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£ادهال۱

انلقشيذلايحييلعخيشلاموحرملاحورىلا

تاساردلايف.قيقدلايعوضوملايملعلاثحبلاقيرط
ادامتعانيملسملاةدحوىلااهيفاعديتلاةرصاعملاةيمالسالا

انآو.ةدحاوةمأمكتمأهذهنأو+:لجوزعهللالوقىلع

(نونمْؤَملا/52):نوقتافمكبر

هذهقيبطتيفةحلاصةنسحةودقناكنملكىلإومكيلا
ةيمالسإلاةمألاديحوتل.هكولسيفالمعوالوقةميركلاةيالا

.باتكلااذهيدهأ.اقيمجءالؤهىلا



ميحرلانمحرلاهللامسب

ملعلااوتوأنيذلاومكنمماونمآنيذلاهللاعفري#

(ةلداجملاةروس/11)+ريبخنولمغتامبهللاوتاجرد

لوسرلاق:لافهنعهللايضرةريرهيبآنعو

ةمايقلامويمجلأهمتكفملعنعلئسنم»:رعيهللا

.يذمرتلاودوادوبهاور«راثنمماجلب

نعكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعيبأنعو
«نيدلايفههقفاريخهبهللادارانم»:لاقاعءيبنلا

(هيلعقفتم)

قحلانألءانموصخهيلعاملطابلاو‹هيلعنحنامقحلا)
ًاطخلالمتحيباوصعورفلايفانبهذمو.دحاوهللادنع
يفةجحلا/بطقلا)(باوصلالمتحيًاطخانيفلاخمبهذمو

(37:ص٠ديلقتالبديحوتلايفةجحملانايب



بطقلانعليق

الهنمو6نيدشرتسمللةيادهوءنيكلاسللةودفناكأ

ميهاربإقاحسإوبأ:صلاخلابهذلاةمدقمنم).نيدراولل

(شيفطأ
دقفءةمأيفادرفودرفيفةمأهللاهمحرناكدقلب

يتفميليلخلادمحنبدمحاخيشلا).لمعلاوملعلانيبعمج

ىركذليفاقثلاناجرهملايفهتاملكنم.نامعةنطلس

)19816ربمتبس6بطقلا

ريسفتلابةمالع:يرئازجلاشيفطأفسوينبدمحم-ج

يفزرابرثأهلناك«دهتجمبهذملايضابإءبدألاوهقفلاو

:مالعألانم).ةحيحصةينطوىلعلديءةيسايسلاهدالبةيضق

(يلكرزلانيدلاريخ

ةغللاوبدألاوهقفلابءاملعلارباكنمءدهتجم:شيفطأد

نم).رئازجلابةثيدحلاةيحالصإلاةضهنلالاجرنمو.ريسفتلاو

(ضهيونلداع:رئازجلامالعأمجم



۱ميحرلانمحرلاهللامب
هلاودمحماندیسىلعهللاىلصو

ةمدقم

يرومرمدمحمنبرحانخيشلاةليضفل

نمةمكحلايتؤيءايبنألاةثروءاملعلالعاجهللدمحلا

ىلعهللاىلصواريثكاريخيتوأدقفةمكحلاتؤينموءاشي

هللاطارحىلاايداهونيملاعللةمحرثوعبملادمحمهئيبن
.ميقتسملا

دعبمهركذييحننأانيلعانئاملعقحنملهنإف٠عبو
اهفيلأتيفاودهاجيتلاميتافلؤموميتافلخمءايحإبمهتامم
نيدلاخلاءالؤهنيبنموسانللاداشرإوملعللةمدخاهفينصتو

هللاهمحرشيفطأفسوينبدمحمخيشلاةمالعلابطقلاانمأما

هبماقأوليبسلاهبهللارانأىدهلامالعأنماملعوارانمناكدقف
نأانيلعامازلناكفنيدلااذهرمأنمرثدناامهبددجوليلدلا

يفثعبيامنيدلارمأديدجتوملعلارشنيفهداهجنمركذن

ريقوتونيحلاصلابحونيلماعلاءاملعلاوملعلاميظعتبوشل
باتكلايفترظنينإو٠نبلاعلابرهللطرمأبنيداهلاةمن

هتدجوفهتحفصتوتشوعأديعسنبريكبذاتسألااننباهفلأيذلا

بتكامىلعلايبنلاضرغلااذهيفريبعتلاقداص

0١۱



انبابشممهلازفحمنوكينأتوجروحاجنلابهللاهلتوعدو
ميظعلاهداهجءايحإوةمئالابطقثارترثنيفنيفقثملا

بطقلاودجاملامامإلااذهيحاونبعوتستةعسومتاباتكب

الورحبلانعثدحواعساوالاجماذهيفمهلنإفدلاخلا

.جرح

مهؤارظنلقينيذلاذاذفألانمهللاهمحرشيفطأخيشلانإ

.مكحلاقدصورظلاةقدملعلاةعسىلاعمجيوهفخيراتلاربع

هالحوقيفوتلاهقزروملعلاةمدخيفاليوطارمعهللاهبهو

اوذملتتنيذلاانخئاشمانثدحدقوةماقتسالاوعضاوتلاوعرولاب

رمألابجاوبهمايقوهعرووهتماقتسانعريثكلاءيثلاهيلع

الناكوملعلاةمدخيفهدجوركنملانعيهنلاوفورعملاب

موينمهفوخوهللهتيشخمونلاهنعىفندقواليلقالاماني
الوهللاءاقللدادعتسالاقداصدكلاوبوؤدلامئادوهفباسحلا

هنعانثدحامبسحهلانتداهشهذهوءادحأهللاىلعىكزن

نيظفاحبيغللانكاموانملعامبالإاندهشاموانخئاشم

اندنعيهامكبهدنعانتداهشلعجينأيوقهللايفانؤاجرو

.ليكولوقنامىلعهللاو

.يرومرملادمحمنبرصان



ةماعةمدقم

خيراتنعثحبتلازتالةيمالسالاةمألانأهيفكالامم
دضةدينعلاةمواقملاساسأنولثمينيذلا.ماظعلااهمالعأ

.اثيدحواميدق.اهخيراتيفةليخدلاةيفيرحتلاتارايتلا

اجرو.اهمالعأةمظعلهاجتتوأ.ىسنتيتلاةمالانإ

.ةيصخشلاةيجاودزاو.يفاقثبالتسابباصتس«اهئادهشو

.اهئانيأريغيفديجملاخيراتلااذهيقلتدقفانهنمو

سسأىلعامئاق٠بارطضالادشأابرطضماهريصمحبصيف

انملاعيفاميسال.اهتلاصأناكرأو.اهتيوهدقفتف.ةيهاو

يفةيبرغلاةفاقثلاةأطونميناعيلازياليذلايمالسإلا

ىلعنذإليوعتلانمدبالف.ريبكدحىلا.يلكلاهكولس
اولثمنيذلاماظعلاانمالعأهزربأيذلاديجملايمالسإلاانخيرات

ةميدقلاةيبيلصلاتايدحتلاءازإ.ايلوطبوايراضحارود
.ءاوسلاىلعةرصاعملاو

نأينيدلاويقالخألابجاولانمويرورضلانمتيأراذل
نألعلةيخيراتلاهنبللاهذهيف.ادجةعضاوتمةمهاسممهاسأ

سيفنلاوسفنلااولذبنيذلاءالجألاانمالعألليمجلاضعبدرأ

.ميركلانآرقلاىلعةمئاقلاةيمالسإلاانتلاصأىلعاظافح

.نيدشارلاءافلخلاةريسوءةفيرشلاةنسلاو



.ةثيدحلاوةميدقلاةيمالسالاتاساردلانأهيونتلابريدجلاو
ةفورعملاسرادملامالعأىلعاهلكلقنملنإاهبلغأبصنادق
لاوطثاحبأةدعدجنثيحب.ةروهشملاةيمالسإلابهاذملادنع

ةزربم٠ةيعرفلاوةيلوصالااهدئاقعواهمالعأخيراتقحيف
ءارثإيفاهتمهاسمواداهتجاوةديقعوةريسلاجرلاءالؤهكولس

.يمالسإلاهقفلا

ةلاحىفاولازاماهمالعأةيبلغأنإف.ةيضابإلاةسردملاامأ

ةيسفنبابسألارظننيثحابلالجلبقنملهاجتلاوأنايسنلا

هيزنلاخرؤملاعيطتسيو٠ةيسايسعفاودوةيخيراتوةينيدو

دنعةحضاولاةقيقحلاهذهكردينأةيخيراتلاثداوحللدقانلا

.ةثيدحلاوةميدقلاتالاقملاباتك

مامأةبلصةرجحوةداحةكوشتناكةيضابإلاةسردملانأل

درتيذلاتباثلامالسإلاةلاصأعييمتنوديرينيذلامكحلاةاغط

‹لمعلاوناميإلانيبلضفلاضفريثيح.لكاشملالكهيلإ

ىلعةيبرتلايفزكريونيملسملانيبىروشمكحلالعجيو

.ديعولاودعولايبيغرتلاوبيهرتلا

ةطلسلالهُنمةديدشةمواقمتدجوةماعلامئاعدلاهدهو

مهخيراتيفةيضابإلامالعأىلعءاوعشةلمحتراثأو.كاذنأ

اميدقةيمالسإمالقأضعبكانهنأءاذهنمىهدألاو

ةيسايسلاوةينيدلا.ةيضابإلادئاقعلاتفرحدق«اثيدحو
13



يفىتح.ةلطابتاهبشاهبتقصلأف.ةيعامتجالاو
رايدلاعيمجيفةرشتنمةيضابإلابتكلاتسمأيذلايلاحلا

.ةيملعلا

رباحروتكدلاميركلاذاتسألاهبتكامكلذىلعليلدريخو

ةديقعةيضابإلا:هباتكجرخأفةيضابإلاةبردملانعةميعط
يرورضلانمتيآرانهنمو٠يمالسإلاروهمجلل.

نولثمي.نيذلانييضابإلاانمالعأىلعءاوضألاضعبطلسأنأ

.مهريغعمةليصألاةحملاةيمالسإلائدابملا

فسويبوقعييبأةمالعلابًادبأنأهللاةدارإتءاشدقل

قاقحإعفادبضويبميهاريإميركلايذاتسأمثينالجراوللا
نأنوديرينيذلانيدسفملانيضرغملاتاهْبشىلعدرلاوءقحلا

يرئازجلاانبعشخيراتباسحىلعيتاذلاميخيراتاونبي
.دهاجملاملسملا

مالعأغباونءارقللجرخأنأينماوبلطيناوخإنأالإ

قاشرمألااذهنأريغ.شيفطأخيشلاةمالعلااميسالةيضابإلا

.هيلإءيسأنأنمةفاخم٠يرظنيف

ميركلايذاتسأتلأسامليسفننعتلازدقةريحلانأديب

كيلعبجي):يللاقف.رمألااذهيفيرومرملارصانلاخيشلا
اذهوءارقلادنعانسحىدصتذجوكتكنأاملاطبتکتنأ

اندرأاذإامأةيمالسإلاسرادملاتاهجاوضعبكزاربإلضفب
(هدحوىلاعتهللاتافصنملامكلانألتاهيهاذهفلامكلا
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ىلعءاوضألاطلسأنأينتعفد٠ةينيدلاةحيصنلاهذهنا

هراثأو.هتايحانيبم.هللاهمحرشيفطأخيشلاةمالعلا

.ماعلايمالسإلاهداهجو.ةيركفلا
مامإلااذهقحيفةفطاخةحملدعيءزجوملاثحبلااذهو

اهدجيدقيتلاتاوفهلاضعبنمولخيالثحبلااذهو.ريبكلا

.ميركلائراقلا

نمل.ايوقازفاح.هللاءاشنإنوكتس.ةساردلاهذهلعلو

٠ةيركفلاهتاهاجتاضعبيفةيعماجةلاسررضحينأديري
ةشيدحلاةيرئازجلاةيضابإلاةسردملادفاورنمادفارربتعتيهو

ةرومغملازتال.شيفطأمامإلاةيصخشنإف.رمالانأكامهمو

.ريبكدحىلا

اهثاحبأيفزكرتلازتال.ةرصاعملاةيمالسإلاتاساردلاف

نبا:مالعألالثماثيدحواميدقةفورعملاتايصخشلاىلع
بطقويرعشالاوانيسنباونودلخنباوينيوجناويزوجلا

.خلايناغفألانيدلالامجويزارلانيدلا
ةيمالسإلاانتراضحيفلاعفلااهنزواهلتايصخشلاهذهنإ

.لاوحألانملاحةيأبةيملعلااهتميقنمصقنننلوال

ةلماشةيعماجتاساردضعبكانهنأ.ةظحالملاب

٠نيثحابةدعنمةدحاوةيوازنمتايصخشلاكلتجلاعتداكت

ىفاريصقترمألااذهُدَعُيو...فسالادشأهيلعفسأنامماذهو

.مهلكنيملسملامالعألاقح



نعلقتنلولقتالىرخآةيمالسإتايصخشكانهنأل

)2اعروواداهتجاو.املعنيروهشملامالعألاكلت

نعمهبجحف.مهقحبفحجأوءمهملظدقخيراتلانأديب
.لودعلالكمهنعلدعمثةيعوضوملاةساردلا

مزتلنو.ةميدقلاتالاقملاباتكةيؤرنمررحتنامدنعو

يجهنملادقنلاو٠ثحبلاتايقالخأوةيعوضوملا

دقنيرومغمامالعأكانهنأنيقيلكبكردنس.حيحصلا

يدعسلاسيمخنبليمجةمالعلاكلذىلعليلدربكأو
كلذكو.ادلجم92ىلعيوتحتةيهقفةعوسومفلأيذلا

يذلاعرشلانايبفلأيذلايدنکلاميهاربإنبدمحةمالعلا

يذلاشيفطاخيشلالفغننأنودادلجم72ىلعيوتحي

.عوبطموطوطخمنيبباتكةئامنمرثكأهتافلؤمتزواجت

ةواشغلاهذهليزأنأىلااعفدينتعفددقةقيقحلاهذهنإ

.ةطساونودبةيعوضوملاةقيقحلاهذهكردنانلعانراظنأنع

ًاجلننأنود.ةرثابمانمامأةدوجوملاصوصنلاىلعادامتعا

ةنبلىسمأ:دلاخلاثارتلااذهنأل.ةرشابملاريغرداصملاىلا

.لماشلايمالسإلاركفلايف

ىفةبولطملاةيجهنملاةركفلاهذهنأركذلابريدجلاو

.ةعضاوتملايثاحبألالخ.العفاهتمزتلادقءةيملعلاتاساردلا

.لقيملاميريغلمحأالىتح



دعتةيضابإلاةسردملانإ:لوقنمدقتاملكءوضيفو
تظفاحاهنأل.يملاعلاويمالسإلاركفلاةلسلسىفةماهةقلح

امةرصاعملاةيمالسإلاةوحصلاف.ليصألايمالسإلاركفلاىلع

لصفلاوزييمتلازيجتاليتلاةليصألاةيضابإلاةيؤرلاالإيه
نعةديعب.ةدرجمةركفمالسإلاحبصأالاو.لمعلاولوقلا

.ةيناسنإلاةعقاولا

يتلاةيضابإلارداصملايفهتلقامميركلائرقلادجيقو

يداملاويونعملاميعدتلالضفبةديدجةلحيفرونلاىرتتادب

هذهاميسال.ةينامعلاوةيرئازجلاةيفاقثلاتاسسؤملانم
تادعاسمتمدقف.ادجةيباجيإتادوهجمتلذبيتلاةريخالا

ثتعجشف٠نيينامعلاريغونيينامعلانيثحابلاىلاةيونعموةيدام

يدايألا'اهلفعيجشتلالكهريغويضابإلاثارتلايفثحبلا
.كلذيفءاضيبلا

حاجنلاباعيمجانلامعأللكينأىلاعتهللالسااريخاو

تائيسلاسجرنمانرهطيو.هدشرانمهليو٠قيفوتلاو

.عرولاوىوقتلاو.ربصلاوناميإلارونبانرصبيو

انكولسيفانلةودقوةوسأنيصلخملانيذهاجملالعجننأو

براينيم.نيملسملاةدحوونآرقلاةعيرشققحتتىتحيمويلا

.نيملاعلا



لوألالصفلا

هدئاقعويضابإلابهذملاخيراتنعتاحمل
:دیهمت1

نمبلطتتةزرابماةيداعتناكامهمةيصخشةيأةساردنإ
لماوعلاىلعةفشاكلاءاوضألاطلسينأ.يعانمتجإلاثحابلا

يفةرثؤملاةيفارغجلاوةيعامتجالاوةينيدلاوةيسفنلاوةيجوليزفلا
‹ةصقانءةيتاذنوكتسهتساردنإف‹اذهنودبو.ةيصخشلاهذه

دعيءةيصخشلاةساردلاجمنألةيملعلاةيعوضوملانعةديعب
جاتحتةيضارتفااماكحأردصندقيلاتلابوىوقلاددعتمالاجم

هلوريفلااهلبقتيىتحةيلقعنيهاربوأ«ةييدامنئارقىلا
.كلذيفقحلالكقحلا

ةئيبلانماساسأقلطنننأيرورضلانمىزن.انهنمو
ةيفارغجلاوةيعامتجإلاةئيبلانألشيفطأمامإلااهيفشاعيتلا
تناكءاوس‹تاعمتجملاودارفألاكولسيفةيوقتامصبناكرتت

.خلا.ةلودلاوأةنيدملاوأعراشلاوأةرسألاةرثؤملاةنبللاهذه

هيداملاةيرورضلااهتاموقماهلةئيبلاهذهنأاذهىلافضأ

ىلعادامتعاو.ايقالخأواينيدوايعامتجاوايداصتقا:هيركفلاو
ًاشنيتلاةيعامتجالاةئيبلاىلادوعننأ«اهيلعامازلىرن«اذه

يلمعلاهكولسب‹اهريصميفرثأوعرعرتوشيفطأمامإلااهيف
.اهعاونأةفلتخملاةيمالسإلاةيركفلاهراثآو
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اذنهةمظعنعماشللاطيمننأاننكمي«اذهءونضيفو

ضعبالولءهيفنفدينأداكيوخيراتلاهسمطيذلالجرلا
هراثآنايبيفمهدعاوسنعاوريشنيذلانيصلخملالاجرلا

ركفلارشنتنأالاتبأ'يتلاةيعاولاةقبطلااميسأال.ةيركفلا
ةنسلاوميركلانآرقلاقامعأيفهروذجبرضي'مادام.يبطقلا
..ةحيحصلا

الإةيقيقدةيجهنمنوكتنأنكميالةساردلاهذهنإهيلعو

شيفطاخيشلاةمالعلااهيفىبرتيتلاةيعامتجالاةئيبلاانمهفاذإ

هنععفادوءهيفثحبوهبنمآيذلابهذملاو

نأدبالفشيفطأمامإلاركفةفرعملجأنم:ةيركفلاهراثآب

.ةثيدحلاةيضابإلاةسردمللادئارناكهنإلوقت
ةيضابإلاةسردملالوصأنيبننأانلقحيانهنمو

ثحبلااذهنإفالإوءةمئألابطقةيصخشمهفنىتحءاهخيراتو
ىلعدمتعننأىرأءاذهءوضيفو«اءزجم«اروتبمنوكیس

‹ه500)¬ينالجراولافسويبوقعيوبأ ريخألايباتك
هملظيذلايضابإلاركفلامالعأدحأدعييذلا٠(ه0

.راتسلاهيلعلدسأوخيراتلا

ايخيراتيضابإلابهذملاضرعتسننأ«نذإانيلعبجاولاف
ةقيرطبءانلقامنيبننأنآلااننكمياذهىلعو‹ايدئاقعو
6ادجهرجوم
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:يضابالابهذملاةأشن2

ريبكلاةمالعلاىلاهسيسأتوهتأشنيفيضابإلابهذملادوعي

قرفيفدلودقف4لئاوألانيعباتلانمدعييذلاديزنبرباج

کوردقو6ةرصبلاب)3(ھه3هنسيفوتو٩٠ه1هنسنامعب

لهآهلأسولفدیزنبرباجاولأسا):سانلللاقهنأسابعنبانع

(هملعمهعسولبرغملاوقرشملا
هلو‹كاذموييمالسإلاملاعلايفهيقفمظعأحبصأدقل

ةديبعيبآورديحنبسادرموضابإنبهللادبعكنوديدععابتأ

يفيرجهلالوألانرقلايفيضابإلابهذملاَرَهَظدق

.ىلوألااهتأشنىفةيضابإلاةسردمللالقعمدعتىتلاةرصبلا

بهاذملامدقأدعيبهذملااذهنأركذلابريدجلاو

دنعمولعموهامكةيمستللةبسنلابامأ٠قالطإلاىلعةيمالسإلا

بهذملااذهاوبسننيذلانييومألاىلادوعتفةيضابإلاةسردملا

ةيواعمنمزيفدولوملايميمتلاضابإنبهللادبعىلا

راصنأنمدعيوناورمنبكلملادبعةايحرخآيفىفوتملاو

.ابهذمدیزنبرباج

مامإضابإنبهللادبعناک):يليامتاقبطلايفءاجدقل

يفةدمعلاوهفقيرفتلاعقواملةملكلاعماجوقيرطلالها

سسۇؤملاوتادامتعالاوتالالدتسالاقرطلنيبملاوتاداقتعالا

لهأهدمتعااملمدهملاوفالسألاتادنتسميهةينبأل
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اهلسرأيتلاهتلاسربرهتشادقف٠ةيركفلاهراثألةبسنلابامأ

يفنيبف(ه86-ه65)يومألاناورمنبكلملادبعىلا

ايدئاقعيضابإلاركفلالوصألةماعلاتالوقملاةلاسرلاهذه

.ايعامتجاوايسايسو
ةيونعملازجاوحلاىدحتينأعاطتسابهذملااذهنإ

دجوثيح«نييسابعلاونييومألانمهيلعتضرفيتلاةيداملاو

مالسإلارهوجسكعتيتلاهلوصأقيبطتبنيمزتلماراصنأ

تومرضحونامعيفةلقتسملودترهظيلاتلابو.ليصألا
.ايقيرفإلاشو

ةنسحلفأدق«متسرنبنمحرلادبعنأركذلابريدجلاو
ترهاتذختاو.ةيمالسإةيرئازجةلودلوأسيسأتيفءه0

دحأوةديبعيبأذيمالتنماذيملتدعيوهو.اهلةصاع

.هنعملعلاةلمح

ةئامةبارقترمتساةيمتسرلاةلودلانإفءلاحةيأىلعو

(5)(ھه696.ه160)ةنسنيثالثو

تمزتلادقةيتفلاةلودلاهذهنأةظحالملابريدجلاو

سرادملاتكرتثيح٠حلاصلافلسلارثآوةنسلاوباتكلاب

هذهنأتمادام«يضابإلااهبهذمعمةضراعتملاةيركفلا

يهو.ةنسلاوباتكلاوهودحاوردصمنمقلطنتبهاذملا

نكميالفةرورضلابعقاورمأيركفلافالتخالانأدقتعت
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يفاذهو‹يركفلاداهتجالامقعتةروصلاهذهةلازإنأل.هتلازإ

.مالسإلاقالخأوةديقعلاةيرحعميفنلالکیفانتیاهرظن

يأمصخلااهلغتسادقةيداقتعالاةيرحلاهذهنأالإ

ىرخألماوععمةيضابإلاةلودلاطوقسبتلجعفلالغتسا
ةمئألانيبةماعزلالجأنمةيسايسلاتاعارصلايفةلثمتملا

.يراضحلافرتلاونيرخأتملا
كولسىلعترطيسيتلاةديغرلاةايحلاءكلذىلافضأ

املاهالولو.ةيلاشملاةيقالخألاميقلامهيفتلتقف٠نييمتسرلا

ةيسابعلاوةيومألاةرئاجلاةطلسلاتيغاوطاوبراح
ةلودلاطوقسىلاتدأيتلاةرثابملاللعلايههذه

.يعيشلاهللادبعيبأديىلع«ه296لاوشيفةيمتسرلا

نالجراووةتاردسىلاةيضابإلارجاهةسكنلاهذهدعبو

كلذو.فطعلايهومهلةنيدملواوسسأفءبازیمىلااهدعبو

.۔402٥ةلس

ةيضابإلاةماعزبءه477ةنسيفالاسسؤتملفةيادرغامأ

ريغنمنيخرؤملالكنأىلاريشننأانيلعامازلناكو
يأرلاةيرحبتزيمتةيمتسرلاةلودلانأاودكأدق4ةيضابالا

ءىشىلعاذهلدنإف.ىرخألابهاذملاعمحماستلاوةديقعلاو

مالسإلاةقيقحسكعييضابإلابهذملانأىلع.لديامئإف
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نيبةيجاودزالاوينيدلارهقلاضفريپيذلا‹يرهوجلا
.لمعلاولوقلا

ةنسلاوميركلانارقلاوهمالسإللديحولاسايقملاف
نأامإءانماكحألكىلعمكحننأعيطتسنامهب٠ةفيرشلا

ىلاريشأنأيخيراتلاقحلانموءةيمالسإريغوأةيمالسإنوكت

حماستلاولدجلاوركفلاةيرحنعنيخرّؤملاضعبهلاقام

مهبهذمبمهريغاومزليملمهو‹مهريغعمنييمتسرلادنعيلكلا
ىلاىتأنمو):يكلاملاريغصلانبالوقي....يمسرلاينيدلا

كلذكوةرظانمفطلأهورظانوهوبرقمهريغنمةيضابإلاٌقلح

(6)هريغقلحىلاةيضابإلانبيأتنم
بهذصملاىلايمتنيالريغصلانبانأركذلابريدسجلاو

عوضوملااذهيفةيملعلاةيعوضوملامزتلادقهنأريغيضابإلا
نيهراكمهريسلونيضفغبمموقللانكنإو):لوقيثيح

انبلصتاامىلعمهريسانرکذنإونحنف‹نيلقتسممهبهاذملو

نسحالومهلاعفأةوالطهبجعتنممانسلفولواميفمهلدعو

نملاقونِيهللالوسرهالونمممهتءاربنمهملعناملمهريس
(7)(هالوميلعفهالومتنك

ةيخيراتلاةعوسوملابحاصيومحلاتوقايىلاةبسنلابامأ
بهذصمىلعةلودلاهذهسسؤممتسرنباناكو):لوقيف

٠يجراخلاهبهذمسسأىلعهتلوددعاوقعضوف.ةيضابإلا

ترهاتشرعىلعهفلخنمعيمجووهكلذعمنأكو
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لهأنمىرخألابهاذملالهأعيمجعم.احماستم
يأرلا

‹اهسمطنكمينلواليتلاةيخيراتلاةقيقخلاىههذه

ذنم.ةيرهوجلاةيصاخلاهذهبزيمتيضابإلابهذملانأثيحب
.ىلوألاةيمالسإلاةيرئازجلاةلودلايفيسايسزاهجكهروهظ

هذهىلعملسملايرئازجلابعشلادهشامكلذىلعليلدريخو
.ةيقالخألاةليضفلا

ام.14ةحفص‹1986ةنسينطولاقاثيملايفءاجدقل

يمالسإلادهعلايفةلودلوأةيمتسرلاةلودلاتناك):يلي

مكحلانعايرادإلصفنمينطومكحمايقتلجسرئازجلاب

(يمالسإلايزكرملا
اربتعمايداصتقااراهدزاتفرعنأترهيتةصاعتثبلامو

ىلعترهيتةرطيستناكدقو.ةلودلادودحهتيمهأتزواجت

رحبلاهاجتايفايقيرفإنمدراولابهذلاقيرطبيمسام
هداعبأبراهدزالاكلذقيقحتيفايساسأالماعطسوتملاضيبألا

.ةيبرغلاايقيرفإيفمالسإلارشنوةينارمعلاوةيفاقثلا
بهاذملاعماهلماعتيفةميتسرلاةلودلاحماستنُأامك

هيفو.ةلودلاهذهلتاربخلاوتاءافكلابذجيفاببسىرخألا

ةروصبةيضابإلادئاقعلاىلاريشننأانبنسحيروظنملااذه

.ادجةزجوم



:ةيضابالادئاقعلا

لوصأنيبننأنآلااننكمي٠هثحبمدقتاملكءوضىلعو

.هذهانتسارديفةحضاوةركفلانوكتلةيضابإلادئاقعلا

دعتبيالوفلتخيالةيضابإلابهذملانإف٠لاحةيأىلعو
ضعبيفالإةيلكلالوصألايفةليمالسإلابهاذملانع

اهلكدمتعتاهنأاملاط.بهاذملاكلتعم.ةيعرفلاتاداهتجإلا

.عامجإلاوسايقلاوةفيرثشلاةنسلاوميركلانآرقلاىلع

دوعيبهاذملاهذهنيبدوجوملافالتخالانأحضتياذهنمو

زيمتتةيرثشبلاةعيبطلانأللوصألاىلاسيلوعورفلاىلااساسأ
املاطمالسالاةيويحىلعليلدفالتخالااذهو.ةيصاخلاهذهب

يلصألاهجهنمنعافيرحتفرحوألصألانعجرخيال

هذهنوكرديالنيملسملاةماعنأفسؤملاءيشلانكلو

يتلابهاذملايفنعطللةعيرذاهنولعجيلب.ةيهيدبلاةقيقحلا
هذهريفكتىلارمألامهبيدؤيدقوتايئزجلاضعبيفمهفلاخت

ةداجنعجورخلاهنيعبوهاذهوءىرخألابهاذملا

.حيحصلامالسإلا
بهاذملايفىتح«هرمأةقيقحيف.ءلصاحفالتخالانإ

دق.مهنعهللايضرةباحصلاىتحلب.اهمالعأنيباهتاذ

نإ٠يأرلاىلعادامتعاتايئزجلاضعبيفمهنيباميفاوفلتخا
ةفيثلاةنسلاونآرقلاصوصنيفةحضاولامهتيغباودجيمل
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:ةباحصلاداهتجايفةرهزوبأدمحمميركلاذاتسألالوقي

نممهنمو«ةنسلاوباتكلادودحيفدهتجيناكنممهنمنإو)

نبهللادبعك«ابلاغسايقلاىلادودحلاكلتزواجتيناك
لثمبلاغلايفةحلصملاىلإوأامهنعهللايضريلعو«دوعسم
(9)(هنعهللايضر-رمع

‹يمالسإلاركفلاخيراتيفالعفدراوفالتخالانإلوقن

.ةيفارغجلاتائيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاعاضوإلاىلاارظن

‹دهتجملكىلعاهلوعفمسكعنادق‹ةروكذملالماوعلاهذه
لوصأفيرحتلةيطمنوكيالأطرتشيداهتجالااذهنكلو

يفانفلاخينمفييزتوهيوشتوأءةيمالسإلاماكحألا
.انتديقع

‹ةيملعلاةيعوضوملاو.ةيقالخألاةلُيضفلاهذه.لالخنم
بهاذملالكىلعاحتفتماسرمتماملسماليجنوكننأعيطتسن

اننيدلءانمأنوكنثيحبءضومغوسبللكليزنل«ةيمالسإلا
اميسالءاهيلإوعديىتلاةيلاثملاةيقالخألاهميقو‹يمالسإلا

|.ةيمالسإلاةدحولا

ىلاحملننأنآلااننكمي.يمالسإلاروظنملااذهنمو
.ادجراصتخابةيضابإلادئاقعلا

الإهلإالنأبمزاجلاداقتعالاورارقإلاوه:ديحوتلا(1
وهو٠نوكلااذهلقلاخلاديحولاكلاملاوهلجوزعهللاف.هللا
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لوسرادمحمنأو«ءيشهلثمكسيلةيهولألاوةينادحولابدرفنملا

.نيملاعلاىلعقحهتلاسرنأولسرلاوءايبنألامتاخ.هللا

وهالإهلإالهنأهللادهشإ:لجوزعهللالوقي

وهالإهلإالطسقلابامئاقملعلااولوأوةكئالملاو

(نارمعلآ/18)#ميكحلازيزعلا
زوجيالهتاذنيعيه:ةيهلإلاتافصلا2.

