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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

صاطعس الثطئئ

السثد  ٨ حعر ذو الصسثة 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

الجعراء  لثطئئ  الشغر طحععرة  الاسمغات  وعغ طظ 
سطغعا السقم المحاعرة بالثطئئ الفثضغئ، وجمغئ 
بـ(خطئئ الطمئ) فظعا خرجئ إلى المسةث شغ لمئ طظ 
اخااره  طا  وعع  جماسئ،  أي  صعطعا  وظساء  تفثتعا 

المرتعم السغث سئثا� حئر شغ حرته.

خطئئ الطمئ

وبسث:
شمع تطعل عثا السثد غضعن الظاس بغظ طاعجه فداء شرغدئ التب وبغظ طظ غسغح أجعاءعا وعغ واتثة 
طظ المفردات الاغ اخاخاعا السغثة الجعراء سطغعا السقم شغ خطئاعا، طع التثغث سظ سمعم السئادة 
ودورعا شغ تغاة الئحرغئ وتضاطض الحثخغئ ا�غماظغئ، ولثا شإن عثا السثد وإن ضاظئ طعاده طتثودة إق 

أظعا تطاصغ طع أعثاف السثد..
آططغظ أن غضاإ لظا طسًا لثثطئ عثا الضظج.. وا� ولغ الاعشغص والسثاد..

عغؤئ الاترغر
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جاء شغ خطئئ الجعراء سطغه السقم: (شةسض ا� ا�غمان تطعغرًا لضط طظ الحرك، والخقة تظجغعًا لضط سظ 
والسثل  لطثغظ،  تحغغثًا  والتب  لقخقص،  تبئغاًا  والخغام  الرزق،  شغ  وظماًء  لطظفج  تجضغئ  والجضاة  الضئر، 
تظسغصًا لطصطعب، وذاساظا ظزاطًا لطمّطئ، وإطاطاظا أطاظًا طظ الفرصئ، والةعاد سّجًا لقجقم، وذًق فعض الضفر 
طظ  وصاغئ  العالثغظ  وبّر  لطساطئ،  طخطتئ  بالمسروف  وافطر  افجر،  اجاغةاب  سطى  طسعظئ  والخئر  والظفاق، 
تسرغدًا  بالظثر  والعشاء  لطثطاء،  تصظًا  والصخاص  لطسثد،  وطظماة  السمر  شغ  طظسأة  افرتام  وخطئ  السثط، 
لطمشفرة، وتعشغئ المضاغغض والمعازغظ تشغغرًا لطئثج، والظعغ سظ حرب الثمر تظجغعًا سظ الرجج، واجاظاب 

الصثف تةابًا سظ الطسظئ، وترك السرصئ إغةابًا لطسّفئ، وتّرم ا� الحرك إخقخًا له بالربعبغئ).
خعرة طاضاططئ:

صث ظسالب عثه السظاوغظ الاغ ذضرتعا السغثة الجعراء سطغعا السقم ضًق سطى تثة، وجظثرج بظاائب تاسطص 
الاغ ذضرتعا  ا�غةابغئ  الظاائب  المصطع ضعتثة واتثة، وجمسظا  لع صرأظا عثا  بضض سظعان طظعا. ولضظظا 

الجعراء سطغه السقم شساضعن طسالط الحثخغئ المآطظئ ضالاالغ:
١ـ إظسان غظططص شغ التغاة طظ خقل صاسثة إغماظغئ تعتغثغئ، تثشسه إلى الاعتغث شغ السئعدغئ، وا�خقص 
ع التصغصغ عع ا�، وأن عثه الاحرغسات لط تأت سئبًا، بض جاءت لاخطح  شغ الربعبغئ، بتغث غآطظ أن المحرِّ
تاله: (شةسض ا� ا�غمان تطعغرًا لضط طظ الحرك... وتّرم ا� الحرك إخقخًا له بالربعبغئ). واقظطقق طظ 

عثه الصاسثة تةسطه ططاجطًا بأواطر ا� وظعاعغه شغضعن ضالاالغ:
٢ـ إظسان طاعاضع لّغظ الةاظإ، ذاعر الصطإ: (والخقَة تظجغعًا لضط سظ الضئر).

