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( كسّط تهلل ظصٍّ تهلضٖض )

سصخ إنوٖل تألّهٖثء تهلثصفًٖ ّغصخ جحًٖ تألؼفٖثء تهغص تهيدجوًٖ ،نٌـض فؾثةل تهظوف
ّتهزوف ّجثيق فصكثً تهيدثيس ّتهينثصى ّتهغصف ،ؿّص تهرجوٖثذ تهشترٖد ّظسصخ يٌرِٓ
تهلوّى تألدسٖدّ ،يٌِل يلثصف تهّصتسد تهيديسٖد ّيـِص إصغثس تهدلثةق تألديسٖدّ ،فشهند
تهلويثء تهلثيوًّٖ ،تهلثةى حأيص تهلل حال ّجل ،تهشٔ رغصف تهلؼص حّجّسٍ ّرحظى سغص تهسُص
كً جّس ظلّسٍ ّظلّس جّسٍ ،تهيصغس تهنثيل تهينيل ّتهيٌلش تهيزّف تهيؤيل ،حل أنيل
تهيصغسًٖ ّيصغس تألنيوًٖ ستكٕ تهزوق حثهدق إهٓ تهدق تهلؿج تألّدس ّتهلوى تهيفصس تإليثى
تهصحثٌٕ يجسس تألهف تهسثٌٕ ظٖس ٌث ّيّالٌث تهغٖر أديس تهفثصّكٕ تهظصٌُّسٔ ّهلحَ حثهفثصّكٕ
هّؼّل ٌظحرَ إهٓ ظٖسٌث
كحس تهلل إحً أيٖص تهيؤيًٌٖ زوٖفد صظّل تهلل  تهسثٌٕ كيص تهفثصّق صؾٕ تهلل كٌَ ّكٌِى
أجيلًٖ .

ّهس كسّط تهلل ظصٍّ ّٖى كثغّصتء ظٌد رظليثٖد ّإدسْ ّظحلًّ فٕ حوسخ ظصٌُس ُّٕ
يسٌٖد كـٖيد يً أكيثل تهالُّص فٕ تهٌِس ٌ .غأ ّرصكصف فٕ دجص ّتهسٍ يّالٌث تهغٖر كحس
تألدس حً ضًٖ تهسًّٖ ،رولٓ يٌَ تهلوّى نوِث يللّهِث ّيٌلّهِثّ ،كً غٖصٍ يً يدللٕ ضيثٌَ
ّتغرغل حثهؿصق تهسالز تهلثسصٖد ّتهظِصّصسٖد ّتهجغرٖد كوٓ ّتهسٍ كسّط تهلل ظصُّيث درٓ أشً
ال
هَ حثإلصغثس ّ تإلظرزالف فٕ تهؿصق تهيٌٍّ حِث ُّّ إحً ظحق كغصخ ظٌد ،فيث ضتل يغرغ ً
حٌغص تهلوّى ّتهيلثصف ّرصحٖد تهظثهنًٖ ُّستٖد تهيصٖسًٖ ّإصغثس تهؿثهحًٖ ّفٕ ٌفظَ غغف
كـٖى ّيٖل كّٔ هردؼٖل ٌظحد تهؿصٖلد تهلوٖد تهٌلغحٌسٖد هلويَ حفؾوِث كوٓ ظثةص تهؿصق
ّكوّ ٌظحِث كوٓ نل ٌظج ،درٓ تجريق حغّز تهضيثً تهلثصف حثهلل رلثهٓ ظٖسٌث تهغٖر يديس
تهحثكٕ كسّط تهلل ظصٍّّ ،كس نثً أصظوَ غٖزَ تهلؿج تهنحٖص ّتإليثى تهغِٖص ظٖسٌث يديس
تهزّتجنٓ تألينٌنٕ كسّط تهلل ظصٍّ يً حزثصْ إهٓ تهٌِس فأزش كٌَ تهؿصٖلد تهٌلغحٌسٖد ّالضيَ
ففثض حأكوٓ تهيصتى فٕ يسخ غِصًٖ ّجؾلد أٖثى درٓ غِس هَ غٖزَ كسّط تهلل ظصٍّ حثهيصتسٖد
ّتهيدحّحٖد ّتهنيثل ّتهرنيٖل ّفّؽ إهَٖ رصحٖد يصٖسَٖ حل ؿوج يٌَ تإليستس هٌفظَ فلثل فٕ
دلَ  :إٌَ تهلؿج تألكـى .

فرؼسص هإلصغثس ُّستٖد تهلحثس ّكى ٌفلَ نل دثؾص ّحثس  .أزحص حّجّسٍ صظّل
تهلل  فلثل ٌ «:لوى فً أه تً رجل ٌقبل مٌ (صنت)ٌ ،دخل بشفبعتٌ لذا ولذا » .أزصجَ
تهظّٖؿٕ فٕ جيق تهجّتيقّٖ ،سل هشهم يث نرحَ كسّط تهلل ظصٍّ فٕ أدس ينثرٖحَ تهديس هلل تهشٔ
جلوٌٕ ؼود حًٖ تهحدصًٖ ّيلرحظثً ألٌّتص تهٌٖصًٖ ّ .شنص تهغٖر تهيٖص دظثى تهسًٖ أدس زوفثء
إيثى تهلثصفًٖ غٖزَ تهغٖر يديس تهحثكٕ كسّط تهلل ظصٍّ أٌَ صأْ صظّل تهلل

