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ةمِّدقملا
)جمانربلا مِّدقم(

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

 نيب ام ِّيدبألا ِدهعلا َضارعِتسا كَشت ُّسقلا ََعبات ،اِنجَمانرب نم ِةقباسلا ِةقَلحلا يف
ِ.ميدقلا ِدهعلا يف هِبْعشو ِّبحملا هلِلا

 ِةمعنب ،كَشت ُّسقلا ُلِمَكتسي فوس ،‘‘مويلا اذهِل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يفو
 يذلاو ،ِةَّيناربعلا ِةَّمألا ِءاسؤر ىلع هَءاثِرو ،ِّيناربعلا ِبعشلا ِةلاح يف هِتالُّمأت ،ِّبرلا
 ُثيح ،ِةكلمملا ِشرع ىلع ُسلجي ٍكلم ِرخآ ِطوقُسب ،َدُواد ِةكلمم ِةياهن َنالعإ ُنَّمضتي
 يذلا ُكلملا وه ََرظتنملاَ حيسملا َّنأ نَيبساح ،مِهيلع ٍكلم َّيأ َنوُّيناربعلا ِعِضَي مل

ُ حيسملا وه َّيرصانلا َعوسي َّنأب ُنمؤن ُنحنو .ِدبألا ىلإ َدُواد ِشرع ىلع ُسلجيس
ِ.مويلا ىلإ هَنورِظتني َنوُّيناربعلا ُلازي ال يذلا

 ِرفِس نم َرشع َنماثلاِ حاحصألا ىلع ُهََحْتَفت ْنأ وجَْرن ،ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل َناَك ْنإَف
 ،َنآلا ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل ْنُكَي ْمَل ْنإ اَّمأ ،َنيرشِعلاو ِعبارلا ِ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



:اهيفُ أرقنو ،نيثالثلاو يناثلا ىلإ َنيرشِعلاو ِعبارلا َنم ِدادعألاو ،َرشع َنماثلا

 يِتَّلا ِتاَساَجَّرلا ِّلُك َْلثِم َلََعفَو اًْمِثإ َلِمَعَو ِهِّرِب ْنَع ُّرَابْلاَ عَجَر اَِذإَو’’
 يِتَّلا ِهَِتناَيِخ يِف .ُرَكُْذي ال ُهَلِمَع يِذَّلا ِهِّرِب ُّلُك ؟اَيَْحيََفأ ،ُريِّرِّشلا اَهُلَْعفَي
 ُقيَِرط ْتَْسيَل :َنوُلوَُقت ُْمْتَنأَو ُتوَُمي اَهِبَ أَطَْخأ يِتَّلا ِهِتَّيِطَخ يِفَو اََهناَخ

 ُْريَغ َيِه يِقيَِرَطأ :َليِئاَرِْسإ َتْيَب اَي َنآلا اوُعَمْساَف .ًَةيَِوتْسُم ِّبَّرلا
 اًْمِثإ َلِمَعَو ِهِّرِب ْنَع ُّرَابْلا َعَجَر اَِذإ ؟ٍَةيَِوتْسُم َْريَغ ْمُكُقُُرط ْتَْسيََلأ ؟ٍَةيَِوتْسُم

 يِذَّلا ِهِّرَش ْنَع ُريِّرِّشلا َعَجَر اَِذإَو .ُتوَُمي ُهَلِمَع يِذَّلا ِهِْمثِإِبَف ،ِهيِف َتاَمَو
 ِهيِصاَعَم ِّلُك ْنَعَ عَجََرف َىأَر .ُهَْسَفن يِيُْحي َوَُهف ،اًلْدَعَو اًّقَح َلِمَعَو ،َلََعف
 ُقيَِرط ْتَْسيَل :ُلوُقَي َليِئاَرِْسإ ُتْيَبَو .ُتوَُمي ال .اَيَْحيً ةاَيََحف اَهَلِمَع يِتَّلا
 ْمُكُقُُرط ْتَْسيََلأ ؟َليِئاَرِْسإ َتْيَب اَي ٍةَميَِقتْسُم ُْريَغ يِقُُرَطأ .ًَةيَِوتْسُم ِّبَّرلا
 ٍدِحاَو ِّلُك ،َليِئاَرِْسإ َتْيَب اَي ْمُكْيَلَع يِضَْقأ َكِلذ ِلَْجأ ْنِم ؟ٍةَميَِقتْسُم َْريَغ
 ُنوُكَي الَو ،ْمُكيِصاَعَم ِّلُك ْنَع اوُعِجْراَو اوُبُوت .ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ِهِقُُرطَك
 اوُلَمْعاَو ،اَهِب ُْمتْيَصَع يِتَّلا ُمُكيِصاَعَم َّلُك ْمُْكنَع اوُحَْرطا .ًةَكَلْهَم ُْمثإِلا ُمُكَل

