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 ..االضتؼذاد نهرحٍم..االول   انفصم
 

يذ باهجلترا ظھغ ؾام قجإه مً الػضم واجبؼ ظھىعه نىث   ًاؾل بٍغ في قاعع 

ل  ؿاعا وهظغ غلي الٍُغ قغنػت اقبه بإهكجاع اَاع ؾُاعه زم جلكذ ًمُىا َو

الخالي جماما مً املاعه في الهباح البايغ والي املىاُػ طاث الُابهحن والخضاثو 

بالىن الابٌُ  23ًل مجُز زم هظغ هدى الِؿاع هدى مجُز عنم  الهؿحره امام

الكاھو والابىاب الخمغاء والىىاقظ الخمغاء والخضًهت الخًغاء زم غبر 

و وونل امام الباب وصم الجغؽ واهخظغ نلُال وبػض صنُهت قخدذ له  الٍُغ

ًاؾمُىا الباب ومالمذ الضھكت غلي وحھھا واهدبؿذ الضمىع في غُيُھا زم 

غلي  هذ  في اخًاهه وبػض لخظه ابخػضث غىه وهظغث له ملُا زم نكػخاعجم

  :وحھه ونالذ له

 اًً يىذ َىاُ ھظه الكتره؟  - 

قىظغ لھا ؾام في صھكت وناُ لھا وھى ًبدؿم ابدؿامه جضُ غلي الؿُظ مً  

  :الهكػت

  ؾىف اقغح لٍي ًل قيئ لًٌ اوال اؾدبضلي مالبؿَ وھُا بىا  - 

عؾمذ نبله نؿحره غلي قكخُه واججھذ الي صازل املجُز  قىظغث له نلُال زم

ھل ًٌكل ؾغه لھا ام  ،وظل ؾام امام  الباب ًكٌغ قُما ؾىف ًهىله لھا
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وماطا ًدضر اطا  ؟وھل ؾىف جهضم نهخه ؟ًدٍي لھا نهت مً وحي زُاله

خٍي لھا نهخه الخهُهت ھل ؾخهُى اهه حً حىىهه ام جغاھا ؾىف 

غه قھى مهبل غلي خغب قغؾه ومً املمًٌ ان وونؼ في خحره مً ام ؟،جهضم

  هللا ًلهي مهغغت ھىاى في اعى الجان  ومً املمًٌ ان ًىجُت

  :نُػذ ًاؾمُىا خبل اقٍاعه غىضما ويػذ ًضھا غلي يخكت ناثال 

  اها مؿخػضه  - 

  :قىظغ لھا ؾام وابدؿم وناُ 

 ما عؤًَ ان هدىاُو الكُاع في املُػم املكًل لضًىا  - 

  :ًاؾمىا وغلي وحھھا ابدؿامه عنُهت ذقهال

  يم اقخهذ الَُ ًاؾام  - 

و الػام وھىممؿَ بُض ًاؾمىا وظل ٌؿحر مػھا غلي  اججه ؾام الي الٍُغ

و املليئ باالشجاع وھى ٌكػغ بؿػاصه لم ٌكػغ بھا مً نبل  حاهب الٍُغ

خه ًإهه َحر  في الؿماء امخلَ خٍغ ًإهه ملَ الضهُا وماقُھا و   و

ه  ونل ؾام الي مُػم الؼھغه الؼعناء وصلل الي الضازل وازخاع َاوله في ػاٍو

 : املٍان بػُض  غً الىاؽ وحلـ بجىاع ًاؾمُىا التي باصعجه ناثال

 لهض بدشذ غىَ في ًل مٍان اًً يىذ ؟  - 

  :قىظغ لھا ؾام وناُ 
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  ھاحم املجُز بػٌ اللهىم  وجدُم وھغبذ اها وامي الي الهاھغه  - 

توملاطا لم   -    ؟جبلـ الكَغ

ًاهذ قضًضه الهلو واجسخاعث ان حؿاقغ   - ه لًٌ امي  بالُبؼ ابلؿىا الكَغ

الي الهاھغه ختي  ًخم الهبٌ غلي اللهىم زم وػىص ولم ًًٌ امامي اي ونذ 

  ختي اوصغَ

 يُل اؾخُخػذ ان جبخػض غني َىاُ ھظه املضه  - 

ل  مً ناُ اوي اؾخُػذ ان ابػض غىَ اها يىذ اقٌغ قٍُي ًل  - لُله ًو

صنُهت ووحھَ لم ًكاعم  زُالي لخظه واخضه ويىذ اجىكـ لػال الىكـ 

 الظي ًضزل نضعي ًٍىن زغج مً نضعى اهتي 

  :قىظغث له وابدؿمذ ونالذ له

  لٌىَ جٌظب  - 

  اها انُى لٍي مكاغغي بهضم  - 

لم انهض مكاغغى بل انهض نهت اللهىم ھظه ... ؾام نُى الخهُهت   -

قإها اغغقَ حُضا خُىما جٌظب غلي قال صاعي للٌظب الوي ؾىف اغغف 

الخهُهت غاحال ام احال واطا غغقذ  الخهُهه في ًىم مً الاًام لً اعخمَ 

  ًاؾام
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ذ مً الجاثؼ ان هكترم اطا غغقتي   - مً ناُ لٍي ان نُى الخهُهت ًٍغ

ًي ال  جًؿُي غلي ايثر مً ھظاا   لخهُهت واعحى

قىظغث له هظغه خاصه زم ونكذ غلي نضمُھا واههغقذ مؿغغه مً امامه 

الي زاعج املُػم  قسغج ؾام زلكھا ًغيٌ زم نبٌ غلُھا مً عسخھا وناُ 

  :لھا

 اهخظغي نلُال اهخظغي  اها حإث اوصغَ   -

  :قىظغث له ونالذ والؿًب ًملئ وحھھا

ا ؾام ان لم جغؾب في نُى الخهُهت قھظا قإهَ اهذ وخضى ولًٌ اؾمؼ ً  -

ض  ًاطًبَ اما اها قال اٍع مً الان ًجب ان  جبدث لَ غً خبِبت ؾحري جهضم ا

  ؾىي الهضم

زم اصاعث له ظھغھا وظلذ حؿحر في زُىاث بُُئه وغلي وحھھا مالمذ 

ًإهھا جيخظغ ان ًهُذ غلُھا ؾام بإن جيخظغ زم جى  نكذ الضھكت والخعجب و

  غً الؿحر واعحؿم غلي وحھھا

ابدؿامه جضُ غلي املٌغ والضھاء والاهخهاع الن الخُله التي اؾخسضمخھا 

  هجخذ بػض ان ناح  غلُھا ؾام بإن جخىنل واهه ؾىف ًهو غلُھا ًل ش ئ

ٌه زكبت امام  اؾمُىا هدى البدحره وحلـ ًل مىھما غلي اٍع اججه ؾام ٍو

الي الٌشُل وبضاء ؾام وفي ؾغص نهخه البدحره الؼعناء وزلكھم الصجغ الػ



 
 

~ 8  ~  
 

نباح ھظا الُىم واعحؿم غلي وحھھا مالمذ  مً البضاًه ختي ونل لھا في

الضھكت والغغب والكؼع ونبل ان جىُو بٍلمه  واخضه ظھغ مً زلل 

 :الاشجاع نضًهت ًىؾل وھى ًھغوُ هدىه ناثال  

  ؾام ؾام -

 قىظغ ؾام له زم ناُ   

  ماطا جكػل ھىا -

غ قغوم يىذ احل ـ زلل الصجغه مىظ الكجغ يىذ اعؾب في جهٍى

غ   الكمـ بإله الخهٍى

غ الكغوم نىعجَ واهذ جدٍي نهخَ العجُبت  الجضًضه لًٌ بضُ مً جهٍى

  لًٌ مىظ متي واهذ  لضًَ مىھبه الخإلُل

  :قىظغ ؾام له زم هظغ هدى ًاؾمُىا قهالذ ًاؾمُىا لُىؾل 

ههضنھا واهھا خضزذ مػه في الههت التي ؾمػخھا ًغؾب ؾام في ان  -

  :الخهُهت  قطخَ ًىؾل وناُ

ًالَ مً عحل لَ مسُله واؾػت حضا ھل حػلم اهَ اطا وكغث نهخَ ھظه  -

  :ؾىف جهبذ اقھغ  مالل في غهغها الخالي  قىظغ له ؾام وناُ

  لٌىھا الخهُهت ًاًىؾل اها ابً الجان -
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الجمُؼ نىث قىظغ له ًىؾل نلُال ونبل ان ًىُو بٍلمه واخضه ؾمؼ 

قغنػت مشل اهكجاع اَاع ؾُاعه وظھغ مً الػضم اعبػت عحاُ ؾىص ضخام 

الجشت لھم قػغ اؾىص ؾىاص اللُل وغُىن نكغاء مشل نكاع البٌُ طاث 

قو َىلي قهغزذ ًاؾمُىا وابخػضث غضه زُىاث للخلل وازخبإء زلكھا 

ًىؾل الظي نغر نغزت قضًضه مشل اليؿاء قخهضم ؾام وفي ملح البهغ  

   :ھغ الضعع الخام به امامه لُدمي ًاؾمُىا ونضًهت زم ناُ اخض الغحاُظ

  ھا اهذ وخضى اًھا امللَ املظكغ يُل ؾخضاقؼ غً هكؿَ  - 

قغقؼ ؾام ًضه الُمىا وزغج مىھا قػاع ازًغ اللىن نىبه هدى الاعبػت 

عحاُ وفي ملح  البهغ اقخػل الغحاُ وجدىلى الي صزان  قىظغث ًاؾمُىا 

  :نالذ لههدى ؾام و 

 ماھظا؟ ماطا ًدضر ؟    -

  :قهاُ ًىؾل

 ما خضر الان مجغص خلم الِـ يظلَ ًاؾام    -

  :قهاُ ؾام

 لِـ خلم اهھا خهُهت واهخم الان في زُغ خهُهي    -

  :قهاح ًىؾل

  واها في زُغ الوي اغغقَ الِـ يظالَ  -
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اؾمػى حُضا ؾىف اغحن غلٌُم خغاؾت مكضصه مً الجً ؾىف ًدبػىيم 

في ًل مٍان وبھظا  الكٍل ؾىف اًىن مُمئن غلٌُم ولً ًخجغاء اخض غلي 

 الانتراب مىٌم  

  :قهاُ ًىؾل

 اجمني ان جٍىن الخغؾت بإخضر الاؾلخت    -

  :قهالذ ًاؾمُىا وھي جهترب مً ؾام

ى لم اعي بػُني لًٌ اهذ اًًا في لم ايً انضم خغف مما نههذ غلي ل  -

  زُغ

  : قهاُ ؾام

 اَمإوي غلي قإها ؾام الانكاوي ابً ملَ الجان وملَ اململٌه الكغنت   -

  : قهالذ ًاؾمُىا

 اهَ جهُى اقُاء ال ًهضنھا غهل ولًٌ     -

  : قهاَػھا ًىؾل ناثال

ولًٌ ًجب ان ًبخػض غىا ھى وقُاَُىه والجان اجباغت ومً الان اهذ مً   -

و وال اعؾب في خغاؾت مىَ اًھا املػخىه املخخل    و واها مً  ٍَغ  ٍَغ

  : زم ناُ بػض بغھه مً الؼمً
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ال ال اهخظغ ًاؾام اها اخخاج الي خماًت ولًٌ ال خماًه الخماًت مً الجً   -

ذ ھھھھھھهواهذ مً الجً  والجً مىَ  ذ اها الػكٍغ   وھھھھھھھه اها الػكٍغ

وؾهِ مؿكُا غلُه قخجه ؾام هدى ًىؾل ومؿَ بُضه ومؿَ بُض 

ًاؾمُىا وازخكُا زم بػض لخظه ظھغ في ؾاخه اؾخهباُ املؿدككي الػام 

اؾمُىا حكػغ بضواع قضًض وفي خاله  ىؾل غلي الاعى  ٍو اؾمُىا بجىاعه ٍو ٍو

  : نيئ وبػض لخظه هظغث لؿام ونالذ

 يُل ونلىا الي ھىا     -

  : قهاُ ؾام 

  اهخهلىا اهخهاُ اوي  -

  ماطا ًدضر اقػغ بضوعا قضًض -

اهه جإزحر بؿُِ مً الاهخهاُ وؾىف ًؼوُ بػض نلُل والان اھخمي بُىؾل   -

  حُضا

  واهذ الي اًً ؾىف جظھب  - 

  ؾىف اغىص الي اململٌه ختي اؾخػض للغخله  - 

مً الجً  هكغونل ؾام وجمخم بٌالم ؾحر مكھىم وبػض لخظه ظھغ غكغون 

  :لم ًغاھم اخض  ؾىي ؾام وھمـ ناثال لھم
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اهخم زحر احىاص اململٌه غكغه مىٌم في خغاؾت ًاؾمُىا والضقاع غىھا ختي   -

في خغاؾت ًىؾل والضقاع غىه ختي املىث وجبلؿىوي بٍل ملىث والباقي ا

  الخُىعاث ًل ًىم

باء والخمٍغٌ هدى  اججھذ ىؾل زم انترب الَا الخغاؾت هدى ًاؾمُىا ٍو

ًىؾل وخملىه غلي خماله املؿدككي واججه به هدى ؾغقت الُىاعت وبػض 

باء هدى ؾام وناُ له   :جىنُؼ الٌكل غلُه اججه اخض  الَا

اهه ٌػاوي مً خاله اهھُاع غهبي خاص وؾىف ٌؿترص غاقُخه زالُ اًام   -

بػٌ البُاهاث والغنم الخإمُني الخام به  قهالذ لًٌ اعؾب في  حسجُل 

  :  ًاؾمُىا

 ؾىف اطھب مػَ ًاصيخىع  -

  :وهظغث هدى ؾام ونالذ في خحره 

 ؟ذئملاطا ح  - 

لم اعؾب في خضور اي ش ئ مً ھظا لٌىَ اهذ يىتي غلي انغاع قضًض في   - 

 مػغقت الخهُهت  

  :ونالذ ىقىظغث له في اس 

ان مػغقه الخهُهت ؾىف ججػلىا هسؿغ بػًىا وػم مػَ خو غىضما نلذ  -

  البػٌ والان اطھب  واها ؾىف اغخني بُىؾل
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لهض ويػذ خماًت وخغاؾت لٍي ولُىؾل ولً ٌؿخُُؼ اي مىٌم الخىانل  -

  مػھا لًٌ اها  ؾىف اًىن غلي غلم بٍل ش ئ غىَ اهذ وھى

ػا  قإها اعؾب في ان اغِل خُاه َبُػُت يم  - ا اجمني اجمني ان ًيخھي ھظا ؾَغ

اعحي مغه ازغي    ان ال حػىص  لٍؼ

  ھل اهخھي ًل ش ي بيىا  - 

 وػم قاها اوؿاهه َبُػت وال اعؾب في الؼواج مً مسخ    - 

  :اقخػل ؾام ؾًبا وناُ

 وھظا نضعي ولً اجسلي غً نضعي ومملٌتي مھما خضر  - 

****  

مً صازل ؾغقت هىم ؾام بالههغ امللٍي باململٌه الكغنُت ظھغ ؾام قجإه 

الػضم واججه هدى الىاقظه واَاُ الىظغ مىھا هدى الخضًهت وغلي وحھه 

ه اھتز غلي ازغھا اعحاء الههغ  مالمذ الؿًب الكضًض زم نغر نغزه نٍى

ًله وزغج مً نضعه يىء اؾىص قضًض الؿىاص اقخػلذ الؿغقه ًلھا هاع غلي 

الؿغقت ازغ الًىء الاؾىص واخترنذ الؿغقه ًلھا زم عقؼ ًضه ٌكحر هدى ازار 

املكخػل وھى ًخمخم بٌالم ؾحر مكھىم قُخدُى الازار الي عماص وبػض لخظاث 

ٌ الخغاؽ الؿغقت اهُكإث  الىحران مً خىله وصزل قىعجُان وحُىا وبػ

  : قهاُ قىعجُان له
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 ما خل بَ ًاؾام ؟ ماطا خضر؟   -

  :  قهاح ؾام ناثال

 ازغحى حمُػا مً ھىا والا امغث بهخلٌم ازغحى حمُػا  -

  :قهالذ حُىا 

 ؟اھضاء ًاؾام ونل ماطا خضر   -

  :قهاُ لھا بؿًب قضًض 

جب   - ازغس ي اًخھا املغاءه املجظوبه اها اؾمي حالله امللَ ؾام الانكاوي ٍو

  غلٍُي ان  جخإصبي خُىما جخدضسي معي

  :قإنتربذ حُىا مىه ونكػخت غلي وحھه بهىه ونالذ له بػىل 

  مؼ امَجإصب ًاقتي خُىما جخدضر   - 

  :هھمغث الضمىع مً غُيُه وناُ لھا قىظغ لھا وا 

 اها ملَ ام مسخ ؟ -

  : قىظغث له وھضاءث زم نالذ لكىعجُان 

ًاهذ -   بػض اطهَ ًاقىعجُان اغُض لىا جغجِب الؿغقت يما 

جُا زم غاص  و ًخالقا جضٍع قإقاع قىعجُان هدى الؿغقه بُضه وبضاء ازغ الخٍغ

صازل الؿغقت قاججه ؾام وحلـ غلي َغف الكغاف ًل ش ئ الي ويػه  الاُو 

  :قىظغث حُىا هدى قىعجُان ونالذ
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قٌغا لَ ًاقىعجُان ان حالله امللَ ؾىف ًٍىن غلي اؾخػضاص زالُ   -

  صناثو للغخله

اههغف قىعجُان وزغج مً الؿغقت واؾلو الباب زلكت قىظغث حُىا هدى 

   :له ؾام وانتربذ مىه  وملؿذ قػغه في عنت وخىان ونالذ

غىضما يىذ نؿحرا في ؾً الخامؿت يىذ يشحر الؿًب وغىضما حؿًب   -

جهىم بخٌؿحر حمُؼ الالػاب والؿغقت ويىذ اخاُو جھضثخَ بكتي الُغم وفي 

في اخض املغاث هكظ نبري قهكػخَ  غلي وحھَ ومً خىُھا واها انؿمذ ان 

  ال انكػَ مغه ازغي 

لي يخل حُىا التي يمخه الي قىظغ لھا ؾام وبٍا بٍاء خاع والهي عؤؾه غ 

  :نضعھا وناُ لھا

 ما ھي خهُهتي ًا امي ھل اها ملَ ام مسخ ؟ يُل ًغاوي الىاؽ    - 

  قىظغث له حُىا ونالذ

ًان ًبدث غىَ في   - مً املايض اهَ ازبرث ًاؾمُىا بدهُهخَ الن قىعجُان 

الههغ مىظ الكجغ ولم ًجضى وغىضما ؾإلني غىَ جإيذ اهَ ؾىف جظھب 

خھا لًٌ لم اجىنؼ ان جسبرھا  بالخهُهت   لغٍئ

  ھي مً انغث غلي مػغقت الخهُهه  - 
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اليؿاء ًاقتي لھم مً الالػُب الٌشحر ختي الكُاَحن اهكؿھم ًخعجبىن مً   -

خُل وصھاء اليؿاء قٍان ًجب غلَُ ان ال جىهاع زلل عؾبخھا لىھا عؾبه 

ًان ًجب غلَُ ان ج ًاطبه بضاقؼ الكًُى ولِـ كھم اهھا ؾحر ماھلت ايثر و

ه وما جهىله اهذ  لؿماع الههت او جهضًو اي ش ئ مىھا الهھا  ببؿاَه بكٍغ

  ًدىافي مؼ مػخهًاث البكغ ولم ٌؿخىغبه اي بكغي غاصي

 لٌىھا نالذ لي اوي مسخ  - 

اهھا في خاله طبظبه واھتزاػ هكس ي وخاله مً غضم الاؾخهغاع وجكٌحرھا   -

خىغب ما نلخه لھا اطا جغيخھا جھضاء ؾىف مكدذ وؾحر مؿخهغ وغهلھا لم ٌؿ

جغي الامىع بىيىح وؾىف حػُض الىظغ في املىيىع ومً املايض ان الهغاع 

  الظي ؾىف جخسظه ًاؾمُىا ؾىف ًٍىن في  نالخَ اهذ وھي

مً لم ًًػني جاج غلي عؤؾت لم ايػت خظاء في نضمي ومً الان لم اقٌغ   -

ب وؾىف اؾترص اململٌه ًلھا  قُھا زاهُا  وؾىف انب ًل ؾًبي في الخغ 

  :قإبدؿمذ حُىا ونالذ له

  جىحُه خاله الؿًب الي الخغب اقًل بٌشحر مً خاله الاهٌؿاع  - 

  :قهاُ ؾام 

  اها ملَ مل مصخ وامللىى ال ًىٌؿغون مھما خضر  - 

  ھظا ابني الظي اغغقت حُضا والان اعجضي صعغَ وؾىف اهخظغى في الؿاخت  - 
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الؿغقت وبضاء ؾام في اعجضات الضعع الاخمغ والبىُاُ الاؾىص زغحذ حُىا مً 

الضعوع غلي ؾانت وقسضًه وعجضي زىطه مداعب غلي عؤؾه وزغج  زم اعجضي

مً الؿغقت الي الؿاخت  الامامُه لُجض زالزه الاف مهاجل وغلي عؤؾھم 

  :قىعجُان وؾاوؽ وؾُال وبؿضاصي قهاُ ؾام

  نابذ الخحر غلي الجمُؼ  - 

  : اوؽ بػض ان عص الجمُؼ الخدُتقهاُ ؾ 

اها ؾىف اطھب في عخله الي حمُؼ ػغماء الهباُ اخضزھم واخشھم غلي -

 الاجداص ختي حػىص مً  عخلخَ ومػَ الهالصه 

  :قهاُ ؾام 

وؾىف ًظھب معي ؾُال وقىعجُان وزالزه الاف مهاجل اما بؿضصي ؾىف   -

ب الجِل حُضا والاؾخػضاص ل هىم  بخضٍع   لمػغيهًيخظغ ھىا ٍو

قىظغ له الجمُؼ زم ازظ ؾام هكؿا غمُها واججه هدى الؿاخت الٌبحره 

ً زم بضاء في نُى ش ئ  وعؾم غلي الاعى َلؿم ال ٌػغقه اخض مً الخايٍغ

  : بهىث زاقذ وبػض لخظه ظھغث بىابه مً  الشلج حكبه الجضاع زم ناُ

  لىھاًتاغبر ًا قىعجُان اهذ والجىىص اوال واها وؾُال ؾىف وػبر في ا  -
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وبػض ان غبر الجىىص ختي ازغ حىضي هظغ ؾام هدى حُىا واقاع لھا بُضه 

ًان في غُيُه ؾًب قضًض ًدغم مملٌه بإيملھا  وابدؿم ههل ابدؿامه و

   زم غبر ھى وؾُال واوؿلهذ البىابه  زلكت
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 ..جبم انظالو..انثاين   انفصم 
 

ه ًخدؿؿھا ؾام مً  دؿغب الي اهكه ظالم صامـ واعى صخٍغ جدخت ٍو

كػغ ببػٌ الشلج الهؿحر ًدؿانِ غلي وحھه قإقػل ًضه  عاثدت الشلج َو

بالىن الاخمغ الهاوي وزغج هىع نىي لُىحر املٍان وقػل حمُؼ الجىىص مشله 

و يُو  وانبذ املٍان ًله مًاء بإًضًھم قىظغ ؾام خىله حُضا وحض ٍَغ

اح  ًغبِ بحن حبلحن ومً خىله اشجاع حاقت والشلج ٌ ؿُي املٍان بإيمله وٍع

  :زلجُت غىُكت جھب غلُھم قىظغ هدى قىعجُان وناُ

 الم حكغم الكمـ غلي ھظه الاعى ؟   - 

   :قهاُ قىعجُان

 : هدً في حبل الظالم  قهالذ ؾُال -

 وػم لم ًإحي الاؾم مً الكغاؽ    - 

  :قهاُ قىعجُان

الي بدغ  ًجب ان وػبر املمغ الًُو ختي ههل الي اعى الھالى ومىھا  -

  :الظلىماث زم  قهاَػت ؾام ياخٍا وناُ

زم ماطا ًاقىعجُان ان الاؾامي التي هُهذ بھا جٌكي لھاليىا حمُػا    -

  :قطخَ قىعجُان وناُ
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جظيغ ًامىالي اهني نلذ لَ وهدً في الخهً الازحر ان الغخله مدكىقت   -

 باملخاَغ وقضًضه  الهػىبه  

  :قهاُ ؾام 

  وػم  -

ت قىظغث ؾُال    :له ونالذ في جھٌم وسخٍغ

 الم ًجض حضى مٍان ايثر قغا مً ھظا الزكاء الهالصه   -

  : قهاُ قىعجُان 

اهه املٍان الىخُض الامً ولًٌ ونلذ لي اهباء ان اخض اجباع هىان اؾخُاع  -

  :غبىع ًل ھظه  املخاَغ وونل الي الهالصه  قهاُ ؾام

 مً اًً حإث بھظه املػلىماث    -

  :قىعجُان غلي الكىع قهاُ 

مضها بٍل الازباع  -  ان ھىمان مً ازلو اجباغىا وھى مً عحاُ هىان ٍو

  :قهالذ ؾُال

اطا اؾخُاع اخض اجباع هىان ازتراى ًل ھظه الهػاب في حبل الظالم قمً   -

املايض ان حالله  امللَ ؾام ؾىف ٌػبر بٍل ؾھىله قالضماء امللٌُه ججغي في 

 غغونت 

  :قهاُ قىعجُان 
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  وججغي في غغوقي اها اًًا ًاؾُال  -

**** 

بضاء الجِل الهؿحر املٍىن مً زالر الاف مهاجل في غبىع املمغ الًُو 

اح جًغب وحه الجىىص وغبر ؾام بػض ان غبر الجىىص حمُػا وبػض  والٍغ

لخظاث وحض هكؿت ھى وحىىصه ًهل بحن ؾلؿلت حبلُت مظلمه بل قضًضه 

كضه وبؿؼاعه قضًضه  وانبذ الجى قضًض الظلمه والشلج ًدؿانِ غلُھم ب

  :البروصه قهاُ ؾام

ػا ؾىف همىث مً البرص  -  ان الجى ًؼصاص بغوصه ھىا ان لم وػبر ؾَغ

  :قىظغث له ؾُال ناثله  

ًاث وؾِ الظالم ھىاى -   اقػغ بخدغ

و قىظغ ؾام امامه وخضم حُض في الظالم  واقاعث ؾُال هدى هھاًت الٍُغ

  :جخدغى وؾِ الظالم قهاُوبضاء ًغي زُاالث  

مً املايض اهھم اجباع هىان في مداوله اغانتي للخهُى غلي الهالصه ختي ال   -

ؼاث    اؾخُُؼ  الخهُى غلي الخػٍؼ

  :قهاُ قىعجُان في ھمـ

  ال اهھم حىىص اعى الھالى  -
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الجباُ جدُِ به  بضاء ًظھغ حىىص ًغجضون الؿىاص قىظغ ؾام خىله قىحض

  :ھغب الا مىاحه حىىص اعى الھالى قهاُ بإغلي نىجهممً ًل حاهب وال 

  قالُخسظ الجىىص حكٌُل الىجمه   -

قبضاثذ الجىىص في اجساط الدكٌُل وبػض صنُهت انبذ الجىىص غلي اؾخػضاص 

  :للمػغيه والجمُؼ  قاھغا ؾُكت قهاُ ؾام

قىعجُان ؾىف جٍىن ناثض املُمىه واهتي ًاؾُال ؾىف جٍىوي ناثض املِؿغه   -

  اها ناثض الهلب  ولم ًھجم اخض نبل ان اقھغ ؾُكيو 

اح جمام  ه زم جىنكذ الٍغ بضاثذ الاعى جھتز مً اؾكلھم ھؼه غىُكت ونٍى

  : وؾاص نمذ عھُب  وناُ ؾام مدؿاثال ؾُال

 اي نىه ؾىف هىاحھھا ھىا اهھم انىي مً الجان    - 

  : قهالذ ؾُال

ذاهھم غكاثغ الجان املىبىطه مً الػالم   -   الؿكلي ولھا نىه الػكاٍع

قهاُ ؾام مدؿاثال وھى ًىظغ هدى حىىصه التي جهل زلكت غلي اھبت  

 : الاؾخػضاص للمػغيه

ذ انىي مً الجان ؟ -   الػكاٍع

 : قهالذ ؾُال
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ذ انىي مً الجان واملاعصه الهھم ًمخلًٌ غلم هبي  - ؾلُمان  هللاالػكاٍع

ىىص اعى الھالى قھم ولٌىھم في غؼله غىا وال ًخضزلىن في اي ش ئ اما ح

ذ املىبىطه واملىكُت ھىا  بؿبب جضزلھم في قان الجان او  غكاثغ الػكاٍع

  الاوـ ولھم نضعاث ال نبل لىا بھا

ًاث في الظالم وان حِل اعى  هظغ ؾام امامه حُضا ووحض بػٌ الخدغ

ًان نىامه ايثر مً الل حىضي قإقھغ ؾام ؾُكت  الھالى انترب مىھم و

وزلكت حىىصه جغيٌ زلل ملٌھم بؿغغت عھُبت وغلي وجهضم بؿغغت عھُبت 

ػت وغلي  خهضم في زُىاث ؾَغ ًان قىعجُان ًهىص حىاح املُمىت ٍو الُمحن 

ًاهذ ؾُال جخهضم بجِل املِؿغه بؿغغت ال جهل غً ؾغغت ؾام او   الِؿاع 

قىعجُان وبػض انل مً صنُهت اقدبَ ؾام بؿُكت مؼ حىىص اعى الھالى 

 :وھى ًهُذ ناثال

  اها ؾام الانكاوي -

ًاهذ الجىىص زلكت جًغب بٍل نىه وحىىص  ؿاعا و ًغب بؿُكت ًمُىا َو ٍو

ذ ووجهضا ًل الًغباث وبػض لخظاث  اعى الھالى جخدغى بؿغغت الٍغ

اؾخُاع ؾُل ؾام ان ًسترم حؿض اخض الجىىص لًٌ ؾام جكاجئ ان حؿض 

ًإن الجىضي مشل الضزان الن ؾُل ؾام غبر مً زالله صون ان ًجغخه و 

ؾام ًًغب يخله مً الضزان الاؾىص قىنل مكضوه ًدملو في الجىىص مً 
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خىله وھى ًغاھم ٌؿهُىن مشل الىمل قإقخض ؾًبت ونغر بإغلي نىجه 

 ُ هى  :ًدث الجىىص غلي  الهخاُ ٍو

صاقػى غً اهكؿٌم واعواخٌم اًھا الابُاُ قاهخم زحر حىىص اململٌه زم  -

ث في نكىف حِل املُمىه هظغ ًمُىا قىحض حىىص اعى الھالى جىؾال 

  وانبذ قىعجُان مدانغا ھى وحىىصه مً  نبل حىىص اعى الھالى

ؼ قىعجُان  امغ ؾام بػٌ الجىىص بالخدغى مػت هدى الُمحن مً احل حػٍؼ

جض هكؿت مدانغ مً الُمحن  وعحاله نبل ان سخل حِل ؾام ٍو ًىھؼم ٍو

 :بجىىص اعى الھالى ولىجضه غمه  قىعجُان وناُ للجىىص

 اجلى بٍل قغاؾت ونىه ال حؿدؿلمى ابضان   -

وجدغى ومػت غضص نلُل مً الجىض هدى املُمىه وغىضما انترب مً قىعجُان 

خلهي اقض الًغباث غلي صعغت وفي ًل مغه  ظل ًباعػ مػه حىب الي حىب ٍو

ؾُكت او ؾُل قىعجُان ًسترم حؿض اخض حىىص اعى الھالى ًسغج الؿُل 

ًإهھم ًًغبىن صزان   :اؾىص قهاُ  قىعجُان لؿامبال اي حغح و

ذ الؿُىف ال   - مخھم اهھم غكاٍع ب لً وؿخُُؼ ھٍؼ ؾىف وؿهِ غما نٍغ

  ججضي مػھم هكػا

هظغ ؾام هدى قىعجُان ووحض حؿضه ًله حغوح والػكغاث مً الجىىص 

ه جإحي مً املِؿغه قػغف اهھا  حؿهِ مً خىله زم ؾمؼ نىث نغزت نٍى
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ه مً ؾُال  قخدغى هدىه بٍل نىه وؾغغت وھى  لهي يغاث هاٍع ًباعػ بؿُكت ٍو

