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 أدب الرسائل الذًىاهية في عصر ألامير عبذ القادر

 (1) عبذ القادر مزاري 

 مقّذمة

الخمُذ الياجب واهخهى بابً العمُذ، وؤظغ لها اللاض ي بذ بعبذؤ بّن فً الىخابت 

زٍ اإلالىلت جىىبم على الشظالت اإلاخمحزة ؤما برا جدذزىا عً الشظالت. فهي فً  الفالل"، َو

خهم الجاَلي، واعخمذَا سظٌى هللا  -مً الفىىن ألادبُت اللذًمت التي عشفها العشب في جاٍس

ـــــى هللا علُه وظلم وكذ ٌهش َزا  ن عفٍش لخبلُغ الذعىة ؤلاظالمُتفي مخاوبخه ملى  -ـلـ

هخلاٌ بع ب بر خذر َزا لا ؤلاًجاصي لُفحر هثرا جففُلُا، الىىع مً ألادب مً سخم الىثر 

مامخذاد ملً العشب وظلىانهم، واخ ً خالوهم بغحَر م، وجىٍُم ؼاون دواٍو ، وجدمَش

 خىمهم.

اصي، فعمذ فُه ؤصخابه بلى الفً بؽيل مغاًش على ما وان علُه الىثر ؤلاًج َزا ٌهش

ل في اإلاىالُع، واعخماد الترادف بإظلىب حزاب،  وعباساث مسجىعت فجاءث الخىٍى

 ؽبه الىخب في معالجت مىلىعاتها معالجت جففُلُت،عبذ الخمُذ الياجب ح الشظائل مع

لذ الىخابت مدافٍت على محزتها اإلاثللت، خُث ؤن ألادب في َزا العفش عشف لعفا هبحرا  ٌو

ت بالشواهت وال عاوت وؤلاهثاس مً الضخشف اللفٍي وؤلىان البذٌع  جمحزث فُه الىخابت الىثًر

م والترهُت  واظخعماٌ ألالفاً العامُت والذخُلت حشاء اخخيان العشب بلغاث غحَر

والفاسظُت واهفخاخهم على خماساث ؤخشي وابخعذ الىخاب عً الىثر ألادبي واَخمىا بالىثر 

 ـىاعت إهىاع البذٌع ختى ؤـبدذ ن منها الشظائل الذًىاهُت التي خفلذ بالعلمي اإلاخإدب ووا
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الزي عمذ بلى لاَخمام باإلابنى ؤهثر مً اعخمادٍ على اإلاعنى،  1العمُذابً عفش  مدمت في

ِىت.  مدافٍا في رلً على ؤظالُب اللغت العشبُت الـش

ا ٌعىد بلى اللاض ي  ا عً غحَر بال ؤن الفمل في جإظِغ الشظائل الذًىاهُت، وجمّحَز

الفالل في عفش الذولت ألاًىبُت، خحن ساح يهخم بفً الشظالت، هما اَخم بها خيام عفٍش 

وخففىا لها دًىاها خاـا ؤظمٍى "دًىان ؤلاوؽاء"، وحعلىا سئِعه مً هباس الىخاب 

ذًث عً اإلاىلىع، علُىا ؤن هخعشك بلى مفهىم الشظالت ولى وألادباء. وكبل الخىك في الخ

 .بةًجاص

 فن الرسالة

ى فً مً  مً بحن ألاحىاط ألادبُت التي عشفها مُذان الىثر ألادبي ؤدب الشظائل، َو

الفىىن التي سافلذ مىاحي الخُاة العُاظُت والثلافُت، ولاحخماعُت إلاا له مً مياهت بالغت 

ؼتى مىاحي َزٍ الخُاة اإلاادًت، والشوخُت ولاظتراجُجُت، وكذ جىىس ألاَمُت في الخعبحر عً 

َزا الفً مىز اللذم بخىىس العفىس وألاصمىت، خُث جذسحذ مشاخله في الخىىس والخعلُذ 

ولعل ؤٌو ما ًدبادس للمخللي َى سظائل عبذ الخمُذ الياجب الزي اجخز هىمىرج سظم معالم 

 الشظائل ألادبُت هفً معخلل بزاجه.