 ؟َليِئاَرِْسإ َتْيَب اَي َنُوتوَُمت اَذاَِمَلف ً.ةَديِدَج اًحوُرَو اًديِدَج ًابْلَق ْمُكُِسْفَنأل
.‘‘اْوَيْحاَو اوُعِجْراَف ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ُتوَُمي ْنَم ِْتوَمِب ُّرَُسأ ال يَِّنأل

ُ هللاف ؛اَْويحَي يك مهيصاعم نع عوجُّرلا ىلع َّيناربعلا َبعَّشلا ِّبرلا ُةخرص ْتَّثح دقل
 َبكتراو ِّربلا نع ُّرابلا ََّدترا ِنإ ُثُدحَيس اذام ْنكل .ريِّرشلا ِتوَمب ُّرَسُي ال هَّنأ ُدِّكؤي
 َّيعَِمتسم ،هيف اوركتفتل مُكل ٌحوتفم ُلاؤسلا ؟هُّرِب َرَكُذي نلأ ؟هِتَّيطخب َتامو َمثإلا
.ِرمألا يف اورِّكف ؟هِّرب نع َّدترا ِول ُّرابلا ُتومي له .ماركلا

 ُلوقي ثيح ،يناثلاو لَّوألا ِنيَددعلاو ،َرشع َعساتلاِ حاحصألا ىلإ ْلَِقتننلف َنآلا اَّمأ
:َلايِْقزِحل هللا

ٌ َةْوبَل  ؟َكُُّمأ َيِه اَم :ْلُقَو .َليئارسإ ِءاسَؤر ىَلعً ةَاثْرَمْ عَفْراَف َْتَنأ اََّمأ’’
.‘‘ِلَابَْشألا نََْيب اَهَءاَرِج ْتَّبَرَو ،ِدوُُسألا نََْيب ْتََضبَر

 اهَءارج ْتَعضو ٍةَوبَل نع ٌهيبشت هيفو ،ِّيناربعلا ِبعشلا ِءاسؤر نع وه انه ُمالكلا اًذإ
.ِدوُسألا نيب



:َرشع َعِساتلاِ حاحصألا نمِ عِساتلا ىلإ ِثلاثلا نم ِدادعألا يف ُلوقي َّمث

 َلََكأ .ِةَسيَِرفْلا َساَرِتْفا َمَّلََعتَو ،اًْلبِش َراََصف اَهِئاَرِج ْنِم اًدِحاَو ْتَّبَر’’
 ىَِلإ َمِئَازَخِب ِهِب اَْوَتأَف ،ْمِهِتَْرفُح يِف َذُِخأ ُمَُمألا ِهِب ْتَعِمَس اَّمََلف .َساَّنلا
 ْنِم َرَخآ َْتذََخأ ،اَهُؤاَجَر َكَلَهَو ْتََرَظْتنا ِدَق اَهََّنأ َْتأَر اَّمََلف .َرْصِم ِضَْرأ
 َساَرِتْفا َمَّلََعتَو اًْلبِش َراَص .ِدوُُسألا نََْيب ىَّشََمتَف .اًْلبِش ُْهتَرَّيَصَو اَهِئاَرِج
 ُضَْرألا ِتََرفَْقأَف ،ْمَُهنُدُم َبَّرَخَو ْمُهَروُصُق َفَرَعَو .َساَّنلا َلََكأ .ِةَسيَِرفْلا
 ،ِناَدُْلبْلا َنِم ٍةَهِج ِّلُك ْنِم ُمَُمألا ِْهيَلَع ََقفَّتاَف .ِهِتَرَجَْمز ِْتوَص ْنِم اَهُؤْلِمَو
 َمِئَازَخِب ٍصَفَق يِف ُهوُعََضوَف ،ْمِهِتَْرفُح يِف َذُِخأَف ،ْمَُهتََكبَش ِْهيَلَع اوُطََسبَو
 ُدَْعب ُُهتْوَص َعَمُْسيَ اْليَكِل ِعاَلِقْلا ىَِلإ ِهِب اَْوَتأَو ،َلِباَب ِِكلَم ىَِلإُ هوُرَضَْحأَو

