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ةمِّدقملا
)جمانربلا مِّدقم(

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

 ،ِّيناربعلا ِبعَّشلا َروجُف كَشت ُّسقلا َضرَعتسا ،اِنجَمانرب نم ِةقِباسلا ِةقَلَحلا يف
.ةفئاَّزلا ِةهلآلل مِهِتدابع امَّيس الو

 َةساردلا هذه ِّبرلا ةمعنب ُعباتنس ،‘‘مويلا اذهل ُةملكلا’’ ِجَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يف
 ،ِيبَّسلا َدعب ام ِّيناربعلا ِبعشلل ِّيلبقتسملا ِدادرتسالاب َدعو َّبحملا هلَلا َّنأ َدَجنل
.اًضيأ ِةرِواُجملاِ ممألا ِدادرِتساب َدعو امك

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

 ِ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
 كراشتنس كلذ َلبق ْنكل ،نَيسمخلاو ِعِساتلا ِددعلا نم ًءادتباو ،َرشع َسداسلا
ِ.مَويلا ِتالُّمأت يف ِضوَخلا َلبق اًديهمت



 هِصخشل َنيزَرفُمو نَيسَّدقم اونوكيل ِّيناربعلا ِبعَّشلا َعم اًدْهَع ُّيلعلا هلُلا َمَربأ دقل
 ٍهلإ ِّلك ىلإ مهَسفنأ اومَّدقو ،َدْهَعلا اوَثنَح مهَّنأ ريغ ،بوعُّشلا ِّلك ِنيب نمِ ميركلا
 اورََقتحا مهنأل ؛ِةنونيَّدلاب مهيلع ُسوُّدقلا هلُلا َمَّلكت كلذ لجأ نمو .ٍةساجرو ٍنثوو
.َدْهَعلا اوكََهتناو ،َمَسَقلا

 ْتَلان ٍندم ِدادرتساِ مَوي نع ُّيلعلا هلُلا ُمَّلكتي ،َرشع َسداسلاِ حاحصألا ِةياهن يفو
 ُدجنس ،لايِْقزِح ِرفِس ِةسارد ِءانثأ يفو .ةرماسلاو َموُدَس َلثم يضاملا يف ًةنونيَد
 ،َمِيلَشُرُوأ يف ُثدحيس اًلازْلِز َكانُه َّنأ َنودََقتعي نَيسِراَّدلا َضعب َّنأ َرثكأف َرثكأ
 يفُ أدبي اًعُوْبَني اًنِّوكم ،ضرألا تحت يذلا َرهَّنلاُ َحتَفيسو ،اًديدَج اًيِداو ُئِشُنيسو
 َهايم َّنإ ىَّتح ً،ةريزغ ُهُهايم ُنوكت فوسو ،ِْتَيملا ِرَحبلا ىلإ َمِيلَشُرُوأ نم ِقُّفدتلا
 ُدَجوت فوسو ،هيلإِ عوبَنيلا ُهايِم ُلِصَت نيح ىفُشتس اًّدج َةحِلاملا ِتَيملا ِرحبلا
 ،ِديَّصلا ِكابِش ِطَْسبل اًناكَم َمِياَلْجِع نُْيَع ُنوكت فوسو .كانه ِكامسألاِ عاونأ ُفََلتخُم
 ُمودَس ُنوَكتس ََّمث نمو ،ٍديدج نم اًليمج َرَضخأ اًيِداو ْتَيملا ِرحبلا ُةقطنم ُنوكتسو
 ُضعب هُّنظي ام اذه .اًضيأ ميلَشُروأو ،ةرماَّسلا ُلاح اهُلاح ،ناَّكُّسلاب ًةلوهأم
.َلايِْقزِح ِرفِس ِةسارد نم امَّيس الو ،نَيثحابلا

ِ حاحصألا نم نَيِّتسلاو ثلاثلا ىلإ نيِّتسلا نم ِدادعألا يف َنآلا انِتالُّمأت ُلِصاونو
:اهيفُ أرقنو ،َرشع َسِداسلا

 .اًّيَِدَبأ اًدْهَع ِكَل ُميُِقأَو ،ِكَابِصِ ماََّيأ يِف ِكَعَم يِدْهَع ُرُكَْذأ يِّنِكلَو’’
 َّنُهُلَعَْجأَو ،َرَغِّصلاَو ََربِكْلا ِكِتاَوََخأ نَِيَلبَْقت ِْذإ نَِيلَجَْختَو ِكَقُُرط َنيِرَّكََذَتتَف
 ،ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ نَيِمَلَْعتَف ،ِكَعَم يِدْهَع ُميُِقأ َاَنأَو .ِكِدْهَعِب اَل ْنِكلَو ،ٍتَانَب ِكَل
 َّلُك ِكَل ُرِفَْغأ نَيِح ،ِكِيْزِخ َِببَسِب ُدَْعب ِكاَف يَِحتَْفت الَو َْيزَْختَف يِرَّكََذَتت ْيَكِل

