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 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 ال ٨ دهلا ام

 نيملسملا ةدحو ىلع رويغ ملسم لك ىلإ
 .... مهريصمو

 ....فاصنإلار فالتخالا بدأب امزتلم
 ةبآلا هذه حورب المعو لوق اًمصتعم

 انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نأوالل : ةميركلا

 .(52:نونمؤملا) ههنوقتاف مكبر
 ءانبلاو ةدحولا ةاعد : ءالؤه لك ىلإ

 .مالسلاو ةبحماو
 ةفرعملا باتك : باتكلا اذه يدهأ

 ةيآرقلا قالخألا لظ يف فارنعإلاو .فراعتلاو
.ةدلاخلا





 ٭ ةئيضم تاملك ه.

 .092:ءايبنألا» «نردبعاف مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ

 .ةوخإ نونمؤملا امنإ : سانلا اهيأ»

 تكرت ينإف &‘ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب مجرت الف
 له الأ ..هيبن ةنسو هللا باتك : هدعب اولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف

 .دهشاف مهللا ؟تغلب

 ثيدح نم «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ بارت نم مدآو ،مدآل مكلك

 .عادولا ةبطخ يف جركلا لوسرلا

 نيدلا يف قرفتلل اببس نوكي ال عورفلا يف يهقفلا فالخلاو»

 مامإلا) «هرجأ دهتجم لكلو ىاضغب الو ةموصخ ىلإ يدؤي الو
 .(ميلاعتلا ةلاسر -نماثلا لصالا- انبلا نسح ديهشلا

 -اعقاو لازي الو- ةمألا هذه فلس يف عقو يذلا فالتخإلا نإ»

 لب هدودح فالتخإلا زواجتي مل نإف ؤةيعيبطلا ةرهاظلا هذه نم ءزج

 رباج هط روتكدلا) دئاوفلا ةريثك ةيباجيإ ةرهاظ ناك هبادآ تمزتلا

 .(26:ص مالسإلا يف فالتخإلا بدأ - يقارعلا يناولعلا ضايف

..... 

 صوصخلا هجو ىلع اندهاعمو انسرادم يف سردن نحنو»

 خيراتلا يف - بطق ديس مالسإلا ديهش) «اهوشم ايمالسإ اخيرات
 .(57:ص - جاهنمو ةركف

- 3



 همدقملا

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو - ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قلخلا ىلإ يعادو ٣ريذنو اريشب نيملاعلل هللا هلسرأ يذلا فلع دمحم

 .؛4:ملقلا» ههلميظع قلخ ىلعل كنإو : هيف لاق يذلار ... .ميظعلا

 كيدي نيب عضن نأ انرسيف ...دجاملا ملسملا اهيأ : دعب امأ

 كلتلاض هللا ءاش نإ هيف دجتل لمجملا ثحبلا اذه نيتميركلا

 يتلا ةقبسملا ةينهذلا تايفلخلاو بئاوشلا نم ةيلاخلا ةدوشنملا

 ةجيتن 5ةيلهاج تاعارصو ةيسايس بابسأل ةيخيراتلا قئاقحلا تهوش
 ` ....اذه انموي ىلإ ميدقلا ذنم ةطلسلا ىلع رحانتلا

 ىلإ فاضت ةنبل دعي ديدجلا باتكلا اذه نإف }لاح ةيأ ىلعو

 انركف نم ا٤زج دعي يذلا يضابإلا ركفلا ةيواز نم يمالسإلا انثارت
 .لماشلا يمالسإلا ا

 ةيهقفلا هسرادمو يمالسإلا خيراتلا سردي امنيح دقانلا نإ

 لئاسملا يف ةيلصألا اهتيؤر نأ حوضو لكب كردي ةيسايسلاو
 هفادهأ قيقحتل مصخلا اههوشو اهفرح دق ةيعامتجإلاو ةيداقتعإلا
 انتمأ خيرات حبصأ اذكهو .ةيداملا هعفانمو ةيسايسلا هتاحومطو

 دبالف كاذنآ ةدئاسلا ةيخيراتلا ثادحألا ديأ هتعنص اهوشم ةيمالسإلا

 ةيدقن حورب لماشلا هراطإ يف يمالسإلا خيراتلا ةباتك ةداعإ نم نذإ

 بطق ديس مامإلا مالسإلا ديهش لوقب دهشتسن نأ اننكميو {ةيعوضوم
 صوصخلا هجو ىلع اندهاعمو انسرادم يف سردن نحنو» : هللا همحر
 يمالسإلا خيراتلا ةباتك داعت نأ نذإ بجي ،اهوشم ايمالسإ اخيرات
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 ةيمالسإلا ةايحلا ىلإ رظني نأ بجي ارخآ جهنمبو ةديدج سسأ ىلع

 اهرارسأ لك يطعت يكل ؤةديدج ءاوضأ تحتو ةديدج ةيواز نم
 .اهتاموقمو اهرصانع لكب فشكتنتو ءاهتاعاعشإو

 يه ةييرعلا رداصملا نوكت نأ بجي ةديدجلا ةساردلا هذه يف

 .يناثلا عجرملا يه ةيبرغلا تاساردلاو ،لوألا عجرملا
 جهنن نأ ىلإ انعفد دق إةيخيراتلا ثداوحلل لماشلا روصتلا اذه

 ريغ ةيمالسإ مالقأ لالخ نم باتكلا اذه فيلأت يف اديدج اجهنم
 ماكحألا نم تدرجتف هةيملعلا ةنامألاب تمزتلا ثيح ...ةيضابإ

 ركفلا سابل تسبلأ .ةيسايس بابسأل ةيضابإلا يف تليق يتلا ةقبسملا
 .ينيدلا فرطتلاو عدبلا باحصأ سابلو يجراخلا

 يتلا ةئطاخلا ميهافملا ححصن انلعجت ةرشابملا صوصنلا هذه نإ

 ليلحتلاو ةنزاوملاو ةنراقملا ىلع كلذ يف نيدمتعم ةيضابإلاب تقصلأ

 سبل نودب ىلوألا اهلوصأ ىلإ ةنيعملا ةركفلا درو يخيراتلا
 .(ضومغو

 يبتك يف اهب انمزتلا دق ،اهتاذ ةركفلا هذه نأ ،ركذلاب ريدجلاو

 ىلع ءاوضأ» ةيفسلف تاعوضوم يف ةيليلحت تاسارد» : ةقباسلا

 ذإ ٭فيرحتلاو ةلاصألا نيب مويلا مالسإع ةرصاعملاو ةيمالسإلا قالخألا

 قورشلا راد 10:ط 44-57:ص جاهنمو ةركف خيراتلا يف بطق ديس (1) .

 .م1993 - ةرهاقلا توريب
 ةذتاسأ {ةمئأ : مالعأ ةدع ىلإ بسنت باتكلا اذه يف ةدراولا صوصنلا نإ (2)

 رمعم يحي يلع خيشلا ادعام ةيضابإلا ةسردملا ىلإ نومتني ال مهو .ةرتاكد

 =.. ةيخيراتلاو ةيعوضوملا هتميق ىلإ ٢رظن ،امصن هل اندروأ يذلا ...هللا همحر
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 مهصوصن لالخ نم ةيمالسإلا انتمأ ءاملع ةدع ىلع ءاوضألا انطلس
 مامإلاو ةيميت نبا خيشلاو يلازغلا دماح يبأ خيشلا مامإلاك ةرشابمل

 نب ديمحلا دبع مامإلاو شيفطأ خيشلا مامإلاو باهولا دبع نب دمحم

 . ماظعلا ءالؤه هللا محر انبلا نسح مالسإل ١ ديهشو سيداب

 زاربإ يف ءيشلا ضعيب انمهاس دق هللا ءاش نإ نوكن ،انه نمو

 ذخأل ،فلخلا ليجو فلسلا ليج نيب انطبر مث ،ةيمالسإلا انتلاصأ
 انئانبأ لبقتسمو انرضاحل رونلا هنم دمسنل انيضام نم ةرصبملا ةربعلا

 نع ثحبت يتلا ةميظعلا ةينآرقلا قالخألاب عبشتلاب الإ نوكي نل اذهو

 ةهازنو صالخإ لكب هيلإ وعدتو ةيمالسإلا انتمأل هرهظتف ،قحلا
 قوف ومستو ولعت يتلا ةيمالسإلا انتمأ ةدحو ةيسدق ةمدخل ةعاجشو

 مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإل : اهلك ةيمالسإلا بهاذملا

 ١92. :ءايبنالا» هنردبعاف

 ةدحو نإ : لوقن نأ عيطتسن ةميظعلا ةيمالسإلا قالخألا هذهب
 قرفتلاو عدصتلا امأ ينطوو يقالخأو ينيد بجاوو ةضيرف نيملسملا

 ركنتلا ،لذلا ،رقفلا ضرملا لهجلا : اهلك ضارمألا ةموثرج امهف
 : هللا ءادعأ .مامأ ةناكتسإلا مث ةرهطملا ةنسلاو هللا باتكل يلكلا

 نأ بجي كنيملسملا ةقاط نإ "ةيملاعلا ةينويهصلاو ةيحيسملا ةيبيلصلا

 ميركلا نآرقلا رسفي نم وأ مالسإلا براحي نم براحتف "ىدحتتو زربت
 .ةيسنجو ةيدام ةيكيكشنلا هتايرظن لالخ نم صلاخلا يبرغلا روظنملاب

 .اهريغو ةيضابإ ةقمعملا ةيمالسإلا تاساردلا يف هتمهاسمو ..=

 يذلا صاخلا يداهتجا نم يهف تابيقعتلا ضعبو شماوهلا يف ءاج ام امأ

 .هدحو ىلاعت هلل لامكلاف ،لامكلا يعدأ نلو ...هللا ءاش نإ باوصلا لمتحي
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 نودبو ،ةيمالسإلا انتمأ دوجو ددهي يذلا ريطخلا ءادلا وه اذه

 ةيدوهيلا هراصنأو برغلا انفصي ةيرهوجلا ةلكشملا هذه كاردإ

 بجي لب ةماركلاو شيعلا اهل قحي ال اج ةيبغ ةمأ اننأب ةيسوجلاو

 ميركلا نآرقلا : ةدحاو اهلوصأ نأل اهلك اهبهاذمو ةمألا هذه قحس

 ...ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو

 هنيدب مصتعن نأو ،لجو زع هلل انلامعأ لك صلخن نأ انيلعو

 سايقملا اذه نودبو ،حلاصلا لمعلاو ىوقتلا داز وه اذه - ميوقلا

 : لمعلاو لوقلا ةيجاودزا يف شيعنس انلامعأ لكل يرهوجلاو يقيقحلا
 ه«بابألا يلوأ اي نوقتاو ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتوإ>
 .4197 :ةرقبلا»

 مامأ هنيدب ماصتعإلاو عفانلا ملعلاو قيفوتلا هللا لأسن !ريخأو

 هللا لوسر دمحما : ىلاعت قحلا لوق انيف قدصيل مالسإلا ءادعأ

 .مالسلاو {(29:حتفلا» هلمهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءا دشأ هعم نيذلاو

 1415 ىلرألا ىدامج 27 ءالالثلا مري : ةيادرغ
1994 ربمفرن 01 ل قفارملا



 +٭ لوألا لصفلا ×

 ةيمالسإلا بهاذملا فالتخا يف ءاملعلا ءارآ



 : ةثيدحلاو ةميدقلا تالاقملا باحصأو ةيضابإلا : ديهمت )آ(

 دق اننإ : لوقن نأ انب ردجي ،لصفلا اذه ضرعتسأ نأ لبق

 يمالسإلا ركفلا ءامظع اهبتك داهشتسالل صوصن ةدع ىلع اندمتعا

 لب ،انه ةحورطملا انتركفل الاحتناو ٢ريربت ديرن اننإ : انع لاقي ال ىتح
 قوطلا رسكل ةئطاخلا ميهافملا ححصنو يه امك ةقيقحلا رهظن نأ ديرن

 لالخ نم ةيضابإلا لوح ةيمالسإلا تاساردلا هب تديق يذلا

 يمالسإلا خيراتلا أرقي امنيح هيزنلا دقانلاف ،ةميدقلا تالاقملا باحصأ

 هنأ 5ايعاو اكاردإ كردي ،ائيدحو ائيدق ةينيدلا هبهاذم اميس ال ،ماعلا

 هب تقصلأ يلاتلابو ،ةمكاحلا ةيبهذملا ةطلسلا ريثأت تحت بتك

 تفقو يتلا ةيمالسإلا تاكرحلا قح يف ةئطاخ ميهافمو تاهيوشت
 يف ينآرقلا روتسدلا نع تدعتبا يتلاو كاذنآ ةمكاحلا ةطلسلا دض

 وأ تاكرحلا كلت فصوت نأ كلذ يف بجع الو .اهماكحأ

 .عدبلا لهأو ،اوهألا لهأ ©فاصوأب ةطلسلا فرط نم بهاذملا
 .خلإ ...ينيدلا فرطتلا باحصأو ةيجراخلاو نيدلا نع ةقراملاو

 بتكلا باحصأ نأ ظحالن يضابإلا بهذملا ىلإ اندع اذإو
 ةطلسلا دض ةئيرجلا هفقاوم ببسب فاصوألا هذهب هتفصو دق ةميدقلا
 نع هللا همحر "يدودوملا ىلعألا وبأ ريبكلا مامإلا لوقي ةمكاحلا

 .1988 ةنتاب باهشلا راد 121:ص كلملاو ةفالخلا - يدودوملا ىلعألا وبأ (1)

 الو (ه60 - ھ40) نايفس يبأ نب ةيواعم وه ةيومألا ةلودلل سسؤملا نإ
 .ھ0-63 نم تاونس ثالث هتفالخ تمادو ةفالخلا شرع ديزي هنبا ىلتعا يفوت

 يرملا ةبقع نب ملسم ةدايقب ةرونملا ةنيدملا هشيج لخد دقلو
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 اهءاقبو مهتطلس نوعاري اوناك ماكحلا ءالؤه نإف : ديزي دهع

 ملف ءيش لك قوف اهيلع ظافحلاو اهتيامح نومدقيو اهرارمتساو
 يأ كتهو دودحلا نم دح يأ كاهتنا نع - كلذ ليبس يف - اوعروتي

 .اهنصحأو اهربكأ تناك ولو تامرحلا نم ةمرح
 نم ةسايسلا ررحت لصو اهيفو هدالوأر ناورم ةموكح تماق

 - ةسايسلا باتعأ ىلع نيدلا ماكحأ حبذ لب - هنم اهتالفناو نيدلا
 ناك و ٢ريبك اهيقف ناك ناورم نب كلملا دبع نأ عمو - ىهتنملا ىلإ

 نب ديعس دادع يف اهيقف كلملاب هتوظح لبق ةنيدملا يف ربتعي

 ...!ابيسملا

 ةكرحلا ه129 ةنس ترهظ ايقالخأ نفعتملا وجلا اذه يفو

 نب هللا دبع يحي وبأ قحلا بلاط وهو اهلاجر دحأ ةماعزب ةيضابإلا

 لهأ نأل لوسرلا باحصأو نيرجاهملاو راصنألاو شيرق نم 1700 لتقف ..=
 بلسلا يف مايأ ةثالث ةنيدملا هشيج حابتسا ذإ نييومألا دض اوفقو ةنيدملا

 .مهلاومأو سانلا ضارعأ ىلع ءادتعالاو بهنلاو

 كلملا لقن هبو ه64-65 ةنس نم ةطلسلا ىلوت دقف مكحلا نب ناورم امأ

 _ .يناورملا عرفلا ىلإ ينايفسلا عرفلا نم
 يف مالسإلا رشن يف ربكألا لضفلا اهل ةيومألا ةلودلا نإف ملظلا اذه نم مغرلاب

 .ه105-125 كلما دبع نب ماشه دهع يف اميسال سلدنألاو ةيلامشلا ايقيرفإو ايسآ
 92:ص 2:ج بهذلا جورم - 4:ج يربطلل كولملاو مألا خيرات : عجار ١

 ١ .نسح ميهاربا يلعل ماعلا يمالسإلا خيراتلا

 نيب مويلا مالسإ انباتك يف - ةينآرقلا ةسردملا دئار يدودوملا : عجار (ب
 .فيرحتلاو ةلاصألا
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 تانارحنإلا ةبراحمل ةيمرضحلا ةيدنكلا ةليبقلا نم رمع نب ىحي

 .ايداصتقاو ايعامتجإ 5ينيد ةيومألا ةلودلا يف ةدئاسلا ةيعامتجإلا
 ىلاإ نييومألا ذنم فرح دق ةيضابإلا خيرات نأ ركذلاب ريدجلاو

 سابل تسبلأ ةصلاخ ةيسايس بابسأل فيز ثيح ثيدحلا انرصع

 .نيدلا

 قالخألا نع اولدع اثيدحو ائيدق ءاملع ةدع دجن انه نمو

 انمق اذإو هيزنلا يعوضوملا يملعلا ثحبلاو ةميظعلا ةيمالسإلا

 مظعأ نأ دجن يوغللا دقنلاو يقطنملا ليلعتلاو ،يخيراتلا ءارقتسإلاب

 ابأ مامإلا تدلق دق ةيضابإلا نع تبتك يتلا ةيمالسإلا تاساردلا

 هباتك يف ه330 ةنس ىفوتملا يرعشألا ليعامسا نب يلع نسحلا
 مه ةيضابإلا نأ ىري ذإ نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع نوجراخ وه يلاتلابو جراوخ
 يرعشألا مامإلا ةيؤر تدلق مالقأ ةدع دجن وحنلا اذه ىلعو

 باتك بحاص ه429 ةنس ىفوتملا يدادغبلا : ءالؤه نيب .نمو

 باتك بحاص ه456 ةنس ىفوتملا مزح نباو ©قرفلا نيب قرفلا

 يناتسرهشلا ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذكو ،لحنلاو للملا يف لصفلا
 .لحنلاو للملا باتك بحاص ه548 ةنس ىفوتملا

 كلت ىلع اودمتعا دق مهبلغأف نورصاعملا باتكلا امأ
 دق مهنأ نم مغرلاب ،يعوضوم ادقن اهدقن نود ةميدقلا رداصملا

 .مهبالطل تاعماجلا يف دقنلاو يملعلا ثحبلا جهانم اوشلتف اوملعت

 ميركلا ذاتسألا : مهتافلؤمو ءالؤه ضعب ىلإ ريشن نأ سأب الو
 ناضمر ذاتسألا !ةيمالسإلا بهاذملا باتك بحاص. ةرهز وبأ

- 11 -



 دومحم ميلحلا دبع ذاتسألا 5ةيمالسإلا ةديقعلا باتك بحاص يطوبلا

 ةميعط رباص ذاتسألا مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا باتك بحاص
 بخاص نيمأ دمحأ ذاتسألا بهذمو ةديقع ةيضابإلا باتك بحاص

 بسن يذلا ينابلأل ١ نيدلا رصان دمحم خيشلا ،مالسإلا ىحض باتك

 دادعإ ،ءاملعلا يراتفب اهتنراقمو ينابلألا خيشلا يواتف باتك ...هيلإ

 .رئازجلا باحر راد : رشانلا .يبيطلا نانملا دبع ةشاكع

 مالقألا كلت لالخ نم ةيضابإلا نع بتكام ىلع ادامتعاو ا
 مزتلت نأ انيلع ضرفت ةيمالسإلا ةيملعلا ةنامألا نإ : لوقن ةيمالسإلا

 عمسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقت الوإ : ىلاعت قحلا لوقب اهب
 .036:ءارسإلاه همالوؤسم هنع ناك كنلوأ لك داؤفلاو رصبلاو

 ةريره يبأ نعو .؛28:رطاف» هاملعلا هدابع نم ةللا ىشخي امنإ»
 لكب ثدحي نأ ابذك رملاب ىفك» : لاق لع يبنلا نأ هنع هللا يضر

 اي تلق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يأ نعو .ملسم هاور اعمس ام

 هناسل نم نوملسملا ملس نم» : لاق ؟لضفأ نيملسملا يأ هللا لوسر

 هيلع قفتم ثيدح («هديو

 بهذملا تطبر دق ةثيدحلا تاساردلا هذه نأ لوقلا ةصالخو

 هذه دقنب انمق دق نحنو 8مهدئاقعو جراوخلا خيراتب يضابإلا

 ام ةداعإ ىلإ ىرخأ ةرم انل ةجاح الو 5ةقباسلا يبتك يف تاساردلا .

 : يلياميف انتركف صخلن نأ نكميو ليصفتلاب هانبتك

 جراوخلا قرف نم ةقرف ةيضابإلا نأ نيخرؤملا ةيبلغأ ىري
 ...ينيدلا فرطتلا باحصأو ءاوهألاو عدبلا لهأ مهف يلاتلابو

 ةدع اهل نأ ظحالن ةيجراخلا ةلالدلا ددحن نأ انئج اذإ نحن
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 : لجو زع هللا لوقي .ايداهجو 5 يخيرات 3ايسايس .اينيد ةنيابتم ناعم
 مهيلإ نورست يتاضرم ءاغتباو يليبس يف اداهج متجرخ متنك نإ
 .1١:ةنحتمملاه هممتنلعأ امو متيفخأ امب ملعأ انآو ةدوملاب

 ةلالدك ةنيابتم ميهافم ةدع لمحت بدألا ةغلف لاح ةيأ ىلعو
 .ةمألا ريبكو سوساجلاو ،ءاملا عبنمو رصبلا ةساح ىلع قلطت نيعلا

 سانلا نيب فلتخي يبسن يمييقت مكح ،بدألا ةغل مكحف
 ىلإ ميدقلا ذنم عارصو شاقن لحم لازت ال يتلا ةيطارقميدلا ةلالدك
 ىلع اهتلالد ضرفت ةيضايرلا وأ ةيملعلا ةغللا نأ فالخب ااذه انموي

 ةيلقعلا وأ ةيسحلا ةبرجتلاب تباث يريرقت اهمكح نأل ناسنإ لك

 .3 = 1 + 2 وأ شرانلاب قرتحي بشخلا : انلوقك

 يف نودمتعي ال ىاملعلا ءالؤه نأ كاذه لك نم رطخألاو
 وأ ةينغلا ةرشابملا مهر داصم ىلع ةيضابإلا نع ةرداصلا مهئارآ

 مهناوخإ نع هوبتك ام ىلإ انعجر ول ثيحب 3مهب كاكتحإلا
 بسن امو هوبتك امع ادج احضاو اضقانت كانه نأ اندجول ،نييضابإلا

 .ةيملعلا ةنامألا نع ةديعبلا تاساردلا كلت لالخ نم مهيلإ

 : يليام عجار (2)

 ةقلحلا خيراتلا بك وم يف ةيضابإلا : هللا همحر رمعم يحي يلع خيشلا - ١

 ميدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا - ىلرألا

 .ثيدحلاو
 .ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا : يربعجلا تاحرف خيشلا - ب

 - ةيضابالا لوصأل ١ يف ةيمالسإ تاسارد : تشوعأ ديعس نب ريكب - ج

 .ةنيدملاو ةكم يف ةماقتسإلاو ةوعدلا لهأ ةكرح
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 يه مالسإل ١ ةلاصأ نع ةدترملا ةسايسلا ناف 6لاح يأ 7

 ةئطاخلا ميهافملا هذه تيقبو 6 مهدئاقعو ةيضابإلا خيرات تهوش يتلا

 يف حفطت .ةيروعشاللاو ةيروعش ةقيرطب نيملسملا لوقع يف

 .سانلا ةماع نع الضف نيملسملا ءاملع ضعب دنع ةيمويلا مهتافرصت

 : يجراخلا ركفلاو ةيضابإلا (بر)
 انآرق ايلمع ةيمالسإلا قالخألاب مزتلي نأ هيلع اقح يقنلا ناسنإلا نإ

 :ىلاعت قحلا لوقي هنع رداص لعف لك ىلع بساحم هنأل ءاملعو ةنسو

 ١22. :ةيثاجلا 4«نرمظ ال مهر تبسك امب سفن لك ىَرجثلر)

 انءاملع ليحأ نأ انب ردجي إماعلا يخيراتلا راسملا اذه يفو

 قح يف ةبكترملا ءاطخألا اوححصيل ةرشابم ةيضابإلا رداصملا ىلا
 .ةبحمو ،ةدحوو املعو .اقالخأ ةيمالسإلا انتمأ خيرات

 ؛ ه130 ةنس ىفوتملا يراشلا راتخملا ةزمح وبأ لوقي

 وأ 6©نثو دباع اكرشم الإ ،مهنم نحنو انم سانلا ]ةنيدملا لهأاي»
 .رئاج امامإ وأ باتكلا لهأ نم رفاك

 هللا همحر ضابإ نب هللا دبع اهثعب يتلا ةلاسرلا كلذ ىلإ فضأ

 ميعز نم اوأربت ةيضابإلا نأ انل نيبت يومأل ١ ناورم نب كلملا دبع ىلإ

 ةلاسرلا هذه يف ءاج دقل ،يرورحلا سيق نب قرزألا نب عفان جراوخلا
 .هعابتأو هعينصو قرزألا نبا نم هللا ىلإ أربن انإه : يليام

 ثدحأ هنكلو انل رهظ اميف مالسإلا ىلع جرخ نيح ناك دقل

 .132:ص 23:ج يناغألا باتك ،يناهفصألا جرفلا وبأ (3)
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 4-1 :. .ے
 ."'7“مهنم هللا ىلإ أربنف همالسإ دعب رفكو دتراو

 ةيضابإلا نأ انل نيبتي ةحضاولا ةيخيراتلا قئاقحلا هذه لظ ىفو

 .المعو الوق ...ايدئاقع يجراخلا بهذملا نع دعبلا لك نيديعب اوناك
 .اثيدحو اميدق هئاملع لاوقأ ضعب درون نأ ديفملا نم لعلو

 ينامثلا يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةمالعلا لوقي

 هللا هرقأ نممو» : يلي ام يرجهلا سماخلا نرقلا فصن يف ىفوتملا

 ىلع ليلد ،اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا ءافعضلا نم

 اهيف لبقي ال ،هللا لزنأ ام ريغب اهيف مكحي راد لك نإ : مهلوق نالطب
 .ةنسح دحا نم

 نم رفكلاو كرشلاب مهايإ مهتيمست امأو .جراوخلا نم أطخ اذهف
 .ميظع أطخ كلذف ،دادترإلاو ؤ©بنذ ريغ

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : ليع هللا لوسر لاق دقو

 ؛اهقحب الإ مهلاومأو مهؤامد عرلع مرح اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال

 .هيلع قفتم ثيدح

 ةلبقلا لهأ لاومأ ليلحت يفو ،ةرجهلا يف مهلوق لطي ام اذهف

 اتهؤم تسل مالسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الوإ» : هناحبس هللا لزنأو

 نم متنك كلذك ةريثك مناغم هللا دنعف ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت

 هماريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ اونيبتف مكيلع هللا نَمف لبق

 ينعي مكيلع هللا مرمف ،نيكرشم لبق نم متنك ينعي - (94:ءاسنلا»

 .نيملسملا اولتقت الو اونيبت ينعي اونيبتف مالسإلاب

 .ةميدقلا بتكلا يف دجوت ةلاسرلا هذهف .165:ص ةاقتنملا رهاوجلا "يداربلا (1-4)
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 .خ-١4كللذ يف جراوخلا لوق لطمي ام اذهب لدف
 !500) ينالجراولا ميهاربإ فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا امأو

 اولوأت نيح هيوذو قرزألا نب عفان جراوخلا ةلزر» : لوقيف (ھ0
 اوتيثأف :١21 ماعنألاو هنوكرشمل مكنإ مهرمتعطأ نإر» هللا لوق

 .©)«اهرغصأ ولو اوتأ ام يصاعملا نم اوتأ نيح ،ديحوتلا لهأل كرشلا
 !1236) شيفطأ فسوي نب دمحم ةمئألا بطقلا امأو

 ريغ مامإلا بصن نإ : اولاق هللا مهحبق جراوخلاو» : لوقيف (ه2

 مث ،‘‘_مهنيي اميف هللا باتك اوميقي نأ سانلا ىلع بجي هنأو بجاو
 لحأ نمو ،هيبسو هلامو دحوملا مدل مصاع ديحوتلا» : هللا همحر لاق

 .)كرشأ هبلس وأ دحوملا لام
 ىرن الو» : (ه1332/1286) يملاسلا خيشلا ةمالعلا لوقيو

 هب رمأي مل هللا نأل ؤالالض اوناك نإو رسلا يف مهلتق الو انموقب كنلا
 هنأ ملعن مل امب انتلبق لبقتسي نمم ادحأ فذقن نأ ىرن الو هباتك يف

 نم ءيرب هنأ نوملعي نم فذق نولحتسي نيذلا جراوخلل افالخ هلعف

 .نولضم كلذب وهو مهموق نم انل

 ةرازو - نامع ةنطلس 263:ص - 1:ج يويسبلا نسحلا يأ عماج (2-4)

 .1984 ةنس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 .رابجنزب ه1304 ةيرجح ةعبط ةرم لوأ باتكلا اذه عبط دقل : ةظوحلم

 .15:ص - 1:ج ناهربلاو ليلدلا (5)

 .8:ص - 13:ج ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش (6)

 .يصاعلا ملسملا وه دحوملا - .28:ص صلاخلا بهذلا (7)

 .67:ص - 1:ج نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت )8(
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 ع ركلا نآرقلا نع ةرداصلا ةميظعلا ةيقلخلا ميقلا يه هذه

 ةيبهذملا ةرظنلا قوف ومسلا لك ومست يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو

 ءامد تسمأ ىتح ةعراصتم فئاوط ىلإ ةيمالسإلا انتمأ تقزم يتلا

 دنع ضوعبلا ءامد نم صح أ ،مهبهاذم تنيابت امهم اهلك نيملسملا

 تويبلا نهوأ. نإو)» رثكأ ال ةيتوبكنع شةيروص انتدحو نأل 6ريغل
 .\41:توبكنعلا»ه هملنوملعي اوناك ول توبكنعلا تيب

 ءامدف ةقيقحلا هذه دكؤي ملاعلا يف ف رملا عقاولا ناف اذكهو

 دمجت ةيمالسإلا انتمأ ريمضف ،كتهت مهضارعأو كفست نيملسملا

 اميسال يمالسإلا ملاعلا ل يف نوءاشي ام نولعفي نييبيلصلا كرتو بلصتو

 اهتيفلخب شيعت لازت ال ةيمالسإلا ةمالا هذه نال ،©كسرمهلاو ةنسوبلا يف

 .ملاعلا تارارق ريصم يف نزو نودب تسمأ يلاتلابو ةيخيراتلا

 يف اوثطخي مل مهنأ وأ ةيضابإلا يكزأ يننأب كاذه نم مهفي الو

 مهقح فصنأو نيبأ نأ ديرأ نكلو أطخلا ضعب ليوطلا مهخيرات
 ههىقتا نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكزت الف يشيعملاو يخيراتلا

 ٥152. :ماعنألاه همىبرق اذ ناك ولو اولدعاف متلق اذإو» ا32:مجنلا»
 ىوقتلا ةليضف نأ ،هنيد ىلع رويغلا ملسملا اهيأ كردت اذكهو

 انع رداصلا انكولسو انلاوقأو انلاعفأ لكل ديحولا سايقملا امه لدعلاو

 .ةرصاعملاو ةميدقلا ةيلهاج يف شيعنس اذه نودبو انريغ نم وأ

 اهئامتناب زازتعإلا لك زتعت نيملسملا نم ةريبك تاثف كانه نأ ثيحي

 لمع نودب خلإ...يرفعجلا وأ يفلسلا وأ ينسلا وأ يضابإلا يذملا

 ةدابع نع جورخلا وه مالسإل ١ رظن يف رمأل ١ اذه ناف ،عفان حلاص

 متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإل : ىلاعت قحلا لوقيو قلاخلا
17 -



 :١23. مجنلا» هناطلس نم اهب هللا لزنأ اه مكؤابآو

 نورفكي نيملسملا نم ةئف دجل ةميركلا ةيالا هذه ءوض يفو

 لاوقأ عابتاب كلذو حصألاو موقألا وه مهبهذم نأ ىوعدب مهريغ

 تايالا عم ضقانتت يواتفلا كلت تءاج ولو مهئاملع ضعب يراتفو
 سفنلا ظفحو نيدلا ةيسدقو ةفيرشلا ثيداحألاو ةحيرصلا ةينآرقلا

 لمأتنل ..اقافنو اذوحجو اكرش دعي انرظن يف اذهو ؤضرعلاو لاملاو
 نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مأ)> : ةمكحملا ةينآرقلا ةيآلا هذه

