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داريوش و ياخى بوونةكان لة دذى
َِ غُضَتاّ ثاؾايُتِ زاضيىف ،دطُ يُو بابُتاُّْ يُ اليُٕ
ئًَُُ غُباضَت بُ غٌَ غاي
َطُّ غُملًَٓسضاوَإ ُٖيُ و ئُو بَُيَطاُْ يُ اليُٕ
ًََصووْىوغُنإ ْىوغطاوَ ،ظؤض ظاًْاضٍ و بُي
زاضيىف و يُ ضىاضضًَىَّ نُتًبُناْسا ْىوغطاوَتُوَ و بؤَإ َاوَتُوَ.
ُْٖسَّ يُو نُتًباُْ يُ ئًَطإ زؤظضاوُْتُوَ و بُضزَغذيُْٖ ،سيَهًؿًإ يُ زَضَوَّ ئًَطإ بُ
تايبُتِ بابٌ زؤظضاوُْتُوَ.
َِ يُنَُِ زَغُآلتٌ ويَطِاّ
بُثًٌَ ظاًْاضّ غُض نُتًبُنإ ،ظاْسضاوَ زاضيىف يُ غاي
غُضنىت نطزِْ ياخِ بىوَنإٖ ،اوغُضطريّ يُطٍَُ ئاتىوغاّ نضِ نىضوف نطزووَ نُ وَى
زَظأْ خًَعاِْ ثًَؿىوّ نَُبؤدًًُ و زواتط ِٖ بُضزيُ و بُضزيُّ زضؤيري يا طؤَاتُ نطز،
َو.
ُٖضوَٖا ضيَٓىوغٌ تاظَّ ظَاِْ ؾاضغٌ ثُضَ ثًَسا بُ بٌَ طىؾاض خػتُٓ غُض خُي
تا غُضزََِ زاضيىف ضيَٓىوغٌ ئًَطإ ،ضيَٓىوغٌ بعَاضّ بىو و يُ ضٌ ثًت ثًَهٗاتبىو ،نُ غٌَ
يُو ثًتاُْ زَْطًإ ُٖبىو و بطيتِ بىوٕ يُ (واو ،يا ،ئا) ،ضىاض ثًتًـ وَى ًَُٖا بُناضزَٖاتٔ و
طؤضِاًْإ بُغُضزا ُْزَٖات و وَى ضىوٕ ئًَػتا بُ بًًِٓٓ ًَُٖاّ نؤَجاًْايُنِ ؾطؤنُواِْ ،زَظاْري
َهِ ئُونات زَياْعاِْ ًَُٖاناِْ ُٖضيُنُ يُ
ئُو ًَُٖايُ ِٖ ض نؤَجاًْايُنُ و بُ َُٖإ ؾًَىَ خُي
(ئاٖىضاَُظزا ،زَغُآلتساض ،وآلت و بؤّ) يإ زَضزَخػت.
غٌ و زوو ثًتُنٍُ تط َُٖىويإ ثًتُناِْ ئُيًؿباّ بعَاضّ بىوٕ و ئُو ئُيؿبايُ يُى
َِ نؤتايٌ ضِغتُ بىو (ئًَُُ بطواَإ وايُ نُ يُ ئُوضووثًًُناُْوَ
ثًيت ُٖبىو نُ ئَُطؤ خاي
وَضَاْططتىوَ) و ُٖض ناتًَو ضِغتُيُى نؤتايٌ زَٖات ،نؤتايٌ بُ ضِغتُ زًََٖٓا.
َو قىضؽ بىو و بؤيُ ئُو نُغاُّْ
َهطزًْإ بؤ خُي
ؾًَطبىوِْ ئُو ضٌ ًَُٖايُ و تًَهُي
َِ زَغُآلتساضيسا،
خىيَٓسَواض بىوٕ يُ شَاضَيُنِ نُّ تًَجُضِّ ُْزَنطز و زاضيىف يُ يُنُّ غاي
ضيَٓىوغٌ ئاضاَِ نُ َُٖإ ضيَٓىوغٌ ؾًًٓكِ بىو ،نطزَ دًَططَوَّ ئُو ضيَٓىوغُ و ُٖض
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َُنإ خؤضِايٌ و بُ ظؤضّ نطا و بطِياضزضا نُ يُ َُٖىو
ئُونات خىيَٓسِْ بؤ َُٖىو َٓساي
خىيَٓسْطانإ ،ضيَٓىوغِ تاظَ غىيَٓسضيَت.
ٖؤخؿرتَ (دَُؿًس) ثاؾاّ َاز خعَُتِ غُضباظّ زاَُظضاْس و نىضوف قىتاغاُْ
ثًؿُيًُناِْ زاَُظضاْس ،زاضيىف خىيَٓسِْ بؤ َُٖىإ و بُ خؤضِايٌ نطز .بٌَ ظيَسَضؤيٌ يُو
ناضَ ( )2500غُز غاٍَ يُ غُضزََِ خؤّ ثًَؿهُوتبىو.
ضيَٓىوغٌ تاظَ نُ يُ ئًَطإ بآلو بؤوَ ،ضيَٓىوغٌ ؾًًٓكِ بىو و يُ ضِيَطُّ ئاضاًًَُنإ ٖاتُ ئًَطإ،
ئاضاًًَُنإ ُْتُوَيُى بىوٕ نُ يُ ضؤشُٖآلتِ ظيَِ ئؤضزَٕ و زَضياضُّ (عط املًت) زَشيإ.
ضيَٓىوغٌ ئاضاَِ بًػت و زوو ثًت بىو و ناضنطزٕ بُو ضيَٓىوغُ ظؤض ئاغاْرت بىو يُ ناضنطزٕ بُ
ضيَٓىوغٌ بعَاضّ و يُو ضيَٓىوغُ ُٖض ثًتًَو زَْطِ يُى وؾُّ ئاضاَِ بىو ،يا زَْطِ ثًتِ يُنُّ
زَضبطِّ يُى وؾُ زَبىو و بؤ صيىوُْ( :ب) ثًتِ يُنَُِ وؾُّ (بًت) واتُ َاٍَ بىو و (ز) ثًتِ
َت) واتُ زَضطا( .ط) ثًتِ يُنَُِ وؾُّ (طًٍُُ) واتُ وؾرت و ئًَػتاف يُ
يُنَُِ وؾُّ (زاي
ظَاِْ ئًٓطًًعيسا وؾُّ (نًٌَََُ) بؤ وؾرت بُناض زيَت( .ه) زَْطِ يُنَُِ وؾُّ (ُٖ) بىو نُ يُ
ئاضاًَسا واتاّ زضَخت زَزات و بُ َُٖإ ؾًَىَ وؾُناٌْ تط زَٖاتٔ.
ُٖض ئُو ضيَٓىوغُيُ نُ زواتط بُ ضيَٓىوغٌ ثًُُٖوّ ْاغطا و خُتِ ثًُُٖوّ نُ ُْٖسيَو
باوَضِيإ وايُ يُ غُضزََِ ئُؾهاِْ و غاغاًًُْنإ ٖاتؤتُ نايُوَ ،بُ ٖؤّ زاضيىف ٖاتُ
ئًَطإ وَاوَيُنِ خاياْس تا ببًَتُ دًَططَوَّ ضيَٓىوغٌ بعَاضّ.
زاضيىف بؤ ؾًَطبىوِْ ئُو ضيَٓىوغُ طىؾاضّ ُْخػتُ غُض نُغاِْ بُ تَُُْى ٖاونات
ُْيسَويػت خُتِ بعَاضّ نُ ثُضتىونُ ئايًًًُٓنإ و ًََصووّ ضِابطزووّ ئرياِْ
ثًَٓىوغطاوَتُوَ ،يُْاو بضًَت .يُ ضِاغتًسا ئًَطإ يُو قؤْاغُزا بىَوَ خاوَِْ زوو ضيَٓىوؽ،
يُنًإ ضيَٓىوغٌ بعَاضّ و ئُوٍ تط ضيَٓىوغٌ ئاضاَِ.
َهِ ئاغايٌ ضيَٓىوغٌ تاظَ واتُ ئاضاًَإ زَظاِْ ،بُ بٌَ ئُوَّ ضيَٓىوغٌ بعَاضّ بعأْ و ضًِٓ
خُي
تايبُتًـُٖ ،ضزوو ضيَٓىوغًإ زَظاِْ .ضيَٓىوغٌ تاظَ زواّ زوو غُز غاٍَ ،ضيَٓىوغٌ بعَاضّ يُْاو بطز و
زواّ ئُضزَؾًَطّ غٌَ يُّ  ،ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ضًرت ًٖض نُتًبُيُى بُ ضيَٓىوغٌ بعَاضّ ُْْىوغطا و يا
ئُطُض ْىوغطابًَت يا يُْاو ضىوٕ و يا ًَٖؿتا يُ ْاو خانسا ُْزؤظضاوُْتُوَ.

*

* *
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ًَٖؿتا يُى َاْط يُ زَغُآلتساضّ زاضيىف تُواو ُْببىو( ،ئات ضٍ ْا) نُ سىنُطِاِْ
خىظغتإ و يُى يُ ؾُف غُضزاضَ ٖاوثُضياُْنُّ زاضيىف بىو بؤ يُْاو بطزِْ طؤَاتُ ،ياخِ
بىو و زاضيىف ْاضاضبىو بضًَت بؤ دُْطِ ئُو.
(ئات ضّ ْا) ي ُ ؾاضّ ؾىوف بُضططّ نطز و زاضيىف ؾاضَنُّ طَُاضؤزا و ًََصووْىوغإ
َهى يُ الّ زَضياوَف ،ئُو ؾاضَ طَُاضؤزضا .ئُو وتُيُ
ًََٔ ُْ تُْٗا يُ وؾهاِْ بُي
زَي
ًْؿاْسَضّ ئُو بابُتُيُ نُ ئُو نات ؾاضّ ؾىوف نُ ؾاضيَهِ طُوضَّ زًْاّ نؤٕ بىوَ،
نُوتىوتُ نُْاضّ زَضيا.
طىَاصيإ ًًُْ يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ ،نُْساوّ ؾاضؽ ظؤض ظياتط يُ ئَُطؤ ٖاتبؤوَ
ْاو خانِ ئًَطإ و ؾاضّ ئُٖىاظ نُوتبؤوَ نُْاضّ زَضيا .بُآلّ طؤَإ ْابطيَت ؾىوف ئُوَْسَ
يُ زَضيا ْعيو بىوبًَت نُ زاضيىف يُ زَضياوَ طَُاضؤّ زابًَت و يُواُْيُ َُبُغتِ
َو
ًََصووْىوغُنإ ،ظيَِ (نىضخُ) بىو بًَت نُ بُ ثُْا ئُو ؾاضَزا تًَجُضِبىوَ ،يُ ضؤشُٖآلت خُي
ظيًَُ طُوضَناًْإ بُ زَضيا ْاوزَبطز و ًَٖؿتاف ئُو ُْضيتُ تا ضِازَيُى َاوَ.
ؾىوف يُى يُ ؾاضَ قاضيُناِْ ضؤشُٖآلت بىو و خاوَٕ زيىاضيَو بىو نُ يُ خؿتِ غىوضنطاو
ًََٔ غُز و بًػت
و بُضز زضوغتهطا بىو ،زيىاضَنُ زوو غُز ئُغتاز زضيَص بىو و ُْٖسيَو زَي
ئُغتاز بىوَ (ُٖض ئُغتازيَو زووغُز َُتط بىوَ).
ًََصووْىوغٌ ضؤَِ (زيؤٕ) نُ يُ غُزَّ زووََِ ظايًَِٓ شياوَ و ُٖؾتا ثُضتىونِ
ًََصوويٌ ْىوغًىَ و بًػت و ضىاض يُو ثُضتىوناُْ َاوٕ ،زََيًَت :زاضيىف بؤ غُضنُوتٔ بُ
غُض ؾاضّ ؾىوف ،غىوزّ يُ ضووِْ ظَوّ وَضططت ،ئُو ضووُْ يُ ْعيو ؾىوف ُٖبىو و زواّ
ئُوَّ ططِيإ تٌَ بُض زَزا ،بُ غُض ثاضيَعَضاِْ ؾاضَنُيإ زازَباضاْس.
َُ ببري ،زَظاْري ئُو ضؤُْ َُٖإ ُْوت بىوَ و ئُوَ يُنُّ
ئَُطؤ بٌَ ئُوَّ زووضاضّ ُٖي
داض بىوَ نُ وَى ضُى ،غىوز يُ ُْوت وَضبطرييَت و زواّ ئُوَ ظؤض داض ئُطُض ناِْ ُْوت
ْعيو بىو بًَت ،بؤ دُْط غىوزيإ يٌَ وَضطرياوَ.
بُ وتُّ زيؤٕ ،زاضيىف ئُوَْسَ ئاططّ بُغُض ثاضيَعَضاِْ ؾاضَنُزا باضاْس نُ ثاضيَعطاضّ يُ
زيىاضَنُ يُ اليُٕ بُضططيهاضاُْوَ بؤو بُ ناضيَهِ ئُغتُّ و (ئات ضّ ْا) ٖاتُ غُض زيىاض و
ًًََت؟
وتِ زََُويَت يُطٍَُ ثاؾا بسويَِ ،زاضيىف زَضنُوت و وتِ زَوتُويَت ض بً
ئات ضّ ْا وتِ :ئُطُض يُ ؾُضَاْطَوايٌ خىظغتإ الّ ُْزَّ و غعاّ ُْزَّ ،خؤّ ضِازَغت
زَنُّ.
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زاضيىف و تِ :بُو ياخِ بىوُْتَ ،تُاُْت الّ َٔ َُْاوَ و بؤّ بُ ٖؤناضّ نىشضاِْ
َُُوَ و دطُ يَُُف تؤ
بُؾًَو يُ غُضباظَنامن ،بؤيُ َٔ ْاتىامن تؤ يُ زَغُآلتُزا بًًَٗ
ثًَىيػتُ غعاّ َُضطت بُ غُضزا بػُثًَٓسضيَت و بهىشضيًَت.
ئات ضّ ْا و تِ :ئُطُض ُْتىاِْ ضاوثؤؾٌ بهُّ يُ غعازامنًَٓ ،ـ بُضططّ زَنُّ و بُضيُ
َهِ ئُو ؾاضَ زَنىشّ.
نىشضامن َُٖىو خُي
زاضيىف وتُِٖ :ضضِ زَتُويَت بًهُ َٔ ،تؤ ْابُخؿِ.
َُنُيُوَ
َُّ طُوضَ بىوَ و بُ ٖؤّ ُٖي
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ زَيعاِْ ئات ضّ ْا زووضاضّ ُٖي
يُواُْيُ بهىشضيَت ،ضىْهُ ئات ضّ ْا زواّ ْائؤًََس بىوِْ يُ بُضططّ زَغت زَنات بُ
َهىشٍ زَنطيَت ،يُواُْيُ ضِاثُضٕ و
َهِ ؾاض و ئُواًْـ ناتًَو بعأْ نؤَُي
َهىشّ خُي
نؤَُي
بًهىشُٕٖ ،ض ئَُُف ضوويسا و ًْىَّ ؾُو غُضباظَناِْ غُض زيىاضَنإ ٖاواضيإ نطز (ئات ضّ
ْا) نىشضاوَ و زاضيىف زَتىاًَْت بًَتُ ْاو ؾاض .بُآلّ ضىْهُ زيىاضيإ يُ ثؿت زَضطانإ
زضوغتهطز بىوَ ،اوَيُنِ ثًَضىو تا زيىاضَناًْإ ضووخاْس و زَضواظَناًْإ نطزَوَ.
َِ نىشضاِْ ئات ضّ
زاضيىف بُ ئُؾػُضَناِْ يُؾهطَنُّ وت نُ وضيا بٔ ،يُواُْيُ ُٖواي
َُ بًاُْويَت ضِاَإ بهًَؿٔ بؤ ْاو ؾاض و ئُونات غُضباظَناصيإ
ْا ضِ اغت ُْبًَت و ئُوإ بُو ؾًًَ
يُْاو بدي ،بؤيُ بُضيُ ضىوصيإ بؤ ْاو ؾاض زاوا بهُٕ تا الؾُّ ئات ضّ ْا ثًَؿاصيإ بسضيَت.
ثاضيَعَضَناِْ ؾاضيـ تُضَِ خىيَٓاوّ ئات ضّ ْايإ ًَٖٓايُ زَضَوَّ ؾاض و يُ ثًَـ ُْٖسَّ يُ
ًَٓا بؤوَ نُ ئات ضّ ْا َُْاوَ،
ئُؾػُضَناِْ زاضيىؾًإ زاْا و ثاؾاّ ُٖخاَُْؿًـ ناتًَو زي
ضيَطُّ ضىوِْ يُؾهطّ بؤ ْاو ؾاضَنُزا.
ًَٖؿتا ياخِ بىوِْ ئات ضّ ْا تُواو ُْببىوُٖ ،واٍَ بؤ زاضيىف ٖات نُ سىنُطِاِْ ْاوضُّ
ًَسيا واتُ ئُو ْاوضُيُّ ئًَػتا بُ نىضزغتإ و ئاظَضباجيإ زازَْطيَت ،باْطُؾُّ ثاؾايُتِ
نطزووَ و خؤّ بُ دٌَ ْؿًِٓ خاوَٕ َاؾِ َازَنإ ْاغاْسووَ و بُ ْاوّ ثاؾاّ ئًَطإ ُْى
ثاؾاّ ًَسيا غههُّ ثاضَّ يًَساوَ.
باغهطا نُ زاضيىف زَغُآلتِ بُ سىنُطِاُْناِْ وياليُتُنإ زابىو نُ غههُّ ثاضَ يًَبسَٕ
َو ُٖبًَت ،بُآلّ (ؾُضاوَضتِ) سىنُطِاِْ وياليُتِ ًَسيا بُ
تا ثاضَّ زضوغت يُبُض زَغتِ خُي
ْاوّ خؤّ و وَى ثاؾاّ ئًَطإ غههُّ يًَسا بىو و ْاوّ ثاضَ ظيَطَنُّ بُ (َازا) و ْاوّ ثاضَ
ظيىَنُّ بُ (غازا) زياضيهطزبىو.
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زاضيىف نُ تاظَ ٖاوغُضطريّ يُطٍَُ ئاتىوغاّ نضِ نىضوف نطزبىو و ئُوّ وَى (ْائب
ايػُيتُُْ) واتُ دٌَ ْؿًِٓ ثاؾا يُ ثاظاضطاز زياضيهطز و ئري تاؾطَْػِ غُضزاضّ بُ ْاوباْطِ
نطزَ سىنُطِاِْ ؾاضؽ و ؾُضَاِْ ثٌَ نطز نُ يُ ناضَناْسا ضِاويَصناضّ ئاتىوغا بًَت.
زاضيىف زَيىيػت يُ غُض ضيَطُّ ئاظَضباجيإ غُض يُ ضِاُْ ئُغجُناِْ ثاؾايُتِ بسات ،يُ
ئًَطإ ئُونات سُوت ْاوضُ ُٖبىوٕ نُ بُ (ْػا) ْاغطا بىوٕ ،بُآلّ ْػاّ طُوضَ نُ
ًََطُيُناِْ ثاؾايُتِ يٌَ بُ خًَى زَنطإ يُ نطَاؾإ بىو و زَؾتًَهِ ثإ و بُضئ بىو نُ
ئًَػتا بُ (َاِٖ زَؾت) ْاغطاوَ و يُ نؤْسا بُ (ْػا) ْاوزَبطا و يُ غُضزََِ
ُٖخاَُْؿًًُنإًََ ،طُزي ئُغجُناِْ ثاؾايُتًإ يُو ؾىيَُٓ زَيُوَضِاْس و غُضتاغُضّ ْػا
يا ئُو زَؾتُ طُوضَيُ ،يُوَضطُ بىو.
ْاوضُّ ْػا غُضَضاّ ئُوَّ ئُغجُناِْ ثاؾايُتِ يٌَ بُخًَىزَنطاْ ،اوضُيُنِ بُ ثًت بىو
ًََو ،تُْاُْت زضِْسَناًْؿِ يٌَ زَشيإ
َُنإ و َُٖىو دؤضَ ئاشَي
بؤ شياِْ دؤضَ دًاناِْ ئاشَي
و ًٖض نُؽ ئُواِْ ضِاو ُْزَنطز و يُ غُضزََِ خُؾاياضؾاّ نىضّ زاضيىف ،سُوت ُٖظاض
نُؽ ثاضيَعَض و ضِآًَُٖضّ ئُغح بىوٕ يُ ئُوَّ.
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :ئُو ئُغجُّ نُ غاآلُْ بؤ ئاٖىضاَُظزا زَنطايُ قىضباِْ ،يُو ؾىيَُٓ
زًََٖٓسضا .ئاضيإ بُ ٖؤّ ئُوَّ بُؾِ يُنَُِ ْاوّ ئاٖىضاَُظزا (ٖىَض) بىوَ و ٖىَض و خؤض
يُى وؾُ بىوَ و يُى َاْا بىوٕ ،واٍ بري نطزووتُوَ نُ ئًَطاًًُْنإ ئُغجًإ بؤ خىاّ ُٖتاو
نطزووَ بُ قىضباِْ.
ًََت ئاٖىضاَُظ
يُ نُتًبُّ بُْاوباْطِ تُختِ دَُؿًس ،زاضيىف غُضبُضظّ زَضزَبطِيَت و زَي
َهِ ضانِ ُٖيُ و يُ ْاو نُتًبُنُزا وؾُناِْ (ٖى
وآلتًَهِ ثٌَ بُخؿًىّ نُ ئُغجِ ضاى و خُي
َُضتًُ) و (ٖى ئُغجا) ُٖيُ و وؾُّ (ٖى) ُٖض ئُوَيُ نُ ئَُطؤ بُ واتُّ (باف) زيَت.
دىططاؾِ ْاغٌ بُْاوباْطِ (ياقىت سَُُوّ) يُ ثُضتىونِ (َعذِ ايبًسإ) باؽ يُ ثًَٓر
ؾىئَ بُْاوّ (ْػا) زَنات نُ يُنًإ يُ خىضاغإ و ئُواٌْ تط يُ (ؾاضؽ ،نطَإَُُٖ ،زإ و
ًََت دطُ يُ ؾاضيَهِ بضىوى بُو ْاوَ ،ثاضضُيُنًـ بُو ْاوَ ُٖبىوَ و يُ
نطَإ) .ئُو زَي
ؾآٖاَُؾسا زووداض ْاوّ ْػا بطزضاوَُْٖ ،سيَو نُؽ بطِوايإ وايُ ؾاضّ (ؾػا) يُ ئًَطإ
َُٖإ (ْػا) بىوَ و بُ تًَجُضِيِٓ نات طؤضِاوَ.
ْػايُنٌ تط يُ ْعيو ئُؾو ئاباز (عؿل ئابازّ ئًَػتا) ُٖبىوَ و يُ ( 300خ .ظ)
ثايتُختِ ئُؾهاًًُْنإ بىوَ ،يُ ئاظًػتا ْاوّ ْػا بُآلّ بُ ؾًَىَ ضَِغُُْنُّ واتُ
11

(ًْػاٍ)(ْ)2( )1ىوغطاوَ .زَبًَت ثًتِ (ّ) بُ زَْطِ بعوئَ غىيَٓسضيَتُوَ ،ئُو ثًتُ زواّ
ٖاتِٓ ئًػالّ و يُ ؾاضغٌ طؤضِاوَ بُ (ايـ) و ضىوَ نؤتايٌ ُْٖسَّ وؾُّ ؾاضغٌ وَى (ضؾت،
طؿت وٖ ...تس) بؤ صيىوُْ( :طؿتا ؾًدا ُٖض اْضُ طىيٌ ٖػتِ ،يًهٔ ٖط اْضُ َِ صيايٌ
ٖػتِ)
يُ غُضزََِ ثاؾايُتِ َازَنإْ ،ػاّ نطَاؾإ ْاوَْسّ بُخًَىنطزِْ ئُغجُنإ بىو و
زواتط يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿٌ و غاغاًًُْنإ ،زَؾتِ ثإ و بُضيِٓ َاِٖ زَؾت بؤ ئُّ
َُبُغتُ زياضيهطا .زواّ ٖاتِٓ ئًػالّ و يُ غُضزََِ زَغُآلتساضّ خُيًؿُناِْ (ئؤَُوّ و
عباغٌ) ُٖض بُو ؾًَىَ َايُوَ ،بُآلّ ْاوَنُّ طىضِا بُ (َطدع ايكًعُ) واتُ (يُوَضطاّ قُآل،
قُآلّ ثُيُوَض) و ئُو وؾُيُ يُ َاْاّ زوو وؾُّ ْاو نُتًبُّ زاضيىف وَضطرياوَ ،زاضيىف
ْاوّ قُآلّ (غهًُ ٖىتِ) زيًََٓت نُ يُ ْػاّ ثاؾايُتِ َازَنإ بىوَ و ئُو قُآليُ نُ
عُضَبُنإ بُ (َ طدع ايكًعُ) ْاويإ بطزووَ ،تا ئًَػتا َاوَ و تا ئُو زوايًاُْ بُ (ٖاضؤٕ ئاباز)
و زواتط بُ (ؾاَ ئاباز) ْاوّ بطا.
ناتًَو زاضيىف ضىوَ ْػا ،ويَطِاّ ئُو ناضَغاتاُّْ طؤَاتُ ئُجناَِ زابىوًَٕٖ ،ؿتا غُز و
َُ
ؾُغت ُٖظاض ئُغح و َائ يُوَّ َابىو و يُ نؤتايٌ زَغُآلتِ زاضيىف ،شَاضَّ ئُو ئاشَي
يُو ؾىيَُٓ غُوظ و بُضيُٓزا طُيؿتُ ثًَٓر غُز ُٖظاض .ناتٌ باؽ نطزِْ ئُغجُناِْ
ثاؾايُتِ ،ثًَىيػتُ ئُغجُناِْ يُؾهطَإ بري بًَت و ئُغجُناِْ يُؾهط َُٖإ ئُغجُناِْ
ثاؾايُتِ بىوٕ.
( )1يُواُْيُ خىيَُٓضّ بُضيَع يُ ظؤض باؽ نطزِْ وؾُّ ْػا َاْسوو بىوبًَت و بؤ ئُواُّْ يٌَ نؤيًُٓوَ يُ
ضِيؿُّ وؾُ دىططاؾًُنإ ْانَُٕ ،اْسوويُتِ زيًََٓت ،بُآلّ ئُو وؾُيُّ يُ ًََصووّ نؤِْ ئًَطإ ئُوَْسَ
َُاِْ تَُُِْ خؤيإ
َاتٓاغٌ ئاي
ططْط بىوَ نُ بعاْسضيَت يُ نىيًَُ و بؤ بُو ْاوَ خىيَٓسضاوَتُوَ ،ضُْسئ ضؤشُٖي
بؤ ْاغًِٓ ئُو ؾىيَُٓ زاْا و ئُطُض ثُضتىونُناًْإ ضؤشيَو وَضبطًَطِزضيَت ،ئُو نات زَظاْري ئُوإ يُ ًََصووّ
َآل)
ئًَُُ بؤ ضيؿُّ وؾُ و ْاوَنإ ضُْس َاْسوو بىوٕ .ظَبًشىي
(( )2ئُو وؾُيُ يُ ئاظًػتا ٖاتىوَ و ثًَـ غُضزََِ َازَناُْ ،وؾُيُنِ ؾاضغٌ ُٖخاَُْؿِ ًًُْ و صيىوُْ
َآل باؽ نطاوَ زَبًَتُ
ؾًعطيُنُ ف زَطُضيَتُوَ بؤ سُوت غُزَ ثًَـ و ئُو ؾًَىَ خىيَٓسُْوَّ يُ اليُٕ ظَبًشىي
ًْػايُ و يا ًْػًًَُ نُ بُ باوَضِّ َٔ وؾُيُنِ ضَِغُِْ نىضزيًُ و ئًَػتاف ظؤض ؾىئَ يُ نىضزغتإ بُ
ْاوَناِْ ًْػًَِْ ،ػاضًَْ ،ػٌَ و ٖاوؾًَىَّ ئُو ْاواُْ ُٖٕ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُغجُناِْ يُؾهطّ خؤيإ نُ يُ ضؤشُٖآلتُوَ تا ٖٓسغتإ و
نُْاضَناِْ زَضياّ ئاضِاٍَ و يُ ضؤشئاواوَ تا يؤْإ و ًَػط زَضؤيؿذي ،يُ ْػاوَ زَبطز.
َُاِْ ،ئُونات يُ ْػا زواظزَ ضَِطُظّ دؤضاودؤض
بُ وتُّ ؾىاضتع ضؤشُٖآلتٓاغٌ ئاي
ثُضوَضزَزَنطا و دؤضيَهًإ تايبُت بىو بُ عاضَباُْ دُْطًًُنإ و دؤضيَهٌ تط بؤ غاض ثًَهطزٕ
بىوٕ .زاضيىف زواّ تًَطُيؿذي يُ باضووزؤخِ ْػا ،بُضَو ئاظَضباجيإ نُوتُضٍَ.
زاضيىف يُ ناتِ ضىوِْ بؤ ئاظَضباجيإ ،ضيَطُّ يُ تُواوّ ئُو ناضواْاُّْ بُضَو ئُوَّ
زَضىوٕ ططت تا ُٖواٍَ بُ ؾطاوَضتِ ثاؾاّ ئُوَّ ُْطات و ئُويـ خؤّ ئاَازَ ُْنات ،بُّ
ٖؤيُوَ تُْٗا ضُْس ضؤشيَو ثًَـ طُيؿتِٓ زاضيىف بؤ ئُوَّ ،ؾطاوَضتِ بُئاطا ٖاتُوَ يُ
ٍَُ يُؾهط بُضَو تُبطيَع (تؤضؤظ ،تىضوغِ نؤٕ).
دىوي
زاضيىف زَيعاِْ يُى يُ ٖؤناضَناِْ غُضنُوتٔ ،بٌَ ئاطايٌ زوشَُٓ و ئُطُض بتىاًَْت
ئُوناضَ بهات ،بٌَ طىَإ غُضنُوتىو زَبًَت .زَ ضؤش بُض يُ طُيؿتِٓ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
بؤ ئاظَضباجيإُٖ ،واٍَ طُيؿتُ ؾُضاوَضتِ.
َُّ يُؾهطَنُّ ،بُآلّ يُ ضؤشاِْ نؤتايٌ
ويَطِاّ نىؾؿِ زاضيىف بؤ ثُضزَثؤف نطزٌْ دىوي
َُّ ناضواًَْو ًًُْ نُ غُضَجنُنإ بؤ
َُّ يُؾهط وَى دىوي
َُ طُيؿت ،ضىْهُ دىوي
ئُو ُٖواي
الّ خؤّ ضِاُْنًَؿًَت و تًَجُضِبىوِْ يُؾهطَيَو ضُْس ناتصًََطّ زَويػت تا يُ بُضاْبُض ئُو
نُغُ تًَجُضِببًَت نُ يُ نُْاضّ دازَوَ تَُاؾايإ زَنات و ئُطُض يُؾهطَنُ طُوضَ بىايُ
ئُوَ تًَجُضِبىوًْإ بُ نُْاضّ دازَيُنسا ضُْس ضؤشٍ زَويػت ،بؤيُ يُ غُضزََاِْ نؤُْوَ
ظاْػتِ بُضيَسابطزِْ يُؾهط ٖاتُنايُوَ ،واتُ ظاْػتِ ضؤيؿتِٓ يُؾهطَنإ يُ دازَنإ بؤ
ئاغإ نطزِْ طُيؿتًٓإ بُ َُيساِْ دُْط.
َِ ( 519خ .ظ)
ؾاضّ تُبطيع زيىاضّ بُضظّ ُٖبىو و زاضيىف يُ زوايري َاْطِ ٖاويِٓ غاي
يُ تُبطيع ْعيو نُوتُوَ و ؾطاوَضتِ بريّ نطزَوَ ئُطُض يُ ثؿت زيىاضَنُ ثُْا بططيَت ،بُ ٖؤّ
ٖاتِٓ ظغتاِْ غُختِ ئاظَضباجيإ ،زاضيىف ْاضاض بُ طُضِاُْوَ زَبًَت.
ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ تربيع ،بًِٓ ْاتىاًَْت بضًَتُ ْاوؾاض و ؾُضَاِْ بُ ئُْساظياضاِْ
يُؾهطَنُّ نطز نُ بُ ثؿتًىاِْ غُضباظ و نطيَهاضَنإ ،ئاًََطَناِْ ططتِٓ قُآل زضوغت بهُٕ
و ظاْسضاوَ ئاًََطّ ططتِٓ قُآل بطيتِ بىو يُ َُجنًُْكُ طُوضَنإ ( باغهطا نُ ُْٖسَّ
َُجنًُْكِ غٌَ قاتًؿًإ زضوغتهطز) ُٖضوَٖا ُْٖسَّ بىضدِ طُضؤنًإ زضوغتهطز تا ْعيو
ببُٓوَ يُ قُآلنإ و يُ ْاوياُْوَ بُضز و تري و ُْٖسَّ نات ئاطط بباضيَٓٔ بؤ غُض ثاضيَعَضاِْ
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زيىاضّ ؾاضَنُ و يُوناتُزا يُ ًَْىإ بىضز و زيىاضَنُزا ثطزيَهِ تُختُّ بُثُيُ زابًَٓٔ و
بُغُضيسا بجُضُْوَ و بضُٓ غُض زيىاضَنإ.
بؤ ئًَُُ ئُغتَُُ بتىاْري زضيُِْ ًَٖطؾٌ ًَٖطؾبُضإ بؤ ططتِٓ قُآلنإ و بُضططّ
بُضططيهاضإ بؤ ضيَططتًٓإ بًًَُٓٓ بُضضاوَإ ،ضىْهُ يُ غُضزََِ ئًَُُزا ئُو ناضَ بىوِْ
َُْاوَ و بىوِْ ضُنُ ئاططيُٓنإ ،بريّ زضوغتهطزِْ زيىاضّ بُضظ و بًَُٖعّ بؤ بُضططّ
ًَُْٖؿتىوَ.
َِ ( 1905ظ)
َُاًْا يُ غاي
َُاِْ (َاضنؤضات) يُ ؾاضّ اليجعيهِ ئاي
ضؤشُٖآلتٓاغٌ ئاي
ثُضتىونًَهِ بؤ باغٌ دُْطِ زاضيىف يُ زشّ ؾطاوَضتِ ْىوغًىَ و ناتِ خىيَٓسُْوَّ
ثُضتىونُنُ زَضزَنُويَت زَغتبُدَِ َُجنًُْكِ طُوضَ و بىضدِ طُوضَّ دىآلويإ (نُ يُ زاض
زضوغتهطاوٕ) زضوغتهطزووَ.
زاضيىف ؾُضَاِْ ًَٖطؾًساوَ و َُجنًُْكُنإ بٌَ بُظَيًاُْ بُضز باضاِْ ثاضيَعَضاِْ ؾاضيإ
نطزووَ و ُٖضوَٖا يُ بُؾُناِْ غُضَوَّ بىضدُنإ و يُناتِ ْعيو بىوُْوَيإ يُ زيىاضّ ؾاض،
َِ
بُ تري يُ ثاضيَعَضاًْإ زاوَ و ٖاونات ُْٖسَّ يُ غُضباظَنإ بُ ٖؤّ قازضَُّ زاض يُ ُٖوي
غُضنُوتٔ بؤ غُض زيىاضَناْسا بىوٕ و ئُوإ ظؤضتط يُو غُضباظاُّْ نُ يُ بىضدُناْسا بىوٕ،
زَبىوُْ ئاَاجنِ تري و بُضزَنإ.
َِ زَزا ثًَـ وَضظّ غُضَا نؤتايٌ بُ دُْط
زاضيىف زَيعاِْ وَضظّ ظغتإ ْعيهُ و ُٖوي
ٌَ زَزا بُضططّ زضيَصَ ثًَبسات تا زاضيىف بُ ْاضاضّ بُ
بًًََٓت ،ؾُضاوَضتًـ بُ ثًَضُواُْوَ ُٖوي
ٖؤّ ظغتاِْ غُخت بطُضيَتُوَ .زاضيىف ضايطُياْس ُٖض غُضباظيَو بتىاًَْت خؤّ بطُيًًََٓتُ
غُض زيىاضّ ؾاضَنُ و ؾىيًََٓو زاطري بهات ،يُى (زاضيو) ظيَطّ ثًَسَزات و ئُو ضيَصَيُ يُ
ظيَطيـ ظؤض بىو بؤ ُٖض غُضباظيَو.
َسَزضإ و بُض غُضباِْ خاْىويُى زَنُوتٔ،
ناتًَو بُضزَ قىضغُنإ يُ َُجنًُْكُناُْوَ ُٖي
خاْىو َنُ ويَطإ زَبىو و بُّ ؾًَىَيُ تُواوّ ئُو خاْىاُّْ تُبطيَع نُ زَنُوتُٓ ضيَعَّ َُجنًُْل
ويَطإ بىوٕ و زاًْؿتىاِْ ئُو خاْىاُْ بُ ْاضاضّ ثُْايإ بطزَ بُض ؾىيَين تط.
يُنُّ غُضباظّ زاضيىف نُ تىاِْ يُ ضيَطُّ ثطزؤنُّ بىضدُناُْوَ بطاتُ غُض زيىاضّ
ؾاضْ ،اوّ (طؤئٌَ زَضغُ) بىو و زواّ طُيؿتِٓ بؤ غُض زيىاضَنُ بُو طىضظَّ بُ زَغتًًُوَ
بىو ،زوو يُ بُضططيهاضاِْ زيىاضَنُّ نىؾت و بُّ ناضَّ بؤوَ ٖؤّ طُيؿتِٓ ضُْس
غُضباظيَهٌ تطّ زاضيىف بؤ غُض زيىاضَنُ .ئُو بُ زَضخػتُّٓ ئاظايُتِ خؤّ ،بؤوَ ٖؤّ
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زضوغتبىوِْ بٓهُيُى بؤ غُضباظَناِْ زاضيىف يُ غُض زيىاضّ ؾاضَنُ و بُ زضوغتبىوِْ
بٓهُنُ ،غُضنُوتٔ يُو زيىاضَ بؤ غُضباظَناِْ زاضيىف ئاغإ بىو.
يُ ؾىيَُٓناٌْ تطّ زيىاضّ ؾاض ئُو غُضباظاُّْ زَياُْويػت غُضنُوٕ يُ اليُٕ
َسَزضاُْ خىاضَوَ و ئُواُّْ زَنُوتُٓ خىاضَوَ ،بُ ٖؤّ
بُضططيهاضإ ،زَنىشضإ يا ُٖي
نُوتًٓاُْوَ ئًَػهُناًْإ زَؾها و زََطزٕ .بُآلّ يُو ؾىيَُّٓ زيىاض نُ بٓهُّ ئُواِْ يٌَ
زضوغت ببىو  ،بُ ئاغاِْ غُضزَنُوتٔ و تا شَاضَّ ئُواُّْ زَضىوُْ ْاوؾاض ظياتط زَبىوٕ،
ئاغاْرت زَياْتىاِْ بُضططيهاضَناِْ ؾىيَُٓناٌْ تطّ غُض زيىاضَنُ زَضبهُٕ.
ئُو ضؤشَّ غُضباظَناِْ زاضيىف تىاًْإ يُ غُض زيىاضَنُ بٓهُيُى زضوغت بهُٕ،
بُضاْبُض بىو بُ ضؤشّ غٌَ يَُِ ئىنتؤبُضّ ( 519خ .ظ) و ُٖض ئُو ضؤشَف ؾطاوَضتِ نُ يُ
تطغٌ غُضباظاِْ زاضيىف ثُْاّ بطزبؤوَ بُض نؤؾهِ ثاؾايُتِ ،زاواّ ثاضيَعضاِْ نطز و ثُياَِ
بؤ زاضيىف ْاضز نُ ئُطُض ئُو و نُغىناضّ ُْنىشيَت ،خؤّ بُزَغتُوَ زَزات و زاضيىؾًـ
بؤ ضيَططتٔ يُ خىئَ ضؾتِٓ ظياتط ،زاوانُّ بُو َُضدُ ثُغُْسنطز نُ ؾىيَِٓ ًْؿتُدًٌَ ئُو
يُ اليُٕ زاضيىف بؤ زاٖاتىو زياضّ بهطيَت.
َِ ثًَطُيؿت نُ (ْازيٌ تىبٌ) سىنُطِاِْ بابٌ
يُ ناتِ زَوضَططتِٓ تُبطيَع ،نىضوف ُٖواي
خؤّ بُ ُْبىنس ْكطّ زووَّ (غت ايٓكط زووَّ) و ثاؾايُنِ غُضبُخؤ ْاغاْسووَ و بُ ْاوّ
خؤّ غههُّ ثاضَّ يًَساوَُٖ ،ضوَٖا يُؾهطّ تايبُت بُ خؤّ زاَُظضاْسووَ.
َُ واتُ ( 519و  518خ .ظ)
زاضيىف يُ ئاظَضباجيإ طُضِايُوَ و يُ ثايًع و ظغتاِْ ئُو غاي
ويَطِاّ ضِاطُيؿذي بُ ناضوباضّ سهىَُتُْ ،خؿُّ زضوغتهطزِْ ؾاضّ ثًَطغجؤيًػِ زاْا.
زاضيىف ًَػطّ بًين بىو و َُبُغتِ بىو يُ ؾاضّ ثًَطغجؤيًؼ بًٓايُى زضوغت بهات نُ
وَى ُٖضََُناِْ ًَػط ،زَغتِ ضؤشطاض تىاْاّ ويَطاْهطزِْ ُْبًَت و ُٖض بُؾًَو يُو بًٓايُ،
زَضخُضّ يُى يُ ُْضيتُ ُْتُوَيٌ و ئايًًًُٓناِْ ئًَطإ بًَت.
َاوَيُى ثًَـ ثايًع و ظغتاِْ ( 519و  518خ .ظ) زاضيىف زَغتُيُى يُ ئُْساظياض و
تُالضغاظَناِْ يؤْاِْ و ًَػطّ بؤ الّ خؤّ باْطًَٗؿت نطزبىو تا تُالضغاظَ ئًَطاًًُْنإ
غىوز يُ ُْخؿُ و بريؤنُناِْ ئُوإ وَضبططٕ ،ثًَىيػتُ بعاْسضيَت ثًَـ ئُوَّ زَغت بُ
ناضَناِْ زضوغتهطزِْ ؾاضَنُ بهُُْٕ ،خؿُنُيإ يُغُض ثًَػتُّ ئاشٍََ ئاَازَنطزبىو و
ُْخؿُنًَؿإ يُ دًٗاْسا ظؤض نؤُْ و ( )2500غاٍَ ثًَـ ظايري ،ثًَـ زضوغتهطزِْ ُٖض
بًٓايُى ُْخؿُنُّ يُغُض ثًَػتُّ ئاشٍََ زَنًَؿطا.
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زاضيىف بُ ئُْساظياضَ ًَػطّ و يؤْاًًُْناِْ وت زََُويَت تُواوّ ٖىُْضَناِْ يؤْاِْ و
ًَػطّ يُو نؤؾهُّ زضوغتِ زَنُّ ضَِْط بساتُوَ ،بُآلّ ْابًَت تًَهٍَُ بُ ٖىُْضّ ئًَطاِْ
بهطيَت .غتىوُْناِْ تاالضّ طؿتِ شَاضَيإ ( )36زاُْ بىو و غتىوُْناِْ تاالضّ ئاثازاْا
شَاضَيإ ( )100يا يُ ضِاغتًسا ( )99زاُْ بىوَُٕٖ ،ىويإ بُؾًَو بىوٕ يُ ٖىُْضّ ئًَطاِْ.
بًٓاغاظَ ًَػطّ و يؤْاًًُْنإ يُ بًٓاناِْ خؤياْسا غتىوُْناًْإ نىضت و ئُغتىوض
زضوغت زَنطزٕ ،بُآلّ يُ ثًَطؽ ثؤيًؼ غتىوُْنإ باضيو و بُضظ بىوٕ .يُو ُْخؿُيُّ بؤ
تُختِ دَُؿًس زاْطا و زواتط بؤ زاضيىؾًإ ًَٖٓا و ئُويـ ُْٖسيَهِ الزا و ضانػاظّ تًَسا
نطزًٖ ،ض ؾتًَو ُْبىو زَضخُضّ نىيتىوض و ُْضيت و ئايًِٓ ئًَطإ ُْبًَت و زاضيىف زَيىيػت
تُختِ دَُؿًس ،بهاتُ ئاويَُّٓ ؾهؤ و ثايُزاضّ نىيتىوضّ ئًَطإ.
ظاْاّ باغتإ ْاغٌ ئَُطيهِ (ناًََطؤٕ) بُؾًَو يُ ثاظزَ ُٖظاض نُتًبُناِْ تُختِ
دَُؿًسّ خىيَٓسوَتُوَ ،وتىويُتًِٖ :ض ؾتًَو يُ تُختِ دَُؿًس بٌَ َاْا ًًُُْٖ ،ض يُ
شَاضَّ غتىوُْنإ تا ؾًَىَّ تطاؾًِٓ بُضزَنإ و ويَُٓ ُْخؿًَٓسضاوَنإ ،ضيَطَوَنإ و
شووضَنإ و ٖتس ،....ئُطُض ؾتًَو بُضزَغت نُويَت و َاْانُّ ُْظاْري ،تُْٗا زَطُضِيَتُوَ بؤ
نُّ ظاِْ و ُْبىوِْ ظاًْاضّ ئًَُُ.
زاضيىف زَيعاِْ ئُو نؤؾهُ طُوضَيُ يُ غُضزََِ شياًْسا تُواو ْابًَت و ئُْساظياضَنإ ثًَؿبًين
ًَإ بؤ نطزبىو،ضىْهُ ثًَساويػتًًُناِْ زَبىايُ يُ ؾىيَُٓناٌْ تطّ دًٗإ بًَٗٓسضيَت و يُ
ثُجنا غاي
بُؾُناٌْ تطّ ثُضتىونُنُ تا ئُوَْسَّ ظاْانإ ظاًْىياُْ باؽ يُ زضوغتهطزِْ نؤؾهُنُ و َاْاّ
بُؾُ دًاواظَناِْ يُ ضووّ نىيتىوض و ُْضيتُ ئايًِٓ و ُْتُوَيًُناُْوَ زَنُئ ،ضىْهُ ئُو نؤؾهُ
نُ زَضبطِّ نىيتىوضّ ئًَطاِْ باغتاُْ ،ؾايػتُّ باغهطزُْ بُ زضيَصّ.
َهُْسِْ ظاْػتِ يُ تُختِ
َِ ( 1928ظ) زَغتجًَهِ ناضّ ُٖي
ويَطاّ ئُوَّ يُ غاي
َطُ ْاَُّ ظؤضّ يُ خاى
دَُؿًس يُ اليُٕ (ئاْسضَّ طؤزاضّ) ؾُضَْػٌ زَغتِ ثًَهطا و بُي
ًَُٓوَيُ غُباضَت بُ تُختِ دَُؿًس و يُواُْيُ ثُجنا
زَضًَٖٓا ،بُآلّ ًَٖؿتا غُضَتاّ يًَهؤي
ٌَ تط تاظَطُضيُناِْ ناضّ ئُو نؤؾهُ زَضُْنُويَت.
غاي
َِ ( 518خ .ظ) زاضيىف بؤ دُْطِ (ْازئ تىبٌ) نُ خؤّ بُ ثاؾاّ
غُضَتاّ بُٖاضّ غاي
بابٌ زاْابىو ،بُضَو بري ايٓٗطئ ضؤيؿت و يُ زجيًُ ثُضِيًُوَ و طُيؿتُ ؾىضات و ؾاضّ بابًِ
زَوضَططت( .ناتًَو بامسإ يُ طَُاضؤزاِْ ئُو ؾاضَ يُ اليُٕ نىضوؾُوَ نطز ،بُ تُواوَتِ
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َهُوتُّ ؾاضَنُ نطز و زووباضَ باغهطزُْوَ زَبًَتُ ٖؤّ َاْسوو نطزْتإ و
بامسإ يُ ُٖي
خؤَإ زَثاضيَعئ يُو بابُتُ).
َهُوتُّ
زاضيىف بًػت غاٍَ زواّ نىضوف زَوضَّ ئُو ؾاضَّ ططت و يُو َاوَيُزا ُٖي
غطوؾتِ ؾاضَنُ ُْطؤضِ ا بىو و وَى داضإ ئاو بُ تًُْؿت ؾاضَنُزا زَضؤيؿتُْ ،ى بُ
ْاوَضِاغتًساُٖ .ضضُْسَ زَوضوبُضّ ؾاض يُ النٍُ تطّ ظٍَ بىو ،بُآلّ ُْزَنُوتُ ْاو زيىاضّ
ؾاضَنُ.
ئُطُض ططضيإ بهُئ نُ ُٖض وَى ئُو ئُؾػاُّْ بؤ نىضوف وتطاوَ ،زاضيىف ئاوّ ظيًَُنُّ
َهُْسٕ ْانطيَت و ئُو ُْيسَتىاِْ بضًَتُ
َطُضِ اْسبًَتُوَ ،ئُوناضَ بُ ضُْسئ غاٍَ يُ ُٖي
ُٖي
ْاوؾاض .بُآلّ ضيَطُّ طُيؿذي بُ ؾاض ُٖض ضيَطُ نؤُْنُ بىو نُ ؾاض زَوضَّ بطرييَت و ًَٖطؾِ
بهطيَتُ غُضُٖ ،ض ئُو ناضَف ضوويسا.
ْازئ تىبٌ ْاوّ (غت ايٓكطّ زووََِ) بؤ خؤّ زاْا ،ضىْهُ ئُو يُٖىزيًُناِْ نطزَ
نؤيًُ .ناتًَو نىضوف بابًِ ططت و يُٖىزيًُناِْ ئاظاز نطز ،وَى بامسإ نطز ُْٖسيَهًإ
ضىْهُ خىويإ بُو ؾىيَُٓوَ ططتبىوُْ ،ضؤيؿذي و يُ بابٌ َاُْوَ و زَياْعاِْ نُ زواتط شياًْإ
َُزا شَاضَيإ ظؤضتط ببىو و
ئاغىوزَتط زَبًَت و ُٖضواف بىو و يُ َاوَّ ئُو بًػت غاي
طُيؿتبؤوَ بًػت و ثًَٓر ُٖظاض نُؽ.
زواّ ئُوَّ ْازئ تىبٌَ بؤوَ ثاؾا ،بؤ داضيَهٌ تط ئُواِْ بُ نؤيًُ نطزَوَ و يُ طاغِٓ
بُغذي و دىوتِ ثٌَ زَنطزٕ ،يا خؤٍَ و بُضز و خؿتُ وٖ ...تسيإ بُ عاضَباُْ يُ ؾىيًََٓهُوَ بؤ
ؾىيًََٓهٌ تط ثٌَ زَطىاغتُٓوَ.
َِ ( 518خ .ظ) نُ زاضيىف زَوضَّ ئُو ؾاضَّ ططت،
يُ ضؤشّ زَيَُِ بُٖاضّ غاي
دُْط زَغتِ ثًَهطز و زاضيىف بؤ ططتِٓ ئُو ؾاضَف َُجنًُْكِ بُناضًَٖٓا ،بُآلّ بىضدِ
ًَسا يُ تًُْؿت زيىاضّ ؾاض ،ضُْس تُثؤيهُيُى زضوغت بهات تا
دىوآلوّ بُناض ًَُْٖٓا و ُٖي
غُضباظَناِْ يُ غُض ططزَناُْوَ بضُٓ غُض زيىاضّ ؾاض.
بُ ضؤش غُضباظَنإ بُ ٖؤّ ئُو تري و بُضزاُّْ يُ غُض زيىاضَنُوَ ئاضاغتُيإ زَنطا ُْيإ
زَتىاٌْ ئُو ططزاُْ زضوغت بهُٕ ،بُآلّ ؾُواُْ بُ غىوز وَضططتٔ يُ تاضيهِ ،بُ خؤٍَ و بُضز
و بُو ؾًَىَّ نُ ئُْساظياض و بًٓاغاظَنإ ؾًَطيإ زَنطزٕ ،ططزيإ زضوغت زَنطز و زوو ططزّ
طُوضَ و بُ ثاْتايٌ يُ الّ بانىوض و باؾىوضّ زيىاضّ ؾاضّ بابٌ زضوغتبىو .يُ ؾُوّ
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ْؤظزََُِٖ بُٖاض و يُو ناتُّ بُؾُناِْ نؤتايٌ ططزَنُ زضوغت زَنطإَُ ،جنًُْكُناِْ
زاضيىف نُ طىاغرتابىوُْوَ غُض ططزَنإ ،بُضزَواّ بُضزيإ بؤ غُض ثاضيَعَضاِْ ؾاض زَباضاْس.
يُو ؾاضَزا بُ ؾُضَاِْ زاضيىف شَاضَيُنِ ظؤض َُؾدٍَُ ئاَازَنطابىوٕ تا يُ ناتِ ًَٖطف
بؤ غُض ؾاضَنُ ثٌَ بهطئَ و َُيساِْ دُْط ضووْاى بهُُْوَ .يُ طٍَُ نؤتايٌ ٖاتِٓ
َػاًْإ
زضوغتهطزِْ ططزَنإ ،بُ ؾُضَاِْ زاضيىف زَغتُيُى غُضباظ نُ ناغهًإ يُغُض و قُي
يُ بُضبىو و مشؿري و تري ناضّ يٌَ ُْزَنطزٕ ،ناضّ ًَٖطؾهطزُْ غُض زيىاضَنُيإ ثٌَ غجًَطزضا و
َُناًْـ زاطريغإ.
َُؾدُي
ٖاونات يُ طٍَُ نؤؾؿِ غُضباظاِْ زاضيىف بؤ غُضنُوتٔ يُ ضيَطُّ ططزَنإ،
غُضباظَناٌْ تط بُ قازضَُ يُ ؾىيَين تطّ زيىاضَنُ غُضنُوتٔ .ئُو خؤزَضخػتُٓ ويَطِاّ ئُوَّ
بؤ َُبُغتِ غُضنُوتٔ بؤ غُض زيىاضَنُ بىوٖ ،اوناتًـ طىؾاضّ بُضططيهاضاِْ يُ بُضاْبُض
ُٖضزوو ططزَنُ نُّ زَنطزَوَ.
ئُو غُضباظاُّْ زاضيىف نُ يُ بانىوض و باؾىوضّ ؾاض ًَٖطؾًإ زَنطز ،بُ ٖؤّ ثؤؾؿِ
ًَؿت بؤ ئاغإ
بُضيإ نَُرت زَنىشضإ و تىاًْإ يُغُض زيىاضَنإ ،يُ زوو ؾىئَ بٓهُّ ثاي
بىوِْ غُضنُوتِٓ غُضباظَنإ زضوغت بهُٕ و ًَٖؿتا ؾُو نؤتايٌ ُْٖاتبىو ،غُضباظَناِْ
زاضيىف يُغُض زيىاضَنُوَ خؤيإ طُياْسَ ْاوؾاض و بُؾًَهًإ بُ ثاض و خانُْاظ و
ثًَساويػتًًُناِْ ؾهاْسٕ ،بُضَو زَضواظَناِْ بانىوض و باؾىوض ضىوٕ تا ئُو زَضواظاُْ بُضووّ
غُضباظَناٌْ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿًسا بهُُْوَ.
ْازئ تىبٌ ناتًَو زيتِ غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ طُيؿتُٓ ْاوؾاض ،بُثُيُ بُضطِ يُى يُ
غُضباظَ نىشضاوَناِْ ُٖخاَُْؿٌ نطزَبُض ،ئُو ُْيسَظاِْ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ َُٖىويإ
طُجنٔ و دطُ يُونُغُّ َىوٍ يٌَ ُْٖاتىوَ ،ئُواٌْ تط ضيؿًإ ُٖيُ و بُ ثًَضُواُْوَ ئُو تا
ضِازَيُى بُ تَُُُْ و ضيؿِ ًًُْ.
غُضباظَناٌْ تط بُ زيتِٓ ئُو غُضباظَ بُ تَُُُْ نُ ضيؿِ تاؾٌ بىو ،زووضاضّ
َهِ نىيًَُ نُ ضيؿِ زَتاؾًَت ،يُ ؾًَىَظاضّ ْازئ
غُضغىضَِإ بىوٕ و ويػتًإ بعأْ ئُو خُي
َُنُّ ئاؾهطا بىوَ ،زَغتِ بؤ مشؿًَطَنُّ بطز و
ظاًْإ ئًَطاِْ ًًُْ و ئُويـ نُ ظاِْ ؾًًَ
ويػتِ بُ دُْط ضيَطُّ خؤّ بهاتُوَ و بطِوات ،بُآلّ نىشضا.
تا ًْىَضؤّ ضؤشّ زواتط ،زاضيىف تىاِْ زَغت بططيَت بُغُض تُواوّ بابًسا و ًٖض ؾىيًََٓو
َهِ ضِاطُياْس
بُضططّ يٌَ َُْا و بُ تُواوبىوِْ دُْط ،زاضيىف يُ ضيَطُّ داضضًًُنإ بُ خُي
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دطُ يُو نُغاُّْ نُ ًَهُض ُْنُٕ بؤ ياغاناِْ غىثاّ ُٖخاَُْؿٌ نُ زَغتِ بُغُض
ؾاضزا ططتىوَ ،طًإ و َاٍَ و ْاَىوغًإ ثاضيَعضاوَ و ًٖض نُؽ زَغت زضيَصّ ْانطيَتُغُض،
تُْٗا ئُطُض بُ ياغاناِْ زاطرينطزِْ ؾاضَنُ ضِاظّ ُْبًَت نُ يُ اليُٕ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
زاْطاوٕ.
يُ ضؤشاِْ يُنَُِ زاطرينطزِْ بابٌ ،زاضيىف ئُو بًػت و ثًَٓر ُٖظاض يُٖىزيًُ نؤيًُيُّ
َطُناِْ ْازئ تىبٌ ناضّ بٌَ َىوضُيإ ثًَسَنطا و ئُواًْـ ضِاظّ
ئاظاز نطز نُ يُ بابٌ و يُ نًًَ
بىوٕ تا بطىاظضيَُٓوَ بؤ نُْاضَ بُ ثًتُناِْ (ظايُْسَ ضووز) و ًْؿتُدَِ بىوًْإ يُو ؾىيَُٓ،
ئُو ؾىيَُٓ بُ بىوُّْ ًْؿتُدَِ بىوِْ يُٖىزيًُنإ يُ ئُوٍَ بُ (يؤزَ) ْاغطا نُ يُ ظَاِْ
ؾاضغٌ (يُٖىزيًُ) زَنات و بُ ثًٌَ يُى يُ طًَطاُْوَ ًََصوويًُنإ ،يُنُّ زَغتُ يُ نؤض
بُضاِْ يُٖىزّ يُ غُضزََِ نىضوف يُ نُْاضَناِْ ظايُْسَ ضووز ًْؿتُدَِ بىوُْ و زواتط
نىضبُضاِْ غُضزََِ زاضيىؾًـ ضىوُْ.
َِ ثًَطُيؿت نُ (ضًت ضِات َُُٖ)
ثًَـ ئُوَّ زاضيىف يُ بابٌ بطُضِيَتُوَُٖ ،واي
سىنُطِاِْ (ئاضاخؤظيا) نُ يُ ُْتُوَّ غها بىوٕ ،ضِاثُضِيىَ و خؤّ بُ ثاؾا ْاغاْسووَ.
َُيُنِ
ثًَـ ئُوَّ باغٌ دُْطِ زاضيىف و ضًت ضِات َُُٖ بهُئ ،زََاُْويَت ُٖي
َُ
ًََصوويٌ ضِاغت بهُيُٓوَ نُ ُٖضوَى طُضِاْسُْوَّ ئاوّ ؾُضِات يُ اليُٕ نىضوف بُ ُٖي
َُيُ نُ تايبُتُ بُ
َُ ضؤيؿتىوَ و نُؽ ْايُويَت زإ بًَٓت بُو ُٖي
ٖاتىوَ ،ئُويـ ئاوا بُ ُٖي
وؾُّ (غها).
َُ
َُ بُ وَؾايُيُ نُ ُٖظاضَٖا غاي
ووؾُّ غها ُٖض َُٖإ وؾُّ (غُط) واتُ ئُو ئاشَي
ثاغُواِْ َاٍَ و ًََطُيُنأْ و ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغُناِْ ئاَازَ ْري وؾُّ غها بُ غُط
بعأْ ،يُ ناتًَهسا نُ طىَإ يُو بابُتُ ًًُْ.
َُ خؤؾُويػتُناًْإ بؤ خؤيإ
َُ غُضَتايًُنإ ،خُيهًَهِ غازَ بىوٕ نُ ْاوّ ئاشَي
خًًَ
َُؾًَط (خطوؽ بُ ؾاضغٌ) ظياتط يُ
زياضّ زَنطز و يُ ئًَطإ ْاوّ ئُغح و طا و غُط و نُي
َُنإ بُناضًَٖٓاوَ.
ْاوَناٌْ تط بؤ نُؽ و خًًَ
غُط يُ ئًَطإ ئاشََيًَهِ بُ غىوز و خؤؾُويػت بىوَ و ئُو ُْتُوَيُّ يُ ضؤشُٖآلتِ ئًَطإ
زَشيإ و ؾىيَِٓ ًْؿتُدًًَإ ضؤشئاواّ ئُؾػاْػتاِْ ئًَػتا و غًػتإ بىوَْ ،اويإ بُ (غُط)
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زَخىيَٓسضايُوَ و غًػتإ يُ زوو وؾُّ (غُط)( )3و (غتإ) زضوغتبىوَ نُ يُنًَُإ ْاوّ
ئاشٍََ و زووًََإ بؤ ؾىيَِٓ ًْؿتُدَِ بُناضزيَت.
يؤْاًًُْ نؤُْنإ ضؤشئاواّ ئُؾػاْػتاِْ ئًَػتايإ بُ (ئاضاخاظيا) ْاو زَبطز و ُْٖسٍَ نات
غًػتإ (غُطػتإ) زَبؤوَ بُؾًَو يُ ئُوَّ و بُ ثًَضُواُْوَ ُْٖسَّ نات ئاضاخاظيا زَبؤوَ
بُؾًو يُ غًػتإ و ظيَِ طُوضَ و بُْاوباْطِ (ئًَتِ َاْسضؤؽ) نُ ئًَػتا بُ (ًَٖطَُْس)
ْاغطاوَ ،زواّ تًَجُضِيِٓ بُ ئاضاخاظيا زَضؤوَ ْاو غًػتإ و زَضِشايُ زَضياّ (ٖاَىوٕ).
ًََصووْىوغُناِْ ئًَػتا ثًًَاْىايُ ئُطُض ْاوّ غُط بؤ (غها) بُناضبًَت بٌَ ضيَعّ بُضاْبُض
َُّ يُ ضِابطزوو ْاوّ غُطِ بؤ خؤّ زاْابىايُ،
غهانإ نطاوَ ،يُ ناتًَهسا ئُو نُؽ يا خًًَ
ؾاْاظّ بُخؤّ زَنطز.
بُزاخُوَ تُواوّ ئُو نُتًباُّْ يُ ؾاخُناِْ ئًَطإ ْىوغطابىوٕ ،يُْاوبطإ و يُ ئاناَسا يُ
َُٖىو ظَإ ُٖخاَُْؿٌ تُْٗا ضىاضغُز و ثًَٓر وؾُ دطُ يُ وؾُ زووباضَنإ َايُوَ و
َهى
ئُطُض ئُو ظَاُْ بُ تُواوَتِ بُضزَغت َابىايُُْ ،تُْٗا ًََصووّ نؤٕ زياضزَنُت ،بُي
ْاغًِٓ ضَِطُناِْ وؾُناِْ ؾاضغٌ بُ تُواوّ زَبىو و ئَُطِؤ زَظاْسضا نُ ُٖض وؾُيُى يُ
غُضَتاوَ يُ ض ضَِطًَو بىوَ و غُباضَت بُ وؾُ و ظَاِْ ؾاضغٌ ُٖخاَُْؿٌ نُؽ زووضاضّ
َُ ُْزَبىو.
ُٖي
زواّ ئُوَّ تُواوّ سىنُطِاُْناِْ ْاوضُناِْ ئاضاخاظيا و غًػتاِْ نطزَ بُض ؾُضَإ بؤ
خؤّ( ،ضًت ضِات َُُٖ) خؤّ بُ ثاؾاّ ئًَطإ ْاغاْس و وتِ دٌَ ْؿًِٓ نَُبؤدًًُيُ و
َُٖىو وياليُتُنإ (خؿرتَ ثاوَٕ) ثًَىيػتُ بُضؾُضَاِْ بٔ .ئُو وَى َُٖىو وايًُناٌْ
وياليُتُنإ َاؾِ غههُ يًَساِْ ُٖبىو و يُ غُض غههُّ ثاضَنُّ ْىوغٌ":ضًت ضات َُُٖ
بُ ياوَضّ ئاٖىضاَُظزا بؤتُ ثاؾاّ ئًَطإ".
َآل بري و ُٖض بؤ ثؿت ئُغتىوضبىوِْ وتُنَُإ ؾًعطيَهِ ؾاْاَُّ
(( )3يُو بابُتُ ْانطيَت ٖاوضِاّ ظَبًشىي
ًََتَ" :طا ْاّ
َُواًَْهِ تىضى نُ يُ دُْطسا ثُالَاضّ زَزات و زَي
َاَِ ضؤغتَُُ بؤ ثاي
ؾًَطزؤغٌ ُٖيُ نُ وَي
َُوَ ْاوّ ضؤغتُّ ْطاوَ ،تؤ بؤضِ بُ
ضوغتِ نٓس ظاٍ ظض ،تى غطعّ ضطا خاِْ اّ بسطىٖط" واتُ "َٔ يُ اليُٕ ظاي
َآل بىوَ ئُو ضِايُ بُ
غُط ظّ ْاوّ زَبُّ ئُّ بٌَ ْطر" واتُ ؾًَطزؤغٌ نُ يُ ظؤض بابُت غُضضاوَّ ظَبًشىي
زضوغت ْاظاًَْت .يُ اليُنٌ تط ثاؾططّ (إ) يُ ظَاِْ نىضزّ بؤ نؤ بُناض زيَت و يُ ظَاِْ ؾاضغًس (ٖا)
بُناضزيَت ،غهانإ يا غُنعيًُ نإ ْاويإ يُ ئاشٍََ وَضُْطرياوَ و زَؾبًٓري يُ نىضزغتإ ْاوّ ؾاضّ وَى
غُقع ُٖيُ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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غٓىوضّ زَغُآل تِ ئُو ثًاوَ يُ نُْاضّ ظيَِ دُحيىٕ تا ناضَاًْا (نطَاِْ ئًَػتا) بىوَ،
َِ قىضغِ
ئُو وَى تُواوّ زاًْؿتىاِْ غًػتإ باآلبُضظ بىو و غُضباظَناِْ تري و نُوإ و طؤثاي
زضوغته طاو يُ زاضّ ئُضظًَْإ (ئُظدُٕ) ُٖبىو ،زاضّ ئُضظَٕ دؤضيَهُ يُ بازاَِ نًَىّ نُ يُ
ُْٖسَّ ْاوضُّ ئًَطإ و بُ تايبُتِ يُ زَوضوبُضّ بًاباِْ ْاوَْسّ و يُواُْف يُ غًػتإ زَضوا
و زاضيَهِ ظؤض قايِ و قىضغُ.
ضًت ضِات يُؾهطّ غىاضَؾٌ ُٖبىو و غُضباظَناِْ يُ دًاتِ ئُغح غىاضّ طا زَبىوٕ و
ناتًَو غاضيإ بُ طا زَنطز ئُوَْسَ خًَطا زَبىوٕ نُ خًَطايًإ زَطُيؿتُ خًَطايٌ ئُغح .ئُو
زواّ ئُوَّ ثاؾايُتِ خؤّ ضِاطُياْس ،زَيعاِْ زَبًَت يُطٍَُ زاضيىف دُْط بهات ،بؤيُ ُٖؾتا
ُٖظاض غُضباظّ يُو ُْتُوَ و خًَآلُّْ زَنُوتُٓ غٓىوضّ ثاؾايُتًًُنُّ نؤنطزَوَ.
ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ْىوغًىياُْ ئُو غٌ ُٖظاض غُضباظّ غهايٌ ُٖبىو و ُٖؾتا ُٖظاض
غُضباظّ يُ ُْتُوَناٌْ تط ئاَازَنطز و بؤوَ خاوَِْ غُز ُٖظاض غُضباظ ،بُآلّ غُضباظَناٌْ
تط ثًازَ بىوٕ .ئُونات يُ ئاضاخاظيا (ئُؾػاْػتإ) و ناضَاًْا (نطَإ) ئُغح زَغت
ُْزَنُوت.
ثاؾاّ تاظَّ ئًَطاِْ ضؤشُٖآلتًـ ئُغجِ ُْبىو تا بًاْساتَِ و طاّ ًَْطيـ بُو ضِازَيُ ظؤض ُْبىوٕ
نُ بتىأْ َُٖىويإ غىاض بٔ .يُؾهطّ ثاؾاّ تاظَّ ضؤشُٖآلتِ ئًَطإ بُ يُؾهطيَهِ بًَُٖع
زَشًََطزضا ،بُآلّ زوو ثًَساويػتِ ُْبىو نُ بطيتِ بىوٕ يُ :يُنططتىويٌ ؾًَىَّ دُط و ئُوٍَ تطيـ
عاضَباُّْ دُْطِ .ئُو خًَآلُّْ ٖاتبىوُْ ْاو يُؾهطّ ئُوُٖ ،ضيُنُيإ بُ ؾًَىَّ تايبُتِ خؤّ
دُْطِ زَنطز و ًٖضًؿًإ دُْط نطزٕ يُطٍَُ عاضَباُْ دُْطًًُناًْإ ُْزَظاِْ.
زاضيىف ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ظؤض ططْطِ بُ عاضَباُّْ دُْطِ زَزا و يُواُْيُ ئُو ططْطًُ
بُ ٖؤّ ئُوَ بىوبًَت نُ غُضزََِ طُجنٌ يُ يُؾهطّ نَُبؤدًًُ يُ بُؾٌ عاضَباُْ بُغُض
بطزبىو و َاوَيُنًـ ؾُضَاْسَّ ئُوإ بىو و زواتط بؤوَ ؾُضَاْسَّ يُؾهطَنُ .ئُو زواّ
طُضِ اُْوَّ يُ بابٌ و يُ ناتًَهسا نُ ًَٖؿتا ٖاوغُضَنُّ (ئاتىوغاّ نضِ نىضوؾِ) بُ
دًَٓؿًِٓ ثاؾايُتِ زاْابىو ،بُضَو غًػتإ نُوتُضَّ.
ئُو ضيَطايُّ نُ زاضيىف يُؾهطَنُّ خؤّ ثًَسا بطزَُٖ ،إ ئُو ضيَطُيُ بىو نُ نىضوف
زضوغتِ نطزبىو و عاضَباُْنإ زَياْتىاِْ ثًٌَ زا بطِؤٕ ،زواتط زاضيىف ئُو ضِيَطُيُّ ؾطاواْرت
نطز و زواّ زووُٖظاض و ثًَٓر غُز غاٍَ ،ئُو ويَٓاُّْ يُ ئامساُْوَ طرياوٕ تا ضِازَيُى زَضخُضّ
بُؾًَو يُ ثامشاوَناِْ ئُو ضِيَطُيُٕ و بُؾُناٌْ تطٍ ضِيَطُنُف يا بُ مل زاثؤؾطاوَ يا بُ ٖؤّ
71

ًَإ ْآًًَََت،
طؤضِ اْهاضيُناِْ تىيٌَ زَضَوَّ ظَوّ بُ تايبُتِ يُو ظَوياُّْ تىاْاّ نؿتىناي
يُْاو ضىوَ.
ئُو ضِيَطُيُ يُ اليُٕ زاضيىف نطايُ ضيَطاّ تُواوّ ئاغًا ،ئُو ضِيَطُيُ يُ نُْاضَناِْ
زَضياّ َُضَُضَّ تىضنًاّ ئًَػتا زَغتِ ثًَسَنطز و يُ ٖٓسغتإ نؤتايٌ زَٖات و ُْٖسَّ
ضِيَطُّ الوَنِ وَى ضِيَطُّ ئاضاخاظيا و خىضاغإ و ناضاَاًْا زَٖاتُٓوَ غُض ئُو ضِيَطُيُ.
ًََو ؾاضيٌَ تطّ زضوغتهطز و بُ ضيَطُّ غُضَنِ
َِ ثاؾايُتًسا نؤَُي
زاضيىف يُ زَيُّ غاي
ئاغًاّ بُغتُٓوَ و ئُو ضيًَُ بُ خىضاغاْسا تًَجُضزَبىو و يُ ضؤشئاواّ ضري نُ بُ (خىَتُٕ)
ْاغطاوَ نؤتايٌ زَٖاتُٖ ،ض ئُو ضيَطُيُ بىو نُ يُ غُضزََاِْ زواتط و يُ اليُٕ
ًََصووْىوغُنإ بُ ضيَطاّ ئاوضيؿِ ْاغطا .بُ زضيَصايٌ ئُو ضيَطُيُّ يُ ؾاضؽ زَضىو بؤ
غًػتإ ،يُ ُٖض ثًَٓر تا ؾُف نًًؤَُتطزا ئاوَزاِْ يا دُْطٍَُ و غُضضاوَّ ئاو ُٖبىو و
َُنإ َاوٕ و بُٖاضإ غُوظ
ئًَػتاف دطُ يُ بًاباِْ بٌَ غىوز ًًُْ ،بُآلّ ُْٖسَّ يُ دُْطُي
زَبُٓوَ و زاًْؿتىاِْ ْاوضُنإ غىوزيإ يٌَ زَبًٓٔ.
َِ ....طُيؿتُ ؾىيًََٓو يُ ْعيهِ غًػتإ ،نُ ئًَػتا
زاضيىف يُ ضؤشّ ؾُغتَُِ بُٖاضّ غاي
ويَطاٍُْ قُآليُى بُ ْاوّ (تىض) يٌَ َاوَ( .يُ نُتًبُّ زاضيىف ضؤشّ ضووزاوَناِْ غاآلِْ غُضَتاّ
ثاؾايُتِ ْىوغطاوَ ،بُآلّ غاٍَ زياض ُْنطاوَ و بؤيُ ؾىيَِٓ غاٍَ بُ بؤؾٌ ٖاتىوَ).
ئُو ْاوضُيُ يُ بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ غُوظ بىو و ئًَػتا بؤتُ بًابإ ،ضىْهُ ئُونات
يُ غُضزََِ زاضيىؾسا زَضياضُّ ٖاَىوٕ ئُوَْسَ طُوضَ بىو نُ وَى زَضيايُنِ ْاوخؤيٌ
ئًَطإ زَشًََطزضا و طُوضَيٌ ظيَِ ٖريَُْس ضُْس بُضاْبُضّ ئًَػتاّ بىو.
ٖريؤزؤت و طُظُْؾؤٕ و نُتعياؽ ظيَِ ٖريَُْسيإ بُ يُى يُ طُوضَتطئ ظيًَُناِْ ئاغًا ْاغًىَ و
ئُو ظيًَاُْ يُ ناتِ ثطِ ئاوٍ و يُ وَضظّ بُٖاضزا وَى زَضياضُيُى يُ ضؤيؿتٓسا زَضزَنُوتٔ و ئاويَهِ
ظؤض زَٖاتُ ْاو زَضياضُّ ٖاَىوٕ و ُٖضضُْسَ طُضَاّ ٖاويِٓ غًػتإ ظؤض بىو ،بُآلّ بُ ٖؤّ بُ
َِ بىوِْ ئاو ،بُضزَواّ يُ زَوضوبُضّ زَضياضُنُ دُْطٍَُ و يُوَضِطُ ُٖبىو.
ُٖي
َِ ( 110خ .ظ) بىوَُيُضظَ يُ ئًَطاِْ ضؤشُٖآلتًسا و ُْٖسَّ يُو ؾاخاُّْ
يُ غاي
زاضووخاْس نُ غُضضاوَّ ئاوَناِْ ٖريَُْس بىوٕ و ضيَطُّ ضؤيؿتِٓ ئاوَنإ طؤضِا و ظيَِ
ٖريَُْس ئاوَنُّ نُّ بؤوَ .يُطٍَُ ئُوَؾسا يُ وَضظّ بُٖاض ثاِْ ئُو ظيًَُ زَطاتُ غٌَ غُز
َُّ ئاوَنُؾٌ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ تُْاُْت
َُتط و بُضظّ ئاوَنُؾٌ غٌَ َُتط زَبًَت و دىوي
ؾًٌ خؤّ بؤ ضِاُْزَططت.
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ضًت ضات َُُٖ نُ ظاِْ زاضيىف و يُؾهطَنُّ يُ غًػتإ ْعيو زَبُٓوَ ،يُؾهطَنُّ
خؤّ يُ زَؾتًَو بُ ْاوّ نُالتُ تىض (قُآلتِ تىض) دًَطري نطز .تُواوّ ثًاواِْ يُؾهطّ ضًت
ضات ئاظا بىوٕ ،بُآلّ يُ يُنُّ ناتِ دُْطُوَ نُوتُٓ بُضاْبُض ضُنًَو نُ ؾًَىَّ بُضبُضَناِْ
ئُويإ ُْزَظاِْ و ئُويـ عاضَباُْ دُْطًًُنإ بىوٕ.
زاضيىف يُ طٍَُ ٖاتِٓ بؤ َُيساِْ دُْط ،تًَطُيؿت ئُو زَؾتُ تُختُ باؾرتئ ؾىيَُٓ بؤ
بُناض خػتِٓ عاضَباُْنإ ،ئُونات بُ زووضّ زَيإ نًًؤَُتطّ زضيَصّ و ثاِْ ئُوَّ زَيإ
ًٖض بُضظ و ْعًًَُى ُْزَبًٓسضاو و عاضَباُْ دُْطًًُنإ يُ ُٖض اليُنُوَ زَياْتىاِْ خؤيإ
بطُيًَُٓٓ يُؾهطّ زوشَٔ .عاضَباُْنإ نُ يُ ثًَؿًاُْوَ زاغٌ تًص ُٖبىو ،وَى طًا نُوتُٓ
زوضيُٓوَّ غُضباظَناِْ ضًت ضات و زَياخنػذي و بُغُضياْسا زَضؤيؿذي.
غُضباظَنإ ُْياْسَتىاِْ عاضَباُْنإ يُْاو بدي ضىْهُ ئُوإ يُ ضىاضضًَىَّ زَغتُّ بًػت
و ثًَٓذِ و يُ يُى ضيعزا زَدىوآلٕ تا ئُغجُناًْإ يُ زووالوَ ُْنىشضئَ .يُ زواوَّ
عاضَباُْناًْـ غُضباظَناِْ زاضيىف يُ ًَٖطف زابىوٕ و تىاًْإ يُؾهطّ زوشَٔ بهُُْ ضُْس
بُؾٌ دًا يُ يُى.
ئُو ضؤشَ طُضَاّ ظؤضّ غًػتإ دُْطهُضَناِْ ُٖضزووالّ خػتبؤوَ ئاظاضَوَ ،بُآلّ
ضاضٍَ تطيإ ُْبىو دطُ يُ بُضزَواّ نطزِْ دُْط و خؤضِاططّ بُضاْبُض بُ طُضَا و زوو
ناتصًََط و ًْى زواّ ًْىَضؤ ،ثاؾاّ غًػتإ و ئاضاخاظيا طَُاضضؤ زضا و ئُغري بىو ،ويَطِاّ ئُوَ
ُْٖسَّ يُ غُضباظَناِْ تا ئًَىاضَّ ئُو ضؤشَ زضيَص و طُضَُّ بُٖاض بُضططيإ نطز و نىشضإ ،يا
بُ ٖؤّ بطيٓساضبىوُْوَ تىاْاّ دُْطًإ َُْا.
زاضيىف يُ تُواوّ غُضزََِ ثاؾايُتًسا ،بُضاْبُض بُو نُغاُّْ يًٌَ ياخِ زَبىوٕ ،ظؤض
بٌَ بُظَيٌ بىو و زواّ زَغتطري نطزًْإ بُ ؾًَىاظّ ظؤض ْاَطؤظاُْ و غُخت زَيهىؾذي ،بُآلّ
غُباضَت بُ ضًت ضات َُُٖ و غُضباظَناِْ بُ ٖؤّ ئاظايُتًًُنُيُوَ دًاواظ بىو و ُْضَِ
ْىاْس و ثًٌَ وت :بُ ٖؤّ ياخِ بىوْت يُ زشّ ،غعات ئُوَيُ نُ زَبًَت بُ ظيٓسوويٌ ثًَػتت يُ
َسضيَت ،بُآل ّ ضىْهُ ظؤض ئاظا بىوّ و غُضباظَناْت ئاظاياُْ دُْطإ ،ضيَطُت زَزَّ
الؾُت زاسياي
َبصيَطّ.
بؤ خؤت ؾًَىَاظّ َطزُْنُت ُٖي
ضًت ضِات وتِ :ئُطُض زَتُويَت بُضاْبُضّ يًَبىضزَ بٌ ،يٌَ بطُضَّ تا ظيٓسوو سيًَُُٓوَ.
زاضيىف وتِْ :اتىامن ضِاظّ مب بُ ظيٓسووَاُْوت و تؤ زَبًَت بهىشضيٌَ.
ضًت ضات وتِ :نُواتُ يًَِ بطُضَّ با بُ زَغتِ خؤّ بهىشضيَِ.
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زاضيىف ضِ اظّ بىو و ؾُضَاِْ نطز خُجنُضَنُّ خؤّ بسَُْوَ نُ يًًَإ غتاْسبىو و زواّ
ئُوَ ضُْس نُغًَو يُ طاضزّ ثاضيَعَضاِْ زاضيىف بؤ ئُوَّ ضيَطُّ ؾًٌََ نطزٕ يُ ضًت ضات
َِ ُْنطز و
بططٕ ضىاضزَوضٍ زاضيىؾًإ ططت تا ًَٖطف ُْناتُ غُضّ  ،بُآلّ ضًت ضات ؾًًَ
َِ خؤّ ضُقاْس و نُوتُ غُض
خُجنُضَنُّ خػتُ غُض غًٓطِ و بُ طىؾاضيَهِ تىْس ،يُ زي
ظَوّ و زواّ ضُْس خىيُنًَو َطز و بُّ ؾًَىَيُ زاضيىف يُ زوشًََٓهِ بًَُٖع ضِظطاضّ بىو.
ئُوناتُّ زاضيىف يُ غًػتإ و ئاضاخاظيا بىو ،زوو ضووزاو ضووياْسا نُ ظؤض ناضزاُْوَّ
ُٖبىو .ضووزاوّ يُنُّ ياخِ بىوِْ (ئري تاؾطَْؼ) ئُؾػُضّ بُْاوباْطِ زاضيىف بىو يُ
ثاظاضطاز و ضووزاوَنٍُ تط نُ بؤ يُنُدلاض بىو ،ثًَهسازاِْ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و ناضتاشَنإ
بىو .يُ دُْطِ زَضيايِ ُٖخاَُْؿٌ و ًَػطيًُنإ و ئُوناتُّ نَُبؤدًًُ يُ ئُؾطيكا بىو،
شَاضَيُى يُ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئًَطإ ْىقِ بىوٕ.
نَُبؤدًًُ ناتًَو ويػتِ يُ ًَػط بطُضِيَتُوَ ،ثطِنطزُْوَّ نَُىنىضيُناِْ بُ
ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ زَضيايٌ (ًٖػت ئُغح) غجاضز و ئُويـ بُ خًَطايٌ ظؤض زَغتِ بُو ناضَ
نطز و ناضطُناِْ نُْاضّ زَضياّ َُزيتُضاُّْ ْاضاضنطز تا نُؾتِ دُْطِ بؤ زضوغت بهُٕ،
َبُناِْ نُؾتًًُنإ،
ضُتُ زَضيايًُناًْؿِ يُ ناتِ ططتٔ ُْزَنىؾت و زَخيػتُ ثؿت غُي
ضىْهُ ئُو غُضزََُ ُٖضضُْسَ غىوز وَضططتٔ يُ ضاضؤنُ يُ نُؾتًسا يُ اليُٕ َُٖىو
َبُ بىو و
َُّ نُؾتًًُ دُْطًًُنإ غُي
ُْتُوَنإ ُٖبىو ،بُآلّ ئاَطِاظّ غُضَنِ بؤ دىوي
ضاضوطُ و ًَٖعّ با يُ ثًُّ زووَّ بىو.
ئُو ؾًَىَ غعايُ بؤ َاوَّ بًػت و ضىاض غُزَ بُضزَواَبىو و تُْاُْت يُ غُزَّ
ْؤظزََُِٖ ًَالزّ و يُ غُضزََِ زَغُآلتِ ْاثًًؤٕ يُ ؾُضَْػا ،زازطاناِْ ؾُضَْػا
َبُ يًَسإ
َُُ) غعازَزا و غعانُ بطيتِ بىو يُ غُي
تاواْباضَ ناضاَُناًْإ بُ غعايُى بُ ْاوّ (طاي
يُ نُؾتًًُ دُْطهُضَ غىونُناِْ .يُ تُواوّ غُضزََُنإ يُ نىضوف و زاضيىف تا غُزَّ
َبُيًَسإ ئُوَْسَ قىضؽ
َبُ يًَسَض يُ نُؾتًًُنإ ،ضىْهُ غُي
ْؤظزَُّٖ تاواْباضإ زَنطاُْ غُي
بىو نُ ًٖض نُؽ ُْيسَويػت تُْاُْت بُ ثاضَف ئُو ناضَ بهات.
ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ و بُ تايبُتِ بُؾٌ ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ ئُوَّ
بًَُٖع بىو و ناضتاشيـ نُ زَنُوتُ ؾىيَِٓ ئًَػتاّ تىْؼ ،زَيُويػت يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ
باظضطاِْ بُ تُواوَتِ يُ زَغت خؤّ بططيَت و ُٖخاَُْؿًًُنإ ضيَطط بىوٕ يُو ناضَ ،بؤيُ
َُتِ ناضتاش تًَهؤؾإ تا باظضطاِْ ئُوإ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ بطؤخًَٓٔ و شَاضَيُى يُ
زَوي
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ؾُضَاْسَ زَضيايًُناِْ خؤيإ ْاضاضنطز ًَٖطف بهُُْ غُض نُؾتًًُ باظضطاًًُْناِْ
ُٖخاَُْؿًًُنإ و ْىقُِ ئاويإ بهُٕ يا بُ زَغتهُوت بًاًَْٗٓٔ ،غُضْؿًُٓناِْ
()4
َبُ يٌَ بسَٕ.
نُؾتًًُناًْـ ئُطُض ئًَطاِْ بٔ يُ طٍَُ خؤيإ بًاًَْٗٓٔ تا غُي
ُٖض نُؾتًًُنِ ُٖخاَُْؿٌ يُ بُْسَضَناِْ ضؤشُٖآلت و بانىوضّ زَضياّ َُزيتُضاُْ بؤ
باؾىوض يا ضؤشئاوا ضىوبا ،يُ اليُٕ ناضتاش ْىقِ زَنطا و ئُوَْسَ باضوزؤخُنُ يُغُض
نُؾتًًُنإ غُخت نطا نُ ًٖض نُؾتًًُنِ ُٖخاَُْؿٌ دا ض ؾُضَاْسَنُّ ئًَطاِْ بىايُ يا
ْا ئًَطاُِْْ ،زَويَطإ بضُٓ زَضيا.
ناضتاشيًُنإ زواّ ْىقِ نطزٕ يا بُ زَغتهُوت بطزِْ نُؾتًًُنإ ،تُواوّ
َبُ يًَسَض يُ نُؾتًًُناًْاْساًَٖ .عّ
غُضْؿًُٓناًْؿًإ بُ ئُغري زَبطز و زَيإ نطزٕ بُ غُي
زَضيايٌ ُٖخاَُْؿِ نُ يُ دُْطِ ًَػط الواظ ببىو ،ئُونات ئُوَْسَ بُ تىاْا ُْبىوٕ نُ
زَضيا غاالضَنُيإ زَغُآلت بُغُض زَضياّ َُزيتُضاُْزا بططيَتُوَ .يُ اليُنٌ تط ؾُضَاْسَ
ناضتاشيًُنإ يُ ناضَنُياْسا ؾاضَظا بىوٕ و زَضياواِْ ضاى بىوٕ و يُ َُٖىو وَضظَناْسا
زَياْعاِْ باضووزؤخِ نُؾىُٖوا و زَضيا ضىوٕ زَبًَت ،زَووتطا زَضياواُْ ناضتاشيًُنإ
تىاًْىياُْ بطُُْ نؤتايٌ ظَضياّ ضَف (ظَضياّ ئُتًُغٌ) و يُ ئُوَّ دًٗاًَْهِ تاظَيإ
زؤظيىَتُوَ.
بابُتِ زؤظيُٓوَّ دًٗاِْ ْىَّ يُ اليُٕ ناضتاشَناُْوَ ئُوَْسَ ْاوباْطِ زَضنطزبىو نُ يُ
غُزَّ ثاظزَُّٖ و يُ ناتِ زؤظيُٓوَّ ئَُطيهاْ ،اويإ يًَٓا دًٗاِْ تاظَ نُ َُٖإ ْاوّ
نؤٕ و باو بىو نُ يُ ناضتاش بُناضزَٖات.
غُضئُجناّ ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿًًُنإ ْاضاضبىو نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ بؤ
َِ
ثاضيَعطاضّ يُ نُؾتًًُناٌْ تط ،يُ اليُنِ َُزيتُضاُْ بؤ اليُنٌ تط بًَٓطيَت .يُ ٖاويِٓ غاي
( 517يا  516خ .ظ) نُؾتًطُزي ُٖخاَُْؿٌ يُ ضؤشُٖآلتِ زَضياّ َُزيتُضاُْ بُضَو
(ْ( )4اوّ ئُو ناضَ يُ ظَاُْناِْ ئًَػتاّ ئُوضووث ا بُ (نىضَؽ) زيَت و ئُو ؾُضَاْسَ نُؾتًىاُّْ نُ بُو
َسَغتًَت بُ (نىضوغُض) زَْ اغًَٓٔ ،دًاواظّ ئُوإ يُ طٍَُ ضُتُناِْ زَضيا يُوَزايُ نُ ئُوإ بُ
ناضَف ُٖي
َُت ،بُآلّ ضُتُنإ زَغتهُوت بؤ
َسَغذي و زَغتهُوتُناًْإ زَزَُْ زَوي
َُت بُوناضَ ُٖي
ؾُضَاِْ زَوي
خؤياُْ .ئُو ناضَ يُ دُْطُناِْ يُنُّ و زووََِ دًٗاِْ يُ اليُٕ ؾُضَاْسَناِْ نُؾتًىاُْناِْ شيَط زَضيايٌ
َُاِْ بُضاْبُض بُ نُؾتًًُناِْ بُضيتاًْا ئُجناَسضا و تا تىاًْإ نُؾتًًُ بُضيتاًًُْناًْإ ْىقِ نطز،
ئاي
َآل).
ظَبًشىي
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بُْسَضّ ئُغهُْسَضيُ (نُ ئُو نات ْاوٍ تطّ ُٖبىو) ضىو .ظاًْاضضيإ يُ باضَّ شَاضَّ
َسا
نُؾتًًُ باظضطاًًُْناِْ ئُو ناضواُْ ًًُْ ،بُآلّ زَظاْري نُ سُوت نُؾتِ دُْطِ يُطُي
بىوَ.
ظاًْاضضيإ ًًُْ نُؾتًطُزي (نىضوؽ) ناضتاش نُ بُضَو َُزيتُضاُّْ ضؤشُٖآلت زَضىوٕ ،يُ ض
ضؤشيَهِ ٖاوئ و ثًَـ ثُضت بىوًْإ طُيؿتُٓ نُؾتًطُزي ُٖخاَُْؿٌ ،ئُوإ يُنطاغت ًَٖطؾًإ
نطز .ؾًَىَّ ًَٖطؾٌ ئُوإ وَى دُْطِ زَضيايٌ ئُونات بىو نُ تاى بُضاْبُض تاى بًَت.
يُوناتُّ نُ ُْٖسيَهًإ ًَٖطؾًإ نطز ،ئُواٍُْ تط نُوتُٓ زَغت بُغُض زاططتِٓ
نُؾتًًُ باظضطاًًُْنإ و ُْٖسيَو يُواًْإ ْىقُِ ئاو نطز و ُْٖسيَهًإ يُطٍَُ خؤيإ بطز.
سُوت نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿًـ بُ زواّ يُنسا ْىقِ بىوٕ و غُضباظَناِْ ْاويإ
خؤيإ بُزَغتُوَ ُْزا.
َبُ يًَسَضَناِْ ْاو نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُطٍَُ نُؾتًًُناًْإ ضىوُْ
َُٖىو غُي
قىآليٌ زَضيا و ئُواُّْ يُ نُؾتًًُ باظضطاًًُْناًْؿسا بىوٕ ،بُ ئُغري طريإ و بطزضاُْ ناضتاش،
َبُيًسَض.
نطاُْ نؤيًُ و بُ ظجنري بُغرتإ و نطاُْ غُي
ضؤشاًَْو نَُبؤدًًُ تُْٗا بُضاْبُض نىشضاِْ ضُْس نُغًَو يُ زاًْؿتىاِْ قىبطؽ يُؾهطّ
بطزَ غُض ًَػط ،بُآلّ وَى ًََصووْىوغُنإ ْىوغًىياُْ يُؾهطنًَؿِ نَُبؤدًًُ تُْٗا بؤ
َُ ُْبىوَ و ٖؤناضّ غًاغٌ بُزواوَ بىو و تُْٗا ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ نىؾتِٓ ئُو ضُْس
تؤي
نُغُّ نطزؤتُ بًاْؤ بؤ ئُو يُؾهطنًَؿًًُ و وَى باغهطا ؾًَطعُوِْ يُْاو بطز ،بُآلّ يُ
غُضزََِ ناضتاشيًُنإ غُزإ نُؽ يُ ئًَطاًًُْنإ زَنىشضإ يا بُ ئُغري زَطريإ بُ بٌَ
َِ
ئُوَّ ئًَطاًًُْنإ بتىأْ ضٍَ يُ ناضَناًْإ بططٕ يا ئُوإ بُ غعاّ خؤيإ بطُيًَُٖٓٔ .واي
ْىقِ بىوِْ نُؾتًًُ دُْطًًُنإ و ياخِ بىوِْ ئري تاؾطَْؼ يُيُى ناتسا بُ زاضيىف طُيؿت.
زاضيىف زواّ غُضنُوتٔ بُ غُض ضًت ضات َُُٖ بُضَو ئاضاخاظيا ضىوبىو و ٖاويِٓ
طُضّ يُوَّ َابؤوَ و زواّ طُضِ اُْوَّ ُٖوايًَإ ثًَسا نُ ناضتاشيًُ نإ نُؾتًطُيًَهِ
دُْطِ ئُواًْإ ْىقِ نطزووَ و نُؾتًًُ باظضطاًًُْناًْؿً إ بُ زَغتهُوت بطزووَ.
زاضيىف غُضنُوتٔ بُغُض ئري تاؾطَْػٌ ال ططْطرت بىو يُ غعازاِْ ناضتاشَنإ و ناتِ
طُضِ اُْوَّ زووزٍَ بىو بُضاْبُض بُ باؾىوضّ وآلت ُنُّ .ئُو ثًَـ ئُوَّ بُضَو غًػتإ
بضًَت ،ئاتىغاّ خًَعاِْ نطزبؤوَ دٌَ ْؿًِٓ ثاؾايُتِ و ُْيسَظاِْ ئُو ضِ بُ غُض
ٖاتىوَ ،نُ ئري تاؾطَْؼ نُ زَبىايُ ضِ اويَصناضّ بىوبًَت ياخِ بىوَ.
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زاضيىف طىَاِْ يُ وَؾازاضّ ئاتىغا ُْبىو و زَيعاِْ نُ باْطُؾُّ ثاؾايُتِ ئري تاؾطَْؼ
بُبٌَ ضَِظاَُْسّ ٖاوغُضَنُّ ضوويساوَ ،بؤيُ بريّ نطزَوَ نُ يُواُْيُ ئري تاؾطْؼ
ٖاوغُضَنُّ ئُوّ نىؾتىوَ يا ظيٓساِْ نطزووَ و بُ ثًَضُواُْوَ ئُو ضيَطُّ بُ ئري تاؾطَْؼ
ُْزَزا ئُو باْطُؾُيُ بهات.
ئاضيإ ًََصووْىوغٌ بُْاوباْط ْىوغًىيُتِ :يُو ناتُزا ئري تاؾطَْؼ يُ نىؾتِٓ ضًت ضات
َُُٖ ثُؾًُإ بؤوَ و بريّ نطزَوَ نُ ئُطُض ئُو ثًاوَ ظيٓسوو بىايُ زَيتىاِْ بؤ غُضنُوتٔ
بُغُض ئري تاؾطَْػسا ياضَُتِ يٌَ وَضبططيَت .بُآلّ بُو ظاًْاضيًُّ يُ باضَّ وضَّ زاضيىف
َُٖاُْ ،ئُو نُغًَو ُْبىو نُ يُ ناتِ غُضنُوتٔ بُغُض ئُواُّْ خؤيإ بُ ثاؾا زَْاغاْس
ثُؾًُإ بًَتُوَ.
زاضيىف تا ئُو ضؤشَّ ْاضاضبىو دُْطِ ئُو نُغاُْ بهات نُ باْطُؾُّ ثاؾايُتًإ بؤ
خؤيإ زَنطزُٖ ،ضناًَاِْ زَططت ،زَيهىؾت و بُ باوَضِّ ئُو ُٖض نُغًَو باْطُؾُّ
ثاؾايُتِ نطزبايُ ،ئُطُض ظيٓسوو سيًًََٓت زووباضَ باْطُؾُّ ثاؾا بىوٕ زَنات و زَبًَتُ
ٖؤناضّ ضَِْر و َاْسوو بىوٕ بؤّ.
زاضيىف بُ ٖؤّ نىؾتِٓ ضًت ضِات َتُاُّْ بُ غهانإ ُْبىو بؤ دُْطِ ئري تاؾطَْؼ و
ناتِ طُضِاُْوَ يُ غًػتإ و زواّ طُضِاُْوَّ يُ ئاضاخاظيا بُضَو ناضَاًْا ضىو ،تا
نَُىنىضتًًُناِْ يُؾهطَنُّ ثطِناتُوَ و بضًَتُ دُْطِ ئري تاؾطَْؼ.
ُٖضضُْسَ ئاتىوغا يُ ناتِ ياخِ بىوِْ ئري تاؾطَْؼ زووطًإ بىو ،بُآلّ يُ ثاظاضطاز
ُٖآلت و بُٖؤّ ئُوَّ زَيعاِْ يُ ؾاضؽ يُ ئاغايؿسا ْابًَت ،يُوَّ زَضضىو و ضيَطُّ بانىوضّ
ططتُبُض تا طُيؿتُ (ضأؽ) نُ ئًَػتا بُ (ضيٌَ) ْاغطاوَ و ثُْاّ بطزَ بُض ئاططخاُّْ ئُو
ؾىيَُٓ .يُ ؾاضّ ضيٌَ ئاططخاُْيُنِ طُوضَ يُغُض ؾاخًَهِ بُضظ نُ بُ ططضياِْ ظؤض بُ ْاوّ
(بٌ بٌ ؾُٖط باْى) ْاوبطاوَ .ئُو ئاططخاُْيُ بُ زضيَصايٌ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ و
ئُؾهاًًُْنإ و غاغاًًُْنإ بُضزَواَبىو و تُْاُْت زواّ غُضنُوتِٓ عُضَبُنإ بُغُض
ئًَطاْسا ،تا َاوَيُى بُضزَواّ َايُوَ.
َُإ ضؤشُٖآلتٓاغٌ ْاغطاو ،ؾىيَِٓ ئاططخاُّْ ضيٌَ بُ ؾىيًََٓو زَظاًَْت نُ ئَُطؤ
بطؤنًًَ
طىْسيَهُ بُ ْاوّ (نُٕ) و يُ زاويَِٓ ؾاخًَو بُ َُٖإ ْاوَُٖ .ض ئُو ظاْايُ باوَضِّ وايُ نُ
يُ ْعيو ئاططخاُْنُّ ضيٌَ نؤضبُضيَهِ ئاؾىوضّ شياوَ و ثُضغتطايُنِ ُٖبىوَ نُ خىاّ
ئاؾىوضيًُنإ ْاغطاو بُ ئاؾىوض يُو ثُضغتطايُزا زَبًٓطا.
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َُتِ
ُٖضضُْسَ ٖؤوَ خؿتُضَّ ثاؾاّ َازَنإ ؾاضّ ًُْٓواّ ثايتُختِ ئاؾىوضّ ويَطاْهطز و زَوي
ئاؾىوضّ بُ ؾًَىَيُى ضووخاْس نُ ُْتىاْسضيَت داضيَهٌ تط زضوغت ببًَتُوَ ،بُآلّ ويَطِاّ ئُوَ نىضبُضَ
ئاؾىوضيًُنإ يُ ئًَطإ زَشيإ و يُ غٌَ ؾىئَ ثُضغتطايإ ُٖبىو ،يُنًَُإ يُ ْعيو زَضياضُّ
ضًضُغت (وضََِ) و زووًََإ يُ نُضَاغري يا قُضَُغري نُ ئًَػتا بُ نطَاؾإ ْاغطاوَ و غًًَُّ يُ
ضيٌَ .نىضبُضَ ئاؾىوضّ يا ئاغىوضيُنإ ًَٖؿتا يُ وضََِ و نطَاؾإ ُٖٕ ،بُآلّ يُ ؾاضّ ضيٌَ
نىضبُضّ ئاؾىوضّ َُْاوَ و ؾىيَُٓواضّ ثُضغتطاف َُْاوَ.
ئاتىوغُ بُ ُٖض ؾًَىَيُى بًَت خؤّ طُياْسَ ئاططخاُْنُ و زواّ ضُْس ضؤشيَو يُ َاُْوَّ
َِ بىو و ْاوّ (خُؾاياض يا خىزاياضّ) يًَٓا ،خُؾاياض نُ زواّ زاضيىف بؤوَ
يُو ؾىيََُٓٓ ،ساي
ثاؾا يُ زايهًُوَ ُْوَّ نىضوف بىو ،زَظاْسضيَت نُ ئاتىوغا نضِ نىضوف بًَت.
َُنُ ٖاتُ زوًْاوَ ،يُ غُض ثًَؿًٓاضّ غُضؤنِ ئاططخاُْنُ تُتُضيَهِ
زواّ ئُوَّ َٓساي
َِ يُ زايو بىوِْ نىضَنُ بُ
خًَطاّ يُ ضيَطاّ غُسطاّ ْاوَضِاغتُوَ بؤ غًػتإ ْاضز تا ُٖواي
زاضيىؾٌ باونِ بطُيًًََٓت و ثًٌَ ضِابطُيًًََٓت نُ بُ ؾًَىَّ ناتِ ْاوّ خُؾاياضّ يًَٓسضاوَ تا
ئُو ناتُّ نُ ئُو ْاوّ يُنذاضَنِ بؤ زياضّ زَنات .ئُونات الّ شُْناِْ ئًَطإ ُْضيت بىو،
ناتًَو َٓساٍَ يُ زووضّ زايهِ زَٖاتُ زوًْاوَ ْاويَهِ ناتًإ بؤ زازَْا تا باونِ يُ غُؾُض
زَٖاتُوَ و ْاوّ بؤ زياضّ زَنطز.
تُتُضَنُّ ئاتىوغا يُ ضيَطاّ غُسطاّ ْاوَْسيًُوَ طُيؿتُ غًػتإ و يُوَّ بًػتِ نُ
َُنُّ
زاضيىف ضىوتُ نطَإ و بؤيُ بُضَو ئُوَّ نُوتُضٍَ و يُوَّ طُيؿتُ زاضيىف و ُٖواي
َِ بىوِْ شُْنُّ يُ ئاططخاُّْ ضيٌَ و يُ زايو بىوِْ نىضَنُّ،
ثًَطُياْس .بُ بًػتِٓ ُٖواي
ًََت ْاوّ نىضَنُ
ثاؾا ئاغىوزَ بىو و تُتُضَنُّ ضِاغجاضز تا بضًَتُوَ بؤ الّ ئاتىوغا و ثًٌَ بً
بُ ؾُضَِ بهاتُ خُؾاياضُٖ ،ضوَٖا ئاتىوغا ئاَازَبًَت بؤ غُؾُض تا يُ طٍَُ ْاضزِْ ثُياًََهِ
تط بؤّ ،ضِاغتُوخؤ بًَت و يُ ؾاضؽ يُ طٍَُ ٖاوغُضَنُّ يُى بططيَتُوَ.
زاضيىف زواّ ئُوَّ تُتُضَنُّ بؤ ضيٌَ ْاضزَوَ ،خؤؾٌ نُوتُضٍَ و ئري تاؾطَْؼ بُ
يُؾهطيَهِ ثًَهٗاتىو يُ غُضباظاِْ ئًالَِ و بابًِ بؤ ثًَؿىاظّ زاضيىف ضؤيؿت و ُٖض زوو
يُؾهط يُ ْاوضُيُى نُ ئًَػتا بُ َُضظ زَؾت ْاغطاوَ و ظيَِ (نُض) ثًايسا زَضوات و زَضشيَتُ
ًََت يُ يُنُّ ضؤشّ يُنُّ
زَضياّ (بُختُطإ) بُ يُى طُيؿذي .زاضيىف يُ نُتًبُنُيسا زَي
َُنُّ زياضّ ُْنطزووَ.
َاْطِ ثايًع طُيؿتُ ئري تاؾطَْؼ و غاي
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ئري تاؾطَْؼ يُ بُؾٌ غُضَوَّ ظيَِ نُض يُ َُضظ زَؾت ْعيو بؤوَ و ئُو نات بُ ٖؤّ
ثايًع ئاوّ ظيًَُنُ نُّ بىو و ؾُضَاِْ نطز تا ثًَـ يُ ئاوّ ظيًَُنُ بططٕ بؤ ئُوَّ ئاو ُْطاتُ
يُؾهطّ زاضيىف نُ يُ بُؾِ خىاضَوَّ ظيًَُنُ بىوٕ .غُضباظَناِْ ئُو بٌَ َاْسووبىوِْ ظؤض،
ثًَـ ئاوّ ظيًَُنُيإ ططت و يُؾهطّ زاضيىف زووضاضّ بٌَ ئاوّ بىوٕ و ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
بؤ ئُوَّ زَغتِ بطاتُ ئاو ،ثاؾُنؿُّ نطز.
يُ ضابطزوو ثاْتايٌ زَضياضُّ بُختُطإ ظؤض يُ ئًَػتا ظياتط بىو و ئًَػتا يُ بُضاْبُض
غُضزََِ زاضيىف ثاْتايًُنُّ بؤ ًْىَّ نُّ بىوتُوَ .ئُو زَضياضُيُ وَى ظؤض زَضياضٍُ تط
نُ نُوتىوُْتُ زَوضَّ غُسطاّ ْاوَْسّ ئًَطإ ،ثامشاوَّ وؾهبىوِْ زَضياّ ْاوَْسّ ئًَطاُْ و
وَى ضىوٕ زَضياّ ْاوَْسّ ئًَطإ َُْا ،بُ َُٖإ ؾًَىَ و بُ ُْٖسَّ ٖؤناض ئُو زَضياضاُْف
وؾهسَبٔ ،بُآلّ بُ ٖؤّ ئُو ظيًَاُّْ زَضِشيَُٓ ْاويإ ئُو وؾهبىوُْ بُ ًَٖىاؾٌ زَبًَت و
زَضياضُّ بُختُطاًْـ يُ نؤتايًسا وؾهسَبًَت.
زاضيىف زواّ ًْى ضؤش يُ ثاؾُنؿُ خؤّ طُياْسَ نُْاضّ زَضياضُ و ئري تاؾطَْػًـ بُ
زوايُوَ بىو .يُ ضؤشّ غًًََُِ ثايًع زاضيىف بُ تُواوّ ًَٖعَوَ ًَٖطؾٌ بطز ،ئري تاؾطَْؼ
غُضزاضيَهِ يًَٗاتىو بىو و غُضباظّ ئاظاّ ُٖبىوٕ ،بُآلّ ُْيتىاِْ يُ بُضاْبُض عاضَباُْناِْ
نىضوف بُضططّ بهات و ثاؾُنؿُّ نطز .ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ عاضَباُّْ يُؾهطّ زاضيىف،
َُ خاُْزاُْنإ بُ ْاوّ (طىوض ئُغح) و ئُو بُ ؾُضَاِْ زاضيىف نُوتُ
طُجنًَو بىو يُ بَُٓاي
زواّ ئري تاؾطَْؼ.
زاضيىف ثًٌَ وت :بؤ َٔ غُضباظَناِْ ئري تاؾطَْؼ ططْط ْري و تؤ ناتِ خؤت بؤ ئُغري
نطزِْ بُ ؾريؤ َُزَ و ُٖوٍَ بسَّ تا ئري تاؾطَْؼ ئُغري بهُّ و زواّ ئُوَّ نُ ئُو ئُغري
بىو يا نىشضا ،دُْط تُواو زَبًَت.
طىض ئُغح زواّ ئُوَّ بُ عاضَباُْناِْ يُ َُضظ زَؾت تًَجُضِبىو و طُيؿتُ ثًَسَؾتُ
تُختُنإ ،عاضَباُْناِْ بآلوتط نطز و تىاِْ ثًَـ ثاؾُنؿُّ ئري تاؾطَْؼ بططيَت ،زواتط
ُْٖسَّ يُ عاضَباُْناِْ طُضِاْسَوَ و ضيَطُّ ثاؾُنؿُنُّ يٌَ ططت .ئري تاؾطَْؼ زواّ ئُوَّ
نُوتُ طَُاضؤوَ ،واتًَطُيؿت نُ تُواوّ ًَٖعّ زاضيىف ٖاتىوَ بؤ طَُاضؤزاِْ ،بُآلّ بؤّ
ًَسا نُ باظُّْ طَُاضؤنُّ بؿهًًََٓت.
زَضنُوت نُ تُْٗا عاضَباُْنأْ و ُٖوي
زاضيىف زَيعاِْ ئُطُض عاضَباُْناِْ بتىأْ ثاؾُنؿُّ ئري تاؾطَْؼ ضِابططٕ ثًَىيػتًإ بُ
ًَٖع زَبًَت و ثًَٓر ُٖظاض غُضباظّ يُ زواّ طىض ئُغجُوَ ْاضز بؤ ياضَُتِ ،ئُو غىاضاُْ ضيَطط
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بىو يُوَّ ئري تاؾطَْؼ بتىاًَْت باظُّْ طَُاضؤنُ بؿهًًََٓت و خؤّ ضِظطاض بهات و زواّ
ئُوَّ ضُْس ؾىيَِٓ دُغتُّ ئُو بطيٓساض بىو ،طىض ئُغح تىاِْ ئُغريّ بهات و ُٖض زوو
زَغتِ بُغتُوَ ،خػتًًُ ثاؾٌ عاضَباُْنُّ و طُضِايُوَ.
زاضيىف خؤّ يُ زيتِٓ ئري تاؾطَْؼ ثاضاغت و بُ طىضئُغجِ وت َٔ :ئُو ثًاوَّ وَى بطاّ
خؤّ خؤف ويػت و شُْنُّ بُ ئُو غجاضز ،بُآلّ ئُو ويَطِاّ ئُوَّ زَيعاِْ شُْنُّ زووطًاُْ،
َبًَت .ئًَػتاف
ويػتِ ئُو بهىشيَت و ئاتىوغاف ْاضاضبىو بؤ ثاضيَعطاضّ يُ طًاِْ يُ ؾاضؽ ُٖي
زَتطغِ ئُطُض ئري تاؾطَْؼ ببًِٓ و ضاوَنامن بُضاْبُض ضاوَناِْ بًَت ،بُ يازّ زؤغتايُتِ
نؤصيإ بهُوَُوَ و واظ يُ غعازاِْ بًَُِٖٓ ،ض نُغًَهًـ خًاُْت بهات زَبًَت غعا بسضيَت دا
ئُو نُغُ بطاّ بًَت يا نىضّ.
غُضباظَ بابًِ و ئًالًًَُنإ نُ يُ يُؾهطَ ؾهػت خىاضزووَنُّ ئري تاؾطَْؼ بىوٕ،
خؤيإ بُزَغتُوَزا و زاضيىف ئُواُّْ طُجنرت بىوٕ يُ يُؾهطّ خؤّ نطزِْ بُ غُضباظ و
ئُواٌْ تطّ ئاظاز نطزٕ و ضيَطُّ طُضِاُْوَ بؤ بابٌ و ئًالَِ ثًَسإ و بُ طىضئُغجِ وت :ئري
تاؾطَْؼ يُ ثاظاضطاز ياخِ بىوَ و يُ ئُوَّ زَبًَت غعا بسضيَت.
َُنٍُ
َِ بؤ ئاتىوغا ْاضز نُ خؤّ و َٓساي
زواّ طُيؿتُٓوَّ بؤ ثاظاضطاز ،زاضيىف ُٖواي
بًَٔ بؤ ئُوَّ و زواداض ضؤشّ غعازاِْ ئري تاؾطَْػِ زياضيهطز ،بُ زاًْؿتىاًْإ ضِاطُياْس بؤ
َو ،ئري تاؾطَْػًإ ًَٖٓا بؤ
زيتِٓ غعازاِْ خائًِٓ طُوضَ نؤببُٓوَ و زواّ نؤبىوُْوَّ خُي
ؾىيَِٓ غعازاُْنُ و بُغتًاُْوَ ،زوو بهىش (دُيالز) زَغتًإ نطز بُ بطِيِٓ بُؾُناِْ
دُغتُّ و قاَهُناِْ زَغت و القًإ يٌَ نطزَوَ ،زواتط زَغت و القًإ دىَطُ بُ دىَطُ
بطٍِ و ئُو ثًاوَ ئُوَْسَ خؤضِاطط بىو نُ تُْاُْت ٖاواضيَهِ ُْنطز و زواّ ئُوَّ زوايري
دىَطُّ زَغتًإ بطٍِ يُ ٖؤف ضىو.
ئُونات دُيالزَنإ زوايري دىَطُناِْ القِ ئُويإ نُ بطيتِ بىو يُ دىَطُناِْ غُض
سُوظّ ،بُ َاْسوو بىوِْ ظؤض يًَهطزَوَ و زواّ ئُوَ ئري تا ؾطَْؼ َطز .خًَعإ و َٓساٍَ و
نُغىناضّ ئري تاؾطَْؼ تُواوّ ئُو َاوَيُّ غعانُ ضاويإ يًَسَنطز و ؾًىًَْإ زَطًَطِا و زَططيإ.
َاوَيُنِ نُّ زواّ ضظطاضبىوِْ زاضيىف يُ نًَؿُّ ئري تاؾطَْؼ ،ضووزاويَهِ ظؤض طُوضَ و
تطغًَُٓض ضوويسا و بطيتِ بىو يُ ٖاتِٓ بىوَُيُضظَ بىو يُ ؾُوزا يُ زواظزَ ؾاضّ باؾىوضّ
ئًَطإ نُ يُنًإ ثاظاضطاز بىو ،ؾاضَنإ ويَطإ بىوٕ و زاًْؿتىاِْ ؾاضَنإ يُ شيَط
زاضووخاوَناِْ ؾاضَناْسا َاُْوَ و نىشضإ ،ئُو ضووزاوَ ظَضَضّ طُوضَّ يُ ئًَطاًًُْناِْ
01

ؾاضؽ و ناضَاًْا (نطَإ) زا و بىوَُيُضظَنُ تُواوّ ئُو ؾاضاُّْ ئُو ْاوضُيُ تا زَطُيؿتُ
ؾىيَِٓ ئًَػتاّ (ًَٓاب) ططتُوَ.
زاضيىف زواّ ئُو بىوَُيُضظَ تطغٓانُ ،زاًْؿتىاِْ ئُو ؾىيَٓاُّْ بُض بىوَُيُضظَ
نُوتبىوٕ يُ زاِْ باز بُخؿٌ و ئُواِْ ؾًَطنطز يُ ناتِ زضوغتهطزُْوَّ خاْىو ،يُ غُقؿِ
خاْىوَناًْإ زاضَنإ بُ ؾًَىَّ يُنرتبطِ بُناض بًَٗٓٔ تا يُ ناتِ بىوَُيُضظَ ،غُقؿِ
شووضَنإ و زيىاضَنإ ُْضؤخًَٔ و يُ شيَط زاضووخاوَناْسا َُْطٕ .ئًَػرتابىوٕ نُ ئُو دؤضَ
بًٓانطزُّْ خاْىوّ بًِٓ بىو ،زاضيىؾٌ بُ زآًَُٖضّ ئُو ناضَ ْاغٌ و يُ ُٖض ؾىيًََٓو نُ ئُو
دؤضَ خاْىوَ زضوغتهطا ،بُ بىوَُيُضظَ ُْضووخإ.
َُ طُوضَناِْ ثاؾايُتِ زاضيىف بىو
َِ ( 514خ .ظ) يُ ضووّ نىيتىوضيُوَ يُى يُ غاي
غاي
َُزا زاضيىف بطِياضيسا ضيَٓىوغٌ ؾًًٓكِ نُ بامساْهطز بًًََٓتُ ْاو ضيَٓىوغٌ ؾاضغٌ ،تا
و يُو غاي
َسا ؾًَط بىوِْ ئُو
ؾاضغُنإ بتىأْ ُٖضضِ زَياُْويَت بُو ضيَٓىوغُ بًٓىوغٔ .يُ َُٖإ غاي
ضيَٓىوغُ بؤ َُٖىإ نطايُ ظؤضَ ًًٌََ و َُبُغتًـ يُو ناضَ ُٖض ئُو َُبُغتُيُ نُ ئًَػتا
ُٖيُ و بطيتًًُ يُ خىيَٓسَواض بىوٕ.
يُ ئُوضووثا ْاثًًؤٕ بىْاثاضت يُنُّ نُؽ بىو نُ خىيَٓسِْ بُ ظؤضًٌََ نطز بؤ َُٖىإ،
بُآلّ ئُو زَظطايُّ بؤ ئُو ناضَّ زاَُظضاْس بىو ،زواّ َطزِْ يُْاو ضىو.
