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الجعراء  السغثة  بثطئئ  طثاخئ  حعرغئ  ظحرة 
سطغعا السقم الفثضغئ تخثر سظ طرشأ المسارف 
أجارالغا شاذمغئ  عقل  برظاطب  شغ  الفاذمغئ 

الظحرة

بثاغئ التثغث

الثطئئ أطاظئ

السثد  ١  ربغع ا�خر ١٤٤٣ لطعةرة

َم، ِطْظ ُسمعِم ِظَسٍط اْبَاَثأعا، َوُجُئعغ آقٍء أْجثاعا،  ْضُر سطى طا َأْلَعَط، َوالبَّظاُء ِبما َصثَّ اْلَتْمُث ِ� َسطى طا أْظَسَط، َوَلُه الحُّ
َوَظَثَبُعْط  َأَبُثعا،  اْ�ْدراِك  َسِظ  َوَتفاَوَت  َأَطُثعا،  اْلَةجاِء  َسِظ  َوظأى  سَثُدعا،  ا�ْتخاِء  َسِظ  َجطَّ  واقعا،  ِطَظٍظ  َوَتماِم 

ْضِر ِقتِّخاِلعا، َواْجَاْتَمَث إَلى اْلَثقِغِص بِإْججاِلعا، َوَبّظى بِالظَّْثِب إلى أْطباِلعا. ِقْجِاجاَدِتعا بالحُّ

المراجسئ  الساططغ شغ  الثغظ  السغث سئثالتسغظ حرف  المرتعم  صال 

١٠٣ طظ ضاابه المراجسات:

ذلك جائرتان،  شغ  وخطئااعا  بالشئ  تةب  السقم  سطغعا  "ولطجعراء 

ضان أعض الئغئ غطجطعن أوقدعط بتفزعما ضما غطجطعظعط بتفر 

الصرآن"..

سئثالتسغظ  السغث  المرتعم 
حرف الثغظ الساططغ 

وبسث:
شق غمضظ أن غصال سظ الثطئئ الاغ ألصاعا السغثة الجعراء سطغعا السقم بسث اجاحعاد رجعل ا� خطى 
ا� سطغه وآله والتعادث الةمئ الاغ تط اقساثاء شغعا سطغعا وسطى إطام المسطمغظ أطغر المآطظغظ سطغ 
المسخعطغظ  أظعا ضظج طظ ضظعز  إق  السقم  أبغ ذالإ سطغه  بظ 
الاظصغإ  طظ  قبث  الاغ  والسقم  الاتغئ  آقف  سطغعط  افذعار 
المسرشغئ  بالفعائث  طحتعظئ  فظعا  طظه،  واقجافادة  شغعا، 
والروتغئ والسطعضغئ، وعغ رجالئ ضئرى لقظساظغئ رجمئ شغعا 
لعط طقطح الععغئ المطاجطئ بالثطاب افخغض الظابع طظ البصطغظ 
باقعامام  جثغرة  شعغ  لثا  المتمثغئ)  والسارة  ا�  (ضااب 
سطغه  السابثغظ  زغظ  إطاطظا  صال  وضما  بعا  والاعاخض  والاعاخغ 
الجعراء  ضقم  [أي  غرووظه  ذالإ  أبغ  آل  طحاغت  (رأغئ  السقم: 
سطغعا السقم وخطئاعا] سظ آبائعط، وغسطمعظه أبظاءعط) شظتظ 
وظةسطعا  الثطئئ  عثه  وظاساعث  المسار  عثا  ظارجط  الغعم 

طثرجئ لظا ولقجغال..
وطظ عظا ضاظئ عثه الظحرة الاغ جاخثر إن حاء ا� ضض حعر 
السربغئ وا�ظةطغجغئ طظ أجض أن تتمض رجالئ تثضغرغئ  بالطشاغظ 

لعثه الثطئئ المثرجئ..
الاعشغص  ولغ  وا�  ظتععا..  بعاجئظا  جمغسا  ظصعم  أن  آططغظ 