.‘‘َليِئاَرِْسإ ِلَابِج ىَلَع

 زاحآوهي امهو ،اذوهي ِكولُم نمِ نيَكلم نع ،ءاَّزعألا َّيعِمتسم ،َُعطقملا اذه ُمَّلكتي
 ُمَّلكتي َّمث ،مهِّخف يف َعقو يأ ،مِهِتَرفُح يفَ ذُِخأ هَّنإَ زاحآوهي نع ُلوقيف .نيكايوهيو
.َلِباَب ىلإ اًريسأ َنوُّيلبابلا هَداتقا يذلا نَيكايوهي نع

 َعبارلا ىلإ ِرِشاعلا نم ِدادعألاو ،َرشع َعساتلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ُلِصاونو
:اهيف َءاجو ،َرشع

 ِةَْرثَك ْنِم ًةَخِْرفُمً ةَرِْمثُم َْتناَك .ِهاَِيمْلا ىَلَع ْتَسِرُغ َِكْلثِم ،ٍةَمْرَكَك َكُُّمأ’’
 نََْيب اَهُقاَس َعََفتْراَو ،نَيِطِّلََسُتمْلا ِنَابْضُقِل ٌةَّيِوَق ٌعوُُرف اَهَل َناَكَو .ِهاَِيمْلا
 ْتَِعُلتْقا اَهَّنِكل .اَهِنيِجاََرز ِةَْرثَكِب اَهِعاَفِتْرا يِف ْتَرََهظَو ،ِءاَْيبَغْلا ِناَصَْغألا

 ْتَفِصُق .اَهَرََمث ٌةَّيِقْرَشٌ حيِر ْتَسَّبَي ْدَقَو ،ِضَْرألا ىَلَع ْتَحُِرطَو ٍْظيَغِب
 ٍضَْرأ يِف ِْرفَقْلا يِف ْتَسِرُغ َنآلاَو .ُراَّنلا اَْهتَلََكأ .ُةَّيِوَقْلا اَهُعوُُرف ْتَسِبَيَو
 اَهَل َْسيَلَو .اَهَرََمث ْتَلََكأ اَهِّيِصِع ِعَْرف ْنِم ٌرَان ْتَجَرَخَو .ٍَةناَْشطَع ٍةَسِباَي

.‘‘ٍةَاثَْرمِل ُنوَُكتَو ٌءَاثِرَ يِه .ٍطُّلََست ِبيِضَقِل ٌِّيوَق ٌعَْرف َنآلا

.مهِتميزَهو نَيِّيناربعلا ِكولُم ِةياهِن نع وه انه َمالكلا َّنأ ِحضاولا نم



 ىلوألا ِةثالثلا ِدادعألاو نيرشِعلاِ حاحصألا ىلإ ِلاقِتنالاب انِتالُّمأت َنآلا ُلِصاونو
:اهيف َءاجو ،هنم

 ،ِرْهَّشلا َنِم ِرِشاَعْلا يِف ،ِسِماَخْلا ِرْهَّشلا يِف ،ِةَعِباَّسلا َِةنَّسلا يِف َناَكَو’’
 .يِماََمأ اوُسَلََجف ،َّبَّرلا اوَُلأَْسيِل اوُءاَج َليِئاَرِْسإ ِخوُيُش ْنِم اًسَاُنأ ََّنأ
 :ْمُهَل ْلُقَو َليِئاَرِْسإ َخوُيُش ْمِّلَك ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَف
 ،ْمُْكنِم َُلأُْسأ ال ،َاَنأ ٌّيَح ؟يِنوَُلأَْستِل َنُوتآ ُْمْتَنأ ْلَه :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي

 َمامأ اوسَلَجو اَْوتأ َخويُّشلا َّنأ ٍةَّدم ذنم انأرق دقو ،مهَتداع تناك هذه َّنأ ُّنظأ
 نأ ُديُري ال هَّنإ مُهل لاق َديجملا هلَلا َّنأ ِةقباسلا ِةَّرملا يف ُرُكذنو .َّبرلا اولأسيل لايِْقزِح
 نأ ُسوُّدقلا هلُلا ُديري ال َنآلا ىَّتحو .مهِبولُق يف مُهَمانصأ َنولِمحي مُهَّنأل ؛مُهَمِّلكُي
 يف ُبغري ال َّبرلا َّنكل ،هَتروشمو ِّبرلا َةحيصَن اوبُلطَيل ُخويُّشلا ىَتأ دقف .مهيَلإ َمَّلكتي
.مِهَِتنوعَم