بُآلّ يُ ضؤشُٖآل ت و يُ بًػت و غٌَ غُزَ ثًَـ ئًَػتا ،ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ خىيَٓسِْ بُ
ظؤضًٌَََ نطز و َُبُغتِ دًَطري نطزِْ ضيَٓىوغٌ ؾًًٓكِ بىو يُ دًاتِ ضيَٓىوغٌ بعَاضّ،
بُآلّ ئُو يُ ناتِ شياِْ خؤيسا ُْيتىاِْ ئُو ناضَ تُواو بهات و غُضُْنُوتًٓؿِ بؤ زوو
ٖؤناض زَطُضِايُوَ و بطييت بىوٕ يُ:
َُغتِ َىبًسَ ئرياًًُْنإ نُ يُطٍَُ خُتِ بعَاضّ ضِاٖاتبىوٕ و زَقُ
يُنُّ بُضُٖي
ئايًًًُٓناًْإ بُو ضيَٓىوغُ زَْىوغًًُوَ و زووَّ ئُوَبىو نُ غُضزَّ طىجناو ُْبىو بؤ
ثُغُْسنطزِْ ئُو ضانػاظيًُ طُوضَيُ.
يُ ضِاغتًسا ئًَطاًًُْنإ ئُونات ُْياْسَتىاِْ ْطخِ خىيَٓسِْ ظؤضًٌَََ بعأْ و ظآًِْ
خىيَٓسَواضيإ تُْٗا بؤ َىغُنإ و ْىوغُضَنإ بُ ثًَىيػت زَظاِْ و بُ بٌَ غىوزيإ زازَْا،
زاضيىف بُالِْ نُّ بًػت غُزَ ثًَـ ُْتُوَنُّ خؤّ نُوت بؤوَ و ئُوَّ ئُو زَيعاِْ،
َو تًٌَ ُْزَطُيؿذي.
خُي
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َو نَُرت يُ ظَضووضيُتِ طؤضِاِْ ضيَٓىوؽ زَطُيؿذي و ثًًَإ وابىو ضيَٓىوغٌ بعَاضّ بؤ
خُي
َُغتًإ زَنطز و ئُو ٖؤياُْ ضيَطط
ثًَساويػتًًُ ناِْ ئُوإ بُغُ و يُ اليُنرت َىغُنإ بُضُٖي
بىوٕ يُ ثُضَ غُْسِْ ئُو ضيَٓىوغُ ،بؤيُ ئُو نُتًباُّْ يُ اليُٕ زاضيىف ْىوغطإ بُ ضيَٓىوغٌ
بعَاضّ بىو ،نُ يُ يُ ططْطرتيًٓإ نُتًبُّ بًَػتىوٕ بىو.
ئُو تىَيُّ زاضيىف ضاْسّ يُ غُضزََِ زواّ خؤّ بُضّ ططت و نُ يُ غُضزََِ دٌَ
ْؿًِٓ ئُو خىيَٓسٕ و ْىوغري بُو ضيَٓىوغِ ؾًًٓكِ بُ ضازَيُى ثُضَّ غُْس نُ غُضباظَناِْ
ًَسا ضىوٕ بؤ يؤْإ ،بُ طؿتِ خىيَٓسَواض بىوٕ،
خُؾاياضّ نىضّ زاضيىف يُو ناتُّ يُطُي
ضىْهُ شٕ و ثًاو زَياخنىيَٓس ،ضيَٓىوغٌ بعَاضّ بىوِْ َُْا و يُ ًْىَّ زووََِ ظجنريَّ
ثاؾايُتِ بُو الوَ تُْٗا يُى نُتًبُ زَغت ْانُويَت نُ بُ ضيَٓىوغٌ بعَاضّ ْىوغطا بًَت.
َِ ( 514خ .ظ) يُ
ثًَىيػت ًًُْ ؾًهاضّ ططْطِ ئُو ُْٖطاوَّ زاضيىف بهُئ نُ يُ غاي
بىاضّ خىيَٓسِْ َُٖىوإ و زضوغتهطزِْ ؾًَطنطزِْ طؿتِ ْاّ و ضىوٕ ئُو ثًاوَ َُظُْ يُ
غُضَوَ زَيُويػت ؾىيَٓهُوتىواِْ خؤّ بطُيًًََٓتُ ئاغتًَو نُ ئًَػتا (بُآلّ ُْى يُ َُٖىو
وآلتإ) ثًٌَ طُيؿتىوٕ.
َُ طُوضَيُ بهُئ و
ئًَُُ ُٖضوَى ضىوٕ بُ ظَضووضّ ْاظاًْري ظياتط باؽ يُو ُٖوي
ططْطًُناِْ باؽ بهُئُٖ ،ض بُ َُٖإ ؾًَىَف ثًَىيػتُإ بُ باؽ نطزِْ ٖؤناضَنإ
َُغتِ َىبًسَنإ و دَُاوَضيـ يُو ضيَٓىوغُ ًًُْ ،يُى يُ ٖؤناضَناٌْ تطّ
بُضُٖي
غُضُْنُوتِٓ ئُو ناضَّ زاضيىف غُضبُخؤ بىوِْ غاتطاب (ثاضيَعطاضَنإ) بىو يُ ناضَ
َػتهاض بىوٕ و زَضؾُتِ ئُو ناضَيإ ُْزا.
ْاوخؤيًُناًْإ و ئُواًْـ بُضُٖي
ثاؾايُتِ ُٖخاَُْؿٌ يُ ضووّ دىططاؾًُوَ ظؤض بآلو بىو و يُ نُْاضَناِْ زَضياّ َُزيتُضاُْوَ
تا ٖٓسّ زَططتُوَ و طؤضِيِٓ ضيَٓىوؽ يُو ْاوضُ طُوضَيُ ئاغإ ُْبىو و زاضيىؾًـ بُضزَواّ يُ
ْاوَْسّ وآلت ُْبىو تا بتىاًَْت خؤّ ضاوزيَطّ َُٖىو اليُنِ وآلت بهات.
َِ ( 514خ .ظ) نُ زاضيىف بُو ناضَ ُٖغتا ْاضاضبىو بطِوات بؤ غىضيا،
بؤ صيىوُْ غاي
ضىْهُ ًَٖطؾٌ بُضزَواَِ ناضتاشَنإ ثُنِ باظضطاِْ ُٖخاَُْؿًًُناِْ يُ زَضياّ
َِ بًَُٖع نطزِْ زَغُآلتِ خؤيإ يُ
َُزيتُضاُْ خػتبىو .نىضوف و زواتط نَُبؤدًًُ ُٖوي
زَضياّ َُزيتُضاُْزا ،بُآلّ ناضتاشَنإ ضيَطط بىوٕ يُ ٖاتىوضىوّ نُؾتًًُناِْ ئُوإ يُو
زَضيايُ بُ ئاغاِْ و زاضيىف يُ طُضَُّ ناضّ بًٓاغاظّ و خىيَٓسِْ ظؤضًٌَََ ،ئاتىوغاّ نطزَ
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دٌَ ْؿًِٓ خؤّ و بُضَو غىضيا ضىو تا ئُطُض بُ ضيَطُّ ًَٖعّ زَضيايٌ ُْتىاًَْت ًَٖعّ
زَضيايٌ ناضتاش يُْاو ببات ،يُ ضيَطُّ ًَٖعّ ظًََِٓ ئُو وآلتُ يُْاو ببات.
زاضيىف يُ دُْطُ ئُؾطيكايًُنإ خاوَٕ ئُظَىوٕ بىو و باضووزؤخِ ئُو وآلتاُّْ زَْاغٌ و
زَيعاِْ ناضتاش يُ ضؤشئاواّ يًبًايُ .يُؾهطٍ نَُبؤدًًُ تىاِْ يُؾهطّ ؾًَطعُوٕ ؾهػت
بسات و زاضيىف بريّ زَنطزَوَ ئُطُض يُؾهط يُ َُٖإ ضيَطُوَ بطِوات و خؤّ بطُيًًََٓتُ
ضؤشئاواّ يًبًا ،زَتىاًَْت ناضتاش ويَطإ بهات .ئُوناتُّ ضؤّ و ناضتاش زوشَٓايُتًإ ُٖبىو و
ناضتاشَنإ باظضطاِْ ضؤًَإ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ ثُى خػتبىو ،يُى يُ ْىيَُٓضاِْ غٓاّ ضؤّ
يُ ناتِ وتاضَناِْ ضؤشاُْيسا زَيىت :ؾتًَهٌ تط ئُوَيُ نُ زَبًَت ناضتاش ويَطإ بهطيَت .زوو
غُز غاٍَ ثًَـ ئُو ْىيَُٓضَ ضؤًًَُ ،زاضيىف نُوتُ برينطزُْوَ يُ ويَطاْهطزِْ ناضتاش.
يُ ؾاضّ قىض زاضيىف ظاًْاضّ يُ ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضياٍ (ًٖػت ئُغح) يُ باضَّ
زضوغتهطزِْ نُؾتِ وَضططت و يُ بىوٕ و تىاْاّ ئُواِْ ثطغٌ و زَضياغاالضّ ئًَطاِْ وتِ :يُ
َاوَّ ؾُف َاْطسا زَتىامن بُ ًَٖعيَهِ زَضياٍ بًَُٖع ًَٖطف بهَُُ غُض ناضتاش.
زاضيىف وتِ :ؾُف َاْط َاوَيُنِ ظؤضَ و ثًَىيػتُ ناضتاش ظووتط يُْاو بضًَت.
ثًَـ ئُوَّ زاضيىف بًُويَت يُ ضيَطُّ وؾهاِْ ًَٖطف بهاتُ غُض ناضتاش ،ثُيىَْسّ نطز
بُ (ئاضياْسؽ) ؾُضَاْطَِواّ ئُوَّ (بُ وتُّ يؤْاًًُْنإ غاتطابِ ًَػط) نُ ثًَؿرت يُى يُو
ؾُف غُضزاضَ ٖاوثُضياُّْ ئ ُو بىو يُ ضووخاْسِْ طؤَاتُ نُ بُ زاضيىؾُوَ زَبىوُْ سُوت
نُؽ و ثًٌَ ضِ اطُياْس ْاتىاًَْت يُ ضيَطُّ زَضياوَ ًَٖطف بهاتُ غُض ناضتاش و ثًَىيػتُ
يُؾهطيَو يُ ثًاواِْ ْاوضُّ نؤف ئاَازَبهات.
زاضيىف يُ غُضزََِ نَُبؤدًًُ يُ ًَػط شيابىو و زَيعاِْ ضَِف ثًَػتُناِْ ْاوضُّ
نؤف نُ زَنُوتُ باؾىوضّ ًَػط ظؤض ئاظإ و ثًَـ ٖاتِٓ نَُبؤدًًُ بؤ ًَػط ،ضُْس داض
بىوُْ َايُّ زَضزَغُضّ بؤ ؾًَطعُوٕ ،ضىْهُ يُ باؾىوضَوَ نُوتىوُْضَّ و ؾاضَناِْ ًَػطّ
ْاوَْس و ًَػطّ بانىوضيإ خػتُ بُض ًَٖطف و ُٖضنُغًإ زيت بىو ،نىؾت بىويإ و ُٖضضٌ
تىاٌْ بىويإ ،بطزبىويإ.
َطُْاَُ
زواّ خىيَٓسُْوَّ ضيَٓىوغٌ ويَُٓيٌ ًَػط ،ضيَطُ بؤ ظآًِْ ظاًْاضيًُناِْ بُي
َطُْاَُ ًََصوويًُناْسا ظؤض
ًَػطيًُنإ بؤ ظاْاياِْ ًَػطْاؽ بؤوَ و ظاْاياِْ ًَػطْاؽ يُ بُي
داض وؾُّ (تاعىوِْ ضَِف) زَنُوتُ بُض ضاويإ و بريزَنطايُوَ َُبُغت يُو وؾُيُ َُٖإ
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تاعىوُْ ،بُآلّ زواتط ظاْسضا نُ ئُوَ زَغتُواشَيُنُ بؤ زَضخػتِٓ ًَٖطؾٌ ضَِف ثًَػتُناِْ
باؾىوضّ ًَػط بُناضزيَت.
ًََت :ئاضياْسؽ ؾُضَاْسَّ ًَػط بؤ دٌَ بُدٌَ نطزِْ ؾُضَاِْ زاضيىف ،غٌَ غُز
ٖريؤزؤت زَي
نُؾتِ ْاضزَ باؾىوضّ ًَػط تا ضَِف ثًَػتُنإ بُ نطَّ بططٕ و بًاًَْٗٓٔ بؤ بانىوضّ ًَػط.
َهِ ْاوضُّ نؤؾًإ زَظاِْ ،يُطٍَُ ئُو
ئاضياْسؽ ُْٖسَّ ئُؾػُضّ ًَػطّ نُ ظَاِْ خُي
نُؾتًاُْ زاْا نُ بؤ ًَٖٓاِْ غُضباظاِْ نؤف ئاَازَنطابىوٕ و ثًٌَ وتُٖٔ :ض ئُوَْسَ ُْٖسَّ
غُضباظتإ بُ نطَّ ططت ،ضِاغتُوخؤ بُ نُؾتِ بًإ ًَْطٕ و َُوَغذي تا ئُو ضيَصَ غُضباظَّ
ثًَىيػتُ زَغتُبُض بهُٕ و زواتط ئُوإ غُُْضٍَ.
ٖاونات يُ طٍَُ بُ نطٍَ ططتِٓ غُضباظّ ضَِف ثًَػت يُ ْاوضُّ نؤف يُ اليُٕ ئُؾػُضَ
ًَػطيًُنإ ،ئاضياْسؽ يُ بانىوضّ ًَػط غُضطُضَِ ئاَازَنطزِْ ضُى يُ دؤضَناِْ (تري و
نُوإ و ًْعَ و ظووبري) بىو بؤ ئُوإ و زَيعاِْ ئُوإ يُ بُناضًَٖٓاِْ ئُو ضُناُْ ناضإَُ .ئُو
َسَزَٕ نُ بُض ئاَاْر
ترياُّْ يُ نَُاِْ ئُوإ زَضزَضًَت ،بهىشَ و ظووبري بُ ؾًَىَيُى ُٖي
بهُويَت.
ئاضياْسؽ زَغتُ زَغتُ غُضباظَ ضَِف ثًَػتُناِْ زَخػتُ بُض زَغتِ ئُو ئُؾػُضاُّْ
زَياْعاِْ بُ ظَاِْ ئُوإ بسوئَ ،تا ضِآًَٖاِْ ثًَىيػتًإ ثٌَ بهُٕ و ؾًَطيإ بهُٕ يُ يُنُ
غُضباظيًُناْسا ،خؤيإ ضيَو غُٕ.
يُ َُٖىو غُضزًَََو غُضباظإ بؤ زوو َُبُغت ضِآًَٖاًْإ ثًَسَنطا نُ بطيتِ بىو يُ:
ضىًَْتِ بُناض ًَٖٓاِْ ضُى و بُضطُططتِٓ َاْسووبىوِْ َُيساِْ دُْط .بُآلّ ئُو غُضباظَ
ٌَ بُناض ًَٖٓاِْ تري و
ضِ َف ثًَػتاُّْ يُ اليُٕ ئاضياْسؽ بُ نطَّ زَطريإ ،يُ غُضَتاّ َٓساي
نُوإ و ظووبري ؾًَط زَبىوٕ و زواّ طُوضَ بىوٕ دُْطًإ بُ ًَْعَ زَنطز ،ئُوإ بُو ضِازَيُ
ناضاَُ بىوٕ نُ غُضباظاِْ ئاغايٌ ُْيإ زَتىاِْ وَى ئُوإ ضُى بُناضبًَٗٓٔ ،تُْٗا يُو
ًََو ضِآًَٖاًْإ نطز بًَت.
زؤخُزا ُْبًَت نُ ضُْس غاي
َُنإ بؤ ضِاو زَطُضِإ ،بؤيُ بِٓ ثًًَإ ثتُو بىو
ًَُوَ بُ ثًٌَ ثُتِ يُ دُْطُي
ئُوإ يُ َٓساي
و ُْيإ زَتىاِْ ثًَآلو يُ ثٌَ بهُٕ و ئَُُف بُ طؿتِ ئُواِْ بُو ضِازَيُ خؤضِاطط نطزبىو نُ
َاْسووبىوِْ َُيساِْ دُْط ،بؤيإ ئاغايٌ بىو.
ئاضياْسؽ يُ ًَػط يُؾهطّ غاظزا و زاضيىف يُ غىضيا و يًسّ ،غُضئُجناّ زواّ زوو
َاْط زاضيىف ٖاتُ ًَػط و يُ زيتِٓ يُؾهطّ ضَِف ثًَػتُنإ نُ يُ اليُٕ ئاضياْسؽ بُ نطٍَ
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طريابىوٕ ،تُواو ضِاظّ بىو .بُآلّ ضىْهُ ئُوإ ضووت بىوٕ ،ؾُضَاًْسا تا بُضطِ ئُغتىوض بؤ
َُٖىويإ ئاَازَبهطيَت و زواتط يُ يُنُّ ضؤشّ ظياز بىوِْ ئاوّ ظيَِ ًٌْ يُ بانىوضّ ًَػط،
َٓسَناًْـ بىو و زَبؤوَ يُنُّ ضؤشّ ثايًع ،بُ يُؾهطَوَ نُوتُضَّ و
نُ يُنُّ ضؤشّ ٖاتِٓ باي
بُو ضيَطايُزا ضؤيؿت نُ نَُبؤدًًُ بؤ دُْطِ ؾًَطعُوِْ ثُظ ئاَىوٕ ثًًَسا ضؤيؿت بىو.
بُ وتُّ خاْتىوغٌ ًََصووْىوغٌ يًسّ ،شَاضَّ غُضباظَناِْ يُؾهطّ زاضيىف يُو
دُْطُزا غُز و ثُجنا ُٖظاض نُؽ بىوَ ،بُآلّ ئُو شَاضَيُ ضِاغت ًًُْ ،طُظُْؾؤٕ ئُو شَاضَيُ
بُ غُز ُٖظاض غُضباظ زَظاًَْت و يُواُْيُ ئُو شَاضَيُف زووض ُْبًَت يُ ظيَسَضؤيٌ.
يُ ثًَؿُوَّ يُؾهطَنُ زَغتُيُى وَى ثًَؿُْط زَضؤيؿذي و ئُضنًإ بىو نُ دطُ يُ
َهُْٔ
ًََو ضاٍَ يُ تًُْؿت زَضيا ُٖي
زَغت ًْؿإ نطزِْ ؾىيَُٓناِْ ثؿىوزاِْ يُؾهط ،نؤَُي
تا ثًَساويػتِ غُضباظَنإ بؤ ئاو زابري بهات و زَظاْسضيَت نُ يُ نُْاضّ زَضيا ئُطُض نًََُو
َهًُْري ،زَطُيُٓ ئاوّ ؾريئ.
ظَوّ ُٖي
زَغتُيُى غُضباظ وَى ثًَؿُْط يُ باؾىوضّ يُؾهطّ زاضيىف زَضؤيؿذي تا ضيَطط بٔ يُ
ًَٖطؾٌ يُُْناو بؤ غُضيإ و ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ (ًٖػت ئُغح) يُ ًَْىإ ًَػط و
يُؾهطّ زاضيىؾسا يُ ضيَطُّ زَضيا ،ظجنرييَهِ زَضيايٌ ثًَهًَٗٓابىو و تا زاضيىف ظياتط
زَضؤيؿتُ ثًَؿُوَ ظجنريَنُ زضيَصتط زَبؤوَ ،ئُو ظجنريَ زَضيايًُ بؤوَ ضيَطُيُنِ ثاضيَعضاو بؤ
تًَجُضِيِٓ نُؾتًًُ باضنًَؿُنإ نُ خؤضانًإ بؤ يُؾهطّ زاضيىف ثٌَ بىو و ناضتاشيًُنإ
ُْياْسَتىاِْ يُو ضيَطُيُ نُؾتًًُناِْ باظضطاِْ ُٖخاَُْؿٌ ْىقِ بهُٕ يا وَى زَغهُوتِ
خؤيإ بًاْبُٕ.
ئُو ضؤشَّ يُؾهط يُ ًَػطَوَ نُوتُضٍَ ،ضَِف ثًَػتُنإ ُْيإ ويػت ئُو بُضطاُْ يُبُض
بهُٕ نُ زاضيىف بؤّ ئاَازَنطزبىوٕ و زواّ ثاظزَ ضؤش يُ ضؤيؿذي و يُ ؾُويَهسا نُ ُٖوا
غاضزبىو ،ئُوإ يُ غُضَا زَيُضظئ و ئُونات ْطخِ ئُو بُضطاُْيإ ظاِْ و بُ ضَِظاَُْسيًُوَ
نطزياُْ بُضيإ .زواّ ئُوَ تا ئُو ضؤشَّ نُ طُيؿتُٓ غٓىوضّ ناضتاش ،ضَِف ثًَػتُنإ بُ ضؤش
خؤيإ ضووت زَنطزَوَ و بُ ؾُو بُضطًإ زَنطزَ بُضيإ و ضؤشّ طُيؿتِٓ يُؾهطّ زاضيىف بؤ
َِ ( 514خ .ظ).
غٓىوضّ ناضتاش ،بُضاْبُض بىو يُطٍَُ غٌ و ثًَٓذُّ ضؤشّ ثايًعّ غاي
غُضَتا ناضتاشَنإ ُْياْعاِْ يُؾهطيَو بؤ دُْطِ ئُوإ زيَت ،بُآلّ زواتط بُ ٖؤّ ئُو
ظجنريَ زَضيايًُّ بامسإ نطز تٌَ طُيؿذي نُ زاضيىف بُ يُؾهطَوَ بؤ ويطإ نطزِْ ناضتاش زيَت.
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تا ئُونات ناضتاش يُؾهطّ ُْبىو و تُْٗا ًَٖعّ زَضيايِ ُٖبىوًَٖ ،طؾٌ زاضيىف بؤوَ ٖؤناضّ
زاَُظضاْسِْ يُؾهطّ ناضتاش و ئُو يُؾهطَّ ناضتاشَنإ زواتط ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ئُوضووثا.
يُوناتُزا ناضتاشَنإ ُْ يُؾهطيإ ُٖبىو و ُْ زَضؾُتِ غاظنطزِْ يُؾهطيإ ُٖبىو ،بؤيُ
ئُجنىوَُِْ ثرياِْ ناضتاشَنإ بطِياضياْسا يُ طٍَُ زاضيىف ئاؾتِ بهُٕ و غٌَ نُغًإ بؤ ئُّ َُبُغتُ
ْاضزَ الّ ئُو ،ئُوإ يُ غٓىوضّ ناضتاش طُيؿتُٓ زاضيىف و ثًَؿًٓاضّ ئاؾتًإ ثًَسا.
زاضيىف وتِ زاخىاظّ ئًَىَ بؤ ئاؾتِ بُ غٌَ َُضز ثُغُْس زَنطيَت:
ًََو ظياًْإ بُ ُٖخاَُْؿًًُنإ و اليُْططاًْإ طُياْسووَ و
يُنُّ :ناضتاشَنإ نؤَُي
بُٖاّ خىيَِٓ نىشضاوَنإ و تًَضىوّ يُؾهطنًَؿِ زاضيىف بؤ ئُوَّ بسَُْوَ.
زووًََّٖ :عّ زَضيايٌ ناضتاش يُْاو بربيَت.
غٌَ يُّ :ؾُضَاْطَِوايُنِ ئًَطاِْ زَغُآلتِ ناضتاش بُضيَىَ ببات و يُ بُضاْبُضزا َٔ
َهِ ناضتاش ثاضيَعضاو بًَتُٖ ،ضوَٖا ئاظاز بٔ يُ
َِ خُي
ًَٓتإ ثًَسَزَّ نُ طًإ و غُض و َاي
بُي
بُضزَواَبىوٕ يُ غُض ئايًِٓ خؤيإ و تُْٗا بادِ غاآلُْيإ يٌَ وَضبططيَت و ًٖض ثاضٍَ تطيإ
يٌَ ُْغتًَٓسضيَت.
غٌَ ْىيَُٓضَنُ زاوايإ نطز نُ ناتًإ ثٌَ بسضيَت تا بطُضِيَُٓوَ و ضِاويَص بُ ئُجنىوَُِْ ثرياًْإ
بهُٕ ،بُآلّ زاضيىف ضَتِ نطزَوَ و وتِ ْاتىامن ئُو زَضؾُتُتإ ثٌَ بسَّ و بطواّ وايُ زاخىاظيتإ بؤ
نات ثٌَ بُخؿري تُْٗا بؤ ئُوَيُ نُ غُضباظّ ثرتتإ زَغت نُويَت و ئُطُض َُضدُنإ ثُغُْس
ُْنًَُٕٖ ،طف زَنَُُغُض ناضتاش و بُ ثًٌَ ياغاناِْ دُْط يُطٍَُ ئًَىَزا ضَِؾتاض زَنُّ.
ئُو غٌَ ْىيَُٓضَ بُ ْاضاضّ َُضدُناًْإ ثُغُْسنطز و ثاؾا زوو نطؤضّ زاضيو خىئَ بُٖا
و ظيإ و ظَضَض و تًَضىوّ يُؾهطنًَؿِ يٌَ وَضططتُٓوَ ،بُّ ؾًَىَيُ ناضتاش بُبٌَ دُْطهطزٕ
بؤوَ بُؾًَو يُ ئًُجطاتؤضيُتِ طُوضَّ ُٖخاَُْؿٌ و ًَٖعّ زَضيايٌ يُ ْاوضىو ،بُآلّ
نُؾتًًُ باظضطاًًُْناًْإ يُ غُض ثًَؿُّ خؤيإ بُضزَواَبىوٕ.
ناتِ طُضِاُْوَّ يُؾهطّ زاضيىف يُ ناضتاش ،ناضواًَْهِ ًَػطّ نُوتُ بُض ًَٖطؾٌ
ضيَططَنإ و زاضيىف زاواّ يُ ئاضياْسؽ ؾُضَاْطَِواّ ًَػط نطز تا ضيَططَنإ ببًًَٓتُوَ و زواّ
ئُوَّ زَغتطري نطإ ،ؾُضَاِْ نطز تا ئُوإ يُ ْاوَضِاغتُوَ بهُُْ زوو نُت و زواّ ئُو
ضووزاوَ ،غعاّ ضيَططّ يُ غٓىوضّ ُٖخاَُْؿٌ بؤوَ زوو ثاضضُ نطزٕ.
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دروستكردنى ثيَرسجؤليس
ًََٔ ئُو نُغُّ ُٖضََِ طُوضَّ ًَػط واتُ ُٖضََِ نؤؾؤّ
ظاْاياِْ ًَػطْاؽ زَي
بًٓانطز ،ويَطِاّ ئُوَّ َُبُغتِ زضوغتهطزِْ بًٓايُى بىو نُ ُٖضطًع تًَو ُْضًَت ،زَيُويػت
تُواوّ ظاْػتُناِْ بًٓاغاظّ غُضزََِ خؤّ يُو ُٖضََُزا دًَطري بهات و بُثًٌَ
ًَُٓوَنإ زَضنُوتىوَ نُ يُو ُٖضََُزا بابُتًَو ًًُْ نُ نًًًِ ياغايُنِ ظاْػتِ
يًَهؤي
ُْبًَت ،يُ زضيَصّ و ثاِْ و بُضظّ ُٖضََُنُ تا زَطاتُ زضيَصّ ضيَطَوَنإ و ثاْتايٌ شووضَنإ و
قىضغٌ بُضزَنإ وٖ ...تس.
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًػًـ نُ يُ اليُٕ زاضيىف زَغت بُ زضوغتهطزِْ نطا و بُؾًَهِ يُ
َُيُى بىو يُ
غُضزََِ خؤيسا و بُؾُناٌْ تطيـ يُ غُضزََِ دًَٓؿًُٓناِْ تُواو نطا ،نؤَُي
ظاْػتُناِْ بًٓاغاظّ و ٖىُْضَناِْ تُواوّ ُْتُوَناِْ دًٗاِْ نؤٕ و ئُطُض بطِياضزضابايُ نُ
نؤَُيًَو يُ ثًؿُطُض و ٖىُْضَُْسَناِْ دًٗاِْ نؤٕ نؤببُٓوَ تا ثًَؿاْطايُنِ طُوضَ بؤ ظاْػت
و ٖىُْضّ ُْتُوَنإ بهُُْوَُْ ،ياْسَتىاِْ ثًَؿاْطايُى باؾرت يُ ثًَطغجؤيًؼ بهُُْوَ.
َُٖىو ئُو ثًؿُغاظياُّْ يُ بىاضَناِْ بًٓاغاظّ و دىاْهاضّ دًٗاِْ ئُونات ُٖبىوٕ يُ
ثًَطغجؤيًؼ ضَِْطًإ زابؤوَ و بُو َُضدُف نُ ثًؿُغاظّ بُثًٌَ َاْاناِْ ضابطزوو ثًَٓاؽ
بهُئ ،تُواوّ ئُو ٖىُْضاُّْ يُ دًٗاِْ نؤْسا ُٖبىوٕ يُو نىؾهُ غىوزيإ يٌَ بًٓطابىو و
َهى يُ
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ تُْٗا يُ اليُٕ ٖىُْضَُْس و ثًؿُطُضاِْ ئًَطاِْ بًٓا ُْنطا و بُي
اليُٕ ْىيَُٓضاِْ ثًؿُطُض و ٖىُْضَُْساِْ َُٖىو ُْتُوَناِْ دًٗإ بًٓانطا.
زاضيىف ًَػطّ زيتبىو و زَيىيػت نؤؾهًَو بًٓا بهات نُ وَى ُٖضََُناِْ ئُوَّ ًٖض
َِ زووَّ و بُ ُْٖسَّ
ؾتًَو يُ ْاوّ ُْبات و تا ُٖتايُ سيًًََٓتُْ .خؿُّ ئُو نؤؾهُ يُ غاي
َِ غًًََُِ ثاؾايُتِ زاضيىف زاْسضا ،بًٓاغاظَ ناضاَُناِْ دًٗإ بؤ ئُّ
طًَطِاُْوٍَ تط يُ غاي
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َُبُغتُ يُ ثاظاضطاز نؤبىوُْوَ و ْاوّ ُْٖسيَهًإ يُ ثُضتىونُناِْ ًََصووْىوغُ نؤُْنإ
ٖاتىوَ و بطيتري يُ :ئاضتِ َإ يُ ؾاضؽ ،ؾًًِ وازؽ يُ يؤْإ ،تايبىوٕ يُ بابٌ ،تطازؤؽ يُ
يًسّ و ًَٖجٌَ يُ ًَػط.
ُٖضيُنُ يُو بًٓاغاظاُْ ُْخؿُيُنِ تايبُتًإ بؤ ئُو نؤؾهُ نًَؿا و خػتًاُْ بُضضاوّ
زاضيىف ،ئُو ناتًـ ثًَـ ئُوَّ بًٓايُى زضوغت بهطيَتُْ ،خؿُّ بؤ زضوغت زَنطا و
تُْاُْت يُ ًَػطّ نؤٕ نًَؿاِْ ُْخؿُّ بًٓانإ باوبىو .زاضيىف تُواوّ ُْخؿُناِْ زَزيت
و بُضزَواّ ضِايسَغجاضز ُْخؿُنإ تًَهٍَُ بهطئَ ،بُ ؾًَىَيُى نُ بًٓاغاظّ يؤْاِْ ،يًسّ،
ًَػطّ ،بابًِ و ئًَطاِْ وٖ ....تس تًَهٍَُ بدي.
ئُو نُغُّ ضاوزيَطّ تًَهٍَُ نطزِْ ُْخؿُناِْ زَنطز ،ئايا (ئاضتِ َإ) بًٓاغاظّ ئًَطاِْ
بىو يا خىزّ زاضيىف ئُو ناضَ زَنطز؟ وَآلَِ ئُو ثطغًاضَ ُْظاْسضاوَ ،تُْٗا زَظاْسضيَت
زاضيىف زَيىيػت بًٓاغاظّ تُواوّ ئُو ُْتُواُّْ زَنُوتُٓ شيَطزَغتِ ئًُجطاتؤضيُتُنُّ و
ُٖضوَٖا ئُو ُْتُواُّْ يُ زَضَوَّ زَغُآلتًؿِ بىوٕ ،دٌَ زَغتًإ و صيىوُّْ ناضَناًْإ يُو
نؤؾهُزا زَضنُويَت ،بُآلّ غُضدَُِ ئُو ٖىُْضاُّْ تًَهٍَُ بُ ٖىُْضّ ئًَطاِْ نطز يا باؾرت
ًََري خػتًًُٓ ْاو ضىاضضًَىَّ ٖىُْضّ ئًَطاِْ.
بً
زواّ يُنال بىوُْوَّ نؤتا ُْخؿُّ ئُو نؤؾهُ ،زاضيىف ؾُضَاِْ نطز تا صيىوُّْ بضىوى
نطاوَ يا َؤزيًَِ ئُو نؤؾهُ زضوغت بهُٕ ،بؤ ئُوَّ بتىاًَْت يُ ْاو ًَؿهًسا زضيُِْ ئُو
نؤؾهُ ويَُٓ بهات .يُ ضؤشّ نؤبىوُْوَّ بًٓاغاظاِْ دًٗإ يُ ثاظاضطاز تا ئُو ضؤشَّ
َِ خاياْس و بُ غُضَجنسإ يُو بابُتُّ نُ ئًَػتاف يُ دًٗاِْ
َؤزيًَُنُ ئاَازَنطا ،غٌَ غاي
ثًَؿهُوتٔ و ثُيىَْسّ خًَطازا بؤ ناضَ طُوضَنإ ناتِ ظؤضّ زَويَت ،ئُو َاوَيُ ظؤض ُْبىوَ.
زواّ ئُوَّ زاضيىف َؤزيًَُنُّ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًػِ زيت و ثُغُْسّ نطز ،ؾُضَاِْ
نطز يُو ؾىيَُّٓ بىَ نؤؾهُنُ زياضيهطاوَ ؾاضيَو بؤ َاُْوَّ نطيَهاض و وَغتانإ و
خًَعاُْناًْإ زضوغت بهطيَت و ئُو ؾاضَ زواتط ْاوّ ثًَطغجؤيًػِ يًَٓسضا .ؾاضّ ثًَطغجؤيًؼ
غُضَتا بؤ نطيَهاضإ بىوَ و خاْىوَناِْ بُ ؾًَىَيُى زضوغتهطا نُ زواّ تُواو بىوِْ
نؤؾهُنُ بؤ بُضزَواّ نطزِْ شيإ غىوزيإ ُٖبًت.
نؤؾهُنُ يُ ْاوضُيُنِ ؾاخاوّ بُ ثاْتايٌ (ُٖ )13نتاض (بُضاْبُض  52زَومن) واتُ
(َُ )130000تطّ ضىاضطؤؾُ و بُ بُضظايٌ بًػت َُتط بًٓانطا و ؾاضّ ثًَطغجؤيًػًـ يُ ثٌَ
َُ ئُو نؤؾهُيإ بُ ؾىيَِٓ ًْؿتُدَِ
زَؾتِ َُضظ زَؾت ز ضوغتهطاًََ .صووْىوغإ بُ ُٖي
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بىوِْ زاضيىف و ثاؾا ُٖخاَُْؿًًُنإ ظاٌْ بىو ،زواتط بؤيإ زَضنُوت ؾىيَِٓ ًْؿتُدٌَ
ًََو ٖىُْض و
ُْبىوَ و َُبُغتِ زاضيىف بًٓا نطزِْ َىظَخاُْيُنِ ًَْى ُْتُوَيٌ يُ نؤَُي
ثًؿُّ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتُنُّ بىوَ.
َُيُنٌ تطّ ًََصووْىوغإ بطيتِ بىو يُ ئُوَّ ئُو نؤؾهُيإ بُ ثُضغتطا زاْابىو و
ُٖي
وايإ برينطزبؤوَ نُ بؤ َُبُغتِ ئايًِٓ بًٓانطاوَ ،يُ ناتًَهسا نُ ئُو نؤؾهُ بؤ ئُو
َُبُغتُ زضوغت ُْنطابىو نُ ببًَتُ ثُضغتطا و ئاَاجنِ غُضَنِ ئُوَبىو نُ َىظَخاُْيُنِ
ًَْىُْتُوَيٌ يُ ثًؿُغاظٍ و ٖىُْضَناِْ ُْتُوَناِْ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ و
َُت و يُؾهط غطيَتُ
ُْتُوَناٌْ تط زضوغت ببًَت و يُ ُْٖسيَو يُ ضؤشَناْسا ؾهؤّ زَوي
بُضضاوّ ُْتُوَناِْ ئًَطإ و يُو ضؤشاُّْ زاضيىف و دًَٓؿًُٓناٌْ بُ ؾًَىَّ ؾُضَِ بُ يُى
زَطُيؿذيْ ،ىيَُٓضاِْ تُواوّ ُْتُوَناِْ شيَطزَغتِ ئًُجطاتؤضيُتُنُ يُو نؤؾهُ
ئاَازَزَبىوٕ.
ضىْهُ يُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ثاظزَ ُٖظاض نُتًبُ زَغت نُوتىوٕ و ظاْا و ضؤشُٖآلتٓاغٌ
ئَُطيهِ (ناًََطؤٕ) ُْٖسَّ يُ نُتًبُناِْ خىيَٓسووتُوَ و ئًَػتا ظاًْاضّ ظؤض ُٖيُ يُ باضَّ
نطيَهاضإ و شَاضَيإ ،زَغتُناًْإ و ضؤًَْتِ شيإ و خؤضانًإ ،ضُْسيَتِ نطيٌَ ضؤشاُْيإ و
ئُو نُضَغتُ بًٓاغاظياُّْ يُ نؤؾهُنُ بُناضيإ بطزووَ وٖ ..تس ،ئُطُض تُواوّ نُتًبُنإ
ًَٓايًُوَ ظاًْاضيًُنإ ظياتط زَبٔ.
غىيَٓسضيَتُوَ بُ زي
ظاْسضاوَ بًػت و ثًَٓر ُٖظاض نطيَهاض نُ ُٖضيُنُيإ يُ بىاضيَو ؾاضَظا بىوُْ يُو نؤؾهُ بُ
ؾًَىَّ بُضزَواّ ناضيإ نطزووَ و تُْٗا يُ وَضظّ ظغتإ ئُو ضؤشاُّْ ظؤض غاضز زَبىوٕ ناضَنُيإ
زَنطز بُ ثؿىو ،بُآلّ نطيٌَ ئُو ضؤشاُْيإ وَضططتىوَ نُ بُ ْاضاضّ نطزووياُْ بُ ثؿىو.
ئُو نطيَهاضاُّْ نُ ئًَطاِْ ُْبىوٕ و يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضيإ زَنطزٖ ،اوضَّ يُطٍَُ
خًَعاُْناًْإ يُو ؾاضَ زَشيإ و ُٖض نُغًَو بُ ؾاضّ نطيَهاضإ يُ ثًَسَؾتِ َُضظ زَؾتسا
تًَجُضِزَبىو ،شُْ ًَػطيًُناِْ بُ ثطضِ تاؾطاو و شُْ يؤْاًًُْنإ بُ ثطضِ ضَِف يا خىضَايٌ
زضيَص ،شُْ يًسيًُنإ نُ يُ وَضظّ طُضَا تُْٗا بؤ خؤزاثؤؾري بُضطًَهًإ زَنطزَ بُضيإ و شُْ
بابًًًُناًْـ بُ باآل ثؤؾُوَ زَضزَنُوتٔ.
ئُو ؾاضَ ببىو بُ ؾاضّ ُْتُوَنإ و ُٖضيُنُ يُ نطيَهاضاِْ ًَػطّ ،غطياِْ ،يًسّ،
َهِ ّ نطيتِ) وٖ ...تس ،يُو ؾاضَ ثُضغتطاٍ خؤيإ ُٖبىو و
يؤْاِْ ،بابًِ و نطييت (خُي
خىزاّ خؤيإ زَثُضغتِ.
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زواًْىَضؤناِْ ضؤشاِْ ٖاوئ و زواّ ْإ خىاضزٕ بؤ َاوَّ ضىاض ناتصًََط ناضنطزٕ زَوَغتا
َُناًْإ و يُ بُضاْبُضزا بُياًْإ ظووتط ناض
و زَبىو بُ ثؿىو و نطيَهاضَنإ زَضؤيؿتُٓوَ بؤ َاي
زَغتِ ثًَسَنطا .يُواُْيُ َايُّ غُضغىضَِإ بًَت نُ َاوَّ ناضنطزٕ يُ ٖاوئ بؤ نطيَهاضإ
زَ ناتصًََط و يُ ظغتاْسا ُٖؾت ناتصًََط بىوَ.
يُ ناتًَهسا نُ يُ وآلتاٌْ تط و يُ َُٖإ ناتسا يُ بُياِْ تا ئاوا بىوِْ خؤض بىوَ و يُ
ضؤشاِْ ٖاوئ ْعيو ثاظزَ ناتصًََط يا ظياتط زَبؤوََُٖ .ىو ئُو نطيَهاضاُّْ يُ ئُوَّ ناضيإ
زَنطز ،نطيًَإ وَضزَططت و نُؽ بًَطاضّ ثٌَ ُْزَنطا ،يُ ناتًَهسا يُ ًَػط و يُ ناتِ
زضوغتهطزِْ ُٖضََُنإ يا ثُضغتطايُنساَُٖ ،ىو ثًاوإ بؤ بًَطاض زَطريإ و تُْٗا ْاُْ
ظطًإ ثًَسَزإ و خىاضزًْإ بطيتِ بىو يُ ْإ و ثاقًُّ نىآلو و ُْٖسَّ نات َاغٌ ظيَِ ًٌْ.
بُ ثًٌَ ْىوغًِٓ نُتًبُناِْ تُختِ دَُؿًس ،نطيٌَ وَغتانإ واتُ ثًؿُطُض و
ٖىُْضَُْسَنإ نُ يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضيإ نطزووَ بُ ئًَطاِْ يا ِٖ وآلتاٌْ تط ظؤض بىوَ و نطيٌَ
ثًَٓر ضؤشيإ بُضاْبُض بىوَ بُ يُى (زاضيو) ظيَط يا بُ َُٖإ ضِيَصَّ ئُو يُ ظيى و بُ ظآًِْ
ئُوَّ يُى زاضيو ظيَط يُنػإ بىوَ بُ بًػت زاضيو ظيى و ُٖض َُضيَو ْطخُنُّ يُى زاضيهِ
ظيى بىوَ ،بٌَ ظيَسَضؤيٌ بؤَإ زَضزَنُويَت نُ شياِْ ئُو وَغتاياُّْ يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضيإ
نطزووَ ،وَى خاُْزاُْنإ بىوَ و ُٖضضِ ثًَساويػتِ شياٌْ ئُو نات بىوَ ،تىاًْىياُْ بؤ
ئاغىوزَيٌ خؤيإ زابًِٓ بهُٕ.
ثًَـ ُٖض ؾتًَو يُ نؤؾهُنُ ،ئُو ثايُيُّ (ئُغتىوْسَ) زاضيىف بؤ ضِاططتِٓ نؤؾو
زاضيُظضاْس بىو ،بًُٓض بؤ الّ خؤّ ضِازَنًَؿًَت .ضىْهُ ثاؾاّ ئًَطإ تا ئُونات نؤؾهِ
زضوغت ُْنطزبىو و يُ ثًَساويػتًًُناِْ بًٓانطزِْ نؤؾهًَهِ َُظِْ وَى ثًَطغجؤيًؼ بٌَ
ئاطا بىو و ثًاويَهِ بٌَ ئاطا زَبىايُ بؤ غاظزاِْ نؤؾهًَهِ ئاوا ،زَبىايُ ُْٖطاوبُُْٖطاو
ناضَنإ بُضَو ثًَـ ببات و تُْاُْت ُْٖسَّ نات ئُوَّ زضوغتِ نطزووَ  ،بطوخًًََٓتُوَ و غُض
يُ ْىَّ بًٓاّ بهاتُوَ ،بُآلّ زاضيىف بُ ؾًَىَيُى ناضّ ئُو نؤؾهُّ بُضيَىَ زَبطز نُ
وازَظاْسضا ناضّ طُوضَّ بًٓاغاظّ ئُجناّ زاوَ و ضِاغتًـ ئُوَ بىو نُ ئُو يُ ًَػط ؾاضَظايٌ
يُ بىاضّ بًٓاغاظّ بُ زَغت ًَٖٓابىو.
زاضيىف يُ ًَػط ؾًَطببىو نُ زواّ ناضّ ُْخؿُغاظّ بًٓايُى ،غُضَتا ثًَىيػتُ َؤزيًَِ
بؤ زضوغت بهطيَت و زواتط نطيَهاضإ بُنطٍَ بططيَت يا بُ بًَطاض بًاًًََْٗٓت ،ناضّ بًٓاغاظّ بُ
ؾًَىَيُى بىو نُ زواّ زَغت ثًَهطزٕ تا نؤتايٌ تُواو ُْزَبىو.
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زواّ ئاَازَناضيُنإ و نؤنطزُْوَّ بًػت و ثًَٓر ُٖظاض وَغتا و نطيَهاضّ ؾاضَظا ،زَغت
بُ ناضّ نؤؾهُنُ نطا .يُو نؤؾهُ ناض بُ خؤٍَ ُْزَنطا تا نطيَهاضّ ْاؾاضَظا بًَٓٔ و ئُو
نُضَغتاُّْ بُناضزَٖات َُٖىويإ ثًُ يُى بىوٕ ،تُْاُْت غاضودًـ يُو نؤؾهُ تُْٗا بُ
نىآلوّ بُناضزَٖات و زَظاْسضيَت غاضوز زواّ نىآلْسٕ زَبًَتُ ضًُُْتؤ.
بًػت دؤضَ َُضَُض و بُضزّ ططاْبُٖا و زَ دؤضَ زاضّ تايبُت يُ ؾىيَُٓ دًاناِْ
دًٗاُْوَ بؤ بُناض ًَٖٓإ يُو نؤؾهُ ًَٖٓطابىوٕ .بؤ غُقؿِ تاالضَناِْ نؤؾهُنُ زاضّ
غُزضّ يىبٓاٌْ بُناضًَٖٓسضا و بؤ قازضَُ و بُيُنؤُْناًْـ زاضّ (ؾىوؾٍُ يا ئابٓؤؽ يا زاضّ
طُظ) بُناضٖات ،نُ زواّ ضُوضنطزًْإ بُ ضووِْ خىاضزٕ ظؤض دىإ زَبىوٕ و ضِاظاْسُْوَّ
تاالضَنإ و شووضَنإ يُطٍَُ يُنرتّ دًابىو.
َُ ططإ بُٖاناًْإ بطز،
يؤْاًًُْنإ ثًَـ غىتاْسِْ ئُو نؤؾهُ ،تُواوّ نُضَغتُ و خؿً
زاضَ ططاْبُٖانإ يُ ئاططزا غىوتإ ،بُآلّ بُضز و َُضَُض و ناؾًًُنإ َاُْوَ و زواتط وضزَ
وضزَ ئُواًْؿًإ بطز .يُ غُزَّ يُنَُِ نؤضِ و غٌَ غُزَ زواّ غىتاْسِْ (غُزَّ
ؾُؾَُِ ظايًَِٓ) دطُ يُ بُضزَنإ ًٖض ؾتًَو يُو نؤؾهُ َُْا بؤوَ و تُْاُْت ئُو
بُضزاُْف نُ بؤ ناضّ بًٓا غىوزيإ زَبىو ،بطزضإ و تُْٗا ئُواُْ َاُْوَ نُ بُ ٖؤّ قىضغٌ و
طُوضَيٌ ُْزَطىاغرتاُْوَ.
بُثًٌَ ُْخؿُنُ َؤزيًَِ نؤؾو ئاَازَنطا و يُغُض َؤزيًُنُف نؤؾهُنُ زاَُظضا،
نُضَغتُّ بًٓاغاظّ و دىاْهاضيـ بُو ؾًَىَيُ يُ وآلتإ ًَٖٓسضا :ظيَط يُ وآلتِ ًَػط ،ظيى يُ وآلتِ
يًسّ نُ زَنُوتُ تىضنًاّ ئًَػتا ،ئاغٔ يُ وآلتِ ٖاتِ نؤٕ نُ ئُويـ زَنُوتُ تىضنًاّ ئًَػتا،
َتايٌ ،يُؾِ يُ ؾاخُناِْ ًَٖٓسونؤف،
يُعٌ يُ ؾاخُناِْ بُزَخؿإ ،ظؤَىضضووز يُ ؾاخُناِْ ئاي
بُضزّ عًًُىضِازّ نُ ضَِْطِ غىوض و ضووٕ و دىإ بىو يُ ؾاخُناِْ ُٖظاض َُغذس زًََٖٓسضا،
ؾريووظَ يُ ؾاخُناِْ خىضاغإ ،قري يُ خىظغتإ ،عاز يُ غُضظَوّ نؤف يُ باؾىوضّ ًَػط ،زاضّ
غُزض يُ يىبٓإ ،زاضّ ؾؤؾٍُ يُ ٖٓسغتإ ،زاضّ ئابٓؤؽ يُ ئُؾطيكا ،زاضّ طُظ يُ ُْٖسَّ ؾىيَِٓ
ئًَطإ وَى ئًػؿُٖإ و ؾاضؽ ،دؤضَناِْ بُضزّ ططاًْت و بُ تايبُتِ دؤضّ ضَِف و مساقِ و
غُوظَنُّ نُ غُوظَنُ بُ بُضزّ غُوظ ْاغطاوَ و يُ ظؤض ؾىيَِٓ ئًَطإ و ئُؾػاْػتإ زًََٖٓطإ و
بُضزّ َُضَُضِ يُ قُوقاظيا و يُظز و يًسّ و يؤْإ ًَٖٓسضاوَ.
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َو نُ ْعيهُّ غُز ُٖظاض نُؽ
بؤ ًَٖٓاِْ ئُو ثًَساويػتًاُّْ نُ باغهطإ ،شَاضَيُى خُي
زَبىوٕ زياضيهطا بىوٕ و بُ عاضَباُْوَ يُو ضيَطاياُّْ زاضيىف زضوغتِ نطزبىوٕ ،يُ ئًَطإ و
تُواوّ وآلتاِْ نُ باغهطإ ،زَطُضِإ و ئُو ثًَساويػتًاُْيإ زابري زَنطز.
ُْٖسَّ يُو ثًَساويػتًاُْ بُ ضِازَيُى طُوضَ بىوٕ نُ تُْٗا بُ عاضَباُّْ ظؤض طُوضَ نُ بُ
ثُجنا ئُغح نُ بُ ضىاض ضيع يُ عاضَباُْنإ زَبُغرتاُْوَ ،زَطىاغرتاُْوَ و صيىوُْف ئُو
بُضزإُْ نُ زواّ تاؾًًٓإ و يٌَ نطزُْوَّ بُؾًَهِ ظؤض يًًَإًَٖ ،ؿتا بُ ثًَىَض زياضَ ضُْسَ
قىضغٔ و يُو بُضزاُْوَ نُ َاوُْتُوَ قىضغٌ ئُوإ زَضزَنُويَت.
زاضيىف نُ يُ وآلتِ ًَػط ُٖضََُنإ و ثُضغتطاّ ضاَػًػِ زووََِ زيتبىو نُ ئًَػتا
بُ (ئُبىو غىَبىٍ) ْاوزَبطيَت ،غُضَجنًسا نُ تًَجُضِيِٓ نات ُْيتىاًْىَ ئُو بًٓا ططْطُ يُْاو
ببات و بؤيُ بطِياضيسا ئُو نؤؾهُ زضوغت بهات ،تا بؤ ًَُٖؿُ سيًًََٓتُوَ و يُو بطِياضَؾسا
غُضنُوتىو بىو و ويَطاّ ئُو َُٖىو ويَطاْهاضياُّْ يُ غُضزََُ دًانإ و بُ ٖؤناضّ دًاّ
وَى ُْظاِْ و ضِم و ضاوتٌَ بطِئ وٖ ....تس زووضاضّ ئُو نؤؾهُ ٖات ،بُآلّ تا ئًَػتاف
ًَٖؿتا ثامشاوَناِْ ئُو نؤؾهُ َاوَ و ظاْسضاويؿُ نُ تُْٗا َاوَيُنُ ئُو نؤؾهُ خطاوَتُ
َُتِ زضوغت بهات ،خىاياِْ َُٖىو
بُض ثاضيَعطاضّ .ئُو نُ زَيىيػت بًٓايُنِ ًَْىزَوي
ُْتُوَناِْ يُو نؤؾهُزا نؤنطزَوَ و بؤ ُٖضيُنُيإ شووضيَو زاْسضا و َُبُغتًـ يُو ناضَ
ثُضغتًِٓ ئُو خىاياُْ ُْبىو يُ ناتِ ٖاتِٓ ُْتُوَنإ بؤ ئُو نؤؾهُ.
يُ غُضزََاِْ نؤٕٖ ،ىُْض يُ خىاثُضغتِ زاُْبطِا بىو ،يُ يؤْإ و ضؤّ ُٖض ٖىُْضيَو خىاّ
ًََو شووض بؤ خىاياِْ ُْتُوَنإ يُ نؤؾهِ
خؤّ ُٖبىو و زاضيىف بُ تايبُت نطزِْ نؤَُي
ثًَطغجؤيًؼ ،ويػتِ ًْؿاُّْ ُٖضيُنُ يُ ٖىُْضّ ُْتُوَنإ يُو نؤؾهُ ُٖبًَتُٖ .ض
َسَغتا و ظيَطْطط و ظيىضًًُنإ يُ غُض ناضّ ظيَط و
ثًؿُوَض و ٖىُْضَُْسيَو بُ ناضّ خؤّ ُٖي
ظيى بىوٕ و دىاْهاضَناًْـ بُضزَ ططاْبُٖاناًْإ زَتاؾٌ و دىاْرتيإ زَنطزٕ ،زاضتاف و
َهُْسِْ و يىؽ نطزٕ و زضَوؾاْسُْوَيإ بىوٕ ،بُ
بُضزتاؾُنإ غُضطُضَِ زاضتاؾٌ و بُضز ُٖي
ؾًَىَيُى نُ تا ئُو نات ُْبًٓطابىو.
بُضزَناِْ ثُضغتطاناِْ ًَػط و يؤْإ و ضؤًَـ يىوغهطزٕ و دىاْهاضيإ يُ غُض نطاوَ و
بُضزَ ؾُبُقُناِْ ثًَطغجؤيًػًـ بُ َُٖإ ؾًَىَ ،بُآلّ يُناتِ بُضاوضزنطزًْإ زَبًٓري
ئُواُّْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بُ بُضاوضز يُطٍَُ ئُواٌْ تط ظؤض تُواو و ثًَؿهُوتىوتطٕ و وَى
ئُوَّ بُ ئاًََطّ ثًَؿهُوتىوّ ئُو غُضزََُ زضوغتهطابٔ .بُضزَ َُضَُضَناِْ ئُو نؤؾهُ
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ًٖضًإ َُْاوٕ و تُْٗا بُضزّ ئاغايٌ َاوَ و زواّ وضزبىوُْوَ يُ ئُوإ ئُو ضِاغتًًَُإ بؤ
ئاؾهطا زَبًَت ،بُآلّ ضىْهُ بُضزَ ضَِقُناًْإ يىوؽ نطزووَ ،زَتىاًْري يًَهساُْوَ بهُئ نُ
بُضزّ َُضَُضيإ باؾرت يىوؽ نطزووَ.
يُ ناؾًًُناِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًػًـ ًٖض ئاغُواضيَو َُْاوَ و بُناضبطزِْ ناؾٌ يُو
نؤؾهُزا زَضخُضّ ئُو ضِاغتًًُيُ نُ ئًَطاًًُْنإ يُ ظاْػتِ ؾًُِ ظؤض ثًَؿهُوتىو بىوٕ،
ضىْهُ ئُوإ بُ ئؤنػاْسِْ ناْعانإ ضَِْطِ تايبُتًإ زاوَ بُ ناؾًًُنإ و بًُٓضإ وايإ
زَظاِْ ئُو ناؾًاُْ ُْخؿًَٓسضاوٕ.
ئًَػتا باؽ زَنطيَت نُ ُْٖسَّ يُو بُضزاُّْ يُو نؤؾهُ بُناضٖاتىوٕ ،زواّ زاْسضإ يُ
ؾىيَُٓناًْإ يُ اليُٕ بُضزتاؾُناُْوَ ،تاؾطاوٕ .بؤ صيىوُْ غتىُْناِْ ئُو نؤؾهُ ،زواّ
ئُوَّ بُضزَنإ يُ ؾىيَِٓ خؤيإ زاْسضاوٕ ،يُ اليُٕ وَغتا و بُضزتاؾُناُْوَ تاؾطاوٕ و
ئُوَف تىاْاّ ئُو بُضز تاؾاُْ زَضزَخات نُ زواّ زاْطاًْإ ،وايإ نطزووَ غتىوُْنإ بُو
ؾًَىَيُ َُٖىويإ بُ ئُْساظَّ يُنرت بٔ و طىضَ و بضىوى زَضُْضٔ.
ئُطُض ئُو ططضياُْيُ ثؿرتِاغت بهطيَت نُ غُضَتا بُضزَنإ يا ُْٖسيَو يُ بُضزَناًْإ يُ
بً ٓانُ زاْاوَ و زواتط ئُواًْإ زاتاؾًىَْ ،اضاضئ ئُوَ ثُغُْس بهُئ نُ ئُوإ بؤ دىوآلْسِْ
بُضزَنإ و زاْاِْ ئُوإ يُغُض ؾىيَِٓ ناضَنُيإ ،ئاًََطّ تايبُت بُ بُضظنطزُْوَيإ
(غطيٓط) بُناض ًَٖٓابًَت.
بُٖؤّ نُتًبُ زؤظضاوَنإ زَتىاْسضيَت ْاوّ ُْٖسَّ وَغتاناِْ بًٓاّ ثًَطغجؤيًؼ بعاْسضيَت
و بعاْسضيَت نُ ضىوٕ يُ طٍَُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُ بىاضّ ناضَناًْاْسا ططٍَ بُغتًإ نطزووَ و
ًََِٓ ثًَطُياْسِْ بًػت قىتابٌ
يُواُْف (ناضزؤؽ) ،وَغتا و بُضزتاؾٌ ْاغطاوّ يؤْاِْ نُ بُي
َسا و زَبىايُ بًاْهاتُ وَغتا يُ بىاضّ ناضَنٍُ ،بُ ثًَضُواُْوَ ئُطُض
باؾًسابىو يُ ثاظزَ غاي
ئُو ناضَّ ُْنطز ،زَبًَت ئُو سُقسَغتُّ يُ ثاؾاّ وَضططتىوَ بؤّ بطُضيًََٓتُوَ.
ناضزؤؽ وتبىوّ بؤ ُٖض ؾًَط بىوًَْو زوواليُِْ (َاَؤغتا) و (ؾًَط خىاظ) ُُْٖ و ثًَىيػتُ
يُ ؾًَطنطزْسا ويَطِاّ ئُوَّ َاَؤغتا نؤؾـ بهات ،ؾًَطخىاظيـ بُ تُواوَتِ ويػتِ ؾًَطبىوِْ
َِ خؤّ
ببًَت و بُ ثًَضُواُْوَ غىوزّ يٌَ وَضْاطرييَت .زاضيىؾًـ زَغُآلتِ ثًَسابىو نُ بُ زي
قىتابًًُناِْ زياضّ بهات و ططْط ًًُْ نُ قىتابًًُنإ ئًَطاِْ بٔ يا يؤْاِْ يا ِٖ ُٖض
وآلتًَهٌ تط.
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َِ زَخاياْس و ئَُُف وايهطز نُ زاضيىف بري يُ
َاوَّ زضوغتهطزِْ نؤؾهُنُ ثُجنا غاي
ثُضوَضزَنطزِْ ُْوَيُنِ تاظَ يُ وَغتا و ثًؿُوَضَنإ بهاتُوَ ،ضىْهُ زَيعاِْ تَُُِْ ئُوإ
بُؾٌ تُواونطزِْ ناضَنإ ْانات و بؤ ئُوَّ ناضَنُ بُ ًْىَيٌ ُْوَغتًَت ،ئُو بطِياضَيسا.
ثًَسَضًَت ئُونات دؤضَ داوضٓؤونًُى يُ ؾًَط نطزِْ ٖىُْض و ثًؿُناْسا ُٖبىوبًَت و يُ باضَّ
ًَٓا ْري.
ظاْػتُنإ بٌَ طىَاْري يُ بىوِْ ئُو ضاوضٓىونًُ ،بُآلّ غُباضَت بُ ٖىُْضَنإ زي
َطُْاَُناِْ نؤٕ ًْؿاْسَضّ ئُو ضِاغتًًُٕ نُ ظاْانإَُٖ ،ىو نُغًإ ؾًَطّ
بُي
ظاْػتُناًْإ ُْزَنطز و ُْٖسَّ بابُتًإ بُ ًَِْٗٓ زًََٖؿتُوَ و ئَُُف بؤ ئُوَ بىو نُ
َو ،بُآلّ ضاوضٓىونِ ثًؿُوَضّ و ٖىُْضّ ناضيَهِ
َهِ بٌَ نُي
ظاْػت ُْنُويَتُ زَغت خُي
طؿتِ ُْبىوَ و وَغتا و ٖىُْضَُْسإ قىتابٌ تاظَيإ ثُضوَضزَزَنطز.
َهِ
يُنٌ تط يُو وَغتاياُّْ نُ يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضّ نطزووَْ ،اوّ (ُٖٓٓ) بىوَ و خُي
َهُْسٕ و ئُويـ بُ
ًَػط بىوَ ،ئُو بُضثطؽ بىوَ يُ تُواوّ دىاْهاضّ و وضزَناضيًُناِْ ُٖي
َُ قىتابًًُى ثُضوَضزَبهات.
َُٖإ ؾًَىَ ضِاغجاضزضا بىو نُ نؤَُي
َهِ بابٌ بىو ،يُنٌ تط بىوَ يُو وَغتا ٖىُْضَُْساُّْ بُ بُضز
ُٖضوَٖا (ئؤنًؤٕ) نُ خُي
تاف ْاغطابىو و ؾًَىَّ ناضّ ثُيهُضتاؾًًُنُّ دًاواظ بىو يُ ؾًَىَّ ناضّ (ضؤزؽ).
ئًَػتا ًٖض ئاغُواضيَهِ ئُو ثُيهُضاُْ َُْاوَ نُ ناضزؤؽ و يؤْاًًُْناٌْ تط غاظيإ نطز
بىوٕ و ئُو ثُيهُضاُْ بُ ٖؤّ بضىونِ قُباضَ ،زواّ غىتاْسِْ ثًَطغجؤيًؼ يُ اليُٕ
يؤْاًًُْنإ بطزضإ .بُآلّ ئُو ثُيهُضاُْ َاوٕ نُ ئؤنًؤِْ بابًِ و ؾاططزَناِْ يُ ؾًَىَّ طاّ
َساض زضوغتًإ نطز بىوٕ ،بُ َُضدًَو ِٖ ئُوإ بىوبٔ و ِٖ بابًًًُناٌْ تط ُْبىوبٔ.
باي
ئُطُض تُواوّ نُتًبُناِْ ثًَطغجؤيًؼ غىيَٓسضيَُٓوَ يُواُْيُ ْاوّ َُٖىو ئُو وَغتا و
ٖىُْضَُْساُْ و ؾًَىَ و ضيَصَّ ناضَناًْإ يُو نؤؾهُ و شَاَّ قىتابًًُناًْإ بعاْريُٖ ،ضوَى
َهِ يًسّ بىوَ و يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضّ نطزووَ ،غٌَ غُز
ضؤٕ ئًَػتا زَظاْري (ئًًًسيؼ) نُ خُي
قىتابِ ُٖبىوَ.
َُناًْإ يُ ؾاضّ َُضظ
ئُو بًػت و ثًَٓر ُٖظاض وَغتا و نطيَهاضَّ يُ طٍَُ خًَعإ و َٓساي
زَؾت زَشيإ ،بُ َُٖىو ظَاُْناِْ ئُوناتِ دًٗإ زَزوإ ،بُآلّ غٌَ ظَإ ظؤضتط يُ ئُواٌْ
تط بُناض زًََٖٓسضإ و بطيتِ بىوٕ يُ( :ؾاضغٌ ،عًالَِ و بابًِ) و ُٖض ئُو ظَاْإُْ نُ يُ
نُتًبُناِْ غُضَتايٌ ُٖخاَُْؿًًُنإ و بؤ صيىوُْ نُتًبُناِْ بًَػتىوٕ زَزيرتئَ.
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بري ُْنطيَتُوَ نُ بآلوبىوُْوَّ بُناض ًَٖٓاِْ ظَاِْ ؾاضغٌ بُ تايبُتِ بؤ ْىوغري و بُ
خًَطايٌ يُ َُٖىو ئًَطإ يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ بؤ زَغُآلتِ ئُوإ بطُضيَتُوَ ،واتُ
ئُوإ بُ ظؤض ئُو ناضَيإ نطزبًَت و ئُوَّ بؤوَ ٖؤناضّ ئُو ناضَ ،ئاغإ بىوِْ بُناض ًَٖٓاِْ
ئُو ضيَٓىوغُ بىو .زواّ ئُوَّ زاضيىف ئُيؿباّ ؾًًٓكِ ًَٖٓايُ ْاو ضيَٓىوغٌ ؾاضغٌ ،ضيَٓىوغٌ
ؾاضغٌ ظؤض ئاغإ بؤوَ و وَى ضيَٓىوغٌ ؾًًٓكِ بؤوَ ( )32ثًت نُ َُٖإ ثًتُناِْ ئًَػتإ،
بُآلّ ضيَٓىوغٌ عًالَِ ( )150ثًتِ ُٖبىوَ و ضيَٓىوغٌ بابًًـ ( )400ثًت .بؤيُ بُ
ؾًَىَيُنِ غطوؾتِ ضيَٓىوغٌ ؾاضغٌ ُٖضزوو ضيَٓىوغٌ عًالَِ و بابًِ بُدَِ ًَٖؿت.
ضىْهُ زاًْؿتىاِْ بابٌ و عًالّ ضيَٓىوغٌ ؾاضغٌ ئاغاْرت يُ ضيَٓىوغِ خؤيإ ؾًَط زَبىوٕ،
َُتِ و ئُو ضيَبىاضاُّْ غُؾُضيإ بؤ
بؤيُ ًَٖىاف ًَٖىاف ظَاِْ ؾاضغٌ بىو بُ ظَاِْ ًَْىزَوي
ؾىيَُٓ دًانإ زَنطز ،ئُطُض ظَاِْ ؾاضغًإ ظاًْبىايُ ططؾتًإ ُْزَبىو ،تُْاُْت يُ وآلتًَهِ
وَى يؤْإ نُ بُضبُضَناِْ يُ طٍَُ ئًَطإ ُٖبىو ظَاِْ ؾاضغٌ بُ زووَّ ظَإ زَٖات.
ٖاوؾًَىَّ ئُوَف يُ زواّ ٖاتِٓ ئًػالّ ضوويسا و ظَاِْ ؾاضغٌ زواّ ئًػالّ واتُ ظَاِْ
ؾاضغٌ ئًَػتاّ ئًَطإ نُ بُ (ؾاضغٌ زَضّ) ْاغطاوَ ،بؤوَ ظَاًَْهِ ًَْىُْتُوَيٌ و
طُواًٖسَضّ ئُو ضِاغتًًُ ثُضتىونِ ًََصووْىوغإ و دىططاؾِ ظاْإ و بُ تايبُتِ دًٗاْطُضزَ
ئًػالًًَُناُْ نُ ناتِ غُؾُضيإ بؤ ُٖض وآلتًَو و تُْاُْت بؤ ضري ،ئُطُض ؾاضغًإ ظاًْبىايُ
ططؾتًإ ُْزَبىو.
بامسإ نطز نُ يُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بؤ بُضظنطزُْوَّ نُضَغتُ قىضغُنإ ،ئاًََطّ
تايبُتًإ بُناض ًَٖٓاوَ و ضيضاضز ؾطاّ ظاْاّ ئًَطآْاغٌ ئَُُضيهِ ،ططضياِْ ئُوَّ نطزووَ نُ
ئاًََطَناِْ ئُوَّ يُ ئاًََطَناِْ ًَػط بىوُْ و يُواُْيُ يُو وآلتُ ًَٖٓسضابٔ ،ئُو ئاًََطاُْ
ئًَػتا يُ ئُوضووثا بُ (ثاالٕ) ْاو زَبطِئَ نُ ظؤض يُ ْاوَ ئًَطاًًُْنإ زَضًَت.
ٖاوؾًَىَّ ئُو دؤضَ ئاًََطَ ،يُ ضِابطزووّ ْعيهسا يُ ُْٖسَّ نُؾيت طىيَعَضَوَّ ناآلناْسا
زَبًٓطا و بطيتِ بىو يُ بىضدًَهِ بُضظ نُ بًَُْهِ ئُغتىوضّ بُغُضزا ضاًٌََٖ نطابىو و
َىاغطابىو و زواّ يهاْسِْ قىالب بُ نُضَغتُنُ ،اليُنٍُ
قىالبًَو بُ غُضيَهٌ بُٓنُوَ ُٖي
تطيإ ضِازَنًَؿا تا بُضظ ببًَتُوَ.
ظاْاّ ئَُطيهِ ططضياِْ نطزووَ نُ ئُو دؤضَ ئاًََطَ يُ ثًَطغجؤيًؼ بُناضٖاتىوَ و ئُطُض ئُو
ًََري نُ دؤضَ ئاًََطيَو بُناض ٖاتىوَ نُ ئًَػتا ظىنرتئ
بابتُ ثُغُْس بهُئ ،بُ ْاضاضّ زَبًَت بً
ئاغُواضّ َُْاوًَََ .صووْىوغِ يؤْاِْ نُتعياؽ باؽ يُ بُناضًَٖٓاِْ ئاًََط يُ بُضظ نطزُْوَّ
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نُضَغتُ قىضغُنإ زَنات و بُ (ًََهاًْو) ْاوّ زَبات ،بُآلّ َُبُغتِ ئُو يُ ًََهاًْو بُ
َاْانُّ ئًَػتاّ ًًُْ و ئُونات ئُو وؾُيُ بُ َاْاّ ئًَػتاّ (ئاًََط) بُناض ًَٖٓسضاوَ.
تا َاوَيُى يُ زواّ زضوغتهطزِْ ؾاضّ نطيَهاضإ يُ (َُضظ زَؾت) ،زاضيىف يُضيَطُّ
خعَُتهاضَناُْوَ بُضط و خؤضاى و غىوتَُُِْ زَطُياْسَ نطيَهاضإ ،ضىْهُ ئُونات يُ (َُضظ
َُضِ و باظضطإ ُْبىوٕ و زواتط ٖاتُٓنايُوَ .ئُو خىاضزٌََُْ و دٌ و بُضطاُّْ
زَؾت) ًَٖؿتا َاَُي
نُ زاضيىف بؤ ئُواِْ زَْاضز تُواو و باف بىو و ٖؤّ زابري نطزًْؿًإ زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ زاضيىف
َٔ.
ُْيسَويػت ئُوإ بؤ زابري نطزٌْ ثًَساويػتًًُناًْإ ،ناضَناًْإ بُدَِ بًًَٗ
ظاْاّ ئًَطآْاغٌ ئَُطيهِ (ناًََطؤٕ) نُ بُؾًَو يُ ثاظزَ ُٖظاض نُتًبُنُّ ثًَطغجؤيًػِ
خىيَٓسؤتُوَ ،باغًَهِ يَُُض ضؤًَْتِ خىاضزِْ وَغتا و نطيَهاضَنإ خػتؤتُضوو ،نُ زواّ
( ) 25غُزَ و يُ ناتًَهسا نُ زَخيىيًَُٓٓوَ زَظاْري ئُوإ خىاضزِْ باف و بًَُٖعيإ خىاضزووَ،
ُٖضوَٖا زَضزَنُويَت خىاضزِْ ئُوإ يُى ؾًَىَ بىوَ و تُْٗا وَغتانإ بُ ٖؤّ زاٖاتِ
َُناًْإ
ظؤضتطيإ ،تىاًْىياُْ نُيىثٍُ و خىاضزََُِْ ظؤضتط يُ باظاضّ ئاظاززا بهطِٕ و خىاِْ َاي
ضِ اظاوَتط بهُٕ ،ضىْهُ َُٖىو ئُو وَغتا و نطيَهاضاُّْ يُ َُضظ زَؾت زَشيإَ ،اٍَ و
َسا بىوٕ.
ًَإ يُطُي
َٓساي
يُ اليُٕ زاضيىف خىاضزٕ بُ ؾًَىَّ يُنػإ بُ ئُوإ زَزضا و بُ ثًٌَ وتُّ ناًََطؤٕ و
ثؿت بُغذي بُ نُتًبُنإ ،بؤ ُٖض ( )10وَغتا و نطيَهاض قىضغايٌ يُى بُضزّ ُٖخاَُْؿِ
َُنُّ نُ
(واتُ  ) 2500ططاّ طؤؾت زَضزضا و بُ ثًَىَضّ ئَُطؤ بؤ خؤّ و بؤ ُٖض تانًَهِ َاي
طُيؿتبىوُْ تَُُِْ الوَتِ ،زووغُز و ثُجنا ططاّ طؤؾتًإ وَضزَططتُٖ ،ضيُنُيإ بؤ ُٖض
ضؤشيَو ( )1250ططاّ ْاِْ وَضزَططت و بُ زَ ضؤش داضيَو ( )625ططاّ ضؤِْ نُضَ و بُ َُٖإ
ئُْساظَ ثُْريّ وَضزَططتُٖ ،ضوَٖا ( )1250ططاّ ُْٖطىيًٓإ بؤ َُٖإ َاوَ وَضزَططت و
ئًَطاًًُْنإ يُنُّ ُْتُوَ بىوُْ نُ زَضنًإ بُو ضِاغتًًُ نطزووَ نُ تا ثُْري نؤْرت بًَت،
خؤؾرت زَبًت و تىاًْىياُْ ثُْري نؤٕ بهُٕ بٌَ ئُوَّ تًَو بضًَت.
ئُوَّ باغهطا ئُو خىاضزُْ غُضَنًاُْ بىوٕ نُ بُ وَغتا و نطيَهاضإ زَزضإ ،دطُ يُواُْ
غُوظَ و ًَىَ بُ ثًٌَ وَضظَنإ زَزضا بُ ئُوإُٖ ،ضوَٖا ُٖض وَغتايُى زَيتىاِْ بؤ ضىاض
َُناًْـ ًْىَّ ئُو
َُناِْ نُ تًَُُْإ الو بىو خؤضاى وَضبططيَت و بؤ َٓساي
نُؽ يُ َٓساي
بُؾُّ ثًَسَزضا .ئُو خؤضاناُّْ نُ ثًَؿًإ زَؾطؤؾرتا بُ نَُرتئ ْطخِ طىجناو بىو.
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َُضًًُنإ بؤ ؾاضَنُ،
بُآلّ زواّ طُوضَ بىوِْ ؾاضّ َُضظ زَؾت و ٖاتِٓ باظضطإ و َاَُي
زابُؾهطزِْ خؤضاى نُ يُ زآًَٖاِْ زاضيىف بىو بُ ٖؤّ زَغتهُوتِٓ خؤضاى يُ باظاضَنإ،
َطُيُى ًًُْ بؤ غُملاْسِْ ئُوَّ نُغٌ تط بُؾُ خؤضانِ
َىَؾايُوَ و زواتطيـ ًٖض بُي
ُٖي
زياضيهطاوّ بُ وَغتا و نطيَهاضإ زابًَت.
ًََت نطيَهاضاِْ ثًَطغجؤيًؼ ُٖض زَ ضؤش داضيَو يُى ضؤش
ًََصووْىوغٌ بُْاوباْط ئاضيإ زَي
ثؿىويإ ُٖبىو و بُو ثًَىَضَ يُ ُٖض َاْطًَو ( )27ضؤش ناضيإ زَنطز ،دطُ يُوَف نطيَهاضإ ُٖض
ُْتُوَيُى بؤيإ ُٖبىو ضؤشّ ضُشِْ خىاّ طُوضَّ خؤيإ بهُٕ بُ ثؿىو و ئُو ضؤشاُْ نُ بُو ؾًَىَ
ُْٖسَّ نطيَهاض زَياْهطز بُ ثؿىوُْٖ ،سَّ يُ ناضَنإ زَوَغتإ و ُْٖسَّ ناضطُ زازَخطإ.
ظآًِْ ئُو بابُتُ باؾُ نُ زاضيىف ثًَـ زَغتجًَهِ ناضَناِْ بًٓاغاظّ ثًَطغجؤيًؼ،
ؾُضَاِْ نطز بىو (يُى يُغُض ُٖؾتِ) َىوضُّ تُواوّ ئُو نُغاُّْ يُ ناضنطزْسا زَبٔ
غطيَتُ ْاو خعيُٓيُى تا ببًَتُ ثاؾهُوت بؤّ و يُ ناتٌ واظًَٖٓاِْ يُناض و طُضِاُْوَّ بؤ
َِ زَويػت و بؤيُ ثًَـ
وآلتُنُّ ثًٌَ بسضيَتُوَ .ظاْسضاوَ نُ ناضّ ثًَطغجؤيًؼ ثُجنا غاي
زَغت ثًَهطزِْ ناضَنإ ،نطيَهاضَنإ زَبىايُ زياضّ بهُٕ نُ ئُطُض يُ ناتِ ناضنطزْسا
َطزٕ ،ثاؾهُوتُناًْإ بسضيَتُ نَِ و بُ واتُيُنٌ نَِ َرياتططياُْ.
ُْٖسَّ يُ نطيَهاضَنإ يُ زَغتجًَهسا ضَبُٕ بىوٕ و ٖاوغُضطرييإ ُْنطزبىو و يُ غُضَتا بطا يا
ًَإ زَبىوٕ و بؤيُ
زايهًإ بُ َرياتطط زياضّ زَنطز ،بُآلّ زواّ َاوَيُى ٖاوغُضطرييإ زَنطز و َٓساي
يُ ناتِ طؤضِيِٓ ضايإ غُباضَت بُ َرياتططَنُيإ ،ئُوَ ئُوإ زَغُآلت بُ زَغت بىوٕ.
ئُواُّْ زَيإ ويػت بطُضيَُٓوَ بؤ ًْؿتًُاُْناًْإ و ضًرت ناضيإ ُْزَنطز ،زَياْتىاِْ
تُواوّ ثاؾهُوتُناًْإ وَضبططُْوَ و بطؤٕ .ئُو نطيًَُّ نُ زَزضا بُ نطيَهاض و وَغتانإ،
تُْٗا يُى يُغُض ُٖؾتِ الٍ زاضيىف ثاؾهُوت زَنطا و خؤؾًإ يُوٍَ وَضيإ زَططت،
ُْٖسيَهًإ ثاؾهُوت زَنطز و ئُواُّْ زَطُضِاُْوَ بؤ وآلتُناًْإ ،ئُوَْسَيإ ثاضَ ثًَسَبىو نُ
َهاِْ زَغت ضؤيؿتىو زَشًََطزضإ.
بُ خُي
ُْٖسَّ نُؽ باوَضِيإ وايُ نُ دًَٓؿًُٓناِْ زاضيىف يُ زواّ َطزِْ ئُوُْٖ ،سَّ بُؾِ
غُضَنِ وَى تاالضّ ئاثازاْايإ (نُ خاوَِْ غُز غتىوُْ) يُو نؤؾهُ ظياز نطزووَ و ئَُُ بُ
َطُْاَاُّْ زَغت نُوتىوٕ ،زووضَ يُ ضِاغتِ و بؤ ئُو ناضَ ثًَىيػت بىوَ
ثًٌَ ئُو بُي
نؤؾهُنُ ويَطإ و غُض يُْىَّ زضوغت بهطيَت.
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يُواُْيُ زواّ زاضيىف وضزَناضيًُناِْ دىاْهاضّ نؤؾهُنُ يُ اليُٕ ئُوإ بطِياضِّ يًَسضا
بًَت ،ضىْهُ ُْخؿُّ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بُ ؾًَىَيُى بىوَ نُ ُْزَتىاْسضا ،بٌَ ويَطاْهطزِْ
ئُو نؤؾهُ ،زَغتهاضّ بُؾُ غُضَنًُناِْ بهطيَت و ويَطاْهطزًْؿِ ئاغإ ُْبىوَ ،ظاْسضاوَ بُ
زضيَصايٌ ( )25غُزَ يُ َُٖىو اليُنُوَ زَغتِ ويَطاْهاضّ طُيؿتىوتُ ئُو نؤؾهُ و تا ئًَػتا
ُْٖسيَهِ ُٖض َاوَتُوَ.
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ يُ غُضزََِ زَغُآلتساضّ غٌَ ثاؾا (زاضيىف ،خُؾاضياض و
ئُضزَؾًَط) بًٓا نطاوَ و يُ غُضزََِ ئُضزَؾًَطزا شَاضَّ ثًَٓر ُٖظاض نطيَهاض ُٖبىوَ،
ًََصووْىوغٌ يؤْاِْ (زّ ْىٕ) نُ بؤ يُنُّ داض يُ ًََصوو ئُضزَؾًَطّ بُ (ئُضزَؾًَطّ زضيَص
زَغت) ْاغاْس ،باغٌ شَاضَّ نطيَهاضَناِْ نطزووَ و ُٖض ئُويـ ضووِْ زَناتُوَ نُ ئُو
ْاظْاوَّ زايٓاوَ بؤ ئُضزَؾًَطًٖ ،ض َاْايُنِ الوَنِ ًًُْ و ئُو بُ ضِاغتِ زَغتِ زضيَص بىوَ
َساوَٖ .ؤناضّ نَُبىوُْوَّ
ًَُوَ ،ظووبًِٓ ُٖي
و ٖؤنُؾٌ بؤ ئُوَ طُضِاوَتُوَ نُ يُ ًََطَٓساي
نطيَهاضَناًْـ يُو غُضزََُ بُ ٖؤّ تُواو بىوِْ ناضَناِْ نؤؾهُنُ بىوَ ،نُ تُْٗا
دىاْهاضيُناِْ َاوَتُوَ.
يُ غُضزََِ خُؾاياضؾازا تاالضّ ئاثازاْا تُواو بىو و يُ غُضزََِ ئُضزَؾًَطزا نؤؾهُنُ
تُواو بىو نُ ؾاناضيَو بىو يُ بًٓاغاظّ ،ئُو ثًَهٗاتُ ٖىُْضيُّ تًايسا بُناضٖات تا ئًَػتا
ويَُّٓ ًًُْ و ؾُو و ضؤش بُ ٖؤّ ئُو ظيَط و خؿآلُّْ تًايسا بُناض ٖاتبىو ،زَزضَوؾايُوَ و
ؾُواُّْ ضووْانِ ضطاناِْ نؤؾهُنُ ،ئُو نؤؾهُيإ زَضزَخػت.
ًََت :ئُو نُغُّ بُ ؾُو يُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ْعيو زَبؤوَ ضطاناِْ ُْزَزيت،
(زّ ْىٕ) زَي
بُآلّ زَيسيت نُ ضووْانِ ئُوإ بُغُض بُؾُ دًاواظَناِْ نؤؾهُنُزا زَزضَوؾًَتُوَ ،ضىْهُ يُ
ؾُوزا نؤؾهِ زاضيىف بُ ضووْانِ ْاضِاغتُوخؤّ ئُو ضطاياُْ ضووْاى زَبىَوَ.
ئُواُّْ ئًَػتا بُضزتاؾًًُناِْ ئُو نؤؾهُ زَبًٓٔ ،يُ بىوِْ ئُو دًاواظياُّْ يُ
ؾًَىاظَناِْ ئُونات ُٖبىوَ ،زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبٔ و ئُطُض ًْطاضَناِْ ئُو نؤؾهُ
ًَٓايًُوَ يُواًْـ زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبىوٕ ،بُآلّ ئاطط تًَبُضزاِْ نؤؾو و
َابىاُْ بُ زي
زَغتِ ضؤشطاض ئُو ًْطاضاُّْ ًَُْٖؿتُٖ ،ض وَى ضىوٕ ثُيهُضَناٌْ ئُو نؤؾهُف يُ اليُٕ
يؤْاًًُْنإ نُ يُى غُزَ زَغُآلتساضّ ئًَطإ بىوٕ ،بطزضإ و يُو غُزَيُؾسا ْىوغًِٓ
َو بُ يؤْاِْ زَزوإ.
ثًُُٖوّ ُٖخاَُْؿٌ َُْا و خُي
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ًََت
ئًَػرتابىوِْ غهطتًَطّ ئُغهُْسَض نُ غىتاِْ نؤؾهُنُّ بُضاوّ خؤّ زيتىوَ ،زَي
يُو نؤؾهُ تاالضيَو تايبُت بُ خىاياِْ (ئؤيَُح) ُٖبىوَ نُ ثُيهُضّ َُٖىوياِْ تًَسا بىوَ
و يُوَّ ظيَئؤؽ (شووثٌ تًَط) و خىاياٌْ تط ،ناضَناِْ خؤيإ بُضيَىَ بطزووَ.
ؾاضاوَ ًًُْ نُ بُ باوَضِّ يؤْاًًُْنإ خىاياِْ ئُوإ نُ طُوضَنُيإ (شووثٌ تًَط) بىوَ يُ
ََُجًاّ يٌَ ئُجناّ زَزضيَت) شياوٕ و ُٖيُنُيإ
ؾاخِ ئؤيَُح (ئُو ؾاخُّ ياضيُناِْ ئؤي
ناضّ تايبُت بُ خؤيإ ُٖبىوَ ،ثُيهُضّ تُواوّ ئُو خىاياُْ نُ بُ ظيَط و خؿٌَ
ضِاظاْسضابىوُْوَ ،يُ ثًَطغجؤيًؼ ُٖبىوٕ.
ضَِخُٓيُى يُ بُضزتاؾٌ و ًْطاضَناِْ ثًَطغجؤيًؼ ُٖيُ نُ ويَطِاّ بىوِْ وضز ناضّ و
دىاِْ ظؤض يُ ُْٖسيَهًإ نُ َايُّ زَغت خؤؾري ،بُؾًَهًإ ئُوَْسَ زوانُوتىوٕ نُ يُ
ًْطاضَناِْ بًػت ُٖظاض غاٍَ ثًَـ خؤيإ و غُضزََِ ئُؾهُوت ْؿًِٓ َطؤظُنإ،
زوانُوتىوتط بىوٕ.
ئُو نُغاُْ ئاطازاض ْري نُ ثًَطغجؤيًؼ َىظَخاٍُْ ًَْىُْتُوَيٌ بىوَ و ٖىُْض و ثًؿُناضّ
ًَري زَبًٓري نُ ظؤض ظَبط و
َُٖىو ُْتُوَناِْ تًَسا بىوَ .ناتًَو زَضًُٓ َىظَخاُْيُى قاثِ طً
ْاؾرييُٓ ،يُ سُوت ُٖظاض غاٍَ ثًَـ و بٌَ ئاًََط زضوغتهطاوَُٖ ،ضوَٖا ثُيهُضّ (غُضنُوتٔ)
زَبًٓري نُ بُ ططضياِْ ظؤض ثُيهُضتاؾٌ يؤْاِْ (ناضزؤؽ) تاؾًىيُتِ و يُ غُيط نطزِْ تًَط
ْابري ،يُ ثًَطغجؤيًػًـ بُ َُٖإ ؾًَىَ بىوَ.
ثُيهُضتاؾٌ بُْاو باْطِ يؤْاِْ (ناضزؤؽ) يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضّ زَنطز و ناتًَو تىاْاّ
ناضّ َُْاو و قىتابًًُناِْ دًًَإ ططتُوَ ،طُضِايُوَ بؤ وآلتُنُّ و ئُوَْسَ ثاضَّ ثاؾهُوت
ََُُْس بىو و خعَُتهاضَ طُْر و دىاُْناِْ ،دُغتُّ ئُو ثريَثًاوَيإ بُ بؤِْ
نطزبىو نُ زَوي
خؤف ُْضّ زَنطزَوَ .بُضز تاؾًًُناِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بُ طؿتِ ناضّ ناضزؤؽ و
قىتابًًُناِْ ئُوٕ نُ يُواُْيُ يُ زاٖاتىوزا ْاوّ يُ غُض نُتًبُناِْ ئُو ؾىيَُٓ زَضنُويَت.
َساضَنإ و غُضّ غتىوُْنإ نُ يُ تُختِ دَُؿًس زَزيرتئَ ،يُ اليُٕ (ئانًؤٕ)
طايُ باي
وَغتاّ بابًٌ نطاوٕ و بُضزتاف و وَغتاناِْ بابًِ يُو بىاضَزا ؾاضَظايٌ باؾًإ ُٖبىَ .بُآلّ
َهُْسُْ غازاُّْ ،دىاِْ و وضزَناضّ يؤْاًًُْناِْ تًَسا بُزّ ُْزَنطا،
ئُو بُضزتاؾٌ و ُٖي
َهِ وآلتِ يًسّ بىوَ.
ناضّ (ئُبًًسيؼ) بىوٕ نُ خُي
زاضيىف و زواّ ئُو خُؾاياض و زواّ ئُويـ ئُضزَؾًَطّ زَغت زضيَص زَياْعاِْ ئُو
بُضزتاؾًًُ غازاُْ يُ بُضاْبُض بُضزتاؾًِٓ يؤْاِْ و بابًًًُنإ بُضضاو ْابٔ ،بُآلّ بُ
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ئُْكُغت زَيإ ويػت ناضّ تُواوّ ُْتُوَناِْ دًٗإ يُو نؤؾهُ ُٖبًَت و بؤيُ زواّ تُواو
بىوِْ بُؾًَو يُ نؤؾهُنُ و تُواوّ بىوِْ تاالضّ ئاثازاْا( ،)1زاضيىف تُواوّ ؾُضَاْطَِواياِْ
دًٗاٌْ باْطًَٗؿت نطز بؤ ثًَطغجؤيًؼ تا بًَٔ و ئُو نؤؾهُ ببًٓٔ و ٖاونات يُ تاالضّ
ئاثازاْا َُضاغًُِ تاز نطزُْ غُضّ خؤّ بُضيىَبطز.
ظاْاّ يُٖىزّ (ئًَؼ زيَط ئًَؼ) نُ ٖاونات يُ غُضزََِ زاضيىف شياوَ و ضىاض ثُضتىونِ
َِ ثاظزََُِٖ زواّ بُزَغتُوَ ططتِٓ زَغُآلت ،يُ
يُزوا بُدٌَ َاوَ ،زََيًَت :زاضيىف يُ غاي
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ تادِ نطزَغُض و ؾىيَِٓ زاًْؿتِٓ ئُو تاالضيَو بىو نُ ( )36غتىوِْ
بُضزّ ُٖبىو .ئًَػتا زَظاًْري ئُو تاالضَ َُٖإ تاالضّ ئاثازاْايُ.
ًََٔ زاضيىف بًػت غاٍَ زواّ
ًََصوو ْىوغاِْ ضؤَِ (غؤئُتىوٕ) و (ؾالويؤؽ ئاضيإ) زَي
بىوِْ بُ ثاؾا و يُ ثًَطغجؤيًؼ تادِ نطزَغُض و يُ ناتِ تاز نطزُْغُضّ ،ثاؾاناِْ دًٗإ
َِ ( 495خ .ظ) يُ تاالضّ
يُوَّ ئاَازَبىوٕ .ئُطُض ئُو طًَطِاُْوَيُ ضِاغت بًَت ،زاضيىف يُ غاي
َِ ( 521خ .ظ)( )2بؤتُ ثاؾا.
ئاثازاْا تادِ نطزووتُ غُض ،ضىْهُ ئُو يُ غاي
زووََري تاالضّ ئُو نؤؾهُ بُ ْاوّ (تات داضا) يُ غُضزََِ زاضيىف زَغتِ ثًَهطا و يُ
غُضزََِ ئُو و خُؾاياضّ نىضيسا تُواو ُْبىو و ئُضزَؾًَط نؤتايٌ ثًًََٗٓا ،تات ضادا غُز
غتىوِْ ُٖبىو و ثاؾاناِْ ئًَطإ َُْايؿِ يُؾهطٍ تايبُتٌ ثاؾايُتًإ يُو تاالضَ غاظزَنطز،
ئُو يُؾهطَ بُ طاضزّ داويس ْاوزَبطا و يُواُْيُ ئُو طاضزَ تا نؤتايٌ ًََصووّ َطؤظايُتِ
ويَُّٓ ُْبًَتُوَ ،ططْطِ ئُو طاضزَ يُ دىاِْ دٌ و بُضطًإ و ؾهؤّ ضيَهدػتًٓإ ُْبىو،
َبصاضزِْ غُضباظَناِْ ظؤض ططْط بىو.
َهى بابُتِ ُٖي
بُي
(ئًَؼ زيَط ئًَؼ) زََيًَت :غُضباظَناِْ طاضزّ داويس يُ ًَْىإ طُجناِْ باآل بُضظ و بًَُٖع
زياضّ زَنطإ ،غُضزََِ زاضيىف ئُواًْإ زَْاضزَ قىتاغاُْ و َاوَّ خىيَٓسًْإ ؾُف غاٍَ
بىو ،يُ َاوَّ خىيَٓسًْإ غُضَضاّ ظاْػتُنإ ،ظاْػتُ غُضباظيًُناًْؿًإ زَخىيَٓس و
(( )1ضُْس ثاضاططاؾًَو ثًَؿرت باغهطاوَ نُ تاالضّ ئاثازاْا يُ غُضزََِ خُؾاياضؾازا تُواو نطاوَْ ،اظاْري نُ بُ ض
َآل تُواو بىوِْ ئُو تاالضَ زَطُضِيًََٓتُوَ بؤ غُضزََِ زاضيىف ،بؤ ظاًْاضّ ُٖضزوو ثاضاططاف
ٖؤيُى يُو ثاضاططاؾُ ظَبًشىي
َُّ وَضطًَط بؤ ؾاضغٌ بىوبًَت .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
وَى خؤّ و بٌَ زَغتهاضّ ٖاتىوَ و يُواُْؾُ ُٖي
َِ  521ثًَـ ظائًَ بؤتُ
(( )2بُ ثًٌَ وتُّ ُٖضزوو ًََصووْىوغِ ضؤَِ غؤئًَتؤٕ و ؾالويؤؽ ئاضيإ ،زاضيىف نُ يُ غاي
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ،بًػت غاٍَ زواّ بُ ثاؾابىوِْ يُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ تادِ نطزووتُ غُضّ ،نُ بُ نَُهطزُْوَّ
َِ ( 501خ .ظ) .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
َُ يُو بُضواضَوَ ،ضيَىضَمسُنُ زَبًَتُ غاي
ئُو بًػت غاي
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ثُضوَضزَّ ئاناض و ضَوؾتًؿًإ ظؤض ططْطِ ثًَسَزضا ،زواّ زَضضىوًْإ يُ قىتاغاُْ دًَطُّ
َِ و خاُْْؿري زَنطإ.
ئُو غُضباظاُّْ طاضزَنُيإ زَططتُوَ نُ زَطُيؿتُٓ ضٌ غاي
ًََت ثًَطغجؤيًؼ يُنُّ نؤؾو بىوَ نُ ؾىوؾُ بؤ
ًََصووْىوغٌ ضؤَِ (غىئِ زاؽ) زَي
ثُجنُضَناِْ بُناض ٖاتىوَ ،تا ضووْانِ بًَتُ ْاو نؤؾو و ضيَطُّ با بؤ شووضَوَ بطرييَت .ئُو ضِايُ ُٖض
ًَٓائ
وَى ضِاّ ظؤضيَو يُ ًََصووْىوغإ نُ وتىوياُْ ثًَطغجؤيًؼ ؾىوؾُّ ُْبىوَ ،دًَطُّ طىَاُْ .زي
ثًَٓر غُز غاٍَ ثًَـ ظائًَ يُ ئُغهُْسَضيُ ؾىوؾُ زضوغت زَنطا و بُ ظآًِْ ئُو ثُيىَْسيًُّ يُ
ًَْىإ ئًَطإ و ًَػط ُٖبىوَ ،بُ زووضّ زَظاْري ؾىوؾُ ُْطُيؿتبًَتُ ئًَطإ.
ًََٔ يُ ثًَطغجؤيًؼ ؾىوؾُ بُناض ُْٖاتىو ،ثؿت ئُغتىوضٕ بُوَّ نُ يُ
ئُواُّْ زَي
ثامشاوَناِْ ئُو نؤؾهُ ؾىوؾُ بُزَغت ُْنُوتىوَ.
ُٖض ئُونات يُ يؤْإ ؾىوؾُ ُٖبىوَ و الِْ نُّ يُ غُضزََِ ئُؾالتىوْسا ؾىوؾُ يُ
يؤْإ ُٖبىوَ و يُ وَضظّ ظغتإ نُ ئُؾالتىوٕ بؤ واُْ وتُٓوَ يُ باغُنٍُ (باغِ ئانازَِ)
زَضؤو بؤ شووضَّ ،ئُواُّْ بُ نؤآلُْنُزا زَٖاتٔ ،ئُو و قىتابًًُناًْإ زَزيت ،بٌَ ئُوَّ
زَضطاّ شووضَنُ نطاوَ بًَت و ُٖضوَٖا ئُضَغتىوّ قىتابِ ئُؾالتىوًْـ زواّ ئُوَّ بىو بُ
َهُوَ زَزيرتا ناتًَو نُ بؤ واُْ وتُٓوَ بُ ثًَىَ زَوَغتا( .)3ئاؾهطايُ
َاَؤغتا يُ اليُٕ خُي
نُ ئُؾالتىوٕ و ئُضَغتىو زواّ زاضيىف زَشيإ.
َطُْاَُّ تط ُٖيُ نُ ثؿرتاغتِ زَناتُوَ نُ ثًَـ غُضزََِ زاضيىف يُ يؤْإ ؾىوؾُ
بُآلّ بُي
ُٖبىوَ و ئُواُّْ بؤ ظآًِْ بُختِ خؤيإ زَضىوُْ ثُضغتطاّ (زؤيؿِ) يُ ثؿت داَُناُْوَ ،ضاويإ
يُ نآًِٖ ثُضغتطا زَنطز و بُ بىوِْ ئُو ثُيىَْسيًُّ يُ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ ُٖبىوَ،
بُ زووض زَظاْسضيَت يُ يؤْإ ؾىوؾُ ُٖبىوبًَت و يُ ئًَطإ ُْبىوبًَت.
َطُ بؤ ُْبىوِْ ؾىوؾُ يُو نؤؾهُ و ظاْسضاوَ
بُدَِ َُْاِْ ثامشاوَّ ؾىوؾُ ْابًَتُ بُي
ُٖضوَى ضىوٕ ناْعانإ يُْاو زَضٔ ،ؾىوؾُف يُ شيَط خاى ؾٌ زَبًَتُوَ و يُْاو زَضًَت،
ُٖضوَى زَبًٓري يُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ تُواوّ ئُو نُضَغتاُّْ يُ ناْعا بىوُْ ؾٌ بىوُْوَ و
يُْاو ضىوٕ و تُْٗا زوو ثاضضُ ظيَط و ظيى ُْبًَت نُ يُ قٓسووقًَهِ ئاغٔ يا ظيى و يُ بٓاغُّ
نؤؾو زاْطابىوَٕ ،اُْوَ.
(ُْ( )3ضيتِ ئُضَغتؤ وابىو نُ يُ ناتِ واُْووتُٓوَ ٖاتىوضؤّ زَنطز و بؤيُ بُ ؾُيػُؾُّ ئُو زَووتطا
َآل)
ؾُيػُؾُّ ضيَطؤيؿذي نُ يُ عُضَبِ بُ ؾُيػُؾُّ َُؾائٌ ْاو زَبطيَت ،ظَبًشىي
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ثًَىيػتُ غىثاغٌ ٖؤمشُْسّ ئُو نُغاُْ بهُئ نُ ئُو ناضَيإ نطزووَ ،ضىْهُ ئُطُض
واُْبىوايُ ،ئُو زوو ثاضضُ ظيَط و ظيىَ يُْاو زَضىوٕ .بُآلّ ؾًَىَّ زاْاِْ ئُو قٓسووقُ نُ
ظىونرتئ ضيَطُّ ُْبىوَ تا ُٖواو و بابُتُ ؾًًُايًُنإ بتىأْ بطُُْ ثًَهٗاتُّ قٓسووقُنُ
و ؾٌ بهُُْوَ و زواّ بًػت و ثًَٓر غُزَ بٌَ ئُوَّ ًٖضًإ يًَبًَت ،ئُو زوو ثاضضُ ظيَط و
ظيَىَ يُ ثامشاوَناِْ ئُو نؤؾهُزا َاوَ.
بُ ظآًِْ ئُو ثُيىَْسيًُّ يُ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْإ و ئُغهُْسَضيُّ ًَػط ُٖبىوَ،
بُ زووضّ زَظاْري يُ ئًَطإ ؾىوؾُ ُْبىوبًَت و ُْخطابًَتُ بُض غىوز يٌَ وَضططتٔ.
ويَطِاّ ئُوَّ ثًَطغجؤيًؼ وَى َىظَخاُْيُنِ ًْىُْتُوَيٌ زَشًََطزضا ،ببؤوَ ْاوَْسيَهِ
غًاغٌ و غٌَ داض ثاؾاناِْ دًٗإ يُوَّ بُيُى طُيؿذي :داضّ يُنُّ بؤ نطزُْوَّ نؤؾو و
داضَناٌْ تط بؤ باغهطزِْ بابُتُ غًاغًُناِْ دًٗإ.
يُنُدلاض نُ ثًَطغجؤيًؼ بؤوَ ْاوَْسّ بُيُى طُيؿتِٓ زَغُآلتساضاِْ دًٗإ بؤ ضاضغُضّ
نًَؿُ غًاغًُنإ ،زواّ ضؤشّ ( ّ12غجتاَبُضّ  490خ .ظ) بؤوَ و ٖؤناضّ ْىوغًِٓ
بُضواضَنُ بؤ ْاوْاِْ ئُو ضؤشَيُ يُ اليُٕ ٖريؤزؤت نُ بُ طُوضَتطئ ضؤشّ ًََصووّ ْاوْاوَ و
باوَضِّ وايُ ًٖض ضؤشيَو يُ ضووّ ططْطِ ْاطاتُ ئُو ضؤشَ ،ضىْهُ بُ وتُّ ئُو يُؾهطّ يىَْإ
يُو ضؤشَزا يُ ثًَسَؾتِ (َاضاتىوٕ) يُؾهطّ زاضيىؾٌ ؾهاْس و بؤ ُٖتايُ (ؾاضغتاًًُْتِ
ضؤشئاوا يُ َُتطغٌ ًَٖطؾٌ وَسؿًًُنإ ،ضظطاضّ بىو) و ثًَىيػت ْانات نُ باؽ بهُئ نُ
َُبُغتِ ٖريؤزؤت يُ وَسؿًًُنإُٖ ،خاَُْؿًًُنإ بىوَ.
ؾىاًَْهِ يؤْاِْ تَُُٕ ُٖظسَ غاٍَ بُْاوّ (ضؤظيو) َُوزاّ ًَْىإ ثًَسَؾتِ َاضاتىوٕ و
ئُغًٓاّ ثايتُختِ يؤْإ نُ ( )45نًًؤَُتط بىو ،بٌَ ثؿىوزإ و بُ ضِانطزٕ بطِّ ،تا َصزَّ
َو و زواّ طُياْسِْ َىشزَنُ ،طًاِْ زَضضىو.
ؾهاْسِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بطُيًًََٓتُ خُي
ًََت ثًَىيػتُ ئُو الوَ يُ ضيعّ خىايإ زابٓطيَت ،طُزي يؤْاًْـ ْاوّ ئُويإ يُبري
ًَٖطؤزؤت زَي
ُْنطز و تا ئًَػتا يُ ئؤيَُجًازَنإ ياضيُى ُٖيُ بُ ْاوّ ضانطزِْ (َاضاتؤٕ) .زواتط باؽ يُ
ئُو دُْطُ و يًَسواِْ ٖريؤزؤت زَنُئ.
ؾاضاوَ ًًُْ نُ ثاؾايُنِ طُوضَّ وَى زاضيىف ناتًَو بؤ ضِاويَص نطزٕ باْطًَٗؿتِ
ثاؾاناِْ دًٗإ بهات ،يُ ضووّ الواظيًُوَ ًًُْ و بُ ثًَضُواُْوَ ًْؿاُّْ ضؤسِ ئاظازّ
خىاظيًُ  ،ئُو خؤّ بُ بُضثطؽ زَظاِْ بُضاْبُض بُو بالونطاوَّ ئاظازّ نُ يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ
ْىوغطابىو.
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زواداض نُ يُ غُضزََِ شياِْ زاضيىؾسا ثًَطغجؤيًؼ بىو بُ ْاوَْسّ نؤبىوُْوَّ غُضاِْ
َُزا بُ ٖؤّ ضِاثُضيِٓ
َِ ( 485خ .ظ) بىو .يُو غاي
َِ تَُُِْ ئُو واتُ غاي
دًٗإ ،زوا غاي
ًَػط ،زاضيىف ويػتِ بُ ضِيَههُوتٔ يُ طٍَُ غُضاِْ دًٗإ و يُ ْاوياْسا خىزّ ًَػطيًُنإ،
ضاضَغُضّ نًَؿُنُ بهات.
ًََٔ ؾًَطعُوِْ ئُوناتِ ًَػط ْاوّ (خاباف) يا (خُبُف) بىوَ و
ٖريؤزؤت و طُظُْؾؤٕ زَي
َاوَيُنِ نُّ زواّ نىْططَّ غُضؤنُناِْ دًٗإ يُ ثًَطغجؤيًؼ و طُضاُْوَّ بُؾساض بىاِْ
نؤْططَنُ ،زاضيىف َطز .ئُدلاض ثًَىيػتُ ضاويَو غؿًًَُٓٓوَ بُ تًَضىوّ طؿتِ زضوغتهطزِْ
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ و تًَبطُئ نُ زاضيىف و خُؾاياض و ئُضزَؾًَطّ يُنُّ نُ َاوَّ ًْى
غُزَيإ ثًَضىو تا ئُو نؤؾهُ زضوغت بهُٕ ،ضُْسيإ بؤ ئُّ َُبُغتُ خُضز نطزووَ(.)4
يُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بُ بُضزَواَِ زَُٖظاض وَغتا ناضيإ نطزووَ نُ َاْطاُّْ ُٖض يُنُيإ
ؾُف زاضيو بىوَ و بُو ثًَىَضَ تُْٗا ثاضَّ ئُوإ ُٖؾتا و زوو ُٖظاض زاضيو ظيَط بىوَ .دطُ يُ ئُوإ
( )24000نطيَهاض دطُ يُ غُضزََِ ئُضزَؾًَط نُ شَاضَيإ نُّ بؤوَ ،ناضيإ يُو نؤؾهُ نطزووَ و
ئُواًْـ يُ نطيَهاضَ باؾُنإ بىوُْ و ثاضَّ ظووضتطيإ وَضططتىوَ و ضؤشاُْيإ يُى (غًهًؤ) بىوَ ،واتُ
يُ بًػت ضؤشزا يُى زاضيهًإ وَضططتىوَ و غاآلُْيإ ُٖشزَ زاضيو بىوَ ،واتُ غاآلُْ ()432000
زاضيو َىوضُّ َُٖىويإ بىوَ نُ بُ َىوضُّ وَغتاناُْوَ زَناتُ ( )504000زاضيو و واتُ
زاضيىف غاآلُْ ظياتط يُ ًْى ًًَؤٕ زاضيو ظيَطّ زاوَتُ ئُوإ.
ئُطُض بُ بُضاوضز يُطٍَُ ئًَػتا ْطخِ ظيَط تُْٗا بًػت بُضاْبُض بٌَ ،زَظاْري ض ثاضَيُنِ ظؤض
غاآلُْ يُ اليُٕ زاضيىف خُضز نطاوَ و يُ ناتًَهسا نُ ثاضَّ خؤضاى و ثؤؾاى دًا بىوَ يُ
َىوضُناًْإ.
ئاؾهطايُ نُ تًَضىوّ ئُو نؤؾهُ تًُْا بطيتِ ُْبىوَ يُ َىوضُّ نطيَهاض و وَغتانإ،
ثًَساويػتِ و نُضَغتُناِْ بًٓاغاظّ نُ يُ ؾىيَُٓ دًاناِْ زوًْا زًََٖٓسضإ و ثًَساويػيت
تطيـ ُٖبىو نُ ًٖض ظاًْاضضيإ يُ باضَّ بُٖاناًْإ و ضيَصَيإ ًًُْ ،ئُطُض يُ نُتًبُناًْؿسا
باغًإ نطابًَت ًَٖؿتا ُْخىيَٓسضاوُْوَ يا ئًَُُ ْايإ ظاْري .يُ يُى يُ نُتًبُناْسا باؽ يُ
َطُْاَُناصيإ بؤ زياضنطزِْ تًَضىوّ ئُو نؤؾهُ يُ نُتًبُناِْ ثًَطغجؤيًؼ وَضطرياوٕ و بُؾًَو يُ
(( )4بُي
َاتٓاؽ (ناًََطؤٕ) خىيَٓسضاوُْتُوَ و ئُواٌْ تطيـ داضَّ
ئُوإ يُ اليُٕ ظاْاّ بُ ْاوباْطِ ئَُُضيهِ و ضؤشُٖي
َآل).
ُْخىيَٓسضاوُْتُوَ و يا ئُطُض خىيَٓسضاوُْتُوَْ ،اوَضؤنًإ ُْطُيؿتىوتُ ئًَُُ ،ظَبًشىي
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( )75بُضزّ ظيَط نطاوَ نُ بُ ظآًِْ ئُوَّ بُضزّ ُٖخاَُْؿٌ ( )2500ططاّ بىوَ ،زَناتُ
( )188.5نًًؤططاّ ظيَط.
َهى بابُتطُزي وَى
نُضَغتُ ططإ بُٖاناِْ ئُو نؤؾهُ تُْٗا بطيتِ ُْبىوٕ يُ ظيَط ،بُي
زاضَ ثطِ ْطخُناِْ (غُزض ،ئابٓؤؽ ،ؾىوؾٍُ و عاز نُ يُ ئُؾطيكاوَ زَٖات) و دؤضَناِْ خؿٌَ
بؤ ضِ اظاْسُْوَّ شووضَناِْ نؤؾهُنُ و ئاغٔ نُ ئُو نات ْطخِ بُضظ بىو ،بُ طؿتِ يُو
نؤؾهُزا بُناض ٖاتىوٕ.
بُ ٖؤّ نَُبىوُْوَّ شَاضَّ نطيَهاضَنإ يُ غُضزََِ ئُضزَؾًَطّ يُنَُّ ،اوَّ
بًٓانطزِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ تُْٗا بُ غٌ غاٍَ زياضّ زَنُئ ،بُّ ثًَىَضَ زَغُآلتساضاِْ
ئًَطإ ( ) 15120000ثاظزَ ًًَؤٕ و غُز و بًػت ُٖظاض زاضيو ظيَطيإ خُضز نطزووَ و بُّ
ثًًَُ زَنطيَت بطىتطيَت ئُو نؤؾهُ بُ ططاْرتئ نؤؾو زياضّ بهطيَت.
بُ ٖؤّ ُْبىوِْ ظاًْاضّ زضوغت يُ بابُت ضيَصَ و ْطخِ ئُو نُضَغتُ ططاْبُٖاياُّْ يُ
َطُ يُو بىاضَ ،ضًرت باؽ يُو بابُتُ ْانُئ و تُْٗا
نؤؾهُنُ بُناض ٖاتىوٕ و ُْبىوِْ بُي
َطُوَٕ.
ًَري غُباضَت بُ َىوضُنإ ظاًْاضيًُناصيإ بُ بُي
زَي
ؾًَطعُوِْ ًَػط (نؤؾؤ) نُ ُٖضََِ طُوضَّ ًَػطّ بًٓانطز نُ تا ئًَػتا َاوَ،
َىوضُّ بُ نطيَهاضَنإ ُْزَزا و تُْٗا خؤضانِ ثًَسَزإ ،بؤيُ زَنطيَت بطىتطيَت ئُو ُٖضََُّ
بٌَ تًَضىو و بُ خؤضِايٌ زضوغتهطز.
بُ ضووناض نطيَهاضإ يُ ثًَٓاو (ئاَىٕ) خىاّ طُوضٍَ خؤيإ بُ خؤبُخؿاُْ ناضٍ خؤيإ بُدَِ
زًََٖؿت و زَٖاتٔ ناضيإ يُ زضوغتهطزِْ ُٖضََُنُزا زَنطز ،بُآلّ يُ ضِاغتًسا ئُوإ بُ ظؤض
ناضيإ ثٌَ زَنطا و ئُطُض ناضيإ ُْنطزبايُ و نَُىنىضيإ ْىاْسبايُ ،بُ قاَضِ يًًَإ زَزإ.
غًٓؤُٖ ثعيؿهِ تايبُتِ ئاَىوٕ ٖؤتُثِ ضىاضَّ ؾًَطعُوِْ ًَػط بىوَ نُ ٖاونات
ًََصووْىوغًـ بىوَ ،يُ غُزَّ ضىاضََِ ثًَـ ظائًَ شياوَ و يُ ثُضتىونُنُيسا نُ غُباضَت بُ
ًََت :تا خىاياِْ
غُضزََِ زَغُآلتِ ؾًَطعُوُْنإ ْىوغًىيُتِ و ئًَػتا بُضزَغت زَنُويَت ،زَي
ًَػط ُٖبٔ ،ثًَىيػتُ ثُضغتطايإ بؤ زضوغت بهطيَت ،بؤيُ ًَػط ثًَىيػتِ بُ نؤيًُ ُٖيُ.
بُآلّ ئَُُ ضووناضّ بابُتُنُيُ و يُ ضِاغتًسا تا ئُو ضؤشَّ ؾًَطعُوُْنإ ُٖبىوًَٕ ،ػط
ثًَىيػتِ بُ نؤيًُ بىوَ و ئُوإ ُْتًُْا نؤؾو و قُبطَناًْإ بُ ٖؤّ نؤيًُناُْوَ زضوغت
َطُ و ناُْناًْإ بُ ٖؤّ ئُواُْوَ زَخػتُطُض و ْىوغُضّ ئُو ثُضتىونُ
زَنطز ،بُيهى نًًَ
َطُناِْ نؤَُيًَو نؤيًُّ ُٖبىو نُ ناضّ بُ ظؤضّ ثًَسَنطزٕ.
خؤؾٌ يُ نًًَ
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زيؤزؤض ًََصووْاغٌ بُْاوباْطِ (غًػًٌ) نُ ثُضتىونُ طؿتًًُنُّ يُى يُ ثُضتىونُ
ًََت يُ
َِ ؾُغتِ ظايًَِٓ باغهطزووَ ،زَي
ططْطُناِْ ًََصووَ و ضووزاوَناِْ ثًَـ غاي
زَوضوبُضّ ثًَطغجؤيًؼ غٌَ زيىاض نُ يُ بُضزّ ططاًْت بىوٕ ُٖبىوَ .ئُو بابُتُ غُيطَ ضىْهُ
ئًَػرتابىوٕ نُ خؤّ ثًَطغجؤيًػِ زيت بىو ،باغِ يُو زيىاضاُْ ُْنطزووَ.
بُ وتُّ زيؤزؤض ئُو غٌَ زيىاضَ يُ بُضزَ زاتاؾطاوَناِْ ططاًْت زضوغتهطابىوٕ و ئًَػتا
ًٖض ؾىيَُٓواضيإ َُْاوَ ،بُ طؿتِ ُٖض بُضزيَو طىاغتُٓوَّ ئاغإ بىوبًَت يُ ثًَطغجؤيًؼ
بطزضاوَ و يُ ؾىيَين تط يُ زضوغتهطزِْ خاْىوزا بُناضٖاتىوَ ،ئُّ ناضَ يُ ًَػطيـ يُو بًٓا
()5
ًََصوويًاُْزا زووباضَ بؤتُوَ نُ ويَطإ نطاوٕ.
ئُو نُغاُّْ خؤيإ ثًَطغجؤيًػًإ زيتىوَ ،باؽ يُ بىوِْ تُْٗا زيىاضيَو يُ زَوضَّ ْانُٕ
ض داّ ئُوَّ باؽ يُ غٌَ زيىاض بهطيَت .يًَطَ نؤتايٌ بُ باغٌ ئُو نؤؾهُ زيَٓري و داضيَهٌ تط
يُ ناتِ غىتاْسِْ بُزَغت ئُغهُْسَض باغٌ يٌَ زَنُيُٓوَ.
ئايا يُ ثًَطغجؤيًؼ خعيُٓيُنِ ًَِْٗٓ ُٖيُ نُ يُ ْاويسا ظيَط و خؿٌَ سُؾاض زضابًَت؟
َِ ( 1969ظ) و زواّ ضؤيؿتِٓ (طًَطمشُٕ) ناضّ
(شإ ثًَطؤّ) ؾُضَْػٌ نُ يُ غاي
َهُْسُْناِْ ؾىوؾٌ ططتُ ئُغتؤ ،ضِاّ وايُ نُ ؾتِ واًًُْ و ئُوَّ ُٖبىوَ
بُضيَىَبطزِْ ُٖي
()6
يُ اليُٕ ئُغهُْسَض و يؤْاًًُْنإ تاآلٕ نطاوَ.
ويَطِاّ ئُوَ ئايبًَط ؾاَجؤزَضّ ؾُضَْػٌ باوَضِّ وايُ نُ ئُو بابُتُ بىوِْ ُٖيُ و يُواُْيُ
بُ ٖؤّ تًؿهِ تايبُتًًُوَ نُ يُ ُٖضََُناِْ ًَػط بُناض ٖاتىوَ و زَتىاًَْت بُ بُضزَ
ئُغتىوضَناْسا تًَجُضِبًَت ،بسؤظضيَتُوَ .يُواُْيُ ئُو تًؿهُ نُ وَى تًؿهِ ئًَهؼ ناضايُ،
بتىاًَْت ئُو ناضََإ بؤ يُنال بهاتُوَ.
َِ ( 1969ظ) ثُجنا و ْؤ زَغتُ يُ ؾاضَظاياِْ ئَُطيهِ و
(( )5بُ وتُّ ضؤشْاَُّ اليؿِ ئَُطيهِ ،يُ غاي
َهُْسِْ ؾىيَُٓواض ،بُ زضيَصايٌ نُْاضَناِْ ظيَِ ًٌْ ناضّ بُزوازا طُضِإ
ئُوضووثٌ و ًَػطّ يُ بىاضّ ُٖي
زَنُٕ .بُ ٖؤّ ئُوَّ تُواوّ ؾاض و ئاوَزاًًُْنإ ُٖضوَى ئًَػتا يُ نُْاضَناِْ ظيًَُنإ بىوٕ ،بؤيُ يُ
نُْاضَنإ ئُو ناضَ ئُجناّ زَزَٕ و ئُوإ يُ ناضَناًْاْسا ُْٖسَّ بُضزّ زاتاؾطاويإ زؤظيىَتُوَ نُ يُ بًٓا
َآل).
