م
م
خاللمماظعفدماظعـؿوغل،مادؿؼطىماظلوحيماظعؾؿقيمواظـؼوصقيمؼبماظغربماىزائريم
عرطزانمػوعون:ماظراذدؼيموحوضرتفومععلؽرموعوزوغيموعدردؿفومماظػؼفقيمماظيتمتلظؼم
نؿفومبعدمأصقلمنؿمتؾؿلونموػفرةمسؾؿوئفومإظبماٌغربماألضصك .م
دبصصً معدارس ماظراذدؼي موزواؼوػو مؼب متدرؼس ماظػؼف ماٌوظؽل موسؾؿ ماظؿقحقد مإظبم
جوغىمسؾقمماظؾغيماظعربقي،مأعومعدؼـيمعوزوغيم،مصوذؿفرتمبوظػؼفمماٌوظؽلمعـذماظؼرنم
اظرابعمسشرمواػؿؿًمزواؼوػومبؿدرؼسماٌذاػىماظصقصقي .م
صوظـؼوصيماحملؾقيمتؼؾقدؼيموذاتمبعدؼـ:مصؼفل-ظغقيموصقؼبممواووػوتفوممتعؾقؿقيم
أدودو .مؼعقد مذظؽ مإظب مسوعؾني مرئقلقني :ماظـزسي ماحملوصظي ماظيت مأصضً مإظب متراجعم
اظعؾقم ماظعؼؾقي مواظـزسي ماألصقظقي ماظيت مارتؽزت مسؾك متؼؾقد ماظلؾػ ماظصوحل ،مصؿقادم
اظؿدرؼس موعـوػفف مطوغً متـقصر مؼب مرواؼي ماظشروح مواٌكؿصرات ماظيت موضعً مسؾكم
اٌ صودرمطؿكؿصرممخؾقؾمؼبماظػؼفماٌوظؽلموأظػقيمابـمعوظؽمؼبماظـققموصققحماظؾكوريم
مررقم
مم
موضوعًم م مم
مم ممممم
ماٌـطؼ.
ماألخضريم ممؼبم مممم م
مودؾمممؿم مم م م مم
ممم مم
ماظؿقحقد
ماظصغرىم ممؼبم ممممم
ممممممممم ممم ممم
مايدؼٌم مواظعؼقدة
ؼبم مم ممم
اظؿقصقؾ ماظعؾؿل مسؾك مايػظ مواالدؿظفور مإذ مطون ماظشققخ مواظطؾؾي مؼؿـوصلقن مسؾكم
رواؼيمماظشروحمواٌؿقن.مصوظغوؼيمعـماظؿعؾقؿمدؼـقي-ماجؿؿوسقيمؼؼصدممبفومتؼقؼيماإلميونم
وتردقخماألخالقماظؽرميي .م
غشلمأبقراسموترسرعمؼبمزؾ مػذهماظؾقؽيماظـؼوصقي ماحملوصظي،مصلخذمسـمذققخفوم
مؿمتؽقؼـفمسؾكمؼدمذققخمآخرؼـمخاللمرحؾؿفماظعؾؿقيمإظبمعراطزماٌغربم
مم
ممممممسمقبممم مممممم مم ممممم ممم ممم ممم مم م م ممم مممممممممممممم مممممممممممم
اظؾورزؼـمثؿمد
ممممممم
واٌشرق.م م
مممممسصرهموظؼقةمذاطرتفمإذمطونمؼلؿقضر-معؿكم
مىمبويوصظمظضؾقسفمؼبمذؿكمسؾق
ممم مممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم
صؾؼ
ذوء-مدرودفموعلوئؾفمطلنماظعؾقممطؿؾًمبنيمسقـقف.إغفماظػؼقفماظلؾػلماألذعريمؼلخذم
بويؾ ماظقدط مؼب ماظؼضوؼو ماظدؼـقي مواالجؿؿوسقي موؼرصض ماظؿشدد مواظغؾق مطؿشدد مسؾؿوءم
اٌذػىماظقػوبلموشؾقماٌؿصقصيمدونمأنمؼؽػرػؿ .م
أظػمأبقراسمؼبماظؿورؼخمواظـلىمواظلرلةمواػؿؿمبنحقوءمػذهماظػـقنمؼبموضًمطوغًم
صقف ماٌمدلي ماظؿعؾقؿقي متفؿؾفو موال متعؿين مبفو.وارتؾطً ماظعـوؼي مبوظؿورؼخ ،مخاللم
مد ماظعؾؿوءم
ممممممممم
ماظذي ممجممـقبم
ماظؼوئؿ مممم م
ماظذلطل ممممممم
مبويؽؿ ممم مم م
مسشر،م ممم م مم
ماظـوعـم م م مم
ماظؼرنم مممممم
معـم ممممم
ماظـوغلم مم
اظـصػم مممممم
ممم م
ظصقوشي معشروسقي متدلر مغػقذه مسؾك ماجملؿؿع .مسـدئذ ،مزفر مسدد معـ ماٌمرخني-م
وأبرزػؿمأبقراس-مغبؾقامسؾكمسوتؼفؿماظدصوعمسـماٌمدليماظلقودقيماظؼوئؿي،مالمدعقوم
:
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وراءم اظؿؼربمعـفومواالغؿػوعمعـمسطوءاتفو،مبؾمٌقضػمغوبعمعـماظلقوديماظشرسقيماظيتم
ؼؿؾـوػوماظػؼفوءماظلؾػققن.م م
تؼقمماظلقوديماظشرسقيمسؾكماىفودموايؽؿماظعودلموالمتؼقممسؾكمتشفقع ماظػنتم
واظؼالضؾ .م
ؼؽؿى مأبقراس ماظؿورؼخ ممبـظقر مال مطبؿؾػ مسـ معـقك ماألدطقشراصقو ماٌغربقيم
اظؿؼؾقدؼي.صوظغوؼيمعـماظؿورؼخماالسؿؾورمألنمضراءاتفمتؿفووزماألررماظؼصصقيمظؿلؿقمإظبمم
تفذؼىماألخالقمأعوموزقػيماٌمرخمصفلمإبداءماظـصققيمظؾؿؾقكمواألعراء.واتؾعمعـفٍم
اظلردماظؿورطبلم اظذيمطونمدوئدامؼبمسصره.مؼؿؿماًدلمسـماٌشوػدةمواظلؿوعمواظـؼقلم
اظصقققي مواٌروؼوت ماٌلـدة موسؾك مأدودفو متؿؽقن ماٌعرصي ماظؿورطبقي.تالزم مػذهم
األدوات ماٌعرصقي ماظـص ماألخؾوري ماظذي مال مؼؿفووز ماظقصػ مواظؿؼرؼر.وؼالزم ماظلردم
اظؿورطبلموزقػيماالسؿؾورموالمؼؿعداػومإظبماظؽشػمسـمضقاغنيماظؿطقرماظؿورطبل .م

 .1اظراذدؼة وعازوغة :يف رحاب اظـؼاصة احملؾقة
.1.1مرػوظة يف احلرعان :م
ؼؼقل مأبقراس مسـ معقظده":إغل موظدت مبني مجؾؾ مطردقط موػقغً ،1مثؿ مذرق مبـوم
أبقغو مإظب معؿقفي ،مصؿوتً مأعل مبفو.وبعد موصوتفو ،ماغؼؾى ماظقاظد مإظب محقز مذبوجيم
واسؿؽػمسؾكماظؼرآنموتعؾقؿفمظؾرجولمواظصؾقون" .م
محمبعضماظؾوحـنيماغفموظدمدـيم
مممم
ممممجمقب مممم مممممم مم مممممممممم
المؼشرلمصوحؾـومؼبمرحؾؿفمإظبمتورؼخمعقالده،مصر
ممم م مم مم ممممم ممم مممممم مممممم مممم ممم
2261مػفرؼيموضولمآخرونمأغفموظدمدـيم2276مػفرؼي.2مأعومدـيموصوتف،مصالمطبؿؾػقنم
حقشلومإذمتمطدػوماٌصودرماحملؾقي.مصؼدمدفؾماظشقخمعلؾؿمبـمسؾدماظؼودرمؼبماألغقس3مم
أغفمتقؼبممبرضماظطوسقنمؼقمم 26مذعؾونمدـيم 2349مػفرؼي،موتصدرمجـوزتفمتؾؿقذهم
اظشقخمأغبدماظداؼٍ،مصدصـممبوظؼربمعـمبقؿفمؼبمحلمبوبمسؾلممبدؼـيمععلؽر .م
ؼضػل ماظشقخ مأبقراس مسؾك معقظده معلقي مصقصقي ،مشقؾقي مؼرؼد مبفو ماظؿدلكم
مؼؽقنممم
مممم مممأنم مم مم
ماظذيم مطود
ماظصوحلم مممم
ماظشقخم ممم مم
موواظديم مممإظبم ممم مم
مأعلم مممممم
مغبؾؿينم ممم
موظدتم م ممم
ممممموم مممم
صقؼقل":وٌ
مممم م
مؾقخلمأحدمصؾقوءماظقعؼقبقي،مصؾوركمسؾلموأخدلمبغقىمخقارقم
مم
ممممممم م ممم ممم مم ممممممممممممم مممممم مم مم مممم م ممممم مم مممم
طوىقؾل،ماظشقخماظؾ
مم ممم م مممم مم
 1مأبقراس:مصؿحماالظف..ص:29مؼؼعمجؾؾمطردطقمشربلمبؾدؼيمواديماظؿوشقيمسؾكمبعد م 9مطؾؿمعـمضرؼيمػقغً:م
إحدىمضرىمدائرةمدقديمبقبؽرماظيتمتؼعمسؾكمبعدم61طؾؿمعـمعدؼـيمدعقدة.مأعومذبوجيمصفلماظشؾػمايوظقي.
2مضؿـمطؿوبمصؿحماالظف،مؼذطرماظدطؿقرمدعدماهللمأغفموظدمدـيم2276ػـم(2846م)،مأعوماحملؼؼ:مربؿدمبـمسؾدم
اظؽرؼؿ،مصقشرلمإظبمأنمعقظدهمطونمدـيم2261ػـم(2848م)مص.ص.م8و.22م
3معلؾؿمبـمسؾدماظؼودر:مأغقسماظغرؼى.مص.36.
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وسوداتمتؽقنمظلمعمدات:معـمسؾؿموصالحموشـكموحػظموإصالحموذقخمرؾؾيموظػقػم
ودرس موخطوبي موضضوء موتصـقػ ..مصؽون" .4موحقل موصوتف ،مغلفً ماٌكقؾي ماظشعؾقيم
أدوررل مؼؼػ مسـدػو ماٌمرخ ماٌزري مؼب مدعد ماظلعقد معـؾ م" مغزول ماٌطر مبعد مجػوفم
واخضرارماألرضمبعدمذفقر" م
أعو مازلف مصفق مربؿد مبـ مأغبد مبـ مسؾد ماظؼودر مبـ مأغبد مبـ ماظـوصر ..ماظراذديم
ضؾقؾيمواٌعلؽريمدارا.مورشؿمإغؿؿوئفمإظبمضؾقؾيمبينمراذدماظزغوتقي،مصنغفمؼؼرمبشرفم
غلؾفماٌؿصؾم"إظبمسؿرومبـمبودؼسمبـمسؾدماهللمماظؽوعؾمبـمايلـماٌــكمبـمايلـم
ممم 5مطونم
مودؾمممؿ".
مممم مم
مصؾكم ممماهللم ممسؾقف
ماظردقلم م مم
مبـًم مممم مم
ممم ممم
موصورؿي
مروظىم مممم
مأبلم م ممم
مسؾكم مممبـم ممم
اظلؾطم مممبـم م مم
مم مم
اظشرفمرػوغوماجؿؿوسقوموسؾؿقو،مشلذامغرىمأبوراسمؼشفدمسؾؿوءمسصرهمظؾؿلطقدمسؾكم
غلؾفماظشرؼػموعـفؿماظشقكنيمعصطػكمبـماٌكؿورمجدماألعرلمسؾدماظؼودرموسؾدماظؼودرم
ابـماظلـقدلمبـمدحق .م
وؼؿض حمعـمدرلتفماظذاتقي،مأنمأدالصفمرجولمسؾؿمودؼـموتصقف.مصلبقهمعـم"اظؼراءم
اٌوػرؼـ"موجدهم"أسفقبيماظزعون"مؼبماظقالؼيمواظصالحموجدمأبقف،مؼضربمبفماٌـؾمؼبم
ععرصي ماظػؼف مواظػؿقى موال مدقؿو مسؾؿ ماظػرائض موأعف م"زوظي" مصقؼقل مسـفو مأغفو مطوغًم
"طربقعيماظعدوؼيمسؾؿوموورسو" .م
شرلمأنمأ درتفمملمتؽـمعقلقرةم،مصفلمالمتـؿؿلمإظبماًوصيماظيتمعبعًمبنيم
اىوهممواٌول.موضدمروظفماظػؼرمؼبمرػقظؿفموصؾوهمسؾكماألضؾ،مؼؼقلمؼبمػذاماظصدد":مظؼدم
ادؿؿررتمسشرمدـنيمسرؼوغومالمظؾوسمظلمإالمخرقمطوظعدمموعومظؾلًمغعالمإظبمأنمضربم
6
صقعل ...موٌو مضدرت مسؾك ماظلعل ،مصرت مأرؾى معـ ماظؾققت مثؿ مأبقع موأطلل"...
تقؼبمأبقهموػقمصغرل،مصؽػؾفمأخقهماألطدل:مابـمسؿرموأخذهمععفمإظبمغقاحلمتؾؿلونم
حقٌمتعؾؿماظؼرآنموحػظفمسؾكمزفرماظؼؾى،موٌومحػظماظؼرآنموأتؼـمرواؼوتف،ماغؿؼؾم
إظبمععلؽرمظدراديماظػؼفمواظؾغيموايدؼٌمسؾكمؼدمسؾؿوئفو.موعـفومرحؾمإظبمعدؼـيم
عوزوغيمودـفمالمؼؿفووزم 26مدـي.مصدرسمسؾكمصؼفوئفومزبؿصرمخؾقؾموحػظفمحػظوم
وصفؿفمععـكموظػظو".وٌومذطرمظلماظطؾؾيمعوزوغيموطـرةمذبوظلفو..موضرضبيمأذقوخفوم
دوصرتمإظقفو7"..مموخاللمإضوعؿفمبفو،ممتقزمسـمبؼقيماظطؾؾيمبشدةماظذطوءموضقةماظذاطرةم
رشؿمصغره.موطونمحقـذاك،مؼؼقممخبدعيماظطؾؾيمؼلللمشلؿماألطؾمواظشرابمعـمبققتم
أػؾمعوزوغي .م
4مصؿحماالظف.مص:2:مهؼؼًمأعـقؿفمظؽـماظػؼرمزؾمؼالحؼف.مصؾؿمؼؽـمشـقومبوٌولمظؽـمبوظعؾؿ.
5مص 36:مصؿحماالظف
6مصؿحماالظفم:مص2::
7مصؿحماالظفم:مص.54.
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وٌومزلعمأبقراسمبوظشقخمسؾدماظؼودرماٌشرؼبماظذيمأتؼـمسؾقعومعبيموبرعمصقفو.م"طبضعمظفماظؼضوةمواظقالةموؼفوبقغفموؼرجعقنمإظقفمؼبمعفؿوتماظدؼـموؼبمعصوحلمسؾودم
اهللماٌفؿدؼـ"،8مضدمممإظقفموػقمبضوحقيمععلؽرمصؿؿؾؿذمسؾقفموتلثر مبفموالزعفمعدة،مم
طونمخالشلومؼغلؾمثقوبفموثقوبمأػؾف .م
وٌومذعرمبشلءمعـماالدؿؼاللماظعؾؿل،مخرجمإظبماظرؼػموتزوجموبدأماظؿدرؼس،مثؿم
تقظبماظؼضوءموضدمبؼلمسؾكمػذامايولمدـؿنيمطوعؾؿنيمتؾنيمظفمخالشلؿو":مأنمآصوتم
اظعؾؿمؼبماظرؼػمبودؼي"،مصوغؿؼؾمعـمجدؼدمإظبمعدؼـيمععلؽرمطلمالمؼذػىمسؾؿف.مؼؼقلم
"وسلرتمدوقماىدمظؾؿدرؼسمظقالمموغفوراموداوعًمذظؽمدؿوموثالثنيمدـيمعؿصؾيموعوم
بطؾًمصقفومؼقعومواحدا" 9موؼبمععلؽر،مذاع مصقؿفموضدمرذقفماظشقخ ماٌشرؼب،مإعوممم
اظراذدؼي -مظقؽقن مخؾقػؿف مؼب ماظؿدرؼس مطؿو مخصف مبوؼوت ماظغرب ماىزائري ،مبعـوؼيم
وأجروامسؾقفمجراؼوتمؼلؿػقدمعـفومؼبمعفؿوتفماظؿعؾقؿقي .م