 مهل نيملاظلا نإو مهنيب يضقل لصفلا ةملك الولو هللا هب نذأي مل ام

 .21١:ىروشلا» هميلا باذع

 مكحو هللا مكح نيب ءادج ةريطخ ةيجاودزا مامأ نذإ نحن

 قالخألاب هريغو هسفن مزليو ديقتي نأ ملسملا ملاعلا ىلعو ؤرشبلا

 هماملع يندز بر لقو .ملعلا ىوقتلا ،عرولا ةيمالسإلا

 نوكت يتلا ةيمالسإلا ةمألا ةدحو ةيسدقب ماصتعإلا مث .{114:هط»
 يه ةيمالسإلا بهاذملا فالتخا نأب نمؤن نأو ‘ىوصقلا انتياغ يه
 ةفرعملاب الإ لحي نل فالتخإلا اذه رهوجو رشبلا يف هللا ةنس

 ولواظ : لجو زع هللا لوق نذإ لمأتنل - ةبحملاو فارتعإلاو فراعتلاو
 محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو ةدحاو ةمأ سانلا لعجل كبر ءاش

 .118-0119:دوه» مهقلخ كلذلو كبر
 مامإلا نم مالسإلا يف فالتخإلا بدأ نم ةرصبلملا ةربعلا انلو

 .(179/ه93ر هللا همحر ةرجهلا راد مامإ يحبصألا سنأ نب كلام
 لمحيو ةبعكلا يف أطوملا قلعي نأ دارأ ديشرلا نوراه نأ ذإ

 لعفت ال» : سنأ نب كلام هباجأف هب ءاج امب لمعلا ىلع نيملسملا
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 عورفلا يف اوفلتخا لع هللا لوسر باحصأ ناف نينمؤملا ريمأاي
 وبأ هاور كلذ نع ديشرلا لدعف «©بيصم لكو ،نادلبلا يف اوقرفتو

 .ةيلحلا يف ميع
 ةعيبط يف ءاملعلا ضعب ةيؤر نيبن نأ انب ردجي كاذو اذه دعبو

 .يمالسإلا يبهذملا فالتخإلا

 : مالسإلا يف فالتخإلا بدأ يف ءاملعلا ءارآ (ج)

 : يلازغلا دمحم خيشلا عم (1

 ؟ نيدلا قيرفت ينعي ةيداهتجإلا رظنلا تاهجو فالتخا له» : لوقي

 _ : نيرمأ يف نوكيس امنإ هنع ىهنملا قيرفتلا

 نأل ،تابيغملاو ةداملا ءاروو امو دئاقعلا يف يرذج فالخ

 مهف ىلع نحاطت هنكلو ،سانلا دنع يلقع دنس هل سيل اهيف مالكلا

 نم اهربتعن يتلا رومألا يف سانلا ضعب ثدحي امك ...هبحاصل أدب

 وأ تاذلا نع ةدئاز تافصلا له : لقعلل اهيف لاجم الو ةداملا ءارو

 اذه ...؟ شرعلا ىلع ءاوتسإلا ىنعم ام ؟ كلذ ريغ وأ تاذلا نيع يه

 .هل موزل الو هل ىنعم ال امالك :الوأ ربتعي هيف ضوخلا ىرأ مالك هلك
 نأ ريخلا نمو ،ريطخ ينيد ماسقنا ىلإ يدؤي هيف ضوخلا نل : ايناثو
 .ةمألا ةدحو انسفنأل رفون

 وهو رصاعملا يمالسإل \ ركفلا ءاملع ربكأ نم ملاع : يلازغلا ذمحم ©(

 ىلع ديزت هتافلؤم .ةيودألاو للعلا نيبو نيملسملا كولس ةساردب متها يرصم
 .ةريسلا هقفا ةيودأو للع ،ملسملا قلخ ،ملسملا ةديقع : اهمهأ 3اباتك نيعبرأ
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 يف ةماعلا نم ىتح لب ،نيملسملا ءالقع نم كانه سيل
 لقي مل ...نيدلل قيرفت ةيهقفلا تافالخلا نإ : لاق نم "نيمدقألا

 وأ ،صنلا مهف يف فالخ ...ةيهقفلا تافالخلا ...ادبأ دحأ كلذب .-

 دحاو وهف ،هسفن ينيدلا صنلا هلمتحي رمأ وهو دوصقملا ىنعملا

 . .يناعملا هذه لمتحيو
 اوُمُميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا مثشمال ؤأ»ل : لثم ةيآ يف

 ؟ ءوضولا ضقني سمللا قلطم له ،ا43:ءاسنلا» همايط اديعض

 اذه نإ لاق نم ..يسنجلا لاصتإلا وهو نيعم سمللاب دوصقملا وأ

 مل ؟ نيدلا بلص سمي هنأ وأ نيدلا لوصأب ةلص هل

 .دحأ كلذب لقي

 نيتنثا وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفاه : ثيدحب كلذ ةلص ام

 قرتفتو إةقرف نيتنثا وأ ىدحإ ىلع ىراصنلا تقرفتو ةقرف نيعبسو
 .دواد وبأو يذمرتلا هاور اةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ

 ...ننسلا بتك يف دراو وهو حاحصلا نم سيل ثيدحلا اذه

 ةمألا ىوق نهوت يتلا ةيسايسلا تافالخلا هب دوصقملا نأ ينظ بلغأو

 سيئر وه نوكي نأ بجي هنأ ىري لجر - اهريغ مامأ اهكلهتو
 لتاقيو ‘نيمسق بعشلا هب مسقي ابغش ثدحي نأب ىلي الو ،ةلودلا

 .رفك هنأك هربتعا يذلا تافالخلا نم عون اذه ...كاذب اذه

 تافالخلا ضعب ىلع هنوقبطي اوأدب سانلا ضعب نأ ةلكشملا

 .خلإ ...ةيجانلا ةقرفلا نومسيو ةيسايسلاو ةيهقفلاو ةيركفلا

 نيذلا : هنم دوصقملاف \ثيدحلا حص ولف ...لطاب مالك اذه

 نوديريو مهتاين تنسح نيذلا امأ ةمألا قيزمت اودارأو مهتين تءاس
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 .©"٨؛«ثيدحلاب مهل لخد الف ةمألل ريخلا

 مالسإلل ديعي نأ نم نكمت يلازغلا دمحم خيشلا نإ : انتيؤر - (2

 ولو ،ةنسو انآرق ةحضاولا ةيعرشلا هصوصن لالخ نم هءافصو هرهوج
 ةيسايسلا ةطلسلا نأ كاردإلا لك كردن فوس صوصنلا كلت انلمأت
 ةيجانلا ةقرفلا نأل ءاهدوجو ةمدخل ثيداحألا كلت تدجوأ يتلا يه

 ىلع بصني ءازجلاف لجو زع هللا رماوأ قيبطتب مزتلا نم لك يه
 هبسن ءيش يأ باسحلا موي يف ،هعفني نلف طقف هدحو ناسنإلا لمع

 : لجو زع هللا لوق ربدتنل ..هتطلسو هلام ،هبهذمو هتريشع ؤهدالوأو

 هللاو مكنيب لصفي ةمايقلا موي مكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت نلا

 امك ىدارف انومتنج دقلو)»> .63:ةنحتمملا» ههريصب نولمعت امب

 «مكروهظ . ءارو مكانلوخ ام متكرتو ةرم لوأ مكانقلخ
 .(94 :ماعنالا

 نم هدعقم يأ الإ ةنجلا دحأ لخدي ال» : ميركلا لوسرلا نعو
 نم هدعقم يرأ الإ رانلا دحأ لخدي الو اركش دادزيل ءاسأ ول رانلا

 .يراخبلا هاور اةرسح هيلع نوكيل نسحأ ول ةنجلا ا

 قح ىلع هبهذم نأ يعدي نم كانه نأ ،اذه لك نم ىهدألاو
 هريغ لداجي لب ،لالض يف اهلك ىرخألا بهاذملا باحصأ نأو
 هتلدأ هل بهذم لك نأل ةداملاو بيغلا ءارو ،اميقع افينع الادج
 صلخأو خسار ناميإ هل لداجلا ناسنإلا اذه لهف ،كلذ يف ةيعرشلا

 راد 107-111 :ص - نآرقلا عم لماعتن فيك - يلازغلا دمحم (10)

 .رئازجلا 1:ط رشنلل ةضافتنإلا
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 ... مل هنا مزجن نحن اقح منهج باذعب نمآو ٠ لجو زع هلل ةدابعلا

 ءاذهب ينعنو ،ةرخآلا باذع نع الضف ايندلا باذع لمحتي ...نلو

 منهج يف نيبئاتلا ريغ نيملسملا راجبف باذع لوح لادجلا ةلأسم
 عرولا نمؤملا ناسنإلاف 0 ميحجلا كلذ يف مهدولخ مدعو . مهدولخ

 تمادام !ميقعلا لادجلا كلذ يف لوخدلا لك ضنري ،ناميإلا قح

 لداجلا ناسنإلا اذه نم انبلط ول «ايويندو اعرشر القع ةضوفرم هتجيتن

 هثوكمك ءايندلا باذع ضعب ىلع طقف قئاقد سمخ ربصي نأ نتفملا

 ©لطنح هلكأ ،راح نتن هؤام ارمج هشارف شةملظم ةقيض ةفرغ يف

 ربصلا هتعاطتسا يف لهف ،ناكم لك نم ةيئاوتسإلا يعافألا هغدلت
 سمغي يذلا .منهج باذع نع الضف 6يويندلا باذعلا اذه ىلع

 .يدمرسلا هنامزب ملعأ هللاو 3هيف
 شعترت اننادبأ لعجت ،اقباس اهانمسر يتلا ةبعرملا ةروصلا نإ

 اهصلختسن يتلا ةحضاولا ةقيقحلا يه ه ذه (كادسجو !اسفن ااهلك

 باذع . منهج باذع ىلإ ةبسنلاب رمألا فيكو ءايندلا باذع نم

 ينغي ال موياز : ةعزفملا تايآلا هذه ملسملا اهيأ لمأت ) لوهلا

 وه هنإ هللا محر نم الإ .نورصني مهالو ائيش ىلؤم نع ىلم
 يف يلغت لهملاك .مينلا ماعط موقزلا ة ةرجش نإ .ميحرلا زيزعلا

 : .ميحجلا ءاوس ىلإ هولتعاف هوذخ .ميمحلا يلَعَك .نوطبلا

 زيزعلا تنأ كنإ قذ .ميملا باذع نم هسأر قوف اربص
 هللا يضر ،ريشب نب نامعنلا نع . ؛:41-49:ناخدلا» ههيركلا

 .هللا همحر بطق ديسلل نآرقلا يف ةمايقلا موي دهاشم باتك عجار (11)
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 رانلا لهأ نوهأ نإ» : لوقي رع هللا لوسر تعمس : لاق امهنع

 يلغي ناترمج هيمدق صمخأ يف عضوي لجرل ةمايقلا موي اباذع

 !اباذع مهنوهال هنإو ،اباذع هنم دشأ ادحأ نأ ىري ام هغامد امهنم

 .هيلع قفتم
 لئاسملا يف تاموصخلاو لدجلا نإ : لوقن ااذه ءوض يفو

 نودب ميقع لادجو عدصت يف شيعت اةيمالسإلا انتمأ تلعج ةيبيغلا
 بهاذملا باحصأ ريفكت ىلإ رمألا لوحت لب ،حلاص لمع
 يواتفلا مساب مهضارعأو مهلاومأو مهحاورأ لالحتساو ،ةيمالسإلا

 جورخلا وهل اذه نإ هللاو "مهموصخ ءاملع ضعب نع ةرداصلا

 :لجو زع هللا لوق لمأتنل ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نع حيرصلا

 هللا بضغو .اهيف اذلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نموإ»>

 ةريره يأ نعو .ا(93:ءاسنلا» هبامظع اباذع هل دعأو هنعلو !هيلع

 ملسملا وخأ ملسملا»ه : يع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ،هلدخي الو هبذكي الو هنوخي ال

 رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب انهه ىوقتلا ،همدو هلامو هضرع
 .يذمرتلا هاور «ملسملا هاخأ

 ءادلا وه يذلا ميقعلا لادجلا نم سرحنلف ملسملا يحأ

 داسفلاو ةنتفلاو ةماعزلاو ةطلسلا ءاملع ضعب هكلسي يذلا لاضعلا

 زع هللا قدص دقل ،ةرحانتم عيش ىلإ ةيمالسإلا انتمأ ةدحو قيزمتل

 سأب مكضعب قيذير اعيش مكسبلي وأ> : ميركلا هلوق يف لجو
 .؛65:ماعنألاه هإنوهقفي مهلعل تايآلا فرصن فيك رظنا ضعب

 دارأ اذإ هللا نأ ينغلب : هللا همحر يعازوألا مامإلا لاق دقف
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 . »-١( معلا مهعنمو لدجلا مهمزلأ ارش موقب

 نسح خيشلا ملاعلا يأرب دشرتسن نأ اننكمي ةصالخلا هذه دعبو

 .فالتخإلا ةلأسم يف يلازغلا دمحم خيشلا دعب (هللا همحر) انبلا

 : “_ةهللا همحر انبلا نسح مالسإلا ديهش عم (3

 : يليام ميلاعتلا ةلاسر يف ءاج دقل

 لكو يع موصعملا الإ كرتيو همالك نم ذخؤي دحأ لكو»
 ءهانلبق ةنسلاو باتكلل اقفاوم مهيلع هللا ناوضر فلسلا نم ءاجام

 ضرعن ال اننكلو ثعابتإلاب ىلوأ هلوسر ةنسو هللا باتكف الإو

 دقو مهتاين ىلإ مهلكنو ،حيرجت وأ نعطب إهيف فلتخا اميف صاخشألل
 .اومدق ام ىلإ اوضنأ

 نأ ةيعرفلا ماكحألا ةلدأ يف رظنلا ةجرد غلبي مل ملسم لكلو
 ام دهتجي نأ عابتإلا اذه عم ،هب نسحيو نيدلا ةمئأ نم امامإ عبتي

 ليلدلاب بوحصم داشرإ لك لبقتي نأو همامإ ةلدأ فرعت يف عاطتسا

 هصقن لمكتسي نأو هتيافك و هدشرأ نم قدص هدنع حص ىتم

 .1:ط 123:ص ةيمالسإلا دئاقعلاو قرفلا يف تاسارد : ديمحلا دبع نافرع (12)

 ةنيدمب م1906 ةنس دلو انبلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب نسح مامإلا وه (13)

 كلذو رصاعملا يمالسإلا ركفلا بلق يف يلكلا لضفلا هل ،ةيرصملا ةيدومحملا

 نيدو ©لمعو ةديقع وه مالسإل ١ نأ ىري وهو ةيساسأل ١ هتلاصأ ىلا عوجرلاب

 .نيملسملا ناوخإلل يقيقحلا بالا دعي يلاتلابو ةلودو

 .م1949 ةنس هللا همحر يفوت ،ةيعادلاو ةوعدلا تاركذش : هتافلؤم مهأ

 .ةينآرقلا ةسردملا - فيرعتلاو ةلاصألا نيب مويلا مالسإ : انباتك رظنأ
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 .رظنلا ةجرد غلبي ىتح ملعلا لهأ نم ناك نإ يملعلا

 ©نيدلا يف قرفتلل اببس نوكي ال عورفلا يف يهقفلا فالخلاو

 نم عنام الو هرجأ دهتجم لكلو ءاضغب الو ةموصخ ىلإ يدؤي الو
 فللا يف بحلا لظ يف فالخلا لئاسم يف هيزنلا يملعلا قيقحتلا

 ءارملا ىلإ كلذ رجي نأ ريغ نم ةقيقحلا ىلإ لوصولا ىلع نواعتلاو
 .بصعتلاو مومذملا

 ضئارفلا ىدأو امهاضتقممب لمعو نيتداهشلاب رقأ املسم رفكن ال
 نيدلا نم امولعم ركنأ وأ رفكلا ةملكب رقأ نا الإ ةيصعمب وأ يأرب
 بيلاسأ هلمتحت ال هجو ىلع هرسف وأ "نآرقلا حيرص بذك وأ ةرورضلاب

 .رفكلا ريغ اليوأت لمتحي ال المع لمع وأ ،لاحب ةيبرعلا ةغللا

 فرع دقف لوصألا هذه دودح يف هنيد ملسملا خألا ملع اذإو

 .“"٨٨نودق لوسرلاو انروتسد نآرقلا امئاد هفاته ىنعم

 : “اةيواضرقلا فسوي روتكدلا عم (4
 : ميقلا هباتك يف يواضرقلا فسوي ميركلا ذاتسألا لوقي

 :يليام مومذملا قرفتلاو عورشملا فالتخإلا نيب ةيمالسإلا ةوحصلا

 نم ءرملا ررحتي نأ : قحلل درجتلاو ،هلل صالخإلا متي اممو»
 .فئاوطلا تالاحتناو ؤ©بهاذملا لاوقأو صاخشألا ءارآل بصعتلا

 .توريب ةلاسرلا ةسسؤم 11-16:ص انبلا نسح مامإلل لئاسرلا ةعومجم (14)

 ركفلا ثعب يف ةلاعف ةمهاسم هل ‘يرصم ملاع : يواضرقلا فسوي (15)

 يمالسإلا لحلا ٠ ةاكزلا هقف : اهمهأ هتافلؤم ةدع لالخ نم ليصألا يمالسإلا
 .ةيمالسإلا ةكرحلا تايولوأ « مالسإلا يف مارحلاو لالحلا ٠ ةرورضو ةضيرف
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 ليلدلا هل حال نإف ليلدلاب الإ هسفن ديقي ال هنأ : ىنعم ىلع

 قنتعي يذلا بهذملا فالخ ىلع كلذ ناك نإو ٨هل دايقنإلاب رداب

 .اهيلإ بستني يتلا ةفئاطلا وأ همظعي يذلا مامإلا لوق وأ

 اندبعت امو ،سانلا نمو رمع وأ ديز لوق نم عبتي نأ قحأ قحلاف
 يف انءاج امب اندبعت امنإ شةمئألا وأ ءاملعلا نم نالف لوقب ىلاعت هللا

 «لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ لقإ» ةلع هيبن نع حص امو هباتك
 .يصخشلا يأرلل بصعتلا ا54:رونلا»

 ©يصخشلا هيأرل بصعت : هنم ءرملا ررحتي نأ يغبني ام لوأو

 ججح مامأ هتاهبش تفاهتو ،هؤطخ هل رهظ ولو هنع لزني ال ثيحب
 راصتنا ،هنع اعفادم ،هب اكسمتسم ؛هيلع ارصم لظي لب ،نيرخآلا

 وأ روصقلاب ماهتإلا نم افوخو ،ىوهلل اغابتاو ريغلل ةرباكمو سفنلل |
 .ريصقنلا

 نأ يلابأ ام هللاو : لاق يذلا يعفاشلا مامإلا هنع هللا يضرو

 .يمصخ ناسل ىلع وأ يناسل ىلع قحلا رهظي

 ايارملا نم تيب يف هدحو شيعي ئرماب هبشأ بصعتملاو
 تيب يف هدحو ةرسي وأ ةنمي ؤ©بهذ امنيأ هصخش ريغ اهيف ىري الف

 ىلع قلغم وهف - ءارآلا ةرثك مغر - ىري ال بصعتملا كلذكو
 هنأ معزي ،اهاوس ةهجول هلقع حتفي الو ،اهدحو هرظن ةهجو
 هيدل نكي مل نإو ؤاليلد ىوقألاو املع عسوألاو القع ىك ذألا

 نيبصعتملا ءالؤه ضعبو ،عنقي ليلد الو ،عبشي ملع الو عدبي لقع
 ةصرف هسفنل حيتي نأ نود ،ىرخألا رظنلا ةهجو امدقم ضنري

 ةطاحإلا نم هنكمي اعالطا - عامسلاب وأ ةءارقلاب - اهيلع عالطإلا
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 نم جذامن ميركلا نآرقلا ىكح دقو ."هتقيقح كاردإو اهب
 نأ نيملسملل ريذحت مهكلسمب اذدنمو مهيلع !ركنم نيبصعتملا

 .مهوذح اوذحي

 هللا لزنأ امب اونمآ مهن ليت اذإو : ليئارسإ ينب نع لاقن

 ال اقدصم قحلا وهو هءارو امب نورفكيو انيلع لزنأ امب نمون اولاق
 .ا91:ةرقبلا» هه4مهعم

 : بهذملل بصعتلا

 ةالغ نأش ©،بهذملل بصعتلا : مومذملا بصعتلا نمو
 مهتمئأ ىلعو ،ةمصعلا مهبهاذم ىلع نوفضي نوداكي نيذلا نيدلقملا

 .مهل ةملسم ريغ مئاعد ىلع اذه مهبصعت نونبي مهو ،ةسادقلا

 .ةعبرألا ةمثألا وأ بهاذملا ديلقت اصوصخو ،©بجاو ديلقتلا نأ : اهنم

 كهلوسرو هللا هبجوأ ام الإ بجاو ال هنأ : هب عوطقملا ملعلا عم

 ءامهنايعأب سانلا نم ورمع وأ ديز عابتا هلوسر الو هللا بجوي ملو
 .اغلب ام لضفلاو ملعلا يف اغلب ناو

 ©نوعراش مهنأك بهاذملا باحصأ رابتعا انه نم مزليو

 .اهل جتحي الو ،اهب جتحي (ا7يعرش ةلدأ اهنأك مهلاوقأ رابتعاو

 ثيحب ،ةيضابإلا نع اوبتك نيذلا باتكلا ةيبلغأ ىلع قبطنت ةقيقحلا هذه نإ (16)

 .يضانإلا عمتجملا ىلإ عوجرلا وأ اغامس وأ ةءارق ةيضابإلا رداصملا ىلع اوعلطتي مل

 ىتح ةقباسلا انتاسارد يف يبهذملا بصعتلا اذه ىلإ اقباس انرشأ دقل (17)

 - انباتك رظنا - ةحيرصلا ةينآرقلا تايآلا ضراعت ءاملعلا يواتف ضعب تحبصأ

 .57:ص ملكتي بازيم
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 .ديلقتلا يف ولغلا اذه اهيققحمو ةمألا ءاملع رابك ركنأ اذهلو

 مهنابهرو مهرابحأ ذاختا نم باتكلا لهأ هلعف ام هبشي داك يذلا

 . هللا نود نم ابابرأ

 اهيأ كردت ،ةحضاولا صوصنلا هذه لالخ نم : اتتيؤر - (5

 اهبتك يتلا صوصنلا ةءارق مدعو يبهذملا بصعتلا نأ ميركلا ملسملا

 ءاملع ةيبلغأ تلعج مهعمتجم كولس ةدهاشم وأ ةيضابإلا ءاملع

 لثمي هنأ نم مغرلاب هنوفرحي وأ يضابإلا بهذملا نولهاجتي مالسإلا
 وه اذه نم انفده سيل ليصألا يمالسإلا ركفلا دفاور نم ادفار

 نكلو هلاجرو يمالسإلا خيراتلا ةنادإ وأ ةيمالسإلا انتمأ ءاملع حيرجت

 ةيؤرلا تحت مراصلا يدقنلا جهنملل خيراتلا اذه عضخن نأ ديرن

 ديسلا لوقي لطابلاو قحلا نييو ‘باوصلاو أطخلا نيب زيمنل ةيمالسإلا
 سيل خيراتلا نم نآلا نيملسملا فقوم نإ» : يليام ديعس تدوج

 نم ةدافتسإلاو هئاطخأ بنجت ىلع انل ةردق ال هنأل !احيحص افقوم

 نأو صاخشألا نم ،عمطخملاو فرحنملا زيمن نأ انيلعو ،هباوص

 اك رحمو اعفاد خيراتلا ريصيل فرحنمو ئطخم وه ام ءارالا نم فرعن

 .©‘“هةكرخلا نم عنميو لقعلا ديقي قنعلا ىلع الغ ال مامألا ىلإ

 خرؤملا هبتك ام لالخ نم ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه نيبن نأ انيلعو

 فالتخإلا نيب ةيمالسإلا ةرحصلا : يواضرقلا فسوي روتكدلا (18)

 .رئازجلا - ةبيور - قافولا ةعبطم 199-202:ص مومذملا قرفتلاو عورشملا

 عيمجلل ةفاقثلا راد - 205.: ص مهسفنأب ام اوريغي ىتح : ديعس تدوج )1 9(

 .۔-قشمد-



 ناك املو» : لاق ذإ مهمالعأو ةيضابإلا لوح ظوفحم دمحم يسنوتلا

 نيفلؤملا مجارت: هتيمس دقو سرهفلاب ءيش هبشأ فيلأتلا اذه

 امك ،اهب نيفوتملا سنوت ىلع نيدفاولل هيف تمجرت دقو "نييسنوتلا
 نأ لمأتملا ظحاليو ةبرج ةريزج نم ةيضابإ ءاملعل هيف تمجرت
 ةميق يذب سيل مهجاتنا نأو ةدودحملا ةفاقثلا يوذ نم مهضعب

 جاتنإلاو ،ةريزغلا بهاوملا يوذ مالعإلا غباون نم مهضعبو ةريبك
 ةييرعلا ةبتكملا ءارثإ يف لضف مهل ناك نيذلاو عونتملا يرثلا
 ريغ نم - نييسنوتلا نيخرؤملا لامهإ نم تبجع دقو .ةيمالسإلا

 بصعتلا ريغ اهل يعاد الو مهب هيونتلاو مهتمجرت - ةيضابإلا
 ةيضابإلا انناوخإو نيرصاعملا ضعب قيرطلا اذه يف راس دقو ،يبهذملا

 .مهسفنأب فيرعتلا يف اريبك ادهج نولذبي ال

 مهمالعأب فيرعتلا نم نيرصاعملا ضعب هب ماق ام الولو
 نييبرجلا يربعجلا تاحرفو قوزرم نب قداصلا : نيذاتسالاك

 ءالؤه نم ريثك يقبل يبيللا يسوفنلا رمعم يحي يلعو نييسنوتلا
 ريبك لضف ةثالثلا ءالؤهلو نامتكلاو ءافخلا يط يف ارومغم مالعالا

 نيقومرم مالعأ ةمجرت يف اريثك مهيلع تدمتعا دقو ناديملا اذه يف

 رادم ىلع تجرخأ ةبرج ةريزج نأل إاهيف نيفوتملا اهئالزن نم وأ
 يف لب طقف يضابإلا بهذملا يف ال مهتناكم مهل امالعأ نورقلا
 .يسنوتلا خيراتلا يفو ،يمالسإلا يفسلفلا ريكفتلا

 راد 8:ص 1:ط 1:ج نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت : ظوفحم دمحم (20)

 .12 توري يمالسإلا برغملا

 ۔ 29 _



 دمحم : ميركلا ذاتسألا نإف 5ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه ءوض يفو

 ةيضابإلا مالعأ خيرات قح فصنأو ةيعوضوملاب مزتلا دق ،ظوفحم
 امك ريغ ال يبهذملا بصعتلا عفادب ريغلا مهلهاجت وأ مهلهج نيذلا

 .كلذ ىري

 جذامن يناثلا لصفلا يف ميركلا ئراقلل مدقن نأ انيأر ،انه نمو

 بهذملا نع تبتك ةثيدحو ةميدق إةماع ةيمالسإ تالاقم نم

 ةدمتعم ...هتلاصأ ةقيقح ةنيبم ةيضابإ ريغ مالقأ لالخ نم يضابإلا

 يتلا ةرشابملا هرداصم ىلإ عوجرلاو ةيعوضوملا حورلا ىلع كلذ يف
 .نيثحابلا مامأ قيرطلا رينتو ماهوألا ددبتو ةئطاخلا ميهافملا ححصت

 لظ يف ةسدقملا ةيمالسإلا انتدحو ةمدخ وه امئاد ديحولا انلمأ

 اهييراجتو ةيرشبلا تافسلفلا ىدحتت يتلا ةخماشلا ةينآرقلا قالخألا

.مهعفاودو رشبلا ءاوهأ بسح ىلع موي لك يف ةريغتملا



 +٭ يباثلا لصفلا ×

 مالسإلا مالعأ ةآرم يف ةيضابإلا
 اثيدح و اميدق

 .عوضوملا ةدحو بسح ىلع تالاقملا انبتر دقل : ةظوحلم
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 ليلجلا يباحصلا دنع ""أديز نب رباج مامإلا ةلزنم - (1

 ءاملعلا دنعو (ے رسابع نب هللا دبع

 ه210 ةنس ىفوتملا دعس نبال ى ربكلا تاقبطلا يف ءاج دقل

 لاق ءاطع نع ورمع نع نايفس لاق» : 179:ص عباسلا دلجملا يف

 ديز نب رباج لوق دنع ةرصبلا لهأ لزن ول : لوقي سابع نبا تعمس
 .املع هللا باتك يف امع مهعسرال

 نيعبس تك ردأ» : لوقي هللا همحر ديز نب رباج نإف انه نمو

 اذهب دصقيو ،رحبلا الإ مهرهظأ نيب ام تيويحف ردب لهأ نم الجر

 عمج نم لوأ وهو ،ةيعرشلا مولعلا يف هرحبت ةرازغل سابع نبا هذاتسأ

 لوألا سسؤملا نأ دكؤت ةيضابإلا ريغو ةميدقلا ةيضابإلا رداصملا نإ (1)
 ينامعلا يدزألا ديز نب رباج ،ءاثعشلا وبأ هيقفلا ةمالعلا وه يضابإلا بهذملل

 تناك دقن هتافو امأ ،ةينامعلا قرفلا ةنيدمب ه22و 18 يماع نيب دلو يذلا

 دبعك ،مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ملعلا ذخأ ذإ 93 ةنس كلذو ةرصبلاب

 دبعو كلام نب سنأ ةليع لوسرلا مداخو ركب يبأ تنب ةشئاعو سابع نب هللا
 .دوعسم نب هللا دبعو رمع نب هللا

 ،ليلجلا يباحصلا ،يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع (2)

 لوسرلا مزالف ةوبنلا رصع ةيادب يف أشنو ،ةرجمهلا لبق ةثلاثلا ةنسلا يف ةكمب دلو

 نكس ...ةمألا ربحب ىمسيو ةحيحصلا ثيداحألا هنع يورو هليع مركلا
 ،نآرقلا نامجرت معن : دوعسم نبا لاق ه68 ةنس كلذو اهب يفوتو فئاطلا

 نب رباج دعيو ..اهلاثمألو اهل تنأ : هل لوقيف هيتفتسي باطخلا نب رمع ناكو

 .هللا همحر سابع نبا بالط دحأ ديز
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 .ريعب رقو هنأ هنع رداصملا ثدحتتو دوقفم ناويد ف ثيدحلا

 نب بوقعي فسوي يبأل خيراتلاو ةفرعملا باتك يف ءاج دقلو
 12-14:ص يناثلا دلجملا ه277 ةنس ىفوتملا يوسبلا نايفس

 نبا تعمس : لاق ورمع انث نايفس انث يديمحلا ركب وبآ انثدح : ىليام

 مهعسوأل ديز نب رباج لوق ىلع ةرصبلا لهأ كرت ول : لوقي سابع
 .املع هللا باتك يف امع

 املسم ناك ارباج هللا محر . لاقن ذمحم دنع رباج رك ذ 3 لاق قبتع

 .مهردلا لنع

 ميعن ييأ ظفاحلل تاقبطو ءايلوألا ةيلح يف كلذك ءاج مث

 ثلاثلا زجلا ه430 ةنس ىفوتملا يناهفصأل ١ هللا دبع نب دمحأ

 انيعم انيع ملعلل ناك ،ءاثعشلا وبأ ديز نب رباج» : يليام 85:ص
 رخأت ،ابراه قلخلا نمو ،ابيآ قحلا ىلإ ناكو ءانيكم انكر ةدابعلا يفو

 .نيعباتلا ءامدق نم وهو هتقبط نع هرك ذ

 لاق رانيد نب ورمع نع هينيع نبا انث : لاق يبأ انث لاق هبيش يأ

 لها لزن ول ١ هنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا لاق لاق ءاطع تعمس

 .ال لجو زع هللا باتك نم املع مهعسوأل ديز نمب رباجب ةرصبلا

 بيذهت هباتك نم يناثلا زجلا يف هرك د دقف ينالقسعلا رجح نب يلع

 نب رباج تام امل دمحأل دهزلا باتك يفر» : يليام 38:ص بيذهتلا
 تك ردأ ةيواعم نب سايإ لاقو قارعلا لهأ ملعأ تام مويلا ةداتق لاق ديز
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 ناك ةمشيخ يأ نبا خيرات يف و ديز نب رباج ريغ تفم مهلامو سانلا

 يجاسلل ءافعضلا يفو ديز نب رباج سانلا ىتأ ازغ اذإ يرصبلا نسحلا

 .ثايرفص ةمركعو ايضابإ رباج ناك نيعم نب يحي نع
 نأ ىلإ ريشن نأ دبال ةيملعلاو ةيهقفلا هتايح متتخن نأ لبقو