نؤُْناْسا بُناض ٖاتىوٕ .ظَبًشىي
(( )6بابُتِ بىوِْ ئُو طُجنًُٓ ؾاضاوَيُ يُ ْعيهُّ ئُو غاآلُّْ نُ ْىوغطاوَ واتُ غاآلِْ ُٖؾتانإ باؽ
نطاوَ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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داريوش و فةرهةنط و ئاوةدانى
َهٌ تط باوَضِيإ بُ ناضيطُضّ ئُغتًَطَنإ يُ
زاًْؿتىاِْ ئُوناتِ ئًَطاًْـ وَى تُواوّ خُي
شياِْ َطؤظسا ُٖبىوَ ،دطُ يُو اليُُْ ْازضوغتاُّْ نُ تًايسا بىو .ئًَػتاف ْاتىاْري يُ
ناضيطُض ئُغتًَطَنإ بٌَ بُضّ بري ،ضىْهُ ُٖضضِ َُٖاُْ يُ ُٖتاوَ و (ئُطُض ططضياِْ
دًابىوُْوَّ ظَوّ يُ ُٖتاو بُ ضِاغت بعاْري) ناتًَو ئاو زَخؤيُٓوَ وَى ئُوَ وايُ نُ ُْٖسَّ
يُ ُٖتاو غؤيُٓوَ .ئًَطاًًُْنإ وَى َُٖىو ُْتُوَناِْ نؤٕ ،ئُغتًَطَناًْإ بُ ناضيطُض
َُيإ بسؤظُْوَ و ُٖشَاضّ
ًَاْسا ئُغتًَطَنإ بٓاغٔ و ضيَطاّ دىوي
زَظاِْ يُ شياِْ َطؤظ و ُٖوي
بهُٕ.
َُناِْ َاْطًإ
طىَاصيإ ًًُْ يُ ئًَطاًْـ ُٖضوَى وآلتاٌْ تط ،يُ غُضَتا بُ تُواوَتِ دىوي
َسا يُنذاض بُ زَوضّ ظَويسا
ْاغِ و ظؤضّ ثًَضىو تا بُو باوَضَِ بطُٕ نُ ُٖتاو يُ يُى غاي
َهِ نؤٕ نُ ظَويإ بُ وَغتاو و ُٖتاويإ بُ دىوآلو زَْاغٌ) و
زَغىضيَتُوَ (بُ باوَضِّ خُي
زواّ ئُوَّ ظاْطا ُٖتاو يُ غايًَهسا داضيَو بُ زَوضّ ظَويسا زَغىضيَتُوَ ،شَاضَّ زواظزَ
نُوتُ ْاو ًََؿهِ ُْتُوَناِْ نؤٕ.
ًََٔ شَاضَّ زواظزَ يُ ئُوَوَ ٖات نُ ثًَؿًٓإ ظاًْإ ناتًَو ُٖتاو بُ
ُْٖسيَو نُؽ زَي
زَوضَّ ظَويسا زَغىضيَتُوَ ،يُ زواظزَ ثًَطُ تًَجُضِزَبًَت و َاوَّ بطِيِٓ ُٖضيُنُيإ غٌ ضؤش
يا نًََُو ظياتط زَبًَت.
شَاضَّ زواظزَ نُ وَى ثًَىَضّ وَغتاِْ ُٖتاو يُ ثًَطُناِْ غىضاُْوَّ بُ زَوضَّ ظَويسا
َُّ َاْط بُ زَوضَّ ظَويسا ٖاتُ نايُوَ ،بُض يُ زاْاِْ شَاضَنإ بُ
يا يُ زواظزَ خىوزي دىوي
ثًَىَضّ ( 10زَيٌ) ٖاتُنايُوَ و تا ئًَػتاف شَاضَّ زواظزَ وَى ثًَىاُْ (زَضظَٕ) َاوَتُوَ،
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الّ ُْتُوَناِْ ضِابطزووف ئُو شَاضَيُ بُ ضِازَيُى طُوضَ بىو نُ ناتًَو ويػتبايإ باؽ يُ
شَاضَّ طُوضَ يا دًَطُّ ؾاْاظّ بهُُْٕ ،ياْسَتىاِْ دطُ يُو شَاضَيُ ًٖضٌ تط باؽ بهُٕ.
َكاْسووَ و ئًَطاًْـ
بُ باوَضِّ ئًَطاًًُْنإ (ئاٖىضاَُظزا) زواظزَ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ ظَوّ خىي
زواظزَ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ زاَُظضاوَُٖ ،ضوَٖا زَغتجًَهِ ًََصوو زواظزَ ُٖظاض غاٍَ ثًَؿُ و ئُو
َِ ( 1232ظايًَِٓ) نؤتايٌ ٖاتىوَ ،بؤيُ ئًَػتا يُ ُٖظاضَّ يُنَُِ زواظزَ
َاوَيُ يُ غاي
َِ زووََسا زَشئ.
ُٖظاض غاي
شَاضَ زواظزَ يُ شياِْ نؤَُآليُتِ َُٖىو ُْتُوَناِْ دًٗإ يُ ضؤشُٖآلت تا ضؤشئاوا
ُٖبىوَ و ضؤَُنإ وَى طُالِْ ضؤشُٖآلت ضيَعيإ يُو شَاضَيُ ْاوَ ،تىضنُناًْـ ضيَعيإ يُو
ًَإ بُ زواظزَ بُف نطزووَ و باوَضِيإ وابىو نُ يُ ُٖضيُنُ يُو
شَاضَيُ ططتىوَ و غاي
ًََو زَغُآلتِ ظؤضتطَ.
بُؾاُْزا ،ئاشَي
ُٖضضُْسَ (زواظزَ) يُالّ ُْتُوَناِْ دًٗإ بُضيَع بىوَ ،بُآلّ ًََصووْىوغٌ ؾُضَْػٌ
ًََت ثًَـ غُضزََِ
(ئايبًَط ؾاَجازؤض) ويَطِاّ باغٌ غُضزََِ ثاؾايُتِ زاضيىف زَي
ًَإ نطزبىوَ زَ َاْط نُ ُٖض َاْطًَو ( )36ضِؤش بىو و
ُٖخاَُْؿًًُنإ ،ئًَطاًًُْنإ غاي
زَظاًْري نُ غاٍَ ( )365ضؤشَ و ثًَٓر ضؤشَ ظيازَنُيإ زَخػتُغُض َاْطِ نؤتايٌ و ئُو
()1
َاْطُ زَنطايُ ( )41ضؤش و زواّ ئُو َاْطُُْ( ،وضؤظ) زَغتِ ثًَسَنطز و زَنطايُ دُشٕ.
َِ
يُ نُتًبُناِْ بًَػتىوْسا ،زاضيىف يُ غُضَتاّ ثاؾايُتٌ خؤٍ و يُواُْيُ يُ غاي
سُوتُّ يا ُٖؾتَُِ زَغُآلتًسا بىوبًَت ،باؽ يُ ْاوّ ْؤ َاْط زَنات نُ ثًَـ ثاؾايُتِ
ئُو يُ زَ َاْطُنُّ غاٍَ بىوُْ .بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ زاضيىف بؤ زضوغتهطزِْ نؤؾهِ
ثًَطغجؤيًؼ باؾرتئ وَغتا و ٖىُْضَُْسَناِْ باْطًَٗؿت نطز ،بُ َُٖإ ؾًَىَ بؤ
َٓاَُّ تاظَّ خؤّ زَغتُيُى يُ ظاْاناِْ ًَػطّ و بابًِ يُ ثاظاضطاز
زاضؾتُٓوَّ غاي
نؤنطزَوَ .يُ ئًَطاًْـ ظاْاّ ئُغتًَطَْاؽ ُٖبىوٕ و ئُواًْـ يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ يُو يًصُْيُ
َهِ بابٌ بىو نُ ْاوّ (زيَِٓ تؤٕ) بىو.
بُؾساضيإ ثًَهطا ،غُضؤنِ ئُو يًصُْيُ ظاْايُنِ خُي
(ُْ( )1ضيتِ ظيازنطزِْ ثًَٓر ضؤش بؤ غُض زواَُٖري َاْطِ غاٍَ ،تا ئًَػتاف يُ ئًَطإ يُْاوُْضىوَ و يُ
ًََو بُ غٌ و ثًَٓر ضؤش ُٖشَاض
َهاِْ بُ تَُُٕ زواَُٖري َاْطِ ُٖض غاي
ُْٖسَّ ؾىيَِٓ وَى َاظَْسَضإ ،خُي
َِ ئُوإ (َ )12اْطُ و ياظزَ َاْط غٌ
َِ نؤْسا بطيتًًُ يُوَّ غاي
زَنُٕ و تُْٗا دًاواظيإ يُ طٍَُ غاي
َآل).
ضؤشئ و زوا َاْطًـ غٌ و ثًَٓر ضؤشَ ،ظَبًشىي
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َٓاَُيُى زضوغت بهُٕ نُ شَاضَّ ضؤشَناِْ َاْطُنإ
زاضيىف زاواّ يًَهطزبىوٕ نُ غاي
بُضزَواّ وَى يُى بٔ ،ضؤشّ دُشِْ ُْوضؤظ و دُشُْ ئايًًًُٓنإ ُْطؤضِيَت و َُٖىإ بعأْ نُ
دُشُْنإ يُ ض ضؤش و وَضظيَهسا زَبٔ.
ويَطِاّ ئُوَّ زاضيىف باْطًَٗؿتِ ظاْاناِْ ًَػط و بابًِ نطز بؤ ئًَطإ ،بُآلّ ُْيىيػت
َٓاَُّ خؤّ بُ غُض ُْتُوَناٌْ تطزا بػُثًًََٓت .ثًَـ طُيؿتِٓ بُ زَغُآلت ،زاضيىف
غاي
َٓاَُ ئاطازاضنطزبؤوَ ،بُآلّ نَُبؤدًًُ يُ
نَُبؤدًًُّ يُ بابُت ثًَىيػت بىوِْ طؤضِيِٓ غاي
تطغٌ زشايُتِ نطزِْ ظاْاياِْ ئايًِٓ ئُونات ،ئُو ُْٖطاوَّ ُْْا ،ئُوإ يُ طٍَُ َاْطُ
( )36ضؤشيًُنإ ضِاٖاتبىوٕ و ُْياْسَتىاِْ ئُو َاْطاُْ تُضى بهُٕ.
ًَُٓوَيإ نطز ،بطِياضياْسا غاٍَ بهطيَتُ زواظزَ َاْط و ؾُف
زواّ ئُوَّ ظاْانإ ظؤض يًَهؤي
َاْطِ يُنُّ ( )31ضؤش ،ثًَٓر َاْطِ زووَّ ( )30ضؤش و َاْطِ نؤتايٌ ( )29ضؤش بًَت،
َِ
ًَـ يُنذاض َاْطِ نؤتايٌ زَبًَتُ ( )30ضؤش و ئًَػتا يُ ئًَطإ بُ غاي
ُٖض ثًَٓر غاي
َُ ( )366ضؤشَ.
(نُبًػُ) ْاغطاوَ ،ئُو غاي
َٓاَُ يُ الّ (َىبًسَنإ) َىغُنإ زشايُتِ يًَهُوتُوَ و بُ زشايُتِ يُطٍَُ
طؤضِ يِٓ غاي
ياغاناِْ خىزاوَْس زاْطا نُ َُٖىويإ يُ (ئاظًػتا) ٖاتىوٕ .بُآلّ ئُو ظاْاياُّْ يُ ؾاضؽ نؤ
َٓاَُ زشّ ياغاناِْ
ببىوُْوَُْ ،ياْسَتىاِْ زَقُ ئايًًًُٓنإ غىيَُٓٓوَ و بعأْ نُ طؤضِيِٓ غاي
ئايًُٓ يا ْا؟ خىزّ زاضيىؾًـ تىاْاّ خىيَٓسُْوَّ زَقُ ئايًًًُٓناِْ ُْبىو ،ضىْهُ
ثُضتىونِ ئاظًػتا بُ ظَاِْ باختُضّ واتُ ئُو ظَاُّْ يُ بانىوضّ ئًَطإْ ،اوضُناِْ خؤضِاغإ
()3( )2
و بُؾًَو يُ تىضنَُُْػتإ قػُّ ثًَسَنطيَتْ ،ىوغطاوَ، .
َات يا بانىوضّ ئًَطإ واتُ خؤضِاغإ يُ زايو
(ُٖ( )2ض بُو ٖؤيُوَ ُْٖسَّ نُؽ زََئًَ ظَضزَؾت يُ ضؤشُٖي
َآل).
بىوَ يا يُو ؾىيَُٓ طُوضَ بىوَ ،بؤيُ ئاظًػتا بُ ظَاِْ باختُضّ ْىوغطاوَ و باختُض واتُ بانىوض ،ظَبًشىي
َطُ ُْويػتُ نُ ظَضزَؾت يُ نُْاضّ زَضياضُّ وضًٌََ يُ زايو بىوَ و ئُو ضِاغتًًُ يُ اليُٕ ظؤضيُّٓ
(( )3بُي
َاتٓاغاُْوَ ثؿت ضِ اغت نطاوَتُوَ و تُْاُْت يُ غُضَتاّ ئُو ثُضتىونُؾسا بامسإ يُو
ًََصووْىوؽ و ضؤشُٖي
َذ) يُ ْاوضُّ ُٖوضاَإ شياوَ،
بابُتُ نطزووَ ،زواتط ظَضزَؾت بؤ َاوَّ ظياتط يُ بًػت غاٍَ يُ طىْسّ (بُي
َُيُنِ
َذ) نُ يُ خىضاغاُْ و ئُوَ ُٖي
َدُيإ نطزووَ بُ ْاوضُّ (بُي
َُ ْاوّ طىْسّ بُي
ُْٖسَّ نُؽ بُ ُٖي
طُوضَيُ .دطُ يَُُف ئاظًػتا بُ ؾًَىَظاضّ ُٖوضاَِ نُ بُٓضُّ ضِاغتًُّٓ ظَاِْ نىضزيًُ ْىوغطاوَ و بُو
ٖؤيُؾُوَ زاضيىف نُ ؾاضؽ ظَإ بىوَ يُ تىاْاّ ُْبىوَ نُ ئاظًػتا غىيًََٓتُوَ نُ بُ وتُّ خؤيإ بُ ظَاِْ
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ًٖض نُغًَو دطُ يُ َىغُنإ ُْيسَتىاِْ زَقُناِْ ئاظًػتا غىيًََٓتُوَ و يُ ياغاناِْ
َطُ ًَٖٓاُْوَ بىو و
تٌَ بطُٕ ،ئُوإ ُٖضضِ يُ باضَّ ياغاناِْ ئاظًػتا زَياْطىوت تُْٗا بُي
َهاًَْهِ وَى نىضوف و زاضيىؾًـ
َُٖىإ زَبىايُ وتُناًْإ ثُغُْس بهُٕ ،تُْاُْت خُي
َػتِ َىغُنإ بؤوَ،
بُزَض ُْبىوٕ يُو ياغايُ .بؤيُ زواّ ئُوَّ زاضيىف ضووبُضووّ بُضُٖي
بطِياضيسا تا ئاظًػتا وَضبطًَطزضيَتُ غُض ظَاِْ ؾاضغٌ ،تا َُٖىوإ بًدىيَُٓٓوَ و يًٌَ تًَبطُٕ.
ًََٔ طىايُ زاضيىف ؾُضَاِْ نطزووَ نُ ئاظًػتا
ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغاِْ نؤِْ يؤْاِْ زَي
وَضبطًَطِزضيَتُ غُض ظَاُْناٌْ تط ،بؤ ئُوَّ ُْتُوَناٌْ تطيـ بًَُٓ غُض ئايًِٓ ظَضزَؾتِ .ئُو بابُتُ
ضِاغتِ تًَسا ًًُْ و ُٖض زوو ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ نىضوف و زاضيىف بُ زضيَصايٌ غُضزََِ زَغُآلتًإ
َِ غُثاْسِْ ئايًين خؤيإ ُْزاوَ ،ضىْهُ ُٖض زوو ثاؾا باوَضِيإ بُ ئاظازّ ئايري ُٖبىوَ و بطوايإ
ُٖوي
وابىو نُ َُٖىو ُْتُوَيُى ثًَىيػتُ ئاظاز بًَت تا ُٖض ئايًًَٓهِ ثٌَ باؾُ ،ثُيطَوّ بهات.
بٌَ طىَإ زاضيىف ئاظًػتاّ يُ ظَاِْ باختُضّ وَضطًَطِاوَ بؤ ؾاضغٌ ،تا َاؾِ تًَطُيؿذي
ًََٓذاِْ يُ يُ زَغت َىغُنإ زَضبهات و وابهات َُٖىإ يًٌَ تَِ بطُٕ .يُ ضاثٌ
و ُٖي
ْؤيَُِ (ؾُضُْٖطِ ظاًْاضّ بطيتاًْها) نُ ظؤضبُّ بؤ بابُتِ ًََصوويٌ تُضخاْهطاوَٖ ،اتىوَ
ناتًَو زاضيىف ؾُضَاًْسا ئاظًػتا وَضبطًَطزضيَتُ ظَاِْ ؾاضغٌْ ،اوّ طؤضِا بُ (ظَْس) .بُآلّ
ئُو بابُتُ ضِاغت ًًُْ و ظَْس تُْٗا يًَهساُْوَّ َاْانُيُتِ و يُ غُضزََِ غاغاًًُْناْسا
ْىوغطاوَ و يُ ًَْىإ ئُو غُضزََُ و غُضزََِ زاضيىف ،ضُْس غُزٍَ خاياْسووَ.
َو
ٖؤناضّ ْىوغًِٓ ظَْسيـ يُ غُضزََِ غاغاًًُْنإ زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ خُي
ُْياْسَتىاِْ ئاظًػتا نُ بُ ؾاضغٌ ُٖخاَُْؿٌ ْىوغطابىو ،غىيَُٓٓوَ و ٖؤنُؾٌ ئُوَبىو نُ
زواّ ٖاتِٓ ئُغهُْسَض بؤ ئًَطإ و يُْاوضىوِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ ،ظَاِْ يؤْاِْ يُ ئًَطإ ظاٍَ
َو بُو ظَاُْ زَزوا .يُ ضىاض غُزَّ زَغُآلتساضّ ئُؾهاًًُْنإ ،ؾًَىَ ظاضيَهِ
بىو و خُي
ؾاضغٌ بُ ْاوّ ؾاضغٌ ئُؾهاِْ ٖاتُنايُوَ نُ ًٖض نُتًبُ و ْىوغطاويَو بُو ظَاُْ َُْاوَ،
تا بعاْري ضىوٕ بىوَ.
بُآلّ بُ طؿتِ ناتًَو غاغاًًُْنإ ٖاتُٓ غُض زَغُآلت ،ظَاِْ ؾاضغٌ ُٖخاَُْؿٌ
َطزبىو و بؤيُ ئاظًػتا يُ ظَاِْ ُٖخاَُْؿٌ وَضطًَطِزضايُ غاغاِْ و َاْانُّ يًَهسضايُوَ.
َو وضزَناضيًُناِْ ئاظًػتايإ
ٖؤناضّ َاْانطزُْوَّ ئاظًػتا بطيتِ بىو يُ ئُوَّ خُي
باختُضّ واتُ باختُضإ يا نطَاؾإ ْىوغطاوَ و َُٖإ ظَاِْ نىضزيًُ نُ يُنُ يُ ظَاُْ ناِْ يكِ ظَاِْ
ئًَطاًًُْنإ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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ُْزَظاِْ نُ يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿٌ ْاغطا بىوٕ ،ئُواُّْ ناضّ وَضطًَطِاًْإ بؤ ئاظًػتا
َو يُ زَقُ ئايًًًُٓنإ تٌَ بطات.
زَنطزْ ،اضاضبىوٕ َاْانٍُ ؾٌ بهُُْوَ تا خُي
َطُْاَُيُى ُٖيُ نُ بُ
غُباضَت بُ وَضطًَطاِْ ئاظًػتا يُ ظَاِْ باختُضّ بؤ ؾاضغِ ،بُي
ْطخرتَ يُ طًَطِاُْوَّ ُٖظاض ًََصووْىوغِ ضؤشئاوايٌ و ضؤشُٖآلتِ و بطيتًًُ يُ نُتًبُيُنِ
ًََت :ثُضتىونِ ياغاناِْ خىزاوَْسّ (واتُ ئاظًػتا) يُ ظَاِْ
بًَػتىوٕ نُ تًايسا زاضيىف زَي
باختُضّ وَضطًَطِا بؤ ؾاضغٌ تا َُٖىوإ بتىأْ بًدىيَُٓٓوَ و يٌَ تٌَ بطُٕ.
ئاظًػتاّ ئًَػتا تُْٗا بطيتًًُ يُ يُى بُف يُ ضىاض بُؾُنُّ و غٌَ بُؾُنٍُ تطّ بُ
ٖؤّ ًَٖطؾُناُْوَ يُْاو ضىوَ .وَضطًَطاِْ ئاظًػتا تُْٗا بُ يُى نُؽ و يُ َاوَيُنِ نىضتسا
ُْزَنطا و بؤيُ زاضيىف ضُْسئ نُؽ يُ وَضطًَطَناِْ ضِاغجاضز بؤ ئُو َُبُغتُ و غُضؤنِ
وَضطًَطَنإ يُى يُ َىغُنإ بىو بُ ْاوّ (ؾُضاوضز يا ؾُضووضَز) .ئُو يُْاو َىغُ طُوضَناْسا
َٓاَُّ تاظَ و
َجؿتِ زَنطز يُ ضانػاظيًُناِْ زاضيىف غُباضَت بُ غاي
تُْٗا نُؽ بىو نُ ثاي
وَضطًَطِاِْ ئاظًػتا و ئُواِْ تط بُ طؿتِ زشّ زاضيىف بىوٕ.
َٓاَُّ تاظَ،
ضىْهُ بؤ ئُوإ َُتطغٌ وَضطًَطِاِْ ئاظًػتا ظياتط بىو يُ َُتطغٌ غاي
َٓاَُّ تاظَ تُْٗا ُْضيتُناِْ تًَهسَزإ ،بُآلّ وَضطًَطِاُْنُ ئاظًػتاّ يُ زَغت ئُوإ
غاي
زَضزًََٖٓا و زَيهطز بُ ِٖ َُٖىإ.
زاضيىف بؤ ئُو وَضطًَطِاُْ ظؤضّ خُضز نطز ،بُآلّ ويَطِاّ ئُوَ وتُّ طُظُْؾؤٕ غُباضَت بُ
تًَضىوّ ئُو ناضَ نُ بُ (ُٖظاض تاآلٕ) باغٌ زَنات ،بُ ظيَسَضؤيٌ زيَتُ بُضضاو .بُ وتُّ
(ًْهُيػؤٕ) ظاْاّ ضؤشُٖآلتٓاغٌ بُضيتاِْ ُٖض تاالًَْو بُضاْبُض بىوَ بُ ضىاضغُز يريَّ ظيَط
نُ يُ ضووّ نًَـ و ْطخُوَ دًا بىوَ يُ (تاآلِْ) ضؤَِ و يؤْاِْ ،ئُطُض وتُّ طُظُْؾؤٕ ضِاغت
بًَت ،زاضيىف بؤ ئُو ناضَّ ضىاضغُز ُٖظاض يريَّ ظيَطّ خُضز نطزووَ و ئُو شَاضَيُ ظيَسَضؤيٌ
تًَسايُ.
بُآلّ طُظُْؾؤٕ يُو ًََصوو ْىوغاُْيُ نُ ضِايإ وايُ ئاظًػتا وَضطًَطزضاوَتُ غُض ظَاِْ
ُْتُوَناٌْ تط و دًَطُّ بطِوا ًًُْ نُ بؤ وَضطًَطِاِْ ئُو بابُتُ يُ ئُخرتيًُوَ بؤ ؾاضغٌ ئُو
تًَضىوَّ ُٖبًَت.
َٓاَُّ تاظَّ تًَسا
زواّ وَضطًَطِاِْ ئاظًػتا بؤ ؾاضغٌ زَضنُوت نُ ؾتًَهِ ثًَضُواُّْ غاي
ًًُْ و زاضيىف يُو بابُتُوَ ئاغىوزَ بىو و يُ اليُنٌ تط ئُو ناضَ ناضيطُضّ يُغُض
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نَُهطزُْوَّ زَغُآلتِ اليُْططاِْ َىغُنإ ُٖبىو ،بُ بٌَ ئُوَّ يُ ضيَعّ ئُوإ يُْاو
َهسا نُّ بهاتُوَ.
خُي
زواّ تُواو بىوِْ وَضطًَطِاِْ ئُو ثُضتىونُ ،ؾُضاوضزّ غُضؤنِ يًصُْنُ يُ اليُٕ زاضيىف
نطايُ َىغِ طُوضَ و ئَُُف ثازاؾتًَو بىو بؤ ئُو خعَُتُ طُوضَيُّ ئُجناَِ زابىو .زواّ
ئُوَ يُ تُواوّ غُؾُضَنإ واتُ غُؾُضَ ئاغايٌ يإ دُْطًًُناْسا ،زاضيىف ئاظًػتاّ ؾاضغٌ
زَبطز و زَخيىيَٓسَوَ و غىوزّ يُ زَقُناِْ وَضزَططت.
َٓاَُّ ْىٍَ يُ اليُٕ زاضيىف ،غُضَضِاّ ضِاغت ضِاططتُٓوَّ دُشُْناِْ
ْىيَهطزُْوَّ غاي
َِ و زاضضاْسٕ و ئاوزيَطيؿِ ضيَهدػتُوَ و
ُْوضوظ و ُْتُوَيٌ و ئايًِٓ ،ناضَناِْ نؿتىناي
َٓاَُيُ بُ ضِازَيُى ضيَو و باف بىو نُ
َٓاَُّ ئًَطاًًُْنإ ُْطؤضِا ،ئُو غاي
زواّ ئُوَ غاي
َٓاَُيُّ يُ يؤْإ ثُضَثًَسا و يُ غُضزََِ
ئُغهُْسَض زواّ زاطرين طزِْ ئًَطإ ،ئُو غاي
ئُؾهاِْ و غاغاًًُْنإ ُٖض بُضزَواَِ ُٖبىو.
يُى يُ ظاْاياِْ ٖاوضُضر و ئًَطآْاغُنإ بُ ْاوّ ثطؤؾًػؤض (يًَٓتؼ) نُ َاَؤغتاّ
ًَُٓوَ يُ بًٓاّ ثًَطغجؤيًؼ بىوَ ،باوَضِّ
ظاْهؤّ ٖاَبىضط و غاآلًَْهِ ظؤض غُضطُضَِ يًَهؤي
ًََت
وايُ ُٖضضِ يُو نؤؾهُزا ُٖيُ ،زَضبطِّ يُى يُ زَضنُوتُ ئُغتًَطَ ْاغًُناُْ .ئُو زَي
زاضيىف ثًَـ ئُوَّ ببًَتُ ثاؾاّ ئًَطإ َاوَيُى يُ ًَػط شياوَ و يُوَّ ظاًْاضّ وَضططتىوَ نُ
ًَُٓوَ يُو ُٖضََُ
ُٖضََِ نؤؾؤ نًًًِ َُٖىو ظاًْاضيًُ ئُغتًَطَْاغًُنإُٖ .ض نُغًَو يًَهؤي
بهات زَتىاًَْت َُٖىو بابُتُ ئُغتًَطَْاغًُنإ تٌَ بطات.
بؤ صيىوُْ بُضظّ ُٖضََِ نؤؾؤ (َُ )149تطَ و ئُطُض بُ ثًَىَضّ ًًَؤٕ طُوضَ بهطيَت
زَناتُ َُوزاّ ًَْىإ ُٖتاو و ظَوّ واتُ غُز و ضٌ و ْؤ ًًَؤٕ نًًؤَُتطُٖ .ض تريَيُنِ ئُو
َُناِْ زضيَصّ غُض ظَوئُٖ .ض شووضيَهِ ْاو ُٖضََُنُف
ُٖضََُ ،زَضخُضّ زضيَصّ يُى يُ ًًَٖ
ًْؿاْسَضّ ويَُٓيُنِ ؾُيُنُ و شَاضَّ شووضَنإ يُنػأْ بُ شَاضَّ ويَُٓ ؾُيُنًُنإُٖ ،ض
شووضيَهًـ نُوتىوتُ ئاغتِ ئُو ؾىيَُّٓ ئُو تاقُُ ئُغتًَطَّ يًًَُ نُ شووضَنُ ًَُٖايُتِ،
ًَسا تا نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بُ ؾًَىَيُى زضوغت بهات نُ ُٖض بابُتًَهِ ْاوّ
زاضيىف ُٖوي
ًْؿاْسَضّ ًَُٖايُنِ ئُغتًَطَْاغٌ بًَت.
بُ بطِواّ ثطؤؾًػؤض يًَٓتؼُٖ ،ض شووض و تاالضيَو يُو نؤؾهُ ًَُٖايُ بؤ بابُتًَهِ
دىططاؾًايٌ يا ئُغتًَطَْاغٌ زوًْاّ نؤُٕٖ ،ضوَٖا غتىوُْناٌْ ئُو نؤؾهُّ بُزَض ْري يُو
برينطزُْوَيُ.
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َطُيُنِ ًََصوويِ زيًََٓتُوَ نُ
َطُ ظاْػتًًُنإ ،بُي
ئُو ظاْا ئًَطآْاغُ غُضَضاّ بُي
ثًَطغجؤيًؼ ويَطِ اّ ئُوَّ ثًَؿاْطايُنِ ًْىُْتُوَيٌ بىوَ بؤ ظاْػت و ٖىُْض ،ظاْهؤّ ظاْػتِ
َُاًُْإ ُٖبًَت
ئُغتًَطَْاغٌ و دىططاؾِ زوًْاّ نؤٕ بىوَ ،ئُطُض ئًَػتا ؾُضُْٖطٌ ظَاِْ ئاي
زَتىاْري َاْاّ تُواوّ وؾُناِْ ئُو ظَاُْ بعاْري ،بُ َُٖإ ؾًَىَ ئُو نُغُّ ثًَطغجؤيًػِ
زيتبا و خىيَٓسُْوَّ ضيَٓىوغٌ ئُواِْ ظاًْبا ،تىاْاّ تًَطُيؿتِٓ زَبىو يُ تُواوّ ياغا و
ظاًْاضيًُناِْ زوًْاّ نؤٕ يُو بىاضاُّْ بامسإ نطزٕ.
ًًََت :يُ ئاطط
ًََطُّ ًََصوويٌ ْاوبطاو زَطُضِيَتُوَ بؤ ئًَػرتابىوِْ ًََصووْاؽ نُ زَي
بُي
نُوتُٓوَنُّ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ثُضتىونُ ئُغتًَطَْاغًُنُّ ئُو نؤؾهُف يُْاو ضىو.
ئًَػرتابىوٕ يُ باضَّ ئُو ثُضتىونُ ًَٖض باغًَهِ ُْنطزووَ و تُْٗا ئًَُُ زَظاْري نُ
َُبُغتِ يُو ثُضتىونُ بىوَ نُ يُْاويسا تُواوّ ئُو َاْا و يًََهساُْواُّْ تايبُت بُ بابُتُ
ئُغتًَطَْاغٌ و دىططاؾًُناِْ ْاو ئُو نؤؾهُ بىوٕ ،تؤَاض نطاوٕ.
َٓاَُّ تاظَ ،شَاضَّ ضِؤشاِْ ثؿىوّ ثاؾايُتًًُنُؾٌ زياض نطز و
زاضيىف زواّ زاْاِْ غاي
ضؤشاِْ يُنُّ و ثاظزََُِٖ ُٖض َاْطًَو نطايُ ثؿىوُٖ ،ضوَٖا ثًَٓر دُشِْ ئايًِٓ و دُشِْ
ُْوضؤظ و ضؤشيَهًـ نُ بُ ضؤشّ ثطغُّ ًْؿتًُاِْ (زواتط بُ ضؤشّ ثطغُ بؤ غًاووَف ْاغطا)
زاْسضا بىو ثؿىو بىوٕ ،ضؤشاِْ ثؿىو ناض ُْزَنطا و بُ طؿتِ شَاضَّ ضؤشاِْ ثؿىو زَبؤوَ
( )31غٌ و يُى ضؤش.
يُ زَوضَناِْ زواتط ضؤشاِْ ثؿىو ظياز بىوٕ و َاْط بىوَ غٌَ بُؾِ زَضؤشّ و نؤتايٌ
َُٖىو زَضؤشيَو ثؿىو بىو .شَاضَّ سُوت يُ نؤٕ بُ ثريؤظ ظاْسضاوَ و يُ شَاضَّ سُوت
ئُغتًَطَ ٖاتىوَ و ُٖؾتُف يُو شَاضَ وَضطرياوَ ،بُآلّ يُ ئًَطإ تا ٖاتِٓ ئًػالّ ُٖؾتُ
بُضَوّ ُْططتُٖ .ؾتُ زآًَٖاِْ بابًًًُنإ بىو و يُ ئُواُْوَ بؤ عرباًًُْنإ طىاغرتايُوَ،
ئُغتًَطَْاغُ نؤُْنإ سُوت ئُغتًَطَ و ُٖغاضَيإ زَْاغٌ نُ (ُٖتاوَ ،اْط ،ظوٖطَ،
َىؾتُضّ ،عىتاضؤز ،ظوسٍُ و َُضِضيذ) بىوٕ ،ئُوإ ظَويًإ وَى ُٖغاضَ ُٖشَاض ُْزَنطز و
ًََت الّ ئُوإ بُ دىوآلو
ًََتُٖ ،تاويـ بُ ٖؤّ ئُوَّ زَضزَنُوت زَدىوي
ثًًَاْىابىو ْادىوي
زَْاغطا.
يُ زَوضَناِْ زواتط شَاضَّ ضؤشاِْ ثؿىو و دُشُْ ًْؿتًُاِْ و ئايًًًُٓنإ يُ ئًَطإ
ئُوَْسَ ظيازّ نطز نُ ناضَُْساِْ سهىَُت ،يُ غاَيًَهسا زووغُز و ثُجنا ضؤشيإ ثؿىو بىو.
يُواٍُْ خىيَُٓضاِْ ئاظيط باوَضَِإ ثٌَ ُْنُٕ نُ يُى يُ ٖؤناضَناِْ ضووخاِْ ظجنريَ ثاؾايُتِ
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غاغاًًُْنإ بىوِْ ئُو َُٖىو ثؿىويُ بىوَ ،زووغُز و ثُجنا ضؤش ثؿىو بؤ ناضَُْساِْ
سهىَُت و يُؾهطُْ ،يسًََٖؿت ئُوإ بؤ ضيَططتٔ يُ ًَٖطؾٌ زوشَٓإ ،تىاْاّ ضيَهدػتِٓ
يُؾهطّ بًَُٖعيإ ُٖبًَت و زواّ زَوضَّ غاغاًًُْنإ بُ ٖؤّ ضِاٖاتًٓإ يُطٍَُ ئُو َُٖىو
ثؿىويُ ،ناضَُْساِْ سهىَُت تىاْاّ ناضنطزًْإ ُْبىو.
َهِ ئاغايٌ بؤ َػؤطُضنطزِْ ثًَساويػتًًُناِْ شياًْإ ُْياْسَتىاِْ غىوز يُ
بُآلّ خُي
ثؿىوَنإ وَضبططٕ .ظؤض بىوِْ ضؤشاِْ ثؿىو بىو بُ ٖؤّ نُّ بىوُْوَّ بايُخِ دُشُْ
ُْتُوَيٌ و ئايًًًُٓنإ و تُْاُْت دُشِْ ُْوضؤظيـ ،يُ نؤتايٌ ثاؾايُتِ غاغاًًُْناْسا
َو يازّ ئُو دُشُْيإ ُْزَنطزَوَ.
خُي
زاضيىف ناضّ ظؤض طُوضَّ ئُجناَساوٕ نُ ُْٖسيَهًإ بُثًٌَ ثًَىَضَناِْ ئًَػتا ًٖض ْري،
بؤ صيىوُْ زاضيىف ًٖض نات بؤ َُبُغتِ زاطرينطزِْ وآلتإ يُؾهطنًَؿِ ُْنطزووَ و تُْٗا بؤ
زاَطناْسُْوَّ ضِاثُضيُٓنإ ئُو ناضَّ ئُجناَساوَ ،بُآلّ ئُوَ يُ ئًَػتازا يُ الّ
ًََصووْىوغُنإ ًٖض بايُخِ ًًُْ و ْابًَتُ َايُّ ؾاْاظّ بؤ زاضيىف.
ضىاض يُو ناضاُّْ زاضيىف ئُجناَِ زاوٕ يُ اليُٕ تُواوّ ًََصووْىوغاِْ ٖاوضُضر بايُخِ
ُٖيُ و تُْاُْت ئُو غُضضاواُْف نُ بؤ يًَسوإ يُ باضَّ زَغُآلتساضإ ُٖٕ ئُو ضىاض ناضَ
غتايـ زَنُٕ و ئُو ناضاُْ بطيتري يُ طؤضِيِٓ ضِيَٓىوغٌ ئًَطاًًُْنإ و بطَوزإ بُ ضِيَٓىوغٌ
ئاغاِْ ؾًًٓكِ و طؿتاْسِْ خىيَٓسٕ و ْىوغري بُ ؾًَىَيُى نُ َُٖىإ بتىأْ غىيَٓٔ و
بٓىوغٔ .وَضطًَطاِْ ئاظًػتا يُ ظَاِْ باختُضّ بؤ ظَاِْ ؾاضغٌ غُضزََِ ُٖخاَُْؿٌ
(ثًُُٖوّ ُٖخاَُْؿٌ).
َٓاَُّ ئًَطاًًُْنإ و دًَطرينطزِْ ضِؤشاِْ ثؿىو و دُشُْنإ و
غًًَُّ ،طؤضِيِٓ غاي
ثطغُنإ و وَضظَناِْ نؿتىناٍَ و ئاوزيَطّ و زاض ضاْسٕ .ضىاضَّ :زاْاِْ ياغانإ بُ ثًٌَ
ثًَىيػتًًُ خًَطا و نؤَُآليُتًًُناِْ دَُاوَض و زاْاِْ زاَُظضاوَنإ بؤ دًَبُدٌَ نطزِْ ئُو
ياغاياُْ.
يُى يُو زاَُظضاواُّْ نُ زاضيىف زاضيُظضاْس ،بطيتِ بىو يُ زاَُظضاوَّ غُضباظطريّ و
غًػتَُِ غُضباظّ بىو يُ وآلت نُ زواتط يُْاو ضىو .ضُْس ًََصووْىوغٌ باوَضِ ثًَهطاوّ
ًََٔ خعَُتِ غُضباظّ يُاليُٕ زاضيىف زاْسضا و يُ
دًٗإ (غؤئتؤٕ ،نُتعياؽ و خاْتؤؽ) زَي
غُضزََِ ئُو و خُؾاياضّ نىضِيسا ،نؤضِاِْ َُٖىو ضًُٓنإ بُبٌَ دًاواظّ زَبطزضإ بؤ
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غُضباظّ و ٖىُْضَناِْ دُْط ؾًَط زَبىوٕ و زواّ َاوَيُنِ زياضيهطاو نؤتايٌ بُ َاوَّ
خعَُتًإ زَٖات و زَبىوُْ ًَٖعّ يُزَط.
زاَُظضاوَّ ئاو بطيتِ بىو يُ زاَُظضاوَيُنٌ تط نُ زاضيىف زاضيُظضاْسبىو و بُ غُضؤنِ
ئُو زاَُظضاوَيُ (ئاو -تُض) زَوتطا نُ يُ ظَاِْ ؾاضغًسا واتُ ئُو نُغٍُ ئاوّ بُ زَغتُ،
غُضؤنِ ئُو زاَُظضاوَ ضاوزيَطّ دىطُنإ ،ئاوَضؤنإ و ئُو ئاوبُْساُّْ زَنطز نُ يُ غُض
ظيًَُنإ زضوغتهطابىوٕ و يُواُْف ئاوبُْسّ خىظغتإ.
ئُو ئاوبُْساُْ زواّ غُضزََِ زَغُآلتساضَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ،ضًرت ططْطًإ ثٌَ ُْزضا و
ثطِ بىوٕ يُ يًتُ و قىض و غىوزيإ َُْا .بابُتِ ئاوزيَطّ نُ يُ غُضزََِ نىضوف ططْطِ ظؤضّ
ثًَسَزضا ،يُ غُضزََِ زاضيىؾًـ ُٖض ططْط َايُوَ و ئُو زَيعاِْ بؤ بُضزَواَبىوِْ
نؿتىناٍَ ثًَىيػتُ تا زَتىاًَْت ئاو بؤ وآلتُنُّ زابري بهات ،ضىْهُ يُ غُضزََِ ئُوزا ئًَطإ
زووضاضّ نًَؿُّ نُّ ئاوّ ببؤوَ.
ثػجؤضِاِْ نُؾٓاغٌ دًٗإ بطِوايإ وايُ ئاغًاّ ْاوَضِاغت و وآلتِ ئًَطاِْ ئًَػتا يُ بىاضّ
ٌَ تط بُ
ئاو ،سُوت غُز غاٍَ بُ ٖؤّ نَُِ باضإ باضئ نُّ ئاو زَبٔ و سُوت غُز غاي
ثًَضُواُْوَ باضإ ظؤض زَباضيَت و ئاو تًاياْسا ظؤض زَبًَت .ضىْهُ زَغُآلتساضّ زاضيىف ٖاونات
َِ نُّ باضاِْ ،بُ ْاضاضّ زاَُظضاوَّ ًَُٖؿُيٌ ئاوّ زاَُظضاْس و
بىو يُطٍَُ سُوت غُز غاي
تا نؤتايٌ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُو زاَُظضاوَ ُٖض َايُوَ.
زاَُظضاوَّ (زضوغتهطزِْ ضيَطانإ) يُنٌ تط بىو يُو زاَُظضاوَ بُضزَواَاٍُْ زاضيىف
زاضيُظضاْسًََ ،صووْىوغُ ضؤشئاوايًُنإ زاَُظضاْسِْ ئُو ضيَطاياُّْ بُ بُضز زضوغت زَنطإ و
بُضزَنإ بُ خًع زازَثؤؾطإ ،بؤ ضؤَُنإ زَطًَطُِْوَ و يُ ضِاغتًسا زوو غُز و ثُجنا غاٍَ ثًَـ
ضؤَُنإ و يُ اليُٕ زاضيىف ئُو دؤضَ ضيَطايُ زضوغتهطابىو.
زاضيىف زَيعاِْ ئًُجطاتؤضيُتِ طُوضَّ ُٖخاَُْؿٌ ثًَىيػتِ بُ ضيَطاّ ظؤض ُٖيُ بؤ
بُضزَواَبىوِْ طىاغتُٓوَ و طُياْسٕ و ُٖضضُْسَ نؿتىناٍَ و باظضطاِْ ثُضَّ زَغُْس،
ئُوَْسَف ضيَطاّ تاظَ ثًَىيػت بىوٕ و ٖاونات زَبىايُ ضيَطُ نؤُْناًْـ بجاضيَعضئَ ،بؤ ئُوَّ
يُْاو ُْضٔ .ئُو ثاؾايُ زَيعاِْ زضوغتهطزِْ ضيَطاّ تاظَ و ْؤشَٕ نطزُْوَيإ بُ ؾًَىَّ
بُضزَواّ ،بُ نطزَوَ ناتًًُنإ ْانطيَت و ثًَىيػتِ بُ زاَُظضاوَّ تايبُت و ناضّ بُضزَواّ بؤ
ئُّ َُبُغتُ ُٖيُ.
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زواّ زاَُظضاْسِْ زاَُظضاوٍَ ضيَطاوبإ ،بُضزَواّ زَغُآلتساضيَهِ ئًَطإ بُ ْاوًْؿاِْ (ضاٖساض)
نُ يُ نىضزّ زَناتُ (بُضثطغٌ ضيَطا) بُضثطغًاضّ ئُو زاَُظضاوَ بىوَ نُ تا نؤتايٌ زَوضَّ
ُٖخاَُْؿِ ُٖبىوَ ،دًَطُّ غُضغىضَِاُْ نُ يُ ناتِ ٖاتِٓ ئُغهُْسَض ،بُ وتُّ ئًَػرتابىوٕ
ْعيهُّ غُز ُٖظاض نُؽ يُ غٓىوضّ ئُو ئًُجطاتؤضيُتُ يُ زاَُظضاوَ ناضيإ نطزووَ.
يُنٌ تط يُو زاَُظضاواٍُْ زاضيىف زاضيُظضاْس( ،ثؤغتُ) بىو نُ يُ نؤٕ و يُ زَغُآلتِ
ُٖخاَُْؿٌ ،بُ (ضاثاضخاُْ و بىضدُنإ) زَْاغطا و تا نؤتايٌ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ
َايُوَ ،ئُو زاَُظضاوَ ئُو نات بُ ؾًَىَيُى بىو نُ يُ زضيَصايٌ ضِيَطانإ و يُ ُٖض غٌَ
ؾُضغُر ( 21نِ) ؾىيًََٓهِ سُغاُْوَ ُٖبىو نُ بُضزَواّ ُْٖسَّ ئُغح و ئًَػرتّ بؤ بُ
نطيَسإ يا ضِ انًَؿاِْ عاضَباُْ يٌَ بىو ،بىوِْ ئُو ؾىيَٓاُْ طىاغتُٓوَّ ثؤغتُ و غُؾُضّ
ٖاووآلتًاِْ يُ ؾاضيَهُوَ بؤ ؾاضيَهٌ تط ظؤض خًَطا نطزبىو.
غُضَضِاّ ئَُُف يُو زاَُظضاوَيُ بُؾًَو ُٖبىو نُ يُ بٌَ تُزي ئَُطِؤ زَضىو و
ًََو بىضز و يُ َُوزاناِْ زياضيهطاوّ يُ يُنرت زووض زضوغتهطابىوٕ ،يُ
ثًَهٗاتبىو يُ نؤَُي
ضؤشزا بُ ضيَطُّ ًْؿاُْنإ و يُ ؾُويؿسا بُ ضيَطُّ َُؾدٍَُ و ضووْانِ ئاطازاضيإ زَزا بُ
يُنرتّ .زواّ زَغتجًَهطزِْ ضؤًَْػاْؼ يُ ئُوضووثا ،ثُضتىونُناِْ ْىوغُضَ يؤْاًًُْنإ
َُناُْوَ ،يُ غُض
غُباضَت بُ ئًَطإ نُوتُ بُضزَغتِ ئُوإ نُ بُ ضيَطُّ ضووْانِ و َُؾدُي
ًَإ ْاضزووَ و بُ ظآًِْ ئُو ظاًْاضياُْ دؤضيَو بًَتٍُ نُ بُ ْاوّ
بىضدُناُْوَ ُٖواي
زآًَُٖضَنُيُوَ بُ (ضاخ) ْاوْطا ،يُ اليُٕ ئُواُْوَ ٖاتُنايُوَ.
يُ ْىوغًُٓناِْ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْناُْوَ زَظاْسضيَت نُ زاضيىف بؤ ُٖواٍَ ْاضزٕ غىوزّ
يُ نؤتط وَضططتىوَ ،بُآلّ ئُّ غىوز وَضططتُٓ نَُرت بىوَ .ضىْهُ نؤتطّ ْاَُبُض تُْٗا بؤ الّ
ًَٖالُْنُّ زَؾطيَت و بُ ؾُويـ ْاتىاٌَْ بؿطيَت ،بؤيُ تُْاُْت ئُطُض ْاَُ يُغُض ناغُظّ
ثاثريؤغٌ ًَػطيـ ْىوغطابىايُْ ،اضزِْ بُو ضيَطُيُ غُضنُوتىو ُْزَبىو.يُ غُضزََِ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ْاَُ زضيَصَناًْإ يُ غُض (تًُاز) زَْىوغٌ و بُ ٖؤّ زضيَصّ و ثاِْ تًُاز،
ئُوَْسَ طُوضَ زَبىو نُ ُْزَتىاْسضا بُ ٖؤّ نؤتط بًَٓطزضيَت ،ثاثريؤغٌ ًَػطيـ يُ
نُؾىُٖواّ ؾًَساضزا بُ ٖؤّ تُضبىوِْ ْاوَضؤنُنُّ زَغطِايُوَ ،بؤيُ زاضيىف غىوزوَضططتٔ
يُو دؤضَ بًَتُيُّ ثٌَ باؾرت بىو.
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زاَُظضاوَيُنٌ تطّ بُضزَواّ نُ زاضيىف زاضيُظضاْس ،تاثؤ( )4بىو و َُٖىإ ثًًَاْىايُ
زاَُظضاوَيُنِ تاظَيُ ،ئُو زاَُظضاوَيُ ثًَؿرت يُ ئًَطإ ُْبىوَ و يُ ًَػط يُ ظجنريَّ
ضىاضََِ ؾًَطعُوُْناِْ ئُو وآلتُ واتُ ( 3500خ .ظ) تاثؤ ُٖبىو و ناضّ تؤَاضّ تُواوّ
َهُناِْ زَنطز و ناضّ تؤَاض و ثًَىاُّْ ظَويًُنإ ططيَسضاوّ يُنرت بىوٕ.
َؤي
ًًَُناًْإ زَثًَىا و ويَُٓنُيإ زَنطز
ئُْساظياضَ ًَػطيًُنإ ظؤض بُ وضزّ ظَويًُ نؿتىناي
نُ ضىاضطؤؾُ يا النًَؿُ و ٖتس ،...ثًَىَضّ ئُوإ (ظَضع) بىو و زواّ ئُو ناضاُْيإ ،ويَُٓ و
ًَري بُ ضيَٓىوغٌ ويَُٓيٌ ًَػطّ زَنطز و يُى يُو
ثًَىاُّْ ظَويًُنُيإ يُ غُض زوو قاثٌ طً
َسَطريا.
زوو قاثُ نُ زَبؤوَ تاثؤ زَزضايُ خاوَُْنُّ و ئُوٍ تط يُ زاَُظضاوَّ تاثؤ ُٖي
زواّ ئُوَّ ًَػطيًُنإ يُ ضووَى ناغُظّ ثاثريؤغًإ زضوغتهطز ،تاثؤنُيإ يُ غُض
ناغُظيَو زَْىوغٌ و يُ زَؾتُضيؿسا تؤَاضيإ زَنطز ،ناتِ َطزِْ دىوتًاضيَو ضِاغتُوخؤ
َُغتِ يُو ناضَ بهات ،تُْٗا
ظَويًُنُّ زَبُخؿطايُ َرياتططَناِْ و نُؽ ُْيسَتىاِْ بُضُٖي
يُ تاثؤنُ ْاوّ خاوَٕ زَطؤضِا و يُ تؤَاضَنُف بُ َُٖإ ؾًَىَ زَنطا.
تاثؤ يُ وآلتِ ًَػط ئُوَْسَ غىوز بُخـ بىو نُ زواّ ُٖظاضإ غاٍَ يُ بطَو ططتِٓ تاثؤ يُ
ًَػط و بُ وتُّ ٖريؤزؤت ،نًَؿُّ ظَوّ يُ ًَػط ُْبىو ،نُؽ ظَوّ زاطريُْزَنطا و بؤ
وَضططتُٓوَّ ظَويًُنُؾِ ثًَىيػتِ بُ زازوَض ُْبىو .ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ نُ َاوَيُى يُ
ًَػط َابؤوَ ،ظؤض بُو بابُتُ غُضغاّ بىو و بطِياضيسا نُ زَقِ ئُو ناضَ يُ غٓىوضّ
ئًُجطاتؤضيُتُنُّ بُضزَواّ بهات.
ئًَػتا يُ َىظَخاُْناِْ بُضيتاًْا و ؾُضَْػاُْٖ ،سَّ يُو تاثؤياُْ َاوٕ نُ زَطُضِيَُٓوَ بؤ
ُٖظاض و ثًَٓر غُز غاٍَ ثًَـ ظائًَ و تُْاُْت ئُواُّْ يُ زاَُظضاوَّ تاثؤ ناضزَنُْٕ ،اتىأْ
ضَِخُّٓ يٌَ بططٕ ،يُو تاثؤياُْزا غُضَضِاّ زياضيهطزِْ ثاْتايٌ ظَويًُنُ و ؾًَىَنُّْ ،اوّ
خاوَٕ و نُغىناضّ و زضاوغًَهاِْ ظَويًُنُ ُٖبىو و تُْاُْت ًََصوو و ظجنريَؾٌ ُٖبىو.
(( )4زاضيىف ئُوناتُّ يُ ًَػط زَشيا و ؾُضَاْسَّ ًَٖعَناِْ نَُبؤدًًُ بىو ،غُضغاّ بىوَ بُ ظؤضيَو يُ
َهِ ًَػط وَى ُٖضََُنإ ،ئُغتًَطَْاغٌ ،زضوغتهطزِْ غايًؤ و تاثؤ و ٖ ...تس و زواّ
ظاْػتُناِْ خُي
ًَسا غىوز يُو ظاْػتاُّْ ًَػط و يُبُض طرياوَناًْإ وَضبططيَت يُغٓىوضّ
طُضِاُْوَّ بؤ وآلتُنُُّٖ ،وي
َاتًسا يُبُض طرياوَّ
ئًُجطاتؤضيُ تُنٍُ و ظؤضيَو يُو زاَُظضاواُّْ نُ زاضيُظضاْسٕ يُ غٓىوضّ زَغُي
ًَػطيًُنإ بىوٕ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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َِ بؤ َُبُغتِ
َِ زَيَُِ ثاؾايُتٌ خؤيساُْٖ ،سَّ ظَوّ نؿتىناي
زاضيىف يُ غاي
ئاوَزاْهطزُْوَيإ بُ ُْٖسَّ دىوتًاض بُخؿٌ و بؤ ئُوَّ زواّ َطزًْإ نُؽ تىاْاّ ظَوت
نطزِْ ظَويًُناِْ ئُواِْ ُْبًَت ؾُضَاِْ نطز بُ َُٖإ ؾًَىَّ ًَػطيًُنإ ،تاثؤيإ بؤ
زضوغت بهطيَت و ئُو ُْٖطاوَ بؤوَ غُضَتاّ زضوغتبىوِْ زاَُظضاوَّ تاثؤ يُ زَغُآلتِ
ُٖخاَُْؿًًُناْسا .نُتعياغِ ًََصووْىوؽ نُ باغٌ ئُو بابُتُ زَنات ،بُضزَواّ زَبًَت و
زََيًَت :ضًرت بُ زَغُآلتُنإ ُْياْسَتىاِْ ظَوّ بٌَ زَغُآلتُنإ زاطري بهُٕ ،ضىْهُ ئُوإ
خاوَِْ تاثؤ بىوٕ.
بُضزَواَبىوِْ زاَُظضاوَّ ئاو و زاَُظضاوَّ تاثؤ ،ثًَىيػتِ بُ بىوِْ ئاَاضيَهِ باف
ُٖبىو تا بعأْ شَاضَّ ثًاوإ و شْإ ضُْسَ و ض ثاْتايًُنًـ يُ ظَوّ ُٖيُ.
ًََت يُ غُضزََِ زاضيىف و خُؾاياضؾاّ نىضيسا تُْاُْت
غؤئًَتؤِْ ًََصووْىوؽ زَي
ًَُناًْـ ُٖبىوَ و غاآلُْ زَظاْسضا شَاضَّ ئُغح و َاْطانإ ضُْسَ.
َُ َاي
ئاَاضّ ئاشَي
ثًَؿرت بُ نىضتِ ئاَاشََإ بُ ناضَناِْ زاضيىف يُ ٖٓسغتإ نطز و يُو بُؾُزا زضيَصَّ
باغُنُتإ بؤ زَخُيُٓضوو.
ظاْسضاوَ زاضيىف ْاوّ بًػت و غٌَ وآلت يُ نُتًبُّ بًَػتىوٕ يُ نطَاؾإ زَبات نُ يُ شيَط
زَغُآلتِ ئًُجطاتؤضٍ ُٖخاَُْؿٌ بىوُْ و ْاوّ ٖٓسغتإ يُو نُتًبُزا ْآًًََٖت ،بُآلّ يُ نُتًبُّ
طؤضِّ زاضيىف نُ يُ تُختِ دَُؿًس بُض زَغت نُوتىوَْ ،اوّ ئُو وآلتُ ٖاتىوَ.
ٖٓسغتإ يُ غُضزََِ زاضيىف بُؾًَو بىوَ يُو وآلتاُّْ شيَطزَغتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ
بىوُْ و تُْٗا زَغُآلتساضّ خؤدًًٌَ ُٖبىوَ ،زاضيىف ُْيتىاِْ تُواوّ ٖٓس غاتُ شيَط
زَغُآلتِ خؤّ و زواّ ئُويـ تُواوّ ئُو نُغاُّْ يُؾهطنًَؿًإ بؤ ئُو وآلتُ نطزُٖ ،ض يُ
َتإ ذلُىزّ غُظُْوّ و تًُىوضّ يُْط تا زَطاتُ ْازضؾا ُْياْتىاِْ َُٖىو
ئُغهُْسَض و غىي
ئُو وآلتُ غُُْ شيَط ضَِنًؿِ خؤيإ و دطُ يَُُف تا دُْطِ زووََِ دًٗاًْـ وآلتِ
(بريَاِْ) نُ ئًَػتا غُضبُخؤيُ ،بُؾًَو بىو يُ ٖٓسغتإ و تا ئُو زوايًاُْ واتُ تا دُْطِ
زووََِ دًٗاِْ يُى بىوَ يُ وياليُتُناِْ ٖٓسغتإ.
ْاوضُّ (غًَٓس و ثىجناب) نُ بُؾًَو بىوٕ يُ ٖٓسغتإ ،يُ غُضزََِ زاضيىف بىوُْ
بُؾًَو يُ ئًُجطاتؤضّ ُٖخاَُْؿٌ و يُ َاوَيُنِ نىضتسا زووداض زووضاضّ قاتِ و ُْبىوِْ
بؤوَ ،يُ وَضظّ ٖاوئ نُ وَضظّ (بُضغات) واتُ باضإ بىو ،ويَطِاّ ئُوَّ ظيًَُ ثطِ ئاوَنإ نُ
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غُضضاوَيإ يُ ؾاخُناِْ بانىوضّ ٖٓسغتاُْوَ بىو ،زَٖاتٔ و زَضؤيؿتُٓ ْاو زَضيا ،بُآلّ
باضإ ُْباضّ.
زاضيىف بطِياضيسا بؤ بُضبُضَناِْ يُ طٍَُ قاتِ يُ ٖٓسغتاْسا نُ تا ئُو زوايًُف بؤ طٍُ و
َُتِ ٖٓس َايُّ نًَؿُ بىو ،زَغت بؤ ناضيَهِ بُٓضَِتِ ببات ،بؤيُ ثػجؤضيَهِ بىاضّ
زَوي
ئاوْاغٌ بُ ْاوّ (ئًَػتًالنؼ) نُ يؤْاِْ بىو و يُ زاَُظضاوَّ ئاوّ ُٖخاَُْؿِ ناضّ
ًَُٓوَ يُ ئُطُضّ زضوغتهطزِْ
زَنطز ،بُ غُضؤنايُتِ يًصُْيُى ْاضز بؤ ٖٓسغتإ تا يًَهؤي
ضُْس ئاوبُْسيَو يُغُض ظيَِ طُوضَّ غًَٓس بهُٕ.
ًَُٓوَّ
زواّ طُيؿتِٓ ئًَػتًالنؼ يُ طٍَُ ئُو يًصُْيُ بؤ ٖٓسغتإ ،نُوتُناض و يًَهؤي
يُو بابُتُ يُ غُضضاوَّ ظيًَُنُ تا زَطُيؿتُ نؤتايًُنُّ واتُ ْعيو ؾاضّ ئًَػتاّ نطاضِ
نطز و ضِاثؤضتًَهِ بؤ زاضيىف ئاَازَنطز نُ وَى ضِاثؤضتِ نُغًَهِ ثػجؤضّ بىاضّ ئاو و
دىططاؾًا بىو نُ زَضضىوّ يُى يُ ظاْهؤناِْ ئُو غُضزََُ وابىو.
يُى يُ بُؾُ غُضَْر ضانًَـ و غُضغىضًَُٖٓضَناِْ ئُو ضِاثؤضتُ نُ غُباضَت بُ غًَٓس بؤ
َُ
زاضيىف خطاوَتُضوو ،ئُوَيُ نُ ئًَػتًالنؼ ؾىيَُٓ دًاناِْ ظيًَُنُّ بُ ثًَىَضّ ًًَٖ
ًََت نُ ؾالٕ ؾىيَِٓ ظيًَُنُ زَنُويَتُ بُضاْبُض
ئاغؤيًُناِْ ظَوّ يُ ئاغت بابًسا ثًَىابىو و زَي
َِ ئاغؤيٌ بابٌ.
ؾالٕ ًًَٖ
()5
ئُو ضِاثؤضتُ ظؤض ططْطُ و بُ ثًَىيػتِ زَظاْري بؤ ظآًِْ ئُوَّ ض ثًاواًَْو يُ ضؤشُٖآلت
شياوُْٕٖ ،سَّ بُؾٌ غُيُٓ بُض زيسَتإ:
(غُضضاوَّ ظيَِ غًَٓس يُ ؾاخِ نًالتُ نُ يُنًَهُ يُ ؾاخُناِْ ًُٖااليا و زواّ بًػت
و ثًَٓر ؾُضغُْط يُ بُضزَواَبىوِْ ظيًَُنُ ،ظيًًََهٌ تط بُ ْاوّ (غؤتًُز) نُ ئُويـ
َِ زَبًَت .ئُو ظيًَُ بُ زضيَصايٌ ثُجنا ؾُضغُْط
غُضضاوَنُّ يُ ؾاخُناِْ ًُٖااليايُ تًَهُي
يُ غُضضاوَنُيُوَ بُضَو بانىوضّ ضؤشئاوا بُضزَواّ زَبًَت و يُو َُوزايُزا ئُو ظيًَُ بُ
َِ زَبًَت و زواتط زَ
(غُْطاب) ْاو زَبطيَت .زواتط ظيًًََهٌ تط بُ ْاوّ (ظيَِ طُضِ) تًَهُي
ؾُضغُْطٌ تط بُ زضيَصايٌ باؾىوضزا زَضوات و زَطاتُ ْاوضُّ نؿُري.
َآل بريّ
َُى يؤْاِْ بىوَ و يُ بُضاْبُض َىوضُ ناضّ بؤ زاضيىف نطزووَ ،ظَبًشىي
( ( )5ئًَػتًالنؼ بُ ضَضُي
َات
َهُّ زاْاوَ نُ يُ ضؤشُٖي
ضىوتُوَ ئُو ضِاثؤضتُ يُ اليُٕ نُغًَهِ يؤْاِْ ئاَازَنطاوَ و بُ ِٖ ئُو خُي
ًَساوَ تُواوّ تىاْا باؾُنإ بهاتُ ئًَطاِْ و يُْاو ئًَطاًْـ بُ ُْتُوَّ ؾاضغٌ ظَإ و
شياوٕ ،يُ بُٓضَِت ًـ ُٖي
َهٌ تط ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
ئُوَّ ُْخىاظضاويـ بىوَ بساتُ خُي
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يُ زواّ ئُو ؾىيَُٓوَ ضيَطاّ ئُو ظيًَُ زَطؤضِيَت بُضَو ضؤشئاوا و زواتط بُضَو باؾىوضّ
َُناِْ بُؾٌ ضؤشئاواّ ؾاخُناِْ ًُٖااليا و ئُو
ضؤشئاوا و زَطاتُ زؤيًَو نُ بُؾًَهُ يُ زؤي
َُ .ظيَِ غًَٓس بُ زضيَصايٌ ضٌ ؾُضغُْط بُو ْاوضُ
َُ يُ ُْٖسَّ ؾىئَ ضىاض ُٖظاض ظَضع قىوي
زؤي
ؾاخاويُزا زَضوات و ئًَُُ بُ ٖؤّ ُْبىوِْ ضيَطا بؤ تًَجُضِبىوَُْٕ ،اْتىاِْ يُو ْاوضُيُ
بُزوازاضىوٕ بؤ ظيًَُنُ بهُئ و بُ زَوضَّ ؾاخُنُزا تًَجُضِبىوئ و يُ ْاوضُيُى بُ ْاوّ
(زَضبُْس) نُ ظيًَُنُّ يٌَ زَٖاتُ زَضَوَ ،طُيؿتًُٓوَ غُض ظيًَُنُ و زَضبُْس غُضَتاّ وآلتِ
(ثىجناب) بىو.
تا ئُو ؾىيَُٓ ًٖض دًَطايُنُإ ُْزؤظيًُوَ بؤ زضوغتهطزِْ ئاوبُْس باف بًَت و يُو
َِ يُ ُٖضزوو الّ
ؾىيَٓاُْ ويَطِاّ ئُوَّ ئاوّ ظيًَُنُ نَُُ ،بُ ٖؤّ ُْبىوِْ ظَوّ نؿتىناي
ظيًَُنُ ،زضوغتهطزِْ ئاوبُْس ًٖض غىوزّ ْابًَت.
ظيَِ غًَٓس يُ ْاوضُّ ثًَٓسّ (ضاوٍََ ثًَٓسّ ئًَػتا) ئاوّ ظيَِ نابؤٍ بُ ضيَطُّ طُضووّ
خُيبُض يُ ئُؾػاْػتاُْوَ وَضزَططيَت ،بُضظّ ظيًَُنُ يُ غُضضاوَنُّ ْعيهُّ ثًَٓر ُٖظاض و
ثًَٓر غُز ظَضعُ ،بُآلّ ناتِ طُيؿتِٓ بؤ ثىجناب بُضظيًُنُّ ظؤض نُّ زَبًَتُوَ و
ضيَطَوَنُؾٌ يُويَىَ بُضَو باؾىوض زَبًَت و يُ ضؤشئاواّ ثىجناب تًَجُضِزَبًَت.
يُ ضؤشُٖآلتِ ثىجناب ظيًََو بُ ْاوّ (دؤَُٓ) ُٖيُ ،نُ يُ ًَْىإ ئُو ظيًَُ و ظيَِ غًَٓس ،ثًَٓر
ظيٌَ تط بُ ْاوَناِْ (دًُٖؤّ ،ؾُْاب ،ضاوّ ،بًاؽ و غؤتًُز) ُُْٖ نُ ُٖض بُ بؤُّْ بىوِْ ئُو ثًَٓر
ظيًَُ ئُو وآلتُ بُ ثؤجناب واتُ (ثًَٓر ئاو) ْاوْطاوَ .ئُو ثًَٓر ظيًَُ بُيُى زَطُٕ و ظيَِ طُوضَّ (ثؤْر
ْاز) واتُ (ثًَٓر ئاو) ثًَهسًََٖٓٔ ،ئُو ظيًَُ طُوضَيُ يُ ْاوضُيُى بُ ْاوّ (ًَتإ نؤت) نُ ()162
ؾُضغُْط يُ زَضيا زووضَ ،يُ طٍَُ ظيَِ غًَٓس تًَهٍَُ زَبُٓوَ.
ثاِْ ظيَِ غًَٓس ثًَـ تًَهٍَُ بىوِْ بُ ظيَِ (ثؤْر ْاز) ْعيهُّ ؾُف غُز ظَضعُ ،ئاوّ
ئُو ظيًَُ بُ خًَطايٌ غٌَ ؾُضغُْط يُ ناتصًََطيَهسا (ناتصًََطّ غُضزََِ زاضيىف زوو
َِ ئاوَنُف ضىاض تا ثًَٓر ظَضع زَبًَت.
ناتصًََطّ ئًَػتا بىوَ) زَضوات و قىوي
ًَُنُّ
ثاِْ ظيَِ ثىْر ْاز بُض يُ طُيؿتِٓ بُ ظيَِ غًَٓس ْعيهُّ ( )1775ظَضعُ و قىوي
ضىاض تا ثًَٓر ظَضعُ ،بُآلّ خًَطايٌ ئُو ئاوَ نَُُ و يُ يُى ناتصًََطزا تُْٗا يُى و يُى
ضاضَطِ ؾُضغُر خًَطايًُتِ ،زواّ تًَهٍَُ بىوِْ ئُو زوو ظيًَُ بُ يُنرتّ ثاِْ زَطاتُ
( )2000ظَضع و يُ ناتِ ظؤض بىوِْ ئاوَنُّ ئُو ثاًًُْ يُ ؾُف ُٖظاض ظَضع تًَجُضِزَبًَت،
ٌَ ظيًَُنُ يُو وَضظَزا يُ ُْٖسَّ ؾىئَ زَطاتُ ُٖؾت ظَضع و خًَطايًؿٌ زَطاتُ ُٖؾت
قىوي
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ؾُضغُر يُ ناتصًََطيَهسا ،يُ َُٖىو وَظضظَنإ ئاوّ ظيَِ غًَٓس وؾهرتَ يُ ئاو و ُٖواّ ئُوَّ
ًََو
و وَضظّ غُضضِيَصّ و ظياز بىوِْ ئاوّ ئُو ظيًَُ بُٖاضَ و يُ َاْطِ ثًَٓذَُِ َُٖىو غاي
ئُو غُضضِيَصيًُ نؤتايٌ ثٌَ زيَت).
بُ َُبُغتِ َاْسوو ُْنطزِْ خىيَُٓضّ بُضيَع ،خؤَإ ثاضاغت يُ باؽ نطزِْ ُٖضزوو
َُناِْ ثاِْ ظَوّ يُ ئاغتِ
بابُتِ زياضيهطزِْ ؾىيَُٓناِْ ئُو ظيًَُ بُ ٖؤّ ثًَىَضَناِْ ًًَٖ
بابٌ و ُٖضوَٖا يُ ئُو ؾىيَٓاُّْ بؤ ئاوبُْس زَؾًإ يُو ظيًَُزا .يُ ضِاثؤضتُنُزا ئاوّ ظيَِ
غًَٓس يُ ظيًَُناٌْ تط بُ بُضز ثًَىضاوَ و َُبُغت ئُو ضيَصَ ئاوَ بىوَ نُ يُ يُى ضطنُزا
بُضزيَو زَبطَيَت نُ ُٖض غٌَ تريَنُّ واتُ (زضيَصّ ،ثاِْ و بُضظّ) يُى بػت بىوَ.
يُ ضِاثؤضتُنُزا بُ زضيَصّ باؽ يُو دؤضَ َاغًاُْ نطاوَ نُ يُو ظيًَُ ضِاونطإ و تُواوّ ئُو ئاشَآلُّْ
ًََت":يُ ْعيو
يُ زَوضَّ زَشيإ ،باؽ يُ ؾىيَِٓ طُيؿتِٓ ظيًَُنُ بُ زَضياف زَنات و ئًَػتًالنؼ زَي
زَضيا ،ظيَِ غًَٓس زيًَتايُى ثًَو زيًََٓت نُ ثاْتايًُنُّ ْعيهُّ غُز ؾُضغُْطِ زوودا زَبًَت و ئُو
يكاُّْ يُ ناتِ طُيؿتِٓ بُ زَضيا ،ئُو يكاُّْ يًٌَ زَبُٓوَ ْاوضُيُى بُ زضيَصايٌ ضٌ و زوو ؾُضغُْط
يُ نُْاضَناِْ زَضيانُ زاطري زَنات ،يُو ؾىيَُٓ دُْطُيًَهِ ثطِثؿت يُ َُٖىو دؤضَناِْ زاضَناِْ
طُضًََٔ ُٖيُ .ئًَػتا و زواّ زووُٖظاض غاٍَ يُ ئاَازَنطزِْ ئُو ضِاثؤضتًَُٖ ،ؿتا ثًَىيػتُ زَغت خؤؾٌ
يُو نُغُ بهُئ نُ ئاَازَّ نطزووَ.
بُ وتُّ ٖريؤزؤت ،زاضيىف بُ َُبُغتِ ظآًِْ ئُو ؾىيَٓاُّْ ظيَِ غًَٓس نُ بؤ
نُؾتًىاِْ زَبٔ ،ئًَػتًالنػِ ْاضزووَ بؤ ئُوَّ ،بُآلّ بُالِْ نُّ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ يُزايو
َهِ ئُوَّ نُؾتًىاًْإ يُو ظيًَُزا نطزووَ و ئُو ؾىيَٓاُْيإ ْاغًىَ نُ بؤ
بىوِْ زاضيىف ،خُي
نُؾتًىاِْ ؾًاوٕ .بُآلّ َُبُغتِ زاضيىف يُ ْاضزِْ ئًَػتًالنؼ بؤ زضوغتهطزِْ ئاوبُْس
ًًَُناِْ ٖٓسغتإ
بىو يُ غُض ظيًَُنإ تا ئاوّ ئُو ظيًَاُْ بؤ ئاوزيَطّ ظَويًُ نؿتىناي
ًَسا ئُو وآلتُ زووضاضّ ُْبىوِْ و قاتِ ُْبًَتُوَ و
بُناضبًًََٗٓت ،بؤ ئُوَّ يُ غاآلِْ وؾهُغاي
ُٖض ئُّ ناضَؾٌ نطز و ضيَطُّ يُ ضووزاِْ قاتِ يُ ٖٓسغتإ ططتْ .انطيَت بطِوا بهُئ
َُّ نطزووَ ،ضىْهُ ئُو َاوَيُى يُ ئًَطإ شياوَ و ًََصووّ ئًَطاِْ يُ
ئُؾالتىوٕ يُو باضَوَ ُٖي
غُضضاوَّ باوَضِ ثًَهطاوَوَ وَضططتىوَ.
ُْٖسَّ يُ وَضطًَطَناِْ ثُضتىونُ ًََصوويًُنُّ ئُؾالتىوٕ (نُ ْؤ بُضطُ) بؤ ظَاُْ
ئُوضووثًًُنإ ،ثًًَاْىايُ ئُو زواّ ئُوَّ بىو بُ ؾىيَٓهُوتُّ يؤْإ ،زَغتهاضّ ُْٖسَّ يُ
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ْىوغًُٓناِْ خؤّ نطزووَ .بابُتِ طُؾتُنُّ ئًَػتًالنػًـ يُواُْيُ يُى بًَت يُو صيىْاُّْ
نُ ئُو يُ ًََصووزا طؤضِيىيُتِ.
ثطؤؾًػؤضّ بُضيتاِْ (ضِاويري غؤٕ) نُ َاَؤغتاّ ًََصووّ يؤْاِْ نؤُْ يُ ظاْهؤّ
ئؤنػؿؤضز و بابُتِ تايبُت بُ ٖريؤزؤتِ يُ ؾُضُْٖطِ ظاًْاضّ (بطيتاًْها) ْىوغًىَ ،بطِواّ
وايُ ٖريؤزؤت ضِاغتًًُناِْ ؾًَىاْسووَ .ئُو باغُّ ئُو َاَؤغتايُ ْىوغًىيُتِ ئُوَْسَ
ثؿرتِاغت بىوَ نُ تُْاُْت يُ َُٖىو ئُو داضاُّْ ئُو ؾُضُْٖطُ ظاًْاضيًُ ضاثِ ْىيٌَ يٌَ
نطاوَتُوًَٖ ،ض زَغتهاضّ ُْنطاوَ و ئَُُ ويَطِاّ ئُوَّ ظؤضيُّٓ بابُتُناِْ ْاو ئُو ثُضتىونُ
ُْٖسَّ بُؾًإ يٌَ طؤضِزضاوَ.
ٖريؤزؤت يُى غاٍَ يُ زواّ َطزِْ زاضيىف يُ ؾاضّ (ٖايًهاضْاؽ) نُ يُى يُ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ
َُّ
ئاغًاّ بضىوى و ٖاونات بُؾًَو بىوَ يُ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ بىو ،يُ زايو بىوَ .بَُٓاي
َُ طُوضَناِْ ؾاض ُٖشَاض زَنطا و باونِ ٖريؤزؤت يُ اليُٕ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿًًُوَ
ئُو يُ بَُٓاي
ثايُّ بُضيَىَبُضّ ثؤيًػِ يُو ؾاضَ ُٖبىوَ .بُ ٖؤّ ئُوَّ باونِ ثًُّ طُوضَّ ُٖبىوْ ،اضزضا بؤ
ًَُوَ زَغتِ بُ طُؾتُناِْ
خىيَٓسٕ و ظَاِْ (ثًُُٖوّ ُٖخاَُْؿِ) ؾًَطبىو .يُ تَُُِْ بًػت غاي
نطزووَ و يُواُْف طُؾتِ بؤ ئًَطإ نطزووَ و يُبُض ئُوَّ يُ وآلتُناِْ ؾىيَٓهُوتُّ ُٖخاَُْؿٌ
زَْاغطا و ؾاضغٌ زَظاِْ ،ئُويإ وَى ئًَطاِْ زَبًِٓ.
ٖريؤزؤت َاوَّ يُنػاٍَ يُ ئًَطإ َايُوَ و نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ئُوَْسَ غُضَجنِ ضِانًَؿا
نُ َاوَّ زوو َاْط ،ضؤشاُْ زَضىو بؤ ضاويًَهطزِْ ئُو نؤؾهُ ،بُآلّ يُ ثُضتىونُنُيسا
ًٖضِ يُ باضَّ ؾهؤَُْسّ ئُو نؤؾهُ ُْْىوغًىَ .ئُو يُو َاوَيُ يُ طٍَُ ظاْا و
َػىنُوت و زاًْؿتِٓ نطزووَ ،ئُطُض ئُونات ًََصووّ ئًَطاًْؿِ
ٖىُْضَُْساِْ ئُوَّ ظؤض ُٖي
ُْْىوغًبًَت ،ئُوا ثًَىيػتًًُناِْ بُضزَغت نُوتىوَ.
ٖريؤزؤت َاوَّ ُٖظسَ غاٍَ يُ طُؾت بُضزَواَبىو و يُو َاوَيُزا طُؾتِ بؤ ًَػطيـ
نطز و زوا تط طُضايُوَ بؤ ؾاضّ (ٖايًهاضْاؽ) نُ ؾىيَِٓ يُزايو بىوِْ بىو ،بُآلّ ُْيتىاِْ
يُوَّ سيًًََٓتُوَ و بُضَو يؤْإ ضىو و بؤوَ خاوَٕ ضَِطُظْاَُّ يؤْاِْ ،طًَطِاُْوَنإ يُ باضَّ
تَُُِْ يُ ناتِ َطزِْ دًاواظَ و ضٌ غاٍَ و ثُجنا غاٍَ و ؾُغت غاٍَ باغًهطاوَ و ئُطُض
َِ نؤتايٌ تَُُِْ ًًُْ.
َِ تَُُٕ نطزبًَت ،ظاًْاضضيإ يُ بًػت غاي
ؾُغت غاي
ًََري ئُؾالتىوٕ زَغتهاضّ ُْٖسَّ ضووزاوّ
يُواُْيُ ببًُٓ دًَطُّ ضَِخُٓ يُو بابُتُوَ نُ زَي
ًََصوويِ نطزووَ ،يُ ناتًَهسا ئُو بُْاو باْطرتئ ًََصووْاغُ .وَآلّ بؤ ئُو ضَخُٓيُ ئُوَيُ نُ
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ؾًَىَ ْىوغًِٓ ئُو بُ ضِازَيُى ثاضاو بىو نُ ًٖض ْىوغُض و ؾاعرييَهِ يؤْاِْ وَى ئُو بُ
ثاضاوّ ُْْىوغًىَٖ .ريؤزؤت يُنُّ نُؽ بىوَ نُ بُ ئُْكُغت ْاوّ ئًَطاًًُْناِْ بُ وَسؿٌ
بطزووَ و يُنُّ نُغًـ بىوَ نُ ْاوّ يؤْاِْ يُ ًََصووزا ًَٖٓاوَ و تا ئُونات ئُو وآلتُ بُ
(ُٖيال) ْاوزَبطا.
ٖريؤزؤت يُ غُضزًَََو يُ يؤْإ زَشيا نُ بُ غُضزََِ ظيَطيِٓ يؤْإ ْاغطاوَ و
شَاضَيُنِ ظؤضّ ْىوغُض و ؾاعط و ويَُٓنًَـ و ثُيهُضتاف يُو وآلتُ زَشيإ ،تُْاُْت بُ
ٖؤّ وَضظف و ئؤيَُجًازَنإ زاًْؿتىاِْ ئُو وآلتُ بُ دىاْرتئ َطؤظُناِْ ئُونات
زَْاغطإ ،يُطٍَُ ئُوَؾسا تُْاُْت نُؽ ُْيتىاِْ وَى ئُو بُ دىاِْ بٓىوغًَت.
بُآلّ ئُو دىاِْ و ؾرييًًُٓ يُ ْؤ بُضطُ وَضطًَطِزضاوَناِْ ثُضتىونُناِْ بؤ ظَاُْناٌْ تط
زَضْانُويَت و نُؽ تىاْاّ ُْبىوَ يُ وَضطًَطاْسا ئُو ثاضاويُ بجاضيعيََت و ئُوَّ بًُويَت تاّ يُو
ثاضاويُ بهات زَبًَت زَقُ يؤْاًًُْنُّ ئُو ثُضتىوناُْ غىيًََٓتُوَ ،ؾًَىَ ْىوغًِٓ ئُو
ًََصووْىوغُ بىو نُ ئُوّ بُ باونِ ًََصوو ْاغاْس.
دطُ يُوَ ؾًَىَّ ْىوغًِٓ ثُضتىونُ ًََصوويًُناِْ بؤوَ بُْاو باْط بىوِْ ئُو ،ئُو
ًََصووّ بُ ؾًَىَّ ثاضاططاف ْىوغًًُوَ و ُٖض ضغتُيُنِ ًََصوويٌ يُ ضِغتٍُ تط دًانطزَوَ و
بؤ ُٖض ضغتُيُى شَاضَيُنِ زياضيهطز .بؤ صيىوُْ يُ ثُضتىونِ (دُْطُناِْ ئًَطإ) ئُو ُٖظاض
و زووغُز ثاضاططاؾِ ُٖيُ و ُٖض ثاضاططاؾًَو شَاضَّ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ و ُٖضيُنُؾًإ
ضووزاويَهِ ًََصوويري .بؤيُ ُٖض نُغًَو ضاو يُ ثُضتىونُناِْ بهات ،بُضيُوَّ بًدىيًََٓتُوَ،
زَظاًَْت نُ ضُْس ضووزاوّ ًََصوويٌ تًَسايُ.
ٖريؤزؤت يُ ُْٖسَّ يُ بُؾُناِْ ًََصووزا ضووزاوَناِْ ًََصووّ ئًَطاِْ طؤضِيىَ و يُ ُْٖسَّ ؾىئَ
َُّ نطزووَ و يُواُْيُ ضىْهُ ٖريؤزؤت ؾىيَٓهُوتىويٌ ُٖخاَُْؿٌ وَالْا ،يُ ثُضتىونُناًْسا
ُٖي
باغٌ يُ ناضَناِْ بًٓانطزِْ ئاوبُْسَنإ بؤ َُبُغتِ ضِيَططّ يُ قاتِ يُ ٖٓسغتاِْ ضؤشئاوا
ًََت :تًَضىوّ بًٓا نطزِْ ئاوبُْسَنإ يُ اليُٕ
َهٌ تط و يُواُْف (غؤئًَتؤٕ) زَي
ُْنطزبًَت .بُآلّ خُي
ًََهسا زوو نطؤض زاضيو بىوَ.
زاضيىف يُو وآلتُ يُ َاوَّ ضُْس غاي
ناضَناِْ بًٓاغاظّ و خعَُتطىظاضّ طؿتِ زاضيىف يُى و زووإ ْري تا بتىاًْري باغًإ
بهُئ ،بُآل ّ بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ يُ ْاو ناضَ َعُٓويُناِْ ئُوزا بابُتِ زياض ُٖٕ ،يُ بابُتُ
خعَُتطىظاضيُناًْـ غٌَ ناضّ ظياتط يُ ناضَناٌْ تطّ زياضٕ ،نُ يُنًإ بًٓانطزِْ نؤؾهِ
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ثًَطغجؤيًؼ و ئُوٍَ تط زضوغتهطزِْ ئاوبُْسَنإ بؤ ئاوزيَطّ يُ ٖٓسغتإ و غًًَُّ
زضوغتهطزِْ نُْاَيًَو بؤ بُيُى طُياْسِْ ُٖض زوو زَضياّ قُيعَّ و زَضياّ َُزيتُضاُْ.
َِ ًَػط و نؤؾهِ
َو ،نُْاي
ئُطُض بىتطيَت نُ زاضيىف بُ َُبُغتِ خعَُت نطزِْ خُي
ثًَطغجؤيًػِ بًٓا ُْنطزووَ ،ئُوا يُ باضَّ ئاوبُُْناِْ ٖٓسغتإ ْاتىاْسضيَت ئُو ضَِخُٓيُ
َِ ئُجناَسا و زواّ
بططئ و بٌَ طىَاْبؤ َُبُغتِ خعَُت بُ ٖٓسَنإ و ًَُْٖؿتِٓ وؾهُغاي
َِ ُْٖاتٔ.
ئُو ناضَ ،ضًرت زاًْؿتىاِْ ٖٓسّ ضؤشئاوا زووضاضّ ُْبىوِْ و وؾهُغاي
ضووزاويَو نُ يُ غُضزََِ زاضيىف بُ ططْط ُْظاْسضاوَ و ئًَػتا ططْطِ زَضنُوتىوَ،
ٖاتِٓ ظاْاّ بُْاو باْطِ يؤْاِْ (ؾًػاغؤضيَؼ) بؤ ئًَطإ و َاُْوَيُتِ يُو وآلتُ ،ئُو يُ طٍَُ
ظاْاناِْ ئًَطإ نىوبؤتُوَ و يُ اليُٕ زاضيىفَ ،ىوضُّ َاْطاُّْ ُٖبىوَ .ئُونات ًَٖؿتا
شيآْاَُّ ؾًػاغؤضيَؼ ُْْىوغطابؤوَ و ثًُّ ئُويإ بُ ْىوغري بُضظ ُْنطزبؤوَ و زواتط و زواّ
َطزِْ ،ئُويإ طُياْسَ ثايُّ خىاوَْسّ و وتًإ ئُو نىضّ خىزايُى بُ ْاوّ (ئاثؤيؤٕ) بىوَ
نُ يُ ؾاخِ (ئُيَُح) ضًاوَ و ظاْايٌ و ظاْػتِ خؤّ يُو وَضططتىوَ.
بُو ٖؤيُوَ بُؾًَو يُ شيآْاَُنُّ تًَهُآلوَ بُ ئُؾػاُْ و ئُواُّْ ويػتىوياُْ
ؾًػاغؤضيَؼ بطُيًَُٓٓ ثًُّ خىزاوَْسُّْٖ ،سَّ يُ ضووزاوَ ططْطُناِْ شياًْإ ُْْىوغًىَتُوَ
و بؤيُ ْاظاْسضيَت ئُو نُّ يُزايو بىوَ و نُّ َطزووَُْٖ .سَّ بُضواضّ َطزِْ بُ ( 510خ.
ظ) و ُْٖسيَهٌ تط بُ ( 500خ .ظ) باؽ زَنُٕ.
ؾًػاغؤضيَؼ ظاْا و ؾُيًُغىف بىو و بُ باونِ بريناضّ و ئُْساظَ يُ يؤْإ ْاغطاوَ،
ٖؤناضّ نؤضِ ئُو يُ يؤْإ بؤ ئًَطإ بُ وتُّ خؤّ زَطُضِايُوَ بؤ ئُو ئاضَظووَّ ئُو بُضاْبُض
شَاضَنإ ُٖيبىو و ئُو باوَضِاُّْ ئُو يُو باضَوَ يُ طٍَُ ئايًِٓ يؤْاًًُْنإ ْانؤى بىوٕ.
(ئاْسضيؤغًت) ثطؤؾًػؤضّ بُضيتاِْ بُْاو باْط و َاَؤغتاّ ؾُيػُؾُ يُ ظاْهؤّ
َُضَ يُ باضَّ ؾًػاغؤضيَؼ ،زََيًَت :ئُو ثًاوَ خىزاوَْس و دًٗاِْ
ئانػؿؤضز ،نُ ٖاونات يًَهؤي
بُ ظياتط يُ شَاضَ ُْْاغًىَ و باوَضِّ وابىوَ نُ خىا و دًٗإ شَاضَ و ئُْساظَٕ ،ضىْهُ يُ
ْاونِ خاُْوَ تا نانًَؿإ ضِيعّ شَاضَ و ثاْتايٌ ئُْساظَ زيَُٓ بُضضاو و تُْاُْت وظَف ؾتًَو
ًًُْ دطُ يُ ضيَههاضّ شَاضَنإ.
ًَُٓوَيُ ،بُآلّ بؤ
ًََت ئُو بريؤنُيُ يُ ضووّ ظاْػيت بؤ ئًَُُ دًَطُّ يًَهؤي
ئاْسضيؤغًت زَي
يؤْاًًُْ نؤُْنإ تًَطُيؿتِٓ ئُغتُّ بىو و ضىْهُ ؾًػاغؤضيَؼ ئُوَّ زَيىت يُطٍَُ ئايًِٓ
ئُوإ ْانؤى بىو ،بُ بٌَ زيًٓإ زَْاغٌ .بُ باوَضٍِ يؤْاًًُْ نؤُْنإ ،يُى خىزاّ طُوضَ و
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نؤَُيًَو خىاّ بضىوى ُٖبىوٕ نُ َُٖىو خىا بضىونُنإ بُضؾُضَاِْ خىزاوَْسّ طُوضَ
بىوَُٕٖ ،ىويإ يُ ؾاخِ (ئُيَُح) ًْؿتُدَِ بىوٕ و يُ َطؤظِ ئاغايٌ زَضُْٖٔ ،سيَهًإ
ٌََ و ُْٖسيَهًإ ًَْطَٕ.
ؾًػاغؤضيَؼ زواّ ئُوَّ يُ اليُٕ يؤْاًًُْنإ بُ زَضضىو يُ ئايري ْاغطا ،وآلتُنُّ بُدَِ
ًَٖؿت و ضؤيؿت بؤ ئًَطإ .ئاْسضيؤغًت زََيًَت :ثًَـ ؾًػاغؤضيَؼ ظؤض ظاْاٍ تط غُباضَت بُ
خىاياِْ يؤْإ بابُتِ ْانؤنًإ وتىوَ بُآلّ ْاضاض ُْبىوٕ يُ وآلتُنُيإ بطِؤٕ ،بُآلّ
ؾًػاغؤضيَؼ بُ ٖؤّ ثًَطُّ بًَُٖع و ططْط بىوِْ وتُناِْ يُ يؤْاِْ نؤْٕ ،اضاضبىو ئُو ناضَ
بهات ،ئًَػتا زواّ بًػت و ثًَٓر غُزَ يُ نؤضِ ئُو ظاْايُ بؤ ئًَطإ و زَضنُوتِٓ ططْطِ
بريناضّ يُ دًٗإ ،ططْطِ ئُو نؤضُ زَضزَنُويَت.
ضىْهُ يُ ئًَطإ يُ غُضزََِ زاضيىف ضيَع يُ ظاْانإ زَطريا و يُ اليُنٌ تط نُؽ بُ ٖؤّ
َبصاضز.
باوَضِّ ئايًين زووضاضّ ْاضاسُتِ ُْزَٖات ،ؾًػاغؤضيَؼ نؤض بؤ ئُو وآلتُّ ُٖي
ًََصووّ ٖاتِٓ ئُو بؤ ئًَطإ زياضّ ُْنطاوَ و تُْٗا ظاْسضاوَ ثًَٓر غاٍَ ثًَـ َطزِْ ئُو وآلتُّ
دًًََٗؿت و يُ ْاوضٍُ (ًََتاثؤٕ تؤّ) ًْؿتُدَِ بىو و ناتِ ضؤيؿتِٓ يُ زاٖاتُنُّ يُ ئًَطإ
نًََُو ثاؾهُوتِ ُٖبىو ،ضىْهُ ئُوَّ بُ َاْطاُْ وَضيسَططت ظياتط بىو يُ
ثًَساويػتًًُناِْ.
ًَا و نُْاضَناِْ ئًَػتاّ
(ًََتاثؤٕ تؤّ) وآلتًَهِ غُضبُخؤ بىو نُ زَنُوتُ باؾىوضّ ئًتاي
(تاضاْت) ،نُؾتًًُ باظضطاِْ و غُضباظيًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ ٖاتىوضؤّ ئُو وآلتُيإ زَنطز و
ؾًػاغؤضيَؼ َاوَّ ثًَٓر غاٍَ يُو وآلتُزا شيا و زواتط بُ ئاضاَِ َطز.
ئُطُض ًََصووّ نؤضِ ئُو ثًاوَ بُ ( 500خ .ظ) زياضبهُئ ،ئُو ثًاوَ ظاْايُ ٖؿت غاٍَ و
يُواُْيُ بًػت غاٍَ يُ شيَط زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ ئاغىوزَيٌ غُضطُضَِ ْىوغري بىو،
ًََري ئُطُض ئُو زَضؾُتُ بؤ ئُو ظاْايُ ُْٖاتبايُ ثًَـ ،يُواُْبىو ُْتىاًَْت
يُواُْي ُ بتىاًْري بً
ثُضتىونُناِْ خؤّ بٓىوغًَت و زواّ َطزِْ زاًْؿتىاِْ دًٗإ غىوزيإ يٌَ ببًٓٔ و زاضيىف
بُ وَضططتِٓ ئُو ثًاوَ ظاْايُ و ئاغىوزَ نطزِْ يُ بىاضّ َىوضُوَ ،خعَُتِ بُ ظاْػتُناِْ
َطوظ نطز و َرياتِ ظاْػتِ ؾًػاغؤضغٌ بؤ ُْوَناِْ زاٖاتىو ثاضاغت.
َهٌ تط ُٖبىوٕ نُ وتىوياُْ نؤضِ ئُو ظاْايُ يُ يؤْاُْوَ
ثًَـ ثطؤؾًػؤض ئاْسضيؤغًت خُي
ٖؤناضّ غًاغٌ ُٖبىوَ ،بُآلّ بُ طؿتِ زاضيىف َاوَيُى ئُو ظاْايُّ ثاضاغت و نات و
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ئاَطِاظّ ثًَىيػتِ بؤ ئُو زابري نطز تا بتىاًَْت ظاْػتِ خؤّ بٓىوغًَتُوَ و بؤ ُْوَناِْ
ًََت.
زاٖاتىوّ بُدٌَ بًًَٗ
َُناِْ نؤتايٌ تَُُِْ زاضيىف ،وآلتُنُّ ببىو بُ ؾىيَِٓ ٖاتِٓ ظاْاناِْ دًٗإ يُ
غاي
َُٖىو اليُنُوَ بؤّ و َُٖىإ زَٖاتٔ تا ئُوَّ يُ ظاْػت و ٖىُْض ُٖياُْ يُو ؾىيَُٓ
بًؿطؤؾٔ تا بُ باؾٌ شيإ بُغُض بُضٕ ،غًَئؤتؤٕ ْاوّ غٌَ ظاْا زَبات نُ يُ غاآلِْ نؤتايٌ
تَُُِْ زاضيىف ضىوُْتُ ئًَطإ و َُٖىويإ يُ ظاْاياِْ وآلتاٌْ تطٕ.
ثًَـ ئُوَّ نؤتايٌ بُ باغٌ ناضَناِْ ظاْػتِ و ؾُضُْٖطِ و ؾًَطناضّ و ئاوَزاْهاضّ
زاضيىف بًًَٓري و باغٌ غًاغُتِ زاضيىف بهُئ ،ثًَىيػتُ ضُْسيَهًـ باؽ يُ باز يُ
غُضزََِ ئُو بهُئ و يُو باضَوَ زوو ضِا يُْاو ًََصووْىوغُناْسا ُٖيُُْٖ ،سيَو الياْىايُ
ئًَطاًًُْنإ بادًإ ُْزَزا و تُْٗا ئُو ُْتُواُّْ شيَطزَغتُيإ بىوٕ زَبىايُ باز بسَٕ و
ضِايُنٍُ تط ثًًَاْىايُ نُ ئُواًْـ بادًإ بُخؿًىَ بُآلّ نَُرت يُ ُْتُوَناٌْ تط بىوَ.
ئُواُّْ نُ ثًًَاْىابىو ئًَطاًًُْنإ بادًإ زاوَ ،ضِيَصَّ بادُنُيإ بُ ثًَىَضّ ظيَطِ و ظيى و
َُنإ
َُ ُٖض يُ ؾتىَُى و زاُْويًَ
بؤ َاوَّ ضُْس غاٍَ زياض نطزووَ و بادِ ؾتىَُى و زاُْويًَ
وَضطرياوَ و ضوويُٓزاوَ نُ ئاشٍََ يُ دًاتِ باز وَضبطرييَت ،ضىْهُ زَظاْسضيَت ناتًَو خاوَٕ
َُنُّ زَبًَتْ ،اتىاًَْت ضًرت زاٖاتِ ُٖبًَت.
ئاشٍََ ْاضاض بُ بُخؿًِٓ ئاشَي
ئُطُض ناضَغاتُ غطوؾتًًُنإ يُ ْاوضُيُى ضووياْسابىايُ و بىوباُْ بُ ٖؤناضّ ُْبىوِْ
َُ و بُضوبىوّ ،ئُو ْاوضُيُ يُ باز زَبُخؿطإ و ئُو بُخؿطاُْف بؤ تُواوّ غٓىوضّ
زاُْويًَ
زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿٌ بىو .باوَضِثًَهطاوَ ْاوضُيًُنإ بادًإ نؤزَنطزَوَ و بؤيُ ْاضاض ُْبىوٕ
نؤنطزُْوَّ باز تًَضىوّ ظؤضّ ُٖبًَت .بُ ٖؤّ باؾٌ باضّ زاضايٌ خُظيَُّٓ ؾاٖاُْوَ يُ
َو.
ناتِ يُؾهطنًَؿِ طُوضَزا بادِ ظيازَ ُْزَخطايُ غُض خُي
ًًََت يُ
(ضاويري غؤٕ) َاَؤغتاّ ًََصووّ نؤِْ يؤْإ يُ ظاْهؤّ ئؤنػؿؤضزّ بُضيتاِْ زَي
غاالِْ نؤتايٌ تَُُِْ زاضيىؾسا ،بُضزَواّ خُظيُّٓ ؾاٖاُْ بُضاْبُض بُ زًًََؤٕ يريَّ
بُضيتاِْ ظيَط و ظيىّ يٌَ بىوَ .ثاضَّ ظيَط و ظيىّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ضووّ ناْعايًُوَ ظؤض باف
بىوٕ و غاختُناضيإ تًَسا ُْنطا بىو ،بؤيُ ُٖضطًع يُ َُسُى ُْزَزضإ و دًَطُّ باوَضِّ
َُٖىإ بىوٕ.
َِ يُنَُِ ثاؾايُتًسا ،زاضيىف بُضزَواَبىو يُ غُضنىت نطزِْ ياخِ
يُ َاوَّ ؾُف غاي
بىوَنإ و ئًَُُ بؤ َاْسوو ُْنطزِْ خىيَُٓض تُْٗا ضُْس زاُْيُى يُو ياخِ بىوْاَُْإ خػتُبُض
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زيسَتإ و تُْٗا ْاوّ ُْٖسيَو يُ ئُواصيإ ًَٖٓا .بُ وتُّ ًََصووْىوغإ يُو َاوَيُزا ( )242يُ
غُضزاض و َريَنإ يُ زشّ ياخِ بىوٕ و زاضيىف يا بؤ خؤّ و يا غُضزاضَناِْ زَضىوٕ بؤ
()6
ًْؿاْسُْوَ و غطنىت نطزِْ ياخِ بىوُْنُ.
َسا
َطؤظ زَنُويَتُ غُضغىضَِاُْوَ نُ ضىوٕ زاضيىف تىاًْىيُتِ يُ َاوَّ ؾُف غاي
( ) 242ياخِ بىوٕ يُْاو ببات نُ زوو يُ ئُوإ يُ غىاضناضَناِْ ضؤشئاواّ خؤّ بىوٕ و
يُنًؿًإ خؤّ بُ بُضزيُّ بطاّ نَُبؤدًًُ ْاغاْس و َُٖىوياِْ يُْاو بطزُٖ .ض يُى يُ
ياخِ بىوَنإ ئُطُض زاواّ يًَدىوؾبىوِْ نطزبىايُ ،ئُوا بُض يٌَ خؤؾبىوٕ زَنُوت.
نُتعياؽ ٖؤناضّ غُضنُوتِٓ زاضيىف بُغُض ياخِ بىوَناْسا زَطًَطِيَتُوَ بؤ يًَبىوضزَيٌ
ئُو و َىْتػهًىّ ْىوغُضّ ثُضتىونِ (ضووح ايكىاْري) ئُو ناتُّ يُ ثُضتىونُنُيسا باغٌ
يًَبىضزَيٌ زَغُآلتساضإ زَنات ،يًَبىضزَيٌ بُ يُى يُ ٖؤناضَناِْ بًَُٖع بىوِْ ثايُناِْ
زَغُآلتِ ثاؾانإ زَظاًَْت .بُ وتُّ نُتعياؽ ضىْهُ زاضيىف ياخِ بىوَناِْ زَبُخؿٌ و
ُٖضطًع ئُواِْ ُْزَخػتُ باضيَهُوَ نُ بُ ٖؤّ ْائؤًََسّ تا زوايري ُْٖاغُ بُضططّ بهُٕ و
ئُواًْـ زَياْعاِْ ئُطُض زاواّ يًَبىضزٕ بهُٕ  ،زَنُوُْ بُض يًَبىضزَيٌ.
بؤيُ ياخِ بىوَنإ يُ ياخِ بىوٕ ثؿًُإ ببُٓوَ ،زَنُوُْ بُض يٌَ خىوؾبىوٕ و بؤيُ ًٖض
نات بُضططّ تا َطزًْإ ُْزَنطز،بُآلّ ئُواُّْ بُضططيإ زَنطز بُ ؾًَىاظّ ظؤض تطغٓاى يُ
اليُٕ زاضيىف زَنىشضإُٖ .ض ئُو غعا تطغٓاناُْ بىو نُ ضِيَطُّ بؤ ٖريؤزؤت و زيؤزؤض و ضُْس
ًََري زاضيىف قىتاغاُّْ تايبت بُ دُيالزّ ُٖبىوَ و يُو
ًََصووْىوغِ تط نطزَوَ تا بً
َطَقاُْتطئ ؾًَىَنإ ئُو
َو ثُضوَضزَنطاوَ تا بدي بُ دُيالز و بتىأْ بُ زي
قىتاغاُْيُزا خُي
نُغاُْ بهىشٕ نُ تاواًْإ نطزووَ.
يُ غُضزََِ زاضيىف و ُْ زواّ ئُو يُ ئًَطإ قىتاغاٍُْ يُو ؾًَىَ ُْبىوَ ،بُآلّ غعاّ
َُٓططَ .ئُطُض ًََصووْىوغاِْ زًْاّ نؤٕ غُضزََاِْ
تىْسّ ياخِ بىوَنإ بابُتًَهُ ساؾا ُٖي
ًًََت زاضيىف بُ نىوبىوُْوَّ تُواوّ غُضزاض و َريَناِْ غٓىوضّ
َآل زَي
(( )6يُ غُضتازا ظَبًشىي
ُٖخاَُْؿٌ ،بؤ ثاؾايُتِ زياضيهطا و باغًَهِ وضز يُوباضَوَ ثًَؿهُف زَنات نُ ْاَاُْويَت زووباضَّ
بهُيُٓوَ ،بُآلّ ُٖض خؤّ باؽ يُ  242ياخِ بىوٕ زَنات نُ ئُطُض وضزببًُٓوَ زَنطيَت بطىتطيَت تُواوّ
ْاوضُ ناِْ شيَطزَغتِ ُٖخاَُْؿٌ ُٖض ئُو شَاضَ يا نًََُو ظياتط يُ َري و غُضزاضّ ُٖبىوَ و تُْاُْت
َُ يُطٍَُ ئُواُّْ
َهى زاضيىف ظؤضزاض بىوَ و يُ َاَُي
زَضنُوتىوَ نُ ُْتًُْا ئُو بابُتُ ضاغت ًًُْ ،بُي
َاوَتُوَ .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
َطَِم و بٌَ بُظَيًاُْ دىوي
َاتِ ئُويإ ثُغُْس ُْنطزووَ ،ظؤض زي
زَغُي
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تاظَيإ زَبًِٓ ،زاضيىؾًإ غُضظَْؿت ُْزَنطز نُ بؤضٌ ياخِ بىواِْ بُّ ؾًَىَ تطغٓاناُْ
زَنىؾت ،ضىْهُ يُ ضؤشئاوا يُ ًْىَّ زووََِ غُزَّ ُٖشزَُّٖ نُ غُزَّ ظاْػت و
َُ
ثًؿُغاظّ بىو و يُ وآلتاِْ وَى ؾُضَْػا و بطيتاًْا ؾُضُْٖطِ ظاًْاضّ زَْىوغطإ و نؤَُي
َُاًْا ُٖبىوٕ نُ ُْتُوَ ئُوضووثًًُنإ ؾاْاظ بىوٕ
ْىوغُضيَو يُ بُضيتاًْا و ؾُضَْػا و ئاي
ثًًَاُْوَ ،تاواْباضإ ضىاض ثاضضُ زَنطإ.
َُّ زازَضيَو ًَٖطؾٌ بطزَ غُض يؤيٌ ثاظزَُّٖ
طُجنًَو بُ ْاوّ (زاَري) بُ ٖؤّ ئُوَّ بُ قُي
()7
و بُ غىونِ بطيٓساض نطز ،بُ ظيٓسوويٌ ضىاض ثاضضُ نطا.
بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ غعا غُختُنإ يُ ضؤشُٖآلت و يُ ضؤشئاوازا بُؾًَو بىوُْ يُ
غًػتَُِ سهىَُتُنإ و ئُو نُغاُّْ باْطُؾُّ زَغُآلتًإ نطزووَ بُ ؾًَىَّ ظؤض زضِْساُْ
نىؾتىوَ تا ٖاوؾًَىَّ ئُوإ زَضُْنُوُْوَ و يُ وآلتاِْ ؾُضَْػا و ئًػجاًْا يُ طُضَُّ
غُزَّ ُٖشزََُِٖ ظايًَين ،ئُؾهُجنُزاِْ تاواْباضإ بُؾًَو بىو يُ ُْضيتُناِْ سهىَُت و
ياغاّ تايبُتِ ُٖبىوَ.
ًََصووْىوغاِْ نؤِْ يؤْإ و بُ تايبُتِ ٖريؤزؤت و ثًؤتاضى نُ تُواوّ ْىوغًُٓناِْ يُ
ٖريؤزؤت وَضططتىوتُوَ ،يُ ثُضتىونُناًْاْسا ظؤضيُّٓ ثاؾاناِْ ُٖخاَُْؿًإ بُ ظؤٍَ
ْاغاْسووَ و ضىْهُ ًٖض غُضضاوٍَ تط دطُ يُ ِٖ يؤْاًًُْنإ يُبُض زَغت ًًُْ ،بؤيُ زَبًَت
بُ ْاضاضّ وتُناًْإ بُ ضِاغت بعاْري.
يُ ًَْىإ ثاؾاناِْ ُٖخاَُْؿٌ تُْٗا يُى ثاؾا ئُويـ (زاضيىؾٌ غٌَ يُّ) يُو وتاُّْ
يؤْاًًُْنإ ثاضيَعضاو بىوَ و ئُويـ زواّ ئُوَّ بُ زَغتِ ئُغهُْسَض ؾهػتِ خىاضز ،يُ
َاتساضاِْ ُٖخاَُْؿٌ و بُ تايبُتِ
َآل يُو ضُْس ثاضاططاؾُزا بًاْؤ بؤ خُضاثُ و تىْسوتًصّ زَغُي
(( )7ظَبًشىي
َاتساضّ
ًًََت ٖاوؾًَىَيإ يُ َُٖىو غُزَنإ ُٖبىوَ ،بُآلّ ظاْسضاوَ ًَُٖؿُ زَغُي
زاضيىف زًًَََٖٓتُوَ و زَي
يًَبىوضزَ و باف ُٖبىوَ و ثاغاويَو ًًُْ بؤَإ زَضغات ثاؾاناِْ ُٖخاَُْؿٌ و بُ تايبُتٌ زاضيىف زووض
بىوَ يُ غعاّ وَسؿًاُْ .دطُ يُوَ ْانطيَت َطؤظ خؤّ بُ ٖؤّ ُٖبىوِْ خُضاثُ يُ اليُٕ خُيهٌ تط بضىوى
بهاتُوَ و ئَُُ ُٖضطًع يُ ياغاناِْ َطؤظايُتًسا زضوغت ُْبىوَ و ًََصووف وَى خؤّ زيَت و نُؽ ْاتىاًَْت
خُضاثُنإ بؿاضيَتُوَ يا ضانُنإ بطؤضِيَت ،يُ اليُنٌ تط زَنطيَت بطىتطيَت ُْضيتِ تىقاْسٕ و نىؾذي بُؾًَهُ
َات يُ ئًَطإ و تُْاُْت يُ ئًَطاِْ ئًَػتاف ئُو بابُتُ بُآلّ بُ ؾًَىاظّ تاظَ و ْاؾًاوتط ثُيطَو
يُ ُْضيتِ زَغُي
زَنطيَت .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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اليُٕ سانُِ ُٖضيَُِ باخرت نُ زَنُوتُ بانىوضّ خىضاغاِْ ئًَػتا نىشضا و ئُغهُْسضيـ
ثًَػتِ بهىشّ (زاضيىؾٌ غٌَ يُّ) واتُ سانُِ ئُو ُٖضضيُّ بُ ظيٓسوويٌ يٌَ نطزَوَ.
َطُيُى
يؤْاًًُْنإ بؤ تاواْباضنطزِْ ثاؾا ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ ظؤٍَ ثؿتًإ بُ ًٖض بُي
َطُيُنًـ ْابًٓطيَت نُ ططْط بًَت و تُْاُْت ُْياْتىاًْىَ ْاوّ ئُو نُغاُْف
ُْبُغتىوَ و بُي
بٓىوغٔ و زَْطؤّ تاواْباض نطزُْناًْؿًإ يُ ضووّ ًََصوويًُوَ بايُخًإ ًًُْ .ضىْهُ بُ
و تُّ ئُو ًََصووْىوغاُْ ،ئُو ثاؾاياُْ بُ ؾًَىَّ ؾُضَِ و بُ ئاؾهطا ٖاوغُضطرييإ نطزووَ و
َُناٌْ ثاؾاناِْ ُٖخاَُْؿٌ زَبىوُْ خاوَِْ
زواّ زاْاِْ ْاغٓاَُ يُ اليُٕ زاضيىفَٓ ،ساي
ْاغٓاَُ و دًَٓؿًًٓـ بُ ؾُضَِ زازَْطا ،بؤيُ دًَطُّ طىَإ ُْزََايُوَ.
ضيَىضَمسِ ٖاوغُضطريّ يُ تُواوّ دًٗاِْ ئُونات بُ ئُجناّ زَطُيؿت ،بُآلّ يُ َُٖىو
ؾىيًََٓو ضيَىضَمسُنإ بُ ثًٌَ ُْضيت بىوٕ و بُ ثًٌَ دُْطع ُْبىوٕ .بُآلّ يُ ئًَطإ شٕ و ثًاو بُ
()8
ططيَبُغتٖ ،اوغُضطرييإ زَنطز و ضيَىضَمسِ ٖاوغُضطرييـ بُ ؾًَىَّ ئاؾهطا بىو.
بُ زاخُوَ زضؤ و بىختاُْ بٌَ بَُٓاناِْ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ تُْاُْت يُ ُْٖسَّ يُ
َبُت ئُوَّ
ؾُضُْٖطُناِْ ئَُطؤنُ و يُ ْاويؿًاْسا ؾُضُْٖطِ بطيتاًْهازا ْىوغطاوُْتُوَ ،بُآلّ ُٖي
َهٌ تط طًَطزضاوَتُوَ .بُآلّ
يُ ؾُضُْٖطُزا ٖاتىوَ يُ خؤوَ ُْْىوغطاوَ و يُوباضَوَ تُْٗا وتُّ خُي
ثًَىيػتُ طىْاِٖ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ يُ ْىوغًُٓوَّ ًََصوو ئاؾهطا بهطيَت تا ْىوغًُٓناًْإ
ُْبُٓ غُضضاوَ بؤ ئُواٌْ تط .ظؤضيُّٓ زضؤناِْ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ بُ ؾًَىَيُى ئاؾهطإ نُ
ُٖضنُغًَو تًَطُيؿتِٓ ُٖبًَت ،يُناتِ خىيَٓسُْوَيإ بؤّ ئاؾهطا زَبًَت نُ زضؤٕ.
ًََري ويَطِاّ
َِ يُنَُِ زَغُآلتساضّ زاضيىف يًَطَ نؤتايٌ زيَت و تُْٗا زَي
باغِ ؾُف غاي
َهِ ئًَطإ تًَضىوّ دُْط يُ زشّ ياخِ بىوَنإ و ئُواُّْ زَزا نُ
ئُوَّ يُو َاوَيُزا خُي
زَغتسضيَصيإ زَنطز بؤ وآلت ،بُآلّ ئُو غُضزََُ يُ ضواْطُناِْ ئاوَزاْهطزُْوَ و ضانػاظّ بُ
يُى يُ غُضزََُ زضَوؾاوَناِْ باغتإ زازَْطيَت.
َطُّ غُملًَٓسضاو زَبًَت و ئُو بابُتاُْ بُ تىضَيٌ
(( )8ضِاغت نطزُْوَّ ْاضاغتًًُ ناِْ ْاو ًََصوو تُْٗا بُ بُي
و ًَٖطف نطزٕ بؤ غُض ئُّ و ئُو ضاغت ْانطيَُٓوَ ،يُ اليُنٌ تط ئُو بابُتُ ُٖبىوَ نُ ظؤضبُّ ثاؾاناِْ
ُٖخاَُْؿٌ شَاضَّ ظؤضّ ٖاوغُضيإ بىوَ و ُْٖسيَذاضيـ وَى ؾريعُوناِْ ًَػط يُ طٍَُ بطاظا و شٕ خىؾو
و ٖ ...تس خؤيإ ٖاوغُضطرييإ نطزووَ و بؤيُف ئُو بابُتاُْ وتُّ بُّ ؾًَىَيُيإ يًَهُوتىوتُوَ و وتطاوَ نُ
ظؤضبُّ ثاؾا ُٖخاَُْؿًًُنإ نىضّ باونًإ ُْبىوُْ و بُ واتايُنٌ تط ظؤٍَ بىوٕ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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داريوش و هيَرشي سيتةكان
يُ ًَْىإ ظيًََو نُ يُ نؤْسا بُ (تاْائًؼ) ْاوزَبطا و ئَُطؤ بُ ظيَِ (زووٕ) ْاوزَبطيَت و يُ
ئُوضووثايُ و ظيًََو بُ ْاوّ (ئًؼ تُض) نُ ئًَػتا بُ (زاْىوب) ْاو زَبطيَت و ئُويـ زَنُويَتُ
ئُوضووثاُْ ،تُوَيُى زَشيإ نُ (سُوت غُزَ خ .ظ) يؤْاًًُْنإ بُ ْاوّ (غًت) ْاغاْسيأْ.
يُ ُْٖسَّ يُ ًََصووَ يؤْاًًُْنإ بُ (غؤيؤت) ْاويإ ٖاتىوَْ ،ابًَت ئُو ُْتُوَ يُطٍَُ
َُ بُيُى ُْتُوَ بعاْري و ئُوإ
(غُى) يا (غهانإ) نُ يُ ضؤشُٖآلتِ ئًَطإ زَشيإ بُ ُٖي
ُْتُوَيُى بىوٕ نُ يُ غُضووّ زَضياّ ضَِف زَشيإ.
ًََصووْىوغاِْ ئًَػتا يُو باوَضَِزإ نُ غًتُنإ يُ ُْتُوَ ئاضيايًُنأْ ،بُآلّ يُ ثُضتىونُ
َُنِ ئُوإ ًٖض ُْْىوغطاوَ و يُ بُضاْبُضزا يؤْاًًُْنإ
يؤْاًًُْناْسا غُباضَت بُ ضَِضُي
ظاًْاضّ ؾطاواًْإ يُغُض ئُوإ يُ ثُضتىونُناًْاْسا ْىوغًىَتُوَ.
غًتُنإ غُسطا ْؿري بىو و يُ ضيَطُّ نؿتىناٍَ و بُخًَىنطزِْ ئُغح و َائ شياًْإ
بُضيَىَ زَبطز و يُ دؤضَ خاْىويُنسا زَشيإ نُ ئَُطؤ بُ (يؤضت) ْاو زَبطئَ .يؤضت يُ
(ضًدِ) طُوضَ و بًَُٖع نُ يُ زاضّ طُظ نُ زاضيَهِ غىونُ زضوغتسَنطا و بُ (يباز) زازَثؤؾطا
و ُٖضضُْسَ ئُو ُٖضيَُُّ ئُواِْ يٌَ زَشيإ ،غاضز بىو و بُؾط و باضاِْ ظؤضّ يٌَ زَباضّ بُآلّ
ئاو ُْزَضىو ْاو خاْىوَناًْإ .زَتىاْسضا يُ نَُرت يُ ضاضَطُ ضؤشيَهسا يؤضت نؤبهطيَتُوَ و
بطىاظضيَتُوَ بؤ ؾىيًََٓهٌ تط و زووباضَ زاسيُظضيَٓسضيَتُوَ ،يُ وَضظّ ظغتاْسا ئُغح و
َايُٓناٌْ خؤؾًإ يُ ْاو يؤضت زازَْا نُ طُوضَتط بىوٕ.
ُْٖسَّ واياْعاًْىَ غًتُنإ ُٖض ئُوإُْ نُ زواتط بُ ْاوّ (خُظَض) ْاوبطإ ،بُآلّ يُ ًَْىإ
َهى تُْاُْت يُ
ُْتُوَّ غًت و ُْتُوَّ خُظَضَنإ ُْتُْٗا يُ ضووّ ؾىيَِٓ زاًْؿذي ،بُي
َهُوتُّ ضؤخػاض و دُغتُؾسا دًاواظ بىوٕ و خُظَضيُنإ يُ بانىوض و بانىوضّ ضؤشُٖآلتِ
ُٖي
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زَضياّ خُظَض زَشيإ و غًتُنإ يُ باؾىوضّ ضؤغًا و يُ ْاوضُيُى يُ ًَْىاِْ ُٖض زوو ظيَِ
(زووٕ و زاْىوب) بىوٕ.
َُى ْاغُنإ (َُْطؤيؤثًس) بىوٕ ،واتُ بُ يُى يُ تريَناِْ
خُظَضيُنإ بُ وتُّ ضَِضُي
(َىغؤٍ) ُٖشَاض زَنطإ و غًتُنإ يُى يُ ُْتُوَ ئاضيايًُنإ بىوٕ.
ًَٖؿتا ضَِطُظّ (ئػالظ) نُ ُْتُوَّ ضووغريُْٖ ،اتبىوٕ زَؾتُ بُضيُٓناِْ ئُو وآلتُ و
غًتُناًْـ ظاًْاضيإ يُ باضَّ بانىوضّ ئُو وآلتُوَ ُْبىو و يا ُْياْسَويػت يُ ؾىيَِٓ شياِْ
َُنِ
خؤيإ نؤض بهُٕ بؤ ئُوَّ ،نُواتُ ْابًَت ئُو ُْتُوَيُ بُ ئػالظ بٓاغري و ضَضُي
ئػالظُنإ َاوَيُى زواّ ئُوإ ٖاتىوُْ ضووغًا.