، فةنها جدمل في وُاتها هثحرا مً شظل بلُهلى اإلااشظل إرا واهذ الشظالت هي ما ًىخبه اإلاو 

عمى رلً بالشظائل ؤلاخىاهُت، ؤما برا واهذ  اإلاعشاث وألاؼىاق، وختى ألاخضان واإلاإظاة، َو

الشظائل حعني بخفٍشف ؼاون الخىم، وجىٍُم ؤمىس العُاظت فدعمى الشظائل الذًىاهُت 

ى ما ًىلم علُه بالشظائل ألادبُت،ؤو العُاظُت،  ىان لشب آخش مً الشظائل َو وهى  َو

التي حعشك كمُت مً اللماًا ألادبُت، ؤو ببذاء سؤي الياجب هدى مىكف معحن هشظالت ابً 

 اإلالفع في ألادب الىبحر.

فالشظالت برن هي فً كذًم في آداب ألامم وكذ اَخم العشب بها اَخماما هبحرا، بر بنهم 

ومىه فةن  .2ؤغشالها وسظمىا مىاهجها ومحزوا مىالُعها، واظخدذزىا لها كىاعذ هىعىا مً

                                                           

َى ؤبى الفمل دمحم بً العمُذ ؤبي عبذ هللا الخعحن بً دمحم الياجب اإلاعشوف بابً العمُذ ولذ بمذًىت كم 1 
ى ؤؼهش 790 -َـ 360وجىفي ظىت ) م(912 -َـ  299الفاسظُت ظىت ) م( صعُم مذسظت الفىعت اللفٍُت َو

 .هخاب الشظائل عاػ في بذاًت العفش العباس ي
2

  أدب الرسائل في املغرب العربي في القرهين السابع والثامن. م(.1993) جىاث ،الىاَش دمحم : ًىٍش 
 .70ؿ.  الجضائش : دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت،
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ى الخخاوب بالىخابت و"التراظل بهزا اإلاعنى كذًم   فً اإلاشاظلت ًذٌ على معنى واخذ، َو

ومحزوا  في آداب ألامم، وكذ عني العشب به عىاًت خاـت فىىعىا ؤغشاله، وخذدوا مىاهجه،

وإرا وان مفهىم الشظالت ًخلخق في رلً فمارا وعني  ،وؤـىلهؤهىاعه واظخخلفىا كىاعذٍ 

 ؟ بالشظالت الذًىاهُت

 الرسالة الذًىاهية

ان، ؤو ؤلاداسة بلى َُئت مً دعُحر ؼاون الخىم خُث ًشظلها الذًى هي جلً التي حعني ب

ت، وللذ اظخخذمها العشب كذًما في حعُحر ؼاون  الهُئاث ظىاء ؤواهذ مذهُت، ؤم ععىٍش

خىمهم خُث ؼملذ مىلىعاتها ؼاون العلىت وعالكتها بالشعُت، فهي حعخمذ على 

"الىالم، وجشجِب اإلاعاوي مً اإلاياجباث، والىالًاث، واإلاعامعاث، وؤلاوالكاث، ومىاؼحر 

ا" ،كىاعاث، والهذن، وألاماهاثؤلا ، جىاث الىاَش دمحم) وما في رلً هىخاب الخىم وغحَر

ت م(1993 ، وكذ اجفم الىلاد على ؤال جيىن الشظائل الذًىاهُت مثللت باألظالُب الؽعٍش

ٌ عخمذة اإلا : "وحب ؤن هجٍز املخاوباث  على املخعىاث البذٌعُت والضخشف اللفٍي باللى

لفى ألن ؤظالُب الؽعش ججىذ بلى اظخعماٌ العىاوف، وخلي الجذ الشظمُت عً اإلاىثىس اإلا

ى ما ال  اف، وؤلاهثاس مً ألامثاٌ والدؽبيهاث ولاظخعاساث، َو بالهٌض وؤلاوىاب في ألاـو

باًىه ُب بر ًىافي رلً ٍو . برا هىا هشي 3ٌعخلُم وخىاب الجمهىس عىذ اإلالىن بالترغُب والتَر

ت ؤًام خىم ألامحر  ؛ ىلىعىافي َزا الخعٍشف اإلاىحض ما ًخذم م فىُف واهذ الشظالت ؤلاداٍس