ه في وحه يخل مً  ًإهه ًلهي يغاث هاٍع ذ صون حضوي و ًضه هدى الػكاٍع

  :الضزان وونل الي ؾُال قىحضھا جباعػ بهىه وقغاؾت ؾحر غاصًت  قهالذ

  ما الظي احي بَ الي ھىا اطھب لىجضه قىعجُان ان املُمىه ؾدىھاع  - 

  ذ اهھم ازترنى املِؿغهؾمػذ نغار ًإحي مً غىضى وجسُل  - 

ذ ختي جترى قىعجُان وخضه   -  هدً ههاجل بكغاؾت اهھا زضغى مً الػكاٍع

  اطھب الان

قىظغ ؾام هدى املُمىه في ؾًب قىحض قىعجُان مدانغ وخضه وحىاح 

املمُىه بإيمله نخلي وحغحي قىكش ؾام في ًضه ونغاء بضازلھا َلؿم زم قخذ 

ذ قظھغ  امامه حضاع ضخم ًكهل بحن حِل ؾام ًضه امام وحه الػكاٍع

ذ او حِل اعى الھالى وھضاء الجمُؼ   وحِل الػكاٍع

وونل حىىص ؾام ًىظغون هدى الخاثِ الطخم واججه ؾام هدى قىعجُان 

ًاهذ جدانغه  ذ التي  قىحضه غلي الاعى  في خاله اغُاء قضًض وباقي الػكاٍع

ه  ماطا خضر  جهل امامه مشل الخمازُل  قهاُ قىعجُان لؿام قىع ونىل

 : قهاُ ؾام

ظه الخلجُم لٌىھا لً حؿخمغ -   اهھا حػٍى



 
 

~ 26  ~  
 

وازغج ؾام زىجغ نؿحر مً ًض وحغح ًضه وعؾم غلي الاعى صاثغه وبضازلھا 

هجمه ؾضاؾُت الكٍل وبضازل ًل يلؼ مً الىجمه يخب خغف مً 

مكھىم زم اقخػل الغؾم ًله بىاع وبػض   الخغوف الالجُني زم جمخم بٌالم ؾحر

ذ املخجمضه وصزلى  حمُػا في الضاثغه زم  ث الىاع وجدغع ؤھضلخظاث  الػكاٍع

 :انبلذ ؾُال غلي ؾام ونالذ

   ؟ماطا جكػل   -

 : قهاُ ؾام

ذ ازترانت او ھض -  لما ان ھظا الجضاع مُلؿم لً ٌؿخُُؼ الػكاٍع مه ًو

اما ھظا الغؾم قھى َلؿم اؾخضغاء وسجً انتربى مىه يػكذ نىاھم 

ذ   الػكاٍع

ذ املخبىؾه في الضاثغه وھي جهغر وجإن وجھتز بكضه زم جدغى  هدى الػكاٍع

 :وجداُو  الخغوج مً الضاثغه لًٌ صون حضوي قهاُ ؾام لھم

 اهخم سجىاجي الان واؾخُُؼ ان اغظبٌم يُكما اقاء     -

ذ  :قهاُ اخض الػكاٍع

ه مً نبل ؾىي غبض الجباع بً   - اها لم اعي اوس ي ًمخلَ جلَ الهضعه السخٍغ

 ػع 

 :قهاُ ؾام  
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 اها ؾام الانكاوي    -

ذ  :قهاُ الػكٍغ

لً حػبر مً ھىا ابضا ولً جدهل غلي الهالصه ابضا قھظه ھي مھمخىا ان   -

و غلي اي  اخض ًمغ مً ھىا    ههُؼ الٍُغ

 :قهاُ ؾام

 لًٌ ھىاى مً غبر مً ھىا مً عحاُ هىان الِـ يظالَ    -

ذ   :قهاُ الػكٍغ

  لً ًمغ اخض مً ھىا ابضا  -

  ًاطب مايغ  - 

ُضا وجمخم بضازلھا وعقؼ ًضه وزغج مىھا يىء اؾىص بػض ان ايبو غلُھا ح

ذ ُ  وبضاء الػكٍغ هى   :ًهغر مً قضه الالم ٍو

 اوي اخترم اعخمني اعخمني    -

 :قغقؼ ؾام ًضه وناُ له

اطا ًجب غلَُ ان جخدضر وجهُى يُل هخؿلب غلي حِل اعى الھالى    -

ذ  : قهاُ الػكٍغ

  نىه غلي الاعى حؿخُُؼ الخؿلب غلي حِل اعى الھالىال جىحض  -
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ذ وزغج  قًم ًضه وجمذ بضازلھا بٌالم ؾحر مكھىم زم وحه ًضه هدى الػكٍغ

ًإن  ه و ذ غلي ازغ الًىء نغزه نٍى مىھا يىء  اؾىص اللىن نغر الػكٍغ

 : ظام اؾالقت جخكخذ  زم ناُ ؾامغ

لي حِل اعى اعخم هكؿَ مً الػظاب وجٍلم ونل لىا يُل هخؿلب غ -

ذ  قىظغ له وناُ   :الھالى  زم جىنل ؾام غً حػظًب الػكٍغ

 :مً اهذ اًھا البكغي  قهاُ ؾام   -

ذ وناُ املسخ  -   ...... اها ؾام الانكاوي  قطخَ الػكٍغ

ذ وظل ٌػظبه نغابت  قؿًب ؾام ؾًب قضًض وقخذ ًضه امام الػكٍغ

ًامله زم  عقؼ ًضه غىه بػض ان قػغ بالخػ ذ الىهل ؾاغت  ب وناُ الػكٍغ

 :له

حؿخُُؼ ان حؿخمغ في حػظًبي َىاُ الُىم ولً اجٍلم ولٌىَ ؾىف جخػب   -

 :وجىھاع في الىھاًت  قإهذ مجغص بكغي  قهاُ ؾام

 ولً جسغج اهذ مً سجىَ ھظا الا بػض ان جخٍالم    -

 :زم هظغ هدى ؾُال وقىعجُان وناُ

  ھل اهخم بسحر   -

 :قهاُ قىعجُان  

 وػم بسحر  -
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 : ونالذ ؾُال 

با-   لًٌ الجِل ماث ههكه جهٍغ

 :قهاُ  

  ؟يم غضص الجغحي والهخال -

 :قهاُ ؾُال

 الهخلي الل وزمؿماثه نخُل والجغحي ال ًىحض   -

 :قىظغ ؾام خىله زم ناُ

زؿغها ههل نىجىا في املىاحھه الاولي ولً اؾخُُؼ اػاله ھظا الجضاع نبل   -

 :جُانمػغقت يُل  هخؿلب غلُھم  قهاُ قىع 

و املاعصه قهِ    - ذ غً ٍَغ  الخؿلب غلي الػكاٍع

 :قىظغ ؾام له وناُ  

   ؟يُل -

 :قهاُ قىعجُان

ذ    -  املاعص قهِ ھى مً ٌؿخُُؼ ان ًخؿلب غلي الػكاٍع

 : قهالذ ؾُال

ذ   -  لِـ ًل املاعصه قھىاى ماعصه ههل ؾُىقھا ال ًهخل الػكاٍع

 : قهاُ ؾام
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ذ ختي  - دى واها ؾىف احؿخٌمل حػظًب الػكاٍع اطا اطھبى اهخم واؾتًر

 اغغف مىھم الؿغ 

 : قهالذ ؾُال 

 ؾىف اغُي الجىىص امغ باالؾتراخت واغىص لَ  -

 : قهاُ ؾام لكىعجُان

 واهذ ًاقىعجُان الم جغؾب في الاؾتراخه نلُال   -

 :قىظغ له قىعجُان وناُ

  اها انبدذ بٍامل غاقُتي الان -

ذ وناُ جهضم   :هدى الػكاٍع

 غىضي مً الالػُب الٌشحر والٌشحر ولً اجغى اخض مىٌم ختي جخٍلم   -

ذ وناُ   :قطخَ الػكٍغ

ني ماغىضى اًھا املخىث -   اٍع

ؾم زم انترب مً  01ماع يبحر ًخجاوػ َىله قإزغج ؾام مً صعغت مؿ

 :الاعى وويؼ  املؿماع حاهبا وناُ لكىعجُان

كت واملٌدلت  -    الَغ

كه للٌخا  به وصواًه خبر اخمغ قُاع قىعجُان وبػض لخظاث غاص ومػه َع

 ي يخابت بػٌ الخغوف غلي املؿماع وبضاء ؾام ف ونضمھما لؿام
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 :قهاُ قىعجُان في ھمـ

ظه الخمظًو     -  حػٍى

 :قىظغ له ؾام وناُ

 وػم ؾىف احػل حؿضه ًخمؼم    -

ذ وھى ًهغر  :قهاُ الػكٍغ

ال ال ال اوي ؾبي لهض وؿِذ اهَ بكغي وحؿخُُؼ جىكُظ سخغ البكغ غلُىا   -

 ال ال  

 :قهاُ ؾام له

ذ  ف   -  اطا جدضر ونل يُل احؿلب غلي الػكاٍع

ذ  : ناُ الػكٍغ

 لً اؾخُُؼ ان اجٍلم نبل ان حػُُني الخماًه والامان  -

 :قهاُ ؾام

 لَ الخماًه والامان    -

ذ  :قهاُ الػكٍغ

الخؿني  هللا ؾم ًسكاه مً اؾماءناصه للجِل ولٍل ناثض اھىاى زالر   -

ل الاؾم الي  الاعنام وجهؿم غلُه به وجإمغه بإن ًدىخي ھى وحىىصه  ًخم جدٍى

 وان لم ًكػل حؿخُُؼ ان جدغنت  
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 : قطخَ ؾام بكضه وناُ

هت ظىا مىَ  - هت ازغي لٌىَ نلذ ھظه الٍُغ اغلم اهَ مايغ وان ھىاى ٍَغ

ؼي قإها مؿلم والان نل غلي الاؾماء اوي ؾحر مؿلم لًٌ   اهذ مسُيء ًاغٍؼ

 . الان

الخؿني غلي  هللا خغف والاعنام لٍل اؾم مً اؾماءبضاء ؾام في يخابت الا 

نماف مً الٌخان اخًغه له قىعجُان زم بضاء ًىُو الاخغف والاعنام مػا 

وبػض لخظاث خًغ امامه الشالر ناصه  امامه مهُضًً بؿالؾل مً الىاع 

 : نضامھم ؾالؾل مً الىاع وناُ ؾام لھموفي ا

ػا واها وناصه ًجب ان ًدىخي حِل اعى الھالى حاهُا والا اخغنخٌم حمُ -

الجِل في امان ختي وػىص مغه ازغي وھظا ھى الاجكام  حِص ي وما جبهي مً 

 :قهاُ اخض الهاصه

 اجكهىا ؾىف اجىخي اها وحىىصي ولً هإطًَ ابضا   -

 :قهاُ ؾام

 الهؿم  اطا اهُو ب  -

ذ  :قهاُ ناثض الػكاٍع

انؿم بالخي الظي له ملَ الؿمىاث والاعى وغلم ًل ش ئ ان اجىخي حاهبا   -

  ختي حػىص اهذ  وحىىصى
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ذ مً نغاءه الهؿم اهدلذ الهُىص مً ًضه وعيؼ جدذ   وبػض ان اهخھي الػكٍغ

 :نضم ؾام وناُ له

ًاصث جؼھو عوحي واهذ حؿ  - لبذ غلي  اهذ ملَ غظُم ولَ نضعاث زاعنت و

 :  قهاُ ؾام

 هللا ھى الظي حؿلب غلَُ اما اها قػبض هللاال ان  - 

  لٌىَ اهذ بهىجَ الجباعه حؿلبذ غليّ  -

معي ھظه اللػبت بإؾماثه الػظُمه ھى مً حؿلب غلَُ وال جلػب  هللاان   -

اء والػظمه قإهذ جغؾب في ان اقخسغ بىكس ي ،  مغه ازغي  اي لؼ لػبت الٌبًر

اء  واجسُل اهني اها مً حؿلب غلَُ    امامَ ختي انؼ في قش الٌبًر

ذ  :قهاُ الػكٍغ

 حؿلبذ غليّ وھظه ھي الخهُهت اهذ  - 

ولً حؿُُؼ  هللاھى مً حؿلب غلَُ واهَ اهذ غبض غىض  هللانلذ لَ ان   -

جسُلذ اوي حؿلبذ غلَُ قهىه الُلؿم اما اها اطا هللا،  الھغوب مً ًضي

ناصع غلي ًل ش ئ والان جىخي  هللا جظھب الن نىه الُلؿم في الاًمان بإن

  حاهبا

وبضاء ؾام في احباع باقي الهاصه في نغاءه الهؿم وبػض الاهخھاء وقَ الهُىص 

مىھم ونل ؾام امام الخاثِ وعقؼ ًضه امام الجضاع وجمخم بٌالم ؾحر مكھىم 
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ًان  اع مغه ازغي وغبروازخكي الجض ؾام وما جبهي مػه مً حىىص في امان و

  .حىىص اعى الھالى ًىظغون هدىه في خؿغه بػض  ان ھؼمھم ويؿغھم
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  ..حبر انظهوياث..انثانث  انفصم 
 

اههط ي ايثر مً ههل الُىم وؾام وحِكت ًهُؼ واصي زالي جماما مً اي 

هت الي بدغ  ىالخص ش ئ ؾىي الصخىع وبػٌ  غلي الاعى الهلبت في ٍَغ

الظلىماث زم جىنل غىضما ؾمؼ نىث مُاه وامىاج زكُكت وامغ الجىىص 

بالخىنل زم جهضم غضه زُىاث الي الامام وزلكت  ؾُال وقىعجُان وونل 

 :امام قاَئ بدغ الظلىماث وناُ لؿُال

 مُذ  هاصت وبدغ  هاه  - 

 : قهالذ ؾُال 

 ُاء مً مظھغھا قكُه ًسخكي العجاثب  ال جدٌم غلي الاق - 

 :وناُ ؾام

 لًٌ يُل ؾىػبر البدغ   - 

 :قهاُ قىعجُان

ًاب قھى بدغ حي ٌؿمؼ  -  ؾىف ًغؾل البدغ الان الهىاعب غلي غضص الغ

غ   :قىظغ له ؾام وناُ    ي ٍو

غ  -    ي يُل ٌؿمؼ ٍو

 :قهاُ قىعجُان
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دمُه بػٌ   -  اء ٍو   املخلىناثله زضام مً الجان اقضاء وانٍى

لخظاث بضاء ًظھغ امام ؾام زمؿت غكغ ناعب ضخم مً الػظام  وبػض

ت باللىن الاؾىص وغلي ًل  ه الهاعب حماحم بكٍغ ت وغلي عؤؽ ؾاٍع البكٍغ

ناعب زمؿت غكغ نىضًل مغبؼ الكٍل ًىحر بالكمؼ الاؾىص وغلي الهىاصًل 

  ىصزٍُى غىٌبىث يبحره اما املُاه قٍاهذ ؾىصاء بلىن  البتروُ الاؾ

نكؼ ؾام في الهاعب الاُو ومػه قىعجُان وؾُال زم عيب مػت غضص يبحر مً 

الجىىص وباقي الجىض عيب باقي الهىاعب وبػض ان جإيض ؾام مً ان ًل حىىصه 

صازل الهىاعب اغُي امغ الي  قىعجُان بإن جخدغى الهىاعب قإججه قىعجُان 

 :هدى الجىىص وناُ

  غص الكغاعحمُؼ الجىىص الخجضًل الان وق ىغل - 

بضاء الجىىص في اجساط امايىھىم غلي حاهبي الهاعب الػمالم قٍاهذ املجاصًل 

غلي الُمحن  والِؿاع وبػض ان حلـ الجىىص ومؿَ ًل حىضي مجضاقت ناُ 

 :قىعجُان

  قالىبضاء الؿحر الان - 

وبضاء الجىىص في الخجضًل هدى الامام وباقي املغايب زلل املغيب امللٍي بػض 

ه املغيب  ان عيبه ؾام  انبذ املغيب امللٍي واججه بػٌ الجىىص هدى ؾاٍع
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وعقػى الكغاع الاؾىص  وجدغى ؾام هدى مهضمه املغيب وونل ًىظغ اللي 

 :الامام وبجىاعه ؾُال وقىعجُان قهاُ ؾام  

  الهالصه   متي ههل الي  - 

 :قهاُ قىعجُان

اطا غبرها بؿالم بدغ الظلىماث ؾىف ههل ؾضا وبػضھا  ههُؼ واصي   -

املىحي في ههل ًىم وخُىھا ؾىف هٍىن امام يھل الانكاوي وھىا ًجب ان 

  جضزل وخضى الٌھل وجدهل غلي  الهالصه

 :قىظغ له ؾام وناُ 

 الم ٌكػغ اخضيم بالجىع   - 

 :قهالذ ؾُال

 معي بػٌ الُػام اخًغث   - 

 :قىظغ لھا ؾام وناُ 

 لً جيس ي اي ش ئ ًا ؾُال ولھظا اها اخبَ    - 

 :ابدؿمذ ؾُال ونالذ

  جدذ امغ مىالي املػظم - 

 ً اججه ؾام الي الُابو الؿكلي مً املغيب وقخذ الباب الخكبي الهؿحر املٍؼ

غ مؼعج ووحض  كاُ وھبِ الضعج الخكبي الظي ًهضع غىه نٍغ بجماحم الَا
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هكؿه صازل ممغ يُو وغلي الجضعان الخكبت اخض غكغ نىضًل مؿخضًغ 

 :ًىحر املمغ وغلي حاهبي املمغ غضه ؾغف غلي الُمحن والِؿاع قهاُ قىعجُان

  غاصه ما جٍىن ؾغقت الُػام ھي اُو ؾغقت غلي الِؿاع   - 

قخهضم ؾام وقخذ باب الؿغقت وصلل بضازلھا قإقخػلذ نىاصًل الؿغقت مً 

جلهاء هكؿھا قٍاهذ ؾغقه نؿحرة بػٌ الص ئ ًخىؾُھا مىًضه مغبػت 

الكٍل زكبُت وخىلھا اعبػه يغاس ي زكبُت وغلي الجضعان اخض غكغ 

نىضًل مؿخضًغ ًىحر الؿغقت وفي نضع الؿغقت مٌخب ضخم غلُت بػٌ 

ًاهذ بًُاء ال الخغاثِ والاوعام ق خهضم ؾام هدى الاوعام وقخدھا لٌىھا 

قترى الاوعام مً ًضه واججه هدى املىًضه وحلـ غلي  ًىحض بھا اي قيئ 

عؤؽ املاثضه وبجىاعه ؾُال  وقىعجُان بػض ان ويػذ ؾُال صًَ قھي وبػٌ 

 :الاعػ والػهاثغ والخبز ونالذ

 جكًل ًامىالي     - 

 :قىظغ لھا ؾام وناُ

 ًاؾُال اوي اقخام الي اًام الخهً الازحراحػلمحن  - 

 :قهالذ له في حعجب 

  ملاطا ًامىالي  قهاُ ؾام   - 
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هىا اؾغه واخضه  ؤالهَ يىتي جهىلحن لي ًاؾم صون اي الهاب ويىذ اقػغ  - 

 :قهاُ قىعجُان

ًاهذ ھظه عؾبخَ قؿجرقؼ غىَ اللهب    -   اطا 

 : قهاُ ؾام

 خُاه امللىى والخٍلل اجمني ھظا مً ًل نلبي قإها ايغه - 

 :قىظغث له ؾُال ونالذ 

ًان ًٌغه خُاه امللىى والخٍلل ھى اًًا والان قالىإًل ًاؾام  -    اباى 

وبػض ان اهھي ؾام َػامه وعقل الهلُل مً ًىب الػهحر قػغ بھؼه في 

ؿاع  الهاعب زم اقخضث الھؼه وانبذ الهاعب ًخماًل ًمُا َو

 :قهاُ قىعجُان 

  امىاج مً املايض اهھا - 

اججه قىعجُان   لًٌ بػض ان ؾمؼ نىث نغار الجىىص وانىاث غالُت 

وؾُال وؾام هدى الؿُذ لُجض سػبان يبحر في حجم بغج اًكُل ًلخھم الجىىص 

ولخل خُى املغيب ٌػخهغھا وله نغن يبحر وؾِ عؤؾه وبػٌ الجىىص جباعػ 

ه والبػٌ ًسخكي مً  امامه الشػبان والبػٌ الازغ ًلهي غلُه يغاث هاٍع

ًان ًخضلي  ُػىىه بؿُىقھم واخض الجىىص  ظھغ له غلي حىاهب الهاعب ٍو ٍو

هو حؿضه الؿكلي مً قم الشػبان وههكه الشاوي بضازل قمه زم عقؼ 
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الشػبان عاؾه الي الاغلي ختي ٌؿخُُؼ بلؼ الجىضي قاقدبَ قىعجُان وؾُال 

م في نخاُ غىُل مؼ الشػبان وبػض لخظاث جدىالث ؾُال الي َاثغ غمال 

ًغبه بمسالبت في عؤؾه قىكظ  ٌكبه َاثغ الغر ًُحر قىم عؤؽ الشػبان ٍو

الشػبان هاع مً قمه هدى ؾُال قُاعث بػُضا غً الىاع زم هكث الشػبان هاع 

في الجىىص غلي الهاعب اخترم غلي ازاعھا الػضًض مً الجىىص وفي لخظه ؾهِ 

 
 
ه املغيب قاھغا قهل عؤؽ ؾُكت هدى عؤؽ الشػبان و  ؾام مً اغلي ؾاٍع

الشػبان غً حؿضه وغاصث ؾُال الي قٍلھا الُبُعي مغه ازغي بػض ان 

  ھبُذ  غلي ؾُذ املغيب

اؾُل الجىىص غلي ظھغ املغيب بػض ان اعجكػذ الامىاج وزغج مً املاء 

زمؿت غكغ سػباها في حجم بغج اًكُل لھم نغن وخُض وؾِ عؤؾھم في َُى 

غايب واغخهغجھا وجدُمذ مبني غكغه اصواع والخكذ الشػابحن خُى امل

املغايب وؾغنذ غضا زالر مغايب مً بِىھم املغيب امللٍي واقدبَ الجىىص 

مؼ الشػابحن وظل الُػً والًغب نغابت الىهل ؾاغت والجىىص جلهي يغاث 

مً الىاع غلي الشػابحن وجدىلذ ؾُال الي َاثغ عر غمالم وظلذ جُحر قىم 

بان ختي هجخذ في جهكُه غحن عؤؽ الشػابحن وجؼعع مسالبھا في غحن الشػ

الشػبان زم جكاحإث بدىحن غمالم ًىكث هاع هدى الشػبان قدىله الي عماص في 

 
 
ؾُكت ًباعػ اخض  زىاوي مػضوصه قىظغث هدى املغيب قىحضث قىعجُان قاھغا
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اعث بجىاع ؾام هدى  الشػابحن بٍل شجاغت قخإيضث ان الخىحن ھى ؾام َو

ػابحن ًهخلىن الجىىص البىاؾل الظًً الهاعب الشاوي املخانغ مً اعبػت س

ه في وحه الشػابحن صون حضوي قٍاهذ الشػابحن جھغب مً  ًًغبىن يغاث هاٍع

ه بؿغغت وزكت وعقانت قإنترب الخىحن مً اخض الشػابحن وهكث  الٌغاث الىاٍع

هاع هدىه قإخغنت في الخاُ وؾهِ في ناع البدغ والخكذ ؾُال خُى باقي 

هىه زم ػعغذ مسالبھا في عؤؽ اخض الشػابحن الشػابحن جًغب بمسالبھا ب

ان قخإيضث بوجكاحإث للمغه الشاهُه بُاثغ عر ازغ ًؼعع مسالبه في حؿض الشػ

 ن في اججاه مػايـ الججاه قىعجُاناباهه قىعجُان وبضاثذ ؾُال في قض الشػ

ختي جمؼم حؿض الشػبان الي ههكحن وؾهِ في البدغ وغلي مؿاقت ؾحر 

بػُضه الخظ قىعجُان ان الخىحن ًدمل في مسالبه ازىان مً الشػابحن الػمالنت 

لهُھم بػُضا في ماء  مؼنھم اقالء بإؾىاهه ومسالبت ٍو ًُحر بھم بػُضا ٍو

ًاصث ان جدغنت خ ُىما ھغب البدغ وجكاحإ قىعجُان بىاع قضًضه حػبر بجىاعه 

مىھا في ازغ لخظه زم هظغ ًمُىا هدى مهضع الىاع قىحض الشػابحن املخبهُت 

حػخهغ اخض املغايب وجدُمھا بػض ان الخكذ خىلھا وحؿغنھا في ناع البدغ 

اع قىعجُان بإنص ي ؾغغت في هجضه الجىىص وحػلهذ الجىىص في َاثغ الغر  َو

اع بھم بػُضا زم الهاھم غلي ؾُذ املغيب امللٍي  وخاُو ان ٌػىص لىجضه َو

باقي الجىىص مً الؿغم لًٌ بػض قىاث الاوان قإقدبَ مؼ غضص يبحر مً 
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الشػابحن بمسالبت ومىهاعه وقهؼ غحن زالر سػابحن وخاُو اخض الشاغابحن 

املخبهت الهاء هاع غلي قىعجُان لٌىه ھغب مىھا وانخضمذ بالشػابحن الػمُاء 

اع خُىما هكش الخىحن هاعه في اججاه واخترنذ وجدىلذ الؿماء الي يخله مً الى

ه قىم عاؽ الشػابحن اخغنخھم حمُػا  بػٌ الؿماء وحؿانُذ يغاث هاٍع

  وھضء البدغ مغه ازغ وغاص  الي خالخه الاولي

ه ويظلَ قىعجُان وؾُال وونل الجمُؼ غلي  غاص ؾام الي نىعجه البكٍغ

 :ؾُذ املغيب  ًىظغون خىلھم في صھكت قهاُ ؾام

 اخص ي ًاؾُال غضص الجىىص     - 

 :قهالذ ؾُال

  امغ مىالي املػظم   - 

 :واججھذ ؾُال هدى الجىض وهظغ قىعجُان هدى ؾام وناُ له 

 اهه قغف غظُم ان اناجل بجاهبَ ًا مىالي املػظم    - 

 :قإبدؿم ؾام وناُ

 بل الكغف لي ان اناجل بجىاع غمي واغظم مهاجل في اململٌه    - 

 :لخظاث وبػض ان اخهذ الجىىص ونالذ غاصث ؾُال بػض

لم ًدبهي ؾىي عبػماثه حىضي قهِ غلي ظھغ املغيب والباقي لهي مهغغه   - 

 : بؿبب الشػابحن  قهاُ ؾام
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 ًغخمھم الغخمً بغخمخه   - 

 :قهاُ قىعجُان

ًان اقض وانىي مً حىىص اعى الھالى     -   ان ھجىم الشػابحن 

 : قهالذ ؾُال

املغايب في صناثو ولً ٌؿخُُؼ الجىىص الضقاع غً الشػابحن اؾغنذ  - 

  اهكؿھم

غباعه غً  ةالهُاصه وزلكت ؾُال وقىعجُان قٍاهذ الهمغ  ةاججه ؾام هدى نمغ 

ؾغقت نؿحره ًخىؾُھا الضقت وفي الامام وحه مً الؼحاج ًٌكل البدغ مً 

مهضمه املغيب وزمؿه يغاس ي مً الخكب ونىضًل نؿحر ًىحر بالكمؼ 

اخض الٌغاس ي وبجىاعه ؾُال وحلـ  قىعجُان امام ؾام قجلـ ؾام غلي 

 :وناُ له

الغخله ماػالذ في البضاًت وھىاى الٌشحر مً الهػاب واملخاَغ قٌُل   - 

 : ؾىىاحھھا بغبػماثه  حىضي قهِ  قهالذ ؾُال

اء والجىضي بالل عحل    -   اهھم اقضاء انٍى

 :قهاُ قىعجُان

ن ھىاى واصي املىحي ؾىف وػبره الل عحل ولِـ الل مسلىم بدغي زم ا  - 

 :وال هضعي ماطا  ؾىىاحه في ھظا الىاصي  قهاُ ؾام
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مػَ ًل الخو ًاقىعجُان لًٌ ال خُله امامىا ؾىي الاغخماص غلي اهكؿىا   - 

  ان ًىجُىا مً جلَ الغخله هللاوما جبهي لىا مً  عحاُ وان هضغى 

صزل اخض  قؿمؼ ؾام والجمُؼ نىث َغم غىُل غلي الباب وبػض لخظه 

 :الجىىص وناُ

  مىالي املػظم ان ھىاى خضر غظُم ًجب ان جغاه بىكؿَ - 

قخدغى ؾام وباقي املجمىغت الي ؾُذ املغيب وهظغ هدى الامام قٍاهذ 

الهاغهت الٌبري التي نػهذ ؾام  وحػلذ نلبه ًًغب بكضه وجخظذ 

رص غُىاه وجضلي قٌه الؿكلي مً قضه الكؼع وججمض الضم في غغونت وقػغ بب

ًإهه َكل نؿحر واهھمغث الضمىع مً غُيُه واهھاع في بٍاء خاع زم  قضًض و

حلـ الهغقهاء غلي الاعى وازكي وحھه في عاخخه قىظغث له  ؾُال ونالذ 

 :له

 ماطا خضر لَ ًامىالي جماؾَ امام الجىىص   - 

 :قهاُ قىعجُان 

  اهه الًباب .... الًباب ھى الؿبب  - 

ًإهه وخل ابٌُ  ًان الًباب يشُل وقضًض ًھجم غلي الهاعب امللٍي و

ًاث الًباب وؾِ الؿٍىن نىث قدُذ  هضع غً جدغ ًجخاح الضهُا ٍو

ًإهه مُذ حي ًخدغى  خهضم الًباب في بُئ قضًض و ٌكبه قدُذ الشػابحن ٍو
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هدىه ختي ًلخھم الجمُؼ وبضاء الخىف والغغب والكػىع بالبرص ًدؿغب الي 

ًإهھم  نلب بػٌ ال جىىص وبضاء الجىىص جهاب بداله مً البٍاء الخاع و

  :اَكاُ قخدغى قىعجُان هدى ؾام وناُ له

ؾام اهذ الامل الىخُض املخبهي لضًىا ان ھظا الًباب ھى يباب املىث   -

غىضما ٌكػغ به اي حني ًىھاع في عغب وبٍاء خاع زم ًدبسغ لًٌ اهذ ههل 

لخؿلب غلُه وجهىص الجىىص ختي بكغي ًجب ان حؿخػحن بىهكَ  البكغي ل

  وػبر

غحػل والضمىع جىھمغ مً غُيُه وناُ   :هظغ ؾام له وھى ًبٍي ٍو

  ال اؾخُُؼ ال اؾخُُؼ اوي مغغىب   - 

قىظغ قىعجُان هدى الجىىص التي بضاثذ حؿهِ غلي الاعى وجغحػل عغبا 

وزىقا زم هظغ هدى ؾُال التي ؾهُذ غلي الاعى جغحػل وجبٍي مشل 

كاُ  وهظغ هدى الًباب زم نكؼ ؾام  غلي وحھه وناُ له في ؾًب الَا

 : قضًض وبهىث مغجكؼ حضا

ًجب ان حؿخػحن بىهكَ البكغي ًاؾام والا ھلٌىا حمُػا اها لم اؾخُُؼ  - 

 الخدمل ايثر مً ھظا 

قىظغ ؾام له واؾمٌ غُىه وجسُل ًاؾُمىا ووحھھا الجمُل وابدؿامخھا 

ض الػهاقحر زم ونل غلي نضمُه الػؼبه الغنُهت ونىجھا الظي ٌكبه  حؿٍغ
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بػض ان قخذ غُىه وحؿضه ًغحػل بكٍل زكُل وعيٌ هدى ؾاعي املغيب 

غحػل زم ازغج مً ًضه زىجغ نؿحر وعؾم  وظل ًدؿلو الؿاعي وھى ًبٍي ٍو

بضازل يل ًضه عؾم نؿحر وهكش في يل ًضه زم ايبو ًضه حُضا وجمخم 

قؿمؼ نىث نغار  بٌالم ؾحر مكھىم وقخذ يل ًضه في وحھه الًباب

ل وؿاء يشحره واَكاُ وقُىر الخھمھم الًباب زم جىنل الًباب غً  وغٍى

جُا ختي ازخكي جماما   الخغيه وبضاء ًىهكؼ غلي  حاهبي البدغ جضٍع

ھبِ ؾام مً اغلي الؿاعي وونل وؾِ الجىىص ًىظغ لھم وھم ًغحػكىن 

هاء وجبٍي عغبا وبضاء البػٌ ًھضاء قىنؼ بهغه غلي ؾُال التي ججلـ الهغق

وقىعجُان ًجلـ غلي الاعى في  خاله اغُاء قضًضه قھى ًمخلَ نىه جدمل 

  حباعه

انترب ؾام مً ؾُال ونغاء بضازل يل ًضه ش ئ ما زم مسح غلي عؤؽ ؾُال 

بُضه قػاصث الي َبُػخھا مغه ازغي وبضاء ؾام في املغوع غلي الجىىص واخض 

 ػخت مغه ازغي بػض الازغ ًمسح بُضه غلي  عئؾھم قُػىص الي َبُ

وبضاء الجىىص في الجلىؽ في امايىھم لبضاًه الخجضًل وفي لخظه وحض ؾام 

ؿهِ في البدغ وھى ًهغر قىظغ خىله ووحض  اخض الجىىص ًُحر في الؿماء َو

اؾماى لھا احىده واؾىان مشل اؾماى الهغف وفي حجم الضولكحن وبضون 
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ء وجمؼنھم قهغر غُىن جُحر في الھىاء جسُل الجىىص وجلهي بھم  في املا