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ِتْلََعف اَم

 ام ِّلك مغُر اهَضُفري نلو ِ،مامَّتلا ىلإ َةَّمألا هذه َيِنُفي نل َّبرلا َّنأُ َعطقملا اذه انُربخُي
.ِحيَِسمْلا َعوُسَي يف اًّيدبأ اًدْهع مهعم ُميقيو ًةيناث مهُعجُريس لب ،ْهتَلعف

 .ريبكلا ِرسَّنلا َِلثَم نع هيف ُمَّلكتي يذلاو َرشع َعباسلاِ حاحصألا ىلإ َنآلا ُلقتننو
 اذه هيبشت ىلع ٍّيحور ٍدعُب َءافضإ َنولِواحُي اًصاخشأ ُدجن ،هيف ِضوَخلا َلبقو



 هَِبتنن نأ انيلع َّنأ ريغ .ُّيكريمألا رسَّنلا اهُراعِش يتلاو ،ةدحَّتملا ِتايالولاب ِرسَّنلا
.َمويلا ِةدحَّتملا ِتايالولا ىلع ُقَِبطني ال يذلاو ،ُّصنلا هُلوقي ام ىلإ

:اهيف َءاجو ،َرشع َعباسلاِ حاحصألا نم ىلوألا َةثالثلا َدادعألا َنآلا أرَقنْلو

 ِتَْيبِل اًَلثَم ْلِّثَمَو ًةَّيِجُْحأِ جاَح ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُمالَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 ُليَِوط ،ِنْيَحَانَجْلا ُريِبَك ٌميِظَع ٌرَْسن :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْلُقَو ،َليِئاَرِْسإ

.‘‘ِزَْرألا َعَْرفَ ذََخأَو َنَاْنبُل ىَِلإ َءاَج ،َليِواََهت ُوذ ،ِبِكَاَنمْلا ُعِساَو ِ،مِداَوَقْلا

 ىلع ناك يذلاو ،َدُواَد ُتيب وه اذه ِزرألا ُعرفو ،ُرَّصَْنذَخُوَبن وه ُريبكلا ُرسنلا اذه
.تقولا كلذ يف ُميِقاَيوُهَي ُكلملا هِسأر

ِ حاحصألا نم ِسماخلاو ِعبارلا نيَددعلا يف ِدَهشملا اذه يف انِتالُّمأت ُلِصاونو
:امِهيف ءاجو َرشع َعِباسلا

 َِةنيِدَم يِف ُهَلَعَجَو ،َناَْعنَك ِضَْرأ ىَِلإ ِهِب َءاَجَو ،ِهِبيِعاَرَخ َْسأَر َفَصَق’’
.ِراَّجُّتلا

 .ٍةَريِثَك ٍهاَيِم ىَلَع ُهَلَعَجَو ،ِعْرَّزلا ِلْقَح يِفُ هاَقَْلأَو ِضَْرألا ِعَْرز ْنِمَ ذََخأَو
.‘‘ِفاَْصفَّصلاَك ُهَماََقأ

 َّمث ،َلِباَب ىلإ اًّيِبسم ميقايوهي َذخأ َرَّصَنذخوبن َّنإ ،ءاَّزعألا َّيعَِمتسم ،َعطقملا ُلوقي
 دَّهعتف ،هل اًّيِفَو َنوكي نأ َمسقأو ،هعم ٍدهَع يف َلخدو ،اًِكلَم هماقأو ،اَّيِقْدِص ،َهنبا َذخأ

 هِئالو ىلع مسقأو ،لبابل اًعبات َسانلا َمُكحي نأ َرَّصَْنذَخُوَبن مامأ اَّيِقْدِص
.رَّصنذخوبن عم هَمربأ يذلا َقاثيملا َكََهتناو ،َدَّرمتو َداع هَّنكل .َرَّصَْنذَخُوَبنل

 َعباسلاِ حاحصألا نمِ عِباسلاو ِسِداسلا ِنيَددعلا يف ِةَّوبنلا هذه َريسفت ُعِباتنو
:امِهيف ءاجو ،َرشع