 " ؟ ؟ وفُما واهذ مىالُعها عبذ اللادس

 الرسالة في عصر ألامير عبذ لقادر

ووان عشف َزا الفً الىثري ببان عفش ألامحر اهجىاوا مً خُث ألاظلىب واإلاىلىعاث 

يخه وحماله،  جدشس مً كُذ السجع، هجذ ؤخذا مً الىخاب كذ ؤن  ومً الىادسالسجع َى ٍص

حي الذًً، الزي اظخىاع ؤن ًخدشس في هخاباجه ً مومً بحن َاالء اللالئل ألامحر عبذ اللادس ب

بلى الترظل مع ج عُي العباسة ختى ًياد ًفل بلى ؤخُاها بلى  الامُ، فلذ وان ألادبُت ؤخُاها

العفش بحن الىخاب العامُت، ؤما عً ؤظلىبه في مالفاجه فهى مخلُذ بالسجع العائذ في رلً 

واإلاالفحن، وما هخاب اإلاىاكف الزي وان مداهُا فُه )محي الذًً بً عشبي( بال دلُل على 

                                                           
بحروث : داس الىخاب  (.2)م.  .ثاريخ ابن خلذون )مقذمة(م(. 1983ابً خلذون ) عبذ الشخمان:  ًىٍش 3

 .1095 - 1094ـق. اللبىاوي، 
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ادة على رلً فةن ألامحر وان ً خعذ هثحرا عً السجع في مالفاجه اإلاىذسحت جدذ الىثر  رلً، ٍص

ب واضح لزي ـاغه بإظلى ا ومً رلً ما وكفىا علُه في )هخابه رهش العاكل(العلمي ألادبي 

حن مخىاظم الترجِب فيان ، وهي محزة 4دسة في ألادب الىثري بالجضائش في اللشن الخاظع عؽش ـس

ع ؤظلىبه.  جدعب له في جىَى

ىت الجِؾ املخمذي الغالب(،  وباإللافت بلى رلً فةن سظالخه )وؼائج الىخائب وٍص

ت وؤهىاع  ذلخففهي كذ  ،الخشبُتفي الفىىن  سظالتاعخبرث  ألاهٍمت واللىاهحن الععىٍش

اإلايافأث والعلىباث التي ظنها ألامحر لجِؽه الفتي، بإظلىب ًياد ًخلى مً السجع، وهي 

ى خذًث عي ؤمىس الجِؾ هٍٍش فجبحن مياهت ألامحر في ألامىس الخشبُت وبعذ  هذٍ بالخشب، َو

هزٍ الشظالت باللغت ما حعل اإلاهخمحن بالترحمت ًىلىنها اَخماما، فياهذ ؤٌو جشحمت ل

وخشؿ على وبعها الججراٌ  1948الفشوعُت، وكذ جشحمها )وسظُتي( في واهىن ألاٌو عام 

ألمحر عبذ اللادس بلى حِؽه الىٍامي" وواهذ ؤٌو وبعت عشبُت ا "كىاهحن:  )ماسي( جدذ عىىان

ووان مع ملذمت باللغت الفشوعُت زم جىالذ بعذ رلً وبعاث الشظالت،  1848للىخاب في آداس

ا وبعت ألاظخار املخلم "دمحم بً عبذ  .(م1985 ،العُذ فااد ـالح( "ٍآخَش

 الرسالة إلادارية في عهذه

 بّن الخذًث عً الشظالت في عهذ ألامحر عبذ اللادس ًلىدها بلى الخذًث عً الىخابت 

 في َزا العفش، وعً واكع ألامت آهزان ؤما عً الىثر الفني في َزا العفش فيان مىدىا 

في ؤظلىبه، ومىلىعاجه، ووان مخدشسا مً كُىد السجع ختى  في هخاباجه ألادبُت ؤخُاها، ولم 

حعخثن اللاعذة َىا هخاباث ألامحر عبذ اللادس ألادبُت فلذ وان ًمُل في سظائله بلى "الترظل 

 مع ج عُي العباسة ختى ًياد ًفل بلى ؤخُاها بلى ألاظلىب العامي وإرا اهخللىا بلى ؤظلىبه 

ي مالفاجه اإلاؽهىسة، فةهىا هجذٍ كذ ًلتزم السجع غالبا هما فعل في هخابه اإلاىاكف ولعل ف