ةثدحمريغو«ةميدق«ةيلزأيهيتلاتافصلاكلتيفلسفلا

ىلعنيئيشلانمدحاولكفقوتوهوءرودلايفانعقوالإو

رهاظلاورخآلاولوألاوه:ىلاعتقحلالوقيرخآلا
(ديدحلا:3)ءيشلكبوهونطابلاو

لمعوبلقلابقيدصتوناسللابلوقوه:ناميإلا3
.حراوجلاب

‹نيدلاف‹لمعلاولوقلانيبلصفلانوزيجيالةيضابإلانإ
لجوزعهللاةعاطوهودحاوءيسشلءامسأ«مالسإلاو‹ناميإلاو
.عمتجملاودرفلاةايحيفالمعوةديقع«هتعيرشقيبطتو

امنولوقتملاونماءنيذلااهيأاي:قحلالوقلمأتنل
الاماولوقتنأهللادنعاتقمَرُبَك‹نولعفتال

(فصلا:3‹2)4نولعفت
يفهللاةيؤرعانتمابنومزجيةيضابإلانإ:هللاةيؤر4

ولثيحبةيعرشلاوةيلقعلاةلدألاىلعادامتعاةرخآلاوايندلا

اذهوام.ناكميفادوجومازيحتمامىجناكلءٴهللاةيؤرنكمأ
27.هللاتافصلةئزجتوميسجت



كرديوهوراصبالاهكردتال:لجوزعهللالوقي

(ماعنألا-103)فيطللاوهوراصبالا
رايتخالاةيرحهلناسنإلانإ:ناسنإلاةيرح5

زعهللاو.لعفلاىلعةردقناسنإللنأيأءبسكلابةطبترملا

نيبضراعتيأكانهسيلف.ةردقلاهيفقلخيذلاوهلجو
.ناسنإلابسكوءيشلكلةقلاخلاةقلطملاهللاةدارإ

الرودقملاىلعبذعيهللانإ:ةديبعوبألوقي
.ردقلاىلع

.اهاوساموسفنو::لجوزعهللالوتيو
نمباخدقواهاكزنمحلفأدق.اهاوقتو.اهروجف

(سمٿلا8.9.10)+.اهاسد

ديعولاودعولاولدعلاةيضَقنإ:ديعولاودعولاولدعلا6

.هقحقحيذلكذأثيحب.ةقلطملاهللاةلادعبةطبترم
نمؤملاقحيف.ادبأنيدلاخلاهديعووهدعوذفنيسهللاف

ةملكتمتو::لئاقلاوهو.رفاكلاو.قفانملاوقسافلاو

¢ميلعلاعيمسلاوهوهتاملكللدبمالالدعواقدصكبر
(15]

بأ.ةيدبالاةنجلايفنودلخيسنينمؤملانإفانهنمر
يدبألاباذعلامهريصمنإفنيبئاتلاريغنيملسملاراجفورفاكلا
دعتيوهلوسروهللاصْعَينمو#:ىلاعتهلوقىلعادامتعا
¢نيهمباذعهلواهیفادلاخارانهلخدنهدودح
.بئاتلاريغقسافلاىلاةبسنلاباذه(ءاسنلا/14)
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يصاعللنوكتنليءيبنلاةعافشنإ:ةعافشلا7

ىلعتاميذلاملسمللنوكتامنإورئابكلاىلعرصملا

.حوصنلاةبوتلا

نعسفنىزجتالاموياوقتاو#:لجوزعهللالوقي

(.ةرقبلا/48)4ةعامشاهنملبقيالوائيشسفن

ملسملانُنوريةيضابإلانإ:نيتلزنملانيبةلزنمال8

بوتينأنودرئابكلاضعببكتراوأةينيدلاضئارفلاعيضاذإ
ادحوم«ةلاحلاهذهيفهيمستفايصاعدعياحوصنةبوتهللاىلا

.مالسإلاةلمنعهجرختالفكرشمبالونمؤمبسيلهنأل

رفكارفاكدعيالفةمعنلارفكبةسفنمصودقدحوملااذهو

.عدمحمةلاسروهللابدوحجلاىلاهبحاصعفدييذلاكرش

لزنأامبمكحيملنمو#:لجوزعهللالوقلمأتنلو
(ةدئاملا/44)¢نورفاكلامهكئلوأفهللا

كرثلانيبولجرلانيبنإ»:لوقيميركلالوسرلاف
٠يذمرتلاو‹دمحأوملسمهاور«ةالصلاكرترفكلاو

.دوادوبأو

:لاقهنألَمءيبنلانعهلعهللايضرةديربنعو

دقفاهكرتنمف«ةالصلامهنيبواننيبيذلادهعلا»

.حيحصنسحثيدح:لاقويذمرتلاهاور«رهفك
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محرتلاباجيإوبحلااهبدصقي:ةءاربلاوةيالولا9

كلذسكعيهفةءاربلاامأ.نيحلاصلانيملسمللرافغتسإلاو

.يصاعملاوأرفكلابرهاجنمةرجهبجوتثيحب
ةيضابإلاةيعامتجالادئاقعلالوصأنمدعيلصألااذهنإ

:ىلاعتهلوقىلإعمسنلونيفرحتملاكولسةجلاعمل

نورمأيضعبءايلوأمهضعبتانمؤملاو

(ةبوتلا/71)چركنملانعنوهنيوفورعملاب

مكودعويودعاوذختتالأونماءنيذلااهيأاي

نممكءاجامباورفكدقوةدوملابمهيلإنوقلتءايلوأ

(ةنحتمملا)1 ¢قحلا

نأنوريةيضابإلابلغأنإ:ميركلانآرقلاقلخ0
هللاف.لجوزعهللااهدجوأيتلاءايشألاكقولخمزيزعلانآرقلا

رئاسنمهريغهبفصوامبنآرقلافصودقلجوزع
انآرقهانلعجانإإ:لجوزعهللالوقي.تاقولخملا

:قلخلانمنآرقلاريغيفلاقو.(3:
قحيفلاقو(12:ءارسإلا)¢نيتيآراهنلاوليللاانلعجو

ىدهنآرقلاهيفلزنأيذلاناضمررهشإ:نآرقلا
(185:ةرقبلا)چ

یهو«القعواعرشبجاووضرفةمامإلا:ةمامإلا1

ىروشلاوةبولطملاةيلهألاوةيعرشلاوةءافكلاىلعدمتعت
ناكاذإبصنملااذهلنيملسملاءانبأنيبزييمتالفةيضابإلادنع

30.اقحتسماهبمئاقلا



انإسانلا:لجوزعهللالوقىلعادامتعا

لئابقوابوعشمكانلعجوىثنأوركذنممكانقلخ
(13:تارجحلا)۽ماقتاهللادنعمکمرکانإاوفراعتل

لمعلااولطعيملاومادامكولملاةطلسزيجتةيضابإلاف

.ةنسلاوباتكلاب

ةحفصلايفثلاثلاءزجلاحيحصلاعماجلايفءاجدقل

نعتعمسهللاهمحربيبحنبعيبرلالاق:ةعباسلاوةسداسلا

:لاقبءيبنلانعسابعنبانعديزنبرباج

لكىلعاولصو‹رجافورابلكفلخةزئاجةالصلا»

نونتسيالةمئأيدعبنوكتس»:ييلاقو«نجافوراب
هللالوسرايجرخملافيكاولاقف«يادهبنودتهيالويتنسب
«سمخلاتاولصلامكوعنميملاممهوعيطأ»لاقف

لوصأمهأيههذهنأىلاريشننأدبالفءنأشلااذهيفو

عمةضيفتسملاةساردلاوقيقحتلاديرينمف.ةيضابإلادئاقعلا
ةرثابملارداصملاهذهىلاعوجرلابهيلعف.دوهجملالذب

:ةيلاتلا

.بيبحنبعيبرلامامإلادنسم:حيحصلاعماجلا1

.يضابإلايفاكلادبعرامعيبال:رجوملا

.رمعميحييلعل:ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا
.يلاطيجلارهاطيبأل:مالسإلادعاوق4

.ينالجراولابوقعييبال:ناهربلاوليلدلا
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.يدنكلاميهاربانبدمحمةمالعللعرشلانايب6
يدعسلاسيمخنبليمجةمالعلل:ةعيرشلاسوماق7
.شيفطافسوينبدمحمةمئالابطقللينلاحرش8

.يملاسلانيدلارونخيشلللوقعلاراونأقراشم9

نبدمحمنبهللادبعدمحميبأخيشللعماجلاباتك0

.ةكرب

ةساردلاديرينملىرخأرداصمكانهنأنايبلانعينغو

ةيضانبإلاةسردملالوصأنعثحبلايفةداجلاةيعوضوملا
اوعسونيذلاماظعلااهلاجربلفاحلااهخيراتو

.يمالسإلاهقفلااورثأو

ملنإاصقانىقبيساذهانثحبنأ.ةيقطنملاةهادبلانمو

كلتتلواحيتلاةيسايسلاوةيخيراتلاةيحانلانمهجلاعن
‹اهعابتأوةسردملاهذهروذجلاصئتساةميدقلاتاسايسلا

ةضراعملابهاذملالبقنمةدراطملاوديرشتلاو.ملظلامهباصأف

ءةيزكرملاةتطلسلانعةديعبلاقطانملااولضفنيذلاءالؤهل

فورظلاةواسقنممغرلاب.مهبهذمومهدوجوىلعاظافج

.ةينمألاوةيداصتقالاوةيسايسلاوةيفارغجلا
ثحبلابلوانتنسةيخيراتلاةقيقحلاهذهءوضىلعو

ةيعوضومةيدقنحورب.ةيدئاقعلاوةيخيراتلاتاساردلاقيقحتلاو
ةيخيراتلاثداوحلانأليعوضوملااهعباطانتساردتدقفالإو

تباوثبةطبترمىقبت.ةيداملاوةيركفلااهتايطعمتناكامهم
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ةرشأبملاةيداملاوةيسفنلاهعفاودبةلصفنمريغوناسنإلا

.ةرشابملاريغو

نوكنءاذهانثحبيفيرهوجلارصنعلااذهاندعبأاذإو

نيديعبنوكنيلاتلابو.نيلفاغتموأنيلفاغنيلهاجتموأءالهج
ءةحضاولاةيعوضوملاةفدهتسملاةيخيراتلاةقيقحلانعدعبلالك

ىلوألاةجردلاب

ءاوضألاضعبطلسننأدبال٠.يخيراتلاروظنملااذهيفو

ةثداحللمهدقننودةيضابإلانعاوبتكنيذلانيخرؤملاىلع
.انوضموالكش٠ةيخيراتلا

ةثداحلاميصيفلخدننألبق:ةيضابإلاونوخرؤملاع

نأانيلع‹اقباساهيلإانرشأيتلاةيلاكشإلابةطبترملاةيخيراتلا
لمحتةيخيراتلاةثداحلانأىرييذلانودلخنبايأربلدتسن

اهطابتراىلاارظنةعيبطلاببذكلااهتايطيف

.يبهذملابصعتلاب

بذكلاناكاملو):كلذيفنودلخنباةمالعلالوقي

تاعيشتلااهنمفهيضتقتبابسأهلوهتعيبطبربخللاقرطتم

يفلادتعإلالاحىلعتناكاذإسفنلانإفبهاذملاو.ءارالل

هقدصنيبتتىتحرظنلاوصيحمتلانمهقحهتطعأربخلالوبق

نماهقفاويامتلبقةلحنوأيأرلعيشتاهرماخاذإو«هبذكنم
نيعىلعءاطغعيشتلاوليملاكلذناكو.ةلهولولرابخألا

.هلقنوبذكلالوبقيفعقتف.صيحمتلاوداقتنألانعاهتريصب
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ةقثلااضيأرابخألايفبذكللةيضتقملابابسألانمو
(حيرجتلاوليدعتلاىلاعجريكلذصيحمتو.نيلقانلاب

ةيخيراتلاةعقاولاكردأدقنودلخنبانأهيفكشالاممو

.اهمهفنعنوديعب٠نيخرؤملارثكأنأانتلانيبم
:ةلاتلاكبابل

عيشتلاةجيتنبذكلانمولخياللوقنملاربخلانإ

.ةدئاسلابهاذمللبصعتلاو

الهبذكنمهقدصنيبنلربخللصيحمتلاودقنلامدعب

.اندئاقعقفاوياماميس

سوفنلاةعيبطةساردمدععمنيلقانلابةقلطملاةقثلاج

.ةمكاحلاةطلسلاىلابرقتلاولاملابحبةعلوملاةيرشبلا
نيقيلكبكردناننإفةيخيراتلاقئاقحلاهذهنماقالطنا

ءاطخألايفالعفاوعقودق٠يمالسإلاخيراتلامالعأنأ٠تباث

ةيضابإلا.ةسردملادئاقعنعاوبتكامل٠نودلخنبااهركذيتلا
..ماعلااهخيراتو

.:بملسملاءالعألاءالؤهضعي.كلذىلعاليلدانبسحو

.ه١۲۲۰ةنسىفوتملايرعشالا:كلذالشمدخشو

٠نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقمباتكبحاص

نيبقرفلاباتكبحاص.ه429ةنسىفوتملايدادفبلاو
نباللحتلاوللملانيبلصفلا:ىرخأبتككانهو«قرفلا

ينييارفسإللنيدلايفريصبتلاءه456ةنسىفوتملامزح
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ىفوتملايناتسرهشلللحتلاوللملا.ه471ةنسىفوتملا
.هه548هل

.اقالطإةيملعلاةنامالااومزتليملمهللبتنءالؤهنإ

اوذخايملمهنال.ةيضابإلادئاقعلابةقلعتملامهتاسارديف
كلتتناكءاوسةرشابملاةيضابإلارداصملانممهتامولعم

.ءاملعوأابتكرداصملا

٠.حوضووةلوهسبعيطتسيبتكلاهذهسردييذلادقانلاف

هبتكاموةهوشملاراثآلاهذهنيبدوجوملاضقانتلاكردينأ

.مهدئاقعيفةيضابإلا

قرفلاباتكنمئراقللةنيعمدقأنأةلاحلاهذهيفدبالو

ةنيبلانوكتل.ه429ةنسىفوتملايدادغبللقرفلانيب

.ةيدئاقعلاتاساردلايفةزيكرلاحبصأهنأل.ةحضاو

.اڻيدحواميدق

لوصأفيرعتيفيدادفبلادمحمنبرداقلادبعلوقي

ةمامإبلوقلاىلعةيضابإلاتعمجأ:يليامةيضابإلاةسردم
نأبلوقلااهعمجي٠اقرفاهنيباميفتقرتفاوضابإنبهللادبع
نينمؤماوسيلمهنأو.ناميإلاوكرثلانمءآربةمألاهذهرافك

مهءامداومرحو.مهتداهشرافکمهنکلو.نيكرشمالو

ثراوتلاومهتحكانماوححصو.ةينالعلايفاهولحتساو.رسلايف

نونيديالهلوسرلوهللنوبراحمكلذيفمهنأاومعزو.مهنم
يذلاو.ضعبنودمهلاومأضعبلالحتساباولاقو.قحلانيد va
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ىلعامهنودريمهنإفةضفلاوبهذلاامفحالسلاوليخلاهولحتسا

.ةمينغلادنعاهباحصأا

ةيصفحلايهوقرفعبرأمهنيباميفةيضابإلاتقرتفامث

(77)(اهبهللاداريالةعاطباحصأوةيديزيلاوةيثراحلاو

ةهادبلابكرديميركلائراقلانإف٠صنلااذهءوضىلعو

مدعهرهوجيفلمحيصنلااذهنأةيخيراتلاةعقاولاوةيلقعلا

:ةيلاتلابابسأللكلذو.امهطورشوةيخيراتلاوةيملعلاةنامألا

كلتيفةدوجوملاةيضابإلارداصملاىلاعوجرلامدع1
.ةرشابمةرتفلا

ىلاةيضابإلاخيراتيفاهلدوجوالقرفةفاضإ2

.ةيضابإلا

ةيضقيفةيضابإلالوصأريوزتوفيرحت3

.رفكلاوكرشلا

:رقملايصاعلاملسملانأاهلكمهرداصمدكؤتورقتةيضابإلاف
هسفنىلعىدتعينأزوجيال«ادحوماملسمدعي.نيتداهشلاب

.هلهأوهلاموهضرعو

نإ:لوقتنكلو.هعمثرإلاوجوازتلازوجييلاتلابو
ارفاكدعي‹ادمعاهحابأف‹تامرحملاكتهيذلاملسملايصاعلا

ةزرابلاةمالعلاىههذهو.كرشرفكارفاكسيلف.ةمعنرفك

.رفاكلاوملسملانيبةزيمملا
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يفرثأتدقيدادفبلاملاعلانإ:لوقتنأمزاللانمو4

وهوكاذنآدوجوملايسايسلاماظنلاب-قرفلانيبقرفلا-هباتك

ةنسهيوبنبيلعهسسأيذلافرطتملايعيشلايهيوبلاماظنلا
ماظنلااذهنأملعلاعم.يسابعلارصعلايفدادغبيف٠.ه4

.ايسايسوايدئاقعةيضابإلالوصألاعمضقانتلادشأضقانتي
نماهفذحواهاهاجتنكميالةيخيراتلاةقيقحلاهذهنإف

.ةيئزجةيتاذانماكحأتحبصأالإويخيراتلاريسفتلا

ىلعاودمتعادقنيرصاعملانيثحابلانأةلبنيطلادازاممو

يعوضومدقننود.ةيضابإلانعمهتاسارديفءامدقلاءالؤه

.ةيداملاوةيركفلامهقلازماونيبيل

لدعلالكلودعنحنئراقللنولوقيمهنأكلذنمىهدألاو
يفنكلو.ةقباسلاماكحألادقنيانمقاننألهذهانماكحأيف

.هباودهعامباقلطماومزتليملمهرمأةقيقح

نيملسملانيثحابلاةيبلغأدنعتلجتدقةقيقحلاهذهو

يغبنيةلاحلاهذهيفوءيضابإلاركفلااوجلاعنيذلانيرصاعملا

:مهراثآونيركفملاءالؤهىلاريشأنأيل

.ةيمالسإلاةفسلفلايف:روكدمميهارباذاتسألا1

.مالسإلايفيفسلفلاريكفتلا:دومحمميلحلادبعذاتسألا2

ةيمالسإلاةديقعلا:ناضمرديعسدمحميطوبلاذاتسألا3

.رصاعملاركفلاو
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-مالسإلارجف ةروهشملاهتعوسوميفنيمأدمحأذاتسألا4

نأءادجبيجعلاءيشلانكلو-مالسإلارهظ-مالسالاىحض
يف‹هطورشويملعلاثحبلا‹اوسردمث.اوسرددقءالؤه

٠ةيعوضوملاو.يجهنملادقنلااميسالو.ةمرتحملاتاعماجلا

ةمدخلجأل.ةيقالخألاميقلابمازتلإلاو.عالطإلابحو
.ةصلاخلاةيملعلاةفرعملا

ةميدقلارداصملاباقبسماوديقتينأالإ.اوبأءالؤهنأديب

قئاقحاهنأكءيربلاىشانلاليجلاىلامدقتمثةيضابإلاريغ

اذهيفناسنإلكىلعاهترورضضرفت.ةيضاير

.2=1+1:انلوقك.نوكلا

يفنيمأدمحأهبتكامماجذومنمدقأنأىلعامازلناكو

لكةحضاوانتجحنوكتىتحميركلائراقلاىلالاجملااذه
.حوضولا

:ةيضابإلاونيمأدمحأ

يمالسإلاركفلاباطقأنمدعينيمأدمحأنأيفلادجال

ةيركفلاهراثأببسب٠هيفةيوقتامصبكرتدقف.رصاعملا
ز‹مالُسالارهظ.مالسالاىحض.مالسالارجف:ةيلاتلا
يننكميالف٠ةلاطإلانمافوخو.ثيدحلارصعلايفحالصإلا

.ةيدئاقعلاهلوصأويضابإلاركفلانعهبتكاملكدروأنأ
.مالسإلاىحضهباتكنماجذومنمدقأسيننكلو
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نعنوبتكيامنيحءالؤهةيبلغأنأةظحالملابريدجلاو

ةيملعلاةنامألانومزتليسمهنإ:نولوقيةيمالسإلابهاذملا
اسارديفيلقعلاناهربلاىلعمئاقلايعوضوملادقنلاو

|نيمأدمحأذاتسالادنعةيلجپظحالنةقيقحلاهذهنا

فلاخملايأرللاوضرعاذإهلاثمأومزحنباتيأرينكلو):لوقي

نمءيشيفمهراجملف.افينعتوابسهلئاقاوعسوأو٠هوهفس

ىلع يسفنتمزلآو.ةداوهونيليفهيفييأربتيلدأو.كلذ

ددرأورظنلاققدأ.لداعلايضاقلافقومفقأنأ يعسوردق

ججحليغصأو.هيمجايمويأرلايديؤملاوقأيفركفلا

ىتحيتداعويفلإنمدرجتأنأتعطتسااملواحأو.رف

هليلدباديؤميمكحتردصأباوصلايلنيبتويأرلاجضناذإ

اهيناعميفةجحلاةوقنأبينمةقث.هيفتستالوجرحريغيف
ةرهاظلااهلاكشأيفالةنماكلا

داهشتسالابةزيمتملا.ةحضاولاةقيقحلاهذهنممغرلابو

نإف٠هسفنىلعهبجوأيذلا.يقطنملالالدتسالاويخيراتلا

يمارتحاعم٠هبدعاماقالطإمزتليمل.ميركلاانذاتسأ
تاساردلاهبىرثأيذلايملعلاثحبلليلكلايريدقتو
ذاركشانعهبتكامكلذىلعاليلدانبسحوةيمالسالا

فسلفمبهذمجراوخلانعانلوريمل٠اذهلجأنم):لوقي

ةيضابإلانمناكامالاءكلذوحنالومظنمعساوهقفالو
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دبعدهعيف:تاميذلايجراخلاضابإنبهللادبععابتأ

يفترشتناوتشاعدقةقرفلاهذهناف‹ناورمنبكلملا

ترمتساو«رابجنزوتومرضحيفونامعيفوايقيرفإيلامش

ةيداقتعالوصأمهلنوكينأيعيبطلانمناكف«اذهانمويىلا

مهلف‹نامزلاعممهبهذملدعتدقفكلذكو.ةيهقفميلاعتو

لوقلايفةلزتعملابهذمب«ريبكدحىلاةرثأتمةيمالكلوصأ
رفغيالهللاو‹ةنجلايفىريالهللانأو‹نآرقلاقلخب

ضعبيفةنسلالهأفلاختةصاخةيهقفبتكمهلامك«رئابكلا

(3)(مهنيباميفالإحصيجاوزلانوريالمهنألثمعورفلا

لكقفخأدقنيمأدمحأنإ:لوقتنأاقحفسؤملانم
لقنلاىلعهيفدمتعييذلاطيسبلاناحتمالااذهيفقافخألا

ريغرداصمىلعدمتعاامل«رشابملالقنلانسحيملذإ«طقف

تايطعملاثيحنمةحضاوتاضقانتيفعقوهنإمث‹ةيضابإ

ةهادبلانمويعيبطلانمناكو«هتفدقمنماهنمقلطنايتلا

دحاوردصمىلعولودمتعيملنيمأدمحأنأبمزجننأةيقطنملا
ةيملعلارايدلايفهللدمحلاوةرشتنملاةيضابإلابتكنم

ةيركفلاهتعوسوميفمهيلعوأمهلمكحيفيكفةيرصملا
ةيملعةنايخوليلضتاذهو.يمالسإلاملاعلايفةرثتنملا

.يملعلاثحبلاتایقالخأنعجورخو
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يفيتلاةريبكلاةرغثلاهذهنإف.لاحهيأىلعو

نملاشأوووه.هتعوسومماكدتننمةيفاكدعتهثاحبأ

دق.فرعيالامبفرهينالف:لنقلىبرعللتسالعلو

عئاقولاب.جذاسلالايخلااوجزمنيذلاءالؤهىلعقدسي
ةنامألااومزتلا:باتكلاءالؤهنأولو.ةيقطنملاوةيخيراتلا

.كاذواذهنعفلتخيمهمكحناكل.مهدنعةمولعملاةيملعلا

ميدقلايضابإلاثارتلايفةقمعملاةيعوضوملاةرظنلانإف
مثجراوخلاباوسيلةيضابإلانأنمةهبشنوداَنَلنيتثيدحلاو

اممالسإلانعمهجرختالةاصعلانيملسملايفمهماكحأنإ
ةاصعلانيملسملاءالؤهيمسنو6نيتداهشلابنورمياوماد

نوديقتيهباحصأمادامقحالاوهيضابإلابهذملانِن

.ليوطلامهخيراتربعالمعوالوقةنسلاوباتكلاب

e

ضوعروتکدلاياربدهشتسانا.يبنسحياذهءوضيفو

ةسردملالاحيف(يندرألاةبيبشلاريزو)تافيلخدمحم
وقدملانإ:لوقي.ةيجهنمةيملعةسارداهسرديتلاةيضابإلا

4]



يضاجإلابهذملاباحصأنأدجي.ةيضابإلاةيهقفلاردصملاىف

.اهبءادتقإلاوةفيرثشلاةنسللاعابتانيملسملارثكأم

نعجتانوهاهنإفمهتنمرداصملاضعبمهبهقصلتامامأ
.بصعتلاولهجلا:نيرمأدحأ

دعبمكحلايفىروشلاًادبماوقبطنيذلامهدحومهنإ

ركبيبأنيتفيلخلا

المهماكحأنإف.هلاثمأونيمأدمحأنأةظحالملابريدجلاو

لالخنمةصقلاىلارظنييذلايداعلاناسنإلانعفلتخت

ىتحدقنوصيحمتنودب٠هعمتجميفةعئاشلاةقبسملاماكحألا
.حضاوإطخىلعتناكولو

:يليامبنيمآدمحأفصوامل.كرابميكزقدصدقل

.ةيماعةرظندوجولاىلإوبدألاىلإرظنينيمأدمحأنإ)
دودحيفءماوعلانمهنأبلوقتاننأسانلانمقيرفنظدقف
هيفشيعييذلاوجلانعديعبهنأىنعمىلعفولأملاحالطصإلا
.ءاملعلا

وهو.لادجالببدألاناديميفعالطالاليلفنيمأدمحأو

لكةديعب.ةيماعاماكحأبدألاىلعمكحيهعالطاةلقعم

انيأرديؤتيتلادهاوشلاانفلسأدقو.صاوخلاماكحأنعدعبلا
)15(.دهاوشلاقوسنسو



ركفلانماوررحتيمل.هلاثمأو.ننیمانإمث

يعابسلاذاتسألااهنيبدق.ةقيقحلاهذه.يبالتسالايقارشتسالا

ريهزدلوجعباتنيمأدمحأذاتسألانأتركذتاذإ):الئاق

.هماهتاو هنعهللايضر ةريرهيبأحيرجتيفيدوهيلا

تاوظخعبتتو.انهةلأسملاهذهلذاتسألايخوتيفرسلاتملع

يفقئاقحلاببعالتلانوكيدحيأىلاتيأرمث.رهيزدلوج
(16)(ءاوهألالیبس

لعجت.انهتركذيتلاةعماللاقئاقحلهذهنأمرجالو

تقصلأدق.يضابإلابهذملانأ.قلطملاعطاقلاناهربلانم

يذلاةقزترملاباتكلافرطنم٠.تاهبشوتافيرحتومهتهب

يتلاةنفعتملاةمكاحلاةيسايسلاةمظنأللمهنيدومهرئاضاوعاب

لشمتيتلامهبتكوةيضابإلامالعألادأويفاريطخارودتلثم
دئاسلامكحلاضقانتيهو.ةليصأةيمالسإةيركفةيؤر
باقرىلعةطلستملا.ةلاضلاةطلسلاىلعمئاقهنال..كاذتأ
جهنملانعةزشانلاةيعضولاهذهىلعاوراثنيذلانيملسملا

.تارمةدع.حيحصلايمالسإلا

'يروصوأايتاذوأافازجامکحنکیمل.اذهانمكحنإ
ص

N ىلع!تش۰.اہکنحلب.'بديرجت
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راثألالالخنممصخلااَهْفرْعَييتلاةملؤملاةيخيراتلاثداوحلا
.ةيخيراتلا

نمررحتيملاذهانبحاصنإ.ئراقلادقنكلو
.هللاذاعموالك.هتيتاذ

نايقبتسةيقطنملاةقيقحلاوةيخيراتلاةقيقحلانإ

نمفدهتسملاميتعتلاوشيمهتلاوفيرحتلانممغرلابءنيتتباث

اهمالعأوةسردملاهذهقحبةللضملا.ةضيرملامالقألاضعبلبق

.اذهانمويىلاماظعلا

خيشلاةمالعلاةسارداننكمي٠يخيراتلاقلطنملااذهنمو

يفةيساسألامئاعدلاىدحإدعييذلاشيفطأفسوينبدمحم
نأريغ«رئازجلاويمالسإلاملاعلايفةينيدلاانتضهن

ةفشاكلاءاوضألانعاديبهتلعجةثيدحلاةيمالسإلاتاساردلا

فلألمحيراتسلااذهنأريغ«راتسلاهيلعلدسأيلاتلابو

:لاقامليضاموبأايليرعاشلاقدصدقلرس
هلودسيلعيخرأىجدلااذإو

رارسأنمليللايفامتكردأ

هنودقلافملااذإف.هتبلطف

راسفلأكانهو

نملوألاراتسلااذهطيمننأانيلعاقحناكو
هذهىلعهيفانزكريذلازجوملاثحبلااذهلالخ

كردننأاننكميالاهنودبو.ةيرورضلاةمدقملا
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قامعأيفبرضتيتلاهتانوكموشيفطأمامإلاةيصخش
كتحاوهيفاشنيذلارصعلاو.ةيمالسإلاةنردملا

بازيمىفةيسايسلاوةينيدلاوةيعامتجالاهلكاشمب

.يمالسإلاملاعلاورئازجلاو

‹ايفارغجاهيفعرعرتواشنيتلاةيعامتجالاةئيبلاىلع
.ايسايسواينيدوايعامتجاو

وأيخيراتلاوأيعامتجإلاثحابلادصبأاذإو

ريغنوكتسهتساردنإفقئاقحلاهذهىناسفنلا

قيفدلايملعلاجهنملانعهديعبوهيعوصوم

يفصولابناجلااهيلعبلغيسةساردلاهذهنإلب

ىلاةيداملاوةيناسنالاهثاحبأيفةيضايرلاوةيعوضوملا
.ریبکدح
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يناثلالصفلا

.ایسايسو«ايعامتجاو«ايفارغج:بازيميداو

:همدقم|

ةيصخشيفةيعامتجإلاةئيبلارثأةيضقجلاعيلصفلااذهنإ
.هللاهمحر٠شيفطأمامإلا

‹ةلخادتملماوعةدعىلادوعتءةيصخشلانأمرجال

.ةيعامتجالاوةيسفنلاوةيدسجلالماوعلااميسال.ةكباشتم

اهخيراتوانتيصخشنوكتيتلايهةلعافتملالماوعلاهذه

عومجميهاهرهوجيفةيصخشلاف.دحللاىلادهملانم

.احضاوازييمتهريغنعءرملازيمتيتلاةيساسألاتافصلا

لكبكردننأاننكميةيسفنلاةعقاولاهذهىلعادامتعاو

:امهو.نييساسأنيلماعىلادوعتناسنإلاةيصخشنأحوضو

.يملعلاموهفملابةثارولايفلثمتملايلخادلالماعلا

ةئيبلاوةيعامتجالاةئيبلايفلثمتملايجراخلالماعلاب

.ةيفارغجلا

رثأنولهجينيثحابلاضعبكانهنأةظحالملابريدجلاو
اهلةيعيبطلاةئيبلاهذهو.دارفألاكولسىلعةيفارغجلاةئيبلا

يتلاءارحصلاكتامعمتجملاوصاخشألانيوكتىلعلاعفرثأ

ىلعدمتعيثيح«ةيفارغجلااهرهاوظىدحتيناسنإلالعجت
كلتعمفيكتيلباعصلالمحتيف.ةيتاذلاهتايناكمإ
46.ةلحاقلاةئيبلا



ةيفارغجلاوةيعامتجالاةئيبلانابلوقلانمانلصانمالف
.ماعلاانكولسيفيوقريثأتامهل

.ةيركفلااهتالالدوةفغللاملعتنعمتجملالالخنم

نسحلارثلاوريخلاءلطابلاو.قحلاكةيقالخألاو

.خلا...حيبقلاو

هلنوكتنأهاوقلكبلواحيدرفلانإف٠اذهءوضيفو
:ليقاذلو٠هعمتجمعمةفيكتم.ةلماكتم.ةيداعةيصخش

‹اهتاذفييكتىلعةرداقلاةيصخشلايهةلماكتملاةيصخشلا)

اهتاباجتساعيمجنوكتثيحب.اهتاهاجتاةدحوبةزيمتملاو
ةيداملالماوعلانوكتثيحبو.ةماعلااهفادهأعمةقفتمةيئزجلا
ةنواعتماهيفةرثؤملاةيقالخألاوةيفطاعلاوةيحورلاوةيعامتجالاو
(17)(ماعلااهفيكتقيقحتىلع

٠عمتجملاكلذءانبأىلعقوفتتدق٠ةيصخشلاهذهنكلو

اهبةصاخلااهتاسنمةمسوأ.داحلااهئاكذباميظعاقوفت

...اهايإانريدقتوانباجعإلحمنوكتثيحب
ضعبدنع«ةريغوءادعةبوهوملاةيصخشلاهذهقلختدقو

فعضنيبتف٠صقنلارعاشم٠مهيفريثتاهنألاهعمتجمدارفأ
.اهتجاذسومهراكفأ

اوعاطتسامهنأل.ةرقابعلامهيلعقلطينوبوهوملاءالؤه
وأ.ةينيدلاةايحلاناديميفليصاديدجءيشميدقت

.ةيملعلاوأةيداصتقإلاوأ.ةيعامتجالا
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يتلاةيصخشلايهةيرقبعلانإ:لوقننأاننكمياذكهو

يأيفةيداملاوأةيفامثلاتاينبلايفايرذجارييغتثدحت

.‹ةيبيكرتلاهتعيبطتناكامهمعمتجم

ىلارظنننأانبنسحي٠يناسفنلاروظنملااذهءوضيفو
‹ايفارغجةماعلاةيئيبلاةيوازلانمشيفطأخيثشلااناما

.ایسايسواينيدوايعامتجاو

نقزيينبةنيدميفدلوانمامإنأهيونتلابريدجلاو
ةنساهيفيفوتو.ه1236ةنسرئازجلا-بازيميداو

.هه2

.هذهضرعتسننأانلقحيانهنمو

:شيفطأمامإلااهيفاشنيتلاةيفارغجلاةئيبلا
يهوءشيفطأانمامإاهيفاشنيتلاكيلانا

برئازجلاةصاعنعدعبتةقطنملاهذهنإ.بازيميداو

:ةيلاتلاعبسلاندملاىلعلمتشيءبازيميداوف٠ملك0

.ةرارقلا٠نايربةيادرغ٠نقزيينب٠ةكيلم٠ةرونب٠.فطعلا

.مومعلاىلعيوارحصلاعباطلابزيمتتةقطنملاهذهو
نسحأيفزواجتتالثيحب+لياهطوقفراطمألا
ةنسلايفارتيملم25تالاحلا

امك.ةقطنملاهذهىلعداحلافافجلانمتالاحترمدقل
.ما1945٠‹م1920م1867:ةيلاتلاتاونسلايفثدح
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ةريطختاناضيفتفرعدقةقطنملانافاذهنممغرلابو

.م1960.م1914‹م1900تاونسلايفثدحامك.ادج

يذلاليخنلااهيفرثكيةقطنملاهذهنأنايبلانعينغو
لبق‹اميدقاميسال.ةقطنملاداصتقايفيرقفلادومعلادعي

ةعانصلاوةراجتلايفةماهتاروطتنألاةقطنملافرعتنأ

.لورتبلاوةحايسلاو

تاعانصلاىلعدمتعتةقطنملاةعانصنإف.اميدقاما

جيسنلاوةيبشخلايناوألاوراخفلاةعانصكةفورعملاةيديلقتلا

ةقطنملاهذهنأالاةيفوصلاةيدرألاويبارزلااميساليلزنملا

نيذلاةقطنملاهذهءانبألضفباذهو.ةراجتلاباميدقترهتشا

اوحتفذإ‹رئازجلابونجوايقيرفإلاشيف٠.باعصلااوللذ

نمةنامأوةقثلحميضابإلاحبصأثيحب«ةماهةيراجتزكارم
.تالاحلابلغأيفسانلا

يداۋيفةيرانجتلاةكرحلانوشعنيراجتلاءالؤهناكو
قاوسألايفاهنوضرعييتلاةيراجتلاةعاضبلالضفببازيم

تناكعلسلاهذهوةيديدحلاتالآلاوةشمقالاوتيزلاوحمقلاك

باشعألاوفوصلاوماعنألاكةيوارحصلاعلسلابضوعت
.خلا...ةيربلا
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روحملادعيملسملابازيميداونإفرمألاناكامهمو

ىلاةعانصوةراجتاهبونجورئازجلالامثنيبطبارلايسيئرلا
.اذهانموي

ةراضحتفرعدقةيبازيملاةقطنملانأظحالملانمو
ةيداملاباعصلااودحتيذلااهئانبألضفباذهوةيقارةيمالسإ

ءاملارابآاورفحمهنأكلذىلعليلدريخوةيفارغجلارهاوظلاو
اهقمعزواجتييتلارابالاتائمنعالضف.ةبلصلالابجلايف

ةقيرطبةيدوالاهايمعيزوتيفمكحتلامث.ارتم60ىلع
ةقيرطبءاملانمهقحدرفلكذخأيثيحبةبيجعةيسدنه
.ةيمالسإةلداع

يداونأدجن.يمالسإلايراضحلاقلطنملااذهنمو

اينطوحايسلابلجيفىلوألاةيرئازجلاةقطنملادعيبازيم
.ايملاعو

ةيمالسإلاةفاقثلاىلعةظفاحملاىلايرظنيفدوعياذهو

.ةراضحلاوهمالسإلاماداميويحيرصعراطإيف
بازيميداويفةيعامتجالاةايحلاىلالقتنناذهدعبو

.ملسملا

مامإلااهيفاشنيتلاةيعامتجالاةئيبلا3

:شيفطأ

هناکمایفسیل...لیقامكيعامتجاناويحناسنإلانإ

يتوامهم>هدرفمبةيداملاوةيسفنلاهعفاودوهتابغريبلينأ
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عملماعتلاىلاعوفدموهفاذهلو٠ةيركفوأةيدامةوقنم

