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اريمالركناتربم

ومماازياءنفاخلوقصفيواننذءيائيجماحاطالنيىتهالجر
واالعصاظلقووانهاانقطاعمدوالمددوالاتدالهليىالنالمالثله

الىصالةباعباالناهمىخمدجدنامملىاساواةوالماشوالخرالنغعيدو

يكلىالفزالباالياكاانجؤاجيهقفإئدالجاللةالمجدازمةومالك

باليرفضتهعتحادنوناضاواوشهرعفيهااتبعههالذينواصعابهآله
منهدسةلعنيآتارلمافشومنخبتفياالنغىننيسبذراوواالسن

ابنخمدبمافيئموالهالىالنقبريخقولبعداماميناالدينبوماامتها

ءصاماضيواملهرامهما4باةومملهاقهسددممبهوالحنياقاثراعداالميرا
اساافطارهيافىرضلىانوارماةواثحإلعةاالوصعلالمفربافقفيجادتناإ

فاجأتناطوارقاذرةنهوالمواحيبانيلوقمادناحمورةالفذلبوعناطاهلور

تهيةبكلالوخنعننداخفطنقنالنوإجرامنفرانابخودناءوجاالدمي
ناصةرصألوللوبحرخابلمتت01بايةصمقنهسحمايئيىابزسنبذل

اطزتفيروناوسالووارجلىباظيلروناتمفاعةامزمواالحزمرىوا

غمواساالضطرابارعهقلىبعلىاضهدحىباثمااممالمفقابناوالهل
اكداراصنرنابرواراتءاايحرواقياالسبابتجكنفيماالههن

القهقراباالضببوكأجعاولداتشيباموروثم
إضاات2افاةامدامااباتناالمارليمياةاماإادانشاألداتاتركذوخ

ااااعلمخلقهنيتهواكقسوفرانسالمحولتيمنتدواوتاويقجيق
رلىالخفءاعرامنوالبدورتدانالمهافىضانومنعيبءالرنجذلبعف

اضواىااالبمفوليىءلماعدادالنجمالالوفي

الشيمإرااوجو3صدإبدخنغوموالكموجهفيتالثانالتمتعالىارادولما



طبثربينللنرنلىاسافىحافأليناالمهلىيداالليىالنرواناولىلالفمار
الطارفخلعنوارتحبادابفارننابالقدروخررسنننايومقزرة

درتوكوالعوائببالهامالمحفرشقتهاوالنواثبايدكطبهافعبئتوالتالر

خايةاهلهاشكرامامتءهماهـبداهيةقلهامضعرتوءيهاءصمانازلها
اندئرتاصزيزالقطرفلكرسعموانمحتحايةانكانتبعدعاطلةجتوا

وقدربحاءشيصكيرذوراللفانوكروالواتثرتايامهعقيوانفصمت
دولذواخاسابينوالعهربهاقضااصبقالذيهذا

اعدلفالحكومقمانتجزمنصبراكرامالفدرعلىينصابراعمامنهةفرانافلئناني
اوصغجفرجانااصمناكوجعلىمنهجاانجاةناتهاساإانالىكلدهاوفامنهاترفبو

واآللباخالراحةمطاياعلىواالننقالاالكقالفالثمنباالنطالفعيناومن
دائدوياخمىاتلطتقدديدةثاننهراجمنأصتال

دارالعادةجالمهاصاإمبولوصباانالىالحممتطيكالربنافراخرجنامنثم

ئرفواصامواخاصالزالتالايامجعةجمهابهنااالصالمهلالفةاظيعتر
خلعخاناجدعبدخازيااللطاموالناإناناكنضؤظنجقالجةارالىصيدي
اضهروشةعامبنجيافاتجااالنامةبقمدبروسةالىتونهاثمشواالحاناللخلععيه

فيممناجشمةبمماسااهاامتعظةنهازلىلةوبخاصبضكانعزكرامةني
عقداخاالترحالعحاافيوانقناالدمثةإربالىلناوقىمهاكالدالى

لمحؤضاينمقاموارقىمنزلةاءانتخافئواالحرابميلالىلبينفائئارحال
المحافلنياحدعيناإتجدماليةامهاههابصوفئيمالعليةالدرلةبانظار
ارينيهظلولكلومنجأاحموم5لبأمنزبااهللتجباوارديردوال
ربوواطزاالحالسرورمنهناناماوخيراالديياداكفءسوادىط
الواكنمنيصتركةواالوطاناألهلتذكراناالجاكلبنيعلبيغلبص

وقبرخرباةتناتختواوورظرترتعصاذاسمااكمامنالصرايامالجعثو
ورجوده4ءتابيئقالفىوغرهارمكمونىافيذاك

كيرعكجمقالىقكبوحمازماقاالفضلهعلىوغافليمفيابهرانعىوما
المراحئمإوليدهاتغرامتقولىالمدائممنيلهنفاحاناتفهيباالغقاق

الفرداالباكأالىاتيىاواعروارردالىإل11وقثالهقيوشفان
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الدناوالنجدعهاوالالالنفاوادياليينيالجزعال
والخلماوايخفللتاواديزوصرالوروىرامةال

قيلكاالوييهف

قىابهاطجلدمىارشوالللالتمائمطقيميتبهابالد
فوصالىالليبيئوناراااليمانمنارطنحبعدنانولديدكن

عهدهوزمامارجملوفايعرتبمهالحبعشوفيلعطنه11انجيبايحنكا
ارفيبعضعليناقىدكانتاخوانهالىوثؤتطانهلىالىنينهبقال

والحديثمنهاالقديمفيوأخذاطديثأعةتجافبثمالعهيافبساتاذكرويخ
للمادرواراردبرماردالمايخةارالىيدياحمهالبهرالىبةالجافتهثوبخا
اهديئوااخزاةااميرالدينناعر

الكبرىواآليةوكلههالنايقالقصمبااقولحميهقلياذا

الطاخيمةالهانلةوالحروبانجسيمةارفاخمنلهوقععمااخرمبمت
هاجرااللةواشهرعلىندرهااباسبينعرف

والحريخالبربحبوسالىوبتلمةصنيصاوسارتحمير

الننوسخزانةفييحفملوويضألخيضباكها3احلماكنتبهرا
فثنفوتجمجأغرائهمناالخيقفيوطربانهالجادممايرقصيظعو
افىيماكرارتياحايتيرتاحجاممومممحانبهرونيعومامعمبئ
كتابفيندوينهويودوناررودالىالصاثيىتعطقيهاشعطونودار

رقالمظفيجمرهويرلمنافيإثاهدياواالحقاباالزمانمدىثاتأتا

الحدبثروايةوبرويهنظزمطصحاكدبمنحمنالقبولبحنلقافوالمغارب
ويرتبعنواتاءلياالصائتدصلفيماثرمنضةفيشيقبانراممنمحيحا

نهوتاهبجويةاالهمنعلقمااممنالنهديماناالماسخانبنيله
بهذاالقيامعلىكرضونيوتمبنهتدوبةحنابهةاضاكئمئماوانفى

تحريرانيخفىالوقاراالمطليبحسبفيهافظرالمعاتواتصديإدوبا

اعيمفىالتيالكرامنةلمنرارفاصهخاتفيايامعضروتاالكابراحوال
والسيدالهيراالميرهذاالسمامامابهانيطالنيالرفكاهلوطريقةمماكم

اررىاسلحفتوثاالكابراماعاةاالعاطرثائهنحلتمنالخطيرالجيل
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اخجاروتهادتاالوصافبدجمنحازوماصيرتهمجناالطرافصافىني
ممرتاللفمنانجهجثلمحقللذيذابمرىتهاثهـيالدولاكة

واتهوغضتهحمفيالديصالحيوضالخافومنورشادزمدفيعبدالنريز
كنيقالاناالحرىبلويذكرعنهبوشرنياالكبرائيئوصيمادي

لواالبماااواالصءااخفمظياحرزاالضدادبينالجعنيمثالاراكأبى
بلوصرارهرىك7وقلىيقرراحاديثهتنثربانالجديرلههووالباد

وروتواعوامهايامهوقاخجصوتضواموراحواالجمغبراباشنمبكحري4
ايهتن5وإضتممابهالىتجابواانوحقدجمرتمنياصبهتمفدلريففلت
ذلطكرروابلعذرامنيايفلبابىهذالفتحالموصلةوأكشابالطرق

ابنهفانكوخافيهحالهظاهرمنءميعكبعزبالوفارأاالحرىبعدالمرةعلى
ونيكتاذاشئأحمبموفيلقدفقلتيهطاءادرتاياربصرومحل

ببعضتحطوالعبارتيبهمنياليراالهذاحالزاناعدالىمفياحماا
تيلىاثنجهمط

ابحرامددمناالقاإممدتورمقرليثلبارصفعىوماذا

صاركاثملبلاألودالخلبالتيخهكمتااللداظممانويمشيه
عنناريخهفيبالمارتدرصواحوالدفاشكأاابطوننيوخلدفىاداا

ليتواروثمانمائةالفضةحابهالبعضقالانهالنرناويليتالمارصال

كاماخاصثالشةاالباالكبرباقباننجقأالعافياحداآلناليوجد
لىحواكباثاكليوعداقادراعبديرءاالوملمون

ءاالعدابهدتماثضلواضراتهالهالدتت3لمجةو

تعافىتهامخرتا30اخاعتعنخدوحةوالاجابتهمعنلدماتجدلمثو
ترارفينجالبنالموادمنبهساسماحدواالجتهـالجدصاعدعنوصرت
ناطاخلىممابدوالربيةادخهـتربموتكتاالفريخةةباالمدونةوقاث

وحافظابالجادةءاخطاابعض01إعبفدلفيئمعبعضجدتفيهاالنظر

رليىقاليومهبمروقاخامالااآلخرونسيقومهادماراتعلىفريق
نوادالجزاشكاتفيبيناللغرناوانههـتارنيبيماارضالاامرارتبنايوت

فلذاالداركاارائدءحابتحورهنتءماالحوزارلملىغررالجق
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ارالدجديصهادةفبهاالعدلاطموجعلتواحدميزانفيجاراالوضت
آثاومناصخرجتقدوالثاهدنباوليتيوالاثمامدظاثربفانه

ضقطرصاولثؤببيرتجعطروالمعنىعلىاللفظداللةعليهيدلبراموالي
منالىشوفبنءفيهاوماالجزاشدبا3باراالىمتثوفيئارقتافاضلرايتا

اجنرايخةمنجملةكفيةالمقدمةفياجمرانلمطايروخافيهااحمرالهالطحديدلهم
ماوابيىآالنيتومااطننموطنهرالناالوسطالمضبالسماالمضب
اسالضاالجداباراتمنطرقاجراثمواالنهاربالواواالممارالمدنمنفيهاشتهر

الولمنافالثةاقسامهفيطفماوادبهراجملنهمالتنمليوتميهذااشخهلما

توظررهاوباطرعظاغمنافيحرىومالاالاالمممنممرماومن

المطافىبهيبتنوالساخصضنهةوجمهعلىذلكواخصواظعبالنماثنبغرا
االولينفيحعرتهوصصذيهتحريرالظرفيوامحتترتيبهمنفرغتولما

عداالميرماشنيانراتحنةبموحميةادلجةصيرتفيواالنيالييماجرتهفي

عمذارقهوونلباسلاقهباركالمنيدعليهفعاتاجزافىبارواتالقادر

كرتثمووادوماننهفيدحمنابداهماعلىاقهجزاثلهحرزمن

وبتياالكؤنهافقدانبعدالمادنقإتئمالجعداالجتساعدعف
االملتهإةوااطاسدمنابإحااابقامعاافيبئكرالماالسودةامن

كألالمغرباقامجغرافيةذكرفيالمتدمةم
وشرقااهـنربىالمجطالبرغرباافريقهقارةدحدكلانالغنرزا5ءالئقررعدقد

ضاالابحرامماألوسالمحببرزحواالحمرابحروادبالمبابوبرزخالمندكر
داإوبةاخواارفىألوثإربيامحيثالراباننرنجاافرباخافحمالةةيقافردود01وا

تجارخاوزببهاذاتقالمضالىرب11نمنعلةسروبءمحراالجهبمنمعر
ثرفازالمفهذسررشبالماثلاقاخاالتوفياخريىاالودانادبا

آخرالىاولهانالمضدالعرمنهاحمالاكجغةالىنيهـعراتليوافازانارفى
منءابئوفيإبراالبرضاشماآلويحدهاقيافىالردانبهالدهـمالخرثجهةوني

الرعدغرلهمنبصهافيمعرخادرنياالجوبجبةالىبيالضحمها

رباطابحرالمحيعلاوكلىفهبالفربالتياخريةاقذاوفيضرنائهإتهـىالاخيط
ثمالساباإدتمدرعةدالللىخوباكةصرقابستةاخدوسبالالدبويضصلىماصا
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مطلالفرببهةمندرنجبلانثمزناتةمهاطنآخرهاوفينيرءمحرامنفطعة
وتادالواكاتاكقمنهاباددعييةالجوالناحيةفنيجوتوممينياالنمىالمنوببالدعلى
صاكقدبافىمنالجوفوفيالرايقوسافىارباطمديةنهاالمحيطالبروعلى
بالمرباهلهاعرتبوقدكانتوقعريهامةاوتلىومبهاسفاسدبافى

وتعرفاراسطةوتاالوسلىالمضرببالدءكاإالداهذكأوفياالقعى

سواحلوفياطزافىفديةاآلنواماظسكمدبنةفدتماوقاطتهاالجزائىبباإداالن

والجزافىبكواثولوشزطوتنومشنالغهرانمدبنةاروقيابراعلىالالدمذ

لجدشهاالجوبوفيمهاالثرقفيقنطيةثمبهايةمدبةالجزافىبالدضرقيوفي
درنبلسصلاكآوراسجلتحتويبكرتماقدوناعمتهااراببالدكأامله

فالفطعةوجونيةةجنوفطعتنالىوبخقموثرقاغربااالليةانرتجيةفينماهب
دفازانباشرقاكنيغدامىدبالانهاالرقوفيمناوزهغريةيالجو

حمتوفيعابهويبؤنهابحراصاحلوعلىسهتغريتنالجرفيةالقطعةواما

توشمدينةاالحلفعماالسامورشعرففيافريقيةبككدضقأابات
إلمألدالثرقةجمندرنلتحتدإباحذجنوبوفيالميديةتمسهصثم

حمتيكللىالقبروانمدخةالراحلوئنيظوفماونغزأووتوزروقغمهابربد

قبائلوفازلدعيلصالجوبنيبازائهماوإجراضلى2اراباسبالددحميااجاامذ

تعرفحغيرةبلدةةخوياةاظايىغدامسمقابلةورثرنلجمرلمةمهؤاره

واجمحرالجلبينووفغاررمالثمازانارضىبخوجةفيرمبمابنبريقة

صنيرةبلدةويحأالثمبلابنعطفثمبرقةثمبلداجدايةاخريةاةالجفي
ابحراغرتايحدواحدتطريينالجفماتدعرففيالمغربانواعمإجراعلى

تؤتىالىالمجراألوشححاالتالتيوسالقياخروناكبصوطالىت
حاجزةمائلجبالوبخوتااالندلإدالدمنريف2ولخجةبينمتخايقخيج

اخرباعلىةاتصومراجمااجاديةااهلنوتعرتاجربرادبااسودانداإين
دواسمتلىالخرقجهةالىأذاصطالمالبهرمنمتجدئاخوبابجهةمن

تتايضاوبلضبثيخقوبهمحرارضالىخوبابمنالهابطايخلايعرخهاناا
لدنمنكتدةتدولاتاالثتخوموممبالمصءاالمرفلالليلياالىابمنخرا

المنربمنمجدؤحاوبسينتخوناالثشرقابرقةدباشالىالمضبنيالمحيطالمجر
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طدفظأرتورابانياشلىغازتاسناجضثرشاللاانبعدوعناالاقلعفوجد

ءتزثةاليختاواالفرنجإلمإدغريغزابرائرواافىوقشلفرأساولمولةلهمرثبى
اؤالجز6غانرشغانةبالاظدارادانصاليمزاظاناالساغضرهااناد
نعاثنواوجيأوسردبإابعاسراكلعلىوصصبمااربعنفيوتوجهةااليالمرة
صةاطادانالىواالنغساالموالويملبونايخربرهمروكرفيوافية

وياطياردالدرياوقذكانالجروزارةوقلدشماندوكبرنزلهاللطانفاكرم
دهت3تاهـرتتفاتلياالرتبحرفييجرلحهثبراطبايخااارةءعلىرظآ

تاةتالدتشالبحراوجايخااضورإكأوطالمجزهانالىاطربنألليذيقهو

كأعادواإتدنعلىيارسىقيافرافىارصإمورحمارتاءزالمررجزائر
حاءرتاابلمزتلت4ـفاارادكأالىباشارترنىالخذتمدي

ثورزرهخبنالىسإاوندبأقيروإنبااكأوصناطعدابوساحبوفر

تاالاااادرتوهـقوتهوبمحتهنصهالىالمياثنبادراسباثمباثالىنهصء
داركىهدإادعلىبايخاامباثاعانةدنمكاالفرفيدودفةادء4رو

الصراخرتماممااتفىوأسةالىإبااارهءفيعارصثمتوالمهىودوا
فيوكاتلمراوازاداارتاتحضإةضفيودرتطرالدتمفاةايهااواوزحالبر
دااتحالنرحهانرثانضرفيانيراافاستسوعثخةعلىيزبدمانتواصة

4شكأأثهثماحخالمغهنتارتيرلىوحملراشاحةالضناوخرجو

ماءابحآتااسلىتاالزششيارزابابثملهإببتاالجرترطق
رريا1اوتاصااثمءنقوختوااكأذساتاخإثفوصلمراوئجثالملى

ااسءعايهنتشاتاالةدةاتتحتادارصالىراجعاانخيروانمن
جمرفيااححكأ11االاخةءعإلواضترتةصرأسعداليهدبو7تجوع

اثفىواتةاساإدشانيرجعتثمواالديرةخاشاجمعواتحاذاثاتيةوش
اايرس1اداتاشاتادثذااعلىاقامزاناطفحيالحنحمدابو

أروأسفيايراخفاانرنهطداليهاالاناصداالباسالهاالىرا
ااتواالتيادانرتهءاصةربالهحلالميايعاثتجضيرواتااااد5والد

اخراادالدةترجاالاالالثفياحمدانجتواماتاناففصألامحمل

11باستراخاسيهآالمربرلماعداشاياواةتياباخذتوشثامهاحمصكأ عص
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اعليفحتولىاإلفربخركبعدطريفنيعادتاباياخررغازتاوساراكرالص
نازا31واضزاهيانجدمرباياادإمنماهرببلدضىالجزاثرثمالىتائمءوا

اخازياللطاندعااانالىيةاالفرنيابخغورغرويتاجيزلوأراجطوابمفا
باهلىوسلرالثالثةالمرغااحنمتارزائراعلىفاصتخلفاالولخالتصيمان

عادتعلىالدينجرتصرىالجروزارةدوقلوفادتاللطانفاكرماالشانةالى
قصرفيماتانالىاكحيرةاخائمباالبوارصعاالسنانةمندوالىفورفيفي

اللطمانمضهورواقربمطاشىسقربوقبرئةوتويخنسصنةبظاهرها
نالنزايهالجزائروارصلامارةلىالدينيرمثارت6عاحنخانلجانالغازي

واطزمالثدنيوالدهافىفاقفىالدبنجمرتبنحنإفىائرافيرإاقادوعلىةوالخله
رقابراطوغراامروالدغكوااحىوضايقهبهيةاالشرضاعلىواالجلالب

بااشةتوامحافىباارودبملتالجراثرفضكالىورجعريهواموالهقوالمباوا
باياحمرلمومامالثالىصريخهمفارساوجمزائرمرثناببئوايقنمارعامشه

كبائةخمهـمخرنجهركاروساازماخفيالهقىجعباارودولتحعمىاظ
اشاياديفرضةالىرفاهاعنالجزائروعدلالىابوماروالىماتاكربالهاوخم
القربخمابخودهوعكلتبهايقمنمعهالمرايفيوافيابراافى4رثوانزل
علىاسحؤلىالذيبايااماالثانااباحنالىكفربيعيديخامن

وخيرإلديناطزاشناعظموتونىابخافيباربروسالدينكلرمنهاتاخرخكتونى
االولباربروسعروجمدةفيالجزائىغرتاصبانياانباضاحنفاجابهمخكاعظم
عساكرهاتوشااموالجتاتهـبلال2علىصلوأهـةدإتايرتمدةوفيرة

حدثالمراطةمذمفاالفيمإونيتهاءثاانكذلظااللةالمرةوهذ
صبىعلىمنهاسايزيدوانقتببالمراياحالىفالهبتوبحرابرايدشةوء
يدكهأمنواتاصلرايهاهابواواتابربرواامرباخوداعاتنانقتالبرافى

وتبحيااالفربخفانيزمصعالمهءلىوحملجرلجثهنفرخالجزائرواليادرصةوإنبزاخرقا
تقيلعددنيكأكاررسوطخرمالىااقصرونويااونيونالمسله
بعداالراسهلىاليخعهانوافاالرضىالىبخاجهىوردبجافى4صىبم
انقضكناهزءاتاونيذالثعلىاليىانقدرااليساعداجزائرفلمضلىلمرئهاسب
وانعرباؤااصندحمهاباثصنفرخولماعهاااوبنواابربراقبائلكؤ
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أالثمارشمافةخوقاإدإاتدوفيالىوجتهوجهوصهاجلى ردوالطاعةانناصندةانالىاتابفيساياالىويبث9االفىفيبجرلحظ

وراماالىالثرفيةةافيجبثهووحاتصانتلعاحبيدمنمشفانم

نصمنالدخيرابنبكحنبهاوتولمىوتوفىالجزاثرالىرجعثميانواكلمجثر

اكأاطعدممهمبنيبعداالفصىالمغربعلىلىااينهـبنينانبساوخو
يانزبنيمالمدارصانتلهعلى3تياالالىمنغؤ3فدكنياعستخلا

فضةفيعإلواصؤراوتعماثةوصتيننصنةموفيفاسمنااإلقهفها

3افىشتفرخاالدينيرتاثباثحنالطاالعصانحىفالباتحنموت

جعيىروانقابراماتتلهمنؤجراوحاأسبجنيافيلشائرواتامنضون
اعلياوولىضةاثلمفاتدصاندخلانالىممائراباشاحنواكراصةالى

اابنباةطلحاتولىوعزلئرشافىاالىوقغلىناسكلهزبانبنيمنرجاز
فاتدرعاعبهثلىصولتااذاكأوعإتهآالىانماسنارظحجرالدينت

وففاجخةانطقتالىرساتمخماسياثاواس4بريوكماائشثمزاوبراونمازلماايرةاباد

صهعبنىجمقاياخيافياحسنمضوخردتلحسانالىانقابثمانهااقعإل
باشاخلصاالوسطكااشنرب3اواتنعالىتهءواخفاكاتافياوزاغامافنفر
اانصدتقيانرإإلدنائروفالىاالتامنغربدبافىمندهوحدودمن

11خررتتاداوفيثايخةعرةالدينيرابنباثصنواتتولىوترفىزائرابالىلحر
بفينابخريئتالحربواننثبلتعرضىنوأحمبىمااتإفيياظحسقصنفاضهوكانارمجودههران

ااواتيشقرافىاأزاثزلىاباحلحماتاميةالةالبانشحاكبمباياوقلاجقفاخبزم
11باثنعزتوالنذافىداصوانيافئدهوقبايامنحسيألانعين

ااهلطنصحباشاضليوترلىباشادعزلتملىكردابادبعئتنالدخير
افدس4المهمنخرااقهواطندااباساابيبههمناشتوش

ارثاايخدووعدتونىالىضاخيمافيباثاليالىاخاراالياواوزيره

نبرشاواافربئاتجلمدا4جوتباضاضليجمزبئصاعليشافىاالسةالىالموصل

ووفىجءاتصاتابفافقىئةوبعينوخخةاجزاشنونهضانقاصة
ونرناتاءاافآثعاكرهظوببارعباوابهطلنرذإوعدهراظؤا

الىعنجاشتيءولتمدوانبالضكأوطوامواالباهالهـخرثمتوشالىاباساصاة
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الىراجواظبتونىعلىباضايدروولىاظفارابنوقنلفدخيااطفرة

افامغالمامقاحمةعيهاشترطفاجابهامحبايابمالثاعباسابوىاكأءواالجزافى
قامثمماتانالىبهالوأضمحقيةالىالمجرفركبثرطالهذالىفيابوالعباهـسمن

مابقاجايامالثالىوبعثباتاحيدرضلى4البواثارنابنحمداخو

فراواداقافىالمرايفيوصوالوعشهبعاكرالماادفانياتجهشلىكرحلها

هـكراالمالحسنبنعدوئقدمبالقيروانوطقوااكاالشمنوحاميهباشاحيدر

جامعاوأتخذواطدارسالماجدواهانوافيهاكالثواتونىالىفدخلاجانيا
احدىنةوجربايةوابإالداادنبنعدموقاأبهملدواراأريتونة

ةءناوتىوثمانيئادييئخةونيانجزائرخدياثنرمنولىنةونهوثماب

يدتتونالنقاذكثيفجيقفيفسارباضاخانارزيراثهورلةالدجهزت

مهثاواحددصفاهرتهنجااننربصأراباسواليوالجراثرواليالىبءواوبايخااص

مرباتايهانشادومنيتهثإتروانامنباثصدروخرختجهوالتمنوسار

ئرناهـالهافدانبصمنفياا2واحانىوخارحنيشتابمالتوئمابربروا

نةتاالسافىباشاخانءتغصاثمالحنبنعدواسروابايااحرأعلىاواعوة

صبنيولةوانقرضتتةافرصلىايةاالةالدولماوتجت01انافىنياتلفاش

صنانقدمصتتووحملهتالىتهإتجاهواشةيئواربهيخفآوثمائةافىآايمانبعدمنها

ارتعهدومنالوارواصتا3يهاحفصبنيدعرةأموقراواواتنىتوثافي
يينالتهلوخثمالجزافىغلىكاخنالفهماليةةالمالىنجامنتوشعلىاتقياوالة

تهدانالواتهراطدودفيعياباثاضانءاسنبابعدتوشزائرومجمةامةح

علينىتوواليرواىيوفخفااتغئوالفوعثرينيناقيالجزائرصةضلىباضاحن

علىئاباروختولوالضالنيألثاحرنةوفياطكلمتينبيئصذامراطضبريين

االمارتينبيناوألاالتفاقعيهوقعلمارجعاثماطدودفيداييوسفنازعهواطزاش
رلةاعلىستع5جزقفتانوالفونهيئارجعنةونيجمايةوااالحكمب
ارولهاصفياليفساربغزوهاالجزائىوافىيشرابيباثعدافىعزتفابامرلمتجدواوا

افازيلخانالخلمحالممقداالولفرنسيىالمااثصررالجزاشالىوقفلاتو
رالفوخمائةوعثرينوضممبريةئةوتوثادثيناثنتصشةخاننب

تشيثتانرفيهاالصضالمجرنيفرانامربرحريةاماطانالهوالجعديةميافى
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ثحررتزواخذشربهبهاالجغائىحكمةانثمكيرهاالجرافىفياتجارتعافىفيلهواذن

ضةنجهزنحوعثراجالىريىالملكالىفرانااصآلانالىحمونهاوتخربفرانا
جمؤطورنمنفاقلورفورديالدوكاتائدالظرهربهاعثعسشةفيجنديآالف

ونينجاحيصادففلمالجزافىمرممبمرصذاالهجؤمنافواوععينارجنةثمر
افواوتعيناتتيئشةالجزافىعلىحنباباتولىولماامحلحاوخوسبعينستنة

مننوريلاالميرالخروتعينارجةفيقيايخنررالفرنساوالىههرثاغزى
تمراوحهاوتالقناليناثيااضهرثالثةعايطواناءرالجراالىوسارفزسااريمفيصأورن

كئرمنقوةنياليعادوتعينضةوفيعنهاواقلعلايخرمناألقاتمء

جاإرارئيىالىبعثواللمالىمالمدافعتهعنعاجراتحنباباعلمولمااالولى
ثمحكالرضأقبولهامنالجزائراهلانفاموزاهعيواصترطايهفاجابهذلك

التوادصمامفاغاحناطاج3ووراعليئفقلوهعيعرياثماجازتهسافي
لوارسالتورطثاطفااقنابلباورماهايةالألرناالمراكبعداطربكرفاث

مرنهمتوثبوتقرنهماالفربخاسارىالىالجرائراهلفثدالمداغعواعقالداعلى

واريموابءألهوانيانصابلىخؤماشافتظايرصلرخياثمالمداغافوافي
عناقاحتوريخلىاالميرالعلىاالصلءالماثم5والعروةاإصوخماالذلك
رالىنباات4االىهااهفدعاااىادوتحينست4سوفيإالدالىئرالجز

بالفائمورجعفراناثنررفاغرىباظابراهمجمهضتولىانالىالصلبوانعقدذللث
اوبعثةاالفرنيالحثودنوممرتاقوخفىأصادولةمتبمتواةماةوفي

ذلكعلىواقامالقنابلبرميعيواعالجرائرنجازصنرىديالماريثاللظر

فانعقدالسلمالىباشاابراميمصهضبخحثمالبداطرافكتحتىيهئادثرخسة
الىىفهباثابانشجهضالجزائىءلطتودفواةوماارضةوفياعدحا

خايةدالىبايحمدونروالبيايوزبرعدثكرابنداخلةخايافديجوئهتوش

الىوقنلبايبمراتالىتونىامرفوضثمباشانلضااالصوتمافريقه

فةبقلءبخدراتونىمنرجمولماالربالمذكوريبغىبانشكانالجزاش
هوطأتواثفصفهرصخائابهيرأنقنواالجزاشةمدتنياخينانقاالرب

باثاعنممروتولىعزلثمباصااحمدالمجهوتولىخظتوقندبصداعيهفقبض

االقهبالمنرببيابنوطقتونىالىوعادبايكرثاثعداشعربايحمد
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عليبنياىادعصعليهارفبايرمفاناخؤوتهدتوشواليبايحمدتونثم
الجزافىثمفسنطحنةكزوعلىواتجحفيراواستفحليدمنتوشاولوتباى

حابايخوجمهصليفليهفاىصاريقتونىمنوضهض
باشالمخرججمراظبرواتملبايخوجمهعلطعلىرةالدنتفالحربوناجزهمنها
خماالحربوانثبلقشينهخاصروهوبايهرادالىوزحفالجزاشت

ادوبقيالجزائرالمىراجغافااجمولثماطدودالىباشاممروطقهبايرادفاخهزم
لماثمتعنىعلىواسوقلىابرايمالريفثارانالىاالياممنضمرفيباي
علىافىتبابراهيمبفصاكلقالوبعثهجهرجبتاالمجزائرعلىباشامصطقتولى
وخثمايامائداوةت131منبالقربفالقوااطخرةمنالثريفونهضتونى
الىالمجزائرعاكرارتوثريفالشلىوفبضزمفانالثريفحرءفيالخا

ربةالزاالشريراتدتوانسرقفيءبامصطنىافىرتمفدخلرش9
نهجمعيبمداثفاقامدإإاقاصيةافىونفانعزلهعايهكهاعيبداثبمحمداظر

مصطغيعلىدخلالمجرائرمالىرجرعهفيقاطفمنهايمنانالىالنرصيزصد
ضلىقبضتموالفومائةعثرةانمنةومدجانهوقلهيكمنزجمباشا

يدالثيئاشهيرلالمومةااةولدىافيءوالسيداحمداليدلمينايناالض

وقلىخقاخبمحاتفيافقنلهلمأفاوالثافيلمحايمةمغيأاالولكانرند
انهجتولىووضنقهعايفدخلاصربااغهابراحيمعليهفلحلنعلهنجثلمنهتهااننقم

وسانعلىخولتاأجاباتنىوباتيعبتمباثاعدمباثشليبعدتعلىتج
لرلمزياندنيملركاخرلتبمابييىناخذتةءءوذةصءكىخة
ترلىانالىئلإحاتاتزلىافىوثبراوتازاالافيوشبالحثراثرتافى4حكو
وبعثعظيئجثآفبههزاصضجاعهافيالىغبةرربتانبمالمجزائرعلىبمداشيعد
رهانيروالنظشافىظاهرةاثاإنمابيبايافهمحجميمهحاع11واوعزالها

واجمررهىاخايخهـشدقواوخىومائةصةشحخةاالودحرمنمإد1هخازة
ىفئات7الىامالياوفرعوةادإائكراادنةثنإامنثوالدسصاونيداخالها

خاصنواوانافاكاينكأصخةاخرمصصهاثثاوفياصدونازخفهمفها وومحصن

إخرىلعدرةعنمااباناحجمقلداخلضولمعاحماايمواعصو اابواتااقراسله
مخهاوحرتفواةألوصوارآبالثةسدهمنواخذوهاعلغواظانالى
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فىالجزاآلمطكاناحبماومعكرالىينالملهمنافبكانومنباههاثالنمايو
عبدىتوفىثمازلهاهرانالىهبهثبععدعدانيخيزولعباضايعب
جعزظاهوتونىوالمطعلطبنحنالجزائركانالىراجعدطدواقدعياظ

عبلمثاراظزناجيابراهيملهكفظهابالذخيثامذمراناخذعلىابانيا
ئةكانعلطبنحيئافيابنيونىاخرجالجزائراليهاساصضىولماباضا
يونىفنهعىخظاهرتهةقظحماآالىمزواتوالمطبالمجيقوامدهالمجزاثرفي

يخرنانابوالجاثةخعزيزثايوالييوانفمقنطيةبحاخواالمحرائرمن
الىاظبرواتصلمجموعهماوراسجلثهيئالفياتابيابنوعدالبيانعرب
نتياطربوانشبتضهرسراطلىالنريقانوالقاليهمفرحفئيبنحين

واسزلىبالقيروانواوالدحووطقجيوشهفانهزتليبنحصيفعلىالدبرة

قالالىياييونىضثمراكزهاالىةراجهالجوشوانقااطفرعلىيونى

عراحدالقيروانماصرأيرنيءواقاالقاعنممنمامن1ضرباومومم

منهموغكالمينتمشةبقشماوااقوواوالدءلطبنصينمخرثمراث
والدعنيابةباضاغزناجيعةالطوقدماطزافىافىضليبننبندوجمهو

الدهتوفىاطزائرالىحمدوصولبعدثمدارمابمهمالىبائودووعدعتثمطقبا
مماتاتالمطالوعدانجازسارونيخواقامهاحمدباخيهوعليكودوطقيخةبةصضط

ممساعدتدالهعاظزناالثاكا11وجهتلىوباثااظ عضمرجيدبرميملوالحيهـ

لوفيهرتهمءئفاةقلبحمواصالجزائريةوشافيرمساعرهمنيخنزما
ةتقطحامدبئحمةاوئنهرقتاصسافيالخالحلتونىحدوالىوعو
صينبنعليتوفىثمفطيةالىراجعينفانقلبواالجزافىياصكرارئيسغاااحمد
الخوجمهتوفىوالفصأوماضينصنةوفيةبقنطيتوعدعودااتواقامعليابن

عداوالفومائةوستينثمانصةباالعوروفيبرفااحباثعوتولىباثاابراميم

خيناةبازرقامعروفبايحنكاتاصغابوباثصلطوتولىفقلهبخديعاب
توشاخذعلىخالهخ4راثفاقكتةتاتشعلوايتاالمذكورباعلياختابن
لةاطمملالمجضينازرثانثمعليينصينهاوالدالىوردباييوأصيدمن
ءتيئيزلوأامورإدقاايهوانتىايهنركنالمودةلهرواصاياييونىعلي
صثمنحائطأعيهوبنىاموالهواضثفىعليهرقبض4يمنانالىئدالمله
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ثونهءلطبنحسيناوالدالىتوشاصورجعماتانالىعذابهنيفبق
وتولىباشالطلونوالفومائةوسبعيئتحسنةوفيمهد1لمذاسلفعنخلفما
جدارايةمنمررجهادمحتاالسبرةحنزاهذاصاطآنحإلمجامدفالمعرباضاعد

حواالعىاراسوبرجيدالجوالبرحصردييابرمناالجرافىنينوحابراجعدة
سوالحواالبرلجادابوابعلىاتخذهاسقاياتافىهاماواجرىمة14قاة

بحريةعسبرلةبموانفأجاريةاوفاقاواوقفالبدشوارعفيرخاممنوخوابي
نينولحثثافىةيروفيءوموصحالجزائرفينجرنااتخؤناولوهرالفزو

اشعدادمالوازصنجأروياودولةاميةاالدولةبينالملحاننقضوالفعاة
لةالدتدحمهماعندذانهويمررالدولةرألاجابةبعثهوبونىابنرانفبطانلظ

البهرنيفيهوانقخعماقرصاتااتخذواارنبطوطلميقالإونانانمحكالعانت
ولةانت5اهلهوقتلواهيخااخذواالكبدفهميفافىالمرممبقيمدون

اطاضانقبطانالمجاحدباشاعدخهز3عادفيثعالجرانرفياحتاصاميةا

إيالدفراوقدالجزائرالىكبهمسرفيقمو3عينمتولىفاابهمالهوارسييان
كرتوافاجمعيرحطرىبووالبةالجزائرةوالتوالباتارلىالىطاالوصاخربا

حوسانرواليةاضناويموننااشانقافيخمءشنادةوواللةالممءالما
الوهرباتنجبىلجزافىاعاالبكايبايبامواليةولكلزيمون
باباتولىولماالجزاشواليالىامورمفيوبرجونلىاواخةالىفيلماوونالبابات

وجردبانتنيعريضةاحماللطانحضرةافىرخالثورىاهلباتخابباضاعلي

ابأفيموننانصوذلكانفالمماعارممالنادجبشفىافياجينوا
ونداخةاللمنذلضلىرريقالتهيمونوانالثورىخلىالىوعزلمالةالى

نتوادطئوباهرالمتراةحمؤمنرهااسانففيريةالجزامةفماكانلقدم

عناعاديضلدخخةصعليضروبةامواأللهاتدفعخهاكضعلىيةساالفرالدول
كرمةواطاضىوألخيبغصتدخقارهتلوننتءفانايااروعداماةفورلم

نررهـاغزوكرمنادالباهـكتولىولمانهاتاصبعلىالمتارتةزااب

عثرخممءافىافىخاوتدالداخلميةأفىراروانعنهاا3االجافىأهاثاااا

صكبخمائةزوجمالدولبقيماتجاشوافوتهباياتمإاثخحلجرااآلت
لتنئوالفومائةثيثتعشةالجزافىالىادوبهوالذخافىبالصيهرخونة
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علىثخويبخضةالجبالهذوصاوراسجلجالامذمناجنوبونيصغبني
يأقيالبمحرةوجداولهاانهارماواماواالجناس2االنواالتجارختلفةمناحراكأ
افلابلالدثمالفيجمرتاتاضالرالنرييةالجهةفياشهرهاوثهرطومنالحمرعلها

كونهرونيرالمقساحيمفيىاروالبهرفيمبوثوولهاعهتراربينوفيما

رحماالنيباباسةمددحلوخهرجمغيرهبماقريةتربويمباننرابهاددإجؤ

اتالىحمورهتزلوأفنااصافىاختطهاالتييلدتنادملالحاموكرواديالفرنبس
الىييالمججرسدإاإلمنالشرقيةالجهةونياؤروخربنازاالفرنبىااضز

حهيكدنربإضااامجرافيابهومماربنيوضونهربوحهعابهقربوفيارامجا
ربالمضاركمعظمجمرفيكركبيروهروخهرضلفتطرغانونهرالهرشوخهربوبركوخهر

المتلافىخلوالثراامنابواديبخوبيفيدراثبنيبالدننبهاالكرسط

ديداالألمبتيللوواديارهيروواديهمجرهيهواديءديةاوفيويخحمنرتايمرثم
ةوالتنيالحوتجرلجرةبرصمافاتايراخواماانمومىجنكاحهامجرافييخمبهانالى
لخااؤهادصينعومرانواليةفيخهالبوصيهرةالجزافىواليةفيارحايهبرهوهفنط

نانلاوالدارضفيزاعقجبرةحراالبحيراتواشهرالاالىاليةبتالمططاثيسواغإ

ذامجثرةوناتاخبوبهأوفويهباوانولأخارماواماتءكيرهوطحؤو
ايوتاخبجةالبساشتللالجبةفبةالتوحبةطةالبقهالجزاثركريمةلالدفيبالجلةو

واللوزيالجرزيالتفاالبررئقالالنعثهانولمنوفيافياتةمامضصلةرواالنة
واالقىخالنرمحيئوهرنبوعواكنوامحهـبتاواعىواالفيامشواكاخبوازالووا

االالبريبرخواوا5فربابىالمعروفالحلوإطوانوبواظروالفابإتزنواروالغتق

وهالمحكللهالمزاحوتثديدهااكطاكيمبنغضنينياكربالمتإبالدفييعرفاصضيرانه
لببخرتوز5اوسركاوسوالنياليوقصبباالفيفإئيأوالوت
ربهمنهيجبنئيرلهبوجدانرقكافغرافيالينتقرانبنيلبهالمعروفمواره
تجروهراإباخروفيئاثئالىآخرفيخيخثاباكورايرمضهونوعالمعرباقطارالى
وخرنالنامنهيضملالذيادخىوفيةااصمآوسرامحةاالبانكحمىهوبهحيرخنم
محصعهلوطالىتجرعلىءالمامنالمنلويورئحاوحعتارئاالممطيةوخهرواك

والحمرةهقغالالذيااليتاالحمراللوننهايخربهيصبغونوانيماثهبدالناس

يالدودالمثرقدباللىيعرشنيوالقززتيسوالصبئادواتمنكيرفييؤشمافيهيؤش
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الذيالحرنهاغلادائمارانولمحرائهاوفيواالندلىإخربابالدمناتجاراهاايجابه
ونهمنحالوتلضوذلكتونىدبمنالجريداإدإنياالنظيراثمرهيوجدال

االوالمشبدوبافىفاسلباإلداأليجلبالواصزتهثئلهمالماومخهاوضخامة

هـسأهتفاكهةلذةوإيذقراقاافيجازوالالنيمثلهيرأانهوالديرفيأخ
واالرزوالفولوالدسواطصوالحيرالجطةزروعهامناوطنفارقنذوبمهة

االجمالوعلىاضاالصمنبميراظواصىذاتوالباتاتابقولاوانعلوالدخنوالنر
والحديدوااللماسوالفضةفالذمبدخهامطواماحماكنءراىرةبباتتوفىالخعا

ماهذاإلموراوجمرالجيدالعقيىمننوعوهروايخدوتوارريخصاصوالىوالخاس

هفيتافى01فاجودصائعهاوامااالفرنجمنواالغراجاتاخاخااصعابكثفه
نهغراجببهعيراضحاولهمقديماالكلمحبانوامحهـحلاصنائبخرونويةاأها

ومنسوجالمالموفكالبرانىالحريرأثةنجمحكالضيمنغيىومنوالفوالذاطديدجومر
ياعدموثاتالمفرمننهيرهاجاداتواابسطواالماجوساتامنوغيرهاوااليهة

والمفخةلمذهبمااالروجقالجاططرزفيبراعةولهمولطافتهالموفنعمةذلكعلى

وباالدهانبانراعنلمافاصاعةفيكذلكغيرمالهيففيالءوءلى
دمبافىاحراشمنواخابوافزواصيدواتجارةيعملونالتيالمفيرهالفنصاعة

اخبوجهلى4غالطصنعةالقانفيارابلءامئيلهالىاهلبرعوقدالجلدودباغة

االجزائرومنسرجاباإدصنوعاتلةوبانهائضوجحةالجدنعصةحنفيئقيدغيرم

صعمرةتجارضهاانجهاونامكالسامعمخنهوتارافيبهرمواالالحسننيبافت

جاورقكماءاالاظارمنإماخاجالبالىضاصفلألوصنائعنهااراصينننائجني
اباديةااملمنكيهرويجهرخماألمنظرايروقمااظيلجادمناوفيعهيحئ

ديوالماماهذامنمحدمدويواخوسكلحإلاضهاصواوجموبهاثاخياتامةمعرفة
واهلاخاوعاإدإاءمثااغابالنارهةابغالااوفياطاضرةفياياطرةااحذقعند

نوالهباالنامأنكبخيورماليئثلسرعةانيونإبهونالدييةئنهاوضا
نوخوهواكيخةنبوإالراخزالاالمدصوفمنوفيوالقوةالسيربسرعةورةاك

المغنرسالحيوانصوفمناوفيابقروارواطاخعاما3محراوفياالربمناعض

يطولماوكيرماالجرارحالطجورمنوفيوالؤبعيروالذئبواظشوالفهدئمروااالسد
صاهـواكاخايوارحءابباذخاصىاكيقىيعتونقاربهمومنامحرااواهلضر
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لمالداإلذهـاندإظوتدئماابخرايةءئاذءرنقدفىاجخوحن3هرااضدالواما

فدرعلىتأتيالسنينخبمفيوفصولهامفرةزبادةبردهاوالحزهايزيدالءاامعتدلة
اضهماعيوقلتاهاثانىجةااعتدكاعتدالهاحسبلىوااطامنووسطةاالعتدألمن

تلهميعرفىماماعصىوقمارباهـلهوالبالطالطبسيحتواولذااتهمودا
هذهيكنووغيرهاالحثائقمنجمائزمائاغاايستعمابادويةيتطيونانهمراضىاال
محروالكنثرالفياكماإلسوالبروالبررتاانوانرةوبوثبهيرةتجائلإإدا

اتارسالتمنالمالكالداواتراكالقرىبعضوالمدنفيبينهمويوجديميز

يمرااناوجاقالهلصبقوللطانالانذلكفيوالسبباحاوتكوروبهونهم
لثنناكوروقاراالجزافىاهلىالحؤحممايعنيقوللرم

هالمعربممرانءابتداذصرك

ربرفيهاواأصربوافاالئردولدثوحول

االموالوعقالفشمأوىاحمرانائربدخلخذاالقليمهذاان12
وعةرلهالأتهـنارظوالصمنصمبمارااراوارءوابالملوكيمهومتوالمحن

مضهخالوفىوالىحنصاالىنارفهالناتساءيموالتصجةيهلهمبتوالساا
هدارددامترىهـذاخانواوافإالمةاظواكنائبقمنزمان
اماعزيزانقديرذالثزاحرهملىااوانمامرباالنمهونجالرةعا5اسلهواادبالعب

مناواابوكيرإماالسانطنرتإفىااقرالتالاتوقدالعصايمليااوتدبير

ونالابنملماانقلالمشلىاذسربفيالصياالثاانرعاحذامنوممرهالمفربحهن
اطالرئماهادتعاوضبااااثثارزارتوذوتاريخهفياضرتا

إثموسلوكةمافيهصقالىاتواحرازمالننمذاارففييالقدمالدولظمفي
لمهوبهرهاءاالرضلىامبط15لماإساونهطتهاان4خوالقلفيالكخق

بجايخاصلواواالرضنواحيفيإخوهوانجثؤاالحال3فىتنليئلاالولنهو

بوطتالفووصمائةاربعيناتيزوشةالدتهونت5مالىافىهعينوحزمنالىجيل

ورصلالياإفينن5تعددةكلرقومللكثدولوملوكاالجيالتالثفيكاندم
صنةالفيبهافابثاوثانعبدةابماقومهالىتحالىتهاصلهاالمالعليهنوحاضم

على3ثاوتفغاعاهلمانعالىتهااخبرأكاثهاعبادهالىيدعومعاماخسيئاال
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االرفىعلىتذرالربفقالاتنقداالمنقهمكمنمنيو8لنانهاليهغراسال

اوالدمنيوالفيمليسانهعلهفيسبئلمادعاتهافاستجابديازااكلفرمقمن
متأتبجثاتجحاالرفىبعرأنوذمبفاخذمالطوفانعليهمفارسلمنيو8من

ذلكوكانالالمعيهنوحخالمةفيمنكاناالالخلوقاتانالومنكافةآمبني
ثموالمؤرتثالمفسرخنباتفاقللهوطمنةواربعهنواثنيئومائنيئالفبنمفيدة

اهلجمغفحاريعقبماولمالفينةفيإلمالىهعينوحنواخالذيئبمالمومنونمات
ثانئاابمالالمعيهنفاباقيناهموجهاخاذرينهلىظتهاقالنوحنلمناالرضى

إمثالثةاالممخهمتفرعتالذيننوحاوالدعلىوالنسابوننالمفسرواتغقلغيقة
احاديثذلكفيريالطوروىايوراةنيجمرهموغوقدويافثامو

ذلوانفقوافلنبهبنووهبيبالىابنوعنوآعيهتهاصلىاليالىسفرعة
ابواثآووالودانبروالبرالقبطبواوحاتاوموالىالفرسوالربابوصاتاانعلى

خوبالدحامرعارالسالمعليهنوحبوافترقولماماجوجووياصرجابةوالعقاالترك

رلديافثوصارالجددحدواىامراقواالمجازصامرلدوصاراللمصركليليمما

الينشةاالتابلعنداصالئةاءهؤالعوبصنتصغصعناافىبحراظزرنواحي
اخواتبالبربرابخروفبالجلالمنربكانممراناولانعلىواتغقهاضعبئاوصبعيئ

بئثامزموالطهريفالواضوخوالبثرمنممروالذبنفهموانقبطانالسو

يوخوبعداالألمعيهامحاقبنعيمواوالدمناكنعاقجنمناخلانالكلي
ألمخربالىغزاتهفيالمثامسواكلمنصييبنقيسبنافريققاحتهاادمااعليه

انهويلحميرقبائلمنيهامةصنهاجمةمعهمالبربروشكفنهمبافريقيةوتركهم
احدىحامذريةمنالوريةوفيالبربرماممرطانتيمملماوانهفصجدمم

الىيوخغلجهبملماواننقلوابالشاماكاصيدايةنايالمنصيدمنهماعشريات
تزهـوأخوبابلهمارحاماوالدانمآنصزوقدابواقامواوامعربافريقية

مذاالىالمعرباقصىالىثرقاادالخدكرمبدامنخوبااقطارنيمهمصوداتا

ويقابكالبربريجاوروخهمءوهولخالاالنالىوجهاتجيامصرفيالقبمواخعانهمامهدا

حجثإباصاقعىالىبرقهيرليحاممرحدودمنوتليلهأرباارياففيالسودان

فتؤلافترقواثماالولىمواطنهمفيوالقبلالسوداننعاخانهئمخيعدلتالمحيضالمجر
اقاهافىأربادبفيتومخلواثماونواجبرقهالمالبربرانحدرالجوبفيالردان
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صعيدنيابنوبهروالمحاطنالقرائننثهدوبهذامعرمنالقدقيبخازلمنيالقبلبئو
غليكللباقطاحاربعادبنادضدبندهدمادشبدبنادضدانالقبطانجار
تمازنلهايتالايورافيمذكورمدينةبهاوبنىاالمحندريةجثمعرنلاط

محرمالثالرسمناخرجهاوانيواالبربرمناخواضهمالقطوجمعحروجمهمفيمالث

شلى3االهذانيثمافربقيةيختمدينةهيخبىالمغربعلىانريققاشؤفئؤلما
يآوصاقعالمعروفةكدوالقطرذلك

كهالوشعائربرابرادجمرك

يهاذهبوالذيفيهالمجثالبربرواطالىانبفياختلفاقدالنابيناناعلم
السالمعيهنوحبنحامبنبهعانبنيمنانهموفيخلدونوابنحزمالمحققونكابن

ويلقبغيىومادبرنىوهعظإناصالنهميجبطونهموضعوجهمانعلىاتنقرا

الباخاناالععلىاوهالبراشبرنىلثوبيقالافيكالثوبهفيقالباالبر

اعولجمعةعهميجالبرانىوشعوببمحانبنكنعانمازفيبنتمابنبربروهو
ابثراومجعشحربوصنهاصورينهويهامهكجيسهاوربهمحصوةاازوي

اثعوسوماتاصلهذعلىموااالكبروراوضريهوسهنغواداسهوماعولبعةار
ماغايةبمروهماوجمغباتألفالفقهذاعالهـافردهقدالذيلطويلبماالمئمنها
وتداولاالصقابلظاولممكنكيربرواجالمالبرائمءواحعاواطالعيممممهايوعل
ارومبحرجمتوماريئاالالىصوساقعىمنالمضبالدفئلى4ةاالر

القديمفيالبربردينانواعلىظثهاااليعدياالقروتنذبهمعاصةوالحداق
وقدوغيرماونانوايكارومانعليهمتغلبمنبدينيدينوناالجانيعضونيالمجيشة

عنداستخالوديةافيدينعلىافريقيةنيوبعفهمالنصرانيةدوماالساإمصبههم

يمبهونالعربتمافىآخنونمنهمفاالكثرشعائرموامامخهموقربهمئلىاهبنيملك
بلرصليلاصؤذونوالمرىالنكاعويبونفرقةمودوائرحاآلزرنونظايخام
الجتمامخذونوخهاافينويقناتونعلبهايقيمونللكبباالنابمجونويهوالتاج

االقنامىنزقالىيبتنمنومهموشررهابارماواواحماكامنهموخجامواثا

واكتراسالفالحةشاخهموامحاروقرىمداقاهلوخهماالبلمنواالخخطافوالنهب

احمرانايرقنسكللهاالتيراالمومنذلكغير11النافتاطرتالمحارةشافىضتالجظ
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يمشفيروهميويحلقهنهاولغتهمالضالبوفياعهباالصوتمنلباسمتحربهاوااأليتموال
تخالفبرطانةهاوزناتهشعوباختصتثمالعبمرطانةصافىعنبنوعهامترةالمجميما
والمماقلالحصوتمنوهشيوماآثارهمهدثومناختصوابالطئمكااخوانهمرطانة
ينالموالبذليرامرنالقوبماخهمعلموسيرهموحروجمهماخبارموطافىارواال
وتدوينجرمبذكرالمؤرجنالامنولاااكنىوقدبؤعليهماسظالمن

الزيلوحمايةالجوارالحيدهيهشقاالخافىمنعليهكانوامابنقلؤاكتبهمؤلمانجارم
وجودةدالدافيوالثاترهالمعلىاصبرااقرلاوصدقبالعهدوارفاهالذمةرعايةو

وحملالطماهلتوقيرالمساكيونورحمةاالتقامعناتجافيواايوباعنءاالغكاالملكة
وافقاقالضيمةءواباادثموعلؤاخائباعلىواالعانةالصفوقرىالمعدومكببا
منءيخابكمالتيلمرلاظمنوغيرهاالمالثكلوالتغلبالخطوبومقارعآالدولخ

ءبافيينباالولىالطبقةمنباالسالمكمتمبعدمثاصمومنالمبؤخدالخلق
تبهروعروصبئوحمديدبينالافربقبةعاملالفهاجيزيرىابقيالسةالموحلى

منالمومبدامؤنيااتاشفعنبنويوصفيالىتهاعببدعهةالقائماكنافييوسف
سلطانويخراسنالمرينياطقعدبنيقوبنيةانآلالطبومنالموحديناميرعليابن

بفوثابتتوجينبنياميرووزمارتاهرتصاحبانقوىعبدبنوحمدزيانبني

اظاإلفيخهبمارمنءحمواالفهوراشدبنيزعيمابراميمبنوزمارمنراوهرامخديل
االيجازوجهلطبارمانخذكرطرقاتاوسلهاضوايذافيهاواطولهمقدئاالجدة

لىظتهاان

ابربركوانالمسنإالوقاخمنذلكفيجرىوماالمغربذكرغ
دينوعلىارومسلطةتحتماالسافىقبلكانتيالمفرببافريقيةابربراقبائلان13

اظطاببنممرضينايرالمؤفةخافىفيمصردشتانالىذلكعلىشلوانيةالنم

وعثريناثنتين4ستبرفالىمهاعنهتهارخىاحاصابنوسارممروعنهتهارفى

برقةملىاعليوولىعنةوفتهاخاعرهاطرابلىالىصارمنهاثمزيةاعلىاميافصالحه

العاصبنممروعزلعةتهارخىانعفةخافىمصروفيالىورجعقبلهمنمآ
الاث100افااءاصاىااداثا حوجمهعنههلرصىعيهعصعىسحسعيدبىبنعدللهولوى

المنربويالدقيةافرجرجبرملثلموعثرينتعشةاليفزكأافريقيةالى
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طرابلبىبينماملكهكانالبربروملوكهممنوقراهابضعاحيهاواروممنباممارهامن
عبداقهعليهوضذجيشهفيالهزيمةفوقتاسينبهمولتهطصيبطلكهودارملجهو

يبطالالىوسلراانالىويشوندينيقنوناواتجعهمفقلهتتهااربيررفىابن

لهذامعروفةالجزائرارفىليمماتونىتخومفيويخراياوأشلخربوهاثموهاف
ثهعبدابقاتمهجرجيرانةواخصتبناتهمووجموعهجرجيراموالاسينتهانقلوالعهد
والضماحيالبساشعلفيونااناحثمالخيفةالىبخبراخلارصهواربركانابن

مدكهممنواواصاجمهفيونالماننصرالربرحروبوبيئبينهبمووقعيالنارات
عمانالىورفعيوسائرزناتهمنراوامكلريومئذوهوخرربنيجمدالبصةبنؤزمار

اافدوصلهانماوقيلهقعلىلهوعقدواطلقهعليهومنيدهعلى3فاعهاللهرضى
عنهميرصلانعلىالذمبشطارمنةثمالمبسخابىالبنطواوهبالسلمارومالذثم

الىاالصآلولمااالساليةالفنمنبماكانخلراوثالمثرقالىاهـلمونورجعنحلى
واربعينخىسنةافريقيةالفتاحمصرمنالبهونيخدجناتبعثسميانابيبنةمعاو

عنهمتهااوببررخيبنتهوعدااظطابممربنبنعداللهحثهفيفيفارالي
خلؤالالىعروانبنالثاعدارسلافريقيةالىوصلفلماروانبئالملوعد

وأرصلاوكهكتوهاضقإجزيرهالىعيكبمائتيالمجرفيفيجيثاوارسليا
ذالثءاثااروممالثوارسلهابهجرالىعنهتهارخىاالنماريثابتبنزؤيئ

خدجابنقفلثماعقابهمعلىوموردالملىهـمفتلقهملمدافععاكرهالقسطنطينيةمن
فاختطكاواربعيفبعسنةعنهالثهرضيناخبنعقبةبعدهوتولىعرالىراجعا

احدىصةوفيبضهاحييمالبربربقىوالحصهنالىفمارواوماكراوافتفالقيروان

ووكافريقهعنعقبةفرلخلدبنسةمصروافريقيةعليةمعاوتهلاوخمسين
اعاشكانياتهعبدابنحنقيدشريكصرةجزئختايامهوفيديناراالمهاجراباموال

ديدحرادتوالبراشرئيىلزتبنكيلةاوربهفياليربريحئذرئاسةكانت
ثماملربالىاالسالالمدخأللالؤلفاسالالنمرايةديئلىناصماؤربهمنروىابن

عرنظحتىالمهاجرابوالجهموزحفالبرانىالهراوابئالمهاجرابياليةوتيادتدا
بناخبنعفبةءجاثمايهواحسنعسمهواصتقافاسلموظفربملهفهزثمتمسان
ايهوئقدمواضقلفنكبيهذوستيناثبنسنةمعاوبةبنيزيدايامنيةاكارالية

ابلوىاقيسبنزصرمقدمتهوعلىرباالىوزكأيقباااصلناعهالمحاجرفيابو



3ء

جمعاضضهمممجمووتاهرتبءالبربرباراملهكةوبقي3الىحصونواشعفدوخه
مافقوىدرنجبلفيدمهالمصانازلمكارعتهحا1االقمىالمغربودخلجعيعد

وقوىعقبةبهمفاعتزمنراواصالمفذينلمحلخالعةاكازناتةجمعالهمنضت
لقالاالقعىالسصاجمازالىثمواالسالمالطاعةعلىموحمافهمفائخنعليهمرها

ذلثاثناكيلهظافراوقعلفيهمفاثخنالمجوسيةدينعلىكانواجمةصنهمنبهامن
يهلهوتراسلمنهمشرذمةفيوبقىانالقيرالىالعاكرعقبةسرحثماعنقالهفي

ءزهااكامعهومننقنلىعةتهارضىعقبةنيالفرعةزواوانتاليهفاتجعهاوقمه

مصكفيرواحدجمصرعفيلمهدواعنهمثهارخىالهخايةاربممنثماثةثافى
حئا7بافىالمذلكفيعنهتهارخىعقبةابلىوقدابوالمهاجرفيمالخابعين
رينطاالأوسبنحمديومشذحابةالمنواسرياحمهمعروفرمسيكلليهفيواصهر

قدقيىزهيربنكانقفصهحماحبففدامبهبموثرإبسياخلفبنويزيد

اوقىلىخهادلمونوارتحلىهارئاخرخالجراباخهداقيروان111ربالمتمنرجع
اربيرابنعروبالخالفاضطرابذلكفقارنالخيفةاصينتظربياواقامبرقة

واتجعتالبربرفيالىدهنارآوفثتالمنربرمواضطالمرواقبخلمسبنوالفحاك
العربمنببقيلمناالمانواععأىانقيروانخزلكيلهعلىوالىومالبربرثة

عبدالمالثاستقلولماصنينضؤبمهموماكمنمعهمالبربرومنعلىنهأصلعظم
بثارواالخدالبرابرهحربووالهبالمددقالسبنزمكلرالىيعثاظالفةرباروانابن

ئرالوجمعوتثنسغخةسالعربمناالففيفرحفعنهاللهرضىعقبة
وان4كياوقاسابرالبفوانهزمدخهمانضالفاشتدقيروانانواحمطفيالبربرولقيه

ارومحالواخكلحلفرساخهمالبربروفنيتراسىوتافىيةنهرماالىرناجيث

زهيرمنالبربرقلبمألتوأتنارآوالمغربافريقيةواضطزتاغاثتهمعنوهفعا
يةالقسطنطبصاحباسطولظمرضهالمرقالىزهيرقفلثمالحصونالىخئمارعأ

الىمهوانبنالمالثعبدوبعثخاكاستثيدحقومالىفقاتلبرقةحاحلفي

ايئفزكأبالمدداليهوبعثافريقيةالىيخرجانمصرعليعاملهالنعمانبنحان

خرجمهاوالبربرثماروميدمئقرحااخةواسخرجعافريقيةودخلىوسبعينآحخة
بخهقراثأوالذكطواالندلىصقليةالىواالفىنجوهالىمنبهابقيمنفنصب
الىافربقيةمالثعارثمماالفىهعيامحقبنصوجمنسلمنالسارابنندبد
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ولىثملراالواومايينالىوبيننهاطربفهاجتملوكهممنبالابرظم
3عليمافوارومةقواداليهوزحفقةاطروالمونجةباإدالىابكرافلجازيقرطالبخة

قيةافرالىوماييناكادوخالفهةيهعباالندلىالىربالاسداخالعثوالهزائم

ندلىاالالىرومةمناخرونقزادوخرفيانجالخيخةعولوفتلوامافاص
تافرلمصالىإزواانلذرومةفوادوتعهلابااخووفزربالاسدوشالوها4حح

ملوكافريقيةحبطاايبااذالثبدصشاثممب4ارحتىبخةبقروهص2اغ
ثماالندلىالىرجواذاكمنمهرواهااصتانبعدرومهحربعلىيايينصالى

اتتضة4اطىوذالثبالاقوشلواصابمافشوماجشةاقرالىاسثراازواا

نبالتيدهاآلوتجيىاقربنارومهقوادصاذالثمداترومهءنامنةبوس
مديةاخحاواللذانثمارومهاألمابهاواتتلنثرتاخراجنخةسوعثرين

توجهثمةءإاظجدامنخةسئةواآلفتارذدلوذالثورامالشروماشمهرو

قدواؤراسجبانمقلمبرابراعيهمارت1دخةااتالىوشهتبحان

سااجامامصلابااضفالقإبنئراوسازناؤكأمنقيةبافرومنكانيخرنبنوايئاانخم
3اخرجغاصتىوعلمجهوجوضهنإحآثاربعتوإقييادتينخالدبقواصاطسلنفاضزم
هلماموجراعالفىتزلوورزتبئبهاوناقاماراباس3لءاالىحانواانتوةقيانرمن

جؤصهاصثلواهاوراسنانةجمصادةهالرجمتثمبهورةمثاصيداالذا

وامربالمددحانالىاثالمإعبدثثمثسخمىإبربرالىءماحتوامزتافريقية

ابهافواءةااءانتصمبتاوارخخةاانزكأانرتقيةالىجوعبا
تيسيرالىءايانءانمداحظجارتطتاعوالالمدنخجإمخزبواعت
ارحغصلتوالبربرعلىذالثقفثدودوظلضلمةخجارةفيةصءالىأراباس

شواتاصؤتوحممبجهالهزحفتافريقهالىحانلوفألمماكبينوينبم
الجربراانثمنة0ا13وقاتثمجيوثفىابؤقامنوهكااجرقومعهادوثثمنظا

اوالتذكبرأاوعقدوامحدواإبوافا4والطاعلالماالساعلىمفامخالهاسخأمخوا
فةخالفيوكاليخنثمانخةفيااقيروانالىصاروانحرفجراوهقومهعلىخةاال

فيواتخنانخربفدوخقيةافرعلىرواألنبنمومىفدمالملثعبدبنيدالى
صعةسصهواقىلزيادبنرقحاموالهطنجهعلىوولىالطاعةيهااذتكأالبربر

يدواانرمابربرواامنالقاعئرواثنىاالوليناهرباملىمنالفاوعرين
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ئىبضءاكطوارراهـالبربروراناكماالمامزسدلنحمددإن3إصالىاالقيورخ ولمالهوساحدىهالمهالمرادلىممتهالاعلىعلىإداسصماعللما ومىبيمابراارو

االندلىالىرنهبنمويىازاحقثماعافىقريىوأطنصالىطرابلمن

يمرايخئداالندلىيخزووخالجهادبرسمالبربراالترمنننفيهواجاز
اردةواوتناإإماالةيمفيمورختربرطكهاازعنواربالمضفياالماإلم

غيىاكأأبمايخمنلوواالنداصاخربافينيرينىلمواالمورخونقتوا

ديفءااقالالملوكمنواهيدفيكصلأماوالسياخنمامنيدهفيصلو
قدومهعندترافانهوغائمهنكيربنوسىاياصلحمعتلمتاربخهفي
تماناكااالتوتبالدزكاآلتاخاتوسبابئثماالمااثعدبنديالىالى

ووالكاقنةوابالذهبمشونةجملةتينافىوآومائهالونانناالندلىماكرك

قارزومنيراسافاثمايخنمنيقربماىاالنرموغالماوكابشاءومن

تاحزاوعدوالمغربافريقيةصلىعبداللهواديهكلفواثغصالفثالثون

الرىةبنوسىينتهبداءعزلالمااثعبدبنلجمانفةالموفياالندلىمح

صوتكأنةسوذلكقريمقمولىيزبدينعطوترلىاخربواافربقيةعن

تهعبدابفاسماعيلنهئوتولىتهعبداعزلاغزينعبدممربنفةاخوفي

ركرؤسفياظارتجبةعروقفتنيثمينوفجسسشةاجرلمابياابن
مبتوفمساواقوخددتلهافدانوااعراقوادمنإيهمارتورراامف

إأللاالختفوخاخربافيابدعآلاهذهوفثتخريةاتواةاالباضيمنفيثماطز

فقلهمسلمابىبنيزيدتولىالمالثعبدبنيدينفةخاوفيفهجهةصني
ثالثشةفقدحهااكيصفهانبنلربطهقولىواليتهمنءلمثهرالخارج

عيدوتهلىعنهاجعهعصفيتوومائةتعخةءصقليةجزيرةوغزىوماة
عداللهنهئدوتفامخاإفةفيوعزلعثرومائةستاقبياارحمنعدابن
ونيفبتونىماجاوبنىومائةعشرهارخشةلصلىابنمولىالمجاببف
هووحئالمجرتةالمركبءالنثا4ءخا2ا1دارفيغواتخذارتونةخبغداالهذا
مبسرهوثارعليههاواتقنكمانجحعاالبربرحثواثخنوسإإدإهح

فقتهالحجابالبنعليئوالتات5المراديتهاعببنممرولىانج2المظفري
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تءساثملفهوبايعخاءثماالصلوقيالىاالفريقىجريربناالعلىلعبدوباج
ناتيالىدحمبنخالدانخيمحملىوقدمواوقتلهبهاماابربراعابفنغيرته

إتتهعبدا3اياسحاخربالىكهبوزحف3فئوجمعمباصفقام
ثالفبواديإقوافاالفيريجببنخالدومعهممضهقفياكرااطجاب
االشراف4بوات4اتالىذهءوتسو4ومنجيببنخالدوشلىاخربفانزم

افاسصاوعربئدلالىقضكتواارواالشتريقوجوهمنخعمنكثره
عيافىبنكثوموولىاباابنفعزلالمااثعبدبنهثامالىاظبرواتم

فزحفةواديباخحنىريقيةاةالىؤخومائةرعثرينثاثشةالصثيري
انبعدجماضبنومءواقواابربران4منبمنافيالىدحبنخالدايه

زمواخوقليخومينهمانقخالفاشدرالصتريبفبنبلخوعليمقدمتهاؤ

الىوانريقيةمعراهاضىولجرإبزباخخخةالىاتاملاحوقيزجيثمه
اعبينتتبنالةحننعثاثالمإعدبنأخاالىاتاطرروطانقيروان
الدولةعةصأاعنارجونبهمئذوحوارهومائةوعثرينارجسنةالقيروانفقدم

إالربرانمتبهنووارهرتزيدتإتاحدبنالىوجمدايوببنشهومخهم

ضةجواخذاراحدعدوفسلضديدفالبعداقجروانخاإمرفيلمةخظمفهز
عةتهاىرةميلىبنثاالشاولمامثاالمطبذالثخالمكتباسيرا

صذهناليءاحثبدرةغزدةبدمااثاحبدانبهتغزوةمماتال

يمايحاولاالنددالىابماتاصاناخبن4عقببننارعبدواجازوةاشا

قيةافرحالثكاشةسبيحثرينشةلنفسهودعاتوشالىرجعمنهايئىولما
امباكصابنيالىالخاليمافةالتولمااخالالفةتولىلمااعإلدبنروانواقره

يزلولمبعدهرمنإكأاجنهرافيالىثمالفاحالىبطاعتهالىحنعبديعث

شينسئرثيئافىوثمغضةاخوتهقا4انألىافريقيةعلىيايأارحمنعبد
صثاالشبنهـلفارراكخرأبىافىافريقيةرتىوانت4امارمن

وعءبالخارجياظطابابوفلقيهوماثةواربصيئارجسنةاعياااظزاي
ةافريصرياوفامطراباسوازغاصعابهعمةوقلهثاالثابننهزمهبرت

ابوترةعليهشؤرتاقحيأصابناالغلببعدفوليناالمثرقالىقفلثموضبطها

حرببصبالحنوطقواوخالعوندابهعيونتمفهربالبربرجموعفيإخرتيا
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واستعدبريماالغلبملقفاكهاانقيرواناليبهموانيبرءالكندي
نقلواقدادونهاالحسنعليهفثراقيرواناالىفهزمهخسينشةالحنلقتال

فيهقتلالذيالموقففيفقلرهالحنعلىاالغلباصصارجعتثماآلغلب
بىااخاخصبفممرافريقيةادبعثاالغلبقتلوراكبكولمااالغلب

تمصينساثهـاأخقافاوممائةوخيناخدىضةافقدفرةابىابن

وحاصروهعليهانحضواثمبالمالخهمبموفرففدافعهمانجةوحاعريهيهعالبربرثار
وخميناربمصةآخرسنقلقالهمالىصتهيئاخىرالحاجهدولماواناقإبا

طااجنتسفيعوراكبعثهحاتمايىبنيزيدممهابننهمتولىثمومائة

اصعابهنالفأجنلالتفيرؤساحماحدحاتمابووقتلابربراجموعفهزمتاتل

انقيرواندخلثمحنصبنممرممهابنبئلىبالقتلابربراجموعزيدوذخ
ةتوفىانالمطافربواافرةقيةخلىاجأوازلوأتوماةنوخضفه

اظيغةفاسقدصهجنفلعلىيزيداضاتمابيبنروحكنئةاوبعين

وواومائيبععنوسارخسضةتوفىثمكافقدةافرقيضلىووالهدتسانهد
واعقلهقيرواناهعيوائقمالجارودبنعبداللهعلرجالفضلأفينهم

دهقرلىوقلهالماربقمنهردثمكابسالىيوصبهبمتوباملهبهصلى

انخروبقوصحنهماناستفأبئومابعيئوجصةاعيئبنهرثمة
عفىابافربقةواراكثرةرآىولماطوابراسكلىالوروبقيربالمنيرابم
ةثاصفقدصنائحهمناكحيمقاتلبنعدوولىءفاواليتهـتبدارث

األسدىرةبناظدوقدالجدكامهاليرةءميكانومائةينانواخدى

متواخرجمهقانلفيعدعلىاقيستميمبنتمامخلدثارفتلانوبد

فانتمراكابمننهبماالغلببنابراهيماظبرالىوباخبماراباسفقالقيروان
ةافرالقومالثتونىالىبديهينيتميمومربانقيروانالىعهبجهرادلمحه
هـلمحهاالعصقراسلمارتهااالىواعاداسإطرامنقاتلبندنقدموا

منيالبانفياالظببنابراهيموداخداواليتهإالدااهلكرمقاتلابن
ارخخةامزدسبالهبجبذالثافيالىيمابراهبفعالصنياليةالىيدالىث

ايئلءواتاذيروانقربجةبااامديةوابىشاراليةريانقامةوماوثمانبن

انريقيةاهلخرجثمومائينننوفستنةالىصلفعنخلقابخعهوتوارخهـ
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اثمرقالىهاقاتلتهازيادهوامهخرماوفرالثيةبدعهةوقامهاطاعتهمعن

ربافياالدرييةاليولةاحنرافربفيةماكهمحتناوزلمعاالمدةهذهوفي
ومتمخهاالباسبنيدعوهانقطعتافربقيةمناألغلببنىثولةوبانقراض

بثدئيئاسرهااليهآلوماكاووقاثالؤيبلىالمضبدولولنذكرربالمض

ايامفيبمرماكانالىتوصحتىيهظهرتدولةاولاالخاالدارسةبدولة
يهجرىومافرانادولةخاورةاكواالباهالهائلةارفاختارالديدي
المستعانتهوبااالهكنحبعلىاالخماربوجمهركقدولةوبين

االقمىالمغربفياالدارسةدولةدبهريم

بنايخلثحسنبنخليبنالحينخرجاديالاباسيةاالخاألفةآلتلما
ذيفيوبويعالمنؤرةةالمدتالىمالسامعلبطالىالحسنبنشاكالحسن

الىالهادوكتباكرمةمكةالىمنهاسارثموماثةوشينتعسنةعدةانق
فاضعدحربهفوالهالبحرةمنحاخاقدمحينالعباصيضليبنسإلنبنحمد

لقتالوخرجاليمومةتنحغرمنيهاوانختملقالهانعابنعد

الطائفجهةالىمكةمناميالثالثةعلىموضعبوجانفريقانافالقىالحسين
وافترقاااهلمنجملتىفيهووقتلجنافىجيشفيالهزيمةفوتعتخراواف

خياافكمنخفافاملالعبداللهبنادريممهمفيكانالباقون
وراكبنحاعمولىوافعئذيمعربريدوعلىالمغربالىنازغابممىوقى
موالراشدوئهالمغرب11البريدشدوحمالهالمحريرتاننمبتثيعوكات
بىاخاقوشئذوبيابعينوكلناتضةزرهونبلنببرلدبفنزل

ادريرعلىالبربريبهارهفاالبربرلقبامناورباميردتاطعدبنعد

االكاقتمذالاالسافيافقالبوججممالناسوخطببامروقامعاوبايعح
استوثقولماغيرناعحالتجدونهعندنااطقمنتجدونهالذيفانغيرناالى

والعرايةابيمنرديةدينلىممرمولفربباكانواالذينالبرابرةالىزخفراالله
الىزكأثمآلوتادشاالومديخةتاصضاوخدخهمءبوصيدعدلموافا
امأرتهعلىواقزهراوياخزربنمحدرهااموامنجعيئوسثاثنةنلدا

ةمدالىرجعمضبرهاثمعلىاصتبكظانمصوبىزناتهرإامنكا
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ببواطلانهمهواهببضدادارشيدلهواهؤجمرهاآلناقطبقوتدؤلد
الىادريىنجاةفيالجلةلءواخالثدسيسةمنموالماضحبنماكان
عنمموقمرتبالمشباباسالنيالغلوخداءاذلكنوفقتهالمنرب

افثاخاليهندشادريسقضللىأطجلشيداليحملاوقديهاتسان
فصدقهمواليهالعباسبنيمنالفوروالخهربهلمخققتلهصلىا3واليغمن

شةبهفقثلهمماقاولهخلواتهبعضفييهالفرصةفىاتثممنهوقربهادريى

بوادياثريرمراشدفوطخالثونربوللىودفنوماةوسبحيننهمى

ادريىرخونمافالمجرهالهابزوابماخاليدراشدنقطعتينبغصفاخظغاملويه

الدعوهاسبابقطعنرجعهلماموخاحنذلكفوخاداجغامباسابنيالي
اشهروخلفضةوخينسسادرالىفظاياهنتحاخربامنياالدر

تراصخةدسوباالتتافراشدموالهاثالمإربافقامبلىكؤةبجارث
يخفافراوهعليدراثوعرضهالبربرخفااواتكزةهجاريوضعتموته

البربرابعضقيهانالىدراثكملهاألحضادريسوحمههبهفغرحواهبا

ادريربمفالةقامثموماةوثمانينكأصنةيقيةه1ءامرااالغلببنيءبىاغرا
ضةوإلىخببايوهانالىابدياسإابنيزيدنخالدابويعدهمن
رسومالنفهموحدثوارباوفامواةعضاحدىابنوهرةوماوثمانينثمان

داوودتالوخاقالعااالساجملاالحنرادريىنصعبصاإتجدنيالمالث

البربرمفافىارجتتالالىاالصضرادريرخخرجتابربريا3القاق
4ءافدإةفىوأشهجاتنذيرالمجبفاخذفاضددخاكرانواصممفألة
انمانقلتذلكجؤبممنيالنظريهاصاجللتفيخهصضردوخالهعلى

اذتإلاطلبواناخامبكااتبحقانكمنهايكرايظصالكايرابظاطلت

قيبصاجقاعامانقالجكفيصهتكومنهااجدهفلالحاقيبهابلنه
الىصرافيزالمتكتيواماقإبئفلذهاببحاقكبذواماقايزإلتجاع

قالثماننالا

ويالضرببالماصانبنيهواوعىءازرضدهايثمابوناليا

عيسىبناضوزرممعبالمالثوكألهاسولمالذلكاهلانتمبلىفقلت
ضيرعددمنهميهاواتجواالندلالعربنجالمنبهيراياوفىخاالزدي
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مدخةواخطكهوقويببمسلطانهدموبطانةةحابلهىانوافاختصهم
سواولدناليواشقلضهحمائبوبنىومماشةوتصيئانينصةسفاس

جعشةامدااغازئاضجثمالمكلهوتوطدرااللهواستقامالثبرفاجاخ
مدهءادونتغزىثمبدعوتهودانوابالدمخفاةومماثةوتعين

منهمالخارجدعةوخواوزناتةالبرابرةصتوانتفسنينالثثفيواقام

االنيبنابرصيمالقوضالمفثواديالىاالقمىوسمنافربيناعلىواسؤإ
مغربهمنومحفاالغلبابنفحاعبالبرالرهادريىاسترابثمبافريمه
ياصقارفتارةباسابنيءاالودانعرااالدارسةمداشةعناالغاإلةلمجزت

ااتالنمفادربىرجعثمريابثانباباالروتارةواهلهالمحرب
حبخوتوفياالجلفادكهاالنداسافىالجرازشوعزمفاسمثهعةءعا

جدنارماجمزاولدآكأساثنىلفونوثالثثمانعننءوماضث

إباصنضمكؤةتهجدرةيابمهفياخوتهفاثركعهدوليوهوعد
يزلولمخرمتممغزةجدتهمالةوكإخهصافيافينالوابقىمخهماجمعجاربين

احدىشةاالولرخفيتهنيانالىاعدلهاايبرهاحنعلىجاريارها

اطاجةبامرفقاهشينآحابنوهوعليالبنهعنهدانبعدومائتينوعشرين
نتفوطاعتهبامرهوقاموامترعرغامآ3ائبالروالربروسائرواوربةربالهمف

منشةعثرالحىومائيئوثلالثينارخخةصرجبفيوتوفىابامصرتايا

تتجواستهرنتودصلطانهدبروابباالامنةحمدبنيحيىالصيهوعدالبهو

االفافنالناصاليماورحلرتساادقوالغاطاماتبنيتواحمرانافيفاش

مافىمنانالقيرمتاصراةاصعاتانقروبينجاخايامهفيوبنىةوالقا

خبافالمعرفاالرجاخمنالخطبةالهتانتقومائتينوبعيناروثهسضة

يحيىتوفيثمرينوبنورعاابيبنالمنحورخطةفيأوحثجادريموالي
فاخرجهامةاابهوثارتعتهكثرسيرتهتءفسايحيىبنيحيىوادهوبوج
اظبروبلغامصفاوساتليليننقوارىاالندليينععمالىلينالقروعدوةمن
البربررباامنالدولةاهلفاستدعاهاريفعاحبممربنشلطممهابنالى

رجياازاقالىعبدهخارعيالمعربلءاعلىواستولىايووإفاسالىءنجا
انقروجينعدوةهعيواتعتمنهااالندلىوهعلىعلىوغلبفاسعلىتز
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ادريىبنقاسمينيحبىفاساحلحضفايفالىمناعمالهالىعليوفز
حمأراكالهانالىبهواستقلاالمروتمارزاقعبوقليئدهافيالخر

بنخيىفياماحسنبعدرباالوقامنومائتوتضيئاثنينسنةسإلانإنا

وخطباالدارسهاعمالجمغفالمتثالىطسثادهـبنممربنادرثس
كؤهموسلطانااميمواعتامادرسبنىاعافىحينالمحربخابرئرالىال

افريقيةحاباالعةعقدانالىذالعلىيزل4وكلحععذاكراآل
عسكرفيفاسالىنرحفاطغربملوكخاربةسرتاهرتصاحبجوسبنلمعالة
نتفناةصععلىوالقراوعهبهادرتسبنوبرزاليهحهتامةاسةميم

وانهاييدتمالضدساطهثمحرهءفاسالىورجعيجيعدالداثره
لهوعقدالمهديتهعبداالىيعهوانغذنغسهوخلفقبلالميديتهلبداياخ

خبمطلىاكناصيافبةااابىبنلموسىوعقدخاصةااءوفاسعلىمعالة
فدسالمغربالىلةمصعادثمائةوثافىفحخةسوفيافرقيةالىورجعالمغرب
وولىيفالىالىبهوغزاممالهفيوامتصعايهفقبضمجيىفيافيةااابابئايى

مط11المافادرلسبنقاصابنتافىعليهفثاراكستافيكانرفاسعلى
بنمولىءالقازحفثمعامكلنعاكهانهاريحانرجواوئالثمائةعرةشة
لىالمعركةوانجلتموسىابخهفيقاتيدةهـثحروبينهانت5احافيةاابي

دانبنحامدبهزآفغدرمخفاسالىناوخاصقيلفانكز

ؤكهاواألبفاسالىمؤىفوصعىأابهعثواعقلهاالوربيالبربري

منوتدلىمجراظنصنرخالحنكأاطنعهنداصاطرباحانص
ابيابنونهدبافريقيةالمهديةالىدانبنحامدوفزومماتفسقطرالسو

خواوااريفافىفاسفياالدارسةمنبقيمندواالمغربجمعالعاية

واختعلعلييمورهالمذكورالحناخيالقاسمبنعدبنابرحمكبرمالى
ابيبنموسىواميرمةافيبينواالماثمالنررةالمعروتالحصنلهم

لهمرسوخلباالندلاباصىالنالمرواافىافيةاخابيابنفالايخةا

تحتجيثألهالزوافي3اليماظبررفعابيتاخبجةطوقهـاممالهئىخابرلى
نعرلهفيايكوانباريفاالدارسةالىيهبوأاأليسوروالميادة

ربالمتواليةلهبمويتركميسوريرجعالعايخةابىبنصىمومنفرحمأاذاحتى
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لخقواملويةالىانحازثمجانبةاحافاابيابنخاربةفياالدارسةمننف

مبالالىادرسلوورجعخةوعثرينثمايةالمغربمالثانبعدعتلرهول

ادريىبنالقايمبنحمدبن3القاوتولىالتبحهةوتممكفاساما
بناحمدولدنهموتولىلمألثمائةوثالبينخسسمةتوفىثمخونصعالماقب

االندلىودضلالثيعةدعئنقعلانربنيالىيميلفقيئآعالمانواقاسما
بننااضوخالغهثمائةوشاواربعينثثاخةاالثفماتالجهادبفحد

جوهربئرجعولماةافيالحنفباخالمغربياكجومردخولالىكنون
الحسنعلىاخعاقاوضماؤرماوقويةاكقاشدبربمنايام11لمحروايخينورجع
االدارريمواجمازوايفالىبالدشلىالمروايونظبثميذاماتحى

امبديااصزيزامثوريةهناالالىاجازوثماالندأسالىليإاثرخينالم
عليهفناجهمبالمضربماحثمدطاببهونبنيتاضارنوانريقيةمحرحبط

انبعداخرباتاالدارسةدولةانقراضنح3وقاغرعاابيبنالمنصور

فيوبقيتالمروايينفيوخطبماوزناتةيغرنبنوبمنتمصةماتينحوهماص
تعالمعتهءاجقاواابئالمرابحعليغاجهمانالىارخمضبااأيديم

تونىءااعساالغلببنيذكربم

تولىحينالزاياصثاالبيندخمقلى1ناالغلباوالدنوم

صثءاالابنرجعولماابالىلىشفوالهومائةثنواربهارخخةوتونسمحرعل
افقدتونىلىأواياطبناالكلبرراكخرابوةاظلينلجعثبغدادالى

فياالغبوفلربرإامنجموعفيإيخرفيارةءابوعيهخرجتممانأقيراومحن

جاكنحاالغلببنالبراحمباراليةعدتثالىمارونايااموفيحروبه
ابنلذفثواشمارقتلهحتىابرحيمهعيفاحتالإبافيادريىنةبميخفى
بقولهالخط

المهابنيمنالربعدباالغالبآللالمماثوكأبوا

امشايماالمإاتالمماموهوإابرامماالقوامفاؤهـ

2رصسافييدإطاأءبربواهسنجرااظصرفيا



مصي3ءم

الجررواصنعيلالباسابخهبعدهفولهاتوفيانافىاراليةفيابراهيمودام
قوجهواحالهعلىواخشيقبانموعظالىالماطينمنجماتفانتدبرعةفي
وتغيرجمالهرنهاصيانبعدمعدوآاياملخسةئاتفهجممبانتهاالى
فيوفئجمإللماميرانصمةثءإتيارالمثتهازإدةاضفوفيا4و

نهمفتهدومائتينوعثريئآدرسنةوماتالمديمنوابراميملمحأمونامارته
حمدبنالعباسايوبعدهفولىماتانالىايخرفيسيرتهساعقالاخي

حسننصالباسيناحمدهايخابنوفاتهخدووليجاهلذنحاالغلبابن

شةوتنييابهاوالماجلتونىفيالماجلىبنىواالعتاتالظلمغئااالخالق
كاناالفيبنحمدإثتهازيادابوعداضءفواومائتينينواربهتع
احمدإتحمدايخهابنوليثماضهرخةواليتهنتصماليرةحنآلعاة
اينحث4ءواتاالجودفيغايةنجمجدهاعهاتاخرايقابابيالماقبعدابن

ابرايمحاقاابواخيربعدهوولىومائتينوستيناحدىضةنهلىاثماجمهايغرب

السيرةحسنراءاتدانيوكانكادالىرانضنقلالذيومراحمدابن

جابهواصحابهوقلالقلفيرفواحالهفخرداويصخلطهعيغلبثم

وثمانينتعتماتالنكاظهرثمبناتهوقتليديهبينصبرااخوتهمنوثماية

أوتنكالمظافردبايتهخممافىعهدعلىتهعبداالعباسابوانهبعمهوولىوماصين
شاركمنبقلوبادرجمنهفيوكانته01زياثةافيتدبيروقلالكوتوإس

جيرشهولقيتعدبنياصظهرالثهزياثةاياموفيذلكمناشبريارواشدمهفي
إلالداونركأثمرقففرالىقائمةلمئتمنمالثيعةجوش

باالندلىاالدارسةدوالبمركم

غمارةدافىإفيالبربرعلىرئاسةادريىولدنممروبنيعدلبنيكان

مامحمدفيالمهديلىبالمتعينالماقباررعبنسيمانقامفالاريفمن
اتهبيدابنعليبناحمدبنمونبنحمودبنفيءدنوزناتةالبرجنودفي

المتعينانكاروزناتةالبربراسواثتدجملتهمفيانقاسمواخيادريىبنممر
افقصاممناتمسهمعلىااامكىقرطبةفيالميديوحاصروااالندلىاملعلى

رواسمؤيدالمظ4اجهايدتجلىغوارهثامبنالمحديفقنداعلبمالبربر
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لمتلصولهلمأحكللمطاالصوتمحلرإإدصلهحأواربيشامابحساا 4داح4غعياادادءالياشهـلواافضقءأبهلمامررلى
قامرءااللىالجربراظوصة

اوصالالبربرناىثنلهمبحوالنضهمودعراانصاممواخوودبن

فوليواربىإةنآلمتاطامفيصقالبتهقتلهثمبالمأمونوناقبثنعادولة
بقولهخظومةفيصاطابنشبئذالثوالىقاسمااضهنهبم

انصوالدمرنجههرخاثاإلاالىييانتم
باطفاءلهتهاضوةاللسناملومنعراكدن
خهقدتلهاخزلجبوضهصنافد9ابنوهو

أافماروناعتوفىمنوقلممثأبما2عيهصال
لببحيشآبيدهألبوثنىاالبنلف

المشفيبرالدفىصواذمتواؤشقاتاالعسشخووا
الرهلىاتاساابوغابربرهفياعحاالواغلخل
حمامهنالعرفخرعوهكلالمافيفيالالواكأ

3اراااحفيفونحتخنادقاسمرهارءباالوقام

سخةكأليبنسهاتأبنازء3انصاانةلسنضينسارجلتم
قىنةصنرجمالبةقرطالمطففزاسهعفدوولىانواحيتإالىاميراانصم

ابنقالهوياخلمةثاةالىكتالمأوفرصلىخباقوثةوارسةكأ
لقةلىاثكأوطكرهإثؤاشةفيءقرالىربمابريراهضتجاتقواعباد
لياارايزلولمتجة7لادرتس5اتاوةءاضراايرةشابليابوبت
عبادابناخلةةبىابربريإبرزالياتهاعبلىبندقتلهان11يخلونهوساطيخؤ

هتواتهصانتموبايرهنجةنليشبنادربسأهاأقةاهلدعىات
كيىبنحنيهاتالبندهإوئمهوأربثينوىاخةسوماتدولته

ادريمىيهالتوبوخآئيالوثمانةاصمماتنمصمرالىولقبلياتا
ادريربنبندممهنابدعوهاصهءالسودانثارنمامالياقبويجيابن
انالىدلىاءوانواةغرنا4كأواطاأقةجمعءفيواقامالمهـديوتاقبضلي

ثارلمااجماافرحمنرةبضنهجحخ9ضلياطورجمواربعينارخخةمات



ل63

عليبنامريرابناالمغرعدوبوجواربعينسغشةماتثمالؤدانعيله
الىمهاالمشيعدوسارمالقةعلىثغلبباديىعيهتامثمعلىاوتلقب
وخينتعخةهروباياءورامنكعهليةملاهلاصدعاثصىإوتجاالمرية
طأفاملوكاقتروثماالدارتمناالندلىفيمالثمناخروئةاربه
والبفامهإرباعلىنحلجهمبعدالمرابطونعابمبشانالياالندلىجزبر

كانخمةاباليناندلقاالفرنجخميهاالندليالقطرهذاان3واوحدهته

مناصينقدتمدكلاخرطانءلقةالجا3وكضمالمنربافرنجةمنامميكنه
الخيلابراميمدلهوذلكالريايينءموحوفةحروببعدمااالقبلتالب
اتعلىالسلممعغمعقدياثمرومةوحاصروانذجن11اوحارباالألمعبه

ظيعةالهاالئممنالفوطوهؤالوماممىهااليهافاروااالندلىالىالفوطنصرت
باثمرقخهابركانواالتياالرضىافىنجةصبينباالقديمارمنفييعرفوننواصم

منورائهممناعللوانيةصراكبالملةنانواليواروماخذولماونانوايرالفرفيمابين
3وطيطليطلةوطالتملوكدارنتصبهافدانوأافوطواالفرنجةمامنالمفرب
ىيرةءبالبالبرابرةملكنوهملماعىوهوتررثيسهدالهلذلك
ةانريقعلىعاملذاكاذالمرباميرنكيرإثىومعوملتهمبطاعتهمتيدبايان
كالفاالسالهمةبطابيانوأشنالمكعدبناويداظينةتيمن

والييؤصذوهراللتيزيادبنبطارقفلعقاخرطامالمثترتكعلىتخغباجمان
تبثالثماثةنكربنموصىاميرباذنالبهرواجازالفرصةطارقفانتهزلمجة

جلجمهموقىلنغهعلىاحدماينععوصيرماجمربرامعهمواحثدايعرب

تخةنءزلوكيامالكبنطرإتعلىواآلخرطارفجبلفالةخ
العظيمةوحاتالةوللعهوبهفيتإتطر

الفاطيرتوالعبيدييندولةبمربم

ألمحدياللهعبيداهـواحبيببنخصدكانياالماميةالمعروفيئاليةمنواصاثم

وكانفاالمجؤحمعىارفىمنيةباللميهومنازلهاالماماسماعلولدمنهومخم
نجعثلزيارتهيمنامنابدنيفيافيالفشلبنخمدخاباويارةتهدوتكميه

ودواالدصةوالخهرواروافسابالعندعرنهالقامةاطرضببنالحئبنرصتممعه



ك33

وابدوالندوالمجرينايلمةفيالدعغونرقاينفيعلىالداعيةالنضلبنعد
مفويلءصنااملمنافيبالمجبالمعروفتهابوعبداكانربوالمتوممر

وكانيهواتفلايهافسارالمهديالىسانيدعووانهحوضىابنبقدومحمعكوفة
عداقهابيراكلمفلالبربرمنيهامةتهمايواجالمحربالىدعاارصلحوضبابن
جنفرآمجماخاقدمعامنهمبجاعةواجنحمكةتهعداابوءجاثمالهمارءودها
منعيهبرالبرواتالنوماثتثمانينضةافريقيمامنبالدمالىفسارمعهممطالوبهالى

الىمفىثممنروفاضافريقيةءااصاالغلببنيالىاالصوبلغشانهوعظمجههص
تعدانالىمملكهمعلىاالغلببنييطاولواصراالوصالمنربقائلواتنهتامرت
افريقيةعليهكافةواتضتاصففعفلذاتفينهكأكاتايهقانلاللهزيادة

وانالقيرالىذهبومنهادكاىتهعداابوواحنلقكورهالبربىونهباثمرقفهرسالى

جماعةبعثالنقصاننياالفيبنيواصيادةالزفياصعداللهايوىراولماافدخا
البيةفيوهوايهنوصلواالجيبعدوالدهموتبعدديالمتهعبيداالىكنابهمن

مانجؤادياتهنجرعيداوتماعاتظارنياالسوانعلجهماللهنجاغواخبرو

طقغرافالهاليففز4فطإالمباسيثهبااكتنيبالخليفةالخبرواتصاومصروالراق
اصاوانهحوشبابنربهنالفضابنعدجمهااحدثمانجاتوخاصتهابنهوولصر

طريقالىعدلثمقسنطجةوعلالتجاروسارحىزئفيصهحنمصرمنلخرجالمحيرة

فرخاثالىخبهفيوبتهبجهثممدراركرمهبنيعاوبجالصاالىحراا
فانخقضلقالهابعاخىجمألصااقىحتيميرعلىواتهرميماافرصامنثهعبداابو

المحديىتجد11خهاوذهياثيالىإلدااهلخرجأداومنوخاصتهووفرمعكر

بعثويالعيمانزلهمحتىيديهبينقاثلاصاروخومثىثديللهباخوفاخرجهماوابخه
وتعيصبعشةدةبربماونزلىانريقيةالىاارطثموقلىهفادكيحاليطلبفي

رجالجؤاالممالوقمهاعصواستقامالعامةاليعةالمديبوجوالقيرواناهلخفر
اثارذلكوالىباعصذواباالموألوجمبىالدواوثودؤنلءاالموافطعكثامة

بقولهالخطيباث

واعتامهنهعفيهمفاختاركتامهفيفياثيوظهر
جهثاررىمالثووعدمبهومذراثفيوغرلم

ارعيالمناللهعيدالىقكميبعضالدوصير



كي8م

ابيكهامأىبالمهديلقبالذيوس

الجراظلىمحاالةمإشصعناحباسااباواخاثهاعداباالهديواخر
دجمراهرمذاسليلهموقارايهاسالواخوتهاعبابويرواسخها
قلطفديالمالىراظونمىقدعلىواتنقمايهامةفاصرابتيهادعوناالذي

بفعروبةاعسثم33يهوفرقدإلمالىضاتطرووولىترمفي
نقالالقصبابعشتهعداايىعلىمحملوايخهتهعبداايىبقنللومف

ايخهوعلىعليهاجهزثمبقتإاثرناابطاعضهتناهـاالذيفقالنحلالله
بهاوزالركادالياسواننقلالميدبئفبنىيدالجروخاالعباسايى

مائةافيةمياياجاراصاحابارارءبنىومالماالغلببنيمالث
وشونمائةواتامهمتاهرتاصحمابتمربنيمالثوزالخةوثالثون

ةوعرينالرجبالمبهديةثمائةوئافىوعريئائتيئخةسالمحديتوفيثمصة
دعىنالقاضقبوارشةالويقالحد3اقااابواتدولىوالتهمن

وتوفيامارتمدةكروولافىتمتالزلولماالعوريزيدابوعليهصفرختها
اربروءتا4ةوليءاابرلدهدءانبدةسفيراىاقائم

يزيدابهوعيهطلىانراتحاغاايهوتإصورابمتممائةوؤادوثاألثين
البةطاظوال3تاغيروالباخليغةيستمنلمسةحارصمننهبموهو

ئةباوثنوثكستنةكأدهوزايزيدإواتاتالىاجنودا

احدختوفيثمدإبوااثاإابحوشباظادفةوبوخابيهـوتكرائهء

لديئخزإولقبمعد4اتالىدوعنتهخانفينخلىتاإلثمائةووأربعين
كافورموتبعدحرمالااختااللابفولمامكهلموعراقامفاتها

يةاالكراانهربترالعرببرابراجوشفيجوحرااالىجيزاالخيدي

ةبافىووخميزثمانخةساترمصهءججؤصودخلىوصولهقبلى

جمؤصاحلاكتهاعبحمدابوامزاباسمابوةفيايينءالنارعوهقروي
وأصات2اابناخجوحردصاتاالودجمادىوفيوادبفيكأاتالجاخ
ارحيمارحمنتهاطمةالطافىفيروجغاالذانفيحملارخضلىيربزباس

وءالئهاتهـوفسميخغثمنالرفدةعىةقيانرالىواالمواللداياأبعثو

بعرثجومسقراولماطتجيخهنوربةاالثلةدوانقرفى
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دمقالىنجازافىجةبفجنرخافاهالىجيثأوسيراقامرةابخا
يومفيمألخطبةواقاميعفىعنصووابعذنىضديدقالبعدواقتحها

لىالثافىتوالتولماثمائةوثوخمينتعصنة3اضرفييالفاللعزةالجه

خوقالمفربتمجدوبدابمصرالىالمسيرعلىعرمواالممصربغتحالمز
لهواقىوالمنربافرتقيةعلىواحخلفهزيركطبفبلكيفاستدممتمضواغله

رههالىوعاكرباهلهرطثمالفتوحاباكنايوسفماوالقيروات
يرثخامسافدخااممرافىمعهوساروافاكرمهمباالمحندريةاجمانهافتاقئه
بعدبشيهمنءإظلفاومنزلمزلهكانتوثالالثمائةوستيناثينسنةرمفان

ءعثورايوموفاتهنتختهاعبدمحمدابياضداابموتدولتهمانقراضىالى

موتبعدظدهاالدينحصايوزارتوئةوخسيضينوسجسنة

موتتيت5القمرعلطوحممرفيالدينصاجمحنخكنشيركوهممه
باميالباسلبئوخطبخعاتجهقاحالمرضشدجؤوهوبايامالعاضد

إتواصرضيعثالذيوهواالمصاحبزجملبنودثهدالالديننور

مالثايامكانتالعاضدتخدعابامصرافىفالدلمدحصايخه

وعدةوافريقةبالمضبونهصواتتينبمحبرسنينوكالنماثينمينالفا
ثهاعببنمحمداصاضداوآخرمالمهدياللهعيدلهماعراربعة3خلغاص

مصرمالثاننقلوافريقيةالمغرومنمصرمنرباادولةانقرضتدولتهمبانقراضىو

مااثواتقلالعليةالدولةالىثماطرممةالىثمتهواهلالدتافىحيومفالى

إفطيدصنتارةجلبعدوحاللفةحاابعدطانفةيتداودونهالبربرالىربوالمغانريقية

فقامتالنفسهمبالدعوةاضقلىاثمادريىلبيواخرىاباسالبنيوتارباالتدلىامه
المزمخلفهاالصنهاحينادبنزيريبنبافيالقوحابوواولهمبافرييةصنهاجمةلةد

خلفاوارثزوانيافريقيمااماراكرتمصرالىميرعدوالمنربافريقيةعلى

ونحثائةوارنبنثاإثتصالمهداالفرنجءالباانفرضتانادالتعئ

إزيزابنيحيىجهاصافاجاريةبجطالىقأفرتءااصخراتميمبنيجيبنالحنوفز
الىوجالورقىلهفاكرميحيىافيالعزيزبنبععلىنزلبالجزافىلحقثمحمادبنىمن
واالندلالفربالى3إغابعدوخممائةواربعينجالجزافىدونالموخان

يخخزويهافريقيةالىومحبهبهوطقجمرالموحديناميرمنالمعهعدالىالحنلخرخ



ءر

اقطاعألهوعينإلحنواصكهااوخسينىخشةغهافافالمهديةفنازلوالثايةاالولىا
باهلهتحلفاالمحمنعدايهعدوالتهنيمنالموعبدبنيوسفاصتدعاثمخارجهاني

وحدتعالىدتهوالبقابماسآئاتكقمرقاصذا

المرابطندولةجمم

وراالقفراضوطماوقدالماصعونلهممالوجمةصنهامنالثايةالطبقهمنوم
الملوكغبةعنعدوالبنفرادالفىاثارآاولهايعرفالدهورنذبالجبريةراوافالرمال

اخهمكانوارجنالمو6مناحدغيردبهرتجاثاكموخددتبمثرواداتالصاإلفيوتاسلوا
بينماهمحومعبلةشوولمطةومسوقةلةودبمكونةمنهقببلةسبعيناالصادمالول
اتخذوابصةاطريصالىبرقهوحاراباسجنوبمنغدامىافىبالمنربالمحيطالبر

لهبمعدؤلىينغاشخرجهانةفيمنئغةطانذلكفيوادوخهازايآلشعاراالمثام
انهاثمايخغققفالءوالنساوالصياناثمايخاالجمهاوأيمنصمبيالىاصدؤالخالغهم
ولجبستيعرفيتالتىيجقهومنةوالرجاليابنيلانءالشااهرواالعدو

راىالعدواشرففالإجوتباالنلاشدارثتءاماواالنيخاكولقدمالسافىح

التوالىاثيثاقالعنهشيقاتلونحرمهمعدءالحمهفقالكاعظجمعا

بمحجؤنجبحريمصمعنخارجأقاتاخامطقونافانونمضيانعمنسوف
كروافايمالناوييئيكهماحدوفبارجالاتجلاذالمرايرمنالمبم
سنةاثماماجعلىارقتإثؤنهراااقتألممنوكاندواامنالقل

فييمتلوممالمالزمونهت

مفهمحنهاجةأصوااوانءفاطفيماليادركلهمبمقي
زافتعيمنيااطغلبفضيلآلادراكحووالما
تفىحقالمجاالتثالمقرينزاراولمالمجوصجةدينعلىوكانوا

إاثفينخممالثولهبمامتونةايممارئاسةتحثةاالالمائةنياساإمهـبم
بهفداناالسادملوموحمالموداناممنيراخهماوجاهدوحارىا

الىمجموعةدتمشزلوأالجزيةاعطىريةالمعلى3مخبقيومناير
بطنصرثاسةوصارتمهـافتفرقباخانبنتميممانههاجةقتلان
اراففتولماورتاحقكأنيونةلمرئاسةنتفوصصغتبيفيممخ

فيفاقوائةواربهيناربصةاطجالىجماعةفيخرتابرإميمبنكيىاك



ء

ككممنمعهميرسلانمنهفطاجواالجا5الثاقهـبعمرابااالمامفهممنمر
ثرباالماتولماالجزولييسبنتهاعبداالقيهمفبعثدينهماص

معكوتفعنهمفاعرضيىبنتهاعبدمحنفياالتوجموارم15زفأ
جزيرةفياالسعنذواواتفىنرنة5رولىممربنجمايووبراتربنبحبى
معهولماكلاالصالمالىبلقإهفيكانهنجيموطقافيابحربمايجعل

نجلبولناياءاواباطقانيامعيانينقدتهعبدالهمقالرجملالف
ورجمراانابواحق3عبغاشعمنوقاتلواالجزيرهمنوجواقلةمنافا

الىالهخراويةارممالتأواممربنبمعايواعصالمرابطيناموصاطقالى

نانالمباخهمثمورجمواياكا11لمفأدؤاساجدودرعةدبللى
صينوارسخة3أالبنفرجوافراوهنءجالراهاوانودمنبنيىالممن

وعاحبفراوةايرالىإ3ضفدرعالمىوممدواالنرساننبهيرعددفيئةواريه

الفيادخلروصحنىءقمءاويرماآطوةاوخروشبرتهـ3اةعدروجال
3رؤحاغبعفىعليئحملواءااحوالمادالحاصدوبىمضراوةميتبكاننلراوق

واتدووئةارتوبعجبئارونإنةءممربنكيىماتغماصموالىرجعو

وجهاصبعضفييربنتهعبدااننقيماتوسعسدضزىممربنبمرابو
ينوماءبراةتج3إفتأسلىاحتىادمجزفيابوبمرتمروااةبركوخ
اصعميانبعدقومهإارأخارتحلومةاافؤاقلخثىتاظا3نصمهة

اكمتوارفااثدخكانورخثألتاثبنيوسفعيهابنافربأخد
نه01ثبوسفبلواةدافىإن4رصيئتنحوعلىفىفاسالودانجهادفي

اقتفتثمةءواربتوصارخسرممشىةررطواضربالاراقحافدوخ
عخوةكهافاةفاسونازلنوسصنختاشهااييضفنزناتةوهإئلفاسهعي

ذةتبالدغوـوتازارةءنتووخصإغفاةيةلوافىخهاوارتحلغواصصاث

نآداةررتوازحطاددنرافازغتارتالىضشبعينوسثيشخةوني
تاءرواتبهاطتواتقطسبنباس1يراووآخراوةنبهكاننمواتلم
الىواؤتحىوكيرولمديهانهميماوتنوهرانقيازثمبالبربريةفلمةاسموحو

بمهنحلواساصومحعمبئوإربينوضصةشمرالىرجعثمالجزائر
ثاواالوكواصةزظاهاامنفةءاالنداساهل4تحعينالماميروتاتب



ثهـ3

المثهروااإعليهكرادإجالمحاامحربمإلمجتزلمهساإللخمرحملروإيخرلالقآلمزءأتئه الجاللعهمالثوبمهواربعابحينودخه

عادابنفلفيهثانينعتصنهاجازئانةكقرالىرجعموممانيناحدى
مألثايهفزحفتسحينضةثالثةواجازركقالىورجعبهمفبماشبجهشه
نترجمكيىاالمابنهابنواجازشمرالىرجعثمجوثفاحزتالجاللقة

المرابدتجميوشيهاعتوانوارجمائةوتعيئثالثشةفيبنبمرابى

علىهلىواسالطهائفملوكيناالندلىعامةواخذبهمققرسباالندلى

يخاصابباالفرنجخامودابنبهاصمايدنيسرقسطةاالمنهاببىوأامدوتينا

وخاطهاالفاليممنلديهمالىتالقيدءوجابجفدادفةياامباميالمتعرا
ميئوذبعنةبعةاجازراثمبالثريخةوالألصكامرلاعلىيحفهاخزاليااالمام

الخامةالمائةراسعدماتانالىاالنرنجإإلدفيواتهضوتوالتواربىاشة

اجازثملحآوقتآليمثخنقاالندلىالىازواعليافيبطباالسفقام

اعيانلىاالندلىثرقيوقمشانهفعظملمةطليونازلئةغوخثشةةثاي
الىورجعونهمائةوشرينستصةةغريضلىكيئناثالبةوعقدالمرابطين