 .1.1خصائص اظـؼاصة اظعؾؿقة:
خاللماظعفد ماظعـؿوغل،مادؿؼطىماظلوحي ماظـؼوصقيمواظعؾؿقيمؼبماظغربماىزائريم
عرطزان مػوعون :ماظراذدؼي موحوضرتفو مععلؽر موعوزوغي موعدردؿفو ماظػؼفقي ماظيت متلظؼم
نؿفو مبعد مأصقل منؿ متؾؿلون موػفرة مسؾؿوئفو مإظب ماٌغرب ماألضصك مبلؾى ماحؿاللم
األتراكمشلو .م
دبصصًمعدارسماظراذدؼيموزواؼوػومعـؾمزاوؼيم"اظؼقطـي"مؼبمتدرؼسماظػؼفماٌوظؽلم
وسؾؿماظؿقحقدمإظبمجوغىمايدؼٌموسؾقمماظؾغيماظعربقيمعـمسبقمموبقون.مأعو معدؼـيم
عوزوغيمصوذؿفرتمبوظػؼفماٌوظؽل،مطؾمذقخمعـمذقكقػو"دبصصمؼبمبوبمعـمأبقابف".م
إظبمجو غىمذظؽ،ماضطؾعًمزواؼوماإلضؾقؿمعـذماغؿصورماظؿصقفمخاللماظؼرنماظلودسم
سشرممبفوممتدرؼسماٌذاػى ماظصقصقي.صوظـؼوصي ماحملؾقيمتؼؾقدؼيمذاتمبعدؼـمصؼفل-
ظغقي موصقؼب مواووػوتفو متعؾقؿقي مأدودو .مؼعقد مذظؽ مإظب مسوعؾني مرئقلقني :ماظـزسيم
األصقظقي ماٌرتؽزة مسؾك متؼؾقد ماظلؾػ م"إذ مال مؼؽقن ماٌؿلخر مأسؾؿ معـ ماألول ".مصؿقادم
اظؿدرؼسمطوغًمتـقصرمؼبمرواؼيمايقاذلمواظشروحمواٌكؿصراتماظيتموضعًمسؾكم
اٌصودرمطؿكؿصرمخؾقؾمؼبماظػؼفماٌوظؽلموأظػقيمابـمعوظؽمؼبماظـققموصققحماظؾكوريممم

8مصؿحماالظفم:مص64.
9مصؿحماالظفم:مص33.مم
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ؼب مايدؼٌ مواظعؼقدة ماظصغرى م(أم مإبراػقؿ) مؼب مأصقل ماظدؼـ مودؾؿ ماألخضري مؼبم
اٌـطؼ .10م
و طوغً مررائؼ ماظؿقصقؾ ماظلوئدة متعؿؿد مسؾك ماظـؼؾ مواظرواؼي موايػظ موال متشفعم
عؾؽوتماظـؼدمواظؿفدؼدمظدىماظطؾؾيمواظشققخمسؾكماظلقاء.مصوظغوؼيمعـماظؿعؾقؿمؼبمغظرم
موب مممإظبم
مم
ماظؽؿممقبم م
مصؿـم ممم
مم ممم
ماإلميون.
ممممممم م مم م مم
ماظدؼـم موتؼقؼي
مممممم ممممم
مم مممبفومم متؿؿقؿ
مؼؼصد
مممم ممم
أخالضقي
اظػؼفوء مدؼـقي-م م
اىوععمطونمايػظمواالدؿظفور،مجقػرماظؿعؾقؿموطونماظشققخمواظطؾؾيمؼؿـوصلقنمسؾكم
رواؼيماٌصودرمطوظؼرآنموايدؼٌمواٌكؿصراتمؼبمذؿكماظعؾقم.موحؿكماظعؾقمماظعؼؾقيم
ماظطوظىم
مم
مسؾكم ممم ممم
مظقلفؾم م مم
ممممم ممم م م
مممم ممذعرؼي
مضصوئد
مممم مم
مونم ممؼبم ممصقغي
مممقبم
مصؽوغًم متد
موايلوب،م مم ممم
طوٌـطؼم ممم م مم م
مممم م
حػظفومورواؼؿفو.مؼؼقلمأبقراسمؼبمػذاماظصدد":مذلنماظعؾؿمأنمضبػظ".مإنمزوػرةم
ا يػظمطوغًمتمثرمدؾؾومسؾكمبـقيماظؿعؾقؿموعضوعقـف.مصوظرواؼيمتدصعماظعؾؿوءمإظبماضؿـوءم
اظعؾؿمعـماألدالفموالمتدصعفؿمإظبمودؼده .م
طون ماظؿدرؼس مؼؿؿ مؼب ماٌلفد مأو ماظزاوؼي مسؾك مذؽؾ محؾؼي ماظطؾؾي محقل مذقكفؿمم
ؼروي مسؾقفؿ م ماظدرس مأو مؼـؼؾف معـ مطؿوب .مومل مؼؽـ مغظوم ماظؿؼقؼؿ مؼعؿؿد مسؾكم
االعؿقوغوت مبؾ مؼفدف مإظب ماخؿؾور مذاطرة ماظطوظى موعـوبرتف مؼب مذؿك ماظعؾقم ماظيتم
ؼؿؾؼوػو.مصوظطوظىمطبؿورماٌقادماظيتمؼدردفوموتـؿفلماظدراديمحنيمؼؿؾؼكمعـمذقكفم
"اإلجوزةم"ماظيتمتمػؾفمإظبمتدرؼسمعومحػظفمعـمزبؿصراتموأبقابمؼبماظػؼفموشرله.م
وملمؼؽـمػذاماظـظومماظؿعؾقؿلمتوبعومظؾدوظي،مخوضعومطؾقوممألػداصفومبؾممطونمضوئؿومسؾكم
تؾؾقي مأشراض مووزوئػ مغوبعي معـ ماجملؿؿع .موإذا مطوغً ماظدوظي متلؿػقد معـ مبعضم
اظؽؿؾيمواظػؼفوءمؼبمإدارةمذموغفومصننمذظؽمملمؼؽـمطبرجمسـمغطوقماٌلعكماالجؿؿوسلم
اظعوم .م

 -1ذقوخ أبي راس يف املغرب واملشرق:
مممممم م ظشققخف .مصؼد مرثك مطؾورػؿ معـؾ ماٌشرؼب مواٌرتضكم
ماحذلاعو مصوئؼو
مأبقراسم مم م مممم
مؼؽمـمقب مممممم
اظزبرلي ..موغقه مبعؾؿفؿ موخصوشلؿ ماظؽرميي .موضول مؼب محؼفؿ ":مواظدي مدؾى محقوتل