 فٕ تهيٌثى

كوٓ تهيٌحص ُّّ ٖسٌٕ كوٓ تهغٖر أديس تهظصٌُّسٔ ّٖلّل  :إٌٕ أحثُٕ ّأفرزص فٕ ّجّسٍ فٕ
أيرٕ ّإً تهلل رلثهٓ جلوَ يجسسًت فٕ أيرٕ ّ.كثل ظٖسٌث تإليثى تهزّتجنٓ تألينٌنٕ هزوٖفرَ
تهغٖر يديس تهحثكٕ كسّط تهلل أظصتصُى  :أٌَ ٖزصش صجل يً تهٌِس ٖنًّ إيثى كؼصٍ ٖؼٖص
فرّدَ كوٓ ٖسٖمّ ،أظصف إهَٖ فئً أُل تهلل يٌرـصًّ كسّيَ ،فويث رّجَ يً حزثصْ إهٓ تهٌِس
ّتجريق حَ تهيجسس كسّط تهلل ظصٍّ ّأزش كٌَ كثل هَ أٌذ تهصجل تهيحغص حَ ّ.كثل أٖؾ ًث :هيث
ّؼوذ إهٓ ظصٌُّس صأٖذ فٕ تهّتكق صجالً كٖل هٕ أٌَ كؿج ضيثٌَ فويث صأٖرم كصفرم حروم
ال ّٖكس فٕ غثٖد تهلـى ّتهلوّ درٓ
تهدوٖد ّتهؼّصخ ّهيث سزوذ ظصٌُّس ّجسذ ٌُثم يغل ً
نأٌَ حوغ كٌثً تهظيثء ّكس إيرأل تهلثهى يً ٌّصٍ غصكًث ّغصح ًث ّتهٌثط ٖظرّكسًّ يٌَ ظصتج ًث
ظصتجثً كثل ُشت ُّ غأٌم.
ّفٕ ّٖى يً تألٖثى سزل صجل يً أ نثحص تألّهٖثء (حور) إهٓ (ظصٌُس ) فويث صأْ تهغٖر
كسّط تهلل ظصٍّ كثل  :إٌٕ نٌذ فٕ حور فدؾصذ جٌثضخ كس إجريق هِث نثفد تألّهٖثء يث ّصتء

تهٌِص يً تهظوف ّتهزوف يسل تهلثصف تهنحٖص ّتهلؿج تهغِٖص ظٖسٌث كحس تهزثهق تهغجسّتٌٕ
ّتهغّز تألكـى ظٖسٌث تهغٖر يديس حِثء تهسًٖ تل ٌلغحٌسٔ صؾٕ تهلل كٌِى ّّكفّت ٌٖرـصًّ
كسّى تألكؿثج فحٌٖيث ُى نشهم إش جثء صجل جوٖل تهيلستص حثُص تألٌّتص فلسيٍّ فأيِى فظأهذ
كٌَ فلٖل هٕ إٌَ تهغٖر أديس تهظصٌُسٔ .

ّفٕ ّؼفَ هظوّنَ ٖلّل كسّط تهلل ظصٍّ إكوى إً تهلٌثٖد تإلهِٖد جشحرٌٕ جشج تهيصتسًٖ
ال كًٖ تألغٖثء،
ال سى ٖظصذ لٔ ؿٕ يٌثضل تهظوّم سثٌٖثً ،فّجسذ تهلل ظحدثٌَ أّ ً
أّ ً
نيث كثهَ أصحثج تهرّدٖس تهّجّسٔ يً يرأزصٔ تهؼّفٖد  .سى ّجسذ تهلل فٕ تألغٖثء يً غٖص
دوّل ّال ظصٖثً ،سى ّجسرَ ظحدثٌَ يلِث حيلٖد شترٖد ،سى صأٖرَ حلسُث سى كحوِث ،سى صأٖرَ
ظحدثٌَ ّيث صأٖذ غٖةًث  ّ ٍّ .تهيلٌٓ حثهرّدٖس تهغِّسٔ تهيلحص كٌَ حثهفٌثء ُّّ أّل كسى
ّٖؾق فٕ تهّالٖد ّأظحق نيثل فٕ تهحستٖدُّ ،شٍ تهصؤٖد فٕ أٔ يصرحد يً تهيصترج تهيشنّصخ
ال فٕ تٗفثق ،سى سثٌٖثً فٕ تألٌفط ،سى رصكٖذ فٕ تهحلثء ُّّ ،سثٌٕ كسى فٕ تهّالٖد
ردؼل أّ ً
فصأٖذ تألغٖثء سثٌٖثً فّجسذ تهلل رلثهٓ كٌِٖث حل كًٖ ٌفظٕ ،سى ّجسرَ رلثهٓ فٕ تألغٖثء حل
ال ُّٕ تهٌِثٖد تهرٕ ُٕ تهصجّف إهٓ
فٕ ٌفظٕ ،سى صأٖذ تألغٖثء ّيث صأٖذ تهلل رلثهٓ أؼ ً
تهحستٖد ّتهلّس إهٓ يصرحد تهلّتىُّ،شت تهيلثى ُّ أرى تهيلثيثذ سكّخ تهزوق إهٓ تهدقّ ،أنيل
يٌثضل تهرنيٖل ّتإلصغثس حريثى تهيٌثظحد هوزوق تهيلرؾٖد هنيثل تإلفثسخ ّتإلظرفثسخ .

ّكثل كسّط تهلل ظصٍّ  :هيث ؼدحذ تهلثةى تهّٖى يلثى تهيغثٖر تهلوٖد ّتهٌثةج يٌثج
أنثحص تهٌلغحٌسٖد تهّتؼل إهٓ ٌِثٖد تهٌِثٖد تهحثهغ سصجثذ تهّالٖد كؿج إيستس تهزالةق نثغف
أظصتص تهدلثةق تهفصس تهنثيل فٕ تهيدحد تهشترٖد تهيدلق تهجثيق هنيثالذ تهّالٖد تهيديسٖد
يظٌس أُل تإلصغثس ّتهِستٖد يصغس ؿصٖق سصش تهٌِثٖد فٕ تهحستٖد  .ضحسخ تهلثصفًٖ ّكسّخ
تهيدللًٖ غٖزٌث
ّيالشٌث ّيّالٌث تهغٖر تألجل ّتهلثصف تألنيل يديس تهحثكٕ أحلثٍ تهلل رلثهٓ ،ح ؼل هٕ ححصند
رّجَِ تهجشحد تهرٕ رغلحذ حلس تإلظرِالم فٕ ؼفد تهلّٖيٖدّ ،رغصفذ حئٌسصتش تهٌِثٖد فٕ
تهحستٖد ،سى دؼوذ هٕ يصترج تهظوّم ّّؼوذ إهٓ تهٌِثٖد تهرٕ ُٕ كحثصخ كً تهّؼّل إهٓ
( تإلظى تهصج ) حيسس أظس تهلل تهغثهج نصى تهلل ّجَِ ،سى رصكٖذ إهٓ ( تهلثحوٖد) تهرٕ ُٕ ف حثصخ
كً تهدلٖلد
تهيديسٖد حيسس تهغٖر حِثء تهسًٖ غثٍ ٌلغحٌس كسّط تهلل ظصٍّ ،سى إهٓ يلثى إجيثل روم تهلثحوٖد،
ُّّ يلثى تألكؿثج تهيديسٖد ،حيسس تهصّح تهيلسّظد تهٌحّٖدّ ،فٕ أسٌثء شهم دؼل هٕ يسس
ٖظٖص يً تهغٖر كالء تهسًٖ تهلؿثص كسّط تهلل ظصٍّ ّهيث ّؼوذ إهٓ شهم تليلثى أكؿٖرَ زولد
تهلؿحٖد يً تهدؾصخ تهيديسٖد ،سى جشحرٌٕ تهلٌثٖد تإلهِٖد فزصجذ إهٓ يلثى تألؼل ،تهييرضش
حثهـل ،تهشٔ فّق يلثى تألكؿثج تهيزرػ حثإلفصتس ،سى أسصنرٌٕ تهلٌثٖد تهؼيستٌٖد فأّؼورٌٕ