 اَُهنيِجاََرز ِْهيَلَع ْتَفَطَْعنا ِ.قاَّسلاَ ةَريِصَقً ةَرَِشْتنُم ًةَمْرَك َراَصَو ََتَبنَف’’
 .ًاناَصَْغأ ْتَخَْرَفأَو اًعوُُرف َْتَتْبَنأَو ًةَمْرَك ْتَراََصف ،َُهتَْحت اَهُلوُُصأ َْتناَكَو



 ِةَمْرَكْلا ِهِذهِب اَذِإَف ،ِبَْكَنمْلا ُعِساَو ِنْيَحَانَجْلا ُريِبَك ٌميِظَع ُرَخآ ٌرَْسن َناَكَو
 ِلئامَخ يف اَهيقَسيل ،اََهنيِجاََرز َُهوَْحن َْتَتْبَنأَو اَهَلوُُصأ ِْهيَلَع ْتَفَطَع

.‘‘اهِسرَغ

 َعنصيل َرْصِم ِبلط يف َلَسرأ دق اَّيِقْدِص ناك ذإ ،َرصِم وه ُرخآلا ُميظعلا ُرسَّنلا
.رَّصنذَخوبنو َلباب دض اًفلاحت اهعم

 ءاجو ،َرشع َعباسلاِ حاحصألا نم ِرشاعلا ىلإ ِنماثلا نم َدادعألاُ أرقن كلذ َدعب
:اهيف

 َلِمَْحتَو اََهناَصَْغأ َتِْبُنتِل ٌةَسوُرْغَمَ يِه ٍةَريِثَك ٍهاَيِم ىَلَع ٍدِّيَج ٍلْقَح يِف’’
 اََلَفأ ؟ُحَْجَنت ْلَه :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْلُق .ًةَعِساَو ًةَمْرَك َنوَُكتَف ،اًرََمث
 ،َُسبَْيت اَهِناَصَْغأ ِقاَرَْوأ ْنِم ٌّلُك ؟ََسبَْيتَف اَهَرََمثُ عَطْقَيَو اَهَلوُُصأ ُعَلْقَي
 َيِه اَه .اَِهلوُُصأ ْنِم اَهوُعَلْقَيِل ٍريِثَك ٍبْعَشِب َْوأ ٍةَميِظَع ٍعاَرِذِب َْسيَلَو
 يِف ؟اَْهتَباََصأ ًةَّيِقْرَش اًحيِر ََّنأَك اًْسبَي َُسبَْيت اََلأ ؟ُحَْجَنت ْلََهف ،ُةَسوُرَْغمْلا

.‘‘َُسبَْيت اَهِْتَبن ِلِئاَمَخ

 يَهتنيسو ،ُةَُّمألا ُِكلَهتسو ،َحَجني نل َرْصِم عم ُفلاحتلا اذه َّنإ انهُ ةَّوبنلا ُلوقت
.اًضيأ ِكلملا اَّيِقْدِص ِكاَلَهب ُرمألا

 ىلإ رشع يداحلا نم ِدادعألا يف ِةروصلا ِضارعِتسا يف ُحاحصألا ُّرمتسيو
 هذه يف َءاجو ،دُّرمتلا نع َمالكلا ُعِباتيو ،َرشعَ عِباسلاِ حاحصألا نم َرشع َثلاثلا
:ِدادعألا

 :ْلُق ؟ِهِذه اَم ُْمتِْملَع اََمأ :ِدِّرََمُتمْلا ِتَْيبِْلل ْلُق" :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 ْمِهِب َءاَجَو اَهَءاَسَؤُرَو اَهَِكلَمَ ذََخأَو َمِيلَشُرُوأ ىَِلإ َءاَج ْدَق َلِباَب ُِكلَم اََذوُه
 ٍ،مَسَق يِف ُهَلَخَْدأَو اًدْهَع ُهَعَمَ عَطَقَو ِّيِِكَلمْلا ِعْرَّزلا َنِمَ ذََخأَو .َلِباَب ىَِلإ ِْهيَِلإ

.‘‘ِضَْرألا َءاَيِوَْقأَ ذََخأَو

 يذلا َلِباَب ُِكلَم نع انه ُمالكلا ،انيأر امكو .ِريبكلا ِرسِّنلا ََلثَم انه َُعطقملا اذه ُرِّسُفيو



 ،كلملا َلسن ذخأ كلذكو ،َلِباَب ىلإ مُهَداقو َءاسؤرلاو َكلملا ذخأو َمِيلَشُرُوأ ىلإ ىتأ
.َلبابل اًعِبات َنوكي نأ ىلع ،َميلَشُروأ ىلع اًمِكاح هَعَضوو ،اَّيِقْدِص وهو