٣ـ غارشع سظ المادغات شق تمطضه، وغمطك المال شق غئثض به: (والجضاة تجضغئ لطظفج وظماًء شغ الرزق).
٤ـ ترغص سطى أن غضعن طثطخاً � شغ أسماله الخالتئ، بسغث سظ الرغاء وتعظغش الثغظ لثثطئ طخالته 

الحثخغئ: (والخغاَم تبئغاًا لقخقص).
٥ـ غغعر سطى الثغظ شغسسى لاصعغئ طعاصسه، وغعظش السئادة الةماسغئ لاضعن سظعان سج لقجقم ووتثة 

بغظ المسطمغظ: (والتبَّ تحغغثًا لطثغظ).
٦ـ السثل بالظسئئ إلغه أجاس التغاة، وبه تظازط السقصات وغسعد افطظ شغ المةامع، وتاتصص الاظمغئ 

باساضث جععد أشراد المةامع تضاطًا وطتضعطغظ: (والسثل تظسغصًا لطصطعب).
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خطئئ  شغ  ا�غماظغئ  الحثخغئ  طسالط 
الجعراء سطغعا السقم

طظ طعصع العقء
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٧ـ طسطط غآطظ بالمعصع الماصثم فعض بغئ الظئعة باقخطفاء ا�لعغ شغ المرجسغئ الثغظغئ والتاضمغئ، لما 
اطاازوا به طظ خفات تةسض اقظصغاد لعط سظ ذاسئ وتخثغص جئغًق لطتفاظ سطى الضغان ا�غماظغ العاتث والصعي 

لفطئ: (وذاساظا ظزاطًا لطمّطئ، وإطاطاظا أطاظًا طظ الفرصئ).
٨ـ وعع سطى أعئئ اقجاسثاد لطادتغئ بالةعاد شغ جئغض ا�، فن الثغظ سظثه شعق المخالح الحثخغئ، وعع 
ق غرضى أن غرى صعى الضفر والظفاق طاشطئئ سطى ا�جقم وشغ طعصع اقجاسقء سطغه: (والةعاد سّجًا لقجقم، وذًق 

فعض الضفر والظفاق).
٩ـ وعع غساسغظ سطى ذلك ضطه بالخئر وغاططع إلى ا�خرة تغث غظازره افجر الةجغض بق تساب ججاًء تسظًا لخئره: 

(والخئر طسعظئ سطى اجاغةاب افجر).
١٠ـ بط إظه غحسر باقظاماء الصعي إلى طةامسه، شغسمض سطى ظحر المسروف بالتضمئ والمعسزئ التسظئ، لغشطص 
افطر  أن  غثرك  أظه  ضما  بالحر،  سطغه حثخغًا  المةامع جغسعد  غخغإ  الثي  الثطض  شإن  سظه،  الحر  أبعاب  بثلك 

بالمسروف ججء طظ طسآولغاته وطظ طسالط حثخغاه الاغ خظسعا ا�جقم: (وافطر بالمسروف طخطتئ لطساطئ).
١١ـ وعع الئار بعالثغه سرشاظًا لطةمغض، وخعشًا طظ سصعبئ ا�: (وبّر العالثغظ وصاغئ طظ السثط).