 ريسفتلا لوصأ ةمدقم يف ءاج دقل ريسفتلا يف عاب هل ناك رباج

 هب سانلا ملعأ نإف ريسفتلا امأو»: يليام ةيميت نبا مامإلل 61:ص

 حابر يبأ نب ءاطعو دهاجمك سابع نبا باحصأ مهنأل ةكم لهأ
 ءاثحشنلا يأو سرواطك سابع نبا باحصأ نم مهريغو ةمركعو

 .امهلاثمأو ريبج نب ديعسو

 .يعبات سابع نيا ىلوم (ه105/25) هللا دبع نب ةمركع وه هبسن ةمركع (3)

 ةيقتلا ىرت ةيجراخلا ةقرفلا هذهف يجراخلا رفصألا نب دايز عابتأ مهو ةيرغصلا
 .لمعلا نود لوقلا يف ةزئاج



 جراوخلاب همادطصاو يضابإلا بهذملا روهظ - 2

 ميللا دبع دمحم بجر روتكدلا : ملقب

 اذه نأ فورعملا نمف يضابإلا بهذملا ةأشن نع امأ

 ةأشنلا يف تقبس يتلا ةماهلا ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذملا

 اذهب فرعي مل هنأ امك 5ةيعيش وأ ةينس ىرخألا بهاذملا نم اهريغ

 ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف الإ ةيضابإلا رداصملا يف مسإلا

 بلغ هنأل خيراتلا كلذ ذنم مسإلا اذهب ةيضابإلا لبق دقو ةرجهلل

 طحي ام هيف اودجي ملو هلوح نوفتلي املع راصو ،نمزلا رورمب مهيلع

 مهسفنأ ىلع نوقلطي اوناك امنإو ،‘}مهتمارك نم لاني وأ مهتردق نم

 مالعأ دحأ دعي ،ةيرصم ةيسنج وذ يعماج ذاتسأ ك ميلحلا دبع دمحم بجر (1)

 : اهمهأ ةميدقلا ةيخيراتلا هبتكب رهتشا . يمالسإلا خيراتلا

 ةيمأ ينب رصع يف ةينارصنلا اينابسإو ةيمالسإلا سلدنألا نيب تاقالعلا - (أ)

 يف ةيضابإلا - (ج) - .لوغملا نيب مالسإلا راشتنإ (ب) - .فئاوطلا كولمو
 ءوض يف ةدرلا ۔ (د) - .ةرصبلاو نامع ةيضابإب مهتاقالعو برغملاو رصم

 رهظ يذلا يضابإل ١ بهذملل ةيخيراتلا روذجلا ةساردب متها دقل ديدج موهفم

 كلذ يف ادمتعم ‘برغملا ةيضابإي قرشلا ةيضابإ ةقالعو ةيسايسلا ةحاسلا يف

 ٢ريخأو ،اردصم 127 ىلع ديزت ةيضابإ ريغو {ةيضابإ ةفلتخم رداصم ةدع ىلع
 يجراخلا بهذملاب ايلك امادطصإ مدطصي يضابإلا بهذملا نأ ىلإ لصوت

 .ايعامتجاو ايسايسو .ايدئاقع

 ضابإ نب هللا دبع وهو ةدعقلا خويش دحأ ىلإ ةبسن وهف ةيضابإلا مسا امأ (2)
 =.. دقف اةيقارع ةيبرع ةليبق يهو ةرم ينب نم يميمتلا ةبلعث نب تاللا ميت نب
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 ةماقتسإلا لهأ وأ ةوعدلا لهأ وأ نيملسملا ةعامج مسإ كلذ لبق

 اراقتحا ةدعقلا مساب نيفرطتملا جراوخلا نم مهؤادعأ مهامس دقو

 يف داهجلا نع اودعق جراوخلا ءالؤه رظن ةهجول اقبط مهنأل .مهل
 .نيملاظلا ماكحلاو ةالولا ةبراحمب هللا ليبس

 عفر نعو برحلا نع دوعقلا اوأر دق ةدعقلا ءالؤه ناكو

 نيب تعقو يتلا ناورهنلا ةعقوم بقع نيملسملا مهناوخإ دض فيسلا

 هلوبقل هوضراع نيذلا ةمكحملا ةعامجو بلاط يأ نب يلع مامإلا

 وأ ةمكحملا مساب اورهتشاو - هللا الإ مكح ال - اولاقو ميكحتلا

 ةلودلا بابرأ نم مهموصخ مهيلع قلطأو 5ةيرورحلا وأ ةارشلا
 (ثجراوحلا مسا ةيومألا

 يف تناك دقن هتافو امأ أ(ه40-60) نايفس يأ نب ةيواعم نمز يف دلو ..=

 وه ضابإ نب هللا دبع ناك و ه86 ةنس ىفرتملا ناورم نب كلملا دبع مايأ رخاوأ

 هتيامح يف يويح رود هتليبقل ناكو ةيومألا ةطلسلا عم لداجملاو رظانملا

 نب رباج عابتأ اومس نيذلا مه نييومألا نإف اذكهو ةيومألا ةلودلا شطب نم

 .ةيضابإلاب ديز

 : هللا همحر يملاسلا خيشلا لوقي
 املعاف انم قحلا ءافلخل ٠.٠ املع الإ نويضابإلا امن

 انيضر اننإ ريغ كذب ٠٠ انومس دق نيلاخملا نإ

 ضامرو انل ايماحم ناك .٠. ضاباإ ىتف نأ هلصأو

 ةيرق ىلإ ةبسن ةيرورحلا مسا ةمكحملا ىلع ءامدقلا نوخرؤملا قلطأ دقل (3)

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع مهلاصفنا دنع جراوخلا اهيلإ أجل يتلا ءارورح

 .ه37 ةنس نيفص ةكرعم نم مهتدوع بقع هللا همحر

 =.. ماكح نع مهجورخب ةنجلا اورتشاو مهحاورأ اوعاب ني ذلا ينعتف ةارشلا امأ
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 ىلع اولظ نيذلا ةمكحملا ةعامجب لاوحألا تروطت دقو
 ثالث قرف ىلإ ماسقنإلا ىلإ ةيومألا ةلودلا عم مهمادطصاو مهئادعأ

 اهيلإ تفيضأر - ه64 ماع ذنم ةيسيهبلاو تادجنلاو ةقرازألا ىه

 - ه75 ماع ذنم ةيرفصلا مساب ةفورعملا ةقرفلا يهو ةعبارلا ةقرفلا
 يف اوفلتخاو ءارآ ىلع مهنيب اميف عبرألا قرفلا هذه باحصأ قفتاو
 ةديدع تارم ةيومالا ةلودلاب اومدطصاو ،اضعب مهضعب رفك و ىرخأ

 ىلع تضقو مهتكوش تعضخأو ةفالخلا تاوق مهل تدصتو
 ىلعو ينامعلا ةرفص يبأ نب بلهملا دي ىلع كلذ ناكو 5مهئامعز

 ىلإ ءوجللا مهئامعز ضعب لواح امدنعو نيينامعلا دزألا نم هموق دي

 .مهولتاقو نوينامعلا مهل ىدصت نامع

 اذه يف اوكرتشي مل نيملسملا ةعامج وأ ةيضابإلاف كلذ ىلعو

 مسا اهدحو تلمح يتلا عبرألا تاعامجلا هذه نيب راد يذلا عارصلا
 اذه اوضرتعا امنإو {ةيسابعلا وأ ةيومألا ةفالخلا تاوق نيبو جراوخلا

 ةصاخو ءودهو ةيرس يف مهراكفأ نوثبي اوذخأو 5ةيادبلا ذنم عارصلا

 يذلا ينامعلا يدزألا ديز نب رباج وه مهل مامإ لوح اوفتلا نأ دعب
 اهيف ثيي ذخأ ةسردم نوكو ةرصبلا نكسو نامع نم لحر دق ناك

 .ملع بالطو نيديرم نم هيلإ دفو نم اهيف ملعيو ،هءارآ
 اومضنا نيذلا مه نيملسملا ةعامج وأ ةدعقلا نأ كلذ ىنعمو

 \ نأ دعب هتدايق تحت ١اووطناو كيز نب رباجل

 ينب ةالو دض راث امل يميمتلا ريدح نب سادرم لالب وبأ لعف امك ،ةملظلا ..=

 .1 ةنس كلذو ةيمأ
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 اذه اهب معني يتلا ةوقلا ىدم اوأر نأ دعبو ،ةفورعم ريغ ةياهن ضابإ

 روهشملا جاجحلا نأ ةجردل هل دزألا ةدناسم ببسب يدزألا هيقفلا

 ةيضابإلاب هتلص فرع امدنع هلتق ىلع ؤرجي مل فنعلاو شلطبلاب

 ةرم ةرصبلا ىلإ اهنم داع نأ ثبلي ملو ،نامع هدلب ىلإ هيفنب ىفتكاو

 .ليلق وأ ريثك يف جاجحلا هل ضرعتي ملو ىرخأ
 تاسبالملا هذهل ةجيتنو ءانثألا هذه يف ديز نب رباج ذخأ

 ناك و ،يضابإلا بهذملاب دعب اميف تفرع ةنيعم راكفأ ىلإ وعدي
 يفن امدنع نامع يف اهيلإ اعدو ةرصبلا يف راكفألا هذه ىلإ وعدي
 تداز يتلا هتالاصتاو هطاشن يف باترا نأ دعب جاجحلا دي ىلع اهيلإ

 .بلهملا نب ديزي ،دزالاو ةبلاهملا ميعز سبح دعب
 ذإ اقح ةينامع ةأشن أشن يضابإلا بهذملا نإف كلذ ىلعو

 يدمحيلا ديز نب رباج وهو ةرصبلا نكس نامع دزأ نم هيقف هسسأ
 نم ةيلبقلا ةقالعلا مكحب. ةرصبلا دزأ مظعم هيلإ مضناو ،يدزألا

 قنتعا امك ،ىرخأ ةيحان نم رباج هب يداني ناك امب اعانتقاو 5ةيحان

 ةاعدلا يديأ ىلعو رباج دي ىلع ةوعدلا هذه نامع &)دزأ مظعم

 ةميرك ييأ نب ملنسم . ةديبع وبأ ،هدعب نم هتفيلخ مهلسرأ نيذلا
 نوينامعلا ناك فدهل اقيقحت كلذو نامع نم مهلك اوناكو يميمتلا

 نع مهدالب نوؤشب لالقتسإلا وهو ،ةوعدلا هذه ءارو نم هنوخوتي

 ىلإ اورجاه مث ،نامغو نميلا يف اهدارفأ رشتنا شةيناطحق ةييرع ةليبق دزألا (4)

 مالسإلا رشن يف لاعف رودب اوماقو ،ايروسو قارعلا بونجو زاجحلا
 .ةيبرعلا ةغللاو



 5 ۔ ٤;؟

 . سابعلا ينبو ةيما ينب

 ةيضاباي مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا - ميلحلا دبع دمحم بجر (5)
 - ةضهنلا عباطم ه1410 1:ط 21/20 - 15/12:ص - ةرصبلاو نامع
 .نامع ةنطلس - طقسم

 .دبع دمحم بجر ميركلا ذاتسألا ةيؤر رطاشن ال نحن : اهنم دبال ةظحالم

 ةطلسلا نع نامع لالقتسا وه ديز نب رباج ةكرح فده نأب ةلئاقلا ميلحلا

 ةكرحلا نأ ءالج لكب انل تنيب ةيخيراتلا ثداوحلا نل ...ةيسابعلاو ةيومألا

 وبأ مامإلا اميسال اهنم اوجرخت نيذلا ةبلطلاو ديز نب رباج اهأشنأ يتلا ةيمالسإلا

 ةنسو انآرق هللا ةعيرش قيبطت وه ريخألاو لوألا اهفده ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
 عجار ،هلماكب يمالسإلا ملاعلا يف نيدشارلا ءافلخلا ةموكح ىلإ عوجرلاو

 .ةنيدملاو ةكم يف ةماقتسإلاو ةوعدلا لهأ ةكرح : انباتك
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 جراوخ اوسيل ةيضابإلا نإ - 33

 هيندرألا تافيلخ دمحم ضوع روتكدلا : ملقب

 ةيرسلا مهتاميظنتو ملعلا ةلمحو ةيضابإلا خياشم دوهج نإ
 لود سيسأت ترمثأ دق نيترجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا لالخ ةقيقدلا

 ماه رود هل ناك برغملا دالبو ةيبرعلا ةريزجلا يف ةلقتسم ةيضابإ

 .02 يمالسإلا خيراتلا يف ديجمو

 يف يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ ،يندرألا تافيلخ دمحم ضوع روتكدلا (1)

 ةمئاقلا ةيمالسإلا تاساردلا يف ريثكلا هجاتنإي فرع "ندرألا - نامَع ةعماج

 ركفلا اوسرد نيذلا نييضابإلا ريغ ءاملعلا نم دعيو إةيدقنلا ةيملعلا حورلا ىلع

 اًذمتعم ةيبرتلاو ةيسايسلا همظنو هدئاقعو هخيرات يف {ةلماش ةسارد يضابإلا

 ريغ رداصملا مث ةطوطخملا ريغو ةطوطخملا ةيضابإلا رداصملا ىلع كلذ يف

 .ةيعيشو ةينس ةثيدحلاو ةميدقلا ةيضابإلا
 دنع ةيوبرتلاو ةيعامتجإلا مظنلا ه \ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ه : هتافلؤم مهأ

 يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا ه {ةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلا
 .ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا ه ،نامتكلا ةلحرم

 ملسم ةديبع وبأ مامإلا وهو ايسايس اميظنت ةيضابإلا ةكرحلا مظن يذلا نإ (2)
 هنيبج قرعب باتقي اريقف اعرو ايجنز هللا همحر ناك ةرصبلا يف {ةميرك ييأ نب
 هعم اوضق نيذلا ،ملعلا ةلمح هدي ىلع جرختو ،فافقلا ةنهم فرتحا ثيح

 عيبرلا ،دعس ني ةمالس : مه ءالؤهف ،ةيرسلا هتسردم يف هعم تاونس ةسمخ

 رارد نب ليعامسإ ©يتاردسلا مصاع ،متسر نب نمحرلا دبع ؤ©بيبح نبا

 =.. ،يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ ،يلبقلا دواد وبأ ،يسمادفلا
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 رشن يف ةروكشم دوهجب نويضابإلا ماق لودلا هذه لظ يفو

 يف نأشلا اذه يف ريبك لضف مهل ناكو ةريثك نكامأ يف مالسإلا

 ضعبو("»ارحصلا بونج ءادوسلا ةيقيرفإو يقرشلا ةيقيرفإ نم لك
 ليبس يف ةريبك دوهجب نويضابإلا ماق امك ىصقألا قرشلا قطانم

 فلتخم لوانتت يتلا ةعونتملا ةريثكلا تافلؤملاب ةيمالسإلا ةبتكملا ءارثإ

 هذه ىلع علطملا ثحابلل نكميو يمالسإلا ركفلا بناوج
 ال يتلا رومألا ضعب لوح ةيلاتلا تاظحالملا لجسي نأ تافلؤملا

 .نيركفملاو نيثحابلا نيب لدجو شاقن لحم لازت
 بتك ضعب معزت امك جراوخ اوسيل نييضابإلا نإ - 1

 نيذلا نيثدحملا باتكلا ضعب يعدي امك و ،لحنلاو للملاو تالاقملا

 راتخملا ةزمح وبأ ،قحلا بلاط هللا دبع يحي وبأ ،دوعسم نب ىدنجلا ..=

 .(هللا مهمحر) يراشلا
 بلاط ةماعزب زاجحلا يف لود سيسأت نم اونكمت ماظعلا ءالؤه نإف اذكهو

 لامشو ،دوعسم نب يدنلجلا ةماعزب نامعو ،يراشلا راتخملا ةزمح يبأو قحلا

 .متسر نب نمحرلا دبعو ينميلا ىلعألا دبع باطخلا يبأ ةماعزب ايقيرفإ
 نب ناطلس نب فيس مامإلا اميسال ماظعلا اهتمئأو برعي لآ ةلود : رظنا (3)

 مالسإلا ترشن دق ةلودلا هذه ناف .م1711 - ه1123 ةنس ىفوتملا فيس

 ةفحت عجار .ييورألا رامعتسإلا ةبراحم ايقيرفإ بونج ىتح يقيرفإلا قرشلا يف
 .45:ص ىلإ 2:ص ۔ 2:ج يملاسلا خيشلل نامع لهأ ةريسب نايعألا ا

 رشع ثلاثلا نرقلا يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود : عجار (4)

 .ينيجردلل خئاشملا تاقبط باتكو نسح سايلإ دمحأ روتكدلل يداليملا

 ثحابلا لعجت يتلا ةيضابإلا رداصملا ضعب هللا ءاش نإ قحلنس ةمتاخلا دعب (5)

 .يضابإلا ركفلا ةلاصأ كردي
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 .صيحمتو قيقدت نود تافلؤملا هذه اودلق

 .ميكحتلا راكنإ ىوس جراوخلاب مهعمجي ال ةيضابإلا نأ عقاولاو

 مهئامد لالحتساو (}نيدحوملا لتق اومرح ةيضابإلا نإ 2

 لثم جراوخلا اوفرطتم لعف امك مهناحتماو سانلا ضارعتسا اومرحو
 .ةيدجنلاو ةقرازالا

 ال ةلماكتم ةدحاو ةرظن نيدلا ىلإ نورظني ةيضابإلا نإ 3

 ىلع امهدحأل نايغط الو ةيداملاو ةيحورلا رهاظملا نيي ،اهيف لصف
 .هوضفرو فوصتلا اوركنأ دقف كلذل اعبتر ،ىرخألا

 . نأ دجي ةيضابإلا ةيهقفلا رداصملا يف ققدملا نإ 4

 ةفيرشلا ةنسلل اغابتإ نيملسملا رثكأ نم يضابإلا بهذملا باحصأ

 جتان وه امنإف مهت نم رداصملا ضعب مهب هقصلت ام امأ 5اهب ءادتقإلاو

 .بصعتلا وأ لهجلا : نيرمأ دحأ نع
 دعب مكحلا يف ىروشلا أدبم اوقبط نيذلا مهدحو مهنأ 5

 .رمعو ركب ييأ نيتفيلخلا
 يمالسإلا نماضتلاو ةيبرعلا ةدحولا نإ : لوقلا نم دبال

 .اذارفأو تاعامج انتاقالع يف لدعلاو لقعلا مكحن نأ انم نايعدتسي
 ماه رمأ ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نيب ةقرفلا لاوز ناو

 .انلايجأ لبقتسمو انتيرح قيقحتل يرورضو
 فالتخإلاو ةقرفلل رربم الو دحاو ردصملاو دحاو نيدلا نإ

 هيبسو هلامو دحوملا مدل مصاع ديحوتلا : هللا همحر شيفطأ خيشلا لوقي (6)

 .نيتداهشلاب رقأ نم دحوملاه 28:ص صلاخلا بهذلا -

7 



 ام مكيف تك رت» : هيع هللا لوسر لوق اومكح مه نإ نيملسملا نيي
 .قح مركلا هلوسر ةنسو هللا باتك اولضت نل هب متكسمت نإ

 2:ط ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا : تافيلخ دمحم ضوع روتكدلا (7)

 .نامع ةنطلس - طقسم ةيقرشلا ةعبطملا ا52-54:ص

- 43 - 



 يدئاقع فالح ىلع تناك ةيضابإلا ةقرفلا نإ - (4

 تادجنلاو ة ةقرازألاك ةفرطتملا جراوخلا قرف عم يسايسو

 "شاه بلاط يدهم ذاتسألا : ملقب

 ةيخيراتلا قئاثولا انتسارد لالخ نم انل حضتا : ثحبلا ةمتاخ
 ةنيدم يف تعرعرتو تأشن ةيضابإلا ةوعدلا نأ اهيلع انلصح يتلا

 نم ةعومجم اهسيسأتب ماق دقو يرجهلا لوألا نرقلا يف ذ ةرصبلا

 ©ضابإ نب هللا دبعو ديز نب رباج ةاعدلا ءالؤه نم زرب دقو ،نيعباتلا

 نيذلا لئاوألا داورلا نم دعي ةيقارع ةيسنج وذ مشاه بلاط يدهم ذاتسألا (1)

 ىتح اهلحارم روطتو اهتأشن ذنم يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا اوسرد
 ةكرحلا : ناونع تحت ريتسجام ةلاسر مدق دقلو يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن

 3م1977 ةنس دادغب ةعماج ،بادآلا ةيلك ىلإ يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا

 150 ىلع مشاه بلاط يدهم ديسلا دمتعا دقل ءاج ديج ةجردب تلبقو

 ةنازخو ةيرصملا بتكلا راد يف ةدوجوملا 5اميدق اطوطخم 35 اهنم اردصم
 ةبتكم يف اهنم ضعبو ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا - مامدلا يلع نب بلاغ مامإلا
 .رصمو قارعلا تاعماجب ايلعلا تاساردلا

 يخيراتلا يئارقتسإلا عباطلاب تزيمت ةساردلا هذه نإف لاح ةيأ ىلعو

 هيلإ وعدت ام اذهو ةيضايإلا ريغو ،ةميدقلا ةيضابإلا رداصملا ىلع مئاقلا

 .اثيدحو اميدق ةقبسملا ماكحأل ١ نع ةديعبلا ةيسلعلا تاساردلا

 انثارت يف ةديدج ةنبل دعت ةيضابإلا لوح ةيملعلا ةساردلا هذه نإ
 ةيملعلا حورلاب اومزتلي نأ ةفاك نيملسملا انئانباب ريدجو ،يمالسإلا

 .قدصلاو ةنامألاو ملعلا وه مالسإلا نأل ةيمالسإلا

 ۔44-۔-



 ةيضابإلا ىدل فرعي ام وأ ،ةوعدلا ىف يرسلا ماظنلا سيسأتب اوماقو

 يسايس جضن ىلع ةلحرملا هذه تلد دقو “_نامتكلا ةلحرمب

 مهتقالع يف اهوعبتا يتلا بيلاسألا لالخ نم احضاو اذه رهظيو

 .مهبهذمل ةوعدلا ين ةيميظنتلا

 ىلع اهدي عضت نأ ةرصبلا يف ةبقاعتملا تاطلسلا عطتست ملو

 طاحأ يذلا ظفحتلاو ةقدلل ةيضابإلا ةوعدلل ةيرسلا ةمظنملا هذه

 ٍ .مهسفنأ ةاعدلا اهب

 يدئاقع فالخ ىلع تناك ةقرفلا هذه نأ انل رهظ دقو

 ثيح ‘تادجنلاو ةقرازألاك ةفرطتملا جراوخلا قرف عم يسايسو
 نيملسملا رفكت نكت ملف ةلدتعملا اهفقاومب ةقرفلا هذه تزاتما

 ىدحإ يه ةزيملا هذه نأ انل حضتاو ؤ©بهذملا يف مهل نيفلاخملا

 ةمكحملا دئاقعلا رارمتسا لثمي يمالسإ بهذمك مهئاقب تارربم

 ..رصاعملا انخيرات ىتح ىلوألا
 دئاقلا وه نكي مل ضابإ نب هللا دبع نأ انل حضتا امك

 ةيمالسإلا ةيلمعلا ةيبرتلا اهب دصقي اميدق ةيضابإلا دنع نامتكلا ةلحرم نإ (2)

 دنع مويلا نامتكلا وأ رتسلا ةيضق امأ ؤفيظن يمالسإ عمتجم قيقحت ىلإ ةفداهلا

 ةلودلا طوقس دعب ارس مامإ يأ اوعيابي مل ةيضابإلاف اقالطإ اهل دوجو ال ةيضابإلا

 نأل !انرق رشع ىدحإ نم رثكأ نامتكلا رمتسي نأ لوقعملا نم لهو .ةيمتسرلا

 كلذ تبثي سكعلاو ،نامتكلا ةلحرم لثمي ةبازعلا ماظن نأ نوري باتكلا ضعب

 سانلا لك دنع فرعي ىسمأ لب هيف رس ال يلمع يعامتجا يوبرت ماظن وهف
 ةدع تمدق لب ،مهموكحمو مهمكاح 8مهريقفو مهينغ ،مهريبكو مهريغص
 .يمالسإلا يعامتجإلا ماظنلا اذه ةعيبط لوح ةروشنم تاسارد
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 ىمادقلا نوخرؤملا هيلع فراعت امك ةيضابإلا ةوعدلل سسؤملا

 ةعومجمو يدزألا ديز نب رباج يعباتلا هيقفلا ناك لب ،نوثدحملاو
 هللا دبع كلذ يف امب ةيضابإلا ةوعدلل نوسسؤملا مه خئاشملا نم

 | .ضابإ نب
 بونج ةقطنم يف ريبك يسايس رودب ةرصبلا ةنيدم تماق دقو

 ىتح ةقطنملا هذه ةسايس يف احضاو هرثأ لازال ةيبرعلا ةريزجلا قرشو

 ةيضابإلا ةاعدلا ةرصبلا يف ةوعدلا زكرم نم قلطنا دقف ،اذه انموي

 ةيدايق تافصب اوفصتا دقو نميلاو نامع ىلإ - ملعلا ةلمح -

 مهبهذم عابتال ١ بسك يف ةيلاع ةءافكو ةيعامتجاو ةيسايسو

 .يضابإلا

 نيذلا ملعلا ةلمح دادعإ يف ةديبع يبأ ةراهم ترهظ دقو

 طسوألا برغملاو ةييرعلا ةريزجلا يقرش بونج خيرات رييغت يف اوحجن
 ‘ترهيت يف ةيمتسرلا ةلودلاو نامعب ةيضابإلا ةلودلا تماق ثيح

 يف اهيلع يضق يتلاو ميلا يف ةيضابإلا ةمامإلا مايق ىلإ ةفاضإ
 .“‘نيومألا لبق نم ركبم تقو

 نميلاو تومرضح يف قحلا بلاط اهسسأ يتلا ةيمالسإلا ةمامإلا يه (3)
 ةنس ةمامإلا هذه ىلع تضق دق ةيومألا ةطلسلا نأ الإ ه129 ةنس كلذو
 .يراشلا راتخا ةزمح ابأ اهدئاق ةروثلا هذه تدقف ال ةصاخ ھ0

 اهروطتو اهتأشن يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا : مشاه بلاط يدهم (4)
 _ ةرهاقلا 1981 ۔ 1:ط .314-315:ص يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح
 .ةعابطلل يبرعلا داحتإلا راد



 جراوخلاو جورخلا نم ةيضابإلا فقوم - (
 3 ض%بسك ناسح دمحم روتكدلا : ملقب

 نيدلا نع جرخ نميف ققحتي امنإ جورخلا نأ ىلإ اوبهذ ةيضابإلا
 لمعلاب وأ اهلوصأ نم تباث لصأ راكنإي نوكي امنإ نيدلا نم جورخلاو
 ةدرلا وه كلذب لمعلا نأل ،اهب عوطقملا لوصألا كلت عم ىفانتي امب
 هددح يذلا ملسملا كولس هيلع امل نوكي نأ بجي امنإ راكنإلاو

 موهفم اهيلع قبطني يتلا ةقرفلا موهفم نوروصتي مهنإف انه نمو نارقلا

 ةجرد ىلع لصحت ةيرصم ةيسنج وذ ،ةبسك ناسح دمحم روتكدلا (1)
 لوصأ ةيلك - رهزألا ةعماج نم ةيمالسإلا ةديقعلا يف م1979 ةنس هاروتكد

 تنهرب هتسارد نأ ثيحب ،مهتديقعو ةيضابإلا وه هتداهش عوضوم نإ - نيدلا

 اذهو {ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم اساسأ قلطني يضابإلا ركفلا نأ ىلع

 نأ دبالف ،َدحَب امهم ةسايسلا لاجم نأو ،نيدلاو ةسايسلا نيب لصفي ال ركفلا

 ةيضابإ رداصم ةدع نم ةحضاو نئارق ةدع مدقو ةينيدلا ةيعرشلا راطإ يف نوكي

 ةيضابإلا ريغ رداصملا نع كلذك لفغي مل وهو .اهتاطوطخم اميسال ةميدق
 اهتميق اهل اردصم 216 ىلع تلمتشا ةحورطألا هذه .ةيعيشو ةينس

 .ةينيدلاو ةيخيراتلاو ةيعوضوملا

 اهنأل لمأتلاو ةءارقلاب ةريدج ةحورطألا هذه نإف لاح ةيأ ىلعو
 ةعيبطب اذهو ناهرب نودب ةيضابإلاب تقصلأ ةئطاخ ميهافم ةدع تححص

 فقت الو ميركلا نآرقلا قالخأو ةيمالسإلا ةيملعلا حورلا عم ضقانتي لاحلا

 هنع ناك كئالوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيلام
 .036:ءارسإلاه همالرؤسم
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 ةقرف يه امنإ - نيدلا نم قورملا وهو ثيدحلا يف دراولا ةيجراخلا
 كفس نم هنودقتعيو ،هب نوموقي امل اهتلكاش ىلع ناك نمو ةقرازألا
 نيلحتسم مهلافطأو مهئاسن يبسو مهلاومأ ذخأو نيملسملا ءامد

 .هلك كلذل

 فسوي بوقعي وبأ يضابإلا ملكتملا فقوملا اذه انل نيب دقلو

 لهأل ليلدلا هباتك يف ه570 ماع ىفوتملا يرئازجلا ميهاربا نب

 ثيح هيوذو قرزألا نب عفان جراوخلا ةلزو» : حرص ثيح لوقعلا

 هنوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو» : ىلاعت هللا لوق اولوأت
 يصاعملا نم اوتأ نيح ديحوتلا لهأل كرشلا اوتبثأف 0121:ماعنالا»
 .!اهرغصأ ولو اوتأ امأ

 كلملا دبع هباع نيح ضابإ نبا لوق اذه نع احوضو رثكأو
 نم هعابتأو قرزألا نبا نم هللا ىلإ ربن اننأ ريغ» : هل بتكف ناورم نب
 مهنكلو ءانل رهظ اميف مالسإلا ىلع اوجرخ نيح !اوناك دقل كسانلا

 نبا ناك اذإو مهنم هللا ىلإ أربنف مهمالسإ دعب اورفكو اودترا

 نإف ،دترا هيلإ بهذ امب هتعيشو قرزألا نبإ نأب حرص دق ضابإ

 نم ةبيرقلا هتاردس ةيرقب دلو ينالجراولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ (2)
 سرد دقل ،يرجهلا سداسلا نرقلا يف يضابإلا ركفلا مالعأ نم دعي : نالجرو
 ليلدلا فاصنإلاو لدعلا باتك : هتافلؤم مهأ ،سلدنألا يف ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا
 ءاوتسإلا طخل هفاشتكا ،يرصبلا بيبح نب عييرلا دنسم بيترت إلوقعلا لهأل
 .ه570 ةنس هللا همحر يفوت نويبوروألا هفشتكي نأ لبق ،هتحص ىلع نهربو

 رهاوجلا باتك اميسال !ةميدقلا ةيضابإلا بتكلا يف دجوت ةلماكلا ةلاسرلا صن (3)

 .يداربلا ميهاربإ نب مساقلا ينأل تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا
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 قورملا هنأب جورخلا لولدم هتفئاطو قرزألا نبا يف ل ققحي ينالجرولا
 مهو ةقراملا امأو» : . لوقيف ةديقملا لب ةعاطلا ينعي ه ال ني دلا نم

 .مالسإلا لهأ يف اوراس ام ةريس لقاع ىلع يفخي نلف جراوخلا

 اولدب دق مهف ٦ " او ناثوأل ١ لهأ ىف ذ مالسإل \ لهأ ةريسك

 ...اهمجرو ىنازلا دلج اولطبأو ءامسألاو ماكحألا

 نعو نيدلا نع مهجورخل كلذب اومس نذإ جراوخلاف»
 نيذلا ةنسلاو فلسلا لهأ ضعب عم نوقفتم اذه ىلع مهو - هماكحأ
 ةيمست يف اعيمج نيملسملا عم نوقفتي امك _ جراوخلا اورفك

 .جراوخ ةتقرازالا

 بهذم ءاشنإ يف نيقابس اوناك ةمدقتملا مهتأشنب ةيضابإلا نإ

 مهثارت كلذ يلجي امك 5‘‘}”ديز نب رباج هيف مهمامإ زيمتم يهقف

 رخاوا ذنم ،مهريغو عيبرلاو ةديبع يباو رباج نع مهؤاراو يهقفلا
 .يرجهلا لوالا نرقلا

 اوناك ام مهركف يف مهنأ انل نيبتو مهتوعد رشن يف مهدوهجو

 نوك ةديقع نأو هب اوكسمت حضاو يمالسإ راطإ نم الإ نوقلطني

 ىلإ اوقلطنا اهنمف ،مهماهفأ يف ترولبت دق ناميإلا نم ازج لمعلا
 نأ ىلإ ضعبلا بهذي امك ال ،ةمئألا نم هوفلاخ نم فقوم مييقت

