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

 امك ،ةَّيناربعلا ِةَُّمألا ِداليم يف كَشت ُّسقلا َلَّمأت ،اِنجَمانرب نم ِةقِباسلا ِةقَلَحلا يف
.ِّدتمملا اهِخيرات نم اًءزج اًضيأ َضرعتسا

 ،ِّيحلا هلِلا ِةمعنب ،ُعِباتن فوس ،‘‘مويلا اذهل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يفو
 اوناك مهَّنإ ىَّتح ،ًةفئاز ًةهلآ نودبعي َبعشلا َّنأ اهيف ُدجن يتلاو ،ةساردلا هذه
.اًديدش اًضغُب ُّبرلا اهَضغبأ ٌةسَرامم يهو ،ِناثوألا كلتل َحئابذ مهَءانبأ نومِّدقي

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

 ِ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
 اًعم كراشتن فوس كلذ َلبق ْنكل ،رشع َسداسلا ِددعلا نم ًءادتباو ،َرشع َسداسلا
.ِةقباسلا ِةقلحلا نم ِراكفألا َضعب



 َنوُدبعَي اوحارو ،ِّيلعلا هللا نع اوَُّدترا َميلَشُروأ َبعش َّنأ ِةقِباسلا ِةقَلحلا يف انيأر
 َدْهَعلا َمَربأ هَّنإو ،هُكْلُم مهَّنإ مُهَل لاق َّيلعلا هللا َّنأ ريغ .مهِلوَح نم ِبوعُّشلا ِةهلآ َّلك
 .َنيرَْدزُمو نَيكِلاه اوناك ْنأ َدعب َكلذو ،هَلامَج ْمِهيَلعَ عَضوو مُهَصَّلخو مُهاَرتشاو مُهَعم
 ٍةهلآ َءارو مِهِباهَذِب ِةئيذبلا ِتاسرامملاو ِقْسِفلل مُهَسفنأ نوضِرعي نآلا مهَّنأ َّالإ
.ىرُخأ

 َسداسلاِ حاحصألا نم رشع َعِباسلاو َرشع َسِداسلا ِنيَددعلا يف كلذ َدعب ُلوقيو
:َرشع

 ٌرَْمأ .اَْهيَلَع ِتَْيَنزَو ،ٍةاََّشوُم ٍتاََعَفتْرُم ِكِْسَفنِل ِتَْعنَصَو ِكِباَيِث ْنِم ِْتذََخأَو’’
 يِتَّلا يِتَّضِف ْنِمَو يِبَهَذ ْنِم ِكَِتنيِز َةَعِتَْمأ ِْتذََخأ .ْنُكَي ْمَلَو ِْتأَي ْمَل

.‘‘اَهِب ِتَْيَنزَو ٍروُكُذ ََروُص ِكِْسَفنِل ِتَْعنَصَو ،ُِكتْيَطَْعأ

 َّنأ َّالإ .اًرِفاو ًىنِغو ًةَّضِفو ًابَهَذ اهاطعأو اهانغأ هَّنإ َميلَشُروأل ُّبرلا هُلوقي ام
 دَّبعتت ْتَحارو ،ناثوألاو ِليثامَّتلا ِْعنُصِل َةسيفَّنلا َنِداعملا كلت ْتَمَدختسا َميلَشُروأ
 هنع َُّدتريو ِ،ميرَكلا هللا نم ًةكَرابم ِصخَّشلاُ ةايح ُنوكَت نَيح ٍةاسأم نم اهَل ايف .اهل
.امِهِب هانغأو ُّبرلا هَكراب نَيذَّللا ةَّضِفلاو ِبهَّذلا ِةدابِع يفُ أدبيل

 ،َرشع َسداسلاِ حاحصألا نم َرشع َعِساتلاو َرشع َنماثلا ِنيَددعلاُ أرقن كلذ َدعب
:امِهيف ءاجو

 .يِروَُخبَو يِتْيَز اَهَماََمأ ِتْعَضَوَو ،اَهِب اَهِتْيَّطَغَوَ َةزََّرُطمْلا ِكَباَيِث ِْتذََخأَو’’
 اَهِتْعَضَو ،ُِكتْمَْعَطأ يِذَّلا َلَسَعْلاَو َتْيَّزلاَو َذيِمَّسلا ،ُِكتْيَطَْعأ يِذَّلا يِْزبُخَو

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َناَك اَذَكهَو .ٍروُرُس َةَحِئاَر اَهَماََمأ