إهٓ
يلثى تألؼل تهزثػّ ،فٕ ُشت تهلصّش ّؼل إهٕ يً تهغّز تألكـى تهغٖر كج

س تهلثسص

تهجٖالٌٕ كسّط تهلل ظصٍّ يسس كـٖى ّرلصف كّٔ أّؼوٌٕ إهٓ يلثى أؼل تألؼل ،سى ٌضهذ
إهٓ تهلثهى تهيلحص كٌَ حثهظٖص إهٓ تهلل حثهلل ،فيصصذ إش شتم كوٓ يلثيثذ يغثٖر تهظالظل
ظّْ تهٌلغحٌسٖد ّتهلثسصٖد ،فثظرلحوٌّٕ حثهرلـٖى ّتإلنصتى ّأهلّت كوٕ يً ٌفثةط ٌظحِى
ّزؼثا

ػ يّتجٖسُى

ّتٌنغفذ هٕ دلثةق نل يٌِثّ ،رفثّذ سصجثرِثّ ،نثً دؼّل تهلوّى تهوسٌٖد
هٕ يً صّدثٌٖد تهزؾص كوٓ ٌحٌٖث ّكوَٖ تهظالى كحل ّؼّهٕ إهٓ يلثى تألكؿثج تهيشنّص
ظثحلثً،
ّحلس تهّؼّل إهٓ شهم تهيلثى ٖأزش تهّتؼل تهلوّى يً دلٖلد ٌفظَ نل شهم حّصتسرَ



ّكثل فٕ يٌثكحَ تهلوٖد  :نسٖصًت يث ٖلصش حٕ فّق تهلصع تهيجٖسّ ،هلس كصش حٕ يصخ فويث
تصرفلذ
فّكَ حلسص يث حًٖ يصنض تألصؽ ّحٌَٖ صأٖذ يلثى تإليثى تهغثٍ تهٌلغحٌسٔ صؾٕ تهلل كٌَ،
ّصأٖذ فّق شهم يلثى أةيد أُل تهحٖذ ّتهزوفثء تهصتغسًٖ ّنثفد تألٌحٖثء فّكِى كوٓ ؿصف
يً يلثى ٌحٌٖث ف هَٖ ّكوِٖى تهؼالخ ّتهظالىّ ،يلثيثذ تهيالةند كوٓ تهؿصف تٗزصّ ،يلثيَ 
أصفق ّأكوّٓ ،أكوى إٌٔ نويث أصٖس تهلصّش ٖرٖظص هٕ ّصحيث ٖلق يً غٖص يث كؼسّ ،نل شهم

إنصتيثً يً تهلل كض ّجل هَ ّإنصتيثرَ تهرٕ ال ردؼص  .كثل  :صّْ أحّ ستّس كٌَ  أٌَ كثل :
« إى اهلل ٌبعث عنى رأس لل وبئت سيت وى ٌجدد مهذً األوت أور دٌيهب ،ملى بٌى وى ٌجدد
اموبئت
ووى ٌجدد األمف وى امفرق لوب بٌى اموبئت واألمف بل أعظه وى ذمك

» ّ .كثل :

حغصٌٕ صظّل تهلل  حأٌم يً تهيجرِسًٖ فٕ كوى تهنالى ّٖغفص تهلل رلثهٓ حغفثكرم
ألهّف ّٖى تهلٖثيدّ ،نرج هٕ زؿ تإلصغثس حٖسٍ تهغصٖفد ّكثل  :هى أنرج ألدس كحوم يسوَ
ّكثل :تهلوّى ّتهيلثصف تهؼثسصخ كٌٕ ُٕ زثصجد كً ؿّص تهّالٖد ّإٌيث ُٕ يلرحظَ يً
يغنثخ أٌّتص تهٌحّخ كوٓ يؼسصُث تهؼالخ ّتهظالى ،جسسذ حرجسٖس تألهف تهسثٌٕ حؿصٖق تهرحلٖد
ّتهّصتسد ،رلجض أصحثج تهّالٖد نثهلويثء كً إسصتنِث أل ٌِث ّصتء كوّى تهلويثء ّيلثصف
تألّهٖثء،
حل كوّى ُؤالء حثهٌظحد إهٓ روم تهلوّى كغص ّروم تهلوّى هحثحِثّ ،ال رزثهف تهغصٖلد حل ُٕ
أظثط تهسًّٖ ،زالؼد كوى تهشتذ ّتهؼفثذ رلثهذ ّرلسّظذ ّيث رنوى حِث أدس يً تهلـيثء
ّال تهنحصتء ،إظرأسص تهلل ظحدثٌَ حِث ُشت تهلحس ،فؼث دج ُشٍ تهلوّى ّتهيلثصف يجسس ُشت
تألهفّ ،تهيجسس ُّ تهشٔ ال ٖفٖؽ تهدق كوٓ جيٖق تهلثهى يسخ رجسٖسٍ غٖة ًث إال حّتظؿرَ .

ّ كثل  :نغفذ هٕ زفثٖث تهيرغثحِثذ تهلصآٌٖدّ ،أظصتص تهيلؿلثذ تهفصكثٌٖد ،فّجسذ
ردذ نل دصف يٌِث حدصًت يً تهلوّى تهستهد كوٓ تهشتذ تهلوٖد هّ أـِصذ غٖة ًث يٌِث كؿق
يٌٕ تهدولّى .

ّ كثل أؿولٌٕ تهلل رلثهٓ كوٓ أظيثء يً ٖسزوًّ فٕ ظوظورٌث يً تهصجثل ّتهٌظثء إهٓ
ّٖى تهلٖث يدّ ،إً ٌظحرٕ ُشٍ رحلٓ حّتظؿد أّالسٔ إهٓ ّٖى تهلٖثيد درٓ أً تإليثى تهيِسٔ
ظٖنًّ كوٓ ُشٍ تهٌظحد تهغصٖفد .