  ؾام وناُ في ؾًب

اللػىت غلي بدغ الظلىماث ًل ھظا ًدضر لجىىص مً الجً قماطا ًدضر   -

 اطا يىذ مؼ حىىص  مً البكغ 

  :قهاُ قىعجُان له 

لً ًخدمل البكغ صنُهت واخضه في حبل الظالم ان املخلىناث جم زلهھا   -

  ملىاحھه الجان قهِ  والخؿلب غلُھم

 :قهاُ ؾام وھى ًخجه هدى مهضمه املغيب  

  اها ؾام الانكاوي  - 

ازًغ ومً  ءوونل قىم اغلي ههُه في املغيب وقخذ ًضه وزغج مىھا يى

ء ازًغ نىي وبضاء ىنضعه يىء  ازًغ وقخذ قمه غلي ازغه وزغج مىه ي

  ًدغم ًل الاؾماى الُاثغه

حؿضھا الي هاع وونكذ ؾُال وؾِ املغيب عاقػت ًضھا الي الؿماء وجدُى 

ػعناء وبضاثذ السخب في الؿماء جخجمؼ وبضاء بغم ًظھغ في الؿماء وبػض 

ًاهذ  ل الاؾماى الُاثغه والجىىص  لخظاث بضاثذ الهىاغو جًغب البدغ ًو

جهبٌ غلي املجاصًل بٍل نىه ججضف بؿغغه ختي ٌؿخُُػى الخغوج مً 

ًضه الي الاغلي ھظا البدغ امللػىن اما قىعجُان قإغخلي ؾاعي املغيب وعقؼ 
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ت وحؿضه ًله انبذ اقبه بالصخغ زم بضاءث  وبضاء ًخدُى الي يخله صخٍغ

اح ختي جدىلذ الي  ه وغىُكت جھب غلُھم مً ًل حاهب واقخضث الٍغ اح نٍى ٍع

هھا وؾِ البدغ بؿغغت  غانكت قضًضه جدمل املغيب وججػلھا حكو ٍَغ

بهضعه عھُبت وانبذ الجمُؼ مكؿُى بالىجاه قؿام ماػاُ ًهل ًًغب 

ضه هدى الاؾماى لُهخلھا وؾُال جهىؼ البرم لهخل الاؾماى وقىعجُان  ٍو

اح مً احل خغيه املغيب في املُاه والجىىص غلي املجاصًل ججضف  ًهىؼ الٍغ

بٍل نىه وؾغغت وبػض ههل ؾاغت اؾخُاع ؾام والغحاُ الهًاء غلي 

ي الاؾماى الُاثغه وونلذ املغيب الي الكاَئ واؾخُمذ املغيب باملغس 

الخكبي وھضاء الىيؼ جماما وغاص ؾام الي  خالخه الاولي بػض ان ھضاء وناُ 

 :بإغلي نىجه

اماما الجمُؼ زمؿت صناثو عاخه زم جبضاء غملُت ازالء املغيب الي  - 

  الكاَئ واهتي ًاؾُال  اخص ي غضص الهخلي وما جبهي مػىا مً حىىص

لكغؾت التي وحلـ ؾام في نمغه الهُاصه ًلخهِ اهكاؾت بػض الخغب ا

دمض    غلي هجاجه ھى وعحاله هللازايھا يض مسلىناث  بدغ الظلىماث ٍو
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 ..وادي ادلويت..انرابغ   انفصم
 

عقل ؾام الهلُل مً املاء زم ؾمؼ زبِ غلي باب نمغه الهُاصه قإطن  

 :للُاعم بالضزُى  قضزل غلُه اخض الجىىص وناُ له

  الغيب حاھؼ للغخُل الانان مىالي قىعجُان ًهُى لجاللخَ ان   - 

قىظغ له ؾام واقاع له باالههغاف زم ازظ هكؿا غمُها وزغج مً نمغه 

 هللاالهُاصه الي ؾُذ الؿكُىه وھى ًكٌغ في الاھىاُ الهاصمه وھل ؾِىجُت 

ام ؾُمىث في اعى ملػىهه زم ھبِ الؿاللم  الخكبُت مً الؿكُىه الي 

ظغ هدى الاعى في حعجب الاعى واوؿمؿذ نضمه في اعى َُيُه الػحه قى

ت لٌىه لم ًھخم يشحرا  اثذ نضمه حبل الظالم والاعى صخٍغ قھى مىظا ان َو

ولم ًخىنل امام َبُػت الاعى ايثر مً حؼء مً الشاهُه زم هظغ الي الامام 

ووحض قىعجُان  وؾُال ًهل ًل مىھم وزلكه قغنخان مً الجىىص قخهضم هدى 

 :ؾُال وناُ لھا

 خبهي مػىا  يم غضص الجىىص امل   - 

ه  :قهالذ ؾُال بلھجت غؿٌٍغ

زالزماثه قاعؽ وجدذ نُاصحي ماثه وزمؿىن وجدذ نُاصه قىعجُان ماثه  - 

  وزمؿىن 
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قىظغ ؾام هدىھم وھى ٌكػغ بالخؼن والاس ي غلي الجىىص املكهىصه زم هظغ 

خىله ًخكدو املٍان املىخل الظي ٌكبه الصخغاء لًٌ الاعى َُيُت لؼحت 

ؿُُھا الىخل وھ ىاى غضص ال بإؽ به مً الهباع املخىازغ في ًل مٍان ھىا َو

ًإهه نمذ  الامىاث   وھىاى وظالم مىخل وھضوء ونمذ مغغب  و

 :جهضم ؾام غضه زُىاث مً قىعجُان وناُ له 

 اًً ؾيخجه ًاقىعجُان   ىال - 

ه  :قهاُ قىعجُان بلھجت غؿٌٍغ

ُه املغؾىمه في  ىال  -  الٌخاب امللٍي الكماُ الكغقي ًامىالي خؿب الخٍغ

 لػاثله الانكاوي  

 :قهاُ ؾام

  ؾىف اجهضم اها واهذ وؾُال وباقي الغحاُ زلكي  - 

لما جهضم ؾام غضه زُىاث وجىؾل الي  بضاء ؾام في الخدغى ھى والغحاُ ًو

اػصاصث الاعى لؼوحت والىخل ًغجكؼ ايثر وايثر وبػض صنُهت مً  الامام ايثر

املص ي انبذ الىخل ًهل الي هو ؾام ؾام وبػض لخظه اھتزث الاعى 

بكضه قخىنل ؾام غً الؿحر واغُي اقاعه للجىىص بالخىنل وبضاثذ 

سغج مً باًَ الاعى ھُاًل غظمُه جدمل ؾُىف لھا ههل  الاعى جيكو ٍو

لجىىص ًىظغون خىلھم والھُاًل الػظمُه جسغج مً خاص والمؼ وؾام وباقي ا
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ًل قبر مً جدذ الاعى وانبدذ جدُِ بھم حمُػا مً حمُؼ الاججاھاث 

اع الي الؿماء وخلو قىم عئؽ الھُاًل  وجدُى ؾام الي جىحن غمالم َو

ىن والىاع مكخػله في  ًاهىا ًخدًغ الػظمُه وهكث هاعه قُھم واخغنھم لٌىھم 

ٍله الاُو وقھغ ؾُكت وبضاء في مباعػه الھُاًل احؿاصھم قػاص ؾام الي ق

الػظمُه واجبػت باقي الجىىص واججھذ ؾُال وحىىصھا هدى الِؿاع وقىعجُان 

ًان ًباعػ ھى وحىىصه بجىاع ؾام وبضاء الجىىص في الُحران بػض ان ظھغث 

لھم احىده ًدلهىن بھا قىم عئؽ الھُاًل الػظمُه ًهخلػىن عئؾھم 

ؼعغىن ؾُىقھم في اح ؿاصھم بِىما جىنل ؾام غً املباعػه وقخذ يل ًضه ٍو

بػض ان جمخم بضازله ببػٌ الٍلماث وزغج مً ًضه ايثر مً زمؿىن اؾض 

بالىن الكط ي لھم ػثحر ًكخذ الهلىب واقدبٌذ الاؾىص طاث اللىن  الكط ي 

  مؼ الھُاًل الػظمُه التي بضاثذ حؿهِ مشل الؼباب والاؾىص جكخذ غظامھم

الھُاًل الػظمُه خُى ؾُال وطام حؿضھا َػم وؿل  جٍاجل غضص يبحر مً

ؾُىقھم قخدذ يكي ًضھا وازغحذ مىه هاع ػعناء اخغنذ ًل الھُاًل 

الػظمُه التي جهل خىلھا وجدىلذ الي عماص في الخاُ زم اقھغث ؾُكھا 

وعيًذ بؿغغه هدى اخض الھُاًل وبًغبه واخضه انخلػذ عؤؾه مً قىم 

دُى الي عماص زم َػىذ الازغ في نضعه حؿضه وؾهِ الھٍُل غلي الاعى وج

وجلهذ غلي صعغھا غضه يغباث ممُخه مً زمؿه ھُاًل غظمُه زم صقػخھم 
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غىھا بٍل نىه واؾخضاعث هدىھم وظلذ جُػً قُھم الىاخض بػض الازغ 

وانخضم حؿھا بجؿض ازغ قإلخكذ هدى الجؿض الازغ قاھغه ؾُكھا وغلي 

هظغ لھا وابدؿم زم نكؼ الي  اؾخػضاص لُػىه لٌىھا وحضجه قىعجُان الظي

ؼه ؾُال وهكظ الؿُل مً الجه  اغلي قاھغا ؾُكت وػعع ؾُكت في غىو الػٍؼ

الازغي  وؾهُذ ؾُال غلي الاعى قإنترب مىھا قىعجُان وناُ لھا ھمؿا في 

  :اطهُھا

َ لم ًًٌ مهضع لٍي ان جإحي مػىا الي ھظا املٍان   -  ؼحي ھظا نضٍع اؾل ًاغٍؼ

 امللػىن  

ؾُال وهظغث له في حعجب وھي جلخهذ اهكاؾھا الازحره قىظغ  جخظذ غحن

 :لھا قىعجُان وناُ

ؼه ؾُال وؾىف اعؾلَ الي   -   لم ًًٌ امامي زُاع ازغ ؾىي نخل الػٍؼ

  ػوحَ الم حكخاقي الُه

عقؼ قىعجُان ههل ؾُكت مً غىو ؾُال وجغيھا غلي الاعى جلكظ اهكاؾھا 

ؾِ الؿاخت وخىله نغابت الازحره زم هظغ هدى ؾام قىحضه ًباعػ و 

الخمؿحن حىضي ًهىمىن بدماًخه قىظغ خىله قىحض نغابه الػكغ ھُاًل 

غظمُه ًدباعػون مؼ ماثه قاعؽ مً حىىص ؾام قكخذ قمه وزغج مىه هاع 

خمغاء اللىن اخترم غلي ازغھا قغؾان ؾام والھُاًل الػظمُه زم اؾغع هدى 
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ي الھُاًل الػظمُه وبػض ؾام وباعػ مػه مباعػه الابُاُ ختي حؿلب مػه غل

 :ان اهخھذ املػغيه  هظغ ؾام خىله ولم ًجض ؾىي زمؿحن حىضي قهاُ 

  اًً ؾُال ًاقىجُان  - 

 :قىظغ له قىعجُان وناُ  

ًاهذ جهاجل ھىا في املُمىه -    ال اغلم 

قإؾغع ؾام هدى املُمىه وظل نغابه الىهل ؾاغت ًبدث غىھا وؾِ اقالء 

ھىا وھىاى ختي وحضھا حشت ھامضه غلي الاعى وحشث الجىىص املخىازغه 

قؿهِ غلي عيبدُه وغُىاه حؿغؾغ بالضمىع ويمھا الي نضعه وھى ًبٍي 

ه لى  ؾمػھا اھل الاعى ملاجى  وحلـ قىعجُان بجىاعه ونغر نغزه نٍى

 :حُمػا عغبا وھلػا وناُ وھى ًهغر

ل  -  ؼحي ماػاُ املكىاع ٍَى   يال يال ؾُال ؾُال اهھط ي معي ًا غٍؼ

وظل ؾام في بٍاء خاع والضمىع جىھمغ مً غُىه والخل الجىىص خُى ؾام 

 :وقىعجُان وامؿَ  اخض الجىىص عسخ ؾام وناُ له

مىالي حالله امللَ ھظه ؾىه الخُاه وؾُال ماجذ بكغف ماجذ وھي جهاجل   - 

جب غلَُ  بصجاغت وال حؿخدو مىَ ًل ھظا بل حؿخدو حىاػه مكغقه ٍو

 مان  الهاثض ؾُال الاؾخمغاع ختي وػىص بجش

 :قىظغ له ؾام وناُ  
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  ؟اؾمَ  ما  - 

 : قهاُ

 اها زىعابي  ناثض الجىض الُُاع   -

 :قهاُ ؾام

اهذ مً الان ؾخٍىن ناثض حىاح املُمىه بضُ مً ؾُال وھُا اخملھا مػىا   - 

ؼه ؾُال ھىا   قإها لً اعخل واجغى  حشمان الػٍؼ

  جدذ امغ مىالي املػظم  -

بٍي بٍاء خاع انترب ؾام مً   قىعجُان الجالـ غلي الاعى ًىظغ هدى ؾُال ٍو

 :غلُھا وناُ له

جب ان هخدغى الان   -  ل ٍو  ھُا بىا ًاغمي ماػاُ املكىاع امامىا ٍَى

 :قىظغ له قىعجُان وناُ  

 وؾُال ھل ؾىتريھا ھىا  - 

 :قهاُ ؾام 

  ؾىف ًدملھا زىعابي مػىا ختي هيخھي - 

غي مُغػ بالظھب زم انترب زىعابي مً ؾُال وويؼ  غلُھا ؾُاء مً الخٍغ

امغ اعبػت حىىص بدملھا قإنترب الجىىص مىھا وخملىا ؾُال غلي اغىانھم 

ًان ٌؿحر زلل قىعجُان وؾام   وايملى الؿحر زلل الهاثض زىعابي  الظي 
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ًامله مً الؿحر اهخھذ الاعى الُُيُت وانبذ ؾام  بػض مغوع ؾاغه 

ل  و ؾلؿه حبلُت والغحاُ ٌؿحرون في ممغ يُو ٍَى وغلي حاهبي الٍُغ

ه قخىنل  ؾام وناُ  :والاعى مً اؾكلھم صخٍغ

  ؾىف وػؿٌغ ھىا للمبِذ  - 

اثض قىعجُان والجىىص وبضاء الجىىص في بىاء زُمه امللَ زم بىاء باقي الخُام لله

الخُام ببػٌ الُالؾم لخغم اي ش ئ حي ًداُو الدؿلل الي  واخاٍ الجىض

  مػؿٌغ املبِذ

لي يغس ي ضخم صازل الخُمه امللٌُه مؿدىض غلي وؾاصه مً حلـ ؾام غ

غ وامامه مىًضه يبحره غلُھا اهىاع يشحره مً الكايه واملكاغل في ًل  الخٍغ

غ قىم سجاصه خمغاء وبػض  مٍان في الخُمه وغلي الُمحن  قغاف مً الخٍغ

 :لخظه صزل غلُه اخض الجىىص وناُ له

  ھل ؤؾاغض مىالي في زلؼ صعغت   - 

له ؾام في خؼن واقاع له باالههغاف قسغج الجىضي غلي الكىع زم قىظغ 

هھٌ ؾام وزلؼ صعغت الظي غلي نضعه وزلؼ باقي صعوغت مً غلي ؾانُت 

غ الاؾىص وحلـ غلي َغف الكغاف  وػعاغُت واؾدبضلھم بجلباب مً  الخٍغ

 :خُىما صزل غلُه قىعجُان وناُ له

  ھل ٌؿمذ لي حالله امللَ باخضًث مػت  - 
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 :هظغ له ؾام وناُ  

 ھاث ماغىضى ًاقىعجُان   - 

 :قهاُ قىعجُان

  ًجب ان جضقً ؾُال ھىا - 

 ماطا جهُى ؟  - 

  انُى ما ًجب غلُىا قػله  - 

ؾُال ؾىف جضقً في اململٌه في حىاػه مھُبت ؾىف ًدًغھا ًل اھل   - 

  اململٌه

لم وػلم يم جبهي لضًىا مً الىنذ ختي ههل الي الهالصه قإهذ جغي بىكؿَ   -

ان الكمـ ال حكغم ھىا ابضا والؼمً قبه مخىنل ھىا وحشمان ؾُال لً 

ًخدمل زم ان الجىىص مغھهت بكضه  ولً وؿخُُؼ الخدغى وهدً هدمل 

 حشمان ؾُال  

 :قىنل ؾام غلي نضمُه وناُ بهىث مشل الغغض

 ال ًجب ان جىانكني قُه ًاقىعجُان  ھظا نغاع ملٍي - 

 :قىظغ له قىعجُان وناُ

 جدذ امغ حالله امللَ   - 

 "امللَ املانذ"زم ھمـ وھى ًىهغف بٍلمه  
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خظيغ وحه  وزغج قىعجُان مً زُمه امللَ وظل ؾام وخُضا ًىظغ خُى ٍو

ؾُال وخضًشھا مػه زم اؾخلهي غلي الكغاف وظل ًدملو في ؾهل الخُمه 

ؾُال وغُىاه جضمؼ  خؼن غلُھا ختي ؾام في هىم غمُو  وھى ًخظيغ وحه

  واظلمذ الضهُا مً خىله

مغث ؾاغت او ايثر واؾدُهظ ؾام غلي نىث ههل الؿىف وخاله مً 

الھُاج والكىض ي جإحي مً الخاعج قاعجضي صعغت غلي نضعه وباقي الضعوع 

ىص واعجضي زىطجه وزغج مً الخُمه الي املمغ الًُو بحن الجباُ قىحض الجى

مدانغه مً نبل زمؿت غكغ وخكا غمالم لھا حؿض ٌكبه حؿض الضب 

وعؤؽ طثب غمالم وغُىان خمغوان مشل الضماء واهُاب باعػه والكػغ ًٌؿى 

ه في وحه الىخىف لًٌ صون ان  الجؿض بإيمله والجىىص جلهي الٌغاث الىاٍع

جهِبھا وقىعجُان ًُحر في الؿماء وھى مخسظ قٍل َاثغ عر ًداُو َػً 

ىف بمسالبت وهجح ايثر مً  مغه في حغح الىخىف لٌىھا حغوح ال جازغ الىخ

ًان ًجػلھا جؼصاص ؾًبا   قُھا بكٍل نىي بل 

قخطخم ؾام ختي انبذ في اعجكاع بىاًه مٍىهه مً ماثه َابو واقھغ ؾُكت 

ه وظل ًُػىھم وػعع ههل ؾُكه في احؿاصھم  و انترب مً الىخىف الًاٍع

غلي ازغه الجباُ زم انترب مىه اخض والىخىف ًهضع غىھا نىث ًھتز 

الىخىف واقدبَ مػت وخاُو ان ًًغب ؾام بمسالبت لًٌ ؾام جهضي 
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للًغبه غلي صعغت املػضوي مما حػل الضعع ًخمؼم وجم حغح نضع ؾام حغح 

بؿُِ قإبخػض ؾام وغاص الي حجمه الاُو وقخذ ًضه وزغج مىھا اؾىص 

ًاهذ ايػل غمالنت ال جهل في حجمھا غً حجم الىخىف لًٌ ا ؾىص ؾام 

مً الىخىف قخمؼنذ وجدىلذ الي يخل مً الاصزىه في صناثو وغاص ؾام 

وجطخم مغه ازغي واقھغ ؾُكت في وحه الىخىف ونكؼ في الھىاء وػعع 

ؾُكت في مهضمه عؤؽ اخض الىخىف زم جدغى بٍل زكت وعقانت واَاح 

 بغؤؽ الىخل الازغ زم قو عؤؽ الىخل الشالث الي ههكحن بًغبه ؾُل

واخضه وازغج مً ًضه الشاهُه ؾُل ازغ والهي به نىب نضع اخض 

ػا غلي ازغ الًغبه زم ازغج مً ًضه عمدا  الىخىف وؾهِ الىخل نَغ

قط ي اللىن الهاه غلي اخض الىخىف وغبر الغمذ  مً نضع الىخل وزغج 

ػا   مً الجه الازغي وؾهِ نَغ

اعجكػذ  ونل ؾام وؾِ الىخىف ونىؼ صاثغه مً الىاع خُى الىخىف زم

الىاع الي الاغلي وانبدذ الىخىف ال جغي ش ئ مً خىلھا ؾىي الىاع وجدغى 

  ؾام خُى الضاثغه بؿغغت

ًغب الىخىف غلي عؤؾھا قُهؿمھا ههكحن وبػض  ذ قاھغا ؾُكت ٍو الٍغ

لخظاث ھضاثذ الىاع  وماث ًل الىخىف قػاص ؾام الي حجمه الُبُعي مغه 

 :زاهُه وهظغ هدى الجىىص وناُ
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  ضو للغخُل الاناؾخػ  - 

بضاء الجىىص في ھضم املػؿٌغ  وبػض انل مً صنُهت واخضه اؾخٌمل ؾام 

الؿحر ھى وحىىصه وؾِ املمغ الًُو ختي اهخھي املمغ ووحض ؾام هكؿه 

 :ًهل امام بىابه يھل قىظغ هدى  قىعجُان وناُ له

 ھظا ھى يھل الانكاوي الِـ يظالَ  - 

 :قهاُ قىعجُان

جب ان جضزل وخضىوػم اهھا هھاًت  -    الغخله ٍو

جىھض ؾام زم جهضم غضه زُىاث الي الامام وابخلػى الظالم وبػض لخظاث 

 :وبػض ان جإيض قىعجُان  مً صزُى ؾام الٌھل الخكذ الي الجىىص وناُ لھم

ًان لي غظُم الكغف اوي اناجل مػٌم واجمني ان حؿامدىوي غلي  - 

  ماؾإقػله

خترم غلي ازغھا ًل الجىىص املخبهُت في ملح وزغج مً قم قىعجُان هاع قضًضه ا

  البهغ زم  هظغ هدى حؿض ؾُال الهابؼ بػُضا غً الجىىص املخترنت

ًان ٌؿحر ؾام هدى قيئ ما ًلمؼ مً بػُض ٌكبه الظھب  وؾِ ظالم الٌھل 

ضھـ جدذ نضمه الػضًض مً الجماحم والھُاًل الػظمُه وبػض لخظاث  ٍو

ونل الي مغبؼ مً الشلج الطخم مػلو في الھىاء وبضازله نالصه طھبُت لھا 

غ مً الظھب وغلي الهالصه ههل الؾض ًؼؤع قمض ؾام ًضه هدى الشلج  حجًز
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ازغج الهالصه وهظغ لھا في حعجب واهبھاع قضًض زم اعجضي الهالصه وقػغ و 

به حؿغي في حؿضه وابدؿم قغخا الهه لم ًظوب يما ًظوب امللح في  بهىه ؾٍغ

املاء مما ًايض له اهه ولي الػھض وامللَ املىخظغوقػغ بص ئ مً الؿػاصه قمً 

مً اهه ابً املايض ان ػغماء الهباثل ؾىف  ًىًمىن مػه بػض ان ًخإيضو 

  الانكاوي

و الػىصه مً الٌھل وبػض صنُهت مً الؿحر زغج ؾام مً  اجسظ ؾام ٍَغ

و ووحض الجىىص مخكدمه غلي الاعى زم قػغ بص ئ مشل  الٌھل الي الٍُغ

الٌھغباء حؿغي في حؿضه قىظغ هدى يخكه قىحض ههل نُل ازترم يخكه 

قىعجُان  الاٌؿغ وغغف ان الُػىه حاثذ له مً الخلل قىظغ زلكه ووحض

ھى مً نام بُػىه وؾهِ ؾام غلي الاعى وھى ًىظغ هدى قىعجُان في 

 :صھكه  وناُ له

 ملاطا ؟  -   

  ًجب ان جمىث يما ماجذ ؾُال  - 

 اهذ نخلذ ؾُال اًًا ؟  - 

ونخلذ الجىىص اًًا ختي جٍىن وخُضا وفي غؼله جامه وال ًهىم بىجضجَ   - 

  اخض

 ملاطا ًا غمي  - 
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ٌؿخدو ان ًىهب ملَ غلي اململٌه َىاُ حؿػت غكغ غاما  الوي اها مً  -

واها اهخظغ غلي امل ان جٍىن بكغي غاصي ولِـ مً وؿل الانكاوي واههب 

واخاعب واؾترص باقي ملَ ابي وادي لًٌ مؼ الاؾل  هكس ي ملٍا غلي اململٌه

حإث اهذ مً وؿل الانكاوي واهذ اخو  بامللَ والخٌم مني ولً اجغيَ 

  ًىم واخض واجسظث نغاع نخلَ جىػم في الخٌم

  وملاطا لم جهخلني بػض ان غغقذ اوي ابً ازَُ  - 

ًان مً الهػب غلي   - الن ًل اھل اململٌه ٌػغقىن بىحىص ابً الانكاوي و

نخلَ واهذ مداٍ بؿاوؽ وؾُال وحىاعو والان بػض ان ازبذ اها والجي لَ 

امام الجمُؼ واغترقذ امام الجمُؼ بإهَ امللَ الكغعي وطھبذ مػَ في ھظه 

لَ الغخله التي ٌػغف الجمُؼ اهھا عخله مدكىقت باملخاَغ ؾىف ًٍىن نخ

امغ َبُعي ولً ٌكَ اخض في ازالص ي ووالجي لَ غىضما اغىص لھم 

ؼه ؾُال وانُى اهَ لهُذ مهغغَ واهذ جداعب مً  بجؿماهَ اهذ والػٍؼ

ث الىخُض املخبهي  احل الهالصه  وبھظا الكٍل وبػض مىجَ اًىن اها الىٍع

 والاخو بامللَ مً بػضى ًاؾام  اًھا البكغي املخىث املسخ  

 :ناُقىظغ له ؾام و 

  اًاى ان جهُى مسخ مغه ازغي   - 



 
 

~ 62  ~  
 

وزغج مً ًض ؾام عمذ يبحر َاع هدى قىعجُان بؿغغه الًىء وازترم غىهت 

ولً ٌؿخُُؼ قىعجُان جكاصي الغمذ مً قضه ؾغغخه وؾهِ غلي الاعى 

الىھىى مً غلي الاعى وهظغ هدى قىعجُان  وحاھض ؾام بكضه ختي اؾخُاع

 :حره وناُ  لهالغانض غلي الاعى ًلخهذ اهكاؾه الاز

البي وختي ال انىؼ بلبله في  انىؼ لَ حىاػه يبحره مھُبت ايغامؾىف  - 

ه ؾمػت الانكاوي والػاثلت وقٌغا لَ غلي ھظا  اعحاء اململٌه وججىبا لدكٍى

ًاهذ صعحه الهغابت   الضعؽ قإها لً ازو في اخض بػض  الان مھما 

 :هظغ له قىعجُان وناُ بهىث مسىىم وھى ًمىث 

  هخظغى في الػالم الازغ وؾىف اهخهم مىَؾىف ا- 

ؼه ؾُال وقىعجُان  وماث قىعجُان ولم ًدبهي اخض ؾىي ؾام وحشمان الػٍؼ

وحاھض ؾام بكو الاهكـ في عؾم َلؿم غلي الاعى واهكخدذ بىابه مً 

ظ  وخمل حشمان ؾُال وھى ًجزف زم خمل  الشلج بػض ان نغاء بػٌ الخػاٍو

  ًهُى  الخضًهت الامامُه للههغ حشمان قىعجُان وغبر البىابه وھى
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 ..جُازِ كبريِ..اخلايص   انفصم 
 

ؾهِ ؾام في الخضًهت الامامُه للههغ وبجىاعه حشمان قىعجُان وؾُال غلي 

جزف بكضه  كػغ بإلم قضًض ٍو الػكب الازًغ وھى ًجاھض في قخذ غُيُه َو

  مً ازغ الُػىه في يخكت الاٌؿغ

يبحر مً الجىىص ًغيٌ هدىه بؿغغت وهظغ هدى بىابه الههغ ووحض غضص 

ًان بؿضاصي مً  بحن الجىىص وخاُو عقؼ ًضه لِكحر لھم لٌىه لم ًخمالَ  و

   هكؿه واؾىصث الضهُا في غُيُه

غ الاخمغ  اؾدُهظ ؾام قجإه مً هىمه ووحض هكؿه في قغاف مً الخٍغ

هل مً خىله حُىا  ويمايه غلي يخكت صازل ؾغقخه في الههغ امللٍي ٍو

 بػٌ الغحاُ قىظغ لھم في  حعجب وناُوبؿضاصي و 

  ماطا خضر  -  

 : قهالذ حُىا في بٍاء خاع 

ؼ   هللا هدمض  -   غلي ؾالمخَ ًابني الػٍؼ

 :زم ناُ بؿضاصي

الانابه لم جًٌ زُحره لٌىَ هؼقذ يشحرا واؾخُاع اَباء اململٌه مً  - 

باء الىانكحن بحن ، غالحَ قھم امھغ مً  اَباء البكغ زم انترب مىه اخض الَا



 
 

~ 64  ~  
 

ًضًه وبضاء في قَ الًماصه مً غلي يخكت وهظغ هدى  الجغح قىحضه نض 

ؼ وناُ  :الخإم بكٍل ؾَغ

ًان اؾغع مما جسُلذ مؼ حؿض  -   ان الػالج 

 :قهاُ ؾام  

  ھل قهذ الىعي  قهاُ بؿضاصي -

  اهذ في ؾُبىبه مىظ ًىمحن ًامىالي - 

 :زم ناُ اغخضُ ؾام في حلؿخه 

 واًً حشمان قىعجُان وؾُال  - 

 : قىظغ له بؿضاصي وناُ

 مدخكظحن بھما ختي حؿترص وغَُ   - 

 :قهاُ ؾام في خماؽ

ؾُال قھم ضخى  هاعؾب في غمل حىاػه يبحره وملٌُه لػمي وللبُل - 

 بإعواخھم مً احل ؾالمتي  

 :قهاُ بؿضاصي

  زالُ ؾاغاث ؾٍُىن ًل ش ئ حاھؼ ًامىالي - 

دباصُ اههغف  باء وظل ؾام في الكغاف ًىظغ هدى حُىا ٍو بؿضاصي والَا

 :مػھا الىظغ زم نالذ  حُىا له
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  اعي في غُيَُ الم واهٌؿاع - 

 ال ًامي اهه الم وخؼن غلي قغام غمي وؾُال لِـ ايثر   - 

 :قهالذ حُىا

  لٌني اعي غلي وحھَ زُبت امل - 

 :الىظغ زم ناُ لھاقىھٌ ؾام واججه هدى الىاقظه وهظغ مىھا واَاُ  

 زُبت الامل الوي ؾىف ايمل املكىاع وخضي مً صوهھم    - 

 : قهالذ حُىا

ؼ ؾاوؽ  -  ؾىف اخاُو حاھضه ان انضم يالمَ لًٌ ال جيس ي ان الػٍؼ

 ماػاُ خُا وبجاهبَ  

  قىظغ لھا ؾام وناُ بلھكت

 ؟ اًً ؾاوؽ  - 

 :قهاُ حُىا

  لم ٌػىص مً عخلخه بػض - 

ازباع غىه وغً عخلخه ؟ ھل هجح في انىاع ػغماء الهباثل ؟ ھل ھىاى اي   - 

  :قهالذ حُىا وھي جىظغ الي اؾكل

لم ًهلىا اي ازباع غىه مىظ عخُله وھىاى بػٌ الاقاغاث التي جملئ   - 

 اعحاء اململٌه 
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  قىظغ لھا في حعجب وناُ

 اي اقاغاث ؟  - 

  قهاُ حُىا 

ًاطبه ولٌني  -  اعؾب في ان حػغف ًل ش ئ ًضوع  غلي الغؾم مً اهھا اقاغاث 

 مً خىلَ  

  قهاُ ؾام بلھكت

  جدضسي ًا امي  - 

ھىاى يالم ًهاُ ان ػغماء الهباثل نخلى ؾاوؽ الهه حاء ببكغي وههبه   -

 ملَ غلي مملٌه  الانكاوي 

  قهاُ ؾام بؿًب 

يظب ان ؾاوؽ ًمخلَ مً الخٌمه الٌشحر ولً انضم اهه حػغى للهخل   - 

 بھظه الؿھىله  

  :قهالذ حُىا

اها لً اعؾب في اعؾاُ قغنت للبدث غىه ولٌني يىذ ؾإعؾل قغنت الُىم   -

 ان لم حؿترص  وغَُ 

 : قهاُ ؾام 
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زحر ماقػلتي وان لم ٌػض ؾاوؽ ختي ؾضا ؾىف اعؾل قغنت جكخِكُت   -

  للبدث غىه في حمُؼ  اعحاء اعى الجان .... قھى مً جبهي لي

  مً ازلو اجباغَ ومػاوهَُ وال جيس ي بؿضاصي قھى اًًا  - 

  لً ايؼ زهتي في اخض بػض الُىم  - 

قىظغث له حُىا هظغه طاث مػني وقھمذ اهه حػغى للخُاهه في عخلخه الازحره 

ولٌىھا لً حكاء ان جًؿِ غلُه ايثر مً ھظا ملػغقت الخهُهت وقًلذ ان 

خدضر ؾام مً هكؿه قھي  جلتزم الهمذ ختي ًدحن الىنذ املىاؾب ٍو

حُضا قھى لً ًخدمل ان ًدمل غبئ مشل  ھظا الػبئ وخضه وفي نضعه حػغقت 

  ايثر مً ھظا زم هظغث له ونالذ

اهَ اؾترصث غاقُخَ وؾىف اجغيَ الان  هللااعى بصخه حُضه والخمض - 

  وخضى

واههغقذ حُىا جاعيه زلكھا ؾام ًخجغع الم الخُاهه يىهل ؾٌحن خاص 

مؼم غغونت وقغاًىت ؾاعنا في بدغ مً الخإمالث واملخاوف بػض  ًهُؼ نلبت ٍو

ان ؾهِ امامه اغؼ الاشخام الي نلبت ؾُال وبػض ان ؾهِ الهىاع املٍؼل 

كٌغ في بػٌ الخلُى  البضًله اطا قكل ؾاوؽ في  مً غلي وحه قىعجُان ٍو

  انىاع ػغماء الهباثل واطا قػال حػغى ؾاوؽ للهخل
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ه في ؾغقخه ؾمؼ ؾام َغم غلي الباب بػض مغوع ؾاغه وھى ًجلـ وخض