 ،هَسِّدقت نأ لب ْهتَسَّندو هاَّيإ ُّبرلا اهاطَْعأ ام َْتذخأ َميلَشُروأ َّنأ وه انه هارن امو
.اهُّقحتسي ال َبعشلا َّنأل ٍةطاسبب ٌةمعن اهَّنإ ُلوقأو .ِةشِهُدملا هِتَمعِنب َمَعنتو

 يناثلا ىلإ َنيرشِعلا نم ِدادعألاو ،َرشع َسِداسلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ُعِباتنو
:اهيفُ أرقنو ،َنيرشِعلاو



 ٌلِيلَق َوَُهأ .اًماََعط اَهَل ْمِهِتَْحبَذَو ،ِيل ْمِهِتْدَلَو َنيِذَّلا ِكِتَانَبَو ِكيِنَب ِْتذََخأ’’
 ِّلُك يِفَو ؟اَهَل ِراَّنلا يِف َنُوزوَُجي ْمِهِتْلَعَجَو َّيِنَب ِتَْحبَذ ِكََّنأ ِكَانِز ْنِم
 ِْتنُكَو ًَةيِراَعَو ًَةناَيْرُع ِْتنُك ِْذإ ،ِكَابِص َماََّيأ يِرُكَْذت ْمَل ِكَانِزَو ِكِتاَساَجَر

.‘‘ِكِمَدِب ًةَسوُدَم

 ،ِّيحلا ِّبرلا ِنع اوَُّدترا دق اوناك َّيناربعلا َبعشلا َّنأ ،ءاَّزعألا َّيعِمتسم ،ملعن امك
 َنوعِبَّتي اوأَدتبا مُهَّنأ وه ،رمألا يف امَ أَوسأ َّنأ ريغ ،ةَّينثولا َةَهِلآلا اوَدبَعو
 َحئابذ مهَءانبأ َنومِّدقي اوحار ثيح ،كاَذنآ ضرألا يف َةعئاشلا َةَّينثولا ِتاسرامملا
 ىلع مهَنوعَضَي وأ ،اهيف مهَنومَريو ،رانلا يف مهَنوقِرحَي اوناكف ،ةَّينثولا ِةهلآلا ىلإ
 اوناك اذكهو .ِساحُّنلا نم اًعونصم َناك يذلا لَْعبلا ِلاثمتل نَيتدودَْمملا نيَعارذلا
 ىلع َعَّضُّرلا َلافطألا نوعَضَي اوناك َّمث ،َّرمحي ىَّتح َّيساحُّنلا َلاثمِّتلا َنونِّخسُي
 َْتفَصَّتا يذلا ،ِهلإلا كلذ ىلإ ًةمِدَقت اونوكيل مهنوقرحيو ِنَيتنخاسلا نيَعارذلا هذه
 هللا هيف ُمهَنادأ يذلا ُتقولا ىتأف .ِةعيظَفلا ِتاساجَّرلاو ِةءاذبلاو ِفنُعلاب هُتدابع
 هَّنأ اًضيأ َبجع الو ،مهنم َريثكلا َكلهأ هللا َّنأ َبَجع الف .ِتاسرامملا كلت ىلع ُلداعلا
ً ةريبك اًدادعأ يبسَيو ،ضرألا نم مهَدرطي نأب َرَّصَْنذَخُوَبن ِّيلبابلا ِكلمللَ حَمَس
.مُهنم

ً ةارُع اوناك ذإ ،ُديجملا هللا ُمُهَدجَو نيح اهيف اوناك يتلا َلاوحألا ُبعَّشلا َيِسَن دقل
 هديب ُّبرلا مُهَصَّلخف ،َرصِم يف اًديبع اوناك مُهَّنأ اًضيأ ُركذن لب ،نيمَدعُمو ءاَرُقف
.ةريدقلا هِعارذو ةدودمملا

ِ حاحصألا نم نيرشعلاو عبارلاو نيرشعلاو ِثلاثلا ِددعلا يف انِتالُّمأت ُلِصاونو
 :امهيف َءاجو ،َرشع َسِداسلا

 ِكِْسَفنِل ِتَْينَب ِكََّنأ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي !ِكَل ٌْليَو ،ٌْليَو .ِكِّرَش ِّلُك َدَْعب َناَكَو’’
.‘‘ٍعِراَش ِّلُك يِف ًةََعَفتْرُم ِكِْسَفنِل ِتَْعنَصَو ًةَّبُق

 ،ُةَّينثولاُ ةدابعلا اهيف ْتَسِروم يتلا َنكامألا يه َْتناك ِتاعفترملا َّنأ وه انه ُقيلعتلاو
 ،ةَّينثولا ِةَهِلآلا كلتل ِدوجسلا ِءانثأ يف ِروجُفلا نم ٌةعِّونتم ٌعاونأ ُبكَتُرت تناك ثيح



