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ةمِّدقملا
)جمانربلا مِّدقم(

 اذَهِل ُةملكلا’’ ِّيعاذإلا ِجمانربلا نم ٍةديدج ٍةقلح يف ْمُكب اًلهأ ،نَيعَمتسملا انَءاَّزعأ
 َلايِْقزِح ِرفِس يف اَنتسارد ِلداعلا هلِلا ِةمعنب ِةقَلَحلا هذه يف ُعِباتنس ثيح ،‘‘مَويلا
.ثيمس كَشت ِّسقلا ِدادعإ نم

 ُّيبنلا هَلعف امل اًديسجت انَعم كَشت ُّسقلا َكَراش ،انجَمانرب نم ةقباسلا ةقلحلا يف
.ِّيلعلا هلِلا َةلاسر مهيلإ َلُقنيو ،ِبعشلا َرظن َتِفَليل َلايِْقزِح

 َْتناك ام َّبرلا َةنونيَد َّنأ ىرنس ،‘‘مويلا اذهل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نم مويلا ِةقلح يفو
.كاذنآ سانلا هدقتعي َناك ام ِفالِخ ىلع  َلَّجؤتل

 ِرفِس نم رشع يناثلاِ حاحصألا ىلع ُهََحْتَفت ْنأ وجَْرن ،ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل َناَك ْنإَف
 ،َنآلا ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل ْنُكَي ْمَل ْنإ اَّمأ ،َرشع َعساتلا ِددعلا نم ًءادِتباو لايِْقزِح
ِ.عوشُخلاو ِةالَّصلاِ حورِب َيِغْصُت ْنأ ،عِمتسملا يزيزع ،كنم وجرنف

 ِدادعإ نم َلايِقزِح ِْرفِس ْنِم َرَخآٍ مِّيَق ٍسْرَد َعَم ،نيعَِمتُْسملا انَءاَّزِعأ ،ْمُكُكُْرَتن ْنآلاَو
.ثيمس كشت ِّسقلا

]كشت ُّسقلا-ةظعلا نتم[
ِ حاحصألا نم ،َلايِْقزِح ِرفِس يف اَنتساردِ مَويلا ِةقَلح يف ،نيعَِمتسملا انَءاَّزعأ أدبن
 َضعب ايوس عجارنل كلذ َلبق ْنكل .َرشع َعساتلا ِددعلا نم ًءادتباو ،رشع يناثلا
.ةيضاملا ةقَلَحلا نم ِراكفألا



 َفَّقوت ذإ ؛سانلا َهابتنا َتفلي نأ ُديري َناك َّيلعلا هلَلا َّنأ ةيضاملا ِةقلحلا يف انيأر
 نأ ءايبنألا ىلإ َبلط نأ َّالإ هلِلا نم َناك امف ،ِةعيرشلا ىلإ عامتسالا نع ُسانلا
 ِلؤاستلا يف ُسانلاُ أدبي انُهف .ِبعَّشلا َهابتنا اوتِفَليل ِةباَّذجلا ِرومألا َضعب اودِّسجي
 َنولأسيف ،ِديسجَّتلا كلذ ِءارو نم هيفخُي ام اًرمأ كانه َّنأ نَيمِلاع ،ُلايِقزِح هُلعفي اَّمع
.مهل َهنِّيُبي نأ ُّيلعلا هلُلا ُديُري امب مُُهبيجُي هِروَدِب يذلا َّيبنلا

 ْدُعَي مل نيذلا ،رََشبلا ىلإ هِتلاسرِ ميدقت يف ًابغار ُّبرلا ُلازي ال ،هذه انِماَّيأ يفو
 هلِلا َمامأ هَيُنُذأو َهبلق ُِقلغُي َصخَّشلا نأ َمغُرف .هللا ِةملك ىلإ نوعَِمتسي مُهنم َنوريثك
.ةفلتخم َلئاسوب هيلإ ِثُّدحتلا يف ُّرمتسي َّبرلا َّنإف ،ِّبحملا

 َنولُكأَيس َسانلا َّنأ اهُدافَم ًةلاسر ِبعَّشلا ىلإ ُلِمحَيف ،ُلايِْقزِح هَلعف ام اَّمأ
.هَدَّسَج يذلا َِلَثملا يف ُلايِْقزِح َلعف امك ٍغلابٍ نينَْقتب َنوبَرشَيو

 نم ِدادعألاو رشع يناثلاِ حاحصألا َلايِْقزِح ِرفِس يفً ةديدج ٍتالُّمأت َنآلاُ أدبنو
:اهيف َءاجو ،َنيرشِعلاو يناثلا ىلإ َرشع َعساتلا