ىلابرقأنوكييلاتلابو«ةيناسنإلاهصئاصخدقفالإو«دارفألا

.ةقطانلاريغتاناويحلا

ةيعامتجالاتاقالعلايفىلجتييعامتجالالماعتلااذهو

ٹکاوأنيدرفنيبةطيشللا
‹ةريبكلاوأةريغصلاتاعامجلاربتعننأاننكمياذكهو

هتعيبطتناكامهمعمتجميأىف;يعامتجالاماظنلاسكعت

تاعمتجملاكةدقعموأةيئادبلاتاعمتجملاكةطيسبةيبيكرتلا

.ةرضحتملا

ةيعامتجالاتادحولانأنورينيركفملاضعبناكاذإو

رصنعلااذهفءعمتجملااهنمبكرتييتلايهءةيداصتتالا

.عمتجملاكلذكولسىلعيلكلارطيسملاوهيداصتقالا

يهةيحورلاوةينيدلاراكفألانایرینمكانهنأديب

.تاعامجوادارفأ‹ةيرشبلاتاعمتجملاهذهلةيساسألاةكرحملا

ةرهاظلانإلوقن‹ةيعامتجإلاةرظنلاهذهءوضيفو

ينيدلاعباطلاباساسأتزيمتءبازيميداويفةيعامتجالا

ةيسفنلاتالكشملاجلاعيوبيجينأعاطتسايذلاءيمالسإلا

.ةيعامتجالاوةيدرفلاتاقالعلاو.ةيداملاو

دجسملابطبترملاةبازعلاماظنيفتلجتدقةيصاخلاهذهو
ةيبرتلايفديحولاكرحملاوهاذهانمويىلالازياليذلا

.ةيمالسإلاانتمأيفةيقالخألاوةيدئاقعلا

د1



لكاهدصقييتلاىلوالاةيساسألاةسؤملادعيدنال

ءادأل.الهاجوأاملاع٠اريبكوأاريغص٠سانلا

نأهيونتلابريدجلاو.ةينيدلاكسانملاوسمخلاتاولصلا

.ةيسايسةطلسيألةعضاخنكتمل.بازيميداوةقطنم

ناكلب.۱882ةنساهيفىتنرفلارامعتسالالوخدلبقةرشابم

يذلا.ةبازعلاسلجملالخنمهسفنبهفتريسيبازيميداو
يب!نبدمحمهللادبعوبأ.ريبكلاةمالعلاةماعلاهدعاوقسسأ

.ه440ةنسىفوتملاركب

بازيميداوةايحميظنتىلافدهيينيدلاسلجملااذهو

نعيهنلاوفورعملابرمألاىلعامئاقاصلاخايمالسإاميظنت
هذههيفترفوتنمالإهتيوضعيفلخديالو.ركنملا
:ةيلاتلاطورشلا

.ىلاعتهللاظفحعمةريسلانسحا

.اجوزتمنوكينأوةيمويلاهتالماعميفةهازنلاب

ىلعةلاعنوكيالىتحةيلاملاةردقلاوةيملعلاةءافكلاج

.ملسملاعمتجملا

دقسلجملااذهلوعفمنإف٠يلاحلاتقولايفنكلو

ال‹ةرصاعملاةيراضحلافورظلاببسبيباجيإلاهلوغفمصلقت

.يئاضقلاو.يداصتقالالاجملااميس

ىلاايويحارودبعليلازيالفيعامتجالالاجملاام

.امدح



دحأدعييذلايالطلادمحمميهارباميركلاذاتسالالوقي

ىلعينبميعامتجاماظن«ةبازعلاماظنو):يليامهيفهئاضعأ
فورعملابرمألاةمهمبمايقلاو.هيلعةظفاحملاونيدلاةاعارم

عجريماظنلااذهلورارغألاوةلهجلاداشرإو.ركنملانعيهنلاو

نمةرتفبازيميفةراهطو.مالسإلاقنورءاقبيفلضفلا

ميلاعتىلعناكسلابلاغةظفاحميفو.ةليوط.نمزلا

.هجهنمعابتاومالسإلا

كرتيملفدحدعبأىلااميكحماظنلااذهعضاوناكدقو

هيلعةبازعلاسلجمللعجوالإةيعامتجالايحاونلانمةيحان

(18)شابمريغوأارشابمافارشإ
1830ةنسنمايلخادةيسايسلاةايحلاىلالقتنناذهدعبو

.م1914ىلإ

لالتحإللمهتمواقمونويرئازجلانويضابإلا

اعضاخنكيململسملابازيميداونأىضماميفانيأردقل

تناكفهسفنبهفنمكحيناكنكلو.ةرشابمةيسايسلاةطلسلل

.ةينامثعلاةطلسلاعمعافدةدهاعممهل

هويىلا.ةيرئازُجلاةيمتسرلاةلودلااوسأذنمةيضابإلاف
ةمدقميفامثاداوناك.ه1902ةنسرئازجلالالقتسا

لالتحالادضسيفنلاوسفنلاباوحضثيحبنيدهاجملا

.يبيلصلايبوروألا
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نوميسيناملألاخرؤملاهبتكامكلذىلعليلدنسحأو

متيذلايسنرفلالالتحالادضنييرئازجلاداهجافصاورفيافب

ميهاربإيدتفأاغألاىلوتدقو):لوقيثيح.م1830ةنس

فالاةعضبمويلكهيلإضنيناكيذلايرئازجلاشيجلاةدايق

يابلصوفمهئافلخومهخويشومهتايِةدايقبلئابقلاوبرعلانم

يرطيتيابو.افلأرشعينڻايلاوحعميلاَوَطسأىلاةنيطنسق

نارهويابهتفيلخو٠فالاةثالثعمهتفيلخو.فالآةينامثعم

رشعةينامثورشعةتسنيباملئابقلاخويشعموفالآةتسعم
يلاوحةمصاعلارئازجلايفنييبازيملانيمأعموءافلأ

(19)(فالاةعبرأ

خيراتءهباتكيفهللاُدْعَسذاتسألااهدروأهدقةركفلاصنو

:لاقفنييرئازجلاددعركذامل34٠ةحفصثيدحلارئازجلا

(...خلابراحمفالآةعبرأيلاوحبازيميلاهأعمجو)

نويرئازجلااهرهظأيتلاةدينعلاةمواقملاهذهءوضيفو

ضرفيذلاينرفلالتحملادضءايقيرفإلامشيفنوملسملا

اذهو«نادبألاهبرعشقتيذلايعامجلالتقلاومدلابهتطلس

ةيلخادبابسأىلاهرمأةقيقحىلادوعيضورفملالالتحالا

.اهنمبورهلانمصانمالفةيجراخو

‹بازيميداوةقطنمنأنييبازيملاضعبكردأكانهو

عافدلارادجنألفحزلامامأةفئاسةمقلنوكتس

.برغلاوقرشلاولامشلايفراهنادق.يرئازجلا
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٠.ةيسايسلابرحلاىلااوأجليواسأملاقلطنملااذهنمو

اوشاعمنال‹ةينيدلاوةيعامتجالامهقوقحضعبظفحتىتح

سوفنلايفاسنرفيذلايمنهجلابولسألا.ايعقاو

.تاكلتمملاو

ضعبًأجتلاانهنهوريطخلاقزأملااذهءازإةليحلاامفنذإ

انسةدهاعمدقعيفتلثمتةيسايسلاةليحلایبازيمنايعآ

.الاىلعماعلا0لمي

يأةدهاعملاهذهاولغتسادقنييرئازجلاةيضابإلانأريغ

(20)ةيمالسإلاتاروثلالكاودعاسواوكراشثيح.لالغفتسا

.يرئازجلالالتحالالالخترهظيتلا

ربعونيفرئازجلاىلعماعلايلاولاناريتسيولراثكانهو
.ايركسعبازيميداوةقطنملالتحابرمأف2

.زوينريفودروتاليدلارنجلازهج.اذهءوضيفو

ناالا.م2ةنساهلتحاف.ةبادرغىلعةروهشملاهتلمح

ملسملاعمتجملانمةماتةعطاقمدجوينرفلالالتحالا

مدع‹ةيسنرفلاةرادإلايفلمعلا«ءيشلكىف‹بازيمب

دارفأىلامهماضنامدعوةيسنرفلاسرادملايفمهئانبألاخدإ

ةيدوهيلاءمالسإلاءادعألةمدخورفكمهرظنيفدينجتلا

.ريشبتلاو
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مضنيملثيحبةيصاخلاهذهلجسيرثئازجلاخيراتلالعلو

.بيلصلالثمييذلايسنرفلاشيجلاةقزترمىلامهنمدحأيأ

٠جيجضوقاروأنودب٠تاروثلاةمدخيفامئاداوناكلب

ءادفنمملسملاعمتجملاكلذهمدقامكلذىلعليلدريخو

يرئازجلاعمتجملاتررحيتلاةكرابملاةيريرحتلاانتروثل

عفرليبسيفداهجلالضفباذهوةيحيسملاةيبيلصلانمملسملا

.ملسملاةيوهوهيذلانآرقلاةيار

بعشلاةديرجنإف.ةيخيراتلاةقيقحلاهذهءوضىلعو
ةقيقحلاهذهتنيب1987.٠يام7.327.18ددعلا.ةيمويلا

يفيئادفوأدهاجمياف:تلاقذانينڻالاثيدحيفةعصانلا

.ةصاخرسةملكبارهظتسميبازيمناكدىلامدقتيةيحانيأ

(ةبولطملاةنكمملاتادعاسملالكروفلاىلعىقلتي

بازيميداوىلعءاوضألاضعبيقلننأانعطتسااذكهو

ىلعءاوضألاطلسننآلاو«م1900.م1830نيبامرئازجلاو

.ةماعلاةركفلالمتكتىتحملاعلا

:ايخيراتيمالسإلاملاعلاورئازجلاىلعءاوضأ

عساتلانينرقلاةيادبيفيمالسإلاملاعلاناسنإلالمأتاذإ

رامعتسالاةأطوتحتعقودقهنأكردي.نيرثعلاورشع

.يبرغلا
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ةدعىلا.اءزجمحبصادقيمالسإلاملاعلانأدجناذكهو

ىلاةفداهلاةيرامعتسالاحلاصملاةجيتن٠ةيبوروألودذوفن

.ايفاقثوايداصتقاملاعلااذهلالغتسا

ملاعلايفةدتمملاةرتفلانأظحالن.اذهيفو

تابارطضالابتزيمت«م1900وم1800نيباميمالسإلا

لهجلاو‹يفاقثلاطاطحتالاو٠يفئاطلارحاتتلاو.ةيسايلا

ىلايعادلامالسإلاةلاصأعمضقانتييذلاتمزتملافوصتلاو

.يقلخلاداسفلادضداهجلاوررحتلاوةوقلاوملعلا

.دنهلاىلعاهذوفنتطسبدقايناطيربنأدجنانهنمو

.نادوسلاورصموقارعلاو

طساوألودىلعاهرامعتساتطسبدقفةيرصيقلاايسورامأ

ىلعاهذوفندتمادقاهرودبيهفايلاطيإامأو.ةملسملاايس

يتلاادنلوهلمهننأنودب٠ةشبحلاويقيرفالانرقلاوايبيل
.ایسنودنآىلعتلوتسا

تمكحأدقاسنرفدجن.ماعلاىرامعتسالارايتلااذهيفو

.اهبرغوايقيرفإلاشوماشلاىلعةيديدحلااهتضبق

اموملاعلانعاهسفنتلزعنادقةيبرعلاةريزجلانأديب

.هيفرودي

:الئاقيناغفألانيدلالامجميظعلابطخلااذهفصودقل

ءسوفنلانمنويلمةئامتسءاهزمويلااهددعغلبيةمالاهذه)

.نيصلادالبءاشحأىلإيسلطألاطيحملانمةذخآاييضارأو
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اهدالبیرنكلذعمو.ةبحررايدوةبصختبانموةبيطهبرت

هذهبوعشىلعبناجألابلغتتةبولسماهلاومأو«ةبوهنم

قبيملوءةعطقدعبةعطقاهيضارأنومساقتيوابعشابعشةمألا

اهكولمنمنيقابلانأىتح.عاطيرمأالوعمستةملكاهل

٠ةمهلدمةبركيفنوسميوةملميفمويلكنوحبصي

فوخلاراصو«مهبملتيتلاثراوكلاةعسنعمهتاقوأتقاض

.مهلءاجرلانمدشأمهيلع

اهلنيدؤيماظعلالودلاتناكيتلاةيمالسإلاةمألايههذه

يفاهكولمو‹نهتايحلءاقبتساتارغاصنهودينعةيزجلا

ةيبنجألالودلاكلتىلافلزتلايفمهءاقبنوريمايألاهذه

(21)ةيزرللايوةبيصمللايو
يبيلصلارامعتسالانإف٠قئاخلاسوباكلااذهنممغرلابو

ىلاوعدت.ةيمالسإتاضافتناةدعيمالسإلاملاعلايفدجودق

يدهملاةروثو«رصميفيبارعدمحأةروثك:سدقملاداهجلا

يرئازجلانيدلايحمنبرداقلادبعريمللاةروثو«نادوسلايف
.رئازجلايفينارقملادمحمةروثو

رامعتسالانأىلاريشننأدبالفيررحتلاخانملااذهيفو

ةروثلاباءدبهدوجودضةفينعةمواقمدجودق.يسنرفلا

.م1833ةنسيرئازجلارداقلادبعريمألاپعزتيتلاةحلسملا

تاروثلاتناكفءم1915ساروالايفناطلسدالوأةروثىلا

ةرشععبسىلعاهددعدازدق.رئازجلايفةلعتشملاةرركتملا
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هفادهأويسنرفلارامعتسالاةيسفننويرئازجلاكردأاملةروث

.صالخلاقيرطوهدايجلانأبءةديعبلا
‹ةيسنرفلابرحلاةرازوتاظوفحمريرقتيفءاجدقل

مايألاهذهيففنيملسملاىلعنميهت):يليامم1860ويلوي

نممهدرطنوديرينييسنرفلانأبصخلتتو.ةيوقوةتباثةركف

ديبعنانقآىلامهلیوحتومهدادجأضرأنعمهداعبإو.مهدالب

.نيرمعتسملاةمدخيفنولمعي

ةركفلاهذهقيمعتىلعمهتاسراممبنورمعتسملالمعدقو

ومهفادهأءافخإنورمعتسملاءالؤهلواحيملوءاهتيبثتو

.مهلامأىلعهيومتلا

ىلامهدوقتسةلحرمةفاحىلعمويلأنويبوروالافقيو

دونهللنيرجاهملاةلماعملثمنييرئازجلانيينطولاةلماعم
(22)(.ةيلامشلااكيرمأيفرمحلا

ةرثؤملاةيجراخلالماوعلاهذهبديقتينأ٠.ثحابلابيرحو
اذهنودبو.هللاهمحرشيفطاخيشلاةمالعلايفةرورضلاب

ىلعةمئاقريغوةصقاننوكتسانتساردنافىخيراتلالخدملا

شيفطأمامإلاهيفشاعيذلارصعللةماعلاةروصلاىهمكلت

هتايحىلالقتنننأانبردجي.اذهدعبو-هللاهمحر

.ةيركفلاهراثأو
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ثلاثلالصفلا

رصانعو.هتأشنو.هدلوم٠.شيفطأخيشلاةمالعلا

ملاعلادوسيناكيذلافيحلانممغرلاب:ديهمتا

ةجيتن.رشععساتلانرقلايفهبرغموهقرشم٠.يمالسإلا

ةضهنلاتاصاهرإركاوبنإف.ةيجراخلاوةيلخادلافورظلا

نيدهاجملاضعبلضفب.اهرئاشبحولتتأدب.ةثيدحلا
عماجلامالعأضعبوةرماعلادجاسملانمنيجرختملانيصلخملا

نييورقلاعماجو.سنوتيفةنوتيزلاعماجو.رصميفرهزألا
.برغملايف

مهناطوأيفةفاقثلاومالسإلالعشماولمحنيذلامهءالؤه
ةضهنلاةلجععفديف.امدحىلامهاسالماعكانهنأالإ

قالوبةعبطماميسالةعابطلايفمسجتلماعلااذهو.ةثيدحلا
ةضهنلايفلاعفرثأاهلناكو.م1821ماعتسسأتيتلا

ال.ايويحارودتبعليتلاةفاحصلاكلذىلافضأةيبرعلا

ةيرصملاعئاقولاةديرجةصاخ.يبرعلاملاعلايف٠هبناهتسي
م8ماعىلااهخيراتدوعييتلا

ةيمالسإةيحورةقالعكانهناف.رئازجلاىلاةبسنلابامأ
.هقرشمبيبرعلابرغملاتطبردق

بدمحمكنييرئازجمالعأةدعيفتمجتةقالعلاهذهنإ

نسحلايضترمدمحمو(م1892.م1828)يرئازجلاىسيع

60



ةنستوريبةديرجسسأيذلا(1901.م1827)يرئازجلا

م06

دق.بازيميداونأدجن.يملعلارايتلااذهطسويفو

ملاعلاكلذىلعليلدنسحأو.ةفرعملالاجميفكلذك۽ہهاس

فسوينبدمحمةمالعلاوخاشيفطافسوينبمیهارباجاحلا

.شیفطا

ةنسيفوتملاشيفطأميهارباجاحلانألوقلاةلمجو

سردثیح4ةثيدحلاةيملعلاةضينلامالعأدحأدعي.هه0

ىلالحرمث.ةيادرغ.نقزيينبهسأرطقميفةرملوأ
ىلالحراهدعبو.ةيعرثلاوةيبرعلاهلهانمنمبرشف.نام
ةساردىلعابكنم٠تاونسعبرأرهزالاعماجيفماقأف.رحم

٠بازيمىلالحرهدوعدتشااملو.ةيئايمكلاوةيلقعلامولعلا

ةفسلفلاوةعيرشلاكمولعلافلتخميفةسيفىلاهبتكهعملمحو

.مولعلاوتايضايرلاوقطنملاو

ىلإاهروذجدتمتنأةكرابملاةرذبلاهذهتعاطتسااذكهو

ملعلاءاوللمحيذلاشيفطأفسوينبدمحمةمالعلاهيخأ

ةضهنللنمضاذهبو٠حيحصلامالسإلادعاوقىلعداهتجالاو

ىلعةمئاقةليصأ.ةبلصسسأىلعرارمتسالاوشاعتنإلا

.مهنعهللايضرةباحصلاةريسوةرهطملاةنسلاوميركلانارقلا

(24)هتأشنودلومو
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:هدالیموهبسنشيفطأخيشلاب

ىسيعنبفسوينبدمحمأجاحلاخيشلاميظعلاةمالعلاوه
باطخلانبرمعانديسىلاهبسنلصتيليعاسانبحلاصنبا

.هنعهللايضر

هيبلوسرلاحدميفهللاهمحرلاقو

يدعينبنمتاييبألامظانو
دخفغبمويلاصتالصتي

ديبدنزوسمالابمويلاو

دتكودکبةولكو

مهمجنوموقلاديسوهوبطقلايهفةروهشملاهتينكام

.اقلطموهناكمحربياليذلا

:لأومسلاريبكلارعاشلالاق

مهموقلبطقنايرلاينبنإف

لوجتومهلوحمهاحررودت

اذيملتدعييذلا(م1973.م1888)ناظقيلاوبأخيشلاامأ

مهنم)هيفلوقيفةيرئازجلاةفاحصللاديمعوابأوشيفطأخيشلل
دنعةمئألابطقبريهشلاشيفطأفسوينبدمحأجاحلاخيشلا

اذهبقحبريدجوهوةقراشملادنعبرغملابطقبوةبراغملا

رودتبكاوكلاكبرغملاوقرشملاءاملعنإف.ميظعلابقللا

نبرمعانديسبهبسنلصتيوعساولاهكلفيفبطقلااذهىلع

(25)(ابسنيدعينبنموهف.هنعهللايضرءباطخلا
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:هتدالو|

دلوثيحرئازجلاةيادرغنقزيينبيفتناكف.هتدالوامأ
.م1820لقفاوملاه1236ةنس

.ةيادرغةنيدمىلاهتلئاععمدلاولالقتناةديدعمايدعبو

.شاوحريبكلاعراشلايفةدعسوبرادبنكسف

نمدعيفءهللاهمحر٠فسويجاحلاخيشلاهدلاوامأ

.اعاجش.ايكذناكوبازيميداويفةزرابلاتايصخشلا

.تاونسسمخدعتيملنبالاويفوتدقف.قحلاءاولالماح

نبديعسجاحلاتنبىساًّماَمىهفشيفطأخيشلاةدلاوامأ

تاهمألانمةميركلامالاهذهدعتورديلآةلئاع٠نودع
رشنليبسيفةثيثحوةينضمتادوهجمنلذبيئاللاتاليلقلا
.ةيلمعلاةيمالسإلاةفرعملاليصأتو.حيحصلاملعلا

مالارودلاوحألانملاحيأبلهاجتنكميال.مثنمو
ةمدخلميقتسملاقيرطلاوحنءانبألاتولسهيجوتىفةيلاثملا

رثكأبطقلاةدلاولناكدقل):زوبدىلعدمحمذاتسألالوقي

بطقلاهاجتا.يفببسلالكيهو.ةميركلااهتثاروبهيفرثألا

...ايداماهاجتاهجتالاهالول.هدلاوةافودعبملعلاىلا

ىماتيلانمریثکعوبنبلهجلاوةداملاتدوآامکهغوبنبيدۇؤي

(26)(.تالهاجلاتاهمألاءانبأو
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:هتذتاسأ

ليلحتبنومتهياوحبصأ.اثيدحواميدقسفنلاءاملعنإ

.ةيساسألااهتانوكمو.ةيصخشلارصانع

لثشمتتةيلخادلماوعىلاةيصخشلانوعجريمهنإف-اذكهو

ةيسفنلاوةيدسجلاتافصلالقت.اهبدصقييتلاةثئارولايفاساسأ

.ءانبالاىلاءابالاودادجألانميأ.فلخلاىلافلسلانم

ةيجراخلالماوعلايفلثمتتىرخألماوعكانهنأديب

.ةيركفلاوةيداملااهتارثؤموةيعامتجالاةئيبلايهو

يفايساحارودتلثمدقةثارولانإف.لاحةيأىلعو

.هریصموشيفطأانذاتسأةيصخش

ثيحةيرهوجلالماوعلادحأدعيهءاكذنأظحالناذكهو
ةيئادتبالاهتسارديفهبارتأىلعاسماحاقوفتقوفتيهلعج

ةباتكلاوةءارقلائدابم.راغصلاميلعتلبيتاتكيفةلثمتملا

ميركلانأرقلاظيفحتو

هتلخدأ.هرمعنمةماخلاشيفطأفسوينبدحملباملو

رهظأف.ميركلانآرقلاظفحيل.دجسملاباتكيفةميركلاهمأ

.للملافرعيال.ايلاثماطاثنو.اداحءاكذو.ةيوقةركاذ

ظفحىتحتاونسثالثرمتملو.هبارتأمامأهمجنعطف

هرمعدعتيملوهو.بلقرهظنعاديجاظفحميركلانارقلا
.تاونسعست
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ةيلحملاةئيبلانأىلاريشننأدبال.ةلاحلاهذهيفو

ناسللانعدعبلالكةديعبشيفطأخيشلااهيفًأشنيتلاةيبازيملا

.حيصفلايبرعلا

يفديزتالةساردلايفةينامزلاةدملانأكلذىلافضأ

نيملعملاىلاارظن.تالاحلانسحأيفتاعاسثالثىلعمولا
مهلجنال.بيتاتكلاكلتيفنوسردينيذلانيعوطتملا

بسكلةراجتلاوأءانبلاوأةحالفلالقحيفنولمعي

رمعخيشلامهفةيناثلاةلحرملايفهتذتاسأىلاةبسنلابامأ
ميهارباخيشلاهوخأويحينبناميلسجاحلاخيشلاوناميلسنبا
.فسوينبا

فسوينبدمحممهنبايفاوسرغدقهللاميمحرءالؤهنإ
بحو.ةيقالخألاةليضفلاو.حيحصلايلمعلامالسإلاشیفطأ

وحنةشايجلاهعفاودو٠ةيكذلاهبهاوماولقصمثعالطالا

ةلماشلاةفرعملابلطىلاىعستتناكهتيسفننأل٠.بعصألا

.اهرارسأواهقئاقحنعفشكلاو

خيشلاريبكلاهيخأدنعالاةفيرثلاةيفبلاهذهدجيملف

رشنيعرشف٠يبرعلاقرشملانمعجراملفسوينبميهاربا

.نقزيينبيفةيملعلاوةيعامتجالاوةيلقعلاوةينيدلاهفراعم

هيخأةيصخشفيقثتيفلاعفرثأهلناكميهارباهاخأنإ

.يرصعلاموهفملابريبعتلاحصنإ.ةيوناثلاةلحرملايفدمحم
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ناظقيلاوبأذاتسألاهبتكامبكلذىلعلدتسننأاننكميو

نمقرشملانمميهارباجاحلاخيشلاهوخأعجرامل):لوقيذإ

رمامك.كرادملاعسوأبوباطولاءولمموهورصمونامع

ابذعارخازارحبهنمدجوف.افيقثتواميلعتهنضتحاذإ.هنايب

رئاسيفهنمهظحذخأف.ةفرعملاولمعلانمهتلغيوري

ىلاامهيفهبابشةوقفرصوفيلأتلاوسيردتللعرفتمن٠نونفلا

(27)(هرمعرخآ

:يملعلاهغوبن-3َ

دعيشيفطأفسوينبدمحمخيشلانأىضمامفانلقدقل

٠مهفلاةعرسوهءاكذلاف.داقولاهئاكذىلاارظن.هنامزميظع

حورطملاديدجلالكشملاءازإ.ةيفخلاتاقالعلافشكعم

.ملعتلاىلعةردقلاوهءاكذلانأىرينمكانهو.انمامأ

دقةثارولانابمزجننأعيطتپن.اذهءوضىلعو

ةيلعافلالمهننأنود٠بطقلاةيصخشزاربإيفايرهوجارود
اذِإةصاخو.ماعلاهكولستعبطيتلاةيعامتجالاوةيمالسالا

لكيفةججأتملاةبغرلاهيفنوكدق.ميهارباجاحلاهاخأانملع

مولعلاهيلعسرديلاتلابو.اميلساهيجوتههجوففراعملا
.يمالسالاخيراتلاوةصلاخلاةيملعلاوةيلقعلاوةيعرشلا

يتلاهبتكلكهاطعأدقهاخأنإف٠ىحنملااذهيفو

ادمتعم.ةضيفتسمةسارداهسردف:يبرعلاقرشملانماهذخأ
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هقفف.نكمتلالكاهيفنكمتىتحذاتسأنود.هسفنىلع

.ةغل.اهيفةدوجوملالكاشملالككردينأعاطتساواهلئاسم

.اقطنمو.اهقفو.اوحنو

ثيحب.هلكاشمووحنلايفهغوبننمكلذىلعلداالو
تيبفالآةسمخيفماشهنبالينغملاباتكمظنينأعاطتسا

.هنسةرشعتسىلعديزيالهرمعو

:هللاهمحرهيفلوقيو

ةينامثاهباوبا4جبيبللاىنغم

ةيغالاهينعمتاليهوافهارتالا

عمسيردتلايفعرشهنأىلاريشأنأ.انهينتوفيالو

.ةنسةرثعسمخغلبيملوهوميهاربإهيخأ

يفنانبلابهيلإراشيحبصأهرمعنمنيرثشعلالصواملو

رئازجلاوبازميداويفملسمملاعمظعأىمأوهملع

(28)(ىمالسإلاملاعلاو

فيلأتلايفدهجلكغرفأفسيردتللارادحتف٠انهنمو

.للكنودةيعامتجالاتافآلاةبراحموعمتجملاكولسحالصإو

‹اكولسوالوق«مالسإلاةمدخوهلوألاهفدهمادامراهنليل

ةيقالخألاهتيصخشنمىرخأبناوجضرعتسن.اذهدعبو
.ةيعامتجالاو
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:هتيىصحش_ ج

ةيصخشهلهللابهودق٠شيفطأخيشلامامإلانإ

.ةيعامتجالاوةيسفنلاوةيمسجلاةيحانلانم.ةلماكتم

ةوقواهتاهجتاةدحوباساسأرّيَمَنَتةلماكتملاةيصخشلاف

ةينمسجلالماوعلاةجيتنةيعامتجالاو.ةيتاذلااهفادهأعماهفيكت
.ةيعامتجالاوةيقالخألاوةيسفنلاو

.اهنكمياليتلاةيصخشلايهف.ةيوسلاريغةيصخشلاامأ

وأةيسفنلاوأةيدسجلاضارمألاضعبةجيتناهتاذفيكتنأ
.اهتاريغتوةيعامتجالاتازهلاوأةيلقعلا

اميساللماوعلاهذهلهاجتننأانلزوجيالانهنمو
.لبقتسملايفناسنإلاريصمددحييذلاينامسجلابناجلا

تاريغتلانإ:لوقن.يفنلاروظنملااذهيفو

وأالفطناسنإلاةايحيفريطخروداهلةيددغلاوةيجولويزفلا

.اخيشوأاباشوأاقهارم

دقاهنإفءمسجيفذوذشوأصقنوأبارطضاعقواذإو

ةيسفنلاضارمالابباصتفءاهتاذىلعيوطنت

.ةيروعشاللادقعلاو

:ةيدامسجلاهتروصوبطقلا

ىفةطسبشيفطأخيشللبهودق٠لجوزعهللاناكاذإ
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هدازومكيلعهافطصاهللانإلاق::تولاطكلميفلجو

هللاوءاشينمهكلمىتۇيهللاومسجلاوملعلاىفةطسب

(ةرقبلا)247 ¢ميلععساو

.ميلسلامسجلايفميلسلالقعلا:رئاسلالثملاقدصدقلو

ضيرع.ةرمحبةبوشمءاضيبهترشب.ريصقلابالوليوطلاب

.ةفللاحيصف.رصبلاداح.نيفتكلاو.نينيعلاعساو٠هجولا

دقل):لاقفزوبديلعدمحمذاتسألاهفصودقف.ةرابعلاغيلب

عساو.ةرمحبابوشمضيبأ٠هجولاضيرع.دقلاةعبرناك

ديدح.هردصفصتنمىلالصتةلسرتسمةيحللاثك.ةهبجلا

لكهرصببينتعي٠نينيعلاعساو٠.ساوحلافهرم.رصبلا

(29)(هلمعىفهتدعهنألءانتعإلا

`:ةيقالخألاهتافصوبطقلا2

ةلثمتملاةيئانثلابزيمتييذلاديحولانئاكلاوهناسنإلانإ

.صلاخلايلقعلابناجلاو٠صلاخلايناويحلابناجلايف

مئادعارصيفايقالخأادئاكهتلعجةيئانثلاهذهلالخنمو

لقعلانعةرداصلاةيقالخألاهتابجاووةيناويحلاهعفاودنيب

نيبدقميركلانأرقلانأنايبلا٠-ىنغو.نيدلاوةفطاعلاو

ميقلاىلعةمئاقلاتالماعملاوةحيحصلاةديقعلا

.خلا...ةمكحلاو.ريخلاو.ةفعلاولدعلاكةيقالخالا
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ظحالناذلو.اعملمعلاوناميإلاىلعةمئاققالخألاهذهو

.لمعلاولوقلانيبلصفلازيجتالةيمالسإلاقالخالانأ

اولمعواونمأنيذلانإ:ىلاعتهلوقلمأتنلو
نسحأنمرجأعيضنالانإتاحلاصلا

(فهكلا/.30).المع

مالسإلاقبطدقهللاهمحربطقلانإفءاذهىلعاسيسأو
نيذلا.نيدلالاجرضعبلعفيامكالوقال.المعهكولسيف

حلاصملاوأةدامللابلط.ايندللةيقالخألاهميقومهرئابضاوعاب
نيذلانإ:ءالؤهىلاميركلانآرقلاراشأدقل.ةيتاذلا

قالخالكئلوأءاليلقانمثمهناميأوهللادهعبنورتشي

مويمهيلإرظنيالوهللامهملكيالوةرخألايفمهل

(نارمعلا-77)‡ميلاباذعمهلومهيكزيالوةمايقلا

يفءيشلكيفهوجريوهبرفاخيهللاهمحربطقلاناك

وهو.اهيلإوعديناكيتلاةيحالصإلاهتوعدوهكولسوهلوق

داسفلابراحفيمالسإلاعمتجملاو.مالسإلاىلعةريغدقتي

ىلاعوجرلاىلاامئادوعديوهوهعمتجميفيدئاقعلاويقلخلا
.ةفيرشلاهتنسوهللاباتك

ءالؤههجوىفروثيهنإفنيدلاضقانتتاداعدجواذإو

قحللبضغيامنإو٠هسفنلبضغيالهللاهمحرناكو

.هللانيدلو
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هحارتأوهحارفأىفهعمتجمكراشيهللاهمحرناكمثنمو

.ايعامتجااناسنإنكلب.يجاعلاهجربيفشيعينكيملو

نيحالفوةبلطوالامع.ةيعامتجالاحئارشلابكتحيناكلب

.خلا...موقلاءامعزوءاملعو

كلتانلفصيناظقيلاابأهذيملتدجننأابيجعسيلف
ةياهنيفكلذبناجىلإناك):لوقيفهيفةيقالخألالئامثلا
قاسفلاىلعةأطولاديدش.نيدلاةزعومالسإلاىلعةريفلا

هللاىفهذخأتال.ركنملانعايهانفورعملابارمأ.ةاصعلاو

يخسسفنلاميركنيكاسملاوءارقفلاىلعاقوفش.مثالةمول
هقافآعسوأيفايناسنإاريكفتركفيفوهلملاىلعافوطع.ديلا

نزحيو٠مهحرفلحرفييمالسإلاملاعلالاوحأبمامتهالاديدش

(20)(مينزحل

:ملعلابهمغشوبطقلا3

يفحيحصلاملعلاىلااعددقمالسإلانأ.هيفلادجالامم

هللامس#:ىلاعتهلوقك.ةفيرشلاةنسلاوميركلانآرقلا

قلخ,قلخيذلاكبرمسابارقاميحرلانمحرلا
ملعيذلاءمركالاكبروارقا‹ءقلعنمناسنالا
ء02340ء1)#ملعيملامناسنالاملع.ملقلاب

(قلعلا:5
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نبرباجنعةديبعيبأنع»:ميركلالوسرلالوقيو
اوبلطأ:لاقبءيبنلانعكلامنبسنأنعديز
نإ»:لاقيبءيبنلانعهقيرطنمو«نيصلابولوملعلا
«بلطياملاضرملعلابلاطلاهتحنجأعضتلةكئالملا

.بيبحنبعيبرلامامالادنسمحيحصلاعماجلا

نمكتهللاةدابعنأبملسننأانلعجتةيعرشلاةلدألاهذهنإ
ىلاعتهللاةفرعمترذعتلحيحصلاملعلااذهالولوملعلايف

.ةميلسةفرعم

فداهلاحيحصلاملعلانأةهادبجتنتسننأانلزاجانهنمو
كلذيفعملولجوزعهللاةدابعوهايندلاونيدلاةمدخىلا

هملعتنإفملعلااوملعت»:بميركلالوسرلالوقىلا
ةقدصهملعيالنملهميلعتولجوزعهللاىلاةبرق

ةعفرلاوفرشلاعضوميفهبحاصبلزنيلملعلانإو
:حيحصلاعماجلا«ةرخآلاوايندلاىفهلهألنيزملعلاو