:اهيف َءاجو ،َنيرشِعلاِ حاحصألا َنم ِسِداسلا ىلإ ِعبارلا نم َدادعألاُ أرقن كلذ َدعب

 :ْمُهَل ْلُقَو ،ْمِهِئاَبآ ِتاَساَجَر ْمُْهفِّرَع ؟َمَدآ َْنبا اَي ُنيَِدت ْلَه ؟ْمُُهنيَِدت ْلَه’’
 ِتْيَب ِلَْسنِل يَِدي ُتَْعفَرَو َليِئاَرِْسإ ُتَْرتْخاِ ْموَي يِف :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه
 َاَنأ :ًالِئاَق يَِدي ْمُهَل ُتَْعفَرَو .َرْصِم ِضَْرأ يِف يِْسَفن ْمُُهتْفَّرَعَو ،َبوُقَْعي
 ىَِلإ َرْصِم ِضَْرأ ْنِم ْمُهَجِرُْخأل يَِدي ْمُهَل ُتَْعفَرِ ْموَيْلا َكِلذ يِف ،ْمُكُهِلإ ُّبَّرلا

 ِّلُك ُرَْخف َيِه ،ًالَسَعَو ًاَنبَل ُضيَِفت ،ْمُهَل اَُهتْسَّسََجت يِتَّلا ِضَْرألا
.‘‘يِضاََرألا

 ىلإ ُّبرلا مُهَداعأ فيكو ،َرْصِم يف هيف اوناك يذلا ِنمَّزلا ىلإ ٌةَّيخيراتٌ ةراشإ انهو
 َضرأ تناك ،ِضَْرألا ىلإ اًلَّوأ نَيِّيناربعلا ُّبرلا َبَلَج نَيحو .اًلَسعو ًانبل ُضيفت ٍضرأ
 .اهنم ٍةفلتخم َقِطانم يف ٌةَّيِرخَص ٌضرأ َمويلا اهَّنكل .ٍةليمج َعيبانيو ،ٍةفيثك ٍتاباغ
 ،ِراجشألا ِباشخأل ِرئاجلاِ عطَقلل اًلثم نيِّيناْمثُعلا ِدهَع يف ُتاباغلا ِتَضَّرعت دقف
 مهتاراطق اولِّغشُي يك كلذو ،َءادرَجوً ةرِفقُمً ةريبك ٍتاحاسَم َنوُّينامثُعلا كَرت ُثيح
 ِبناجب ٍتاعَْقَنتسُم تراصو ،هايملاب ُةيِدوألا ِتألتما ،ىرُخأ ٍةهج نمو .اهِمادختساب



 ِلابجلا كلت ىلع َربَْونَّصلا ِراجشأب ُضرألا ِتَعُِرز ،َمويلاو .ءادْرَجلا ةَّيرخصلا ِلَاِبجْلا
ٌ ةرداق يهف اذهبو ،قوقُّشلا يف َومَنت نأ ُردقت ِراجشألا هذه َروذُج َّنأل ؛ةَّيرخَّصلا
 ْتَعُِرزف ،ِتاعَقنتسملا ُقِطانم اَّمأ .ةديدج ًةبرتُ جِتُني اَّمم ،روخُّصلا ريسكت ىلع
 ىرنو .ُتاعقنتسملا كلت ِتَّفَج ِتقولا ِرورمبو .اًريثك َءاملا ُقَشعت يتلا انيكلا ِراجشأب
 ُباتكلا اهُفِصَي ناك امك ،اًّدج ٌةليمج ليلجلا ِرحبب َةطيحملا َقِطانملا َّنأ َمويلا
.يضارألا ُدجم اهَّنأب ،سَّدقملا

 نم رشع يناثلا ىلإ عباسلا نم ِدادعألا يف ِةَّوبنلا هذه يف َءاج ام ُعِباتنو
:اهيف َءاجو ،َنيرشِعلاِ حاحصألا

 اوسََّجَنتت الو ،ِهَينيَع َساجرأ ْمُكنِم ٍناسنإ ُّلُك اوحَرطا :ُمُهل ُتلُقو’’
 ،يل اوعَمَسي ْنأ اوديُري ْمَلو َّيَلع اودَّرَمتف .ْمُكُهلإ ُّبَّرلا انأ .َرصِمِ مانصأب
 :ُتلُقف .َرصِم َمانصأ اوكُرتي ْمَلو ،ِهَينيَع َساجرأ ْمُهنِم ُناسنإلا ِحَرَطي ْمَلو
 ْنكل .َرصِم ِضرأ ِطسو يف يطَخس ْمِهيَلع َّمُِتأل ْمِهيَلع يزجِر ُبُكسأ يِّنإ