ى ٌسجع في هخبه الفىفُت َى الزي خمله على   مداواجه )إلاحي الذًً بً عشبي( َو

، بال ؤن رلً لم ًمىع مً ؤن ًيىن ؤظلىب ألامحر واضح العباسة مخىاظلا في ؤفياٍس 5السجع"

 لىثري بالجضائش في اللشن الخاظع عؽش.فيان كمت في ألادب ا
  

                                                           
خ: ألامحر عبذ اللادس،  ًىٍش 4 لُت 5 بخاٍس (. 2)ه.  حىاهب مً شخفِخه ومخخاساث مً مالفاجه.، 1970 حٍى

ع،  ،(8) ،مجلة آمالعذد خاؿ مً   .23، 21ـق. الجضائش : الؽشهت الىوىُت لليؽش والخىَص
 23-21، ؿ. اإلاشحع هفعه 5
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وما محز الىخابت في َزا العفش لعف اللغت العشبُت ألهه "إلاا ؤـبدذ اللغت الترهُت على 

،ً وؤـبدذ سظمُت في الخىالش، وألامفاس ؤخز ؼإن العشبُت في  هخابت الذواٍو

ؤن ًىخبىا  لالمدالٌ، وجىاكفذ الشغبت في ـىاعتها، وكل الىابغىن فيها، وعجض الىخاب

ً مخابعت حؽمل عذة ـىس مً اإلاياجباث اإلاعخادة ٌعخعحر منها  مً بوؽائهم فىلعذ دواٍو

. رلً مً ألاظباب التي حعلذ م(1925 ،ؤلاظىىذسي وعىاوي) ـىسة جىاظب غشله"شظل اإلا

اهتها.  اللغت العشبُت حعشف التراحع في ـس

 رسائل ألامير عبذ القادر

:  عبذ اللادس في الىثر الفني آهزان مجمىعت مً الشظائل منهامً آلازاس التي خلفها ألامحر 

ىت الجِؾ املخمذي الغالب( وهي سظالت جخممً ملخق ألاهٍمت،  )وؼاح الىخائب وٍص

ت، وؤهىاع اإلايافأث، والعلىباث التي ظنها ألامحر لجِؽه، وهي سظالت جذٌ  واللىاهحن الععىٍش

، وبع  على مياهت ألامحر .وخىمخه، وخعً جذبحٍر  ذ هٍٍش

)اإلالشاك الخاد للىع لعان الىاعً في دًً ؤلاظالم مً ؤَل الباول وؤلالخاد( وهي 

لى الىاعىحن في الذًً ؤلاظالمي، خُث فضح فيها ؤولئً سدا مىىال ععباسة عً سظالت سد فيها 

م  م عً ول فمُلت في الذًً الخىُف، وسلىا بةجباع ؤدًان غحَر الزًً عمُذ ؤبفاَس

زا الىخاب بما فُه مً حجج دامغت، وؤدلت مخإظُحن في رلً ب بذع اإلااسكحن، وؤَل الىفاق، َو

ً على مذي صخت  بَر مىىلُت ظاوعت ًث ذ وحىد الخالم العٍُم لهزا اليىن الهائل، ٍو

ذكها ت ـو  .6الىخب العماٍو

خ والفلعفت  )رهشي  العاكل وجى ُه الغافل( وهي سظالت مىىلت جممىذ معائل الخاٍس

عت وجىافلها. هما ؤن لألمحر  الح لاحخماعي، وهي سظالت في الخىمت والؽَش والذًً وؤلـا

سظائل مخىىعت وواهذ في معٍمها سدا على ؤظئلت مجالغ العلماء التي واهذ جشدٍ مً هباس 

 : وكذ جمثلذ فيعلماء ؤلاظالم ومفىشي الغشب، 

 سظائل ظُاظُت وان جبادلها مع ملىن الذٌو وسئظاء خيىماتها. -

 سظائل ظُاظُت مىحهت بلى الضعُم اللبىاوي ًىظف بً هشم. -

ت جبادلها مع ألاظلف الفشوس ي )دي بىػ(، الزي وان ؤظلف مذًىت  - سظائل فىٍش
 الجضائش آهزان.