 اًناسنإ َّنأ َرَّوصتن نأ ُنكمي ال يتلاو ،ةعيظفلا ِةدابِعلا ِسوُقط ُسَراُمت تناك امك
.اهَسرامي نأ ُنكمي اًلقاع

 نم نَيثالثلاو ِثلاثلا ىلإ َنيرشِعلاو ِسماخلا نم ِدادعألا ىلإ كلذ َدعب ُلَِقتننو
:اهيفُ أرقنو ،َرشع َسداسلاِ حاحصألا

 ِّلُكِل ِكْيَلْجِر ِتْجََّرفَو ،ِكَلاَمَج ِتْسَّجَرَو َِكتََعَفتْرُم ِتَْينَب قيَِرط ِّلُك ِْسأَر يِف’’
 ِتْدِزَو ِ،مْحَّللا َِظالِغْلا َرْصِم يِنَب ِكِناَريِج َعَم ِتَْيَنزَو .ِكَانِز ِتَْرثَْكأَو ٍرِباَع
 ،َِكتَضيَِرف ِْكنَع ُتَْعنَمَو ،ِكْيَلَع يَِدي ُتْدَدَم ْدَق اََذَنأَهف" .يَِتظاَغإِل ِكَانِز يِف

 ْنِم َنْلَجَْخي يِتاَوَّللا ،نَيِّيِنيِطِْسلِفْلا ِتَانَب ،ِكِتاَضِْغبُمِ ماََرمِل ُِكتْمَلَْسأَو
 ،ْمِهِب ِتَْيَنَزف يَِعبَْشت ْمَل ِْتنُك ِْذإ ،َروَُّشأ يِنَب َعَم ِتَْيَنزَو ."ِةَليِذَّرلا ِكِقيَِرط
 ،نَيِّيِناَدْلَكْلا ِضَْرأ ىَِلإ َناَْعنَك ِضَْرأ يِف ِكَانِز ِتْرَّثَكَو .اًْضَيأ يَِعبَْشت ْمَلَو
 َّلُك ِتْلََعفْ ِذإ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َِكبْلَق َضَرَْمأ اَم .يَِعبَْشت ْمَل اًْضَيأ اَذهِبَو
 ِكِْعنُصَو ،قيَِرط ِّلُك ِْسأَر يِف َِكتَّبُق ِكِئَانِبِب ،ٍَةطِيلَس ٍَةيِنَاز ٍَةأَرْما َلْعِف اَذه
 اَُهتََّيأ َ.ةَرُْجألاً ةرََقتْحُم َْلب ،ٍَةيِنَازَك يِنوَُكت ْمَلَو .ٍعِراَش ِّلُك يِف َِكتََعَفتْرُم
 َنوُطُْعي يِناَوَّزلا ِّلُكِل .اَهِجَْوز َناَكَم نَيِّيَِبنَْجأُ ذُْخَأت ،ُةَقِساَفْلا ُةَجْوَّزلا
 ِّلُك ْنِم ِكُوْتأَيِل ْمِهِتْيَشَرَو ،ِكاَياَدَه ِكيِّبِحُم َّلُك ِتْيَطَْعأ ْدَقَف ِْتَنأ اََّمأ ،ًةَّيِدَه

.‘‘ِكِب َانِّزِلل ٍبِناَج

 يديأ ىلإ َئطاخلا َبعشلا ُِملسُيِ نيحلا َكلذ يفَ أدب هَّنإ انه ُلداعلا هلُلا ُلوقي
 اوناك مُهَّنإ ثيح ،ىًنز َْتناك اهَّنإ ِناثوألل ِبعَّشلا ِةدابع نع ُلوقي َّمث .مِهئادعأ
 ُةبيصم اَّمأ .ِّيحلا ِّبرلل اًسْدُق اونوكي نأ مِهِب ُضََرتُفي هَّنأ َعم ِةهلآلا كلتب َنونَرتقي
 ،ِةهلآلا كلتِ عابِّتاب اًّيحور َنوْنَزي اوناك َبعشلا َّنأ وهف ِةَّينثولا ِةهلآلاب ِنارتقالا اذه
.ٍةصيخر ٍةرُجأب ْنكل َنولَمعَي نَم َلاح يه مُهُلاح تناكف