 يف مُه َنيذلاِ مَُمألا ِنويُع َمامأ َسََّجَنتي اليَكل يمسا ِلجأل ُتَعنَص
 .َرصِم ِضرأ ْنِم ْمِهِجارخإب ْمِهِنويُع َمامأ يسَفن ْمُُهتفَّرَع َنيذلا ِ،مِهِطسو
 يضئارف ْمُُهتيَطعأو .ِةَّيَّربلا ىَلإ ْمِهب ُتَيتأو َرصِم ِضرأ ْنِم ْمُُهتجَرخأف

 اًضيأ ْمُُهتيَطعأو اهب ايَحي ٌناسنإ اهلِمَع ْنإ يتلا يماكحأ ْمُُهتفَّرَعو
.‘‘ْمُهُسِّدَقُم ُّبَّرلا انأ يِّنأ اومَلَعيل ،ْمَُهنيَبو ينيَب ًةَمالَع َنوَكتل يتوبُس

 ُدِّكؤيو .ةميلسلا ِةايحلا َةقيرطو ماكحألاو ضئارفلا ُديجملا هلُلا ُمهاطعأ دقف ،اًذإ
 يف ٌسانأ ُلَءاستي ،ِراطإلا اذه يفو .ممألل ًةمالع ْنُكي مل َتبَّسلا َّنأ اًضيأُ عطقملا
 يه ُةباجإلاو .ِةدابِعلا َموي وه تبَّسلا َمَوي لَعجي ال يذلا ِببَّسلا نع ِرضاحلا ِنمزلا
 ُتبَّسلاو ،اًدوهَي انْسل انَّنأل ؛َتبَّسلا َُظفْحن ال انَّنأ امك ِ،ماَّيألا ِّلك يف َّبرلا ُُدبعن انَّنأ
 َّيلعلا هلَلا َّنأ وه ُباوجلا ؟كلذ نم َقَّقحتن نأ انل فيكو .دوهيلاو هلِلا نيب ًةمالع َناك
 ِنيَددعلاو نيثالثلاو يداحلاِ حاحصألا جورخلا ِرفِس يفف .هِتملك يف كلذ لاق
 ،تبسلاِ مويب َّصاخلا َنوناقلا نَيِّيناربعلل هلُلا ىطعأ ،َرشع َعباسلاو َرشع َسداسلا
:ِهيف َءاجو

 .اًّيَِدَبأ اًدْهَع ْمِِهلاَيَْجأ يِف َْتبَّسلا اوَُعنَْصيِل َْتبَّسلا َليِئاَرِْسإ ُونَب َُظفَْحيَف’’



 ََعنَصٍ ماََّيأ ِةَّتِس يِف ُهََّنأل .َِدَبألا ىَِلإ ٌةََمالَع َليِئاَرِْسإ يِنَب نََْيبَو يِنْيَب َوُه
.‘‘َسََّفَنتَوَ حاََرتْسا ِعباَّسلاِ ْموَيْلا يِفَو ،َضَْرألاَو َءاَمَّسلا ُّبَّرلا

 ْنُكي ملو ،ِةَّيناربعلا ةَُّمألاو هلِلا نيب ام ٌةمالَع َتبسلا َّنأ وه ِةَّيحلا هلِلا ِةملك يف ُدَّكؤملاف
ِ.مَمألل ًةمالع

 اهُّلك ُدايعألاو ٍ،موي ِّلك يف يهَ ةدابعلا َّنأ انِنابسِح يفَ عَضن نأ ِّمهملا نم َّنأ ريغ
 انِماَّيأ ُّلك َنوكت ْنأ يغبني لب ،ِدايعألاِ ماَّيأ يف َرِصحنت َّالأ ُبجي اهَّنكل ،ِّبرلا ِدجمل
 انَكَرابو انَصَّلخو انيلإ َنَسحأ يذلا ،ِسوُّدقلا ِّبرلا يف اًجاهِتباو ٍتالافتحاو اًدايعأ
 انِماَّيأ ُّلك َنَّمضتت ْنأ يه ِلوَقلا ُةصالُخف .ِّيحلاِ حيسملا ِةلئاع يف اًدارفأ انَلَعجو
.ِّبرلا ِدَجمل ٍتالافتحاوً ةدابع

ِ حاحصألا نم َرشع َعِباسلا ىلإ َرشع َثلاثلا نم ِدادعألا يف انِتالُّمأت َنآلا ُلِصاونو
:اهيف َءاجو ،َنيرشِعلا