 10م وضعً مايقاذل مواظشروع مسؾك معصودر ماظعؾقم ماظشرسقي .مصػل ماظؿػلرل ،موضعً مايقاذل مسؾك متػلرلم
اظززبشريموتػلرلمابـمسطقي -ماٌعؿؿدةممؼبمشرؼسموبالد ماٌغرب.موسؾكمزبؿصرمخؾقؾمؼبماظػؼفماٌوظؽلمدونمابـم
حوجى ،موسؾك ماظغـقي مظؾؼؾصودي مؼب ماظػرائض م موسؾك ماظعؼقدة ماظصغرى مدون مشرلػو مؼب ماظؿقحقد ماألذعري موسؾكم
صققحماظؾكوري"مو"دالئؾماًرلات"مؼبمايدؼٌموسؾكمأظػقيمابـمعوظؽمؼبماظـققم(عـؾمذرحماٌؽقدي)موسؾكمدؾؿم
األخضريمؼبماٌـطؼ.
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اظػوغقيموذقكلمدؾىمحقوتلماظؾوضقي" 11صفؿمضدوتفمؼبماظعؾؿموايقوة،مالمؼلعكمإظبم
اًروجمسـمدرلتفؿمواظؿؿقزمسـفؿ .م
 3.2مدرسماظػؼفماٌوظؽلمؼبمععلؽرموعوزوغيمسؾكمؼدمذققخمطوغقامحفيمؼبمصروسفم
وأبقابف ،موعـ مأبرز ماظػؼفوء ماظذؼـ متؿؾؿذ مسؾقفؿ ممبعلؽر ماظشقخ مربؿد مبـ مسؾل مبـم
دقـقنمضوضلمععلؽرموواظدماٌمرخماظشقخمأغبدمبـممدقـقنمصوحىماظـغرماىؿوغلم
ؼبممابؿلومماظـغرماظقػراغل12مواظشقخماٌقصؼمبـمسؾدماظرغبونماىالظلماظذيمدبرجمسـفم
سددمعـماظعؾؿوءمواظشقخمسؾدماظؼودرماٌشرؼبمسوملماظراذدؼيمسؾكماإلرالقم"اغؿػعمبفمخؾؼم
طـرل مذرؼعي موحؼقؼي موبرػوغو موررؼؼي 13"...مضؾقؾ ماظذلدد مسؾك ماألعراء ..مسرض مسؾقفم
اظؼضوءمسدةمعراتمصؾؿمؼؾؿػًمإظقفموالمسرجمسؾقف" .م
وؼبمعوزوغي،مدرسمسؾكممصؼفوءمطؾورمعـفؿماظشقخمعصطػكمبـمػينمواظشقخمربؿدم
بـمإبراػقؿمواظشقخمعصطػكمبـمؼقغس"مطؾمعـفؿمزبؿصممؼبمبوبمعـمأبقابف"موضرأم
"اظػرائض"مسؾكماظشقخم"اظؾداظل"مموماظؼضوءمواظشفوداتمواألحؽوممسؾكمم"أجؾمضضوةم
عوزوغي"ماظشقخمربؿدمبـمسؾدمماظؼودرمو"هؼقؼماظصرفموبققعماآلجول"مسؾكماظشقخم
أغبدمبـمغوصؾي ..م
وؼب متقغس مدرس مصؼف ماظـقازل مسؾك ماظشقخ ماظؼوضل مدقدي مربؿد مبـ مضودؿم
احملفقب"مأحوطممبلذؿوتماحملودـموشرائىماظـقازلموعبعمصرسفوموأصؾفوموطشػم
غؼوبماظشؽقكموأوضحمغؿوئٍماظردقممواظصؽقك..ماٌطؾعمسؾكمطؾمبدؼعيمعـمسؾؿماظؼضوءم
واظػؿقى" .14م
مل مؼؽؿػ مأبقراس مبدرادي مصؼف ماٌوظؽقي مبؾ متؾؼل ماٌذاػى ماظػؼفقي ماألخرى مسؾكم
ذققخمتقغسموعصرموايفوز.مصؼرأماٌذػىمايـػلمسؾكمعػيتمايـػقيمبؿقغسماظلقدم
ربؿدمبرلمم"ممبكؿصرماظؽـزموشرله"موػقماإلعوممؼبماظػؼفمواآلدابمواظؾقونمواإلسرابم
واظؿورؼخمواظؾغيمواألغلوبمواظػرائضموايلوب".15مثؿمسؾكمأدؿوذهممؼبمعصرماظشقخم
ربؿدمماٌرتضكم"اظصوحل ماظصقؼب،مايدلمايـػل،ماظػؼقفماجملؿفدماظذيمرورمصقؿفمؼبمممممممممممممممممم
األضطور..محوعؾمظقاءماظلـيموعشفرػو،معدمحضماظؾدسيموزبؿدػو" 16م
11مصؿحماالظف..ص.52
12مأغبدممبـمدقـقن:ماظـغرماىؿوغلمهؼقؼماٌفديماظؾقسؾدظل:ماىزائرم.2:84
13مصؿحماالظف..مصم64
14مصؿحماالظفمصم.62
15مضؿحماالظفممصم.63
16مصؿحماالظفمصم: 68مصوحىمتوجماظعروسم"مؼبمذرحمطؿوبماظؼوعقسمؼبمسشرةمأدػور.متقؼبمبوظؼوػرةمدـيم2316م
ػفرؼي.موضدمأجوزهمؼبمايدؼٌمواظػؼفمايـػلموشرلػؿو"مصم.27
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ودرسماظػؼفماظشوصعلمسؾكماظشقخمسؾدمماهللماظشرضوويم"ذقخمجوععماألزػر"ماظذيم
ضودماٌؼووعيمضدمايؿؾيماظـوبقظققغقيمؼبماظؼوػرةموسؾكماظشقخمسؾدماظغينمعػيتماظشوصعقيم
مبؽيماٌؽرعيمموتؾؼكماظػؼفمايـؾؾلمؼبمايفوزمسؾكمؼدماظشقخمسصؿونمايـؾؾل .م
وؼب مايدؼٌ مواظؿػلرل مواألصقل ،مدرس مسؾك ماظشقخ معصطػك مبـ ماٌكؿور -مجدم
األعرل مسؾد ماظؼودر -مظف مدراؼي موادعي مبوظعؼقدة ماظصغرى م"أم ماظدلاػني" مظؾشقخ مربؿدم
اظلـقدلمدصنيمتؾؿلونموسؾكماظشقخمسؾدماظؼودرمبـماظلـقدلمبـمدحقم"صؼقفمغؾقف،م
جقدماظـظر،ممددؼدماظػفؿ..مظفمظؽؾمسؾؿموصقلمعـمحدؼٌمو..أصقل..مرورمصقؿف..مم
حؿكمصورمشبؾيمأػؾماظعصر..مرادخماظؼدممؼبماألصقلمواظعؾؾ..مأخذمسـفمعبوسيمعـم
أصقوبـو 17"..مثؿمسؾكماظشقخمربؿدمبـماظصودقمبـمأصغقلم"ذقخماإلدالممذوماًدلةم
اظؿوعيمبعؾؿماظشرؼعي..ماغؿفًمإظقفمرؼوديماظؿدرؼسموذدتمإظقفماظرحولمعـممحقاظلم
زواوةموشرؼس..موطونمظؾعؾقممجوععوموؼبمصـقغفومبورسومعؼدعومؼبمععرصيمايدؼٌمسؾكم
أضراغف ،معـػردا مبفذا ماظػـ ماظـػقس م مؼب مزعوغف" 18موسؾك ماظشقخ مربؿد ماألعرل ماٌوزوغلم
غزؼؾ ماظؼوػرة م"برع مؼب مايدؼٌ موعبقع مصـقن ماظعؾؿ ..مرور مصقؿف مؼب ماٌغرب مواظشومم
واظعراق..مطونمسوٌومبوظؿػلرلموايدؼٌ..موسؾؿماظؽالممواألصقل"19واظشقخمسؾدماظرغبونم
اظؿودظلمغزؼؾمعؽيماٌؽرعيم"أحدمرجولماظطرؼؼي..معـؾعمايدؼٌمواظؼرآن ."..م
 3.3مودرسمسؾقمماظؾغيماظعربقيمواٌـطؼمسؾكمسؾؿوءمعـماظراذدؼيموخورجفومأعـولم
اظشقخ ماظلـقدل مبـ ماظلـقدل مذؼقؼ مسؾد ماظؼودر م"ضد مأنى مؼب ماظعؾقم مبوٌغربم
األودط..مطـًمضرأتمسؾقفماٌـطؼمواظؾقونموطون..مسالعيمربؼؼو،مضدوةمحوصظو،مغظورام
أصقظقو،م م ظغقؼومسبقؼو،مبقوغومصويو،مدـقومدـقومبوحـومحفي..مذاماظؼدمماظرادخمؼبم
اظعؾقممواإلعوعيماظعظؿكمؼبماظػـقن:ممصؼفوموأصقالموتػلرلاموسربقيموإسرابو..مرادكومؼبم
اظقرع مواظعػي موأتؾوع ماظلـي مووـى ماظؾدع ..مذفوسو مجقادا مذقكو مذبوػدا مضؿؾ مؼبم
ععرطيمسظقؿيمبنيماٌلؾؿنيموغصورىموػران" .20م
طونممأبقراس -موػقممبوزوغي -مؼؾقـمؼبماظؾغيمسؾكمررؼؼيمرؾؾيمػذهماٌدرديموٌوم
مسمبفو،مرؾىمعـفمتالعذتفممإصالحمظلوغفم"صؿعؾؼًمحبػظم
مم
مممممقب ممم مم مم مم ممممممم مممممممم م م ممم ممممممممممم مم مم
اغؿؼؾمإظبمععلؽرموذرعمؼدر
مممم ممم مممم م مممم مم
أظػقي مبـ معوظؽ مودردػو مظل مبعض مرؾؾيت مصػؿح ماهلل مسؾل مصقفو" .21موؼب ماىزائرم
اظعوصؿي ،مدرس ماآلداب مسؾك م"أذبد ماظـظور ماظلقد مأغبد مبـ مسؿور "..مطون مشوؼي مؼبم
17مصؿحماالظفمصم.76
18مصؿحماالظفمصم.56
19مصؿحماالظفمص:71متقؼبمػذاماظعوملمدـيم2341مػـمبوظؼوػرةم.موضدمأجوزمأبومراسموظؼؾفمبويوصظمصم.227
20مصؿحماالظفمصم.84
21مصؿحماالظفمصم.34
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األدب موايدؼٌ مؼـلؾ مإظقف معـ مطؾ محدب ،متقظب مبفو مزعـو ماًطوبي مواظػـقنم
واإلعوعي..مسالمبوظعؾؿمواسؿزموعوثؾمؼبماألدبمابـماًطقىموابـماٌعؿز" .22م
وؼبمعلؿغوٍ،مسؾكماظشقخماظعربلمبـمضرلان،موسؾكمسؾؿوءمعبعقامبنيمذؿكماظعؾقمم
عـؾماظشقخمربؿدماٌرتضكمواظشقخمربؿدماألعرلموشرلػؿو .م
أعو ماظؿصقف مصؼد مدردف مسؾك مؼد مسؾؿوء معوزوغي متؿؾؿذوا مسؾك مطؾور ماٌؿصقصي معـؾم
اظشقخ معقدك مبـ مضبل ماٌوزوغل مصوحى م"دؼؾوجي ماالصؿكور مؼب معـوضى ماألوظقوءم
واألخقور" مواظشقخ ماظصؾوغ ماظؼؾعل مصوحى م"بلؿون ماألزػور" موأبل مسؾد ماهلل ماٌغقصؾم
صوحىم"اظػؾ ؽماظؽقاطيب".موؼبمتقغسمغفؾمسؾؿماظطرؼؼيمعـماظشقخمسؾدماهللماظلـقدلم
اٌغربل" مأبرع معو مسـده معـ مسؾؿ ماظطرائؼ موضد موصؼف مصقف ماهلل مأحلـ متقصقؼ ..مطلغفم
اىـقد" .23م
طونمأبقراسموػقمؼبمرقرماظؿقصقؾماظعؾؿلمؼرصضمحضقرمذبوظسمبعضماٌؿصقصيم
ممممممظعوعيمعـؾماظشقخمسؾدماظعزؼزماظؾؾداويم
مرونمبطؾؾؿفؿموبو
ممممممقبمم ممم مممم
اظذؼـمؼؼقظقنمبوظؽراعوتموؼغر
مممم ممممممم ممممم ممممم
مومؼدسقفمعـمإذوراتمشقىمرشؿمضؾقسفمؼبمبوبماظـؽوح".مصؽونمؼلؿغؾماظعوعيمؼبم
مم
"مظمؿكبمؽبمممم ممممم ممم مممم مم مم ممم ممم ممم ممم مممم ممممم مم ممممم مم ممم ممم ممممممممم
األدقاق"مصؽؾمؼدصعمعوالمظؾظػرممبومأرادمورؾىموارتودمحؿكمصبؿعمعوالموصقو" 24إغفم
ؼـؾذماظشعقذةماظطرضقيمظؽـفمؼشقدمبوظؿصقفمؼبمغطوقماظلـي .م

 -3أبوراس :احلاصظ
سرفمأبقمراسماٌعلؽريمبويوصظمظضؾقسفمؼبمذؿكمسؾقممسصرهموظؼقةمذاطرتفماظيتم
أبفرتماظعؾؿوءماظذؼـمغوزروهمؼبمعلوئؾمصؼفقيموضضوؼومغظرؼيموسؼوئدؼي.موعـفؿمسوملم
عدؼـيماىزائرماحملروديموسؾؿوءممصوسمبوٌغربماألضصكموأدؿوذهمربؿدماألعرلمغزؼؾم
اظؼوػرةموشرلػؿ .م