 ًةهلآ َنوُدبعي اوحارو ،ِّبرلا ِةدابع نع ،مارِكلا َّيعِمتسم ،ُّيناربعلا ُبعشلا ََّدترا دقل
 نأ َدعب َّبرلا اهيف اوكََرت يتلا ِةبيهَّرلا ِةقالعلا كلت نع انه ُسوُّدقلا هلُلا ُمَّلكتيو .ًةفئاز
 ُباوجلاو ‘‘؟اًّقح كلذ ُسانلا ُلَعفي له’’ :انه ُلَءاستن امَّبر .ريثكلا مِِهلجأ نم َلعف
 اهَّنأِ مَُمألا كلت دنع ُفَرعُي ناك دقف .مويلا ِنادُلبلا ِضعب ِلاح يف كلذ ىرنو ؛معن وه
 ِةدابعلا َةَّيِّرُح ُلَفكت َريتاسَد ىلع ْتَسَّسأت اًمَُمأ َْتناك امَّبر وأ ،ِّيلعلا هللا ىلع ُلكَّتت



 ِةقَرَو ىلع ُعضت ،اًلثم ةَّيكريمألا ِةدحَّتملا ِتايالولا َلثم ،ٌلَوُد كانهو ،اهِبوعُش ءانبأل
 يف هَِتناكمو ِّبرلا ِناطلُس نع ٌنالعإ كلذ يفو ،‘‘هللاب ُقثن نحن’’ ةرابِع ِرالوُّدلا
 ٍتائِف َّنأ اًضيأ نآلا ىرن لب ،ِنادُلبلا كلت نم ٍريثك يف ْتَرَّيغت َلاحلا َّنأ ريغ .ِةَُّمألا
 هِتملك يف ءاج امب ِثارتكالا مدع وأ هِراكنإب ُرِهاجُتو ،َّيلعلا هلَلا ُكُرتتً ةريبك ًةَّيبعش
.ِةقِداصلا

 مُهَموجن اوُدبعَيل ُسانلا هيف ُجرخي اًموي ِّبرلا ُمَوي ُريصي ،ِنايحألا ِضعب يفو
 ،ةبعُّللا نيناوقل اًقفَو ِداتسالا يف َنوضكريو ُموجُّنلا ِءالؤه ُسَفانتي ُثيح ،نَيبوبحملا
 َموي ُمويلا اذه َراص اذكهو .ءايفوألا مُهَريهامج َنوُّيحُيو ،مَُهنيب امَ ةركلا َنورِّرميو
 ِديدعلا يف هلِلا ُةملك َْتناك نأ َدعبو .هتابْغَر َعابشإو ،ِدَسَجلا ءارو ِيعِّسلاو ،ِةعُتملا
َ جِماربلا َنوعِباتي ُسانلا َراص ،ِّبرلاِ مَوي يف ِتاعاذإلاو ِزافلِّتلا ىلع ُعاُذت ِنادُلبلا نم
 ِعُجارت ىلإ ىَّدأ اَّمم ،َةَّيضايرلا َثادحألا ِوأ ،ِتالسلسملاو َمالفألاو ،ةَّيهيفرتلا
 ٍةاسأم نم اهَل ايف .ٍليج ىلإ ٍليج نمو ،جيردَّتلاب ِّيحورلا ىوتسملا ىلع ِبوعُّشلا
 لب ،مِهِتاجايتحا َدَّدسو مُهاَّوقو مُهَعَّفرو مُهَنأش َمَّظع يذلا هلِلا نع ُّدترت نَيح ِبوعُّشلل
 مُهَمَركأ نَم وه هلَلا َّنأ اورَكذ الو ،مهِتايادب اورُكَْذي اودوعَي مل مهَّنكل ،اًضيأ مُهانغأ
 ام ِنادُلبلا َكلت ُبوعُش ْتَلعف اذكهو .نمَّزلا كلذ يف هيلع مُه ام ىلإ اولَصَو ىَّتح
 ةَّيدوبعلا نم اهَجرخأو اهَمَركأ يذلا َديجملا هلَلا ِتَكَرت ُثيح ،ُةَّيناربعلا ةَُّمألا ْهتَلعف
 َمَّلعتتل ِةمكِحلا ىلإ ُرِقتفتِ مويلا َبوعُش َّنأ ىرن كلذبو .اهُنأش اهل ًةَّيوق ًةَّمأ َريَصتل
 ٍتقو يف ِلُذاخَّتلاب َنوذِخآ َنيِّداجلا نَينمؤملا َّنأ وه ًةَّلِب نَيِّطلا َداز امو .خيراتلا نم
 هيلع يه ام ىلإ ِلاحلا ِتَلَصوف ،ِةكرعملا ِضرأ يف اودُمصَيو اومَّدقتي نأ هيف مِهيلع
.ِلَوُّدلا نم ِريثكلا يف َمويلا