 ينيَب ٌةَمالَع ُهَّنأل ،اَهنوَظفحت يتوبُس :اًلئاق َليئارسإ ينَب ُمِّلُكت َتنأو’’
 َنوَظفحتف ،ْمُكُسِّدَقُي يذلا ُّبَّرلا انأ يِّنأ اومَلَعتل ْمُكِلايجأ يف ْمَُكنيَبو
 اًلَمَع ِهيفَ َعنَص ْنَم َّلُك َّنإ .اًلتَق َُلتقُي ُهَسَّنَد ْنَم .ْمُكل ٌسَّدَقُم ُهَّنأل َتبَّسلا

 ُمويلا اَّمأو ،ٌلَمَعُ َعنُصيٍ ماَّيأ َةَّتِس .اهِبعَش ِنَيب ْنِم ُسفَّنلا َكلِت ُعَطُقت
 ِتبَّسلاِ موي يف اًلَمَع ََعنَص ْنَم ُّلُك .ِّبَّرلل ٌسَّدَقُم ٍةَلطُع ُتبس ِهيفف ُعِباَّسلا

 ْمِِهلايجأ يف َتبَّسلا اوَعنَصيل َتبَّسلا َليئارسإ ونَب َُظفَحيف .اًلتَق َُلتقُي
 ِةَّتِس يف ُهَّنأل .ِدبألا ىَلإ ٌةَمالَع َليئارسإ ينَب نََيبو ينيَب وه .اًّيدبأ اًدهَع
.‘‘َسََّفَنتو َحاَرتسا ِعِباَّسلاِ مويلا يفو ،َضرألاو َءامسلا ُّبَّرلاَ َعنَصٍ ماَّيأ

 َّبرلا َّنأل ؛ِدِّرمتملا ِبعشلا ىلإَ عِجري نأ ىسوم ُهَّيبن ُّبرلا َربخأ ِتاَّرملا ىدحإ يف
 َّنكل .ةَّيِّربلا يف هوعاطأ الو ،رْصِم ِضرأ يف َّبرلا اوعيطُي مل مُهف .مُهيِنُفيس ناك
 َرَّرق هَّنكل ،ىسوم َعُّرضت ُّبرلا َعِمَسف ،ِبعشلا كلذ ِلجأ نم ِّبرلا ىلإ َعَّرضت ىسوم
 َنود اوناك نيذلا مهئانبأ ِليج َعم َلَماَعتي يك ،نيدِّرمتملا ِءابآلا ُليج َتومي نأ
.ةَّيِّربلا يف اوِدلُو نيذلا وأ ،ِرمعلا نم َنيرشِعلا



 ِثلاثلا ىلإ َرشع َنماثلا نم ِدادعألا يف ِةَّوبنلا هذه ِثادحأِ عُّبتت يف ُّرمتسنو
:اهيفُ أرقنو ،َنيرشِعلاِ حاحصألا نم َنيرشِعلاو

 اوُسََّجَنَتت الَو ،ْمُهَماَكَْحأ اوَُظفَْحت الَو ،ْمُكِئاَبآ ِضِئاََرف يِف اوُكُلَْست ال’’
 يِماَكَْحأ اوَُظفْحاَو يِضِئاََرف يِف اوُكُلْساَف ،ْمُكُهِلإ ُّبَّرلا َاَنأ .ْمِهِمَانَْصأِب
 يَِّنأ اوُمَلَْعتِل ،ْمَُكنْيَبَو يِنْيَب ًةََمالَع َنوَُكتَف يِتُوبُس اوُسِّدَقَو ،اَهِب اوُلَمْعاَو
 اوَُظفَْحي ْمَلَو يِضِئاََرف يِف اوُكُلَْسي ْمَل .َّيَلَع ُءَانَْبألا َدَّرََمتَف .ْمُكُهِلإ ُّبَّرلا َاَنأ
 .يِتُوبُس اوُسََّجنَو ،اَهِب اَيَْحي ٌناَْسِنإ اَهَلِمَع ِْنإ يِتَّلا ،اَهوُلَمَْعيِل يِماَكَْحأ
 ُتْفَفَك َُّمث .ِةَّيَِّربْلا يِف ْمِْهيَلَع يِطَخَس َّمُِتأل ْمِْهيَلَع يِزْجِر ُبُكَْسأ يِِّنإ :ُتْلُقَف