والسثاد..
عغؤئ الاترغر
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طضائئ الثطئئ = تسالعا ظصرأ

السقطئ الحغت طتمث باصر المةطسغ (الماعشى جظئ ١١١٠ لطعةرة = ١٦٩٩م) وخاتإ 

المعجعسئ التثغبغئ المسروشئ بـ(بتار افظعار الةاطسئ لثرر أخئار افئمئ افذعار سطغعط 

المعجعسئ ١١٠  بطشئ  أتادغث حرغفئ تاى  السقم) والاغ جمع شغعا طا أطضظه طظ 

طةطثا بطئسات طثاطفئ وق تجال ذئساتعا تاعالى، وشغ عثه المعجعسئ أورد خطئئ 

الجعراء سطغعا السقم وضاإ حرتا طثاخرا جثا لعا، وفن ضبغر طظ الظاس ق غصرأون 

بتار افظعار لثا صام السغث أجسث السغث ضاظط الصاضغ باجاثراجعا طظ الئتار وظحرعا 

طساصق طع الحرح شغ ٤٩ خفتئ، طع طثخض تعل طخادر الثطئئ الحرغفئ، بط أورد 

الظص والحرح، وغمضظ صراءته طظ طعصع حئضئ الفضر:

ا�داب/  (ضطغئ  دخغض  رحك  صتطان  لطثضاعر  بتث  ططثص 
الةاطسئ المساظخرّغئ)

الاغ  الحرجئ  السصائثغئ  العةمات  المااّئع  سطى  غثفى  ق 
الئغئ  أعض  وأتئاع  سمعطًا،  المسطمعن  إلغعا  غاسّرض 

ٍه لعا تّث الضفر. وطظ عظا جاء بتبظا المعجعم: (طظ  خخعخًا؛ طا بغظ طشاٍل شغ السصائث تّث الحرك، وطسفِّ
سصائث ا�طاطغئ شغ خطئئ جغثة الظساء الجعراء سطغعا السقم الاعتغث والظئعة ُأظمعذجغظ) لغدع الظصاط 
ذلك  السقم؛  سطغعا  الظساء  جغثة  طسغظ  طظ  باقرتحاف  وذلك  ا�طاطّغئ؛  سصائث  تأضغث  شغ  التروف  سطى 
المسغظ الثي ترّبى شغ تةر الظئّعة وحارك شغ المتاربئ سطى الاظجغض، وعع طسغظ خظع ا�طاطئ شغ المتاربئ 
سطى الاأوغض. وصث اصادئ ذئغسئ الئتث تصسغمه سطى طئتبغظ، تاصثطعما تعذؤئ تتّثبئ شغعا سظ تعبغص 
خطئئ الجعراء سطغعا السقم طظ المخادر المسائرة سظث الفرغصغظ، وتصفععما خاتمئ بأعط الظاائب وطخادر 
الئتث؛ وجاء المئتث افول بسظعان: (الاعتغث شغ خطئئ جغثة الظساء الجعراء سطغعا السقم)، وجاء المئتث 
الباظغ بسظعان: (الظئعة شغ خطئئ جغثة الظساء الجعراء سطغعا السقم)؛ ولظروز طا ذضرته المخادر السصائثغئ 

فتئاع طثعإ أعض الئغئ سطغعط السقم بالمصارظئ طع طا شاضئ 
الشّراء؛  خطئاعا  شغ  السقم  سطغعا  السالمغظ  ظساء  جغثة  به  لظا 
والظئّعة  الاعتغث  سصغَثَتغ  إبراز  شغ  ُأوّشص  أن  -خااطًا-  وأتمظى 
إجعاطًا شغ رّد الحئعات الاغ أخثت ذرغصعا إلى صطعب حئابظا 

المبّصش؛ والسقم سطغضط ورتمئ ا� وبرضاته.
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قبث لظا طظ وصفئ صخغرة (ولع خةعلئ !!) طع صراءة تتطغطغئ لمداطغظ الثطئئ الفثضغئ وطثلعقتعا السمغصئ، بسث أن ُسّثت 