وثالثيئبعخةماتثمالموحدينورظكاتدولةمنةعثرةوالرجهركق
فالضالنالمرابطاعياخذثمامرالموحدينعظميزحيئتاثابنهباالمروقامئةوخط
الضبجبالالىرىاكغرواتهالموخديئجموعفيفطبنالمؤمنبدوغزى
جنانيفئفرجالجهالتالىالبعوثوبعثلمقاببهالمرابطينبعاكرتاشفيننحرج

الىيمابراهعهدهووليابهوبعثوهرانالىلمةارفابئعليهقاخالىالتو
ناضصينوضايقهاالموحدبنحقجنيوهرانالىالمؤمنعدوزحفهرممق

صنةفاتشعابهبعضىفيفربهفزدىعلهاالمطلبلاالىخرجداخالهاني

اخاقممهفبوخوتلتاثفينبنابراهيمالبنهبوخثمونحفائةينواربعاحدى
االتعىاخربابالدجمخمبهواوقداليالموحدونزحفثميوسفبنعليابن

انقعبماالىوخاصتهامحاقوفرالموحدونففتلهمصاقاعكراليهمنخرجواالومط
الموحدونفقتلهالمألمنعبديديبينالماقفاضردينالموحمء3لىلىاشثم

االقعىربا1مبههاانبعدالمرابمايندولةوانقرضتمركقودخلراخاصنهوقداا



ك3أل

نراحصبرالفطمنازيدلمصبوصثمانيناالندلىووعلىطواالو
الثريةافيخاماوالخراخاداليهأاممالمفيمجروالمرصانةديانةاهل

اظالبابنقالالمالهرة

نهميىعزيزةادولتلمتوتنجربالمعتقد

انمرمقدرففلهاحتىأيدركرمكفافاديئاتجمع
تءخالقؤثامنرتاوتءالطوابهاطرفاذكت

قدير9ضيصعلىوهوويمتيحيىلهشريكالوحدتهوالمالث

كهالتالموحدتدولةيهرك

واختلفبالمهديالهيرتومرتتهعدابنحمدالدولةهذهباصالقائمكان

مطروحابنوابمركهتهارضىالبطالحنالىيقىانهفقلفيهالنسايون
ارتحلالبربرمندةإالمنرسانحرغةنحرانماوقالتاريخهفيذلك

فامتفادءالعالاصثمنجماعلىوامالطلبقالمضالىاظمائةاولفي
رباالىواخذةوخطعثرةضمةرباالىراجعاانطاقثمياسطءلمأ

مرياالمذهبسنصالحرراتاواتجنابالصلواتاقاتمموالىسانىلط
ببئتاتالمنرباكلعلىواجمعواالحادثثاآلياتمنالمقضابهلتآوثفي

ماالماةبعحيقولوكاتيذالثوكغراعكابهالمفاقرارباالف
احيبضهاقاماياموفيةاآلتادثاطالىجريئوإةبااالاقضايااينلى

االفعىالمغربالىدشفاالقرارياكوفتالموعبدبهاتصلبجاية

ودخلىالمشكلعنوالنهيمروتبااالمسنزممهفيعاجههرماعلىوافي
فبنعلييرالهييناميرهءنحاره15راثضولمااتباعهبمثرترممق

شمرتفاخرجه3ليةةيديهيينالفقماوناةارنجلسهالىتاشفينابن

خلقكجرعيهوابهتعالبادهآاربابئوهرغةعلىلقىومدالمطبهبالئيق
يداليسيعتهالىدعامثممرياالصمذمبعلىبالضهمدتواكملمميهلحعل

فارصلىجيوضهكثرتثمذلكعدنجابخوهالمخحارالمهديوانهنالمرابطوفتال
ووفدتاتباعهنفوسوفوبتفيزمهماقشالهجفآيوصفبنفيالمسيينرام
عاكرالهددتوشامروعظميبايعونهالبربرنوكيرلمالممامدتجائلهاي



س

دازافيهوبىإهبوواماللداصالىارتحلثمففضهمراتالمرابطين
الىرايةلهتهزمفلميعلرامريزلوأالموحدينابهاصعلمةوومدآ

وعدالمولمحناوالرتسياحبيهبظرجيثئانجيزونهمائةوعثرينارجصنة
الهمخرجتمثاعرينفيهايفااميرنجصرواهرثشالىوصيرم
المهدىباخولماالجلالىلمةصالمؤمنعدواخهزمارالريينقتلواقتلرا

موانهوعرفهمعبدالمؤمنباتباعاخابهىاومريضآوكانعاكرهزيمةجمرت
مدهداخلنيبهاصطدقهتونيولماالمألهنعنامبرلوإالداصالذي

واواقاابهةتنريقتخوفاالمؤننجدءافىفةباظاوعهدتهاوا
اكتجياخهرئىالجتاتيخصابوالتيئقدمثمتيئثاثاالموربإلبرون

دوامفمابببتهواعلنعايقذمكاالمامكاكانمكنقدلهوقالالمؤفنعبد
افيوهلملببالمومنعدفاقامكهاعلىلالتباوحملوانهالتهاالمام

رعةولةادةافىترجراجملااتادادساالستنيذويأاماوبا
نوأفىارجشةونيالمرابطينعلىرباوساشرالبرواننقضصيايمافاسنعلى

واخلواالقعىاالوسطالمغربىيئعلىاسولىىحتضملقالىيرجعوأغزى

لرطبةءلاضرلىواربعيفيختنةوجؤواربعيناحدىسنةهـجمبى
إصرهاوفتحافربقةقعواربعينكأخةوفياالندلىمنوخانوقزوت

سنةونيخرناطةفتحنهسينضةونياالندصمنوياتابرةؤوالمريةمدية

فيانث5المحديةونازلمهاافرارجمغواجلىافريقيةالميرجعوخيتارج

ماوبرقةصرتالىجيوةووعلتوخمينضسضةمخهافاضبهماالنئنجيد

صالالىركعقمنخرجخسينصغصنةوفيالمنربالىرجعتمطرأباسوراه
خةثينوثالثالثآدتهنتصعوماتبهافرفىاالندلىالىالجوازدآقا

االضحريمذهبشلىفةالمربءاملىبمحالذييوماوهوعروثاإلثةاضهروخة

الخطبابنفالالنروعفيماللثاالماممهبوعلىاالعولني

وامهفيإااتالثمجتفاحالداهيههرالمهدىعو

جنهفريداطزمنيكانلننهسهسانفيهايالإ

3وكرمراةلالكلمجاسةءوعند
الباسرثدادلدولةيماالسبدواتووافتت



ه

راالصلهواصتقامتينالمؤمباميروفيفبوجيوت5رلدرفةباظاوصىو
كزواتعدةفيهالهكانتراتاالندلىالىواجازدينهومانةتدييرطن

اجازئةوضيثمانيئصةوحمزئاونيلمحمازاوافتغاالفرنجعلىحميهافياضظهر
فيهافعافتهاضيليةالىوسارالفخببلفاحتلاالخيزأجازتهاالندلالى

فوجدوالحمنمنالنعارىوخرجغاصرهاضنرينالىووصلاالندلىحثودا

يعقوبانهلحملهسهماصابهتمحفرومنهرفابلىعليهمحملىاابةكبرني

وبوجخةوعشريناتتيئمدتنثحمالطريقنيفاتاشلجايةالىتا
الجهادرايةياقامماالحثروباراقىالىاجازثميالمنصوروتلقبيعقوبولده

جؤوالمدارسالماجدويىءالهلماضلطبالمرتباتواحنددلىوالافنوروحمن

باالفرنجواوغاناتمارصتعدةبهاواثأواالندلىوافريقيةامنرباياالتجمج
ملوكابئكانفقدوبالجألبطإوساحيفياالركوتمنهاوقعكعد

نهسصتونيوامنرخايامايامهنتصحةلالمءواصيتآمدلمواالموحدين
يالبقاعوماتوصاحوفىانهقالمنكذبوقدكقصيخثيبدارودفنوتعيئ

باصتريةاكلينوقدلالجراسنيبقريةودفناشامادمقاعمالمنامزيزا

زيارتهمصدوتكرجماجهماوافبذلكبعتقدونداااتالثاهاليكثرو
بعدوولىعرضهراواحدسنةعثرةارجدتهنت5الثامعلىورمكدص

المحوفيغانيةابناصقوىايامهوفيتهالديئباالصرونلفعهدولمبعدابنه

باالحرخبرفاتلاصباصيافليفةوخطبلهاءاجمغعلىوتناافريقيةفي
شةالىبانريقيةواقامغايةابنشكللقتتوصمائةاحرىخةممقصمنفنهض

عسكعق11ورجععيالمتاقيحغصابيالثيابنحمدابافأستابوسماةثثافى
لىافالدبرنتاالتياثمهورهالعقابوقتنتفاالندلالىاجازثم

وتلقبيوصفرلدوبوجوصتمائةعرضةوماتاكشعصالىرجعثمالمسيين
ولةعلىارمنلايامهوني4خرءاوزيرايهجاخابنعليهقغلببالمتنعر
ابقروابانيمولعانمرانصعريئبنيامصوظهراالموروانثالتالموحدين

بقرضهابقزفطعنتهالبقربينثصيجعلبانهالىوسمائةثعرصةفيخرج

ثلتحثماليهؤخةصفيخهكرعناراحدعبدايهموبويمئات
ثعزبربرالونهبوقتلخلثمدلاطباوتلقبتهعدايهاتابنوبوئجراثلححة



ء6م

يومئذوهوبالمامونوتلقبيعقيببنادريىاليخهبوجثمحريمهواسنباحو
يعمابهىفيبايعوهنالموحدالناعركنبنكيىفزاحمهاضبييةعلىوالي
رآئىالىالمامينواجازيالجلظعقبحيىعلىامممةاختلغتثمالعادلقل

فيءوالداالعقاثدووضععةالصنيالمهديامامهمكلافكيراشاعثماخافد
منالمهدياسماسقاطالدولةاصولالدعوةرسموتغيرالبربربالنالصال
يقهفبهئعاالموحدينمنذلكفيخالفهمنوقلىلتواعالنوالكةاظطبة

الماموتاياموفيرباالموتاقبفيجرياابواالميرطبدواصطبتراوقأ
علىانحقضثمبقتلهموامرالموحدينمانرواخرخاالندلعلىهردابناصتولى
بالمرصادالناصربنيحيىكاقالهنخرجببتهلنفسهودعامهىابواضيالمامون

يريدسبتعنالمامونواقلعافيوعاثاصرباوشصبهفافهارايهىإفىنخالفه
وفيبارشيهقبواراحدجمدهولوبوجتيئ6إنطريقفيتنهراثق

الناصروجموعهبئإمجىواوقعالجلالىرابهىمنخروثالبناحدىسنة
متكثيرلهواشامنحخرتالمراجطارضبوانكصجمالساتيجىوطق

خذوهعيالىعاياقلربفسذتوبذالثفقتهمفجبىانإلاساثمفامنهمالميحدين
جالالىشدالىخرجلمربهاوزحءحراإامنوسواحفيحيىبضاعةممؤم

ضةوفيراكشالىوجموعهصكيودخلىههانرجالاليمخهاوسارمدالمص
فاتهزتعكلهمجهيحيىاليهذرزاصثصالىجلماطمنارشدخروثالثيئثالث
وطقيحةفبهثواىيحعلىاظلطواتقضرابهالىارشدودخليحيىجموع

ثشونافىخمىةوفىدهشكدرواثمدـارفاتازاا101ير جاطابوجمابعرب

الهوصلتثيناوثستشةوفيمودابنبيةوبمواالىشدجليةاثاهلباج
الفخةاضدتونالالثينبمسسةفيهردابنحلىباالندلىاالثراالحمرابناية

تمهراتثثفهزمههارضداليموزحفباثلىفيينهـبنووانتئربالمغرب

جدارتوفىاربجنسنونيكناسهـنواحيفيعدوانهمثواشتدراادرجع

العيدالحنابوابعدهرباالوقاماشخرارجبعضفيقاكربريه
مقدصباساوواشييةسخةاهلعيهواتقضاهرباءرؤساففهاغصوا

طانقاصداسراكشمنخرجواربعينضةوفيرينبنيخالميادنة

بنعبداللهوقتلامهامن3ايليئتفامتالءعاريقهمفيلجيرينابنوافىفتص



مم7م

وراكاخاحاقابنممرصغعىابانجايمابمرافىالفلوطقمنهمفليخنيدالى

بووقمهاتىعبدبنابويحبىاستلىواربعينبعخةونيبالمرتفىوتلنب

القاممابوسبتةفيومارتعالىاللهءاثاانجارمتفعيلوصياتيسوظتازةعلىمرين
فواصرالموحدينإشىوتامرينبنيراوتفاتميدرجمتكلسوسوفيالعزفي

صرينبزجموعنيالحقعدبنيعقوبانجلينوساثنينشةونيالدفحعنالمرتفى

بنعداللهنجوقتلايامالموحدينوبينسنهماطربواتعاتركشقازرا
فزثمعنهموارتحلويالطفهيعزيهابيهالىالمرتفىفبعثاطقطبدبنيعقوب
لهواضقرطبهعرلمجااطقعدبنمؤبثوطقالمرنضىمابندبوسابويىادر

دابووزحفتجظامرتهالخلطالىواوعزبالمالفامدوالذخيرةاحملانيالمقامة

إمارىواالموحدبنمفجينفيعمهبنيمنجماعةعليهووفدسراكنرالى
الىبيعتهمبععاانهمفباهنتاتةجباهـالىالمرتفىوفرغفأليخنعلىفدخا13

فقضىقبلهمنعليواآلعطوشابنعهؤكانازمورالىعنهبمفعدلدبوسبية

الوسبتض4متوجؤوقتلهنهفاستلهدبصابيالىوطيراظبرهعي
بعبنظانصاحباصننمعحومالىفارسلمربنبنىاتقاضىخبردبصابا
مالنادضونجوشهجمعاقىعببنيعقيابخراتملكالعليهمبه

فاسالىرجعتمفى4شلمتويمراسافيقتلافياتالعوخةزيانينىفاوخ
فادكفؤبجمهكهيعقوبعليهجردبصابويهاوخرجراكشالىضوغ

الىمهاالموحدونوفزوصمائةتيتوثمانشةمربهىيعقبمفدخلوقئلو

خةمدةبالمعتعمولقبودبمسابيبناراحرعببايعمااانبعدجالم
وحدهتعالملتهوالبقانوالموحدمنالمو8عبدبزاصوانقرضىجملتمفيوخرجإما

ومزيفبنيدولةبهر

الدولونويعالهحارىبنشعونانمربينرافاعفيزناتةتحيوم
خامساناعرابفالمشمراياماالقمىالمعرباخشاللرأوافطاعةااحق
واشانغالحاميمفالخرروخلتتالضتقدالدولةانوعالوأالموحدينخلفا

واواكالورجالماامزعاليهواوجنماحهاتجوتغرقوافدخرفيهالنرمة
اطربالعولةوآدنوااقلوالملابالىساننلجأوانهبارةإبابسائطهصافى



ء8

امارتهعلىيزلوأحمامةبنبمرابىقمحيوبنعبداطقرئيهمت5
جالموحدبنءاوبامنرباحعربقلهانالىالملهتيالموحدبنومطالولة

ئةوسظعرةارجخةعكرساوالدعمهبنىجمداخلةوينهميشهجرتحرب
الضماحيعلىوتغلبهاللثاررياحعربفيفاخننظولمهبدباالصوقام

كثردخلحقاهاالعلىالمغارهوينياما5ذمرىإالداالطرافيدومد
االقعىالمغربامصمارعدفرفىتمد11مفيوفروبايورءأجؤقبائدا

وأ3بتويطحعشهمبرهاتايمفةصصراسعلىدونهايوخةصسومدنه
عدبناخوفوفىكائةولمالدكلنوسغسنكبئامختالهانالىذكليزل
جؤالمؤمنعدوبقيارعاياسائىمنالمغارموجابةالغريةواخذاطقعبد

ئطاضهوولىالموحديناميرونالمأبندتارثتوفىانالىوروةتف
صراكشتعمائةئياربهالينةضوغابيرشفييدبالىالملقب

رثيسعبداطئبنحمداالسرفقتلماشبعماديإتماواريننويهاوزحف
انقفراليخرجواثمبهافاضحراةيخابالوطغوابقومهفوفيهرينبني

ينهمإإلداوقسابامالىرءاورجعبافقاماطقعببنقيابايحمعليوواوا
حبطحيابهرياابنالىيعضنيةتزاناجةبمنهمبحنصوانزل
الحربآالفاتحاالمحقبدادافىاطقعبهابنيجابويراالجنحثمافريقي

نءاعلىوصلبالمجمفيدتادالجانةأافىهصبوالالمباثئرطتهلوا

ااصيزيانبنيرامفراسنوتافتعافربقيةحنمىاقياثهذانقالدوفه
االحمروابناالندلىناخربيالجانبالحاقحودوابناالوسطبةوإصانا

االقعىافرباضراحيضلىاتةرتيبئوهوال4متايرقيبالجخت
عربواخدعكراليدمحزلذلكفومهفاكاظامماؤتمااثالىسراتم

افرختهخاهـعلطزحااالانهيرايوعاولماثثىصرنضوفربا
الىاشقلواثمفارتبالدمنااو22تجماالهواتجعواينهـبخوتهوطإالداعص

افىدفىإافخحنيأنهثلىءابريريزلواالنبعزراونيزنابنيبرا
ممرانهادباالصمقيفوتدخطاةرلجنوتسخةسبرتوفيات
تازصببومئذصرقاطعدبناصقبرءالىمائلةوافقداطلهلو

رجمهاسفدخدقربةايحتجتاانالىراباضحنياالعصانجقط



ء9ال

جمكانالىاليخازيزلوركشعلىءلمفىخخواجنوخيبعتة
وخوعهاالقاخربااصلهخصإمواخمائةوصلجنوسناخةدضرلهاسمن

عدوةالىازفاادباخلاضثمرينبنيكملمنليناباميرتاقبمناول

اخطاتوكأقمكهراىايرلماااااظفرافيلهت9وهراتاالنئلس
جمؤوشرعلالءانطماوالمخؤقاراديباحةسفاقهرريدةابالمدبة

ةمدبهفءبنجااوعزثمقىلمادماثولماحلىغائةوتبوسجاةتاسيياص
ضسماتانالمرعاياهواصالعاصدابباصقائمطيزلوأخام

ايديضىوتجاالممالرقيوسفيضيابرلههعقوليوبوخئةوصظوثمانين
سنفواتغالمحايلةاصالخالى5ءخاافصوالمكرسودغلماالمعنلاله
وامدتاجماعيهواوخمدتقصاثملوكلمتهوراسزيانبنيوقهرالجهادفيوالد

وأينلاخريةاانجةنةافربقبحدودفيتةبالىاالقحىوسهنكابمه
صءخاوحوئةهستسةسنهتتنيتذلمهانالىنهسدامةعب

بمريرةاواحخواقواماخربادول3اعانالدولةفذهلةبابوقالن
بقرلهباظاابن

انجبااءاوالماخرادةالاخربادلمبالتهواورث
بالمصمواوفىالديخابنياقرىوالممممحواراظجولاولي

والإلللممالةباوخرضاجلابرءضقااوادرب
خهلىواحةاارزلمىعهااللولاتباتوقدقاموا

روفمتحأرفبرتفي8باليىفاخرباواخاوا

الجبنىخهموفهـاواالدزببهاالقعثكلث

انالىمخدة3وكميخعآوحماممقيتماالمخربدخلواذرماوأضل

وضيئاتتينخةءاقاعجبنانعثيبئشليبنابراميمأساابوسلطانهممات
طهاارثرإاللىتهادءبنممرزيرالىخلبوالنةتاثوتولىثبهو

ساحجارأشفيينهمالدعووانقسكلتالملثبقاصيةاجماخهمنالثواروانزى

نممةاباساابنداسابياياونيلماءوافاسفيالسلطةرتواتولمجخة
اخاسااخذسدواصزواالدولةءاعفاجيدبالفلذاومبعائةحينوت

جداطقلىاالدرصعمرانبنلطبنعدررادتاالمكلرقامانالىباللينا



أل

بنىدولةانقرضتايامهءوبانتمااالسرلدوتماملهائايعهبغاسععيدابىابن

متراالتهوريندولةموسىبمرابيبنحيوبناالولاطقعد

بدومنني

كعرينبنيمنفرقةووطاسبنيدولةجر

خوت5وطاسبنىيفالىدإكانتإلاالتعصنواتتمولما
بنىءلىوخوافىئاتالىالىيثوفونصيارطازيانينيحيىبرياابيارزير

بفيومفاعقابمنالخهمنصبنيفييلدتجيمنانرونوالحقعبد

احمراهااليارزيرإثااليئهـتهعبداابووفروصاسلخقواصتاشفيى

وبتهعيرةمنجماعةقلىحىيحيدابىبنعداطقاللطانمنضقا

فاساجمكتتهفبهاهاعصثحلوايالامااثانالىخراالفييؤدد

فاسالىاصيالمصفنهضبالكرويعدونهايهمءللقدوميدعونههاوروصا

لمهاخة410ءفباادثجعدودخلاالدرييعليبندكاالميرعاحبهاوفروحاصرها
وطقوغرناطةاالندلىعدوةصلىاالبانيرلءاضاإتمايامهوفيوثمانماةوشعينمت

نجالىادثجعدالمحلطاتتكأشانهاخووابفاساالحمرابنثهعداابوصاطانها
العدبينخارطاسيينحربفيوتمائةاربعيننةءتعفىانالىبهابقيواخرامهفي
الثيحمدترفيثاثةوفكرخةوفيارباصواحلكؤعدلقالإبىااشولىثم

العباسابابهاحاصرراكالىضرفيااللهتمالئقاليبالبراثمهورعدالخهبوجو
اخيهالىوعدفاسالىارتدكاتبذواقدعمهبنياتباتولماالعدي

البرئقالياحمدبناحمدالعباسابوجهاتناعيهنفامبالبادصىلصروتحسونابي

مدكطالىبينولنوجرتاحمداباساابووبوجاةوفوثالثيئيناتسنةلع
الىتادالمنللعدبينانالحاعلىثمايامآداتعظهحروبصايهقرب
البرئقالويةالصلانعقدبعدواالوصالمربالىتاثالمنلوطاشيئوسى

دبنالملحمنماجرىنقضمدىالىءارحمداللطانانثممالاالوتحنت

الىضنمعرممىعلىواشولىاالعرجالعباسابطاخيهعلىوقاهعدبينواليئارطاي
العباسابيعلىوقبضانةوفونهيئصتضةعيامتولىثمشةوحاصزفاس

الجزائرالىديااارحسعصابووفرهرانهالىفدينمنازءأخلمهوار



15م

الجزيلةباالمالووعدمآبائهومالثمبههعلىتفبمنعلىباالنراكرحاد
افيالترحباضاصاعرايةفأتحتجتأفيمعمواتوثلذالثابوهفاعلنمروان

الراكقالىديالىاليخعدوفرعطهحروببدودخلهافاس11بهمفانقلب
منهمعندالجزائروتخلفالىورجعوااالنفاقعليهوغمالالتراكدخحسونابواشقر

الصرفاحونابيمنالدننقامعزمهصرفشرالىالئخحمدوصولمانفريير

فاسالىفانقاهعيالهزيمةات5حونابويهاكرجفاسالىجمهاونجضالقبائل

خينواحدىشةفاسلىواضولىوقتلهبهخغرانالىالثخوحاحرهبهاوتحصن
اخرباارفىنلجيةاساالدولةانقرضتحونابيكاالمروبهافىلهوصنائةوقه

أقيارااراخدتهوالمااث

كاصعدديئادولةجمركأل

تهاعدابوفيبمثأرلمادرعةإنىاصاان2واتلاءاجررافانواصالم
كأبمبهماحتاحلتنساحلت1وعاحمحشافلىتهابامرالقاغحد

وقافىاكاديرالىزحفثمعإلواشعلىرنتتاالىضنغبخةصتلقالالبر

باالعرخالعروفااصباسإبيراالكلدوـوتإاخامابنابحإنيلمةمابرئقالا
ايرئقالجادااضاسرالىاندبرااللهتمرلماةوفوعرينيناتخةيعوزا

شالىزاصرنواضجنموالظغرافىسلهمحصلاخربثغورامنواخراجهم

لصللدتراشوكماتةدناعرا4صرتجمموانتشرلجةدنجوغيرهاثواس

صزهوزجهاتبينوليخدتثممرواصركشالىلواخمفاجافيعتهحاافي
شلىفقبضاتتررامرتخلاحرربالىادتثرةءاثادتهعداابي

فاسلىلىءاثمزيراوانكانبعدصغبحواالنمواودعواوالدههات
االفحىالمعربرالهولماشصيارىااحونابالوقصرآفىالىناالىوغرب
انبعداودخالسانالىفانفبضاالوسعلالمغربضلىاالستياالىنفسهتااقت

دشاالإالهودانتحححاةتمتواتاتراكاالوننئراةتمرحا7حا
تتدالىارتدشفاسالىنعادمانتلمنياخرجيعلاالتراككرت

نمااديان5وفنلاغخيلةوتينوصسسنةوفيعخهاوائاخاياماحاصرماو
وكانروابالغرونيبمفتاو3علييردو3ـالقخايخالفواطديثبالتعيرعانما



35م

االملطويليكونؤانلللثإبخكويقولافىركحقفيسماالاثماورةعلىيحض

مىضاختطاطماقىومناملهبطولتكلحرعيتهالنخهاالذلكيحنوال
فبايعهبفاستهباعداشالفابىوللهنقتلولمانونتيمنالبرلقنلءالوااكادب

بقتلطعالحصابوالقائدبمراممىخليتهبادرفىراهلياعلويافقهماهاال
نجضهأياطثلهوتمهدتهياالبالةاالمراشوقولماواوالدالمزلىعاالعرجالعباسابي

الغالبيهاخرنيفاسالىجيققيففينلعانصاحبباضاينخيرالدبنحن
اصباظهالضالبقعلولماباشاحسنفانزماصرازفاسمناإلثبواديوالقيايرث

عدتتهااباعدارزيرايخهابنورصعليههرالعثماناخيهبقل

الهيخنثهعبداابوااللمجرعاحبهاخرجوعليفاشولىصثاونمديةلحعارالقادرعبد

وبهتوفيانالىبهاخقامواورةالم4المدتالىالبروكبرء4الىاوالدهاهلهمن
برفا13حدالنه4عإلجيثتاكثقاعقدجهزثمماونثءامرادراثامربنيانقرضى
نلحاصرماالبرئقالبخاهاالتيالجديدةبالمدنةدصماةاالبريجةلحصاروارسابالمسلوخ

رإشباتهاتالبتوفيئةوتوفىانيفاحصرىخةسوفيكالهيتيروثبزأ

الوفيولماعطةفاقااوقعايهساواتانرالماربئاكشاالمرافجاخءبخارهماومن
واخراكشصمنلهاليةفارسلتبغاستهاعلىحاكعدواهـدولينء

احمدواضالمإاثعبدءكانئةوتهوثماذيئثافىآخةاواخرالىمخظآهاعص

واستنمرابماحبهاالمسانالىفرآإطهالغابىتولىولماابيهماابامجلماساسائرفيعوراك

اخازيااللطانحضرةعلىوتوقعاطنييةالقالىاوذالدينجرابنباثماحن

خالمالثعدتوجهثمحاابيديماكانبهيترجعانبجبشماجلىبانخانصلم
حضرةمفوخلبةثانقعالىابعدورجعتونىالىليماالهالدولةرةء

بمايحاجييهانالجرائرواليالييهبطبهفاجابصابفاحااماضانسليمالسلطان
القائهتهالىجلىاخرناسالحوازوصلىولماهـاكاالنكاراليناعبايه

خزاثفياتارفاوفد4إاخدراضلتاصرقدجندهبعضاناانفافيوهوفبغه

الىننسهوهمحتناسعلىالمالثعدواضعدعسس111المعركةونرمنابارود

بالدمالىرجوعماالتراكالميرطلبعلىولماعزماتشعيالىاخيهابنابل
نجضهوودعماضمالرتالطتالىمنوزادلمالمالمنعيهصماتتقمافاعطالم

ممهبخروجتهاعلىالمتوصحمعولمااتيهابنلمنازلةعرأشالىنهضثمخاخرسالى



ل35ر

وفرالمتيفانهزمسالاحعأزمناناريحبخندقالفريقانياشوااالقاتهيأيا
سوسجبالفيلسكلتهالىصالمتيزلوأمربهألىالمالثبودخلوسالى

صالمتوخالفهللتاشهالملكعبدخرجكقصالىجميانجاطائفةعليهاجتهعتانالى
اصيافىوكتببهـصهءاوالمالثعداملهافرجعباتغافمركقودضلطريقهفي

رءاكاحمدفئبعوسالىحونرالمضربثفاتايايهانبفاساظيضاحمد

ثمفتةالىومنهاباديىالىوفرترصاعلىفيالىائمتواكمواخيههاووقعت
وراهمالهللبرئقالالسواحلسازتكونانبثرطفاجابها3رمضرخابخةدخل

تثالالثحاثصامخكانمقاتلافاوعشرينبمائةالبرئقالقائدخرجثمذلك
المالثعداناللهعليمنزحفالمخازنوادياعبرانإلىسائريئايزالىوأابهاص

اشداطربطانابقىاولماةالىجهخطعليهملقعلعالقنطربيدمرليواابججق

يطلعواخفةفيبهيقادايصكاناالولىالعدمةعندالملكعبداللطانتون

انلمحاتورنوالجشامامالمحفةدمونيةفارواالمحفةوقائحاجبهاالوفاتهعلى

كافعلىاوكالصركلناستهاحانالىالمحبمبالنقدمحيانلمأالى
فيصصاكعنوبحثاواديفيغريةاالبرلقالفائدلوتونويأيقتاوندؤاا

ارقعةعذنيرركقفيبهفوطتاجلدهىوشلمخوفاخرجوهابضاغريقا

بوختمئةوتطوثمانينصتسنةنت5ساعبعينوارخسةداتارقأخاعظممن
البثاساالصيهبلهتمولمابالذهيالصروفتهباراكاتهدباسااافياليخه

واطداالوفودعاصهفوردتالخرمنتهاجامبمارادخاناللطانحضرةالى

وعغدواالشانيولالبرنقالوماللثالجزاشحامومنرادخانالسلطانحفرةمن

المؤمنجبنداوديهااثمحلرإثمونبالمآااللقباادثجهـالنهالعهد
عدواشقرفرانالىفقاتلهجيثآصورايهانجعثفهدعاكيمعجلىفي

صاحبباخهووالودانتواتمحراهورضلىءإاولىواماتانالىارداياعرب

فثالىالديىبالمهبىاظبنالخاصرصارثمامحاقملطانهاوقئلاغومديةوخبرنو

إكأورارفاراواصنفحلالناسرفهرمهوافراجيشأالهبعثبخدالمضصورقاكأ

عيهنقبضاالعرلىالدبرنت5فاعمنهايزجتجازلنهمونالماعهدولمط

ولماوارهبغاس4اتشليالمأمونثارثمركقالىبهبسوراصهواحتز
ذاقاصتاتلتاصءاكأفيراثىنوالدالهخرحةاكيتبلىولماحر
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بمعةالىاررهورنجعثهالىوارصلعليهىفقثالةالىفرذالثالمامونباخولمافاس
القعرناهماشومئفثدفيءالجصوربارباتيدعروالفانتىضةوفيبهاوجمن

كانواالعادالبويبالمرلدالكرواغائهومعاملالعرايقثغروحمنفىبمرالبدج
نحصوصةبمتابةثالهاوالدتبيكانالمهماتفيماوزاحازمآاالسهحسن

يهاصهبدونهويياالديهمعكانبنيأجندالموادغانحمبالئنراالنوتعرف
خاطريوانلمحصالحةاالالكيديإمدالانإمهداعلىفرادخاناللطكحغرة

وباجزيدانالمعالياباولدفاساهلباجدقهوبعدوالماخةاظيرااللكيفيال

نانملاخيهقتالفاسمنخرذلكزيدانفيوالفارسابااخاهممقراهل
جيقكثيففيلهوارطالمجنمنالماموناخيهءسقاوممبعليهعادتيمدةها

نيؤءفاسالىفارتدكثرجيةزيدانعنفربجعاتةالجثانافقىولماةق

الجزائرأممستعرخاطسكالىزيدانفروهوباياهلهابهفرحالمأموناصاولمابها
تهجداولدرايةتحتفارسابيايخهلقالجهزجيثأبفاسونالمأاسنقليال

اتواستقرباواباكقعبداشصودخلبنفهتجافارسابيلىالهزيمةووقعت

اهلى4تفصوسالىرجعالجزائرحهمامدادمناالمازيدانقولمايرته
الىوارجهجثآابودنجهزلهلاصفييهابالىثهافرعبدالياخرالثثىر

ربرعداللهوثخلففرزيدانعلىالهزيمةانت5يناابراسالمجانوانئركق
توخرخاالعرخاساابياوالدننالمؤعدبنعدحونايوسارثم

ونايوالهاودعليهالمزيمنت5تهعداايهنخرخركقتاعذاليزبرل
ةداخارت4بكلثفنزلزتداناللطانادشراادابكثمةااعواستولمط

وارسلربربملىزيدانواشولىعلالدبرةنتفاقاثهالىحونابورجوت
يةائقسطنالىوفرعبداللهطاعتهفدخاكأبفاسالىباشامصطةىجيصهنائد

مرممقةتناارفيأاضبهمتإةباتبهاقاهوافاكالىزيداندخلولماصعرخا
شاخراثاسلىلباتءااللىواسفاسالىفرجعباثطةىشلداةغاليهـضنن

بناحمدثارالفقيهثماوالدهبعضوقألتهبعبداالليفابرفتكثمءبداخهبدسبسة

كثرتهـكقودرعهجلماساضلىواشوليعكدادروت01إالجاصاسيتهعبدا
ثونلبحبطالحاجيجريابالنقثظامخهمقاوئهءغهكأزيدانعلمولماجموعه

ولماملىأبويهرئرزارآكاقاصدوافينءوكأائنينةسوثبوخرخاهفا
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مظهرادبلالىجمريامحل11ثمرسكعقصكلرامملقطهابوقتلالقتالالتم
الىالمراصالتيدانزبيئونهيوانملتايايمبمركقرانبالمالثعنالعفة

اخيهعيمثارالمالثعبدالفيوبوخوالفوآلدثيئجعخةسبهرزيحألهماتان
وفربايلطانبهةفاسودخلااتجمزيمتفحروبوبيئنهمايتاصذووقعتيداز

بوجوغدرآوقله8بزكودالصروفيئابنعدعمهابنعيهعداثمباحمهالكة
يرظهروفيايهالخيهماكنمملىاعمالهاركقمطانهيتجاوزولميدالىالخيه

ممارالىالىحسونابوخهروالمفربثنوروصافىفاسلىواضعدبانعياثيتهاعدبو
واينبالديانةهرظقياوإدنصاوتجاءؤةعلىخولىوابصسصهدثبابىالمعروف

توارخىستوفيمموبخياخوتهمنفاالشرليقعقانهغيرألجانب
اولدصجنفيكانالشجحمدالخيوبوجغدراوقلهبخدبعضعليهعداوالف
جمعهفرقحتىانقاليناوضهيلولممثنوكةمنرجلىعيهوثارحمدسيرةفسار

فباالثيحمداحىولماوكتهمثوقويتتادالجاليئالدالزاويةاهلطراءثم
الكمةاجماعمنهميطلبانالمربهياروارحمدالغيهقاضيهاليارصلمقاومخهممن

ثمقتلانالىكوبتي3مسالمتالىومالمقاومتهمعنعنانهفحرفالهيلتغتهافلم
صثايامهفيوقويتبيدماكانجمجنيايهمقامفقاماتهدابوالعباسابنهبوج

الاالمرانوالدتهراتولمابرثهشوحاحروهيهنوثبرااثباناتمنحيوماخراله
قلر3ايئوحلوإانمرسهمنيمازالةوالهاضالىبالذمابعيهاشارتةضلىااليزداد

اتاووصخينتعخةبكرابيبناكريمعدالميرمفبوبايخواهرآفىودخلواغيلة
وحدتهالبضاهبيناصعدادولةتالباسبابرو

المعقلعربمنالمحباناتامارةذكر

بمرابيالقاندابنالحاجبمرمامامةاعندالمعروفاكريمعدارئيىاولم
مماكأفانتظمتحمدهسيرءاناسنيروطالسعديباساابىقلبعدلهبوجالثبافي
فطامرشالىخاوآلورءافضزاواممالهااضىعلهاشقصثمونواحيهـبهئر

برالمرلىبرجاتالىبمواتهرابيرلدوبوجوقلةبخدبعضعل

واخرججمااقاهبالقتلتعثبجوأعليهوتجضمركقفهفاخذالسجالمى
وحدتهوالماثالثبانكامارانقرضتوواحرقهوالفوسبعينتعصنةاكريمعد
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لجنلييالسدولةجرل

السابعالؤتفيمقابنحنااالدمإباصدخلالكليخبعمناصالم

نيتوووتيلىحمنعباعنحسنلونوصنحمدعنتنيحمدولدهتيلىفياماسلوضوظنيا
كلطعندوتوفيعدمنهماوالدءثافىعنستيوفىوضلمنهماوالدخةاغنإ

المذكوربفاكضليعدابنجألصااهلباججمريةوالفخينضةوفيالثريف
اعقابهبايديشاالقهاخربامإاثيزلولممضهملهبوخمناولوهروالدةفي
الزيزكرجدونهسةثائةوثاالفسنةفيهلطانواهذازممناإرتونهط

ألاثاداجمدوبنوزيانبنيجردولةا

تكانواساقعلىقائمةيخماطربلفئوأدوااصلربنبخبخخموب
عنهمخروالولمامكانالمفربتلولافىخولهمبعدذلكعلىواشزوااقفرافي
كيىابواخرهصدهولىماتولماتثاةبنزيكبنركرازعزابأنالموحدعةصا

تيانعدخابثمرلةالعناظروخمنوقومهاضيماكانعلىغرفايخأص

معثيرتمواخكوابإلالسيرةحننالموممبدبنييدنانضعطااليسطاخربيا

آثاروخياالبخادوجتدالمالثآالواتحنرواالصماخاعةادياكنزنجهعربتء
داوئفليدراصنلعأائنرللعلىءالدعااالارمنيترك4المؤمنبةلةالد

مواطنافرقهملوكضآلن3لجرةومنالموحدينركمخلهنتححيدمن
صاحباطتنايعنقدحمنلةباودحروبلجدومنازلة4إشامخاني

باتاظابنفالنزتابنيملوكوهراولدوقوةيب

افهورإطلواالثرىيثيخمورلممالفياول

يداتهـبباءرالماممانيىاحوتعيهئني

الرينجانبيحميلليثءربنبنيمنالجيرشالقى
رينبنيوبيئزيانبنيقومهينانءاثاراالوصطاخرباماالثتمولما

ايامفيينهمتءمادواصطاراتصبىواطربنارصمفاةانقديمةامداوةامن
كأضةقالخواديوقعةوقاثواشهرالمرينيكأاطعبدبنيقبمالسلطان
تاصولتتافناوواديوقضثمخرزوزوتثموجدفربلطبىوقعةثمةعظتين
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مبههدارنييعقبمونازلهيخمراصضلىحممافيالدبرة5انت

عهدوليعمانولدهيمبووصماثةوثمانيناحروشةيخحىاسنقتلثمباالسوارعيه
بنيوسف4إطاباالعيوقاموثمانيئسضةاطقعبدبنيقوباللطانترقثم

يظةتنخركتييهانعثانهـساوفابىإبنفينرايخيبنانءلبااويعقوب

طانشلحتىمنهانهضثمفاسالىرانهىمنفارتحلغزومعلىوعزمبوسف

راناليخربنوانيارواعفاقاحوارباالوالذواالهااثوقومهحرعانفا

ريقهـصاجرراصنةاخااعافرثماطواوتحينجخةدهاثميكاو
ءخربنابابإاحملاابناإتجدبرءفابفوزياناخربوقدهـيوجد

بتوثمانةئإسانخازلةعاودثمأنهثوجمعاالتصىاخربباقوعلين
رءاكسهـاهابلدواراالانبالىلفسهواخطجفاخنبهاواحاط

إلالداثفإاالوطاخرباخالثععروسرخاقضاباوحهاويرادتخخبئواقام

بنينلماعمانوماتنفاراءخااتيمثموتاهرتلمفثونواحيخراوه
يوصصبراداظلوحمدإبرزيانخهابعدهرباالقاهئةبوصثاثخةريان
راهـإءخااابوزإنتاوتصدهننزتابنىحامةنوجمبلهفتتييقوبابن
دصةوثىاضينسنايامروإسكرفيانبنوسحموابواضربعدهـباالوقام

لم1اوخافتلمبم101هتوهـالموفءاضاإاكاواحتىديدجثدثيوطقهمراث
إلهةصرننهءتنيءتدفىلهاصهادريقوببنفيوساثإنلىوات

تتالواتنلمحاقللمارينبنيرعفيلالغورختهوابىلىعظبمافرجا

نصمضهـتوابواوافىاالقالمرباراجعيئظانعنعلراواخهمبم

يمالمواسمصائرمرفوقلىخنلوص3وعيهثهالىحافالىلدللةصكقمي
ذرابيوفةخومصنمارفنفاثقةوااوافاالهـصيحثتإصانمنصورهمدع

باباابةوباخرواواناتالءادوصببالذهئدووةموثإسطوثةومش

لواالجماقارالوابهةماعلتوقدهـابجمدضراطواسانمذائاارتلراناايخالها
اخصنالترثومباخر3وبايدونالمافىاةاقبتلواقدولدان3عليتطوف
ائرسلفتايباعلالهااخعةاتاخجنتلتذاتاماعاتابوخزاناتبحظه

روتساعذااالصهرتبةصمنخارخارفيغويخقلهبخاحيهتحتفرخا
قربحمهاثوفيبهحيرانبابانرفيطاقبارمايةالليلصاعاتددبابهاب
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حلىاوويساتالغلثفيسيرنظيرواالسخعليسيرعلىتامقراظزانةراس

بةاحلىيدصفيعضايانابميرخثاالبينمنيخقضالمرتجبافيصاعه
نفاظزانةداخلإابهايفشيثضببوسطهمحفرتجوفامنسىاالىاقيهـفر

منهتبززوالذاههءالسابابخحيفوخاكهاببلهفيمفرالفرخيناحداالرتمينهقو

موضكةيسراهاآونظصاعتهااسمبيارتةوبخاىراشانتماكاتاهـفختزمةبهارية
ثموسلمعليهتهاصلىالنينوخاتمالمرسلينسيدامدلحيندقاغعواففينلى
علىالمطام13متاضقلتنوزاياضوالىررآاالتكاجائدالليلخرابئ
بحريرواألانايماشابلىوتلذاالعإثثحنهاوراالنغجهـتثتاوان

اوابتدايالىخلسهيفارقلماحاناواجعانبمنوانوالتاولمنهاللقرب
دالمليلةتمفيهذاوعلىمضاكباصالالةليياناجوتذالثخرىفيه

وشيدأالصلهواشقامنقتلهالشبنهابعليهضداانالىدولتهايامخفيالثريف

تمالثافىءأتكأاطحيئعربنيالمةاوفتوصاعدههاتوالمشفخوالمراقحوا

اخرباباطاناهلهاخغابفاتونىودخلجوشهبانتلمناالينفرخافريقية

اصلطانافاستثاظشأنهعلىدىوتماخرجعنمعنهااالؤلالعفيلمهفراسالمرينيحنابى
فيفتاتالىالجرفطارانتلهاقاصدفاسنوخرجالجيعشبجحواصطايخ

اليصاوصلانالىبعاكراللطكوصاريمهدارالىاسيرفامحيعتونىوهو
قالنيرواسضينارثلهاخاعراواقامتجهةصمنابخبقعلينفركبجمهاواحاط

القصرءبازاوولدهتاضفينوقتلععةدظهاثموالقصورالقبابمنالورحاهفيما
البخهوعتهدزيانبنياعصواتقضعيهاضكلتبماتلمسانعلىالحنابوواست

5وعاعرنواجفيوامعنافريقيةفدخلإإلداخعلىلوافيتلمسانعلىضانابي

فاستقاهلنضهودعافاسالىسانتلهمنتحلاولدهذالثبلغفالالقيروانفيالعرب

ذاكعلىعانابواللطانواترمتلماندارمكهمالىزيانبنوورجعاالصله
القتالذاهزوبالجزائروطقالحنابواللطانتخلصولماابيهبيئو4سدآبواتخذم

مهدهعنهمعنانابوفتثاعكامداجالالىففرانهوئوو

رلمباوقاممحوسالىارالنونحعدرلياعرراالصهنوالىإطدكا بهفاوشابجبوضهايهماخرخالعسولهراوخاصابوماتانقنااجمرراه وولىسانتلهعلىانكأابوواشولىعكرأذثىقواميرم
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3اليمخركراصنينهبنيحيىنالرحمنعبدبنفيوبهتمومىنياكحموايو

تاصانمنخرجوايوشهببفاسمنمرينبنيامراليهآلالذيليبنابرامم1ابو
فارادورداخلراالنحهتلمنهمالاااصرماالىيهواولماوامحر
ورجحافرباالىراجفاجمغا4تمنواجهافيوعاثماننلبساحةيخمانالىأابوصا
ءوانؤامةافباختاربنبنيامرألثهكغام3مماكغكرميالىبقىحموابو

ومحلىمرانولىبانيولاالسوفىاسئةتوعرةسصةوفيلءاالعلىالوار

لىاسؤارائةنوعشرةستصةوفيعبداللهخصدابيايامنيوذالثججاية

رااشنرطيئلمهالىعلىامرموقرىالألخارببرالخهررهمحهافيبنواوزائرا

يانزبنيامرذواوالجزائرافريقةواحلفيطولهباعروتواحمهاالولباربروس
محثايخغااالدولةحولتوااالورباكتسمدولانقرضتانالىيتاإشى

تهاانثاثايةاه1ولةالدباراتفيذلكوشنهعاصاالخلىبايولاالوالفواحمي
ألموراعانجةاللهوالىلىظ

كهألتوأحطاعرآينةاطدولةجمريم

صتابيادثجابنرابىبنداراعبحمدابونهموليمفاول
خثاتهوهتالموحدترئيىومرتبنالمدياىحاباحدالمحافيمجيىبنممرابن
سابقةابئودبهركهالثهسرةباالخبئرالىلابنبهناوصوقد

شلىاليةانت5البربريالبنخصنولدمنانهامربرانابةلميانسابن
بالخحاتابنفالماثةوثالثخةرسءالمفجمقرببنصءاخاادقبلمنتوش

جاحدمنلهلسلمهوتباراحلىعبدالبيتمذااول

قاهرآماخوسارءثماعرافيناصءااخاقدمه
لحظهاالاالفهاليهماالقظهديدحازئاثوكان

دونهيسادلكنهوعونهالمنىرابونال

بعدوعادتنالؤاعدبنيناأل11نهجشولمىغائةوكأسةثمانصسومات
بناراحدعجدحمدابيابنجمرياافيايامفييههمثوفوبتفصبني11وفاته

لماثواشدالمهدي13وافياظطبةنالمؤمنعد13استثرالذيوهوخصابي
طاتعلىقغلبملكهنطاقواتعالمرتغىباالمروتلقبلفسهوخطبافريقية
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فيتوفيثمالظيهةاالبخيةتؤنىنيوانثأواكابالجربددإواالوصالمربفةصم
فقامبهرياابىبنعداللهعبدابواينهونولىوستمائةوأربعينسغنةبونةةسا

فيجممضهكرعلىاللحيافيعدالخيهباجو4خافيوصعامحاقانراهيمابوممهعيه
لىالجاوعدابراممابيمميهعلىوضدهخايوماصصابهبهرياابىبنررالثهعدابو

ثمانشةونيهلنفطبوتالمؤنيناميربالتهيخربالىوتاقبءمفىواسشقرمماوشلى

قتوتنرفعاجلمالموتوعهجمافريقيةالىالخئرنساقرنيسالملالهـرحلوسمائةحتن

تارةواالفرنجاصليةاوالدولةمريئبنيوزيانبنيمعالحفميندولةواثهرتجيرث
ائنخينشة41ترليالحنعدابيدعلىالحفحييئدولةانقرضىثمعالوتارةلها

االبايولخوقانهمبعضشيليإلماىويانيملوكهمآضحووتثيفلوة
االمورترجعتهاوالىرمااليهالومااجةااوالدوال

كهوافريقيةرساالوسطالمغفياحليةالةالدودصك

جزيرةالىاذةاطآبادجىاقريةنرجملالجزافىنيالدولةاعيسامناول

طااالولبروسبارولقبيعقوببنعروجواحمهبالمدلىالهذاالمعروزمنليئ

حخرةقخاابئصاكناياموفيرئافاضابوكانراشغبهوقراااللجةاحب
ثمالجزيرةكبرنينويآعروجفنثاجندئاعارافافيخانعدافازيالدطان
ويرعدسوالحهمفيخوغلواالفرنجثغورينزوواخذتجتهيملواقرصاتانحهاتخذك

اضكلااسيراخذغزياتهبعضفيامرهـواضتبمرثاعبالقاثمبرجعوسبهجهبم
االميرلةوالىراكبقائدكعمةاتكلتمببوطقاصرملفتثلتتماياس

القياكئموننحالسثارافايعملهخاببايزيداخازيااللطانبئفندأنور

اللطانماتولماانلنهاوكهاالجمآءصادفوالفخحهااالدواااددإمنبلدةيؤم

عثرةثماتسنةخانإووزسليمالضازيلطانالىولىوتولىخانبايزيدالنازى

واقلعفيبااثقاالهلحطانربقةاساصنبهربةوطئقرعانهنيباربروسصافرئةوف
بنحمدتهعبداابوهحذوصاطاخهاترشاقاصدورجعفضنماإلفرنجسعاحلغازيا
لالدباالتامةنيواسضاذنهغزوتفيهـضماجمغأربروسإفاهداهالحغعيالحن

فوجدجربهالىتوجهثملفتامتانمنيدفيمعأضلهيدقعانعلىلهفاذن
صتهنجعدأتهغزعلىواخرتونىالىوففلاثقالهكملإإلحأفيهاقالدجرتاخا
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وغمتونىمبئئفزاممبجايةعلىيأمستواالبانيولكانصطوتهاالفرنجعلىواشئدت
بهموزحفالبرافىثهنيباربروسوقلتونىافىالدينخيرمعفارسلطهربهين

نىنوالىوقفلدربروسجيقفنتهقرينهمالقتالواستددافعتهاهاكافبرزالمديةضلى
افنقداالسبانيولمالثفياالندلىالىاالسطرلفيالدينخروبعتفيفاقام

المغربصااالىقالمهاجرتيحملراثثةثالفينالدينرتفاقامباطهاجرةطنىلله

يةصكبرعدةفيماواثاجراحهمنبركقدعروجن5تونىالىراجمأااثم

تداناالمناجيضأدلنحمجاتلىىوارتونصناقاحثمعدتهايملوا
سرنوسبنسالمانثمعلياشولىدصبهرابرعالحربالنفاذاقهمعيسااصتويا

علىدمماراضعيفبانيولاالعلىثبهدهيىالهالجرائريهبمدينةاهلزكهبنى
عدتساكلالبربراالشراكمنوجهزجتتاذلكالىفاجابهالمدخةخارجلخيونة

كافةيحإصرو4بعزيخبرنىنوالدينخيرايخهالىارسلجيجليبارحانوقبل
وساركبالحرفيجيجلناقاحثمالجزائرالىبهمفويانزنىفيالمقيمينراكاال

افىائرالى7جاثماعايواستولىلمرثياسكةالىطريقهفيفالزائراقاصد

بعدوتيرنقاتخاحرايومآاخرينانحوواقامإداواعيانتوشينأاالقا

بينويضهالجزالمابذلكالجزائروخلهوتجةالقاشلىاستهدخدثالدينيخروصول
ياووزخانلميماخازيااللطانخرةالىاخجروطيرلهوقعايهفقفىىتوبنسالم
بالدهاوالجزاثرعلىالتواوملموربالخاخايهبعثوبذنمثمصرفسرفيوقئذوعن

الفريقانوانئعروجالىوذخواالجضدمزوافيجايااالىصاننلبحموطابووالصا

الدبرنتصالحربنارربماواستعلتالجزائرمنقريبمرضعاسمدايبحن
عروجعزمفقوىتيالفاثالثةقالاميدانفيوجرافاشهزموابانيااجيوشعلى

منبجثهصارثمعةبالالجزائرمنبةالقرالبربروجباليجهمقباشللهودانت

انتلهساحةفيوخيمشساسكلةلىاصنولىطريقهوفيتلمانقاعدآالجزائ
اليحموابوونرساننلهيمرءفابمسراطربرحىينطودارتابوحموالبهكرج

وايهاخمامعوداابازيانتلمانعلىولىفانهعروجوامابهيسضيثمالصبايا

والذخائراصعاكرباحمراباانيبايخاامالثانثماالوسطاخربانواحمطنيتليئواقابم
ااراظرومخهاعروجاخراجانتدالىيالميركوممارسالمربمزوهرانحاكمواص
وهرانحالملحاصؤفهااثمرروتحعنصةفىخللىممهولنىزالناالفقتلعروجالى

ت
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وكيافاتبعتهواتباعهبامعالهةالقامئاظروجنعروجكنثميوتاوعمثرينصتة
اموالهعلىواضورانقتدودخهمتبافالمووقعصهفخهرقرباناللحاراديالى

الجزائرفيينيرالىتاخالىعروججرباخوبخدهمنمعهماكانخبماشآملوا
إهدهوبنهاوثالقرصانفيالفزوالىوارجوعالجزائرركعلىوازخعزمهعرىتانح

يايوزخانسايماالزيالسلطانبعثهماالبمثاريةمنجندالجزائرعلىورداذلذلك
تاخيهبشارخذأثصواسنعدعلعزمعمارجعخيرالدينرآمفدروجلهنجدة
علءافىاالصفي403ومنعروجوقنلاننصارجيثاصبانيامالثباخولمااعدائه

لجسمابالجؤالنظرزائرتحتوالذخائروتيهابالجعشحنهاونجهزاساطلهئررما

يذكرهوددهيتافانيببارباروسالماقبنالدجر11ءوصولهوعحدموننا

وشبمابتقىلاياموبعداطربالىفاجابهاطرباوإلمداشلميمالىويدعهباخويهوقع

كرجالجدامنونصفصاعةمسافةعلىاشاطفئوابمنبالقربوخيمالبرالى
بحدثواشلخعالىكلونإلمسلهواسخعلىبهواوقعهبجنيالدينخير

يهاخوتارلجرالدينتفاتص13وغرقربرإلىصتلمنىزثديدةثبعةزوإجرا

فياكتءوجااالننكاربهذااصيةاألدولةالىالبثائررتوحااعدوهمننفهوشؤ

رهاواسئفحلالجراشامارهفرمانخالدولةواعيانناللطلدنمنتالدخيرالى

صحنصبنيودولةصانبنلهزيكبنيدولةاكانلهواخزتاالوسطالمربفي

وكانالدينخيرعلىيالئغااخرتدصانعاحبالىاررعيعبداللهابوفاوعزنس
رحاافوضىمتيجهولوهصاجةوصزواوجبالعلىءيالاالصلهتملمانالدتيرت

حبفراىالرقلجغةتارسعصبتهرفوةرتهكاجيخالانقاخيابناحمدالى

واظروجيهااسمالتهفيسائلافياتخذيءلقاابظحداخلةاالتهاراممالهيتمالانهتونى
انقاةابئفارتاحبهصعلىوالذيخرةالجقفيالمقاحمةلهواضترطالديئخيرطاعزمن

الجزائرالىءثحودتلرصانصاحبوانيالمرعةيترصدواقامهنففيواسرهالذللث

صاسعلىفيالدبرهانتءايامأثميخاطربلمتوافدهصبضالدينجرتفتاقا

خيرجوشتينهاتثمحيفهتااعنوهرانعاحبوتاخرهجمزتفاغتلمان

يىأالمخيركةثئدتوافايالى1اليوزحفاخريةاالجهةفيين لهإررماالففرباالىديمإدمامااوةتدابووكانزيانزبنيشىعالم واشترعلالدينلجرفيحألتحابالجرائىكأوطصانتلهعنمعردفعدلوامشدعارجو
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فاجابهياووزخانسليمالغازيلسلطانوالخطهسةاليهصيحملهاألءوالطاعةله
فرحفظاهرتهةالجتلكنيبرالبرروشاالىوأوعزوالذخيربالجيق5ؤامدذلكالى

تلمسانفيرلمعياالهاستقروهراالىهوفرافدخاالتلمسانالىبصممرمعود

فبعثالدينرطاعفيخرجاسعدانثمالجزاؤهـالىالدخيرجيقورجع

ابراالدينخيرإاليهتجالخطابءواسافصتنارفاالىيدعوهالدينرتاله
ومرانمنحمدابوهءوجا6يخرمقاومةمنفدخلهامستنانمالىبههمرفيوصارراءو

االقامةفيلهواذن4فعفاشوبخدهعروحادثةفيمنهسلفمماذزااليهنازغا

دخلتمخهاففزتصردلىحاميةياوراشدبنيةقاءالىالبريةالعاكرورحلتعده
ردصرطهاصماالدبنلخيررطواثارصعطلبحمداياانثمزائريةاصاكرالى

الهزيمةفوقعت4بجمؤصردفاقمتاحسانالىصاكر11فيوميرهتالدخيرفاجمابه
لهمخوايخيااليخاعهدشتلعسانشارفحتىاثرفيحمدوسارابوجيثهفي

نهاجيااياقاةاإتاتوماكهدارفيحمدابوخقرامخاسحودونردخاكالاالبواب
وغيرهمصنهاجمةنقمهتهبنصفقاملبيتاالسدعاشيئالدجرغيبةفيهزالفرصةان
عدهانجازفياطغتونىاحبصخاطبالاالفييمفاطلمقزناتةالبربرمن

فسيري2قااابنامرقوىوقدرابئاالىالدينخيراوقةوالواالبارجالفامده

المتالحةاإالهرالهتماعقاجهاعلىهاردعيهاي2القاابنفانتمرلحربهالجوش

اضهرددالهخقضثماشهرةاراوالفيواالطاعهمنعيهماكانالىالقاضيابنربم

ووخاطفرمنهايننضحرلهحسنترههإقائدسخيرالدخننعقدالحرب
حسنقرخاطصثمقومهنييقااابنوانفردابالاوالذالبربرربقفيارعب

حنقرالدفمالوارعيةادملفيالمقاحمةلهداضترطتالديخيرطاعةعنالخروجفي

لىءالقبضالجزائرفياهلالىاودصيثهبتونىصاحبالحغصيوعرزهامعهواقم

الفوجمتالدتابربخيرالواذلكادفاجابوافظرجميللموخفراتالدتخير
تلماتساحباخيهعلىوثارمردمداخالتهثبتتمنوقتلاالعيانعلىوقبض

ولمامعودعلىبالقبضالفتةوانجلتوالذخيرالجيقفيفامدالدإتصنهيرفاسنغات

لتارعلىاجمحوخارجماالجزائرداخلالثواركؤةاالحمرالاخاللنالدتخعرىرا
يليوماالجزائرعلىآغاحنمنتثارمخلففااالفرنجثخورعلىالزوالىوالعيمنها

فانزلجيجلالىالمجريةالجودمناخئارهومنواتباعهباهذسارثمورهاااليهوفوضى
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وزحفعهمءعهأمنبهونناذرواخهاالفرنجاقطارفتزلزكاخزواعلىواقبلاهلهبها
غااحتوفىعيااالشيالنويمنفدخلهايجودافىائرالىالقاخيابن
الدينخيرواتهرلنفوخطبالطاسكةونجذتلمسانصاحباننقضثمالدينبخير
االفرنجيةالررالىانقرصانفيادهبعضاغزىانهواتغقسنينثالثغرواتهعلى

الدينيرتالمطفرجعءالمرفادضلمناتاضياابننجعهالجزائىالىياحالىفالجأت
اممارتدارالىاخودالىوحركهذلكعيهفعغالقافيابنمنماكانعلىواطله

ابفبصدوابحرا4رابمفيالبروسارفيوسيرمناحيةمنصرهانخدحكىوا
فقلهاتاعهبعضالقاخيابنعلىعداالحماراتاوفيافيوبرأواقتلوابهلحرالقاخي
تصإقااابناالبانييةالاعغوافدخالائرالجزافىتاالديخرلصدم

ضفنهلودعاالثئالىعنهعدلاطرائرلىالقافيابناضولىعندماحسنقره

وبمتوقنلهعايهقبضثمجموعهفزقالقاوابننفراتبعدالدينجراله
داالهذافيعقبولهلاصالجزائىفياوالدوبيىقااابنعواصت

نواحيهاالوسطالمغرب6فاقمنارفودعابهافبلتالدينلخيرددلىالتمهدتولما

اثءماضلىواقرهعنهفقاسانتلهصاحبلهواذعنعنهمفتاخوالهيطلبرن

اتارمويفعبههوثماكهيغرىاالوسطالمغربفيرطثماثمارحةمنعيه
واثخنوامربزناتةعنحهااشلىاتاراتوشققومهمنالايهـموفرقاهلهعلى
فلهااطزاشتجاهصضيرةجزيرةعلىحصنلبافيإفىفىلهاذعنواحتىفجهم

بسقيباياتااثإبعثانوالغقتحريهعلىاعتزمالداخينلءسوانرخ

الجزائرلالهـتءوتراناهـنتدنيئامددأوالذخيرؤوداباخونة
ن5والمزأالىفسقياوصهـغشثمناخببنوضهاوحالابحراقائدايهاارا

واثخنثهبجيوانخمهناطذالثالىالدينجرضغابامبعدوارمهويومآايمذالم
داالجزيرةبابجسرياحجاروبىوخزبهمهاتعدواشولىاءشألواحاميته

لجهاصاطنجؤاسبايامالمصررمىءكبوالمراطصنخبرواتصلالجراثرابواب
ابخرروحأعىبهبعثربفرانسامالمثوامدالمشهورريهاالقائدرلظوجضده

دتتفلكريقهفيالندريهكرعدآابحريىرورفحهئتهزالدينخيرألى
بخودوايديهسربمتواقافىوخرلجصوتاكثيرةفيفاثخنرافغولىشكالزئاواحمر

هيئةعلىفسارالهلشزظالسكةخاحرأاندربهانفبلضراجطوانقبغامنا
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بعدهفظأهـثوراباياعلىغازيمنهاجضبثرضمالاراحانبعدوعهااقلعفوجد

افيئيةالويظماالفرنجدباالجرائرواتهريغزوالىوفئلفرنساولدولةلهمممبر
الجزائرآغاعلىحسنمخاغسستثارهفشاالخالدارالىخانسيماخازاالسلطكغفرهاانالى
نعاثويخماوسردياايطاياحلىسعلىوعضعصفيااربعينفيونوجهالثانيةالمره
اصكلةااخلانالىواالرفىاالموالالفوونايخربرروكرفيوافي

نويابريادويااندووقتئذكانالبحروزارهوقلدهنةممبرظونزلهالسلطانفاكرم
دهكأتالدينمرتتفالطةاالرتصكرفييجرلماوكثيراجاياارءعلىبئار

دفقتتالدظيرالبحروخالالابايائغوركأوطاجمزهانالىاطربنأللويذيقه

ثمعإلوامؤلىبنزرتعلىفارسىقيةافرالىمارثمإمورهاورتبتخهافالمورجزائر
خهرعبآخرهاطاهلقلوبتفاقكارادحاكأالىفارمنماتونىالخذعيهمد

اسو1وهننذنصرتهالىاضاصىاوندبإغيروانباوطؤاطنحمدابوصاحبهاوفر

نباإاااواصوصدرتقوتهوبمحنحرتهالىالمباثفبادر1اسبامالثالىنههصء
ببالمرادوهفانهثعلىبابءااثماعانةلىفيثماالفرنجدولافةالى5رو

الىجراخرثماباوماوحاعرتوشالىاسبايارءفياصهـعسمارثموالمهصاتوالجنود
فيوكاتواتحشلواالجداخارتاجبةخرفيودهتيرالدتتهمفاةايهااوزحنواالبر

اقخالافيالفرصةوافىصاتاالفربخايرمنافاتنوعشرخةعلىيزيدمالونىقعا
4وثجبكأرواغفهمصلفاختلمغهنالدينالرتلىوحملواتةااناوخرجو

واسااةزتوششدءاالفرشولتفىالرواسبابثمببونهالدينرتولحق

يءأل1اءاوالمسلرلجننم7نغووشغواآمحازشافاتيننحوسيواوفىثالثآ
صاث2عاجهونركتاياادولةةاتحتحتماممدارافىراجغاانقيروانمن

باإإفرفيالكنىابماحةعيهواضغرطتخةصرأسعلىااليييوسشنوعء

وجنخهااوعاالىسقابترجعتثمواالديرةخاش5اواتخاذبماثإوالبوش
رواا2ومحلثراونهامةاثارتانالمطذلكفىوانامرهامنفياالحنابوحمد
وفرتوشالىالمجرخفابونهعلىاليهاألن5احمدامباساابيولدالىالخبر

القيروانالىواخشهلحيهءفحلالعربجخثالمولابوعيهفقبضىالقيروانالىوالد
الجزائرالىيرالدينترجعولماالمالثفيحمدابخهقلواماتانالىفشااعمل
وانقتعبيتواسيهلىالمركبفاعداسبانياولشإهـااخذذتومناضيزامةغب
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الالمركبءعدطريففيصادفخوراسباياغازبمرالفاكر

نازااوافزاهلهافدمرباياادإدممنماهوبيلدكرىالجزائرثمافىقاوا

اخازيالسلطاناشدعاانالىيةاالفرنيالتورغرويتاجيزلوأراجفاوابمفا
ابامفهوسارالثالةالمرغااحمنستثارهالجزائرعلىفاسنخافاالولخانلجمان

عادتهعلىالدينخيرخرىرالبوزارةوقلدوفادتهاللطانفاكرماالضانةالى

قصرفيماتانالىاممثيرةبالغنائمالياوارجرعاالشانةندوااثغورضؤفي
نأاللشيورواقرإمجطاتقزىقربوقبرهئةوتهويخنخمىشةبظاهرط

نالفزيهاالجزائروارسلامارةعلىينايرمثارآغاحنخاننزيالتا

والحزمالمحدةفيوالدهاشفاقنفىالدينكأتبنصنإفىائرارفياجاقيادةوعلىةواظا

رق2اجأوغراروالداعوااحتىوضايقهمجةاالفرنيهنرر11علىالبواال

باانةوامتالتباارودافىإفنزرتالجرائرالىرجعوراوامهالهواشاقواصتا
بانياكازرسامااللالىكنهمصرفارسلواوجزئررمةصنهرابوايقوارعامشه

صيائةنحوشنجهزكاررسازماتمافيهايترجعاروبادولتتصاظامى
اطراتقواديفرضةادرفاماعنالجزائروعدلإفىبمرواتوااكربالهاوخغ

القربفيهبخووعكرتبميقهمنمعهكبالمرفيوأبقىابراالىشثصوانزل
لىولىاالذياجايامالثاناباشاحنالىويهبيعقوبصيديعلمن

نوخيرالدزافىاناعظموتونىالئافيباربروسالدينجرمنهاتواخرجتونى

االولباربروسعروجمدهفيالجزافىبانياضتاانباثاحنفاجابهمخكاعظم

عاكرهااموالماوفنينالتانبلائل2لىتزعلورةدينايرتمدةوفيرة

حدثكالمراستتاالفياجومإوفيتهاءثاانكذالثاثالثةالمروهذ

كبماةءلمطمنهاسايزيدذتوابالمرثبىارياحكزافابتوافييدشءأو
يدكهأمنواستاصلوأيخهاماوانصيواالجربرواامرباخودعيماكاتفانقثابراالى

وتبحيااالفربخفىنمفاحاه1حملىوحملبجيثهفرجالجزائراليزالفرصةوأتاخرقا
تقيلعددفيكاررسوطقصخرماعلىاتواكأويادروننايهونلمهالى

بعداالراسهعلىاليخعهانواقعماالرضالىبتاجهورفيالدهبههع
اتقضنامءأثناوفيذلكعلىانقدرااللهيياعدهئرفلملجزاكلىاستالثه
تعراناصبايااصندممهصاباثاحنفرخالعهاالوبذياالربرقبائلكثر
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والذلكتأهبمنههاادواراشافةخوقاإلدإاتدويخالىوجضهوجهثاجوصلى
واصتردلطاعتهانناسدانانالىاتابفيساياالىسثواالنحافيبهرليزل

ءوراماالىالرقيةةانيجوثووسلتسانتلصاحبيدمنمشغانم

ن5ءيئالدخيرابنبكحنبهاوتولىوتوفىالجزائرالىرجعثميانواكلمجثر
قاطعدمميمبنيبعداالقمىالمحربعلىولىااينهـبنيمنبحأنساو

ازيانبنيدارمالمصاننلهعلىءاالسقيافىالىكمنغعفدعخهميهاصخلا

فرةفيعاصوراواةوتنوسنخسوعهمبمفيفاسمناإلةوافنهض

11كالمماشفرخالدينخيرابنباضماحسنالىاالصصىاففالباحنمض
راجيئوانقابراتلماتننؤجراوحاأسينياظبراثرواللانضون

اعلرافىوشغثفاانتلهلدتانافىرااباحسنكروافاسا

اابنباطعوهاتوتولىعزلثماثرفىابالىوفنلىصناسكلهزيانبنيمنرجآل
محاعفاقدر4تتلىتكااباتوعوإتهالىإناسافارتاحيرالدينت

ولىفانةافطاخالىراثمإطااسواسوروتيرةاائتموبحرابرآونازلهاايريا

هصبئبقاياخاريانيحنخةاهـدوانتلدادانقابثمواقعأمها1عالص
باثالعاةاالوسحانغربواتظمتعالىقءجقاواالجاتفياوزاغاافتغر
انوبعدافرميةدامنأفاالىاالقدنرباباإدمندهدودومن

اخسخرت4اداوفيعرذثايخةالدينلجرتابنباتمنوهاترلىوترفىالجزائرالمىر

يقينابخربيزالحربوانتبلتعرضاحياصاتاياشمافيحسنوكانئغانمصالىءبجنووهران

وبقراليلاافىاثزلىاباهلتاطيةالةالدانثجحاكيموقلبابايقناضيزم
تاباثصنوعزكاشوالذخودانيارجااومدهنجامنظحعيياتعين

اهلن5باشاقيوتوباشاعدعزلثملىكرداوشباضاعدوبعثالدصنرخ
فدسلىشمنابخرقهموطكالحفداباسااابيمحنثراسنصتو

ارقاءادووعدتوشالىضالنفيباشمانيالىاخاراباالإواوزيره

تبرايراعربئلقبةاضلىتجيمءباسليثزفيصاعلراالستياألالىالموصلة

ووفبباجهاتصابفالقىئةوذجعينوسخسخةسراشاتونيضانقاعة
وفرتابااثفخرقواعاكرهقألبباروالؤبهطرزلقوعدهةراتا

الىوعهبجباثالالوتقدهابالميروانشوطواموالهباملهخرخثمتوشالىسابواة
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الىراجظوانقلبتوشعلىباشاحيدروولىاظفارابنوقنلفدخالهااطفرة

فامغالمالثمقامةعليهخرطواثفاجابهاسبانياءلجاثامباسابوتجاشءواالجزافى
قامثمماتانالىبهالوأضعفليةالىالمجرفركبالرطهذافبرلمناابعالعب
مابقبرلجاياامالثالىوبعثباثيدرلىالبةواثارنابنعداخر

فزادالىحاكأالىالمرممبفيوعولماوعندكريصالمااثدفانيأخيهعلىكرطهاس

بهرالىاطنبنعدوئغدمبالقيروانوطقوااالتراكمنتامباشارجلى

معوإتخذوابماطدارسالمساجدأهمانوافيهاوعاثواتونىالىبمفدخلابانيا
احمدىتوجؤسوالجبمايةإبالداالحسنبنحمدوتاحميماجمهملدولذااصاريتونة

ةءوتثاوثمانينصيناتخةوفيؤائراعدثبئنرمتنولىائةوفيتوثما

يدتتونىالنقاذكثيفجميقنيفارباشىاخانالمهورزيرالةالدجهزت

مخهماواخدحدصفاهرتهأانحربطرابالسواليوالجرافىواليالىواوصتبانياا

افربته6يانقادومنيتهانقيروانمنياضادروخرجواليتمنوسار

ونالمسفدببصمنبمواحاحهانىتوخارحنيالجيوشوكأمالتوالبربر

االتانةالىباثاصاناضمهثمالحنبنعدواسرواباياءاكرصلواواساعنوة

صبنيثولةانقرضتتيماافرلىايةالةاليالاسبمماتانالىفيةفاضمل

نانقدموشوحدتعالىتهإقاهواشةيئبهوارنيفاوأدثمائةايمانبعدمنها

صارت5هدومنالوارواسغفبئاحغصبنيدعرةخوقرانعاواتسنوفياث
بينالخلوقعثماطؤائىعلىكاضلالفهمالسنيةاللعاتجاطمنتونىعلىافتيارالة
تولىانالمعاخراطدودفيعليباباثاشانءاصإللمالبعدتوشةالجزائروممةحك

علينىتوواليداىيوسفخفاتغئوالفوعشريئاثنتينضةالجزاشلىبائاحسن

علىبأثاخسروتهلىافواثينثالنخرصنةوفيالحكلمتينبينحذاخبرسراطتعيين

االمارتينسناوآلاالقاقعليهوخلمارجعاثمالحدودفيداييوسفونازعهشابئ
ولةالىكلتعجزاتقصالفووخينارجصشةونيقيبابكاماالحب

ولهاسطفياالبناربحزوهاالجزافىوالىثةرابطباضاحمدالىعزتفابامرماتجلىا

اخازيالسلخانخلمحالىممقداالولنرنيىالملثاتحاطزافىالىوقنلوضا
والفئةوخظوعثرينوخمسجريةئةوفثينوثافىيتاثنسضةانسليمان

ساتضثتافريخهااليضالمجرفيفرانسارممبحريةاصاطانالهواباحيالدية
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شررشووعربههااخذالجزاشحكحةانثموغرهاالجرافىفيرامحاةتعاططنيلهواذن

خةنجهزمخرعئرالراجريىالمالثالىفراناإعيآلأنالىحصونهاوعربفرانا
جؤطورنمنفاقعيوفوردىوكااتائدالعلرعشرهركضاسضةفيجنديآالت

فيفىخانجبصاثففلمالجزائىمرممبمترصذاالهجرمنوالفوسبيارجة4را
فواوتحيناتتيئةسالجزاشعلىباباحنتولىولمااحاوخبعينوستنة

منتورفيليرالاالخرجوتعينارجةوفييةالورالفزصاوافىرابمهاغزى
ثمراوحهاواضالاياديهارالمألثةعليهاواناالجراشالىروافئارةءنيصاورن
كرمنقوفياليعادوتصيئضصنةوفيعهاياقاحئلغيرساامناالقامةصم

جؤرإارئيىالىبعثوالسالىمالمدافعةعنعاجرانهحنباباعلمالاالولى

محيوعارضوافبولهامنالجزائراهلانفاموراهعييرطواشايىفاجابهذلك
القوادمثاجرمصآغاحسنالحاجووراعاقيفقلهعليهعواثم3اجازفي

واركلالتورلماطفاسبالقنابلورماتماالغرناويةالمرايعدباكرفاث

حمنموتهميوتقاالفربخاسارىالىالجرائراهلزحمدالمداخمحواعقالجداعلى
واركبوابءألهوافيخابلانخاشالؤمفخضطايريرسلونهاثمالمداغافواهفي

عناةختورنيرالاالملىاالعيخاللماثمالعروضغاوخالماذلك
رافىاالياافىاهالفدعاااصادوتبنكأآلءوفاإالدهالمطالجزئر

نائمباورجعفرانسائررفاغرىباظابراهمخوجهتولىانالىالصلوانعقدذللث
ويعثهااالفربجةالحودنوممثرتقوغفرصادولةتجحتتوامائةةءوني

ذلكعلىواقامالقنابلبرفيعيماواعالجراثرقازسنرىديالمارثاللنظر

فانعقدالسلمالىباثاابراهيمخوجهجخحثمالبداطرافدكتصتىيومآعمثرخمسة
الىفنهمىباثاهبانثضجهانىائىكلطتووالفومائةارجسخةوفيمحلعا

دأخيةالىبايدوفرواليبايوزيرعدشكرابنداخألةفدخالوثهتونى

الىوقنلبايشكرابفالىتونىرافوضثمبانالضجاناالصوتمافريقجة

بقئلءبخدرأنوشمنرجمولماالربالمذكوريبنضبانشكاناطزائر
وخأتواضدتتسفهكثركثيراخلفانقئالالجزاشصةمدفيالقاخنينرباله

نباشاىعمروتولىعزلثمباثااحمدالمجهوتولىخنقاوقلوهالمجندعليهفقبض
االقعىبالمشربجيابنقطوطتونىالىوعادبايكرثاثشداشصربايعد



الممر

كالمطبنباكلطادصعايهشارباىرمضاناخووتولىتونىواليبايعدتوفىثم
المجزائىثمظينةذكزوعلىخوافيهاامرواستفحليدمنتونىاولوتباي

حابايخوجمهشليفلغيهتاطريقتونىمنهضو

باشالمخرججمرالخبرواتكلبايخوجهعلطعلىالدبرةنتفاطربوناجزضها
هاداطربوانثبةنعاخاعروموبايسادالىوزحفؤاشامف

ادعصوبتيالجزائرالمىراجطفااجولثموداطالىباثاممرولحقهبايرادفاخيزم
لماثمتونىعلىخولىواونلهابراهيمالئريفثارانالىاالياممنرضفيباي
علىالمتفلبابرأميمالثربفاللقوبفهاجهزجيثالمجزانرلىباشامصطنىتولى

وغثماياتاوإفتدافائمنبالقربفالنقهاالحخرةنالريفضوغتونس
المىالمجزاثرعاكررتوطالثريخعلىوقبضزمفاغيفثصالءفيالخال

ؤائريةاالخريراتديوانسرقفيباثىمصطالىرخمفدخلركأنى

نهجبمداشيفاقامإبالداقاعيةالىهوظنعزعابنقهاصيداثبمعد4اصلر
كىمصطعلىدخلالمجرائرمالىرجحكلهفبفتلطفمنهايمنانالىاخرصايترصد
شلىقضتموالفومائةعثرةنةاشةيمنهوتهلىوقلهيادمنزلهجؤباشما
دبستيالثاشهيرالمواتمةااتولدىسءدوااالمجدلمهنايناالت
وتدخقآصبمماتفيمافقتلإمقاضئاحانيواةلمحايآمناالولكانقدوره
انهموتهدنقهوعيهفدخلرباآكهيمابراهعيهفلحفلتجلمنهتهااتغ
ومرانعلىخولتاسجادءاتنصوبماثعبديتمباشادباضامليتبعدتعلىم
لبولمزيانبنيلمركاخرونبمابييىنورضهـائةورصةصءسخص

تولىانالىئلبحاتاتفاهـوثافيوتنازلمااليموشبالخعثالبزائرةءحكو

واثمحخأجمآاجثنرحمبخضجاصافيالىعبةديدثنحالمجزاثرعلىبمداثيدع
رهانياخعارراقافىةبخاهرالثالغمابيبايمحعةيكرحاع11واوعزالها

واجمروهمحاميغلىقواوءبئوماصهكشتعخةصلاالحرمنمإالنازإهاة
افىاابرالىلمهاار9وعنوةداإائكراخةالىإثتإمنشوالدساونيداتفى

اصنواواناواحتاينكأصمناخرهكأصكأثاوفيالمدونزخقهماف وعمنو

اضىبعدرهعخهابايااجوشيدالوأتاعايمواثماثلزابواسنقراحله

مخهاوخرجوالفئةوجنوارثاثشةدمناواخذاعيإواتانالى
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الجؤافىالميكاناحيهاومعكرالىالملرينمنيخكانومنباهلهالنماكابو
عبديتوقثمازلهاوهرانالىبهكبصعدحمدأفيانجيزباضايعب
قجهظاهرتونىواليليبنحنالجزائركانالىراجظحمدلداقلعياشا

عبريمسثارالخزناجيابراهيملهلحفظهابالذخدوامذموهراناخذعلىاسبانيا
ذمةكانعلطبنحيناخيابنيونىاخرجالجزاثرالهرااشفىولماياظ
يونىفنهضبمظاهرتهقشطيةبمالىوايكزوالمماتبالمجيقوامدالمجزائرني

شيخرنانوابوالجاثةضيئعزيزابواليههماوانفمقنطينةآبحاخواالمجرائرمن
111اظبرواتصلمجموعماوراسصبلثيئيافالابيابنوعدالبيانعرب

انتفاطربواطنتنهرصاطلىالفريقانوانئاليمفرحفليبنحسبئ

واشولىيالقيروانواوالدهووطقجوشهفاضهزتعلطبنحصعلىالدبرة

قالالىباييونىنيضثمهراكزهاالىراجعةالجوشوانقإتضرةاطكليوش

عثراحدالقيروانصراظيرنىواقاءاالتاعنعمهلخامبالقيروانوحوممه

منهموغممالمينهـةتبقنطاقواوواوالدهعليبنصينامخخرجثمثرآء
والدهعنيابةباثغزنابهطعةالعاوقدهالجزائىالىعلييننحبنهـهوتو

والدتوفىالجزائرالىحمدوعولبعدئمذارماكهمالىامودباووعدطاعتمتقل
ماتاتاليارعدانجازظرونإواقامواحمدهماتباتوعليعودوطقنةبضنعا

مماعدتهمموتهعندالىكدالخزنااليئاكا11حهلىوالشااظ حطدبرهيمولوجير

لوةهرتهمبئاةقنطحماعواصالجزائريةالجوسقفيسعرماعرهنفياجمك
شعاحاعدفةاولنهرقتصكر11فيالخالطلتونىحدوتافىوعوالم
حسينبنتيتوفىمقنطةالىراجعيئفانقلبمازافىياسكراارئىآغاواحمد
الخوحهتوفىوالفةءومماصتينخةوفيةبضنطتوعدعودثاهاتاقامليابن

عداوالفومائةوسيهنثمانشةباالعورفيإصروفاباشماعوتولىباشاايراحيم
افيخيتبازرقاخروفبايحنكاناصغابوباضاليتوتولىنقلهبخديعايه
توشذالىافىخرايفاتأقخخعأةلىتاواالمذكورباشاصلطاختابن
الححلةمملالجميئاازرقانيرثمبنينحسممهاوالدالىوردهاباييونسيدمن
عبيئيزلولمامورهجتايداليهوالقىايهنركنالمودهلهرواظباييونىعلي
خبمنحاثطاعليهوبنىاموالهواتعيهوتبض4يمنانالىئدالمله
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يتعارثونهعلطبنحيناوالدالىتوشاصدرجعماتانالىعذابهنيفبتى
وتولىباثاعليتونوالفوماثةوصبعينتعشةالعغدوفيلمذاسالفعنخلقا
صدالىايةنمورجهادخالسبرةحسنزاهذاصاطان5بلباهدالمعروفباشاحمد

اصاحالعينراسوبرجالجديدالبرحمرديجابرجمنهاالجزاشفيوحمىابردغءعد
نوالحهوااليرلجالماجدابوابعلىاتخذهاقاياتافىماماواجرىاطامةشناة
صكريةايصتجلةأوانثةجارتاوقافاواوزتاللدوارخثنيرخاممنايىوض
نبئوثايخزةسوفيغيروهرصكبالجزائرفيانجونااتخذمناولوحرالخزو

اداداسههلو4بمعسرفىجاروودولةاهيةاالدوالبينلمحالاتقضتواوماة
الدولةتدعوهماعندهذامشهروالدولةرألاجابةهبعوبوشابنانقبطانلنشأهـ

البهرفيصهاإوانخعقرصاتااتحضوانبطوطالىلمبقالايوناننتمنحمالعانت
الدولةنتعماحأللواوتيهءاخذوهاالصبىهمدزبالتالمربرتضعمون

اطاجالقبطانالمجاحدباثدزعادجبفيالجألائرفياحتاصبةاا

دااقسراوقدزائراالىمرفيبماعليبمفاشولىاليهموارسلهسيحان

تءوءالتاجصراهـىصوواليةالجزافىةوالتوالياتارخالىطاالواخربا
خفيرانوواليةاخوناوحشالجنارضالقافمبخنجهقوواليةلةالمءانال

وهراليباضايخكلىاطزافىاالحاعبكايباييرخامواليةوجمنصز
باباتولىولمااشفىابوالمطالىرمانييرجعوناحملىواارنجةفيطاووناالبات

وجودبانءتضعريفةاحماللطانضرةارخالثررىاهلبانتابباثعلي
اباتضنجمانتواصذالنقباسانرمصادموجبزافيايينوا

وندخةاللطمنذلكضلىالتصديقبمونوانالثورىخلىالىوعزالوالة
نتواللوةوبامرزلةاكمؤمنهـها15سانففييةالجزاشمةاماحمننقدم

عنعاديتئلدنةصعليبةضرواآل10التدن31كثرعلىجةاالفرنيالدول

تواطىاضخوتمخرتخففتارةلرنتءفاضاجانيادولةاضدماثورم
انررحىغزونضاالباتدتولىولماتلونهاصبعلىكاخارتةزأاب

كأمشممزاشافياوتديةالداالمطرارءعهاوااابلاداكاأأابكأ
صكبنهماةوجززالدولبقيةتجاشاقوتهباياتمالثخحلجرااآلف
زلتافواومائةيئوشتعصةزافىابالىادوبهالذخافىبالعاكرخرنة
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3لمدانعمسنعذاهـالمجااياحمدنصاطراكأبواديوخيئالرالىالجوش
يئاالصاقاختفاحخرتهالىحوعهمبههمعكلوحاعقنطينةحاكمواستنهض

خوباببهةفيقنطةصاحبيخيمزاشاالى3سبقماجمايامرممبنت5
ودارتصبهودهباشاهـوضخاخريةاالجهةفيمعكرصاحبوخيمدواارممن

وبراسجهةصمنرباطنارفاشخعلتةواخدفعةعيهتهبثمصبالمهالجيوش
راىاوماتهءائرهذمحواستورابمامهحعءاواتلوااجامالحمالهونادلمه

اريءهـلىودالىتاتاالىارزصسمباخواوقع01ساتممبالمرفيتهطن
تجموثثافىخةءوفيادبلىالىراجإتااطاانالىءاواقاهباطزننآافىءاالمركب

انلنبايامامالنهبموتولىحاعبايابرهمتوقوالفومائة
ةاربهعاوانااخواالجزائرزلةإاجابااءمارهعادتلمجناونةنةوفيكرديا

ابعدافاةالفينازرحاثمئاا2غيرننرجوااقخابلاعيهاونيرسايام

رمخووفخيتقدبخودانورأواجزاباانفيبمناحواوندجنافيوانقاجوا

عليهاوفدواثماضبهعاديفيهداباشادادحماولداانجنخربت
ثإعيييثترطانعلىايىامحادوثمااثفرده4ءاطاترهالهرئبى

ةطجمحجاقادولةتدصاننهصاوحاضضإمد4انعقد1رغوبيمافىمافا
أرارىاالفيدلةإاايرتوانآلصفيفرنكمإيرنفنتومإنرنمابئاش

انعةتاءطةاروهرانوانراسصعنلجبهوثريالالفيبقىذيوالبراس

والفمائينسنةحذالطءراالوتماححاعيه

يوحرانةمدتجمر

ةئةءوفغرةخنةصالىرانوخةبىاالسالالميهيارةاادتامقد

شلصدالمجماهباساتولىلمانميانيالىونابيصددتبايخااسدولةعلبةودتا
الهاصقامةواتدنةلمشارحاماكردييدتاعالىيميلىكانائىا

خقبهافتاينازلمابايهـنجمحوحرانخازلةلىوحركأادابفياليهبءت
دءخائخطوضخةصالمىوالفومائةتعينثثامشةمنذلكعلىاتهر

كأدةاطماتوالملةاالوجمعدابلمكدعناباياعرعإيهاثواالقامةمالالزمتفيراال
كيرحيارضابنيلمةااموا4إااالمومريئبلااشلىوانزلهمبائلانمنزاغااوجمع
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المائدةجلنيوازلهمالمدارصشالعلمطابةاتؤثميخالالباخصريناكمن
ءوينااالخرماظنادقنىفيواخذ4إاالعتصاممتاهللمجحوااجلاعلىالمطل

الجدسجدلمحهااصتغهدوقدحامتاددالىدارابراكهمباخولماتماالف
المافةبعدغريرخالىمنهاصعملباحتصبمعركةفيالمجاحدعدالشد
بواشتدتاالوسعلالغربحمبمفيعامةزرلةوفعتمفهاسامقبرةفيودفن
لجهاالمعائبوتوالتئلتهوطاوهالمثااهاعلىدورماممثرفسقعلوهران

فاجابهاسفييخظرثهرمدةالهدبةفيرالجزاواليالىنجعثمصمالىكأافرفعوا
االجملوخربصفيقاخرباشوقيإبايررلمحهراالءاوذلكافىارالي

اظبروطاراطربراياتورفلمينباغدروااتماوإومآثالالثينوهرانلحاع

جؤيةالفاعغالجزائىمنالمددهوجاوهرانعلىواناخشماربايحمدالى
فيوالهواوباخالىووضعالورالىفوززلهممظفيصبرلموالافياال

ودوشهاابماحرااندكتبلفاااعالونةالىوجمماتاالف

نهبموتولىالمجاهدباثعدتوفىعهامالذبعنوجمزوااهالياعلىهـاالواششد

وكعثوهرانحكارمننهمفيبايحمدالىالخبرفطيرحنبابامثاره

باىعودان3لمابايخااهالثانتملهالمواليةرايدإفيذتالموهرباالاليه
فيءرالجزاواليياثحسنياباالمطكفوهوانضنيةالىغبشايميمةالصتقوي

يخربواوانجيوضهمدخلتحينعيهتتماضلىايدانواثترطتاجمها

إفمصاريدخانلىذلكالىاراليفاجابهعوالةاالبراجمنافينوداماجمغ
البايفارتحلالبلدعنإالفراجريابايحمدالىاراليوبعثالمانقباالحرب

لىاالفاوغموخربوافرغتانالىمهايتقلونبايولىاالسواخذوجيرصه
ادخوفيورثللضراحيواءنالمدافيلواراحتالىاباياققدمتخريبه

مدهاقربوفيواماكنهاسورمنتثلممارميمفيواخذاودخااليهالناسفرع
حكؤخهعيانواباحلهيمرمهمنافياباياواننقلوماجدهاواسمافهادورهامرت

بقولهدحبنالومطبنالقادرعداطاجالدمةاانخهاوأرخ

والمجباجمباذاتوهرانخاالربغايةبصاقدكبشرى

افرباايامنهاشهرقالىاظمبتدزاالعامذاكفقومارخت

رجبفيألإماالرلهاطرهرانممبرخه3اصاراموانظمنيفقات
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21التيالمدبةمذهبغغالجاساالتشئةلتأدقيالجرائرالىاباىاتوجهثم
إمهاونييدتعدنجماناالتهافابىماففيررثواجتبشانهاالحاهت
وجعةدانةبوبواديضايهأاطفرةمنقنهلثموفادتهوكبرنزلهاالشافاكرم

وكاثاقالراطزنملنقداالوسطإبافارتجيومرانودفنلحملومات
ىدالمرمةااعنانقادريةأريقةااواخذويعظيملحينتاواءالهئايحب

ومرانعلىوتولىتونانالىكانهعصفيسماعسآبخدتهقانمأحظوأمصطىالد
بايعغاتابخه

كلجرذالثدجمهرغء

ةكوياميدولةشلىروضةالمالضريبةءاادتاخرفواومائيئسغخةوفي
القطاتزرالياتالىوسمائرالجزاثرمناقاصاواخرجالباضانففبالجزائرية

عرةواغزاعركتأالعثريننحونغنمبهمر5رصدقياسحاولهفيداطاجافينر
لهتؤديانعلىساإااابهافابمامختريادولةانثمرهابففشافراخرى
الجزائرالىخاصإباةورجعتذلكلهفادتاشيبميالالىمنلمونتومإيرنيئ

ناجيافئبمصطاخضهابننهجلىتووحنبابااباافىتوسةسهـاتنئخةفا
افىريئ11الدولةواوعزتحرفيلاالنابإيرنحادثةنتعثرءيمثئانفي

رالافرأصافنحلالباشافاحخرمعىعناثااعلبالحربباشهارياشاىمعحط

اطديدفياوتقهثماصيةاالدولةخامالوفرنسأعلىخقهشدةلهاانح
جهزالياتالىفيفرانااعماةببعيةذلكونعااشماقةخالاالتدافىهالىلهوا

عدهغنمواصراافيهاثفاثخنفرانساثمورالىوإغزاهلرلاالنيامجراقاول
واليئعنومرانفاتبايداينبايعثمانعزلعرهجخةوفيلمرممب
اباثااءاخصامنيايممطقوتولى

بمكوهرانواليةعداخابراالريفابنحمداخبارجمر
صرفيلمااخذاكانمربىنجلةامبداجماديالبربرمنتجيكاكانةمناصله

االقصىالمحربادرحلغانةاقيبامدرسةفيالدينخيىالمجدابيديسعن

صاتالىوففلكأريقنهالثايرقاوياصربىاالىثرواصيفاسءعالمنففا

االديهإروجبابحفرتهبممإمااليعضفيزائراهـابيديحفرالىجا
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وصاخحميانبقباثلىولحقوطنهالىربمثمواشابهباليامدالجددييفادبهشرع
الناصفمدتالجظرالمهديانهوادىفواومائتينعثرةسغسنةلنفهورعا
ياىالخبرواتطاسرانويخربواالموالاالننىيتلبفاخذبخعرنهوقامعا

جيوشهوتفرقتالبايفانيربمبحريىالفريقانوالنتىرترثاليهفنهضوهران

احةوقفتىجموعهنيصالرثماثقالهعلىالشريفابندخموابوهوانوطقت

كلوبعئهاغاعلىصفشاراثإاهزالجزائرالىاظبرروحأعلهافاناوهران
عنوصدوشلفوابنراحيفيالربرلهقرضىالثريفابنالبرئالطريق

العطافبصيئذزبعصآجوشهخىكاديهالثحتالماورودومنردمالإالمرورفي
يودبلاالعليهيمابوا4ء3عاديضيدخواانلىلءانقبافيلهشىبهواضار
منانهمنيالثريفابنواخرإلجزائرالىراجعاانقلبطاجومالمفادىالهم
تؤلىمنعةااللهوتمثتاقواتهمنغذتحتىلمهااعلىوضيقوهرانحكار

أيزوموعرنيستضةاكفيالهافيينقلاروسوهرانعنانرجثمالمديةالى
وفلمهعكرفىبالمقلىإروتابايحمدختدانجزائرمنالباضافبمثافوا

ااحمىلطروهرانالىوبوصواللتمناالسطولفيفركبوهراناةوال
الكمةجمعفيوتلطفبقدومهاآلفاقالىكتبالجرائرالىواخكهبايمصطى
صمنيهافهرعوامبالمعكرواصرمعتهحااالىوكنواالفبائلكثرفاجابه
فيوفئاخاالرينىابنيربعكهصعرانمنضواالموالامفيوفرقجاب

ابنوفرعليهماباياوانتصربجمحكهالريفابنشفابمانهاردولماغريى
امغرباعمالمنيزناسنبنيبلءطقثمانتلهنواحطالىواوالثهباملهالثرب
الجدسجديسفيشواواوالداملهفرجعماتانالىفيهمقمازالوالاالقمى

اساةواذعصلمقامهورعايةلذمتهحفظاااليعنهمشنابهالئذيناقيلنةبا

اباياخرجثمبساطهوى7والريفابنوذهبطاعفيلللدضوتابقماةلمحك
فيقدمهوتبتتوهرانالىدالهاوقفلاضرائهاوجبىفاخذالالددزدئمكرمن

تقوئاكونهحمنفىافيالريفابنجمحأانمايقولالدالىجمدىحمتوالبته

دايديايهتوجهمرانالىالبايرحوعوبعدالناسالجدفقتهصيديعد

جالئهالىاباياقالكدمنكأانعأولماوفارتهعظمطشلهفاكرمرباتصابهنئه
سيديالىثبرهذاصولةمنىوانمابوامالهالئربفأبنمننحهالنحن
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وهومىصعاتلواحمطلىاالحرسالرالصماليركالاللىعسرلمهورشالجد ةكاالحرسإااحباصركجة
حمعركلاالولروننايوالباولمابرإالدهمنرحلاالتعىالنرباعرب
نابايرنلقتالالمصريةالجنودالىوانفموافريقةربينالمةاعرابمنجثئااالحرشابن

لةفرنساالىنابيونانقلبولماالثرهكشبمحأاإالحروبتالثفيوابرلى

قىلهكرموبايحمودهصاحبهالقهبتونىواخلالمربالىراجاالحرشاين
ابنلهانفاسضوالىتجالبالمالبالمظماهرةووعدالجزاثرمةجلىانقامفيوفاوضه

جمدضوكنهواشتدتلنفهودعانةقنطنماحيالىتونىمنوضجاالحرش

حروبينهاووقحتبهجثثاحالهخرنئوعهمجهشنينةالىتوزنهاتااثؤ

اظرفوعظماالحركأابنبهاققوىرءذخاكوقىةقنحاتحاعآخرهفيزما
فاحغراطزائرواليباشاالخبربممطفىواتصلواوالدهباحلهتوشالىلرفالبايعند

االصشابنمدازتفيايهوفوضةزصنماثعلىحاحعبعثهوبايررابنبايعثان

ويخوفهمدلميياالحرشابنآلءبالالدائينلاقاا2صا3رالىكتبالبوبوصوله
بمنوافاشإعورةاحسفيالبدخاروخيملمحرببيأيواخذراهـعاه
واديولصفيوعكاالحرشابننحوولرتحلبطاعتمملءقباامنبقي

افبرطلعناايللاعرالىعلىاطلقثمندبالنهراالحرسقاينناعيالىمور
الباىصوقنلفاصيصبعاالحرشابنعليهمولمجمعهالهاقدموالماهاال
والذخافىاالمعالمنءاظزانيماجمغخهافحبقسنطينةمنخرجلماابايانح
فىافىابباثانثمالمنانممنجيوشهايديواماذتاالصطقابنالميءلىأ

خمصاهرلهالقانداهلىكانقبينةعلىورالالخنةقاثدالىاالمرفوض
تفئفاناالحرشاينلمدافضقنعينةمنوبرزبهافيوعبىياصهاراشفامالعرب
وبئافربيةاالجهةفيالثريفبابنولحتىوفربضنهوئفرقتاالحرشابنجيوش

اصعابهمنقلهمنلهدسانالىمعيثهفي

ذلكغيربمر
وقلهابرائىنيودإارئيسضدآغاءدخلىومائيئعرةثمانخةوفي
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الىيعمثانيواتديفلهاوظلالمورالحثومةامالاخاسارآىوصلىني
فآلوكتسطفاثخنوماليهيمحكالىودخالفاتجعاامالهمونىايهودااسدعال

صعلىبالقبضاباضااامرثمناراواضرمواباداخارجمءاضالوجمعهااممالم
صمنهميملبأنواهربهمور11فامئألتالغعلةهذنيحفررمن
اجاشااعلىالعكرئاهـئينومعرينشةوفيآخرلمعنفعابماانضعشرةيعم

العسابديفاطلمقخوجهاحمدتهلىارقاقفيوقنلؤلهممعاملنهعايهواو

فقنلهقنيضةحاعبايعبداللهعلىءشي4قإفيكانالفمادفكثرياالرطفي
دارالىوحملهالنغاثىمنفيماماجمغفباعاظزينةالىيدهومداموالهخصفىإ

تونىمحىعلىالمنروضةالفريبةدفعفيتوفيآحابايحمودالىوبعثسبها
نغنمولاالوفيحميدبطاناهايخطزدااونتضمجففاالجزائرلحكيمة

حمودالبرفلقيهمطريقعلىتونىالىجوشهاكزىغفيتونيةركبثةافىة
قانالغرفئاحفوشرينكثصنةوفيمسكرعلىواصئورابهفاوقكهبجمباي

الىكلرالىعروبرايفئايايحمودعلىالهزيمةفعانتحماطهربنلواواب

إزائراازقةفيتجوهوشلرهعلفثارواباساحمدنوبيخهموااضأبرالجزائر
سثرينارخخةوفياالمالىحمدؤنطانفبخعيفامرالجرالقابوتولىتملهامانة

اقبطاناواعادنهموتولىخقاوقئلهالجرالقابيعلىباضاعليتنلبوالفومائئين

رقطجبلالىاغزاهثمالمجررايهاوفهضىرتبنهورفعكرمهمانمنجميدو

نائمبالغ4مربمفامنالكقيةعاذواغزاهفيامنهانغنمالبورخالكبرفاقي
اظبروحارعليغاولىقاصتونىاعيالمنجريةالىإغزاهوعثرينخىسنةوئي

يالقربحميدوفلقيهملقالجربةالىوبعثهابهآعرثةنجثزبايحمودالى
خةوفيتوشهرممبعلىالدبرةنتحيهماطربضبتواقرفهجزيرةمن
وانجراللقاعنبايهحميوتاخراوادبحلقواحثلتوفىالىاكزاوكربنكأ

وعرينمجصةوفيالجزاثرالىراجعااقاحثمايامآحميدوفاقاماطفرداخل
هوضوالوكطتابمفيإتازالهحالىوبعثتونىازلةلمنيأمباباشااخد
يرممراغاوات11االفوجميبداداالاثرءواوهرانحامفىظحضرتالىبها
واومحاءعناغرفواقداصاغنصوحرانالىالمجرحرينعدجيقني
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االعرمذاجؤقعؤ4وارماالالدوازاعيانوكلناالستبدادمناظهرماعليه

قاموهرانالىانظبفالبهجؤخبميؤمئذوموارجمةظاهريوعدولهوزينو
نذبمايسلوهرانالىآغاممربوعولوعيهعاوتهابلدواعانالجندعايه
الجزائرالىوارسألقطجلدوضىصلغهثمايهمينعاروهوصدر01علىءاوالد

خأتونىحمالحربابقياخذثماموالىئمضىوامنهاالجديدبابعلىلقت
اباشااالنالخعممنبالقربتختظروقنطينةتيعارىجموعتوءبهموساراجوش
اتبهاتصلحدودماتجماوزولماتونىالىبالجوعضفنمالحربامسالهفوض

ونيغيرحائلمنراجعاانقبايامأالىادحلقفيارمىانبعدريالبزائاالسطول

طريقهفيدففاالفرمجةالضورغازتاحميدوانقبطانخرجوعرينثمانةمش
ةممبينالهدنةانعقدتالةهذهوفياعيفاشولىلمدانماركبهيرممبرء

تقدلهانرنوانونممإيرنزمليولمحكومةالبورخالدولةتؤبانلىلإبررتتاالمجزاشودولة

واالسريالقلنيفاثخنهنانايثنورالىغازئاحميروافقطانسارويهااهـ4ند

فبعثتاكيةاللطنةالىاساليرنانمااثراجعافرخوانقلبلمعرممبعدهغغ
قحصةوفيليونانءاخذماجمجبردواصرةذلكعلىتوبخهالجزائىباشاالى
وقيماعانهمعلىفتبضاظضرالحابمءنسالبسهااليمانبهاتكلثئر

دلةابااوالدعاويالحيل2يانواسااموالاحمرااالعيانهؤالنحواحرفهم

آغاممراتغقئتينوطثينافىةضةوفيعليهمثبتماجمغبدخاقارجمهبماباضااكم
فيوهوفدخلهاشميهاالضاقتللىاظرججملعداللهخوهرانعنعزلكان
الجزافىاهلكدتجوباكانالتعينصفيوهرالخزناجيحمددوتفذبحواطام

نهملىونغلهخلهفيآغاممرعيهدخلواليتهمنعثراالجالجموفي
القالفصادقؤامريلدولةكاهرفعادفطارقجبلالىحميدوالقبطانفاغزى

ذالثبعدهـاالالثمهربميونرياالوكنمهووجماكهنقتلعيهالدبركانت
االنكجزجهزوماثكنوثالذيئاحدىسنةفيافمويقينبينالصلحقاداالى
اليدملولماالجزافىالىوبعثوهونردالللنظرينهمخشلطةرهءعرالندو

اعلنالهوالنديةاالنكجزيةإارةاقاندكمونالدرداناباضاممرالىيهب

امدةمالمباوحفىالدالكنرابطارةوالالدمالفكسنياركبالاقيلك
دفعنهماارجاعةئانيءاسدالخاغيرهنمممارىاالطاطإلقاولهابثروطهربوطة
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رابعهابايمةاالسرعادطالائالثهاماترعنالسابقفيونابولىمردييا3
ممرفاجابهلالدقيواالجزائىحكومةبيئجاريةهابيالثروطهذيمونان

شلىالقابلقباطافىرااطالونيبالمداخالخرباالعشديالجهاببقولهباشا
ضبتهييالذيايمعجةوفيالماالىالنريقينبيناطربوانثبرةالط

عناخرثءالمحاشدةخيعضبعخياوالتمالالهوالنديةكبالمرالنارب

فاقلعامعانجهحمتوتاالمجروطجاالنحديزبركبببعضاخاراوانحلتآخرما
االلبوخمافىائرابالىرجعصفىولماالمحرفيونئغلممارتهمنسلمتا

ذا4إعولمانوكاجاشاايئبحالوانعقدثروطكمفقبلاالولنهالبه
فقبفوااالنكيزيةالثروطقبولعلمهاوباضارءعلىخدابثارالجزاشفياصبر

فاضاعوالفنئتونثوثافىانتينصةجمهضعلينهيمووراخنقاوقلهعيط
ذواامرباننتهبياجعلاالقىاكلفمنوممترالحكلمةنءاعلىانكير

ئغهابوظوالقيامرهاالمبالثريعةاحملاالىالميلارخواالسطعةباالرهاباناسا
واتدتيجلداالذانبعدنهءفيوجدومنافا4فيلمحاتالهعلىبالمحافظةواعلن

اصيلتىءاصينولىثمعوناابالتوفىالثريعةعنالخرفينلىوطات

رباتوأ3احبصبيندخهحاويندبوتارجنةءوفيرااللهواسنقر

فاتحاكرديمانعابنبايحمدابنبايحدوهرانحامعزلوفيايةااالدولة
بايحسيننهيموتولىوهران

ممخالخينيجدحمدااقيامذكر

احبحصعابدأزامذااحمدالمدوالدهانوكاتاهرتءرااتوجينإفين4اا
اتقلالحكومةغواثلنتاواخهوسفيلرهعولماثباعوانريدولهطريق

توفىانالىبواقامرياصأصالمانوالي3لمطاسايامفيفاسالمطواوالدلمهبا

وبافيويعينبلدمالىحمدورجعاليدابنهبعدالطربتىرباام
صالمكلتعنخرووشوخهوبطسترهبالجزائرمةحنتحموهراناعالمنالثرقي

نبثاص1صينأظبرواتصلاءزبادافىإمنلراثةبئويئاراصةوفي

افىاالسدعات3وافىرجوعهوإحدخهفافايىءضأةافيةحافصافى

الىبالدمنضؤةاحيانواتاآاهلفمانقةاطكلمةةدعوعنوجالخروالممته
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فيانرهحاعبايحينوخرجبطاعتهاليهمومنالحثمفاالذمعممكرفهاص
قرالمحمئقإلمصافوعندغريىجهةمنصمهخارجاشفريقانوتزاحفجوضه
كااقسهمراضةاالرباعقلةمنمقاتلدالثمائةفيالخينيوانفردوافقهمومن
اطزاؤئلقتافىفياقيبراسابخايبعثوآخرمعنقتلىاحتىاوقااالبللتعة
حاعلعشةاكهذهوفيخانحميالغازيالسلطانالىيفهوأرسلباجعلى

فيواليةعلىاشبمنتولىمناولوهرالثريفاحمدبناحمدوولىفنطية

بايلقبهـعاتواطالقالجزاؤ

ثواالموالاياامنالجزائىةلحكاالفرتجتؤديهماكانتص
ولىالطايدطانتاصددنقدعواالعددنليلىنتواناطزاشممهمةان13

باظفةنياالزخزراثاتمماكيراوكرازجصابعوحنت5اروفياصلرفي
نتبمدتتهاادةعليىتفرضهلماواذعوابمالمغبملو3اكضالذولذاماروالى
ةماهدافرناردواشةصفينقيزيةليرةسمائةلمابابمترادولة

االفةباراكبيةحركااتنموآالتالدايخركودولةقاصاغتغيرعنددفيءتو
ةارسياوماءةوتأةنيرةةخماداسهوالودولةلجةاياوالبهوسلرت
سدخياوضاحتجثيالراالفقيبهارحوحداياثبموثيالرالفثرتو

عهارقيةحركماتوآالتريمخدزبااوالرالياتيةفرنساوليرةآالفستة
إورآخاوامعمافناصاجماتحضرحاوهدايانقديةيالرالفاوغرةفمجويالرالتا

وفرإفىوازةيخةتاويصبهريةوذخارةإحراالتووشواسوخججةهدايا

المتتحاولورننيسةهداياواسبايااجميخزتةليرةسخمائةالمايامنهـامو
الىفيطرخأنييحادفزازمنهانرنتقاموتحركمقاومتاالجاتلعمىفي

مسالمت

زاثرامدينةعلىالفرنسيستملطبمرك
منهاماكاناكأطرامأادواثناراادفلمزمانخذبااوروفيالفتنان

انغرأحيسوراتالملوكبينالصلحبانقادتولماجاالولوننابلأايافي
باشماحيناخالقواتخقكأالدواشجمويؤبصونمةالحكلهفبدونبت