 َنيِذَّلاِ مَُمألا ِنوُيُع َماََمأ َسََّجَنتَي َاْليَكِل يِمْسا ِلَْجأل ُتَْعنَصَو يَِدي
 يِف ْمُهَقَِّرُفأل ِةَّيَِّربْلا يِف ْمُهَل يَِدي اًْضَيأ ُتَْعفَرَو .ْمِهِنوُيُع َماََمأ ْمُُهتْجَرَْخأ

.‘‘يِضاََرألا يِف ْمَُهيَِّرُذأَوِ مَُمألا

 ُثيح ،هِبعش َعم ِسوُّدقلا هلِلا ِتالُماعَت ىلإ ِخيراتلا يفَ ةدوعلا َِعطَقملا اذه يف ُعِباتن
 ،ِضرألا ممأ ِّلك يف ُمُُهتِّتَشيس هَّنإ مُهل َلاقو ،ىسوم هِّيبن ةطساوب مهيلإ هلُلا مَّلكت
 ول مهَّنأ يهو :هنم هلُلا ُمُهَرَّذح ام اهيف َنورَّكذتي ًةمينرت مِهِتاعُّمجت يف َنومِّنري فوسو
 نيب ام َنوتَّتََشَتيسو ،مهئادعأ يْديأ ىلإ مُهُمِّلسي فوسف ،ِديجملا هللا نع اولَّوحت
 يف سانلا ِةنسلأ ىلع ُدَّدُري اًلثمو ًةنعل َنوريصَيس مُهَّنأ امك ،ِضرألا يف ممألا
.مَلاعلا ِءاجرأ

 ىلإ َنيرشِعلاو ِعبارلا نم ِدادعألا يف َلايِْقزِح نم ِةَّوبنلا هذه يف َءاج ام ُعِباتنو
:َنيرشِعلاِ حاحصألا نم َنيرشِعلاو ِعِساتلا

 ،يتوبُس اوسََّجنو ،يضئارف اوَضفَر لب ،يماكحأ اوَعنَصي ْمَل ْمُهَّنأل’’
 َريَغ َضئارف اًضيأ ْمُُهتيَطعأو .ْمِهئابآِ مانصأ َءارو ْمُُهنويُع ْتناكو
 يف اوزاجأ ذإ ْمُهاياطَعب ْمُُهتسََّجنو ،اهب َْنوَيَحي ال اًماكحأو ،ٍةَِحلاص

 ْمِّلك َكلذ ِلجأل .ُّبَّرلا انأ يِّنأ اومَلَعي ىَّتح ،ْمُهَديُبأل ٍ،محَرِ حِتاف َّلُك ِراَّنلا
 اًضيأ اذه يف :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاق اذكه :ْمُهل ْلُقو ،َمَدآ َنبا اي َليئارسإ َتيَب



 يتلا ِضرألا ىَلإ ْمِهب ُتَيتأ َاَّمل ًَةنايخ ينوناخ ذإ ،ْمُكُؤابآ َّيَلع َفَّدَج
 ،َءايبَغ ٍةَرَجَش َّلُكو ٍلاع ٍّلت َّلُك اوأرف ،اهاَّيإ ْمَُهيطُعأل يَدي ْمُهل ُتَعفَر
 َكانه اومَّدَقو ،ََةظيُغملا ُمَُهنيبارَق َكانه اوبَّرَقو ،ْمُهَحئابَذ َكانه اوَحبَذف
 ُةََعَفتُرملا ِهِذه ام :ْمُهل ُتلُقف .ْمَُهبئاكس َكانه اوبَكَسو ،ْمِهِرورُس َحئاوَر

.‘ِ‘مويلا اذه ىَلإ "ًةََعَفترُم" اهُمسا َيعُدف ؟اهيلإ َنوتأت يتّلا

 َْريَغ َضِئاََرف’’ مُهاطعأ َّبرلا َّنأ وهو ،َِعطقملا اذه يفِ مامِتهالل ٌريثم ٌريبعت َكانه
 ُديجملا هلُلا ىأر دقف ؛مُهل ولحي ام اولَعفي نأ مُهاطعأ َّبرلا َّنأ اذه ينعيو .‘‘ٍةَحِلاَص
 اذه يفو .مِهِنيعأ يف ُنُسحي ام اولَعفي نأ مهل لاقف ،هاجِّتالا كلذ ىلإ نوليَمي مهَّنأ
 ٍلاح ىلإ ُءرملا َلِصَي نأ ِعيظَفلا َنِمف .ِّيناربعلا ِبعشلا ِلاح نم ِسأيلا نع ٌريبعت
 َّبحملا هلَلا َّنأ يه ىربُكلا ُةبيصملاف .هِسفن ِكالَهو هِتابغر ىلإ َمَّلسُيف ،اهنم ٍسوؤيم
 َّالإ ،اهِلالِتو اهِلاِبجب اهَلامَج اَْوأر دقو ،ِضَْرألا ىلإ ِرمالا ِةياهن يف مَُهبلَج يذلا وه
 ِةهلآلا َناثوأ نوعَضي اوناك مُهَّنأل ؛لالتلا كلت نم ٍّلت ِّلكل َنودُجْسَي اوحار مهَّنأ
.ِلاِبجلاو ِلالِّتلا َكلت ْنِم ةِيلاعلا ِقطانملا ىلع يأ ،ِتاعََفترملا ىلع ِةفئازلا