ّ كثل كسّط تهلل ظصٍّ  :نثً رنٌّٖٕ يً حلٖد دحٖحَ ّ . كثل كسّط تهلل ظصٍّ  :أصٖذ
تهنلحد تهيؿِصخ رؿّف حٕ رغصٖفًث يٌَ رلثهٓ ّرنصٖيثً هٕ .
ّ كثل  :حغصٌٕ تهدق رلثهٓ حأً يً ؼوٖذ كوٓ جٌثضرَ غفص هَ ّأٌَ يً ّؾق فٕ
كحصٍ رصتج يً كحصٔ ال ٖلشج .

ّ كثل  :إً تهلل رلثهٓ أكؿثٌٕ كّخ كـٖيد فٕ أيص تهِستٖد حدٖز هّ رّجِذ إهٓ زغحد
ٖثحظد إلزؾصذ .

ّنرج إهَٖ حلؽ تهيغثٖر أً تهيلثيثذ تهرٕ رسكِٖث ُل ٌثهرِث تهؼدثجخ أّ ال ؟ ّكوٓ
تألّل ُل ٌثهُّث سفلد ّتدسخ أّ رسصٖجًث ؟ فأصظل إهَٖ إً تهجّتج يّكّف كوٓ دؾّصم،
فدؾص ،فرّجَ إهَٖ حجيلٖد تهيلثيثذ فرصتيٓ فٕ تهدثل كوٓ كسيَٖ ّكثل آيٌذ أً جيٖق
تهيلثيثذ نثٌذ ردؼل هوؼدثحد صؾّتً تهلل كوِٖى حيجصس ٌـصخ يً صظّل تهلل ّ سكثٍ
هإلفؿثص فٕ غِص صيؾثً كغصخ يً يصٖسَٖ فأجثحِى فويث نثً ّكذ تهغصّج دؾص كٌس
نل ّتدس يً تهلغصخ فٕ آً ّتدس ّأفؿص كٌسُى .
ٌّ ـص يصخ إهٓ تهظيثء ُّٕ ريؿص فلثل هِث أكولٕ إهٓ ّكذ نشت ،فدحط تهيؿص إهٓ
شهم تهّكذ .
ّ كثل  :جثءرٌٕ صّدثٌٖد أيٖص تهيؤيًٌٖ كوٕ نصى تهلل ّجَِ فلثل إٌٕ حلسذ

إهٖم

ألكويم كوى تهظيّتذ ّ .صحرٌٕ صّدثٌٖد دؾصتذ تهظثستذ تهٌلغحٌسٖد ّتهلثسصٖد ّتهجغرٖد
ّتهظِصّصسٖد فردوٖذ حٌظحرِى تهزثؼد ،درٓ ؼصذ هّ أصسذ أً أصحٕ تهظثهنًٖ حٌظحد نل
ّتدس يٌِى هفلوذ.

ُّنشت صحٓ تهيصٖسًٖ ّظوم تهظثهنًٖ إهٓ يلثيثذ تهلصج ّنسص أرحثكَ ّأؼدثحَ
هٖؼل رلستسُى حثهيالًٖٖ ّيأل ؼٖرَ تهيغثصق ّتهيغثصجّ ،هَ سالز يجوستذ ؾزيد رنرج
حيثء تهلًّٖ فثٌرلسٍ حلؽ كويثء كؼصٍ هدظسُى ّؾٖق صؤٖرِى كوٓ نالى ّكق يٌَ فِٖث

ٖغلص
حأً يلثيد أكوٓ يً يلثى تهؼسِّٖق تألنحص صؾّتً تهلل رلثهٓ كوَٖ ّصفلّت تأليص إهٓ
تهظوؿثً
ٌّص تهسًٖ جِثٌنٕ ،فويث دؾص كٌسٍ كثل هَ  :أدق يث ٖلّهًّ ؟ كثل ٌ :لى  .إال أً شهم
حؿصٖق تهرحلٖد ال تألؼثهد ،فِّ يً كحٖل  :يث إشت ؿوحرى أسٌٓ تهزسى هرظصًّ إهَٖ دسٖز فال
ٖؼل ُشت تهزثسى إهٓ يلثينى إال حلس ؿٕ يٌثضل تأليصتء سى ٖلّس إهٓ يدوَ تألّل فال ٖوضى
أً ٖنًّ يلثيَ يلثى تأليصتء  .فثصرؾٓ تهظوؿثً حشهم تهجّتج .

ّهَ كسّط تهلل ظصٍّ يً تهزوفثء تهلثصفًٖ فةد نسٖصخّ ،أيث أٌجثهَ تألٌجثج فِى حًٖ
ٌجحثء ّأكؿثج أنحصُى غيط تهيلثصف تهلثهى تهلثصف غٖر تهظوظود تهلثسصٖد ظٖسٌث تهغٖر
يديس ظلٖس زثضً تهصديد كسّط تهلل ظصٍّ .

ّكؿج تألّهٖثء تهلثصفًٖ ّأكـى تهيصغسًٖ تهينيوًٖ يً صحثٍ فأدظً رصحٖرَ ّّكف
كوٓ أدّتهَ ّأنيل هَ تهزوّتذ ّتهصٖثؾثذ ّتهيجثُستذ هّٖصسَ تهظص تألكـى ّتهٌفط تهلسظٕ
ّٖظصْ إهَٖ ظص ُشٍ تهٌظحد تهلؿصخ تهضنٖد هوؿصٖلد تهلوٖد ظٖسٌث تهغٖر يديس تهيلؼّى

تهلصّخ
تهّسلٓ كسّط تهلل أظصتصُى .

رّفٕ صؾٕ تهلل كٌَ ظثحق كغصخ ؼفص تهزٖص ظٌد أهف ّأصحق ّسالسًٖ ّسفً فٕ يسٌٖد
ظصٌُّس  .صؾٕ تهلل كٌِى ّأصؾثُى ،آيًٖ .