 -3.1اظرحؾة اظعؾؿقة :اجملاظس اظعؾؿقة

طؾؿيماظرحؾيمتعينمدردماألدػورمأيماظذػوبمبعقدامإظبمعقرـمآخر،مصوظؼورئمؼـؿظرم
وصػومظؾؾؾدانماظيتمزارػومصوحىماظرحؾيموذطرامظؾعوداتمواظطؼقسماظيتمؼؿؿقزمبفومطؾم
بؾد.مظؽــومالمندمػذامطؾفمحنيمغؿصػحماظلرلةماظذاتقيماظيتمطؿؾفوماظشقخمأبقمراس:م
صؿح ماإلظف موعـؿف مؼب ماظؿقدث مبػضؾ مربل موغعؿؿف ".متذطر ماظلرلة ماظذاتقي مؼب ماظـؼوصي
22مصؿحماالظفمصم.59
23مصؿحماالظفمصم.61
24مصؿحماالظفمصم57
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اظعربقي ماظؿؼؾقدؼي ،مسـوصر موعقضقسوت معؿصؾي مبوظـلى ماظعوئؾل مواألدوتذة مواألدػورم
اظعؾؿقي.مػؽذامؼػردمأبقراسماظؾوبماألولمعـمطؿوبفمظؾقدؼٌمسـمغلؾفماظعوئؾل،مصالم
ؼؿؽؾؿمسـمرػقظؿفممإالمعومؼؿصؾمحبػظماظؼرآنموػقمؼبمذظؽمؼلعكمإظبمإثؾوتمغؾوػؿفم
وتلطقدماغؿؿوئفمإظبماظـكؾيماظعوٌي.مثؿمؼؿقدثمؼبماظؾوبماظـوغلمسـمأدوتذتفمؼبماٌغربم
واٌشرق.مصوظؿصقرماظذيمؼؽؿـموراءمالئقيماظشققخمػقمأنماظعؾؿمذعؾيمتـؿؼؾمعـمأدؿوذم
إظب مروظى مسدل ماألجقول .موػـوك متطوظعـو مصؽرة ماظـلى ماظعؾؿل :مضؾ مظل معـ مػؿم
أدوتذتؽ ،مأضقل مظؽ معـ مأغً ،مخوصي مأن ماألدوتذة مميـققن ماإلجوزات ،مأيمم
اظشفودات ماظيت متمػؾ مظؿدرؼس ماظعؾؿ ماظذي متؾؼوه .مأعو ماٌـوزرات مواظؿكظقػ ماظيتم
سوىؿفو ماألبقاب ماألخرى مصنغفو متمطد ماٌـزظي ماظعؾؿقي ماظيت ماطؿلؾفو مأبقراس موعؼوعفم
اظؾورزمؼبمدؾؿماظعؾؿوءماٌمظػني .م
دوصرمأبقراسمإظبماٌشرقمعرتني 25مصزارماظشومموايفوزموعصرمواظؿؼكمبعؾؿوئفومؼبم
اظؼوػرةمواإلدؽـدرؼيموعؽيمواٌدؼـي،مواغؿؼؾمإظبماٌغربماألضصكموتقغسمصودؿؼؾؾفمسؾؿوءم
اظؾؾدؼـمؼبمصوسموتقغسموشرلػؿو،موملمتؽـمرحؾؿفمإظبمػذهماظدؼورمظؾؿقصقؾماظعؾؿلم
طؿومؼعؿؼدمبعضماظؾوحـني 26مبؾمظؾؿـوزرةموماظؿػووضمحقلماٌلوئؾماظعؾؿقيمواظؼضوؼوم
اظدؼـقي.مصؾؿمتؽـمعراطزماظعؾؿمؼبماٌغربماألودطمأضؾمذلغومعـمغظرلاتفومؼبماٌشرق.م
أدقتفمؼبمذظؽمرحؾيم"اىفوبذةماظـقورؼرمواألدوغقدماىؿوػرلمطرحؾيماإلعوممابـمرذقدم
اظلؾيتمواًطقىمابـمعرزوقمورحؾيماظشقخمأبلمدوملممسؾدماهللمبـمربؿدماظعقوذل "..م
صوٌـوزراتماظعؾؿقيمطونماظغرضمعـفومؼبمغظرمأبلمراسماظؿلطقدمسؾكمغؾوػؿفموتػقضفم
ميمصؼفوئفو...مصؿذاطرغوموتـوزرغوم
ممممم
ؼبمسؾقممسصره.مصػلمتقغس":ماجؿؿعًمبعؾؿوئفوموأجؾمم مممم ممم ممممممممممممممممممم
مم ممممم م ممممممم ممممم م مممم مممم مممممممم ممممم
27
وتراصعـومموتشوجرغوموتؼوبضـومؼبمعبقعماظػـقنماظدضقؼي "..موؼبماظؼوػرةم"ظؼقً مبفوم
اظعؾؿوء ماظؽؾور مأػؾ ماظعؾؿ م مواألدب ماألخقور ..مصؿـوزرغو موتذاطرغو مؼب معلوئؾ معبي..م
صورتػع مذطري موازداد مصكري 28"..وؼب مايفوز ":مظؼقً مسؾؿوء ماظقػوبقي موػؿ متلعيم
أطوبر..مأصضؾفؿمماظشقخمسؾلمصقضعمظلمععفؿمعـوزرةموعؾوحـيمواسذلاضوتمودماالتم
وأجقبيمصوئؼوتمودالئؾمضورعوتموأحودؼٌمعروؼيمسـمأطوبرماألئؿي...مثؿمتـوزرغومبعدم
صالةماظعصرمضؾـوظيممايفرمؼبمصالةماظعصرموضراءةمدظقؾماًرلاتمواظؿلؾقحمبوظلؾقيم

25مطوغًماألوظبمدـيم2315مػفرؼيمواظـوغقيمدـيم2337مػفرؼي.
 26مأغظرمد /مدعدماهلل:مأحبوثموراء مؼب متورؼخماىزائر-ط -3ماىزائرم 2:91موغوصر ماظدؼـ مدعقد مؼبم"درادوتم
وأحبوثمؼبمتورؼخماىزائر-ماىزائرمدـيم.2:83
27مصؿحماالظفمصم.226
28مصؿحماالظفمصم.228
28

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

وعشوػد ماظلودات موػدم معؾوغل ماألوظقوء مذوي ماظؽراعوت ،مصرجعقا مسـ ماظؾعض مبعدمم
االدؿداللمبوظـصقصماظعظقؿيماظعؿقؿي" 29م
وؼب مصوس م"أحضر ماظعؾؿوء ماألسقون موذقكفؿ محوصظ ماظعصر ماظلقد ..ماظطقى مبـم
طرلان..عقضقسوتماٌـوزرة..موظؼقًماظػؼقفماظـؾقف..ماظشقخمربؿدمبـمبـقس..محبـًم
ععفمؼبمتػلرلمبـمسطقي30"...مؼبمطؾمايوالت،مطونمػمالءماظعؾؿوءمؼشفدونمظفمبؿػقضفمم
ودعيمحػظف.