ً ظالا سدود ألا  -  ُه الججراٌ )دوماط(.لالتي وحهها  محر عً العؽٍش

                                                           
 .95. ؿ ،ط م. الجضائش، .ألامير عبذ القادر متصىفا وشاعرا:  ًىٍش: فااد ـالح العُذ 6
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وؤما عً واكع ألامت، وهما ال ًخفى ؤن املجخمع الجضائشي وان ٌعِؾ في َزٍ الفترة خملت 

مععىسة مً كبل العذو الفشوس ي، الزي ؤساد ومغ ول ملىماث الؽعب الجضائشي، وإبادجه 

ٌى العمل ألادبي لألمحر عبذ اللادس زا مً بحن ألاظباب التي خالذ دون ـو ، َو  عً آخٍش

وامال، باإللافت بلى لانهمان في الخشب ولُاع معٍمه، واظدُالء العذو على مىخبت ألامحر 

 .  الىبري في عاـمخه الثاهُت )الضمالت( التي ؤودع فيها مزهشاجه وبعن مً ؤؼعاٍس

 رسائل ألامير عبذ القادر الذًىاهية

ى للذ هىع ألامحر في سظائله بحن الخذة واللحن في الخعبحر، ورلً خعب  ملخض ى الخاٌ، َو

ًخاوب اإلاعخعمش ًيخلي مً ألالفاً ما ًيىن فُه وكع علُه، وخحن ًخاوب، ؤَله 

سظائل  : وؤـذكاءٍ جشاٍ ًيخلي منها ما ٌعىغ بوعاهِخه الى ُلت ومً الشظائل التي هخب هزهش

 لـ اإلاىافم 1251ٌ ؼىا17ٌ فجُج في مىحهت لألَل وللذولت ؤلاظالمُت: هشظالخه ألَل

  ألاعٍم في م، وسظائل إلاشهض الخالفت العثماهُت، وسظالخه للفذس1836 فُفشي  05

وسظائله بلى ؤلاًالت الخىوعُت، زم سظالخه  م، 1841هىفمبر 24ألاسبعاء /ٌ 1257ؼىاٌ 9

ش خحر الذًً الخىوس ي في  .م(1886ٌ/1248) للىٍص

دًمِؽاٌ، : سظالخه للججراٌ  ؤما الشظالت اإلاىحهت للعذو وهي سظائل خشبُت هزهش منها

وسظائله إلالىن ؤوسوبا، وسظالخه إلالىت بظباهُا، بًضابُال الثاهُت، زم بّن َىان سظائل مىحهت 

 لبىاظىوي. : سظالخه لألمحر لألـذكاء الفشوعُحن هزهش منها

 همارج من رسائل ألامير

 للذ جبادٌ ألامحر سظائل هثحرة مع شخفُاث ؤوسوبُت مخخلفت داسث مىالُعها 

ت في العُاظت  وؼاون الخشب، وولب اإلاعاعذة مً ؤـذكائه للخذ مً الهمجُت لاظخعماٍس

التي فشلها العذو الفشوس ي على الؽعب الجضائشي، وبزلً ؤساد ؤن ٌؽشن ألاوسوبُحن في زني 

مت فشوعا عً َمجُتها، فشاظل خيام وملىن العالم ظعُا مىه بلى هعب جإًُذ الشؤي  عٍض

 : ه هىع في سظائله فجاءث على الىدى آلاحيالعام ألاوسوبي والعالمي، هما ؤه

ولب الذعم والخإًُذ والعىن باظم ألاخىة ؤلاظالمُت مً العثماهُحن ؼاهشا فملهم في  -

 بعمها، ومهىئا في ؤخشي.

الدؽاوس وجبادٌ آلاساء مع ظلىان اإلاغشب كبل اظدعالم َزا ألاخحر وسلىخه للؽشوه -

 الفشوعُت.
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مىكفه ومىكف ؤلاظالم مً ؤخذار فخىت دمؽم في سظالخه بلى املجاَذ ؤلامام  جىلُذ -

 .(م1964 ،دمحم بً عبذ اللادس الجضائشي ) دمحم ؼامل

 رسالته إلى ملكة إسباهيا إًزابيال الثاهية

والثىاء على هللا هما وان ًفعل مع  مذلت،لم ٌعتهل ألامحر سظالخه بال عملت والخ

: "بهه مً ؤمحر اإلاعلمحن عبذ اللادس بً محي الذًً، ؤعاهه هللا ؤمحن  اإلاعلمحن، بهما بذؤَا بـ