.بيبحنبعيبرلامامإلادنسم
قيمعلادعبلاكردأدق.هللاهمحربطقلانأىرناذكهو

يفلوقيامك.ةرخالاوايندلاةداعسىلاىعسيمادام.ملعلل

.رانلابجويامعفكلاوهو.ملعلابعرولا)هللاهمحركلذ
(37)(اهتداعإلبجوماللامعاللطبحمهكرتولودعلاعرووهو

موقينأبجيملعلااذهو.ملعلابلطيهةدابعلافنذإ
.ناسنإلااهأرقييتلابتكلايفلشمتت.ةيوقمئاعدىلع
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دق.ةفرعملاوملعلالهأف.ىوصقلااهدصاقمواهنونكميعيف

دعيباتكلانإ.اثيدحواميدق.باتكلايفمهتلاضاودجو

٠ممألاةركاذهنأل.وارقدصأوقيادصزعأو٠.سيلجلضفأ

.اهملسواهبرح.اهمالعأواهلاجر.اهفعضو.اهزعيوري

وارريخوةيناسنإلاتاراضحلللماشلاساسالادعييلاتلابو

.دوجولايف

:لاقامليبنتملاقدصدقل

حباسجرساندلايفناكمزعأ

باتكنامزلايفسيلجريخو

خيشلامامإلانإففغشلاوبحلااذهىلعادامتعاو
ةيلقنلابتكلاتاهمألجبسكينأعاطتسا٠شيفطا

زكارمنعدعبلالكةديعبةيوارحصةقطنميف.ةيلقعلاو

بتكللةصصخملاهرادنمكلذىلعلدأالوةراضحلاوةعابطلا

بهاذنملاتافلؤمىلعيوتحتبتكلاهذهو٠.سيردتلاو

ةغالبلاوةغللاوهقفلاملعيفاهثيدحواهميدق.اهلكةيمالسإلا

مجارتلاووريسلاوريسفتلاوثيدحلاوفرصلاووحتلاو

.قطنملاوتايضايرلاو

ءةيركفلاةورثلاهذهكالتمانإ:لوقنءاذهءوضيفو

ليحتسملافرعتالةيذالوفةدارإبلطيلب.نيهلارمألابسيل
لوقي.ةيداملاوةيرشبلاوةيعيبطلازجاوحلاءازإللكلاالو

فالآىلعيوتحتهتبتكمتناکو)هنعزوبدىلعدمحمذاتسألا
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.ةيذالوفلاهتميزعوهدجبعاطتسادقل.بتكلاسئافننم

قامعأيفةسيفنلابتكلانمكلمينُملعلابهفغشوهمارغو

امعباطملاةلقو.تالصاوملاةبوعصونتفلاتقويفءارحصلا

ىحنملااذهيفومويلانييعماجلاءاملعلابلغأهكلميمل

:يلاتلالاؤسلاحرطنءىملعلا

٠بتكلاخسنبموقييذلاوهناك.هللاهمحربطقلاله

؟ةمهملاهذهبموقينمكانهنأمأ:اهئارشو

دقهللاهمحربطقلانأانلدكؤييخيراتلاعقولانإ

ملعلالهأوءهتاجوزنمبتكلانمةماهةعومجمهلتّبهو
.ءايفوألاوءاقدصألاوبدألاو

فيلأتلاىلاغرفتيىتح٠ةفيظولاهذهبموقينمفلكمث
.سيردتلاو

رصاوأكانهنأءانلدكؤتةينامعلئاسرةدعدجىاذكهو
نيمئاقلا‹ملعلالاجروشيفطأةمالعلانيبادجةيوق٠ةيوضع
.بتكلاخسنبهل

لئاسرلاهذهنمةريغصةنيعدروننأديفملانملعلو
.ملعلاببطقلافغشىدمنيبتيتلاةطوطخملا

هللاةسارحيفباتكاذه.ميحرلانمحرلاهللامسب)

لجألا«رينملاانردبوءريرحنلاانخيشةريضحىلا.ريدقلا
يبرغملافسوينبدمحمهللايفخألالماعلاملاعلالضافلا

.سۇبلاوءالبلانمىلاعتهللاهسرح
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.هتاكربوهللاةمحروكيلعمالس

خألاخيشلانإءنيدشارلانممكايإوانلعجينأهللالعل

سوماقخستنمهباتلةقاطالاماندّبعيرقصلاىلعنبديس

املكلذانيلعناهنكلوباتكلانمءانمألارذعتلةعيرشلا

‹اكربتهرمأانلثتماف«قينألامكبانج«هبمارهنأانعمققحت

كلذجاهتناىلاقيفوتلابانيلعهللنمف‹فيرشلامكردقةمدحب

باتكلانملكلاوءازجأةعبس«هنمكلصاووهاهف٠قيرطلا
.اءزجنوعست

دصاقلالوصحعماهرثأىلعيقابلاومكيلإةلصاوةعبسو
النأولوسرملااذهمكغلبينأىلاعتهللالأسن.هللامرحىلا

.يلاعلامكبانجيفانلمععيضي

ررح.يبراغلاملاسنبدمحمكيخأنممالسلارفاوكيلعو

)۸)3لاوش١موي

:يعامتجالاويوبرتلاهداهجوبطقلاد
أ ينامسجلاداهجلا داهجلانممهفيدقناسنإلانإ

9"حلطصملاىلادوعنامدنعنكلو-سفنلابةيحضتلا
لاقيو.امرمأيفبعتلاودهجلاهبدصقيهنأظحالتداهجلا

داهجلاةلالدنأدجناذكهو.هلكهدبزجرخأ«نبللادهجنالف

.يركفلاىنعملاويداملاىنعملا.ناعمةدعاهلةغل
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ديّجلا:يليامروظنمنبالبرعلاناسليفءاجدقل
ةقشملادهّجلا:ليقو٠كدهجدهجا:لوقن.ةقاطلا:دهُجلاو

يفدهاجوهلتاق:اداهجوةدهاجمودعلادهاجوةقاطلادهجلاو
داهجنكلوحتفلادعبةرجهال):ثيدحلايفوهللاليبس
عسولايفامغارفتساوةغلابملاوهوءادعألاةبراحمداهجلا(ةينو
‹هلللمعلاصالخإةينلابدارملاو٠لعفوألوقنمةقاطلاو
اموأناسللاوأبرحلايفعسولاغارفتساوةغلابملا:داهجلاو

(ءيشنمقاطأ
اننكمييونعملاويداملا.يوغللاقلطنملااذهلالخنمو

يتلاةيلومثلاةلالدلالمحيمالسإلايفداهجلانأكردننأ

ىلعمئاقلاسانلاكولسبيذهتىلاتاعامجلاوأدرفلاعفدت

كلذو.اهيفمكحتلامثةيسفنلاوةيداملاتابغرلاوعفاودلا

هايانثىفلمحيداهجلااذهنأثيحب.ةيمالسإةيبرتاهتيبرتب
للالاطيإوقحلاقاقحإليبسيفيسفنلاويداملاىذألا

هلدجنءهيلإانرشأيذلاليلحتلااذهنأنايبلانعينغو

.هانلقامززعتةيعرشةلدأةدع

مكلدألهاونماءنيذلااهيأي#:لجوزعهللالوقي
هللابنونمؤت.ميلأباذعنممكيجنتةراجتىلع
مكسفنأومكلاومأبهللاليبسيفنودهاجتوهلوسرو
(فصلا:10/11)4نوملعتمتنكنإمكلريخكلذ
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دنعلدعةملكداهجلالضفأ»:لوقيميركلالوسرلاو

.نسحثيدح:لاقويذمرتلاودوادوبآهاور«رئاجناطلس

داهجمقتنأاننكميةيعرشلاةلدألاهذهضارعتسادعي

يوبرتلاهداهج:يهوتاهجاوةدعىلاهللاهمحربطقلا
.يسنرفلارامعتسالاعمهداهجمثيعامتجالاهداهجو

:يوبرتلاهداهج

ةبتكمكَّلَمدقهللاهمحربطقلانأىضماميفانيأردقل

ناكو.ةيمالسإلابتكلاتاهمأىلعلمتشت.ادجةميظع

‹اصلاخايمالسإانيوكتءشنلانيوكتىلاهلكاذهنمفدهي
.المعوالوقهكولسيف

‹ميلعتلاوفيلأتلالالخنمالاىتأتينلوىتأتيالاذهو

اليوبرتلاداهجلامادام«ناديملااذهلايلكهسفنىطعأاذهلو

نع):فيرشلاثيدحلااذهلمأتنلويندبلاداهجلانعلقي
لوسرنعينغلبلاقديزنبرباجنعةديبعيبا
ناكاذإمكدحأبوثيفدادملاممر:لاق:خيهللا
رجالاهبلانيلازيالوهللاليبسيفمدلاكاملعبتكي

مامإلادنسمحيحصلاعماجلا(هبوتيفدادملاكلذمادام

.بيبحنبعيبرلا

يفةيبرتلاةيلمعنإلوقنءةيعرشلاتايطعملاهذهىلعءانب

ةئشنتلايفاهيفدمتعييتلاةيساسألالماوعلانمدعت‹مالسالا

ريغتاناويحلابهبشأناسنإلاناكلةيبرتلاالولو.ةيعامتجالا
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ةفيظولاهذهنمةيناسنإلاهتيهامبسكيناسنإلانأل.ةقطانلا

مأةطيسبتناكءاوستاكولسلالك«انيفدلوتيتلاةيوبرتلا

.ةيعامتجاماةيتاذ.ةيدامماةيركفءةدقعم

رطخأنمدعي«ميلعتلاوةيبرتلاعوضومنافانهنمو

اهدارفأءانبلاهتاقاطلكلودلالذبتوىطعتيتلاتاعوضوملا

.اهنمقلطنتيتلااهتالوقمبسحىلع

هتفسلفوةحضاولاهتيؤرهلمالسإلانأركذلابريدجلاو
نآرقلاىفةمئاقلاتباوثلاىلعاساسأدمتعتذإ‹هبةصاخلا

|.ةفيرشلاةنسلاوميركلا

ملاعلايفةدوجوملاةيعامتجالاتافآلاوضارمألانإ

لمعلاولوقلانيبةيكولسلاةيراطشنالاىلادوعتيمالسإلا

هذهكردأدقهللاهمحربطقلانإفءلاحةيأىلعو

‹ارسأوادارفأةيعامتجالاتاينبلابهكاكتحالالخنمةقيقحلا

ءانبلايفدجلالكدجفءهدعاسنعرشيلاتلابو«تاعامجو

ينبةنيدميفيمالسإدهعمءاشنإنمنكمتثيحيوبرتلا
سوفنلاحالصإهنمفدهتساهسسأيذلادهعملااذهو‹نفزي

ةنسلاوميركلانآرقلاقالخأىلعةمئاقةيمالسإةيبرتاهتيبرتو

.مهنعهللايضرةباحصلاةريسو

ىلعدمتعتف«هدهعميفةبلطلالوبقطورشىلاةبسنلابامأ
:يليام

.ةنسحةريساذبلاطلانوكينا1
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.ميركلانآرقللاظفاحنوكينأد

لوصأوهقفلاووحنلاوةديقعلانوتملاظفاحنوكينأ3

.نيدلا

يفاقثلاْمُهاَوَسُمبسحىلعةبلطلامقيهللاهمحرناكو

.ةريغصتاقلحيف

هيلعفرشييذلاوههنإفبطقلادهعميفميلعتلاماظنامأ

نيذلانيعماللاةبلطلاصعبعم6بالطلاميلعتىلعةرشابم

اهنإفةساردلاتيقوتامأو.نيئدتبمللصصحلاضعبنوسردي

.رهظلاىلا

ةلاحيفالاهسوردةمزالمىلعصرحلادشأاصيرحناكو

جرخيال‹بازيميفتلاساذإةيدوألانإهنعليقىتح

٠.بلقلاونيعلارحسييذلاعيدبلااهرظنمبعتمتلاواهتيؤرىلا

۰هتدهاشمنمدبالو6سرعو

قالخألاصخشدقهللاهمحربطقلانأةظحالملابريدجلاو

لاعفلاهرثأسكعنادقكولسلااذهو؛هكولسىفملعلاوةيبرتلاو

ايسحاجهنةيميلعتلاهتفسلفيفجهنيوهو٠ةبلطلاهئانبأىلع
تالوقعملاىلاتاسوسحملانمهسوردىفقلطنيذإ«ايلقعو
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نودءناكمإلاردقلكاشملاطسبيو.دقعملاىلاطيسبلانمو

.بلاطلانهذيفتامولعملاخيسرتل‹لاعفناوللم

اليوطاسفنواربصبلطتتةيسيردتلاةفيظولاهذهنإ

ىوتسملانودهنأبلاطلارعشيالىتحباصعألايفمكحتلاو
اماريثكيتلاةيسفنلادقعلارسأنمررحتييلاتلابو٠«بولطملا
.هلبقتسميفاريطخاقئاعنوكت

ميركلاهذيملتيأربدهشتسننأانبنسحيىحنملااذهيفو
.كاذنآيبآخيشلا

بسحبقيلعتلاوليلحتلاوحرشلادعب):هللاهمحرلوقي

هفلكيف.همهفوذيملتلايعورابتخالعجري«ذيملتلاكرادم
مضهلاومهفلادجيملاذإوهناعأمثعلتاذإف«هراركتوكلذةداعاي

ذيملتلامهفاذإالإلكشملانعرميالوهنعرعتامداعأ

(34)(هنهذيفخسرو‹اديج

ميلعتلابولسأنأكردننأاننكميصنلااذهلالخنم
يديلقتلابولسألانعدعبلالكديعبشيفطامامالاهعبتايذلا
برضلاكةيداملاةوقلاىلعدمتعييذلاو«هنامزيفعبتملا

هبهاوملتقتذإءايسفنعقوقتيذيملتلالعجتيتلا‹اصعلاب

.ىربكلاهتاحومطوةيركفلا

ةيبرتلاىلعةمئاقةيشيفطلاةسردملاكلتنأاذهىلافضأ

.ىلوألاةجردلابقالخألاوةينيدلا
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ةيوبرتةوطخةيأليرقفلادومعلايهةينيدلاةيبرتلاق
ةمألايفحاجنلاونيكمتلااهلداريةيعامتجاوةيفاقثو
.ةيمالسالا

سكعناولوسرلاهيلعراسيذلاميلسلاجهنملاوهاذهو

يفةمجملاميقلاالولو.مهنعهللايضرةباحصلاىلعهرثأ

:لجوزعهيفهللالاقامل‹ايلمعميركلالوسرلاكولس
ةشئاعتلاقاملو(ملقلا/4)4ميظعقلخىلعلكنإو

نعتلئسنيح(ميركلانآرقلاهقلخناك):اهنعهللايضر

.هقالخأ

نيذلاةبلطلاةدعهنمجرختدقشيفطاخيشلادهعمنإ

يلاتلابو.يمالسإلاملاعلايفةثيدحلاةضهنلالعشماولمح

.ةفطاخةراشإمهيلإريشننأاننكمي

(35):بطقلاذيمالت2

ذيمالتلانمةئبخنهللاهمحربطقلاديىلعذملتتدقل

هجهنماوجهندقفانهنموايقالخأواينيد....هباورثأتنيذلا

.مهعمتجمكولسومهكولسيفيحالصإلا
يذلامهذاتسأيفةدوشنملامهتلاضاودجودقءالؤهنإ

ةينارقلاقالخالابقلختلاوديفملايملعلاليصحتلاىلعمهعجش

.نيملسملاومالسإلاةمدخلالمعوالوق
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يداوجراخسيردتلاوةساردلايفرمتسانمكانهو

ةماعلاةايحلاوحنيركفلاهطاشنهجونمكانهو«بازيم

.خلا...ةعانصلاوةحالفلاوةراجتلاك

مهدعاسنعاوريشدقةبلطلاءالؤهنافرمألاناكامهمو

الاذهلو.ايمالسإوايقالخأوايحالصإمهتمأةمدخليوقلا

مهنمنيعماللاادعامبطقلاةبلطلكىلاريشننأاننكمي
:ءالؤهنيبنمو.طقف

ةخيشمىلوتيذلادوعسمجاحلانبركبابخيشلا1

ةيملعةسردمسسأف«داهجوملعوقالخأاذناك«ةيادرغ

.مالعأةدعاهنمجرختو

ا(1871/1928)رمعنبحلاص۔ب

٠بطقلاةافودعبةيملعلاةضهنلاىفاورثأنيذلانيزرابلا

يفزيزعلاهللامالكيفزيجوللالوقلايهفةيركفلاهراثأ
.مالسإلائدابمةفرعمىلاماوعلايقارموهلمكيمل‹ريسفتلا

.تادابعلاهقفوةديقعلايف

.نقزيينبهسأرطقسميفيفوتودلودقل

(36):نامیلساجاحلانبيحينبحلاص3

نأدعبو«نقزيينبيفدلودقلبطقلاذيمالتدحأدعي

‹ملعلاوةراجتللسنوتىلاهجتاهذاتسألهانمنمملعلالهن
لئاوألانمربتعيوهويسايسلاويفاقثلاطاشنلايفكراشثيح
.يىنوتلاروتسدلابزحاوسسأنيذلا
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روتسدلابزحرهظأيذلاوه):يندملاقيفوتذاتسألالاق
ايداميبلاعثلاخيشللهتدناسموهسامحوهتياعدبسنوتيف

(سنوتبيفوتايونعمو

شیفطآفسوینبميهاربادمحمنبمیهارباقاحسإوبأد

)1888/1965(

رئازجلايفةينطولاةكرحلايفكراشدقلبطقلاةبلطدحأ

رامعتسالانأالإيبلاعثلازيزعلادبعخيشلاهيخأعمسنوتو

ةنسيفةرهاقلاىلاًاجلف ايقيرفإلاشنعهدعبأدقيسنرفلا

ثارتلايفةليلجابتكققحدقو.جاهنملاةلجمًاشنأو3

.ىرخألاةيمالسإلابهاذملاويضابإلا

(1973)1888 :ناظقيلاوبأدوادنبیسیعنبمیهاربا ه

يفحصلااذهنعلفغننأانلزوجيال‹ةلاجعلاهذهيفو

.بطقلادهعمنمجرخثيذلارئاثلاريدقلا

رامغتسالاتعراقةيمالسإةيبرعدئارجينامثردصأدقل

.ةديعبلاوةبيرقلاهدصاقمتنيبو.يسنرفلا

ىلعيهواهلكاهتقلغأدقةيسنرفلاتاطلسلانأالإ

‹ناتسبلاءرونلا‹«برغملا«بازيم«بازيميداو:يلاوتلا
.ناقرفلا‹ةمألاءساربنلا

ىلاةوعدلاويمالسإلاداهجلااهيفىلجتدقفحصلاهذهنإ

ةلاحلاهذهيفوةيعامتجالاتافالاو.يركفلارجحتلاةبراحم
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ةيلخادلاريزوهردصأيذلايمسرلاصنلادروننأانبنسحي

:ةمالاةديرجعبطوعنمبيسنرفلا

عنممتء1938ويام24خيراتبةيلخادلاريزونمرارقب

(ةمألا)ةديرجلرئازجلايفرثٹنلاوعيزوتلاوعيبللضرعولوادت

٠.(37)رئازجلابعبطتيتلاةيبرعلا
اشابناميلس«هقفلايفةماقتسالاملس:ةيركفلاهراثآنمو

يفيخامثشللريسلاقحلموةيمالسالاتايصخشلايفينورابلا

دعييذلاينورابلااشابناميلسخيشلاورعشناويدو‹خيراتلا

.بطقلاةبلطدحأ

اوقاذأنيذلانييبيللاءامعزلانمدعيبلاطلااذهنإ

راشيوتاونسينامثةدممئازهلاولتمئازهيلاطيإلارامعتسالا

.يمالسالاملاعلايفنانبلابهيلا

:ددریناکو

يننکلويتومنودوي

تومأالمهفنأمغرىلع
تحتةرهاقلاىفاهأشنأىتلاهتلجمةيركفلاهراثآمهأنم

.يمالسإلادسألاناونع

دهعمنماوجرختءاملعةدعكانهنأهيونتلابريدجلاو

حاصلاغيشلويلکبوحنيرعجاساغشسا
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يذلاميهارباضويبخيشللاذاتسأدعييذلايحينبرمعجاحلا

.رئازجلاوبازيميداويفةيحالصإلاةضهنلاءاوللمح

ةلكشماوهجاونيذلامهءالؤهنإلاقينأقحلانمو
ةيراطشنامهافمتزرفأاهنأل«ابلسواباجيإ.ةيبرغلاةراضحلا
ءنيدلا:ةيركفلاةفاقثلاب.قلعتيامءاوس‹ةماعلاةايحلايف

‹ةيداملاةفاقثلاوأكولسلا‹تاداعلا.قالخألاةغللا

.خلا...كونبلا٠ةراجتلا‹داصتقالا

ةيلاكشإلاهذهيفمهرظنةهجواونيبدقءاملعلاءالؤهنإ

نآرقلايفةدوجوملاةيمالسإلاتباوثلاىلعادامتعا.ةيراضحلا

هلحيحصلايلمعلامالسإلانأتنيبذا«ةفيرشلاةنسلاوميركلا

.ايراضحةيناسنإلااياضقلاةجلاعميفيلومثلاعباطلا

انمويىلإلازيالملسملابازيميداونأظحالنانهنمو
‹ةيبرعلاةراضحلاكلتيفليصألايمالسإلاعباطلابزيمتياذه

ةراضحلالكاثمةهجاومىلعةرداقةيمالسإلاةعيرشلانأل

يذلايرظنلامالسإلانملقتنننأطرشب«ارضاحةيناسنإلا

.يكولسلايلمعلامالسإلاىلاهيلإبسنن

زعهللالوقعبتانملحضاولااهلحتدجودقةلداعملافنذإ

نيذلاالإءرسخيفلناسنالانإ‹رصعلاو#4:لجو

اوصاوتوقحلاباوصاوتوتاحلاصلااولمعواونماء

(1/2/3:رصعلا):ربصلاب
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نأاننكميبطقلاذيمالتنعةفطاخلاةحمللاهذهدعب

.يعامتجالاهداهجيهوىرخأةهجاوىلالقتنن

:يعامتجإلاهداهجوبطقلا3

‹ةرورضلابيعامتجاناسنإلانأ«هيفلادجالامم

هلمدقييذلاهعمتجمءانبأنودبشيعينأهنكميال«ةرطفلابو

وأ‹خلا‹نكسملاوسبلملاو«لكأملاك.ةيدامتامدخ
ةيقالخألاوةينيدلاميقلاوةفللاكءةيركفتامدخ

.خلا...ةيفطاعلاو

وُءيطبلاروطتلابزيمتيدق‹عمتجملااذهنكلو

اذهاهشيعييتلاةيراضحلالكاشملاءازإءروطتلاب

.عمتجملا

نإ:لوقننأانبنسحييعامتجالاقلطنملااذهنمو
.ةيناسنإلاةدعاقلاهذهنعذشيالبازيميداو

رشعنماشلانرقلاةيادبيفثيدحلاخيراتلاىلااندعاذإو

دقءايبازيمو‹ايرئازجيمالسإلاملاعلانأدجن.رشععساتلاو

احلاصناکامهمميدقلابثبشتلاو٠يلكدوكرةرتفيفشاع
.احلاطوا

عدبلاوتافارخلابنوملسينيملسملالجحبصأانهنمو
اذإ:لئاقلابذاكلاعوضوملاثيدحلابمهبلغأكسمتو‹ةدسافلا

ةلضعملاهذهنإ.روبقلابأحصأبمكيلعفرومألامكتيعأ
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‹اءزجدعييذلابازيميداوىلعاهرثأسكعنادقةيعامتجالا

ىفكاذنآةدئاسلاةيناسنالاةرهاظلانمًازجتيال

.يمالسالاملاعلا

ةضهنلاىلااقياسناكبازيميداونإفاذهنممغرلابو
اميسالنيلماعلاءالجألاءاملعلاضعبلضفب٠ةيحالصالا

دبعنبزيزعلادبعنبميهاربإنبجاحلانبزيزعلادبعخيشلا
‹م1718ةنسنقزيينبيفءدولوملاينيمثلانيدلاءايض«هللا

.م1808ةنساهيفيفوتملاو

ملسمملاعمظعأدعيينيمثلانيدلازيزعلادبعخيشلانإ
ءافشولينلا:هبتكمهأو٠بدألاو‹مالكلاملعوهسقفلايف

يف«نيدلاملاعموماكحألاضايريفماسبلادرولاو‹ليلعلا

ةعبرأىلعيوثحي.هقفلايفجاتلاباتكو.مالكلاملعا

(38).ءازجأ

‹لهجلاو‹ةراضلاعدبلابراحدقفيعامتجالاهداهجاأ

ةدحولاوءمائولاىلاوعديناكثيحيبهذملابصعتلاو
‹اربثمدجسملاذختافةحيحصلاةيملعلاةفرعملاوةيمالسالا

لاهنتةيهقفلاةلئسألاتسمأو.ةيمالسإلاةيحالصالاةوعدلاهذهل

.يمالسإلاملاعلاورئازجلاوبازيمنم«هيلع

خيشلاذاتسألاجهنمجهندق«هللاهمحربطقلادجناذكهو

.يعامتجإلاهداهجيفينيمثلانيدلاءايضزيزعلادبع
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كلذو.نيهلارمالابسيل٠قيرطلااذهىلالوصولانأديب

مأةطيسب.ءةيعامتجإلا.هتينبتناكامهم«يناسنإعمتجميأنُ

نمولختالف«ةريقفمأةينغءةفقثممأةلهاج.ةدقعم

نيضراعملاوراصنألا

يفهللاهمحربطقلااهيلإاعديتلاةيحالصإلاةوعدلانإ

ضعبىلاارظن.ةيونعموةيدامزجاوحتدجو٠بازيميداو

اذهىلاايلكهجتيادبماعلايأرلانأباورعشنيذلالاجرلا

.ديدجلاملاعلا

ًادبامل‹هيلعءامهدلاةقبطلانوريثي‹اوعرشءالؤهنإف
ىلعةمئاقلاةيحورلاهسوردبسانلاهقفيهللاهمحربطقلا

.ةفيرشلاةنسلاو٠ميركلانآرقلا
ىلاايعاديبهذملابصعتلاويركفلارجحتلارهاظماضفار

رمثملايلمعلاكولسلاوةيقالخألاميقلاوعلاصلالمعلاو«ملعلا

.ىلوألاةجردلايفناميإلاىلعمئاقلا

سجرنمسوفنلارهطدقهللاهمحربطقلادجناذكهو

ةلاصأعم_ىفانتتيتلاةيلابلاديلاقتلاوءيفئاطلاقزمتلاولهجلا

.حيحصلامالسإلا
ىلعدمتعادق«هللاهمحربطقلاناذهىلعادامتعاو

ىلعةمئاقلاهتوعديف٥هرطسيذلاغميركلالوسرلاجهنم

.ءيشلکلبقحيحصلاناميإلا
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‹مالسإلادئاقعخيسرتيفليصألاساسألاوهنذإناميإلاف

.حراوجلابالمعوابلقءاقلطماميلستاهبميلستلاو
تناك.ملسملاةايحيفةحيحصلاةديقعلاهذهترقتسااذإو

لمجتثيحب‹يقالخألالمعلاولوقلايفةوجرملاةرمثلا
اذهلديحولاقلاخلاوههللانأب.امزاجاداقتعادقتعيناسنإلا

نسحأوهردقف«هدنعنمءيشلكنأوهيفامو«نوكلا
ءهللاالإهلإالنأبملسنودهشنيوقلاناميإلااذهبهريدقت

.نيملاعلاىلعقحهبءاجامنأوءهللالوسرادمحمنأو
ناك.هللاهمحر بطقلانأدجن.اذهىلعاسيسأتو

ةليصألاةحيحصلاةيمالسإلاةيبرتلاهذهىلعزيكرتلالكزكري
‹ةيقالخألاوةينيدلا:ةيقيقحلاهداعبأءمالسإلاتطعأيتلا

.ةيداصتقالاو٠ةيعامتجالاو

نم.بطقلانكمت٠ليصألاىمالسإلاروظنملااذهنمو

طامنألابلقبكلذوهعمتجميفةدئاسلاميهافملارييغت

.حيحصلاناميإلاعمىفانتتيتلاكاذنآةدئاسلاةينيدلا

سوفنلاوءةلاضلاعدبلاراصنأعرشةديدجلاةوعدلاهذهب

هداهجيفهنوقياضيداسفلاولهجلالهأوةدساحلا

‹ءوسلاةرئادنأرعشف«اراهنواليل‹هحالصإيفهنوزفتسيو

‹اهدهميفةيحالصإلاهتضهنمقعتومطحتنأاهاوقلكبىعست
مالسف):نيينامعلاهناوخإىلااهثعبةلاسريفكلذنيبامك

ةماهفلاخيشلاوريرضلاديمحنبهللادبعملاعلاخيشلاىلع
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.فسويجاحلانبدمحأهبتاكنميثراحلاحلاصنبىسيع

الإكلذامورخأتلاضعبباوجلاريخأتيفيخأايينرذعا

(39(ىدلبلهأوىراصنلانميلعماظعلاوهأل

رهاوظلانمدعيءيعامتجالاويركفلاعارصلااذهنإ

ىلاميدقلاذنمءةيرشبلاتاعمتجملالكدوستيتلاةيناسنإلا

ءاملعلاوءايبنألاةلاسرتسمألعارصلااذهالوو‹اذهانموي

.لاملاوسفنلاباهيفةيحضتالوداهجأل‹لمعلاوغيلبتلا.ةلهس

قحلانيبعارصلانمولختنلوالةيرثبلاتاعمتجملاف

.ديدجلاوميدقلانيبو‹رثلاوريخلانيبو‹لطابلاو
هذهىلعدهاشءاملعلاوءامظعلاخيراتنإ

.ةيخيراتلاةقيقحللا

سانلاهللاعافدالولو+:لجوزعهللالوقاعملمأتنلو

ىلعلضفوذهللانكلوضرألاتدسفلضعببمهضعب
.(ةرقبلا/251)#4نيملاعلا

هللاانبراولوقينأالإقحريغبمهرايدنماوجرخأ

عيبوعماوصتمدهلضعببمهضعبساتلاهللاعافدالولو

نمهللانرصنيلواريثكهللامسااهيفركذيدجاسموتاولصو

(جحلا/40)يوقلهللانإهرصني
.هللاهمحرشيفطأخيشلانإفءيخيراتلاراسملااذهيفو

ىمالسالاجهنملاانيبمتاونسةدعيعامتجالاحافكلاصاخدق

رمتساداهجلااذهو‹ملاعلاورئازجلاوبازيميداو:يفءحيحصلا
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تاداعلاروذجعلقتنأ.ةلوهسلانمسيلولاوطتاونسةدع

.تاعامجوادارفأعمتجملاكولسيفةلصأتملاةئيسلا

نمهللاهمحربطقلانكمتتيمتسملاداهجلااذهدعبو

.ةبازعلاسيئرحبصأونقزيينبدجسمةخيشممامزذخأ
بازميداويفهقالخأنسحو‹هملعةرازغبمصخلافرتعاو

.يمالسإلاملاعلاو
نأل‹«دحاونآيفةليسووةياغدجسملابطقلاذختاو

ةينيدلاهفادهأثيحنممالسإلاةيلومشمجتدجسملاةلاسر

.ةيعامتجالاوةيقالخألاوةيوبرتلاو
ويأهذيملتهيفلاقامبدهشتسننأانهلضفألانمو

يفهتايحمايَلَنَق):هحافكازربم«شيفطأميهارباقاحسإ

نعيهنلاوفورعملابرمألاوداشرالاوحصتنلابنيدلاةيامح

نمبريدج«ةوقلانمهيتوأاملكبملعلاةمدخيفو.ركتملا
يفةيملعةديدجةضهنؤةميظعةيركفةايحدجوينألىعسي

نأةزعلاوةداعسلايفلمعلاحوراهيفثعبيوةمألا

صالخإوقدصبكلذىلاعفبتيوهاوقلذي

(40)(ةرباثموتابثو

:يسنرفلارامعتساللهتبراحموبطقلاع

ةمالعلااهكرتىتلاةيركفلاراثآلاميركلائراقلالمأتاذإ

هفادهأىفاليصأايمالسإهبتكامنأكردي٠شيفطأخيشلا
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اذهنأو#.يلمعلامالسإلاوهدحوألاقيرطلانأوةيوبرتلا

مكبقرفتفلبسلااوعبتتالوهوعبتافاميقتسميطارص

(ماعنألا/153)4هلیبسنع

نإ:تباثنيقيلكبلوقننأاننكمي«اذهىلعادامتعاو
صوصتنلالالخنمرامعتسالاىلارظندقهللاهمحربطقلا

يفقمعتلاومهفلانمريثكىلاجاتحتاليتلاةحضاولاةيعرشلا

.اهرهوجكاردإ

رهاظمنمرهظمالإوهامراسمعتسالانأىري

.رفكلاوكرشلا

ةيداصتقالافورظلاتناكامهمهتبراحمبجيانهنمو

‹ةماعلاهتيلوشيفًازجتيالهلكرامعتسالانألةيعامتجالاو

.ایعامتجاوايندوایسایس

رامعتسالانأ٠هركفبقاثبكردينأعاطتسااذكهو

ةفداهلاةيحيسملاةديقعلارهاظمنمرهظمالإوهاميداصتقالا

.يمالسإلانيدلاءاوتحاىلا

الودوهيلاكعىضرتنلوإ:لجوزعهللالقيملأ
(ةرقبلا/120)+مهتلمعبتتىتحىراصنلا

ىراصنلاودوهيلااوذختتالاونماءنيذلااهيأايج

مهنمهنإفمكنممهلوتينموضعبءايلوأمهضعبءايلوأ
(ةذئاملا/51)4نيملاظلاموقلايدهيالهللانإ
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نرقلاةيادبيفيمالسالاركفلامالعأنأركذلابريدجلاو
نيمقیل۱۱اومقنادقرشع7

يفاننأىوعدبرامعتسالايفديريمىقد
نمجرخنيكلايركفوايدامةيبرفلاةراضحلاهذهىلاةجاح
.فلختلاةاطو

نيدىفةيحيسملاومالسإلاجمدينألواحهاجتالااذهنإ

.ةيئاهبلاوةينايداقلاكدحاو

نأنيبو٠يبرغلارامعتسالاضفردقفيناثلامقلااما

.اذهنودبو.اهيأإدوعننأدبالفهلوصأوهتباوثهلالإ

.ةيساسألاهتيوهدقفيسملسملانإف

لخادتولماكتةقالعكانهنأحضوننأديفملانملعلو
ريراقتلادحأيفءاجدقل‹يركفلاويداصتقالارامعتسالانيب

زكرملاعضي):يليامجدربمكةعماجةذتاسأىلاةبونملا
نملمعلابكلذو‹ةلودلاوكلملاحلاصمةمدخهينيعبصن

دودحعيسوتو.ةيقرثلاراطقألاعمانتراجتراهدزالجأ

نيبيحيسملانيدلايدهرشنو٠.بسانملاتقولايفةسينكلا

(41)(ةلاهجلاتاملظيفنوطبختينولازيالنيذلاكئلوأ

رهاظمنمرهظمالإوهامرامعتسالانأدجناذكهو

دحأدعييذلا_تجرروداولقيملأ‹ةيحيسملاةسينكلا

جيسنمالسإلانإ):يلياممالسإلايفةيبوروألاةضهنلاناكرأ
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31
۰