سيدنا أمحد الفاروقي
( كسّط تهلل ظصٍّ )
دٖثرَ تهيلٌّٖد كسّط تهلل ظصٍّ

ظٖسٌث أديس تهفثصّكٕ حً كحس تألدس حً ضٖس تهلثحس أكوٓ تهلل رلثهٓ سصجثرِى ستةي ًث .
ّهس فٕ تهلثغص يً غِص يدصى تهدصتى ّكذ تهؾدٓ ظٌد

ُ 971ـ فٕ حوسخ ظِصٌس

تهرٕ رظيٓ تهّٖى ظصٌُّس يً ّالٖد الُّص ُّّ يً ٌظل ظٖسٌث كيص تهفثصّق زوٖفد
صظّل تهلل  صؾٕ تهلل كٌَّ،تٌرلل فٕ ظِصٌس فٕ تهسثهز يً غِص ؼفص تهزٖص فٕ
ظٌدُ1034ـ.

ّنثً أحٍّ ّأحّ أحَٖ نشهم يصغسًٖ فٕ تهؿصٖلد تهلثسصٖد ُّّ كس ّؼل إهٓ سصجد
تإلجرِثس فٕ تهلوّى تهـثُصخ أٔ نثً يً أنثحص تهلويثءّ ،كحل يجٕء ظٖسٌث أديس تهفثصّكٕ
كسّط ظصٍّ إهٓ تهسٌٖث حظحق ظًٌٖ صأْ أحٍّ فٕ تهيٌثى أسٌثء ٌّيَ ٌّص تهٌحّخ تهنثةً ردذ تهرصتج
زصش إهٓ تهـثُص ،فظأل أحثٍ كً شهم ّنثً ّتهسٍ ضًٖ تهلثحس يً نيّل تألّهٖثء فٕ كؼصٍ
ّأزحص يث صآٍ ،فلثل هَ يلحصًت حأٌَ ٖزصش ّٖـِص إهٓ تهسٌٖث يً ؼوحم ّتدس ٖـِص تهسًٖ
تألديسٔ ّٖجصٔ
أدنثيَ نيث نثً أٔ حّفق تهصظثهد ّتهٌحّخ ،سى ٌـص كحس تألدس إهٓ يث نرحَ جالل تهسًٖ
فّجس فٕ يّؾق يٌَ كّهَ :إٌٕ صأٖذ صظّل تهلل ٖ زؿج ّٖلّل فٕ زؿحرَ زؿثح ًث هليص
تهفثصّق صؾٕ تهلل كٌَ إٌٕ جلوذ يً ٌظوم يً ٖجسس سٌٖٕ فٕ كؼصٍ ُّّ يً حلٖد ؿٌٖرٕ،
سى رفنص كحس تألدس ُّّ ٖلوى نٌَّ يً ٌظوَ كجحثً يً ُّ شتم تهيجسس ُّل ُّ ييً ٖجٖةًّ

أّ ييً يؾّت كحل ،فدًٖ نثً فٕ شهم تهفنص جثء إهَٖ صّدثٌٕ ظٖسٌث كحس تهلثسص تهجٖالٌٕ
كسّط تهلل ظصٍّ ّأكوٓ تهلل رلثهٓ سصجثرَ ستةيًث ّكثل هَ ُّ يً ؼوحم ّال غحِد ،سى أيصٍ حدفـ
كحثةَ هٖلؿٓ إهَّٖ ،كثل هَ ٖنًّ شهم تهلحثء رصنرم أٔ يٖصتزم هَ ّحلس يؾٕ أدس كغص ظٌد
يً ّالسرَ نثً أحٍّ كحس تألدس ٔرفنص فٕ أّالسٍ دٖز هَ أّالس غٖص ،أِٖى ٖث رصْ ُّ يً حًٖ
أّالسٔ أِٖى ُّ يً أغثص تهٌحٕ  إهٓ كيص تهفثصّق ّكحس تهلثسص تهجٖالٌٕ كسّط ظصٍّ إهَٖ،
فلثل شهم تهؼحٕ زؿثحثً هَ ٖث أحٕ ال ٖنً يٌم شهم تهرلج ّتهفنص فٕ شهم تأليص فيً أغثص حَ
تهصظّل  إهٓ كيص تهفثصّق ّتهجٖالٌٕ إهٖم فئٌيث ُّ أٌث ،سى إحرسأ هردؼٖل تهلوى ففٕ ؾيً
ظحق ظًٌٖ ّؼل إهٓ سصجد تهيجرِس تهيؿوق سى ٌّسٔ هَ ٖنفٕ هم تهلوى .

ّأشً هَ هإلصغثس ،فثهّٖى تهشٔ إحرسأ هإلصغثس جثء إهَٖ صّدثٌٕ ظٖسٌث تهزؾص
كوَٖ تهظالى فولٌَ سى ُرف هَ تهِثرف تهصحثٌٕ حأً هم تإلشً هوغفثكد حال

دس ّال إسصتم

هألهّفّ ،يً جّف نل تهجيثستذ ٖصْ ٌّص تهلل رلثهٓ كوٓ ّفق كسصٍ ،سى غثج سى ّكق هَ
تهيغثُسخ
حرجوٕ تهشتذ ،فيً إحرستءٍ هإلصغثس نثً ُّ ّتصز يديسٔ كوٓ كسى صظّل تهلل
ّحلس يؾٕ ظحلد أغِص يً ُشت تهدثل تهيشنّص إٌرلل ّتهسٍ يً تهسٌٖث ،سى جثء إهَٖ إصسثً
تهلحثء فلثل أديس تهفثصّكٕ كسّط ظصٍّ ُ :شت شهم تهلحثء تهشٔ أيص غّز تهسلوًٖ هدفـَ

،
شتم

ّإكؿثةَ إهّّٕ ،نثً فٕ تهيجوط جيق غثفص يً أُل تهلل رلثهٓ فلثل تهغٖر تهجوٖل حسص تهسًٖ
نثً ُشت كٌسٔ يدفّـثً ،سى أهحظَ كوَٖ فٕ شهم تهيجوط ،سى أٌضل تهلل رلثهٓ يً فؾوَ ٌليد
ّصدى

خ كـٖيد فؼثص

نل يً يظخ ٖسٍ كوٓ شهم تهلحثء يً أُل تهظلثسخٌّ ،ثستٍ تهيٌثسٔ هٖط هم غٕء أكـى
يً ُشت ظالدًث ّآه ًد سى زصش الحظًث شهم تهلحثء إهٓ حور دٖز يثذ فِٖث فٕ روم تهظثكد
ٕ نثيل يً أُل تهلل رلثهٓ ،فلؼس تهؼالخ كوَٖ .
ّه ّ