 نع َمَّلكت َّبرلا َّنأ ىرن ،َرشع َسداسلاِ حاحصألاو َلايِْقزِح يفِ َعطقملا ىلإ ِةدوَعلابو
 وه ُّيلعلا هلُلا ناك دقف .مهيَلَع َةيتآلا َةنونيَّدلا ََّنيب امك ،اهِتاقامحو ِةَّيناربعلا ِةَّمألا
 مهل َلعجو ،مُهَمَّظعو ،ِةأمحلاِ نيط نم مُهَذَخأو ،مُهَقَلَخ وهف ؛ِةَّمألا كلتل َلَّوألا َبيبحلا
 ِّبرلا ىلع اودَّرمت مُهَّنأ ريغ ،ِبوعُّشلا نَيب ام ٌباسح مُهل ُبَسحُي َراصو ،اًنأش
.هب اوقَِصتلي نأ َلدب هنع اودََعتباو ،ِريدقلا

ِ حاحصألا نم نَيعَبرألاو ِعِساتلا ىلإ نيثالثلاو ِعبارلا نم ِدادعألا ىلإ َنآلا ِلَِقتننل



:اهيفُ أرقنو ،َرشع َسداسلا

 ِْتَنأ َْلب ،ِكَءاَرَو َْنُزي ْمَل ِْذإ ،ِكَانِز يِف ِءاَسِّنلا ِةَداَع ُسْكَع ِكيِف َراَصَو’’
 َُةيِنَاز اَي َكِلِذَلف .ِسْكَعْلاِب ِتْرَِصف ،ِكَل َىطُْعتَ ةَرُْجأ اَلَوً ةَرُْجأ نَيِطُْعت

 ِكُساَُحنَ قِْفُنأ ْدَق ُهََّنأ ِلَْجأ ْنِم :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ِّبَّرلا َماَلَك يِعَمْسا
 ِكيِنَب ِءاَمِِدلَو ،ِكِتاَساَجَرِ مَانَْصأ ِّلُكِبَو ِكيِّبِحُمِب ِكَانِزِب ُِكتَْروَع ْتَفَشَْكناَو
 َّلُكَو ،ْمُهَل ِْتَذذَل َنيِذَّلا ِكيِّبِحُم َعيِمَج ُعَمَْجأ اََذَنأه َكِلِذل ،اَهَل ْمِهِتَْلَذب َنيِذَّلا

 ،ِكِْلوَح ْنِم ِكْيَلَع ْمُهُعَمَْجأَف ،ْمِهِتْضَْغَبأ َنيِذَّلا ِّلُك َعَم ْمِهِْتَببَْحأ َنيِذَّلا
 ِتاَقِساَفْلا َماَكَْحأ ِكْيَلَع ُمُكَْحأَو .ِكِتَْروَع َّلُك اوُُرْظنَيِل ْمُهَل َِكتَْروَع ُفِشَْكأَو
 َنوُمِدَْهيَف ْمِهَِديِل ِكُمِّلَُسأَو .ِةَْريَغْلاَو ِطْخَّسلا َمَد ِكُلَعَْجأَو ِ،مَّدلا ِتاَكِفاَّسلا

 ِتاَوََدأ َنُوذُْخأَيَو ،ِكَباَيِث ِْكنَع َنوُعِْزنَيَو ،ِكِتاََعَفتْرُم َنوُمِّدَُهيَو َِكتَّبُق
 َِكنوُمُجَْريَو ،ًةَعاَمَج ِكْيَلَع َنوُدِعُْصيَو .ًَةيِراَعَو ًَةناَيْرُع َِكنوُكُْرتَيَو ،ِكَِتنيِز
 ِكْيَلَع َنوُرُْجيَو ،ِراَّنلاِب َِكتوُيُب َنوُقِرُْحيَو ،ْمِهِفوُيُسِب َِكنوَُعطْقَيَو ِةَراَجِحْلاِب
ً ةَرُْجأ نَيِطُْعت اَل اًْضَيأَو ،َانِّزلا ِنَع ِكُّفَُكأَو .ٍةَريِثَك ٍءاَسِن ِنوُيُع َماَّدُق اًماَكَْحأ
 .ُدَْعب ُبَضَْغأ الَو ُنُكَْسأَف ،ِْكنَع يِتَْريَغ ُفِرَْصَنتَف ِكِب يِبَضَغ ُّلُِحأَو .ُدَْعب
 اََذَنأَهف ،ِهِذه ِّلُك يِف يِنِتْطَخَْسأ َْلب ،ِكَابِص َماََّيأ يِرُكَْذت ْمَل ِكََّنأ ِلَْجأ ْنِم
 ِهِذه نَِيلَْعَفت اَلف ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ِكِْسأَر ىَلَع ِكَقيَِرط ُِبلَْجأ اًْضَيأ
 ِكْيَلَع اًَلثَم ُبِرَْضي َلثَم ِبِراَض ُّلُك اََذوُه .اَهِّلُك ِكِتاَساَجَر َقْوَف َةَليِذَّرلا
 ُتُْخأ ِْتَنأَو .اَهيِنَبَو اَهَجَْوز ُةَهِراَكْلا ،ِْتَنأ ِكُِّمأ َُةنْبا .اَُهْتنِب ُِّمألا ُْلثِم :اًلِئاَق
 .ٌّيِروَُمأ َّنُكوَُبأَو ٌةَّيِّثِح َّنُكُُّمأ .َّنُهَءَانَْبأَو َّنُهَجاَْوَزأ َنْهِرَك يِتاَوَّللا ِكِتاَوََخأ