عرصلاباباصمناكلوسرلانأوةيحيسمرداصمنمیقتسمهوشم

(42)(ةأرملاةيعويشوفيسلادحبرشتنامالسإلانأو

بطقلاىلارظنننأاننكمي٠ىحنملااذهلالخيفو

نأءانلنيبذإ٠ةصلاخلاةيمالسالاةيوازلانمهللاهمحر

يمالسإلاملاعلاامأةرفاكلاةكرتشملاةمألالثميرامعتسالا

.ةملسملاةمألالثميوهف

هللاهمحرلوقي‹كرشرادرامعتسالانطونأیریاذهلو

وأرذعالباهنيطوتونوكسلاواهيلرفسلانعيهنمثنمو)

‹هملعينممماكحألاكلتهسفنىلعبجويالئل)(ةسامةجاح

راداهنوكلبقانطوهلتناكنمالإهيفرذعالفاهنيطوتامأ
ىلعءاقبلاهلفءاهريغيفوأ«اهيفوهواهولخدكرش
ناكنإنكل.هلرذعكلذلبقهلانطواهنوكنإفاهناطيتسا
اهنيطوتىلعءاقبلاهللحيالفمهلمهلوخدلاحاهريغيف

(43)(.ءاقبلازاوجيريغقلطأورادهيفهَلناكنإالإيدنع
ملسملانيبةماتةعيطقكانهنوكتنأهللاهمحرىريو

:هللاهبمحرلوقي:هسابلوهتفاقثكهكولسديلقتيفكرشملاو
ىلعهراصتقاورحوحنلمهسابلزاوجبيتفينممبجعتمانأ)
:يفكلذلعفنإوطقفةهاركلااهنإوماهيإلاعمطقفةهاركلا

رذعلامهلنيبيهنأعمهيلإنكسينموأهتصاخوأطقفهراد

هللابنونمؤياموقدجتال:لجوزعهللالاق
¢هلوسروهللاداحنمنوداويرخألامويلاو
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البولومهدوباستكاوُمهترهاظمومهتالاوممهتداومو

هلمهعفنلعبطلابناكنإالإمارحاقلطممهبحلبةرهاظم

(44)(هلاوزجلاعيلف

مهيفاهبجويونيرفاكلاةءاربىلعهللاهمحربطقلادكؤيو

نمكرشاو.الامجإنيرفاكلاةءارببجت)هللاهمحرلوقيذإ

نمةلمجصخوُ(45)(مھلکمهالوتوُمهلكسانلانمربت

(اهتءاربواةلمجلاةيالو

موهفملعجننأاننكميةحضاولاصوصنلاهذهنماقالطناو

ينيدلاعباطلاىلعتدمتعادق‹شيفطامامإلادنعةمواقملا

ةيساسألاهرصانعنيبلصفلازيجياليمالسإلانيدلاف.يلومثلا
ةعورثملاةحضاولاةيساسألاهتباوثدحأدعييذلاداهجلااميسال

.اعرش

اوقتااونماءنيذلااهيأي:لجوزعهللالوقربدتنلو

مكلعلهليبسيفاودهاجوةليسولاهيلإاوغتباوهللا
(ةدئاملا/35)4نوحلمت

لکبضراعدقهنأهدجنيمالسالاقلطنملااذهلالخنمو

‹بازيميداوواسنرفنيب‹م1853ةنسةعقوملاةيقافتإلاةوق

ءبازيميداولةينيدلاةيلخادلارومألاىلعتظفاحيتلاو
.ةتقؤمةيسايسةبعلالإيهامةيقافتالاهذهربتعاو

مويلايفةزانجنينامثعييشتنإ):هللاهمحرلوقيناكو

تعضواسنرفنأيعمقرطينأنميلِإبحأنقزيينبنم
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يففورعمناكم(تفضت).(*)نمدحاورجحىلعاهمدق

.نقزيينبيأ(ةنيدملا
مويةيادرغيفةيسنرفلاةيرامعتسالاتاوقلاتلخداملو

ىلعليلداذهو‹ضبقلاهيلعتقلأ«م1882ربمسيد1

.اهدضيروثلاهطاشن

ةضراعملاةهبجلثميناكشيفطأخيثلانإفلاحةيأىلعو

عملماعتلامدعىلاوعديناكثيحب«اسنرفىلعةبلصلا
يفيظولالاجملايفناكءاوسناديملكيفيسنرفلادوجولا
.يركسعلاوأيعارزلاوأيراجتلاوأيعانصلاوأ

ةيلعفلاةعطاقملاهذهتقبطول:لوقننأانبردجيانهو
يتلاناطوألانمرامعتسالابحسنيفوس«يمالسإلاملاعلايف

سالفإلابباصتسةيركفلاوةيداصتقالاهتاسسؤمنأل«اهلتحا

.كلذيفةلاحمالعيرسلا

نأىري«زازتعايأمالسالابزتعيهللاهمحربطقلاناكو
ادقونأءكلذىلعليلدريخوهيلعىلعيالوولعيمالسإلا
دفولااذهنمضناكوءاهيفسردييتلارادلايفهرازايسنرف

نييسنرفلاةالولاةعومجمورئازجلايف«ماعلايركسعلادئاقلا

اوفقوةظحلدعبواسلاجهودجوهيلعاولخداملو٠ةسواسقلاو

جردلاىلابطقلادعص٠ةظحللاكلتدعبو«دحاوفصيف

اذامل:الئاقبطقلالارنجلالأسانهو«هيفسلجفثلاثلا

الو‹وعيمالسإلا:هللاف؟انعاديعبوايلاعتسلج

96.هيلعىلعي



طيسبفرصتهنأبسانلاضعبلودبيدقكولسلااذهنإ
.ةيسايسلاةسايكلانعمنيال٠.جذاس

مالسالابزازتعالانعمني٠يكذفرصتهنإ:لوقننكلو

.ةيرامعتسالاتيغاوطلامامأناهينأبجياليذلاهفرشو

هيلإتدهادقةيسنرفلاةموكحلانأىلاريشن.اذهءوضىلعو

٠ملاعلايفكاذنآفورعملاءاملازغللحاملايملعاماسو

.هسونربلفسأيفهعضوف
اهجعنيفةينامثعلاةفالخلانمهلةادهملاةيمالسإلاةمسوألااما

ةيسنرفلاةمألانإ:هلوقببيجيكلذنعلأسياملوهردصيف

نأديرأنلوديرأالورانلانملفسألاكردلايفيهفةكرشم

نإ#:لجوزعهللالوقيفقدصالإو4اقفاشمنوكأ

مهلدجتنلورانلانملفسألاكردلايفنيقفانملا
(ءاسنلا/145)‡اريصت

يذلاتباثلاهناميإىلعيوقليلد٠ىبألاكولسلااذهنإ

ملاعلايفنيدوجوملاهبانذأورامعتسالابديدنتلاىلاامئادهاعد

ىوقألاوىلعألاوهمالسإلانأليمالسالا
اهلسريناكيتلاةيرانلاهلئاسرىلاكلذكريشننأبجيو

يلاولاىلااهلسرأيتلاةلاسرلااميسال‹ةيسنرفلاةموكحلاىلا

اهيفاجتحم«ريبكلاعماجلامدهينأدارآامل«ماعلايسنرفلا

.ةيمارجإلاهلامعأىلع
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دحأديبسيرابيفنييسنرفلاءارزولادحألتقاملو
ول):اهيفالئاقةيسنرفلاةموكحلاىلاةلاسرثعب.رارحألا
مكنكلو.مكتماركناصو.مكتعسهللاظفحل.انيفمتلدع

راصف.مكنمهللامقتناف.مهيلعنوربجتتونيملسملانوملظت

(*7)(عراوشلايفبالكلاكنولتقيمكؤارزو
ةمكاحملاىلاهمدقتوبطقلافقوتنأتلواحاسنرفنإ

نأنمافوخكلذنعتلدعاهنكلو اهدضيأرلاةراثإةمهتب

.اهدضماعلايأرلاريثت

اسنرفةماركمغرينأعاطتساادحاواملاعنإلاقييلاتلابو
.ملاعلاءازبارتلاىف

ةجحلاىلعدمتعاشيفطأخيشلانأمدقتاممانلنيبتي

تناكامهمهتعراصمويسنرفلارامعتسالاءارآدينفتيفةعطاقلا

.ةيعامتجالاوةيسايسلافورظلا

قيبطتومالسالاةواقنىلعصرحلاديدشهللاهمحرناكو

ةدجوىلاامئادوعديوهو‹هلكيمالسالاملاعلايف.هناکرآ

.ةيفخلاهتارماؤمورامعتسالاءازإادحاوافصاوفقيلنيملسملا

:هللاهمحرشيفطأميهارباقاحسإوبأهذيملتهنعلوقي

نطولافرشنعدوذلاليبسيفهتتامتساةليلجلاهلامعأنمو)

بارحلاةوقبال‹ءه1299ةنسةيوسنرفلاةلمحلالوخددنع

تاجاجتحاةدعهلتيأردقلو٠قحلاوةجحلاةوقبنكلوطقف
فسعتلانمبكتريامدضةيسنرفلاةموكحلاءاسؤرىلا
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ىلعديذشصرحهلويرئازجلارطقلابنيملسملاعمفيحلاو
حلاصلافلسلاريسىلعةظفاحملاونيدلارئاعشةماقإ

(48)(ةيمألاةمواقمو

ركفلانمىرخأةيوازجلاعننأانبنسحياذهدعبو
مالعألاىلااهثعبيناكيتلالئاسرلايفلشمتملايشيفطلا

نألاانيلعو‹زاجحلاونامعورئازجلايفنيملسملانينطاوملاو

.لئاسرلاهذهضعبىلاريشننأ

:بطقلالئاسر5

همحربطقلاةمالعلادنعلئاسرلاعوضومجلاعننألبق
ماقملايفموقتبطقلاةرهشنأئراقلاركذننأبجي٠هللا

.يضابإلاركفلامالعأءاهقفنمهيقفهنأىلعلوألا

لئاسرلاةعيبطكردننأاننكميءروظنملااذهلالخنم
هقفلالاجميفاميسال«هللاهمحربطقلااهبتكيناكيتلا

كولسىلعًارطتيتلالكاشملاةرورضلابسكعييذلايمالسإلا
.يمالسإلاانملاعيفتاعمتجملاودارفألا

اهلهانميفةعونتميهو«ادجةريثكبطقلالئاسرنإ

جلاعت:ةيهقفلئاسروةيناوخإلئاسركانه‹اهنيماضمو

.خلا..ةيعامتجالاعاضوألاوتالماعملاوتادابعلاوديحوتلا

رمألااذهواهبتكيتلالئاسرلالكروننألايخلانمو
.لئاسرلاكلتيفةضيفتسموةلماكةساردبلطتي
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٠.طقفلئاسرلاضعبىلعرصقأسينإف.اذهنممعرلابو
.ميركلائراقلامامأةحضاوةيؤرلانوكتل

ةباتكبطقلاهيفادبيذلاينمزلالماعلاىلاةبسنلابامأ

دعبةينامزلاةرتفلاكلتنوكتنأادجيعيبطلانمفلئاسرلا

رادصإيفةيفاكلاةردقلاهسفنيفقثوامل٠ةنسنيرشع
.ةعيرشلايفهقفتلابلطتتةلأسملاهذهنألىوتفلا

ضارعتسالادروننأاننكميالراسلااذنهيفو

ىلعدمتعننأاننكمينكلو«لئاسرلاكلتل٠يخيراتلا

.اهنوضموةيناكملاةيوازلا

دعبو٠طقفلئاسرعبرأوأثالثذخأنساذهءوضيفو

اهتوضمواهلكشىلعءاوضألاطيلستاننكميلئاسرلاهذهميدقت
ءاشنإناكمإلاردقيعوضوملادقنلاىلعكلذيفنيدمتعم

.هللا

:ىلوألاةلاسرلا
دشارملاسلاردصلايذملاعلاخيشلاىلعمالسف.....دعبام

يدنعيهفةجحلاامأ:الئاقشيفطأدمحمأهبتاكنمزيزعنبا

اموهسفنلنأ.هلقعبملعيهنإف.هملعبقليملنمل.لقعلا
نمكلذوحنورجشولبجورحبوءامسوضرأنمهدهاشي
الءىثلاناف.عئاصبالانوكتالوهعنصاهنأل.اعناصماسجألا
رخأتمهنأمزلالإو.لمعيالمودعملاو.مودعموهوهسفنقلخي
يفلوعفملعافلهاجملاعرداقزجاعمودعمدوجوممدقتم
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ليقنإو..تاقصلارثا'اذكو.ةدحاوةهجنمدحأوتفو

هقلاخلنوكينأمزلثداوحلاوهو٠هسنجنمهلبقءيشهقلخ
اعتاصهلنأدبالف.لاحمامهالكوروديوألسلستيف٠قلاخ
الهللاوهوناكمإالوأدوجوهلسنجالوةعنصسيل.اميدق

داسفالو.داسفبجومددعتلاو.ددعتلامدعلصألاووهالإهلإ

املهمدخينأىلاهلقعبجاتحيفانسحمابرهلنأكردأدقف
ىلاجرخينأهلقعهمزليفهيلإنسحأنمبحسفنلايفعبط
راسوموصلاوةالصلا:رمألايفوهو.هبمدخيامهملعينم

ريبختنآويلبقنملدجويالورصتخميدنعاذهو٠عورفلا

هللابالإةوقالولوحالوبتكلايفانموقوانباحصأبهذمب
...ميظعلايلعلا

رقأو:برغملالهأنمةراوزلهألهباوجيفهنعهللايضر

لسرلاوبتكلاولقعلابةمئاقهللاةجحنأةراوزلهأانناوخإ

بحاصلوقيوهفلكشموهوعملاطرتشيالولوقنامك

انءاجدقىلب#:رانلايفورشحملايفةرتفلالهأوةريزجلا
يفالإمتنأنإءيشنملزنامانلقوانبذكفريذن

نمرارقإلايفاممةيالاهذهوحنو(كلملا:9)+لالض

عابتامدعبمهباتكيفامم:اهوحنومهتءاجلسرلانأبرافكلا
اوعمىيملمهومتبذكولسرلامهتعمسمهللاقيليف٠لسرلا
نکل.ةدعاسنبسقكريذننامزلكيفنوكيدقولسرلا

كلذلو.هلصيملنميفانمالكو.مهلكهرصعلهألصيسيل
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هنألىلاعتهللاةفرعممدعىلعذخاؤيعامسهلصيملنمتلق

ضرالاوءامىلاو٠هتاذدوجوةدهاشمبديحوتلاةجحهتلصودق

اذإلاقيدقولاوحألاولابجلاوتابنلاورطملاوباحلاو

البلعفالوعناصالبةعنصالوعنصلالئالدبديحوتلابجو

هلقعهيلعبجوأهسفندجويالءيثلاومعنمالبةمعنالولعاف

ملنمىقبيف٠هبهركشيامملعيلجرخيف.معنملاعناصللاركش

الف.عرشلاليصافتىلالصيالف٠.كلذىلاجورخلاجي

بجاويدعمعنملاركشو٠قاطيامبفيلكتالذإاهبفلكي

(2728:ص1٠ج:بركلافشك)(لقعلاب

:ىلوألاةلاسرلاليلحت
يضابإلاركفلامالعأنيبةيخيراتةقيثودعتةلاسرلاهذهنإ

ةينيدلااياضقلانوجلاعيونوحرطيذإ٠نييرئازجلاونيينامعلا

.اهيفةيضابإلاةيؤرلاومالسإلاءوضىلعةيعامتجالاو
ملاسلاملاعلاخيشلاهيخأىلابطقلاةماعلاةلاسرلاهجودقل

.زیزعنبدشار

يفنكلودمحموهبطقلامسانأدجنةظحالملابريدجلاو
ةرهاظلاهذهو.فلألاةفاضإبدمحأهيلعقلطيتالاحلاضعب

یفط-اهلوقك-ةيرئازجلاةيضابإلاتالئاعلايفةرثكبةدوجوم

.دمحانمالدبدمحابویفطصمنمالدب
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لوسرلاءامسأةمظعوةيسدقىلاانرظنيفدوعتهذهةلعلاو

مهلاعفناةلاحيفسانلالبقنمهمساناهيالىتحعدمحم

.مهئانبأءامسألامتشوابس

اذكهةزمهلابهمساةباتكنعهللاهمحربطقلالئسدقل

لصألاىلعميملامضبدمحميمسياضعبنأب):باجأفدمحمأ
ببسو‹زمهلاقحتسافميملاناكسإييمسيضعبو«هبرومأملا

لاقيف‹نعليودمحمهمسانمحيبقتنعهيهندمحمأىلارييغتلا

لبريبءيبنلاالنيدمحملانمالجرديريءادمحمهللانع

قحتساوريغاذإبفكلذوحنوأاذهوأنالفدلوهللانمللوقي
ءيبنلامساةفلاخملكلذزاجمتشلا

ةيمالكلاةلكشملاسكعتاهنأظحالن.ةلاسرلاىلااندعاذإو

ةلاسرباقلطمغمسيمليذلاغلابلاناسنإلانأبةلئاقلاةفورعملا

اقلاخدوجولااذهلنأكاردإلهيلعةجحلقعلادعيله«لسرلا
؟الما

ملعخبيراتيفلقعلاوعملاةلأسمبفرعتةلأسملاهذه

.ةيمالسإلاةيمالكلاسرادملادنعمالكلا
ءةمعنلاركشنأىرتةلزتعملانافروظنملااذهيفو

دورولبق.القعبجاو‹هبناميإلامث٠ءلجوزعهللاكاردإو

.هلقعمإمأالوؤسمناسنإلانوكييلاتلابو.عملا
تابجاولانأىرتيهف.ةيرعشألاةسردملاىلاةبسنلابامأ

الوهنسحتسيالوائيشبجوياللقعلاف.ةيعمساهلك



عمىلابلصحتدقفلقعلابلجوزعهللاةفرعمفاو

.بجوتوضرفتف

هتفرعمبجي٠لجوزعهللانأىرتيهفةيضابإلاامأ
(50).ةيعمسةجحنودبالقعهكارداو

اذهجهندقهللاهمحر-بطقلاناف.اذهءوضىلعو|

يلقعأاناهربلاىلعدمتعاثيح.هذههتلاسريفجينملا

اذهولجوزعهللادوجوىلع٠هبلدتسايذلاصلاخلا

يفهللاةمظعهيفىرنيذلانوكلاماظنيفىلجتيلالدتسالا
ناسنإلاوتابنلاولابجلاورحبلاوضرألاوءاملايف٠ءيشلك
قلخدقاعناصكانهنأبملسنانلعجتتاقولخملاهذهلكهتاذ

ملسناذكهو«ءيشلكيفنيدقتلانسحأهردقونوكلااذه

نكميالو‹اهسفنءاقلتنمثدحتملتانئاكلاهذهنابةهادب

‹ةياهنالامىلالسلستلاىسأالإوةفداصملاةديلونوكتنأ
ةفداصملاضفرتيتلاةيملعلانئارقلاولقعلاعمضقانتياذهو

نأيأعناصلادوجوبملسننأنذإيرورضلانمف:دوجولايف

هباتكيفانقلاخلقيملأملاعلااذهقلخيذلاوهلجوزعهللا

وهالإهلإالءيشلكقلاخمكبرهللاكلذ#:ميركلا
ېرفاغ/62)+نوكفوتىف

هلالدتسايفدمتعاهللاهمحربطقلانُاكردن‹انهنمو

٠ملاعلااذهماظنىلعهتردقكاردإوةفرعموهللادوجوىلع

نودبةعانصالوعنصلاراثابديحوتلابجويلقعلانأجتنتساو
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ةلاسربالإكردتالفايكولسو.ةدابععرشلاليصافتامأ.عناص

هللانممهيلعةلزنملابتكلايفكلذاونيبنيذلالسرلا

.لجوزع

هناحبسهللانعةيؤرلايفنيف:ةيناثلاةلاسرلا

.یلاعتو

ىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامب:هنعهللايضرلاق

هبتاكنممالسف.ءدعباما‹ملسوهبحصوهلاودمحمانديس

فسويجاحلانبدمحمأنم1316ماعنمةجحلاىذطسوأل
ءنألاىلاملحلاغلبنيحنمئربتملايضابإلايبهولايبرغملا

ءاهنمهزنملاللملارئاسنممالسإلاريغةنايدنمتامملاىلاو

يفقداصلالماعلاملاعلاهللايفانناوخإىلعاهنعدعابتملا

امبادجتحرف...ملاسنبدمحمنبملاسايندلاونيدلاةوخإ

ايندلايفهللاكحرفأءكحارفأوكرورسدروكنمينلصو

ناتهباهنإف«ةيؤرلابلئاقلاىلاةبسنلابيبلققاضو‹ةرخالاو
كلعج«ميلسبلقبةيبهولاةيضابإلاةنايدىلعهللاانتامأميظع

؟هبلقوهنيعبيرابلاةيؤرملسميعديفيك.انايإوهللا

ىلاعتهلوقلفانمهروصتوهريوصتتبثتهبلقبولوهتيؤرف

€ىروشلا/11)وهوءيشهلثمكسيل#

اذهنأعمهنعةدئازلجوزعهللاتافصلقاعلوقيفيكو

لمعلابهبامنأىفخيالو«هبلعفيامىلاجايتحالابجوي
.لماعلاريغ
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ارصانومهيلعادريسلدنألاوهو(51)يبرعلانبالاق

(52).هريغالوهيهوةيتاذهللاتافصنإ«انتنايدل

:ةلاسرلاليلحت

دعت‹ميركلائراقلااهيأكلاهمدقنيتلاةرقفلاهذهنإ
ةهجوملاتاحفصعبرأىلعةيوتحملاةلماكلاةلاسرلانماءزج

.ينامعلاملاسنبدمحمنبملاسملاعلاىلابطقلانم

٠بطقلااهلهتسادق.ةلاسرلاهذهنأظحالن«انهنمو

امئادتعمجيتلاةصلاخلاةبحملارصاوأنعةربعم.ةيوق.ةفطاعب

لقتني.ةرصتخملاةمدقملاهذهدعبو‹نيينامعلامالعأببطقلا

يفهيأربلدتسيو«لجوزعهللاةيؤربنيلئاقلاادقانبطقلا
.ةيلقعوةيلقنةلدأبةلأسملاهذه

همحربطقلانأايلجانلودبي«ةلاسرلاهذهلالخنمو

‹ةيمالكلاةيضقلاهذهيفةيضابإلاةهجونععفاددق«هللا

الإوةرخآلاوايندلايفةليحتسمهللاةيؤرنأنوريةيضابإلاف
هللاو«امجم«اريبكاولعكلذنعىلاعتولجوزعللاحبصأ

عيمسلاوهوءيشهلثمكسيل»:لوقي

(11:ىروشلا)

ىلقنلاداهشتسالاىلعتدمتعاةلاسرلانإفلاحيأىلعو
|.ةيلقعلانيهاربلاىلعكلذكوحضاولا
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هللاتافصنأىرتةيضابإلاةسردملانافكلذنعالضفو

تافصىلاةجاحيفلجوزعهللاحبصأالإو.هتاذنيعيه

.قلطملاهاامكوهللاةينادحوعمىفانتياذهو.هيفةثدحم

:نيدلارونةمالعلالوقي

هتايأتلداذبهريغالهتاذيههتاذلهتافص

ملعنهتمسيلوهلولحمزلياللهيفنكتملذا
ىلاعتهلوقيفةرعاشألااهبجتحتيتلاةيآلاىلاةبسنلابامأ

(ةمايقلا23)22 +ةرظاناهبرىلاةرضانذنمويهوجون

بجييتلاتاهباشتملاتايآلانمدعتةميركلاةيآلاهذهنإف

دعتوءيشلكلبقركفلايهةفللانالانيلقعو7لوؤتنأ

ارسأمهفيفزاجملاىلعةمئاقةيبرعلاةفللانإمث«هءاعو

الاسةدقافءةدماجةغلتحبصأالإو.اهتغالبوةفللا

راظتناوةمحرلاوءاجرلااهبدصقيةقباسلاةيالانإ.اهيناعمو

الو‹نيملاعلابرايهللاءاشنإءهتنجيفانلاخدإلهللاةمحر

انيعهلكهجولاحبصأالإونيعلابايسحهللاةيؤراهبدصقي
.ميلسلاقطنملاعمىفانتياذهوهبیرن

لوقيهانلقاممعدترفتىرخأةيآكانهنأاذهىلافضأ

وهوراصبالاكرديوهوراصبالاهكردتال#لجوزعهللا
(ماعنألا/#103چريبخلافيطللا

مالعأةدعدجن.ةيلقعلاوةيلقنلاةلدألاهذهنماقالطنإ

ايندلايفلجوزعهللاةيؤريفنىلعاونهربدقةيضابإ
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تركذيتلاهوجولانأملعاهللاهمحر-ىنالجراولالوقي

ء‹رانظتنالا:اذهيفهللادارأيذلاو.ةحيحصرظنلاىف

هناحبسيرابلاتاذىلارظنلاةلاحتسالنادبألااهبدارأهوجولاو
ءناهربلاوليلدلا)(كلذنعىللاعت.هقلخبههيبشتباجيابالا

(79:ص1ج

ةلاسميفبطقلاةيؤرلثمتةلاسرلاهذهنإ:لوقناريخأو

مالعأدحأدعيو.ايندلاوةرخألايفلجوزعهللاةيؤر

هركفرولبنسواهلوصأنععفاديذلا,ةثيدحلاةيضابإلاةسردملا
-هللاءاشنإ مداقلالصفلايفرثكأ

:ناخدلاميرحتىف:ةثلاثلاةلاسرلا

:هرسهللاسدقلاق.مامالاباوجنم

مالسلاوةالصلاو٠هدحوهللدمحلا.ميحرلانمحرلاهللامب

:دعبامأ.هلآوهبحصوهلوسرىلع

ملعا:الئاقدشارخيشلاىلاشيفطأدمحماهبتاكنممالسف

لوسرنعهدنسميفدمحاثيدحناخدلاميرحتيفةجحلانأ

لكأثيدحو‹رتفمناخدلاو؛مارحرتفملكنأرعهللا

٠بسنأهنأو٠(5*)انقلخهتماتنأعمهلكأمرحاذإهنإفبارتلا

اهنميتلاراتلابهترارحعم4ناخدلابرشمرحينأیلوالاف

لكأنعيهنلانممهفنانناعم.هنمهللابذايعلا٠سيلبإقلخ

هوحنوعذجك.اماعطنوكيالاملكلكأنعيهنلابارتلا
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هپسابالقءاودوةعقنمهيفتناکورضيالامامإورضيامم

انمعطيملهللانإ»:راحلاماعطلايفريبهلوقوءاودك

الوراثلابراحهنأعمدشأناخدلاورانلاكراحلاماعطلاف«راثلا

.هنععهيهنوعنملابقحأوهو.هيفماعط
هقرافاذإ.هداتعانملقعریغيهنأو.اهلثمةوارطناخدلاو

البناسنإلاو‹ناسنإلايفاملضفأوهومارحلقعلاريغيامو

ىهندقو«ةدعملاونوللاونانسألاريغيهنأولطعتملطابلقع
كلذوحنو«بجاوحلاونانسألارييغتنعهمهللالوسر

ىلامكيديأب.اوقلتالووىلاعتهلوقو
)55/ةرقبلا:195(.١:ةكلهتلا

:هثلاثلاةلاسرلاليلحت

يتلاةريطخلاةيعامتجالاتافألانمدعت.نيخدتلاةرهاظنإ

سداسلانرقلاةيادبيفيمالسإلاملاعلايفترهظ

.يداليملارشع

يفترهظاهنأاهدجن.ةرهاظلاهذهخيراتىلااندعاذإو

ةنسابوروأىلاتلقتنااهدعبو«ةينيتاللااکیرمأبابوك

.نيبوروألاةراحبلاديب«م7

٠م1580ةنسيفالإاهفرعيملف.يمالسإلاملاعلاامأو

يسنرفلارامعتسإلادوجوعمالإاهفرعيملبازيميداولعلو

.هلتحاامل.م1882ةنسكلذو
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تلعجةريطخلاةيعامتجالاةفالاهذهنإف٠لاحيأىلعو

نيخدتلاىريمىق٠«نيمسقىلامسقنيءيمالسإلاملاعلا

امارحنيخدتلایریرخآمقو.اهوركم

ارضمهتدجواملنيخدتلاميرحتىلاةقباتسدعتةيضابإلاف

يتلاةلاسرلانإف.اذهىلعادامتعاوءعمتجُلاولاملاوةحصلاب
ادامتعااهمرحدقبطقلاةمالعلانأءالجلكب,انلنيبت«انمامأ

:ةيلاتلاةيلقعلاوةيعرثلاةلدألاىلع

مرحيوتابيطلامهللحيو#:لجوزعهللالوقك1
(فارعالا:157)+ثّئابخلامهيلع

نم» ملعأهللاوهبدصقيمارحبارتلالكأثيدحلا2

٠يناربطلاهاور(هسفنلتقىلعناعأامنأكف٠نيطلالكأ

.هریبکيفناملسنع

درويتلارمخلاىلعاسايقنيخدتلاميرحتىلعزكرمث3
نيذلااهيأاي٠ىلاعتدلوقلاهميرحتيفحيرصلاصنلااهيف

سجرمالزألاوباصنألاورسيملاورمخلاامنإاونماء

نوحلفتمكلعلهوبنتجافناطيشلالمعنم

)

لوسرنأهللادبعنبرباجنعميركلالوسرلالوعي

$مارحرمخلكورمخركسملك#:لاقيهللا
.ملسماور
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نماءزجدعت.انمامأيتلاةنيعلاهذهنإ:لوقناذهيفو

ريدجلاو.ةحفصنيعبرأىلعةلمتشملاةليوطلاةلاسرلا

يعرشلابناجلامزتلادق.هللاهمحربطقلانأةظحالملاب

٠ةيعرثلاةلدألامدختسادقلوىوتفلاهذهرادصإيفيلقعلاو

.ةيلقعلاةلدألالمهينأنود

٠يلكلاحوضولابتزيمتةلاسرلاهذهنأظحالنانهنمو

.ةماعلاةفاقثلانمىوتسمهل.يداعنانالكهكردييذلا

ةيهقفلاتاحلطصملا٠هذههتلاسريفبطقلامدختسيملو

لوقلالمجمو.ةيهقفلاهلئاسرضعبيتنأشلاوهامك.ةدقعملا

اومرحمهبرغمومهقرشمنم.مهلكةيضابإلامالعأنإ:لوقت

.ةيعامتجاوةيحصوةيعرشبابسألايلكنيخدتلا

اوكردأدقءملاعلاٌءابطأنأىلاريشننأديفملانملعلو

‹ارظنةفابكةيناستإلاددهيىسمأنيخدتلانأكاردإلالك

مفلاوةئرلاناطرساميسالو٠نيخدتلانعةمجانلاضارمألل

.خلا...مدلاوبلقلاوةيعوألاضارمأودلجلاو

ةيحصلاةمظنملاريرقتيفءاجامكلذىلعاليلدانبسحو

ءايونسمهفتحنوقليملاعلايفصخشنويلم2.5نأةيملاعلا

.نيخدتلاةداعنعةمجانةثيبخضارمأةجيتن

ناديملايفةلهذمتاراسخكانهنأكلذىلافضأ
ءنيخدتلالوألااهببسملاعلايفيراجتلاويداصتقالاويعانصلا

(56).ةقيقدلاةيملاعلاتايئاصحالاكلذاهتدكأامك
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٠شيفطأخيشلاةمالعلالئاسر.نعةفطاخلاةحمللاهذهدعب

5ةدعىلعيوتحييذلارخازلاهرحبنمةرطقدعتيتلا

٠يبدألالاجملايفءاوسةماهتاعوضومةدعیفةفلتخم

.يقالخألاوأ٠يخيراتلاوايهقفلا

هرافسآوهوهتیصخشيفرخآ:عوضومىلالقتنناذهدعبو

.يمالسإلاملاعْلايف

:بطقارافسأ

ةرهاظبزيمتيءاذهانمويىلاميدقلاذنمناسنإلانإ

ءرخآىلاناكمنمهلاقتناوهلاحرتوهرافسأيفرهظتةيعامتجا

تيقبل٠بوعشلانيباملاصتالاولاقتنالاورافسألاالولو

.دحاونامزو‹دحاوناكميفةروصحمةراضحلا
فشكىلاهعفذييذلاعالطالابحبفوغشميلسلاناسنإلاف

.كلذيفةربعلاهلنوكتلممألاخيراتةفرعمو«لوهجملا

ءضرألايفاوريسيملفأ#لجوزعهللالقيملأ
رادلو.مهلبقنمنيذلاةبقاعناكفيكاورظنيف
(فسوي/109)غنولقعتالفأاوقتانيذللريخةرخألا

ربعظحالن‹يخيراتلاويعامتجالاقلطنملااذهنمو

ءةيفاقثوةيداصتقاوةيعامتجاتاسسؤمدوجوةيرشبلاةراضحلا

نآلالقتلالئاسونأالإءممألانيبرافسألاهذهطيشنتبمتهت

عالطالابحوهاتباشيقبفدهلانكلوادجتفلتخادق

112.لوهجملافشكو



بطقلارافسأىلعةلجاعةرظنيقلننأاننكمي«انهنمو
.هللاهمحر

هطاشننأل.هتايحيفرافسألا'ليلقناكبطقلانإ

ينبءهسأرطقميففيلأتلاوسيردتلاىلعهبصدق«يلكلا
ادويقعضودقينرفلارامعتسالانأىلاةفاضإ٠ةيادرغ«نقزي

رئازجلالاشنيبو.رئازجلاويمالسإلاملاعلانيبرفسلل
ةقطنمامودتناكةيرئازجلاءارحصلاف.ءارحصلاو

ىلعيركسعلاعيرشتلاهيلعقبطنيناكثيحبءةيركسع
برحلادبالإيندملاعيرشتلافرعتتملوءاهيلافأ

.ةيناثلاةيملاعلا

ةنيدمىلعددرتذإةريثكيهفبازيميداويفهرافسأامأ

٠ممهلااضهنتسمةيلاتتمتارمةدعنالجرووةرارقلاونايرب

الاديساعوبتمالاعباتنوكينأبجييذلامالسإلاةمظعانيبم

.ادوسم

نمافوخةظحلرخآيفالإهرافسابهءاقدصأربخيالناكو

يلعدمحملوقي.هقيرطيفكئابشلاهلنوبصنينيذلاهئادعأ

نملبيلقف.هلنييسنرفلارئاضفرعيبطقلاناك):زوبد

ربخيال‹بازيميفبيرقدلبىلارفسلاعمزأاذإوءهرافسأ

مهربخيالةرارقلاونايرببهؤاقفرناكو.هيلعمزعامبادحأ
مهدوب‹داصرملابهبانذأورامعتسإلانإ.ةعاسرخآيفالاهرفسب

(57)(.اوحيرتسيفهرافسأدحأيفهباودوينأ
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امهادحإ‹نيترمجحدقبطقلانإفجهنملااذهيفاريسو
دقلوةينابلاهتجحيههذهنوكتدقو‹1886‹ه1303ةنس

لالخرازنيماعنمرثكأماداميراليوطهرفسناك
‹ةفلج«طاوغألارئازجلالامشيفندمةدعجحلاىلاهقيرط

بازيمنايعأهلابقتسايفدجودقل.ةبانع«ةنطنسق«ةدعسوب
لاجمهلاوحسفمثميركتنسحأهومركأثيح٠ندملامالعأو
وعديهتداعكهللاهمحرناكدجاسملايف«داشرالاوظعولا