 ...ةديقعلا ةلأسم يف مهثحبل ارشابم اببس ناك ةمامإلا يف مهثحب

 ةنس يفوتو ه21 ةنس دلو هنأل ةعبرألا ةمئألا قبسأ دعي ديز نب رباج مامإلاف (4)
 . شوكي ذمحم يحي قيقحت ديز نب رباج مامإلا هقف عجار ھ3
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 امنإ ةءاربلاو ةيالولا لثم لئاسم يف ةيمالسإلا ميهافملا حوضو ناو
 اذه ةسرامم ىلع فورظلا تدعاس مث امامت مهماهفأ يف ةلثام تناك

 يف وه نم وأ "مهتي الو لهأ نم وه نميف ةيعامج ةقيرطب أدبملا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ادبمل مهلثمت كلذك 5‘١مهتءارب

 ناك امك ،مهروهظل ارشابم اببس ناك 3هب مهكسمتو إهل مهمهنو
 هتروطخ هل مهدنع أدبملا اذه لثم مادامو - مهنم لينل اببس كلذك ا

 .ةضيفتسم ةساردب هوطاحأ دقف

 اببس ناك امك مهدنع أدبملا اذه لامعأ نأ ةساردلا ترهظأو

 اهومدق يتلا ةيفاولا ةساردلل اببس كلذك ناك .ةقرفك مهروهظل

 .ةمامإلاب ةقلعتم ثحابمك
 لمعلا نأو لمعو لوقو داقتعا ناميإلا نأب اولاق دق اوناك اذإو

 فلسلا اوفلاخ امف رفك دقف لمعلاب لخأ نم نأو ناميإلا نم نكر
 لوقو داقتعا ناميإلا نأ ةنسلاو باتكلا نم اومهف نيذلا حلاصلا
7 

 صوصنلا بسح ىلع مهتءاربو صاخشألا ةيالوب لوقت ةيضابإلا نإ (5)
 مالسإلا نيدي ال نمب أدبملا اذه رصحتف ىرخألا بهاذملا امأ اةيعرشلا

 . .ةرجفلاو نيملسملا ةقسف ىلع ةءاربلا قبطت ال يلاتلابو

 يلاطيجلا خيشلل مالسإلا دعاوق باتك يف يويحلاو ماهلا نكرلا اذه عجار

 .هللا همحر رمعم يحي يلع خيشلل خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا مث (هللا همحر)
 294-295:صو 88:ص مهتديقعو ةيضابإلا : ةبسك ناسح دمحم (6)
 .- 1979 ةنس نيدلا لوصأ ةيلك - رهزألا ةعماج

 .ميهاربإ نيدلا سمش دمحم روتكدلا فارشإي تشقن ةحورطألا : ةظحالم
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 : ميهافملا حيضوت نم دبال

 اوفلاخام ةبسك ناسح دمحم ذاتسألا لاق امك ةيضابإلا نإ _

 داقتعا ناميإلا نأ ةنسلاو باتكلا نم اومهف نيذلا ،حلاصلا فلسلا

 لوصأ ةثالث نم نوكتي ناميإلا نأ ةيضابإلا ىري - لمعو لوقو

 وبأ لوقي .حراوجلاب لمعلاو ناسللاب رارقإلاو بلقلاب داقتعإلا :يهو
 .هدابع هب هللا رمأ ام عيمج وه ناميإلاا نإف : يفاكلا دبع رامع

 كرتو ضئارفلا نم مهيلع ضرتفا ام عيمج لعف نم هب مهدبعتو
 هل نيدو .هلاب ناميإ كلذ لكف يصاعملا نم هنع مهاهن ام عيمج

 .92:ص 2:ج زجوملا «ناميإ هلك و مالسإو

 ال ام نولوقت مل !اونمآ نيذلا اهيأاي : لجو زع هللا لوقي

 .؛2-3:فصلا» هه نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ك نولعفت

 ام نكلو ينمتلاب ناميإلا سيل» : ميركلا لوسرلا لوق ةنسلا نمو
 .هدنسم يف يمليدلا هاور «لمعلا هقدصو بلقلا يف رقو

 ةيجاودزا يف شيعي يمالسإلا انملاع دجن اننإف ااذه ءوض ىلعو

 دق ةريطخلا ةلكشملا هذهف يمالسإلا حلاصلا لمعلاو لوقلا نيب ةريطخ

 نحن له « : ميقلا هباتك يف بطق دمحم ميركلا ذاتسألا اهجلاع
 .قيرطلا يف ملاعم هباتك يف بطق ديس كلذك و ؟نوملسم

 رئابك بكترا يذلا ،بئاتلا ريغ رجافلا ملسملا ىلإ ةبسنلاب امأ

 هنومسي ةيضابإلا نإف - ابرلا لكأو روزلا ةداهشو انرلاو لتقلاك مثالا
 : ىلاعت هلوقل كرش رفك ال ةمعن رفك رفاك هنأو يصاعلا دحوملاب

 نإف رفك نمو اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللوإل
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 هنع هللا يضر رباج نعو {ا7:نارمع لآ» همنيملاعلا نع ينغ هللا

 كرشلا نيبو لجرلا نيب نإف : لوقي هيع هللا لوسر تعمس : لاق
 .داود وبأو يذمرتلاو دمحأو ملسم هاور «ةالصلا كرت رفكلاو

 دنع مرحيو مالسإلا ةلم نع نوجرخي ال ةاصعلا ءالؤه نإ

 .مهدالوأو مهلاومأو مهؤامد لحتست نأ ةيضابإلا

 يف ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملاو ةيضابإلا نيب فالتخإلا نإ

 يصاعلا ملسملا ىلع قلطي ذإ رثكأ ال يوغل فالتخا ةلأسملا هذه

 .ةمعن رفك رفاكلا ،رجافلا ،قسافلا ةلالد

 تالالدلا قيبطتب اومزتلا دق ةيضابإلا نأ ظحالن انه نمو

 .اهنع اوجرخي ملو ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا
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 يمالسإ بهذم قتعأو مدقأ ةيضابإلا - (6

 "أب رمع روتكدلا : ملقب

 هلعلو ةيمالسإلا بهاذملا نم دحاو حيحصلا يف ةيضابإلا

 خيراتلا قمع يف ةيراض روذج هلف ،يمالسإ بهذم قتعأو مدقأ

 نيب ةيخيرات ةنراقم لالخ ةلوهسب كلذ مهف نكميو يمالسإلا

 ديز نب رباجو ،ضابإ نب هللا دبع لاثمأ ،يضابإلا بهذملا يسسؤم
 .ىرخألا بهاذملا يسسؤمو نيعباتلا يدزألا

 انموي ىلإ اولظ بهاذملا ةيقب نم نيملسملا نأ اقح هل فسؤي اممو

 .ةيضابإلا لثم قرفلاب فرعي امع .ةيباجيإ الو ةيرخأ ريغ تاعابطنا نولمحي

 .نظلا ءوسو تانيمخت اهردصم ماهوأ ةجيتن 3‘“يرفعجلا .ةيديزلا

 يف دلو إةيلاغنس ةيسنج وذ كاب حلاص دمحم جاحلا نب رمع ذاتسألا (1)

 سردف ةيمالسإ لود ةدع ىلإ لقتنا مث كاهب لوألا هميلعت ىقلتو لاغنسلا بونج
 ةعماج نم ةحنم ىلع لصحت اريخأو نارهطو نانبلو موطرخلاو يلامب اهدهاعم يف

 اهعوضوم ناكو ريتسجاملا ةداهش ريضحتل دنهلاب يهلد يف ورهن لآل رهاوج
 مث ةيضابإ ريغو ةيضابإ رداصم ةدع ىلع دمتعا ثيح يضابإلا ركفلا يف ةسارد
 هجهنمل ةنيع نوكتل ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم تايصخش ةدعب كتحا

 هتلعج ةيجهنملا هذه ءهتداهش هب لان يذلا هثحب جئاتن يدقت يف هكلس يذلا

 : تافل ةدعل هناقتا لالخ نم ةعساو ةفاقث وذ وهو اريدقتلاو مارتحإلاب ٢ريدج

 ةغللاب ثاحبأ ةدع هلو ةيلاغنسلا هتغلو ةيسرافلاو ةيزيلجنالاو ةيسنرفلاو ةييرعلا

 .يضابإلا ركفلا يف ةسارد اهمهأ ةيمالسإلا تاساردلا لقح يف ةيبرعلاو ةيسنرفلا

 =..يلع نب ديز ىلإ دوعي اهبسنف ةلدتعملا ةعيشلا قرف نم ةقرف : ةيديزلا (2)
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 نع دلوت ام لك نأل ،اليرط كلذ رمتسي الأ نكمملا نم ناكو
 .ءارآلا ةلدابمو مهافتلاب هتلازإ نكمي مهف ءوس

 نأ ردانلا نمف هةينانألاب فصتي امدنع ،فقاوملا نيابت نأ ريغ

 نيب نم ةقلطم ةيبلغأك إةنسلا لهأ نأل كلذ .مهافتو قافتا ىلإ يدؤي
 - قرفلا _ تايلقألا يواكش ىلإ ءاغصإلاب نوبلاطملا مه "نيملسملا

 مل امم اذه نأ ريغ ]ةثمد ةيضاير حورب اهججح ضرعل اهل صرفلا ةحاتإو
 فنعب قرفلا نع اوبتكيل مهمالقأ مهنم ءاملع ىرب ام ناعرسف ثدحي

 .ىرخألا نايدألا لهأ نم موصخلا نع نوبتكي امدنع مهفنع نع لقي ١

 نيملسملا ىلع يتلا ةمادهلا ةلاضلا قرفلاب اهوفصوف
 . .اهراكفأ نم رذحلاو اهتبراحم

 نع نيعبان نعطلاو مهولا اهؤلم عقاولا يف - تاباتك يهو

 نب رمعو ركب ييأ نم نوأربتي ال مهف ،يلع نب نيسحلا نب نيدباع ريز ..=
 ةيديزلا عابتأو ،لضفألا دوج عم لوضفملا ةمامإب نولوقي مهف ‘باطخلا

 . .ةييرعلا ةريزجلا بونجو نميلا يف نودجوي
 مهنال ةيرشعانلإلاو ةيمامإلاب ىمستو ،ةيعيشلا ةقرفلا يهو : ةيرفعجلا (3)
 مساب ماعلا ةيمست يهف ةيرفعجلا اهل ليق اذإو ،نيلسلستم امامإ رشع ىنثاب نونمؤي
 اديعب 5اًدهاز ايقت املاع ناك يذلا قداصلا رفعج ريبكلا مامإلا ىلإ ةبسن صاخلا

 ةيمامإلا دنع رشع ىنثإلا ةمئألا سداس وهو {ةعجرلاب نمؤي نكي ملو ولغلا نع
 .ةفينح وبأو ،كلامو ،مظاكلا ىسوم هنبا مهنيب نم ءاملع ةدع ملعلا هنع ذخأ دقل

 وهف اذهب دقتعي مل نمو ،ةوبنلاك يهلإ بصنم ةمامإلا نأ نودقتعي ةعيشلاو

 .ءاطغلا فشاك مامإلل ةعيشلا لصأ : رظنأ ،مهتلدأ مهلو ايعيش سيل
 .ةيمالسإلا ةيمالكلا سرادملاو ينالجراولا انباتك : رظناو
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 مهلهج ىلع لدي امم لخت مل تاباتك اهنأ امك ،صالخإلا مدع

 .اهوقرط يتلا تاعوضوملاب

 دابع لامعال ميقملا _ هسفن عضي ناسنإ نم يهتني ال يبجعف

 كل رفكلاو ناميإلا نإف ،ءاشي نم ىلع بوتيو ءاشي نم ُرمكْت هللا
 اهباوبأ حتفي هل ةصاخ ةعرزم ةنجلا امنأكو كاذ عنميو ،اذه عنمي هيدي

 .“‘)اشي نم هجو يف اهدصويو ءاشي نمل

 نوربتعي نييمالسإلا تالاقم باتك » ءالؤه نوك ىلإ ارظنو
 ةيساسألا عجارملا مهتالاقمو مهتاباتك تحبصأ اذل ءاملعلا رابك نم

 هةيرارمتسإلا مهتامولعمل حاتأ امم ؤقرفلا نع ءيش ةفرعم ديري نمل
 تاباتكلا مظعم نأ قحلاو ةرخأتملا مالقألل عبانم تحبصأف

 همكحو «هتينادحوو لجو زع هللا ملع عم ىفانتي رمألا عقاو يف اذه لكو (4)
 : ةحضاولا ةينآرقلا تايآلا هذه اعم لمأتنلو لجو زع هلل مكحلاف ،يلزألا

 .69: جحلاو 4نوفلتخت هيف متنك اميف ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللا

 .032:مجنلا» هإىقتا نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكزت الف

 .85١:صصقلا» هنيبم لالض يف ره نمو ىدهلاب ءاج نم ملعأ يبر لق

 7-١8 :ةلزلزلا 4هري ارش ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو .هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفإ»

 . : يليام عجار )5)

 .ه330 ىفوتملا يرعشألا مامإلل نيلصملا فالتخاو .نييمالسإلا تالاقم _
 .ه429 ىفوتملا يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا _

 .ھه6 مزح نبال لحنلاو للملا يف لصفلا _

 .ھه8 يناتسرهشلل لحنلاو للملا _

 .طقن لكلا نم ةنيع هذه : ةظحالم
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 ،لئاوألا هبتكو قبس امل ءارتجا درجم نوكت داكت ؤ“)رصاعملا

 نيوانع تاذ بتكب اهئالتما نم مغرلا ىلع ةيمالسإلا ةبتكملاف
 ةركف دجي داكي ال اهل حفصتملا نإف ،ةثادحلاب ةيحوم ةيرصع

 خسمو لقنو خسن اهلكف 3اكيدب داهتجإلاب اطبنتسم ايأر وأ ةديدج

 عضي باتك دجوي ام اردانف ،اروط ريوحتلاو رخآ طملاو ،انيح دملاب
 ءابناج تكيل ام ةرثك نم اهمعط تدقف يتلا ةيديلقتلا عجارملا

 فلسلا لاوقأ مضه نأكو 6ميدق عوضوم يف ديدجب نايتإلا الواحم

 دق ةرورضلا نأ ىرن يذلاو ©7)هاهتنمو ملعلا ةياغ اهب قدشتلاو

 .نيرصاعملا باتكلا ءالؤه ضعب ىلإ ريشن نأ لضفألا نم (6)
 .ةرهز ييأ ذاتسألل ةيمالسإلا بهاذملا _

 .يباوغلا ذاتسألل ةيمالسإلا قرفلا خيرات _

 .نيمأ دمحأ ذاتسألل مالسإلا ىحض _

 .يطوبلا ناضمر خيشلل رصاعملا ركفلاو ةيمالسإلا ةديقعلا _

 هذه لقنت ةيعماجلاو ةيوناثلا بتكلا نأ ،اذه لك نم ىهدألاو : ةظحالم
 .شقانت ال ةحضار تاملسشمك ةرربلا انئانبأ ىلإ ةثطاخلا ءارآلا
 نآرقلا تايقالخأو - يجهنملا دقنلاو ةيعوضوملا اميسال ؟؟ةيملعلا حورلا نيأ

 .ةنامألاو قدصلار ىوقتلاو
 .0119:ةبوتلا» نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأايإ»»

 : يليام رظنا (7)

 .يملاسلا نيدلا رون مامإلل لوقعلا راونأ قراشم

 .رمعم يحي يلعل ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا _

 =.. .تشوعأ ديعس نب ريكبل ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد
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 مهعجارم ناف ،مهريغ ةنسلأ ىلع ةيكحم ريغ ةميلس مهئارآو مهراكفأ

 .اهيلع عالطإلا ديري نم لك ديلا لوانتم يفو ءةرفاوتم

 بهذملا نإ : يرصملا ليعامسا نب ىفطصم ديسلا لاق

 ايخيرات بهاذملا مدقأ وه ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةبسن يضابإلا

 نيدلا ةراهط بابلل ايظفحأو اليوأت اهحصأو اردصم اهقثوأو
 يف ءارم ةمئ سيلن كلذ ىلعو . هتواك زو اهتحامسو هتواقنو ©فينجحلا

 ةلزع هللا لوسر هيلع يضمي ناك يذلا قحلا قيرطلا وه هنأ

 .ةباحصلار

 نب ىفطصم ديسلا ميركلا ذاتسألا ٢ريخأ هبتك ام نإ : انرظن ةهجو

 دعي ساب رمع روتكدلا هب دهشتساو ةيضابإلا نع يرصملا ليعامسا
 يكزن نأ ديرن ال اننأل قحلا لك سيل هنكلو ،اقح هنومضم يف

 ..وه امك ليوطلا مهخيراتو مهبهذم فصنن نآ ديرن ام ردقب ةيضابإلا
 6ا21:رونلاه همميلع عيمس هللاو ءاشي نم يكزي هللا نكلوت

 .عرولا مهيف إماعلا يمالسإلا عمتجملا نم ءزج مه ةيضابإلاف
 الإ ....ينانألا بذاكلا 6©يصاعلا كلذك مهيفو ميركلا نيمألا ،يقتلا

 .يربعجلا تاحرفل ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا _ ..=

 . يليلخلا دمحم نب دمحأ خيشلل غما دلا قحلا _

 .ريخألا يف ةيضابإلا رداصملا هللا ءاش نإ دجتس : ةظحالم

 26!/28/27:ص يضابإلا ركفلا يف ةسارد : اب حلاص جاحلا نب رمع (8)

 .نامع ةنطلسب 2:ط
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 مهتايح ىلع ماعلا نميهملا وه لازي ال يلمعلا مالسإلا نأ
 يروسلا ذاتسالا هلاق ام : ميركلا ملسملا اهيأ لمأت ،ةيعامتجإلا

 ةحلسملا ةأرملا روفس ةلكشم نع : توتنشلا دمحأ دلاخ

 ةأرملا دنع مدعنت ةرهاظلا هذه نأ ظحال ثيح لاجرلاب اهطالتخاو

 اننامز يف تويبلا يف مهؤاسن رقت نمموه : لاقف ةيضابإلا ةملسملا
 سرادملا لوخدلا نم مهتانب نوعنمي ثيح ارئازجلا يف نويضابإلا اذه

 نيدلا ماكحأ نهملعت ةيلهأ سرادم نوحتفيو شةطلتخم اهنأل ةماعلا
 داجسلاك ةيلزنملا تاعانصلا نهنوملعي مث ةباتكلاو ةءارقلاو

 .©هةطايخلار ليصفتلاو

 نأ ىريف يرئازجلا نايزم ديجملا دبع روتكدلا ىلإ ةبسنلاب ام
 هل ،يمالسإلا روظنملاب داصتقإلا يف يمالسإلا يعامتجإلا لفاكتلا
 دعت ،الثم رئازجلا ءارحصب بازيم يداو ةعامج نإ» : بازيم هرثأ

 دهجلا لك دهجي يذلا صاخلا ماظنلا نم عونلا اذهل اح اجذومن

 يذلا يعامتجإلا لفاكتلاو لاملا سأر نيب قيفوتلل ،لئاسولا ىتشبو
 ."ةيمالسإلا ةيداصتقإلا قالخألا لثمي

 انناوخإ نم !ريثك نأ دجن يمالسإلا روظنملا اذه نمو

 راد 76:ص ملسملا تيبلا يف تانبلا ةيبرت : توتنشلا دمحأ دلاخ (9)

 .:ط ةدج عيزوتلاو رشنلل عمتجملا

 سرادملا يف نهميلعت نلوازي نيسمأ تايضابإلا تانبلا ضعب كانه : ةظحالم

 .مالسإلا بادآب تامزتلم نهنكلو ةيمسرلا

 نودلخ نيا دنع ةيداصتتإلا تايرظنلا : نايزم ديجملا دبع روتكدلا (10)

 .1981 رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا 132:ص
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 مهنأل كولسلا يف ددشتلاو ولغلاب ةيضابإلا نوفصي ،نيملسملا

 اذإو ةريثك ءايشأ اوحبريل اليلق ائيش نومدقي يأ ،طوحألاب نوذحأي

 ريثكلا ءيشلا دقف اذإ فسأتي ال ناسنإلا نإف ليلقلا ءيشلا دق

 موقت اهنأ نوري مهف إةالصلا يف يدبعتلا مهكولس ىلإ دوعن امنيحو
 نيب عمجلا اوبجوأ ثيحب .ةيداملا ةراهطلاو ةيبلقلا ةراهطلا ىلع اساسأ

 هللا لوقل ةحضاولا ةيعرشلا ةلدألا ىلع ادامتعا لسغلاو ءاربتسإلا

 4«نيرهطملا بحي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجرإن : ىلاعت
 أضوت نم» :لاق :ك هللا لوسر نأ ةريره يأ نعو 64108:ةبوتلا»

 .0“ر يبلق رمجتسا نمو 3ينَتستلَق
 ةاكز لخدت ال بهاذملا ضعب كانه نإف ةاكزلا رمأ يف امأ

 ءارش ةبجاو يلحلا ةاكز نأ نوري ةيضابإلا نأ الإ باصنلا يف يلحلا

 6يلحلا يف ةبجاو ةاكزلا اولاقف "ةيفنحلا يأرلا اذهب ذخأ دقو

 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاوإ» : لجو زع هللا لوق ىلع ادامتعا

 مث 5،ا34:ةبوتلا» هم ميلأ باذعب مهرشيف هللا ليبس يف اهنوقفني الو

 ملاع يف اترهظ امل \ةمشلاو نيخدتلا ةفآ اومرح دق ةيضابإلا ءاملع نإ

 نب دمحم مامإلا اميسال يأرلا اذهب مالعأ ةدع مويلا ذخأو 5مالسإلا

 يكلاملا هللا دبع نب دمحأ نب دلاخ خيشلاو يقرشملا باهولا دبع

 4:ط 24:ص يثيللا يحي نب يحي ةياور كلام مامإلا أطوم (11)

 .توريب سئافنلا راد

 ملقب 336-337:ص ةعبرألا ةيمالسإلا بهاذملا يف ةيهقفلا ماكحألا (12)
 .1979 توريب مولعلا ءايحإ راد فاسع دمحم دمحأ خيشلا
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 ةيرفصلاب عماج مهعمجي مل ةيضابإلاف 5‘يدجنلاو ةيرفصلاو

 .ةيواعمو يلع نيب ةموكحلا راكنإ الإ مهوحن احن نمو ةقرازألاو
 مكحلاوه ديحوتلا لهأ نم لاومألاو ءامدلا لالحتسا امأو

 هبو {ةيرفصلاو ةيدجنلاو ةقرازألا هب درفنا دقف «كرشو رفك مهرفكب
 الو نوعروتي ال مهوفلاخم ناك املو نيملسملا ىمح اوحابتسا

 نيب اوطلخ هدنع اوفقيل قحلا نع ثحبلا ةنوؤم مهسفنا نوفلكي
 نيبو }‘هعم يذلا ديحوتلاب دحوم مد ةرطق نوحيبتسي ال نيذلا ةيضابإلا

 اعبت لافطألا اولتق ىتح ةريبكلا ةيصعملاب ءامدلا اولحتسا نيذلا
 دعب اذامف مرحملاو لحتسملا نيب ،ادج ريبك قرفلا نأ عم .مهئابآل

 مهبادآو مهمولعو اهلهأو نامعب انئاملع لهجو !!!لالضلا الإ قحلا

 ينبملا يضابإلا هقفلا ىلع الو ةينيدلا مهبتك ىلع اوعلطي مل مهنأ

 هدنسو“>بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىلع

 دقو ،ةباحصلا نع ديز نب رباج نع ؤ”يميمتلا ةديبع يأ نع يثالث

 نأو (ه69ت) يفنحلا رماع نب ةدجن اهميعز اةيجراخ ةقرف : ةيدجنلا (2)

 ،رمخلا برش ولو ملسم رصملا ريغو ةبذكب ولو كرشم ةيصعملا ىلع رصملا
 .ةضورفم ريغ ةرظن يف ةمامإلا نأو

 لهسلا ىرق ىدحاي دلو دقو يرصبلا يديهارفلا يدزألا بيبح نب عيبرلا (3)
 . يلاوح تناكف هتافو امأ 75 ةنس كلذو نامع ةنطلسب مادوب - يلحاسلا

 ىورو ةميرك يآ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ىلع ذملتت دقو 3.5

 .هذنسم هنع

 فه60 يلاوح ةرصبلاب دلو ميمت ينب ىلوم ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ (4)
 =.. روصنملا رفعج يأ سابعلا ةفيلخلا ةيالو يف هللا همحر يفوت دقن هتافو امأ
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 يراخبلا لاجر نم ديز نب رباجو ةباحصلا نع ةديبع وبأو رباج ذخأ

 ربح هذيمالت نم ناكو نييردبلا ةباحصلا نم نيعبس نع ذخأ ملسمو
 هحرش عم ميدقلا دنسملا اذه عبط دقو سابع نب هللا دبع ةمألا

 6 ث . ى
 .")تادلجم عبرا يف + يملاسلا هللا دبع مامإلل

 ينامعلا يديبعلا راحصو ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ دقل .1 50 يلاوح ..=

 .ةرصبلاب ةيضابإل ١ ةك رحلل رظنملاو مظنملا ةديبع وبأ ربتعيو -

 نب نافلخ نب ديبع نب مولس نب ديمح نب هللا دبع نيدلا رون خيشلا (5)
 ه1286 ةنس ةينامعلا قاتسرلا ةيالو نم نيقوحلا ةدلبب دلو ،يملاسلا سيمخ
 .رابكلا نييمالسإلا ءاملعلا نم دعيو فونت ةدلبب ه1332 ةنس يفوتو

 راونأ قراشمو ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش : هراثآ مهأ

 .ماظنلا رهوجو لوقعلا
 قشمد ةيمومعلا ةعبطملا .ب . ص _ يلاتسلا ناويد - يخونتلا نيدلا زع (6)

 ._ م9 64 ةنس



 ةيضابإلا ةلودلا طوقس ذنم هنإف كيضابإلا بهذملا امأ

 دجي مل 5”ھ296 ةنس يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ةيمتسرلا

 طلسلاو لودلا لك تناك لب هيمحتو همعدت ةطلس بهذملا اذه
 ةيكلملا ىلع مئاقلا اهمكح لوصأ يف اهفلاخي هنأل همواقتو هدراطت
 لوصأ يف كلذ ركني يضابإلا بهذملا ذإ ءادضع اكلم ةثوروملا

 ةايحلا حرسم نع ىفتخاو رحجنا كلذلو ،يطارقميدلا يروشلا همكح

 مالسإلل رهظم عصنأك هب الومعمو مويلا ىلإ هؤاقب رمتسا كلذ عمو
 ."هعورف ةنورمو هلوصأ ةناتم نم هدولخ اًدمتسم

 هللا دبع ةماعزب ه296 ةنس لاوش يف ةيمتسرلا ةلودلا تطقس دقل (6)
 ةبتكم يف رانلا مرضأ مث هترسأو ناظقيلا نب ناظقيلا لتق يذلا يعيشلا يناجحلا

 .مولعلا فلتخم يف دلجم فلأ 300.1000 ىلع توتحا يتلا ترهيت

 دنع اهتاورو اهتياور ةنسلا ،هورسفمو هريسفت نآرقلا : خيشلا نبا نع القن (7)
 .1984 ةيادرغ ةييرعلا ةعبطملا 103_104:ص .ةيضابإلا
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 يبأ ديهشلا نع» : “_}»سنأ نب كلام مامإلا لاق اذام - 3

 مهللا همحر يضابإلا يراشلا راتخملا ةزمح

 اهاقلأ يتلا يراشلا راتخملا ةزمح يبأ ةبطخ نم ةنيع ه
 ةزمح وبأ انبطَخ : هللا همحر سنأ نب كلام مامإلا لاق _ ةنيدملاب

 ٠ لاق ،باترملا ت درو ،رصبتسملا اهيف ككش ةبطخ يراشلا

 ةلصو ة هيبن ةنسو هباتكب لمعلاو كتعاطو هللا ىوقتب مكيصرأ

 راد مامإ هللا همحر يحبصألا سنأ نب كلام هللا دبع وبأ مه كلام مامإلا (1)
 ماع اهب يفوتف اهيف أشنف ه93 ةنس ةنيدملاب دلو رهشألا اهثدحمو ةرجملا

 .ھو29

 لهأ لمع : اهيلع دازو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا : هبهذم لوصأ

 ،يمالسإلا ملاعلا يف هعابتأ هل بهذملا اذهو ،ةلسرملا حلاصملاو ةنيدملا

 .أطوملا هباتك همحر كلام مامإلا هب فرع ام رهشأو ايقيرفإ لامش اميسال

 يف قحلا بلاط ةروث داق دقف "يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح وبأ همسا (2)

 ةكم لخد مث ةيومألا ةلودلا دض ه129 ةنس تلدبنا يتلا نميلاو تومرضح
 الإ ةميرك يأ نب ملسم ةديبع يأ ذيمالت نم دعيو ه130 ةنيدملار ھه9

 يضابإلا مكحلا نإ ،يومألا شيجلا عم ةكرعم دعب ةكمب ه130 ةنس يفوت هنأ

 امأ ،ه132 ةنس ىلإ ه129 ةنس نم تاونس ثالث يلاوح زاجحلا يف ماد

 داسفلا ىلإ دوعت يهف ةروثلا هذه تعلدنا يتلا ةرشابملا ريغو ةرشابملا بابسألا

 دئاقلا فوع نب راتخملا : عجار .ةيومألا ةطلسلا يف رشتنا يذلا يقلخلا
 ةوعدلا لهأ ةكرح انباتك مث نسحلا وبأ ةتاحش دمحم خيشلل ةيعادلا

 .ةنيدملاو ةكم يف ةماقتسإلاو

 7,ه



 هللا ىوقتب مازتلإلا وه ريخألاو لوألا هفده نأ فلع هللا لوسر

 .ةع هيبن ةنسو "ميركلا نآرقلا هباتكب حلاصلا لمعلاو ؤهتعاطو

 نم ةنمؤملا سوفنلا ظقوي يذلا إهللا جهنم ىلإ ةوعدلا اهنإ

 .اهنم كشلا رهاظم ةلازإو اهتوفغ
 مالسإلا ةلاسرب نمؤم بلق نع رداص ءادنلا اذه نأ مرج ال

 يف كشي هنيدل كردملا رصبتسملا ملسملا لعجت هللا ةملك ءالعإل

 ابأ نأ ال إ ،داهجلا نع دوعقلاب تيضر اهنأل ةيمالسإلا هتمأ ريصم

 ..هداهج لالخ نم سبللا اذه لازأ دق يراشلا راتخملا ةزمح

 : لئاقلا قيدصلا ركب ييأ ةليغ دمحم لوسر ةفيلخ لوق اقبطمو
 يف قولخل ةعاط الف هللا تيصع نإف ،مكيف هللا تعطأ ام ينوعيطأ»
 مئاقلا يمالسإلا مكحلا ةعيبطل ىمسألا فدهلا هنإ «...قلاخلا ةيصعم

 يدهي نآرقلا اذه نإإ» : ىلاعت قحلا لوقي ميركلا نآرقلا روتسد ىلع
 مهل نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينموملا رشبيو موقأ يه يتلل

 .9١:ءارسإلا»ه هماريبك ارجأ
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 ىرخألا بهاذملا لرصأك ةيضابإلا هقف لوصأ - (0

 لالدتسإلار سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا ىلع ةدمتعملا

 0}يليحزلا ةبهو دمحم روتكدلا : ملقب

 سسؤم ه93 ةنس ىفوتملا ديز نب رباج يعباتلا ءاثعشلا وبأ

 قشمد ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب ذاتسأ يليحزلا ةبهو دمحم روتكدلا (1)

 ةيعرشلا مولعلا يف صتخم إةيروس ةيسنج وذ ةدحتملا ةييرعلا تارامإلاو

 هتلدأو يمالسإلا هقفلا {ةيعرشلا مولعلاب ماع فيرعت : هتافلؤم مهأ .ةيمالسإلا

 .ءازجأ ةينامث ىلع يوتحت ةيهقف ةعوسوم ىلع لمتشي وهو
 يف ةيضابإلا نع هبتك ام نأ ظحلن ميركلا ئراقلا اهيأ كنإ : اهنم دبال ةظحالم

 ةيمالسإلا حورلا نع دعتبا دق هنأ : ىلوألا هتعبط يف هتلدأو يمالسإلا هقفلا
 ةيضابإلا عجارملا ىلع دمتعت مل ةساردلا هذه نأ ثيحب ،ةيملعلا ةيعوضوملاو