 -3.1املـازرات وعوضوساتفا

دوجؾ مأبقراس مسؾؿوء ماٌغرب مواٌشرق موأجوب مسؾك مأدؽؾؿفؿ موتشرل مأجقبؿف مإظبم
عقاضػفمعـماظؼضوؼوماظدؼـقيمواالجؿؿوسقيماظيتمعقزتمسصره .م
اظػؼقه اظسؾػي األذعري
ؼؽـ مأبقراس ماحذلاعو مظؾعؾؿوء مواألوظقوء ماظصويني موؼعذلف مشلؿ مبوظؽراعوت مظؽـفم
ؼرصضماظغؾقمواظؿطرفماظذيمرولمبعضمذققخماظطرقمماظصقصقيمعـؾماظشقخمسؾدماظؼودرم
بـمدؾقؿونماظلؿوحلماظذي"تعفىمأػؾماظصقراءمؼبمغظرؼؿفمووالؼؿفموعؽوذػؿفمحؿكم
طودوا مؼدسقغف ماإلظف" ،موؼعوتى مسؾك مأغصور ماظطرؼؼي ماظشقكقي ماغفؿوطفؿ مؼب ماظؾدعم
اظشـقعيم"ملمطبوصقا..عـماهللمغلللماهللماظعوصقيموصػوءماظلرؼرةماظصوصقي" 31مإغفمؼشقدم
ماظشقكمقي موأظػ مطؿوبم
ممممم ممم مم
ماظطرؼؼي
معمدسم ممم
مسؾكم ممم م
مممقب م مم
ماظذيم مردم
ماحملؾلم مممم
مأبلم مم مم
ماظشقخم ممم
مبقضػم ممم مم
ممم
ممممممممم32مأبطؾمصقفمدسووؼفمودسوهمصقفمإظبماظرجقعم
ممبـوءمذقخماظغرور"
ممممقبمممممم مم
"عـفـقؼماظصكقرمؼبمػد
ممم ممم مممم م مممم
إظبمعذػىماظلـي".مصؽونمأجؾمعـمسؿؾمحبدؼٌمردقلماهللموػقم"إذامزفرتماظؾدعم
ودؽًماظعوملممظعـفماهلل" .م
وحني ماظؿؼك مبعؾؿوء ماظقػوبقي ممبؽي مخالل محفؿف ماظـوغقي ماسؿدلػؿ م"خورجقن مسـم
اٌ ذاػىماألربعيمؼبماظػروعموأعومؼبماظعؼوئدمصفؿمسؾكمعومسؾقفماإلعوممأغبد"..م33مصؾؿمؼمؼدمم
عقاضػفؿماٌؿشددةمعـؾمعؼووعيماظطرقماظصقصقيموتفدؼؿمأضرحيماألوظقوءماظصويني.مطؿوم
طونمؼضقؼمذرسوممعـمأدسقوءماظؿصقفماظذؼـمؼؼقظقنمبوًقارق.مؼؼووممأبقراسمػمالءم
29مصؿحماالظفمصم.22:
30مصؿحماالظفمص:م.217
31مصؿحماالظف:مصم.58
 32مصؿحماالظف:مصم: 58مأدسماظشقخمسؾدماظؼودرمماظلؿوحلماظطرؼؼيمماظشقكقيمؼبماظؼرنم22ػـموػقممجدمضؾقؾيم
أوالدمدقديماظشقخممبنضؾقؿماظلوورة.ماعؿدمغػقذػوممؼبمعـطؼيماشلضوبماظغربقيمموبوظصقراءمإظبمشوؼيمايدودماٌوظقي.م
33مصؿحماالظي:مص22:.
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وأوظؽؽمظقمطدمأذعرؼؿف.مصفقماظػؼقفماٌوظؽلمعذػؾومواألذعريمسؼقدة،مالمؼؽػرممأحدام
عـماٌلؾؿنيمودظقؾفمؼبمذظؽمأبقمايلـماألذعريماظذيمأذفدمابـمسلوطرم"سؾكمأغلمالم
أطػرمأحدامعـمأػؾماظؼؾؾي"م 34م
ؼعؾـ مأبق مراس مأذعرؼؿف مسـد معـوزرة مبقـف موبني مسومل مآخر محقل مآؼوت ماظؿشؾقفم
وعـفو ماآلؼي ماظؽرميي" ماظرغبـ مسؾك ماظعرش مادؿقى" .مإغف مؼؾدي ماعؿعوضف معـ مطـرةم
ايدؼٌ مسـفو مسؾك مررؼؼي ماإلعوم معوظؽ مبـ مأغس ماظذي م"طره ماظؿقدث مبوألحودؼٌم
اٌقػؿي مظؾؿشؾقف ...مأال مترى مأن مصؼقفو مدلل ماإلعوم مسـ مػذه ماآلؼي مصؼول مظف ماإلعوم:م
االدؿقاءمععؾقممواظؽقػقيمذبفقظيمواإلميونمبفمواجىمواظلمالمسـفمبدسي..مودؽؾ مسـفم
اإلعومماظشوصعلمصؼولمآعـًمبالمتشؾقفموصدضًمبالممتـقؾمواتفؿًمغػللمؼبماإلدراكم
وأعلؽًمسـماًقضمصقفمطؾماإلعلوك" 35م
وؼمطدػومعرةمأخرىمسـدماًقضمؼبمعللظيم"خؾؼماظؼرآن"،مراصضومعقضػماٌعؿزظي.م
ؼؼقل":ماظؼرآنمعؼروءمبوألظلـي،معؽؿقبمؼب ماٌصوحػ ،مربػقزممؼبماظؼؾقب محبؽؿيم
شالبماظغققب..موإغفمععمذظؽمضدؼؿمبذاتماهللمالمؼؼؾؾماالغػصولمواالضذلابمبوالغؿؼولم
إظبماظؼؾقبمواألوراق" 36م
صلبقراس مسومل معؿلوعح مال مؼؽػر محؿك ماٌؿصقصي ماظذؼـ مضوظقا مبويؾقل موادسقام
األظقػقي .مدظقؾف مؼب مذظؽ معو مضرأه مسـ مبعض ماظعؾؿوء ماٌؿؼدعني ماظذؼـ مضوظقا مؼب محؼم
ايالج":موذػىم طـرلمعـماٌشوؼخمإغفمعـمأوظقوءماهللمعـفؿماظغزاظلمواسؿذرمسؿومصدرم
عـفمؼبمعشؽوةمماألغقار..موضدمضولمطـرلمعـماٌشوؼخمإغفمسوملمربوغلمعـفؿماظشقخمسؾدم
اظؼودرماىقالغلمضوئال"مظقمطـًممحوضرامألخذتمبقدهموضولمإنمضقظفم"مأغومايؼمإمنوم
ضوظف مٌو مشؾى مسؾقف ماظشقق مودؽر معـ مطلس مربؾؿف ..مظؽـ مأػؾ ماظشرع محػظقا مغبكم
اظشرؼعي" 37.م
ؼعطػ مأبقراس مسؾك ماٌؿصقصي موسؾك معـ مضؿؾ م معـفؿ مو" موزـف ...مبراءتفؿ موظؽـم
ضوضً مسـفؿ ماظعؾورة مسـ محؼوئؼ مصرؼح ماظعؾؿ مصلدت مبظوػرػو معو مؼؿقػؿ معع مبراءتفؿم
عـف...مػذامععؿؼدغومصقفؿ".38مظؽـفمالمؼشفىمضوتؾقفؿمألنمشوؼيمػمالءمغبوؼيماظشرؼعيم
عـمصلودمرأيماظعوعيممإذاماغؿشرتمبقـفؿمسؼقدةمايؾقل.ؼراسلمؼبمذظؽمعؼؿضقوتمأػؾم
ايؼموضروراتماظلقوديماظشرسقي.م م
34ماٌقؾل:ماظشركموعظوػرهمصم.36
 35مصؿحماالظي:مصم:243مؼـوضشمأبقراسمضضوؼوماظؿقحقد:مصػوتماهللموذاتف،موخؾؼماألصعولمبندفوبمؼبمػذام
اظؽؿوبمععؿؿدامسؾكماٌـظقرماألذعري.موػقمعقضػماٌغوربيمعـذماظدوظيماٌقحدؼي.
36مصؿحماالظي:مص243
37مصؿحماالظف:مص:264مؼعرضمأبقراسمحودثيمضؿؾمايالجموصؾؾفموؼبمحدؼـفمطـرلمعـمايزنمواألدك.
38مصؿحماإلظفم:مص .265.م
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ضضاؼا دقادقة واجؿؿاسقة:
خالل ماظؼرنماظـوعـمسشر ،مطوغًماٌمدليماظلقودقيمؼب ماىزائرم(غظوم ماظداؼوت)م
تعوغلمعـمأزعيمحودةمبػعؾمسقاعؾمترتؾطمبوظقضعماظدوظلمعـمغوحقيموبوٌؼووعيماظعـقػيم
اظيتمضودتفوماظطرقماظصقصقيموبعضمماظؼؾوئؾمعـمغوحقيمأخرى.مصلوغدمأبقراس،مسؾكم
شرارمععظؿمسؾؿوءمسصره،مغظومماظداؼوت.موملمؼؿؼربمػمالءماظعؾؿوءمعـماظلؾطيماظؼوئؿيم
رشؾيمؼبماظؽلىمواالرتزاقمبؾمطونمعقضػفؿمغوبعومعـمعػفقمماظلقوديماظشرسقيماظيتم
تؼقممسؾكماىفودموايؽؿماظعودل .م
صوىفود،مؼعينمؼبماالصطالحماظػؼفل،متقصرلماألعـموماالدؿؼرارموغبوؼيماظـغقر.م
إغفمواجىماظلؾطيمواىؿوسيمععو.مصوٌمدليماظعـؿوغقيمأضوعًماىفودمألغفومدفرتم
سؾكمغبوؼيماىزائرمعـماظؿقرذوتماألوروبقي موضووعًماظػنتمواظؼالضؾماظيتمترعلمإظبم
ضربموحدةماظلؾطيمواىؿوسيموإذوسيماظػقضكموبٌماظؿصدعماظعؼوئدي .م
صوظعالجمايؼقؼلمظألزعوتمػقمإغشوءمرئوديمضقؼيمتؽقنمضودرةمسؾكمإذعوعماظلقوديم
واظشرؼعيمسؾكماٌرطزمواألرراف.مؼؼذلنماألعرلماظؼقيمبوظـؿقذجماظلقودلماظذيمضبؾؿم
بفماظعؾؿوءمألنماٌصوحلمواظشرؼعيمالمؼؿقؼؼونمإالمؼبمزؾمدؾطيمضقؼيمؼذسـمشلوماظؼوصلم
واظداغل معـ ماظرسقي .مأعو ماظعدل ،مصنغف ،مؼب معـظقر ماظػؼفوء ،مؼضؿـ ممتودؽ ماىؿوسيم
ووحدةماظلؾطي.مؼؼقلمابـمدقـقنماظراذدي":مإنماظعدلمػقمايؽؿممبؼؿضكماظشرؼعيم
المشلقىمغػلل..موعـماظعدلمتـشلمربؾيماظـوسموربؾيماظـوسمداظيمسؾكمربؾيماهللم
تعوظب ".موؼؿقؾك ماإلعوم ماظعودل-سؾك مخالف ماإلعوم ماظظومل -ممبؽورم ماألخالق ،مؼرسكم
اظعؾؿمواظعؾؿوء،مؼرصؼمسؾكماظػؼراءمؼبمأوضوتمايوجيموؼـصػمبنيماظعوعيمواًوصي .م
ؼؿؾـكمأبقراسمػذاماٌػفقمماظلقودلمحنيمؼشفىمصؿـيمدرضووة 39مخوصيمواظؼالضؾم
األخرىمسوعي،موؼـقهمخبصولمبعضماظؾوؼوتمأعـولمربؿدماظؽؾرل،مصوتحموػرانمواظؾويم
عصطػك معـ مضؾؾف ماظذي مطون مؼرسك مذمون ماظعؾؿ 40موؼؾؿزم مذقكـو مبقحدة م"اٌغربم
األودط"م–إضؾقؿومودؾطي -مإذمؼمطدمسؾكمادؿؼاللمغظومماظداؼوتمسـماألدؿوغيموؼداصعم
سـمحدودهمعـؾؿومحدثمظفمععماظلؾطونماٌغربلماٌقظبمدؾقؿونمحنيمزارمصودو.م"ربؾم
اظعؾؿ مواإلؼـوس ..مثؿ محضرت مذبؾس مذي ماًالصي ..ماظلؾطون ماىؾقؾ ..معقالغوم
دؾقؿون ..مودلظين مؼقعو ..مسـ محد ماٌغرب ماألضصك مصؼؾً :مضول مابـ مخؾدون :محدهم
39م أبقراس":مثؿمسؿؿـومثقرةمدرضووة..مصوتصؾًمسؾقـومأواصرماظـؽؾوتمواظؾؾقوتمعـماًقفمواىقعمواظروعماظذيمؼبم
اظػمادمعقدوعمسفوئىماألدػور.موضدمخصمػذهماالغؿػوضيمبؽؿوبمزلوه"مدرءماظشؼووىمؼبمصؿـيمدرضووة".
 40بـكماظؾويمعصطػكمعؽؿؾيمأبلمراسم"اٌصرؼي"مأودارم"اٌذاػىماألربعي"موخصفماظؾويمربؿدماظؽؾرلممبولمؼلؿعنيم
بفمؼبموزقػيماظؿدرؼس.
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وجدة"موجددمذظؽمايدمأولماظؼرنماظـوغلمسشرمععمجدكماظلؾطونمعقاليمإزلوسقؾم
وأتراكماىزائر..مصؼولمظل،مإغلمرأؼًمحدهمتوصـي،مصلؽؿًمخشقيمعـف" .41م
ؼبمطؾمايوالت،مؼؿؿقزمأبقراسمحبسمإدالعلمحود،مصبعؾفمؼؿقلرمسؾكمضقوعم
األغدظسمحنيمؼؽؿىمتورؼخمعدغفوموسؾؿوئفوموعؾؽقػو.مصؼدمزارمذقخماألزػرمؼبماظؼوػرة،م
صؼول مػذا ماألخرل م"ايؿد مهلل ماظذي مسقضـو مسـفو م(األغدظس) مبوظؼلطـطقـقي مصلجوبفم
أبقراسم"أغبدماهلل"مظؽـمسؾؼمسؾقفمضوئالم"إنمملمتؽـمإبالمصؿعز" .42.م
وؼؾديمغبودومحنيمؼؽؿىمسـمصؿحموػرانمدـيم28:3موهرؼرػومعـمأؼديماإلدؾونمم
وؼشقدممبؼووعيمسؾؿوءماألزػرموسوعيماظؼوػرةمظؾقؿؾيماظػرغلقيماظيتمضودػومغوبقظققنمإظبم
عصر مدـي م 28:9موؼـقه ممبؼووعي ماىزائرؼني مظؾؿقرذوت ماألوروبقي مسؾك مضوسدة ماٌؾؽم
"اىزائرماحملرودي" .م
عـ ماظؼضوؼو ماالجؿؿوسقي ماظيت مغوضشفو معع مسؾؿوء ماىوعع ماألسظؿ مبوىزائر معللظيم
ذربم"اظؼفقةمواظدخون" .م
طوغً معدؼـي ماىزائر معـذ ماظؼرن ماظلودس مسشر مضد ماعؿألت مبوٌؼوػل ماظيت مؼلتقفوم
اىـقدماألتراكمواألػوظلمظؿـوولمطموسماظؼفقةموذربماظدخونم(اظرنقؾي)مواظلؿوعمإظبم
ممػذاماظؿؼؾقدماظذيمأدخؾفماألتراكمإظبماىزائر،مذرائحماجؿؿوسقيمعؿؾوؼـيم
مممممممممممم
اٌقدقؼك.موسؿمقبمممممممممممممممم مممم ممممم مممم ممم ممم ممممم مم مممم ممم مممم
عـؾمايرصقنيمواًوصيمؼبمماٌدنمواألرؼوفمإظبمأنمذغؾماظػؼفوءمصلصؿقامصقف.مؼؼقلم
أبقراسم"اخؿؾػًمصقفمماظـوسمصؿـفؿمعؿغولمؼبمايؾمؼرىمذظؽمضربيموعـفؿمعؿغولمؼبم
اظؿقرؼؿمؼراهمطوًؿر".موؼرىمأنم"وايؼ مأغفمؼبمذاتفمالمإدؽورمصقفموإمنومصقفمتـشقطم
ظؾـػس موضبصؾ معـ معداوعؿف مضررة متمثر مؼب ماظؾدن مسـد مترطف مطوسؿقود مأطؾ ماظؾقؿم
بوظزسػران" 43م
المصبدمأبقراسمغصومدؼـقومضبرممذربماظؼفقةمظؽـفمؼدسقماظـوسمإظبماألسراضمسـفم
ووـؾفمإالمظضرورةم"وضدمطـرتمػذهماألؼوممصقؿعنيممسؾكماظعوضؾماجؿـوبفو"ممظعقارضم
صقفو .مأعو ماظدخون م"صلػف موسلف...عـدرج مضؿـ ماٌػلدات مظؾعؼقل م"وصقف مإضوسيم
عول "...مشلذا مؼـصح مبذلطف موإن مشوب ماظـص ماظدؼين مظؿقرميف .موؼلؿدل مظذظؽ مبؼقلم
عبفقرماظػؼفوءمعـؾمأغبدماٌؼريمصوحىمغػحماظطقىماظذيمضولمصقفم"مالمغصمسـديم
صقفومصرؼح"...مواظشقخمأغبدمبوبوماظؿؿؾؽيتمصوحىماظدؼؾوجم"ؼؾوحمصقفوماظؼؾقؾم"وضولم
 41مصؿحماالظف:مصم 218م دؽقتمأبلمراسمعدلرمخقصومسؾكمغػلف،مشرلمأغفمضدممظفماألدظيماظؿورطبقيماظيتمتمطدم
ادؿؼرارمخطمايدودم–-معـذمماظدوظيماظزؼوغقي.
42مأبقراس:مسفوئىماألدػور-مورضيم.88
43مصؿحماالظف..مصم.26:
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ابـمسلؽرمصوحىماظدوحماظـوذرم"إنماظـؾوتمطؾفمعؾوحمإالمعومؼغطلماظعؼؾ"مواظشقخم
سؾدماظؼودرماظػودلماظـلوبيماظشفرل"واظذيمؼـؾغلماسؿؿوده م"هرؼؿماظدخونمالسذلافم
طـرلمأغفمضبدثمتػؿرلاموؼشوركماًؿرمؼبمغشقتفموؼرخلماألررافموؼقػـفو" 44.م
ؼصرحمأبقراسمبوجؿـوبماظدخون،ممالمالسؿؾوراتمدؼـقيمبؾمالسؿؾوراتمتلؿدسقفوم
اٌصؾقيمماظعوعيماظيتمػلمضقامماظشرؼعيمؼبمغظرماظػؼفوءماٌؿلخرؼـ.م م
وادبذمأبقراسمعقضػومغوضدامضدماٌؿشرصيمعـمأػؾمشرؼسمصلبطؾمعزاسؿفؿمبويفيم
واظدظقؾ موتعرض مظؽؿوب ماظشقخ مأبل مزؼد م"اظؿقجين" ماظعؼد ماظـػقس مؼب مأسقون مأػؾم
شرؼسم"وردمسؾقفمؼبمطؿوبفمعروجماظذػىموغؾذةمعـماظـلىموعـماغؿفكمإظبماظشرفم
واظـلى"معؿفؿومإؼوهمبعدممضؾقسفمؼبمسؾؿماظـلىموضؾيماػؿؿوعفممبوظؿقؼقؼمواظؿدضقؼم
صقؿو مؼؽؿى .مصلبقراس معـ ماظعؾؿوء ماظؾورزؼـ مؼب مأغلوب ماظؼؾوئؾ ماظعربقي مواظدلبرؼي مؼبم
اٌغربماألودطمؼـوصسمابـمخؾدونموؼعورضفمبويفي .م
وضد مسوغك مذقكـو معـ مسداء مأدسقوء ماظشرف م(اٌؿشرصي) مإذ مأغؽر مسـفؿ ماظـلىم
اظشرؼػ،مصفدودهموحووظقامإتالفمطؿوبف.مؼؼقلمؼبمػذاماظصددم"اظـوسمعـمداءمسضولم
المغؿكؾصمعـفؿمسؾكمطؾمحول،مدفوعفؿمعلؿقعيموخؾؼمأطـرػؿمعذعقعيموالمؼـظرونم
بعنيماإلغصوفموالمميؾقنمعـماالغؿؼودمواًالف،مؼلؼقنمعـمأصقاػؿماظعلؾموؼبمضؾقبفؿم
اظلؿماظزسوف" 45.م
هؿؾمعللظيماظشرفمواظشرصوءمأػؿقيمبوظغيمؼبمغظرماظلؾطيمواظرسقيمععو.مصوظشرفم
رػونماجؿؿوسلمودقودلمألنماألذرافمطوغقامضبؿؾقنمعرتؾيماجؿؿوسقيمممقزةمغظرامٌوم
ضبظقنمبفمعـمعزاؼوماجؿؿوسقيمودقودقي.مأعالطفؿمالمتؿعرضمظؾؿصودرةموػؿمععػقنم
عـمأداءماظضرائىمشرلماظشرسقي،مالمؼـوشلؿمزؾؿمواضطفودمعـمضؾؾماظلؾطيموسؿوشلو.م
بوظعؽس،مؼؿؼربمإظقفؿماظؾوؼوتمواظؼقود،ممؼؼدعقنمشلؿماشلداؼومؼبماٌـودؾوتماظدؼـقي.م
شلذا ماظلؾى ،متعرض مأبقراس مإظب مسداء مأسقون مشرؼس معـ مأوالد مدقدي مدحق موأوالدم
دقدي مسؾل ماظشرؼػ موشرلػؿ موأحس مبوٌضوؼؼي مواٌؼورعي .موطود مأن مؼـؼطع مسـم
اظؿلظقػ،م"وظقمملمؼؽـمإالمدؽينمحوضرةمطؾودؼيمصـوػقؽمسـمععذرةمبودؼيموالمدقؿوم
عـماذؿدمصقفومسلرهموملمؼلوسػفمدػره،مطقػمؼرتػعمذػـفمإظبماظؿصـقػموأعؾفمإظبمم
وضعمتلظقػ" 46م
44مصؿحماالظف..مصم.272-271