نيذلامالسإلاءادعأدضفوقولاومائولاوةدحولاىلانيملسملا

.لهجلاوةئيسلاقالخألاوةراضلاعدبلابهدأونوديري
هيلاعرسأفءارضخلاسنوترازةنوميملاةلحرلاهذهيفو

يفهعماورواحتوهولجبفبازيمنايعأوةنوتيزلاءاملع
يمالسالاملاعلاةحاسيفكاذنأةدئاسلاةيعامتجالاتالكشملا

اهتضهاتموةيمالسالاةضهنلاويعامتجالاحالصالااميسال

.يبيلصلارامعتسالل
ملفةمركملاةكموةرونملاةنيدملاةسدقملاعاقبلايفامأ

.رايدلاهذهيفاهاضقيتلاةينامزلاةدملاطبضنمنكمتن

عمثدحتدقهنأىلاراشأدقناظقيلاابأخيشلاهذيملتنكلو

قوفتلابهلاودهشومرحلاءاملعشقان):لوقيفزاجحلامالعأ
(58)(„1886‹ھه1303ماعيف.امهادحاجح«يملعلا

مالعاعمرواحتدقبطقلانأءانهركذننأسأبالو

دحأدعييذلانالحدينيزخيشلااميسال4ةكموةنيدملا
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هلحسفمثهمركوهمظعيذلافيرشلايوبنلامرحلاءاملعرابك

نأقحأتنأ:هللاقفيوبنلامرحلايفداشرإلاوظعولالاجم
ينيزخيشلانمةبيطلاةتفللاهذهنإ(نوملسملاكبعفتني

ةيعرشلامولعلايفهرحبتوبطقلاةناكمىلعيوقليلدنالحد
ماقمنأل.اهلكةيمالسإلابهاذمللهتفرعموةيلقعلامولعلاو

ءةيبدأةعاجشبلطتيفيرثلايوبنلادجسملايفظعولا

دقنلاماهسهيلعبصتافدهدشرملاىسأالإوملعةرازغو

.نيدقانلاونيزرابلامالعألالبقنمريجعتلاوةيرخسلاو
ةديدجاقافأتحتفدقةنوميملاةرايزلايههذهنإ

مالعألاددععمةيمالسإةيوخأتاقالعطبرو٠بطقلل
هذهاتلدكؤتةدوجوملاةطوطخملالئاسرلالعلوءنيملسملا

.اهيلإانرشأيتلاةقيقحلا

بطقلاتدافأدقةرايزلاهذهنإ:لوقنلوقلالمجمو

ببسوةيعامتجالاهضارمأويمالسإلاملاعلاةقيقحفرعف

حالصالاةاعدنمدعيبطقلانافيلاتلابو‹هلهجوءهككفت

يركفلاهثارتبيمالسإلاماعلايفيعامتجالا

.ةيمالسإلاهتاداشرإو

اذبطقلاناك):يليامزوبديلعدمحمهيفلوقي
‹لحامنيأنيملسملاةلاحبمتهيهلعجتةيوقةيعامتجاةيصخش
رمألانأدقتعياعاجشءيمالسالاملاعلاونيدلاىلعارويغ

امنيأملاعلاىلعهللانمضرفركنملانعيهنلاوفورعملاب
|15(59)(لح



ةيصخشيفةرثؤملاةيساسألارصانعلانعةفطاخةحملهذه

يفارغجلاماعلااهراطإيفاهانللحواهانسرديتلاوءبطقلا

.ةزجومةقيرطبيسفنلاوينيدلاويعامتجالاو

یفامیظعابناجكانهنإ:لوقننأنسحيكاذواذهدعبو

اهانكرتيتلاةيركفلاهراثآوهفدعبهجلاعنملبطقلاةيصخش

يقطنملسلستكانهنوكيلريخألالصفلااذهيفادمع

.ةيجهنمريغنوكتسةساردلانإفاذهنودبويجهنم

لصفلاىفيويحلاعوضوملااذهجلاعننأانبنسحياذلو

.ىلاعتهللاءاشنإمداقلا
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عبارلالصفلا

ةيركفلاهراثاو.بطقلا

:ديهمت

٠بطقللبهودقلجوزعهللانأ٠ىضماميفانيأر
هذهنإ‹اريزغاملعو«ةيوقةركاذو.اداحءاكذوةبلصةدارإ

بضنلاالوبصنلافرعيال.الايسهملقتلعجدقصئاصخلا

اراهنالواليل

ىلعةفشاكلاءاوضألاءاقلإيف.ادجةبوعصدجنانهنمو

رمألااذهنإ:لوقننأ‹انبنسحياذهبوةيركفلاهراثآلك

ةيجهنمتاساردةدعكانهنوكتنأمزلتسيوبلطتي

ىتحنراقملايمالسإلاهقفلايفاميسالهفلأاميفةيميداكأو

ليصألاهركفببناوجزاربإنمنکمتن
:ثاحبألاكلتنافةيعوضوملاةرظنلاهذهنعاندعتباذإو

يركفلاهجاتنإليلعتيفلحمتلاوفلكتلاضعبنمولختال

.ليصألايمالسإلا
يوتحيريغصباتكنيبام«ادجةريثكيهفهتافلؤمامأ

.ةحفصةئامعبسىلعديزيريبكباتكو«ةحفصنيعبرأىلع

هتايحيف.اوثحبنيذلانيثخابلانإفاذهىلعادامتعاو

زوبديلعدمحمخيشلافهبتكددعيفاوفلتخاةيركفلا

بطقلاتافلؤمنإ):الئاقةئاملاىلعديزتهتافلؤمنإ:لوقي

يفةلاسروريغصوطسوتموريبكنيبفلؤمةئامنمرثكأ
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يقبو‹هتافلؤمضعبتعبطدقو‹عيضاوملانمعوضوم
(9°)ريثكلاعاضو«ريثكلا

دعدقو):لوقيفناظقيلاوبأخيشلاةمالعلاهذيملتامأ

ريغصنيبامفلؤمةئامثالثزواجتتاهدجوفهتافلؤممهضعب

(۶1)(طسوتموریبكو
ءزجلا‹مالعألايفيلكرزلانيدلاريخاهلاقسفنو

(ةئامثالثنمرثكاهل):157ةحفصلا‹عباسلا

ليلدبتكلاددعيففالتخالااذهنإفرمألاناكامهمو

هللاهمحربطقلاناكو«مولعلايفهرحبتةرازغىلععطاق

.ةفلتخمعيضاوميفدحاونامزيفرثكأوأنيباتكفلؤي
ءاهبتكيناكيتلاتاعوضوملانأ«ادجيهيدبلانمو

سيلو‹يركفلامهاوتسمبسحىلعسوردكةبلطلاىلعىقلت

وأةبوتكمريغسوردلاكلتىقبتنألوقعملانم
.هذيمالتدنع

بطقلااهيفبتكيتلاتاعوضوملايهاملوقينمبينأكو
اهيففلأومولعةدعكانهنإ:لوقننحن؟هللاهمحر.

(62).اهيلإحملننأاننكمييتلاوشيفطأةمالعلا

:هتافنصممهأا

:ريسمتلا
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يفعبطادلجم14ىفعقي:داعملارادىلادازلاناميه۔1

.اڻيدحنامعةنطلس

ةروسىلانمحرلاةروسنم.لمالامويللمعلايعاد

.اطوطخملازيالتادلجمةعبرأىفعقيسانلا

(حط).شروفرحعماجاهاسشروةءارقيفهلاس4

:ةريسلاوفيرشلاثيدحلا

(حط)دحاوءزجبيترتلابيترت1

دحاوءزجيفعبطلسرلامتاخثيدحيفلمثلاعماج3

نمةيعماجلاةريسلا4.اثيدحتوريببنيئزجيفهعبطديعأو

(عط)و(حط)ةعماللاتازجعملا
(حط)لوسرلاءامسأنملوسفلا-

خم)ءيبنلاىلعةالصلالئاسر6

:هلوصأوهقفلاج

بوقعييبألفاصتالاولدعلارصتخمحرش1

.(خم)ينالجراولا

(حط)نيئزجيفمئاعدلاباتکحرش

119



اميدقفرعيو(عط)ءازجأ3يفريغصلاعماجلاباتك3

.ةيشاحلاوعضولاعماجب

(عط)نيئزجيف٠عرفلاولصألالماش4

زيزعلادبعخيشللليلعلاءافشولينلاباتكحرش5

17ىلعلمشيوتارمثالثعبطنراقمهقفوهو«ينيمثلا

.نالاادلحم

.نيترمعبطدحاوءزجصلاخلابهذلا6

(خم)عويبلاوقوقحلاعوضوميفلينلاحرشرصتخم7

حاضيإلاباتكنمةالصلابابحرش.‹حالفلاىلعيح8

(خم).يخامثلل

:ةفسلفلاومالكلاملعوديحوتلاد

ءزجعيمجنبورمعصفحيبالديحوتلاةديقعحرش1
.نامعةنطلسيفاثيدحعبطدقل(حط)دحاو

(خم)يفاكلادبعرامعيبألزجوملاةيشاح2
(خم)ينيمثلازيزعلادبعل«ةينونلاحرشةيشاح3

(خم)نيروغبتةديقعحرش4

(خم)ينيمثلازيزعلادبعل٠نيدلاملاعمحرش5
(حط)دييقتالبديحوتلايفةجحملانايبيفةجحلا6
(خم)قرشملادالبيفقطنملاحاضيإ7
(حط)لطاهلاملعلايفلطابلاقاهزإ8
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:اهمولعوةيبرعلاةغللا ه

(خم)هفيلأتلوأوهوينغملامظن1
(خم)ينيوزقلادهاوشحرش2

(خم)بارعإلادعاوقدهاوشحرش3
(خم)يدوادللةيمورجألاحرشةيشاح4

ةيرصعةعوبطمدئاصقعومجم5

(خم)يناعملاةقبرنميناعملاكف6

(خم)نايبلاملعيف«نايبلانايب7
ةنجلافصويفةنجلا8

(خم)عيدبلاملعيفعيدبلاعيبر9
(خم)ضورعلايفليلخلاملعىلاليلدلاحاضيإ0

`(تارم3عبط)طخلاميلعتيفمسرلاباتك1

:ريسلاوخيراتلاوو
(خم)رظنلانباةيمالحرشيفةمغلافشك1

(خم)ريسلالئاسم2
(حط)ناکوانوکينأزاجاميفناكمإلا3

(حط)بازيملهأخيراوتضعبيفةيفاشلاةلاسرلا4
(خم)حيدملاةينونحرش5

:باسحلاوكلفلاي

(خم)يداصنقلاحرش-2(خم)كلفلاكلم1

(عط)ملعيفمأوتلاوةفحتلا3
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مجحلاةطسوتمتاباتكيفةفلتخمةبوجأولئاسر ز
(عط)ضابإلآيقحمنعضارتعإلاةلازإ1

(عط)نيدلايفنعاطلايبقعلاىلعدرلا2

(عط)تادايبعلاعيمجلتاعاطلاساس3

(عط)ناويدلاةلأسميفةينادلاناونقلا4

(حط)كرشلالهأوباتكلالهأللميفباوج5
(عط)دوعسمنبرماعلباوج۔6

.طوطخم.عضولادهاوشحرش7

(حط)تاقلعملاباتكىلعتاريرقت8
(طوطخم)ةاكزلاباتكحرش9

(طوطخم)ءانبلانفتارامعلاباتكرصتخم-0
(حط)يزيلجنالاىلعدرلا-1

(حط)ةقرازألاوةيرفصلاىلعدرلا-2
(حط)طوعصلاوناخدلامكحيفةلاسر-3

(حط)بطلالصأيفبحلاةفحت4

(عط)ةلخنلاسرغيفةلحنلا-5

(حط)ءاملازغلحرش6

(حط)ةكمءاملعلباوج-7

ةيلاملاقاروألايفباوج-8

راصتخاباهيلإريشننأاننكمأيتلاهتافنصممهأيههذه
يفيثيفطلاركفلاةساردىلالقتنناذهدعبو«ادج
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يهقفلاويدئاقعلاويوغللابناجلابالوأًادبنلوءةيساسألا
فرشأوىلعأدعييذلاميركلانآرقلاريسفتاريخأونراقملا
لكنأبملسننأيرورضلانمىرناذلوقالطإلاىلعمولعلا
:ميركلانآرقلامهفلةيطميهمولعلا

:بدالاوبطقلا2

ةعونتمو«ادجةريثكبطقلااهفلأيتلابتكلانأانيأردقل
نكميالف.ةيخيراتلاوةيهقفلاتاعوضوملااميسال.اهنونفيف
مولعلابملينأنود«ةيعرشلامولعلايفاخسارنوكينأهيقفلل
.ضورعلاوةغالبلاوفرصلاو«وحنلاوةغللاكةيبدالا

ذنموحنلاملعبمتهادق‹بطقلادجنىحنملااذهيفو

ةيعرشلامولعلانيبءادجلخادتةقالعكانهنأل«هرغص

ميظنتنمنكمتهنأكلذىلعليلدنسحأوةيبدألامولعلاو
ماشهنبهللادبعدمحميبأمامإللبيبللاينغموحنلاباتك

ملوهوتيبفالآةسمخيفةيرجه721ةنسىفوتملايراصنألا

.ةنسةرشععبسهرمعزواجتي

يفةيملعلاةجردلاهذهغلبيذلاناسنإلانأيهيدبلانمو

ءةفيبرعلابدألادعاوقباملمنوكينأهيفطرتشيءوحنلا

.اضورعو«افرصو«اوحنو‹ةغالبو

يفاصاخاناويدانلكرتيملبطقلانأظحالملانمو

ةعزومتناكهدئاصقلجلبءرابكلاءارعشلاةيقبكءرعتلا

مالسإلاولوسرلاحدميفةصانخءاهبتكيتلابتكلانيب
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يفةيعزشلامولعلاضعبمظنىلاافاضإ.ةيقالخألالئاضفلاو

.ميركلانآرقللشروةءارقكيرعشبلاق
:بطقلالوقي

قحلانيعبدمحأثعابقلَحلايبرمهللدمحلا
العلاىلوأهبحصوهللاء ىلعوهيلعملسویلص
دعبلاهيفونديماظنلااذفدعبواصحلاولامرلاردق

عقاوكاذبطبضلاامبسحعفاننعالتشروهبامم

یمتناهریغلاموأهلیوريامركذأالوبرفلابتكيف

ءاوسبطقلاهبتكيذلابدألانإ:لوقنروظنملااذهيفو

قالخألااميسالصلاخلاينيدلاعباطلابزمتيارعشوأارثنناك
ةليصألاةيمالسالاةفاقثلالثمتيتلاةيوبنلاحئادملاوةينآرقلا
.ميركلانآرقلانمهتلاصأدمتسيرعشلااذهنأل.ىلوألا
ةيلهاجلاميهافملانماهدمتسينأنمالدبةفيرثشلاةنسلاو
.ةثيدحلاوأةميدقلا

تباثنبناسحميركلالوسرلارعاشنأهيونتلابريدجلاو
.ةيمالسإلاةسردملاهذهلادئاردعيهنعهللايضر(م674)

مهنعهللايضرهباحصأوالوسرلاحدميفلقيملأ

:ىليام

مهدعبنوقابس.سانلايفناکنإ

ُعَبَتمهقبسیندالقبسلکف
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مهدئاقةللالوسرموقبمركأ

ءاوهألاتقرفتاذإ

ءكعمسدقلاحورومهجها»:هللوقيهِيءيبنلاناكو

(برعلاباسنابشيرقةمالعهنافركبيبابنعتساو
راثألانمجتنتسننأاننكميةينيدلاةروصلاهذهیلعو

ينيدلاعباطلابزيمتيناكبطقلارعشنأانيدليتلاةيرعشلا

يتلاواهيفىبرتيتلاةيعامتجالاةئيبلاىلاارظن٠هلمجميف
.ةيركفلاهتاقلطميفترثأ

اهلاقيتلاةيرعشلاتايبألاضعبدروننأديفملانملعلو

:يميركلالوسرلاحدميف
هلهأتنأامدقيبردمحلاكل

اركشالوالهردقعليطتسأنلو

املكوكتعتينثأاَمَكتنأو

یرخُأةركشتضتقاينمهرکشتضم

رمقلاوسمثلاوكالفألاقلاخايو
ارثعلقأهاوساملكقلاخو

امئادقئالخلاريخىلعلصو

(54)ارخفهرخفىلعهلدزوملسو

:ليلحتلا

بلقنمةعبانيهو.ةقداص«ةينيدةفطاع.تايبألاهذهلثمت

ةينآرقلاقالخألاهيفئلجتتيذلاميركلالوسرلابحبفوفش

125



قلخىلعلكنإو#لجوزعهللاهيفلاقيذلا‹ةميركلا

(ملقلا/4)
اهيفلمعتستملثيحبةيوفعلااهيفرهظتتايبألاهذهنإ

ماقملانألةقيمعلاميهافملاوتايروتلاوةيعيدبلاتانسحملا

.هقالخأولوسرلاةمظعسانلاةماعكرديىتح«كلذبلطتي

حدميفناکهلکبطقلارعشنأميركلائراقلامهفيدقو

...ةمكحلاوملعلايفدئاصقهلدجننكل«ميركلالوسرلا

:رعشلاضعبهيفلاقفيفعلالزغلاىتح
:قالخألايفتايبألاهذهىلاعملو

ُفرتلاعممعنمتتهبفرشةدايزءرملاعضاو

لاحلاءوسوةئيطخلاسأرلاملابحوةنسائرلابح

:يلياملاقففينعلالزفلارعشيفامأ

انرايدهذهرصمءاسنلوقت

عقالبرايدلبتلقرماوع

عضومنكامحيفيلنکیملناف

عضاومهوجولاكلتىمحيفيلف

رضحكنهلیوهلايعارا
عباوموةبيغينتعورامو

ديب‹كلذىفةريبكةردقهلنإف‹رثنلاىلاةبسنلاباماو

هركفىلاارظنهيولسأىلعبلغتملاوهينيدلاعباطلانأ
.ةيمالسإلاةعيرشلاحوربعبشملا
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ةوقويناعملاةبوصخو‹حوضولابزاتميرثنلااذهنأالإ

نأملعاو):هللاهمحرلوقيهتركفلداقنيمضخلالعجو.ةجحلا

نعةرابعنيقيلانإفءايبنألاهبءاجاميهنيقيلاتاقلعتم

نمفعئارشلااهبتدرويتلاتامولعملاةقلعتموةصوصخمةفرعم

الوىلاعتهللانماهلكءايشألاىرينأوهوديحوتلاكلذ

قدصملافءاهلمكحالةرخسماهاريوطئاسولاىلاتفتلي

ىلاعتهلوقيفقزرلاهللاناضبةقثلاكلذنمو.نقوماذهب

(6:دوه)چاهقزرهللاىلعالإضرالايفةبادنمامو
٠هفسأتوههرشوهصرجالوهفوخدشيملهتقثتحصنإف

(66)(ةديمحلاقالخألاوتاعاطلانمةلمجةقيلاهذهترمثأو

همحربطقلادنعماعلابدألانعةحضاولاةروصلاىههذه

.هللا

يفهنكمتاعمربدتنلوةيوحنلاثاحبألايفاهتمهاسم

(ةرقبلا/2)هيفبيرالباتكلاكلذ:بارعإلا

نايبفطعوأهلدبوأهتعن(باتكلا)و«ًادتبمةراشالامسا

وأ‹ادتبملاربخ«اهربخواهمساوالنم(هيفبيرال)ةلمجوءهل

ربخ(هيفبيرال)ةلمجو(باتكلا)«هربخًادتبمةراشإلامسا
ًادتبمةراشإلامساوأ‹ةفنأتسموالاباتكلانملاحوأناث

ال)ةلمجو(لدبوأنايبوأتعن)باتكلاو(ىده)«هربخ

باتكلاوأةضرتعم(هيفبير
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:ةيمالكلااياضقلاضعبوبطقلا3

هتاصاهرإترهظدقمالكلاملع.نُءدبيذئدابملعننحن

.ردقلاوءاضقلاةلكشماميسالميركلالوسرلاتقويفىلوألا

.19/20صلوألاءزجلايفحيحصلاعماٰجلايفءاجدقل

لوسرلاق:لاقتماصلانبةدابعنعينغلب:عيبرلالاق

ةقيقحغلبتونمؤت:نلودجتنلكنإ»:عهللا
.هللانمهنأهرشوهريخردقلابنمؤتىتحناميإلا
ردقلاريخملعأنأيلفيك:هللالوسرايتلق:لاق

اموكبيصيلنكيملكأطخأامنأملعت:لاق«هرشو

كلذريغىلعتمنإفكئطخيلنكيملكباصأ
«رانلاتلخد

ةريطخةلكشملوأترهظ.ميركلالوسرلاةافودعبو

لوسرلانأل.ةفالخلاوةطلسلاةلأسميهومالسإلاتدده

نأىرينمكانهو.ايفاحضاواحيرصاصنكرتيملميركلا

نأیوعدب.مالسلامهيلعتيبلالآيفرصحتتنأبجيةفالخلا

ةركفلاهذهنأبدقتعينمانهو«رمألااذهبقحأهنيزذوايلع
ةطلسلارمألعجتيتلاةحيرصلاةيمالسإلاصوصنلاعمضقانتت

ةدحاوسفننماوقلخدقاوماداممهلكنيملسملايفةفالخلاو
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اهيأيء:لجوزعهللالوقلىوقتلابالإنوكياللضافتلاف
ابوعشمكانلعجوىثنأوركذنممكانقلخانإسانلا
هللانإمكاقتأهللادنعمكمركأنإ‹اوفراعتللئابقو
(تارجحلا/13)«ريبخميلع

ركفلايفةيمالكلاةيضرألاتدهميتلايهلماوعلاهذهنإ

|.ميدقلايمالسإلا

لوصأيذلاملعلاوهفمالكلافيرعتىلاةبسنلابامأ

ذيفنتعمةيقطنملاةلدألاداريإبكلذوءةيمالسإلادئاقعلا

.مصخلاتايبش

عوضوملااذهيفيبارافلارصتوبأهدروأامفيرمتنسحأ
ءارألاةرصنىلعناسنإلااهبردتقيمالكلاةعانص):لوقيذإ
املكفييزتو٠ةلملاعضاواهبحرصيتلاةدودحملالاعفألاو

ءارآلايفءزج:اضيأنيئزجىلامسقنياذهوءليواقألاباهفلاخ
ءارآلاذخأيهيقفلانأل.هقفلاريغيهولاعفألايفءزجو

الوصأاهلعجيو‹ةملسمةلملاعضاواهبحرصيتلالاعفالاو

طبنتسينأريغنمالوصأهيقفلااهلمعتسييتلاءايشألاطبنتسيل
ىلعةردقناسنإلانوكينأقفتااذإفءىرخأءايشأاهنع

وهامباهلهترصننوكيف«ملكتمهيقفوهفاعيمجنيرمألا
(65)(هیقفوهامباهنعهطابنتساو«ملكتم

نإ:لوقتنأاننكميعناملاعماجلافيرعتلااذهلثمبو

اذاو.املكتمًاهيقفناكهنألفيرعتلااذههيلعقبطنيبطقلا

9 129



ضعبيفالخادتكانهنأدجن.ةيركفلاهراثاىلااندع

تناكاذإاميسال‹ةيمالكلاوةيهقفلالئاسملانيب٠تالاحلا

.دحاونأيفيلقنلاويلقعلاليلدلابلطتتةيهقفلاةلكشملا

يفالقتسماباتكبتكيملبطقلانإفءاذهنممغرلابو
ةرادجلكبةيمالكلاةيضابإلاءارألاحرشدقهنكلو‹مالكلاملع

ةديقعطسبنيحةيلجاهدجنءارآلاهذهنإ.مصخلامامأةوقو

رمعصفحيباباتکحرشاسلابيعقلعفنيروغبت

لينلاباتكركذلفغننانودديحوتلاةديقعيفعيمجنب
زيزعلادبعخيشللمالكلامعويفملاعمو

.امالكوةفسلفامهيفلوقلالصفمثامهحرشثيح
انلحمسيالماقملانألهراكفأضعبضرعتسننأنذإانيلع

:ةيمالكلاهراكفألكنيبننأ

:نيدلاومالسإلاوناميإلاةلأسموبطقلا-

هللادارفإهنأبديحوتلاةفرعمبجت)هللاهمحربطقلالوق
‹ليلقلقأيفمهعمهباشتولو‹مهتافصومهلاعفأو٠قلخلانع

ملاعوهلوقنواوجاتحاامىلاجتحالو.هنمزجعلاهيلعلخدل
‹ماعميدقهملعفتامولعملافاشكنايفةيفاكهتاذنأىنعمب

ةفرعمو‹اذكهوكلذفالخىنعمبملاعديزو‹لاحريغ

ةيرهدلاكهللاركنأنمفءةيوستلاكارشإلاوةاواسملاهنأبكرشلا
(69)(مدعلانمهريغبهاوسدقف.اهلثدحمالءايشألانأةمعازلا
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متيامنإوقيدصتلاناميألا)رخأعوضوميفبطقلالوقيو
ذايقتإلامالسإلاو‹قطنلابنيفلاخملارثكأوانباحصأدنع

.يدنعامهتقيقحاذه.اراجدزاوالاثتماةيعرشلاماكحألل

ذايقتإلاىنعمبناميإلاوقيدصتلاىنعمبمالسإلالمعتسيو
هلولدمببسىنعميفظفللالامعتسانملوألاف:ماكحألل
‹هلولدمببسمىنعميفظفللالامعتسانميناثلاو٠يقيقحلا

اذكو.اعمذايقنالاوقيدصتلايفناميإلالمعتسيدقو

ايوفلازاجمةيفرعةقيقحنانوكيذئنيحف.مالسإلا
ةعيرثلاونيدلااهيلعقلطيامكةيعرثلاماكحألاىلعناقلطي

لامعألاوركفلاويرابتعالارظنلاةوقبناميإلادازيو.ةلملاو

(70)(ةمرحملالامعألاوكلذنعةلفغلابضقنيو.ةحلاصلا

وقبل:رخآعوضوميفلوقيو
رادجلاىنبيامكمالسإلااهيلعىنبييتلالاصخلاامو؟مالسإلا

:هلمحيالفيعضساسأهلوأهلساسأالامامأو؟هلوأىلع

نهنأبثحبيف٠عرولاوةينلاولمعلاوملعلابباجأف٠تبثي
ريغامالسإدجتالذإءنهنعناسنإلاجرخيالومالسإلاسفن

اذكولمعلايفمالكلالخدو٠عروريغو٠لمعريغو‹ملع

الوهوءهسفنىلعءيثلاءانبمزلفبلقلابلمعيه:ةيللا

الولعةلعارخأتمامدقتمنوكيال.دحاولاءيثلانأل٠حصي

ةدعافةعبرألانمدحاولکناب:باجيو.ةدحاوةهجنم

(77)(دعاوقعبرأكلتفءرخألاةنالثلل

131



ةينيدلاومالسإلاوناميإلاوديحوتلاةلالدليلحت

بطقلادنع

:ليلحتلا

فشتسنانلعجت٠.بطقلاةمالعلل.انهةطسبملاصوصنلانإ

خيراتيفةحورطملاةيمالكلااياضقلايف.بطقلافقوماهنم

.اثيدحواميدقةيمالسالاةيمالكلاسرادملا

ةزولبلةضيسبةلواحمالايهام.اهمدتقنيتلاةلواحملانا

مث.ةيضابإلاةسردملايفتءاجيتلاةيمالكملاميهافملاوقئاقحلا

.اهبداشرتسالا

روحملادعيديحوتلانأكردن«لولاصنلاىلعادامتعاو

دعتبيملسملالعجتيتلاةيمالسإلاةديقعلايفيساسالاولوألا

نأكرديثيحب.ةماعلاهتايحيفيعفويحموهفملکنع
دجويامونوكلااذهلقلاخلاراهقلادحاولJكلاملاوههللا

ةيداملاتافصلالكنعىلاعتلجوزعهللاو٠هيف

هلثمكسيل«لجوزعهللالوقي.هلليثمالذإ.ةيونعملاو

(ىروشلا/11)*ريصبلاعيمسلاوهوءيش
‹هتاذنيعيههللاتافصنأىري-هللاهمجر-بطقلاف

نإ‹هتاذنيعيههتافصف.هتافصوهللانيبلصفلازوجيال

هلإنمرثكأركذنملكوةينادحوللاضقندعيهيبشتلك

عمیفانتیاذهو.ةريبكبكترمو.الأضو.اكرشمدعي.دحاو
.ميلسلاحيحصلاناميإلا
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ملاعلانأبةلتاقلاةيرهدلاةعزنلاىلعنصتلااذهيفدرمث

فرتعتاليهو.طقفةيداملابابسالابهدوجويفطبترم

عاتمتسإلايهايندلاةياغنأىرتيهو٠لجوزعهللادوجوب

قحلالوقي.اهلدوجوالةرخألاةايحلانأو.ةيداملاتاريخلاب
اموايحنوتومنايندلاانتايحالإيهاماولاقو+ىلاعت

الإمهنإملعنمكلذبمهلامورهدلاالاانكلهي

(ةيتاجلا/24)بنونظن

ةلأسميهفكلذكصنلايفتحرطيتلاةساثلاةلأسملاامأ

ابلقنيتداهشلابرارقإلاوهناميإلانأبدكؤتةيضابإلاف.ناميإلا
.حراوجلابالمعو.اناسلو

ركفلامالعأدحأدعييذلايفاكلادبعرامعوبألوقي

وهناميإلانإ):يلياميرجهلاسداسلانرقلايفيضابإلا

ضرتفاامعيمجلعفنمهبمهدبعتوهدابعهبهللارمآامعيمج

لكفيصاعملانمهنعمهاهنامعيمجكرتوضئارفلانممهيلع

هضعبوناميإهلكومالسإو٠هلنيدو.هللابناميإكلذ

ريغهنمناكامو.هللاديحوتكلذنمناكام.ناميإ

كلذلمكتسيملنموانمؤميمسكلذلمكتسانمف٠ديحوت

يصاعملاكرتوءضئارفلالعفنودديحوتلالصفىلعرصتقاو

(72)(نمۇمىمىينألطب
نُیریهنأريغهصنيفةركفلاهذهدروأدقبطقلانِ

عوضخلايأدايقنإلاوهفناميإلاامأبلقلابقيدصتلاوهمالسإلا
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ةينلاولصعلاوملعلاىلعمئاقلامالسإلاهبرمااميلمعلاو
۰۱عرولاو

وأقافتاهجوكانهلهلءاستن«ليلحتلااذهدعبو

ءديجوتلا:ةيلاتلاةيمالسإلاتاحلطصملاىففالتخالا

.نيدلا٠ناميالا.مالسالا

فالتخايأكانهسيلءىريهللاهمحربطقلانإ

نأنكميالىريذا.ةيمالسإلاتالالدلاهذهنيب«يرهوج

نودبنامیإالونامیإنودبمالسإالومالسإنودبديحوتنوكي

تامولعملاليصأتيفةببسملايهديحوتلاةلعتمادامنيد

ةسردملايفةيويحلاةركفلاهذهدجنلهفاهداجيإوةقباسلا

؟اميدقةيضابإلا

ةقابستناكةيضابإلاةسردملانإلوقننأديفملانملعلو

يبآنبيحيءايركزوبألوقيذايقطنملاليلحتلااذهىلا

نرقلللوألافصنلاءاملعنمدعييذلايسوفنلايوانجلا

عيضولوقلابىتأنمةيضابإلاتلاق):يلياميرجهلاسماخلا
ملسمبالونمؤمبسيلصاعقسافلاضقفانمرفاكوهفلمعلا
ةعيرشلكةلملاوةيمالسإلاةلملاماكحأهماكحأوكرشمبالو

ناميإلاونيدلاوانيداهوذختاومهسفنألموقاهعرشةقيرطو
هللاةعاطوهودحاوءيشلةفلتخمءامسأ:مالسإلاو

)73(یلاعت
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نيذلللقو#:ىلاعتهلوقكةيديحوتلاتالالدلاكلتلمحت

اودتهادقفاوملسأنإفمتملسأأنييمألاوباتكلااوتوأ

:دابعلابريصبهللاوغالبلاكيلعامنإفاولوتنإو

زعهللديحوتلااوصلخأهانعماوملسأنإف(نارمعلاء/20)

رفكينمو#لجوزعهللالوقيىرخأةيآيفولجو

دصقيانهناميإلاف(ةدئاملا+)5 هلمعطبحدقفناميالاب

.ديحوتلاهب

هللادنعنيدلانإ:لجوزعهللالوقيىرخأةيآيفو

(74)ديحوتلاهبدصعقيانهنیدلاف

نأنيبدقبطقلانأىلاريصقلاليلحتلااذهدعبدوعنو

ملعلايهوةصلاخةيقالخأسسأىلعدمتعيليصألامالسإلا

.عرولاوةينلاولمعلاو

لاعفألاىلااههجوتيلاةدارإلايهفبلقلااهلحمةينلاف
ملظلاومثلانعناسنإلادعبتف٠عرولااهيفىلجتييتلاةيقلخلا
.تاهبشلاوىصاعملانعفكلامث

نأعاطتساهللاهمحربطقلانإلوقننأاننكمياذكهو

يذلاصلاخلاديحوتللةليصأةحضاوةيلقعةروصانلمسري
نيدلاوناميالاو.مالسإلاةلالدهيلعزكترت

135



نمانلعجتليلحتلااذهيفاهانركذيذلاصئاصخلاهذهنإ

ةلالدلايهومالكلاملعيفىرخأةلالدىلاريشننأيرورضلا

.ةريبكلاوناميإلاباهتقالعوةيجراخلا

:ايخيراتواينيدةيجراخلاةلالدلاددحيبطقلا

٠نيقرشتسملاونيملسملانيركفملاةيبلغأنأظحالن

مهنومريمهنإف‹ةيضابإلانعاوبتكينأاودارأاذإارضاحواميدق

لهجلاىلادوعياذهوفاصوألاحبقأبمهنوتعنيو٠جراوخمهن

يتلاةرشابملاةليصألاوةميدقلاةيضابإلارداصملالهاجتوأ
.مهدناقعحضوت

:يرعشألاليعامسا,نبيلعنسحلاوبألوقي
ةيضابإلاوةقرازألالوقوهامنإجراوخلالوقلصأو)

ةيضابإلاوةقرازألاىوسفانصألالكو.ةيدجنلاوةيرفصلاو

(75)(ةيرفصلانماوعرفتامنإفةيدجنلاو

نآلاسردملايطوبلاناضمرديعسدمحمروتكدلالوقيو
يفمهنيباميفاوفلتخاجراوخلانإمث):قشمدةعماجيف

هذهىلعالامجامهرثكأقافتاوأمهقافتادعب«ىتشتايئزج

يتلاجراوخلاقرفرابكومهنعاهانكرذيتلاةعبرألالوصألا

:يهةتس‹كلتمهتافألتخانعتأشن

‹ةدراجعلاوةيرفصلاو‹تادجبلاو‹ةقرازألا
(76)(ةبلاعثلاوءةيضابإلاو
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ملءالؤهنأنيقيلكبكردننيصنلانيذهلالخنم

ةيضابإلااولعجثيح٠يملعلاثحبلاحوروةيعوضوملااومزتلي

لهجوبصعتهنيعباذهوةيجراخلاةسردملانمًأزجتيالاءزج
.ةيدئاقعلااهسسأوةيضابإلارداصملاقحيف