وباطاحناففيتجاريةهدةطعقدواجمنالقونلالهانةىادءالذيمالخط
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خدتولماسنةصرينالهنحواالموالتالثاداقتاخركهمعلىاالتوقيامأصا
وآحلمجريةفواومائينوثلالكنضةالحلومةمعلمهدةافىجمددواتةلة

يةالجزائىمةاحكواتوديفرنادولةانفصولهاومنمالديةتواوثمانمائةعثره

يودبيناليزناكابيوممانييكريتمربكوهينءكليماويدعلىفرذاثملإلبيئةسب
نتضوءةجمرتاتواومائحيئفادوصتةاولنجصأنجمءواالدا

ميونانالجزائىتجارعلىلجياعصاهلمنفرشااتجاركانيالديةفواوثمانماكأ

مىاموالملمتنقدانمنهاوطبواخمدوالىماعيفزضافرنكفاوخسمائة
رلعةخكونرنادولةفادتالجزائرلحكؤةبهالحكعمإينإلءالسبهلا

انتوااالمانةضدوقفيتجارمابهادىماوابقتونميممفوةالبإتء

نحمبثبارتفياتجارةلىفيالجزائراهلىمنعاثهمغثحارهاخىدصتجري
رماووالتاتجارةاتعصيموقوانكهاجمهالهماخكلاالموااداوكلبلذلكالباشا

الحكومةبيئاتجاريةالعهودجبذلثفيلهاطقانوادسالجزاثرتجلىني

الجوابيطلبواالشامااعصعلىمصرةفرأصاواتهرتالتهلوطالالدولوصائر

تالثسضةشوالمنيوماولوفيبامواعيدغاولهدوفالالجنرالفرصادافمن

الفطربعدنئةالتءالدااباشمااعلىدوفالانقنحلدخلتواينومأئواربعين

لسلهفقاللهقدمهكتابفزصاعلىمالثمنالجعابردعرماالشالهثت

انذلكمناالشاففهمواصطةبدوندونههومنالمالثيجاوباندةاولمن

4ةوعلىالقصلول4غكبفاشتدمثلهبةلمجاومحنيالالملكاناالفادص

االصنجاماكهالىافيوطيرالقشملعندذلكفعغيدبكانتبمروحة
عااالشاانثمالجزائرنيالمقيميندينالفرنساومنمعهبمنفبارحهاالجزائر4ار

ءبناصلىلرالديقاوخربفاستاعاثمضعنهاكممنللىالفيتاخرمنعلى
اساطياالفرصادولةزتءباريزالىالقنملبوصولوبعنهوالجزائىفييىالفرن

واخرئراوحهاوالايفاديهاتازلهايتكواالميراللنعاهـالجزائرالىاخإةو

اجيشهئغوانقرضذخائروئدتقوتهالنتحتىصشينالثمخولهاخاصرا
إققةاانجنثرتابعضىبمربقتلههاعصخاتمةوكاانتعرابماكروبمسرت

يخقأانمالجزاشمموفةوامافرنكمإوقنعرتمناكرنتااطلهذهعلى قىاوانهاالجزافىعنيدهاكىالفرنادولةانباثصين3ولماضرربهير
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الىلجتهوحاثباهلهاتقلثمحوزتجحيناللدتئخصنياخذحالةالخازل

والفوثمانمائةوعرينوتعلمجريةوالفومائينممعيئوارضشةوفيالقمبما
شاإامنالترعهاطزاثربالمبالىالبرديمخمدمافرنادولةلعثميالدية

راظواتصلالمرىبهتمنالقابلعليهحااقتةاقالعهبعدووردايهييفتف

حهءاتمحرخريويباثليرروافوسدولةاهلففاوضنرنالماث
باشاحسينقرأهفالوتتجة4اهابانبهلهورهويحلىينصحهثايملهفارسل

اطديويالىرابااتوصاولمال6اياصالوقلسالشباتولالمرسقال

يئاابمةعاصبلىوافابملهنصصرتابعدمانفرنويةممومةاطفص

اجروارادألماواكأثمائةانفاخثينوثافىةارانوا5جنودهوافي3ومناجز
دىافيبريدواالميراللرالجزائرالياولون2منلجروسكبعصئةبهار

تكأصخإوابةجمروالفنومائةحينوارسشةالححةفوعثرين
عرافىنااثرارعن1خدلديةميارانفوثمانماثةثادثيئبوني

تقإللمةشرذمةاالاحراناثإبئخارصرنتزاامنةالقريفريت

رهءاوصولوننهزنراافراكبصبمعااكأانيخاكفىبرجفيانتححاا
ابرالواتصالجرخاعلىاخراخوارواخعالجراالىلئضنوداذتاالمرسىالى

اامجيهآسـلوعقددسإإبإناديحي1واتالمدائنفيلفارصزائرابجاث
تقيءانفرتبالقاواقماصايمراوداطفيزائرابمنشقافدوقال

طرىوتلوفطيماانرمصمنيرسقاقتتمالالثموجمهكهاالغاشلىالدنرهانتف

يينالؤناويماةاذيتتشصراالسافياالغابههوزحف

اماتمخأاللىاشبراوكحواواااادظرفياتمرواسواحدرجللمة4عإوحملوا
ضدانجةوردوايةاوبالفرفةزتههمرعضاجواسولمةاطتالثمنالمرشالسفبهت

اادخاغاتالىاصداحبمومورهشجمجاامنفاخرصابئائريةولقاب

6اتإوااشرالذمنزت4عإللىبواس4اخرجخمغاستاواليفيصيم

بخاإابربررااسباخودرالمجزافيخواالىتااسبيوميوماذلكفوعى
اىواافيومبليواركأقيصممنكاكاوفيالجنبدعوىوالسلب

زائرامناضمامجيءنجىتنوثالمثمانمائةمةنيهيبمنيناضوامسةلالموافق

قبهمةوحضوداضمامجيفىمفأبينالفرنساوجنربيةالحربوانتثبالحثيبتاأ

اوالمهياتالمداصن1فيااعلخوفىواتيةارابىماتمخاتجاوزانالمطدواا
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اارالمحرمثامنصبيحةوفيالجزافىكلاالستيالفيدميعهموقىعندماويخوا
البلدعلىاطلراافىهـبمثرطوفيالباتيناطرافنيممرممهوضربواجاريةابىمن

هـجفياالرواخذتاآلثارينهونواالتجاريعقرونواخذواالمداغعليهاوسلطما
إلدايرالبرججمارةستوتطافاحترقتاالرودخزيةيهكانتحسنموالي
واشولىالمجزائرمديخةفيبوعظماردمتحتركثخلقوماتزلااتفد
فسكاضمامنالتداركفاتهقدانهعامولماغتلتهمنحاكهاوتنبماااهاعلىاقاقا

قاقاالوقعثروطووالمارشالىيةصاوافياالجنودقائدفاشهاالهاليوجمغواهله
صاعلي

هممبورمهنالفرناويكر11قاثدنأواقعةاهالمعاحلىبمر

ةالهرأسعشرمنصالثافيباشاصنوديئبم
كهألسءوالخاريةافواوماائتينتنواربهستكالر

كديةأفواةوثمانماثالديئسنةيوليهمن

يةكرالفزصاوالتسلم4المدفيوابمابالمجزائرةبىلفنحةالقالعفةءاوآل
الرصاويوفياالقاتدحمدإثانياةاخاآلءااليهيومناالدسيباحفي
توجهبانالحريةشاإإاطفريمونانثالتابهافتصةاموألهلباشايركان
موالجزائريمونمدينةفياقاتمدةوفييرنجهالذيدللالىواممالهعائلتهخ

حرستحبهونونئمتهوطاباشااوانزصاويالاستيانقائدحمايةتحتئلنهو
قوادفةىالباشالحفرةاصطاااطايةهذخوقياالقائداناراخصوص

واديانماالهيةتبولحالمحمديةلديانةالحريةصلىتعخامأيةالمجزاشإصايما
خفوظاتناكمواتذلكفييعارضواالوانواكائعهممرضوفيوالمالكهم

وتدخلصباخااشره11الساعةغدايمونمدهإااهذهمجادلةانسادسئاراتمع

اماصباحاخداوفييةالرهـوالظوطةالمدقالعفيخمونوإلضةفاالعساكر
بفواكنوبعينوارشنةسالمحرممنعثروااللث4يرإمناالدس

المديةادءانييدابىباامنفرنسابخوددخلتاالتفاقعاجعوالتيالساعة

وتفرثعيفرنساراياتوارتغتإصلواالانضهمنثمانيةالهالدولةراياتواشك

التيانيتهمإأبوالجزاشمدينةلىفزصااشيالوتماللدفييةالفرناوخوداب
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ملتفتينوالمعامداللوفارومباينغيرعديدةصنيننذعليهاالحصولكونكانرا

فيهامدخكانتواترسبمهااجزاؤيةالحكومةوانؤضتالمعاقدهباعايلقيام
استؤاربعداألموروتجةطهولحأنؤايعئروثالثةسنةلألثينوثوكآثالثمائة

موظةالبلدخارجالىةالحكبابواراالشاانتقلالمديةنييةالفرناوصاكراله
وعدافاربواالمثارقلهفاهثزتالجزافىاعسوضاعيةالفرصاوالجودصادءزوافي

بالدهاحوزةطايةمستعدةالجزاشيمومةوركانتالخماثاعنممنالمطينعند
اطهـوبعلىمرنةاالشدادماكاملبخيكانتلهاالعدومباعةمنبالحذراخذة

وكنوجهايسروعلىمداقربفينهابهضعسالىعدوهاوصلمابطزثاعالمة

الىاداموالترفالذخمنبلرماءرجالهاعلطوالعانموالعباممبرتيالهـاس
منعوالاكاناصاللهلبقضيباالندلىوغبهاكااالكتراثوعدماالموراهمال

الجزائرعلىصبماصيبدالفرنسيىانجاربمركالو
رؤسامنتجلهـتارتبالجزافىفيالفرناويةابخودقائدبهاتدأمااول

منفممللذخائروالحربيةوالممماتوالجواهساالموالمنخرائخهاطالجود

ميوتاواريعونثمايةالجواميوجمةوالفضهالذهبمنلماثعلىمضبطمن
واطنطةالصوفومنفرجنوعروبعةونهمائةالفاوثمانونفاوستماة

والبارودابنادقواالمداغومنالفرنكمنبنملقلالثةجمةببماوغيرهاوالعير

ريةاالاالمالكثمفخاطرباالتمنركيرصاابلواوارصالمى
اطهالباضاخحملىثمالفرنكمقميوثانهسونيخهماوخمارجهااللدداخل
اليتمالكورنهالطمهاانقلتممدةفيفاقاممنهيطلبنابولياد4ءواتا

وءيرماالحريةالمماتعلىواطاصباشاعليعدبهاحتفلوعاثاولمااالبمدرية
باصاصسيناثنىابامالءااوفياللدةواكابراناالجمحفرهامأدبةلهوصغ
بقولهادتويافاجابهاوترقيممررءاجؤوهقهاعمالهومدخالخديوينلى

كانلانمااصمنمنثون5ضهوارايحهماجمغانالباثياحضرة
باضاحسينىخفايمابةعندقراالجوابمنصلفيمالهرآتابممنهذلك

جريةتواومائتينوخمسينارخسشةتوفيلمةقاتاياموبدشانلمحكوتوجه
وحملاحموقياالقائدجمعهمالجزائريوالجيقاالنكثاريةبينالهرجولماكثر
طيرنريمابالجزائراالقامةفيمنهملالغنياوورخمىازميرنواالىاكرم
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الدورينودوضتلفةجهاتالىحملهماشغالهممنفراكمبعدووامعتهمعقاراتهم

اهارلىالجزائىفيمحكتاوبنىبلديأبخداالمدينةاهلمنوبخد

وحريةالااوتظيمالمساجدواخراماالسالميهالئريعةاموروحراعاةةايي
ياطصحتىتركيئااالمواللوبئاليبمالقلربامالةفي7ضاماوتلطفاصاثدا

ءاالستيالفيفيةهحلىسياشهانانوشاالبيةمطاعغفيويدخلالقويهاليهم

لهمراوقدااقاداخرطارادمادونانيلموأاالوسطالممربساشعد
اليالديدقريالدجهامفوفيارلدلمايبيحروباالتىعينفيانبعد

المجمإزيزائقديروذلكغوبهمصخهايةعلىوحصالمطلوبهمغايةانالىان

ككلماعهزورجوعهالبليدةالىبورمونالماريشالفيدبهرخركالو
كهالالحوادثمنذلكبعدجرىوما

صفرثالثمنهارتالجزاشفيدائيةاالالظاصالعوهياغاثداانمانبعد
حائغةنييرلهناضرتيوافامسالموافقلف1ثخينإوينواراستسنة

عرزاكابونصإلداودخلى3عواثواطاهالماشالقاهإلجدةاالىخدابمن
ابخرعءولمااخواحياظاثاهليطائورعداليدعاهقديطرىحالرتي
االيفهرعواابإلةامنالقرببةشيهغجالفيبهونادواالجهاداالناستداس

اتخممااحموقيااقاندادخولمتااللثاليومغاسوفيالمهاجمةوميدوا
اطزاشالىالجندنتافليخنالقافوفرالفرنساويالجندكراشاصطوااللد

الخرنإساصواحمتواالناسكبرهاالىاقعةهت5خبرعوثحالوأاسعلىفدخيا
قدروانحطلهميبةالههنعندماكانععفمعليابزاشاهلبقلحسدت
والبهريةالبريةالجودئنائىاطنجاراقعاالضأرابذلكوقارنيالقاثد

فياالمةانبهمإتصلذالثاديفريقفكلالجزافىعلىلمباردعوىفي
عتالجهوريةيالدونةةايالدولةوابدلتوهوخاالمالثلىثاروافرنسا

رالاوتعيينبعزلهاالصحضراياهوبعديالزلفايقنأيمةاحزبمنالقائد

ادبورمونلالماربئارسافرمهاالباشركضررهوائىاصعلىحاكأكاوزيل
لفدتسركةبنزلةاولدهقلبصتامستاالندأسداإنافما

ارنجعثالقامصارصلىاالسياافىيخهحتحموزيلابخرالانثمإلجزافى

الىوهرانصماحبايهفالتهدولطاعةيدعوهةتطفوحاعوهرانحاعالى
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أالوغيرهاومعكىطسانالىمنهااظروجفياهلهاواخذذلك
عوزولالجفراليومتانعلىباالجابةخبرهوطيروبخدبايحيناطاع

ثبعدةفياالكبرولدوسيربذلكالجرالفاصنههمعهومنواهلهنفجمكلى
صةرجبتاخفيبايحسينيدمنزمامهاواصتلموهرانفدخلايهحربية
والفوتمانمالةآالثينصنةدحمبروعشريئخةالموافقومائينواربعينست

معهومنيايحسيئطقثمالجزائىدخولمناشهرشةبعدوذالثديةما

اصبكرحاباياحمدباخولماباشاحسيئبهعوملبماككوملبالجزائر
حمودكاحكاليهؤحارالبةحاضرةقشطيةالىزحفوصقالجوجمعالجزائر
ورخلعنهوتفرقجبثهنياظالوقعانالىعهافداتبايجاقرابنباي

راثفوطمبضفاضاالربرااجالالىدونرصالحاخرةالىباممطررا
وعزقفرنسافقغلهطاعةالىيدعيبكتابهكرالارسولوصلهثمباياحمدءالى

الىاالمطولفيعريموندياكونتوأرسلغيفآالجنرالفاستثاظابمتاب

اطلافلاملهاقلوبكهمننفرتقدباياحمدقبلمناعامانىبونة

اطاميةمنئهنومناملالوشاداشارروااضافرصاامحطولعلبهم

االشاإوقبلعيفاشولىادااالىعريموندىولقدمبقسنطجنابروتى
وجامىنرنساطاوبئقيطرىواليعزراكابواننقمىويونةوهرانعلى

وثمانماثةثينبهسشةنوفبرعرثامننيالجزائرمنلحموزثالهلخريالحرب

وزحفةيطرىواليةحاخرةالمدبةقاصذاسارثمدالبلفيايامأاقاموالف

القالواشمدموازيهثلميةنلطاإنئفاوالبربرالربجموعنيعزراكابوهاي

اثاالنيفدخلهاشالحاةالىسائرأواصترعوزيلوجموعهراكعئابوفانهزم
اقامتهءائاوفيممربنمصطقعاجهمفولىمطعيئااماوتلقامنهوالعشرين

كرراجغااكقلهعندضرولمافامنهنفسهسراكابوصاستاتاطديةفي
ادخلوقداالمجاورةقبائلافوجدباليدطريقهنيوعيالجراشالىبه

الجزاشالىوجههعلىامافئفاشررةالذخهماوالنرناويةاطامهواضاعطرا
غيرجيخهانيةافيافىاثعوبانقباثلاذعانعلىلهطاتةالبانهمرت

بينةاليمواخالفباكاالمنفرنساعلماخالطاعةعلىحميمفيكايخة
الانه3لمابونةمنوجخديمونعصديغبفاوالجبوريةالمايمةاالحزاب
ممربنمصطنىفهداالؤاكمناومنهماالاعساالنرناطاعةالىالناسيجلب
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عليبنحيناوالدمنباشاحسينتوشصاحبالىبخثوالمديةمديخهعلى
اقارمناخممارمناجهافبعثضائاخهممنللىاليةالمترتحينبض4يللب

علىثداثانبدوثالثيئاخدىسضةفبرايرداوافيانوميةمدضدفواله

ء2خيناقاااالتراكافىيدسذاثمذالثااالمانةيمينىوادفرصاويانهبئ

الجزاؤفيلوايجىاكأصوااسالنرنهانعونلهكاليالدامدنني
امررهـالمجالونوعنهامخلونامورطصدسيعدقوحمايتاالتحتبهونةتريمممومة

ايهاخواوقولهالىخوافريمجرهضدحدقدليآلانوهيدبتهتولرمالي
واشأعلواجةصفياالهالي3علينففبمرهواننثرنجرفثااسر3بطاعغ

منخطعنلوزيللعصثماثموربقاتظساناشاكواعخمممنكثير
انوهيعلىءايهبوجفرالاوقينيزينشالمجفرالوتولىخرناوطقدوقه

سةسبضضيذاكاثاعةانافربفعاهلالىصيالورجعالبابوصولهو

ماالىاالعصورجعاوسمالمواالنراكعنوابههاالتحادقفرةقلينانغرشاومن
اتبافهراكصضابيابنحينالجهادعدةاوجمعاالتحادمنعاجهكان

إيإاودعارىدطمنخلهفيقارنفثايةخدراالبالىوالدهصاخكرزيل
عازالحنرادشاطرالىفطارااكاافىعدرفالمدسةدالخوهادا11 ىرالرسحى

باقربراكصابينالهمممرقعرضبنمحلنىعاماكمالنقاذجيثآفسر

راجمين3وحايمبعاماوانقابهادخطامنهايمثمالقتالوناوشمالبلدمن
رايةتحىقبائلاجموعجسماخاطتزايهموجبالضايقاخلواولماالجزاؤالى

قربالى3وافامحيرسخالفيالالقواسزمانابخروالتىعزراكابيابن

ايتاوأاثقالهمكأوانضكفرنقتلفرناكرسفيثلالنووخانجزائر
ولىبفاسالمديةالىوعهبجهعزراكابطابنارتطثممخهماقإلطااالشافىا

نت5اللهرحمهارالدبشاعياشولىاتافيجااتهرعاكا

خاطاراااليامتالثوفياطزائرداخيةفيتريزينللجفرالشآلةاواتهذ
وكاتعيهكخمتجتواالجطادالىودعامزواوهجبالفيالحديبنعلي

نهمنهضاروااناواعيزائراايانجمعالمديةواخهيعدتتبرفئلمرالاب
ميافيطواسوبهوندإباداضاجةفيوالبربرإربافىللواليةلمحيصمن
لثهرتهمباركعليالدبنالديناليدتجيلىاخيارمفوحفرنماطاعةالى
الجزائريةاطكومةاصطاحمحلىامرباآغةبهوالجنرالنوالالنواحياثتإفي
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انقائلجؤرصلهوبثالجزاشمنقرلبةمسامةمملىالقيعةقرتهالىنفرج

انحدارثاعمدىالىابنرجعمتاذهوكذلكولنمااطالكةاالىيدعوم
اتئحاال4بولماالكااصفاضطربجهملافىزولرهجبالمص

زكأثملهقىفاكرمعنديذاواتخذهاالقباشلمنمبمنيهافؤجهديالى
منهاساعئينمسافةعلىاكرمهجمادىخيمالجزائرالىبجعوعهديادابن

فاوقعالىنجخخودخرجثجينبرفئالجنرالواضطرباطرافهانيجثهوعاث
واتبعهمادبارملىوارتدواجوتنانهفئعلاكرةرجعتثماوألجمهم

انامىايدبئألتيادينةاالىدظحاانالىوياسرونبقنلوناسلون

الىووعداالمدينةيدكعازثمت5اواديالىورجصاوالمماتباالطب
عتخميماوصأالىراجعينوافانقااالقاعنرإلالجننامابوابمااخدعزونباب
صهابمالانتاآل6افيفداريزبنالبنرالاخذثمديالىابنراية

الدينخييدالىاآلغاوقدموامعهادنةنحوالفيخهموغءاالكضارواظ

الىرجعثمرالاليوعقدماخالمجراشفدخلحماعقدنيباركعلييدالىابن
لعشتملماالمجاورةانتجالندروالصللواردرالمجاابوابوانغفةاقلا

وثمانماةوداالثيئواتتبنلمجريةافواينوماتواربعينصبعمنةتريزينالمجنرال
الفعثرسةمعهواحغصروفيوديالدوكالمجنرالوتولىمادديةوالف

نأئاتجديهالاسياسةتانعمولماقيءالىاضدوحمالهمتبائداردعجندي
بكربلدثيخنرحاتانثمفالثعلىمدةواقاماليطفالىالعسفعنعدل

كزعباياحمدالحاجصاحبهاوبين4يتالجواظفنطهايالةمنييهاوما

باالكرامقاطامدويخفرالدوكالبالرالاداقاربهمنجيالتىواوفدالفرنيساد
الىأرفوطاولماخاذلداياابانوليخهمثافىانقابراثميخهمثطالتىولقبل

داندوامعيمماتغوافاسلالهتبائلمنجبق3علصانقعىشيجةيلس

ذلكفعلمنوقتانبعدوالمبؤالمحدذالثنمنالمجزائراليرايجغا
وقتلمجهمءجيرشهقاثدامفاغيمخهماالننقامشلىالفكبحملهالهدنةاياهفي

وقالىفيقلثروا15وبوصودهالمجرائرالياقيايخمواخذمنهمبهقىمن
فعاثواالجزاشحانجمنللهدنةنففئاوحبراخاساكبرهافاسالىانعةمذرخوشاع

والعادراليئلالردوالعرفىالجرائرسضكلالناراتئنمنعيهكانوالما
اطروبقامتدادباتالجتالثفيونادىيهونهبدديالابنوتحرك



09به

جماالحروبنت6وقاخعدنهمووقتفرناهعقاالينجموع
ارتحدافرنساطائفيمخهماكثيردخلمتيجهاهلىفيالقلىاتهرولماآل

قربلى

الفراالناسهذصذااثمواعراكاأئإحذبمألعبئواالحبابالواقواللعهنإبخنغغىرثوجمولال
منذحاكهامعفيهابالحرخشقفلوهرانلةاياواماتيطريوايالةالجزائر
المجزائرحاعناقمتاالصانلمارأىالعرباغرانثمفرنساجيقخاال

وطقالقبعةمنارتحلذلكفيبتالهقةطالانهدكللمداخليتهااهلوالقبائل
الدب1دياعيضايرانالىظهرانيهمببنمقيمالثولممنادبنيببال
واماطاعهفيالدخولالىنجادرتيعلرىايالةالىالطائلهوثمتوهرانايالة

ثبرواتالوطقهكبرننسهمناحىلمافانهالسعببنعلىاطاجالد
ئهأيعبادةمصأليزلوأيمرمهفيارالدمدكلحوطقءزواجالترك
عرضىومانمأئيلألثينوثثكشةمايبعراقيونينحبهفضىانالىتعالى

المجرالاتءوفرنىالىارجوعاليالمجاضىعسوروفبديالدوكلمجنرال
لهبوتكومةامافىاةدوائرفياخربيانقلمآصكلايامهوفيموفأافيزار
صاهـاناليإخاعبافيترفثمالوبياطايمتبنصالمورعيرالمالزم
افيزاررالالمجلصيلابراولونيهراوةياببالمجزائروطنفيواشتهرجنراآل

صيىالمرواسولىالمجزاؤايالةفيالقبائلمهادنةمنومجنقرارولانجرالوتولى
ادثاعلىامحألمانميوقدمارحهانيوتومعحاوعهوااليشبساثطعلى

الجزازفيسالفرنساالوية

زائرامدينةعلىالفرنيثسلطبعداالوسطالمغربدثحمجرب
اياهصهاعصالثفيتءواةلة11الدولةحوزةنيدخلتلماالجزائىان12
نالدثرخيهواتاإلولبروسباروخعسيدخانيمصياووزالضازيالسلطان

احىرابادحقوقوحفعلىإالدالحايةافيأطبمؤةاناتافانيوسنربار
الحكحةاحعتوفيهاثالثاخاناحمداللطانلمحهدةالعيالدبرلةممالكع
مدىإالقاصراادهااببىنفوذهاخوقدكاناحكصهافيفاستبدتبالقة
موكولتخصهمادارةلمفانالبادقينيالوبوظواكئالجالواماوالقرىالمدن
اإلطاتناب33تضجلىدرهقاغيراطصتتصو3زفاالىطاص
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كنبهذاوكقموضعنهتتهمقنرقتءابغضاراالعداودعاشنهمثالقت
القيلةاالمةكاإخوصلالتيارصائلاكبرفمةادومذعليهمكواذماا

استعلىولماواحفرققيلىكانيةارطكثرةاالمةعلىاالشالروالىيةاالجت
منوساصاشتاباستغرقنطويمنانووهىالجزاشمدينتيعلىالنرنسيى

والمجالطبعخنلضبربروعربنهاسقانغرووالبل11وفسدترقاالخالف
لعثهموافزمنعيهاكادوامالميئهياابختناثارةاالديةاهلشأنومئ

اطكؤةنتوقدصيماالمقابلهعلىثوبالىفرصةيرصدفريقفىفترىأ

ازداد4إاآلماالياالعراذولمايخهمشظالهذعرىاحكتيةالجراش
ذاالليحاثارلهمنوعارصامامةانفوسنياالتضامدايوصرىمجاضهم

دو1فانتهزارراعوتعطاالنارةوالبووففاالمنلبسالذالثفطعكببه

وعخماتلاكراالعياشدولماواحطالضلىالغاراتثدةمنكرواالفرصة
تفيرالخظواالعانءواةلمااالشرافيناطلالعقداهلتداعكىاكرب

يانثو3بشؤونميقومو3كثمحتةإبايوهرةاالصوطفيهتتا
ربحىأاقومااعصفبهناالحلارجهشدثروط11يخهاتجعتفينالجدكا
بكبرااذرفاعاالمارةعلىراودرهاليهاخاساخابموانغذمصوابعدلم

الدبيالدملالتهااالقعىخرباصاحبالى3اعياغمناعةأدندواخهس

بعثهوطاالوسالمغربامارةلىصلجمانبنضلىعمهنالوجمقد3وفادخفاكرم
صقكءميانهافىدللى11بلمهترتولهواذعنعا4عساابااخاسافاتيهمعهم

لمقعدطلمشافاةفرنساابرولةنخفيخالامطىيحلفلماالموالوجياحمالابثو
تالنبيقبلهاالغورمنحلىبقدمآنبعحهةمفيرهمااليوبعثتكهفلوأث

ابنيرخأانباطربيتهددودولئهبعداوهيذرهولمرب01سلطانالىاثمددة
3اقاانبعدعمهابنواصقرجعماخذصنهالىعبفاخذإإلداعنعمه

االضطراخنعيهانتءماعلىاالومحالمرباحمالوشكاثهرالشةكوتجانة

اياطراثايخةمرةالجديسالىايغءنواثوراجماتخفاءكااوتسلط
باصماقيالوةاالمارةنجولفابىادوااالمارةلىصلهبممتبقبولنيعل

ذتواانساداعنوالغلةءاخوغاتثاكلمنفيهلمابذالثاقومفزالجهـاد

انرصالى3جضيمنيانقيطينةنيخرتهعلىتربايومذالثمنالخود
نةفيرفحروبيهبورالا3نودبئرجرتلمازنةإخذتوترخازلها
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لالمارةورضهعلاالبعاريدمااشهيحنومبحهاوالدعدىاقدام

برالرادالبربؤمالجهادكلمواظابىىيواصزبهاحرئاجل

ىاراسبرجوواشةالنعاخواقعاخقاعظمهابهيؤوقاخفيهولهصادكه

اولىالانطاحاخنقواقعةمجر
مايهمنوالعرينصوانومائتينواربعينجعسنةاطحذيبراخرفي

القادربفعداليدشملهاعقدمريةالجدجدىجيزوثالثيناثيئصنة

العدولهنراىمنهاكالفرببانالعدواحالالسنكثاتبعثهءالنياكالنز

الخبروطيراتهحريراقبفاقامطاحاكبتقالمعروفبالموضعماخهافيمعكرا
طنلديالجطتفيوأرصلهكبواديوخيمالقيطينةمننجنهضالجدديسيافى
منبالقربخيمانس4صاحالىبهمربهاتاستالحقانبعدوإمادبا

ىزححخهاصبيوفيإلداعلىالمطلةالئاللعلىالنإريوقحونالمطونباتوالدو

كزتشإاواشدالحربرحىيفاودارتاآلخرالىالفربقيئمنص

تجااعلىالمطينجمرضالصنوفبيناوالدسيديوكانالنريقيئمنضليا
االيسرااليمخرنيفرتبرتالعدونفرااحدعليهنخاملبالتقدمموياص

ونعترالشكألىولمافمفبففقدالفارسكلفهبيوهىنحدبهعايهافثد

وانال7تاالبهابالىلرناواتبعهممدبرئيفوراالنرنسيىعصفيالمزيمة
مراوكاناوالدىصبنجرسهمراليومهذاونيوذعائىماصالبهمنااليدى

وأبهفوخراصهنيبارصاصىأحدمرماثمالعدوبحرباتصناتثماناللون
فىبههغيراتباعهابهقدمانالىعصكؤفيوثتواققاأمتقلىبالكبئيبال

اوالديديلذلكاضاروقدعدومكلالمطونانتعرانالىالقنالعلىواتهر
بقولهمفصورنهفي

الوىومابلالجرىيكولمازاعيممرماصهمهتحتيمروا

المقعورةوضالر

أثيمحعهدالسيرمنلنوبوزالإىارتتداالمنادتوصد

ابوىالىدعاهاممااثرنتوتد8بالتىكرماجاددآاوعز

الجرىررةناالبحاروخاضتيخاهببخافيلقماعجرتقد
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عوىهيالمنوالذئببهاقطعتلالاتطاابهايفلضازاتمنح
سوىوقماءدلمصهاموظاثضهاهرابمالقمثلفاقدعلت

ااقلهأكرامتنيرافوهومالهااعالمنانيركبدتانافى
الهوىعنالممينالمحناثرفبنوماخااليادةامليماوال

انىوأحمددبمالتارفاقىككفىالهنالكالراسدىابناياققالت

حوىومااكريماكماوبابنتللعلىتطاولتخالدابنيااال
ثوىقدالزلكونالمحيناعقاألممربفالهاضدنيقدذااجلفن

طوىفيحلمنمثلفيهصفنجخايهإهالهفبوحل

طوىلبدقدذوىلجامنثرومنوالعلىالدايةاليلافانا

االيرقعمافاااللخروالماودنيادينفاونحت
يئاطبخوعباصيةتسامتقادريةقتاريةمضاقب

القوىينتغلىاخبارياريحفيجرعالمتتلقنيئآلضئتفان
ارتوىبهممنارردفطمابوخاضتجرتبهالحديثكرسفنخا

دواالعنالدانثهدخاالعلىبماجميالفقهرمتوان
روىزهذاالبصرىيذعنغدامالهتلقنافافىصأصتوان
وىالجوادعرامعرتامدىادمامعركصفيضابيخاقيهـوانا

رىلهاتجاعالتقيناعغداةنطاخاالنطاحخقفيقز11
سوىحصاوالقناحساخيبحداقددانهاراذاكهامة

الشوىومابلالجوىيثدولمعرازارماحيمهتحتيواضقر

اوىارةنيهافيالبخاتالىفارثافيأقفاتيم
عوىمنالفوزثهـغماتاانالىعنانهثام11وخمنارزرفا

موىافقهمتهبخمةرثوعصىقدحبنحميهينهمومن
والقوىاباساورااحدتوارالدبيبرميةجوادطتحقفىيومو

روىلقدورببعدالبياوردتجفونهامنجردتقداقناواش

يثوىابرناربهابهاكنيربةيخاقرفيبداولما
موىمذحسافيافايولىفابمفاوحالىقابضانيفايقن
اخوىاشلىإإبااوردوردواوقدهاثههئدةعليهمشددت

الجوىوممهمحزثابهافزادطصيمقىلةالعينببرجقىلت



اثوىالالكزممهجوادوصثندلبارميهمزتتومآ
ذوىغكتبعدماجهادوروحلمينناالحياهفيدأناوأ

انزواتانارباففللهايىغىبهغدتشهمعاصاقهجزى

اشوااوالقالبوجاراوصاوامعيبالظببىالىكطناراضرمرابم
عوىوشاثناقاتاذاصردرلنابهاالعواتاطرببنووانا

ىجمؤطبالبوموسىأكغخمطتالمالثكانتعروسلذاك
هوىبالهوىخاعابضهاردصملوصاكانركفودتعتنيوقد

شىبالنوىوالمعدياذعنتوليتبرجتلدثاجمافواصلتم
شارتوىلدايةااظاميواسغتممريةسيرفيهرسرتوقد

لوىمابعدصابالىالديابهييبر8الذيانااكونانالرجووافي
حوىكرتصنياجملعدالمزدبضامصبها

للرىاركبماسرىومحبؤال8سالمهثماللهصالةعيه
رىالنمرتقداالمنبهددتوممالمنثدوالجدالسيربعدقالوما

ارتحلالثمايامآاقامشكوادىالىجوثبالجلىيديقفلالثانيالوموفي

بخليايستعدواىحمحاااالىالىبمعفيللناهواذنةالقيطتالى

اثانيةانطلاخقاقعةبمر
اتومىافىكلرباكراالراصفىاالاراشمناخاساقرحاانوبعد

ادالرافنهضمحتهالنحراتحووتخلفالدالىلشديءاللراالمجديبوعقد

خةترمسافةكلمةاعينالىارتحلثمبهالجوعقتونالكثادكالالى
كرفضربخبرارالىياتوفرنسامنالمددهءابويهأبخرالوكانانوهمن

ايالدامماماةلمحطوفرقةكفاحفىقتينفرقنالثةبخدوقمالظاحخنقني
بفزفرقنجىجنودهوقمدوااءيازاممروءاكرمةعينمنارتحلفانه
لم2اواالنهرتقاةافالمايهزحفثمدوااراويمبمءجعلهاوفرقةالدناعوفزخيئتاللق

فاكعرتالعدولىالدنتححقالمدهتعلفالنقعردءرارودإابدخانالجرا
نخموانابم3فاقيلداابوابيطبوننمدبرفورااقلبانيالهزيمةووقعتتئي
مؤاوفيجندهمنقيلةسذتييآلاللدالىبوثالججرالودخلثريم
بعدسنةكرسابنييبديربرممإلالدمماابناحمداليدخهداتالهم
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عنوغوكدماوادههاالعقوذاوقفماالعدوصفوتكلوتجاملهاقدأمهمنظهران
لحرقردكالهجعلهماالبطالوجطمنطائنةفيلذارجممالعفوتبينميتافرسه

اتواكقدوااطأللهذاالعداهـنجبنهملمناخيهاقواخلدوالهصفوف
اولدمذاكانففئداالهاجميئعنهيخنوأانعلىوقوتهمنجحعواصلمايرالقتيل

منالصدمةهذهفيوأشثهدونجابتههديهلحسنايهاوالداقارباعياثهيدش

فاعطالمالجدريبحضرةالىالمظفرةيجوشهاوالدقفلالندومنالمائةنحراالجمان

نهماوصااالىالدشور

اجمناراسبرخذكرواقعة

فامداطزافىحاعالىحريخهبعثكربخدهوأستلميهبورالاانهزمال
منالنريةاجهةنيين11راسوبرجاللدبيئنيمعكرضربثموالذخيرةيابئ
مصالنواسالىاواصيثولمحربنأهبقاخذالجورشديالىاظبروباخانص
مناكنهممايةظنيوهرانخارجصكرءالعدوانبخبرموالجهادالىبربريدعرموعرب

مباغتهعلىعاملاهدواانالهوانتميارساألحضرتالىصان7نجااالستعداد

سبلمثتصواديافىةاالفغرتهمنخرجثمحركاتبراتجونالعيونفبعث
وهرانلىاطلانالىهيرفهاصلارالدلدممطءااكقدمضهوارتحلعادت

للجبالمعاخيفاللدءانحاخفياليرانيرقدونتالثيلتموباتواجكود
ومنبحةالمسييناخذمنعراصماكانوفاتيهبورالالجيدفيقعلفواليهر

واعيمنهاقائذاعيوعينناحدكلتجيلةصوجعلىارالدكتائهعيالغد
اظندقالىالمثاةفانزلالبرجالىاانتحتىفتقدمواامدواالىبارحفالجيوش
باقيودوااههاجمةمناثماطايةالنرسانمنطائفةورتباللدالىالمجدبهالمحيط

رسلالعدوواخذنارماواضعاركأاطرببتوانتالجرالخعكرعلىحملتالجوع
الالقواشتدولقدمماضداالفلكيدمبنفالكالمطريئاجيوشكلقنابله

اكصاتشلىيحرضهميئاصفوفشطالفرصانالمثاةبيندديؤارالدوجعل

نفراحدعيهعدااذهوكذلكينماوتهابايامويذكرءاالموتنجالوالصبرق
فركبخهبميفوالفرسووضربةافوقعتصصرعئلحادبسبفهاصدوا

متابديهمفرغتاثماةانباوالمحريضمنهعيماعنعلىاتهرغيره
بقضابلوايابهذهابهنيببالىولمذلكيؤثممحهميمفبماهمافاصعايئك
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ماايومذلكفيباقهمنلهظهرلبلدطالبرجمنالمتابعهاعقهوالضلالعدو
جؤوننباتاليلالىالفربقيقبينالالقواتعلالمنربافطارفياضتهر

لداصراأرالديديواقامفيهاوانحمرانلدفدخليألالعددوانسلعربهزم
لدالمورعرضتعنهاقلثمكامآلسهرا

كارواكااترويلىاالولىالبيعةذكر

وتسلطوالنكداكربيخهميخا3عليموتمالىاالمداوطناهلعلىطاللما
كانوآونةدإلاعنيدافعونهنواءفتارةوالهدوالقرارومعهمالعدوبلألدمعلى

علىاللئيموتطالولفالضيكلطالقويوصصطاوالجالدواكلبالفساديضيقع
علىوقدمعاالبربرالربمفانقائلواعانءخالوااالخافاحغالثربف

اوالدشدياوولدنفهراالطعلىيعهمليقبانوارميالجلىيدىحمضر

االهماماننرأىاالعيهذانياخناسافامعناالعذارعناجمزذلكنيوحاجو
انهغيرراالنافذايكلصةمسحالنهبهيقمانشرعاعابهوضينياجببه

وارهفصاشذباخقدبهالمنىوادانورأىباعباثهالقامعنعاجرالماكان
وقوةاوعلؤدممهاناءاءيرثفيهإتججءاللهاوتمعلمارهالفئخوحد

والعلموالفتموالتوةالخموعزةالنسبشرفالمورجمالالخلقلءاطواس
كيرالىءواالرئقاءواالئقاتظياقيواغزظواطزموالزموارعاحةوالحاسةواط
خهاعااالخالقرموجوالفخائلإلغواضلافرادمنذلك

والعصبطمفيئلالفتالثثبتتمائهاصنعلمجائبوال
تعاليتهامخاراسالئذءتءرلدهاولهاماقبولوإاالجايةعنالالمشدوحة4اةكللم

المالثماالثعلىوتالدهنمرنيدذمتوصالشركاهلومداضةلالمارهولدوقدم
اراردىتوؤلحاوأ5اثوممتارطناقطارفيبذالثالبشانرفذهبت

تمليدإلجلهاقبرلهنانالمايانالمرقاامارتهناررهواصدر4ااانثرحما
ا6االزلنيلهتهاادنجرطقلىاعقجالمااعلوقوتهتهابحولاوتاقيافبالها

اندابمنلماراوالذالثاتاساشروتاالجلىحلولعندبياالقامابررهثملها
يةاالنضيهاالمغاتمنفيهوشامدواالصفبعدتالهامهواغللؤحف

نفروحةبرادىويخواجميرمصغيرموتداعىمواعطوعياوتميبمحمااخفا
هميالثورىاإليهـهونتانوابءعطةصبرهوحيرهالدرنبرعندكريى
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بكفورميعدالذيناباسالحقةولماوذويهواقاربهبنيهفيالجدسيديوجا

ؤدعاواغاعةاسععيطفبايعهوالدقامادخرتحتارالدسيميوجلىللبيض
وبايعهطالبابىعلىاليدألفالجدشديعمهكامالدينناصراتجهثملد

أتبهمصحسبعلىءارؤساواالعانءوادلمااالثرافثمالؤابةوسائراالخضوكذا
تحتإيعةاهزسوقوعفيمافيثوالوالدههعيبايعهماعلىبايعيوطبقانهم

اثهصلىتهألءسيدنارسناتالىاالشارمنفيهومماالغربباالتاقمناخرها

فيقدؤااموعةيذكرهاتعالىاللهتالتيالىضوانةرفياثره7واقحغالموصعيه
ونالمفقالادضرةبتزيبايعرنلثاذمشينالموهعنثهارءلقدبقولهالقران

يسخظلنازآلتخاطدببيةغزوةفيلموعليهتهاصلىكانكيالنامخر
ذلكضلىبايهمنواولاالصعبنطةكاقالهالموتشلىالموكنونفبايعهبيا

الطبزنيذالثوينانابيةبرعلىاالسوباجضهتهايرءاالسديخانابوص
وإجرهامنكأخةصانتاجبةاومذاعنعتهارممربنعبداللهعن

االمارصةاصثرمديقالىابديسكبارالدديةاليتانضان

المالحاهللىتحلوقداهاياعامةقدموالبثرالسروروجددخلهاانولما
وايقنهاالصالجفوجهفتبلحاارقنجفاوافمادابنيااهلوشلىمادقاضزا

افبلثمالمادونيلأطافيباريالوامنواينصالابشوجمدرأطالبصالح
اخناألابادااهلىرزففارساالفكرةزماانت5جموعهفيبدهاالمير

للالعةاكريخماممنهاعقياعفساعلىبيهنهالمعروفالموفعفيلرهواسنفبه

ثماءمناولانمدوالمهيملوابتسامهصبثعانجلناهمائرهاوث
ركبثمألجماعةوالؤامالطاعهعلطوحمثهملهمثكالفرتهطاعدجنواءالذي
اراياتونمثرتالمساخصاهـبةالموسيقاتنهردتالمداخفاحلهأالبلديدخل
واتمحادصناعدفدخالهاااليامعلىثنيرافامنالمغدراتوبرزتمفىواالء
ديئلموالبلداهلعيهدخليهكرسلىنجاسداراطكومةنيونزلمنرال

اننتالوالدفييروتدارهندخلتامثمإيةاالداانواتجاانواخايشق
االكاتايوانذالثفإاثصحااتالىالخاترغنمعيتبتياناردت

إتجداافىخرجثمعكخلنيبئمالمتتحتدالفييدككفاصحقكتطلان

ععلعلىتحئويلمةخوبهرةطبةتعاجنمآخطببالناسرااللىفالجاخ
الرو11افاضلانغرد4االنعراتوبعدحادابضلىيحىقيونءرواووعدويكلد
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القادرعبدممىحمداليدلالجيالعالمنجدثمنيبمتبهالعةفريرصك
جدناعلىالثهوصلىارحمارحمنتهابمكرونهونحهاالميرخالانةيابناثهبر
بهصاناالدينتمطمناالمامنصبجعاالذيثهاطدبعدطالنالذىحمد

واكهلميفالمرصيدعلىإلموالىوالمالالملمينغثةوتجتواالممالابنوس
يحثيهالماياللطانيحسثهااناوعيهثهاصلىقألفقدوبعداجمعينوامحايه
الذيبزماتابالكنجالجهلفيهونضبلاافيهفاضالذيارمانفيهذابالترآن

فريناتهااعداهاناثرحنىلهبظهروأاطقفيهوخفعيانتشراباطليهكثر
لقنالهمالناسيجدولمالنظامواخلىالكمةوثتتاالسالمبالدمنكثبرآماكوا
يقوممنسرلهبميانرولىظاللهالىخئهاديالجهادنمنوالسبيأل

ينالىخيالدعوىوالقداطلاهلثةعليهئتغقمنعابقادينهمباعص
انمشهفطابواواالنكاراالصانمنكدهماوكثرةكالهالمختاربنمصطشابن

مطابتكررفيهطويلزمانوبعدصنهبمبرالهماعتذرةوالطاعةحمعاعلىببايخح
بعضواتاعلتعينقداالعيهذافياخظراانوراىناراتالحاحممووقعاتعى
بةلىاتغقواقدتعالىتهاءيااوأنلهنقالاعالحيههامنوهوغريىءئما

وافقهملممذرثااللهذادتولدةانوراىتهادينمرركالقاعبدكواهـ

اتخيذصالحآصليمةوذاتصليمقلوتجاعةوفيمحزمذابمومهونمرتهنكبهعلى
والمابعةدمارةخهطلبغيرمنوبايعوتمداواالحلاهلخفااالحكم
ثهابرصلايهوتوسلواتعالىتهباوالداوطاعلبهرءبايعوهيلاالمارللنض

ةورعايظعاطرمتطييآولديعةجملىافتهمصنتينعلىتريدمدة3وعلبهتهاصلى
الحثمىغرياهلجمغخفرلبيعةواقعنيفالغسادودفعميفاعنلمالظرقع
قرافيوثوبرجمطوجعنريوعوفيوحانيوابرلهيىوخالسوعاممطرغريثرقي
والمثارفوخلريهوضراوهلحاكالمطهصليبناحمدالسيدوبنىدحموالبفيوغيرم
يحدوتهانهممحبلهوالىعايةونعرتبطاعةحمظوأعاضهأاماطوادياهلكافة

االنليمئاهـواتغقززامونمراينمروهداتواحمالماننسهمبهيحمونتجا
اسدبهوفرحوارمتواتطوعهحانفيوماحدمخهميخالفولموطاعتهيعته

االقاقاهلمنبهتممنوصالؤحالفيئمنعلبهانيالمانلراالفرح
انباجمننعلىرايهوصالحدتنيوشدعقلهبقؤدهلمهموذلكرغبةفيهيزداد
ورصولهتهانحيحةالديناالمينالمادقلقولوعفدهنصرتهفيبهديمذل
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واالشراتالعالهـمنبمرماحفرننهلىينكثنانمافيومننالمدوالئمة

والسيدالئعابطبنكواليدواخوتيخلفبنحؤابنعدوالشداالعرجالسيد

المثرفيالثيئابنتهعبدابنحمدالدواخوتهالدحاويحمنبنارحمنعبد

حفردااشرافهفىغريءعالجمغحاصلشليبناحمدالشداوالدوكافةوقراته
باطنهاللهعاملهالقادرعبذبنعد4اخرحاكافىرضوابهاايردةاجضالهذه

الفنومائتواربعينثمانصنةالفردرجبمنابخالثفيااواالباطنفي

يالديةاممفلثاكائةوثالبناثبنسنةفبرمنوالعثرينلساجاعانقجرية
عةخورمبذنيومالمثالحذاعلىاثماحيرءاحالااعيانمنجماعةيهبثم
لالمدايسمةا11بفيخرهماسائرمنشلىفىانغسالمعلىبمثادضوث
داط4نماالمضاربنفطمهبنحاألبابيشليالشداداكأجراالبم
الجإليواالميرالمعغاإلمماماليتانعقادبعدالهوعلىررجدناعلىتهالىولله

صا3واعاالدينبهماتهااحيانالدخيىبنانقادرعدالسيداخياابننمالم
ابنيااهلىهىلمجاواثماوااناداوليرةالابودعصاهلهبامورقياماشد

لىوقدفاقسسنفسهاوصنااحدالىولدفيولىاالمروامالاطاعةواعالعلىوالفسادبايعنا
فودوالىيةاواةالرفيعةوحااتهابخقوىاوصيماوافيحقوحالىفوانضنا

اقطعفيالجدصاعدعنوبثعيره4إارعالثماشلوردالئرعيةاطدودعند
قسةوادانجلةاواملاصبلاعرقحأنالمحارءاالذايةاحلاالنسطينتثشافة

قاطسشوشرقونمرتايدهبهحويئاعرهالثبئلغالقببلهدامنويخرم
واالذعاناالنقيادالىالمونونيارعارواالجوخاعنهمتحطوظعئناشقلبلى

تحة4قإفيالقوىوالقالدينتعزبهنمراوانمرايدهمالواواهرإفبئ
نررتاواثءالمنمااماحندفىمابهيواواالصخريناالوالجنيدسبالقين

المقمودناتمواختناخبنهاحلخرروصرورناوادمواآلضةالدياالدينياماالث
ابنالسيدمةافىااكئبالممحافبنفيقيآالجىقلببهيقلعا

حبهوالهحمإلوخلىسدناعلىتهالىءوتهاطدنمهماالمشرفيالثييخبنتهعدا

عبدالقادرالشدحمدإبباالفىالناظمارجهرررالطيهاقالمالماجيعةاانعقادبد3و
واسالالنشاخامثائتثخاكالس05ابناديناتيدتالىضصوإلدينالملةررثءابن
ممنوالىدفاواالمامقدوااطلاملمنايخارفقمصطةىالشدتهعبداابي

االموانقةفاوبهاالعياالسوادعليهاتغقمماعلىواطالعناالءابمر
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بهويظهراطنتبمالمهينصروانرسدموإليخعرفديلهمهقهظايهاصتندوالماوابخنوحعليه

هواوصيواليتهاثمديربهنبهوانيديهربهبملحوانخنيامورصمن

انوايممقبلممناكتاباوتواالذينويناولقدونجواوصؤاليتهءنيتهابفى
ابنتهاعبدابنوجلفيلبوانةمجلعنتبهكابقلمهرقهقمهقالهثهاائقها

ماهافطالبناحمداليدمةاالهيهبعنهثهاعفاالحسنيالمرفياذثج
الماعارلميببايةابهاشالنيرويرابمابهجنلمحلهتهالمافغتهاطدنمه

طلبهلماقالدخيالبموالناالدينالففلاهلخالناالسالكوالقطب
الغرليةااليالةلىاالسعدمةلالهاالنجبىسكانافينقديممنالمسدموننه

الشدنعرةعلىإقدوابالحلاتكافلهمنغقااالبىاالتمناليهاانكماتوما

جمغالبيةلهفعقدوالسروربالدرحالبيعةظاثقلقينيئمذشوباينهالمةبهور
منناجةاىمنورلمىوشريفومقريلمطمناالمورتدييرنيدخوللهمن

فيوبئيامرماواصىاظفىالما4الببلهصشتفبذاكوغيرهااراضديةابل

4ومناحرهوهوتوالهماتهاقوىبإت2فيادقوشبهاهرمنيسقطزال

وكتبصنياطقهالبناحمفالغقيركاقهيهباجملةمنانواوالماعلى
اتهوعلىعددناشعاللهوصلىهلاطدحؤابنعداليداالوحدالمةاله

افيكئرةمناالركانبالمساكينوضاقتاكمانفدولماتبمايلم4وش
كرفاتقثمنىصساالجمانمنالمسلمينباموريكلحمنيجدواولماالمانوقلة
منتهواناعبداافىءباالالمذكورالسيدعةالعلىارطناهلمنجمثا1كة

جمغفييددهانارهابكريمالضنيتهاننسالذلكعلىمعهماتفقمنجملة
عدكخبهالعبادلطاعتهويهديالفسادبهويصلحلالدالىلهدوانلهاظ
تهاطدنصهماركثىبنارحمنعبدبنبالمجارالدالمةالهكتنحآابن

يعةفيءافالمرسيماتكدنتهوعلىوسلم4وعباكهوكدممديدناعلىتهاوصلى
وبدركقبنارحمنعدابنبالختاركاتجهاتامةاالموافقةوافقالمذكوراالمابم
ابالداحأراففيانقبانلروهماتيبحانءاهالاتجلىاالميراعيمةابياصتمان

اذاماكا3بينالداأالحفورنيعلييمامواتواناالئفاقعايهوخومامةاإلباعي

بعدامالمءووصبوآلهحمدسيدناكلثهاوصلىقهاطدنصهمابمتبيماغيبرم
قدديةالمحالملةبثعاؤوالقياماالسالميةاالمارةأنوالبماخربمعاشرفائموا

تمباوجرتالدينضيىبنالقادرعبدالشدالدينناعرالىاألناسماآل



ةه

باقامةومصكفأللناراوصارمعسكرتطراإلعيانواالثرافتالمهـاتهمنفلكعلى
محاريفلناتهيخصصوالحذوممجذوورالكيؤثارايقتنهالموةالثرجماطدو

الثريعة14تاصأثيئاارعيهطفواليلةالغيركاكانلحاتعلىزائدة
ابخدساعدوضرشالجهادرانثروقدأتىبوجهاالشيئايعرفوالالمطهز

المهوادااطاعةايقديمباليفعيهالنداهحمحفنالدالىوممرانالعبادكخ
الىالخالفبمويذهبعاالهتثاوالالهالمتويادرواذلكفالخامبمالمام
مايالثفيءالعالنجاسمنمعكرنيحررواخرىيماتيمايخرحماال
االميرالىاواهرعدرتنحرمذاوكلوالفومائتيئواربعينثمانسنةرجب

هاهاشرافهاوعاخصوصأكذاتجيلةالىتهاطدونصهاوالبربريةالعرلةالقبائلسمائى

افربحواالثرقيوغريرمعكراملفاندوباموحوصددتهاونقميانهاءوا
علييماميرآممونانعلىوبايوفيمبايتيعلىاجمعهاقدبهمواتحدجاورلمومن
لمواحمواوالدماتمسهملبئوعلىاشوايسرانيوالطاعةحعاعلىفيهدوط
عدمءنهباهذانبلتاننيكالممتهمطتهمقبلتوقدتهاكةاعالفي
ينهممنوالخصامالتهلورغالمسلصينكةلجعواسطةيكونانمهكمآلايهملي

ءواجرااصدوامناالداوحمايةةالمطللشرنةالمنافيةالاالومغبلالىوتامين
انوأفواظبمنتغقراامخدواندعومفلذلكبءواانقوينحوامدلوااطق
فيلمطاالجثهاوعلىاألحمديةيالثعائروالقيامالممديةلمةااتحادالقموىغايتي
حرروارثعتهاوفقميملدواوتوخفوعملتظووالديافاحضرواحمهذلك
رجبمنليانفيصمننالدتخيبنانقادرعبدالدينناصراعصعن
وثالثيناتتيننبرصةمناصئرينواالساجوفيوالفومائتينواربينثمانشه

سلالديةوالفوثمانماثة

كالعامةاصانيةاالبيعةجمر

الحفرالىالقاصيةنئترىارفوداقبلتوذلاالولى4ابيهاسضاعلما

فافاالخمنوارمالطمفابئالمطاعةاالميةاالواهرواهتثاآلالطاضمهنيرغبةيةاله
وفريققبيلصمفءسا3وارادلمافاالشعرمنالجهورحكرهعامبخاسانعقدثم

حررماوهذانصاالمارةقعرمنالثمبعلمةاولالثانيةاليةعقدفيهوجرى

سرو8خلىوقرإهعماذلكنييباهرىحابنعوديدالىالفهامةالحجةرمة11



301

يوعأكريماالنيعدوموالناسيحناكلهالوعلىارجمالرحمنتهامباالصهاد
لمبمزاياوخعهاالسالهعليهحمدامةفضللمنحمذاظيمااالفضلذويامحابهآله
عئوبنهونخروفبابامرونالخاصاخرجتامةيروجعلهاتاالناممناحذاابط

واالنداداالوثانعبادةمنوطهرمدافيههيعألىيههدامواالرجاسالمنكرات
وصلقدرمورنمرمابذالثثرفاالناممنواممنءاشهداونجعلهمواالضداد
اتاععليهموفرضعدلامامبن3عإلواوجبخجةافعموصيالهمجمةاجماعم

يئنجموحممواباعلصوعىشكالثميجحكلوالمظلرميصعرولمالظيمفلواألالقولني
الىاظلقودعاصدءباطئمنوطالمأعليوعالهالمليئاكةاصيالتكونتالدعدو
سيدناءفسادعنواباموجااستقامحتىجهادهصقتهافيوجاهدطقبالالقول

المورودوضىواوداالمقامصاصمقبولخثوثرمولرساثرفحمدوموالنا
اعتهجؤطوامهاانفسهمبذراالذينجالدهويوفودادهاهلابهواآلهخل

اصلىاالدرتجاتوناراالمراتبشأبذلكلحازواقنهطروينواشريتهاوضمانض

تيةالجزائىكلمةاانقرضتولماهـذاااالشبيحومداباالومنيفعموالمناعب
تاداراللهاعاددماوهرانواطزائىمديتيكلدو11تولىوااالوسهالمربسائر

بألرااليرلضلىاالستيالالىتيةااثسهحمتوطمالساعليهيا5بواسالم

منمنبهروالعننااليصووجصلىوهرجفياناسوصاروالالكوالفدافد
اكبراثالقبائلرؤسامنخاية11عليهمنهرتءودايةالاللهوفقممنقايزجرويعل

الهرهدعرنهادأصابعلىونهيباامامبتفيفتفاوضوائهاءزفىوصاديدها

ذربمناهللذالثهوينرمانحسانتفياراواحوالهبمفييابعونهوهغ

راصاجاهراإحالالطاحرشالنبذاااللالجاحباكلذالثايجدفلمالففلاكال
الشدموالناابنالقادرعبدالدرماىاباافرينالالله2إعداءقاالدينالملة
علىئايوهالدينأمعامناندرسمابهاداللينوماالسافىبهاللهايدالدينخو

فوقتهايداللهايعونيانمانكحياالذينانالكريمنجيهابرمنةةااللهيهاب
مةخرموالمافباداداالجماتسائرمنارفودحفرتهعلىقدمتتمايديهم

عىتإعةبموافرادآحاأعةخبعامةتامةكاملةةيهمعغروبهيرممروفهيم
السههعنهيمرناالصامنجاراايخذلمأالصافياللهيزبيعةويمريممجيلايموق

ربماانكبادممماروارضاتهفيبذونفىاموالمالدحماكانفىبهيمغعرن
بيخصرونهفىءافرابالثريعةبكمماسمونهيماواواوخضث6منوانحمزاس
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فانمافيومنمبرتهوالقىمكرتهقواةمسرتهثالمةلوفىفئوالفراءاصاا
اطقطريقالىاظلقهدايةفيالمسئولواقهوامسهيعمهفيوخسرنفسهكلمجث
مرورهاوجمالهاكلباللهاوطرزتبكال4هاإلهذازدهتولماوارفقوارافة

هذهاصيهاللهاقامالنريبىالسيدبنحمدالسيديالسنالىبوزارهرمابدبرتمت

القبائلمنوتابعلهاوحمعباجوعةالهذحفروممنابهياواالمامةالنيةندولة
مكرمهمنواالعيانادلماوصامهونجوالمذكورارزالنرييةواالجاهالثرقه

واجائهغريىونجائلوجمرارغدوابنيوئقراتبهنيواحوازهاهورةاوة
ابطيوعياقصيرابنيونجاسوطافكالهالثرقهالقبافىواعياتوعثافئوئاز
واحمالفهمطيةوالموفلتهوالمحالوعكلمةالعباسبنىوخويدمكطويئوصتجاجمه
الجعافرمنبيةيعقواألقبافةءابهوالتواكمالةوالدواؤوالبرجهتجاهيواعيان

االيمواوالدشريفكاوالدالقيةالقائلىثميهيماوبنيلدظبنيو4والحسات
كألءاؤهواالوصعدهـبالمتتجائلمنبمميطولممنوغيرمادفةووصدامة
والعوامالخواصىمنصامالهباالذنمقبائلوعنماعنبايراالكلثمووعر
تواومائينواربعينثمانةسانرعشرثلألثةفيمةالها4الببمذوقعت

حمدخاااآلصريه11خادموثمانمائةضبايقءؤن3الثسنةرفبرامناراجوفي
جلىاحمومعلىتوقرا04الهذضكيهابةمنااللبعدثمحهابابنالثهير
قدمومامنهملوفياليهموالقبرلارضىبعينونظرعليهموانيالوفوداالمير

انلىمنوغرهاالفاخرواالحمضلةايخوالسروجافيكأاقمناالميةالعابه

صدورمالرحتبماعليهموخطبقبلهركاغعرائدمكلجرئاالنغيسةالهدايا
شهمكزكرامفيوبافىاالممالفهموفرقعليهمخلعثمسرورمبهوتضاعف
ممياسلاخذماالجمانبوليناللطفانمنلمواظهرهائهم7رقبواصمال
فنهلهمنتهاآتامبماحيناوطاضهمالىصرفهمثموابعارم

الملكورسومالدولةميئةتحظيمبمر
لرطيهناطاعهورتباالكةاتخذاالعيلهواصقاهاالمبسعةتمتلما

طالبابىووبناحمداليدممهابنيمئبواالعربيابنمحدفاشوزرالدولة
عدبنابتهلحوعيناظروبطعدالحاحوالشدالتهاىبنثمعالحاجوالشد

4فاتابنوحمدبهةالميةناعدرصفريحةابنإلفىاالحماخوولىارخاويءلط
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الجيالفيالحادتوالىاالوقافيئناضدرازبدواالطامىوالحاجالخاصةبخةاظزنظهـ

الحاجالخارجةاالمورلنظماركينبانواعماواركاةاالعثاركلمأموزارى11

يقعهاافئلهورسميخمهمغامفيمنهافردصواقامالحاشيةونظمعراشبنالميلود
عشواحدعلىلمجلثمررىنجلئاورفالجواتسمائرفيوالقضاةلالهوبث

المراالهاشىبناحمداليدالقفابقاالمةالهراشتهوجعلءالعااجلةمئعضؤا
مماوقعويصنهميعضمنامخيلهاخماالناسعلىيردوطنقالدواوصنودؤن
الجزازيةالحثؤصةماكانتررموينةالغتاياموالتعدياتالمظالمانواعمنينهم
االوسطالمعربنيواننشربهؤيذلكفطاروائداواراثبوافالمفارممناصشه

النهملموسموتطيئايسغئالهلتأنيمئاالفاتهكرمهمدينةاالميرواخارامر
دهاوبافيارهقراوألوفيتونهضكئهمنهاحانتاالمارههذهدإنوابم

وعراراسهوايغاصركل

ممكلذالثبعدجرىماالبالدتمهيدااليرخروجمجرثر
المحادثمن

بحمهحفرتهمنضمابموبمورصنهشثمناالميرفرغانبعد
ولاللبئوافيننمائةوالفسنةفبرايروفيربينويةاومائينشةصوال

تخلفمنويقيمباالنعالاالقواللومجعشاالصالويننقداالحوالالرلغ
قرياخوررذاكاذوالوطنالجاعةلمجيلسلوكضلىلهويحعةاالعلىايعةاعن

كدهمنوانتفااطقيفواضهرجدهاعدسعناالميرراطالباختالل

طرشاالموالرجبىراالوضجطءاخهموافيالووزناتربرااإالددوخ

فأعىالىفانتوخوراكئرشيئاالحملعلىراجعاابشلثمتبحمفهوثاوعاقب
شلىءلحيالاالسالىيدعوووحران3حايراجعالهربناحمدقاضيهاكانارزيو
شانهعلىواقبلبفاعنقلهحكهالىواثخكهاالميرعليهضفقبالمذكورالمرشى
ةانحاالىلىارثماائرذوقررةتاطافزبميغثاوافنورطفمن

كإدثاطمنبهالاتعوافليتهخزوةذكرثقي

نزس11سلبدابهممنعديدةوعائربطونعلىلفيتهقبيلةان

3صكدواناشدإنقراضهاوبعدالجزائريةالحكومةعهدمنالسابلةوقطعواالموال
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االىرمااناسرخاالميرالىاالص3اولمايشهماتكل
ترجكهكباطفرهمنونجضذالثالىقاجابهمفسادمشافةيقطعان

ممفميجعوعهاليهميرالااغقعنهابيبرةاالنإلمعروفةيالبطحاةونزلارزيو

اباتماعيتمرلالوبعددغيممعبررجعدملمهمثطتوشاموالهموممضح
الطاعةالىجوعاهـفىوراساثماليئفسارمدبانوبنيعكزةتجائلاشقاض

يةالشظمواصاموحوخبمحملىواستولىعليهبمفاغاراصقاقاهروا7اضثالفلم
وقفلجممموثواآلع3عيوولىأمالمعليبموردصفامغلهااسناثمصفي

ويالدبهقريةلىاغاروهرانخاعانباتضرهاطالىدخولهوفبراجفا
لهافيايئاسالدبيقدوردادعالمهاواخذباهالهاواوغارسةقابخوبفي

الدارفييرافادكهسرغاوحرانالىاهدووكانرفىمنضفنموولد

خلىابءوضعغاواالثقالىاالصقدمتدصرانعإوحملابلداقربءالجبفا

االعينداركراالموناتدخلوحاانافىعنهميداصواسزابسلدناجةافى
فيغراوياودوالجاويالرجباطبنءنينالمسينءتامنصذوثدثثوا

لىدوغزوةلاهتوعددمبخلمنلمقنامجدلنفامدواوامااخرين
تيلةاالميرعيئشهرعذذواوااسالينفىسذإاثنتئموهرانإإدإيدا

تباتبعدلهاتاسغاداحماصلةمنععنهقالعاهـمدلمراقبهالغرابة

والدواشخماطمنجثجألزفيسكرالىرجعيدينهريوثقممنالعون
وصثذافاربونهوابواوسخواواشنواحبةفيوانعاوهرانالىامغشر
الىإرإارتاالقالالى3فيافتتنهرنواينيالربرلءقبائيإشىا

نجةاااثارمنعقوبةفيوبافىكضأوجمحمأنشواصغ3الضباديرلفيراال
طحاوقوتهتهاولخابامضقدنصهماينهماصعاعقدعلىيهبرهاواص

تينهمماكاناثروخونابهرناابعدمافالنوفيفالنبنىبينالمبرم

بهغيرفعهاوانحدهكدمفانمنهمفربنوارمناصالجاهليحميةبغايا
بذالثربماصرمااوإنافىياواقضالدعاويمنلميعرضما

سءفنذمدامنضلىاثديدهامقوبةورتجنانجقتفاهلاوارجنااالملى

رغفبتعالىتهادخطنفهنتدعرضبعشهاوالفادكاتعرضاونقفهفي

بينلمتئالصاجرىافصأتولىتهبالمطالطجابنامنضيألة1ازاالموتلزمه

اقبائلئرثيالمنلاوارمحوكيرمشاوبميثريفواوالداالكردلوالد
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منافماصانتلهةمدتفياطغرقاثدنونةأبناتقاضابعثمالثرقية

لعدالطاالىبالىجوعويأصيعظهيهاوبعثالبلدألىانتحتىجشه
لبمانتلىكولاالميروقاملقتالوخرجقوتهبهعثمشأنهعلىوتمادىفابىوبال
عالىمستريئدأخالهاجؤعودةاكنقائدمدلساناهلمنالثانيةئفةالمام

داوالفهمالفرصةانتهزواللقتالاللدبناطفروطائنكتهنونةقاخبرجكالالطائ

ءانتتموخارجهاالبلدهداخلالقنالخوعايهماالميرافظاهىيينهمالقديمة

النءاواكولوعاثاموالمبفجهماشواسراوفرقتهنونةتاعلىالدبره
قريةفيعهاغهرضيمدننابيسيدياتوثنرجافىنونةاننفرمنازلمفي

زيارةالىجهاخدادعنظانالىاالميردضلثمالموحدة111بثديىالباد

نهئقبلس4كأوعفافامحهيهاالئدالضربمتارباسإقاةمنونةناووجدوثالض

ابرمااخالاصحانالىاحيوتمساننياالميريزلولمطانفتهيخادةعلىاقره
ءبدبمعسكرالىرججثمالتوبئاحذءااكولضراطبيناصاا

4ءاالولرخثالثنياللهرحمهالجدسيديالدهموتطرتبرإلمالطربق
اكازالفوثمانمائةنوثالشالثةخةيواجهمنرتيوعثوالفدمائتينبعيندلىتع

والذخىهةباطماوخنوتجاهىدافىإصاحلفيالبصعلىحمئاابحنواالفرنسيى

مناالميرآبفالءوالثربالبئملونهموطاطهيهاصلونالناحيةتالثوزعات
انالىاليهاير11ىواغنىضانهبخدحالناجةتلكالىالنهوضىعلىاجمعلسان
ممنعدبالمريطاجرنبماشيثهميومصبخرجوناهلوكانالحمنمنقرب

سدانهافثتهاعليهمغارثمالطلبفياوءاالحتىعلجهمتربصخرجموافاالدففع
بمرنالمسوغنمدخلهاالشهممينجولمالحعنالىراجبىنمانفسهمعن

ايهـالجيشلخافىبالذخائىمشونةثيصعدةالمرسىفيصالنمعهمماكان
كلىبالتفبقمويأعسالحعنعلىالعيونيرتبابامأاالمنروافامفيمااو

وطارخبرمعكرالىرجعثمالنواستنثاهلمنيراصاامكانمنوذعرامله
وارطعاقالجعنجهزوادرلنهالىالصريخوبعثلهافوجمألجراشحاعالىارقاخهذ
انوصحامبويهالجنرالراوعييهااطرباصوفوضواكسيرةثطتوذخافىمها
واربعينخخةاطجةذيراجنيصباكهامثليدىالجفرالنهموووا
تواوثمانمائةوئالثبنثالثخةصابريلطرثمنعشروالخامىوالفجنوما

الاتبتجرلادلينوجموشاالبوأبمعلقةرالحطتحتوثجدسان
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املءضخابدوقفيئسالديلئيوطنتىلذلكصدرفضاقكاتجعنيغترون
منلواصلاارقلهومرافيهمنرلكرفاويمحهممونلةواكاللوائىااليمان
اطربة1بماخذصكل05إلىالحمنةواقهمنرجوعيبعداالميرانثمجهتهم

بمحهامنانقربفيااصمووكانوحرانيريدوارتحلاشعدادمااستكل
انقاثدكاتاصاكرافييلميدكطشالاخرجاالميروصلزياتجوريرف

نرقةفرقتينالىجوشهاالمرمنقالفريقانوتزاحفبرنصبوالجفرايؤصؤعي
غورولمانحعلىاتوزقادتهتحتجطااشانيةاوالغرقةبوبريصئفاتل

وانقاباجهءخفاتعرتينناتلموحملمقابمتدمةفيوشىرجلشهقزب
خيابموحملبمءزاوثبتمعسنقوىبوبريصلقنالينةافىرقةالمظاهرةالى
لمونالمأقهموإلدايطإبرنادبارهالىعساكرنرنساووأتكهلحتوشزمهفههعي

تاالليرانمرافوتمدوارهباص3عليخزااانالىواسرآشلريخواثخنوا
ممرصفيقلاقاضصنجشبدالغرسالسالىنواعارزيواحلانباةانمال
امكلهخلرالهدستميضبمطرحرانحءنذمة5احمغرواوانواقاربه
رياالمحلىرعينيدالخلبفياصكرضباطيهمصجمرجاتطوبال

روهرلنحصإلىأياومنمرايةاجممعوخافاطالفييراالفركبيهخونهت
الذيحالمونقربافيكنارزيوالىراسىوإغنئصعالىاالمرىثءو
وحاللمهبزتيراالفاتجأعبالاةه0فيباعواباطالضخرفالبالاتي

مداعلسهنعداعصفياللاحصوااخاننهسيمعنفدافعإلدابيننهم
اطنفلتحىبمالميررجعامخنااالألححماراالتايممةدءاخهرواثملهوقبيف
يرالمالودخلوهرانالىأواقصتكبالمرالىتحافغرتبلدالالىوئقدم

واصاالقفيةهذهفيوهرانحممواحااةفيحةالتةعليهترجهتمنعلىفقبض
رلفااطفرةالىراجقاوانفتلةيخاميةفينالواشاطرانهاوررغفابادةانثإ

بتاحدالقاضيرعتدبثويرنيمماوالةكرامهباواعصفةتاالفدارفيباطالض
ذبمعليهةابارقاتاعرفىفيارنانالهعنعاءااامنخاصئاتجلالبليوىالطاهر

الصرايةحةافيحغرةفيووضحررجافىيداهتاوثجمناهكللتيضللسافى
ايامثألثةدماتانالى
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كستالمالىاالجمروخروجمشغانمعلىالفرنسيىاستيالشبمر
ألاطوادثمنوغرذلك

مامسهرلموظكنهثيتودهاصقامافداالميرانيسالنررأىنا
ابالدشكيقولمنلمحنهممآرلىهواضطريترمانئتلفلتحسابهمنيبمنلم

االكثرمهبمرايقرثمالدولبينبالمقامالقيافاتيقولمنومنهماولى
افىاشحاعنوجإإلدايةداعلىلميالرواالسفياطهديذلوالحربمداومةكل
الحصارمنضإ4ومايهرانفيارقاخمنمجدثماالحربوزارهالىير

سهتومهعىفقويبالمددايايخبعئواوالذخيرةاخداقلةخيبالوضيق
ونرممثرعبهاواضولىالجشدمننرتةفيحمااقوجمهنميئمضلىءيالاالسالى

هـتومندولةرجالوفاوضولفوبماالميرالىاظبرطارالداخيةالىاهلها
يهايدمدتيهفوارامالىطنعلىالعدوتحلبلموبمرانقائلاعيانمن

يروافاشالمييناصيخنلانضهافإاانيوشكوقالسواحلهلىواستولى

طسدواالجوشاالميرفيحواوطنالديئعنوالذبالجهادافىوتداحمانلك
امدوالسونازلهامشحانمالى4حفزمنضوبرابرةاالوسطافىبعرب

خارجمائاارانهاواشنىاتوشفهورهايمفئلىااليديبملها01دخولىعد
لوالتحمينهانيبافىووالحصنالسورفيالمداخووضعالدةخعلىبهايشجن

بالحفزلحقوااتميراابمفرحمنهااصلروخفياهياالىبعثصكالاالمردلقى
امدورتجاورامناالفيببئروقراهايةالدامدنمنوغيرهوظان

الجرلباحضاراصونحمينهاالبلداعامراىلمااالمرانثمنااوءاكولمن
ابلداانحامالتاالسالميةالجوصقراىلماوافدوالمدمآلةمنوغيرهاسوا

االميرفاعىتنالسوريقاتلداخلعساكرورتباداخاوانحجرءاالقاعنحام
شدوقنالجهالعدوكلالتواالرودبرعياالرضىوتزلىلتافبارارثبالهعرم

السورالىانعاانالى3اماواالمرمجمؤلىتمرواواذلكيهمفلمينالمسله
خوامزجمحيولماالعساجمفهمولمايخهتيلفلموالفوسلطبامهحلىنيواخذوا
جمعالوركرالى01امناالرضىفينغقوحنر3صؤالىبالىجوعماععدوم
اانتولماالسورلىملباماعسثمنارامعهواةباروداهثمعليهااليدي

هثثاوالررنقبمنقحدبلمااصةيرككوةيهاكقدجدواليه
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لروهىكلالجبمواضعينايهمااالمجرفيوصبواالمرمىنياربرالىوافع
العدواناالميرعلمولماعهافارتدواالحمنحامهظاهرتهابالقابلعيهمفالحت

االسالميةالمحاميةمنرهاءواارزيوالىءارتحلالمحربياجؤابلدمنيخرجال

مشنالنممنومرانحاموخرجحضرتهالىراجوانقلبامياعلىراوعرفى
ومرانااذاهتاواثهروذخيرةحاميةفيهاووفععليهاواصتولىارزيوالىبعدهمن
يدومدلةافىفثلخفيةصلةمرلةوافيءرالدواوقلتيميثيديبيننص

ثماصىصورفيءونسارجاألمنهمفاخذاغبالسهلمنمنازلمفيولممالي
منمسركينفيفرناوالكنىلدولةاظفوععليهمقاشترطاسامفكفيارسد
جكابمماكاقوظهرامرامعليهمورداشزطهماالىفاجاييانوهرخاحي

عدقعنلمباالميراظبراتكلثمقصدوايخعذزااالصرىاعسواتخذواصدورم
مفساليفبحثالغعالةبالياسةاالماعيتداركالمسبيلالانورأىذلك

وكوائهالعدوئدممنوحذرممفهعكلظنميحتهويقبلونبهئقونمنخاصته
االصالتالدثيعنواظروجنحبهءولىظاللهمنانفهمبهااماواوئنهم

ذعنواوفيهمفاثرذلكواموالمانفسهمفيهواقوامباوهاتأيدنصرتةقامالذي
الىتموصلوكناالطالمدينعنرغبةالعدوالىيجنحهالمبانهمواواعنذله

لممماذلكغيرالىالخطيومقاصاةالحروبمعاالةمنحمهماحاواراحةالمعثة

وادلجرااجابوانالىكمظونراودمواسزاريموهيمالمعزراارسوللهبهى
وبقيتاالمالمالىفئهمالىاالممروارتاحدهمبالىورجامسركينجؤ
السرايايبثاالميراتهرعنهاالطرقوقعغالحصارمنعليهمايرعلىلمران

منيمادفؤةنجنوثخونودمازاخسنماونهااحلالايفيوالوازي
عارجاظوالىبخفهالضاراتثنوتارةوابيبالقتلواشياعهدوالهانكار

الحاعةالىيذعنقطفيبمويثخنوزناتةسب11ظواعنمنوكيرمالبربىتجائلمن
دالبهيتردمنالعدؤويرعدفييةالويظمالسماحملالىذلكبعديعطبثم

الحالضاقانالىوديدنهدابهذلكوجعلىلهمالدينالذكقاباساونمادمت

متعليهنتلمادولتهماسعاتعهموتاخرالنواستالثفييىالؤنعلى

مفلوبهالىيوعلفيمايعلروحنأاللمالىميئيلدىنرالاخفيالداخلىاالرتجاك
بهةنيضر11خاظحيانفاتخقدولتهعندمنزلتهنيانحطاطفيلانيخرمن

حاميخانرهواصزيومنراجظالبرجيهمثعرىمنرجألصادفيايحانم
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طجماوحرعاآلاالمآخهاشدإلافمووانالإتجأقةلعيللعإللععاألصولا
كرالىيناالااواهبطوابلحسلواعلهممامهاش

لةئموئالثينثالثةبا

وهوفثيوظاليهورفيلموانانيةاالبواعثعابتجئنىبئمنرماطا
منينحعليمخرجاذعربتارجذنصكرصينمامالذينالننرسبيااطالق
طالطاماموتضحذانابىجملدياقوةانن12والىافنرمجوجمم
بلةوانياخرابةاعربمناسرىبعفىنتالمنكنتالقيثروطآ
اذااالميرسصانملاتاهعيءوبنامروطيخرمناماصلقثماطربميدان

يموانالمراجعاتايلالانايخأقدزااالضبارمنذياانسكبكان
االوالدتموءالدككواالنوقعمااناالميرفاتجابهاالسرىباطلألق
ريهةوالخصوصيماادوميماائباخواالممائبمنلحصماوسافىءانماوتاليم
ععكراادومرالافوجمانغرناويانقائدعلىامهدةواالموليةواكافيهعيا
نههـتارفيكيزياالنشزلقالابهبموجزالةجمراالدةثمنولمجبواالجوابلهذا

لديرالاابارذيرعبدااالفرهانضيةالهدذجمرعند
القائدسلىانهدةجملانهسماتوحنرهاجدقةنهبتحريريظهز
ناانبعدقالفانهالجرابلكتتأفىيمنوانضالاانجتىالنرنساوي

فحيركتنرالالجانبمريةااارواالفبويةانفالسياسةبخيئماشاتفيههـانظ

الدينيخيبنانقادرعداالصرالىلحمبديضالابنصهوانما
كرةقافيمينالمرالحظالعيياالسرىلهعربضاطريةلمتىتنامللي

تدنعنيحيتكهةالىفيوةافيحألخعيخمالديماليعفاترددابهتو
لبازواقيان3عاتانلالدرجاتألىاراقينالصرانودلميالهانيةاالنه

الفرنسولينعناالناحذارجوينهمتهاوفالنيالثاوتعلىدالةكريمة
انقاممناغليحهمالرببعفىعنفاعالىفيومشريمدةنيبرقحاالذتي

إنتمءراذاالبمقباتاابعضذلكطريقنيمونتضابماظنوالجنمضاا
دواعياذابماظكرماخهارعنونئأضالاالرفىاهلبهارمنواتد

ثمكررعوشيدونبارجاعهمعافانااتاعمبعضيدئبيئاوقتاطرب
جواباخذتماانجنىتجاالدينمحيىبنعبدالقادراالميرالىنصهنجاثالثةاطلبا
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لم7منيهصملمبانهالتولالمطحبشهرمنذايملمضهارالذىكتابط
االصرىنكطابكررةعئالثصثكلليهطمطاتبرلالىتلننتعا

باقبحامبلاطربصاعةفييؤخزوااالنهمكايمدينالموالنرنساوبن
الدساجؤدولةاقوىفزصاياناجمرعانليءرةجاتجفيخدع
اتقىابمفيايعمناذاكانالمقاومةخطهكلتدومهاانالحكةمننليى
صبرفرخاذاحا3قكونذا41استنظرهاالتيابخداتوصولنجاعيمانتصر
كافتفربمعساكرناطيمتهجمفندهاليهءخماارسلتافربعوفرانا
أجابةاالفاطيماالقيعيكزآفيتبهاانرنجتمفاذاالىمالالهوىببعدلر
غانميئالخمبةحقولهبمزرعالىالقبائلتبادراهداتااجريااذاحتىدعوقي

نالدضيبنالقادرعدمصاالميرنجاوبهاليهمظيم11العبيقدمهما

فقدرناهاالصاغاففلنالمتفوصاخاكنابمنقدديهاماميثيديرالاالى
حظهموتندبوناالمرىعناالفاحووالثالثصتجفيتحثوناابمؤكاقدرها
اتغيرلدينامية1يسعخهمواالفساحءاالكلخاغايةانهمبتياتاتخ

تيااالتانيرنجثمفاذانديةبدونفىدماناالتهحبهانحنالتياطالة
ايئداالملححلصاعنيمنناديتاانعلىيتامدةافىاعدايماالسرىتسليم

اتييمتحارنياياهانحئموناالتيالمةوانعياعرضاذابقبرلهلناويسمح
ثروطعلىيةمبيمونانيقنفيتطابرخهاالتيالمفاوضةوانبالمخابرةنبد3انلى

واقامنيتطلبونهومثروطمعركونياذااالاالتغاقيحملوالوبممنامحترمة
االسالمهافئئقدرونالفرنسابهةتفاخرونيوكيفالمعينتهواصلهاةاعربم
ونحنماعداعلى33وانتصارااالصالمقةعلىشاهدلاعلىالماضيةالقرونانخ
راللهوالشربكهواالآلهالالنيتهبافقوتنازعمكمعلىءضعفاكناوان

عيناكيرويومبامجالالحرباننعلمليدائمانالظنربمتيبانننيى
وعددواتيعدداللهالشريكوحدتهبااالثقةالوليىالمسرالموتان

لىممغفاذاارخيمالصيتمنالداننااطربفيافيوصهابالىصاصىدوي

بهحارمنلينراصمنرلكأفايدونامويبيننادائموداديةتصلعقد
نانجبباننااتظوالتهابهنةامابمئتمصذوحبمعمبالمفاوضةفؤخاماذونيئ

ثاهـمنيورثهاتعالىتهاالرضىانيقنمالننااإلالدشكالىاضطررناافا
رومضهمنالخهروقدابدنيماكناثوراثخهااصلوقدعبادهمن
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فيللنزالمابقخهملمقنالاصعدإدمدوامخرباتئصمرس3ا00
مناثاموجهالتءانيواجماشوايخولىاائتتمراذاومكنصكمدلمن

لدماعتذروافيايدبيمعلىتهااظهزالتىوالغتوحاتواالقدامواثباتةاكاله

وعدماتهلهاصالذىارقتفيمشغوآلبهتبافياالبقكتابمعلطجعابي
تاوقالمراجعاترزهوربملطؤوجهصميترك3وركلنالجوابكبت

لهمآوتعلقتعادآلامامانهاحأبوناخيمخهاعلىميدانفيالعكروقوادكرالاب
اكشوبمذامكمايرالاتحرسجمهرعضدكبعضوقالماهولهبمالىولبالى
صاويةواالقادرعبداالميرلجناطربالنحاسهالىنجالفيمحللتريرجمنلم
سكاهاناالميرالذايخئالحرباصولوصبوساققدملىقائمةبرحتما

التاريةالمواصالتخوثطرقاتيمءسايرصدوانبايديهمالموجودهعوالقلالمدن
الذيرالاذاالىرفاظقالثمالرضىتمنصلىصالقطيجريوانوغيرها

ورطصانبفيصادبهبهايهفةالحرلبالنظاماتوالموفةانبةايدعي

االمبررةابهالذالثاالىحالفياالتحريرهيمنالالذيايذكورز
شلىاطمولبلمثركبيخهرتااشالذييهابلثوصلنىهالضبعداخيرا
جمماتفهومديديبينادبايةاالقداراوقعهمالذينىاالاطالق

عبمانعخدمنلرماومناااتارجمالنعلتاتومااثئارستجالته
واللمنعاترضلماطربدينانيعحءايديفياوفعهاالذيناالسرى
حمعنديحكهمالنقطبراسلةحاثمانجتوالاطالقهمفيةيمنء

وفو3ورحمةشقة3عايئانالمبهتافطغيرلهمحياةراعتومخماالمرات
ماكأإرالخروجهمماحمن3صراحئقأخلنطابونينالذاالصرىءالوهان

الطادقهميلةواعبرالاذنموتابضااتقاممنعرمجموننوابلبم
غايهمنيماالتقامفيالنرصةزااتالءاعدالمالهمايمعيهلمحافطوالمحافعلفلن

وافيهذاةالديواجباتهميلونواراذلاوغادعندعالذينامربشوطمغكودي
اكخثروطغيرمنواكمالةاخرابةامناالصرىقتاابانكتعرتكإرا

تزابظاحاشظداالناسنتءانماخكرلنرجدتركافراجتر

بمالويخدمهنمالمسدينضلىعجموبميمونرتفىذخائرامهايميملئرنآبحما
المعروفهذانفلرصيمبهونماصهلبومقدعكرمفانثذوخالعدق
االغارعيحقندمثآلرعاوبلىالمكاطثمءهؤالكيرخبهتمتحجىالذكط
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لوناوعدوحراننخرجتمفتىخالصويئاككرششحقونوكنتي
واباهذائركانزياالنكالموسحقالمشاخراليضمننلديظهر

وحركةاطنرانالنرشاويرالابصدرفيالاألياماثتاغيرفياكبريائي
المضاجزابمالالمبارزوااصربيااينوقالعوتباعالصاخاوراالحنويهنخه

ررجععاجوارنلةؤوافيا1الدارتحللمالجثلديوكانهيساأافيتوكن

لىامنجروأيحملاالةضاطمنصنقتهستماتفعندلهمحفغهاادمبالى
صمافةحوقوواصلهاسيرىفاشجراالالىاظبرر1ا2وغربزعلىواخذمغزامئلا

ىواالالملوباتمنيدهفيماصةصدؤداصفىسماعاتثالثفييالخسين

لمتثلمة4عإللواافياوصولهتبلمراالقادكهلعلىوهرانالىرجع
مخجوتركنجاةيلةوسفاتخذالفراراال4هيىوأتهقوواولهشبها
ضلنيفاالهكسانهكالجنلىالىايديفيواالسىلموباتالىمنعيطرلىاص

اموا3نممسلوبالةواكائرالدلىرداالميرانثمانبوفلهاقوالمعركة
خةءرجبنينءامثفيفارتحداصانتانواحمبفيشوغتالىلتباومواعي

ةارادتمدونمائةاووثادثينثةثكصةالرسدنوارلغواربعينتع
ددهبنيماءومرانآوحااالميريينالمخابرباباشد

كهألبرهافىاالىيلىمثديكرالابرجوعكالالذجمل

كساافيبشهرءارااللمجرواصاء

لاإوااطربرجالنبانهدولتهعندروقاليثديرالابنص

واطروبذارصمءاوبوصولهنهشوووبويةضالافعزلىاوالفرباخنال

يزلولمبسوكهياوياوداماجهءبالدبرهانتفالوباوادافاكباب

فرزمنتئرملهانءمادركعنزءررهافيإحهثمنذصانالىذالثعد

ءرضاالىللوصوللةرسويمونحهررسمنلمصهءيخمايدبرواخذالهقوافرجع
شااوادهاككصمناصوايئباكلاوزاروضحمناوفقنرفلمدولة
مقارعتهالىوعادرادهوئيينهضلباناالماحأوبابماالميربمراسلةلذلك

خةمناوآلعايهماعرلالىئادانضادرطتفوزهدونانرأىثموجالد
هعدجراثلرياشعظمطازىاالنكالمؤرخقالاباالصببوئاطاةالباب



اكمام

انلهنجعنناحيقبملمحاخرصفيأصحانهواحياكفيحركتهاكاوصعةااالصد
ضاللالمالشياكاعراهاقدرهافوتأسيساتباآلمالالظفرلهتنيأتدببراته

وازدياددهثفيبرحماءالمجا8ادإواكادوبين4يتحالقدرالحطصوروان

إدالداةتخياوالكلحمناحنيرلمدواالجالجبذكبعد4المداتعنوخز
لةبرعبهوادعاطلبفيويايوردخاياالمعرعلىواوفدهاصنيجررثم
عنايذااذكاةاالميراحماتجدفيالجثانقادرعبداالميركلوالىافيليقم

لذالثمشعدفاناالمعاهدةامرفيتخابرانيدقىحموعفاذاكانحسناتص

امتيفءدمافكبيتؤفموافقةمعاحدهعلىالحصولبمنانهاالملخ
آحسنهرجبفيحررواحدةسلطةكأالتكونااناآللهيةاالرادةتاقث

فيذاممئبهقالمبلألدإةاتواوثمانماثةقدافىوذاثخةمبرسدوفيواربعيئ

وقفعدوهاتوهرتحورماكانانقادرعبداالميرلحفرةحققايماب

اىردوهولللىصقالوانماعهخاابفىابردعنضبولذلكالمسنغيثفموة

احاباحيرالابكانانالجرابرذصالجاطاضرالوقتبانه
يةاثفاهارسالةوبضالابالىوديالبةوصلنااولىنهوراألمذافيوتنصا

اذفيهيقولآخرديكتاتاالروردخبالقبولالقادرتلقاطعداالمرالنعن
اقدمةالذيالخريرعنسموعمنجابإعلنيلمجثانقادرعبداالميرمو

اونءالةابمحيثبهواشهتووصلمانهالاليميصلىلمانهجمالينيلغ
اصطةالنهبطلىالتسايممنالهاروفالبم1رالذيالمقابملحفظاوفقلجئأث

وكغفاألحتالىتلتفتأناالهماليككنيخخانعقدهاالتيالمطلوبةلمهداتافى
بهصاتعطثمآطهـبرارعنبدآلالسلمإجرهوتذواراضيهـتحاسابلذة

سلحاصألمبفيوابيناالولىمناوبارات

رلميةأدااالمحادثمناياعهافيجرىوماالمعاهدةذكرانرامك

برمواصاتهاواتدولنهالراالميرتجحضرةءوهرانحتحوباتحللما
ادالدنةاصفياوألثمارزيوىاشانفيالمخاشاتمنالجنرالورينديهوخبما
بيناساراخالىجانحينفرآميهعندممااستكفذلكفيواستاوثايأ
االنكيزيلشئقالفيئواراغبلماهوالطالباخدؤانالشاالهدنةعقدفي

7ورؤدودةرجاليطيانمننااطديثالمظفراالميرهذاكنقدلىحاما
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قاصدوحواالبانلهدبئخدءقةاقيانيهوارزياوبابمتأحذاامحلىءرعت
جواحررفيفلذالثعنهالناخرالدإياذ4إابسانلهتأفوفدلمحاالماسفي

صة2واركافانوامحافيه4دصزماتونيالمركلرهطرالاباجوصالنيكابكالمحيةحد
ونقناالتيسرطافهبانمأجمتنجخقاشكاسمتءالثوبئلهاموافقةريالبهح

لكوكرسلاناوطنماوزدوالعظيمبحمدثجقكنافيالجرأئااآللميةامنايةا
فيمكراناإعوثبئ4ءتواآلخعراشقبنلمودابرجيةاظتوزتاونقدت

لهاوشطضادمناوةفاب3ذواصامدهايبربماخذوصتااجراوءجمكافييرطانث
فيأتمااتليجقأذىإدواالننيبيذقاناثوتخبنراقاتخلالالتيدافةاتا

عدالتادرتديالزوالشرناانقوادبيزالمقابلةاتحقالثمقديدنقضوالعهدي

بواربهقعنةسنررمتمثتخاينينخمررضفيفمافزخيئضلىوهرانرجا
اوثافينرتةءالمتشتودتتاراترانفةوالزدالوارخخةرفبراترراخ
أمخةهوذ2ااالىفارتىراازبراءبرثملتلجتديرالاكاقدىبئ

بىوتإخرالامنةتترءناكرةافاونعتاقياثلادإفىلاثاكاا
يةرنساوانشانتانصربوايةرفاواتبيزالبآإاادذنداوةاااناوآل

اشفرنساويةفصاالبردتاكزماعربازثالخأحائددمماالسادإنةبيميمتلضم
3اايةاننرفانبسفيناردزمتأبسازاخاسااحرالوقيمونانرابع
رخةدهاتونيانيبيةرناوانإلولااداافيالسنرارادمندصاا

احاواممحاوانقراالاعاادخكونماالاضاقننواالميرقخصلنةءت
بانإةاكلرباانجميارآلبرا2راماجمهرفصةاخرىحررررقةثمهث
ركااالدالتةتحتارزيوتجرعراسينثايخآجباطربلقإبمويترواوايب

اخابااالمالمىيرسفالمضانمومرانواماشهاالشيصهـنتنيهاليهثفيان

اخمصيئاخربنإاربمنصخذرلمرالىابزمياثالثاالهلىمااالزمةا
يمنالراب3صرؤ8برظعددـيرتثبالذيئطناددكلىأةملنالجاة

رااظارجيةهـرزرجعساضثطاإيرماوفيارادمتىصتهالىالىجوعمنمسلم
ىاانمدةاالإباورقةياءولمبرواومرانداخلجلثديطبرالباب

تحررواحذاالمدنةصكجمالنخاراناتالجفرالانثمشرجمأايئالتياالميرورقة
يمخيماصصلىالفرشاويبالخعلالجضالومالباسبياباصاطجراالحايه
قالجقائديانكالىوةصذالثالىعراكأإبنفاجابهبخطهشروكهلىخرال
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الدبخيبنانقادرعبدواالميرمثيلديالجنرالومرانفياثعيممرناويال
الحروبنركجرءإتحريريوممنذاالولاالمورمنجمرماياتيواتغقاعلىااع

القادرعبدواالميرمثلديانجنرإلمنحاهرببينالنرنساوبيناتيالخم

ملطةتحتاليموناانااللميةاالرادهاقتفتئبينببئااللفةالقاهنييجتهد

وارزيولمنموتوهرانفيالقادرعبداالميرمن3الىئتعيئذوالجلواحد
ضابطفرنساعنألويميقامانهكاوالربالفزصاويةبيناظصومةالئقع
رذيلزمالثالثوعهائدمماالصاشديانةاحتراميصيرالثانيمعكرفيفرناوي
تلتزمالخامىفترارةملةالالحريةاعطايربابمالىالنربقينتاالصى

طليمالفرناويونويلتزمناويالقكرالهمناليهميفرمنصبارجماعرباله
االميربءصهالالىمحاصةامنالهاربينالجرائماهلمناليهميفرمنص
صحشانجمبإالداداخيةالىيانرينإاالورمنارادمناالدسالدالثالمدن

لىشيحصلبذلكوالجنرالخحهاوتاالميرءكالمةافىءعلينيمهنتذكرءمحوئاء

واربعينتغشةلشعثرمناالجفيوهرانفيحرراالقليمبمخنياطاة
اتثموالفنمائةوثينلمزوارجخةفبراخرسثرثمنواخثرينواالمنومانين

اتوامعيه4ءاطاإوبعداالميرةحفعلىوعرضايصكاخذعراشابن

راالمانعكلمرآإلجنرالفالرانالىحكراشابنورجعبخطهءامضافيهالظر
زائدبثاشةعركأالبنداظهروبههتهللامفاوانهالككحررفيماوووافتى

ررةةاصعاارحذبمعدداريخهنيدييشرييالفزصاالمؤرفيلةمنهبهدهاإ

إةهـالاخاخاهدعفدفيومعدالقادرعدلطأنالبرزيرعراشبنالميليدان
االحزامبمالقابلهراالميعيهادقالذيصكهااذءحماهعيوقدلمابثلدي

ممرمعطفةاواراتبهمحبعلىجالينيالفرناةالجيثىرااوكانواالخفال
ابنالىالمتثملهثرالابئامضتهتالوبعداسكائقررفيماعونإصحولم
فاجابهدادهاوايانئقوةالتجهلبإاانفقالالمذثرةبابمعهوخعراش

اقيشالابقالثمداراواقفرناسلطنةيمرتهةالالرباقنمعراصقابئ
مماخلىزيادةبخدياالتعرةدولتيمناطلبانوواهدالىعقدتجلعازمأ

انيامورديدريئوماشيرهدةخاربموناخالمدينةهذمىوأخرجكدي
الأشماصاطقأبنقاجماروالفعفوينحقهارهنساطانكعلىيدخلالضلبهذا

وخرجتمقلتماورخلتواقداهجومخاربةوكنتبوقىنظاماربةنحاربم
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هذاحالفياثقانباهلناءراالفيموغلينامايممنتقهقربهاالقؤةبهذ
وتلينكتكمثتفمفحنىعنماثمعاالترجاحتىالقالتاوبمالنتيقر
جوشاواحاحثعابماممرتانجاالصحرايافيفيوتوراالفرصةحمتومقتويمم
واضرالتباطوعساكرلمصذهوقوبممنفدتذخاكموبمونناحيةكمنبمى
الجوابهداالجنرالحمعفالقاللمرالابايتمغكنتماذائذبالشبكا

االيعهولمجبباللىتخطرلمالعطالحرباوضاعمتجملعنالمفع

وشماعسفارتهاتمانبعدالحفرةالىعراكأابنانقلبالمجلسوئفرقالكش
مناليالطرقعووارزيوومستفانموهرانعنالحصاروارتفعهدةاطااعي

المحويدرانبنردخايينةاالميرقبلمنافيهـاركوتعينتالداخلية

سفيرفرناوعينارزيوفيعودابنخليفةاآلغارانفييغبنوعدالجزاشفي
تخدتاسحتالمحرءاالصراايكمنواصلهمعكلنيويونعبداللهكوندان

بساطكلهامثياديالجرالرافوامستالمثاةساكر11فيفرنسادولة
االبقةاخائلاوبيندخه6فاعاحدآصارتةلمعاحلىاءهذانالمهالىاحة

واتقداهدهافىملىصادقاثالماانفاجمابهبارينفياطربوزارةادبراظيرو

الرحتفرنسادولةانالنأسفهمةالمعاهدصكنيبذكرهااخلاموزاعليه
اوسمائلاشهفياخذتاخياذالثلموايدلروطهاطثعرحولمالمعاهدهلعقد
هذتقضانحاولتقدفرنادولةاندينليوتريىالميثرخفالنقفها

عرقلتصةبايىتهومعرراالمفطنةوبمنموعةيدجثلذلحماتوااماهدةا

نتالمعاهديمباثةانيذالماوصثارثانتبرنجاحهاصيلوافسدتامورم
االميرمنكآلانوفلكالياشجنمنخاذلةعنتخدالمتاكةعنعبار

حالصوعلىءشمامتىنهيخرجصكهفيبابملنفسهجعلميثيلديوابخرال

لننظيمئتوانصرفتالفرنساويةالحروبجهةمنارافارتاحتاالميرفان
كانتاالفررخطموبعضقالكااالوصطانمرببالدنيأخلموتوارطن
ندااالميرفسعمذاةءطابوجوبالربانديةفييناديقامءخادإماهدةاهذه

سالطةنوعالفونسيىجعلتانهاكاومداصنهوبعدملكهواقددطواجيب
خلاصيةاالىويسونعبداللهوصالاعلياستولتأالتياالماكنفي
لمالوبمبئعييهالمعلنارقيماليهوقدمارسميةبمالبصهالملركيةالقاعةاالميرفيعلى
إررةااصروطنشأرنااتاجثالسرورعلياادخلاالنلهقالفرافالعند
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جةوافىلتاغابةلمرواشانزلهفياتهقاثمنازلمفيمحاخباءواإألد
ماؤيزمعليهالتركدلىبعاانرهوالالهالىالقيمىوطيرمثعرلها
اربايارلىتوجمهاالميريةالحفرةمنحروجمهوغبالهالحاحاتمن

تانموموهراننحاجروانوااتإتالمدجنانتمالفجحامربيابالعهم

الىواوعزاالمرعهمؤاهدةخافرعةشواوتااليعالىجرعالىموممناصوقت

امدفواوثمانماةثينافىوارجرصاسجمموجوفيالقبرلبابدوسنجعهمقناعله
االضىالمزبعاحبخامبنألىحمنعبدناللطاوفدلوعالمعاحدةابرام

فاشمنوافراومقدازاإبالدهثاثمىتديةهموايالثباميرل19صةالءالدا
ساكرالنرناويةالهمننمونصجانجهمواعظمموفاداالسرفاكرمواتهوااطرب
ايمنقفيمنيراثاالميرلرىإرفدحالسلطاندثمنجىاالقانمربافىفروا

دهبووفااالميرصدؤوآفرخادلكفاهنزمييلديلرالاالىلمهمارس
الالدمنةايقاصتمالىمتهصف2لءاالرزهنراالمفرخولماووعوده

نتبعهومنالعربيبناشايعهمرمنواكمالةلدوافىوالغسادصابغيااءاورح
فلوااالمةاعيئقلدلمااالميران5وةجراءشرالمفثيوابنتءليإة

الضاروةاجمرواامنيهبمءانأشآىقاتءامن4يلزؤارندبمابا
فرضىضلىمآراوقتفانيخالنارانثورىاسفيفيالمسئلةاهـحفبواجبانهينيال

يدمعيثحرعهساتاعلىذالثوبنواافينبضممعرنةخىةجمالىشفريبة
فيدسائسيموبثواااللممةاؤلئكأقااماحدةاراتمفاسلفيةلءواةفقبخقول
ماتهلنهانماحمنالفرخةاثقالوحملالمجادعلىاتانماأجعةابانمةاطارابم

باإفيلحفىانفلنااحدواءماالىنترواالاحه1طوىداانثت

دخمنفاتصاعاصبهنيانقبائلبعضفيدسائيمفافىتامهالنادخمنخونمت
اتافىالدرقاصاعجلبناغاافىممالىفاوعزباالميربرتواتصلةإ

جوهلىامابقاأارأأ3تى نذالثفىتخلمالءابابئيوفيردعرممكايهمءء ةاممغتيالايهبمشباساعياإلخلدرانطدنأألجررااحامخهـره تإبئالىدفوديماز3نهاءانءجياااللىاوفدوتمةاس اخايةانءلموااقالتممهماخذحاضلطضمهكأا

واتمواواعراضماثسمعلخيناجونواانإثاذاصدبولى5
االذالثمزاديءإخاأنوالصفىةالدلمتكما2بوصبءحمافىإ
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اظنالضابممعائدةميمعلةاطالقعاانرزاتلمونوبورجاآلماالبماعدبمم
أاالخعيهلفقاقيابيمبهمخذتوالتياالموالاناحلىكمبالفياريخان

حمفيمااالمجمالنطدبتحنوبالجلةوالديليخلفهملطغنيانيوتحمتكبم
اهليلقيماتاآأبمماؤسدكماةفراجهااخذعلىوعبرنادثيرالثر

نمالصوهبممويكاحفعكمنجماهمتصوعفقةواحدةكةعلىمحنهااليكمالفاد
لارصراداحااغهاطعماآنماالذينيايهاتعالىاللهقالتاءبطااالذلك3ل

انثركأاالميرالمصاالسفاليعافالتمنكماالهدفإلخاالمبهماالصواولي
جؤعاعيبنيوفديهالقدمومهالحوالطاعةرهاالاالذعانواظهرواسورمص

ضلىواوقخيالجايةومغالطاعةعناظروجهنصافينسباصرخسفبروعضماخهم
بهرواواطائانبذمنعليهعازمحوواخبرواياعهوهـيلاميبنكأمحطدساش

إالدمالىوردلمارندكرموننهسهفيفاصياسف1الضالممنخهطقهومالة
9إثيئوزثضةلابرتعثرمنوالحاديواربعينآصةالححةذيغرةفي

فاحتشدواواومالةالدوافىالىابرافطارونواحيئانتلهقاصذاتوجهاتوانماقو

زلىمنقربولمااالميرلقتالوحمدواداجواهلرياحبعرباتجاةوا
صحياثضينظرفيعندهالحفورالىيدعوهصاعيامنوغيرةاعطيهلابنالمطبعث

ابمفحربينهصثينهودارتيحموعهميهاوزحفهافاستنكفعاعاعصبنيخ
واوالتاخنائماالميرجبقكبفاصى3مرصداضزكواواظواراوالفيم

حدةلىاالميرن5زازمومناحيةصمنثصلمجموالخوارجعإلعطفباقعية

ناصبصكثرخخعيممحملجيثهكلاضولتقدالهزيمةراىناقيلة4نرقفي
فرصأكبثمابوطابىدالموالسيدمهابنفاردتالصغهفبينووغفرصه
اسياجملىابنوجرحكثيرعددالغريقيننتلواخروبالىمآلاواتطآخر
عنفتفافلالليلةظاثنيونهفىيمرجأفياناالصبلغثمصنينبئني

فيااليامئاالخيرالئلثكانفااالمنغايةفيقالجيافةءخونامذلك
طلوعوبعدسنهممناالميفوتخاصموجوداتهعلىفاستوياصكدالىعلىالخوارج

بزعدحاحثاالىبراظوطارضرتهالمبهمنانقلبايهاخاساتراجعاثهسا
وهيأماتهوالمالثادواتمناظوارجسبهماتجديدعلىدياالتطعفياشية
واالعمالتاصالاوتاتابذلكتنكاهاطضرهمنراالمقربولماالملو2الموكب

هعاماكانحملىههدارفيحواصافيخرالغطئةافيتعاودخل
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كلكزنهمفرطمنكانهمورحابهابوابهفيالناسرى
راففيضخاوالاالميرهـافيعثلم3حادضاناظرارجرأىولما
تووقعهااالتقامضديديترقبونواقيامهاكصيندامةندحمتثويثآرعاياه

3ماصلىقيوانقريبعخهمونباعدالحيممهمشراوقدحيرةنيامرم
واظسراناربالنفيهوخوااناورياح4ةثمنوالبعضوفومهريإظاابناال

لىظالثهشااناعصماليهولوماأناوالذلة

بهالجضدومايتعلقشظيممجرو
عزمالعيمالفرقمنالجطوعةوالحثيانمنظمةياببيئمااالمعر3لما
باالمؤرمرقهوبقوتهليصلوالتدريبالمحريندابهيمونفجندحنجليمىا
نممؤحاتجألعقدالدوانرواقعةمنرجعكهيدآلجمةمقاصدالىاطرية

امصاائدفياوخاجةتمعينياغوزالىعيمااقوايماالدولةرجال
الىابرفاجابهفمنهعددتنظيملىتاعتزمافهواخبرصومافعهحطاخظاا

االملىياخاآلسعاقفيصوتهبايقولالجاديخق2وعابووافضذلك
فةءمنساكرايموتةبخادالىتجنيدالدينناعرموالناراعدرانهاخاث

دارالىننيسارعمانعزالمووريللىءااتحتخولاارادفنإبالدا

بالراحراالافاناسالتهلجريةاالالدناقىفيامهلنضبصماالمارة
عظيمخمولهوصارانقاصهنحىجيةصنحكاايهوتاخاوارياح

عدواتالتفاضلص4عإووانقعانلصتفءواصةواظةامانحد

اإعيلجراالعداوةنماننسهـاحمتدماغلمواورفيءااالصقلربرهاسطع
يراالصيمولموصقبالتفيالخوفبخاروقلوبيمقاشفيرماجمعوامسثصبم
فرخةفرقثالثنجعلهبخغهوتنظيديهترةتلىموبللنيرالجدامر