45مأوردهمد/مدعدماهللمؼبمطؿوبف:مأحبوثموآراء...ماٌرجعماظلوبؼ.
46مصؿحماالظف:ص234.
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 -4أبوراس عؤرخا
أظػ مأبقراس متؼرؼؾو مؼب مطؾ ماظعؾقم مشرل مأن مأشؾى معمظػوتف مؼب ماظؿورؼخ مواآلغلوبم
واألخؾور.مذطرمؼبمرحؾؿفم 74مطؿوبومبنيمطؾرلموعؿقدطموصغرل،موغلىمإظقفم 248معمظػوم
شرلمأنمععظؿفومتـوولمعقضقسوتمتورطبقيموأدبقيمعؿؽررةمهًمسـووؼـمزبؿؾػي .م
أطـرمأبقراسمؼبماظؿلظقػمسؾكمشرلمسودةممسؾؿوءماٌغربماٌعوصرؼـمظفموأدقتفمؼبم
ذظؽماإلعوممجاللماظدؼـماظلققرل.مؼؼقل":مإمنومسددتمتكظقػلموعبؾيمتصوغقػلماضؿداءم
بوإلعومماظلققرل..موعوممأسؾؿمأحدامأطـرماظؿلظقػمبعدهمشرليمواظؽؿولمهلل" .47م
ومتقزمأبقراسمبذاطرةمضقؼيمطوغًمسؿودهمؼبماظؿلظقػمواظؿدرؼس.مؼؼقل...":موطـًم
أجؾسمظؾدرسمصوبؿدئمعـمبوبماالسؿؽوفمثؿمالمأضقممحؿكمأضػمسؾكمبوبماظزطوةموالم
ؼؼػمظلمذهموالمأذؽمععمطـرةمبوبمايٍمورقظفموصعقبؿفموععمطـرةماظطؾؾيموضقةم
إسذلاضفؿ محؿك مأغل مال مأصقى مععل م مطؿوبو موأورد مدردل مسؾك ماظؿقؼقؼ مواظؿدضقؼم
ورمبومالجينمبعضماظطؾؾيمؼبمصقرةممصلضقلمالمطؿوبمظلمػـومصنذاممضؿؿؿمصورؾؾقهمظقظفرم
اظصقابمععلمأومععؽؿمصقضعمذظؽمشرلمعرةمالمؼظفرماظصقابمإالمععل "...م
صؼدمظؼؾفمسؾؿوءمعـماىزائرموتقغسموصوسمواظؼوػرةمبويوصظم"ظؿؿؽـفمعؿكمذوءمعـم
ادؿقضورمعلوئؾف..مطلنماظعؾقممطؿؾًمبنيمسقـقف" وضولمسـفمماظشقخماظؽؿوغلم"وطونم
حوصظومحفيمؼبماظلرلةماظـؾقؼيمالمؼػقتفمصقفومدمالموإنمأسضؾ،مضبػظماظؾكوريمعؿـوم
وإدـوداموطذامصققحمعلؾؿ،مأسؾؿمأػؾمزعوغفمبؿورؼخموأغلوبماظعربماظعربوءموذققخمم
اٌذػى،مرلرلمظفماظعؾؿوءماظرؤوس...موصفردؿفممتشفدمظفمبذظؽ" .48م

 -4.1إحقاء سؾم اظؿارؼخ:

خاللماظعفدماظعـؿوغل،مطوغًماظعـوؼيمبعؾؿماظؿورؼخمغودرةموصبىماغؿظورماظـصػم
اظـوغل معـ ماظؼرن ماظـوعـ مسشر مظقظفر مسؾؿوء ماػؿؿقا مبؿدوؼـ مأحداث ماظعصر موأخؾورم
اىزائرمواظعوملماظعربلمؼبماٌوضلموايوضر.موضدمالحظمػمالءماظعؾؿوءمشقوبماظؿورؼخ-
تدرؼلوموتلظقػو-م ظدىمعـمدؾؼفؿمعـماظعؾؿوء.مؼؼقلمأبقراسمؼبممػذاماظصدد":مإغلمؼبم
زعـمسطؾ ًمصقفمعشوػدماظعؾؿموععوػدهموددًمعصودرهموعقاردهموضؾؾًمدؼورهموعرازلفم

47مصؿحماالظف:مصم.32
48ماظؽؿوغل:مصفرسماظػفورسمواألغلوب..مصصم.27-26
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وسػًمأرالظفموغلفًمسـفومسـوطىماظـلقونموأذرصًمسللفومسؾكماألصقلموادؿقرـم
صققشلومزواؼوماًؿقل" 49م
وؼمطدمايلنيماظقرثالغلمصوحىم"غزػيماألغظور"50مضؾيماظعـوؼيمبعؾؿماظؿورؼخمضوئالم
"إنماالػؿؿومممبوظؿورؼخمأعرمعضقؽ،مالمؼدردفمأػؾماىدمواظدؼـمبؾمػقمسـدماظؾعضم
ضدماظدؼـممواألخالق..مصعؾؿماظؿورؼخمعـعدممصقفؿمودوضطمسـدػؿ،مضبلؾقغفمطوالدؿفزاءم
واذؿغولممبومالمؼعين..مصذلىماٌؿقجفمعـفؿمإظبماهللمؼرىماظؽالممصقفمعلؼطومعـمسنيم
اهللمتعوظب..مظقسمسـدػؿمعـمسؾؿمؼذطرمإذمالمروئؾمصقفمأصؾ" .51م
ؼعزو ماظدطؿقر مدعد ماهلل مػذا ماظؼصقر ماظعؾؿل مإظب مدقطرة ماظؿصقف مواظروح ماظدؼـقيم
اظلؾؾقي مألن مصـ ماظؿورؼخ مواألخؾور معـلقب مسـدػؿ مإظب ماظلرل ماظعوعي موعؿصؾ مبوألدبم
اجملقن" 52موؼؿػؼمععماظؾوحٌماظػرغللمظقػلمبروصـصولماظذيم"اسؿدلماٌغوربيمضؾقؾلم
االػؿؿوممبوظؿورؼخمألغفؿمؼعؿدلوغفمعـماٌلوئؾماظدغققؼيموأنماالذؿغولمبفمعـمبوبماظؾفقم
واظعؾٌ" 53مإظب مجوغى مػذا ماظعوعؾ ،مؼرى ماظؾوحٌ مذظػون م"أن ماظؿعؾقؿ مؼب ماٌغربم
اظعربل-مخاللمػذهماظعصقر-مطونمؼؿؿمسـمررؼؼمايػظمواالدؿظفور،مصالمؼعؼؾم–مؼبم
غظره،مأنمؼدرسماظؿورؼخمبطرؼؼيمايػظمواظرواؼي .م
ؼبماظقاضع،مإذامضؾًماظعـوؼيمبوظؿورؼخ،مصألنماٌمدليماظلقودقيماظؼوئؿيمبوىزائر،م
ملمتفؿؿ-م سؾكماألضؾ،مؼبمسفدمضقتفوموسظؿؿفو،مبصقوشيمأؼدؼقظقجقومتؼرمبفوموجقدػوم
والمبدسقةمدقودقيمأومعذػؾقيمععقـي.مشرلمأنماألزعيماظلقودقيماظيتمذفدتفوماىزائرم
خاللماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنم29مدصعًماظلؾطيمايوطؿيمإظبموـقدماٌـؼػنيمظصقوشيم
ذرسقيمتدلرمغػقذػومسؾكماجملؿؿع.مصوالػؿؿوممبوظؿورؼخمعرتؾطمحبوجيماظدوظيمإظبمطلىم
ذرسقي متؼووم مبفو ماٌعورضني مشلو موتداصع مسـ موجقدػو ،محقـؽذ مزفر مسدد مػوم معـم
اظؿكظقػماظؿورطبقيمطونمضوزلفوماٌشذلكمممتفقدماظلؾطيماظعـؿوغقيماظؼوئؿي .م
غبؾمػمال ءماظعؾؿوءممسؾكمسوتؼفؿمعفؿيمإحقوءمسؾؿماظؿورؼخ،مؼؾنيمرائدػؿمأبقراسم
اٌعلؽريمصوئدةمػذاماظعؾؿمضوئال":مإنماظؾقٌمعـمسؾؿماظؿورؼخمممـمتؼدممذلنماألدبوءم
األصوضؾمعـمأوظبمبصرلتفموضدماسؿـكمبفمأػؾمطؾمرؾؼيموجفوبذةمطؾمعؾيمعـمصؾقوءم
اظلؾػموحذاقماًؾػ..مؼبمطؾمسصرمسصوبيمػؿمأػؾمإصوبي،مصلظؼقاموأجودوا" .54م
49مسفوئىماألدػور..م(زبطقط)
50ماظقرثالغل..مغزػيماألغظور..مزبطقط.
51ماظقرثالغل:مغزػيماألغظورمزبطقط
52مد/دعدماهلل:ممتورؼخماىزائرماظـؼوؼبماىزءماظـوغلمص.443..
53مظقػلمبروصـصولممعمرخقاماظشرصوء..مص.48
54مسفوئىماألدػور..مزبطقط
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وعـماٌداصعنيمسـمسؾؿماظؿورؼخ،مأغبدمبـمػطولماظذيماسؿدلهم"أجؾماظعؾقممضدرام
واطؿؾفومربودـموصكرا".موؼشقدماظقرثالغل-مرشؿمتصقصف-مبفذاماظػـمضوئال":مصننمسؾؿم
اظؿورؼخمعـيمجزؼؾيمومععرصيمأخؾورماظعؾؿوءمعـؼؾيمجؾقؾي".مثؿمؼؾنيمضقؿؿفموؼدسؿمرأؼفم
بو ؼوت مضرآغقي موأحودؼٌ مغؾقؼي مهٌ مسؾك ماالسؿؾور معـ مدروس ماٌوضل .مإن معرتؾيم
اظعؾؿوءمؼبمغظرهمتزؼدمأومتـؼصمبؼدرمععرصؿفؿمظؾؿورؼخ" .55م
وضبذوماظشقخمأغبدمبـمدقـقنممحذومػمالءماظعؾؿوءمصرلىمأنماظعوملمالمتؽؿؿؾمصقفم
صػي ماظعؾؿ معو ممل مضبط مبوظؿورؼخ موؼؽؿى مصقف مسؾك مبـقي ،معصققو م مأسؿوظف مبشرطم
االسؿؿودمسؾكماظـؼقلماظصقققيمواظؽؿىماظلؾقؿي .م