 نم َنيرشِعلاو يناثلا ىلإ َرشع َعبارلا نم ِدادعألا يف انِتالُّمأت َكلذ َدعب ُلِصاونو
:اهيف ءاجو ،َرشع َعباسلاِ حاحصألا

 ِْهيَلَع َدَّرََمتَف .َُتْبَثتَف َدْهَعْلا ََظفَْحتِل ،َعَِفتَْرت الَوً ةَريِقَح ُةَكَلَْممْلا َنوَُكتِل’’
 ْلَه ؟ُحَْجنَي ْلََهف .َنيِريِثَك ًابْعَشَو اًْليَخُ هوُطُْعيِل َرْصِم ىَِلإ ُهَلُسُر ِِهلاَسْرِإِب
 َِّنإ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيَح ؟ُِتْلفُيَو اًدْهَع ُضُْقنَي َْوأ ؟اَذه ُلِعاَف ُِتْلفُي
 يِف ُهَْدنَِعف ،ُهَدْهَع َضََقنَو ُهَمَسَق ىَرَْدزا يِذَّلا ،ُهَكَّلَم يِذَّلا ِِكَلمْلاِ عِْضوَم يِف

 يِف ُْنوَعْرِف ُُهنيُِعي ٍريِفَغ ٍعْمَجَوٍ ميِظَع ٍْشيَجِب الَو .ُتوَُمي َلِباَب ِطْسَو
 َمَسَقْلا ىَرَْدزا ِِذإ .ٍةَريِثَك ٍسوُُفنِ عْطَقِل ٍجُْرب ِءَانِبِبَو ٍةَسَْرتِم ِةَماَقِإِب ،ِبْرَحْلا
 َكِلذ ِلَْجأل .ُِتْلفُيَ اَلف ُهَّلُك اَذه َلََعفَو ُ.هََدي َىطَْعأ ْدَق اََذوُهَو ،ِدْهَعْلا ِضَْقنِل

 يِذَّلا يِدْهَعَو ،ُهاَرَْدزا يِذَّلا يِمَسَق َِّنإ ،َاَنأ ٌّيَح :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه
 ،يِكَرَش يِفُ ذَخْؤُيَف ِْهيَلَع يِتََكبَش ُطُْسَبأَو .ِهِْسأَر ىَلَع اَمُهُّدَُرأ ،ُهَضََقن
 ُّلُكَو .اَهِب يَِنناَخ يِتَّلا ِهَِتناَيِخ ىَلَع َكَانُه ُهُمِكاَُحأَو َلِباَب ىَِلإ ِهِب يِتآَو
 ،ٍحيِر ِّلُك يِف َنوَُّرُذي َنوُقَابْلاَو ،ِفْيَّسلاِب َنوُطُقَْسي ِهِشوُيُج ُّلُكَو ِهيِبِراَه
 ِعَْرف ْنِم َاَنأ ُذُخآَو :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه .ُتْمَّلََكت ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ َنوُمَلَْعتَف
 ىَلع ُهُسِرغأو ًانصُغ ِهِبيعارَخ ِسأر ْنِم ُفِطقأو ،ُهُسِرغأو ِيلاَعْلا ِزَْرألا

.‘‘ٍخِماشو ٍلاع ٍَلبَج

 يف َّمت َرخآ اًءزج كانه َّنكل .هِكلُم ِءاهِتناو ،اَّيِقْدِص يبَسِب ِةَّوبنلا هذه نم ٌءزج َّمت اًذإ
 َجراخلا َبيضَقلا وأ َنْصُغلا وه ناك يذلا حيسملا َعوسيب ٌطَِبترم هَّنأل ؛ٍقحال ٍنمز
.يلاعلا زرألا ُعَرفو ،َدُواَد ُنصُغ ىرخأً ةَّرم وهو .ىَّسَي عذج نم

 عبارلا ىلإ نيرشعلاو يناثلا نم ِدادعألا يف ِةَّوبنلا هذه َضارعِتسا ُعِباتنو
:اهيفُ أرقنو ،َرشع َعباسلاِ حاحصألا نم َنيرشِعلاو

 لاَع َلبَج ىَلَع ُهُسِرَْغأَو ًانْصُغ ِهِبيِعاَرَخ ِْسأَر ْنِم ُفِطَْقأَو ،ُهُسِرَْغأَو’’
 اًرََمث ُلِمَْحيَو ًاناَصَْغأ ُتِْبنُيَف ،ُهُسِرَْغأ ِيلاَعْلا َليِئاَرِْسإ َِلبَج يِف ٍ.خِماَشَو