للُاعم بالضزُى ونل بحن ًضًه يبحر الخغؽ امللٍي وبػٌ  وبػض ان اطن

  :الخغاؽ ونضم له مالبـ حضًضه  وناُ

ھظه املالبـ الغؾمُه للجىاػه جم جكهُلھا زهُها لَ ًامىالي وھاالء   -

  :الخغؽ ؾىف  ًٍىهى في زضمخَ ختي حؿخػض للجىاػه  قىظغ له ؾام وناُ

  قٌغا لَ  - 

 :ؾام املالبـ ونام بخكذ اللكاقت وهظغ لھا حُضا زم ناُ له ازظ 

 اهھا مالبـ بًُاء  -

  قهاُ يبحر الخغؽ 

ًجب غلي امللَ ان ًغجضي مالبـ بًُاء واملكُػىن ًغجضون هكـ املالبـ   -

 ولٌىھا ؾىصاء

قبضاء ؾام في اعجضاء بىُاُ باللىن الابٌُ ونمُو بضون اػعاع بالىن  

الابٌُ وغلُھم غباءه باللىن الابٌُ زم انترب مىه اخض الخغؽ وويؼ قىم 

عؤؾه الخاج امللٍي ململٌه  الانكاوي زم جهضم ؾام هدى املغاًا وهظغ الي هكؿه 

  :وناُ

 الجىاػه   ؤبض ىال بإؽ بھا لًٌ املھم يم جبهي مً ونذ خت  - 

  :قهاُ يبحر الخغؽ
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اى زُبت نؿحره لم ًدبهي الٌشحر ؾىف هخدغى زالُ صناثو لًٌ ھى  -

البالٍ امللٍي مً احل ان ًلهُھا مىالي املػظم في يخبھا خاحب ومالل 

  الجىاػه

زم نضم يبحر الخغؽ لكاقت مً الجلض الي ؾام الظي قٌ الكاقت بضوعه ونغاء 

ػا ما بضازلھا  زم اغاص   ھا الي يبحر الخغؽ وناُ لهؾَغ

 اها لم اغخضاص غلي ججھحز وخكظ الخُب نبل املىاؾباث  - 

  قهاُ يبحر الخغؽ

ُى اململٌه  -    لٌىه بغوجًى

ىالث  -    ختي ھىا اًًا عؾمُاث وبغجًى

ُى في ًل مٍان  -    وػم ًامىالي البروجًى

الىعم اَمإن ؾىف الهي ًلمه لٌىھا ؾخٍىن ًلمه مً الهلب ولِـ مً   -

  قالٌالم الىابؼ مً  الهلب ًضزل الهلب

جدذ امغ حالله امللَ املػظم والان ھىاى يُل ًغؾب في مهابله حالله  -

 امللَ بكضه نبل  الجىاػه  

 قهاُ ؾام  

  ؟مً ھى -

  اهھا يدلت ابىه ؾُال  - 
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  :قىھٌ مً غلي الٌغس ي وهظغ هدى يبحر الخغؽ وناُ 

ًاهذ لضًھا ابىه  -    ؟ھل ؾُال 

  قهاُ يبحر الخغؽ  - 

  وػم ًامىالي  - 

 :قهاُ ؾام والضھكت غلي وحھه 

 لًٌ ھظه اُو مغه اغلم ان ؾُال لضًھا ابىاء   - 

  قهاُ يبحر الخغؽ 

ان الخٌُم ؾاوؽ لضًه غلم بھظا ولٌىه لم ًغؾب في نُى ش ئ اخترام  -

لغؾبه ؾُال قھي اهجبذ ابيخھا ًىم مهخل ػوحھا وابػضث ابيخھا غً البالٍ 

امللٍي وغً الخغوب والهغاع زىقا غلُھا  ولم جخدضر غً ابيخھا ابضا زىقا 

 غلُھا  

 :قهاُ ؾام

  اصزل ابيخھا قىعا -

ًازلج وقػغ اؾىص زغج يبحر الخغؽ وصزلذ غل ُه قخاه لھا بكغه بًُاء 

ه واؾػت واهل صنُو ووحه نؿحر مؿخضًغ  ؾىاص اللُل وغُىن غؿلُت هاٍع

ل  وحؿض هدُل وعقُو وهھىص في حجم البُُش جغجضي قؿخان ابٌُ ٍَى

  :وونكذ بحن ًضي ؾام واهدىذ له وحلؿذ غلي عيبدُھا  ونالذ له
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صزُى اي شخو غلُه في نىعجه اغلم ان حالله امللَ انضع قغمان بػضم   -

الخهُهت ولظلَ  جىٌغث في قٍل اخض قخُاث البكغ واجمني ان ًٍىن مظھغي 

  هاُ اعجاب مىالي

 اهتي ابىه ؾُال ؟  -  

وػم اها ابيخھا الىخُضه اؾمي يدله وحإث الُىم ختي اقٌغ مىالي غلي اهه   -

اعه نبرھا    غاص بجشمان  امي ولً ًدغمني مً صقىھا وٍػ

  :لھا ؾام وناُقىظغ 

ان ؾُال اشجؼ الكغؾان وانىي الكغؾان وماجذ بكغف وھي جهاجل   -

وجداعب ماجذ مشل الابُاُ وھظا انل ش ئ اؾخُُؼ ان انضمه لھا قھي 

 نضًهتي وجمؼم نلبي غلي زؿاعجھا والان  اَلبي ماقإحي وجمني غلي

اجمني مً حالله امللَ ان ًمىدني قغف الهخاُ بجىاعه وان اؾخٌمل   -

 مكىاع امي وابي  ختي وؿترص اململٌه  

  :قهاُ ؾام

  لًٌ ؾُال لً جغؾب في ان جخػغض ي للخُغ  - 

ىاُ الؿىىاث   - ان في نضعي هاع لً جىُكئ ختي اؾخٌمل مكىاع امي َو

املايُت يىذ التزم الضاع ختي ال اؾًبھا لًٌ الان بػض مىجھا ًجب ان 

اؾخٌمل املكىاع بضُ مىھا واخهو لھا امىِخھا وھي اؾترصاص اململٌه بٍاملھا 
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واها احُض قىىن الهخاُ ًلھا وحمُؼ قىىن الخسكي  والسخغ والُالؾم 

 لخانت بالجان قإها مهاجل قغؽ يما اَلو غلي بػٌ قغؾان اململٌه  ا

  :قىظغ لھا ؾام ملُا وناُ

  يُل ازكخَ ؾُال غىا  - 

يىذ اغِل مؼ زالتي وبػض مىجھا يىذ اجممذ غامي الػكغون واهخهلذ   -

  للػِل مؼ امي في  مجزلىا في اململٌه غلي يكاف الىھغ

ؼه ًجب ان اخترم عؾبخَ في املكاعي  - جب ان اخترم عؾبه الػٍؼ ه في الهخاُ ٍو

ؾُال وان انىم بدماًخَ وغضم مكاعيخَُ في اي مػاعى لًٌ صغُىا هظھب 

ؾىف احػل بؿضاصي ًسخبر نضعاجَ وان هجختي  الي الجىاػه الان وبػض طلَ

في الازخباع ؾىف حكتريحن مػىا في املػغيه  والان ؾىف جخدغيحن معي في 

  جىاعي املىيب امللٍي وججلؿحن ب

  ھظا يغم يبحر وغُل مً حالله امللَ اقٌغى غلُه  - 

هھٌ ؾام مً املهػض وزغج مً ؾغقخه وظل ٌؿحر بحن ممغاث الههغ وجدبػت 

يدله ختي ونل الي الؿاخه الامامُه ووحض اخض غكغ غغبه ملٌُه غلي 

ل الؿىصاء ومً خُى الػغباث غلي  قٍل جكاح باللىن الابٌُ ججغھا الخٍى

و اؾُل غضص يبحر مً الجىض في ابھي ػي عؾمي لھم باللىن حاهبي الٍُغ

الاؾىص والغماح الؿىصاء وغىضما جهضم ؾام مً اخض الػغباث وحض حُىا 
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جهل امام الػغبت قخهضم اخض الخغاؽ وقخذ باب الػغبه وعيبذ حُىا زم 

ًاهذ الػغبه لھا مهػضًً امام بػًھم البػٌ  امللَ ؾام وزلكھم يدله و

هػض الاُو وامامه غلي الجه املهابله حلؿذ حُىا ويدله قجلـ ؾام في امل

  بجىاع بػًھم البػٌ غلي مهػض يبحر

ٌؿخىغب زالر اشخام زم اؾلو الخاعؽ باب الػغبه وهظغث يدله هدى 

ل الىػام املٌؿىه بالجلض الابٌُ الكاھو زم  الػغبه والٌغاس ي  املبُىه بَغ

  :هظغث الُھا حُىا ونالذ

  اهتي ابىه ؾُال  - 

  وػم ًامىالحي  - 

ًاهذ اقغؽ مهاجله ومداعبه   هللاعخم   -   امَ الؿالُه 

  :قهاُ ؾام

ويدله اقغؽ مىھا وؾىف هسخبرھا ؾضا واها مخإيض اهھا ؾخجخاػ الازخباع   -

قاالنغاع الظي  عؤًخه في غُىھا ونىجھا ًضُ غلي نىه ال جهل غً نىه ؾُال 

 ابضا 

  :قهالذ يدله 

  قٌغا لَ ًامىالي  - 
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وغم الهمذ املٍان وظلذ الػغبه جهُؼ الٌشحر مً املمغاث والىصًان 

ًامله ختي جىنكذ الػغبه وحاء  والھًاب والؿھُى والاهھاع نغابه ؾاغت 

اخض الخغاؽ وقخذ الباب وزغج ؾام وزلكه حُىا وابىه ؾُال ووحض سجاصه 

خمغاء اللىن وغضص يبحر مً الابىام غلي الُمحن والِؿاع ومً خىله خكض 

ھاثل مً الػامه وعقؼ الخغؽ ًضه في اقاعه مىه للىكحر قبضاء الىكحر في 

الابىام جدُه لخًىع امللَ وظل ؾام ٌؿحر غلي السجاصه الخمغاء في مكھض 

ىه بالىهىف  مھُب وزلكت حُىا ويدله ختي ونل الي بىابه خضًضًه مٍؼ

  والىعوص وبػض ان غبر

وبضاء ؾام في نػىص  البىابه وحض ؾاللم خضًضًه غلي قٍل ههل صاثغه

  الؿاللم والابىام  ماػاُ ًترصص نضاھا في اعحاء املٍان

ونل ؾام الي مىهه يبحره حكبه مىهه الاؾخاص وحلـ غلي الٌغس ي في 

املىخهل وحلؿذ حُىا بجىاعه غلي الُمحن وحلؿذ يدله بجىاع حُىا 

وحلـ بؿضاصي بجىعا ؾام غلي الِؿاع وزلكھم اخض غكغ حىضي مضججحن 

ًان ھىاى ؾىع زكبي ال بالؿال  ح في خغاؾت امللَ ؾام الانكاوي وامام ؾام 

ًخجاوػ اعجكاغت ايثر مً زمؿحن ؾىتي متر والاف مالكه مً الػامه غلي 

ًان ھىاى وؾِ  الجه الازغي مً املىهت وفي املخهل بحن املىهه والػامه 

الخكِل الازًغ حشمان ؾُال وقىعجُان في املىخهل وخىلھم ًهل زالر 



 
 

~ 75  ~  
 

ًغجضون غباثاث ؾىصاء اقبه بغحاُ الضًً وبػض لخظه هظغ اخض  عحاُ

الغحاُ هدى ؾام في َلب الاطن له ببضاء  املغاؾم قاهدني يبحر الخغؽ الظي 

ًهل زلل ؾام وناُ له ھمؿا  ان يبحر املكاًش ًُلب الاطن في بضاء 

  املغاؾم

ث في بٍاء قغقؼ ؾام ًضه واقاع له في البضاء وونؼ بهغه غلي يدله التي اهھمغ 

  خاع ولم

جخمالَ هكؿھا مً قضه الخؼن زم ونل يبحر املكاًش وويؼ ًضه غلي قمه زم 

ًإهه ًخدضر في الل مٌغوقىن وناُ   بضاء في الخضًث  وزغج نىجه مخطخم و

ْػُبُضوِن  " ميحرلا نمحرلا هللا مسب  - َُ  ِل
َّ

ـَ ِبال و ِ
ْ

ًَّ َوْلا ِج
ْ
ْهُذ ال

َ
ل
َ
 هللانضم  "َوَما ز

        ويما ناُ ملَ امللىى في يخابه الػٍؼؼ ميحرلا نمحرلا هللا مسب الػظُم

ا " ا َعَجب  ْغآه 
ُ
ا َؾِمْػَىا ن ىا ِبهَّ

ُ
ال
َ
ه
َ
ِ ق

ًّ ِج
ْ
ًَ ال َكٌغ ّمِ

َ
ُه اْؾَخَمَؼ ه هَّ

َ
يَّ ؤ

َ
وِحَي ِبل

ُ
ْل ؤ

ُ
َيْهِضي  ،ن

ا َخض 
َ
َىا ؤ ِغَى ِبَغّبِ

ْ
ك

ُ
ًْ و

َ
ا ِبِه َول أَمىَّ

َ
ِض ق

ْ
ق ى الغُّ

َ
 الػظُم .. هللانضم "ِبل

وهدً امىا بغبىا وسجضها له وغبضهاه زحر غباصه ولىا الخمض والكٌغ اهىا مً 

غلُه وؾلم قھى الىبي الھاصي للبكغ  هللانل  هللاامه الىبي الامي دمحم بً غبض 

مً احل ههغه الاؾالم واملؿلمحن وعقؼ الظلم  هللاوالجان والجھاص في ؾبُل 

غ الاعى مً ًض املخخهبحن امشاُ هىان واجباغت ھي  غً البالص والػباص  وجدٍغ

: غلُه وؾلم  هللازحر غباصه لىا حمُػا ويما ناُ هبِىا الھاصي دمحم نل 
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ؼه والهاثض الصجاع ؾُال والكهُض  "والخىلي ًىم الؼخل" ًاهذ الازذ الػٍؼ و

غؼ وحل  هللا ً اواثل الىاؽ الظًً نضمى اعواخھم واهكؿھمقىعجُان م

غلُه وػمه  هللاوحاھضو بإهكؿھم بجىاع امللَ املؿىاع ؾام الانكاوي اصاما 

 غؼ وحل وهددؿب ؾُال وقىعجُان قھضاء غىض هللاالصخه والػاقُت وههغه 

ْدَؿَبنَّ  " ويما ناُ امللَ الجباع ميحرلا نمحرلا هللا مسب هللا
َ
 ج

َ
ًَ َوال ِظً

َّ
ال

ىَن 
ُ
ْغَػن ًُ ِهْم  اٌء ِغىَض َعِبّ َُ ْخ

َ
ا ۚ َبْل ؤ ْمَىاج 

َ
ِ ؤ

َّ
ىا ِفي َؾِبُِل َّللا

ُ
ِخل
ُ
الظُم  هللا ... نضم " ن

والان ؾىف ههلي غلي الكھضاء ناله الجىاػه يما غلمىا الخبِب  املهُكي 

  غلُت وؾلم هللانلي 

ل وبضاء املكاًش في ناله الجىاػه واجبػت ًل الػامه ومً  بِىھم امللَ ؾام ًو

الخاقُت امللٌُه وبػض الاهخھاء مً الهاله غاص امللَ الي مىهخه مغه ازغي 

وونل امللَ ؾام زم ويؼ ًضه غلي قمه وناُ بػٌ الٌالماث في ھمـ 

ًإهه ًإحي مً الل  مٌغوقىن وناُ   :قخطخم نىجه و

رى لهض ماث قىعجُان غمي وھى ًل ماجبهي لي مً غاثله الانكاوي ولً ًت -

ه لٌىني ؾىف احخھض لخدهُو الػضُ يما جمني ويما قػل ابي مً  زلكت ػٍع

غخمه يما جمؼم نلبي خؼها واس ي  هللانبل واجمني ان ٌؿٌىه  قِسح حىاجه ٍو

ؼه ؾُال التي وھبذ خُاجھا مً احل زضمه ابي وزضمتي مً  غلي قهضان الػٍؼ

ي في بػضه وظلذ جغغاوي وجدمُني َىاُ حؿػت غكغ غاما وخاعبذ بجىاع 
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بي في الخهً الازحر وؾاھمذ مؼ الخٌُم ؾاوؽ  حبل الظالم ونامذ بخضٍع

خسمضھا بغخمخه  هللافي جإھُلي للجلىؽ غلي الػغف قإصغى معي  ان ًغخمھا ٍو

م قإيغمھا ًاعب الػاملحن بٌغمَ وحىصى قإهذ الجىاص واهذ  قھى الٌٍغ

م قھي الان يُكت غىضى  قإخؿً لھا وغاملھا بما اهذ اھل ل ه واؾكغ الٌٍغ

  لھا وعخمھا واغكى غىھا ًاعب الػاملحن

وناُ الػامه زلل ؾام ) امحن ًاعب الػاملحن( زم اقاع املكاًش هدى الاعى 

قإوكهذ قو َىلي يبحر وجم عقؼ حشمان ؾُال وويػىه في الخكغه زم اهھاُ 

التراب غلُھا ويما قػل املكاًش مؼ ؾُال قػلى مؼ حشمان قىعجُان زم بػض 

غ قاھض نبر غلي ًل مً نبر ؾُال وقىعجُان وبضء الػامه في الاهخھاء ظھ

الاههغاف جباغا بػض اههغاف امللَ والخاقُت امللٌُه  وجدغى املىيب امللٍي 

  غاثض الي الههغ
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 ..زػًاء انقبائم..انطادش   انفصم 
 

ًامل غلي حىاػه ؾُال وقىعجُان حلـ ؾام في الهاغت الٌبره  بػض مغوع ًىم 

امللٍي  غلي الػغف وبجىاعه حُىا خُىما صزل غلُه بؿضاصي املجلـ بالههغ 

  :وناُ له

  نباح الخحر ًامىالي  - 

  نباخَ ًابؿضاصي هللا اؾػض  - 

لهض احخاػث يدله ًل الازخباعاث الهخالُت وجكىنذ قُھا بكضه واحخاػث   -

 ًل ازخباعث الخسكي  والخدُى والسخغ وجكىنذ غلي حمُؼ مً في الجِل  

  :هاُ ؾام والابدؿامه غلي وحھهق

  غظُم حضا اهھا ازباع حُضه  - 

وبػض اطن حالله امللَ ؾىف ًخم جغنُت يدله الي عجبه ناثض هظغا لخبرجھا   -

 ويكاثخھا الػالُت  في الهخاُ  

  :قهاُ ؾام

 ھل جغي اهھا حؿخُُؼ ان جهىص حِل املُمىه بضُ مً ؾُال   - 

 :قهاُ بؿضاصي في خماؽ ػاثض 

 بالُبؼ ًامىالي قھي زحر مً ًهىص حِل املُمىه بػض الهاثض ؾُال   - 
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  :قإبدؿم ؾام وناُ مضاغبا 

 ؤعاى مخدمؿا لھا بكضه ًابؿضاصي ھھھه ھل ونػذ في الاؾغ   - 

 : قخلػشم بؿضاصي وناُ 

 اي اؾغ ًامىالي جههض   - 

 : قطخَ ؾام وناُ 

 ي ان حؿهَُ في قبايھا  اؾغ الخب ًا بؿضاصي اعي ان ابىه ؾُال هجخذ ف  - 

  :قطخَ بؿضاصي وناُ

وػم اوي ونػذ في قبايھا ولًٌ قباى الاعجاب بمھاعجھا لِـ ايثر قإها لم   -

  اعي اخض ًمخلَ  مھاعه مشلھا مىظ ايثر مً زمؿىن غاما

احػلھا ناثض حِل املُمىه ولًٌ غحن الٌشحر والٌشحر مً  هللابطن غلي بغيه   -

ًاث وؾٌىاث  غ ًىمي مكهل غً ًل جدغ الػُىن غلُھا  قإها اعؾب في جهٍغ

ؼه يدله    ولكخاث الػٍؼ

 :قخعجب بؿضاصي مً امغ امللَ ولٌىه لً ًغؾب في مىانكخه قهاُ

 جدذ امغ حاللخَ وؤالن ًغؾب يبحر الهًاه في مهابله حاللخَ    -

 : اُ ؾامقه

ه ولِؿذ نىعجه الخهُهت -    اصزله لًٌ ًجب ان ًضزل غلي في نىعه بكٍغ

  جدذ امغ مىالي املػظم  - 
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وزغج بؿضاصي وبػض لخظاث صزل غلي ؾام قُش حلُل ًغجضي حلباب اؾىص 

وغمامه ؾىصاء وله لخُه بًُاء يبحره جهل الي ههل نضعه وقػغ ابٌُ 

ل ًسغج مً اؾكل الػمامه وغُىان ؾى  صاوان واؾػخان واهل يبحر ٍَى

غجضي هظاعه ھاللُه الكٍل جضلي غلي اهكه واهدني  امام امللَ زم امغه ؾام  ٍو

 : بالجلىؽ امامه غلي اخض الٌغاس ي املجاوعه له وناُ

  اھل بَ ًايبحر الهًاه - 

  اھال بَ ًاحالله امللَ  - 

  ھاث ماغىضى  - 

ھىاى مكٍله ال جخدمل الخإحُل قاهذ حػلم اوي يبحر نًاه مدايم   -

السخغ والجً ومػظم نًاًا املخٌمه مً الجً الخاثً الظي اجبؼ بػٌ 

ًان ھىاى ايثر مً ماثه  ؿاغضه في بطاء البكغ والُىم ولُله امـ  السخغه َو

حني مً املؿلمحن اهداػو بكػل السخغ زلل سخغه ٌؿخػُىى بالجً مً 

اء وھظا ما خغمه احل نخل ا ويىذ اعؾب في غغى املكٍله  هللالبكغ الابٍغ

غلي حاللخَ مً احل جكػُل نىاهحن جدغم وججغم الخدالل مؼ البكغ 

وحؿلُظ الػهىبه غلي الجً قإهذ حػلم ان الهىاهحن جهخط ي بالسجً ملضه ال 

ؿخٌمل عخلخه مؼ  جخجاوػ الخمؿه اؾابُؼ قهِ وبػضھا  ًسغج الجني َو

 الؿاخغ  
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 : امقهاُ ؾ

وػم اغلم ان الهىاهحن يػُكت لًٌ ھىاى ش ئ مً الظلم اطا جم حؿلُظ   -

الػهىبه قإهذ حػلم ان البكغ ًملٍىن َالؾم اؾخضغاء وؤن لم ًىكظ الجني 

َلب الاؾخضغاء ًدغم وبھظا الكٍل ًٍىن  الجني بحن املُغنت والؿىضان اما 

  جىكُظ َلب الاؾخضغاء او املىث او السجً املكضص

جب سجً الجني في سجً ظًامىالي ًجب ويؼ خض لھ لًٌ  -  ه املھؼله ٍو

  اعى اللػىاث

اهذ حػلم ان سجً اعى اللػىاث جدذ ؾُُغه هىان الان ولًٌ صغني   -

  اؾإلَ اهذ ھل جغي  خلُى ازغي 

ھىاى انتراح ًامىالي اطا نمذ حاللخَ بهغاءه َلؿم غلي اململٌه ًمىؼ   -

اخضھم َلؿم الاؾخضغاء غلي اخض اهكاع ونُى نىث  البكغ خُىما ًهغاء 

  :الجً  قهاَػت ؾام وناُ

اهه انتراح قاقل ًا يبحر الهًاه قاهذ حػلم ان َلؿم مشل ھظا ًخُلب   -

ؿخكظ الُانت ولً ًضوم ايثر مً زمؿت غكغ  الٌشحر مً الىنذ  والجھض َو

  ًىما

ًَ ختي اطن ما الخل ًامىالي قإها في خحره مً امغي ولظلَ خًغث بحن ًض  -

  اغغى غلَُ  املكٍله
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  :قدَ ؾام طنىه وهظغ للهاض ي ملُا زم ناُ 

غ  ئؾىف هيص   - غا للسخغ واهذ ؾىف جٍىن الىٍػ وػاعه للسخغ ووػحن وٍػ

ونم بترقُذ اخض الاؾماء لُسلكَ مً بػضى في مىهب يبحر الهًاه وجٍىن 

ِ مھمه ھظه الىػاعه ھي جإصًب وخغب السخغه مً البكغ الاقغاع مىھم قه

جب غلَُ  الظًً ٌؿخػىىن بالسخغ الاؾىص في حلب الجً لھم وحسخحرھم ٍو

اء ملخاعبه السخغه والخهضي لھم  ان حػحن اقغاص مً الجً مً الكباب الانٍى

وؾىف انضع قغمان غلي ًل حني في خاله حسخحره مً نبل اخض السخغه 

و في قُجب غلُه ابالؽ الىػاعه في انغب ونذ وغلي الىػاعه الخهص ي والخدهُ

امغ الؿاخغ قةطا جبحن للىػاعه اهه ؾاخغ ملػىن جغؾل قغنت اغضم للؿاخغ 

ًان مً السخغه املخلهحن غ واطا   هللا ومداعبه اغىاهه مً الجً الكٍغ

والظًً ًهىمىمً بمػالجه الىاؽ مً املـ والسخغ الاؾىص والبـ والغبِ 

له زحر وجغؾل   وما قابه طلَ قػلي الىػاعه ان حػاون الؿاخغ في مھامه

و الخو جغؾل مكاًسىا له   ابىاثىا لخضمخه وفي خاله جغاحؼ الؿاخغ غً ٍَغ

ختي ٌػىص الي نىابه قظيغ اهما اهذ مظيغ  واطا اؾخػان الؿاخغ بالسخغ 

  الاؾىص ًهخل  ابدؿم يبحر الهًاه وناُ

ووػم الغؤي ًا مىالي اهه خل في ؾاًت الجماُ ولًٌ اطا لم ًدًغ الجني   -

 عه  قٌُل ؾىػلم وما مهحر الجني الظي جدالل ؾغا مؼ الؿاخغ  البالؽ الىػا
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  :قهاُ ؾام

ھىاى في غالم البكغ قيئ ما ٌؿمي املخابغاث الػامه وامً الضوله وفي ًل   -

صوله ًخؿحر الاؾم لًٌ املھام واخضه في ًل بالص الضهُا وھي مغانبت البكغ 

و او ازىان ومغانبه اقػالھم وقاهھم الخانت قػلي الىػاعه ان حك ٍل قٍغ

الؾم السخغ ًلھا  ًهىمى بمغانبت قبٌه الاهخهاُ الاوي وقبٌه الاؾخضغاء َو

وبھظا الكٍل ؾىف حػلم الىػاعه اُو بإُو غً الجني الظي ًخم اؾخضغاءه 

واطا لم ًدًغ الجني مً هكؿت البالؽ الىػاعه والخدالل مػھا يض الؿاخغ 

ل وؿله ونبُلخه ًلھا و  ُله وجسخكي نبُلخه مً غلي وحه م الهبػغًُهخل ھى ًو

غ السخغ وقتره الىػاعه اعبػت  الاعى وان لم جكػل ؾىف جهخل اهذ ًاوٍػ

اغىام ججضص مً زاللي اها بمغؾىم ملٍي واغلم حُضا اهَ ؾخٍىن جدذ غُني 

واطا زبذ غلَُ ظلم اخض او هكغ واخض مً الجً  ؾىف حػظب غظاب لً 

 ًخدمله اخض غلي وحه الاعى  

  :الهًاه وناُ له وھى ًىهغف ابدؿم يبحر

غلَُ وػمه الصخه والػاقُت ًامىالي وؾىف اطھب الان لخجھحز  هللااصام   -

  والاؾخػضاص  للىػاعه

  :وزغج الهاض ي وصزل بػض اخض الخغاؽ وناُ 
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ُلب الاطن بالضزُى    -   ان الخٌُم ؾاوؽ غاص بؿالمه ًامىالي ٍو

  ل ؾاوؽ بؿغغتقإبدؿم ؾام وھب وانكا غلي نضمه وناُ  اصز

ولم ًمغ ؾىي لخظاث ختي صزل ؾاوؽ وونل بحن ًضي امللَ ؾام الظي 

 ُ هى   :انبل غلُت  واخخًىه بكضه وؾاوؽ مبدؿم ٍو

  ابكغ ًاؾام ابكغ  - 

  :قهاُ ؾام 

 غلي ؾالمخَ ًاؾاوؽ   هللا اخمض  - 

  قهاُ ؾاوؽ

في  لهض نابلذ ايثر مً زمؿحن ػغُما مً ػغماء نباثل الجً وانىػخھم  -

 مهابلخَ  الاهًمام الُىا  وزىى املػغيه مػىا ولٌىھم َلبى

  قىظغ له ؾام وناُ 

به يبحره غلي الؿظاء ؾضا ما عؤًَ  ؾىف اعؾل لھم عؾل جضغىھم الي ماثض  - 

  ًاؾاوؽ

 ووػم الغؤي ًامىالي ووػم الغؤي ولًٌ َمني اوال ماطا قػلذ    - 

  وھى ًغجضًھاقهاُ ؾام وھى ًسغج مً بحن مالبؿه الهالصه 

 وؾُال  هللالهض اخًغث الهالصه بكًل   - 

  :قهاُ ؾاوؽ في خؼ قضًض 
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ؼه ؾُال وقىعجُان هللاعخم   -    الػٍؼ

  مً ازبرى ًاؾىؽ بھظه الاهباء  - 

إث نضمي اململٌه والاهباء مىدكغه في ًل مٍان وغلمذ اًًا اهَ   - مىظ ان َو

 اھخممذ بإبىه  ؾُال اھخمام قضًض وقملخھا بغغاًخَ 

  :قهاُ ؾام 

 ملاطا لم جسبروي ان ؾُال له ابىه ؟  - 

  لىكـ الؿبب الظي حػل ؾُال جسكي ابيخھا غىَ وغً ًل مافي اململٌه  - 

ھاعاث زانت في الخغب والٌغ والكغ والخسكي بؿضاصي ًهُى اهھا لھا م  -

ولظلَ ؾىف جإزظ  عجبه ناثض وؾىف جٍىن ناثض حِل املُمىه بضُ مً امھا 

  قما عؤًَ اهذ

في الخهُهت ًامىالي ان بؿضاصي هاصعا حضا ما ًسُئ في الخٌم غلي اخض   -

ًان ھظا عؤًه  قھي قػال لھا مھاعه قضًضه يما ناُ وھي زحر مً ًسلل  واطا 

  ال لهُاصه حِل املُمىهؾُ

  :قىظغ له ؾام وناُ 

  واهذ ؾىف جٍىن مؿدكاعي الخام وخٌُم البالص امللٍي  - 

ھظا يغم يبحر مىَ ًامىالي وقغف ومھمه قانت اجمني ان اًىن غلي نضع   -

  ًافي مً  املؿالُه
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ذ   - اهذ صاثما ًا ؾاوؽ غلي نضع يبحر مً املؿالُه والان اطھب اهذ واؾتًر

و وؾضا هخهابل غلي الؿظاء مؼ يباع ػغماء الهباثلمً    غىاء  الٍُغ

زم اههغف ؾاوؽ وامغ ؾام خاحب الههغ بٌخابه عؾاثل الي ػغماء الهباثل 

ًضغىھم الي مإصبه يبحره واههغف مً الهاغت الٌبحره واججه مؼ الخغؽ 

  املغاقو له الي ؾغقخه وظل  الخغؽ غلي باب الؿغقت

 **** 

ًان الخضم غلي نضم  اقغنذ قمـ الُىم الشاوي غلي مملٌه الانكاوي و

وؾام صازل املُبش امللٍي ٌؿخػضون ملإصبه الؼغماء وباقي الخغؽ امللٍي ًهىم 

بدىظُل الههغ وويؼ سجاص يبحر اخمغ في الخضًهت الامامُه للههغ يما 

امغ حالله امللَ وجم ويؼ زمؿت وغكغون مىًضه في قٍل صاثغه يبحره في 

الاخمغ وجم ويؼ مىًضه يبحره في نضع الخضًهت بدُث مخهل السجاص 

جٍىن مىًضه امللَ في مىاحه ػغماء الهباثل وجم عقؼ الاغالم في حمُؼ اعحاء 

الههغ امللٍي وفي الخضًهت وجم ويؼ مكاعف جدمل قػاع اململٌه غلي 

املىًضه الغثِؿُت قٍان ؾام ٌػلم ان ػغماء الهباثل ؾىف ًدًغون 

ضم والخغؽ ولظلَ جم ويؼ ماثه مىًضه ازغي غلُھا ومػھم الٌشحر مً الخ

مكاعف جدمل قػاع اململٌه في الخضًهت الخلكُت للههغ ختي جٍىن مٍان 

ػام الخضم والخغؽ املغاقو للؼغماء زم جم ججھحز اؾُبل  حلىؽ َو
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ت واملخلىناث غىض البىابه الخلكُت للههغ جدؿبا اطا  للخُىاهاث السخٍغ