يُو ًََصووَّ نُ ئًَػتا باغٌ زَنُئ ،غًتُنإ يُ ظيَِ زاْىوب ثُضيُٓوَ و تُواوّ ئُو
خاناُْيإ زاطرينطز نُ زَنُوتُ ضؤشئاواّ زَضياّ ضَِف تا زَطُيؿتُ ئُو ْاوضُيُّ بُ
نُْاضَناِْ طُزي (بؤغؿؤض) ْاغطاوٕ و زواّ ئُو ضووزاوَ بُضزَواّ بؤ وآلتُناِْ ئًُجطاتؤضيُتِ
ُٖخاَُْؿٌ نُ نُوتبىوُْ ضؤشُٖآلتِ طُضووّ بؤغؿؤض زَبىوُْ َايُّ نًَؿُ.
زَغُآلتساضَ ْاوضُيًُنإ و بُ وتُّ يؤْاًًُْنإ (غاتطابُنإ) ،يُ تىاْاياْسا ُْبىو
غًتُنإ بؿهًَٓٔ و بؤيُ يُ َُٖىو ًَٖطؾًَهِ غًتُناْسا ،ئُوَّ زَياْتىاِْ بُ تايبُتِ
ًََطُيُناًْإ بُ تاآلٕ زَبطز و ؾاضَناًْإ ويَطإ زَنطز .زاضيىف زووداض ًَٖعّ ْاضز بؤ
ياضَُتًساِْ زَغُآلتساضَ ْاوضُيًُنإ ،بُآلّ ئُوإ زيػإ ُْياْتىاِْ ضيَطُ يُ غًتُنإ بططٕ.
زوو ٖؤناض بؤ بًَتىاْايٌ زَغُالتساضَ ْاوضُيًُنإ ُٖبىو يُ بُضبُضَناِْ غًتُنإ،
ًََو غُضؤنِ خؤّ
ًََو خًٌََ ثًَهٗاتبىوٕ نُ ُٖض خًًَ
يُنًَُإ ئُوَ بىو نُ غًتُنإ يُ نؤَُي
ُٖبىو و تُواوّ ئُو خًَآلُْف بُضؾُضَإ بىوٕ بؤ ثاؾانُيإ و تُْٗا يُ يُى ؾىئَ ًْؿتُدٌَ
ُْبىوٕ و يُ تُواوّ ثاْتايٌ ُٖضيَُُنُيإ دًَطؤضِنًًَإ زَنطز و ناتًَو ُٖغتًإ بُ َُتطغٌ
َسَٖاتٔ و زواّ َُْاِْ َُتطغٌ زَطُضِاُْوَ.
نطزبايُ ،يؤضتُناًْإ نؤزَنطزَوَ و ُٖي
ٖؤناضّ زووَّ زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ بُؾًَو يُ غًتُنإ زَضياوإ بىوٕ و يُ ضيَطُّ زَضيا
ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض وآلتُناِْ ئاغًاّ بضىوى نُ بُؾًَو بىوٕ يُ ْاوضُّ زَغُآلتِ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ،طًًَُُناِْ ئُوإ يُ زاضّ غىوى و بُ ؾًَىَّ ًًَُٖطِ (نىٕ نىٕ) زضوغت
زَنطإ و بُضيُ ئُوَّ بُ ثًَػتِ ئُغح زاثؤؾطئَ و باضبهطئَ ،ئُوَْسَ غىوى بىوٕ نُ بُ زوو
ُْؾُض زَطىاغرتايُوَ.
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زواّ ئُوَّ طًًَُُناًْإ بُ ثًَػتِ ئُغح زازَثؤؾٌ و غىاض زَبىوٕ ،ضاضؤنُيإ بُضظ
زَنطزَوَ و زَبىوُْ خاوَِْ ئاًََطيَهِ طىاغتُٓوَّ غىوى و تىْس و تىوٍَ و ظؤض خًَطا و زواّ
ئُوَّ يُ طٌَُ زازًَْؿذي و ضاضؤطُناًْإ زَنطزَوَ ،بُ زضيَصايٌ نُْاضَ باؾىوضيُناِْ زَضياّ
ضَِف ُٖض ؾىيًََٓهِ ويػتبايإ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض و بُ ظآًِْ ئُوَّ نُ يُؾهطيَهِ طُوضَ
بؤ دُْطِ ئُوإ زيَت ،بُ ثُيُ ئُوَّ بُ تاالٕ بؤيإ زَبطزضا زَياخنػتُ ْاو طًًَُُنإ و
ًََو يُ ًَٖطف و تاآلٌْ زَضياواُْ غًتُنإ
زَضِؤيؿذي .يُ نُْاضَناِْ زَضياّ ضَِؾسا ًٖض خًًَ
ثاضيَعضاو ُْبىو ،تُْٗا خؤيإ ُْبًَت نُ يُ نُْاضَ بانىوضيُنإ ًْؿتُدَِ بىوٕ.
ضُْسئ داض ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ بُ غُضؤنايُتِ (ًٖػت ئُغح) يُ طُيهاِْ
(زاضزاًٌََْ و بؤغؿؤض) زَثُضِيًُوَ و بُآلّ ُْياْسَتىاِْ غًتُنإ تُْيبَ بهُٕ ،ضىْهُ ئُوإ بُ
بًًِٓٓ نُؾتًطُزي ُٖخاَُْؿٌ ،بُ ٖؤّ طًًَُُ خًَطاناًْإ يُ ْاوضُنُ زَضؤيؿذي.
دُْطِ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئًَطإ يُ طٍَُ طًًَُُ غىونُناِْ غًت يُ دُْطًَو زَضىو نُ يُ
غُضزََِ ئًَػتازا ضُْس نُؾتًًُنِ دُْطِ قىضؽ يُ دؤضّ (نُؾتِ ؾهًَٔ) نُ ُٖضيُنُيإ ضٌ
يٌ ثُجنا تُٕ قىضغايًإ بًَت ،بًاُْويَت يُ طٍَُ ضُْس نُؾتًًُنِ دُْطِ ظَبُالح و قىضغٌ زوو تا
غٌَ ُٖظاض تُِْ ظُْطٔ و بٌَ طىَإ يُو دُْطُزا نُؾيت ؾهًَُٓنإ وْسَبٔ ،ضىْهُ نُؾتًًُ
طُوضَنإ ُٖضضُْسَ بًَُٖع و ثتُوٕ ،بُآلّ خًَطايًًإ نَُرتَ يُ نُؾتِ ؾهًَُٓنإ .ئُواٌْ تطيـ
َسئَ.
ًَٖعَنُيإ نَُرتَ ،بُآلّ خًَطايًإ ظؤضتطَ و بُ غىوز وَضططتٔ يُ خًَطايًُنُيإ ُٖي
نُؾتًًُ دُْطًًُ قىضغُناِْ ُٖخاَُْؿٌ نُ بُ ضاضؤطُ زَدىوآلٕ ،يُ ناتِ ُْبىوِْ با
ًََُْٔ ،ياْسَتىاِْ بطُُْ طًًَُُ خًَطاناِْ غًتُنإ و ئُوإ بُ
َبُيًَسإ ظىوي
زَبىايُ بُ غُي
ظووتطئ نات يُ زَضيازا يُبُض ضاو وْسَبىوٕ يا زَطُيؿتُٓ ؾىيَُٓ ثاضيَعضاوَنإ.
ًٖػت ئُغح زواّ ضُْسئ ُٖوٍَ بؤ تُْبَِ نطزِْ غًتُنإ ،غُضنُوتىو ُْبىو و
ضِ اثؤضتًَهِ بؤ زاضيىف ْاضز نُ (ئاضيؼ تاؽ) ًََصووْىوغٌ يؤْاِْ يُ ثُضتىونُ ًََصوويًُنُّ
ًََت زَضياغاالضّ ئًَطاِْ ضِاثؤضتُنِ بؤ زاضيىف ْاضز نُ
خؤيسا باغٌ نطزووَ )1(.ئاضيؼ تاؽ زَي
بُؾُ نىضت و بُ غىوزَنُّ بطيتِ بىو يُ:
(( )1ئاضيؼ تاؽ) ًََصووْىوؽ و ؾاعطّ يؤْاِْ ،طُؾتِ يُ تُواوّ وآلتاِْ نُْاضّ زَضياّ ضَف نطز بىو و
بؤيُ يُ باضَّ غًتُنإ و تُواوّ ئُو ُْتُواُّْ يُ نُْاضّ ئُو زَضيايُ زَشيإ ،ظاًْاضّ بُ غىوزّ يُ زوا خؤّ
َاتساضّ زاضيىف َطزبًَت،
بُ دَِ ًٖؿتىوَ .بُضواضّ َطزِْ ئُو زياضًًُْ و ططضيإ وايُ يُ ناتِ زَغُي
َآل).
ظَبًشىي
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(دُْطِ ئًَُُ يُ طٍَُ غًتُ ضيَططَنإ وَى دُْطِ مشؿًَطَ يُ طٍَُ ئُو ثُضََىوضاُّْ
َطيؿو نُ بُ ؾًُٓٓوَّ با بؤ َُٖىو اليُى زَضووٕ و ئًَُُف ُٖضضُْسَ بُ مشؿًَط ُٖوٍَ
بسَئ ْاتىاْري ثُضََىوضُنإ يُْاو بُضئ ،ضيَطُّ زضوغت ئُوَيُ نُ ئًَُُ نؤختُّ
َطيؿهُناصيإ بُزَغتُوَ بًَت تا ضٌ تط ثُضََىوضُنإ ُْيُُْزَضَوَ).
َاوَيُى بىو زاضيىف َُبُغتِ بىو ًَٖطف بهاتُ غُض وآلتِ غًتُنإ و ئُوَّ زاطري بهات ،يا
ًََٔ وَضبططيَت نُ غٓىوضّ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿٌ يُ اليُٕ ئُواُْوَ ُْخطيَتُ بُض ًَٖطف.
بُي
ئُو بؤ ًَٖطؾهطزٕ بؤ وآلتِ غًتُنإ ضُْس ضِيَطُيُنِ يُ ثًَـ بىو نُ يُنًَُإ ضيَطُّ
خؤضاغإ بىو نُ زواّ تًَجُضِبىوِْ يُ ئُوَّ و تًَجُضِئ يُ بانىوضّ زَضياّ خُظَض ،خؤّ
بطُيًًََٓتُ وآلتِ غًتُنإ و ئُو ضيَطُيُ ظؤض زضيَص بىو و ضُْسئ ُْتُوَّ يٌَ زَشيا نُ يُواُْ
بىو يُ طٍَُ زاضيىف دُْط بهُٕ و يُؾهطَنُّ الواظ بهُٕ يا يُ ْاوّ ببُٕ ،يُو ضِيَطُيُ
بُضزَواّ ئُطُضّ َُْاِْ ثُيىَْسّ يُ ْاو بُؾُناِْ يُؾهطّ زاضيىف يُ طٍَُ ثؿتُوَ ُٖبىو.
ضيَطُيُنٌ تط نُ يُ ثًَـ زاضيىف بىو ،ضؤيؿذي بُ ضيَطُّ قُوقاظيا بؤ وآلتِ غًتُنإ بىو
و زاضيىف زَيعاِْ بؤ ثُضيُٓوَ يُ ؾاخُناِْ قُوقاظيا زَبًَت بُو ضِيَطُيُزا بطوات نُ زواتط بُ
(باب االبىاب) ْاغطا ،بُآلّ ضيَطُ باضيو و ثطِ ثًَضُناِْ ؾاخُناِْ قُوقاظيا ضيَطط بىوٕ يُ
بُضزَّ ضؤيؿتِٓ َُجنًُْكُ طُوضَنإ و عاضَباُْ دُْطًًُنإ و طُيؿتًٓإ بُ وآلتِ
غًتُنإ .بؤيُ زاضيىف بطِياضيسا يُ ضيَطُّ ئاغًاّ بضىوى بطِوات بؤ ئُو وآلتُ ،ئُو ضيَطُيُ
زضيَصتط بىو يُ ضيَطُّ قُوقاظ ،بُآلّ زضيَصايٌ ضيَطُنُ يُ دازَّ خًع و ثإ بىو و يُؾهطّ
زاضيىف بُ بٌَ ططؾت زَيتىاِْ تا نُْاضّ زَضياّ َُضَُضَ بطِوات.
ئُو ضيَطُيُّ زاضيىف بطِياضّ زابىو ثًايسا بطِوات ،يُ غُضزََِ نىضوؾسا تُخت نطابىو و
يُ غُضزََِ زاضيىؾسا خؤف نطابىو و خًعّ خطابؤوَ غُض و ببىو بُ ؾاضيًَُى يُ
ًََٔ ئُو دازَيُ ئُوَْسَ ثإ بىوَ
ئًُجطاتؤض يُتِ ُٖخاَُْؿٌ ،تُواوّ ًََصووْىوغاِْ نؤٕ زَي
نُ ضىاض عاضَباُْ بُيُنُوَ بُ ئاغىوزَيٌ تىاًْىياُْ يُ ئُويَىَ تًَجُضِبدي.
يُو ضيَطُيُ ئاوّ ظؤض بُضزَغت زَنُوت و يُ نُْاضّ ضيَطُنُ ْاوَْاوَ ًَىإ خاُْ ُٖبىو،
ئُو ًَىاخناْاُْ يُ ظَاِْ ئًٓطًًعّ بُ (ئري) و يُ ؾُضَْػٌ بُ (ئؤبطاش) ْاو زَبطئَ و واتاّ
ًَىإ خاُّْ غُسطايٌ زَزات ،يُ ْاو ُٖخاَُْؿًسا بُ (ًَع) ْاوزَبطا و يُو ناتُؾُوَ خاوَٕ
ًَىإ يُ ْاو ؾاضغسا بُ (ًَعبإ) ْاوزَبطيَت ،ئُو ًَىإ خاْاُْ تا نؤتايٌ زَغُآلتِ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بُضزَواَبىوٕ.
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زاضيىف ئُطُض بُ ضيَطاّ ئاغًاّ بضىونسا ضؤيؿتبايُ بؤ وآلتِ غًت ،زَيتىاِْ ياضَُتِ يُ
زَغُآلتساضَناِْ ئاغًاّ بضىوى وَضبططيَت نُ بُضؾُضَاِْ زاضيىف بىوٕ و يُ ئُوإ ًَٖع و
َِ ( 510يا  509خ .ظ) زاضيىف بُ
ثًَساويػتِ دُْطِ نؤبهاتُوَ .يُ بُٖاضّ غاي
غُضؤنايُتِ غىثايُى يُ ْاوضُّ (ْػا) نُوتُضَّ نُ زَنُوتُ ثًَسَؾتِ (َاِٖ زَؾت) يُ
ْاوضُّ نطَاؾاِْ ئًَػتا.
ظؤضيُّٓ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ وَى ُْضيت شَاضَّ غُضباظَناِْ زاضيىف بُ ثًٌَ شَاضَناِْ
ئُغتًَطَ ْاغٌ زياضّ زَنُٕ و تُْٗا ًََصووْىوغٌ بُْاوباْط (غؤئًَتىوٕ) ضِاّ وايُ شَاضَّ
غُضباظَناِْ زاضيىف ُْوَز يا غُز ُٖظاض نُؽ بىوَ و ئُو شَاضَيُ يُ زضوغت زَضًَت .بُؾٌ ثًازَّ
يُؾهط بُضزَواّ يُ ثًَؿُوَ زَضؤيؿت تا يُ غُضباظَ غىاضَنإ دَِ ًًَََُْٓت و َُجنًُْل و عاضَباُّْ
دُْطًؿًإ ثًَبىو .يُ ئاغًاّ بضىوى ُْٖسَّ يُ زَغُآلتساضَ ُٖضيًًَُُنإ ياضَُتِ زاضيىؾًاْسا و
ناتًَو زاضيىف يُو ْاوضُيُ تًَجُضِّ يُؾهطَنُّ بًَُٖعتط بىو يُوَّ نُ يُ ئًَطاُْوَ ًَٖٓابىوّ و بُآلّ
ُْظاْسضاوَ ضيَصَّ ياضَُتًًُنإ ضُْس بىوُْ.
زواظزَ ؾاضَنُّ ئاغًاّ بضىوى نُ يُ شيَط زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ ،ياضَُتِ ٖىُْضّ
ظؤضّ يُؾهطّ زاضيىؾًاْسا و ياضَُتِ ٖىُْضّ يُى يُ ثًاواِْ يؤْاِْ بُ ْاوّ (َُْسضؤ
نًًَؼ) بؤ زاضيىف ظؤض بُ غىوز بىو.
َُْسضؤنًًَؼ يُ ناتِ طُيؿتِٓ زاضيىف بؤ نُْاضَناِْ بؤغؿؤض و يُ يُنُدلاض ،ثًاويَهِ
ضٌ و ثًَٓر غاآلٕ بىو و ضاوّ ؾري و بُضظّ بُشِْ ئاغايٌ بىو و ناتًَو يُ تًُْؿت ئًَطاًًُْ
باآلبُضظَنإ زَوَغتا باآلّ نىضت زَضزَنُوت .ئُو ظاْاّ بىاضَناِْ بريناضّ ،ئُْساظياضّ و
زَضياْاغٌ بىو و ظاًْاضّ يَُُض َُٖىو زَضياناِْ ْعيو يُ ئاغًاّ بضىوى و يؤْإ و يُواُْف
َهؿإ
(زَضياّ ضَِف ،زَضياّ َُضَُضَ و ئًذُ و ضؤّ و طُزي بؤغؿؤض) ظؤض بىوُٖ .ضضُْسَ ُٖي
و زانؿاِْ ئاو يُو زَضياياُْ وَى زَضيا ئاظازَنإ بًَُٖع ًًُْ ،بُآلّ ئُو زَيعاِْ ُٖضداضَّ
ئُواُْ ضُْس بُضظّ و ْعَِ ئاويإ زَبًَت.
زاضيىف يُ نُْاضّ طُزي بؤغؿؤض وَغتا ،تا َُْسضؤنًًَػِ ئُْساظياضّ يؤْاِْ بؤ ئُو يُغُض
طُضووّ بؤغؿؤض ثطزيَو زضوغت بهات و ئُو بتىاًَْت يُؾهطّ خؤّ يُو ثطزَ بجُضيًََٓتُوَ و بضًَت بىَ
ْاو ئُوضووثا .ناتِ طُيؿتِٓ زاضيىف بؤ بؤغؿؤض ،نُؾِ طؤضِاِْ ُٖوا بىو و َُٖىونات ئُو تطغُ
ُٖبىو نُ با و ؾُثؤيُناِْ ئاو ،ئُو بُؾُّ ثطزَنُ نُ زضوغتهطابىو ،.بطِؤخًًََٓت.
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ًٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ بُ ؾُضَاْسَيٌ زَضياغاالض ًٖػت ئُغح ياضَُتِ ظؤضّ
َُْسضؤنًًَػًسا بؤ تُواو نطزِْ ثطزَنُ و تُواوّ ئُو طًًَُُ طُوضاُّْ يُ زضوغتهطزِْ
ثطزَنُزا بُناضٖات ،يُ اليُٕ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ ئاَازَنطإ.
ثطزيَو نُ يُ بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ئًَػتا زضوغتهطا ،ئًَػتاف وَى ؾاناضٍ
ثًؿُغاظّ زشًََطزضيَت و ئُو تُختاُّْ تًايسا بُناضٖاتُٖ ،ضيُنُيإ زوو طًَُِ بُ يُى
زَبُغتُوَ و ثاِْ ثطزَنُ زواظزَ (ظَضع) و زضيَصيًُنُّ ( 800ظَضع) بىو و تُْاُْت
تًُْؿتًؿًإ بؤ ثطزَنُ زضوغتهطزبىو تا يُ ناتِ ثُضيُٓوَزا ًٖض غُضباظ ،ئُغح يا
عاضَباُْيُى بُ ٖؤّ با يا ؾُثؤيُناِْ ئاو ُْنُويَتُ خىاضَوَ.
ئَُطؤنُ يُ باضيهرتئ ؾىئَ زضيَصّ طُزي بؤغؿؤض يُ ُٖؾت غُز َُتط نَُرتَ و يُ
ئُوناتسا ئُو زضيَصيًُ ظياتط بىو ،تُواوّ ئُو تُختاُّْ يُو ثطزَزا بُناضٖاتٔ ،بُ بىضغِ و
غَُىوُْ تىْس نطإ و ثًَضُواُّْ برينطزُْوَناِْ ئًَػتا ،ئُو زوو ئاًََطَ يُ زآًَٖاُْناِْ
غُضزََِ تاظَ ًًُْ.
تُْٗا يُ ضُْس ضؤشٍ ثًَـ نؤتايٌ ٖاتِٓ ناضّ ثطزَنُ ُْبًَت ،ضيَطُّ ٖاتىوضؤّ
نُؾتًًُنإ ُْطريا و ٖاتىوضىو ُٖبىو ،ضىْهُ َُْسضؤنًًَؼ ثطزَنُّ يُ ُٖض زوو
َِ ًَٖؿتُوَ تا نُؾتًًُنإ
نُْاضَناُْوَ زَغت ثًَهطز و ْاوَضِاغتِ طُضوَنُّ بُ ضىوي
ٖاتىوضؤ بهُٕ.
ثطزَنُ بُ ضِازَيُى ثتُو زضوغتهطاوَ نُ تا طُضِاُْوَّ يُؾهطّ زاضيىف خُضاخ ُْبىوَ و يُ
طُضِاُْوَزا يُؾهطَنُ بُو ثطزَزا طُضِايُوَ .بُآلّ زواّ ثُضيُٓوَّ يُؾهطَنَُُْ ،سضؤ نًًَؼ
َىَؾاْسَوَ تا ٖاتىوضىو ُٖبًَت و زواّ طُضِاُْوَّ زاضيىف ضانِ نطزَوَ.
ْاوَضِاغتِ ثطزَنُّ ُٖي
َهِ غًت تُْيبَ بهات و ًًًََُْٖت ضًرت ضيَططٍ بهُٕ،
زاضيىف زَيُويػت بؤ ُٖتايُ خُي
بؤيُ تُواوّ يُؾهطّ زَضيايٌ خؤّ نؤنطزَوَ نُ يُ زَضياّ ضَِف و ئًذُ بالوبىوٕ.
نُؾتًًُ ناِْ ُٖخاَُْؿٌ تُْاُْت يُ دُبٌ تاضم ُٖبىوٕ و بؤ بُزَغت خػتِٓ ئاو و
ئاظووقُ يُوَّ يُْطُضيإ زَخػت ،زاضيىف َُٖىو ئُواُْؾٌ ًَٖٓايُوَ و تُْٗا ضُْس
نُؾتًًُنِ ًَٖؿتُوَ تا ئاغايؿِ زَضيانُ بجاضيَعٕ.
َِ ( 510يا 509
بُ وتُّ ضِؤَُنإ شَاضَّ نُؾتًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ بُٖاضّ غاي
خ .ظ) يُ نُْاضَناِْ ئاغًاّ بضىوى (نُْاضَناِْ زَضياّ َُضَُضَ) نؤببىوُْوَ)600( ،
َبُ
نُؾتِ دُْطِ بىوُْ و بُ وتُّ ئُوإ ُْٖسيَو يُو نُؾتًاُْ (زّ ضَّ) واتُ زوو ضيع غُي
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َبُضِ ُٖبىوَ نُ ُٖض ضيعيَو يُ غُضووّ
يًَسَضيإ ُٖبىوَ و نُؾيت (تطٍ ضَّ) غٌَ ضيع غُي
ئُوٍ تط زازًَْؿذي،
بُ باوَضِّ ئًَُُ شَاضَّ ؾُف غُز نُؾتِ دُْطِ نُ يُ اليُٕ ًََصووْىوغُ
َبُضًًإ ُٖبىوَ،
يؤْاًًُْناُْوَ باغهطاوَ نُ ُْٖسيَهًإ زووضيع و ُْٖسيَهًإ غٌَ ضيع غُي
ظيازَ ضؤيٌ تًَسايُ و ئُو نُؾيت طُيُ بُ يُؾهطّ ظؤض طُوضَ ُٖشَاض زَنطيَت و ئًساضَ زاِْ
ناضيَهِ ئاغإ ًًُْ.
ُٖؾتا و ثًَٓر ضؤش زواّ بُٖاض زاضيىف وَى زوايري نُغٌ يُؾهطَنُّ يُو ثطزَ ثطِيُوَ،
ئُوضووثا نُ زاضيىف بؤ يُنُدلاض ضؤوَ ْاوّ ،بُ َاْاّ ضؤشئاوا زَٖات و بؤ تُواوّ ئُو
()2
ُْتُواُْ بُناضزَٖات نُ يُ ضؤشئاواّ ؾُالتِ ْاوَْسّ ئاغًا بىوٕ.
بُ طُيؿتِٓ زاضيىف بُ ئُوضووثا شَاضَيُى غُضباظّ ئًَػجاضتِ و يؤْاِْ ٖاتٔ بؤ
ياضَُتًساِْ ،ئُونات ًَٖؿتا ثُيىَْسيًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْإ تًَو ُْضىو بىو.
غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ يُ بًًِٓٓ غُضباظاِْ يؤْاِْ و بُ تايبُتِ غُضباظاِْ ئًػجاضتِ
ًَإ زَتاؾٌ و ثطضًإ زضيَص زَنطز و
زووضاضّ غُض غىضَإ ٖاتٔ ،ضىْهُ ئُوإ ضيـ و غًًََُ
ئُطُض ناًْاو يا غُضضاوَيُنِ ئاوّ خاويًَٓإ زيتبايُ و ناتًإ زَغت نُوتبايُ ،غُضطُضَِ
ؾاُْ نطزِْ زَبىوٕ.
َهًَو ئُوَْسَ بُ َىوَناًْاُْوَ َاْسوو
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ يُنرتيإ زَووت ،خُي
بٔ ،ضؤٕ زَتىأْ دُْط بهُٕ؟
بُآلّ زواّ ئُوَّ يُ ًَْىإ يُؾهطّ زاضيىف و غًتُنإ دُْط زَغتِ ثًَهطز ،ئُوإ
زيتًإ نُ يؤْاِْ و ئًػجاضتُنإ ظؤض بُ ئاظياُْ دُْط زَنُٕ و تًَطُيؿذي نُ ئاظايُتِ بُ
بىوٕ و ُْبىوِْ ثطض و ضيـ و مسًٌََ ثُيىَغت ًًُْ.
ناتًَو زاضيىف ُْٖطاوّ ْايُ ْاو ئُوضووثا ،ؾاضّ ئًَػتاْبؤٍَ نُ ئُونات بُ (بًعَٕ تًؤّ)
()3
َِ ( 667خ .ظ) زضوغتهطابىو.
زَْاغطاُٖ ،بىو و يُ غاي
َاتٓاغاِْ ًْىَّ
َُاِْ َانؼ َؤيُض نُ يُ يُى يُ زياضتطئ ضؤشُٖي
َاتٓاغٌ بُْاوباْطِ ئاي
(( )2ظاْا و ضؤشُٖي
زووََِ غُزَّ ْىظزَُّٖ بىو ،طىَاِْ يُوَ ًًُْ نُ ئُوضووثا يا ئُوضووخ بُ َاْاّ ضؤشئاوا زيَت،
َآل).
ظَبًشىي
(( )3ئُو ؾاضَ يُ غُضَتا بُ َُطاضّ زَْاغطا ،ضُْهُ يُ اليُٕ ُْتُوَّ َُطاضّ يا َُداضّ زضوغتهطا ،زواتط
ًَإ بُ
بُ بًعإ تًؤّ ْاوبطا و ْاوَناٌْ تطّ قىغتُْتًُٓ و ئًَػتاْبىيُ .عىمساًًُْنإ ْاوّ ئًَػتاْبؤي
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زاضيىف يُؾهطّ خؤّ ُْبطزَ ْاوؾاض و يُ تًُْؿت ؾاضَوَ ضيَطُّ ططتُبُض و ٖاونات و يُ
َُٖإ ضؤشيـ يُؾهطّ زَضيايٌ ئُو ،طُيؿتُ ْاو زَضياّ ضَِف .زاضيىف ًَٖؿتا يُ غٓىوضّ
وآلتاِْ زؤغت بىو و بُآلّ ئُطُض نًََُهٌ تط بُضَو ثًَـ ضىوبايُ ْعيو زَبؤوَ يُ وآلتِ
غًتُنإًٖ .عّ زَضيايٌ زاضيىف زواّ طُيؿتِٓ بؤ زَضياّ ضَِف بىوَ زووبُف:
بُؾًَو بُضَو ضؤَشُٖآلت ضؤيؿت تا بُ زواّ نُؾتًًُ خًَطاناِْ غًتُنإ بهُويَت و ئُطُض
بتىاًَْت ئُوإ بططيَت يا ْكىًَإ بهات و بُؾُنٍُ تطيـ تُضيب بُ يُؾهطّ زاضيىف يُ ْاو ئاوزا
زَدىوالٕ ،بؤ ئُوَّ ضيَطط بٔ يُ ًَٖطؾٌ يُ ْاناوّ غًتُنإ يُ زَضياوَ بؤ غُض يُؾهطّ زاضيىف.
زواّ ئُوَّ َاوَيُى ضيَطايإ بطِ ٍ ،زاضيىف طُيؿتُ ْاوضُيُى نُ ئًَػتا بُ (نريى الضى)
َُ ططزيَهِ يٌَ بىو نُ با و باضإ و طؤضِاُْناِْ نُؾىُٖوا
ْاوزَبطيَت و ئُونات نؤَُي
ُْياًَْٗؿتىوٕ .نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ ناتًَو ظاًْإ يُؾهطّ زاضيىف يُو ؾىيَُٓ
ثؿىو زَزات ،يُ ؾىيَِٓ خؤيإ يُْططيإ ططت.
ئُو ؾُوَّ نُ زاضيىف بطِياضّ ثؿىوّ يُو ؾىيَُٓزا ،بُضاْبُض بىو بُ ؾُوّ سُؾتا و ُٖؾتَُِ
بُٖاض .بُ ؾُضَاِْ زاضيىف يُؾهطَنُّ يُ زَوضوبُضّ ططزَنإ و ًَْىاِْ ططزَنإ و زَضيا ،دٌَ ْؿري
بىوٕ و ثاؾا و طاضزّ داويس (طاضزّ تايبُتِ ثاؾا) يُغُض ططزَنإ دًَطري بىوٕ ،بُ ٖؤّ نَُِ
ثاْتايٌ ططزَناُْوَ بىو نُ زاضيىف ؾُضَاًْسا تا يُؾهط بُّ ؾًَىَيُ بآلوَ بهات.
نُؾتًًُنإ يُ نُْاضَنإ وَغتاُْوَ و ُْٖسَّ بُيَُِ بضىوى يُ ًَْىاًْاْسا ٖاتىوضىويإ زَنطز و
ؾُضَاِْ ؾُضَاْسَّ زَضيايًإ ثٌَ زَطُياْسٕ ،يُ نُْاضّ زَضياف غُضباظَنإ ئاططيإ نطزَوَ و
ُٖضيُنُيإ بُثًٌَ ُْضيتِ خؤيإ زَغتًإ نطز بُ طُضّ نطزُْوَ و يًَٓاِْ خىاضزِْ غُضباظّ.
يُ طُؾتُ دُْطًًُ نإ ،تُْٗا ناتًَو نُ ظياتط يُ ؾُويَو زَضؾُتِ َاُْوَ ُٖبىايُ
طؤؾتًإ ئاَازَزَنطز ،ضىْهُ نات بؤ نىآلْسِْ طؤؾت ُْبىو و تُْٗا غُضباظَنإ زَنُوتُٓ
يًَٓاِْ ؾؤضبا يا طُضّ نطزُْوَّ ئُو خىاضزْاُّْ ًَٖٓا بىويإ.
خىاضزُْنإ يُ ُٖض زَغتُيُى يُ غُضباظاِْ يُؾهطَنُ بُ دؤضيَو بىو ،خىاضزِْ ْاوضُ
ؾاخاويُناِْ ضؤشئاواّ ئًَطإ نُ بطيتِ بىوٕ يُ زاًْؿتىاِْ ئاظَضباجيإ و نىضزغتإ و يىضغتإ
يُ دُْ طسا بطيتِ بىو يُ (ئُضوَز) نُ بطيتِ بىو يُو طُصيُّ ثًَؿرت يُ ناتِ بٌَ ئًؿِ و
ُٖبىوِْ نات ،يُ طٍَُ ظؤض يُ دؤضَناِْ غُوظَّ بؤْساض و زؤ زَنىيًَٓسضا و بُيُنُوَ زَْىوغا،
ئًَػتاَبؤٍَ طؤضِّ تا بًًََٔ ئُو ؾاضَ ْاوَْسّ ئًػالَُ ،ؾاضّ بًعاْتًؤّ يُ ناتِ ضىوِْ زاضيىف بؤ ئُوضووثا،
َآل).
بُؾًَو بىوَ يُ غٓىوضّ ُٖخاَُْؿٌ و ثاؾانُّ بُضؾُضَاِْ زاضيىف بىو ،ظَبًشىي
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زواتط بُ ؾًَىَّ بؤضيًإ يًَسَنطز و ثاضضُ ثاضضُ زَياْربِّ ،يُ طٍَُ وَغتاِْ يُؾهط بؤ ثؿىو
ئُو خىاضزُْيإ زَضزيَٓا و يُغُض ئاطط طُضًَإ زَنطزَوَ و زواّ ئُوَّ بُ ضووُْنُضَ يا ضووٕ
ضُوضيإ زَنطز ،يا بُ ثُْري زَياخنىاضز و زوو غٌَ ثاضضُ يُو خىاضزُْ بؤٕ خؤف و بُتاَُ ،يُى
نُغٌ تًَط زَنطز.
غُضباظَ ؾاضغُنإ نُؾهِ نىتطاو و ْاِْ وؾوُْ ،عٓاّ وؾو و ضووًْإ ثًَبىو و ُٖضنُ
ثؿىويإ زَزاُْ ،خيتَ ضووًْإ زَنطزَ ْاو تاوَيُى و ُْٖسَّ نُؾهًإ يُْاو ئاوزا زَخىغاْس و
يُْاو ضووُْنُيإ زَنطز و ُْعٓايإ بؤ ظياز زَنطز و زواّ نىآلْسِْ ،ئاؾًَهِ خؤف و
بًَُٖعيإ زَغت زَنُوت و ْاِْ وؾهًإ زَنطزَ ْاوّ و زواّ ئُوَّ ْاُْنُ تُض زَبىو
زَياخنىاضز ،ئُو خىاضزُْ بُ (نطوتِ) ْاغطا بىو و يُ َاْاّ نُؾهُوَ وَضطريابىو.
غُضباظاِْ نُْاضَناِْ خُظَض يُ ُٖض ؾىيًََٓو وَغتابإُْٖ ،سَّ بطجنًإ زَنطزَ ْاو تاوَ و
يُ غُض ئاطط زَياْهىآلْس و بُ ضؤوٕ يا بُ ثُْري زَياخنىاضز و ُْٖسَّ يُ بطجنُنُف نُ زواّ ضَِم
ًَإ زَططت وَى خىاضزِْ ضؤشاِْ
بىوِْ وَى قايبًَو خىيَِٓ وؾهبىوّ يٌَ زَٖاتُٖ ،ي
زاٖاتىو( .ئُونات بطجنِ نُْاضَناِْ خُظَض غىوضيَهِ نطاوَ بىو).
غُضباظاِْ ُْتُوَناٌْ تطيـ بُ ثًٌَ ويػت و ُْضيتِ خؤيإ خىاضزِْ خًَطايإ
ئاَازَزَنطز ،بؤ صيىوُْ غُضباظاِْ ئًػجاضتِ ُْٖسَّ ثًاظيإ بُ باؾٌ وضززَنطز و يُ ْاو
تاوَيإ زَنطزُْ ،ختًَو ضؤوِْ ظَيتىوٕ و ئاضزّ طُصيًإ زَنطزَ غُض و زواتط زَياخنىاضز و ئُو
خىاضزُْيإ بُ (بُضات) ْاو زَبطز.
زَبىايُ غُضباظَنإ ظؤض بُ خًَطايٌ خىاضزٕ ئاَازَبهُٕ تا بُياِْ ظوو يُخُو ُٖغذي و
زَضؾُت بؤ ؾُوْؿًِٓ زواّ ضؤشيَو يُ ضيَجًَىاِْ بُضزَواّ و بُ تايبُتِ يُ ؾُواِْ نىضتِ
بُٖاض و ٖاوئ ُْبىو ،بؤيُ غُضباظَنإ ُٖض زواّ ْاخنىاضزٕ يُنطاغت خُويإ يٌَ زَنُوت.
زواّ ْإ خىاضزٕ غُضباظَنإ خُويإ يًَهُوت و ضِاغتُوخؤ ًَٖطؾٌ غُضباظَناِْ غًت نُ
بُ طؿتِ غىاضّ ئُغح بىوٕ زَغتِ ثٌَ نطز ،بٌَ ئُوَّ نُؽ ئاطاّ يُ ٖاتًٓإ يا طىيٌَ يُ
زَْطِ سًًُّ ئُغجُناًْإ بًَت ،وَى ئُوَّ يُ ظَوّ زَضٖاتدي يُ ثطِ زَضنُوتٔ.
ًَٖطؾُنُ ئُوَْسَ يُ ْاناو بىو نُ تُْاُْت ؾُضَاْسَّ خًَىَتطاّ ُٖخاَُْؿٌ نُ ئُؾػُضيَو
بىو بُ ْاوّ (ئاضياْؼ) يُ دًاتِ خؤّ بؤ بُضططّ ئاَازَبهات ،يُ تطغإ ؾُثطِظَ بىو.
ُٖظاضإ غىاض يُ ثطِ يُ ًَْىإ زَضيا و ططزَنإًَٖ ،طؾًإ نطزَ يُؾهطّ زاضيىف و زوو ضيع
ثاغُوإ نُ يُ زَوضَّ خًَىَتطانُ بىوٕ ،بُ ظوويٌ نىشضإ و ئُوإ ٖاتُٓ ْاو خًَىَتطانُ ،بُ
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ٖاتًٓإ بؤ ْاو خًَىَتطا خًَطايٌ ضؤيؿتًٓإ بُ ٖؤّ ثُتِ خًَىَتُنإ نُّ بؤوَ و بُّ ٖؤيُوَ بُ
ئاغاِْ ُْياْسَتىاِْ غُضباظَناِْ زاضيىف بهىشٕ.
ئُطُض ئُو ؾُوَ غًتُنإ يُ ُٖض ضىاض الوَ يا يُ زوو الوَ ًَٖطؾًإ نطزبايُ ،ئُوا تُواوّ
غُضباظَناِْ زاضيىؾًإ زَنىؾت ،بُآلّ ئُوإ تُْٗا بُ زضيَصايٌ بانىوض ًَٖطؾًإ نطز و ويَطِاّ
ئُوَف ًَٖطؾُنُيإ ئُوَْسَ نىتىثطِ بىو نُ ئاضياْؼ ُْيسَتىاِْ يُنُناِْ يُؾهطَنُ
نؤبهاتُوَ بؤ بُضططّ.
زاضيىف نُ ظاِْ ًَٖطف يُ ْاناوّ نطاوَتُ غُض خًَىَتطانُّ ،غُضباظَناِْ طاضزّ داويسّ يُ
خُو ُٖغتاْس و ؾُضَاِْ نطز تا ببُٓ زووبُف و يُ بانىوض و باؾىوضّ خًَىَتطانُ دًَطري بدي ،ئُو
غُضباظاُْ قُيػاًْإ يُبُض بىو و ًَْعَّ ظؤض زضيَصيإ ثًَبىو ،ؾُضَاًْإ ثًَهطابىو نُ ئُوَْسَ بُضططّ
بهُٕ تا زوشَٔ زَنىشٕ يا زَنىشضئَ و ئُواًْـ يُ ططزَنإ بُضَو خىاض ٖاتٔ.
زياضيهطزِْ بانىوض و باؾىوض بؤ دُْط ناضيَهِ ظؤضَ ًٌََ بىو ،ضىْهُ اليُنًإ خًَىَتطا
و اليُنٍُ تطيـ ططزَناِْ (نريى الضى) بىوٕ و ئُوإ تُْٗا يُو زوو ؾىيَُٓ زَياْتىاِْ ًَٖطؾٌ
زوشَٔ ضِابططٕ.
َططتبىو ،ضىْهُ باؾرتئ ضُى بىو بؤ دُْط
ئُوإ بؤيُ ًَْعٍَ بُضظيإ يُطٍَُ خؤيإ ُٖي
نطزٕ يُ طٍَُ ئُغح غىاضنإ و ُٖض ئُو ًَْعاُْ بىوٕ نُ زواتط يُ يصيؤُْناِْ ضؤَُنإ بُ (ثًَآل)
ْاغطاو و ئُوإ ئُو ضُنُيإ يُ َُٖىو ضُنُناٌْ تط ال باؾرت بىو.
ٖاونات يُطٍَُ زابُؾبىوِْ غُضباظَناِْ طاضزّ داويس ،ئاضياْػًـ بُغُض ئُغجُوَ يُْاو
خًَىَتطانُزا زَطُضِا و زاواّ يُ ئُؾػُضَنإ زَنطز بُ ثُيُ غُضباظَناًْإ نؤبهُُْوَ و
ئاَازَّ بُضططّ بديُْٖ .سَّ يُ ئُؾػُضَنإ نُ زووض بىوٕ يُ ًَٖطؾٌ غًتُنإ تىاًْإ
غُضباظَناًْإ نؤبهُُْوَ ،بُآلّ ئُو ئُؾػُضاُّْ نُ يُغُض ضيَطاّ ًَٖطؾٌ غًتُنإ بىوٕ
ُْياْتىاِْ بُو ناضَ ُٖغذي.
ثًَؿرت بامساْهطز نُ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ زواّ ئُوَّ ٖاتُْٓاو زَضياّ ضَِف ببىوٕ
بُ زوو بُف و بُؾًَو يُ زَضياوَ بؤ ثاضيَعطاضّ يُ يُؾهطَنُيإ بُ تُضيب يُ طٍَُ ئُوإ
َهاِْ ئاظإ و يُواُْيُ يُ ضيَطُّ
زَضؤيؿت ،ضىْهُ زاضيىف زَيعاِْ زَضياواُْناِْ غًت خُي
زَضياوَ ًَٖطف بهُُْ غُض يُؾهطَنُّ.
ؾُضَاْسَّ ئُو بُؾُّ ًَٖعّ زَضيايٌ ،ثًاويَو بىو بُ ْاوّ (طاؤَ) نُ بُ َاْاّ
(طاوَُضز) زيَت .ئُو يُ غُضَتازا ُْيعاِْ نُ يُؾهطّ زاضيىف ًَٖطؾٌ نطاوَتُغُض و زواتط نُ
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َُنإ ثًَهطإ و زَْطِ ٖاتىوٖاواض بُضظ بؤوَ ،ئُوَّ بؤ زَضنُوت و ثًَـ ئُوَّ ًٖض
َُؾدُي
ؾُضَاًَْهِ يُ زاضيىف ثًَبطات ،ؾُضَاِْ نطز َُيُواُْنإ ُٖغذي و ضُى بططُْ زَغت و
َجؿتِ يُ يُؾهطَنُيإ.
بضُٓ وؾهاِْ بؤ ثاي
ناتًَو َُيُواُْنإ طُيؿتُٓ وؾهاُِْْٖ ،سَّ غُضباظ بُضَو ضوويإ زَٖاتٔ ،زَضنُوت
ئُوإ يُ ًَٖطؾٌ غًتُنإ ُٖآلتىوٕ و ثُضف و بآلوبىوٕ و ضوويإ نطزووتُ زَضيا تا بضُٓ ْاو
نُؾتًًُنإ ،ئُوإ ْاو نُؾتًًُناًْإ بُ ؾىيَِٓ ثاضيَعضاو زَظاِْ .ئُوإ زواّ بًًِٓٓ
ًَإ نُوتٔ تا بُيُنُوَ بضُٓ ياضَُتًساِْ
َُيُواُْنإ ،بُ دُْطُُظاضيُوَ يُ طُي
يُؾهطَنُيإ يُ دُْطِ غًتُنإ.
ئُو تاقُُ غُضباظَّ طاضزّ داويس نُ بُضَو باؾىوض ضىوبىوٕ ،بًًٓإ ؾُضَاْسَناِْ
يُؾهطّ زاضيىف يُو ؾىيَُٓ خؤيإ بؤ بُضططّ ئاَازَزَنُٕ و ًَٖؿتاف غًتُنإ
ُْطُيؿتبىوُْ ئُو ؾىيَُٓ و تُْٗا زَْطًإ زَٖات نُ يُ ئُوَّ ْعيو زَبُٓوَ و ُْٖسَّ يُ
تريَناًْؿًإ زَطُيؿتُ ئُو ؾىيَُٓ.
ؾُضَاْسَّ غُضباظَناِْ طاضزّ داويس نُ ضىوبىو بؤ باؾىوضّ ئؤضزووطانُ ،بُ ٖؤّ ئُوَّ
ئُؾػُضّ ثًُ بُضظ بىو ،ؾُضَاْسَيٌ بُؾٌ باؾىوضّ ئؤضزووطاّ ططتُ ئُغتؤ و وتِ ْابًَت
ضاوَضوإ بٔ تا غىاضناضَناِْ زوشَٔ بطُُْ ئًَطَ و ثًَىيػتُ بضًُٓ ثًَؿىاظيإ.
ًَاْسووف) بىو و ئُؾػُضّ ثًُبُضظّ طاضزّ
ؾُضَاْسَّ باؾىوضّ ئؤضزووطانُ نُ ْاوّ (غاي
ًًَََٓت ،ئُواِْ زابُؾهطز بُ زووال و زٍَ و ًَٖعّ يُزَط
داويس بىو ،ثًَـ ئُوَّ غُضباظَناِْ ظىوي
و ئُونات بُضيَهُوت .يُ باؾىوضّ ئؤضزووطاّ ُٖخاَُْؿٌَُٖ ،ىإ بُ طؿتِ تُْاُْت
ئُؾػُضَناًْـ ثًازَ بىوٕ و نُوتُٓضٍَ تا بُ ًَٖعّ خؤيإ ثًَـ بُ غىاضَناِْ زوشَٔ بططٕ.
ئُو بُؾُّ طاضزّ داويس نُ بُضَو بانىوض ضىوبىوٕ ،بُ طُيؿتًٓإ بؤ الّ غًتُنإ،
زَغتًإ بُ ًَٖطؾٌ تىْس نطز و بَِ غٌَ نطزُْوَ يُ مشؿًَط و طىضظ و تري و تُوض ،خؤيإ
َسَزايُ ثًَـ ئُغجُنإ و بُ ًَْعَناًْإ وضطٌ ئُغجُناًْإ زَزضِّ يا غىاضَناًْإ يُ ئُغح
ُٖي
زَخػتُ خىاضَّ ،ئُوإ زَياْعاِْ نُ ًَْعَ بُ زَغتِ غُضباظّ يًَٗاتىو وَى ْرييَهِ بًَُٖع وايُ
و ئُطُض ًَْعَضًًُنُ بتىاًَْت ْىونِ ئُو ًَْعَ بُضظَ يُ غط يا غًٓطِ غىاضيَو بسات بُ
تايبُتِ غىاضَناِْ غًت نُ ئاوظؤْطًإ ُْبىوُٖ ،ضنُ ظَضبُنُّ بُضنُويَت يُغُض ثؿتِ
ئُغح زَنُويَت و يا يُ الّ ضاغت يا ضُثُوَ زَنُويَت.
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َسَغتا بُض
ئُجناَساِْ ئُو ناضَ وَى ثًَؿىاظّ يُ َُضط بىو و ئُو غُضباظَّ بُو ناضَ ُٖي
يُ ئُجناَساِْ يُواُْ بىو يُ شيَط ثًٌَ ئُغجُنإ سيطيَت ياخىز بُ مشؿري و تريَناِْ ئُغح
غىاضنإ بهىشضيَت .ئُوإ ثؤؾؿِ دُْطًإ يُبُض بىو ،بُآلّ زَغت و القًإ و زََىضاو و
غُضيإ ثؤؾؿِ ُْبىو و غىاضَنإ زَياْتىاِْ ئُوإ بهىشضٕ يا نُّ ئُْساّ بهُٕ ،بُآلّ ئُو
غُضباظاُْ نُ زَياْعاِْ غىاضَناِْ وشَٔ يُ بانىوضَوَ زئَ ،بُ ؾُضَاِْ (خاْىوبؤف) نُ
ؾُضَاْسٍَ طاضزّ داويس بىو بٌَ ئُوَّ بري يُ طًاًْإ بهُُْوَ ًَٖطؾًإ زَنطز و بُ وتُّ
ُْٖسَّ ًََصووْىوؽ (خاْىو بؤف) بطاّ زاضيىف بىو.
خاْىوبؤف زَيعاِْ يًَؿاوّ ئُغح غىاض غًتُنإ يُ بانىوضَوَ زيَت و ثًَىيػتُ بُ ُٖض
ؾًَىَيُى بًَت ضيَطُيإ يٌَ بطرييَت ،تا ئُؾػُض و غُضباظَنإ بتىأْ خؤيإ ئاَازَبهُٕ بؤ
ضِاططتِٓ غًتُنإ .ئُو بطِياضٍ زابىو خؤّ و غُضباظَناِْ ؾًسا بهات تا زَضؾُتِ خؤ
نؤنطزُْوَ بؤ خًَىَتطانُ زَغتُبُض بهات .ئُطُض يُ ئؤضزووطايُنسا غُز ُٖظاض غُضباظّ تاى
ُٖبًَتْ ،اتىأْ ثًَـ بُ ثُالَاضيَو بططٕ .بُآلّ ئُطُض ثُجنا ُٖظاض نُؽ يُ ئُوإ ضيعَناًْإ
يُى غُٕ زَتىأْ يُ بُؾًَو يُ ئؤضزووطانُ ثًَؿطَوّ زوشَٔ ضابططٕ.
خاْؤبؤف بطياضيسابىو نُ خؤّ و غُضباظَناِْ ؾًسابهات تا بتىاًَْت يًَؿاوّ غىاضناضَنإ ضابططيَت
تا ضيعَناِْ ْاو ئؤضزووطا ضيَو غطئَ .ئُو بُؾُّ غُضباظَناِْ طاضزّ داويس نُ يُ بانىوض يُ طٍَُ
غًتُنإ زَدُْطإ ،يُ ضِاغتًسا يُو ؾُوَ خؤنىشيًإ زَنطز ،ضىْهُ بُؾًَو يُ غُضباظَناِْ غًت
ويَطِاّ ئُوَّ غىاضّ ئُغح بىوٕ دطُ يُ تري و نُوإًْ ،عَيإ ثًَبىو و ُٖضضُْسَ ئُوإ ثؤؾؿِ
دُْطًإ يُ بُض بىو ،بُآلّ نُ ًَْعَناًْإ بُضزَنُوت ،بُ ٖؤّ ئُوَّ ثًازَ بىوٕ ،يُنطاغت زَنُوتٔ
و غىاضيَهٌ تط زواّ ئُوَ زَيهىؾذي ،يُطٍَُ ئُوَؾسا ئُو ثؤؾؿُ يُو ؾُوَزا ظؤض ئُواِْ ثاضاغت و
ئُطُض واُْبىايُ ،يُواُْبىو تا زوايري غُضباظيإ يُو ؾُوَزا بهىشضابايُ ،بُبٌَ ئُوَّ بتىأْ ًَٖطؾٌ
ئُوإ بىَغتًَٓٔ .بُضَبُضَ غُضباظَناِْ طاضزّ داويس يُ ضؤشئاوا بُضَو ضؤشُٖآلت ُْٖطاويإ زَْا و
بُو ؾًَىَيُ ضيَطاّ ٖاتىوضىوّ غًتُناًْإ تُغهرت زَنطزَوَ.
ُٖض غُضباظيَطِ طاضزّ داويس نُ زَطُيؿتُ ضؤشُٖآلت ،زَيعاِْ زَبًَت بُ دُغتُّ خؤّ ببًَتُ
ٖؤّ ضِاططتِٓ ًَٖطؾٌ غًتُنإُْ ،ظاْسضاوَ ثاؾاّ غًت ئُو ؾُوَ ضُْس ُٖظاض غُضباظّ بؤ ئُو
ثُالَاضَ ْاضزبىو ،بُآلّ ئُوَْسَ ُٖبىو نُ ُٖضضُْسَيإ يٌَ زَنىشضا ًَٖؿتا غىاضٍ تط يُ بانىوض
زَٖات .يُ بانىوضّ خًَىَتطانُ تُضَِ غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ و غًتُنإ و ئُغجُناًْإ ظَوّ
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زاثؤؾًبىو ،بُآلّ ضيَطط ُْبىو يُ ٖاتِٓ ئُغجُنإ و خاْىوبؤف بًِٓ نُ غىاضَناِْ غًت ناتِ
طُيؿذي بُ تُضَُنإ يُغُضّ باظ زَزَٕ و ئُغجُناًْؿًإ يُغُض ئُو ناضَ ضِاٖاتىوٕ.
ًَإ بؤ خاْىوبؤف ًَٖٓا نُ غُضباظَناِْ طُيؿتىوُْتُ غُض زَضيا ،واتُ يُ ضؤشئاوا تا
ُٖواي
ضؤشُٖآلتًإ يُ الّ بانىوضَوَ ططتىوَ و تىاًْىياُْ ضيَططبٔ يُ ٖاتِٓ غًتُنإ ،بُآلّ غًتُنإ
َِ تًَهؿهاْسِْ ئُو بُضبُغتُ َطؤيًُيإ
نُ يُ ثؿتُوَ زَٖاتٔ زيػإ ًَٖطؾًإ زَنطز و ُٖوي
زَزا نُ ئُوإ زضوغتًإ نطز بىو .شَاضَّ غُضباظَناِْ طاضزّ داويس نُ يُطٍَُ خاْىوبؤف
بىوٕ ،بطيتِ بىو يُ غًَُٗظاض و ئُواٌْ تط يا يُ باؾىوض و يا يُطٍَُ زاضيىف بىوٕ ،تا ئُونات
ْعيهُّ زووُٖظاض يُ غُضباظاِْ طاضزَنُ يا نىشضابىوٕ و يا بطيُٓناًْإ ئُوَْسَ تىْس بىو نُ
تىاْاّ دُْطًإ ُْبىو.
َاوَيُى زواّ ئُوَّ غُضباظَناِْ طاضزّ داويس طُيؿتُٓ نُْاضّ زَضيا و يُ تُواوّ
بُؾُناِْ بانىوضّ ئؤضزووطانُ ضيَطُّ تًَجُضِبىوِْ غىاضَ غًتُناًْإ زاخػتبىو ،يُْاناو
ترييَو يُ ضاوّ ضِاغتِ خاْىوبؤف ضؤضىو و ئُو زَغتِ زضيَص نطز تا تريَنُ يُ ضاوّ زَضبهات،
بُآلّ زيتِ ثُضَّ ُٖيُ و ْايُتُزَض )4(،ثًَـ ئُوَّ زَغتِ الببات ظَضبُيُى بُ بُؾٌ
غُضَوَّ ضوخػاضّ نُوت.
ظَضبُنُ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ خاْىوبىف نُوت و ئُو ئُغح غىاضّ بُو ناضَ ُٖغتا بىو،
ًْعٍَ زووًََؿِ يُ ضوخػاضّ ئُوزا و ًْعَنُ طُيؿتُ ًََؿهِ و خاْىوبؤف َطز.
خؤبُخؿٌ خاْىوبؤف و غُضباظَناِْ ئُو غىوزَّ ُٖبىو نُ بُ ؾًَىَّ ناتِ ًَٖطؾٌ
ًَاْسووؾِ ؾُضَاْسَّ بُؾٌ باؾىوضٖ ،اونات يُطٍَُ ئُوزا ًَٖطؾٌ
غًتُناِْ ضِاططت و غاي
ًَاْسووف ًَٖطؾٌ
نطز .ناتًَو غًتُنإ ًَٖطؾًإ نطز ،خًَىَتطا تاضيو بىو ،بُآلّ ناتًَو غاي
َُناًْإ ثًَهطزبىو و ضووْانِ ُٖبىو
نطز ،غُضباظَناِْ ئُو و غُضباظَناِْ خًَىَتطانُ َُؾدُي
و زَياْعاِْ يُطٍَُ نَِ دُْط زَنُٕ.
ًَاْسا نُ ضيعّ غُضباظاِْ زاضيىف
غًتُنإ بُ ظآًِْ ئُوَّ نُ ًَٖطؾًإ بؤ نطاوَ ُٖوي
تًَهبسَٕ و تا ضِازَيُنًـ غُضنُوتىو بىوٕ و يُ زوو ؾىئَ زَضظيإ خػتُ ْاويإ ،بُآلّ ُٖض بُ
(( )4ئُطُض تري بُض ضاوّ يُنًَو بهُويَت ،ئُوا ضاوَنُ زَثطِشيَت و ضاوَنٍُ تطيـ يُوناتُزا تىاْاّ بًًِٓٓ
ْابًَت ،بؤيُ ظياتط يُ ضريؤى زَضًَت نُ ؾُضَاْسَيُى بًُويَت ترييَو يُ ضاوّ زَضبهات بُ تايبُتِ نُ تريَنُ
َآل بُ زاخُوَ ُْٖسَّ نات يُ
ثُضَّ ُٖبًَت و بُ ٖؤّ ثُضَناًًُْوَ تريَنُ ُْياتُ زَضَوَ ،بُآلّ ظَبًشىي
طًَطاُْوَّ ًََصوو ضىوتُ ْاو طًَطاُْوَّ ضريؤى .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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ظوويٌ زَضظَنُ يُ اليُٕ غُضباظاِْ زاضيىف زاخطاُْوَ و غًتُنإ نىشضإ ،غُضباظَناِْ
زاضيىف ئُوَْسَ يُ يُى ْعيو بىوُْوَ نُ غًتُنإ ُْياْسَتىاِْ يُ ًَْىاًْإ تًَجُضِبدي.
ناتًَو غًتُنإ بًًٓإ طىؾاضّ ئًَطاًًُْنإ نُ يُ باؾىوضَوَ ًَٖطف زَنُٕ يُ ظياز
بىوْسايُ ،ويػتًإ بُ ًَٖطؾًَهِ غُخت غُضباظَ ثًازَناِْ ُٖخاَُْؿٌ يُ شيَط مسِ
ئُغجُناًْاْسا وضزبهُٕ و بُغُض الؾُناًْاْسا تًَجُضِبدي ،بُآلّ ًَْعَّ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ
ًَٖطؾُنُياِْ تًَهؿهاْس.
ًَاْسووف تىاِْ يُنُناِْ غىثانٍُ ضيَو غاتُوَ ،ظاْسضا نُ زَتىأْ
ُٖض ئُونات ُّ غاي
ًَٖطؾٌ غًتُنإ ضِ ابططٕ ،ضىْهُ ضيعيَهِ ثىخت يُ غُضباظ زَتىاًَْت ببًَتُ بُضبُغت يُ ثًَـ
ًَٖطف ،بُآلّ يُؾهطيَهِ ضُْس ُٖظاض نُغٌ نُ ثُضف و بآلو بًَت ْاتىاًَْت ضٍَ يُ زَغتُيُى
ًََٔ تا ئُو
بططيَت يُناتِ ًَٖطؾسا .غايًاْسووف بُ ئُؾػُضَناِْ وتبىو نُ بُ غُضباظَناًْإ بً
ؾُوَ ُْبُٓ َايُّ غُضؾىوضّ ثاؾانُيإ و غُضباظَناًْـ زَياْعاِْ نُ ئُطُض ئُو ؾُوَ
خؤضِاططّ ُْنُٕ ،يُ ثًَـ ًَٖطؾٌ غًتُنإ َُٖىويإ زَنىشضئَ.
َٓسَيُ
َؤ زَزٍ تطا و بطيتِ بىو يُ ثُيهُضّ ئُو باي
يُ غُض غُضّ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ُٖي
َىَ زَنطز و
نُ يُغُض قاًَـ زَزضا و بُضظ زَنطايُوَ ،يُ دُْطُناْسا ئُوإ ُْٖسيَذاض ضاويإ يُ ُٖي
َٓسَّ (ؾاٖري) نُ يُ الٍ ئُوإ بُ غىْبىزي غُضنُوتٔ زَظاْسضا ،غُضنُوتىويإ
زاوايإ زَنطز باي
َؤ ِٖ ُْتُوَ ئًَطاًًُْنإ بىوَ و ضؤتُ ْاو ُْتُوَناٌْ تط.
بهات ،تُْسيػِ ُٖي
بُآلّ يُ ضِاغتًسا ئُطُض ئُو ؾُوَ يُؾهطّ زاضيىف زَياُْويػت ئاظايُتِ و خؤضِاططّ خؤيإ
ثًؿإ بسَٕ ،ئُغح غىاضَ غًتُناًْـ بطِياضيإ زابىو بىيَطّ و ثًاوَتِ خؤيإ زَضغُٕ و بًػُملًَٓٔ
نُ يُ َطزٕ ْاتطغٔ .ئُوإ زَياْعاِْ زَبًَت يُؾهطّ زاضيىف ضِابططٕ ثًَـ ئُوَّ ئُو يُؾهطَ
طُوضَيُ بطاتُ ًْؿتًُاُْنُيإ و ضىْهُ ئُطُض ئُو يُؾهطَ بطاتُ ًْؿتًُاُْنُيإ ،يؤضتُناًْإ
َُناًْإ زَبُٕ و خاوَِْ ًٖض ؾتًَو ْآًََٔ.
يُْاو زَبُٕ و ضَوَ ئُغح و ئاشَي
ًَُوَ يُغُض ثؿتِ ئُغح ثُضوَزَ زَبىوٕ و ئُغجُناًْإ بُ بٌَ ئاوظوْط
غًتُنإ يُ َٓساي
يًَسَخىضّ ،بُآلّ زَياْتىاِْ ناضّ وا يُغُض ئُغجُناًْاُْوَ بهُٕ نُ بُ ناضّ ئانطؤباتُنإ
زَضىو .يُى يُ ناضَناِْ ئُوإ نُ بطيتِ بىو يُ دُشًَْو نُ يُ َاْطِ زووََِ بُٖاضزا
ئُجناَسَزضا ،يُو دُشُْزا بًػت ثًاو نُ زَبىايُ تًَُُْإ يُ ضٌ غاٍَ نَُرت بًَت ،زَبىوُْ
زوو زَغتُّ زَ نُغٌ و بُيُنُوَ زَدُْطإ تا بعأْ ناًَإ ئاظاتطٕ.
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ئُو دُْطُ تُْٗا َُْايـ ُْبىوَ و يُو دُْطُزا بُ ضِاغتِ يُنرتيإ نىؾتىوَ تا
زَضنُويَت نُ نَِ ئاظاتطًَََ ،صووْىوغاِْ نؤِْ يؤْاِْ ْىوغًىياُْ نُ ضُْس داض ضوويساوَ نُ
ُٖض بًػت ُْؾُض نىشضاوٕ يا بطيٓساض بىوُْ و بُّ ؾًَىَيُ زَضُْزَنُوت نُ نَِ يُ َُيساِْ
دُْطُنُزا غُضنُوتىوَ.
ناتًَو نُ يُى يُو ثًاواُْ زَنىشضا ،بًُٓضَنإ وَى ئُوَّ نُ ؾاْىويُنِ خؤؾًإ
زيتبًَت ،ؾازّ و نُيـ خؤؾٌ زَيططتٔ و ُٖغتُناِْ خؤيإ بُ غىوزّ ئُّ و ئُو زَغتُيُ
زَضزَبطٍِ و ْاوّ دُْطاوَضَناًْإ بُ زَْطِ بُضظ زًََٖٓا.
ََُُْس بىوِْ ئُوإ يُ
ُْتُوَيُى نُ ئُوَ ُْضيتًإ بًَت تطغٓؤى ْري ،بُ تايبُتِ نُ زَوي
ضيَطُّ ضُتُيٌ يُ وؾهاِْ و زَضيا زَبىو و يُواُْ بىو بهىشضئَ و ئُطُض ؾهػتًإ خىاضزبايُ
َسَواغٌ ،ضىْهُ ًٖض نُؽ بُظَيٌ بُ ضُتُزا
غُضيإ يُ الؾُيإ دًازَنطايُوَ يا ئُواًْإ ُٖي
ْاياتُوَ دا ضُتُّ زَضيايٌ بًَت يا ِٖ وؾهاِْ و غعاّ ضُتُ ،نىؾتًَٓتِ.
ئُو ؾُوَ غًتُنإ بطياضياْسابىو يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُْاو ببُٕ يا بُ ؾًَىَيُى ؾرياظَّ
تًَهبسَٕ نُ زاضيىف ُْتىاًَْت غُضباظَناِْ خؤّ نؤبهاتُوَ و يُؾهطيَهٌ تط ئاَازَبهاتُوَ،
َُّ خًَطاٍ ضىاض مسِ ئُغجُناًْإ خؤيإ
غىاضَنإ بُ ئاظايُتًًُنِ بُضضاو و بُ دىوي
زَخػتُغُض ثًازَنإ و ئُواًْإ زَنىؾت و زَنىشضإ ،بُآلّ ضىْهُ ُٖض ضيعيَهًإ يُ
غُضباظَناِْ زاضيىف زَؾهاْس ،ضيعيَهٌ تط ُٖبىو و ئُو غىاضاُّْ يُ ضيعّ يُنُّ تًَجُضِزَبىوٕ
يُ ضيعّ زووَّ يا زَنىشضإ و يا بطيٓساضزَبىوٕ و زَنُوتُٓ غُض ظَوّ.
ًَٓا بىوٕ
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ناتًَو غُضباظَ ئًَػجاضتِ و يؤْاًًُْناًْإ زيت ،زي
ًَإ زَتاؾٔ و بُضزَواّ غُضطُضَِ زآًَٖاِْ ثطضُ زضيَصَناًْإ زَبٔ،
ئُو نُغاُّْ ضيـ و مسًًَ
ًٖض تىاْا و بايُخِ دُْطًإ ًًُْ .بُآلّ ئُو ؾُوَ يُ ناتِ دُْطهطزْسا بؤيإ زَضنُوت نُ
َُُْ و بُتايبُتِ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ نُ بُ بٌَ ططؾت و بُ ئاظايُتِ و بٌَ تطؽ يُ َطزٕ
ُٖي
دُْطًإ زَنطز ،بىوُْ دًٌَ بايُخِ غايًاْسووف.
ئًَػجاضتًًُنإ ظضيٌَ قىضغًإ ثًَبىو و مشؿًَطّ زضيَص و ئُغتىوض و قىضغًإ بُ بُضزَواَِ و
بٌَ َاْسوو بىوٕ ضِازَوَؾاْس ،ئُوإ مشؿًَطَناًْإ زوو زَّ بىوٕ .غُضباظّ ئًَػجاضتِ ْاضاض
ًًَََٓت نُ ضووّ تًصّ بطاتُ زوشَٔ و ئُطُض زوو
ُْبىو نُ مشؿًَطَنُّ بُ ؾًَىَيُى ظىوي
غُضباظّ نُوتىو يُ ئُغح بُضَو ضووّ ٖاتبإ ،زَيتىاِْ بُ ُٖض ضوويُنِ مشؿًَطَنُّ يُنًإ
بجًَهًَت.
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غُضباظَ ئُغًٓايًُنإ (يؤْاًًُْنإ) بُ ضِازَّ ئُوإ يُغُض خؤ ُْبىوٕ ،بُآلّ ئُواًْـ
بىيَط بىوٕ و ئُوإ ُْياْسَتىاِْ بٌَ زَْطِ خؤيإ بجاضيَعٕ و بُ ٖؤّ ئُو ٖاتىو ٖاواضٍَ
زَياْهطزُْٖ ،سيَذاض مشؿًَطيإ تُْٗا يُ ئامسإ زَغىضِايُوَ و بُض زوشَٔ ُْزَنُوت .بُآلّ
غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ مشؿًَطٍ بًَٗىوزَيإ ُْزَوَؾاْس و ٖاواضيإ ُْزَنطز و يُ نىؾتِٓ
زوشًَٓـ ٖاواضّ ؾازيًإ ُْزَنطز .غُضباظّ ئاظا يُ نىؾتِٓ زوشَُٓنُّ نُيـ خؤف
ْابًَت ،ضىْهُ زَظاًَْت َُٖىو ناتًَو يُواُْيُ بُ زَغت يُنٌ تط يُ زوشَُٓناِْ بهىشضيَت.
ظضيٌَ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ طُوضَ و قىضؽ بىو و بُؾًَو يُ دُغتُّ زازَثؤؾري و ناتًَو
نُ ظَضبُيُنِ بُضزَنُوت ،زَْطِ ناْعانُ بُضظ زَبؤوَ و بُ زَْطِ ئُو ظَضبُيُ
ُٖخاَُْؿًًُنإ زَياْعاِْ نُ ظضيًَُنُ ظؤض قىضغُ .بُ طؿتِ ئاظايُتِ ئًَػجاضتِ و
ئُغًٓايًُنإ ئُو ؾُوَ يُغُض غُضباظاِْ زاضيىف ناضيطُضّ ُٖبىو و ئُوإ ضًرت بُ ضاوّ
نَُعاِْ ئُواًْإ غُيط ُْزَنطز.
تا ئُوناتُّ ًَٖطؾٌ غًتُنإ بُضزَواَبىو ،غايًاْسووف واّ ُٖغت زَنطز نُ ْاتىاًَْت
بُضزَواّ بٌَ يُ ًَٖطؾهطزٕ ،بُآلّ زواّ خؤضِاططّ خاْىوبؤف و غُضباظَناِْ و ضِاططتِٓ ًَٖطؾٌ
غًتُنإ ،طىؾاض يُ غُض غُضباظَ ثًازَناٌْ نَُبؤوَ .غًتُنإ بؤيإ زَضنُوت نُ ضيَطُّ
ثؿتُوَيإ زاخطاوَ و ًَٖعّ ياضَُتًسَضيإ بؤ ْايات ،بؤيُ زَغتًإ نطز بُ ثاؾُنؿُ و
ويػتًإ بطُضيَُٓوَ و غايًاْسووف ؾُضَاٌْ نطز تا ئُوَْسَّ زَتىأْ يُ ئُوإ بهىشٕ ،بُآلّ
ئُوإ غىاض بىوٕ و ُٖخاَُْؿًًُنإ ثًازَ ،بؤيُ تىاْايإ ُْبىو بُ زوايإ بهُوٕ.
ئُغح غىاضَناِْ غًت بؤيإ زَضنُوت ْاتىأْ زَضظ غُُْ ْاو يُؾهطّ زاضيىف ،بؤيُ بُضَو
بانىوض زَغتًإ بُ طُضاُْوَ نطز و يُ غُض ضيَطُيإ ُٖظاض غُضباظّ طاضزّ داويس ُٖبىوٕ ،نُ
خطابىوُْ بُض ًَٖطؾٌ زوواليُُْ يُ اليُٕ غًتُنإ .يُ اليُى يُ اليُٕ ئُو غىاضناضاُّْ يُ باؾىوض و
يُ ْاو خًَىَتطانُ زَٖاتُٓوَ و يُ الّ بانىوضيـ يُ اليُٕ ئُو غىاضناضاُّْ ًَٖطؾًإ زَنطز .ئُو
ُٖظاض غُضباظَ بُ ئُْساظَّ زووُٖظاض غُضباظ بُضططّ و ؾًساناضيإ ْىاْس و طُضاُْوَّ غًتُناًْإ
وَغتاْسُٖ ،ضضُْسَ يُ زووالوَ ًَٖطؾًإ نطابؤوَ غُض.
ئاؾهطايُ بُضططٍ ُٖظاض ثًاو نُ يُ ًَْىإ زوو ًَٖع نُ يُ زوو الياُْوَ ًَٖطؾًإ بؤ زَنُٕ،
ض ضاضَْىوغًَهِ بُزواوَ زيَت و ئُو ثًاوَ ئاظاياُْ تا زوايري نُؽ نىشضإ و بُضططّ و
خؤضِاططيإ بؤوَ ٖؤّ ئُوَّ غايًاْسووف و ًَٖعَنُّ بطُُْ غىاضَ غًتُنإ و ٖاونات ًَٖعّ
زَضيايًـ طُيؿذي و بُؾساض بىوٕ يُ نىؾتين غُضباظَناِْ غًت ،ئُو غىاضاُّْ غًت نُ
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ًَإ بُ غُضباظَناٌْ تطيإ طُياْس نُ ثُالَاضَنُيإ بُ ٖؤّ
َاُْوَ و تىاًْإ زَضبضُٖٔ ،واي
خؤ نؤنطزُْوَّ يُؾهطّ زاضيىف ،ؾهػتِ ًَٖٓا.
غُضباظَناِْ غًت طُضِاُْوَ بُآلّ ًَٖطؾٌ ئُوإ بؤ ُٖخاَُْؿًًُنإ ظؤض قىضؽ بىو و ئُو
ؾُوَ غٌَ ُٖظاض غُضباظّ طاضزّ داويس نُ يُ بانىوضّ دُْططُ بىوٕ نىشضإ و تُْاُْت
ًَاْسووف بىوٕ ُْٖسيَهًإ نىشضإ و الؾُّ
يُنًإ ظيٓسوو َُْإُٖ ،ضوَٖا ئُواُّْ يُ طٍَُ غاي
ئُغح و غُضباظَ نىشضاوَنإ تُواوّ بُؾُناِْ بانىوض و ْاوَضِاغتِ خًَىَتطانُّ زاثؤؾٌ بىو.
ؾُضَاْسَّ خًىَتطاّ زاضيىف نُ ًَٖطؾِ يُْاناوّ غًتُناِْ بُ زَضئُجناَِ نَُتُضخَُِ خؤّ
زَظاِْ ،ثُْاّ بؤ خؤنىشٍ بطز .ئُو بريّ زَنطزَوَ نُ يُ ضووّ ْايات بضًَتُ بُضزَّ زاضيىف و بؤيُ بُ
ئاضَظووّ خؤّ زاواّ مشؿًَطَنُّ خؤّ نطز نُ زوو يًَى و ْىونِ تًصّ ُٖبىو و ؾُضَاِْ نطز نُ
بُضاْبُض غًٓطِ ضِابططٕ ،ئُو غُضباظَّ نُ مشؿًَطَنُّ بُزَغت ططتبىوُْ ،يعاِْ َُبُغتِ يُو ناضَ
ضًًُ و بؤيُ ؾُضَاُْنُّ بُدَِ طُياْس و ؾُضَاْسَّ ئؤضزووطانُ يُ ثطِ خؤّ خػتُ غُض مشؿًَطَنُ و
ْىونُ تًصَناِْ يُ ثؿتِ زَضضىو و نُوتُ غُض ظَوّ.
ئُو ؾُوَ ْعيهُّ ضىاض ُٖظاض يُ طاضزّ تايبُتِ زاضيىف نىشضإ و زاضيىف يُوناتُزا
ُْيسَتىاِْ ئُو ظياْاُْ ثطِ بهاتُوَ و يُ دًاتِ نىشضاوَنإ غُضباظّ تاظَ بًًََٓتُ ْاو طاضزّ
داويس ،ضىْهُ وَى بامسإ نطز ئُوإ بُ ضيَطُّ تايبُتِ زياضّ زَنطإ و زًََٖٓسضاُْ ْاو غىثا
َبصيَطيَت و بًاخناتُ ْاو غىثانُّ.
و بؤ زاضيىف ُْزَطىجنا يُ ئُوضووثا غُضباظاِْ ئُو طاضزَ ُٖي
َُيإ بؤ زاضيىف بطز ،وتِ ئُو خؤّ غُظاّ خؤيسا و ئُطُض ٖاتبىايُ بؤ الّ
ناتًَو ئُو ُٖواي
ؾُضَاِْ نىؾتِٓ ئُوّ زَضزَنطز ،ضىْهُ ئُو نَُتُضخُّ بىو ،زَبىايُ يُ بانىوض و ضؤشئاواّ
خًَىَتطانُ شَاضَّ ثاغُواُْنإ ظؤضتط بهات تا زووضاضّ ئُو زؤخُ ُْبري و خؤّ زَبىايُ بؤ
ًَاْسووؾِ ئُؾػُضّ طاضزّ داويس و طاوَُِْ
ئُو ًَٖطؾُّ ئُوإ يًَهساُْوَّ ُٖبًَت .غاي
ؾُضَاْسَ يُ ًَٖعّ زَضيايٌ نُ ئُو ؾُوَ ياضَُتِ يُؾهطَنُياْسابىو ،خُآلت نطإ.
ئُو ثُالَاضَ يُؾهطّ زاضيىؾٌ بُ ضِازَيُى ؾُثطِظَ نطزبىو نُ بؤ ضيَهدػتُٓوَّ يُؾهط و
ْاؾتِٓ نىشضاوَنإَ ،اوَّ غٌَ ضؤش يُو ؾىيَُٓ َاُْوَ .يُواُْيُ بطىتطيَت ئًَطاًًُْنإ تُضَِ
َطزووَناًْإ ُْزَْاؾت و تُْٗا يُ غُض ططزيَهًإ زازَْإ ،تا ئُوناتُّ تُْٗا ئًَػو
زََايُوَ ،ئُونات ئًَػهُناًْإ زَنطزَ تىضَنُيُى و زَيآْاؾذي .بُآلّ ئُو ُْضيتُ ِٖ
غُضزََاِْ زواتطَ و ؾًَىَّ ْاؾتِٓ (نىضوف و زاضيىف) نُ يُ اليُٕ يؤْاًًُْنإ باغهطاوٕ،
ًَاْساوَ نُ
َجؿتِ و تُناصياُْ و ئُوإ تُْٗا بُ ٖؤّ بُ ثريؤظ ظآًِْ ثًَهٗاتُناِْ خاىُٖ ،وي
ثاي
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ًَري زابًَٓٔ و زواتط بًآًَْصٕ ،تا طؤؾت و خاى يُ
تُضَُنإ يُْاو تابىوتِ بُضزئ يا طُي
بُضيُنهُوتٔ بجاضيَعٕ.
ئُو نُغاُّْ بُ تىاْا بىوَٕ ،طزووَناًْإ يُ ْاو تابىوتِ ئاغٔ يا َؼ يا قُآل واتُ
ناْعايٌ زازَْا و زَيآْاؾذي ،يُو تابىوتاُْ بُضزَغت ُْنُوتىوٕ ،ضىْهُ وَى زَظأْ ئُواُْ يُ
ًًَٓسا (يُ ؾًَىَّ
ْاو زَضٔ و ئُو نُغاُّْ نُّ زَضاَُتًـ بىوَٕ ،طزووَناًْإ يُ تابىوتِ طً
طؤظَّ طُوضَ) زَْاؾت.
زواّ غٌَ ضؤش يُؾهط يُ نريّ الضى بُضَو بانىوض نُوتُضٍَ و ًَٖعّ زَضيايًـ بُ
ؾُضَاْسَيٌ طاوَُٕ تُضيب بُ ئُوإ دىوآل ،ثًَؿرت بامساْهطز نُ بُؾٌ تطّ ًَٖعّ زَضيايٌ بُ
ؾُضَاْسَّ (ًٖػت ئُغح) بؤ بُزَا نُوتِٓ غًتُنإ ضؤيؿتبىو.
زاضيىف بُ ٖؤّ بىوِْ ًَٖعّ زَضيايًُوَ يُ الّ ضؤشُٖآلت ئاغىوزَ بىو و يُ ًَٖطؾٌ
نىتىثطِ ُْزَتطغا ،بُآلّ ويَطِاّ بىوِْ غٌَ زَغتُ غُضباظ وَى ثًَؿطَو و ثاضيَعَض يُو غٌَ اليُوَ،
ًَٓا ُْبىو و تطغٌ ُٖبىو نُ غًتُنإ بؤيإ
ًَٖؿتا يُ ضؤشئاوا و بانىوض و تُْاُْت باؾىوضيـ زي
بػىضِيَُٓوَ و يُ باؾىوض و يُ ثؿتًاُْوَ يًًَإ بسَٕ.
زاضيىف زَيعاِْ زوشَٔ بُضزَواّ وَى غًَبُض يُ زواياُْ و يُ زَضؾُت زَطُضِيَت بؤ
ثُالَاضيَهٌ تط .بؤيُ يُ ُٖض ؾىيًََٓو زَوَغتا ،خًَىَتطانُّ وَى قُآليُنِ غُضباظّ يًَسَنطز
تا ًَٖطؾِ يُْاناو ،ؾُثطظَيإ ُْنات.
بُضَبُياِْ ضؤشّ ُٖؾتا و ؾُؾَُِ بُٖاض خًىَتطاّ زاضيىف نؤنطايُوَ و غُضباظَنإ
َسا) و
َُ بُضَو بانىوض نطز ،تا طُيؿتُٓ ثًَسَؾتًَهِ تُخت بُ ْاوّ (غؤي
زَغتًإ بُ دىوي
َِ بًًِٓٓ زوشًَٓإ ضِاطُياْس.
غُضباظَ ثًَؿُْطُنإ ُٖواي
زاضيىف ؾُضَاًْسا يُؾهط بىَغتًَت و ضيعَناِْ خؤّ ضيَو غات ،زاضيىف زواّ ئُوَّ
ثًَسَؾتُنُّ بًِٓ و زيتِ نُ تُختُ ،ظاِْ بؤضِ زوشَٔ يُو ؾىيَُٓ ٖاتىوُْتُ ثًَؿىاظّ،
ضىْهُ غًتُنإ ئُغح غىاضٕ و ًَٖعّ غىاضيـ يُ ْاوضُيُنِ ؾاخاوّ يا يُ ْا ططزَناْسا
ْاتىاًَْت بُ باؾٌ غىوز يُ ًَٖعّ خؤّ وَضبططيَت و يُ بُضاْبُضزا يُ ثًَسَؾتًَهِ تُختسا
يُؾهطيَهِ غىاضَ ظؤضتطئ غىوز زَنات.
َِ
بُ ثًٌَ ئُو ؾًَىَّ نىضوف زايًَٗٓابىو يُؾهطّ زاضيىف زاَُظضا ،واتُ يُ ْاوَضِاغت زي
يُؾهط زاْسضا و يُ ُٖضزووال ًَٖع زاْسضا و ًَٖعيَهًـ وَى يُزَى ًَٖؿرتايُوَ .عاضَباُْ
دُْطًًُنإ بُغُض ُٖضزوو الّ ضاغت و ضُثسا زابُؾبىوٕ ،ضىْهُ زاضيىف زَيعاِْ ئُطُض
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غًتُنإ بًاُْويَت زَوضَّ يُؾهطَنُّ بططٕ ،يُ الّ ضِاغت يا ضُخ زَبًَت بػىضِيَُٓوَ و بؤيُ
عاضَباُْنإ بُضثطؽ بىوٕ يُ ضِيَطُططتٔ يًًَإَُ ،جنًُْكُ بضىونُناًْـ يُ ثًَؿُوَّ ُٖضزووال
َِ يُؾهط زاْسضإ تا بُضز بُغُض زوشَٓسا بباضيَٓٔ.
و زي
زاضيىف ئُغح غىاضناِْ وَى يُزَط ًَٖؿتُوَ تا يُ ُٖض ناتًَهِ ثًَىيػت ،ؾطياّ زٍَ يا
اليُناٌْ تطّ يُؾهط بهُوٕ .يُ زٍَ و ُٖضزووالّ يُؾهطّ زاضيىف ،تُْٗا غُضباظاِْ ثًازَ
وَغتابىوٕ ،ئُوإ ويَطِاّ ئُوَّ ضُنٌ تطيإ ثًَبىو ،بؤ ضووبُضوو بىوُْوَ يُطٍَُ ئُغح
َططتبىو.
غىاضَنإ ًَْعَؾًإ ُٖي
زاضيىف ئُو ضِؤشَ ُْيسَظاِْ شَاضَّ غًتُنإ ضُْسَ ،بُآلّ زَيعاِْ نُ ئُوإ يُ شَاضَ و
ؾًَىَّ يُؾهطَنُّ و عاضَباُْ و َُجنًُْكُناِْ ئاطازاضٕ.
ئُغح غىاضَ غًتُنإ يُ ْاوضُيُى زَدُْطإ نُ بُ ٖؤّ ئُوَّ َاوَيُى يُ شيَط زَغتًإ بىو تا
ضِازَيُى يُ ًْؿتًُاِْ خؤيإ زَضىو ،بُآلّ زاضيىف يُ ْاوضُيُى بىو نُ بؤ ئُو بًطاُْ بىو و يُ ثؿتِ
َٔ و يُو
ًَٓا ُْبىو و يُوَ زَتطغا نُ ئُوإ يُ ثؿتُوَ ثُيىَْسّ ئُو يُطٍَُ ئًَطإ ًًَُْٖ
دُبُٗف زي
ناتُزا زَغُآلتساضاِْ ئاغًاّ بضىوى ياضَُتِ ئُويإ ُْزَزا تا يُ زَوضَطريإ ضظطاضّ بهُٕ.
زاضيىف زواّ طُيؿتِٓ بُ ئُوضووثا زَبىايُ ثؿت خؤّ بجاضيَعيَت و ئَُُّ ُْنطز ،بُآلّ
بُختِ ُٖبىو نُ غًتُنإ ثُيىَْسّ ئُويإ يُطٍَُ ئًَطإ ُْثضطاْس .زاضيىف يُو دُْطُ تُْٗا
ثؿتِ بُ ئُغتريَّ بُخت بُغتبىو ،بُآلّ ًٖض داضيَهٌ تط واّ ُْنطز.
وَى بامساْهطا ئُغح يُ غُضزََاِْ نؤٕ يُ ئًَطإ بؤ وآلتاٌْ تط ضؤيؿت ،بُآلّ (غًت و
ثاضت(َ ))5نإ يُ غُضزََاِْ باغتإ و َىغىيُنإ يُ غُزَناِْ ْاوَضِاغت يُ ئُغح غىاضّ يُ
ئُوإ ثًَـ نُوتُٓوَ ،يُواُْيُ ئُوَ بُو ٖؤيُوَ بًَت نُ ئُغح و َائ ٖؤناضّ بصيَىيإ بىوبٔ.
ًَُوَ يُ غُض ثؿتِ ئُغح بىوٕ و يُ بُياِْ تا ئًَىاضَ ئُوَْسَ غىاضّ ئُغح
ئُوإ يُ َٓساي
زَبىوٕ نُ بُ ٖؤّ بُضزَواًَإ يُو ناضَ ،قاضُناًْإ زَضَُايُوَ و ناتًَو يُ ئُغح
زازَبُظئ ،بُ ٖؤّ ئُو ضَُاُْوَيُ ُْياْسَتىاِْ بُ باؾٌ ضيَطُ بربِٕ و بُ ثًَضُواُْوَ ناتًَو
يُغُض ثؿتِ ئُغجُناًْإ زَبىوٕ ،وَى َاغٌ ْاو ئاو ثًَىيػتِ شياِْ خؤيإ زَزؤظيًُوَ.
(( )5يُ غُضَتاّ ئُو ثُضتىونُوَ نُ زَغت بُ باغٌ ثًَهٗاتُ غُضَنًُناِْ ئًَطاِْ نؤٕ نطا ،ثاضتُنإ يُ اليُٕ
َاتِ ئُوناتِ ئُو وآلتُ زَشيإ ،بُآلّ وازياضَ
َآل بُ يُى يُ ثًَهٗاتُ غُضَنًُناِْ ئًَطإ زاْطإ نُ يُ ضؤشُٖي
ظَبًشىي
بُضَبُضَ ئًَطاِْ بىوٕ يُ اليُٕ ئُوَوَ بُضتُغو زَبًَتُوَ و دًَطُّ خؤّ بُ ؾاضؽ بىوٕ زَبُخؿًَت ،بؤيُ زََيًَت ئُغح
يُ ئًَطاُْوَ ضؤيؿت و غًت و ثاضتُنإ يُ ئُغح غىاضّ ثًَـ ئُوإ نُوتُٓوَ .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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يُؾهطّ غًت بُ طؿتِ ئُغح غىاض بىوٕ و يُ َُٖىو ٖىُْضَناِْ غىاضناضّ ؾاضَظا بىوٕ
و ظيِٓ ئُغجُناًْإ ئاوظووْطِ ُْبىو ،بُآلّ ئُوإ َُجنًُْل و عاضَباُّْ دُْطًإ ُْبىو.
ؾًَىَّ دُْطِ غًتُنإ بطيتِ بىو يُ زضوغتهطزِْ طىؾاضّ ظؤض بؤ غُض زوشَٔ تا ْاضاضبًَت
ضيعَناِْ تًَو بؿهًَت و زواتط غُضباظَ طُجنُنإ ئُغري بهُٕ و يُ وآلتِ خؤيإ ناضّ
ًَإ ثٌَ ئُجناّ بسَٕ.
نؿتىناي
وَى ضىوٕ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ ظائًَ يُ وآلتِ غعىزيا ضَغًًُُْت ،واتُ خاوَْساضيُتِ وؾرت
ًَإ ُْزَنطز ،غًتُناًْـ ثُضوَضزَنطزِْ ئُغح و
بىو و ئُواُّْ وؾرتيإ ُٖبىايُ نؿتىناي
ًَإ بُ نؤيًُنإ زَغجاضز.
َايًٓإ بُناضّ خؤيإ ظاًْىَ و نؿتىناي
ًَٖطؾٌ غًتُنإ بؤ غُض يُؾهطّ زاضيىف زَغتِ ثًَهطز و ئُوَْسَ تىْس بىو نُ طاوَُِْ
ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ نُ يُ زووضَوَ دُْطُنُّ زَزيت ،بطِياضيسا نُ بُ ثُيُ شَاضَيُنِ ظؤض
يُ زَضياواُْنإ بؤ ياضَُتِ زاضيىف بًَٓطيَت .غًتُنإ ئُو ضؤشَ تُوض و طىضظَناِْ خؤيإ يُ زشّ
غُضباظَناِْ زاضيىف بُناضًَٖٓا و يُ ًَٖطف بؤ غُض ئُو يُؾهطَّ بُؾًَو يا َُٖىو غُضباظَناِْ
قُيػاًْإ يُبُضَ ،تُوض و طىضظيإ ال باؾرت بىو ،ضىْهُ مشؿًَط تىاْاّ ؾهاْسِْ قُيػاِْ ُْبىو.
غًتُنإ ويَطِاّ ئُوَّ بُ نؤٍََُ ًَٖطؾًإ زَنطز ،بُآلّ بؤ يُنرتّ ُْزَبىوُْ ططؾت و بُضزَواّ
َُوزايُى يُ ًَْىإ زوو ئُغح غىاض ُٖبىو و طىضظ و تُوضَناًْؿًإ بُ ؾًَىَيُى بُضظ و ْعّ زَنطز و
ضِايإ زَوَؾاْس نُ بُ ئُغجِ تًُْؿتًإ ُْنُويَت ،يُ ًَْىإ ُٖظاضإ غىاضّ ًَٖطؾبُض نُغًَو ُْبىو
نُ طىضظَنُّ زووداض بػؤضِيًََٓتُوَ يا بؤ ضُخ و ضِاغتِ بػؤضِيًََٓت .تُوض و طىضظَنإ وَى ئُوَّ بُ
يُى زَغهُوَ بُغرتابُٓوَ ،بُ ؾًَىَّ غتىوِْ بُضظ و ْعّ زَبىوُْوَ و ناتًَو بُض غُضباظَ
َُٓزَغتاُْوَ.
ُٖخاَُْؿٌ يا يؤْاًًُْنإ زَنُوتٔ ،غُضباظَنإ زَنُوتٔ و ُٖي
ئُو نُغُّ يُ بُضظايًُنُوَ ؾاْؤّ ئُو دُْطُّ زيبا ،تٌَ زَطُيؿت نُ غُضباظاِْ غًت
بُ باؾِ ثُضوَضزَنطاوٕ و غُضَجنًسَزا نُ ئُوإ ًٖض تطغًإ يُ َطزٕ ًًُْ و يًٌَ ْاتطغٔ .ئُو
غُضباظاُّْ يُ ضيعّ ثًَؿُوَ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض ئًَطاًًُْنإ زَياْعاِْ زَنىشضئَ ،بُآلّ بُ
ؾًَىَيُى ًَٖطؾًإ زَنطز نُ وَزَظاْسضا بؤ طُؾت و خؤؾٌ بُغُض بطزٕ زَضٔ.
َِ غىثاّ
يُ طٍَُ زَغتجًَهِ ًَٖطؾٌ غًتُنإَُ ،جنًُْكُناِْ زاضيىف نُ يُ بُضاْبُض زي
زاضيىف بىوٕ بُضزيإ بُغُضزا باضاْسٕ و ُْٖسَّ يُ غًتُنإ يا ئُغجُناِْ ئُواًْإ نىؾت،
بُآلّ ئُوإ ُْياْتىاِْ غًتُنإ ضِابططٕ و غًتُنإ يُ طٍَُ زَغتجًَهِ بُضزباضإ ،خًَطايٌ
َٓسَ بُضَو ضوويإ زَٖاتٔ.
ئُغجُناًْإ ظياز نطز و وَى باي
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تا ئُوناتُّ غًتُنإ يُ يُؾهطّ زاضيىف ْعيو ُْببىوُْوَ ،بٌَ زَْطًإ ثاضاغت بىو و
ًٖضًإ ُْزَطىت ،بُآلّ يُ طٍَُ بُضزباضاْسا زَْطًَهِ ضؤشئاوايٌ يُ طُضوويإ زَضزَضىو نُ يُ
زَْطِ زضِْسَيُى زَضىو نُ يُ ًَْضريَنُّ ْعيو زَبؤوَ و يؤْاِْ و ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُو
زَْطُيإ زَبًػت .غًتُنإ طُيؿتُٓ َُجنًُْكُنإ و ئُواًْإ تًَو ؾهاْس و غُضباظَ
َُجنًُْل ٖاويَصَناًْإ نىؾت .يُو دُْطُزا زاضيىف بُ ٖؤّ قىضغٌ ناضّ طىاغتُٓوَيإ
َُجنًُْكِ طُوضَّ ُْبطزبىو و تُْٗا بضىونُناًْإ البىو.
زاضيىف ناتًَو غُضَجنِ زؤخِ دُْطٌ غىاضَ غًتُناِْ زاُٖ ،غتِ نطز ثًَىيػتُ
عاضَباُْنإ بُطُضِ غات و ئُوإ تًَبهؤؾٔ تا بضُٓ ثؿت غًتُناًْإ و ضٍَ يُ يًَؿاوّ ئُوإ
بططئ .عاضَباُْنإ ُٖض ئُواُْ بىوٕ نُ يُ دُْطُناِْ ضؤشُٖآلت بُناض زَٖاتٔ و يُ
ثًَؿُوَيإ زاغٌ تًصّ قُآل ُٖبىو و ئُونات ئاغٔ نُّ زَغت زَنُت و بؤيُ زاغًإ ثٌَ
زضوغت ُْزَنطز ،يُ غاآلِْ زوايٌ تٌَُُْ زاضيىؾسا ئُو عاضَباْاُْ ٖاتُٓ ْاو يُؾهطّ
ُٖخاَُْؿٌ نُ زاغٌ ئاغًًٓٓإ ُٖبىو.
عاضَبإ قىضغُناِْ ئُوإ بُ زاغُ تًص و زضيَصَناًْإ بُ ضُنِ َُتطغًساض زَْاغطإ و يُ
َُ .يُ ئًَطاِْ نؤٕ غُضباظَنإ عاضَباُْ دُْطًًُناًْإ بُ (ئُضتؿتاض)
زووالوَ نُوتُٓ دىوي
ْاوزَبطز و بُضزَواّ ئُؾػُضيَهِ زياض ؾُضَاْسَيإ زَبىو .زاضيىف بُ ؾُضَاْسَّ عاضَباُْ
دُْطًًُناِْ و ت :ثًَىيػتُ ثًَـ غًتُنإ بططّ ،يُ ًَْىإ ئًَُُ و ئُواْسا بُضبُغتًَو زضوغت
بهُّ تا غُضباظٍ تط ّ ئُوإ ُْتىأْ ًَٖطمشإ بؤ بهُٕ .ئُطُض تؤ يُ ناضَنُت غُضنُوتىو بٌ،
ئًَُُ ُٖوٍَ زَزَئ يُوزيىَّ بُضبُغتُنُ ئُوإ يُ ْاو ببُئ و بُّ ؾًَىَيُ غُضنُوتىو زَبري.
ؾُضَاْسَّ عاضَباُْنإ ْاوّ (نؤضيًًؤؽ) و ثًاويَهِ غٌ غاآلٕ و باآلبُضظ بىوْ ،اوَنُّ
يُ ْاوّ يؤْاِْ زَضًَت ،بُآلّ ئُونات ًَٖؿتا زؤغتايُتِ يُ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ
ُٖبىو و غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بؤ زاضيىف زَدُْطإ و ُٖضزووال ْاوّ يُنرتيإ بُناضيإ
زًََٖٓا .ئُو بُ ثاؾاّ وت َٔ":بُ ؾُضَاِْ تؤ َُٖىو عاضَباُْنامن زَبُّ بؤ دُْط و ئؤًََس
زَنُّ بتىامن ضيَطُ يُ زوشَٔ بططّ".
عاضَباُْنإ يُ ُٖضزوو الوَ بُضَو بانىوض ضىوٕ و نُوتُٓ َُيساِْ دُْط ،بُ ثًٌَ ئُو
ًَسا بُ ثؿت غًتُناْسا بػؤضيَتُوَ و ثؿت ئُواُْ
ؾُضَاُّْ ثاؾا بُ نؤضيًًؤغِ زابىو ئُو ُٖوي
بططيَت نُ ًَٖطؾًإ نطزووَ .بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ ئُو ْاوضُيُ بؤ ئُغح غىاضّ باف بىو ،بؤ
يًَدىضيِٓ عاضَباُْناًْـ ًٖض ططؾتِ تًَسا ُْبىو.
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غًتُنإ تا ئُو ضؤشَ عاضَباُْيإ ُْبىو و ؾًَىَّ دُْط يُطٍَُ ئُواًْإ ُْزَظاِْ و
يؤْاًًُْناًْـ (ظاالْص) نُ يُنُّ غُضباظّ يؤْإ و ئًَػجاضت بىو بُ باؾرتئ ئاَطاظ بؤ
ًَاْسا ببُٓ خاوَِْ عاضَباُْ بُآلّ تا ئُونات ُْياْبىو.
غُضنُوتٔ زَظاِْ .يؤْاًًُْنإ ُٖوي
زَضنُوتِٓ عاضَباُْ دُْطًًُناِْ زاضيىف بؤ غًتُنإ ؾتًَهِ تاظَ بىو و ئُوإ ضُنًَهًإ زيت
نُ ؾًَىَّ بُضثُضض زاُْوَيإ ُْزَظاِْ و بؤ ئُوإ ضاوَضوإ ُْنطاو بىو ،بُآلّ ضىْهُ ئاظا و بىيَط بىوٕ،
ُْتطغإ .بُ بًًِٓٓ ئُوَّ عاضَباُْنإ بُ ضىاض ئُغح ضِازَنًَؿطإ ،ظاًْإ ئُطُض ئُغجُنإ بهىشٕ
عاضَباُْنإ يُناض زَنُوٕ ،بُآلّ بُ ظوويٌ تًَطُيؿذي نىؾتِٓ ئُغجُنإ ئُغتَُُ ،عاضَباُْنإ بُ
تًُْؿت يُنُوَ زَدىوآلٕ و ضيَطُيإ ُْزَزا غًتُنإ خؤيإ غعيَُٓٓ ْاويإ.
تًَهؿهاْسِْ عاضَباُْنإ يُ ثًَؿُوَف بُ ٖؤّ ئُو زاغُ تًصاُّْ ُٖياْبىوُْ ،زَنطا و
ئُوإ تُْٗا زَياْتىاِْ يُ ثؿتُوَ غُضباظاِْ ْاو عاضَباُْنُ بهىشٕ .ويَطاّ ثًَؿطَوّ،
غُضباظَناِْ غُض عاضَباُْنإ بُ تري يُ غًتُناًْإ زَزا و زَْطِ ضِانًَؿإ و بُضبىوِْ ظيٌَ
نَُاُْنإَ ،ؤغًكايُنِ تطغٓانًإ زضوغت زَنطز.
ناتًَو نَُاْضًًُى بُ نَُاُْنُّ ًْؿإ ؾهًَِٓ زَنطز ،زَْطِ ظَيٌ نَُاُْنُّ
غُضَْر ضانًَذُْط بىو و ناتًَو ُٖظاضإ نَُإ بُ يُنُوَ ضازَنًَؿطإ ،زَْطُناًْإ بٌَ
ثؿاُْوَ زَطُيؿتُ طىَّ و تريٖاويَصَ نؤُْنإ بُ خًَطايٌ ترييإ زَٖاويؿت و خًَطايٌ ئُوإ
ْعيو خًَطايٌ تؿُْطُناِْ ئًَػتا (َُبُغتِ تؿُْطُ تاى ٖاويَصَناِْ ُٖؾتاناِْ غُزَّ
ضابطزووَ) بىو و نَُاْضًًُنِ يًَٗاتىو يُ يُى خىيُنسا زَيتىاِْ ( 15تا  )20تري بٗاويَصيَت.
ًََصووْىوغٌ ضؤَِ غىئًَتؤٕ ( 75تا  160ظ) زواّ ظائًَ شياوَ ،زََيًَت :ثاؾاّ غًتُنإ
نُ ْاوّ (نات ضِاظئ) بىو يُو دُْطُ ئاَازَبىو و غُضَتا بُ بًًِٓٓ عاضَباُْنإ نُ بؤ ئُو
َُشا ،بُآلّ زواّ برينطزُْوَ تىاِْ بُضططّ بهات.
ضُنِ تاظَ بىوٕ ؾً
غؤئًَتؤٕ ُٖضضُْسَ زواّ ظائًَ شياوَ ،بُآلّ زَغتِ بُ ظؤض غُضضاوَ ضِاطُيؿتىوَ و بؤيُ
ثُضتىونًَهِ باؾِ ْىوغًىَ و زََيًَت :زواتط نات ضِاظئ يُى يُ ؾُضَاْسَناِْ باْط زَنات و
َػاُْناًْإ خؤيإ بطُيًَُٓٓ
ثًًَىت ُٖظاض غُضباظّ خؤبُخـ ئاَازَبهُ تا زوو زوو يُ شيَط قُي
شيَط غطِ ئُغجٌ عاضَباُْنإ و بًاْهىشٕ.
ُٖظاض خؤبُخـ يُ ئُغجُناًْإ ٖاتُٓخىاضَوَ و زوو بُ زوو نُوتُٓ غُض غًٓط و
قُيػاُْناًْإ يُ غُضووّ غُض و ثؿتًإ ططت و بُضَو عاضَباُْنإ خعئ ،ئُوإ ُٖضضُْسَ
ئُظَىوًْإ يُ دُْط يُ طٍَُ عاضَباُْنإ ُْبىو ،بُآلّ زَياْعاِْ ئُطُض تُْٗا ئُغجًَو
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بهىشضيَت ،عاضَباُْنُ يُناض ْانُويَت و بؤيُ يُ يُنرتّ زاُْزَبطِإ و زوو نُؽ بُيُنُوَ
َِ نىؾتِٓ ئُغجُناٌْ عاضَباُْيُنًإ زَزا.
ُٖوي
ئُوإ يُوناتُزا تُْٗا َُتطغٌ زوشًَٓإ ُْبىو و يُواُْبىو يُ شيَط ثًٌَ ئُغجِ غىاضَناِْ
خؤؾًإ وضزبدي و ئُغح غىاضاِْ غًت ظؤض وضزبًًٓإ زَنطز تا غُضباظَ ثًازَناًْإ بُ ٖؤّ
مسِ ئُغجُناًْإ ظَضَضباض ُْنُٕ ،بُآلّ دُْط بىو و تا ضِازَيُى ئُواًْـ ظَضَضيإ يُ
غُضباظاِْ خؤيإ زَزا و زَياْهىؾذي يا بطيٓساضيإ زَنطزٕ .زوو غُضباظّ ثًازَّ غًت يُيُى
زاُْزَبطِإ ،ضىْهُ زَياْعاِْ بُيُنُوَ ثًَىيػتُ بضُٓ شيَط ئُغجِ عاضَباُْنإ تا بًاْهىشٕ و
عاضَباُْنُ بىَغتًَٓٔ.
ُٖضضُْسَ غًتُنإ يُ دُْطِ عاضَباُْنإ ئُظَىوًْإ ُْبىوُٖ ،ض ئُو ضؤشَ ظاًْإ ناتًَو
َبُْسَنُّ زَثػًَٓٔ تا
ئُغجًَهِ عاضَباُْنُ زَنىشضيَت ،غُضباظَناِْ غُضّ بُ ضُقؤ َاي
بهُويَت و بُ غٌَ ئُغجُنٍُ تط بُضزَواّ زَبىوٕ يُ دُْط و ئَُُؽ بؤوَ ٖؤّ ئُوَّ زوو
زوو بضُٓ شيَط ئُغجُنإ ،ضىْهُ يُى غُضباظ يُى يا زوو ئُغجِ زَنىؾت و ئُطُض زوو غُضباظ
بىواُْ زَياْتىاِْ تُواوّ ئُغجُناِْ عاضَباُْنُ يُْاو ببُٕ.
ئُو زَغتُ زوو نُغًاُْ نُ خؤيإ زَطُياْسَ شيَط عاضَباُْنإ ،ثًَؿىاظيإ يُ َطزٕ زَنطز
و يُواُْ بىو ثًَـ ئُوَّ بُ مشؿًَط يا خُجنُض ئُغح يا ئُغجُناِْ عاضَباُْنإ بهىشٕ ،بؤ
خؤيإ بهىشضئَ .عاضَباُْنإ ظؤض بُ خًَطايٌ زَٖاتٔ تا زاغُناًْإ بُ ًَٖعّ ظؤضّ خؤيإ
بتىأْ خُضَاِْ بىوِْ غُضباظَناِْ زوشَٔ بسوضُْوَ و يُْاويإ ببُٕ .ئُطُض ئُغجُنإ بُ
ًَإ ُٖبىو
ًَٖىاؾِ ٖاتبإًَٖ ،عّ زاغُنإ نُّ زَبؤوَ .دطُ يُوَ ئُغجُناِْ عاضَباُْنإ ْاي
ًَـ وَى ئاظوْط يُ زآًَٖاُْناِْ ئًَطاًًُْنإ بىو.
و ْاي
ناتًَو زوو خؤبُخؿٌ َُضط يُ غُض ضيَطُّ عاضَباُْنإ زَوَغتإ تا ئُغجُناًْإ
ًََٓٔ ،بُ ٖؤّ ظَضبُناِْ مسِ ئُغجُنإ و
بهىشٕ ،يُواُْبىو ثًَـ ئُوَّ بتىأْ زَغت ظىوي
َِ ُٖبًَت بؤ ؾهاْسِْ ناغهِ غُضّ غُضباظيَو
َُناًْإ سيطٕ و ظَضبُيُنِ مسِ ئُغح نُ ْاي
ْاي
ًَُوَ غىاضناض بىوٕ بُ باؾٌ ئُو بابُتُيإ زَظاِْ و ويَطِاّ
بُغُ و ثًاواِْ غًت نُ يُ َٓساي
ئَُُف خؤيإ ؾًسا زَنطز.
خؤبُخؿُناِْ َُضط يُو ضؤشَزا تىاًْإ ئُغجُناِْ شَاضَيُى عاضَباُْ بهىشٕ و ُْٖسيَو
يُ ئُوإ ثًَـ ئُوَّ غُضنُوتىو بٔ يُ نىؾتِٓ ئُغجًَو ،زَنىشضإ و ئُواُْف نُ غُضنُوتىو
بىوٕ بُ بطيٓساضّ و ؾُنُتِ ُٖغتاُْوَ .ضىْهُ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ زَياْسيت ئُو زوو
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غُضباظاُْ ئُغجُنإ زَنىشٕ ،يُ عاضَباُْناًْإ زازَبُظئ و ثًَـ ئُوَّ ئُوإ يُ شيَط
قاضُناِْ ئُغجُنإ ُٖغتُٓوَ ،زَياْهىؾذي.
خؤبُخؿُناِْ َُضط ُْياْتىاِْ َُٖىو عاضَباُْنإ تًَو بؿهًَٓٔ و زواّ ئُوإ بُؾًَو
َُ ،بُآلّ ئُو ناضَ بىيَطاُْيُّ ئُو ُٖظاض ثًاوَ تىاِْ
يُ عاضَباُْنإ ُٖض بُضزَواَبىوٕ يُ دىوي
بؤؾايٌ غاتُ ًَْىإ عاضَباُْنإ نُ ثًَؿرت يُ ثُْا يُنُوَ زَٖاتٔ و يُ زووضَوَ بُ ئاًََطيَهِ
يُنجاضضُ زَضىو نُ تايُّ ُٖبىو و غُضباظَ غًتُنإ يُ ًٖض اليُنُوَ ُْياْسَتىاِْ
بًاْؿهًَٓٔ ،تُْٗا يُ ثؿتُوَ ُْبًَت نُ ئُويـ يُ اليُٕ ُٖخاَُْؿًًُناُْوَ طريابىو و
يًَهساُْزَبطِإ.
زواّ يُناضنُوتِٓ بُؾًَو يُ عاضَباُْنإ ،ثًَىيػت بىو تا نىضيًًؤغِ ؾُضَاْسَّ
عاضَباُْنإ ئُوإ ضيَو غاتُوَ و ضيعيإ بهاتُوَ بُ ؾًَىَيُى نُ بهُوُْوَ تًُْؿت يُنرت،
بُآلّ ضىْهُ ئُغح غىاضَ غًتُنإ طُيؿتبىوُْ ْاويإ ُْيتىاِْ عاضَباُْنإ بُ ؾًَىَيُى ضيَو
غاتُوَ نُ زيػإ يُى ضيعّ يُ تًُْـ يُى بٔ .ضىْهُ غىاضَ غًتُنإ نُوتبىوُْ ْاو
عاضَباُْنإ ،بُ ئاغىوزَيٌ و يُ َُٖىو اليُنُوَ نُوتُٓ نىؾتِٓ ئُغح و غُضباظَناِْ غُض
عاضَباُْنإ و تىاًْإ عاضَباُْناٌْ تطيـ ضِابططٕ و تُْاُْت عاضَباُّْ نؤضيًؤغًؿًإ يُناض
خػت و ئُغجُناًْإ نىؾت.
زواّ ئُوَّ عاضَباُْنُّ نؤضيًؤؽ ؾها ،يُ عاضَباُْ زابُظّ و مشؿًَطَ زضيَصَنُّ خؤّ يُ
ناالُْنُّ زَضنطز و بُ زَغتًًُوَ ططت و ُٖض غىاضيَهِ غًت نُ ْعيو زَنُوتُوَ ،مشؿًَطَنُّ يُ
غطِ ئُغجُنُّ ضؤزَبطز يا زَغتُناِْ ئُغجُنُّ بُ مشؿًَط زَبطِيُوَ تا غىاضَنُ زابُظيًََٓت و بُ
نُوتِٓ غىاض يُ ئُغح ،غىاضَنُ زووضاضّ مشؿًَطّ نؤضؤيًؤؽ زَبىو.
بُآلّ ئُو يُ ضُْس خىيُنًَو ظياتط ُْيتىاِْ ئُو بُضططيُ بهات و بُ تري و مشؿريّ غًتُنإ
نىشضا و تُضَُنُؾٌ نُوتُ بُض ثًَِ ئُغجِ غًتُنإ و ثإ بؤوَ .بُّ ؾًَىَيُ نات ضاظئ بُ
ؾًسا نطزِْ ُٖظاض ثًاو ،تىاِْ ضيَطُ يُ عاضَباُْنإ بططيَت .ناتًَو زاضيىف بًِٓ ًَٖطؾٌ
عاضَباُْنإ بٌَ غىوز بىو ،بؤ ئُوَّ ثامشاوَّ عاضَباُْنإ يُْاو ُْضٔ ،ؾُضَاًْسا ئُو
َُزا بىوٕ ،ثاؾُنؿُ بهُٕ ،بُآلّ يُ ناتِ ثاؾُنؿُزا غًتُنإ ُْٖسيَو يُ
عاضَباْاُّْ يُ دىوي
ئُواًْؿًإ ؾهاْسٕ و نات ضاظئ نُ زيتِ َُتطغٌ عاضَباُْنإ َُْا ،ؾُضَاًْسا تا ظؤض بُ
تىْسّ ًَٖطف بهُُْ غُض يُؾهطّ زاضيىف.
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وَى بامساْهطز زاضيىف ئُغح غىاضَناِْ خؤّ بُ يُزَط زاْابىو ،يُ غُضزََِ ئُو و
خُؾاياضّ نىضيسا ئُغح غىاضَناِْ ُٖخاَُْؿٌ زوودؤض بىوٕ ،يُنًَُإ ئُغح غىاض بُ
ضُنِ غىوى و ئُوٍَ تط ئُغح غىاض بُ ضُنِ قىضؽ ،دؤضّ زووَّ خؤيإ و ئُغجُناًْإ
قُيػاًْإ يُبُض بىو.
غىاضَناِْ زاضيىف َُٖىو دؤضَ ضُنِ ئُونات تُْاُْت بُضزٖاويَصيإ ُٖبىو و غىاضَ قُيػإ
يُبُضَنإ ،طىضظيؿًإ ثًَبىو و طىضظَنُ بطيتِ بىو يُ ثاضضُيُى قُآلّ زضيَص وَى زاضّ زَغتِ ،بُآلّ
غًًَُنِ يُنٌَُ ئُويإ بُ ؾًَىَيُى باضيو و ثىخت زَنطز نُ زَغتِ غُضباظ يُ بُناض ًَٖٓاِْ
ئاغىوزَ بًَت و غُضَنٍُ تطّ ئُغتىوض و ضُْس نُيىويُنِ يُ ؾًَىَّ غًَىّ ُٖبىو.
ُٖضضُْسَ طىضظ قىضؽ ُْبىو ،بُآلّ َُتطغًساض بىو و ناتًَو بُض نُغًَو زَنُوت ،ضًرت ئُو نُغُ
دُْطِ ثٌَ ُْزَنطا .ئُغجِ دؤضّ زووَّ بُ ٖؤّ ئُوَّ باضيإ قىضغرت بىو ،يُو ئُغجاُْ زياضّ
زَنطإ نُ يُ يُوَضطُناِْ ظيَِ دُحيىوٕ نُ زَنُوتُ ضؤشُٖآلتِ زَضياّ خُظَض ثُضوَضزَزَنطإ( ،)6ئُو
()7
ئُغجاُْ ًٖهُيًإ طُوضَ بىو ،الم و زَغتًإ زضيَص و ُْٖاغُيإ ظؤض باف بىو.
يُ طٍَُ ًَٖطؾٌ تاظَّ غًتُنإ ،طاوَُٕ ؾُضَاْسَّ ئُو بُؾُّ ًَٖعّ زَضيايٌ ٖات و
َبُضًًُناًْؿِ ًَٖٓابىو و ثًٌَ
َُٖىو غُضباظَنإ و ئُواُّْ زَياْتىاِْ ظُْطٔ ،تُْاُْت غُي
َُتِ بُ َىوضُيإ زَبًَت و بؤ ُٖض
وتبىوٕ ئُطُض ًَٖطؾٌ غًتُنإ بىَغتًَٓٔ ،غٌَ َاْط َؤي
َُت و ثاظزَ غًهًى ظيَط
َاْطًَو ،ثًَٓر غًهًىو واتُ غههُّ ظيى وَضزَططيَت و غٌَ َاْط َؤي
ًَـ بؤيإ بُزّ ُْزَٖات.
بؤ ئُوإ بُخؿؿًَو بىو نُ تُْاُْت يُ دًٗاِْ خُياي
َبُيًَساِْ بُضزَواّ ،ببىوُْ
َبُضًًُنإ ثًاوطُيًَهِ ئاظا و ظبط بىوٕ و بُ ٖؤّ غُي
غُي
َبُيًَسإ يُنًَهُ يُ
خاوَِْ باظووّ بًَُٖع و غًٓطِ ثإ و ًٖضًإ الواظ و بٌَ تىاْا ُْبىوٕ ،غُي
َبُضِ بٌَ تىاْا و الواظ ُْبىو ،ضىْهُ
باؾرتئ وَضظؾُنإ بؤ بًَُٖعنطزِْ دُغتُ .غُي
َبُضِ بٌَ تىاْا يُ يُنُّ ُٖؾتُّ ناضَنُيسا زَنُوت و يُ بُض قىضغٌ ناضَنُّ زََطز.
غُي
ئُونات يُ ئًَطإ ُْضيتِ نؤيًُيٌ ُْبىو و ئًَطاًًُْنإ ُْتُوَيُى بىوٕ نُ ُْ نؤيًُيإ
َهِ ؾىيَُٓ شيَط زَغتُناِْ
زَنطِ ٍ و ُْ زَياْؿطؤؾت و تُْٗا ئُو نُغاُّْ تاواْباض بىوٕ و خُي
ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ ،بُ نؤيًُ زَنطإ .يُ ناتِ باغهطزِْ نُتعياغسا وشيإ ئُو وتىويُتِ يُ
(( )6ظيَِ دُحيىٕ يُ نؤْسا زَضِشايُ ْاو زَضياّ خُظَض و يُ ضيَطَوّ ئُو ظيًَُ يُ زَؾتُناِْ تىضنَُُْػتاْسا،
َآل).
يُوَضطُّ ظؤض ُٖبىو ،ظَبًشىي
َآل).
(( )7ئًَػتا ضَِطُظّ ئُو ئُغجاُْ بُ نؤنالِْ ْاغطاوٕ ،ظَبًشىي
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تُواوّ ئُو َاوَّ يُ ئًَطإ شياوَ ،زظّ و نىؾتِٓ ُْزيتىوَ تا بًَُٓ الّ زازوَض و ئُويـ
غعايإ بسات.
بُآلّ ئُو ُْتُواُّْ شيَط زَغتُّ ئًَطإ بىوٕ ،ثًاونىش و زظيإ تًَسا بىو و غعانُؾًإ ئُوَ بىو
َبُضِ يُ نُؾتًًُنإ .دطُ يُ تاواْباضإ ،يُ ًَْىإ خُيهِ ْاوضُناِْ (قىض و
نُ بهطيَُٓ غُي
قُيسا يُ ؾًٓكًُ ،نًًًهًُ و ئايسٕ و ئُْتانًُ يُ ئاغًاّ بضىوى و دُظيطَناِْ قىبطؽ و ضووزؽ)
َسَبصيَطزضإ ،ئُوإ يُ خعَُت ثاؾاّ
ًََو ثًاوّ ئاظا وَى غُضباظ بؤ نُؾتًًُنإ ُٖي
نؤَُي
ُٖخاَُْؿًسا بىوٕ و دطُ يُ َىوضُّ َاْطاُْ و خىاضزًْإ ُْبىو و يُ ًَْىإ ئُو وآلتاُّْ ئُونات
ًَٖعّ زَضيايًإ ُٖبىو وَى (يؤْإ ،ؾًٓؿًُ ،ناضتاش و ًَػط) بًَُٖعتطئ ثًاوإ بىوٕ.