 ِّلِظ يِف ُنُكَْسي ٍحَانَج يِذ ُّلُك ،ٍرِئَاط َّلُك َُهتَْحت ُنُكَْسيَف ،اًعِساَو ًازَْرأ ُنوُكَيَو
َ ةَرَجَّشلا ُتْعَضَو ،ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ ِلْقَحْلا ِراَجَْشأُ عيِمَج ُمَلَْعتَف .ِهِناَصَْغأ
 ُتْخَْرَفأَو ،َءاَرْضَخْلاَ ةَرَجَّشلا ُتْسَّبَيَو ،َةَعيَِضوْلاَ ةَرَجَّشلا ُتَْعفَرَو ،َةَعيِفَّرلا

.‘‘ُتْلََعفَو ُتْمَّلََكت َّبَّرلا َاَنأ .َةَسِباَيْلاَ ةَرَجَّشلا

 ،َلِباَب ىلإ نَيِّيبسملل ٍتاميلعَت ُدجن ثيح ،رشع َنماثلاِ حاحصألا ىلإ َنآلا ِلَِقتننل
.مِهيَلإِ مالَكلاب ُلايِْقزِح ُلَّوحتي ثيح

:امِهيف َءاجو ،َرشع َنماثلاِ حاحصألا نم ِنيَلَّوألا ِنيَددعلاُ أرقنو

 ِضَْرأ ىَلَع ََلَثمْلا اَذه َنوُبِرَْضت ُْمْتَنأ ْمُكَل اَم :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَو’’
.‘‘؟ْتَسِرَض ِءَانَْبألا ُنَانَْسأَو َمِرْصِحْلا اوُلََكأ ُءاَبآلا :نَِيلِئاَق ،َليِئاَرِْسإ

 ٌجراد ٌَلثَم كانه ناكو ،َلِباَب يف ٌدوجوَم َنآلا َلايِْقزِح َّنأ ةظحالملاب ِريدجلا نم
 ٍريبَعتب وأ ،‘‘ْتَسِرَض اُننَانَْسأَو َمِرْصِحْلا اوُلََكأ انؤاَبآ’’ :هيف َدَرَوو ،َلِباَب يف هَنولوقي
.‘‘هولعف ام َءاَّرج يناعنو ،انِئاَبآ اَياَطَخ َجئاتن ُدصحن نحن’’ :رَخآ

 نوُّيبسملا ناكو .َمِيلَشُرُوأ يف ُلاُقي ناك َلثملا اذه َّنأ اَيِمِْرإ رَكَذ ،ٍلِصَّتم ٍقايِس يفو
 ال انَّنأ وه انه هابتنالل ِريثملاو .‘‘ْتَسِرَض اُننَانَْسأَو َمِرْصِحْلا اوُلََكأ انؤاَبآ’’ :نولوقي
 ىلعِ موَّللاب ىقُلي نأ اًمئاد ُّبحن لب ؛هُلعفن ام َءاَّرج انيلعِ موَّللاب ىقُلي نأ ُّبحن
.َنيرخآ

 ٍجلاعم ىلإ بهذي هَّنإف ،ةَّيبصَعلا تابارطضالا نمٍ عَونب ٌصخش َبيُصأ اذإ اًلثم
 ،َهتلكشم َسيل وه هيناعُي ام َّنأو ،َئطخملا سيل هَّنأبُ جلاعملا هُربخُي ال َكانهو .ٍّيسفن
 نأ هيلعو ،ْهتباصأ ٌةلكشم وه هيناعُي ام َّنأ هل ُدِّكؤي لب يئاَّزعأ ال .هِدلاو ُةلكشم لب
.نيرخآ ىلع ِبارطضالاِ موَلِب ىقُلي َّالأ بجيو ،ةَّيلوؤسملا لَّمحتي

:مَدآل هللا َلاق دقف ؛تايادبلا ىلإ ُعجري نيرخآلا ىلعِ موللا ِءاقلإ ُعوضومو

‘‘؟َتْلََعف اَذاَم ،َمَدآ’’



 :لاقف

.‘‘تلكأف يْنتَوغأ يه اهاَّيإ يَنتيَطعأ يتلا ةأرملا’’

 نع َنوزجاع َرشبلا َّنأل ؛نيرخآلا ىلع موَّللا ِءاقلإ ىلإ رشبلا ىدل ٌليَم كانه اذكهو
.ىنعملا اذهب ةَّيلوؤسملا ِلُّمحت