ه او املخلىناث وامغ امللَ ا خًغ اخض الؼغماء بغيب مً لخُىاهاث السخٍغ

  ؾام بخػحن زمؿحن ؾاعي في زضمه الاؾُبل

ىه بىهل الخىحن  وغىض البىاب الامامُت جم ههب بىابه يبحره مً الكىالط مٍؼ

الكط ي ختي ٌػبر مىھا الًُىف الي الؿاخه وغىض خلُى الؿاغت الشاهُت 

ؼ ماثه قاعؽ ونبل خًىع اي مً الؼغماء بهغابه الىهل ؾاغت جم  جىَػ

ىه بىحه الاؾض الظھبي وغلي  ًغجضون الضعوع الخمغاء غلي نضوعھم مٍؼ

له وفي اعحلھم  عؤؾھم زىطه خمغاء مىهىف غلُھا غغوم طھبُت ٍَى

ػھم في ًل  دملىن الغماح في اًضھم وجم جىَػ وؾاغضًھم صوعع مً الكىالط ٍو

والازغ غىض عيً مً اعحاء الههغ وغىض البىابه ازىان واخض غىض الُمحن 

ػھم بكٍل مغبؼ ًىههت يلؼ   الِؿاع وفي الخضًهت الامامُه جم  جىَػ

وبػض ان اؾخػض الجمُؼ ونل الخٌُم ؾاوؽ وبجىاعه بؿضاصي غىض البىابه 

  الامامُه في اؾخهباُ  ػغماء الهباثل وناُ بؿضاصي

اجمني ان ًمغ الُىم غلي زحر قإهذ حػلم ان ػغماء الهباثل في نمه   - 

  الػهبُت

  :قىظغ له ؾاوؽ وناُ 

ؼي بؿضاصي ًل قيئ ؾٍُىن غلي ماًغام  -    اَمإن ًاغٍؼ
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زم انبلذ غغبه يبحره ًجغھا  اعبػت مً الكُله  وجىنكذ امام الباب وزغج 

مىھا عحل ضخم الجشت له بًُ يبحره وغُىان حاخظخان وقػغ مشل 

وخُاه الضبابِـ ومؿالب ايبر واقض مً مسالب  الاؾض قإنبل غلُه ؾاوؽ 

  :وناقدت بدغاعه وناُ له

ؼ الانمعي يبحر نبُله الانمعي    -   مغخبا بالػٍؼ

  :قإبدؿم الانمعي وناُ له

ه  -    مغخبا بَ ًاؾاوؽ ولًٌ ملاطا اهذ مخسكي في نىعه بكٍغ

 اوامغ حالله امللَ   - 

  :قطخَ الانمعي وناُ 

هدً لً هدلل له بالىالء ختي الان ومً خهي ان اظھغ بهىعحي الخهُهت   - 

 الِـ يظلَ  

  :قطخَ ؾاوؽ وناُ

ه بػض الؿظاء  -   ؾىف جخسكي في نىعه بكٍغ

  :قطخَ الانمعي وناُ 

ه ًًػكني  -  اجمني ان ًُُى الؿظاء قإهذ حػلم ان الخسكي في نىع بكٍغ

 يشحرا  

  :لبؿضاصي قطخَ ؾاوؽ وبؿضاصي زم ناُ الانمعي
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  اغلم اهَ انبدذ الهاثض الػام للجِل الِـ يظلَ ًابؿضاصي  - 

  وػم ھى يظلَ  - 

ان اللملَ ؾام له هظغه زانبت واخؿً الازخُاع ولٌني يىذ ؾىف اغُىَ   -

الهاثض الػام  للبهانحن لىيىذ مٍان امللَ قإهذ جظاھغث اهَ مً اجباع 

ًامله    هىان حؿػت غكغ غاما 

 : وناُقطخَ بؿضاصي 

  اهَ لؿذ مٍان امللَ ؾام هللا ًٌكي الخسكي حؿػت غكغ غاما والخمض  - 

قطخَ الجمُؼ زم صلل الانمعي الي الضازل وبػض مغوع ههل ؾاغت 

ًامله ظل زاللھا ػغماء الهباثل ًخىاقضون الىاخض بػض الازغ ايخمل غضص 

الخًىع وحلـ الجمُؼ في الامايً املخههه لھم وحلـ الخضم والخغؽ 

املغاقو للؼغماء في الخضًهت الخلكُت والػغباث والخُىاهاث التي ججغ الػغباث 

اججھذ مؼ الخضم هدى الاؾُبل املخهو لھم وظل الجمُؼ ًخھامـ 

دباصُ الخدُاث والؿالماث واملىانكاث نغابه الىهل ؾاغت وقجاء ؾمؼ  ٍو

الجمُؼ نىث الىكحر في الابىام قىنل الجمُؼ اهدباه وؾاص الهمذ ولم 

ؿمؼ اخض نىث ؾحر نىث الىكحر الظي ٌػلً غً نضوم امللَ ؾام ٌ

ه وصعع غلي  الانكاوي وبػض لخظاث صزل امللَ ؾام ًغجضي مالبـ غؿٌٍغ

ًاهذ مالبؿه ًلھا مً الظھب وفي ًضه نىلجان  نضعه بالىن الظھبي بل 
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غجضي غباءه ابُه  ؼه ؾُال ٍو الخٌم الظي ازظه ھضًت غُض مُالصه مً الػٍؼ

ًىم غُض مُالصه ًىم ان جم الخاؾػت غكغ وغلي عؤؾه الخاج الظي ازظھا 

امللٍي وظل ٌؿحر في عقانت غلي السجاص الاخمغ الظي ويؼ زهُها له ختي 

ٌؿحر غلُه ختي ونل الي املىًضه التي جم اغضاصھا زهُها له وحلـ غلي 

يغس ي ضخم ٌكبه يغس ي الػغف وونل زلكه يبحر الخغؽ امللٍي وزلل 

زمؿت غكغ حىضي نل واخض في خماًه امللَ زم يبحر الخغؽ اؾُل 

ً وھم ًهكىن اهدباه جدُه للملَ زم اقاع لھم  هظغ ؾام لٍل الخايٍغ

بالجلىؽ قجلـ الجمُؼ زم جهضم بؿضاصي وحلـ بجىع ؾام غلي الُمحن 

وحلـ ؾاوؽ غلي ٌؿاع ؾام غلي املهػض املخهو له زم جدغى يبحر 

ي جهضًم الًُىف له بػض ان الخغؽ هدى ؾام في مهضمه املىًضه وبضاء ف

جدغى ًل ػغماء الهباثل وونل الجمُؼ نل واخض ملهاقده امللَ 

ًان الانمعي  اُو مً ونل في الهل وناُ يبحر الخغؽ لؿام  ومباٌػخت و

  الظي ھب وانكا للؿالم غلي ػغماء الهباثل

  الانمعي ػغُم نبُله الانمعي والخايم الخامـ للهبُله  - 

نضع ؾام وونؼ بهغه غلي الهالصه زم هظغ هدى ؾام  قىظغ الانمعي الي 

 وناقدت وناُ له
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ل نبُله الانكاوي  هللااَاُ   -  في غمغى ًامىالي امللَ ؾام الانكاوي واها ًو

  ونىامھا  غكغون الل هكغ مً الجً هباٌػَ غلي الخٌم وامللَ

ًا قغنه للؼغُم الظي ًهل  زم جدغى غضه زُىاث وابخػض غً امللَ جاع

ه زم ناُ يبحر الخغؽ امللٍي زلكت  للخدُت وجدُى  الانمعي الي نىعه بكٍغ

 : وھى ًهضم الؼغُم الازغ

  الؼغُم قھىص يبحر نبُله الكھىص  - 

قانترب الؼغُم الازغ بجؿضه الىدُل وقىع ان ونؼ بهغه غلي الهالصه 

ه وناُ له   :املػلهت في غىو ؾام  جدُى الي نىعه بكٍغ

ل نبُله الكھىص  - ونىامھا زمؿىن الل هكغ مً الجً هباٌؼ امللَ ؾام  اها ًو

  في غمغه هللا الانكاوي اَاُ

  وناُ له ھمؿا معيزم جدغى وھى ًغحػل زىقا مً امللَ وونل بجىاع الان 

  ھل عؤًذ الهالصه  - 

  :ھمؿا مً بحن اؾىاههالانمعى قهاُ  

الهباثل  وػم عؤًخھا وھظا ًضُ غلي اهه ًمخلَ نىه حباعه حؿاوي نىه ًل  -

  مجخمػحن في عحل  واخض

  :قهاُ قھىص وھى ًخهبب غغنا 
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وػم اهه اؾخُاع ان ًدًغ الهالصه مً حبل الظالم ھل حػلم ان ابىه   -

ًاص ان ًمىث ھىاى    الانكاوي هكؿه لم  ًىجح في اخًاع الهالصه و

  معي:قهاُ الان

ًاص ان ًدترم ولم ًخدمل حؿضه اعج  - ضاء وغمه قىعجُان غىضما خاُو 

  الهالصه ايثر مً صنُهت  ولظلَ ويػھا ھىاى في مٍاهھا الانلي

ًاهذ املػغيه زاؾغه قھى ٌؿخُُؼ ان ًبُض   - ؾىف هداعب مػه ختي ولى 

  الهباثل ًلھا وخضه  وبُىله صون اي مؿاغضاث

  وػم مػَ خو  - 

اهخھي ؾام مً الؿالم والخدُه غلي ػغماء الهباثل بػض ان باٌػت ًل الؼغماء 

ه وانبذ الجمُؼ ًسص ي امللَ ونل ؾام  ىال ىلى حمُػاوجد نىع بكٍغ

واقاع لھم بالجلىؽ قجلـ الجمُؼ  ًل  مىھم في مٍاهه خُى املىًضه زم 

  :ناُ ؾام

ؿػضوي   - حكغقذ غاثله الانكاوي ًلھا بدًىع ػغماء نباثل اململٌه َو

كغقني حضا ان اجىاُو مػٌم الؿضاء بػض املباٌػت وخلل الُمحن بالى  الء َو

  للملَ واململٌه يما ٌكغقني اوي اناجل  بجاهبٌم حىبا الي حىب

ضعي ھاقم الاخمغ وھى ػغُم نبُله الاخمغ   قهاَؼ امللَ اخض الؼغماء ٍو

  :وناُ
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لًٌ نبُله الاخمغ واها اػغمھم لً هخكو مػَ غلي الهخاُ بجاهبَ ختي   - 

 الان اًھا امللَ  

  :قىظغ له ؾام وناُ له

 اهَ ػغُم نبُله الاخمغ الِـ يظلَ    - 

  :قىظغ له ھاقم وناُ

 وػم اهه يظلَ -

  :قهاُ ؾام

في غالم البكغ غىضما ًغؾب اخض في جھضًض اخض ًهُى له ؾىف ازكَُ   -

غً الىاؽ ولً ٌػغف مٍاهَ اخض ختي الجً الاخمغ قهبُله الاخمغ ھي اقض 

الم في غالم الب كغ ويىذ اجدضر مؼ وانىي اهىاع الجً واقغؾھم غلي الَا

وػعاجي مىظ نلُل ويىذ انترح ان اهھي نبُله الاخمغ وان انُؼ وؿلھا مً غلي 

ًاهذ حؿًٌ نبُله  وحه الاعى ختي ًظل الجً نغابت الالل غام ٌؿإُ اًً

الاخمغ ھظه لًٌ الخٌُم ؾاوؽ هصخني ان انابل ھاقم الاخمغ نبل ان 

ح اهني غلي وقَ قػل ابُض  وؿلٌم حمُػا مً غلي ظھغ الاعى ومً الىاض

ه   ما اهٍى

ذ ومباقغ   اعحػضث قغاثو ھاقم وجهبب غغنا بػض ؾماغت جھضًض نٍغ

  :وناُ بهىث ًغحػل
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  ھظه بھاهت يبحره قىدً نبُله يبحره ولً ههبل الاھاهه  - 

ع غضص ظقهاح ًل ػغماء الهباثل في ھاقم وازغؾىه واحلؿىه بالهىه زم اغخ

لبى مىه الػكى غً نبُله الاخمغ الؼغماء للملَ ؾام الان يبحر مً كاوي َو

  :وان ٌؿكغ لھاقم ججاوػه  الؿحر مههىص وناُ قھىص

ؾىف جخإصب ًل نبُله بالل قاعؽ ٌػضم ختي ٌؿكغ لىا مىالها ؾام غً   -

مه  الخجاوػ الؿحر مههىص مً ھاقم قالخجاوػ مً اخض ػغماء الهباثل ھي حٍغ

ًلھا يما حػىصها في غھض ابَُ ٌػهابل غلُھا ًل ػغماء  الهباثل والهباثل 

  ًاحالله امللَ

  :قهاُ ؾام 

اها ؾكغث لھاقم ونبُله الاخمغ وال صاعي لخهضم قضًه مً باقي الهباثل   -

 قھظا الػھض اهخھي  لًٌ اطا ججاوػ ھاقم مغه ازغي ؾىف امخي نبُلخه

  :قهاُ ھاقم  

 ع لجالله امللَ ؾام غً ؾىء املػامله  ظاغخ  - 

  :الجمُؼ وناُ اخضھم زم بضاء ًھمـ

 ان امللَ ؾام يػُل  وحبان   - 

 معي:الانقهاُ  
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اطا اقاع ؾام بهىلجان خٌمه هدى ھاقم لهخله في الخاُ واباص نبُله  -

الاخمغ ًلھا بإقاعه مً نىلجاهت ولكممىا عاثدت قىاء الجً مً نبُله 

جب  الاخمغ مً مٍاهىا ھظا لٌىه ملَ خٌُم وغاصُ واقض غضُ مً ابُه ٍو

ان هداعب وهكضًه بإعواخىا قامللَ الظي ًغقٌ نغابه زمؿت الاف  قاعؽ 

 له قھى ملَ غاصُ وخٌُم   قضاء

 معي:نقهاُ اخضھم لال 

  مػَ خو مػَ ًل الخو  -

زم امغ امللَ ؾام باخًاع الُػام وبضاء الجمُؼ في جىاُو الُػام والكغاب  

 والكايھت    
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 ..انفخ..انطابغ   انفصم
 

حلـ امللَ ؾام في الهاغت الٌبحره بػض جىاُو الؿضاء مؼ يباع ػغماء الهباثل 

ًان ؾاوؽ  ًجلـ غلي ًمً امللَ وبؿضاصي ًجلـ غلي ٌؿاعه زم ناُ ؾام  و

  :لَ الخًىع 

لهض اجسظث نغاعي بالخغب يض هىان واؾترصاص اململٌه الىؾُي قمً   -

  مىٌم معي ومً  يضي

   معي:الانقىظغ الجمُؼ الي بػًھم البػٌ وناُ  

لىا مػَ  -   ال ًىحض اخض يض مىالها امللَ بل ًو

  معي:نالهُداث واحمؼ الجمُؼ غلي مػاوهه امللَ ؾام  وناُ الا قخػالذ  

جدذ اماعحي زمؿت غكغ الل قاعؽ مضعبحن ؾىف اعؾلھم حمُػا الي   -

 الامحر بؿضاصي ؾضا  مً احل الاهًمام الي مػؿٌغ الجِل  

  :وناُ قھىص

 واها جدذ اماعحي ايثر مً زمؿىن الل قاعؽ ؾىف اعؾلھم حمُػا ؾضا  -

  قلىا  الكغف ان ههاجل بجاهب امللَ ؾام الانكاويواها مػھم 
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وبػض ان اجكو ًل ػغماء الهباثل غلي اعؾاُ حىىص انبذ ؾام جدذ نُاصجه 

ض غلُھم ماثه الل مهاجل وھى نىام حِل  ٍؼ نغابت زالزماثه الل  مهاجل ٍو

 : اململٌه قهاُ ؾام

ب وهً -  ؼ ؾىف احخمؼ بػض نلُل مؼ يباع ناصه الجِل في اعى الخضٍع

 زُه للھجىم  قكػغ الؼغماء بالخغج الكضًض 

 معي:الانقهاُ 

  وهدً ؾىف هىهغف الان مً احل الاؾخػضاص العؾاُ الجىىص  -

مً وبضاء الجمُؼ في الاههغاف جباغا ختي انبدذ الؿغقه زالُه جماما الا 

 :صيبؿضاصي وؾام  وؾاوؽ وناُ بؿضا

  البؿاَه زلل امللَ ؾاملم اجىنؼ ان ًيؿام ػغماء الهباثل بٍل ھظه   - 

  :قهاُ ؾاوؽ 

الؿغ ًٌمً في زالر اقُاء اوال الهالصه التي ًغجضًھا ؾام والظي عجؼ ابُه  -

ًاص اوي ًمىث ھىاى   ،ان ًدًغھا مً حبل الظالم و
 
في الهىلجان الظي  زاهُا

ًدمله ؾام قھظا الهىلجان جم نىػت مً نبل الانكاوي الٌبحر ختي ًدمله 

ؼ بؿضاصي ان وػن ھظا  الصخو املاھل قهِ للخٌم وما ال حػلمه اًھا الػٍؼ

الهىلجان في ًض اي هكغ مً الجً بمؿابه حبل ولً ٌؿخُُؼ اخض  خمله 
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ؾىي امللَ الخهُهي ولھظا الهىلجان قػل الاغاحُب في ًض مً ًدمله  

  :قهاُ ؾام

وػم مػَ خو ًاؾىؽ قػىضما جُاُو ھاقم في خضًشه معي قػغث ان  -

ايثر  سخىهه في ًضي وقػغث اوي اؾخُُؼ اباصه ھاقم  الهىلجان انبذ

 ونبُلخه بًغبه واخضه مً الهىلجان  

  :قىظغ ؾاوؽ لبؿضاصي وابدؿم وناُ

 ھل غغقذ الان ملاطا اههاع الؼغماء بٍل ھظه البؿاَه ًا بؿضاصي  - 

 :قهاُ بؿضاصي

 ولًٌ بػض اطن امللَ ازبرها غً الؿغ الشالث    -

  :قهاُ ؾاوؽ

بل الظالم قھي قانت ولً ٌؿخُُؼ اخض الظھاب والػىصه مىھا ابضا عخله ح -

ػىص ولظلَ زاف مىه ًل  وؾام ھى اُو مً  اؾخُاع ان ًظھب الي ھىاى َو

 الؼغماء 

  :قىظغ بؿضاصي لھم وناُ 

ب في اهخظاع امللَ   -   ؾىف اعخل الان الي اعى الخضٍع

  :زغج بؿضاصي مً الهاغت وبػض لخظاث ناُ ؾاوؽ لؿام

 ملاطا لم جهخل ھاقم غلي ججاوػه مػَ في الخضًث    - 



 
 

~ 99  ~  
 

  :قهاُ ؾام

قٌغث في املػغيه وقػغث اوي في امـ الخاحه لٍل هكغ مً الجً قٌُل   - 

كاُ والعجاثؼ واليؿاء ونلذ لِـ  انخله وابُض نبُله ًامله زم قٌغث في الَا

هب ان ًمىث ًل ھظا الػضص مً  احل جهغف اخمو مً ػغُم اخمو  طلھم 

  : هاُ ؾاوؽق

 لٌىَ يىذ حؿخُُؼ ان جهخل ھاقم وخضه  - 

  : قهاُ ؾام 

وھل اطا ماث ػغُم نبُله الاخمغ ؾُداعب معي اخض مىھا واهذ حػلم مضي  - 

نىه ھظه الهبُله  واطا خاعب اخض مً الهبُله قٌُل اًىن امً واها مػھم 

 وھم ًغووي ناجل ػغُمھم 

 : قىظغ له ؾاوؽ وناُ وھى مبدؿم

ل ًىم اقخسغ بَُ ايثر وايثراهَ  -    قػال جمخلَ الخٌمه ًو

  :املجلـ بؿغغت وناُ انخدمزم ناَؼ ؾاوؽ اخض الخغاؽ الظي  

ض ان ًهابل ظاغخ   -  ٍغ ع حالله امللَ لًٌ ھىاى اخض الخغاؽ مهاب ٍو

 حاللخَ  

  :قهاُ ؾام

  مً ھى  قهاُ الخاعؽ   - 
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ه جم جٍلُكت بھا بإمغ مً حالله امللَ   -   ًهُى اهه في مھمه ؾٍغ

  :قهاُ ؾام والضھكه غلي وحھه

  احػله ًضزل الان - 

قضزل غلُه خاعؽ مبُىع الؼعاع الاًمً وعؤؾه مكهىم ههكحن والضماء 

جملئ حؿضه وؾهِ  غلي الاعى قىع صزىله الي الهاغت قإنترب مىه ؾام 

  :لهوحلـ غلي عيبدُه امامه وناُ 

 مً اهذ اًھا الجىضي ومً قػل بَ ًل ھظا ؟  - 

  قهاُ الخاعؽ

اها اخض الخغاؽ املٍلكحن بدماًه الؿُضه ًاؾمُىا لهض ھاحمىا امللَ هىان  -

ًامله مً الجً الُُاع واقدبٌىا مػھم ختي ماجذ الكغنت  بىكؿه ومػه قغنت 

هُى لل جىض الي ًلھا وقهذ اها الىعي وعاًذ هىن ًسُل الؿُضه ًاؾمُىا ٍو

الىعي وغلمذ اًًا ان الؿُض ًىؾل جم  ضاململٌه الىؾُي نبل ان اقه

زُكت ھى الازغ لًٌ الخغاؾه التي مػت ماجذ ًلھا قٍان ھىاى اعبػت مً 

ًان ھىاى  اغىان هىان ًھاحمىهَ ًامىالي غىض البدحره ولٌىَ نخلخھم و

غً واخض مً اجباع هىان ًسخبئ زلل اخض الاشجاع وھى الظي ناُ لىىان 

مضي خبَ للؿُضه ًاؾمُىا اها اؾل ًا  مىالي اوي لً اؾخُُؼ خماًت 

 الؿُضه ختي ازغ هكـ  
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  :قبھذ وحھه ؾام ونغر بهىث مشل الغغض

  ًاخغاؽ ًاخغاؽ   - 

  :قضزل غلُه ًل الخغاؽ املىحىصًً بالباب وناُ لھم

ػالج في الجىاح امللٍي للههغ   -  اههلى ھظا الجىضي الي َبُبي الخام  َو

  واغخىىا به حُضا

  :زم ھب وانكا وناُ لؿاوؽ

هت الي اململٌه  الىؾُي الان  -    اطھب اهذ الي بؿضاصي وازبره ان ؾام في ٍَغ

زغج ؾام مً الؿغقت وھى ًغيٌ مشل الشىع الھاثج صون ان ًيخظغ عص مً 

ذ نُؼ املمغاث صازل الههغ ختي زغج مً الههغ ؾاوؽ وبؿغغه ا لٍغ

امللٍي زم اهخهل اهخهاُ اوي الي اململٌه الىؾُي وفي ًضه الهىلجان وونل 

ھُى وصھكه واقخػل ؾًبا طامام الاؾىاع الػالُه للمملٌه وھى في خاله 

غي خبُبخه  وقػغ بإن الضماء ًلھا جضقو الي عؤؾه وھى ًىظغ هدى الاؾىاع ٍو

ه جماما وبجىاعھا ًىؾل غاعي جماما  تىبًاؾمُىا مهل غلي الاؾىاع غاٍع

ومهلىب ھى الازغ قؿهِ ؾام غلي عيبدُه والضھكت غلي وحھه وغُىه مشل 

الؼحاج زم قػغ بالٌشحر مً الخُل زلكت قىظغ للخلل قىحض بؿضاصي ومػه 

ًامله مً الجىىص ًخهضمىن هدىه وبػض انل مً صنُهت جغحل بؿضاصي  قغنت 

بجىاع ؾام زم هظغ هدى الاؾىاع وعقؼ ًضه وزغج مىھا  غً قغؾه وونل
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ه في اججاه اؾىعا اململٌه لًٌ ؾام صقؼ بؿضاصي بػُضا  قُاعث  يغاث هاٍع

ه بػُضا غً الاؾىاع وناُ ؾام له   :الٌغه الىاٍع

  ھل حىيذ ًابؿضاصي ؾىف جدؿبب في نخلھم  - 

 وھل ؾىترى الؿُضه ًاؾمُىا ونضًهَ ھٌظا    - 

مهقهاُ ؾام بهى    :ث واھً وھى ٌكػغ بالھٍؼ

  يال ؾىف هخكاوى مػھم   - 

  ُ   ؾمؼ ؾام نىث ؾلُظ ًإحي مً غىض الاؾىاع ًهى

  اهھا الىھاًت ًاؾام  - 

قىظغ ؾام هدى مهضع الهىث قىحض هىان ًهل غىض الؿىع بحن ًاؾمُىا  

ىؾل قهاُ له ؾام   ٍو

ض ًاهىان    -   ؾىف اقػل لَ ًل ماجٍغ

  :قطخَ هىان وناُ له

ضه اها ًا ؾام ھل ظىيذ خها اهَ ملَ ًالَ مً   -  اهذ ؾخكػل ًل ما اٍع

  جطَكل ؾا

زم اقھغ زىجغا وفي ملح البهغ قهل عؤؽ ًاؾمُىا غً حؿضھا وقهل عؤؽ 

ًىؾل غً حؿضه قهغر ؾام بهىه وغىل زم جطخم وانبذ غمالم في 

حجم بىاًه لھا الل َابو وعقؼ الهىلجان الي الؿماء وزغج مىه ش ئ مشل 
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البرم يغب الؿماء قدؿانِ غلي اململٌه مً الؿماء يغاث مً الىاع زم 

يغب الاعى بكػاع البرم الخاعج مً الهىلجان قإوكهذ الاعى الي 

ههكحن وظلذ الؿماء جمُغ هاع غلي الاؾىاع والجىىص التي حػخلي الاؾىاع 

جدترم وجهغر وجهضع الؿىع هدُجه اوكهام الاعى زم اقاع بالهىلجان 

اح قضًضه ازخكي غلي ازغھا مػظم هدى املم لٌه قسغج مً الهىلجان ٍع

املباوي التي زلل الاؾىاع بمؿاقه املتر واهكخدذ الابىاب وزغج مً زلل 

الاؾىعا الل حىضي قغقؼ بؿضاصي ؾُكه واؾخػضث الكغنت الخابػت للملَ 

  ؾام للهخاُ لًٌ ؾام جهضم بؿغغت يبحره وھى ًغيٌ هدى حىىص امللَ هىان

م بهىلجاهه قسغج مىه هاع قضًضه اخغنذ الجىىص ًلھا في ملح واقاع لھ

  :البهغ وونل ؾام  اما الاؾىاع ًىظغ هدى هىان وناُ له

ؾىف انبٌ غلَُ خُا ًاهىان وؾىف اسجىَ في ناع املخُِ الي ابض   -

الابضًً بل ؾىف  اغظبَ غظاب اھل الاعى احمػحن لً جكلذ مني ًاهىان 

  ي امللَ ؾام وازخكي زلكت حىىصه وبؿضاصيلً جكلذ مني ابضا  زم ازخك

مغه ازغي وصزل الههغ امللٍي وھى مىٌؿغ  ُبُعيغاص ؾام الي حجمه ال

لُل زم صلل الي الهاغت الٌبري ووحض ؾاوؽ وبجىاعه ھىمان قجلـ ؾام طو 

  :غلي الػغف وصلل بؿضاصي زلل  ؾام وحلـ امامه وناُ ؾاوؽ

جب زھىاى   -    ان ًىٌكلاثً وحاؾىؽ في اململٌه ٍو
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  :قىظغ له ؾام وناُ له بهىث واھً

مه ولً    -  لم ٌػض ھىاى ش ئ ًھمني بػض الان ًاؾاوؽ لهض اهھؼمذ قغ ھٍؼ

 جىكػني نىحي  

  :قطخَ ؾاوؽ وناُ 

  مً احل نخل جلَ الهخاه  - 

ًاص ان ًدغنه لًٌ ؾاوؽ باصعه وناُ له    :قىظغ له ؾام هظغه 

غ ھىمان مً حىاؾِؿىا    -  بحن نكىف هىان وحاء ًدؼعها مً لػبت ان الػٍؼ

خهحره ابخضغھا  هىان لٌىه حاء مخإزغ بىهل صنُهت قإؾخمؼ الُه اوال زم 

  :اخٌم بىكؿَ  زم هظغ ؾاوؽ لھىمان وناُ الازحر

اها ھىمان مً اقض املخلهحن للملَ الانكاوي وبؿضاصي ٌػغقني حُضا   -

ٌه الكغنُت بٍل لٌىه لً ٌػغف اهني اخض حىاؾِـ ؾاوؽ يىذ امض اململ

ه وفي الكتره الازحر انبذ امللَ هىان  ٌػِل في  الخُِ والدكٌُالث الػؿٌٍغ

عغب قضًض زانت بػض ان ؾمؼ غً عخلخَ الي حبل الظالم والػىصه مىه 

ًان ًغؾب في  ؾاملا انبذ قضًض الغغب وظل ًدؿاثل غً مضي نىجَ و

جػلَ  مػغقت نىه امللَ ؾام نبل مىاحھخَ قإبخضع خُله ختي ٌؿًبَ ٍو

جٌكل له غً مضي نىجَ قإعؾل الَُ اخض اغىاهه ًضعي اهه واخض مً 
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الخغؽ الظي غُيخھم لخماًه ًاؾمُىا ونضًهَ بػض ان غغف مضي خبَ 

ًان مسخبئ واهذ جهخل مً  ھاحمىى    لھا مً اخض اجباغت الظي 

  :قهاُ ؾام

 اهخظغ اهذ جههض ان مً نخلھا هىان لِؿذ ًاؾمىا     - 

  : قهاُ ھىمان

بالُبؼ لِؿذ ھي اهھا اخض اهكاع الجً حكٍل في قٍل الؿُضه ًاؾمىا   - 

 والؿُض ًىؾل ختي  ًجػلَ حؿًب وجٌكل له غً نىجَ  

  : قهاُ ؾام

 لًٌ ملاطا لم ًسُل ًاؾمُىا ؟  - 

  :قىظغ ھىمان هدى ؾاوؽ وابدؿم وناُ 

مً الىاضح ان حالله امللَ ًجھل نىه الخغاؾت الخانت في مملٌخه ان   -

الجىضي الىاخض مً مملٌخَ ًامىالي بإلل حىضي مً حىىص هىان بمػني 

ازغ اطا عؾب هىان في زُل ًاؾمُىا قػلُه ان ًھجم بسمؿت غكغ الل 

حىضي ملىاحه الخغاؾت التي مػھا وھظا امغ ؾحر مىُهي ونػب ان ًدضر 

ىٌكل امغه امامَ الن مً املايض ان   ومً الجاثؼ ان جىھؼم حىىصه ٍو

  :الخغاؾت ؾىف جسبرى  قهاُ ؾام

 جههض اهه لم ًغؾل اخض ملخاوله زُكھا مً الاؾاؽ     - 
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  :قهاُ ھىمان

وػم لٌىه ابخٌغ ھظه الخُله ختي ًغي مضي نىجَ واهذ حؿخُُؼ ان  - 

ختي انىم بخدظًغى  حؿخضعي الخغاؾت وحؿإلھا  بىكؿَ واها جدغيذ الي ھىا

 لًٌ اهذ ؾبهخني الُه  

  :قهاُ ؾام

 ويُل غغف هىان اهني خهلذ غلي الهالصه     - 

  :قهاُ ھىمان

كىقَ ًامىالي ًمضه بٍل ان له حؿىؽ ھىا في اململٌه بحن نان امللَ هى   - 

ه الج الازباع ًاث لٌني لً اؾخُُؼ يكل ھٍى ؾىؽ الن هىان ًهابل اوالخدغ

ؾىؽ بحن اًسبر  اي اخض غىه لٌىه ناُ لىا ان له ححؿىؾه وخضه ولً 

  نكىقَ

قخدغى ؾام وونل وؾِ الؿغقت وھمـ بٌالم ؾحر مكھىم وبػض لخظه 

  :خًغ بحن ًضًه هكغ مً  الجً وناُ له

 دذ امغ حالله امللَ ؾام الانكاويج  - 

  :قهاُ ؾام  

  ؟يُل خاُ ًاؾمُىا  - 

  :قهاُ الخاعؽ 
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  بسحر ًامىالي   - 