ضعاتثة طظ جعاعر ا�رث الفضري والسطمغ والبصاشغ والتداري فعض الئغئ افذعار (سطغعط السقم) لما تدمظاه طظ طئاتث 

سصغثغئ طعمئ، وطا تعته طظ سطض تحرغسغئ ضبغرة، وطا تمغجت به طظ دصئ الئغان، وجمالغئ افجطعب، وشخاتئ افلفاظ، 

وبقغئ الثطاب، وروسئ الظزط، شدًق سظ أعمغئ طعضعسعا اقتاةاجغ، وصغمئ طا ورائعا طظ طشاٍز وأعثاف، تاى تارت بعا 

سصعل الئطشاء..

وطظ ذلك:

أوًق: تدمظئ الثطئئ اشاااتغئ جظاعا السغثة الجعراء، دأب سطغعا المسطمعن شغما بسث شخارت اشاااتغئ تصطغثغئ   •

شغ خطئعط: (التمث � سطى طا أظسط، وله الحضر سطى طا ألعط والبظاء بما صّثم...). 

الطشئ، شغ  ظاخغئ  الصرآن، واطاقضعا  الظاشثة شغ  الضبغرة وسطعطعا  الجعراء طسارشعا  السغثة  اجابمرت  باظغًا:   •

خطئاعا، شصث رأت شغ ذلك أجطعبًا طظاجئًا لافةغر ذاصات المسطمغظ شغ طثاطش المسارف ا�لعغئ، تغث تعزسئ خطئاعا 

بغظ التمث والاعتغث والظئعة طظ جعئ، واجاثضار السخر الةاعطغ واظةازات الرجعل افضرم (خطى ا� سطغه وآله) طظ جعئ 

أخرى، دون أن تعمض التثغث سظ الصرآن الضرغط، وبغان شطسفئ ا�جقم وحرائسه، واقلافات إلى ذرغصئ التضط وذئغساعا 

شغ سعث الرجعل افضرم، ضما خّخئ شغ خطئاعا عثه خطاب ذائفئ طظ التاضرغظ طظ (المعاجرغظ وافظخار)..

الاارغت طظفثًا لطاتعل إلى جغاق أدبغ طصظع لطماطصغظ وطآبر شغ تضعغظ ذائفئ طظ  بالبًا: اتثثت الثطئئ طظ   •

الماطصغظ تسارجع خجغظعا الفضري وتاحضض شغ اظساق تاتص شغه اجاةابئ الصارئ.. 

رابسًا: ضاظئ المستئ الئقغغئ لطثطئئ واضتئ جثًا تاى سئَّر سظعا أتث الئاتبغظ بصعله (إظعا بتص ططثص ظعب   •

الئقغئ) تغث تدمظئ الضبغر طظ المداطغظ السمغصئ شغ طةاقت الفطسفئ والفضر والسصائث وا�لعغات والسغاجئ وافخقق 

وافتضام والفصه والاسطغط وغغر ذلك..

خاطسًا: أبرزت الثطئئ الفثضغئ الةاظإ افخقصغ المامغج الثي اتخفئ به طثرجئ أعض الئغئ سطى طثى السخعر   •

وافجغال، وصث أدى ذلك إلى طا غسمى (أدب اقتاةاج) تغث ضان خطابعا (سطغعا السقم) خطابًا تدارغًا طاعازظًا وطتاشزًا 

سطى ضض المساغغر السطمغئ وافخقصغئ وافدبغئ، وطاى طا ضان الثطاب غتمض عثه افدبغات شسعق غتصص وبق رغإ طحروسغئ 

وخثق الصدغئ.. 