 نم ةيمالسإلا ةراضحلا لظ يف بازيم يداو : يباتك يف اهدقنب انمق دقلو

 باتك 1988 ةنس رهظي نأ فدصلا تءاشو 46 ةحفص ىلإ 33: ةحفص

 لاله نم ردب ميركلا ذاتسألل ةيضابإلا ىلإ بسن ام ضحد يف ةيضرملا ةلدألا

 , نع يليجرنلا دمحم ذاتسألا هبتك ام لك دنف دق باتكلا اذه نإ يدمحيلا

 هتعبط يف قحلا ىلإ عجرو هئاطخأب فرتعا دق ميركلا انذاتسأ نأ الإ ةيضابإلا

 ينإو ...اذه» : لوقي وهو ةرشابملا ةيضابإلا رداصملا ىلع دمتعا امنيح ةيناثلا

 ةعبطلا «هيف أطخلا نيبنل ةقباسلا ةعبطلا يف ةيضابإلا نع هتبتك امع يعوجر نلعأ

 قحلا اوسبلت الو : انقلاخ لوقيو ]ةليضف قحلا ىلإ عوجرلا نإ \46:ص ةيناثلا
 .042:ةرقبلاه هنوملعت متنأو قحلا اومتكتو لطابلاب
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 يميمتلا ضابإ نب هللا نبت ىلإ بسني يذلا ةيضابإلا بهذم
 .ه80 ماع ىفوتملا

 .هنسلاو نآرقلاب نيلماعلا نيعباتلا ءاملعلا نم ديز نب رباج ناك

 لوصأك ةيضابإلا هقف لوصأو ،امهنع هللا يضر سابع نبا ىلع ذملتت
 وأ سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا ىلع ةدمتعملا ىرخألا بهاذملا

 اوناك و جراوخلا مهتيمست نم نوؤربتي مهو .هقرط عيمجب طابنتسإلا
 .نيملسملا ةعامجو ،ةماقتسالا لهأو ،ةوعدلا لهأب نوفرعي

 نيدلا رون خيشلل راونألا قراشم : ةديقعلا يف مهبتك نمو

 يفو يملاسلا نيدلا رون خيشلل - سمشلا ةعلط لوصألا يفو يلاسلا

 17 شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلل ليلعلا ءافشو لينلا حرش ۔ هقفلا

 .اءزج9ل2 يدعسلا سيمخ نب ليمج ةعيرشلا سوماقو ۔ اءزج
 جاهنمو ،اءزج 42 يدنكلا هللا دبع نب دمحأ خيشلل فنصملاو

 حاضيإلاو - اءزج 20 يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلل نيبلاطلا

 عماجلاو - يملاسلا خيشلل ماظنلا رهوجو ۔ ءازجأ 8 يخامشلا خيشلل

 ._ ةكرب نبال

 ايقيرفإ قرش يفو نامع ةنطلس يف امئاق مهبهذم لازي امو
 رئابكلا باحصأ ديلختب نولوقي دئاقعلا يف مهو سنوتو ايبيلو رئازجلاو
 نم ةءاربلاو عئاطلا ةيالو»ه ۔ ةءاربلاو ةيالولابو _ اوبوتي مل نإ رانلا يف

 هللا تافص نأبو ،لاعنألا يف ال لاوقألا يف ةيقتلا زاوجبو ؛يصاعملا

 ةرياغم سيلو هتاذب ةمئاق هتافص نأ يأ - تاذلا نيع يه ىلاعت

 نولوقيال مهنكلو .هيزنتلاو ميظعت نودصقي مهف ؛هل
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 حالصلا لعف بوجوبالو "نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب لزتعملاك

 .0‘.ىلاعت هللا ىلع حلصألاو

 ديشر دمحم خيشلا ةيؤر لالخ نم ©صنلا اذه حيضوت .
 ...هللا همحر اضر

 يف لدع يليحزلا ةبهو ميركلا ذاتسألا نإ : لوقأ ءدب يذ ئداب

 ةيضابإلا رداصملا ىلع دمتعا امنيح بهذملا ىلع هردصأ يذلا همكح

 تارغثلا ضعب هنومضم يف لمحي مكحلا اذه نكلو اهيلإ راشأ يتلا

 نع اديعب - يعوضوملاو يمالسإلا اهراطإ يف اهتجلاعم نم دبال يتلا
 .ةقبسملا ماكحألا

 نالخادتم نامزالتم مالسإلاو ناميإلا نأ نوري ةيضابإلا - (1

 لمعو ،بلقلاب قيدصتو ناسللاب لوق وه ناميإلاف امهنيب لصنال
 نيب لصفلا لاوحألا نم لاح يأب زوجيال يلاتلابو - حراوجل ب حلاص
 وهو دحاو ءيشل ءامسأ - نيدلاو ناميإلاو .مالسإلاف ،لمعلاو لوقلا

 يلمعلا انكولس يف هللا ةعيرش قيبطت لالخ نم لجو زع هللا ةعاط

 الام نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأايل : لجو زع هللا لوقي .يمويلا

 وه اهسسؤمو يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا قرفلا رهشأ نم : ةلزتعملا (2)
 ىلرالا ةجردلاب لقعلا ىلع دمتعت يهو ه131 ةنس ىفوتملا ءاطع نب لصاو
 . : اهلوصأ مهأو ةيعرشلا صوصنلا مهف يف
 رمالا ۔ ،نيتلزنملا نيب ةلزنملا - ديعولاو دعولا - لدعلا - ،ديحوتلا ۔

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 2:ط .44-45-46:ص 1:ج هتلدأو يمالسإلا هقفلا : يليحزلا ةبهو (3)

 .قشمد ۔ رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد
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 .؛2-3:فصلا» همنولعفتال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك نولعفت

 اولمعو اونمآ نيذلا الإ رسخ يفل ناسنإلا نإ رصعلاوإ»
 .؛1-2-3:رصعلا»ه ههربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا

 ةيضقلا هذهف نيبئاتلا ريغ رئابكلا باحصأ ديلخت ةيضق امأ (2

 هلوسرو هللا صعي نمر» : ةحيرص ةينسو ةينآرق صوصنب ةطبترم
 .«14:ءاسنلا» همهنيهم باذع هلو اهيف ادلاخ اران هلخدن هدودح دعتيو

 هللا يضر ةريره ييأ قيرط نم امهريغو ملسمو يراخبلا جرخأ
 يف هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم» هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع

 هسفن لتق نمو ءادبأ اهيف ادلاخ منهج ران يف هنطب يف اهب أجوتي هدي
 لزن نمو ،ادبأ اهيف ادلاخ منهج ران يف هاسحتي هدي يف همسف مسب

 .ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران يف لزني وهف هسفن لتقف لبج نم

 كلذك اهيف لاق نيبئاتلا ريغ نيملسملا راجف دولخ ةركف نإ

 ديشر دمحمو هدبع دمحمك ةنسلا لهأ نم نيملسملا مالعأ ضعب

 .هللا امهمحر (‘»هضر

 نم ملع 3(م1935/1865 _ ھ1353/1282) : اضر ديشر دمحم (4)

 رابك نمو . خيراتلاو بدأل او ريسفتلاو ثيدحلاب ملاع ةيمالسإلا انتمأ مالعأ .

 .يمالسإلا ملاعلا يف حالصإلاو ديدجتلا ىلإ ةاعدلا
 ٠ م1 7 رصم ىلا لحرو ماشلا سلبارط لامعأ نم ،نوملقلاب أشنو دلو

 ةةيبورأو ةيمالسإ لود ةدع راز دقل ،هل ذملتتو هدبع دمحم خيشلا.مامإلا مزالف

 .ةرهاقلا ىلإ سيوسلا نم اهب اعجار ناك ةرايس ثداح رثإ يفوت
 وهو هلمكي ملو ادلجم 12 رانملا ريسفتو !ادلجم 34 رانملا ةلجم هراثآ رهشأ

 .نيفقثملا بلغأ دقتعي امك هدبع دمحم مامإلل سيلو 6هل
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 يف اضر ديشر دمحم ديسلا ةمالعلا لوقي ماقملا اذه يفو

 ناميإلا ىلع ءازجلا نأ : ةسداسلا ةدعاقلا» : هصنام ةرقبلا ةروس ةمدقم

 ىلإ يمتنملا نظي نأ رورغلا نمو ،لمعو ناميإ نيدلا نال ،اعم لمعلاو
 دهاشلا 5ءامتنإلا درجمب رانلا يف دولخلا نم وجنيس هنأ ءايبنألا نم نيد

 هب درامو مهنيدب مهرورغ نم ليئارسإ ينب نع انل هللا هاكح ام هيلع

 امايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقر» : هيف مهتنس عبتنال ىتح مهيلع
 اعيمج ىراصنلاو دوهيلا نع هاكح امو 80-82«506:ةرقبلا» :

 كلت ىراصنوأ ادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل اولاقوإ» مهلوق نم
 اربش مهننس انعبتا دق اننكلو «(1-112 :نيتيآلا خلإ» ههمهينامأ

 .حيحصلا ثيدحلا يف درو امل اقادصم عارذب اعارذو ربشب

 ظفحبو ،اهلك ال ةمألا ضعب مهل نيعبتملا نأب مهيلع زاتمت امنإو

 ملعلا لهأ ةجح نأبو .هنايي يف انيبن ةنس طبضو هلك انباتك صن

 اضر ديشر دمحم ۔ رانملا ريسفت) «ةمايقلا موي ىلإ ةمئاق انم ىدهلاو
 .(رصم ھ1346 ۔ 1:ط 112:ص 1:ج -

 ةيضابإلا نإف ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر ةلأسم ىلإ اندع اذإو

 ةلدأ ىلع ادامتعا !ةيدام ةمسجم ةيسح ةيؤر هللا ةيؤر عانتماب نوري

 ازيحتم امسج ناكل هللا ةيؤر نكمأ ول ثيحب .ةيلقعلاو ةيعرشلا

 زييحتلا ةلاحتسال هتيؤر ليحتست انه نمو ام ناكم يف ادوجوم

 وهو راصبألا هكردت ال» : ىلاعت لوقي ةلماشلا ةقلطملا ةطاحإلاو
 .0103:ماعنألاه همريبلا فيطللا وهو راصبألا كردي

 ري ملوأ : لجوزع هللا لوقي رصبلا ريغب نوكت دق ةيؤرلاف
 ؛77:سي» هنيبم ميصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا
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 .نيقيلاو ملعلا اذهب دصقيو

 اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ةينآرقلا ةيآلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 هتمحرو اهبر باوث رظتنت ةقرشم ينعي (22-23:ةمايقلا همةرظان

 : هجولا ءازجأل لخد الو طقف نيعلا ةساحبالإ نوكتال ةيؤرلا نإ مث
 ... .©نقذلاو دحلاو مفلاو فنألاو بجاوحلاو ةهبجلا

 6ثةيداحآ ثيداحأ يه ةيؤرلا ثيداحأ نأ ركذلاب ريدجلاو

 دنع ةجح نوكت داحآلا ثي داحأ ضعب نإ» اضر دمحم خيشلا لوقي .

 لمعلا مزلي هريغ ىلع ةجح نوكتال و 7 هبلق نأمطاو هدنع تتبث نم

 .(ھ1346 _ 1:ط 138:ص 1:ج ۔ رانملا) «اهب

 ركفلا ىلإ رشي مل يليحزلا روتكدلا نإف اذه لك نم مهألاو
 لازتال يتلا ةفالخلا ةيعرش ةلكشم اذهب ينعنو ةيضابإلا دنع يسايسلا

 نب نامثع لتقم ذنم يمالسإل ١ انملاع يف ةيوم دو ة داح لك اشم ريثت

 .اذه انموي ىلا ھ5 ماع هللا همحر نافع

 ضرف نيملسملا ىلع مامإلا بيصنت نأ نوري ةيضابإلاف

 ةليبقلا وأ سنجلا وأ ةثارولاب اهرصح نكمي ال ةفالخلا نأ الإ ©بجاوو

 سايقلاف بصنملا اذه مامأ ةيساوس نوملسملاف .ةنيعم ةقبط وأ

 لحلا لهأ نب ى روشلاو ةقلطملا ةءافكلاو ىوقتلا وه كل ذل ديحولا

 انإ سانلا اهيأايإل : لجو زع هللا لوق ىلع ادامتعا ،ءاملعلاو دقعلاو

 ملعلا ال لمعلا نيريثك دنع بجويو توبثلا ينظ هنأ . داحآل ١ ربخ مكحو )5)

 93: ص حلاص بيدأ دمحم ۔. در - ثيدحلا لوصأ يف تاحمل) . ينيقيلا

 .(توريب يمالسإلا بتكملا ه1399 _ 3:ط
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 نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ىننأو ركذ نم مكانقلخ
 ١13. :تارجحلا هريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ هللا دنع مكمركا

 نبا لاق ةنسلا نعو 5ا38:ىروشلا» مهنيب ىروش مهرمأرا»

 فنألا عودجم يشبح دبع مكيلع رمأ نإه : هيع يبلا لاق : سابع
 .يراخبلا هاور «هللا باتك مكيف ماقأ ام اوعيطأو اوعمساف

 ةرولبل ةيرورض دعت كاهانفضأ يتلا ةرصتخملا ةحمللا هذه نإ

 ةيضابإلا دئاقعلا ركذ يليحزلا دمحم ميركلا ذاتسألا مادام ةركفلا

 .اهرداصمو

 سرادملا يف لصح يذلا فالتخإلا نإف 5رمألا ناك امهمو

 ةيويح ىلع ليلد وهو ةيعيبطلا ةيناسنإلا رهاوظلا نم دعي ةيمالسإلا
 انتمأ ةدحو ةمدخو ملعلا ىلإ فداهلا لماشلا يمالسإلا داهتجإلا

 رصاعملا ركفلا ةحاس يف ةحورطملا اياضقلا ءازإ اهكسامتو ةيمالسإلا

 ليصأ يمالسإ لح نع ثحبت لكاشم ةدع موي لك زرفي يذلا
 نع اديعب ساسالا وه يذلا حلاصلا يلمعلا كولسلاب قلعتي ام اميسال

 وه اذه .ةيمالسإلا بهاذملا دنع ةيداهتجإلا ةيبيغلا لئاسملا

...ملسألاو حلصألا



 همسا نم . ل ةا 7 )1 1

 ٦1 هبر دبع ظفاحلا دبع ديسلا : ملقب

 نم مدقأ نام يف يضابإلا بهذملا نأ ايخيرات تباثلا نم
 كلذك ،اهيف مالسإلا مدق ةميدق نامغ يف ةيضابإلا نأ امك ،همسا
 ىرن نحنو )يمالسإلا ملاعلا يف ةيضابإلل مألا نطولا نامع ربتعت
 نيرصاعملا نييرهزألا ءاملعلا رابك نم دعي هبر دبع ظفاحلا دبع خيشلا نإ (1)
 ةمهاسم مهاس دقف ،ةيرصم ةيسنج وذ وهو ،م1990 ةنس هللا همحر ىفوتملا
 ديزت يتلا ةريثكلا هتافلؤم لالخ نم رصاعملا يمالسإلا ركفلا ءانغإ يف ةلاعف

 ةيمالسإلا ةدحولا _ ،نآرقلا صصق يف ثوحب ۔ : اهمهأ نمو «اباتك 34 ىلع
 - كازج نيثالث يف ميركلا نآرقلا ريسفت ىلع ءاوضأ اةنسلاو نآرقلا نم

 .كولسو بهذم ةيضابإلا

 نع هبتك ام نإ : لوقت نأ اهيلع انيلع ضرفت ةيمالسإلا ةيملعلا ةنامألا نإ
 ةيضابإلاف : لوقي ثيح ةقلطملا ةيكزتلاب زيمت ،باتكلا اذه يف ةيضابإلا
 يبنلا اهنع ربخأ يتلا ةيجانلا ةقرفلا مهف شةحيحصلا ةغللا مه عقاولا يف اوحبصأ

 .(246:ص كولسو بهذم ةيضابإلا) : هثيداحأ لك يف للز

 : مهيف دجوي ةيضابإلاف ةقيقحلا عم ضقانتت ةقلطملا ماكحألا هذه نإ
 ©بذاكلا ،ملاظلا ،قسافلا مهيف دجوي امك .ميركلا قداصلا لداعلا ،عرولا

 «ءاشي نم يكزي هللا لب مهسفنأ نوكزي نيذلا ىلإ رت ملآ رشبلا ةيقبك
 هكولس يف مالسإلا قبط ملسم لك يف لثمتف ةيجانلا ةقرفلا امأ .149:ءاسنلاد

 وأ ،ايعفاش وأ ايلبنح وأ ايفنح وأ ،ايكلام وأ ايضابإ ناك ءاوس حلاصلا يلمعلا

 .ملألاو حصألا مهفلا وه اذه .ايباهو وأ ايعيش
 =.. ةكرحلل لوألا زكرملا يه ةرصبلا نأ انل دكؤت ةيخيراتلا رداصملا نإ (2)
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 قرفلا لوأ يه ةيضابإلا نأ كةبعوتسملا تاساردلا لالخ نم

 .داهتجإلاو ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع دمتعت يتلا ةيمالسإلا

 لمعو ناسللاب رارقإو ،بلقلاب قيدصت اهروظنم يف ناميإلا نأو
 نأ ىري هتسارد عبتيو يضابإلا خيراتلا بعوتسي نمو ...ناك رالاب

 ملو ،لوسرلا ىلع لزنأ امب اونمآ يع لوسرلا دهع يف نيملسملا
 ةافو دعبو إهيف هباشتملا ثحب وأ 5نآرقلا ليوأت ىلإ ةجاح مهل نكت

 لواحت ةيمالسإلا ةعامجلا تذخأ _ مالسإلا راشتنا دعبو - لوسرلا

 يف نوملسملا فلتخي نأ اادج يعيبطو ،اهحرش لواحتو ةديقعلا مهف

 نينسلا دعب ،مالسإلا يف ىلوألا ةنتفلا ترهظ نيحو مهفلاو حرشلا

 يف لالتخا نم هيلإ تدأ ام تدأو ،نامثع ةفالخ نم لوألا تسلا
 ...ةماع يمالسإلا ركفلا

 نمو 6 جركلا نآرقلا نم لولحلا نوسملتي ةوعدلا لهأ أدبو

 نع ۔ مهنيي اميف ۔ نولءاستي اوأدبو ،ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 ةيلوؤسم نعو اةديقعلا رهوج نعو ناميإلا نعو يقيقحلا ملسملا
 ..×هئامسأو هتافصو هللا ةدارإ نعو ناسنإلا

 ىفوتملا ينامعلا يدزألا ديز نب رباج مامإلا ةماعزب اهتأشن يف ةيضابإلا ..=
 مامإلا ةافو ذنم ةيضابإلل يلصألا نطولا يه نامع ربتعتو ةرصبلاب ه93 ةنس
 بهذملا ضرعت نأ دعب نامع ىلإ اولقتنا هراصنأ نال ،هللا همحر ديز ني رباج

 يبأ رصع رخاوأ يف ةديبع يأ ةافو بقع ةرصبلا يف ةدراطملا ىلإ يضابإلا

 .ه158 ةنس ىفوتملا يسابعلا روصنملا رفعج

 ملعلا اذهو ،مالكلا ملع وأ نيدلا لوصأ وأ ديحوتلا ملع ملعلا اذه ربتعي (3)

 .ردقلاو ءاضقلاو ةفالخلا اميسال ةيركفلا تاروطتلاو ةيسايسلا ثا دحلاب طبترا
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 ايبرع ايمالسإ مهريكفت ناك لئاوألا نيملسملا نأ ادج يعيبطو
 اهحتف يتلا دالبلا ثارتب يبرعلا ركفلا لصتا كلذ دعب مث !اصلاخ

 ةفسلفلل مهباعتسا نيملسملا ريكفت يف رهظي أدبو ،برعلا ءالؤه

 .مالسإلا ىلع ةقباسلا ةميدقلا تاسردلاو ،ركفلاو

 كهلوقنمو هلوقم يف اريثك دمتعي بهذملا نأ ةظحالم عم

 اميسال {ةنسلا هيقفو ةمألا ربح سابع نب دبع ىلع هسوردو هثوحبو

 ربتعي امك و - نويضابإلا هربتعي امك قحب وهف ثيداحألاو ريسفتلا يف
 ةلسلسل ىلوألا ةقلحلا هللا لوسر باحصأ نم كلذك هعم هررصاعم

 .يضابإلا بهذملا

 ةيمالسإ ةيلاع ةرظن هل يضابإلا ركفلا نإف خيراتلا ةيحان نمو

 ةيبرعلا ةمألا ةدحو ةركف نع ربعتو ةعساو ةحاسم ىلع موقت

 .ةيمالسإلا

 ءاملعلا رثكأ هؤاملعو ،اسيسأت بهاذملا مدقأ بهذملا اذهو
 لوأو ثيدحلا نود نم لوأو ،نآرقلا ريسفت نود نم لوأ مهف 6ايلأت

 .‘»هنونفلاو مولعلا نم اريثكو لوصألاو هقفلا نود نم

 دمتعت ةيمالسإلا قرفلا لوأ يه ةيضابإلا نإ : هلوق ۔ (1 : بيقعت

 اهرودب يه ةيمالسإلا قرفلا عمج نإف ،داهتجإلاو ةنسلاو نآرقلا ىلع
 حورطملا لكشملا نكلو .اهئارآ يف ةيساسألا رداصملا كلت ىلع دمتعت
 ةيضابإلا الثمف ،ةيمالسإلا قرفلا نع ةرداصلا ءارآلا فلت ،اذه انموي ىلإ

 0257/256:ص كولسو بهذم ةيضابإلا : هبر دبع ظفاحلا دبع ديسلا (4)

 .1986 نامغ ةنطلس يور ۔ ةماقتسإلا ةبتكم رشانلا
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 لمعو ناسللاب لوقو ،بلقلاب قيدصت امه مالسإلاو ناميإلا نأ نوري
 .لمعلاو لوقلا نيب لصفلا زوجي ال يلاتلابو حراوجلاب حلاص

 عيضو لوقلاب ىتأ نم ناميإلا نأب ىرتف ةيرعشألا ىلإ ةبسنلاب امأ
 يرعشألا مامإلل عمللا باتك » اقساف اتمؤم دعي ملسملا اذهف لمعلا

 .(123٨:ص

 لوقن ،ةيمالسإ ةيلاع ةرظن هل يضابإلا ركفلا نإ : هلوق - (2

 ركفلا ةلاصأ مسجيل ءاج يضابإلا ركفلا نإ : راسملا اذه يف

 هتمارك مرتحي يذلا ميلسلا ناسنإلا ةرطف نع ربعي يذلا يمالسإلا

 مساقلا يه يتلا ةميلسلا ةيمالسإلا ةديقعلاب الإ نمؤي الو هتيناسناو

 .اعيمج سانلا نيب كرتشملا

 بطق ديس مالسإلا ديهش يأرب دهشتسن نأ ديفملا نم لعلو
 كانه نإ : سانلل لوقيل مالسإلا ءاج» : ةلأسملا هذه يف هللا همحر
 نإو ،دحاو هلإ ىلإ هجتتو دحاو لصأ ىلإ عجرت ،ةدحاو ةيناسنإ

 فالتخاو ،ناكملاو ةعقرلا فالتخاو ،ناولألاو سانجألا فالتخا

 ۔ اومصتخيو سانلا قرفتيل نكي مل كفلوأ لك ...ءابآلاو رئاشعلا

 .ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأاي «اوفلآتيو اوفراعتيل نكلو
 نإ .مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ 5اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو
 .)13:تارجحلا» ههمريبخ ميلع هللا

 ىوقتلا ةليضف ىلإ ناسنإلا ةمارك عجرأ دق مالسإلا نإف نذإ

 يرطفلا أدبملا اذه ،نيملسملا كولس لكل ديحولا سايقملا يه يتلا

 .3 توريب - قورشلا راد 77 :ص - نيدلا اذه _ بطق ذيس )5)
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 مهئارآ لالخ نم ايخيرات هنع اوعفادف ةيضابإلا هجهن دق حضاولا

 .ةيمالسإلا انتمأ ةدحو ةيسدق ءانبل ةيسايسلاو ةيعامتجإلاو ةيوبرتلا

 مهل ةيضابإلا نأ ظفاحلا دبع ديسلا انل نيب اريخأر - 3

 نب رباج مامإلا نإ لوقت 5ةيخيراتلا رداصملاف "فيلأتلا يف ةيقبسألا

 3ناويدلا اهامس ةيمالسإ ةعوسوم فيلأت نم نكمت (ه93ت) ديز

 هءارآ هيف نيب مث نيعباتلاو ةباحصلا نع اهاور يتلا ثيداحألا هيف عمج

 عقي ناويدلا اذه نإ لاقيو ۔ ةيعامتجإلاو ةيهقفلا لئاسملا يف هيواتفو
 ةدع ةقيقحلا هذه ركذ دقو .ريعبلا هلمح نع زجعي ءازجأ ةدع يف

 ةيداملا نئارقلا ىلع ةمئاقلا ةيجهنملا مهثاحبأ يف ةرتاكدو ءاملع

 .ةيخيراتلا ثداوحلاو

 ةكرحلا ةأشن هباتك يف تافيلخ دمحم ضوع روتكدلا لوقي

 دق ديز نب رباج نأ حوضوب انل نيبتي رم ام» : يليام 83:ص ةيضابإلا

 نيعباتلا زربأ نم حبصأ هنأو ةرصبلا يف هتماقإ دعب اعساو املع بستكا

 .ةينيدلا مولعلاو ريسفتلاو ثيدحلا ملع يف لئاوألا
 دبع خيشلا هبتك ام ءارثإ وه بيقعتلا اذه نم انفده نإ

.يلكلا يمالسإلا هقسن يف ،هلعجو هترولبو ظيفحلا



 ةيمتس رلا ترهيت ةل ود )12

 )1) ين دملا قيفوت دمحأ ذاتسأل ٠ ١ ملقب

 ةيمالسإلا ةيروهمجلا ننس ىلع ةسسؤم تناك دقف ةلودلا امأ

 موقلا هبختني . نينمؤملا ريمأ ىعدي اهسيئر نيدشارلا ءافلخلا مايأ يف

 يأ ةارشلا روشألا رابك يف ريشتسي وهو ارح اباختنا رمألا لوأ يف
 ريشتسي ةماعلا رومالا يفو ءاملعلاو بهذملا ءامظع

 .لئابقلاو موقلا هوجو
 ةاضق ناكو .ةارشلا ةراشتسا دعب ةاضقلا نيعي مامإلاو

 طبضلا ناكو ،ةهازنلاو ةماقتسإلا نم بيصن ربكأ ىلع نييمتسرلا

 ىلع رهسلاو ةسارحلاب موقت يتلا ةطرشلا ةقرف كانهف نيعون ىلع
 يهو .‘)ناظقيلا وبأ مامإلا اهسسأ يتلا ةبسحلا ةقرف كلانهو ©نمألا

 فورعملاب ةرمآ ةنيدملا فوطت مهتيحلاصو موقلا هوجو نم ةراتخم

 همحر يفوتو سنوتب 1889 ةنس دلو : يندملا قيفوت دمحم نب دمحأ (1)
 ةمهاسم مهاس ©نيرصاعملا نييرئازجلا مالعأ دحأ دعي .رئازجلاب 1984 ةنس هللا

 ©ييرعلا برغملاو هنطو ءانبل يفاقثلاو يحافكلاو يسايسلا لاجملا يف ةلاعف

 .يمالسإلا ملاعلاو

 ۔ رئازجلا باتك - روصع ةعبرأ يف ةنجاطرق _ : ةيركفلا هراثآ مهأ

 .ءازجأ ةثالث يف حافك ةايح ۔ ايلاطيإ بونجو ةيليقص ةريزج يف نوملسملا

 ةلودلا يف سماخلا مامإلا دعي : حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ مامإلا (2)

 ،عرو دهاز لجر اه281 ةنس ىلإ ه241 ةنس نم هتفالخ تماد ةيمتسرلا

 .نآرقلا قلخ ةلكشم يف ةلاسر هل ،ملاع
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 ةلودلا ليخادم تناك و "ناويحلاب قفرلا ىلع ةثاح ركنملا نع ةيهان

 .ةماعلا ةلودلا حلاصم يف فرصتو ،اهدحو ةاكزلا لاومأ نم

 ةرختفم اهسأر عفرت نأ شرئازجلل قحي هنأ لوقلا ةصالخو

 دعب اهلثم ةبطاق مالسإلا دالب تدهاش املق يتلا ةينطولا ةلودلا هذهب

 .نيدشارلا ةلود

 يديس ربكألا ثدحملا ةيمتسرلا ةلودلا ءاملع نمف

 يبأ نع ملعلا ذخأ دقو ،يكلاملا يسنتلا نمحرلا دبع نب ميهاربا

 ريغ ءاملع نم رهتشاو ،ةريهشلا يلامألا بحاص يلاقلا يلاعلا

 .ركب نب ءايركزو نمحرلا دبع نب مساق رصعلا كلذ يف ةيضابإلا
 وبأ مهرهشأ نمو شريثكلا مهنم غبن دقف ةيضابإلا ءاملع امأ

 لضفلاو ملعلا يف اميظع اًعلبم غلب دقو سنوي يبأ نب دعس نامثع

 ةلودلا ءارعش مظعأ نمو ،خيشلا نب هللا دبع نب دمحم يضاقلاو

 .زارخ حتفلا نب دمحأو ،دامح نب ركب ةيمتسرلا

 دوهيلل حمس اًلبم متسر ينب ةلود يف ينيدلا حماستلا غلب دقلو

 نبا اذوهي مهنيب نم غبن ىتح ،هيف رحبتلاو نيملسملاك ملعلا ةلوازمب

 ةبتكمب ادوجوم مويلا ىلإ لازي ال ابيجع اباتك كرت يذلا شيرق
 تبثأو ،ةيربربلاو ةيربعلاو ةيبرعلا نيب اذه هباتك يف رظن دقو دروفسكأ
 ةيسرافلا ىلع ةوالع ثالثلا تاغللا كلت نقتي ناك و ادحاو اهلصأ نأ

 .يريظنتلا وحنلا ملعل حضاو لوأ يترهتلا يدوهيلا اذه ناكف

 لودلا يرتعي ام اهمايأ رخآ يف اهارتعا دق ةلودلا هذه نأ الإ

 كلذ ىلع دز ،ةيزكرملا ةطلسلا فعضو ةيلخادلا نتفلا نم ةمرهلا

 تضق ىتح ءاهنايغطو ةعيشلا ةوعد روهظو ةيبهذملا تافالخلا مقافت
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 هللا ديبع ةعاط يف دالبلا تلخدو /اهتفلتأو ةلودلا هذه ىلع
 .)يدهملا

 ىلإ ةيرجه 160 ةنس نم اماع 136 ةيمتسرلا ةلودلا تماد

 .(‘ه296 ةنس

 داسفلا مث ةعيشلا رمأ روهظ ىلإ دوعي ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ببس نإ (3)

 نع لودعلاو ةماعزلا بح ةصاخ ةمكاحلا ةرسألا رخني ١ أدب يذلا يقلخلا

 ابصغ ةمامإلا ذخأ دق ناظقيلا يبأ نب ناظقيلا مامإل اف ، ىوقتلاو عرولا

 يف يعيشلا يناجملا هللا دبع وبأ هلتقف همكح يف نيتنس نم رثكأ مدي ملو
 .ه296 ةنس لارش

 ةيرئازجلا ةيبرعلا ةعبطملا - 21-79:ص ۔ رئازجلا باتك : يندملا قيفوت (4)
 .م1930/ه1350 ةنس

- 85 - 



 نا مل ملا يف ةيضابإ 3 1) - ١

 7 . ١١ زيزعلا دبع يسنوتلا روتكدلا . ملقب

 ءا دأب ٦ نيدلاب ديدشلا مهكسمت ن ويضابإل ١ هب فصتي ام زربأو

 باحصأل طرفملا مهضغبو ؤولغلا دح ىلإ هيهاون بنجتو شهضورف
 مهسفنأل اوققحي نأ اوعاطتسا نيتفصلا نيتاه لضفبو داسفلاو ملظلا

 فشكلا ل واحنسو ٠ خيراتلا امهرك ذ دلخ ؛ايسايس ادجمو اينيد ازع

 دالب يف ةقرفلا هذه هتبعل يذلا رودلا ىلع ثيدحلا نيرصاق كلذ نع

 .صخأ هجو ىلع ةيقيرفايو امومع برغملا
 لوألا اهبحاص دي ىلع اهدعاوق زكرتو ةقرفلا هذه ءوشن دعب

 نيدلاو ملعلا يف اوزرب ذاذفأ ةمئأ اهنم رهظ يناثلا نرقلا علطم يف

 ةصاخ دعاوقو ئدابم مهبزحل اونسف ‘_داهتجإلا ةجرد اوغلب ىتح

 بهاذملا سرد رصاعم يسنوت ملاع بودجملا زيزعلا دبع ذاتسألا (1)

 دانم نب يريز نب نيكلب اهسسأ يتلا ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ايقيرفاي ةيمالسإلا
 .361 ةنس يجاهنصلا