  :ؾام والهلو غلي وحھه قهاُ

 ھل حػغيذ الي اي ھجىم او مداوله للهخل  - 

  :قهاُ الخاعؽ

ال ًامىالي لً جخػغى الي اي ش ئ ختي غماع البُىث نغقىاھم مً مجزلھا  - 

لٌىھا مً خحن الي ازغ جخدضر الُىا وجهُى اغلم حُضا اهَ حؿمػىوي واها 

 اعؾب في مهابله ؾام بكضه  قسظووي الُه  

  :ه ؾام وناُقىظغ ل

 وملاطا لم جدًغھا الي ھىا    - 

  :قهاُ الخغاؽ

 اهذ ًامىالي امغجني بإن ال اجهل بھا ابضا  - 

  :قهاُ ؾام 

غ ًىمي    -   لٌني امغجَ بإن جهضم لي جهٍغ

  : قهاُ الخاعؽ

ًاهذ جهضم للهاثض بؿضاصي الاهَ يىذ في عخله الي حبل الظالم  -  غ  ًل الخهاٍع

غ له    يما غلمذ والامحر  بؿضصي امغوي بخهضم الخهاٍع

  :قىظغ ؾام لبؿضاصي زم غاص وناُ للخاعؽ 
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غ الُىم   -  واًً جهٍغ

  :قهاُ الخاعؽ

طھبذ مىظ نلُل الي زُمه الهاثض بؿضاصي ولً احضه ھىاى والخغاؾه  -

الخانت غلي زمخه نالذ  لي اهه جدغى مؼ قغنت هدى اململٌه الىؾُي 

غ مؼ الخغؽ الخام به   وجغيذ الخهٍغ

  :قهاُ ؾام للخاعؽ 

ا لًٌ اخًغھا الي ؾغقتي الخانت وغىضما ُىاطھب اهذ واخًغ ًاؾم -

 جدًغھا ازبروي 

  :اعؽقهاُ الخ

 جدذ امغ مىالي امللَ املػظم   -

  :واههغف الخاعؽ وناُ ھىمان لؿام

اهَ اَمئىِذ غلُھا والان ؾىف اههغف اها ختي ال ٌكػغ  هللا الخمض  -

 هىان بؿُابي  

  :قهاُ ؾام

  لَ ًل الكٌغ ًاھىمان - 

 الػكى ًامىالي اهه واحب وقغف لي ان اًىن في زضمخَ   -

  :اههغف ھىمان زم هظغ ؾام هدى بؿضاصي وناُ له 
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غ ًابؿضاصي -    ملاطا لم جهضم لي الخهاٍع

غ لَ زم  - مىالي اهذ مكؿُى صاثما ولم احض الكغنه املىاؾبه لخهضم الخهاٍع

ًاهذ جهُى ان الىيؼ مؿخهغ وال ًىحض اي زُغ او جھضًض  غ ًلھا  ان الخهاٍع

ًان  ھىاى  الل في ماثه مً الكَ في صخت وانؿم لَ ًاحالله امللَ لى 

غ لهلذ لَ غلي الكىع    الخهاٍع

  :ظھغ الخاعؽ الخام لُاؾمُىا بحن ًضي امللَ وناُ له

 ان الؿُضه ًاؾمُىا في ؾغقخَ الخانت ًاحالله امللَ  - 

  :قهاُ له ؾام 

 وما ھى خاُ ًىؾل   -

  :قهاُ الخاعؽ

بسحر ًاؾُضي وؾىف ًسغج مً املؿدككي الُىم ويبحر الخغؽ الظي مػه  -

اؾخػضاص الؾخهباُ ًىؾل جدغى الي مجزله  لُىظكت مً غماع البُىث 

 .ولخإمُىه 

  :قهاُ ؾام له

  اههغف اهذ الان وؾىف اؾخضغَُ غما نٍغب  - 

  :اههغف الخاعؽ زم هظغ ؾام لبؿضاصي وناُ
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اهذ ًابؿضاصي الان وؾىف اخًغ اها وؾاوؽ الاحخماع مؼ الهاصه  فاههغ  - 

  زالُ ؾاغت

  :وهظغ ؾام هدى ؾاوؽ وناُ له

ه الج  -   ؾىؽ نبل بضاء املػغيهاًجب ان هٌكل ھٍى

  ؾىف اجضبغ الامغ ًاحالله امللَ اَمإن  - 

اههغف ؾام مً الؿغقت الٌبحره واججه الي ؾغقخه وونل امام الباب ووحض 

  :لي  الباب قهاُ لھمالخغؽ غ

اههغقى اهخم الان ال اعؾب في وحىص خغؽ غلي الباب غىضي ونبل ان ًكخذ  -

  :الباب وحض حُىا  جخهضم هدىه قىظغ لھا وناُ

  ؟ھل خضر ش ئ ما ًا امي  - 

  :قهالذ حُىا   

 ھل اخًغث ًاؾمُىا الي ھىا    - 

  :ؾام وناُ اقىظغ له

 مً الىاضح اهٍي اهتي اًًا لَ غُىن في الههغ    - 

  :قهالذ حُىا

  ھل اخًغجھا الي ھىا  - 

  وػم وما املكٍله في طلَ  - 
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ه  -    املكٍله اهھا بكٍغ

  وما ھي املكٍله  - 

اؾمؼ ًاؾام ان احؿاص البكغ ال جخدمل الخىاحض في اعى الجان الن   -

ً ًىكهل غً الجؿض خُىما ًضزل اعى  الجان مما ٌؿبب مكاًل الهٍغ

يبحره للبكغي مشل الخىھان واليؿُان لظلَ  ال ًجب ان ًخىاحض الىاؽ ھىا  

 : قهاُ ؾام

ه حػِص ي مػىا -   لٌىَ اهتي بكٍغ

  :قهالذ حُىا

ظه غلي قٍل ؾلؿله صاثما اعجضًھا  - الامغ معي مسخلل قإبىى نىؼ لي حػٍى

عى الجان صون ان الخػىطه اؾخُُؼ الخىاحض صازل اململَ وا وبكًل ھظه

ً مً الاؾاؽ  قهاُ ؾام ني اما اهذ قال  ًىحض لَ نٍغ  : ًىكهل غني نٍغ

  اَمئني ًاامي لً ًُُى مٍىر ًاؾمُىا ھىا  - 

ىھا لً حؿخُُؼ   - اجمني طلَ وھظا مً احلھا ومً احل خماًخھا قإن ھغب نٍغ

ً بالجؿض  اخًاعه  واوؿخُػذ الهبٌ غلُه الن حؿخُُؼ ان جلؿو الهٍغ

  ازغي مغه 

قىظغ لھا وابدؿم زم اههغقذ حُىا ومض ؾام ًضه هدى مهبٌ الباب وقخذ 

الباب وصزل وحض ًاؾمىا ججلـ غلي َغف الكغاف جغجضي نمُو ابٌُ 
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وبىُاُ حىحز اؾىص قىنكذ وهظغث  هدى ؾام وھى ًغجضي مالبـ الخغب 

  :والضعوع وابدؿمذ قهاُ لھا

؟ طا َلبتي ان جهابلي مسخطا َلبتي مً الخغاؾه ان جهابلُني؟ وملاملا- 

  :قإنتربذ مىه ونالذ مضاغبت

 ؟ اهَ خها جخدضر مشل امللىى ھل اهذ ملَ خها  - 

  جإصبي ًااوؿُت واهتي جخدضسي معي  - 

  :قىظغث له ًاؾمىا ونالذ له وھي جغقؼ خاحبھا الاٌؿغ بلھجه جھضًض 

 ؾام اهذ ال جغؾب في ان جغي الىحه الازغ مً ًاؾمُىا    - 

 : ؾام عؤؾه الي اؾكل وابدؿم ههل ابدؿامه وناُ لھاقىيؼ 

  لً ججاوبُني غلي ؾاالي  - 

قظھبذ ًاؾمُىا هدى الكغاف وحلؿذ غلُه وويػذ ؾام قىم الازغي  

  :ونالذ

  يىذ اعؾب في ان اعي اململٌه  - 

  وعؤًتي اململٌه  - 

مإهِذ غلَُ قؿغقخَ حك  - به البئـ بھا هظغث مً الىاقظه الي الخضًهت َو

 ؾغقه ملٌه اهجلترا

 : قطخَ ؾام وناُ 
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  بل اقسم مً ؾغقت امللٌه  - 

  :انتربذ ًاؾمىا مً ؾام ولكذ ػعاغُھا خُى غىهت ونالذ له 

ٌكُني ههكَ   - اخببخَ خب حىىن ولً اجدمل الضهُا وخضي بػُضه غىَ ٍو

 البكغي زم ان  الىيؼ ھىا مسخلل جماما غما يىذ اجسُله 

  :قىظغ ؾام في غُيُا وناُ لھا 

 ويُل جهىعحي الىيؼ ھىا    - 

  :قهالذ

يىذ اجىنؼ ان الجً ٌػِل في الامايً املھجىعه والخماماث والكىاَئ   -

  :الخالُت مً الىاؽ  والبُىث املھجىعه  قطخَ ؾام وناُ

 اهھم غماع البُىث    -

  قهالذ له ًاؾمُىا مضاغبه

نهغ اغظم مً نهغ ملٌه اهجلترا الِـ  زم اهَ نلذ لي ؾىف اھبَ  - 

  يظالَ

  وػم اها نلذ لٍي ھظا ايثر مً مغه  - 

  وھل حؿخُُؼ ان حؿخمخؼ بٍل ھظا وخضى  - 

  لً اجمخؼ بإي ش ئ وخضي  - 

  ؾىف اًىن ملٌه مػَ الِـ يظلَ  - 
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  وػم ؾىف جٍىهحن احمل ملٌه غلي اململٌه  - 

  اململٌهاطن ھُا بىا  هخجُى في اعحاء   - 

 لِـ الان ًجب غلٍُي الغخُل الان    -

  قىظغث له في صھكه ونالذ

  ملاطا  - 

ً مً حؿضى ؾىف  - ال حؿخُُؼ املٍىر ھىا ايثر مً ؾاغت والا ھغب الهٍغ

حػىصي الي غالم البكغ وبػض اهخھاء الخغب والاهخهاع ؾىف انىؼ لٍي 

ً مً م ظه غلي قٍل ؾلؿله جغجضًھا ختي  همىؼ الهٍغ ؿاصعه الجؿض ازىاء حػٍى

  جىاحضى ھىا في اململٌه

ؾىف اقخام الَُ ًاؾام واجمني ان حؿامدني غلي يالمي في املغه الازحره   -

بت لم امغ بھا مً نبل ويىذ مخُغبه حضا  قإها يىذ في  خاله ؾٍغ

  اغلم حُضا قػىعى  - 

في الخهُهت بػض ان ھضاثذ نلذ ًٌكُني ههكَ البكغي اغِل مػه في اي   - 

  :ٍان في الػالم  انترب مىھا وجباصُ مػھا الهبىالث زم ناُ لھام

إزظى الي املجُز الان وؾىف ًٍىن مػٍي  - ؾىف ًدًغ هكغ مً الجً ٍو

خغاؾت مكضصه واطا عؾبتي في الخىانل معي او اعؾالي اي عؾاله  اعؾلُھا مؼ 

  اخض الخغاؽ وؾىف جخىانل  مػٍي الخغاؾت
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  :قدًغ اخض الخغاؽ وناُ له ؾامزم جمخم بٌالم ؾحر مكھىم  

 ىا قھي حالله امللٌه ػوحتي  ُالان ؾىف حػىص مؼ امللٌه ًاؾم  - 

  :قهاُ الخاعؽ 

  جدذ امغ حالله امللَ - 

جىانل مػھا وجهىم بدماًخھا مً البكغ والجً وجىهاع الي ًل عؾباجھا  -

 وزظ مػَ الػضص  الظي ًٌكَُ مً الجىىص  

  :زم هظغ الي ًاؾمُىا وناُ لھا جدذ امغ مىالي املػظم  -

  بػض اطن حالله امللٌه اؾمط ي غُيٍُي الان  - 

  :قهالذ ًاؾمُىا لؿام

 اهھم بكغ ًاؾام  - 

  :قهاُ ؾام لھا 

  اهه امغ ملٍي ال ًضزل اخض غلي بهىعجه الخهُهُه - 

  قطخٌذ زم اؾمًذ غُىھا واخخًىھا الجني وازخكي بھا مً الؿغقت 
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 ..إجتًاع انقادِ..انثايٍ   انفصم
 

زغج ؾام مً الؿغقت ونُؼ املمغ الكانل بحن الؿغف والهاغت الٌبحره ختي 

ونل الي الباب الامامي للههغ وونل امام الباب لخظاث زم خًغ بحن ًضًه 

اخض الخغاؽ ومػه قغؽ اؾىص نضمه للملَ ؾام قغيب ؾام الكغؽ زم 

 :ىا قهاُ له  ؾامخًغ بحن ًضًه الخاعؽ الصخص ي لُاؾمُ

اطھب الي زؼاهه الههغ وزظ نىضوم يبحر مً الظھب نضمه ھضًه   -

  ىا ونل لھا  اهھا ھضًه امللَ لٍيُللؿُضه ًاؾم

  جدذ امغ مىالي املػظم  - 

زم اههغف الخاعؽ وعيٌ ؾام بالكغؽ ختي ونل الي زُمه الهاصه في 

ب غىض  خضوص اململٌه مً حه الكغم وغىضما  صزل الخُمه مُضان الخضٍع

وحض ًل مً بؿضاصي ويدله وؾاوؽ  قجلـ غلي الٌغس ي الطخم بػض ان 

ه زم ناُ ؾام   :نضم له الجمُؼ الخدُت الػؿٌٍغ

ب الُىم ًابؿضاصي  -    يُل خاُ الخضٍع

ب غلي نضم وؾام ًامىالي لًٌ حاثذ اهباء لىا جايض ان امللَ   - ان الخضٍع

  ه الىؾُيهىان بضاء ًدكض  نىاجه زاعج اؾىاع اململٌ
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ًان جدهً   -  و والا اطا  اطن قھى ًغؾب في مهابلخىا غً الخل الٌبحر في الٍُغ

 بإؾىعا اململٌه 

  :قهاُ ؾاوؽ 

 اظً اهه ازخاع ًىاحھىا زاعج الاؾىاع   - 

  :قهاُ ؾام 

  وما ھى حػضاص نىاجىا  قهاُ بؿضاصي  - 

خلُى الؿض ؾٍُىن ان ػغماء الهباثل بضاثىا في اعؾاُ نىاجھم بالكػل ومؼ   -

  جدذ نُاصه امللَ  ؾام زالزماثه الل حىضي حاھؼ للمػغى

 : قهاُ ؾام

  وحىىص اململٌه يم غضصھا  -

  ماثه الل  قهاُ ؾام  - 

اجغى حىىص اململٌه ھىا لخماًخھا قإها ال اعؾب بالخغوج بالجِل ًله   -

 جدؿبا لخضور اي  ش ئ ؾحر مخىنؼ  

  :قهاُ ؾاوؽ

بػض ؾضا غىض الكجغ ختي ههابل هىان غىض الخل الٌبحر  ًجب ان هخدغى   - 

  قهاُ ؾام

 يم غضص الجىض الُُاع    - 
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   :قهاُ بؿضاصي

  زمؿت الاف  -

ى في املػغيه ختي ال هسؿغھم-    اهه غضص نلُل ًجب ان ال ٌكتًر

  ھل جغؾب في جغيھم في الؿٌىاث ًامىالي- 

ىن مػىا لًٌ لً وكغيھم في املػغيه  -   يال ؾِخدًغ

  :قهاُ ؾاوؽ

  اطن ماھي الخُه ملىاحه نىاث هىان - 

قكخذ ؾام ًضه وظھغ مىھا عؾم مجؿم العى املػغيه وويؼ الغؾم غلي 

  :املىًضه التي  امامه زم ناُ

و وؾىف ههابل حِل هىان ھىا  - يما جغون ان الخل الٌبحر ھىا في ازغ الٍُغ

و الًُو وؾىف ًٍىن بؿضاصي ناثض الجِل املِؿغه ويدله وؾِ ال ٍُغ

ناثض حِل املُمىه واها وؾاوؽ في نلب الجِل وفي البضاًه ؾىف هھجم 

بهلب الجِل وحِل املِؿغه وؾىف ًإزظ ؾاوؽ قغنه نؿحره بػضص 

ؼه يدله  حكٌُالث يبحر ختي ًظھغ امام هىان اهىا هھجم بجِكىا ًله والػٍؼ

خل الٌبحر ھي وحِل املُمىه وجسخبئ زلل الخل ؾىف جدؿلل مً زلل ال

وغىض الاقاعه مني وبػض ان وكػغ ان هىان جىؾل بُيىا ؾىف هخظاھغ 

باالوسخاب الخٌخٍُي ختي وؿضعحه بػُضا غً الخل وبػضھا جھجم يدله 
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بجِل املُمىه بھظا الكٍل ًٍىن هىان مدانغ مً الامام بجىىصها ومً 

و الػىصه وهضقىه ھى وحىىصه الخلل بجىىص يدله وهٍىن نُػىا غل ُه ٍَغ

غىض الخل الٌبحر ولً هإزظ ايثر مً ًىمان غلي الايثر في اؾترصاص اململٌه 

مه هىان الهه مً املايض ؾىف ًترى  الىؾُي واململٌه  الؿغبُت بػض ھٍؼ

  :خامُه يػُكت في ًل مملٌه  قىظغ له ؾاوؽ وناُ

ملىحىصه في ًل مملٌه ومً املايض اًًا اطا هجخذ الخُه ان الخامُه ا  -

  ؾىف حؿدؿلم  ولً هجض مهاومه ھىاى  قهالذ يدله

ًاء لًٌ ماطا ًدضر ان لم ًخهضم هىان ختي ٌػبر   -  اهھا زُه في قضه الظ

  : الخل  قهاُ ؾام

ترى  -  ازىاء املػغيه ؾىف ًخظاھغ ؾاوؽ بإن حِل املُمىه بضاء ًًػل ٍو

ضاء ؾاوؽ في الاوسخاب نؿغه ٌػبر مىھا غضص مً حىىص هىان وبػضھا ًب

جي ختي ًخىؾل حىىص هىان ايثر وبھظا الكٍل ؾُجض هىان قغنه  بكٍل جضٍع

ض لخضغُم الهؿغه التي قخدھا حىىصه في  الزترام نكىقىا وؾىف ًغؾل املٍؼ

جي  مُمىه ؾاوؽ وھىا ؾٍُىن جىؾل هىان وهبضاء في التراحؼ بكٍل جضٍع

هىان في زالُ زالر ؾاغاث   بجِل الهلب واملِؿغه مؼ بؿضاصي واها اجىنؼ ان

 غلي الايثر ؾٍُىن بلؼ الُػم وغبر املىُهه الكانله غىض الخل الٌبحر  

  :قهاُ بؿضاصي



 
 

~ 021  ~  
 

ً املػغيه بػض ان جدؿلل مً زلل حىىص  -  وھىا ًإحي صوع يدله في نلب مىاٍػ

هبذ  هىان بحن املُغنت والؿىضان    هىان ٍو

  :قهاُ ؾام

 ما عؤًَ ًا ؾاوؽ في الخُه   - 

  :قهاُ ؾاوؽ

اهھا زُه مدٌمه وحُضه حضا لًٌ ًجب ان جىكظ بكٍل حُض ختي ًلخهِ   -

 حىىص هىان الُػم 

  :قهاُ ؾام

كخذ نؿغه  -  مه ٍو ان الخُه بغمخھا في ًضى قإهذ اُو مً ؾِخظاھغ بالھٍؼ

 لػبىع نىاث هىان  والتراحؼ للخلل واليسخاب الخٌخٍُي 

  :قهاُ ؾاوؽ 

 بغاغتي في املػاعى ال جهلو  واهذ حػلم حُضا مضي   - 

  : قهاُ ؾام

بي ًاؾاوؽ قإها مُمئن الهَ بجىاعي وؾخهاجل معي   -  اهذ مً نام بخضٍع

  :قىظغ ؾام هدى يدله وناُ لھا

ًي قاعصه الؼھً   -   اعا

  : قهالذ 
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اخاُو ان اخكظ ًل ًلمه هُهذ بھا ًامىالي قاهذ حػلم اهه الُىم املىخظغ  - 

 باليؿبه لي  

  :ؾام هدى بؿضاصي وناُ لهقىظغ 

 الجِل   ضوالان ًجب ان وكغف  غلي الجىىص ھُا بىا ًابؿضاصي هخكه - 

ب وناُ  زغج ؾام وبؿضاصي مً الخُمه واججه مؼ بؿضاصي هدى اعى الخضٍع

  له

 ما ازباع يدله   - 

 : قهاُ بؿضاصي 

مىظ ان صزلذ املػؿٌغ وھي لً حؿاصعه ابضا لًٌ ھل ٌؿمذ لي مىالي   - 

  بؿااُ

  جكًل ًا بؿضاصي  - 

  ھل حكَ في يدله وفي ازالنھا للمملٌه ولَ  - 

  الخغم واحب ًابؿضاصي   - 

اوي احعجب يُل جخسظ مً اججاه يدله ًل الخغم والاخخُاٍ وفي هكـ   -

  الىنذ حػُُھا مھام  غظُمه في اعى املػغيه

م اهھا ججُض مً خو يدله ان جداعب وجيخهغ مػىا وجؼوم َػم الاهخهاع ز  -

 قً الخسكي يما  نلذ قإن ازبدذ والثھا ؾىيخهغ  
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  :قىظغ له بؿضاصي وناُ

 واطا لم جشبذ والء واههلبذ غلُىا    - 

  :قطخَ ؾام وناُ

  ھل حكَ في ازالم يدله ًا بؿضاصي  - 

ال ًامىالي قھي لً جكػل اي ش ئ ًجػلني احكٌَ قُھا ابضا ولً حؿاصع   -

املػؿٌغ ابضا ختي في اللُل لٌىه مجغص ؾااُ زُغ غلي بالي قبهغاخه اطا 

 خضر في الامغ قيئ ؾخٍىن مجؼعه في  نىاجىا  

  :قهاُ ؾام

اَمئن ًابؿضاصي لً ًدضر ش ئ والان ًجب غلي الاههغاف ؾىف اطھب  - 

 ضي الي مٍان ما وخ

ب وعيب قغؾه وجدغى زلكت غضص يبحر  زم جدغى ؾام وزغج مً اعى الخضٍع

  :مً الخغؽ  امللٍي قخىنل ؾام غً الخغيه وهظغ لھم وناُ

  اههغقى حمُػا ال اخخاج الي خغاؾت معي اطھبى الي الههغ  - 

قاههغقذ الخغاؾت وظل ؾام وخضه زم جدغى بالكغؽ في اججاه الكماُ 

  وقانت حضا الكغقي في مھمه  زانت
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 ..جٍش انتحرٌر..انتاضغ   انفصم
 

في قجغ ًىم املػغيه اؾخػض ؾام واعجضي صعغت الاخمغ وزىطه زانت ويؼ 

غلُھا الخاج امللٍي ووصع حُىا وعؾم نبله غلي ًضھا زم زغج مً الههغ الي 

مٍان اخدكاص الجِل وقىع ونُى ؾام الي الؿاخه وحض الالل مالكه مً 

املكاه بالؼي الاؾىص والضعوع الؿىصاء والخىط الؿىصاء في نىاجه قٍاهذ 

املهضمه ومً زلكھم قغؾان الخُاله غلي زُُى مً هاع ػعناء ومً زلكھم 

قغؾان الكُله غلي اقُاُ ضخمه مً هاع ػعناء ومً زلل قغؾان الكُله  

ًان ًهل الجىض الُُاع ومً زلل الجىض الُُاع ونل قغؾان الٍىعاث 

ه والاؾھم والغماح وزلكھم انُل نىاث  املجاهُو ومػھم جلَ الاالث  الىاٍع

ًان الجِل ًهل في حكٌُل غباعه غً زالر مغبػاث بجىاع  الطخمه و

بػًھا البػٌ و املغبؼ الاُو بهُاصه يدله وھى حِل املُمىه واملغبؼ الشاوي 

كهله بِىه وبحن يدله مؿاقت هل امامه ؾاوؽ ٍو غكغه امخاع  ًان الهلب ٍو

ًان ًهل املغبؼ الشالث وھى غلي الانل  وبػض مؿاقه غكغه امخاع ازغي 

حِل  املِؿغه بهُاصه بؿضاصي وغىضما انترب ؾام مً الجِل انترب مىه 

  :بؿضاصي وناُ له

  مىالي امللَ ھىاى ازباع ؾِئه للؿاًه  - 
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  ھاث ماغىضى ًا بؿضاصي  - 

م اوسخب بٍل حِكه نباح الُى  الانمعيػغُم نبُله  الانمعيان   -

وھاقم الاخمغ ػغُم نبُله الاخمغ اوسخب ھى اًًا بٍل حِكه نباح 

الُىم وانبذ حػضاص الجِل الان ماثه  وزمؿىن الل قهِ وهدً هىاحه 

  :حِل هىان وحػضاص حِكه نغابه زالزماثه الل  قىظغ له ؾام وناُ

 وھل ؾُھجم هىان بٍل حِكه    - 

  :قىظغ له بؿضاصي وناُ

  لٌُدككى حػضاص حِكهلهض اعؾلذ البهانحن  - 

زم هظغ هدى الامام قىحض اخض الكغؾان ًخهضم غلي قغؾه وونل امام 

ه ناُ له  : بؿضاصي وبػض ان نضم له  الخدُه الػؿٌٍغ

خجه هدى الخل الٌبحر  - ان حِل امللَ هىان زغج مً ابىاب اململٌه ٍو

خدغى بجِل نىامه  ماثه الل حىضي   ٍو

  :الجىضي باالههغاف زم هظغ له ؾام وناُقخىكـ بؿضاصي بإعجُاح وامغ  

 بػض اهخھاء املػغيه   وھاقم الاخمغ الانمعيًجب ان هىظغ في امغ   -

  :قهاُ بؿضاصي له

 بل ًجب ان ٌسجً ًل مىھم مضي الخُاه   -  

  :قىظغ له ؾام وناُ
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  ؾىف اهظغ في امغھم بػض املػغيه والجؼاء مً حيـ الػمل - 

الجِل وونل امام الهىاث ًلھا وويؼ ًضه غلي زم جدغى ؾام بكغؾه هدى 

ًإهه ًخدضر في مٌُغوقىن  قھمه وجمخم بٌالم ؾحر مكھىم زم جطخم نىجه و

 :غمالم وناُ للهىاث ًلھا وھى  ًخجُى طھابا وإًابا امام الجِل غلي قغؾت

احىىصھا البىاؾل ان الُىم ًىم  - ًامػكغ الجً ًا اھل مملٌه الانكاوي ٍو

غ والىهغ  والاؾدكھاص قإًھا الجً لهض يخب غلٌُم الهخاُ يما يخب الخدٍغ

غلي الظًً مً نبلٌم صقاغا غً اعيٌم وغغيٌم واَكالٌم وقُىزٌم 

ووؿاثٌم قإها اغلم ان ھىاى مىٌم قالخحن وخُابحن وخضاصًً وؤغلم ان 

ھىاى مً حاء مىٌم َىغا ومً حاء مٌغوھا غلي الهخاُ لًٌ ما نُمه الخُاه 

غؤؽ ػلُل بل جإًل الخبز مؿمىػا بالُؼ والھىان قما نُمه واهذ جدُا مىٌـ ال

ل واهذ جدُا بھظا الكٍل، الُىم ؤما وػِل  الخُاه وما نُمه الػمغ الٍُى

ابُاُ وهمخلَ نهت هههھا غلي اَكالىا واخكاصها وؤما وؿدكھض وهؼف الي 

غلُت وؾلم ... ان  هللا الجىه وهدىاُو الػكاء مؼ الخبُبي املهُكي نلي

املىخظغ نض حاء لغقؼ الظلم والهھغ والػضوان ختي هغقؼ عئؾىا غالُه الُىم 

وههُى بإغلي نىجىا هدً ابىاء الانكاوي لً هترى اعيىا جسخهب ووؿاثىا 

ًالبھاثم  و  هللاايبر  هللاايبر  هللاايبر  هللاايبر قىم ًل ش ئ  هللا جسخهب 

  ايبر وحي غلي الجھاص
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بهىث مشل الغغض اھتزث له الؿماء ايبر (  هللاقغصص الالل زلل ؾام  ) 

و في اججاه الخل  واعججكذ الاعى عغبا مىھم زم عيٌ ؾام بكغؾت هدى الٍُغ

الٌبحر وزلكه ًل الجِل ًخدغى بؿغغه يبحره والاعى جھتز مً جدذ 

اعحلھم والؿباع ٌػلى وؾُي الؿماء ونىث نھُل  الخُل اعجكؼ الي غىان 

هُى  ًإن الخُل ًٌبر ٍو    بر مؼ الجىىصاي هللاالؿماء و

جىنل ؾام نغابه الخل الٌبحر بمؿاقه مُل واخض زم هظغ هدى يدله وانترب 

 :مىھا وناُ لھا

ًي مؼ الهىاث واخخمي اغلي الخل الٌبحر واهخظغي الاقاعه مني للھجىم -   جدغ

قخدغيذ يدلت وزلكھا الجىىص وبػض اههغاقھا جدغى ؾاوؽ ومػت بػٌ 

ه واجسض مٍان ي ًإهه ھى حِل املُمىه زم جدغى الدكٌُالث الػؿٌٍغ دله و

ؾام وونل امام الجِل في املهضمه غىض املىخهل قھى ناثض نلب الجِل 

ومغث صناثو مً الهمذ ازهل مً الجباُ الغواس ي والكمـ الخاعنت قىم 

اح املخمله باالجغبه جًغب وحھھم والصخغاء  عئؽ الجىىص والؿباع والٍغ

الجمُؼ ٌكػغ بھؼه اعيُه وبضاء  الجغصاء جدُِ بھم مً ًل حاهب زم بضاء

ًان  ًإن ھىاى بغ ًإن ھىاى ػالػاُ نىي او  الخها غلي الاعى ًھتز بكضه و

غىُل ؾِىكجغ بػض نلُل زم حؿغب الي اطن ًل مً في الجِل انىاث 

ؼوب اللخم والػظم عغبا مً  َبُى الخغب جضم بكضه حػخهغ الهلىب ٍو
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َػلى ايثر وبضاء حِل امللَ نىجھا زم بضاء الؿباع ٌػلى امام هظغ الجمُؼ و 

ًإهه  هىان ًظھغ غلي مغمي البهغ وظل الجِل ًخهضم في زُىاث زهُله و

  ملَ املىث  ناصم لخهض الاعواح

جىنل حِل غغمغم امام حِل امللَ ؾام غلي مؿاقت مُل واخض ًكهل 

ًان في مهضمه حِل امللَ هىان ًهل  بِىھم مً حه الُمحن الخل الٌبحر و

مً الػمالهت وزلكھم ًهل ًل حىىص املكاه في مالبؿھم نغابت الل غمالم 

الؼعناء والخىط الؼعناء والضعوع الخضًضًه الؼعناء وزلل املكاه انُل 

ه الطخمه في حجم الابغاج  غضص يبحر مً مكاه ًمخًىن الاؾىص الىاٍع

هل زلكھم الكغؾان غلي زُىلھم املكخػله هاع خمغاء وزلل الكغؾان  ٍو

ًان ھىاى ونل الجً الُُاع في  ػي اخمغ اللىن وزىط خمغاء ومً زلكھم 

ت وونل امللَ هىان زلل الجمُؼ وھى غلي  قغؾان الاؾھم والٍىعاث الىاٍع

قغؽ مً هاع خمغاء مكخػل ًغجضي مالبـ الخغب  والضعوع والخىطه وفي ًضه 

  ؾُل غمالم

  ُ   هظغ ؾام هدى حِكت  وؾمؼ الجىىص جخھامـ زلكت وجهى

 الػمالنتان هىان ًھاحمىا ب - 

  هدً ھالٍىن ال مداله  - 

  جخضزل في خغوبىا الػمالهتمىظ متي و   - 
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عقؼ ؾام ًضه وھى ٌػُي ظھغه هدى الجِل في ؤقاعه مىه بػضم الخدغى 

وجهضم بكغؾت في زُىاث زهُلت جضُ غلي الشهت والؿغوع هدى حِل هىان 

ؾام قخدغى بؿضاصي وؾاوؽ مؼ امللَ وغىضما هظغ هىان الي الامام ووحض 

ًخدغى قخدغى ھى الازغ ومػه ھىمان وعومان وجىنل هىان وعحاله في 

املىخهل بحن الجِكحن وجىنل ؾام وعحاله امام هىان وانبذ  الجِكحن 

  :زلل ظھىعھم قىظغ له ؾام واَاُ الىظغ زم ناُ وھى ٌكحر الي بؿضاصي

 بؿضاصي ناثض حِل املِؿغه وؾاوؽ ناثض حِل املُمىه  - 

  :صي وناُ لهقىظغ هىان لبؿضا

و الخاؾغ ًا بؿضاصي  -   ازترث الكٍغ

 :زم هظغ هدى ؾاوؽ وناُ له

الم حؿإم الخغب والٌغ والكغ ًاؾاوؽ قإهذ جداعب وجهاجل مىظ الاف - 

 الؿىحن  

  :قىظغ له ؾاوؽ وناُ

 لً اعجاح نبل ان اَھغ اململٌه مىَ ًاهىان وؤزظ بشإع الانكاوي مىَ  - 

  :قىظغ له هىان وناُ له
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لً جخؿحر ابضا ولً جهضم اهني لً امىث ولً اجغاحؼ ختي جهؼ ًل ممالَ   -