سى جثء إهَٖ صّدثٌٕ ظٖسٌث غثٍ تهٌلغجٌسٔ ّكحس تهزثهق تهغجسّتٌٕ كسّط تهلل ظصُّيث
ّظثةص أّهٖثء تهلل تهلـثى ٌدّ ظحلد آالف ّزيظيثةد ،فلثل كحس تهزثهق كسّط ظصٍّ إٌٕ أرلجج
أليص ُشت تهّهس تهشٔ زوق يً حلٖد ؿٌٖد صظّل تهلل  سى كثل هَ دصتيثً أً رنًّ يً تهنثيوًٖ
ال حيٌثجثخ تهصظّل  نٖف رنًّ ّ يث كسصُث ّدسُث فِشت يً تهّتجج كوٖم
يث سيذ جثُ ً
كويَ ،فلثل ظٖسٌث أديس تهفثصّكٕ ُل نثً ألدس يً تهظثهفًٖ فلثل صّدثٌٕ كحس تهزثهق
تهغجسّتٌٕ يٌش أً يؾٓ ظحلد أغِص يً كصتصٔ فٕ صدى تألى هى ٖلق تهدجج حٌٖٕ ّحًٖ روم
تهيٌثجثخ ّكٌسُث حًٖ هَ تهيلستص يً يٌثجثرَ إهٓ تًٗ ،يٌش شتم تهضى تً تهشٔ ظيلَ ّيلستص
صفلد سصجرَ حروم تهيٌثجثخ ّحأٔ يلستص ٖدؼل هَ ّ حأٔ يلستص ٖدؼل هأليد يً تهصفلد
ّتهسصجد ّتإلدظثًّ ،جيٖق تألٌحٖثء أدٖثء فٕ كحّصُى هنً دٖثخ تهٌحٕ  هٖط يسل دٖثرِى

ّفظص دٖثرَ  حدٖز ال ٖلسص تهوظثً رفؼٖوِث أّ غصدِث ،سى كثل هَ رنًّ يحصًأ يً تهلِس أً
رـً أً جظيَ ٌٖرلل إهٓ ينثً يث يً دجصرَ تهغصٖفد حل ٖنًّ نيث نثً فٕ تهدٖثخ حال فصق
ٌّٖـضل إهَٖ جحصٖل ستةيًث
ّهنً ال ٖنًّ كوَٖ تهرنوٖف نيث فٕ ضيً تهدٖثخ تهسٌّٖٔ ،سى كسى ّؼوٓ أديس تهفثصّكٕ كوٓ
ٕ فٕ تهزوّخ يثةد ظٌد حال زصّش يٌِث ّهّ ؿصفد كًٖ ّفِٖث إٌرلل
ٕ ّنثً شتم تهّه ّ
شهم تهّه ّ
ّيٌِث
ٖدغص ّٖالكٕ تهلل رلثهٓ ،سى كثل أديس تهفثصّكٕ كسّط ظصٍّ كس دؼل هَ تهصفلد ّتهسصجد يً
ٌـصٔ إهَٖ يصخ أضٖس ييث دؼل هَ فٕ رونى تهظًٌٖ تهيثةدّ ،أيث يث دؼل هَ يً تإلدط

تً

حيلثحود رنحٖصخ تإلدصتى يً ُشٍ تهؼالخ فال ٖظثَّٖ تهلحثسخ فٕ أهف ظٌد يسل كحثسرَ تهرٕ كحس
حِث فٕ تهزوّخ فٕ رونى تهظًٌٖ ّحلس ريثى تهؼالخ أكويَ تهلل رلثهٓ زيظد ّكغصًٖ يصخ حأٌَ ال
ٖنًّ تهغؾج ّتإلٌرلثى حلسٍ ،فنل يً نثٌّت ّدؾصّت إهٓ شهم تهيجوط ّؼوّت إهٓ يلثى
تلّالٖد ّغِس جيٖق تألٌحٖثء تهشًٖ نثٌّت ُؤالء تألّهٖثء كوٓ أكستيِى حأً كثهّت ُشت كوٓ كسيٕ
ّتٗزص ُشت كوٓ كسيٕ ُّنشت هونل ،سى ٌّسٔ أديس تهفثصّكٕ حأً نل يً ؼوٓ زوفم ٖشُحًّ
إهٓ كصفد أصحلًٖ ظٌد حلّخ تهؿٕ ّفٕ رونى تهظًٌٖ تهيلِّسخ ٌٖـضل تهلل رلثهٓ تألهؿثف
ّتهصديد ّ تإلدظثً حدٖز ال دس هِث ّحدٖز رلى إهٓ نل يً ؼلس ٌّضل إهِٖث حال رصم إٌظٕ

ت هى ٖؿف تهنلحد ّهّ يصخ إال

ى

حلس ؿّتف تهنلحد كوَٖ .
سى ّكق تهنالى حٌَٖ ّحًٖ تهنلحد تهيغصفد حأً أِٖيث أضٖس صحد ًث ّرجثصخ فلثهذ تهنلحد أٌث
أضٖس يٌم ّكس دؼل هٕ تهصفلد ّتألهؿثف ّتهسصجثذ حؿّ تفٕ كوٖم تهرٕ هى ردؼل هم
حؿّتفم كوّّٕٖ ،ؼٕ نل يً هلَٖ حأزش ٖسٍ ،فيً أزش حٖسٍ ّكحوِث ضتل يً كوحَ يدحد تهسٌٖث
نيث ٖشُج كغص تهدٖد يٌِث ّٖضّل .
ّنثً ٖلصأ نل تألدثسٖز تهؼثسصخ يً تهصظّل

 يق تهصّتخ هوحسالء ّٖصغسُى

.

ّنثً ٖؼوٕ فٕ نل ّٖى ّهٖود ظريثةد صنلد ّفٕ نل صنلرًٖ ٖزرى تهلصآً تهنصٖى ّفٕ
أحلثؾِث ٖفٌٓ فٕ شتذ تهحدذ تألكسط رلثهّٓ ،حلس ريثيِث ٌٖثجٕ تهصظّل  فٕ دق أُل
تهنحثةص حثنًٖث ٌّٖثسٔ تهيٌثسٔ يً كحل تهصديً حلسس نل كؿصخ يً سيّكم ٖنًّ هم تهغفثكد
ألُل تهنحثةص ،فنل تألٌحٖثء ٖظريلًّ إهٓ يٌثجثرَ صتجلًٖ أٔ فٕ رٌـضالذُى يً يغثُسترِى
ّيٌثجثرِى .