 ُِكتُْخأَو ،ِكِلاَمِش ْنَع َُةنِكاَّسلا اَُهتَانَبَو َيِهُ ةَرِماَّسلا ىَْربُكْلا ُِكتُْخأَو
 َّنِهِقيَِرط يِف الَو .اَُهتَانَبَو ُموُدَس َيِه ِكِنيَِمي ْنَع َُةنِكاَّسلا ىَرْغُّصلا
 َّنُْهنِم ََرثَْكأ ِتْدََسفَف ،ْطَقَف ٌلِيلَق َكِلذ ََّنأَك ،ِتْلََعف َّنِهِتاَساَجَر َْلثِم الَو ،ِتْكَلَس
 َيِه ْلَْعَفت ْمَل َِكتُْخأ َموُدَس َِّنإ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيَح .ِكِقُُرط ِّلُك يِف

 ُءاَيِْربِكْلا .َموُدَس ِكِتُْخأ َْمِثإ َناَك اَذه .ُِكتَانَبَو ِْتَنأ ِتْلََعف اَمَك اَُهتَانَب اَلَو
 ََدي ْدِّدَُشت ْمَلَو ،اَهِتَاَنبِلَو اَهَل َناَك ِنَاْنئِْمطالا ُماَلَسَو ِْزبُخْلا َنِمُ َعبَّشلاَو

.‘‘ِنيِكِْسمْلاَو ِريِقَفْلا

 نم ِةَّيناربعلا ِةَّمألا هَتفَرتقا ام ُنَراُقي ُثيح ،ةَّدع ٍندمل ًءامسأِ َعطَقملا اذه يف انه ىرن



 َةَّيطخو ِةرماسلا َءوس َْتزَواجت َميلَشُروأ َّنأ ُبيجعلاو .ندملا كلت اياطخب ،اياطخ
.ِةريِّرشلا َموُدس

 ،لاملا ُةَّبحمو ،ُءايربكلا وه َببسلا َّنإ اًلئاق َمودَس ِةنونيَد َببس َُعطقملا ُرُكذيو
 لاملا ِةَّبحمو ِءايربِكلا ِتالاح يفف .جاتحملاو ِريقفلابِ مامتهالا ُمدعو ،لومُخلاو
 ُةجيتنلا ُنوكت اذكهو ،مِهِغاَرف َتقَوُ ألمي ٍءيش نع ِثَحبلا يف ُسانلا أدبي ،لومخلاو
 َّمث ،ِةفِرَحنملا ِةَّيدسجلا ِرومألاب َنوعَّلوتي َنوأدبي َّمث ،ِدَسَجلا اياطخ يف مُهَسامغنا
 يتلاو ،َمودَس ُةنيدم هيلإ ْتَلَصو ام اذهو ،ضعب وحن مهِضعب مهِتَوهَشب َنوقَّرحتي
 ،ٍطول ِتَيب يف اثَكَمو ،ِّبرلا نم ناكالم اهاتأ ُثيح ،نيوكتلا ِرفِس يف اَهَتنونيَد انيأر
 ٍطول ِتالَواحم َمغُرِ نيَكالملا َنوبُلطيو َبابلا نوعرقي اوأدبو َِةنيَِدمْلا ُلاجر ىتأ كلذ َدعب
 ُةاطُخلا َمودَس ُلهأ َّرصأو ،ِثادحألاُ ةريتو ْتَدعاصت اَمنيبو .كلذ ِفالِخب امُهَعِنُقي نأ
 اوراص ىَّتح ،ىمعلابَ ةاطُخلا َلاجِّرلا َكئلوأ ابَرَضو ،َناكالملا َلَّخدت ،مهبلط ىلع
.ِبابلا ىلع ِروثُعلا نع نيزِجاع