١٢ـ والعاخض لرتمه بأظعاع الخطئ، لما شغعا طظ الثغر له:(وخطئ افرتام طظسأة شغ السمر وطظماة لطسثد).
١٣ـ إظه ُغثِرك أن الصاظعن قبث أن غسعد وأن غأخث طةراه بتص طظ غثرج سطغه، فن شغ السصعبئ تأدغإ وتغاة 

وخقح لطمةامع وضماظئ طظ اخاقل افطظ: (والصخاص تصظًا لطثطاء).
١٤ـ إظه غاتمض طسآولغئ ضطماته ووسعده، شتغظما غظثر �، غفغ بظثره، أو تغظما تارتإ سطغه سصعبئ طالغئ 

تسعغدغئ أداعا، ضض ذلك ذطئًا لطمشفرة: (والعشاء بالظثر تسرغدًا لطمشفرة).
١٥ـ ضما أظه افطغظ شغ الاساطقت الاةارغئ، الثي ق غفخض الثغظ سظ دظغاه: (وتعشغئ المضاغغض والمعازغظ تشغغرًا 

لطئثج) فظه الربح المترم ضرر لطمةامع، وجغسعد أبر عثا الفساد سطغه.
طعاوي  شغ  ا�ظسان  وُتسصط  بأظعاسه،  الفساد  إق  تةطإ  ق  وفظعا  لسصطه،  اتارطًا  لطمسضرات  الماةظإ  ١٦ـ 

الرذائض: (والظعغ سظ حرب الثمر تظجغعاً سظ الرجج).
١٧ـ سفغَش الطسان شق غاعط الظاس بالئاذض خعشًا طظ جطإ الرتمئ ا�لعغئ سظه وسظ المةامع: (واجاظاب الصثف 

تةابًا سظ الطسظئ).
١٨ـ سفغَش الغث شق غمث غثه سطى طال الشغر أو المال السام جرصًئ أو اخاقجًا: (وتْرَك السرصئ إغةابًا لطسّفئ).

عثه عغ طسالط الحثخغئ ا�غماظغئ الاغ غخظسعا ا�غمان واقلاجام بالسمض 
الخالح ضما أراد ا� جئتاظه، ولغصّغط ضض طّظا تغظ غسائر ظفسه طظ حغسئ 

الجعراء وغساتدر جغرة الجعراء إلى أي طثى ظةح شغ خظاسئ حثخغاه 
وشص عثه المسالط، ضما أراد ا�، وضما بّغظئ شاذمئ جقم ا� سطغه.
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ضااب شغ ٧٠ خفتئ، طظ تألغش الحغت طاجث الثاصاظغ، 
الثطئئ،  بعثه  الماسطصئ  المطالإ  لئسخ  بغان  شغه 
وطساظغعا وطصاخثعا، بسث أن ساش المآلش طع الثطئئ 
المةالج  شغ  لعا  واجاماسا  تفزا  ذفعلاه،  طظث 
أجرته،  أسقم  بسخ  طع  غتدرعا  ضان  الاغ  المثاطفئ 
وبافخص شغ بغعت بسخ طراجع الاصطغث وأسقم التعزات 

ضما أحار إلى ذلك شغ طصثطئ الضااب..

برظاطب عقل شاذمغئ أجارالغا

الحمج الساذسئ

الثي خخخه  طظئره  التاتمغ شغ  إجماسغض  السغث  تظاول 
لاظاول الثطئئ شغ أتث طةالسه لمثغظئ طحعث المصثجئ 
صخئ خطئئ تدرة شاذمئ الجعراء (سطغعا السقم) وأحار 
الرجعل  صثطعا  الاغ  شثك  بساان  إلى  تسعد  أظعا  إلى 
الضرغط خطى ا� سطغه وآله قبظاه شاذمئ الجعراء، وبسث 
الصائمئ  التضعطئ  وشاته خطى ا� سطغه وآله، اغاخئئ 
سطغعا  الجعراء  السغث  اضطر  طما  تص  بق  الئساان  عثا 
طظعب  شغعا  الاغ شدتئ  الثطئئ  تطصغ  أن  إلى  السقم 
لتصعق  وخخئعط  ا�جقم  ظعب  سظ  واظتراشعط  الصعل 

اخرغظ وطظعا شثك وبصغئ افطقك

صخئ الثطئئ

طضائئ الثطئئ = تسالعا ظصرأ

طضائئ الثطئئ = تسالعا ظصرأ
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