الجً في ًضي ولًٌ صغَ مً ھظا الخضًث الان وصغني انضم لَ ھىمان ناثض 

  حِل املُمىه وعومان ناثض  حِل املِؿغه

   :زم هظغ هدى ؾام وجىھض وناُ له 

ض ًا  -  ابً الانكاوي  ماطا جٍغ

  :هىان قهاُ ؾام وھى ًىظغ في غحن 

َ الُىم ھىا جدذ خؾلم لي اململٌه الىؾُي واململٌه الكغنُت والا صقى- 

 خىاقغ 

  :قىظغ هىان هدى حِل ؾام 

احػلم ًا ابً الانكاوي ان غمالم واخض مً غماالنتي ٌؿخُُؼ ان ًبُض   -

  حِكَ ًله غً بٌغه  ابُه في انل مً ؾاغت واخضه

  :قىظغ له ؾام وناُ

الخام بَ نبل ان  الػمالهتؾخُُؼ ان ابُض حِل وھل حػلم اهذ اوي ا- 

 ًغجض الَُ َغقَ 

  :قطخَ هىان وناُ له

ًان ًدبُى غلي   - اًً اهذ ًا انكاوي ختي حؿمؼ خضًث ابىَ ... ان اباى 

   الػمالهتهكؿه غىضما ٌؿمؼ  اُو خغف في ًلمه 
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  قهغر قُه ؾام وناُ له في خضه

اب الظي ؾختزونت غلي ظمً قضه الػجإصب ًاهىان والا حػلخَ جخمني املىث - 

 ًضي  

  قهاُ هىان

اهَ قتي مؿغوع ًاؾام ومً لم جإصبه امه ًإصبه هىان وؾىف اغلمَ الُىم   -

  صعؽ لً جيؿاه  ابضا في خُاجَ

ض  -    اطن اهذ جسخاع الخغب قلَ ما جٍغ
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   ..يؼركّ انتم انكبري..انؼاشر   انفصم 
وعحاُ وغاص الي نكىف الجِل وغاص هىان الي نكىف حِكه زم جدغى ؾام 

 : هظغ ؾام هدى  الجِل وناُ له

  اؾخػضو ًا وخىف اململٌه -

وهظغ ؾام هدى حِل هىان قىحض حِل الػمالهت بإيمله ًخدغى هدى 

حِكت قترحل مً غلي قغؾت وجهضم غضه زُىاث الي الامام وازغج نىلجاهه 

وجمخم بٌالم ؾحر مكھىم زم زغج مً  مً بحن صعغت وعقؼ الي الؿماء

الهىلجان قػاع مً البرم انخضم بالؿماء ونىؼ ناغهت بغم قضًضه 

وبػض لخظاث وغىض انتراب حِل الػمالهت مً ؾام وھم ًهغزىن بهىث 

مشل نىث الىخىف وحه ؾام قػاع البرم الخاعج مً نىلجاهه هدىھم 

ًله  الػمالهت قدضر اهكجاع ھاثل ٌكبه اهكجاع الل ناعور اخترم حِل

غلي ازغ ھظا الاهكجاع وجىازغث اقالثھم  في اعى املػغيه وؾاُ صماء 

 غلي الغماُ الهكغاء الػمالهت

ًان ًبني غلُت  الػمالهتبػض مىث حِل  ًضقض ًبؾًب هىان ؾ الظي 

ً الخغب ونغر في ناصه حىىصه وناُ لھم بهىث  ؤماُ يبري في نلب  مىاٍػ

 : مشل الغغض
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ت  -   اعؾلى الكىج الاُو والشاوي مً الاؾىص الىاٍع

ذ هدى حِل ؾام في ھجىم قغؽ وونل  ه بؿغغت الٍغ قخدغى الاؾىص الىاٍع

وؾايً وھى ٌؿمؼ انىاث حِكت جإحي مً زلكت قغخه وجھلل  ؾام نامذ

بٍل  ؾھىله ختي اهه ؾمؼ نىث اخض الجىىص  الػمالهتبػض الهًاء غلي 

 ُ   :ًهى

 ا قىدً في هؼھت ولِؿذ خغب  ماصام امللَ ؾام مػى -

 : قهاُ ؾام بإغلي نىجه

ت-   الٌغاث الىاٍع

ه وناُ   : قىظغ بؿضاصي هدى ناثض قغنت الٍىعاث الىاٍع

ت حؿخػض -   الٍىعاث الىاٍع

 : قخدغى الهاثض هدى الكغنت وناُ لھم 

  اؾخػضو -

ه نؿحره مػلهت  قبضاء الجىىص في عقؼ اًضًھم الي الامام وزغج مىھا ًىعاث هاٍع

ت  في يل اًضھم في اهخظاع الاقاعه مً امللَ ؾام ختي ًلهى الٍىعاث الىاٍع

ه مً حِل ؾام نغر ؾام  وبػض لخظاث وغىض انتراب حِل  الاؾىص الىاٍع

 : بإغلي نىجه وناُ 

  ايغب -
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ت مً  اًضي الجىىص مشل املُغ غلي عئؽ حِل قىُلهذ الٍىعاث الىاٍع

الؿماء الي اللؿىت لھب واقخػلذ الصخغاء هاعا ونغر  الاؾىص وجدىالث

حىىص الاؾىص والاؾىص اعجكؼ ػثحرھا  بػض ان اقخػلذ هاعا وغمذ الكىيه في 

نكىف حِل الاؾىص قهغر ؾام وناُ لجىىصه  الضقػت الشاهُِت والشالشت 

ه   مً الٍىعاث الىاٍع

ص ؾام بدىكُظ الامغ وعمي الجىىص الضقػت الشاهُت وحؿانُذ غلي قهام حىى 

غجكؼ والىاع جدؿانِ غلي الجىىص مشل  حىىص الاؾىص وظل الهغار ًغجكؼ ٍو

ه بػض لخظاث مً  املُغ زم عمي حىىص ؾام الضقؼ الشالشت  مً الٍىعاث الىاٍع

 : الضقػت الشاهُت وجكدم غلي ازغھا حىىص هىان  قهغر هىان وناُ

اعؾلى املىحه الشالشت والغابػت والخامؿت مً الاؾىص  ...ٍل لَ ًاؾام الى  -

ت   الىاٍع

ه في اججاه ؾام ختي انبذ حِل هىان زالي جماما  وجدغيذ ًل الاؾىص الىاٍع

ذ وامللَ ؾام ًهل  مً الاؾىص وظلذ الاؾىص جهترب وجهترب بؿغغت الٍغ

ص في حِل ؾام ًىظغ هدىھم وال ًخدغى وبضاء الهلو ًدؿغب الي نلىب الجىى 

بػض انتراب الاؾىص مىھم بكضه صون ؾماع اي  امغ مً امللَ ؾام قھمـ 

  ؟"ماطا جيخظغ ًاؾام"بؿضاصي مدضزا هكؿه  

ًإهه ؾمؼ نىث بؿضاصي ًخدضر وناُ   :  قهاُ ؾاوؽ و
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ًجب ان ًخىؾل الجىىص ايثر وايثر الن غضصھم يبحر ختي ال ًھغب مىھم  -

  اخض

نىلجاهه في وحه وبػض ان انبذ الجىىص غلي مؿاقت ماثه ًغصه عقؼ ؾام 

ًان جخُاًغ في وحه الاؾىص الجىىص وزغج مىه  هاع خامُه مشل خمم البر

 : جدغنھم حمُػا زم ناح ؾام وناُ

  يغاث مً الصخغ -

ه في حجم  ت اًضًھم وزغج مىھا ًىعاث صخٍغ قغقؼ حىىص الٍىعاث الىاٍع

ه زم عمى صقػت زاهُه وزالشت الجباُ جدؿانِ غلي عئ  ؽ حىىص الاؾىص الىاٍع

ه ًلھا   مً ًىعاث الصخغ ختي جم اباصه الاؾىص  الىاٍع

 : قهغر هىان وناُ 

  اعؾلى ًل اقىاج حىىص الخُُى الان -

ل والاعى جھتز جدذ خىاقغ الخُل وجغجكؼ  وبضاثذ جخدغى ًل قغؾان الخٍى

ماؽ والصجاغت واعجكػذ َبُى الخغب في حِل هىان ختي جلھم الجىىص الخ

  نُداث الجىىص غلي زُىلھم وھم  ًهغزىن بإؾم امللَ هىان

 : قىظغ ؾام هدى حِكه وھى ماػاُ ًهل في املهضمه وناُ بإغلي نىجه 

  اعؾلى الكغنت الغابػت مً الجىض الُُاع جدغنھم زم حػىص قىعا  -
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كػغ قُاع الجىض الُُاع وھم هكغ مً الجً لھم احؿاص نؿحره ٌؿُُھا ال

ًان  حكبه الهغصه لًٌ لھا احىدت يبحره زلل ظھىعھم وبػض انل مً صنُهت 

قىم عئؽ قغؾان الخُل ماثت وزمؿىن حني َُاع ًىكشىن الىاع مً 

هغزىن وغمذ  اقىاھھم هدى قغؾان الخُل ًدترنىن غلي ازغ الىاع ٍو

الكىض ي اعى املػغيه زم بضاء الجً الُُاع في الؿهٍى غلي الاعى مً ازغ 

م املترامُه غلُھم مً حِل هىان وظلذ الجىىص جھغب مً الؿھام الؿھا

  وحػىص الي نكىف الجِل

وجىكث الىاع في اججھا الكغؾان واخترم مً اخترم وباقي الكغؾان ًخهضمىن 

هدى ؾام قهاح  ؾام في حِكه وناُ  اعؾلى الكغنت الاولي مً الجً الُُاع  

 : قهاح بؿضاصي وناُ

  الُُاع جخدغى الكغنت الاولي مً الجً -

ًان ًل حني َُاع ًدمل قىم ظھغه حني انؿغ  قخدغيذ الكغنت الاولي و

ًاهى ًُلهىن غلُھم اؾم  حجما ٌكبه الكيباهؼي لٌىه انؿغ بٌشحر مىه و

الجً البىاء الهھم ٌؿخُُػىن البىاء والدكُض في ملح البهغ وبػض انل مً 

ًان ًل حني َُاع ًُحر قىم عؤؽ باقي الكغؾان وھىا يغب ؾام  صنُهت 

ى بهىلجاهه واوكهذ الاعى ونىػذ خكغه يبحره ابخلػذ قغؾان هىان الاع 

وؾهُى في باًَ الاعى وحاء صوع الجً البىاء بػض ان ھبِ ًل حني مً غلي 
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ظھغ الجً الُُاع وبضاءو حمُػا في بىاء وحكُض الاعى مً حضًض وجغمُمم 

ًاهذ  الخكغه التي ابخلػذ الكغؾان وفي انل مً صنُهت غاصث الاعى يما 

يب الجً البىاء غلي ظھغ  الجً الُُاع وغاص ًل حني َُاع ومػت نضًهت وع 

مً الجً البىاء الي حِل ؾام مغه ازغي  ونل هىان في صھل والؼھُى غلي 

 : وحھه وناُ له عومان

با صون ان ًدغى اي اخض مً حىىصه وصون  - ان ؾام اباص ههل حِكىا جهٍغ

غلُىا ان هيسخب ًا ان ًسؿغ ايثر مً  زمؿه او غكغ حني َُاع ًجب 

 حالله امللَ ان املػغيه زاؾغه ال مداله  

 :  قهغر هىان وناُ

 ان هىان لً ًسؿغ اي خغب في خُاجه ابضا   -

 :  قهاُ عومان

  اهَ جسؿغ الجىىص بٌثره -

  الجىىص جمىث مً احل الىهغ ومً احلي اها - 

حػبخه الٌشحر ومً اًً ًإحي لَ الىهغ وحىىصى ھالٌت ان ؾام ماػاُ في   -

صون  الػمالهتها ههل نىاجىا بل ًل الخُُى والاؾىص و ضوالٌشحر وهدً  قه

  ان وكدبَ مػه

  ماػاُ معي حِل املكاه ًله  - 



 
 

~ 037  ~  
 

بطا اقدبٌىا مػه باملكاه قال ًىحض لضًىا قغؾان جهىم بخؿُُه الجىىص  -

  وؾىف جبُض املكاه ًلھا  بؿغوعى ھظا

  حىىص املكاه ؾىف اعؾل الجىض الُُاع لخماًت  - 

ويُل ؾُمحز الجىضي الُُاع حىىصها مً حىىصھم في خاله الاقدباى اًھا  

  امللَ املؿىاع

  ازغؽ والا نخلخَ  - 

اهَ زؿغث املػغيت مً نبل ان جبضاء ًا مىالي ال ججػل ؾغوعى ًٍىن   -

ًاء وصاھُت خغب  ؾبب في ونىغىا  حمُػا في الاؾغ ان امللَ ؾام قضًض الظ

  ً نُاصجه للجِلوھظا واضح م

  امللَ هىان لً ًھغب ابضا  - 

   بل ًجب غلَُ الھغب الان والا ونػىا حمُػا في الاؾغ  - 

 اعؾلى ًل حىىصها مً الجً الُُاع ًدغم حِل ؾام بإيمله   -  

  :ونل ؾام بحن نكىف حِكه بجىاع ؾاوؽ الظي هظغ له وناُ

 اهَ صاھُت خغب ًا ؾام    - 

  :ابدؿامه وناُقإبدؿم ؾام ههل 

الكُغهج واها يىذ  ىان الخغب في غالم الجان حكبه لػبت غىض البكغ حؿم  -

  قضًض البراغت في  ھظه اللػبت وھظا ًل ش ئ
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ان هىان ًكٌغ في الاوسخاب الان بػض ان زؿغ ههل نىاجه صون ان   - 

  ٌكدبَ مػىا  قهاُ ؾام له وھى ًىظغ هدى حِل هىان

مً التراحؼ والاوسخاب واجىنؼ ان ًغؾل الجً ؾغوع هىان ؾىف ًمىػت   - 

  الُُاع الان

وماطا ؾىكػل ان حىىصها مً الجً الُُاع نلُل حضا وؤطا زؿغهاھم في   -

ًاعزت   املػغيه ؾىف جٍىن  

  :قطخَ ؾام وناُ له 

اَمإن ًا ؾاوؽ لً ًُحر اي حىضي َُاع مً حِكىا وؾىف ابُض ًل   -

عي معي ان ؾغوع هىان ًضقػت ملھاحمخىا حىىص هىان مً الجً  الُُاع لًٌ اص

  بٍل الجً الُُاع الظي مػه

  قُما جكٌغ ًاؾام  - 

ال جخعجل الاخضار قماػاُ في حػبتي الٌشحر والٌشحر وؾىف جغي الٌشُحر   - 

  مً املكاحإث الُىم

زم ابدؿم ؾام غىضما قاھض حىىص هىان مً الجً الُُاع ًملئ الؿماء وؤًهً 

ان هىان اعؾل ًل حىىصه مً الجً الُُاع قخدغى بكغؾه وونل في مهضمه 

حِكه الظي ًهل بٍامل حكٌُله ولم ًخدغى مىه اي حىضي ختي الان وعقؼ 

هترب ختي  نىلجاهه الي الؿماء وظل نامخا وظل الجً الُُاع ًهترب ٍو
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نبذ غلي مؿاقت غضه امخاع مً الجِل زم زغج مً نىلجان ؾام لىن ا

اػعم قاجذ اقبه بالضعع ونىؼ قيئ ما ٌكبه الهبه بالىن الاػعم حؿُي 

  الجِل بإيمله

وغىضما ونل الجً الُُاع وانبذ قىم عئئؽ حِل امللَ ؾام وبضاء  

الُُاع ًىكث هاعه هدىھم انخضمذ الىاع بالهبت الؼعناء وعصث في وحه الجني 

اخترم غلي ازغھا وھغب مً  ھغب مً الجني الُُاع بػُضا غً حِل ؾام 

 : غاثضا هدى حِل هىان وھىا ناح ؾام ناُ 

ه -   الؿھام الىاٍع

ه زلل الجً الُُاع زم  ه في الهاء الؿھام الىاٍع قبضاء حىىص الؿھام الىاٍع

ه مغه ازغي ومغه زالشت وعابػت في اججھا  غاصث الجىىص وعمذ الؿھام الىاٍع

ه بضاء  الجً الُُاع وؾهِ الٌشحر والٌشحر مىھم زم ازىاء عمي الؿھام الىاٍع

ت في الهاء بػٌ الٍىعاث هدى الجً الُُاع في الؿماء  حىىص الٍىعاث الىاٍع

وجم اباصه زالر اعباع حِل هىان مً الجً الُُاع وغاص غضص نلُل  حضا مً 

ذ وم هاب بنابت قضًضه حىىص الجً الُُاع الي حِل هىان ما بحن حٍغ

 : الخُىعه  قهاح قُھم هىان وناُ

 ال جتراحػى ال جتراحػى اھجمى بَ نىه وقغاؾه  -

 : قهاُ عومان له بؿًب قضًض 
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 الا جىظغ خىلَ اهىا قهًىا زالر اعباع نىجىا مً الجىض الُُاع   -

 : وفي ھظه الازىاء هظغ ؾام هدى الجىىص وناُ

 ان مىغض الهخاُ  رھُا بىا ًاوخىف مملٌه الانكاوي خ -

 : م هظغ هدى ناثض الجىض الُُاع وناُ له

بهىا ختي جدغم ما جبهي في ؿاعؾل الكغنت الخامؿت والشاهُت والشالشت ح -

  حِل هىان

زم ازكي نىلجاهه بحن مالبؿه وقخذ ًضه وزغج مىھا ؾُل غمالم بالىن 

ًان ً الاػعم وجدغى ُحر بجىاصه  وزلكت حِل املكاه بإيمله وقىم عئؾھم 

الجً الُُاع ٌؿبهھم هدى حِل  هىان الظي ابدؿم بضوعه وناُ بإغلي 

 : نىجه

  خان مىغض الىهغ  -

هان ًغيًان في اعى املػغيه في  وھجم هىان بٍل حىىص املكاه وظل الكٍغ

اججاه بػًھم البػٌ وباقي حِل امللَ ؾام مً قغؾان الكُله وقغؾان 

ًامله مً الغيٌ ونل الجً  الخُاله ماػاُ ًهل زلكھم وبػض صنُهت 

 الُُاع قىم عئؽ حىىص هىان وبضاء الجمُؼ في هكث هاع غلي هىان وعحاله 
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نىاث الجً الُُاع في خغم الكغنت الاولي والشاهُت مكاه مً  نىاث  وهجخذ

هىان زم اقاع لھم ؾام بغاًه نؿحره غلُھا قػاع الجً الُُاع باالوسخاب  

واوسخب الجً الُُاع وغاص الي نكىف الجِل خُىما اقدبَ ؾام مؼ 

  حِل هىان
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   .انغسو ػهً ادلًهكّ انغربٍت..احلادي ػشر   انفصم 
ًان امللَ ؾام وحىىصه مكدبٌحن في اعى املػغيه مؼ حىىص امللَ هىان غىض 

ًاهذ  هاجلىن وفي هكـ الىنذ وفي هكـ اللخظه التي  داعبىن ٍو الخل الٌبحر ٍو

ًان ھىاى وسخت ازغي مً امللَ ؾام  جضوع قُھا املػغيه غىض الخل الٌبحر 

الل حىضي في حؿحر في الصخغاء بجىاع الانمعي وحِل ًخجاوػ الػكغون 

اججاه اململٌه الؿغبُت مً احل الؿؼو وقخذ اململٌه والكمـ  قىم عئؾھم 

 :  والصخغاء مً خىلھم في ًل مٍان قىظغ له الانمعي وناُ

 اوي اعي اؾىاع اململٌه    -

 :  قهاُ ؾام

  ؾىف هخهضم ايثر زم هخىنل -

ؾھامھم  اها اعي ان هخىنل ھىا ًامىالي ختي هٍىن بػُضًً غً مغمي  - 

  :قطخَ ؾام وناُ

  خل جسص ي الؿھام ًا ؤنمعي  - 

  الخُُه والخظغ قهِ ًامىالي اهھا  - 

  ال جهلو ًا انمعي اوي اغغف حُضا ماطا اقػل  - 
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وظل حِل ؾام والانمعي ًهترب مً اؾىاع اململٌه الؿغبُت  ختي انبذ 

ًا ن ًهل غلي مؿاقت زالزماثه ًاعصه وجىنل ؾام امام الاؾىاع ومً زلكت 

حىىص املكاه بالؼي الاؾىص والضعوع الؿىصاء ومً زلكھم قغؾان املجاهُو 

ومً زلكھم الجً الُُاع زم جهضم ؾام هدى  الاؾىاع وناُ بإغلي نىجه 

 :  مساَب الخامُه املىحىصه صازل الاؾىاع

ب وامللَ هىان مدانغ ھىاى  - ان اململٌه الؿغبُت ؾدؿهِ في ًضي غما نٍغ

جب غلي ناثض الخامُه الان غىض الخل ال با ٍو ٌبحر وزؿغ ههل حِكت جهٍغ

ض مً الضماء واها احػھض بالػكى  باململٌه بدؿلُم اململٌه الان صون  بعانت املٍؼ

  غىَ

ت مً  زم هظغ ؾام هدى الاؾىاع قىحض غضص يبحر مً حىىص الاؾھم الىاٍع

بضاء في ججھحز الهىؽ مً احل ا ن حِل الخامُه باململٌه ٌػخلي الاؾىاع ٍو

مي الاؾھم غلُھم قغقؼ ؾام ًضه وزغج مىھا صعع اػعم يبحر ٌكبه الخاثِ  ًٍغ

امام ؾام وامام الجِل الظي ًهل زلكت واهُلهذ الاؾھم في اججاه ؾام 

مذ بالضعع وؾهُذ حمُؼ الاؾھم جدذ نضم ؾام  قهاح ؾام نُضلٌىھا ا

 :  هدى الجىىص وناُ بإغلي نىجه

  قغنت املجاهُو حؿخػض -
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ل حكٌُل ًهل بجىاع  ًاهذ جخٍىن مً اعبػت حكٌُالث ًو وقغنت املجاهُو 

ل ٌكبه  مٌىت يبحره مً الخكب حؿحر غلي عجالث زكبُت ولھا ػعاع ٍَى

خم قض الخباُ الي اؾكل  املػلهت ًخم ويؼ الدجاعة في الؼعاع الخكبي ٍو

 قُتراحؼ الؼعاع الخكبي الي الخلل بكضه وبػض ان ًترى الجىىص الخباُ ًخم

اهُالم الدجاعه هدى اؾىاع اململٌه وھظا ما نام به حىىص املجاهُو  وويػى 

 : الدجاعه واهخظغو اقاعه مً ؾام وبػض لخظاث ناُ ؾام لھم 

  ايغب -

ضمذ الدجاعه ًلھا باالؾىاع ُقإهُلهذ الدجاعه هدى اؾىاع اململٌه وان

ت ولٌىھا جكخذ ولً ًدضر اي حؿحر في الاؾىاع زم امغ ؾام بغمي الضقػ

غلي الاؾىاع لػلت ًدضر حؿحر لًٌ  الشاهُه والشالشت والغابػت مً الدجاعه

زابذ اماله بػض ان جكخذ الدجاعه صون ان جھضم الاؾىاع  او ًدضر في 

  :  الؿىع اي قغر بؿُِ وھىا ناُ له الانمعي الىانل بجىاع ؾام

جب غلُىا   - ان مىال امللَ ان الاؾىاع مً الكىالط ولً جخدُم بؿھىله ٍو

  :  هبدث غً ههُه  يػل في الاؾىاع  قىظغ له ؾام وناُ

  ان الاؾىاع مدهىت حُضا ولً هجض ههُه يػل واخضه  - 

  اطن ما الػمل  - 
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قىظغ ؾام هدى الاؾىاع وؤزغج نىلجاهه مً مالبؿه ووحه الهىلجان هدى 

ر اي م باالؾىاع لٌىه لً ًدضضخُنالاؾىاع زم زغج مىه قػاع بغم نىي ا

نىلجاهه صازل مالبؿه زم هظغ هدى الانمعي حؿحر قُھا قخىھض ؾام واصزل 

 :  وناُ

  اعؾل اعبؼ قغم باملُاعم الخضًضًه هدى الاعبػت ابىاب لُدُمىهھا -

قٍاهذ اململٌه الؿغبُت لھا اعبؼ ابىاب غلي َُى الاؾىاع ًكهل بحن ًل باب 

ًاهذ الابىاب مً الخكب قضًضه الطخامه وبػض صناثو  مؿاقت ماثه ًاعصه و

ل قغنت جدمل مُغنت خضًضًه  بضاء ًل مً الاعبػت قغم في الخدغى ًو

خجھىن هدى الابىاب وغىضما انتربذ الكغم وجمغيؼث ًل قغنت  غمالنت ٍو

ًان  امام الباب وبضا الجمُؼ في الُغم غلي الابىاب باملُاعم الػمالنت التي 

اءمً قضه ضخامخھا وزهلھا ؾهِ غلُھم مً  ًدملھا زمؿت قغؾان انٍى

حكمم الجىىص مالبؿھم جإيضو اهه قىم الاؾىاع قيئ ما ؾازً وبػض ان 

ه) لذ غلُھم واقخػلذ الكغم الاعبػت وحػا ػقذ( زم اهُلهذ الاؾھم الىاٍع

انىاث الهغار وھم ٌكخػلىن هاعا وونل ؾام ًىظغ  الي حىىصه وھم 

 :  ًدترنىن هاعا غلي ابىاب اململٌه الؿغبُت قهاُ بإغلي نىجه

  اعؾلى اعبؼ قغم لىجضه املهابحن واعبػت قغم ازغي بمُاعم مً الكىالط  -

وجدغى غلي الكىع اعبػت قغم ًدملىن الضعوع قىم عئؾھم ًدخمىن بھا مً 
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الؼقذ( غلُھم مً اغلي الاؾىاع وبضاء الجىىص في مؿاغضه الجىىص ) ِحؿان

املخترنت في اَكاء احؿاصھم بالغماُ وجم سخبھم مً امام الابىاب وغاصو 

ًاهذ نىاث الخامُه جغمي غلُھم الؿھام مً اغلي  بھم الي نكىف الجِل و

ء الاؾىاع زم بضاء عامي الؿھام في حِل امللَ ؾام في الغص غلُھم والها

الؿھام في اججاه حىىص الؿھام التي جهل غلي الاؾىاع ختي جدمي حىىص ؾام 

التي جهترب ايثر وايثر هدى الابىاب وغىضما بضاء الجىىص في الانتراب مً 

الابىاب وبػض  ان ؾمؼ ؾام الخبُه الاولي مً املُاعم الكىالطًه غلي ابىاب 

ه   اململٌه ناُ بإغلي نىجه  الٍىعاث الىاٍع

ه في الهاء بػٌ الٍىعاث هدى الاؾىاع وجُاًغث وبضاء حى ض الٍىعاث الىاٍع

الٍىعاث وغبرث الاؾىاع وؾهُذ صازل اململٌه الؿغبُت وؤعجكػذ الهُداث 

ه انابذ اھضاقھا  والهغار مً صازل الاؾىاع وجضُ غلي ان الٍىعاث الىاٍع

 َُى الاؾىاع ختي ٌػخلى  بٍل صنت زم امغ ؾام بإعؾاُ قغم مً املكاه غلي

كخدىن الابىاب لضزُى ؾام وباقي  الجِل ضزلىن الي اململٌه ٍو   الاؾىاع ٍو

جدغى غضص يبحر ًخٍىن مً زمؿه غكغ حكٌُل هدى الاؾىاع وبضاء الجىىص 

في عمي الخباُ هدى الاؾىاع زم بضاء باقي الجىىص في حؿلو جلَ الخباُ ختي 

ًان ًك هكؼون صازل اململٌه لًٌ حىض الخامُه  َ لھم ًدخلى الؿىع ٍو

الخباُ وبضاثذ الجىىص جدؿانِ غلي الاعى مً اعجكاع يبحر ومً ٌؿهِ 
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ًان ًلهي مهغغت في الخاُ واهھالذ غلُھم الغماح مشل املُغ واهھالذ غلُھم 

الاؾھم زم عمي حىض الخامُه ) ػقذ مكخػل هاع ( هدى الجىىص املدؿلهت وهدى 

كت بغمي الٍىعاث الجىىص غىض الابىاب واقخػل الجمُؼ هاعا وؾام ًإمغ حِ

ًاهذ جسغج مً حِل ؾام في اججاه  ه هدى اؾىاع اململٌه والاؾھم  الىاٍع

حىىص الخامُه مشل املُغ وؾهِ غضص يبحر مً حىىص الخامُه لٌىھم هايلى 

ت في اججاه حِل امللَ ؾام وجلَ الٍىعاث هجخذ  بكضه والهى الٌغاث الىاٍع

احؼ للخلل غضه في انابه غضص يبحر مً حِل ؾام ختي ان الجِل جغ 

متراث ختي ًبخػض غً مغمي الىحران التي اهكخدذ غلُھم مشل امىاج البدغ 

وبضاء الجىىص في اؾػاف مً ؾهِ مىھم مً حِل ؾام وبػض لخظاث نام 

الجِل بإمغ مً ؾام بكخذ الىحران غلُھم قُاع الجىض الُُاع الي الؿماء 

خترم مً اخترم ختي ونل الي الاؾىاع وهكث هاعه غلي الجىض الخامُه وا

ه وؾهِ الٌشحر  ًان ًغص غلي هحران الجً الُُاع باالؾھم الىاٍع والباقي 

ت زم  ه وبضاء في الهاء الاؾھم الىاٍع والٌشُحر وبضاء ؾام في الهاء الٍىعاث الىاٍع

امغ بغمي الدجاعه مً الجاهُو لًٌ غلي مؿاقت ابػض ختي جضزل الدجاعه الي 

ًاهذ حؿهِ الدجا عه صازل اؾىاع اململٌه جدُم الخهىن اململٌه وبالكػل 

ًان ًغي ؾام ازاع جدُُم  ل الخدهِىاث صازل الاؾىاع و والجؿىع ًو

الخدهِىاث جغجكؼ في الؿماء مً قضه الخدُُم وانبذ ًل مً في حِل 
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ه والدجاعه الاقبه بالجباُ  ه والاؾھم الىاٍع ؾام ًلهي الٍىعاث الىاٍع

ه املخُاًغه وحِل الخامُه ًغص غلي ؾام وحِ كه بٍل قغاؾه بالٍىعاث الىاٍع

ه بل ًلهىن غلي الهىاث اؾكل الاؾىاع الؼقذ  والدجاعه والاؾھم الىاٍع

لما ماث غضص  اعؾل ؾام اقىاج ازغي ملھاحمه  دترنىن ًو املكخػل هاعا ٍو

  الابىاب

  ونل ؾام اما الجِل ًىظغ الي اعى املػغيه وبجىاعه الانمعي وناُ له 

ثغ في الجِل انبدذ يبحره ومً املايض اهىا لً مىالي امللَ ان الخؿا  -

  هىجح في قخذ  الابىاب

 :  قىظغ له ؾام وناُ 

  ال جخعجل الامىع ًا انمعي ان الخامُه جىھاع وؾىكخذ الابىاب غما نٍغب -

  يُل ًامىالي وهحراهھم جدؿانِ غلُىا مشل املُغ  - 

هلو واعؾل ًل اهھا هحران اؾٍاث ختي هخىنل غً مھاحمه الاؾىاع ال ج  -

  الجً الُُاع الي  الاؾىاع

واعؾل الانمعي ًل ماجبهي لضًه مً حً َُاع هدى الاؾىاع والخدم 

الجِكحن في نخاُ غىُل ختي هجخذ قغنت مً ازترام نكىف الػضو 

وصزلذ الي اململٌه واقدبٌذ مػھم بالؿُل ختي ونل الي الابىاب وبضاء 

ـ غً  الباب الؿغبي وبػض انل مً صنُهت هكغ مً الجً الُُاع في عقؼ املخاَع
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قخذ الباب وهظغ ؾام هدى الابىاب قىحضھا جكخذ قىظغ هدى حِكه وناُ 

  بػض ان  اعجضي زىطجه

  الي الامام ًاحىىص اململٌه  - 

ًان اُو مً  وعيب ؾام قغؾه وھجم هدى الباب الؿغبي وزلكت ًل حىىصه و

ًان امللَ ؾام زم بضاءث باقي  الجىىص في قخذ الابىاب ًلھا صزل الي اململٌه 

  وبضاء الجِل في صزُى اململٌه  مً ًل الابىاب

صزل ؾام الي اململٌه قىحض خاثِ مً الخكب ًغجكؼ غً الاعى مؿاقت 

زالزماثه متر قًغب الخاثِ ببرم نىلجاهه واهكجغ غلي ازغه الخاثِ 

زه وجىازغث بهاًا الخكب في ًل مٍان وغبر ؾام بكغؾه مً الخاثِ لُجض زال

الل حىضي مً حىىص الخامُه قغقؼ ؾُكت ويغب بُمُىه غىو اخض الجىىص 

زم بِؿاعه وھجم غلُه اخض الجىىص واؾهُه مً قىم الكغؽ قًغب غىهت 

ًان ٌكػغ بىؾؼ زكُل  واقدبَ ؾام مؼ الجىىص مترحل ومً خحن الي ازغ 

في ظھغه قخإيض اهھا بػٌ الُػىاث الخكُكت زم قخذ قمه وزغج مىھا هاع 

ه ًان في الجاهب الازغ الانمعي ًباعػ  نٍى اخترم غلي ازغھا الجىىص امامه و

ًان ٌكو الكغؽ بًغبه ؾُل واخضه الي  هاجل بٍل قغاؾه ختي اهه  ٍو

ًان ًههمه الي ههكحن بًغبه ؾُل  ههكحن وغىضما ٌؿهِ الكاعؽ 

واخضه وزلكت باقي الجىىص جهاجل بٍل قغاؾه واعجكؼ نىث الؿُىف 
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ص وإلخل خُى الانمعي زمؿىن قاعؽ ًباعػوهه بٍل والخُُى ونغار الجىى 