 بلى عٍُمت حىىد بـ ىٌُى )....( العالم على مً اجبع الهذي وسخمت هللا حعالى وبشواجه"

ض خ (51. ؿ، 1985 دو بًبالضا، ،)بىعٍض ت ؤلاظباهُت عبر الخاٍس ف كىة ؤلامبراوىٍس ، زم ـو

عباسة عً اظخمالت اإلالىت وهعب عىفها والىكىف  العادلت، وهيووكىفها بلى حاهب اللماًا 

ت فلاٌ  :  بلى حاهب اللمُت الجضائٍش

حيغ بـ ىٌُى َى الجيغ العٍُم الزي واهذ جٍهش مىه ألافعاٌ العٍام "فةن 

اظت الفخُمت، وآلان ؤهه ال  م ؤَل اإلاملىت، العٍُمت والٍش في الضمان اللذًم َو

شهفُق فال وعشفىم به، فةهىم عاسفىن بيل ش يء ًخفاهم خالىا وؤمشها مً الف

ض، دو بًبالضا ".مً ؤمىسها وؤمىس الفشهفُق  (51. ؿ ،1985، مُيل )بىعٍض

ا بإنها ال ًخفى  دولت مً فُلٌى "وؤسدها. الجضائش في فشوعا جفعله ما عليها زم ًزهَش

 ٌ ت جيىن  ؤًذًىم على الخحر هللا حعل فةن" : الخحر هالم في جخذخل ؤن بـ ىُى  لىم اإلاٍض

 بن ؼاء جدبىا هما معىم هيىن  الىوً بلى بشحىعىا هللا كذس وإن الفشهفُق وعىذ عىذها

 بُنهم" ًىفلىا ختى اإلاخعادًً بحن الخحر في ًمؽىن  الضمان مً كذًم اإلالىن وماصاٌ هللا

ض، دو بًبالضا  ، زم ًخخم سظالخه بعذ ؤن ؼشح ؤمش ألامت (51ؿ.  ،1985، مُيل )بىعٍض

 ٌ م الخم وسخمت هللا وبشواجه" "العالم:  باللى ض، دو بًبالضا  والفالح للزي ًدبع وٍش )بىعٍض

 وهي خاجمت ال جيىن بال لغحر اإلاعلمحن. (،68، ؿ. 1985مُيل، 

 7رسالة ألامير إلى أهل فجيج

 داس مممىن َزٍ الشظالت خٌى الذعىة بلى الجهاد والخث علُه في ظ ُل هللا والىوً،

ى ًخاوب ؤَل )فجُج ذ مً وسائها بزاسة الخمُت الذًيُت َو  ( كذ سظم هلاوا بعُنها ًٍش

                                                           
 فجُج مىىلت بالغشب الجضائشي واهذ جابعت لعلىان اإلاغشب ؤًام لاخخالٌ الفشوس ي. 7
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في الىفىط، وإًلاً الشوح اللبلُت، هما ؤهه وحه خىابه بلى ؤؼشاف اللىم، وعلمائهم 

 وؤعُانهم، وكذ اظتهل سظالخه بلى ؤَل فجُج، هما وان ًفعله الخلفاء في العفش ؤلاظالمي 

ُت بالخلىي في جممحن سظائلهم اكخباظاث مً آلاًاث  ا الخـى اللشآهُت، التي وان دوَس

 عىن وجلبُت هذاء الجهاد ب الي ولف (،م1997 ،خلُف مي ًىظف) ولمان لعذم الشدة"

: "ؤـلخىم هللا خاال واظخلباال، وظذد سؤًىم ووفلىم ألماساث العفمت حالال  في ظ ُل هللا