ءوووكمررنعيونااللةوانغرقةباظيالةوعرفوالاظتإبهونونرفةماة

تداعزانقادربنوعدبهـبنقدوراالبطالمثاهيرمنوايخالةاثماعلى

لىواحدصوغبماافديوياحمديارأوماانمزسيوعلىمهقوتعد

اوغليالكولككهيابنالمروفاغاحمدالمدفعيينعلىوولىديجنالف
فالوضاحسياهارسمالةنيالجدكناببعضجصيوخابطقمانيئلمووضع
صلىحمدسيدنانجيهاعزبمقىلمنحمذااونلبإاتدىاجماءاوزبضة
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وساإمأالوصوبناحاافقوىسءاعلىشريتهويمنالماءواوسلمعيهتها
إلصاماكالموجاوالمرصوصابخيانكاخمهمفوفااقىتيبسالموادحمانيعلى
جهماقتدىفىوجعلناوارضامعخهمتهاركياصحابهاكابربهينئكانمن

لمبمبتهيزوهياتالتجعداهاقوانينوضعلىلجضىمجبنلماصفانهوبعدوواال
ناصراعلينااميرااخارهاعرنااللهوالهمنكانهايرطانبدالاخرىنضو

خبيزابذالثرقاطهالايدهالدينضيينالقادرعبدوموالناسيدنالدين

وراتجريايخنقىاالحمديوجندديالمصلعبموضحلكالىبتالث
يمونجاتتنوقيماوامىفيتييزتءاوهالية31نوهـثفيويرجرنعلي

الذيارجهلىاصبحدداللالكاتءخابجدنهاتهنعراراثماعهاإمعليها
قدمةكلىورخخاخالباديالعاصكراوزيخةتباوشاحأمكليتصدر
رتباالوفىءليمسالتثفانالقدمةاامااشةوقانوئاوعثرين4واربه

المثاةالثانياظيالةوساعوناربماالولخافءاثالثةشلىثرهتهانصره
حللىشوجعلصةاوبوال5اررساهمالمدفيونالثاايالعحالهوماهم
وعلىسياثمينافوشلىآغةيخالااللفخلىرئيتاالألثةالمنصنف

تباتوضلىيم5مالةحلىالفوالجاوبقودونهالحفرئيسالعشرين

ماثةوقسياصاتبد4ففانهديالمححااوااتبباكطهسظرئيئا
اظجهةاي7بااظسرقيصماهعيهورئيآءباقسوجعلاقسام4ثالذالى

افامثةفىةصعلىليالخباسراخيفةوسمامقامهيقومنائآلهوعين

تثرهخصعلىاريخحدمتالموجمنسياقااسارئسءالهوهن
احوالفياخظرانهوضاالمعمديالعكرسورقآغآلسعاهرئيتافاكراليافيئ

مدخوعينبهياحوباشرئيسعمفيعىجةالعوبوامامدوخفنيافين11
ممرالهكوااليةئلةالىتب5سرقوعيمبامريقؤونجندئاعثراثنى

وهواحمرقاناصنافثةفىبنعلىالجرخاماخانواالجرخنوجمنعلىادصدي
وداافمالثتوالهضفاكالراالمويحااالجوخ4وادفىاالعلى
الذيالوااالااسولىئجديالمرص11فلرئيررابتالعالت4ا1فاما

وهووالماخبورجيالحربمعلماالولىارتهعاب17واكتالبافينللسيفهودونه
ءاتبهمتامدعثراالثنىسورطالعاوبجيفإإساالسهدواماالطرنببطةصاحب

افليلةباالصفرئيسئحضنجوء4بمهمابخاهسورقتالصرطعواما
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نتياءاظبارثىوعكهاالحمرمنوالسروالاالسودالجوخمنبالمتانالمعروفة

الخيالةبؤلرفالمحمدىصكرالهافزدصاشفهوكوهبمتانوامااصودومرولهاحمر

يراحدكؤ4ءالانموالناامرتنيهنالداالحمرالجوخمئمكيتفان
ياآلاونجادرئيىاوصفرئيىاواوياقأإكانسواالبهالخصوصة

قربة11ياففانهصاالبهذاوناسثومنئالتفيبلغماباخووعكرئااوطوبجئااو
كيزونماتلءالمذكورةاالعنافءورشاالئراللهنمرموالنااجهوقدالثديدة

اربعةومواالغةنلعمديمحرالهرئيسافيسالمرسمنطمىالىبهاويعرفجمها
تهااالآلهالاناشهدعلبهاعببهاحداهمامبهببهعلىآياناالذهبمئماتفىء

وانتانالمرمغئاحاعبراعليهاوبمكالخرىطهالرسرلاحمدانهدا
إمثمالوذاتاللهاالهاالاعليهايمتبمالينفذاتاكرصثعلىصدرهفي

لالمتيئءالخيالةثيساوجهوسلمهعيتهاصلىتهارصولحمدعلييمتبر
نجواصيهاخقعداظيلعليهايمبمأاليمنومنكبعلىاحداهايفآالذبمن

الهرسولعدعافيوبيهصدرهعلىكاإكأواالخرىالقيامةمالماظير

هنهاإثالسيفضكلكلالنهفةمنينملءللشافلوومعليماتهاملى
وادخاعاققرىمناتالاماعليبمتوبافيوطاعداعذدع

وجعلالطاعةوعدهانمالمخااضرمنوالعليهاكخوبيسرىاوياالخرىوبر
ايهاعلهااالضرتحوبضدكليجعلهاالففةمنواحدعالمةايخالةالف

ويرااليمئضدعلىهايضواحدادمةعالصفسرئيملىوتغنماحملالمقاتل
وصتهنامايرصهنالموالواشهراطاخمنعليهايمتوبامأاالففةمن

اهـحةءتبقالبايجلااليمنهصاعلىكلصهاياالحمرالجوغمناإمء4والئي

االيمنساعدعلىيضماالدينناصرعييمتولبراثكلعلىالففمن

مدغكتوبمورةويااليمنكتفهعلىايالففةمنعألمةالطوبجيةرشىلوجه
باصافهالجندعلىصبهبنلماالثالثةالمسثلةرىتهاوكنرميتاذرميتومامحليها

بياكلقمااطربئدبمعالمامنهفرديمونصانوالطويجةوالخيالةاثماةافي
ءالموءمنتصتموالناعيئغيروشالعدؤلمالكلندمقابلةستعمال

تهانعريكلنالحربحالإلةاتيجبمابخحافظنشيطأعارفامعااالصنات
والطوبجيةكرالىمجهعالطرنبيماحيكرجيالطنبمانقاوالطوصجيالعسكر
اطربتطيمفيوالواالجمامانألقداميدعوموالطرنبيطةورايالمالتبنقراتويفرقهم
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البئخوصيضلخديلها4وصبالصسهعبغةمناضىصغغيروفيخصوصةصغ
فهنمذرةوصهالعؤعلىلعملوصيغةالشافيئالبئعوصيهالصفءرؤسا

ويكرقهميجدهيماجوريباوفاامالنفيروهوانجلةنزتهانعرهوجعلذلكغيرالى
ايمامفيرهةمهاوئاتاهعيواقرإترباطقعليموعينيغهموضياخلفةباصوات

عليببمبهئقشيحشماحدةضلىصنفصيةوالماوبوايخالةاصكرافييخرجاومةمه
خوفاكءاوررواديافثنجم11سرفىءمجباالولتتنبياطربقوانين

كةالملتحانالىابنديخاتاابوارتداحربدخالواانخدئراوسضاءوخلثا
اتيينالمدةعلىيجىنياثىقبا3مندتمأومنغيرمتعايمشدمدروا
الحاجةبحلىوضماالتحأالمداخحوونثاندكمنالمدخحربايعله
االغةان5آصوحوااللثفياحهتلمومنوالناجمهربهلهعهذلكتعاومن
وصلاطررةقرانيئاغيرعلىالعدوقاتالاذاتهاويهـالمحصالهسراني
داجشإحبعلىيعاقباتفافماةهزاوحاعانوففيخاللاتذالثمن

صثلىشوالنخةباذهاصخانلالماتءهوالنااخرعابعةاالمسالةلمطانالى

4جاضهثخوتنانخداسائىعلىربهانيانيعنيالمحمديةالثيةسمارج
ااومباكيرهسبىاواحدوابناخاهانقذباناطربوقتمزيةابدى

موالناعندواالحضاهامزالهجببالتيالمزانذالثغيرامدواشلىالهزيمةرداو

لقىواربوتاكريمةبيدايامهوةافيحهتفانهذالثلديهوثت
ايهيىبيناصحاانءاذاذايةائئحبعلىيمونةواثيبذالثاعالم

ةاثلةوجببيىاقييخهفىتتان4يافئفانهالمهااخدخناات

عةاثاتبصخذكروسيالهياصخذصموالناالىاالصيرخوواظإفةكد
اتيالمكلاسرئيافياآلغةهـاتاناالولتشيغتمةاظآخرفي

انالىبنيهضلىجماربميبىوانماراتبهخيةفاالحربفيالصفاوكبيرالسياف
يترقىحتيعكريواتبذالثبعدعإمخريالسالححملشلىاوالداحديقدر

يصيااجرخانفياكايرهـقىاقياةارتيحسبعدراتجهنيفيزادالخدمةاني
فسفييدخلفانهآرالاالةحلىوقدرمطلامنعهيمجرالقتالافي
االلثيموتانالىطرغيرفمنراتبهعليجريفانهطباتعطلوانيالةاظ

نكفعليحريفانهءابااالبهادهلممةاظمنصعهعتاصكرياه1ضعىاذا
إالدافيالجماريةلمحكوعتجعلالنااناظمامسةالمسالة1يمشانالىراخه
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المحمديةطاحدااحملةامنكليناظهنعروصكرتبهئتاملمعلىعرفا

صلىرياالتارضمموديابىفرامدخابوالدورصرفنجعاطإصمهاواالخرى
عديئححمدياتثمانمرتملىرجطوجزاثريةارباعثةثهيرياد

ينصرفالاربالاطلقاذامحتالكةدارفيالمضروبةةالجديدالكةمننكعتين
وجمذاعدياتثماناالرياالتالرثالجزائريالدوروجعلالمرتهذاافىاال

آالتقيتحةنيدسةطالىلةطافىباصافهصكر11راتببعطسالصرف
تالمتويايخلةارياآلعثرستةجمهاصروالفاوخااماكصوربا

هفابمياكنانوامماكئحمديةشءشةوالصدريةرياالتئمتهاض

أصتةاالرياالنيصواحمدياتمانورياالتأيئالوالسررياالتارج
حبعلىالمداسوياباخةواحمديةعثرينالطربوشووااليةعدإث

والمحزمةواحدريالالفكخليفالبالمحهالحربآالتواماالوقصر

وياصاليةاوقةرياآلنعثربتمامهااالرودايوالبندقيةريةعىعثرثمانية

اضاعاذاتنيهرياألعشراحدالسيفويوالكينرياالتثاإثالسنكل
نفالشفياحالفي4اطربفياطربواالتوانئمخدكهاثا

اوتمالقتالحالفيحرباوآلةاوالصرجالفرصاتلفاذااظيالكذلكعيه
اقلفهماجمنفانهنالموخمذتيرغبهرفيئيثاممافاتلومنعيهفالضطنالحرب

تمصيجددفانهمثآلاللزمةاكالالمحه3ثيلىةاذاالمذصربالقة
ذويمنباسافهالجند2رومحايموناناوجبموالناانةهاالالمسالةالمال

والبهوالفالنةالثباتوالمبرواليقينالدشفيوالقوةواالقداماعةوادثالمد

صلحعنلحاذاالجسدنيالفلببزلةالمعكربارئشالنالحريةأدل
االعسكروايخالةرئاصةاليمونذلكترططهالجمدتسدنسدواذاكلهالجسد

ثمشومناعيدةاظحالهذفيهلمنوتلزموالناءحمياربااالاراياتواماب

أاذااالتافيوظهرالصعيرارتبفيلىانبعداالسيافالعكرياليمون

اذأهذأتدريمغيرتعيافاينعلىانيشوجبفانهاليثيعةحملهنكان
مجراارئئاافيالةاحداليمونانتهانعربواوجلمشروفليخهتوكرت

رلالمواختارابهاحجاقذلهنانهالثبةاهلمننيمابماالاثما
مبزاتالحمدإيمرالموكةفوالنالبقداثامتةلةالمعفيرآهالمعلحة
وائمانثمايخةاوقهحاويةكرضةارطلوزنوبونففهبارطكممدلح



531

االمارةتماالارزنوآلةايملاليمونواناالطرافرعةمقهيرهمافيثمن
عثرممانيةونضيهخااوقيةنتاعشرلحنوزنهرغيفعكريتهاوعين

طاظفاندمنائماررنآاخةرغلىالمنعشرللدقيه8واوقه مرللغدعن01 يفافيبمنالمىءوعينلمابرعادفاتمافاناتيقثاط
ءالثنافييتواك

نالكلمروا
االولنونالنا

ينقصالشهرئارأتئارباألوعمروناناناالغةوهوديالمحامسكرارئيى

ااظبزااليضمفاحدهاارغفةثةثليهمصنيولهالشيددااهذامنله
ستةولهاظبزفقدعندبضماطارطالخسةاواالحمراظبزمنواالخراناظاص

ذالثملولهحطتاارطالوخمسةكثارطلرنصفليلةصنياجمرغلامنارطال

كوةولهشاةكنواتخيىيمصفيولهمعاطابضواالخبزفقدانائنهارفي
ثمايخهالغايلةوهوالمنتانىقبافنلهقددفاخهااببتوانالمالتيمنتامة

اقيمىاوثمنرياألبعرتواربعةارالسروالوفئجزائرئارياآلوعشرون
واحديالر

كاثانيااهانوناك

ضاياحدهاريخفانمجؤصولهاليرفيرياآلعراثناالسياف

يلمافيصلهبزايوجدلمأنطبقنىونصفزطالنرالمجزمطلقمنواثافي

أبقطوالجزيوجدتلمانالنهارنيذللثومئلحمئاواوقتانالبرغلمنرطالن
ابالنتجددبهؤثرشاحممنوائنينخميىيومصفيوله

الثاكفونان

رطآلماوبومصفيرغيانولهصهرثاراتمارياالتثمانالصفرإس
أفيعالبقماطفىاجزانغدوانلةيصنيونصفرطلالبرغلمنولهطبض
تهوالثاربمنصفواثينيخسصنيالمامنولهايلمئلالنهارفي
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يافئتجددماكومثلهاظرجنيولهشهريةونصفرياالثكأ

اراجااتانونا

ايضاحدمانرغيتولهشهرصفيرالآلضشراثاايمراكاتبالش

منتانواوؤاطةصفيالبرغلننرحالإقاطامنرطالناوواآلخراسثر

خيىيومصفيلهطإتاظصنقدغدالنهارفيذلكلءولهادعن

كتابةايقكاتبإاهذاناتوولةيومصنيصطرطلةثارجهنوا
قرائةصكر11افرادذمةنينترتبالتيالديونوااليهةارواتبالجيقامور

وةلمهمالكنابتتحتمايجهحانهضأاتقهاتوومنالحاجةفتالقانون
واحدصانكاالمححعهوعقائدوالصموالصالةوالةيمموارضوهلالففراشض

ويؤفنوالعقائداباداتاخبمعلياتبهواقياالمائةبعلمباءالهومن
الدينوضاالفاآلغةيلمانعليهمجبمالباكأكاتبانكااماصلىهلصافى
مواليحقرموااتوسائهءورصكر11عليموالناجباوقدهالصافىفيمهويوه
الثديدةربةاصاياقبفانهاحدمامانومنورئشهمبات

ألالخامىالقانونثر

مطلقمنريخفانبعمليمفيلةرثكلىفيرياالتمغالماةاتب
االزحنصفواثنيزخميىيمكلفيولهطابقعصامئرطالناواظبز
بالقتجددتانعبمايمابوهوءاللحمث

كالسادساتانهناا

الخبزاالصرمنرغيفانولهبرثصفيرياالتسغديةالىااليئلحامل
بهونوالالعمكررليىخيخهفهولرجاباقياصبزفقدانطبضرطلاو
خلهنيسارقخوينزلوالجرأةاثاعةهابخاكلمناالابارالحا

كهالساجأتانيناكال

بذبحهاالتياشياودروةصفيرباالنباخللطا
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العامنالقانونر

اورطلالخبزمطلقمنريخنفانولهصيرنيصرياآلعثراثاالحربفى

رغل11منرطلييلةصفيولهاظبننقدانماعوضآشالبقسططمقونكف

رئشعندصاالبراحذالمافىيمونوالالحممناةورجالسمنواوقية
ياتامعرولهنوجم

خاسعااقانوناثر
مفيومكلريخفانولهثهرصفيونكمفرياالتسبعالطنبوررنيس

ارئيىمعينزلبقماطرطالناوبزامطلق

شرااالقانونجم

ولهضهرجؤصرياالتستمخهمفردلكلاعنيطمديعرالهلمطلق
وعثروتضليلةفيكلاظيمةايءابخااهلولسائربضماطرطلاوريخف
نقدوعندالثتادفكلفيزيأوثلهانهأرطلونكفورطلابرءرطأل

ضالمحفراوسفرنيحاالكانوايررطآلءنهسةالحطبمنولماحمنا
يوملهافيكلشهموالماةالبقاطاوبخبزفقدانابرغلامنرطالوعثردن
ةالمامنواذانقعىالمؤنةتمامهذااالخبيةعلىنهابقسصءشياضوائينخيى

االخاصمنبقدرمانقعىعهاءاالضيامذمنلهمينقصفانهءالخبااهلاو

كهـعشرالحاديالقانون

واعردخبكلنيالعكريملهونهريارياالتسغكرالهلجاويق
الوعشتوليةيهـالمحهمكر11صىءراىت1ابيد

عشرالثانيالقانين

خرواالايضاحدماريخفانولهالثهرفيعثررياآلتسعةايخالةرئيى

ونهازاجلاعنيوقتصفيحمحاآواقودرضالبرفلمنارطالاربعةاسروله
اناواطوالنلابرامنعهذلكومثلالليلةنيالحطبمنارطالوربة

والبضططاظبزفقد
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بمعمثرصالثااتانينا

واحدرغيفولهعريةعئرثروسةثكلفيرياالتقحالةايخلياف
واحينسيعمفيصاللمهنالئاةرجنمفولهايض

تحراراجااقانوناممأل
رغيفبومكلفينهمواحدولكلرثكلفيرباالتمغيخالثي

شاتاتواتينيخسكلفيخياألوللفسسينعنهعوضأيقساطرطلاوالر

رطالناسثنومنالبرغلمنرطاألوئالئونسبعةللةصفيوآةثونصف
بالرطعشرونالحطبنووالقساطاظلجزنقدانالنهارفيذلكهلولمورج

عددمنبنقصبفدرماوادكلنماللمنلموينقص

عثرالخاصىالقانولت

ااحدهرغيفانجممكلفيولهشهركلفيرياألعراربعةحؤبجيلباتق
فيءلايرمنالإرثالثةولهاصلزنقدعندططالةمنرطاإقاالحراحمروكابي

وثاالثةطاجقسوازافينقدانراالنجؤذالثوملسآواقثةاوثهإلةكل
لجنواتخيسبومليمفيةثرجالمنوءاحمالاار

هىعثراسادسااهانونا

يرتاحونةونيقاتلسنةجندئاعثراثنىمدخلكلبقمرالناكاعيئ
منانريخيومكلصقارلذاوالمدغسرصاهعثرافالثوهوثروعليهـ3
والمرتبالخرجباقيوثمنمالمناثينسخمببومصفيواالحمرالخبز

رلعحف

مكهعثرالسابعأقانوناثر
ءيلفياالئةات3مثلاالوعهتبء

يمكعثرالئامنالقانون

واحدفريخولهثهرصنيونصفرياالتشةالماويجةمنفوالكل
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مامخلىإلححابوادمنواالحمالبرغلنوالمبقماطالراويومصفيرا
عددممنينقصبقدرماالخرخمنلمينقصنقصهاواذاالصسكر

كنخرأضااخانئنا

مقاباذنجميانبدالاطربييماصكراملماقيااليامفييةبهالياوملمان
ثوإقرتررربااالجلاخدوخملونكاتربونإمخوثرالاغالواباالقار

بحالنعثرالموفياكالنوناثر
عزشايظةكافيحةاالوسضلىحوإنماصالىصوتذدبالفشكربطان

هـامباونيشعيالحل3عايإكثرواذابذالثاصالنهم

كهبراحترونواالحاديالقانونثر

نكيهةصالىذوالهاافىجمماليالب2اذاالداراجعدااسثريان
لمقالىفينجالذيالمريضيحاةكذلكالشافعندخفوظةتبقىبارودته

كهامثرونواخاقاقانونابه

ماخرواطاصةفي3وروسحهاحاوسواطالةتوالإعالىتجريانماالمؤنة
لهمءيثفافىاماكمعدبالالدمفيلىضحةإايئمسحكانوافانالمخدمةفيدامها
هاتجةمنها

امثرونوااتإثااقانهناك

نةوءانصاذثياانجةاوبالاولةالىاوصاةمندالصيرتال
فئنوجةاوبااتبوباشقلةافيالبقباوامسكراباشكاتبوركصاال

يثرعقابهويافبلهماصىقتالىفياطفورعنايمابالهين

كهلىامثرونوااراجااقانوناممم
ستثنىفيهييونعلليمفيالمإيتنىانهبجندهموالنااعتامنان

نغدمةاطينرايقوشربااكلناليهيحئاجماجمغلمحرنضفيهوهيا
حىاطرواتساعوجهوطالقةوادابخاحةذويايموانثرطاسثراافراد
منمايلزموجمغاهىامسثفىاإتاكلفيوعينمنههمالمرضىنفوستضيقال

وشيدضراواالمابصاعةقنوااذاوالخدمةالالميثمنألخهياخذاالدوية

ومنالمعرفةفي3وانحسبعدييزاد3ناخعسفانمةاكاامرفةباءاالعاالم
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المالستنقانجبموبمخوالحفراسنراحالفيالمرضىتمريضةيانشاخهم
شهركلفيرياألعرواثىتامةالجيدالجوخمنكئاالطبارصسلدجه
جؤاالبيضالمخبزمنفانريخولهشاةرخالحمامنواثنينخيىثلفيوله
نآواوقيانالبرنىمنرطالنليلةكلفيالبضماطمنرطالناويرمافي
بولهمعاوالبقماطالخبزفقدانالنهاشجؤكذلكاحمنافقدعنديمزلى

اطقيقةجؤالتيوالهانإتالمسائلتقيداننحمااارطالادثةثيوماص
افتحرهذاكيشفيمذكورهكثيرةفرويميطااعول

كءالجزاافاعفيالخاتمةكالر
كوتهصكىالهعدديتغقداناآلغةوهوإمحرارشعلىموالناأوجب

عزريرلتذلكعنتخلفوانسبتيومصفيالحرباآلتخوبموسادحه
السيافوالمنيهري11مناليأخذانعلبهجب4ويوقاعثرينصبهسظاهر

الخدمةهنءثيفييخقالوانواحدةعدبةغيرموالمنفالكبهيرنوال
ويهانويطردالعمكريالديرانمنجىكلهانانذلكمن7عيهتتوان
اثنينيومفىكرفياامنيدهتحتمانقديانالسيافلىاللهنمرهجبوا

فيوجمدوانايمعشرةيخبىفانهرءعذراخيرذلكعنتخلففانوخميس

مىاحذاافياالانعيهواوجبايامخةبهسفانهملحهفسادحهسافى
شيئآفعلفانواليخوناظدمةفياليخقوانيئماثمنهمالياخذواناحكا

االميريةاالواصيطخانعإولمجبيمآستينمجبفانهعليهصتذلكمن
جمبالانالعصكرسيافيمنافبصعلىجبوامءشيفيافيخاوال
مصفؤليرتبمافيعليمسالمروهـخيمونوانماتعليمهموالفياطربيهمفي

لمنبالنسبةعةصىلالىوهوبسالحهمافىيمفاوهومهمشوثلميمالاوللقتال
اوالععىيماتواذا4متمافقدايخنفانهواالويعدهيتفقدهانبذقلألفوقه
منهياخذالخاجفةالىاويدةمنهياخذمافانهبدفيردةالباكانتبارخصةغاب

جىيخكلنهاوافانهسنذاقيهاياخذلمغابتفانالضمانمنلهئةفييشدا
وذالثءوماصباخابمكلالهمنمحهتحتمايتنقدانالصفسرثعلى
اواحذاواص11افىادفيسيىيدفيوالدفرمتباتيقفوعنهان

خذفيضائبمىاهـانيلماخد4وأباسىآجمرفانمجباحمهبرمنفىو
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ثميطلبفانهواالعليهباسفافىمقبرللذرهيختعفانهاعيفيبنظر

لفتخوانليلةيخاصبهسفانهللنعليمالخروتمنانفمنوللةاييحبى
واوجبايامشةبهسانحافاخمالصعليمرالحثعناشصاتباالسياف

اءممخاعةإصكرامممعلىواوجبحةاصارباآوانقياسيافهحأعالجديعلى
انجورلنعلمالتمنوعثريومآةضكإسفانه3شيفيرئيسهصىفنساخهـر
وإالتااالىالزروخإلىعواخبوربال3توجنتويحإسفانهيجب1ربا

سثانيريةاالآلكوةغيرفياقمالاليملخرحومنشهرايربرفاذيخرخ
اوكسوتههساعلىالىكةنوالمفرفجىوالسيافاآلنحكذالثوأيلةيرفا

انهتااصاربيرمغيرفيافسدهاوساسهتثيئااتلفومنايامةتثاسكفانهـ

مىءقانهرهتباتورجعةتصي11المحدمةمنحصربمنلءالمصافيتقدمكائحةيغر
داجتحسبضلىسمجفانهاالميرباصإمحصوحربنوامغابالتيماالتارفمح

اسي4ؤزاحةيرتازاكاوفيبادعأرودنادواخاقاقا12ومنشاال

صبئفياةباعراذاايامانيةس2نانبائمالقامسةافييجمعااذامواذاوللة
ذنبايحءاانءواذاراتسءذاؤذالثعلوثبتالبارودنشئأ

يلزم01وبمنوآزافيمسجرقياالماليامقدرلىطبايىغربفانهمسافرا
يامافىوعولمجرفييالذارقيدازم4عامجريالمححدياخكررئش

ركبواتلةااخافتستلمزمصعهـااافتسزممماتاصلىلااظتلمزميصبماءا
كأهتصحااعدمبزيوألوإإرئاسا2نىانهموجبدوتمنفرسهادات

نراوبجيهـيقالىمبرينينايىلىيوماءلجهءوعريصةاالوبفىا

عنطتنانهـزلاجىي01ةتبااءاوالةتاال4اصكلاءسرودالع

وجباتالمادستالمطخرباترحاصسوه4اباسوتثريرخةالىتجهرم
نولىتاتالذفالىسإروفانحرالهافرادعلىالسابقةماألحمنحم
افرطان4يحتيأذاالتانونعسب4عافيحصافالىفانقانوفيااطعنؤذ

القمانونحسبيعاتجهخيفتهاموالنافانالقانونيالحمنفوذفيامكلارئيس
يةالمةاكصكوز4فاؤاطربحالبدةلمةضياصكلالفوان
لواذاتالسيافينفوقحرمةوجمرزالمائلفيالمذكورةالهئةعلىهاوجبويس

منحؤتيىعورةنيانيعةالالالئقالثعةيحملفانهصزيةكراارثيس

فوقاساعلىتركناحرالدينصهحوبوسطيافيةوفضبمذفىاالصاج
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الجحاحتراومجبرياآلوعثرونخمسةشهرفيصوالقياالمجقاالذن
فقدالمائلوبمابمرفيالقوانينهذقنضلءفنمماوه3رايخالةوهكذا

ماحمعمنعلىمخبوزيادهالىضىتعالىتهامنونالواالحرهالدنيافيفاز
الىوالهاديالزفيئوليتهوابهيرضىلهويذعنبهجمليطيهاندبهرنا

والفوماشبواربعينقحسحةاالولىجمادىراخأفيحرربقالوسوا



كل

عكأالصيرجبنتىخيالههـارسم
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االميرعساكراحدرصم



531م

اسفرافيالمعسكروترتيههيئةصفة

البعدمتنابةالثكلشمروطيةيخامهااالنتظامحشةداثرةضههيئتهكانت
الشرقجهةمنمحرامدخلنفراوثاإثينثالثةتغيخةصالبنافي

الجراحصرئىخيمةويقاباكاالمدلغؤيىيخةالمقدمةوفيمدئانوعيه
عرضفيمفرآعرنهةطاوطاالميريخةالدائىةنكفوفيطنىوالىءواالطبا

تبئالجقةبالىرابىالداخلمفروشةةاشااالقثةبانالاطنإاهزيخةامنارصتة

البدفيارضعاسبآلقدئاثرعخمةمنهاواحدصارنغاععايدإثةثعلى
عنةحديدمنمالحصغيراصندوقانمهإوادلدخلإبئمقابيااالميروتي
المدخلويقابلوالخيراتاالحسانفيصنقهمالالثافيونهنالمهمةاوراقهحداها

والمقابلةوالمالهللوضؤيهيحتننموراخهادمندايمعبدانعندهايقفشاره
بصةالمختيلهبطوصراياتهصكرايخمةمناتارستةبعدوعلىالسرية

اطربواعنرصقاألصوضاصاصارهءتمةحولهئقفخيمتهداخلجلواذا
اهلنعبذاثونافىةمرراخهـمنتيةغوعوالماالدبمنماصنةتظ

صاويونإلمالميرءغمراالحرسوسيةالفربادخلكةطمالمثهيواالسالثدة
يدتراثامااعصاصدارارادواذاالمالبيتمنواثمانهمنهاراالس
ريهأوضاصىاسثارهكبةوخيامايقهقرىيرجعثماالعصويتاقطمضهيخؤب
البسةمنالجدووازمكنةالمزهـخافلىيخام3راحمومنقالهاوشءيمنهنيمعن

هةحموفينهاناحيةعلىإبالواالجالوصرابطخقابوموكنةيخرهاواحملثة

والماءوالت4ءإفااصناففيتاعتكبوصمقهاويكليهلىسوقادبمرمن
كلوياقبامائابهمليفياالميريخرجالمؤفنوافنعالهاتوحضرواذا
منفراتبعدإويءالدلضليجلىكانعذبىلفعرالجاعةصالهعنتخلفمن

ثمماعةليقيللخيمنهويربماماماويملييخوجالظهرثماذانالمالضحيصال
اماميقىالموتمدحالصالةمنالخهلوبعدالععراذانالىايفئاللفصليجدس
اصناطامندتواواالتجاناوتارتحركحميةاندوالحانةتتىباتماميمة

حركةممثرةمنترضانهاأراسإاصلوافىصعنتكفاظيلانحقانسان

رناعيخصرتهاالجماوبقنادىالموسبفتانتفاذاسئاعاعندورجمليديها

الموشتىتخربإصااةعافىءادابعدوذالثححلابخئحيهممرهوطلالدين
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اظروشالدخونيذقيووالصكرامنوافىوخالدخوليمغثماواحلىلجأ
االعدامبزاوهـالقانونمذافيخامنصاالميرباعياالمنه

بمكرونزولهالمعىكررجلىصفةك

ىبتهوياصبئالصةصافىءادايعداصالزنداريطلبالىحيااالميراراداذا
ايثوريخأمذارحيلمة3اءرحذهييرةبرحةينعمامدفعانفيطاقللرجلقالجي

الفرسماتوتمتلىوالذخائرنةاكوءجاوتحالخياموهدماالمصةلجحالجحدخبم
لبالدضنفياالميرةخالىالقبأئلوقوااالخماتتاتيثمالخيلحمات

الجثىتمخبرهالخزنداريافيثمللنزولالمهانقةوالمركزاالراضيعنويسألم
المويقىخرءثمجنوتيهيخثبجوادهصهرةويمنطيبخهمنمخرجللير
بالمنالالميصلوااتافىببرتربعلىبادجرالجيشيخبخدىيلار

ا

لريبالخزنداروبدهباطرسبهويجطاواياتوتنصباالميرزلفيت

والمضاربنصتمالبترىوقتاتربوباالميريمةتخلوتيينالجيقولقى
الخزنداريعبذالثنعندخلهفيالخنرووففلهمشفيفريقصلوقىفربت

إصيروجوادهفيرءصعاتلهدضاتباممحاالميرنبرالحجمابناحمخدو

صنتغيراللثمحممةالمقربالىارصولنبلتصدحتىوالموسيورائهمنالمامورون
ثهاشتطلقاالرضإةووعندفزولهاحااكريمنويقرباالميرفرسفيهدا
بترولتاافىءامداخ

إلدااتمجدااللمجرخروجذكر

فيكامئاماكاناظسراالمجوشلىالعوائىاثصمارخرعربيابنباخلمما

ماهاراظعلىنايخهبرفياصاقبالىوحمللخفسهوالدعوةالخاعةنبذمنصدره

ثذبالىفاجابوهعليهخوابئعبماالمير4طاععناخروخشمالييدسهكان
رورر1رصسهبمعذبالبرجةتجاشواالضامةنواحيالىبضفناليهواحتشدوا

ترالاالياخراةفأقرباتاصةدوايرنيهتلىعثرسنبهتا
حمينتصلرمنالخافيالصاروااتجندهصىعرراجهاحدار

وايميهمجمدأضىجاوإإثماثحأنمارامأتانارنجالرةإفادود1اوص
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يم

افىروعهبهبيصابنوفرانقاتادولرتحلالحفؤافىاوالداتنيابنحريم

جعصهايديتواقكهريمةامفهزانقنالوصادفهماالميرفاتبعمميةاس

منلهمخاصىوالاعرهىنالقدعربيابناناصماحياتالثاهلعلمولمابالغنائي
ابندساشعلىواوقنعهايفاعدرواواثرافمممعالعيهاوفدوااالميرعقاب
تورخينةاياثدااوودمخماققباخلغهممن4عاو3طلمخاليهوادواعربي

فىوفيءونوااتمالضلىلعابنالدينخيالدوولمىالواحياظثفيكه

بأل1البهريةصاالسنوذسلهـثاصهالى5الةاكاقبائلاةبمفيايه
اخاراتنوثخماتثهالىارتحلىثملمثبلىفاالؤبيةالجهةالىراجعا

اموالمموممتمفهتجمااللةلجصانتلءورايخامنازالمنيرباحلمةفيضلى
لالىافيولماضةنجانلمندخابنيشلىغازئاانعطفثماطاعةالىوحملزم

الدوإزماباخفلماههواصءر3عاءراوا3مرجوداشدخولىواصفيفاثخن
لممدوا4وتورياةنااكيخكإلالىواوانتاذرواعفمتخلى

خةساالولرشنادسافيالمير3اءاعصفرتاتآغربيالمهرازفييفاال
موءنودضإندا5فيوااةفاهـنوثآلطارخخةءيوليماعثرواربعةثهين

اساعلابنرئيهمووخابماعقعلىورداطربلنمفاذافهمعإمافياالى
ثالمنسءرويراالثرركةاإفيمشالئيتاصراالدبارالىوكمدحرلمجا
بوانننمروفالااالبن3ـرغيرافطاريغابنكعبداللهاثماميراعياكممن

الىءااإاراتاالنتإذهاالثائىارت2ولنيرمعبرةصكرالحانرةابوابلى

رمرروتواتونبذالثاتاسنغرحيراوالوانقرىالمدنفيواعلناتارالت

ماتاتهاعبادمءالموالمسييزلىءقدةهـوشاظرارجبتلعرضمن4لمولماتء

غانالىلارخعألمواتاوارتااعرناالميمؤخانلعدوالجزائريةالحثومة
الدواثرسرق3ةرعاناصماعصنيوارجاظوتنارضامثوديومأدضلهيومنف
رواثنهلمماعةاا7ني101داالانربباقرايابانادطيهلبنأفم

تقبفاننافىوابندناصصادميرفائليئباالذعانوالمازريرياظاابنيغا

نالمبىوؤواللاعرنانيننظرنيألواالغاثنذاقراننايئقدرناورنمتوبخنا
اثتاالىلارصشدقدرالومنالخعبفياالنكيرمافقاالفصىبالمض

والائايممننلمفالاصلطانيةامءاالتنالمالسكنهاغالبانشلىاثدا
قواناواخذالمالوابادكراظانافنىعإخااتزواتاوئاجالحروبتوالياننهنى
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اصلولىبموبظقعبمبىمالالبددالتئرإإلبعميراالخيىيتعكاظابنؤئجالياإاأ ترنويئيعرجواالىالطر
أيروااميرفيعليهمواطااتحهم

مشووطابتبهمقلفاطانتسقاطتهعبدااليدلألمةواةفيالتبنىممط

وممرممطاعتئتبلمذعينراالمعلىراديالظانالىارسرليئوتوجيواخ
مواصالدواشقومهعلىالمازريوولىقومهرئاسةعلىاضارىاابنالثيواقرقىلم

ولهاعهلألدبوطقاسماعيلابنوخالفهبمدواوارتفاتثلواقظافربالىبارجل
ضرهوايهفششهعيلاطابنءفياالميرالىضفاعةقدمالمازريانثم

منخرجانوبعداصالهوعنعنهالالىواحنوالخغهأالمبرقلقاهاعابهالى

االملهذاوبيننيلالعهداخرهذالهمفقالجرىافسأواقاربهلقيطعد
يعرانهفطتخضواليزاياثرالرابخهانينقالذالثفيلهفقيل

ثماالصلهقاماقدواالنذالثيرجبتاوماخاوقعرقدتيمالسوءال
انخرهبقيةعلىوشاتيالفريخسجيقمنقليخنوقلوتخحراهلالىذهب

ايالتوصاناصااعحانالىصاننلهفيمقتمااالميريزلوأتعالىتها7مما
بايمصطنىوولىفزلهن3ااوءكولحاالفةقائدمنضوزخهرذلطاتاوني

انتلهقربالمعيةفازلممنفروارائرالمننرقةانبافهكاثماالبايابن
يقاارعاةبعفرراىطريقهوفيفغزامابحراةمنانرهىنواحيبالحراوطقرا
تللفزسشحصنفيودظواالمربربالىجماعةراوانذرم3ايئفقه

وجقهمعنوردماموالملحمحواالميرجمهمشفلاخرونوتراخيمنهمحاقر
عاصبنيمنخالغهاوالدبالدصلىراجئااالميروانقلالقبائلفياوزاغافخفرقوا
ولد5عدوبخوالمازريالدوائررئيسهماعيانمنلديهلحفرحلالبواديونزل

وجماعةغتوممروابنقايمولدوعدالمختاربنعرخسهملةاراعيانومنعمان
بهامرقوبااةخوعإنسمهالىنازلممنيرتحلواانفاعرنازرالىمق

فيالباىذوفىةحمامالخدمااعينالقرناوانيطظآلسارالداوطمرأ
حاالراءوارالو

اوالبربرأرباامناخالطوكماالدواش9الهوواص نسااحدثانااسدوأيدوهرانءوفاصيمهحاعحمدإإىباد
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فوعمكرراثقاسهىااقثرخرنعدطلصائقامىلهكينأرؤامفأإشدم
مواسمامماصدارباارعهخبيىرواالمبحرامامنحملمارالعر
جالدخولالىيهرعونالمجاتبمناخاسارطالميريةااسافى

معهقلوااننخياانبعدوهرانالىعدالباياتقلولماحهمشويموقويتمنسلم
ارطىاصانمنوامسمنعلىوئفدمواةايااوالمراتبالجيلةفارظلحازوا

3ا2طابائاشوااألميىبدولةاطحالمةتاكبدكفياوهرانجمالمةعندئهوروس
نهـبمتغيرميعانيمالالتىةياظاثداذمواوالحثمراواساننواهعاانواحء

هوزاومنغافيفالمنبلمهاووانقعمددعددوقلاحماتوأرجالم

نقانلواعددمفيوالدخولالنرنسيىثسإفياالفزاطعلىاالنفةحملتبمثمخهاته
الى

علىاخلانبعداالميراالعنهمخليخوا3نحرغد3قوخوبذرامدوهيى

ابمضهفاوهرانعندمطاحاوللماوواالماالعنوباىحرا2اعرافمان
اطثموااببااتساننرخمراناثإيهـلمنومقافيايزللمذال

بنوعاميواماناناملوكانزبإنجبأوضخدبمنواءانتجالمناكلألطفاخهم

جرمنااللمافرخرىابنيرتثالىمعروفةنازلمواالمعربمنمفاصل
انقتلواولهاحييإوحيبادإجاولىنهاضحالموااخريةاالجهةب7

لواضعددجرثويمخداباحوالفيأرالتترخوححفرتهالىاجعاش
صفيملمويمافىأوعيمرانوحهملتثتديالرالباذالثلاتلماـعإلد

بةفيءضةواالبداوالاثنتفيءاآلرائهاإوراالمباعدةعبدالله

ناشآوومقدازأبارودةةذاروتمامرنماطرفهنارسلوندريه

لهيئالذباثاتغيراثإاباعبالقياممشداالميرانوقالاطربيةالذخائى

تجديفالخدة4اإنناوالجوعالحثيواماالمدزبةوالجيوشإتجمةاساكربالىاال
ومساعدتهالجفرالامنحاغتاناسانعبدنعاوالاجاتستماخوالنفع

اتثموالمسانةالمهماعكدوامفيالىنجةاالئيلىاالنايةمائىشمنواالمير

الد4والىحمنعبدالمغيرابنعدالبءوالصحرابكلهعلىفخهخلوجهاالمير

صولبالجراهرصصعبشفواصجهتوشبايباشااحمدالىكانونبنحمد
امحعوالممنويةنيةبئايفدرجعثموغيرحاالذهـمنثايوآمذهبماسروج
الاحمهتاتيقاالتنافوجاالفىموكرخمطبعضقالراالمالهانيةابالهدا



أءل

داتجيلةراينافالطاممنالثيوفدآبشهراواخرفيثموابخاخلثعدبمالعرب
بنحمدعهروصهاطاعةرافنحوعحظهراعربيوابناطعزكلائرالدلف

يراالفاقىلمالبرجةاوروالمهيئبنوقذورضريدماوالدقبيلةرئيىالمداح
وصولهميهمثافيونيدطكلواحدكانهموقتنيوقدمواحمهمالضجافةدارفي
اياموبعدعنهمالالواحنثموجوفيفبقعليهالدخولنياالميرلماذن

األرىابناكادوكجهؤوعرببىاننسوىاهاثمالىاالنصراففيلماذن
اصروتاارباهحدثانهالمجباالتفاقومنامرممنيينظرحتىبحبسهبماسقانه
رىاةابنوبرقيالمداخابنوعهرنناة4ةفاتااليامتالثاالصنرجبالى
يخهقهاثنظرآعليهليمنىببفرسيأخمهاناهدالىدسن5جمنامنففر

وذهببالليلصكرالهعليهمضىفقبلواففهفيهإالقبهمالذكطوالموضعتالمكيئ
ارفأكلجدبحرشولحقيجدمفلمالطهيخهالذيالموالىوخادمهريالتنا

خادمهيعثاطالعيهطالولمااهلهإصظربهفافاماطضرفىمنقيلةمافةعلط

ثمصائاغريبانهفاجابحالدعنوصارانمارفعيهنقبضيقوتهايأتيما

بينواخرىعابضمانفيدشلىودلمبامرفافرعليهقهافففيهالبهةقويت
بذجااالميريزلانجخادمهعلقلداورعلىنعابهفاصاالميريد

واالثخاثنباطهتارالمفاصددر2فياطكةعاصلمالمقاصدهذهميادينفي

استقاتاتالىوارمانالحاليقتفيهماحسبءلطواالحسانظباوتارة

يعنيهمبماةارجمخلتوااالفروارتاحتالثقاقوارخبلالىوامشتاالمور
بالدراباخالمؤرخيئبعضقالوالقفارالبرركهاالمنوئموتجارةزراعةمن

حاملةوقفارهامحاربهانيالجلةالبمالبنتسارترحالةالىاالمننيالجزائى

وتعطرتبسولهاتعرضىعمنتكألبسالهاتجدمنالراسهاعلىالجياهونناش

شهحداثةخايهوصلماجمباعيونورمتنهالفادرعبداالميربذكرالمحالحل
وضغائنزافىابداإالايعرفعندمنامظنيمنأالذيالمدهقهـءاالمن

العدلراهـناثرااطقاقامةملىاالميرضافظكانقالتمرمءاانتظامكلدماهااال

بقوتبماالجاداتاصمابعلىيواالالعثرممياقعاصىايحريارعاباممومعلى

صدريانثراحوبنلقوخهااحكمهلونيقهاالسكانالئملىمةذلكفيتاخذال
مممانواظرارجاالميرعاكربينجرىمابمربعدغيركالنفىولمجال
رتبفانهإالداراحةفيتجاسالىعنذلكءاثنافيتفرلمالقادرعبداالمير
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الحعولانيفالوالحقالعانةاراحةروطدوارالهتالخلفامنيلزنمماصافى

يانهطتهعمعلعفهوديلجمذاعظيمامراالوثاتتلكمثلفيذلككل
ومىاليسرالىالعسرمنالالداحوالوحؤلامارتصقوطيوجبماقعاح

وقالدولتهءواندايعتهيوممنيم3نعضمدةفيالكونافىاالضطراب
االولىالقواناالرههوقئرنجةقؤبقوتينعنامارتمجناناجمباومن

وودادبخدهصإوريرتادإلدسصمناالكثرولذاكانعديهاالمعؤلفىكانت

العربءامرامنصؤيبالمماءادهاواالفطحفيالقادرعبداالميرالوقال

واظرماالمعاهدةعقدنيقررماالنىالروطفيتلطفجيلاميرمنيهوناهيك

جييعثمولماقبهفييتؤتلمميثيلدىالجنرالانحتىجمباصلبفي
منحيؤفيتربممانهاملهظهرثمالحالفيوامفاهااجراهابلعلبهاالموافقة

غاريةاامالتالىجمغانذلكفنضكةوالحربخرقداالميران2واهر
المدعلنظرمحتوانهايموناالماصمناهاصنيالارزيومدبنةفييمون

بالدالىثحنوالارزيواألفييباعألالداخليةمنيردماجمغوانفيمللفريخس
بهئقفيممااالالداخليةمناعليدزاانمربوامايهرانمنهااالاوربا

عبنيهنمبوجعلهمذاوزيوعلىنيععدابنخيفةابهلفاكداهلمماحاجمة

الداظيةوارداتمنئيلتريانغيرمغانهصتىوافرطاجرائهفيواسنقعى
االفربخإالدالىحابهعلىوإثحنهاللدالىيجلبونهماالباتسيريمووانما

اذنهعنذالثانمشيم2اخاميثيديابخرالعلىوناتوافرصاتجارلذالثفنفب
ارضىمااجرىاتثممنهلاويملألمايمونانفابمرايهاهرمفرفعواوبرخغه
الصامنبهمةاالميرالمفىوأرداتمنعليهيرماجلللوافيانهوذلكالطرفين

انئهكلنبهاالميركانقالآخردونياحديختعىالحرأجعلهذلكوىوما

منكلجمنعونافوارزيوومشفانموهرانمنماجرواالذينالمطينرجمرعلوايقبال

الىالىجوعلمروبهوالمدنهذاحدىالىبدخلانالمهاجربناولئكمنرجع

هذانجاراتملتثمهدةاولطشرمناثالثثرطالفيبهرماوساعدمداللةداضي
الدالىاحمالأعلىأطالعاولعدماالمرعايهابمبرفرنايدولةوامثالما6تاالجرا
وحرثلهاصةرافاتخاالمدادويطلجشهابمرمةمكةاميريراجعاالميرانتوممت

نيرةصعانةمنوموشةعثربئمننحوآوعضهيونروساحمهفعئامات

ووالجمهالمرصلالمهمباالصافتهانبعدالجزاشالىايهمحبةوارصيهفرنسا
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االميرالىوصلحتىتمطفابئاشالىوصلفاتءاقبةوصاالميراحوالقيقء

والعقائدالريعةوآدابالقرآنيقرأبانءالنقهابعضاالميرفاعسيديهعلىواسم
اعئائهمنقعجباالميرالىراحتعلمولماالريةوايمابةاالفةويعلمهالدينية
ءيادافقاملغيؤوتثويقألهفاتالاظصوصهيهاياتهفيواصتعملهزوجمهثمئهوبم
هذاعلىوداماماخابعضوخاضىالمعاضحافينياالميروالزمياماتموظيته

احملاباتمامالتففيشرعالىلىجاصنيالدييراحولمانافيمنمدةالئان
االمعربطوقلدتاكرمةةمرامالىارادهايهاتابمبلروخاوصرعة

ارثاخبعضفيفرنساخبالحربآلااللمجرثتوترككهالخصوعيتمهوبااالمخما
ضلىمةاطحواخبرباريالىتوجهومضهراجطمصالىوآبالفرصةفىفانث

اكتابلمهوعونبنعدالثريفقابلولمايمةالىورجقهبهديةفامحة

هواعصوادعهباالميرثمالئقةهديةخابرابلهايامبعدوقىلهكرموماعتبرالهدية
ألمرامخبوتوفقباادعاعواالالههءاهداالجوابممونتكانراجعافانقالبربالى
وقدسياشةاهورفيينماةخاالانالفرناويةمةاطبمققتءذالثنعند

حهاالميرماباراتمن4راودعماالسافيخةءثالدندئحاصأتروسالف
رصاالمارةدارادارفه2نببعثاندثديااضابتاصثموزتنه
عورةباليةانجاةارعيةنءاابظفيادساشااللقاشمسئعدينراقبين

ذواتلهاوتبهابمدةبهذهاالميرفاحىعبدالثهلمهمويمالىامرماوجبللجنمعج
الوصولعن3ديوالاريميدوفحرهمثإ2ارقالمرانبينلىفدمنهاحذر

ءوالقالماراولكصذطفنتءافياالنرشالسلآفانوبالجرادهماد
مثتفرشادرلةانثمدىتوذهإتايراالاباءرقالبفيكرةالمعاسدساش

وخيطاحدىخةاالولرمندساددالجزاؤالىاراااجمانتمةءجما

إمورحاارفياخابخالىوجعلتوالفوثمانمائةوآإلثينسةيوأيهمناخاكوا

وضوانجماؤثمروالمتاغات3حروبماتجتهفماتذكرواايةااوصولموعند
زذيةحكومةءحولىقواواقاباألدافي33لىاايدس7والهاستيئه

روررافاالحلفيعلصاإاتالتىالمواخنئئاوزاؤافيوصهتىتنياسة

افىائىعلىاجوارلوندروانداقيتيولانبإءاتأقواماءباجرا3خدو
سبانتهارحمهاداراميتمتقدصهرانعنمييلديابخراللوص

خرالبنهواجخاألفزراالسالمنيلادضارادهباناتدوخكأاعزله
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الىاطجيامياآلاكانلمالهاقيالرطالمعاهدةكللمافظةبدواموامريزيانئ
لىمرونيدولتهراوانقنضيهماعلىظالهرفيجرىبابهالئاجلماظط

مثنعيهاواوفدأالميرالىعهبعثهايطرىاهلانواتغقطبعهمقتفى
نقضمنمايريدالىارعوللهكياقدانهورأىلذلكفوجمخبرهمبهفاتمل
تهءوجمالمرامهوخالفتهاعلبهاعرهالثقلميثيلديرالابعقدهاالتيالمعاممة

فرعةل4عندالطاعةءالداويعدونهرماعليهيعرضونوقومهاسلكيلابنرسل

واليالمطعراسبنالمجدداظارجيةوزيربعثاالميرانثملذلكففرحلمئاليأ
مكنوبا4واعبارطناهرفيعندماىواليةبالىوالتبربكحةالتلباةالجزائر

خئةالتييابمحضريمالىوجهتهعراكأاننكديانجةالتبعدلخكهاله
تاوعالمعاهدةامعرعلىبالمحافظةولقياقيالجزافىعلىباراليةقليمنوالتريك

ةالداخيتط2المقاخبمفياتالىيلئوعهااجراوهلثيننعامورفييعاوجمادهاي
توخيوالمدقيووهرانوجرارهاالجزائىكلعلىالتيواكلواوالجبالالسيولني

ذلجتانذههطرمناالرادوفاةاامنالنابيلمايمدرآصاسذالثيكونان

ينتظروصارريخساعابيدالنيمدناالرجعدامااالقليمخبمعلىامارتخنيةصلى

يهرانكارجمالذينرب11ءالمداخلةقبرلبرنضاجابهانمعتحذاالمجاب
فيهلالمجابمنيلمانهعلىهبمصايعنيهالبمنلهالرضهيالبان4ويجب
الىعراشابنوعلفاالامالمعاهدةحدودمجاوزةبدونتطرىافليميمالثان

واجباتاداهـبديرافىإجوابهتوالجانبلهواالن4وفادذمالحاع

الرقيةالجهةفياراديمبهتعلقتمامفمدلموباخنيسهممصوطنيقدعظيمال
عندفيوافىغيالمطلىبهوكاامة11اراحةتوطيدآممقاصدجلانوجث

دطومبمرفاهيةمقاصدآنجاحملاانيئوففوافالاالرجافرنسالةد
يمونانبثرطاكيافىاالصئقعدارضفيصم9ئغاالبانكخقدانالثدالى
إأاالجرائرالىلهبدضلمرالادعقربان3مؤرخيبعضقالاخذهالىفولك
يونبارافيثرعليهممنمجلهوخلواياطرقامرباءبدهامرتهعدماعلي

انقليدعددولةبهاوعنهمانجالمجابحذالهحسنالذيهوداجاااحالخفالى
اناالحوالصائرفيالقادرعبدااليرمالمةلىتحافظانيلؤلمثبقطاالىالية

بطثبعيكئقضيحركةتئعاطساتواياكاغبرارخاطرهيوجبهااامفىتجريال
عيهماعذملمجرامنيخنعهالشانراىلماميراانثممطلقاخامنايعكر
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وبدإالدفيحبنئذاالصفراريمحدوثنعهتيطرىالىالؤجمهعلىاكد
ابتربرعبعدكانبذلكجنؤابخزائرحاعالىوكفللفرتابالهز

ارهافهالهالمعاهدفيمثليدياخابزالعيالروطبصورةيهابعثكراش
تحريرنهمامتقدتنماالجرابفيكتبمخخبادطرجمرتيهاتصلدال

الجنرالانعالحفيويمنالموابمنلظاخزممذااناننلروالنيصم
تجعاكألمااتجرضىلمولنلكانوهىايانةعلىاالووالحسلطةلهيمنأمبثيلدي

ثريناوامنالثاماهدفيجرىياالتاويلداشةنزسعتثماوارالياتاقيي

ععحفالفذلكعلى7بناوهرانايالةعلىاالالمبيمونفالفبراثمن
كوجلىالىارهيوونهريأشلفواديوامخاوزانواليطرىايالةتدظراان

وبذلكماالساشريةمجباالن3ياقياإإإدافيتحكواانبموبالجلة
النكاطرىيواليةالىتدخلانلعساححارخعىانافدروالاصعائابمون

تعيندكلوخفاللمعلىاالقاليمساكنيمعمسزوانيبيصهناكجمري
راالمفاجابهفزمالصاعمضاسباذالثرايتمقبوفاريكواجيدافيفرنويةكزسا

بعيدعنافرخريممزياناقولثميهبمرتموهحاوتجبتتحرووموصلنيفد
فيمامذاكربمالىاتهتماذالثورالاحدايجياااللىالىصلىخافظتيالناالصابة
فيانقىافسادااهلبعضىيكونانيعدالانهاالعيوقحارىوطنيفيأجريه

فانيحالصكللىوباالهذاعلىابمبميمرناناوجبماحضريمذهن
لماصأهـىتياهلانثمورعاةلمالابقاتيطرىاليالنهوضعناالندات
ممركيمنرجملاعرلموياايكدزانينياالميرعنهموتاخراالمدعليهمطال

قدحمارلهركوبعدمانهالحماربابيشفوحسنبنىءموجاطلهيتال

وانخلوالمالحالنكوانحهرمنهانائلاوالدإدالدوطنواساراليةتلكالىجا

تنثفبائلمنمكيرمنافىاوالدكلةعيهتجتفااالذليةاطربقةااورادقلقين

عليهالمقواوااهلهافدافعهقيلالتاسحاضرةويالمديةمديخةعلىبهموزكأةاال

ءإاءاودانوالهمةكرذلكاوأفيفابمريةالجزائىاطكهمةايامبنعندممدنجغاعن

قربإالمووالمءتحدإجزارممدتررودععكثمامداليانظرعاندنهماءازاللمعملوإآب11 ءوثموارمالهباليوارخبرهوالكلرهاصاعولمااجرولهر

فاهتزاننلاثمررمنبةقهينائلىباكولاحماعلابنم3ط



اممءه

ياطهمااهـقيواقامعنهمافىرقاالمالخبرالمىروطافرخالذالثوهرانخيميزيلىقى
االميررأىواعرهافيوابرفارعدالتىاراليةعلىالمتولىحمارابطءاطؤائرحاع
النظاميةكرهوعرضالجويقاخدالهيعرضىوأحمارابىعنمتصاالجنرالان
لمرانجةصبدكدالدكيرراخيهلظمبرةنيالعامصسكرهوخربمظاوا

بجسعيندرانصانتلوالىالبوحمدىالىواوعزوارزيومشضانمجهةمنالفرنيى

وحثودميةافخاااعاكرهنيهرونجضهونيقفواحاحيثغاراننواحيالى
ارخصةاالولانوناواخرفيبذالثالجضالعلمانبعداهـىآاقاصدالثريةالجهة

بيئتاطصوقابئاثتافيالىاحةدايوءصوري7توجههوانانمائةووتالثين

عادتهملىجراطريقازةتجاو2المبوالهرضوايمرباابالدقاربولمالاقباا

جندليلألدخااغالحالمكلفاذعوا3فضيةالواعظممبمحالجزائرممومةخ
لموقالبالظغرعدمو3عااوتضودهخعاعيانحماربايىخبرهواتصل

ءمايريهالمواجهةدعبارودوان3نضالثصينااتابنمدحاندقهية6
ممكنغيرمذاانفاجابهاداالىلدععاالميرالىيهبتمانترهاتهذومثل
وعزتلذلةامشعدنتكفانانت01واساكنىفخحدهمطكقدتكوفياالن
اقيفاجابهمتهالىعوهيىاباكتب1ااذلىاسافىفاتريىوماثانكعليه
ناكوناننراهـارهانالمحيايسصاواددكنتنانالىسانلامنجاض

خمعهااماتتراهفالذيواالكاآمظحهالىالصآلاقيالطاعةالثنقدمعادقا
الؤيقكاحفوشالغتالجمكلهنيالمديةمناضغيظآواضثاطالجعابحذابعهافلما

اظزبرلالتمنومحجالمداتالقاهماعماثاالميركدنوثميوامصبالدفي
حابهواهالىوتهارصعلعيدنالىتملموالىةاحاواتهاطدلهبقوعكرهكلىخطب

وفدواوطنثالدعنوالذبلمحدافعةراالمذاقلدفيتعالىاطقانفاعلوابعداما

الفريخسغوائلتننالهانخنالىلىافاوشانهشكتهفانارجلنجرهذادافم
هذانيل2واامحلألحهيرعإلخامادالمغامنذالثعنوبناعغلجن

شنيتالىجمملءيوماقلوبمفييوئانكادالذيهاصخبراتوانيهذاقالثمالمعى
مماشاويفاناأزركااالنفاندانيرعايهاطالقانيوذالثاصلحبديدوكلاد
منودجالفزعمهبخالفراالكانوانالشبعجهةمناحهالهاخباربعدله

القللقتاساافالارخابيضلىدااقواطافىامربارخفثمالىقتهذادجالي

واالوديةصالاباثتإفياآلخرعلىاحدملويالترينمدوورااكزمواجموعهعلى
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اكرالهواثخنتتوالمطالذخاشمنمعهماحمنوساؤواوالدءنساتاخمووفر

بعدانعنهمجمفاالمرصدرثمآلولمجآالسبيلءسماضنالضالةالقباثلظاثفي
حمارابطمنالطلبءوجاعلهرنرررمليانةالىارطهتدسبهموكاناطاعةإالذوا

اهياوأدىفدخدهاالمديةالىاالميرارتحلثمعيهفرثواواوالدنسائهردني

اجعةاءالدايتغوقاارالةجهاتمنالىفهدعيهلمتكرواسالخفوواجبات

عقدالىاليةاطرافوثقفخمهمشوهاصلحانوبعدوراكهموعمنانفسهمعننجايعح
واتصلءاالستالهذانجرولماضاعفهااثراعياتمنالبركانيحدللسيدعيما

فيوفاونهصخلهنجمعالمعاهدةلنقفىويلةمخذانحاوليلترختبالجؤال
انعينا41تينفنلهالقررةاالحصودقادرتجالوزابدامربارامانوقالذالث

ايىابخائرحهالىالنصبهذالعثثمقولهنواغىءفاماكهدارفينهاجمه

أحاهدةابخقضالدولةمنورالسشمااننىوقالذلكتجلهواطاحهعيونههذالث
اصعألهدةتجديدفيونىذخازلانويجباطريببابلفنحاآلنوالمشعدآ

ترضساعننخا2ونضربايالتوعلىعيماتزلىاالتيالمديةفيداماالميرماخ
المعاهدةشروطحررواثمقررماعلىفمافقوهمناجزتعلىارقتماعدةلعدمله

يدايااطمجطوادرانابنالموسىيتايبوسنتالقبطانةصبموبعثوها
ماأبراسةاالميراوآليضفالحاعانتخبهاإلتيالثروطوصورةاالميرالىفاخرة
المحدودةوهرانايالةفيسورةالقادرعبداالميرسلطتيمونثايأافريقيةعلىفرنسا

جؤالسفرفيلالفربخالعامةارخصةتعطىثاآلصجلهالىونيرارصوشلفبخهر
يميرالخامألميةالداتفيرةلشمةانالحريةءاعطمارابفايالدجاتفىط

الفرنسيىباقياحاالاالمنوالفاخاللءاالمنثيخادماسوالتليم
عليلالمنرهائنوضعخللدولةشويةضرببةالقادرعبداالميريدقعأماد
الىالىجوعةالىكانالمديهينةفيراالمالىارسوالنفالوعلذلك

الىفاجاباهاطضرالىباالفاعيوعرضىوفادتعاوممرمبهمارحبماكهدار
وقدحملاالفربخريمبعضقالميخهفيارسوالنراجماالمديةمنوخهضذلك

حؤساشهحسناالمعراثاامععلىبهاشدرذالثمنعظيمتاثرللضاس
فيراالفيولماكانملكعرشويقمدونمعهيانرونالفرنيسضاطجعاانه

بؤئغفالمليانهاليعاللبنالدينجىالشدغتهخيمعيتهفيكانالمدية
يمرمهالىسائراواتهروالتهالىبالوجهاالذناعطاهالفضةواديالىيرهمس
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منالميرفالولئكنخددوارداداللطفودالئلمعكرالوارتحلففكةهبرةفياالم

انإحاهدةاعقدفيرغبالتيالرطهوكأشائىاحمالىلهمارقماايامبعدوتجله
أللىالدينجيبنالقادرعبدالدينناصعرطريةعورتهاوهذهبموجبهاوعليهايمون
امملبئاضولىالتيالمدنانكاوحكهسلطتهتحتلهاصاااالياالتخبمتبئان

تبثعشكدومايانهالمديةوالةانثانتابمايدفيفيحالهاشلىتبقىالمرنسيس

يكونالمتجرانثاآل3بواسطراالمعالمواصلةويمونلعركماماماعماطالىءامما
نييخسالغرمونيكرربالهانكاالعربمونيمرنسيسالفرانابغارخلححرا
سائرفيويها4جماصطةالجزائرنيرياناالميرلهانخامآاالماكنخبم
نالنارحغيرداالميرانسادساالحريةوالمماتاالالتمنيهاكناجما
االسرانافاساإربامناليهتالفاريردالعامعاطانكاابخرنسيمن4إا

ممتاالفادةخمااحماطالثبئنهبرااوغيرناتادتالسغرعدءعضاذا
منوفمماليمالسثوناخيربالحاعالروطحذهاتصلتفالالفرذلكبر
الولالبهوبعثومرانالىرقتهفسافرجديدةصاحدةلعقدجاحاالميرانكواها
نصهمااليهكبءخابرةاااتيعثمنهقريآنليمااليبقمومهيخبرهوصوله

وفهستوإتإاالقبطانوليردتمنسرعرقيموعافيقدحظيمواصةالقدا
خرتصعةالىيوتجهصألالمخابرءاجراشمنابئانوالجلىرمافلىفي01مشه

منالىاخميمطخسإتاتينسنةصفرعشرمنالساجفيوهرانالىاآلن
ألحاأوكانلهبوحبيهفياالمهرفلجابهافواوثمانمائةلمألثإثوستةسلهال

انثماالجئالىاالميرعوهيلىانتحينبمافثذالثبغيرالجوابتظ
طخرحومالىدااللهوقالومرانالىقدومه3اطعلىانكركأياترثالجنرال

ناالميرجمندنوآفانوايخأاخاااصضعفعلىيدلمماذلكانانظرالقي
المجزائرالىراجاوانقلبالحاعفيذالثفاثرتصرفاتهصائرعلىلهدقةكاوو
كهذهخاحدةاناالميرشروطلذكرتعرضماعنداالنكعفرخيميبعفىقال

ااخالبداراباالسيفاوجدعامخاوماعظاحقرفالحقضالخجفقلمابجا
انهعلمجثاالميرسياسهةتنت31انقةاطةروفيالحربلبابمخأيربت

سعماتامهةحاليباستاتيهالقئتالمثانوعلمالمعاهدههذهئقومقوتهيةه1بعظم
اتثمينابناص3طالىتحريرهفينفسهوصفولذلكعيهاشرطاورطات

حدافةبافيءبادائمىيقنيانريلترالمجنرالاميالمجزافىالىوسلالحاع
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حنهصجمنكيراوامىغيئالذالثتريزيلفاضشاطهواالتحاداالمص
يفحكونهوبينإالدابداخيةماتةااالمورنيصرضاهاالميرويطلباعيال

بترخيخبرءاطاكالىكتبثمعملهجؤاالهخقاللبهامنيخكنحالةنينفسه
بارضىلالزفيلمذنياانمنهطإبراوانهمفزصالدولةفرعاظالىالموائرواكمالة

كانالحاعانوجثعرطايخهمالهمنفرلميعينوانوهرانخارجمسركين
خهميمونانماصفييربصىانالمجنرالاجابالماهدةعلىرلافيمألمو
بامااليمباالميركتبذلكاتكلولماوؤتطلهمفبملتحتملحالةلى

ثرشاعيكيجبما3ويناووعظنامحمنابمةطالماقدانهجميعبممفيفليهن
انبدفالاربىاللبلغواالنالهتينتواوذالثائقنمئتركياواوهتفان

منازلكماولراباوبمعليهامفىالتيماالسافىجادوشلكماغيمعنقىصوا
انخماالتيحافالواالتلمسانبقرباالولىمنازعالىاوقىجاآلقفهاانغالتي
واقيشالقوهاولئكاكتابهذاباخولمابعسمفال4وقؤتهابحولاالتقاممنبميحللما
شازلممنواهـحياالطاعهالىاالنقياداماأريئخيئاصجنوصارواماصني

عنواالنفكالالفرلىالىالقهـخمنهعيماماشهارالماباهتاوقدبهمالمجديدة
علىوهفاطايزإلقىالمجرالالىوفدهماوارساالخيرىعنترتثمجنالمسله
سرعاوخرجمطدبهمالىجاجهمظبهوعدممماكانانجازمنهوطبواهماصحقيقة

ويرثروطعليهموعقدعحيمصااالهوقدمعاورسارهقلقاهههميخاجمثمسركينالى
يهيولمنالقبائلتخفعثاياحمايةتحتهوظثيفزصاملكبرئاسةالتاثلتشرفاوآل
ئقدمهنتالذيالمرتافىيناالوقاتفيالقبائلئقمثالتااالسالماوركمناعلي

اقاليمونكاالقبائلعندجذاالفرنسويةاقاليمونرابعالتركيكواتالى

يمونالمحكوالتوتجارةالمحاشيسائىءاظجتجارهخامئاالفرنويةعضداباثلالق
االيميروصقهافاللوسقتعينالتيالبفاخاماالقائلعندانسمانمطلقة
االاطربلمقاتتئىاوسدةاتجارةنكونالصادطالعاماطاميعبنهاالتيالمراميمن
الىوهرانواليدعاهامتينجداتهاقديمبالقائلتلتزمسابحاالنهرنويةيماموةبوا

احرصمفرنكصولمحافينفرنللفارسويكونافريقيةاقليمفيحريةشوة
يقلمنحلىتثعرالترصغانةمنويعلىتفثضاالقلفييحملمضط

صارفانالقبائليجاورمامنمنعلىالقائلتدىالانثامتايدلهنطىالحربنيحصانه
الىيةإرنوكرااصاذبتمتىتاسحاحاآلبخددبضرومرانواليتعلمحينئذتحدمنهاعلي
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الذياالختالفعاثرااالحلبافنةالمومنيخاجنهماحلىلهمجمعلىالعرب

لمرفهقبيلنينييئوانكانقاضهايعرفهواحدئيلةنيانكانالقبائلفييحدث

هرانفيعانيهخويكنتجيلةمنصسرقتحبعثالحاديمرانفاضي
اجراهأيخبرالحاعالىيعثوهرانالىرجعولماعليهـاوصادقماالثروطهذفقلوا

وخوالمجزالقبرلفلمعليهمائترطهماصورةالهوارسلافىخصرائكاء
الىشوطعورةمعتحريركوملنيصاعلةبماالمجوابيهاوبثمخساناالصموخ
بابخاحفرنساعلىشعييكنوانلالىوهذاوارمالةالددائرتجيلتياجريتهامعالتي
رجوقدالقادرعداالميرمعالمنتظرةاهدافىالمفادمانغامحالةاليكشفانه
هذاممالثارىفافيويالجكاالميرمننتغيهمااجراالموصيدرانابنالى

كاناظطابلهذاةرخزيلبفغنلمذكوررخالميقالاباطريقيوافقلم
ويالمودرانابنوساواتنهوفهتيمتحروصلنيقدلماطاالىجوابه
كلوقوفعدهوالخبرهلهيئأارجلىهذااناقولهوالذيثرفيمصترادت
فيةراالهذاملثيزيدكااالعيبهذاالتربصياناالميرعدالقادربواطن

تجاسالواعصقانحايكنأالدوائرواكمالةءاجريةمااناالمرالصةىةجديى

تعيينخالثروطورقةبرديهرمهاتاباهحافكانثوانبارينفياطربوزارة
داجغفياخطأفدانه3ماهذاكلالحاعاطلعفالوهرانفييخلفنيمن
بباسلمفانهذلثءفىالعربامورغرامضعلى4ءاطالكاكثرليفىنروان
االميركانقالاالميرخالمعاهدةاجراهمنفيهرغبماعلىولاطمن

الىاواعيمدرماداانهحتىاالولىدهدانقضفيلجاامييهونصيجتب

اريمثمقدلهوبقولريزيلاجرانجماعليهيحتجالحامالىكتبتمبذلكخفائه
فرذدولةياودرخطتميثنديالجرالعقدناهاخالتيالمامدةبنقضيؤذنما

يفرمنلنفالانناكاالربمناليمهبلنمنااللقبانجميمومناكدض
افينهوعوكاولةخادعةكلمحتوتاالحاكممنالمجابءنجاالمرنسيسمنالنا
لمحعاهدخالفةاليمونمعماالناجرائهافيرغباالتيالمعاهدهانحموعاوضح

ايعرتجارةا5ايتهفيأليىانعمريمونتجاآائغنغهمالجنرمخأاللااإلمعاعليهاكأ
اظتذاواخرىءلىاليةلءتةمنالناسموجارنجينالث الىءحاباعندخقوتايمونانهضكالإلذىالخصامالبوابفاتخايكونوال
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واالعتاهالشرفبمالالمعاهدةتالثعلىاحافظحالصعلىواقياهذماحا
انكاآلنالثاقولهوالذيبممشحواماعلىوقفتقدبقولهاالميرفاصابه
وصولكوعنددولهباذننفسهميثلديجهاربعلالتيالشروطتعلمالحاعايها
بانملزومةالفرنسويةالحكومةانجيذاتطوانكعليهابالمحافظةوعدتنيزائىاالى
هذاوعلىوالقبيلةبىالعثيمةبمفاواحدرودكاناالياتجأمذنبصالىترد

واالشايعتيبموجبفيغأمجهالتيقيترءجملةمنلةواكالدواشلقبافان
التيالمعاهدةمنعليهبهاماعلىئخنعنهماطايةرفعتانانكاالخيرغاالابافك
لىاخههحتىعنىالخننفيشريعتيخالغةخامستطالفافيواالقديمافاالمظعليوع

يديضحمارخفالرانمدينةظالىدينهمةوف3آراخلفصفرايممعلىاتهدروا
معذابىوالبهتفانمقالفاطئيمتعنبالىجوعواطالجهمالحقهمانيدوال
عديتكيلكصفاطلبصزتكتحتلهمادظمنركاقصورتهماانفاذعلى

واتالفءالدمماارهاقلةوسضيائقميالمعاخوميادينيحدمالعسكواخر
يريدمالنعلوءيثامايخلقهوالكليكاليكراجعةاالممال

ررةماهااتقاضجمرثر

وانقطع2اثاااوىقدحدةالمطانراالموعلمالحدهذاالىاالمرلوىلما
الىالحضهواعجاقخدابرودعاثمالجهادالىبونددولتهاهلفاوضااءانيا

بقالتعالىاللهن01يئزاألبعدامابقولهصعليوخماالمنبرعلىوطلعالجاخ

غلظهفيمارولمجدوااكمنيدوبمنالذاقاصعا6الذيناجيادالمكتابه
عاحدناقداسقومالوللهكهالدينويمونزيخةاليمونحتىاكأاآوقاقال

نراماننبثفافىبمشاخقىألخاانيعبرطفلموعابرنافندرواقناوصضفنكثما
ضحتامنوغيرمالىمالةاشالدخدعواقدوهامغفلةحينضلىبنايممافد

علىبافصرونموعيونحن3ومضارمتدفاعمممنيمنعناالنيفاالهموحاشرالدين
ودساعواعنوارخواداباخاليهاودالجالىونالمسلهايصابنافهياائناا

اهـتتماتمبمتمنانعلتماماوارجملاظوفدوايقلوجمعمنوازيلوايهسل
عندماالقمثادثاخيدهفيسيفههزثميذاوعاشضارانالبقيوم

لرايامآتقامتمنالدتناعروموالنالشدناوالطاعةمعاعلىنحنوقاوابالجهير
هكلردمرانالىبالسغرالويهلاالمرءماظخرتفلمااطزائرحامحواب
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وعدرتبالجهادمميلىواطفرةخارجاالكبرالعلمبخباعيماقاممواضعق
واخذوالذلكنالمسلهفارتاحلمربيالتأباوالجهحيافيسحافىالىاالواص

مصابطالهوبادرالعدولقتالباملهاالوسطالمغربلحاهتزلقتاليستعدون

الملكدارالىالجطوعة

تريزيلاطنرالوهزيمةالمقطعلروقعةذك
كاطوادثمنويخرذالثوعزله

وهرانمنخرجامبههالماهدةنقضعليعازئاتريزيلابىالكانو
ستشتيهيوشولواوخمسيناثنتينضةاالولرخمنعثرارابعفي

قطعوارجايخالةمنوفرفةةاكإمنآالفخسةفيوالفوثمانمائةوثاإثين
قجيبقدههماالخياطهالمربهاتعنعدازاداةصبموعشرينجبيةمداخ

فيالبرحمديالخلينةوعنوهرانمنحلةعصعليتيالتفيوصللةيالثياشالى

مىرقنهضفاالميرالمبراظفطيرشهورمدةمناقبألهصاخواساظاثني
هناكاالقامهضلىضمازمأبسيكواحئلالمثاةمنوالففارسالفينحوفيةالحف
االميرآفبيهازاحفاتتيلمنوارضتريزيلفاجلهبهاالسيتالحقانالى

وجعلىإخةافيفعنهجبثهفيحميديابراخليفتوحفرمصاتورتبكخائبه
مواليحرشفيالجعانونزاحفالقلبفيمروالميسرةعلىبوشقورخليغته

يؤجمنمهاصآلذلكعلىواخرفاوضةالقتالواتداسيكمنبالقرباسطعيل

القخالياثتدالمفشواغمتينالمسلهعلىالفرنسيسمحرءهبمااللثالهموفي
والببقىبدساطرشداخلالىمنهزةاالعقابحلىالغرنسبىكرتفارف

اودينوانكنفيمبهيرعددتأريخهفيروامادبهرةعلىمنهملوقنظام
نياليئكانصفوفهامامقنيالافييرهؤاووقوعفىيرديركرثالاابن

عليهملااوامطقااجهداالميرجيوشانوجثالحرمقالىءالتحاالهزيمة

اكزئامنخمرانهمخهمابموئفوقواكهرجعوانرماغقددؤااورراانقاهـ

مذعالبابيعليالسيدماا1الجدشديسسوىاالميرخقيوأجران

تفرقتحيئخيئكروةنيوسلمعليهتهاصلىالوغماذكرتنياالتفاقيةاالدرة
لىءبنلتهاجامةأخذاالباسممهسوىمعهيبقواالنكارولمالمهاجرينحقعثه

باتدوااانلخالمااالميزجيومقانثممئذاربهاعليكانالثيوصاعليهالت
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انواخابمانراايهيتراجينصارواالاتثاعسلشلمراالمواناطرشفياليلةظاث

يكيليخزواباالمالقتالشهدتالتيهرعابهوتالصقتاتجعهاحمهمحق
فيتسلىفدعايجاالذيطريقهانراىلمافانهتريزبلىالجنرالواهالمميئبالى

فسبمهاتانهرآإالميرولماارزيوطرلقلىوهرانالىراجعانعطفوجهه

وبقاثماةمنعسكرئا3فارسواردفصحرهمنمامخبئفارسالففي
فاحاطتغيرصالثانهرالذالثوإسإلمقعالمعروفبرهكرمجازالىبهم

صمنجرالىحالفيناراطربعايهواخزواوصثرهبالجنرالجنلىالىجوش

قدمراتهفاما4إاوصليراالنالمناربواانادذالثشلىواسرواهة

واختلبعضفيبفهوخاضىالنرنساويالعمكرواضطرباعقابياعلىررتاريرالاب
لبالةيخخضاااطربلجواذاقوهاخهراضىفياادالمدونأهوأبنظامه

صاشضدياالببواتواسمنهمركخعددعدافيرنيالنرقواشولىواالس
ىواالاتائمالحيطونالمساكبوالمداصاشذاانفيمااماتا

تريزيلالجؤالانسلىالغرصةهؤهوفيماخذهمنهماخذاقبكاناخروباالى
ارزتوالىالربافيجدواناكنوابحراحلىالىسابمنمبقيين

وفينادالحرريافيردهـاننءإسترامائرإوىوالجرداانتاريم
فياالفربزرخوموخبراسوفدحالاسوشلىرزيوالىدخلواليآلالسابعةالساعة

اصكراودترادزيزيلابخرال3لماانهاقمامناتختهمالخصوةاراهذه
دلنالمارزيوقطرءلىعرجمامعليمصدتفدومرانمنعليجاوكااتي23ارةان
فالكدواراحاتبماوالذخافىبهاتفيئالمروررخذثالجههتإاثفياقيااالوعاران
بموهااقيايقاهـالاالميرالىنخرولمارحبرهنيبرونوحمانجبالوراهمايراكلى

قبفتهفييمونوبذالثالهبملواانفبلجوزهمنكنءالمقلعالىجهماذاسانهعلم
جازاااالميرجقآخرسوقالوارتادارادمامنسمادركوفدكذالثاالصن6
رالاةوعلوقدحبالضثاصاتكلالتييدةالىالتصوراتتائجمنروضبطهالهـ

ضن3ودوخغالسيراعيامأنبعدالنهاراتمافعندالمقطعالىثهوجييزيلقى
االميرنظررادناعاالةفيويئامقالاوتجانهمبهمخيعلةنتحاقيااعرب

فرنساعاكرهميرتوراالمستفعفلىءكالعقبانصهومنهو3عليئقدانقض
مامعنهرجيميتاوالايهيقدمسلنرالايجدولمالحعقااعليواسضحد

ينايذاتاوبببةالذااظلفالملهمواماالمالىإجمار6ناند4
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تجامىعليغلماطاءالالتيالمهاممةتاأألمخاضاتفيتدانعهاتهملمجافىفضقت
ماعىحينوالتعىاظاكابنناهفاكالىهنامنوانقايمرالىبهائبوتنرقت

منهبمبتيمفتثاالوقداخروباوأباتذمفاالنهرمسيلههثرمواقغ
صةناالىمتاقيئاصعراانعربدفيذخائرمئرووجرحامموتاموشكوا
امرباواماالسابعةالساعةفياجآلفوصلرهابعضعليبعكهمياويالانتظامدونارزيو

مثاعلهموتالتخاصوإوارننعتعليهمزيالاجابتفياليلةتالمثباتوافانهم

اععاتاوخعتامنظراراىالجوالىانسانصحدولىاللصاولذالثعلىاقامها
غيؤوقاليةابخرنوالجوشاسومنختعةهفبةلهونراكأالقاعفرعدكا

يرشصتوإرزتقامحدآااسياعلمواليحرمقمنزبلترترالاارتحللما

الفرنسوية3األدفنالقادراالميرعبداعدهالذيالمحلوهوالمقطععندالعرب
الخيفةالخيورضلىحركالعقباناالصخرةايقدهالمسابتجموععليهجصتثم
لجثىابباقيضلىوكرتنظيرهنهدإاقاصثرنيبمتنؤااقلفي

نييالةصياءإحاولفداعناقهمفيوفطتسمحتوأجمفشلىتت

والعرباثهإخهمكأاخةاائغنوقارالإفىدواجنلميفرواانجرحبىكثرهالذي
حئنافىافروباوتتوفيخبرسةغخاضاقفيتمدتتملكالجزاراسماوسفي

ارزيهالىروااو1فتسلىخدل3سفيتريزيلانجتالمويباقون

اشغبرامخهمتركواماسبالهاخعهمولى



اجمالهال

االبرمروعذا
الواقعةهذهفيلفرنساوبينعلىوحملته
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مىواماته4سثدباثتيمندئنيتالباكامئبخايضدمناخرز
الضارقعدوهرانمديةالىدالفئيوماربعينوصخشةذهبتفالامحبي

ينأفبمابسنفيذيؤبهتقالعاالغرنبساهتالدعقبوذلكبها
ادبمذاكاذالدينخبىبنالقادرعبداطاجنصمدبهافانمتغارىبقل
وتجارمجلهاآلخريلدمحماواحدصلأقىقدوالجزائىرانبوالةلرنسيىبمير
والدواشلةالزلمتيقيبانالراظورديرمذاتكانفاالمدنةايامذلكفيالعادعلى
وهرانديةحولاونزتفرواتديةتاقيوتوالقادرعبداطاخايالةمن

رعثهجملةومنحكهفمباغاواى3راترنحاوقدبالفرنسيبىسثيرين
اخدامنفاماحمنجمالولجبهميهوال3إنم5قدبانهبدكسالفرفاليهمفبث
ائاكامعكريارلماولدجبباطاطماجدولنهبهىالقادرخعدماجابعث
رصمإكانرواينالذانقومءالءانصءقدانكيخهيقولالفرنيسالى
منالمريخسخفايكوبينيبلناواالشلي7دمسةانيدفالوعليهايالتيومن
ارضهفيارزيناتجماراالصخرالىخالسخانقواواتراكلبالىواجابردم
إلناريمجمالنانلىآافيقواواقددرفدمهايابمثةدسبعدمنهربتيمنوان

المحدةعلىنقياياثااليلتمةاعةسفيضرجمانجموانيخرمنإخر
االجلانقضىالهأمنهافىخالعىكاونجحالصارىاكوارفىالمدجنارضبينالتي

الغادولماكاندارلماالببئبخهمبورنتلرميومفيللقنالفوانزا
القادرعبدبالحاجواذايهيراابارودوةوجإة7ضوضاالبلدداضلمنالناسر
وركبابوابهشلىواوازدوارزثرصالىمابءخعاثةهزالنرنسيىهزمتد

أيخلورفسوممعاءبرومثهاايفآبهوئجصخلمنصيخالتتبعفهريعفئاوجاه
باكورالبلدخارجا5جمغبرالذيناالفعةارفوصالغرذمنأاالزدحابهذا3أ
مداصمنيهرىافاصالمهشلىناددلىاسحاروانلوااعىوار

داثتافيصهضليلتماامجملىشحعنتييآثواةتواتيعلطوظوعيالت
يؤث4بيومايافضكأانقفاماواحدةدارفيسبالنرفعمكرءيبعضكبرامساكتا
قاتابعدامالثاقربقالاراقعةهذهفياسالفرذعسكرناهايمونتراهسمالةع

حذفياميقيمائةعثرةاننظريوتحتيمرالسكبرامنانابهيرقالقزببل
المخبرمانظىصعكريمعثرثمايةاواشة
كربنتدوراالغةديالىيمراامارومنيماظايوماذالثنيكدثوا
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الهزبوقيويهالالمعامدايامالذيكانحمدبنخليفةالجطوعةعقالجياعيانومن
اتثمندالممنعددفيالمثرفيعدوالسيدايركأالجالنيبنعدجدوالى

الىوالغناثماالصىفثوسيكالىتحلواالمجامديصودقنبجعالئناثماصاالمير
منجمنالمملهلىبهثهامقتيبشرعوالمديةميانهفيخلفائهالىكتبةالحضر

االميراقامانيعدويالئنارالعاردولهكديزيلفىلعدومخلفالذياالننصارمجيب
بىصاابىعلىالجديديسممهركاتيمرمهحفرتهالىارتجلاياظسيكفي

نيقوهـخئةختعدهالمقاعيوثانيهايتدم

فوالخبالقتلىاكفرجيقودصتايعدىشلىنصرتالجثرىالنيئآ
والقصفعةالخميدانرباىباسلص4دمقامآحزت

ارصفعنوجلتعزتمطوهلهجؤالىكأتفردقدعظيميحيق
كاخفوبةاراحسىتعاوتخاإصالمذبعزفحدب
المرفبالقرقفتاحكوآونةكللىلومنلهبحورامنتاطيك

الشفالىافزالايديلممددناممالورتجااليخاخاتولتاو
والطرفرج5االرضوآخريطويضدوهرقاايبقادجيص
صفاكخقليافيااصبناممحالخأاحلململبدانهار
الجفعنابجاحبالىفاراممعثيةلبفظهرلمقلبنا
باللطفالفاللةغياهبازالتبنصرةاثمركيصثهلوبدد

بااللفسقدبالفردذاكفللهبقطرنااليأاتدولهامام

ارصفعناغنىالدينلمحيوفرعمممفردالبريةجؤثربفامير

بالمرفالمروعالدمرعفوغبناوكربهارماتنمبهصرقا

كهالقالانالى

عدارفاكزاطبداصوتجنىو

ودادظرفانتدهوك

لمهفضعالذيالىداخاوات
ةهااكفباللهاراناالاال

حرفعدفرونالناهاةمااذا

اظرفالثحارفهخلىوماص

باللطفلءعااكتااثمنلقغ
افطفزابهالماثدروسفدم
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مطلهابمقعورةايضاءاالدبابعفقوها
المثقابتوالانصفئنيفادهريااالعئعحمون
عىارعلروحهمنييخمبممتياجمدسروحالذيعى

ورااداتيومفىالذيىاولمالذيحمفرقالمويرتفينيلو

طلىتصالحردبنارراتلماحربهاعداالقالبهباهت

ومنها

ىمخقدفماالفاروقعربحزمهالعدئفيثاراادرك

المالمنصعاداهمنبرمشادحقالمالثاصوبر
العدىأعكلهاماتبسيفهممضارئاوامىتهاجاهدني
الجزاايهمفيموالرضىاالبذاالينياكفراهلقاتل

ومنها

الملنتهيحيثنالدايهمببتيصيالىالمولىالقادرلخرلعبد

ىروممنمجدمحديثيروىاالولمىاصيدوالقوماالملوكابن

ااوت

اودىالىشتهباخصلىالعلىاالنامفياعرقب
المنىوادراكاللنعرهنئتيتهاالذياخالبثرى

ومنهاجم

نداذاتةاالرضىبشطوجهعلىمنجمالخدالينف

المصطنىسليلالدهريخةاياواكفرالركظلمخت
رءومضهاك

ثذاشلىنبلهقدمقدكانبعدماابرسالدهرابهزهو

دعامناجابقدامعراالتجهالبالنمرحداةندا

وئقىامالحثمثاوكااورىبينلكهحازال

اتفزيكقىنرالاالىهاعياصدراراقعةهذبرتالجزاشاعباخولما
براظروطلذالجزاشالمكروفيدولىرالالجالىويسيماهرانعنيئلى
حدمواامرباانخافاكمنيوفوديالثضبكثرلذلكفاحتدمتفرنسادولةالى
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مجلسفياكثيهاناصدقاممؤرخيهمبعفىقالاطيةفجيمنخركتفرناضرت
عىالناصئهاالعالمنأراهأطزائىيالدعلىيسالفرنلمجمانوقالالنواب

اسئوراالتيوالمدنبخحاحتأتلمفيهالةالحراالعمالمائرالنوالهوسالطيق
رئاتئقلدالذىييرسالميوقامثمياالقامةنيلمفائدهارىالعليها

وثمانماثةوسبينىاحلىوصنةوالفومائنينوثمانإنكانةضالنرنسويةالجهورية

والالمهاجزقيلمنتحسبالاالفريقهغزوتاانفقالالمانياحرببعدوالف

احعالمنبانهاعيبمالاالقاليمتالتفيوحالناداليقمدالمطالبةقبيلمن
الفائدةعنعاريةياطلفهوةانهااقولماوقصارىالساحوالمنوالالحرب

باهليساقوادناوانخاعةباهليسهأبانهمعساكرناحقفياهتا2هذااقولوال
فانكانةالكريواماناصاماينصالاالصرونالالحرباناقولوكنمعرفة
تايافلالبةنحلواعيهنحملنلماالنيوانكانلججلههذافلبىاالول
لجاسنظاميخنلانوكادجكثرارمافتنيرتالخطبهذنباسرجال

تجوااخدااومناخرىعرةيعقدثجيماذلكفيالمجلىينغعىانعلىنغقما4ثم
عوزيلثالالماروتوليةالجزائرحاءدوررندورواناكونتلعشبرقراروقر

مصثرشددباطواحموزيدصوامرانواليةعلىدوورانجابخرادواقرارمكانه
بنعرءجاوانإفحايمان2فانهالالميرواماانقادرعبداالميرمملكةعاحمة
لدضعنوينقاعىداريلماسببتحمروبيابتدخنانهجسيموتأبعظيم
بياواخذبعدواوقعهتاارعنالتصورهذافثلهالثديدالبطلبدننها

الغرنىسيهالىويسخلنهتبمييهمخلفائهالىكتبالمإلتعويننهضرب
عاللبنالدصنخيالسيدوكانيعاكرموخممافيمتظوعدمثدضمكرموبئ
الدائيتوالتهساحلفيالموساخينالبربرقبائلالىكتبمليانهفيقهخي

ودفاعالجهادشلىيالتعاوناالميرطاعةفىالدخولالىيدعومالفرنسيىبطاعه

أاربمىايهصاروامااسياكمويقرعغفيممنوينبهمإلمالداعنالعدو

شلطاجباكتانهرايتاننيالقومااااعفقالخرهواالالدنيافيوالخسران

ذابمميموناناخاتوكنديبمباعيقامواصالحفيهماالىارندمانه
ضكوالاصعفيتييوعدق3طوبتىءصفاعناالضئةنمائيبمرعندحما
اآلخراماتذكرونيعبدغيرالذيعدوهاطعغكفمعديميخفبتالىهاان

اوخاوتعالىتولهمتماماببعمأمبعفيثدنليطنلىالىانتعدوناماواهرالما
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دالجهفريفةءادامناعظمبرواىوالعدوانثماعلىشاوناالوالتقوىالبرعلى
تعالىقولدبلفمامااليهمازوااليخازمرتهمنيوالدخولاكفارابطاعةيقاساثمواى
بقاسالوخسرانبينضاللعليهانزمافانويابئمنهمفاتمبميتولمومن
تعالىهألالىاوتوذلكماوئاإلعاالةالىتهارحممنجادرواخسرانبه
صيامعاطنهمالىاوهاجرالمدجناخاجممالىماالنغئالىوهلىاحونالموايها

اكعيماناواحماعمانفعليخوتيمموالعظيمخطرفياآلنممبالمنازع
واعانتهمالكفارخدمةفيواتمنصيهتيائقبوأامريخالفغواذالكبئواكثل

لىظتهالمقتكوهاوعىكةالتالىالح4وبانفمالقيزقدفابمالملميئعلى
تجحونتفقوتعالوأفافهمماحمالسالىحديةالثريعةمقتفىهوكااالماصقيفو
4مااليديجمغتحركتيدهاحدناحركاذابجثمثدوقلبواحدةةعل

ممتصومابدجمميةئقووامواعوحماتةانفموقايةيخهماالىبادرووفافهسوا
مفاراعيناللبهالجافقينمنموخلفاوهالثرنسيىفعألماالىوانظرواربمغنسب

وصرتماليهثحوناعماااللهوفقمواذاوصزاطلمابهراعهمواشهعلىايديا
تهويمتهاورحمةعليكموالسلرممنهالعدواخذه01اضافهـعانيرضفانناالنا
الىااواجاصضاموقعاالعددرةبمالقبائلاولئكعدالخريهذافوخ

القريهبالباوطقهاجمممرماقطوفارقمابالدمنوهاجروا4الطاعفيالدخول

نمعمكرالىاالميررجعولمانالمسااخواخهملماثسفياساانخرولهااي
فزاحافيالجزاشعلىويغزوجوشهيجمعانالمذكورخيفتهوالمبعثالمقطعواقعة
بطرقهمفيواوعصالجشمقدمةفياتىالهكانمقاتلآالفخسة
واألسبالغتلداثخنومجهموقكماافيبالمشوخيئيةالنواخامتيجةسهول
وخروباالمرىمنايديهمفيحاانقابهاثمالجزائرهدينةاباالىوعلواحتى

الجوشيجمعانصانتلهفيالبوحمديخليفتهالىواوعنىوالموايثيةاالثمنالننائم

المستنصرةعنهاحماصلةوقطععليهااطصاروفربقازلهاانهينازلةالىبهمويهضى

االمبزباكمابمخالبرحمديفعلىاالعيوبحباالفرنجمؤرخطبعضقال
الحربامرىحاآلمئاحنانهماالالمئاشدفيوكإلنداظىالنرنسيىروع
قياالمدنفوقاذنهغرمنبهولانالطيرالتحمحانهقولهيحققاناالميركاد

ءمداالهبتنفسونقيمنالخالعىيطلبلولايمامسهالذثالفزصيىعليهااضولى

اسلىبنحفالهجماواصالمددخوصولبزقبونواقامهاغكببهادموئنفس
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معكريتظرفياالميرواخراتةالمدهنباهنهبسهامرمالمالنثطاالميرذلك

وكسيناثتينضةفيانربممنوالعثرينالثامنوفيشنسالةدمنيحدثما
ثالحموزيلالماروصلوالفوثمانمائةوثالثيئصتخةاغسطىمنعروالثالث

نتلتياالعساكروانرمنمقدارءالجزاشالىنرنسامالثعهدوليرياندالدوق
ادجلساافداومنملاىبارتةامجرابابعدابخيلهاواصعتباالكرام

اطزاشمديةعلىبوالينهالدولةاواصصلىالمارثالواطلعهمالدواعيانعىاله
فنياالواص7اجراليراقبخهحخرانمااثالماابنانبرمواراالمصبلىو

مفالثارالخذاطزائربفناالمثهورهافىمجةاالضعاروانشدوالذالثمخانااالقوم
اتيهنبتداهـمااولوقالاعرهبهيفئتفيمامعيينكمواخذلذالثالمارثال

مننتهكنعليئ6االمتيافيارقتساعدناواناالميركلةعاعلىبجيحتاكأقى

كالبائاالقادرصخاعداالميرنعقدخثمرباامناانفونثنيرافياخذ
اقاهالماقرمااحارراىولمااطابهمخساثاءاتصعيقهمكترمعافافيفثبىاع
اصتوفىانهلوقيالثىاالواخذالمقلومراألالخذالنثاطمنهممدوثالبم

صحآفيضيخالهفيارتصمماوجملواظخوععةبالطلهودانتدالبافىثرعلى
صلىصوعينافسامآفجباابيالداجعلخريلةريمحتىبنلكضفوأحرجاظ
ممورخيخضمنوراقال7جاتيليماامىشهرينمخيمدوعامكمنهاخمم
مافخافىلهجوتنتحلهماتنافضانعلياللهقضىالماريثالهذااعالان

اضقتلخرتاالحوإلعنيسنفسربخنلفةجهاتالىالبهثارسلالنهلوممه

عزيدالكدرفيالماريثالوامسبعضعلىكابعضيلويالثلرلةزاشورجمت

ةوخرتهزواتوخرببهخاااناساواتخذ4اواالغمثلمنجولماصكاب

كهالجزالرمررهدااووليكلوزيلالماريشالصربمك
نهاماوخروجراالمبعاحةعلىواستيالثهماوهرانالىكم
وهـراتالمطائركروالذانىفيوطاسرءباادنةنبربماولوفي

عبماريالفسعثباكأاحيئقاصدراسمنهاثرينواالساخوفيخارجماوخيما
نصمالمداقعمنقحعوارفىالةامنواقانلتتاالفثمانيةراالمخوكان
اناالنابآعيالمجعمنليمالفرنسويةاحاكراخطوطبانفصالالفرصةيرث

منقدمالمهاجمةيهنتهتجاهووبههبعفهالىمضوجيثهذلكمخنبكانرالالج
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تؤدىالتياطريقالمحارضةواونخالعربمقدتازلةكغاالميرفآبمالعرب
نىيةالطوباقرعليهتلكلضهةيسرتهقبكرعيةويختهكانتمعكرالى
اتالمقتدرللقاثدقكنكانفانهاوروبلجنرااالصامبهلمماهذا4دش
والفيارتليجهالحرببفناطأذقالناقلألفاصأقالاصذصغيا

الحربفنمبادىوبتركهوقئذرمجئييانلهقدراالصانعلىلماربهخاضين
المطالبدونوسائطهنتارادتتحتمنالمركزواخالهـالنزالوقتنياالوريى

اخدواالميرلماراانثمأالفرنجمؤرفيبعضقالكذاحذاقةئقئفيالتي
بمثروادسبالبستانعائلتهقمرالىأبرداوجههعنزإلالثيعزمهيثنىال

وكانحمارقئيمنقوتهالنمعكرحفرتعنيداغانببالهبخطرولم
تجلعنهاابارهيااطضرةحابمالىاظبروطيرماختخمورصلييقول

ثحلفوأواتماعاالثاثمنمعافيخفراعاالسنؤحاليالعدوعول
الحثموكانءاراتامنالقتالنهيناوشوالوبسائراالعدوواتهرودفيااالفيها
طريقيموجعلراإإإلداديراوتطات11قواثرةبيروفةافىحابادوالهنرللما
البلدفيالغوفثازائناعلىهمايدواشوكدارالمالثجهافانضالحضرةفى
فاقامئاعوااالهلمنقيخاالهافوعوزيلدخاليااالولكانونمنالسادسوفي
اوغادفيوتخالفوهرانالىراجفافانقلببالىصعبنصةاالصر5وجايولمجنافي
تصالثرهثورهاممثرفيالناروافرموالةوافيئرالدوامنخصرةائلالفا

ندخلاالمير7تجاثمالدهرالحرءقاثاجموباوهـنبابارتيلىنلمماصأراهايي
واقبلتاالصاقهـةءعا6لجةعادتقيلةاباموبدالجهاتمناهاياوقيساجعالحخرة
دفاعفيالتقحيممنمنهمسافماعلىنادمينمتاسفينافماخااعلينردالجهش
والذخافىاالمخةمنانتهبيهمخبمواحكروااألميروأعتذروااطثمولجالعدو
مفاجاعنهمكعواالعفوفيوتضرحمافلكعلىااليمانلهوحلفابالباتووعدو

الديخيةاصراعاوقدرتنيقيعاعلىكتووالذفيلاطمنريحرفيانعراديان
عائلتيمعذاهبوانيفيخلمآالقومفينتخبءالساهذهالىبهاقمانوحدها

االلنافاارشواذاجدناوايرنااينصارتاقدامهكلفتراموارممقالى

النظامىالجيقروساكلواتجلعنهموتوبتهراالمرفقبللعدونانذلان
السؤالفاحنكرجميةوقيانحرباحالسومبفارقوهلممعهثبحواالذبن
علوندتثمرزإفهمزواستاراقعةهذهلفيحروجمهمفيخاعتيموجعنهم
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معمطفىالسيدوواليةفريحةابقاطليقةقلبمر

كرالحضؤعداخهايابن
البرجيةبالدالىارتحلايامسآءاابطااعاليفيفريحةابناقامانوبعد

ويطاتونافيءلإبكلنالمجثقوفيابىجاقربةمنبالؤبايامألهوفربث

فاصافييختهنيمواليالمينظردجفةاظاوطناهلةعاثردباالبواريدمم
يةالىووفعتحزتاالسروروانقلبالمنابمعةوفنهتنجصدرهفيرصاعة

خاصروءاالمبرالىراكااطفرةالىقالجهورجمتؤجانالفرطدحضلى

وبوعوالخالفتهينلىالحفرةالىفيالتبنمكمصمالديههابنفارسللتدمان

اتالوخينءضد3براثضشقتثنالمضجابرنظرفياالمورمزضلىنجضالي
خالماثالىاخاسوالتتإوباشةوهداتحزسعرفاطافءخطااالميكان

آالوماباصانالىوهرانمنابهافرخروخدبيأل

انهاحيتلكياعرهايه01ك
ؤخآالمالثفيويحدثاسميئفيسةءاطضرالىدخولهانطوزبلزم

انلهتبينفلمايصدفيتظرماوهرانفيفانامالفريخسمالمةيرعلىاالمبحمل

ثتهمومدةافربفيخقامتااقدالمديناحوالوراىزمماتافىكلياال
منالمازريبهوعدماكانءالحرايادرخابرتهالىملتفتاالميريخرانوطمانحدت

اثانينيصانتلهالىعاكرفيفسارلىإواكول4ءوجمااصماعيابنعمهثةاظ

فضلوفانمائةثينويسغمةيايرعثرمنوالثافيوخيناثين4سوالمن
ختافرجهاعنهاوالجالداالهالميبخروجفاعسممةءبالعافعلهمامانلمهاالمبر
واتعلاالميرقاتلهابلداماحةالىبعاكرحموزصلوصلفالوالجاعاالثاثمنحمله
عيلاسوابناوكولجماعةوخرجاروالالىافجرطاغنالفريقينبينالقتال

والحانيعحرالساجنيعليهيدالعضءكابعدفدظامةالةابوابلهونخالمعحؤنجدة
وطيئدنهدرغآانصمنخرجدخولهمنافالثفيالمذكورينهرتااعغرمن
ثرمنعلىنثرواابلدانواحميفيايااصدوابثثمفأقهتدبدششالاالجمر
باهظةخرلةوإلدامرمنجمككلزيلىاولمااليمالىصععلىفابهرماهاال
اقطلة14اثتازتاتايدمهفيمنمصومناجملأسعواثارغلىاممولملارياعلى



061مأل

فا4المقلقابنمصطنىااوفيبمولرئيىلجطفانتدبدولتهاذنغبرمناريمبها
واتعيهافترشماويؤدىوفراشهمابسهييعالىجلانحتىفومهكلفيها
الضريههذخرلوثعديهاافترضومانفسهاعنوتدقعوثيابهامصالفهاتبئالمرا
افرنبدولةاظبراتصلثمتمرفاتهملوءالفرنسيىمئسانوبقؤتالواسفي

حاميةافيتركانبعدوهرانالىراجغاتلمسانمنصنرجعلىحموزيلذالثخت
ثتالحربوانتثبالبلدقرببعساكزاالمرنلعيهالقائدكاقياكلنظرفىوذظ

الىمغلوالفرجعوبخودحموزيلعلىيهاالدبرةنتحابامعثرةلاتصالفريقين
اثنيصصةالقعدةذيمنالثالثنيوخرجعزههجددثمبالقإةوتحصنتلمسان
البربعزمةثاياالميردالنقاوكانمائةوثالثينخفبرايرشةثرمناواوخسين
شوألطعاكرهاكثرروافدالقتالفينلىافىعليهواعصادعنهيعدوالراذ

حمرزيلالماريثالخرجبقولههوخريخمبعضاياخةمذعالوقدذخافىيظملى
ممائبوعاينجمةاحماألطريقهفيفصادفوهرانالمىراجعاتدصانمنصظ

اقياطريقهعنارتدانهومنهاعوشبهبواديثهاالوتثابعماكردويمةمهاءضديد
اتمهاحالاسوعلىفوصلهاربمونرسىالىالساحلاربقوسالثعليهاجا

انقتالمنمنهايوميخلرالكاملينقرثمدةلىاصرااموافيهافييراخذاال
يالمركبايهفبعثوهرانفينائبهالىيخهصءبعثالحيلةبهوضافتاالعياعياهلماثم

ادهفويمزؤبافهدحبوهرانوطقذخائزمنضهاحعماوحمليوةصفربهحيا
راالمقهرانهمنالريهةالدواثرنياشماعهماواظحلفيتهاوااسنفلهوسولت

يمذبوالمجاخالمعاقلنيغدثجندنتفءنرااالىالنرارالىوالجارغبه
11ثجاوقوةامريةاالعاكراقداممنتاهلتهوحااربالمئجمهاصلوتعلنخبر

وايئادولورابخرالانصبموزيلانثمبهجمرنمايدون4بوموروسااباررهوس
صفؤمنايامثالثةبعدالجزاؤوالىوتوجهخداعلطاقائدجمهاراكورالواوهرانير

لنهاالطرينهدصانتلالىمداقعثايةعكريآالفثالثةاراغوفيسارب
ضهلىمتاريىاقامإخاكرالىصلالالدشيينالمهاصلةمنقكنهاوهرانوبثن
بؤالهتحرؤيةمجنهحيثندرومةالىباالميرفساراظبرالخهرواتصلشطوع
واتهرووهرانانتلهالىتاقامنالطريئمشهتتحبالذىيرلصبجهةمنص

رقاددونمنالليعدوبتيناتاحولالمضدلانصجالطحةأساعر
اوافسطانساخفيتافناواديفياصدؤداعترضىثهمجتوجهثموواعظأقرضما
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وزحفواحهةصمنالمسدوننفعنهاممناإلتقادأطنرادأ
ميهعكصمومهوربادى1فيمعكؤالمجرلحربالممبارا

والعشرينعاروفيعليئاالتىفوالجئةقيوحاصرمنهبالقرببعساكراالميررل

المداخعلىولمجمهاابارودبقعقعةوالداخابملصلةمالبنعير
االصالميمااماكرواعياالتيالهيئةعلييجودهالجنرالوصاراعليئفاشورا

ويويدليااليثتهمضسكرواعلىالمجزثهمخطبالنتذيقهمجهميخطة
واديفيصلوجنسمانتلهقاصذاوهرانمنبهاراغوطرالاضجمكأبهقول
االمدعبهطاليالخصوزابهمىالمجوفاعليهبموبجيوتاالميرالنقاهتاننا

ئنوحاناقلهفرجينالانمهآماليهاالميرالمحيطةجيوشضلىبالىحفجيثرا
علجهباالوارهاجتائجانت5صرإدهبنأيمهحظهءارفسواطدائرةهعي
جوادهصهوأحأاالميركانغرببةنجاعةايعمذالثالعرباظهروتدجيثهوعلى

بردمىمبواربىافواهلقذفهحابالىغيرإيمرالفرنسوياعفوفيخترقم3اما
واجهياخهمدوقويحميتازرادتاميرملمجالةالعربنرصقشاهدتولماالىصاص

النلاالاالويجةمنيمنفلمالغرنويةللداغالىاانغحتىاعيالصريدبؤة
مدانعيناعقابهمعلىوارتدواشالهقرئذرحتالمداخوتسايمالهروباالميعو

ضقىانفرنويةاكرالهانتجالحربالاصبهلفخىماانفسممت

كأعنهميرتدواوأجهمتغخكةبىاصاتقتا3وراخنبجروضما3فرثاةوخ
عليهوطالاطربهدصفدجرهءانابخرالولماراىوافراعددامهماتل

وهراتطريقشدئراسواصبمترتهلحويراالتمءابمالىتازخاالمد
وسقابنتححلةقاتثرذمةفيبهـقطانافىاحرافهنياخذونهونادلروس

راالمورجعاوحااتهمالىيتالونراهفيونثاحهااقوكامنالعباخذقداالسلدية
ومةندالىيالنظابعكره

لنالسانالىوخروجهوهرانعلىبيجوالجنرالذكرواليةك

كرالارتوبملهتتافرظبدولةشورانجدولىالرالاببرتاتلال

السادسفيثموهرانالىجبوسفيباريزمندفسارالكاثهالفاقةا يمجو

وثمانمائةوثلألثينسغخةسيوإيهواولنوضثالثسنةاالولرنممنسبناثوا
االصالميةهعقالجءانتاشةفيورلحصجيثهمالىرءيالذختدصانالىر
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ى

لافولماباوطانهانخقتالمحروبفيالمدةعلهااتطاانجرالمحقهاقدةالمتطحمن

علطالفريقانمالصكروالتقى4مهيخناليهسارندرومةنيموباالميرجولخبر
بيجولمفاصثطرابمبرالجوشتالثعلىومجمهاإولمحلمونالمأهتاجكءشهر
صلىالةكرتامامهوبمثفمافهمفاثخصعليهمانعطفثمالنهراجمازواحثى