 كاذنآ ايقيرفإ لامش يف ةدئاسلا بهاذملا لوح اهب ماق يتلا هتسارد نإ

 يعوضوملا عباطلاب تزيمت ،ةيعفاشلا ءةيكلاملا ،ةعيشلا ةيضابإلا ،جراوخلا

 عارصلا : هبتك مهأ .ةرشابملا :رداصملا ىلع كلذ يف ادمتعم قيمعلا ثحبلاو

 .ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ةيقيرفاب يبهذملا

 مولعلا يف تباث مدق مهل ناك نيذلا ةعبرألا ةمئألا كلذب دصقي هنأ دقتعا (2)
 هل ناك هنأ هنع لاقي متسر نب نمحرلا دبع مامإلا - : مه ءالؤهو ةيعرشلا

 = .. .عاض دق ريسفتلا اذه نأ الإ نآرقلا يف ريسفت

7.7 



 بزح نم هب تلوحت تادقتعملاو تادابعلا يف الوصأو اهقف هل اوعرشو

 .ينم بهذم ىلإ ةينيد ةقرف درجم نمو يسايس
 لوصأ يف ةيدمحملا ةلاسرلا ءافص ىلع اوظفح هعابتأ نأل كلذو

 هللا لوسر هيلع ناك يذلا ميوقلا جهنملا نع اوفرحني ولو 8،مهبهذم

 مهتالو فرتتا الو مهشاعم رومأو مهكولس يف ةرربلا هتباحصو هيت
 يتلا فسعلا ناولأ نم نول يأ الو ،املظ مهتدايق يف اوسرام الو امثإ

 .مهاوس ةالولا نم ليلقلا الإ اهنم أريي مل

 نيموصعم مهنوكل ال اليحتسم ناك مهقح يف ملظلا نإ لب

 سانلا رمأب مئاقلاو ادحاو ةسايسلا لجرو مهدنع نيدلا لجر نأل لب
 راس ىتلا مكحلا يف مالسإلا ةدعاق يه كلتو ،هسفن مامإلا وه مهيف

 .اوحفاك اهنودو ،اوظفاح اهيلعو نودشارلا ءافلخلا اهيلع

 ىلع لبقي نأو هنأش اذه بهذم رشتني نأ يعيبطلا نمف
 ةماركلاو نمألا هفاتكأ يف اودجيل برغملا دالبب سانلا هعابتا

 نم ريثكلا يديأ ىلع ملظلاو بارطضإلا ةايح اومئس نم مهو
 .سابعلا ينبو ةيمأ ينب لامع

 يخيراتلا اهدوجو ضرف نم تنكمت دق ةيضابإلا نأ عقاولاو

 نوشيعي نيذلا هعابتأ يف مويلا ىلإ هراثآ تيقب يلاب اذ اينيد ازع تققحف

 مهرمأ يف نيمزاح ةليذرلاو عدبلا ةمواقمو نيدلا ةمدخ اومزتلإ اننيب

 ةسوفن يواتف باتك هل ،ملاعو هيقف نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا _ ..=
 .ميهاربإ يالط ذاتسألا هققح دق

 .رعاشو هيقف باهولا دبع نب حلفأ مامإلا _
 .ميركلا نآرقلا قلخ ةلأسم يف ةلاسز هل ،ملاع حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ مامإلا _
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 هنأش هل ناك ايسايس ادجم تققح امك ركنملا نع مهيهنو فورعملاب

 . .يبرعلا برغملاب مالسإلا خيرات يف

 رود ىلع فقي نأ ديري نمل ةبسنلاب ةيمهأ هل رمأ ىلإ هبننو
 يف خيراتلا بتك نأ كلذ ،اهنم سانلا فقومو ةيقيرفاي ةيضابإلا
 عابتأ نيبو ةيقيرفاي رمألا ةالو نيب ‘»تثج ىتلا ثادحألل اهدرس
 نع لب ةعاطلا نع نيجراخ نيرئاث ءالؤه ربتعت يضابإل ١ بهذملا

 - بتكلا كلت باحصأ ناك و درمتم لك هب تعني امب نوتعني .نيدلا

 قرف نم اهاوسك ةقرف ةيضابإلا نودعي -ابلاغ نويكلام نوينس مهو
 ادانتسا اهريغ نيبو اهنيب مهينعيالو دقتعملا يف -ولغلا- ةيلاغلا جراوخلا

 قرفلا نيبو اهنيب اًدَعاَب فرصت نم اهعابتأ نمو اهنم ادب ام ىلإ
 .عدتبملا

 .ترهظو تمظع (3)

 ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ةيقيرفإي يبهذملا عارصلا : بودجملا زيزعلا دبع (4)
 .سنوت 1975 عيزوتلاو رشنلل ةيسنوتلا رادلا 110 _ 104:ص
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 امإلا ةلادعب هوني "ةريغصلا نبا - (4

 هعروو متتس ر نب نمحرلا دبع

 رمش سانلا رومأ نم يلو ام متسر نب نمحرلا دبع يلو امل
 ال و ؤ فيعضلاو ةلمرألل هدحسم يف سلجو {هت ريس نسحاو هرزيم

 اهتراشم ضرألا فارطأ يف كلذ راطف 5مئال ةمول هللا يف فاخي
 اهريغو (.رصبلا لهأ نم مهناوخإ نم كلذ لصتا ىتح اهب راغمو

 رخآ يف اميسال ةيمتسرلا ةلودلا خيرات اوخرأ نيذلا نم دعي ريغصلا نبا نإ (1)

 يبهذملا هؤامتنا امأ ،قارعلا وأ زاجحلا نم !رجاهم اهيلإ ءاج دقو .اهتايح

 يتلا ثداوحلا ةقيقح لقن يف ةيعوضوملاب مزتلا دقف ...يعيش هنأ حجارلاف

 هيف نوعمتجي مهعماجو ةرماع مهدجاسم تناك وه : يليام لوقي اهشاع

 مهنيب اميف لئاسملا تجانت ءاهقفلا نأ الإ ،ائيش هيلع نوركني ال مهبيطخو
 ةيضابإلا قلح ىلإ ىتأ نمو ،يف اهتفلخ ام ملعت نأ ةقرف لك تهتشاو ترطظانتو
 قلح ىلإ ةيضابإلا نم ىتأ نم كلذكو ةرظانم فطلأ هورظانو هوبرق مهريغ نم
 ۔ 102:ص ريغصلا نبا نييمتسرلا ةمئألا رابخأ) «كلذك هليبس ناك مهريغ

 .(زاحب ميهاربإ .دو رصان دمحم .د قيقحت

 ةديبع يبأ ريبكلا مامإلا ةسردم يجيرخ نم دعي متسر نب نمحرلا دبع نإ (2)

 مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع وهف هبسن ىلإ ةبسنلاب امأ ةميرك ييأ ني ملس
 160 ةنس نم اهمكح رمتسا يتلا ةيمتسرلا ةلودلا سسأ يذلا وهو يسرافلا

 .ابلص ايكذ اميظع الجر هللا همحر ناك ترهات اهتمصاعو - ه294 ةنس ىلإ
 .ه171 ةنس ىلإ ه160 ةنس نم ةفالخ تماد !ادهاز

 اهنمو يضابإلا بهذملل ادهم تناك يتلا ،ةرصبلا ةيضابإ اذهب دصقي (3)
 =..لوألا نرقلا يف ةرصبلا نإ نوخرؤملا لوقي ،ايقيرفإ لامشو زاجحلا يف رشتنا

 _ 8و



 اهب اوثعبو ةميظع الاومأ اوعمج هرمأ نم كلذ اوملع املف ،نادلبلا نم

 هألم مامإ برغملاب رهظ دق : ضعبل مهضعب لاقو ،مهتاقث نم رفن عم
 نم مكعم امب هيلإ اوضهناف ؤالدع هألميو قرشملا كلمي فوسو الدع

 انل لقن ام ىلع ناك نإف ،اهنكس يتلا ةنيدملا اودرت ىتح لاومألا هذه

 ريغ ىلع ناك نإو ءهيلإ اهوعفداف هتريس ةحصو هتقيرط نسح نم
 انوتآ مث هتيعر نيب ماكحألا نم هالوتيامو هلاعفأ ىلإ اورظناف كلذ

 نم هوقل نم لك نولأسي ةنيدملا اوتأ ىتح موقلا ىضمف ،هلك كلذب
 دنع اوباصأو اهيلع اوفقو ىتح نمحرلا دبع مامإلا راد نع سانلا

 مالغلاو ،هيف اقاقش حلصي حطس ىلع الجرو «انيط نجعي امالغ اهباب
 هذه : اولاق مث مالسلا درف ،مالغلا ىلع اوملسف ،هب حلصي ام هلواني

 لسرانأ هملعأو هنم انل نذأتسا هل : اولاقف ،معن : لاقف ؟مامإلا راد
 عمس هنأ ملع دقو هديس ىلإ هسأر مالغلا عفرف ةرصبلا نم هيلإ هناوخإ

 نم هيلع ناكام ىلع لبقأ مث ،اليلق اوربصي موقلل لق : لاقف مهمالك
 له هيف نوكاش مهو هيلإ نورظني موقلاو ىضقنا ىتح هلمع حالصإ
 هديب ناك ام لسغف هراد ىلإ هحطس نع لزن ىتح ال مأ مهبحاص وه
 اودجوف هيلع اولخدف موقلل نذأف ةالصلا ءوضو أضوت مث نيطلا رثأ نم

 هتداسو ىوس ءيش هتيب يف سيلو دلج هقوف ريصح ىلع اسلاج الجر
 ،هراد نم ةيحان يف طوبرم هسرفو هحمرو هفيسو اهيلع ماني ىتلا

 قدص دقل ،ركفلا ةيضابإو نكسملا ةينامع تناك يناثلاو يرجهلا ... ا

 ةرصبلاب خرفو ةنيدملاب ضاب : لاقف رئاطلاب ملعلا هبش يذلا رئاسلا لثملا

 .ايقيرفإ لامش ىلإو نامغ ىلإ راطو
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 راضحاي همالغ رمأف ،هيلإ هناوخإ لسر مهنأ هوملعأو هيلع اوملسف
 رمأف ،حلم نم ءيشو نمسو تنخس صرق اهيلع ةدئامب هاتأف هماعط

 هللا مسإ ىلع : لاق مث ،هب تثلف نمسلاب رمأو تمشهف صرقلا كلتب

 : لاق مهماعط ىضقنا املف ،مهلكأب مهعم لكأ مث اولكو اوندأ

 اميف اولخن ىتح انل نذأت نأ بحن : هل اولاقف ؟مكب ءاجامو مكدارمام

 مهضعب لاقف ايج اوسلجف اولعفا : لاقف كلذ دعب كملكن مث اننيي

 ،هسفنب هرادل هحالصإ نم هنم انيأر ام هنع لاؤسلا نم انيفكي ضعبل

 الو لاملا هيلإ عفدن نأ الإ ىرن امف اهتيب ةيلحو هسبلمو همعطمو
 .‘)يف ادحأ رواشن

 يمالسإلا انلاع يف ةردانلا ةروصلا هذه نإ ،ميركلا ملسملا اهيأ

 ءافلخلا ةايحو ميركلا لوسرلا ةايح ةروص ركذن بيرالب انلعجت ملاعلاو

 ٨مهنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع دهازلا يومألا ةفيلخلاو نيدشارلا

 لعفلاب ايندلا نتافم نع دهزلاو ىوقتلاو عرولاب تزيمت ءالؤه ةايحف
 لامحأ ةثالث متسر نب نمحرلا دبع مامإلل عفد دق يرصبلا دفولا نإ

 مث ةلودلا حلاصم ىلع ةلود نايعأو مهروضحب تعزوف .لاملا نم

 .سانلا ءارقف

 اونمآ نيذلاإ» : راربألا ءالؤه يف لجو زع هللا لوق قدصيو
 .0:29:دعرلا» ه4يبآم نسحو مهل ىبوط تاحلاصلا اولمعو

 ،يرجمهلا ثلاثلا نرقلا نم ريغصلا نبا نييمتسرلا ةمئألا رابخأ (4)
 تاعوبطملا - 29-30- 28: ص ۔ زاحب ميهاربإو رصان دمحم .د : قيقحت
 . 1986 ۔ رئازجلا ةليمجلا
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 مهمكح ةرتف لارط ربربلا نويمتسرلا لمع دقل 5

 مالسإل او ةيبرعلا مولعلا رشن ىلع

 1 ي دعس ناأامشث,ع : ملقب

 .ةيربرب ةدعاق ىلع تسسأ ةيمتسرلا ةلودلا نأب ضعبلا معز دقل

 ةرتف لاوط ربربلا نويمتسرلا لمع دقلو ،‘كلذ بذكت قئاقحلا امنيب

 ةيبرعلا مولع رشن ىلع نرق عبرو نرق نم رثكأ تماد يتلا مهمكح
 ندملا رئاس يف نارهو ىتح سلبارط نم دجاسملا ءانبو مالسإلاو

 رشنو ،ميركلا نآرقلا ظيفحتل تاعماجو سرادم اهوذختاو ىرقلاو
 سيئر لوأ يأ ةلودلا هذهل مامإ لوأ ناكو لب .مالسإلاو ةيبرعلا مولع

 مل نآرقلا ريسفت يف اباتك فلأ ،املاع ناك متسر نب نمحرلا دبع اهل

 هذه لالحمضا رثا يبهذملا عارصلا نمض فلتأ هنأ ودبيو .انيلإ لصي

 بحي ةلودلا ءاسؤر نم باهولا دبع مامإلا ناكو ةلودلا

 لسري ناك .هباستكا عيجشتو هرشن ىنلع لمعيو ملعلا

 افيصو ءاتش اهتءارق لمي الو بتكلا ءارشل قارعلل تاثعبلا

 وهو م1930 ماع ۔ ةسبت ةيالو تنبزاث ةيدلب يف يدعس نامثع ديسلا دلو (1)

 انموي ىلإ هنس رغص ذنم يسايسلا لاجملا يف لضان ©سيداب نبا بالط نم

 مث تيوكلا يف رئازجلل اريفس نيع ثيح .اهجراخو رئازجلا لخات يف كاذه
 .ايروس مث قارعلا

 .خيراتلا ربع رئازجلا ةبورع ،يقارعلا رعشلا يف ةيرئازجلا ةروثلا ۔ : هبتك مهأ
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 يواتفلا نم ةعومجم وهو 2هسوفن لزاون» : هناونع اباتك فلأ دقو

 .اهيف هنوتفتسي ةسوفن ءاملع ناك ةيعرشلا

 ناك امك ،باسحلاو كلفلا يف املاع حلفأ مامإلا ناكو
 : اهيف لوقي ملعلا بلط ىلع اهيف ثحي ةديصق هلو 5ارعاش

 اراثآ ملعلا لهأل ىقبأ ملعلا
 اراكبأو احور مهصاخشأ كيري

 عرو وذو ملع وذ - تام نإو - يح
 ُراطوأ كاذ نم ىضق دبع تام ام

 تلمش لب بسحف لاجرلا ىلع ةيمتسرلا ةفاقثلا رصتقت ملو
 ةيفاقثلا ةكرحلا راهدزا يف نهنم تاريثك تكراش ثيح .اضيأ ةأرملا

 ملع تقذح يتلا حلفأ مامإلا تخأ نهنم .ةيملعلاو

 .}يجنتلاو كلفلاو ؤ©باسحلا
 ©ترهبت ةنيدم ةيمتسرلا ةلودلا يف ةفاقثلاو ركفلا زكارم نمو

 ىفوتملا نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلل ةسوفن لئاسم باتك نإ (2)

 ةنس يالط دمحم نب ميهاربإ : ميركلا ذاتسألا هعبطو هققح دق ھ0
 ةايحلا لكاشم لوح رودت هيواتف لكو ةحفص 193 ىلع لمتشي وو 1
 . تايانجلاو ءارشلاو عيبلاو قالطلاو حاكنلا يف ةيعامتجإلا تاقالعلاو ةيدرفلا

 تيوق إاكنحم ادئاقو ،ارعاش املاع باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ناك (3)

 ۔ ه240 ةنس ىلإ ه190 ةنس نم هتفالخ تمادف ،هرصع يف ةيمتسرلا ةلودلا

 دودحلا ىلإ ةيبرغملا دودحلا نم ةيمتسرلا ةلودلا ةطلس تدتماو

 .ابيرقت اقرش ةيرصملا

 .؛ناميإلا ةضور يف تاحلاص تاملسم » : انباتك عجار (4)
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 نانجأ ةنيرقو ،وداج ةنيدمو ةسوفن لبجب سورش ةنيدمو

 ملعلاو ركفلل ةرانمك ةسوفن لبج زربو ،نالجراوو ةبرج ةريزجو
 : مهنم نوزراب ءاملغ هب رهظو نييمتسرلا ةلودلا دهع يف

 دبع ةديبع وبأو حتف نب سورمعو ‘يسوفنلا يدهم خيشلا

 .مهريغو ينوانجسلا ديمحلا
 روصنم نب دمحأو سيردإ يأ نبا ترهيت ءاملع نم رهتشاو

 يف ينيجردلا دمحأ ءاملعلا ءالؤه رثآم لجس دقو جرعألا ةديبع وبأو
 .ريسلا هباتك يف يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأو ،هتاقبط

 ام مخضأ نم ةبتكم مضت نييمتسرلا ةمصاع ترهيت تناكو

 نم دلجم فلأ ةئامثالث توح ثيح يبرعلا برغملا ندم تفرع

 نويمطافلا اهبيرختب ماق دقو ،مولعلاو نونفلاو بادآلا عاونأ فلتخم

 كلفلاو تايضايرلا بتك ىلع طقف اوظفح نأ دعب ه296 ماع
 .بطلاو ةسدنهلاو

 ةلودلا دهع يف مهريغو ،ءالجألا ءاملعلا ءالؤه ماق دقو

 اذهو كربربلا نيب نيدلا مولعو ةيبرعلا ةغللا رشن يف 5ماه رودب ةيمتسرلا
 هذه عبط نولواحي نيذلا ،يبرعلا برغملاب نييبوعشلا ىلع مساح در
 يبرعلا ءامتنالل يداعملا ،يبوعشلا يقرعلا يربربلا عباطلاب ةلودلا

 .)يدعس نامثع» .برغملا راطقأل

 ةينطولا ةكرشلا _- 84-86:ص خيراتلا ربع رئازجلا ةبورع : يدعس نامثع (5)

 .- 193 - رئازجلا عيزوتلاو



 ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود - (6

 “"٨هيسح سايلإ دمحأ روتكدلا : ملقب

 اقيثو اطابترا طبترا ايقيرفإ برغ ىلإ مالسإلا لوخد إ
 ةراجتلا قاطن يف تلخد دق ايقيرفإ برغ تناك املو .ةراجتلاب

 اوأدب دق راجتلا نإف يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ةعساو ةروصب يراقلا

 .بهذلا رداصم ىلع فرشت يتلا كنلاملا ةقطنم ىلإ ماظتناب نولصي
 ىلإ ةوعدلاب نوموقي ةيراجتلا مهلامعأ بناج ىلإ راجتلا ناك و

 ىلإ ايقيرفإ برغ يف مالسإلا راشتناو ةراجتلا تطبترا دقو ،مالسإلا
 يذلا رودلا نيب لصاف دح عضو اهعم ريسعلا نم حبصأ يتلا ةجردلا

 ةهج نم مالسإلا ةاعدو ءاملعلا رود نيبو ةهج نم راجتلا هب ماق

 عبتت نم كلذ حضتيو ،لجرلا سفن يف نارودلا عمتجي ابلاغو ىرخأ
 برغ عم عساو قاطن ىلع ةراجتلا نوسرامي اوناك نيذلا ةيضابإلا ريس

 .يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ايقيرفإ

 تاحاو يف ءارحصلا فارطأ ىلع ةيضابإلا رارقتسإ ىدأ دقف

 .ةينادوس ةيسنج وذ ارصاعم يمالسإ ركفم : نيسح سايلا دمحأ روتكدلا (1)
 : ةيركفلا هراثآ مهأ ،ةيمالسإلا ةيداصتقإلا تاساردلاب متها

 امك ،م16 نرقلا لهتسم ىتح ىربكلا ءارحصلا ربع ةيراجتلا قرطلا _ م

 .ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك نم ريتسجام ةلاسر ‘©برعلا نويفارغجلا اهفرع

 3أم11 _ م8 : نينرقلا نيب يبرعلا برغملاو ةناغ ةكلمم نيب تاقالعلا - (ب

 .ةرهاقلا ةعماج ۔ ةيقيرفإلا تاساردلا دهعمب هاروتكد ةلاسر
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 نماثلا نرقلا ذنم رئازجلا تاحاوو سمادغو ةسوفن لبجو نازف

 كلذ نم ززعو ،ءارحصلا ةراجتب يوقلا مهطابترا ىلإ يداليملا
 بهذملل ةنانزو ةراوه يتليبق نم تاعومجم قانتعا طابترإلا

 ةراجت تعسوتو ،ءارحصلا ربع ةراجتلاب مهنم ريثك صصختو يضابإلا
 ماع رئازجلاب ترهيت يف ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا مايقب ءارحصلا

 نيب ام ةيوارحصلا ةقطنملا ىلع ةلودلا هذه تفرشأ دقف 6

 تلخد يتلا - ايبيلب ةليوزو ث ىصقألا برغملا بونج ۔ ةساملجس

 رابآلا اورفحف اهقرطو ةراجتلاب نويمتسرلا متهاو 5اهذوفن ةرئاد نمض
 ةبحصب دونجلا اولسرأو ءارحصلا يف ةيلخادلا قطانملا يف لفاوقلل

 .ودبلا تاراغ نم اهيف ىشخي يتلا نكامألا نم مهنيمأتل ةراجتلا

 طاشن ىلع مالسإلا رشن يف ةيضابإلا دوهج رصحني ملو
 اهنمضت ةوعدلا لهال ةططخم جمارب مهل تناك لب .طقف ةراجتلا

 تهجتا ملعلا لاجر نم ةعومجم ةوعدلا لهأو .بازعلا ماظن

 رومأب سانلا ريصبتو هنيد ميلاعت ثبو هللا ةملك ءالعإل مهدوهج
 ىلع ةوعدلا لهأ مامتها نم ريبك بناج زكرت دقو 5مهايندو مهنيد
 ذنم طبرلا اوأشنأف - ةوعد راد ۔ ربتعت تناك يتلا ايقيرفإ برغ

 ةعقاولا ةيوارحصلا ةقطنملا يف يداليملا نماثلا نرقلا لهتسم

 .ةساملجسو نالجرو نيب

 هفده يعامتجا ،يوبرت يمالسإ ماظن وهو ©يضابإ حلطصم : ةبازعلا (2)

 اذه سسأ ،ملسملا عمتجملا يف ةينآرقلا قالخألا ىلع ةظفاحملا وه يساسألا
 ةنس يفوتو هھ345 ةنس دلو ي ذلا يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ ماظنلا

 .يناك احرش مناظنلا اذه حرشنس ةمداقلا تاحفصلا يفو .0
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 ٨٨٤ ٢٥١٧ا يكسيول : اهعمج يتلا صوصنلا نم حضتيو

 ركذ نرتقاو ،ىربكلا ءارحصلا يبونج عساولا ةوعدلا لهأ طاشن

 رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف ايقيرفإ برغب ةيضابإلا ءاهقف نم ريثكلا

 ايقيرفإ برغ ىلإ مهترايز رابخأ تدرو نيذلا ءاهقفلاو نييداليملا
 مهترايز رابخأ تدرو دقو 8 مهروصع يف ةذتاسألا رابك نم نوربتعي

 لامتحا عجري امج مهرابخأ ضعب لوانت ءانثأ اضرع قطانملا كلت ىلإ

 اذإو ريسلا بتك انل هلجست ملو ءارحصلا يبونج ىلع مئادلا مهددرت

 كلانه نأ ينعي اذهف ايقيرفإ برغ ىلع اوددرت دق ءاهقفلا رابك ناك

 متهت ملو لمعلا سفنب نوموقي اوناك ةوعدلا لهأ نم ةريبك ةعومجم
 .مهرابخأب ريسلا بتك

 مهتالاصتا ةيوقت نم ءاهقفو راجت نم ةيضابإلا نكمت دقف كلذلو

 كلت نم اريثك لعلو ،يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ايقيرفإ برغب
 دقف ،تقولا كلذ ذنم ةيضابإلا دي ىلع مالسإلا تقنتعا دق قطانملا

 نيدت تناك اهيليامو ةناغب نادوسلا دالب نأ» : يخامشلا ركذ

 لك نم اهودصقف نوفلاخملا مهب تعماست ىتح يضابإلا بهذملاب

 ._همهبهذم ىلإ مهودرف بوأ

 متهإ ارصاعم ينولوب قرشتسم : زادات يكيسول ا٤ تان - آ24هدع (3)

 : هراثآ مهأ 5ةيعامتجإلاو ةيخيراتلاو ةيدئاقعلا شةيضابإلا تاساردلاب

 . ةيضابإلا ةدام ةيمالسإلا ةعوسوملا يف هتمهاسم _ )

 .ىطسولا نورقلا يف ايقيرفإ لامشب ةيضابإلا تاعومجملا يفارغجلا دجاوت - (ب
 ريسلا باتك (م1521/ه928ت) يخامشلا ديعس نب دمحأ (4)

 . ه1301 ۔ رئازجلا ةنيطنسق ةيرجح:ط _ 457-458:ص
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 زيكرتب ماق نم لوأ مه ةيضابإلا نأ ةراشإلا هذه نم مهفيو
 نم ةريبكلا دادعألا لوصو لبق ايقيرفإ برغ يف ةيمالسإلا ةوعدلا
 ۔ يكلملا بهذملا نأ فورعملا نمو 6ىرخألا بهاذملا اهقن

 نيطبارملا ةكرحب هتدايس تطبترا دق ۔ ايقيرفإ برغ يف داس يذلا

 ودبيو يداليملا رشع يداحلا نرقلا فصتنم يف ةيبرغلا ءارحصلا يف
 داس يذلا يضابإلا بهذملا باسح ىلع ناك عساولا هراشتنا نأ

 ةيضابإلا اياقب تلظ دقو ،يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ةقطنملا يف

 ثيح يداليملا رشع عبارلا نرقلا ىتح يلام ةيروطاربما يف ةيح

 .ةطوطب نبا كلذ ظحال
 داورلا نم اوناك ةيضابإلا نأ جتنتسن صنلا اذه لالخ نمو

 طارفإ ال ايندلاو نيدلا نيب تعمج يتلا ةلدتعملا ةيمالسإلا ةوعدلا

 رادلا هللا كاتآ اميف غتباوإ» : لجو زع هللا لوق لمأتنل ،طيرفتالو

 .«77 :صصقلا ٠ ههايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا

 يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود : نيسح سايلإ دمحأ روتكدلا (5)

 رشنلل يرماضلا ةبتكم _ 15-16:ص ۔ يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا لبق

 .- 1 ط . نامع ةنطلس - بيسلا عيزوتلاو
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 بها ذملا مظعأ نم يضابإل ١ به ذملا نإ )17

 روهظ اهم دقأ و ةيمهأ ةيمالسإ \

 “"هيسنوتلا يبلاطلا دمحم روتكدلا ذاتسألا : ملقب

 ةيمهأ ةيمالسإلا بهاذملا مظعأ نم يضابإلا بهذملا نإ

 ىلع 8ادذج اماه اود بهذملا اذه بعل دقلو ،اروهظ اهمدقأو

 ةماه ةكراشم كراش دقلف - ةصاخ ةيقيرفإو ةماع برغملا )}حكر

 ءادتبإ افينع ازه برغملا تزه يتلا ةمراعلا تاروثلا كلت يف 8ادج
 نييومألا مكحل ةياهن طقن عضت تداكو ه122 ةنس نم

 تاروثلا كلت نأ كش الو ،عوبرلا هذه يف ،مهدعب نم نييسابعلاو

 عضولل ءافلخلا ريدقت ءوسو ةالولا ملظ نع ةئشان تناك

 : هتافلؤم مهأ ةيسنوت ةيسنج وذ رصاعم ركفم يبلاطلا دمحم روتكدلا (1)
 وهو ،طيسولا رصعلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا يفو ،ةيقيرفإ خيرات يف :تاسارد
 ذاتسألا ۔اهمدق يتلا ،يملعلا ثحبلا يف ةءافكلا ةداهش ىلع فرشأ يذلا
 ةنس ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن : ناونع تحت يربعجلا تاحرف

 يعامتجإلا ماظنلا سكعت يتلا ةيملعلا ةحورطألا هذه ةيمهأل ارظنو ع5

 عبطب ماق سنوتب ةيمالسإلا نونفلاو راثآلل يموقلا دهعملا نإف يمالسإلا

 يقيقحلا قمعلا راهظإ يف هنم ةبغر هباسح ىلع ثارتلا اذه رشنو
 .ليصألا يمالسإلا ثارتلل

 .هيلإ أجلو نكر هيلع دمتعا ءيشلا ىلع احكر حك ري حك ر (2)
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 . مالسإلا ئدابمل مهركنتو 3 . ِ

 نم نيمداقلا يضابإلا بهذملا ءامعز نأ اضيأ كش الو

 برغملا يف مالسإلا ثب يف ةليلج ةمهاسم اومهاس دق قرشلا

 يحو نم سيل مهلاني يذلا ملظلا نأ ربربلا اوعنقأ دقلف ،همدق خيسرتو

 ربربلا اذكه طلخي ملف 5مالسإلل ركنت نم لمع نم وه امنإو .مالسإلا
 ةروث تناكف . هراتس تحت ملظيف .كلثم هنأ معزي نم نبو نيدلا نب

 ©نيدلا ىلع الو برع مه ثيح نم برعلا ىلع ال ،ملظلا ىلع ربربلا
 _ .هئاول تحت توضناو مالسإلا مساب مهتروث تقلطنا لب

 يا _ طسوالا برغملاب ةلود ةماقإ نم نويضابإلا نكمتو

 3الئاط ءارثو اراهدزا ةلودلا ةمصاع تفرعو ۔ ةيمتسرلا ةلودلا

 ايقيرفإ كيلامجو 5©“”سلدنألا عم ةرمثمو ةنيتم ةيراجت تاقالع تطبرو

 ةالولا ملظ ببسب ايقيرفإ لامش يف سانلا رمذتو داهطضإلا رثك دقل (3)
 ربربلا لماع يذلا ضايع نب موثلك يومألا يلاولا اميسال نييسابعلاو نييومألا
 .ه123 ماع ةيزجلا ءادأب كلذو ةمذلا لهأ ةلماعم نيملسملا
 .150-160:ص 1:ج ماعلا رئازجلا خيرات ،يلاليجلا دمحم نمحرلا دبع رظنأ

 راشأ دقو سلدنألاو ترهيت نيب ةيرق تناك ةيداصتتإلاو ةيفاقثلا ةقالعلا نإ (4)

 باسنأ ةرهمج هباتك لالخ نم سلدنألا يف ةيضابإلا دوجو ىلإ مزح نيا
 ينبو لازرب ينب اشاح ةلزتعم انركذ نم لك نإ» : لاقف \463:ص برعلا

 2:ج ةيضايرلا راهزألا هباتك يف ينورابلا ناميلس ركذ دقف 5ةيضابإ مهف نيساو

 ىلإ عئاضبلا عاونأ اهنم ردصتو ترهيت ىلإ درت تناك هنأ - 9-10 :ص

 .سلدنألا دالبو برغملا ىصقأو نادوسلا
 ةسسؤملا ۔ ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا : ميركلا دبع تدوج : عجار
 .1984 ةنس باتكلل ةينطرلا
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 برغملا لود لان ام ةلودلا هذه لانو ءارحصلا بونج يف ةعقاولا

 .اهيلع تضقو ؤةيمطافلا ةجوملا اهترمغ دقلف ،ةرصاعملا

 ةوق نع ائشان ،اييرغ ادومص دمص يضابإلا بهذملا نأ ريغ

 ©نحملل نوتبثي نولعجيو ،هباحصأ بولق رمعي يذلا ناميإلا

 ةيحضت نود يفو ءايلعلا مهلثل ركنت نود عضولا عم نومجسنيو
 مهصالخإ لضفب ؛،نويضابإلا ىدتها دقلف ،تاسدقملاب

 تاسبالملا لك يف عضولل ةمئالملا لولحلا داجيإل 5مهئدابمل

 نأ عطتست مل ةسكاعتم حاير نم مهتجسن امع مغرلابو ،اهب اورم يتل
 .مويلا ىلإ مهرثأ ىفعت

 بهذملا تنكم يتلا ةقيرطلا لولحلا هذه ةلمج نمو

 يقب يذلا بازعلا ماظن ،مهنايك ىلع ةظفاحملا نم يضابإلا

 ىلإ هب لمعلا يقب يذلاو ،ديعبلاب سيل دهع ىلإ ةبرجب امئاق

 هللا دبع يبأ ةماعزب ه296 لاوش يف ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ىلإ ةراشإ (5)