خدفها بخدفت الىشامت وحماال، وظالما على مدافلىم العامُت، ٌعم مشابعىم الىاَُت ٍو

، جيىس فمُلت وآخشون) "الباَُت وسخمت هللا وبشواجه ما جشكذ الىىالع بإلىائها صاَُت

م ًيخلل بلى ؤلاففاح عً غحرجه على الذًً مىخٍش مؽاسهت ؤَل فجُج ز ،(99 .ؿ م،1983

 ٌ  :  الجهاد فُزهش خفالهم باللى

ولاعخُالاث ألاهفُت ججب على "ؤما بعذ فةن الغحرة ؤلاظالمُت جدلم ألمثالىم 

حاٌ في بالد اإلاعلمحن  -ؤرله هللا- ؤكىالىم وؤفعالىم وهُف ال والعذو اليافش

اٌ، وظعى في خشا م بمعاحذَا اإلاعذةـو اٌ،  ب مذنهم وكفىَس للغذو وآلـا

ب واللاص ي وجمافشث حُىؼه على بحالء اإلاىُع منهم  وخذث ؼىهخه على اللٍش

، وفاك لىء ؤلاظالم ٌالم لُله  والعاص ي، وؤحمع عضمه وهُذٍ في حمُع بٍش

 (99م، ؿ. 1983)جيىس فمُلت وآخشون،  ".ختى واد ًخفى حذٌو فجٍش

ى ًخاوب اللبائل اإلاعلمت على َزٍ الىجحرة ًمض ي ألامحر في اظخعشاك ألاخذار  َو

صخز َمها إلالاسعت العذو اليافش الزي داط على ول ملىماث الؽعب ودوغ ملذظاجه،  َو

 ٌ م ؤهه دافع على َزٍ اإلالذظاث لشد العذو الغاؼم فُلى ى ًزهَش : "وهم اؼخغلىا  َو

بمذافعخه مشاسا، وجذاولىا معه في الخشوب ظشا وحهاسا بلى ؤن اهىعشث الشماح، وجذوعذ 

ىادق الشماح، وكمذ الفىادًذ هدىبها، وحعمذث الفشظان هفبها ولغىبها، والصلىا على رلً ب

جىعذم دوس اإلاىاـب اإلاىُفت غحر ؤهىا خؽِىا جفاكم لت الخذافع والخىاٌو بلى ؤن جىفشد العلُ

ألامش وجضاًذٍ مً كىش بلى كىش فىىد مً ـالح سؤًىم الىاجخت، وظذاد بؼاسجىم الفالخت 

ذوا  م باظترظاٌ اإلاادة"ؤن جٍض   في بخىاهىم اللىة العاّدة وجيؽشوا ؤظَش

ى  (99، ؿ. 1983، جيىس وآخشون) ل بلى غشله َو وبزلً ًيىن ألامحر عبذ اللادس كذ ـو

بث سوح الخمُت في الىفىط، و معاعذة اللىم في جخلُق الىوً مً َُمىت اإلاعخعمش ووان 

خىم في جذبحر ـىاٌعىم املخىمت مع : "وهجذجىم وظُاظ لزلً وكع في هفىظهم عىذما كاٌ

غلٍخىم على الىفاس وؼذجىم في زباث الففىف الخشبُت معلىمت عىذها بالمشوسة خعبما 
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شان ووكائعها" خ َو )جيىس وآخشون،  دوهذ خفالىم الخمُذة، وؤفعالىم الشؼُذة في جاٍس

 .(99، ؿ. 1983

وبهزا ًيىن ألامحر كذ كفذ في سظالخه ؤؼشاف اللىم، ألهه ًذسن ؤن ألامش بإًذي سئظاء 

ٌ العؽائش   هم ؤن ججمعىا حمىعىم وجيىهىا ئش "هشغب في خمذ ظشا : بر خاوبهم باللى

يىن  ت، دًىا ودهُا، وجدٍىا بالخٍىة العلُا، ٍو في كفذ بعاهدىا سحاال وسهباها لخخم لىا اإلاٍض

بعذ ؤن ًلذم بلُىا ؤعُاهىم  لؼاء هللا علب عُذ ألالحى ؤٌو ؤبٍشابخذاء كذمىم بن 

مليعد ، (100، ؿ. 1983)جيىس وآخشون،  في الىُفُت والهُئت التي ًدفل اإلاشاد مىا" ؽحَر

فت، واكخ غ مً ت لؽٍش مت،  هما ؤهه دعم سظالخه باألخادًث الىبٍى آلاًاث اللشآهُت الىٍش

:حاعال في الخعبان ؤن الزهش ًىفع  م باللٌى "بن اإلاامً للمامً  اإلاامىحن، خُىما رهَش

ىؿ ٌؽذ بعمه بعما، واإلاعلمىن والجعذ الىاخذ، ًخإلم الجمُع بخإلم  والبيُان اإلاـش

البعن، وحعاوهىا على البر والخلىي، بهما اإلاامىىن بخىة ًا ؤيها الزًً آمىىا مالىم برا كُل 

( 54ؿ. ، م2000 ،عبذ الشصاق بً العبع) لىم اهفشوا في ظ ُل هللا ازاكلخم بلى ألاسك..."