وبعدمانتلالىاسافئيجوواخراليهمفلكفيالمطينهالومحعىهملوالجرحمي

نلهاننقمايحجوبانتكمارببثرمدولتةالىالخبروطيروهرانالىرجعايام
فيابتياثةوجعلنرنساالىتوجالجزاةرثمدإنيهكانتحركاولفيابجاح

واالكالجنرالالى

نالسانااللجرحصاربهرر

خفابالجهاديناديانححاحيواالمدائناالميرفيارسلكنهرسواقعهوبعد
ندرومهمنوسارفيياخلفائهالنتظارلمجمنهاالتيوالضاحيالجهاتفيالمسلون
طعليغالمحصارحلقةوصقبقوتتلمسانفنازلنواحيئافيالعالازاحانبعد

ااصحتيالجوعمواجهافىمذونخدتاهلهاعلىاالصفاثحدهاخاربطو
قائدجرااالصرالاضغالماالعيجمهمواففيايرانانالمنحفرمماصخ

اراحدالهريثتريكاتانهقامتهافيالمحررالفرنسوياحكرارئشيخناك

مةاءانتلىيهرقيمفازااليجدحمنفاتغيرءوامالقوتفرءباربعين
اثعصارفىخارياصيحة7قراالمدهذنييراالمختمساثآلتيهاالحصار
جمدفياجخماريامننخةراىانهلبعدايوخيد11خاليابنانجرنيوقد

حمثبخطهباخرهامكتوآمرفىاكانتمجايهس2قاالقليعدخااحدعند
ادمالمتجهاالمهجملتلمسانضاصرواناخماتارجالنسخةجهذالبخاري

يدمتصلولمالماخليةعنجوشهمعميخانضثعتنرناالىوبيجووبسفرعوزبل
والجزائىوتلعسانوهرانننمالذلكاخاروهاالقيكناالمانياطاياتوضعالى

فيميةاالصاابيرشنازألممدنهمفيرواانحدودمافىرجعواوالمدقي
بطاكلثعنهماخيةالانجاروانقخعتاالزوادالىواحنبهاالحكاراجهدحتي
اهالهاالىالخاريتبلخالىسبيآليجموالمصرافىمنعاةوالالجواسيسانبحيث
السقالحمادمميدالالىبعثاالميرعناخبارمعميتولمامدهذلكعلىوإقاموا
معاإلعالىبهايوصلوجلةاتخاذعلىرثحهذلكفييفاوضهتلمساناهاليمن
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انطتيبالمللىطيهايجعلانفيآالحاالىوئقدممطلوبهالىنجاجاالعبلىاخبا
ذلكالىاطبمصدرفانثرخاجوتهاوردثبينهاوييهفلوكرماوالجزائرهران
عليميخطلاالميرلىبهايمرون1مربامنصاةالىويسدياتيبالمحصوطفق

االميراليفوننفاجوبحهاكذلكردنهدحمافهاالمىجهايذبشاليههممايرسثم
ممتابنانابئممعهيجريهأنعزمهفيماثدومواحوالهالعدواخبارمنءثمط
المديةالىالفرسانمنفايلةشرذمةفيوسارشابعلىاتهاتابنمصطشالشد

ففبضبطاعتهمزافىاحمتبوا5افيالقنةاثاروااهلهامناوشثاكولانبامهلما
السيداخاعليهادولىإاخللءواالعقبلجواذاقهمفهماريهاهلىعلى

التاببدطورالىامرواننقلتلمسانالىراجعاوانقلالدينخيبنمصطفى

حمبيومنسثانستاالهائلةاالياممنوغيركسيماصىءاالعداعلىواالنحار
امجبامنانوهوكءلعمتعرضهعندناريخهنيبالماراكندربمرما

والالثياالنهحاللاعراماانيعداالولىحالهاالىالقادرعبداالميرقئرجوع
غزوهبحدوااليةطشعاضلىالغرنويةابئءاشيادبداالولىسراتثنجى

النصاطةكانتاضاثهذهمنحمادثةصكسسوخةبعدوااللثةتلمسان

فىتيأفانهاذالثوخانقدمراسخنسياااعظمقوةلقوطفوتابمسبمهن
الىجلدرهذاتهاقولفايذاالحاكلىمتالفزسويةاالمةتحملوأاعصفي

عيئطرفةذاتمارفانيألرية11حرفاتهوويةاياسضهانتالذيظيما

انغرهوقالفوتهمنياقدهممايرجعقتافربنيكانانهاتمهشومن
االميركاناناالتخركاةوركانعزمهفتؤالقويعقلخمقارقاختلك

انتمءساكلقدرالبنارفبميهغهالسعدهـةابتساذأانهليأعاالتلمطبئياليال
مبهزدعنديخرواوأقردةالعمايجلب

عزلهثمومزيمهقسنطيةالىاوزيليممسيربمبم
إنمرفاوقهوطالجزائرعن

ادآنئالجزالىخهاووسانالىلحموزترجعورجمالق4عووافعةفد
غدهاواصهفاعتشهاافنبدرنانتدغزونبارنيلةديتعنبنسافي

فرجعوهرانزاثرابفيالجدمنعندهااطرباواصهايرجعلتئحدهفلم
مصمناكافيالمرثبىفيإثاافارشنمايخةبنزوآهانو5خابمنق
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ولروثمانماثةوثالثعنخةنوفبرمناحامنواوسينثالثنةبانت
وزحفبخدعرضثمابامأفهافاقاهلمهباخلعرتالخامىفيعنابةفي
النهار6خرفيافيمطقاألواقلواعىبنكلاقائدافتلقاقسنطيةالى

راجفاعوزيلواتهراالصلنصفالىالزيمةاواتماتالفرنويةالجوشقابمشغت
منكالمهسارثمجنالملايديفيوصهماتهذخائرومعظمقالتاكالمهالى
قوطعزلهثملهفامعفتفرنسابدولةخبرواتصلاطزائرالىومنهاعنابهالى

ريخفالمومناثماهيربعفرساقوقدرسدوبروالجنرالمكنهوتولىبفرنسا
رااتثبثانهفهواالخيرصخرهفيفرنسافيعوزيلمملامافقالعوزيلانجار

االستبالالىبصابتوصلايرجديدةةهـنيفطلبمقاصدهعلىالحمولفيعظمااسب
بهفاطرةيميجوشااليتمالاالصاناطربرزيرلهـرواالجزاممربالدعلى

وابراهالجزائرالىبالىجوعاصوانمااالمةابتجاسيهافقهوأمطلربهالىارزير

فلاالصرموجآمذازرانوومرانالجزاشفيالجدنعنداعليهاعتزمما

قاصدآعنابهالىممبالمرفيوسارجنديآالتتعةوبهنرالجزائرالىفرجعيهه
وممانيةقديمةمديةوكالمهالىوصلنهنبربرشمنعشراظامسوفيفسنطه

لمراحةالهضاكفافامورسومآثاراالفيئوأتبقفياالسالاالقالولاصرباماخربت
رووالذخيرةبالحايةوتؤختمنبرخاافياتنىثمشالجاحوالنيوالعار

واخذت1الفربقاقاجزاكرالهفيلمصكلدعيهـمىبنعليالقاذكانطةقالى
وشتارتدتتلمحبعدونارهاواضرااطرباىلالمطبخدهتصوقحموزتا

واتوامايديفيفآكووالجرسلىالفحملشلىبالعروغابهماعقابهمكلفرصا
وشهاكالمهالىيوثبصزيلوصلالثديدامنااوبعدواالمربالقضلفيهم

ثمثرفيفهاالياالميرلنظرخدابمنفرتينفيياؤكانبعدعنابهالىوجمه

بيزلوأدهابفلحقمخبءعنعزاضهالجربدوقهااتصلىولماالجزائرالىشجمه
ماتانرالىح

اضغوراالىاجعوثاجمر

وبهزالنرعهاقنطنةالىعكرفيتوجهحموزيلانبااليراتصلولما

انوالىإبرحميديوافيإالتبنمصلنىالسيدخلجتهفسرحالسهاحلالىالبض

رءاواااجحواسفاكش3اليانقىومنعاعسوبنيافرابةاقببافيجموعلفي
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عيهادوضرإوااصوارهةمنالؤسةكوكوابرلجاالواتهبواماسيتهاعلىوامتورا
خصوروامستالعربمنصزاقيمواصلةعنهاوفطعواأالنجادارماةمناتجاج

فيفعاثاللءبنعدالسيدخيقهالجزائىالىمرحثمالبريةاحيهاجمغمن
جمواثخعاناؤاافرموماثمجموشهبتوانغاحيهاضفيالقرىلمباحوانواحيها
االامنعلىاالرصادلوجهالجزاشابوابالىيخلهووصلتواصراقنالاهيا

امخألتحتىاالحلعلىاخاريماصالجهةتالثفيواقاهابربراضغءمن

المحامياتورتبالعدوعلىالعوناجهثمبالمايةالففاوضاقبالنناغااليدي
اجراطااالميرالىاظبروطيرماجانهواليةحاضرةالىراجمواخلبوالملحات

وانقطعتتجالسهابينفرنسافيارتاكحدثالىقاخءهذءاثاوفيتهحرفي
ااهاالخقاالحملمدنمنوغيرهاووهرانالجزائرقمدعنمنهاوالمددالميرة

والجرعاالنحصارشدةفيتلمانباهل

ككوالهدنةانعقادذكريم

حالةالىوصاروامدتهوطالتيىالفزنيهاالتيالمدنعلىالمحكاراشتدولما

ولمحقومرانمنفاتئدبالموصويدرانابنونباهةحظمحسنكهماثفلهافى
ميناورنجهوهرأنحاخافدنةابرامفيوفاوضهلحاصانخاعرومربآالمير
4عاتواعوشدائدهاالمحروبمعاناةمن4االصالالجيوشراحةغرائدخامنعنها
هرانالىدرانابنفرجعالحسالينامرىالعدويطلقانبمرط4إفاجاذلكفي

قرثمالهأرنياحهاالميرفاخرمنكانالجيشدقار1وسدوإالرالاواخبر

ايهمجئاجيخنماالطرفينبيئالمحاصلةيولىدرانابنانعلىالنهريقينبينالؤار

صانوتلهووهرانالجزائرفيالفرنسيىايهيحتاجئرماطفيبتاعاالخرمننماص
باثماخهامنهياخذابخرالالىخحثماالميرمنلنفسهوالمايةابخيبانالمن

الهدنةوانعقدتاالمرمنبيعياثمالمحربيةالمياتمناالميريهايحاجمجمغ
وصدرتظساناالميرعنوافرجاالمرىنرالااطلقثمالفريقيئبينهذاعلى

المدنعنجراوارضعماباالفريجوالجزافىرهرانالمحاعرفئخافائهافىراا
طويلزمانفذنقدلهعيتىارغدفيااهاوعادفيهااالسماقراجتالمححوره

قيلةممةبعدعظيهةذخافىحربيةصهطتعدومناالميراضالهدنةبهذه

كانالذصتفكالىوتوصلقوتهزادتالهدنةهبوبهمحهقهرنياشعهليا
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يقفرأخذصمدذلكعلىاالوابزاالسرىمنعيهريتاسفونأونالمسله

قوتهاننالورجعتوالدعةاراحةها

بجووالجفالئىالجزءلىمهندوصالجفرالواليةجرب
ألوهرانعلى

خحاالميراذاممالمحربوتجديدالمدنةنقضشلىرايهااتغقفرنساانثم
هزوندطرالابنمبإلجزائىعنعرزيلالمارشالفعزلةسصهمشروطعلىللم
كرالانهملىووهراتعنسواربرودالجنرالعهلعاجهاعامأحاغ

وندوشرالافوضلالعددالعددفيوالتهمرضعالىنماوسمارصبجحو
المحرمائلاجمؤضهـثغخعكزيالفبثاطنالجزائرمدينةالطماولالمحاع
لهفارصلالفوخانمائةوثاإثجنثماتسةابرياائلواوكسينارجضة

يطلبنقردبسعليازمميانهنهبرهوماموريتهفيلهالركدارانابناالمير
منلهبدالانهفاجابهنرنسويةابمالحمالةدندلفيبهاالمعاملةتجريانمنه

حإتمةاطصبانفاجابذلكعنالهسررةربعدتصمنلحئذاناال
نراصالىامةااآراحانتمابديمدةمطفيعليبايغابرةتحملىلمجث
الىفيالمحربدوامنواترونوالااورتجالامماالهالجزائرتركشلطمةوتمذ

مينةانامايئامصيين4دوكنكلرادجوثضالالمنصتركمناولىالنهاية

وجهأاليرعلىخاعهحايعقداناماإكأاالوهرانوحاعاالميربينأهقودانةا
التيببماواالئلاارجمغيجريانماطاحآحواعرتفزسامقامالوانق
فزسالةدصعندآلمقبىناالرمتبئصاخايجرياواالميرقوةفيالىهنبهايحصل

وراتوافىاالخابراتمننهثافيجرىوماالصحانعقادذكرأل
فعزمواطاسةالضمنيمنرنمااضدحمنالمرةمذهويالمجنرالوصلولما
وعدلدإبالايخدديتهـبمتوتاكنبالمحربارواالدنانقضلىاوأل

اصبماتافقادرعديراالمالي4إافكتبالصلحفياالميرةتجمعالىت
اماامريئاحرياجرافزصالةدةطرفمكقامنهرانالىحفرتقداقي

االمتينشلىينعائحونغعهارهاخيمونثروطعلى3وااللىاالوهرالصح
االملبعدفارجوقيءاالستطااقيالفدرجمةخرالالمحربوامايةوالفزصالعرية
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هذااقدامان3ايميعلىاالميراطلعفالنبواب1هـئتازراانبهرنافيما
اجراوانيالمسلمينيضردمذانارهااضرامكليدواليحدلاطربعلىأبخرال

كنهويمسرثدالجديالجدسعرهمنباخذانبدالمدبدغيروقتورالىالصلع
بصهاطتاالجشالاجمابولذاقحتيموتفصفاراعةالىانفهميملىويخشذ

كخابموصلنيفقدبعداماصوبالجؤالحفرةالىجمابهوصورالصلح2اجرا
فاتجعمالواالاكناناعملحاباجرااصيمفىنالةدشانفذكرتمءلمأبهواحطت
بنفئاواضدمالعافيةحصولفيركبةاالساصداقيترففرسادولةانءالسيف
دعائمهواقاتاحملحاعتدفيرااتيقعلموانثريرموجبنبدءالدمااصفك

فانطنفيسفرهايعلىبهخابرخهـامالذالثهدوخصحيالقوياساسعلى

لبادطوبمءصغاعلىفهودليليدععلىاالصهذااجراشصلىااللهيةالعنايةصاعدت
ووبهونيواخزيهترغبونمافانظروامغاوافعبولةاخدميموعدقصالمتها

االميربهتوبالموسيدرانابنوعلولمايهانظرحتىاليمارسحليبواسطةالفور
منفومالتبطانتهربوة4قإفيرزينهعاااصفيوفاوضهربرالاالى
قالمالتالساسجعيااآلتيةافيوطرالاببمتبهعي3خيممقتوااليه

حهاماوجمجرجممبرعولاخبمارلمالقادراالميرعبدحموالىنمهبمتوبوامحها
ارسولحملتقدنمشإالحيرمولفيورنجتيضديرتامصاركالعمن

ئقلوااناطلبوانيعليالصلحءاجرايوقفالتياصروطافيبمرتورقة
برئاسةاالميريقرتاتاالولكتهاالتيالثروطونصليا11لجابمحتراقي
قيريفاىانارججزث8اداالثالثشلفرخالىثلكتهتحديدالثانيفرنا
الخجأمنصالخامىلسنفافيعليهابنغقماهدةمماففاادوتكفالة

علىاالمبرأصاولماقاتلالأذاكاناالارصععلىاليجبراالخرىالىاالمتيئمن
بيجوبخنرالينصانيوافوراعيههاليفردقبهاالعيهصصبالثروطهذه

يرىبلىبرةاالمرلمنعيالتيكاناطالعلىيزلأانهاالميريرىاناشفاها

اعترتالذيقامهالمجحفةالشروطهذهيقباانفيفالواعلىاعغمقامنيات
رونوالملهسيماالميشيلديالجرالةباهدةورهرانالجزامحمنئقدمكمنفي

واخفاعماذاللمتريدفرنادولةكانتفاناالنربخحتحتيمخهاانيرضونال
الجنرالبدغدرانابنانثماديلمديدهالذيللةوعحربذدثفدونلحكها

بركأهعييراالماستيالانماحمنلهنقالتجطرىافليمنياالميروفاوضهمنحمعهإما
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قوميفهتاننفسهوثرفدياتهلهتوخلهذالىمنهمطلبوعنلهي

يتوراانالفزصيىمةمعلمنليىانهعلىوامهلمواحهمايهاصيامسلمين
وتجعلوامثالهاالشروهذعنفرنسادطةتعسلدنفاالولىكارمونلمممعلى

ذالكاصىمرضولدهاالتياالماكلفيتجاريةثروطعلىبنئاالصلح
متبصةسهلجمرواانببنللفرناحمحثانبمناالميرانعندمنقررلهثم
الىمنهالتداالبحريالضلىاراقعةوهرانضعاحيويمضحهمالبيدعداما

نرنسويصبحقوقبالقيام3يتهدانالبوشفحوناليمحثمسحفانم
طراانالعربمنتعدصعنهميدخوبمونهتلكتهداخلنياالقامةيختار
فتربمقدارحمحثالانهنفهعلىوقدآلىضمانهفعليهذلكمنءفياموالمعلى
فرنابلغدفظبهذادياليواحؤاسفرنساولةكيراجنيةلدولةطهطالمن
يعطجهمانعلىءبناهدطليوادينمميرافىالارسلتانكقراثولةانمن
باخراجئعندايمتراودولةرنسيىالةيدنييالتيومرانمديةفياتمالثاحئ

الجنرالمعفالبذلكاالميرجمبلفلماطزائريالقطرخومننهاالفرنشى
فيفرنابرآسةاالميريترتاوآلالثروطهذكتبلهنجاافقريرحذا

اشتىالىعرةمنعرضهابقعةوهرانايالهنيلذاصصاتحفظفرنساانثاياافريقية

تحفعلانىائرايالةوفيشلفضيرهاوانتهاوءالماعوابمنهاءاتداوفرخاثرع
انفاالمذكورةالبقعةعداماووهرانتيطرىايالةعنلهتقلىويالجزائرمدينةفاتها

خامماتامهتجارقحريةجمالنانرابطومواشجوبمنخويةسرجزيةاالمييدخثاأل
وصلتفاواالستقالاطالفينرنااليةاتخاجالنياالموالكلاالميريمفل
انهموندوعصالعامالحاعالىيهبيجوخالجةعنعدلعليماواطلعلالمير
فيوسانحاعتمجرالجنرالوبينشناالخابرهبهجرتماحضريمكلخنير
توباكطوصينباالاضرتالتياطروبعاديةعنوالعدولالصلحعقد

مالصحفريمخابرةالىخابرتعئعدلتالمطالبعنذابهانظارهمطمح
سطرىواليةحاضرةالمديةالمالتوجهعلىمتعىيفناالمسافةولبعدذلكفيالكاح

فرخاظابالهذالمالحافامقراثبالخابرهتسهلوبذلكمبمقريحافيهاالكون
توفسوبمصاخذتالربططانالقادرعبداالصيرحموالىجهابهكان
ماجرىعلىوقفتمااالنالىاننيغيربالنواثبفاصحدرضعمياعمنه
ممومسآمرياثاالجنيىصاعنيرغبيماضقدوانيبيوالجنرالوبيندصومين
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فىغبما4واجمراالععبةاالمورتذيلكلتقيخخاالتادرأنااللهمنواطلب

المدبةالىراالمتوجهثماساحتئقبلىاانوارجوأؤحطاالخيرمنجميعا04
مفالجزاشوحاعاالمربينجرىماالموصىدرانبابناتعلولمابوعدءوفا

ذلكفيجموالجنرال111فتقعغيريدعلىينعاالمحافقةتحعلانخثيالمخابر
وخيركجظأابخرالفاضثاطالدولةالصخالفهذاانوقالاالصلهو

االميرخهـةالخالفبىمناجرامااطاعلخطأتدولتهمالىالعامبالحاعجما
وببيجوالىاصيركبلالصلعاصفيالداخلعنونهتهجمو2بدون
لماآلنوالىالصلحاجراجرنجتيتديداخريمقدإالميرألىكتبارفت
بمناسوئهاوتجدتمفانبيورالبانوطوالمجعالحرباصانغيرذلنثعدازل
اهمحلطاالميراخدعولماالقابماالضباريدعضمنىدياوافافعدوامعههـءالجرا

ايرالىسارالىاحةاخذانويعدعاعكلتهالىارجوعالىاطالاضطرريرا
يعضفاوآلويالئحتهعننججوالالثحةهذجوالجفرالالىارسلالن

تحتيكرنونالمدنخارجإبموقالذينالمدجنثانئاصفرنسابلطةاالمير
الىوتمدوالمجرالبليدةنالتيداإانييخمرربالةفينرنسامالثثالثاحكومه

تالثبينالتيإبالداءلىضراان8حالجزافىملىجهةنالمقطعحد

ضعيرأطومثحنطةلةيمالفعرينيدخاالميررابغاعزابنيهـ3والمدينة
منرييئميرانالمماخامفقطنةامذهفييالموامنراساالتلمالثةو

ببقماانيختارونالذينكللاالكولانصادطخاوسافىكبربميارودافرنسا

مآارضضاسالىيشقلراانموخاحتحتنونوجمامواتحغظتاصانفي
احدمنونيطاعندماتسلواانيبغيفرنسويةارفىاوارضشا1كونإالذيئان
عاقاتجخوظمانربمونميرالفرنسائركانئاماليهيتونالذىيقيئشا

ادوهرانالذخافىمننيهماماينقلواالميرقديممنبالنيوالبهواوختوالمداغ
ربمتالفرنريعاشرآوالفرنسوبينالعرببينماحرةإتجارةنجانتاسظ
رعابيمفلاالميرعشراطاديالفرنساويةعندتحترمربالهانكارب11كد

كلممبعدإدةراساتبعدوصكريةجهاونويذةالرنوتتحالالتياالموال
وخرخرباطتجدبشلىاعقزمبمجرانثمتجولهافيابرتوقفثروطتامخهما

الىهوالذخبالميرةبثتجمافنااحضلوماةالنويإإحيةاالمىومراتمنيوشه

بفبعثندرومهنوابرنيوهراميربالاظبروانصلكيفجبثىفيتاصان
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جدامؤفيوبمرلهافوجماجنرالالىاظبرونمايبهادالىالناعىيدعوالجهات
مدتهافوختطولربماحربنيماتهواثقالهبحمليقومالالظيرمنعندما

وفتثذافكرهبهذبتجمواتوقايانهيرممورخومبمركذاجرةفي
المسدجنبخفيرعندهاالنجاراةهـتماوقدالالمهادنةعنابدمجدفلموادصنط
العلحعقدفياالميرمعلفأبرةتجدبدعلىفلكمحمالثغودسانرالجهادفيالى
ويعدلاخاليملحانفرأىتجولهاعيهمبالتيبيجوشروطفينظراالميرفانهواما
العلمفعامابخلئانجمععليهيعرضهاتمومنبدبنهنيمااليقدحالىا

تجددوانالجنوييةالجهنيطرىتيلةبهالثشبفكريموارامالدولةواضيان

االسعةاالطرافتالثفيالواغالخالاصلالحينوتهإدواوبعنينهالحرب
بئصانهواقبرلهالىبادرمنفنهيهخيرالماالىاالعضوانناظرفاتعاور
اطرباسزرانورآىيقلهأمنمخهصمنهايدالالتيةالضروراالمورمنور
هالحمدبعدنقالالمجاساهلكلوخطبطابىابوعليالسيدالجديدىسفقاماولى

أالمظاثرتلماجانهدهالىااجمهاعغوقدومحبهوآلهنجيهعلىوالسالبمامالةوا
ذالثوممنانهمتعالىالىبائتمالمآتماريمثوافقهمومنلءاماخاو

عياتهافلعلخاصةمبماظلمهالذينالتصيبنةوائقابتيإلىقالبعهم
بالكنائىيخاساجدناحدلوااسياعيكلواسنولىإالدناعلىلبفيادينناعدو

مغريناارضبهموضاقتقطرنااهللذلكفرجوالدارسالمدرسمنواظألهما
المواطننيازالىونفرقوااربرربومضثرالنهبامالخيدةوراقارابيواس

اطلالىوبالمحالكنااشقبمااحهالالوتنيرتاناكالمواردفيوتاينعا

طالتانالىاالفرالثادروييالمسافربودىانفيةاربتكاالرخال

جندياواالفولالىاالتفاقثىومالتمةاكهذبهندخمأوعزاقمةا
كلةومؤبدبدرالدينبلطفهلىظثهافاظهروالقفول2للرووالماضداالصر
الدينعنالذبفيحمهدفبذلالدينخيىبنالقادرمحدالسيدهذااخيابنالمؤمنين

حمنارهاافرمحروبمنبمقنبهمرماوالغراثالهجائبمنذلكفيواقىدنوار
وصيرخقهتجتواخذاصدؤاكلصيئالماوارهاواطفأالمدجنعنازالهامنكروب

جاآليفاطربيمونعلكااالجانبعغىونيواضيقهنماحرجفيصررامح
اصادبكمنومجلبؤيدوالىالزالثمابطاألجوضهمنمنطولفتدص
فاتهرودوفيارطناعرارجمغمالةوجابخودفىهحتىارافربالعددوالذخاةهـ
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حفرةاصتدوقدينالعالمربصبيلفياقحيصعليهموتوافىينالمسلهفيالقل

ءصمااذبمءوفاطلمجهادواستنمرماإلداقاصيفياالصالمملركيخنىالاالميركا
فاذاتعابمنعلىمعينوالتابلمنححاالاطالالناجمابهبلندالهجماو

جرمنالهايالعدودعاماالىاالميربهحوأعابنحنماعلىالسادةايهااالمرتمادى
قدوبمينمنامسدكلعلىصيفيئفيماوتجبناالتهاممةالىبايديناالقياقدنكعناننا

غارتهمءوالخنهاالذعارجابعذيناماالىالسبلىلمدناوانفناعلىالفاداهليحكا
ألمفدونويسىالقبائلءروسابينالفشماسةوتمثيصواركمالحفاةوصبهر

بعذايهمايوالاطقيقولفالمنمفوبالجلةواآلجملاالجلفياحمعليميفسدفما
والشبارمايخاتوالنوتاوال

عدوائاالعدليظئالجهولدعمعتقديقلتمااذاعليوما
اصثارآيخمااالميرحضرةكلحرخفااشجةاصقاصدوعتالمنيةعتفاذا

الذيروهالخلفملوكمنتبعهصنواف11سياسةهومناالهنجواهي
السيلمديديخنىالكاالمجيهذافيماالاامملوبهءثاالغةتويعيه

ءدماوحونتهاديننيواجبهانصحةواثهالقوىاعظممنواالنصافالذيلصويل
صنخمنرخواحدمسلمادمةيلوتدادالجنيخيننرضدسعنا

بهغجيطركامةبوراهـقلعلىاعانمنالبوياطديثفيوردوقدنرمعاند
مصايفتاوردكالمباضوالمفتهارحمهمنيرعييهببنمكتوتامةالضيوم

فقدالمحارموهخكءالدماسنكحمىحولوحامحورهبغيروتطعدشكلهبغصتثكل

ابغسحلىاالمنشرطهالمبهرعنإنيوابالمعروففاالعيورسولهتهانبفضبءبا

فاتحتقهصاهلىناعنمجمعرالىدييوالصرنهادةاالقخنخوالمالواالملى
تذمونوكيفلغعرهالارمامهرلانمااالدةافيافالنظرالدعريلمجرداذاكانبا

كثرةواالحماتاالغاربقااخطهقبمناولىالصاحقبولعدمانالى
لمانفيهترنمااناقولماوحاصرواالوطاناالقمافيوالمفسيناثملنجين

لىثمداجلوااالريبعايموينةمهابعيدواالقريبالجلهيدعمعنهقىجعرا
االصوتذللثعلىدالوةءااالعراوشماتةاراخينوفقدتالدارارةختترجابم
رجعوااليهنبههمماالمخالفرنحمعفلماكبالذياالقلتومابدومنقبلمن
اتاوراخروالصءاجراعلىابركلةواتغقتفالخامنعليهااعما
القالحمادهجدالىاسطةاآليةئحةااللبنراللفارسمةافىكبرىةمكلز



7

عىةسهيارئىص9وبينثغرد6لجدةقىكاوالويدالنحضررئيى

وجوقدبةانفرذصمنثورودطمعينخثايخأتحالمرنساويةباالمالكنيكالميين
المقتميمااخطويعيااامادودافيينظرتحالالحمادجدالىاالمير
رتصوعليهبغائدةيايهالأضاكاتجذاادركجوبيخرالاانوجث
نرنسادولةةدرفاالميرصانلاالسزطفىتانناتدهباروفةااالمعاهده

رتزيموآترحرانايماةفيلنرشماتبقأطانياووهرانالجزائرمدلحتيعد
كزخيافترةسوءحارقاءذالثدابألواراكأوارزيوانوواواراخع
ماالمااراديالىارياتطاذلىدررهالمذعابرالرةمندبطنجويممنا
مذهفنفيمايريثتىامجررالىاخامذاوسدسديتخرمحرىعلط

وارضلاهـااالجازخجةرءزااباؤايموفيمرفاويةللياالرامنالدائىة
ساالسمناالوللابئراسوجنوئارقهوالقدرةوادىفاتذلكيحبمئيجة

توشكراتكرعالىاثغهخررغربمألوارافةإبإاخهراشغهالىخيراله
فيماكالجربثسكأاراخهةالنخاحضهشةصحوتاجراالىمشتيصكظثم

بامارهنعضفانألرفادولةلىالثاكيةوللتراي2االرامنالدائرةهذهداخل

فرشاجفيليديإتءوادفبارىقايماوودراناقايملىائفادراالميرعبد
يسمخوالانياتكلاثافينادانتربيرالرقةانجزائربمدبةاقليممن
لىءاةالصميرلإمىاحالىازاؤاارضندجمهرافيرهيمدبانراأل
راالفىنرايإندثوتهـالاداؤاذرتوممةان6إااهلالما ددمن

خةاصهااصرباانساتابخرتاداحاافيواتيىانديئلجاختانهكا

الدإفي3ةعرتبسجواثاتاتءومةإةجمراديآؤارسيةصنرذالي2ارافي
نتكوتةالردسآالتتداناالميرعلىاصادساياالسادكمدتعالرئاسةتحت
ذالثلكبجمبؤراس6الذواتوإلىالعبرجمنأوفانثاةامنلمةيمالف
ايلولعثيمسااظالىاساكأكرذنااالوخوكلةآ6ثاشلىوهراتمدخةفيحمه

طأتبسشبانضيدخاآلخريناجنوانغوالفنمائةاويئوثاخسن
لمحةاالمنيحاجةئرمااوواكبرتالبارودفرذامنيثتريانلالميريوخاالج
ةاالسالدبدنامنغيرهااومانتلقيوانيانيريدوننالذاوغلاكولانمنان

االتقالمنيميرتررونوالذينماملقاطفرعاملونولةاطرجمالالكهمبايتخعراان ال

االمعحريةجمصايجارهااوامالكهمصدةارفلمنجلة ءالفرنسواالراالى
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انقديمةالمداخمعالورةوظانومديخةرجمحوناسكلةالألميرعنقتلىانفرنساعلى
التيحكريةالهواالمصةالحربيةالذخاؤقلثاالمبويضهداقديمإفكانتالتي
والفرناويةبالهبيئاحريمونرالماحاشراوهرانالىتلمسانفيالنهزصاويةساصلله

عندالفرنويةعشريمرماحاثكااالرضينمنفيصبالتبادلتمصاتانخ
كاالممنالفرنسويةفلاوكشهماغثالفرنريةعدالعربمكايمالعرب

يدخاناالميرويلزمحرتةجمصصنغتثبحفظهلمجمنلربالهبلألدفي
المازيئمفمينالمجردنجمصرءاثانياايإوااتحدثهرالذيالؤسلم
منأشاالكأةلالدمناحذايحئيالباناالمريضهدثرءخالثااصجادل01

االنليموازماوخكوالثمنبميوخالعراجالىنرنامننرخصةاالءاطيال
المدنفينانفزطلدولةعشرالخامافرنويةاالصاقفياالوالضا

تافىالموحلابخرنويةارعايااشنالفيخظروتاوحالالميهلتىفيالتي

بطرتمنءاحلإغعانير6اكذلكالعربوبإتبيميخمازاريةا
ةاالولريعمناالدكطفيقا01فيرنرنادوادارةتحتالتيالمدن
ادإهدةعكوحرروثمانماةجنادبوثمان4تبوإولومائتيئونهسينارج

هـافعلىبخطهاحمهاالميربمتبرتاوفيوعربيتشطرتعلىهاتنخين
ىفرناهالالطرعلىبخطهكلهابيحولمرالأبويهباالمارةبخاتمعابوختمربياله

هابهبوئقرياهدةالىصكامضاوبعدؤخةخعماواغذصاؤاقوختى

معقدونابمبقولهاتخمهاالتيدهدةاعقدهعنيعدراطربرزبالجرال
اينةاالحدودالىبالنظرتعليمايماتباعدمافريامملانجذايؤلمنيانه
احسنمومملنهالذيالكلحاثقنواومحاآلكانذلكانعلىيراالفيها
وصكقشافخهرييناالمعركحراعملهمماوافخاالمدةاسأوإناناواالر

انتموضتالهوعينلذلكفاجمابهيجنعبهانبراالمنيجوالجضالاكىاثم

المداتيةمنوؤفةلةانيمنونرةالشاةامنفرقبثحوئامرالافركبيخه
االميرممرمهعنصاعاتمغبعدينالمهالمحلالىوسارالربفرصانمنوفرقة
نحوضمفيوبعداالميرلفيفوصلهيةالفرنوكرمععنصاعاتوثلالث
العرافالخروجفيابطأبانهاالميرتأتهـعنونيعشذهـبالهمننفرطانجلتصأعات
ينغدمانالجرالمنيطلبوناخرفرمحانارلتثمإعلانسعبدوليىشاجه
سارانوبعدياالميركلهاجوموبهمطلىينالحقارجوعيمكنهاالميرفملمالقاةقيال
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الفعشرونهةءعلىالمشتهلالميربمجيقاثرشاعلىاالعةنحر
شاهدابعدمامقولايغقنومنظرمجمبميمولفيغريببوترقيجميبنظام

يهابيتخنالوابقضدسنربهربااءرومنننحرالماشبهاحاطقداالمير
تليعآاسداجادختيآواليامةبالمنخأريغوقيماماميمواماصهمصقيلةباصاحةيتسربلين

ااشت5رجليهشلىيمثهواخرىخطقابقوائمهءاريخئطفتارةغرخةبفعةمسيره

ايآخذعاسامنةلهوصبمبالغيروهومبةتريىاطكاتتالث
خالترجاثمفتماكاكهنرسهاتكأمحلقتاالجؤالالهققدم4بركا
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اطذبفيداخئاكهاالتزشمنقنأككهبةلنطراتمدعبانناواضذتألمحيتى
االفيربهظنمالشغرناعندكيآلشقطجلتالئرطهذاعلىافيابئالفقال
قيلقولناواناأللفيركلافظةاتلزخاعرلةديبهواخالقالفانذللثفيطرظلكليى
ئبتكنجلتقداالميربهاجاخصوسيةلئبةاقدموبحشهذلثلىاكدمخفلهذاالجنرالقال

بعضاصدولبالققادكالميةالنرنسوانرالالجفقالالمفسدثممنكايةالغرذموظتترس
المعاهدةشروطاجراهـعرميزعهانمالمجنامنالسالمتنرعالبعضمالوصيهخحادث

عليهاونقاصصنهابعكنانعلمفانناابعضاايريمالتيالذنوباخاةكبيرهخكومةوقوعا
ابريواناتعكاناالضمليكفلشجمذاحناالصيرهذافاجابهفعاثاثحماعرعلىمن
االميرفبايهمانتلهفيإبقوننالذنافىارعصيلاوعيكافيالجنرالقالئعيما

عربتحانكوعدتنيالرالاقالاطفرلة01لرنيعافاخصتمنصأملكن
البمنهمكزفييرضحوناالميربهافاىاليمفاخنفاظفيدافيلةوافيالدوائر

وهلنقالاطديثالىالجنرالرجعقليألكتماانبعدوهااللحفظضررايقاعمن
هذاانعلىالاالماليرأفاجماةوالمدتالجزائرفيارهالثنادقاتعبرجرعاالهيرافيتاص
بعداالالثردهااقدرشلىالبافيتمجدآالجنرالفقالساتتلهليقىدانبعداال
الجنرالففالإرره101اجمراضلىفوهلسفاذماالمجراطدهددفاجابهشالمإاثديقت

ذالثصعتثاجرتماعالماثديانيضيوجعذالثمحلطقوةفىنب
وامااإايلىقدرشفاتآخرجنرالاتثمفقلمنيباعلحدثاذافانهلهلةتئ
جعلماناالميرابهفاوجباعلىباالجراشتئرماعتاثالمإمنعايهطصدقاذا
جرىمانجمإلالءالجراجااحارىلفىهدهاا1فييتءوكاتلمانلي

الهدأةبهذيهسبانتوبمنحمذاصالجنرالنقالموشتةهدنةلفاالمن
اعطكانيقطشافيالذالثاالميرفاجابهالمراصماخربالبمدخساانيجث

زهيذامقدارااالتخربانيمكسنكوالعيهلمحرئةماصتخرببانارخصة

يمبروناليةرباااناظنالجفرالفقالوافرةجبرالعربعندببتىذلكوخ
ءلطافظتكونيءاثنىنهموالبضلمعاخرومونانيمارىالقيمالث

الجنرالمألثماالميرتبمالصقالحادبذلكاوعدتكاالمهمنالممامم
نضطمناقليمونالفاجابهفزسامنهافيالجوأبرجرعيمكنالتيالمدعن
نحدثوالاريةاقاتاالىنجورالكاصتاالصانحيثاالميرفقالشهر

فلسطمنقاماثمفرنامنالجعابورودبداالالمواصلةاتمغممنلمحيتا
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وحاعاالميربينجرتمقابلةاوذكانتالمقابلةوهذاالشخريمنصحو
حرسفيبهمثذكانواالذيئنالفراضباطاصدننابناخبرنيوقدنرنح

ليربههالهيراالدمنرسهايهتربكرالالىدلنجلهنيونفعندماانهاالمير
مناقلىفيعيهادوءالفرسالىالتفتيدهمنءيدوفىخالجرالصاغانوبعد

ةتوايدفاتثالثبهواندخهمالقعرايلانبيفرقبركابهكهولمحةا
الفرسوخفةاالميرركىسعةنوتجبلذلكلىكلرأابفانجهرواحدةوتيرةعلى

سارانوبدومضىفرسهكبثمالئيرينظرنظرالىمانمنبرهةواقفآوبق
ممرءضباطاحدالجنرالاعساالجماخموضعمنبعيمةمسافةشهوجهاالمير

ادماتءلهاووضعإتالثالدفعاتتالثبينمماماحةوياخذالمحلالىيرجعان
والعثرينالحابوفيذراظثادثينمنئقربمهاصببنمامساحةنتج
بقبولفابطفرناخمنالمجابورديونيهمنغرواظامساالولربممن

حريرمطرزةواقشةتجهعرهاسلحةلاللمجروكباثالمإمننفبةهديةومحتهالمعامدة

ألممنحكةتمنهاةعلىصبالنمببهتوبفاخرةيةواوانيبالنهب
واببابطتااوحلولمااالبريزالذهبمن4جميثاتموشاالفدمينصامح

المإاثمنعيهوالمديقالتمباتماميخبرهاالميرالىارسلليحواابئاالىوالهدية
بالخريخيخاكءقائدهاياصانتلهمدينةامجةصالىبراهـايرةبالهدةرهويئث
أضالجفةودخلبابنصهدبالقاحفرخاالميمنائبافىاقدةااخوتمحها
مخهاالفرأصويعالهقالانقافيواخذاخربابنالبرحميديحمدفىالى
ماهدةاهذهانيخناحصابعضفالاالنتاقعل3وماحسبعلىانومىالى

السبحافقككمة3اعبرالتيالفرنويةمةالحكهـعندجدآىمطت
اعدكنالنايقادرعبدبكائثزتفالدوالنثبهافضةايئانغأهـاالفرذي

أمايةاقوةالىافرنيةايالةتليموهو7خطافيراىبواكلهاحلطاعج

دثكاتالذيالبنازاويةممجرالمعاهدةهذكدانتفانقادرعد

إخةمنفخانمفاعننجواجاتشينعدةقيمانبموانهادواتجمانجة

اإعندجقةاعلىنياطربقنناقيبااطحرصلنوربرطكاالنيحجذاا لقرامكادهعيطكاتالىرعاافىاطوالماا ؤعلىجماتصدماتةءيراييتلكاىاااءاعا

الداخلةالععويكعلىليضلبقوتهصيفرخكانخارجةشدةن
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فيصفيطبالتعليهادىوتاواالضااداالطراهجمماحهوايطاحاخاتثاحها وحدللهاطدولصهلكةاءعابوثراراللمالرءاالمدا
اننننىااليمايخةالمفاخراالساإمهالثائرفانويعدبعدفيالمنعلىاطه

واراالتفىالىءبانصنهبرهاوزصيراالصناديةعا41ترنثاتة

مطالىصماسدحمنحظهملمكلاياضذواالجادذانواالاففاهبحلينوتحلىواألنجاد
الىجعيخاوخصوصآمبراخرغائبمعامبمننصيبمامنميصيالواسراخ

فاربالهاالعداالىيعدوماوفروعهماالسافىقماعدورصوخوظهورهنالدءاءا

اللههدىتالذقلبنيتأثيزابهرالذاكفانواظحراناظزىويلبسموالهمان
ينوالتوهالتديدكمتهاادامهذاوالىاللهبخمرمحرنالمويفرحويومئنرعليهيدا

لظهوراالساإماءواصدراثرححاالتيروردفقدوطريقسبيلاقهمالىوهد7
ومائطبئوخمسيئارخسةاظيرصفرشهرتاحفيتلصانفتحمنالقدرورغالقوة
القادردصالجاجسيألناالدينناكرموالناضرةواعزهااالسالمرايآلريخومنيدعلي
عديدةزاشهخاصرتهابعدالجدانهذاصاحبوسعادةثهابففلديئاخيابن
سعدهلساماالصافالمثفيوخاحنجاحمهوجهز11عناسفربضلمإتامدبدةا
بهوقامتنواسماخعرابتاضرإخ4إوهبتبواممالدينورةبهفاصبهعهفىوزا

واضاالمراسمتالثءواحياالررتالثفواغتواليوبشر3والمواالعيادالتهانيحفي
ابكورواالمافيالعدثعلىافدائدوتماليوتحررحيئئخدصمرالنفيان
الفرارفيخهافتالقابهوراالابوابمنعايهوتدخلاعقابدعلىتردحتى

إبثرىابهذناماعلهوقديااليابالفنيمةمنوبقنعالرابعلىالذبابفتاخ
شووااالطيفةامعانيمننميبنرادتاخذواكبرىالنعمةهدعلىواحللعحاع
اتاقارنياالعداديمانياوانميفةيدهاباطموعولةمحبحةاحماديث

خافسوناكتنافىفيذلكونييونالهئقرهذااالدبارفبمثليعقبهاتجالهبمجردماص

ماهدحافيايةبارحداللهوشهدمعاهدمانيماالصارايةانتشرتحقالبثيروردوما

والخةالعظيمةالجةمذلىاطدفالامساجمدهفيافىالملراتواقين

ضطصحانيلهاوواطزائروهرانبفضحالمسدجناتسيغانتهانساليمةا
جديرياالجابةقديرواهيماعلىانهمحابهءيدمناويئصاؤالذمنالمجاهديئ
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لهفالاههاحوهعليواتالىافهالناالميرالىدخولوكد

نداماصعتصننهذاولبت8مايدانتدمدتالعونألى

101ندزاللتدانر3وبزد4االزارمنهمارختوقد
داهاارياضزايمنفالشضىنورختقليساهموكلقوذا

عداباالنلمبيصمعدا8جمطانتابصافثطانماويا
أومدافباالحمنهافاردافىىانجصاالجالراماراثماص
اممرضهلبنىضتفدهاوردئاللاخالثمولح

رنجلهاذيكوميئمنطرقايبنبهنركالهاولمياخلمخاطىآ
اهاراياتمئامهاومابعصةعايهايقدلمواخز

خابالجمبمنيئصعتوبلىايهشعالصذراوأ

لماصالذيذتخ5فلملحنهاصوناررالهنطاقتفىوث
اينماهانفماعليهتورجغهةوصذاراملهوابدت

نلهامناكاالعداتلولمبحيبمالمفسديررخونوخابت
اماعييحلالوآلترربانتممهالبخاتدصانمنتاننقد

نهاةباااخيرةوذيوالىكطاراياالقداكدحبطسوى
اعالوصتبىئيتاانالنيءابانمشهادفالصعالثولما
وبياهاصتهاعارفابوالكافادكيريهـالقطنيكن101

دواها7شغاتجااكرتواممبرقيزأوانتهحزمأئادرت
صااياهاءناارمالوعرميحإلقيانتآلحدالبخطخف
درداهـئحربالمجابفقامترافاذالزتثرتاتياوو

مواماربمصأاناانختالذيالمنغذالقادراعبدونادت

جماهاابئائراياصفزفيعوةالمفاتجاعطيتالنك
01خاكمتخاشاتغدتحوتتصوالمرهوأنو

كواليئنجوبفيابغداديارراللهتبنروفااورذص

كهبدعوتهخاريلىاعودهحدبنوقيامتيطرى

اليدهـاصدىاياماالوصطالمزبالىبغدادمنتهعبدابنعهـدقدم

عدالقادرسيدياالضراتطبوااالكبراخىايةذرانمنوزماللهرحمهالدينمحي
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كامقامهواجملىالجدميدىبهفاخنلمؤاطهقدسالجالفي

اللطاتفلقيهبنبنهفمالاالفعىبالمربطقثمالعدوجهادااليامتالث

جديفوجداالوسطالمغربالىرجعشينبعدوواالكرامإلخةهثامبنعدارحمن
اليهبمونائلالوالدارناخزقبائلالىعنهفعدلاحدوامرفيتتغاعصارالد

اقوىمنعدبنعدخارالد4زجممنبمةالجنويالجينيالفانلمن
ايهالناسودعابنعرتفقاملهداعيةوجعلهبهخقالجهةإفيالمانجين

ابنننعىكاتبهيرخلقعيهخناطراكثهاعبعدثهذالموقال
بانالايهالناسييهلواخذننسهالىوالدعاعنهباظروجتحدئهإالميراخمنذعو

كانماالجهادخوتركدروالهلحةطفياالميرعلىاالنكلرفوكطفاالعطا
الجهادورازمالمكاباصلقامعيهمبثصءالتيةاصامراصتقالمنهعيسان

المذصرالبنداديالىاالسودعاالطلتىعنلروجباوجاهريخفيهماكاناظهر
مومىالد4نانلواوالدالىناخرةتجاثلايهنانغادتيداالمورزمامجمررنانعلى

راتاالاثنافيوغيرمكئارواوالد

وهزيمةامثرقيةاالجرةالىااللمجرخروخجمر
اعرومصرابغدادياحمد

مىةالريالجهةخللواثيبمعةداطاعقدمنراالمفرخولما

وتالالمخاةمنوالففارمىآالفثمانيةفيمخهاضضثمالحفرةالىرجهممي
انتوحتىاحيهافينجالبخفسهاالمورومثارفةالشرقيةالنواسقهيدالمداقعمن
صلفواديفيلءبنعدالشدخلينتهظقيهتيالرىواليةحاضرةالمديةالى

قويتلماالمديةالىاالميروعولوكانةطاكمنوالفخيالاالفءاربهني

الخليغةمتدتعلىوجعلالجوشنيهرايسثماعناممهالبداديكةث
الىبعثالخليفةانثمبئحملصمسافةالمسيربفانينفالعدبنالشد

ويحذرمالعالتاجضصالىهيبدعومحابالثافىبطلعة4الدادبائلالقاناجم
اخارورسولهنبيهلىوالالموالصالةالتهاراراحدلتهاطدونعهتجةاولصمن

تجائلبهنحإرفالذيبعداماواالنصارالمهاجرينمناالخياروتابعيهوامحابهآلهوعلى

حفرةطاعةعناصلروجعلىووافقهمواالمخنارومنالد4ونائلواوالدارناخرة

وخالفيمالطاتعنصنهروجميئاعصىوشقكمنجرعومتهاءالد4اللمااة االجر
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بميمالمطاعالاعصصدريالميانومجامربمبالعدوكواعالجممودباتالنةالمل
ماسبروارتفيعىرجعتمفان3محيحةالىبذلووانذارآباعذاحتعالىالهبا

اثيعةانعا3كنتائبيئايهجثتمديغمتفقلربمعرضعلميهااد3ا
اابممواليخفىمبمورسولهاطهبسيفويتتميقاتلماللهنصرفانهواالفذلكمقامين

عيهصوبااالوإخربااهلعلياجمعيالطاعتهعنوخروجكمعليهبانتقاضم
تاخاروالمقتولاالىجمرمخمفالمضبرلالمواموالمءلمحماتهااالحممنعرتج
هالالىلنوبواانالناساايعايمغبالجةالىما3إمورةاصديةللاكراله

الجاعةلحالثفيوالدضولبالطاعةوظهاالضاللمن4عإلاننمءوشجعواتعالى
ايقتهاابفانههـالوامذعنينخينا2خاضينموالنااعابأفىوتادروا

مجتيفهذاالماتجونمشهييخالوالجههمعنيعرضزايمعنذخوبهنوصم
اكغا3يدعخالىتهايقدرةصتثامدونفابمواالفذالثبالقبولتلقتموهفان3
فايمشدمامونبءصذوحبلوناهالحةغنيحةواما3ايافونسابمسيتا
فياالميروالناناثبلاءبندداداخيفةباصحرروقاسؤنايخرمن

اصالميغةفانذالثومحواوشءااكأاالباصعاذهـزدمتنلمنهاايالة
فيلاضواوصرافي3ااةو3المكلغمنذسولماايامأ3رفئفيتافام
وزحف4جوثفيماليرولذالثفوجمجشئرهاالميرالىبعختاراوالدبلألد
صخوتفةاظوىلمى6ـهةفااالميراليئعفتفيبعكؤاظاجفةالييم

ايوموفيامايثالثةواتصلانقالدواثباطودممر11والكممانارا
واالسرقلبامفيئواثخنذوافافيقافيوابماهدوورامناالميرءطاخالى
جماتفيجموعطوتفرقتاآلخرضلىهاصيلويالعودهابنبعائراكاونر

ارتحلالىاخوفيالجوشلىاحةايامثةثافىعركهافياالميرفاقامضلفة
بالفتلفيخعاوانشخهمهادرنروافدواحياافيإبوثاوتافىمتقنر

وتحصنواتهفورواءانثرافيموضعالىعنترينيامروفةاالقحلةواتجأترواال
اجدمانافىرالحهحاقةالمعايواءصاوابم2واحااصكراثماهافختهمفيه

ولمما3ررعوامنعنهمنعنااالميرحختوترياعةباالفالفواشاطواالجوع
ارفودت7وجااناسااذعنلإخوااربالنةطبالهطقوماالىاتءرهذتذل

لممخهمفقدمواطمكاةء11ورجعشاراوالدبالدفيوهراالميرافىانقاصيةمن
خامنواامواببر3عليوردامغوبافثياكميديهبينبذنوجمروإعزفواايى
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صح

القبائلسائركلباراليةلهفيووفادتهفاكرمعيهووقدءفامهعيدبنحمداليه

اعاتكللكبئهاالميرالظهيرهوقرإمموبربرعربمفناحيتهفي
عديقاباالمىعدؤاكانمنمحار4ادالياسةوجهذلمجمترأسث4الذالقاذ

واشقامثالجهاتفياالحماللمحتءظيمالهاالنخظامهذاوبعداميتاخادتابامال
غداديالبواماالقنهرالجرالمساكلعورمناهـاوابمفالفتنثاراوعيتاالمور
يضذوجعلاالمبراعنابالىواحفرهعيفقبضعاةالىبعيدنيوغفانه

فييتقلاالميرليئولماالفصىالمغربالىالثانرواخصاالسرمنهفتقبالزفي

قبائلاخغعاصاالتءالمنهاسلىابخثانالىصزثاالجهاتالجوببةالنواحيالث
اليةارحافرةالمديةالىراجقااتشلثمالجبايةواهللالهاعافيلىخاودءخرا11
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منعلبهموافاضىوقادتهمممرمومخقبطاعتهمقداطاالوفعدعيهفخدت
وبطهمعثائرلمعلماكلو4قفوبالدمياحالاخبروانهمثماصتبدممااحانه

فاجابهمبالدموبخبطمبسؤمنعليهميعلىاننهوطلبعاتلهالطاعةمن
المثهورلاالخراعبيىالحاجالسيدبنالوبىالحاخالسيدعليهموولىطبيماالى
النوايرتالثفيعةنائئااقامهاصالتعنوثنينالموالىئاصةبالسؤددفبهم

ثةجمحنيالريخبيتضنضريفخهيرمذانصهماذلكفيلهيهبالشاسعةا
المطاباواصناافسلثالىوالدعاالجاتتنريقفياليمنالنرهبارعها

ففلهلديخائقررلماانهلكالنماطيايىاسااطاجيالىالمحرملمحكرماصدرنا
ونستفسرالبيدافرضىايهونرخطااليهداالعينقلدمناحقانهرائناكدله

علياماتجثرياواليخقاحعالهامنءشيعاالييبانهحتيارعيةاحالبه

ودقائقهاالمالئابيمفلءانهافيهايحدثماجمغاالويماحمالهاطارقمن
مىاليهمومناللراقةاخرابةااالكاطنجالفيالوخليفةخانائاوجعانا

ناباعيرموفيواعيانهااوجوهئريهحالجوييةاتابفيبةالثرالءاقباا
واالذعاتاتاعهموكحاكةوجوبلديهمروبهظدنا51عايهمويتلىهذا

ءاالنقريرالىبهيئوصلممااخظمافياصاتمنلهخاءوحدونواهيهالواص
انقادمنعليهخدماحؤاخالمظلرميدواالخذأالظاوقهراالممالوجباية
حر11منرفيداالسنباكأواذالثالمزقياصياالالثرعةلالحكمرعننا
امدلوااطقجارةفىء4الساالثالعرهناساايهانواجمالمذكررنامحيلخدمة
نقاوليثهواقهكليبهثفانمافيمنانواعلوامطيعينخههومعينط

وخيتارجةسفيالدينخبنراانصعبدالدينسءناموالنااننعنصر
الحاجالسيدتاولهتجيلهوالظجرهذاتحريروبعدوثمانمائةثينفىوقثانومائين
المطالبءوقفااالكراممناالميرمنناتجاجنفرإالدبمالىارفيوسارئيالربي
مهاجالابعدعلىاالهاليقاتهفالمديةافىاالميررجعتمغافياوني

ةهـا00اعينهملمجتهاالمديةنوايصمنئقاطروانالذمنبارفالطريقغص
اباناالموسؤولهدتعندوصدحتالقادرعبدموالنامقفايصرخون5انماذاته

ليرفابمالجاخدخلىانالىافئطيزلطالىهررببافاتهرهقواورشالمطرية
لهمغدميئ4الوالهالىجيعليهاردفاالمارةضلالىتوجهثمووعظوخضبيخه

وانقبائلقنطينةمنارفودعيهوفدثموالمومأنسةبألباشةينقبلىنفنيافم
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نعتهتافناصامدةكلخافظسودبهنونهيايالهافيةيابئدبالحدنا
باالمورثتنلةباالمورالمديخخالاالثمنفراتيدعنهثهارضيكانذلكعن

اثوحيفيعاممرمأيدرسبالمديةءوجدمدةفكنمااواماننسهامافيالدبية

وقدمماالقطرالجزازيمنءالااحفؤمهودأيوماللشوسيهـاهينااامخهيمكان
فقاليلهروبنقدوراديدالالتامشدحمنجكومنالمداخله

بربوعربهتالصبانسيمامبروضمحتلالىايخوث
الطلرعالبدرفيبدااممدلىتجلتاضاضسام

اليوعالبريقعنباساثتجدوبارمروخوراالقاحمط

منغخدرذاتانرةفىتحجادوراردوخلى
الهبرعاماريافىنيتذقلممملمتشافنرجىمنعيون
والزجغخالتحدجيثدويخالدوحاآلراكوحمام

خالترجتببيزهوفراوتاجتجرالمنىوذبوهـ
الهموعاالممىبفهوميطىالدرسنيرمااخابلم

فرحوااعولهزاخربحمالملفظكرفيوضاتام

فئصفينهربقاسدبدوالبراهننعقعدام

بعابانابيمناتمدقاتفواثدآللمطام
الجوجخبماذعنتولهاكربىودالمااقرتفد

الضلعبينالفوكادفمتنارتجاتلعينيالمدىثهصث

خالىوالمقامارصاحبممالاصالىاقطبمإاالءان
عخثايءبونالمرعخةقدلهقادرمنجمددبس

الفروعباصااالصلكانومنجذااصنياقالدثخيابن
مرجنزقتجالاندهامامامدىفانللدرسنهو

مماخماالعفقمنيالى8دثحطصعهاهاحتىجد
الطجييلسوفاسربهمنهرئا2اباصأخآإلماحيا
ونرعافلفيالشركاوخخزاقىاللهلعحيددم

الئةخارمولالهاديبمجدشلىانالءتيوص
بعدالمئروعالخناممسكفاحماواعحابهله6وحملى
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الزيتونواديغزوة

صكؤنازلهمهمن4يخةاقاصدالمدبةمئانجائلىاءطوررتواداالمبربخرج

وباالجيخامنهاحدخروجيعدماعصالمعكروصلوخاالبلدةمنقرحملفي
قبائلابجقافيلما2لمفقالدافىنصفكجئةحابرفاصطفعيه

فلمالحسنةبالمعاملةةاالسماتفيهمماتيميوطباالسنقامةاريونوادكلهه
هادوالمالاالنغسننبىبابئلدبانامعابمازاخواعوااالذلكرودم

وارطنالدينعنلذباالخطاررصبناواخشاللهبمةءرءواتهاصبيلفي

ةابمدخونصاالدينفيناءاعداااغاخالغماوقدوالدنبالمالاالعداودافعا
اماثارءفيالجهدبذلتقدوافيينالمسلهمالليلتشرععليهمالمفروضةوالعثر

3عنارحمةيهمافلوقد3غيعنارتدعوافاإصحهماواداالثوافورسلت

المحاصخةيمبشجامعلياوالمجهالمروفةيمعليمفاحملوامنهمالقمةيومودنا
هوإراتثهافانرمائهمرصاصتخثماوالاالعاديصقلبفيالىعبالقتالتي
للرخالجباليشالقاهرامحيادفاالجباليصياسنيكافموركمءاوليميوال

دءخافراآبرمنشهيذاوتلمنخيئاوفىمعخاتهاانتهاعلىقتوكعااالمال

لىوعدجدناسحلىاالهاواهكوالاخعررابةااتهامنلمواواسعيذاتهوا

اعسثمتدتاوانحرناعرحمددناعلىصلاالكملىخانشادىرالماوعباته
اربعةوقحهلبومالمجشنيببئيااريونراديوعلىاولماريفالجيىءفي

فيافيإاواثالميزينوتعقيبالمجارجصهعوقمإلشرةوقبمالمفةقسماقساه
تجعمواسةاطباطمانالمويقىصدحتتملاشفساحةضلىثزةمرايةعلى4مت

فقابلتهمة11مقصمالىبالحعودواتدأوااراديفطراحتىباكحفضوداوثرعت
االتيوقففالجندمناوتلرأعددبالاكورءورمنالنجادقباطالقالعحاة

االميرواصبالمروتعدمواالتاالقداهعلىوتحثهمماوالقوادمدم11عن

اشءاالسوضبىاقاماادواحدلرحملةعديمنحدواانبصمنعديصباطلط
ااصاوهـالرتاقرىفيانيرانمولزصابيارلالءاالىأنداوصعدانفريقبئمن

بطالوبارجالالىجالاقمتاالسبالعناالصدةمداتالمحيالالمالعنتداغ
واالبطاأليعملىالشفيزلولموالمغارقباالعناقالفمالالسيفوعملبالنادقتالى

ذلكعدالقائدفاعصاالسانفسهموعاالنهئلباالعدادبانالىوتجنحلختل
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الجيقواصولىعليهمالكبالحرسدوضعمحلفيواالطنالءالنساوجمعارجالبوئق
لىالجزالتراالهيحمعواعصيهةالىاألمررجعثمواالشعةاالموالعلى
فقالنهمرجالعشرنيةةيديهبينواحضرامباالععليهملحماالسيءهاور
الطاممةعصاوضئالمطهرةالثريعةوخالفالجاتفارقمفبقتالتهانااعقدلم
اولىاعناقاقطعاناحدمفاجابهترونفاذاايديانيوجعلكمبمتهااظؤناوقد
الحاكبفاعدلوموالقامةيموينكلمجضايحمتهواعدنالكالطاعةئقديممن

بغربالداالىواضاررااالميرفزقعبالمكوتواصرذللثعلىيقالجاوفوبخه
وفايرندوموفقدمهرمجالىالنوبةوصلتاتالىوالثالثاالفيثمعقه

خاجتالسنصغيرةحنلويخهميتاكشووقفوااالميركلاطفالهفهجمتنجكاو
كالحمااالميرسعفلماوالديعنتعنهوانواوالدكووإلديكتهابحقاالمبربقعاال

عنالدهاوعنبالعفوواعصوجههفيوالغقةالعفووظهرازغفبهلىرتههكلبت

منالعفواعلنثمعخهمعفومببكانتاالجبهتهاوقبلالبنتعلىلوافتاالفين

لمحثولاصرعتبذلكلهمالمحالفينالقبالءماروهحمعتفالعليهماموالمردحالفص
اقرصذالثنعندعثرةبمامفمصليالمفروفةاالموالوالعالموادوابديهبين

المديةالىورجكهالمعكربرجلواعصيلتهتجعلىرئيى

عيهالرهعاواصتيالشومتلهسنطيخةالىدوعريمونالجنرالخروجألبمر

عدانذىابالجخدبعثاالميرخاهدهإااصمنعربىالجنرالفرغلما
ممبالمرجؤسارثماسعدادانعامعااخذاياموبعدالجزائرالىومرانفي
زألوالالىكلهخرجومنهابهنهفيونزلقسنطينةقاصدآبالعساكروالذخاثرخونةا

حبطباياحمدسثرمنذاكاذحاميخهانتوإرمفيقعلىاستولىانالىتقدم

فيالنرناوياطاقامقتالغيرنتفرقتالفرنسيىخبربهااتصلفداقطية

وزحفتفرقةاربهكراءعموقبهدالمهماتالذخائىلحوقينظرالمأيهورالمضيق
جمثهانقاوهفيزجباياظبرباحمداكتوبرواتصلمصيعملافيالجودهذ
يةالفرنسوالجضياكرتفىداخلهاالجيقباقينيعيىبنعلي4ناثاقامابلدخلرجالى

خةالنريتينبيناتالاوامزاطربالسلىناهاتاجابلدتربوعلتانافىائرة

انتهازاالفزسويةالجيعقفنقدمتاالصالميةالجيوشمنفترهتوثميهابليامايا

ابايالى3كتبتالالقعنهالفرذموالحاعفنؤتابخدؤعلىواستولتللنرعة
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ءلحروكسااالمالقائدمنمايهبهونعىالنليمالىيدعوماالداعيانىعيبنلىي
تالمحمورواالهالىاكرانروطىعيبنكلليباممط5احمدالىالفزصويةالجيحق

اربانيةالقدرةويدعليمتجبذاانتصازانحتاااللميةالعنايهأننعربمابلدلدا
سالحهموقيقبزههصاصزراقداخعاناوابطانالجورجيثناالمرفهاعيناباعيل

التسليموامااليفلءاامايناصاحداالويبميخشايبئبلدعخنادقعلى
الالرنجةونحنوالخراببالدمارجممءيعيدالتليمعدمانالجرهالحيفمنلنجا
واخالصجذاخطيرصكزفيامشتمالبمبكمواحسن3اسلماتسليمفادمابمشكني
صمنصماحاطتقدفرناوبواريدتيمصياطلمجقمضرربهبربدونشه
علىافافظةاالمةمننعطفاجابرثالثبهةفيكاهاشلوفيوصرتمجهة

بمراوعايئقدغيرحقوقعلىيخافىالفرنرييماتاليولجدهااثر
علىآاستيالوءوكنعظيمخعلدفياهركزنااننمفينوهصتيماوفهمنا
واحدآخرقلعلىموقفالموتيهابونالقإنذثافربيةباالبطالالمحميةفشطية

فرناسلطةتحتياتنامناحنبلدتاواراتحتعدناالمهتانءلمواوامنهم
الروهرهـبهؤماالقوادمنمجلسهالهلقالالفرنويبالحاعالجرابهذاانصلفلما

بخودناعلىيعوديهومارغبهاقويةفلوبحاباتجعاتابطالفانهمموكذلك
الحاعوجمهواندقامفيالجيشواخذالحربباستئاتاعيثمواتخرزياله

الجدمملالىينظرونثامتاسلخلالىبخورديالدوكثةدنيالفرنسوي

6قيافالقتهعدرفيالفرنسويالحاعفاصاتاللدعدافممنعليهمحمهرسلتاذا
رائماتغقثمبريقهفالحقتهجبقههنيرعامةفاصاتهلمجملهبربموالجنرالوتقدم
عليفارتدالعلىالمداقعياطالقفاهرعامقائذاالجرالكالهتعييئعلالقواد

كاتالذيباالضمالنارانصلتواللدعلىبفرقهيرالمورسالقائممقاملمحبمثمكالمطر
رالمورقائدهاوجرحالهاجمةالفرقةمنعددأكخيزافدمردوالاعدوون
اممثرههالثالتياحرلىللنرتةمددابنرتهكهمبجممثممتااةاعناجمزبرط
وانينمرعبالضلىرمننفحآ7بالالمسيونوابلىالفريقيئبيناتتالاواشتد

هزيدجبالمذلكفي4قسنطاهلوثباتالفريفانواصاتضزئاالجرحى
مرنسويةاليةفاالهذاوبعدالهائلةاطربتالثثاهدمنلكلاالضزاب

اعاراياتهمنثرمنوتمكنماالبلدرباساتعلالبالذلكشدةاتخمهاالنهم
عدداضثهوربئالقمادمنقلفقد3نيبادلهااليمثوهاالتياظارانغيرا
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والقائدبوكداربمبريمووابخرالريموندكرالااالمالقاندمنهمكثير
هيدويوراالخالنهارفياربالكانمظمونداشارفمنوغرمبرينيد05
العربتفزتالبلدالىفرناجضوددظتولماتاريخهمافيواافقهوبالماربمرما
يدمنبسكؤمدبنةاخذثمباكابوطقخواصهمنلمهبهافيصاباياحمدوفر

القبطاناقامانبعدالجزاؤالىالهابخرالورجحريارمبيدبنفرحاتحآكها
النقععأقظينةمدينةفيالفريخسقدموثتتقظيةلىحئهابتريل
يدبالدخولالىباياحمدهـاالثماالمورتجةطتهوالعليةالدولةدعئمنها

ابخزازمديةنيوفاتنتالغرنسبى

ككاليهماوماوصطيفيانافىابالدلىاالطرءاستيالبمرر
كامثريةواالجوبيةالالدمن

ياتاكالىباياحمدصاحبهاوفرنةشضحأضدسرفالءلمالاصتيتمولما

فرحاتبهاصاونرفدخالهادإإااثناافرةلمجكلعلىبهموزحفالحثودضد

وكاتعنهمافلويردهفلميانغرفحيااشصقنباطزائىوطقررابن
ومابكرعلى2االستيالالىودضااليهامروبمىنجاسالمديةنيصذوةاالمير

ةالمنظوكأالجفينيالحمدالداظليغةوجطزذلكالىفاجابهإإلدامنماايا

ففربايدبااتصلرمصن5إصالمدينةافىالتفرخهمجموساراوعةوالمئ
رباااشااعاعيهتووةربقايفةاودواراالدمماباثعوموطقمنها

اظينهلارسوراكبممنالمتىمعءااكدمانهيرمرواواؤاومنوايربر

باالنقالبثمءهـاالصاطرأفالىالنماحيتنثدواصبذلكفسراالميرالىبالخبر
المدبةالىراجغااننمتلثمفشلزناتهحبالالىتجانهبالدمنااياوماصطيفالى

امورهازمامفاسضلمالصاوبثرباياالييهصبنفرحاتشداالميرفانيفرأا
بادريةوابئالثرقةالنماحيسائرفيالدعهةثتولمااكالهافيل11ورتب

مسيرثةانطاقآحاطاكهءفاالطاعةءاداعنالقبائلمنئقاعىمن
افيرافيوالمساحاتاطاياتتتونئاالمورواشقاتلمحجذوعرضماطوألرس

شئلال6خرماالىالمماكةاولمنشبرنت1المرأانطحبلاوامتوانحم
اتوالىاينمن
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واالكواطبالدمنماضىعينحمنفيابخينىدبهرخروج
اليهاالميررو

وولىققبحااالميرالىطاعتهمندمماالراتاالغهاطبنىوفياننقدم

فاذعفبالدمالىوردمالعربيالحاخالدالقائلمنيلجهممنكلىعليهم

الشداالعنهثذوأالواحيظاثفيخهبموشت4والتوقبلوافليفةاالس

وجاهرواالطاعةءادامنتامفانهمأرابةااالعاطمنوافقهومنالمجنيننالهعد

الحالهذايسريانثىوخلذلكفوجماالميرالىبحبرالخأيفةفبعثانصيبا
الثافىينالدهوقعافىنجاثراالرتجاكمنلماحمنافىاالصويرالناكطفي
وخسيناربعخةاالولربئعثرمنمنانفيروسفبرمعبرةالكرلمموت

ثةوثكلةانينفاخةفيوثمأنمائةثيئودلمثمانةيونيهعزواثنىومائيئ

سيرامسيرمنايامعثرةبعدوينهعاشةالمداخمنقعودلالثاثماةمنآالف
كثرةومنوالوربابخدقحصانتهمننرأىصنأطضارفرمليةقفارفيعيفا

للسورومنالقابونومعهمجهاتهخداونرقاليهلقدمثماضعظمهماتمةالمظ
ومنالسورتحتاتخذوهاالتىمنالممنوحاريماصاصتهالحصناهلفغةالىمورائهم
اضاليقطعنياخذوابعيدمناطربنهمياوثعالعنهمالجيثىفتاخرشرفاته

اروالنسحاتاتلثفيالبطارياتوايختالبساتينوحمالحمنلاالضارالملنفة
ازاصذلكويمررداخلمنتسدالهجمالجلتنرةفتتكالاخارالالقباطالثروع

فيهاالملونوصلولماالحمنداخلالىكرافىمننفقلحفرالنفوقبحفرأالميراصثم

داخلمقاتلةلينهمووفعتلةالععلىجبثهفنقبارئيىبهماحىالسعرداخلالى
يراثشةمنئقربمدةاطصناهلالحصارعلىحالولماعميمامملةوابطداالنغى

ونفادالجهدمنالهماعىآلماروهورئيهمالىخااالخفواصامابرعواجهدم

حاناوفيتسليماالىاضحاراممواوالدناعنيايهنيحاصمافىاالتوات
االميرقيةظيتاكبنمصطنىاطاجالسيدالىالختيبعثنوفبرمنعثر
يثاهـيوئااربعيئملةوطاباطثيمنحفرومنالحمناهلوساشؤاهلهنفهعلى

إوهةوطينةالىاخالعلىاإلىلكونأاردالحقالطهدانإلحمصأدتيبقالالدحن الهلالىاجششاهابالؤلةالم101ياخد
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عنهماطحاراالميريرقعانأظامىواسلحقمباعلمائحنىبمرافقةحقالمإلية
عدالتجنىابنيموتانالسادستخلىحىالمديةعناميالمكالنيةيرجعو

ابخهوارصاعيوامفقالمأيههرهاثروطالخنيفقبلىالمعاهدتمامالىربنةاالمير
الحمنفيتحلفولموخوباهلهخرجالمدانقفاوبعدوامهداالميرفانهمعها

باالرشوابراجهردووعاصرفالمشالحصنتجزبباالميرفاصالممعنوناال

صوروالهةاجرةحمننلبماوراالحمادتبائلمننبيلتانلهرسلتمانهؤر

جينياوطقضوالىاكاامنعإلالممماكاقخعدمكلالقائلبقيةواصرت
خلفاشهالىبذلكاالميرفاعلنالرخيابمفيمحالفيوساكنهمسابةالهطباالك

بعدنيلالمنعلىتهاوصلىوحدهثهالحدنصهاوعرانالجزافىفيوحالث
ونسنخهدلفىلممصالمحمنيدالطرينااعيوالنامنذلىظاللهفانوبعد

لقولهوعيههالصلىحمدشدنالريعةوالخضوعاالتحادعلىقلوبهمتأليففي

االغواطبالدالىالمرةهذههناقوتدرمجموتذهبفنفلوااتازوالوجلعنى
منكانمااالواالنقيادالطاعهغايةاهلهاعامةفاظهرفسادمواعالحمثلجع
نامناعىاوناعنباقديوتظاهرواصقاقباتجاهروانانهمايهانئومننيالنج

صوننيهالوناشدنامةصغيرالمامينعماشقمنوحذرناماطقالىبارصع

غفناواسشعدوالمحارتجناقتالناعدصسوابلىغيهمعنيجعراتفلمواعراضهدمائ
االمةجمعهوافيىالمقمرديخغوتغيرمالىالفادهذاسريانمنلماصمناه1ان
ااسترولماعليهمقوالتفحمنهمحصارفيفاخذنامخدهةوطرواحدةممةكل

عراتخدعوناانهممعاالمانمناصألجواالمدىفيهملتعانوكادتالردىكل

محماواهفاعنههالىظنقولهالعراضمغطاولدمائهمصوتاالجيلعانحناعديده
المنضعفيئاالمنهماكالخرصاواحيثوجهواويئالحصنمنيخرجواانعلىوامنام

عندنابميررماينهوابقالرابةاطاالالىالدهيلىوحريمهالنجينيوذهبمنهم
والمعبدغيرربالفانهوناواياعصيمنعلىبنصرهايدناالذيتههـفاط
الماتبناواخرانياحمدالسيدوالدقلىانالمربائرافمناصترواصصوا

ينيانالبربراضمنوتاكدمتتاهوثامحابتوجينبىالىفاحطمناتاالبعد
توجينبنياظهربينمقامهطالولمااالقميالمربملوكرينبنيومانتلهماوكخانز

عللمأزاهذاكانبماهموضعفيماعينحمنكانالخييلهفقلياليهمنى
رضىاهـحابةعرامنيوجدأيقولنوبهللتبركالناسوقمدبالكالحمهرا
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الهيةوحقائقةصويابااقيهبمراكخاشتاياشسولهمثطضالمعمرىالىعهماطه
ايهؤجمعكرودخلهامدينةعلىءبجمووزحفاطكجمةاالكبركلعدوثارولد
اقيالمنيقرببنماضيظهاتنالحهعذااوافعةتفعيلئقدموقدوقلهمرانع
ويحئعدبينالعياياماالوصدالمزبعلىالربءاصتيالالولاظامةالماثةنيالعرب

تسدالمطرمالجعصهارجبهوقانيباطصنالمماةالعيئلهغاوتدارأةثالثماعل
ماتهافيواالخارالمجلمنوصرلهالعقولبجهرمامانةواالمنانةمنولهءلهعوزا

لنافلرينزيخةهو

منئكهعنجمزالذيالحعنهذاخاالميرمليانهاهاليءادبابعضءوهنا
بقولهقبل

بسرعةطراااللمحانبكوطابتكلالبصولةلجتاالمحارةايا

وجهةصمنالصراديمنونادىنثرهاطابالدهرمذورصواب

وتاصااليامبهوناتورهـاصوبمالثرءواقبلت
نسبةفباشالساتالرفلهالذبالشدالقادرعبدللعة
ببلدقدمحلىظالمخولهسماروحبوافىالبدرمو

طرةبعينجرتوعادتتفخاغثاوةازاحفدماضيعيصفعئ

ذمةامحابيدعوتلمنووياصلصممرمابنعادىلمنفويل
نيةاكلايعمابدرنلناابذااتالمجةاهلالهنيئا
تريةممرصبعدلهجرىمذالطاشيتدمياميرصث

دولةياحسفايالطرب5بقا2االربتفنطلب

هالصاثحىتتاضوماالصباهبتماتهاسالرمعيه

ابماقامانبعدواراحةالخذمسثرالىرجعالخينياميمناالميرفرخو
همماصلىذصياانواعيفارساالفخمسةمنجثةالفخاابضح
رأ4فاجعواغريىصيلنيهواصتوانوإلثحرالىادبنيكميهمافرسهحلى

أنياذضىضوبوقبلءالثاراشدادالبرصوقتفيلكبذاالميربراداحدلعلم
ولمااخربىالثالوبهمتوجهوالجاإداطربالمةالبسأالجؤادرفينحتاعليه

نتجارماحااسنةفيملتفيالجدشامامممايحاربعةبايقاداصالظالماعيهر
نلماثرقيالثالجهةالىةءنجاوانعطفالجاشكثمالجبقءوراالىتبثاضعت

اليلانعفالىيرالىيجدونيزاراووتمويهتوريةخردقاااسيرانذاكاذالجيق
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ظالميريمايومصباوثالبثمضيلبعخيهااناموواارالحالههداعلىالسرجحاتةاصزوا مىعلهلماكانماعادواومممامالحلاالفىياثم الهارفعفالى

اكاواالعثراداعنامصعاالطاعةعدمعلىاصرواالذيناطاالمنازللم
لذوفيالدهرآصيننبهاتمناهاالكانيخةالتاعرعنتنوفهمخياكانت

هالممارأوااانولمايةالمتماالضرباتيةاولمجاتاىااالثمتوتظأرتينبافى
والخيباسريلاءالنسامنكربانالشعلىالعقبانانقفاضعليهمالمنقفينالفرسانمن

منبموافلملخيولمواآلخرونالسلصتهمالبعضوكضالمجبالطاعقلواندهق
بالارفاذيتومكاساهـجالواماالحريمصهنهااالميربصعتاالسماعبنحتىاالجتماع

االميريديبينبممايحااضرعالأاكقطعانواشاقومجهةمنصبهماحيطثم
السدكوحممىالطاعةعلىاصردواالمهاثيقواعطييديهبينوتذلالرجليهعلىوقرا

االفاربعةالدثواالحالوفيمنهماخذماجمجعليمرردحمخاونقبلفرحمهم

منذالثيعداكافهاسنينخمىبمامنعندمتبئءغنمراسفايئوثاللخ
لهطاعةومملهمباالميرتمالقماشد

اية11انماصبذويمنويخرأممالماتالمقاططذص

وشونهاكماالحيبهروقى

رجالوعينالحاضيةورتباآلالواتخذاالمرلهتقاموااالميريعةتمتلما

حمداليدعليهاولىسانتلهمقاحعةمقاحعنينالىطاعتفيدخلىماقممالدولة
المهاجطفريحةبنعدالسيدعيماخمكروولىحضرتهةومقايارلماالرحمدي

ءاالنثماديمانرئىحصالتهافياحمدبنمصطمىالحاجاليدعيملىقللال
علبلىثالنةمقاطعةمليانةجعلشلفوابماوراالىثدتاو

مناللءبنعدالشدعلهلىماتلماالقإليعاللدنالدينخيالسيد

رشكوتمرفاصانفلئلهتخمهارصىالثالثةالمقاطعاتهذمنوكلاقاربه
ةاربهمقاطعةاخايخطرىإدثدلهدانتثملشرمرفاولميانهارزيورفاصكرو

ثمالدينضيبنممطشالداخاعليهاوولىالمديةمدينةحاضرخياوجعل
والجويةالثريةالمجاتنياتالففئايدتثمنيايعدالدعليهادولىعزله

وبةإشفأحتقربمجانةالدءماوراالىالثرقفيواخذتملكةافاتسعت



وفياولكتبقايامنافواركمجاالتحثسوفواديرايخماانقنرالىبالج

وحاضرتهاخامسةمقاصابحانةمقاحعةنجعلزواوجالوراماالىاالل

مقاطعةالجبامقاحعةبمروحاضرتهاسادسةمقاطعةاناريةومتاطهصطيف

المقرافيالسالمعببنعدنجانةمقاحعةعلىلىحمزبرجاوحاضرسابعة

إممرمقاطعةوتهلىالعبويممربنالدعدثمالضكطاظروبييدحمدالثم
الصغيرعدجالىثمعزوزبنالحسنالبثمسعدبئفرحاتالثرقيةءراال

لمطبناحمدفىتالىحمزبرخةمقاكلالحاجناحمدبنارحمنعبدابن

الباقيبهدجمنفدورالشدعليوولىثافةمقاححةالريةحرا11وجعلالدلشي

وصقبائلكللالدواؤلهذآغامخهاصفيووضدوازالىالمفاطعاتوقم
وعيؤبطنصوعلىقائذاقببلةصعلىوعائرنجعلبطونعلىتحتيقبيلة

افىطرفهمومتءباظلةالمعروفينلالهافىرتصاالميريةراالوانتبمشبئآ
يرفحهاالدوافىنيتحدثالتيوالقفايااثمايخالىومهمالقمادالىلمضهماالحمات

علىغرفىثمءالخلفاالىفىخلفهماالكاتالىيرئوخهاومدالالىاثمايخ
يفصلونهاالمفاغافانغيرهاواماالمهمةالقفايافيهذانابنمااالميريةاطضرة

الىوصاهـءالهوخاجولالحربوقتوفيجمريةاالاطفرةالىيزنوهاانيدون

ئايةانءولماانقنالالىجهمومجفرعيرتهمنجماعةمنمطحصيةصجروصا
مرفةراشناالاعمالهخبمفيشدملمالشريمةباالدارةالكربطاالميرقصد

جؤوالنفوذمدم11اريابلالىغالبوابعدواالقداميالعناتوعرفاالحمكم

وقووعزمحزمذانحممنالمابمحةاالمورادارةنيمواسالجزائريةالحكومةايام
ذلككصوحاالصةوحنوالفضلادالهوريناتبيوتاذويمنئيصة
اظدمةفيعادفينيمونمااناتىعنيدواالبانالبخاريمحيحعلىيحلفهم

لهمناناالسهاقفييخادياالوقكبىظفيناديهوكانوالىيمةاالميرخ
واسطةغيرمناالميريانالدالىيافليرتجاوقائداوآغالىخليفةعلىضكوى

االنهيلىمنفالاالميرالىخالإمتهيرقعماحدظلمانظالمهمناالميريكلخهفان
ارءاءباويخئمالخاصىالديرانكاتببقلملتصرخصرعيةبمراصيملالهونعيين

الداشةفينقشهاطبمهرخاتمكببراالمارةلمتمبئمنها
تجماآجااالسدفيتلقهاننمرتهتهابرسوليمنومن

المنينبالقوىاراثقالدائزوسطوفيكلعمرعثانبكرابوعدتهاجانبهوفي



كهى103الال

لعداولىعةآبهاااثاعتشلمححلحلىخوتأوالعناإقيالىبئسلىلبموخخأإأا3 داحااءمااالراويص3ي8هاالريراديحىبالعادرعبدلدني
عليهوبخلع4ولقهاحمه4خاتماطلىيهدالقلزكمتابوعناالميرىيوا

اةاخااو2قاإاجامةصبلىو3االساردارالىتماايرجععزلهاوالمزلىمرت
الصررأالبيةلمالداوراالرةانخدتاوتدرهواكاررففيمالحافرادتكون

عراشقتبركأدااطاخدعالفيارجيةاراالرهونخااصراليادالبنهـدا

نارعبالفيتاالوق3ارنؤاوكفربنفياابخاطعبداللهالبيالماليةرةنشا
دتةابنفياابادجدءالبيدهاكوفوصارءاالارهونأزيدابوهرااالتاطا

ةاباتيفاتفيوعصةةالىنمةاتبحالىفيةعصطدتعرالنهفييخرجرتاةواب
رباطتادونبذالثدطقوماوةواالسحاوبدارةرونشااالعثا

البن2يراألالديوانإةصراالحاربإةادانلالنيابننداسدعاإلحترالبي

11ولااللثمقياارااحثاخىداراالبا2ابيدبندادادعي

صأببواظربنددعاذبةاالحامدعيزهـةاصافة6االىاذألاواهناادةزت
لمتاتوفياسابنفىداواليالمرسنالىعدبنددادءاينصالمطنقل

سةااخةاتنظارةندتواصاالمارةايام6خرماناانالىالديواتكابةفياخدمتث
ارلططرياالخوسر1يالىحاتياطاتتبءافابهاوافاخهعديندصصالفب
ةنهصبنابدايرواةراتالصزهايىبنقادراعبدوخينارخاويديالنناطا

الممااارصيةةاطلبرسفبنقاءبلدلمالحتحاقتحمنالىوعبدةخاتال
المزرآشببالذعايهمعصرإا4اءووستافا4وااءاحريرمنوحو

وفيتالدتضيانقادربنعبدئةالدترناقريبوثالمهمننصرتامةهاثهصورةفي
اطهعببنشاتاضياالمحعاصلولظارةبالنعىمارزهو2أةيدصورةااوص

دوكاازوااالميريةاقرذياتمنذالثوغيردغنابيابنمدثابوقىالموسةولىئا

4جواداشةوصلةءصفيفعينييةافءتأالىمحلىاتيخهافرخان

امامانىننماالثاالماممذحبضلىالرعهالقضايابفملعالمآاقاضياالنحا

رهدااوربعلاديناباموروانقيامامغافبامهورمنزجميافقيناالنويةالهجرةدار
رثشالمراحييإلهابناحمدالشدالقفاةقافيالعالمةبمراجعةالقظءالء
دكيئالعكرقاصالمثرفيالمصطفىبنعببنالسيدونصباظاصنجله



ككم03ب

علىاالتجرياكأاالغتاوىزماللهفيقيالممقاممصهتبينعقاضى

عرتاتلموعيئامنفندريىل7علطوالقردالمدنسائرفيورتبمقتفاحا
الباالمخبمنمخائهـآلواسلمهاباحترامو13بطلبوأممصبقاخحى اعلى

اناوجدفانيضاخاهياتالفنفيخهخعلملبءعندهحنهرفاذاالميرية
نوحصلدااالتجفيللطإةقويآعإبماهتنيعهاعرضواالكرمهفيه

ءااوالدتعليمعلىاتاساوافيتالمتهاحطخفيالعلمئرواتتعظيمنجماحذلك
إإلدافيلمةفاتألخذتايمصألنتالرإئدةوممتإحابمثراالتدائهالالمور
ثملهيحضصشاتاءوجدمنفىبانعر11رواجهـةصمنجمعنهافيدفاج
تتاكفيبةصبعلماشتوعزماإلةالبايدكطإةالموسبالننفيتدد
قااذتماآلالىفيجطاالمدنءافىءاافىجاتولمازمةااابمتبيجهـحرفها
فيدوالةافيلطرومالالدوكزنامالثابنجمملماكينا2ألوتفيحمها

الدتالدهاباسالتهارارادءصثوميةااآلابوباصالالحدعواالبتص
دةفيمغالنهتماافرآنانطرقصمسةالوامفالاطرالقافىرباله

كونهنانالدمالاسهخوايممنالسمارالظولباظرثربوصرامة
االبوالفؤةالذهبلتاسشاءالىجالخوءللنقراماسفائدهددنمنرافاا

ىانهفيوجدرمنءواابفييمونانالخىاتبانصلوامرليولاوعلىلمعهاال
بوابيوامرواممادخولمنءسااصولذالثقمأمورتوعيئبهلدةللىااوقت

ءالنسااحتإآنقارادهفبمبجمرأةاتءجاكمامغرهعدمتيمباتالجوامع
يمنلموالمئاكةاإلمارءخاتاموزااحدثناغطيتنمعلىوقاتءالجرادخولعن

وضةدورىرشدإنةمقافيصفاتخذالمنربملوكمن4ملنايامنيموجودة

ءامحكأابانتضوجملالمماممةعموفيأرعابينتحدثالتيادصالدعاويفي
بوجمولصياذ4ارفىثافناحيىقىاقييااوانقااظاافىالمجالىهف
اطمهاقاصورئاصة3اببحوطبادمافيانثورىحابايفعكسفيها

كوكياذصهتالمأمورونفهمحالحمىلولمةفارئااظلناشاحهفاذابالتخاة
ومعالمطعشررامنلفالمواالميرىالىارالمحارطالمجالهوات سبور

انقادرعجديىالىياتااحمدشالشدولةالدإلولفيهتعينومنالمملكةنواب
اوفالمحهدداصواطظتاالمو3واويداثمرنيقاطتهعجدايدواشرابن

دوادالىرفيبلضاريندواسجدهـنيكايئالثابنرالطالندتا



كهى303

لجرااليمش1روبنانقادردياطاجدبواابنالمشارةالدنواظوالم
بندادتالىةالقؤى7لقااثايةاسابحذاءورئايقاةاشابراهيمدتوالى
واوجلهةسالىااالميروجمغتهكئسـةازلةحدوثوضدبالمرايرالمعات

المجالساتواالعثاءآراداشطسلىوفوفاخوازلفياحبهريئرجهالذيالري
حمماالنءتالراافبوالحوادتنرارخرداتزتحررالمجالىاقيبمجل

أفاسالىفيبماالماالتببنهـفتاسالمجاذهننصاتوقامهاالسادةلىتارية

3اخهتعإأخهـتعصفسمحهـفةاباكأذهوالدينيةالىخائفاحلاماةبماحاو
نلقدمهمندثاكابحازيراالاءاحدااقيرراالومناالئرؤافخةزتتن

صبعينات2إقاافيكرالىلمرافىارشاناتإنثاإبافيركا

اارالىعبداللهانجومواميفا4كأفىسمىااليااصورجعاكا4هارنمارس
باالمحواضبعاصرانبذلكاظبرهامللهدنموثابالعامفيماحراانوء

ضدضبءبوخعبالمصيرااداخلىنصىالىاجكونصصضوفغتالفالى
تالمساداراكطإبراالمدونلةساءشنعاتسحإبعددجخلمهاد
حبشدباقاسكألتهدولااتإلءراناظواقامخاطشفيفردالى

ممقاكلىواثاربالماسمرتقمممابقاخ3

كهالنابروةواانبواولددلااللجرفالاحتدجمرح

باكسدايرممخرافيعاخاأل4آاهـاادامءباشبوالمواديحتفلكان
ئثاربهبهثةاصسكرفياختتتم4ففياارضالىجيثهءااصوخائحهمو
إاجونامابمونوتاالركانةرإةءزةءبمبةاااثماةصبمااتتةبجر

قيأمدنعيئاحهاغامنصنصفياونجمهو4ااكلاتالمثوصطائىوالذاالرودن
عىبعدزعنيالتردحاةانقانصرفمةاإلتخرتانةبالثطفيالةاظمنفرقة

اعاالخيولجمفضلماالمقابلةابخولحلىرودإاونللقدفاائقعثرعرةانفا
لمالقاططرعنالويرءوراالىسذمةافهتالثفرجخهائؤبحتىانيانوتطاق

ةحاكرالقاءتطاكأثمشهخرجتالذياخيمفيوئقفمةاةاتدخلحتىارإا

فترجعبليالذيالىكنمنمدفمإناومدضونطاقجولاظاثناعلىفياقيإالنيران
عليئجمتليالةامنيلهاماالىافانيةةالجمناخرىصذمةتخرخثماعنايالةا

ليعتثبتنهخرجتالذيجالىتردمأحتىقوخهاشيحهالالمقابلةلةاامنفرقة



03ثر

منالمدخويطالقايخالةشلىخابعةاافيانتطاقثمااجأانيا
وارابحهاخالثةاالجخةاباصشعلىالمنوالاتوعلىالقهقرىرجعحتىلماالمقاياطاركن
االفعالتالثافانحأزمنيخثاهدالغصارمنساعشينمقداراحملاهذانرقيشوالاالمن

وبمذاعروسبدعلرالااللسنقهفيونقرلسإةابهجونتاالعينلهنقرما
لميماةالنادلبعداالعادايامفيداصلن

لعدداليهىاتموماالحصونمناالمالريدهدجرماثك

كهوبهاتافاهانظاياسكرااثر
وذقيصاصنوتح3اوالاكأيئلىصاافيداالىتمهجىلجرمناالفرغلما
بدومعيدهمنهاحصونةعلىوالصحراالمادبيناتاصاظفيفالقتررها

وعرثبجاووبوغاروتاكدمتةاصثايةخوالجنالجيوفيانغرلمجةالجهةج
كوتهاحمدوقتاتربفيلجدزوراىزهدضاانلمازوطفوبوخئ

ألفيارلوقا4عإل

إللىيلاالاالملعلىمنيبمنلماحلىاتاثها
افىتجدإاكرابانيعهحومنيةاقرإكأتواتحمال

إلمالأءثمكأااانظعبعديمننلخيالمىحراالله2ور
واقواهالمذكورةاطصرناعظمتاكدمتنوحصالحصنبابعلىبمايتامرثم
ارآناالميربهاعننىرقدالوادمخارة9الصحراتجارةرصواوفتهاموتعأواحسنها

وجلبإحدارالفيهاثأثتههـداواهلباملايهانخقلالححنحذاابتنىولمالمركز
الردءووتوالىضإاوحرالواريىيخنعونينواوفرناباامنعملةالي

تاساشةثالوجعالةادكبلدازايهواتنىاتهواطربت1ادمن
ناروجيياحدلىشتزبنرعانوالخاسفالفضةالثكلةمشدالكاسالففة

ربالنصختاريوتتاكدفيبرءخرااللىوشخهيقبلفانديآماالساغرإخ
بمتوبوالكاسالففةقاالنيسوابنربمينفيعبارة4االقاومذه5531مة
والتالثالخربخلاآلخرارجهوعلىاالسالمتهاعدالذينانوبخيهاحدعلى
يمتوبوالناسالغؤةنااللثالسواواحدفرنكعنعبارةقلهوهذ

ربالمحلافافيليوخااقداصبرآخاعاتافرخربشااالولعلى
صباالياتهذهرصمفيخقلفرنكنكفعنعبارةانقعفامذران



ك503

والمديةمصمكردميانةالحنهرنيوابتنىواطاالتتالشاراختالفمنعليهماحمت

الننهايخرينذلكءفىصوارءدواالربانواعمالمحةاالآلءنااتامالدمع
واكبريتامجابرنفرأصاتجاركانوعظيئنئا1ومراكقتونىبممنماللز

منثخرجهثوتارةفرنسامنمجغرهالهدنةاوحاتوفيممفيثتريهزاشالمرايي

معلمنظارةتحتغساتفيمعملهماتنوالمداخالجوخواماواضريىيلمعدن
علىصممزباطربايامفياخذتباريسفيمداخثرأيتاثيوحداسبانيولي

القادرعبدالدالدينناكرامارةوقتسانتلهفيعملالناريةخزانتهفوقمدخ

اتفرنسويبارودةالحربفيسلبمنمصالىوفد55311ضةثتالىتهبابن

ناغاورتبالنكعثررياآلاثنيشهثمناياخذالحربيةل1االظوغرهاب
ورتضراوسفرآاررسراذقونواوكاقرداحيئممونالىوحالمحاحالصالم

اظيلوسروجااللبتمناعلالعهيلزمماإحالصوالمريجةاجاامناعدد
دإإواالدواخمفيوالمالدالجمبذلفقدبالجلةواطربايامفيوالمتطوعهالصكر

الخوفومهاضعالمفايقفيتواسالحامياتووضعاحمرانابهمااحالبواستقحى
امررردقمحذهـفئالتيشاكواطفأقارئرالمماكةااالمنفمنرر11ممنو
الدذلكفيظماوامحدةالضاداهلاشاصلاخرىوتخبوتارةذقدميئا

األتهوموال4محافيرقبوالتالضاللاهلفيامحكامخيريعرفالفانألطوفى
الغانشاةالفاعشراثنامهاثمائةوثاانفاعشرخمةتجاوزأاذعددظةخذمةوال

عدمائةوخللسغرمدففاكريئتديرمدفعيرنوخمسرنومائتانيخالةوخمسكالد

منالبستمنت3واثمهورالفارسنجياكاغاأسارئاصةتحتلهاتخذهاصسأ
افرادعددوهذابالمرجانصعأعصوالففةبافصضلىوسالنهمالجيداالحمرالجوخ

اتمكلىبعشرةبعدمنهاياحدفقدكاناةوالباضاعة11جثومنخكيةاةالجد
يهئقتصمااوجيثىكةالمهخودمناللزومعندلهينفوكانمالتامنيرامما

اقامالثإميرابهوثقواساالنغالونفاسااالقغالخقلتهمحخد2وناصكالحال
رباالتشهدلكبئوخةءشرءضةلرارواالثوارومناضلةفرنساجوسقمقارء4في

اتتاريخهنيلشئقالعدعلاليامولسكيبهبهلكلوكنواآلثاد
اطاألععمالجرائاخإشةاجناالسرسنالىبالنسبةجذاكجيرهلءاالهذه وإالالفريدعقلاءذالىجةباكصفيرةكهااذذاكينبنيكاامالمااحرالعلى تاننامامدةفيبهـااقرتالتياةااةتباثمغئنمااالميرفرنساجمقىرانهكث
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معمقشيخدقلاطانحيثخسابيحهنمالمشهرا
بهائقاتلاكرالدنيااولمنمدودةأعكريالفمائةالىاحتاجتفرنسا

ثآلمانحرفيبنامامدمابمنهاكأالفمائةصلىيىتماتمهاوقلآالمير
منراكادجتإتانتلالياداواراااالمحاتااللىانهعلىعن
اصعلىلبظواللهذلك

كالاناسااليؤزرأذاطصالثهفىءابنفىتااجهتوجمرك

ااعافىلمةاالسمنوللارومااالقمىالمغربلم

ممالمسهدااالماملمرماالسشيئبهاباوماأل
الخنعرةءاةاشتأخورااطضايديفييغتيافبالراالفدكالن

مناخاصبمامدنهالىيتللاصدوااصمنؤيخريالبرجةلةاراائىاوركا

بمىينلمحلروه2ققسمنااللانقدونعاشهعررضنءالملين

مانيىأنأخمثفيفاسمحرءءممنالمحققينتصتفتيانلهبداثملبياص
ؤاالااىاطالارهاضمماذلكوغيرالجادبامىالقبامافؤخهاالتياالعانةةاءا

رواتزقدروقذاتجمةءديةبشزالزفاصصهلعايىاوتوضهاطهـتايمضه

مثامبنارحمنعبدىاالفهاصغربنلمثااءالىاالإشإالسقاطتهعبداااثدالب

اصكلاخضايمناجراهفيهلهيذيماتجاكلهكئبماد4المبعرىمواصص
االميردفوجلىذالثمرخفيلواساابدصماواحربابرابإلووتمر

لذالثدادإاالفيرصةاازانغفىتوتيهغفاخهمنماشابإاالسذالالمن

لىتاشافيبالجرابعيرجوهفاسلماةرلهرسةصبثاالصنكءاراءلمهوا

الزالضوفياعاجلغاوجه
المحفرةفتهاثالظاإمومعابيحالمدىائمةإمءاال6احالادهالوحدهتهاطد

بهعظمفيمااظهابقامجهابمحماعسوشصومنرعامالمهخظماالدريسية
اناوذالثنجاذربمفرلربانارالذيالجزائروطنفيبإتدواثأباظ

ةاباتبثوتارةصفبالىآونةقهمصواصادلميئاثماولثاالدينوسكف

انوعاخارجادالماشيحاليوجابابعهمويداخيممنيئيدسومن ذلكسعلمنالقبائلومنجنالمسلعوراتعلىداللهممنماعييخاللووالابهل
احهمواالناكذبعلىاوتمارءخوامخمالمريمينجمتثعاولبىاذاةا
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ايخنآاطوماواموالمانفمفينالفريفيثهاحمفاواالثرالعيئمههيرفون
جمهلوارطنالدينعنالدفاعإناسا4ءنا4االماماصشؤاذا4المداتعئيقالف
اموادالمتؤخذوهلقالمبغيريأقىوالعقاجمهميمونءسيوياياثذعلىيعاقبون

بمعدمبفئالدعوىاوصةاجاءاداعنيمتغثنالهوماحالكموا
فيالدينضعفمعدحمافييكدقفهليالحمالفيءرتحققخعندابهنن

المالعنعنالمداحقيايرتزقاينومنتجاليخداألجمغانجمامالىمنهذا
نيجدحوالذياآلتطمموجودمالبيتواللو11اغارةعنأيخررالماد

يؤكفيلنتهمموورازمويخاعوصاإحممكوخعنادفبقوتهمالينياكاها
عدفهـاواذاكانالنالمسلهجماعةعلىيلزميهممانصعامازأندوالهيعاالص

ابغاةااموالمالومااميمءباالمعرنةماخيدوهلفقطتااالغعلىامومال
يخاسبوعاذكرناءتهاابقاموااالاميهادلمحوزردحابعدمالقولوهل

3531خةسالحةذيفيحرروصدابداطيمالمواصةماجوروالحالالمقام
الدينخيىاقادربناعبالديئصنااذنعن

ابنالسيدتوجمهنهسينواتينيئمائسنةالحجةفيمنعشرالتاحاليموفب
هوكرابانزالهلطانالاميفاسالىوصلولماواالسئلةوابمخابةبالممدعبدافده

عدوهخعليههومااالميراحوالعنيسالهفاخذوكتابالمديةيهاقدمثم
االصالمتجالىفارسلهالالحاليهقدمباطقيقةفاخبره4مهالهاواتيةالىءوعن

عنهايجبانرهواالتسوليمديدشالمالىعبدبنعليشاطايومةافىاذاكاذ

ارحمنعدالسلطانحضرةالىوقدمالجمابسيقيتمولمامرضخاعشيأشايآجرا

بمروجهاانيفءمنافراكطوشعفاخراتكواتسغنحارباروزاصر
اطاجالىشقالآالفرةءيخامنايهانفرسآصناروستينمدلءاربه
وامرثرائهرهيأماالحربيةاالدواتمنبلهشيثيبفاساالميريهلالطالب

اندمدهاونقضدالجزإلمشافءاعلىربفىامكهنهاالميرالىيهبتجربر

منالنجههئاواجابهىادالجفيجهمديتنغهوانماوالمداضلطانينلهارسهما

وضلىالجوعمن4ءفيامدوماايايناحينعكرناانبقولهوتعليمهصالهتنظيم
الدبةامفرداتذكر4فيوزادحذانحرجرالارزتكفاساألفنااصت

اظزينةنتغالآالفعثرةقبضبانه4ميرجملدفىكببىاالحاجالكذلط
اقههـ5ابند11راباناااالهـاثمفصلهيشريهبىالذياهرظرهنوأنه
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راثمالمعاهدةونقضالمجادياستثتانهاعلىاالميريكبانواوقاس
رهواوادعهالالسحوجوابوالكتبالمديةلهانوبعد4مهمناموبمرا
بهاوعاهبرهفاتزها2نفييرباالابمانالىيرالىفيزباقو

والمجابوايمبالهديةوقدمثالجقواصتئنافالمعاهدفىنقضمنالىحمنعبداناللط
بءاااذافيدرجهصاقىترهخاترمتاباالسكاتةفبانهوحيثالالوعن

إفدرسافيقاددفافي4ت14رهززيااقاثوانةحةاخةا4ءاحضدةثاشظ
خينءالمولىبلىافيلتدادونهندفيوالداابهكأضالالذيذفداط

ميدتاععلىمافىواةكافىواجلذاافوىايهمااسالتابخيثايميز
دوتجاااولاامفااربغداةافى4ءابالوجمدىوالىكااكلنانقذناالذي
الذينخابهـواآلهعلىولداابئءداشمنوقاتلالمدىرتقطعنادن
اتوركانرةااالم3هالوال1عدداتلىنواورعارانرةايمائبمأ

لءاةثنامناالبامهذهفيوردفقدوبدوعرذااعددوافوىاءجهرابم
القادرعبداطاجسيديالعالميئربتهاصلفيانجاحداميرهامنتاتالجزائريم

عنالالسوبممت4دومتامامعونهلوكتائبهتهاايدتالدخيتا
االساألمف3ماالموالناهتءرفعفولما4ضإوتقفامدستراهحشتىمائا

تءواط2خوقاماواألةالافخحللدعامةكافلاماواصاظااألذو
الماوكلنينباوالةحابابمرايةاآلخذخينالموجرامواهـبالسنانانثرك

عرودادهبزيايامه4اورايدخامبنارحنعدموالنابالتهخوراظاماا

انوالنقصيرامجزباالمعضتانمقيرالعبدهذاكفامداثهالمولىالىبهيتححلمكين

بهىيدلجمرابذالثعنابرافامضحلىاهماثكبلءالمااثدإعىبت

باالخنماراعساللهنحرهحمئهونيسهفيءمامرعندرعاتالمجىانعلىاه
منعليههوماعلىتهاايدهوحوبهىاوفىلماثمواالطنابيلاالتعوعدمالجعابفي

بةإإوأونثرهاذاضهصلىالحرصوغايةثهلىتلمفواكالعلملمجةفةاك
عنواطبباتوالخاطرأةذويتندتاااولحدينوقعثاتالمحالدععنتيراك
انراىبءواالزدراءاالعدابعيئطظيامنوفعياختهاادعخيغيةاط

يغاتالهبانثايآاعيآاجمبفاصرفوارتاالتغايةفيالمذكورالجراب

ويتوخويثنيهالعيلةببركلبماانقولعنانذلكفيويطلقنيهمطخبيخيط
المرالمولىممتثألفقلتالموابصوببهويدأمعلقاتبختعرضوالجوابفي
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هخءاالوتابهمباالتدمنموخهااماقيالءالمساحذهعنالجرابان
غريرفي3واباعوفواعرهفيوتنكيقهالتبحرفيلىلوعفالمامعلىاقانهاوبمتبها
فروعهاراحماالدقائقويحصلتجالهافييجولانمئنالقاصروافىونمازلهامضهض

شلياصلمااقاصراباخوضنصولنفيهااالولىةاامانانولحالصوعلى

افتتياولىاراالععروالتبءالذهناخحمرلةاالعنفثرواجمخط
قكيرالفيلالارخصدالسيرفيالجادالمانرالنصيرالةارينقدرعلىعهاالجواب

الجرابفيالوفيمجروفالءالوساثثمإلمجراوأثمالمولىنعلمواالشعانةشانهباللهو
هالرسهلسدناضلىإمالساةوالكماشدلهالحد

االولافصلىاء

بمكلأليانمواامحرماتفينيميهناأإفىماناحذاتجائلبهفيهاتماملع
ءاتواناسالمجاوريناساقباالةاإةيناخقءالؤتهامنكيرافتىقد

وافسوابالحوصاصيكياناطهعجادحقوقعلىالتعدينلهءلمانحو

القادرالفايميعبداصيروااالباواالمامذلكعلىماراليخووافقعخهموالذب
علببابقاتااصهافاعلانلىاالمةاتقتقداحربياابنامامالقالينهير

وتابعنهاالاذااالويحارب

لخانياالفصلىيم

يستحقوكأيرهمابناخصابواالجاسوسخقوبةدللفيكم

كلالاباتاوواصقابال

االخرويشاببالهاليتهاتوعدةتابرنىانيخقالانهاعلم
اتكباالفىحقذالثءفواالكان4إتانعاحهبهىالمامافان

الفسروادخالالفادمنذالثفيلماتواله3تإوخسناوايرواصا

االصفقطهالضوقنقطهخمفراناوحودنيادينهمفيالسيينعلى
انقدرةخالمنكرأتعنالنهيةهـكاواالذانقركاوالصالةقىك4رمضاننهارفي
خاهونيئالكأنراانهصإفةاسااالثمكهلوسببفهومنهمقومبضلىرةمنالن
منكرفعيعن
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بمكلانشالثالفصل

بميخرمجريرهيؤاخذالىجلاكونفيك

ثقفاانعنهتهارضيتحنممرانعنويخرهمحجهفيمسلمروى
ناقة4ومهاصغفارربنيمناسمونفاعابالجاهاةفيغنارلبيحماصنكانت

نقالناتتيواخذتاخذتنيبمياحمدنقالوسلمعيهتهاحلىاليابواله
منرجالينواابكانواتثقبحملفائك5بجراخذتكاوعيهالمهصلىالني
3اننيحمدياقولزضبوسوهوبيمروس4االمهصجمااكنصجمنالمل
صلىالنيرلثمالنحتكاصتملكوانتفكقلت3وعيهامهصلىلهوليخة

مذااالبيفالمهكالنانةمسكوذقيفمندوهنيبالىجلينصإلت11اوعايتها
االكونهيجزموان4حملفا5بجرثفالحاتاخذوهراطيمهذافياصلالحديث
اناحدهاهاوثاالثةنتخلوالالمئلةهذاناالبيقاماويانحيقافقط

يمفهانقدرواللهيواليهيحهوالالمذنبادباويالممنراكيكون

انواآلواجماعانةوكتائاالمجىمذاكبذنبذايو7الأيرافهذاالذنبعن
وازرتزروالتعالىبقولهالهاخضاروهواالباعدمناقرأنهمنالبرذلك