 -4.1عػفوم اظؿارؼخ سـد أبي راس :اظسرية اظذاتقة ،سؾم األغساب
واألخؾار

طؿىمأبقراسمؼب ماألخؾورمواألغلوبمواظرحؾيموػل مأجـوس ممعقزتماألدطقشراصقوم
اظؿؼؾقدؼيمؼبماٌشرقمواٌغرب.مطقػمؼؽؿىمإذنمؼبمػذهماألجـوسماظؿورطبقي؟ م
هؿؾ ماظلرلة ماظذاتقي معؽوغي مػوعي مؼب ماظـؼوصي ماٌغوربقي ماظؿؼؾقدؼي ،مصلظػ مأبقراسم
درلتفماظذاتقيمضؿـمأصؼفوماٌعرؼبمالمطبرجمسـفمإذمؼصرحمبوغلقوضفمؼبمعقطىمسؾؿوءم
اظرحؾي معـؾ مابـ مرذقد ماظلؾيت مواًطقى مابـ معرزوق مواظشقخ مربؿد ماظعقوذل ..مإنم
ايدؼٌمسـمماظذاتمؼبماألدبماظؼدؼؿمؼـؾين مسؾكمعقضعماظذاتمؼبمدؾؿمترتقيب.مأنم
أتؽؾؿمسـمغػللمععـوهمؼبمػذهمايوظيمأنمأسؾـمػؾمأغومأزلك،مأرصعمعـزظي،مأسؾكم
عؼوعومؼبمصضقؾيمعـماظػضوئؾمأومسؾؿمعـماظعؾقمم(أومطؾفو)مضؿـمشبؾيماظعؾؿوءمواظػؼفوءم
ورجولماظؿصقف؟ متؿضحمػذهماإلذؽوظقيمؼبمأطـرمعـمذبولمحني مغؿصػحمرحؾيمأبلم
راس .م
صنذامطوغًماظلرلةماظذاتقيمايدؼـيمتـؾينمسؾكماالخؿالف: 56مأيمأنماظذيمؼؽؿىم
اظققممسـمحقوتف،مؼلعكمإظبمإثؾوتممتقزهمسـمبوضلماظـوسموبوظؿوظلمإظبمإثؾوتموحدتف،م
صننماظلرلةماظذاتقيماظؼدمييمتؼقممسؾكماالغؿؿوءمإظبماظـكؾيماظعوٌيم(أوماظلقودقي)موسؾكم
مم م
مؿل.
تقؾفوماظلؾمم م
رصدمصوحؾفومٌقضعفمؼبمترممم ممممم
طقػ مؼؿقدث مأبل مراس مسـ مغػلف؟ مؼؼقل ":مإغل مسزعً مسؾك متلظقػ مسظقؿمم
اىدوى ،مبؾقغ ماظػققى ،مضبؿقي مسؾك مأبقاب موأدؽؾي مصؿقى ".مصوظؾوب ماألول مؼػردهم
ظؾقدؼٌمسـمعقظدهموغلؾفماظعوئؾل،مظؾؿلطقدمسؾكمغؾوػؿفماظيتمذفدمظفمبفومعؿصقصي:م
55مغزػيماألغظور:مزبطقط
56مسؾدماظػؿوحمطرلؼطق:ماظرحؾي:متلوؤالتمعـففقيمذبؾيماىدلمسددم-7/6ماظربوطم.2:98
36

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

أصقوبمطراعوتموسـمأدرتفماظيتمغوظًمحظومواصرامؼبماظعؾؿمواظؿؼقىمسؾكمعرماظزعون.م
أعوماظؾوبماظـوغلم"صػلمسدةمأذقوخل"،مؼذلجؿمظؽؾمواحدمعـفؿمحلىماخؿصوصفؿم
وصضؾفؿموتػقضفؿمؼبماظعؾقممخصقصومعـمتلثرمبفؿمطوظشقخماٌشرؼب،مواظشقخماظلـقدلم
واظشقخمربؿدمعرتضكماظزبقديمواظشقخماألعرل،مرثوػؿمبؼصوئدمبعدموصوتفؿموذفدمشلؿم
بوظ عؾؿمواًؾؼماظؼقؼؿ،مالمطبشقنمؼبماهللمظقعيمالئؿ،موػؿمدؾىمحقوتفماظؾوضقي.موؼبم
اظؾوبماظـوظٌمؼؿقدثمسـمدػرهمإظبمبالدماٌشرقموإظبمتقغسمواٌغربموعرورهمبوٌدنم
اىزائرؼيمواىزائرماظعوصؿيمخوصي.مؼرتؾطماظلػرمبوظعؾؿمومايٍمشلذامتؼؾماألوصوفم
اٌؿعؾؼيمبوٌدنموماألضوظقؿماظيتمزارػوماظؾفؿمإالمعومؼؿصؾمبوظعؾؿمعـفو.مػؽذامؼؿقلرمسـم
واضعماظعؾؿمؼبمعدؼـيمتؾؿلونماظيتمطوغًمعـممضؾؾمعـورةماظعؾؿمؼبماٌغربماألودط"وٌوم
رجعً معـ مصوس ،مدخؾً متؾؿلون ..مأعو مسؾؿوؤػو مصلوالد مبـ مزاشقا ..مواظعؼوبـي..م
واٌؼورة..موأوالدماإلعوم..موأعوماآلنمصفل...مطوٌقً ماظؼوبر:مصؼدمادؿقظبمسؾكمأطـرػوم
اًرابموغوحمسؾكمخوويمسروذفوماظغراب..مصلصؾقًمخوعدةمايس،مضقؼيماظـػسم
طلنمملمتؽـمبوألعس57"...م .م
وؼـؿؼؾمؼبماظؾوبماظرابعمإظب ماٌـوزرات ماظيتمطونمؼعؼدػومععمسؾؿوءماألضوظقؿماظيتم
زارػو.موتمطدمطؾفومأنمأبوراسمؼـؿؿلمإظبمأػؾماظػضؾمواظعؾؿ،مضبظكممبـزظيمممقزةم
ضؿـفؿ،مؼعذلفمظفماألدوتذةمواظشققخمبؼقةماظذطوءموذدةماظذاطرة.موؼبماظؾوبماًوعسم
واألخرل،مؼذطرمعمظػوتفمؼبمذؿكماظعؾقم:مؼبماظؿػلرل،موايدؼٌمواظػؼفمواظـققمواظؾالشيم
واألصقل م مواظعؼوئد مواظؿصقف مواظؿورؼخ مواآلداب .مسؿقعو مػذه ماظؿكظقػ مسؾورة مسـم
حقاذل موزبؿصرات مشؾى مسؾقفو مروبع ماظعصر :ماسؿؿد مصقفو مأبقراس مسؾك محػظفم
ظؾؿؿقن ،مشرل مأغفو متدل مسؾك م مضقؿؿف ماظعؾؿقي موعؽوغؿف ماظلوعقي مؼب مدؾؽفؿ .مودبؿؾػم
اظلرلة ماظيت مطؿؾفو مسـ مدرلة ماألوظقوء مواظصقصقي ماظيت متؽـر مصقفو ماٌـوضى مواظغقؾقوتم
واًقارقممواظؽراعوتمصغوؼؿفوماظؿدلكمالماظـؾوػيماظعؾؿقي .م
أظػمأ بقراسمؼبمسؾؿماألغلوبم"اظقدوئؾمؼبمععرصيماظؼؾوئؾ"مهدثمصقفمسـمأصقلم
اظؼؾوئؾماظدلبرؼيمواظعربقيموعقارـفؿمورجوالتفؿمؼبمبالدماٌغربموطؿىم"عروجماظذػىم
ؼبمغؾذهمعـماظـلىموعـماغؿؿكمإظبماظشرفموذػى"مظقؾطؾمعزاسؿمبعضماألدرماظغرؼلقيم
ؼبماظشرف.مؼؼقلمؼبمػذاماظصدد":مواسؾؿمأنماعؿقوزماظـلىمأغدرمؼبمػذاماظزعون،ممصالم
ؼؽودمؼؿػؼمصقفماثـونمحؿكمؼؼعمصقفماخؿالفمطـرلمؼبماألعيماظقاحدةمالخؿالطماظـلىم
57مصؿحماالظف:مص.219
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وتؾقونماظدسووي 58".م ؼعزومأبقراسماالخؿالفمؼبماألغلوبمإظبماالخؿالطماظذيمحصؾم
بنيماظؾققتوتماظشفرلةمبػعؾماٌصوػرةمسؾكمعرماظزعونموػقمالمطبؿؾػمؼبمذظؽ،مسـمابـم
خؾدونماظذيماسؿدلم"صرؼحماظـلى"معرتؾطومبوظؾداوةمالسؿؾوراتماجؿؿوسقيمواضؿصودؼيم
واضقي .59مشرل مأن مصوحؾـو مؼضقػ مسوعال مجدؼدا مؼؿؿـؾ مؼب مطـرة مأدسقوء ماظشرف مؼبم
سصره.معومػلمإذؽوظقيماظـلىمؼبماجملؿؿعماظغرؼلل؟60م م
تؼذلن مزروف ماظؿلظقػ مؼب ماألغلوب مبوظقزوئػ ماظيت مؼؼقم مبفو مػذا ماىـسم
اظؿورطبل.مإنمدفؾماألغلوبممػقمماعؿدادمظؾقثقؼيماظؼوغقغقيمأيماعؿدادمظؾردؿماظعوئؾلم
(ايوظي ماٌدغقي) موؼؾدو مأن مػذا ماظؿلظقػ مؼعؽس مرشؾؿني معؿؼورعؿني :مرشؾي ماظلؾطيم
اظؼوئؿيمؼبمإحصوءماظشرفموماظشرصوءمغظرامٌومؼذلتىمسـمزوػرةماظشرفمعـمإسػوءاتم
واعؿقوزاتمذرحـوػومدوبؼومثؿمرشؾيماظشرصوءممؼبمتلطقدماألصقلمواالحؿؿوءمعـماظدخالء .م
عو مػق مربؿقى ماظـص ماظـليب؟ مإغـو مؼب ماظقاضع مأعو مغلقٍ معـ ماٌضوعني .مصوظـلوبيم
ؼؿدلكمؼبماظؾداؼيمبذطرماظلالظيماظـؾقؼي،مثؿمؼرتىمذفرةماظـلىموضبصلمصروسفوموم
األدر،مثؿمؼذلجؿمظعددمعـمرجوالتماظؾققتوتماٌذطقرةمإذمأنمايلىمؼراصؼماظـلى.م
إغفمؼبمطؾمػذهماٌقضقسوت،مؼـؾًمأضقاظفمبويفٍمواألدوغقدمظؿلطقدمأصقلمػذهماألدرةم
أومتؾؽ.مػذامعومصعؾفمأبقراسمحنيمتعرضمإظبماظؾققتوتمماظشفرلةمؼبمعؼورعيمععلؽر:م
صؿؾنيمظفمضعػمأضقالماظؿقجينمصلثورمشضىمأدسقوءماظشرف .م
ثؿمأظػمأبقراسمسددامعـمطؿىماألخؾور،مأخؾورموػرانمواىزائرموأخؾورماألغدظسم
واٌغربمواظلرلةماظـؾقؼي 61ممػوجلفمؼبمذظؽماظغرلةمسؾكماإلدالممواٌلؾؿني،مضبـمإظبم
أؼوممسظؿيماٌلؾؿنيموؼؾؽلمضقوعماألغدظسموضبزنمظألوضوعماظيتمآظًمإظقفوماظؾؾدانم
اإلدالعقيمؼبمسصره،مؼصػمعقاضػمدراعقيمتؽشػمسـمغؾوػيمبعضماٌؾقكمواألعراءم
وشؾووةماظؾعضماآلخر .م
صوظؿورؼخ مؼب مغظره ،معطؾقب مظػقائده ماىؿي ،مصوالدؿشفود مبوآلؼوت ماظؼرآغقيم
واألحودؼٌماظـؾقؼيمتمطدمصقيمػذهماظػقائد .62م
58مأبقراسماٌعلؽري:ماًدلماٌعرب..مزبطقط
59م ؼؼقلمابـمخؾدونمؼبمػذاماظشلن":مإنمصرؼحماظـلىمؼقجدمسـدماٌؿقحشنيموذظؽمٌوماخؿصقامبفمعـمغؽدماظعقشم
وذظػماألحقالمودقءماٌقارـ..مٌومطونمععوذفؿمعـماظؼقوممسؾكماإلبؾموغؿوجفومورسوؼؿفومواإلبؾمتدسقػؿمظؾؿقحشم
ؼبماظػؼرمظرسقؿفومعـمذفرة..واظػؼرمعؽونماظشظػمواظلؾؼ..مصقمعـمسؾقفؿمألجؾمذظؽمعـماخؿالطماظـلى.م
 60م اغظر ماظعؼد ماظـػقس مؼب مأسقون مأػؾم مشرؼس مٌمظػف :مأبل مزؼدماظؿقجقين موترعبي مإظب ماظػرغلقي م"ضني" ماجملؾيم
اإلصرؼؼقيم.29:2م
61ماغظرماٌالحؼ...
 62ماآلؼ وتماظيتمأوردػومؼبمسفوئىماألدػور":مسبـمغؼصمسؾقؽؿمأحلـماظؼصص"مو"ظؼدمطونمؼبمضصصفؿمسدلةم
ألوظلم"األظؾوب"
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صوظغوؼي معـ ماظؿورؼخ ماالسؿؾور مألن مضراءاتف متلؿق مإظب متفذؼى ماألخالق موادؿكالصم
اظعدل معـ موورب ماظلؾػ ماظصوحل مواألوظني .موأعو موزقػي ماٌمرخ مصفل مإبداء ماظـصققيم
ظؾؿؾقك مواألعراء .مصوٌؾقك مإذا موضػقا مسؾك مدرل مأػؾ ماىقر مواظعدوان مورأوػو معدوغي مؼبم
اظؽؿى ،مؼؿـوضؾفو ماظـوس ،م"وغظروا مإظب معو مأسؼى معـ مدقء ماظذطر موخراب ماظؾالدم
واظعؾود..مادؿؼؾققػوموأسراضقامسـفو".مؼؿفووزماإلغلونماألررماظؼصصقيمحنيمؼدرسم
اظؿورؼخمألغفمؼلعكمإظبمهؼقؼمعؽورمماألخالق.مموالمتؿقؼؼمػذهماألخالقماظؽرمييمإالم
إذاماعؿؾؽماإلغلونماٌوضلموادؿكؾصمسدلهمظقلرلمسؾكمػدؼفو .م