 يف َميلَشُروأ ِناَّكُس ىَلع ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاق اذكه :ِضرألا ِبعَشل ْلُقو’’
 ْيَكل ،ٍةَريَحب ْمُهَءام َنوبَرَشيو ،ِّمَغلاب ْمَُهزبُخ َنولُكأي :َليئارسإ ِضرأ
 َُةنوكَسملا ُنُُدملاو .اهيف نَينِكاَّسلا ِّلُكِ مُلظ ْنِم اهئلِم نع اهُضرأ َبَرخت

.ُّبَّرلا انأ يِّنأ َنومَلعتف ،ُرِفُقت ُضرألاو ،ُبَرخت
 ِضرأ ىَلع ْمُكل يذلا َُلَثملا اذه ام ،َمَدآ َنبا اي :اًلئاق ِّبَّرلا ُمالك َّيَلإ َناكو

.‘‘ايؤر ُّلُك ْتَباخو ُماَّيألا ِتَلاط دق :ُلئاقلا ،َليئارسإ

 دقف ؛مهِرْصَع يف ٌءيش ْثُدحي ملو ،َْتطقس ىؤرلا َّنإ نَيلئاق نولوجَي ُسانلا ناك
 نم اْنبَرتقا انَّنأ وأ ؟يتأيس ِّبَّرلا َّنأ ينعي اذامف .ٍةليَوط ٍةَّدمل َمالكلا اذه اوعِمَس
 ُناسنإلا ُّلظيسو ،ُّرمتستس اًذإُ ةايحلاف ،ٌءيش ْرَّيغتي ملو ،ماَّيألا ِتَلاط دقل ؟ةياهِّنلا
 َمِيلَشُرُوأ يف ُلاُقي ام اذه ناك ؟تبرتقا َةياهنلا َّنإ ُءايِبنألا ُلوقي فيكف .هِلاح ىلع
 مُهَّنأ َّالإ ،مهنم طقفٍ ماَّيأ ِدعُب ىلع ناكو ،مهب اًطيحُم ُرامَّدلا ناك دقف ؛ماَّيألا كلت يف
 َثُدحي نل كلذ َّنأ َنيدِقتعم ،ىْؤُّرلا ُّلُك َْتباَخَو ْتَلَاط َماَّيألا َّنأ اَهنيح َنوُّنظي اوناك



.مهِماَّيأ يف

 هَّنإ ِثلاثلاِ حاحصألا ،ةيناثلا هِتلاسر يف ُلوسرلا ُسرطب لاق ،قايِّسلا اذه يفو
:نولوقيو نوئزهتسملا يتأيس

 ْنِم اَذَكه قاَب ٍْءيَش ُّلُك ُءاَبآلا َدَقَر نَيِح ْنِم ُهََّنأل ؟ِهِئيِجَم ُدِْعوَم َوُه َْنَيأ’’
.‘‘ِةَقِيلَخْلا ِءَْدب

.اًضيأ َلايِْقزِحِ ماَّيأ يف كلذك ُرمألا َناكو .يتأيس ِّبرلا َموي َّنإ مهل ُلوقي َسرطُب َّنكل

 َنيرشِعلاو ِسماخلا ىلإ نيرشِعلاو ِثلاثلا نم ِدادعألا يف ِةَّوبنلا يف َءاج ام ُعِباتنو
:اهيفُ أرقنو ،رشع يناثلاِ حاحصألا نم

 ُدَْعب ِهِب َنوُلِّثَُمي َاَلف ََلَثمْلا اَذه ُلَِّطُبأ :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْمُهَل ْلُق َكِلِذل’’
 ُنوَُكت ال ُهََّنأل .اَيْؤُر ِّلُك ُماَلَكَو ُماََّيألا ِتَبََرتْقا ِدَق :ْمُهَل ْلُق َْلب .َليِئاَرِْسإ يِف
 ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأل .َليِئاَرِْسإ ِتْيَب ِطْسَو يِف ٌةَِقلَم ٌَةفاَرِع الَو ٌةَلِطاَب اَيْؤُر ُدَْعب
 اَهَُّيأ ْمُكِماََّيأ يِف يَِّنأل .ُدَْعب ُلوَُطت اَل .ُنوَُكت اَهِب ُمَّلََكَتأ يِتَّلا ُةَِملَكْلاَو ،ُمَّلََكَتأ