طاوَُٕ ئُو ضؤشَ يُطٍَُ ثًاواًَْو بىو يُ ْاوضُّ نًًًهًُ و ئايسئ و اْتانًُ و قؤض و
َبُضًاُّْ نُ ئاظازّ نطزبىوٕ تا يُطٍَُ غًتُنإ ظُْطٔ ،بؤ
قُيسا و قىبطؽ و َُٖىو ئُو غُي
َبُضًًُى مشؿًَطَنٌ ثًَسضا بىو نُ بُ نَُُضيُوَ بىو و
ياضَُتِ زاضيىف ضؤيؿتُٖ .ض غُي
َبُناِْ خؤيإ ثًَبىو .دُْطاوَضَناٌْ تطيـ بُ َُٖىو دؤضَناِْ ضُى و بُ تايبُتِ تري نُ
غُي
ضُنِ ناضاّ دُْطُ زَضيايًُنإ بىو ٖاتُٓ َُيساِْ دُْط.
زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبري نُ طاوَُِْ ؾُضَاْسَّ بُؾًَو يُ ًَٖعّ زَضيايٌ ضىوٕ
َبُ تُْٗا ثاضضُ زاضيَهُ و ظياتط
َبُضًًُ ناِْ بؤ دُْط ًَٖٓا ،ضىْهُ بُ بُضضاوّ ئًَُُ غُي
غُي
َباُّْ بُ زَغت ئُوإ بىو بؤ ثًَؿطريّ يُ تًَجُضِبىوِْ غُضباظَ غًتُنإ
ًًُْ ،بُآلّ ئُو غُي
وَى زيىاضيَو تًَُٓثُض وابىو.
َبُناِْ ًَٖٓابىوٕ تا يُ ضيَطُياُْوَ ضٍَ يُ ًَٖطؾٌ غًتُنإ بططيَتُٖ ،ض
طاوَُٕ غُي
َبُيُى يُ دؤضّ ضيعّ غٌَ ُّٖ زضيَصايٌ (َُ )16تط بىو و زَغهُنُيإ ئُوَْسَ ئُغتىوض
غُي
بىوٕ نُ بُ مشؿًَط و تُوض ُْزَبطِزضإ و تُْٗا ئُطُض ضُْس ظَضبُيُنِ يُغُض يُى بُض ؾىيًََٓهِ
نُوتبايُ ،ئُوا زَؾها.
َبُناًْإ بُضاْبُض غًتُنإ ضِابططٕ تا ضيَطُ
َبُضًًُنإ زَبىايُ غُي
بُ ؾُضَاِْ طاوَُٕ غُي
يُ تًَجُضِبىوًْإ بططٕ و نَُاْضٌ و تُوضضٌ و مشؿًَطوَؾًَُٓناِْ نًًهِ و ئايسٕ و ئُْتانًُ
َٔ غىاضَناِْ غًت بًاْهىشٕ،
وٖ ...تسيـ بُ مشؿًَط و تري و تُوضَناًْإ بًاْجاضيَعٕ و ًًَُْٖ
طاوَُٕ خؤؾٌ بطِياضيسا يُ طٍَُ ُْٖسَّ ثًاوّ ئاظا و بًَُٖع يُ نُْاضّ زَضيا واتُ يُ
ضؤشُٖآلتُوَ ًَٖطف بهاتُ غُض غًتُنإ تا ضيَطُ يُ ثًَؿطَوّ ئُوإ بططيَت.
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َبُناًْاُْوَ ثًَؿًإ بُ غىاضَ غًتُنإ ططتبىوُْ ،تُْٗا يُ ئُو
َبُضًاُّْ بُ غُي
ئُو غُي
َهى يُ ئُشزيٗاّ ْاو ئُؾػاُْناًْـ ُْزَتطغإ و يُ دًٗاِْ نؤٕ
غىاضاُْ ُْزَتطغإ ،بُي
َبُضًًُنإ ُْبىو و غُضؤى و
ثًاوطُيًَهِ ضَِم و بًَُٖعتط و بًَبُظَيٌ و ئاظاتط يُ غُي
بُضيَىَبُضاِْ نُؾتًًُنإ ْاضاضبىوٕ بُ تىْسّ و ضيَههاضّ ظؤضَوَ ئًساضَيإ بسَٕ و ئُو
ضيَهىثًَهًُّ يُ ًَٖ عّ زَضيايٌ يُ ئًَػتازا ُٖيَُ ،رياتِ ئُو غُضزََُيُنُ ئُو
َبُيًَسَضاُّْ تًَسابىوٕ.
غُي
َبُناًْإ ثًَؿًإ بُ غىاضَ غًتُنإ ططتبىو و ُْ يُ خؤيإ و ُْ يُ
َبُضًًُنإ بُ غُي
غُي
َبُنإ
ئُغجُناًْإ ُْزَتطغإ .ئُغح غىاضَ غًتًًُنإ بُ خًَطايٌ زَٖات و ناتًَو بُض غُي
زَنُوتٔ ،يُ ئُغجُناًْإ بُضزَبىوُْوَ و ُْٖسيَهًإ ُٖضزوو زَغتًإ زَؾها و ئُونات يُ
اليُٕ دُْطهُضيَهِ ئُْتانِ يا نًًهِ بُ تُْٗا بُ يُى ظَضبُّ مشؿًَط يا تُوض زَنىشضا.
طاوَُٕ قُيػاِْ يُبُض بىو ،ضِاُْنإ و باغهُناِْ بُ ئاغٔ زاثؤؾٌ بىو و ناغهِ يُغُض
بىو ،يُ طٍَُ ثًاواِْ ئاظا يُ ضؤشُٖآلتُوَ ٖاتُ ْاو َُيساِْ دُْط و بُ ًَْعَ و تري ضيَطاّ
بُضَو ضؤشئاوا بؤ خؤّ زَنطزَوَ.
ُْٖسيَهات ُْٖسَّ يُ ثًاوَناِْ زَنُوتٔ ،بُآلّ ئُواٌْ تط يُ زواياُْوَ زَٖاتٔ و ئُويـ
بُ ُْعطَتُيُى نُ يُ َُيساِْ دُْطسا زَْطِ زَزايُوَ ،ثًاوَ ئاظاناِْ خؤّ زَزواْس و
زَيىت ئُّ نىضاِْ ئايسئ و ئُّ قاضََاْاِْ نًًهِ ض زَنُٕ و بؤ َٔ ئًَىَ ْابًِٓ؟ َُطُض
ْابًٓٔ نُ ضؤشّ دُْط و يُ خؤ بؤضزَيًُ و ْاظأْ ثًاو ُٖضوَى ضىوٕ يُنذاض يُ زايو زَبًَت،
ُٖضضِ ضووبسات ظياتط يُ يُنذاض ْاَطيَت.
َُت و َىوضُّ غٌَ َاْط واتُ
َبُضًًُنإ نُ يُ ثًَٓاو غٌَ َاْط َؤي
ٖاونات يُ طٍَُ غُي
ثاظزَ غههُّ ظيى ،بٌ تطؽ يُ َطزٕ زَدُْطإ .ثًازَناًْـ بُضزَواَبىوٕ يُ دُْط و
تُْاُْت ًَٖعّ يُزَطِ زاضيىؾًـ نُوتُٓ دُْطهطزٕ بؤ ضِاططتِٓ غًتُنإ ،ئُغح غىاضَناِْ
زاضيىف ضىوُْ ثؿت غىاضَ غًتُنإ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض غىاضَ غًتُنإ و ضٌ
َُْابىو نُ نات ضاظئ ئُغري بهُٕ ،بُآلّ ئُو تىاِْ يُطٍَُ زَوضوبُضَنُّ زَضباظ ببًَت و يُ
دُْطُنُ بُ غُالَُتِ زَضبضًَت.
ثاؾاّ غًت ئُوَْسَ بُ خًَطايٌ يُ دُْططُ زَضضىو نُ ُْيتىاِْ ؾُضَإ بُ غُضباظَناِْ
بسات نُ ض بهُٕ ،بؤيُ غًتُنإ غػت بىوٕ و ناتًَو زيتًإ يُ ثًَؿُوَ و يُ زواوَ
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نُوتىوُْتُ بُض ًَٖطف ،ثًًَإ باؾرت بىو نُ ثاؾُنؿُ بهُٕ و ًَٖؿتا ُٖتاو ُْطُيؿتبؤوَ
َسا نؤتايٌ ثًَٗات.
ضؤئاوا ،دُْط يُ ْاوضُّ غؤي
بُآلّ زاضيىف يُ ثُالَاضّ زووباضَّ غًتُنإ بؤ غُض يُؾهطَنُّ زَتطغا ،بؤيُ ويَطِاّ
َاْسوويُتِ ظؤضّ يُؾهطَنُّ ،ضيَطُّ خُوتِٓ يُ غُضباظَنإ ططت و ئُو زوودُْطُ واتُ
َُاْس نُ ضووبُضووّ بًَُٖعتطئ زوشَٔ بىوتُوَ نُ تا ئُو
َسا) بُ زاضيىؾٌ غُي
(نريٍ الضى و غؤي
نات دُْطِ يُطٍَُ نطزبًَتُٖ .ض ضُْسَ ئُو ضؤشَ زاضيىف غُضنُوت ،بُآلّ يُؾهطّ غًت
يُْاو ُْضىوبىو و تُْٗا ثاؾُنؿُّ نطزبىو ،نات ضاظئ ثاؾاّ ئُو وآلتُ يُ ْاو ًْؿتًُاِْ
خؤّ بىو و زَيتىاِْ بُ ظوويٌ خؤّ ضيَو غاتُوَ و زووباضَ ًَٖطؾًإ بهاتُ غُض.
بُ ٖؤّ ئُو ظَضبُ تىْسَّ بُض يُؾهطَنُّ نُوتبىو ،زاضيىف تا ْاوضُّ نريّ الضى
َبصاضزِْ ئُو ْاوضُيُ زَطُضِايُوَ بؤ
ثاؾُنؿُّ نطز و ضاوَضواِْ ًَٖعّ ياضَُتًسَضّ نطزُٖ .ي
ئُوَّ يُو ؾىيَُٓ ئُغح غىاضَ غًتُنإ ُْياْسَتىاِْ بُ تُواوَتِ خؤيإ ًْؿإ بسَٕ .زاضيىف
يُ نريّ الضى ئؤضزووطايُنِ ثتُوّ غُضباظّ زاَُظضاْس و ضيَطُّ زَضيا و باؾىوضّ بؤ
ثُيىَْسّ بُ زَضَوَ ًَٖؿتُوَ.
زوشَٔ ُْيسَتىاِْ بًَتُ ْاو ئؤضزووطانُ ،ضىْهُ يُ الّ زَضيا يُبُض نُؾتًًُنإ ئَُُ
ُْزَنطا و يُ باؾىوضيـ ضيَطُ ُْبىو ،تُْٗا زَبىايُ بُ زَوضَّ ططزَناْسا بػىضِيَُٓوَ و
َُّ
ثاغُواُْناِْ يُؾهطّ زاضيىف نُ ضؤش و ؾُو يُغُض ططزَنإ بىوٕ ،زَياْسيذي و يُ دىوي
ئُوإ ئاطازاض زَبىوٕ و غًتُنإ ُْياْسَتىاِْ يُثطِ ًَٖطؾًإ بهُُْ غُض.
زاضيىف َاوَّ ضٌ ضؤش يُو ؾىيَُٓ َايُوَ تا يُ ئاغًاّ بضىوى و يؤْاُْوَ ياضَُتِ بؤ
ٖات .ئُونات ويَطِاّ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىوى ،ؾاضَناٌْ تطّ يؤْإ و يُواُْ
ئًَػجاضتًًُناًْـ ياضَُتِ زاضيىؾًإ زَزا.
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جةنط لة نيشتيمانى سيتةكان و لة كةنارى دانووب
ئُوناتُّ زاضيىف يُ نريّ الضى ضاوَضواِْ ٖاتِٓ ًَٖعّ ياضَُتًسَض بىو ،طاوَُِْ ْاضز
تا ظاًْاضّ تُواوّ بؤ وَضبططيَت يُ باضَّ وآلتِ غًتُنإ يُ ضيَطُّ نُْاضَناِْ ضؤشئاوا و
بانىوضّ ضؤشئاواّ زَضياّ ضَِف.
طاوَُٕ زواّ طُضِاُْوَ يُ غُؾُضَنُّ بُ زاضيىؾِ يُنَُِ ضِاطُياْس :يُ بانىوضّ ضؤشئاواّ
ئُو زَضيايُ ظيًََهِ ظؤض طُوضَ ُٖيُ نُ يُ َُٖىو زًْا يُو طُوضَتطّ يٌَ ًًُْ و يُ نُْاضَناِْ
َُوَضئَ ،ناتًَو بُ نُؾتِ طُيؿتًُٓ ْاوَْسّ
ظيًَُنُ غُزإ ُٖظاض طاّ وَسؿِ و َاَع زَي
ظيًَُنُُٖ ،ض ُٖغتُإ زَنطز يُ زَضيازا زَضؤئ.
يُ نُْاضّ ظيًَُنُ ئُوَْسَ طاٍ وَسؿٌ و َاَعَإ بًِٓ نُ يُ شَاضَ بُزَض بىو و طايُ
ًَإ ُٖبىو و َاَعَناًْـ شَاضَيإ ئُوَْسَ ظؤض بىو نُ ناتًَو يُ
وَسؿًًُنإ ُٖضوَى ؾًَط ياي
َُ و يُطٍَُ ئُوَؾسا زاًْؿتىاِْ ئُوَّ
زووضَوَ قىضِ ئُواصيإ زَزيت ،واَاْسَظاِْ دُْطُي
زَياْطىوت نُ يُو وَضظَزا قؤضِ َاَعَنإ بُ تُواوَتِ طُوضَ ُْبىوُْ و ظغتاْإ طُوضَتط
زَبٔ و زضيَصيإ زَطاتُ ضُْس ظَضع.
يُ زاًْؿتىاِْ ئُو ؾىيََُٓإ بًػت نُ ئُو ظيًَُ بُ (ئايؼ تُض) ْاغطاوَ و ئُوَْسَ زضيَصَ
نُ بُ زَيإ وآلتسا زَضوات و ظياتط يُ غُز ظٍَ نُ ُْٖسيَهًإ بؤ نُؾتًىاِْ زَؾًَٔ ،زَضِشيَُٓ
ْاو ئُو ظيًَُ و َاغًـ يُو ظيًَُ ئُوَْسَ ظؤضَ نُ ُٖضضُْسَ ضِاو بهطيَت نؤتايٌ ْايُت.
ُٖضوَٖا طاوَُٕ بُ زاضيىؾٌ وت بُ زضيَصايٌ ئُوناتُّ يُ ظيَِ ئايؼ تُض زَضؤيؿتري ًٖض
نُغًَهِ غًتُإ ُْزيت و زَضزَنُويَت (نات ضاظئ) ثاؾاّ غًت ،بؤ دُْطِ ئًَُُ َُٖىو
غىاضَناِْ خؤّ ًَٖٓاوَتُ باؾىوض و ْاوَْسّ وآلتُنُّ نُ بطيتًًُ يُ ظيَِ ئايؼ تُض بٌَ
ثاضيَعطاضّ َاوَتُوَ.
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ًًََت ،زَتىاْسضيَت ًَٖطف بهطيَتُ غُض ْاوَْسّ وآلتِ
زاضيىف وتِ :ئايا زَتُويَت ثًَِ بً
غًتُنإ؟
َِ ئُّ ثاؾاّ طُوضَ ،ئًَُُ ئُطُض ًَٖطف بهُئ زَتىاْري بُ بٌَ ططؾت
طاوَُٕ وتِ :بُي
ْاوَْسّ وآلتِ غًتُنإ زاطري بهُئ.
زاضيىف وتِ :بؤ طُيؿذي بُ ظيَِ ئايؼ تُض زَبًَت يُؾهطّ غًتُنإ يُغُض ضيَطَُإ
البسَئ ،ئًَُُ زوو داض يُطٍَُ يُؾهطّ ئُواْسا دُْطائ و يُو زوو دُْطُزا بؤَإ زَضنُوت
َهاًَْهِ ظؤض ئاظا و بىيَطٕ و بُ ئاغاِْ ْاتىاْسضيَت ئُوإ يُْاو بربئَ.
نُ خُي
َهى
طاوَُٕ وتِْ :اضاض ْري يُ ضيَطُّ وؾهاًًُْوَ خؤَإ بطُيًَٓري بُ ظيَِ ئايؼ تُض ،بُي
بُ ضيَطُّ زَضيازا زَضؤئ و يُؾهطّ غًت ْانُوُْ غُض ضيَطَُإ.
زاضيىف وتِ :بُآلّ نُؾتًًُ دُْطًًُناًْإ زَنُوُْ غُض ضيَطَُإ.
طاوَُٕ وتِ :ئًَُُ بُ زضيَصايٌ ئُوناتُّ بُضَو بانىوض و بانىوضّ ضؤشئاوا زَضِؤيؿتري و
ًَٓاّ يُ ؾىيَين تطيـ
تُْاُْت يُ ناتِ طُضِاُْوَمشاْسا ،يُى نُؾتِ غًتُناصيإ ُْزيت و َٔ زي
ئُوإ ْابًٓري ،ضىْهُ ؾُضَاْسَّ زَضيايٌ (ًٖػت ئُغح) َُٖىو نُؾتًًُناِْ ئُواِْ يُ
زَضيازا يُْاو بطزووَ.
زوو ضؤش زواّ ئُو ضِاثؤضتُ ًٖػت ئُغح نُ زَضياّ ضَِؾِ دَِ ًَٖؿت بىو ،طُيؿتُ نريّ
َِ بُ زاضيىوف طُياْس نُ يُ زَضيازا ضًرت نُؾتِ غًتُناِْ يٌَ َُْاوَ ،ئُويـ
الضى و ُٖواي
غُباضَت بُ ظيَِ ئايؼ تُض نُ بُؾًَو يُو ظيًَُّ زيت بىوُْٖ ،سَّ ؾتِ تاظَّ باغهطز و وتِ:
زاًْؿتىاِْ ُٖض زوو الّ ظيًَُنُ نؿتىناٍَ ْانُٕ و ْاظأْ ضؤٕ زَنطيَت ،ضىْهُ ثًَىيػتًإ ثٌَ
َُنإ ًًُْ ،يُو ؾىيَُٓ
ًًُْ و ئُوَْسَ طا و َاَع و َاغٌ ُٖيُ ،نُ ثًَىيػتًإ بُ زاُْويًَ
ًََو
َو خاْىويإ ًًُْ و يُ وَضظَناِْ ٖاوئ و ظغتإ يُو خاْىاُْزا نُ َُٖىو غاي
خُي
زضوغتًإ زَنُٕ ،زَشئ.
زَضياغاالض ًٖػت ئُغح وتِ نُ ئُويـ يُ ْاوضُّ ئايؼ تُض نُغٌ يُ غًتُنإ
ُْبًًٓىَ.
زاضيىف وتِ ئايا زَنطيَت يُ ضيَطُّ زَضياوَ يُؾهطَنَُإ بطاتُ ئايؼ تُض.
ًََٔ زَزَّ يُؾهطّ ثاؾاّ طُوضَّ ُٖخاَُْؿٌ بُبٌَ ًٖض ظَضَض و
ًٖػت ئَُغح وتِ :بُي
ظياًَْو يُ زَضيا تًَجُضِزَبًَت و زَطاتُ ظيَِ ئايؼ تُض.
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زاضيىف وتِ :بُآلّ ثًَىيػتُ بعاْري ناتًَو طُيؿتًُٓ ئُو ظيًَُ ،زَتىاْري يُ نُْاضَناِْ
ًْؿتُدَِ ببري.
طاوَُٕ وتِ :ئُّ ثاؾاّ َٔ ،يُؾهط ثًَىيػتِ بُ خىاضزََُِْ و ئاو ُٖيُ و يُ نُْاضَناِْ
ئُو ظيًَُ ئُوَْسَ َاَع و طا و َاغٌ زَغت زَنُويَت نُ ئُطُض شَاضَّ يُؾهطّ ثاؾانَُإ زَ
ئُوَْسَّ شَاضَّ ئًَػتا بًَت ،زووضاضّ نَُِ خىاضزََُِْ ْابري و ئاويـ يُو ظيًَُ و يُ يكُناِْ
ئُوَْسَ ظؤضَ نُ زَتىاْسضيَت ُٖضضُْسّ غُضباظ و ئُغجِ ُٖيُ يُ ئُوَّ ئاو بسضئَ.
زاضيىف تًَطُيؿت نُ ئُطُض بُ ضيَطُّ زَضيازا يُؾهطَنُّ بباتُ ظيَِ ئايؼ تُض و يُ
ْاوَْسّ وآلتِ غًتُناِْ زابًَٓت ،ثاؾاّ غًت ْاتىاًَْت يُؾهطّ ئُوإ يُْاو ببات و يُ
خؤبُزَغتُوَزإ ظياتط ًٖض ضاضَيُنِ ْآًًَََت و زاضيىف ئُو بابُتُّ يُ وتُناِْ ًٖػت
ئُغح و طاوَُٕ بؤ زَضنُوت.
ئُو زوو نُغُ زَياْىوت بُ ٖؤّ يُْاو ضىوِْ نُؾتًًُناِْ غًتُنإُْ ،تًُْا زَغُآلت
َهى يُ ظيَِ ئايؼ تُضيـ بُ زَغت ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿًًُوَيُ و
يُ زَضياّ ضَِف ،بُي
ئُطُض ططضياِْ ئُوَ ُٖبًَت نُ نات ضِاظيِٓ ثاؾاّ غًت بتىاًَْت يُ وآلتٌ خؤيسا بُ ضازَيُى
طىؾاض غاتُ غُض يُؾهطّ زاضيىف نُ ثاؾاّ ئًَطإ ْاضاض بُ طُضاُْوَ ببًَت ،ئُونات ئُوإ
زَتىأْ بُ بٌَ َُتطغٌ و يُ ضيَطُّ ظيَِ ئايؼ تُض و زَضياّ ضَِف بطُضِيَُٓوَ.
ئُو ُْخؿُّ طاوَُٕ ئُؾػُضّ ثًُبُضظّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ثًَؿًٓاض و ًٖػت ئُغح
ثُغُْسٍ نطز و زاضيىف بطِياضيسا دٌَ بُدَِ بهطيَت ،يُ زياضتطئ ُْخؿُ دُْطًًُناِْ زًْا
ٌَ
ُٖشَاض زَنطا و زواّ زاضيىف ًٖض نُؽ ُْيتىاِْ ٖاوؾًَىَّ بهات ،تُْاُْت ئاِْ باي
غُضزاضّ ناضتاش نُ زوو غُز غاأل زواتط ويػتِ يُُْناو ًَٖطف بهاتُ غُض ضؤَُنإ و يُ
ثؿتُوَ يًًَإ بساتُْ ،يتىاِْ وَى زاضيىف بُ تُواوَتِ غُضنُوتىو بًَت.
ناتًَو ئاِْ باٍَ يُؾهطّ خؤّ يُ ئُؾطيكا خػتُضَّ و بُ طُضووّ دُبٌ تاضقسا تًَجُضِبىو و يُ
ًَا طُيؿتُ ضؤّ ،يُ ضوَّ يُؾهطّ ئاَازَ بؤ دُْطِ ئُو
ضيَطاّ ئًػجاًْا و ؾُضَْػا و بانىوضّ ئًتاي
ُٖبىو ،بُآلّ زاضيىف نُ ًَٖعّ ياضَُتًسَضّ يُ ئاغًاّ بضىوى ثًَطُيؿت و يُ نريّ الضى غىاضّ
نُؾتًًُناًْإ بىوٕ و بُضَو ئايؼ تُض نُوتُضٍَ و بٌَ َُتطغٌ ضؤوَ ْاو ْاوضُّ ظيَِ زاْىوب،
تُْاُْت يُى غُضباظّ غًت يُو ؾىيَُٓ ُْبىو نُ بُضططّ يُ ثًَـ بهات.
َُٖىو ئُغح غىاضَ غًتُنإ يُ غٓىوضَناِْ باؾىوضّ وآلتُنُيإ ضاوَضِواِْ ٖاتِٓ
يُؾهطّ ئًَطإ بىوٕ ،بُآلّ يُؾهطّ زاضيىف َُٖىو غىاضَناِْ نات ضاظيِٓ يُ ئُوَّ دَِ
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ًَٖؿت و خؤّ طُياْسَ ْاوضُّ زاْىوب و ضىوُْ ْاوَْسّ وآلتِ غًتُنإ ،نات ضِاظئ ئاطازاضّ
ُْبىو نُ زاضيىف طُيؿتىوتُ ثؿت ئُو و ْاوَْسّ وآلتُنُّ زاطرينطزووَ ،ضىْهُ نُؾتِ
َِ زؤظيُٓوَيإ بسات.
ُْبىو تا يُ زَضياوَ ُٖوي
ئُؾػُضَ ئًَطاًًُْنإ ناتًَو يُؾهطَنُيإ غىاضّ نُؾتِ نطز ونريّ الضنًإ بُدٌَ
ًَٖؿت ،ئُوَْسَ يُ نُْاضَناِْ ضؤشئاواّ زَضياّ ضَِف زووض نُوتُٓوَ نُ ثاغُواُْناِْ نات
ضِاظئ ُْياْبًٓٔ و ُْظأْ يُ زَضيازا بُضَو نىٍَ زَضِووٕ.
زاضيىف بؤ خاؾالْسِْ زوشَٔ ،ئؤضزووطاّ َُظِْ خؤّ يُ نريّ الضى وَى خؤّ بُدَِ
ًَٖؿت تا غًتُنإ وابعأْ يُؾهطّ زاضيىف ًَٖؿتا يُ ئُوئَ ،بُآلّ ثًَساويػتًًُ
دُْطًًُناًْإ يُ ئؤضزووطاوَ بؤ ْاو نُؾتًًُنإ طىاغتُوَ ،ثاغُواُْ غًتُنإ بُضزَواَبىوٕ
َِ ئاططيإ
يُ ضاوزيَطّ خًَىَتطاّ زاضيىؾًإ نُ يُ ئُوَّ َابىو و تُْاُْت ضؤشاُْ زوونُي
زَزيت و واياْسَظاِْ غُضباظَناِْ زاضيىف خىاضزٕ ئاَازَزَنُٕ ،نات ضِاظئ ثاؾاّ غًت
ناتًَو ظاِْ ئُوإ ضؤيؿتىوٕ نُ زاضيىف يُؾهطَنُّ يُ باؾىوضّ زاْىوب زازَبُظاْس.
ضؤشيَو نُ زاضيىف يُؾهطَنُّ غىاضّ نُؾتًًُنإ نطز ،وايسَظاِْ زَتىاًَْت بُ ئاغاِْ
يُؾهطَنُّ يُ زََِ ظيًَُنُ زابُظيًََٓت ،بُآلّ ناتًَو طُيؿتُ زََِ ظيًَُنُُٖ ،ضضُْسَ
َهؿاِْ ئُو ظيًَُ تاظَ زَغتِ ثًَهطزووَ.
نًََُو يُ ٖاوئ تًَجُضِ ببىو ،بُآلّ زَضنُوت ُٖي
َهؿإ
ئًَػتا وَى تُواوّ ظيًَُناٌْ تط ،ئاوّ زاْىوب يُ بُٖاضا ظياز زَنات و زووضاضّ ُٖي
زيَت ،بُآلّ بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ئًَػتا ئُو ظيًَُ يُ ٖاويٓسا غُضنًَؿِ زَنطز ،ضىْهُ
َُنِ دَُػُضّ بانىوض نُ يكُناِْ ئُو ظيًَُيإ تًَطئاو زَنطز يُ وَضظّ
بُؾطَناِْ بُغتُي
ٖاويٓسا زَتىاُْوَ و و بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ئًَػتا تُْٗا َاوَيُى بُغُض تىاُْوَّ
َُ ضووَى خؤضَنإ ؾطاوإ بىوٕ و
بُؾطَناِْ دَُػُضّ بانىوضزا تًَسَثُضّ و ئُونات ئاشَي
تُْاُْت ئُو َاَعَّ بُ َاَعّ دَُػُضّ بانىوض ْاغطاوَ يُو ؾىيَٓاُْ و يُ بانىوضّ
زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًـ ُٖبىو.
َهؿاِْ ئاوّ زاْىوب ،ضيَطط بىو يُبُضزََِ زاضيىف بؤ زابُظاْسِْ يُؾهطَنُّ يُ
ُٖي
يُنًَو يُ يكُناِْ زاْىوبُوَ ،بؤيُ زاضيىف ثًَـ ئُوَّ بطاتُ زاْىوب ْاضاضبىو نُ
يُؾهطَنُّ يُ باؾىوضّ ظيًَُنُ و يُ نُْاضّ زَضيا زابُظيًََٓت ،ناتًَو يُؾهط يُ نُْاضَناِْ
زَضيا زابُظّ وَى ئُوَ وابىو نُ ٖاتدي بؤ وآلتًَهِ زؤغت ،ضىْهُ نُؽ بؤ دُْطٌ ئُوإ
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ُْٖات و زاضيىف زواّ غٌَ ضؤش يُ ْاوضُيُى بُ ْاوّ (شيَتا) يا (طًَتا) نُ غٌَ ؾُضغُْط يُ
ظيَِ زاْىوب زووض بىو ،خًَىَتطاّ خؤّ زاْا.
ُٖضوَى طاوَُٕ وتِ يُو ؾىيَُّٓ زاضيىف خًَىَتطاّ خؤّ زاْا ،بؤ خىاضزََُِْ ُْنُوتُٓ
نًَؿُ و ئُوَْسَّ ويػتبايإ طا و َاَعيإ زَغت زَنُوت .بُآلّ ظيَِ زاْىوب نُوتبؤوَ ًَْىإ
َهؿاِْ ئاو ُْيسَتىاِْ بجُضيَتُوَ و بطاتُ
ئُوإ و وآلتِ غًتُنإ ،زاضيىف بُ ٖؤّ ُٖي
نُْاضَناِْ بانىوضٍ زاْىوب ،نُؾتًًُناًْـ يُ نُْاضَناِْ (شيَتا) بُدَِ َإ و يُ ئُويَىَ
ثاغُواِْ يُؾهطّ زاضيىف بىوٕ.
ئُطُض نات ضِاظئ ظاًْباّ زاضيىف يُ ْاوَْسّ وآلتُنُّ ْعيو زَبًَتُوَ ،زَطُضِايُوَ و بؤ
ئُو نًَؿُّ زضوغت زَنطز ،بؤيُ زَبىايُ زاضيىف يُ ئاو بجُضيَتُوَ تا وَى ُٖضزوو داضّ
ثًَؿىو غًتُنإ بؤيإ ُْبُٓ َُتطغٌ و ًَٖطؾًإ ُْنُُْ غُض.
زاضيىف زوو َُبُغتِ يُ ططتِٓ ئُو وآلتُ ُٖبىو ،يُنًَُإ ويَطاْهطزِْ ؾاضَناِْ و
َهاِْ ئُوَّ و بطزًْإ وَى باضَتُ ،تا ضيَطط بًَت يُ زووباضَ
ئُوٍَ تطيإ بُ نؤيًُ نطزِْ خُي
ضُتُيٌ نطزِْ ئُوإ يُ وؾهاِْ و زَضيانإ .بَُٓاناِْ ئاناض يَُطؤزا ويَطاْهطزِْ ؾاضَنإ
ضَت زَنُُْوَ ،بُآلّ ئُونات ئُوَ بُؾًَو بىو يُ ناضوباضّ دُْط.
زاضيىف يُوَ تًَطُيؿت نُ بؤ ثُضيُٓوَ يُ زاْىوب تُْٗا ضيَطُ زضوغتهطزِْ ثطزَ ،بُآلّ
ئُو ناضَ يُغُض ظيَِ زاْىوب ظؤض دًاواظ بىو يُ غُض طُضووّ بؤغؿؤض ،ضىْهُ يُ بؤغؿؤض ئاو
ًَٖىاف و يُغُض خؤ بىو و يُ زاْىوب ئاوَنُ ظؤض بُ تُوشّ بىوَٓ .سضؤنًًَػِ ئُْساظياضّ
يؤْاًْـ الّ ثاؾا ُْبىو تا ئُو ناضَّ بؤ بهات و ئُطُض ْاضزبايإ بُ زواّ ئُويؿسا ،نات
زضَْط زَبىوَٓ .سضؤنًًَؼ ثاضيَعطاضّ ثطزّ بؤغؿؤض بىو و زَبىايُ ثاضيَعطاضّ يُ ثطزّ بؤغؿؤض
بهات تا ئُوناتُّ يُؾهطّ زاضيىف زَطُضِيَتُوَ ،تا بتىأْ بُ ئاغاِْ يُوَّ بجُضُْوَ.
زاضيىف ؾُضَاًْسا تا ضُؾُٓ طًًََُو زضوغت بهُٕ نُ غُضيإ تُخت بًَت و بُ تُواوَتِ
غُضَناًْإ بططٕ تا ٖاتىوضىو يُغُضيإ ئاغإ بًَت و طًًَُُنإ يُ تًُْؿت يُى زابًَٓٔ و
ئُونات يُغُض ئُوإ ثطز زضوغت بهُٕ ،بُّ ؾًَىَيُ يُ غُضيإ بجُضُْوَ.
غُضباظَنإ بُ ؾُضَاِْ ثًؿُوَضَناِْ ْاو يُؾهط زَغتًإ نطز بُ زضوغتهطزِْ طٌَُ تا
ثطز زضوغت بهُٕ و خًَىَتطاّ زاضيىف يُ شيَتا طؤضِا بُ ناضطُيُنِ طُوضَّ زضوغتهطزِْ
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طٌَُ و زاضيىؾًـ بُ ٖؤّ ئُوَّ يُ ناضّ زاضتاؾٌ ؾاضَظا بىو ،بؤ ظياتط ٖاْساِْ
()1
غُضباظَناِْ ،دًىبُضطِ غُضباظّ زاْا و وَى غُضباظَناِْ خؤّ زَغتِ بُناض نطز.
ؾُويَو يُثطِ خًَىَتطاّ زاضيىف يُ شيَتا نُوتُ بُض ًَٖطف و بُ ثًٌَ وتُّ غؤئًَتؤِْ ضؤَِ ،ئُو
ؾُوَ ؾُوّ غُز و بًػت و ؾُؾَُِ زواّ بُٖاض بىو .ئُو نُغاُّْ ئُو ؾُوَ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض
ئؤضزووطاّ زاضيىف يُ شيَتا ،يُ بانىوضّ ظيَِ زاْىوب ٖاتبىوٕ و بُ بُيَُِ بضىوى و طُوضَ خؤيإ
زابؤوَ زَغت ؾُثؤيُناِْ ئاو و تا بطُُْ نُْاضَ باؾىوضيُنإ ،يُ ًَْىإ ئُو تاقُُّ ئُو ؾُوَ
ًَٖطؾًإ نطز ،نُغاِْ الو ظؤض نُّ بىوٕ و ظؤضبُيإ بُ تَُُٕ يا ُٖضظَناض بىوٕ.
الوَنإ يُ طٍَُ ثاؾانُيإ ضؤيؿت بىوٕ تا دُْطِ زاضيىف بهُٕ و ناتًَو بُ تَُُُْنإ
ظاًْبىويإ زاضيىف غُضطُضَِ زضوغتهطزِْ طٌَُ و ثطزَ ،بطِياضياْسابىو ظَضبُيُنِ تىْس يُ
ئُوإ بسَٕ ،ئُو ًَٖطؾُ بؤ زاضيىف ضاوَضوإ ُْنطاو ُْبىو ،بُآلّ زاضيىف ضاوَضٍَِ بىو ئُو
ًَٖطؾُ يُ باؾىوضَوَ بهطيَتُ غُضّ ُْوَى يُ بانىوض و بريّ زَنطزَوَ نُ نات ضاظئ بُ
يُؾهطَنُيُوَ زيَت بؤ ئُو ًَٖطؾُ.
بُ زاضيىؾًإ ضِاطُياْسبىو نُ يُ ئُوبُضّ زاْىوب دطُ يُ ُْٖسَّ بُ غاآلضىو و شٕ و َٓساٍَ نُ
يُ يؤضتُناْسا زَشئ ،نُغٌ يٌَ ًًُْ و ئُواًْـ َُتطغٌ ْري بؤ يُؾهطّ ئُو ،بُآلّ زواّ ئُو
ًَٖطؾُ زَضنُوت نُ بىيَطّ ُٖضظَناض و بُ تَُُُْناِْ غًت ،نَُرت ًًُْ يُ بىيَطّ الوَناًْإ.
بُآلّ ئُوإ بُ بٌَ ئُغح ٖاتبىوٕ ،ضىْهُ ُْياْسَتىاِْ ئُغجُنإ بُ بُيُّ بجُضيَُٓٓوَ و بُ ٖؤّ
خًَطايٌ ئاوَنُف ،ئُغح ُٖضضُْسَ َُيُواُْ بُآلّ تىاْاّ ثُضيَُٓوَّ ْابًَت و ئاو زَيبات ،بؤيُ بُ
بٌَ ئُغح و نًََُو زواّ زَغتجًَهِ ؾُو ًَٖطؾًإ نطز .ئُوإ غُضَتا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ئُواُّْ
يُبُض ضووْانِ طًًَُإ زضوغت زَنطز و ُْٖسيَو يُواًْإ نىؾت.
زواّ ئُوَّ ُْٖسيَو يُ ئُو نُغاُْيإ نىؾت نُ غُضطُضَِ ناض بىوٕ ،بُ ٖؤّ ئُو زَْط و
ُٖضايُّ زضوغتبىو و ئاططنُوتُٓوَ يُ ُْٖسَّ يُ طًًَُُناْسا ،زاضيىف ضُْس زَغتُيُنِ طُوضَ يُ
َاتساض و خاُْزاُْنإ زَنات
(ًََ( )1صووْىوغُناِْ ضؤشئاوا وابريزَنُُْوَ نُ يُنُّ نُؽ نُ ئاَىشطاضّ زَغُي
َاتساضّ ناضيَهٌ تط ؾًَط بدي( ،دإ داى ضؤغؤ) ؾُيًُغىؾِ بُْاو باْط بىوَ نُ يُ ثُضتىونِ
نُ دطُ يُ زَغُي
(ئًٌَُ) ئُو ئاَؤشطاضيًُّ زاوَ .بُآلّ ئاطازاض ُْبىوُْ نُ ئُو ناضَ يُ ئًَطاِْ نؤٕ ،بُؾًَو بىوَ يُ ُْضيت و
ًَسا زَبىايُ ثًؿُيُى ؾًَط بدي .نىضوؾِ زاَُظضيَُٓضّ ُٖخاَُْؿًًُنإ
َُٖىو ؾاظازَ و خاُْزاُْنإ يُ َٓساي
ضخيتُطُض بىو و نَُبؤدًًُّ نىضّ مشؿًَطّ زضوغت زَنطز ،زاضيىف زاضتاف بىو و خُؾاياضيـ ظيِٓ ئُغجِ
َآل)
زَنطز و زاضيىؾٌ غٌَ ُّٖ زواثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ناغو (نالو خىوزَ) ّ زضوغت زَنطز ،ظَبًشىي
004

غُضباظاِْ ْاضز و غُضباظاِْ زاضيىف يُ غُضَتازا واياْعاِْ نُوتىوُْتُ بُض ًَٖطؾٌ غىاضَناِْ
غًت ،بُآلّ زواّ ئُوَّ زيتًإ نُ زوشَُٓنُيإ ثًازَيُ و ظؤضتط ثري و ُٖضظَناضٕ ،بُ بٌَ نًَؿُّ
ظؤض تىاًْإ بًاْؿهًَٓٔ و ُْٖسيَهًإ يٌَ نىؾذي و ئُواٌْ تطيا ئُغري نطز.
ًَُٓوَ و تًَطُيؿت
زاضيىف خؤّ يُ ؾىيَِٓ دُْط ئاَازَبىو و ئُغريَناِْ خػتُبُض يًَهؤي
ئُوإ يُ يؤضتُناِْ بانىوضّ ظيًَُنُ زازًَْؿٔ و ْاظأْ نات ضاظيِٓ ثاؾايإ يُ نىيًَُ.
ُٖضضُْسَ ئُو ؾُوَ ًَٖطؾٌ ئُوإ تًَو ؾها ،بُآلّ بُ ٖؤّ غىتاْسِْ ُْٖسَّ طٌَُ و نىؾتِٓ
ئُواُّْ ناضيإ تًَسا زَنطزُٕٖ ،ضوَٖا غىتاْسِْ ُْٖسَّ يُ ناضطُناِْ زضوغتهطزِْ طٌَُ،
ناضّ بًٓانطزِْ ثطزّ غُض ظيَِ زاْىوب نًََُو زوانُوت.
ناتًَو (نات ضاظئ) ثاؾاّ غًتُنإ ظاِْ يُؾهطّ زاضيىف طُيؿتىوتُ ْاوَْسّ وآلتُنُّ
نُ َاوَيُى بُغُض زووَّ بُؾٌ زضوغتهطزِْ ثطزّ زاضيىف يُ ْاوضُّ شيَتا تًَجُضِ زَبىو،
ضىْهُ يُنُّ ناضّ ثطزغاظيًُنُ بُ ٖؤّ ًَٖطؾٌ غًتُناُْوَ تًَهضىو.
ًََت ئُوناتُّ زاضيىف غُضطُضَِ زضوغتهطزِْ ثطز يُ
ًََصووْىوغٌ ضؤَِ (غؤئًَتؤٕ) زَي
ْاوضُّ شيَتا بىوُْٖ ،سَّ ثًاو ٖاتٔ بؤ الّ نُ بُشًْإ ئاغايٌ و ضىاض ؾاُْ بىوٕ ،دًىبُضطًإ
ًَإ زضيَص بىو و ئُوإ بُ زاضيىؾًإ
يُ ثًَػتُ بىو و ثطضًإ ظَضز و تا نَُُضيإ ٖاتبىو ،غًًََُ
وت نُ بُ زضيَصايٌ تًَُُْإ ظَضَضيإ يُ اليُٕ غًتُناُْوَ ثًَطُيؿتىوَ و ئًَػتا نُ ئُو
ٖاتىوَ بؤ دُْطِ غًتُنإ ،ئُوإ ئاَازَٕ ياضَُتِ بسَٕ.
زاضيىف وتِ ئُو ياضَُتًًُّ زَتاُْويَت بؤ َِٓ بهُٕ ،ضًًُ؟
ئُوإ وتًإ ئُو ؾًَىَ ثطز زضوغتهطزُّْ ئًَىَ باف ًًُْ و ناتِ ظؤضّ زَويَت و يُ
ظيًَُنُؾسا ًٖض بىاضيَو بؤ ثُضيُٓوَ ًًُْ ،يُ دًاتِ طٌَُ زضوغت بهُٕ ،باؾرت وايُ نُ
ثًَػتُّ طا بسووضٕ و باّ تًَبهُٕ و غُضّ زاغُٕ ،زواتط بُ غَُؼ و ئاُٖى زاياْجؤؾٔ تا ئاو
ُْضًَتُ ْاويإ ،ئُوداض ُٖض زووزوو يا غٌَ غٌَ بُيُنُوَيإ زابًَٓٔ و تُختُّ ثطزيإ غُُْ
غُض تا غُضباظَناْتإ بُغُضياْسا بجُضُْوَ.
غُضباظاِْ زاضيىف ثًَػتُناًْإ ئاَازَنطز و خػتًاُْ غُض ئاو ،ئاوَنُف ثًَػتُناِْ
بطز .ثًاوَ َىو ظَضزَنإ خُيهاِْ ظؤض غازَ بىوٕ ،بؤيُ بُ زَْط بُ ئُوإ ثًَهُْري.
َتُيإ
غُضباظَنإ غُضتا تىضَ بىوٕ و ويػتًإ بًاْهىشٕ ،ضىْهُ وايإ برينطزَوَ نُ طاي
َػاؾِ و غازَيًُ.
ثًَهطاوَ ،زواتط ظاًْإ ثًَهًُِْٓ ئُوإ يُ ضووّ زي
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ئُوإ بُ غُضباظَناًْإ وت ثًَػتِ با تًَهطاوّ طا غىونُ و ئاو زَيبات ،ثًَىيػتُ بُ
ؾُبُنُيُى يُ ثُت ببُغرتيَت و غُضيَهِ ثُتُنُ يُ بُضزيَهِ طُوضَ غُٕ و بًدُُْ ْاو ئاو تا
زَطاتُ بِٓ ظٍَ و ئُونات يُغُض ئاو زًًََََٓتُوَ ،ئُوإ وتًإ يُ غُضتاغُضّ ظيَِ زاْىوب
ثطزَنإ بُّ ؾًَىَيُ زضوغت زَنطئَ .زواّ ئُوَّ غُضباظَنإ ئاَىوشطاضيُنُيإ دًَبُ دٌَ
نطز ،زيتًإ ضًرت ئاو ثًَػتُنإ ْابات و ئُوإ زَتىأْ ظياتط ثًَػتُ يُ تًُْؿت يُى زابًَٓٔ تا
ثطزَنُ ثاْرت بًَت.
ثًاوَ َىوظَضزَنإ يُ ُْتُوَّ ؾطاْهِ بىوٕ و يُنُدلاض بىو ئًَطاًًُْنإ ؾطاْهًُنإ
ببًٓٔ ،بُ ئاَؤشطاضّ ئُوإ نُ زوشَِٓ غًتُنإ بىوٕ ،ثطزَنُ زضوغتهطاًََ .صووْىوغٌ
ًََت يُ ضؤشّ غُز و ثُجنا و يُنُّ يُ زَغجًَهِ بُٖاضزا يُؾهطّ زاضيىف
ضؤَِ غؤئًَتؤٕ زَي
ثُضِيًُوَ و بُ ٖؤ ّ ئُوَّ َُوزا يُ ًَْىإ ثًَػتُناْسا ُٖبىو ،طىؾاضّ ئاو ًٖض ظَضَضّ يُ
ثطزَنُ ُْزا.
زاضيىف زَيعاِْ ثًَىيػتُ شَاضَّ نُّ يُ غُضباظإ بُ يُنُوَ بجُضُْوَ ،ضىْهُ ئُطُض َُٖىو
بُيُنُوَ بجُضُْوَ ئُوا ثطزَنُ تىاْاّ ْابًَت و ْىقُِ ئاو زَبًَت و يُواُْيُ يُيُى بجضطِيَت.
َاوَّ ضُْس ضؤش غُضباظاِْ زاضيىف غُضَتا ثًازَنإ و زواتط ئُغح غىاضَنإ ثُضيُٓوَ و
طُيؿتُٓ بانىوضّ ظيَِ زاْىوب و وآلتِ غًتُنإ .يُو ؾىيَُٓوَ ئُطُض يُؾهطّ زاضيىف بُضَو
ًَإ
ضؤشئاوا ضؤيؿتبإ ،زَضىوُْ ْاو ُْٖسَّ ُْتُوَ نُ ثًَػتُيإ زَثؤؾٌ و ًٖض ناًَإ نؿتىناي
ُْزَنطز و يُ ضيَطُّ ضِاو نطزٕ و بُ تايبُتِ ضِاوّ َاَع و طا ،شياًْإ بُغُض زَبطز و طؤؾتِ ئُو
ئاشَآلُْيإ زَخىاضز و بُ ضُوضيُناًْإ يُ ؾُواْسا ،ئاططيإ بؤ ضووْانِ زَنطزَوَ.
ئُطُض نُغًَو تىاْا و بىيَطّ ُٖبىايُ و ظياتط بُضَو ضؤشئاوا ضىوبا و دُْطٍَُ و
َهاًَْهِ
ظووْطاوَناِْ بطِيبىايُ ،غُضَجناّ زَطُيؿتُ ْاوضُّ (طًٌ) واتُ ؾُضاْػا و يُوَّ خُي
َُ طُوضَناِْ غًَىيإ
زَزيت نُ ؾاز و بُ نُيؿٔ ،ضىْهُ ئُوإ طُصيًإ زَضاْس و بُضّ دُْطُي
يًَسَنطزَوَ و ؾُضابًإ زضوغت زَنطز ،يُ ئُوَّ دؤضَ تطيًَُى ُٖبىو نُ تُْاُْت يُ ثايًعيؿسا
تطف بىو و ُْزَتىاْسضا ؾطابُ يٌَ بُضُّٖ بًَت.
بُآلّ زاضيىف تُْٗا زَيُويػت ؾاضَناِْ غًتُنإ ويَطإ بهات و يُ ئُوَّ باضَتُ ببات
ثًَـ ئُوَّ يُؾهطَنُّ بطُضِيًََٓتُوَ .ئُو بريّ نطزَوَ ئُو ثطزَّ زضوغتِ نطزووَ ،تًَهِ
ًََتُوَ تا بُغُضيسا بطُضِيَتُوَ .ئُو بريؤنُيُؾٌ يُوَوَ بؤ ٖات نُ
بسات يا تا طُضِاُْوَّ بًًًَٗ
زواّ ئُوَّ ُٖواٍَ بُ نات ضِاظئ بطات يُ باضَّ طُيؿتِٓ بؤ وآلتِ ئُوإ ،ئُو بُ ثُيُ زواّ
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زَنُويَت و ناتًَو يُ ْاوضُّ شيَتا ثطزيَهِ ئاَازَ زَبًًَٓت ،بُ ئاغاِْ زَثُضيَتُوَ و بُ
ثًَضُواُْوَ ناتِ زَويَت بؤ زضوغتهطزِْ ثطز.
ثًاوَ ؾطاْهًُنإ وتًإ :يٌَ بطُضَِّ ثطزَنُ يُ ؾىيَِٓ خؤّ بًَت ،بؤ ئُوَّ ناتِ
َهؿاِْ ئاو بًَت زووباضَ يًٌَ زَثُضِيًُوَ.
طُضِاُْوَت ئُطُض وَضظّ ُٖي
زاضيىف وتِ :بُ باوَضِّ َٔ نات ضِاظئ بُ زوا َٓسا زيَت و يُبُض ئُو زََُويَت ثطزَنُ
بطوخًَِٓ.
ثًاواِْ ؾطاْهِ وتًإ :تا نات ضِاظئ زيَت ،ئاو نُّ زَبًَتُوَ و ئُو زَتىاًَْت بُ ئاغاِْ يُ
ظيًَُنُ بجُضيَتُوَ ،ئُغجُناِْ ئُو وَى ُٖض ئُغجًَهٌ تط َُيُ زَظأْ و زَثُضُِْوَ و بؤ نات
ضِاظئ باؾرتَ نُ يُ ظيًَُنُ بجُضيَتُوَ ،ضىْهُ زَتىاًَْت َُٖىو غىاضَناِْ بُيُنُوَ بجُضُِْوَ
و بُآلّ يُ ثطزَنُوَ تُْٗا شَاضَّ نُّ زَثُضُِْوَ و ناتِ ظياتطّ ثًَىيػتُ.
ُٖضضُْسَ زاضيىف ؾُضَاْسَ بىو ،بُآلّ ئُو بابُتُّ بري ُْبىو نُ يُؾهطيَهِ دُْطِ بُ
تايبُتِ يُ ْاوضُّ خؤٍ ،يُ وَضظّ نُّ بىوُْوَّ ئاو بؤ ثُضيُٓوَ يُ ظٍَ ثًَىيػتًإ بُ ثطز
ًََت ُٖض دُْطًَو تايبُشيُْسّ ُٖيُ و ْاتىاْسضيَت زوودُْط يُى
ًًُْ .نىضوف يُ وتُناِْ زَي
تايبُشيُْسيإ ُٖبًَت ،زاضيىف يُو ضؤشَ داضيَهٌ تط ئُو وتُيُّ ئُوّ ثؿت ضاغت نطزَوَ و
ثطزَنُّ بُدَِ ًَٖؿت و بُضَو ضؤشُٖآلت ضؤيؿت .ضىْهُ بُ ْاوضُيُنسا زَضؤيؿت نُ
َهِ ْاوضُنُّ بُ نطَّ ططت و زواّ يُى ضؤش يُ ضيَطُ بطِئ،
ؾاضَظاّ ُْبىوُْٖ ،سَّ يُ خُي
طُيؿتُ ْاوضُيُنِ ظووْطاو نُ تُْاُْت يُ وَضظّ ٖاوئ و يُ شيَط غًَبُضّ زاضَناْسا،
ًََؿىويُّ ظؤضّ ُٖبىو و ضيَجًَؿاْسَضَنإ ثًًَإ وت ثًَىيػتُ بُضزَواّ ئاططّ طُوضَ نُ
َِ ظؤضّ ُٖبًَت ،بهُُْوَ تا ًَؿىويُنإ يًًَإ زووض بهُوُْوَ.
زوونُي
يُؾهطّ زاضيىف ئُو ؾُوَ بُ ٖؤّ ئاطط و زوونٍَُ تىاًْإ يُو ؾىيَُٓ سيًَُٓٓوَ و بُياِْ
ظوو نُوتُٓضَّ ،ضيَجًَؿاْسَضَنإ ثًًَاْىوتٔ يَُُوزوا زَبًَت يُو ؾىيَٓاُْوَ بطؤٕ نُ طا و
َاَعيإ ثًَسا ضؤيؿتىوٕ ،ضىْهُ ئُوإ مسًإ باضيهُ و ئُطُض ئُوإ ضؤُْضٔ ،ئُوا َطؤظ و
ئُغجُناًْـ ضؤْاضٔ .بُ ثًٌَ ضيَُٓايٌ ئُوإ زواّ ئُوَّ زاضيىف يُو ؾىيَُٓ ظووْطاويُ
زَثُضِيًُوَ ،يُنُّ ؾاضّ طُوضَّ غًتُنإ زَنُوتُ بُضضاويإ و ئُو ؾاضَ يُ شَاضَيُنِ ظؤض
يُ يؤضت زضوغتهطابىو.
يُؾهطّ زاضيىف ،زواّ زَضضىوٕ يُو ْاوضُيُ و بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ ضيَجًَؿاْسَضَنإ
وتبىويإ ،طُيؿتُ يُى يُ ؾاضَ طُوضَناِْ غًتُنإ ،بُآلّ ئُو ؾاضَ تُْاُْت يُى خاْىوّ
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بُضز يا قىضِ ّ تًَسا ُْبىو و تُْٗا يُ يؤضتُنإ ثًَهٗاتبىو و ُٖضضُْسَ ؾاضَنُ يُ ْاوضُيُنِ ثطِ
باضإ و بؿط زضوغتهطابىو ،بُآلّ يُ تُواوّ وَضظّ باضيٓسا ئاو ُْزَضؤوَ ْاو يؤضتُنإ.
َُناًْـ و ئَُُف يُ ناتًَهسا بىو نُ
يُو ؾاضَ يُى نُؽ ُْزَبًٓطا ،تُْاُْت ئاشَي
ًَُنإ ،غُطًؿًإ ضِازَططت ،بُآلّ زواّ ٖاتِٓ يُؾهطّ
َُ خؤَاي
غًتُنإ ويَطِاّ ئُغح و ئاشَي
زاضيىف تُْاُْت زَْطِ غُطًَهًـ ُْزَٖات.
ضيَجًَؿاْسَضإ وتًإ نُ غًتُنإ ضؤيؿتىوٕ و يؤضتُناًْإ بُدَِ ًَٖؿتىوَ و ْاتىاْسضيَت
بُزوايإ بهُوئ ،ضىْهُ بُزوا نُوتًٓإ يُْاو دُْطٍَُ و ظووْطاوَناْسا ،دطُ يُ بُ ؾريؤزاِْ نات
و بُ نىؾتساِْ غُضباظ ،ؾتًَهٌ تط ًًُْ .يؤضتُنإ بُتاٍَ بىوٕ و دطُ يُ ُْٖسَّ قٓسووقِ طُوضَ
َططتِٓ خؤضاى بُناض زَٖاتٔ ،ؾتًَهٌ تطّ يٌَ ُْبىو.
نُ بُ ثًٌَ وتُّ ضيَجًَؿاْسَضَنإ بؤ ُٖي
زاضيىف ويػتِ يُو ْاوضُ ؾًَٓهُ خؤّ و غُضباظَناِْ يُ ْاو يؤضتِ غًتُناْسا بٓىوٕ،
بُآلّ ضٍَ ثًَؿاْسَضَنإ ضيَطط بىوٕ يُو ناضَ و ثًًَإ وت نُ يُ ْاو يؤضتُنإ دؤضَ
ًَؿىويُيُنِ ئاظاض بُخـ ُٖيُ نُ زواّ ثًَىَزإ ئاظاضّ ظؤض زضوغت زَنات و غُضباظَناِْ
ُْخؤف زَنات.
ئُوإ و تًإ نُ ئُو ًََؿىويُيُ بُ غًتُناُْوَ ْازات و يُواُْيُ ئُوَ بطُضيَتُوَ بؤ بؤِْ
غًتُنإ و بُو ٖؤيُؾُوَ ًَؿىويُنُ بُ (غُضيب طُظ)(ْ )2اغطاوَ .نؤنطزُْوَ و طىاغتُٓوَّ
يؤضتُنإ ظؤض ئاغاُْ و غًتُنإ بُ ئُْكُغت يؤضتُناًْإ ُْبطزووَ تا غُضباظاْتإ يُويَسا غُوٕ
و ُْخؤف بهُوٕ .ئُو ؾُوَ زاضيىف ؾُضَاًْسا نُؽ يُ يؤضتُناْسا ُْْىيَت تا ُْخؤف ُْنُوٕ.
ضؤشّ زواتط زاضيىف ئُو ؾاضَّ بُدَِ ًَٖؿت نُ َُٖىو زاًْؿتىاُْنُّ يؤضتُنإ بىوٕ،
بٌَ ئُوَّ ًٖض غُضباظيَهِ زووضاضّ طُغتِٓ ًَؿىويُ ببًَت و ُْخؤف بهُوٕ .ئُونات بُضَو
طُوضَتطئ ؾاضّ ُْتُوَّ غًت ْاغطاو بُ (طًؤْؤؽ) ضؤيؿت .يُ ضيَطازا شَاضَيُنِ ظؤض
يؤضتًإ زيت ،بُآلّ غُضباظَنإ زَياْعاِْ يُ بُض َُتطغٌ طُغتِٓ ًَؿىويُ ْابًَت يُ ْاوياْسا
ًََري ئُو ًََؿىويُ ِٖ ض ئاشََيًَو
(( )2ئُو ًََصووْىوغُ يؤْاًْاُّْ باغٌ ئُو ضووزاوَ زَنُُْٕ ،ياْتىاًْىَ بً
بىوَ و تًُْا تطغٌ بًَطاُْنإ يُ غُضيب طُظيإ بُ غُضغىضَاُْوَ باؽ نطزووَ ،بُآلّ ئًَػتا ئًَُُ زَظاًْري نُ
ثًَىَزاِْ ُْٖسَّ ًَؿىويُ زاًْؿتىاِْ ؾىيَُٓنُ ئاظاض ْازات و ٖؤنُؾٌ ئُوَيُ نُ يُطٍَُ ئُو دؤضَ ًَهطؤبُ
ضِاٖاتىوٕ نُ ئُو ًََؿىويُيُ بؤ دُغتُّ َطؤظِ زَطىاظيَتُوَ ،بُآلّ ضيَبىاضَنإ بُو دؤضَ ًَؿىوالُْ ُْخؤف
َآل).
زَنُوٕ و ٖاوؾًَىَّ ئُو بابُتُ يُ ظؤض ؾىيَين تط دطُ يُ يؤضتُناِْ غًتُنإ ُٖيُ ،ظَبًشىي
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ثؿىو بسَٕ ،ضىْهُ يؤضتُنإ بُ ضؤشيـ ًُْضُ تاضيو بىوٕ و زَبىوُْ ؾىيَِٓ َاُْوَّ
ًََؿىويُنإ.
زاضيىف ظؤض بُ ئُغجايٌ يُؾهطَنُّ زَدىوآلْسُٖ ،ضضُْسَ زَيعاِْ طُجنُ غًتُنإ يُ طٍَُ
ثاؾانُيإ يُ ثؿتًاُْوَ واتُ يُ ئُوبُضّ ظيَِ زاْىوبٔ ،بُآلّ يُبُض َُتطغٌ ًَٖطؾٌ غًتُ بُ
تَُُٕ و ُٖضظَناضَنإ خؤثاضيَعّ زَنطز .بُضزَواّ يُؾهطَنُّ زَغتُّ ثًَؿُْط و ثاضيَعَضّ
يُ ثؿتُوَ و تًُْؿتُنإ ُٖبىو و بُآلّ زوشَٔ يُ ًٖض ؾىيًََٓو زياض ُْبىو .غُضَجناّ بُياِْ
ضؤشّ غُز و ؾُغت و ثًَٓذَُِ بُٖاض ؾاضّ (طًؤْؤؽ) زَضنُوت.
زاضيىف و غُضباظَناِْ بُ زيتِٓ ئُو ؾاضَ زووضاضّ غُضغىضَِإ ٖاتٔ ،ضىْهُ ؾاضَنُ
َُخاُْيُنًـ بُ ضَِْطًَو بىو ،زاضيىف ثطغًاضّ يُ
َُخاُّْ بُضظّ ظؤضّ ُٖبىو و ُٖض باي
باي
ضيَجًَؿاْسَضَنإ نطز نُ بؤ خاْىوَناِْ ئُو ؾاضَ ئُوَْسَ بُضظٕ و بؤ ُٖضيُنُ بُ ضَِْطًَهٔ؟
ئُوإ وتًإ :ئُو ؾىيَُّٓ ئًَػتا ئًَُُّ يٌَ وَغتاوئ ،بُضظَ و بُضزَواّ باّ زيَت ،بُآلّ
ؾاض وَى زياضَ يُ ؾىيًََٓهِ ْعَسايُ و يُ وَضظّ ئًَػتازا نُ ًَٖؿتا ُٖوا تا ضِازَيُى طُضَُ،
َُخاُْنإ بُضظ زضوغت زَنُٕ
يُْاو ؾاض تُْٗا ئُو ؾىيَٓاُّْ بُضظ بًَت با زَيططيَتُوَ ،بؤيُ باي
تا بتىأْ يُ ْٗؤَُ بُضظَنإ بُ ئاغاِْ شيإ ببُُْ غُض و ؾًَٓو ببُٓوَ.
َُخاُْيُنًإ بُ ضَِْطًَو بًٓا نطزووَ؟
زاضيىف ثطغٌ :بؤ ُٖض باي
َُخاُْيُى بًٓا زَنات ،بُ ضَْطِ
ضيَجًَؿاُْضَنإ وتًإ :يُو ؾاضَزا ُٖض نُغًَو باي
َُنُّ خؤٍ زَنات و ُٖض خًًًََو يُْاو غًتُنإ ضَِْطِ خؤّ ُٖيُ.
خًًَ
وَى باغهطا ئُو ؾاضَ نُوتبؤوَ ؾىيًََٓهِ ْعّ و زاضيىف يُ زووضَوَ َُظَْسَّ نطز نُ بؤ
َُ ثطِ زاضَنإ تًَجُضِبىوبإ ،يُ ناتِ
ًْىَضؤ زَطاتُ ؾاض ،بُآلّ ضىْهُ زَبىايُ يُ دُْطُي
ضؤشئاوابىوْسا طُيؿذي و وَى زَظاْسضيَت يُ ضؤشّ غُز و ؾُغت و ثًَٓذَُِ بُٖاض (واتُ
ْاوَضِاغتِ َاْطِ نؤتايٌ ٖاوئ) ضؤشَنإ نىضترتٕ يُ ضؤشاِْ بُٖاض.زاضيىف بُ ٖؤّ ضؤشئاوا
بىوٕ بُ ثُغُْسّ ُْظاِْ يُؾهطَنُّ بضًَتُ ْاوؾاض و ؾُضَاِْ نطز تا خًَىَتطا ئاَازَبهُٕ و
ئُو ؾُوَ يُ ئُوَّ سيًَُٓٓوَ و ضؤشّ زواتط بضُٓ ْاو ؾاضّ طًؤْؤؽ.
ئُو ؾُوَ تا بُضَبُيإ ئُوإ ضاوَضٍَِ بىوٕ غًتُنإ ثُالَاضيإ بسَٕ ،بُآلّ ًٖض ضوويُٓزا و
بُضَ بُياِْ ضؤشّ زواتط زاضيىف بُضَو ؾاض نُوتُ ضٍَ و بُ طُيؿتِٓ بؤ زَضواظَّ ؾاض يُ اليُٕ
زَغتُيُى يُ غىاضاُْوَ ًَٖطؾٌ نطايُغُض .غُضباظَناِْ زاضيىف زيتًإ نُ ئاؾطَتاًْـ
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َُُْس و نىضِاِْ ُٖضظَناض ًَٖطف زَنُُْ غُضيإ و بُ ًَْعَ و تري و مشؿري
ؾاْبُؾاِْ ثًاواِْ غاي
يًًَإ زَزَٕ و زيتًإ مشؿًَطّ ئُواًْـ وَى ِٖ ثًاوإ ئُوإ زَبطِيَت.
بؤ زاضيىف و غُضباظَناِْ زؤخًَهِ ضاوَضِوإ ُْنطاو بىو و تا ئُونات ئُوإ دُْطًإ يُطٍَُ
ئاؾطَتاْسا ُْنطزبىو .ئًَطاًًُْناِْ ثًَـ ًََصوو ضيَعيإ بؤ ئاؾطَت ُٖبىوَ و يُ غُضزًَََو نُ
َِ زاْاوَ ،شْإ طُوضَّ وآلت بىوٕ و زَغُآلت و ياغايإ يُ زَغتسا بىوَ.
طًَطمشُٕ بُ غٌَ ُٖظاض غاي
دطُ يُوَ يُ ئايًِٓ ظَضزَؾت نُ ئُوإ ثُيطَوّ بىوٕ ،ضيَعّ تايبُت بؤ ئاؾطَت ُٖبىو.
يُواُْيُ ئُو ضيَعَ ِٖ ئُو قؤْاغُ بىوبًَت و ضىْهُ ثًاواِْ ئًَطاِْ ضيَعيإ بؤ ئاؾطَتاِْ خؤيإ
ُٖبىو ،شْاِْ ُْتُوَناٌْ تطيـ اليإ بُضيَع بىوٕ ،ئَُُف يُ اليُٕ تُواوّ ًََصووْىوغاِْ
نؤِْ يًسّ و يؤْاِْ و ضؤَِ ثؿرتِاغت نطاوَتُوَ.
غُضباظاِْ ئًَطاِْ يُ دُْطُناْسا ثًاواًْإ زَنىؾت و ؾاضَناًْإ ويَطإ زَنطزٕ ،تاالًْإ
زَبطز و ُْٖسَّ نات زواّ َاوَيُى يُ َاُْوَيإ يُو ؾىيَُّٓ زاطرييإ زَنطز ،يُ طٍَُ
شُْناًْإ ٖاوغُضطرييإ زَنطز ،بُآلّ ضوويُٓزاوَ زَغت زضيَصيإ نطزبًَتُ غُض شْإ .ئُو ضؤشَ
زؤخًَهِ تايبُت بىو بؤ يُؾهطّ زاضيىف و ُْياْسَظاِْ ض بهُٕ ،ئُطُض دُْطًإ بهطزايُ
زَبىايُ شُْنإ بهىشٕ و ئُطُضْا زَنىشضإ.
زاضيىف يُ ضيَطُّ ئُؾػُضَناُْوَ ؾُضَاِْ بُ غُضباظَنإ نطز تا ئُغجِ شُْنإ بهىشٕ و زواّ
ئُوَ بًاْططٕ ،بُآلّ ئَُُ ناضيَهِ َُتطغًساض بىو و شُْنإ بُ ئاغاِْ ُْزَطريإ و تُْاُْت
غُضباظَناًْإ زَنىؾت ،زَبىايُ غُضباظَناِْ زاضيىف بُ تُنتًو و ؾًٌََ ئُوإ بططٕ ،بؤيُ دُْط تا
ًْىَضِؤ زضيَصَّ نًَؿا و زواّ ًْىَضِؤ يُؾهطّ زاضيىف ضىوُْ ْاو طُوضَتطئ ؾاضّ غًتُنإ.
ضؤشّ زواتط زاضيىف ؾُضَاٌْ نطز تا ؾاضَنُ ويَطإ بهُٕ و ضىْهُ غًتُنإ بًَطاضيإ بؤ
ُْنطزٕ ،غُضباظاِْ زاضيىف خؤيإ بُو ناضَ ُٖغتإ و ئُو ضؤشَّ زاضيىف ؾاضَنُّ بُدَِ
ًَٖؿت ،تُْاُْت يُى خاْىوّ تًَسا َُْابىو و َُٖىوّ ويَطإ نطابىو.
َهًَُْو
ًََت ٖاونات يُطٍَُ ويَطاْهطزِْ ؾاض ،ضُْس بُضز ُٖي
ًََصووْىوغٌ ضؤَِ غؤئًَتؤٕ زَي
يُ ؾاخًَو يُ ضؤشُٖآلتِ ؾاض نُ ظؤض بُضظ ُْبىو ،بؤ ُْوَناِْ زاٖاتىو ٖؤناضّ ويَطاْهطزِْ
ؾاضَنُي إ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف زَْىوغٌ َٔ( :بُضاْبُض بُ خؤيٌ و بًطاُْ ظؤضزاض ًِْ ،بُآلّ
َهِ وآلتُنُّ و ئُو وآلتاُْ نطز نُ يُ شيَط
زاًْؿتىاِْ ئُو وآلتُ ظؤضيإ غتُّ بُضاْبُض بُ خُي
زَغُآلتِ َٓٔ ،بؤيُ ؾاضَنُيامن ويَطاْهطز).
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ووؾُّ (ظؤضا)( )3نُ غؤئًَتؤٕ يُ زاضيىؾُوَ زيػإ باغٌ نطزووَ ،يُ نُتًبُناِْ
ُٖخاَُْؿًسا بُ َاْاّ غتُّ زيَت و زاضيىف ئُو وؾُيُّ يُ نُتًبٍُ تطّ ٖاوؾًَىَ و بؤ
صيىوُْ يُ نُتًبُّ ؾاخِ (طُضتا) يُ ْاوضُّ (ناًْاوَض) يُ ْعيو ؾاضّ بَُبُئٌ يُ ٖٓس بُدٌَ
َهِ غًت زواّ ضؤيؿتِٓ يُؾهطّ
ًَٖؿتىوَ ،بُآلّ نُتًبُّ وآلتِ غًتُنإ َُْاوَ و خُي
زاضيىف نُتًبُنُيإ يُْاو بطز.
زواّ ويَطاْهطزِْ ؾاضّ طًؤْؤؽ ،زاضيىف يُ وآلتِ غًتُنإ تا طُيؿتِٓ بُ زووَّ ؾاضّ
َِٓ) بىو ،زوضاضّ ضووبُضووبىوُْوَ ُْبىو و ناتِ طُيؿتِٓ بُو
طُوضَّ غًتُنإ نُ ْاوّ (وَي
َهى يُى نُغًـ يُ ؾاضَنُزا َُْابىو و َُٖىو
ؾاضَف ُْتُْٗا نُؽ ضووبُضووّ ُْبؤوَ ،بُي
زاًْؿتىاُْنُّ ؾاضَنُيإ بُدَِ ًَٖؿتبىو.
ناتصًََو زواّ طُيؿتِٓ يُؾهطّ زاضيىف بؤ ئُو ؾاضَ ،يُ ثطِ يُ اليُنِ ؾاض ئاطط
نُوتُوَ و زوونٍَُ بُضَو ئامسإ بُضظ بؤوَ ،ثًَؿرت زاضيىف غُضَجنٌ زابىو نُ ظؤضبُّ
نُضَغتُّ بُناضٖاتىو يُ خاْىوَناِْ ؾاضَنُ يُ زاض ثًَهٗاتىوَ و بؤيُ ؾُضَاِْ نطز بُ ظوويٌ
ئاططَنُ بهىشيَُٓٓوَ تا ئاطط ؾىيَُٓناٌْ تطّ ؾاض ُْططيَتُوَ.
بُآلّ ظؤضّ ُْخاياْس نُ يُ ؾىيَين تط و زواتط يُ َُٖىو اليُنِ ؾاض ئاطط نُوتُوَ و
زوونٍَُ ثُيسا بىو .زاضيىف بطياضيسا بىو ئُو ؾاضَف وَى ؾاضّ طًؤْؤؽ ويَطإ بهات ،بُآلّ
ثًَـ ويَطاْهطزِْ بؤ ثؿىوزاِْ غُضباظَناِْ زَيىيػت َاوَّ غٌَ ضؤش غىوز يُ خاْىوَناِْ
ؾاضَنُ وَضبططيَت .بُآلّ شَاضَّ ئاططَنإ ئُوَْسَ ظؤض بىوٕ و ئاططَنُ ئُوَْسَ بُ خًَطايٌ
ثُضَّ زَغتاْس نُ زاضيىف ظاِْ ئُطُض بُ ظووتطئ نات ؾاضَنُ ضىوٍَ ُْنات ،خؤّ و
غُضباظَناِْ يُْاو ئاططزا زَغىتًَٔ و بُ خًَطايٌ ؾاضَنُّ بُدَِ ًَٖؿت .زَضنُوت زاًْؿتىاِْ
ًَاْسا زاضيىف و غُضباظَناِْ يُ
ؾاضَنُ ظاًْبىويإ زاضيىف ؾاضَنُيإ ويَطإ زَنات بؤيُ ُٖوي
()4
ئاططّ ؾاضَنُزا بػىتًَٓٔ.
َآل).
(( )3ظؤضا يُ ظَاِْ ؾاضغًسا َايُوَ و طُيؿتُ ئًَػتا و ئًَػتا ئُو وؾُيُ بُّ ؾًَىَيُ ظؤض زَْىوغطيَت .ظَبًشىي
(( )4تىئ بٌ ًََصووْىوغٌ ب ُضيتاِْ ٖاوضُضر و ْىوغُضّ يُى يُ بُ ْطخرتئ ثُضتىونُناِْ غُزَ بُ ْاوّ
َِ  1812ظايًَِٓ ئُيهػاْسَضّ يُنُّ ئًُجطاتؤضّ ضووغًا
(ًََصوو) نُ يًَهساُْوَّ ًََصوويُ ،زََيًَت يُ غاي
ؾُضَاًْسا ؾاضّ َؤغهؤ بُ تُواوَتِ ضىوٍَ بهُٕ و زواّ ئُوَّ ْاثًًؤٕ زيَتُ ْاوّ ئاططّ بسَٕ ،ئَُُف
َِٓ و ئُونات يُ َؤغهؤف ظؤضيُّٓ ثًَهٗاتُّ خاْىَنإ يُ
َهِ غًت بىو يُ ؾاضّ وي
الغايٌ نطزُْوَّ خُي
َآل).
زاض بىو و بؤيُ ؾاض بُو ئاغاِْ و خًَطايًُ زَغىوتا ،ظَبًشىي
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ًَٓط زَٖات نُ بُضَو
َِٓ و يُ ناتِ ؾُوزا زَْطِ قاظ و قىي
زواّ زَضضىوِْ يُ ؾاضّ وي
طُضًََٔ زَضؤيؿذي ،زاضيىف تًَطُيؿت وَضظّ غُضَا ْعيهُ و ثًَىيػتُ بطُضِيَتُوَ ،بؤيُ
ؾُضَاِْ طُضاُْوَيسا و غُباضَت بُ طُضِاُْوَّ زوو طًَطِاُْوَ ُٖيُ نُ َُٖىو ًََصووْىوغإ و
تُْاُْت نُتعياغًـ باوَضِيإ وايُ بُ َُٖإ ؾىيَِٓ خؤّ واتُ يُ ضيَطُّ ثطزّ زاْىوب نُ
ًَٖؿتا ويَطإ ُْببىو يا بُ ٖؤّ نَُِ ئاو يُو ظيًَُ ثُضِيًُوَ و بُضزَواَبىو يُ ضيَطُ تا بُ
طُضووّ بؤغؿؤضزا تًَجُضِبىو و بُآلّ ثطغًاض ئُوَيُ ،نُ ئُّ بؤضٌ زاضيىف و نات ضِاظئ نُ بُ
َُٖإ ضِيَطُزا زَٖات ،ضووبُضووّ يُنرت ُْبىوُْوَ؟
ُٖض ضُْسَ ئُونات ْاوضُّ ًَْىإ ظيَِ زاْىوب و ظيَِ زؤٕ واتُ وآلتِ غًتُنإ بُ دُْطٍَُ
َُوَ نُ ويَطِاّ ئُوَّ نات ضِاظئ تُواوّ
و ظووْطاوّ طُوضَ زاثؤؾطابىو ،بُآلّ ْاضًَتُ عُقً
وآلتُنُّ خؤّ ؾاضَظا بىو و َُٖىو زاًْؿتىاِْ وآلتُنُّ ُٖض ُٖواَيًَهًإ بًػتبىايُ بُ
ثاؾاّ خؤيإ ضِازَطُياْس ،ضىوٕ ئُو ُْيتىاِْ ؾىيَِٓ يُؾهطّ زاضيىف بسؤظيَتُوَ.
ًََٔ زاضيىف زَيعاِْ نات ضِاظئ
طًَطِاُْوَيُنٌ تط يُ اليُٕ غؤئًَتؤٕ و خاْتؤغُ ،ئُوإ زَي
زواّ زَنُويَت و بؤ ئُوَّ زواّ ويَطاْهطزِْ ؾاضَناٌْ غًت و يُ ضيَطُّ طُضِاُْوَزا،
يُؾهطَنُّ زووضاضّ نًَؿُ ُْنات ،ضِاغتُوخؤ بُضَو باؾىوض ضىو تا بطاتُ زَضياّ ضَِف و بُ
نُؾتِ بطُضِيَتُوَ.
ئُّ طًَطِ اُْوَ زضوغترت زيَتُ بُضضاو و ئُطُض زاضيىف بُ ثًٌَ طًَطاُْوَّ يُنَُِ نطزبايُ،
يُواُْيُ ضووبُضووّ نات ضاظئ بىوبايُ و يُؾهطَنُّ ظَضَضّ طُوضَّ بُضنُوتبايُ يا يُْاو
َِٓ يُنطاغت بُضَو باؾىوض و بؤ زَضياّ ضَِف ٖاتبايُ
ضىوبايُ ،بُآلّ ئُطُض يُ ؾاضّ وي
بُضاْبُض نات ضاظئ ُْزَبؤوَ.
بُ ثًٌَ طًَطِاُْوَّ يُنُّ زاضيىف يُ ناتِ طُضِاُْوَ يُ ثطزّ بؤغؿؤض ثُضِيًُوَ نُ تا
ئُونات يُْاو ُْضىوبىو و يُ طًَطِاُْوَّ زووََسا ٖاتىوَ نُ زاضيىف خؤّ ثاضاغت يُ ضؤيؿذي
بُضَو بؤغؿؤض ،ضىْهُ ئُطُض بُضَو ئُوَّ ضىوبايُ زَبىايُ يُ ضؤشئاوا بؤ ضؤشُٖآلتِ ئاغًاّ
بضىوى بربيَت بؤ طُيؿتُٓوَّ بُ وآلتُنُّ و ئَُُف زووضاضّ وَضظّ غُضَاّ زَنطز .بؤيُ
ؾُضَاِْ نطز بُضَو بُْسَضّ (ئًًَع) يُ ضؤشُٖآلتِ (تطابعووٕ) بطِؤٕ نُ يُ ْعيو غٓىوضّ
وآلتُنُّ بىو.
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يُؾهطّ زاضيىف يُ غُضَتاّ ظغتإ و ثًَـ وَضظّ بؿط باضئ طُيؿتُ زَؾتِ
(َاًٖسَؾت) و ئُطُض ئُوإ بُ ضيَطُّ وؾهاِْ ٖاتباُْوَ ،يُواُْ بىو ناتًَو طُيؿتبىواُْ ئُو
ؾىيَُٓ نُ ظغتإ نؤتايٌ زَٖات و غُضَتاّ وَضظّ بُٖاض زَبىو.
زاضيىف يُ دُْطُناِْ غًت نُوتبؤوَ ضووبُضووّ زوشًََٓهِ غُضغُخت و ئاظا ،بُآلّ
تىاِْ بُ ضىوِْ بؤ وآلتِ زوشَٔ ،ظياًَْهِ طُوضَ بُ غًتُنإ بطُيًًََٓت بُ ؾًَىَيُى نُ تا
نؤتايٌ زَغُآلتِ زاضيىف ،غًتُنإ زَغتًإ بؤ ًَٖطف و ثُالَاضَ طُوضَناًْإ ُْبطزَوَ.
ُٖضضُْسَ غًتُنإ زيػإ ضيَططيإ يُ وؾهاِْ و زَضيازا زَنطز ،بُآلّ ُْى بُ ؾًَىَيُى نُ
ببُٓ َُتطغٌ بؤ غُض باظضطاِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ يا َايُّ بُزبُختِ بٔ بؤ وآلتاِْ شيَط
زَغتُّ ُٖخاَُْؿٌ و ئُوإ ْاضاضبهُٕ زَْطِ غهااليإ بُضظ بهُُْوَ.
ناتًَو زاضيىف يُ غٓىوضّ ئًَطإ ثُضِيًُوَ ،بًػتِ يُ خىظغتإ نُغًَو بُ ْاوّ بُضزيُ نُ
ظؤض يُ نَُبؤدًًُ زَضًَت بؤتُ زَغُآلتساض و خؤّ بُ َرياتططّ ضاغتُقًُّٓ تاز و تُختِ
ُٖخاَُْؿٌ ْاغاْسووَ و زَغُآلتساضّ ْاوضُّ خىظغتاِْ ططتىوَ و ُْظاْسضاوَ ئُوّ نىؾتىوَ
يا ظيٓساِْ نطزووَ ،بُآلّ ئُو نُؽ ْابًًَٓت.
يُو ُٖواآلُّْ ط ُيؿتُٓ زاضيىف ،ئُو تًَطُيؿت نُ ئُو ثًاوَّ يُ خىظغتإ خؤّ نطزووتُ
بُضزيُ ،زَبًَت ظؤض بُ نَُبؤدًًُ بضًَت.
َُ نُوتُ برينطزُْوَ نُ ُٖضضُْسَ طؤَاتُّ بت ثُضغت يُ
زاضيىف بُ بًػتِٓ ئُو ُٖواي
ًَسا نطا و زاِْ ْا نُ بُضزيُّ نىؾتىوَ و تُْاُْت طؤضَنُّ و
ًَُٓوَّ يُطُي
ناتِ ئُو يًَهؤي
َسا نطزبًَت و ناتًَو بُضزيُّ
تُضَُنُّ ثًَؿاِْ زاضيىف زابىو ،بُآلّ يُواُْيُ زضووّ يُطُي
ضِاغتِ ُٖغتِ بُ َُتطغٌ نطزووَ ،يُ زَغت زوشَِٓ خؤّ ضِايهطزووَ و يُ ؾىيًََٓو خؤّ
سُؾاضزاوَ.
زاضيىف بؤ ئُوَّ ظووتط بطاتُ خىظغتإ و ؾاضؽ ،يُ َاِٖ زَؾت يُؾهطَنُّ بُدٌَ
ًَٖؿت و ضِ ايػجاضزٕ نُ بُ خًَطايٌ بُ زوايُوَ بًَٔ و خؤّ و ئُغح غىاضَناِْ ضيَطُّ
خؤضاغاًْإ ططتُبُض.
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بةرديةى تازة و ثيالنى كوشتنى داريوش
زواّ ئُوَّ ثًاويَو يُ خىظغتإ و ْاوضُّ ؾىوف بُ ٖؤّ يًَهضىوِْ ظؤضّ دُغتُ و
َو يُو
ضوخػاض و تَُُِْ يُ بُضزيُ ،خؤّ بُ بطاّ نَُبؤدًًُ واتُ بُضزيُ ْاغاْس ،خُي
َجؿتًإ نطز و بُ ثاؾايإ ْاغٌَُٖ ،ىإ زَياْعاِْ بُضزيُ بُ ٖؤّ يًَهضىوِْ بُ
ْاوضُيُ ثاي
نَُبؤدًًُ و يُ تطغٌ ئُو تا ناتِ َطزِْ بطانُّ َاغهِ يُ ضوخػاضّ نطزبىو و طؤَاتُف
ُٖض غىوزّ يُو ناضَ وَضططتبىو و خؤّ بُ بُضزيُ و ثاؾا زياضيهطزبىو.
طؤَاتُ نُ َاوَيُى خؤّ بُ بُضزيُ ْاغاْس ،بت ثُضغتِ يُ وآلت ثُضَثًَسا و بُ وَضططتِٓ
َوَُٖ ،ىواِْ خػتبؤوَ ئاظاضَوَ .بُآلّ بُضزيُّ تاظَ خؤّ َُظزا ثُضغت بىو و
بادِ ظؤض يُ خُي
َو ُْزَغتاْس و يُ َاوَّ ئُو ضُْس
ضِيَعّ يُ ظاْاياِْ ئُو ئايًُٓ زَططت ،بادِ ظيازَّ يُ خُي
َهِ ْاوضُّ ؾىوف بُ تُواوَتِ خؤؾُويػت و بًَُٖع
َاْطُّ زاضيىف يُ دُْط بىو يُْاو خُي
ببىو ،بُآلّ ضىْهُ نضِ نىضوف واتُ خًَعاِْ زاضيىف يُ ئُوَّ و يُ دًاتِ ٖاوغُضَنُّ زَغُآلتِ
ٌَ ُْزابىو غٓىوضّ زَغُآلتِ خؤّ بُضَو ؾاضؽ ببات.
بُضيَىَ زَبطزُٖ ،وي
َهِ خىظغتإ زَياْعاِْ خًَعاِْ زاضيىف َُٖإ خىؾهِ بُضزيُيُ ،بُآلّ يُ ُْضؤيؿتِٓ
خُي
بُضزيُ بؤ ثاظاضطاز و ُْبىوِْ بُ ثاؾا زووضاضّ غُضغىضَِإ ُْبىوٕ ،ضىْهُ زَياْعاِْ
ُٖضضُْسَ ئُو خىؾهٌ بُضزيُيُ بُآلّ ْاتىاًَْت يُبُض ٖاوغُضَنُّ بؤ ثاؾايُتِ بطانُّ ضِاظّ
ببًَت ،ضىْهُ َُٖىو شًَْو يُ شيَط زَغُآلتِ ٖاوغُضَنُيُتِ و بُضزيُ ْايُويَت بُ ضىوِْ بؤ
ؾاضؽ باضووزؤخِ خىؾهُنُّ تًَو بسات .زاضيىف ناتِ نىؾتِٓ طؤَاتُ وتبىوّ ئُطُض
َهِ
بُضزيُ ظيٓسوو بىايُ ،خؤّ بُ ثاؾا ُْزَظاِْ و بُ ثاؾايُتِ ئُو ضِاظّ زَبىوّ و بؤيُخُي
ئاغايٌ ثًًَاْىابىو زاضيىف زواّ ئُوَّ زَطُضِيَتُوَ و زَظاًَْت بُضزيُّ نىضّ نىضوف
ظيٓسووَ ،ثاؾايُتِ ئُو بُ ؾُضَِ ثُغُْس زَنات.
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َـ طاْو نٓتؼ) نُ َاَؤغتاّ ظاْهؤّ
َُاِْ (ؾىاضتع) و (وؤي
ضؤشُٖآلتٓاغاِْ ْاغطاوّ ئاي
ًََٔ ئُو ناضاُّْ تا ئُونات زاضيىف بؤ ئًَطاِْ ئُجناَسابىو ،ئُوَْسَ
ٖاَبؤضطًـ بىو ،زَي
َو ئُو بؤ ثاؾايُتِ بُ ثُغُْس بعأْ .خاُْزإ و خاوَٕ زَغُآلت و ظاْاناِْ
ُٖبىو نُ خُي
ئًَطإ بُ بُضشَوَْسيإ ُْزَظاِْ زاضيىف واظ يُ ثاؾايُتِ بًًََٓت و ئُو ناضَيإ يُ بُضشَوَْسّ
ئًَطإ ُْزَظاِْ ،ضىْهُ ثًًَاْىابىو ئُو يًَٗاتىويٌ و ضانػاظخيىاظّ خؤّ غُملاْسووَ و
ُْؾًاْسَظاِْ بُضزيُ نُ تاظَ زَضنُوتىوَ ،ئُطُض بُ غُض َُٖىو ئًَطاْسا ببًَتُ زَغُآلتساض ،يُ
زَغُآلتساضّ ضىوٕ زَبًَت.
َهسا نطزبؤوَ نُ تُْاُْت ئاتىوغاّ خىؾهِ
َِ خُي
بُضزيُ بُ ضِازَيُى دًَطُّ خؤّ يُ زي
واتُ خًَعاِْ زاضيىف ،نُوتُ طىَإ نُ يُواُْيُ ئُو بُضزيُّ بطاّ بًَتُٖ ،ضضُْسَ ئُو
ئاطازاضّ ئُو بُغُضٖاتُ بىو نُ طؤَاتُ ثًَـ َطزِْ يُ باضَّ نىؾتِٓ ئُوزا باغٌ نطزبىو.
َُٓضّ ئُو بىو بؤ ئُو طىَاَُْ ،تُاُّْ ظؤضّ بُضزيُ بىو بُ خؤّ و ئُو
يُى يُو ٖؤناضاُّْ ثاي
ظؤض بُ َتُاُْوَ باغِ يُ َرياتطط بىوِْ خؤّ بؤ ثاؾايُتِ زَنطز و ئاتىوغا بريٍ زَنطزَوَ
نُ ئُطُض خاوَٕ َاف ُْبًَت بُو ضِازَيُ بُ دىضئُتُوَ باؽ يُو بابُتُ ْانات.
ًَٓا بىو باْطُؾُّ بُضزيُ ضِاغت ًًُْ و ئُو يُ
زاضيىف ناتِ ْعيو بىوُْوَّ يُ ؾىوف ،زي
اليُٕ طؤَاتُ ناتِ خؤّ نىشضاوَ و بُضزيُف بؤ دُْطِ ئُو ُْنُوتُضٍَ و وتِ باوَضِّ وايُ زاضيىف
بُ طُيؿتِٓ بؤ الّ َتُاُّْ ثٌَ زَبُخؿًَت و يُ زَغُآلت زَنؿًَتُوَ و َٔ بُ ثاؾا زَْاغًَت.
زاضيىف زيتِ ًٖض يُؾهطيَو بؤ دُْطِ ئُو ُْٖاتىوَ ،بؤيُ زووضاضّ غُضغىضَِإ بىو و
يُ تطغٌ ئُوَّ يُثطِ ثُالَاض ُْزضيَت ،يُ زَضَوَّ ؾاض َايُوَ و يُى يُ غُضباظَناِْ يُ طٍَُ
ضُْس ئُغح غىاضيَو ْاضز بؤ ؾاض تا بُضزيُ ببًًَٓت و ثًٌَ ضِابطُيًًََٓت بُ ثُيُ و بٌَ زوا نُوتٔ
يُ ؾاض بًَتُ زَضَوَ و يُ خًَىَتطاّ زاضيىف بطاتُ خعَُتِ زاضيىف.
بُآلّ بُضزيُ يُ وَآلَِ ًَْطزضاوَنُّ زاضيىف وتِ َٔ :نىضّ نىضوؾِ طُوضَ و ثاؾاّ
ئًَطامن ،ئُطُض زاضيىف زَيُويَت َٔ ببًًَٓت ،با خؤّ بًَتُ ئًَطَ.
َهٔ تًَؼ)
زاضيىف زواّ بًػتِٓ ئُو ثُياَُ ؾُضَاِْ بُ يُى يُ ئُؾػُضَناِْ بُ ْاوّ (ئاي
نطز تا بُ ؾُضَاْسَيٌ ُٖظاض غىاض بضًَت و بُضزيُ بًًََٓت بؤ الّ.
بُضزيُ ًٖض ثًَساويػتًًُنِ بؤ بُضططّ يُال ُْبىو ،بُ ْاضاضّ يُ ؾاض ٖاتُزَض ،بُآلّ
طُوضَناِْ ؾاض و يُ ْاويؿًاْسا ظاْاّ ئايًِٓ ئُو ؾاضَ يُطٍَُ بُضزيُ ٖاتُٓزَض ،بؤ ئُوَّ يُ
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ًََٔ ئُطُض ثاؾايُتِ بُضزيُف بُ ؾُضَِ ْاْاغًَتْ ،ابًَت
ًَسا بضٔ بؤ الّ زاضيىف و ثًٌَ بً
طُي
زَغت زضيَص بهات بؤ غُض طًاِْ ؾاظازَّ طُوضَّ ئًَطإ و نىضّ نىضوف.
زواّ ئُوَّ بطزيُ ضؤوَ ْاو خًَىَتِ زاضيىف يُنُّ و ضاوّ بُ باآل و ضؤخػاضّ ئُو نُوت،
زووضاضّ غُضغىضَِإ ٖات و ئُوَْسَ بُ نَُبؤدًًُ زَضىو نُ زاضيىف بريّ نطزَوَ يُواُْيُ
َهِ ؾاضّ ؾىوف يُ
ئُو بطزيُّ بطاّ نَُبؤدًًُ بًَت و يُ ْاخُوَ َاؾًسا بُ خُي
ثُغُْسنطزِْ ثاؾايُتِ ئُو.
زواّ ئُوَّ بُضزيُ ٖاتُ ْاو خًَىَتِ زاضيىف ،ظاْاّ ئايًِٓ و طُوضَناِْ ؾاض زاوايإ نطز
َُتٌ بُ ئُواْسا بضُٓ الّ و ظاْا ئايًًًُٓنُ زَغتِ بُ قػُ نطز
زاضيىف ئُوإ ببًًَٓت ،زاضيىف َؤي
نُ نىضتُنُّ بطيتِ بىو يُ غتايؿِ ناضَناِْ زاضيىف يَُُضِ وآلتساضّ و يُْاو بطزِْ بت ثُضغتِ و
ئاوَزاِْ وٖ ....تس ،زواتط وتِ يُ طٍَُ ئُوَؾسا طؤَإ ْانطيَت ئُو ثًاوَ َُظُّْ ئًَػتا يُ الّ
َهِ ؾىوف زاوا زَنُٕ
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ زاًْؿتىوَ ،بُضزيُّ نىضّ نىضوؾٌ طُوضَيُ و بؤيُ خُي
بُضاَبُض بُو ،بطِياضيَو ُْزَٕ نُ زووض بًَت يُ زازثُضوَضّ و ويصزإ.
ًَُٓوَ ْاغٓاَُّ ئُو ئاؾهطابىو و ضِاغت
ًََِٓ ثًَسإ نُ ئُطُض زواّ يًَهؤي
زاضيىف بُي
َسا زَناتُٖ .ضوَٖا
زَضضىو ،وَى ؾاظازَيُى و بُ ضيَعيَو نُ ؾًاوّ ئُو بًَت ضَؾتاضّ يُطُي
ثًًَىتٔ طؤَاتُ ثًَـ َطزِْ ثًَريِاطُياْسووَ نُ بُضزيُّ نىؾتىوَ و تُْاُْت طؤضَنُّ
َهُْسُْوَّ طؤضَِنُ ،تُضَُنُّ بًًٓىَ و بُآلّ بُ ٖؤّ تًَهضىوِْ
ثًَؿاْساوَ و زواّ ُٖي
تُضَُنَُُْ ،تىاًْىَ بًٓامسُوَ.
زاضيىف يُ ثًَـ طُوضَناِْ ؾاض نُوتُ قػُنطزٕ يُطٍَُ بُضزيُ و زواّ بًػتِٓ زَْطِ
ًَٓاّ ئُوَ زَْطِ بُضزيُ ًًُْ ،ضِاغتُ بُ تًَجُضِبىوِْ تَُُٕ زَْطِ َطؤظ
ثًًَىت َٔ :زي
زَطؤضِيَت ،بُآلّ بُو ضِازَيُ ْابًَت نُ ُْْاغطيَتُوَ َٔ ،ظؤض داض يُطٍَُ بُضزيُ قػُّ نطزووَ و
زَْطِ زَْامسُوَ.
بُضزيُ يُ بُضاْبُض ئُو ثطغًاضاُّْ زاضيىف يُ باضَّ ئُوَّ زواّ َطزِْ نَُبؤدًًُ تا
ئًَػتا يُ نىَّ بىوَ و ضىوٕ شياوَ و بؤضِ يُ غُضزًَََو نُ طؤَاتُ خؤّ بُ بُضزيُ ْاغاْس
َو ضِاغتِ بعأْ و ئُو زضؤظُْ بٓاغٔ و يُ تُخت و
خؤت يُ ؾىيًََٓو ئاؾهطا ُْنطز تا خُي
زَغُآلت الّ بسَٕ و تؤ يُ دًاتِ زابًَٓٔ ،وَآلَِ زايُوَ و وَآلَُناِْ ثتُو و زضوغت ُْبىوٕ
و ُْيتىاِْ َتُاُّْ ئُوإ بُ زَغت بًًََٓت و زاضيىف ثًٌَ وت تؤ ثًاويَهِ زضؤظِْ و بؤ
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ئاؾهطا بىوِْ ضِاغتًًُنإ ،ئًَػتا وَآلّ بؤ ئاتىوغاّ خًَعامن زًََْطّ تا بًَتُ ئًَطَ و بٌَ طىَإ
ئُو ضِاغتُوخؤ بطانُّ زَْاغًَتُوَ.
ًََِٓ بُ ظاْا ئايًًًُٓنُ و طُوضَناِْ ؾاضزا نُ تا ٖاتِٓ ئاتىوغا و زَضنُوتِٓ
زاضيىف بُي
ضِاغتِ ،بُ باؾٌ يُطٍَُ بُضزيُ ضَؾتاض زَنات و ئُواًْـ َتُاُْيإ نطز و بُ ئاغىوزَيٌ
ضؤيؿتُٓوَ بؤ ْاو ؾاض.
ًَٓاّ نُ زَظاِْ بؤضِ زاواّ نطزووّ و
ناتًَو ئاتىوغا طُيؿت ،زاضيىف ثًًَىت :زي
ًَٓاّ ئُو بُضزيُ ًًُْ و
ئاطازاضيؿِ نُغًَو باْطُؾُ زَنات نُ بُضزيُّ بطاّ تؤيُ َٔ ،زي
ت ُضَِ بُضزيُّ بًًٓىَ نُ بُ زَغت طؤَاتُ نىشضابىو .يًَهضىوِْ ئُو ثًاوَ بُ بُضزيُ َايُّ
غُضغىضَِاُْ ،بُآلّ زَْطِ يُ ئُو ْاضًَت و يُواُْيُ ضوخػاضّ َطؤظ بطؤضيَت ،بُآلّ زَْط
ْاطؤضِيَت و ئُطُضيـ بطؤضِيَت واْابًَت نُ ُْْاغطيَتُوَ ،ئًَػتا تُْٗا تؤّ بتىاِْ بُ ضووِْ ئُو
بٓاغًُوَ و بعاِْ ئُو بُضزيُيُ يا ْا؟
ئاتىوغا ثطغٌ :ئايا بُ ئُوتإ وتىوَ َٔ يًَطَّ.
زاضيىف وتُِْ :خًَط.
ئاتىوغا ثطغٌ :ئايا ئُو ُٖضطًع َِٓ بًًٓىَ؟
زاضيىف وتِ :ظؤض نُؽ يُو وآلتُ تؤّ زيتىوَ ،بُآلّ ْاظامن ئُويـ تؤّ زيتىوَ يإ ْا.
ئاتىوغا وتِْ :ابًَت بعاًَْت َٔ خًَعاِْ تؤّ و بٌَ ئُوَّ ئُو بابُتُ بعاًَْت ،زَضُُ الّ.
ًََٔ ئاتىوغاّ خًَعاِْ زاضيىف زيَتُ الّ و
زاضيىف ؾُضَاِْ بُ ثاغُواُْناْسا بُ بُضزيُ ُْي
ئاتىوغا بُ دًىبُضطِ شْاِْ ئاغايٌ ضؤوَ زيتِٓ بُضزيُ و ُٖض نُغًَو ئُوّ زيتبايُ،
ُْيسَظاِْ ئُو ؾاشُْ .زواّ ضىوِْ بؤ شووضَنُّ بُضزيُ وتًَِٓ :إ بؤ خعَُتهاضّ تؤ ْاضزووَ
ًََٔ تا بؤتإ بهُّ.
و ئُطُض ؾُضَاًَْهتإ ُٖيُ ،بُ َٔ بً
بُضزيُّ تاظَ وتِ :بُآلّ َٔ ًٖض ناضّ ًًُْ و َٔ ًٖض نات زاواّ ُْنطزووَ نُ
خعَُتهاضّ بؤ بًَٓطٕ.
يُ ناتِ قػُنطزْسا ئاتىوغا بُ وضزّ ضاوّ بطِيبؤوَ ضاوَناِْ بُضزيُ و دطُ يُوَّ
ضاوَناِْ يُ ضاوّ بُضزيُ ُْزَضىوُٖ ،غتِ نطز نُ ئُو ُٖضطًع ئاتىوغاّ ُْزيتىوَ .بُضزيُ
بُ بًًِٓٓ ئاتىوغا ُٖغتِ نطز نُ ئُويإ تُْٗا بؤ ظآًِْ ًًًَُُْٖٓناِْ ْاضزووَ و بؤيُ ئُوّ
ضَِت نطزَوَ.
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ًَٓايًُوَ ئُو ثًاوَ زضؤظُْ و ئُو
ئاتىوغا يُ شووضَنُ ٖاتُزَضَوَ و بُ زاضيىؾِ وت :بُ زي
بُضزيُ ًًُْ .زاضيىف وتُنُّ ئُوّ ثُغُْسنطز و ؾُضَاِْ نطز تا َاقىوٍَ و طُوضَناِْ ؾىوف
بًَٔ ،بؤ ئُوَّ وتُناِْ ئاتىوغايإ بؤ باؽ بهاتُوَ.
يُواُْيُ بطىتطيَت زاضيىف ضىوٕ ئاوا بُ ئاغاِْ وتُناِْ ئاتىوغاّ ثُغُْسنطز و ئُو خؤّ
يُ بًاْؤ زَطُضِا و بؤيُ وتُناِْ ئُوّ ال ثُغُْس بىو ،بُآلّ ئاتىوغا نُ خؤؾهِ نَُبؤدًًُ و
بُضزيُ بىوَٖ ،اونات يُ ضابطزووزا غُضَتا شِْ نَُبؤدًًُ و زواتط بُضزيُ بىوَ و َُٖىو شًَْو
َُ ْانات.
ٖاوغُضَنُّ زَْاغًَت و يُ ْاغًُٓوَّ ٖاوغُضَنُّ ُٖي
ئاتىوغا يُ ثًَـ طُوضَّ ثًاوَ ئايًًًُٓنإ و طُوضَناِْ ؾاضّ ؾىوف ضِاّ خؤّ يُ باضَّ ئُو
ثًاوَّ خؤّ بُ بُضزيُ ْاغاْسبىو ،زَضبطِّ و وتِ :ئُو ثًاوَ غىوزّ يُو يًَو ضىوُّْ وَضططتىوَ نُ
َُتاْسووَ ،ضىْهُ ئًَىَ
بُ نَُبؤدًًُ ُٖيُتِ و خؤّ بُ بُضزيُ ْاغاْسووَ و يُ ضِاغتًسا ئًَىَّ خُي
بًًٓىتاُْ نُ يًَهضىوِْ يُ ضازَبُزَضّ بُ نَُبؤدًًُ ُٖيُ ،باوَضِتإ ثٌَ نطزووَ ،بُآلّ َٔ يُو
َُ ْانُّ و زووثاتِ زَنَُُوَ نُ ئُو بُضزيُ ًًُْ.
باضَوَ ُٖي
زواتط زاضيىف وتُِٖ :ضضُْسَ ئُو ثًاوَ بٌَ ئُوَّ خاوَٕ َاف بًَت باْطُؾُّ بؤ
َو باف بىوَ و ضيَعّ يُ
ثاؾايُتِ نطز ،بُآلّ ضىْهُ يُ َاوَّ زَغُآلتًسا يُ طٍَُ خُي
ئايًُٓنُيإ ططتىوَ ،ؾُضَإ بُ نىؾتِٓ ْانُّ و تُْٗا ؾُضَإ زَزَّ يُ قُآلّ (بازإ ؾاض)
واتُ ؾاضّ (ئُضزَبًٌ) ظيٓساِْ بهُٕ .بُ وتُّ ًََصووْىوغاِْ يؤْاِْ ئُو تُْٗا يُى غاٍَ يُو
ؾىيَُٓ ظيٓساِْ بىو و زواتط َطزُٖ ،ضوَٖا ئُوإ باوَضِيإ وايُ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف ئُو ثًاوَ
يُو ؾىيُٓ نىشضاوَ.
ثًَؿرت بامسإ نطز نُ ناتًَو زاضيىؾٌ يُنُّ بؤ دُْطِ غًتُنإ ضىو ،يؤْاًًُْنإ ياضَُتًاْسا
و ئُْساظياضيَهِ يؤْاًْإ بؤ ئُو ْاضز تا ثطز يُغُض طُضووّ بؤغؿؤض زضوغت بهات و غُضباظَ
يؤْاًًُْنإ ؾاْبُ ؾاِْ يُؾهطّ زاضيىف يُ دُْطِ غًتُناًْإ ئاظايُتًإ ْىاْس .زواظزَ ؾاضَنُّ
ئاغًاّ بضىوى بُؾًَو بىوٕ يُ غٓىوضّ ُٖخاَُْؿٌ و غُضبُخؤيٌ خؤيإ ُٖبىو.
ُٖضضُْسَ يُ ضووّ دُغتُيًُوَ دًاواظّ يُ ًَْىإ ئًَطاِْ و يؤْاًًُْنإ ُٖبىو ،بُآلّ ئُوإ
يُ ئؤيَُجًازَناْسا بُؾساض زَبىوٕ و ضىْهُ زاضيىف و غُضزاضَناِْ ٖؤططّ وَضظف بىوٕ و
ويَطِاّ ئُوَّ ئُوإ ضيـ تاؾًين ثًاواِْ يؤْاٌْ و ضووت بىوُْوَيإ يُ ناتِ ئؤيَُجًازَناًْإ
بُ الوَ ثُغُْس ُْبىو ،بُآلّ يُ طٍَُ ئُوَؾسا بُؾساضّ ئؤيَُجًازَ وَضظؾًًُناًْإ زَنطز.
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ئًَطاًًُْنإ باوَضِيإ وابىو نُ غطوؾت بؤيُ ضيؿِ زاوَتُ ثًاوإ تا ئُوإ دىإ بهات و
وايإ زازَْا نُ يُ غطوؾتسا بىوُْوَضَ ًَْطَنإ دىاْرتٕ يُ بىوُْوَضَ ًًََُنإ و ئُو بابُتُيإ
َٓسَنإ بُ زضوغت زَظاِْ ،ئُوإ ثًًَإ وابىو ضِيـ تانُ
َُنإ يُ ؾًَطزَض و باي
بؤ تُواوّ ئاشَي
ٖؤناضَ بؤ دىاْرت بىوِْ ثًاو يُ شٕ ،بؤيُ ضيَهًإ زَخػت و ؾاُْيإ زَنطز و
َُ ططاْبُٖاناًْإ يُ ضيؿًإ زَخػت.
ََُُْسَناًْـ ظيَط و خؿً
زَوي
ثًاواِْ ئُو ُْتُواُّْ يُ زَوضوبُضّ ئًَطإ زَشيإ ،ضيؿًإ ُْبىو واتُ ضيؿًإ زَتاؾٌ و يا
يُ تَُُِْ ُٖضظَناضيُوَ وضزَ وضزَ َىوَناًْإ زَضزًََٖٓا و بٌَ طىَإ ُٖض ُْتُوَيُنِ
ئاغًايٌ ضيؿِ ًَٖؿتُوَ ،يُ ئًَطاًًُْنإ ؾًَطبىو.
وَضظؾهاضَ ئًَطاًًُْنإ يُ ئؤيَُجًازَنإ بُؾساض زَبىوٕ و بُ ٖؤّ بىوِْ ئُو ضيؿُ
زضيَصاُْياُْوَ يُ ْاو بُؾساضبىواٌْ تط زياضبىوٕ و ضيَعّ تايبُتًإ ُٖبىو ،ضىْهُ بُؾًَو بىوٕ
يُو ُْتُوَيُّ نُ يُ غُضزََِ زاضيىف بًَُٖعتطئ ُْتُوَّ ئاغًا بىوٕ.
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ بىو و شَاضَّ زاًْؿتىاِْ ( )4500نُؽ بىو،
وآلتِ (ئاضّ تا) يُ زَوي
َِ ( 504خ .ظ) نطزبىو يُ ناتِ ئؤيَُجًازَنُزا
الويَهِ ئُو ؾاضَ نُ بُؾساضّ يُ ئؤيَُجًازّ غاي
غىونايُتِ بُ الويَهِ ئًَطاِْ نطز و وؾُّ ْاؾرييِٓ ثًَىوت .ئُو وآلتُّ الوَ وَضظؾهاضَنُّ يًَىَ
ٖاتبىو ،يُ ضىاضُٖظاض و ثًضٓر غُز نُؽ زاًْؿتىاِْ تًَجُضِّ ُْزَنطز و ظاْسضاوَ نُ وآلتُ يؤْاًًُْ
نؤُْنإ يُ ضابطزووزا و تُْاُْت ئُغًٓاف زاًْؿتىاًْإ نُّ بىو.
وَضظؾهاضَ ئًَطاًًُْنُ ُْيتىاِْ وؾُ ْاؾرييُٓنُ ثُغُْس بهات و ًَٖطؾِ نطزَغُض و ضُْس
وَضظؾهاضيَهٌ تطّ يؤْاٌْ اليُْططّ وَضظؾهاضَنُّ خؤيإ نطز و غطوؾتًًُ نُ وَضظؾهاضَ
َجؿتِ وَضظؾهاضَنُّ خؤيإ نطز ،غُضَجناّ بُضيَىَبُضّ
ئًَطاًًُْناًْـ بُ َُٖإ ؾًَىَ ثاي
ئؤيَُجًاز بُ ٖؤّ غُضباظَناِْ تىاِْ ئًَطاِْ و يؤْاًًُْنإ يُيُى زووضبهاتُوَ تا بتىاًَْت
ًَُٓوَ بهات.
يًَهؤي
َهِ ئات ضّ ْا وؾُّ ْاؾًاو و غىونِ بُ ئًَطاًًُْنُ وتىوَ
ئًَطاًًُْنإ وتًإ الوَنُّ خُي
و ضاوزيَطَنُّ ئؤيَُجًازيـ وتُنُّ ئًَطاًًُْناِْ ثُغُْسنطز ،ضىْهُ يُى يُ خُغًُتُناِْ
ئًَطاًًُْنإ ئُوَ بىو نُ وؾُّ ْاؾريئ و غىونًإ بُناض ُْزًََٖٓا و (طىوتُّ باف) يُى يُو
غٌَ بَُٓايُ بىو نُ ثُضوَضزَّ ئاناض و نؤَُاليُتٌ ئُوإ بىو.
ئُو ضووزاوَ زواّ َاوَيُى يُ ًَْىإ ئًَطاِْ و يؤْاًًُْنإ نُ ثُيىَْسّ زؤغتاُْيإ ُٖبىو،
َططاِْ ،بُآلّ ٖؤناضّ دًاواظّ يؤْإ و ئًَطإٖ ،ؤناضّ ئابىوضّ و غًاغٌ بىوٕ.
بؤوَ َايُّ زي
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َُت ضيَعيإ يُ ئًَطاًًُْنإ زَططت ،بُآلّ يُْاو خؤياْسا ئُواًْإ بُ وَسؿٌ و
يؤْاًًُْنإ بُ ضواي
زوانُوتىو زَْاغٌ و برييإ زَنطزَوَ نُ غًػتَُِ سهىَُتِ ئُوإ نُ نؤَاضّ بىو باؾرتيِٓ
سهىَُتِ دًٗاُْ و يُ غُضاغُضّ ْاوضُّ َُزيتُضاُّْ ضؤشُٖآلتَُٖ ،ىو باظاضَناًْإ
بُزَغتُوَ بىو و يؤْاًًُْنإ ُْياْسَتىاِْ ضِنابُضّ باظضطاِْ ئًَطإ بٔ و ًَٖعّ زَضيايٌ
َجؿتِ يُ باظضطاًًُْنُّ خؤّ زَنطز.
ُٖخاَُْؿًـ نُ يُ ضؤشُٖآلتِ َُزيتُضاُْ بىو ،ثاي
يُى يُو بابُتاُّْ ٖؤناض بىو بؤ بُ وَسؿٌ ظآًِْ ئًَطاًًُْنإ يُ اليُٕ يؤْاًًُْناُْوَ،
بابُتِ ضيَعططتٔ بىو يُ ئاطط و واياْسَظاِْ ئُوإ ئاططثُضغذي و ُْياْسَتىاِْ ثٍُ ببُٕ بُ ٖؤّ
ضيَعططتِٓ ئاطط يُ اليُٕ ئًَطاًًُْناُْوَ.
َاَؤغتا ّ ًََصووّ ئًَطإ (شاى زؤخًَٔ) يُ ظاْهؤّ (يًص) يُ بُيصيو يُ ثُضتىونِ خؤّ بُ
ْاوّ (ئايري يُ ئًَطاِْ نؤٕ) ْىوغًىيُتِ ئًَطاًًُْنإ زَياْعاِْ ئُو ضَطُظَّ دًٗاِْ يٌَ
زضوغتبى وَ ،ئاططَ و بطوايإ وابىو َُظزا بُ ٖؤّ ئاططَوَ دًٗاِْ بًٓات ْاوَ و ئَُطؤنُ
َُٖىوَإ بطواَإ بُو بريؤنُيُ ُٖيُ و ئًَطاًًُْناًْـ ضىْهُ ئاططيإ بُ ثًَهًَُٗٓضّ بىوِْ
ظَوّ بُ ؾُضَاِْ َُظزا زَظاِْ و ُٖض بؤيُ ضيَعيإ يٌَ زَططت.
َُ ئًَطاًًُْناًْإ بُ بتجُضغت زَْاغٌ و ئُو باوَضَِيإ بُ ٖؤناضّ وَسؿٌ
يؤْاًًُْنإ بُ ُٖي
ًََو خىزايإ ُٖبىو و بؤ ُٖضيُنُيإ ثُيهُضيإ زاتاؾٌ بىو
بىوِْ ئُوإ زَظاِْ ،ئُوإ بؤ خؤيإ نؤَُي
و ثًَىيػت بىوِْ زاتاؾًِٓ ثُيهُض بؤ خىاياِْ ًًََُٓ و ًَْطيُّٓ ئُوإ و زاْاًْإ يُ ثُضغتطاناًْإ،
ببىو بُ ٖؤناضّ ثًَؿهُوتِٓ ٖىُْضّ ثُيهُضتاؾٌ يُ يؤْإ بُ ضازَيُى نُ تُْاُْت ئًَػتاف واتُ يُ
غُزَّ بًػتُّ َطؤظ ُْيتىاًْىَ يُ ثُيهُضتاؾٌ ؾإ يُ ؾاِْ ئُوإ بسات.
ُْٖسَّ يُو ثُيهُضاُّْ يُ يؤْاِْ نؤٕ زضوغتهطاوٕ و يُ بٔ خىوٍَ زؤظضاوُْتُوَ ،يُ ضووّ
ٖىُْضيُوَ بُ ؾاناضّ ثايُزاض زَْاغطئَ و ضاوّ َطؤظ يُ بًًًٓٓإ تًَط ْابًَت و بامسإ نطز نُ
زاضيىف بؤ زضوغتهطزِْ ثُيهُضَنإ يُ ثًَطغجؤيًؼ غىوزّ يُ يؤْاًًُْنإ وَضططت.
ُٖضضُْسَ يؤْاًًُْنإ بت ثُضغت بىوٕ بُآلّ ُٖخاَُْؿًًُنإ يؤَُيإ ُْزَنطزٕ ،ضىْهُ
باوَضِيإ بُ ئاظازّ بريوضِاّ ئايًِٓ ُٖبىو و نىضوف و زاضيىف اليُْططّ ئاظازّ ئايري بىوٕ،
بُآل ّ يُ يؤْإ ئاظازّ ئايًِٓ ُْبىو و يُواُْيُ ئُو بابُتُ بؤ ئَُطؤ َايُّ غُضغىضَِإ بًَت،
َو وابريزَنُُْوَ نُ يُ وآلتاِْ يؤْإ نُ غًػتَُِ زضيؤنطاغٌ ُٖبىو ،بطىتطيَت يُ
ضىْهُ خُي
وآلتًَهِ زضيىنطاغًسا ضىوٕ ئاظازّ ئايًِٓ ًًُْ.
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ئًَُُ داضيَو يُ ًََصووزا وشيإ نُ يُ يؤْإ غًػتَُِ زضيىنطاغٌ ُْبىوَ و يُ ضِاغتًسا يؤْإ
وآلتًَهِ ئًَطيػتؤنطاغٌ بىوَ ُْى زضيؤنطاغٌ و يُو وآلتُزا نًَُُٓيُنِ خاُْزإ زَغُآلتًإ
بُغُض ظؤضيُٓيُنِ نؤيًُزا زَطًَطِا و نؤيًُنإ يُ يؤْإ ًٖض َاؾًإ ُْبىو و يُطٍَُ ئُوإ بُ
ؾًَىَيُى ضَؾتاض زَنطا نُ غُضووّ ئُو ضَؾتاضَ بىو نُ يُ طٍَُ بُضزَغت و ْؤنُض زَنطيَت و
َطايُى نُ نؤيًُ بىوِْ تًَسا ُٖبًَت و شَاضَّ نؤيًُنإ يُ شَاضَّ
ضىوٕ يُ نؤَُي
خاُْزاُْنإ ظؤضتط بًَت ،زضيىنطاغٌ زيَتُنايُوَ.
بُ َُٖإ ؾًَىَف نُ زضيؤنطاغًُتِ ضِاغتُقًُٓ يُ يؤْإ ُْبىو ،ئاظازّ ئايًًٓـ ُْبىو و
ئُوإ ئًَطاًًُْناًْإ بُ وَسؿٌ زَْاغٌ بُ ٖؤّ ضيَعططتًٓإ يُ ئاطط و ُْتُوَناٌْ تطيؿًإ
غُضظَْـ زَنطز بؤ ثُضغتًِٓ خىاناًْإ و بؤ صيىوُْ بُضزَواّ وؾُّ ْاؾًاو و ْاؾرييًٓإ بؤ
(ناضيس) خىاّ يًسيًُنإ بُناض زًََٖٓا و غىونايُتًإ ثًَسَنطز.