 يف ُعِباتنو .اًحيحص َسيل ََلَثملا اذه َّنأ دِّكؤي َّيلعلا هلَلا َّنأ ُدجن ،َِعطقملا ىلإ ةدوعلاب
 اذه ِةَّحِص مدع يف َببسلا َرشع َنماثلاِ حاحصألا نم عبارلاو ِثلاثلا نيَددعلا
:امِهيفُ أرقنو ،َِلَثملا

 ََلَثمْلا اَذه اوُبِرَْضت َْنأ ُدَْعب ْنِم ْمُكَل ُنوُكَي ال ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيَح’’
 اَمُهَالِك ،ِْنبالا ِْسَفنَك َِبألا ُْسَفن .ِيلَ يِه ِسوُفُّنلا ُّلُك اَه .َليِئاَرِْسإ يِف

.‘‘ُتوَُمتَ يِهُ ئِطُْخت يِتَّلا ُْسفَّنَلا .ِيل

 ،هللا َمامأ ُءرملا ُفقي نيحو .هللا مامأ هِسفن نع اًلوؤسم ُنوكيس ٍناسنإ َّلك َّنأ ْيأ
 .هتجوز وأ هلافطأ نع َعفادي نلو ،هتاذ نع ُعِفاُديس :طقف ٍدحاو ٍصخش نع ُعفاديس
 َبيجي نأ هيلع نوكيسو ،هِسفن نع طقف اًلوؤسم ُنوكيس ،هللا مامأ ُءرملا ُفقي نيحف
 َبَقاعُي نلو ،ُتوَُمت َيِه ُئِطْخُت يِتَّلا َسْفَّنلا َّنإ انه لوقي ُلداعلاُ هللاف ؛هِسفن نع
 هلعف ام ىلع ٌصخش َئفاكي نل ُرمألا كلذكو .ُرخآ ٌصخش َهبَكترا ٍلعف ىلع ٌصخش
 هِسفن نع اًلوؤسم ُنوكيسو ،هِدرفمب هللا مامأ ٍناسنإ ُّلك ُفقيس اذكهو .ُرخآ ٌناسنإ
 مامأ هِسفن َةَّيلوؤسم ُناسنإلا َلَّمحتي نأ ،ءاَّزعألا َّيعِمتسم ،ِلوَقلا ُةصالُخف .طقف
 ،دسجلا يف هانلعف اَّمع اًباسح َمِّدقنل حيسملا ِّيسرك مامأ اًعيمج ُفقنس ُثيح ،هللا
 يف َكُلسنو حيسملاِ مدب َيَِمتحَنو ،نآلا نم َّدعتسن نأ انيلع اذل .ًاّرش مأ َناك اًْريَخأ
.انُصِّلخمو انُّبر وهف ؛هِّقح

 ،ِعِساتلا ىلإ ِسماخلا نم ِدادعألاو ،َرشع َنماثلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ُلِصاون
:اهيف َءاجو



 ْمَلَو ِلَابِجْلا ىَلَع ْلُْكأَي ْمَل ،اًلْدَعَو اًّقَح َلََعفَو ًاّراَب َناَك يِذَّلا ُناَْسنإِلاَو’’
 ِبُرْقَي ْمَلَو ،ِهِبيِرَقَ َةأَرْما ِسَِّجنُي ْمَلَو ،َليِئاَرِْسإ ِتْيَبِ مَانَْصأ ىَِلإ ِْهَينْيَعْ عَفَْري

 ِبَِصتَْغي ْمَلَو ،َُهنْهَر ِنوُيْدَمِْلل َّدَر َْلب ،ًاناَْسِنإ ِْمْلَظي ْمَلَو ،ًاثِمَاطً َةأَرْما
 ،اَبِّرلاِب ِطُْعي ْمَلَو ،اًبَْوث َناَيْرُعْلا اَسَكَو ،ِناَْعوَجِْلل َُهْزبُخ ََلَذب َْلب اًباَصِتْغا

 نََْيب َّقَحْلا َلْدَعْلا ىَرَْجأَو ،ِْروَجْلا ِنَعُ هََدي َّفَكَو ،ًةََحباَرُمْ ذُْخأَي ْمَلَو
 ِّقَحْلاِب َلَمَْعيِل يِماَكَْحأ َظِفَحَو يِضِئاََرف يِف َكَلَسَو  ،ِناَْسنإِلاَو ِناَْسنإِلا