والتءوالبالمذنبالهياويالممنيراةاذلكيموناناثانياخرىوزر
فهذا4االتحافمحويقدرومفسدتذنبهعنيمفهانيقدرانهاالعبيت

محبويالمذنبلمجيممنالغيرذالمطيكونانثالثها4الذريهاسدتهبئا7تجوزمو
اخذماوخهبهريرنهيوكاخذفهذالهإثشوتايهايأوياويواصيهاوله

ضدلهخءرطذنمفهضىوالىوحماينهههولىله4محقالنهزيختاتوال

33ودمااالساموالالزاإفبذلكبممنكه

اراجاالفصل

هاخلىولهةامنهمكلوالالخصارىيعهمجوزبالفيما

والعروضسوالثوالكلسالحبثنالمحصاعالالمدونةفيمالكقال
عياراكافيالمذهبوهوغيرهااوهدنةفينواواالبمبيبابنقال
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كالحامىالفصليهأل

االقوالوتضارباطالفمنفيهومالباأحاعيامعاقبةفي
حدآمعلرمايهتهامايثرعانالمئلىهملىفيمافىءاالاالئمةبهرهمافصء
فيلمافااتأبالمالنيهالعقوبةتجرزالونحوحاقذتواةواطراصسةوالىقكالى

فاولئكهاللقىنجايمومنتعالىقالافارعمنالمعينةاطدودتبديلمن
باارتمبالمايعافباقامغتعذرتاناالاللهمائفاسقونالظالموننرون3ا
دتباكنيومذرازاانقطوالبضدتيئاقاساالتودةخاصرينالفال

انووىخارهواتيانثافالبهوقاامباشالفيهياقبنقيلدباالجتوالعزير

الليوالقهومنهـرثالبنوماوفاابهاقبياللوزتاجرزىيموابن
المخاخرئيوخاكمهرصرهوشذراراالخيعاة

دعىالىاصلى14بم

ع4عاتمالىيةاراونواباالمامتركحزةفيبم

ك11أ2ا1ابواربخىداالممنيه
ابتربمكانعلهكرموةممافمىأالةةالىءحديبرياناماالعدبى

خةوسئافيكءجراعنفافدوت1اإواداارمندونهىذماعد

ارفيهـلىجرهرانماارالةاالئمةبنصانورةمالمامناذغاجوا

جموهانففبمبمعإلعينفرضىوذالثعنهورسولهاللهقيحاتثاشالىعيةمن

غثىناوس4محاةاللىقولهفيداريحرجراوااالسالالمهـدمالىاالمرىازث
اللهةلتفعليهامتي

كفصالنيهافةخاخةاالمسألةواماال

كهـاالوللالؤء

كإخابامنايهءومااالشضمارعناضخلفاحكمفيجم
خهمءفقدرفوءافتىاالمامتجعيينيتعينهاداالقيقافىانالمعلممن

اللهاعصفقداكلفااالاجمافانالخالفعلهموحرمالنفيرعليهموجبخهمعومتى

يئاعذابميذبمتقروااالتعالىقالواآلخرةالدنيانيبةانعقوواسنجبماورسوله



كهى313

صانياالفصلى

أناسايستنفرانتياالماميفعلانينيقيما

روبالوتدريهماسشفارهيجبوفين
علىبهشعانيومايدالمواستيال

لهلثوتتأمدواخذالن

والمدقةااهاالىاالموردبةبالتوالنفيرقبايامرانالإماهببهانهاعلم

ويقولذلكيفعلعنهاللهرضيالخطاببنممرالبركاحمتانولنذلكوكر
ساووالءاالسافيتالصابرثوابطالمااخاسوجوهيألفروانعءباقاتلونانما
بااحملرضهموعليهاويمرخهبماطرباموريدربهمواناالدياريورنالنالذت

اثيراوخمسةصفيئرغاذالثلاتلهفياذبالمرهبعدالمرهحفرتهعلى

مهـويةالمحروافعااحعالهمعلىويطلحيديهبيئعهممحاالكثرلىسنة
ميزيىهاذلكغيرالىبالمحرنيالجلدرواواضاصبروامتىوالخعوصياتبالعطايا

لهربماةاذيداىالباتالعدوعلىيئينانلهيبننانهونثاطاكاقو
جيمثههعياعاصىلماصفربنالمهلبانرويكاجيقاليفعلهالماابم
رجآلانوذلكممومةالىالهاممقابكعلىنقةالطوقارالواراحربفي

بفبهاجنالمسلهيقاتلونمومةصهامأخءإكاناظوارمنابزىاسكله
ماوفصالخرارجعفوفبينيلقيهانرهوالهساعخوارسلهالبزىكتائا
اهلىابناخايكاتدناوقدعندناوقعغاوحسنهدتكوصلتاانهيهبه

نماعندنامنلماثيومااشاثاسوامواصالقطحوالرسولنامنافأفدرماتا
ووصلبهاصماوئليالكنابلىارصفذمبصتشجثوجدتناهاطاتجاوه

اتغيرمنارقتنيبالقتلابزىعلىوظباظوارجرئالسطربالىكنابا

الخوارختثضراالالمحابهالميابقالثمالمهابهادىيهننعامماوفالتجركقق
قالكااالصقفاابدحونصبنفااآلنافترقوافاضهمبالقشلالمنازعةعن

أخةتااالمسالة

إبانييحلفالمرجمبربتييبالمتيماجماغاعييقاتلابراهماخان12
مطائاوقيلىناالغيرعلىويخرصاداحمهـمنامتناعلهشقانغيرهاوفيمطلقا
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ببينةاماماللهثبتاذايخنماذلكوملاالمانةوعمأرمانهذافيالناسلغساد
اتهمةاتجرديمنيزاواالاقراراو

فمولاربعةويخهاالرابةالمسألة

االولالقصل

اللوالصاإحالعدؤلدفاععدادااللىارعيةيجبراناالماعيجب
الةوالىئمةافالخطاباهاالالىاالماناتتؤمواانماباتهاانتعالىقالالدال

مفارعيةفيجمهاعفماالتيليفالبماىاالماناتبادااالحتماالتاحدعلى
فيتعالىوقالوغيرهاسئعدادمنننعهعليميعيبماوتدبيرامرمبالعدلالحم
بماالصواولياوسولواتواطاظهمواااآصواالذينايهاياارعهحق

الثانيالفصل

وضدمهالعدؤازصلعفي
فرضىالجهادالنمطلوبااصدواكاناذافيمايجوزانهالعالفتوىبهالذي
اذااالعينفرضنيهخذوقدالجغالنااالحوااءدناذامجوزيخماوالكغاله
يرىوقدماحلهاوالقرورةيجوزفانهدافىإوالمدجنمملى7ابقااليهالضرورةدعت
ائبايراهالمامدان

الثاكالفصل

انالمعونةووجوبالمالبيتفرخانالجينمهيرتزقفيما

والمالواالبدانالحالايهافيااخح
نجارمالمدونلبايانهاالصلمخظورابنمااعنبارالىفيقال

آلةمنالهقياخومماخداارزاقعنالمالبيتجمزاذاكنشرغاواجمةغير
هذاطثويذلكمنايىمجئاجماافاسعليفيوزعالعددمنوغيرذلكحرب

فهلىاالرضىفيمفسدونوماجوباجوانقرنيناياذاقاراتالىقوالمنالحم
مزبيتاناحدهاثروطضدؤتياالصمذاانقالثماآليةارتالثافي

بهزقياانلهيجوزفالدلابااالمامصتيانثايخااطاجةينوالمال
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بعكئنييعاويشقالمنيعطيوالرففييننقهوالاليجنند

واماتجافاوالضررغيرمنقادذاالفارمصونانثااثاققيسمااكثر
فيالمعرنةاعسفقدبانالىاجالتةيخرهزافىقليلشيلهاولهه5ثيالمن
ثمالمادبيتنيماعدزيادذالىيهقرهيةالتوقيجمااراذوقتص

االسفانالماليمفيلمباالبداننةمالفرورةتعيفتاذاوكذلكقال
اثذافىفارواالملةاجمنوتانقدرتشإبابدانصماوتاافىيجبرون

بمكلالاراجاالغصل

برمعمبالمقامورضياكفورإمدأساكنمنحمفي
أضغورواابالدامنفماء

تالدتزفياعظمفادوالجةواالفسادارضىمقبرةالهاناعا
الىاطربردمناظروجورةالهانماالحفيربيالهابنفالالكؤ

بافيماتزلوأوسلمعليهاللهلىالنيامإافيفريخشئقررتفدماالسادار
ةاالعايهقالوالباحالىالحرامارضمنرةالهوكذقالانقامةمالى

ومواخبالاتةشبجغنياتلمامالرصتيهسانكشوادألم
انمبعتقمالالموحاافيومالكافياريااخرجهاخشمنبدينهيفرانقطر
لجدنجمعانثلاثماااقاالمراريخقلنافذلكاالبلديوجدأاذايل

بدووحرامعدليخسالجداولهضيرررابرادجورنيبلدكفرفي
اللهصفياصصيهبلد4لهرتلوالحكالجررادنبلالوررفي

اولىتعالىاللهقفياصصهيلداخبادصفيمعاصيخهوبلدتعالى

علىاواجباوحرةهذهتقطوالقالدبهرهمااغادالهمظافيهرمن
وجهكلعخهاادجزإظبرتاالالالنرالعدوإردمعلىولىاتالذينالهو

اواماتصقااوجذاعريزآجمالننءلبوالسلمةلمامجدأصيث

دتءوفيداخلحوبلذورصرفانهحمنوجهبايجرهاعلىالقادرا
نااواحقاكنثمفيمقاراانغمهمخاانيالمالممةتوفامالذخنانالىلة

3فيماوفاولئلثهافاجرواروامعهاللهارضيمن11فارااالرفىفيتمستخ
خنبويةااديثواالبامرايخةاالنمرعىءفهذافالموءفالنرامصتوساجمهنم

إإلدنياالقامةوحرمةاداجرةرصبفيبةسءيارافىألفيكااكاالجماع
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خصبرلهشكالملمتهفانالقبلةاهلمناتاخالذلكتجدوالالكغار
دارفيبتيواسيخنالعلماهاخلفنصهماامعاايئفيقالفقدهاعلايقدر
حىمحومهوليىاخذهلمننهوءنبىومالهخقوندمهمالكنتالالحرب

لموانمومانومالهدمهالثافيوقالماالسلدلرافىجهابهيخرج

ابفاختاروحمنونثباثؤالافعيالبقولواالسالمدارالىيخرج

رشدابنواختارهاصغقالبهوحضيفةابوفالالمالفيمالكقولوةالعربي

وأرماابإوبتيمخهملمايخنوردانمارلمالفاوهذاقالاثمهورهو
سماكئابتيوباالعمالةآمانصمنلخكلفيبهاطقماخروناكاكنيهاجر
فينايرواوأواوالدمعاابامواهالجعلقةالفهةماالحفيينعااسومعهم
صاخاقتجردمذافياتماخرتندافاتجقالانالىحنالرةبينفرقا

فيبقيواصلبمنزماضهمفيوقحكلهلعدهباالصالةمساآكانيخناالولىنعنه
االجتهادواخياطنيأرالنمنوهرعدلوبمصنامنىافيصماالمتواكغردار

اطأمسةلةاالو

مجريعليهوجبحقامغالنهقاطباخاجدنوابالمالامونةاماخانءا
حقخاالمامخالفتفرقةإنجاةاوغيرهخليلفولفيايهاالمثاراجغاهاع

سامالهممنخذيوهانهوراالغايةهـويظيبمعليالهمعينياسقروالى

المالبيتألفافيواتيغعهمهمالبهاقاتلهمالتيصوشاباالمامبهجز

نضاماطىاريمالتانقاراوقدبايديهمالذيالمالنيذلكخمانفعلي

نيالبغاةلركالمقوابولاهـاجرمناصاصمصلىفهاذافىفيتبب
معنىوهرغرمهعايجيمالفادافىفيتببمنانيثكوالاطقيقة

الملوكردعدمنيالمتندهوهذااولهوالمالافغىالمعاندؤعنخليلقرل

قاتلومالتيجيوث4إجهزوابماكبالهاابالتاذالمابغاةاامرالإلوم

ذلكيننوالهمااليهمردتاذالذريعةسلىذلكمتنديقال4جها

فارةنانخآواثتالثمكأالذركسطيهالهمردهانعدميخرلبشس
كاالجيشمنقنلهمايهنمتأوليركلجغحماولينغبرناكاهذا
ثضنولملميلقودتمثهوممنذاكذيؤتاالموالمناتلفهمايفرانه

لةالرجؤالمؤراالجربةنخاظطماانتماالاوننهئااتاتشأول
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مجانهالسنساولبمقدناماهذاخاتمتفيالرفىاالمابمفيامألفالثم

المبنبهيرناوجىوانصادقةبؤبةفيببالىكانمنلىوعيايمنانوشالى

شدقرتاوالبفيواناظماتمةبحنولملتمثوإن2انةاباواالظاهرهالغتنمن
يعمالىقاثمةهاللقعمتدميرانااعدايدعيوانالعبعحيةمقامنياالثبباط

ويجعلهوالقارمحبافيبهيفحوركاالرجفهاعتاخاهذاتايقايجلوانالثور
اخسليماوأجالمالةافضللجهعدسدنااظاقاشرفبجماهالشعيمناتالطولملنا

لىاااخلاالنانفاتشقرهتءافاصاحهاذخارأىماصاللهرحم
والهشيربصماللموالغفراتنمىبالهخاعلىيمرممجاتتهوااخسيانا

ءشيجماصاوامحوفاطرصضيصوؤامسءثىصووليءشيص

ولهمالاغفرءصضلىبقدرتكهشيصىعوالقادرثيصعلىواطاع
انلثشيىعناواتتالناوالءبثيوايالجشاوالتحاستيصالمسليئو

افقواسظيماالعلبثهبااالقوةوالحولوالجديرةوباالجاةقديراهماعلى
ثاثشةاالنورالنبوياالولرنمعاشراالربعايعمظهرمناهالفرأ

صررةوامفاسعلمامصوجمرابهالوالرةعووحذافواهنومائونحإث

جمرةمخاسوفيدالهاوليدي4إادخلأممرعلمامنابوبملصوا

اتالفوفيبيراابننالدتجييديكرساالثواالمامكعر11اليخقالرةاله

را12بينالمقبمان3وانصهمااوحايادوخثااةستينالموفياباافيالمبماة
النيفاتماالسافىفيلهحملالظهراخيمبينمناظروجمنخهيمالكفارخ

ت3وهعيتهاصلىاللهرسولتبرأوالمنهمفدتبرأوسمعليهاللهصلى
نىادبيئيقيمملممنبرىافافادلمسعايهالمهصدانهثبتوقدمسلم

اهرالممثركيئيينوهرماتيخنتعالىاللهوقالاالصاإملهكامةاعئبراالمشركين

االرضفيجنسؤكناسفاراكنخفيماننهسقارالصيظالمابهةتوصامالذيئان
لجرامتوساخنمجهماوامفاولئكةفيجرواقوامعةتهاارضىيمن11اواقا

دإأييفيواالفامةانقدسبيترةزتااناساعلىنافياهذافينااجمولمذا

مهااالتحمنياقهيحالاسوشلىمعهمعنوالهراراليةاذالكناش
فبهمالثهقالالذينمنمناممنيخهوالقيمنانقدسليتإيرمافارأئرون

يدقينتءامإاوذلكصنيحونانهميجونومالياالجافيسعبمضل
تعالمطقاعذمهفدشردموماشصنإجرهاإتجىصهذلكفالثمليينا
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كمسائلمنلرثاوأرواالايهحلىدإآآطالاجهقعلمااكتابهرإ كذالثفياالعيايهاآلوماتاقامعاهدة

وكتبرمتانموهرانفيهعالاالميرعينتاشامعاهدهاصضبمتولما
ءاباعمافيرالجزافيجماعصلوويملاالايايانيوهوئيكزامالى

تإدرالةعبدمنسعاهمعبهدوالوحدهتهحدالكخابهونصفيهالهاركالة

اخمنعلىهاالفىذارئينكارلكزمانيمسيوالىالدثناحرالدينمحي
جمعشبئاناوعننرنادوالبإتيفضاومحلحاوحخذفانناوبعدالهدى

عكاتاإ3والمواعلةااللفةدوامفيوينهماياوواسطةالجزائرفيآليملنا
جلحالانهاييتبعضواخبرنااالصةإقبطءئممياساكاعكلمنانك
هذالككسظنجاعإ3بناولذالثصدورحمافاثرحتغيركاطزائىفيقشار

وتجريافصالالالزمةالمصاعقخاوتولىنإساقيعنددذيملنابموتبانفآافىءا
لحواكلالامناليعرضإلذيءامعملنااالحهـلمموامرفاونركعلىمعهمامورنا
اظيربانناكااومإاومنبهخاتعتذلكمنليعرضوالذيبهنعرفك

وخسيناثقمةرجبفيحررارسانسائرفيواالمنافيةاواءالمخا

لالماروعرشبجيلواكلاباتاقاهاالميريمخوب4علاةولماثاو
بينوديةتزايءبطلىطةواص4ةيبماونانفراولفثزاؤافيطرالملص4تته

ناالخيرالثرطمغهومانحموعيحفئالميراالىالمارشالكلربمبواأليماص
هذاوعلىبسالثرأمنلشينناءصهالانكااعربمنأجعشءصالانمدةإا

سالىمثهنهحناوكتنكيلآللمسيوكزمافيتعييفيلماإحقف
المارثاولتحريرانغاظانوجثعياذيةبالةاالميرعرففيكزكزمافي
ناصرمنوخدهتهداطالمارضالالييحررانواعساالميراكنادقاشةكانت

موسيوكزمانيكيلنااناالارشالاحضرالىالدينمحيبنالقادرعبدقالدا
خهفتاييارصلاتحرفيلهبتموقدكبمماطنايقيمانلهصمعالثانهبلغناقد

عربابنولبميقامانيجبوانهعنالمذيم4لوئقبالابميهاتعلنوفقرأناها
الطرفيئصماحفيويرضىكالناوبرخيوطمتهيتمعربايننجداننقدرث
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لرنساوثانئاليىللنئتإتافىحافيهاالالككوعاقلحكيمرجملكزمانيوان
ئارشانوالبنافوطذلكالنومياخاارادتاضدلويمتعيينعلىتجبرناانصق

رافاتعندناإعيمالعربإتأجمواانهـكبوتنمكواقالاالحسنهوما
ءإلرفدىاياقضهذايامخابناشبمالئتعرضرنةئاذاذلكفيالخارضمفاننا
لااالتردوااتيدونابمهذامناكرإذولءاالصفييراىانمجبالذي

وتوءاخواياتوااتادواارنالذاالفرادانتووحرانالجزائراقيايافياخرىةمص

نتجزنهمبمالبافيانقرابانقالجبريةاقيياذلكعنموا1اراضذ

تجاوبرانئتنازاوافلموامثالهاهـءاالهذعلىالاقامفيكزاجملناولما
إتءاتزرعواانترغبونهرابمويظقاطعناالجحاثالىيرهذاقحربم
صهنانهترنئوانتممدينيممنبمميياانتنقدضاافرنسافهادودوبيئيننا
واتاثرمعلىواوالتسبقممنصرفكالبمنرنحفرتمتعرفانالمل
اواضالعدليقتضيهحاعامإتالجزاؤحكؤةادارةالمجنإرجاآلفرصلصافردولة

حددإااتاالخيراصرطاعلىتحرتجمفيسيمشادتواالماباثماركغغ
ناره6صراتكونانوفموعدمناعضجمومناجادآل4ءاداريمبحيإتالمخئص

المسيرهذااإعيهالمحاثاعلخاإلفهصالفرنبسمناحم5والعزبمن
اسضحوايقةاماينويهاخاكزمافيرافافياهدهإاعلىتخافخاجكنتمفاناخؤاي
الجلعدمءتحنهدةاحعاالوابطاافروطخرقثمتابهتمواناالمةضورى

البادئشلىدالرتويخةوخيمالنيانيئوالبمغبعصالىيمنيذلكالى
اتكلزلحاخالعةفرجريرشابئفيضدعإبمصإفيتاتاننيبابئ4ة

جؤتاتراالارتنيشأالثلهـذاانعندكدوتاباطاحاطوابهذا

شدريةابئاهدةافىبقاعلىخاففدانهجرهواتبالموافقةميرااوحرراالميفياة

افيااراجعاتومذهمخهاولراحهـنماهوعاعولاطفياماالجثامدبها

ياصةالىدقاثقمنإاتثإكأوماعنهايتأومابهاطهاواطاعاالميرييندأرت
حذاقايىجرامررالفىوتفعا4حزنجقنخىلجهولذلكاالميرعنتخفأ

جتاالتيالحالذوالموسريزاندتاالسيخااالصالبحقائقالدوامعلىتخبره

سائرضديدقيحرةبالناظالمارساليخاحلببراالمشرعثمةيدواثاشوظيفةكزمايخيمنالتد
تعينوستنةفيانهخاقااليبغرومناباواثاطدودوالقلكساالفاتاالتماعليه

فيكزامنتربهءفجاسورإةعلىااواباثدحتكانتواءجيئوما
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إإوضانعزلتياسمايةاالدولةانفيهيقولاينايافيمقيمومو

لمنيؤفرشالمدولةانءاأطرفافيحينابهتمدمتكمبقتاتيسبب
يمتوباتوهلهلثمشائرابفىعدهالهيهألالقادرعبداالميرعينيلما

تحريريفيفيبهموصابهذاارقتذلكفياليءارسلهالذياالمير
لطفأنممارزيوافىمنفرنساويشبررمسفاظا4فيوخوتاايممحذا

هماالميرلحالتبازااتذاوانوحاعبهوالجفرالباصالبرصريق
خدفانهواالضنسلماميبهاوجدهفانعنمامحأفلامثدملمانمخفهوهل

اددهاااضابإموزاعيهنغالمارمحالانذالثافىوالدايبهمعالموافىيد

تجغالطةابعاانلحاول3دولترجالمنيخيرذالثفيواشبعهوتعقياعيه
شاببرباالميرتاتصلولمادهقلمامقدمةهذافط4وجعلىيراال

شلىمشغانمارزيوالىنجيبممسيرانيقرلالهفبعثبربيدةبمو
فنهأالصلحعيئقررمدهإوااالياضنامتاقيعولااخالفابراأرين
الثدغيرتانكوادعيتاالصطيمفيوانحقرفناعىتعدثضهذا
ضلىالمرورفيلحقالانهتجدفانكزشارالنوامعنطصراكفراجحمذا

إئددهماداصكفيقررةاالعجارهنعاوفكنيانوتلمنمضظبرالىاطريق
اولةاواصارةامنخهئمماضدكاهصطتبانكقلتانمذاواباتاعن

هيىفلمهيىافيازمامنغايةشلىانه2لجراالبهوبعلىبهروؤتفا
يلةالحوإصافةاالىالجيبميمدواانارادوااحةقعلىاستواراالتالساال

مقدمةلذالثااييانراوااالصحذاواايانوهالجزاشبعنوبينهااقيا

رزاابتاصكلامنفرقةخترالهلالمارشفيرلهوتمهيدآةء2توونت
لالمارثالىخصاالميرحالىرااوصولمااجراطرينعلىنةشناتالمط

انبالماررخالىدبهرهماعلىفاجابهجمةاطعيهواقاهالنكبردهـوثذلكفي
حرماحمعالجزائرومنيطرىاقليمخوتجوهرانافاجمختجةومبتثقدفرانا
عتخارجفانهينةقساقليمواماشرقهفيالثقوالالشغهرغغربي
احمدوالبةتحتانقادهاوقتفيكانالنهالمعاهدةنيعلجهذموالبمالمجال
ذالثعيهووجنكقدفرنساانالمارشاللقولضثااالمبالطفاسباي

افالىالجزائراقايمواماابشامحلعنخمارجفهوقندخةاقليمامافاجابه
يتالكثيرهالمراجعاتمنهعيطنخاجرىماتذكرواانعيم
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فراحمطفيعصورةحدوبماجعلانعراديكانيتاماهدةاانقادفيبرة المخا

واديجعلتاندادهااطدوتوءنيإمجررالىابطالحولماالجزازمدبة

النتوضتيةصالىثةغرتاابيدةاوالىافييةالجهةفيلمحذاالقدرة
جعالضهالذيالقدرواديوزوازاالانجممءاراجببمنءثهطصفيفايةا
نةشاتينوبدصالتياالفةاانمحدإبامنلمكتهاما4إداةونهاتحدآلم

المثرقفيعليهاستولبتممافانعيهامتوإخمخاهدهاحافيإنجناجرىالهاالتعلق
برادهعنرجتاقدرةاواديلحدوجممفننوبالمجةوبونهضهشضأبينفماز

يمحيمءافييحلأاالجةاثتاواهلالسيماالموابخطعندامدلا
مليرةثكأيمةلةولمممكتااألويناحترقخأيلىصخديارأبل
ببمميليئالااللفاظتاوياطلريجكمذوبالجلةذالمطلماتيالطفرنادولة
موجبههالىامورنافيونجريالصريحةاتعوصلىخافظانوعياعابكميجب
بكورةافوقكحظةافىءضلىيةصصاجعاتيعسانلالمارثفاجابه

بعدهومااالولجابياناالميراجابهعظوحاةانؤارحوالرفيالخديد
الصوابووكةةالخديدفيمادبهرناهصاثرحظةماعلىمؤصةاجعاتيحمهاوعص

لماوكأصنامطابقيخرالىةوفوقكاحةمئاتمغيقهومالعربةالالمطابق
اكاتالمراجطهفونامادجميكميرققمنيةرااةاالءعليامنوضدعله
بالغيراألميرفاتذلثوخفيويويمكزايداثماصوائهرتتعأتحدأ
األميرولىاولمااللماملدةفرنادولةميلمنعليمالاىلماالصةملخفتوالبها
يعثودوالالمارقاميةخوواصقيةاكلبالوانوضيرهازتبانوخاةعلى

فوينهاصالىوالخطقنطينهمدبخةلىماصتوليابمفاجايهذلكفياله
بذلكالحقباياحمدصاطتحتنماءخانادعببمفانالغيربونهىص

منيدالاذفيهكمحقأوالدعاعنبعدفانهعليهامزلياماوامانظرفهوضل
هحلىمحكانتاعةحافيوالكانباياحمدةلحكالتابعةفسنطيهلءا

تةاطيمانقرضتمنذمعيملهوالببهلهمتعاكأالااهامنلألدالى
عدعوىعلراستوياالتيإلمألدابلكملىذلكعلى7نازائرا

ثمنفعمحتطوالادالبىحقوقعلىيحافظرتالذإتدثاااهلعد

داافىيبفتاندوناالميراجراهاالتياالعمالهذهانثمافىشاالافى

كلتلنفوذمتضاطريةلهومدتليههخلتوسعظماباتالهئختقدافبةإ
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يانكاكاالسعةاالإدوعلىالخلعايهااغالىاالماكنعلىيدهوضعبذلكو
وأتطيةعلىمءلمالابصيىفىالةوصلماليياوماالمايةالبربروجالوتجانه
االقامتانفالبلعلبهاهراضوفىالتيد3االتابيدعوىلهميلم

الرفىيمنهالعيهبياتتماانيعاكونهباياحمدحكؤةعنخارجة
نالتغبهممحلعنخارتجاكانوماذلكفيلهالىتتمساعدةلعدميهماليم
فيهلهمحق

كلمحميلمليانةعلىااليرخليفةعاللتاخروجذكر
االعراشمنةاجموااالعانة

كأعديدالىالىكتبضىجمنعماردءإاالبعلىخالولما

ةزيوفيواالعراصقعلىالمفروخةاالعانةصلبانمإلنهلىخيفخهلاللء

عنديصبيمزالوماهعمنفرقةفيفةالاصفرجيدفرطأنينس

ادادعنتاخرمنحةوالىبممخهنماالشانةدمجوآخريئعنيمسيقرم
الجلهذانيمكانتتاثبراادىانتحتىالقتاديناجزانعابما

اخببتهنمصالبعولذواتالنساويخطفوناالمهاليسزترنحغاةلصوصأ
قةاامةحاطانتوبزويتزوجون4اطاماكنهالىجمنهونويئ

والبربريةافعالهممنبهينالمةكثرهخذلكعن03ءردشلىالتقدر
صعبنالالهالياأالمظامنعندمابردمداميواألعانةهباكءااخيفةمطالبهـ

بذلكاظبرلهمارسلناوقداألعراشخدامبانامواجااعصيعتبرواأعند

نميراجعهمايامثةثا3اظيفةفاىامالقتاليتنؤوخهمعراكأ3ااصدروطيروا
ةاكنئةربهوافارمتاكهنفيكباواجاليرموفيآتذالثمجد

واالمرالالعيالوكوانخؤوراسائبعدوضالافيواقدأدمباطابدواف
اهفامكبماأمناسذلكصدوجاألىبهماوقىاهابخاوإسفاس
اثملذلكافاجاوالاالن3حكماافةءبدخاعيهعنهاحضرولما
الالفطءاناباإتوهبانماصثمغصبومانجفادوالمهاالأالمحأابردماعص

ويخهنرجالهنينهربتياالااليبقوقارالممخنبالبعضفاتوهخطفوهن

عندهمراتاناتنقواثمنهميقبلفلمةوثكثبن1ببامخثموادتبن
لهمءاالمقوالذلكفاجابهمبهنياتواانالىئارهأنهماجممنرجالعشرا
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ثملااالعهيعليهماخذاستتابهمانبداممالهمبمخوطمهم
المرهونونرجالهموافلتالنابقةاليهردواؤةدئلاياموبعدعنهمرتحلوذلك
مافنهاوائدوالهاالفعالهذهامالنثيرأايالدجديغيركدعشد

3اليفارسلوالبناتوجمأتالىتوريثعدممتمطمامطةجلاهلاعناد

والقراءالنمهالهموعينذلكثلاتعنومنعومارثهنالنلمحكلواآليكلدقاشتا
ركنكىبعقابواعصجماخظقرآنااوالدميقروهرنالدنيامورمياصوخ
عذرلغيرالجاعةصالة

ءإسبارالىعراشبنالمولودالحاجعدابينافارالخارجية4نوجمر
شدرمناالميرهماعيتافنامعامدةاتمامندالفرناوياطاكمراىولما
ادآءعلىيانهتبهجاهيتفتاوخانموافيهاعصذواواالقدابمواطؤمالزم

دروتكهاإتافىفزصات7عاالىطرفهنفيرسلبارساالميرعلىاصرلهاطاعةا

بهماجمباالصذافوائدنلهوجمرادلمآصواطبايهلتوجاانهله
جاطوخهدمحمدسديساخاهارسلاالميرانثمممبهلهاالميرموانق
يهلهذكربكتةثجمهماواصاالقمىاحغربت11صالىوفدافاخهحمد

عةعاالىحرتنسفيرلارسثأالمصا2هسالمبالغرناوياطامان
اظددـالىتميلنفسهتإءلمهواالمواحلةطريقئهويحكمماعايقابلفرنا

وفدتالعدوفيهكثرزمانفياالمارهاعبامنتحدلتهماثقلمنتفرشوالعبادة

ولمانينصضعننهثااةزواخذمافيينبتاهاوعرتاألقاال

اعزبوانزلمنواالشةاباارحمنعداللطانامتافاسافىارصدص
الهانعنيخدثهاالميراحوالعنوياله3ا1سديطفإلاخذتمنم
رجواخاذنوااصايامإتوافثاقوبعدباجمبخ11علىويقضييتغربا
أذكطاولدناعلتهالحدعدعهءلاللالنمنبمتابحوبينتءاالسرالى

توالحاالمألمحمىحافيصة4الىالدائدصدتنوروجلىاالمةشثلبهتظم
غهتوثينورتهاايدكالدإقنجيبنرالقاعبداطاجالبداجمدااالمير

االنقياالمرضوانهواالتمثهاسالمآجنوعنايتهبهفراهلمنجمضاجلناورعايته
الفاأمماداماته3وبرهالورحمةمقاماتهاعند3خانوسمقابمقعتاصيمتعلى

مزحوهيوباجممناضخصقرالذكطارفدحفزناوافادزدوحركاته
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البآمنيارهاكنياعبمنائالعيدحمداليدارضيدالبرايخمصحهبخابم
عنتققتالذيإخاكتابمافادىثارهواحسنزيابرمييمءصفاعنوانا

طبعقدعوسليمعخدعكريمعنوشفت4مجاؤتاطهفياخوجممازهاكأسوضى
ومباديهضاتمهظخصنعنواعرتمعالهائرعطيبعنازكعتايخهم

حمةابانتظامالمسدجنوبلوخاالقطارظاثءخاخبرمنمسراتهبطافىوافاد
منعدمتوالمداضاحوزترعنرانجتامافىءالفىتهاابقاكواالوطاراالماني

محبماوجقمالتييةالملىوافخناوقدااتوتديئوهدايةوتاليذامعونةتها
علىجريارواالثابراصكالبموةاالثارجلبهضفوفةاضتمالذيارفد
وتلقينابالقبرلعظوجهفقاباخاووداحخبههأصىوممآلاعثاحجميل
المصلاقتفتهوماادأاووةرعدحامدابمتهاكثرالموصوليالبرصلتمحديث

جارياوازعاجكثحااعيتكمخابهحيثنرانسالبرقابمنورباشطتوجهمن
علىكسسمنإتيرةعلىدينكمنلتهاطدفانتمنهاجعلىدادثمن
ثيودادافهيعضضد2المعتوالمآوحرتاامدلالافقدمارسترةسإقوم
بالعلىئدهملىنبمنوتبيىلضلىالشمانهوتدليىتمويههفاعرهارغي
فياتمنغواظهرءارخافيحرااسرفطالماواحمنيالليرةضلىغدرهاصنو

اعدلواهالهاباالندلىفعلوفيمااوعنادشكررآممرءواأوودادتجآانجدىابخغا
يفثرطنيفاوشعيناعلشرنماءفقدركالعجاناسووبرهانشاحلى

بلرديدفىفييخهبواسوبواحدمخهالهم

التودداظررذلمادوئا6داالضلوعبينانضوعتمنماقىىيغرنكال

تؤممواوالصكانهوقالحذحمخذواانواالذيئاياتعالىالمهقالماامنها
منلالقازماالماصينلجامحالديئعالوكبيرتافيديمتجعلمناال

معونتهمنمجزيكمجانهئهدايديموالبهانالسوعنببرحوالاليتقيملسلمه
التغعيمناللهايدكبمرتوماءئديمه2افرثااصلىدونعرائدهعلى
بارىمنجكاتيةاصلالمسائليرظالىوالميلديةاالجغراالعهدةمن
حمبهانهتهااتءنااطقوجهورضاييئورالخلقامةسالهاتجلى

ديفشلنهزيمةاواتهالنهفةنتءافاذااعةبلهذخرآخاتهوصي4ةحح

رحمهابخارياالمامازخاخفيالسرحووحؤاارغائبوترشتلبالمماككتها

االنسانداجضواذامانوىءاعصوانماانجاتيالءاالانماجالصحهشفيتها
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ثئمةلرشدهلمحبيلرهداعدهمنيتوفيئتهاامدهجدهمعهرق

مجابهدللثرنجإالكغراننهصلكااوارنمويامأعافيإأعيالاالصادمرايا
عترىصساللندودنجال

وسارتاالفىحعلىاحمكسئموالجاحلكيخغضدواحماراصقاعقابهعلى11
جددجودكرالرآاأذالثنواضجوواناويزااإبهاناذلككبر

لمهاارومحمالبافؤستالورراالصادميةامبااتالثاضياعإخفرقت
ثنررهوبافامتكتداكهمجانهاللهنلصثلهوسحزنهمليباعبلهوممرت

نانهؤعدداعدةالمؤئضينصاطينراومددعونااللهنتعدمولنكإببحا

متاجمعثيواواالعاتاخحراالنوادلمآاالسلةاجاونبالدتئمظايعدملى
ننعلتعاينخااخرامتىمنئغةتزالالدهعابتهاسلىولهةيانثاحدايعينانقإي

داللةافىاتكرربدابخفرتتينسخسعنىماةعيئناحيئنم5زهاتا
قاوتالانحفورلىواارتهوحقاتاضلىنتدبببهاافياتيأحمدعدت

ونرجواوعاصيثعهاساجعصواليكاوفاصيبدايخهاطاراالةبشإاثالمكففانت
الجؤرماشامحكبعاامبوصكاكاهلإداإجمغاليتفافانجمانالمه

رخبوإتةاخاماثإفرخامرقنرراتوااطوإسفيكاحكفواااافي
تفراسةصصوءالخير4قاباهـكأدكافياذرسآوقدوتهوةالمهولجس

درفا4الساةالىاثاخاورتعهيةالىاوشلىفةااتفيهحيناته4روالدك

احلهنلجروامعدومن

جمراسثتيلقهمحدقءآلاجنومنلحوتالططجناتابن
نراذانإيداناتابىةاروفيذابتنتءجاارت

لعوتينالمقاالئمةمنياثويجعماءواالاآلثاربكديجبىانتهااصالو
احلمنرهفاالىوممحيادوربا4توبراردتواذانآدكتوعلىبك

زقيوالحةرباخهاانبماتضلىاالصاألمجابرجحتالذيالمتينكاالد
االرالهلىءصوهايإتاسااممضناناداضلىقلوباواجغاداالج
كليميىوازريثدتحالىتهواماقلياحاطاتاومملواخوااالذصئئ

اللهعدالمولىابنعدالمولىابنحاهأاصوابنالىعدلى001آمن ىوى

االلفبعدثيومافوخمسينارجضةاقعدهاذياواخرفياصياعلالمولىابئ
فرنسامالثالىبرسارصالعلىمممءمعناهممنهنماوفهمالبهابفرألماش
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سالرالىوصولهوعندفرنساالىالحرواريمومنهااصلزاثرامحالهلذا
مبعراصابهالحارجبهاالمورالطرحمكدلىاجارلوح

2وانووالنعامارحثهواطراالبقارمنوافرعددعلىدلبهرية

عدابوفساراوجينادرمانالصوفمناتخذةالناخرةوالنريشالسعل

ثاتومدخاالميرعنالالىواحسناننهمحفيوبالىبقدومهالملكاحنفل
الزصمنهيخلماوقبولهالصلحالىاجإفيوجمووصاخدفيعنالذبفي
لاواوإساكؤلهاراحةمنمدتقيينالهوماامورهفيهاييحاجماالى
فيآخذااالبدمراىلمااماالحاعانناريخهفيبالمارقالذلكني
بحسبمبهمذتزللمالمعاهدةالفاظانونحارالحسابفيبمنلموجهعلىانمرا
سفيرارسمالعليهعرضالجاشقوررباتاطزممنراالمعابماوشاهد4ف

ديموتأاطببي2لوانماجالهيظهروامبمقاباينرنساعاحمةالىحرتمن

االمورلتربماانهودقانسإاافيواماافياافيالحاعرايفهذالماا
لماجهتعصعنرجوعهشلىاالميرلكىرآتاور2الىيرااليئولدالتي
المختلفوراالفيقتفاهلبفيبقنجتانعايهواوجبلهةمحل15

رغبماالىفاجابهنالحاعراياناالمبراىفقدارجينصكللىثافي
ودجممةغريىدايامهلوار4رةالضهتةعراصقبندهرواتفي

الحاعتاقارءالجزاالىاألاتكورالمعيزوسلىولمماقمالثمجمرناهماابق2اكرداخ
رراىدةعاافيالمقررةاصباراتجطميرإخبااكأصإنماهذالثمواالكراملمبرفي
يبرابمحهيغزنواولىاوكأباريسالىخؤقبلىذالثنياكزذءان
نجاريىنرجوعهبعدبانهدهءوزاواةاالىاولةرةقط4لماثإلفثا

كفانفىبهـكوحلاروغاناذانعاطبتةيرضجهمالهمجرى
الجزاؤاهلوالفرنساصالحجماقالاالميرتيه0خثياعىاجراانتلدو
االشراحهوغباكرامبكلجافةالدارفينزلعة2اااالىغدالمهوصلولما

هونالاالحشاميمالثالمافقابلهالمااثلمقالجةمعاوتوجهااظارجيةزيرقايلا
ياحهالهواخهرهبمتحرءمنهواشعلماالميراحمالعنوعالهاحثاتصمن
دأوقادرصدانظبدءيراالاعدانيلهوقالااوةبولهوللمةالمرصديةاافى

ثموالدنفاصااصالتيافىيةالجزاشالدابلوخوعملهنجاحارجووافيلي
وغاقيااللفاظفيوالبزررةبالمعاصقمابالمالثمذاكرةفيرزاتالمكدان
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اثيخبنهطاالعىهذاانالخارجمةوزفاجابههامدالمرقالمهنيالفاظ

راجعاالمعقدانقلبايامدوبهالجزائرحاعفاالمارشالءيخهالمذثرهنجم
صطبجةوزوجتباالميروالىالماكمنبهديةباريىمن

وزرابووالزعاياقرتامنشظمكردونالماسوحلقواللؤوودوارصباالقوت
الىالمعذووصلولماذوكيربالذبةبمنواثوإبالذهببقفبانعوصةض

اجابهابرهفاتاهدةاااعيفيلهوصءماالوأباوعاجلهاطابمقابلهالجزاؤ
تاصتاثمجمررانواطصدرفاذمرحالمالثحضرةنيرجيةاااوزيربه

حوبلةمراجعاتعروالبمارشاغلةتزللماقياالمورظكفي4مهالمذكرة
عليهخصرصاشاتييرذنوءحاهدهافىاصكيذيلانهآاطاعدئقرر

لالمارثاناقذبلذلكفيحررءماونمىفرنامحأعقابماديلهاوتيه

علىاتغقااشءبنردايىالحاجالقادرعداالميفمدواطزائرحابمفاال
اتيإماعلىصلالهانئقررالتيتافناماهدةصكفيةالجههتاتوضيع

الىررةةارننجرىتءثمداالجزاثرمنرثث41فيالحدجمعرزاناالول

خطةيمونوعليهفيجسربنىفوقيرالىومنهنطيارجافي4منب
الياتالىإصبعدوماجعدبنيووحنرفيهوطنبينيخمااطافيالتصديد

ذةالاالرضىخوبمحمزةبرجبمونأنعثقمنطيةالىالجرائىريقو
بنيارضبافيوانفرناولةتاتجاحراالىرهالمذصداطدوضقلفي

وهرانعمالةوفياألميرتابعايئالحدودهذمنوغريابخويموونوغاجعد

واذامغانمارضىالىارزيوارضمنعاكرماتمراننرنالدولةيسوخ
ذلكافااالمقلعشرقفيئناألالطربقمنفآتملحانلهااتاسرأت
صاكرلله4يداناالميرعلىتعينماانخافيااالميرارضعلىتعدبدون

انيلزمدفعهمااآلنوالىراسثةثافىمدهفيوالثعيرالجطةمنالنرنساوية

منافانيانوناولفيبقدمانهبجثسنةعرينعلىمنجأئقديمهيكون

الدخيمونوانتريالمذبمعنفينامنصننصصمنقسطاتةتفى
الحربيةالدواتمناليهضاطتبمدنلثالثومدية

الرلددراحموالىهذمهالعلىفيالىصلة رللىرتدالمانهالجرإلهوإصإلىوليحضؤوهولمالحايااللخائى

الحاتماكىلماثمجمهابهواليبتىالمعاحدةصكفياذكورةالثروطقيو
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يراالعئصهالكونهبمرجبصياموانقةودعاهالمحدعلىعرضهنذيله

االميريحملفمابالسيووعدهذلكمثلفيالخمعسغيربانهاليهفاعخذر

4عاواعبهرابهالحاعيقنعفلممهفزسادولةادصالىواالصابةقةالمواعلى
بعراشابنقوقفخهاعليهاطلانهخذيلاهامقفييمبان
عنالمسوولستواكةاشقهذاعلىعتاطاتيممقبثمإثذا

لحرالفيالحاملهرخصذلكالمعدحررانوبعدعابريامب4مصاد

عليهوافقفانميرالفىرهايستديالتذييلاحلىفيحررماانجرموال

ابىوإنافيمهاحوئقررتعليةاشهلىاقيادابافىامنعظيمقميدهمنيخرخ
جملتانخيةبةوصعورخيهمبعضفالالملحونقضهدةإااجاجسخرفمنبدؤا

صهؤذاثخيعثانلارثاالبداولذالثاالميررخاططافتسبىفونهالمقيسالفز
خذروشاالمن5ةمضاةجةاقافيلذكرهيراالحضرةالىدوساهـأدالقا

جذادةتبهةالمماانكأهوابذالثضداتذرفاعماشعنلحمنخاصرا

الانهماولذلكالمكدنفادهزتعنصدالالمافةبعدانالحاعفاجابه
وصلىافااضرةقاحدينشائرابمنخافاراماقائدخروخمنخاص

انضورواالكراملباترلافىءننددادتفةتااتاقاميانةمدينةالمط
المعهواباالعيمةاظااصرالىخد5اتثماالميرمناصبدونرسمادقاايعرف

باواغلقبرهاالميرالىصيراينزوهوعدهالقائدنهافكونهعدمافي
المىالسيربواصرعلياذاظروخنيهداوتلطفصذلكلىالخليفةقهفوا

لادواقائدااماماضيىينمحنعلىوهواالميرالىبراظبوصوالطجرناكدمت
الجزائرفرجحافىالىصععلىاغباحملهدونهالمكدسفربرتبهاتصللمافانه
باراصدواخهالىكتبوقصدلذالثفقامكدامعلهتقابماالمارشالرواخ

دراالكاقالمدةمذهوفيالمطاضدةنيطالقخيخةاالىاالحواهـيانواصبرها

بونهفيةالمضالحمونواوشيالفرصةةافونساورفاتاتجينياباعيفهالثة
والذخائرإصاكراافيووضعمامنهـاالزيخةنةابفيةقنطاممالمنلعيلكالمه

كدةيمرباوخمينهغرفيصرالعلىرومايةقديمةمدبنةآثارلىممثفماو
اهـنوصلواكزاوبهذافيافيااحممديةحزبهاؤابتنهابربرروزجمررااوا

رالجزاوبينبينهافماخيرةالهالمراسيمنوكيرماوالقلجملوولدمضع

خراوبوحولهتاكدمتالىرجعءمماعننحصغناالميرفكوبعد
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بانههايفاعنذرالديلهماقيندادالىووبخهكرامقاينكد

تفقدعلىاتيثمعذرلفففتهفيقوالخروجثرءالئقااالذلكيثعلأ

فيإظراعلىيحهمالوالياتفيخلفائهالىوبعثقيالحروممماتهالجيقاحوال
الجهاداصفيءارؤطاالعيانبمفاوضةعواعصاكرالهمنعندممناحال
باراالتباصتقماوغرماوهرانالجزائروفيصالئهالىودساالستعدادفياالخذ

ورفياكاهلاوبعثئدومالعدوئسدسعلىوالقباالحرالالعوامط

زاابحاعاتصلولمامفاصاتمنوالخذتدالهغرالالىوالتبهاليقظفي
واقكينالنصرمنلهاللههباهوماامورالىااللتفاتشدةمناالميرعليهما

وصعهفبذلعراشاينخمداءاعهرهاتفقمااسدخكهالقدموثبوت
ثمءصمااذتاتعبرهوفيذلكفيولتالىلمهرساواصااهدةافىنقضىفي

آنيالحاترسالةخهنبممليانهالىاخرىعرةوسالالقائدصهربث
االميربالمبرتلقاالحضرةالىوعولهوعنداتالتذفيمامقتضىعلىالمجابطلحب

فباسىاوراىيافيتحيرالحاكملةرعلىعهشاطبعدوواالكرابم
ماولهاالمةتجرلعنلبدصباليصولوالموافقةاماخطيريئريئا

يميلوتاالمةوصائررىالثوديانكانالمعاهدنقمىالىيوديوهررفخها

واجابههامعهممالالذببلمافيبقبولالدنيةءاعطاعلىويغدمونهباالى
ايهحثرحالدروانالىدوصالدالقادعاانهثمواكنوطلبهماالى

بالقنكيةفاخبرمماعلىاالمإريتكلماخذالمجلىبهامتقرفالوالقاداالعيان
الرسولوهذاقالثمعاوالممافقةبهمطلىالىاالجابةعلىاطاكمومخريض

عرمكمفيحمخمعكموحافربهميجالىفرنالدولةجملبابةهوالذي
والمحبنقبلوقاراالالجغففجريبممفيهماواظيروايحلوكممافانظروا

فالناربثرفنايخلاوالدسنافيادنيةبانرضىوالالتذبلنيمذكورماهوالى

الصيبمهايائقدماعلىنجقىانترضىالفرصاويةالدولةكأتفاناهاروال

وحالدوسالداالقعلباالميرلفافيالمشعانهبالوفالحربواالفذلكتاقافي

فانجرالحاكهايانالخبركالهولشباذيكوحمعتبعييكنظرتقدانتهاله

اقايقنعهبماجممانهوعنديوالذيمشورايتبمط
4وعاهتبالجانبواليقللطرفيناحسنذلكافنالقديمصبيافيجاريةالمعاهدة

ثراخالازسفياليحوزصقنهانامء9الدماوسعكونجةيخقالكاالحرب
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عينابقدوبمسروروننخنحالصوكلسليمعقلذوبهيرضىوالالمقرره
الحاععناكبرعذركلكلاابمنوحمعتهماشاهدتيمونانونرجو

الجزائرالىراجقاانقباالمورئقحضوووقفانبعفدوسالدالفاانثم

بمايخرياريىفياطربوزيرالىبعثثملذيكنوجمباراقعسلهواخبرص
وارثالمحصمنعيهومامدويهرجالاالميرمئصهؤشامدهوماجرى

لاتالىيحوبخاامنةالىاطمالتييرانبترلهذلكالحاعواردتالحربفي
مأالئقبلبانهاالقادرعرالالميريةالفرنالةالدتعلنانويراشيا

االميربتهديدهااصتصدرفانهامتعرودافيهاالمخنلفكناالمافيوضعهمالذين
بيايوعلالتيالترةلبمعليهيالهجومناصنفعاذلكيجدلمفانووعيد

الالدمنييهوماحمزبرجعليواالضيقوتههدمالىالفرناويصكراله
المقصيإشصلالههذااتاالميرالىههذابعدتكتبوانهاالرقه

روابطهومجتلههـطمهوبلالصاحنقضبه
يفالىلخوهلاسنىفسادمنعيههوومااتحريرمذاالىالعافلفينظر

االميراثثممعاهدةفكورهاااالرافيعلهءإلواالصهالهجمبعدوهلع

رأصأفزصامالثألىكتبالمعاهدعقدةبهيحهلىفيماساعالحاعانعلملما
مصكتابهلخصوالجزافىفيحاكهتمرفعوعلى4ويطلهيالحاليخبر

ارجبتهاقيامادينهمعدؤخاربةدأبهممننالملهانوحدثآقدئمااوما
عصوالذبرفحلاوتهاالبهةءالاماالجهادمنعيهمميةاالطالثريعة
بهشحماانمفامرعيةضروراتاوسياسيةامورعأرضتهمفاذااليإإدالدين

بالدناورأيضاالطحرانجآفيبمجرالجؤالرأينالماونحنالحربراوزووفعلمال
محع1مهوعقدنامطلويهالىانجنرالاجبناراحتهـاوفيهممرانهاماالىتحئاج

الجزائربلبهفاذاكحلكانادكاااعلىمحافملفرنسادولةانمناظ

جؤتامفواالسربالالىيودىحاوجصراالظئ4مابهالىرواباس

يحنايخماوقوخهممجماباقنعمافاوالغعلالقولفيوالطفناماحمفاذلك
بالدنامنعظيمقمعنالخلطوهومثلهالىبجبانشرعاالعرزالماالىاالجابةعلط

رسيمابوقوعالترضونيغالظنكلكلبانهوجثديننااهلاخواتافيوالتسليم
وخهومامهالمحاليارديةارسالةهذارصالالىبادرنامهاصلتنايقطعوصفونا

ملتطامدفىافرناومصافامسالمةفيراغبوناتاوثاكدوا3ءوبينخنااس
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لفعفكرناذفيمارغبتشاانيةالفرنساوالدولةتظئوالاسراناسابمنوغيرهالمتبرفي

والنزلأوقوتتعالىتهاصكرلفاننايهاحدةنراخذلقصاولهناقياعترى
يالءالهدتيتفياتطكونهاتصاكرنامنءمنصاكزءتعدهماعلىنزال
خةاصاإملىرنجنابنشالمجديذالثرالمااتايخربالملاألصلونقابلىابمل

هذالخكماشالىخاوفيآنقاذلكالىاشرناإالدحااممرانيهماالموارصوللراحة
اشمطبالحالمااعافى

اردمنخعتوقنئذالكجرالرارضاناألالمإاثالىخريراةحذاوصوفد
بهاتعلمدةوبعدجابهيسريوثانيأتابمترالمالثالىاالميرلعثثمفالالجراب

زارةولىالثهيرتيرسمسيواظارجيةزارةوتعإتعزالواطرباظارجيةيريان

الماأثاكبمتبيهراكبهوفيمانغعايجديهجمراهذاانفتومجراردنلثالماشالحرب
ثالماالى4إشوئلضنتكورتاترتزتالىوالمةثاكمر

ب3اءبينولجنناواقعهرزذكرتنإصإكأدرلحمبتبهتقدك
انناطفواالندلاابوجهيمجادلدنناالوازفيورنجناخةالىمناطزائر
عنابصوصافيماالنوافىواالكاتالشاطرتقعنلمحدولةتاهرواترغبنا

بعدنوا3انإبىاالخالكرمالتايميحااتااذلكمناخارصباحدة
اةرلقدممامحوه6اءزاالتك4عا13وتالجوابردعنإفاتمةحماعاءةعالا

دوااجالجزائىفيصمعانافولماوحصارىبولالزيحروانه4عاتوتالهرايصلان
حماكهاوانماإتجةاضابهمنيرموجبمنبينمولمجضاعقدالمالماحيخقضيمااغسهم

الهليمااودايرمدثهاعبادحقوقضلىالعدينمسبمالهمسوينهماذلكعلى
ايدباووضحنااوالابقناضرأدسإصلهتذفيماجمرهـااقادإإفاهوصيه
متكومةاطالقرصمفوذلكافرعنجقضىلهاحاعالالمواتحمفيوحيعليا
ولجنةبئتوالءنةتحشحالمحاباياحمدحوزةفيقطندخلوأالماءوازائراب
ذكأالوجوهمنواهاكابشاونحنفيينازعونناوجهنجايياسيةمواحلةااها

اخااشوإغالهنيقنلينةالءاننتاضهاءومبامايماالقاذيالمضفخلى
ايامفلبباعليغحماحأداتبايررافانياياحييدمنواخذتموها

تااثفاتالجزاثرمةعلهمنعليئعاماذنءانهوبرالجزائرالىمدخو
بايالحمدصعيةةطفال3ءوياكااانقرضتوبانقرافهاالقرضتالحثومة

لماصوفطنيانيقبللماخاسواففسهالدعوىصلشلىكانانمابهبضاوعليهـ



ك133

اهلةقنطمدينةقىكانوخبهمطلقاعلبهمرثبتااعئبرووال

ذللخينوغكاايهالرعواعخهم4ويدبايديهمياخفنيئامنمايراالث
يالجلةوبنرحئاعفيننازعتاالتي2االرااجملومنتيظالنيواحمطاكالىقىجهظ
انهمبالعومئدلالهمغايرالسماليباحقطرقعنحائدخاملالهءهوالفسدك
اانفرضوعلىفانوفيدلوالثريسبببدونوحبومعساكريمنننهرعلىتعدوا
ئعشيم3علينجريومخناعيفيإبرونايئانعليهماياجبنففعلويخماجفالهم
والخاسالحديدنعواخاخهبمثمذنوبهمحسبعلىالقاننيةاوثرعيةالماالحبه

اليرسليواماةوااحاقهمفي4مواتتجارنامنعمااخهماقناكااصفيوالىصاص
هـدالنياباىعدضرببةاكاوجهماوجهحياالتيئليرطاجربةرذعناواعرض
افىيمبرتفاخهمطهحذاومعلم4االبهالمدنمنوغيرمازائراافىالداخيةمن

ناخذواانحذلةواطيب4اباةفيسواحربهااطلبنرنساعدواننىإدلغ
عرويملحفانمعناالتصرتصعنبالعدلولموتاعسايديهمعلىوتفربوااعنتهممن
تاخرنااتالالس2الههااقافانبذلكعيممفياالخالقرمجمنعبمضاعماخ
وبيكرالاحوناالذلكخرنوانناقلنااهدالمهثروطتابعضاءاجراعن

بخعلاسكلهالمحررعاقيعدةااتالثعنفلءاقيمنهنمسبهتعهدمااجراعننقاعد

ذكرتفياالمااثاافانظرفرنامالثليمهرخصمولمعيدةاعنبرانني2ومايدمه
اباداراحةيهالىيؤقلثتهواكمقاصلىعئيفسواكوابابردحواالث

4خالخارجةزيروالىبكت

لقفيالتيالمهمةاالثقالاتعلمطاظارجةارزارالىبرصعكفرصااهنيافي
بهاحنىماارنلثانتافيفيبموبإخنااالحمالتحسينالىالنكروتوجهالهمةبصرف
شحبثيئإرئقايحسنفماوقعىوالىكونالمدؤنخبمابعااعلىفانكنفسي

االنهاوالمإتالعماعوبينلمجناالجاريةاالحوالانيئالئرافعرباو
ألحيللتاواماوجصءدااالعنجانبةوتوخديبموبيخناإنعقداالسلمناببد
جرمزبالاطقجادةعنخارجةخمحاالجلىاهدةاشروطءاجراعنءكأاءاالء

منوهبكتالىاطىانرجثوالملنايهرالخماالىوبمافييففيذلكان
فتستعملانلكفيبيوخكابحادمنالجيلىاالماكبلثاطيدةاالخالق

هياروأاالمتينبيئتأذكركينثروبذلكافريقيةفيكذالثيمةاالثيم
أاماانيبمركويدومعافلالمطدبةةالثيلكوتحصل5الكتجدحكتااندي
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اردادبئاروابطتجديدمنالمجاخبهجوتبتالساخيسرمامنكانتظرفافيوبالجلة

دوليمإئيويننا
عهطةماجراردقيوادبيم

الىتمليانكلعلميلذنمعدريانثرحرباطوزارةقلدكفرناملكانباقيلما
علىقادزايمونانبدفافىاحربرةناعلىقادزايكونومناجابهافيوتسىلمةالى

متحؤوسعهالاطزائرمماللمةماوانهذاالمعتديناعدامنوحمايةالملبتمكين
فانفاضلكلمضهوجدرعاقلصلىوتامفوذلاساقدجمالنانبدالمضا

وجرىمناقبلهاثروطعلىاهواصفرنالةدخالعلحعقدناانبعدالالءال

اخالحلىمامصبنهاواسناهماونقضعقدناهمحلامباباحونإقاموااهملبها

الثروصامنيركحياوراتوعادلصيمبىالذيالموالخفكاضالذي
اميهاضزبالكألمجمخثمذالثكانهلرياوالبيةاساااالنانيطفيوتجوا

3دواحقفيطاحمانههلمواوأثذلكارتبهوااخهماجمباومنعتااسعيلضلىهو

ونرصفيعايخاااكرالتيالمطاليبالىالخاتكصننتديرنكنبالجلةوايخةا

نعاافىيوزبمتعادللوالينى11اصدكميضدالملكلاللةعندباضصانفوذك
هةوالحير

افىملهوشدةيرالكاسدتاءلهرا7يرافاراهـذهمعاقيفيتاملفن

ثرباطوتوعاشنهتاندهارادهواكلذلكتظصانت5فرنادوكازاكاخاك
وعسلهتذفيحررهماعلىوافقخهالىأالميرابةابمتءرالجزاآحماسولماالفرتقإث

حلالتذحورةدولتدالىبعثاالغياثمنالسيوفءرالتاالقتادخرطنهإلذالمثان

بذالثلمياللجراالانعندامهوكاناحربراصشلىاايحىمالمماوبهراطنميق
ووخعلفرناالخايمئرفاليهيموناالراخيتالمثفيجمثغاعرورانرتنشخهال

اخذالهوصولهوعدبخذاالمارشالالىاالصواعدرتضاتاءلدعانقايعدالايد
جمعراءاوروثالماابننإادورالدوكووصولتهجلنكاسبعدوداداالصفي

نصرضخةرجبمنامثريئواااللىنيالجزافىمنخيحهفيوخابا
لراوولمااساإقر2احننسانمائه1ووثالثإتعسنةبرويممنواالدسومائبن

والغرقةنةقشماتالىالملابنبها4نوفرقةفزييالى3ثواالشيانكألمكأت

دخوالصمانرخييموهخضفالالجزائرلدانافىافئالمارضالبءيراةاالت
ابعةارخفالالتاالواحمترتاالبغاخاصواتلالءبابلوفيتغماألادخوآلالجزائىألى
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اتصارتفانقلبتقدالجزاشانوظنارادبابممثىشلىفاخرةولمجةوكلتايام

افييمرونانجاإإدإااهلطاضت5الثغاهعهوانبأتكارشلىلمةالمبهروممي
لمااتفرجواايياحةبرددبافيالمإاثباثبرورفصدرءالجزاابمانيعنقدون

جميعلهيقدمونكانواولذالثنرناوثولةاالميربيناطعامدةاعسمنعدمرمضهو
بالدهـفييمرجموهمامذاورالرمالمودودكبفمسرورينالسخريةإشهباتا

لمانفديءبخمسائةهشاكالفادرعدكنوررخبمموبعضقالقنالغبرمن

بومطولماصهميخرجاانخسموالجاليهوصيطمعنداطديدابهابيعبرواانمكم
احمدجدالىاخاصةانتبماينصماالرودقا17وحصلقواداحدخاصربنيقباؤل

كتنةالمدثاىميانهمنضىنثملهافيجماالمجرالىايرايراونومهمنساابن

صاختموقدفاالرتفمومعاهدةسالفيممناءسخماماخصهممالالمارشالى
بفابرةتةزرموالاذنيبنيرعبماإوإالدناباومةارروداطوتجاوزتمذالثتخافي

الماالمراكأابمنديإفيبرةالاصاكركمءفيالماالثثباعررتمعااوالذالث
بالالدنيارةزلديرالمإاثابنانبرتموقياووومجوزهذلكاحءيىهونب

ميامنانضدانريخأوالذيرافقتهالغافيداتتءاوضيرافقتهبهت
انوالحالاخعاهدةنقضالىاالمصويخرلذلكاتاثىصقرقيصةعلىاقعديراإااحذا

علىعزمتاننىداعلنعيهخاولمامبحاامعاهدةنافضنفهمواحلىفعدم
مبنالقينا3قوموانذرواإدياإنإحكا1خوارنطاتتهباورباافآلا

يمشإليوإةءواهـ

كهزتوالمراجعاتربراط1اثمنذاإمدجرماجمريم

كلثذبعداالمرايهاآلومامبم

محاأختركمنالهمادعاهاالىانغرنساويةالدولةاجابةمناالميميئىلما

نقضالىعامدونالغرنساويةاصمالاانوراىلمحالبهلقررعلىقاوالبلهاء

هواصدراواصوودينهعنباطدفاضمشلىاعتزمالوكأناراضرامداله

الغرنسيسرهاخاماعلىالمهموالهاحعدادواالابلمحاخابياتطاوالقاصنيخالفاثالى

بمننممهووالمجاخالمحانلفيينلىيماصدراعالالتامموثمالمعاهدنقضمن
تهابطاعةالدائينبالدنااهلينلىالىافةوءلقوادطواالكاتالخفاهصائرعافي

سالغرنيانواالمدادبالقود3غواالمجادةرفرلمقاهاللهفقهم
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بالدنافيواوصبرينهموننالالمقررةاطدوداتجاوزاعدوئمعواعدواخيمرخاقد

للخعنميواوهللعربتهااعابمفتابوامنااذنبدونقنطةالىاطزاشمن
وعطنممورحعئالذباصوأجمصابمموو2ديبمعنلدفاعواصضدواواخرب
عيكمينفقدتاورازالحرببننقاتالثالقودمنالمابيتنيماانوجث

فاننيالمديةالىباطفرررعراوجهادبةاعانةبايمومنانضتمضلىنغرخاان
كوتالذي4الىلىكمءاصائرنيواالمنالىاحةيقطروطدواوفيهااننظرم

اللهافىلوبممقهوانرةإتاصىاخاسموقوتانساحانواكلواابالاطئنب
نهبربالمارقالعايممالسالمجممدينهناوثيضهتابديمنهواطلبوالىظ
ان3االميرناتاءامنوغيرهاحنءاالهذاعدالاناالمربخمورخيمن
خادافىرياخولمبغصاطرباثهرانهمنيراالمواالصعابينبهما

ريقطعنةءبىاولافبةمذانصدنالوماومندعواهفيصغيرمصالملركبين

الىالمطلوبوقتهفيوابايردلمانوذالثوحدهفااللالمارثامننتدقاا

محذلياخذوااحنهيرتيهةسهولفيينالمغيينالفرناصضلى4والتالقادرعبداالمير

وقعماعخدةمنلخإاشبةاهذاثاعاصاجمهممااربالمنذلكبعداصابهملماا
عهافلفتاالبقالمكضبفيببااالميرنءالهواةاةةتاطةونيفي

انعلمالمجاباالنتقارلىدعيهلطالمافانهاالميرواماحالهعلىءيثيصوترك
اعاتروساالناثهادتفكتبلمرباعلىعزمصادأت4المارشادشاعراض

االميرلىاعؤاضرادذلكوعلىئتدملماكاباالصتعدادلموامصالحرباعيفي4ركأ
انترمطلقا

وحاكمرزااطكموتحققالىبهانبهوسارتربباطإناءخراالعولماث
تخافواماعصفيتحروابالنصالافمالومقارءزالاوبافقرابوهران

حامانثماطرببابفغفيتهومنافنعندمولثطعلييهمفيرصع
ظصظالمديةفيوقتثذواالميرمنهبكتابواحمبهاالميرالىدرانإتابعثالجزائر

لم11احافحلازلأاتيمورخومامجرعلىكتانجهولخصايهاالجيحقصول
ضيةالةويةؤارصواننيفليادفاعبرجوابومتارالدوالالىرسالةقدمتوقد
وقتاالميركاتانوائنقويخةعافبتهاالحبكوائلانيخاليزبمايخنا

أالكتاواعأىياحفارهاصضرهإتهذالورىخلىفيالمديةالىرانناوعول االخبارمنكدهكلميئانرانابنواعيالمجلحاهلكلفقرااالميرافى
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فاالعليهولهاأعرصفهرأمنهوفالمواكالمهامىاباهلحمعكال
لىاوبيئدرانابنفراجعهممياديهولوداكلباراثمنأىالىعلواجغ
منعنداسهلفانهفلتكاهـاالحكأاالميروانلهفقالعاباضائماعاهمهه بمىالفرفبسانالاالمنعاتوقفتالذيدرانابننقالاالهانةاحتمال اتفربماوانراكاليلعلىكانانماكمادفيالماثابنرومرخرصمفيدص

ادالحرسجب5والاخبالتصتديرةءاهذهمحدمماكماناقودهـذافعلى
الهفاذن4عاتالدخولفيدرانابناذنفاسقفياالميرانغرداسابضانفظ

اافطاادهيخفساكرالفرناويةااوقوادالمارثالاسرارمنعديهاصيامادهوقرر
اعنهاتجبميطالاظعرمةانالقيوفالىفرنامسالمةفيورغبهقتالىاحهالعن

اعلمانيجرااللالفقالكمماحواليوافقاطربارىالافيشدالقوىفاالف
حماألاخفاداعلينقتاهاوآأواطربتحالمبالىعايانت51اذاوشكنورا

جؤموافاوكأاخرىرهرىواثيجاسخدهـذاساوخيوجهمامملراوالفرأصيس
لإقجااءرؤساواخايمقوادإاراواالسالخماخباراخانياونمياليومراالهذا
الاالصيبمممقدباالمثاالميرلممؤالخمزاحبعلىالناسجلىانبعد
دناالإفيورسسادودامحوخديالنرنساويماشتابحركةعنكمبتواعر

الدخولوكنةابابيافتحانعلرماومناخرباثلضوعرةيممخاغيرعلممن
اارفاالوميهمبمباالمىصهمبهرايراباظتراثاننيوحيثصبداباتفي
يهلماةشاخرةاالتهمن21المبروانيإبئاانادتيخهترنجونماار2اوأكمافي
احوتاملوتانواحدنالىقاراثمآماماقباساطرقاالمةوصاحمحماالسالعز

اباوآلوثانطلبوهماعلىانغرنشىوافقنافقدششخاساطوهدماراامن
واالنتطبقهالماانفاحمبامجورالابومعددةمفيابالجنرالدةمعاه

باعنداخمقحدواؤنوايمانبدفافىعليهاالحلحوجرىاارتفوحدودأتجاوزوالما
ولعلىفادوارواخاامعاخابذلذاونيسستبدوناودنااإعلىيوواانهذا

االميرحمحافاضهءيمالءالاالنقانلالالذيالقادرتهامنبمطلوالنحراطربعن
عىاتاخرالاننيفاعياعخهاخضوالرباطتريدونابممحيثقالمص
سماكوثبلالمجمادعناتخلفاناللهومعاذورةاالتالمروممباخرىمرةنهاعافى

عهذاتعطنياتوهرحقاطيمصليانغيرصغكماماموقوتتعالىمجولهفيه
والملةالدولةوراصائرفيوالميرانبمالانمجةاخابذلوالطاعةعلىوميثافا
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لذبواعنالتخلفعاوانارحفاالدباريعمالتوراواندروالتالخيانةصيل

آضمالاو4اعرةماالمغفاجابولذالمثاطلجكممادعإإلدواالدنيعن
وموالسبدناخرةغرنألانناالكريمشيهلىامرانامنزلالعظيمياللهجميخهمونص

واظديعةالغقسبيلصاعنهفينالثوالالديئخيإتالقادرعديدناناصرالديئ

يقاتلكاناإلالجهادفوفصعنالنتاضواتاجراوالمزاالباطخوالالظاهيآ
ورسولهاللهلمرضاةءاصفاووطاخادطايةخاطواروااإاممانبذلواتاحياتهالخر

الطريقةعلىبهاحنءاالالمجلىمنعدرالحرباضهارعلىالقرارقرانلعدو

تلتماوسلمصحبهو7لهحدسيدناعلىهالوصلىاوحيماهـحمنتهابسمصورتهاثضالمع
عظمااجراتالقاعدعلىالمجاهديناللهلتتإيايهابهنياقىقالذيهلاطد
واتباعهواصحابهكهوعلىالشرتظلاللمحتابخةقائاانجيهعلىوااللالمةاوا

النرنسيسفاتبداماصنهفبعدوصفوقافالىصدالىقااغهسليفيقاتلواتالذت

وعاثوابالدنافيوجارابمحواالموساكعاهدنامبعدبدمياالاالدإاعلىضدينا
يدمضواالضاهذاشلفيالتهاوناناوماومنكلهعلىيبهثفانماجومن
ذماومرالناالمعظمجدنابحفورعالتجلىفياخاقدفلذاكعليناواعشداخيانم
المهماالصهذأفيالمذاكرةالجلاغهنصرالديئخيبنالقادرعبدالدينناصر

تاطىقتواةاصراباجادةخاإواإبالمحرلهجللىظاقىفرفقناالمواظطب
فرةبابفاوقدداداساكلضلىهبواقامواباداباحنءاعلىناآراوءواتحدت

مذااوحررالنيةذلكفيصدثاعلىوعقدناالرعيالجهادباتبراارؤاعلياميرنا

خغافاوثقاآلواكرواالثهدايالمومضوناجهافاجبمانااعلينااشاهديموناعكا
بةالعقومنبهنينيومهانكانفهعلىاثمهفانمامنكبمتاخرنالهدعاعماالى

عردياطاليومفيهـرالمدايةوليوهوالعنمايةنعدتهاومنعليهااالميرية

زخصنةاالولنونءنعرواالدسمائتينتوضرمفانمن
علىتمثميةالمحالمدإةمدينةفيافىخقداساالميرياتالديهفيثمانمانةووثالثين

العتابقدمدجيلهوبعدانقبائلوروصاالجقوقؤادوالطاءاظلفاعكاهذا

ونحهالجزاشأصاالمارشالالىالخهافيصاب3ايرتجرفاصاالمير
وتيخهاءخاواحاطدرانابنيالموصمحبةيهاوصلنيفقدبعداما

ائلفابماواالنالكفايةيهمايتاعرخةمدةنايمبهتكتت
اوا4ضفهماهترجاععلىراجهمواحغمتهماتغقتارطناهلساكأان
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اجهدتنقداناواماالساصهاناتفثابطآللهاتاتامعاهدفيالمينةالحدودتجاوز

رنجةوياخازادلميلنفعاذلكمجدلمقمدمعنوصدمتييرآرائهمفيينض
مااننىاعلواذلكدنجاوحديءلطتاصيرفيالهدأوجلواالحربياراثفي

فيعندتمثيلىحمفاذنماالمنيمبهمكانذلكوانمامحمعغديبمثتوالخشت
الىاالميرل15الجزائرالىدرانابنمروبعدالمستعانتهوباابئبةاالوتجيل

النواحطسائرنيالجادالىالدعأوبثالحربيةالمماتاعدادمن4عإلماكان
وابخوداالغواربهمإتاتلقااياموفياليوصارعاالضرالىالناسفافبل
يرإةاالواعييإةالىصدانفمنراوهـوبممملسكلىالكتائبلحبشوجرى

اشقرومورخهمقالالقطارحاديبهوحدااالقطارنيشاعمالهاضوحممو
صمنفرأصالدولةبعةاكادلماثالىبالىحفاوامصصدرتاطربعلىاالميررأي
االميرإمئاآلالصصيقلجدمنصكوهاوتسارمميئمنصبخاليالناسفهرصاهة

الالبهريةالئطوطزتجاوالاالرضىحينئذمنالفرنسيىبدفيوماكانلطاعنهواغتامآ

خيدالانه3ووقهفاتقداالصتداركانالجزائرحاعورأىالمراجعاتانت
بهجاالذياالمىيمتىلىتمواخااطزاثرتجلىاعانجمعاحربعنله
دعالماطالذياالميرخاعصتداركمنفاتهماعلىاالصفلهمرواسادرانابن

جمعثماجهايبفتفلمتافنامعاهدةفيالصلحعيهانعقفمالىءوالقاالماالى
واخذلبهاوتدروعرضهاالجيرشباخبارمواصرباطاصئيوفاوضهمعىالهاد

ئقصدوتابممبهتؤنروناولانلهموقاهـاالسالالميمااددإاالىللزحفاالحبة
فيئجمواانيممءمنهاجبةمدتلىاالستياللكمحملومقالكبيرهالمدن

اروجمحاالميركذلكالهريةجارااالتالخوجرخاورقاطلمرتبثم
فرصاعسكرفبيايوجدالتياالماكنالمباكحمفثمواصوالمتطوعةالمدربةجوشه
بئمنلمموعينالمجاتالىالميرفيالتوريةلواتالحمونعلىبالهحوموامرم

انفرقئرباراتبباةبهعوصلمحكلبريذارتبواالخرىالىفرقةارصات

رباطبدمحءدجميمجم

زوبالضماالميرامرفاانوذلكجموطتةاطربباكورةنتيةاول

فياتيعنبرلنالذياللةخهرتجاوزولمابهمفارالعدؤارضمنييههاعلى
4سائرمايموفضنمفزصابطاعةالداشينغانمالد4قيلةعلىرةإااضنالصلعمإا
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تااهلمنلهمنعرةافىتمثمنخدلقيهمرجوعهمونيوماعماضيةمن
الىبافنائمجموطقائدوانقلبقائدموقنلصاقيصابممصتالقالقاوشومةالج

والهفريقصصالوصولمقارنةكانبايقعةومبزهمهقيفيوخمادهي

وطلقتالوبفهاجيثهئنفرقةزوجغلذلكامعضأئراكلعنجرهاباتدل
خمكقاخرارهمامنبكلطقالفريفينبينأقئالاوانثبفةالخهرعدافالتق

راطربوزالىأاوبعثلبادساارءالجزاافىافرنيىامحعررلراأل
فىبالصاكروالذتافاالسبوسافوائبمنالوقعهذفىتخماسلهوجربايخبر

شخةغزوهجمرجم

وةمنيعلىوإشاالميرباامرمماداخامنافرقيةاطيالغااتفروخا

ترمامثريناوااخالىالومفيجمأاسيركانييهتهمصافي
غاالذالثءااخطوطاتالتيسالنراصمداشرنتوكادصبرتيوماواو

نرافاشعايةخارةاضواثائطااتياثمنقربواولماماتامبرةكرنجأشرقاالمضد

ئرحزواساوازروعههامراءوالممماصوآحمرادالمحيواالمربالقلكيىاافي
اأزوذتااتآساثتعحدفة5تدخوراواوابنيتبممداضىهـم

اخارادتحبثالماكأتبملشوندرممااالنيهةءتجغاتخبمفيلهـامن
ولىااسعلى5أنوضاقفىالجزباتجنالى1انتانالىيزمايوماواليااعلى

الننخاجرلهيسبقآلتمحمنالهبمحذاانقياالفناغصوفمنعليه
ماسفيينالفرناومنموجودانءمنصائىافنتماحردهبماالمعرصاكرء

إحخافمنممااجسنهوكماتشوذخاةح3اصمنعندمدانمافةعوكتيخه
تزروهارمادفامتإصاشعلاتإاثفياالنيةئرطبرقتاالخامرصدرثممانا

راالمومناليهالمىادنالجزاثريمدآةالىافواجآامامهماناسوفرياحالى
اخادخارتصرةمناشقلفانهالمارضالكأتااهايافلربفرختالمزعج

رجعتمقدباةهـارهـوعماجانيئافيسابهآكلنمنوتبهداخاناالى
تمفيرعتلحتتسءاالالتالمدتالىنماظانممداومامثيءاظنا
عننجافلالااحدواندثبمهمبثويمالقامرمثبلدموالياخالىالخلفاتوجه

لالمارارسلةتيلفيعماوخاندوالمؤرخقالالهانلةارغةهذ

الفرنماوياالجبقاطاتاحمعمافتاالياالسالميةافزوةابذدولتيخبرفاال
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الجزاشمديةياسوارنناالى

بوفاريكقعةلبهيرابيوقعةمجر

بايرمنبوموثانيومائتينونهسينضشةشوالمنخناللعثىاظامىوفي

مدنمنجمييرابينيرعلىالعدؤيخقخجموطجبقالتقىوثمانمائةاربعإنضة
يلضحمنبوفارمنآخرقجيوخرجفأيهتقنالبيخهاوانتثزواومنيراتنبني
مغهابالقربالجعانوالتئ41سوناليهفزحفألبليدالىقاصذاالجزائرضوأحيفي

فرجعواحدلرحملةعليهوحملواالعدؤعلىالمسلموناعبالعمثيوماليناقتالاواشتد
القتالوعدقوهعاةالبمقبواثمفانكحفواالملميئعلىموهاعسجمعثمالقهقرى

مدؤلمددآياامنجيقخرجنياكايوموفيالفريقعنبينايلاحالثمقرقة
دخولهامنبهمفككن

ممهومسنغانمغزوةذكر
ممرمهخليفةخرجينايرمنوالعثرينواراجالقعبةذيمنعراالمنوفي

غراقعشنازلواالسراقلباواتخناروزوحطمفييانعاثمشغانمنواحيضلىتاغاز
ئقريةومرانمنالمددهاءجامدةبعدتممضانممنالمددعيالعوقجمضقهاواخذ

اعلدآكثيرفاشماعلوهراننوايلىواغارعنهاالخليفةافرجاالعيخالولماطاميتها
الىراجعاانقبثمالعدارهباموالهمواكتحضاحيتهانيالميهينتالمرتدتمن

لموبةتلماثةالمتابهارفاختبوالثبئاالميرالىرلاوعيرالقيعاضهخ
وذخاشمقاتلالفينبمشر3دضإنية3دولتالىيخهمحربفواورعبينالفرناو

4تارفيروابمرهممالىبخديالفشونعندمتجأدعدداذوبللنقلكالويةحر

ككلعهارروءالمديةالىالجزائرحاعخرذكرجم
صناروثمانماةوفاسنةايرفبرمننيانالقعدةذيمنينااواداخفي
ةالمداقاعدصارومخهاليدةااالىالجزائرمنكثيفمجيقفالالالمارشالخرج

حئيفيالفصاوقعثمبينهماالقنالواشتدالحزبوذاتجهبجميميانهخاجففاعترف

ممصاكتوزحزحهمدؤاازمفالمنغخدابفيالخاجفةتوقفرافافيبرالبر
لالمارثاصبافدانيكامايزواتواقتالاواتصلىيقينالفرفيواجرسلىاةاكؤت
الجزائرالىراجتا
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كششالسىحسالىالفرنساويةصردبمرم

ثمانمايةشةمارسعثرمنوالسادسنوخصتسةالعرممنعرالحاديوفي

حنتينعصعئصغيرةممةاولثسثالىانىائرمنفااللالمارصخرتواربعبن
نريالخهاميرصايحخلمجذءاولالبرالبرمنفيليكنهازاشامن

اوففهامخهاجقرالباانخهاعتراالييقالطرالمارضالتوسطولمالددؤالماخذ

لالمارثصاضمبعضقالاععبارتمانهقيثهضةيمخعديدةإمااهشه
رةكفوخسائرباتكعوبعدلشثىاالىجئهاتوالعدديمكجيشفيزائىامن

ةازتكاةتحااأورلبدخالها

كماموزايهزمةذصبم
زصاةنالجزائرالىالمحدهوصالتيلابرنفيأاواالمحرمنينضواناالوفي

فينالغرناوشتحنطنرإادالدوكهقيومعهفرضامالثابنلادوالدواحلو

طريتيسة2حااديةاالىيراشلىاعقزمثمااللرصاافرحشىشالهبممنالجزائر

عاكرهنعرضالمديهـهرفياالميرابراارومحااجنديافاعراثىفيغرت
ةقتاوالماةانغيردفي3ساصافيشإابرنحايهوزكأتءافىرط

رمناذفيوزايهيةاددؤااانغكأولمالميةالداتالمدؤاااهـقفيالتي

حملىبروشسةاالصاداالكرفياالميركهاعضايارمنش2دواطالاال

اقهقرىالالمارثرجكلراالاخروفياطربناردؤااشدخرموفالممشجقها

اليرمةبموفييهالما4ادريمالذيوضحهفينربقصباتوصاكرهءفيدوار
تبملرسهاا1ررمةةنينادوراالدون5ولااواصربددتضإخافيا

الممقصلىوحمكيعفربضهادؤوالخمااعغوفعتاشجيثهشلىبالالىطرءا
واختلطتجهةصنعييمةالالماالالصاكرواثالتاووسنواحدارحمل
لاتديلكلاالمشلذالثمنخرخانافىانعدووصبراطرابتبادتاتلواوببهم

بهاطواديهاقيطراثإوارتحلااللثاليوموفيااللالىاخاراهذافياخرب

حرشاوقادوحااماصمحلضبمالمداغالالفءاباانعموباإانخاوضرنهندا
آخؤعلىاولهويزبىبققرفنارةالخدمنعهثالحينيخرراشاالمن

محلىيظلاوييتبالمداقعاعاتفاتصررةنيلجةبرموضعهفيتقيوتارة

اطالعليهصداثالمديهمنقربولماصيرجمسني4اداهكذايرتحلغالهئةتماث
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ييماابموحرتالبعمرألاالعىكاوتفااوممبملياأحمااالسالمحىواطثدأرناتاإاحطاأت شنرباخالاهريةذامندؤالهقرالباالميرراىولمانازاباررة3 ئتاتإيئفوجدحاتالمديةإلىامدوتخاصمجبةانقراببالالىخف
بندمرءاضامنواألولارتنعضرساظماهفيايادخولهانولماخافياخارا

لسراضاولمتيامقانلآالتخمسةمنآربحامهفيرتبانوبعدمايه

ستافاخ4لدااحاميةماواإاجدةاقربوعاانالىودناعصالفيطريقهفي
ش5بابنطازإنيحااديدادتةاخاالنرةسءمخهاتلالمارثخروخيوم

آلحزدةمنةتااطزخالف2ا1ماةارذنتحمبهخشضخبموق
ؤنارفيروارجمنلاتلفالىراالوالطعانريدالرمالحهاقتوف

الدوكواصفرحرنمقاتااتاحمرعثاشفيفااللالمارثارثلغصهما
بةارالذهفيأجمثاتإساربمناخاللذأننرإدوالدوكققيورومال

بربااللجرممتلءآفا4المدتالى4مشااوهـإ4إمبرزقمثفبرمصبررواتوة
ردعناالينءبورةباخراصاباكأالمو3رجرفيفدانقادرء

ءايمناجمةوقربةدمةتصادفرالةررهانوابمجمح3فاطريةأ
يرالىعنةنجإااراالمجكرجغوتاردءراالىرلناتنشطتءرةذبالعلى

ةآءبا3رخدوتتااد5كأذاصوهمالمةرصفياوحجت
ةتاخداصفداطزهلمطءإجمرعانواأالماثاالدوادالمأرصانبم

اومةأامنغرطمبهماراصادزايهيقتالىوصرلموعشبيةاشوباطراضادنن
حرالمنةاسضاريىخهتمإلاسرولى4رججوثاالميرنص5اصدا
ااتحطرااالمصجوسقعيانقفتجقالمفيتمرفرنابهراخذتلماكلبا

امفدورليانكالدئخاصوالجارعهالمقارعةالىوصاروارواجمهذاواتعلا
يةورفالهوكابمنهورامنكداالعينوضهماءنتدانبعدبفرشهفتثا
يعكلاالفخسةالمدبةطايةجمرااندوديراثالمااواللالمارصرجعثم
عندلمدابرةاحواالقهمطهـفيارمادضبخاتوااالقواتمتمبلىماخ

بوثادةاللاااثناهراوثونارتواديفيورمعنيصيهااجره
رءلمويمكنالالتيالهائلةاثماقمنوقاسمماضدائايامآراوااقاطريقهيءإاث

ملياتالمىيرالمشلىااعتؤالموضعذلكفيماقاتمدةوفيورئقرييمفهاان
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وانهالفزحاويونعفاثئاركاءهذىاصفيالمالمفاتورليانالدوكوئل

مديئةوصدساحةفيصبصتممررةفيالمهتالمثتةباخنيوقدتنجباعرمن
الجزاثى

مليانةالىالفرنساويةلمجردبهربم

العدوتصدأمنيتوقعهلماكانانهميالىاالميرتوجهوالمديدموزايهوقاخبعد
جؤالمدأللعنصاكاالهبااهاليااعيطريقهافيصررخبنحلاولمااليما

لليفةواراالمانثمةاتخاوزكوهاخممواعماثانحيلهتيسراسإاالخرج

واذاقوحاريقهفيبالدووالخقعاالنظافيكرالهخشيم5جمعوالاءنحمدالسيد
المطونمحيهحملمهطزبولماقدهعنذلكيسدهفالاارةوصالحربحرارة

الونوائراسااحغاتوفاادامارآشذلكاتلمخهمضاللهبقماحملة

دهأتامدواابكاعايهسمالمرسلةكل11اجإءدمتوأقضالافيعايهياحون
هعيبمىاايئبسانادوصلصليوجظفيوالمشمابق4األودإوسدمحلاطاحهم
اخهرالمديقمفالعدؤيتهيزدءالحتىواواظباروتارالةبهواخلطها

حتيحمنانضهمعنجهموغىالفزلضاذهلةءامواالتصائامنالملون

مذهائخهوالمماعذارااللهيالقصتءولمايزيئالبعضتاوميخرببحكحهم
منثرعدياطاالفيررلحمناالحفيفدخلوهاالمديضافىخلكهاالدائد

خوءافيهـءابئاالىورجعواكالمديهحاميةفيهارخإايااافيافامواانبعدوبونيه

وتركوامموصختالاالميبهمخدواثاطربلنواذاقومميةاالسالمالجوكط
والرمتىاخرعلىوماالاليدالىوعلواوماعديدجؤحيياضاجر

االرفاتلثوامامنهاالمددم7جاانبعداالالجزائرالىمنهاوايسكلاناشطاحما
ورايتهإب11افىبهاواتخاتلةقاسذمةءاالعافياااللفاقىفقدجهاخرجوااا

كتنارووبحدهأتاشافيفاالالالمارسوانتبالفرناويفاليلتتاريخفي
احوبلنصدخرضوبةصاالفرالدولةاعلطيدعومابرانالثلنباافى

فهنياكؤةببوبرصولهبهمنيئالموالقادرتهاعادمنؤخكهاجمابدبهرانماش
الواصخمعيئإااانقاهصاحمهوتعظيمبمخهادءالاللهاعداةربونءاالذينالباز

الىآجنتهااررهنالدضيبنالقادرعبسيدناالديئناحرموالنااعي4وتها

المخلوصلناكتابمنقدبعداالدىااتغمنليشءالساالجزائرمديةحاع
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يهفابهلتلفظههؤاجوفسلمعقلأإلدنيا لوكلدةشاطااناددزاادااكثجممصالىدعوتنا ءضاطبىالذىديخأجعخقيمالىاصراطواءانةالدينهوالذيشنا
ساؤفيمؤرالنهبهذاالتروااوععإانكفولىالراخفة3ةتنايخناوشمس
اتءعندعطاعجمعلىوفمتالديخاخحبقوصلواالنيوراةاكاااللميةاثعت
ضةبزتإشازناغراكاسماروااواشموافشالكموحرفوابيموقضد
4رقرالىتعيوإءاشاواءاثمناخةتبلقايقىطوايناكصوسوزخارفماالديا

هارببخماةقءصرشعلىواتةانازنناواوسادإناعنوندإصمكاربمنزالال
خاردتتهفيجمعثماوآلدنااإمحدصحنامحظمذنبوايالذنبعظيممن
بديوالمالينكىودلبالهاص4ازاالاخوامجىانادتالئرانءلمتمماثانتا
دناسرصولةهاعلىاللهانزلهالذيااالنربهعاوصتهركااطقوقعلى

امجراالاخمقهماتدعرتاظدلى3وؤامواالاااوعليهيخماعلىعيى
تانترىصباالءولهرواطهضادتمنجممنىفاتاديرواودنابالذواا
قاثفالىعوشدنااميرناالالءقيءااسعننكلىالدتنؤكالغنلمةبابمإكرياا

3اإاثوا4اركأاالرضفان01نجايخعوبخايقدقيتعالىواللهالدينضيتا

االولحراصءخجنحررريدنيفىءياماحموضافيايؤيدهءكن
قيرالتدباوااالغراترواالداتءاالانواتنمانوخصتول

ىابيماصاصشد4يمداررجمارىاتذمصلمبوءقادثمانهلجرهتارىذ
مجمراجمعصواصربنتتجتفياالذين

وصاالفدانخويمتدتواالمعتقيماطاكاضمنعلىادلالمرالجزاحاعافى
نجاجمملدلىاافىالدعرةتجمكونكمنمحليهاضقلماخاونبكوك
عنا21اعلطفموقبمجانبذلكتتوةهـعءءااالسىقإفىاحاعلى

ايموانباسؤااخداصتمءناخااسدوعندعمبماسىعندناانفاعلوا
يزبمونالمهمواالصداخددوافرةالعدداطدكتيرةدئهميةاالسافىاالمةفانذلك

خرطدونهفانرتموهدالذي4اراجراواماعددنافييفونوالعردأفي

ايهفرعابمافيهنضتيمنحعهاننقليالبلاالبخاديسوقانقتاد
تعددلمفاصاخالصالجلعيهمطنيكدخكمنخفعانناتخيلنم
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عاآصأالدلىغترلربخواالىلمووائرإاكاعويخولفطنهئممنةمطعوصااخبأإلطنالقبا
وصنيرملىبهيرمالجهلءادطواالنغاقءبداذدربهمومرضدينهبمااللفحفذلكفا
قالبناافوامنيخرجماأالوقوتهالىألتتزإمشاوالثلهملمسنانحنا

علىالوطناهلسائراالبئائنفوقدالسماالعفوفالخامعداليوفالتنه

رادقدالذلكفخاتهاشااذااالالدوامعلىطعيرالذبماالصافىتاببدكامة

الىعبايقاعماساردتميرنةنغاافىةصماعبنيتجغةفيتمتافيبمموشوكم4قضا
مليانهالمديهفيهذايخلمبقثمعزخاوفدواليوهنفيااليوثرفهذاربناةفي

الدجمرءومنرأيناهبلذلكمنءبثيتمنروموالذصاابالهصوماوشع
قواونفجهمقثدتماوجخهمصاكيناثفبااردتميممالظررنجيح
اافواونرىمأئدتهاعلىوافرعددمنهمجأيتيومصنرىاتاولذالثالمرتولمجة

عادشاعلىاجرفرحمهمالجرعاطوعخشاه3نتةتتلجنصارتالنايفروت

هكذامقهورخكوروالمديتينداخلفيمخهمبتيومنامالهمعلىالشغقةمن

باالمافىناالعقولضعنهاتخدعرنفابمذلكوخمبمعاكرعنبنح
فانناصاعوبنيموزايهإالدلىلماليقيباالديدلالوعيدكوامااكاذبةا
فاتيمئاثامرلميتسرتوجهوااينماالدااثتاواهل4سامهاذتانيرهال

حالصوعلىولغيرالكفايةوفيهااالسارافةءشامةواافيدضى

التيلمألحةعرانفيوادصغرالشرتبرانماهالعادعلىابالنياعضفافىة
االخالقمكزملواتالعدلقطاسمةاوفيساتعنظقافيأضاتم

عندناخبرؤاصإفربااحوالمحناجروناوقولمافيشرفزافىكهذافعالواما
ناانمنلمنوالقثالمعلىسبرباىوالؤاهجمملمجخادجمداداالعلىاطثاال
رمراذريةمنئريقامسيأاميراكاوانخاوبرصلهنعالىبالمهنوثناتااال

ناديخونقعلى4إرنااماااللةالةواتألعااعالمأعليهتهاصلىالله
ابنامنااللهيةراالوااكواخاتتامبكلالواعيدعنضرالوانايتاسو

يةالفرناولةالدقهةمندبهرتموهوماحإوعدتممراحةفيكأكمإيثياماخنا
وخالى4ورصانقاشتهاقوعظيملديناوالمحققعندناماالمهوانمانعرفهالفانا
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كهإبقةالىالحروببعدالفرنساويةاحوالدبهر

إقائلالهتقادوالمديهمايانهمديتيعلىاضولىمتىانهيظنفاالالمارشالكان

نيئلطعلىيحصلوأيحنسبماثهامىلهاهبالماستلثفيالطاعهلهوتمند
سحعلىليخوالنوزلالهالىاعيآلدولهعدالةيهروتخيداكغمناهيكان
ينتيبيئفمااطالكيا03فيعساكرهاتطوجمنومأريمهشاستهوفني4صز

تالمسالكجمةااوالجبالالىعرةاالودإةظاثفيالحهومازائرواوالمديهيانهم

ايوتكاتبفاجمرهماااجرهاتليارءاوقداخرهأعلىتاتيكادتالتيالثدا
اذابلوعايعهذالثحضرواتالذتالقوادبعضعفلألنةتاريخهفيجويرشالا

افىالحية3دعوالكغانمحداوهالهمتحما3ولم4إواقرواممتهتكبدوا4ارعي
بخودناقواديعضاطزائرفيتامفكهمافقالصانهوبمفيكذبهحابهمفقةم

اضهرامدةفياننيلفقاخربلالدفيوصضرهضاهدمابجمغبرنيفارناويةا
التياشدائدنتوعاتبيئالفرنعوحالءهدتالجزائرثاداإفياقامتيمناالول

فيبلغالتيشهتدبيرسفيامالهآالحاارتباكورابتمتاتحدثكانت
وفخاشنجداتيعثانوقتفيصعايهيقضىكانامرالنصحبعربهزالى

لجهتكلالذاانهوميالمديهفيوضعهااالتيالعاكرالى4مناتحرييةات3و
والذخائربذلكيقمالالجزائرفيعدالذيشابالنوصفيثذلىالى

جوتعذرمصفرنسامنمثاماحفاشوانفدتبكددهولماماتءاالتيتوالمال
اإلبادصيهتومنخوقااكارهاموعئللدودطااةيدثحفالانهاعظمها

افىالحالالجاهثممتحلوارتجابئدائمةهرفيرايناهاثفلذتصرفهءسوعلى

جملتمتوتثييدهاعلىكرالهايديجمعكانالتيالححونمنركاخل
منبمافىودسخالءاسيعلىخهراثيخهكانواتذثاوالحرسمالمكفودحكلن

منإتراولقدراشإالوشدةالمعشةنكمناالجامنحفاصادحرارة

فرحراكحيراشااسنذإرحةاالهرلمماصدرنهءالموتعنمنهـفخمل
ورابكانتولمالهاظاضعينربالههنحايةيهثيئرايهراجحالحاعان

عةالطافيدخلتوابئاشاهلابداخذالىآالحاطراشةكايغيرالنقل

الهمةاثوتعطلتاساكعلىذلكفمعبالقلفيواضعملضاحيتهااهلمن

موردرايمدلكوبئفارااللتابممنيدالثدراطقهالجيقانكا
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لذالحاعفقامالوامرماالشقادوخدماللصاارريحاالحقوصارادم رهرلوو

تحتئلحاوالالجققلوبوتطيباالهاليروعزمميننياالميوتداركوقعد
وثتالمباجاعلقتالتيالخنافةافىباالصماتقدهـاكثيرالنذلك
نهةحابانحتىورعاعهابساصيوففعيهمابهموفعلتمعممربين

النجرةخلنببنفهالميرعلىالحابمازءثمئاحءعراثنىمنهاسسقأ
عددآمعواخرجفيهعادالاحدكنتالجقمنفرفنيننيخفرخالمديةالى

بنوخروتجهتوالمهربالمتموتإقلىاوبرالتالدوابمنءخيرا

ومايمحىممثرةوذلكوالدوابتافىاوسائتيجال4لسافةفغيرصورة
حمتنواحاععلىواطقغبالىممابرصتارامجشالمتوالةالمصاقن

وصالالمخنافةصبمبلةاتماثواباالفاظيماشوتالنواكا1اقرادامنرأيهعلى
رزاامفحلةعىىلصغيرةنريةوةالدوافىايومذالثمافي

ايومصبساحوبالماحةضيقخومظلمهوذاةاضهدشفنندثنيها
الىسناثملمثبوفارتريهالىوصنافإلمةمافهنافعااتبعدوتحالمااخانيا

بهابوموالمزارعخصبةشاراكاجميلةبلدةووااكداماشفركاإإيدها

بانواعهافىيمونحدأثوحولممارائقضبخاماواالطلعندقيانتهأش

يااتدخولناعدالىحصروانتفاليوتداخل4وأريبهاحلصاك5صدةومن

انداإانالمثاحمراإةخإتلمفيسكعتقدوضواجها4المديئءارجافيعابقة
لقالقوادبممنتاكاعايهارالزلواليدةعاتاتعصالخراباعاءافةاللدىهذ

9جدالموجرالهرأيتوقدريذدوطزالوافيثاجعساخراليدهإإاصكرءفي

فطيرلةمامابمفياثرآتفيصالحذراخذخارعباناالماإاالكغايةعد
عهم2اؤحعمننرقثاالحاعجغزوصونايحرماالنيمالبوفيفرهوجرحهم

جوطجبالوباااوالمدتقاصدينمعهفسرنااطزامنماخرجالتيفرقهالى

جؤنافاقتالاوناوتوناةجخمنصايخاءفاثاراالطريقفيامرباجموعوجدنا

كضةالمسالكلتيشعلمالمداخاطالقمنقكنوأادفاعاحالعلىصةا
اندامعهاصحءمنفيهاميةوجدناكأتمفاولالىالمانضأحاولمااالحراشق
بفرقتهمهامتقدماتضانكرنيابخرالاعياطاانثمكدمفنزلناصفران

وسارخلفهرناوقباخافارهناكاالحواهـلهفيس4امرزامضيقالى

تالثفييرتسجيوخاكانتطريقاغيراخرىطربقفيبفرقتهدوةيفيرابئال
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والياكمرصناعلمونيراةحمالوعننالعنامربودوحارعرةاالودية

جقولهصااكربونغرالعدوتدحرالمداغاندةاصاومنرسلطاردالثل
انيخطونجلانمنااياحدبمنلمبلااطافىمنبهاالموكونتمكنلمالطريق
منطييعالىحائطالجانبينمناتيحرجبطريقفناهكامامهالذييخطو
زايهموتيمصوهواالغالمفيقالىكراااولوعلصماعاتفيحبدوالهخر

خااخاكوافحبتلحقهمادةثمنخزنةحالةفيالهوصرلمصينصجرا
اربقهكانتاخرىرلقاطلماثقدفانهيردوفيكراهـاوامابمرنيالضبا

تاحاطربااالننرقهكثرمالثانبعداالمخهانخاصوأطريتامناصحب
وضاقئهاراديقصالىجلااضلىتىخراابانهعإوانصبتمجموبه

واخذوداخصبمتماالماتويطابحااياقياهـكلكادكأ
واجمولبيالتيكالراالنالثتاقعبطقهمامرباانورالجانبصنلاشق

ذلكمنالخصافيالغرصةالجرالزانعنهفتورمسباخرهاعلىلجاصطوكيا
فقدماعملىشلياقفضابطآولموخسونبعةاإرضبانفقدانبعدبااايخق

اطالكاناءاالععأينالمدالعوقاطاعناابئفىسواماحا مرردعس

قينمتاالصنغفىةجعلوهذالثلهمإتمكنصمرفافلمشاكفابخدءاأثاكصإخ اطربنارلتوابدالثمناكثرالمرإحالاذاذ
كتالمهفمعلىعالبهببشلىتهبفياننردامااالحاعنصماحربوسنيخنا

نوجرحارالموعيماناعيهيفزلصطالرىفكنتالقاورصنهاينأت
فبادتتارةنااونيفخهإةالضالسدصاخربارىبهتثادثةاصعاب

ياب3اصاتج3انتاتبفىعاعىبالىيرثرتاونايبالهقرخراةبابخقونتارواطراب
لمةاالتالثفجهفبتناونتالىكاالىكأالمذالثنخرجناثملهمبئاطمناكر

انهارذالصاغلىخماالاالحبيمتنونالنابالارمنتناماةشصمننغسخراضلى
يرناصبعلىاحاحمارتباعينحرفةارةتنلمرباوايةالمقأر2لىاارعإل

المدية4صاالىنجااتانألىذالثلىتزلولموالخالمهغمناوئتناخعنتفؤوأ
حالعنلهاوأفوعااليهلمجلاطامرآفالناماليآنهايناكءدالقاصؤرج
منالناوماتدالثالؤخكمنجةاطافاسخهوماعاجهماملهيصفناخذاطهـس
ادوىاممارخمنيربقلمالمدلةانلهوجمرثرهاااقتالتياضاالص
وجودعدمالبرددصنوانهىامزماوىذهاءانالىاضطروانهناابهاالمحكعة
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الدفئةفيااصكرعوزلداطريقعنالغاظةإاقوفاخثاباخذناالحطب

لالستراحةااللجةاتافاقنااجدرةيمطنةضزاالخبارتالمث6اتداالختماكأوبخوالط
جملةمعإلداخراباتفيزرعوهاءضرابقوآلتاطرسلناوقدمالبلددخلنااخداوفي

حميلفعهااصلدةاوهذهدخهألاوقاالنفاتخذوهالنوالدجابمإاهـوافرة وهرومصى

انجبنانهاقاليمةققاتتاراااوفيخوباةب3اقإليشنيرلعلىةمبففهي

المدجةمذهنييونالنرفاوبهيختنئمتؤالالعربجموعانثنوارومايخين

ذااالإائرالذتاارسالامدواجبالىنكانةواعةاحشارهاعنتخدوال

ةتبانيجررالذيرءاالذتالمقدارالنكأثومقاتاخاببعداالقت

لحهـمائةوخفاتاقلتانصيئالةمصصبرساطاإت
أفةواةسكلفيرةينكأصنرءبمددااا5لارسصالرانبدوال

اطريةيرفيابمنواليويمعرخةعنتقصالالمدلةالىالجزائرمن

وافالجاالمطارمنيمنأفانتواليةرااالتفكذالثوخالصيدةاد
رجعوترفيهسايتركاتبدزافىجمرناماعد7ورباانافرن2

انإماحنونعالىاللهمنالفرجيترتباصيرافبيقىفانهواالالجزائرالى

نامامدينتيمحدءالتياالفيتءاالدةاهتفييإرأسااشابدءارسا

بثنجمإثعتركزثاتخاذهيازكأكىاطوضعمنودتالمصقثوالضاوالمدت
اوعرلاانيخبواللميةالداتاتاضبمفيرباابةخارمزفيةالججش

انثمديدتساعدديدثحزملهاعلىيشوففءاآلرافذنيهالى

رعلىإوالجزائرالىللرصعدادباالصاعصايامبعةارالمديةفياقامانبعدماط
احياإاكينثربانارسفىااعوأضارا2فيةهـءاممدارناوماطرقي

تبرخاةطفيتقةعيريةاعبرئاانبعدوعإلخابواريدمالمقرنزاخؤوات

ظثجفيلكوخركاعر3جرحانهوباخناففزفتهم3عاجمجيوشا
انالىالقناليناوشسننابعدعنناخيطيناوازاوماناايواعاانواياثأثم

خااقرسباممواضعجؤربالهوباتاليلةثتافىناثيونالىغايةناو

اماحنصاءأمنزخينوفارسوخيائةالفمقدارعناإماظاابمفالغدوفي
مذدبوجووصلابطرففيخةابىعلىرممصاواجهقادعاب3اليحتأضصفا

رولماظيرالىعنخناتوقفقاظعاانقادرعبداالميركاناقيااممثيرةاالمجوش
يديرالىهذاانقالجبشهوؤتيبمسيراالميرمعناااالذينخدسينابعض
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فاابئنرتطالمالماولاالميرباتالتياطربءبىتمن
منبئقرقدشهجحرأىاالميرانشةجبائرتماقوابيزالغرناوجدب

اعيهلمةباطاعرهملمماوجرباطأمورفيكرمناالايهاتدىجالبوجهكرناعسا
واحمرتانقتالصدواتارلىاخردثمةااخااثممابةااثماالولىالنرتةلمتف

انبنوالجوتتوانخراالعنفرتقاننلصثماتءصادةذلشلوااطدف

فينيجمحنىصألضإبوجرخالجثبلحقضءبالسوليماخهيمجىرصقهـاسطاصربا
نتكاقياايةاناالفرتاالوالجوحمأالألرؤاتتمننثةوالمتتولمكت
ةإاتفييرالالخةتتنيصح11دو5آلءااتباافهيرربيااالغارصدةقيتحت

الىلجراالعادنياتبمإواونياصيرافيجبضناتواتالحربنيراندتثمتيحارى

صةءخارةالىاالمرآللبينهوإليالاخاخايرالمخزالميارانالولىإتجاخار
راربمنةااةأراحلاففيقهماطدةكايآضلىتاقانتكاربماو

االقامةمنخاشأعلىالهائلةروباطاثتإفيتبالمشددهونقصحماظاومةو
توموالمددلناعدامواهارفمالوعر4إواودةء5افياخا2رالشاةوالىا

لمالىاطغافأرفيخاحوفتاعجورثتخاغصعةاةفىتقةثدثممخه
طاافانهقادراعبديراال110رىةءلىالمتفدتالجرؤالىيرناسلواف

صلاومتادالتقراناعرهفيلمجلرالاحزموفودآمفىادةصن4عا
مدمظاهعصاوأنغاذصلىعاكقا3رالاةتلهمرخاكانبلقألذالثطهـله

ارهرميماءاااعاامصرءالجزاجؤاراحةناتاتانبعولثان
لمهتواسىإجح

كنهمفيجوبالجنرالوترليمارالجزاكنفااللرثااعزلذكرثو

منالجزائرداخاجةفيفااللانارثااجراهماالغرناوتةبالعولةلاتلما

اثإانكاوراتوثلقاومهدادإاالمناالمص4ءماعلى11اط لمعسوروب

راطزاعنالفلضأاعرلتل2يرءتئروذتصاكرحماافنتقدالحروب

لماكاتمبمخلتواخبالرمملءلطحموآلانقلبجكلرفرفاالىفذهب
فيانهنرنارراالعريد6ااااصرالتناسبالقباخافىإغايمناالالمارشال

ةاساكرهاوممماخاالىرهاالبلعيهايهتؤحمافياينجححروبهأهـسا
يشايرواولصداةذيتالساخفياثميوردضالايمانهووكعزلنه
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علىةافىءبخديالفنينوئيةةخيزتواصواربعإتواحدىئةثمفأشة

ةالجطعراماوهذاالقادرعداالميرلقالساكرالهالجزاثرمنفيوفنئذجودسءهوما

تباةواالمايامنتمءطرءيةاغرشااىابيمانيوجكانالنالدولبعضمن

يبمرالاوصللماحصر4عاتياتيالماروالذخاتالممنتواربمادفو
4مملرتوتحعت4االبعثباالميرجمرهتلواةائرةاالى

امنعلىإماالالجزاشفيرناويالجمالالهفوادوسانربمجرالجضالالى

يوفطاالقصاراطزاالىفزصامنجئنماجممباخيفقدبعدادىالىواجننبالمحدى
الوقؤتظبعونهاننيفاعلوافيهااالبقةكرعهـلىزيادةجنديالفتثمانيعن

