
 
 

 ☼الَقاِئُد الَعِظيُم  ☼:                           الّنّص 

َكاَن َطاِرُق بن ِزَياُد ُيَرتُِّب ُأُموَر الَمْعَرَكِة ، Uَحْيُث تَتَراَمى السُُّهوُل الَفِسيَحُةU اَياِنَبْسِا وِبُني َجِف

الَقاِئُد  ،َأْطَرَق الَمْعَرَكُةَقْبَل َأْن َتْبَدَأ  .ِفي ِتْلَك األراضي األوروبّية البعيدِة اإلسالميْبُسَط ُنُفوَذ ِل

َأَمَرُهْم ِبَحْرِق ُكلِّ تَّى َيْضَمَن ُصُموَد ِرَجاِلِه ُيَفكُِّر َكْيَف ُيَكوُِّن ِرَجاًال َعَلى َقْلٍب َواِحٍد َوَحالَحاِزُم 

َردَُّدوا رغَم َدْهَشِتِهم الَعِظيَمِة ِلَأنَُّهم َيِثُقوَن ِتي ِاْجَتاُزوا ِبَها الَبْحَر َفَلْم َيَتالسُُّفِن َوالَعبَّاراِت اّل

 أيَُّها : (َشَرَع ُيْلِقي َعَلْيِهم ُخْطَبَتُه اّلِتي َخلََّدَها َلُه التَّاِريُخ . و ُحْسِن َتْدِبيِرِه َكِة َقاِئِدِهم ِفي ِحْن

  َوَلْيَس َلُكْم إالَّ الصِّْدُق و الصَّْبُر ، َأَماَمُكْم  َوَراَءُكْم و الَعُدوُّالَبْحُر َهَذا النَّاُس ،َأْيَن الَمَفرُّ ؟ 

،َفُهم َيْحَتُموَن ِبُحُصوِنِهم ِاْسِتْقَباَل َمْن َأْقَدَم َعَلى الَمْوِتِاْعَلُموا أنَُّكْم َقْد ِاْسَتْقَبْلُتْم َعُدوَُّكْم و

َ وإيَماُنُكْم َلُكْم ِإالَّ  َأْنُتْم َال ُمْنِقذالَمْوُفوِر َوم َو َطَعاِمِهَوَأْسِلَحِتِهْم   اَل ِبُكْم اِالنِتَظاُرإَذا َطلكن

فالنَّْصُر  ،َالَن َوالَعارُفِسُكْم الِخذَعْن أْن وَ اْدَفُعواَمْيَداِن الَمْعَرَكِة إلى  مُُّلَهَف َشرَّ َهِزيَمٍة،ْمُتْم ُهِز

َعَلى  ُكْم إَلْيِه  َوإنِّي َلَحاِمٌلَباِدٍر إَلى َما َدَعْوُتوِاْعَلُموا َأنِّي أوَُّل ُمُمْمِكٌن إَذا َرحَّْبُتْم ِبالَمْوِت 

 Uِمْثَلَما َتْنَدِفُع ُكَرُة النَّاِر الُمتَِّقَدِةUَفِاْنَدَفَع ِرَجاُلُه ). َوَقاِتُلُه إْن َشاَء اُهللا َتَعاَلى  "ُلْذِريُق" َقاِئِدِهم

 .َيْنُشُروا االْسَالَم ِفي ِتْلَك اَألَراِضي ُيَقاِتُلوَن َأْعَداَءُهْم ِل ِمْن ُفوََّهِة الِمْدَفِع 
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            الضُّعفاَء والُجبناء في جيِشه من الُهُروِب  َيْمَنَع
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Uالّنحو: 
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 شكله الّنحوي وظيفته المكّون المسّطر

   َحْيُث تترامى الّسهوُل الفسيحة
   ِاستقبال من أقدم على الموت

   قبَل أن تبدأ المعركُة
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 َقْبَل أْن َتْبَدأ الَمْعَرَكُة ، َأْطَرَق الَقاِئُد الَحاِزُم ُيَفكُِّر
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