َهِ يًسٍ نُ ُْياْسَتىاِْ بُضطُّ غىونايُتِ بططٕ و وؾُ غىونُناِْ ئُوإ ببًػذي،
خُي
وَى وَآل َساُْوَّ ئُوإ بُ َُٖإ ؾًَىَ غىونايُتًإ بُ خىاناِْ يؤْإ زَنطز و يُ ناغُظّ
ثاثريؤغٌ ًَػطّ ثُيهُضّ خىاياِْ يؤْاًْإ زضوغت زَنطز و زواّ ئُوَّ ئُو ثُيهُضاُْيإ
َسَنًَؿا ،زَياْػىتاْسٕ.
يُ ثًػِ ُٖي
َِ ( 503خ .ظ) زَغُآلتساضّ ئُغًٓا نُ ْاوّ (تايًسؤؽ) بىوَ ،تىاًْىيُتِ يُ
يُ غاي
َِ
وآلتِ يًسّ ببًَتُ خاوَِْ ثاضضُ ظَويًُى نُ ضىاض ُٖظاض نؤيًُ ناضّ يُغُض بهُٕ و غاي
َِ ( 500خ .ظ) زَُٖظاض نُؽ ناضّ يُو
زواتط تىاِْ ئُو ثاضضُ ظَويًُ ؾطاوإ بهات و يُ غاي
ظَويًُزا زَنطز.
بُ ٖؤّ ئُوَّ ثُيىَْسّ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ ئُنات باف بىو ،يؤْاًًُْنإ
َو بهطٕ.
زَياْتىاِْ يُ تُواوّ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿًساَ ،ىي
َِ ( 500خ .ظ) غٌَ ضووزاوّ ططْط يُ يًسّ ضضوياْسا و بُ ٖؤياُْوَ تايًسؤؽ تىاِْ
يُ غاي
بُؾًَهِ ظؤض يُ ظَويًُناِْ يًسّ بُ ظَويًُناِْ خؤّ ططَّ بسات و ئُواٌْ تطيـ بؤ
ٖاووآلتًًُناِْ تُضخإ بهات.
ضووزاوّ يُنُّ زَضنُوتُٓوَّ ناضتاشَنإ و ًَٖطف نطزًْإ بؤ غُض نُؾتًًُ باظضطاًًُْنإ
بىو ،بُو ٖؤيُوَ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ ضؤشُٖآلتِ زَضياّ َُزيتُضاُْيإ ضىوٍَ
نطز ،تُْٗا ضُْس نُؾتًًُنِ بضىونًإ يُ ئُوَّ ًَٖؿتُوَ و بُضَو ْاوَْس و ضؤشئاواّ ئُو
002

زَضيايُ ضىوٕ ،تايًسؤؽ بريّ نطزَوَ ئُطُض يُوناتُزا ًَٖطف بهاتُ غُض يًسّ،
ُٖخاَُْؿًًُنإ ْاتىأْ ضيَطُّ يٌَ بططٕ.
ًََو ثًَؿرت واتُ يُ ( 501خ .ظ) غىونايُتِ و دًَٓىزإ
ٖؤناضّ زووَّ ئُوَ بىو نُ يُ غاي
َهِ يًسّ بُضَو ظيازبىوٕ ضؤيؿت و خىاياِْ يؤْإ يُ يًسّ
بُ خىاياِْ يؤْاِْ يُ اليُٕ خُي
َهِ يًسّ
نُوتُٓبُض خُضاثرتئ تاواْباض نطزُْنإ و تىضَيٌ ظؤضّ يؤْاًًُْناِْ بُضاْبُض بُ خُي
بُزوازاٖات.
َِ نىؾتِٓ زاضيىف زضا و ْاناّ
َُزا ُٖواي
ضووزاوّ غًًَُّ بطيتِ بىو يُ ئُوَّ ُٖض يُو غاي
َِ زووَّ واتُ
َِ نىشضاِْ زاضيىف بُ خًَطايٌ طُيؿتُ يؤْإ و بُآلّ ُْطُيؿتِٓ ُٖواي
بىوُٖ ،واي
َُنُ بؤ زوو ٖؤناض زَطُضِايُوَ:
ْاناّ بىوِْ ُٖوي
يُنًَُإ ًَٖىاؾٌ ٖؤيُناِْ طُياْسٕ بىو و زووَّ يؤْاًًُْناًْـ خؤيإ بُ ٖؤّ ئُوَّ
َِ
بُضاْبُض زاضيىف بُزبري بىوٕ و ئُويإ خؤف ُْزَويػت(ُْ ،)1ياُْويػت بُ خًَطايٌ ُٖواي
زووَّ بطات.
غُضدُّ ئُو ٖؤناضاُْ بىوُْ ٖؤّ ئُوَّ تايًسؤؽ بُ طىجناوتطئ ناتِ بعاًَْت بؤ ًَٖطف،
ضىْهُ زَيعاِْ تا ثاؾاّ تاظَ زيَتُ غُضناض و خؤّ ضيَهسَخاتُوََ ،اوَيُنِ باؾِ ثًَىيػتُ و
ئُطُض ئُو غىوز يُو زَضؾُتُ وَضبططيَت نُ تًايسا بُ ططضياِْ بًَُٖع ُٖخاَُْؿًًُنإ و
وآلتاِْ شيَطزَغتًإ زووضاضّ ثاؾا طُضزاِْ زَبٔ ،ئُوَ يًسّ تا ُٖتايُ زَبًَتُ ِٖ يؤْإ.
(( )1ثًَؿرت بُ بايُخُوَ باغِ ضىوِْ غُضباظاِْ يؤْاِْ و ئًَػجاضتِ بؤ ياضَُتِ زاضيىف يُ دُْطِ غًتُنإ
َآل
و ٖاوناضّ تُنًٓهِ ئُوإ بؤ زضوغتهطزِْ ثطز بؤ زاضيىف نطاوَ ،بُآلّ دًَطُّ غُضَجنُ نُ يُ ثطِ ظَبًشىي
بابُتِ بُز بًِٓ يؤْاًًُْ نإ بُضاْبُض بُ زاضيىؾٌ ظَم نطزووتُوَ و نطزوويُتِ ٖؤناضيَهِ ضووزاوَنُ و
ويػتىويُتِ َُٖىو تاواِْ دُْطُناِْ ئُوإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ بىاضَناِْ ئابىوضّ و غًاغٌ و تُْاُْت
َايُتًـ غاتُ ئُغتىوّ يؤْإ و تُْاُْت بابُتًَهِ ظؤض بٌَ بايُخِ دُْطُ دىيَِٓ زوو وَضظؾهاضّ
نؤَُي
نطزووتُ بًَٓؿتُ خؤؾُّ َُٖىو يؤْإ و ئًَطإ،نُ يُ ضِاغتًسا يُواُْيُ ئُو ضووزاوَ يُ اليُٕ ظؤضيُّٓ ُٖضَ
َو يُو وآلتاُْزا ُٖض ُْؾبًػرتابًَت .بُآلّ ضِاغتًًُنُّ ئُوَيُ يُ ضِابطزووزا ظؤض يُ دُْطُنإ يُ
ظؤضّ خُي
َؤظيًُنإ بسٍ تطيَت و يؤْاًْـ
اليُٕ ثاوَٕ خىاظإ يُ ناتِ ضووخاِْ ثاؾانإ غاظزضاوَ تا غىوزّ يُ ئاي
َُ وَضبططٕ و يُ اليُنٌ تط زاضيىف و سهىَُتِ ُٖخاَُْؿٌ يُى بىوُْ يُ
ويػتىوياُْ غىوز يُو ُٖواي
ثاواخنىاظَ طُوضَناِْ دًٗإ و يؤْاًًُْ ناًْـ ناتًإ بُ باف ظاًْىَ بؤ غٓىوضزاْإ بؤ ثاواخنىاظٍ و غٓىوض
تًَجُضِاْسُْناِْ زاضيىف بُضَو ئُوضووثا و ضؤشئاوا ،وَضطًَطِ بؤ نىضزّ)
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بُضشَوَْسّ تانُ نُغٌ يُ ظؤضبُّ ضووزاوَ ًََصوويًُنإ يُ ٖؤناضَ غُضَنًُناِْ
ضووزاوَنإ بىوَ و ئُوَف ضَت ْانُيُٓوَ نُ يُ بُؾٌ نُّ يُ ضووزاوَ ًََصوويًُناْسا
بُضشَوَْسّ تانُنُؽ ناضيطُض ُْبىوَ و بؤ صيىوُْ يُ يُنُّ دُْطِ غُيًبًسا ئُو بابُتُ ططْط
ُْبىوَ ،بُآلّ يُو ضووزاواُْ نُ بُضشَوَْسّ تانُنُغٌ تًاياْسا ثُضاويَع خطاوَ بُ نَُِ
زَزؤظضيَُٓوَ.
تايًسؤؽ بؤيُ خىاظياضّ ًَٖطف بؤ يًسّ بىو تا يُو وآلتُ بُ ضيَصَّ ضُْس داضَّ ظَويًُناِْ
ئُغًٓا ،ظَوّ بُزَغت بًًََٓت و خاْتؤغِ ًََصووْىوغٌ يًسّ ئُو بابُتُ باؽ زَنات ،بُآلّ
ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ بُ طؿتِ ئُو ٖؤيُ ضَت زَنُُْوَ و ضِايإ وايُ بُضشَوَْسّ يؤْإ
َُٓضّ غُضَنِ بىوَ.
ثاي
تايًسؤؽ بىوَ ثًَؿُواّ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ بؤ يًسّ و بُ ُْتُوَ يؤْاًًُْناِْ وت ئًَىَ غُضباظ
َُتُ ؾاضَناِْ
ئاَازَبهُٕ تا ئُغًٓا بؤ طىاغتُٓوَّ ئُوإ بؤ يًسّ نُؾتِ بًَٓطيَت و يُْاو زَوي
يؤْاْسا ،ئُغًٓا يُ َُٖىوإ ظياتط نُؾتِ دُْطِ و باظضطاِْ ُٖبىو ،بؤيُ تايًسؤؽ زابري نطزِْ
نُؾتِ بؤ دُْط يُ ئُغتؤ ططت ،ئُو بؤ ٖاْساٌْ زاًْؿتىاِْ يؤْإ غىوزّ يُ ُٖغتِ ئايًًٓإ
َُتُ ؾاضيَهِ يؤْاِْ زواّ ططتِٓ
ًََِٓ ثًَسإ نُ ُٖض زَوي
وَضططت بُضاْبُض بُ يًسّ و ُٖضوَٖا بُي
َُتًَهٌ تط .ئُو ٖاًْسإ تا ثًَـ ئُوَّ ثاؾايُنِ تاظَ بًَتُ غُضناض ،ئُو
يًسّ زَبًَتُ خاوَِْ زَوي
دُْطُ بهُٕ و زواتط ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىوى بططٕ.
ووتطاوَ يؤْاًًُْنإ غٌ ُٖظاض يا ثُجنا ُٖظاض يا غُز ُٖظاض غُضباظيإ ئاَازَنطز و نُ
غٌ ُٖظاضَنُ شَاضَيُنِ ضِاغترتَ ،زاًْؿتىاِْ ئُوناتِ يؤْإ ئُوَْسَ ُْبىو نُ بتىأْ
غُزُٖظاض غُضباظ ئاَازَبهُٕ ،طىاغتُٓوَّ بُؾًَو يُ غُضباظإ بُ نُؾتِ يُ ئُغًٓاوَ
زَغتِ ثًَهطز و بطِياضزضا بُؾُنٍُ تط يُ ضيَطُّ طُضووّ بؤغؿؤض بجُضُْوَ بؤ ْاو وآلتِ يًسّ.
تايًسؤؽ بؤ ئُوَّ زاواّ نُْاضَناِْ يًسّ زاطري بهات ،يُؾهطَنُّ نطزَ زووبُف و بُو
ضيَطُيُوَ تىاِْ زاواّ ياضَُتِ يُ زواظزَ ؾاضَ يؤْاًًُْنُّ ئاغًاّ بضىوى بهات و ئُواًْـ
ظؤض ٖاوناضيإ نطزٕ .يؤْاًًُْنإ يُ ُٖضزوو ضيَطُّ بؤغؿؤض و بُْسَضّ (ئُظبُٕ) نُ زَنُوتُ
باؾىوضّ طُضووّ (زاضزاًٌَْ) خؤيإ طُياْسَ يًسّ و يُغُض ضيَطُيإ ُٖض ثًاويَهًإ زيت،
َُّ خىاياِْ خؤيإ بهُُْوَ.
نىؾتًإ و شُْناًْؿًإ بُ ئُغري بطز تا تؤي
ُٖضزوو بُؾٌ يُؾهطّ يؤْاِْ بُْاو خانِ يًسيسا ضؤيؿذي و يُ ْعيو ؾاضّ (غاضز) نُ
ثايتُختِ ئُو وآلتُ بىو يُنًإ ططتُوَ ،ئُوإ ًَٖطؾًإ نطزَغُض ئُو ؾاضَ و تُواوّ
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ئًَطاًًُْناِْ زاًْؿتىوّ ئُو ؾاضَ و َُٖىو ثًاواًْإ نىؾت و تُواوّ شُْ طُجنُناًْإ ئُغري
َهِ يًسّ
َُّ ئُو غىونايُتًًُّ خُي
نطز و ُٖضضِ يُو ؾاضَ ُٖبىو تاالًْإ نطز ،زواتط يُ تىوي
بُضاْبُض خىاياِْ يؤْإ نطزبىويإ ،ئُو ؾاضَيإ ويَطاْهطز نُ بُ بىونِ ئُوغاّ دًٗإ
ْاغطابىوُٖ ،ضضُْسَ زواتط ؾاضَنُ زضوغتهطايُوَ بُآلّ ُْيتىاِْ ئُو دىاًًُّْ وَضبططيَتُوَ.
َِ نىشضاِْ زاضيىف بىو و
وشي إ نُ يُى يُ ٖؤناضَناِْ ًَٖطؾٌ يؤْإ بؤ يًسُّٖ ،واي
ضووزاوَنُ بُّ ؾًَىَيُ بىو( :ثًاويَو بُ ْاوّ (نؤْسضإ) بُ ؾُضَاِْ زاضيىف وازي (خُؾتُضَ
ثاوَٕ) باختُض واتُ بانىوضّ وآلت (َاوَضاْ ايٓٗط) بىو و ئُو ْاوضُيُ ويَطِاّ ططْطِ يُ بىاضّ
َِ ،يُ ضووّ باظضطاًْـ ظؤض ططْط بىو و ضيَطُّ طىاغتُٓوَّ تُواوّ ناالناِْ
نؿتىناي
ضؤشئاوايٌ و ئًَطاِْ بىَ ضؤشُٖآلتِ ئاغًا و بُ ثًَضُواُْوَ بىو.
نؤْسضإ وَى ُٖض يُنُ يُ وايًًُناٌْ تط َايف زَضنطزِْ زضاوّ ُٖبىو ،غٓىوضّ
ُٖخاَُْؿٌ ظؤض ؾطاوإ بىو و طىاغتُٓوَّ زضاو يُ ْاوَْسَوَ ناضيَهِ ئاغإ و زضوغت ُْبىو،
بؤيُ بؤ ناضئاغاِْ يُ بابُتِ زضاو ئُو زَغُآلتُ يُ وياليُتُنإ ُٖبىو.
زاضيىف زَيُويػت يُ تُواوّ وياليُتُنإ عُياضّ زضاوّ ظيَط و ظيى بُ يُى نًَـ بًَت و
َُنُباظّ تًَسا ُْنطيَت ،بؤيُ خىاغت يُغُض زضاوّ ُٖخاَُْؿٌ بُضزَواّ ُٖبىو .نؤْسضإ
تُي
ََُُْس زَبًَت ،بؤيُ بُ ًَِْٗٓ
بؤّ زَضنُوت ئُطُض عُياضّ ثاضَنُ ظياز بهات بُ ظوويٌ زَوي
ؾُضَاِْ نطز تا عُياضّ ظيَط بهطيَتُ ثُجنا يُ غُز و عُياضّ ظيىيـ زوو ئُوَْسَ ظياز بهطيَت.
وَى ُْضيتًَو يُ ضُشِْ ُْوضؤظزا ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ثايتُخت واتُ ؾىوف يا ثاظاضطاز
(زواّ تُواو بىوِْ) نؤزَبىوُْوَ و ْىيَُٓضاِْ ُٖض وياليُتًَو ،زياضيًإ يُ طٍَُ خؤياْسا
زًََٖٓاْ ،ىيَُٓضاِْ وياليُتِ باخرتيـ ُْٖسيَو زضاوّ ظيَطيإ بُ زياضّ زًََٖٓا .ئُو ضؤشَّ
َُ زَنُوتُٓضٍَ و ظيَطيإ بؤ زاضيىف زَبطز ،نؤْسضإ
ْىيَُٓضَناِْ نؤْسضإ بؤ ُْوضؤظّ ئُو غاي
بريّ ُْبىو ئُو زضاوَّ بطزووياُْ يُ ظيَطَ غُؾساضَنُيُ و بُو ؾًَىَيُ تُيُنُباظيًُنُّ ئُو يُ
الّ زاضيىف ئاؾهطا بىو.
ْىيَُٓضَناِْ وياليُتِ باختُض ضىوُْ الّ زاضيىف و زياضيُناًْإ بُخؿٌ ،زواتط زياضيُنإ
بطزضإ بؤ خُظيَُٓ و ناتًَو خُظُْزاض ظيَطَنُّ زيتُٖ ،غتِ نطز ضَْطًإ نًََُو يُ ظيَطَناٌْ
تط غجًرتَ و بؤيُ ؾُضَاِْ نطز تا بًاْهًَؿٔ و زيتِ نًَؿًإ نَُرتَ ،زواتط يُ ظيَطَنإ يُ
ذلُى زضإ و زَضنُوت نُ غُؾًإ ظؤضَ و زاضيىؾٌ يُو بابُتُ ئاطازاض نطزَوَ.
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زاضيىف زضاوَناِْ بًِٓ و زاواّ نطز داضيَهٌ تط يُ ثًَـ ضاوّ خؤّ ،نًَـ بهطيَُٓوَ و يُ
ذلُى بسضئَ ،طىَاِْ َُْا و زاواّ نطز ْىيَُٓضَناِْ باختُض نُ ًَٖؿتا ُْضؤيؿتبىوُْوَ ،بًَٗٓٔ
بؤ بُضزََِ و يُواِْ ثطغٌ :ئُو زضاواُْ يُ نىَّ زضوغتهطاوٕ؟
ئُوإ وتًإ :يُ ؾىيَِٓ زضاو ئاَازَنطزِْ باختُض.
زاضيىف ثطغٌ :ئايا ُْتإ ظاًْىَ ئُو زضاواُْ غاختُٕ.
ئُوإ وتًإ :تُواوّ ئُو ثاضَيُّ يُ باخرت ناضّ ثًَسَنطيَت ،بُ َُٖإ ؾًَىَيُ و ئًَُُ
ْاتىاْري يُ خؤَاُْوَ بطِياض بسَئ نُ ثاضَنُ غاختُيُ.
زاضيىف ؾُضَاًْسا نؤْسضإ بًَٓٔ بؤ الّ ،ضىْهُ خؿتُضَ ثاوَُْنإ (وايًُنإ) بُضثطؽ
بىو بُضاْبُض زضوغتهطزِْ ثاضَ و زاضيىف زَيعاِْ ئُو ثًؿُوَضاُّْ يُ ؾىيَِٓ زضوغتهطزِْ
زضاو ناض زَنُٕ ْاتىأْ زضاو زَغتهاضّ بهُٕ ،ضىْهُ زضاوَنإ بُ طؿتِ زواّ زضوغتهطزًْإ
زَنُوتُٓ بُض ثؿهٓري و ئُطُض ُٖغت بُ غاختُ بىوًْإ نطابايُ ،ئاؾهطا زَبىو و ئًرت
ًَُٓوَ يُو بابُتُف ناضّ زَغُآلتساض يا باوَضِ
ُْياْسَتىاِْ ناضّ يُو ضُؾُٓ بهُُْوَ و يًَهؤي
ثًَهطاوّ ئُوَ ،بؤيُ زاضيىف ًٖض طىَاِْ َُْا يُوَّ ئُو ناضَ يُ اليُٕ نؤْسضإ ئُجناَسضاوَ
تا غىوزّ ظيازَّ غاختُ بىوِْ ثاضَنُ بؤ خؤّ ببات.
زواّ ئُوَّ زاضيىف ؾُضَاًْسا تا نؤْسضإ بًَتُ الّْ ،ىيَُٓضَناِْ باختُضّ ْاضزَوَ و
ئُواًْـ بُضَو باختُض بُضيَهُوتٔ و يُ ضيَطا نؤْسضاًْإ زيت و َُٖىو بُغُض ٖاتُنُيإ بؤ
طًَطايُوَ ،ئُو وايسَضخػت نُ تُواوّ ئُو ناضَّ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف ئُجناَساوَ و يُ ْاخًؿسا
تطؽ زيططتىو و زَيعاِْ ئُطُض بضًَتُ ثايتُخت ،زاضيىف يُو ْاثانًُّ خؤف ْابًَت و بُو
ٖؤيُوَ زَيهىشضيَت.
بؤيُ زواّ ئُوَّ ْىيَُٓضَناِْ وياليُتُنُّ زووضنُوتُٓوََ ،اوَيُنِ نُّ ضؤيؿت و بُ
ٖاوناضَناِْ وت :زاضيىف ؾُضَاِْ نطزووَ بُ تُْٗا بضِ بؤ الّ و ئًَىَ بُياِْ ظوو بُضَو
باختُض بهُوُْ ضيَطا ،يُواُْؾُ َٔ بُ ظوويٌ و يُ ضيَطُزا بطَُُ ئًَىََُ .بُغتِ نؤْسضإ يُ
ْاضزُْوَّ ٖاوضيَهاِْ بؤ ئُوَ بىو طُيؿتِٓ بُ ثايتُخت ئاؾهطا ُْبًَت.
يُوناتُوَ نؤْسضإ ظاٌْ زاضيىف بُ ْاثانِ ئُوّ ظاًْىَ ،زَيعاِْ يًٌَ خؤف ْابًَت،
ُٖضوَٖا زَيعاِْ بؤ زَضباظ بىوِْ يُ زَغت زاضيىف ثًَىيػتُ شيَط زَغُآلتِ ئًُجطاتؤضيُتِ
ًََت و بطواتُ ؾىيًََٓو زَغتِ ئُوّ ثٌَ ُْطات ،يُ اليُنٌ تط تُواوّ
ُٖخاَُْؿٌ بُدَِ بًًَٗ
ئُو ثاضَّ بُو ؾًَ ىَيُ زَغتِ نُوتبىو يُ نطيِٓ ظَوٍ و ظاض و باغِ خُضز نطزبىو و ئُطُض
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ُٖآل تبايُ َُٖىو ئُواُّْ يُ اليُٕ زاضيىف يٌَ ظَوت زَنطا .ئُو يُ تىاْاّ خؤّ ُْزَزيت نُ
ضووبُضووّ زاضيىف ببًَتُوَ و دُْط بهات و زَيعاِْ غعاّ ئُواُّْ ياخِ بىوٕ ،يُ زواّ
ؾهػت خىاضزًْإ ظؤض تىْسَ و بؤيُ بُ ْاضاضّ بطِياضيسا زاضيىف بهىشيَت و يُواُْيُ بطِياضزاِْ
يُو ؾًَىَيُ ظؤض ؾًَتاُْ بًَتُ بُضضاو.
َِ َطزٕ يا نىؾتِٓ
نؤْسضإ ناتًَو طُيؿتُ ثايتُخت نُ طُضَُّ بآلوبىوُْوَّ ُٖواي
بُضزيُ بىو يُو قُآليُّ تًايسا ظيٓساِْ نطا بىو و يًَهضىوِْ ظؤضّ بُضزيُ بُ بُضزيُّ ضِاغتِ،
َو و ئَُُف غىوز بىخـ بىو بؤ
بؤوَ ٖؤناضّ نُّ بىوُْوَّ خؤؾُويػتِ زاضيىف يُْاو خُي
َجؿتِ زَنُٕ ،ئُطُض بعأْ نُ يُ
َو يُ ناتِ نىؾتِٓ زاضيىف ثاي
نؤْسضإ و بريّ زَنطزَوَ خُي
َُّ بُضزيُ زاضيىؾِ نىؾتىوَ.
تؤي
ئَُطؤ بريؤنُ و بطياضّ نؤْسضإ ظؤض ُْظاْاُْ زيَتُبُضضاو ،ضىْهُ ْاتىاْسضيَت ثُغُْس بهطيَت
نُغًَو بُ تُْٗا بًَتُ ْاو ثاظاضطاز يا ؾىوف و ثًاويَهِ وَى زاضيىف بهىشيَت و بًُويَت بُ تاواِْ
نىؾتِٓ زاضيىف ُْنىشضيَتُوَ و خؤؾٌ بتىاًَْت زواّ نىؾتِٓ ئُو ،زَغُآلت و غُضَايُّ خؤّ
َُنإ زَنطز
بجاضيَعيَت .بُآلّ يُ ضابطزووزا ْاو و دٌَ و ضٍَ و ُْضيت ظؤض ططْط بىو و ناضيطُضّ يُ زي
و نؤْسضإ يُ ثاظاضطاز و ؾىوف و ئُنباتإ و ئاظَضباجيإ ظؤض زؤغتِ ُٖبىو و ًٖىاّ زَزا بُ خؤّ
َجؿتِ يُ َطزوو بؤ ئُوإ
َجؿتِ زَنُٕ ،ضىْهُ زَظأْ ثاي
نُ زواّ نىؾتِٓ زاضيىف ،زؤغتُناِْ ثاي
َجؿتِ يُ ظيٓسوو بؤ ئُوإ غىوزبُخؿُ.
غىوزّ ًًُْ و ثاي
بُ ئُو يًَهساُْوَ و ًٖىاَُْسياُْ ،نؤْسضإ طُيؿتُ ْاو ثاظاضطاز و طُيؿتِٓ ئُو بؤ ْاو
َِ نىشضاِْ بُضزيُّ تاظَ يُ قُآلّ ئُضزَبًٌ
ثاظاضطاز ٖاونات بىو يُ طٍَُ بآلوبىوُْوَّ ُٖواي
يُ غٓىوضّ ؾاضؽ و خىظغتإ و ئُوإ واياْعاِْ بُضزيُ يُو قُآليُزا نىشضاوَ .ضىْهُ
يًَهضىوِْ بُضزيُ بُ نَُبؤدًًُ ببىو بُ ٖؤّ خؤؾُويػت بىوِْ ئُو يُْاو دَُاوَضزا و
نَُبىوُْوَّ خؤؾُويػتِ زاضيىف يُْاو دَُاوَض ،نؤْسضإ ظياتط ًٖىازاض بىو نُ زواّ
َُ غُْسُْوَّ
َجؿتِ زَنُٕ بُ تايبُتِ نُ ئُو ناضَ بُ ْاوّ تىوي
نىؾتِٓ زاضيىف دَُاوَض ثاي
بُضزيُ زَبًَت.
زاضيىف نُ سُظّ زَنطز ناضَناِْ بًٓاغاظّ ثًَطغجؤيًؼ ثًَؿهُوتٔ بُ خؤّ ببًًَٓت ،بؤ
ئاطازاض بىوٕ يُ ناضَناِْ زضوغتهطزِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ضىو بؤ َُضظسَؾت و ناتًَو
َُّ بًػت و بُ ثُيُ ضىو بؤ ئُوَّ و يُ ضؤشّ غٌ و
نؤْسضإ طُيؿتُ ثاظاضطاز ،ئُو ُٖواي
َِ ( 500خ .ظ) يُ ناتًَو زاضيىف غُضطُضَِ بُغُض نطزُْوَّ
ضىاضََِ بُٖاضّ غاي
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َُّ بُضزيُّ
ناضَناِْ نؤؾهُنُ بىو ،بُ خُجنُض ًَٖطؾٌ نطزَغُض و ٖاواضّ نطز َٔ :تىوي
نىضّ نىضوؾٌ طُوضَّ يٌَ زَنَُُوَ.
ئُو تىاِْ خُجنُضّ يُنَُِ يُ زاضيىف بسات و ثاغُواُْناِْ زاضيىف َاوَيإ ُْزا بتىاًَْت
خُجنُضّ زووَّ بىَؾًًََٓت و ططتًإ و ئُويـ بُضزَواَبىو يُ وتُٓوَّ وتُنُّ خؤّ ،بُآلّ
يًَساُْنُ ناضيطُض بىو و زاضيىؾٌ خػت و ثاغُواُْنإ بُ ثُيُ تُضَِ ًْىَ َطزووّ زاضيىؾًإ يُو
َو وَياْعاِْ زاضيىف َطزووَ ،يُ ناتًَهسا بًػت ضؤش و بُ ثًٌَ ُْٖسَّ
ؾىيَُٓ طىاغتُوَ و خُي
غُضضاوَ غٌ ضؤش زواتط ضاى بؤوَ .ثاغُواُْنإ بُ ثُيُ ثعيؿهًإ طُياْسَ الّ زاضيىف و
نؤْسضاًْإ ططت ،تا زواتط بعأْ ئُو بؤضِ ًَٖطؾٌ نطزووتُ غُض زاضيىف.
ًََصووْىوغاِْ يؤْاِْ باغٌ بُخؿًِٓ خىئَ يُ اليُٕ طُجناُْوَ بُ زاضيىف زَنُٕ و
َاوَيُ نِ ظؤض تُْٗا وابري زَنطايُوَ ئُّ بابُتُ بؤ ؾًساناضّ بىوَ و يُ ضووّ ثعيؿهٌ غىوزّ
َطُْاَُ
يٌَ وَضُْطرياوَ ،يُ ناتًَهسا نُ بُ ثًٌَ تًَطُيؿتُٓ تاظَنإ نُ بُ ثًٌَ بُي
ًََصوويًُناِْ ظاْػتِ ثعيؿهِ يُ ئًَطاِْ نؤٕ زَضنُوتىوٕ ،زياضَ ئُو بابُتُ زضوغتبىوَ و ئُو
بابُتُ تُْٗا يُ ضىاضضًَىَّ ثاضِاُْوَ ُْبىوَ.
َسيَٓؼ بًَططُض) نُ يُ ًَْىَّ يُنَُِ غُزَّ بًػتُّ
َُاِْ (باي
ظاْاّ ضؤشُٖآلتٓاغِ ئاي
شياوَ زََيًَت :طىاغتُٓوَّ خىئَ يُ دُغتُّ نُغًَهِ غاؽ بؤ يُنِ بطيٓساض يُ زؤظيُٓوَناِْ
ًََت يُ ضؤشُٖآلت ئُو ناضَ بؤ ضاضَغُضّ بطيٓساضَنإ ئُجناّ زضاوَ.
غُزَّ بًػتُّ ًًُْ و زَي
ظاًْاضضيإ يُغُض ؾًَىَّ ئُجناَساِْ ئُو بابُتُ ًًُْ.
ثعيؿهُنإ دطُ يُ طىاغتُٓوَّ خىئَ بؤ زاضيىف (ئُطُض ئُو ناضَيإ ئُجناَسابًَت)
غىوزّ يُ ظؤض زَضَإ وَضططت بؤ ضيَططتٔ يُ َطزِْ ْاوبطاو و ًََصووْىوغُ نؤُْنإ تُْٗا
ْاوّ غٌَ يُو زَضَاْاُْيإ باؽ نطزووَ نُ بطيتري يًَُْ":رتؤٕ ،ؾُْبُيًًُ و ضؤِْ ظَيتىوٕ) نُ
زَبُٓ ٖؤناضّ نىؾتِٓ ًَهطؤبُنإ و ٖاوناض زَبٔ بؤ خًَطاتط بىوِْ ظيٓسووبىوُْوَّ خاُْناِْ
يُف .زاضيىف زواّ ؾُو و ضؤشيَو يُ بًَٗؤؾٌ ،بُ ٖؤف ٖاتُوَ و بريّ ٖاتُوَ نُ نَِ ًَٖطؾٌ
نطزووتُغُض و ثطغًاضّ نطز يُ نىيًَُ؟ وَآلًَاْسايُوَ نُ طرياوَ و ؾُضَاِْ نطز يُ ظيٓسإ
بًَت تا ضانرت زَبًَت.
زاضيىف زواّ ضاى بىوُْوَّ ،ؾُضَاِْ نطز تا نؤْسضإ بًَٓٔ و يُ ثًَـ ضاوّ خؤّ
زضاوَناِْ يُ َُسُى بسَٕ تا زَضنُويَت ثُجنا يُ غُز غُؾًإ تًَسا نطاوَ .نؤْسضإ ويػتِ
ًََت بٌَ ئاطازاضّ خؤّ ئُو ناضَ نطاوَ .زاضيىف ٖاواضّ بُغُضزا نطز و وتِ ثًاوّ ْاضِاغت،
بً
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َطُّ زضوغت بؤ ْاثانًت ئُوَيُ نُ خؤت ويػتت َٔ بهىشّ تا تاواُْنُت ئاؾهطا ُْبًَت و
بُي
غعاّ خؤت وَضُْططّ ،ئايا دطُ يُو بابُتُ ؾتًَهٌ تط ُٖيُ ببًَتُ ٖؤناض بؤ نىؾتِٓ َٔ؟
نىْسضإ تُْٗا بٌَ زَْطِ ْىاْس.
زاضيىف و تِ :بؤ زاثؤؾًِٓ تاواُْنُت ويػتت َٔ بهىشّ َٔ ،ضاوثؤؾٌ زَنُّ يُ
َسإ بؤ نىؾتَُِٓ ،ظزا ُْيىيػت َٔ سيطّ و َِٓ ظيٓسوو ًَٖؿتُوَ،
غعازاْت بُ ٖؤناضّ ُٖوي
ُٖضضُْسَ تؤ َٓت نىؾت .بُآلّ ْاتىامن ضاوثؤؾٌ يُ ْاثانًُنُت بهُّ ضىْهُ تىَ بُو ناضَت
َهإ نُّ نطزووتُوََ ،اوَيُنِ ثًَىيػتُ تا بتىامن ناضيطُضّ ئُو
باوَضِ بُ زضاوّ ئًَطاْت الّ خُي
ناضَّ تؤ بػطَُِوَ و وابهُّ ُْتُوَناٌْ تط وَى داضإ باوَضِيإ بُ زضاوَنَُإ ُٖبًَت.
نؤْسضإ وتِ :ئُّ ثاؾا ،تؤ يُ َاؾِ خؤت خؤؾسَبٌ ،بؤ يُ ثًَٓاو نًََُو َؼ نُ
نطاوَتُ ْاو ظيَط غعاّ ئُزَيت.
زاضيىف وتِ :زَتىامن يُ َاؾِ خؤّ خؤف ببِ ،بُآلّ ْاتىامن ثًَؿًًَِ َاؾِ ُْتُوَيُى بهُّ
نُ ثاؾايامن و ْاتىامن ضاوثؤؾٌ بهُّ يُ َاؾِ تُواوّ ئُو ُْتُواُّْ باوَضِيإ بُ زضاوَنَُإ
نطزووَ و يُ شيَط زَغُآلشياْسإ و بُ ضَضاونطزِْ َتُاُْيإ بُ ثاضَّ وآلتُنُّ ،ظيَط و ظيىيإ يُ
َُسُى ُْزاوَ.
َسا نطابىو يُ باضَّ زضاوّ
ًَُٓوَّ يُطُي
ثًَـ ئُوَّ نؤْسضإ بًَٗٓسضيَتُ الّ زاضيىف ،يًَهؤي
غاختُ و زاِْ ْابىو بُ زضوغتهطزِْ سُوت غُز ُٖظاض زضاوّ (غهُ) ظيَطّ غاختُ .بؤيُ
زاضيىف ؾُضَاًْسا يُ تُواوّ غٓىوضّ زَغُآلتًسا ،داضضًًُنإ باْطُؾُ بهُٕ ُٖض نُغًَو
يُو ثاضَ غاختُيُّ يُ باختُض يًَسضاوَ اليُتِ ،زَتىاًَْت بًباتُ ْعيهرتئ خعيُّٓ ثاؾايُتِ و
بًطؤضِيَتُوَ.
َو ؾٌ نطزَوَ نُ بُ ٖؤّ ْاثانِ نؤْسضإ زَغُآلتساضّ
داضضًًُنإ ئُو بابُتُيإ بؤ خُي
ثًَؿىوّ باختُض يُ ضيَصَّ ظيَط بُ عُياضّ ثُجنا يُ غُز نطاوَ و ثًَىيػتُ ئُو ظيَطاُْ
نؤبهطيَُٓوَ.
َُ بؤ ئُو نُغاُّْ ئاطازاض ْري نُ ُْٖسَّ ثاضَّ غاختُ نُوتىوتُ
زاضيىف زَيعاِْ ئُو ُٖواي
َو ضِاطُياْس و يُ ئُواِْ ويػت
َُّ بُ خُي
ْاو باظاض زَبًَتُ َايُّ غُضغىضَِإ ،بُآلّ ئُو ُٖواي
غههُنإ يُ طٍَُ خؤيإ بًَٓٔ بؤ غههُخاُْنإ بًطؤضُْوَ .ئُو ناضَ باؾرتَ يُوَّ ثاضَّ
َهسا سيًًََٓتُوَ و ًَٖىاف ًَٖىاف َتُاُْ بُ ثاضَّ ئًَطإ يُْاوخؤ و يُ
غاختُ يُْاو زَغتِ خُي
َُ ئاطازاض ببُٓوَ نُ ناض ثًَهطزِْ ُْٖسَّ
َو يُو ُٖواي
زَضَوَ نُّ ببًَتُوَ .ضىْهُ ناتًَو خُي
139

َو ثاضَ غاختُناًْإ يُطٍَُ
ثاضَّ غاختُ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف ُْبىوَ و بُ ثًَضُواُْوَ خُي
ثاضَّ زضوغت زَطؤضُِْوَ و ئَُُف بؤ طًَطاُْوَّ َتُاُّْ ٖاووآلتًإ و بًَطاُْنإ بُ زضاوّ
َو تًَطُيؿذي نُ زاضيىف تاواِْ يُ بابُتِ ثاضَ
ُٖخاَُْؿٌ ئُجناَسضاُٖ .ضوَٖاف بىو و خُي
غاختُنُ ًًُْ و َتُاُْيإ بُ ثاضَنُ ْىَّ بؤوَ.
زاضيىف ؾُضَاٌْ نطز تا وَى غعا بؤ ئُو ْاثانًُ َُظُّْ نؤْسضإ نطزبىوّ ،بُ ظيٓسوويٌ
َٔ و بُ نا ثطِّ بهُٕ و غُضّ بُ ثًَػتِ ثطِ نطاو ْىوغًَٓسضا و غاالًَْو ئُو
ثًَػتِ يٌَ زاَاي
َهِ ضِازَنًَؿا و ُٖض نُؽ زَيسيت بُ ئُوٍ تطّ زَووت ئَُُيُ
ثًَػتُ ثطَِ غُضَجنِ خُي
نؤْسضإ نُ غههُناِْ ظيَطّ ظياتط يُ ضيَصَّ ثًَىيػت َؼ تًَهٍَُ نطز و ُٖض نُغًَو ئُو
دؤضَ ْاثانًُ بهات ،زووضاضّ ئُو غعايُ زَبًَت .زاضيىف زواّ غعازاِْ نؤْسضإ و ضانرت
بىوِْ باضّ تُْسضوغتِ ،داضيَهٌ تط ْاضاضبىو يُ ثايتُختُنُّ خؤّ زووضنُويَتُوَ.
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َخ
طةمارؤدانى بةل
َِ ثًَٓر غُزّ ثًَـ ظائًَ يُ ًََصووّ ئًَطإ و ُٖضوَٖا يؤْإ دًَطُّ بايُخُ ،ضىْهُ
غاي
َُزا
َُزا ُٖوٍَ نىؾتِٓ زاضيىؾِ يُنُّ زضا و ئُو ظيٓسوو َايُوَُٖ ،ضوَٖا يُو غاي
يُو غاي
َُ بىوَ زَغتجًَهِ
يُنُّ ًَٖطؾٌ يؤْإ بؤ غٓىوضّ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿٌ ضوويسا و ئُو غاي
زوشَٓايُتِ ئُو زوو ئًُجطاتؤضيًُ ،تُْاُْت ْىوغُضّ ثُضتىونِ ْاوزاضّ (يًَهساُْوَّ ًََصوو)
َُ بُ غاَيًَهِ ظؤض ططْط و
َس دؤظيَـ تىيري بِ) ئُو غاي
َُضّ بُْاو باْطِ بطيتاِْ (ئاضْؤي
و يًَهؤي
َِ زَغتجًَهِ ضووخاِْ ؾاضغتاًًُْتِ يؤْإ و ئًَطإ زازًََْت.
غاي
َِ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ بؤ يًسّ
يُ غاٍَ ( 500خ .ظ) زاضيىؾِ يُنُّ ويَطِاّ بًػتِٓ ُٖواي
َهِ يًسّ و ئُو ئًَطاًْاُّْ يُو وآلتُ زَشيإ يُ اليُٕ يؤْاًًُْناُْوَُْ ،يتىاِْ
و نىؾتاضّ خُي
بٌَ زوانُوتٔ بضًَتُ يًسّ و غُضَضِاّ ْعيو بىوُْوَّ وَضظّ غُضَا يُ يًسّ و قىضؽ بىوِْ
يُؾهطنًَؿِ يُو وَضظَزا بُ ْاوضُ ؾاخاويُناِْ ضؤشئاوازا بؤ يًسّ و ئاغًاّ بضىوىُٖ ،ضوَٖا
يُ باختُض ضِاثُضئ نطابىو و ئُطُض زاضيىف ثًَؿِ بُ ضاثُضيُٓنُ ُْططتبايَُُٖ ،ىو ْاوضُناِْ
بانىوض و ضؤشُٖآلت يُ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ يٌَ زازَبطِإ.
ثايتُختِ وآلتِ باختُض يُ غُضزََاِْ دًازا طؤضِاوَ و ئُونات ثايتُختِ ئُو وآلتُ ؾاضّ
َذ بىو ،نُ ئًَػتا بُؾًَهُ يُ خانِ ئُؾػاْػتإ و ئًَُُ ظاًْاضضيإ ًًُْ نُ ئاططخاُّْ بُْاو
بُي
باْطِ (بُٖاض) نُ زوو ُٖظاض خعَُتهاضّ يًَبىوَ و طُوضَتطئ ْاوَْسّ ثُضوَضزَنطزِْ طؤٍَ يُ
َُزا ُٖبىوَ يا زواتط زضوغتهطاوَ؟ بُآلّ ظاْسضاوَ ئُو ؾاضَ نُ
دًٗاِْ ئُونات بىوَ ،يُو غاي
ثايتُختِ و التِ باختُض بىوَ و تُْٗا زَ ؾُضغُْط يُ ظيَِ دُحيىوٕ زووض بىوَ ،يُنًَو بىوَ يُ
طُوضَتطئ ؾاضَناِْ وآلتاِْ شيَط زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ و ئُو ضِاغتًًُ يُ اليُٕ
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ًََصووْىوغإ ثؿرتِاغت نطاوَتُوَ و يُ نُتًبُناِْ بًَػتىوٕ نُ يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ
َهُْسضاوَْ ،اوّ بُ (باختُضزيؼ) ٖاتىوَ.
ُٖي
َِ ضاثُضيُٓنُّ ثًَطُيؿت ،بؤّ زَضنُوت غُضنطزَّ ياخِ بىوإ
زاضيىف زواّ ئُوَّ ُٖواي
ثًاويَهُ بُ ْاوّ تُملُٕ و باالطانُّ يُ بُخلُ ،ئُطُض ئُو تىاًْباّ ثًَـ ٖاتِٓ ظغتإ خؤّ
َذ ،زَيتىاِْ تُملُٕ ؾهػت بسات ،بُ ثًَضُواُْوَ زَبًَت بىَغتًَت تا ظغتإ بطوات و
بطُيًًََٓتُ بُي
بُٖاض بًَت .ثًاوّ ًَٖطؾبُض زَبًَت بُ ضيَطُيُنسا بطوات نُ زووضاضّ ظيَِ ٖريَُْس ُْبًَت ،ضىْهُ
يُ وَضظّ بُٖاض ئاوّ ٖربَُْس ئُوَْسَ تىْسَ نُ ًٖض نُؽ ْاتىاًَْت يًٌَ بجُضيَتُوَ و بُ ٖؤّ
َهؿاِْ ئاوّ ظيَِ ٖريَُْس ْاتىاًَْت بجُضيَتُوَ و زضوغتهطزِْ ثطزيـ يُو وَضظَزا ناضيَهِ
ُٖي
ئُغتَُُ و ئاوَنُ زَتىاًَْت ؾًًًَو وَى ثُضََىوضًَو ْىقِ بهات.
ئُو نُ باوزؤخِ بُؾُ دًاناِْ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتُنُّ ؾاضَظا بىو ،زَيعاِْ نُ زَبًَت بُ
ؾًَىَيُى بطِوات نُ ثًَـ ٖاتِٓ غُضَاّ ظغتإ ؾاضّ بُخل زاطري بهات و ئُطُض زواّ ٖاتِٓ
وَضظّ غُضَا بطاتُ ئُو ؾاضَ و ئُوإ بُضططّ بهُٕ ،يُواُْيُ تُواوّ غُضباظَناِْ بُ ٖؤّ غُضَا
يُْاو بضٔ ،ضىْهُ ئُو ؾاضَ يُى يُ غاضزتطئ ؾاضَناِْ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتُنُّ بىو و يُ ئُوَّ
و يُ وَضظّ غُضَازا ضؤِْ نىجنِ يُ غُضَإ زَبىو بُ ؾُختُ.
َذ ُٖضوَى ؾاضَناٌْ تطّ باختُض ،قُآلّ بُضزيِٓ ُٖيُ و
زاضيىف زَيعاِْ ؾاضّ بُي
ُٖضضُْسَ يُ بُضزّ تاؾطاو زضوغت ُْنطاوَ .بُآلّ ضىْهُ يُ بُضزَ ،ظؤض بًَُٖعَ و بُ نُيىثُزي
ئاغايٌ ْاتىاْسضيَت بُ غُضيسا ظاٍَ ببًَت.
َُ ضؤشُٖآلتٓاغٌ بُْاو باْطِ غُزَّ بًػتُّ نُ يُو بُؾُّ ثُضتىونُنُزا يُ
َاضيصإ َؤي
ًََت يُ باختُض بؤ زضوغتهطزِْ قُآل دؤضَ
ًَُٓوَناِْ ئُو ظؤضَإ غىوز وَضططتىوَ ،زَي
يًَهؤي
َُ زَتىاْسضا بُضزَ ُْتاؾطاو و
طًًََهِ تايبُت ُٖبىو نُ يؤْاًًُْنإ ثًًَإ ُْزَظاِْ و بُو طً
ْاضيَهُنإ يُ ثُْا يُنرتّ يُْاو زيىاض زابٓسضئَ.
َُ تُْاُْت يُ غُزَناِْ ْاوَضِاغت نُ
ٖىُْضّ زضوغتهطزِْ ئُو قُآلياُْ بُو دؤضَ طً
ٖىُْضّ قُآلغاظّ ثًَؿهُوتِٓ بُخؤوَ زيت ،يُ ئُوضووثا ُْزَظاْسضا و ئُوإ بُضزّ تاؾطاويإ
يُ زضوغتهطزِْ قُآلناًْإ بُناضزًََٖٓا و ئَُُف ناتِ ظؤضٍ ثًَىيػت بىو و يُ اليُنٌ تط
تًَضىوّ ظؤضّ زَويػت.
َِ بؤ ثاؾاّ
َبصاضز و ُٖواي
زاضيىف بؤ طُيؿتِٓ بُ باختُض ،ضيَطُّ ظابىٍ و قُْسٖاضّ ُٖي
َبصيَطيَت و ناتِ طُيؿتِٓ يُؾهطَنُّ ،بدي بُ
وآل تِ غهانإ يُ ظابؤٍ ْاضز تا زَ ُٖظاض ُٖي
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بُؾًَو يُو يُؾهطَ و غهانإ غىاضّ طا زَبىوٕ و طىاغتُٓوَّ طانإ ناضّ قىضؽ بىو ،بؤيُ
ؾُضَاًْسا تا غُضباظَ ثًازَناِْ خؤّ ضَوإ بهات.
َِ و ئُونات واتُ
ظابىَيًَػتإ ئًَػتا تُْٗا غُسطايُنِ بٌَ غىوزَ يُ ضواْطُّ نؿتىناي
( 500خ .ظ) يُ ْاوضُ غُوظ و ئاوَزاُْنإ بىو و دُْطَُيًَهِ طُوضَّ ُٖبىو نُ زوو غُزَ
زواّ زاضيىف ،ئُغهُْسَض و ٖاوضيَهاِْ زضيَصّ و ثاِْ ئُو دُْطُآلُْيإ بُ غٌ ؾُضغُْط
َُ بُ ثاْتايًُ و يُوَضطُ طُوضَنإ نُ طانإ تًاياْسا
زياضيهطز ووَ و ئَُطؤ يُو دُْطُي
زَيُوَضِإًٖ ،ض ؾىيَُٓواضيَو َُْاوَ.
َذ زاطري بهاتُوَ ،بُآلّ
ُٖ ضضُْسَ زاضيىف ثُيُّ بىو ثًَـ طُيؿتِٓ ظغتإ ؾاضّ بُي
ناتًَو يُؾهطَنُّ يُ ظابؤيًَػتإ بُ َُٖىو ثًَساويػتًًُناِْ دُْط نؤبؤوَ و ئاَازَبىو،
َذ بطوات يُ وَضظّ غُضَا زَطات و غُضباظَناِْ يُْاو زَضٔ .بؤيُ بُ
ظاِْ ئُطُض بُضَو بُي
ثُغُْسّ ظاِْ تا نؤتايٌ غُضَاّ تىْسّ باختُض يُ ظابؤيًَػتإ سيًًََٓتُوَ و ثًَـ وَضظّ
غُضنًَؿِ ظيَِ ٖريَُْس و تىاُْوَّ بُؾطَنإ بُضَو باختُض بطِوات.
غُضباظَناِْ زاضيىف يُ ظابؤيًَػتإ ُٖغتًإ بُ غُضَا ُْنطز ،ضىْهُ ئُو ْاوضُيُ
طُضًََٔ بىو و يُ وَضظّ ظغتإ يُوَضطُناِْ غُوظ زَضىوٕ .شَاضَيُنِ ظؤض َطاوٍ يُ ؾىيَُٓ
غاضزَنإ زَٖاتٔ و يُو ْاوضُيُ زََاُْوَ.
ئُو وَضظَ يُ ضووّ خىاضزٕ بؤ غُضباظَناِْ زاضيىف خؤف تًَجُضِّ ،ضىْهُ َطاوّ يُ
ظابؤيًَػتإ بُ خؤضايٌ بىو و بُٖاّ ُْبىو ،ئًَػتا زَظاْسضيَت نُ َطاويُنإ تُْاُْت يُ ؾىيَُٓ
غاضزَناِْ وَى غًبرييا يُ وَضظّ غُضَا نؤض زَنُٕ تا يُ ظغتإ يُ ؾىيَُٓ طُضَُناِْ ئًَطإ
و يُ ئُواًْـ يُ ظابؤيًَػتإ ببُُْغُض.
ضٌ و ثًَٓر ضؤش ثًَـ ٖاتِٓ بُٖاض يُؾهطّ زاضيىف بُضيَهُوت و بٌَ ًٖض نًَؿُيُى يُ
ظيَِ ٖريَُْس ثُضِيًُوَ و يُو ضيَطايُّ يُ ًَْىإ ظابؤيًَػتإ و قُْسَٖاضزا ُٖبىو ،ضيَطُّ
()1
ضؤشُٖآلتِ ططتُبُض و بٌَ ًٖض ضووزاويَو نُ ؾًاوّ باغهطزٕ بًَت طُيؿتُ (قُْسَٖاض).
(( )1ئُونات ْاوّ ئُو ؾاضَ قُْسَٖاض ُْبىو و يُ زواّ ٖاتِٓ ئُغهُْسَض بؤ ئُو ؾاضَ ئُو ْاوَ ٖاتىوَ و
زواتط زووضاضّ غىإ بىوَ ،بُآلّ ًََصووْىوغُ ئُؾػاًًُْنإ ئُوَ بُ زضوغت ْاظأْ و زََئًَ ْاوّ ضِاغتِ ئُو
ؾاضَ (طُْسٖاضا) بىوَ و بُّ ؾًَىَ طؤضِاوَ .يُ ًََصووَ يؤْاًًُْنإ ئُو ْاوَ زَبًٓطٍَ و ئُوإ ْاوّ (ئُضنىظّ)
بؤ ئُو ؾاضَ بُناضزَبُٕ و زََئًَ ثايتُختِ وآلتٌ (ئُضنىظيا) بىوَ نُ وآلتًَو بىوَ يُ باؾىوضّ ئُؾػاْػتاِْ
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قُْسَٖاض يُ ضووّ غُضباظّ و باظضطاًًُْوَ ططْطِ ظؤضّ ُٖبىو و زواّ طُيؿتِٓ زاضيىف
َذ ٖاتؤتُ زَضَوَ .زَضضىوِْ تُملُٕ يُو وَضظَّ
ًَإ ثًَسا نُ تُملُٕ يُ بُي
بؤ ئُو ؾىيَُُٖٓ ،واي
َذ ؾتًَهِ ئاغايٌ ُْبىو ،ضىْهُ ًَٖؿتا وَضظّ غُضَا تُواو ُْببىو تا ئُو يُ ؾاض
غاٍَ يُ بُي
َُّ ٖاتبىو ضاغت بىو.
زَضبضًَت ،بُآلّ ئُو ُٖواي
زواتط زَضنُوت تُملُٕ ُْٖاتؤتُزَض و تُْٗا بُ بؤُّْ ْعيو بىوُْوَّ وَضظّ بُٖاض
ئُغجُناِْ ًَٖٓسضاوٕ بؤ نُْاضَناِْ ظيَِ دُحيىٕ بؤ يُوَضِ و ئًَػتا يُؾهطّ تُملُٕ بٌَ ئُغجُ،
ُٖضضُْسَ ئُو زَتىاًَْت يُ َاوَيُنِ نَُسا ئُغجُنإ بباتُوَ ،بُآلّ ئُغجًَو نُ يُ يُوَضِ
بًَت بُ ٖؤّ ئُوَّ طًاّ تاظَ زَخىات غىوزّ بؤ يُؾهط ْابًَت و ثًَىيػتُ بؤ َاوَّ زَ تا
ثاظزَ ضؤش ئايًهِ بسضيَتَِ تا بؤ ئُو ناضَ ئاَازَبًَت.
ئُو ْاوضُيُّ زاضيىف يُؾهطّ خؤّ ثًَسا تًَجُضِاْس تا بطاتُ بُخل ،يُى يُ ؾاضيَهاِْ
غُضزََاِْ نؤٕ بىو و يُ َُٖإ ضِيَطاوَ ئاضيايًُنإ بُضَو باؾىوض ضىوٕ و ثًَـ طُيؿتًٓإ بؤ
باؾىوضّ ئاغًا بىوُْ ضُْس بُؾًَوُْٖ ،سيَهًإ يُو ؾىيَُٓ َاُْوَ و بُؾًَو ضىوُْ ٖٓس و
ُْٖسيَهًـ بُضَو ًَعووثؤتاًَا و ئًَطاِْ ئًَػتا ٖاتٔ.
ئَُطؤ ثًَؿهُوتِٓ ظاْػت يُ ضُْس غُزَّ ضِابطزوو طؤضِاِْ يُ دىططاؾِ ْاوضُنإ بُزٍ
ًَٖٓاوَ و بُؾًَو يُ ؾار و زَؾت و ظٍَ و ضيَطُناِْ طؤضِيىَ ،ثًَـ ئُونات تا ضِازَيُى
دىططاؾًاّ دًٗإ وَى دىططاؾًاّ ثُجنا يا غُز ُٖظاض غاٍَ ثًَـ بىو و تُْٗا بُ وضزبىوُْوَ يُ
باضووزؤخِ دىططاؾًاّ ئاغًا ،زَظاْسضا ضيَطاّ ثُضِيُٓوَّ ئاضيانإ يُ نىَّ بىوَ و ضىوٕ خؤيإ
طُياْسووتُ باؾىوض و ضؤشئاواّ ئاغًا.
ْاوضُيُى نُ ئَُطؤ تىضنَُُْػتاُْ يُ ضابطزووزا بُزاض زاثؤؾطاو و غُضغُوظ بىو و
ئاضيانإ يُو ضيَطُوَ ضىوُْ ئُوضووثا ،ئُوإ ئُطُض يُ باؾىوضَوَ ضىوبإ ،زَبىايُ يُ ؾاخُ
بُضظَناِْ خىضاغإ بجُضُْوَ و يُ غُضزََاِْ نؤٕ ئُو ناضَ ئُغتُّ بىو ،بؤيُ بُ ططضياِْ ظؤض
َذُْٖ ،طاويإ ْا بؤ ْاو ئًَطإ.
ئُوإ بُو ضيَطُيُزا نُ زاضيىف ثًًَسا ضىو بؤ بُي
َِ طًاخؤض،
َِ ضطِ بىو و ثطِ بىو يُ بايٓسَ و ئاشَي
بُؾًَو يُ ضيَطاّ يُؾهطّ زاضيىف دُْطُي
زاضيىف يُ بُؾًَو يُو ضيَطايُ يُؾهطَنُّ بُ نُْاضّ ظيٌَ (نؤؾؼ) تًَجُضِاْس ،ئُو ظيًَُ ئًَػتا
بُ ظيَِ نابؤٍ ْاغطاوَ و يُى يُ ظيًَُ طُوضَناِْ ئُو وآلتُ بىوَ .ئُو ْاوضُيُف يُ ضووّ
َطُ ًًُْ بؤ ْاضاغتِ ئُو ْاوَ و
ئًَػتا و يُ ثًؿاوَضُْ ،بىوِْ ْاوّ طُْسٖاضا يُ ًََصووَ يؤْاًًُْنإ بُي
َآل).
ًَُٓوَّ ظياتط يُو باضَوَ ُٖيُ .ظَبًشىي
ثًَىيػت بُ يًَهؤي
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دىططاؾِ وَى ْاوضُناٌْ تط طؤضِاِْ بُغُضزا ٖاتىوَ و دُْطٍَُ و يُوَضطُناِْ َُْاوٕ و ويَطِاّ
ئَُُف ًَٖؿتا يُ نابىوٍ دُْطٍَُ َاوَ و زَضخُضّ ئُو ضِاغتًًُيُ نُ ئاضاخاظيا ثطِ بىوَ يُ
دُْطٍَُ و زاضغتإ.
زاضيىف زواّ تًَجُضِيِٓ بُو ْاوضُيُ و زواتط بُ ْاوضُّ (غىوض يا طىوض) نُ ئُويـ
َذ.
ْاوضُيُنِ غُوظ بىو ،يُ زَغتجًَهِ بُٖاضزا طُيؿتُ باختُض و ثايتُختُنُّ واتُ ؾاضّ بُي
َِ باف زازَْطا و
ُٖضضُْسَ ظغتاِْ ئُو وآلتُ ظؤض غاضز بىو ،بُآلّ بُ ْاوضُيُنِ نؿتىناي
َُى و ؾىتِ ئُو ْاوضُيُ يُ ئاغًاّ ْاوَضِاغت
َُّ ضانِ يٌَ بُضُّٖ زَٖاتُٖ ،ضوَٖا ناي
زاُْويًَ
بُْاو باْط بىو.
َُض ّ ْاغطاوّ بطيتاِْ (ؾُضيُض) نُ يُ غُزَّ ْؤظزَُّٖ شياوَ يُو
ضؤشُٖآلتٓاؽ و يًَهؤي
باضَوَ زََيًَت :ؾىوتِ ئُو ْاوضُيُ ئُوَْسَ طُوضَ بىوٕ نُ تُْٗا زوو زاُْ بُيُنُوَ يُ اليُنِ
تًَطِّ وؾرت زازَْطإ و ظؤض ؾريئ بىو ،بُ ٖؤّ غُضَاّ ْاوضُنُف تا نؤتايٌ وَضظّ ٖاوئ
ؾىوتِ زََا.
َذ دًا زَبىوُْوَ ،ظَويًُناِْ
ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ بُخلُٖ ،شزَ ضووباض نُ يُ ظيَِ بُي
َذ،
ئُو ْاوضُيإ تًَط ئاو زَنطز و بؤ نؿتىناٍَ ئاَازَيإ زَنطزٕ ،ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ بُي
طُمن و دؤ ؾري ببىو و نًََُو بُضظ ببىوُْوَ ،بؤيُ زاضيىف ؾُضَاًْسا يُؾهطَنُّ بُْاو
َطُناْسا ُْضووٕ و بضُٓ ْاو باغُنإ نُ تاظَ ضطؤيإ نطزبىو ،غُضباظَنإ زَياْعاِْ َاْاّ
نًًَ
ئُو ياغاغهطزُْ ضًًُ و ُٖض نُؽ ْاؾُضَاِْ بهات بُ تىْسّ غعا زَزضيَت.
َذ و يُ غُضزاضَناِْ ئُوَّ ُْبىو ،ئُو يُ
تُملُٕ غُضنطزَّ ياخِ بىوُْنُ ،خُيهِ بُي
َهِ ئُو غٓىوضَ ُْزَضىو.
َػىنُوتِ يُ خُي
غُضزاضَناِْ غُضووّ ظيَِ غُحيىوٕ بىو و ُٖي
ئُونات يُ غُضووّ ئُو ظيَِ غُحيىوٕ ُْٖسَّ زَؾتِ ؾطاوإ ُٖبىو نُ نُؽ ُْيسَظاِْ
نؤتايًإ نىيًَُ و نُغًـ ُْيسَويػت ئُو بابُتُ بعاًَْت ،ضىْهُ زَياْعاِْ زَطاتُ ئُو
َٓايُت و بُضزَواّ تاضيهُ.
ؾىيَُّٓ ضؤشّ يٌَ ُٖي
يُ ظَويًُناِْ غُضووّ غُحيىوٕ ضاو ظؤض بىو و ئُوَْسَّ َاَع يٌَ بىو نُ ناتِ ضؤيؿتِٓ
ضَوَناًْإ ،زَْطِ ظؤض بًَُٖع يُ بُض يُنهُوتِٓ قؤضًإ زَٖاتُ بُضطىَّ نُ وَى ُٖوضَ
بطوغهُ بىو .زاًْؿتىاِْ ئُوَّ طؤؾتِ َاَعيإ زَخىاضز و ثًَػتُنُيإ زَثؤؾٌ و ُْٖسَّ
ناتًـ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض ْاوضُناِْ باؾىوضّ خؤيإ ،ئُطُض نُؽ ضيَِ ُْططتباُْ يا وَضظّ
ظغتإ ُْٖاتبايُ ،ئُوَْسَّ تىاْايإ ُٖبىايُ بُضَو ثًَـ زَضىوٕ.
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تُملُٕ يُى بىو يُ غُضزاضَناِْ ئُو ُْتُوَيُ و زاضيىف نُغايُتِ و بىوِْ ئُوّ زَْاغٌ و
َذ زَض بهات يا يُْاوّ ببات .تُملُٕ
بؤّ زَضنُوت نُ ثًَىيػتُ ُٖوٍَ بسات بُ ظوويٌ ئُو يُ بُي
ثًاويَهِ غُسطاْؿري بىو و ئُو ثًاواُْ بُ ثًٌَ ُْضيت ،دُْط يُ زَضَوَّ ؾاض و يُ نُؾًَهِ
َُيإ ثٌَ باؾرتَ .بُآلّ تُملُٕ طىيٌَ بؤ ئاَؤشطاضّ ضُٕ نُغًَو يُ ضِاويَصناضَناِْ ططت نُ
ئاوَي
ثًًَاْىوت زيىاضَناِْ ئُو ؾاضَ ئُغتَُُ بطريئَ و بطياضيسا يُ ْاو ؾاضزا بُضططّ بهات.
ئايا ئاَؤشطاضّ ضِ اويَصناضَناِْ تُملُٕ بؤ ئُوَ بىو نُ يُ ْاوّ ببُٕ؟ ضىْهُ ئُطُض يُ
زَضَوَّ ؾاض دُْطِ يُ طٍَُ زاضيىف بهطزبايُ ،يُواُْ بىو غُضنُوتىو بٌَ يا بتىاًَْت ضظطاضّ
ببًَت ،بُآلّ َاُْوَ يُ ثؿت زيىاضَنإ بُو ئؤًََسَّ يُ َُتطغٌ زاضيىف ثاضيَعضاو بًَت ئُوّ
يُْاو زَبطز .ئَُطِؤ زواّ بًػت و ثًَٓر غُزَ زاوَضّ نطزٕ يُ باضَّ ئُّ ثطغٔ ناضّ ئًَُُ ًًُْ
َهِ
ًَري ثُْاطريّ تُملُٕ يُ طٍَُ ُْضيت و خىوّ ئُوزا ُْزَطُجنا و خُي
و تُْٗا زَتىاًْري بً
غُسطاْؿري ثًًَإ باؾرتَ يُ نُؾٌ نطاوَزا ظُْطٔ.
زاضيىف ثًَـ ئُوَّ بؤ ضىوُْ ْاوؾاض زَغت بُ دُْط بهات ،وَآلَِ بؤ تُملُٕ ْاضز و
و تِ :سُظ ْانُّ بُ ٖؤّ دُْط ئُو ؾاضَ ويَطإ بهُّ و زاًْؿتىاِْ بهىشّ ،تؤ بًَطاٍُْ و
ٖاتىوّ بؤ ئُو ؾاضَ و غؤظت بؤ ؾاضَنُ و زاًْؿتىاِْ ًًُْ ،بُآلّ ئًَطَ ْاوضُّ زَغُآلتِ َُٓ
و َٔ ْاَُويَت ؾاضيَو يا وآلتًَهِ شيَط زَغتِ ُٖخاَُْؿٌ بُ ويَطاِْ و زاًْؿتىاُْنُّ بُ
بطغًُتِ ببًِٓ.
ئُطُض بُ بٌَ دُْط خؤت ضِازَغت بهُّ و ظيإ بُ زاًْؿتىاِْ ؾاض ُْطات و ًٖض
ًََٓت ثٌَ زَزَّ ًٖض ظياْت يٌَ ْازَّ ،بُآلّ ئُطُض دُْط
خاْىويُى ُْضووخًَت ،ئُونات بُي
َو زووضاضّ ظيإ و ؾاضيـ زووضاضّ ويَطاِْ بهُيَت ،بُ ثًٌَ ضِيَصَّ ويَطإ بىوِْ
بهُّ و خُي
ؾاض و ظياِْ خُيهُنُ ،غعات بُغُضزا زَزَّ.
تُملُٕ وَآلَِ زايُوََٓ َٔ :ساٍَ ًِْ تا سيرتغًَِٓ و ئُطُض َٓت زَغتطري نطز ئُوَّ
زَتىاِْ بُضاْبُضّ ئُجناّ بسَ.
زاضيىف نُ ؾاضَنُّ طَُاضؤ زابىو ،بٌَ ئُوَّ زَغت بُ دُْط بهات ،ؾُضَاًْسا
غُضباظَناِْ ئاَازَبٔ بؤ ًَٖطف بؤ غُض ؾاضَنُ.
ًََت :نىضتُّ باغٌ ئُو دُْطُ يُ نُتًبُّ طؤضِّ زاضيىف
ًََصووْىوغٌ بُضيتاِْ (ؾطيط) زَي
ُٖيُ .بُآلّ ئُو نُتًبُيُ ئًَػتا َُْاوَ .ويَطِاّ ئُوَّ بُؾًَو يُ نُتًبُنإ تا نؤتايٌ غُزَّ
ًََٔ ظؤضيُّٓ نُتًبُناِْ طؤضّ زاضيىف يُْاو ضىوٕ.
ْؤظزَُّٖ َابىوٕ ،بُآلّ ضؤشُٖآلتٓاغإ زَي
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ًََت يُى يُ غُخترتيِٓ ئُو دُْطاُّْ نطزووَُ بؤ
ًََت يُو نُتًبُيُزا زاضيىف زَي
ؾطيط زَي
ططتِٓ قُآل ّ ؾاضيَو ،ئُو دُْطُ بىو .ضووُْ نُ زشواضّ ئُو دُْطُ بؤ ٖؤناضّ زشواضّ قُآلنُ
طُضِاوَتُوَ نُ بُ ئاًََطَ دُْطًًُناِْ ئُونات ُْزَؾها.
َِ ( 549خ .ظ) زاضيىف زَغتِ بُ ًَٖطف بؤ ئُو ؾاضَ
يُ ضؤشّ ثاظزَيَُِ بُٖاضّ غاي
َسَزا ،زاضيىف ؾُضَاِْ نطز تا َُجنًُْكِ
نطز و يُ ناتًَهسا َُجنًُْكُ بضىونُنإ بُضزيإ ُٖي
َِ
َهِ زَوضووبُضّ ؾاضَنُ طىيَبًػتِ ُٖواي
طُوضَ زضوغت بهُٕ .طُظُْؾؤٕ زََيًَت :ناتًَو خُي
َذ يُ اليُٕ زاضيىف بؤ يُ ْاو بطزِْ تُملُٕ بىوٕ ،يُ َُٖىو اليُنُوَ بؤ
زَوضَزاِْ ؾاضّ بُي
ياضَُتِ ئُو ٖاتٔ ،ضىْهُ تُملُٕ ناتِ زَغت بُغُضزا ططتِٓ ئُو وآلتُ ُْٖسَّ يُ ثًاواِْ
َهِ تاآلٕ نطزبىو.
نىؾت بىو و تُواوّ خُي
خاْتىوؽ زََيًَت :ئُواُّْ بؤ ياضَُتِ زاضيىف ٖاتٔ ،ثًاو طُيًَهِ ضاو ؾريَ ،ىو ظَضز و
باآل بُضظ بىوٕ .ئًَػتا يُو ْاوضُيُ نُ بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ئًَػتا ئُو َطوظُ باآلبُضظ و
ضاوؾري و َىو ظَضزاُّْ يٌَ زَشيإ ،يُ ئُوإ ًٖض ؾىيَُٓواضيَو َُْاوَ .بُآلّ يُ ْاوضُّ
(ثُختىْػتإ) ًَٖؿتا يُو ضَِطُظَ َاوٕ و زووض ًًُْ ئُو نُغاُّْ يُ ئُوَّ زَشئ يُ ُْوَناِْ
ئُواُْ بٔ نُ يُ بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ياضَُتِ زاضيىؾًإ زاوَ.
ئُو ثًاواُّْ بؤ ياضَُتِ تُملُٕ ٖاتٔ ،وتًإ ئًَُُ بؤيُ بؤ ياضَُتًت ٖاتري ،ضىْهُ
َو ُْوَغتا و بعُْ نًَىيؿِ ططتُوَ و يُْاوّ بطز ،ثًَـ ٖاتِٓ ئُو
غتَُِ تُملُٕ تُْٗا بُ خُي
َُنإُٖ ،ضوَٖا َُضّ نًَىّ يُ
بعُْ نًَىّ ظؤض بىو و يُ ؾاخُنإ زازَبُظئ و زَٖاتُٓ ْاو َاي
َُناًْإ نىؾت بُ
َُناْسا زَشيإ ،بُآلّ تُملُٕ و غُضباظَناِْ َُٖىو ئاشَي
وَضظّ ظغتاْسا يُ َاي
َُنإ يُ اليُٕ
َُٓض بؤ نىؾتِٓ ئاشَي
بٌَ ئُوَّ بًاخنؤٕ و الؾُناًْإ بؤطُٕ بىوٕ ،تُْٗا ثاي
ئُواُْوَ ،خىئَ ضؾذي بىو.
غُضزاض و ًََصووْىوغٌ يؤْاِْ طُظُْؾؤٕ نُ غُزَيُى زواّ زاضيىؾِ يُنُّ غُضَتا يُ
ضيَطُّ ئاغًاّ بضىوى ٖاتُ ئًَطإ و زواتط يُ ضيَطُّ (نُوتىوتُ بانىوضّ ًَعؤثؤتاًَا) و
زياضبهط و تطابعووٕ (َُٖىويإ ؾاضّ نىضزغتاْري) طُضِايُوَ ،زََيًَت :غٌ ُٖظاض نُؽ يُ
ثًاواِْ باختُضّ بؤ ياضَُتِ زاضيىف تًَهٍَُ بُ ئُو بىوٕ و وتًإ ئُطُض ثاؾا ضِاظّ بًَت،
َذ.
تىًًًَََْهِ زضيَص يُ شيَط ظَويًُوَ يًَسَزَئ و زَضًُٓ ْاو ؾاضّ بُي
َهُْسِْ
زاضيىف ُْٖسَّ بًٓاّ طُوضَّ زضوغتهطزبىوٕ يا يُ زضوغتهطزْسا بىوٕ ،بؤيُ ُٖي
ًََو بؤ ئُوَّ يُؾهطَنُّ بُْاويسا بطوات بُ ناضيَهِ غُخت زاْا نُ ناتِ ظؤضّ
تىًًَْ
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َهُْسِْ
َهُْسبىو و بؤيُ زَيعاِْ ثًَىيػتِ بُ ُٖي
َِ يُ ئًَطإ ُٖي
ثًَىيػتُ ،ئُو ُٖظاضإ نُْاي
َُنُ و ئُطُض ُٖواّ ُْطاتَِ غُضباظَنإ زَخٓهًَٔ .بٌَ
ضاٍَ ُٖيُ تا ُٖوا بطُيًًََٓتُ ْاو تىًًَْ
َُناًْـ غُضَجنِ تُملُٕ ضِازَنًَؿًَت ،ضىْهُ ُٖض نُ ضؤشئاوا ببًَت و
َهُْسِْ ضاي
طىَإ ُٖي
َُناُْوَ زوونُيًَهِ غجِ زيَتُزَض و غُضجنُنإ بؤ الّ خؤّ
ُٖوا ؾًَٓو بًَت ،يُ ضاي
َٔ و يُبُض ئُو ٖؤناضاُّْ نُ تايبُتٔ
َهُْسِْ ضاي
ضازَنًَؿًَت و تُملُٕ زَظاًَْت غُضطُضَِ ُٖي
بُو ناضَ ،ثًَؿًٓاضَنُّ ثُغُْس ُْنطزٕ.
ٖاونات يُطٍَُ باضاْسِْ بُضز بُغُض ؾاضَنُزا ،زاضيىف ؾُضَاًْسا غُضباظَناِْ بُ
ٖاوناضّ زاضتاف و َُجنًُْل غاظَنإ يُ ُْٖسَّ ؾىيَِٓ تًُْؿت زيىاضّ ؾاض ُْٖسَّ قازضَُ و
زاضبُغت يُ زاض زضوغت بهُٕ و زاضبُغتُنإ زوو ْٗؤّ بٔ ،تا غُضباظَنإ بتىأْ بُغُضياْسا
غُض بهُوٕ و بضُٓ غُض زيىاضّ ؾاض .بُ زضيَصايٌ ئُو ناتُّ زاضبُغتُنإ زضوغت زَنطإ،
َُجنًُْكُنإ بُ ضؤش و ؾُو ثاضيَعَضاِْ ؾاضيإ يُو ؾىيَٓاُْ بُضزباضإ زَنطز تا ُْتىأْ ضيَطط
بٔ يُ زضوغتهطزِْ زاضبُغتُنإ و غُضنُوتِٓ غُضباظإ بُْاوياْسا ،ضىْهُ زاضبُغتُنإ زوو
ْٗؤّ بىوٕ ئُو غُضباظاُّْ يُ شيَطَوَ غىاض زَبىوٕ ،ثاضيَعضاو بىوٕ يُ ثًَهاًْإ بُ بُضز و تري.
ؾُوّ بًػت و سُوتَُِ بُٖاض واتُ زواظزََُٖري ضؤشّ دُْط ،زاضيىف ئُؾػُضاِْ
يُؾهطَنُّ زاوا نطزٕ و ثًًَىتٔ يُ طٍَُ خؤضُٖآلتسا ًَٖطف زَنُيُٓ غُض ؾاض و ئًَىَ ثًَىيػتُ
يُ يُنُناْتإ غُز خؤبُخـ ئاَازَبهُٕ ،خؤبُخؿُنإ زَبًَت يُ ْٗؤَِ غُضَوَّ
زاضبُغتُنإ غىاضبٔ تا بتىأْ غُض زيىاضَنإ بهُوٕ و بؤ ئُوَّ يُ ناتِ نُوتٔ يا ثًَهإ
َُْطٕ ،ثًَىيػتُ قُيػإ يُبُض بهُٕ.
ئُو زَغتُ غُز نُغًُ خؤبُخؿاُْ زَبُٓ ثًَؿُْطِ ًَٖطؾٌ ئًَُُ بؤ ؾاض و زَبًَت غُض زيىاض
بهُوٕ و يُو ؾىيَُّٓ غُض زَنُوٕ ،ؾىيَِٓ خؤيإ بهُُْوَ تا غُضباظاٌْ تط بتىأْ بُ بٌَ َُتطغٌ
يُ زاضبُغتُنإ غُض بهُوٕ و بطُُْ غُض زيىاض ،زواّ ئُوَ ئًَُُ بُبٌَ ثػاُْوَ تىاْاّ ْاضزِْ ًَٖع
بؤ غُض زيىاض و بُضزَواّ نطزِْ ًَٖطف تا نطزُْوَّ زَضواظَناِْ ؾاضَإ زَبًَت.
بُ ؾُضَاِْ زاضيىف زواظزَ زَغتُّ غُز ُْؾُضّ يُ غُضباظاِْ خؤبُخـ بؤ غُضنُوتٔ يُ
زيىاضّ ؾاض ثًَهٗات و ئُؾػُضَنإ ثًًَإ وتٔ :زَ نُغٌ يُنُّ يُ ُٖض زَغتُيُى نُ بتىأْ
غُض زيىاضَنُ بهُوُٕٖ ،ضيُنُ زَ زاضيَو ظيَط وَضزَططٕ و زَ نُغٌ زووََِ ُٖض
زَغتُيُنًـ ثًَٓر زاضيو ظيَط بؤ َُٖإ َُبُغت وَضزَططٕ ،زَ نُغٌ غًًَُّ يُ ُٖض
زَغتُيُى زوو زاضيو و ئُواٍُْ تطيـ ئُطُض بتىأْ غُضنُوٕ ُٖضيُنُيإ يُى زاضيو ظيَط
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وَضزَططٕ .ئُؾػُضَنإ زَياْعاِْ بُؾًَو يُو غُضباظاُْ يُ ثًَٓاو زَ يا ثًَٓر زاضيو ظيَط
غُضزَنُوٕ و زَنىشضئَ و بُ وتُّ طُظُْؾؤٕ زاضيىف يُ ضواْطُّ بُخؿًِٓ زياضّ بُ
غُضباظَنإ ظؤضّ ظيإ ثٌَ ُْزَطُيؿت.
ضىْهُ سُوت زاضبُغت ئاَازَنطابىو ،يُو ؾُوَزا سُوت غُز غُضباظ ظضيًَإ نطزَ بُضيإ
و ناغهًإ نطزَ غُضيإ ،ئُوإ زَياْعاِْ ضؤشّ زواتط و يُناتِ ًَٖطؾسا َُجنًُْكُناًْإ
َجؿتًإ ْانُٕ ،ضىْهُ يُواُْيُ بُ بُضزّ َُجنًُْكُناًْإ بهىشضئَ ،بؤيُ ئُوإ بؤ
ثاي
طُيؿتًٓإ بؤ غُض زيىاضّ ؾاض زَبىايُ تُْٗا ثؿت بُ خؤيإ ببُغذي.
ئُوإ طىضظيإ ثًَبىو ،ضىْهُ طىضظ تانُ ضُى بىو نُ َُتطغٌ ضُنُناٌْ تط دطُ يُ تري و
بُضزّ ُْزًََٖؿت ،ئُوإ زَياْتىاِْ بُ طىضظ مشؿًَطَنإ و ًَْعَنإ بؿهًَٓٔ و زواّ
غُضنُوتًٓإ يُ زيىاضَنإ ،بُضططيهاضإ بُ تُْٗا يُى يًَساِْ طىضظ غُٕ.
يُطٍَُ بُضَبُيإ خؤبُخؿُنإ بُ بًَسَْطِ بُضَو زاضبُغتُنإ نُوتُٓضٍَ و غُضباظَناٌْ تطيـ
يُ زواياُْوَ ٖاتٔ ،تانُ ؾتًَو نُ زَيتىاِْ ثاضيَعَضاِْ ؾاض يُ زَغتجًَهِ ًَٖطف ئاطازاض بهاتُوَ،
وَغتاِْ َُجنًُْكُنإ بىو و ضًرت زَْطِ َُجنًُْكُنإ طىيٌَ َُٖىاِْ ئاظاض ُْزَزا.
تانُ ؾتًَو نُ يُواُْبىو بُضططيهاضَنإ تٌَ بطُيًًََٓت ًَٖطف زَغتِ ثًَهطزووَ ،بًَسَْط
بىوِْ َُجنًُْكُنإ بىو و ضًرت باغهُ بًَُٖعَناِْ َُجنًُْكُنإ بُضيُى ُْزَنُوتٔ ،ضىْهُ
باغهطا نُ بؤ ضيَططتٔ يُ تًَهؿهاِْ زاضبُغتُناِْ يُ اليُٕ بُضططيهاضَناُْوَ ،بُ زضيَصايٌ
ؾُو َُجنًُْكُنإ بُضزيإ باضاْسَ غُضيإ.
ثاضيَعَضاِْ ؾاضَنُ زواّ غُز خىيُى يُ وَغتاِْ َُجنًُْكُنإ ُٖغتًإ نطز نُ ئُو بٌَ
زَْطًُ ًْؿاُّْ ًَٖطؾٌ غُضباظَناِْ زاضيىؾُ بؤ غُضيإ .ضىْهُ تُملُٕ و غُضباظَناِْ
خُيهِ غُسطا بىوٕ و ئُو دؤضَ دُْطُيإ ثًَؿرت ُْنطزبىو و دُْطِ قُآلططتًٓإ ُْزَظاِْ،
بُآلّ زواّ ئُوَّ بًًٓإ زاضبُغتُنإ بُضظنطاوُْتُوَ ،تٌَ طُيؿذي نُ غُضباظَناِْ زاضيىف
زَياُْويَت ًَٖطف بهُٕ و بؤيُ يُ ُٖض ؾىيًََٓو نُ زاضبُغتِ بؤ بُضظ زَنطايُوَ ،شَاضَيُنِ
ظؤض غُضباظّ يٌَ نؤزَبؤوَ و بُضزيإ بُغُض ًَٖطؾبُضَناْسا زَباضاْس.
َِ
ويَطاّ ئُوَّ بُضز زَباضّ ،بُآلّ غُضباظَناِْ زاضيىف غُضزَنُوتٔ تا بطُُْ زوا خاي
غُضَوَّ زاضبُغتُنإ و بؤ غُضنُوتٔ بؤ غُض زيىاضَنُف غىوزيإ يُ قىالب زَبًِٓ.
ئًَطاًًُْنإ ُْياْسَتىاِْ زاضبُغتُنُإ بُ ؾًَىَيُى زضوغت بهُٕ نُ بُؾٌ غُضَوَيإ بطاتُ
ئاغتِ زيىاضَنُ و غُضيؿِ زاثؤؾطاو بًَت ،ضىْهُ بُضططيهاضَنإ بُ باضاْسِْ بُضز
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زَياْؿهاْسٕ و ُْياْسًََٖؿت بُؾٌ غُضَوَّ زاضبُغت بطاتُ تًُْؿت زيىاضَنُ .بؤيُ
غُضباظَنإ ْاضاضبىوٕ بؤ طُيؿذي بؤ غُض زيىاضَنُ غىوز يُ قىالب وَضبططٕ.
بُناضًَٖٓاِْ قىيالب نُ بُ ظجنًَطيَو بُغرتابىو ،ناضيَهِ ئاغإ ُْبىو و ًَٖعيَهِ ظؤض و
َساِْ قىيالب ،زَبىايُ غُضباظَنُ بُ ُٖضزوو زَغت و بُ
خًَطايٌ تُواوّ زَويػت و يُ طٍَُ ُٖي
ٖؤّ ئُو ظجنريَّ بُ قىيالبُنُوَ بىو ،بُ خًَطايٌ خؤّ بطُيًًََٓتُ غُض زيىاضّ ؾاضُٖ ،ضضُْسَ
ثاضيَعَضاٌْ ؾاضيـ ُْياْسَتىاِْ بُ مشؿًَط ظجنريَنُّ بجػًَٓٔ ،بُآلّ ئُطُض ًَٖطؾبُض
زوانُوتبايُ و بُ خًَطايٌ يُ زيىاضَنُ غُضُْنُوتبايُ ،بُضططيهاضَنإ بُ بُضز يًًَاْسَزإ و
ًَاْسَزاُْ خىاضَوَ و ئُو ُْيسَتىاِْ غىوز يُ طىضظَنُّ ببًًَٓت نُ بُ نَُُضٍ
ُٖي
َىاغطابىو ،ضىْهُ بُ زَغتُناِْ يُ زيىاض غُضزَنُوت.
ُٖي
غُضباظَناِْ تُملُٕ نُ يُ غُض زيىاض بىوٕ ئاظاز بىوٕ يُ ؾًَىاظّ بُضططّ نطزٕ ،بُآلّ
غُضباظَناِْ زاضيىف ضىْهُ بُ ُٖضزوو زَغتُناًْإ يُ زيىاض غُضزَنُوتٔ ،يُ زوا غاتُناِْ
غُضنُوتٓسا يُ غُضباظيَو زَضىوٕ نُ ضُنُنُّ يٌَ غُْسضابًَت و يا وَى نُغًَو نُ زوو
زَغتُناِْ ُْبًَت.
يُ ضؤشاِْ غُضَتاّ دُْطسا ُْٖسَّ قازضَُف يُ اليُٕ يُؾهطّ زاضيىؾُ ئاَازَنطابىوٕ،
ُٖضضُْسَ ئُو زَيعاِْ ْاتىاْسضيَت غىوزيإ يٌَ وَضبطرييَت و ُْبًٓطابىو نُ ًَٖطؾبُضَنإ تىاًْبًإ بُ
ٖؤّ قازضَُوَ بطُُْ ْاو قُآلنإ ،بُآلّ بؤ غُضطُضّ نطزِْ غُضباظَناِْ تُملُٕ باف بىو و
غُضباظَناِْ ئُو نُ زيتًإ شَاضَيُنِ ظؤض غُضباظ غُضطُضَِ غُضنُوتٓٔ يُ زيىاض بُ ٖؤّ
قازضَُنإ ،يُ َُٖىو ؾىيَِٓ زيىاضَنُ بآلوبىوٕ تا بتىأْ ضيَطُ يُ غُضنُوتًٓإ بططٕ و ئَُُف بؤوَ
ٖؤّ ئُوَّ ئُوإ ُْتىأْ ئُو بُؾاُّْ نُ ظؤض ططْطٔ بُ تُواوّ ًَٖعّ يٌَ زابًَٓٔ.
ضؤشّ بًػت و سُوتَُِ زَغتجًَهِ بُٖاض ناتًَو غُضباظَ خؤبُخؿُناِْ زاضيىف،
زاضبُغتُناًْإ ًَٖٓإ و شَاضَيُنِ ظؤض غُضباظ غُضطُضَِ غُضنُوتٓٔ يُ زيىاض بُ ٖؤّ
قازضَُناْبىوٕ و ئُو ناضَ واّ نطز نُ غُضباظَناِْ تُملُٕ يُ َُٖىو ؾىيَِٓ زيىاضَنُ بآلوبٔ
تا ضيَطُ يُ غُضنُوتًٓإ بططٕ و ئَُُف بؤوَ ٖؤّ ئُوَّ ُْتىأْ ئُو بُؾاُّْ نُ ظؤض ططْطٔ
بُ تُواوّ ًَٖعّ يٌَ زابًَٓٔ و ئُطُض يُ َُٖىو ؾىيًََٓو غُضباظّ يٌَ ُْبًَت نُ بُضز بباضيَٓٔ،
غُضباظَ ًَٖطؾبُضَنإ زَطُُْ ْاو ؾاض.
ئُو ضؤشَّ زاضيىف ًَٖطؾٌ بؤ بُخل نطز ،زاًْؿتىاِْ ئُو ؾاضَ ياضَُتِ تُملًُْإ ُْزا،
ؾًَىاظّ شيإ و خىوّ تُملُٕ و غُضباظَناِْ بُ ؾًَىَيُى بىو نُ خُيهِ بُخل ُْياْسَتىاِْ
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ًَإ بطىجنًَٔ و ئُو نىؾتاضَ بٌَ بُظَئًاُّْ تُملُٕ يُ ناتِ ٖاتِٓ بؤ باختُض نطزبىوّ ،يُ
يُطُي
َو بًَعضاوّ نطزبىو و يُو ؾاضَزا نُؽ ُْبىو نُ خعّ يا نُغًَهِ ْعيهِ يُْاو يا يُ
الّ خُي
زَضَوَّ بُخل بُزَغت تُملُٕ و غُضباظَناِْ ُْنىشضابًَت.
َهٌ تط
ئُطُض يُ ْاو بُخل نُغاًَْهًـ ويػتبايإ ياضَُتِ تُملُٕ بسَٕ ،يُبُض خُي
ُْياْسَويَطا و زَنُوتُٓبُض ضقِ ٖاوؾاضيُناًْإ و زَنىشضإ ،يا ئُوَْسَ ؾُضَُظاض زَبىوٕ نُ
ُْياْسَتىاِْ بُضزَواَدي يُ شيإ يُو ؾاضَ.
ضىْهُ نُؽ يُ بُخل ياضَُتِ ُْزإ و ئُواًْـ غُسطاْؿري بىوٕ و دُْطِ ْاو قُآليإ ُْزَظاِْ
و تُْٗا بُ ٖؤّ مشؿًَط و ًَْعَ و بُضز ،ضيَططيإ زَنطز يُ غُضنُوتِٓ ئُو غُضباظاُّْ زاضيىف نُ
ظضيًَإ يُبُضزا بىو بؤ غُض زيىاضّ ؾاض ،ئُوإ ُْيإ زَظاِْ ئاوّ طُضّ و ئاطط بؤ ضيَططّ بُ
َدًـ ئاَازَ ُْبىو ئُو بابُتُيإ بؤ ضووٕ بهاتُوَ.
غىوزتطٕ و نُؽ يُ زاًْؿتىاِْ ؾاضّ بُي
ئُوإ بُ ٖؤّ ئُو غتَُُّ يُ اليُٕ تُملُٕ و غُضباظَناٌْ يًًَإ نطا بىو ،ياضَُتًإ ُْزإ
َُيإ يٌَ
و تُْاُْت ئُواُّْ زَؾًاُْويػت ياضَُتِ بسَٕ ،يُ تطغٌ ئُوَّ ٖاوؾاضيُناًْإ تؤي
َُٓغتإ.
ُْنُُْوَ ،بُو ناضَ ُٖي
ئُو غُضباظاُّْ زاضيىف نُ ظضيًَإ يُبُض بىو ،بُضزَواّ زَٖاتٔ و ُٖضضُْسَ شَاضَيُى يُ
ئُوإ نىشضإ ،بُآلّ بُ ٖؤّ ظؤضّ شَاضَيإ غُضَجناّ تىاًْإ غُض بهُوٕ بؤ غُض زيىاضّ ؾاض و
يُ ؾىيًََٓهِ غُض زيىاضَنُ ثًَطُيُى بؤ خؤيإ زضوغت بهُٕ.
زاضيىف يُ نُتًبُّ بًَػتىوْسا نُ وَى ثُضتىونًَو وايُ و بُ غٌَ ظَاِْ (ثًُُٖوّ
ُٖخاَُْؿٌ ،عًالَِ و بابًِ) ْىوغطاوَ ،زََيًَت":ططتِٓ قُاليُى بُ ضيَطُّ غُضنُوتٔ
بُغُض زيىاضزا ،ناضيَهِ ظؤض غُختُ و ظياِْ ظؤض طًاِْ ثًَىيػتُ ،بُآلّ َٔ بُؾًَو يُ قُالنامن
()2
بُو ضيَطُيُ ططت".
زواّ ئُوَّ غُضباظَناِْ زاضيىف يُغُض زيىاضّ ؾاض ثًَطُيُنًإ بؤخؤيإ زاَُظضاْس،
زاضيىف ظؤض بُ خًَطايٌ نُوتُ بًَُٖع نطزِْ ئُوَّ و ظؤضّ ُْخاياْس زووََري ثًَطُ يُ
ضؤشُٖآل تِ ؾاض يُ اليُٕ غُضباظَناِْ زاضيىف زاَُظضيَٓسضاُٖ ،ضضُْسَ ئُونات خُؾاياض
خؤؾُويػترتئ نىضّ زاضيىف بىو ،بُآلّ بؤ بُؾساضّ يُ دُْط ئُوّ ْاضز بؤ ئُو ثًَطُيُ.
(( )2وَضطًَ طاِْ نُتًبُّ بًَػتىوٕ يُ ناتِ ْىوغًِٓ ئُّ ثُضتىونُ تُواو ُْببىو ،يُواُْيُ يُ زاٖاتىو بُ
بُضاووضز نطزِْ ُٖض غٌَ ْىوغًِٓ ُٖخاَُْؿٌ و عًالَِ و بابًِ ئُو نُتًبُيُ ؾتِ تاظَ زَضنُويَت،
َآل)
َاتٓاغإ غُباضَت بُ َاْاناِْ ُْٖسَّ وؾُ بريوضِايإ دًاواظَ .ظَبًشىي
ضؤشُٖي
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ُْظاْسضاوَ ئُوناتُ و يُو ضؤشَ نُ زاضيىف (خُؾاياضّ نىضّ) ْاضزَ غُض زيىاضَنُ،
تَُُِْ خُؾاياض ضُْس بىوَ و ٖؤناضَنُؾٌ ئُوَيُ نُ بُضواضّ ٖاوغُضطريّ ئاتىوغا و
ًَٓائ زاضيىف زواّ طُضاُْوَّ يُ ًَػط و غىضيا،
زاضيىف بُ زضوغتِ ْاظاًْري و تُْٗا زي
يُطٍَُ ئاتىوغاّ خًَعاِْ نَُبؤدًًُ ٖاوغُضطريّ نطزووَ و ئُو نىضَ يُ ئاتىوغا ٖاتبىوَ
َِ ٖاوغُضطريّ ئُو زوواُْ ُٖيُ و
زًْا .بُآلّ دًاواظّ يُ بريوضِاّ ًََصووْىوغإ يُ باضَّ غاي
َِ بىوِْ خُؾاياضّ يًَسَنُويَتُوَ.
َِ ٖاوغُضطرييـ ،ضاغتُوخؤ دًاواظّ غاي
دًاواظٍ غاي
َِ بىوَ و يُو
َِ ( 521خ .ظ) يُ زايو بىوبًَت ،ئُوناتُ بًػت و زووغاي
ئُطُض خُؾاياض يُ غاي
تَُُُْزا ؾاظازَنإ ناضّ ططْطٌ وَى ؾُضَاْسَّ يُؾهطيإ ثٌَ زَغجًَطزضا ،بُآلّ يُ ًََصووزا
َُْإ زيتىوَ نُ ئُو نات ئُو ؾُضَاْسَّ يُؾهط بىوبًَت .ئُطُض خُؾاياض تَُُِْ ( )22غاٍَ
بىايُ يا زَبىو بُ ؾُضَاْسَّ غىثا و يا زاضيىف ئُوّ يُ ثاظاضطاز دٌَ زًََٖؿت تا ببًَتُ دًَٓؿًِٓ
ئُو و وآلتُناِْ شيَط زَغت بُضيَىَ ببات ،نُواتُ تَُُِْ ؾاظازَ نَُرت بىوَ ،بؤيُ زاضيىف يُطٍَُ
خؤيسا بؤ باختُضّ بطزووَ تا ئُظَىوِْ دُْط و بُضيَىَبطزِْ يُؾهطّ ؾًَط بهات و بؤيُ يُطٍَُ
خؤّ بؤ باختُضّ ًَٖٓا تا ئُظَىوُْناِْ دُْط ؾًَط ببًَت .ويَطِاّ ئُوَّ خُؾاياض خؤؾُويػترتئ
نىضّ زاضيىف بىو ،بُآلّ ئُو ضؤشَ ئُوّ ْاضزَ غُض زيىاضَنُ تا يُ دُْطسا بُؾساض ببًَت.
ئُو ثًَطُيُّ يُغُض زيىاضّ ضؤشُٖآلتِ ؾاض زضوغتهطا ،ؾىيًََٓهِ ئاضاّ ُْبىو و تُْاُْت
َِ
يُى يُ زوو ْاوضُّ ثطِ َُتطغٌ ئُوناتِ دُْطُنُ بىو ،ضىْهُ يُطٍَُ ئُوَّ تُملُٕ ُٖواي
ئُو زوو ثًَطُيُّ ظاِْ ،بُ تُواوّ تىاْاوَ ًَٖطؾٌ نطزَ غُضيإ تا تًَهًإ بؿهًًََٓت و يُوَّ
زووضيإ غاتُوَ تا ُْتىأْ بًَُٓ ْاو ؾاض.
زاضيىف زَيعاِْ نىضَنُّ بؤ ؾىيًََٓو ْاضزووَ نُ َُٖىونات ئُطُضّ نىشضاِْ ُٖيُ و
ٖاونات ئُوَؾٌ زَظاِْ نُ ئُو تا ضووبُضووّ َُضط ُْوَغتًَتُوَ ْاتىاًَْت ببًَتُ خاوَٕ ئريازَ
َِ بًَُٖع و ُٖض ئُو بابُتُف بؤوَ ٖؤّ ئُوَّ ئُو يُ يُنَُري نُغُنإ بًَت نُ ئُو ضؤشَ
و زي
ُْٖطاوّ ْايُ ْاوؾاض.
تُْٗا يُ غٌَ يُو سُوت زاضبُغتُّ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف يُ ؾىيَُٓ دًاناِْ تًُْؿت
زيىاضّ ؾاض زضوغتهطإ ،غُضباظَنإ تىاًْإ بؤ غُض زيىاضّ ؾاض غُضبهُوٕ و ثًَطُيإ يٌَ
زضوغت بهُٕ و ثًَطُّ غًًَُّ يُ ضؤشئاواّ ؾاض بىو ،غُضباظَناٌْ تط ُٖضضُْسَ يُ زيىاض
غُضنُوتٔ ،بُآلّ نىشضإ.
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زاضيىف بؤ بًَُٖع نطزِْ ُٖضغٌَ ثًَطُّ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاوا و بانىوض ،ويَطِاّ ْاضزِْ
غُضباظّ ظؤض بؤ غُض زيىاضَنُ ،ظؤض يُو نُغاُّْ بؤ ياضَُتِ يُؾهطَنُّ ٖاتبىوٕ ْاضزَ غُض
َهِ ؾاض ثُيىَْسّ بهُٕ و بؤ ياخِ بىوٕ يُ تُملُٕ ٖاًْإ بسَٕ.
زيىاض تا يُ ئُويَىَ يُطٍَُ خُي
ئُوإ زواّ طُيؿتًٓإ بؤ غُض زيىاضّ ؾاض ،ويَطِاّ خؤْاغاْسٕ ٖاواضيإ زَنطز و زَياْىوت
َُّ ئُو َُٖىو خُضاثُناضّ و غتَُُّ يٌَ
َُ غُْسُْوَ يُ تُملُٕ ٖاتىوَ و ضِاثُضٕ و تؤي
ضؤشّ تىوي
بهُُْوَ .زَْطِ ئُوإ بؤوَ ٖاْسَض بؤ زاًْؿتىاِْ ؾاض و يُ َاوَيُنِ نَُسا ضُْس ثًاويَهِ ئاظا
بىوُْ غُضنطزَّ ئُواٌْ تط و ٖاًْاْسإ بؤ ضِاثُضِئ ،بُّ ؾًَىَيُ يُْاو ؾاضيـ ًَٖعيَو بؤ ياضَُتِ
زاضيىف زضوغتبىو و ئُو ناضَف باضووزؤخِ تُملُِْ قىضؽ نطزُٖ ،خاَُْؿًًُنإ بُ غُضنطزايُتِ
خُؾاياض يُ ضؤشُٖآلتُوَ ٖاتُٓ ْاو سُغاضّ ؾاض و تُملُٕ نُوتُ ًَْىإ زوو ًَٖطف.
ًََت :ضيؿِ خُؾاياض ًَٖؿتا زضيَص ُْببىو ،بُآلّ ثطضُ زضيَصَ
خاْتىوؽ ًََصووْىوغٌ يًسّ زَي
َؤغها ،قُيػاُْ ضَؾُنُؾٌ ئُوَْسَ بُ دىاِْ زضوغتهطابىو نُ
دىاُْنُّ بُ ُْضَِ بُغُض ؾاًْسا زَئاي
طىَإ زَنطا نُتاِْ ًَػطّ يُبط نطزبًَت .نىضّ زاضيىف ناغهًَتُنِ ضَؾٌ يُغُض بىو نُ ئُويـ
ظؤض بُ دىاِْ زضوغتهطابىو و يُ ُٖض ضىاض الوَ يًَىّ ُٖبىو ،ئًَطاًًُْنإ بؤ ئُوَّ ُْنُوُْ بُض زيسَّ
َسَبصاضز.
زوشَٔ بؤ تري ٖاويَصّ بؤ اليإ ،قُيػإ و ناغهُناًْإ بُ ضَِْطِ ضَِف ُٖي
خُؾاياض يُ ضيعّ ثًَؿُوَّ ئُو غُضباظاُّْ طُيؿتُٓ ْاو ؾاض بُ تُوض دُْطِ زَنطز و
ُْٖسَّ يُ غُضباظَنإ بُ طىضظ زَدُْطإ و ُْٖسَّ بُ تُوض ،ناتًَو تُملُٕ و غُضباظَنإ بًًٓإ
يُ زووالوَ ًَٖطؾًإ بؤ زيَت ظؤض ئاظاياُْ نُوتُٓ دُْط ،بُآلّ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بٌَ
ثػاُْوَ زَٖاتٔ و زواتط زَضواظَناًْإ نطزَوَ و بَُُف ٖاتِٓ يُؾهطّ زاضيىف خًَطاتط بىو
بؤ ْاوؾاض ،بؤيُ غُضباظَناِْ تُملُٕ نىشضإ و ئُواُّْ ظيٓسووف َاُْوَ ،طريإ .تُملُٕ بُ
بطيٓساضّ يُ ٖؤف ضىو و زواتط طريا و بطزضا بؤ الّ زاضيىف نُ ًَٖؿتا ُْٖاتبؤوَ ْاو ؾاض.
زاضيىف يُ ضيَطُّ وَضطًَطَوَ بُ تُملُِْ وت :ثًَِ وتِ ئُطُض خؤت بُزَغتُوَ بسَّ ،ئاظاضت
ْازَّ و ضيَطُت زَزَّ بؤ ُٖض ؾىيًََٓو زَتُويَت بضِ ،بُآلّ تؤ ثًَؿًٓاضَنُت ثُغُْس ُْنطزّ و
َبصاضز و ُْٖسَّ يُ غُضباظاِْ َٓت نىؾت ،بؤيُ بُ زوو تاوإ غعات زَزَّ :يُنًَُإ
دُْطت ُٖي
َبصاضز و زووًََإ ئُوَيُ نُ يُ َٔ ياخِ
ئُوَيُ نُ ثًَؿًٓاضّ َٓت ثُغُْس ُْنطز و دُْطت ُٖي
ًَِٓ ثًَػت يُ دُغتُت بُ ظيٓسوويٌ.
بىوّ ،بؤيُ غعاّ تؤ بطيتًًُ يُ زاَاي
زواّ ئُوَّ ؾاض نُوتُ زَغت زاضيىف ،تُضَِ نىشضاوَناًْإ طىاغتُٓوَ بؤ زَضَوَّ ؾاض و
ْاؾتًأْ ،زواتط زاضيىف ؾُضَاِْ نطز يُ ْاوَْسّ ؾاض تُملُٕ بُ غعاّ خؤّ بطُيًَٓٔ ،يُ َُيساِْ
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ؾاض تُملًُْإ خػتُ غُض ظَوّ و ُٖض زوو زَغت و زوو قاضًإ بُ ضىاض ًَْعَ بُغتُوَ نُ يُ ظَوّ
ضُقًَٓسضابىوٕ و ئُونات زوو دُيالز نُوتُٓ يًَهطزُْوَّ ثًَػتِ يُ دُغتُّ بُ ظيٓسوويٌ.
تُملُٕ ئُوَْسَ ئاظا و زيًَط بىو نُ يُ تُواوّ ناتِ غعازاُْنُّ خؤضِاططّ نطز و ٖاواضّ ُْنطز و
ُْثاضِايُوَ ،تُْاُْت وَى ُْٖسَّ تاواْباض زاواّ ُْنطز نُ بًهىشٕ تا يُ ئاظاض ضِظطاضّ ببًَت .زواّ
ئُوَّ بُ غعاّ خؤّ طُيؿت ،تُضَِ ظيٓسووّ تُملًُْإ بُ زياض ثاغُواُْناُْوَ يُ ْاوَْسّ ؾاض
َو ًَٖطؾٌ ُْنُُْغُض و ئُو ثًاوَ تا ئًَىاضَّ ئُو ضؤشَ ظيٓسووَا.
بُدٌَ ًَٖؿت تا خُي
زاضيىف زواّ نىؾتِٓ تُملُٕ و ئاغىوزَ بىوٕ يُ نًَؿُّ ئُو ،خُؾتُضَ ثاوَٕ واتُ
زَغُآلتساضّ طؿتِ بؤ باختُض زياضيهطز و بُ ثُيُ طُضِايُوَ ،ضىْهُ ئاَازَبىوِْ يُ ْاوَْس و
ضؤشئاواّ ئًُجطاتىضيُتُنُّ ظَضووضّ بىو.
ثًَؿرت وشيإ نُ تايًسؤؽ وآلتِ يًسّ زاطرينطز و ؾاضّ غاضزّ غىتاْس و ويَطاِْ نطز و
زواتط بٌَ ئُوَّ ًٖض ًَٖعيَو ضيَططّ يٌَ بهات ،بُضَو ؾاضَناِْ ئاغًاّ بضىوى ضىو تا طُيؿتُ
ظيَِ (ٖايًؼ) نُ ئًَػتا بُ (قعٍ ئايُضَام) ْاو زَبطيَت.
زاضيىف زواّ طُضِاُْوَّ يُ باختُض ويػتِ بُضَو ئاغًاّ بضىوى بطِوات ،بُآلّ بُ ٖؤّ زوو
َِ ( 499خ .ظ) ُْيتىاِْ ئُوناضَ بهات و ظغتإ
دُْطِ بضىوى يُ ْاو ئًَطإ يُ غاي
َِ ( 498خ .ظ) ُْخؤؾٌ تاعىوٕ يُ باؾىوضّ
بُغُضزاٖات و ناتِ يُؾهط نًَؿِ َُْا ،يُ غاي
ئًَطإ زَضنُوت و ظؤض بُ خًَطايٌ تُؾُُّْ نطز و ضيَطُّ َُٖىو ناضيَهِ ططت .ئُونات يُ
َُٖىو دًٗإ باوَضِ وابىو تاعىوٕ و وَبا ،بؤِْ تايبُتًإ ُٖيُ و ُٖضنُغًَو بتىاًَْت خؤّ يُ
بؤُْنُيإ بجاضيَعيَت يُ ُْخؤؾًًُنُ زَثاضيَعضيَت ،بؤيُ َُٖىإ ئُو ؾىيَٓاُْيإ دًَسًََٖؿت نُ
ُْخؤؾًًُناِْ يٌَ بآلو زَبؤوَ و زَضىوُْ ؾىيَُٓ زوضَنإ.
زاضيىؾًـ ثايتُختِ دًًََٗؿت و زواّ ضُْس داض طؤضِيِٓ ؾىيَِٓ خؤّ ،ضؤوَ ْاوضُيُنِ
ؾاخاوّ يُ ْاوضُّ ؾاضؽ نُ بُزاض زاثؤؾطا بىو و بُ (غانال) ْاو زَبطا .ئُو ْاوضُيُ تُْٗا
يُى ضيَطَِوّ ُٖبىو و ناتًَو ئُو ضيَطَوَ زَطريا نُؽ ُْيسَتىاِْ ٖاتىوضؤ بهات.
يُو ْاوضُيُ ئاوّ ظؤض و ًَىَّ خؤضِغو و ضِاو بُ ضِيَصَّ ظؤض ُٖبىو و ُْٖسَّ يُ زاًْؿتىاِْ
ًَإ زَنطز.
ئُو ؾىيَُٓ نؿتىناٍَ و ثُضوَضزَّ ئاشَي
زاضيىف و ٖاوضيَهاِْ يُو ؾىيَُٓ يُ ضووّ ثًَساويػتًًُناِْ شيإ نًَؿُيإ ُْبىو و ئُوَّ
بؤ شياِْ ئاغايٌ ثًَىيػت بىو زَغتًإ زَنُوت ،بُآلّ زاضيىف ُٖضناتًَو زَيُويػت ظاًْاضّ
يَُُضِ ُْخؤؾًًُنُ وَضبططيَت ،زَياْىوت ًَٖؿتا خُيو بُ ٖؤيُوَ زََطٕ.
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ئُو ُْخؤؾًًُ يُ ْاوَضِاغتِ بُٖاض زَغتِ ثًَهطز و تا نؤتايٌ ٖاوئ بُضزَواَبىو و تُْٗا
يُ باؾىوضّ ئًَطإ ُٖؾتا ُٖظاض نُغٌ نىؾت و ئُو شَاضَيُ تُْٗا يًَهساُْوَ ًًُْ و ثؿتِ بُو
ئاَاضَ بُغتىوَ نُ يُ غُضزََِ زاضيىؾسا ُٖبىو ،ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بُضزَواّ شَاضَّ
زاًْؿتىاِْ وآلتُنُّ زَظاِْ و يُ غُضزََِ خُالؾُّ ئًػالًَسا ،خُيًؿُناِْ عباغٌ نُ يُ
بُضيَىَ بطزِْ وآلت الغايٌ ئًَطاًْإ زَنطزَوَ ،ئاَاضيإ زاَُظضاْس.
تا وَضظّ ثايًعّ ُْخؤؾٌ تاعىوٕ بُضزَواَبىو و يُ طٍَُ باضاِْ ثايًعزا نؤتايٌ ٖات،
َِ ضؤشُٖآلت يُ غُضزََاِْ نؤُْوَ ئُظَىوًْإ ُٖبىو نُ يُطٍَُ ؾًَٓو بىوُْوَّ غاٍَ و
خُي
ٖاتِٓ باضاِْ ثايًعُْ ،خؤؾًًُناِْ وَى وَبا و تاعىوٕ نؤتايًإ زيَت .زواّ ٖاتِٓ وَضظّ
ثايًع زاضيىف ْاوضُّ غانالّ بُدَِ ًَٖؿت و بؤ ثايتُخت طُضِايُوَ ،بُآلّ ناتِ يُؾهطنًَؿِ
َُْابىو و زاضيىف ُْيسَويػت غُضباظَناِْ يُ غُضَاّ ئاغًاّ بضىونسا غاتُ َُتطغٌ و
بؤيُ زَغتِ نطز بُ نؤنطزُْوَّ ثًَساويػتًًُناِْ دُْط تا يُطٍَُ نؤتا ٖاتِٓ وَضظّ غُضَا
َِ
يُ نىيَػتاُْناِْ ئاظَضباجيإ و ئاغًاّ بضىوى بهُويَتُضٍَ ،بُآلّ يُ وَضظّ بُٖاضّ غاي
( 497خ .ظ) زاضيىف خؤّ ُْخؤف نُوت.
نُتعياؽ ثعيؿهِ يؤْاِْ ُْخؤؾٌ زاضيىؾِ بُ نُوتىويٌ زياض نطزووَ و ئاضيإ
َُّ غىوضّ يُ دُغتُّ زَضنُوتىوَ و يُ
ًََصووْىوغًـ ثًًَىايُ زاضيىف تاّ يٌَ بىوَ و ثُي
وتُناِْ ئاضياًْـ زَضزَنُويَت زاضيىف َُٖإ ُْخؤؾٌ نُوتىويٌ يٌَ بىوَ.
ضىْهُ نُتعياؽ ثعيؿو بىوَ ْابًَت طىَاصيإ يُ وتُنُّ غُباضَت بُ ُْخؤؾٌ زاضيىف
ُٖبًَ ت ،بُ تايبُتِ نُ باؽ يُو زَضَإ و ضاضَغُضاُْف زَنات نُ بؤ زاضيىف زاْسضابىو و
ًََت":بؤ زَضَاِْ زاضيىؾٌ يُنُّ ضِؤشاُْ تؤضَجنُبًًٓإ( )3زَزايُ و دُغتُيإ بُ ناؾىوض
زَي
ضُوض زَنطز ،يُ ضؤشّ ثًَٓذَُِ ُْخؤؾًًُنُوَ طرياوَّ بًسيإ ثًَسَزا".
يُ زَضَاُْنإ زَظاْسضيَت زاضيىف ض ُْخؤؾًًُنِ ُٖبىوَ ،يُ يؤْإ و ئًَطاِْ نؤٕ ئُو
زَضَاْاُْ بُ زَضَاِْ غاضز زَْاغطإ و بؤ ُْخؤؾًًُ طُضَُنإ بُناضزَٖاتٔ و ُْخؤؾٌ
نُوتىويٌ يُ ُْخؤؾًًُ طُضَُنإ بىو و زَبىايُ ئُو زَضَإ غاضزاُّْ بؤ بُناضبًَت.

( ( )3طرياوَيُنِ زَضَاًًُْ نُ يُ ضووَنِ وؾرتخؤضنُ بُضُّٖ زيَت و بؤ ُْخؤؾٌ نُوتىويٌ بُناضٖاتىوَ،
وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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زاضيىف زواّ ضاى بىوُْوَّ ئُوَْسَ الواظ بىو نُ تىاْاّ غاظزإ و بطزِْ يُؾهطّ ُْبىو
بؤ ئاغًاّ بضىوى و يؤْإ ،ئًًتػري ثعيؿهِ تايبُتِ زاضيىف ئاَىشطاضّ بُضزَواَِ زَنطز
نُ زَبًَت ثؿىو بسات تا بُ تُواوَتِ ضاى ببًَتُوَ.
ًََٔ ئُو ثعيؿهُ يؤْاِْ
ئًًتػري ْاويَهِ يؤْاًًُْ و بؤيُ ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغُنإ زَي
ًَُٓوَناِْ غُزَّ ضابطزوو زَضنُوتىوَ ثًَـ دُْطُناِْ ًَْىإ يؤْإ و
بىوَ ،بُآلّ بُثًٌَ يًَهؤي
ُٖخاَُْؿًًُنإُْٖ ،سَّ يُ ئًَطاًًُْنإ ْاوّ يؤْاًْإ بؤ خؤيإ زاْاوَ.
ًََت زواّ
ًَُٓوَّ ُٖيُ و زَي
ًََصووْىوؽ و ضؤشُٖآلتٓاغِ ئَُطيهِ ضيضاضز ؾطاّ( )4يُو باضَوَ يًَهؤي
زضوغتبىوِْ زوشَٓايُتِ يُ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْإ ،زاْاِْ ْاوّ يؤْاِْ يُ ئًَطإ نؤتايٌ ٖات.
َِ ( 497خ .ظ) ُْخؤف بىو و ْاضاضبىو ثؿىو
زاضيىف يُ بُٖاض و بُؾًَو يُ ٖاويِٓ غاي
بسات ،ئُو ُْيسَتىاِْ بضًَتُ ئاغًاّ بضىوى و ُْؾًسَويػت يُؾهطَنُّ بُ غُضنطزايُتِ يُى
يُ ئُؾػُضَناِْ بًَٓطيَت بؤ ئُو دُْطُ ،زاضيىف يُ نُتًبُّ بًَػتىوٕ ئُو بابُتُ وَى ٖؤناض
باؽ زَنات و طُظُْؾؤٕ نُ غُضزاضيَهِ يؤْاِْ بىو زََيًَت :زاضيىف بؤ غعازاِْ ياخِ بىإ ظؤض
تىْس بىو و ضاوثؤؾٌ يُ غعاّ تاواْباضإ ُْزَنطز ،بُآلّ يُو دُْطسا وضزبًِٓ زَنطز تا ئُو
َهِ
ُْتُواْ ُّ دُْطًإ ْاويَت يُ دًاتِ غُضنطزَناًْإ غعا ُْزضئَ ،ضىْهُ زَيعاِْ خُي
ئاغايٌ دُْطًإ ْاويَت و ْاياُْويَت خؤيإ بُ نىؾت بسَٕ ،ئُو زَيعاِْ غُضنطزَناِْ ْاتىأْ
َهِ ئاغايًـ زَنىشٕ.
ئُو وضزبًًًُٓ بهُٕ و خُي
ُٖضوَٖا زاضيىف زَيعاِْ ئُطُض خؤّ يُ دُْط ئاَازَبًَت نؤؾـ و ئاظايُتِ ئُؾػُض و
غُضباظَناِْ ظياتط زَنات ،بؤيُ يُ َُٖىو دُْطُناِْ زَضَوَّ غٓىوضّ ثاؾايُتًًُنُّ
ئاَازَزَبىو .ئُو زَضىو بؤ دُْط تا ُْتُوَ ؾهاوَنإ يُْاو ُْبطئَ و ؾاضَناًْإ ويَطإ
ُْنطيَت ،ئُو يُ َاوَّ ثاؾايُتًسا ًٖض نات ؾاضّ زوشَٓاِْ ويَطإ ُْنطز( )5و ئُو ناضَّ
تُْٗا يُ ناتِ بُضاْبُضٍ نطزٕ و ُٖضوَٖا زوو ؾاضّ غًتُناٌْ بُ ٖؤّ ًَٖطؾًإ بؤ غُض
وآلتاِْ شيَط زَغُآلتِ ثاؾايُتًًُنُّ ويَطاْهطز.
َِ  1969ظايًَِٓ َطزْ ،اوبطاو نطايُ غُضؤنِ
(( )4زواّ ئُوَّ ثطؤؾًػؤضّ ئًَطآْاؽ (ثؤخ) يُ غاي
َآل)
زاَُظضاوَّ ئاغًاّ ظاْهؤّ ؾرياظ ،ظَبًشىي
(( )5ظ ؤضبُّ ثاؾا طُوضَناِْ دًٗاِْ نؤٕ ئُو ؾاضاُْيإ ويَطإ ُْزَنطز نُ بُضططيإ ُْبىو ،زاضيىؾًـ بُ
َُٖإ ؾًَىَ ُٖض ؾاضيَو بُضططّ نطزبٌَ ويَطاِْ نطزووَ ،ؾاضَناِْ غًتُنإ نُ نُغًإ يٌَ ُْبىو تا بُضططّ
بهات زوو صيىوُّْ باؾٌ ويَطاْهاضٍ ئُوٕ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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َِ ( 496خ .ظ) يُ ثاظزََُٖري ضؤشّ بُٖاض ،زاضيىف و يُؾهطنُّ بُ تُواوّ
يُ غاي
ثًَساويػيت دُْطٌ بُضَو ئاغًاّ بضىوى نُوتُٓضًَََّ .صووْىوغُ يؤْاًًُْنإ وَى ُْضيتِ
ًَُٖؿُيًإ يُ باضَّ شَاضَّ غُضباظَناٌْ زاضيىف ظيَسَضؤيًإ نطزووَ و زََئًَ :زاضيىف
ثًَٓر غُز ُٖظاض غُضباظّ ثًازَ و زووغُز ُٖظاض غُضباظّ غىاض و زَُٖظاض عاضَباُّْ دُْطِ
و زوو ُٖظاض َُجنًُْكِ يُ ئًَطاُْوَ بُضَو ئاغًاّ بضىوى بطز.
ئُو شَاضَيُ تُْاُْت بؤ ئُو نُغاُّْ يُ بىاضّ غُضباظٍ ْاظأْ دًَطُّ طىَإ و
َُ ( 40تا  50نِ) يُ دازَ
ظيَسَضؤيًُ .ئَُطؤ ناتًَو يُؾهطيَهِ َؤتؤضيعَ زَنُويَتُ دىوي
زاطريزَنات و يُ ناتًَهسا نُ ظياتط يُ ثاظزَ ُٖظاض غُضباظ ًًُْ ،بُآلّ شَاضَّ ئاًََطَناِْ
طىاغتُٓوَّ ظؤضٕ و يُ ناتِ ضؤيؿتٓسا ثًَىيػتُ َُوزايُى بهُويَتُ ًَْىإ تاْو و ئؤتؤَبًٌَ و
عاضَباُْنإ .بُ غُضَجنسإ يُو بابُتُ زَتىاْسضيَت بُ يًَهساُْوَ بعاْسضيَت نُ يُؾهطيَهِ غىاض
و ثًازَّ سُوت غُز و زَ ُٖظاض نُغٌ نُ زَ ُٖظاض عاضَباُْ و زوو ُٖظاض َُجنًُْكًإ ثٌَ
بًَت ،يُ ناتِ ضؤيؿتًٓإ بؤ َُيساِْ دُْط ض َُوزايُى يُ ضيَطانإ زازَثؤؾٔ.
َُ ثًَهطزِْ ًَٖعّ ثًَٓر غُز ُٖظاض نُغٌ تا
داضيَو بامسإ نطز نُ يُ ًََصووزا دىوي
غُضزََِ ْاثًًؤِْ يُنُّ ئًُجطاتؤضّ ؾُضَْػا ُْبىوَ و ئاَازَ و غاظنطزِْ يُؾهطّ ثًَٓر
غُز ُٖظاض نُغٌ ضوويُٓزاوَ و تُْاُْت ْاثًًؤًْـ نُ ئُو شَاضَ غُضباظَّ بؤ ضؤغًا بطز و
ًٖض نات ُْيتىاٌْ َُٖىويإ يُ يُى دُبُٗ نؤبهاتُوَ.
يُؾهطّ زاضيىف ناتًَو بُضيَهُوت بؤ ئاغًاّ بضىوى و يؤْإ ،غُز ُٖظاض يا نَُرتبىوَ
يُو شَاضَيُ و بؤ ئُّ بابُتُف ثؿتُإ بُغتىوَ بُ غُضضاوَيُنِ ًََصوويٌ نُ ئُويـ
باغهطزِْ ضيَصَّ طُصيِ بُناضٖاتىو بؤ يُى ضؤشّ ئُو يُؾهطَيُ يُ اليُٕ خاْتىوغٌ يًسيُوَ،
ئُو زََيًَت :يُ ُٖض بٓهُيُى ثُجنا تُٕ طُمن بُ ثًَىَضّ ئًَػتا ُٖبىوَ .ئُطُض ططضيإ بهُئ نُ
يُى نًًؤ طُصيِ دؤضّ باف بتىاًَْت زوو نًًؤ ْاِْ يٌَ ئاَازَبهطيَت ،زَظاْسضيَت نُ ئُو
ثًَىاُْيُ بؤ تًَطنطزِْ غُزُٖظاض نُؽ زَبًَت و ْاتىاْسضيَت يُؾهطيَهِ سُوت غُز ُٖظاض
نُغٌ بُو ثًَىاُْيُ يُ طُمن تًَط بهطئَ.
ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ نطَاْؿاَ ،ضووبُضووّ غُضنًَؿًًُنِ ضاوَضاوٕ ُْنطاوّ ظيَِ
(قُضَغى) يا بُ ظَاِْ يؤْاِْ (تايًت) بؤوَُٖ ،ضنُغًَو ئًَػتا ظيَِ ئاضاَِ و بضىونِ
َُ ،باوَضِ ْانات ئُو ظيًَُ بضىونُ نُ بُ
قُضَغى ببًًَٓت نُ يُ ُْٖسَّ ؾىئَ تا ضازَيُى قىوي
ٖؤّ ضَْطِ ضَؾٌ ئاوَنُيُوَ بُ (قطَ غى) ْاوّ زيَت ،ضيَطُّ يُ يُؾهطّ زاضيىف ططتبًَت،
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َِ ( 496خ .ظ) باضإ يُ ْاوضُّ نطَاؾإ (ناضاَػًِٓ نؤٕ) بُ ضِيَصَيُنِ ظؤض
بُآلّ يُ غاي
باضّ و ئُو ظيًَُّ وَى زَضياضُيُنِ بضىوى يًَهطزبىو.
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :ئاوّ ئُو ظيًَُ غُز ظَضع بُضظ ببؤوَ .بٌَ طىيَسإ بُ ظيَسَضؤيٌ
ًََري ئاوّ ئُو ظيًَُ تا ئُو ضِازَيُ ظيازّ نطزبىو نُ يُؾهطّ زاضيىؾٌ
يؤْاًًُْنإ ،زَبًَت بً
ْاضاض بُ وَغتإ نطز.
ئُطُض ئُو غُضنًَؿًًُ ُٖضوَى يُى يُ غُضنًَؿًًُ ئاغايًُناِْ ئُو ظيًَُ بىوبًَت( ،وَى يُ ناتِ
ضووزاوَناِْ غُضزََِ شياِْ زاضيىف بامسإ نطز) ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُ دًاتِ ئُو ثطزاُّْ ئاو
بطزبىوِْ ،ثطزّ يُغُض ظيًَُنُ زضوغت زَنطز و زَضزَنُويَت نُ غُضنًَؿًًُنُ ئُوَْسَ بًَُٖع بىوَ نُ
زاضيىف ْاضاضبىوَ يُ دًاتِ ئُوَّ ثطزّ يُ غُض زضوغت بهات و بُ ضَِضاونطزِْ ئُو ططؾتُ تاظاُّْ
َُنإ ،ضيَطُّ يُؾهطَنُّ بطؤضِيَت ،بُ
بؤّ زيَُٓ ثًَـ بُ تايبُتِ يُ ؾىيَُٓناِْ ئايًو ثًَساِْ ئاشَي
ططضياِْ ظؤض بُضيَطُّ ْاوضُّ ئًالَسا ضؤيؿتىوَ و يُ نطَاؾإ ضىوتُ زَضَوَ.
زواّ طُيؿتِٓ بُ ْاوضُّ ًَعؤثؤتاًَاُٖ ،ضضُْسَ َاويُنِ يُ بُٖاض تًَجُضٍِ بىو ،بُآلّ
زاضيىف خؤّ يُ بُضاْبُض غُضنًَؿِ ظيَِ زجيًُ زيتُوَ و بُآلّ غُضنًَؿِ ظيٌَ ؾىضِات ظؤض ُْبىو
و يُو ظيًَاُْ ثُضِيًُوَ و بُضَو بانىوض ضؤيؿت تا بُ ْعيهرتئ ضيَطُزا بطاتُ ئاغًاّ بضىوى.
ناتًَو خُتِ ضؤيؿتِٓ يُؾهطّ زاضيىف زَخطيَتُ بُضضاو و بُ غُضَجنسإ يُ ئُوَّ ئُو
زَيىيػت بضًَتُ ئاغًاّ بضىوى ،يُواُْيُ ئُو ثطغًاضَ بًَتُ ثًَـ نُ بؤضِ زاضيىف يُ ضيَطُّ
َبصاضز؟
ئاظَضباجياُْوَ بُضَو ئاغًاّ بضىوى ُْضىو و ضيَطُّ ًَعؤثؤتاًَاّ ُٖي
َِ (،497
َُّ نطز ،بُ ٖؤّ ظغتاِْ غُختِ غاي
ٖؤناض ئُوَ بىو نُ يُو وَضظَّ زاضيىف دىوي
 496خ .ظ) تُواوّ ضيَطا ؾاخاويُناِْ ئاظَضباجيإ و ئاغًاّ بضىوى بُ بُؾط زاثؤؾطاو بىوٕ و
زاضيىف ُْيسَتىاِْ يُؾهطَنُّ يُو ؾىيَٓاُْوَ تًَجُضِبهات تا ئُوناتُّ بُؾطَنإ زَتىاُْوَ و
ئُوناتًـ ُْيسَتىاِْ عاضَباُْناِْ يُو يىتهُ و يؤؾاُْ بجُضيًََٓتُوَ .بؤيُ بُ باؾرتّ ظاِْ يُو
ضيَطُيُوَ بطوات بؤ ئُوَّ يُ ضووّ يُؾهطيُوَ زووضاضّ نًَؿُ ُْيات و بتىاًَْت عاضَباُْناِْ
ببات نُ يُ يُؾهطَ نؤُْناْسا يُ دًاتِ تاْو بىوٕ يُ َُيساِْ دُْطسا.

008

يةكةمني جةنطى هةخامةنشي و يؤنان
َِ طُيؿتِٓ زاضيىف بؤ ئاغًاّ بىوى بريوضِاّ دًاواظ ُٖيُ و ُْٖسيَو
غُباضَت بُ غاي
َِ زواتط واتُ بُٖاضّ ( 495خ .ظ) زياضّ
ًََٔ يُ بُٖاضّ ( 496خ .ظ) و ُْٖسيَو غاي
زَي
ًََٔ ئُو يُ زياضبهطَوَ ضىوتُ ْاو ئاغًاّ بضىوى.
زَنُٕ ،بُآلّ َُٖىو ضِايُنإ زَي
ئُو يُ ناتِ تًَجُضِبىوِْ بُ بابًسا زاواّ ياضَُتِ يًَهطزٕ و غُضباظّ يًَىَضططتٔ ،زواتط يُ
زياضبُنطيـ ُْٖسَّ يُ ثًاواِْ ئُوَّ بؤ ياضَُتِ ئُو ٖاتٔ.
غُضباظاِْ بابٌ يُطٍَُ شُْناًْإ بُ ضيَسا زَضؤيؿذي و بىوِْ شٕ يُْاو يُؾهطزا نًَؿُ بىو،
بؤيُ زاضيىف ؾُضَاًْسا تا ئُوإ وَى ثًَؿُْطِ يُؾهط يُ ثًَؿًاُْوَ بطؤٕ و بُضزَواّ ئُوإ
زَبىايُ ضؤشَ ضٍَ يُى يُ يُؾهطّ زاضيىف زووض بٔ .زاضيىف يُ ناتِ ضؤيؿذي يُ ؾىيَُٓ
َهِ تايبُتِ زازَْا تا تا يُناتِ ثًَىيػت
دًاناْسا بىضدِ زضوغت زَنطز و يُو بؤضداُْزا خُي
بتىاًَْت يُو ضيَطُوَ ئاطازاضّ باضّ وآلت بًَت.
َِ ئًَػتا) بىو يُ َاوَّ غٌَ ضىاض
ئاضيإ زََيًَت :ئُوناتُّ زاضيىف يُ بًعاْتًؤّ (ئًػتاْبؤي
َِ ْاوضُناِْ (ناضَاًْا ،ثاضؽ و باختُضّ) ثًَسَطُيؿت .ظاْسضاوَ نُ باختُض يُ
ضؤش ُٖواي
نؤتايٌ بانىوضّ ضؤشُٖآلتِ ُٖخاَُْؿٌ بىو و ناضَاًْا (نطَإ) يُ باؾىوضّ ئُو
َُناِْ ئُو ؾىيَٓاُّْ بُ
ئًُجطاتؤضيُ ،بُآلّ زاضيىف يُ تًُْؿت طُضووّ بؤغؿؤض بىو و ُٖواي
َاوَّ غٌَ تا ضىاض ضؤش ثٌَ زَطُيؿت .ئُطُض وازابًٓري نُ ْاضزِْ ًَُٖاناِْ بًَتٍُ ُْٖسيَهات
بُ ٖؤّ نُؾىوُٖوا تًَهسَضًَت و بُ تايبُتِ يُ وَضظّ ظغتاْسا ،ثًَىيػتُ زإ بًٓري نُ
غًػتَُِ ثُيىَْسّ زاضيىف بؤ وَضططتِٓ ُٖواٍَ و ظاًْاضّ يُ غٓىوضّ ئُو ئًُجطاتؤضيُتُ
بُضؾطاواُْزا بُ تُواو و ثىخترتئ غًػتُّ بعاْسضيَت و يُ غُزَّ ْؤظزََُٖسا ئًُجطاتؤضّ
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َِ
ؾُضَْػا ْاثًًؤِْ يُنُّ نُ طىَاصيإ يُ ثًَطُيؿتىويٌ ئُو يُ بىاضّ غُضباظيسا ُْبىوَُٖ ،واي
وآلتُنُّ يُ َاوَّ ضٌ تا ثُجنا ضؤش بؤ زَطُيؿتُ ضؤغًا.
ناتًَو زاضيىف يُ زياضبهط بُضَو يًسّ دىوآل ،يُؾهطَنُّ بًَُٖعتط بىو يُو ناتُّ يُ وآلتِ
خؤّ نُوتُضٍَ ،ضىْهُ غُضباظاِْ ُْتُوَناٌْ تط ثُيىَغت ببىوٕ بُ يُؾهطَنُّ .يُ ضؤشّ
َِ ( 496خ .ظ) زاضيىف طُيؿتُ يُى ؾُضغُْطِ ظيَِ بُْاوباْطِ ٖايًؼ
ثُجناَُِٖ بُٖاضّ غاي
ًَإ ثًَسا نُ غُضباظاِْ يؤْاِْ زَبًٓسضئَ و
(قعٍ ئايُض َام) و يُ ئُوَّ ثًَؿُْطِ يُؾهطَنُّ ُٖواي
ًَإ بُ زاضيىف طُياْس نُ ئُوإ زوو ظاآلْص غُضباظٕ.
زواّ َاوَيُى ُٖواي
ضىْهُ داضّ يُنَُُ يُو بُغُضٖاتُزا باغٌ ظاالْص زَنُئ ،بؤ ْاغاْسِْ ظاآلْص و
غُضباظاِْ يؤْاِْ بُ خىيَُٓضّ بُضيَع وَى ضنابُضّ ُٖخاَُْؿًًُنإ ،ثًَُإ باؾُ نىضتُيُى يُ
َُتُ
َُتُ ؾاضّ ُٖبىو ،يُ َُٖىو زَوي
ًََو زَوي
باضَّ ئُوإ باؽ بهُئ .يُ يؤْإ نُ نؤَُي
ٌَ زَضىوُْ ضيعّ غُضباظٍ و يُ ُْٖسيَهًإ تا غٌ
ؾاضَناًْسا ثًاوإ يُ تَُُِْ ُٖشزَ غاي
َِ و يُ وآلتِ (الغٌَ زؤَؤٕ) نُ بُ (ئًَػجاضت) ْاغطاوَ
َِ و يُ ئُواٌْ تط تا ضٌ غاي
غاي
َِ بىو و زواتط بُ غُضباظّ
ٌَ بىو و تُْاُْت ُْٖسيَذاض تا ؾُغت غاي
غُضباظّ تا ثُجنا غاي
يُزَط زَشًََطزضإ.
غُضباظّ يُ َُٖىو وآلتُناِْ يؤْإ بُو ؾًَىَيُ بىو نُ َاوَّ غٌَ غاٍَ ُٖض ثاظزَ ضؤش
داضيَو و بؤ َاوَّ يُى ضؤش يُ غُضباظطُ ئاَازَزَبىو و يُو ضؤشَزا ضِآًَٖاِْ غُضباظّ زَنطز
َُت زَزضا و زَنطا بُ غُضباظّ يُزَط.
و زواتط َؤي
يُواُْيُ ئُو ؾًَىَ خعَُتُ غُضباظيًُ بؤ ئًَُُ و يُ ئًَػتازا دًَطُّ غُضغىضَِإ بًَت،
بُآلّ يؤْاًًُْنإ وَضظؾهاض بىوٕ و بؤيُ يُو بىاضَزا ططؾتًإ ُْبىو و الّ َُٖىوإ ئاؾهطايُ
نُ تُواوّ ئُو وَضظؾاُّْ يُ غُضباظيسا بؤ غُضباظيَو زَنطيَت ،تُْٗا بؤ ثُضوَضزَنطزِْ
دُغتُيُتِ تا بُضطُّ غُختًًُنإ بططيَت ،بُآلّ يُ يؤْإ نىضَنإ يُ تَُُِْ زواظزَ
َِ زَبىوُْ غُضباظ ،الوّ بُ تىاْا بىوٕ و بُ
ًَُوَ وَضظؾًإ زَنطز و ناتًَو يُ ُٖشزَ غاي
غاي
َساِْ
َساِْ تري و ضِانًَؿاِْ نُوإ و ُٖي
ٖؤّ ئُوَّ بُؾًَو يُ وَضظف يُ دًٗاِْ ئُونات ُٖي
ضِّ بىو ،بؤيُ ئُوإ ثًَـ بىوًْإ بُ غُضباظ بُناضًَٖٓاِْ ُْٖسَّ يُ ضُنُناًْإ زَظاِْ و زواّ
بىوًْإ بُ غُضباظ ،ثًَىيػتًإ بُ وَضظف و ضِآًَٖإ يُ غُض ضُنُنإ ُْبىو و ئُو يُى ضؤشَّ
يُ ثاْعزَ ضؤشزا بؤيإ زاْسضابىو ضيَطط ُْزَبىو يُ ناضَناِْ ضِؤشاُْيإ.
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ًََصووْىوغٌ ضؤَِ ثًًري بطواّ وايُ ئًَطاًًُْنإ خعَُتِ غُضباظّ يُ يؤْاًًُْنإ ؾًَطبىوٕ
و بُّ ؾًَىَيُ باغٌ زَنات نُ :يُ غُضزََِ َازَناْسا خعَُتِ غُضباظّ ثًَىيػت ُْبىو و
زاًْؿتىاِْ وآلتُنُ ظؤض بىو ،ثاؾاناِْ َاز و ثاؾاناِْ ئُْعإ (يُنًَهُ يُ وآلتُ نؤُْنإ يُ
باؾىوضّ َازَنإ) ضُْس غُضباظيإ ويػتبىايُ زَغتًإ زَنُوت ،بُآلّ زاًْؿتىاِْ يؤْإ نُّ
بىو و ئُوإ ْاضاضبىوٕ خعَُتِ غُضباظّ بهُٕ تا ئاؾٓاّ ٖىُْضَناِْ دُْط نطزٕ بدي و يُ
ناتِ ثًَىيػت َُٖىو ثًاوَنإ بتىأْ بًَٔ بؤ دُْط.
ثًاواِْ يؤْاِْ زواّ ٖاتًٓإ بؤ خعَُتِ غُضباظّ ناضّ خؤيإ تُضى ُْزَنطز و يُ
بُضاْبُض خعَُتِ غُضباظّ ًٖض ياضَُتًإ ثٌَ ُْزَزضا ،بُآلّ نُضَغتُناِْ دُْط يُ اليُٕ
َُٖىاُْوَ بؤيإ زابري زَنطا نُ بطيتِ بىوٕ يُ( :ناغهًَت ،قُيػإ ،ضِإ بُْس ،غام بُْس،
مشؿًَطًَْ ،عَ ،طىضظ ،تري و نَُإ) ناْعاّ بُناضٖاتىو يُ نُضَغتُ دُْطًًُناْسا بطيتِ بىو يُ
قُآل ،دطُ يُ مشؿًَط نُ يُ زواّ ظؤض بىوِْ ئاغٔ يُو ناْعايُ زضوغت زَنطا .يُنُّ دُْطِ
يؤْاِْ بُ (ظاآلْص) ْاو زَبطا و يُ غُضزََِ زاضيىؾِ يُنُّ يُ غٌَ غُز غُضباظ ثًَهٗاتبىو و
يُ غُضزََِ ئُغهُْسَضّ َُقسؤِْ و ًَٖطؾُنُّ بؤ غُض ُٖخاَُْؿًًُنإ طُيؿتُ ُٖظاض و
ثًَٓر غُز نُؽ.
ظاالْص ويَطِاّ ئُوَّ ْاوّ يُنُّ دُْطِ يؤْاًًُْنإ بىو ،ؾًَىَّ دُْطهطزًْؿإ بىو و
بطيتِ بىو يُوَّ شَاضَّ غُضباظاِْ ظاالْص بُ طؿتِ بُيُنُوَ ضىاضطؤؾُ ،باظُْ يا
غًَطؤؾُيُنًإ ثًَهسًََٖٓا و يُ ْاويسا َُٖىويإ ضوويإ يُ زوشَٔ و ثؿتًإ زَنطزَ يُنرتّ و
بُو ؾًَىَيُ تُْٗا يُ يُى الوَ َُتطغًإ يُ غُض زَبىو .يؤْاًًُْنإ زَياْىوت ظاالْص زياضّ
خىايُ بؤ ُْتُوَنُيإ تا ًٖض ُْتُوَيُى ُْتىاًَْت ؾهػتًإ بسات و يُْاويإ ببات ،زواتط ئُو
و تُيُ يُ يؤْإ ضؤيؿتُ ضؤّ و ئُوإ زَياْىوت خىانإ يصيؤًْإ زاوَتُ ضؤّ ،يصيىَٕ يُنُّ
غُضباظّ ئُوإ بىو و ؾُف ُٖظاض غُضباظّ يُخؤ زَططت.
ُٖضضُْسَ ظاالْص يُ غُضزََِ زاضيىؾسا تُْٗا يُ غٌَ غُز غُضباظ ثًَهسَٖات ،بُآلّ بُ
يُنُيُنِ دُْطِ بًَُٖع و ناضيطُض زَْاغطإ ،ضىْهُ ويَطاّ ئُوَّ ئُْساَاِْ ظاالْص يُ ناتِ
دُْط بُ ؾًَىَيُى زَوَغتإ نُ زوشَٔ ُْتىاًَْت خؤيإ بطُيًًََٓتُ زوايإ ،نُضَغتُّ
دُْطِ باؾًإ بُناض زًََٖٓا وَى (ظضٍَ ،ضإ بُْس ،غام بُْس و ناغهًَت) يُ ظَضبُّ تري و
ًَإ زَتاؾٌ ،بؤيُ ُٖخاَُْؿًًُنإ
مشؿري و ًَْعَ زَيجاضاغذي .غُضباظاِْ يؤْإ ضيـ و مسًًَ
َطُنإ
ثالضيإ يًَسَزإ ،بُآلّ ئُوإ بُضزَواّ ئاظايُتِ خؤيإ يُدُْط زَغُملاْس و يُى يُ بُي
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بؤ ئاظايُتِ ئُوإ ُٖض ئُوَبىو نُ بُ ؾُف غُز غُضباظ زَياُْويػت ضووبُضووّ يُؾهطّ
()1
زاضيىف يُ تًُْؿت ظيَِ ٖايًؼ ببُٓوَ.
ُٖض زوو ظاآلْصّ يؤْاِْ يُ ؾىيًََٓو زاَُظضا بىوٕ نُ ضووباضّ ٖايًؼ يُ ؾار نؤتايٌ
زَٖاتُزَض و زَضؤوَ ْاو زَؾت .زاضيىف بؤ طُيؿذي بُ ئُوإ زَبىايُ غُضَتا يُ ظٍَ بجُضيَتُوَ،
زواتط بضًَتُ ْاو ْاوضُّ ؾاخاوّ .زواّ ضىوِْ بؤ ْاوضُّ ؾاخاوّ ،زَبىايُ زاضيىف بُ
نُْاضّ ضِاغتِ ظيَسا بطِوات و ضيَطٍُ تطّ يُبُضزَّ ُْبىو ،ضىْهُ نُْاضّ ضُخ بُ تًُْؿت
ؾاخُوَ بىو و ضؤيؿذي بُْاو ئاويؿسا يُو وَضظَ و يُ ثُجناَُٖري ضؤشَّ بُٖاضزا ئُغتُّ بىو،
زواّ تًَجُضِبىوٕ يُ ئاويـ تُْٗا ضيَطُّ ضؤيؿتِٓ بُ تًُْؿت ظاالْصَناْسا زَضؤيؿت و زاضيىف
يُ دُْط يُطٍَُ ئُوإ ظياتطًٖ ،ض ضاضٍَ تطّ ُْبىو.ئُو زَضبُْسَّ زَبىايُ زاضيىف يًٌَ
بجُضيَتُوَ ،يُ اليُٕ ثًًري بُ (زَضبُْسّ يؤضى) و يُ اليُٕ خاْتؤؽ بُ (زَضبُْسّ يؤضض)
ْاغًَٓسضاوَ( .بؤ تًَطُيؿذي يُو بابُتُ زَبًَت غُضَْر بسَئ يُ ئُوَّ نُ يُ ناتِ وَغتاصيإ
ئُطُض ئاوّ ضووباض بُضَو ثًَؿُإ بطِوات و ئًَُُ ضووَإ يُ ؾىيَِٓ ضؤيؿتِٓ ئاو بًَت ،زَغتِ
ضِاغتُإ زَبًَتُ نُْاضّ ضاغت و زَغتِ ضُمثإ زَبًَتُ نُْاضّ ضُخ).
بٌَ طىَإ زوو ظاآلْصَ يؤْاًًُْنُ نُ يُ نُْاضّ ئُوبُضّ ظيًَُنُ بىوٕ يُ ناتِ
زضوغتهطزِْ ثطز يُ غُض ئاوّ ئُو ظيًَُ يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ زَبىوُْ ٖؤّ زضوغتبىوِْ ئاضيؿُ
و ططؾت ،بؤيُ زاضيىف ؾُضَاِْ نطز َُجنًُْكُنإ يُ نُْاضّ ضُثِ ظٍَ و بُضاْبُض يؤْاًًُْنإ
ئاَازَبهُٕ و يُ ناتِ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ بُ ؾًَىَيُى بُضزباضاِْ يؤْاًًُْنإ بهُٕ نُ
ُْتىأْ ببُٓ َايُّ نًَؿُ بؤيإ.
يُو ؾىيَُّٓ زاضيىف زَيُويػت يُ ئاو بجُضيَتُوَ ،طًَُِ يٌَ ُْبىو تا غىوزّ يٌَ
وَضبططيَت بؤ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ و زاضيـ يُو ثًَسَؾتُ ُٖبىو نُ ظيًَُنُ يُ ناتِ زَضضىوِْ
(( )1ظاالْص يُ دُْط ظؤض ناضيطُض بىو و َُٖىو ُْتُوَنإ و تُْاُْت ئًَطاًْـ الغاٍ يؤْاًًُْناًْإ نطزَوَ
و تا نؤتايٌ غُزَّ سُوتُّ غىوزيإ يٌَ بًَِٓ .ىغىملاُْناًْـ يُ دُْطُناِْ غُضَتاّ ئًػالّ غىوزيإ
يًَىَضططت و زواتط ؾُضاَؤف نطا تا غُضزََِ ْىيَبىوُْوَ و زواّ ئُو ًََصووْىوغإًََ ،صووّ ضؤّ و يؤْاِْ
نؤًْإ خىيَٓسَوَ و ئُو ًََصووَ نُوتُبُض زيسَّ غُضزاضاِْ دُْط ،داضيَهٌ تط ظاالْص يُ َُيساِْ دُْط
غىوزّ يٌَ وَضطريا و َُٖىو غُضزاضَ طُوضَنإ يُ غُزَّ ُٖظسََُُٖوَ تا يُ غُزَّ بًػتُّ و بُ ٖؤّ ظؤض
َآل).
بىوِْ بُناض ًَٖٓاِْ ضُنِ طُضّ يُ دُْطُناِْ يُنُّ و زووََِ دًٗاِْ غىوزّ َُْا .ظَبًشىي
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يُ نىيَػتإ ثًٌَ زَطُيؿت و زاضيىف ؾُضَاِْ نطز يُ ئُو ؾىيَُٓ ئُو زاضاُّْ بُضزاض ْري بربِٕ
و بًاًَْٗٓٔ بؤ زضوغتهطزِْ طٌَُ بؤ ناضَنُيإ.
َُٖىو غُضباظَناِْ زاضيىف ناضيإ زَنطزُْٖ ،سيَهًإ زاضيإ زَبطٍِ و ُْٖسيَهٌ تط
زاضَناًْإ زَبطز بؤ بُضزَغتِ زاضتاؾُنإ و ئُواًْـ بُ خًَطايٌ طًًَُإ زضوغت زَنطز،
َُٖىو طًًَُُ نإ غُضيإ بُ ضيَهِ زاثؤؾطابىو تا ئاو ُْضًَتُ ْاويإ و بُبٌَ َُتطغٌ ثطزّ يُ
غُض زضوغت بهطيَت .ناض ظؤض بُ خًَطايٌ بُضيَىَ زَضىو ،ضىْهُ زاضتاؾُنإ و ئُواُّْ بُ
ؾاططز ناضيإ زَنطز و ٖ ُضوَٖا غُضباظَنإ بُ ؾُو و ضؤش ناضيإ زَنطز ،بؤيُ يُ ضؤشّ ثُجنا و
زووََِ بُٖاض زَغت بُ زضوغتهطزِْ ثطز نطا و ثطزَنُ بُو ؾًَىَ بىو نُ طًًَُُناًْإ بُ ضيع
و يُى يُ زواّ يُى زَخػتُ ْاو ئاو و بُ يُْطُضّ ظؤض قىضؽ زَياْبُغتُٓوَ تا ئاو ُْياْبات،
زواتط طًًَُُناًْإ بُيُى زَبُغتُوَ و بُ ثُتِ ظؤض قايِ يُ نُْاضَناًْإ زَبُغتُٓوَ تا
ناضَنُيإ ثتُوتط بًَت ،ئُونات تُختُناِْ ثطزَنُيإ يُ غُض طًًَُُنإ زازَْا و
َُنإ ُْنُوٕ .غُضباظَ
تًُْؿتُناًْؿًإ ثُضشئ زَنطز تا غُضباظ و عاضَباُْ و ئاشَي
يؤْاًًُْنإ بُ زيتِٓ ْعيو بىوُْوَّ ثطز يُ نُْاضّ بُضاْبُض ويػتًإ نًَؿُ زضوغت بهُٕ و
َُجنًُْكُنإ بُ بُضزَ غُسطايًُنإ نُوتُٓ بؤضزَاِْ ئُوبُضّ ئاو.
ئُو غاتُ وَختُ بؤ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ ظؤض بُ َُتطغٌ بىو ،ضىْهُ َُوزاّ ًَْىإ
غُضباظاِْ يؤْاِْ و ثطزغاظَنإ نُّ بىو و ئُطُض َُجنًُْكُنإ ظؤض بُ وضزبًِٓ و بُ ضيَهِ
بُضزباضاًْإ ُْنطزبايُ ،يُواُْبىو بُضزَ قىضغُنإ بُض ثطزَنُ يا ثطزغاظَنإ نُوتباُْ و
ئُواًْإ نىؾبايُ يا ظياًْإ بُ ثطزَنُ طُياْسبىوايُ.
ًََت يُ ئًَىاضَّ ضؤشّ ثُجنا و زووََِ بُٖاض ناضّ ثطزغاظّ تُواو بىو و
وَى ثًًري زَي
زاضيىف ؾُضَاِْ نطز تا بُ الِْ نُّ بُؾًَو يُ يُؾهطَنُّ يُ شيَط ضووْانِ َُؾدُيُنإ
بجُضُْوَ و ئُوبُضّ ثطزَنُ بجاضيَعٕ تا يُ ؾُوزا يؤْاًًُْنإ ُْتىأْ بُؾًَو يُ ثطزَنُ ويَطإ
َُناًْإ ثًَهطز و بُ ؾُضَاِْ زاضيىف غُضباظَ ثًازَنإ بؤ ثُضيُٓوَ يُ ثطز
بهَُُٕ .ؾدُي
نُوتُٓضَّ ،ئُو ؾُوَ زاًْؿتىاِْ الزيَهاِْ ئُوَّ زضيًَُْهِ دىاِْ يُؾهطيإ زيت نُ تا
ئُونات ضوويُٓزابىو و بطيتِ بىو يُ ثُضيُٓوَّ يُؾهطيَو بُغُض ثطزيَهسا نُ يُوبُضيُوَ
يُؾهطّ زوشَٔ ُٖبىوًََ ،صووْىوغٌ ْاغطاو غؤئًَتؤٕ ثًًَىايُ ئُو ناضَ يُى يُ ناضَ زياضَ
دُْطًًُناِْ دًٗإ بىوَ.
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ُٖضضُْسَ َُجنًُْكُنإ يُ ؾُوزا يُ تطغٌ نىؾتِٓ غُضباظَناِْ خؤيإ بُضزباضاًْإ
ًَإ بؤ ضِيَططتٔ يُ ثُضِيُٓوَّ يُؾهطّ زاضيىف ُْزا،
ضِاططت ،بُآلّ يؤْاًًُْنإ ًٖض ُٖوي
ضىْهُ يُؾهطّ زاضيىف شَاضَيإ ضُْسئ بُضاْبُض ظياتط بىو يُ ظاآلْصَناِْ ئُوإ و ئُطُض ئُو
ؾُوَ زَ ُٖظ اض غُضباظّ زاضيىف نىشضا بىوايُ ،ظَضبُّ طُوضَ بُض يُؾهطَنُ ُْزَنُوت و
ئُطُض تُْٗا غُز غُضباظّ يؤْاِْ نىشضا بىوايُ ،ئُوا يُى يُ غُض ؾُؾِ ًَٖعّ ئُوإ يُْاو
زَضىو ،بؤيُ يؤْاًًُْنإ وايإ بُ باؾرت ظاِْ نُ يُ ضؤشزا يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ظُْطٔ.
ًََت :تا بُضَبُياِْ ضؤشّ زواتط (واتُ تا ضووْاى بىوُْوَّ زًْا يُ ناتِ ؾُوَ
غؤئًَتؤٕ زَي
نىضتُناِْ بٗاضزا) ،ؾُف ُٖظاض غُضباظ ثُضِيُٓوَ و يُ ئُوبُضّ ظٍَ يُ نُْاضّ ضاغت خؤيإ
ضيَهدػت و بُ ضووْاى بىوِْ ُٖوا زَضنُوت ثُضيُٓوَّ بُؾُناٌْ تطّ يُؾهطّ زاضيىف بُبٌَ
َُتطغٌ زَبًَت.
(نالتؤؽ) ؾُضَاْسَّ زوو ظاآلْصّ يؤْاٌْ نُ زَيُويػت يُ تًُْؿت ضووباضّ ٖايًؼ ضيَطُ
يُ يُؾهطّ زاضيىف بططيَت ،يُ يُنُّ ضؤشزا نُ يُؾهطّ زاضيىؾٌ زيت ،بُ ثُيُ تُتُضيَهِ
ْاضزَ الّ (تايًسؤؽ) ؾُضَاْسَّ طؿتِ ًَٖعَنإ و ثًٌَ ضِاطُياْس نُ شَاضَّ يُؾهطّ زاضيىف
ظؤض يُوَ ظياتطَ نُ بريَإ يٌَ زَنطزَوَ و بؤيُ زاواّ نطز زَغتبُدَِ ًَٖعّ ياضَُتًسَضّ بؤ
ضَِواُْ بهات و ثًٌَ ضِاطُياْس نُ بؤ ضِاططتِٓ زاضيىف ثًَىيػتًإ بُ غٌ ُٖظاض غُضباظ زَبًَت.
زاضيىف بُ زيتِٓ ئُو شَاضَ نَُُّ ًَٖعّ يؤْإ ،ضِاغتُوخؤ ظاِْ ؾُضَاْسَنُيإ زاواّ
ًَٖعّ نطزووَ و تُْٗا ُْيسَظاِْ نُّ ًَٖعّ ثًَسَطات ،بؤيُ ُْيسَويػت يُو ؾىيَُٓ بىَغتًَت و
ناتِ ًْىَضؤ ؾُضَاِْ نطز ُٖواٍَ بؤ ؾُضَاْسَّ يؤْاًًُْنُ بًَٓطٕ تا زوو ئُؾػُض بؤ طؿتىطؤ
بًَٓطيَت يا ضِيَطُ بسات زوو ئُؾػُضّ يُؾهطّ ئُو بؤ طؿتىطؤ بضُٓ الّ ،نالتؤؽ زوو ئُؾػُضّ
ْاضزَ الّ زاضيىف.
زايىف خؤّ يُ نُْاضّ ضِاغتِ ظيَِ ٖايًؼ ثًَؿىاظّ يُ ئُؾػُضَنإ نطز و ثًٌَ وتٔ ئًَىَ
ثًاواِْ ئاظإ و تًَسَطُٕ ًَٖعّ ئًَُُ بُضاْبُض بُ ًَٖعّ ئًَىَ ظؤض بًَُٖعَ و ئًَىَ ْاتىأْ بُ
دُْط ضيَطَُإ بططٕ ،بؤيُ باؾرت وايُ ضُنُناْتإ ضِازَغت بهُٕ و خؤتإ بُ زَغتُوَ بسَٕ،
َتإ باف زَبًَت ،تُْٗا يُطٍَُ يُؾهطّ
ئًَُُف وَى ئُغري غُيطتإ ْانُئ و ضَؾتاضَإ يُطُي
ًَُٓوَ تا ثُيىَغت ُْبٔ بُ زوشَُٓناصيإ.
خؤَإ زَتاًًَْٗ
زوو ئُؾػُضَنُ ثُياَُنُيإ بُ نالتؤغٌ ؾُضَاْسَيإ طُياْس و زواتط طُضاُْوَ و بُ
زاضيىؾًإ طىوت نُ نالتؤؽ وَآلَِ زاوَتُوَ نُ غُضباظّ يؤْاِْ يُ دُْطسا زَنىشضيَت،
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بُآلّ ضُنُنُّ ضِازَغت ْانات و ئُطُض بعاْري نُمسإ ظيٓسوو ْآًََري ،دُْط زَنُئ و
خؤَإ ضِازَغت ْانُئ.
ضىْهُ زاضيىف تُْٗا زَيعاِْ يُ ؾُف غُز غُضباظّ يؤْاِْ ظياتط يُ ثًَـ يُؾهطَنُّ
ًًُْ ،ويَطِاّ ئُوَّ ًَٖؿتا غُضباظَناِْ يُ ثطزَنُ زَثُضيُٓوَ و خؤيإ زَطُياْسَ ْاو
زَضبُْسَنُ ،ؾُضَاِْ ًَٖطؾٌ زَضنطز و زووُٖظاض غُضباظّ ثًازَ ًَٖطؾًإ بؤ غُض زوو
َهِ ئُغًٓا
ظاآلْصَنُ زَغت ثًَهطز .غُضباظاِْ ئُو زوو ظاآلْصَ بُ ؾُضَاْسَيٌ نالتؤؽ خُي
بىوٕ ،بُآلّ يُ ضووّ دُْطٌ وَى غُضباظَناِْ ئًَػجاضت بُ بايُر ُْبىوٕ و ويَطِاّ ئُوَف ئُو
ؾُف غُز نُغُ طُْر و غُضغُخت و ئاظا بىوٕ و ئُوإ ئاَازَبىوٕ بؤ نىؾذي و نىشضإ.،
يُواُْيُ ثطغًاض بهطيَت نُ ض ؾتًَو ئُواِْ نَُرت زَنطز يُ غُضباظَناِْ ئًَػجاضت؟ يُ
ًََري ئُوإ تىاْاّ خؤضِاططيإ نَُرت بىو يُ ئًَػجاضتًًُنإ ،غُضباظاِْ ئًَػجاضت بُ
وَآلَسا زَي
ًَُوَ ضِآًَٖإ ثٌَ زَنطيَت تا بُضطُّ غُختًًُنإ بططٕ و ئُوَ تانُ
طؿتِ ُٖض يُ َٓساي
َُتُ ؾاضَناٌْ تطّ يؤْإ.
دًاواظّ ئُوإ بىو يُطٍَُ غُضباظاٌْ زَوي
يُ ئًَػجاضت ناًَْهِ بُضزّ يٌَ بىو نُ زواّ ؾؤضبىوُْوَ يُ غٌَ غُز و ُٖؾتا قازضَُ
زَطُيؿتُٓ ْاو ناُْنُ و يُى يُ وَضظؾُناِْ طُجناِْ ئًَػجاضت ًَٖٓاِْ بُضز بىو يُو ناُْ بؤ
زَضَوَ ،نُ بُ زضيَصايٌ ضؤش ئُو ناضَيإ زَنطز ،نُغًَهِ ئاغايٌ ئُطُض تُْٗا بؤ يُنذاض
بُضزيَهِ يُ ناُْنُ ًَٖٓابايُ و يُ زَضَوَّ ؾطيَسابايُ ،بؤ داضّ زووَّ ئُو ناضَّ ثًَُٓزَنطا و
طُجناِْ ئًَػجاضتِ يُ بُياِْ تا ئًَىاضَ بٌَ َاْسوو بىوٕ بُضزَواَبىوٕ يُو ناضَيإ.
زوو ُٖظاض غُضباظّ ثًازَّ زاضيىف ًَٖطؾًإ بطز بؤ غُض زوو ظاآلْصَنُ نُ ببىوُْ زوو
باظُْ و تُْٗا يُ يُى ؾىئَ بُيُى بُغرتابىوُْوَُٖ ،خاَُْؿًًُنإ يُ ُٖض اليُنُوَ ًَٖطؾًإ
ًَاْسا ُْياْتىاِْ بطُُْ ثؿت ئُوإ.
زَنطز ،زَنُوتُٓ بُضاْبُض غُضباظّ يؤْاِْ و ُٖضضُْس ُٖوي
ًَٓا بىو غُضزَنُويَت ،بُآلّ
زاضيىف ضىْهُ زَيعاِْ ًَٖعّ خؤّ ظياتطَ يُ ًَٖعّ يؤْاًًُْنإ ،زي
بُ ظوويٌ زَضنُوت خؤضِاططّ يؤْاًًُْنإ ظؤض ظياتط بىو يُوَّ زاضيىف بريٍ يٌَ زَنطزَوَ.
(ؾطاْتع ئاٍ تًِ) ضؤشُٖآلتٓاغٌ ٖاوضُضر زََيًَت :ناتًَو زاضيىف زيتِ يؤْاًًُْنإ ظؤض
خؤضِ اططّ زَنُٕ ،ئُؾػُضيَهِ بُ ْاوّ (ئاضت) نُ ؾُضَاْسَّ غُز نُؽ بىو ضِاغجاضز تا يُ
َِ ثُيىَْسّ زوو ظاآلْصَنُ ،ئُو زَيعاِْ ئُطُض
طٍَُ غُز غُضباظَنُّ ًَٖطف بهاتُ غُض خاي
زوو ظاآلْصَنُ يُيُى دىزا بهطيَُٓوَ ،يؤْاًًُْنإ ظووتط زَؾهري .ئاضت يُ ؾىيَِٓ بُيُى
طُيؿتِٓ زوو ظاآلْصَنُ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض غُضباظاِْ يؤْاِْ.
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غُضباظاِْ يؤْاِْ قُيػاِْ طُوضَ و باظُْيٌ و مشؿًَطّ زضيَصيإ ُٖبىو و ناتًَو ئاضت
ويػتِ ئُو زوو ظاآلْصَ يُ يُنرت زابربيَت ،بًِٓ مشؿًَطّ خؤّ و غُضباظَناِْ نىضتٔ ،ويَطِاّ
ئُوَف ئاضت بؤ ئُوَّ ثًَؿُْط بًَت و بػُملًًََٓت نُ ثًَىيػتُ بُغُض زوشَٓسا غُضنُويَت
ًَٖطؾٌ بطز ،بُآلّ تا ًَٖطؾٌ زَنطز مشؿًَطَنُّ بُض قُيػإ يا مشؿًَطّ يؤْاًًُْنإ زَنُوت و
غُضباظَناًْؿِ ُٖضضؤًَْو ًَٖطؾًإ زَبطز تُْٗا ُْٖسيَهًإ زَطُيؿتُٓ باظُْنُ و ُٖضضُْسَ
ئاضت بؤ ئُوناضَ غُز غُضباظّ ُٖبىو ،بُآلّ دُْط نطزِْ َُٖىويإ بُ يُنُوَ ،ناضيَهِ
ئُغتُّ بىو و بُ ْاضاضّ تُْٗا ُْٖسيَو يُ ئُوإ زَنُوتُٓ بُضاْبُض غُضباظَ يؤْاًًُْنإ و
زَدُْطإ و تًَطُيؿتِٓ ئُو بابُتُ تا ضازَيُى ططؾتِ ُٖيُ.
(ئإ نَِ تًٌ زوو ثطؤٕ) وَضطًَطّ ثُضتىونِ ئاظًػتا بؤ ظَاِْ ؾُضَْػٌ ،زََيًَت :يُ ُٖض
ؾىيًََٓو ظاالْص ضيع زَبىو و باظُْ يا غٌَ طؤؾُ يا ضىاض طؤؾٍُ ثًَو زًََٖٓا ،ئُواُّْ ًَٖطؾًإ
بؤ ظاالْص زَنطز ،زَبىايُ دُْطِ تاى بُ تاى يُطٍَُ يؤْاًًُْناِْ ْاو ظاآلْصزا بهُٕ.
ناتًَو زاضيىف ؾُضَاِْ بُ ئاضت نطز تا ثُيىَْسّ زوو ظاالْصَنُ بؿهًًََٓت ،ضاوَضواِْ
زَنطز بُ ظوويٌ ئُو ناضَ بهات و ُْيسَظاِْ ئاوا زَبًَت .زواّ ئُوَّ ئاضت بؤّ زَضنُوت
نىضتِ مشؿًَطَناًْإ ٖؤيُنُ بؤ غُضُْنُوتًٓإ ،بُؾًَو يُ غُضباظَناِْ ْاضز تا ًَْعَ بؤ خؤيإ
و ئُواٌْ تط بًَٓٔ ،ئاضت ًَْعَيُنِ ططتُزَغت و ًَٖطؾٌ بطز .ئُو غُضباظَ يؤْاًًُّْ غُضّ
نُوتُ بُض ًَٖطؾٌ ئاضت ،بُ زيتِٓ ًَْعَنُ بُ ثُيُ خؤّ ضَُاْسَوَ و ضيَطُّ ُْزا ًَْعَنُّ
بُضنُويَت و بُ ثًَضُواُْؾُوَ يُ ناتِ ضَُاُْوَيسا مشؿًَطيَهِ يُ ضِاِْ ئاضتسا و القِ بُ
ؾًَىَيُى بطِّ نُ بُضبؤوَ و زواّ ضُْس غاتًَو ئاضت َطز.
غُضباظَناِْ ئاضت بُ ثُيُ تُضَِ ؾُضَاْسَنُيإ طىاغتُوَ و بُ ضِقُوَ ًَٖطؾًإ نطز تا
ثُيىَْسّ زوو ظاآلْصَنُ بجضطيَٓٔ ،بُآلّ ُٖضضُْسَ ًَْعَؾًإ ثٌَ بىو ُْياْتىاِْ ؾىيَِٓ
ثُيىَْسّ زوو ظاآلْصَنُ بجػًَٓٔ و زوو ظاآلْصَنُ وَى بىوُْوَضيَهِ طًإ يُبُض يُ بُضاْبُض ئُو
غُضباظاُْ وَغتابىوُٕٖ .ض ضُْسَ نؤٍ غُضباظَناِْ زاضيىف نُ ًَٖطؾًإ زَنطز زوو ُٖظاض و
غُز نُؽ بىو بُ ٖؤّ باضّ تايبُتِ ظاالْصَنإُْ ،ياْتىاِْ بُوناضَ ُٖغذي و غُضباظَ
يؤْاًًُْنإ بهىشٕ.
ضىْهُ دطُ يُ تانتًهِ دُْط نطزِْ ظاآلْص ،غُضباظَ يؤْاًًُْنإ ناغهًَت و قُيػإ و
ضإ بُْس و قىوٍَ بُْسيإ و ظضيًَإ ُٖبىو و بُ زَغتُواشَيُنِ غازَ يُ غُض تا ثًًَإ ناْعا بىو
و نَُرت ضيَو زَنُوت نُ مشؿًَط يا ًَْعَّ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ ؾىيًََٓهِ ئُوإ
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بهُويَت .يؤْاًًُْنإ ناتًَو خؤضِاططيإ زَنطز و طًإ ؾًسا زَبىوٕ ،الّ َُٖىإ و تُْاُْت
زوشَُٓناًْؿًإ ،ئاظايُتًًُنُيإ زَبىوُْ َايُّ ئاؾُضئ و زَغتدؤؾٌ.
َِ
يُ دُْطِ زووََِ دًٗاًْؿسا ئاظايُتًًُنِ ٖاوؾًَىَ يُ يؤْاًًُْنإ بًٓطا و يُ غاي
َهاِْ يُى يُزوا يُى خػتُبُض
َُأْ وآلتاِْ باي
( 1941ظ) ناتًَو ًٖتًُض ؾُضَاْسَّ غىثاّ ئاي
ًَٖطف ،تُْٗا يُؾهطيَو نُ بُضططّ نطز يؤْاًًُْنإ بىوٕ و ئُؾػُض و غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بُ
َُاًْإ نطز و ويَطِاّ
تؿُْط و زؤؾهُ بُضبُضَناِْ تاْو و ؾطؤنُناِْ غىثاّ (ئُؾتىَنا) ّ ئُي
ئُوَّ ؾطؤنُ و تاْهًإ ُْبىو ،بُآلّ ئاظايُتِ خؤيإ غُملاْس و الؾُناًْإ يُ شيَط ضطخِ
تاْهُنإ ثإ بؤوَ و بُ طًاِْ خؤيإ بُضططيإ نطز .ئاظايُتِ و قاضََاًًُْتِ غُضباظ و
ئُؾػُضَ يؤْاًًُْنإ بُ ضازَيُى غُضَجنِ ًٖتًُضّ ضِانًَؿا نُ ناتِ تُواو بىوِْ دُْط و
َُإًٖ ،تًُض ؾُضَاِْ نطز تا ئُؾػُضَناٌْ يؤْاِْ زََاْضُ
زاطرينطزِْ وآلتُنُيإ يُ اليُٕ ئاي
و مشؿًَطَناًْإ ال سيًًََٓت و ئاظاز بٔ يُ طُضِاًْإ بُْاو وآلتُنُياْسا.
َُاُْنإ زواّ زاطرينطزِْ ُٖض وآلتًَو ،غىثانُيإ
ئُو بابُتُ دًَطُّ بايُخُ ،ضىْهُ ئاي
َُوَ ،تُْٗا ئُو غىثاياُْيإ زًََٖؿتُوَ نُ
َسَوَؾاْس و ئُؾػُضَناًْإ زَْاضزَوَ َاي
ُٖي
َُإ دُْط بهُٕ .بُآلّ بؤ يُنُدلاض ئاظايُتِ غُضباظَ
ئاَازَبىوٕ ؾإ بُ ؾاِْ غىثاّ ئاي
يؤْاًًُْنإ ئُوَْسَ غُضَجنِ زوشَِٓ ضِانًَؿابىو نُ زاضيىؾِ يُنُّ نُ يُ غُض ثطزَنُوَ
َُيساِْ دُْطِ تَُاؾا زَنطز و زَيبًِٓ ويَطِاّ ئُوَّ ظياتط يُ زوو ُٖظاض غُضباظ ًَٖطف
زَنُُْ غُض ظاآلْص ،بُآلّ ضيعَناِْ ئُوإ تًَو ْاؾهًَت.
ئاظايُتِ ئُو زوو ظاآلْصَ يُو ضؤشَزا زَضنُوت و زاضيىف يُغُض ثطزَنُوَ زَيسيت
زووُٖظاض و غُز غُضباظ ْاتىأْ ئُو زوو ظاآلْصَ يُيُى دًا بهُُْوَ .ضيعَناِْ ظاالْصَنإ
باضيو زَبؤوَ بُآلّ ُْزَثضطا و ناتًَو غُضباظيَهِ يؤْاِْ زَنىشضا ،بُ ظوويٌ زوو غُضباظَنُّ
تًُْؿت ئُو ،الؾُنُيإ زَنؿاْسَوَ ْاو ئُو باظُّْ ُٖياْبىو و دًَطُيإ ثطِ زَنطزَوَ .بُآلّ
بُضَبُضَ َاْسوويُتِ ًَٖطؾٌ زًََٖٓا و ئاضَقُ تُواوّ دُغتُياِْ زاطري زَنطز ،ئُوإ ئُوَْسَ
غُضطُضَِ دُْط بىوٕ نُ تُْاُْت ناتًَو ئاضَقُ زَٖاتُ ْاو ضاوَناًْإ ،ناتًإ ُْبىو نُ
ضاويإ ثاى بهُُْوَ.
غُضباظَناِْ زاضيىف ظؤض بىوٕ و يُ ناتِ َاْسوو بىوٕ دًَطُيإ يُ اليُٕ ٖاوناضَناًْإ ثطِ
زَنطايُوَ ،بُآلّ يؤْاًًُْنإ ُْياْسَتىاِْ بهؿًَُٓوَ و ُٖضوَٖا ُْياْسَتىاِْ بطيٓساضَناًْإ
ضاضَغُض بهُٕ .ناغهًَت و قُيػاِْ نالتؤغٌ ؾُضَاْسَ يُ خىيَٓسا غىوض ببىو و َُٖىإ
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زَياْعاِْ بطيٓساضَ و يُواُْ بىو ضُْس بطيًَٓهِ ُٖبىوبًَت ،بُآلّ ضىْهُ بطيِٓ ناضيطُضّ
بُضُْنُوت بىوُْ ،زَنُوت و بُضَبُضَ تا زَٖات تىاْاّ نُّ زَبؤوَ.
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿِ بُ ٖؤّ ئُظَىوِْ ظؤضّ يُ بىاضّ دُْطسا ،تًَسَطُيؿت غُضباظاِْ
يؤْاِْ يُ ض زؤخًَهسإ و يُو ضؤشَزا غُضباظَناٌْ تطّ ُٖخاَُْؿًـ تًَطُيؿذي نُ ئُوَّ
يؤْاًًُْ نإ زَخاتَ ،اْسوو بىوُْ و ُْى َطزٕ ،بؤيُ ؾُضَاًْسا ُٖض غُضباظيَهِ يؤْاِْ نُ
بطيٓساض زَبًَت ُْيهىشٕ .دُْط يُ ًْىَضؤّ ئُو ضؤشَوَ زَغتِ ثًَهطز بىو و تا ئًَىاضَ
بُضزَواَبىو و بُ ثًَىَضّ ناتِ ئًَػتا ضىاض يا ثًَٓر ناتصًََطّ خاياْسبىو و ئُونات
َاْسوويُتِ و طُضَاّ َاْطِ زووََِ بُٖاض و ئاضَقُّ ظؤضّ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ ،ئُوَْسَّ
َاْسوو نطزبىوٕ نُ ُْياْسَتىاِْ مشؿًَطَناًْإ ظىيًَٓٔ و ظضيَهاًْإ ضِابططٕ و طىضظ و
تُوضَناًْإ يُ زَغتُ خىيَٓاويُناًْإ زَنُوت و ناتًَو دُْط بُ نؤتا ٖات ،يُو ؾُف غُز
غُضباظَ نُ زَدُْطإ ،تُْٗا غُز و بًػت و ثًَٓر غُضباظ َابؤوَ نُ ئُواًْـ َُٖىويإ نُّ
و ظؤض بطيٓساض بىوٕ.
زاضيىف ؾُضَاًْسا نالتؤغٌ ؾُضَاْسَّ يؤْاًًُْنإ بًَٗٓٔ بؤ الّ ،تا ئُونات زؤغتايُتِ
يُ ًَْىإ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ ُٖبىو ،زاضيىف وَى باغهطا َاوَيُى يُ ضؤشُٖآلتِ ْعيو
َابؤوَ و نًََُو يؤْاِْ زَظاِْ ،بُآلّ ثًٌَ باؾرتبىو بُ ٖؤّ وَضطًَط يُ طٍَُ نالتؤغسا بسويَت و
ثًًَىت :ئُّ ثًاوّ ئاظاُٖ ،ضضُٕ ئًَىَ ؾهػتتإ خىاضزووَ ،بُآلّ ضىْهُ خؤت و غُضباظَناْت
ئَُطؤ ًْؿاْتاْسا غُضباظّ ئاظإ ،ئًَىَ ئُغري ْانُّ و ؾُضَإ زَزَّ تا خىاضزٕ و ئاوتإ ثٌَ
بسَٕ ،ثًَىيػتِ ثؿىوتإ بؤ زابري بهُٕ و زَتىأْ زواّ ثؿىوزإ ،بضٔ و تُضَِ نىشضاوَناْتإ
َُنإ.
بًَٓصٕ ،تا تُضَِ ئُو ثًاوَ ئاظاياُْ ُْبًَتُ خؤضانِ ئاشَي
ئُو غُضباظَ يؤْاًْاُّْ ظيٓسوو َابىوٕ ئاو و خؤضانًإ ثًَسضا و بطيُٓناًْإ ثًَضطا ،ئُو ضؤشَ
َهاِْ ئاظإ و غُضباظاِْ زاضيىؾًـ غُملاْسيإ دىاًََطٕ ،يُ غُضزََاِْ
ئُوإ غُملاْسياُْوَ خُي
َهِ ئُوَّ َُٖىو بهىشيَت،
زواتط ناتًَو خُؾاياضؾا ويػتِ بضًَت و ئًَػجاضت ويَطإ بهات و خُي
زيػإ ئاظايُتِ ئُوإ بؤوَ ٖؤناضّ ثُؾًَُإ بىوُْوَّ خُؾاياضؾا و تُْاُْت ُْضؤوَ ْاو خانِ
وآلتُنُؾًإ( .يُ بُؾُناِْ زاٖاتىو ئُو بابُتُ غُضَْر ضِانًَؿُ باؽ زَنطيَت).
غٌَ ضؤش زواّ ئُو دُْطُ (نالتؤغٌ) ؾُضَاْسَ بُ ٖؤّ بطيُٓناِْ دُغتُّ َطز و
ُْٖسيَهٌ تط يُ غُضباظَ يؤْاًًُْناًْـ َطزٕ ،زاضيىف ؾُضَاًْسا يؤْاًًُْنإ ئاظاز بهُٕ تا
بتىأْ تُضَِ ؾُضَاْسَنُيإ ببُُْوَ وآلتُنُيإ و يُوَّ بُخانِ بػجًَطٕ.
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ئُو ضؤشَف نؤتايٌ ٖات و ضؤشّ ثُجنا و ضىاضََِ بُٖاض ٖاتًََ ،صووْىوغٌ ْاغطاو ثًًري
زََيًَت :يُؾهطّ زاضيىف ئُوَْسَ ظؤض بىو نُ يُؾهطّ ئُو تا ًْىَضؤّ ضؤشّ زواتط يُ غُض
ثطزَنُ زَثُضِيًُوَ و خؤّ زَطُياْسَ ئُو بُضّ ثطزَنُ.
بُ بٌَ ضَضاونطزِْ ئُو ظيسَضؤيًاُّْ يُ ثُضتىونِ ظؤضبُّ ًََصووْىوغإ غُباضَت بُ
ًََري ثُضيُٓوَّ بُضزَواَِ
شَاضَّ يُؾهطَناِْ زَغُآلتساضاِْ ئًَطإ زَنطيَت ،زَتىاْري بً
يُؾهطيَو نُ بُ ثطزيَهسا زَضوات نُ بُو ثُيُ و خًَطايًُ زضوغت زَنطيَت و ئُو َاوَ ظؤضَ
َُنإ بُ
زَخايًَُْت و ضِاغتُ ،ضىْهُ ثاِْ ئُو ثطزاُْ نَُُ و زَبًَت غُضباظ و عاضَباُْ و ئاشَي
ئُغجايٌ بُ غُضيسا بجُضُْوَ و ئاغايًُ ضؤشيَو يا ظياتط بؤ ثُضيُٓوَّ يُؾهطيَهِ ئاوا ثًَىيػت
َُزا َُٖىو يُؾهطّ
بًَت( ،)2يُ ضؤشَ ثُجنا و ثًَٓذُّ يا ثُجنا و ؾُؾَُِ بُٖاضّ ئُو غاي
زاضيىف يا بُؾًَهِ ئُو يُؾهطَ ثُضِيًُوَ و طُيؿتُ خانِ وآلتِ (ؾطّ شّ).
بؤ ئُوَّ خىيَُٓضّ ئاظيع َاْسوو ُْنُئ خؤَإ يُ باغِ وضزّ دىططاؾًا ثاضاغتىوَ و يُّ
ناضَمشإ بُضزَواّ زَبري ،بُآلّ ُْٖسيَهات دىططاؾًا بؤ ًََصوو وَى شَاضَيُ بؤ بريناضٍ و بٌَ
شَاضَ ْاتىاْسضيَت يًَهساُْوَّ بريناضياُْ بهطيَت و ًََصووْىوغًـ بُ بٌَ باغهطزِْ دىططاؾًاّ
ؾىيَُٓنإْ ،اتىاًَْت باغٌ ضووزاوَنإ بهات .يُ ئاغًاّ بضىوى يُ غُضزََِ زاضيىؾِ
يُنَُسا ثًَٓر وآلت ُٖبىو ،يًسّ يُى يُو وآلتاُْ بىو و َُٖىويإ يُ شيَطزَغُآلتِ
ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ .ئُطُض يُ ضؤشُٖآلت واتُ يُ ئاظَضباجياُْوَ ضىوبائ بؤ ئاغًاّ بضىوى،
غُضَتا زَطُيؿتًُٓ وآلتِ (ناثؤزؤغٌ) و زواتط يُ ضؤشئاوا وآلتِ (ؾطّ شّ) ُٖبىو ،ظيَِ قعٍ
ئايُض َام ئُواِْ يُيُنرت دًا زَنطزَوَ ،زواتط باؽ يُ وآلتُناٌْ تط زَنُئ.
زاضيىف زواّ ثُضيُٓوَ يُ ظيَِ ٖايًؼ و تًَجُضِبىوِْ يُ زَضبُْسّ يؤضى ،طُيؿتُ وآلتِ
ؾطّ شّ نُ ثايتُختُنُّ ؾاضيَو بىو بُ ْاوّ (ئُْهىض يا ئُٕ غري) نُ ئًَػتا بُ ئاْهاضا ْاوّ

َآل باؽ يُ ظيَسَضؤيٌ ًََصووْىوغإ غُباضَت بُ شَاضَّ غُضباظاِْ يُؾهطَناِْ ئًَطإ
(( )2بُضزَواّ ظَبًشىي
زَنات ،يُ ناتًَهسا ُٖض خؤّ غىوزّ يُو ًََصووْىوغاُْ وَى غُضضاوَ بؤ طًَطِاُْوَّ ثُضتىونُنُّ زيتىوَ ،يُ
اليُنٌ تط خؤّ باؽ زَنات نُ يُؾهطّ زاضيىف يُ ناتِ بُضيَهُوتِٓ ْعيهُّ غُز ُٖظاض نُؽ بىوَ و يُ
بابٌ و زياضبهطيـ غُضباظّ وَضططتىوَ ،نُواتُ شَاضَّ ئُو يُؾهطَ بٌَ طىَإ يُ غُز ُٖظاض نُؽ ظياتط
بىوَ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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زيَت ،بُآلّ ئاْهاضاّ ئًَػتا يُ ؾىيَِٓ ئُو ؾاضَ زضوغت ُْنطاوَتُوَ و َُوزاّ ًَْىاًْإ
()3
ظؤضَ.
يؤْاًًُْنإ ُٖضوَى ضؤٕ يًسيإ زاطرينطز بىو ،بُ َُٖإ ؾًَىَف وآلتِ ؾطّ شيًإ
زاطرينطزبىو و زاضيىف زَيعاِْ زَبًَت بُغُض يؤْاًًُْناْسا غُضنُويَت بؤ زَضنطزًْإ يُو
وآلتُ .زاًْؿتىاِْ ئُوَّ يُ ضيَطُّ نؿتىناٍَ و ثُضوَضزَّ ئاشٍََ زَشيإ و نُؽ ُٖشاض ُْبىو و
َهاًَْو ُٖٕ شَاضَّ َاْطاناًْإ ْاظأْ
َُٖىإ خاوَٕ ظَوّ و ضَِظ بىوٕ ،زَوترتا يُو وآلتُ خُي
تا بتىأْ ِٖ َُضَناًْإ بعأْ .ئُو وتُيُ ئُطُض بؤ طاناًْـ ضِاغت ُْبًَت بؤ َُضَناًْإ
َُاِْ (طؤْتًَط) زََيًَت":يُ (ؾطٍ شّ) نُغاًَْو ُٖبىوٕ نُ
ضِ اغت بىو و ًََصووْىوغٌ ئاي
شَاضَّ َُضَناٌْ خؤيإ ُْزَظاِْ".
يُ وَضظّ ثايًع تُواوّ ئُو ناضواْاُّْ يُو وآلتُ تًَجُضِزَبىوٕ تطيًَإ بُ خؤضِايٌ وَضزَططت،
ضىْهُ بُ ٖؤّ ظؤضّ ضَظَناُْوَ خاوَُْناًْإ ُْياْسَتىاِْ َُٖىوّ نؤبهُُْوَ .طؤْتًَط
َىاغًِٓ تطٍَ
زََيًَت :يُ َُٖىو ضَِظَناِْ ئُو وآلتُ ضيَصَيُنِ ظؤض نُثط زَبًٓطا نُ بؤ ُٖي
َسَواغطإ و تا نؤتايٌ زوو َاْطِ بُٖاض
زضوغته طابىوٕ و ًَٖؿىَناِْ تطَّ بُ بُِْ ضووَنِ ُٖي
زََاُْوَ ،بُآل ّ ئُطُض بُُْنإ يُ خىضّ و يؤنُ و ؾتِ يُو دؤضَ بىاُْ ،ظوو زَضظئ و يُْاو
زَضىوٕ .تا ئًَػتاف يُو ؾىيَٓاُْ ئُو ؾًَىَ ناضَ ُٖض َاوَ و بُضضاو زَنُويَت.
بُضَُُٖناِْ ؾريََُِْ ئُو وآلتُ يُ دًٗاِْ نؤٕ بُْاو باْط بىو و طؤْتًَط زََيًَت:
ثُْريّ ثًَػتُّ ؾطّ شّ وَى زياضّ زَبطا بؤ ضؤُّْ .ضيتِ ثًَػتُ نطزِْ ثُْري يُ ئًَطاُْوَ
ضؤيؿتىوَ بؤ ئُو وآلتُ و زواتط بؤ ئُوضووثا.
َهِ ئُو وآلتُ يُ نؤتايٌ ثايًع و غُضَتاّ ظغتإ بىو و ئُوإ زواّ
ضُشِْ طُوضَّ خُي
نؤنطزُْوَّ بُضَُِٖ ثايًعّ و طىاغتُٓوَّ بؤ ئُْباضَناًْإَُ ،ض و َاآلتُناًْإ يُ
َُناًْإ زَنطزًَٕٖ ،ؿىوَ تطيَهاًْإ نؤزَنطزَوَ و
ثًَسَؾت و ؾاخُنإ زًََٖٓايُوَ و يُ ئاغُي
ؾُضابًإ زَططتُوَ ،ئُوداض بؤ َاوَّ زَ ضؤش واتُ بُ شَاضَّ ثُجنُناِْ زوو زَغتُناًْإ (يُ
(( )3بُ بطواّ ُْٖسٍَ نُؽ ْاوّ ئُْطىض (تطَّ) يا زاضّ تطٍَ يُ (ئُْهىض) وَضطرياوَ ،ضىْهُ ئُو ؾاضَ يُ
ْاوضُيُنِ زاثؤؾطاو بُ ضِ َظ بًٓات ْطابىو .ظاْاياِْ ظَآْاؽ ئاَؤشطاضضيإ زَنُٕ يُ ضواْطُّ ْعيهِ زوو وؾُ
يُ يُنرت ْانطيَت بُ يُى وؾُ بعاْسضئَ و بطىتطيَت وؾُّ ئُْطىض يُ ئُْهىض وَضطرياوَ ،بُآلّ طىَاصيإ ًًُْ نُ
ئُْطىض يُ ظَاِْ ؾاضغًسا وؾُيُنِ تاظَيُ و يُ ْاو زَقُ نؤُْنإ ئُو وؾُيَُإ بُضضاو ْانُويَت و زايهإ و
َآل).
باوناِْ ئًَُُ وؾٍُ تطيإ بؤ ئُو ًَىَيُ بُناض بطزووَ ،ظَبًشىي
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ًََصووّ َطؤظ زَوضّ ُٖبىوَ و تا ئًَػتاف ُٖض َاوَ) ئاُْٖطًإ زَطًَطِا .يُ َاوَّ ئُو زَ
َجُضئ بىو،
ضؤشَزا ناضّ زاًْؿتىاِْ ئُو وآلتُ بُ طؿتِ خىاضزٕ و خىاضزُْوَ و ؾازّ و ُٖي
ئُو دؤضَ دُشُْ يُ نؤتايٌ وَضظّ نؿتىناٍَ زيَت و يُ ْاو تُواوّ ُْتُوَناِْ ضؤشُٖآلت
َِ ئُوضووثًًُناًْـ ُٖض ئُو دُشُْيُ نُ يُ نؤتايٌ
بُضضاو زَنُويَت ،دُشِْ غُضّ غاي
وَضظّ نؿتىناٍَ بُضثا زَنطيَت.
َُ ،ئاؾتًدىاظ بىوٕ و
زاًْؿتىاِْ ؾطّ شّ وَى َُٖىو ئُو ُْتُواُّْ ناضيإ نؿتىناي
زَياُْويػت شياًْإ بُ ئاضاَِ و خؤؾٌ ببُُْغُض و تا زَغتجًَهِ دُْطُناِْ يؤْإ و
ُٖخاَُْؿًًُنإ ،يُ ئاضاًَسا بىوٕ و (نىضوف ،نَُبؤدًًُ و زاضيىؾٌ يُنُّ) بادًإ يُ
ثاؾاّ ئُوإ واتُ (ئًَػتاضى) وَضُْزَططت و ئُو بادُّ ئًَػتاضى زَيسا بُ ثاؾاناِْ
ُٖخاَُْؿٌ تُْٗا بطيتِ بىو يُو زياضيًاُّْ يُ غُضّ غاٍَ واتُ بُٖاضزا بؤ ئُواِْ زَْاضز.
ئُواًْـ يُ ناتِ دُشِْ غاآلُّْ ئُو وآلتُ زياضيًإ زَْاضزَوَ بؤ ثاؾاّ ؾطّ شّ و يُ ُٖض
َُتاٌْ تط زَياْجاضاغت.
ؾًَىَ ُٖضَؾُيُنِ زَوي
ُٖض غٌَ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُ بُضاْبُض ئُو ثاضيَعطاضيُّ يُو وآلتُيإ زَنطزًٖ ،ضًإ يٌَ
َطُّ ئُو بابُتُ ًََصوويًُ
وَضُْزَططتٔ و يُواُْيُ ئُّ بابُتُ ْائاغايٌ بًَتُ بُضضاو ،بُآلّ بُي
ًََت ُْٖسَّ يُ وآلتإ بادًإ يٌَ وَضُْطرياوَ .ئُطُض
يُ نُتًبُّ بًَػتىوْسايُ نُ زاضيىف زَي
ثًَىاُّْ ناضَناِْ ئُو غٌَ ثاؾايُ بهُئ ،بؤَإ زَضزَنُويَت ئُوإ ثازاؾتِ ناضَناِْ خؤيإ
يُ ضَظاَُْسّ ويصزاًْاْسا زَبًًًُٓوَ و ئُطُض ناضَنُيإ بُ دىاًََطّ ْاغطابىايُ ضَظاَُْسّ
ويصزاًْإ زَبىو ،بُآلّ ئُو ؾًَىاظَ ناضَ يُ زواّ ئُوإ و يُ غُضزََِ خُؾاياضؾازا طؤضِا.
ظاْاّ بُْاوباْطِ ٖٓسّ (ناثازيا) يُ ثُضتىونُ بُ بايُخُنُّ نُ بطيتِ بىو يُ (ؾًهاضّ
ويٓسيسازّ ثًُُٖوّ) زََيًَت :يُ ئايًِٓ َُظزاثُضغتِ بىو نُ خاوَٕ باوَضِّ َُظزا ثُضغتِ
َهاِْ (طاوَتىو) بهات بُ َُظزا ثُضغت .طاوَتىو نُ بُؾٌ يُنَُِ (طا) يُ و يُ
ًَسا خُي
ُٖوي
نؤْسا يُ طٍَُ ُْٖسَّ ْاوّ ئًَطاٌْ ُٖبىوَ و بُو ُْتُواُْ وتطاوَ نُ خاوَٕ ًَٖعّ دُغتُيٌ يا
زضاوّ بىوبٔ.
ََُُْسيَو بهاتُ ثُيطَوّ ئايًِٓ خؤيإ،
ئُطُض َُظزا ثُضغتًَو تىاًْبىايُ ثايُوإ يا زَوي
ضانُيُنِ طُوضَّ ئُجناَسابىو .بؤيُ ثًًري زََيًَت :ناتًَو زاضيىف يُ زَضبُْسّ يؤضى ثُضِيًُوَ
و ضؤوَ ْاو وآلتِ ؾطّ شّ ،ويَطِاّ ئُوَّ زَيعاِْ غُضباظَناِْ ْاؾُضَاِْ ْانُٕ ،بُآلّ يُ
ضيَطُّ ئُؾػُضَناًًُْوَ بُ غُضباظَناِْ ضِاطُياْس ئًَُُ ٖاتىويُٓ ْاو وآلتًَو نُ زاًْؿتىاِْ
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َهِ ئُو وآلتُ بهُٕ بُ َُظزاثُضغت ،ضىْهُ يُواُْيُ
زؤغتُأْ ،بؤيُ ْابًَت نُؽ يُ ئًَىَ خُي
ئُوإ ثًًَإ خؤف ُْبًَت.
َهاِْ بُضاْبُضيإ زَططت و
ثاؾاناِْ ُٖخاَُْؿٌ وَى ُْضيت ضِيَعيإ يُ ئايًِٓ خُي
َهًإ زَنطز بؤ َُظزاثُضغتِ ،بٌَ ئُوَّ ظؤضيإ يٌَ بهُٕ و ئُطُض بُو ضيَطُيُ
باْطُؾُّ خُي
ئايًِٓ َُظزايإ ثُغُْسنطزبىايُ باف بىو و بُ ثًَضُواُْوَ ظؤضيإ يٌَ ُْزَنطا.
يؤْاًًُْنإ زواّ ئُوَّ ئُو وآلتُيإ زاطرينطز ،وَى ُْضيتِ ًَُٖؿُيًإ ويػتًإ َُٖىو
زاًْؿتىاِْ ئُو وآلتُ بًَُٓٓ غُض ئايًِٓ خؤيإ و دطُ يُوَف ُْٖسَّ ُْضيتِ ُْويػرتاوٍ
خؤيإ بُغُضزا بػُثًَٓٔ ،بُآلّ ئُوإ ُْ زَياُْويػت بضُٓ غُض ئايًِٓ يؤْإ و ُْ
ُْضيتُناًْإ ؾًَط بدي .ئُوإ ئايًًَٓهًإ ُٖبىو نُ بُ وتُّ طؤْتًَط يُنتاثُضغتِ بىو و تُْٗا
يُى خىايإ ُٖبىو نُ ْاوّ (َُضزؤى) يا (َُضزؤر) بىو.
ضىْهُ ئُوإ خىاٍ تاقاُْيإ ُٖبىو طؤْتًَط ئُواِْ بُ يُنتاثُضغت ْاغًىَ ،بُآلّ ئُوإ بت
ثُضغت بىوٕ و ثُيهُضّ طُوضَّ خىا تاقاُْنُيإ يُ ثُضغتطاّ غُضَنِ يُ ثايتُخت ُٖبىو و
َُناًْـ ثُيهُضّ بضىونِ ئُو ُٖبىوٕ .يؤْاًًُْنإ زواّ طُيؿتًٓإ بؤ ؾطّ شّ،
يُ َاي
ثُيهُضَ طُوضَنُّ َُضزؤخًإ ؾهاْس و ثُيهُضّ خىاياِْ خؤيإ يُ ؾىيَِٓ ئُو زاْا و
ثًَىيػت ْانات باغٌ زؤخِ زَضووِْ ٖاووآلتًاِْ ؾطّ شّ يُ بُضاْبُض ئُو بابُتُ بهُئ نُ
ضاوَضواِْ ض بآليُنِ طُوضَ بىوٕ.
َِ ٖات و بؤوَ ٖؤّ
قُزَض وابىو زواّ ٖاتِٓ يؤْاًًُْنإ بؤ ؾطّ شّ ،وؾهُ غاي
َُ و طص و طًا نَُبؤوَ ،بُو ٖؤيُوَ َاْطانإ و َُضَنإ
نَُبىوُْوَّ بُضَُِٖ ئُو غاي
بُضَو َطزٕ ضىوٕ و ئُواًْـ ئُو بُآل طُوضَيُيإ يُ ئُجناَِ ْؿطيِٓ َُضزؤخِ خىاٍ
وآلتُنُيإ زَظاِْ نُ بُ ٖؤّ ؾهاْسِْ ثُيهُضَنُّ بؤ ئُواِْ ْاضزبىو .بُآلّ يؤْاًًُْنإ نُ
َِ بُ ئُجناَِ ؾهاْسِْ ثُيهُضّ
َو بؤيإ ططْط ُْبىوُْ ،ياْىيػت وؾهُ غاي
بريوضِاّ خُي
َُضزؤر بعأْ.
َُنُّ
ئًَػتاضنِ ثاؾاّ ئُو وآلتُ زواّ ٖاتِٓ يؤْاًًُْنإ بؤ وآلتُنُّ ،يُطٍَُ بَُٓاي
بُضَو باؾىوضّ ئاغًاّ بضىوى نؤضِ نطز و ضؤوَ وآلتًَو بُ ْاوّ (نًًًهِ) و زواّ ئُوَّ
َِ ٖاتِٓ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بؤ وآلتُنُّ بًػت ،نُوتُضٍَ تا ثُيىَْسّ ثًَىَبهات.
ُٖواي
ئُونات ئًَػتاضى ثًاويَهِ تَُُٕ ُٖؾتا غاآلٕ بىو و ضُْس نىضيَهِ طُجنِ ُٖبىو.
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ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغاِْ غُضزَّ نُ زَظأْ ٖاووآلتًاِْ ؾطّ شّ يُ ُْتُوَّ (ًٖتِ)
بىوٕ ،زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبٔ يُوَّ ئُوإ بُضططيإ ُْنطزووَ و يؤْاًًُْناًْإ يُْاو
ُْبطزووَ .ضىْهُ ًٖتًًُنإ يُ دُْطاوَضتطئ ُْتُوَناِْ دًٗاِْ نؤٕ بىوٕ و يُ يًَدىضِيِٓ
عاضَباُّْ دُْطِ ظؤض بُ تىاْا بىوٕ و ُْتُوَناٌْ تط يُ ْاويإ زَتطغإ .بُآلّ ْابًَت زووضاضّ
غُضغىضَِإ بري بؤ ئُو بابُتُ ،ضىْهُ ئاظايُتِ ُْتُوَنإ زَطُضِايُوَ بؤ ؾًَىَّ شياًْإ و
ٖاوويضاتًاِْ ؾطّ شّ ئاؾتًدىاظ و زووض يُ نًَؿُ بىوٕ.
َُ غُسطاْؿًُٓنإ بؤ زابري نطزِْ بصيَىيإ زَبىوُْ دُْطاوَض و ًَٖطؾًإ
ُْتُوَ و خًًَ
زَنطزَ غُض ُْتُوَناٌْ تطًَٖ .طؾٌ ُْتُوَناِْ (ٖؤُٕٖ ،ثتاٍَ و َىغىٍ) نُ يُ غُسطاناِْ
باؾىوضّ غًربيا و ئاغًاّ ْاوَضِاغت زَشيإًٖ ،ض ٖؤناضيَهٌ تطّ دطُ يُ بطغًُتِ و نَُِ
خؤضاى ُْبىو و ئُطُض يُنػاٍَ باضإ ُْباضٍ بىايُ ،نًَؿُيإ زَبىو يُ زَغتُبُض نطزِْ خؤضاى و
ْاضاض ًَٖطؾًإ زَنطزَغُض ُْتُوَناٌْ تط.
ٖؤُْنإ و َىغىيىنإ زواّ ئُوَّ يُ ُْٖسَّ يُ وآلتإ زَغتًإ بُ نؿتىناٍَ نطز و
ًْؿتُدَِ بىوٕ ،خىّ دُْطاوَضيإ َُْا و بىوُْ ئاؾتًدىاظ ،ضىْهُ يُى يُ ثًَساويػتًًُناِْ
َساضّ و باظضطاِْ ئاؾتًًُ .ئُّ بابُتُ يُ دًٗاِْ نؤْسا نُ ًَٖؿتا ثًؿُغاظّ
نؿتىناٍَ و ئاشَي
ُْٖاتبىو نايُوَ ،وَى ياغايُنِ طؿتِ يًَٗاتًٖ .تًًُنإ تا ئُو ضؤشَّ ثًؿُيإ نؿتىناٍَ و
َساضّ ُْبىوَُٖ ،إ خىيإ ُٖبىو و زواّ طؤضِيِٓ ؾًَىَّ زابري نطزِْ بصيَىيإ،
باظضطاِْ و ئاشَي
َِ،
ضوويإ نطزَ ئاؾتًدىاظّ و ئاضاَِ و عاضَباُْ دُْطًًُناًْإ طؤضٍِ بُ عاضَباُّْ نؿتىناي
بؤيُ تىاْاّ خؤضِاططّ بُضاْبُض بُ يؤْاًًُْناًْإ َُْا.
زواّ ثُضيُٓوَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ زَضبُْسّ يؤضى و طُيؿتًٓإ بؤ وآلتِ ؾطّ شّ،
زَطُيؿتُٓ ُٖض ؾىيًََٓو زاًْؿتىاِْ ئُوَّ خؤؾشاٍَ زَبىوٕ و وَى يُؾهطّ ضظطاضيهُض ضاويإ
يًَسَنطزٕ ،ضىْهُ ئاطازاض بىوٕ نُ يُ بابُتُ غُثًَٓسضاوَناِْ يؤْاًًُْنإ بُ تايبُتِ
ئايًُٓنُيإ ضِظطاضيإ زَنُٕ.
زاضيىف زواّ ئُوَّ طُيؿتُ ؾطٍ شّ بُ بًػتِٓ ئُو بابُتاُّْ ٖاووآلتًاِْ ئُوَّ باغًإ
َو زَغتًَٓٔ و ُٖض نُغًَو
زَنطز ،ظؤض ْاضاسُت بىو .ئُو بًػتِ يؤْاًًُْنإ بادِ غاآلُْ يُ خُي
َطُ يا ضَِظ و َُض و َاآلتُنُّ ظَوت زَنُٕ .زاضيىف
تىاْاّ بُخؿًِٓ بادُنُّ ُْبًَت ،نًًَ
غُباضَت بُ ًَٖعَناِْ يؤْإ ثطغًاضّ نطز و زَضنُوت ثًَطُّ غُضَنِ ًَٖعّ ئُوإ يُ ئُْهىضَ و
تًَطُيؿت نُ تا طُيؿتِٓ بُ ئُو ؾاضَ زووضاضّ ثًَهسازاِْ طُوضَ يُطٍَُ ئُوإ ْابًَتُوَ.
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ؾاضّ ئُْهىض (ئُْػري) ؾاضيَهِ ظؤض قايِ بىو و قُآل و زيىاضّ بًَُٖعّ ُٖبىو و يُ زَوضَّ خُْسَم
َهُْسِْ خُْسَم بىوبٔ،
َهُْسضابىو ،ثًَسَضىو ُْتُوَناِْ ئاغًاّ بضىوى يُ ئًَطاًًُْناُْوَ ؾًَطّ ُٖي
ُٖي
َهِ ؾطّ شّ و
ضىْهُ تا ئُونات يُ ضؤشئاوا و ضؤشُٖآلت و بانىوضّ ئًَطإ ئُو ُْضيتُ ُْبىو ،خُي
وآلتُناٌْ تطّ ئاغًاّ بضىوى يُ زضوغتهطزِْ قُآل ظؤض ؾاضَظا بىوٕ و ئُو بابُتُ يُ اليُٕ َُٖىو
ًََصووْىوغإ ثؿرتِاغت نطاوَتُوَ .ئُوإ قُآلتُناًْإ يُ بُضز و غاضوز زضوغت زَنطز و نىِْ ئاغىويٌ
ًَإ تًَسا زضوغت زَنطز تا بُ ئاغاِْ بُضز بُغُض زوشَٓسا بباضيَٓٔ.
و ؾاقىوي
ئُو وآلتُ يُ دًٗاِْ نؤْسا بؤ زضوغتهطزِْ نَُإ بُْاوباْط بىوٕ ،بُآلّ غىثاٍ تريٖاويَصيإ
ُْبىو و خاُْزاُْناِْ ْاوضُنإ وَى ٖىُْضيَو تريٖاويَصيًإ زَنطز ،بُبٌَ ئُوَّ يُؾهط ثًَهبًَٓٔ.
ؾاضّ ئُْهىض نُوتبؤوَ زآًََِ ضُْس ططزيَو نُ زيىاضّ ؾاض بُ زَوضٍ ُْٖسيَهًاْسا زَضؤيؿت و
ُْٖسيَو يُو ططزاُْ بُؾًَو بىوٕ يُ ؾاضَنُ .يُ دًٗاِْ نؤٕ تُْٗا ؾاضَناِْ بًعإ تًؤّ
َهى ؾاضٍ
(ئًػتاْبىٍَ) و ُٖى َاتاُْ (َُُٖزإ) ُْبىوٕ نُ بُغُض ططزَناُْوَ ئاوا نطابىوٕ ،بُي
تطيـ ُٖبىوٕ نُ يُ غُض ططزَنإ بىوٕ و ئَُُف بؤ غىوز وَضططتٔ بىو يُ ُٖواّ خؤؾٌ غُض
ططزَنإ و ثاضيَعضاو بىوًْإ يُ الؾاو و باؾرت نطزِْ ؾًَىَّ بُضططّ يُ ؾاضَنإ.
تايًسؤغٌ ؾُضَاْطَِواّ يؤْإ ثاضيَعطاضّ يُ ؾاضّ ئُْهىضّ بُ ئُؾػُضيو بُ ْاوّ (ئاضتازؤؽ)
َهِ ئُو ؾاضَّ بُ نَُإ و مشؿري و بُضزَقاِْ ضُنساض نطزبىو،
غجاضزبىو و ئُويـ ُْٖسَّ يُ خُي
يُ َُٖىو غُضزًَََهسا ُْٖسَّ نُؽ يُ ثًَٓاو ثاضَ زَبُٓ غُضباظّ يُؾهطّ زاطريناض و
ًََو يُ ثًاواِْ ئُوَّ بىوُْ
يؤْاًًُْناًْـ َىوضُّ باؾًإ بُ غُضباظَناًْإ زَزا و بؤيُ نؤَُي
َهِ خؤيإ ثُضوَضزَنطزبىو و ؾًَطيإ نطزبىوٕ نُ
غُضباظّ يؤْإ .يؤْاًًُْناًْـ ئُواًْإ وَى خُي
ضىوٕ ظاآلْص زضوغت بهُٕ ،بُآلّ ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ ؾاضّ ئُْهىض ئٌ تط ئُوإ زَبىايُ يُ غُض
زيىاضَناُْوَ بُضططّ يُ ؾاض بهُٕ و تىاْاّ زضوغتهطزِْ ظاآلْصيإ َُْا.
َُاِْ (ٖاضشيُٕ) يُ باضَّ زؤخِ ؾاضَنُ بُّ ؾًَىَ زَزويَت":زيىاضيَو بًَُٓٓ
ًََصووْىوغٌ ئاي
ًََو طؤؾُّ ُٖبًَت و يُ باؾىوضّ ضؤشئاوا بُضظيًُنُّ ظؤض بًَت و بُؾُناٌْ تط بُ
بُضضاوتإ نُ نؤَُي
بُضاوضز يُطٍَُ ئُو بُؾُزا نىضترت بىوٕ و خُْسَقًَهِ ثإ و قىوٍَ يُ زَضَوَ زَوضَّ ؾاضَنُّ زابىو،
ئُو خُْسَقُ ناتًَو زَطُيؿتُ ططزَناِْ باؾىوضّ ضؤشئاوا نؤتايٌ زَٖات واتُ يُوَّ خُْسَم ُْبىو و
زضيَصّ زيىاضَنُ ْعيهُّ غُز ئُغتاز (بًػت نًًؤَُتط) بىو".
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ُٖضوَٖا ثًري زضيَصّ زيىاضَنُّ بُ غُز ئُغتاز زياضيهطزووَ و زَضزَنُويَت ئُو ؾاضَ،
ؾاضيَهِ طُوضَ بىوَ .بُ و تُّ ٖاضشيُٕ يُ ُٖض غُز َُتط يُ زيىاضّ ؾاض بىضدًَو بؤ ثاضيَعطاضّ
ُٖبىوَ ،نُواتُ زووغُز بىضز ؾاضَنُيإ ثاضاغتىوَ.
ناتًَو زاضيىف زؤخِ ثاضيَعطاضّ ؾاضَنُّ بًِٓ ،تًَطُيؿت ئُطُض يُ زيىاضّ ؾاض ْعيو
بًَتُوَ ْاتىاًَْت بُ ئاغاِْ يُ خُْسَقُنُ بجُضيَتُوَ و يُواُْيُ يُ ناتِ ثُضِيُٓوَزا ،تُواوّ
غُضباظَناِْ بهُوُْ بُض ضِيَصُّْ بُضز و تري و بهىشضئَ .يُ يُنُّ بًًٓٓسا باؾرتئ ؾىئَ بؤ
طُيؿذي بُ زيىاض بُ باوَضِّ زاضيىف ،باؾىوضّ ضؤشئاوا بىو نُ خُْسَقِ يًَُٓبىو و زواتط
تًَطُيؿت بُ ٖؤّ ئُوَّ ثاضيَعَضاِْ ؾاض ؾىيًَٓإ ظؤض بُضظَ ،زَبًَت ظياِْ ظؤض بُض زَنُويَت
تا بطاتُ تًُْؿت زيىاضَنُ و يُ ئُويَـ بؤ غُضنُوتٔ يُ زيىاضَنُ زيػإ ظياِْ طُوضَّ
زَويَت .يُواُْيُ زاضيىف بُو ٖؤيُوَ ضَخُٓ بهطيَت نُ ضىوٕ غُضنطزَيُى ْاظاًَْت يُ دُْطسا
ظَضَض و ظياُْنإ خؤويػت ْري و بُ ظؤضّ زيَُٓ ثًَـ .بُآلّ ٖاضشيُٕ وَآلَِ زاوَتُوَ نُ
ًَسَزا نَُرتئ
زاضيىف زَيعاِْ يُ خانًَهسايُ نُ يُ شيَط زَغتِ زوشَُٓنُيُتِ و بؤيُ ُٖوي
نىشضا و ظياِْ طًاِْ ُٖبًَت و ُْيسَويػت ثؿت بُ ططضياِْ ئُوَ ببُغتًَت نُ يُواُْيُ
زاًْؿتىاِْ ئُو خانُ ياضَُتِ بسَٕ .بُ وتُّ ٖاضشيإ زاضيىف ئُونات ضاوّ يُ ياضَُتِ
ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ ُْبىو نُ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ بىوٕ و يُ زاضيىف زووض بىوٕ.
يؤْاًًُْنإ زَياْعاِْ ناضيطُضتطئ ئاَطِاظ بؤ غُضوَضّ ُٖخاَُْؿًًُنإ ًَٖعّ زَضيايٌ
ئُواُْ ،بؤيُ زواّ ئُوَّ ئاغًاّ بضىونًإ زاطرينطز ،تُواوّ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ
ُٖخاَُْؿًإ يُ بُْسَضَناِْ ئاغًاّ بضىوى و بًعَٕ تًؤّ يُْاو بطز ،يا ططت و بُ
نُؾتًىاُْناِْ خؤيإ غجاضزٕ و بُ ؾًَىَيُ يُ زَضياناِْ (ضَِف و َُضَُضَ و غجِ) بُ طؿتِ
َُتِ زَضيايٌ يؤْإ بىو ،بؤوَ غُضوَض .بُؾًَهِ نُّ
ًَٖعّ زَضيايٌ ئُغًٓا نُ طُوضَتطئ زَوي
يُ نُؾتًًُناٌْ ُٖخاَُْؿٌ تىاًْبىويإ ضِابهُٕ بؤ نُْاضَناِْ قىبطؽ و يُويَـ َُٖىو نات
يُ ًَٖطؾٌ نُؾتًًُ يؤْاًًُْنإ بؤ غُضيإ زَتطغإ و بُ ضَِضاونطزِْ ئُو ٖؤناضاُْ ،زاضيىف
ًَسَزا يُؾهطَنُّ يُ ظيإ بجاضيَعيَت.
ُٖوي
زاضيىف يُطٍَُ خؤيسا َُجنًُْكِ بضىونِ ًَٖٓابىو ،زاضتاؾُناًْـ تىاْاّ زضوغتهطزِْ
َُجنًُْكِ طُوضَيإ ُٖبىو ،بُآلّ زيىاضّ ؾاض يُ بُضز بىو و بؤيُ بُ بُضز ُْزَضؤخا ،يُ
َهِ ئُو ؾاضَ زَنُوتٔ و زاضيىف ئُواِْ بُ زؤغت زَظاِْ و
اليُنٌ تط بُضزَنإ بُض خُي
ُْيسَويػت ظؤض ظيإ بُ ئُوإ بطات.
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َهُْسِْ تىًٌَْ بُ شيَط
بؤ ططتِٓ ؾاض بُ نَُرتئ ظيإ زوو ضيَطُ ُٖبىو ،يُنًَُإ ُٖي
ظَويسا بىو و يُ ضووناضّ باؾىوضّ ضؤشئاواّ ؾاض بُ ٖؤّ ئُوَّ ثًَهٗاتُّ ظَوّ يُ بُضز بىو،
ناضيَهِ ئُغتُّ بىو و ضُْس غاٍَ ناتِ زَويػت .اليُناٌْ تطّ ؾاضَنُف بُ خُْسَم طريابىو و
ًَـ ثًَىيػت بىو
َِ قىوي
َهُْسبايُ ،بؤ تىًًَْ
ًَإ ُٖي
بُو ٖؤيُوَ زَبىايُ تىًًًَََْهِ ظؤض قىوي
َُنُ بؤ ئُوَّ
َهُْٔ تا ُٖواّ ثاى بطُيًًََٓتُ ْاو تىًًَْ
ًََو ضاٍَ يُ تًُْؿتُناِْ ُٖي
نؤَُي
نطيَهاضَنإ ُْخٓهًَٔ و ئُوَف غُضَجنِ زوشَِٓ ضِازَنًَؿا و َُتطغٌ زضوغت زَنطز و
ناتًؿِ ظؤض زَويػت.
ضيَطُّ زووَّ ثطِ نطزُْوَّ خُْسَقُنُ بىو بُ طٌَ يُ ضُْس ؾىيًََٓهُوَ تا غُضباظَنإ
بُغُضيسا تًَجُضِبدي و بطُُْ زيىاضّ ؾاض ،بؤيُ زاضيىف ؾُضَاًْسا تا بىضدِ بُضظّ دىوآلو
زضوغت بهُٕ تا زواّ ثطِ نطزُْوَّ ضُْس ؾىيًََٓهِ خُْسَقُنُ ،غُضباظَناِْ يُ ضيَطُّ ئُو
بىضداُْوَ بطُُْ بىضدُناِْ ؾاض و ُْٖسيَهٌ تطيـ بُ قازضَُ يُ زيىاض غُضبهُوٕ .غُضباظاِْ
زاضيىف بُ ٖاوناضّ الزٍَ ْؿًُٓناِْ ئُوَّ زَغت بُناض بىوٕ و ئَُُف ٖاونات بىو يُطٍَُ
ٖاتِٓ ضُشِْ (بانىاؽ) نُ ِٖ يؤْاًًُْنإ بىو.
(بانىؽ) الّ يؤْاًًُْنإ بُ خىاّ ؾُضاب ْاغطابىو و ئُوإ باوَضِياْىابىو نُ ئُو ًََىّ
ضاْسووَ و تطيٌَ خػتىوتُ ْاو طؤظَ تا ببًَتُ ؾُضاب .يؤْاًًُْنإ غاآلُْ يُ ضؤشيَهِ بُٖاضزا بؤ
بانىؽ دُشًْإ زَططت و يُو ضؤشَزا ؾُضابًإ ظؤض زَخىاضزَوَ و تُْاُْت ُْٖسيَهًإ يُبُض
ظؤض خىاضزُْوَّ ؾُضاب زََطزٕ و يُو دُشُْزا شٕ و ثًاو بُ ٖؤَ خىاضزُْوَّ ظؤضّ ؾُضاب
ئاطايإ يُخؤ ُْزََا و زَنُوتُٓ ضِابىاضزُٕٖ ،ضوَٖا غطووزيَهٌ تايبُت بُ غتايؿِ بانىوؽ و
ؾُضابًإ زَووت نُ ظؤض غتايؿِ ئُواِْ زَنطز و تًايسا زَٖات نُ ئُوَّ ؾُضاب زَخىاتُوَ
ُٖضطًع ْاَطيَت و شياِْ ُٖتايٌ زَغت زَنُويَت و بانىوغًإ بُ بُخؿُْسَتطئ خىا زَظاِْ و
زَياْىوت ئُطُض ئُو ؾُضابِ ُْزابىايُ بُ خىاياِْ ئُيَُح ،ئُوإ ظيٓسوو ُْزََإ و ُْزَبىوُْ
ُٖتايٌ و ًَُٖؿُيٌ.
َهًَؿُناِْ َاوَ و يُ
ئُو غطووزَ ئُوَْسَ بُ ْاوباْط بىو نُ تا ئًَػتاف ُْٖسَّ يُ تًَهُٗي
ؾًَىَّ (ئىُٖ ...ئؤُٖ ...ئؤُٖ) زيَت و تا ئًَػتاف يُو وآلتُ ئُوضووثًاُّْ ضغُظيإ ظؤضَ،
ضؤشيَو بُْاوّ دُشِْ بانىؽ ُٖيُ.
َجُضئ و ؾازّ و
ئُو ضؤشَ غُضباظاِْ يؤْاِْ يُغُض زيىاض و يُْاو بىضدُنإ نُوتُٓ ُٖي
ًَإ بىوٕ ،شُْناًْـ وَى ئُوإ زَياخنىاضزَوَ و
ؾُضاب خىاضزٕ يُطٍَُ ئُو شْاُّْ نُ يُطُي
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بُيُنُوَ غطووزيإ زَووتُْٖ ،سيَهات غُضباظَناِْ زاضيىف يُ خؤؾٌ ئُوإ ثًَسَنُْري و
زاضيىف ئَُُّ ثًَدؤف ُْبىو ،بُآلّ ُْيسَتىاِْ ضِيَططبًَت يُوناضَ .وَى بامسإ نطز وآلتِ ؾطٍ
شّ و ؾاضّ ئُْهىض (ئُْػري) ضَِظّ ظؤضّ ُٖبىو و بؤيُ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بُ ئاغاِْ
ؾُضابًإ زَغت زَنُوت.
غُضباظَناِْ ؾطٍ شّ نُ يُطٍَُ يؤْاًًُْنإ بىوٕ ،وَى ئُوإ نُوتُٓ خىاضزُْوَّ ؾُضابِ
خؤضايٌ و دُشٕ يُ ثًَـ ًْىَضؤ زَغتِ ثًَهطز و تا زضَْطاِْ ؾُوّ خاياْس ،ناتًَو نؤتايٌ
ٖات نُؽ ضًرت تىاْاّ خىاضزُْوَّ َُْابىو و شْإ و ثًاوإ تىاْايإ ُْبىو يُ ؾىيَِٓ خؤيإ
ُٖغذيًَٖ .ؿتا ًْىَضؤ ُْٖاتبىو نُ ئُوإ غُضخؤف بىوٕ و تا نات بُضَو زضَْطرت زَضىو،
ئُوإ َُغترت زَبىوٕ و طُجنُنإ ظووتط يُ بُ تَُُُْنإ غُضخؤف زَبىوُْٕٖ ،سيَهًإ يُناتِ
َجُضِئ زَنُوتٔ و خُوّ غُضخؤؾٌ زَيربزُْوَ،
غطووز وتُٓوَ زَنىشاُْوَ و ُْٖسَّ يُناتِ ُٖي
ثريَناًْـ وضزَ وضزَ تىاْايإ نُّ زَبؤوَ و زواداض ئُواًْـ زَنُوتٔ.
َِ طُيؿتِٓ ثاؾاّ ؾطّ شّ ،خؤؾٌ ئؤضزووطاّ ُٖخاَُْؿٌ
ناتِ ئًَىاضَ بُ ٖؤّ ُٖواي
ططتُوَ ،ئًَػتاضنِ ثاؾا ضِاغتُوخؤ ضىو بؤ الّ زاضيىف و ئُويـ ضيَعّ ططت ،ئًَػتاضى نُ
ظاِْ ئُو ضؤشَ دُشِْ بانىغُ وتِ :ئُّ ؾاّ ؾايإ( )4نات بُ ؾريِؤ ُْزات و بُ غُضباظَناِْ
َُنإ ثٌَ بهُٕ و خؤيإ ئاَازَبهُٕ بؤ ضىوٕ بؤ ْاو ؾاض.
ًََت َُؾدُي
بً
زاضيىف ثطغٌ :بؤ َُؾدٍَُ ثٌَ بهُٕ؟
َُوَ بضًُٓ ْاو ؾاض و ئُطُض يؤْاًًُْنإ نؤتايٌ
ئًَػتاضى وتِ :بؤ ئُوَّ يُ ضِيَطُّ تىًًَْ
َُنُ زَنُيُٓوَ بٌَ ئُوَّ
َُنُيإ زاخػت بًَت ،يُبُض ئُوَّ ئُوإ َُغذي بُ ئاغاِْ تىًًَْ
تىًًَْ
ئاطازاض بٔ.
ئُونات زاضيىف تًَطُيؿت ئُو ؾاضَ وَى ظؤضيَو يُو ؾاضاُّْ قُآليإ ُٖيُ ،ضِيَطُيُنِ
ًَِْٗٓ ُٖيُ نُ يؤْاًًُْنإ ْايعأْ و تُْٗا ئًَػتاضى و نىضَناِْ ئُو ضِيَطُيُ زَْاغٔ ،يُ
ضِابطزووزا ُْضيت بىو ،نُ طُوضَّ ؾاضَنُ تُواوّ ئُونُغاُّْ زَنىؾت ،نُ يُ ضِيَطُ
ًًًَُْٗٓنُ ناضيإ نطزووَ ،بؤ ئُوَّ بُ ًًََِْٗٓ سيًًََٓتُوَ و نُؽ يًٌَ ئاطازاضُْبًَت.
َُنإ ثًَهطإ و زَغتُيُى
ضىْهُ زضَْط نُوتٔ ناضيَهِ باف ُْبىو ،زَغتبُدَِ َُؾدُي
َُنُوَ نُوتُٓضَّ بؤ ْاو ؾاض و يُ
غُضباظ بُ ضيَُٓايٌ ئًَػتاضى و نىضَناِْ بُ ضيَطُّ تىًًَْ
(( )4ؾاّ ؾايإ ْاوّ ؾُضَِ زاضيىف بىوَ و يُو نُتًباُّْ يُ بًَػتىوٕ بُدَِ َاوٕ ئُو ْاوَ ٖاتىوَ،
َآل).
ظَبًشىي
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ًَإ بؤ زاضيىف ًَٖٓا نُ غُضباظَنإ
َاوَيُنِ نَُسا طُيؿذي ،زواّ ْعيهُّ ًْىناتصًََط ُٖواي
بُبٌَ ضيَططّ طُيؿتىوُْ ْاوؾاض و زاوايإ نطزووَ زَغت بُدَِ غُضباظٍ تط بؤ ياضَُتًإ بضٔ
تا ًَٖطف بهُٕ .غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ زواّ طُيؿتًٓإ بؤ ْاو ؾاضَُٖ ،ىو غُضباظَ
يؤْاًًُْ َُغتُناًْإ يُ يُى ؾىئَ نؤنطزَوَ و ثاغُواًْإ بؤ زاْإ.
بُآلّ ئاضتازؤغٌ ؾُضَاْسَّ يؤْاِْ نُ ناتِ طُيؿتِٓ يُؾهطّ زاضيىف ًَٖؿتا تُواو
َُغت ُْبىو ،ضىْهُ تىاْاّ بُضططّ و دُْطهطزِْ ُْبىو ،مشؿًَطَ نىضتُنُّ خؤّ بُ تىْسّ
يُ غطِ ضؤنطز و خؤّ نىؾت .زاضيىف بُ ئُؾػُضَناِْ خؤّ وت :زوشَِٓ ئًَُُ َُغتُ و
َهِ (ظؤضا ٌْ نؤْؤّ) وإ و ْابًَت بُز ضَِؾتاض بري
تىاْاّ بُضططّ ًًُْ ،بؤيُ وَى خُي
بُضاْبُضيإ ،تُْٗا ئُطُض ئُوإ بُضططّ بهُٕ ناضَنُ ثًَضُواُْ زَبًَت.
(ظؤضا ٌْ نؤْؤّ) يُى يُ زضومشُ بُْاوباْطُناِْ زاضيىف بىو و ُٖضوَى ضىوٕ يُ
نُتًبُناْسا زََيًَت َِٓ":زاضيىف ؾاّ ؾايإ ،نىضّ ويَؿتاغبِ ُٖخاَُْؿٌ) بُ َُٖإ
ؾًَىاظيـ زَيٓىوغٌ (ظؤضا ِْ نؤْؤّ) .ئُو زوو وؾُيُ يُ ؾاضغٌ نؤٕ ٖاتىوَ و تا ئًَػتا ظؤض
زَغتهاضّ ُْنطاوَ و وؾُّ يُنُّ واتُ (ظؤضا) َُٖإ (ًَٖع و تىاْا) زَنات نُ يُ َاْاّ
الوَنًسا زَبًَتُ (غتُّ) و (ِْ نؤْؤّ) َُٖإ وؾُّ ؾاضغٌ (صيِ نِٓ) واتُ (ْانُّ) زَنات و
بُغُض يُنُوَ وؾُنُ واتاّ (غتُّ ْانُّ) زَزات.
ئُو زوو وؾُيُ يُ نُتًبُناِْ بًَػتىوْسا ُْٖسَّ زَغتُ واشٍَ تطّ بُزوا زاٖاتىوَ نُ
بطيتري يُ (ُْ بُ ًَت خىز ُْ ،بُ بًطاُْطإ يا خاضدًإ) واتُ (بُضاْبُض بُ ُْتُوَّ خؤّ و
بًَطاُْ و زَضَنًُنإ غتُّ ْانُّ) ،ئُو وتُيُّ زاضيىف يُوناتُ وتطاوَ نُ ئُواُّْ
غُضزَنُوتٔ ،ضاوّ ئُغريَناًْإ نىيَط زَنطز يا زَياْهىؾذي و ناضّ تىْسيإ ثًَسَنطزٕ .يُ
نُتًبُناِْ بًَػتىوٕ زوو وؾُّ (ناضا) واتُ (ُْتُوَ)( )5و (ئًَطإ) واتُ (ًْؿتًُإ) ُٖبىوَ.
بُ ؾُضَاِْ زاضيىف شَاضَيُنِ ظؤضتط غُضباظ ضىوُْ ْاو ؾاض و زواتط زاضيىف و ئًَػتاضى و
َاتٓاؽ و خاوَٕ ظَوم
(( )5يُواُْيُ ئُو بابُتُ بُ ؾتِ ئاغايٌ بُضضاو بهُويَت ،بُآلّ الِْ نُّ ُٖظاض ضؤشُٖي
ناتِ خؤيإ بؤ زؤظيُٓوَّ َاْاّ نُتًبُ بعَاضيُنإ بطزَغُض تا بعأْ وؾُ ُٖخاَُْؿًًُنإ واتايإ ض بىوَ،
َاتٓاغُنإ بٌَ ًْاظ
زواداض ظاًْإ (ناضا واتُ ُْت ُوَ) و (ئًَطإ واتُ ًْؿتًُإ)ًَٖ ،ؿتاف ئًَُُ يُ ناضّ ضؤشُٖي
ْري و نُغاِْ وَى ثطؤؾًػؤض ناَريؤِْ ئَُطيهِ زَبًَت بًَٔ و نُتًبُنإ غىيَُٓٓوَ تا ئًَُُ وضزَناضيُناِْ
َآل).
َاتِ ُٖخاَُْؿٌ بعاْري .ظَبًشىي
زضوغتهطزِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ و زَغُي
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نىضَناًْؿِ ضىوُْ ْاو ؾاض و يؤْاًًُْ َُغت و بٌَ ٖؤؾُنإ بُ بٌَ ئُوَّ ًٖض بُضططّ
بهُٕ ،ؾاضيإ بُ زَغتُوَزا و يُؾهطّ زاضيىف زَغُآلتِ بُغُضزا طًَطِا.
دًاواظّ بريوضِا يُ باضَّ ضؤشّ طُيؿتِٓ يُؾهطّ زاضيىف بؤ ؾاضّ ئُْهىض ُٖيُ و (ؾطاْتع
َُاِْ زََيًَت :يُؾهطّ زاضيىف يُ ضؤشّ سُؾتا و غًًََُِ بُٖاض طُيؿتُٓ ْاو
ئاٍ تًِ) ئاي
َُاِْ زََيًَت :دُشِْ ؾُضاب يُ ضؤشّ سُؾتايَُِ بُٖاضَ و
ؾاضّ ئُٕ غري .بُآلّ ٖاضشياِْ ئاي
زاضيىف يُو ضؤشَ طُيؿتىوَ.
زاضيىف زواّ ئُوَّ ضؤوَ ْاو ؾاضّ ئُٕ غري ،ئًَػتاضنِ نطزَ ثاؾاّ وآلتِ ؾطّ شّ و
َهِ ئُْػري زَتىأْ
زَغُآلتِ ثًَسا تا بُ ُٖضيُنُ يُ نىضَناِْ ثؤغتًَو ببُخؿًَت و وتِ خُي
غىوز يُ ياضَُتِ ئُو بؤ زضوغتهطزُْوَّ ثُيهُضّ (َُضزؤر) وَضبططٕ و ئُْساظياضَناِْ
َو يُ زضوغتهطزُْوَّ ثُيهُضّ َُضزؤر.
يُؾهطَنُّ ضِاغجاضز بؤ ياضَُتًساٌْ خُي
ٖاووآلتًاِْ ؾاضَنُ نُ ثُْسيإ يُ ؾهاْسِْ ثُيهُضّ َُضزؤر يُ اليُٕ يؤْاًًُْنإ
وَضططتبىو ،بطِياضياْسا ثُيهُضَنُ ئُوَْسَ قايِ و طُوضَ زضوغت بهُٕ نُ ئُطُض داضيَهٌ تط
ًَٖطف نطايُ غُضيإ ،ئُو ثُيهُضَ ُْؾهًَت.
زاضيىف ؾُضَاِْ بؤ خُؾاياضّ نىضّ ْاضز تا ثُيهُضتاؾًَهِ يؤْاِْ يُ ثًَطغجؤيًؼ ضَِوإ
ًََت خُؾاياضؾا
َُاِْ زَي
َهِ ئُْهىض( .ؾىاضتع) ضؤشُٖآلتٓاغٌ ئاي
بهات بؤ ياضَُتٌ خُي
ثُيهُضتاؾًَهِ يؤْاِْ بُ ْاوّ (تىغًس) ْاضز نُ يُ ثًَطغجؤيًؼ ناضّ زَنطز .ناتًَو تىغًس
طُيؿت زاضيىف يُوَّ َُْابىو و بُآلّ ؾُضَاِْ نطزبىو بؤ ٖاوناضيإ ،تىغًس بُ نآًُٖناِْ
ثُضغتطاّ وت ئُطُض بتاُْويَت ثُيهُضَنُ بًَُٖع بًَت ،زَبًَت يُْاو ثُضغتطانُزا زضوغتِ
بهُٕ و ئُواًْـ ثُغُْسيإ نطز.
تىغًس ؾُضَاًْسا بُضزيَهِ طُوضَيإ يُ ؾار ًَٖٓا ،بُضزَنُ ظؤض طُوضَ بىو و ْاضاض
غُضزَضنُ و ُْٖسَّ يُ زيىاضّ ثُضغتطانُيإ ضووخاْس تا بتىأْ بًبُُْ ْاو ثُضغتطانُ،
ُٖضوَٖا ٖاتُٓ شووضَوَّ ئُو ٖؤيُؾًإ ضووخاْس نُ زَبىايُ بُضزَنُّ يٌَ بتاؾٔ و
غُقؿُنُؾًإ ؾهاْس و بطِياضياْسا غُقؿًَهٌ بُضظتطّ بؤ زضوغت بهُٕ.
زواّ ئَُّ بُضزَنُ يُ ْاو ثُضغتطا زاْطا ،تىغًس نُ خؤّ ثُيهُضتاؾًَهِ زَغت ضَْطري
بىو ،بُضزتاؾُ ْاوضُيًُناِْ ْاضاض بُ ناض نطز و يُ غُض ئُو ُْخؿُيُّ نآًُٖنإ بؤيإ
َسا ثُيهُضَنُ تاؾطا و بؤوَ
زاْابىو ،تاؾًِٓ بُضزَنُّ بُضزَواّ نطز و يُ َاوَّ يُنػاي
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ثُيهُضّ َُضزؤى ،زواتط نُوتُٓ دُاليٌ و يىوؽ نطزِْ ،غُضئُجناّ ضَِْط نطا و بؤوَ
ثُيهُضّ َُضزؤى.
ًََت تىغًس ثُيهُضَنُّ ئُوَْسَ بًَُٖع و طُوضَ زضوغتهطز نُيُونات بُ زواوَ
ؾىاضتع زَي
يُ ًٖض يُى يُ دُْطُنإ ظياِْ ثٌَ ُْطُيؿت و ثُيهُضّ ْاوبطاو تا غُضزََِ غاغاًًُْنإ
َايُوَ و بُآلّ زواتط بُ ٖؤّ بىوَُيُضظَوَ نُوت و يُْاو ضىو.
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لة ثايتةختى ليدى
بامساْهطز نُ يُ ئاغًاّ بضىوى ضُْس وآلتًَو ُٖبىوٕ نُ ئُونات َُٖىويإ بُضزَغتِ
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ و يُى يُو وآلتاُْ ْاوّ ؾطّ شّ يُى بىو ،زاضيىف ئُو وآلتُّ يُ
يؤْاًًُْنإ غتاْسَوَ و ئًَػتاضنِ نطزَوَ ثاؾا ،خؤّ بُضَو ضؤشئاوا ضؤيؿت تا بضًَتُ وآلتِ
تىغًسّ نُ يُ ضؤشئاواّ ؾطّ شّ بىو.
ئُونات يُ ثاؾاّ وآلتِ يًسّ ْاوّ (ئًًًَاضؤؽ) بىو نُ بطاظاّ ثاؾاّ بُْاو باْط (ططظؤؽ)
بىو ،ططظؤؽ يُ ضؤشُٖآلت بُ قاضؤٕ ْاغطابىو و بُ زَغت نىضوف زووضاضّ ؾهػت ٖات.
ئًًًَاضؤؽ وَى ُٖضيُنُ يُ ثاؾاناٌْ ئُو وآلتاُّْ شيَط زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ،
غُضبُخؤيٌ بُغُض وآلتُنُيسا ُٖبىو .ناتِ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ بؤ غُض ؾاضّ غاضزّ
ثايتُختِ وآلتُنُّ ،يُ ضؤشئاواّ وآلت بىو و ُْيتىاِْ بُ خًَطايٌ بطاتُوَ ؾاضّ غاضز و
يؤْاًًُْنإ ئُو ؾاضَيإ ططت و ويَطاًْإ نطز ،ئًًًَاضؤؽ زَيىويػت بضًَتُ ئًَطإ ،ضِيَطُناِْ
يٌَ زاخطابىوٕ و بُ ْاضاضّ ضىو بؤ زوضطُّ قىبطؽ نُ بُ ٖؤّ بىوِْ ًَٖعّ زَضيايٌ
َسَٖاتٔ.
ُٖخاَُْؿٌ ،ببىو بُ ؾىيَِٓ ئاضاّ بؤ ئُواُّْ يُ زَغت يؤْاًًُْنإ ُٖي
َِ ويَطاْهطزِْ ؾاضّ غاضز طُيؿتُ ئًًًَاضؤؽ ،ئُوَْسَ غَُباض بىو نُ بُ
ناتًَو ُٖواي
بًػتِٓ ططيا و ئُواُّْ يُ زَوضَؾٌ بىوٕ ططيإ ،ضىْهُ غاضز يُى يُ دىاْرتئ و طُوضَتطئ
ؾاضَناِْ ئُوناتِ دًٗإ بىو و زاًْؿتىاُْنُّ باوَضِيإ وابىو تَُُِْ ؾاضَنُيإ زَ ُٖظاض
()1
َُ.
غاي
(ًََ( )1صووْىوغاِْ غُزَّ ْؤظزَُّٖ و تُّ زاًْؿتىاِْ ؾاضَنُيإ يُو باضَوَ تًَهٍَُ بُو ئُؾػاْاُْ زَظاِْ نُ بُضزَواّ يُ
َهُْسًْإ يُ وآلتِ يًسّ
َِ ( 1950ظ) ناضّ ُٖي
َو ُٖبىو و ططْطًإ ثٌَ ُْزَزا ،بُآلّ يُ زواّ غاي
غُضزََُناْسا يُ غُض ظاضّ خُي
نؤٕ نُ زَنُويَتُ تىضنًاّ ئ ًَػتا نطز و يُ ْاوضٍُ (ناتاٍ ٖؤيؤى) ويَطاُْناِْ ؾاضيَهًإ زؤظيًُوَ نُ زَطُضِايُوَ ( 8000خ .ظ) و
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زاضيىف زَيعاِْ ؾاضّ غاضز ويَطإ نطاوَ و زاًْؿتىاُْنُّ ثُضتُواظَ بىوٕ و نُؽ ْاظاًَْت
ضىوُْتُ نىٍَ و ضًًإ يٌَ ٖاتىوَ ،ئُونات ثطغًاض زَنطيَت نُ ئُّ بؤضِ زاضيىف ضيَطُّ
غاضزّ ططتُبُض و ويػتِ ئُوَّ بططيَت؟ بُ زَغتُواشَّ ئًَػتا ضىْهُ ثًَطُّ ئُ ؾاضَ
غرتاتًصّ بىو ضىو بؤ ئُوَّ.