يفققدملانأ):تافيلخدمحمضوعذاتسالالوقي

نميضابإلابهذملاباحصأنأدجيةيضابإلاةيهقفلارداصملا

هقصلتامامأ.اهبءادتقإلاوةفيرثلاةنسللاعابتانيملسملارثكأ

:نيرمأدحأنعجتانوهامنإفمهتنمرداصملاضعبمهب
.(77)(بصعتلاوألهجملا

مهفجراوخلانمةيضابإلافقوموهام:لءاستناذهدعبو

ىرتةيضابإلافدئاقعلايفامهنيباحضاوانيابتكلانهنأنوري
اقسافوايصاعدعيةبوتنودةريبكهبكترايذلاملسملانأ

يدعتلازوجيالومالسإلاةلمنعجرخيالفةمعنرفكارفاكو

.هضرعوهلاومأوهحورىلع

ميهاربانبفسويبوقعيوبأيضابإلاةمالعلالوقي
قرزألانبعفانجراوخلاةلزو(ه٠570ه500):ينالجراولا

مكنإمهومتعطأنإو#هللالوقاولوأتنيحهيوذو

نيحديحوتلالهألكرثلااوتبثأف(ماعنألا/121)4نوكرشمل
نأاومعزدقفةقراملاامأو.اهرغصأولواوتأاميصاعملانماوتأ

كرشأريبكوأبونذلانمريغصيفولوىلاعتهللاىصعنم
مهومتعطأنإو#:لجوزعهللالوقاولوأتو.ميظعلاهللاب

4137نوكرشملمكنإ



٠كرشمهنألجوزعهللاىصعنمعيمجىلعمسالاباوضقف

يبسولاومالاذخأولاجرلالتقاولحتسافءماكحألاباوبقعو
(78)(لايعلا

:ليلحتلا]

فسويبوقعيوبأةمالعلاانهاهضرعتسايتلاةركفلانإ

نيبالصافادحكانهنأحوضولكبانلنيبتينالجراولا

ةايحيفتاميذلاقرزألانبعفانةماعزبجراوخلاوةيضابإلا

دعييصاعلاملسملانأىرييذلاوىومألاناورمنبكلملادبع

رفکارفاكواقسافايصاعهارتيهفةيضابإلاامأ.كرشرفكارفاك

.ةيمالسإلاةلملانعهجرختاليهوةمعن

بطقلادنعةيلجاهدجن.ةليصألاةيضابإلاةركفلاهذهنإ

رثعماندنعةريبكلابكترمنأملعاو):لوقيذإهللاهمحر

‹ةمعنرفكو«قسفرفكو‹قافنرفكرفاكةيبهولاةيضابإلا
لاقيالويرصبلانسحلابهذموهوءدحاوىنعمكلذلك

ىنعمبملسمونمؤمهيلعقلطيدقو.ملسمالونمؤم:هل

نإجراوخلاضعب:لاقوكرشمهنإ:جراوخلاتلاقوءدحوم

بحاصنإءةيرعشألاتلاقو٠كرثشمةريغصبولويصاملا
‹رفاكالونمؤمال‹ةلزتعملاتلاقو«ءنمؤمملسمةريبكلا

لزنأامبمكحيملنمو:ىلاعتهلوقلثمبجراوخلاجتحاو
مهانيزجكلذ(ةدئاملا/44)+نورفاكلامهكُلوافهللا

(79ًابس/17)+روفكلاالإىزاجيلهواورفكامب
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نيبافالتخاكانهنأىريبطقلانإفيخيرأتلابناجلاأ
نأكلذو.ةيذيفتتلاةطلسلامايقثيحنمةيضابإلاوجراوخلا

.ةبجاوريغةيمالسإلاةلودلايفةطلسلامايقنأنوريجراوخلا
دحاويألنكميالنينمؤماوماداممهرظنيفنيملسملانأل

ةيرظنلاىلابرقأةيرظنلاهذهو«هريغدودحىدعتينأمهنم

اهرابتعاباهتزهجأوةلودلاةطلسءاغلاييدانتيتلاةيوضوفلا
يعويشلاركفملاةيرظنلاهذهاثيدحمعزتدقل.عمقزاهج
(م1814/1876)نينوکاب

هذهادنفم«هتبعجيفامىطعأدقهللاهمحربطقلانكل

هللانمةرداصلارماوألانأىريوهومالسإلانعةذاشلاةركفلا

قيبطتوذيفنتلةيوقةيمالسإةطلسبلطتت«هدابعللجوزع

الو‹ةميققحللماقيالالإو.‹اهدودحوةيمالسإلاةعيرشلا

تحتةيمالسإلاةعيرشلاكلتنوكتيلاتلابوةطلسمالسإلل

.يمالسإلانيدلاةداجنعةجراخلاةلاضلاءاوهألا

ةعيرشلادودحيمحتةيوقةيمالسإةطلسنمنذإدبالف

فورعملابرمألاو)هللاهمحرلوقياذهىلعادامتعاوةيمالسإلا
ضرفةقاطلاردقىلعنامزلكيفنابجاوركنملانعيهنلاو

 ةمأولوركتموأفورعمكلذنبملاعفلكملكىلعةيافك

نمنلف«هكرشوأهلعافرفكةفرعميفعسويالامالإ

هکیرشتوأهریفکتمدعبرفکیفهیهنهيلعبجي«هلعفيافلكم

رمالاوفورعمبرمأركنمنعهينلكويهنمدعبرفکيو
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نمنيصاختملانيبمكحلاو.ركنملانعيهنبجاولافورعملاب

رمألاىلعةلدألانمو«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاباب

نيماوقاونوكاونمآنيذلااهيأيىلاعتهلوقينل
مهنيبمكحا:ىلاعتلاقو(ءاسنلا/135)4طسقلاب

ركبيبأةمامايءيبنلارمأو(49/ةدئاملا)4هللالأامب

نامثعىلعورمعىلعوهيلعةمألاعامجإلو«هيلعهتراشإوأ

.هللامهحبقجراوخلاوهللامهنعل راكنلاتلاقو٠يلعىلعو

اوميقينأسانلاىلعبجيهنأو«بجاوريغمامإلابصننإ

(80)(هنيبهللاباتك

:ليلحتلاب

ةيضابإلاةيؤر٠سكعييذلاحضاولاصنلااذهىلعادامتعا

.القعواعرشةبجاواهارتيتلاةيمالسإلاةفالخلايف

ذإءركفلالامعإوأليوأتىلاجاتحيالصنلااذهنإ

ةيضابإلانأكردي«دقانلاملاعلانعالضفطيسبلاىراقلالعجي

بصننأنورينيذلاو.ةطلسلاموهفميفجراوخلانعفلتخت

مكحلااوميقينأنيملسلاىلببجيثيحببجاوماسإلا

ءازإ‹حضاولاةيضابإلاةسردملافقوموهاذه

.ةطلسلاةلكشم
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نولذبيال‹نيثحابلاةيبلغأنإ.انلقاذإيلاغنالانلعل

‹ةرشابملاةيضابإلارداصملانعبيقنتلايفيرورضلادهجلا
.ايخيراتوايدئاقعاهداعبأةيجراخلاةلالدلااوددحيل

ريغنمةيضابإلاةسردملاىفةقبسملاماكحالانإ

.ةربجتملاةمكاحلاةطلسللةمدخوةيملعةنايخدعت.اهرداصم

ءهللاهمحربطقلادنعيمالكلاىحنملاانحفصتاماذإو

٠ناميإلا‹ديحوتلاةيضابإلاةسردملاءارآلالماشاعماجهاندجو
‹ةءاربلاوةيالولاقلخ«ديعولاودعولا.ردقلا‹هللاةيؤرمدع
.لوألالصفلايفاهيلإانرشأدقلئاسملاهذهلك.ةمامإلا

انجرخالاوبطقلاةهجونماهلكاهضرعتسننأاننكميالو
بطقلاركفنعةحملميدقتوههبانرتلايذلاانجيتمنع

دعيلبةيضابإلاةسردملاسسأنعدعتبيالوفلتخياليذلا

هللاهمحرلوقي.ثيدحلارصعلايفاهيددجمواهيسسؤمدحأ
نمحرلاهللامسب:ضابإلآيقحمنعضارتعالاةلازإهباتكيف

اذهفءدعبامأوءهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلا

امأءعورفلاولوصألايفقحلالهأةيبهولاةيضابإلاداقتعا

دبعنبدمحمنأوهللاالإهلإالنأةداهشفلوصألايفمهداقتعا

نأوقحهبءاجامنأو«هلوسروهدبعبلطملادبعنبهللا

(51)(ءيشههبشيالدوجوملجوزعهللا
نكلوءبطقلادنعيمالكلاىحنمللةرغصمةروصهذه

ئراقلانمابلاط.ريسفتلاوهقفلايف.هجهنمنيبننأانبنسحي
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نماعوندعيهنالعوضوملااذهقرطب.يلحاملاميركلا

لكباملمثحابلانوكينأطزتشيثحبلااذهنألهيلعةأرجلا

نعةلماشةيعوضومةروصمدقيىتحةيلقنلاوةيعرشلامولعلا

.ريسفتلاوهقفلاعوصوم

:لينلاحرشلالخنمهقفلاملعوبطقلا3

ةيمالسإلابهاذملاويضابإلابهذملايفبطقلاةرهشنإ

داهتجالااذهوهيقفهنأىلعلوألاماقملايفموقتىرخألا

ينيمثلازيزعلادبعةمالعلللينلاباتكحرشيفرهظدقيهقفلا

بهذلاكلذكهلو٠تادلجمةرشعيفبطقلاهجرخأدقو

.نيئزجيفعرفلاولصألالماشوصلاخلا
يفثحبيثيحب«ةيمالسإلاةعيرشلامولعنمملعهقفلاو

ماكحألاوأ...جحلاوةاكزلاوموصلاوةالصلاكتادابعلا
.ناهرلاوعينبلاكتالماعملاوأ‹ةقفنلاوقالطلاوجاوزلاك

ةيلمعلاماكحألاةساردبمتهيهدجن«هعوضومىلااندعاذإو

يفثحبييذلامالكلاملعنعفلتخيهعوضومفةيقيبطتلا

.ةيدئاقعلالئاسملا

هفرعيذلافيرعتلاىلاريشننأاننكميلاحةيأىلعو

وههقفلا):لاقفيوناهتلايلعنبىلعأدمحميولوملاخيشلا
ةيلمعلاةيعرشلاماكحألابملعلاوهوةنودملامولعلانمملعمسا
.دهتجملاوهوملعلااذهبفصتانمةيهقفلاوةيليصفتلااهتلدأنم
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هنأموقلامالكرهاظيدضعلاةيشاحيفينازاتفتلاققحملالاق

ىلعهيقفريغدهتجمالودهتجمريغهييقفروصتيال
(82)(قالطالا

هللاهمحربطقلانأظحالنفيرعتلااذهىلعادامتعاو

.اهيفادهتجمناكوةيلقعلاوةيعرشلامولعلالكباملمناك

بطقلاهفلأيذلالينلاعرشباتكنإ:انلقنإيلاغنالانلعلو

ىلاةفاضإ.نراقملاهقفلالئاسميفهتاداهتجاهيفتزرب

.ةيقالخألاوةيخيرإاتلاوةيدئاقعلالئاسملا

يندبامإربصلا)قالخألالاجميفهبتكاماعملمأتنلو

الامتحاوأ.ةقاشلاةدابعلايطاعتكالعفندبلابقاشملالمحتك

نعربصلاكمظعأوهويسفنامإو‹ديدشلابرضلاىلعربصلاك

ةوهشنعفءعبطلاتايهتشمنمامهريغونطبلاوجرفلاةوهش

اربصىمسيهوركملامتحانعو‹ةنفعىمسيجرفلاونطبلا
سفنلاطبضىمسيىنغلالامتحايفوأ٠عزجلاهدضو٠طقف

(93)(رطبلاهدضو
امهلوقكةيفسلفلااياضقلاضعبباتكلااذهيفحرطدقلو

ضرغللاقفاومهاريامىلابلقلاثاعبناةدارالاىنعمو):يلي

‹رومألاضعبهقفاويثيحبقلخدقفلآملاوألاحلايفامإ

بلجىلاجاتحافءرومألاضعبهفلاخيوهضرغمئاليو

امإهنإمث«هسفنلسفانملاراضلاعفدوهسفنىلاقفاوملامئالملا
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ضرغالفدحأىلععبسلامجهادإامكدحاولاثعابلادرفنينأ
ةينمذهفاراضهفرعهنألهيفةبغرلاوبرهلاالإهل

يركسعلاسفنلاملعيفبطقلابتكدقفكلذكو

يتلاةمالعلاشيجلادئاقفْخُيلو):هللاهمحرلوقي«هثداوحو

٠هتیاروهلیخناولو«هتلیحملعتسيدقهودعنإف«اهبصخي

عضوملامزليالو«هتميخريغيواراهنالواليلهتميخمزليالو

نوملسملارسكدجولااذهىلعو«هيلعهودعنويعنإف«دحاونا

طسويفتنكسبرحلانأكلذو«اهحتفدنعايقيرفاشويج
ركاسعزيمتيركسعلاجراخيشميودعلامدقمجرخفراهنلا

يفمئانوهوحرسلايبآنبهللادبعىلاربخلاءاجفنيملسملا

لتقفودعلاىلعلمحفلاجرنمهبقثونميفجرخف‹هتبق

(55)(حتفلاناكفكلملا

هنأظحالن‹ليلعلاءافشولينلاحرشباتكىلااندعاذإو

ةمئاقةصلاخةيمالسإةرظنبةيهقفلااياضقلالججلاعدقباتك

.بصعتنودباهلكةيمالسإلابهاذملاءارآوةنسلاو.نآرقلاىلع

‹نراقملايمالسإلاهقفلاهيلعقلطينأقحيباتكلااذهو

ةيكلاملاوةيضابإلا:ةيمالسإلاةيهقفلاءارألاةهجوهيفدجناننأل

‹ةلزتعملاوةعيشلاوةيديزلاوةيفنحلاوةيلبنحلاوةيعفاشلاو

يلقعلاويلقنلاليلدلالعمئاقلاهيأربطقلامدقياريخأو
تحتءارألاكلتلعجيهللاهمحربطقلاف٠يدنعو:الئاق
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دقنلالبقيأريأبملسيالوهويعوبضوملادقنلاوصيحمتلا

نميأرلااذهناكولوهيلعوأهلمكحيىتح
.يضابإلابهذملا

هتاعلاطممكحببطقلانإمث):شوكبىيحيذاتسألالوقي

ادهاشوأمامإلايأراهتاذةلأسملايفكلذدعبدجواذإةريثكلا

هللدمحلاهيجوتيفددرتيالهنإفباتكيفهفقومديؤي

(°)بهذملايفهلافلاخمناكولوهقيفوتىلعىلاعت
درويهنأظحالنف«لينلاباتكحرشيفهجهنملةبسنلابامأ

اهبرعيوةضماغلاتاملكلاحرشيف.باتكلانميلصألاصنلا

ةلدالامدقياذهدعبو.اهماهبإليزيوتالاحلاضعبيف

ةنسلاوميركلانأآرقلالالخنمةلأسملاميقيوةيلقنلاوةيعرشلا

ددرتنودبهيآرنيبياريخأوةيمالسإلابهاذملاءارآوةفيرشلا

.وهحيحصلا:وأيدنعيذلاو:لوقيثيح
بجو):كلذيفاصنضرعتسننأاننكمياذهءوضىلعو

اهكردتوامهدحأوأامهتوبثبالضرفوسمءافتنابةقلطمعيتمت

الفرخآلاهثرواهيفامهدحأتامنافةدعلاءاضقنادعب

(اهلعيتمت

يفباب):الئاقصنلااذهحرشيهللاهمحربطقلانإ
اهسفنلابييطتاهقالطدنعهجوزجوزلاهيطعياميهو:ةعتملا

تيمسو.قارفلانعاهلةيلستوقالطلاملأنماهيلعدريامع

عتمتستاهنألكلذب وأاعجر(ةقلطمعيتمتبجو).عفتنتواهبعتمت
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(وسم)ءافتنالاوأءافتناعميأ(ءافتناب)ةكرشموأةمأولوانب

تسمنملةعتمالف(امهدحأ)توبث(وأامهتوبثبالضرف)ءافتنا
اهلضرفنملالو.اهلضرفيملوتسمنملالوءاهلضرفو

نألبقنمنهومتقلطمث#ىلاعتهلوقيفليقوسمتملو

نهوعتمفاهنودتعتةدعنمنهيلعمكلامفنهوسمت
ةعتملااهلنأ:(49/بازحالا)+اليمجاحارسنهوحرسو

فصناهليتلايهاهلضورفملانأل.اهلضرفيمليهو
امفصنف#ىلاعتهلوقيفامكاهلةعتمالطقفضرفلا

(ةرقبلا/237)+متضرف

‹رقعلاوألثملاقادصوةعتملااهلفضرفالبتسمنإو
4فورعملابعاتمتاقلطمللو#ىلاعتهلوقبدارملايهو

:ليقوفنصملاهركذامالءايركزوبآهيلعىرجاماذهو
ليقو٠«ضرفلافصناهليتلاوةيدتفملاالإةعتملااقلطمةأرملل

ةعتمةأرمالكل:ليقو.سمباقادصةبجوتسملةعتمال
.هركذامحيحصلاو

‹كلاملوقوهوةبحتسمةعتملانأانموقضعبمعزو

لاقوءاهلضرفيملواهبلخديملولوةبحتسماهنإ:لاق

ملواهلضرفيملنملةعتملابجت:ةفينحوبأودمحاويعفاشلا
هلوقلتقلطنإ.اهبلوخدملليعفاشلادنعبجتو.اهسمي
.(ةرقبلا/241)¢فورعملابعاتمتاقلطمللو+:ىلاعت

رهملااهلنأل.اهلةعتمالفهميدقامأو‹ديدجلاهلوقاذه
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دمحأنعنيتياورلاىدحإو.ةفينحيبألوقوهو.الماك
الإةعتمةقلطملكل:رمعنبانعو‹يعفاشلاديدجكىرخألاو

رهملافصناهبسحفاهجوزاهبلخديملورهملااهلضرفيتلا

لوقىلعراجهلبقامعجراخاذه(ةدملاءاضقنادعباهكردتو)
ةقلطمللةدعالفالإوءةعتمتسمولوةقلطمللنإ:لاقنم

يفامكاهتكردأءاضقنالبقاهتدارأنإليقوءسيسملالبق
عيتمتالفرخآلاهثرواهيفامهدحأتامنإف)حيولتبناويدلا

(87)(قالطلاكلذبةصعلاعاطقتامدعلاهثريوأهثرتامنأل(اهل

:هةهبظحالم

اموينيمثلازيزعلادبعفنصملاهبتكامنيبنراقنامدنع

يداعلافقثملافاريبكانيابتدجن:حرشلابحاصبطقلاهبتك
اذإالإمهللا٠نتملابحاصهبتكامهقفينأهناكمإيفسيل

.قيقدلالماشلاىتعملاباهيقفناك

‹نتملايفءاجامحرشدقبطقلانإف«اذهءوضىلعو

بهاذملالاوقأىلعو:الوأةينآرقلاتايآلاىلعادمتعم

ابييطتةعتملاقحاهلةقلطملكنأىريانهوءةيمالسإلا
اهرهمفصناهلفاهسميملوجوزلااهبلخديمليتلاالإاهسفنل
.اهلةعتم

ةعتمالف‹ةدعلاءاضقنالبق«ةجوزلاوأجوزلاتاماذإامأ

ضعبكلذىريامكءرخآلاثريامهنملكنأل«امهنيب
(88).ءاهقفلا
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يفةعساوةفرعماذناكبطتلانألوقت.اذهدعبو
عمدقلاةمئألاوقأويعرشلانىلعدمتعيثيحب.هقفلا

.ةيهتفلالكاشملاكاردإلهئاكذإولقعلالامعا
ةيهتفلايزاوي.لیتلاباتکحرشنألوقلاةلمجو

ةديدجةعفدىطعأثيح.ةيمالسإلابهاذملايفةدوجوملا

يفةماعىرخالاةيمالسالاسرادملارةصاخةيضابإلاةسردملل

.اذهانرصع

دعييذلاشوكبيحيذاتسألايآربدهشتسننآعيطتسنو

سرادملايفيمالسإلانراقملاهقفلااوسردواوسردنيذلانم

لئلاحرشباکنأ:لوقيذإتاون.ةدعةيرئازجلاةيئاضقلا

بنجىلاابنجفقت٠ىربك.ةيهقفةعوسوموه‹ليلعلاءافشو
يفةمادقنبالينغملاكهتمدقتيتلاةيبهذملاتاعوسوملاعم

يعفاشلاهقفلايفبهذملاحرشعومجملاكو.يلبنحلاهقفلا
نبالىلحملاكو٠يفنحلاهقفلايفيئاسكللعئانصلاعئادبكو

يرهاظلامزح

هدوهعيفيضابإلاهقفلااهيلإلصويتلاةورذلالثميوهو

بهاذملاعملعافتلاوسابتقإللةيلباقنمنمضتيامب٠ةريخألا

لوصألايفعيمجلاةدحووهيهيدبببسلكلذوىرخألا
.طابنتسالادعاوقو

نيثحابلاوءاملعلاراظنأهيلإهجتتيذلاعجرملاوهباتكلاو

رظنلاةهجوىلعاوعلطينأمهمهينيذلانادلبلاعيمجنم
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ةيفطلاركفلايف.ةماعلاةيلومشلاةرظنلاهذهبوءةيضبإل

يفتيفجيتسيلعةفطاشةتيثنأابليي

دنع(اهانيأريتلا)ةيركفلادقاورلانأل٠ميركلانآرقلل

:ميركلانارقلاريسفتيفهجهنموبطقلاع

:ريسفتلاخيراتيفةرظن

رمدقهنأهدجنميركلانآرقلاريسفتخيراتىلااندعاذإ

اذهانمويىلاريعلوسرلاةافودنم«ةنيعملحارمةدعىلع

زعهللالاقذإنآرقللحراشلوأميركلالوسرلاناكدقل

ءركذلاكيلإانلزنأو#ميظعلاملعملااذهقحيفلجو

#4نوركفتيمهلعلومهيلإلزنامسانللنيبتل

كلذنوذخأياوناكمهنعهللاىضرةباحصلاف(لحنلا/44)

سابعنبهللادبعوةعبرألاءافلخلا:ءالوهرهشأنمهنعريسفتلا

امهفءةباحصلامظعأسابعنبهللادبعدعيو«ليوأتلا

.لجوزعهللاباتكلاليوأتواريسفتو

ربجنبدهاجموديزنبرباجكنوعباتلاءاجةباحصلادعبو

(90).سابعنبایلومةمركعو

ةعبرألاءافلخلانعريسفتلاىناعمنوذخأياوناكءالوهنإ

٠رمعنبهللادبعوةريرهيبأونينمؤملامأةشئاعةديسلانعو
خلا...هللادبعنبرباجو
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ريسفتلااوذخأنيذلانيعباتلااوعباتءاج٠نيعباتلادعبو

نبةبعشوحارجلانبعيكومالعألاءالؤهنيبنمناكومهنع

.نوراهنبديزيوجاجحلا

ريسفتيفمهلاوقأوةباحصلايواتفنولمحيءالؤهناكف

يربطلاريرجنباريبكلارسفملاءاجكلذدعبوميركلانآرقلا
يفنايبلاعماج»روهشملاهباتكجرخأيذلا(310/ه224)

لعلوسرلالاوقأوريسافتىلعهيفدمتعاذا«نآرقلاريسفت

نآرقلاتايألمهريسافتمهنعلقننيذلانيعباتلاوةباحصلاو

.روثأملابريسفتلاىمياموهاذهو-ميركلا
لامعإوداهتجالاومهفلاىلعهيفدمتعيرخآهاجتاكانهو

اموهاذهوةميركلاةينآرقلاتايآلامهفيفليوأتلاوركفلا

ءاجتالااذهدارناسكويأرلاسبريسقتلاىمسي
ىمسملاريسفتلابحاص(ه544/606)يزارلا

.بيغلاحيتافم

يفسلفلاويلقعلاعباطلابزيمتتريسافتلاضعبكانهنأالإ

دومحممساقلاوبأيرشخمزلاةعزنلاهذهلثمنمريخويمالكلاو
ىمسيفهريسفتامأ(ه467/538)هللاراجببقلملارمعنب

هوجويفليواقألانويعوليزنتلاقئاقحنعفاشكلا

بناجلاىلعتدمتعا«ريسافتلاضعبكلذكدجنو ليوأتلا

نايحيبأريسفتاميسالتاءارقلاويغالبلاويوحنلاويوغللا
نمطيقللاردلاباتكلاٌبحاصءه745ةنسىفوتملايلدنألا
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يفنيرسفملاضعبىلاكلدكريشنروظنملااذهيفو
نيدلالامجدمحمخيشلاءالؤهنيبنمدجن(آ)اذهانرصع

ريسفتلاباتكبحاص(م1866/1914)يروسلايساقلا

ليوأتلانساحمىمسلا

دمحمةمالعلاكلذكو«هريسفتيفايفلساهاجتاهجتادقل

تايآلارسفي‹صلاخىملعهاجتاكانهوشيفطأفسوينبا

رايتلااذهلشميناكو.ةيرصعلامولعلاءوضىلع ةينآرقلا
يفاباتكفلأيذلا(م1870/1940)يرهوجيواطنطذاتسألا

.ميركلانآرقلاريسفتيفرهاوجلاهامسريسفتلا

ةيبرتلالالظيفميركلانآرقلارسفيعامتجاهاجتاكنهو
:ةذتاسألاكةيمالسإلاتاعمتجملاحالصإلةيمالسإلاةيعامتجالا

میهارباو«سیدابنباوبطقدیسو«اضردیشرو«هدبعدمحم

.هللامهمحر«ضويب

اذهدعبو٠نيرسفملاوريسفتلانعادجةفطاخةحملهذه

ةباجإلالبق.ريسافتلاهذهءازإشيفطأةمالعلاجهنمنعلءاستن

.ريسفتلايفةيضابإلاهبتكامىلاريشننأانبنسحياذهنع

:هةيضابأإلاورسفمب

ىلاةبسنلاباليلقدعي‹ريسفتلايفةيضابإلاهبتكامنإ

انرظنيفدوعياذهلعلو‹ةيضابإلاةيهقفلاتاعوسوملا

باتكريسفتويأرلاءادبإنمديدشلامهسارتحاىلاصاخلا

زعهللالوقمهيلعقبطنيف٠قحلااوبيصيالنأةفاخم.هللا
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ضعبانيلعلوقتولونيملاعلابرنمليزنت+:لجو
4نيتولاهنمانعطقلمث‹نيميلابهنمانذخألليواقألا
١(ةقاحلا:44.45‹43)

وهكبرنإملعريغبمهئاوهأبنولضيلاريثكنإوو
(ماعنألا/119)¢نيدتعملابملعأ

ةيسايسلاتاطلسلايفلثمتيرخآيسايسلماعكانهو

مكحلاىلاوعدتيتلاةيضابإلاةسردملالوصأعمةضقاتتملا

.نيدشارلاءافلخلاةريسىلعمئاقلاليصألايمالسإلا

ايونعمادنسمهريسافتدجتالنأءادجيهيدبلانمو

.كاذنأةمكاحلاتاطلسلانمايدامو

يتلاريسافتلاضعبكانهنإف‹نيلماعلانيذهنممغرلابو

:اهيلإريشننأاننكمي

(ھه93«ھه22):دیزنبرباجناوید١

نبرباجمامإلانأةميدقلاةيضابإلارداصملاتركذدقل

يوتحيناويدهلو‹يضابإلابهذملللوألاسسۇؤملادعيديز

ادجيعيبطلانمو«ةيمالسإلاةعيرشلايفتادلجمرشعىلع
.ةينآرقلاتايآلاضعبرسفينأ

‹ةيبهذملاتاعارصلاريثأتتحتعاضدقناويدلااذهنكلو

ةلودلانإليقو٠ترهيتبةموصعملاةبتكمنويديبعلاقرحأامل

(92).هبزتعتيذلاناويدلاكلذنمةخسناهلناكةيسابعلا
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.ةيمتسرلاةلودلاسسؤم٠متسرنبنمحرلادبعريسفت2

.عاضدقهناليق

نرقلالهأنم...يراوهلامكحمنبدوهريسفت3

رولاىرينأىنمتنوقيقحتلاةلاحىفهنإ.يرجهلاثلاثلا

ءازجأةعبرأيفوهو
ينالجراولاميهاربإنبفسوي٠بوقعييبأريسفت4

(ه500/570)

رمل4اریبکارفسغیردالبيفهنمتیأر):يداربلالاق

هنأتررحهنمربکأالو>هنممخضأارفس.٠طقتيرالو

باتكلاةحتافريسفت«هيفلقأوأرثكأوأةقروةئامعبسزواجي

ةينامثيفهلكنآرقلارفهنأترزحو.نارمعلآوةرقبلاو

ةغليفردصللىفشأالوهتمغلبأتيأرالورأملف«هلثمرافسأ

وأخسانوأةذاشوأةرهاظةءارقوأنيبممكحوأبارعإوأ

)93(هنممولعلاعيمجيفوأحوسنم

نمةيناملالاتابتكمىدحإيفدجويادحاواءزجنإليقو

.ريسفتلااذه

ريسافتلاضعبدجنف‹رصاعملايضابإلاركفلاىلاةبسنلابامأ

:ةلاتلا

.شيفطأةمالعللداعملامويلدازلاناميه1

لمألامويللمعلاىعاد3
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حلاصل.طوطخم.زيزعلاهللامالكيفزيجولالوقلا4

(ھه1287/1347)رمعنبا

(ە1316/1401)ضويبخيشإللنآرقلاباحريف5

هبتكامىلاريشننأريسفتلاعوضوميفنحنو«انلدبالو
ةرسفملاةيضابإلارظنلاةهجونعيبهذلانيسحدمحمذاتسألا

.لجوزعهللاباتكل

هباتكويبهذلانيسحدمحمذاتسألاعمةفقوج

:نورسفغملاورييسمتلا

يبهذلانيسحدمحمذاتسالاهبتكيذلاباتكلانأمرجال

ةايحذنمنيرسفملاوريسفتلاخيراتيفرصاعملايرصملا

ىلعةعطاقةلالدلديءاذهانرصعىلاليميركلالوسرلا

.بعصلاقاشلاناديملااذهيفهلذبيذلاميظعلادهجلا

ةيضابالاةسردملانعهبتكامىلادوعنامدنعنكلو

.هبتكامنأظحالنهريسفتوشيفطأخيشلاريبكلاةمالعلاو
.يملعلاقيقحتلاتايقالخأوهيزنلايملعلاثحبلاعمضقانتي

عقودق‹يبهذلانيسحدمحمنأ:اقحفسؤملاءيشلانإ

ينييارفسألارفظملاوبأاميسال٠ةميدقلامالقألاريثأتتحت

بحاص.ديدحلايبأنباو‹نيدلايفريصبتلاباتكبحاص

.ةغالبلاجهنحرش

ةيضابإلانعهبتكامدرونةلاحلاهذهيفو
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قرفلدعأمهوضايإنبهللادبععابتأمهوةيضابإلا)
(ةنسلالهأميلاعتىلااهبرقأوجراوخلا

يفنوقمعتيالنآرقلاىلانورظنيامدنعجراوخلانإو)

تايآلاىلانورظنيو‹هظافلأةيفرحدنعنوفقيلب٠ليوأتلا
(ةيحطسةيرظن

لهأنمةعامجىلافاضأةيضابإلانمالجرنأيوريو)
ائيشيمدق:اهللاقهبهذمىلعةيراجهلتناكو.هبهذم

ةيراجعيبت:هلليقف«بارعألانماهعيبيلفلحفتأطبأف
«ابرلامرحوعيبلاهللالحأو:لاقف«رافكموقنمةنمؤم

ةمالعللداعملارادىلادازلاناميهريسفتلةبسنلابامأ

وهاذهويضابإلاانرسفموهاذه):يليامهنعبتكفشيفطا

بصعتلاوءةفئازلاةديقعلانععافدلابهلميذلاهريسفت

ةاراجمنممالسال ىرنامكدعبوهو‹دسافلابهذملل

ثيداحألانمملسيملامكمهدئاقعضعبيفةلزتعملا

اهباورصنيل:جراوخلاعاضونسلأىلعترجيتلاةعوضوملا
(95)سانلانيبلاوجوريو«مهبهذم

لكاديعبناكيبهذلانيسحدحمانبحاصنإ:دقننلا

صيحمتوةهازنلابلطتتيتلاةيملعلاةيعوضوملانعدعبلا
.ةيدقنحوربقئاقحلا

ةيضابإلالوحاهراثأيتلاتاهبشلاىلعدرللةبسنلابامأ
يفوباتكلااذهةمدقميفةدوجومةباجإلانإفجراوخمهنَأب
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كلذيفءهانلقامعلوقلارركننأانلةجاحالف.لوألالصفلا

باحصأاهردصيثيحةميدقلاتالوقملاتحتعقودقهنأل

تفرحيتلاةرئاجلاةمكاحلاتاطلسلاعفادبةميدقلاتالاقملا

.ةيضابإلادئاقعولّوصأ

نأكردألةقبسملاراكفألانملاخوعاوركفبأرقولو

دقهللاهمحربطقلانأو.بصعتلانعديعبيضابإلابهذملا
هتافنصموهريسافتيفاهلكةيمالسإلابهاذملالاوقأدروأ

.ةيهقفلا

يذلاهريسفتوهاذهفيبهذلانيسحدمحمذاتسألالوقامأ

بهذمللبصعتلاوءةفئازلاةديقعلانععافدلابءألم

ديعبلاويتاذلامكحلااذهتردصأفيك:انهلوقتنحن«دسافلا

ليدعتلاسايقمكلمتتحبصألهو٠ليصألامالسإلانع

.ةيمالسإلاسرادملاقحيفحيرجتلاو

يفةتباثلاواهبةصاخلااهتيؤراهلةيضابإلاةسردملانإ
ةيعرثشلاةلدألاىلعتدمتعاثيحةيمالسإلاةديقعلاسسأ

تضفريلاتلابوسوفنلايفمالسإلاليصأتيفةباقعلاو

.اذهانمويىلالمعلاولوقلانيبةيجاودزإلا
ةيهيدبلاةقيقحلاهذهاوكردأمويلانيملسملاءاملعلعلو

.يضاملانمرثکأ

ناميإلاةلص)ىلازغلادمحمخيشلاهلاقاماعملمأتنلو

(كولسلابقلخلاةلصكلمعلاب
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تاحاسيفهتميزهنعاوزجعدقومالسإلاءادعأنأديب
ىلعاوسدف«هرادرقعيفهقحسلليحلامهيعتمللاتقلا

الينامأو.اهلفيلاكتالةملكمالسإلامهلروصينمنيملسملا

.اهعملمع
مهنيداومهفامدنعتابكنوثراوكنمنيملسملاباصأامو

(96)(رتيألاوحنلاكلذىلع

لكزكردقيضابإلابهذملانإتلقاذإيلاغأاليلعلو
راشأدقانبحاصالهولمعلاولوقلانيبلصفلامدعىلعهتفلف
يمالسإلاملاعلانأ؟اذاملانلنيبوةقيقحلاهذهىلاهدقنيف

.المعالالوقمالسإلامهفدقهنألتابكنوثراوكببيصأدق

كلذانلحضوأامكةيواهلاىلإانبىدأيذلاوهميفلااذهو
.يلازغلادمحمميركلاذاتسألا

ديؤتيتلاةيمالسإلابهاذملاةيقبيفانبجاصلوقياذامو
ةدعتمدقلةلاطإلاالولو...اهمالعأريسافتلالخنماهتيؤر

(97).كلذىلعةلثمأ

دناقعلايفانريغةهجومرتحتنأنسحألاولضْألانمنكل
.ةيعرشلاصوصتلامهفيفداهتجارمأرمألامادام

انريغمهتننأامأةيلمعلاقالخألاهذهبديقتننأانبيرحو

عضوومالسإلانعةيجراخلاودسافلابهذملاوبصعتلاب

¦مالسإلاةمدخلزوجينلوزوجيالاذهفةعوضوملاثيداحألا
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نألىلثملاانتياغبجينيملسملاةدحونإ

لئاسملانأبرارقإلاوفارتعإلابالإلحينليبهذملافالتخإلا
اهلادنستدجوتمادامرثكأالةيداهتجااباقدعتةيفالتخالا

.ةنسلاونآرقلايف

:ريسمتلايفهجهنموهجاتنإبطقلاد

نمىرنريسفتلايفةيرورضلاتاظحالملاهذهدعبو

ىلعبطقلادنعريسفتلاجهنمنعثدحتلا«يملعلاانبجاو

.ةيركفلاهراثآىلعنيدمتعمهريسافتءوض

ملعيفهللاهمحربطقلااهفلأيتلابتكلاىلااندعاذإو

:يهوريسافتةثالثاهدجنريسفتلا

ةعبرأيفريسفتلااذهعقي‹داعملارادىلادازلاناميه١

ةقفنىلعرابجنزيفعبطثيحميدقلاعبطلانم‹ادلجمرشع

امأءه1305ةنسلوألاءزجلارهظدقلءشغربناطلسلا

1314٠ةنسرهظدقفريخألاءزجلا .