 نيَدَدَعلا يف ،َنورشِعلا ُحاحصألا هيوري يذلا ِدهشملا كلذ ِلُّمأت يف ُّرمتسنو
:امِهيفُ أرقنو ،نَيثالثلاو يداحلاو نَيثالثلا

 ِقيَِرطِب ُْمتْسََّجَنت ْلَه :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :َليِئاَرِْسإ ِتَْيبِل ْلُق َكِلِذل’’
 يِف ْمُكِئَانَْبأ َِةزاَِجإَو ْمُكاَياَطَعِ ميِدَْقتِبَو ؟ْمِهِساَجَْرأ َءاَرَو ُْمتَْيَنزَو ،ْمُكِئاَبآ

 َتْيَب اَي ْمُْكنِم َُلأُْسأ ْلََهف ِ.ْموَيْلا ىَِلإ ْمُكِمَانَْصأ ِّلُكِب َنوُسََّجَنَتت ،ِراَّنلا
.‘‘ْمُْكنِم َُلأُْسأ ال ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيَح ؟َليِئاَرِْسإ

 نأ ِّيبنلا ىلإ اوبَلط دقو ،لايقزح ِّيِبَّنلا مامأ نيسلاج اوناك َخويُّشلا َّنإ ُلوقن اًماتِخ
 مُهل َدُرسي نأ وه َلايِْقزِح هِّيبنل هاطعأ يذلا ِسوُّدقلا هلِلا ُّدر َناكف ،مُهل َّبرلا َلأسي
 َنولِمحي مُهَّنأل ؛مَُهبيجُي نلو ،مِهِلاح نم َسَئي هَّنأ ُّبرلا َدَّكأ امك ،مُهَخيرات ُّيبنلا
.مِهِبولق يف مُهَمانصأ

ةمتاخلا



)جمانربلا مِّدقم(
 مهيَلَع َّنأ ِةَّيناربعلا ِةَُّمأللَ حَضوأ َسوُّدقلا َّبرلا َّنأ ،اِنجَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يف انيأر
 ِّقحلا َعابِّتا اوضَفَرو ،ِّلاضلا مهِقيَرط يف اوُّرمتسا مهَّنأ َّالإ ،هيلإ اوعجريو اوبوتي نأ
.ِّيهلإلا

 ِةسارد يف كشت ُّسقلا ُّرمتسي ،‘‘مويلا اذهِل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نم ِةلبقملا ِةقَلحلا يف
.ِّبرلا ِفيَس ََلثَم ُضرَعتسيس ثيح ،لايِْقزِح ِرفِس يف ِةدراولا ِتاَّوبنلا

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كَشت يعاَّرلا(

 َكَّبحأ دق هَّنأو ،ِّبرلاِ َينيَع يف ٌزيزع كَّنأ َكَرُدت نأ ،عِمتسملا يزيزع ،َِكلجأل اُنتالص
 ٍرمثب يتأت يك ،ةَّيقيقحلا ِةمركلا ،ِحيسملا َعوسيب َقَِصتلت نأ اًضيأ يِّلصنو .اًّقح
 كَعم ِّبرلا ُدي َنوكَت ْنأ كلذك يِّلصنو .هِتوكلم ِدادتماو ِسوُّدقلا هلِلا ِدجمل ٍريثك
 ىلع هَتَوعد ُريدقلا هلُلا َفِشكَي نأ اًريخأ يِّلصنو .ََكبِعُتي ال ىَّتح ِّرشلا نم َكظَفحيل
 َعوسيِ مْساِب .ِةلِماكلا ِةَّيِضَْرملا ِةحلاصلا ِّبرلا ِةئيشمل اًقفَو اهيف َريست يك ،َكِتايح
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا


