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ةمِّدقملا
)جمانربلا مِّدقم(

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

 ِّيناربعلا ِبعشلا ِدُّرََمت يف ُلَّمأتي كَشت ُّسقلا َناك ،اِنجَمانرب نم ِةقباسلا ِةقَلحلا يف
.ًةنس نَيعبرأ ىدَم ىلع كلذ َدعب ةَّيِّربلا يف هِدُّرمت َكلذكو ،َرصِم ْنِم هِجورخ َدعب

 ىرن يك كَشت ُّسقلا اُنذُخأي فوس ،‘‘مويلا اذَهل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يفو
.ةَّيناربعلا ِةَّمألا ِدادرتسا يف ِّيحلا هلِلا َةبغَر َقَمعأ ٍوحن ىلع

 نم نيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا ىلع ُهََحْتَفت ْنأ وجَْرن ،ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل َناَك ْنإَف
 وجرنف ،َنآلا ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل ْنُكَي ْمَل ْنإ اَّمأ ،لَّوألا ِددعلا نم ًءادِتباو لايِْقزِح ِرفِس
ِ.عوشُخلاو ِةالَّصلاِ حورِبَ يِغْصُت ْنأ ،عِمتسملا يزيزع ،كنم

 ِ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
 ىلإ ًةمِّدقم ُضرعتسن فوس كلذ َلبق ْنكل ،هنم ِلَّوألا ِددعلاو ،نيرشِعلاو يداحلا
ِ.حاحصألا اذه

 اوبوتي نأ مهيَلَع َّنأ ِةَّيناربعلا ِةَُّمأللُ حِضوي ناك َسوُّدقلا َّبرلا َّنإ ًةيادب َلوقأ نأ ُّدوأ



 ِضَفَر ىلع َنيِّرصُم اوناكو ،ِّلاضلا مهِقيَرط يف اوُّرمتسا مهَّنأ َّالإ ،هيلإ اوعجريو
.ِّيهلإلا ِّقحلاِ عابِّتا

 ِلاصيإل ِةسامَحلا يديدَش اًصاخشأ ِسوُّدقلا هلِلا ُءايبنأ ناك ،ءانثألا كلت يفو
 .ِّيهلإلا ِّقحلا ِةملك ىلإ اوعمتسي نأ نوديري ال اوناك َسانلا َّنأ َمغُر ،ِّبرلا ِةلاسر
 ىلإ ًةيادب َنوفِدْهَي اوناكف ،ِسانلا ِهابتنا ِْبذَجل ًةبيرغ اًرومأ نولَعفي ُءايِبنألا ناك دقل
 َدعبو .هَنولعفي اوناك اَّمع مهولأسيو اوَكَّرحتي يك ،سانلا يف ِلوضُفلا َنم ٍةلاح ِقْلَخ
 ِنع نوبيجُي ُءايِبنألا ناك ِ،مالَكلا ىلإ َنوتَِفتلي امنيح وأ ،ةلئسألا ُسانلا ُحَرطَي نأ
.ِسانلا َكئلوأ ىلإ ِّيلعلا هلِلا َةلاسر َنومِّدُقي اوناك وأ ،ِةلِئسألا

 ُدجن فوس ،لايقزح ِرفِس نم نيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا ِةسارد يف ِءَدبلا ىدلو
.ِرظَّنلل ٍةتفال ٍةروصِب ِبعشلا ِهابتنا ِْبذَج يف ُحَجني فوس َلايِْقزِح َّنأ

 َءاجو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا نم يناثلاو ِلَّوألا نيِددعلا ِلُّمأت يف َنآلا أدبنلو
:امهيف

 ،َمِيلَشُرُوأ َوَْحن َكَهْجَو ْلَعْجا ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَو’’
.‘‘َليِئاَرِْسإ ِضَْرأ ىَلَعْ أََّبَنتَو ،ِسِداََقمْلا ىَلَع ْمَّلََكتَو

  ىلع يه ُتاَّوبنلا هذهف ؛انه ةَّينمزلا َةَّيفلخلا َظِحالُن نأ ،ءاَّزعألا َّيعِمتسم ،ِّمهملا نم
.نَيِّيناربعلا ِضرأ ِّلك ىلعو َمِيلَشُرُوأ

 ،ِسِداسلا ىلإ ثلاثلا نم ِدادعألاو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ُعِباُتن
:اهيفُ أرقنو

 ْنِم يِفْيَس َُّلتَْسأَو ،ِكْيَلَع اََذَنأه :ُّبَّرلا َلاَق اَذَكه :َليِئاَرِْسإ ِضَْرأل ْلُقَو’’
 َقيِّدِّصلا ِْكنِم ُعَطَْقأ يَِّنأ ُثْيَح ْنِم .َريِّرِّشلاَو َقيِّدِّصلا ِْكنِمُ عَطَْقأَف ِهِدْمِغ
 ىَِلإ ِبُونَجْلا َنِم ٍرََشب ِّلُك ىَلَع ِهِدْمِغ ْنِم يِفْيَس ُجُرَْخي َكِلِذَلف ،َريِّرِّشلاَو
 ُعجَْري اَل .ِهِدْمِغ ْنِم يِفْيَس ُتْلَلَس ،ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ ٍرََشب ُّلُك ُمَلَْعيَف .ِلاَمِّشلا
 َماََمأ ْدََّهَنت ٍةَراَرَمِبَو ،ِْنيَوَقَحْلا ِراَسِْكناِب ْدََّهَنتَف ،َمَدآ َْنبا اَي َْتَنأ اََّمأ .اًْضَيأ



.‘‘ْمِهِنوُيُع

 فوس هَّنإ اًلئاق ،َمِيلَشُرُوأ ىلع هَفيَس ََّلتسا َريدقلا هلَلا َّنأ ،ِةطقُّنلا هذه َدنع انه ىرن
.اِهيلع ُحوني هَّنأكو اًضيأ ُدَّهنتي فوس هَّنأ ريغ ،اهيَوَقَح ُرِسكي

:هيف َءاجو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا نم َعباسلا َددعلاُ أرقن كلذ َدعب

 ٍءاَج ُهََّنأل ،َِربَخْلا ىَلَع :ُلوَُقت َكََّنأ ؟ُدََّهَنَتت َم ىَلَع :َكَل اوُلاَق اَِذإ ُنوُكَيَو’’
 ُريَِصت ِبَكُّرلا ُّلُكَو ،ٍحوُر ُّلُك َُسأَْيتَو ،يِْدَيألا ُّلُك يَِختَْرتَو ،ٍبْلَق ُّلُك ُبُوَذيَف

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ُنوَُكتَو ٌَةيِتآ َيِه اَه ،ِءَامْلاَك

 .ليَميو ِهيوَقَحِب ُكِسُمي ُثيح َدَهَشمْلا اذه َلِّثُمي نأ ِّيبنلا ىلع ناك هَّنأ ىرن اذكهو
 نأ ِةعِمُزملا ِبئاصملا ىلع ُدَّهنتي هَّنإ َلوقي نأ هيلعف ،هِدُّهنت ِببس نع هَنولأسي نَيحو
 َنوحوَني فوس َعيمجلا َّنأ ُّيبنلا ُدِّكؤي امك .مِهِضْرأو نَيِّيناربعلا ىلعَ يتأت
 ُلازت ال َْتناك هَّنأ انه ِركِّذلاب ٌّيرحو .اًمامت تَرِّمُد دق ُنوَكتس َمِيلَشُرُوأ َّنأل ؛َنودََّهَنَتيو
 ُدارفألا ِءالؤه َناكو ،اهِدارفأ ُضعب َيِبُس دق َناك َميلَشُروأ يف ٌتالئاع َكانه
 َربخ َّنأ ِءالؤهل ُّيبنلا ُدِّكؤي انهو .َميلَشُروأ ىلع ُّيبنلا اَهنَلعأ يتلا ةَّوبنلا َنوعَمسي
 فوسو ،ِبيرقلا َِلبقتسملا يف يتأي فوس اهينِكاسِ َمظعمو َميلَشُروأ ِةنيدم ِكالَه
.ِكالَهْلل ْتَّضرعت يتلا مهِتالئاع ىلع ُسانلا ُحوني

 نم رشاعلا ىلإ نماثلا نم دادعألا يف ِّيوبنلا ِدَهَْشملا اذه ِضارعِتسا يف ُّرمتسنو
:امِهيف َءاجو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا

 :ْلُق :ُّبَّرلا َلاَق اَذَكه :ْلُقَوْ أََّبَنت ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 ْيَكِل َلِقُص ْدَق .اًْحبَذ ََحبَْذيِل َدِّدُح ْدَق .اًْضَيأ َلِقُصَو َدِّدُح ٌفْيَس ٌفْيَس

.‘‘؟ُجَِهْتَبن ْلََهف .َقُْربَي

ِ؟جاهِتبالاو حََرملاو حََرفلا َتقو وه كلذ ناك له :انه ُحورطملا ُلاؤسلاو

 يداحلاِ حاحصألا نم َرشع َثلاثلا ىلإ ِرشاعلا نم ِدادعألا يف كلذ َدعب ُلِمكُي َّمث



:اهيف أرقنو ،َنيرشِعلاو

 .ِّفَكْلاِب َكَسُْمي ْيَكِل َلَقُْصيِل ُهاَطَْعأ ْدَقَو .ٍدوُع ِّلُكِب يِرَْدَزت يِنْبا اَصَع’’
 ِْلوْلَوَو ْخُرْصا .ِلِتاَقْلا َِديِل َمَّلَُسي ْيَكِل ٌلوُقْصَمَ وُهَو َدِّدُح ْدَق ُفْيَّسلا اَذه
 ٌلاوهأ .َليئارسإ ِءاسَؤر ِّلُك ىَلعو يِبْعَش ىَلَع ُنوُكَي ُهََّنأل ،َمَدآ َْنبا اَي
 .ٌناحِتما ُهَّنأل .َكِذخف ىَلع ْقِفصا َكلذل .يبعَش ىَلع ُنوكت ِفيَّسلا َِببَسب

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقي ؟َُةيرَدُزملا اصَعلا اًضيأ ْنُكت ْمَل ْنإ اذامو

 َخرص امدنعو .ليوَعلاو ِءاكبلاوِ خارُّصلا ىلإ ِدُّهنتلا نم ُلَِقتني هَّنأ وه انُه هارن امو
 َُّدتَميس يذلا ِّيلعلا هلِلا ِفيَس نع مُهَل مَّلكت اهَدنعو ،ساَّنلا َهابِتنا ََبذَج دق ،َلَوْلَوو
 ثيح ،َسانلا َنيَديل هِفيَسب يتأي فوس َلِداعلا هلَلا َّنأ فيكو ،َمِيلَشُرُوأ ِةنيدَم ىلإ
.نيِّيلبابلا يديأ ىلإ مُهُمِّلسُيس

 ىلإ َرشع َعبارلا نم ِدادعألا يف يساقلا ِّيوبنلا ِدهشملا اذه يف انِتالُّمأت ُلِصاونو
:اهيفُ أرقنو ،َنيرشِعلاو يداحلا

 َوُه .ًَةثِلَاث ُفْيَّسلا ِدَُعيْلَو ،ٍّفَك ىَلَع اًّفَكْ قِفْصاَو َمَدآ َْنبا اَي َْتَنأْ أََّبَنتَف’’
 ِريِثَْكتَو ِبْلَقْلا ِناَبََوِذل .ْمِهِبُ قيُِحمْلاِ ميِظَعْلا ِْلتَقْلا ُفْيَس ،ىَْلتَقْلا ُفْيَس

َ وُه .اًقاََّرب َلِعُج ْدَق !ِهآ .ًابِّلََقتُم اًفْيَس ِباَوَْبألا ِّلُك ىَلَع ُتْلَعَج َكِلِذل ،ِكِلاََهمْلا
 َاَنأَو .َكُّدَح َهَّجََوت اَُمثْيَح ،ْلِّمَش ْبَِصْتنا ،ِنَِّمي َّمَْضنا  .ِْحبَّذِلل ٌلوُقْصَم

 َّيَِلإ َناَكَو .ُتْمَّلََكت ُّبَّرلا َاَنأ .يِبَضَغ ُنِّكَُسأَو يِّفَك ىَلَع يِّفَكُ قِّفَُصأ اًْضَيأ
 ِِكلَم ِفْيَس ِءيَِجمِل ِنْيَقيَِرط َكِْسَفنِل ِّْنيَع ،َمَدآ َْنبا اَي َْتَنأَو :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك
 ِقيَِرط ِْسأَر ىَلَع ً،ةَّوُص َْعنْصاَو .ِنَاَتْنثالا ُجُرَْخت ٍةَدِحاَو ٍضَْرأ ْنِم .َلِباَب
 ىَلَعَو ،َنوُّمَع يِنَب ِةَّبَر ىَلَع ُفْيَّسلا َيِْتأَيِل اًقيَِرط ِّْنيَع .اَهَْعنْصا َِةنيَِدمْلا
 ىَلَع ،ِقيِرَّطلا ُِّمأ ىَلَع َفَقَو ْدَق َلِباَب َِكلَم ََّنأل .ِةَعيَِنمْلا َمِيلَشُرُوأ يِف اَذوَُهي

 ىَِلإ ََرَظن ِ،ميِفاَرَّتلاِب ََلأَس ،َماَهِّسلا َلَقَص .ًَةفاَرِع َفِرَْعيِل ِنْيَقيِرَّطلا ِْسأَر
.‘‘ِدِبَكْلا

 ُرَّصَْنذَخُوَبن َلصو نَيحف .مهِتَهلآ ِلاؤُسِل ِنمَّزلا َكلذ يف ِةفارِعلا َبيلاسأ كلت تناك دقل
 ،َنوُّمَع ِةَّبر ِةنيدم ،نيِّينوُّمَعلا ةمصاع ىلإ يِّدؤي ٌبرَد كانه ناك ،ٍقُُرط ِقََرتفم ىلإ



 َنوهَّجََوَتيس يذلا ِناَكملا نع هُتاَّوقو وه ُلَءاستي َحارف .َمِيلَشُرُوأ ىلإ يِّدؤي ُرخآ ٌبرَدو
 ،نيَمهَس َنوذُخأي اوناك ؟كلذ َنولَعفي اوناك فيك ْنكل .ِةهلآلاَ ةراشِتسا اورَّرقف ،هيلإ
 اوناك َكلذ َدعب .َمِيلَشُرُوأ َمسا رخآلا ىلعو ،َنوُّمع ةَّبر َمسا امِهِدَحأ ىلع نوبتكيو
 ،نيَمْهَّسلا َدَحأ ٌصخَش ُبَحسي َّمث ،امِهِناَّزُهيو ٍةبيقَح يف نيَمهَّسلا َنوعَضَي
.مِهِتهلآ ُةئيشم يه كلت َّنأ نَيبساح ،ِبوحسملاِ مهَّسلا ىلع ًءانب مُهَرارق َنوذخَّتيو

 َنوبِقاُري َّمث ،هَدِبَك َنوعَِطتقيو ،نَيفصِن هَنوُّقشَيو ،اًلَمَح َنوحَبذي اًنايحأ اوناك وأ
 ،ِدبكلا ِطوطخ بسحب هاجِّتالاب مُهَرارق َنوذخَّتي اوناكو .دبكلا ىلع يتلا َطوطُخلا
 ِّزهو دبكلا ِةءارقبَ ةرحَّسلا نولأسي اوناك دقف اذكهو .ِةهلآلا ةدارإ كلت َّنأ نَيِّناظ
.مُهَداشرإ نَيبلاط ،ماهِّسلا

 نم ِدادعألاو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ِضارعتسا يف ُّرمتسنو
:اهيف ءاجو ،َنيرشِعلاو ِعباسلا ىلإ نيرشعلاو يناثلا

 يِفِ مَفْلا ِْحتَفِل ،ِقِناََجمْلا ِعَْضوِل َمِيلَشُرُوأ ىَلَع َُةفاَرِعْلا َِتناَك ِهِنيَِمي ْنَع’’
 ِةَماَقإِل ،ِباَوَْبألا ىَلَعِ قِناََجمْلا ِعَْضوِل ،ِفَاتُهْلاِب ِْتوَّصلا ِعْفَِرلَو ،ِْلتَقْلا
 ْمُهَل نَيِفِلاَحْلاِ مِهِنوُيُع يِف ٍَةبِذاَك ٍَةفاَرِع َْلثِم ْمُهَل ُنوَُكتَو .ٍجُْرب ِءَانِبِل ٍةَسَْرتِم

 ْنِم :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه َكِلِذل .اُوذَخْؤُي ىَّتَح َْمثإِلا ُرُكَْذي ُهَّنِكل .اًفْلَح
 يِف ْمُكاَياَطَخ ِراَْهظإِل ْمُكيِصاَعَم ِفاَشِْكنا َْدنِع ْمُكِْمثِإِب ُْمتْرَّكَذ ْمُكََّنأ ِلَْجأ
 ،ُريِّرِّشلا ُسِجَّنلا اَهَُّيأ َْتَنأَو .َِديْلاِب َنُوذَخُْؤت ْمُكِريِكَْذت ْنَِمف ،ْمُكِلاَمَْعأ ِعيِمَج

 َلاَق اَذَكه ،َِةياَهِّنلاِ ْمِثإ ِناََمز يِف ُهُْموَي َءاَج ْدَق يِذَّلا ،َليِئاَرِْسإ ُسيِئَر
ِ عَضَو ،َعيَِضوْلا ِعَفْرا .َكْلِت َال ِهِذه َ.جاَّتلا ِعَفْرا .َةَماَمَعْلا ِعِْزنا :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا

 َيِْتأَي ىَّتَح ُنوُكَي ال اًْضَيأ اَذه !ُهُلَعَْجأ ًاِبلَْقنُم ،ًاِبلَْقنُم ،ًاِبلَْقنُم .َعيِفَّرلا
.‘‘ُهاَِّيإ َُهيِطُْعأَف ُمْكُحْلا ُهَل يِذَّلا

 
 انِرصَع ىلإ ُلصت يهف ؛ًةلهذمً ةَّوبن ،مارِكلا َّيعِمتسم ،َُعطقملا اذه انل يوري
 ٌسيئَر هَّنإ نَيِّيناربعلا سيئرل ُّبرلا ُلوَقي انهو .اًضيأ َِلبَقتسملا ىلإ ُّدتمتو ،ِّيلاحلا
 اذوهَي ِةكلمم ِكولُم َرِخآ ناك يذلاو ،اَّيِقْدِص وه انه ُروكذملا ُسيئرلاو .ٌريِّرشو ٌِسجَن
 ذإ ،اًجودزم اًريسَفت اًضيأ ِةَّوبنلا هذهل َّنأ َنيرِّسفملا ُضعب ىَري ْنكل .ِْيبَّسلا َلبق ام
ِ ماَّيألا يف يتأي فوس يذلاو ،حيسملا ُّدض وه انه هيلإ ُراشملا َكلملا اذه َّنأ َنودَِقتعي



 اًذإ .‘‘مثإلا ِنامز ِةياهن يف’’ :اًّيفرح‘‘ِةَياَهِّنلاِ ْمِثإ ناََمز’’ ُ:ةرابِع ينعتو .ةريخألا
 اَّيسملا هَّنأ ُدوهيلا ُّنظيو ،حيسملا ُّدض ُموَقي نيح ةريخألا ُماَّيألا ِنع وه ُمالَكلاف
.مُهَصِّلخي يك َرَهظ يذلا َُرظتنملا

 ِددعلاو ِسماخلاِ حاحصألا اَّنحوي ِليجنإ يفُ حيسملا ُعوسي لاق ،ِقايِّسلا اذه يفو
:نيعبرألاو ِثلاثلا

 َكِلَذف ِهِْسَفنِ مْساِب ُرَخآ َىَتأ ِْنإ .يَِننوَُلبَْقت ُْمتْسَلَو يَِبأِ مْساِب ُتَْيَتأ ْدَق َاَنأ’’
.‘‘َُهنوَُلبَْقت

 ،ِدوهيلا عم اًدهَعُ عطَقيسو ،يتأيس ِبعَّشلا َسيئر َّنأ اًضيأ ُلايِناَد ُّيبنلا انُربخيو
 امك ،ًةسِنَد ٍتاسرامم ُسراُميسو ،ِعبسلا ِتاونسلا ِرخاوأ يف َدهعلا ُكَِهتَنيس هَّنكل
 ُعمليس اًمكاح ُنوكيس اذه َّنأ َنيرِّسفملا ُضعب ىريو .ِبارَخلا يف ُبَّبستيس هَّنأ
 ،شحولاو ،كالهلا ِنباِ مْساِب سَّدقملا باتكلا يف ُفَرعُيو ،دهشملا ِءامس يف اًعيرس
 ُميُقيس امك ِ.ممألا نم ٍددع ِفُلاحَت ىلع ُدوسيو ،ةَّوقب ُموَقيسو ،حيسملا َّدض ىعُديسو
 ُدوهيلا ُلازي ال يذلا ،اَّيسملا هَّنأ َنيدقتعم اًلَّوأ هل َنولِّلَهَيسو ،ِةَّيناربعلا ِةَّمألا عم اًدهع
 لب ،هللا َنبا نوكيس اَّيسملا َّنأب اًّقح نونمؤي ال مُهَّنإ َمويلا ُدوهيلا ُلوقيو .هَنورظتني
 هَّنأل ؛اَّيسملا هَّنأ َنوفِرعَي فوس مهَّنأ َنوَري امك .ىسوم ناك امك اًناسنإ نوكيس
 مُهَعَم ُميُقي فوس هَّنأب انُربخي َلايناد َرفِس َّنكل .لكيهلا ِءانب ةداعإ ىلع مُهُدعاسُيس
.مِهلَكيَه ِءانب ِةداعإب ٌطبترم َدهعلا اذه َّنأ ودبيو ،اًدهَع

 َحار َّمث ،ِةَّيناربعلا ِةَّمألا ِخيراتب أدب َلايِْقزِح َّنأ ،نيعمتسملا يئاَّزعأ ،ىرن اذكهو
 يف ٍثادحأ ِضارعِتسا ىلإ َلََقتنا َّمث ،ِّيلاحلا انرصع ىلإ لصو ىَّتح اًّينمز ُكَّرحتي
 ُلايِْقزِح ُمِّدقي امك .لكيهلا ءانب ِةداعإ َةلأسم ُلَواَنت هَّنأ اًضيأ َدَقتعُيو .ِةريخألاِ ماَّيألا
 كلت ىلإ ُقَّرطتنسو .هِرفِس نم ِةريخألا ِتاحاحصألا يف ِلكيهلا نع ًةَّيوق ٍتاحيرصت
.َلايِْقزِح ِرفِس ِةسارد ِتاقْلَح ِةَلِسْلِس نم ٍةلِبقم ٍتاقَلَح يف ِتاحيرصتلا

 نم نيرشعلاو ِسداسلا ِددعلا يف َدرو ام يهِ مامِتهالل ِةريثملا ِتاظَحالملا نمو
:هيف َءاجو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا



.‘‘َةَماَمَعْلا ِعِْزنا :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه’’

 ىلع ُنهاكلا اًمومع اهُعضي ٌةعطق يهو ،ِنِهاكلا َةمامَع ينعت انه ِةمامَعلا ُةملكو
 .هِتَّوقو هِناطلُس ىلع ًةمالع ِناطيَّشلا نم اًجات ُلاَني فوسف ،حيسملا ُّدِض اَّمأ .هِسأر
 ُحرَفيس ثيح ،ِلكيهلا ِءانب ِةداعإب َّصاخلا َدهعلا ُقِّقحي اَمنيح كلذ ُنوكي فوسو
 ِةداعإ ِّلحب يتأيسو ،َلولحلاو ِتاباجإلا هيدل َّنأو ،اَّيسملا هَّنأ َنوِنلعُي فوسو ،ُسانلا
 ِّلح يف هِتَّيرقبَع ءاَّرج نم ُعيمجلا ُدَعسُيس لب ،اًدحأ َقِياضُي نأ َنود ،ِلكيهلا ِءانب
.ِلكيهلا ِءانب ِةلضعُم

 ،ٌةفئاز ُهتمامَع َّنإ لب ،َّيقيقحلا َكلملا الو ََرظتنملا اَّيسملا سيل هَّنأ يه َةقيقحلا َّنكل
.َيِتآلا َّيقيقحلا َنهاكلا اًضيأ سيل هَّنأ امك

 اذه ُِكلهُي َفوس ،يناثلا هئيجم يف ُعوسي ُعِجري نيح هَّنإ ُلوقن ،رخآ ٍقايِس يفو
 ،دُواد ِّيسرك ىلع ُسلجي فوسو .همف نم ُجرخي ٍّداح ٍفيَسِب ،هِئيجَم ِءايِضب َلُجَّرلا
.ديجملا ِتوكلملا ِرصعب يتأيس اذكهو ،ِباَبَْرألا َّبَرَو ِكوُُلمْلا َِكلَم ىعُدي فوسو

 ٍقايِس يفو .ِرْمألا ِةيادب يف هب َنوكَّسمتيس يذلا َفئاَّزلا َءاجرلا اًذإ انه ىرن
 حاحصألا ،يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا ِلوسرلا َسلوب ِةلاسر يفُ أرقن ،ٍهِباشُم
:رشع يداحلاو ِرشاعلا نيَددعلاو يناثلا

 ىَّتَح ِّقَحْلا َةَّبَحَم اوَُلبْقَي ْمَل ْمُهََّنأل ،نَيِكِلاَهْلا يِف ِ،ْمثإِلا ِةَعيِدَخ ِّلُكِبَو’’
 اوُقِّدَُصي ىَّتَح ،َِلالَّضلا َلَمَع هلُلا ُمِْهيَِلإ ُلِسُْريَس اَذه ِلَْجألَو .اوُصُلَْخي

.‘‘َبِذَكْلا

 ٍلوبَقب ىظحَيسو ،ٍتازجعُم ُعنصي َفوسو ،ةميظع ٍةَّوقب يتأيس حيسملا َّدض َّنأ ودبي
 َّنأ ريغ .ِدوهيلا نم ٌددع كلذ يف امب ،هب ُعدَخنيس َملاعلا َّنإ ىَّتح ،ِريظَّنلاِ عِطَقنُم
 ِّدض َلدب ِشرعلا ىلع ُّيقيقحلا ُكلملا َِسلجي يك ،اًقحال َفقَوملا ُبلقيس َديجملا هلَلا
.حيسملا

 ِديلا يف اًرفِس ىرن فوس ،سماخلاِ حاحصألا اَّنحوي ايؤر رفِس ىلإ ُلصن نيحو



 نم ٌةباتك هيلعو ،موتُخ ِةعبسب ٌموتخم اذه ُرفِّسلاو .شرعلا ىلع ِسلاجلا كلذل ىنميلا
 :اًلئاق ٍلاع ٍتوَصب ٌكالَم يداُني فوس ِءانثألا كلت يفو ،جراخلاو ِلخادلا

‘‘؟هَموتخ َحتفيو َرفِّسلاَ ذخأي نأ ٌّقَِحتسم وه نَم’’

 َضرألا َيَِدتفي نأ ُّقحتسي نَمف ،ِضرألا َلامعأ ينعَي َرفِّسلا َّنإ ُلوقنِ حيضوَّتللو
 ،بَّرلل ٌكلُم يه ِلصألا يف ُضرألاف ؛هُّلك عوضوملا وه اذه ؟ِّيلعلا هللا ىلإ اهُعِجُريو
 ُمِكاحلا وه ُناطيشلاف اذل ،ناطيَّشلل اهَحنم َناسنإلا َّنكل ،ناسنإلل اهاطعأ دقو
 َملاعلا َيدتفي يك ىتأ ،ُدجملا هل ،َحيسملا َعوسي َّنكل .مويلا َملاعلا اذه ُدوسي يذلا
 ،ِرِهاَّطلا هِمَد ِكْفَسِب ِنمثلا عفدب لب ،ةَّوقلاب ال ،ِّيقيقحلا ِّيحلا هللا ىلإ هَّدرتسيو
ُ أرقن ،ِراطإلا اذه يفو .َةمثألا َرشبلا نحن ،انِتبوقع َنمثَ عفَد يذلا َّرابلا وه َناكف
:سماخلاِ حاحصألا ةيمور ِلهأ ىلإ ِلوسرلا َسلوب ِةلاسر يف

 اَذَكهَو ،ُْتَومْلا ِةَّيِطَخْلاِبَو ِ،مَلاَعْلا ىَِلإ ُةَّيِطَخْلا ِتَلَخَد ٍدِحاَو ٍناَْسنِإِب’’
 ٍدِحاَو ِّرِبِب اَذَكهو...ُعيِمَجْلاَ أَطَْخأ ِْذإ ،ِساَّنلا ِعيِمَج ىَِلإ ُْتَومْلا َزَاتْجا

.‘‘ِةاَيَحْلا ِريِْرَبتِل ،ِساَّنلا ِعيِمَج ىَِلإ َُةبِهْلا ِتَراَص

.دادْرِتسالا ُنمزو ِءادفلا ُموي ِءامسلا يف ىتأ هَّنأ انه ُمَهفن اذكهو

 ْنُكي مل امَدنع ىكب هَّنأ ُدجن ،اَّنحوي ايؤر ِرفِس يف ،ِلوسَّرلا اَّنحوي ىلإ ِةدوَعلابو
 ُهَمُوتُخ َّكَُفيَو َْرفِّسلاَ َحْتَفي نأ ُردقي رحبلا تحتو ِضرألا ىلعو ِءامَّسلا يف ٌدحأ كانه
ً:ةأجف ُلوقي هَّنكل .َةَْعبَّسلا

 ُدََسألا َبَلَغ ْدَق اََذوُه .اَّنَحوُي اي .ِْكَبت اَل :ِخوُيُّشلا َنِم ٌدِحاَو ِيل َلاَقَف’’
 .َةَْعبَّسلا ُهَمُوتُخ َّكُفَيَو َْرفِّسلاَ َحتْفَيِل ،َدُواَد ُلَْصأ ،اَذوَُهي ِْطبِس ْنِم يِذَّلا

 َذََخأ َاَّملَو .ِشْرَعْلا ىَلَع ِِسلاَجْلا ِنيَِمي ْنِم َْرفِّسلاَ ذََخأَو َىَتأَف...ُتَْيأَرَو
 َماََمأ اًْخيَش َنوُرْشِعْلاَو ُةََعبَْرألاَو ُتَاناَوَيَحْلا ُةََعبَْرألا ِتَّرَخ َْرفِّسلا

 َيِه اًروَُخبٌ ةَّوُلْمَم ٍبَهَذ ْنِم ٌتاَماَجَو ٌتاَرَاثيِق ٍدِحاَو ِّلُك ْمُهَلَو ،ِفورَخْلا
 َْنأ َْتَنأٌ قَِحتْسُم :نَِيلِئاَقً ةَديِدَج ًةَميِنَْرت َنوُمَّنََرتَي ْمُهَو .نَيِسيِّدِقْلا ُتاَوَلَص
 ٍةَليِبَق ِّلُك ْنِم َكِمَدِب ِهلل َاَنتْيََرتْشاَو َتْحِبُذ َكََّنأل .ُهَمُوتُخ ََحتَْفتَو َْرفِّسلاَ ذُْخَأت



.‘‘ٍةَُّمأَو ٍبْعَشَو ٍناَِسلَو

 ،هَموتخ َّكفو َرفِّسلا َحتف يذلا ُديحولا وه هَّنأل ؛ِةماركلاو ِدجملا ُّلك يلاغلا انِحيسِملف
.ِرِهاَّطلا هِمَدب ُءادفلا انل َراصف

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 ،يضاملا يف هنم ٌءزج َقَّقحت ٍرمأب أَّبنت َلايِْقزِح َّنأ انجَمانرب نم مويلا ِةقَلح يف انيأر
.اًضيأ ِلبقتسملا يف هنم يَِّقَبتملا ُءزجلا ُقَّقحتيسو ،ِرضاحلا يف ُرخآ ٌءزجو

 ِديزملاب كَشت ُّسقلا ُمَّلكتي فوس ،‘‘مويلا اذهِل ُةملكلا’’ ِجَمانرب نم ِةلبقملا ِةقَلحلا يفو
 هَدعب ِْسلْجي ملو ،اذوهي ِكولم َرخآ َناك يذلاو ،اَّيِقْدِص ِريِّرشلا ِسجَّنلا ِكلملا اذه نع
.حيسملا َعوسيل يناثلا ِءيجملا ىلإ َِسلجي نلو ،ُرخآ ٌكلم ِةكلمملا ِشرع ىلع
             

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كشت يعارلا(

 دق ٍءيش ِّلك َةياهِن َّنأ اًموَد َكِبلق يف َعَضت نأ يه ،عِمتسملا يزيزع ،َِكلجأل اُنتالص
 ٍفَغَشو ٍقوَشب ََرَظتنت ْنأ اًضيأ يِّلصنو .ِتاولَّصلل َرَهستو َوحْصَت يك ،َتبرتقا
 ؛هِرونب ُّيلعلا ُّبرلا َكألمي نأ كلذك يِّلصنو ِ.مَلاعلا ِصِّلخم ،ِّيحلاِ حيسملا َءيجم
 ِةَمُلظ َطَسَو َِكليبَس ُريُني ام وه هَرون َّنأ امك ،ِةَسادقلاو ِةمكِحلاو ِةَّوقلا َّلك هيف َّنأل
 َعوسيل ٍحلاص ٍّيدنجك َدَّنجتت نأ اًريخأ يِّلصنو .ِريِّرشلا يفِ عوضوملاِ مَلاعلا اذه
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا َعوسيِ مْساِب .َكِماَّيأ ِّلك يف هَمسا َدِّجُمتل َدِهتجتو ،َحيسملا