تحت‹ه1401نامعةنطلسيفهنعبطديعأدقلاريخأو

.ادجةقينأةعبطيفيموقلاثارتلافارشإ
انلركذيهللاهمحربطقلادجنءريسفتلااذهةمدقميفو

هرظنةهجونايبوه‹ليلجلالمعلااذهىلاهتعفديتلاعفاودلا

اذهيفيضابإلازكفلالففينأنود‹مالاريسفتلايف

ميركلاهللالضفنمكلذو):كلذيفبطقلالوقي‹ريسفتلا
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ىلعناعتسملاهللاوداعملارادىلادازلاناميههامسوهيلع

هللاءاشنإنمضتيوءهلوبقهيفلومأملاومدعلادعبهدوجو

بهذمحاضيإوهيفاوغازاميفنيفلاخملاىلعدرلايفةيافكلا

ةيلقنوةيلقعججحبكلذو‹مهداقتعاوةيبهولاةيضابإلا

(98)(ہلعأهللاو

هيفظحالنريسفتلااذهيفثحبلاانققدورظنلاانعمأاذإو

:يليام

بابسأنيبيوةينآرقلاةيآلادرويهللاهمحربطقلانإ1
.اهلوزن

.ايوحنوايغالبوايوغلتايآلاكلتحرشيمث2
ةيلامتحالاهوجولاانيبمالماشابارعإةيالاكلتبرعيمث3

يسلدنألانايحيبأرسفملابرثأتدقلو.كلذكبارعإلايف

مث):بطقلاهلاقامكلذىلعانليلدو«القعيرشخمزلاو«اوحن

‹هللدمحلاوبلاغلاوهو«يضاقلاوهللاراجرظنقفاوي«ةرات
(99)(امهفلاخيةراتو

ةيفالتخالالئاسملاوةيمالسإلاماكحألادروياماريثكو4

.كلذيفةيضابإلاةيرظنلالمهينأنودنيدلالوصأيف

.هريسفتنمجذامنلاضعبمدقتاذهدعبو

(ةرقبلا/3)نونمؤينيذلا

وهيذلاهتوعنملينعأ‹هلديقمنيقتمللتعن:نيذبلا
ىلعهربخًادتبمنيذلانوكينأزوجيونيقتملاضعب
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نيقتملاىلعفقولاف٠نيقتمللاتعنهانلعجاذاو(مهبرنمیده

.نسح
:يضاملاوقيدصتلاةغللايفناميإلا4بيغلابنونمؤيچ

نملدبفلألاو.ةيدعتللةزمهلافءةحوتفمميمففلأفةزمهبنمآ

نألصألافمركأكلعفأنزوبيثالثلالعفلاءافيهيتلاةزمهلا

نينمآاهتريصيألعدمحمءيبنلاتنمآوبيغلاتنمآ:لوقي

ىدعنكلوةديزملاةزمهلابةيدعتلابامهفلاخأوأامهبذكأنأنم
وأءبلقلابوأ٠ناسللاوبلقلابفارتعالاىنعمهنضتلءابلاب

اندنعروهشملاناكولو.بذكلاةلاحيفبلقلانودناسللا

الإديحوتلايفناسنالالخديالهنأ:ةيبهولاةيضابإلارثعم
قلطيدقوءاعيمجناسللابرارقإوداقتعاب

(190)(قوثولاىنعمب
اممو#:ةماعلاقالخألايفرخآلاجذومنلاانيلإو

ةقفنلاهللامهقزراممنوقفني(ةرقبلا/3)4نوقفنيمهانقزر

ةقفنورطضملاةيجنتو‹بجاولافيضلاءارقإوةاكزلاكةبجاولا
ةقفنوكلذوحنوتارافكلانمبجوامءادأو٠هتقفنهتمزلنم

(10).رجألاهوجويفعوطتلا

يفهللاهمحربطقلانإ:لوقنلوقلاةلمجو:ةظحالم
.ةيمالكلاوةيبدألاوةيوحنلاةهجولاهيلعتبلغدقريسفتلااذه
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:ميركلانارقللريسفتلاريسيتب

ثيح«ميركلانآرقللريسفتلاريسيتوهفيناثلاهريسفتامأ
اذهوءةيهقفلاةفرعملانماديدجانولريسفتلااذهانيطعي

رئازجلايفةيرجحةعبطعبطدقوءازجأةتسيفعقيريسفتلا
تحتنامعةنطلسيفةيناثةرمهعبطديعاو‹ه1325ةنس

عقيو‹ه1406ةنسكلذو ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوفارشإ

.ءازجأةرشعيف

:ريسفتلااذهصئاصخ

راصتخالاوحوضولابزيمتيريسفتلاريسيتيأريسفتلااذهنإ
ةيغالبلاتاليلحتلانعاريثكهللاهمحربطقلادعتبادقلو

يلاتلابو.ةصاختالاحيفالإفرصلاووحنلااميسالةيبدألاو

بادألاىلعوةيعرشلاماكحألاىلعزيكرتلاريسفتلااذهيفدجن

روثأملابريسفتلاةقيرطىلعهجهنميفدمتعاو.ةماعلا
.داهتجالاويأرلاةقيرطو

.ريسفتلااذهنمةنيعمدقتنأنسحألاو

عبتتىتحىراصنلاالودوهيلاكنعىضرتنلو

(.ةرقبلا:120)+مهتلم

ةلمرفكلاوءرفكاهلكمهللمنأل.اهددعتعمةلملادرفأ

امك.مهسفنأومهؤاوهأوأ٠مهيلعاهلمأناطيشلانألةلمتيمسو

كنعىضرننلهيمءيبنللليربجهلمألجوزعهللانيدنأ

يفوهو.هيلعهللا٠ىدهلاهنإف«انتلمواننيدعبتتىتح
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نوضريالاولاقامكرمألانأهملعأو٠قباسظوفحملاحوللا

اليتلادعبلاةياغ.يُفمهتلمهعابتاذإ«مهنعهل.اطانقإكنع

٠تلزنىتحمهناميإيفاعمطمهفطاليناك.اهدمبةياغ
وهو-4هللاىدهنإلق#هلوقيفمهيلعدريالهنأهملعو
الومكتلمال.قحلاىلااقيقحت:ىدهلاوه_مالسإلا
)102(,اهریغ

لمالامويللمعلاااوعاداوهوثلاثلاريسفتلااها۔ج

التادلجمةعبرأيفعقيف٠سانلاةروسىلانمحرلاةروس
.اطوطخملازي

نيذلانيرسفملاىلعبقعيهنأريسفتلااذهيفظحالي

.ةميركلاةينآرقلاتايألاكلتريسفتيفهوقبس

654٥٠)يىلدنألانايحيبأنايحيبأىحنماحندقلو

ابدأ‹ةيوغللاةيحانلاىلعهريسفتيفدمتعايذلا(ه5

.افرصواوحنوةءارقو

٠دحأدعيهللاهمحربطقلانإلوقن:ةركفلاةصالخ

ىلعمئاقريسفتلايفهجهنمو.نيملسملانيرسفملامالعأ
روثأملانيبعمجدقولماشلاموهفملابةيعرشلاوةيوفللاةيحانلا
.ريسفتلاريسيتىمسملاهريسفتاميسالريسفتلايفيأرلاو

ةلقتسمريغودبتيهفهريسفتيفةيعامتجالاةهجولاامأ
خيشلاوسيدابنباوبطقديسريسفتيفنأشلاوهامکجھنمک

رهاوظلاةجلاعمبمتهيجهنملااذهنإهللامهمحر-ضويب
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يمالسالاةيسايسلاوةيداصتقالاوةيسلنلوةيعمتجال
.تاعمتجملاودارفألاكولسنماقالطنا

ناكريسفتلايفبطقلاجهنمنإلوقننأعيطتسنانهنمو

.ةيعامتجالاوةيعرشلاوةيوغللاهداعبأيفاليصأايفلساجهنم

يفبطقلاجهنمنع.ادجةرغصملاةروصلايههذه
حمالمنعةماعلاةركفلاحيضوتوهفدهلانأل«ريسفتلا

املءاستن٠شيفطأةمالعلاىلعةفشاكلاءاوضألاهذهدعبو

.بطقلاىلاءاملغوادارفأعمتجملاةيؤريه

ثدحتتيتلامالقألايفاهدجنلاؤسلااذهنعةباجإلانإ
.ماعلاهداهجنع

:هەؤاثروبطقلاةناكم

‹ادهمم.الهسهمامأقيرطلادجيملهللاهمحربطقلانإ

ءامظعلاةيقبكهعمتجميف«ةيسفنوةيدامقئاوعهيفدجولب

.خيراتلاباحصأو
قحىلعناكبطقلانأهعمتجمكردأةينامزةدمدعبو

ىلاةيعادلاةيحالصإلاهتوعديف٠باوصىلعو

`0ليصألامالسإلا

لكىقلي.ملاعربكأىّسأىتحتاونسلاضعبضمتملو
هتسردمءانبأنمادهتجم.املاعهبفارتعالاومارتحالاوريدقتلا

;ىرخألاةيمالسإلاسرادملاو
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نال٠هملعوهقالخأدجمتوينثتدئاصقةدعدجنانهنمو

.ةيقالخألاهلئامثبافارتعاناكديجمتلااذه

يفهداهجبوهملعبافارتعاسانلارثكأنامعءانبأدجنانإو
ناطحقلحفلاينامعلارعاشلاهيفلوقي.ةيمالسإلاةوعدلا

:يليامناخيشنيدمحمخيشلا

يذلألضافلاويضرملالماكلاوه
رباكألاةارسلاهايلعلنيدت

ةيآمويلابرغملابادغمامه

رطاوخلااهيلإتداقناقرشملابو

:هيفلاقو

ةيآربكأشرعلابر

راصبألايلوأترهبدفضرألايف

ةفيلخنيملاعلايفهماقأو

رافكلاةيآوحميلازال

:يحاورلاماسنبرصانخيشلاةمالعلاكلذكهحدمدقلو

امكحواملعءايبنالاثراو

ءاضبلاةيفينحلاةلملاكردأ
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:هيفلاقدقفينورابلاهللادبعخيشلايبيللارعاشلاام

ملسموُراجهارول

یوحمهدنعنموبوبحمنباو

هحدميفمهلكاولاغتل

هنعيذلالكاوسنو
يفةلضافلاهقالخأوهملعىلعديكأليلددئاصقلاهذهنإ

.هداهجوهلضفباوفرتعانيذلاءاملعلانعالضف.هئانبأسوفن
يتلاةرجشلانأهنيعبىأرءتيمتسملاداهجلااذهدعبو

ةامحاوسمأهبالطىأرثيح.اهلكأيتؤتتحبصأاهسرغ

ةيمالسإلاةضهنلاوةيضابإلاةبردملايفةيويحمئاعدو٠نيدلا

ةحصتلتعادقوهنمصانمالهللاردقنكل«ةيرئازجلاو

ةينامثةدملشارفلاحيرطهتلعجيتلاىمحلاضرمببطقلا
يناثلاعيبر23تبسلاموييفهللاهافوتف.ةلماكمايأ

.م1914سراملقفاوملاءه2

لوهذببيصأىتحةيزرلاهذهبيمالسإلاملاعلاعمسنإامو
زعهللالوقلهنمرفمال«قحتوملانأكردأدقنكلو

مكروجأنوفوتامنإوتوملاةقئاذسفنلك#:لجو
(نارمعلأ:185):ةمايقلاموي

اميسالهئاثريفتليقدئاصقةدعكانهنإفاذكهو

هذاسسأءاثريفهللاهمحرناظقيلاوبآخيشلااهلاقيتلاةديصقلا

:ناونعتحتبطقلا

165



ىمظعلامالسإلاهيزر
يذلوفصيالرهدلااذهلابجع

رادكألانماولخيالولقع

انؤُحنمومرعلاكلفحجتْفّجَو

رارضألالباتقبانباصأف
انخيشلترظنیتحاذفکيمل

رأثلاذخألبقاذهوارزش

امدعبتومماهسبهتيمرف

راخفبوثكاسكمثكايحأ

ىفلامالاتباخربكأهللا

(104)رامعألافصاقوراوبلارهد
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خيشلاةمالعلااهيفانضرعتسايتلاةحضاولاةروصلايههذه

.هتيصخشلالخنمةيساسألاهتانوكمانللحيذلاشيفطأ

لازيالليلحتلااذهنأدكؤأيننإف.اذهنممغرلابنكلو

.عيسوتلاوثحبلاوةساردلانمديزملاىلاةجاحب

ملةيصخشلاهذهنإ:لوقيدقميركلائراقلانأمرجالو
.نيملسلامالعأخيراتيفءيشيأاهنعأرق
؟اذامل

ةياجإلااهلدجتدق.تاذلابةلكشملاهذهنعةباجإلانإ

٠باتكلااذهنملوألالصفلايفةلماشلا

ةينيدلاوةيسفنلاوةيداملاقئاوعلايفاساسأنمكتةلعلاف

اهخيراتيفةيضابإلاتايصخشلاهذهاهبتهجويتلاةيسايسلاو
.ميدقلارصعلايفاميسالثيدحلاوميدقلا

دقةيضابإلامالعأرثكأنإانلقاذإلاثملاوليلدلامدعنالو

نأىوعدب.ادمعهخيراتويمالسإلاركفلانعاودعباواوشمه

.ةيمالسإلابهاذملاعمضقانتتةيدئاقعلااياضقلايفمهتيؤر

:يديوهيمهفذاتسألاهلاقامىلإعملو

نعةبئاغوراظنألانعةديعبةيضابإلاتاعمجتتدغ)

قرثملايفةفالخلارقمبطبترايذلايركفلاويسايسلاكرتعملا
جيورتلانعالضف٠مهبليهجتلايفمهاسامم.يبرعلا
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ىلامهتبسناهتمدقميفومهبتقصلأيتلاتاماهتإلافلتخمل

.نيملسملاقرفنملضنمىلامهتفاضإو‹جراوخلا

اهلهأونامعىلعرمتاليمالسإلاخيراتلاتاعوسومف
ريغسلدنألايفمهرودو«افطاخواعيرسارورمالإةيضابإلا
بتكيفمهيلإراشيالةيضابإلاءاملعوقالطإلاىلعروكذم
ىوسركذيملدعسنباتاقبطبتكلاكلترهشأوتاقبطلا

ضرعيفديزنبرباجمامإلا

مالعألاضعبدنعةيضابإلانعةبولقمةروصلاىرناذكهو

ةيهقفىواتفوءارآنوردصيوأةيضابإلانعنوبتكينيذلا
..اهلهأيف

ةمالاليصأتوةدحوىلعاعملمعننأاببيرحو

ةيئزجلاتافالتخالاوةيدئاقعلااياضقلانعنيديعب«ةيمالسإلا

مكحلابعصيثيحبةيداهتجااياضقدعتيتلاةيداهتجالا

مكبرانأوةدحاوةمأمكتمأهذهنأو#اهيفعطاقلا

(نونمؤملا:52)4نوقتاف

‹اياضقلاكلتيفةصاخلااهتيؤراهلةسردملكنإ
انفلتخااميفلادجلاكرتنلو٠هيفانقفتااميفدحتنلولمعتلو
.مالسإلايففالتخالابدأبمزتلننأانيلعمثهيف

يذلافالتخإلانإ):يناولعلاضايفرباجهطذاتسألالوقي

ةرهاظلاهذهنمءزجامقاولازيالوةمألاهذهفلسيفعقو
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ناكهبادأتمزتلالبهدودحفالتخالازواجتيملنإفةيعيبطلا

(106)(دئاوفلاةريثكةيباجيإةرهاظ

ميقلاهذهملسملاانبعشوانءانبأوانسفنأملعننأمهالاو

ءارآيهاهلكةيمالسإلابهاذملاءارآنإ:مهللوقنوةيقالخألا

.امهعم

كلتنعفشكلانانلنیشتاملكلاهذهلالخنمو

مالعألانعثحبلاوقيقحتلاانمبلطتتةليصألاةيمالسإلاءارآلا

اروتسدميركلانآرقلامكحىلاةيعادلاراكفألاكلتلمحتيتلا

دنعتمىجتدفةقيقحلاهذهنإوةيمالسالاةمألاةايحیف

يفنوكيدقامعراذتعإلاميركلائراقلانمبلطأاريخأو

رظنينأو‹ينمريصقتلاضعبوةيعبطمءاطخأنمباتكلااذه

مكحيالنأوءةفطاعلانعةديعب«ةيعوضومةرظنبباتكلاىلا

:رعاشلالوقبىلع

احرفاهباوراطةلزاوأرنإف
اوتفدحلاصنماودجوامويع

هلكشيفلماكباتكلانأيعدأالو.ةرشابملارداصملا

.لجوزعهدحوهلللامكلانألهنوضمو
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ديعسجاحلاذاتسالاميركلايخاليركشيدساريخالايفو

ةيمهألاةياغيفتاطوطخموبتكبييندعاسيذلابويأدمحم

.هللاءاشنإ٠ةرخاألاوايندلايفءازجريخهللاهازج

.بآملاهيلإوهدحورمالايلوهللاو

تشوعأدیعسنبریکب

رئازجلا ةيادرغ

ه1408مظعملاناضمر29نينثالا

.م651988قفاوملا
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قيلاعتلا

:توريبليجلاراد.ابهذموةديقعةيضاجلإلا:ةميعطرباص1

.م6

يرئازجلاركفملاو٠بنشيبأدمحمنبيبرعلانبدمحم:لثم2

..خلايبننبكلام:رصاعملا

.26-29:صءدیزنبرباجمامالاهقف:شوکبدمحميحي3

.214:ص:لوألاءزجلا:تاقبطلا:ينيجردلا4

.110:ص:ةيمتسرلاةلودلا:ريكبميهاربازاحب5

.ريغصلانبا‹نييمتسرلاةمئألارابخأ6

.102:صقباسلاردصملا7

.توريب-8ط-2:صيناثلادلجملا:نادلبلامجعم8

.2/22ةيمالسإلابهاذملاخيرات9

.67:ص:ةمدقملا-0

.103ص قرفلانيبقرفلا1

.10ط:ةمدقملا:ثلاثلاءزجلا:مالسإلاىحض۔2

.337-336:ص:ثلاثلاءزجلا:مالسإلاىحض3

ةنطلس2ط.54:صةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا-4

.نامع

.129:صيبرعلابدألاىلعنيمأدمحأةيانج-5

.ه1404رفص.يناثلاددعلامالسإلارانم:يدنجلاونأضرع6
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۰.693ص۔1۔ج:ابیلصلیمج۔7

.39:صحافكدلب:بازم۔8

ديعلاوبأ ةمجرترئازجلانعةيخيرات.ةحملوأتاركذم9

.80:ص.ودود

نييبازيملاةايحنمةذبن‹يرونلاىسيعدمحمومح:رظنا-0

.245-300.ص1ج

دسحمخيقلا.يناففألانيدلالامج:ىقثولاةورعلا1

.171صةدبع

.66صينارقملادمحم:يلسعلاماسب-2

.رئازجلامالعأمجعم:ضهيونلداع:رظنا3

ءيخامثشلاريسلقحلمميهارباناظقيلاويبأ:رظنأ4

.153ص.طوطخم

:ص1جةثيدحلارئازنجلاةضهنزوبديلعدمحمرظنا

o .2969

.23صشيفطأميهارباقاحسإيبألصلاخلابهذلاةمدقمرظنا

.153:صيخامثلاريسلقحلمطوطخم5

.1:ج195:ص:ةثيدحلارئازجلاةضهن:زوبديلعدمحم6

دمحم:رظنا155.28:صيخامشلاريسلقحلم:طوطخم7

.3و2:صء1:جةثيدحلارئازجلاةضهنزوبدىلع

صلاخلابهذلاةمدقمءشيفطأميهارباقاحسإوبأ:رظنا-8

.4:ص
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.323:ص:ةثيدحلارئازجلاةضهن-9

.165:صيخامشلاريسلقحلم0

.77:صصلاخلايهذلا-1

.308:صةثيدحلارئازجلا:ةضهن2

.نوعبرألاويداحلاباتكلاةطوطخملاةينامعلالئاسرلانم-3

.161ص:يخامثلاريسلقحلمطوطخم-4

:صةشثيدحلارئازجلاةضهنءزوبديلعدمحمرظنا5

7381.

.194:صرئازجلامالعأ:ضهيونلداع6

رئازجلايفةفاحصلاخيرات:مالسإلافيسريبزلا7

.168:س6ج

.263:صء1جةثيدحلارئازجلاةضهنزوبدلايلعدمحم-8

.92:صرئازجلامالعأ:ضهيونلداع

.55:ص2ج:بركلافشك9

.ب:ص:صلاخلابهذلاةمدقم0

.14:صمالسالاونوقرشتسملاديمحلادبعنافرع-1

.15:ص.ردصملاسفن2

.551:ص.17ج:ليلعلاءافشو‹لينلاباتكحرش3

.152:ص1ج:بركلافشك4

.45صصلاخلابهذلا-5

1٠ج٠نييبازيملاةايحنمةذبن:يرونلاىسيعومح6

320.173:ص



.330:ص1ج:ةثيدحلارئازجلاةضهن:زوبديلعدمحم-7

.وص:صلاخلابهذلاةمدقم8

363٠ص1ج:بركلافشك9

:ينالجراولاميهاربافسويبوشقعيوبأ:رظنا0

.13:ص2ج

نبنيدلاييحمبفورعملايبرعلانبدمحموهيبرعلانبا-1

نماه638ةنسقشمدبيفوتو.ه560ةنسسلدنألابدلويبرع

.نيفوصتملاباطقأ

.39ص۔1ج:بركلافشك:رظنا۔2

مولسديمحنبهللادبعدمحموبأنيدلاروتةمالعلاوه3

ةيدلببيفوتو.ه1286ةنسنامعبنيقوحلاةدلببدلو.يملاللا

ءاكذلايفةيآناكةيضابإلامالعألانمدعي٠ه1332فونت

.طاشنلاو

:اهمها.اباتكنيثالثىلعديزتهتافلۇم

.ماظنلارهوج2‹لوقعلاراونأ1

ىلعناعأامنأكفنيطلالكأنم»بلوسرلاثيدحىلاةراشإ-4

.يناربطلاهاور«هسفنلتق

.177ص1ج.بركلافشك5

.6/4/1988‹ءاسملاةديرج:رظنا6

.35:ص1ج.ةثيدحلارئازجلاةضهن7

.159:ص.يخامثلاريسلقحلم8
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o
ت

.352:ص1ج:رئازجلاةضهن9

.313:ص1ج.ةثيدحلارئازجلاةضهن-0

.159:ص.يخامثلاريسلقحلم1

:عجار

.314/319:ص1جرئازجلاةضهن:زوبدىلعدمحم

.ةمدقملا:صلاخلابهذلاشيفطأميهارباقاحسإوبأ

.22/19:ص.رئازجلامالعأمجعم:ضهيونلداع

.157ص7«مالعألا:يلكرزلانيدلاريخ

.حط1صشروفرحعماج۔3

.75صنيلسرملاديستازجعميفنيمثلاردلا4

.315:صةثتيدحلارئازحجلاةضهن.زوبدىلعدمحم5

.203ص1جليلعلاءافشولينلاباتكحرش6

داعملارادىلادازلاناميهىمسلانآرقلاريسفترظنا7

.183:ص1

.71صمولعلاءاصحإ8

.23صصلاخلابهذلا9

.23ص1جعرفلاولصألالماش0

صفحديحوتلاةديقعحرش«شیفطأفسوينبدمحم1

.52ص.عيمجنبرمع

.92ص2ج:زجوملا-2

.16ص:عضولا-3
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.نآرقلاسوماق:يناغمادلارظنا-4

.توريب«ةثادحلاراد2طء169ص1جنييمالسالاتالاقم5

ةسسؤمعباطمء37:صرصاعملاركفلاوةيمالسإلاةديقعلا6

.قشمد‹ةدحولا

ةعبطملا‹54صةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا7

.طقم‹ةيقرثلا

.17:صلوألاءزجلا‹ناهربلاوليلدلا-8

.196:صديحوتلاةديقعحرش9

ءليلعلاءافشولينلاباتكءشيفطأفسوينبدمحم0

.8صء13ج

.1صضابإلآيقحمنعضارتعإلاحازإ

ءزجلاةيمالسإلامولعلاتاحالطصاةعوسوم2

.1157:صءسماخلا

.325:ص17جلينلاحرش3

.226صقباسلاردصملاد.4

.291ص14جليلعلاءافشولينلاباتكحرش-5

فسوينبدمحممامإلاةمئألابطقىركذليفاقثلاناجرهملا.6

.31صشيفطأ

.384/385ص‹7جلينلاباتكحرش7

ء589صدیزنبرباجمامإلاهقف:شوكبدمحميحي:رظنا8

.ةيادرغ2ط
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.49ص.بطقلليفاقثلاناجرهملايفشوكبيحيةرضاحم9

.ريسفتلا٠نآرقلامولعيفناقتإلا:يطويسلا:رظنا0

.نآرقلامولعيفثحابم:حلاصلايحبص

.ةقباسلارداصملارظنا-1

.يالطميهاربإقيقحتء81ص1جخئاشملاتاقبط:ينيجردلا

:38/39صديزنبرباجمامإلاهقف:شوكبدمحميحيرظناو-

.رفملاديزنبرباج

.222:صةاقتنملارهاوجلا:مماقلاوبأيداربلا-3

:يناثلاءزجلا:نورفملاوريسفتلا:يبهذلانيسحدمحم4

.305/336:ص

132-131:ص:ملسملاةديقع336096:صقباسلاردصملا۔5

لامجدمحمةمالعللليوأتلانساحميمساقلاريسفت:رظنا7

.يمماقلانيدلا

.5:صلوألاءزجلا:داعملارادىلادازلاناميه-8

.داعملارادىلادازلاناميه-9

.193:صداعملارادىلادازلاناميه-0

.215:ص:داعملارادىلادازلاناميه-1

.166:ص1ج.ريسفتلاريسيتد2

.طص:صلاخلابهذلاةمدقم-۔3

.126:ص.ناظقيلايبأناويد۔4

.7:ص.26/4/1988ةيرهاقلامارهألا:يديوهيمهف-5

26.12ص:مالسإلايففالتخالابدأ۔6



عجارملاورداصملا

.ميركلانآرقلا1

.رمعنببيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا2

.ه1349:ةرهاقلا‹ةيفلسلاةعبطملا.2ط

ثعبلاراد«حافكدلببازيم«الطدمحمميهاربإ3

.م1975رئازجلا«ةنيطنسق

ءرشنللةيسنوتلارادةمدقملا«نمحرلادبعنودلخنبا4

.م4

.ةيضابإلادنعةنسلاونآرقلاءدمحمخيشلانبا5

.م1984رئازجلا.ةيادرغةيبرعلاةعبطملا

.برعلاناسل‹روظنمنبا6

ءسيراب:نييمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانبا7
.م8

رأدء10طء3ج.مالسإلاىحضنيمأدمحا8

.توريب«يبرعلاباتكلا

هونملاصلاخلابهذلاشيفطأميهارباقاحسإوبأ9

.ه1343‹ةرهاقلاءةيفلسلاةعبطملاءصلاقلاملعلاب

تالاقم:يرعشألاليعاسإنبيلعنسحلاوبأ0

.1985‹توريبةثادحلاراد2ط‹نييمالسإلا

باتك:ينوانجلاريخلايبأنبيحيءايركزوبأ-1
.ةرهاقلا.ةلاجفلاةعبطم‹عضولا
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:فسوينبدمحمشيفطأخيشلاةمالعلا

ثارتلاةرازورشن٠«ضابإلأيقحمنعضارتعالا11

م1982:نامعةنطلس.ةفاقثلاويموقلا

ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن.ريسفتلاريسيت-ب

.هه1406:نامعةنطلس

يموقلاثارتلاةرازورشنعرعلاولصالاج

.ه1404.نامعةنطلس.ةفاقثلاو

ةنطلس.ءةفاقثلاويموقلاثارتلارشن٠ديحوتلاةديقع-د

.ھه1403نس.نامع

ةنطلس‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبركلافشك ه

.ھه1405ةنس٠نامع

رشانلاةيناثلاةعبطلا‹ليلعلاءافشولينلاباتكحرشو

.توريب4حتفلاراد

يموقلاثارتلاةرازورشن«داعملارادىلادازلاناميهز

م1980ةنسءنامعةنطلس.ةفاقثلاو

ينالجراولابوقعيوأ:تشوعأديعسنبريكب-
.م1987«رئازجلا.ةيادرغ.ةيبرعلاةعبطملا

ةاقتنملا:ميهاربإنبمساقلاوبأيداربلا-4

.ه1302:ةرهاقلاةينورابلاةعبطملا

ةورعلا:ةدبعدمحمخيشلاءيناغفألانيدلالامج-

هت
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ةايحنمةذبن.يرونلاىسيعنبدمحمومح6

.م1984سيراب٠ناوركلاراد«نييبازيملا

نآرقلايفرئاظنلاوهوجولاحالصإ:ينافمدلا7

.م1977توريبءنييالرمللملعلاراد«ميركلا

ةعبطم.يالطميهاربإقيقحت:سابعلاوبأينيجردلا8

.رئازجلا.ةنيطنسق٠ثعبلا

يفةفاحصلاخيرات«مالسإلافيسريبزلا-9

.1977.ةرهاقلا‹رسنلاةعبطم«رئازجلا

ليجلاراد.اكولسوةديقعةيضاباإلا:ةميعطرباص-0

.1986‹توریب

راد.8:ط‹نارقلامولعيفثحابم:حلاصيحبص-1

.1968.نييالمللملعلا

رصعلايفريسفتلاتاهاجتا:مالسلادبعديجملادبع-2

.م1980.ندرألاءنامع«ةيمالسإلاةضهنلاةبتكم.نهارلا

‹ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:رمعميحييلع-3
.م1987:رئازجلا.ةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملا

.ةقرفللةيخيراتلالوصألا:تافيلخدمحمضوع-4

ةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشنةيضابإلا

.2طنامع

ةعبطم«مالسإلاونوقرشتسملا:ديمحلادبعنافرع-5

.1969دادغب«داشرإلا

180



ركفلاوةيمالسإلاةديقعلا:يطوبلاناضمرديعسدمحم-0

.1982.قشمد.ةدحولاةسسؤمعباطمصاعملا

اهتروثوةثيدحلارئازجلاةضهن:زوبديلعدمحم-7
.1965قشمد‹ةينواعتلاةعبطملاء1ط.1ج.ةكرابملا

ءباهشلاةعبطم.ملسملاةديقع:يلازفلادمحمء8

.1985‹رئازجلا.ةنتاب

ءديزنبرباجمامإلاهقف.شوكبدمحميحي-9
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سرهفلا

27T.بطقلانعليف:ءادهألا

10....يرومرملادمحمنبرصانخيشلاةليضفل:همدقم

I2.هماعةمدقم

8.لوألالصفلا

ديهمت1:هدئأقعويضابإلابهذملاخيراتنعتاحمل

-ديحوتلا ةيضابإلادئاقعلا-3يضابإلابهذملااشن2

لدعلا ناسنإلاةيرح-هللاةيؤر-ناميإلا ةيهلالاتافصلا

ةيالولا-نيتلزنملانيبةلزنمال ةعافشلا ديعولاودعولاو

30.eةمامالا نآرقلاقلخ ةءاربلاو

33ةيضابالاونوخرؤملا4

38ةيضابالاونیمآدمحأ5

46يناثلالصفلا

46..ايسايسو‹ايعامتجاو‹ايفارغج:بازيميداو
شيفطأةمالعلااهيفاشنيتلاةيفارغجلاةئيبلا-2.ةمدقم1

شيفطأةمالعلااهيفاشنيتلاةيعامتجالاةئيبلا3

53...يىنرفلالالتحإللمهتمواقمونويرئازجلانويضابإلا4
هدلومءشيفطأخيشلاةمالعلا:ثلاثلالصفلا

60....هتيصخشرصانعو«هتأشنو
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هتدالو1هداليموهبسنشيفطأخيشلابديهمتأ

بطقلا1هتيصخشجيملعلاهغوبن3هتذتاسأ2

ةيقالخألاهتافصوبطقلا2ةينامسجلاهتروصو

يوبرتلاهداهجوبطقلادملعلابهفغشوبطقلا3
بطقلانيمالت2يوبرتلاهداهج1يعامتجالاو

هتبراحموبطقلا4يعامتجالاهداهجوبطقلا3

رافسأ6بطقلالئاسر5يسنرفلارامعتسإلل
.I2.بطقلا

...I17ةيركمفلاهراثآو‹بطقلا:عبارلالصملا

فيرثلاثيدحلا-بريسفتلاأهتافنصممهأ١:ديهمت

ةفللا٠ةفسلفلاومالكلاملعوديحوتلادهلوصأوهقفلاج

باسحلاوكلفلايريسلاوخيراتلاواهمولعوةيبرعلا

22....ةفلتخمةبوجأولئاسرز

¡0128.`ةيمالكلااياضقلاضعبوبطقلا3بدألاوبطقلا2

30...نيدلاومالسإلاوناميإلاةلأسموبطقلا1

0136....ايخيراتواينيدةيجراخلاةلالدلاددحيبطقلا2

142...لينلاحرشلالخنمهقفلاملعوبطقلا3

149ميركلانآرقلاريسفتيفهجهنموبطقلا4

]49.ريفتلاخيراتيفةرظنأ

]5[ssةيضابإلاورسفم-ب
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ريسفتلاهباتكويبهذلانيسحدمحمذاتسألاعمةفقوج

0154.نورسفملاو

158ريسفتلايفهجهنموهجاتنإبطقلاد

163..هئاڻريفليقاموبطقلاةناكم

|67ةمتاخلا

2178عجارملاورداصملا

ةيبرملاةمبطلا
ةيادرغدحأيبلاطجب7

9/1989«9#:مقريلوناقلاعاديالا
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