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 إول دس تور حر يف إلعامل –دس تور إملاندنغ 

 مقدمة بقمل عادل عبد إلعاطي

  

 

أأو تور إملاندجنو وقلت إن دس   ،سابقة قد كتبت عن جذور إلليربإلية يف إفريقيا ساحنة كنت يف 

إن ))ا :  واكن مما كتبت وقهت ،ليربإلية قوية  هو إول دس تور يف إلعامل وحيمل مالحما  إملاندنغ 

دس تور  وال يوجد إثبات أأفضل لهذه إملقوةل من ،إلليربإلية يه بضاعتنا الافريقية ُردت إلينا 

ت صياغته وهو إدلس تور إذلي مت ،إو إملاندنغكورواكن فووغا إذلي يسمى إيضا بدس تور إملاندجنو 

عام ديدإ يف وحت جامعيا من حتالف قبائل إملانديناك يف منتصف إلقرن إلثالث عرش إمليالدي

واكن  . 1645إي حىت إهنيارها يف  ،وإصبح دس تورإ المربإطورية مايل لعدة قرون م1236

ةل وإحلقوق مبادئ ليربإلية وإحضة فامي يتعلق بتنظمي إدلو، ومحل إول دس تور يف إلعامل رمبا بذكل 

اء فوإلتنظمي الاجامتعي . كام محى حقوق إملرأأة والاطفال ومعوم إلضعإحلرايت وقضية إمللكية و 

متع  .إلعامل حوى توهجات محلاية وحفظ إلبيئة فامي ميكن لن نعتربه رإئدإ للفكر الاخرض يفو  ،يف إجمل

 هو)وقد تأأسس إدلس تور ومتت صياغته بعد إنتصار إنتفاضة مسلحة عىل مكل إوتقرإطي غاين 

قيادة ب  الانتفاضة إملسلحة واكنت  ،وإذلي اكن مس يطرإ عىل إملاندينغو ، (سوماوورو اكنيت

لصياغة  جديد و النتخاب مكلحملامكة إملهزومني ووإذلي مجع لك إلقبائل إملتحالفة  ،اات كيتا سوجن

ت إلصياغة متمت إنتخاب سوجناات ملاك كام وقد  .قانون يصبح إساسا لدلوةل إجلديدة وإحلمك 

إاب )حاليا إمسها  مدينة اك يف  كورواكن فووغامنطقة  ومن مث إعالن إدلس تور يفللقوإنني إملشرتكة 

اكنغااب( وتقع عىل إحلدود إملالية إلغينية . وقد مت نقل إدلس تور عرب الاجيال شفاهيا عن طريق 

جيال إجلديدة ) دجيل( حىت متت كتابته جبهود علامء  مجموعة خاصة ملكفة حبفظ إلتارخي ونقهل للأ
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إلغايين سريميان  إملؤرخمرة أأول ومؤرخني تقليديني يف إلقرن إلعرشين ومت تبويب موإده ونرشها 

 ((.كووايتيي دون تدخل يف الاصل

وهناك  ،مادة  120مفن يقول إهنا اكنت  ،وقد إختلف إلناس يف عدد قوإنني ذكل إدلس تور 

. ويبدو إن سبب  120مادة . وإلبعض يذهب إىل إهنا إقل من  150من يقول إهنا اكنت 

إما إذإ مت  ، 120فبعض إملوإد مدموجة وهبذإ يكون إلعدد  ،الاختالف يمكن يف إلصياغة 

إذلي و  كورواكن فووغاإملوإد يف مؤمتر . وغالبا ما متت صياغة إغلب  150تفكيكها فيكون إلعدد 

متر ملدة إربعني يوما  مك مث متت صياغة ابيق إملوإد وتعديل بعضها يف مؤمترإت الحقة إثناء ح ،إس 

لقدح إملعىل يف ويبدو إنه اكن لسوجناات إ نياننبا.إت إلالحقة يف مدينة سوجناات واكنت تكل إملؤمتر 

 إقرتإح إلقوإنني وصياغهتا. 

 أأمهها عادإت ساكن إملاندنغ وأأعرإفهم وتقاليدمه ،وقد متت صياغة إدلس تور من مصادر خمتلفة 

مث قوإنني و عادإت  ،وإختيار إلصاحل مهنا وترك إلطاحل وختفيفها إلقدمية إليت متت غربلهتا وتنقيحها 

مث  ،إدلس تور  ات من منفاه وأأدخلها يفاقبيةل رسإكويل إملتأأثرة ابلرشيعة إال سالمية جاء هبا سوجن

 إدلس تور وإليت مت إدخالها يفإلصعبة  ذإت إلطبيعة  سوماوورو  إحلامك إلسابق  قوإنني بعض 

 إجلديد بعد تلييهنا وإدخال إملرونة علهيا .

سلامين لش يخ إإلعامل إلغيين  وعلق علهيا وقد وقعت عيل نص متاكمل ملوإد إدلس تور كام مجعها 

ىل إلعربية إل( وكام N'koاكنيت ونرشها ابللغة إحمللية  إنكو )    أأبوبكر محمد كوانيت  عاملترمجها إ 

ترشيع ل ونرشها يف درإسة خاصة بعنوإن ) إلنصوص إلقانونية إملاندينكية إلقدمية عىل ضوء إ

من بعض و  ،لك من إجلامع وإملرتمج . وقد مقت بتنقيحها وختليصها من مالحظات (إال ساليم

وذكل وفقا ملا توفر يل من نصوص إجنلزيية غري اكمةل ،يف إلرتمجة إو عدم إلوضوح الاخطاء 

الا إنه ال تزإل هناك تضارب يف إلرتقمي حاولت هنا جتاوزه ولكن ساقوم بتنقيحه  لدلس تور.

 أأفضل يف إلطبعات إلقادمة.بصورة 
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اندينغ الا إنه قد حافظ عىل إلكثري من قوإنني إمل ،جدير ابذلكر إن إدلس تور ورمغ تقدميته 

متعا قامئا عىل  ،إملتشددة  متع إملاندينغ جم لفصل إجلنيس إإلرتإتبية إلطبقية إلصارخة وعىل واكن جم

فيف هذه ذلكل معل إدلس تور عىل خت  ،بني إلرجال وإلنساء وعىل توقري إلكبري دلرجة إملبالغة 

ومل اكن هل إن ينجز ذكل إذإ إخذان يف الاعتبار  دور  ،وإن مل يس تغن عهنا لكية  ،إلقوإنني

 إلقيادإت إلتقليدية يف صياغة إدلس تور.

فسه حاكام علن عن ن أأ وميكن إعتبار إملكل سوجناات ملاك علامنيا يؤمن حبرية الاداين. فرمغ إنه 

سالمية همي الاوإس تعار كثري من إملفا مسلام ورمغ إنه تريب يف بيئات مسلمة ومن إبوين مسلمني

ها وفقا لقوإنني تقليدية وعرفية وقوإنني إخذإساسا الا إنه قد خط إدلس تور  ، يف إدلس تور

متع وفقا لقوإنني مرنة وليس الاهامتم مبرجعيهتا  إلف ابالحتاكك  قهية . ويبدو إن هدفه اكن تنظمي إجمل

نشاء إلغابة إملقدسة ويه ماكن لتقدمي إلقرإبني. فوق ذكل وإفق سوجناات عىل  وممارسة إلطقوس  إ 

المية ته هو نفسه يف ممارسات إعتربها إلفقهاء غري إسك فوق مشار  ،إلوثنية خارج مدينة نياين 

إليت  ميف حفالهت للسحرة ومشاركته وكرئيسومن ذكل قبوهل إملنصب إلرشيف كرئيس للقناصيني 

هام وقد جاء يف إنتقادإت إلش يخ سلامين اكنيت نت ذإت طابع وثين خالص.اك هل أأمر قرإءة هل )إ 

ميه وتقليهل شأأن إلقرأ ن فمل يأأمر بقرإءته ابملؤمتر وال فامي بعده(.  قرأأتقد و  إلقرأ ن إلكرمي وتعل

 يف لعلامينإ إلطرح قوة فيه عجإر  ؛ إلس نغال يف وإلعلامنية الاسالم عن مقاال س نغايل لباحث

 ؛ إدلول تكل لتمش إليت مايل إمربإطورية دور لتأأثري ؛ معوما إفريقيا وغرب غينيا ويف إلس نغال

 . متاما علامنية إمربإطورية واكنت

الط حيث إابح الاخت ،ويف جمال إلعالقات الاجامتعية فقد اكن سوجناات ودس توره متحررإ

متع إملاندنغ قبلها متشددإ يف منع  ،ومبيت إلشاابت وإلش باب معا  رمغ إن  تالطالاخ واكن جم

لقوإنني فامي كام إن عدد من إسوجناات شدد عىل عدم الانفرإد  وإخملالطة إجلنس ية لغري إملزتوجني. 

حوإليتعلق  يعة زوإج إحلفيد بزوجة إجلد بعد موته إخل( اكنت خمالفة للرش  ،إلشخصية ) إلعدة  ابلأ

إ إصيب إدلس تور أأنه إذإما خمالفته إلوإحضة للعرف الاساليم فقد اكنت يف قول إملدرس ية . 
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عطاء إلرجل  مبرض جنيس أأي عدم إلقدرة عىل إمجلاع ومل ميكن شفاؤه ممكنا فهل  أأن يرىض اب 

والد   صيل يف إلهنار ويكون إلأ زوجته لبعض أأقاربه رسإ  تكون هل زوجة يف إلليل ولزوهجا إلأ

صيل.  منسوبني  لزوهجا إلأ

 قوقالاوروبية وإلغربية ، حيث س بق قامئة إحلواكن دس تور إملاندجنو متقدما عىل لك إدلساتري 

كرث من نصف  453إلربيطانية ب  عالن حقوق إال نسان وإملوإطن  إلفرنيس بأأ س نة ، وس بق إ 

 وس بق بذكل لك من إورواب قرن ، وقد إعطى إدلس تور إلعامل يومني للرإحة يف الاس بوع ،

وإلوالايت إملتحدة إليت بدأأت يف تطبيق عطةل إليومني الاس بوعية يف س تينات إلقرن إملايض ، 

عاما عىل دس تور إملاندجنو . وقد إنتقد إلبعض من إلبحاثة الاوروبيني  800أأي بعد إكرث  من 

 إن إدلس تور نيانس ،إدلس تور ابعتبار إن نصوصه اكنت تنقل شفهية وليس بشلك مكتوب 

متد عىل و  بل وغري مصاغ الا إنه غري مكتوب –وإن مل يكن شفهيا  –الاجنلزيي حىت إليوم  يع

 إلعرف وإلتقاليد وإلسوإبق. 

ث حيفظ إحلق يف إحلياة حيحيث  ،وحيفظ إدلس تور عددإ من أأمه حقوق الانسان إملعارصة 

  عاقبن لك إن حماوةل لقتل إنسان تووفقا ذلكل فا ،يقول ) لك فرد هل حق إحلياة وحرمة إجلسد 

كام حيفظ إحلق يف إمللكية وحيدد مصادرها حيث يقول ) هناك مخس طرق للحصول  -ابملوت( 

عىل إمللكية : إلرشإء، إلتربع وإلتبادل وإلعمل وإملريإث. أأي شلك أ خر من دون شهادة مقنعة 

هماهمن  بغض إلنظر عن ،اء يظل أأمرإ  مشكوك فيه.( كام حيفظ حقوق إملرأأة حني يقول ) إلنس

( ، إهماتنا ،جيب إن يشرتكن يف قضااي الادإرة إلعامة ( وكذكل ) ال هتن إلنساء إبدإ  ،إليومية 

 وهو يف إلعموم دس تور متقدم جدإ وبعض موإده ميكن إن تس تخدم حىت إليوم .

ميه إىل وإدلس تور  ول  لقضااي  إملعامالت إملالية خمصص إلفصل إلأ  ، فصال 14معوما ميكن تقس 

موإل  وقضااي  إلهبة وإلعطاء وإال عارة وإدلين وإلقرض   وإ ثبااتتمبا تشمهل من حتديد  مصادر إلأ

مث ضامن إموإل إلغرابء . إما إلفصل إلثاين مفخصص لقضااي الاحوإل إلشخصية مبا تشمهل من 
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رقاء وحقوقهم إلرق و  قضاايفيبحث يف  اثلث قضااي إلزوإج و إملهر وإملصاهرة إخل أأما إلفصل إل إلأ

مهل من دمع فهو خاص ابلتنظمي الاجامتعي مبا يش رإبع إلفصل إلومييل لتجفيف منابع إلرق وأأما 

 امسفصل إخلويتطرق إل ،إمللكية إلفردية وحماربة الاحتاكر وإجلد يف إلعمل وحماربة إلكسل إخل 

ادس فيعين إما إلفصل إلس ،قتل إلغرابء إىل حترمي إلقتل وحفظ إلنفس مبا يف ذكل حترمي 

متع إملاندينغ  إما إلفصل إلسابع  ،ابلتنظمي الادإري وإملناصب إخملتلفة وإلرتإتبية الاجامتعية يف جم

متعا متجهام صارما ال متع إملاندنغ قبلها جم  يسمح فيبيح وينظم إلامتزح بني إلفئات إخملتلفة حيث اكن جم

 ة إلوإحدة واكن هذإ مصدرإ للكثري من إلتوترإت وإلرصإعات .ابملزإح حىت بني إفرإد الارس 

وينظم إلفصل إلثامن ما ميكن إن نسميه إليوم بقضااي إدلميقرإطية وإلشفافية وهو إلتشاور يف 

متعات إملاندينغ بدءإ من إلتشاور يف الارسة وحىت مع إملكل   مث إجرإءإت الاعالم عن ،جم

 إ جرإءإتو إلقرإرإت إلصادرة عن تكل إملشاورإت . مث يعقبه إلفصل إلتاسع عن إلنظام إلقضايئ 

 مث فصل عارش قصري عن جرإمئ  اكنت خطرية وتؤدي للقتل يف ،إلتقايض وحل إملنازعات إخل 

متع إملاندينغ ويه  إلعبد حيث  ابمس جرمية ش مت إلوإدلين وسب إلناس اببن إلزان أأو إلسبجم

 ل إلعارش إلفص خفف إدلس تور من جحمها وقال إن إلتعامل يكون ابلرد ابملثل . مث يتعرض

ا يفشل إلقايض عندمعنة ويه طقس حسري يمت إللجوء إليه ملامرسة إلقسامة يف إلتقايض إو إملال

إلفصل إلثاين  ايف معرفة إحملق .أأما  إلفصل إحلادي عرش فينظم قضااي إلتوريث  وتوزيع إال رث أأم

عرش فقد انقش قضية إلتقومي حيث اكنت هناك تقوميات متعددة يف إملاندينغ فأأقر إلتقومي 

سامءالاساليم   الاسالمية سوإء يف إايم الاس بوع إو شهور إلس نة .  وإلأ

قرإن إلش بابية يف إملاندنغ  وتطرق إلفصل إلثالث عرش إىل مشلكة إلكرب وإلصغر وإ نشاء  فرق إلأ

متع إملاندنغ قبل إدلس تور ويه م  ،  –ولو بيوم  –حيث اكن الاكرب س نا  ،شلكة خطرية يف جم

ضامانت بيامن تطرق إلفصل إلرإبع عرش لقضااي إحلقوق وإل ،حيوز عىل حقوق مطلقة جتاه الاصغر 

ىل إلش يخوخة لال نسانالاجامتعية   .يف خمتلف مرإحل معره من إلطفوةل إ 
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خريميكن إن تشلك إلفصل إلرإبع عرش وينهتيي إدلس تور خبالصة وتوصيات  ، وهو ديباجة  وإلأ

ني للحامك إحرتإم إلقانون وإجلدية يف إلعمل ورضورة  إلعدل رضورة  متأأخرة تتحدث عن

 تور واكنت هذه إلقضااي قد إشار إلهيا إدلس   وعرب عهنا سوجناات يف لكمة مطوةل .  ،وإحملكومني

متع  تتفق إهناكام  ،وإملوإد إلقضائية إخل  من قبل يف إملوإد عن إلعمل وحماربة إلكسل مع قمي جم

متثل يف حب ) إلعمل  و إلعمل و  .(إلعدإةل إملاندنغ وشعاره إمل

 

 عادل عبد إلعاطي   

 2013نومفرب  17
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 الماندنج  دستور  نصوص

 م1236  عام  عام  فووغا  كوروكان  مؤتمر  في  والمجاز
 

 إلأموإل تس يري يف:  إلأول إلفصل

 

  (إلأموإل عىل إحلصول وجوه أأو)  إلأموإل مصادر:  أأوال

ن ـ 1  إلتفامه ءوسو  وإملناصب إلأمول: ثالثة أأمور عن تنجم لكها وإلتنازعات الاختالفات إ 

 : ويه:  مخسة يف تنحرص إلرزق مفصادر ،

  إلأخرى إملعارف ـ5 إلعطاء ـ4 إلتجاري إلتبادل ـ3 إال رث ـ2 إلعمل ـ1

 ،أأحد عليه يشهد أأن من بد ال بل ، إملصادر هذه أأحد من مال عىل إحلصول يكفي ال ـ 2

ال و  . هل فيعطي وإحض بدليل مطالب يطالبه حىت هل إملال يبقى إ 

 وإلغرر وإلهنب إلرسقة مثل وظمل حرإم مال فهو إملصادر هذه غري من وجد مال أأي- 3

 .  وإخلدإعة إلغرر وجوه من وغريها وإمليرس وإلقامر

 .  قابإلع ويف إجلمك يف سوإء لكهم إملرسوقات منه يأأخذ وإذلي ومتعاونه إلسارق ـ 4

الو  ، مرسوقا كونه من فليتحقق جدإ رخيصة بضاعة رأأى مفن ، ذكل من حفذرإ ـ 5  يكون إ 

 .  تقدم كام وإلعقاب إحلمك يف فيساويه إلسارق من إملرسوقات يأأخذ ممن

منا ، هل يكون ال يشء عىل عرث من ـ 6 ىل به يذهب وإ  عالن إلبدلة معدة إ   ال ابحة أأو عنه لال 

ن‘ هل أألكه ىل إحلاجة ودعت ذكل أأمكن إ   .  ذكل إ 
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ذإ ـ 7 انء أأو وابث أأو دإبة أأو ذهبا ـ طويةل ملدة به الاحتفاظ ميكن مما عليه إملعثور اكن إ   ـ إ 

ن ، اكمةل س نوإت أأربع خالل عنه يعلن  بال ةعام إلقرية لأهل يكون مطالب هل يوجد مل فا 

 .  ختصيص

ذإ ـ 8  .  مجيعا أألكوه كام مجيعا يقضونه إلقرية أأهل أألكه أأن بعد صاحبه جاء إ 

ذإ ـ 9 شعار غري من عليه معثورإ شيئا إلناس من مجموع أأو وإحد أألك إ   ، إلقرية أأهل إ 

  فورإ قضائه عىل جيربون

  . عليه يشء وال أأخذ ما وهل بسارق فليس أأخوإهل ممتلاكت من شيئا رسق من ـ 10

ذإ ـ 11  يف مقهر  يسد ما منه فليأألك إملزرعة صاحب غياب يف غريه حقل يف جائع دخل إ 

 .  شيئا معه حيمل وال إملزرعة حانوت يف إلقرشإت وليجمع وإحد ماكن

ذإ ، إلتظامل من حذرإ ـ 12   . إلعمل إنهتائه مبجرد أأجره فليعطه أأحدإ أأحد إس تأأجر إ 

ذإ ـ 13   أأبدإ إلعمل يؤخر وال حاال فليعمهل إلعمل قبل أأجرته إلأجري أأخذ إ 

ذإ ، إحليوإانت يف إلتعامل حصة عىل حفظا 14  يوإنإحل  فاكن أأحد عند حيوإان أأحد أأودع إ 

ن ، إلرإبع وإلودل وزبدها لبهنا عنده فللمودع حلوبة دإبة  إلودل فهل ةحلوب غري إحليوإن اكن وإ 

ن ، إلثالث ن ، أأفرإخها ربع عنده فللمودع أأفرإخ ذإت دجاجة أأو طريإ إحليوإن اكن وإ   مات وإ 

 أأو ئهأأصدقا من أأو إحليوإن صاحب أأقرابء من هالكه عىل شاهد يشهد هكل أأو إملودع إحليوإن

 .  فيه يثق ممن

ذإ 28 ال لها فهو أأهلها عند من مبال إملزتوجة إملرأأة أأو إلعروس جاءت إ  ذإ إ   يشء نع رضيت إ 

ن ، هل فيكون لزوهجا ىل نظرإ ولكن ، لغريها ال أأيضا فلها دإبة إملال اكن وإ   إذلي هو وجإلز  أأن إ 

انهث وللزوجة نتاهجا ذكور فهل وحبرإس هتا إلبيت يف إحليوإانت برتبية يقوم ال اإ  ذإ إ   إذلكور جتاوز إ 

  زوجته مال ثلث من أأكرث إلزوج يعطى فال ، إملال ثلث
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ن اناث لكها نتاهجا اكن وإ   هللا مسح ال ـ هغري  أأو بطالق فرإقهام عند و ، إلنتاج ثلث للزوج يعطى إ 

 مجيعا به تذهب للزوجة لكه فاملال ـ

 

 :  وإلقرض وإدلين وإال عارة وإلعطاء إلهبة:  اثنيا

  غدإ فأأعطه إليوم أأعطاك من ـ 15

نسا:  زمييل تقل ال))  إملثل يف وقيل ، خريإ فاكفئه معروفا كل معل ـمن 16  وتكون نإ 

 ((  حيوإان أأنت

 .  مثهل فأأجزه كل نصح من ـ 17

 أأن ينبغي فعليه وإلقرإبة وإلأخوة إجلوإر لتحسني وس يةل لكها وإال عارة وإدلين إلقرض ـ 18

  وقوعها عىل شاهد وليشهد سلمي هنج عىل تسري

ن ـ 19   رهن أأو ضامن أأو كفيل أأخذ إدليون يف إلأمانة قلت أأو إلأمانة إنعدمت وإ 

ن ـ 20 نساان إلرهن اكن إ   لأجريإ أأجر بنصف إدلين ينهتيي حىت إدلين من معهل أأجر أأخذ إ 

  إلعادي

ن 21  .  إهنإلر  عىل إخلسارة بل عنده إملرهون عىل فالضامن فهكل حيوإان إلرهن اكن وإ 

عطاؤه جيوز ال إدلين يف قبيح يشء إلراب 22  .  وإلقرإبة خوةوإلأ  إجلوإر يفسد لأنه أأخذه وال إ 

 وإلعطاء وإلقرض إدلين عن وميتنع ماهل عىل يبخل أأو يرمح وال ابلراب يتعامل إذلي إلبخيل 23

هانهتم وبغضهم إجلريإن لكرإهية ليس تعد ولكن يشاء كام فليفعل   ابلرش إلرش لأن هل وإ 

 . متاما بأأجلهام قضاؤهام جيب وإدلين إلقرض ـ 25
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  قضائه عىل إدلين مماطل جيرب ـ 24

ىل إلقرض يتحول وال ـ 26  .  أأبدإ دين إ 

عادة ـ 27  .  إملعار يعار وال ، وإجب إملعار إليشء إ 

ليه حيتاج ما يطلب بل إلأعارة إحلر يكرث وال كثار ويرتك دإمئا إ  ذإ مضمون وإملعار ، إلأعارة إ   إ 

ال تلف ذإ إ   .  ضمني بل أأبدإ إملعار تلف يف عنه يعفى أأن إحلر واليرىض ، صاحبه عفا إ 

 

  إلغرابء أأموإل:  اثنيا

  إملاندنغ يف حمفوظة إلغرابء أأموإل ـ65

 س باع لكأأ  ولو ، لأموإهلم حامية إملسافرين طرق تأأمني عن مس ئولون إملاندنغ صيادو ـ 66

  وإس تقرإره نإلوط عيش طيب إملسافرين جتوإل يف لأن عنه مس ئولني إلصيادون يكون حامرمه

ذإ ـ 67   هل فتعطى هل قريب يأأيت حىت هبا حيتفظ ، أأموإهل وترك إلغريب مات إ 

ذإ ـ 68 حدى مزتوجا إلغريب اكن إ  ال لأههل ال فقط لزوجته فأأموإهل بناتنا اب    زوجة موت عدب إ 

ذإ ـ 69  اهلم من يشء منه يؤخذ وال ، بأأموإهل إملاندنغ أأرض من خيرج جمرما إلغريب اكن إ 

 أأبدإ
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 وإملصاهرة وإملهر إلزوإج:  إلثاين إلفصل

 

 إلزوإج وعدم س نة 20 يبلغن حىت إلبنات تزوجي عدم إملاندنغ ساكن عادإت من اكن ـ 44

 سن ناتإلب  بلوغ مبجرد إلزوإج فيجوز إلعادة تكل إملؤمتر نسخ مث س نة 25 يبلغوإ حىت للبنني

  س نة 20 إلبنني وبلوغ إحمليض

 هذه ختفنس تشأأ  مل أأم شاءت ليدها طالب لأول إلبنات تزوجي وجوب عادإهنم من اكن 43

 . إل ابء حيبه ملن بزتوجيهن أأيضا إلعادة

 حىت مهوحري ش باهبم مماخيب((  بقرإت عرش))  إملهور بغالء إملاندنغ منطقة عرفت 29

ىل يعودوإ ومل هناك وتزوجوإ إلبالد يف وإنترشوإ إلوطن من خرجوإ  فنسخت ، كلذ بعد إملاندنغ إ 

ىل إملهور بتقليل ابلأمر إلظاهرة هذه  إلتايل إلنحو ىلع تقسم بقرإت عرش من بدال بقرإت ثالث إ 

ب وإحدة:  م ووحدة للأ   للبنت ووحدة للأ

 يعود مث(  ةإدلإب)  إملوإيش مرض مثل طارئة لأمور مؤقتا إملهور ختفيف للش يوخ جيوز ـ 31

ىل  إلطارئ إلأمر وإلز  بعد إملوقت الاخنفاض وقت تزوج من ابملزيد يطالب وال, بعد فامي ماكنه إ 

ليه يرد إلفرإق وعند ،   مادفع إ 

بدإل جيوز ـ 32   ومعزتني نيبشات أأو ش ياه بأأربع إلبقرة فتكون إحلاجة عند ابلغمن إلبقر إ 

 يف وجدي ال أأومأأ  ذهبا يكون أأن جيوز وال ، ثواب أأو غامن أأو بقرإ إملهر يكون أأن جيوز ـ 33

 .  ماكن لك يف وال زمان لك

 إسزتإد أأو زإد نمف ، عليه يزإد أأن جيوز ال ولكن ، رمحة إحملدود إملهر ختفيف يف بأأس ال ـ 34

 .  دإبة بأأكرب وأأصهاره هو ويغرم يعزر إملال يف حبا أأو خفرإ
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 أأخذ يف حىيس ت إحلر لأن ، بعد فامي يقيض أأن برشط دينا إملهر بعض تأأجيل جيوز ـ 35

  . زوجته همر مماطةل يف إحلر إلزوج يس تحي كام ، زفافها قبل إبنته همور مجيع

 نأأ  جيب إلأب وزوجات وإلأخوإل وإال خوة إلأعامم مثل إلزوجة لأقرابء إملقدمة إلهدإاي ـ 35

 مثن يساوي ما أأو ماش ية تكون وال غريهام أأو كوال أأو ثواب إلمثن قليةل ةبخسإل  إلأش ياء من تكون

  دإبة

ذإ ـ 36  لعل ، رأأشه ثالثة تنتظر ، جنس ية حصة غري عىل زوهجا ووجدت إلعروس دخلت إ 

ن ، وخوفته فيه أأثر قد إلزفاف هيبة  إلزوإج سخف  وجب ذكل بعد يشء عىل إلرجل يقدر مل وإ 

 إدلإر يف والاختالف إلتشاجر ذكل عن فينتج دإره يف أ خر لرجل إملرأأة تعطي أأن من خري وهو

 . 

ذإـ  37  فليقوما تهوزوج  هو يعنيه فهو(  إمجلاع عىل إلقدرة عدم) جنيس مبرض إلرجل فوجئ إ 

عطاء إلرجل يرىض أأن يس تحسن إلرجل شفاء ميكن مل فا ن هل دوإء بطلب  لبعض هزوجت اب 

 ال للمهر لأوالدإ لأن ، إملرأأة جيامع إذلي ال إملهر دفع إذلي يتبعون وإلأوالد هبا يدخل رسإ أأقاربه

 .  للجامع

ذإ ـ  فهو متوقع غري مبكرإ سن يف إنقطاعه أأو إلطمث ختفيف أأو إلطمث مبرض إملرأأة فوجئت وإ 

 من متنع وال بسببه إلبيت من إملرأأة خترج وال لها دوإء بطلب يقومان معا وزوهجا يعنهيا كذكل

ال به إمجلاع ذإ إ   .  بنفسها إمجلاع رفضت أأو بنفسها إملرأأة خرجت إ 

ذإـ  38  لعروسإ هذه يعزروإ أأن إلش يوخ عىل وجب باكرهتا زإلت قد عروسه إلعريس أأدرك إ 

 .  سببهب  إلزوإج يفسخ ال ولكن ، إلرتبية تصلح مل لأهنا ومربيهتا هبا إلزإين ويعزروإ

صالح عىل حرصا 39  اكلوإدلين صاحلة وإمرأأة صاحل رجل يتخذ إلزوجني بني ذإت إ 

 يترضر ال ىتح إلزوجية حياهتام بدإية يف ابنصاهحام يقومان(  وإلعريس إلعروس)  للمزتوجني



14 
 

 منافقني ال صنيخمل إلناحصان وليكن ، بيهنام جتري إليت  الاختالفات لك بسامع أأمورهام أأولياء

 .  منامني أأو مفسدين وال

 إسرتإحت ءإلنسا من إلتقييد هبذإ رضيت مفن ـ مقيدة ولكهنا أأمة إملرأأة جيعل ال إلزوإج 40

 لك يف حتته فهيي إمجلاع يف حتته هللا جعلها كام دإمئا إلرجل حتت إملرأأة لأن ، نفسها وأأرإحت

ن يشء  دإمئا فيؤمر لعبدإ أأما وإجبه يعرف من هو إحلر لأن. ))  حريهتا مكلت بتحتيهتا رضيت فا 

 )) 

ن 41  لتباغضإ عىل إلزوإج بقاء من خري هو يفرتقا إلزوجية إحلياة يف إلزوجان يتفق مل إ 

ال يكرث ال مش ئوم أأمر إلطالق لأن ، إملدنية أأو إلقرية خارج إلغابة يف إلطالق وليقع وإلشحناء  إ 

ال يؤيده وال مش ئوم ش يخ عهد يف   ابغ زإن مكل إ 

 أأو تهإبن  زوجه ومن ، إمرأأتني طلق أأن بعد إمرأأة أأحد يزوجه ال للنساء إذلوإق إلرجل ـ 42

ذإ للرجال ةإذلإئق إملرأأة وكذكل ، إملنكر عىل يساعده إذلي هو لأنه يبغض أأي ويكره يالم أأخته  إ 

 .  رشابل  إلرش لأن إلأنف طويةل مجيةل اكنت ولو إلرجال من أأحد يزوهجا ال رجلني فارقت

 تسمى ومتمية Faraban فرإابن يسمى حزإم علهين يوضع مبكرإ إلبنات زوإج يف ترغيبا ـ 45

عالان وذكل Bassaba بسااب ىل يريدها إذلي فيسارع إحمليض إلبنت لبلوغ إ    خطيبة دهاي طلب إ 

ذإ ـ زإرإ لها خياط خطيبة إلبنت تبحوأأص  بنت يد أأحد طلب إ   س بعة ذو ظغلي قطين ثوب من إ 

شعارإ إخملطوبة فتلبسه إخلطيب يشرتيه إلسري يذإان إ   .  يدها لبط مت خمطوبة بأأهنا وإ 

 إلعادة هذه تاسوجن  فنسخ ابلبنني إلبنات إختالط عدم إملاندنغ عادإت يف معروفا اكن ـ 46

جازة يه إليت إلسيئة ابلعادة إحلس نة  إلزان من دشدي حذر مع ولكن إجلنسني بني الاختالط إ 

 .  ووسائلها
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 يف دلوإإس ت ، إلأخوإت كزوإج ابات منعا إلوإحدة إلقبيةل أأبناء بني إلزوإج منع ـ 126 من فقرة

ىل إحلاجة بعدم ذكل  طالق حيث عندما يةلإلقب  يف إلبغضاء يسبب وبأأنه إلقبيةل أأبناء بني إلزوإج إ 

 .  فسخ أأو

  وإحدة ةلقبي كأبناء أأصبحوإ إملامتزحني لأن إدلليل بنفس إملامتزحني بني إلزوإج منع ـ

 زوجته ةووإدل إملرء بني وإحلياء إخلجل من وكبري عال حاجز عن عبارة إملصاهرة اكنت ـ 127

 إلهجرة أأو فسهن  قتل لفضل صهرته أأمام رحي منه خيرج أأن هللا قدر ولو ، هماأأما يأألك وال يرإها ال

  وتكرميهم إلأصهار ابحرتإم إلظاهرة هذه فنسخت ، إلقرية من

 علجف إلصغار أأخوإهنا أأما ، س نا إلزووجة من أأكرب هو مبن خاص وإلتكرمي الاحرتإم هذإ ولكن ـ

 أأخهتم زوج وبني بيهنم إلامتزح
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 ((وإال ماء إلعبيد))  وإلأرقاء إلرق يف إلثالث إلفصل

 

 إملاكل هو وإلس يد ، إلس يد مجع مه إلأس ياد.  إململوك هو وإلعبد ، إلعبد مجع مه إلعبيد ـ 47

 وقال ،ادمهأأس ي موإفقة عدم رمغ عىل إلعبيد مجيع بتحرير أأمر إملاندنغ أأهل سوماوورو حمك وملا

 ، ساىلك  وجيعلهم إلشعب يضعف وهذإ أأحرإر أأس ياد أأهنم بدعوى إلعمل يرفضون إملالكني إن

 إلش يوخ من افخ ولكنه إلعبيد حيرر أأن سوجنتا أأرإد إملؤمتر هذإ ويف مملواك أأو مالاك يعمل فاللك

 ميلكوإ أأن تطيعيس   حىت إلعبيد عىل سنسهل:  فقال إلعبيد حترير يف سوماوورو نقدوإ إذلين

نسان أأنه فليعرف عبد هل اكن مفن ، وغريها وحيوإانت لأنفسهم أ خرين عبيدإ  ومن حيوإن ال إ 

 .  وعزرانه أأدبناه إحليوإانت معامةل عبدإ عامل

ىل إلعبيد يذهب أأن إملاندنغ يف إلعادة من اكن 48  يرجعون وال إلفجر طلوع قبل إملزرعة إ 

ال ىل يذهبوإ أأال سوجنتا علهيم فسهل ، إلشمس غروب بعد إ  ال إملزرعة إ   إلشمس طلوع بعد إ 

ىل ليأأتوإ عرصإ إملزرعة يف أأس يادمه معل ويرتكوإ  .  إخلاصة مأأعامهل لأنفسهم يعملوإ أأو إدلإر إ 

ابحة معال ـ 49 :  إلعمل يف ادمهوأأس ي إلعبيد بني إلأس بوع أأايم سوجناات قسم للعبيد إمللكية اب 

س ياد أأايم مخسة  عبيدإ فسهملأن  إشرتوإ حىت أأغنياء بذكل إلعبيد فاكن ، للعبيد ويومان للأ

 خاصية أأي Djonmadjand جومناجورو إمس إلعبيد ممتلاكت عىل فأأطلقوإ أأموإل هلم واكنت

  (إلأموإل يف 100 مادة جعإر ).  إململوك

  وطأأها ملن ال لس يدها إلعبودية يف أأهمم يتبعون إلأمة أأوالد ـ 50

 مه بل بيدإع  فليسوإ أأوالدمه أأما إملاندنغ يف إلعبيد مه إحلرب وأأرسى إملشرتى إلعبد ـ 51

انهثم ذكورمه أأحرإر مه بل بيعهم جيوز ال Wolosso إدلإر يف مولودون  وإ 



17 
 

 جماان فورإ يعتقه ليك إلعبد من قريب هو ملن هيبه أأو فليبعه هبته أأو عبده بيع أأرإد من ـ 52

ذإ قليال قليال عتقه بعد ابملقابل أأو  .  به إعتقه إذلي ماهل عن إملعتق يرض مل إ 

ن فليعتقه إلرق يف قريبه رأأى من ـ 53  يرفض أأن دهلس ي جيوز وال ، عتقه عىل قادرإ اكن إ 

ن ، عتقه من   كرها إلوإيل جيربه رفض وإ 

 مامي من أأمتعته محلوإ إذلين مه عبدإ عرش بس تة Mêma مامي من سوجناات جاء 104 من جزء

ىل  مثانية مهنم دخلأأ ,  أ نذإك إملوجودة إملاندنغ أأنساب يف وأأدخلهم إملؤمتر أأثناء أأعتقهم ، إملاندنغ إ 

 إلأنساب يف هلمإدخا قبل واكنوإ ، إلأخرى إلأنساب يف إلباقني وأأدخل كيتا أأو منسارين نسب يف

 .  Kado اكدو ش باب من عرش إلس تة إلعبيد إمس علهيم يطلق
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 إلكسل وحماربة إلعمل يف إجلد:  إلرإبع إلفصل

 

ىل وصلنا 130 مادة من وجزء 54  خري لك وس يةل هو إذلي إلعمل ، إلعمل يف إجلد ابب إ 

 شعار مهنا يتكون إليت إلثالث إللكامت من وهو إلعدإةل ووس يةل ، وإلصحة إلمتتع من نطلبه

 دونب مروءة ال حيث إملروءة علهيا تقوم أأهنا أأي((  إلعدإةل ـ إلعمل ـ إلعمل: ))  ويه إملاندنغ

 قوإتنا لكب إلكسل وحنارب إمجليع عىل إلعمل نوجب ذلإ ، وإالتقان إلتعمل بدون معل وال إلعمل

 .  وإلفقر وإجلوع إلبغضاء أأرضنا من ونطرد ،

 اجوعه سبب عن وتسأأل إلش يوخ عند تدعى إجلائعة إلأرسة ـ 130 مادة من وجزء 55

ليه حيتاج ما إللك جيد حىت إللك يعمل أأن جيب لأنه وحتقر وهتدد ن إ   ولكن حملصولإ تفاوت وإ 

 .  نفسه معيشة عن أأحد يعجز ال

 يقدر مل لوو  طاقته بقدر لك وأأنىث ذكرإ وصغارإ كبارإ مجيعا إمعلوإـ  130 مادة من وجزء 56

 حيرضوهنمو  يشجعوهنم إلعمل أأماكن يف إلش باب مع يكونون ولكهنم ابلقوة إلعمل عىل إلش يوخ

 إلصيد فسدي  أأن جيوز ال إلزرإعة جبانب إال ضافية إلأعامل لك ولتكن ، وينشطوهنم إلعمل عىل

  إلأساس يه لأهنا إلزرإعة وإلنساجة وإلنحاةل

 وأأن عيةإمجلا إلأعامل عىل إلش باب وجشعوإ إلعمل عىل أأنفسمك وحرضوإ مجيعا إمعلوإ ـ 57

 وختتلف Farabanفرإابن مثل ويه Djèfrèجيفري ويسموهنا إلعمل يف إلتفوق جوإئز يصنعوإ

 .  إلصنع كيفية يف معه

 :  ييل ما نوجب إلكسل من وحتذيرإ إلعمل يف الاجهتادو إجلد عىل حرصا ـ 58

 يطمعون يلوهنم ذلينإ وإلش باب مه إلقرية بتطهري يتعلق ما بلك إلنوبة هلم إذلين إلش باب إنفرإد

  إلنافعة إلأجشار فهيا ويغرسون ويطهروهنا إلبالد



19 
 

 لش بابإ من إلكساىل عىل رشطي بدور يقومون بيهنم من مجموعا يكونوإ أأن علهيم ـ 59

 يتنكرون قناعإل  يلبسون إدلوريون وهؤالء ، تعذيب بلك إلكساىل إلش باب ويعذبون وإلش يوخ

ن ، به  .  إحلقيقة بأأسامهئم يسمون ال عرفوإ وإ 

ن 60 ىل أأمره حيول كسالن عن إدلوريون جعز وإ    إلكهةل إ 

  جيهتدوإ ىتح ويش متهم ليلوهمم إلوإيل عند أأو إلعمدة دلى فينادون إلكساىل إلش يوخ أأما 61

 مملوكة فهيي حييهيا نمل تعطي إملاندنغ يف وإلزرإعة إلبناء أأرإيض فا ن إلوطن تطوير يف ترغيبا 62

صليني أأمانة يعطهيا فقط للمكل  وال إملاندنغ أأرإيض يف إلبناء أأو إلزرإعة عن أأحد مينع وال ، للأ

 . لزإرع يعطهيا وال يزرعها ال إذلي حاسد أأرض إملاندنغ أأرإيض تكون وال أأرضهيا يباع

ابحة 100 قرإرإ ، إلفردي للعمل إ  خوإنه دلإرإ س يد بني إلعمل أأايم تقسم إخلاصة للملكية وإ   وإ 

 إملشرتك إحلقل يف هياف جيمتعون إدلإر لس يد إلأس بوع يف أأايم مخسة:  إملزتوجني وأأبنائه إملزتوجني

خوة ويومان ،  إلعبيد يف إحلال هو كام,  إملزتوجني إلكبار إلأبناء أأو لال 
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 : إلقتل وحترمي إلأنفس حفظ:  إخلامس إلفصل

 

 حترمي انونق وخاصة ، وإلعادإت إلقوإنني الحرتإهمم إملاندنغ لشعب إلشكر سوجناات قدم 63

 .  أأحد خيرقه ومل إال نسان نفس قتل

 يقتلون غإملاندن جريإن بعض لأن اكن وجه بأأي إال نسان نفس قتل حترمي نؤكد ذكل مع وقال

ىل إال نسان قتل حنرم ذلإ ، بغريه إلتأأثر رسيع وإملرء ، حاجاهتم لبعض إال نسان   إلأبد إ 

 نكرره ولكن هاوضعيف  إملاندنغ قوي فيه يس توي إدلماء وسفك إلنفس قتل حترمي قانون 64

 :  إلتالية إلأصناف لثالثة

 صدقة الإ   إلصدقة أأنوإع مجيع يذكروإ أأن للناس إلصدقات يذكرون إذلين وإلعرفني إلكهان ـ أأ 

 .  أأبدإ يذكروها فال إال نسان

ال صدقة لك ملواتمه يتصدقوإ أأن:  إجلنائز أأحصاب ـ ب  .  إال نسان صدقة إ 

ال إلقرىب مجيع لأصناهمم يقدموإ أأن:  إلأصنام أأحصاب ـ ج  أأو إلصحية حالته اكنت همام إال نسان إ 

 .  الاجامتعية

 

 : الاجانب قتل حترمي

 فضال إلس باع حىت جتوإهلم يف يصيهبم ما لك من إملاندنغ يف مقدس وإجب إلغرابء حفظ 65

  حفظهم عن مس ئولون إملاندنغ فصيادو ، إلطريق قطاع أأو إللصوص عن
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بالغ جيب إلصدد هذإ ويف مكرر 66 ىل إلغريب وصول خرب إ  ىل إلعمدة إ    فورإ هأأقرابئ وإ 

  دنغإملان من خيرج بل إملاندنغ يف يقتل ال جمرما إلغريب اكن لو وحىت 69

ذإ خيانة إملاندنغ غادرت إليت كويل قبيةل وحىت 123 من جزء  إملاندنغ رضأأ  يف مهنم وإحد دخل إ 

 .أأبدإ يقتل وال مهنا خيرج ضعيفا
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 إملاندنغ يف الاجامتعية إملناصب:  إلسادس إلفصل

 

 بيت يف ابقيا إملكل أأجدإدان جعل إلسلطة عىل وإلتنافس للزنإع تفاداي 75 من وجزء 70

 يفسد إلسلطة عىل إلتنافس لأن ، بذكل عهنم إمجليع ويرىض جيل عن جيل أأفرإده يتوإرثه وإحد

 .  إلوطن

ىل إلأجدإد عهد منذ إلشعب تقس مي مت 104 من جزء  :  هام أأساسني منصبني إ 

  Nyama نياما أأو Tonty إلعامل منصب ـ أأ 

  فروع مهنام وإحد وللك Nyamakala نياماالك أأو Tontan إلفنيني إملهنيني منصب ـ ب

 

 من إملضيفني Lambassy المباس قبيةل يف س نا رجل أأكرب إلبدل معدة جعلوإ 72ـ71

 . وحضاها عش ية بفارق ولو إلقرية أأجدإدمه أأنشا إذلين ومه مهنم إلأبوة درجة

 بعض لحتم يف يساعده نشط بشاب ـ س نه كرب إو جعزه عند ـ إلقرية معدة يتعاون 73

 . إلقرية مس ئوليات

 غياهبم يف قرإر أأي ينفذ ال ، إلشورى جملس مبثابة إلقبائل نقباء جملس إلعمدة مع ويكون 74

  إمجليع فوق إلقانون لأن س نه كرب همام

 جاءوإ إذلين عرش إلس تة Kado اكدو عبيد خيصص أأن إملقرر من اكن 104 مادة من جزء

 إملنصبني ىلإ   إنضامهمم بعد فامي تبني ولكن ، خاص إجامتعي مبنصب Méma مامي من سوجناات مع

 ال قطف قسمني إملاندنغ يف الاجامتعي إملنصب فبقي TontanوتونتانTonty تونيت:  إلسابقني

  هلام اثلث
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 يقومون إذلين فهو بقسميه إجلعبة صاحب Tonty توين أأما 107 ـ 106 ـ 105 موإد من

 من % 90 وميثلون ، إلقنص وصيد بسالح إلوطن عن وإدلفاع إلزرإعة مثل إلشاقة ابلأعامل

 .  إملاندنغ شعب مجموع

 أأحصاب فهم ، إملهنيون إجلعبة فاقد Tontan تونتان وأأما 122 ـ 108 إملوإد من

 :  مهنا كثرية أأقسام ومه وإملهنية إلفنية إملهارإت

لهيم أأضيف وما إلقدمية إمخلسة بقبائلهم إلعلامء ـ أأ    إجلدد إلقبائل من إ 

  إملائية وإحليوإانت إلأسامك صيادو ومه إلس باحون ـ ب

 . للناس إملادحون وإلقصاصون وإملؤرخون إلشعرإء إلعزإفون ـ ج

 خيانة ملاندنغإ من خرجت إليت كويل قبيةل ومهنم إلأخشاب ابعامل يس تغلون إذلين إلنجارون ـ د

  123 إملادة إنظر إملعركة عند

  وخارهجا إملاندنغ أأرجاء يف إملتجاولون إلتجار هـ

لهيم إلنجارة أأضيفت إذلين إلثالث بقبائلهم إحلديد صناع إحلدإدون ـ و  قبيةل غادرت أأن بعد إ 

 بسبب إملاندنغ غادرت إملاندنغ يف ابلنجارة مشهورة اكنت إليت إلقبيةل ويه إملاندنغ Koulé كويل

 . إلوطن عن إدلفاع معركة أأثناء وخيانهتم غدرمه

 (  إلساكفون)  إجللود صناع ـ ز

ىل إلناس وحاجة إملهنيني Tontanتونتان نس بة قةل ولكن  مزتإجال سببا جعلت إملهنية إلأدوإت إ 

 همنة رئاسة روماك قبيةل تولت مث.  إل خر معل مهنام لك فعل حىت بعض يف بعضه إملنصبني

 سوماوورو مع سوجناات معركة يف هجود من كروما قبيةل بذلته ملا Fanè فاين قبيةل من بدال إحلدإدة

 . 
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 إملنصبني طبقات بني إلامتزح:  إلسابع إلفصل

 

 يف إجامتعاية طبقة وثالثني ثالث 33 بني إلامتزح إملؤمتر أأابح وإلتخامص للتنازع منعا ـ 124

 إلامتزح بل لناسإ بني الاحرتإم يعارض وال إلعمل يف والاجهتاد إجلد مينع ال إلامتزح لأن ، إملاندنغ

مباالت بني درجة  (( . أأوسطها إلأمور وخري))  ، وإلقسوة إللأ

صالح الاجامتعية إلطبقات بني مباح إلامتزح وهذإـ  125  توكيده ومت إدهاأأفر  بني الاجامتعي لال 

  125و 124 مادة إلأصل رجع إملذكورة وإلثالثني إلثالث إلطبقات تكل بني إلتطبيق يف
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 فهيا إلأعالم ووسائل إملاندنغ يف إلأربع وإللقاءإت إلتشاور:  إلثامن إلفصل

 

 وضع ، وإلقرى إملدن ومعدإء وإملقاطعات وإحملافظات إملناطق ورؤساء إمللوك ملساعدة 129

 أأن إمجليع نم وطلب ، وإملؤمترإت والاجامتعات وإللقاءإت وإلتشاورإت إالتصاالت نظام إملؤمتر

عالم إلعادي للتشاور(  إلعطةل)  إلفرإغ أأايم يف إدلإر س يد مع إلأرسة جتمتع  إلأرسة يف جيري امب لال 

 عند إلقبائل ؤساءر  جيمتع وأأن ، الاستشارية للقاءإت إلقبيةل ش يخ عند إدلاير أأرابب جيمتع وأأن ،

 .  إلوالية رئيس عند وإلقرى إملدن معدإء وجيمتع إلبدلة ملهامت إلبدلة معدة

 هذه طريق عن بارإلأخ  فتنتقل همامهتم يف يساعدوهنم إمللوك مع يكون إلوالية ونقباء ـ 76

 إمجلاعية ماكنإلأ  يف ذلكل إملتخصصني إلأشخاص طريق عن أأو ، إملس مترة وإللقاءإت الاجامتعات

 إلشورى لسجم أأو إلنقباء جملس تعترب وإملؤمترإت وإللقاءإت إلتشاورإت هذه وأأعضاء ، إلعامة

 . إحلايل
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 :  إلتاسع إلفصل

 علهيا إلقضاء وكيفية إملاندنغ يف وإلتنازعات والاختالفات إلتفامه سوء

 

 إلنحو ىلع حقيقة والاختالفات إلتنازعات عنه تنجم إذلي إلتفامه سوء مشلكة حتل 77

 : إلتايل

  وصدقهم إحلاكم عدإةل ـ أأ 

 يف اابةحم وال مساعدة فال ، وإلعدو وإلصديق وإلبعيد إلقريب إلقانون أأمام إلناس مساوإة ـ ب

  لأخرىإ وإملعامالت والاعارة وإدلين وإلسلف وإلقرض إلعطاء يف إملساعدة ولتكون ، إلقضاء

 ماكن يف امنإخلص ينادى بل فيه مدإورة غري حقيقة وإلتنازعات إخلصومات فصل يكونـ  78

  ابلصدق إلظامل عىل وحيمك ابحلق إلظمل ويبني لصاحبه إحلق ويعطى وإحد

ذإ 79  وإلقضاء إحلمك ولحي إلقبيلتني بني أأو إلقريتني بني أأو إدلإرين أأهل بني إخلصومة وقعت وإ 

ىل  حىت تحقهايس   من عىل إلغرإمة ويضعوإ إللومة يس تحق من ويلوموإ فيه فينظروإ إلش يوخ إ 

  بيهنم إخلصومة تنهتيي

 عن لنس يانإ جيوز ال كام وإلشاكوى وإلتقايض إلقضاء يف إلشهود عن إلنس يان جيوز ال ـ 80

 ويكون حلقإ يطلب أأن إخلصمني الك فعىل ، إلظامل عىل وإللومة إحلق صاحب من إلعفو طلب

  إلتقايض يقلل وإلشهود إحلق طلب لأن شهود معه

ذإ إلزور شاهد ـ 81 ن ويعزر تقبل فال شهادته تلغى عمل إ   كرها نهم  أأخذ ماال أأخذ قد اكن وإ 

 .  طويال وقته اكن همام وجربإ



27 
 

ذإ ـ 82  يأألكها إلغرإمة عليه وتوضع ويفضح إمجلاعة أأمام ينادى إخلصمني بني منافق أأو منام وجد إ 

صالح ابمس يسمى ما وهو إلش يوخ   إلبدل إ 

نف ، إلعدول إلشهود عدة أأمام يسأأهل حىت عنه مسعها بغيبة أأحدإ أأحد خيامص ال ـ 83  أأنكرها ا 

 إذلي لأن كلذ بعد كثريإ عليه جيسس وال((  به إهتم))  عليه وضع كذب لأنه عليه يشء فال

ن ومس تح خائف بني فهو مقالته ينكر  فيعطوإ بيهنام وليحمكوإ وةإال خ بيهنام فليفصل مقالته أأثبت وإ 

  بظلمه إلظامل ويلوم حقه إحلق صاحب

 لومة لومه بجي ظامل فهو إلناس أأمام يسأأهل أأن غري من عنه مسعها بغيبة غريه خامص من 84

  إخلصومة قبل إلالكم لأن شديدة

نشاء ومينعوإ إلتقايض نريإن يطفئوإ أأن وإلشهود إلقضاة عىل 85  ابلعقل دةجدي خصومة إ 

  قلبه ويربد إحلق صاحب هيجان هيدئ إحلق لأن وإلصدق

ىل إلرجوع منع جيبـ  86  إجلديدة صومةإخل يف إلتقايض أأثناء إلقدمية إخلصومات من مىض ما إ 

  دهاوجيد إلنامئة إلفتنة ويوقظ صعبا إلفصل جيعل إخلصومات من إملايض ذكر لأن ،

 حلقإ معه اكن ولو يالم ذخرية أأو بسالح خصمه جرح حىت إخلصومة يف غضب من ـ 87

صالح ويقوم إدلية منه وتؤخذ ، ن.  غرإمة إلبدل اب   إجلارح امق جبرحه إلعمل عن إجلرحي جعز وإ 

صالح إدلية دفع بعد بأأعامهل  عىل غدإؤه يكون اةلإحل هذه ففي ، إجلرحي يشفى حىت غرإمة إلبدل وإ 

ال نفسه عىل وعشاؤه إلعمل صاحب ذإ إ   وعشاؤه لإلعام غدإء فيكون أأخرى قرية يف مقامي اكن إ 

 . إلقريتني بني وإال ايب إذلهاب لتعذر إلعمل صاحب عىل

صالح غرإمة عليه إخلصومة يف ذخرية أأو سالحا أأخذ من ـ 88 ن إلبدل إ   ، حدإأأ  يصب مل وإ 

ن ، ذلإته جرمية لأنه ن 87 إملادة يف عليه إلالكم س بق فقد أأحدإ أأصاب وإ   هللا مسح ال ـ قتل وإ 

 .  ال جرإم هذإ يف إال خوة من عنه يدإفع أأو يؤيده من ويغرم قصاصا يقتل ـ
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نساان قتل من ـ 89  جدإ إلبدل صلحوي غالية دية يدفع ولكنه قصاصا يقتل ال معد بغري خطأأ  إ 

نساان قتل ومن ، نفس قتل جرمية أأثر من ليتطهر  فيه به يقتدى ال عقااب يعاقب معد ش به يف إ 

  إلأصل يف إلعمد ش به تفسري رإجع ، ذكل بعد غريه

 أأخذت بدلة أأو ةقري وأأية ، حراب تصري ال بدلتني أأو قريتني بني وإخلصومات إلزنعات ـ 90

عتدإهئا ابطل حفقها حق لها اكن ولو ، أأعتدت فقد جارهتا ضد إحلرب   اب 

ذإ ـ 91 اث إحلرب قيام يوجب مبا إملاندنغ يف جارهتا عىل بدلة أأو قرية أأعتدت إ   فلتبلغ رهاوإ 

 لهذه حد وضع ملكلإ فيتوىل ، ابالنتقام إحلرب تقوم أأن قبل إملاندنغ مكل علهيا إملعتدى إلقرية

 .  إجلرمية

ذإ ـ 92  خيرب ومل مبيهن أأحد يصلح ومل إحلرب قيام أأدى حىت إملتبادل الاعتدإء هذإ إس متر إ 

ن إملكل إحد  يقوموإ مل لأهنم إملكل نيوب بيهنم فالأمر إلقريتني يف إملصلحني عىل تقع إملس ئولية فا 

رضإهما ترضم وال دخاهنا يرتفع إال خوة بني إخلصومة انر ولأن إحلرب انر لأطفاء بوإجهبم  يدل فا 

 .  صاحل عاقل جار وجود عدم عىل

ىل إحلضور يف إملهنيني عن عفي 93 ىل إحلرب إ   جيري مبا عمل عىل ليكونوإ إلشاقة إلأعامل وإ 

طفاء وليقوموإ بيهنم خصومية حاةل وليعرفوإ إلتفامه سوء من إال خوإن بني  أأن قبل فورإ رهاان اب 

ن ، ابال فساد إخلصمني بني مشائني منام إملهنيون يكون ال وأأن ، تشعل  ثالث عهنم كلذ عرف فا 

 .  إملاندنغ من يطردوإ مرإت

 

 إلعبد ابمس إلسب أأو إلزان اببن إلناس وسب إلوإدلين ش مت جرمية

 بودل أأو لرقاب إلش مت: ويه ش تامئ ثالثة يف إلناس يتقاتل أأن إملاندنغ عادإت من اكن ـ 94

 من بل ، هياف حرج فال مصائهبا مهنا وأأخرج أأمرها وخفف إملؤمتر فأأابهحا إلوإدلين ش مت أأو إلزان
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 إلس يد ش مت لوو  ، إلناس وإدلي يش مت ال وإدله إحرتم من لأن إلشامت وإدل عىل فلريده وإدله ش مت

  أأيضا وإدله عىل فلريده عبده وإدل

 إلصفة هذه رإحئة عليه من أأال يرض ال لأنه أأيضا فيه حرج ال إلزان بودل إلش مت وكذكل ـ 95

  يرض فال إلش مت هبذإ إبنه إال نسان يش مت وقد.  إملاندنغ يف أأحدإ يرض فال ،

 وليس ، حدلأ  نس با وال لقبا ليس إلرق لأن ابلرق إلش مت وهو فأأسهل إلثالث إلش مت أأما 96

 أأههلو  سوماوورو جعلنا كام حرب أأرسى أأو عبدإ يكون إذلي هو إحلرب يف إملغلوب لأن عيبا

 حر بأأنه عبدإل  يسمى وال جديدإ حرإ إملعتق إلعبد يكون ال ذلإ منا ذنب بال هلم عبيدإ وجيشه

 . إلثالثة إلش تامئ هذه يف ابملثل إلرد ـ إليوم ـ أأحبنا فقد.  قدمي
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 : إلعارش إلفصل

 إلتقايض يف إلقسامة

 

ذإ ىل دعيا ممظلو  من ظامل يعرف ومل جمادلهتام بسبب إملتنازعني بني إحلق وجه إختفى إ   إلقسامة إ 

ن Déé ni woro وإلكوال إلأرز دقيق بعجني إلقسم ويه  حىت إلأمر يرتك إلقسامة فعال فا 

ن لأنه ، إلظامل من إحلق صاحب ببيان إلقسم من إلنتيجة خترج  Déé وإلكوال إلعجني يبني مل إ 

ni woro ن إحلقيقة   ، إلزمن طال همام وقت يف شك بال إحلقيقة يظهرإن إمجلاعة وهيبة إحلق فا 
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 : عرش إحلادي إلفصل

 إال رث وتوزيع إلتوريث

 

ذإ ، إال نساين وإال صالح إلأخوي الاجامتعي إلرتإبط بقاء عىل حرصا 98 ن  مات إ   سانإال 

ذن حاجة وال إدلإر، أأمور تس يري يف إلأكرب إبنه أأو إلتايل أأخوه نهع  ينوب ىل إ  ))  إال رث زيعتو  إ 

 ((  إلرتكة

ذإ ـ عطاءه أأو إلصغري إلأخ حترير إلكبري إلأخ أأرإد إ   : ييل ما هعلي جيب إلعمل يف إس تقالهل إ 

  زوجة يزوجه أأن ـ أأ 

  إجلد تركة أأو إلأب تركة من نصيبه هل يدفع أأن ـ ب

  سزيرعه إذلي إلبذر يعطيه أأن جـ

  اكمةل س نة قوت هل يدفع أأن ـ د

 ,  أأيضا ذكل من نصيبه يعطيه أأن موإش هلم اكنت أأو إلزرع منا أأن ويس تحسن هـ

 يس تقال وال ، وجمردإ سدى يرتك أأن جيوز وال ، إلعزوبة حاةل يف حتريره أأو إس تقالهل جيوز وال

 إلطعام وخزإنة ابملزرعة ليس تعد س نة عن يقل ال موعد حتريره أأو الس تقالهل هل يوضع بل جفأأة

  لنفسه وإحلظرية

ذإ ـ 99 خوإنه وترك إلرجل مات إ   وإحدة إرد يف إجامتعهم ميكن ال أأيضا إ كبار وأأوالده كبارإ إ 

خوة ويكون ، إدلاير رؤساء حسب إلرتكة قسمت ،  وحتت ارإلكب إال خوة كفاةل حتت إلصغار إال 

  كفالهتم وحتت إلكبار إلأوالد رعاية حتت إلصغار إلأوالد ويكون ، رعايهتم
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ذإ 101 خوإنه عىل جيب إلرجل مات إ   إلزوإج يف يرغبون ال اكنوإ لو حىت بزوجاته إلزوإج إ 

 لأحصاب يزوجوهننو  هل أأخا ال ملن بناهتم تزوجي يرفضون إملاندنغ يف إلبنات أأولياء اكن ذلإ هبن

 جديد زوج لبلط أأزوإهجن وفاة عند حالهتن طرإبوإض بناهتم حتري من خوفا إلكثريين إال خوإن

ذن ذإ.  إلأولياء هؤالء خييب أأن جيوز ال إ   من به زتوجت رجال زوهجا عهنا إملتوىف إملرأأة جتد مل وإ 

خوإن   جترب ال إملتوىف زوهجا إ 
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 : عرش إلثاين إلفصل

 إملاندنغ يف إلأوقات أأسامء تغيري كيفية

 

 اكن حيث افهي إلوالايت ابختالف وتسمية عددإ إملاندنغ إلأس بوع أأايم الختالف نظرإ 102

 افهي تقام إليت إلقرى أأو إملدن أأسامء حتمل واكنت 12و 4 بني ترتإوح فهيا إلأس بوع أأايم عدد

 وإفق إذل ، إلوالايت ابختالف إسام أأو عددإ ختتلف وإلقرى إملدن وهذه ، أأس بوعيا إلأسوإق

  اندنغإمل أأحناء مجيع يف لها توحيدإ إال سالمية إلأس بوع أأايم أأسامء إس تعامل عىل إملؤمتر

 والايهتا يف(  وإملناخ إلطقس)إجلو أأحوإل ابختالف إملاندنغ س نة فروع إختلفت وكذكل 103

 ، أ خرى قةملنط منطقة من ختتلف ويه إملناخ أأحوإل أأسامء حتمل اكنت إملاندنغ س نة فروع لأن

 إالثين إملاندنغ س نة فروع من بدال عرش إالثين إال سالمية إلشهور إس تعامل عىل إملؤمتر وإفق ذلإ

 .عرش
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 : عرش إلثالث إلفصل

نشاء وإلصغر إلكرب مشلكة  إملاندنغ يف إلش بابية إلأقرإن فرق وإ 

 

 إال خوة واكن ، إال خوة بني جدإ كبرية إملاندنغ يف إلسن يف وإلصغر إلكرب مشلكة اكنت 127

 أأو ليةل أأو يوم ارقف بيهنم اكن ولو وتكرميهم إلكبار إحرتإم عىل دإمئا وجمربين مضطهدين إلصغار

 يامتزح أأن ممنوعا اكن ذلإ ، دإمئا إلكبار إال خوة يساندون إلش يوخ واكن ، إلوالدة يف فقط حلظة

هانهتم إلصغار إحتقار من خوفا إلصغار إال خوة مع إلكبار إلأخوة  عىل إملؤمتر وإفق ذلإ ، للكبار وإ 

نشاء  ةمتوإلي س نوإت ثالث موإليد مجيع بني جتمع Sédé ou Kary إلش بابية إلأقرإن فرق إ 

 .  بيهنم فامي ويامتزحون معا ويعملون يلعبون أأترإاب ليكونوإ

 وإلوقائع إلأحدإث حسب وأأسامء أألقااب حتمل إلش بابية إلفرق بدأأت حىت هكذإ إلأمر فاس متر

 عىل إملاندنغ يف ةإلش بابي إلأقرإن لفرق لقبا عرش أأربعة عرفت وقد ، إختتاهنم س نة وإفقت إليت

ىل وكوندوجني ـ وسوفايج ـ منسايج:  إملثال سبيل  . 127 ادةم يف إلأصل رإجع.  ذكل غري إ 

 إلصلوإت قاتأأو  عىل قياسا أألقاب مخسة إلش بابية أأقرإهنم لفرق إخرتعوإ فقد اكناكن ساكن أأما

 :  ويه إملفروض إمخلس

  Sandiya س ندييا

 Haramakônôn هارإماكونون

 Doudiya دوداي

 Djamanadiya جاماانداي

 Dandiya دإنداي
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 : عرش إلرإبع إلفصل

ىل إلطفوةل من إملاندنغ يف إلأنسان حياة تسلسل  إلش يخوخة إ 

 

 إلسن يبلغ حىت إملروءة يف هل إعتبار ال سابقا إملاندنغ يف إلودل يبقى 60 مادة من وجزء 128

 يف يدخل ذكل بعدو  إلش بابية ابحلياة س نة أأربعني إمخليسني نيوب إلعارشة مابني ويشغل إلعارشة

 : إلتايل إلنحو عىل إلش يخوخة حلقات

 :  يه مثان إلش بابة مرإحل ـ أأ 

ىل 10 من ـ1 ((  قروإلب إلغمن))  إلأنغام ورعاة إلعادإت تالميذ ومه إلش باب أأصغر مرحةل 15 إ 

  وإملزإرع إحلقول وحرإس

ىل 15 من ـ2  مهو إخلتان ابب عىل ومه إلعادإت تالميذ وأأكرب إلصغار إلش باب مرحةل 20 إ 

 . إدلور لأحصاب إلثالث إلفريق أأو إلثالث إلفوج

ىل 20 من ـ3  .  إخملتونون ومه إدلور أأحصاب يلون إذلين إلنوإب مرحةل 25 إ 

 ومه إلزوإج ابب عىل إل ن ومه إلرشد أأولو إلاكملني إلش باب مرحةل 30 ال ىل 25 من ـ4

 .  إدلور أأحصاب

ىل 30 من ـ5   إلش باب كبار ومه إدلور أأحصاب قبل ما مرحةل 35 إ 

ىل 35 من ـ6 (  إدلور أأحصاب)  أأحفادمه مع يعملون ومه إدلور أأحصاب أأجدإد رحةل 40 إ 

 . إلعمل يف لتشجيعم

ىل 40 من ـ7  .  إلكهةل صغار مرحةل 45 إ 



37 
 

ىل 45 من ـ8  بلغ قدو  وإلش يخوخة إلش بابة بني إلفاصل إحلد مرحةل ويه إلكهةل مرحةل 50 إ 

صالح يف يشء لك يقولون إل ن ومه ، إلزوإج بعضهم أأبناء  ، إس تحياء وال جخل بال إال نسانية إ 

صالح عن يعجزون وال إلش يوخ من كثريإ خيافون وال  .  إلناس بني أأمر أأي إ 

 : ويه مخس ويه: إلش يخوخة مرحةل ـ ب

ىل 50 من ـ1   كبنسن=  Gbinssin إلأقوايء إلش يوخ مرحةل ، إلكهةل فوق ما مرحةل 60 إ 

ىل 60 من -2  س ينبان=  Simban إلش يوخ إش باه مرحةل 70 إ 

ىل 70 من -3   كميو=  Kemand إلش يوخ مرحةل 80 إ 

ىل 80 من ـ4   إلعجوز مرحةل 100 إ 

 يوضع إذلي وهو إحملجوز إلعاجز إلعجوز مرحةل إمس عليه يطلق ذكل فوق ما عىل 100 من ـ5

 . (Doûda دودإ)  إلناس من غفةل عىل إلنار يف يسقط لئال إلنار وبني بينه إحلاجز
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  :إلفصل إل خري

  إملؤمتر توصيات

 

:  وكبرية الثةث لأمور بتوصيات إلقوإنني هذه خنمت:  سوجناات قال إملؤمتر هناية يف:130 إملادة

خاللها لأن وبتوكيدها هاملها أأو إ  ىل يؤدي إ   إلعظامء لوكإمل قوة ويقلل إملتطورة إدلوةل ختريب إ 

 :  اكل تية يهو وإلبالد وإملدن إلقرى يف إمجلع ويفرق إلشمل ويشتت والاس تقرإر إلأمن وهيدد

 

 :  إلعدإةل:  أأوال

 ومعاونهيم نصارمهأأ  من وغريمه وإلرؤساء للملوك ونؤكدها ابلعدإةل مجيعا نوصيمك إليوم سوجناات قال

دإرإت ومرتمجهيم  إس تطاع ذإإ   لأنه ، عدول بأأهنم إمجليع يعرف حىت أأوال فليعدلوإ إلغرإمات وإ 

جبار إمللوك  ويتبع بإلشع مجيع فيعدل ذكل بعد أأحد عن يعجزون ال إلعدإةل عىل أأصدقاهئم إ 

ذإ ولكن ، إلطول عىل الاس تقامة طريق إللك  وففس وأأعوإهنم إمللوك إعوجاج إلشعب رأأى إ 

ذإ ، ذكل بعد إس تقامهتم فتصعب إلطول عىل الاعوجاج يف يتبعوهنم  فال يشء فعل إملكل منع إ 

 وبعض إلصغار نيإملس ئول بعض جيرأأ  ال حىت أأصدقائه من لأحد فعهل يف يتساهل وال أأبدإ يقربه

 ، إمللوك ىلع ويغضبوإ إلقانون إلشعب فيحتقر إمجلاعة أأمام إملمنوع ذكل فعل عىل إمللوك أأهايل

ذإ  خيفف أأن للمكل وجيوز ، متاما عليه إلعقاب ينفذ بل عقابه إملكل يرتك فال إلقانون أأحد أأهان وإ 

ىل يؤدي لأنه وإملس ئول للقوى ذكل ينبغي ال ولكن إلفقري عىل إلعقوبة  إلسبب هو بأأنه هإهتام إ 

 ويكرث إلشعب يف إلفوىض فيحدث إملعايص أأهاليه وإرتاكب إجلرإمئ إلصغار إملس ئولني الرتاكب

ن سوجناات قال ذلإ ، إلعصيان  إذلين لأن بدأأ  إلشعب إس تقامة يس تطيع ال إلعادل غري إملس ئول إ 

ذإ أأماهمم ابجلد يتلكم كيف إلقانون خيالف يرونه  يقول إملثل لأن ، دإأأب يس تطيع ال يس تحي اكن إ 



39 
 

ذإ هذإ فعىل((  معا وإلعيوب إلشجاعة بكييس مييش أأن ميكن ال: ))   لعيبإ صاحب رأأيت إ 

  فيجيبه يعرفه من هناك ليس أأو وقاح أأنه فاعمل كثريإ إلناس عىل يتلكم

 

 مادإم أأنه يعرف لأنه ، شيئا خياف ال لأنه إلعادل إلناس أأمام يكون أأن جيب:  سوجناات قال ذلإ

ساكته أأحد يس تطيع وال يشء يرضه ال مس تقمي عدل  هذإ مثل من ادإمئ تسمع ذلإ إمجلاعة يف إ 

 منه خطأأ  أأو هل عيبا أأحد يعرف ال لأنه أأحد وال((  ؟ يزنلها من يدي أأرفع))  إملس تقمي إلعدل

 إملس ئول نم يسمع وعندما ، تعديلها ويس تطيع إمجلاعة أأمام يكون أأن جيب إال نسان هذإ مفثل

 جعهل وسبب عجزهل سببان هام إلقبيح وعيبه إلسيئة أأخالقه أأن فاعمل رعيته عن عاجز أأنه يقول

 إملفسدين إملصلحون يرى أأن من أأكرب سببا إلشعب العوجاج جعزه وليس ، إلناس أأمام يشء الك

ذإ إلسلطة من عقوبة بدون يفسدون  .إملنكر عن وإلهنيي ابملعروف إلأمر قةل رأأيت وإ 

 تنحنح ىتح إلعدإةل عن إلالكم عىل سوجناات بقي ، إلفساد مقدمة يف أأنفسهم إحلاكم أأن فاعمل

 عىل غلبنا دمابع تبيك ملاذإ سوجناات! هه: )  إلناس هل فقال ، ابدلموع وهجه بلل حىت وبىك

 تبيك لامذإف إدلوةل عىل لنا ملاك أأنت أأصبحت ما وبعد ، أأنفس نا منكل أأحرإرإ وأأصبحنا سوماوورو

 لأجل دتفس لكها إلكربى وإلأمور إمللكية مجيع لأن إلعدإةل عن إلالكم عند أأبيك:  فقال((  ؟

 .  إلعدإةل عدم

 

 بعد إلأايم نم يوم يف إملاندنغ قدرة فساد ال س ببني س يكوانن إلعدإةل وعدم إلظمل أأن وإعتقد

يقافه يف يل قدرة ال ، منه بد ال لأنه أأبيك ذلإ طويال زمنا مويت  إذلي ،أأما عديب س يكون لأنه إ 

 إلعدإةل حتقيق يف ،وسأأبتدئ قوة بلك ابات معنا وسأأمنعه حدإ هل سأأضع إل ن حرضيت يف يكون

 إلقانون أأمام ناسإل  متيزي لأن ، إلناس بقية عن فضال وأأصدقايئ وأأهايل نفيس عىل وتطبيقها

ذإ ، يفسدهام وإلعدإةل  بيهنم تظامل ال لأنه مبيهن وإلوئام وإلوفاق إحملبة بقيت قوم يف إلعدإةل معت وإ 
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ذإ ولكن ، صالح تطيعيس   من بعض عىل غضباان بعضهم اكن أأو بعض عىل بعضهم عيوب اكن إ   إ 

 .  أأحد ال ؟ ذكل

ذن  أأخطائنا يف بعض نع بعضنا ويعفو بعضا بعضنا ظمل عن ونبتعد لنتحابب نس تقمي أأن جيب إ 

 مسعهتا وحتسن ريإهتاخ وتكرث تقدهما ويس متر فهيا إلأمور وتسهل إلبالد يف إلعيش ليطيب إلصغار

ىل  . إلأبد إ 

 

 :  إلعمل يف إجلد:  اثنيا •

ىل إلالكم وصل مث ن:  سوجناات فقال ، إلعمل يف إجلد إ  ذإ عدلي أأن يس تطيع ال إال نسان إ   مل إ 

تقانه إلعمل من بد ال دإمئا إلعدإةل عىل لتبقى للعدإةل وس يةل فالعمل ، يعمل  أأن ميكن ال إذل وإ 

 يغن مل منو  إلناس عن يغين ال يعمل ال من لأن إلعمل يف وإجلد إلعمل ذكر بدون ابلعدإةل نويص

  ؟ يعدل كيف إلناس أأموإل عن

ىل يطمح وهو  مجليع ذهه توصيتنا يف إلعمل عىل نركز ذلإ.  فيه ويطمع إلناس أأيدي يف ما إ 

 مل ما يعدل نأأ  أأحد يس تطيع ال(  إلعدإةل ـ إلعمل ـ إلعمل)  يه إملاندنغ شعار لأن إملاندنغ طبقات

 بدون إلعمل ينفع الو إلعمل بدون إال نسانية تصلح فال ، ويتقنه إلعمل يتعمل مل ما يعمل وال يعمل

تقان تقان ميكن وال ، إال  ال إال  تقان وإلعمل فاجلد ، إلعمل يف ابجلد إ   وإلغىن لرزقإ مفتاح وإال 

 إلكساىل ردوط إلكسل حماربة من بد ال إلعمل يف إجلد عىل للرتكزي ، إلعدإةل سبب هام إذلين

ال و جممتعنا من  من إلعامل يفعهل ما لك لأن ، إلكساىل وسط معهل من إجلاد إلعامل يس تفيد ال إ 

ن عطاء أأو مركب أأو مجيل لباس أأو مجيل أألك ن ، هممأأما خفرإ ذكل لك يعتربون إلكساىل فا   وإ 

ال أأعطوإ مبا يقنعوإ ال شيئا أأعطامه ذإ إ   . ابملايض روإيكف يوما إنقطع فان يوم لك إلعطاء إس متر إ 

ن ذلإ قامة فا   .  معاد مبرض إملريض جنب إجللوس من وأأسوأأ  أأصعب إلكسالن مع إال 
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ن هلم جيعاتش  أأعامهلم ماكن إلش يوخ معهم ويكون إلعاملني إلش باب نشجع أأن علينا جيب وذلإ  وإ 

 كوجود سلي مزرعته يف إحلقل صاحب وجود: ))  يقول إملثل ولكن كثريإ إلش يوخ يعمل مل

ال و مهل إحلق وبيان إلقبيةل ش يخ عند ولوهمم إلكساىل ذم علينا جيب كام(( إلشجرة جذع  رسعان إ 

 .  إدلوةل ويف إلقرية يف فيؤثروإ بكسلهم إلعامل يف يؤثرون ما

ذإ: ))  سوجناات وقال  حنب وأأن عملإل من بد ال إملاندنغ يف وإلسالم وإلوئام وإلوفاق إخلري أأردان إ 

 إلكسل نقبح وأأن والاجهتاد ابلعمل وإللعب ، ابجلد وإلكساىل إلكسل ونطرد وإلعامل إلعمل

)  إلنحل ربيةت أأما ، إخلريإت لتكثري ومعال طلبا إلعمل وننوع إلعمل عىل جنربمه وأأن وإلكساىل

 بفعلها بأأس فال أأشاكهل جبميع وإلقنص وإلتطريز وإلنساجة وسائهل بلك إلأسامك وصيد(  إلنحاةل

 تكون أأن بجي بل إلزرإعة لفساد سببا إلهوإايت هذه تكون أأال برشط ولكن والاجهتاد ابجلد

ضافية هوإية  ودخن بقل من إلزرإعية إحملاصيل أأنوإع مجيع نزرع أأن جيب كام ، إلزرإعة جبانب إ 

 أأيضا إلتنويع لقصد وذكل وقثاء ويقطني وبطيخ وبطاطس وفونيو وشعري

 ، إملاندنغ نم إلعيش وسوء إملالبس وقةل وإذلل وإلشدة وإلفقر إجلوع س نطرد إلعمل يف ابجلد

ىل لكه وإخلري وإلطمأأنينة وإلأمن والاس تقرإر وإلغىن وإلمتتع وإلرخاء إلش بع وجنلب  فال إملاندنغ إ 

 إجلريإن بني أأنوإعه يعجبم  إلتفامه سوء وال إحملامك يف حتامك وال تباغض وال تنازع وال إختالف يكون

قامة فتطيب نسانية وإلأخوة وإلتحابب إحملبة وتش يع إال  نه إلفقر عكس وإال   إلتباغض دخلي فا 

 يري وإحدإ نلأ  فيه ماو  إلفقر لأجل ومس مترإ دإمئا إلناس بني والاختالف وإلتنازع إلثقة وعدم

 ثيااب يلبس ويرإه جزء يعطه مل مش هتيه وهو محلا معه ويري لقمة يعطه مل جائع وهو ش بعاان زميهل

 سبب يذكر أأن تطيعيس   ال ولكنه تافهةإل  إلأمور يف عليه غضباان فيكون ثواب يعطه مل عرايان وهو

 . ذكل
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ذإ أأما ذن جدإل فال وحاجياهتم لباسهم إمجليع وعند ش بعاان إمجليع اكن إ   يعمل نأأ  جيب ذلإ ، إ 

ليه حيتاج ما إللك جيد حىت إللك ن ، إ   أأحد يعجز ال ولكن إحملصوالت أأو إحملصول تفاوت وإ 

ذإ نفسه معيشة عن  .  معل إ 

 

 :  إلقانون إحرتإم:  اثلثا •

 مث ، إلشعب ىلع للقانون وإلطاعة إحلاكم عىل إلقانون إحرتإم يف إلوصية أأيضا أأؤكد سوجناات قال

 إلناس أأحوإل إليصلحو  إلقانون عىل حاكم ولكهنم إلناس عىل حاكما ليسوإ أأهنم إحلاكم ليعمل:  قال

 الكهمم حيرتموإ لب بأأنفسهم هيتكوه أأو إلقانون هيينوإ أأن هلم جيوز ال هذإ عىل ، بيهنم جيري وما

 سوء لأن وءإلس إلالكم إحلاكم وليحذر أأبدإ والكهمم وابحلاكم ابلقانون إلشعب يمتسك ليك مه

 بعدمه قىيب الكهمم سوء ولكن بذهاهبم يذهب فعهل سوء لأن الكهمم سوء من خري إحلاكم معل

ىل  .  إلأبد إ 

 

 نضال من إحلاكم يفعهل مبا يعرتفوإ أأن و أأوإمرمه وإمتثال حاكهمم بطاعة إحملكومني سوجناات أأمر مث

 عىل جعومهويش إجليدة أأفاكرمه عىل ويساعدومه هبا يكفروإ وال إلشعب ولرإحة لدلوةل وحرإسة

 وليقتدى كثرية ثالهاأأم  ليعملوإ إلذليذة إمجليةل ابلأغاين علهيا هلم ومادحني هلم شاكرين أأعامهلم حسن

 من فيه ميروهن فامي إمللوك حيسدوإ أأال إلشعب وعىل ، إلأعامل حسن يف إلقادمون إحلاكم هبم

 إحلياة لأن حاكما نوإليكو  إمجليع يتنافس وال ، إجهتادمه جزإء لأهنا إمجليةل وإملالبس وإلنعمة إلرتف

ال تصلح ال ذإ إ   يرى ذليإ مباكنه لك لريىض بعض فوق وبعض بعض دون إلناس بعض اكن إ 

ذإ ولكن ، فيه نفسه  يرىض ال أأيضا دونه هو وإذلي فوقه هو مبن درجة أأقل هو من يرض مل إ 

 وكيف إحلامكي إملنصب عىل إلتنافس يف إلناس فيبقى عنه يرىض ال إلثالث دون وإذلي ، عنه

ذن يعملون   ؟ إ 
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 للوطن إخلدمة هو وهذإ أأومرإه ومتتثل أأقوإهل وتقبل حيرتم حاكام اكن من أأن إملروءة يف فالأحسن

ذإ هجالء إحملكومني إحلامك يأأخذ وال ،  وعدل هبم محر إلشعب إحلامك وإحرتم إحلامك إلشعب إحرتم إ 

ذإ نولك ، لكه وإخلري وإلوئام وإلرخاء إلثبات يف إدلوةل يف إلعيش فيطيب بيهنم  أأن إمجليع طلب إ 

 إمجلع ويتشتت إدلوةل دفتفس ويتقاتلون إحلمك عىل يتنافسون جيعلهم أ مرين قادرين حامكني يكونوإ

ذن سوإء عإمجلي يكون ال إجهتدان همام أأننا ،رمغ إلتنازع وذكل إلتنافس هبذإ إلشمل ويتفرق  إ 

 . ماكهنم يف إل خرين ويرتك مباكنه لك فلريض

 

ذإ ، أأعاملمك هبا وقيسوإ معلمك نربإس وإجعلوها إلقوإنني هذه خذوإ:  سوجناات قال مث   عىل طرأأ  وإ 

ن,  ماكنه يف إمجليع يبلغ تبديل أأو تغيري بعضها  رب هلل وإمحلد....  وإلأرضني إلساموإت رب شاء إ 

 . وسمل محمد عىل هللا وصىل إلعاملني