 ،ىنغلاو ِلاملا ُةَّبحمو ،ُءايربكلا َُعبقت ِدهشملا َءارو َّنأ ،مارِكلا َّيعَِمتسم ،حِضاولاو
 ،ِةَّيدَسَجلاو ِةَّيِّداملا لاوحألا هذه َطَسوو .غارفلا ِتقَو نم ِريثكلاو ِلومُخلا ىلعً ةوالع
ٍ جَرَح ىندأب اورُعشي مل مهَّنإ ىَّتح ،نيِّيلِثملا ِلاجِّرلا َكئلوأل ُةئيذبلا ُرِهاظملا كلت ْتَّمنت
 نيح َهّنأ ىرن اذكهو .هَيفيَض َعم ِةليذرلا ِةسَرامم اوبُلطيو ٍطول ِتيب ِةرَصاحم نم
 يف ِةأرُجلاب ِلاجِّرلا ِءالؤه ُلثِم ُرُعشي ً،ةرجاف ُريصتو ةَُّمألا َلاوحأ ُداسَفلا ُبيصُي
 ُةنونيَّدلا ُنوكت اذهبو ،ةَّينَلَع ٍتارَهاظُمو ٍتاريسَم ِةماقإ عم ،ًانلع مهِسُفنأ نع ِريبعتلا
 ضعب يف َةثِداحلا َروُمألا ىرأ انأو .ريِّرشلا ِفقوملا اذه ِْلِثمِل َةموتحملا َةَياهِّنلا يه
.اهاياطخ يف اهيدامت ءاَّرج ِبوعُّشلا كلت ُبرَضتس ًةنونيد نأ َنوريثك ىَريو ،ِنادُلبلا

 نيسمَخلاو يِداحلاو نَيسمخلا ِنيَددعلاو َرشع َسداسلاِ حاحصألا َلُّمأت ُلِصاونو
:امِهيف ءاجو ،هنم

ُ ةَرِماَّسلا ِئِطُْخت ْمَلَو .ُتَْيأَر اَمَك َّنُُهتَْعَزنَف يِماََمأ َسْجِّرلا َنْلِمَعَو َنْرَّبََكتَو’’
 ِّلُكِب ِكِتاَوََخأ ِتْرََّربَو ،َّنُْهنِم ََرثَْكأ ِكِتاَساَجَر ِتْدِز َْلب .ِكاَياَطَخ َفْصِن

.‘‘ِتْلََعف يِتَّلا ِكِتاَساَجَر



 َّنإ اًلثم اولوقي ْنأك ِلاعفألا َكلت َغيوسَت َنولِواحي اًصاخشأ اًريثك ُعَمسن ،ٍّكَش َنودو
 نأ ٍدحأ ِّقح نم سيلو ،هُتابْغَر َْتناك امهَم هِسَفن نع ِريبعتلا يف َةَّيِّرحلا ٍناسنإ ِّلكل
 َلاح َّنكل ،ِجَجُحلا هذه نم كلذ ىلإ امو ،نيرخآلا ىلع ةَّيقالخألا هَريياعم يلُمي
.ِةعيظفلا ِتاسَرامملا هذه ِّلك َطَسَو ٍّيجيرَدت ٍرايهنا ىلإ ُِهجَّتتِ مَُمألا

 نم نَيسمَخلاوِ عِساتلا ىلإ نيسمخلاو يناثلا نم ِدادعألا يف انِتالُّمأت ُعِباتنو
:اهيف َءاج ،َرشع َسداسلاِ حاحصألا

 اَهِب يِتَّلا ِكاَياَطَخِب ،ِكِتاَوََخأ ىَلَع َُةيِضاَقْلا ِْتَنأ ،ِكَيْزِخ اًْضَيأ ِيلِمْحاَف’’
 ِكَراَع ِيلِمْحاَو ،اًْضَيأ ِْتَنأ ِيلَجْخاَف ،ِْكنِم َُّرَبأ َّنُه .َّنُْهنِم ََرثَْكأ ِتْسَجَر
 ِةَرِماَّسلا َْيبَسَو ،اَهِتَانَبَو َموُدَسَ ْيبَس ،َّنَُهْيبَس ُعِّجَُرأَو .ِكِتاَوََخأ ِكِريِْرَبتِب

 ْنِم َْيزَْختَو ِكَراَع ِيلِمَْحت ْيَكِل  ،اَهِطْسَو يِف ِكيِّيِبْسَمَ ْيبَسَو ،اَهِتَانَبَو
 ىَِلإ َنْعِجَْري اَُهتَانَبَو ُموُدَس ُِكتاَوََخأَو .َّنُهاَِّيإ ِكِتَيِزَْعتِب ِتْلََعف اَم ِّلُك
 ِْتَنأَو ،ِةَميِدَقْلا َّنِهِتَلاَح ىَِلإ َنْعِجَْري اَُهتَانَبَوُ ةَرِماَّسلاَو ،ِةَميِدَقْلا َّنِهِتَلاَح
 ِكَِمف يِف ْرَكُْذت ْنَُكت ْمَل ُموُدَس ُِكتُْخأَو .ِةَميِدَقْلا َّنُكِتَلاَح ىَِلإ َنْعِجَْرت ُِكتَانَبَو
 ِّلُكَو َماََرأ ِتَانَب ِريِيَْعت ِناََمز يِف اَمَك ،ِكُّرَش َفَشَْكنا اَم َْلبَق ،ِكِئاَيِْربِك َْموَي
 ُِكتَليِذَر .ٍةَهِج ِّلُك ْنِم َِكنْرَِقتَْحي يِتاَوَّللا نَيِّيِنيِطِْسلِفْلا ِتَانَب ،اَهَْلوَح ْنَم
 يِِّنإ :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه ُهََّنأل .ُّبَّرلا ُلوُقَي ،اََهنِيلِمَْحت ِْتَنأ ُِكتاَساَجَرَو

.‘‘ِدْهَعْلا ِثَْكنِلِ مَسَقْلاِب ِتْيَرَْدزا ِِذإ ،ِتْلََعف اَمَك ِكِب ُلَْعَفأ

ِ نيب نمِ ميركلا هِصخشل ًازَرفُمو اًسَّدقم ًابعش اونوكيل مُهَعَم اًدْهَع ُّيلعلا هلُلا َمَربأ دقل
 نمو .ٍةساجرو ٍنثوو ٍهلإ ِّلك ىلإ مهَسفنأ اومَّدقو ،َدْهَعلا اوَثنَح مهَّنأ ريغ ،بوعُّشلا ِّلك
 َدْهَعلا اوكََهتناو ،َمَسَقلا اورََقتحا مهَّنأل ؛ِةنونيَّدلاب مهيلع ُسوُّدقلا هلُلا َمَّلكت كلذ لجأ
.ِديجملا هلِلا نيبو مَُهنيب َمَربملا

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 ،ِدعولا ِظفِح يف َءانَُمأ اونوكي مل هللا َبعش َّنأ اْنيأر ،اِنجَمانرب نمِ مويلا ِةقَلَح يف
 كلذل ،َمويلا انيلع ُرمألا ُقَِبطنيو .هنوُّقحتسي ام ِفاطملا ِةياهن يف اولان مهَّنأ ريغ
 وهو ،َبوتن نأ انُديُري يذلا ،ميحرلا هلِلا ىلإ عوجُّرلاو ِةبوَّتلا ىلإ انُعيمج ُجاتحن



.ٍةانأ ِلوطو ٍلاهمإب انُلِماعي

 هِتالُّمأت كشت ُّسقلا ُعباتي فوس ،‘‘مويلا اذهل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نم ِةلِبُقملا ِةقَلحلا يف
 ،ِةانألا ِلوطو ِةمْحَّرلا ِبابِ ْحَتفب هَِتنونيَد نمُ ئِّدهُي فوس َّبحملا هلَلا َّنأ فيك ىرنل
.وه هِتنامأو ِهِتَّبحم ِببسب

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كشت يعاَّرلا(

ِ حيسملا َعوسي يف ماوَّدلا ىلع اًخسار َنوكت نأ ،عَِمتسملا يزيزع ،كلجأل اُنتالص
 ُديري هَّنأل ؛سوُّدقلا هلِلا َعم َكِدهعب َكَّسمتت نأ اًضيأ يِّلصنو .انِّيلوو انِتَرخص ،ِّيحلا
 ُّبرلا َدِّدسُي نأ كلذك يِّلصنو .ريِّرشلاِ ملاعلا اذه ِفَيز نم َكَيِمحيو كَسِّدُقي نأ
 َعوسيب انل ْتَراص يتلا ِةمعِّنلاب ِةَّيدسَجلاو ِةَّيسفَّنلاو ِةَّيحورلا كِتاجايتحا َّلك ُميرَكلا
 يفَ عِبشُيو ِ،ماوَّدلا ىلع ُّبرلا كَدوقي نأ اًريخأ يِّلصنو .نيمألا انِعيفشِ حيسملا
ِ حيسملا َعوسيِ مساِب .اَّير ٍةَّنَج َلثِم َنوكتف ،كماظِع َّلك طِّشنيو ،كَسفن ِبودجلا
!نيمآ .يِّلصن