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقي ،اهيرُجأو َةَِملكلا ُلوقأ ُدِّرََمُتمْلا ُتَْيبْلا

 يف وأ مهِتََدفَحِ ماَّيأ يف سيل يتأتس َةنونيَّدلا َّنأ ِريدقلا هلِلا نم ٌديكأت انه انَمامأو
.مُه مِهِماَّيأ يف لب ،مِهِتََدفَحِل يلاتلا ِليجلا

 نم َنيرشِعلاو ِنماثلا ىلإ نيرشعلاو ِسداسلا نم ِدادعألا يف اَنتءارق ُلِمكن َّمث
:اهيف ءاجو ،رشع يناثلاِ حاحصألا

 :َنوُلِئاَق َليِئاَرِْسإ ُتْيَب اََذوُه ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا َُمالَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 .ٍةَديَِعب ٍَةنِْمَزأل ٌئَِّبَنتُمَ وُهَو ،ٍةَريِثَكٍ ماََّيأ ىَِلإَ يِه اَهيِئاَرَ وُه يِتَّلا اَيْؤُّرلا

 .يِماَلَك ْنِم ٌْءيَش ُدَْعب ُلوَُطي ال :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْمُهَل ْلُق َكِلِذل
.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ُنوَُكت اَهِب ُتْمَّلََكت يِتَّلا ُةَِملَكَْلا



 ُبعشلا ُّنظي َناك امك سيلو ،اًعيرس هَمالك يرجُيس َّبرلا َّنأ َرخآ اًديكأت انه ُدجنو
.كاذنآ ُدِّرمتملا

:اهيفُ أرقنو ،هنم ىلوألا ِةثالثلا ِدادعألاو َرشع َثلاثلاِ حاحصألا ىلإ َنآلا ُلقتننو

 َنيِذَّلا َليِئاَرِْسإ ِءاَيِْبَنأ ىَلَعْ أََّبَنت ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 .ِّبَّرلا َةَِملَك اوُعَمْسا ِ:مِهِتاََوذ ِءاَقْلِت ْنِم ُءاَيِْبَنأ ْمُه َنيِذَِّلل ْلُقَو ،َنُوأََّبَنتَي
 ْمَلَو ْمِهِحوُر َءاَرَو نَيِبِهاَّذلا ىَقْمَحْلا ِءاَيِْبَنأِلل ٌْليَو :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه

.‘‘ًائْيَش اْوََري

 نأ نود ،مهَراكفأو مهاؤر َنوِنلعُيو ،مهِتالايَخ نوَعبتي اوناك ًةَبذَك َءايبنأ كانه َّنأ يأ
.ديَجملا هللا نم ِعقاولا يف ٍءيش َّيأ اوأر دق اونوكي

 نم ِسِداسلا ىلإ ِعبارلا نم ِدادعألا يف ِةَّوبنلا كلت ِليصافت ىلع عالِّطالا ُلِصاونو
:اهيفُ أرقنو ،َرشع َثلاثلا حاحصألا

 ىَِلإ اوُدَعَْصت ْمَل .ِبَرِخْلا يِف ِبِلاَعَّثلاَك اوُراَص ُليِئاَرِْسإ اَي َكُؤاَيِْبَنأ’’
 .ِّبَّرلاِ ْموَي يِف ِبْرَحْلا يِف ِفوُُقوِْلل َليِئاَرِْسإ ِتَْيبِل اًراَدِج اُوْنَبت ْمَلَو ،ِرَغُّثلا

 ،ْمُهْلِسُْري ْمَل ُّبَّرلاَو ،ِّبَّرلا ُيْحَو :َنوُلِئاَقْلا .ًَةبِذاَك ًَةفاَرِعَو اًلِطاَب اَْوأَر
.‘‘ِةَِملَكْلا َتَاْبِثإ اوَُرَظْتناَو

 ،ِّيلعلا هلِلا نم اهَّنأ َنوعَّدي ٍتاَّوبنب نولوجي ٌةََبذَك ُءاَيِْبَنأ كانه ناك هَّنأ ىرن اذكهو
.َةَّلاضلاِ مِهِحاورأو مِهِلايَخ ِجْسن نم اهَّنأ َمغُر

 ُءاَيِْبَنأو ٌةَبذَك نومِّلعم كانه ُثيح ،مويلا ةسينكلا يف يسآملا هذه َلثم ُدجن اًنايحأو
 ،مُهْمِّلكُي مل َّبرلا َّنأ َمغُر ،ِّيلعلا هللاِ مْساِب نومَّلكتي مهف ؛هَسفن َرمألا نولَعفي ٌةَبذَك
 ،سانلا ِءالؤه نمُ حيسملا ُعوسي َرَّذح دقو .مهِبولقو مهِحاورأو مهِلايخ نم َنومَّلكتي لب
 َرَّذح امك .مهنم َسرتحن نأ اناصوأو ،نالمُح ِبايِث يف ٌبائذ مهَّنإ مهنع لاق ذإ
 نولوجي اوناك نيذلا ،ِةََبذَكْلا ِءاَيِْبَنألا نم ٍةدِّدعتم َعِضاوم يف ُلوسرلا ُسُلُوب
 مهنم ُلوسرلا ُسُْرطُب َرَّذح امك ،ِّبَّرلاِ مْساِب َنومَّلكتي مهَّنأ نَيعَّدم ،سانلا نوعَدخَيو



ً ةْرثَع ِةَبذكلا ِءايبنألا َكئلوأ ُلاثمأ ناك دقل .هِتَلاسر يف اذوهي َلعف كلذكو ،ٍساقٍ مالكب
 َّنإف ،َلايِْقزِح ُرفِس انُربخُي امكو .اذه انِموي ىلإ اهتايادب نم ةسينكلا يفً ةرِّركتم
 ِرافسأ يف مهيلع هلُلا مَّلكت دقو .ميدقلا ِدهعلاِ ماَّيأُ ذنم اًضيأ َنودوجوَم َءايِبنألا َكئلوأ
 يف اوبَّبستو ،سانلا نيب ٌناكم ِءالؤهل َّلظ دقف ،َكلذ َعَمو ،لايْقزِحو ءايعَشإو اَيِمِْرإ
.َنيريثكلا ِةَّيِذأ

 ،نماثلاو عباسلا نيَددعلا يف َرشع َثلاثلاِ حاحصألا ِتاملك يف انِتالُّمأت ُلِصاونو
:امِهيفُ أرقنو

 ْمَل َاَنأَو ،ِّبَّرلا ُيْحَو :نَِيلِئاَق ،ٍَةبِذاَك ٍَةفاَرِعِب ُْمتْمَّلََكتَو ،ًةَلِطاَب اَيْؤُر اْوََرت ْمََلأ’’
 ،اًبِذَك ُْمتَْيأَرَو ِلِطَابْلاِب ُْمتْمَّلََكت ْمُكََّنأل :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه َكِلِذل ؟ْمَّلََكَتأ

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ْمُكْيَلَع َاَنأ اَه َكِلِذَلف

ِ مْساِب َمَّلكتي هَّنأ ٌدَحأَ يِعَّدي نأ ُهَركي هلَلا َّنأل ؛نيعِمتسملا يئاَّزعأ ،ٌريطَخ ٌمالك اذه
.هِتارُّوصتو هِراكفأب هَّوفتي ِعقاولا يف وهو ،ِّبرلا

 ىلإ َبهذف ،ءارْحَّصلا ىلإ َعِجري نأ هل لاق َّبرلا َّنأ ٌلجر َمََعز ،تاَّرملا ىدحإ يف
 نع َلَءاستو َداع َّمث .فافَجلل ضَّرعتو ،سمشلا ِبيهل نم قرتحاو ،هَلام َدقفو ،كانه
 مل َّيلعلا هلَلا َّنأ وه ٍةطاسبب ُحضاولا ُباوجلاو .كلذ هب ُلعفي َّبرلا َلعج يذلا ِببسلا
 هذهب ُرمألا هب ىهتنا َامَل ،اًلعف َبهذي نأ هل لاق َّبرلا َّنأ ولف .َكلذ نم ءيش َّيأ هل لُقي
.اهب ُّرمي يتلا بئاصملا ىلع َكَرابملا هلَلا َموَلي نأ اًليَم ِناسنإلل َّنأ ودبي ْنكل .ةاسأملا

 هلِلا نم اًمالك هَدنع َّنأ يعَّدي اًصخش ُلِداجن نأ اًّيلعفُ عيطتسن ال ،ىرخأ ٍةهج نم
 وه اًّقح هلُلا َناك ول اذه ؟ِريدَقلا هلِلا َمالك َلِداجي نأُ عيطتسي نَمف .ملعلا اّيِّلك
.مِّلكتملا

 ُلثم َنوكي نل ،ّيوامسلا ِدهشملا يف هللا ُبعشُ عمتجي نيحو .اًّدج ٌليقث ٌمالك اذه
.كانُه َنيرِضاح ُسانلا ِءالؤه



ِ حاحصألا َنم ِرشاعلاو ِعِساتلا ِنيَددعلا يف ِةَّوبنلا ىوتحم ىلع عالِّطالا يف ُّرمتسن
:امِهيف ءاجو ،َرشع َثلاثلا

 .ِبِذَكلاب َنوفِرَعي َنيذلاو ،َلِطابلا َنْوََري َنيذلا ِءايبنألا ىَلع يَدي ُنوَكتو’’
 ،َنوَبتكُي ال َليئارسإ ِتيَب ِباتِك يفو ،َنونوكي ال يبعَش ِِسلجَم يف
 ِلجأ ْنِم .ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا انأ يِّنأ َنومَلعتف ،َنولُخَدي ال َليئارسإ ِضرأ ىَلإو

 ينبَي ْمُهنِم ٌدِحاوو .ٌمالس سيلو !ٌمالس :نَيلئاق يبعَش اوُّلَضأ مُهَّنأ
.‘‘ِلافُّطلاب َُهنوطِّلَُمي مُه اهو اًطئاح

 ال اًسباي َرفصأ ًانيط اومَدَختسا مهَّنأل ؛اًّيوق سيل َطئاحلا َّنأُ ةريخألاُ ةروصلا ينعت
 اذه يفو .ةكرعملاِ مَوي يف ُطئاحلا اذه ُعَقيس ُثيح ،كِسامتُم ٍءانب ِةماقإل ُحُلصي
:َّيبنلا ايِمرإ ِناسل ىلع مهل َلاق َلداعلا هلَلا َّنأ ُرُكذن ،ِراطإلا

.‘‘َماَلَس اَلَو .ٌماَلَس ،ٌماَلَس :نَِيلِئاَقٍ َمثَع ىَلَع يِبْعَش ِْتنِب َرْسَك َنوُفَْشيَو’’

 اًمالك اوعمسي نأ َنوديُري ال َسانلا َّنأل ؛اًّيباجيإ اًمالك نولوقي اوناك دقف ،كلذ َعَمو
 مُهَعفني نلو ،ٌبِذَك وه َّيباجيإلا َمالكلا اذه َّنإ ُلوقي َّبرلا َّنكل .بْرَحلاو ِبارَخلا نع
 نورِكُني ُءايبنألا ناك اذكهو .مالس كانه ُنوكي ال نيح ‘‘ٌمالس ٌمالس’’ :اولوقي نأ
 مهَّنأل ؛دومصلا نع اًزجاع اًطئاح َنونَبي اذهب اوناكف ،هنم َبرهلا َنولِواحيو ،َّقحلا
 يف ُمَدختسملا ُّيقيقحلا نُيِّطلا ُلعفي امك ِكُسامتلل ُحُلصي ال ًانيط هيلع نوعَضَي
.ءانِبلا

 َثلاثلاِ حاحصألا نم َرشع َعبارلا ىلإ رشع يداحلا نم ِدادعألا ىلإ َنآلا ُلِقتنن
:اهيفُ أرقنو ،َرشع

 اَي َُّنْتَنأَو ،ٌفِراَج ٌَرطَم ُنوُكَي .ُطُقَْسي ُهَِّنإ :ِلاَفُّطلاِب َُهنوُطِّلَُمي َنيِذَِّلل ْلُقَف’’
 ،ُطِئاَحْلا َطَقَس اَِذإ اََذوُهَو .ُهُقِّقَُشت ٌَةفِصاَع ٌحيِرَو ،َْنطُقَْست ِدََربْلاَ ةَراَجِح
 :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه َكِلِذل ؟ِهِب ُْمْتنََّيط يِذَّلا نُيِّطلا َْنَيأ :ْمُكَل ُلاَقُي َاَلَفأ
 ،يِطَخَس يِف ٌفِراَج ٌَرطَم ُنوُكَيَو ،يِبَضَغ يِف ٍَةفِصاَع ٍحيِرِب ُهُقِّقَُشأ يِِّنإ
 ،ِلاَفُّطلاِبُ هوُُمتْطَّلَم يِذَّلا َطِئاَحْلا ُمِدَْهأَف .ِهِئَانْفإِل يِْظيَغ يِف ٍدََربُ ةَراَجِحَو



 ،ِهِطْسَو يِف ُْمْتَنأ َْنَونَْفتَو ،ُطُقَْسيَف ُهُساََسأ ُفِشَْكنَيَو ،ِضَْرألاِب ُهُقِصُْلأَو
.‘‘ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ َنوُمَلَْعتَف

 ،رفِّسلا اذه يفً ةَّرم نيِّتسو نَيتنثاُ ةريخألاُ ةرابعلا هذه ُرَّركتت ،اًقباس انْرَكذ امكو
 نَيحو .هَمالك ُمِّمُتي يذلا ُّبرلا وه هَّنأ اوفِرعَيل مُُهنيَديس هَّنأ ُديجملا هلُلا ُدِّكؤي ثيح
.هَمالك َقَّقحو َمَّلكت يذلاو ،ُّقحلا ُّبرلا وه هََّنأ َنوُمَلْعَيس ةَّوبنلا ُقَّقحتت

 نم َرشع َنماثلا ىلإ َرشع َسماخلا نم ِدادعألا يف َءاج امُ عِباتن كلذ َدعبو
 :اهيف َءاجو ،َرشع َثلاثلاِ حاحصألا

 :ْمُكَل ُلوَُقأَو ،ِلاَفُّطلاِب ُهوُطَّلَم َنيِذَّلا ىَلَعَو ِطِئاَحْلا ىَلَع يِبَضَغ ُّمُِتأَف’’
 َنيِذَّلا َليِئاَرِْسإ ُءاَيِْبَنأ َْيأ !ُهوُطَّلَم َنيِذَّلا الَو ٍدوُجْوَمِب ُطِئاَحْلا َْسيَل
 .ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ََمالَس الَو ٍ،َمالَس ىَؤُر اَهَل َنْوََريَو َمِيلَشُرُوأل َنُوأََّبَنتَي
 ْنِم َْنأََّبَنتَي يِتاَوَّللا َكِبْعَش ِتَانَب َّدِض َكَهْجَو ْلَعْجاَف ،َمَدآ َْنبا اَي َْتَنأَو
 يِتاَوَِّلل ٌْليَو :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْلُقَو .َّنِْهيَلَعْ أََّبَنتَو ،َّنِهِتاََوذ ِءاَقْلِت
 ٍةَماَق ِّلُك ِْسأَِرل ٍتاَّدَخِم َنَْعنَْصيَو ،يِْدَيألا ِلاَصَْوأ ِّلُكِل َدِئاَسَو َْنطَُخي
.‘‘؟َّنُكَُسْفَنأ نَيِيَْحتَْستَو يِبْعَش َسوُُفن َنَْدطَْصتََفأ .ِسوُفُّنلا ِداَيِطْصال

 يف امب َنأَّبنتي َّنك ْنكل ،‘‘ةَّيبن’’ بقل نذخَّتي ميلشروأ يف ٌءاسن كانه تناك هَّنأ ودبي
.َّنِهِبولق

 َدئاسَو َنْطُخَي َّنكف ،رحِّسلا نم اًعون وأ ةفارعلا ةسرامم نم اًلكش اذه ُنوكي دقو
.َسانلا َنبذتجيل ِسوؤرلا ِتاساقَم بسحب مئامَعلا َنعنصيو ،يِْدَيألا ِلاَصَْوأ يف

 ،َرشع َثلاثلاِ حاحصألا نم َرشع َعساتلا ِددعلا يف ايؤرلا هذه يف َءاج ام ُلِصاونو
:هيفُ أرقنو

 ،ِزبُخلا َنِم ٍتاتُف ِلجألو ،ٍريعَش َِةنفَح ِلجأل يبعَش َدنِع يَننسَِّجُنتو’’
 ،ايحت ْنأ يَغبنَي ال ٍسوُفن ِءايحِتساو ،َتومت ْنأ يَغبنَي ال ٍسوُفن َِةتامإل

.‘‘؟ِبِذَكلل نَيعِماَّسلا يبعَش ىَلع َّنُكِبِذَكب



 ِّيأ وأ ،ريعشلا وأ حمقلا نم ٍةنفحك ،َُعفُدي ٍنمث ِّيأب َةفارعلا َنسرامي َّنك َّنُهَّنأ يأ
.َّنِهيلع َهتنونيَد هلُلا َنلعأف ،لاملا نم ٍغلبم

 َّنأو ،ريَخب ُنوكتس َرومألا َّنأ َّنهئاعِّداب سانلا ِلتق يف نَْبَّبست َّنهَّنأ ةبيصملاو
 وأ هللا ِةملك ىلإ نوعَِمتسي ال ُسانلا ناكف .ةداعسلاب ٌلفاحو ٌقرشُم ََلبقتسملا
.تافاَّرعلا نم هَنوعمسي يذلا ِءاخَّرلاو ِةحارلا َمالك َنولِّضُفي اوناك مهَّنأل ؛هِتاريذحت

ِ حاحصألا نم َنيرشِعلاو يناثلا ىلإ نيرشِعلا نم ِدادعألا يف انِتالُّمأت ُعِباتنو
:اهيفُ أرقنو ،َرشع َثلاثلا

 اهب َنَدطصت يتلا َّنُكِدئاسو ُّدِض انأ اه :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاق اذكه َكلذل’’
 يتلا َسوفُّنلا ،َسوفُّنلاُ ِقلُطأو ،َّنُكِعُرذأ نع اهُقِّزَُمأو ،ِخارِفلاك َسوفُّنلا

 الف ،َّنُكيديأ ْنِم يبعَشُ ذِقُنأو َّنُكِتاَّدَخِم ُقِّزَُمأو .ِخارِفلاك اَهنَدطصت
 َُّنتَنزحأ َّنُكَّنأل .ُّبَّرلا انأ يِّنأ َنمَلعتف ،ِديَّصلل َّنُكيديأ يف ُدَعب َنونوكي
 َعِجَري ال ىَّتح ِريِّرِّشلا يديأ َُّنتدَّدَشو ،ُهنِزُحأ ْمَل انأو اًبِذَكِ قيِّدِّصلا َبلَق

.‘‘ايَحيف َِةئيدَّرلا ِهِقيرط نع

 ،ىمُّدلا يف َسيبابَد َنْعَضَيو ،سانلا ىلعَ ذيواعَّتلاو ِتانْعَّللا َنِقلطُي َّنك َّنُهَّنأ ودبي
 ىلع ُلَمعي ام اًصخش َّنأ ُسانلا ُّنظيف ،سانلا ِلوقُع يف اًفوَخ َنِْقلخي نأ َنْلواحُيو
.هَباش امو ِرحِّسلاب مهئاذيإ

 يذلا ِنمزلا نع ِّبرلا َمامأ نَيلئاستم نونزحي اوناك ،كلذ َنوَري َنوقيِّدِّصلا َناك اَّملو
.ِتاسَرامملا هذه َلثم َثودُح هيف ُفِقويس

 ِببسبو ،مهِّرش يف نوتومي نَم نيِّزعُي َّنك َّنُهَّنأ ةوسِّنلا َكئلوأ تاسرامم نم ناكو
 هُلعفي ام اذه ُهِبشيو .ةَّيدرلا مهِقُُرط نع نوبوتي ال ُرارشألا ناك ِةَّيمهولا ِةحارلا كلت
 ىلإ ُريسي َملاعلا َّنإو ،ٌميحَج ُدَجوي ال هَّنإ مِهِربانم نم نولوقي نيذلا ِظاَّعُولا نم ٌريثك
.ٍديجَم ٍرصع وحن ،لضفألا



 ،ةذوعَّشلاب َهبشألا لاعفألا هذه َنسراُمي نَم َّنك َءاسِّنلا َّنأ اْنيأر ،َلايِْقزِحِ ماَّيأ يفو
.ِسوُّدقلا هلِلا ُةنونيَد َّنِهيلع ْتَّلح كلذل

 ،َرشع َثلاثلاِ حاحصألا نم ريخألاو نيرشِعلاو ِثلاثلا ددعلا يف لُّمأتلا ُلِصاونو
:هيفُ أرقنو

 ْنِم يِبْعَشُ ذِْقُنأَو ،ُدَْعب ًَةفاَرِع َْنفِرَْعت الَو َلِطَابْلا َْنيََرت َنْدَُعت ْنَل َكِلِذَلف’’
.‘‘ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ َنْمَلَْعتَف ،َّنُكيِْدَيأ

.ِريِّرشلا َّنِهِريثأت نم َهبعشُ ذِقُنيس هَّنأ ِّبرلا نم ٌةلاسر هذهو

 ىلوألا ِةثالثلا ِدادعألاو رشع َعبارلاِ حاحصألا ىلإ ،مارِكلا َّيعَِمتسم ،َنآلا ِلِقتننل
:اهيف ءاجو ،هنم

 ُةَِملَك َّيَِلإ ْتَراََصف .يِماََمأ اوُسَلَجَو َليِئاَرِْسإِ خوُيُش ْنِم ٌلاَجِر َّيَِلإ َءاََجف’’
 ،ْمِهِبوُلُق ىَِلإ ْمُهَمَانَْصأ اوُدَعَْصأ ْدَق ُلاَجِّرلا َِءاُلؤه ،َمَدآ َْنبا اَي :ًةَلِئاَق ِّبَّرلا

‘‘؟اًلاَؤُس ْمُْهنِم َُلأُْسأ ْلََهف .ْمِهِهُجَْوأ َءاَقْلِت ْمِهِْمِثإَ ةََرثْعَم اوُعَضَوَو

.مِهِبولق يف اًمانصأ َنولِمحي ُلاجِّرلا َكئلوأ َّنأ َلايِْقزِحلُ ةَّوبنلا ِتَرَهظأ اًذإ

 اًلَّوأ ُبلقني يذلا ُناكملا وهو ،بلقلا نم أدبت ِناثوألاَ ةدابع َّنأ انه َكِردن نأ انيلعو
 هذه يفو .ِّيلعلا هللا ىلإ اًّقح ُناسنإلا هيف ُعجري يذلا ُناكملا اًضيأ وهو ،هللا ىلع
:عساتلا ِددعلاو ِرشاعلاِ حاحصألا ةيمور ِةلاسِر يفُ أرقن ،ِددَّصلا

 َنِم ُهَماََقأ هلَلا ََّنأ َكِبْلَقِب َْتنَمآَو ،َعوَُسي ِّبَّرلاِب َكَِمفِب َتْفََرتْعا ِِنإ َكََّنأل’’
.‘‘َتْصَلَخ ،ِتاَوَْمألا

:نورشِعلاو ُثلاثلا ُددعلاو ُعبارلا ُحاحصألا لاثمألا ُرفِس ُلوقي امك

.‘‘ِةاَيَحْلاَ جِراَخَم ُْهنِم ََّنأل ،ََكبْلَق َْظفْحا ٍظُّفََحت ِّلُك َقْوَف’’



:َرشع َعساتلا ُددعلاو َرشع َسماخلا ُحاحصألا ىَّتم ُليجنإ ُركذيو

 ،ٍرُوزُ ةَداَهَش ،ٌةَقْرِس ،ٌقْسِف ،ًىنِز ،ٌْلتَق ٌ:ةَريِّرِش ٌراَكَْفأ ُجُرَْخت بْلَقْلا َنِم َْنأل’’
.‘‘ٌفيِدَْجت

 .هنم ًةملك اوعَمسيو َّبرلا اولأسيل ِّيبنلا ىلإ اَوتأ اًلاجر ىرن ،َلايِقزِح ىلإ ِةدوَعلابو
 هيف ُعضي ٍناكم أوسأ وه ُبلقلاو .مِهِبولق يف اًناثوأ َنوبِصني مهَّنأ ِّبرلا ُّدر َناكف
 ًابِنذُم سيل هَّنإ اًلئاق هَسفن ُعَدخي امك ،نيرخآلا ُعَدخي ٍذَئنيح هَّنأل ؛هَناثوأ ُناسنإلا
.اهَظَحلي نأ نود هِبلق يفٌ ةدوجوَم اهَّنكل ،ناثوألا ةدابعب

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 مهَّنأل ؛مهيديأب مهَسفنأ اورَّمَد نَيِّيناربعلا َّنأ ،اِنجَمانرب نم مويلا ِةقَلح يف انيأر
.ِّيقيقحلا ِدحاولا ِهلإلا هلِلا ِةدابعل اوعضخي نأ َلدب ،مهِناثوأ ِةدابع يف اوُّرَمتسا

 ىلع ِسوُّدقلا هلِلا َبضغ ىرنس ،‘‘مَويلا اذَهِل ُةَِملَكلا’’ِ جَمانَرب نم ِةلِبقملا ِةقَلَحلا يف
.ِبعشلا نم نيقفانملا

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كَشت يعاَّرلا(

 نأو ،ِسوُّدقلا هلِلا ىلإ ِلماكلاب َكبلق َمِّلسُت نأ ،عمتسملا يزيزع ،َكلجأل اُنتالص
 َعم َنَواهتت َّالأ اًضيأ يِّلصنو .ةَّيقيقحلاُ ةدابعلاوُ ةايحلا هنم َّنأل هَعِفاود َصحفت
 َسِكعَت نأ اًريخأ يِّلصنو .كيف ِسدقلاِ حوُّرلا ِلمعبٍ موي َّلك َةسادقلا ُبلطت لب ِةَّيطخلا
 بآلل اًدِهتجم ًانبا َنوكتف ،كَلوَح نيرخآلا ىلإ َكِتايح نم ِّيحلاِ حيسملا َرون
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا َعوسيِ مساِب .ِّيوامسلا


