
 .قدمة واس��اللم

أن الثورة ا�جزائر�ة الك��ى �انت من ع�� أجمع املؤرخون 

 ولقد استطاعت ،أعظم الثورات �� القرن العشر�ن

ا�جزائر بفضل شع��ا ��ي املتطلع ل�حر�ة و��عتاق من 

 أنقيم ثورات عديدة منذ  تن،أ�ستعمارالظلم ور�قة 

، رض ا�جزائر ا�حبيبةأالعدوان الغاشم أقدام وطئت 

 وامل�ابدات القاسية ظهرت املقاومات الشرسةحيث 

 ةمن سنوطن املفدى �� �ل ر�وع الوالت�حيات ا�جسيمة 

م، ف�انت 1954 الك��ى الثورة التحر�ر�ة اندالع م إ��1830

 واستعادة العدوإجالء  هذا العمل البطو�� ةمحصل

�ستقالل وا�حر�ة بأغ�� �ثمان، فا�حر�ة ال �عطى و�نما 

 تؤخذ غالبا بالدماء الزاكيات الطاهرات.

وا�جاهدين �خيار وهم �برار   الشهداء ال شك أن

 من أجل ا�حر�ة يقدمون الت�حيات ا�جسام

معا�ي و�ستقالل، �انت خواطرهم وأذها��م مليئة ب

 قدو��م �� و�رض،الشهادة وا�جهاد والدفاع عن العرض 

وسراياه, وفتوحات غزواته ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �� 

عقبه ابن ال�حابة الكرام ع�� أرض ا�جزائر، من أمثال 

 .  وأ�ي املهاجر  بن دينار نافع الفهري 

 . امللتقىش�اليةإ

�س�� املسلم لضبط اعتقاداته وتصرفاته بأح�ام الشرع 

رجاء الثواب وخشية العقاب, قاصدا �� ذلك ، املطهر

 .نان والرضوانجإرضاء ا�خالق للظفر بال

حفظ ��ا 
ُ
والثورة ضد العدو من أجّل التصرفات ال�ي ت

، والدين،  النفس؛ال�ليات ا�خمس �� الشريعة �سالمية

 .واملال، والعقل، والعرض

هذا التحري لضبط السكنات وا�حر�ات بأح�ام ومن 

  :يمكننا طرح �ش�الية �تيةالشرع املطهر، 

 والسلو�ي �� الثورة �عتقادي الفق�ي ا�حضور ما مدى 

وكيف �عامل ا�جاهدون ا�جزائر�ون معه ، ا�جزائر�ة

 .إفتاء واستفتاء
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