 .‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،اَيَْحيً ةاَيَح .ٌّراَب َوَُهف

 اذهو ،هَدُّهعت يفوي نأ هيلعف ،ام ٍنيَد ِديدَستب ٌصخش ُدَّهعتي نَيح هَّنأ وه انه ُمالكلا
 نأ ِبجاولا نم َّنكل .سومانلاب ايحي نأ َدارأ ول نُيمألا ُصخشلا هَلعفي نأ ُبجي ام
.حيسملا َعوسيب ُناميإلاب ُّربلا وهو ،ِّربلل َلضفأ اًقيرط ِسوُّدقلا هلِلا ىدل َّنإ انه َلوقن

ِ حاحصألا نم َنيرشِعلا ىلإ ِرشاعلا نم ِدادعألا يف َّمهملا َميلعتلا اذه ُلِصاون
:اهيفُ أرقنو ،َرشع َنماثلا

 ،َكْلِت َّلُك ْلَْعفَي ْمَلَو ،ِهِذه ْنِم ًائْيَش َلََعفَف ٍ،مَد َكاَّفَس اًفَِنتْعُم ًانْبا َدَلَو ْنِإَف’’
 ،نَيِكِْسمْلاَو َريِقَفْلا َمََلظَو ،ِهِبيِرَقَ َةأَرْما َسََّجنَو ،ِلَابِجْلا ىَلَع َلََكأ َْلب
 َلََعفَوِ مَانَْصألا ىَِلإ ِْهَينْيَعَ عَفَر ْدَقَو ،َنْهَّرلا َّدَُري ْمَلَو ،اًباَصِتْغا َبََصتْغاَو
 ِهِذه َّلُك َلِمَع ْدَق !اَيَْحي اَل ؟اَيَْحيََفأ ،َةََحباَُرمْلاَ ذََخأَو اَبِّرلاِب َىطَْعأَو ،َسْجِّرلا
 َعيِمَج َىأَر ًانْبا َدَلَو ِْنإَو .ِهِْسَفن ىَلَع ُنوُكَي ُهُمَد .ُتوَُمي ًاتْوََمف ِتاَساَجَّرلا

 ،ِلَابِجْلا ىَلَع ْلُْكأَي ْمَل .اَهَْلثِم ْلَْعفَي ْمَلَو اَهآََرف ،اَهَلََعف يِتَّلا ِهيَِبأ اَياَطَخ
 َمََلظ الَو ،ِهِبيِرَقَ َةأَرْما َسََّجن الَو ،َليِئاَرِْسإ ِتْيَبِ مَانَْصأ ىَِلإ ِْهَينْيَعْ عَفَْري ْمَلَو
 ،ًةََحباَرُم الَو اًبِرْ ذُْخأَي ْمَلَو ،ِريِقَفْلا ِنَعُ هََدي َعَفَرَو .ًانْهَر َنََهتْرا الَو ،ًاناَْسِنإ
ً ةاَيَح .ِهيَِبأِ ْمثِإِب ُتوَُمي اَل ُهَّنِإَف ،يِضِئاََرف يِف َكَلَسَو يِماَكَْحأ ىَرَْجأ َْلب
 َْريَغ َلِمَعَو ،اًباَصِتْغا ُهاََخأ َبََصتْغاَو ،اًمُْلظ َمََلظ ُهََّنأَلف ُهوَُبأ اََّمأ .اَيَْحي
 ُلِمَْحي ال اَذَامِل :َنوُلوَُقت ُْمْتَنأَو .ِهِْمثِإِب ُتوَُمي اََذوَُهف ،ِهِبْعَش نََْيب ِِحلاَّصلا
 يِضِئاََرفَ عيِمَج َظِفَح .اًلْدَعَو اًّقَح َلََعف ْدَقَف ُْنبالا اََّمأ ؟َِبألاِ ْمِثإ ْنِم ُْنبالا
 ُلِمَْحي ال ُْنبالا .ُتوَُمتَ يِهُ ئِطُْخت يِتَّلا ُْسفَّنَلا .اَيَْحيً ةاَيََحف اَهِب َلِمَعَو

 ُّرَشَو ،ُنوُكَي ِْهيَلَع ِّرَابْلا ُّرِب .ِْنبالاِ ْمِثإ ْنِم ُلِمَْحي ال َُبألاَو ،َِبألاِ ْمِثإ ْنِم