فدًٖ نثً ٌٖثجٕ فٕ تهحٖذ تألكوٓ نثٌذ سيّكَ رظٖل إهٓ تهحٖذ تألظفل نثهيؿص سى
ٖرّظل ّٖرّؼل حنل تهؼدثحد يحرسأ حأحٕ حنص تهؼسِّٖق صؾٕ تهلل رلثهٓ كٌَ سى ٖؼف هنل
يً صآٍ يً تهؼدثحد تهنصتى فئشًت ٖرلجج نل تألّهٖثء ّٖللًّ فٕ سُغد ّدٖصخّ ،نث ً إشت ّكق

ٌـصٍ تهـثُص ال تهحؼٖصخ تهيغِّصخ كٌس تألّهٖثء إهٓ تهدؿج تهٖثحط ٖزؾص ُّنشت هنل يث
ّكق ٌـصٍ تهـثُص كوَّٖ ،ألجل شهم نثً ال ٖدريل أً ٌٖـص إهٓ تألغٖثء ّإهٓ أً يؾٓ ظحق
ظًٌٖ يً ُشت تهدثل تهيشنّص نثً تأليص نشهمّ ،نشهم تأليص كوٓ ُشت تهدثل هنل تألّهٖثء
تهشًٔ ُى ّصسد يديسًٖٖ هنً حثهحؼٖصخ ّهَ كسّط ظصٍّ شهم حثهحؼص تهـثُص ّنل يث شنصٌث كً
ُشت تهدثل نثً ٖلس حستٖد ٌِثٖرَ ّيث كحوَ يً حستٖرَ .

ّإشت ٌـص إهٓ تألهحظد تهحثهٖد تهلرٖلد تهزصحد رؼٖص جسٖسخ نيسل يث هحظذ إحرستءً،
ّكحل تإلٌرلثل أٔ إٌرلثهَ يً تهسٌٖث حأصحلد أٖثى ُّّ تهّٖى تألزٖص يً غِص يدصى تهدصتى هحط
أهحظرَ ّأيص كٖثهَ حجيق ّأزش نل تألغٖثء تهيحظّؿد فٕ تهحٖذ ظّتء تهفصع أّ تهدؼٖص أّ
تهحظثؿّ ،تؾؿجق كوٓ تهرصتج يسل تهيدرؾص تهيفثصق هوسٌٖث ّّؾق صأظَ كوٓ تهدجص ّتحرسأ
ٌٖثسٔ
ال ٖث صج تهلضخ إً جيٖق تأليث ٌثذ تهرٕ أكؿٖرٌٕ كس ّؾلرِث نوِث فٕ غٖص
إهٓ تهلل رلثهٓ كثة ً
يّتؾلِث ّهى ٖلق ّهّ ّتدس يٌِث فٕ يّؾلَ فحأٔ كسص ٖدرثش أُل تهنحثةص إهٖم فئٌٕ يسوِى
حل أضٖس إدرٖثجثً حسصجثذ فئً رصديٌٕ حيث رصدى حَ تهيشٌحًٖ ٖث أصدى تهصتديًّٖ ،فٕ شتم
تهودـد ّيً غسخ ُشٍ تهيٌثجثخ غثج كٌَ نل تهلوّى ّتهيلث صف هغسخ تهزّف يً تهلل رلثهٓ
ّكـيرَ فؼثص يسل يً هٖط هَ غٕء يً تهلل رلثهٓ أٔ يً يلثصف تهلل رلثهٓ فئً زّف

تهيلصفد حثهلل رلثهٓ ٖضٖل تهلوّى ّتألكيثل حصيرِث ّٖؼٖص كٌس ٌفظَ يسل أُل تهنحثةصّ ،فٕ
آزص تهٌفط كٌس تهزثريد ضتهذ ّظلؿذ كٌَ نل أهحظرَ يرلؿلد يولثخ كوٓ تهرصت ج ّهى ٖحلٓ
كوٓ جظسٍ تهيحثصم غٕء يث يً تهوحثط .

ّكٌس تهزثريد هى ٖلسص كوٓ ؿوج غٕء يث يً تهلل رلثهٓ ظّتء تهلفّ أّ غٖصٍ هلـيد
ٕ تهٌلؼثٌٖد حلسى تهلسصخ هولفّ كٌم،
تهزّف يٌَ رلثهٓ سى ُرف تهِثرف تهصحثٌٕ ُ :ل رٌظج إه ّ
ّدؾص دٌٖةش صّدثٌٕ ظٖسٌث كيص تهفثصّق صؾٕ تهلل ف ٌَ ّكثل هَ ٖ :ث ّهسٔ هى ٖلق تهصؾٓ
يً تهصظّل  ألدس يً أّالسٔ يسل صؾثةَ كٌم ،سى كثل هَ فٕ تهجٌد ظحلد يّتؾق كس
دصيِث
تهلل رلثهٓ هغٖصم فلثل أديس تهفثصّكٕ كسّط تهلل ظصٍّ ٖث جسٔ ُل رلوى دلٖلد حأٔ دثل
ّأٔ نٖفٖد أالكٕ تهلل رلثهٓ يق أٌَ فلثل هيث ٖصٖس ُّل رلوى يث ٖنًّ ّيث ٖلق هٕ كٌس
تهيالكثخ ،فدٌٖةش هى ٖلسص ظٖسٌث كيص صؾٕ تهلل رلثهٓ كٌَ كوٓ تهجّتج فظنذ ،فئش حصّدثٌٖد
صظّل تهلل  يق جيٖق تهؼدثحد ردؾص ّشهم كحل كسص ظثكرًٖ يً إٌرلثهَ فلثل ٖث أديس
تهفثصّق أٌذ رالكٕ تهلل حدٖز هى ٖالكَ أدس يً أّهٖثةَ إهٓ تًٗ سى كثل ٖث صطّل تهلل  هظذ
زثةفًث
يً كشتج تهلل رلثهٓ حل إٌيث أزثف أً أنًّ يدجّحًث يً جيثل تهلل رلثهٓ فلثل هَ

تهصظّل  إً نثً أيصٔ كوٓ ّجَ تهظستس ّتهؼّتج ال ردصى يً جيثل تهلل رلثهٓ فال رزف
ّال ردضً ّحشتم تهحغثصخ ّحًٖ ٖسٔ تهدحٖج  إٌرلل شهم تهغٖر تهجوٖل أكوٓ تهلل رلثل