بهتهايضرنياناالءكأالنضروننياابملعاصباعبرقويموالكضتماخثى
وجعاياالصهذافيتهاافامنيذواتيإوزفبرالمهندرهمااالصمالمجقنيال
مديمومدةبالافيقكنئالتييمعءمنثلتاعددهجمعشصبيمفاتما3خذا
يةالحروآاليمصيرةءكرآءوالضإتمنمئكيشدىيهعبمخيزومدةثمانيئالكا
ةوااارفااموزاعايماعرفىفانيحبموينيذياايمالهتالبوهذاوخفرية
يكوناجميءاننمثمءامحراباالحرباتادمناحناجمهماونيناناماوممبمخا

ابختضالنيعمواصفيدبقوااناماونخاربويخئذبهتحاريهننيالذيعكرعفلت
اتكأعمثرمدهاآلضمناحرنابيةالثمحكيتحتاقياإإإديفياناوابؤاعليهـا

قاهـاذعارطيمذافىابمءفانافابخويخئذخةتعثرممربئفيشة
عئحلقوةلهدذرغابتمقدفيهونواانتمغلبغوانةبيئقوةالرجماغلبم
الشليصواتصاالدولعندبمءزثيعدعيمناشماريايومواماوكاعدافغر
توبهايقابمعندعةوالسنينثمانرمدكهءافىرءغلبتهانمكراجثبعدول

كأحمنإخرجهاثميعصيخدمن3ةمنعونتبابمافزحهاطيماالمورالتي
علىواحذاعكرياازيدالانييداواعمايمعكرلممنرجلينواصدصمقالجةفي
منياحدلهويخرجللبرازالمارصاليخرخانومخهاارطنيمماكالبالضوجشنذتعدونما

منارادومن4قناتالىائرانىنيقمساهـفيانازصألزافىبمطغابفانخلفاني
منهالروجاارادواتلهرضشرةمحتحتأاجصااخواحمطاتالثاهاتمنالما

ترجعونفابمغإخهفانزفياهـييالماكابنانومهالهئعرضواالفانتمإإديبقيلو
عاتوالمالذخائرمنافيطااالندعفيالتيدناسازصرنوتبالعمالىماكرأت

مذهمنواحةكرتماتفانممازعغيرمنانالى2لمببقىوفيتقريحونفاجممغابنيوان



153

راءاألاأإوأااأولهلأااؤاأمعهياااآتياأشمحبا
لفااننناالث

شلىد11القهناقرتسنلوداتءااهفإأتاوا اوان

ادأقىأمخدرابيجوراهـباواحذافىااوسنا2ونااال
بردعنصء3رجلألمرلرلوجهـسدءو

جمالفاكقماامخيالىااللمجروجهـهااالتشجمرس
المدتمندمبااخرببةفىاسساافيبائلانبعضاناالميررأىولما

ءءات3اليسلاش4وحماتشالمهتختوالدخولعئهطافىمادادوالاصابعةا

3فيئمانتذلكبمنلم4ءوإلىءهاقتنويحذرميعظمنافواالشص
إيئااالفيالمالينمباخواضوالوما2مواباطروجرمءوااواوعدددلمثم
فيتوزفثم3جواتتكغزوحمضدذءطتفاعؤمعإماعلىادتقبلوائفلم

عضدهماارذالثفياسناذيادصثواعسئيءاالقهاالروابمشا
زررااا4يموأصلالعرضتغرزاصعناخرىلةءاسزادونيه

ااصإراالباددينماتتدهنيالمنلىصمرااللاألةتراحيدهحقلله

صنياطيلأاالماديعبدداإماءاالعلماالمامخاثالىيئالدصيبنالقادرلمجد

باللهفاحدتهبربمواقرحمةعليمابماالىالمحديةبغاسانقاةي2قا
المدتتآرنقارهونضورهورحم01باتورفر11داالمصفيدخلواتالذت

اتيرايئلمنتافياعةترتكأةاتو5وفرادء4عرذتياوه

وانالامندونصمهلى3جمالحورهكاعالؤرضهما5سيىصدرفيمةلعلى
وانالام3كرجاحنحلىبماعرماالامنابونيلىفبردخممقالخم
الماجسواتابنعننقابميشرققناوياناوتدتمشاسامجمنلاناغمقا
منلبأابنهحماوهلالامبم3ءلناهلآذرارحبمحوماالم

جمهووعنبوهابنعننقلخايرضذريخهتبىالالمرتدانعلىاالجماع

مالاىحابعنخقلتةااسالناغيوملالاملياالىنرالءالمزدانةانثات
إواازلإفياذدـني4ابةءفيلهوابوهكابناالفدمينمنعةاللهرخى

رحمعزابببنياخاخرفيالصروفبناالباصةرارجاحموماالامالمتاخرونيشهره
جيخرهمبيشالإتاقولفهللمينالىخالمجةوالجاعهصالةعدممنيخفاعالماعلى

علهيردالابافيااتنالحاجبنايثراحماذكروهلىالامبهلييجحا
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عنبعنهمنقلهماوهلالاماهاياالفاصداالزنةهذفيبهادللنايوغلهءا

الامبهصليهبحصجناامسلىمصلحةهمايخلكلةاربمدقععةمنرشدابن
الىواظطابارجبيتص4دتعنولمجروامبنزلاذاامدوانمنتقررماومل

ءلىكونطاشيبمجثمنيئصالباخماصهواالمدجنجماتنيامءيليهممن
واالموالاالبدانفيعامهوربااليدانخاصواالعانةالدفاعبمملارعايا

عاصيئايكونذلكوتركلهجااالعانةعلىقدرتهخبخفهالدفاععنحزمنانحق
تهاصلىالمصطىفاةومتجازاهوهلالاملةامدفققادخابمونعانالىهذاوهلى

وانساتخسمناوثنالمطمالللتننتصوالمهديينءثمصرا3وعليه
الالحينءلهوالوهلالامذلكدبهمذانالمسلهرالهفهلالمالبيتمنكانت

يضوضهالىجملةيردونهاوهلالعزيزعدبنعمرعنلنةحالامالهديةبزلفى
مملهلبعضخرجاذاالصدقةملولألوميراينبنياللكماقولوملالمالطتفي

فيحقعامامإطوناالرببعلخاصمداعانياصلىعندميزلان
اباحوصاطهادامبوااالكالهـةاواطرمةعلىموليخنجطالتولهاالتايوال
خالعمبهيكونمالنايناوالجلبالتغاعلعيطأإرضاعلىياتيوالمرضىفيبئ
التنوناوالثريفببخاحامللىوعلبمرومعادواالإمووختاننازخممال
آلهوعلىالمرلجنشدلىوالالموالمالةامالميناربتهواطددعائمصالحمن
اجمينايهوا

كاآلجوبةذكر

خجطبنانقادرعداليدمراالالمراهدينافاضلبةتالىوحرثهفىالحه
تهاوصالمواقكينافحبامعاخراامعتديناكفؤكليةشصورالىزلتالالدف
هذافيخصكمبهماتللكبمثهااحمدوافيهذاالجينمقايممفطبعالى
متالمرغيثمواصبىتهاكلمة9إلءاالىالهمةسرفمنبطافىالتطر
لجناجىالتهومنمحلهمشا3ودطبمأحمنوناتهاننضلمكال

المقاتاجمنرىباكالالئذينانالمارمنكتابلثنيايهااشرتماوجوابنحلهة

فكاتعبادابندايتانمافنوازلهمنانقضانيالبرزلطيخيمقال
ابنبسفحمملىلثمهربهعبتهافنصرلمالمرابطيئحربفيربا

ءوقاضيهررةاضباثهفرلملمنتىةءالغقهايخهاضغثىفاضماجهراتاشفيى
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ونفلهاامحبمذواتدمهببحوأذالثراالفامعئدمهيحولمردبرأمن
مافيويويدهالكنانيبواطةزلهنوفياريانيونقلهفيثاماتانالىائاتالمط

ءمحقدتديهكانمنونصمنهمفابمتولمومنتعالمطقولهلىتجزيابن
ضدالقتافينهمفهرهمهادواءاالنيالفهمومنوجهفىمنمخهمفانه

وارندقةااليمانبينالفرقةكتابفياخزاليقالوقدبةالعقوغقاتوانعالىتها
المقرينالمصلينئاحةافانسبيلإاوجدماخيرايماعناالحرازطبنيالذي
اذايماوالملىدمنيءاظطامناهونايمفيرتركفيوالخطأخطأدباتعب

نيلاشالمرريعدمالقولنعلىمتعينفيوعلموردايفتافيهكا
جمارتدوانضيلقاللكفيميردالقولوعلىوذراريهمنساكمسيعدم

يربالمرتدينرةممرسيخماردقالطعدابنشارحهقاللمرتدخنقلىاربواو

جماعةاهلىلىاالسالمحمفاممارتدمبكذريةاشمعثالىوالعبيانالناهـ
ابمارقلمد15لناقفيئعباضهمبمرابيرايعلىمضىمنهمالقللاالوالادخاد
الماخونوابنالقاصموابوربيةوذهبالمقاصيماممالمفيرتوجخاراواءاتساوسبى
فالصيمإضيةإاالواماحعةأبقوهالنهالمعنفعيهواقئعرممرلنالى
اظوارجءامداحزمبنعنالنمفيقالناالنيرررثناضدكاكفرمعدم
وئقدمدواغعرمفيتالخاوجمراالباصهاطىاهلىقولالىبيموافرناةوالي
اخوارجلقتلبترتجهابخاريترجموفدرن15عدمهالىوالجلهعبالتكفيران

مالمنرزيوتاةااواماتآالقفيفالهكااظالفالىاضارةلؤكهوباخرى

الالحواماردثمعليهـملمبمااصتععنقولهخيلشرلبهقدفطعاكاسالحاغير
ابنقالوقدبهجملىالمفالسةظفيالمقفيمومقابلىالمتنيحملويي

نؤوالىتبالقالونحرسراهالحمذفيوالهوالواجببارالالسانعرفة
الحدقاتانماعنهاتهاقصافيايةالماالمصاريفغيرنيتعرفزالاركاهماو

والصكبورالقولهالىومكيئنقيرنهاومصصخيلىقاهـااللةءللنقرا

كذا7اغخياوراللماهـاعطائامفرشداثلحفيدوغيؤالجشاننبهوا

اياخرينمنصثأممنويخراباوديلثيئكابهإصلايجوزالطعارءصا
منصكلفيتعيندفعهافدوعنبهمحلىمنلمجزانواما
اأصلىواناهدواجأذمينيىتقاليدافعهانفاالقرباالقربغيرأو

بامواحاجاهدالىتقالومالهفبناوضطبجمزوااتبقربهممنلى
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واماخةابلمبانلموامطانفسهمالمألمبنمنائترىتهاانتهالمجيلىفيوافم
هـورمهمجملةفئوالميدبينءيثعراوسلم4عإالمهصلىالنيفاتم

هثيمنكتمانماااءوالمىظلقوا4جزيبرابنفنيتؤدىوافىءالنى
افيمويهكنانهنهباخذاالماماتجادالىساظخهمااآليةخمسهللهفان
منهذياتالمالماممهجيمايمونهسمافيمظفارالمنتيؤتمانصهء

قلمابرواماعليهيوجفأالذيوهوالفينلمهالىمحالحفيسازهويعرتاجنه

نلمبعرفماعلىيابديهمزادماخفيارالةوامائرهاةاالموألبابارفي
تحتمنهـداياواماازامفيويعرتالماليتافىفهتيضانوالمزمنانص

افى4بهدتوعدمانقرضفيلجلطفالوهرثالنئبراالاليجرزفافىلهنادلماصم
كرىالمهديحمناذا4وفاباحياقولضرنس7إقاواهااوريقوله

افرااوءن3مامآهديتهاللقبلكبواثمحنوننقالاليهالمهدىكماعليه

الحقركاواعديمةالدخربماجنرناذإرحدينهاناثذ4وو
بريالبئزكافيامزتاعببنممرقولنايهااضتممايويدهكهكل

عايهاللهصلىانياصحدلماابخاريفيابمررةاالنيةابنعفيهبةاكناب
نحبنضالمثاخديوحذامالدغابخهعمديقولكثيررجعلإلءنجاوسم
تدللهىمايارتفلوامهايهليتفيدهالتوفالتبماوط3وعيهتهاصلى
ارادتهاعباداجهلقيانضاسبطالالبنكانيانالمالدتالىنردانهاعلى

فاغالمحرمنبملافيتها4ويااللهعبدبنالماديعبدلموالاماا
رالفوماثحيزونهينستةعام

ءرالجزامدينةفيربياطالمجاصفيبيجوالجزالبهماجذكرثر

حدودالىاالقصىاخرباحدودمناكتهاهلسماثراشغزاالميرانشاعلما
عفومدانهالعدؤلمحاربةمداالوابةاالباخذكالواصالجمادالىنزنى

اشازااملانرأىوقدالصماهضاموفىائرثاببحامذالثواتصلإإلدا
عنهنقلهجافيعثاحرلمتانمقدثاالضطرابهاسوخاعبامفيؤلولىءام

لالميراتناظفدبهتداالفيء7والىانقوادااتيفولهوهوالمؤرخالمار
المجوشمقاومةضلىوأشدازالبهواسااطربونبابرةلماتكايةميةنظجنهدآعدانقادر

1011ااصيااال10عندواالاة01أل ودربرىحمىدالضدحالدصيهقدرا
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يئد3بافهةابمرالافيغيريسماكذللثاضهماآلنليتيئوجسامةمحامة
اوحاانيداموأماهذاكناالضدادعقاومةالجالدجوعالبغمشريه
توالذياراكطنليزلعحمعاشممدارعاقيالتيمايدفيفيماملألكدامتوما
لمىاعتيالاأل4لتصدىكرناءاتللطائواخفاععمميهتفربقالمبه

الفوزفيشكزلهذاحصلفاتمنهازقونيضالتياشيتهماتجاعفيهاالتيبسائطم
التيالطرقنيالمبةكناالفيالىايةتوالملفيةالالحامياتأخثمواتجاع

وافرةابخووقعالداخليةفيوغليئاكمنهصآثارالفارختاخاعمندغكناينمر
المجالثمعأضاقفاذاالجزائرلألدالمجاورةالمالكالىلالدخىمنقيخعهماطدودفي

ببحروممابطاعئنايلوذونانهمخازلألالواالالغشجيمنص3يئواشدت
مامزينواصارويةامرا4االةتعلمواععاكرناساءروممرانمذاالىلارصصاعي

شلىصعافظةالجدمنقمافنعينهذانسنعملاوواحوالمالعربيرائدعارفيئفيةا

البالدمادرعنوااراردلمغالتهمفييتيآخرقئماوالجهاتصائرنيالمهمةكناال
اتواعلواواطربللبهومهنعلىخداياقيوعنهااظارجالىامايافرارمنكا

نقابلنماوذالثيعرفالالخممالنتعيجديناالالنظاشأوعبااخاربةلاشه
ئالئبىمااتثالفيمتتجعلصاجيوانحوأالممحودوالمة4إإلوننايقابمارباا

ترونماذافانظروارأيمنليارامامذالتهدناصرعزعواالميرقوةبه
ذلكيؤتناربمااذصرائاالشابةالهفىءالمرانياطماياتترتيبانفاجابواننم
قمتعيينالىالحاليحوبخااننخئىالنناوذلكاياهاتربهناهنوامضادهوظ
وشابمنايدينافيقىوإرباايدمناللاوطايتهاخاجوثنيىخ
ضسنفااالنهذاعنساب7االفاالولىاطروبنارضبربعدبالمطلوبينيال

االشالدبعدالمدنالىالجرارةثميجوينهفواأنضلىمقتافثمرأيهمبيهو
قلقإمكرافيحدثالخبرمذاانثرولماعلهاالمحافظةمنيلزمفماونينعاهـعبما

وخافوادإاداخليةنيماصالهليوهـالمهرلجارعالجنهدقلبواتاذت

ولىاصكالفالعلحثرفيهلياخواخهممنئقدمهصنوخمانظيربهميقعان
فيبوياماطخيومذاتكختتاريخهفيفاليوتقالضينعرمدمعي

فظرجميلانهفاجابنىيئالبمالجظرهذاالىانظراالرعالايهالهفقلتعالاى

لبةطاكالردالجطانتالثالىانظرليقالثمزفىالمثاالاماتالجرناالهل
اطاحيقادانالممكنومنيةالفزصاكرالعسبنحاكيمشفلىاللدمن
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يافاقيتعلمالمقلهفيتكيئواحدةةوعندهابمطكلدبذيآلنينضهيعتي
صمديدممانقادرتعبداالميرالنئريةياصةالىانجكألجزائرحاعان

وتافاانثماالعناربعينينظرهاوالالزنساويةابيرشبطقثحىالعشيدوقرم
لبضلةرعلىوقىقدلفهفىافىاخودبابعغاعنيئذكرطرداس

المجاسأتفاقشماحعدمافرنانيواتهاتدوالديهالىاارساافرناوىاالجدافراد
رثمنربنواالخامىنيزائرامديخمنارسمالةوأصافىبعلطالحرفي

عارتتدقلىتانجمبماواخواتياديكاواالىةوثماتاوارخيناحدىسنةاذار
وميانةالمديةالىانىاشمدينةتموجهونارقتحذانيانناوذلكخطرفي

آساارجعهلادريوالالكواخطازاقناءفينصادفاتاثكدونومن
صايكوكنمةالسافىمنافربالموتاننهئوالالديخابالحياةاخرالعهدذلكام

وصحمائةافااديدصبواةفاعلىااقربعنديالموتلاحطانثوبرالص

ياوالكرصاالانعوزهبهاعلىيعينماثيئمنهامينحهأانفاريدفرنك
أنرماصوافيءشامابهاتنعلفارالدةالدرامنبتيوماصنةابةابدور

هصرصااناطربفيمحبروحالناواالقداماتجاعةبامسهوروننافررباله
جميمايدفيووانعحاابخعدوال3بااالحهلغتؤافىجمنوامابهلطرعلميايكى

وعندماقتلىواالجمعواجابتيفانماالسافىعايهيرضعنفانهمفاجندي
خاناتوالفنادقنافئفييرجدالالتمناازوادناذنااخرادصعلننسير

فاناالوعلىصامربااددإفياالهتمةغيرالابموطاالسناوءووالونراث

لالظاتخذالحربلىبجواعتزملمابالمارالةءالدموفيكريقتانيوفيااودبم
دهانوءاخهموعرفىاالتصاعنعوضآوالمداغوالذخائراالتقاللطوالجال
زواوقاهـحمهواشتدعزمهقوفيذيخئذثاطااالبقةالمدةنيتمريهاكبهاقد

المنلورونيزياضاماصابذالثفزادرنواوغاطربدتدربوافدالعربكذاالث
عيه

ككالمهارجوعهفيوهزتمهمليانةجموالىالجنراللجرذكرجم

ايريلمننسرتوالىالئامنؤنيونحجنشخةالول1ربمنالخامىوفي
ثممليانهالىبهيفجقاطزائرنيمنتمجوالجضالضخواربيناحدىسنة

اخظامهعاكرمنفرقةاعداالميروكانحريقهابئاثرعلىالىراجعاانقلب
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تهبادانجلدمنالعدوخرجفلماإالولىالفرمنقريبةأدفايةإخركملمفزويرالبلدقري
الىوصلانلىئمقهاامامهامناناوارختلهاتجرتعليياحملالبالقمالاالولىالنرقة

ولمجماساإميةالايخرشبباقياالميرافيبينمامكذالثوالفالواشتدالكينلخرجالفابة
بيوشهيجوفانهزمالوطيوحىكربادالعاكرواخئلطتوراثمنالعدومملى
ينلمهالىايدينيمعهبمنتالتيئراوالذوالجرحمشلطاتاريهنمليانهالىرجعماو

العاكرلىراشتهالجزائرلىيخوالتهبجويالمارشالدقعتوقعةاولذهازقال

االميربمولماقألثمالقاورعبداالميرخاطرباصفيتفويفهوالوليةالفرناو

الغررااليعهوأعتهـلهيرانالمارشالعليمعهكانالذيجثهمنكيرالبالضم
معهوما5قناتاكامليانهالىعليهقهراالنظاميةوالفرفالعربجيهشفاقته

ثاوقعتمولالاشدافرنساويةاكرالبمتارقعةوهذهاالثقالمن

اطزائرالىرجعسحرانثماننعظروةالمونواةحيماضاثرمتواربالورطة
وبخنرالةالثزالجهةشلىدألفىبركوبايللبضالدنعمةاخورةالىجبىثموف

الدوالدوكومىفانمادتكبرالبالقبمهتوالجزائربليمالىبارتيم
منهانهضمتغاشافياماااقامتهمدووحرانجيثىصيثالى3وشوردقيالدواواخو
ماوحملعنءلمالالاملهايراالسقاتءتاءد4قادآقاىخاهرطريقعلى

اللقنالانصالافدوخرصملواازانتالنيوالمؤنربيهايرةالذتمنت
توجهثمالمعاملواالتالح11منفيياإنيمارسلءعلىواستولىوصلماانالى

اواقامعللمولىفاادخواحيهانهاخرجراااحاوكانمععمةالعاصافىكام

عقهمجقعندالجيعسقفيحعدلهاالمبرحمذمنغانمالىرجعثمحرطفبها
ونلالىعاجهاثالهاميقمضللىالىيجووصلفلمافرقوقمصينخده

واتصلتاكرقينابعنرباناروالقدتناحيةصمنبهواحاطماجهةصمن

فلكفيوجرىناابمنوالجرحىالصلىكثرمغيبهاالىسالثهشروقمن

مخيئالىالغزصاويةالصحروصلتلمازواقالوالالنقلماوصفهجمزعنماالغار
يتالالقوانتثبيهينتغاروصيموحماتباربالهفرصانوجدتخذهعقبة

حظهمنهمياخذصراطرابيرتبالىوالضرببارعاصالزكطواتهرالنريقين
فنقدجسيمةالعازجنئرخانت5بههاغرالىالثمسصالموعمنالنفوسمن

كرالفرنسويةإامنفقدليبراتكاواكواتهععكرمءورصاابميرمناهربا
يئغقدونالرباخفىالطرفينحسافىباغمادالظالماذنوعندمافياعددأوقمادها
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علىالظالمسترتحتبجعضهوتللالفرصةانؤفانهجويواماوجرحامتجنالم
انالىالميرفيوجذكلهاالمفايقمنتخاصانالىالعربمنغفلةحين

فياجماسزالنياثمالرةالوقاخمنالوفعةهذانبالبلوحالءاسوكلانمبمشلحق
ومجامعهاصافزخافل

بركللالمارثاالىقادراءجداالميرءضبهماصر

المارشالالىالقادرعبداالميربهبخدعقبةوقعةبعدبالمارخدراحقال

الىينالضيتالقادرعبدالدختناصرمنوحدهتهاطدنكهمابيجو

يمنيمااالرضمنعندهالسفرنادولةكانتنانبعدامابيجوالمارضال
لهانتضلىقحنواميالمنفوعذلكفيتذياواراصاصبعالوارطبمرعاياها

منبعفهمينتغعجيرانحالفيمعهاونبقىالسعاحلمناآلنايديهافيهوعما
اءمداتفيضاونجذلفنحنوطتاجغعلىوفىتاناالابتوانبعض
والعبيدبالدالهـالفانءضااخهاننايتهايقضيانالىماارضناوحماية

التالفببااكادناإيعلىحمهااناطامايهاعيكميخقوالده
عنفضألعاقلبهاليرشءشيدمذانحنلكفيوذخائربمبخوبممنالكثير
علىتحافعلووضثلهافاالنىتحبلمالطفيدوالل4انهاتدودويمفاضل
متدحكيرعنمواةمدعاهايبطلودجمكواهاهذايمذبافغعابهوتحمالعدلميزان
ءاشعاذلكنيانضكموتبذرنواالكتصاباالعمداعلىتساعدونهادائمأنرارجالها

اطربفيودهااتالفعلىايوامايدسلىنعارادفىعدمووكاناضاص

تعوفوتدثىياينرىياهلتبئوالنذرالالنيالمخئلفةاالصراضوموسم
الماغمالانمبنيرضيكانفانوالكيلواالصالارجالمنعبلتخسرما
نجؤااضهالنياالرافيفىابمناومعكرمدبنةحجارهمنحملهننفدرما

عدناالجوبلنلمواكاتعطليفيبهدكتذلاطاعايهااكوانيرافات
يىهذاانواطالابممإلداثاهللخفوعشبىاتيذلكانمنكمطأ
يمغيمبلممساواالثربةحمةاالطبلذائذتعلقةيستمممهمفانعندمدبثي

نعفتكدميوجدانهعلىكانكيطاودمويقيمرمتهمبهمايدون
انتمناخذونهوماآيةصنيئسبعيمغيممالهاالمعداآلبارفيالمحغوظةالجوب

منقدح7مإلاالكناألعيهذافيأاراوال9اجفاجملةمنفهوجزءذلكمن
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خمهونحانيابممنيمادمتمقنالمالنركتحنوإلجلةينقمهانهمفقذاالحر
اهلهان31بلباعليهاوتنذيانربيناقدواطروبثمرناعئدائكمجلوب
نحتيليايحصقانونالىفبئنرجعالعلتموحروناكاداالىالمهدمن
وافنيتمامهاكمبذلتمفقدأتماواماشئنأنصرفهايهفمطلقوتخيرونفي
لمحالىاجتصعنخاجدمالصخوفاتباكوعدالقوليةطرقهاتعمفيشبابمقوة

الضالمعاخفيجونبالعانالقديمةريخاقييهبمنعلمومماوالشوت
يركوخيااومنهاخمبرونثافبمبالكمفييخطرذاعرصهليلةالروسإلمغنيكا
ذالثبنير3عليمحتفانماعدهاالقدارااللههدامتماانفسهمذاتمن
لحكهمعقبفدعبادهمناهـيثنيورخابعدممنتهاالرضىانملافىفن

عاشرحررباررىابيلأفواالهدىاتغمنعلىموالسالقفائهوالراد

ئةوثماينواراحدىخةسيريهآخرونيثوماشنونحسغصنةاالولىدى

ككلفىمسواليةالىجمبزالمارسالمبرذكرجم

الىوثبوخرختجهاذامنغاكمالى5خدعقبةوفضمىمحعرإرجوعبعد

عرمعدبطاعتهادالموأوصبحضيفاوالدتجائلانتمعكرحيراليةشمال
بهءلجدالىرمفيواتيةخوابيةاالىجهثمتاكدمثالىإإدمإفي

خرتاربهاوإووهراننانمتاجريانيكنوايراالالاتابلدةاوهذه
كاوالدهاميبةقراالجهاتاثتإاهلىوالذلخرخايةفوجدهاحطالنواالىااصا

الدوافىقبياقيعئاغازوسارلهوعنااليروعدلعةبالماهوالجعازهـوالحامنةحيمابرا
لانهولماواالسربالضلفيألمواعنمامواكنحواالمفمإومرانحةافيوادمالة

اوهرانافىثممشفانمالىبيةاالجهةمنراجغاوارتحللذلكامعفىببيراظبر
لافىءبنعدداميانهإيةافىيشدوقتآالسفرارصلااليامهذهوفي

فياالميرانفةاافاجابهباالمكلرعاالجفيلهوسصلتعندورالحضفييتادنه

االميرعننيابئبمالقاتييمننيكنتفانمنامعددةاياممافةعلىءالمحراقينوا
لملالقاتهفلفاحالخيغةعندخروذلكالىاالضففاجابزيارنكلقرلمشعدفانا

علىيةملىخيلهادجمنفرسينفةالخيايهقدمالجزائرالىالىجوعيرعزمانبعدو

نحررنبىتااصرىمنعندنووشهزقدزاالمعتبرينضيوفهمخالربءااصعادة
لماشهحيثالقالثم3والبنامبالتفااليدىفاحضرمايرالخسمائة
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استطاعتيحبفعلىوضدمهاباجملةمنانابهتاالميربيدنااجلمتيسر
بسالحهاعاكرعمىاالمرىءالوهوامالمءاجراو8يحبمابعنىاجريت
أالميربسيدناالتدرواتجعتمماعدورمعمغذوهادكمايمزباطالقدحمحخاامنعتها
فرخابذلكقفاالفنرحالعظامالملركالالهتقلونمااكامهمنساهدتملبهئم

يوصأبهميادخولهيوموكاناطزائرالىباالمرىوانقلبيسانواللمضهريعبال
بذرجهكهفانهكعادتللجوبياقابلمااقيلمة1وااطنةالماملةهذالىفانظرمدآ

طاعتهالىعدقرساناليدعومالقبائلءصاورالىبهبومرانالىسيدبلدغزومن

كافةمناحداهاعنارؤسالئكاصابنعىوهذاعليهذلكايماانويتيددم
علىملمالىبيجرالنمرافيالىغدووبنيقرانفيبماليهمومناخرابةواالثراقةالحثم
الطاعةالىتدعوناكونكمنفبهماؤلماتحريركوصلناقدعليهوثبتالهدىاتغمن

سعاثةمناليااحبصادةوايمباصسيدلجالدناتجعلانعلىعازمانكتهبرنا
جعاتعالىاللهفانخعانوالبةخاريدونوراعدائنااماماناوثالالدثاالجها

انواوبهدنامابملاشديدونكنأهمبالالوارةعسماذفنحناذاعظيماايالنا
لمفانبعفهفنيهذلثمننتمكنوأذاوالثاتالتفريقالىوالجاناماثمقات
ادتكتعدناحوكونكاالحريحملالعبقدروعلىدصههمنيالثباتيكنيالينبنر

نلتفتوالنسععهالفهذااجبناكمطدبكوالىاحعناكأذانحنوالمجدبافغىكيرنامع
لهمدينالتهمعندنافاضهمولجنااهلمناطاعوكوالذينالمحالمنئافرنعديلايه

ايلثتامنأنمابمالكمننترفالاحمه11إماالطمنيعرنونالبللهموالخاإف
انفنانيعوانمادينناندخفالنحنواماوالفضةبالنهبدينهملكفباعواعندكييعا

االمبرصيدناعظسةالىتظراواجيانومنبالجنةيثتريهافاالذىتعالىهالالى

فائرالمددكيربهيرمنالعظيهةاثماقويهبدآيقايمقانهنحنننظرهاكا
نجمعتصنةالفمنقديمةالشدوليملميةفالصانتمواماوافرةقاثمةخزائنوالثلةمو

حدبثامرنافاقاالنغلبتيفاناطروبعلىالجرارةالجيركأودربتالطائلاالموال

يةصفايمتمالمولةمدمنقيواالجتةاالهيالحروباثاقدورعيتهبالمالثالعهد

احرقتاوطاتاومناخرجتنابمونكمسرورأاطاااانكوالظاهرعليهاتغلبهافيلدطيم
نعممنكهذاظيرماانظرااهلمنتكووبلكجتتلدويكلمتودرلاللناءا
انلكيحقكانفعاتمابخاوفعلتاوامتعداداعددصاجوتعادلمجقلنار

دىعلىعلوهميزيدجيظايناجلبتانكجثولكنبهونغضمربعمالثتنهج
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بهيةالصكئؤفيمنالنمرثركنيثحئفالوضرناوجمرناكراعينانفومنا
تهونحنمنهاكثريموناوعدداعذداوفئهءمنغلبلمنةالمزوانماواللخر

والضربالجالدوصارةالحربليمواذقناععدوحفيوفغنادعددناقلةءاطد
بحولهوالشالمذايوناالىزائرامدبنةعلىاصتيالبمحينمنعاماعشراحدمده
خالصلىوبهحيرناوصغيرناالثوننلباوننلبانالىذلكعلىقهتهلىظ

كااالرشلركمعندبهيذكرافغرمنطالعلىألتحصلفانكنفسكزالتئب

واماثيصشثمةموعظةقديمةدولةغلبتوالثبصحانماذلكالنيالكفيمو
تفتخردولتكانضباتتعجبومماغلبهالمنهزيةفالددوالثالقددقايللةدا

افخرانماوصحاشاواالكدابالظيفتخرااللمفيعاقلوهلالجزائرعلىباالصيال

لوجوديضرناالالسنةهذفيضصوالتنامناتلقموماخوبياالخلقوعدماةيههفي
بهنقتاتمالجلبفالطرقنفدتفانعديدنسنيمنالمدخرةالتامستضمنعدناغر

والذخائربالمؤنمرنةعاجمترديةالبرابهكمعسانوكامفتهحةالمثرقاربالمةمن
انعيكالماجبومنالقاصيةمنالهنخاجماايناخملالجالندناءنحنفكذاك

وجدتهافانمخهاخرجوماالمدةهذنيوالمؤنالذخائرمنيدكنيدضلئماتنظر

بذلكولتكدواكيىكرترابوجمريكمننقمهايذماارسالألىفبادرناقمة

قابباهمثموامراكفئالكالحامايهااحصيتولوعبنهابهيرآنيلدجهائاتجوتجعلك
الوانكاتالحربفيفاةنقصانوالمعندكخسرانرتحقبئلكلظهروامرمناقئلبمن

دوالنروصيمدووكبروقينانزاثعزيمالهلنائقفيفانهاألحمدالطرفينبالمزيةئقفي
حررتهمانرجااالحماسواالكثارنيمفرطأتفصالفمبافاتافاعلهجمابناهذا
ىاحدمضةحزيرانمنكروالحاديوخمسبنصغصنةصافيارخمنصريئالهني
بعينارو

شرينواالثافيرخمنوالعثرصنايارضتقالىاالخرىلةارطابصونمى

رىالهقارثمطاالصالبدينهماقكيئلالقبامنوكيرمالحثممنحرنرانمن
بمطينباةمنولكشموضحفيتركتهالذيبمتوبكوصباقدبيوالنصرانيالى

اطاحكمنغاةغيرعصابغاطابتهمانصمناتطلبفوجدناكهعيواطلعنايخدف

ماعلىواوقفناكتعفلماقناعكفيمناوبذناتاخالطلبفيعليناوكثارك
عنلعدلتفهمتورنفهمءبديتاوطاعئناالجمرنااقكمنبراطقاعليهانطوت

تفليطرفنامنيابكجمابآخرفهذاحالصدنيطابكوئتابعاطاحك
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االدياناثرفهوالذىنادبننركفصنااترسلهمكتربآخرالذكورااثإمكو

يهيقوهـالمماهذايطاعمنشرفواميراعظمهوعدتاالذياميرناعنومخلى

الولئكتصديقكهواالطاحعلىحملكوالذىآملافريهيعلقوالقلط
الديانةبجمهميعتدمماوركانماطاعنكفيالدخولالىيبارعونالذينالجنمؤ

دينمضدانترابنكتحتودخلواواطاعكمباالسافىعايالماللهنشواجحما

طرينلميسرتمالذيالمالحبانماسذالثالىوقادلمبخاصيهماخلىوالذيودنيام
اميرمكذالخاعةاورفديخهموجمماالثيطانازانهمكااخهمهاولمفيهخالط
وثقتبهملروركوانتبهيوثقاللجيلالىبهذامنكانالنوطاعبمديبمكونبة

القاصيةتمداالطرافءواوطنفيغنوباطةموارااضارتهمواتجعتبحالم
تدكونقارآثارقئتبرنوانتمماألوثوبخوبموشرقاغرئايهنتقلالزال
ذالثركلتنفدوفخاثرعوصضأجوغائننىكرمعساانماهناالثةوغاثداشاو
اجيالمن6باوبمونثمأفيهانثاتمالتيبالعخمرواانئثمفاالولىخائلغيرمن

عليهااشوليتمابموهبؤيخةعب2االشيادفي7فيىإلالدناوامامتطاولة
خرجواكامخهاكرجواانالبدفابهمحمةاماحمنضلىنةادثمائةيخهانم4وأ

أكاجميكنيهـطفيانهاهروالظنابواهبهكذاوالدهرالذاهبسءتمىاكا
انتانماتاهيكبطاششدينبعثتربافأصاانأخاوعلىوإتااذا

االرضتخرقلنفانكئتتتأدثوجمالتاءوتموتعكرئاشتيصء

اذابمءيعباالمبطاعالربمنكوغراستالووكطوآلوالذإنانجبالتجكوان
بهببقيعةكرابانماومماعيذمفاقوالهماغااذاعنهمليسئحفرواوال

يميوملونهالذيانمامصشيئاوغايةهيجلمءجااذاحتىمأجالظمئات
ذالثمنواطاالعايةتهانالرايتكمتحتكفازايرتونوانماالبةنيحلالا

ممعالحلخبامافاتائنناالخاضعيئكنااناتاتلمونابملالمجبومن
اتاليئتمطاعنكمفيونرغبايممنميلاالنبمفالحهوامتالالاقهاال
وجنروشماألافريقيةخدودالىوثرقااالقصالمضبحدودالىكرباتمتددناافى

أنهاتيناةلالابالنسبةاالمنتايةاقطارهافياتاعءوجميعهاالقؤالىالمجرمن
رةواتاالضررفانوالمديةنةوماحمهفيبمعوضعبرهبااومبمفررقايل

ياتبهمالاذيالدنانياعرىالنرامالالذينالجوداولئكلىاتعدالالحققةفيامثالها

ريهالذخافىومنعلىبهيرماتهمامنافييتلفواتعابثاقااليقتاتونما
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التكطوهوديابالدارفواالرفىتعالىثهاعد3وااننانتولما لمخص

ماككرفيوحعلهامهااخرخاوانوالطرلالفضلنلهيهاالقاناناننادا امحمطن

بعرجعيحوانثممايريدويحمثاهـمالفعلهنيضنارفهوتصرفمفةو
وبعدمعهحفرتالتيالجزائرفيلالتىكانتنهداتدمشغانماىغريقمن

عربالهفامدتماواشبذلكولهالىبمنبكثرهاازقداليففوجد
هذفينصاطروباعدبدويتاهباالضدادفيذيااراثبعاروانامؤوالذ

ويخيددمتارةيمنبهمودموبعالطاالىيدعولموالعحائىالقبائلتبالفره

لجبانوهينيحريأتجلسعقداهتهاصتكلولماالطرفينفيافىويىامويهكلى
المدنمنمدينةلجنةفيوفاونهمالجزائروكجامنالفرنساويةقالجهقمادهاي

نؤجمعكرمديةعلىايخارمللذخائرفوخفزئاواءللهيجعلهاهركرأالداخلية
وادخالهمالقائلعلىاطللهتشراراسئهبهذوكزأواتخذمااليالجيوشبائر
الالتيثحةاطمتبهمنزلمارأوالماارطناهلالنالنرناويةلطةالتحت
وعلكتوالقفارالعافيفيانفراسمنوصئمهاماصفيفيرواروالهاصببلواللهاءدوا

ارطنعنوالنب3حمايتكلعندقدرةالاالميرانوعلراكراعموفئماصيتيبم
االصالسالدينمنعندمليىالذينالبربرقائلكافتتوقدصماالجهاتساشمن

الذمبمنلمنثرماالتقاطعلىوابهماللنرشيىطاعتهماداعلىباحمهالنطقاال
نبذراالدصمذللثفيالمانأيحدولمحسابفيلمميمنمااحانيموناواسوالفغة
اميرموطايديغكيئاليناعلىواعانوطتهءلالءواعفومنمرةنينفوسهر
بهابتوعلاليالطرفالىوارصدوهالمدجنعوراتعلىروعددبهثروا
بهراللعاقفييرغبونيمىوالجهاتفيالناساتبونيوعاروااوصنعلىءلالصتيال

لحثهمعقبواللقفائهرادالمجانه3زعىنيإلدخول

وتالنالىبيبوافىدرشالمسيربمرم

طاثمنينضوالىوالتاحوخمينجعةصاطجةذيمنعثراظامسوني
الىاظبرفطارظانالىحيفبملجثىخعربمنوبيخرجواريعيناثننيئشة

مخهاتاتالملتوالناسرتحلمنهاقةلاطرالمهاتئرصونقلباظالئهافاعياالمير

انبهيوثقمنبرفياتالعدواودخاوشبههاالمدفعحملالتكاعسرحملهمااال
وقدموااداودخدرمايقالملىمناليرجصااوبارالذينهاناهاليبعض
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تهأوالتالحربئهثقداالميرجبقاتواخبروالجنرالالىطلمخهب

ءواالصتيالافياالقامةعلىاليةعقدذلكحمعولمايتركهاانعزمهفيكان
ةمجبهاواقامنهاالميريؤجعهاأنخيماتحصينهافيوشرععيهاالدائم
ظسانخاحيمناالمرارتحلثمادهممثاهيرمنبادولمجنرالادارتهاوصلم
الساحلقبائلمنماليومنوولماصةترارقإثلعليهاتجعتوفيندرومهالى
نيلةوافيألدوائرلىالتهاميبنمصطئاليدخاجفتهفاغزىاالطرافتلكفي

باإدالرابةمنانجيرةقتمفالىسارثمطرةسكانمغنميفاثخنانوهيساحة
الموانقةالفرصرتظيصانتلهنعماحينياتهرفانهاالميرواماسيكالىاننقلومنها
جشدهمتيةمصارسلمعهفيصربيبناثبيفةاخراتلولماونالارب

رلمذالصكرربمضرأتانالىيرهفواصلتيئمنمهوفيفةالخااغتا

1بئطرفيوعسالخيامعنعدلاحةالىعكراخذانلعدوهماعنقائدهافؤقف
وافماالحرسوكاناالسادفيحالالهبهيحىالحتىعتحدؤحالةنياخرى
اقنفواثميبئلهصرضواذنلملمدفيواجاينالملهصاخواخمنماننواظولكنبهم
نركىالميفةاالىاجمراواحروطصعليغحملواالعدومناخهراخروعرفهااولماطلعاثرم
حالخمنذلكواتملاطربنارواشتعلتاالعيوعظمدوبالهوطقواالجثساؤني

اثقالهخائرهمدأتساثرعلىاسمونواشالعدوةيمفاخيرةالظهوقتالىالفجر

احظاقيانعكرمدهـشنههاخلىماواضردمؤتهمعنفازاحهمعليببماكرةرجعثم
مبرابهظىدفيرحملةاصداكلعاثمفيممعلىمافظمااالسالفي

افرنساوياالمعكرشبيمالغدومناخروبالىذلكقيوابالحرابوحعتابالسيوف

اخايفةاتقلخميختومماحؤهطءواالعياافعببهمتانوالمساوهرانالىئرآط
اشوتولماصبلىالمطلالجلالمتطؤإلىالجوسقمنمعهبتيومنفيالنخامحربه

صراصالباألدلفلاإاالخعبنطبرصلىالزيخةلجهةالىرجعسانتلهعلىليعر
بإنوليةوجرتألمرحلةصتاصانعنبعدطوسبدوقلعةالىفوصلالتلإالدو

فتالىخمجهومنهابطاعنهالذواثملهفيهاالظفرنحروبالنهايرنالثائل

واوالدةوإلحاصافرهانتدبمتجافيخروفحمنصجرمهتنتصلىةبي
لنيرلمجلئاخاافيئفأالخىيهاالطاعةمقايداجأومنخالدواوالدابرايم
بنمعلقاذثجدنااخئحأثاعائلتابلدهوفاحرقهالشةاقياالىسارومغ

قالةرحنحياتجدمعكرمتلالثهةوالفومائينستسنالمشار
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باالزحارياخواببوسطيةمبإلداتالثنت71وتارفيفيمعنروندىعبطان4
ءابناضكةابيةافرتيةاضىفييوجدانهيأنالن3وأالبكارنيتنذحق

فيمشادبنيفلةفاعذاالجزافىنةمدتمنجبنخرااليامهذونيكابنيتم
اطماعةياالذوايرانهمبهلماةااثناتجائلراتولمابهمفاوقعلثغانواحمط
فىامهتتب2لمفنواحمطالىيلارثاتوبرلماروامموستقال

وتناوصهراحشهكاسرصتعلقىأنتاقيانقبائللمجاالجباهاطراف

مانوغاالجزافىمديخهالىمتياولفياالمنلله3طاعباداواحرب

ساتاالوقاتبعضفياظطرقيلةويثرشالومليانةالمديةبيئالمحاعلةوصارت

تقدانتكااالطانقباشاويةعراوااتالجافىيئدارنانهاالمكلروامما

ريصصالصاخفبوارجبالعؤواعتذرتاالصرعةبماالذتالهدوعها

ترموسإ2إالمعبرفيحهره05ىبوجنودلماثسنيامواأقواعنههنض
والبربرامربامنبفاعهدانومناصدولىيغزوننيةانقدالمعاقل

اياااثلواربالاتالى3ايءبيلاشيذيفهموبمعيافاراتضنتاج

احاندإباالتوالمدنضواحطافىهصـنعالازتءنات8اابافىإبوثوا
اتبالمارقالدوالقاربياولوالراينلمدلىاكحرافيارةالهكصرتوا

4شءاعنرجتتانيالقبائلابيوسانديانغملاراجبنانرأىاالمير
ةدفيارطاثظرانفسادثقءخبذالثدوقصعدوهرايةتحتوانعرو
االميرءاذالثتواةعلباتواخاشاخزورتخاضتالىخنعنوالىاماه

مناالذقالمسقاتمنللراحةبماهـغدرهآلءحااوبهمةتوجهتاالسالناؤ

ل8والمارعداوتهرواافياشرروفنواحيااثإواضلىوارعابنيوغزااحرالىموفح
افربوالامنممعلهرلمابذالثتلمفانهمةتاراتهاتهتءوانجو

المثهوريىانرابةواالخراقةاطثمنفزفانذالصاعلىوعاإوةقديماربراوا
صياالذيواصرلمدلميفارقواأبلظءاصافىلرالمدافاموافياثاش

وجنردواوالدلباخيمواصبوت4أوالدهم3اقيياياروالموتلىس
مخهالهخالصالراتمحذونيارتوخكدافملكانارثاانترىولنااالساالببر

طاعغبذلتانبعدالغبائلرأىانهيئولرابهااضمنأفكرهخهدأوأ
جمزونعدرتراماتطلباعتابهالىومرعترأتهلماشدماآلءطاتراهاي

بانعاالىهـالمارثادىوامثالهالنعلفهذاخودالكثيراالعدودفاععن
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االمورنجيلمنموانما4عتالواالطاعةاظهارمنالعربمنمايراخبم

االميرانلموتالحربتجلمسكرنينعتهدلثبعتهااساسالالنيالخياية
وخهرسلفبالدوسافىالنلبوانشريىجالفييحيهئمهنزلقدونكاش

والبربرالعربءليتجامنيجاذيهامنوجمغيدخفيالىرجعتةبيالجنومنه
اطزائرمنواحددفعةبهاوغرججؤناخنياننافاالولىطاعتهعنتخوأ

ءاالفكلاتالمجلىاهلفاجمابهالداخليةالىييهماالمصووهرانوسنغانم

وبعدممياآلنالفرقترتبهاانيلزبمادأفقالبخامطلىمننمكنفلراتيقد
الجنحسائرانعلىقرارموقرذلكالىفاجابراتفايمعيهيقعمانجريالثاد
فيصكزويمونيبرالمارشالنضرتحتيمونفماقامثالثةالىتنضم

والئالثداباصكزنوجمشانكرفىالجغرالقيادةتحتنيوانلمفثاحمطنإ

صخرجالثااخراووفيمععرعىكرهويمونالمورسيرالجنرالاديتحت
علىةالمتتابهراتاتثنالثالثالفوادمناخذصلهقافىموقنهالىقمم
جمواوانقبائلالعوبسائرالنمملهنيمنهمواحدنجحفمالانقبامنييهما

نمالفرناويةقالجمفاتبعتممنهاييهماالىءرااالىوارتحلرااوطانيم
ونفذتابهمدعلىوالقبالدبرمعلبموالنتىالتعباضولىازالمتدرك
هتتاكانالنهاالميرواماحائلغيرمنهـمسصالىورجذخائرم

والصخصوةامنياخرىجهةالىانيايخاجهةعلىلزصاويهنر

علىراتاولوضننوبابفيالمورسيراهـاباوتوفييمثليئامنالمرقة

البرجمريةمافيفاكتحيمرجغةالىاالمبملخالفهنواحبفيوالجالاالنط
جهةالالىوجههعلىروناراةش12يتهماثمماثتاقواموالواةاالمن

تلكقبائلكلفارةاوشنثلففيوبممرعلىلياذفربجخهالثرقية

رنساويوناتاضبفىالجوبالىوتوجمهوالسيواالصالقلفيواثخنفننمالنواحط
وبيةوالءفالايامفيجالخوندهزىماوإلىءيرعةوصامن

ينةبىلىيةقضفيزلواالبرطيزفرانادولتيبيئحدثاطوادثحذهءاثنا
دولةالىفارسلااكئنايجبفرصةاالميرلحسجهااالوفانوصمدقىاارثاهيه

وجهعنهدثئاتمنهاتصوتاعرفيلناوضهاطرفهمنتهذااالنكيز

ودالفوابذالثالنرشيسفاحاتارعن3مدافعمنإجمنحتىالفرشبس
وصلرطبسنجدهاويخيةءالهالدولة11فيراالمانثماالنكيزءماص
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صاحمبالىفيجوائالهتردفمممالكهامنجز7هوالذيالىطنحااليه
وقالطواالاالفعىالمغربينالتمالوالهدفاعفيلمحثاركأيشدمجهبرعي
وباددكعلىتامنبمففرانادولةيىفيطاالوسالمغرببالدمجتاان

واثنخينومائينونهممينثماننةايامتوانتهـابابعنقغافلمخهاتعهاألذى

دوااانلماراىاالميرانثمبعهالمارقاخمنمابمرناهشلىوثمانمائةواربعي
متتنمولقةرحانةبهحيرهمة2عاتيئانلهاثرشالعوانرناشلىصوفىاقد
احمنفىلنرجردشاممرت3ررةاتربوفينرتإبهافيسفبااثيرةربومضرةبه
واخامةاالصاتصوماسلهافينهانهصهماوصالرادبااواجملبااالس

رىواتالساإحلمعاملمخاربتجليخواتحبزبالمحلةإخداصءاويالدافرة

واخراصامالمجلىالبئعوامةخأفماواعدللذخافىاوةالحويتاتالمرضع
سالةااعفبعيدهتضربالوقواحلالباعةمخاربرتوبخذااتحذ

وئخداالنساتيلزممافىوالذخاؤاليةاتجبىنتفاباقيضوماوالدائرة

فقدبالجلةوخاخاارفاطنايىررةاضراتدعروماإضاخاصنوتفيباتجار
نحالمدفيصامريالاالنتظاممننماجماتمعلى3نمالماوشوالدافىةاكمالةنتء
اليةوامثيدةورقذاتحافلةمديةاخهاببرءتازلمافترىحملمضظرلما

جراالنوصنافماثتيعكاتملقرآمديأوحربيأرنراتعدصرانتلة
ابيرشوكانتابعديسوئيماءبعوآش4كوازإارصاالةالمدإهصتى

7بارتطحتىوارضاطافاوافةتزداديمتزلأونهاوتحيزرئبةاغزصاوا
وفزةامربتقبائلاربعةاحوزث4إولحراسشجمنوقدامتأصوهـظيما

ماعرفوترديهاارحاالالمديةحذهلىل12فنخظاقياصكلامناصدثيرهء
خلولموقةنيبهانفؤافيابةااوافداببرالبةالمرااالمناالميرعاكان
االقامةتحالاالولاطبيئنؤددياالغوارائنيدمادكةعااتخنهالمثمفىفما

الوانهوالالىالىءثيمصيرصبانىفلىتفيالخنارالغاعلانثوواالتقال
تهاالرضاتمةندالوتحسروالمإلمةوالعنابقلالاحيالواللبقائهةوجلة
عبادمنثاهـمنبورثها
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ككلاجهاقدمهسوألعنجواباااللمجرذكرماكتبه

3خماصهمناالعيانبعضلر

دمنعدوآلهيدنالىتهاوصلىيدعضويمقه4فىيوافيحمدافهالحد
بطتومامنهاماظهرالنتنمعنالتمنبكاعرذيافماللمضمالهوووجرىتجعه

فافيافييابعداماالمحبوبدسناعلىربخافيلجتةانربالةمقلبيااليكونعرع
ددوفاحببتكنماالذيئءحماالفياجمروماهنالئماماسماعالميمتعثارأيتك

دبهرتماواوامكتعطشكضدةرأيتافيواوالذدكفينهمرويمالكاذكران
كيرصاالمنابامكياقيالجهلاولئثنصيعةفيتنهنىربمااذهنالكممابميىلك

يصلحوملافىالكجاهاالفاسددالحاراممنجهمكتباءفيتعبكويمون
الدهىاسسدماعالراله

اربمامارجليئاحمدالبواراهلذمةتحتالداخلىاكناراالىارينان2وا
آمتهاجرتانوقالوحمقهفرمنبمبالمهنعرذرزتضمانهفياللهكذب
قهوخاموجدهويرزئهالذيانالرازمووطنهانواعنقدكللوعبذوازداد

اتبعد3وعليهاللهصلىفازمانهالمهعمبتمنجماربةنيهذاخطرولما
اتمقولهاانزلنفاعدفاياي4واارضيانعادممطياجمرهبااآعيتاىقولهلقى

لةاالهذفينالمنسرقاهـوايامهازيالثهرزفهاتحملالدابةمئوكايئ
جرةالهنيبلحقانهذين11والغقرالجوعفيبمرالمهمنينبعفىالنالهجرووبضتحر

بحالاثمللماللهففربالجاريطممنوالوالعقارفيهمالالدارنييةكروقال
4اعالدنياءلطدبميمرجملواماتدخىوالقرتيلتحفيتحسالاقياالدواب

ارجلينهذينكفرصبااومباالسافىذلكعنموابهاالظفريربدحجهاءوا
شيماهالمنلهتمالثفلنفتننهاللهيردومننجاحهماملهوالصاإلحهايرجىال

عظيمعذاباالصخرهنيلمخزيكالحيافيالظوبهميطهرانثهايردلمالذيناولئك
وهذيكلمنىالبيتهاانءتثامنديتثاهـجمهامننخلاالقتكيان

ينإوبالدارضهفيالجاريةوحكتهجادفيخنتزدالتىاللهصنبهاجرتاللنهتن
سإااحسبااالغاقشواهدئهلهتيبحايةتحدنوالمديرشاسادقا

نالذهالفيعلمناثرفيمنالذينقناولقديفتنونالءوإخايقرراانيتركواان

يعقضجامدوايئاكاللهيعلمولماتتركواانحشتملمالذبيئوليعلمنصدقما
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عيراةوالوبئايئخذالذيللناستبينحتىويمتحنهمعايخنبرتعالىثهاان
انحشتمانمالمحالكمنهبالنشتخذالنمنوالموصينورسولهثهادونمن

ارماتهوهذاولعلالكابرينويعامبمجاهدواالذننتهايعلمولماالجنةندخرا
ارجلبئيفنارمانآخرفيتاقيبقولهوعلممليهئهاصلىاللهرعولبهاخبرالذي
هذااهلفييرولغدظبعلمهروايةوفيلمبالهاللهاجمارمناالكافراويمسدمومن
ايذروذراعبثبرشبراقبلممنسننلتبشوسلمعيهتهاعلىقولهمصداقاكمان
ارفنفالهالليارصارىواكالبهودقايالدطوضبجمردخداوحتى

ءكطقينرتوالجهاديطلبونكانوااوتتهدااهلالنءحفيابخارى

قارااذلاصراهذابهىفيفهماعقاجهمعلىبمصوااجمادظهرئالمحارىاك

القاللجمكتبانعيئمهلقالاللهلمجيلفينقاتلماخنابعثلهبملني
كالوابخائناديارنامناخرجناوقدتهاصجلفينقاتااومالناقايائقاتداأال

القئالعليهمةلمايهببالظالمينعليموالثهمنهمفيلداالتوواعليالقالكتب
عيناأيهبترناوقاراخيةاشداوثهاكيةالناسثحونمففريقاذا

يجاهدانططانهممنارادواحذابعدثمتريباجلالىهـتناارالالقال
فارااذابفئااسائيلبهنيهذانيفهمحدويعرفهالعدوبردعوإيمفوحد
صارداهذابعدتمفاعدونانامهنارفقاوربكانتاذبالسالمعيهلموسى

االمالمبعرومحبتيمنعلىواالممالباالنفىلمنومعيةللكفارردم
رجمالنممقواالعيفيوكثرمنجوابعدمدكاهواثدمذنهوالواعغ
ثلماهوعااذرانبهتسرمناولوهووعانداطقعرترجلىءاص

ومنهالتةالكفراعرلمناصلوهذاحقانهبهمعرقهمعقاطوجحدبلهالله
الاضههمفيتعالىقاللمجزاتهاثماهدينوسلمعلالمهصلىزمانهفيالموبمدينممفر

لغ11ءوادااظاللاعلمءاذاءومجحدوناظهتباآاالظالمإتولكئيكذبهنك
التربرايخمفبعدغثاوبعرعلىاوجه4وقإهيروخم3تهااضله
فعلمأدغقهابواببعمىقرأواالحررجلعلالخئمالثينينقكانوالءزياد
ياناكتيغايةالىوصلانهفظنوالبيوعوالبهحالعالماحبعض

الكذبتهالىءويغريعلميهلهلسماثهادينفييقولفكاربهاعالمأ
ويستدللمونالخاااليفلحانهباياتهبتءاوكذبااللهعلىىافضممناظلمجن

بمفبمبانججهالمنظواكالنطقاليحنهذامعوههاالئمةحالمواحماديثات
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وجهلبشطاطارجهلاذهذامنحاألاحسنفاطارمعانيهاعلىالفوعىله

عصكبرزا5

اربرالدهوكترانكفتوماالحكيمحمارتال
عىكبجهالوصاحيبشحجهلجزليالن
زبئءالمنفهذاخفيصةاالكفراصولمناصلالمركبوالجهل

لماوالملذلكمنهالحرمغلواسااالالفرذمةتحتلالدضمنعلمام

االجماعالفؤخالهجرةوبربلىمنعقداالجماعفانلاالبمخرقماكانرتهاحرم
نجوضعبئاوءبهاواالمصمدحهاجرةابمرمنةواالقرانفيردماراوكافر

وذمومدحهارةابذكرمملوهوالقرآقذبةكيفالإهاوافعاملجابابذالث
والبةالوابإيظقصتىالهحبرةتنقطعالموالساالصاإةعيهفالوقدناكها

البراناموالساالعالةهعيوفادخرجناخستطلبةاضبابدقيت

وفالكارياعداماالصحيعاصصابرواهفرينصااراظينمقمسلمصمن
مصرباراتفيالمحاضرةصنفييويرااطافظاداالجرتبةالكنحوآخر

وبلكفراالضلمهعيتهاصليماتبرأمنهماطديثمذاماقلماالقاهرة
ئضايااالنالاللهولارليتارامنهمساعضالافهواوم3انجحال

لديبمفوالعدوانالظلمارضمنادلجرةتجبعةتهارضىماالثوقالنارها
قالىاكضاخضمءفيمقاراتعافىوقالاالوآندونهمنوخبدبارحمنفيهجمهفر

مودابوالىقاليهـاالجرواتواسعةاللهارضايمنافارااالرفافيمتفعفين

وسعهاوتداالرضاتساعاالعدمجرةاتركنيالعؤراتعلىدبلاالآةفي
قاجمحهاتتاآليةفيحمتاالهجرةتركفييقبلعذراكمكانورثها

غرعذرالانهعلىدلاالرضيااتاعاللهبمريعرآخرفاليئذرونراذ
الركعليهغلبدارتالفراراراجبإياراكتابهفيارانشريسيوقال

يمن11االعئذارعندبالجواببلراقرولذالثوااليماناالمندارالىاظران
جلةاطاودلافيغقةكانوانيوجهلمحئماخعذرفالواصةتهافىلى
والجلةالثبىالذممطرأسفعفالماالالمعشةضيقفيارزثااكتاباو

رةالمعنالخلفلهحيبالوولدنهياهلحملعن13ولمجزبياذيهدي
قؤومااحلهاخردغعيهلماتعذرلمءوعليهاللههاجرصلىوقدهباجريا
المالطباوالوصنرقةامفانمالهيسابهاجرانخافانمماحبنبعداالبه
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االحالاملبمروتدافىيارصاحبذلكعلىنصالهجرةتركنيبعذرىي

والمالوالنبوالعتلالننسالذيئخسةعيالمحافظةعبالفيراتانحرواان

المرافآخرهوفالمالماقبلهحنغبعارفمالمحفظهيجبمذمنواحدفكل

يهاجرزوجهالماذالمرأةعلىالهجرةتجىكذاكيرعلىمقدمفهواولهاوالدفي
المدبنةالىوسلمعليهتهاصلىجمرنهتياطبثةالىتاالىمنهاجركئرقد
الذتيايهاياقيلةتعألىاللهانزلوفبهنوسلمعليهتهاصلىجرتهدبهاواليم
بتعالىالثهبعذرولمآاليةفامخوهنهاجراتالمؤمناتجمابماذاآثوا
العمىصيليهتديوالجلةبسطغالالذياالفرالذمةتحتالمنام
ذلكوجدامقاانهيهساءحاملراليجدالذيوارمننائذاالمجدالذي
احدكيرذلكعلىنصالمومنينبيلغيرعلىماتاوماتااكيةتربمفانهاجرأ

مىخذرفهظمنواليديهبإمنالباطلياتيهالارزياالزينوالبهاب

تكذواالمنوااالذبايهاياتعالىقالومواددتهمومواالتهمالكفارخالطة
فقدالغيأومفقولهالىبالمحدايماتلقونءاوالعكلدويمرؤي

دياصمنصواخرادينفيقاتلوآالذينعنتهايهاعانماوقالاليلءمواضلى

باننإنافالروتالالظالمونمفاولئكقيلهممنتؤوماناخراجمعلىوظاهروا
االيةنيالجافشنفياررصتعالىتهاحمعاؤجنللهزاافانقولهالىاقياآعذالهم
منافتىاوإفرااخذنفالذييخنالموددنمنءاوالينفرالنمخذالذيئبقوله

داويالتحترلاألالتياجمحةاالصريحةالقاحعةواالحاديثاآليكمنذاكغيرالى
تمحالإمارىاذمةتحتيناءالءانادابببالمعيارنيصاحبدبهروقد
بهعهديلاقدسفانهفانظرارجوهمنبوجهوالجهادحجوالصياموالةصللهم

رىالضصادنعهافاذاالدجنالمطانينيادمامتدفعانامرعاربمانجمرومما
يثتالاخالبفينرمضرثانومهاهـاثالبةالمهانتكاينالمسلهعلىبهاصقؤوا

امامالانهوجثوقايخهاالمامكدبتتثانمادالةاواإوانتماتداعدلينبةبروهاال

ةاتجرزثوالجوءانذلثغيرالىاالصخراالولمبهوكرمفانذيمونقافيوال
قاهـقخاتهمأتنفذوالئرطمقبولضذرلهمناآلالنصارىذمةتحتانكين
طشهعرفةابنقالمهمحواشهادخهمردتوقدءاالهوااهلمناسدمالاابعض
الدجناهلقلمرازااعالشيبوجهيتهتوتصحممنواليةمحةالقافيخالبقبول
نمونالدأالموناهـبالدجنوبراداالندلىمنقوعؤبوعصباضبهمكلةقضء
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منتاقيروماعنالمازرىئلوالمنانتين3يسونهـالجزالوارىانطاذمةتحت
تمناقاجهةمناالولوجهانهذافيالقادحفاجابقاضيئعندمنصقيه

اذالىاليةجهةمنوافانيالكشراصلىيخفيبادارفياطقاملهيباخالفامدالةا
دوةالثرعفيكهريعظفالحالهحذانكاتوكغرااهلقبلمنمولىالقاخي

صلىبقولهامنينالوااضففلواعلمببرااالذينالجهالالىؤصاهالهوعنبافني
رنيئانهمحمارجيفةنالتنعالميمزمانالناصعلىياتيلهموعلىوسلمعليهالله
والنهيرهإجارياصبحفيديثاطومذاحالتبعدلمجرةالوسلىعليهتهالىبقوله

المدينةالىمكةمنالهجرةعنسمالهلسائللهقاا3وعليهتهاصلىاضيأالننجهلهمىح

باألخحانفامتلدةالمدالىيمةمنواجبةانتقياالهجرهبان4اةبمالغتغمد رجربوامامادارعاداذاوسنهالىالمماجررجوعحزةأمختوذختا
ابنؤالخربنساشهحدعالىباقوفاالسالمدارالىاكنرادإرمنرةلا

عيهتهاعلىاحيبمصةاخنساالدينضلىفاظمنااللبرةمنهااتسامالمجرهالربي

خرهاونهانبدوايمانبزىوالةينى3عايكانتفاخالنالماصعابهولمجرةلمو
دمنوسالم4شكاتالمهليءياجنقداتجقراسالتيدارهفيلموسعليهتهاصلىاخىاالى
البؤواماةبصآااخنخزإاومانانالماالعلىرينياخكاسضاعلى
جزوالوالحراملطإااارضمنءجرةاصهذاانقجامةيومالىباقهفحيالكفرارضمن
اطقبحيرليعموضحفيدايميقالماالثعنباثوروىانغتنةارضمن

جاجالمادوانالالخرةرجربصلىاالجاعتهاجوبعضفيابرزالياونال

نيابخارياروىهنصىخةاآليةومذهقاةمنمتغرااناالبماوابقرلهنتدلىيىوكذا
اعالرمايةئقصالقالانهعخياتهاسرءعباسابنعنبرفامنكتابحهع
يةوااليااليمانامئنسوفاجهاكرمناآلتعالىبقولهيستدرن7لذاميةاالصافىلمالدال
اشناويمهصلىحملرهفاذاالسيرءاخئيارغيرمنفرالبهيظغرئمنوردتانمما

آآحمصقىإوالغرارنشامكونهمالابمبراوااضلالخرفذالثلهيسرخمربم

افطاجفالتعاكقولهسيرتةنيويايضابمرالمجضدينكذاملميهيقللمة
بعلىولةااجوازلىشطدإاآليةفيقالفانهعايمحفيظانياالرضصائنل
انامهالىلىبالانهعاذااتبعدقالضماويانانهذافيلمآلحعوالفرحا

انواحدكيرقالدواليوممعدوماخرطاوحذابهحايارباالاالاظاقسةوالحق

كانئيصعئهئقديرعلىويااياجرهمايكونانماانهعلىذالثل5اسبركاناثالماا
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بعضمناهونالشربعضاذيخايويةذالثمهميطابانلدمجوزنانهامرلمتحت
تعالىتهانالخزاسنمنلاوهوالسالمعليهاظيلجدالالمعليهيوتو

الجابرةمنجباربهافربةفدخلصاراومعهربطالىياجرافيوقالحايهأت

الكانتاذاالمسلمانارانيواالووىعننقلبمايسدونوكذلكبطولهالحديث
الخاسابنذلكنقلحقهفيتحبفوكنخرةاعليهالتجبجالهاوتحميهعثيرة

يالنوكالمالنفيهدللالايفأوهذاالعثاقمصارعالىاالشوافمارعفي

طايةديخهفيةاليخافالانولماسثماطربدارفيكافرأحمنفينوالرافس
منلذالثيخأمنرونفىةالذالثالكفارارادوبحيثجاههاووتونرعمابتهكيرة

السيراهلذلكذكركااالولرررالفيركظ11هذامنوقعوقدالفتة
إةأواإقهرباالكغارهعيدخلاالسالمدرفيماكانمنامابوناالخبار

ارادهههاديشهفيألفتنةمنبهايامناهاديهعثيردتحلهيمونانيتمورؤبو
منالكغارذمةتحتةالداخوانقباشلالثربهذمنواحمديوجدوهلمنهالكفار

الفشةيامناوعليههاالحمنمممءاجراارادوافاراذاالمنعيؤتحيهله
ضعيفاحمقبموناناالاللهمانووىواالىاببمرهالذياتارجهينحذينمنبواحد

ادصمثيقبلالمميماطاثارعوأنقهمومواثبعهودمويئقخهمةوااليمانقكاا
قرجقأاهلخصوصأاالندلىخبمالبهيصللماالحمقحؤاوكانالناياالضافةوانمالهم

الحوليحلفلمعلاشؤاوهاشرطأوصتينيفعلىغلبملمانر17تعاقدواخفانهم
دكانلهمولالمامالىياتينر13ارىاالعصهـوآتعرودعروةوهانقكفعإلا
واتركجدكعيهنءالذيراكاالىفارجعفراءانجدكاوواباكايكجذاو

ممباألماالكامةانتاذااالبهبوفرنالارىتفاكذلكمخيرادإمااليئ

انديبمعنصيرحتىيقاتلوبمهـارناليقرلتعالىواللهفيمقانمةوجمنهاعلياا
واولئكالقرابةوااللفىذمةوالاالؤيمتاالعايميظهرواوانوقاليهفخطاحماا
الهوحمقخفعهديمنوالعنديثرطيقفونالايتجاوزونااينابئدم

لهلمنيوخوهلمهادنةانرلل3عحااجموناخهمايماضهمضىوميغتطموضف

علىجاريةوتصرفاتهثراثوفرالمواحيهفبهذايتلفظانوتمييزعقلادق
لجتءالمساعلىالزواراداذااثقالهويحملونالمغارمايهدونوبووويخعهمبنهمثو

انعلىبعقلالالذكطالهذيانتهاهذاعساكؤجمثجملةنيولوتجاتلونهم

لنبرهاليالمهادنةوانألمامخيلىقالاحاهقدهايفال4إثأاوباالمامخاصةالمهادنة
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التىألمصبةمذان2اصطواالتالحمريفيدحالمااربمداجررحاافقدم
فيواللاالالقرنفيأيمئذمتهمتحتدخلواحتيالمسدمنكلالكفارظهوري

قولفيهايوجدلمولذابعدهواظامىفيحدثثوانمااراجنيوالالثالثفيوالاالفي
اهلساداتناقامهاعنهاالالسوووغحدتولماعمتهارضىاالئمهمنراحدنعىوال

مححقياسوهورشدابنقالوأيهاجرامنملةيهلىالمذهبىالنظرواالجخهاد

متتحصاانغيرمنالكفارذمةتحتواقاموأيهاجرءايخناالئمةاخنلفوقد

اومغرمأنهاخذوهيانكرهاططالهخهماعانامابالمالوالبالننهىالالماعانة
القماعدمناالندليالمجنيالحاجابنالقاضيفتالدثياقلنيودوشاراماوبايهم
كتابفيلالميخالالماموقالالنضىتبيحلنفىدواالعانةالمالقييمبالمالاالعانةان
وامنرماكغارمناالمانالمبراالذينفيمبنالموهـءالهراننالحالةمصالحاله

القرالتيقريمناولىنيقتلىوامخذتهمبطاعاوداذمتهمتحتوافامما

4احباليدوانهمباحانهاطربدارنيالمقيمادلممادنياصغماظاابنوقال
لهجوابنيالحمشارحعبادناةاالمامالمسئلةهذفيءحررفروقدللاليدوانما
عنبهااغايىالعدوطمونعأيامنممشفانفرقهممحسبعلىالمتصرلطونصه
عةويدافعئالعدوخيقانلونانهمعفوماالبخنسهلهميضايمونمنومنهمنفه

اطربداراهلحومحهمنالمسدضرزاعلىاصدالفهوالمدجمنلىويخيرين
افبىالبانيحايوانمافبأيونونواليفلونزافىاوالدموامامالهمولحبمدنلفي

حمالعدوخيقاتللماذاءاردوبمباننسهملهمينمباطريىللعحواردهلكونهم
حصناهلعنجرابفيتونعالمنالمحققيئبعضقالقاتلىاذافاحرىالمقانل

يهااخاصانارجوركنتقلمىوتولنحهمابينالمحارينفىلردكاكاانوا

مصفرضأوكانتالمعرهوثماتجوهذاملكهمنخلنديعنيلقيهتلتي
عنهلسقجفمحمنوهوكةفتحفبليهالجرأانجاثياانقلفانيمةخافي

رمنهالمدجنجماعةوعنورسولهاللهعناغقمماكةفيهوانهقاخارةالهنرض

وسلمميهاتالىافياةمقاعنكهمالحبثةسانهائهشاولالنأفربنفممههاجر
عليهاللهصلىتهارسولامحابمناوفلمن7ثلياكانانهءالكفارهذاطوائفمع
كذلكالردأكانمنصعجماالحوالفيالرددوحمكلنآدلملجا71ردولموس
وانعليهميجبماعيهويجبمبفابقنلوالكوفيينعدمالكواخاربيئاالصرعىرد

عنهمتهارضىزيدإنوسعدعمازوحااخهتحأتاواةالمفيومللتايحضواأاا
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واجرناقايابدريمةغمىيهاكمعإلو3اتهصلىالنبىألهوضرببدرعن
الكفايةفغيهمهخرحماالىءاردوحمفانشارقحلهىانتواجرتمقالتهايارسرل

تمواماضارمصتحتإدخلىمنانتلمومنهبهاصملىيجبماتبينفي
لهفيباحالدوكماءوالردكليمابمنأوانهالهوالنفسهلماعانةغبر
للمبءباحةوانماهومالدمهمنلمدماالعصههمايباحالاعاصموواكا
امااافتىوقدهمومناهؤخاومتهـويئالىقنالعلىبهدؤالميئانجممن

المالبذالثازلتهصلىقادرونومداحنبقربانواقوممالتاتياباحة

اكغايتعلىازائددراالة1101فياتانالنادثشباطمتللةوافيونييايهلم

الءحوملبهينولهنعوتبناخيعااذابماالاطصنذالثنازلةفيويصرت
االفياتعلقزامدم3فائءوالاوالدمنتىبحأوانمااعصفيشثمالذين

وافاملماصاذااطربىنهالالفكملجالاسلةواءاخساامفواالوالدخرلمب
الفاعليهلةباالطادلميقاهالمالفاالنيىومالهفوادهذاتكأاطرببدار
وصاريقاتلئياملهلجامنومنهمالمملةمزفيققالنمرهذاالحاجالبن

صلىهبطاالمسدينرالبالمهوثفيةامدواخينذلكهرخ03دواا

اشنادقةاحءالحعحفانتبونيهبعلىالمعم12انوكذلكعوراحمهم
ابزانقاضيوقالعبادابنحمالمانشاللهالىمفاصوأالقنلوا3علياطلعان

فينةانمنآحمينماالساللىدارفيواإصالكهراريكاالرجبمنا
ضدنزوانهمويهاإجوناربالنغثالذينماوبتجعاالجمطادين
بزفيرالنادلمراانظانوازلهفيالبرزليفالرتدونءفمجمنادلى

صداتضماتقتفاتادمحبنتافيالعدوةمحالاستفتىتاشنن

شواالمطلوبيحصللموربذلكلممقصيردةبالكغارجنلىالىكلتجاسصةاال
رالمذكويوسفلىبالطمايخةواصنجاشاالندأسملركنهذاصعباابن

الفرارالقيروافييدزابطابنلةرثريعبعضوقاليوسفبهفظنرجنالمسلهتهاونصر

رالسرادشالاردةبابفياططابوقالردةاطربدارالىاالسالمدارمن

لدضعدورصالىالكافرمنعلهيدخل01فيصلىيخقوالرثقفارالع
شلىالبريطهجعلىالمخصرعلىهحافيفيجريأقالذمةتحتيدخلمن

اكغارةفيحبونذمثالمكتالداخلونمحارىياكالمخدونءعرسردةارأس
ردهوهذءونارجاألكاامبذلكرحونوبعليميغيرونالذبنيناعلى
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وقالكارجلنقتلالفقهادمنكثيرقالارتدتاذاوالمرأةمةاالئهانأل

انقاشقاللعيافيهمفا11علىحاشينهجانيانقلهئقتلوالقتشاسهب
طرابئهاولكفؤهوملكفرالقلانذلكفيالخالفعنثاامربطبكرابنابو
التحاربالخهـاالئقنلقاللحرافيقالمناماةالمرئقتلقالكفرقالمنفاما
عرفةابنونقلىعليهيرماانفالمشهوريالمهوالعجاذارتدممناخدتابواذا

ارتدادحالفيكاكانيخثبلىعايهيردالانهسبانابنعنخنمؤني

كثيريهاذهبفالذيخالفوذرارجهممنسائهـءفنيالعلمافىبعضبهافتىكا
وانقالحجثخيليهاذمبوالذيوذرارجمهممنسائفيالسيانهتهادالمن

وهبابنوفالوالولداتاصتبىوالبقئلينيلىندبقفربواءوجمائارند

الصديقرابيوهوحاالصلطفرديبىالمرتدخيةانوبهورةالمابممن
رضيحئابىابىبناعلواعلىبببيمحمفانهاراهلنيكههالر
مسبيةوقئلخيةبنياهلهاحربيومبسحرانتيخةاتابنعدامضهتها

تاالرشرخفيجمرابئقالاليملكعنهمهالرضىأصياسووااى
وبابنايهتجاذهبمنتوضيبىالالمرتدانعلىاالجاعبطالابنقول

رضطصاباالخطاببنممرتوخااصافعيةاجمهوراليهذهبوبماالمايمحةمئ
وقدكماعنهاللهرضيبمرابيمشبعدالمرتدبنصاحاطلقفانهعنهماتها

وممررضيبمابيبيئالخالفأصاالثينقلهكاءالعابعضوتالامؤفي
رشبكرفابووالمزاالضرقاقبينخيراالماماذالمرتدتصينيعنهماتها

واذاذلكنيتناقضوالعليهممقتهالرضطوممرماصترقااخئارعنهتها

علىحرجادةوصبيانهمأنصارىذمةتحتالذيئافىخعؤءهوالناافاةاقل
داراطرباهلبابتال4صفيباتالذلكابخارىعتدونداثموالتانلهم

ضللمعليهثهاصلىانهعلىديثاطساقثموالصبيانابساوفيميبون
المقصوسانتىولىصلهتهاالحميالالبابآخرنيوبمرمنممفضالذلكعن

بونحنالمرتدينباظقيناالصجابمنعزوحسناللهبحعد

ونهينثمانسنةالمجةذيفيوذلكموادوالكدناكتبوألابطونمسالئر

العدتفلباوعندماوعيههالصلىاقروالرفحائزجمؤمنوالفوماثثيئ
راالموبتيأالقعالمربافىاالميرهاجراخوانالوطنمنصةاخرهةاعلى

الىاالمبركتبالمدةخالتلمادواثلمدافعةالثرتبةةالجفيوجيعثهباهله
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نقالباسفئهموبمرمايهمبتثوقاطغوانه
الديانمالقلبياريغالجدوحياينالىياسماد
ووادقإلالبهاهـراحوبهاعيئفرلمطكت
احلىفبهأارىالنأيغمذاحمأبعنىاسهىافىى

وجدهزلنيتاليالورببعدعالثيالطرفابروق

كدمنتظفالءودموممطجمتيءاذبغترحلنممذ
االبدحتىفاناراماالجرىيفنولمصبريقدفنى

الجلديقولمظمالهووياولرطبمماكانوىواش
ردجمؤاخذمايسرالقلبفرحطتوارىتواريثممذ

يعدعندىسلتجازصمنغبتممذبعدعلحياتي
الحررالنردسوىالحاديلموالاحبائطياإلمططاهـ
يرلييخالهلياسعيد4يدوصجناناديع

للكددوادمنهلمصطقوبالمجساروحنضد
دصالخلقفيالمهلحمماصاقنيحسيفحبشاقي
ديهمكبىباتتراببعدالنوىمنالدمىيجوهل

لعدحيورانسافيعاداملتهماتمفيفاذا
والسندكزيذخريانتمابمنداتراتربىاذوييا
اليرصساهلىلىسااالللىماكانكونوامللي
بونارضراادبرثماواذانتبذلوااتجلتماناذا

كيراصدالىيتهطيبصيبسالممصوعليم
االودهوالفوليحبفىثوواقداذاالحبابلىيس

كهرافربيةامنيةارفىالىاالميردخولذكركالو

هناكالمحصرالقبائلعلىوانتصار

توجهوثمانمائةاربعيتواثنيئخةالموأفقومائتبنوخينثمانسضةالمحرموفي
العكرمناالفثةثافىفينيابعدواليداللءبنحمدالسيدوخيفتااالمير

ارضالىمليانهجبالزتجاشبمظفبماديواحئلالجطعكلةوعددكثيرمنفماك
روافيجنالمسلهينوحصلتنواحيئاعلىالغاراتنوثاجهافيالبعوثنجتوكب
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كهمااليهموردعنهموعغامنهملجراؤتجلهابالطاعةالذواثمعطكةفاخش
فيجمثرالالجالىاظبروطارامدواعلىارعباظوفواستولمطمنهمالمحدون

اطبىةالىترجههناكومنالشرفيمجةسهلالىجبهشهنيالجزائرظوجفي
عيةء2ارادخولهلالاالميروكانوالذجرةخدباحامجضةىقىتوناروواد

سبىعدداكثيرأالفرنيسمنوقلذاراالفزخاوبةاالطيةسائرم17بيةالحر
لمهمفإنصرةاقدبفياظوفوصرىالعرناويونلذلكفامضضوذراريهملمنسا

وابوادونمواراالمالىوعممردااخأيروالندمبةاقوعلى
االميراتتاريخهفيزوالقىعنهموعغوههرضطاصاافسدوهاءمااصالح
راتاشسيصامدوكانومقاتهااطربمنالجميمواقعبمنيملهـالاناقادراعد

منبمحيربقاصيالفطنتهلىتهحوبعظيملهااوتامةنفسهيثاهدفراناوال
يونالفزصاورأهـلمالشثىوقالجوثفيوصارواايهأكهافاورجةركبةانجاثلا

ادلالقبخرجفيبمكانايخبةسارضىمنلىثنواحمطفياالميراجراما
لاباربادروامدةاتربفيدونهمننرسبذلوالهاخاسدانةادوضاضه

ماادويردوقلربهميذالثيقيلرلاشقبائلابرألكارشوةوالفثةالنهببذر

داالمخيننطذالبهدمنما3رردوغقيتارةبماجااالنقيادمنعلكانوا
بةشاالمبركزواتتزلومناوحاواموالمضلىوحافظمااميرعآلحااعلىعكنوابل

بيةادنرالجهةالييقوتهرجعثمابارأولالىقةمتااالعداوقهرالىوفرسانم

آلالجزائرفاصحيالىااليرلمدخولالجنرالاجراهماجمرجم
عةفياثوفيوتحققمتيةدبلىفياالميراجرامايحوباطاعاتكملولما
مخاالوحرقوذراركم3ناثهـوصيسالزبلمنفيامعناوالجنمرة

موفلمفشواديإلىفيئنتافياابيوشخالجزافىمنخرجالجهاتلماث

خرالللعيهعقدواالنيدومالالدوكااثاالبنعيهعقدفيماقامثةدإاصاكر
كاايراالاررباوالمورسيراثالمإابنواعينشادعتابقااخالثواالمورسير

لمهممااثالهتمحواجرىالريةسإالداقعيالىمنصتىتوثمكان
ابريةاابنمنوالمديةنةميمافيالموجردكرصالهانرأىولماعنهالىرجمرعهمعلى
راالمشبعمنالجوبلقبالحايةانيغيرالمجريةناثمننمومظثرشالوفي

شاالعليهةقدكانتاندرريالدوكهينهأونيرسلفمبةخيربنندبشةأصأا
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حدئئاصزافانهجؤذدألمورتاهتىاماآلجنراناضعىصرثرفلدلضاوئرتب
كانطفالالهاثيبوحروبوقااالميرربيئلنهوجمرىتاكدتمدينةالى

ةقاعلىصحارقدالمورصيرانالمجماسبىبعضفاخبرهداثرتفيذلكتياالمير

معكراحطفييزللموالمورصيريمدتفيولقيهلحينهراالمفركبالدارة
فارسونهاةنحرالففيوالسرءنماحينيفافامالداشةالىصيراالميرباخجن

اناخرواالكربائاورافمنخييميعافرنوبايلوطيقاتوننوافزادمعهمليى
امخرارؤسادبعضانمنهواغربصيامعلىواالسرئكاناياممنالمدةتالمث
لهفقالاهلهعنضاالصكرالهانناربعضوجدخاروفاهايوقدمامستبثشجا
بخينامىفقدءاالضطرارسوافيانهمءنفسهعلىوآئربهيقتانونيمرللهخذ

فقاهـءمايهاففدمماظآئانولحميلتعلىردحينامالمعليهداودتها
ندراالحوماثلمنهبشربولمتهالميلسفيفسهصبانخاطرواالذيندمهذاإيىا

المااشربوقاهـيهفضربهمنخفانهبقليلواقىجيثهعلىءالماقلحين
الطبهمزافواصحايى

طايهنواقعتدبر

ديواتاراخطجاياوكطرحاالعاصيةوداثرخارمالةاالميراتخذذت
اصهوجمهنيوينظرونمابمبنييدبرونننمزصاويهااخذوارردالصادرويؤحما

تاكدمتافىومخهامعكدالىمعنيرالمورالجنرالتوارقتمساعلىولما
نالماثابنثومالالدوكوتوجهيهافئعاجوقاخنهايرقعتاالميرفلقه
فيبا1جعاقدةالماياالميرقحانئلواالنهماكمالهالىونظرالثرقهالنواسالى

الوساثاواشعملوابحراالمعماللذلكلخاضوارمافومنتبمانظارمحمطهفصارت
ايمظيمةدالهداياالجسيمةياألمالصرةاالقبائلبعضقلوباسماراحتىوالىساظ

خإلفيامياديامريصراموذمهاعلىوداللتهمبترصدهالمنعهدمنجملةمقوكان
تامرتمنالشرقينعايرالجهبمنلهاحنلشنيكوجحتىموضعالىموضعمنارمالةاحلعي

النالفرصةالمالثابنفالتيزيهابهونمااقربكانالملكابنالىاظبرفطير

الغيننيغارمنفساروالسراحطفيالمورسبرجنرالمقابلىخذوهاالبر
ووصلصخاإلءجاةانتائةوخىفزساجنودمنفارسصمائةوشألمثاةامن
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لمةهـءمنهاالتربالىاننقلتهارمافوجد5وجلةاحضلانالىراوخاليسير

شةالثانيرخمنعراالدسخهاروفيبطاكيئالمعروفالموضعنيونزلت

مجهاحمائةوتماجندىىوارشئالبثآثامنسوتمتءفيمواظاوأجمنثنينمثيرصعثفاءح
العياديممرباشارالمالثابناجراهاالتيجمةتابايمدهاغرواوقدكرالهءضعفا
بعيدمنالزمالةعلىاطلوافالتدلمااجالةالباسفرصانهماباسوممبالمرت

مخهمبماقرفاالتبهيربالغلجيلم3لقاالىوخرجهافاستبشروااالميرخطااخهمالناسظن
انوحاولىابمدهالناسفطنيخأخذإروفةاتهميادوااجوكأاظهرتقي

امدواقجعيبمثرتجثمزمايةساعةودافعوااملرهما3ففاماصتداكما
القعةالثنئلالظرنبفهووينهونيقتلونضهـودائىلةازانازلعلىوانثرت

افاسوتفرقعهيدافعهمنيجدوأقيادهاثومإ4غإمواذابعدوهدوااملن

تؤديالالتيارفماخاعخمننت51فانلمةياوبالاببوثافعابفيرذشذر
بعضارهـولذالثالمؤرخينلععىقالاتحميااللسانيدركوالتفصلهاالحبارة

7ااثعلىاسولىالعدوانثميفراسرايفي3عررنظرتوقدفراناوري

وصفهاعىيكلالتيالجواهينواأللصنوفلىاحئوتجيةوامرالغيسة
لمحةواليرهآالفخسةتياقينإلميرتجةوجةحرالتاضحميةوخزاثنالعان

قاحمساولىفوراالموالاليهاهداهفرضاملككاتنجوهسلطوةنجوهس

ممينننضاالفثالثةالمسدلجنمنواسبالبرأنيطوالففةبالحاصدواعساكر
يلاروابنقدوريدوالىاظروبيعدىجلىالىاتبيهىلافىءبنحمدالسبدالخليفةلءا

فيقتمازلمافانهيراالاعينن7ماامادائرصهـارمالةاعيمنباحمنحذا
اظعرذلكفاؤفيهاعيجرىنالةافياهطاتو11ا لدلمحرنسسراس

راعتزهـالناسوسرفانغريهتافقإااثتإفيربمروابمرررالناسفيهالحق

انقوتوشتاوهمناالمخهمفاجوشهبيناالعصوثاعلاشتوالدعايبانصالةو

خااحرءاقوادانثماوارهيطنيوادهفعيللبثنيحاخراارأتتالثفيبكون
ن3ضيثترجاصداعليهااستولىوالمواءتالنرونحانكباوماالميرىال
اوجمورمدأيانمنهمخديشحوالبهابعارمحدةتعليهفازدحمهايخن
طصدحالهلسانءبرفلىوقوىصوجوكلفيوابشماتسهصثمبمراهخإ

نشبومنمالمصناقلىسيىاكأواحنااذانباليوما
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ضبمنافهوقاماالنفوصاذاتجععصوالجمكتبفالمال
نجهكناخطصتهاجمانلمقالاضطرابهموصكنبهمقلومدأتانبعدو
واالنبخامطلوالىاوعولعنصدورنافييقفوتناحر5يرقبهكانرناافوظف

بعضالىالنفتثموممارعتهمءاالعدامقارعةااللنالتالثديهتغراحراراصرنا
فقدناهماتحزندضيايعلىلهوقالمأخذهمامنهاخذتاطزنشدةكانتاالعان

ثاةتجاالموالوامااالعلىسالفردفياآلنوءلداثاخهمنلمئكنالىجالمن
تداكهفاتوقدايامىاللثوقؤبعدااليافنأالخبرهذاانالىهابالكريمعينا

وأرياعنهمءاالعداودافعناوامهالناواوالدنانسائناعنلحاريناحاضرينووكنا
وخحانقدرمنمفرالنآلمهيميومعيموامفينامحابفيأيمنماهـنيالة
دخلنذقيعالىشضظرعمدخولبنالغالذياالعسوهذانفعذمنبدكاالثها

اصاننذتسافىاللهانثتوقالقعانهبرملفائهافىكتبثماددنااالعدؤ
قئمنعيهبهااشدمالمكلذاتاآلنمننكونبللجنالنيانالثفلةاكافي

جيوكهتوةردوامورهمحهلمحتصيماإنظرافياخذثمالمحربدادباالكثرةالمليب
انولبروالبرالوبلقبامنخانهنءينزلوبالثمابقرعاراتاكإصنفصار

قدالجندمنمعهبمنااللءإتددالىخيغضهيهم2بعدانئبوالمطالل
نمصهمالارثمنكملواصبلدصعبرةهزتماالمدةهذنيبيئايخرنساوعلىلاقى
اطروبلكبريدواءت3وامتعدادواكلواثمجيوثهوابمثمحيرةفي

ككافىالدتجيلةرئيسامماعيلنااغامصطنىالمكذكر

تمنبهاوتادحقاراضةمومنقرببافأكاخاحلماالبافياحللما
تاكدمتنواحينيوهويرالمورسكراليابخبرهافاتصلالجاتالىالفراراخؤه
قيرئيىاعيلاسناأغاالجنصرمصطنىلظراعرهارجملىجيثهمنفرقةنجهز

ءصراااجهةالىمتهمصكلاوسمارارتحالااهاالىاظبرباخفالةافياالىفسارالدوائر
كثر41برنتوالملهينوبيننهيالحربوانئبخرهابمواساعيلابنفاحق

جبقتمفلقيمورجاواصأذؤفيهمفاعنهااالعراايدييينالمسلرونانهزمواقوى
تهمفلاالدبارووراءاالعدافاشيرنمالحربفيانالتجتنهميانقتالووغأالمير
ارئبىانفسهممنهونالملوصصقئليخننءويسابونويامروننيقتلىنءالمد
دمهفييختبطجدهفيمناهدفيبعضعيهوقنيمةالهزفيلمجبمقئلهكانجملاطابن
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مفانالملمونواماالمفرابعدانالىهزيمنهوودوالهواتهرراسهطعوقهعيأبهز
بنمصىرأسمكلوافىهايواصبهاواعدامهااخائموارىباالراالمافىرجوا

طاراسوضعولمايدمووالنهمةالفرنساووجمنناربخوموقد4الغآقائداحماعل
لىرااوصلوعندماوعقوبتهغكبهمنتالىتهبأواصتعأذايهنظراالميريدي

كبرواعليبم3اصدقاغاعزفغدوركدرمنهمحزواشداالصعلبهمغالفرنجى
لممهنالمعلىاصانهمواضدوانحارمحلفائهم

كالجعافرهواقعةذصكالو

يهارجعتفاكاكهلهـلةبافيلتءاساإتاأوتماباةفداالميروكان

ألنيىتاااكازتفاعاموبافياالحرارإالدفيولةافيقاصذاارتحلىوشه
منواخئارألالحمابادداطراففياشلهاوايةرالهانجهةالىاجمارتحلثمواوالداهله

ادءقاوسارلوعةاكمنوثرذمةالمثاةالمننمصكلالهنغائيوفارسسإئةجند
جمباوزحفجوثنجمعمكرفيرىاالميراليالىاظبرفطازمعئتثرنهاحي
بتبمالتيافرفامماومعتايورواالميرااليجمدورالااتيهطريةوفياليه

عزمايمواتووهراننةخماتؤفيانتعالتيالفرقجهموطقتةإالرالجهةفييسان
فيوهوادكوانالىنحوهسراوذلكالىفاجابوهتهوخاراالميرالقاتمنعليه

نارواشتعلتالنهريقانفابئمالفاتهمعنابدمجدلمالذيخرةمنوقلةالجيقمنقلة
يخهوارلىبنفسهلالةاثرباوواحاحاوايهكاثروثمهبمئاالميرفدانعمالحرب

نرسهوقحلعلهعىارطوغكرءمنربالالةشلىصارتبابهانحتىبال
هريهافيمننماءيةاوالفرنابئمنجندىمائةعليهثدائصغوتبينووقع
اتالىراالمعنبدائونزاراوالماطوحننجاطهمخسكرلممنايه

اسخولىانالىفاتمإاالصلوأشأضفرسالىاالميرواتقلىآخرمعئاصذمنهدوا
فخاخوابخدباقيبينونهللطاالوحاللهتنلمةفياالميروفيالمعسكرلىعامدوا

خديجةالدةشقيقتهفربهتاضثهدانهالمرجفونواشاعبالعائرةوطقواقئلانه

موقالتشجعيموقدوبهموتقؤيمصيتمعنتيهماخذتالمسكراستقلت
االسدراتالىذكرهاباقالىطنالدينعنمدافعبمفانوذهصقيشتيفقدان
ءيهفيماتهاربظمانالىعليهـملحافظماكننمثماثهتشفيواوالداهلءالوهو
مبقدابحائراوردتاذوالخسرالتاصفنجرنيغارترنالناسخمادضضيالمفدمتثم



383ثر

ماجملةمنن5النزصيسمنالمؤرخبنبعضقالزاصرواطزنفانقابماالميرعي
صحازمعالمشولجوادهعلىاالميررجامعركةنياويابخرظالجقعليهعثر

عاللبنخهداسيافةاطنيواقعةبمرأل

نخةادباشفينزلتلةالزإنباخعرالىاحدؤرجوعوبعد
تاميرركرجيهالدءبنحمدالسيداطليفةكانالنلقاريتالريةالجهة
وتاميرربالقربالخليفةوالافرةابالدالىفاجفاتاليقاصذامسكرمن

غةالخياستتنهد01االيخراجوهاوفيعديدةايامالواللنهرااطربواسخدمنها

ايوذكفيالمطينمنوقنلالمعكرعلىءاالستيافىمناطواوتمكنممافهواختل
الجامحتلعانهدداااظايفنصصونوةادثماواسرنفىئةارة

بالفرنبىخوحروبوفاخلهفيهأواحدثيدركالنءبماسواد
سفلهاللهجمعلبركوناهيبذلكلهتثهدلوشزمجةوانةمينواحي

لةانيالىءباالميرجمابرهتلاتولماوالحببانلهجمعكاوافهادةإكادا
ونظرفيممرااخللواصاحانثهجدممهنامفيلعابنقدورالدالىوولي

نويةابهابمناالقثىأخرباحدودالىباالشصالاعرهاثمارمااحوال

ويواصلمالتالىفيإتقلىخدابمنمهنوافاميثاخهانءالموكاباالفارتحل
4فساةا2اوثاسدوقهرن4فيالتئرصءازوينتغخعرةاعلىأرة11

عاللبنحمدالشدتخإلةخبرفياالألولماجملضادـممفصكممزرخيميعضلث
نقدورداوهووضهفيةةاجهاتابنوولىلديهكبر4عإب

وآثثرماصتددقداصحابهانيثاصلىايرالعرهيرإدافيذاثمعلألل
ءواالعتداسفااصحوفلهبرااواخبايقنالبارزوهرااعلىلهوصارواارتدواائلاله

عنهاالدفاععلىلهطاقةوالالعدائهتالماتةقرثاالطراتتارابالدوغدت

والفرنيفءياصقهلملومةا4وحؤالمعروف4عزشلىانءفانهطههذاوخ
فيحوالواثبدائداكمنبنزعوالئببالىياليالصاءدوامنالثينقصه
أشديدبذبقهموالجنمزامربوالقبائلعلىبهمبنزوواقبلمقاتلآالتلسةانحو
بضفسهانقتالبباشروكانالجينلالالىبهمفيوخفزصاقجيلىويسطولال

عمكلمةنقويتمعاندصعزبماخيقعحىوالثدائدالمعاخجمرويخوض
والمهاالثوباطرللىمىوخافوالذالث
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يوسفسيديوافعةذكر

االفارقاظطفياالميرعكراالقعىرباتخوماحيالىالزمالةانتقالبعد
اشافيواومائينوضينتمعسنةسبانمنبئوالحثرالثامننيءصرااوااللبين
فارسخمائةجيشهمنجردثموكانمائةواربعينثاثيسنةلالىمنامثرينوا

المووصيرجراشبعضبهصفااكالىوئتهدمالنظافيصمكرالهمنومئلها
هميالتربنزلحتىاالميربهثحرانغرمننرشهفيهايبالمسيمادر

كاناطرسنامااليالياحدىوفيعليهالعيرناالميرلفيفراخسةبنحو

معكراالمبرالىوعلحتىالمجرانكدعفاامارقكايشلصهلهكلصاردواله
ايلمباتعبمناراحةبقصدينامثمعالصلييهـاادتهمناالميرنو

بالمدافعةاصاواصفقامالنرنسبىالفرنيىسهصراخءاذنائمهرظف

اكواشتباالصآتناذلمثمنخهبموأاطال4يهنمفرسهجمبانوحاول
فرمماتوصالتاركوبمناالميرويئدو11انكتآلءصاحدوامكربابمراله

ورجكلءعتخائممسهوغواحزيمةافيحفهزواصداشدواوباالسودعولة
فزةعندمفوجدعاعينيارضىهشهيجوقصداالميررتحلخرثمالىالعدو

منخهبنموعاراليهمئقدمثملهخدواالمححأالنرنيسعايممن
االميرعلىفبممالىأئرييالحيديالقائدامدومقدمةفيكانوالمثانالنرا
صدرهنيفاصابهبالىصاسورماتجةهعيواقبل4تابهمنالبارودهاالميرفاخذ

االتباعطقهحنىبزمامهاالميرفاخذيجروفرصهاييفيمعلقةرجلهوبقيتفوقع

الدلىلةثدةقيوالاالميرصناخمنالرصلهذاوكاناليهمفيهعاال
واخوتهممهبنورأىفالالبهمقيلتهوقادالفرنسيىبطاعرودانخانتموارا
الذيالفرنيسعكرلمزيمنهمفاخهزموانهؤوامعافهمواخلفثلىامبقافصلما

جماشبالدنيكانتارمالةالىبهاورجعةعمةغنياالميروكنممعهمن
االقعهـىاخرباارفىبهايدخلىانلىرااجمعثمانحائهـافيتجولالفرابة
بخنهماووغيجوثالمورسيرالجرالفاعترضهلهابعدهاردكاكأوامامهفسيرها
الرجالخعءإصااصارحتياالساصدحظهفيهاالشفاخذحروب

ابالةوايوماذلكنياعةامنوبخداالميرواظيرالقتالبطالاومجرضن

خانمارجعفىالمورصيريدنيوصقصبهرعنواللسانوصفهعنالقلمجمزما
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جمرىيبجالالىادخلهاعافيخافظلةالراحارطاالميرزالومامقهوزا
ملركعوقالىبهاتوغلىثماتربلىمموبانيوجدهقرببمغايتبالد

والذيالمتوسطابرصهاحلعلىالممتداالكبراالطاسقربزورعيئالىثم

اإلالدأملفيطعانهاحدمااناصاالقمىربادبللدضعلىاالميرحملى

منعنهميالماكاندلناوابااللربفومجدالجهادإعينيترمواان
اهلمنايهصئنكانمىاطمئنانالثانيوالجاعهالنةواتاعالدينبامورالقيام

لمجرةافيلملةوشذلكيمونوربماالعدومنوحرزامننيرجردوخحه
افزواراداذاحتياكمالةلىويامنمنهمرمونغبللفرنيىبحغممنلماورلمهيها

زورعيئنياكمالةاضقرتولماحزيرحرزفييتركهافانهالعدشارضالى

مصهعيبماجرىيخبراالقعىالمشبططانارحمنعبدالىاالميركتب
الرحمنعبدالسلطانجوابجملةمننفوابخدةالمعونةبطلبلهوصاالمور

القالاثروبلممييقالىغارفيبانفسناضرراطقنىواناكتابهفياالميرالى

جهادالبفاهصهفة11عمنفيهنحنماوصكالمجاهدينفصبينبايديخا
ورهالرحمهمالكامامناذلكعلىنصحماعارىاكجهادمنافضلبل

يناصدالكفؤوخالدينلنمزوايالملسرناحالماالضقامةعلىوانشظمقتالهمكل
الخاصىفيحرروالالمعملهمنخيرالمرويةاملهغايةالموفقيالويذلك

اتواوسائيئخينسضهاالولخرمنعصر
لىالناسمحرضىاخذاكمالةعلىاالمنيالميرحعللمااالبمعزيثرثالتال

الفزصاويينعلىهجمويالمننمرقبائلاعلىويحملاعدانهقئالالىويدعومالمجاد

سباسلطانطاعةعنرجةالخالقبائلعلىفرحفبدالهرعئاثمقلوجهمفيملئا
اسئهاضذلكفيونيئهاجراايخبؤهابيهتبفاخفهاطويلزماننذىاالف

اتجديهالئلالوهذاناالميرفعلمجرائاد2دفلمالجهادلىاعاننهفيضهه
اءحرااالىبالباقيوسارلرممالةحايمنهرعينخدامنعنجعمانفغا

وانقطاعاالمهـرحرممتقلةالفريخسنظرفلماعديدةشهوزايتنقل31ارجافيفاقام

الوصنعنةابياءالصرافياالميرترددوانتمقدشغلهماناعئقدواكزإته
االخيرةالوقاخبعدترريلدولتكنبننهجويالماكأشالءقغاضعنةشلىديل
وفرصانماةمنجداألميرضدهوقدسيماالوخفعتغلبتقدالجزائران

قدتناهتالمخيفةالحروبانسارةباقهلهذاعلىءفبناالمرعباثهيرخإيختهوتل
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ةقوئاحرالنرصانمنقليلةثرذمةيقبماومه15ذاااالميراصمقانلمحالومئ
ضاربةجرتالمدةءهذبعدثمانتىضيغةقغبارشماةامىلجهخمبارتاتجث
توبكرهفياالميرخافة4عفيدالىبنالسيدحمدبينجسيمةومقنلةعظيهة

ماتماتقنطهعمالةفيالفرنساويةالجوشيخادةئقلدتءالذيكوبالالجنرال

4لجوث4الجضالتوتجهذالثبعدوقورنبدليوإإمأايخهمكلةاتاوالىقاخوباكل
عإلترلىفاتوذسددفيالمىكور

كهىجرجرةجبالمنالمبنوراررتالىيذةاهماكجمرك
بهابهارماااللمجرالى

رشمطفااواالفناماااالواجبواداووالدكالروءناااههودتهداط

الوسلمجيالشرينةبدمتطرهمااندلىماومنيمبمالىتعصونآبىي
جؤاخاسالىافكودخدجهرحمدنتدرالماالمرجغؤنعاسقدداالمخا

يماىباعزمةاشالوالخاريرتجاتالمرررتالديمانعوااثإفالرلمجود
4بطاعدةثثقةعنديوإسرلالدناالىاكحفعلىعازمونالفرنسيسانبلغنيوفد

نياليحرعالددادتةاظياتشانعنا3تاخوانكانادعئيدمحوانلالقبا
يضونييساعىاتدبيالعدومادعةمنهوعإمامنهوخوينجدنيياعدني
انلىظتهبااسا3فاناحالليصوتتهمظاهيعلىكديقدرةالاتيبمناصري

تااافيحها2راالمفاجابهالشريفةيدعبخطالمكتوبحذاعنالجوابليتردوا

وال4مفراألالموتان3فاامرقافيتياتدمونيبرتبمانغبرامكزبمعلى
ساعتيشهأنااذتهااحمدوانيذيوال9يرالالذيتهأءقتامنهواذعنهضيد
احةفيدينناجن9اعدامهاجمةبهملاوماياالقدارالقوهمنعندييزلوابعد

هذوصبىانتجممنواالىوجهأاالاالعسقراسومتيزاعبوابالاكن
اثاطإلابندومالالدوكنجهزالثرقني4ااممايملالفرصةبيلرالابفىانتااليام

وجرتبهعحمدثجدالىاظيفةخنالنقبسكرهايرالىسركثيرةوشجفي
حمافيروخعهإباثمإحالةعدتولىءواامدوادقرورمتواليةنةحروبيهما
امربامنجموعفيلهممدءباىاحمدوكانضةشبنواالىرثموذخاؤحامية

ولماءالصصرامنافاتهمحلىالىرجعربمثمرباطوزاوصانيالىنواحمهامن
قاتمامنصويئسراالزووقفتالعقولحارتاسينعلىاظعابنوافى
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ءالفريةالجهةفيكاتافىعلءبنقدوراليدانحتىاالدنيالجافيصاحبه
الخطوبانضريمزواوجبالمنخألنيوصصالمبناحمدالدالىبمباالمير
االالدنيانيكللاأجتماعمناملطانقطعفلذلكفينااظفارهااثبتوالمصائببناالمت
الالثدائداناالخايهافاجابهواظوارقالمجائببظهرلىظواطقثهاشاأن

تاويواماناينعرانتالىهالاسألوانينلدمايدرىالحبالىواالليتدوم

حاهـفيصدائماالخايهافكنلعدوناواعطامنااخذماعيناويرداوطاننافي

اآلنعليهنحنمامعاصادفةامخنعناباجئموقنفانيتأشوالنالىتهاالمطتجأ
ضامنهماحسبعلىبهرماانفاجابهالحروبوسدءاالعدالرةمقاساةمن

يتاجاخذاالميمانثمنصولانغيرمامولوارجالالمالوقلةالحالتفمن
الخليفةمنوفدحفرذلكءاثناونيوالدماربالخسفاهلهاويسمالبالدعلىغزواته

رصعهموعنداحوالهصائرلىكمواطلهوفادنهمكرهةالثرقمناالميرالىأاابن
اللهبخقوىاوصيكفانيبداماهنكهذااظليفةاالىموئامعهمسبرهماوطاالى
جسوزاكنالفرجعبرمفتاحفاالمصائبعلىزاصبىوكنالدةفيكرهوثالمتع

هـحبماامورمددبرهضاتهممنهموتحملالسديدبرايكويخدمعساكركوابهع
التيدةاطالتظكلناكمندعندعاكونانالرجرانيتدومالالاالصفان
بقولهمويمد3الييثوقالجهاتظاثنيجوشهالىكتبعلينونسالثنتبعها

ليوتجصمغرمةقيمنيليفالجشوبارجايهايا
قرنفاطرجحملتماطسهفوانريودياصلىالمحالمواقر

وتجلبلبحرتةايتافييريوتالكرامإفييخامحلط
جمزهـمإاابغداظذالينمالهادالفلقدجفني
سلطتاولحارمدجؤءجبتامشسشبتقدللةع

لىيفبوصلىلليارءفتىايلهتطاولحزنذوران
بيزورنياماحفاطارسلىاواجتييضرماذا
االفضلىبباطنسوىسهلىلوىاجبفيالقاالذيص

عأاليانيمثهلطجمعفيقيوغاتبخوبيااالمسانةأد
نفلعبيرمصلىااصحدثثمبارياضمنالىوهدي
وبحطرولطائقاوظراخطرائفاالمطتهدب

تحيعنهويكخالذا4ليؤلعنهمالئبريثحاولت
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اكلبالعقردعهديخراربابنموئمعهمالتمبركيف
المخيلبالمناعتودحاتومماعقدواالدهرريبايحل
منزلتيالهاالمنازلازءارنهمونفدبنفييثفدييم
هـاالووالطرازالعمابةاثاغيرميدممطإساناافدب

اوهـءاالصيالهاءاللواحملآياةؤاوثرفيحسغيهم
سلتعبغيرلنااالنامربواخشارممواخصخصهبمت

امذهـبالعداواحقوقضاعتربما5تاحقبالمدجم
تعللدوتالنفيذلواجاصنىاخالمالإغيرمات

جللا1امظاماكناحبفيونغبسهمنفومماذلوتإا
الكلفعلنعماكريتيوم3األنهتالىحمنفيحكع
ليحأماملوتاطالوكألدىاضابروتادقونتا