جادجًا: تدمظئ الثطئئ شغ بسخ شصراتعا (الظصث القذع والساخر) جعاء لطثي اغاخإ تصعا أو الثغظ واشصعه   •

وآزروه سطى ذلك، تغث اجاسمطئ السغثة الجعراء افجطعب اقجاظضاري الثي تاظعع شغ أجالغإ الطشئ وخغشعا افخرى طظ 

تصرغع وتعبغت وتسةإ إظضاري.. 

الضطمئ  بسقح  ولع  الئاذض  ودشع  التص  سظ  الثشاع  عع  الضئرى  الفثضغئ  الثطئئ  تدمظاه  طا  أعط  جابسًا:   •

والمتاجةئ والمةادلئ، ولع لط تفسض السغثة الجعراء ذلك لضاظئ صث أسطئ لطثخط الحرسغئ شغ تضمه، شةاءت الثطئئ 

الفاذمغئ لاختح الثط المظترف وتجغض غحاوة الطئج طمظ تععط خعاب وخثق الثخط شغ صراره (لغعطك طظ عطك سظ 

بغظئ وغتغا طظ تغى سظ بغظئ).

بصطط: سئثا� سئثالتسغظ المغالغ (طظ الظةش افحرف)
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إن ضاظئ خطئئ السغثة الجعراء سطغعا السقم بسث العةعم سطى الثار ضما 
السقم طخابعا وطا جرى  السغثة شاذمئ سطغعا  لط تثضر  تفدطاط شطط 

سطغعا لطظاس؟..

السآال :

وأطا لماذا لط تثضر طخابعا، وطا جرى سطغعا لطظاس..
شإن طظ العاضح: أن ذلك ق طئرر له، فن الظاس ضاظعا تاضرغظ لاطك افتثاث الفزغسئ، وظاظرغظ لعا، وق 
غجغثعط ذضر عثا افطر طسرشئ بأطر غةعطعظه، وق غجغض سظعط حئعئ غتااجعن إلى إزالاعا، ولضظ افطر 
الثي ضان غتااج إلى ضحش وبغان، عع تطك الحئعئ الاغ ألصاعا أبع بضر تعل طا ترضه رجعل ا� خطى 
ا� سطغه وآله، وصث ضان قبث طظ شدح أطره شغعا فن ذلك طسظاه جسطه أطام خغارغظ، ضض طظعما غسث 

ضاربئ بالظسئئ إلغه، وعما:
١ ـ جعطه بآغات الصرآن، وبأتضام ا�جقم الئثغعغئ الاغ ق غةعطعا تاى افذفال..

٢ ـ إظعار تسمثه طثالفئ ظص الصرآن، واظاعاك ترطئ الحرغسئ، والثغظ، سظ سطط ودراغئ والافات..
ولغرى الظاس بأم أسغظعط: أظه شاصث فبسط الحرائط والمعاخفات الاغ تآعطه فن غضعن ولغًا تاى سطى 
وسطى  وأطعالعط..  أسراضعط،  وسطى  المسطمغظ،  دطاء  وسطى  الثغظ،  سطى  غآتمظ  أن  سظ  شدًق  سائطاه، 

طساصئض افطئ بخعرة ساطئ..
سطى أن الماأطض شغ خطئاعا غةث: أظعا ضاظئ ترضج سطى أطعر طظ حأظعا تسرغش الظاس با�طام التصغصغ، 

وبغان المعاخفات الاغ تئسث طظ تخثى لعثا افطر سظ أن غضعن أعًق في طصام..
سطماً بأن التثغث سما جرى سطغعا صث غسافغث طظه الثخعم لاتعغض الصدغئ، إلى صدغئ حثخغئ، وادساء 
أظعا ضاظئ تاظصئ سطغعط طظ أجض طا تسرضئ عغ حثخغًا له، ق طظ أجض أخطر صدغئ، وعغ صدغئ ا�جقم 

الضئرى..

جعاب المرتعم السغث جسفر طرتدى الساططغ:

جآال وجعاب

Hilal Fatimiat Australia
 http://helalfatimaitaustralia.com/
klbfdk٢@gmail.com