ْ

سصجثرَ ستةيًث .
فحلسُث كثل هَ تهصظّل ُ ل هلٖذ تهلل رلثهٓ نيث ّكسرم كثل تهديس هلل ؼسق
ّكسم ّّكق تأليص نيث كوذ ،سى كثل هَ صؤٖد ٌلى تهجٌثً هٌث دصتى حيلثحود جيثل تهلل رلثهٓ،
سى صأْ أُل تهلل نوِى حأً كيص تهفثصّق صؾٕ تهلل كٌَ ِٖٖب أُل تهحصضذ هٖزصش يلِى فٕ
جٌثضرَّ ،كسس زوفثةَ  1700أهف ّظحليثةدّ ،نثً كسّط تهلل ظصٍّ نل أكؾثةَ ّغلّصٍ ال
رزوّ
ّهّ ؿصفد كًٖ يً تهلحثسخ ظّتء ّكذ تهلٖثى أّ تهللّس أّ غٖصُيث ّنثً يً سأحَ ّكثسرَ
إشت ؼثسفَ أدس فٕ تهؿصٖق أً ٖلسل كً تهؿصٖق إهٓ ينثً آزص هةال ٖظردٕ يٌَّ ،إٌَ ٖفظص
يلٌٓ
" وجقبل ذرة " ّٖلّل إً تهدحد تهّتدسخ تهرٕ ال رلرحص فٕ تهحٖق ّتهغصتء ّشهم ٌؼٖج ّتدس يً
ظحلًٖ جضأ يً تهدحد ّألجوِث ٖنًّ تهدظثج ّتهيٖضتً فئً هى ٖلرحص يً ُّ أرحثكٕ ُشت تهلسص
ال ٖصًّ تأل ّهٖثء ّٖى تهيدغص فئً أنل يصغس تهرصحٖد دحد ّتدسخ يً يثل تهغحِد ّٖصز تهفرّص
ّٖضٖل تهلّخ ّتهرصحٖد تهرٕ ال حس يً إظرليثهَ فٕ أٌفثط تألرحثف ففٕ نل ّٖى ّهّٖود أصحلد
ّكغصًٖ أهف ٌفط ّفٕ نل ٌفط إسٌٕ كغص أهف دنيد فحشهم تهدحد رضّل تهرصحٖد ّتهلّخ

تهرٕ ال حس يٌِث
فٕ نل ٌفط يً أٌفثط تألرحثفّ ،كوٓ ُشٍ تهنٖفٖد ٖؾلف فٕ نل تأليّصّ ،إً أنل تهيصٖس
ُشت تهلسص يق كويَ حأٌَ غحِد ٖلق هَ تهدجثج يق غٖزَ فال ٖضٖل تهيصغس شهم تهدجثج هنٌَّ
ّكق حرصم تهيأيّصتذ فلٌسُث ٖسزل تألكستء تألصحلد فٕ روم تهيّتؾق تهرٕ ٌٖـص تهيصغس إهِٖث
فٕ تهيصٖس ّت هدثؼل إً هى ٖسزل يصغس تهرصحٖد حجلل تهٌفط ٖسزل فٕ ينثٌَ ُّشت ٖنًّ حفلل
تهيصغس
فٕ دٌِٖث ٖنًّ تهيصٖس فٕ ظوؿٌد تألكستء تألصحلد سًّ ظوؿٌد تهلل رلثهٓ ،فئً تظرلثى ٖنًّ
ك وَلٌِلً ا(تإلظصتء ،)65
ى وَ َلفَى بِرَبِّ َ
سنْطَب ٌ
عنٌَِهِهِ ُ
ك َ
س مَ َ
ِى عِبَبدِي مٌَِ َ
يـِصًت هلّهَ رلثهٓ  :إ َّ
فئشت أنل تهلحس تهغحِد يق كويَ زصش يً تهلحسٖد تهيلرحصخ فٖنًّ تهظوؿثً كوَٖ إحوٖط سًّ
تهيّهٓ رلثهٓ ،فيث ستى تإلٌظثً دثفـثً هدسّس تهلل رلثهٓ ّهألّتيص ّتهٌّتُٕ حال زٖثٌد ّهّ ٌلؿد
ّتدسخ ٖنًّ ردذ ظوؿٌد تهلل رلثهّٓ ،ال ٖلسص كوٓ شهم إال حرصحٖد تليصغس تهنثيل حدٖز ٖنًّ
هَ تهرصحٖد ستةيًث حديل تهيغلثذ ّتهيأيّصتذ ستةيًث نيث أيصٍ تألظرثش يق يالضيد تألسج ،فحيسل
ُشٍ تهوؿثةف كس أّؼٓ يش حلٕ يً كيصٍ أصحلًٖ ّٖيًث .

نيث أً تهصظّل تألكـى  إحرسأ هوّؼٖد يش أً حلٕ يً كيصٍ تهغصٖف أصحلًٖ ّٖي ًث .
فثألّهٖثء ُنشت ّٖػًّ ُنشت .

غيثةوَ  :جظيَ ؿّٖل ،كٌٖثٍ ظّستّتً ،هدٖرَ ظّستء ،هٌَّ هًّ تهرلٓ ّدًٖ ٖديل كً
يً ّكق فٕ تهلٖج ّتهرلؼٖص كٌس تأليٖص ٖرغٖص هٌَّ ّٖؼٖص كوٓ دثل آزص فٕ تهوًّ،
ُنشت نثً دثهَ ّنثً هٌَّ حثهرلّْ ٖرغٖص ّ ٖرحسل ،ؼّرَ صكٖقّٖ ،ـً يً صآٍ ٖيغٕ أٌَ
ٖؼل ّهّ ؼالخ ّتدسخ إال حثهحؼٖصخ يأيّيثً
ِّ
ٖيغٕ زفٖفًث هنً ال ٖلسص أدس أً ٖيغٕ يلَ ّهى
ّفٕ نل ّٖى تهجيلد ٖؼوٕ إيثيًث ّنل ؼالخ تهؼحخ نثً ٖؼوِٖث فٕ تهصّؾد تهيؿِصخ ّفٕ
نل ّٖى يً أٖثى كيصٍ فٕ دؾّص تهٌحٕ . 
تهوِى إٌفلٌث حرّجِثرَ ٌّـصٍ آيًٖ أكوٓ تهلل رلثهٓ سصجثرَ ستةي ًث ّكسّط تهلل ظصٍّ تهلضٖض .
ّيً تهلل تهرّفٖق .