خلطاقلتونلمجءصاصشالذائذهـذاكبرمان

الإاعذبكزالهـدماؤماصدامعندمدفيوالذ
ألهـخبغيراالعدالىارضيئضنكلبصزلونإاا

ليحاماتاذاإلموىاابداوالمنهمكشيرافكلءاليرف
بهوءشيصببارعاوفارعحاعاالنهما

ونففلضائللسابتصمابقماسارعاعنافسعاعيم
وتمؤتةبمضاامداةاقودغالبراضاربوامحاربواعأ

صوكعصفاعاديهمءافيرواضاكابرواعلمإسواآصا
تجوهوبصارمباتلدردواوتجلدواطبماآجاهـد

يخلموجبكعرثجبقمنماحلواولوامآظافاع
الجحفلافربانتحامالحواضتنزاعطوامع
لقيالاموتابتارعاسرجواآرجمرامادلجواع
لىتتبابةفيطتفيتزدواابددع1ردثع
دلبتهـمثوالهالصباحضدعندلمشايرمالوفيوم

تجندلصبثابمموحمةسفوحسةوسيوفهملمفحعاوه

اقوهـنجطةاشهادةتسعدمبللهالمصبزنرتال
الهملنوتعندموالقصنقيصةافياقخىبالىالموتما
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فصفضلححهمرنجحلاقتهجؤالجهادانكيارب

بنصصلدائمبزاونمرازدمالبراياربياربيا
وجملالهيياوصاخواغنرنأيبمئسموالبلمواغ
بالمرصهركامزمنعيئبقذىابتهمياموالىيارب
مترهـاصصنيكمفاتوامهفواخعفمواليزنوتجا
المتففلرضاراضتاعنهمندائمبعفوواثهلهمربيا

تثلىيربئواشاثمربيافيهمصاوكأالتتركيارب
حملصخشثنعأبثهجؤذامواليشوسافى
المسترصالندايخثدجممااالموربمفييجهت

المجفلطافيمايفواآللالجاماخثهاعليهصلى
فلواظات3بانعاارطنعدغزواتوتوالياالميمامماليجونظرولما

اعانهنجمعاالصليةقونهأا4نرجعانبدالعليهماهرعلىمستراوبتيعنه
القادرعبداالميراهـاالننظرانعيناتينقدلهموقالهلوا

ئراطماتن3يمشكزواتهبتتادااهلطاقاقفانهاآلنددهءإهووما
انهمصىلهانتثغبةالىمنالمرممصينتاربةاقلوبعليهانطتمايخنىوال
وشماهدوميةاالساشيعةالثراتباعهمناوهرلماوادارتهحالكلنهتحتيكونهاانونذية

االقطارافىشروفاسمننافرئزافلهبمنركتالتيمعهمصاسخهحنسن
والذيصانفلانتءانسدتاصوااالمنغايةفيةوالثرؤتإةخواب

ننانهرعايامسبرحسنمنعشهمعونهانوابكاكهطفيغبةشزادهم
رتاماامعالههمنذياانءخراجاوانما3عيلجموالضرية3علياليقرر

فكتبالدولةمنلحذاناالمنالبدالمجاساملفاجابهاالسالمية3شريقيه

اجراؤلمزمكاوعرقهثامبننارعبدركشسطمانالىئعئتدولتهالى
طفيودضلتيديمنخرجتقدالربفباإدانافاجابالثآنمذافي

برالدايراالءموهذانفلبممةمنثابراثيبمدرفافىانقاعبداالجمر
رلظجيثثاكثيفابيحوفزصاوجهزلةودس4ثىسلطانبيئاظالتيابلفتح

تعلفيشصرمماممةتخومفيبالنزوهـاوامريدووالجنرالرالمررالجفرل
دفنتاحابداتامننتالسيدةوهذنتلىالثنيمغنيالسيدهقاميعرف

مدمالىفرانساجبوصقفثدتالعاحيتالثاهل1عندمعظئمامقاصهاوكانبنجاك
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فيوساعمقمرصلطانفيمنوجدآحاالىاصبرفوصلوابنذالهمقامها
اماخظيريناصرينبينسلطانهمووغالميجانذلكمنلكافعىالسبا

االضعأرابمنلملحلماعليهارعاياانمقاضواماالحردبتيارنياظوض
يخاطبانابماويبنتلىوجدصلىعاملهالىفبعثيلترمالمقامذلكالهان
باخمفالميةالسيدةمقاممنباالرتحالعليهمويثيراالسرهذانيسالفرف
افىكاوجمواالقعىالغرباجوسقوصلتولمازدرووايهوااستهزاالعاملرصل

واضظؤتالجعانوافئالنرناوييمرالمهالىىالكناوابنبهمزحفوجد
تفرقواهزيمةمانهزواوجمؤخاوىالابئعلىفيالدبرةنتفابنهالحدبنار

اولوهذوذخائرماثقالهمجمغعلىإهـنسبىاعاكرمذرواشولتشذرمنها
وفرناإشصانمالسنشتوات

زواوةجبالالىالجزاكرمنبيجوخروخذكرر
أستكلالجبوشنيةاخرلمةاالىويدورسيمالمويجوأبخرالبعثلما

الميينجموعفيسالمبناحمديداايفافافهزواوةجبالالىوخرجهتعبيت

جؤالىإفيهااحئاجمتتابعةقاخوشديدةحروبنهمالوجرتفيةبارش
تربةاربعبنواحرقكرميئاكلوقويوالذخافىبالجنددولتهتهقانجبىابخدة

ذالثالخيفةدأىفالالنرنيىبطاعةاتجائلءروصااحدزامونابندانثم

الجزاشالىلبىورجعاخرىجبالالىيجوسهترع

روجمنبينهجرىماالغربيةالجهةالىبيجومسيربهر

ككابماويابنوجدةآحاء
وهرانالىالمربرفينوجمهاطزائرالىةزواإالدمنويبرجعانبعد

بددخابرةوجدهآحادعاايهوصولهوالولمفنيةالدةمقامالىسارثم
ئقدمئقارباولمااالصخرالىمنهماصاكانعدمخذلكالىفاجابهالقمةائفاق
رالافاصسإةعورةفييالفرناشتابعولمهتتمنلمةفيالكناويابن
اذمخادثاتعاولينماخيالنهمنشرذمةفيفامبمقابلتدويالجنرالجوي

البالق3وانداهالفرقاوىالجيقبخاحعلىالكناوىابئخقمنفرفةجممت
حربينالنويقبينوخذلكوعندالصلحالىالخابرةاصهـيوانمنضف
قالوجدالىفانؤموانأبريالابنجيوشءلطفيهاالدبزكانتثديد
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اوعزم3لخنهبغلىالدالةاالممالنلكمنيجوانذهلوفداالفربخموكرشبعش
انيغظثلثبثيستونحهاكناويابنالىبمفوجدةمديةضلىاالضيالعلى

كعمهذمهـقويشصلخهبذنبويعرفيهايضذرفاجمابهماوقععلى
لمحديدتاطعباالميراعصهواالمالمقمودجداتجوإيهامجئب
يخثعلىنأمبقعذميوإسالجرائريةاالشاكءتينوةبملتكاالتيالحدود
كلرالثبألبمفبعبدالقادواقامةالئقبلرأانطيمنلحواتاالبالدمنبم
بإيئذحأقتوعذنملناحرئانعدارجفيالقامةقبى3فانعلياتساعدوال
أنخربببض01بألصسافامنالقادرعبدتخرجواانمبمفرشادولةيدشطفالذ
يرالهازنايضحمبميمونريد4جوثملموانانعلىئقدروالماذاهذا
تعمخزلبفشقاالبوزمذالىتماجبفانرعاياهانبلالحاليقلطمن

اكرتهبنتهتجىتأطاائزتشلىخاففلونجهاتخلفتامينببنالصداقةونجري
لىقةمئريواتتاشدؤأانبدوالاعداالعفنحنذالثلهاتنلمانغوان

قئكرابئذبإللمحالالكأنجدفيلجوثجمولذالثننطالمخابرةهذتجدنلمالمؤرخ
أمىئ3ىتحتجها3صتتأأفرلندولةانثمثرشلقالتالجنيوتغرقهااميا

أكقشدؤاكةؤخألثاعيئذارعلباقتفاحةعنجةالىاطريةعيكبها
ويألالبببم6نللثرثاألهؤنجقشىرنلمتاعةءعاناسفيمجالذالث
وراتقالددتئحغبذايخةآألمرافارضلالجتمنالفعرينفياحمدعهد

11أطبهنح6نهرتومةأكيئبيمصيذتكؤ3ذالثقمهفلموحربيبمالفرنيعىمقارعة
يهزبرفيالىاقساممركضالويةفزخفوجدةمنبالقربليايىواديالى

أئإلرأطلقيمثؤاثخيرئضلىئصالفشكواشذايسابمنخلهفياالطان
كضتتغكيانذوحهمافبمكتآؤمزأوجوشةاللطانابنابمرالنهاراخر
انحبنورخائزممتوفقموأللنممنقي4هافعحالشعلىالفرفالثطولىواساعماله
فيألىآشئعنجااحكريؤ7ثتخؤثهإطةنالتأابنويخةمدخاعثرافوغلى
غرتنثحفؤداضشظبنتفزؤآبمنجقتالفرخوقائعهماحرومدالدهر
ويزتممحإلقرالىيخذاينألثمالفيلىوكئهتت3لبزئبىاطتاالنهارهذافيانقاال

كاكوأخدبيوبئخممبرثدأ2زاجؤشتءلىالفالبةفكانتوارهااوخرب
فألفشاظفيولبميلىدكزمصخطدؤألمبتالوانعةبيؤهنالمزرخبعمى
اخأعاثلذالبفاكررتثضاأتهأ4أالتالمربلحطانضان
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عصرنههيدممألستتشنمنرتخلىمرثألؤيكألأؤطاعلذلك

داكلدلماندالذينصالتهاااجافياادوداجؤاليموماونجدة
يحعنلفالنجييافياقإالدامنانادراعداالميراخرلغاثالثأنثمرناوية
كلبريئبينفاصكحدودنيعبرتعانارابعهركقصإلمةمنفاهط
شاعلحالانصلخؤئقررالثروطهذمرممقصلطانلففكقمروحكومةفزصا
موجمولجوشهملغاربهحاتوسارتاالقمىسبأنوايرفيراالمذا
انجيقوقوادسلطانهصالىفيهابرةونبعاذلكعندعمصبرالفرذمبىخ
ءاعطأاللطاتكلاالتقافىعلىالقبائلاكثرواتفقانقالالقبلكؤ

عىالمجادباموروائقياماكبخاعةداالقداممنعنهنييسهنها5المااالميرالىالطاعة

السطانبالددخلتانيوقالمخهميقبهفلمذذتبيفالملوكاعاظممنيخبنىما
ظومتدبقالعاقليقولالممافهذاماممهمضهالصذاوضدالكونال

عنالذبلىمقصوراالفريخسقنالشيعانيهفمامقكعدكاناالميرانينيتب

ندبرماالمغربططانرعايامنلقبلكذلككانودوالمالثنجردالوالىفئالدين

جمغنياالميركانماآخروتالطفةغيرمنتتانربنيبهولظنرايه
االعدايدمنوصوانقاذالديننصرةفيحتااالالجزبومعاناةاثماقمنمايمد

برأكعضهايعجزالتياالمرالتالثعلىصبروالوقوتهوحولهومالهنفسهبنلوال
ئقعمابئاالمورمنلذلكنخملوطنهوانقاذتهاءنهحةاءإلاالالعالمفيملطان
سرشلىقالساعيغ4ووحبتعالىتهارفىفينفهباعوبالاوتدكدكالظهرر

رءاصارواأناليهساعلنهممليواالميركانمنبععنىاصآلكداالنبهيزى
جألواليبالمالذلكفىاعانولمومعهموحاربيئمليهونمروم7اعكداغدواوءلهاألعدا
المربصلطاناحىولماداعينالدعويجيبلىانقائليققولهذابديقبليفكيف

ميرافيالىكتبدولتهرجالومتمنهواقذعساالضطرأبمنارعايامنوخبما
فأبرنيزيارتهفيعيهواكدالهويشيلهيهااطلبينببرويماعنبىبختبر

االنجابةمننصبقاانفاجابهوغثهمكريجهلممنهواولهينخاخانهظنامنه
بالعباضالىهجووطتارطنوالسراياعلىألزواتجمثعلىواقبلفهحلبهماالى
منبةالتوالىالمرتديننفهسواسرأبتسباهلهاالوالموبفاهتزعاعيينىإودمن

بخاوروبمواتهمعاعيبنوهذافياباسواصبقلالميرلخفوعوةالظالوارجاعارذ
نيوععمبذراواالعيلمذاوهردنءرالجرامفاضطرتاصداوةللفرنبنواظهروا
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ؤطقؤاتتنبنئقزناكثنأرعكىالعغغلوجطاآلدلمتنلجروجتنأباكتضغ
اثامرواالمؤرخقالكربخيزناشبنىجلءورافمايةملوواديفياإلميربراثرة
بعوثونوغلتالريبعفعلاواخرالىءالثااولمنالجزائربالدكلافزواتبناجاألمبر

تبيماوعلذلكيونالفرفساومالحفاضطربالنماسوتالثثيابشوجمالىازيه
الوصدالحدودمنبالخروجياصاالميرألىفارصلىصامذانيمرممقصلطان

نركؤالذإقرعاباوتاديبالجهادنيااللهيخةالاالميراتوتحققبذلكالرسيليها
مناالقعىالمرباهلقليبفيبمالهواخبرقعدعلىاالميراوافقفرنادولةتص1

القيام11يدعومالقائلعلىتترىرسلهارسلاالميرانثماالعئقادوحنولدبةالميل

طاعةعناظروجهـواواظكخيرخلتىذالثالىفاجابهعليمالمفروفةالجهادبوطية
قةانيفوالالمظالممنمنهملحقمممااتملعسلطانهمبطاونادواالنرنسيى

نراحمطنيمعؤبابيالمروتتهاعبدبنعدظهراذذلكعلىالناصويما
اناسايدعووخفقالمنحظرالمهدىثهاعبدبنعدانهمديمئانفسهالىداجمآثات

يظهرهاكانالمورشعوذيةطاعهنياالسودخلىنةنحوعيهمويحالجهاافى

انهمثمادذالثلهفايدحمهااتعرحروبعدةالفرنسيىتفىيةووخلهم
الممعراتماحطالىبخفهناجآفرثجموعهوفرقهأوستواشرلعيهاكرةرجعها
اصفاتامنبعنأمجرزانالمدياااهذااإللاينومنالمؤريخنبعضقال
والنشأطالفروسيةةوالهمةوعلواالدارحنمنالقادرعباالميرامشازبهاالتي

دتالعطيمالمداالثديدمالطويلةاليفايخالوقاخاالمورادراكنيوالزموالحزمبالحرفي
العحرهذافياالرضوجهعلىامةاعظمقوةبهاكف

اخزواتاوقعةجمر

منعثرئيواطادكلطرالومائنينوستيناثأسضةهوالمنجمثرالحادىوفي

الىافاصدبوادكالتافناوكانتالدائرةمناالميرساروثمانمائةواربعينخصنةصتمبر

بهملمصهجرؤسابعمقمقدمئهفيوارصلاطدودفيعنيرصمىويرالغزوات
امامهوقدموسهنجمعمحتاياهـطدالترناويابغائمقاموانجرالمرتديناحد
بهاشاالعدوفاوخابطليعةالحرسفالتشاإلميرالىوصاربعاكؤخرجثمطيعة
إزدماتاقربتلعندالفريقاتوافئيةوالفزضاواالصإلميةالجوشزحفت
فآكوصوخالطوهمالعدويجقاالصالمهابخيقوالمحمتينهاالقتالواسد
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اتجأوابخدبثمأنينصوىشهمينلتولموالبوارالدماركاسواذافؤمحمدا
وقلوابهماواحاحونلىالىفانبهمعلبمبابهاوامنمقريئأكانمزارالى
اسباراخةهذوفيامرىمنقاداقسهماسهوالباقونالسبعيننحرمهبم
افيكعتينوصلىترلبهااصولمانىاادنهمنطهـربممحتبرصاعةاالمير

تهارضطلىقالالجهادنياصابهجرحاولاترتهاسبيلفيماطقهضلىنعالىئه

مىففظجماحاملكضتافياخونيالجمادايامهثكانواالذينانعنه

أانيخجديالىوصولهوعدمبرنمطفيمرتامنيرونلماالعدؤرصاصيه
قالنقعلالشةفيالماردهبالتعاويذنفىاحفملوانماكنتقطذلثاضثل

تالشيلهيحملابمسراذاالفرنساوممطاصكرانايفآليوتالئرحانطآتناللهتعالى
ونيرالفروااذافاضهماظيالةيماالسقوادهالوامصتياوالبوترةمهنظلنهو
ابذاها

تتموثةبرذكروز

فررةالتىعاصينيداةادوشهـتبتواخزواتاوئعمنراالمفرلغبعد
قالجولماتتراةفالصاننلهبهاقاضدةحرييةماتمهمعهاالفزساوييثىات

والقوالهفاشأمنمانجلهمنلمةفياالميرالييم3فنقدخسليماعلألمةرختاالصاإمية
نتوكانجديخمائةءعلىعدععايزيدفرفةاتاأنتصقتالنبدسلالحمماليه

قتوثةلا13اراالقطئرصنيباراالتهذهفالتثرتوافرةكثيرةأطريةالمهات

بماكبرلمةيياالمجاتنيئهخلةالىاالميركفرالمرنديناكرشيسافللها
بعضالىتجهماكلصومذانواحيماالىيربالىيخدمووالمرانغغمنلهتهاامنى

عدانقادرالدينناصرمنبعدنيئالمنعلىمواالاألةووحدللهالحدلذ
بعداماشداهرقابمىصيرفىنوماللهحفظهقناخيالىالدينضبىابن

نلموالمر3االطثرسلىرعيههنوثرنةاقويمينالىنصرةعلىتهاأحمدفألفي

إزواتاجماخفيالمبيناتعرمنبهاللهباناثبمت1لميماتكعملكاإةكفل
ةارانحذهفيدنامحهقدفانناتايلياواربالسفيائغزنالوجوتناتهذاما

علبمنوبهدبهناصعالذىاص3تممجوأصويلراحاكاسلنامويخص
عنيتابمفىءزأوراكدؤثاتا
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ابثرعثماطاعةاعنتاخرمفيسبتاويموناهلهايؤذكيمماذلكفانالديارتخرب
بخديالسمائةنحوفالقيناعاعيبطدبلدظناالزواتقميمافرغنامنانب

ونعدمالنسليمشارة01رأونارفراماوالللحرلةصهماتمعهمالنزصبىجفمن
واصتولينامعهمكانماوجمغصالحمالوطمهافافاماالمانطلبفيإخااقوادم

فطافزواتالعظيماالتماركلنافلةالنعرهذنتفتالغيرمنالكلعلى
5حومصكعيمدالالمواالعبادويحلحنائديمدناانالىتناله
واحسعاعيثهميمدراالخبارهذالفرنساوببنبلغولماويركاتتهارحمةناديم
ضينثمؤضفقدواصاغجثخطرعظيمفيعارواانهصلمواوعلبيمبمرهبرجوع

ثآلوماباراالتهذيرئواانعلفاتغقعاؤاشانيخلسمويبئساعاتبفحفي
ارجاعجؤعلبهاواطواواالمداداتابخدةطلبوالحرروادولشالىالحالاليه

موعظاالعسمالهابدولتهصذلكاتصلىولماوقتاصرعفيالجزائرالىيحىالمارشال
بسرضةتواصحولالمارشالنهموءيتالجزائرمنفاالالمارضالتزلتعدها

كذاوالمهاتالذخائرمصابلزساكروماامنالفمائةخهجهزتالسفر

االحلالىلودتجوشهبمفانهأالميرواماتاريخهفياالنكزيثرشلنقل
اعذارمايخقبلوئقدمبذوالطاعةتراجعالقائلوثماآليميئايهفينئس
جيقكثيتفيالبحرفركبيخالجفائروهوالمورجرالجنرالايخبربلغثميمفحوويفو
يطلبوقالمرضياطدودالىوخرجوابكفياكفابئلمانالىهوتوهرانالى

بالداشفارتحلخبرط4دإالدانزحاميةجىرحينالثارمهالياخذواالدائرة

رانحاغاراجهةالىكاتياكعدلثميفاسشيةاثهالجهةفياالطلىالى

فيدخلراالجيقارالمانواونمعئيرةعلىمحصليحيىديشالد4على

رجاليبيننفساظسماثةنحونوجابيفااالضبمابناريعرفمنمقريبغار
ناراواضزوالفارنمعلىايبنالحطبالنرتسيىجيقنجحواطفالءونسا

ضالابرحسبداخلهكانمنصبهفاخنقاخاراداخلالىالدخانفدخل

يةواوارحمةاثقةبنقدواثمرباالنسانيةانمينالتعامىبهنااثارأخذاانه
الثذةعليهتتواردوالقبائلبجيثهفيهامجولمعكرجهاتفياالميرطروا

الطاعةلمصقدمتكانتالقطالقائلىجمغاتمعكرطرأىولمابطاعت
غرحدالعصكرمنماعندوجمعافلكاهتزاالميربدنيودخلتجمتهصقد

ابمسدثمحيؤايامايمغرتواسديدةبحرينهاوجرتفلقيهاالميريطلب
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منمحصورالنزصاويةالعاكروأمتةبخارةاليورجعمعكرحاكص
االميروأدمصنواحيهفيجانالهواشدياملهاوطنودمطربالمجاتجمغ
ابثاتيئعاكرهلمجوممننرميخلوفالاخوازيواالرثبعثواخاراتاعلى
االميروتافبلسرعةنةوالفرفاوالقبالاضطربتوناالفرنجموربعضقال

سافىاطضورنيسرعةدابهعاالنهاالبامخويختهوحفوروخنائهظهور

جلىالسرجحفوراباتإإتالىجؤصالحعارروحاجةوالمقاطمات
واشدتزعاتافىثارتلكوفيخأتصبماوافطرابحالةنيالرنساوبين

عيتوفيمحلننيغدوتهفييظهراراحدوماينياالميرانحتىتالحر
كارواباليلةاباحميصافيحتىلاالعنالمافةبعدآخرنييظهرحتهر

واديالىونهـتاكدمتالىنالفرمنآالفسسةفيسارانهحرءاتهمن

علىعازمةشائروالههونالبكثيدةعظيمةقيلةوهريباوالدثانلمفهفث

دمقاكانالنيوحهتهالىالوجهعنطريقهجؤلخيالفراالتحادخ
يزعراخذفاخذهرفارسآالفخمةفيبمانهاعصعيالمجرثمصاليوساراليها

غنميرموااموالهرجمغواخذمثايخهمهمءروسلىضااوانمقشدر
هواالاثاالبمنماعخسعر

ممياهرهايهاآكومااثلبرامعزةابيصرممما

بامشلروالمهديانهادعىلمواديةفييدماوالدضمناصل

لمقنزرئيسمنمغاضفوجدمسخاستجيلةالىءجاانهذبةالالدعوىهذ
رهوالذيتعالىبالتهفرءهذاانلمؤفاليعائرمموقوىفئلهمناخعروما

ويتواعيهدالممافاصنحضهاخاعنعالىوقادبمدعباالىالفرنسيسادخل
خيمةكانتالفرنسبسقجمنفرقةبيوغزىخمكلهجمحثملىورئيسمم

اذخائرامنعندماماوغنمعيهانائحرضلفوادكطمنقريةالففةواديفي
ورصاعهدااسالحوانتظراديلمانهرماخثمواسراقليياوأثخن

انغرنشىانثمعيفاحالهالعأعةبذلالىامودنجمهثهفيرالفييعماال
منفبهاينقلإلاتالمثفييجولزالومامارتابننهسهوشوكروهلهموافي
فبيلةكدرتانالينماالوغادااللمجبهفالإااناسيدعوجالالىجبا

هزفانمعهاصحابهوقتلوامتلةالجهةبتالثميةاهـاالنرقةقائدبسانجبىميح



793

عدوهرمنمحؤويحميهمياعصمانهعتولهمنيكررمايوآوىتالنرابومعز
موريلرنالقومندارئرانجزحاعفارصلبالجهادمناديهمونادىوالقاةلافىالهفهاجت

خايهفزحفماوامحابهاطاعبئارمنهاوياخذلينتتمصنينجيلةالىفيجيقني
احدعلىاوإفلممعزابورئيسيموفراضهزمهاالفتالوأنثثبالجعانالمىفالموةابى

واوالداهلهءباالميرلحقانالىالجبالوضكن

كهـفيالجزائرالىبعدرجوعهجمونرالاالاص

االعىأيهاالوماااليخرةالمرة

مائةدحاكلىفرنانالعاكربهحقتوتافىالجراشالىبيجووعلانوبعد

الدةاخهارعلىاترارارددهتيخمامفاوضةالحربىتجلسهجمعجنعافا

الىتفسماخعمنولخفنهاالجزائرفيدأموكانماابخودخهذهوانواطزم
المورمبروتعبن4يامماقمصالداخليةعلىواحدةدفعةوتزحفاقامبعةار

اجاوانضمالئالثشلىالعنابيالمححريوسفوالثانيعلىوبيدواالولالقممعلى
ومرانابالةبيبخوفياالمجرانالىقتءذلكذجميعاخرجواثمبنفهوبيبيرأمه
اتعتواعدواالخهمبهرمنهدسفووطافىالخبرواجريرالمورفعصد

وقوةعزمهواثدةرخيهمءموبعضقالامخراهايئتوبينهومجودواعليهيخحرا

جمهماافاتتوؤاقربفيشهتديئثماين1نافىىفيبوجدكان3اتحر4وصرعحزمه
بجوبهخاوصدةعابعدثمئلا2نإرةاتنوايرشبامابئعدةيجولن

ديدقنالمانلوبينفوخشريفاوالددافىمنالثطوطابيفيتابجيوشمويوسف
فرعلىفثداراديالىفالجاتعصكزالىلواةن4فرقتصفةرحيوواديعلى

ثينافىااانحويرااتجرىنيدوتبنالهإلتافةالىانتأالخرىالعدوةالىيهفارتى

قاعظمالنافاعدهاالةاوالعااف1وأهاثهئابمذ رهـرسصصرسصلررا
ثمآفرحجنانحومنهموغثؤتهدوخاعلىاتمرالقالاخروفيالوائد
كوجيلهفييرسففلقيهبهاقامنألسهارتدعنهثمناثرهينجووفليةممارالى

سةالردثمامامهابممرانهليريهلهفاتجررسةانحرالنهنياالميراكانجيبتهفي
اصمنناحيفيفبوسزوء01ئيوبددشالألثيرةالجوشتالثشلففرقعل

جمكنفلمباحوارالمطوثديداليموكاتفهربببارزاالميرفقصدالصركة
ظاثوجؤاالجلاطارسونماةالجواعدمهبسيفهاصمااواأسيرالخؤذلكورال
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الىملتفتغيربداوادىنيسدامةقيكعلىغازيمدتاخلمناالميرسارالليلة

فاكتسحاالحراريخككزىثمعدامةبالدمنقربهاالمورسعرخالىوالجول
الىيتنقليزلولمبطاعتهقبائلهاكافةفالذتثرقيةالالجهةالىتوجهثممنهاطقهمن

سالمبناحمداليدبخيفتهالتقوفيهاجرجرةبلبهاحتلدزواوةجبالالىوصلىان

طريقهفيلهيتعرضأنتكثيالعدوئزبباالنماحيتلكالىمسيرهءائاوني

جمواقومالىاصكانواحدللةنيعاصلارتمسافةوقطعاليرفاكز
اراحةاخذانوبعدإلمةيابيعيولذلكجرجرةالىوعلانالمآخرينقومالىمعه
بثرتيومنازلهمالمونسيسبطاعةاداالذينالغباثمنرهيدبنيغزااجمةتالثني

مخهمصواراذ4تحبلمحهادديننواببمزواوقانلعيهاجكعتثمالمدية
ظكبوفعلاالموالفاكتسحمجغءنحرجمهموغزاارسةآالتاظسةنحو

انالىلهتعلىواصرالجزائرمدينةالىامامهيونالنرناوومربلالغعاالواحط

ميانةوايالةومراتابالةنيتطابهالنرنسيىوجهعقذلكصالمديةقربلوع

اصمنفحببعاالجزائر8وانحاةمتيإالدنيتهوفئأنجارثمبامكذلكبينو
افنائمباجيوشهايديوامالتتلكغزاتهمنءاصبلغانبعدبطثهمنوارتاعرا

4زوقائاتفايسبارضهونزللةاليالجهةالىارتحلونهاجرجرالىرجع
ملىالمتتاتالغاراتثنوصاربمرحلةالجزائرمدينةعنوتبتعددلىمنبالقرب

منعطئآايهمثوقبمبتلعلهعنبعيذاصنةمناكثرلهمفىقدجةمبهلمهب

بقولهفاجابنيللقاث

لربالةشاللقاوحنتيومالرفدعاكلئفينئ

ثيب11القبدبعييصحوصالناتاهبانورمت

ليبلهاادالفوفيوناربقباشةاولىمنكفاني

االريبهيمئالثوقفاتاديءفوجؤاضتياقياخنهوا

ضهوخينفسهنخزتوقال

اخارجاهالماكفوقومننجاهـمكرمةصفيال

زتجاهـولهاكزااوخششاهوهـصرمللمبها
برصاللهالموتاالفشنلمجرأيرالهتواقعنهااذا

خارااالالمشيثيابلىودباطقصلسصوانا
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ياهـمحاوالمئاناصمسمىلدليىالناسلفظ

يقاهـبهذاماوممرهلعصربليمانرالفلنا
الغعاهـتحدفهافاقواليمرءصرفعناثوبناعت

الاصظأاعلطالتاحبزريالمزتءةورندري
اليطاهـتطاولقدقاوصلىلىظتاتئبدذاذرى

اهـكذباخدراواخاوضيتهاعوالجزعفال
نواهـاإال7السولهـومنقاءالفهاجنااتكالم

الجباهـوالاهـاليتبئومايبتىربالدداورثشاص

فعاهـذاطابتفوقوناقراشعاتالقديمالجد

شاهـوالاكتابنمأكتبذاذكرالدهردوامأخاتص
إهـالىلمللرجالالرععرجؤأئزلومخا

هـوافاربمالمألترقبهمقديمتسءالمودوااقدث
ضالىاكداجمهمالديصحماهءاخرافوقتسىهمآا
النزاهـيثلعهاماىوراتجاجلهالومالعتلىلهم

المقالمنهامحتاذوبصدقتخبرتحانفرانعشاسلرا

والصزالتافينمخربهحربيومتفضجوليبم
رريلولمافاذاالميرتب5بدهروبنقدوردادنهطاقيوجدتهومم
المديعةوصلتانياللهدـفالدإخيىنابيابنانفادرعبداالميردمواليوسندي

اليماتابئتضانيتبنيعخورةا

هوترغنرجرحانيدهونزت4تطإزدبهتىالىظتنيا
تسلبهلستبوعلجمنقريرفدمالشقباللجافيوساعدتك

نرتجهبهتهبوبخامنجوارمقابماخرااجبة2فيبصاافد
نمقلبهنحهعلىتعدرسحودىهلافوزمثالفزتمترىياهل

جمالكىاضىجمبنللفمليالمروزيإإركاابناالتليذكرهالنصرانهثم
ضازيهبعضفيجرحثهاحفظهعنامليةاحفرنهالىبالقدوملمطاصعنتهانعؤ

ويسالمتهعلىللهواطداباريفلطفاذنهطرفاصابتبرصامة

بتلباداابانكتلعلهابعرتارالحرميفعابديا

بتئخبدمائناتحورنايدموعهخديخضبكلنمن
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تئبالصبيحةيومصفوناباطلبنيهبتاوكان

االطباخباروااسنابكارهجعبيرقاونحت3يرالعبيمك
هفاجبت

أتقربوباختهوباحمداردىمصإفتديكواثبابط
اتلقببنداجمماكنلماتواخيبتيمتيوابواحرتي
لبابهارهـااىلعلىبفرافحمفالتيحيايم
يخعذببنراقمصغداقطايماييربخاحهمىهل
ارغبرضاعفيفداعلطرواهبأامبدافيحثى

داوتهأورجؤإلىااللجراعرايهاآلوماسيئخهرواقعةجر

غصيهاارطناملنفوسواثرأبتاالنحاتلكفياالميرانئصاراتصلولما

عماطثعلىمعمكرااالميروكانبصكرجرارجانفيلالجنرالالهنجهمالجزاشحاعيه
فرصحهراالزصهبكفلةحيئلىمحلهفيدواجمهنهاتاهائمدمنيىكاسنهر

بالبرفرااواخثاالفريقينبينالقتالواشدالعكرمنحضربمنوداخ
آخرثمفرسأصبتحئهمنزوقعتليةاالميرزالوالبارماحووخزا
ايافعةذوفييعكهمقالشاوخهرجهةوقصدجوثمنبتيبمنالقهقرىرجع
زحهاثميخلجابالجنرالفيوابئجرجرةالىمسيرالىالفرصةلعجوزات
ثماخريرةمصادمخيممنجيهئهاالميرخوصنبرعليهاافاصتوفليسةيالدالى

القبائلىواخذتجهةصفيوننرقواالجنوبنهاحيالىالفرنساويةوسقالجسارت

ثماليهامنهمبالدممنهاجروااكاالذينورجعاليهمواالنقيادبالطاعهبلوفون
ةالمداتعنينوجمزاالعدوجميشكثرةخاالصالاضطرابرأىلمااالميران

زالوالالنرصسضوخاتجعينعراه11نواحيالىىخواعلىاعثزموالمهاجر
ثراشالنرنسيسعلىثماآلويمالرازيالبوثويبثالغاراتثنطريقهفي

وراجلالىبابرحمدحسابتحتيدخلأماالننائممنعنهابئانالى
يشطلعفارحالسبعيننحوتاخرفيفىوعساكرهمالهاوسدمنانلاوالديالدصال
اليلىايطوممطمرفساربجثهافيابيالضيوسفابخرالالىاظبرفطارالعدوبارات

واصزتانضالوصدتمعهتالعدثالىاالميرفالتفتادكاحقوالنهار

فاريماالربعيننحوجنلمهالىمنشهداءمماتصاربمنحررمتضطاطربذار
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امامهفنطايرواالعدوعلىالكؤوردنجععهمافالثعننحواألاالميرمعتىيو
الدوفطلبهمالقئالموضجمنالقريبةاالوديةبعضفيمعهبتيبهناخفىثم
ئفاثهاترعةوخاعنهبايهمنيونالنرناوجبثرسلقالاثرآلميجدفلم

معهومفمواالرشخرق4ءالهوافيطارنهفيجدوفلمطلبهانهمحث
السياجةاخافلنياالجماثلجنياربرفيالقصةءهذاوردتوقدقالثم

تصعلىبالففلراثالمبوعفالجنرالثهدوالحيرخب11هـضفي

خصالىحمأريهالعقولاذهلوالذياالمرجاهـمنوحاستهبسالهعرفت
وسدةاالميراتثجمنرأيتولقدالجنرالقالللخهمكانأنبعدابخاعيئعن

فىطنيوانتثارماالفرنساويةوسثىااالميركثرةراىرولمااالفيحيرمالمجومه

وضهولجلهيلزمماوصائربالذيخريمدونهالذينكانوااقبائلاىورابالداحطنوا

ابئعالىارصولعلىمساعدغيرالوقتان3بالفرنيىوطقهاطاعتهجمما
ءرااطريقعلىمغرئايجثهممارطاعةالىعدوطاعةعنلداوا3لهاكك

بااليضدعروفةابلدتهمفياجكركالاالدينانفختاكيدااوالدشزل

المنلماالميرافيوتالبهيرمايهنتدمثمنزلهكزواوواالحترامبالتعظبمتاقو
باقامتكاناوديدسضعدوخءالاولوبتعرضناالانتعالىتهبانألكا

عؤاالخلقاسداضهمورالوظلهمكادميخقالالفرنسبسفانبالدنافياعند

ذلكوخاخربرنيونحنبرفيفهمبالدممنبالدناواينعياتلطعاواعدامماوضالما
لهمقماالميرصمعافلورقابخاإالدنايمواانوقحدواناعياعئدوامفا

جلءورانجمانيرملىعلىوكاانتدائرتالىمحرئاعنهموارتحلعاجمواشنق
فيعليهمولىاالفزمحاوبينرىاالصبقنلاجروعولهلواليزناصنبني

اطاجيدالالدائرةكلخيفتهبخوووتكدرلذلكفاسفوتموشنتإزواتاةواقه
عدالسيددصائىاضدهاباغاركثيرهذلكعنفاعدراتاالسبنمصطنى

علقيوماالدائرةاصجعلقدالمزواتواقعةتياالميرانوذلكالبوحمدي

لالنائلحلالميرخلىواعتزمالزواتواتعةوكعتظاابوحمدىخليقهالىبها

ايهاوعهدمصطفىالبوخليفتهصهرالىساالمرىطاعةالىالىجوععلى
الدائزعلىننعهماصردءباجرامطلقآابنتفووفوضهعنهوالنيايةالدائرةسبا

اظروجعلىاخمرواعاصبنىوخموضاابعضالنمهااظروجارادمنيمغوان
البوحميديبكانواصهوالشبالمثقةشنالملمااكشادصولوالدهامن
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ذلكظىالبوحميديفيولماالجزائراقليمجنوبالىبنجدةتيلات
قالبماوانهماوهـالىالعؤكلعاعيبنيجيمفلغذبهاالمبرثفةعدممن

هاثالحنقالنهاثالبنالطاعهئقديممىويمحهماالفمىالمرببلطان

يعنجدةبوجهأناليريدالذيبانلالميروامصبابخدنعدممنسيما

بطقيلةجؤعظيمقلقذلكمنلحصلربانيدابنهقنلتمنالىفرص
بالدالىاالئرهمناظروجنيفاخذوا11نفومعزةمناالكثرخشعزالعربالنعاعس
االعىوتبعهمللدائررةالمجاوالقبائلالىوالمجئمايخةمائتيليلتيمقدارفيلخرجاكقعي

ثخمناحمنفكرهبحسبيرفلماظروجمنتخوفهمالسطةاحملمصطنىفافتكرالش
االصذلكانوظنهممعاملمجن4صاولهاالميرمهمالذينيةالفرناساسى

ااعيواتلىاضهمجثبينالفرنساومفخيفةالدائرةمناظروجعنالربخر
شدةمنعدخققلماحمولهوعنابهاالميرغفبمناظوففنعهحقهمنيإليمف

اخرىيوخروصريقدموعارلهمملةافىاوصناالكراموبذلاالسىياصاعئائه
حيرهفازداد5بدمنالنقاذمالرحمنعداللطانجوشبزحفاصبرعليهوردحتى

لهمجمهماتواماالجيمليئابينءلدماةسفكاماخطرينيناعبيئوقو

مصزاماكاتعلىعزمهفوىرثم4االمواجهةعنداالعنذارعيهبصحبواخيازا
الغعلةءملىنتكامئارقعثراحدوابقاسيراوثمانيئوسبعةةمااوكاوقالمعيه

يقالواطتىوالمماقعاطوادثظاثبمخفياظليفةهذامنوغدشيافخهالثنية
لظنلالصرىالمعاملةحسناالميرمنبهراشغماورالالعدلعنخارجالشلهذاان

المعامتالمأرفةحناناالفرنجمؤرفيبعضفاللذااالميهذافيلدلهانالناس
ماطالباصزلهمسوياوفتالضمؤلةامراهينزلانبمالنانالمذارختراالممن

عراتهمحسبعلىنعثريالىرياالتضمنواحدصتصانىالمبوسواحن
بهيعاملكانمابئكرتاريخهمنعثرالسادسالفصلاالنكيزيشرشلافردوقد

ياتبحذلكوايدوالعقةوارحمةالمجةالمعاملةمنبدهنياراخيناالسىاالمير

ولمخصالذمبءبمااقعاطروسلىيمبانمخقلحهمفياالسرمنعدرت
لهيكناداثعناكائد10الاقادراءبياالميرعشدالموجودءيااالانكرذما

اووالمافظراقدميهعنديخركيانجنالىءمة5علىهـاوارالحزببئاتفيمثال

ئيضاكالعربايدينييقعونالذبناالسارىالنالمعاملةوحنواثغقةارحمةمن

الالمتهحثآبهنوابائلاابيركدلفظةفهمولدمابربريةدبداتتمصينصكانوا
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ساروعحدئكثيراعمعيجلكنالحربصاحةفيعليهتجنىمنكلصببقين

الجانزةمنرأصكلقاميخابهابموالخبولجرانببحملهاعلىازاافءاالعدامن
يخظهمنيراناضطومتوقدترلهابمفيمكنهماللهمطيعةافعلاذلكصارحتى
اقطدالشاهةالحكةوبدجوشغقتهاالميرحمةعيانيدالنرنساوبينمنأجهمامما

افاتئةاوصالرأسعلىياخذكانماضعنيباعيرسالماقىمنملابداها
بهذااإلزمةااالواعصواصدرألضهاداصروءعلىيالجلديجازىاسبربراساقمنافى

واثرتإلهوخلفائهفىطفيعرتوافرابهاالحسنةالماملةهذتهمماصاشفيناك

لمكيرانهريةالسدتهمعلىاالنسايةحمتهمصفنلبنغريثيراتاوالبربرالربفي

اداكاسرىعلىواثفقةاملةاولطفوالمرحمةالحلمكالمنرالدتهماكاناحديفق
وعجنتمتهايخمالصقةيختهنوجعلتيةماميقانساهنءاعننابهناعئتفقد

واربدوالكرواثايالقهعةهناليترصلصباحصوفيعيهنخفراامائهـمناثتين
بشانهمءاالعئناعلىاالميرحرصشدهتوحاتجينيهاتدعههقماكافةموا
علجهماالصرئبمطويخنفيسليهمهشااليهمسليانالجاشاضفالىتء

وضيقاننسهعلىاميالكهنذلكديمونلعالمياننيريدمالمويكتب
ضغقةيذوبويلينلكنهاظطرلقادعندقاشأاالميرظبكانوانقالثمعندمكلمآ
يضطربالنسالهومناالصىيرىانعنداشدكراهةكاناالمرىحزنمثاهدةعد
اصرىالناهـمندارتاعانهاحدهايجاةوقدالحربفراشوقوعهنتصؤرعند

الفعيفةعلىىلىابنويقعيةالقومانكالحيقنصاالسدهكماملهوقالوجههغؤل
الىلهميوصخنرامعهموارسلعوضىوالفديةبالاصيراوتعينارتعةواطلق
بهلخاانالنهمصكر11عنوكهاالعىهذااخفاهـالينبرادماحدفقالرفقائهم

االمرىحالةسينيمتفصولمالمناشبالترتيبالقادرعبنحاربانلنايتالتال

فلمعابواصرالفرناوبينمنعديدةازاصذللطلبوقدالمبادلةدكانبلفقط
نههتارفيزساوياازوابهرمابهموخمالىاطاإعهيوبهدعدمومماننطمجد
ونصكتهمابميبرونىبآفرنساكفياهيهمالىلرهامهماالفيئاضاطاانمن
يقاساللهمكرلمحهاتواجرعديمقالنظيلخةمعاملةتزللملالضارىاالميرمعاملةان
انابالنييخالرالبل4بعلهوالباذنهيمنلمرنقاشاتيماجرىوجمغلعزتهعليه

مناالسرىكرنرززباثمللهالفرصيىمقابلةيخثىالتمنهاالصهذامليصدر

اصاتنرضلىواسىولالتيانقبائلحبجاتشكاللهذاعندلمالذينالمدين
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وصولهبعدفيهاستمتاراتقلوربلالطوالمدةتلكاالعيانفاذفينأخرلماكانصهز

اذنتيمالداشالتالمدةتالثفيجلىبحصلانيقتضيالفارقتالدائرالى
اتنعميهلهمراوثمانينسائةمسافةويخمازيايالدنيواالميرملويةفيذاك

الفعلةتالثافعالذينسااروعلىةالمسئويوتوجهالتهمةاظهارعصتغافلاالمير

علىاظطروقوعمصخوفاعليهمصاحتهمليبريواففومنمصطنىانشدومالثيعة
ثرففانبالجلةوانتهىاكريمةطباعهمقتفىهركاالؤضيسيدفيوقعاناحدم

عدممجققانلالمرىالمعاملةمنمفىفمامنهعهدماخاخالتوكرماالميمنفىأ
االسمارىلبعضاتخارنيشانارصلالىاتهذتجلمجرالمارشالانحتىمنهذلكرصدفى

عداسكوفيهبأحضاراصحموهالىوصولهفالولاسكهيسهاحمهاالميرعنالذبن

ماذتجاالمذكوراالسيرالىاحسنثميدالنيثانيقلدانصكرهالاعيانبعضواص
ليىفييهايهوقالاقاربهاميرمناطالقيسألهزاشااسقفكتبوزاس4قإ

يهمطلوالمطاالميرفاجابههاليرحمهمواراحونوالئنادبالدعاهاقابالثبلبهافديهماللي
لكطبغينناصيركعلىمفقانكزعمتانكحيثايهواجرلهواطالق

االلمجركانانيخهتارفيفابرتوقالاطالقهمفتطلباالسرىسافىباصخاقكنمان
قدالفرنسيىمنيدضةفيفياسيرآكلنمنصفاناالخألقكريمعدؤعورةفي

اعبارذلكفيمالحظأاالحديماظدمةمنباعغائهمياصوكانالجبلءالثاعليهاثنى

االبامكائىعدمهوبلاالحديعماعئبارايالحخأالنرنسييانخجميةالميانةالف
ىانغاعىمشتهىفيفهاخلىبمونفكفهاصمبدافياصالههذهكاتناذا

فيقهماطلطاتعلىليحوالباقينياالكلرىيفاديانلهبدااالميرانثم
نصهمانرنسامالطالى

مالثجأللةالىالدينخيبنالقادرعبدالدينناصرمنوحدثهاطد
منوجعلهسعادتهالىليو8ماصفيمقاصداللهاحسنفيلبويىصاش

ثروطنقبرلستعذاكنتاننيليملجافىوالمروشالسطيلءمهايتبعونالذين
مافدةنأخاذالثيجدنلمهاءورايتوئقريراسبابظطينوطالماالصلح
الجافقون3اجايلقيهبماخمموتثامادالغسادمنالجزافىممالبلحانهعيانطرت

بهمتعالىتهابمرالىالداممطغبهمصهوىفيشا2رقيالذكنوالبربربسمن

البواعثنخويتمبمجوابياقيفلمتحببمضدةايماتكظوفدطيهموغفبه
عساكرموبينننايارقاخاثالداالنالىبااهـتررعلىالجزائىفياردية



وبايديمفيالذيناسرانابهأشفاديمبمبهراصرىايدينانييقعن
ازاعيفراجعتيمابملىيؤوافلماالسرىادلةنابملكتبتالماضيةالسنة
ببنالربعدلدياعظموهذاواهانوملىرجمنوأبلثيتاالمراجعةاثافا

سلهاصالىتادانشانهاارصلانجثفاعلهمنالعهدنقضعلىالشاربين

ماسرانقاذلىعازمونالنرنسشانظعذلكوبعدءاايئوالاهانةبأل
انقائمعلىعازبمثئسلطانانالناسبيئفثاثمالربايدىمنجبرآ
باالمرىوغلماشابمطوكسههذاخنفعنهآرظيفننايدمن
كورلىارئيىءضاطعثرةاحئقاقدواآلنبا3والمنااذنغيرمن

انديةاالىارعولالجلضةاطصييراتواقدارسالمنيناهاجربمابعدوندكطكوفرمحو

يقوتالذيناالسىلساثرمعاماحناصنلمونوتيئااسرىمنعندعبما
الذياالهرهوهذافيبخااتيمعننوابمجرابردعدمانيرفونوايدياني
رغراختمنكانممااوجبماواوجبوبينمطتانيالمقاصدحسنضعاش
بوصلوخهمحرسئامعهمارسلالمذكورينالفباطاطلقانوبحدىانغفمدوال
كتبموصبدواالحاهـاصنشلىفوصلواالباناءفاعصويماصيهالى
االميرعدادرىبهافيماكحبىونصاطالبحوربخطهمخهمدواص
الجدوالماظالعىاضبزايؤجةجرايتاكانتملةمطاحسنناملانقادربهاعبد

ارجواثرمناهانةادفالليح1ذالثبه18ومااقهرةواوالعكروادمن
زاطؤانيالمارشالالىالبوحميديخيفتحرراسراافياالميرماكانوعند

2غيرمنناءرنقايقئلونالعرباخذمارعندجاتالهيرتفلماااأهرني
وبعداجبثاخذهمعلىالمربهيونعزمقدانهفاخبروناالببعنسالنااالمر

اصصاتامنههذادكانملبلبهالىوارصلناصراخاقباطافىعليااالميرانمهذاحمه
والفوثمانمائةوشعينكأصةاولتئرينمناالدمنيحررعوضىغيرمن

يناناكربيانراومسكرمنةالثاتالفرقةرشإسهابوسيوتبارتوما4ةكاب
لمالفاطموالدواطالقنالنرنرتةسرثكونريديكورلىماريس

االميرعليأشعللطانواغراغيخهاعلىوتمارتايهتلتفتولمنرنابهنلتج

بذكرفىالحدودمنيالخروجهياعصاالميرألىوبعثالرحمنعبدالسلطانقارتاع
تخرجانايابراماننسكتسلمانامااعرينباحلىاالخالصكالىمميلالانهلد
ائلالقبالىدسثمكزمبهنجرشنالوعاحدعاتجرىاناطتفانالحدودمن
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معاصيهاعنافيواعهاالمبروفطععليهاالتضيقفيالمائزمىالقردة

امانصهالسلطانالىكتباالصلهذااالميرفوجمعليهابالقعمايعردبكل
منعلىخديهالناالمجاووةقباندمضررمبمكفواقتاوألكاتبتمفافيدب

ابباتينمواحدةوشريعواحدديناوالدحممالنهملممعاملهمومؤنبعني
يجرونهلماومخملصابراناهاتوخربممنردعلموأمجملىذلكعن

والطيانالكيعنرجوحممنيطمعااضصةمدةيناءدماضككراهة

افعالمىاآلنقىدعهمأفاناننيصعلهمتيقدمعواالحانالعدلالى
اتباسثرفكلوالمحاقظةحقوفيعناخاماةالرمتصرفاتهمفببحعنهـجعمو

تحفعلىلعهمواودائرةجيهياناجمعثمعيمدماوااحمبارتباولذا
وأفقوانهزتصويحمييمؤحناقطنيرشدضلقدارجلانلواالحال

قدانناميرافىافاثمثاضهممنالغفىاللهسبيلفيالمجاهدىقاذاللعلىواا

مىإلعهدللوفامشعدرونونحنالمضالىوالجهادوالضاعةاحمععلىبايعناك
مواضعيمفيمةاالقاعلىثتهماتقتثماصالكصائرنيمعكوالكوناعكا

اطدونصهذلكقينقيممصرءئالالىاالميربكحوزتهمعنوالفاع
وارفىهاوعلىحمدسيدناعلىعلىالليميدسفىهوبمنههدافيحمدآهل
يناوالهواالالمجاهدينخديممناواشديناالئمةوعناجمعبنعابةاعنال

عبمالمهرخىاالخياراالفاضلاالبرارالعلماسادتاالىقالدخيبنالقادرعبد
المنكراتمنالمغربصلطانينافعلعاجمابمومو33مهابخهلآلموار
افيهاثافنظرمفامفعااعيانهمعنفكآلالناسمطلقمنئوقعاالنيجيةاك

وذلكاالعافعنصامعهقلباوفيالفاظعفخالفجموائاواجبونا

وانقععتاالميرعفاالبالةوظتالجزائرعلىالنزصيسهالعرواصوقلماات

انعلىونفاوضواارأيذووابئنرالسوكةوطالتاالصبابوعطلتاال
ثببئاثهادإلثاءأالمظاوبمفااايؤمنداخهمطمنرجمآليفدمها
جهدلوفئقدملذلكقدمعهمغرجمازفاخئاروايدنخندراعةفيالكفر

يلهفيوجماهدنهاباالشونيسرتثهابحمدالبافنامنتلهقدمويخما
كذلكقىالولنهذهنوسحالثثسضةالىواالربعينالتةةلدنمنوذلك

شلىنرالحزبئتويالتياالفعالاباتبالملطانبالذاتهاءشاان

تهاصلىتهالرصقولالىيلتفت1الكثيرفرراناواضروتفمتاالماال
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المؤمنوالالمالةالصعليهقولهالىواليظلهوالجمهالالمسلماخوالمسلم3وعليه
المؤمنونوالسالمالحالةعليهقولهالىالوبعفنهمببثدالمرموصىكابنيانيهالت

مىذلكغيرالى3هعامنعلىيدولمادنامبذمتهمويسعىمدماوهءفائت

ثحورهجمغفينرالسناحابهالمااننابخافعلىمالفاافريفةاالحاديث
ماوغيروالجواناطبتالبرومادادبلعاباخاوقصينثالثمننحوا

لماذاانهمعسكرفانونالنالجوانجهةمنخموصلهيفاوتضعليهتفييقا
باختتىيادمونوالماتلونوالتميختماعنيفرونثالثةاويرميناللهـمياكوأ
اصديداالضيقفيومءامدالمذكورنابالسافاذادوروريالمائةالثورعندمقه

ابميزيةبندفيةئةوخمظالقاعاملنامنبتانهاالفينهيردالبقرمنبارف

انالىاخالجماهديناعمددناهاجوخكسيةحماةارجماخامنبغهانهالثالث
ليصببهالخاصمالهمنةقماقطعرعهمنورسولهاللهنيالعينبض

والحالبهااصاناوقالنهوقىعثازجؤالمذكوريالسلطاتفاذاالمجاهدينيه

بانضهمنتااطشلىعزكارلحتتلالقابعضانامىايجاهدلمانه
صيافيبسيعفرعيةمنخراعانناطذالثتؤصهتهاصيلني

نالسلعالهذاوتعتلماانهاالدسلغيروردغالهزجرااالنالىنجسهها

بمالانبسغؤالعايهرطواثطاتصثمئلقافىاياعىالفرشخمقاتلة
رئيسممويبماضينالمجاهلىالمححديةحابةااحلىراحلاذااالدخطالعلح
نيجيهأواألزصإسيدمنيمنهانواماقتلهانواماممرهطولمجشهانفاما

إنهطالتفابيتادابركاهرفيثم4كاذالثالىالساطانفاجابهاالرض

جوعاهامفايمااالمجامدينعنحقثمريمناناوالراليةثله
تهاكغطنيقبفيفييسىاخذثمكئاالمجاهدينمنواسقطصبرآيجدلمن

االقاةربعفياثمالنرنيىعاجهاشترطهمابيملأوكلقينيخعربيورمنه
خيرأتهاجزامافاذالثاسنحلنه5واموالنا1وياخلىيقئلونأانرعيتهمن
عهاظاثرعندسواالبهادمنهاهـتتالتىاالفعالهذهالساداتايهاتعيرتمفاذا

إياراعلبهنصصماقناخاانناويقنلغحبمانويضهذالثعديهمجرمفهلابادا

انلهموقالالمدجنباحةالكافرنزلاذاانهوزبدنهادابابلافي

يعطؤشيئوالذلكيسمالفانهاشاصلتميقئلاومالهاوفالبمتعطونيلم
طنموحمعئذلكونقلبههـاالضكلنهمالهاعلىةاناشيعالهخافواورطلبمما
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بابحرفطاالزقاقميةسرمحفيياراثيئايفذلكعلىنمىوكالمفعيةواكألمايمة
فالقعلظالرجلبقتكاعرانهبعضاالمامامراذارئدابنقالقعهاكبرىاإلمامة
فعلفانثؤالجشاياتكبهرهبابنيخيلقولعندالمراقتقلهصايقالنانهماخالت

االفعالعلىاالكراايضرشدابنقالبنلكبعذرالفانهننهعلىخوفذلكمورالماه
قاغغيرأالكزانخالتفالبالضكالقئللمخاوقحقبهذملقكاقان
المحلىهذافيالحطابقلهون4ومحطهمسلمفنلالالطالقفيقولهعندايضنقأل
اورجالبتلانعلىغيراوبقلهددومنالحكمصيئتخرنيونصهاثافي
وانذلكيصهفالرجلمتاعخاوبامرايزفياومالهياخذاويدتطع

انوصصاتاتمماويغرمالقودفعيهتلىفانذالثيهوقععمىانانهعلموان
النوشقوضةفاسدةقها4التياثادنةهلاهـويأغضبانوبضربزفى

والنالجهادعنوجزنامنهقرنابببالعدوينحأاقنيعلهتعينالجهاد
شلىنصحسبمامحاهلىموحاالساإمضلىووبالمااممغاراعلىعائدةنشفا
انوحماعلصانياللهالصعنالجوابفيالجهادبابفياياريانيذلك

حاصلهافاجابهالجهادااليرونالونوالملهاصمارىخالصاوغاظليفة
القرتميحملأصوصماوملذلكعلىونقلردودوفعلهيموضةمهادنتهان
الاماطربيآذوالحثحيرلهمانيبمحرمةعلىالمدجنحصرموقتفي

وماجماعنناتفربققتاضامنعإلهشرطهنجماالفرنسبىضالفةتحهأانهوعلى

يقتلنابالجيقاناوااوصئراالواتحمبالكيةدالجتركمنخهيثله

مارالشيخنقل01قتفىنقاتلهانلنامجوزفهلجمعناوبفرقاموانوياخذ

حوااالميرمنالوقتلالااانظرونصهالبابفيأيهوراصرحهفيايفما
يفمةعنقويهمويردمسبلايمهدالوستجراءبعنىضدرابهماالص
والمعترفيجرزالعيهالتامانوالظاهروطاةجهدتدربنكنقام

عنعنهاللهارشساحجفنيجماعتقونفراالسالمعمىشئيربدد
لموسناليهالصلىثهارسوليهتتالةعرفيتحمقالالقةءبنزيادة
جمحوستا1رهذايخرقانارادفنوخاتهنكسبهواايقول
بقرل3وعليهنهالىتهارسولمتقالوبشدكانمنكائفاقنلى
يرالاماصفاتلوجماعبمتفريقيريدواحدلرءعدجمغوامرعانامن
ابدأنيالسالموعايموتحمدوننتوبخرابماالليىلمجهادولتركذاثال
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لمينالىربلتهواطدوايخأم
اطدبتولدالمصريةبالدكارةالمامنتيقعيعداثيئالحجةومهالهفاجابه

اللطانكليحرممالمهحدتوآلهحمديدناكلوائالموالمالةالمينالهربته
ايرورهالدينمنمعلومةحرمنهرتمذكالذىذلكجمغاحالهثهااصلحكورا
مىيمدرانبااليخطركانوماااليمانمنذرةمثال4إةنيمنفهايشكال

هالىواناهلفاناسثلماالمورخهذمئلالىتنهاوفقهالرحمنعبداعالن11موالال
ببتونهيجسروانتمخعوطيمرنانبدالوكالىعاتتهاقدروطنراجب

االحاديثفيبماعيهثهاعدواداصآتاتيهعلىخنانلملىفيخاءواتوعلى
المقرىالثيبخطوجدمامنهاالقامةئقومحتىالحقكلاهلهبقامنالصحيحة
ثجدتنكهماافىتتهاحغظهبدوسياله3االةابطمالمثالمحه4الغفخطمننعه

بمقالبهيقدىمتبخطالمددنةكلالصغيرالحسنابطالثيئدئقبخيمني
ابنعنالموزبندحدثضافالمطرتابيعنحروسانقطنيءصاحب
هريرةابيمحنبالىبنصيدءئهابابنعنانىبنالثماعنالفاسم

فاسلهايقالمدينةلمنربشكونوسلمعليههالصلىتهالرصلةفال
النهمنيفرلمالأتىفائموناامااةصلاكئرمتجلةبااهلافرم
يثكالضروريغمبلمانهخئايئ0101القامةيهالممايمرهونامءتهايدخ
ياكرااوباثزعدواتأعمذامميبقنلهنهعاعىالةاضحقافهكذامسلمنجه
ئقبلالصرمجةمحيحةذكرتمالقوالصوصبالفرورةتالدمندوممهعليهغير

البترجعو4كذلكمولمعيارننموماشقرضةفاسدةاوقعماالطةوالمبادةااالو
ففعامصالمذكورلةالخازفيبيتشونماصروفىاواامااواوانالجوصائر

مهعلىحاهـونيايامجناسهرحالنيسوامسلمفيهثكالعرووةابهاغا
ظاثاهلمننبوالهافادمنور4عاقدرةيخهمنصعلىعينفرضىقئالهماذ
يتخيلبميفإظتهاوفقهكورالمناللطانعملكاملمنمقربومنداال

ءجائزةاالسالمارضنيالقاعلىبهوبئقوونبهبتفعينبماملنهمطانمسلم
زيجوبيبابنعنيونىنافقاليئحرييعفطهالططيعوامااططابقالذاث
هبونفيفماهذاانوظالصاالماجثونابنقالهفاالمدنةغيرنيواماالهدنةني

ونخبالى4اهلهوقئالاالسالمارضفيءابفاعلىبهيستعيؤنماوامالالدملييه

ءفيمراذيخآءئاوجوشالهعليموبجثهآواتاالعصاوصقاالصاقتى



013

ماتلىوتجارلدواتهولحريماالنغسيناتالمداالناجئيناكفبينوابماةدكاة

عيكممتعينهومماوضعمواموالموحوانضمموتحريمهعوالمسلميناجمع
ئنالفيلمقنولذلهفيمبموالمقنولامالفاجئينالكفاربهادمىالجماعإ

استطعئممالهواواعدقنالهشلىمهااروحطلىعا1الجةبينوللنهليىالكفار
مصاطبممنصوفينجوباركالديناعداوعلىعليهتعالىتهانصرآقةمن

ونعىنحؤفيوجعلىيهدكانمنصاوخذلمعاداعمنصوخذلنالمسد
بلددأفيابلوىممتعمايدىجمابمانتلهءنتهابعنىوسئلالمعبارنيما
صاعحالهتهااصلحالخلبفةاتوذلكالمقاالتهيخواتعتالخطباجلهمنغ
منجهادمانيرونوالملرونمعلوماجلالىصواحكاكذواالذينصارىاكءالءهو

ذلطاعةهلبهمبفيقونولونيقتإالداطراتعلىونبنيرفصارواياتالفراعظم
دتمارثاجبرناعليهيعافبذلثعلىيوافقالالخاجفةانافرضاميهةاو

ووفقتم

الىباوصولفيهاالعيووعربالجهادىممدلالدينابيالذيتهالحدفاجاب
منؤاواالمدادالموتبرزخفينوابالىزقالمحفوفةبالحباةوالمحهدالمراداسق
رشااذىمنالثهادةفضلمنيرىلمادالاالالدياالىالعودتجىاالميت

علىاروالتسعتاذنوألراتعيئالهااليمامةمنلهليزدادصطلبهاألمجد

الخيرنوافلعلىقدهتاذفخائلهالتحعىفومنبهالمعادفاعظمبعدبشرقلب
ئقالخكبرالمبعىالنيخعدناعبضلىاللهوصلىاالجتهاداملعتنوافلهالعلى

اكهوعلىالفادالباحلاهلوبرماتويفهبلسانهالقاخاظالقبجيلالجرت
المصاعالمضهببركتهنجالبوااالضدادمنضالخزيهاراشعلىوازروالذينواصعابه

ماوالبركتالخيراتمنحماببركننالوسالماصالةالعناودفعماالنعاغلهمبذواو
المقادعنيخرج

بوقفسؤاالثجيابفانمعقدالجبلخئدالكريماالخايهايعداما
ييناياخالصلحفنقولعنهالمسئولبهيخفحماصئيترهانقرئقريرمقدمةعلى
فرفىداانجمجثاالولربالننرعلىالدينداواليناامام
ليتءالونانجمولثفياالول10عيئفركنجمحيثفيواكةخايء

ألماكينعندجائزدااجهبحباالماموراهالمحةلماحاحفابييناطررينالعلى

خثكنهأاليالنونتلىالمدةيعدفيالفالانهونيعنالبرعبدابننتلىو
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الفربالجزواماءاالراثأربعةكثرمنالمدةجمررنالانغباانهممران
يرلالعدوطركانكاالملحيخهيجزلمموضعفيالجهادتعينؤهاثاني

لمحققيئعندالمثهورعلىوعدةةهـالفاقلليناعددضعفعوموضعمجأدزرةالم
فرصهنبهادودي4الدعنافميونقلفطاطيندفعمقاربهممنجمهمنزلمنكلىد

االكفايةفرضلنعلقيانإنهالمازرىقررعنصبعدممنويغطالعدديلىمنعلى

الحاضرظقسعفانلعسرعنهبعدمندونعليهقادرانلقهضلخرلمن

قديعرفىالجهادحمهوالذيالكفايةفرفىانالمازرىوحاصلعالميليهبمن
شداوهابعدالقاضيتلقينوفياالجانبعضىفياالعيانكليوجهمالد

صنونعنزيدابيابنازلوفيالعدوصجأممناالوقاتىبعنيتعين

والذريةالناالمثركونسووزضعليمانابخالميخهيحناجاعينزلان
برؤيةاهليهمكلاوهبماعلىيخامالمعليهقوىمنلىاسئنقادلموجبواالمرال

نرشلالبعأمهالستلالصلحمنمانعالجهادنرضىتعيننينتلمانكلعهاخبراوسنن
المطيئعلىاواجبمالكسئلالعتبيةوفياالضنقاذفيهالمطدالجهادهوالذيالعيئ

فقالبملىقاليتقذومحتىماتلواانعليهمواجآاليىنمفالمنهمامرمنفنداد
ارثابنالقافيالجهادحدمينجثاعنيهذاملوفيباهالميفدونهمال
إنرراووتعينصانالجهادالنالنريضةجةالىالذهابمناقوىاتهعلىألئفاقاا

اخصوصاافييامنبماالمقدمةهذولمائقررتالقراخيعلىانهيخهقيلقدجوا

حالكلصصاحاهيخجمغالوالمثلةفيصيئفرضىالجهـادانبهاتعإألثا
مغسدنهجمنالمسلهكمصختتهااهدكهمدواعلىعادتنقدمدتطالتانيماال

رويمالمدةظاثفييتحمنفانهمكلةوجرمناعظمرروللهفهيلةممفيهتخيلتوان
المرادلتحمعليهميمبواالضنقاذنالمدعلىيعذردةوالهاطربآالتمن
اطريقاءاالىهداينهفيالمسئولجاللهلالمولىواكلالزيخقرساعدتيسربعد

غافاابرلمماالصنغسفيلهناليموناالصالمعلمندموحامصوخفا
تعدصالزمكيرلحكهمبرمكرالثحبمقتضىالنهنقفهبالمذكرر
يقالالعذراالمنلهدنةاداابتركيرزوالالنلقيئفيقالالريعةاصولقق

الميينمنالحاواارهابعداتاذمحطاعدممنالمتثئفيلدامحالمثولالطحا

الناققفهالىلسيظاماممناجتياديحماعلىرتمناالافالبافييكونال
المفرباالفراللهدصالعدوانخهازولهاابةءالداعقبذلكوقعقول
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ضعفعفنيغعبمالوالمسلمينمددفيهالهىليدالدؤوالعدداالصالمنيفرمع
اليهفرينكعالاصلخوتالملحيمهنانفاماضعفهمعدولميمهنانعنفضالالعدو
كذلكواثافيالنرضلنتهتباطلواالولاربينالممنفوفواماينالملهبقة

ينالمسلهواتمالالعدوانقامنامءبتأقىالبالفرضىالمحاربمنأظوتالنايضما
بدضلفالالعددكثؤومعهجلدذاهدواكانوانالالتفاراجبالمددبحصول

الخطأبهتبيناذايقضثاداوحمارهابعبدمحطالثاةحمالممنالمستثنىفيالعل
ايفذلكالعلبتقضنيخهخطاكورالمذالمحلحنيالمدةولوخنونعنكابول

تمغالمأيهورفالصلحممغالمتعينالجهادوقىكافىخينالجهادقىكنجهالمأيهورالصلحالن
االنالىايخزةؤنمنيزيمحالمالمذكورالموضوعفييالجهادالزمغيرممتعصلى
فماخبمنعهماالماماعلمهاانوخشمابهمنرعدوفييخفرصةقممعانلقاسمابظكن

االمامىنانيقوينالعلماهلكلعتحبيبابنقالتهميناانالمبواحبخزوبهم
الزمةاالمامطاعةدرابنوقالالعدويرتههماناالخالقهحزتلمحةالقتالعن

ماعلىالخعينالجهادعنالنهييةاومنبيةإدصأماعدلغيركانوان

بيانالسؤالجمابمنوقعمابهيلفيانئنيومما2اوتعالىجمانهتهواتقدم
فيكهاصبروهومالبيراوالوالجاثز4المحنغالنووثرغالضالصلحتةت

الرفنيقصواماالهدنةواالسمعاطههادنهالجهصىقالبالمهادنةالفقهكنب
المدةفهمالقتالنركعلىنوالحرييفيلىالىامامنمافقكنعارةفهوالنهفهى

لحفاذانالملهمنسواهمننهرجاالمامفقوالاالسالمحتحتفيهانونيمو
ريخالمدةوبهروأالشئانلالمانفرجارممبقيةوالسريةاميركانوريغفالمنه

فانهاتنيهرهامنذلكيفهموتطلأممااالماماجتهادالىوكوانهاالىاثارةيهمقيدة
عابهممفسدةتضنانوالمخجنللمسلهمعلحةافنضنهانفالجلىمحهداماللنوعه
صلحلهينغلمحمونفغاالمامرجىانجثونإاابنعنحيبابنفال
الحديهدكملحثيغيركلثمبعلباسفالمنهاباصعلىوانمالكلاهله
مضىنزلفانالجهادتوهبممنهلمايخممروفهومفدةوالمصلحةبنضنان
نسحنزيدعنأبىابنالثيئتالقضبعقدبعدمغسدةفيهببئلمما
اخذماوردصقبنبذلمنيبالمحدغروااضهملهبانثممالعلىاالمامنهماور
االجلمنمفىمابقدرالمالمقيحبسؤالبعدلمنذلكباناقوكذلكم

برضأاالاخذمارذووفبهخكدياتيرلنالصغنفضالماماوإبئخمنقالط
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انعلىالمهادنةومناءقالصانهاؤازابنعتيدزابلىابنالشيخونقلقدطن

مكةاهلوععتهاعلىاليادن5وانماحمدقالعامماألصالحربامليعيا
رامامالبضيراومااليذمالكلبالكحاتاكأماهذجنئذينلمهاكلقلة
عكىالنهماألئهباعطالدويهادنالالمازرىنقاللهم4سشبعطيهبمالوخ

وروقدظنالميكلىثاصتيافىظرفمنهالكاصلضرورةاالمنهيةالجزاخذمصلحة

نيعبادةبنوصدماذبنسعربالمدينةالقبائلاحاطتلماوسلمعليهاللهصلىالنبى
كانانفقاالالقالملتاالنكاريمونانخافلماافارثاثالمساصوتببذلان

ففيهءيثرااالتمؤالجاهاجةفيمنهااكليارأئافاكانوانواحعااحمعناابلهمئمذا

ذالثتركالقتالعلىعز3وعيهاللهصلىالنيراىقالباالصالمتعالىاللهاعزناوقد
يخيرأراذرللفرالموصوفارجهعلىالمال4اعطاجمازالقضيةمذهمنخذءيخو

المالزمةانيوجاشفهوفيهشاورفدكنهوالالمألمادةهعيلارسمفيهيشاورإ
جهموالهاعطائلىالموافةئقدنرمملىبدخهالثممةملزوالمالدخنيالمثاورةانهو

تهواالسيراهلبمرنياالسنثنائيةالمقدمةبيانوامبتغلموعليهاللهصلىارسرل
واهسربالبغضلهالموفقجلأللهل

اصيراالفرنسيىقبضةفيثقهكلهمعزةابيبهةبمرجم

وتاإثىعوارابمعفثماهنتظرالمهدينهبوادىشلففواينيظهرانهئقدم
ثالثضةوفيمدةءرةالدافي4فاموقوادسالثفيواتحرطرياالموطتىاص

راالبقبائلوطئاخابهمنلمةنيعةانفصلوثمانمائةواربعينوسغنومانومتين
الجةتالثفياعىخاواتجدرلابنرئيهمبهانقامفليتةقيلةفيدعوتاظهرثم

بيلينهررالوابمونجالجفرالرظتحتوشاباقشالهنجهزرهخالجزاشحاوإخ
فثنناثلباوألدوطقمعزةابوفيانكسرحروبينةاحميفيوبينهليخهموجرت

الىلوتلمرانغثماكثبرةجموءمنهمواصنلىاموالهمحعليهىاوكترةآاموبخ
يهضاتتولماشثلهوشنئعاتاهرتنواسنينادكيمعؤهابطالىجيوشهموسانواببخ

الىرااواخذهمجبهفمارنومنتالغؤخدارالىاستامننضهمنيادجفواحىاالرش
هـكأمىصالىياماروفرمدبهافاقامياريزالىإجوالمارشمالاخمهثمافىافى
اطلقاثالثنابيونريىطوواالمبرااياموفيهامفاتفيوجنالقبضعلفالص

واروسااالليةالدولةبيناطربجرتانأفىفرفايالدنيضوليزللمسيله
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لعدوالجطحتىةالعماتالجوشملكفىودخلاألصتانةالىصاالقرةا ريمهورمحرب

وفيباكلالىانتقلثممدةيغدادواقامراقبالهولحقاالشانةمنخرجاعاحاانعقاد
ثرثالىتوجهثمشهوزااالميركدواقامدمقالىجاومائيئوشعيئخىصنة

منباطومالىهرجعثمالجهادالىالناسودعاافريقهودنهلىبالتطرابلىالىمنها
نلعاابرء

كالفرنسيىالىصالمبناحمدالسيداطنينةتسليمدبهر
دوالىمدافعةعىولمجزصالمبنداصيهااظليفغعلىاالعسللما

وطلبإرالنارصوفيالنهزصاوالجاعالىاضأمنعليهاالنتكارمنيش
وبفهطابماالىدولتهباجمابةووعدفامنهاصرثالىصبيلهتخيةمنه

منالصثرينالتاصعومائينوستبنثالثسةاالولربممىعثرفياك
عهاإمعاضالزالنصورالىفريهمنلمةحضرفيواربعينمغسنةفبرايرش

شدةمنبهاشهر4عهدشلمااالكراممنقامهيبقبما3الحافنلةوتيه

االصهذااهلهانمفاتالجزاثرالىالخبروطارالياصةوحسنالجأشوقهةالباس
وسبينلالثخةجهاوألواصامادمشقالىهاجرثممعؤافطعيمناكر
معزوتالثىالثرقيةةالجفياططيئاصتفاظليفةهذاوشليمومائيئ
ذلكفيونقدكمالفرنسيىطاعةفيالدخولالىايقائلرؤسادوسنواثرأبت

الفرعةبيجوالمارشالزانتءاروسامنغنيرجمبهواقتدىواوياقاسيبنقامم
الجنويةالجهاتفيصارثملمهاباواوقعابربريئالالجباالىشهافينؤخ

ووقتالعموروجلنائلواوالدالجفنةحيوبكرهوالنوارصطيفالىوصو
فيالطاعةلهوتمهدتلجهفجهاالضعركاتجسىحروبإواحيالكني

يجوالمارشالمنثلفحهمايةإشاائلالالىكتبثمالرقبةلاالصائر
والمهايةواالخالفدانواهليزناسنبخيةكاالىلهاشوطالجزائرةوالمط

واالبالةالجزافىيئةريالكايراعراسق5افةيةوالقابومجبىوبقوالمطاله
ابرلمةةافىورالابالفةوالبةاظيرعلىيدلجمورمجماتكافيلمواا

كالعىالمحممعضاانحىالرصلىفيونماانتمخيناصمنج
عاتوادروبماوعالويامعالمقالنادالموارمهماالعلى

للسدادوارسادتهاخاالىكهاارقاخدولدبمخققهوكاقع
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ايايمالقادربتعبداالميريؤالانبينناوقعتالتيالروطلاوكان
ببالدآوجرذيلهمنافرارضنافيئجالهعيضماقفألارضمفيئقبوالوانوايالضنا
جمتوظشوغالذيدالفطسببهذافعمكانتجرووثركوهنقبالتهو
ارحمنعدمواليياصةوالىاالسهصاحبلتادوصدبقخبنااالرخالمعظم

االميربانواعواوننعمصعةبيناوقركغابممنفاتجههااللهاعزهامابن
اتائلاالبعضبهروفدستماقاتلةويلنلمسهاءارقطاعبدالقادركاطية

4وبهثوبيئخلهاوالحالىفاشفقالبرالممنالموتسياقفيلغعةجدرجمل

اطدودجعاخاونحنالمثيضربمألهذاوصارفاتدشهوتحركتافاقتفال

االعردتمافراثبةاروأيناهاووببمالناإووضناهاوسوياها
بمافرتإدالدناواعراشلهاعانةرجمابمووعبئرساقادراعبداالميروعار
ضلىعزظذالثوخولماادصعلىيحصلوأوغزالنواحيناوصلوقدمعهوعزموا
مواليااللغالمعظمبصديقنافاذاتحركاااليبىوأبحيرشااليايمالدخرل

نربصىلهريقولإصدالهوبعثفرنارايسططانناادةلىارحمنكتبعبد

يإابعدخخونفيوربمافادعنمهيمصنيةتالىءءهوالعىاهـننكأتجلوال
ةجمخايهفاذاولنالكمالخيرمنيصدرمانرافبونحناثهرتةمضىوقد
ارضودخه105دناوافأقادراءبديراالحأردنااناواالتحتانرىوال

هوغاصمومنبممرجالوصزلممدهديالبرحوصاريمموقربإتالفل

أانجزعباجمينأخرعدمااثالرجمحآاصيإمتتجخاعإلشليفيابوسطبهمالثءيجبه
صلاحيضوزااتلباظذاوقدامجبامووهذاناعرخأرتادجنفيكانه

خقبلوالىالماضيفياصااالجذاسيئيقعأواللههذاوانلوحخبايةلهفىثي
واطاصناابنسامهنااراففروقدهذااصوتاةعيالنااابدمالثكديمنلمبرناو

موالياسلطاناتاوامريناحدنظنواناسهسرادوفسنااحوالهجمغعلى

رالمذكوسلطانأمحملناحمفيسامروخالعتمالفساثعنبالكفعءااشحمند
اصدوانهوشاخفيبهذاحمانجماقواماالموفوردبامبالتندفلولكن
انواعلماواافيعاهددااذاالملوكانوالبذلكمنوحاضاناعدفبلجث

خافقثلمربمافىالثريعافقاتتوفمالماراخهوانمامبمضبميىهذا
بنطبخرابمثرواةافائدةباليدليلممواميرعطاعةعنلخروبماالديان
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اتادراعبداالميرونطردوارعامبطاوبربممغنايممنينبمانلىظثهامن
لارصعلاوصىالجوارشفيفبالتدلبفوفاتهاصوننىوابا

ومائتيندضينشالثةتاالولىجمادىمنالىاجنيالمواهذاكفايةوفي
الكنابخفالجهثموناملهالفبانللهنالمرصليالمارضالنظربهابفن

صفعلمفاكناملوتاملبهرثياالىحمنعبدالسلطانمنالهمالمرعل

النهماكانإساهة2االميرحركاتفداجرتهوماومركقفرانسهدوافطمن
وعدالمدقرنوءواطفااقىصابطالعلىوعكممرآةوالمواصالخادنةامن

فيباظروجومرانآحاواصالجزائر11ليجورجعثمعماظتخمعتها
الثيالشدورالدحميانبقبائلواوقعجهاتهانينجالبيةالرادءالسالىصكواله
الواصنيككنةالفزصاواةاصطاوعارتالجوبةلجرماافيديئاات
تونىتخومالىربهقحدودمنالرتهةالنر

قرنااليسفرالجزائرواليةمنبيعرالمارشالءاصشناذكرأل

ابرمالنيوهووهرانفينزصاوبةااكرلهاوفائدجنراآلكانانهئقدمقد
مدرسةنيدرسمذتدربانهبيدالمرةبنلثاالدارةمجسنوأاالميرمعتافنامعامدة

منوتحملاشائوااالفداممنواظهرالثانيةالمرةفياالداراحسنةالحراالمير
قاهـالهرماالسداالميرذاصيخرخةامنفيكانحابنييكنمااظطعب

القادرديتبرتاعانهامياالفهالصاشتخهااقوةدولتهكهولذلكرخيهممبعمى
صكربةالابخداتلاربتالحقزإعتاعيفيصعظتمااذراالخيرةالحوادثبعد

فيماوتمهدتالجزائرإلألدفيجويرظلالالمقمرداالعصتمولماسةالحروالذخافى

الخطوبومعاناةاطروباتابمنطقهمماننههلىاحةطبأاصتعفاكرقدلدولتالطا

فكرانا4ساثرفيدأوأيكلهفيهايكناةيمظشينستعلىيدشمدة
خةالثافيجمامنالعشرينفىاطاديفيروساةالجرائرقركبهمطلوالىقاجافي

بارانجفرالواعاموثمانماثةيناربعوشخةسمائةمنواراجماشيماتنوضثد
ئرينوالخاسمالمنينالعثرمعىااوفييدوبالجنرالابداثمفيهاجمال

علىالمورسيرضالاطالقرامورهاففمعامأحاكاالمالثقدومالكالدهاءطلاهـ
الجزافىعلىكافبناكوالجنرالقسنطينةعلىحاكصدوالجنرالكيئوهرلنفيوالية

مناالعصهولاحدلهتعرضىفلمالجولهوخالوالمساعاطاماتبئفقدخرجثم
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بعدومنفي

اخربيااريفابالدمنتافرسيتوقعةذكر

كمجؤبىاقامةالالميرتعرضىاالقعىالمربسلطانالرحمنعبدانئقدمقد
الىوارسللذلكفاغناظايهيلننتولمأالميرفلفنظمنهاالخروجمنةوطلبممايمه
عصممقايالةمنودائىتهأالميريغاتنيلةالنطلءاارلباسضعياعربزياناثيغ
منهااخراتجهفيواحدهبدآمعهيكونواانداجمحواهليزناسئبنىمثايخالىكئب
همالكتبهماوصور

كهوحدتهالحد

تعالىتهاورحمةعليموسالهوارشدعتهاوفقمدانواهلبزناصبنيضدامنا
تيهاانفافومنقهمهفينهضالقادرعبداالمرانباخافقدوبعدوبركااته

منبهامنلىإشواتابهاخلشحتىوابطالهيههتجووخدعهماستنفرمالذيوابمات
االادهعيلمابنضطفرمناالمنهمينجولمجلهموقثلفهمواوخوعهمافمارى

اوفىحتىهاوغاطزافىالبالةجلهاكااامدجن0والتالروجلبالفساداثار

وعادعهمالحانفسهملماواالكفارالصتيلمجبوانغادواباقهوالعياذفرالفي
وقدالعظيمالعليهبالاالقووالححلوالمسلميرضاالالذىينبافملىشومعليهم
بادالهبيئخةالةدوايةالفساداالضكليرنياامالحيئااحوالدالدينباضايارخدعم
ومياالداطياةنيييضلالذتيامماآلاالخسرينمنهواالذالثلىباومن

اخلبةوابالفرريعودماوبمرثروطهالجهادالبمرهونحنصقايحونانهميحسببن
البةوايقأدالشرعطالعلحمناسشامانقفىارادالمثؤمهذاوكئماالصافىلجانب

واتمعايمخاطرناويمديرياعددديبمواالدعزجانبمفمفيصاطفاحهادبه
اخراجهفيالجدساقكلمباليانفياليئاالمجدخاخانااصنحنفهاتثعرونال

يذافكونوالهموضفتتهممادةوحمكركلماوطعآسعإةايالتنامنودائرته

عفانمافوايملمظتهاشاانالفرفىيقفيحتىذلكعلىعكدوشدواالحدة

منودإتنفهاحاطفقدتجابتونبذأقايافقدمقسوا والنرخلهسعالوخطاورسولهتهالخطلرضى

ماينقبوتصقاباكلطظلمواالذبنوسيعااسهداللهمرانتمناعدرقد
وانئدلناناهوالمحزينالثرعاعدعلىاسناهءااالعدوالعلحم رخ
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عدوحينةالحدبصلحقريقكفارعالىفانه3وعليهاللهعلىثهابرععليخه
هووانماغلبةذلكيمنولموموفهرثمعزوقضحابةالتداقعخالحراماليتعن

سيدناقالحقاالخبيئعليهميخنكباتالعصوالسالمالمالةعلشاهورنثرج
بمرابوفقالبلىفقاللاباشاعلىوماقىعلىالسناديضافيالديةانمايتهاممررسول

إلمةهريرةابويهاففرالبهميرداليهفرمناتعلىعالحهموقدءاورصولهتها

تهافرسرلمخنبعينهالهوالصلحهتاوكانلعقدوإمفابعهدءوفاهمافرد
سعةفيوتحانعاثيبهمؤقايهيضيقماأبهأالمسلهونظرنااهديابتهثرواقدينا
هذايأتيبمفاجرمالهلهتهااماتعاركلوعقدالجهادضةعلىونحنوعافبة

ولىالهلهتهااعدومايخهوردوممامضهبهاعرفونحنمهواحالجهاداحواليلمالبدل
ماالعلماهللوافاسذالثاالبعدمفافىاريمسناهماالصلحغيرنيلمحلعيئالخيررأيا

عبدالقادرحاليعلمواتسامهوالصلحمهواحالجهادنفلسافيفارياععجفيردو
يةضعنسطالىدىلبالضابافقدتبمنواتءوغيربالسنةوجيل

المولممىوالفومائينوضينثالثشةرمفانثهرمنالثاكفيالمدى

حوزتهييحانعنمببهأوذرغااالصرلذأثففاقضامالمولىابنالرحمنعد

النهسادباهلبطقثموحذردوواعذرفانذرفيمقيمهرالتيالنواحيولجوخ
ذموايهمةالرجمماالاقامةافىيدهإدألدومدامننهماقربدو

ينالمحاعنبذلكفرالبالخضوعاوتذرصبالطاعةالفواحثىذلكنيوبافيةبالره
مراكثىصلطانمنحركماالصببعدواميقارخامنوادكماوممهممهمه1ما

منغيرممماخبماقاعدةفاساهلانباثمبمطعلىوتاظفيواوتالسو
فازدادبخحرتخذمطصمباعلىاالستاصالىيدعونهاالميرالىبعثحاتماصيةااهل
إبألدامنواخراجهراالماقالفسكرفيفيياالحمرصهبرااتائدوجهزغضصا

سلطانسيمانبنالىحمنعبدااللمجرمواليحفرةالىوصألمدهتلكنيوكان

داشاالحمرالقائدخبراالميربلغفاجملتهنييكونالسابقاالقعىالمغرب
الريفلامنمطالهفىتوزينبنيارفىبينضوشحذنصحماهعنءاالدة

منلةضمافىخديتبتافرخيمانالىالمراحليالوياالحمراقائدايزلوأ
فىةالداحوالبسيهثفالجمقمتذمةءفيءرؤصابعضمثثمالدائرة

اظيرأىفاليهافزسانهابعضلهاكبارئشىءترااخبارهاولمايظلع
اآللىسحمااليلرىمصمبهرمالىرجعماورعقابهاتألهلجانجلتقد
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يعتروالماهةالىيدعؤاقاثداالىبثاالصرانثممنهمخيالةعفعلىوقبض
صالمةبظهرلهوالمافةلبصرااالىينالمهاجمرءبفعناجاصلرعنبادجزإا

االاليريدنهووانهتايسلطاتنكمايالهفييخطرالانهلهويوكدصدر
وجاظراالالقائدوابىننعذلكيجدلماطان11انظارتحتالماجرينواقاالعايخة

بدالهثهلواالوالداالهلعنافعةدكواتتحذرءاالميراخذذثتقالااو
فطثرانللملانهرماانهتالىثهيايقمهاينجعثيهةاقائدااجةصني
ارضبياجراينالمقنالمنحذرثمايهءالقالبافادفيسىوال

فلمابتنفيذواصالجلهجماماباجراهاالفايىاحقابمنذماالحتالهاال

االخلىالىبادرلهمهافقةالرعيةصوصواكالمدافعةعنلهخيدالانهاالميرراى

فيصوامدولىكازيمبهموصارفارسمائتىفرسانهمناخاثمباالحتاط
القائدعلىجثهءرؤسابعضوجممبمافيهخصكذعلىواسولىجمهتافرمين

ححألهمراالمعينمدوبعدالدائرةالىالد4وبحريمهءوجىرأسهواحرلهفف
ياصياهالمتاعمنعرافىفيكانماقدروقدفاسالىمفاوصامعهموارسله
ةااالمتعةتالثجملةمنوكاناثأمنبارتيةالحروالمماتوالكرل
رةإاماواالميرعلىاخانوهاذاالقبالءرؤسانيتهايةاتائدابهاجاناخرة

سلطانهالثحبوخطأةالىقهلهذاالقصىالمحربواهؤاملهوخابيدنيفقط

طالبيئإإإلثهالىوااتجهالذيتجرتالمينالقنالجوضهبعثجث4عادفقما

وعدوموءمنلهم4حماة

ألفاسألالحيفيعاصبنيواقةجر
االميرخيفةالغاتابنوببنميخووقحانرةاعاصبنيمقنالمهابرشك

سلطانفاصممغاضيئفاسالىودرتحلواالبىحميديحمدجالىالخيفةبدصائعليئا

رجعفاستوخوهاولماخمهوبساثطعظيمفرثعلىتثنملارضآمقورلحمإبا
شوحينتظزيئواقامماارجوعالىننهيعهمبتائرأالدائؤالىثرقةالالجهةمئاالمير
مدمالىارحلةعلىاعضمهاقيهاقدمهوثبتتإنتارارضىفييراالتمكنناالفرعة
بداثرتهوارتحلذلكالىفاجابهممألخاصهدبنييراقبهمانيهاوبهبواشهمووقي
بخونصماصهمكدإلالىفرسانهمنةتينيسارثريهجلىمنقريآكرطالى

فسيرسلحاخهمالىاظبرافطيرالىطناهلهنجيرانهمبهمطنمرقينارتحداعاعى



كل3ك

ئزلواالمملاحمدبنابراهبمالقازرعلهمردثرالبهفامنجيشتااؤمفي
ذلكافئضىالصاميرنادائرةمنخربخامغنيقولن4رالىرهدابساحتهم

كلنؤاقانوناوالئرظمنناالىعسبلىفالواهلنااخهاتاالىالرجوعاردناواآلن
اوصلتاهلحثودانجيقكاثرمثممآلحأفدافهعهعلهماغارانهاالجابه

الألنواجممحرعنيقاتلونوجعلوابربئفاعنصمواحباالعدالسواراحاطةبهمواحاطما
استاصلرهاالجيقمنطائفةانيمتبهتفكلمااالرضفيرصاعةلهمتسقطالرماة
ولماخاتمنويقاتلرنبهينترصونبازااثيخنحبونهمموتاممجمعوننواصاعىبار
بالميهفوموجامعتصمهمفيخالطرمحتىواحدةةحملعلممحمداماصالجيقاعيى

نرازابايدجمهموناكمبنانهميقتلونافروداوانقطعوالتوافلبالرماحوطاعنوم
مخهمبتيومناالصضةفبفياضهمتحققهاجنانفسهمنيقتلىاجعألثمارإواالسيمن
ءشنعابهااباوهـوثمننىباواتماسفيمباعوالمراكشيوناخذمالدواالصااكمن
ثواموالممانفسمباذلنمرنينمصمومءةءدمااوااشيالنهمالدهراحرالى

ارلمواوامخهملهمناتىاللطانهذالجالداليلىأالدنيةالءالاللهشيل

بمفينالحريمننجالموفنلحرمالثارعانلىمدماتحلاسبماذاريثفيت

حرام13علىالملمصمواالفىالصالةعليهقولهعءاماتمنيالمعهمنكانافابه
الجأركابنروىمابلغهامالمالىاخاهبحؤانالركمنءالمرحبودمهوعرضهمماله
لقدافولمايةظيهتوثبمبخظرةاخيهعلىديانلمومنيحلماعدبنزةعن

مهبمبالدفيبنهيمهعوباالميربراظاتملولماالخصعمتخمعهالوعندتدى
وافرآاددفاخذواتالدانرةكلمحدروااظكاقبلةووجدالدائىةالىرجع

وبعثثعةنلعلىونزلبداشتهارتحلايامألراحةآااتوبعدبنفسهفاسرها

ماليسارأخذفيواعدائههمبغيملىواصرواذلكفابواالداشةمناضطفومادالبهـم
وكاتدافرتداذورجعلالبمشديدنمداذاقماالصيالقتلفيهمفاثخنجموعني

ءارفالعدفىالداشةهنلمتهمفياخذتهماجمغيرددوافئعاعيانممناالصرىاكفر
ينكااواالذعارلردعايسائلاعظممنانتفايافعةهذهواشهرثمهاحهماحئقبذلك
مطلىموضعوموزابوالىجراالاننقلمدةبعدوافىةالدخازلمنالريةالقبائلمن
احدبعثنيوفاوضهاالحالفنجلةرنيالرحمنعدبنحملىءنجايفهشسهلضلى

وعينفلكالىفاجابه4قإطفيهايفذركشىصططانفرةالىخلنائه

بهيحتفلفلمفاسالىانذبهورالرئيىوئهفارابوحمدكطاخليقهفارةالىل
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شريهكلاطبئناظركرههابتماتلفهقالئلىايامبعدوعيهالقبضالقثماللطان
وبعفمقالجهتهمناخربعاحبيةنيماعلمباالميربرااتملولماامطفز
وتبينعدعلىواعامماصلتهمناالميريشابوحمدىباظينةبالمصلطانفحله

يلهولمجزعيلحقهلمفانهذلكءولهالوطنكربئالهالنصيرذاوجامىانهله
تومفارسومائتيوالفمثاةالنيىصالجيقمنوقثذعنديمنولمضبر

رواىالخطوبمقاساةعلىمعهوصبرواالدائداتخامنيضاكالذيناالبطال

لرلىروضلداالشسبهرماواالقداماتاضمنفيهماافهرالتيمدتهجمغفيوالزمط
اعرخاتمةوفازوابباشاراتهعاالذينومواالعصارالدهررمدىالجيل
دكواتهبصاع

بعدماراالامرهااآلوماالمغربفيالوقاخذكرآخر
االحنمنعشدماوقوىافىبوصاحباالميربينالعداوةاستحكتلما

عدأولدبهجهزالعدددد11وفلةالفحفمناالميرئمابلغهونحناننال

ةسالمحرممناالنيفيالهيرمومقاتلاتاننحنيواحمدعهدلمطوهو

لحطنرالبلكانمائةوارخعنخسسنةبردسمنوالعاشرومائتيئوسينارج
يبادرماتاالمهرفراىالدائرمنسماعاتثشامسافةعلىصلرانقامهفي

بمابرماتثموشدعزجيثهفيحيهيزحنواانتيبارهبةوباخذمبالهحوم
واسارالموتافىهتافيفىبايولذالثوافنفدو11مهاجمةمنعاليهعزم

منحزمتينمنهاعلىوشدجملينفاحضردواباربهاعلىيستعينوندةيم
اطزمنيننياالرايقاديكونانواهروالزفتارانيالقاالشمانبعدءالحلفا

سارالمذكورينالثهرينمنعرواثانيالراجيلةفيالعدعلىللحملمقارئا
الجليئبنتدمرواملليجمجثهرتبمخهاقربولماسيانقاصدابجبشهاالمير
يخامخاللمجوصانذمباالجالنفنفراطزمتيننيالنافىاضرمتثمبقاطامام

اكارتجولماعلاألماللفاواحدرجلحملةبعدهاالجقوحملالعدو

الفرارإاليصهملممجشبونالحيثمنعايهمخزلالرصاعىوافطارالخيامبين

يرءمئهمهحعلىواشمزالميروجيثهتوالمطاالمتعةمنهافبماالخياموترك

فوجدواالسلطاناوالدهرادقالىتحاانحتىالحيعةالىمنهماحديلئفتان

القئالواشتدلرصاعى01منلهموقايةواالثقالالظهرواتخذوابهاحاطماقدالعسكر
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خمهاالميربتاخىفحيئذالفرالحاتالىئناالتايىقعفمنالرادقعلى

الدافئالىراجحكتالمحلىءانوبعدامدوانازلمنبعيدغيرونزل
الهدولىخيقلمانهحتىالنعائلىبهموفعلجمعهموفرؤفبيماثخنبعد

لالميرتراىالظهروتتونيكفزألعلىتتلااضولىوقدحاميئمااالوايخه

المائعطنحوجؤعليهبمفعطفاثؤيطابونهنيمفيريناونىاهلمنرمش
علىمنهماحداليلوىميزمينوالزاواثاثموصتتخكرتهمفكرمفارس
خهرزايوحمنبهاوارتحلالدأئرالىراجغاانقلبثممعكرمدخداانالىاحد
جمعمنؤأجعانالىسلواننيامدواواقامرانيمعبمامنبالقربونزلمدية
مماطهمالىفرارمعلىفاخرواشاابعدواالذينوامامنهالقريبةالجبالالىفرمن

ثربطتريفهوعربالبربرنجائلمنقاربهمومنويهدانهحمعيةجانيوارصل
قوممنوغماكهمجمحوغحتىعنهتخلهمنييهامعدرينأفواجماتجاايهافاثارا

اظبرفاتعلبزايوونرلسلوانمنارتحلتعبتهاسيهلانبعدولمناصرالباغر
نازلمانيفزلالعدوءجاثمنهالرقيةبالعدوةلوقىالنهربداشتهزفاطباالمير

المحكرمينودعصناحيةالىالدافئترخاناالمبرفاصسةالغروالهفياالولى
ويىشائآلييزالنلعلىالمعافلثغالنرصانمنئهنجنوقيلمحافظهاالمثاه

والذجمىبخييمجرخلقبممنهمغرقامدواجممفالواحدتجازاالالجهةتالثفي
واضطرتناحيتهمناالميرصجنوينهمالغاهاسدريةااضقهعلىاصطفما

ئقدمتثمساعاتالنهرعلىانقتالوائهرينالجمانبمنوالجرشاضلىاوكثرتالحربنار

الجيوشصلطتاامدواوابعهمنهفاجازواالمجازادارطناورمنبرالبرحود

ت3وايوفبائااوبارماحقعصآاتتلوكثرااوالمحعهبعضفيبعضهمخاضفى
لفاخحسبالداانبعدالمحعةظكنياهثثهدقدكيىبنمحعدالثهيرالقائد

االميرحزحاهدوثراجكيروركبتحسهمنفيخاالميرفرساعيبمصات
عةفترلالثافياالميرفرسامبثمناوضةاسهلافيالقتالرصارابهرعن

يزناسنبنيجموعافبلتالنهارتولىولماراموكبايفمافاببثالكب
فزقصيرتهمحمألعيهماالميرعملاللطانرلدىورةنيالوطيينمنفيرم
انمرفالنيرثمالىردمانالىعبهمالكريمالمطزالومارعفلوبهمومألت
مناهديدتاشاثلفيالعوتفلملكهوذهابعلكهبانتثارأقنوقد

باعقأبهبمواخذاالميرودالبامتيدمماونفادلقاتهجندفابمبالجمنة
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الدائرالىالعدومالجمرودغالىانتههاانالىلمردأبمانعنميداخ
وأدىاالوالدوالحريماالثقالاجازتانالىوثباتبقوةالمثاةالعكرفدافعه
ئرااالميرطواتهرمثياواسةالمانحوالعثةتالثفيكيالهمنقلوقدجمرود

خالدبنيجللمخانالىبعزتللذلدافعزتهلحوممانعاااليلتالثوخاصتهبامله
بهذاوالنرنيىارفىفيواقاربهاخوتههنىوفيهاالداةفئودخلتيزناسنيعطمن

والشنوبالحرناروانطفتالمحنخاتمةاتيت

ذودولاالنساتنيوالدهىبهقضانجقاالذىهذا

بالصلىلمبالصاذحتىفوالجهابدبفيفرما

جموشباصاسصرقباةلماومرانالبةرجرحاعهوالالجنرالوكان
لبرافبيةالضوداطالىبخديالفاظسيننحرنيوهرانمنشاراالميرعلى

مسيردارضىمنعطيهنيميخءاالمافالخعابمناالميريمغوالمركثيةاممال
بيصاالعصىانأتالىهناكوافاملمجرودواديمنعاتسبفعمافةكل

هجيقوادمنبعثارضهمفيالدائردخولخبربهآعلاولماوالمربهةاالمهر
فيناصبنيبينفياالجييقونرقاالميرالعيونصبوامرهافيينظرمن

رالمطنبمءصحرااالىإالدانالمثاىنجالحنىالطرقعلوربطوخسكر
فيوارتبكلذلكفاضطرباالميراخبارعنهومميتانهاروايالليلمسصكمحا

نزلخالدبنيالىوصلمافانهاالميرواماالجلهخرخمايعرتهان6ترا

ءقااصمنذلكنجلنحتغجيرتيلدفيثهتبودضشارالثيإذماستلى
ماقرمهعنوباانكؤمانهاىربهفاذاأنهبقومانهفيهفظنراال
اباكالىالمتطاتةوالفالكرفةالجلةفيداخالندنهبملهوتبيئوحذرانذر

ازالفرعةوانتاصنيالنظراالحيمئذيسعهفلميذلكارضهنيتهاعادةجرت
االصالانمقيوقالوذونجعخاصةوكرالعدوئدممنعالعهني
هفالذليدناارايفقاراالحيلةوماارائيفاتكلعونماعلىواالخبارنرونكا

وافدبهوالىفبىتعالىتهاءلقفايمالتسلاالارىالفقالفيهمعهخنيرا
ساطراحةطبفيوصسويذلتوالبالدالدبنعنالشبنينفسىابهدت

واتذابىالهنديشياةوافرعنشابيغصناهتزحينمنوذلكوالبادمنها
ابخاجارايالجيوشوامالاألماصنةعثؤسغعلىبنيفماذلئهعلى

اوديئهخائفغيرنهلاصتمعابهداضهلعلىكثرتهداضراوالمالك
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متؤةوالمعيبرئرالمفبهألهوانعبالرصائدطريقهقيالوأرتبوصعابه
كثيراادارخالىالطيرافعبابهايانكبواخرىالجارحانقذاشعيهانقنى

طمااياىنيزلتوالواصيهنهكيلىفابردواجمهفاقيهنهالماكنت
بالمهندالجهادحقوفممطبخانوماعرافوىعنداشمرسنيةوالالميةارى

الدواامواليمتالطارفوقيوالماعرالماضدفقدتانالىوالنان

ايشلبلغواالنالماممانهمءلطواضلتاالفامميدبنىبنىمنالميوديت
بائددثحيحفلكهببيدوالكاندييهدالمنبنفنينالضبلحزاموالربى

الووتسالملحيالدااشماصلبثان

الضلوعالقلبتلملمضليكهففالقلب
والخنكسرعذلىمايحنأتاخراجلي

الىجوعاملطمنتصالتضالالىقطمات
الفرخبهئهواالصلمنهمانااالولىضيم

اخذواثماحلباباوروانمايتذكرفهمثهااياموتأيهرواالخطابلهذاالضفاصتكن
انثمالنرنسبىالىالتليميموناتعلىالقرارقرانالىيعنهماراكلهبتداوين
الجيوعقرئشالمورسيرالجرالالىذلكنيكنابميمبانالحالعاجلهاالمير

ألىولاروملولمابأللسانالجنرالخبريحاسنهمنرسوألنجعثالنرناوية

ولارواالصعلىفاطالعهبالمرصادبهخوبابناثهيرالدافىىوجديهسمناصب

الجرالالىاثفاهيةاالرسالةارهولنجلغممطالنهزصاعرافىالىيخا4منلمةني
ببافىعلىنخمهخورنتءاالميرالىصيفعثيىبادرووزاسنلكفامز
الىكتبنفسهارقتوجؤخوبهافيمحهموارسلارادمااالميرليشرط
حمددىمروالالقادرعبدلدافئلذهابجادممطممتطلدتيقة1بهذاننيمابمه

اترراننيويميلهابىاونهاضذتهالذيايحريربنخةايمالبثنرسة
االنفىمذاتيةاالمكندرعاوالىمبانفيوعاظتهموبانههانفقتقدبافي

وقداشترطهبماءاقوياتملزنمانيعلهماادقتوصثروفيعيخماالذيهو

دامماعليهتعادنونوالحكومةجاليماتمناالعتقادلبذلكمملت
الجزافئحاعالمالثابنمالدالدوكالىيدالبربثووخلىقولمطكلاكدالقادرعبد

الياصولهووالولالنزواتجامععرمىادوجابارجةصينهمنلذلثدوجميفارتاح
ذلكفييزيدانواصاالميراكرطماتجولعلىوافقهقدانهيخبرالجرالالمبعث



انهاالبأسحألةفيحمنوانوإالميركنبهبهيطمثنغلطأمبئأقويعيههذا

ترددتولذوايأفيالنربعىبةواظهرظوالجزعسيظهرايا8لموصبرهجاثلقؤ
تمانوبعدايأأباليالبهاثالثةالعهدمواحاقاربينيجنرالالوبينينهلمرسل
لنندربةاالسعاوالىشلتهطجمغمعمجمالهانهامشروعذعلىظلاالهر
ارطنفيمهمببئالنىواناكروالنالضباطمنالفريدبرلمنبتعرضاال

المرصىافاصدتخيرتمنواتباعوخاعتهاالميرباهلهصارثمومالهنفسهعلىآقأيمهن
فيوصماوعدفيهاونهينتظرمقنياكوالجرالحالمورميركابئالالمئهابنانجث

مملىفيهاننعراالميركنالذيالموضعوهوابرميمصيديالمرابلمقامالىطريقه
نيانمونتبكورنيلوجمدذللثقاسنتينمنذالثهبرةاوتبهمفرناواوخجود
وصلىاالمبرنزلانبعدواعحارواحتالجمصاالميرفماجهيتظرفارسائةنح

فاضبلهالزواتسىصمنقربانالىكباذلكوسارفيكبكعاتالمقامني
قرامواالةااللطواالجمانالقهادمنوغيرصرالمعرالجضالمعيشهوفيالملثابن

انتعالىقدراقهالمطالناعةمذهاسثالبناالميرقاللمجلىبهماشقرانوبعد

اخىفالومافذاالمورصيرالجنراللىاخذتومحداالنيهنحنمافيهايمين
ويثبتالاطقرليوافقبماالمكاينالدوكفاجابهاوعكفرناماكابنينتضان

عظماولخرالفرنساقدأشربمهذااحسبانيلهوفالسينهلهوفدماالميفقامثمعهد
الىنحيمابنلمةالمتيةهـنصاوالالجنودضثالماابنتوجمهانللثتاكروفيلهاحعل

يهااهداعتنزلاقبعدواالدمجمواداالميرتاقاربمعهبرعندواتالزجامع

لالميرالعهدثالماابنيهجددغصرحأعااجطعااثمفقبلهموصاعنهطبانجئهمع
الممثرقالىتهفرفيرافقهممنسألهفيوصاعنهنجاتجهايغآيرمإواهدىوثىئاوزاد
وغيرههـالعافىابنقدوروالسيدالتهاابنصطئالسيديقهواوالداهلهلىكى

ققوبؤالحيجبطاتمزرخيمبعضقالسةمائتيفيواتباعهصثىمن
وعثزالخيالةمنالضيئالىعديعلانوكادالقاعبديالميرعكلانالتجب

يبلغاوروبالدمندوالكبرجقمنعظبئجبثئابهقاوموقدةانمنآالف
ثذمنواجمبضةعشؤمتمدةوراجملىفارسببنمااالتوستةالفائةعدد

جقويهربهنوميبزخاناخئثجومننا2رامنننايقاومعكرنافييدخداكاانهم
ينعبينكااضهالمجبصوالمجبيايدعايهماتبفمابهرنتدالنرارفت
بماصهتمينوالبماكانمبالنغيرالتامةباالمنيةبظهرونوالدانمةزائهمبشجاوعكرنا



المدخحمقالذيومنوينهميخشاالنرقعنمألمنصبهاببماذاشعرينلبتكو
المئقدميفماهيرنياالميربهرترجمةبعدالجامعةصاحباالدببفالهموممنا

اضووباشابمحنكرأتهيازااونوفغيرفياثرالمؤرخيعنافىوالجاخرين
قوتينبينالمبدأيننعتالفرنساويةالجنهيرويينينه3العبالنمتبزا

قوانغبرريةاالشادروبااطهاعوالئانيقةاكالماالثاصنقاللاحدهاحريتبن

ووسهمياءنازدادبرحامحونونانهماشراهلهاثرقهاللازعزعتالطمع
بعدالفربطللؤرخيقولماثحريالجتباسهمزادرجماوىلضاالوكالمبداقوى

اميرمتعمراتلىفقدامولتسنةالشواربائةني5صااصابمدولةفيالنظرعانا
اراداتالىعامأعثركةواشغياابطالهاابادقهررجاهىاانبعدشةممردويه

وسلممرالءلقضاناستسلمجيرانهعليههاوساعلىقرانهضدهاطوتخاقدرماانناذثها
فليت3انهدامصببهووهذاالجابينمىعلصاموخثروصلىبرضانفسهالها

مذابقهروقفثرقيججنيوويقدحفيهتيطهالذيومنيماخمنشعري
رحمالمحضاويبالاالسداانتويهرتجهفيوجههيمرخاخهيخضحاناالمير
واالنضالمالاال

يضاهاالباينهاخرامصجهةخلىقبراارحمنسق

طاهاباييهواقندىدهاحاغااالوطانحمىقدمامد

مناهابلغتماالربواهلخرآالضقعيونقرثبه

قضامااضياالتردبمفمافيفخالهافىوكن

فيالثانيءاطزييهواالولالجزوياليفيةسيرتهانتهتشفهبتسليمو
الويقفيتهواالعلميةسيرت

بطي
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