.‘‘ ُنوُكَي ِْهيَلَع ِريِّرِّشلا

 َريثملا َّنكل .هِسفن نع ُبيجيس ٍناسنإ َّلك َّنأ اًديكأتِ َعطقملا اذه يف انه ىرن
 هلَلا َّنإ ُثيح ،ميدقلا ِدهعلا ذنم نَيترهاظ اَتناك َهتمحرو هلِلا َةمعن َّنأ اًضيأِ مامتهالل
 ٌةحضاو ِديدجلا ِدهعلا يف َةمعنلا َّنكل .هِّرش نعَ عجر ْنإ َريِّرشلا َُلبقي َناك َميحرلا
.ِتاومألا نيب نم هِتمايقو هئادفو هتومب ،ِبيلصلا ىلعِ حيسملا ِلَمَعب َرثكأ

ِ حاحصألا نم َنيرشِعلاو ِثلاثلا ىلإ َنيرشِعلاو يداحلا نم ِدادعألا ىلإ َنآلا ُلِصن
:اهيف ءاجو ،َرشع َنماثلا

 يِضِئاََرف َّلُك َظِفَحَو اَهَلََعف يِتَّلا ُهاَياَطَخِ عيِمَج ْنَع ُريِّرِّشلاَ عَجَر اَذِإَف ’’
 ُرَكُْذت ال اَهَلََعف يِتَّلا ِهيِصاَعَم ُّلُك .ُتوَُمي ال .اَيَْحيً ةاَيََحفً الْدَعَو اًّقَح َلََعفَو

 ُلوُقَي ؟ِريِّرِّشلا ِْتوَمِب ُّرَُسأً ةَّرَسَم ْلَه .اَيَْحي َلِمَع يِذَّلا ِهِّرِب يِف .ِْهيَلَع
.‘‘؟اَيَْحيَف ِهِقُُرط ْنَع ِهِعوُجُرِب اََلأ .ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا

 ىلإ ىعسي اًمَِقتنم َّيلعلا هلَلا َنوََري ُسانلاف ؛سانلا ِنهذ يف هلِلاُ ةروص ْتَهَّوشت دقل
 ُليَوطو ٌميحرو ٌفوؤر هلَلا َّنأ انُمِّلعت هلِلا َةملك َّنأ ريغ .ميحجلا يف َسانلا ءاقلإ
 َهنبا َلسرأ دقف ،ميحجلا ىلإ ٍصخَش ِباهذ َنود َلوُحَيل َريثكلا ُلعفي وهو ،حورلا
 ُديري يذلا َصخشلا َّنكل .ءامسلا َباب انل ََحتفيو ،اناياطخ اَّنع َلمحيل ديحولا
 اًضِفارِ حيسملا َمَد سوَديو ،َهتَّبحمو هلِلا َةمعن ََلبقي َّالأ ُّرِصُي وهِ ميحجلا ىلإ َباهذلا
 َمِواُقيو ،ةوطخ ِّلك يف هلَلا َبِراحُي نأِ ميحجلا ىلإ ُبهذي نَم ىلعف .هَءادفو هَصالخ
.سوُّدقلا هلِلاِ حور ِتيكبت

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 َناسنإلاُ حنمي ،ِةبوَّتلابِ ميحرلا هلِلا ىلإ َعوجُّرلا َّنأ انجِمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يف انيأر
ِ.حيسملا َعوسي يف انلٌ ةديدجٌ ةايحو ٌريهطَت كانُهف ؛ةِفلاَّسلا هاياطخل اًنارفُغ

 َلايِْقزِح َءاثر كَشت ُّسقلا ُعباتي ،‘‘مويلا اذهل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نم ِةلِبقملا ِةقَلحلا يف
.ِّيناربعلا ِبعشلا ِةريمأل



ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كَشت يعاَّرلا(

 َعوسي ِلَمَع ىلع َكِناِسلبو َكِبلق يف هلَلا َرُكشت نأ ،عمتسملا يزيزع ،َِكلجأل اُنتالص
 انَرِّرُبيو انَصِّلخُي يك ،ِءامَّسلا ىلإ هِدوعصو هِتمايقو هِتومب ،ِبيلصلا ىلعِ حيسملا
 ِنالعإلاو ِةمكِحلاب ُريدقلا ُّبرلا َكألمي نأ اًضيأ يِّلصنو .ِبآلا هلِلا َمامأ انيف َعفشيو
 يك ،هيف َرصح ال ٍبحر ىلإ ُّبرلا كَدوقي نأ اًريخأ يِّلصنو .ةِفلاختملا َرومألا َزَّيمتل
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا َعوسيِ مْساب .هِتَّبحمو هِتاكربب اًموَد عَّتمتت