 ٌ خخم سظالخه باللى  :  ٍو

وإن اهخفُخم بىٍش  ً ـىادًذهم مً الفشظان والععاهش،"وال ًخخلف ؤخذ م

 في خلىا وخعابىا حمُعا على هللا،اإلاىخىب ولم ججُبىا داعي هللا فهزا الىاحب 

وما جىفُلي بال باهلل علُه جىولذ وإلُه ؤهِب وال  وهللا اإلاعخعان وعلُه الخىالن،

لى هللا على ظُذها دمحم وآله وظلم   ".خٌى وال كىة بال باهلل العلي العٍُم ـو

 (99، ؿ. 1983)جيىس واخشون، 

 همىرج من رسائل الحرب

 بال ساظل الججراٌ دي مِؽاٌ ألامحر عبذ اللادس زالر مشاث بال ؤهه لم ًلم الشد مىه 

ا. لً ؤهه وان غالبا عما ًفعله َى وبالدٍ بالؽعب الجضائشي في خشوبهم الهمجُت، ر في آخَش

وحعزًبهم له والخىىُل بهم، ووان كذ ؤوكع حِؾ ألامحر بإظشي في َزٍ الخشب، ما دفع 

الججراٌ بلى عذم اإلالل مً مياجبت ألامحر إلاعشفت مفحر ألاظشي مً حىذٍ، وهٍشا للشوح 

: ذًً ؤلا ر في هىف الؤلاوعاهُت التي عاؼها ألامح ظالمي الخىُف فةهه سد على الججراٌ باللٌى

لىا هخابىم، اإلاخممً ؤفمل الىفائذ فلذسهاَا وعلمىا ؤهىم جدثىهىا في هخابىم،  "فلذ ـو

الثالزت على ؤلافعاح عً ألاظشي وجىذبىن خٍهم، مع ؤهىا وعخني بؽإنهم عامت لاعخىاء، 

ؤن الخالت التي هدً بها ال ٌعمذ لىا ؤن هشدَا بذون وؤلافعاح عنهم لِغ له ؤَمُت لذًىا غحر 
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دمحم بً عبذ ) "عىذ اإلاعاَذة بُيىا بلُىم ألاظشي  حعلُم ؤكبل لاجفاق في سغبخم ةراففذًت 

مً خالٌ رلً بحن ألامحر عبذ اللادس ؤهه ؤمام ؼعب  (318ؿ. ، م1964 ،اللادس الجضائشي 

الى ُلت فهى ال ًخاف العذو في الخشب، فهى هما ؤهه ال ًدىاٌص عً كُمه الخمُذة وإوعاهِخه 

 مامً بلمِخه هما ًامً بةخذي الخعيُحن، بهما الىفش ؤو لاظدؽهاد.

خخاما فةهىا ؤمام بعن مً الىمارج التي جٍهش ما للشظائل الشظمُت )الذًىاهُت( مً جإزش 

مجملها ، والتي ؤٌهشث في حخماعُت العائذة في جلً الخلبتواضح بالخُاة العُاظُت، ولا 

ت التي اجفف بها ألامحر عبذ اللادس مً خالٌ معاملت  جلً اإلاٍاَش الخللُت، والخماٍس

الىاط وإعىاء ليل ري خم خله، هما ؤهه باإللافت بلى خمله للعُف في ملاومت العذو، 

ً الخلفاء ممً وان خاص على هثحر ماظخىاع ؤن ًدمل الللم للشد عً خفىمه، و 

لجإ بليهم في  م، ٍو وكذ الؽذائذ، ما ًبحن ؤظغ جلً العالكاث التي واهذ جشبي بحن ٌعدؽحَر

 ألامحر والبلذان املخخلفت، في بكامت العلم ؤو ؤلاكشاس بالخشب.
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