ه  جبسغ غلي ازغھا الخمؿىن  اح نٍى نىه قكخذ الانمعي قمه وزغج مىھا ٍع

  قاعؽ

ونؼ بهغ الانمعي غلي ؾام وھى ًهاجل بٍل قغاؾه وبضاء ًخىؾل في 

نكىف الجىىص ختي انبذ مخهضم غً الانمعي بػضه امخاع يشحره وھىا نغر 

ًان الانمعي في حىىصه خ تي ًدشھم غلي الخهضم وبػض انل مً صنُهه واخضه 

الانمعي ًسترم نكىف الخامُه ختي جغاحػذ جماما الي الخلل وغلي 

دغنىهھم  ًاهذ حىىص ؾام جهاجل بٍل قغاؾه حىىص الخامُه ٍو الاؾىاع 

ُػىىهھم ختي جمذ الؿُُغه جماما غلي اؾىاع اململٌه وجىؾل ؾام ختي  ٍو

ى ًباعػ وعقؼ غلم اململٌه الكغنُت وؾِ املُضان ونل الي مُضان اململٌه وھ

بػض ان اؾهِ غلم هىان مً قىم ؾاعي الػلم واؾدؿلمذ امامه بػٌ 

لبذ الػكى مً ؾام قىظغ ؾام خىله وحض  الجىىص املخبهُت وعيػذ َو

الاصزىه الىاججه غً الخغاثو في ًل مٍان وحشث الجىىص جملئ الاعى والضماء 

ي ًهكان وؾِ املُضان وامامھم حىىص عايػت في ًل مٍان وحىىصه والانمع

مؿدؿلمه وغلي الاؾىاع حىىص ؾام جغنو قغخا وجھلل وجهُى ) غاف ؾام 

ًاهذ  الانكاوي ( وبضاء ًل مً في الؿاخت مً حىىص ؾام ًغصصون زلكھم و
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ض ونضع ؾام بكضه ولٌىھا  لِؿذ صماثه بل صماء  الضماء حؿُي وحه ٍو

ًان ًباعػھا زم جهض   م الانمعي مً ؾام وناُ لهالجىىص التي 

  الظي يخب لىا الىهغ وقخذ اململٌه هللا الخمض  - 

ًان ؾام  زم امغ الانمعي بإخًاع يغس ي الػغف للملَ ؾام وبػض صنُهت 

ًجلـ غلي يغس ي الػغف وؾِ املُضان ومً خىله وجدذ نضمُه الاف مً 

اء الػامه الجشث والهخلي والجغخا وباقي حىىصه مً خىله وغلي الاؾىعا زم بض

لخكىن  ًاهى ًدخمىن بھا ومً مىاػلھم املھضمه ٍو ًسغحىن مً الخهىن التي 

خُى الؿاخه و امللَ ؾام الظي ظل حالؿا غلي الٌغس ي  مؿدىض بؿُكه زم 

  ازكي ؾُكت وونل وؾِ الجمُؼ وناُ

الظي يخب لىا الىهغ وقخذ اململٌه الؿغبُت بػض غكغون غاما  هللا الخمض  -

ھا في ًض املؿخهب هىان لًٌ ماػالذ مػغيه الخل الٌبحر جضوع  مً ؾهَى

ومكخػله وال ًجب ان هكغح بالىهغ وهيس ي ان املػغيه الٌبري ماػالذ ناثمه 

الىهغ اما  هللا وحىىصها ھىاى جهاجل بٍل شجاغت وبؿاله وؾىف ًٌخب لىا

باقي الاؾغي ھىا في اململٌه  ٌؿخُُؼ ًل اؾحر ان ًكضي هكؿه بإلل نُػت 

غؾب في ان ًدُا مػىا في اململٌه اھال به ومً ًغؾب في الغخُل طھب ومً ً

همىػت اما اھل اململٌه قإها احػھض امامٌم اهني ؾىف ابضاء في بىاء  قلً

وحكُض ما اقؿضجه الخغب  ختي حػىص اململٌه الي نابو غھضھا وحمالھا 
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وؾٍُىن غھضي مػٌم عزاء وؾالم وغضُ  زم اعجكػذ انىاث الاھالي 

  خل بإؾم ؾام الانكاويوالجىىص جھ

وازخكي امللَ ؾام وجبسغث اليسخت الشاهُت مً ؾام وجغى قان اململٌه مؼ 

غ  الانمعي وبضاء الازحر في حػضاص الجغحي واملىحي وسجً الاؾغي وجدٍغ

الاؾغي بػض صقؼ الكضًه املهغعه  وجىلي حكُض وبىاء اململٌه مغه ازغي وانالح 

  ما اقؿضجه الخغب
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   ..اخلٍاَت ..انثاين ػشر انفصم 
ًاهذ مػغيه اململٌه الؿغبُت الن  لم جًٌ مػغيه الخل الٌبحر ؾھلت يما 

ًان بھا خامُه نؿحرة ال جخجاوػ الشالر الاف مهاجل  اما الىيؼ غىض  اململٌه 

الخل الٌبحر قٍان يشحر الخػهُض والخغب مكخػلت بحن الجِكحن وؾاوؽ 

ن الي حه الخل الٌبحر بٍل الُغم  وظل ًداعب ًداُو اؾخضعاج حىىص هىا

باعػ بٍل نىه وشجاغت واعجكػذ نُداث الجىىص ونھُل الخُل  ٍو

والؿُىف واعجكؼ الؿباع واهٌؿغث اقػت الكمـ وانتربذ الي املؿُب وماػاُ 

ؿاعا ومً خىله الجىىص  ؾام وؾِ مُضان الهخاُ غلي حىاصه ًًغب ًمُىا َو

لما انترب مىه اخض الجىىص  قخذ قمه وزغج مىه هاع اخغنخت ومً خحن اي ًو

ؿاعا  ًغب بؿُكت ًمُا َو خىؾل بِىھم ٍو الي ازغ ٌكو ؾام نكىف الػضو ٍو

داُو مً  هاجل ٍو ػىص الي نكىف حِكت في املهضمه ٍو زم ًسغج مً بِىھم َو

  خحن الي ازغ في قخذ سؿغه في  نكىف هىان

ًان بؿضاصي قىم حىاصه ومً خىله ال كغؾان ًدملىن وغلي مِؿغه الجِل 

ًاهذ جغص الُػىه الل َػىه  ُػىىن الػكغاث مً حىىص هىان التي  الغماح ٍو

وبضاء بؿضاصي ٌكػغ اهه مدانغ مً غضص يبحر مً الجىىص بإزغج ؾُل 
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كو  هُؼ الغئؽ َو ُػً  ٍو ازغ مً ًضه الِؿغا وبضاء ًباعػ بؿُكحن ٍو

  الاحؿاص الي ههكحن

نكىف حِل مُمىه هىان  وزغج ؾاوؽ مً بحن نكىف حِل املُمىه وقو

وظل ًبدث غً عوماوي ناثض حِل املُمىه في حِل هىان  ختي وحضه في 

ؾاخت الهخاُ قًغب عوماوي بؿُكت قخلهاھا الازحر غلي صعغت وخاُو َػً 

ؾاوؽ لٌىه جهضي للُػىه بؿُكت زم عقؼ الؿُل وخاُو قو عؤؽ عوماوي 

ؾهِ ههكحن لٌىه اهدني زم َػً قغؽ ؾاوؽ قؿهِ غلي الاعى و 

ؾاوؽ جدذ الكغؽ وخاُو عوماوي َػً ؾاوؽ ايثر مً مغه وھى ًجاھض في 

الخغوج مً اؾكل الكغؽ لٌىه جهضي لٍل يغباث عومان وغىضما هجح 

ؾاوؽ في الخغوج مً اؾكل الكغؽ جغاحؼ غاثضا الي نكىف حِكه واجبػت 

عوماوي وامغ ؾاوؽ الجىىص في التراحؼ الي الخلل غضه متراث وغىضما قاھض 

اوي ان ؾاوؽ وحىىصه ًتراحػىن جىؾل ايثر في نكىف ؾاوؽ وجىؾلذ عوم

جي ختي ًالخهت عوماوي  زلكت ًل نىاجه وھىا اغلً ؾاوؽ الاوسخاب الخضٍع

وحىىصه وقػال بلؼ عوماوي الُػم وظل ًالخو ؾاوؽ ختي انبذ في الهكىف 

الخلكُت وغىضما قاھض عومان ان الهاثض عوماوي هجح في قخذ سؿغه في نكىف 

ؼ الشؿغه واعؾل الػضًض مً الجىىص ؾا م جھلل وحھه وامغ الجىض بخػٍؼ

للًؿِ غلي ؾاوؽ وحىىصه وقػغ ؾام ازىاء الهخاُ ان ؾاوؽ ًتراحؼ 
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ب قإمغ الجىىص في التراحؼ للخلل وبضاء  قخھلل وحھه وقػغ ان الىهغ نٍغ

خهضم ايثر  حِل الهلب وحِل املِؿغه في التراحؼ وبضاء حِل هىان ًخهضم ٍو

ً ومخسُلحن ان ؾام ًيسخب مً  املػغيه وايثر   وھم مؿخبكٍغ

غبر حِل هىان خضوص الخل الٌبحر وھىا حاء صوع الهاثض يدلت ختي ججُز مً 

جض هىان هكؿه مدانغ  قىم الخل وجٍىن زلل نكىف حِل امللَ هىان ٍو

مً الامام بجِل ؾام ومً الخلل بجِل املُمىه بهُاصه يدله وختي جخم 

ه يبحره زًغاء واقاع بھا هدى  الخل الٌبحر وعقػا الي الخُه ازظ ؾام عاً

  اغلي وظل ٌكحر بھا غضه مغاث

ونكذ الهاثض يدله جىظغ مً قىم الخل الٌبحر الي اعى املػغيه وھي جبدؿم 

وغىضما ھما اخض  الجىىص بالخدغى اقاعث له بالخىنل زم جدضزذ الي اخض 

 :  الًباٍ في الجِل ونالذ له

  اوسخب اهذ والجىىص وغىصو الي اململٌه الكغنُت -

قىظغ لھا الًابِ في حعجب لٌىه اَاع الامغ الػؿٌغي واوسخب بجىىصه 

مً الخل في اججاه الػىصه الي اململٌه الكغنُت زم هظغث يدله هدى اعى 

املػغيه وظلذ جبدث غً ؾام في اعى املػغيه ختي وحضجه وخضصث مٍاهه 

ًاهذ جهل  قغيبذ الجىاص وھبُذ مً قىم الخل في اججھا ؾام وبػض صناثو 

ه لًٌ ؾام جلهي  امامه جىظغ له في غُيُه وعقػذ ؾُكھا ويغبخه يغبه نٍى
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الًغبه غلي صعغت واهھالذ غلُه بٍل ؾغغت ونىه بػضه يغباث مخخالُه لًٌ 

 ُ   :ؾام ظل  ًخلهي الًغباث غلي صعغت وھي جهغر وجهى

مي وؤباى ھى الؿبب في مىث ابي ًجب ان جمىث قإهذ الؿبب في مىث ا  -

الهه ماث مػت في  مػغيه نلب اململٌه ًجب ان اهخهم لھم واهھي خُاه غاثله 

  الانكاوي مً غلي الىحىص

ه وؾام  وظلذ جىحه له الًغباث والُػىاث وجغمي غلُه الٍىعاث الىاٍع

ًخهضي لھا بضعغت زم ازغج ؾام نىلجاهه مً بحن مالبؿت ووحه هدى يدله 

ًىعه يبحره اهدبؿذ يدله بضازلھا زم ناح  يىء ازًغ نىؼ وزغج مىه

 :  ؾام في الجىىص مىاصًا غلُھم قإنترب مىه زمؿه  حىىص وناُ لھم

  انبًى غلي الهاثض يدله واسجىىھا في سجً اململٌه الكغنُت -

وازظ الجىىص يدلت وھي صازل الٍىعه مسجىهه بضازلھا جهغر وجًغب 

  اوله مىھا للخغوج صون حضوي بُضھا ونضمُھا الٍىعه  في مد

هظغ ؾام الي ؾاخه الهخاُ قىحض جهضم حِل هىان غلُه قإججه هدى ناثض 

املػغيه وھى ًُػً ًل ما ًهابله امامه وازظ مىه عاًه  خامل الغاًاث وؾِ

ًان  خمغاء وعقػھا الي الاغلي وظل ٌكحر بھا هدى الخل الٌبحر وبػض لخظاث 

الل حىضي  ًسغحىن مً اؾكل الخل ھاقم الاخمغ ومػت ايثر مً زمؿحن 

  الٌبر في اججھا اعى املػغيه



 
 

~ 057  ~  
 

وناح الجىىص وؾِ املُضان وبضاء ًدؿغب زبر قخذ اململٌه الؿغبُت غلي ًض 

ًاهذ جداعب بجىاع الانكاوي ولم ٌػلم اخض  امللَ ؾام واهه نىؼ نىعه مىه 

  يُل حؿغب الخبر وحاء الي  اعى مػغيه الخل

الاخمغ وحىىصه البىاؾل جھلل الجمُؼ قغخا غىضما قاھض الجىىص ھاقم 

وحعجب بؿضاصي وؾاوؽ مً اقتراى ھاقم الاخمغ لٌىھم ناخى في الجىىص 

ًًؿُى غلي حىىص هىان للتراحؼ للخلل غضه  ختي ًخهضمى الي الامام ختي

متراث وبػض ؾاغت بضاء حىىص هىان في التراحؼ  ولٌىھم وحضو حىىص ھاقم 

  زلكھم جهاجلھم

و بػُضا غً اؾخُاع عوما ن الھغب مً اعى املػغى واججه الي ازغ الٍُغ

ًاهذ زُمه امللَ هىان وناُ له   الجِل وصلل الي  زُمه ػعناء يبحره 

  لهض اهھؼمىا ًامىالي  - 

  :قبرػث غحن هىان وجضلي قٌه وناُ 

  ؟يُل خضر ھظا  - 

بػض ان ازترنىا نكىف ؾام واوقٌذ الخغب غلي الاهخھاء اقخض الهخاُ   -

وجغاحػىا غضه متراث للخلل وؤيدككىا وحىص حِل ھاقم الاخمغ زلكىا 

قخإيذ اهھا مهُضه ونػىا قُھا حمُػا وانبذ الجِل الان مدانغ مً 
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الامام ومً الخلل بجِل ؾام وال اظً ان حىضي واخض  ٌؿخُُؼ الىجاه 

 :  له هىان وناُ الُىم  قىظغ

اطن ھُا بىا الي اململٌه الؿغبت  قھىاى خامُت ال بإؽ بھا  قىظغ له عومان  -

  وناُ

  لهض قخذ ؾام اململٌه الؿغبُت  - 

  يُل قخدھا وھى ًهاجل في اعى املػغيه بٍل حىىصه  - 

ؿخُُؼ ان ًخىاحض في ايثر مً مٍان في   - ان ؾام لضًه الهضعه غلي الدكبه َو

ًان ھىاى وسخه ازغي مً ؾام مؼ الانمعي  ذهكـ الىن وازىاء املػغيه 

ػغُم نبُله الانمعي جھاحم  اململٌه الؿغبُت وؾهُذ اململٌه في ًض ؾام 

وحاثخني الاهباء واها في اعى املػغيه مىظ نلُل  قىظغ له هىان والضھكه غلي 

  :وحھه وناُ

  واململٌه الىؾُي  - 

نُاصجىا لٌني ازكا اهىا لً وؿخُُؼ الظھاب ال ان اململٌه الىؾُي جدذ   - 

  الي ھىاى

  ملاطا  - 
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الن امللٌه الىؾُي بھا خامُه ال جخجاوػ الخمؿه الاف مهاجل وؾىٍىن   -

مدانغون مً  الكغم والؿغب بجِل ؾام ومً املايض اهه ؾُھاحم اململٌه 

  الىؾُي غىض الكجغ

جػلىا ال جهلو قإهني امخلَ ؾالح حضًض ؾىف ًهلب مىاٍػ  - ً الخغب ٍو

 ؤزظه مىا لًٌ ھُا بىا الان هخهضم غلي ؾام  ووؿترص ما

ھغب هىان وعومان مً اعى املػغيه جاعيحن زلكھم ًل الجىىص وبػض ؾاغت 

مً الهخاُ ومؼ خلُى الظالم اؾخُاع ؾام اًباصه حِل امللَ هىان ًله غً 

  بٌغه ابُت ولً ًإؾغ مىه اخض بل  انبذ الجِل ًله مىحي

لَ ؾام الي الههغ امللٍي غىض خلُى الظالم وحلـ بمالبـ الخغب في غاص امل

ًان مػه ؾاوؽ وبؿضاصي وھاقم الاخمغ وغلي وحىھھم  الهاغت الٌبحره و

ًت قاعخحن  بالىهغ وناُ ؾاوؽ   :الابدؿامه الػٍغ

 حاثدىا الاهباء وؾِ املػغيه    - 

  :قىظغ له بؿضاصي وناُ

 احمل مكاحاءه خضزذ الُىم اهَ اؾخُػذ قخذ اململٌه الؿغبُت  - 

  :قىظغ لھم ؾام وناُ

ش غلي الغؾم مً ان   - يىذ اعؾب في جدهُو ههغ ؾاخو ًسلضه الخاٍع

ؼ ھىمان ابلؿني ان هىان ؾُترى  جهؿُم الجِل مساَغه يبحره لًٌ الػٍؼ
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غ الُل ًله خامُه نؿحره في اململٌه الؿغبُت واهه ؾُھاحم بإلل غمالم وم

واها اقٌغ في يُكُت الهًاء غلي الػمالهت ويُكُه اؾخؿالُ قغنه وحىص 

خامُه نؿحره في اململٌه الؿغبُت وجىنلذ في الاجكام مؼ الانمعي غلي اهه 

ه  قىظغ له بؿضاصي وناُ   ًخظاھغ امام الجمُؼ باالوسخاب مً احل الؿٍغ

 اهَ صاھُت خغب ًامىالي    - 

  :قهاُ ؾاوؽ

 ماطا خضر مؼ يدله  لًٌ   - 

  :قهاُ ؾام

ان يدله اههلبذ غلُىا الهھا حػخهض اهني الؿبب في مىث امھا ؾُال وان ابي   -

 ھى الؿبب في  مىث ابىھا  

  :قهاُ بؿضاصي

  وملاطا قٌٌذ في يدله  - 

ىا قػغث ان ُاوي اقَ في يدله مً الُىم الاُو قػىضما يىذ مؼ ًاؾم  -

ھىاى مً ًغانبىا مً زلل الاشجاع غىضما ھاحمني عحاُ هىان ھىاى لًٌ 

ظھىع ًىؾل حػلني اقهض اخؿاس ي بإن ھىاى شخو ازغ لًٌ غىضما 

ه وحكبھذ في نىعه هىعان نضًهت  ظھغث لي يدله ظھغث بهىعه بكٍغ

ًاؾمُىا قكٌٌذ في امغھا ولظلَ َلبذ مىَ ان جًؼ يدله جدذ غُىَ 
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ىضما نلذ لي اهھا لم حؿاصع املػؿٌغ مىظ ان صزلخه قانبذ ًابؿضاصي وغ

ب وقػغث اهھا جغؾب في ان ٌػغف الجمُؼ  الكَ ايثر بضازلي الهه امغ مٍغ

اهھا لم حؿاصع ابضا  قظھبذ الي ھاقم واجكهذ مػه ان ًخظاھغ باالوسخاب 

يخظغ اقاعه مني بغاًه خمغاء  مً املػغيه وان ًسخبئ اؾكل الخل الٌبحر ٍو

اهني اجكهذ مػت الن يدله اوسخبذ مً   هللا لخضور اي ش ئ والخمض جدؿبا

ىا الخلكُت مٌكىقه لجِل هىان  قهاُ  املػغيه بالجىىص وجغيذ زَُى

 ؾاوؽ

 اهَ صاھُت خغب ًاؾام    - 

  قطخَ ؾام وناُ

  ال جيس ي اهني حػلمذ ًل ش ئ غلي ًضى اًھا العجىػ   - 

  قطخَ الجمُؼ زم ناُ ؾام لبؿضاصي 

غلي   ًابؿضاصي ؾىف جهىم بىكي يدله الي الؿابت املخغمه غهاب لھا اؾمؼ  -

ؼه ؾُال   م للػٍؼ  زُاهخھا بضُ مً  نخلھا وھظا جٌٍغ

  :زم ناُ بؿضاصي

جدذ امغ مىالي لًٌ ًجب ان هھاحم هىان غىض الكجغ في اململٌه الىؾُي   -

لم قخاث هكؿه   نبل ان ٌؿترص  غاقُخت ٍو

  :قهاُ ؾاوؽ 
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ذ الجىىص ًىم واخض غلي الانل   ان الجىىص  -   في قضه الخػب ًجب ان حؿتًر

  :قهاُ ؾام

اها مؼ ؾاوؽ في عؤًه ؾىف وؿترح ؾضا وبػض ؾض ؾىف هھاحم اململٌه   -

  الىؾُي بٍل  نىاجىا

  :قضزل ھىمان غلُھم املجلـ صون اطن وناُ بإغلي نىجه 

ذ -   لً هھجم ؾضا ولً هھجم بػض ؾض الن هىان اؾخػان بجِل الػكاٍع

  قىظغ له الجمُؼ في صھكه وناُ ؾام 

 يُل اؾخػان بھم وھم ًغقًىن صاثما الاقتراى مؼ اي اخض - 

  :قهاُ ؾاوؽ 

ذ مىظ مىث ؾلُمان وھم في مملٌخھم وفي غؼله غً البكغ   - ان الػكاٍع

  :بؿضاصي والجان وال  ًسخلُىن بإي اخض  قهاُ

ذ نىه لً وؿخُُؼ الخؿلب غلُھم ابضا    -   ان الػكاٍع

  :قهاُ ؾام

  وػم لهض واحھخھم في حبل الظالم  - 

  :قهاُ ھىمان 

ذ ؾىف جهل الُله غىض مىخهل اللُل    -   الػكاٍع

  :قىظغ الجمُؼ الي بػًھم البػٌ زم ناُ ؾام
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 اطن ؾُھاحم هىان غىض الكجغ    - 

  :  جضمؼقهاُ ؾاوؽ وغُيُه 

 مؿخدُل ان ًظھب ًل ھظا في ملح البهغ    - 

  :  قهاُ بؿضاصي

 ؾىف هُلب مىه ھضهه ختي هجض خل قىدً الجِل املىخهغ    - 

 :  قهاُ ؾام

ً الخغب   -  وملاطا ًهبل الھضهه ومػه ؾالح ًهلب مىاٍػ

 :  زم صزل اخض الخغاؽ وناُ 

 مىالي امللَ ؾام عؾل امللَ هىان غلي الباب جُلب الاطن بالضزُى   -

 : قىظغ ؾام الي ؾاوؽ وبؿضاصي زم ناُ للخاعؽ 

  بصزل الغؾل خاال -

ه ًغجضون الؿىاص  وبػض ان زغج الخاعؽ صزل زالر عؾل في نىع بكٍغ

وونل الشالزت امام  امللَ ؾام بػض ان خُىه الخدُه امللٌُه وناُ الغؾُى 

 :  ًهل في املىخهلالظي 

ان امللَ هىان ملَ مھؼوم ومٌؿىع واهذ امللَ الىخهغ قإي قغٍو ًملُھا  -

 امللَ املىخهغ  غلي ؾُضي هىان  

 :  قىظغ له ؾام وناُ
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 الدؿلُم صون قٍغ   -

 ُ  :  قهاُ الغؾى

غه عومان - ولَ ماَلبذ لًٌ امللَ ًُلب ان جخػھض بإن ال مؿاؽ له او لىٍػ

  ھغ للغخُلوان جمھله زالر  اق

 :  قىظغ ؾام للغؾل وناُ لھم 

 لَ ماَلبذ والدؿلُم بػض زالر اقھغ  -

 :  وزغج الغؾل مً الهاغت الٌبري وناُ بؿضاصي 

 ان الشالر قھىع هجضه مً عب الؿماء لىا   -

 :  قهاُ ھاقم

ذ وماطا ًههض باملھله   -  لًٌ ملاطا ٌؿلم بٍل ؾھىله ومػت حِل الػكاٍع

 :  قهاُ ھىمان

 ان اقغح اها   ياطا ؾمذ لي مىال  -

 : قهاُ ؾام 

 جكًل ًا ھىمان -

  قهاُ ھىمان بػض ان حلـ غلي انغب مهػض 

ؾىؽ لَ لٌىه ال ٌػلم اهني غغقذ اي ش ئ غً امغ اهىان ايدكل اهني ح  -

ذ لظلَ اعؾل الغؾل للخظاھغ اهه مھؼوم وختي ًٌؿب الىنذ مً  الػكاٍع
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احل بىاء حِل حضًض له قمً املخاُ ان ٌؿترص اململٌه الؿغبُت واململٌه 

ل ما ًمخلٌه زمؿه الاف مهاجل وھم غضص الجىىص املخبهُت مػه  الكغنُت ًو

ذ قهِ  الن  في اململٌه الىؾُي ولً ٌؿخُُؼ مھاحمخىا بجِل الػكاٍع

ذ الظي ؾىف ًهل الُىم ؾىف ًٍىن زالر الاف قهِ  حِل الػكاٍع

ٍىن غىهغ املكاحاءه ولظلَ َل ب الھضهه بكٍل ؾحر مباقغ ختي هُمئن ٍو

ذ ونل الُه    لهالخت ومً هاخُه ازغي ًٍىن  باقي حِل الػكاٍع

 :  ناُ بؿضاصي

ذ    -  اطن هھجم غلُه الان نبل ان ًهل حِل الػكاٍع

 :  قهاُ ؾاوؽ

ال ًىحض لضًىا حىضي واخض ٌؿخُُؼ خمل الؿالح ان الجىىص ًلھا مىھٌه  -

مً مػغيه الُىم  زم لم ًدبهي ؾىي انل مً ؾاغت غلي مىخهل  بكضه

 اللُل  

 :  قهاُ بؿضاصي

 وما الػمل   -

 :  قهاُ ھاقم الاخمغ

جب غلُىا ان هجض خل في زالُ  - امللَ ؾام نبل بالھضهه وھي زالر اقھغ ٍو

 ھظه الكتره  



 
 

~ 066  ~  
 

 :  قهاُ ؾام

ذ مؼ هىان   -  لًٌ ًجب اوال ان هٌدكل ؾغ اجكام الػكاٍع

 :  قهاُ ھاقم

 وما نمُه املػغقت   -

  :  قهاُ ؾاوؽ

 ان خل املكٍله ًٌمً في املػغقت   -

 :  قهاُ ھاقم وبؿضاصي

 لً هكھم ش ئ يُل جٌمً خل املكٍله في املػغقت   -

 :  قهاُ ؾام

ذ مً املمًٌ ان جٍىن  - ان الىؾُله التي يؿِ بھا هىن غلي ملَ الػكاٍع

 هكـ الىؾُله التي  هًؿِ بھا غلُھم مً احل غضم اقترايھم في املػغيه  

 :  قهاُ ؾاوؽ

او مً الجاثؼ ان هدل لھم املكٍله وبھظا الكٍل هٍىن نضمىا لھم زضمه  -

ه وفي املهابل  هجُىاھم مً نبًت امللَ هىان   نٍى

 :  قهاُ ھاقم 

ذ وال ًخضزلىن في املػغيه الهىا نضمىا   - وبھظا الكٍل ًتراحؼ حِل الػكاٍع

  لھم زضمه
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 :  قهاُ بؿضاصي 

 ولًٌ يُل ؾىػغف الىؾُله التي حػلخھم ًخدضون مؼ هىان    -

 :قهاُ ھىمان

  الخاجم الاؾىص -

  ُ  :  قىظغ له الجمُؼ وضخَ غضا ؾام وغاص ھىمان ًهى

 ان الخاجم الاؾىص في ًض امللَ هىان   -

 :  قهاُ ھاقم الاخمغ 

كالىا وھم نؿاع  -  ان الخاجم الاؾىص اؾُىعه يىا هدٌُھا اَل

 :  قهاُ ؾام

 ما نهت ھظا الخاجم   -

 :  قهاُ ؾاوؽ

ًامله قكي غا - ًان ھىاى عحل  0011م ؾىف انو غلَُ الههت  مُالصي 

ًان ٌػمل نبي غُاع وقضًض الكهغ وقضًض  "غبض الجباع بً ػع  "اؾمه و

الخهض غلي ًل الىاؽ واغخاص الجلىؽ وخضه في الخالء وفي اخض الاًام ظھغ 

له الكُُان هكؿت وناُ له ؾىف اغَُُ ماُ الضهُا ًله ومخؼ الضهُا ًلھا 

ملضه غكغ ؾىىاث وبػضھا ؾىف جيخدغ وجإحي معي الي حھىم لًٌ غبض الجباع 

ػُُت عوخه مهابل مخؼ الضهُا قهاُ له  ًان اطًي مً ان ًخكو مؼ الكُُان َو



 
 

~ 068  ~  
 

ض ان اًىن انىي مسلىم غلي ظھغ الاعى ملضه غكغون غاما وؤجكو مؼ  اٍع

ابلِـ غلي طلَ ووھبه ابلِـ الٌخاب امللػىن وھى يخاب سخغ يخبه 

ػخبر انىي اهىاع السخغ غلي الاعى وبكًل ھظا  الكُُان بسِ ًضه َو

ىي ؾاخغ في غهغه ونىؼ زاجم اؾىص بكًل الٌخاب انبذ غبض الجباع ان

ذ  الٌخاب امللػىن وھظا الخاجم ًجػل مً ًغجضًه ًخدٌم في ًل الػكاٍع

ذ جىكُظ اوامغ ؾُضھم  ل الػكاٍع ذ ًو املىحىصه في الاعى وغلي ملَ الػكاٍع

ذ ًلھم اطا صغَ الخاجم بإنبػت  الظي ًمخلَ الخاجم والا اطا اباص الػكاٍع

ذ وفي الػالم الؿكلي غكغون غاما ونبل وظل غبض الجباع ًخدٌم ف ي الػكاٍع

ان جيخھي املضه بػام واخض اؾخُاع غبض الجباع بدُله ما ازكاء الٌخاب 

امللػىن غً ابلِـ هكؿه وماث غبض الجباع وازخكي الخاجم الاؾىص ختي 

وحضه هىان املؿغوع وماػاُ ختي الان الٌخاب مكهىص لًٌ ھىاى مً ًهُى اهه 

املخغمه وھىاى مً ًهُى ان غبض الجباع بً ػع ازكاه في  مىحىص في الؿابت

ذ له ختي  اعى الُالؾم اؾكل مضًىه بؿضاص املضًىه التي بىاھا الػكاٍع

ھغب مً جىكُظ الاجكام لًٌ ابلِـ اؾخُاع ان ًجض  ًسخبئ قُھا مً ابلِـ ٍو

  غبض الجباع واحبره غلي نخل هكؿه ختي ًإزظ عوخه  مػه الي حھىم

  :  ا غمُها وناُقازظ ؾام هكؿ 
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اطا اؾخُاع هىان ان ًجض الخاجم الاؾىص قُجب غلي اها ان احض الٌخاب   - 

 امللػىن  

 :  قىظغ له الجمُؼ في حعجب وناُ بؿضاصي

 ًجب غلَُ ان ججض الٌخاب امللػىن   املاط  -

 :  قهاُ ؾام

الن الٌخاب امللػىن مٌخىب قُه يُل جهىؼ الخاجم ومً  املايض اًًا اهه  -

  مٌخىب قُه يُل  جخسلو مً الخاجم وجبُل مكػىله

 :  قىظغ الجمُؼ هدى بػًھم البػٌ وناُ ؾاوؽ 

 ھل جىىي ان جظھب في عخله للبدث غً الٌخاب امللػىن   -

 :  قهاُ ؾام

 بل ؾىظھب في عخله بدث غً الٌخاب امللػىن -

 :  قىظغ له ؾاوؽ صون ان ًكھم قهاُ ؾام 

وبؿضاصي ؾضا غىض الكجغ في عخله الي الؿابه املخغمه ؾىف هظھب اها واهذ  -

  زم الي اعى  الُالؾم مً احل الػشىع غلي الٌخاب امللػىن 

  

    "ضاو وانكتاب ادلهؼوٌ"اَتظرو اجلسء انثانث يٍ يغايراث ضاو بؼُواٌ  
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 دلسٌذ يٍ أػًال ادلؤنف ٌرجً انتواصم ػهً:
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 دلسٌذ يٍ انرواٌاث ٌرجى زٌارة يوقؼُا:

 

site  facebook 

 

 

https://www.wattpad.com/user/eslamelakkad?fbclid=IwAR2t5dG0aYPcVT1io8CvxCBwoIFE1P27F8v6UU3qgx7yheRH2zj7PZ9LU9E
https://www.wattpad.com/user/eslamelakkad?fbclid=IwAR2t5dG0aYPcVT1io8CvxCBwoIFE1P27F8v6UU3qgx7yheRH2zj7PZ9LU9E
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