 .يعيشلا يناجملا

 ركب نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا وه ةبازعلا ماظنل يقيقحلا سسؤملا نإ (6)

 هتافو امأ ه345 ةنس ةيبيللا ةيسوفنلا اطسرف ةنيدمب دلو يذلا يئاطسرفلا

 .تروقيت برق ۔ رمعأ ةدلب ةنيدمب - ه440 تناكف

 مث غيرأو ديرجلاو ةبرجو ةسوفن لبج نيب ام نولقتني هبالطو وه ىسمأ دقل
 ةيمالسإلا ةيقالخالا ميقلاب مازتلال اب ةيمالسإلا مهتمأ نورمأي ©بازيمو نالجراو

 .اهنيب حيحصلا نيدلا رشنو ،اهي كسمتلاو

 ىلإ لوحت مث لازتعإلا بهذم ىلع ناك بازيم يداو نأ ركذلاب ريدجلاو
 .ھ410 ةنس يلاوح هبالطو ليلجلا ملاعلا كلذ لضفب يضابإل ١ بهذملا
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 .بازيم يداو يف مويلا

 نم - انل ريني هنأل ال ثحبلابو ةيانعلاب ريدج ماظنلا اذهف

 هنال لب ةيعامتجإل ١ ةايحلا بنا وج نم اماه اناج _ ةيخيراتلا ةيحانلا

 نم !رهظم لثمي هنأ امك ،رصاعملا يعامتجإلا ثحابلا اضيأ ديفي

 ةماع عامتجإل ١ ءاملع هيف دجي دق لب .ان ديلاقتو انتراضح رهاظم

 نكميو ةديدع نورق لاوط هتلعافو هتعاجمل ىلع نهرب ايعامتجإ الكش
 ٠ ()طاسب عسرأ ىلع ةنراقم ةسارد هتسارد

 بابش فرط نم سرد دق ماظنلا اذه نأ وه ظلا نسح نمو

 اذه لضفبو ،ةيضابإلا طاسوألا ىلإ يمتني وهو ،ايرصع انيوكت نوكت

 رمألا ةيعرشلا ةدعاقلا ىلع موقي صلاخ يمالسإ ماظن وه ةبازعلا ماظن نإ ..=
 عمتجملا يف ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلا سرغو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 .ةمالا بلق ربتعي يذلا دجسملا لالخ نم

 : ةبلزعلا لجر يف رفوتت نأ بجي ةيرورض :طورش كانهو ٠
 .قالحأ اذو القاع اًملاب املسم نوكي نأ _

 .اجوزتمو لجو زع هللا باتكل اظفاح نوكي نأ :
 .اذه هلمع نع ةيدام ةرجأ ةيأ ذخأي الو احضم نوكي نأ _

 ،سدنهملا ذاتسألا ،رجاتلا ،حالفلا ةبازعلا لاجر يف دجن انه نمو
 .هلك عمتجملا حئارش نولثمي مهنإ .خلإ...راجنلا ؤبيبطلا

 ىلعو اوضع 14 ىلإ 12 نيب ددعلا حوارتيف ةبازعلا ةئيه ءاضعأ ىلإ ةبسنلاب امأ

 .دجسملا ةسائر ىلوتي يذلا ةبازعلا خيش مهسأر

 .رمعم يحي يلع خيشلل «رئازجلا يف ةيضابإلا _ : يليام عجار )7(

 . تشوعأ ديعس نب ريكبل ةيمالسإلا ةراضحلا لظ : داوه

 .رصان دمحم روتكدلل «يدجسملا عمتجملا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح»
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 رداصم ىلع علطا دقف ،هريغل يتأي نأ لق ام هل يتأت دقف ءامتنإلا

 قيرط نع تامولعملا نم اريثك ىقتسا هنأ امك ةماه ةطوطخم

 ملعلا ىلإ نوعمجي نيذلا ؤ©بهذملا ءاملع عم ثيدحلاو ةدهاشملا

 .ئدابملل حزحزتي ال اصالخإو إةيرث ةيحور ةايح : هنم نمنآ وهام

 فيرعتلا _ رثكأف رثكأ مهسفنأ نويضابإلا ىلوتي نأ انلمأو

 ةيحورلاو ةيلقعلا ةايحلا ءانب يف هبعل يذلا ماهلا رودلابو مهبهذم

 ةديدع تاطوطخم كانهف إةماع ةفصب انتراضح ءانب يفو - ةيمالسإلا

 يف اهرودب مهست ىتح عباطملا ىلإ تويبلا رداغت نأ اهل أ

 الإ هنم قفنأ ام اذإ صقني ءيش لكف ،اهعفن معيو ،انتضهن
 . (.)ىبلاطلا دمحم «ملعلا

 ةبرج يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن باتك ةمدقم : يبلاطلا دمحم (8)

 .م1975 سنوت ةيرصعلا ةعبطملا - 7-8:ص يربعجلا تاحرف فيلأت
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 نع سيداب نب ديمحلا دبع مامإلا لوقي - (38
 \ صلخأ ملسم» : ناظقيلا يبأ ةيضابإلا خيش

 “>هملامعأ لك نم لوألا فصلا يف مالسإلا لعجي

 دق كب اذإف ناعمإو سرد ةعلاطم ناظقيلا يبأ ناويد علاطت

 ب ۔ أ - (1)
 دلو ،ةيمالسإلا ةمألا مالعأ نم ملاع : سيداب نب ديمحلا دبع مامإلا : م _
 يحورلا ميعزلا دعي حالصلاو ملعلاب ةروهشم ةرسأ يف م1889 ةنس ةنيطنسقب

 اهتأشن ذنم نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمجل اسيئرو ةيرئازجلا ريرحتلا برحل
 هرادصإ : هراثآ مهأ ،م1940 ةنس ليرفأ 16 موي هللا همحر يفوت 1931 ةنس

 :ةميق بتك هلو طارصلاو ةعيرشلا ڵ©باهشلا ذقنملا : تالجمو فحص ةدع

 ةلاصألا نيي مويلا مالسإ» : انباتك عجار 5ةيمالسإلا دئاقعلا ،ريكذتلا سلاجم

 .اةيسيدابلا ةسردملا - فيرحتلاو

 دلو ناظقيلا وبأ دواد نب ىسيع نب ميهاربإ وه : ناظقيلا وبأ خيشلا ٠ (ب

 مامإلا ىلع ذملتت اهبيتاتك يف ملعت دقف ،م1888 ةنس ةيادرغ ةيالو ۔ ةرارقلاب

 .هللا همحر شيفطأ خيشلا ريبكلا
 رئازجلاو مالسإلا نع عافدلل يعامتجإلاو يسايسلا لاجملا يف زرب دقلو

 نيملسملا ءاملعلا ةيعمج ين لان اوضع ناك يذلا ةلاعفلا هلامعأ لالخ نم

 برغملاو ،ةمألاو ©بازيم يداو : اهمهأ دئارج ينامث ردصأ مث "نييرئازجلا
 ،نآرقلا ذفاون حتف _ .هقفلا يف ةماقتسإلا ملس -: هتافلؤم مهأ .ناتسبلاو

 ةعشأ _ ،رئازجلل يمالسإلا خيراتلا ةصالخ _ ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا _

 همحر يفوت دقل ،ةطوطخم ةيركف رداصم ةدع هلو - سرونلا ةروس نم رونلا
 .1973 سرام 30 يف ةرارقلا هللا
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 احوتفم اباتك أرقت امك اهتآرقو هحور تيأرو رعاشلا ةيسفن تملع
 يف ابح وأ فورظل اخوضر هلوقي الو رعشلا عنصي ال هنأل كلذ
 -نأش- نَدئَد وهامك "لوق اهيف هل نوكيال ةثداح يضمت اليك لوقلا
 رعاشلا نأب ناويدلا حفصت نم كردت تنأ لب كءارعشلا نم ريثكلا

 نإ وهف ءايرلا ةبئاش هبوشتال روعش نعو يقيقح رثأت نع رعشلا : لوقي
 طرفم مارغ ةلاح يف ناك دقف ةليع مظعألا لوسرلا حدم يف لاق

 لجاسو رواح نإو .نانب هطخي وأ هناسل هيلمي نأ لبق هنانج هيلع مجرت

 .دحاو فص يف هناسلو هبلق لعجي يذلا وهف

 هيلع مجرتو الإ كلذ رعشي الو كاذ يحوب الإ اذه قبطني الف
 ةباثولا حورلا كلت ىرت تنأف يلحم عوضوم يف ملكت نإو ،اذه

 ىلع امبر لب ‘عارصم لك ىلع لب تيب لك ىلع ىلجتت ةساسحلا
 عئاقوو ثداوحب ةقلعتم ةيلحملا عيضاوملا بلغأو 5هتاملك نم ةملك لك

 ةبيرغ فطاوع ةقرب رعشتو بيرق بسنب بازيم يداو ىلإ تمت
 هلولا نم هيف هلام رادقم كردتو .عرز يذ ريغ هيداول رعاشلا اهلمحي

 .فاطعنإلاو بحلاو

 6قحلا هلو ،اهب رخافي يتلا هتيبازيم بناج ىلإ ناظقيلا وبأود
 يف عراقير لضاني ينطوو .ةبورعلا ليبس يف دلاجيو دهاجي يبرع
 فصلا يف )مالسإلا لعجي هنيد هلل صلخأ ملسمو ةينطولا ليبس
 .«هلامعأ لك نم لوألا

 ليسي هنإف ،يرئازجلا رطقلا ثداوحل املأتم ناظقيلا وبأ لاق اذإ امأ

 .نيح دعب ةليصألا ةيمالسإلا هتيؤر للحن فوس (2)
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 ايح اروعش سفنلا يف ثعييو .ارثأت بلقلا حرجيو امد تاربعلا
 يف هتاساسحإو هساوح لك عمج دق انرعاش ناكو ايماس اساسحاو

 ءةديقملا ةيرئازجلا ةفاحصلا ءاثر هنمض ،ناويدلا ديصق وه دحاو ديصق

 عم راسف ،هناسل ديقيو هملق لبكي امدنع ينطولا هب رعشي امع هب ربعو
 .عادبإلا هل ءاشام عدبأو اديعب اطوش ةداجإلا

 ناميإلاب معفم بلقو ةحومط سفن نع مني امب هناويد متخو
 ؛ لوقي ذإ لؤافتلاو

 ًأهجنت زيزعلا بعشلا ةبخن اي
 ءاقش لك لح ذإ مكريصمل

 . ( مكبسحف نيدقار متيقب ذاو
 ءاشحألا لخاد ةلذملا ران

 ةداس متنأف اهنم مكذيعأو

 ءامظع ةداق موق لسن نم

 ةيبرعلا ةعبطملل رطاعلا انءانث مدقن نأ الإ كاذه عم انعسي الو

 ©.اهلامعأل ةروكابك ناويدلا اذه انل تجرخأ دقف .رئازجلا يف ةيتفلا

 .قرولا نسح عبطلا ليمج لكشلا فيطل اناويد ناكف

 اهجرخأ يتلا ةيبدألا ةفحتلا هذهب ،ناظقيلا ابأ انرعاش ءينهنو

 زجلا امأ 01931 ةنس ردص دق ناظقيلا يبأ ناويد نم لوألا ءزجلا نإ (3)

 نأ دبالو رصان دمحم روتكدلا فارشإ تحت م1989 ةنس ردص دقف يناثلا

 دعتو 1931 ةنس ةيبرع ةعبطم سسأ دق ناظقيلا ابأ خيشلا نأ رشن

 يف ايويح ارود تبعلو يرئازجلا رطقلا يف ىلوألا ةيبرعلا عباطملا نم
 .مالسإلاو ةيبرعلا نع عافدلا
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 باطتسملا اهمعط انقوذت دقو هل لوتنو ،دالبلا هذه ىف ةيبرعلا ءانبأل

 }ه!؟ديزم نم له

 نإ : لوقن ،روبصلا دهاجملاو إيركلا خيشلا اذهل ءافو : انتظحالم

 لمح ثيح !يركفلا ءاطعلل الاثم ناك هللا همحر ناظقيلا ابأ خيشلا

 نع اعافد همدو هبلق ي ىربكلا هتمأو ةملسملا ةيرئازجلا هتمأ مومه

 ناميإلا لوألا هحالس ناكو .نيملسملا ريصمو ،نآرقلا ةغلو ،مالسإلا

 ىلإ ةيعادلا اهفحص لالخ نم اهزربأ يتلا ،مالسإلا ةلاسربو هللاب

 دوهيلا اهلغتسي يتلا ةيبهذملا تافالخلا ذبنو نيملسملا ةدحو

 امإف : هللا همحر لوقي نينمؤملا ةدحو سسأ برضل نويبيلصلاو

 ىلع نودحتيو مالسإلا ءادعأ بلأتيأ بجعلا هللاي ...ةوخإ نونمؤملا

 بهاذملاو نايدألاو تاغللا فالتخا نم خسارف مهنيبو هملاعم ضيوقت

 نع دوذلاو هتيامحو هتنايص ىلع نحن فلتخنو براشملاو عزانملاو
 .هللاو نطولا طباور اننيب تعمج دقو هنع ىذألاو ديكلا عفدو هتضيي

 مكفوفص اودحو ؟مالآلاو حلاصملا قئالع انئاوهأ نيب تدحوو نيدلاو

 مامألا ىلإ اوريسو ،مكاوق اومضو ،مكدوهج اوعمجأو .هللا مكاعر

 ةجرح ةلاحلا ناف ،اصالخإو اقدص ةحفاط اسوفنو اناميإ ةمعفم بولقب

 .©هرطخلا ةدش يف رمألاو ةياغلل

 قفاوملا ه1350 ةيناثلا ىدامج يف باهشلا ةلجم يف لاقملا اذه رشن (4)
 .606-607-608:ص ۔ م1931 ربوتكأل
 دمحم روتكدلا نع القن .1929/01/11 ۔ 116:ع بازيم يداو (5)
 .121:ص ةملكلا داهجو ناظقيلا وبأ رصان
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 ناظقيلا وبأ ةيرئازجلا ةفاحصلا وبأ هبتكام لمأتي امنيح دقانلا نإ

 يهو اهأشنأ يتلا هتديرج لوأ نم ىلرأل ١ ةحفصلا يف هللا همحر

 ةيقحلا يمالسإلا يعولا ةلاصأ حور لمحت اهنأ كردي بازيم يداو

 نوكيالو ةيبهذملاو ةيوهجلاو ةيدرفلا فطاوعلا ةبراحم ىلإ فداهلا

 ةددهملا راضملا عفدل ةيداملاو ةيحورلا تاقاطلا ةئبعتو نواعتلاب الا ااذه

 .البقتسمو ارضاح دحاولا ان ريصمل

 رطقلا نأ ملعا دجاملا يرئازجلا اهيأ» : هللا همحر لوقي

 ناكسو ،مالسإلا وهو دحاو ةروسم .ةيخيرات ةدحاو ةنيدم يرئازجلا

 ىلع هتظفاحمو ،هراد يف لك زايحنا عنمي الف ،هناكس مه اهرود

 بلج ىلع دضاعتلاو نواعتلا نم ةنيدملا ناكس رئاس هيف هتلئاع تازيم

 ةحلصم يه ةنيدملا ةحلصم نإف ،اهنع ةرضملا أردو .اهل ةحلصلملا

 اذإو ©عيمجلا ىلعف راهنلا لبقأ اذإ ،اهترضم يه اهترضمو .اهرايد

 لوقن ةيبهذلا تارقفلا هذه لالخ نم .}هعيمجلا ىلعف ليللا مجه
 لضاني ينطو ناظقيلا ابأ نإ سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا مامإلا عم

 مالسإل \ لعجي هنيد هلل صلخأ ملسمو ةينطولا ليبس يف عراقيو

 .هلامعأ لك نم لوألا فصلا يف
 ةيماسلا قالخألا هذه ىلإ مويلا ةملسملا ةيرئازجلا انتمأ جوحأ ام.

 ئطاش ىلإ هللا ءاش نإ جرختل .اهب رمت يتلا ةكلاحلا فورظلا هذه يف

 .اهخيراتو اهريصمو اهت دحوو اهنيد ىلع ةظفاحم ةكسامتم ةمالسلا

 إوتكدلا نع القن .1926/10/01 _ 1:ع بازيم يداو .ةيحاتفإلا (6)
 .63: ص ةملكلا داهجو ناظقيلا وبأ رصان دمحم
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 ةيرئازجلا ءارحصلاب روحسملا ملاعلا : بازيم - (9

 ©"؛982 ربمتبس 286:ددعلا «يبرعلا» ليبن ىفطصم : ملقب

 قابس هبشي لب ؤالهس بازيم يداو ىلإ لوصولا نوكي مل
 يذلا ةيادرغ راطم ىلإ انلوصو يدل انبعاتم تهتناو ،زجاوحلا يطخت

 قيرطلا يفو ،ءارحصلا بلق يف رتموليك 600 وحن ةمصاعلا نع دعي
 امامت انذخأ ,انتلحر نم ىلوألا تاوطخلا ذنمو دلبلا ىلإ راطملا نم

 .ةيخراتو ةيلامج تاءاحيا نم هلمحي امو ناكملاب

 ةليوطلا مهاحلب خويشلا نم نسلا رابك دا دزي عمتجلا ٥ ذه يف

 ادحاو يمأ هيف دجتال عمتجم سهتقزأ نم ةأرملا يفتخت داكتو - ءاضيبلا

 ةغللا بناج ىلإ ةقالطب ةيبرعلا ثدحتي ال نم هيف دجت نأ ردنيو لب

 يف هماظنو يعامتجإلا لفاكتلا يف صاخلا هماظن هيدلو ؤةيلحلا ةيربربلا

 ةدشلاب هسفن ذخأي عمتجم 6 دارفأ نيب رهظت يتلا تانالخلا لح

 .فينحلا نيدلا ميلاعتب كسمتيو

 يف ررحت يتلا تالاقملا ضعب جذامن نم جذومن ميركلا ئراقلل مدقن نأ ديرن (1)

 بلغأ يف تاقيقحتلا هذه نأ الإ بازيم لوح ةفلتخلا تالجملاو فحصلا

 _ ةيدام نوكت دقو ةيعامتجاو ةيسفن فادهأو ةيخيرات بابسأل فرحت تالاحلا

 ءهانلق ام ىلع ليلد لاقملا اذه لعلو يه امك ةقيقحلا فشكي عقاولا نكلو

 .هيف ءاج ام اديج لمأتنل

 : ةئطاخلا ميهافملا هذه ححصن نأ بجي (2)

 .بابشلا نم يه .75 يلاوح نأ بازيم دكؤت ةيناكسلا ةيوئملا ةبسنلا نإ- (
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 لكب عمتجا اذه دارفأ كسمت ين يضاملا مهاسو

 داطضإال \ نأ دك؛ ؤي امه ةيئانلا ةقطنلما هذه ىلإ هلجأ .. نم اوثرقام

 يف نامهاسي لب ةركف ىلع ١ دبأ نايضقي ال ةقح ةقحالملاو

 .اهب كسمتلاو اهيلع ظافحلا

 نم ديدعلا نإ» : هلوقب يبحاص ينرذح يتلوج ةيادب عمو

 ىقلتت ال مهدحأل الاؤس هجوت امدنعو 3اريثك ءابرغلاب نوبحريالو

 مهنم ددعب تيقتلا امدنعو ...ا مهخيش ةراشتسا دعب الإ ةباجإلا

 ىلع درلاو ؤ©بيحرتلاو ةوافحلا مهنم تيقلو .امامت سكعلا تدجو

 نأ نمكت ةلعلاو ى عراوشلا نم نم يفتخت نأ داكت ةأرملا نإ : هلوق ۔ (ب ..=

 ملاعلا براجت نأل ،لجرلل ائساسأ نوكت ةماوقلا نأل ،اهبر ةعيرشب مزتلت ةأرملا

 اضيرم اعمتجم تدجوأ لمعلا ىلإ ةأرملا جورخ نأ تتبثأو تدكأ يبرغلا
 - بطق دمحم ديسلل مالسإلا لوح تاهبش باتك عجار ۔ ايسفنو ايوبرت
 .110-158:ص ةأرملاو مالسإلا
 ملسملا ةيصخش نم ءزج يهف ةيبازيملا ةيربربلا ةغللا ىلإ ةبسنلاب امأ - (ج

 يتلا ةيبرعلا ةغلل ركنتي نأ نود . يمالسإلا اهراطإ يف اهب زتعي يهو ،بازيمب

 اوك ردأ ءالؤه نأل اذه انموي ىلإ ميدقلا ذنم ءابآلا سيفنلاو سفنلاب اهنع عفاد

 ةغل نودي هرارسأ رهوج مهفي نآرق الو نآرق نودب مالسإ ٦١ _ يرطفلا مهسحب

 .يقرعلا بصعتلا نع ةديعب ةفيظن ةيبرع
 .مالسإلا ةمحرب نكلو ةدشلاب هسفن ذخأي ال بازيمب يمالسإلا عمتجملاف (د

 ديس ذاتسألل نيدلا اذه : عجار _ لمعلاو لوقلا نيب ةيجاودزإلا ضنري هنأل

 .؟بطق دمحم ذاتسألل نوملسم نحن له ...و .بطق
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 لب ،يبرعلاو يبنجألا نيب ريبك مهيدل قرافلاف ،يتاراسفتسا عيمج

 يبرعلا قرشملا ثادحأ فغشب نوعباتي مهنم نيريثكلا نأ :تظحالو

 .©)غلاب مامتهاب هاياضق نوشقاني

 ةرامعلا ملاعم .همظن و رشبلا دعب يمامتهإ بذج ام رثكأو

 ةيسدنهلا ةيمالسإلا ةعومجملا مضي بازيم يداو نأ ءاربخلا دك ؤي يتلا
 يف ال لامجو ةقدب زيمتت يهو ،اعيمج اهمدقأو ءارحصلا يف ةيسيئرلا

 لوأو ،اضيأ عافدلاو ‘}”يرلا لامعأ يفو لب بسحف نكاسملا

 .ينابملا نيب ماجسنإلاو مغانتلا رظنلا تفليام

 ركفلاو ةئيبلل يئاقلت ساكعناو ليصأ لمع ةرامعلا هذهف

 ةئطاخلا ميهافملا نأ كردت ميركلا ملسملا اهيأ انلعجت ةيساسألا ةرقفلا هذه نإ (3)

 بيجعب سيل رمألا اذهو ةيضابإلا قحب ةلاقملا هذه ررحم بحاص اهقاصلإ داري

 يه يتلا ةيعامتجإلا هتيبرتو ،ةميدقلا تالاقملا باحصأ لاوقأب كسمتسي مادام

 عالطتسإلا بحاص ليبن ىفطصم ديسلا نأ الإ ،ةيمالسإلا قالخألا نع ةديعب
 نأب ،رمألا ةقيقح كردأ نييضابإلا نيملسملا هناوخا نم ددعب ايلمع كتحا امنيح
 ةداهشلا هذه نإ !يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا اياضقب فهرم ساسحإ مهل ءالؤه

 .لطابلاو قحلا نيب لصافلا دحلا يه

 باعشلا يلاعأ نم اهبلجب كلذو لويسلا هايم اولغتسا دق نييبازيملا نإ (4)

 كلت ضئاف لوحي مث 3الداع اعيزوت تاونق لالخ نم ةنجألا ىلع اهعيزوتو
 ةعيبطلا عم !ريرم احافك بلطتي رمالا اذهو ةيلحم داومب تينب دودس يف لويسلا

 وه ه1102 ةنس ىفوتملا جاحلاو ومح خيشلا نإ : لاقيو ،ةيساقلا ةيوارحصلا
 عيزوت يف اهتقد ببسب تاعماجلا يسدنهم تريح يتلا يرلا ةسدنهل سدنهملا

 .يداولا ىوتسم ىلع اهعافتراو اهضافخنا يف ةنيابتملا ةنجألا ىلع هايملا
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 .0»يداصتقإلا عضولاو ديلاقتلاو يعامتجإلا

 ىمست اهدوقت ةعامج اهب ةنيدم لكف» : ©} ةبازعلا ةقلح _
 اذهل ىقتنيو ..نورق ةعست نع ديزي ام ذنم مئاق ماظن وهو ةبازعلا ةقلح

 اظفاح نوكي نأ طرتشيو ةحلاصلا ةريسلاو ةفرعملا بحاص سلجملا

 سلجملا نوكتيو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب ائمزتلمو ميركلا نآرقلل

 يلاهألا هيلع فلتخي اميف ىوتفلاب ةبازعلا ةقلح موقتو اوضع 12 نم

 ةبازعلا سلجم ىلوتيو ةديدجلا لكاشملل ةررقم دعاوق عضوو
 خيشلا وه ةقلحلا سيئرو ،ةنيدملا ءانبأل نآرقلا سيردت ىلع فارشإلا

 ءاضعأ لصفيو ،عماجلا يف ةباطخلاو سيردتلا ىلوتي يذلا يتفملا وأ
 يتالص نيب عماجلا نحص يف دقعت تاسلج يف تاعزانملا يف ةبازعلا

 راوسألا لخاد ةسارحلا ةيلوؤسم مهقتاع ىلع عقت امك ،رصعلاو رهظلا

 ىضاقتي الو ،دودسلاو هايملا يقاوسو ،خلسملاو قاوسألا نومظنيو
 .هذه مهلامعأ ىلع رجأ ةبازعلا سلجم ءاضعأ

 ندم ين عقي الف ،يعامتجإلا مهرود اضيأ ةبازعلا ءاضعالو

 ءاضعاف كرهملا ىلع نيسورعلا نيب فالتخا نم اهريغ يف عقي ام بازيم

 وأ سورعلا ةرسأ نكت امهم رهملا نوددحي نيذلا مه مهدحو ةبازعلا

 خيشلل ةيمالسإلا ةرامعلا هقف يف باتك َننِضارألا لوصأو ةمسقلا : عجار (5)
 رصان دمحم .د : قيقحت .(ه504تر) يسوفنلا دمحم نب دمحأ سابعلا ييأ

 .جاحلب خيشلا دمحم نب ريكب خيشلاو

 : يبلاطلا دمحم .د هبتك يذلا لاقملا لوح هانبتك يذلا قيلعتلا : عجار (6)
 .اروهظ اهمدقأو ةيمهأ ةيمالسإلا بهاذملا مظعأ نم يضابإلا بهذملا نإ
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 دعوم ديدحت نيسورعلا ةرسأل كرتيو "جوزلا ىنغ ناك امهمو ،اهلامج
 .بسحف فانزلا

 ىف ةيمألا ءاغلإ وه ةبازعلا ةقلح حاجن ىلع مساحلا ليلدلاو

 ةيبرعلا ةغللاو ةباتكلا ئدابم ةيرقلا ءانبأ ملعتي عماوجلا يفف ،بازيم

 ىلع ءاضقلا يف حاجنلاف ةديرف ةروص يهو ۔ جركلا نآرقلا نوظفحيو

 باحصأ نم ديدعلا هيلإ لوصولا يف حجنت مل يلاغ ملح ةيمألا

 ."982 ربمتبس 286:ددعلا ؛يبرعلا»ه ليبن ىفطصم «ةثيدحلا تايرظنلا

 هدقنب موقن نأ ديرن الو اةحضاو تارغث ةدع هيف دجوت عالطتسإلا اذه نإ (7)

 ىلع زيكرتلا وهو يساسألا انعوضوم بلص نع جورخلا ىلإ انعفدي رمألا اذهو
 يتلا قيلازملا ضعب درون نأ سأب الو ،يضابإلا ركفلا يف ةيساسألا رواحلا

 ةموكحلا نع ءانغتسإلا ةيناكمإي روعش دوسيو» : لاقملا كلذ يف تءاج

 ةمواقملا هجوأ ضعب نثزي ينب يف ةطرشلا رقْخَم ةماقإل ناك لعفلابو ،ةيزكرملا

 .114:ص لاقملا سفن ۔ ؛يلاهألا نم

 ىرخأ ةرم رثأت دق يرظن يف ليبن ىفطصم ديسلا عالطتسإلا بحاص نإ

 لعجت يتلاو ،هنهذ يف الإ دجوت ال يتلا ةيلايخلا ةروصلا هذه لقن يف هبحاصب

 لهف .ةيناشيشلا ةمواقملا وأ ةينيطسلفلا ةمواقملا وج يف شيعي ايسفن ئراقلا

 ةنمآلا ةنيدملا كلت قحس نع ةزجاع يربلاو يوجلا اهحالسب ةيرئازجلا ةلودلا

 لوق مهين قدصيو ،ةينالعلاو رسلا يف كللا اوقتا : ءال ؤهل لوقن ةريغصلا

 ةبآ . لات لل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ينآ نع : جركلا لوسرلا

 قفتم ‘ناخ نمتؤا اذإر ‘فلخأ دعو اذإو ؤبذك تدح اذإ ثالث قفانملا

 هللا يزجيل» .ا ملسم هنأ معزو ىلصو ماص ذإو . ةياور يفو ...هيلع

 .24١:بازحألا» نيقفانملا بذعيو مهقدصب نيقداصلا
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 يفتخت نأ بجي ميها ذه _ (20

 رمعم يحي يلع خيشلا : ملقب
 : ةعدبلا لهأو ةنسلا لهأ

 ءامسألا بحأ مهسفنأ ىلع اوقلطي نأ بهذم لك عابتأ داتعا
 حبقأ مهيفلاخم ىلع اوقلطي نأو ،ةماقتسإلا لهأ ڵةنسلا لهأك
 مهنم ريثكلا ناكو ،غيزلا لهأ ءاوهألا لهأ عدبلا لهأك ىامسألا

 مامأ ماكحاياهنولفقيو ،مهعابأل اهعيراصم ىلع ةنجلا باوبأ نوحتفي

 مهبهاذم قاسف اومدقي نأ ىلإ فرطتلا مهب غلبيو نيرخآلا راظنأ

 ترلان ةنيدمب دلو يذلا يبيللا يسوفنلا يتولانلا رمعم يحي يلع خيشلا (1)

 هلحارم لوأ ذملتت ةظفاحم ةرسأ يف هللا همحر أشن م1919 ةنس ةيبيللا

 - ةرارقلاب ةايحلا دهعم يف هب ماقملا رقتسا ٢ريخأو ،سنوت مث هتدلب يف ةيئادتبإلا

 .م1938 ةنس كلذر رئازجلا بونج

 تقصل ميهافم ةدع ححصو يمالسإلا ركفلا ءارثإ يف هللا همحر مهاس دقف

 تاقلح 4 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا _ : هتافلؤم مهأ يمالسإلا ركفلاب
 .ةيمالسإلا قرفلا نيي ةيضابإلا _
 .ةيناسنإلا ميقلاو مالسإلا _

 .راصنألاو نيرجاهملا نيب نيطسلف
 .برغلا سلبارطب م1980 يفناج 15 هللا همحر يفوت

 ال ءاملعل يه ثحبلا اذه يف تحرط يتلا صوصنلا نإ : ةظحالم

 رمعم يحي يلع خيشلل ديحولا صنلا اذه ادعام ةيضابإلا ةسردملا ىلإ نوبستني

 .ةيخيراتلاو ةيقالخألاو ةيقطنملا هتميقل ٢رظن
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 .مهريغ ءاحلص ىلع
 نأب : نولوقي ةرعاشألا ءاهقف نأ كلذل ةيرقلا ةلثمألا نمو

 ينثتسي مهضعب نكلو ،اهلخد نإو رانلا يف دلخي ال يصاعلا ملسملا

 مهئاحلصب رانلا يف اًكيمج مهيمريف ةدعاقلا هذه نم ةلزتعملا

 .(نوملسم مهنأ مغر مهيف دولخلاب مهيلع مكحي مث مهقاسفو
 نيتباث نيلصا ىلإ عجرت ۔ اهاوعد يف ۔ اهلك ةيمالسإلا قرفلا

 لمعت يتلا يه اهنأ رصتو معزت هقرف لك و ةنسلاو باتكلا : امه

 .كلذك سيل اهريغ نأو ةنسلا ىلع ظفاحتو باتكلاب

 ةنسلا لهأ مسإ مهسفنأل اوركتحاف سان ماق ساسألا اذه ىلعو

 ةماع نع الضف ءاملعلا ضعب يف رثؤت لازت ال ةدسافلا ماكحأل ١ هذه نإ (2)

 ةحيرصلا ةينآرقلا تايالا عم ضقانتلا لك ضقانتي مكحلا اذهو كسانلا

 ناسنإلا لمع بسح ىلع نوكي ةمايقلا موي باسحلا نأل ةفيرشلا ثيداحألاو

 .هلعف ءازج لمحتي يذلا هدحو

 ناسنإ لكوإ» : سمشلا نيعك ةحضاولا ةيعرشلا ةلدألا هذه لمأتنل

 كباتك ارقا .اروشنم هاقلي اباتك ةمايقلا موي هل جرخنو هقنع يف هرئاط هانمزلأ

 .13-014:ءارسإلاه همابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك

 نيبرقألا كتريشع رذنأوإ» : هيلع تلزن نيح ماق هليع هنأ يور
 ال هللا نم مكسفنأ اورتشا شيرق رشعم اي» : ل دمحم لاقف ؛214:ءارعشلا»

 سابعاي ائيش هللا نم مكنع ينغأ ال فانم دبع ينب اي ،اتيش هللا نم مكنع ينغأ

 ينغأ ال هللا لوسر ةمع ةيفص اي ،اثيش هللا نم كنع ينغأ ال بلطملا دبع ني

 هللا نم كنع ينغأ ال تئش ام ينيلس دمحم تنب ةمطاف اي ،اثيش هللا نم كنع

 .ملسمو يراخبلا هاور «ائيش
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 دنع مهريغ ىلع اوقلطأف 0&ث”قحلا لهأ سانو ةماقتسإلا لهأ سانو
 ليلضتلا تاملك نم اهريغ وأ ءاوهألا لهأ وأ ةعدتبملا ةملك ميمعتلا
 ةفئاط لكب اوقصلأ مث ©بهاذم ىلإ مهرظن يف عدبلا لهأ اومسق امك

 .اهريغ عم اهيف كرشت وأ اهب ةصاخ اماكحأ ةقرف وأ

 نم هيلإ ترظن اذإ نيملسملا بهاذم نم بهذم لك حبصأف
 اذإو ،ةماقتسإلا بهذمو قحلا بهذمو ةنسلا بهذم وه هعابتأ ةيواز

 ةعدبلا بهذمو ءاوهألا بهذم وهف هيفلاخم ةيواز نم هيلإ ترظن

 هنذأ داتعتف اهدحأ فانكأ يف ملسملا ئشانلا أشنيو ©لالضلا بهذمو

 ةفلك ريغ يف اهبرشتيو اهاقلتيو توعنلاو فاصوألا هذه عامس ىلع
 .عجارملا وأ شاقنلل ةعضاخ ريغ ةديقع حبصت ىتح

 نآرقلا ىلإ مهتنا د يف نوعجري نيذلا نيملسملا عيمج نإ
 اوناك ةقرف يأ نم ،ةنسلا لهأ نم مه ةرهطملا ةيوبنلا لاو .مركلا

 .اوعبتا بهذم يكلو

 ضعب غبو {ةسايسلا عيباصأو ةيبهذملا تايبصعلا تناك دقو

 ةنسلا لهأب نيملسملا روهمج ةيمست نإ : ةعكشلا ىفطصم ذاتسألا لاق (3)

 رصع دعب يأ يرجهلا عباسلا نرقلا يلاوح ىلإ اهخيرات عجري ،ةرخأتم ةيمست
 تاعلاطملا) .نورق ةعبرأ يلاوحب لبنح نبا وهو شنيروهتملا ةمئألا رخآ
 رهظ حلطصملا اذه : ةماقتسإلا لهأ _ 97:ص ركفلاو ةديقعلا يف ةيمالسإلا

 .يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةيضابإلا دنع

 غنوي فاتسوغ لراك يرسيوسلا يناسفنلا ملاعلا اهدكأ دق ةقيقح هذه (4)

 ةقيرطب انماكحأ يف رثؤي يذلا يعمجلا روعشاللا لالخ نم (1961-1874)

 .68-69:ص ديورف ةسردمو مالسإلا انباتك عجار _ ةيروعش ال
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 زجاوح نورخآلا هيلع امب بهذم لك لهأ لهجو ضعب نع نيملسملا
 طلتخا دقو نالا امأ ضعبب مهضعب نيملسملا فرعت نود لوحت

 هناف نيرخآلا نع ريثكلا مهنم ريثكلا فرعو ضعيب مهضعب نوملسملا

 الدب أشنتو "ميهافملا ضعب وأ تاحلطصملا ضعب يفتخت نأ يغبني
 عيمج ديحوت ىلا برقأ نوكت ٠ ىرخأ تاحلطصم وأ ميهافم اهنم

 . مهتملك ديحوتو نيملسملا فوفص

 فختسي نأ امامت هيلع لهسي ناسنإ يتأي نأ \ دبأ ىنعم الف

 يف ۔ معزي مث هيلع هبجوأ ام لمهيو هنع هاهن ام بكتريف 6هللا ماكحأب

 قفتي ال رخآ ناسنإ هلباق اذإف {ةنسلا لهأ نم وأ ينس هنأ _ رهاظ حجبت
 ةقيقحلاو ىوقتلاو حالصلا مغر عدتبم هنأب هامر بهذملا يف هعم

 ِ .لوقي ام سكع

 نم حالصلا لهأ ىلع ةنسلا لهأ ةملك قلطت نأل ناوألا نآ دقل
 ظفاحم مالسإل اب كسمتسم درف لك ىلع ينسلا ةملكو ،ةقرف لك

 هيلإ يمتني يذلا بهذملا اهيلع زكتري يتلا لوصألا بسح هيلع
 ريغ سانلا نم ةعومجم ىلع ءاوهأ \ لهأ وأ ةع دتبملا ةملك قلطت نأو

 لك ىلع ةعدبلا بحاص وأ عدتبملا ةملكو ،اكولس مالسإلل ةمزتلم

 .هيلإ يمتني يذلا بهذملا بسح مالسإلا ماكحأب نواهتم

 اوناك بهذم يأ نم نوحلاصلا ءايقتألا مه ةنسلا لهأ
 رباج ةبج اوسبل ولو ةرجفلا ةقسنلا مه ءاوهأل \ لهأو هع دتبملاو

 ديز َتشَس مهرهظمل اوذختاو دمحأ ةمامعو كلام ة)ناسليَط و

 .رابكلا ءاملعلا هسبلي رضخأ ءاسك وه ناسليطلا (5)
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 _ تابصعتلا يف فرطتلا اهألمأ يتلا _ ميهافملا كلتل نآ دقل رفعجو

 .يفتخت نأ

 اهتاساردو اهجهانم ريغت نأ ةيمالسإلا ةيملعلا تاسسؤملل نآو

 ىرخأ ةرظن رظني نأ رصعلا اذه يف نيملسملاو مالسإلاب متهي نمل نآو

 ئدابمل ماعلا راطإلا نمض ةملسملا ةمألل ةايحلا عقاو اهيلمي

 ... مالسإلا

 نأ ىلإ ريشن نأ دبال ،صلاخلا يمالسإلا روصتلا اذه يفو

 اذكهو ساسألا اذه ىلع موقي ناوخإلا ةسردم دنع يوبرتلا بهذملا

 ةيسنج ةرعن لك يفني مالسإلا نإ» : لوقي هللا همحر بطق ديس ناف

 هللا ىوقت وهو ةيلضفألا ريدقتل ادحاو ائازيم كانه نأو ةيرصنع وأ

 .هدابع يف حلاصلا لمعلاو هتعاطو
 ةكيقنلا ةصلاخلا ةديقعلا هذه يف نمكي مويلا نيملسملا حاجن نإ

 .اهريغ ال هللا ىوقت ىلع ةمئاقلا

 397-400:ص - ةيمالسإلا قرفلا نييب ةيضابإلا : رمعم يحي يلع )6)

 .1987 رئازجلا ۔ ةيادرغ ۔ ةييرعلا ةعبطملا

 .توريب قورشلا راد _ 7:ط _ 92:ص ؛ملسم عمتجم رحن » بطت ذديس )7(
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 - ةمتاخلا -

 ؛ ةيلاتلا جئاتنلاب جرخن نأ اننكمي ةلمجملا ةيليلحتلا ةساردلا هذه دعب

 ىلع تزكر ثحبلا اذه يف تحرط يتلا تاعوضوملا نإ (1

 ادعام يضابإلا ركفلا ىلإ نومتنيال ءاملع ةدع اهبتك ةرشابم صوصن

 ةنزاوملاو ةنراقملا دعب ءالج لكب اونيب "هللا همحر رمعم يحي يلع خيشلا

 ءارآلا ةشقانمو لوألا اهردصم ىلإ ةركفلا درو ىخيراتلا ليلحتلاو
 ةئداه شةيعوضوم ةشقانم .ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا ع ةرداصلا ةفلتخملا

 تقصلأو يضابإلا بهذملا تهوش يتلا يه كاذنآ ةمكاحلا ةيسايسلا نأ

 .ينيدلا فرطتلاو عدبلا لهأ نم هباحصأ نأو ؤ يجراخلا ركفلا هب

 يهف ةيضابإلا ةساردب تمتها يتلا ةرصاعملا تاساردلا نإ (2

 تاربعب ،اهيف ءاجام رركت مث اهدقن نود ةميدقلا رداصملا ىلع دمتعت

 ةعاجشلا مث ةيدقنلا حورلاب اوديقتي نأ ءالؤهل دبالو شةهباشتم
 نيمزتلم {ةقبسملا ماكحألا نع ةديعب ةيعوضوم ماكحأ رادصأل

 .ةيمالسإلا ةيملعلا حورلاب
 مدقأ دعي يضابإلا بهذملا نأ تاساردلا هذه تنيب (3

 ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع دمتعي وهو ةيمالسإلا بهاذملا

 ضعبب ذخأي لب ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ةيقبك عامجإلاو سايقلاو
 .نراقم هقف هل يلاتلابو بهاذملا كلت ءارا

 اينيد وأ ايسايس جورخلا ناك ءاوس جراوخ اوسيل ةيضابإلا نإ (4

 دحلا يه هللا لوسر دمحم .هللا الإ هلإ ال ديحوتلا ةملك اولعج ذإ
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 هحور ،همد نم ملسملا مصعت ثيحب رفاكلاو ملسملا نيب لصافلا

 .هدالوأو هلاومأ هضرع

 نودب ةلماش ةيلك ةرظن مالسإلا ىلإ نورظني ةيضابإلا نإ (5

 رشن يف ةلاعف ةمهاسم اومهاس دقف ،لعفلاو لوقلا نيب لاصفنا

 ىلع نودمتعي مهو ةيقرشلاو ةيبرغلا ايقيرفاي ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا
 .مالسإلا رشن يف ةيبرتلاو عانقإلاو ةنسحلا ةودقلا

 ثارتلا دفاور نم ادفار دعي يضابإلا ثارتلا نإ (6

 ةيسايس بابسأل رهظي ملو اطوطخم لازيال هتيبلغأ نأ الإ يمالسإلا
 الإ ،ةيلوؤسملا هذه نم اءزج نولمحتي مهرودب ةيضابإلاف ةصلاخ
 نامغ ةنطلس لضفب ءوضلا ىأر ثارتلا اذه نم ضعب نأ

 .ةصاخ ةيدرف تادوهجم ضعببو

 ةجلاعمل انيديأب دجوي نيملسملا ءاود نإ : لوقن ريخألا لبقو
 قالخألا هللا ءاش نإ ققحتت ىتح ةيعامتجإلاو ةيقالخألا انضارمأ
 ىسمأ نيملسملا ملاع ريصم نأل اننيب يمويلا انكولس يف ايلمع ةينآرقلا
 كنع ىضرت نل رال ىراصنلاو دوهيلا هئادعأ لبق نم طوقسلاب اددهم

 ءالؤه نإ .؛120:ةرقبلاه هممهتلم عبتت ىتح ىراصنلاالو دوهيلا

 لكاشملا ةراثإ وه ديحولا مهمه ىسمأ ىضرملا نيملسملا ضعبو
 يكولسلا لمعلا ءازإ اهل ةميق ال يتلاو نيملسملا نيب ةيفالتخإلا
 ديهش لوقي لبقتسملاو رضاحلا ءانبل ساسألا وه يذلا يمويلا حلاصلا
 نوكيال عورفلا يف يهقفلا فالخلاو» : هللا همحر انبلا نسح مالسإلا

 دهتجم لكلو ءاضغبالو ةموصخ ىلإ يدؤي الو نيدلا يف قرفتلل اببس
 .- ميلاعتلا ةلاسر - نماثلا لصألا ؛هرجأ
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 اناميإ نمؤنلو هتاقت قح هبر انم دحاو لك قتيلف : نونمؤملا اهيأ
 انع ردصي ام لكو ةظحل لك يف انقحالي توملا نأب ،امزاج اقداص

 دارفأك 5©ىوتف ،كولس ،لعف ،لوق : هيلع بساحن فوس
 كسفنب ىفك كباتك أرقا : ىلاعت قحلا لوقي تاعامجكال

 طسقلا نيزاوملا عضنر)» ١14. :ءارسإلا 4هابيسح كيلع مويلا

 انيتأ لدرخ نم ةبح لاقنم ناك نإو ائيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل
 .047 :ءايبألاه همنيبساح انب ىفكو اهب

 هللا نم مكسفنأ اورتشأ شيرق رشعماي» : ميركلا لوترلا لوقي

 هللا نم مكنع ينغأ ال فانم دبع ينب اي ،اثيش هللا نم مكنع ينغأ ال

 ةيفصاي .ائيش هللا نم كنع ينغأ ال بلطملا هللا دبع نب سابعاي ،اثيش

 دمحم تنب ةمطاف اي ائيش هللا نم كنع ينغأ ال هللا لوسر ةمع

 .ملسمو يراخبلا هجرخأ «ائيش هللا نم كنع ينغأ ال تئش ام ينيلس

 بطاخت ،تءاج يتلا ةقلطملا ةيهلإلا ةلادعلا يه هذه

 لك نم مهألاو .كاذو اذه نيب زيمت ال ثيحب ،ناسنإلا ةرطف
 هللا هبساحي يذلا لوألا لوؤسملا وه ناسنإلا لعجت اذه

 يتلا ،ملاعلا ىوتفو ةيؤر مساب هلعفل اريربت بلط امهم ،هريمضو
 .ةنسلاو نآرقلا ماكحأ عم ىفانتت دق

 هللا يضر ِبغَم نب ةصباو نعو : ميركلا لوسرلا لوق لمأتنل
 ٠: تلق ؟ربلا نع لأست تعج : لاقف لل هللا لوسر ثيتأ : لاق هنع

 هيلإ نأمطاو نسفنلا هيلإ ثنأمطا ام هبلا كبلق تفتسا» : لاق 3معن

 سانلا كاتفأ نإو اردصلا يف ةثرتو سفنلا يف كاح ام مثإلاو بلقلا

 . ردلا دمحأ هاور نسح ثيدح «كوتنأو
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 ةبئاغ مويلا تسمأ ينيدلا ريمضلا ةيبرت نإ حلاصلا ملسملا يحأ

 هتعيبط نم ناسنإلا نأل امالعإو شةسردمو ةرسأ ،ةماعلا انتيبرت يف

 .يونعملاو يداملا ملالا هسفن نع دعيو ةيونعملاو ةيداملا ةذللا بلطي

 " ىلع اساسأ موقت ةيمالسإلا ةبيرتلا نأ ظحالن اذكهو

 ديأو ر هتسلا مهيلع دهشت موي» : لجوزع هللا لوقي بيغرتلاو
 " ىغط نم امأف .؛24:رونلا» ههنولمعي اوناك امب مهلجرأو

 .(37-39:تاعزانلاه همهىوأملا يه ميحجلا نإف ايندلا ةايحلا

 لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر ،ريشب نب نامعنلا نعو

 يف عضوي لجرل ةمايقلا موي اباذع رانلا نوهأ نإ : لوقي ,ك هللا

 هنم دشأ ادحأ نأ ىريام هغامد امهنم يلغي ناترمج هيمدق صمخأ

 .هيلع قفتم «اباذع مهنوهأل هنإو ؤاباذع

 يوبرتلا انلاجم يف هب مزتلن نأ بجي ميلسلا كلسملا اذه نإ

 .ييذهتلا انجهنم يف اراطشناو ابارتغا شيعن هنودبو
 يف ةميظعلا ةينآرقلا قالخألاو لقعلا مكحن نأ انب ريدجو

 ةرت دمحم ميركلا انلوسر لوقب نيمزتلم ةيعامتجإلاو ةيدرفلا انتاقالع
 : عادولا ةبطخ يف

 .ةوخإ نونمؤملا امنإ !سانلا اهيأ

 تكرت يناف .ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب نعجرت الف
 له الأ .هيبن ةنسو هللا باتك : هدعب اولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف

 .دهشاف مهللا ؟تفلب
 نم مدآو ،مدال مكلك .دحاو مكابأ نإو ادحاو مكبر نإ : سانلا اهيأ

 الإ لضف يمجع ىلع يبرعل سيلو ،مكاقتأ هللا دنع مكمركأ .بارت
_ 122



 .دهشاف مهللا ؟تغلب له الأ .ىوقتلاب

 نيذلا ةوخإلا عيمج ىلإ يمارتحاو يريدقت لك مدقأ اريخأو

 ملعلل ةمدخ اديعب نم وأ بيرق نم عضاوتملا ثحبلا اذه اوعجش

 الإ ناسحإلا ءازج امو ،مهتبحمو نيملسملا ةدحوو معفانلا

 ...ناسحإلا

 نأو ،نآرقلا ةمأ ةيمالسإلا انتمأ لعجي نأ ريدقلا يلعلا لأسنو

 ههجول اصلاخ اذه انلمع نوكي نأو ،ناطيشلا كلاسم نع اهدعي

 يل رفغا انبر : داعيملا موي ةرفغملا هنم وجرن يذلا ... جركلا

 ١41. :ميهاربا هلباسحلا موقي موي نينمؤملاو يدلاولو

 مالسلاو
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 ..114:هط» هماملع يندز بر لقو

 _ ةيضابإل \ ز داصملا صعب _-

 .يخيرات باتك «م9-ه3» يضابإلا مالس نبا - 1

 (ه504 ت) يسوفنلا ريكب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ - 2

 ةيمالسإلا ةرامعلا هقفلا يف مهم باتك نيضارألا لوصأو ةمسقلا

 .عمتجملا يف اهرثأو

 يف زجوملا باتك (م1174-ه570) يفاكلا دبع رامع وبأ - 3
 .ةيفسلفلاو ةيمالكلا لئاسملا هيف جلاعي نيئزج يف عقي وهو مالكلا

 ،نيئزج يف عقت .ىربكلا ةنودملا (م8-ه2) يناسرخلا مناغ وبأ - 4

 .ةيمالكلاو ةيهقفلا لئاسملا اهيف حرطت

 .(م1914-ه1332) ةمئألا بطق شيفطأ ۔ 5
 .ءازجأ ةتس ىلع يوتحي ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت -

 .ادلجم رشع ةعبرأ يف عقي ،داعملا راد ىلإ دازلا نايمه -

 .ادلجم 17 ىلع لمتشي وهو ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش -

 .دمحم نرب هللا دبع دمحم وبأ 7 ينامعلا ةك رب نبا ۔ 6

 .هقفلا يف صصخم وهو عماجلا باتك -

 . م1 4-هھ 8( ورمع صفح وبأ عيمج نبا ۔ 7

 . مالكلا ملع جلاعي مهم باتكو .اهحورشو ديحوتلا ةمدقم -
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 .(م14-ه8) ميهاربا نب مساقلا وبأ يداربلا - 8

 ينيجردلل تاقبطلا باتك هب لخأام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا باتك -

 .(م1981-ه1401) ميهاربا ضويب - 9

 .رونلا ؤفهكلا ،ِارسإلا : ةروس ريسفت نآرقلا باحر يف -
 .نيئزج يف ضويب خيشلا مامإلا يواتف -

 رصاعم هيقف .دمحأ يليلخلا - 0

 .غمادلا قحلا ليزنتلا نايب نم راونأ ،ريسفتلا رهاوج -

 .(رصاعم ركفم) يريبعجلا - 1
 نيئزج ىلع لمشي باتك ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا -

 .ةلودلا هارتكد ةداهش هب لانف هبحاص هب مدقت (رص920)

 .(م1349-ه750) ليعامسإ يلاطيجلا - 2
 .نيئزج يف مالسإلا دعاوق -
 ءايحإ باتك نع فلتخيال وهو تادلجم ةثالث يف تاريخلا رطانق -

 .يلازغلا دماح ييأ مامإلل مولعلا

 (رصاعم خرؤم) .يرونلا ىسيع ومح - 3
 .ةيملعلاو ةسايسلاو ةينيدلا نييبازيملا ةايح نم ةذبن -

 .اثيدحو اميدق رئازجلا خيرات يف نييبازيملا رود -

 ءازإ بازيم يداوب ملسملا عمتجملا حافك نانيبي نيدلجلا نيذه نإ ه

 .لالقتسإلا موي ىلإ اثيدحو اميدق ةيحيسملا ةيبيلصلا
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 .دئاقعلا يف باتك ثنيدلا ةبسن )م1 688-ه1٨ 099) ناميلس يتاليحلا ۔ 4

 .(م1271-ه670) ديعس نب دمحأ ينيجردلا ۔ 5

 .يضابإلا خيراتلا ةساردب متهي نيئزج يف عقي باتكلا "برغلاب خئاشملا تاقبط -

 .(م786-ه170) يلاوح 6&ابيبح نب عيبرلا ۔ 1٥6

 .ءازجأ ةعبرأ ىلع يوتحي بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا _

 (يصقشلا دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ) يقاتسرلا - 7

 .(م17-ه11)

 يف ادلجم 2 ىلع لمتشي وه نيبغارلا عالبو نيبلاطلا جهنم _

 .مالكلا ملعو هقفلا

 .(م1914-ه1332) هللا دبع يملاسلا - 8

 .ديحوتلا ملع جلاعي نيدلجم ىلع لمتشي باتك وهو ،لوقعلا راونأ قراش -
 يف (ةيرعش ةزوجرأ) ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهاوج -

 ماكحألا جلاعي باتكلاو .ءازجأ ةعبرأ يف عقتو يبدألا كبسلا ةياغ
 .ةيمالسإلا قالخألاو ةيمالسإلا

 ناجلاعي نيريبك نيئزج يف عقي ،نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت -

 .نامعو ةيضابإلا خيرات

 .(م19-ه13) (سيمخ نب ليمج) يدعسلا - 9

 قحي ةعوسوملا هذهو ادلجم 9 2 ىلع لمشي ةعيرشلا سوماق 7

 عيمج نم يمالسإل ١ ركفلا تجلاع اهنأل اهب زتعي نأ يمالسإل ١ ملاعلل

 .ةيسايسلا 5ةيعامتجإلا !ةيقالخألا .ةينيدلا : هايوز
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 .(م1980-ه1401) يحي يلع رمعم ۔ ؛20

 .رئازجلاو سنوتو ايبيلب ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا -
 .تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا _

 . (رصاعم) رصان حلاص ذمحم روتك دلا - 1

 ؛ اهنيب نم بتك ةدع يف ىلجتت ةيمالسإو ةيبرع تاسارد ةدع هل -

 ةيضابإلا ةناكمو ةيرئازجلا ةيفحصلا ةلاقملا ،ثيدحلا يرئازجلا رعشلا

 .ةيناثلاو ىلوألا ةقلحلا ةيمالسإلا ةراضحلا يف

 .(م1174-ه570) ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ ينالجرولا - 2

 ةثالث يف ليلدلا رون ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا باتك-
 .قطنملاو ةديقعلاو ةفسلفلاب مهي . ءازجأ

 .فالتخإلاو ةقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا -

 .(رصاعم) شوكب دمحم يحي _ ؛23

 .هلصأ يف نراقم هقفوهو .نيئزج يف ديز نب رباج مامإلا هقف -

 تعبط ميتلا ةعوبطملا رداصملا ضعب نم ءزج اذه : ةظحالم
 يموقلا ثارتلا ةرازو رود كلذك لهاجتن نأ نود \ةصاخ تادوهجمي

 ةرتفلا هذه يف ةريبك تا دوهجمب تماق يتلا .نامغ ةنطلسب ةفاقثلاو

 .ءوضلا رظتنت لازتال تاطوطخملا نم تائم كانه نأ الإ 5ةريخألا
 اهجارخإل ةيداملاو ةيونعملا ةدعاسملا نوملسملا انؤانبأ دجي نأ ىنمتنو

 .هللا نذاي رونلا ىلإ
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 _- ثحلا عجارمو رداصملا مهأ سرهف _

 .ركلا نآرقلا 1

 دمحأ دا دعإ ٦ يثيللا يحي نب يحي ةياور ؛ كلام مامإل \ أطوم >2

 .۔توريب سئافنلا راد -1980 _ 4:؛ط .شومرع بتار

 نيدلا يحم ظفاح مامإلل نيحلاصلا ضاير حرش ،نيدراولا لهنم 3
 توريب ملعلا راد .حلاصلا يحبص روتكدلا لصألا طبض ءايركز ييأ

 .1985 رشع ةيداحلا ةعبطلا -

 حدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابالا «4

 - ةيادرغ - ةيبرعلا ةعبطملا (ةيناثلا ةعبطلا) رمعم يحي يلعل ثيدحلاو

 .1987 - رئازجلا

 - ةرصبلاو نامع ةيضاباي مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا 5
 .1990 نامغ - طقسمب مولعلا ةبتكم - ميلحلا دبع دمحم بجر روتكدلل

 ةك رشلا - رصانلا دمحم روتكدلل - ةملكلا داهجو ناظقيلا وبأ 6

 .-1980 -رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا

 دمحأ خيشلل ةعبرألا ةيمالسإلا بهاذلا يف ةيهقفلا ماكحألا 7

 .1982 ۔ 2:ط - توريب مولعلا ءايحإ راد - فاسع دمحم

 تافيلخ دمحم ضوع روتكدلل ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا 8

 .نامغ طقسم - ةيقرشلا ةعبطملا -2 :ط ين درألا

- 128 -



 راد - يناولعلا ضايفلا رباج روتكدلل مالسإلا يف فالتخإلا بدأ «9

 .1986 - ةنتاب باهشلا

 - تشوعأ ديعس نب ريكب فيرحتلاو ةلاصألا نيب مويلا مالسإ 0
 1987 - ةنتاب باهشلا راد

 ريخ : فيلأت .ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق : مالعألا 1
 .1958 - 2:ط .يلكرزلا نيدلا

 دمحم روتكدلل قيقحت نييمتسرلا ةمئألا رابخأ - ريغصلا نبا 2

 .1986 _ رئازجلا ۔ ةليمجلا تاعوبطملا زاحب ميهاربإ ذاتسألاو رصان

 تاحرف روتكدلل : ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا 3

 .-1991 ةيادرغ - ةيبرعلا ةعبطملا 2:ط ،يريبعجلا

 ۔ ةيبرعلا ةعبطملا - يندملا قيفوت دمحأ خيشلل : رئازجلا خيرات 4

 .1930 _۔ رئازجلا

 ةبتكم ۔ 1:ط ،نسح ميهاربا يلعل : ماعلا يمالسإلا خيراتلا 5

 .1959 ةنس ۔ ةيرصملا ولجنالا

 يمالسإل ١ برغملا راد ظوفحم دمحم نييسن وتلا نيفلؤملا مجارت )16

 .1982 1:ط _ توريبب 7

 رجح نب يلع نب دمحمل ٠ يناثلا زجلا ٠ بيذهتلا بيذهت 1 7

 .ه1329 _ دابارديح _ ينالقسعلا

 ۔ اضر ديشر دمحم (رانملا ريسفت ريهشلا) ميكحلا نارقلا ريسفت 8
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 . رصم ۔ رانملا ةعبطم - ه1346 ىلوألا ةعبطلا 1:ج

 ةياهن يتح اهروطتو اهتأشن يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا 9
 داحتإلا راد مشاه بلاط يدهم ذاتسألل - يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 .م1981 ىلوألا ةعبطلا ةرهاقلا ةعابطلل يبرعلا

 باهشلا ةك رش ي دو دوملا ىلعأل \ يبأ مامإلل - كلملاو ةفالخلا ؛20

 .1988 _ رئازجلا ۔

 اب حلاص دمحم جاحلا نب رمع يضابإل \ ركفلا يف ةسارد ٦21

 .نامع ةنطلس - طقسم ۔ ةيناثلا ةعبطلا

 ثلاثلا نرقلا لبق يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود 2

 بيسلا ي رماضلا ةبتكم .نيسح سايلا دمحأ روتك ذلا . ي داليملا رشع

 .1:ط ۔ نامغ ةنطلس

 دبع نافرع روتكدلا ۔ ةيمالسإلا دئاقعلاو قرفلا يف تاسارد 3

 .1967 ىلوألا ةعبطلا _ دادغب داشرإلا ةعبطم ديمحلا

 مومذملا قرفتلاو عورشملا فدلتخإل \ نب ةيمالسإلا ةوحصلا )24

 .رئازجلا - باحرلا ةبتكم يواضرقلا فسوي خيشلل

 ةينطولا ةكرشلا - يدعس نامثع : خيراتلا ربع رئازجلا ةبورع 5

 .1982 _ رئازجلا - عيزوتلاو رشنلل

 يبرعلا باتكلا را د _ دمحأ رمع وبأ هبر دبع نبا . ديرفلا دقعلا 6

 .193 ۔ توريب -
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 ةيناثلا ةعبطلا _ يليحزلا ةبهو روتكدلل : هتلدأو يمالسإلا هقفلا 7

 .قشمد ۔ ركفلا راد

 راد شوكب دمحم يحي : قيقحت : ديز نب رباج مامإلا هقف 8

 .1986 ىلرألا ةعبطلا ۔ توريب - يمالسإلا برغملا

 1993 ۔ ةرشاعلا ةعبطلا بطق ديس : جاهنمو ةركف خيراتلا يف 9

 .ةرهاقلا - توريب قورشلا راد -

 : ةيضابإلا دنع اهتاورو اهتياور ةنسلا - هورسفمو هريسفت نآرقلا 0
 .1984 ةيادرغ ۔ ةيبرعلا ةعبطملا - خيشلا نبا -

 ةضافتنإلا راد يلازغلا دمحم خيشلل : نآرقلا عم لماعتن فيك 1

 .رئازجلا _ رشنلل

 راد - 5:ط يناهفصألا جرفلا وبأ : يناغألا باتك 2
 .1981 ۔ توريب ةفاقثلا

 ةسسؤم ۔انبلا نسح ديهشلا مامإلل لئاسرلا ةعومجم 3

 .توريب ةلاسرلا

 ىفطصم روتكدلا : ركفلاو ةديقعلا يف ةيمالسإلا تاعلطملا 4

 .م1983 2:ط ۔ توريب ينانبللا باتكلا راد - ةعكشلا

 يندرألا تافيلخ دمحم ضوع روتكدلا : ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن 5
 .1978 ندرألا نامع ۔ بعشلا راد عباطم ۔
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 ؛ تاطرطخا

 _ رهزألا ةعماج _ ةبسك نسح دمحم روتكدلل : مهتديقعو ةيضابإلا

 .1979 ةنس نيدلا لوصأ ةيلك

 . تايرودلا

 م1931 ربوتكأل قفاوملا - ه1350 ةيناثلا ىدامج باهشلا ةلجم
 .1982 ۔ ربمتبس ۔ 286:ددعلا يبرعلا

 ه ٦ ا %
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 روطس ىف هتارادصاو فلؤملا

 .م4 ةنس ةيادرغب تشوعأ ديعس نب ريكب دلو

 .م1965 ةنس - رئازجلا ةيادرغ ةيالو - ةرارقلا ةايحلا دهعم جيرخ _

 ةفسلفلا مسق بادآلا ةيلك .دادغب ةعماجب م1967 ةنس قحتلا
 . م1 971 ةنس ةفسلفلا يف سناسيللا ةداهش ىلع اهنم لصحتن

 يوناثلا ميلعتلا ةرسأ ىلإ مضناف 1971 ةنس رئازجلا ىلإ داع _
 -1971) : ةنس ةنتاب - رورغل سابع ةيوناث يف ةفسلفلا ةدامل اسردم

 -1972) ةنس ةركسب - يديهمأ نب يبرعلا ةيوناث مث (2

 ةنس ةيادرغ -يلاليفلا ةيوناث يف ماقملا هب رقتسا اريخأو «6

 .م1995-1976)
 تقصلأ يتلا ةئطاخلا ميهافملا حيحصتل ملقلا لمح 1981 ةنس يف -
 .ةيمالسإلا ةيعوضوملا ةيملعلا حورلا ىلع ادمتعم يمالسإلا ركفلاب

 : ةيلاتلا بتكلا هذه يف لمعلا اذه ىلجتيو

 .ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد 1

 .ديورف ةسردمو مالسإلا «2

 .نيوراد بهذمو نآرقلا 3

 .ةرصاعملاو ةيمالسإلا قالخألا ىلع ءاوضأ 4
 .ةيفسلف تاعوضوم يف ةيليلحت تاسارد 5

 .ةيمالكلا سرادملاو ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ 6
 .رئازجلا يف يمالسإلا هداهجو ضويب رمع نب ميهاربا مامإلا 7
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