 -4.3عـففه اظؿارخيي :غؼول ورواؼات

اتؾع مأبقراس معـفٍ ماظلرد ماظؿورطبل ماظذي مطون مدوئدا مؼب مسصره .مصوظدرادوتم
اظؿورطبقيمطوغًمتؼقممسؾكمماظرواؼيمواًدلموالمترضلمإظبمعلؿقىم"اظؿقؼقؼمواظـظر"طؿوم
طونمؼدسقمإظقفمابـمخؾدون.مصفلمالمهؿؾم"تؾؽماظـظراتمماظعوظقيماظيتمطوغًمظدىم
طؾورماٌمرخنيمؼبماظعصرماظقدقط".مالمغلؿغربمػذاماظقاضعموسبـمغؿقدثمسـمسصرم
االسبطوط،متراجعًمصقفماظعؾقمماظعؼؾقيمواسبلرمصقفماالجؿفودمواإلبداعمحؿكمؼبماظعؾقمم
اظـؼؾقيمعـؾماظؾغيمواظػؼف .م
ؼعرفمأبقراسماظؿورؼخمضوئال:م"اظؿورؼخمظػظمسربلموػقمظغيماألخؾور...مواصطالحوم
تقضقًماظػعؾمبوظزعـمظقعؾؿمعؼدارمعومبنيمابؿدائفمواغؿفوئف63مصوظرواؼيمواظـؼقلماظصقققيم
ػلمأدواتماظؿورؼخ،موظقسماظؾقٌمواظـظر .م
ؼؿؿماًدلمسـماٌشوػدةمواظلؿوعموسؾك مأدودفؿومتؿؽقنماٌعرصيماظؿورطبقي.مؼـؿفٍم
أبقراسمػذاماٌـفٍمحنيمؼمرخمظألحداثماظيتمذفدػومأومزلعمسـفوم(صؿحموػران،م
ايؿالت ماألوروبقي مسؾ ماىزائر ماحملرودي ،ماٌؼووعي ماٌصرؼي مظالحؿالل ماظػرغلل،م
صؿـي مدرضووة موشرلػو ).موؼؿؿ ماًدل مبوظـؼقل ماظؽـرلة مواظصقققي محني مؼمرخ مظؾعفقدم
اظلوبؼيم(تورؼخموػرانمأومتورؼخماألغدظسمأوماظؼؾوئؾماظعربقيمواظدلبرؼي) م
ؼب مطؾؿو مايوظؿني :متـودى مػذه ماألدوات ماظلرد ماظؿورطبل موأصؼف ماٌعرؼب ماظذي مالم
ؼؿفووزماظقصػمواظؿؼرؼر.موؼالزمماظلردموزقػيماالسؿؾورموالمؼؿعداػومإظبماظؽشػمسـم
ضقاغنيماظؿطقرماظؿورطبل .م
غلؿؼرئ مػذا ماٌـفٍ مسـد ماظؽشػ مسـ ماٌصودر ماظيت مؼعؿؿدػو مأبقراس مؼب ماظؿلظقػم
اظؿورطبل .مصفل مذفوداتف موذفودات ماٌعوصرؼـ مظف محني مؼصػ مادؿعدادات ماظؾويم
ربؿد ماظؽؾرل ماظعلؽرؼي موتـظقؿ ماٌؿطقسني موحصور معدؼـي موػران موعقاضع ماىقشم
63مزبطقط :ماًدلماٌعرب
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واٌؿطقسنيموبداؼيمايربمبنيماٌلؾؿنيممواظـصورىمإظبمشوؼيمإغفوئفوموصؽمايصورم
بعد ماٌػووضوت مودخقل مربؿد ماظؽؾرل ماٌدؼـي موجالء ماإلدؾون مسـفو .مثؿ مػل مغؼقلم
وعروؼوت مسـ ماٌصودر ماظيت متؿقدث مسـ متورؼخ موػران مواظدول ماظيت متعوضى مسؾقفوم
طؿغراوة مواٌرابطني مواٌقحدؼـ مواظدوظي ماظزؼوغقي ،م مثؿ ماحملووالت ماظعـؿوغقي مظػؿقفوم
واغؿزاسفومعـماإلدؾون  .م
ؼلؿعؿؾ مأبقراس م"ايقظقوت" محني مؼمرخ مظػؿح موػران مإذ مؼعؿؿد مسؾك ماظلـي مؼبم
تـظقؿمايقادثماظؿورطبقي.مثؿمؼلؿعؿؾموحدةماٌؾؽمحنيمؼعرضمظؿورؼخموػران،مأيم
ؼؿعرض مإظب ماظدول ماظيت محؽؿً موػران مربذلعو متلؾلؾفو ماظزعين .مؼب مغظره ،متشؽؾم
وحدةماٌؾؽماإلرورماظصققحمظؿـظقؿماألحداثماظؿورطبقيماٌوضقيمموػلموحدةمعقضقسقيمم
ألنماٌؾؽمسؼدةماظؿورؼخ .م
ػؽذامؼـؿظؿمماظـصماإلخؾوريمسـدمأبلمراسمحقلمربقرؼـمزعـقني:مربقرماظلـيمم
اظذيمصبلدمتؼلقؿمايدثمإظبمأدوارمععقـي:مدورماظؾدءمودورماالخؿؿوم،موربقرماٌؾؽم
اظذيمالمؼػؼدمايدثموحدتف.موؼبمطؾمػذامؼلرلمأبقراسمسؾكمغفٍماٌمرخنيماظعربم
اظلوبؼني،موؼؼؾدػؿ.
64

 64م عـمػذهماٌصودر:ماظشقخمسؾدماظرغبـماىوععلمؼبمذرحمأرجقزةمايؾػوويمواظصغرىمواظؽدلىممواظؿلينموابـم
خؾدونممصوحىماظعدلموضبلممبـمخؾدونمصوحىمبغقيماظرواد.مواٌوزوغلمصوحىماظدرر.
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مؤلفات أبي راس
يف اؾؼرآن:
 "جمؿع اؾبحرقن وؿطؾع اؾبدرقن بػتح اجلؾقل ؾؾعبد اؾذؾقل يف اؾتسقري إىل عؾماؾتػسري" يف ثالثة أدػار .أخذ ػقه عن اؾزخمشري واؾبقضاوي وابن عطقة.
يف احلدقث:
 "اآلقات اؾبقـات يف ذرح دالئل اخلريات" – ؿع تتؿقؿات وتـبقفات.يف اؾػؼه وادلذافب
 "درة عؼد احلواذي عؾى جقد ذرحي اؾزرؼاـي واخلراذي" يف  6أدػار "ادلدارك يف ترتقب ػؼه اإلؿام ادلاؾك" "رمحة األؿة يف اختالف األئؿة"األصول واؾعؼائد:
"ؽػاقة ادلعتؼد وـؽاقة ادلـتؼد" يف ذرح اؾعؼقدة اؾؽربى ؾؾشقخ اؾسـودي.
يف اؾتصوف:
 "احلاوي ؾـبذ ؿن اؾتوحقد واؾتصوف واألوؾقاء واؾػتاوي" " اؾتشوف إىل ؿذفب اؾتصوف"يف ادلـطق:
 "اؾؼول ادلسؾم يف درح اؾسؾم"يف اآلداب:
 "اؾدرة اؾقتقؿة يف ذرح ادلؽودي عؾى األؾػقة". "اؾـزفة األؿريقة يف ذرح ادلؼاؿات احلرقرقة" "اؾبشائر واإلدعاد يف ذرح "باـت دعاد" اؾدرة األـقؼة يف ذرح اؾعؼقؼة* " يف ادلدقح اؾـبوي.يف اؾتارقخ:
 "زفرة اؾشؿارقخ يف عؾم اؾتارقخ"( -تؽؾؿت ػقه ؿع ابن خؾدون وغريه) "ادلـى واؾسول ؿن أول اخلؾقػة إىل بعثة اؾردول" " در اؾسحابة ػقؿن دخل ادلغرب ؿن اؾصحابة" " درء اؾشؼاوة يف حروب درؼاوة" "اؾودائل دلعرػة اؾؼبائل" "احلؾل اؾسـددقة ػقفا جرى باؾعدوة األـدؾسقة" "عجائب األدػار وؾطائف األخبار" يف وؼائع وفران "ؿروج اؾذفب يف ـبذة ؿن اؾـسب وؿن اـتؿى إىل اؾشرف وذفب" "ػتح االؾه وؿـته يف اؾتحدث بػضل ربي وـعؿته"03