ُٖض يُؾهطيَو يُ ضؤشُٖآل ت بؤ ضؤشئاوا ضىوبايُ يا بُ ثًَضُواُْوَ يُ ضؤشئاوا بؤ ضؤشُٖآلت،
ْاضاضبىو ؾاضّ غاضز زاطريبهات و بُ ثًَضُواُْوَ زَنُوتُ َُتطغٌ زاطرينطزِْ ضيَطُّ
ثُيىَْسّ .ئًَػتاف ئُو ْاوضُيُّ ؾاضّ غاضز نُوتىوتُ ْاوّ ،ئُو ططْطًُّ ُٖض َاوَ و يُ
دُْطُناِْ غُضبُخؤيٌ تىضنًا و ئُوناتُّ (نَُاٍ ئاتاتؤضى) و (عكُُت ئًٓؤْؤ) يُ طٍَُ
يؤْاًًُْنإ زَدُْطإ ،ططْطًُ دُْطًًُنُّ ئُو ْاوضُيُ زَضنُوت.
ئُطُض زاضيىف زواّ طُيؿتِٓ بُ ئاغًاّ بضىوى بُضَو بانىوض واتُ نُْاضَناِْ زَضياّ
ضِ َف يا بُضَو باؾىوض واتُ بُؾًَو يُ نُْاضَناِْ زَضياّ َُزيتُضاُْ ضىوبايُْ ،اضاض ُْبىو
ْاوضُّ ؾاضّ غاضز زاطري بهات ،بُآلّ ضىْهُ زواّ ٖاتِٓ يُ ؾطّ شّ ضاغتُخؤ ضىو بؤ وآلتِ
يًسّْ ،اضاضبىو ئُو ْاوضُيُ زاطري بهات تا يؤْاًًُْنإ يُ ئُوَّ زَضبهات يا ْاضاضيإ بهات
خؤيإ بُزَغتُوَ بسَٕ و يُ اليُنٌ تط ئاغىوزَ زَبىو يُ بابُتِ ثؿت خؤيُوَ و َُتطغٌ
ثضطاِْ ثُيىَْسّ بُ زواوَّ ُْزََا.
ًََت بؤ ئُو يُؾهطَّ يُ ؾطّ شّ بُضَو يًسّ يا بُ ثًَضُواُْوَ
َُاِْ زَي
(َاضانىاضتِ) ئاي
زَضوات ،زاطرينطزِْ غاضز ناضيَهِ شياضيًُ و بُ وتُّ ئُو ئُغهُْسَضّ َُقسؤِْ يُ ناتِ
يُؾهطنًَؿًًُنِ خؤّ يُ ضؤشئاوا بؤ ضؤشُٖآلت و يُ ئاغًاّ بضىوى بؤيُ ؾاضّ غاضزّ زاطري
ُْنطز ،ضىْهُ زواّ طُيؿتِٓ بُ ئاغًاّ بضىوى ضيَطُّ باؾىوض واتُ ْعيو نُْاضَناِْ زَضياّ
َُزيتُضاُّْ ططتُبُض و يُ ئُويَىَ طُيؿتُ ًَعؤثؤتاًَا و ئُطُض زاضيىؾًـ ئُو ضيَطُّ
َبصاضزبىايُ ثًَىيػتِ بُ زاطرينطزِْ ْاوضُّ ؾاضّ غاضز ُْزَبىو.
ُٖي
ًََت زاضيىف بؤيُ بُ ؾاضّ غاضززا ُْضؤيؿت ضىْهُ ُْيسَويػت زووضاضّ
(َاضانىاضت) زَي
ْاوضُ ؾاخاويُناِْ ضؤشُٖآلتِ ؾطّ شّ ببًَت (ثًَؿرت باغٌ ثُضيُٓوَّ يُؾهطّ نىضومشإ يُو
َهِ غاضز ظؤض تًَهٍَُ بُ ئُؾػاُْ ُْبىوَ ،ضىْهُ ؾاضّ ناتاٍ ٖؤياى زَُٖظاض غاٍَ
زَُٖظاض غاٍَ ثًَـ ئًَػتا و بؤيُ ظيسَضؤيٌ خُي
ثًَـ ُٖبىوَ .ئُو ؾاضَّ ( )2500غاٍَ ثًَـ ئًَػتا و يُ غُضزََِ زاضيىؾسا ُٖبىوَ و زواتط بىوَ بُ غاضز ،تَُُِْ ُٖظاضإ غاٍَ
بىوَ ،يُ دىاْرتئ ؾاضَناِْ دًٗإ بىوَ و ئُونات بىونِ دًٗاِْ نؤٕ بىو و بُ زَغتِ تايًسؤؽ و غُضباظَناِْ ويَطاْهطا.
َآل).
ظَبًشىي
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ْاوضُ ؾاخاوّ و غُختُ نطز بؤ دُْطِ قاضؤٕ) و يُؾهطَنُّ يُو ْاوضُ ؾاخاوياُْ غاتُ
بُضزَّ ًَٖطؾٌ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يا دُْطاوَضَناِْ ْاوضُنُ و ضيَطُّ باؾىوض بٌَ َُتطغٌ
بىو ،يًَهساُْوَّ ئُغهُْسَض زضوغتبىو و تا طُيؿتُ ًَعؤثؤتاًَا نُؽ ضِيَطُّ ُْططت.
ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ ْاوضُيُى نُ ؾاضّ غاضز بُضضاوّ ثًَؿُْطِ يُؾهطَنُّ نُوت،
ضاوَضِوإ بىو تا ثًَؿُْطِ يُؾهطَنُّ ظاًْاضّ يُ باضَّ ئُو ؾاضَ ثٌَ بسَٕ و ئُواًْـ
ًَإ ْاضز نُ ؾاضَنُ ويَطإ بىوَ و يُ زووضَوَ ضَِؾايٌ زياضَ نُ يُواُْيُ يُؾهطّ زوشَٔ
ُٖواي
بًَت .ضىْهُ ضؤشئاوابىوٕ ْعيو بىو ،زاضيىف يُ تًُْؿت ضووباضيَو بُ ْاوّ غاضزّ بضىوى
وَغتا و ئُو ضووباضَ ئًَػتاف وَى ئُونات يُ وَضظّ ٖاويٓسا وؾهسَبًَت ،بُآلّ ْاوَنُّ
طؤضِاوَ .ناتًَو زاضيىف طُيؿتُ ئُو ؾىيَُٓ وَضظّ طُضَا زَغتِ ثًَهطز بىو ،بُآلّ ضووباضَنُ
ًَٖؿتا ئاوّ ُٖبىو و غُضباظَناِْ زاضيىف زَياْتىاِْ غىوز يُ ئاوَنُ وَضبططٕ.
ضووباضَنُ يُ ؾىيًََٓهُوَ زَٖات نُ ططضياِْ ظؤض زَنطا زوشَٔ نُْاضَناِْ زاطرينطزبًَت،
ًَٓا بدي
بؤيُ زاضيىف ثعيؿهُناِْ يُؾهطَنُّ ضِاغجاضز تا يُ ئُطُضّ شٖطاوّ بىوِْ ئاوَنُ زي
ًَٓا بىوٕ شَٖطاوّ ًًُْ ،زاضيىف ضِيَطُّ بؤ غىوز
و زواّ ئُوَّ ئُوإ ئاوَنُيإ ثؿهِٓ و زي
وَضططتٔ يُ ئاوَنُ بُ غُضباظَناًْسا ،ويَطِاّ ئُوَف بُضزَواّ ثعيؿهُنإ بُضزَواّ ئاوَنُيإ
زَثؿهِٓ ،ضىْهُ ئاوَنُ نُّ بىو و شَٖطاوّ نطزِْ ئاغإ بىو .ئُو ضؤشَ ًٖض غُضباظيَهِ
زاضيىف ئاويإ بؤ خىاضزُْوَ ُْنىآلْس ،ضىْهُ زَياْعاِْ ئاوّ غُضظَوّ نىآلْسِْ ْاويَت.
ًََري زاضيىف يُ بُض َُتطغٌ ًَٖطؾٌ يُ ثطِّ
ثًَىيػت ْانات زضيَصزازضّ بهُئ و زَي
زوشَٔ ،ثاضيَعطاضّ ئؤضزووطانُّ بُ ضانِ زاَُظضاْس تا بتىأْ ئُطُض بُؾُو ًَٖطؾًإ
نطايُغُض بُضططّ بهُٕ .ئُو ؾُوَ ُٖوا طُضّ بىو و ُٖوضيـ ئامساِْ زاططت و بؤوَ ٖؤّ
َُناًْإ .بامساْهطز نُ
طُضَرت بىوِْ ُٖواًَ ،ؿىويُ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض غُضباظَنإ و ئاشَي
َِ ( 500خ .ظ) وآلتِ يًسيإ زاطرينطز ،بؤيُ ناتِ ثًَىيػتًإ ُٖبىو تا
يؤْاًًُْنإ يُ غاي
ُْٖسَّ يُ ثًاواِْ يًسّ بؤ غُضباظّ ببُٕ و بُ ؾًَىاظّ ثُضوَضزَّ غُضباظّ يؤْإ ئاَازَيإ
بهُٕ تا بتىأْ بُ ؾًَىَّ ظاآلْص ظُْطٔ.
يًسّ يُ غُضزََِ نىضوؾٌ زاَُظضيَُٓضّ ثاؾايُتِ ُٖخاَُْؿٌ نُوتُزَغت
َهِ يًسّ ضِابطزوويإ بري
ُٖخاَُْؿًًُنإ و ًَٖؿتا ظؤض بُغُض ئُوناتُزا ُْضؤيؿت بىو تا خُي
بضًَتُوَ ،بُآلّ ضَؾتاضّ باؾٌ نىضوف و نَُبؤدًًُ و زاضيىف يُطٍَُ ئُوإ وابىو نُ نُؽ يُ
َهِ يًسّ بُ ٖاتِٓ يؤْاًًُْنإ بؤ
ئُوإ ُٖغتِ بُ زاطرينطزِْ وآلتُنُّ ُْزَنطز .خُي
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َهى يُ شيَط
َططإ بىوٕ ،ضىْهُ ُْتُْٗا ثايتُختُنُيإ ويَطاْهطزٕ ،بُي
وآلتُنُيإ ظؤض زي
َُثُغتىوّ ئُواْسا ُْياْسَتىاِْ خىاّ خؤيإ بجُضغذي و تُْٗا تاقًَُهِ ئُو وآلتُ نُ
ثاي
َدؤف بىوُٕٖ ،ضضُْسَ
َو بُ تاقُِ ثُغت زَشًََطزضإ ،بُو ناضَ زي
طاثُضغت بىوٕ و الّ خُي
يؤْاًًُْناًْـ ضِيَطُيإ يُ ئُواًْـ زَططت بؤ دًَبُدَِ نطزِْ ئايًُٓنُيإ و ْاضاضيإ زَنطزٕ
تا خىاّ ئُوإ بجُضغذي.
َهُنُ
َو ْاضاض ببُٓ ؾىئَ نُوتُّ ئايًًَٓهِ تاظَ ،خُي
يُ َُٖىو غُضزَُناْسا ناتًَو خُي
َٔ و ئايًِٓ تاظَيإ ثُغُْسنطزووَ و يُ شيَطَوَف ئايًِٓ
يُ ضووناض وايإ ًْؿاْساوَ نُ خؤؾشاي
نؤِْ خؤيإ ثُضغتًىَ ،ضًِٓ زظيَىّ ؾاضّ يًسّ نُ طاثُضغت بىوٕ ،ناتًَو طىؾاضيإ
خطايُغُض بؤ ثُضغتًِٓ خىزاياِْ يؤْاِْ ،خؤثاضيَعيإ نطز و يُ ْاخسا خؤؾشاٍَ بىوٕ نُ
َهِ
َُّ ئُواًْإ يُ خُي
َهِ وآلتُنُيإ يُْاو بطز و تؤي
يؤْاًًُْنإ ٖاتٔ و خىاّ ظؤضيُّٓ خُي
يًسّ نطزَوَ.
يؤْاًًُْنإ يُ غُضَتاّ ٖاتًٓإ بؤ يًسّ ُْياْىيػت ًٖض نُؽ يُ ئُوإ بهُُْ غُضباظ و
ُٖغتًإ بُ َُتطغٌ ُْزَنطز تا ثًاواِْ ئُو ْاوضُيُ بهُُْ غُضباظ ،بُآلّ زواّ ئُوَّ
ُٖغتًإ بُ َُتطغٌ ًَٖطؾٌ ضاوَضوإ ُْنطاوّ ُٖخاَُْؿًًُنإ نطز بُ ْاضاضّ ويػتًإ
َهِ ْاوضُنُ باْطًَٗؿتِ يؤْاًًُْناًْإ بؤ غُضباظّ
غُضباظ يُو ْاوضاُْ بططٕ .بُآلّ خُي
ثُغُْس ُْنطز ،ضىْهُ ُْؾطَتًإ يُ يؤْاًًُْنإ بىو و يؤْاًًُْناًْـ ْاضاض يُ ضًِٓ زظيَىّ
ؾاض نُ نًُٓيإ بُضاْبُض بُ ظؤضيُّٓ زاًْؿتىاِْ وآلتُنُيإ ُٖبىو ،غُضباظيإ ططت .بؤ
َهى بُ غىوز بىو و ئُوإ
طاثُضغتُنإ غُضباظّ نطزٕ بؤ يؤْاًًُْنإ ُْتُْٗا باف بىو ،بُي
ويَطِاّ وَضططتِٓ َىوضُّ باف يُ يؤْاًًُْنإ ،يُ ناضَ ثُغت و ْاخؤؾُناًْـ ضِظطاضيإ
زَبىو.
تايًسؤؽ نُ بُ يُؾهطيَهِ بضىونُوَ ٖاتبؤوَ ْاو وآلتِ يًسّ و يُ ئُوَّ بُ وَضططتِٓ
ٖاوناضّ يُ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىوى و بُ نطَّ ططتّٓجًاواِْ طاثُضغت ،شَاضَّ
غُضباظَناِْ طُياْسَ ثُجنا ُٖظاض نُؽ ،بُآلّ ئُو ثُجنا ُٖظاض نُغُ َُٖىويإ
ثًَساويػتًًُناِْ تايبُت بُ ظاآلْصيإ ُْبىو و بؤيُ يُ ضووّ دُْطًًُوَ ظؤض بُ بايُر ُْبىوٕ،
بُآلّ ُٖضضًًُى بًَت تايًسؤؽ يُ طٍَُ ثُجنا ُٖظاض غُضباظ بؤ دُْطِ زاضيىف ئاَازَبىو.
ئُو ؾُوَ ظؤض طُضّ بىو و وشيإ ُٖوض بىو و ًََؿىويُ ُٖبىو ،بؤيُ بؤ غُضباظَ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ؾُويَهِ خؤف ُْبىو و ْعيو بُضَبُيإ و ئُوناتُّ بُ ٖؤّ ؾًَٓهِ
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بُضَبُيإ ًََؿىويُ ْآًًَََت ،ئُوإ خُوتٔ و ؾًَٓهِ ُٖوا ًَؿىويُناِْ ًَُْٖؿت ،بُآلّ
زَْطِ (نىوؽ) نُ بؤ ئاَازَباؾٌ غُضباظّ يُ يُؾهطّ زاضيىف يًَسَزضا ،ضِيَطُّ ثًَُٓزإ
غُوٕ.
يُ يُؾهطّ زاضيىف بؤ يُ خُو ُٖغتاْسِْ غُضباظَنإ (نىؽ) يإ يًَسَزا و زَْطُناٌْ تط
َُٓزَغتاْسُٖ ،ضوَى ضىوٕ يُ يُؾهطّ ْاثًًؤْسا بؤ ُٖغتاْسِْ غُضباظَنإ
ئُواِْ يُ خُو ُٖي
َسَغتإ.
تؤثًإ زَتُقاْس و غُضباظَناِْ بُ ٖؤّ زَْطِ تؤخ ُٖي
يُطٍَُ بُضَبُياْسا ُٖضزوو ئؤضزووطا بُ خًَطايٌ نُوتُٓ ضيَهدػتِٓ ضيعَناًْإ و زاضيىف بُ
َِ بؤ يُؾهطَنُّ زياضيهطز
ؾًَىَّ نىضوف يُؾهطَنُّ ضيَهدػت ،واتُ زووالّ ضاغت و ضُخ و زي
و َُجنًُْكُناِْ يُ بُضاْبُض زاْإ تا يُ ناتِ ثًَىيػت غىوزيإ يٌَ بسيرتيَت .زاضيىف ظاًْاضّ يُ
باضَّ ًَٖعّ يؤْاًًُْنإ ُْبىو ،بُآلّ زَيعاِْ يُؾهطّ ئُو ظياتط و بًَُٖعتطَ.
يؤْاًًُْناًْـ ظاالْصَناًْإ ضيَهدػت و يُثطِ يُْاو يُؾهطّ يؤْاُْوَ زَْطِ زَٖؤٍَ و
نىؽ و ظؤضْا ٖات و زاضيىف بُو زَْطاُْ نُ ًْؿاُّْ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ بىو ،زووضاضّ
غُضغىضَِإ بىو .ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بريّ ُْزَنطزَوَ نُ ئُوإ ًَٖطؾًإ بهُُْغُض ،ضىْهُ
يُؾهطّ يؤْإ الواظتط بىو يُ ِٖ ئُوإ ،بُآلّ زَْطُنإ ًْؿاُّْ ًَٖطؾٌ ئُوإ بىو.
ُٖخاَُْؿًًُناًْـ َىظيهِ يُؾهطيإ ُٖبىو و ْاوّ (غاظ)( )2بىو ،غاظ يا ططوثٌ
َىظيهِ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ثًَهٗاتبىو يُ (ناْىٕ( ،)3ضووز ،مشؿاٍَ ،تُثٌَ ،غُْر و نؤؽ)،
َبطرييَت و يُناتِ ضؤيؿتٓسا يًَبسضيَت .زواّ
ناْىٕ بُ ؾًَىَيُى زضوغت زَنطا نُ بتىاْسضيَت ُٖي
ئُوَّ زاضيىف ُٖغتِ نطز ئُوإ ًَٖطف زَنُٕ ،ؾُضَاْسَناِْ ئاطازاض نطزُْوَ نُ ئاَازَبٔ
ُْوَى ًَٖعّ ئُوإ ظياتط بًَت يُ ِٖ ئًَُُ.
َِ يُؾهطَنُّ بُضيَىَ زَبطز و ُٖضضُْسَ غُضباظَناِْ
زاضيىف بؤ خؤّ ؾُضَاْسَيٌ زي
َِ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ خؤيإ ئاَازَنطز.
ؾُوّ ضِيربزوو ُْخُوتبىوٕ ،بُآلّ بُ بًػتِٓ ُٖواي
ئُو ظاآلْصاُّْ يُؾهطّ يؤْإ نُ قُيػإ و ضِإ بُْس و ثًَساويػتًًُناًْإ ُٖبىو ،يُ ثًَؿُوَّ
يُؾهطّ يؤْإ زَضؤيؿذي و بُ ْعيو نُوتُٓوَيإ يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌَُ ،جنًُْكُنإ
بُضزيإ بُغُضزا باضاْسٕ.
َآل).
(( )2وؾُّ غاظ نُ ئًَػتا تُْٗا بؤ يُى ئاَطِاظّ َىظيو ب ُناض زيَت ،ئُونات بؤ زَغتُيُنِ َىظيو بُناضزَٖات ،ظَبًشىي

(( )3ئاًََطّ َىظيهِ ناْىٕ نُ زواتط طؤضِا بُ (قاْىٕ) ،ئُوضووثًًُنإ (ئؤضطاْىٕ) يا (ئؤضط) يُ نًًػاناًْإ
َآل).
يُو ْاوَ وَضططت .ظَبًشىي
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طىاغتُٓوَّ َُجنًُْكِ طُوضَ قىضؽ بىو ،بؤيُ بُ ثاضضُنطاوّ و بُ ضُْسئ عاضَباُْ
زَطىاظضايُوَ و زواتط زَبُغرتإ يا يُ َُيساِْ دُْط زضوغت زَنطا ،بؤيُ يُؾهطّ زاضيىف تُْٗا
َُجنًُْكِ ظىونًإ ُٖبىو و بُضزّ ظىونًإ بُ غُض يؤْاًًُْناْسا زَباضاْس ،يؤْاًًُْناًْـ بُ ثُيُ
قُيػاُْناًْإ يُ غُض غُضيإ ضِاططت و بُ ضِانطزٕ خؤيإ يُ ْاوضُّ بُضزَنإ زَضباظ نطز و يُ زوايري
غاتُنإ ضُْس غُضباظيَهِ يؤْاِْ بُضزيإ بُضنُوت و بُضبىوُْوَ ،بُآلّ غُضباظَناٌْ تط
َُجنًُْكُناًْإ بُدًًََٗؿت و طُيؿتُٓ غُضباظَناِْ زاضيىف.
ضًرت و زواّ ئُوناتُ َُجنًُْكُنإ غىوزيإ بؤ نىؾتِٓ زَغتُّ يُنَُِ غُضباظَ
يؤْاًًُْنإ َُْا و ئُطُض ضووؾًإ غىوضِاْسبإ ،يُواُْبىو غُضباظاِْ خؤيإ بهىشٕ و بُآلّ
يُواُْبىو غىوزيإ يٌَ وَضطريا بايُ بؤ يًَساِْ غُضباظَناٌْ تطّ يؤْإ نُ يُ الّ غاضز زَٖاتٔ.
َُثُغتؤّ بُضز
ئُظَىوِْ ظاآلْصَناِْ يؤْاِْ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ زواّ ئُوَّ يُ شيَط ثاي
باضإ ضِايإ نطز و ظضيَهاًْإ يُغُض غُض ططتبىو ،ئاضايؿًإ نُ بُ ؾًَىَّ ضىاضطؤؾُ بىو تًَو
َُ نُغًَو ظاآلْصيَو زاسيُظضيَٓٔ و ضىاضطؤؾُيُى زضوغت بهُٕ و زواتط
ُْضىو )4(.ئُطُض نؤَُي
َُوزاّ زوو غُز يا غٌَ غُز َُتط ضِا بهُٕ ،ناتًَو زَطُٕ بُ ططضياِْ ظؤض ظاآلْصَنُيإ تًَو
زَضًَت ض داّ ئُوَّ ئُوإ يُ شيَط بُضزباضإ بُضَو َُتطغٌ َُضط بضٔ .بُآلّ ئُو ثاضيَعطاضيُ
دىاُْ يُ زؤخِ ظاالْص يُ ناتًَهسا يُ شيَط بُضزباضإ بىوٕ و غُضباظَناِْ زوشَٔ ئاَازَبىوٕ بؤ
نىؾتًٓإ ،تُْٗا بُ ٖؤّ ضِآًَٖاُْ غُضباظيًُناِْ يؤْاُْوَ ُْبىو و زَطُضِايُوَ بؤ نُيتىوضّ
وَضظؾٌ يؤْاًًُْنإ نُ وَى َريات يُ باثرياًْاُْوَ َابؤوَ و ظاْسضاوَ نُ وَظف بُؾًَو يُ
ئايًٓساضّ ئُوإ بىو.
بؤ ظياتط تًَطُيؿذي يُ دُْطِ ؾاضّ غاضز ،ثًَىيػتُ بُ نىضتِ يُ باضَّ ؾًَىَّ دُْطِ
ظاالْصَنإ بسويَري .ظاآلْصّ يؤْاِْ ُْٖسٍَ نات باظُْيٌ و ُْٖسيَهات النًَؿُ ،غًَطؤؾُ يا
ضىاضطؤؾُيُ و ضىاض طؤؾُف ضىاض ضووناضّ ُٖيُ و يُواُْيُ وابريبهطيَتُوَ ناتًَو نُ ظاآلْص
ضىاض طؤؾُ بًَت ،تُْٗا يُى الّ زَنُويَتُ دُْط و غٌَ النٍُ تطّ يُ ثؿىو زَبٔ .ضىْهُ
تُْٗا يُى ال ضووّ يُ زوشَٔ زَبًَت ،بُآلّ يؤْاًًُْنإ َُٖىو غُضباظَناًْإ زَخػتُ
دُْط.
(( )4بٌَ ٖؤ ُْبىو نُ ئُْساظياض و ظاْاّ بريناضّ و ؾًعيهِ طُوضَّ يؤْاِْ ئُضَمشًسؤؽ زواّ زووغُز و ثُجنا
َِ ( 212خ .ظ) واتُ ْعيهُّ
َاْصَناِْ يؤْإ ؾًَط بىوّ ،ئُو يُ غاي
غاٍَ يُو بُضواضَ زََيًَت َٔ ئُْساظَ يُ ظاي
َآل)
غٌَ غُز غاٍَ زواّ دُْطِ غاضز َطز ،ظَبًشىي
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بؤ صيىوُْ يُ ناتِ ٖاتِٓ زَ ظاآلْص بؤ َُيساِْ دُْط ،ئُوإ زَنُوتُٓ ْعيو يُى و بُّ
ؾًَىَيُ بُضزَواّ الّ ثًَؿُوَ و ُٖضزوو الّ ضِاغت و ضُخ زَنُوتُٓ دُْط و الّ ثؿتُوَ
زَبؤوَ ًَٖعّ يُزَط و ُٖضوَٖا دًَطُّ ئُو غُضباظاُّْ يُ ضِيعّ ثًَؿُوَ زَنىشضإ يُ اليُٕ
غُضباظاِْ الّ ضِاغت و ضُخ ثطِ زَنطايُوَ و يُ ئاناَسا زضيَصّ ئُو زوو اليُ نُّ زَبؤوَ و
ضىاض طؤؾُنُ زَبىو بُ النًَؿُ.
نُواتُ يُ ضىاض طؤؾُزا بُ َُضدًَو ًَٖطؾٌ ُْنطيَتُ غُض ،تُْٗا يُى ال ْانُويَتُ دُْط و
الناٌْ تط يُ دُْطسا زَبٔ .بُآلّ بُ طؿتِ زوشَُٓناِْ يؤْإ يُ َُٖىو اليُنُوَ ًَٖطؾًإ
زَنطزَ غُض ظاآل ْص ،ضىْهُ زَياْعاِْ ئُطُض يُ َُٖىو اليُى ًَٖطؾٌ ُْنُُْ غُض ْاتىأْ
بًؿهًَٓٔ.
ئُو ضؤشَ ظاآلْصَناِْ يؤْإ ضىاضطؤؾُ بىوٕ و َُٖىويإ يُ زووالوَ ثُيىَْسيإ بُيُنُوَ
ُٖبىو ،ضىْهُ َُٖىو غُضباظَناًْإ قُيػإ و ضِإ بُْس و غام بُْسيإ ُٖبىو ،ظاآلْص يُ
ئاشََيًَهِ طُوضَ زَضىو نُ زَدىوآل و ُٖضضِ يُغُض ضِيَطُّ بىايُ يُ ْاوّ زَبطز ،غُضباظاِْ
يؤْاِْ بُضَو ثًَـ زَضىوٕ و مشؿًَطيإ زَوَؾاْس و قُيػاُْناًْؿًإ بُ ؾًَىَيُى زَططت نُ
ضيَطُ يُ غُضباظّ تًُْؿتًإ ُْططٕ يُ ناتِ مشؿًَط وَؾاْسٕ.
ئُوإ ظؤض بُ ضيَهِ و يُغُضَخؤيٌ مشؿًَطيإ زَوَؾاْس و يُواُْيُ ئُطُض يُوناتُزا نُغًَو
ًَؿًإ ظؤض ئاغايٌ
ًَإ بططتايُ ،زَيبًػت نُ يًَساِْ زي
يُ ئُوَّ بىوايُ و طىيٌَ يُ يًَساِْ زي
بىو ،ضىْهُ ئُواُّْ يُ ضىاضضًَىَّ غُضباظَ ئاغًُٓٓنإ و بُ زَغتُواشَّ ئَُطؤ قُيػإ
يُبُضَنإًَٖ ،طؾًإ نطزَ غُض غُضباظَناِْ زاضيىف َُٖىويإ يؤْاِْ بىوٕ و ئُظَىوِْ
دُْطًإ ُٖبىو و ُٖضنُ يُنًَهًإ زَنىشضا و زَنُوت ،ئُو زوو غُضباظَ يُ تًُْؿتُناِْ
بىوٕ بُ خًَطايٌ يُيُنرت ْعيو زَبىوُْوَ و دًَطُّ ئُويإ ثطِزَنطزَوَ و يُ تُواوّ ضيعَنإ ئُو
نطزاضَ زووثات زَبؤوَ و غُضباظيَو يُ زوو تًُْؿتُنُوَ خؤٍ زَخعاْسَوَ ْاو ؾىيَُٓنُّ.
ئُو ضؤشَ غٌ ظاآلْصّ يؤْاِْ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض يُؾهطّ زاضيىف و يُ ُٖضيُنُ يُ زٍَ و
الّ ضاغت و الّ ضُثٌ يُؾهطّ زاضيىؾسا زَ ظاآلْص يُ زشّ يُ دُْطسا بىوٕ ،غُضدُّ
غُضباظاِْ تايًسؤؽ يُو غٌ ظاآلْصَزا تُْٗا ْؤ ُٖظاض نُؽ بىوٕ و ُٖض ئُو شَاضَيُ بُ ٖؤّ
ئاضايؿِ دُْطِ بُضظيإ ،تىاًْإ يُؾهطّ زاضيىف غُُْ يُضظَوَ .زاضيىف يُ َُٖىو اليُى و
تُْاُْت يُ ثؿتُوَف ًَٖطؾٌ زَنطزَ غُض ظاآلْص و يُ ثؿتُوَف غُضباظ زَنىشضا ،بُآلّ
زَغتبُدَِ ؾىيًَٓإ ثطِ زَنطايُوَ .غُباضَت بُو دُْطُ يُ اليُٕ ًََصووْىوغاِْ يؤْاِْ ظؤض
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بابُت ْىوغطاوَ و ئُو دُْطُ بُ ؾاناضّ يُؾهطّ يؤْإ زَظأْ ،يُ ضِاغتًؿسا يُؾهطّ
زاضيىف يُ ئاغًاّ بضىوى يُ ُٖض ؾىيًََٓو ضووبُضووّ يؤْاًًُْنإ بؤتُوَ ،بُضططّ غُضغُخت
و زيًَطاُّْ بُضاْبُض نطاوَ و يؤْاًًُْنإ غُضغُختاُْ دُْطاوٕ ،وَضظف يُى يُ ُْضيتُناِْ
ئايًِٓ ظَضزَؾتًًُنإ بىو و غُضنُوتٔ بُ غُض ثايُزاضّ و خؤضاططّ ئُوإ ئاغإ ُْبىو.
َِ يٌَ ْانطيَت ،بُآلّ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْناًْـ
ويَطِاّ ئُوَّ ئاظايُتِ يؤْاًًُْنإ ْهؤي
ظؤض ظيَسَضؤيًإ يُ باضَّ دُْطُناِْ ئاغًاّ بضىوى نطزووَ و ُْٖسيَذاض ُْٖسٍَ بابُتًإ باؽ
نطزووَ نُ عُقٌَ ْاتىاًَْت ثُغُْسّ بهات ،بؤيُ باؾرت وايُ بؤ باغٌ ئُو دُْطاُْ طىَّ يُ
ْىوغُضاِْ بٌَ اليُٕ بططئ.
(شاى زوظُٕ طًَُُٕ) َاَؤغتاّ ظاْهؤّ يًص (يُ ظاْهؤ ْاغطاوَناِْ ئُوضووثا) و ْىوغُضّ
ثُضتىونِ (ئايري يُ ئًَطاِْ نؤٕ) غىوزّ يُ ْىوغًِٓ ًََصووْىوغُ بٌَ اليُُْنإ وَضططتىوَ(،)5
َهِ ئاغًاّ بضىوى ٖاوناضّ يؤْاًًُْناًْإ بهطزايُ،
ئُو زََيًَت :ئُطُض يُو دُْطاُْزا خُي
ئُغتُّ بىو زاضيىف بتىاًَْت يؤْاًًُْنإ يُو ئاغًاّ بضىوى زَضبهات ،بُآلّ زاًْؿتىاِْ ئُو
وآلتاُْ ياضَُتِ يؤْاًًُْناًْإ ُْزا و ُٖض نُ زاضيىف زَطُيؿتُ يُى يُو وآلتاُْ ،ثاؾا
وآلتُنُ نُ ُٖآلتبىو ،زَطُضِاُْوَ و زَنُتُٓ ثاٍَ زاضيىف و زَغت ضؤيؿتىويٌ خؤيإ يُ
َجؿتِ زاضيىف بُناضزًََٖٓا تا يؤْاًًُْنإ زَضبهُٕ.
ْاوضُنُ بؤ ثاي
ئًًًاضؤغِ ثاؾاّ يًسّ نُ زواّ غُضنُوتِٓ يؤْإ بُغُض وآلتُنُيسا ضِايهطزبىو ،بُ
َِ ططتِٓ وآلتِ ؾطّ شّ و طرياِْ ؾاضّ ئُٕ غري يُ اليُٕ ئًَطاًًُْناُْوَ بُ ثُيُ
بًػتِٓ ُٖواي
نُوتُضَّ بؤ ياضَُتًساِْ ئُو و نُوتُ ثاٍَ زاضيىفُٖ ،ضضُْسَ ثاؾاّ يًسّ يُ دُْطِ غاضز
ُْيتىاِْ ًٖض ياضَُتِ زاضيىف بسات ،بُآلّ بؤ زَضنطزِْ يؤْاًًُْنإ يُ يًسّ ٖاوناضّ نطز.
زاضيىف نُ زيتِ ؾهاْسِْ ظاآلْصَنإ يُ اليُٕ ثًازَّ يُؾهطَنُّ ئُغتَُُ ،ؾُضَاْسَّ
َُ و يُ الّ
غىاضناضَناِْ خؤّ بُ ْاوّ (نىالًََـ) باْط نطز و ثًًَىت :غىاضَناْت غُ دىوي
ضاغتِ َُٓوَ ًَٖطف بهُ ،يُ الّ ضاغتِ َٔ زَ ظاآلْصّ يؤْاِْ ُٖيُ نُ وَى زَبًِٓ
(( )5شاى زؤ ؾُٕ طًُُٕ يُ ًََصووْىوغُ ٖاوضُضخُناُْ و ُٖضضِ يُ غُضَ تاّ ناضَنُّ تا ئًَػتا ْىوغًىيُتِ غُباضَت بُ ئًَطاُْ و
َُاِْ زَظاًَْتُْٖ ،سَّ ثُضتىونِ بُو ظَاْاُْ واتُ ُْٖسيَهًإ بُ ئًٓطًًعّ و
ضىْهُ ُٖض غٌَ ظَاِْ ؾُضَْػٌ و ئًٓطًًعّ و ئاي
َُاِْ ْىوغًىَ و ضاثِ نطزووَ و بؤ ئُوَّ خىيَُٓضّ بُضيَع َاْسوو ُْنُئ خؤَإ يُ
ُْٖسَّ بُ ؾُضَْػٌ و ضُْس زاُْيُنًؿِ بُ ئاي
ْاوًَٖٓاِْ ثُضتىونُناِْ ْازَئ .يُ ثُضتىونُناْسا زياضَ نُ ُْٖسيَهات غىوزّ يُ ظاْا ٖاوضُضخُ ئًَطاًًُْناًْـ وَضططتىوَ و ْاوّ
ًَساوَ ئُوَْسَّ يُ تىاْازا بىوَ ًََصوو بُ غىوز وَضططتٔ يُ غُضضاوَ بٌَ
ئُواِْ يُ ثُضتىونُنُزا باؽ نطزووَ و ظاْسضاوَ نُ ُٖوي
َآل)
اليُُْنإ بٓىوغًَتُوَ و ُْى بُ ثؿت بُغذي بُ غُضضاوَ يؤْاًًُْنإ ،ظَبًشىي
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قُيػاًْإ يُ بُضَ و غُضباظَناْت زَبًَت يُْاويإ بدي ،ئُطُض ُْتاْتىاِْ بًاْهىشٕ زَبًَت
بُغُضياْسا بطؤٕ و ئُطُض تؤ ئُو زَ ظاآلْصَ يُْاو ببًَُّٓ ،ـ ظاآلْصَناٌْ تط نُ بُضاْبُض زٍَ و
الّ ضُثِ دُبُٗنُّ زاَُظضاوٕ بُ باؾٌ طَُاضؤ زَزَّ.
نىالًََـ وتِ :ئايا زواّ ئُوَّ ئُو زَ ظاآلْصَّ يُ ْاو بطز نُ يُ الّ ضاغتُأْ،
بُضزَواَبِ يُ غُض ثًَؿطَِوّ يا بىَغتِ و بطُضِيَُُوَ؟
زاضيىف وتَُِ :بُغتِ ئًَُُ يُْاو بطزِْ زوشَُٓ و زواّ ؾهاْسِْ ئُو زَ ظاآلْصَّ بُضاْبُض الّ
ضِاغت ،ئُطُض ظاًْت زَتىاِْ بُضَو ثًَـ بضٌ ،بطِؤ و زوشَٔ يُْاو ببُ ،بُآلّ ئُطُض ظاًْت ظياِْ ظؤض
بُ غُضباظَناْت زَطات بطُضِيَىَ،زواّ ؾهاْسِْ زَ ظاآلْصَنُ بطِياض بُ زَغت خؤتُ و ضىوْت ثٌَ باؾُ
وابهُ .بُ باوَضِّ َٔ غُضباظَ بُ نطَّ طرياوَناِْ ْاو يُؾهطّ زاضيىف بايُخِ دُْطًإ وَى
غُضباظاِْ يؤْاِْ ًًُْ و يُواُْيُ غام بُْس و ضِإ بُْس و قُيػاًْإ ُْبًَت ،بؤيُ يُْاوبطزِْ ئُوإ ظؤض
ئاغاْرتَ .نىالًََـ بؤ دًَبُدٌَ نطزِْ ؾُضَاِْ ثاؾا نُوتُضَّ.
ناتًَو ؾُضَاًَْو يُ ؾُضَاْسَّ يُؾهط بؤ ئُؾػُضيَو زَضزَضًَت ،ئًرت زَغُآلت بُزَغت
ئُوَ ضِ ثٌَ باؾُ بؤ دًَبُدَِ نطزِْ بًهات و ئُّ ياغايُ يُ نؤُْوَ تا ئًَػتا ُٖضَاوَ.
نىالًََـ ُْٖسَّ يُ غىاضَناِْ خؤّ بُ يُزَط ًَٖؿتُوَ و يُطٍَُ ئُواٌْ تط نُوتُضَّ .بؤ
زَغتجًَهِ ًَٖطؾٌ غىاضَنإ ثًَىيػت بىو ثًازَنإ ضِيَطُ ضىوٍَ بهُٕ و ئَُُف نُيًَِٓ
زَخػتُ ضِيعَناًْإ و يؤْاًًُْنإ زَٖاتُٓ ثًَؿرت .ؾُضَاْسَّ الّ ضِاغت ؾُضَاِْ نؿاُْوَّ
ثًازَناِْ بُ ؾًَىَّ ناتِ زَضنطز تا غىاضَنإ تىاْاّ ًَٖطؾًإ ُٖبًَت و ئُواًْـ نؿاُْوَ و
َُ بُضَو ثًَـ ٖاتٔ و يُواُْيُ برييإ
ئُوَّ ضاوَضِوإ ُْزَنطا ضوويسا ،ظاآلْصَناِْ يؤْاِْ بُ ثُي
نطزبًَتُوَ نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ؾهابٔ ،بُيضاّ ًَٖطؾٌ غىاضَناِْ نىالًََـ ئُواِْ ضِاططت.
يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ و بُ تايبُتِ غُضَتاناِْ زَغُآلتًإ ،ئُوَْسَ ططْطًإ بُ
َُناًْاُْوَ َاْسوو ُْزَبىوٕ و
ثُضوَضزَّ ئُغح زَزا ،ئُوَْسَ بُ ثُضوَضزَّ َٓساي
ئُغجُناًْإ يُ ْاوضُّ (ْػا) نُ بُ وتُّ ًََصووْاغإ يُ ثًَسَؾتِ (َاًٖسَؾتِ) نطَاؾإ
بىوَ ،ثُضوَضزَزَنطز .يُ ْػا غٌَ تريَّ ئُغح ثُضوَضزَزَنطا نُ بطيتِ بىوٕ يُ( :نؤنالٕ،
تُتؤ ،سُضإ يا ُٖضإ) ،ئُغجِ نؤنالٕ بُ (تريَّ ئاغو) ْاوزَبطا و ئُو ئُغجاُْ وَى ئاغو
خًَطا بىوٕ ،باآليإ بُضظ و القًإ زضيَص و غًٓطًإ ثإ بىو و يُ ناتِ ًَٖطؾسا بُغُض زوشَٔ
َططتٔ و ضِانًَؿاِْ
زَ نُوتٔ .تريَّ ئُغجِ (تُتؤ) نىضت و بًَُٖع و خؤضِاطط بىوٕ و بؤ باض ُٖي
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عاضَباُْ بُناض زَٖاتٔ .تريَّ ئُغجِ (ُٖضِإ) ُٖيهُيًإ بضىوى بىو ،بُآلّ ُْٖاغُيإ قىوٍَ
بىو و بؤ ضيَطؤيؿذي ظؤض خؤضِاطط بىوٕ و ئُغجٌ عُضَبِ يُ َُٖإ تريَيُ.
ئُغجُناِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ْػا طصوطًاّ تاظَيإ زَخىاضز ،بُآلّ ناتًَو
زًََٖٓسضإ بؤ ْاو يُؾهط تُْٗا ئايًهِ وؾهًإ ثًَسَزإ .ئُطُض ئُغجًَو نُ الّ غىاضيَو بىايُ
و بُ ئاظاضّ طُزَ َطزبايُ ،نَُرتئ غعا بؤ غىاضناض ئُوَ بىو ئُغجًَو بهطيَتُوَ بُ َُٖإ
تَُُٕ و تىاْا يا ثاضَنُّ بسات ،ضىْهُ ُْخؤؾٌ طُزَ يُ ئُغجسا تُْٗا يُ ناتِ خىاضزِْ طًا
و خؤٍَ بُيُنُوَ زضوغت زَبًَت و بؤيُ ئُو غعايُ بؤ غىاضَنُّ زياضيهطابىو.
بُنَُِ ضوويسَزا غىاضيَو ئُغجُنُّ خؤّ خؤف ُْويَت ،ئُوإ ؾُواُْ ثؿىوّ خؤيإ
تُضخإ زَنطز بؤ خاوئَ نطزُْوَ و ئايًو ثًَسإ بُ ئُغجُنُّ و بؤيُ خؤؾُويػتِ يُ ًَْىإ
ئُغح و غىاضَنُ زضوغت زَبىو .غىاضَ ُٖخاَُْؿًًُناِْ ئُو ضؤشَ ًَٖطؾًإ بؤ غُض
يُؾهطّ يؤْإ نطز َُٖىويإ ئُغجِ نؤنآلِْ باآلبُضظيإ ثًَبىو و ًَْعَّ زضيَصيإ بُزَغتُوَ
بىو .نىالًََـ بًِٓ يؤْاًًُْنإ َُٖىويإ قُيػاًْإ يُبُضَ و زَيعاِْ مشؿًَط يا تري
ناضيطُضّ ْابًَت يُغُضيإ و بؤيُ بُ زضوغتِ ظاِْ بُ ًَْعَ ًَٖطؾًإ بهطيَتُغُض ،ضىْهُ ئُطُض
ًَٓايًُوَ زَياخناتُ غُض ظَوّ و زواتط ئُو غُضباظاُّْ زَنُويَتُ غُض
ًَْعَ ُْؾًاْهىشيَت بُ زي
ظَوّ ،بُ مسِ ضَوَّ ئُغجُناِْ يُؾهطَنُّ زَنىشضإ.
ًَٖطؾٌ غىاضَناِْ نىالًََـ يُ ضُْس خىيُنًَهسا تىاِْ ًَٖطؾٌ ظاآلْصَناِْ يؤْاًًُْنإ
ضِ ابططيَتُٖ .ض يُنُ يُ غىاضَنإ ًَْعَيُنِ زضيَصٍ بُ ثًٌَ ثًَىيػتِ غُضزَّ بُ زَغتُوَ بىو و
وَى ترييَهِ قىضؽ و خًَطاّ يًَٗاتبىو نُ يُ َُجنًُْكًَهُوَ زَضزَضًَتُٖ .ضنُ ًَْعَّ غىاضَ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بُض غُضباظَناِْ زوشَٔ زَنُوت ،يُنطاغت زَخيػتُ غُض ظَوّ و زَنُوتُٓ
بُض ثًًَُناِْ ئُغجُنإ.
بُآلّ يؤْاًًُْنإ تُْٗا بٌَ بُضططّ ُْوَغتإ و بُثُيُ (تايًسؤؽ) ؾُضَاِْ نطز تا ًَْعَّ
زضيَصيإ ثًَبطُيًَٓٔ ،بُآلّ ًَْعَنإ زضَْط طُيؿتُ زَغت ئُوإ .غُضباظَ يؤْاًًُْنإ ثًَؿرت
َططتِٓ ًَْعَّ زضيَص َاْسوو بهُٕ ،ضىْهُ ئُو ًَْعاُْ ضيَطط زَبىو
ُْياْىيػت بىو خؤيإ بُ ُٖي
يُوَّ بُ ئاغاِْ دُْط بهُٕ .غىاضَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض ُٖض زَ ظاآلْص و
ثًازَناًْإ زَخػت و يُْاو غُضباظَ نُوتىوَناِْ يؤْاِْ ُٖبىوٕ نُ يُ زواغاتُناْسا بُ
مشؿًَطَناًْإ ئُغجُناًْإ بطيٓساض زَنطز و غىاضَنُيإ زَخػت و ئُطُض ُْنُوتباُْ بُض ثًٌَ
ئُغجُنُ ،زَنُوتُٓ دُْط نطزٕ يُطٍَُ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنُ نُ ثًازَ ببىو .ئُو ضؤشَ
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غُضباظاِْ يؤْاِْ ظؤض بُ نَُِ بُ ًَْعَ نىشضإ و ظؤضتط بُ نُوتٔ و شيَطثٌَ نُوتِٓ ئُغجُنإ
َطزٕ يا بطيٓساض بىوٕ و بطيُٓناًْإ وابىو نُ ُْتىأْ يُ دُْط بُضزَواَبدي .غىاضَ
َطُيُى بسات و زواّ ؾُثؤيُناِْ الؾاوَنُ،
ُٖخاَُْؿًًُنإ وَى الؾاويَو بىوٕ نُ يُ نًًَ
ًٖضٌ ؾايُِْ باؽ يُ ظاآلْصَنإ َُْايُوَ.
شَاضَّ غىاضَناِْ يُؾهطّ زاضيىف ُْظاْسضاوَ و ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ زيػإ
ظيَسَضؤيًإ نطزووَ و ئُواًْإ بُ غٌَ غُز ُٖظاض غىاض زياضيهطزووَ .ئُطُض ُٖض ئُغجًَو يُ
ؾُو و ضؤشيَهسا ثاظزَ نًًؤ ناّ ثًَىيػت بًَت ،ئُغجُناِْ يُؾهطّ زاضيىف ( )4500تُٕ
نايإ ثًَىيػت بىوَ بؤ ُٖض ضؤشيَو و ئُو ئايًهُ يُ وآلتِ بًَطاُْ زابري نطزِْ ئاغإ ًًُْ و
طىاغتُٓوَؾٌ يُ وآلتِ خؤيُوَ بؤ زاضيىف ناضيَهِ ئُغتُّ بىو.
َُاِْ ثًًَىايُ شَاضَّ غىاضَناِْ بُؾساضّ ئُو ًَٖطؾُ بىوٕ ،وَى ئُوَّ طًَُُٕ
طًَُُِْ ئاي
خؤؾٌ َتُاُّْ بُو شَاضَ ُْبىوبًَت ،ضىْهُ بؤ يًَساِْ غٌَ ُٖظاض غُضباظّ ثًازَ ئُو َُٖىو
غىاضَ بُطُض ْاخُٕ ،بُآلّ ضىْهُ يؤْاًًُْنإ قُيػاًْإ يُبُض بىو زاضيىف زَ ُٖظاض غىاضّ
ْاضز و ئُو شَاضَيُ زضوغت زيَتُ بُضضاو.
غىاضَناِْ زاضيىف زواّ يُْاوبطزِْ ئُو زَ ظاآلْصًََٖ ،طؾًإ نطزَ غُض ثؿتُوَّ يُؾهطّ
يؤْإ و يُ َاوَيُنِ نَُسا دًاواظّ تىاْاّ ئُوإ و ظاآلْصَ يؤْاًًُْنإ زَضنُوت ،ئُوإ بؤ
ثاضَ ببىوٕ بُ غُضباظ و ُْ تىاْا و ُْ يًَٗاتىويٌ غُضباظَ يؤْاًًُْناًْإ ُْبىو ،دطُ يُوَف
ُٖغتِ ُْتُوَيٌ ئُواًْإ ُْبىوُٖ ،ضوَٖا يُ ضووّ ثًَساويػتًًُ دُْطًًُناُْوَ وَى ئُوإ
ُْبىوٕ و بُضطِ ئاغٓري يا قُيػاًْإ ُْبىو.
ُْٖسيَو يُوإ زاٖاتًإ باف بىو و تىاٌْ بىويإ قُيػإ بهطٕ ،بُآلّ ظؤضيُٓيإ قُيػاًْإ
ُْبىو و يُؾهطيَهِ ئاوا ْاتىاًَْت دُْط يُطٍَُ ئُو غىاضَ ئاظاياُْ بهاتُْٖ .سيَو يُ ئُوإ
نىشضإ و ُْٖسيَهٌ تط نُوتُٓ شيَط زَغت و ثًٌَ ئُغجُنإ و ُْٖسيَهًؿًإ بؤ ئُوَّ ظيٓسوو
سيًَٓٔ ،ؾىيَِٓ خؤيإ دًًََٗؿت و ُٖآلتٔ .غىاضَنإ بٌَ وَضططتِٓ ياضَُتِ يُ ثًازَناِْ
يُؾهطَنُيإ و يُ َاوَيُنِ نَُسا تىاًْإ غُضباظَناِْ ئُو يُؾهطٍَ الّ ؾاضّ غاضز
وَغتابىوٕ يا يُْاو ببُٕ يا ْاضاض بُ ُٖآلتٔ بهُٕ ،نىالًََـ بٌَ ياضَُتِ ثًازَنإ تىاٌْ
غُضنُويَت ،بُآلّ ًَٖؿتا ئُو ظاالْصاُّْ بُضاْبُض زٍَ و الّ ضُثِ يُؾهطّ زاضيىف زَدُْطإ،
َابىوٕ و تايًسؤؽ ناتًَو ظاِْ بُؾٌ زواوَّ يُؾهطَنُّ ؾهػتًإ خىاضزووَ و يُْاو ضىوٕ،
زَغتبُدَِ ؾُضَاِْ نؿاُْوَّ زَضنطز.
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َساتِ ُٖخاَُْؿٌ.
ًََت ئُونات (يىو) نُوتُزَغت غىي
خاْتؤؽ ًََصووْىوغٌ يًسّ زَي
َُضَنإ دًاواظّ ُٖبىو و ُْٖسيَو
غُباضَت بُ (يىو) َاوَيُى يُ ًَْىإ ًََصووْىوؽ و يًَهؤي
باوَضِيإ وابىو نُ الزَّ يا ؾاضيَهِ بضىوى بىو يُ ًَْىإ ؾاضّ غاضز و ظاآلْصَناِْ يؤْاِْ،
بُآلّ زواّ ئُوَّ نُتًبُناِْ زاضيىف و نُتًبُناٌْ تطّ ُٖخاَُْؿٌ خىيَٓسضاُْوَ ،ظاْسضا
َُ.
َت زيَت و َُبُغتًإ يُ خُْسَم و ناْاي
(يىو) بُ َاْاّ قىوي
َِ ئُو وآلتُ يُ ًَْىإ ظيٌَ
َهُْسِْ نُْاي
زاضيىؾٌ يُنُّ يُ نُتًبُّ ًَػطزا يُ باضَّ ُٖي
َهُْسضا ).يًَطَزا يىو بُ َاْاّ نُْاٍَ
ًََت( :ئُو يىَوَ بُ ؾُضَاِْ َٔ ُٖي
ًٌْ و زَضياّ غىوض زَي
ز يَت .ظاْسضاوَ نُتًبُناِْ زاضيىف بُ غٌَ ظَاِْ (ثًُُٖوّ ،عًالَِ و بابًِ) ْىوغطاوٕ،
بُآلّ يُو نُتًبُيُزا ظَاِْ ًَػطّ ئُوناتًـ ُٖيُ و ئُو نُتًبُيُ بؤتُ نًًًًَو بؤ
خىيَٓسُْوّ ظَاِْ ئُوناتِ ًَػط.
ًََٔ ئُطُض
بؤ تًَطُيؿذي يُ َاْاّ (يىو) نُ يُ ْىوغًِٓ خاْتؤغسا ٖاتىوَ ،زَبًَت بً
ئُونات نُغًَو ضىو بايُ ؾىيَِٓ ؾاضّ غاضز نُ ئًَػتا ئاوايٌ (غًَطت نايػٌ) يًًَُ و بُضَو
ضؤشُٖآلتِ ضِواًْبىايُ ،زَيسيت ظَوّ يُو ؾىيَُٓ تُختُ ،بُآلّ ناتًَو ضىوبايُ ثًَؿرت زَيسيت
نُ ؾىيَِٓ ئاوزضِّ نؤٕ ُٖيُْ .ابًَت ضاوَضِوإ بري زواّ ( )25غُزَ زؤخِ ظَويًُناِْ ئُو
ؾىيَُٓ وَى ئًَػتا َابًَت و (ئؤضؤظيؤٕ) واتُ طؤضِاِْ دىططاؾًإ زَوضوبُضّ غاضزّ تًَو
ُْزابًَت ،ئُو طؤضِاُْ ظَوّ بُضظيًُناِْ ْعّ و ْعَايًُنإ تُخت زَنات و ظَويًُ
ًًَُنإ زَطؤضِيَت .زؤخِ ئُو ْاوضُيُ ئًَػتا وَى زؤخِ ناتِ خاْتؤؽ َُْاوَ و
نؿتىناي
ضاضَْىوغٌ ؾاضّ غاضز ضاضَْىوغًَهِ خُضاخ بىوَ و يُ ًََصووزا ظؤضداض ويَطإ بىوَ و
َِ زَوضوبُضيإ بؤ زضوغتهطزُْوَّ بُناض
غُضيُْىَّ ئاوَزإ نطاوَتُوَ و َُٖىو داضيَو خؤي
ًَٖٓاوَ.
َِ ( 500خ .ظ) ئُو ؾاضَيإ ويَطاْهطز و زواتط يُ اليُٕ ئُغهُْسَض و
يؤْاًًُْنإ يُ غاي
َِ ( 214خ .ظ)
دًَٓؿًُٓناِْ غٌَ داضٍ تط ويَطإ نطا و داضّ غًًَُّ (ئإ تًؤ نؤؽ) يُ غاي
ويَطاِْ نطز ،ئُو يُ ُْوَناِْ غُضزاضيَهِ يؤْاِْ بُ َُٖإ ْاو بىو نُ زواّ َطزِْ
ئُغهُْسَض بؤوَ ثاؾاّ غىضيا .ئإ تًؤ نىغٌ غًًَُّ غاضزّ بُ ؾًَىَيُى ويَطاْهطز نُ
َهُوتُّ باظضطاِْ ئُو ؾىيَُٓ ،غُضيُْىَّ بًٓا
تُْاُْت زيىاضَناِْ َُْإ ،بُآلّ بُ ٖؤّ ُٖي
َِ ُٖؾسَّ ظايًَِٓ بىوَُيُضظَ بُ ؾًَىَيُى ئُو ؾاضَّ ويَطاْهطز نُ بؤ
نطايُوَ و زواداض يُ غاي
ُٖتايُ ضاى ُْنطايُوَ.
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َُاِْ زؤظَضَوَّ ؾاضّ (تطوا) يا
ضاضَْىوغٌ ئُو ؾاضَ ئُوَْسَ ؾىوّ بىوَ نُ ؾًًُاِْ ئاي
(ئًًًؤٕ و ُٖض طاّ) يُ ثُضتىونِ (اّ َعطوف) باغٌ ئُو ؾاضَّ نطزووَ ،بُآلّ باغٌ تطواّ
ُْنطزووَ نُ بًػت و ثًَٓر غاٍَ بؤ زؤظيُٓوَّ ئُو ؾاضَ يُ بًاباُْناِْ ضؤشئاواّ ئاغًاّ
بضىوى طُضِابىو .تُواوّ ْاوَناِْ نؤٕ بُ َاْا بىوٕ دا بؤ ؾىئَ يا بؤ َطؤظ بُناضٖاتدي و
َط ؤظُناِْ ئُونات ًٖض ْاويَهًإ زياضّ ُْنطزووَ نُ َاْانُيإ ُْظاًْبًَت و ْاتىاْري ناتًَو
َاْاّ ْاويَهِ نؤٕ ُْظاْري ،بُ بٌَ َاْاّ ْاو ببُئ.
يُ تُوضِات و ئٓذًٌ بُ ثًٌَ ؾُضُْٖطِ ئًٓطًًعّ ئُونتًَباُْ نُ ضاثٌ بُضيتاًْايُُٖ ،ؾت
ُٖظاض ْاو ُٖيُ نُ ْاوّ ؾىئَ و نُغُنأْ و َُٖىويإ َاْايإ ُٖيُْ ،اوّ تايبُتِ بٌَ َاْا
يُ تُواوّ ثُضتىونُناِْ عتًل (تُوضات و ثُيىَغتُناِْ) و غُضزََِ تاظَ (ضىاض ئٓذًًُنُ و
ثُيىَغتُناًْإ) ُْبىوَ و ُْٖسَّ يُ ْاوَنإ بُ ضِازَيُى يُطٍَُ نُغُنإ يا ؾىيَُٓنإ
زَطىجنًَٔ نُ ئُو وتُيُّ زََيًَت( :االمساْ تٓعٍ َٔ ايػُاْ ) واتُ (ْاوَنإ يُ ئامساُْوَ زئَ) بُ
ضِاغت زَطُضِيَت.
غُباضَت بُ ْاوّ ؾاضّ غاضزيـ َاْاّ ْاوّ ئُو ؾاضَ زَقاوزَم يُ طٍَُ ضاضَْىوغُنُّ
زضوغتُ ،ضىْهُ وؾُّ (غاضز) بُ واتاّ (َاتُّ) زيَت.
تايًسؤؽ ؾُضَاِْ ثاؾُنؿُيسا و ئُو بًػت ظاآلْصَّ َابىوٕ ،يُ زضيَصايٌ ضؤشُٖآلت بؤ
ضؤشئاوا زَغتًإ بُ نؿاُْوَ نطز ،بُآلّ يُ ناتِ نؿاُْوَف نُغًإ ثؿتًإ ُْنطزَ غُضباظاِْ
زاضيىف .ئايا تايًسؤغٌ ؾُضَاْسَّ يؤْاًًُْنإ ُْيسَظاِْ غىاضَناِْ زاضيىف يُ ثؿتُوَٕ و
بُضَو ضووّ ئُوإ زَضىو؟ تايًسؤؽ ئُو بابُتُّ زَظاِْ بُآلّ زَيُويػت بطاتُ ئاوزضَِنُّ
ثؿت خؤّ و يُ ئُويَىَ يُؾهطَنُّ ضِظطاض بهات ،بُآلّ ناتًَو طُيؿتُ ْاو ئاوزضَِنُ بًِٓ نُ
ُٖضزووالّ بانىوض و باؾىوضّ يُ اليُٕ غىاضَناِْ زاضيىؾُوَ طرياوَ.
نىالًََـ زواّ ؾهاْسِْ غُضباظَ بُ نطيَطرياوَناِْ بُضَّ ثؿتُوَّ دُْططُ ،تًَطُيؿت
ضىوٕ بؤ ؾاضّ ويَطإ و غىوتاوّ غاضز يُ ضووّ غُضباظٍ ًٖض بايُخِ ًًُْ و زَيعاِْ ئُو
غُضباظاُْ ْاتىأْ يُ غاضز بؤ خؤيإ ثًَطُيُى بؤ بُضططّ بسؤظُْوَ ،ضىْهُ يُ غاضز ؾىيًََٓو بؤ
بُضططّ َُْاوَ و غُضباظَ يؤْاًًُْ ؾهػت خىاضزووَناًْـ وضَيإ بؤ دُْط ُْبىو ،بؤيُ
طُضِايُوَ تا يُ ثؿتُوَ ًَٖطف بهاتُ غُض يؤْاًًُْنإ و ناتًَو زيتِ ئُوإ يُ ضِيَطُّ
َِ بؤ زاضيىف ْاضز
ئاوزضَِنُوَ زَتىأْ زَضباظ بدي ،باؾىوض و بانىوضّ ئاوزضَِنُّ ططت و ُٖواي
نُ بُ ًْاظَ ًَٖطف بهاتُ غُض يؤْاًًُْنإ.
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يُوناتُزا تُواوّ ًَٖعّ ثًازَّ زاضيىف نُوتبؤوَ دُْط يُطٍَُ ظاآلْصَنإ ،بُآلّ وَى
ثًَؿرت و شيإ بُ ٖؤّ ُْبىوِْ ضُنِ ئاططئ ،تُْٗا زوو تا غٌَ غُضباظ زَياْتىاِْ يُ طٍَُ
غُضباظيَهِ زوشَٔ دُْط بهُٕ و بُ ثًَضُواُْوَ ضِيَطط زَبىوٕ يُبُضزَّ يُنرتّ ،بُآلّ ئُطُض
غُضباظَنإ ظؤض بىاُْ زَياْتىاِْ زوشَُٓنُيإ َاْسوو بهُٕ .غُضباظَناِْ زاضيىف شَاضَيإ
ظؤض ظياتط بىو يُ يؤْاًًُْنإ و بُ ْؤضَ دُْطًإ زَنطز ،بُآلّ غُضباظَناِْ تايًسؤؽ نُّ بىوٕ
و تا زَٖات َاْسووتط زَبىوٕ و ًَٖعّ يُزَطًؿٌ نُ يُ ثؿتُوَ بىوٕ يُْاو ضىوبىوٕ و نُؽ
ُْبىو بؤ ثؿىوزاِْ ئُوإ بهُويَتُ دُْط.
غُضباظَ يؤْاًًُْنإ سُظيإ يًَبىو بُضزَواّ قُيػاُْناًْإ يىوؽ و خاوئَ بهُُْوَ بؤ
ئُوَّ يُ ناتِ ضيـ تاؾًٓسا ،ضؤَُتًإ ببًٓٔ و يُناتِ دُْطًؿسا بطيػهُّ قُيػاُْنإ
ضاوّ غُضباظّ زوشَٔ ئاظاض بسات .دطُ يُوَ سُظيإ يًَبىو يُ غُض ناغهًَتُناًْإ نانؤٍَ
َُؾًَطيإ زازَْا و زواتط يُناتِ ثًَؿهُوتِٓ
زابًَٓٔ و يُ ناتِ زَغت ُْنُوتًٓسا ،ثُضّ نُي
ثًؿُغاظّ يُ دًاتِ ثُضّ غطوؾتِ ،ثُضّ زَغتهطزيإ زَخػتُ غُض ناغهًَتُناًْإ و يُ
ناتِ ئُو دُْطُ غىوزيإ يُ بُِْ خىضّ يا يؤنُ زيتبىو بؤ ئُوناضَ ،بُآلّ ئُو ضؤشَ يُ
ناغهًَتُناًْاُْوَ تا بُضّ القًإ يُ خىيَٓسا بىو و قُيػاُْناًْإ يُبُض خىيَِٓ وؾهبىو ،ضًرت
ُْزَزضَوؾايُوَ.
ضوخػاضّ تُواوّ غُضباظَ يؤْاًًُْناِْ ْاو ظاآلْص بُ خىئَ ُْخؿابىو و ضَِف ببىو و
َُٖىويإ بُيُى ؾًَىَيإ يًَٗاتبىو و دًاواظّ يُ ضووخػاضّ طُْر و ثريزا َُْابىوُٖ ،ض
غُضباظيَهِ يؤْاِْ زَنىشضا يُ ْاو ظاآلْصَنُزا ؾىيَِٓ ثطِ زَنطايُوَ و ضِيَطُ ُْزَزضا ؾىيًَٓإ
ضىوٍَ بًَت .يُواُْيُ نُوتٔ و َطزٕ بؤ َُٖىو غُضباظاِْ ظاآلْص يُو ضؤشَزا بُ َاْاّ ضظطاضبىوٕ
بىوبًَت و ئُوإ ئُوَْسَ َاْسوو بىوٕ نُ يُواُْيُ نُؽ يُ ًَْىاًْإ ُْبىوبًَت نُ ئاضَظووّ
َطزٕ ُْنات .ئُوإ وَى غُضباظ ئاظاضّ بطيُٓناًْإ بُ الياُْوَ ططْط ُْبىو ،بُآلّ طُضَاّ
ُٖتاو نُ تُواوّ دُغتُّ يُْاو ئاضَقُزا زَغىتاْسٕ ،بؤ ئُوإ َُٖىو نات ئاظاضّ تىْس بىوٕ
و َُٖىو نات ضاوَضِواِْ َطزٕ بىوٕ تا نؤتايٌ بُو ئاظاضاُْيإ بًَت ،بُآلّ يُطٍَُ َُٖىو ئُو
زؤخُ ْاخؤؾاُْؾسا بُضزَواَبىوٕ يُ مشؿًَط وَؾاْسٕ.
يُثطِ غُضباظَ ثًازَناِْ ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ ضؤشئاواوَ دُْطًإ زَنطز ،ثُيىَْسّ خؤيإ
يُطٍَُ يؤْاًًُْنإ ثضطِاْس و يؤْاًًُْنإ بُ ٖؤّ َاْسوويُتِ ظؤضياُْوَُْ ،ياْتىاِْ بُ خًَطايٌ
ثاؾُنؿُ بهُٕ و خؤيإ زَضباظ بهُٕ ،ئُوإ نؿاُْوَ تا غىاضَنإ ضِيَطُيإ بؤ ًَٖطف بؤ غُض
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يؤْاًًُْنإ ُٖبًَت و غىاضَناًْـ نُ يُ ؾاضّ غاضزّ ويَطاْهطاوَوَ زَطُضِاُْوًََٖ ،طؾًإ
نطزَ غُض ظاآلْصَنإ.
زاضيىف ناتًَو زيتِ يؤْاًًُْنإ تىاْاّ خؤضِاططيإ نُّ بؤتُوَ ويػتِ ؾُضَاِْ ضِاططتِٓ دُْط
زَضبهات ،بُآلّ نىالًََـ ثُؾًُاِْ نطزَوَ و وتِ بُ باوَضِّ َٔ ئُوإ ئًَػتا َاْسووٕ و تىاْاّ
دُْطًإ نَُبؤتُوَ و ْاتىأْ تا ئًَىاضَ دُْط بهُٕ ،ئُطُض بُضزَواَبري يُ ًَٖطف نطزٕ بؤ غُضيإ
زَتىاْري بُ ئاغاِْ يُْاويإ ببُئ ،بُآلّ ئُطُض دُْط ضِابططئ و زَغت بُ زاْىوغتإ بهُئ،
يُواُْيُ ئُوإ وتىويَص زضيَص بهُُْوَ تا ؾُو زَطات و ئُونات بطيُٓناًْإ زَضَإ زَنُٕ و ثؿىو
زَزَٕ و بؤ بُياِْ زوشًََٓهِ سُغاوَ و ئاَازَ بؤ دُْط زَبٔ.
ئُّ وتُيُّ نالوًََـ ناضيطُضّ يُ زاضيىف ُٖبىو و زاضيىف يُ ضِاططتِٓ دُْط ثُؾًُإ
بؤوَ و زواّ ًَٖطؾٌ غىاضَنإ بؤ غُض ظاآلْصَنإ ،ثُيىَْسّ ظاآلْصَنإ بُيُنُوَ ثضطا و يُ
يُى زووض نُوتُٓوَ ،تا ئُونات ثًازَنإ ُْياْتىاٌْ بىو بُوناضَ ُٖغذي و ظاآلْصَنإ بُ طؿتِ
بُيُنُوَ بُضَو ثًَـ يا بُضَوزوا زَضؤيؿذي ،بُآلّ ًَٖطؾٌ غىاضَنإ ئُواِْ يًَو دًانطزَوَ و
ئُوداض ُٖض ظاآلْصيَو بُ دًا يُطٍَُ غىاضَنإ زَدُْطإ .زضيُِْ نىشضاِْ بُضزَواَِ
يؤْاًًُْنإ ئُوَْسَ ناضيطُضّ يُغُض زاضيىف زاْا نُ ويَطِاّ ئاَؤشطاضّ ئُؾػُضَنُؾٌ،
ؾُضَاِْ ضِاططتِٓ دُْطِ زَضنطز و وتِ ئَُُ ضًرت دُْط ًًُْ و تُْٗا َُضِ نىؾتُٓوَيُ.
زواّ ئُوَّ ؾُضَاِْ ضِاوَغتاِْ دُْط طُيؿت ،يؤْاًًُْنإ يُ ؾىيَِٓ خؤيإ زاًْؿذي و
ُْٖسيَهًإ ضِانؿإ و ئُواُّْ ضِانؿإُْٖ ،سيَهًإ ُْياْتىاِْ داضيَهٌ تط ُٖغتُٓوَ و َطزٕ ،ئُوإ
ئُوَْسَ َاْسوو بىوٕ نُ ُْ زَياْتىاِْ َطزووَناًْإ ببُُْوَ و ُْ بطيٓساضَنإ ضاضَغُض بهُٕ.
زاضيىف وتِ ثُيىَْسّ بُ ئُو يؤْاًْاُْوَ بهُٕ نُ ظيٓسوو َاوٕ و ضِيَهاضّ ئُغري بىوًْإ
ئاَازَبهُٕ ،بُآلّ يُ ْاو يؤْاًًُْناْسا تايًسؤغٌ ؾُضَاْسَيإ ُْزَزؤظيًُوَ و زواتط يُ ناتِ
خؤض ئاوابىوٕ ،يُْاو بطيٓساضَناْسا زؤظياُْوَ .ضىْهُ ؾُضَاْسَّ زوشَٔ ُْزؤظضايُوَ ،زَضنُوت
َاوَيُى بىو يؤْاًًُْنإ بُ بٌَ ؾُضَاْسَ دُْطًإ زَنطز.
زاضيىف ؾُضَاِْ نطز بطيِٓ بطيٓساضَ يؤْاًًُْنإ بجًَضٔ و ئاو بسَٕ بُ تًٓىوَنإ و
خىضزًْـ بسَٕ بُ ئُواُّْ بطغًاُْ و داضيَهٌ تط ئاظايُتِ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ ناضيطُضّ
خػتُغُض ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ و بُظَيٌ بُ ئُغريبىوَ ؾهاوَناْسا ٖاتُوَ ُٖضوَٖا ؾُضَاِْ
نطز تا شَاضَيُنِ ظؤض ثاغُوإ يُ َُيساِْ دُْطُنُ زابًَٓٔ تا َطزووَنإ و ئُو بطيٓساضاُّْ
َٔ ببُٓ خؤضانِ ئُوإ.
َُنإ بجاضيَعٕ و ًًَُْٖ
َُيإ ًًُْ يُ زَغت ئاشَي
يؤْاِْ ،نُ تىاْاّ دىوي
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ناتًَو ثاؾاّ يًسّ طُيؿتُ الّ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ و ؾاضّ غاضزّ بُ ويَطاِْ زيت ،ططيا
و وتِ :بُ زاخُوَ نُ دىاْرتئ ؾاضّ دًٗإ يُْاو ضىو.
زاضيىف وتِ َٔ :ياضَُتًت زَزَّ و ْاَُيُى بؤ ًََٓسضؤ نًًَؼ زًََْطّ تا بًَت و زَغت
بهات بُ بًٓا نطزُْوَّ ثايتُختُنُتًَٓ .سضؤ نًًَؼ َُٖإ ئُو ئُْساظياضَ بىو نُ ثطزّ بؤ
زاضيىف زضوغتهطز يُ دُْطِ غًتُنإ.
ناتًَو ًََٓسضؤنًًَؼ ٖاتُْ ،خؿُيُنِ بؤ ؾاضَنُ زاضؾت و ُْخؿُنُ زواّ طُضِاُْوَّ
زاضيىف يُ ؾاضَناِْ ئًػًاّ بضىوى زضايُ ئُو ،يُو ُْخؿُيُزا زضيَصّ و ثاِْ ؾاضّ غاضز
ثُجنا ئًَػتاز (زَ نًًؤَُتط) زَبىو و زوو بابُت يُو ؾاضَ ُٖبىو نُ دًٌَ غُض غىضَإ بىوٕ و
بطيتِ بىوٕ يُ بؤضيهًَؿِ ئاو و تؤضِّ ظيَطاب .غُضغىضَاتُنُف يُوَوَ زيَت نُ ئُو زوو بابُتُ
بُ ناضَناِْ ئُو غُضزََُ زَظاْسضيَت ُْوَى بُ ناضّ ( 2500خ .ظ) ،يُ ناتًَهسا يُ ّ نطيتِ
يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ (نُ بُؾًَهُ يُ يؤْإ) بُ ثًٌَ ئُو ثامشاواُّْ بُضزَغت نُوتىوٕ يُ
( 3000بؤ  2500خ .ظ) ُٖضزوو بابُت ُٖبىوَ.
ًََت ثًَـ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُناًْـ يُ
ضؤشُٖآلتٓاغٌ ؾُضَْػٌ (بًَٓىيػت) زَي
َُناِْ
ؾاضَناِْ نُْاضّ زَضياّ خُظَض تؤضِّ ظيَطاب ُٖبىوَ ،يُ وَضظّ بُٖاض ئُوَّ يُ ضاي
ظيَطاب ُٖبىوَ ٖاتؤتُوَ غُض ظَوّ و ئُوإ ظيَطابًإ نطزووَ تا ئُو ثًػايًُ بطىاظضيَتُوَ بؤ
زَضَوَّ ؾاض.
َهُ يًسّ يٌَ زضوغتهطا،
يُ ْاوَضِاغتِ ؾاض طؤضَِثاًَْو ُٖبىو نُ ثُضغتطاّ خىاّ خُي
ثُضغتطانُ ضىاض طؤؾُ بىو و ئُوَْسَ بُضظ بىو نُ يُ َُٖىو ؾىيًََٓهِ ئُو ؾاضَوَ زياض بىو و
َُٖىإ يُ َُٖىو ؾىيًََٓهِ ؾاض زَياْسيت .يُ ُٖض ضىاض الوَ ضىاض ؾُقاَِ ؾاض بُ
طؤضَِثاْ ُنُوَ زَبُغرتايُوَ و ثًَـ تُواو بىوِْ ؾاضَنُ ،يُ ُٖضزووالّ ؾُقاَُنإ بُ ضِيع
ًََو ناتًَو زاضيىف ئُو ؾاضَّ
َُْاَِ ئُو زاضاُْيإ ضاْس نُ يُ غاضز زَضِوا و ثاف ضُْس غاي
بُ ئاوَزإ نطاوَيٌ بًًًُٓوَ ،ظؤض ؾازَإ بىو.
زواّ نؤتايٌ دُْطِ غاضز ،زاًْؿتىاِْ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىوى ظؤض تطغإ
ضىْهُ ٖاوناضّ تايًسؤغًإ نطزبىو وتا يُ طٍَُ زاضيىف ظُْطًَت و غُضباظيإ ثًَسابىو.
يؤْاًًُْنإ ُْضيتًإ وابىو نُ زواّ غُضنُوتٔ يُ دُْط ؾاضَناًْإ ويَطإ زَنطز و
زاًْؿتىاِْ وآلتُنُيإ زَنىؾت و ضىْهُ ُْضيتِ يؤْاًًُْنإ زواّ دُْط بُو ؾًَىَ بىو،
زاًْؿتىاِْ ئُو ؾاضاُْف وايإ بريزَنطزَوَ نُ زاضيىف بُ َُٖإ دؤض يُ طٍَُ ئُواْسا
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ًََتُوَ .بُآلّ زاضيىف يؤْاِْ ُْبىوُٖ ،ضوَٖا يُ غًاغُتسا بُ ضووْانبري و ضاغتِ بري
زَدىي
زَْاغطا.
ياغاْاغٌ ؾُضَْػٌ (ؾطاْػىا شيَِٓ) نُ يُ غُضَتاّ غُزَّ بًػتُّ َطز و بريوضِا
ياغايًُناِْ يُ َُٖىو ؾىيًََٓو َتُاُْ ثًَهطاوَ (بؤ صيىوُْ يُ الّ َاَؤغتاياِْ نىيًذِ
َاؾِ ظاْهؤّ تاضإ)ْ ،ىوغًىيُتِ :زاضيىؾِ يُنُّ باوَضِّ وابىو نُ يًَبىضزَيٌ ُْ تُْٗا
َهى ُْٖسيَهات بُؾًَهُ يُ ئُضنُناِْ زَغُآلتساضّ .بُ َُٖإ
َُتًَهُ بؤ ثاؾانإ ،بُي
خُغً
ٖؤناض َؤْتػهًىّ ؾُضَْػٌ و ْىوغُضّ ثُضتىونِ (ضوح ايكىاْري) يًَبىضزَيٌ بؤ غُضؤنُناِْ
َُتإ بُ ئُضى يُ زَغُآلتساضّ زاْاوَ و بُؾًَو يُ ثُضتىونُنُّ تايبُت نطزووَ بُو بابُتُ.
زَوي
َهِ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ يُ تطغٌ نىشضاِْ ثًاوإ و ئُغري
ًَإ طُياْسَ زاضيىف نُ خُي
ُٖواي
نطزِْ شٕ و نىضَ طُجنُناًْإ بُ زَغتِ ئُو يُ ُٖآلتٓسإ .زاضيىف ؾُضَاِْ بُ نىالًََؿِ
طُوضَ ئُؾػُض نطز تا بُ ثُيُ بطِوات و ثًًَإ ضِابطُيًًََٓت نُ زاضيىف ئُواِْ بُخؿًىَ.
نىالًََـ بؤ ئُوَّ يؤْاًًُْنإ بعأْ نُ بؤ دُْط ُْٖاتىوَ ،تُْٗا ثًَٓر غىاضّ يُطٍَُ خؤيسا
بطز و بُضَو ؾاضَ يؤْاًًُْنإ ضىو و ثُياَِ زاضيىؾِ بُ َُٖىو ؾاضَنإ طُياْس ،يؤْاًًُْنإ
ًََُٓ بُالياُْوَ ططْط بىو و
َتُاُْيإ بُ ضِاغتِ بًَصّ ئًَطاًًُْنإ ُٖبىو و بؤيُ تُْٗا ئُو بُي
بطِوايإ ثًٌَ زَنطز.
َُاِْ (ٖاضشيُٕ) زَيًَت :زاضيىف بؤيُ زاًْؿتىاِْ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ
ئًَطآْاغٌ ئاي
بضىنِ بُخؿٌ تا نًُٓ يُ ًَْىاًْإ ًًَََُْٓت و يُ ًَْىإ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ داضيَهٌ تط
دُْط ضووُْزاتُوَ .بُ وتُّ ٖاضشيإ ،زاضيىف زَيعاِْ ُٖض خىئَ ضِؾتًَٓو زَبًَتُ ٖؤّ
خىيَٓطِِِؾتين تط و ثًَىيػتُ بؤ بُضزَوآَُبىوِْ خىيَٓطِؾذي اليًَُْو يُ اليُُْناِْ دُْط
بىَغتًَت.
ٖريؤزؤت ْىوغًىيُتِ :زاضيىف ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ يُ تطغإ بُخؿٌ ،ضىْهُ زواّ دُْطِ
غاضز تًَطُيؿت دُْط يُطٍَُ يؤْاًًُْنإ ضُْس قىضغُ.
بُؾًَو يُو وتُيُ ضِاغتُ ،زاضيىف زواّ دُْطُناِْ ٖايًؼ و غاضز تًَطُيؿت يؤْاًًُْنإ
َطُف ُٖض
ظؤض ئاظاتطٕ يُوَّ بريّ يٌَ زَنطزَوَ ،بُآلّ ئُو يُ يؤْاًًُْنإ ُْتطغا و بُي
ْىوغًُٓناِْ ٖريؤزؤتُ غُباضَت بُ ًَٖطؾٌ زاضيىف بؤ يؤْإ و ضىوِْ بؤ ئُغًٓا ،ئُطُض ئُو
َُٓزَططت.
يُ يؤْاًًُْنإ تطغابايُ ئُو ُْٖطاوَّ ُٖي
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ناتًَو زاضيىف يُ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ ْعيو زَبؤوَ ،زاًْؿتىاِْ ئُو ؾاضاُْ بُبٌَ ًٖض
تطغًَو ،زَضواظَناِْ ؾاضَناًْإ بُضوويسا زَنطزَوَ و نضإ دىإ و نىضِاِْ قؤظيإ زَْاضزَ
َهى زاضيىف ئُوإ وَى زياضّ وَضبططيَت ،بُآلّ زاضيىف ًٖض يُى يُواِْ
ثًَؿىاظّ زاضيىف ،بُي
َو باونِ ٖريؤزؤتًإ نطزَ بُضثطؽ يُ ثًَؿىاظّ
ثُغُْس ُْنطز .يُ ؾاضّ (ٖايًهاضْاؽ) خُي
زاضيىف ،بُآلّ زاضيىف وَآل َِ بؤ ْاضزٕ نُ ْايُويَت ًَىاِْ زاًْؿتىاِْ ؾاض بًَت و تُْٗا بؤ
َهِ ؾاضَنُ زيَتُ ثُضغتطاّ ؾاض و َُٖإ ناضّ
َُبُغتِ ضِيَع ْىاْسٕ بُضاْبُض بُ خىاّ خُي
ئُجناَسا.
( )6
ٖايًهاضْاؽ يُى بىوَ يُ ؾاضَناِْ شيَط زَغتِ ئًَطإ و ؾىيَِٓ يُزايو بىوِْ ظؤضيَو يُ
ْاوزاضاِْ ئُو ناتِ دًٗإ بؤ صيىوُْ ٖريؤزؤتُ و َُٖىو ئُو ْاوزاضاُّْ ئُونات و بؤ صيىوُْ
ٖريؤزؤت بُ ؾىيَٓهُوتُّ ئًَطإ زَشًََطزضإ ،بُآلّ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ئُو ناضَيإ
ُْنطزووَ و بُ ٖؤناضّ غًاغٌ ئُو ؾاضَيإ بُ يؤْاِْ ظاًْىَ.
َهِ ٖايًهاضْاؽ يُ ضووّ ضَِطُظّ و ئايًًًُٓوَ يُ ُْتُوَّ يؤْإ دًاواظ
طىَاصيإ ًًُْ خُي
ْري ،بُآلّ يُ ضووّ غًاغًُوَ ئًَطاِْ بىوَ و يُ غاآلِْ زوايٌ زَغُآلتِ زاضيىؾسا نُ
َططّ ئُو
ضَِطُظْاَُ يُ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ بطَوّ غُْس ،ئُواًْـ بىوُْ ُٖي
ضَِطُظْاَُيُ.
زواّ وَضططتُٓوَّ وآلتِ يًسّ يُ يؤْاًًُْنإ ،ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىونًـ
بُبٌَ دُْط ضِ ازَغت بىوُْوَ و بُخؿطإ ،وآلتُناٌْ تطّ ئاغًاّ بضىونًـ ئاظاز نطإ و
زاضيىف وَآلَِ بؤ يؤْاًًُْ نإ ْاضز تا بؤ ئاظازنطزِْ ئُغريَناًْا ٕ ُْٖطاو بًَٓٔ و يُ
بُضاْبُض ْطخُناًْإ بًاْهطُِْوَ و ئُطُض ثاضَّ نطِيُٓوَؾًإ ًًُْ  ،ثًَىيػتُ ثُضيآْاَُّ
ئاؾتِ َؤض بهُٕ .ئُغًٓا ثطغًاضيإ يُ َُضدُناِْ ئاؾتِ نطز و زاضيىف وتَُِ :ضطيإ
(( )6ئُونات زَويَُتًَو ُْبىوَ بُ ْاوّ ئًَطإ و بُ دىططاؾًاّ ئًَػتاّ ،تُْٗا ئًُجطاتؤضيُتِ
ُٖخاَُْؿٌ ُٖبىو نُ دًَططَوَّ َازَنإ بىوٕ و وَى ُْضيتِ ئُونات وآلتاٌْ تط يإ زاطري زَنطز و
بادًإ يٌَ زَغتاْسٕ ،زَظاًَْت ًٖض ويَاتًَهِ شيَط زَغتُ ضِ َطُظْاَُّ ْاطؤضِ يَت تا ِٖ ئاغًاّ بضىوى بدي
بُ ئًَطاِْ يُ اليُنٌ تط ظَبًشىيَآل بُضزَواّ ئُو ؾاضاُْ بُ ؾاضَ يؤْاًًُْ نإ ْاو زَبات .ظَاِْ ؾاضّ
ٖايًهاضْاؽ ؾاضغٌ يا ُٖخاَُْؿٌ ُْبىوَ ،بُآلّ ٖاونات بُؾًَو بىوَ يُ ئاغًاّ بضىوى و َُضز ًًُْ
يؤْاِْ بىوبٔ .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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بؤ ئاؾتِ ئُوَيُ نُ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ ؾُف بُْسَض يُ بُْسَضَناِْ يؤْإ
غُضباظطُيإ ُٖبًَت.
ئُجنىوَُِْ وآل تِ يؤْإ نُ ثُضيَُاِْ ئُوناتًإ بىو و غُز ئُْساَِ ُٖبىو و نؤيًُنإ
يُو ثُضيَُاُْزا ْىيَُٓضيإ ُْبىو ،ئُو ثُضيَُاُْ َُضدُناِْ زاضيىؾٌ ضَتهطزَوَ.
ثُضيَُاِْ يؤْإ ئُونات يُ غُز ئُْساّ ثًَهٗاتبىو و ُٖض ئُْساًََو ْىيَُٓضّ زوو غُز
ٖاووآل تِ بىو و ئُو زوو غُز نُغُ ْىيَُٓضّ خؤيإ بُ باؾٌ زَْاغٌ و ْىيَُٓضيـ ُٖض زوو
غُز زَْطسَضّ خؤّ زَْاغٌ .بُؾًَهِ ظؤض يُو زووغُز نُغُ بطيتِ بىوٕ يُ شٕ و َٓساٍَ نُ
َبصاضزِْ ْىيَُٓضٍ خؤيإ ،ثُيطَويإ يُ زَْطِ غُضؤى خًَعاُْنُيإ زَنطز.
بؤ ُٖي
َُ) ْىوغًىيُتُِٖ :ض زوو غُز ٖاووآلتِ ئُغًٓا يُى
ًََصووْىوغٌ ؾُضَْػٌ (ئايبًَط َاي
َسَبصاضز ،بُآلّ شٕ و َٓساٍَ خاوَٕ زَْطِ غُضبُخؤ ُْبىوٕ و بؤيُ ُٖض
ْىيَُٓضيإ بؤ خؤيإ ُٖي
ْىيَُٓضيَو يُ اليُٕ غٌ تا ضٌ ثًاو زياضّ زَنطاو َُٖىاِْ بُ باؾٌ زَْاغٌ و ئُواًْـ ئُويإ
زَْاغٌ و بُضزَواّ ثُيىَْسيإ بُيُنُوَ ُٖبىو.
غًػتَُِ زضيىنطاغٌ ضِاغتُقًُٓ بُ َاْاّ زَغُآلتِ طٍَُ بؤ طٍَُ يُو وآلتُ ثُيطَوّ
زَنطا ،ضىْهُ ْىيَُٓض و زَْطسَض بُ باؾٌ يُنرتيإ زَْاغٌ و َُٖىو زَْطسَضيَو بُ ئاغاِْ
ئُوَّ زَيىيػت بُ ْىيَُٓضّ خؤّ زَووت ،بُآلّ يُ غُضزََِ ئًَػتا بؤ صيىوُْ يُ ؾُضَْػا بُ
ًًَؤُْٖا زَْطسَض زَْط زَزَٕ و بُ بٌَ ئُوَّ ئُو نُغُّ زَْطِ ثًَسَزَٕ بؤ تانُ داضيَو يُ
ْعيهُوَ وتىويَصيإ يُ طٍَُ نطز بًَت و تُْٗا ْاوّ يُ ضؤشْاَُ زَخىيَُٓٓوَ.
َهِ
ضَتهطزُْوَّ ثًَؿًٓاضّ زاضيىف يُ اليُٕ ثُضيَُاِْ ئُغًٓا وَى ئُوَ بىو تُواوّ خُي
َهِ ئُغًٓا
ئُغًٓا ئُو ثًَؿًٓاضَيإ ضَته طزبًَتُوَ ،ضىْهُ دًاواظّ ُْبىو يُ ًَْىإ ويػتِ خُي
و ثُضيَُاُْنُيإ.
َُتُ ؾاضّ ئًَػجاضت ثاؾايُى ُٖبىو بُ ْاوّ (ئاؾطيساؽ) و ثاؾايُنٌ تط بُ ْاوّ
زَوي
(تىات)( ،تىات) ثاؾاّ زووَّ بىو و دٌَ ْؿًِٓ ثاؾاّ يُنُّ بىو ،بُآلّ نىضّ ثاؾاّ يُنُّ
َبصاضزٕ و يُ اليُٕ زاًْؿتىاِْ ئًَػجاضت زياضّ زَنطإ و زاْاِْ
ُْبىوُٖ .ضزوو ثاؾا بُ ُٖي
ثاؾاّ زووَّ يُبُض َُتطغٌ نىشضاِْ ثاؾاّ يُنُّ بىو يُ دُْط تا ئُطُض ضووزاوّ بُّ ضُؾُٓ
ضوويسا ،وآلت بٌَ ثاؾا ُْبًَت .ئًَػجاضتًًُنإ وَى ئُغًٓا ثُضيُناًْإ ُْبىو و يُ بُضاْبُضزا
َُيُنِ
ئُجنىوَُِْ ثرياًْإ ُٖبىو ،ئُو ئُجنىوَُُْ يُ بُ تَُُْرتئ نُغاِْ ُٖض بَُٓاي
ئًَػجاضتِ ثًَهسَٖات و يُو ئُجنىوَُُْ زَضىو نُ عُضَبُ قىضَيؿًًُنإ بُ ْاوّ (زاض ايٓسوَ)
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َبصاضزٕ ُْبىو و تُْٗا بُ تَُُْرتئ ثًاوّ
ُٖياْبىو .بىوٕ بُ ئُْساّ يُو ئُجنىوَُُْ بُ ُٖي
َُنُ زَبىو بُ ئُْساّ.
بَُٓاي
ئُجنىوَُِْ ثريإ و ُٖض زوو ثاؾاّ ئًَػجاضتِ ثًَؿًٓاضّ زاضيىؾًإ ضَتهطزَوَُٖ ،ضضُْس
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ
ئُوإ ًَٖعّ زَضيايًإ ُْبىو ،بُآلّ ثؿتًىاًْإ يُ بُضشَوَْسيًُناِْ زَوي
زَنطز .بُ بطواّ ئُوإ بىوِْ ؾُف غُضباظطُّ زَضيايٌ بؤ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ بُْسَضَناِْ
يؤْإ ،ثًالٕ بىو بؤ زاطرينطزِْ يؤْإ و ثًَؿًٓاض دُْط بىو ُْى ئاؾتِ و بؤيُ ُْزَبىو
ُْتُوَّ يؤْإ ثُغُْسّ بهُٕ.
ثًَؿرت يؤْاًًُْنإ تُواوّ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿًإ يُ زَضياناِْ (َُضَُضَ و ئًَصَ)
نُ زَضياناِْ ضؤشُٖآلتِ َُزيتُضاُْ بىوٕ ،زَض نطزبىو و باظضطاِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ
تُواوَتِ يُو زَضياياُْ يُ ْاو ضىو بىو ،زاضيىف يُ ضيَطُّ ئُو ثًَؿًٓاضَوَ زَيُويػت
زَغُآلتِ ًَٖعَ زَضيايًُنُّ بُغُض ضؤشُٖآلتِ َُزيتُضاُْ و يؤْاْسا بضُغجًًََٓتَُٖ .ىو
َُتُ ؾاضَناٌْ تطّ يؤْإ ثُيطَويإ يُ ثًَؿًٓاضّ ئًَػجاضت و ئُغًٓا نطز و ضَتهطزُْوَّ
زَوي
ئُو ثًَؿًٓاضَ َاْاّ زَغتجًَهِ ًَٖطؾٌ زاضيىف بىو بؤ يؤْإ ،بؤيُ ًٖعّ زَضيايٌ يؤْإ بُ
زضيَصايٌ نُْاضَ ئاويُناْسا بآلوبؤوَ تا ئُطُض زاضيىف ًَٖطف بهات ،ضيَطُ يُ ًَٖطؾُنُّ بططٕ.
ناتًَو زاضيىف ًَٖطؾٌ نطزَ غُض و آلتِ غًتُنإًَٖ ،عّ زَضيايٌ بًَُٖعّ ُٖبىو نُ بُ
تُواوَتِ ثؿتًىاًْإ نطز ،بُآلّ ئُوداضَ ًَٖعّ زَضيايٌ ُْبىو تا بتىاًَْت ًَٖطف
بهاتُغُض يؤْإ و ئُوَ تُْٗا يؤْاًًُْ نإ بىوٕ نُ وَياْسَظاِْ بُ ضَتهطزُْوَّ
ثًَؿًٓاضَنُّ ،زاضيىف ًَٖطؾًإ بؤ زَنات ُٖ ،ضضُْسَ زاضيىف ُْيىوتبىو ئُطُض
َُضدُنُّ ضَتبهطيَتُوَ ًَٖطف زَنات.
َُاِْ زََيًَت :زواّ ئُوَّ زاضيىف زَغُآلتِ يؤْاًًُْناِْ يُ ئاغًاّ بضىوى
ٖاضشياِْ ئاي
ًَُْٖؿت ،بريّ نطزَوَ نُ بُ غىوز وَضططتٔ يُو غُضنُوتُٓ ،بطِياضّ غًاغٌ بُغُض يؤْاْسا
بسات و بؤيُ ئُو ثًَؿًٓاضَّ نطز بؤ ئاؾتِ و زاُْوَّ ئُغريَنإ ،بُآلّ زواّ ئُوَّ
يؤْاًًُْنإ َُضدُنُيإ ضَتهطزَوَ ،تٌَ طُيؿت نُ تُْٗا بُ ُٖبىوِْ يُؾهطيَهِ بًَُٖع
ْاتىاًَْت ًَٖطف بهاتُ غُض يؤْإ و ثًَىيػتِ بُ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖيُ بؤ ئُو َُبُغتُ .ئُو
نًَؿُيُّ ئُونات زاضيىف ُٖيبىو َُٖإ ئُو نًَؿُيُ بىو نُ ًٖتًُض يُ دُْطِ زووََِ
دًٗاِْ ضووبُضووّ بؤوَُٖ ،ضضُْسَ ًٖتًُض بًَُٖعتطئ يُؾهطّ دًٗاِْ ُٖبىو ،بُآلّ
ُْيسَتىاِْ بُ ٖؤّ ُْبىوِْ ًَٖعّ زَضيايٌ يُ زَضيا بجُضيَتُوَ و ًَٖطف بهاتُ غُض بُضيتاًْا.
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زواّ زاطرينطزِْ ئاغًاّ بضىوىًَٖ ،عّ زَضيايٌ يؤْإ تُواوّ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ
ُٖخاَُْؿٌ يُْاو بطز و بُؾًَهِ نًَُإ تىاًْإ ضِابهُٕ و يُ قىبطؽ بٓهُ زابًَٓٔ و ئُواًْـ
ئُوَْسَ بًَُٖع ُْبىوٕ نُ بتىأْ ثؿتًىاِْ يُؾهطّ زاضيىف بهُٕ يُ ثُضيُٓوَّ بؤ خانِ
يؤْإٖ .ؤناضيَهِ غُضَنِ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ بؤ غُض ًَٖعض زَضيايٌ زاضيىف ،بُ زَغتُوَ
ططتِٓ باظضطاِْ زَضيايٌ ْاوضُنُ بىو و ئُوإ ُْياْسَويػت بُ ئاغاِْ ؾُف غُضباظطُّ
زَضيايٌ بؤ زاضيىف زَغتُبُض بهُٕ.
زاضيىف بُ بًػتِٓ وَآلَِ ُْضيَِٓ يؤْاًًُْنإ بٌَ زَْطِ ْىاْس و يُ بُضاْبُضزا بُ ثُيُ
نُوتُ ثُضوَضزَنطزِْ َُيُوإ و زضوغتهطزِْ نُؾتِ دُْطِ .طُوضَتطئ ًَٖعّ زَضيايٌ
يؤْإ ِٖ ئُغًٓا بىو و بُو ٖؤيُؾُوَ ئُو وآلتُ بُ (ئاتًو) ْاويإ زَبطز ،ناتًَو زاضيىف
ويػتِ ًَٖطف بهاتُ غُض ئُغًٓا تُْٗا ُٖؾتا غاٍَ بُغُض ئُو زضَوؾاوَيًُزا تًَجُضِزَبىو.
يُ ئُغًٓا نؤآلٕ و باظاض ُْبىو و ُٖضنُؽ يُ ُٖض نىيًَُنِ ؾاض ويػتباّ خاْىوّ زضوغت
َهِ ئاغًاّ بضىوى ؾًَطّ زضوغتهطزِْ ؾُقاّ و نؤآلٕ بىوٕ.
زَنطز ،زاًْؿتىاِْ ئُغًٓا يُ خُي
يُ غُضَتازا ئُغًٓا ؾاض ُْبىو و تُْٗا قُآليُنِ بضىوى بىو يُ غُض ططزيَو و ْاوّ
(ئانطاثىزي) بىو و زواتط يُ زآًََِ ططزَنُ خاْىو نطا و ؾاض زضوغتبىو.
يُ غُضزََِ زاضيىؾِ يُنُّ طُوضَتطئ بُْسَضَناِْ يؤْإ يُ ئُغًٓا بىوٕ و ئُوإ ُْتُْٗا
َهى بطِوايإ وابىو نُ ًَٖعّ زَضيايٌ بًَُٖع نًًًِ غُضنُوتٔ و
يُ نُؾتًىاِْ ؾاضَظا بىوٕ ،بُي
خؤؾبُختًًُ ،ئُو بريؤنُيُ بُضزَواّ ثؿت ضِاغت نطاوَتُوَ و (ناضتاش ،ضؤّ ،ثؤضتىطاٍَ،
َٓس و بُضيتاًْا) طُوضَيٌ و ًَٖعّ خؤيإ يُ زَضياوَ بُضزَغت نُوت .يُ ئًَػتازا
ئًػجاًْاٖ ،ىي
نُ ًَٖعَناِْ ْاوَنِ و َىوؾُنِ و ئامساِْ دًَطُّ خؤيإ نطزووتُوَ يُ ططْطِ ًَٖعّ
زَضيايٌ تا ضِ ازَيُى نُّ بىوتُوَ و يُ غُضزََاِْ ْعيهسا بًًُٓإ نُ بُضيتاًْا طُوضَيٌ و
زَغُآلتِ خؤّ بؤ َاوَّ يُى غُزَ بُغُض دًٗاْسا غُثاْس بُ ٖؤّ ًَٖعّ زَضيايٌ.
ئُغًٓا نُ ًَٖعّ زَضيايٌ بًَُٖعّ ُٖبىو يُ زَضيانإ بُو ٖؤيُ بُضططّ يُخؤّ زَنطز و يُ
َهُوتُّ
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ بُضزَواّ بُ ثًٌَ ُٖي
َجؿتِ بىوٕ .زَوي
وؾهاِْ ٖاوثُضياُْناِْ ثاي
َُتُ ؾاضَ ثًَىيػتًإ بُ ًَٖعّ زَضيايٌ و ظيَط و ثاضَّ ئُو وآلتُ بىو و يُ بُضاْبُضيؿسا
ئُو زَوي
َجؿتِ ئُوإ يُ وؾهاِْ ُٖبىو و خؤؾًإ ًَٖعّ وؾهاًْإ ُٖبىو.
ئُغًٓا ثًَىيػتِ بُ ثاي
زؤخِ ئُغًٓا (ئاتًو) نُ ظؤضتط ْاوّ ثايتُخت زَنُوتُ غُض وآلت ،ظؤض يُ زؤخِ
بُضيتاًْا زَضىو يُ غُزَّ ْؤظزَُّٖ و ًْىَّ يُنَُِ غُزَّ بًػتُّ يُ بُضاْبُض ْاثًًؤٕ
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و ًٖتًُض ,ئُغًٓا يُ زَضيازا ظؤض بًَُٖع بىو و ثاضَّ باؾِ ُٖبىو ،تُْٗا يُى خايَِ الواظّ
ُٖبىو و ئُويـ زوضطُّ غاالَري بىو .غاالَري دُظيطَيُنُ يُ باؾىوضّ ضؤشئاواّ ئُغًٓا
و تُْٗا ثاظزَُٖظاض زاًْ ؿتىاِْ ُٖيُ ،بُآلّ يُ غُضزََِ زاضيىؾٌ يُنُّ زاًْؿتىاُْنُّ
غُز ُٖظاض نُؽ بىو و ُٖض ًَٖعيَو غاالًَِٓ ططتبايُ يُ تىاْاّ بىو نُْاضَناِْ ضؤشئاواّ
ئُو وآلتُ بططيَت.
ًََٔ ُٖض بػتًَو يُ خانُنُّ بُ
يُو دُظيطَيُ دُْطِ ظؤض ضوويساوَ ،ظيَسَضِؤيٌ ًًُْ بً
خىيَِٓ غُضباظيَو ئاوزضاوَ ،ضىْهُ وَى بامساْهطز ئُوَّ نًًًِ نُْاضَناِْ ضؤشئاواّ ئُغًٓا
بىو و ُٖض ًَٖعيَو ويػتباّ ئُغًٓا بططيَتًَٖ ،طؾٌ زَنطز بؤ ئُوٍَ و دُْطُناِْ ئُو
دُظيطَيُ بُ دُْطُناِْ (غاالًَؼ) ْاغطاوٕ.
زؤخِ ئُو دُظيطَيُ يُ زؤخِ زوضطُّ ئؤنًٓاواّ شاثؤٕ زَضىو يُ دُْطِ زووََِ دًٗاِْ
و تُْٗا دًاواظّ ئُوَيُ نُ زووضّ ئؤنًٓاوا ظياتطَ ،يُ دُْطِ زووََِ دًٗاًْسا
ئَُطيهًُنإ برييإ نطزَوَ نُ بٌَ طرياِْ ئؤنًٓاوا ْاتىأْ شاثؤٕ بططُٕٖ .خاَُْؿًًُناًْـ
برييإ نطزَوَ نُ تانُ ضيَطُ بؤ ططتِٓ ئُغًٓا بطيتًًُ يُ ططتِٓ غاالَري و زواتط زَضنُوت ئُو
باوَضَِ زضوغت ًًُْ ،ضىْهُ خُؾاياضّ نىضّ زاضيىف ئُغًٓاّ ططت بُبٌَ ئُوَّ يُ
غاالًَُٓوَ بطِوات.
زاضيىف تىاِْ ثطز يُ طُضووّ بؤغؿؤض زضوغت بهات و يُ ضيَطُيُوَ بضًَتُ وآلتِ غًتُنإ
و يُوَّ زوو ؾاض ويَطإ بهات ،ئُّ بؤضِ ئُو ناضَّ زووباضَ ُْنطزَوَ و يُ زواّ ثُضيُٓوَ يُ
بؤغؿؤض يُ دًاتِ بُضَو وآلتِ غًتُنإ بضًَت ،بُضَو باؾىوض و ْاو يؤْإ بضًَت و بؤ ناتِ
خؤّ بُ غاالَؤُْوَ نىؾت؟
ًََٔ بُ زوو ٖؤناض زاضيىف ويػتِ بُ
يُ وَآل َِ ئُو ثطغًاضَ ٖريؤزؤت و طُظُْؾؤٕ زَي
ضيَطُّ غاالَؤُْوَ بطِوات ،يُنُّ زَتطغا ئُوَ بىو نُ زواّ ئُوَّ زووضاضّ بُضططّ يُنذاض
غُختِ ظاآل ْصَناِْ يؤْإ بؤوَ ،زَتطغا نُ ئُطُض بُ ضيَطُّ باؾىوضزا ًَٖطف بؤ يؤْإ بهات،
يُ ُْٖطاو بُ ُْٖطاوّ ضيَطُنُ ئُو بُضططيُّ بُضاْبُض زَبًَتُوَ.
ئُطُض خُؾاياض تىاِْ يُ ضيَطُّ بانىوضَوَ بؤ ئُغًٓا بضًَت ،بُو ٖؤيُوَ بىو نُ غىوزّ
َُتُ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ
يُو زووبُضَنِ ُْتُوَ يؤْاًًُْنإ وَضططت و ئُو ًَُالًًَُّْ ًَْىإ زَوي
وايهطز نُ خُؾاياض تُْٗا يُ طُضووّ تُضَؤبًٌ زووضاضّ دُْط ببًَت و يُ ًٖض ؾىيَين تط
َُتُ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ ُٖض زواظزَيإ بؤ دُْطِ زاضيىف ًٖض
دُْط ضوويُٓزا ،بُآلّ زَوي
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ْانؤنً إ ُْبىو ،بؤيُ زاضيىف ئُطُض يُ ضيَطِ بانىوضَوَ ضؤيؿتبايُ بُضَو ئُغًٓا زَبىايُ يُ
َُتُ طُوضَ و بضىونُ يؤْاًًُْنإ ظُْطًَت و بُ ضيَطُّ زضياؾسا تُْٗا
طٍَُ ُٖض زواظزَ زَوي
ثًَىيػتِ بُ ططتِٓ غاالَري بىو بؤ ططتِٓ ئُغًٓا.
بؤ تًَطُيؿتِٓ تُواو يُو بابُتُ ،خىيَُٓضّ بُضيَع زَتىاًَْت ُْخؿُّ يؤْإ بططيَتُ بُضضاو و
َهُوتُّ غُضباظّ ئُو دُظيطَيُ بُضاْبُض ئُغًٓا تٌَ بطات و ببًًَٓت نُ ئُو زوضطُيُ بُ
يُ ُٖي
ض ؾًَىَيُى بُغُض نُْاضَ ضؤشئاوايًُناِْ ئاتًهسا زَضواًَْت.
ئَُطؤ ويَطِاّ ئُوَّ زؤخِ غرتاتًصّ غُضباظّ بُ ٖؤّ بىوِْ ئاًََطَ ثًَؿهُوتىوَناِْ
ثُيىَْسّ و ًَٖعّ ئامساِْ يُ بُضاْبُض بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ طؤضِاوَُٖ ،ضنُغًَو زوضطُّ
غاالَري بططيَت تُواوّ نُْاضَ ضؤشئاوايًُناِْ ؾاضّ ئُغًٓاّ ثايتُختِ يؤْإ زَططيَت.
ٖؤناضّ زووًََـ نُ ٖريؤزؤت و طُظُْؾؤٕ بؤ ًَٖطؾِ زاضيىف بؤ غاالَري باغًإ
ن طزووَ ،ئُوَيُ نُ ئُطُض زاضيىؾِ يُنُّ غاالًَِٓ ططتبايُ ضًرت ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ
ُْيسَتىاِْ يُ نُْاضَناِْ ضؤشئاواّ ئُغًٓا بُضططّ بهات و تُْاُْت يُى نُؾتِ يؤْاِْ
ُْيسَتىاِْ يُو نُْاضاُْزا سيًًََٓتُوَ.
َُتُ ؾاضّ ئاتًو يُ ًَٖعَ زَضيايًُنُّ بىو و ئُطُض زاضيىف غاالًَِٓ ططتبايُ،
ًَٖعّ زَوي
ًَٖعّ زَضيايٌ ئُغًٓا ْاضاض زَبىو بُ تُواوَتِ نُْاضَ ضؤشئاوايًُنإ ضىوٍَ بهات و ئُونات يُ
ُْٖطاوّ زووََسا زاضيىف ئُغًٓاّ زَططت و تُواوّ بُْسَض و ناضخاُْناِْ نُؾتِ غاظّ
ئاتًو زَنُوتُٓ بُضزَغتِ زاضيىؾِ يُنُّ.
ئًَُُ بؤ ظياتط ْاغًِٓ زؤخُنُ تا ضِازَيُى بُ زضيَصّ بامسإ يُ زؤخِ غُضباظّ و غرتاتًصّ
غاالَري نطز تا زَضبهُويَت نُ بؤضِ زاضيىؾٌ يُنُّ بطياضيسا زوضطُّ غاالَري نُ زَنُوتُ
ضؤشئاواّ ئُغًٓا و يُ غُض ضيَطُّ ئُو بىو ،زاطري بهات.
ًََصووْىوغاِْ غُزَّ ْؤظزَُّٖ و بًػتُّ نُ يُ بابُتُ زَضيايٌ و غرتاتًصيًُنإ بٌَ ئاطا
بىوٕ ،زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبٔ نُ زاضيىؾٌ يُنُّ نُ يُ تىاْايسا بىو يُ ضؤشُٖآلتُوَ بضًَتُ
ْاو يؤْإ ،ثًَساططّ زَنطز نُ بُ زَوضَّ يؤْاْسا بػىضيَتُوَ و زوضطُّ غاالَري يُ ضؤشئاواّ
ئُغًٓا بططيَت و يُ ضؤشئاواوَ بجًَتُ ْاو يؤْإ .ئُو باغَُإ بؤيُ ًَٖٓايُ نايُوَ تا ئُو
بابُتُّ بُ زضيَصايٌ غُزَّ ْؤظزَُّٖ و بًػتُّ يُ بُضضاوّ ًََصووْىوغُناِْ يؤْإ و ئًَطاٌْ
نؤٕ وَى ضاظيَو زَضزَنُوت و زياض ُْبىو ،ضووٕ ببًَتُوَ.
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زاضيىؾٌ يُنُّ بُ زضيَصايٌ غاآلِْ ( 495و  494خ .ظ) غُضطُضَِ زضوغتهطزِْ نُؾتِ
و ثُضوَضزَن طزِْ َُيُوإ و دُْطاوَضَ زَضيايًُنإ بىو تا بتىأْ يُ زَضيازا دُْط بهُٕ،
ضىْهُ وَى زَظأْ ئُو غُضباظَّ يُ نُؾتًسا زَدُْطًَت ،يُ ؾىيًََٓو زَدُْطًَت نُ دًاواظَ
يُطٍَُ ظَوّ.
ًََتُوَ و
ظَوّ ْادىيًَتُوَ و دًَطريَ ،بُآلّ نُؾتِ تُْاُْت ئُوناتُ وَغتاوَ ،زَدىوي
غُضباظ ثًَىيػتُ يُ طٍَُ ئُو دىوآلُْوَيُ ضِابًَت تا طًَص ُْبًَت و ُْنُويَت .طؤضَِثاُْناِْ
دُْطِ وؾهاِْ ثإ و بُضيٓٔ و طؤضَِثاِْ دُْطِ زَضيايٌ بضىوى و غٓىوضزاضَ و يُو ؾىيَُٓ
بضىونُزا غُزإ غُضباظ بُيُنُوَ زَدُْطٔ و ُٖض غُضباظيَو ؾإ يُ ؾاِْ غُضباظٍ تط دىوت
زَنات .يُ طؤضَِثاِْ دُْطِ زَضيايٌ ،ؾىيًََٓو ًًُْ بُْاوّ زَضَوَّ دُْط و ؾىيًََٓو ُْبىو
ًَسَزَُْ ْاو زَضيا يا زَيهىشٕ.
نُ بطيٓساضّ بؤ بهؿًَتُوَ و بؤ ئُوَّ بطيٓساض ُْبًَتُ ضيَططُٖ ،ي
يُ دُْطِ زَضيايٌ ئُغري بٌَ َاْايُ و يُ نُؾتًًُناْسا َُٖىإ يُنرت زَنىشٕ و اليُِْ بطاوَ
ئُوَيُ نُ َُٖىو غُضباظَناِْ بُضاْبُض بهىشيَت.
زاضيىؾٌ يُنُّ غُضباظَناِْ بؤ ئُو دؤضَ دُْطاُْ ثُضوَضزَزَنطز و غُضباظَناِْ َُٖىو
ضؤشيَو يُغُض نُؾتًًُنإ غُضطُضَِ ئُو ضِآًَٖاُْ بىوٕ
ناتًَو باؽ يُ نُؾتِ دُْطِ زَنطيَت يُواُْيُ وَى ئًَػتا بري بهطيَتُوَ نُ دًاواظّ
ظؤض بًَت يُ طٍَُ نُؾتًًُ باظضطاًًُْنإ ،بُآلّ يُ ضِ اغتًسا دًاواظيًُ نإ ظؤض نُّ بىوٕ و
يُ نُؾتِ دُْطًسا شَاضَّ غُيَبُضًًُ نإ ظؤضتط بىوٕ و يُ نُؾتِ باظضطاِْ
غُيَبُضًًُ نإ نَُرتٕ .طُوضَتطئ دًاواظّ نُؾتًًُ دُْطًًُنإ يُطٍَُ نُؾتًًُ
باظضطاًًُْنإ ئُوَ بىو نُ نُؾتًًُ دُْطً ًُنإ غُضباظيإ زَطىاغتُوَ و باظضطاًًُْنإ
بٌَ غُضباظ بىوٕ .نُؾتًًُ دُْطًً ُنإ يُ غُضزََِ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًسا قُباضَيإ ظؤض
طُوضَ بىو و يُ غُضزََاِْ زواتطزا بضىونرت بىوُْوَ.
يُ غُضزََِ ْىيَبىوُْوَ (ضؤًَْػاْؼ) و يُ ًْىَّ زووََِ غُزَّ ثاظزَُّٖ ،زَضياواُْ
ٌَ و ئًػجاًًُْنإ بؤ زؤظيُٓوَّ خانُ ُْْاغطاوَنإ غىوزيإ يُو نُؾتًاُْ وَضزَططت
ثىضتؤطاي
نُ زوو غُز تا زوو غُز و ثُجنا نُغٌ زَططت ،بُآلّ يُ غُضزََِ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًسا
َسَططت و ُْٖسيَذاض تا ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُغًإ تًَسابىو.
نُؾتًًُنإ ُٖظاض نُغًإ ُٖي
ئُو نُؾتًًُ باضيو و زضيَص بىوٕ تا ئاغاْرت ئاوَنإ ؾُم بهُٕ و خًَطا و ئاغاْرت بطؤٕ و
نُؾتًًُ دُْطًًُ ناِْ ْاغطاو بُ (طايًَط) نُ يُ غُزَناِْ ؾاظزَ و ُٖظسَّ ظايًَِٓ
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زضوغتهطإ و بُ تايبُتِ زَضياواُْ عىمساًًُْنإ ظؤض ٖؤططيإ بىوٕ ،يُ غُض صيىوُّْ نُؾتًًُ
َبُضًًُنإ و
دُْطًًُ نؤُْناِْ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاِْ زضوغت زَنطإ و ؾًَىَّ زاًْؿتِٓ غُي
َبُيًَساُْناًْإ ،يًَهضىوَ بُ َُٖإ زؤر نُ يُ نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿٌ و
ؾًَىَّ غُي
يؤْاًًُْنإ ُٖبىو.
ناضخاُْناِْ نُؾتِ غاظّ نُ بؤ زاضيىف غُضطُضَِ ناض بىوٕ يُ زَضياّ َُضَُضَ تا
ْعيو ًَػط ُٖبىوٕ و يُ غاآلِْ ًَْىإ ( 495خ .ظ) تا َطزِْ زاضيىفْ ،عيهُّ ؾُغت تا
ُٖؾتا ُٖظاض نطيَهاض ناضيإ زَنطز .بُ وتُّ طُظُْؾؤٕ زاضيىف بؤ ُٖض ناضخاُْيُى َاوَيُنِ
بؤ زضوغته طزِْ نُؾتِ زياض نطز بىو و ُٖض يُنُيإ ضِاغجًَطزضابىوٕ تا يُى يا زوو ثاضضُّ
نُؾتِ زضوغت بهُٕ و ُْٖسيَهًإ ؾُواُْف ناضيإ زَنطز تا بتىأْ بُضًَُٖإ ظياتط بًَت.
ؾًَىاظّ زضوغتهطزِْ نُؾتِ يُو ناضطاُْ ُٖض َُٖإ بىو نُ ئًَػتا يُ ناضطُناِْ طُؾيت
غاظّ ُٖيُ و ثاضضُناِْ نُؾتِ يُى بُزواّ يُنسا بُيُنُوَ زَيهًَٓسضإ .ثاضضُناِْ ئًَػتاّ
نُؾتًًُنإ يُ ثؤآلٕ و بُ حلًِ يُيُى زَبُغرتإ و ثاضضُناِْ نُؾتًًُناِْ ئُوغا يُ زاض
زضوغت زَنطإ و زواتط بُ بعَاض يًَو زَزضإ و زواتط بُ نُضَغتُّ تايبُت ضووثؤف زَنطإ تا
ظوو يُ ْاو ُْضٔ.
(ًَٖٓطّ نايعَض) يُ دُْطِ زووََِ دًٗاِْ و يُ ئَُطيها صيىوُْيُنِ بضىونِ بؤ
نُؾتًًُنِ زَ ُٖظاض تُِْ زضوغتهطز و زواتط بُ زووغُز ثاضضُّ نطز و بُغُض ناضخاُْناِْ
ئُو وآلتُزا بآلونطاُْوَ تا نُؾتًإ يُ غُض زضوغت بهطيَت و بُّ ؾًَىَيُ يُ ناتُناِْ نؤتايٌ
ئُو دُْطُ ،ضؤشاُْ زووغُز نُؾتِ زَ ُٖظاض تًُْإ زضوغت زَنطز.
ئُونات ئَُطيها الِْ نُّ غُز ُٖظاض ئُْساظياضّ يًَٗاتىوّ ُٖبىو ،بُآلّ ُْياْتىاِْ ضيَطُ
َُإ بسؤظُْوَ ،بُآلّ (ًَٖٓطّ نايعَض) ئُو
ضاضَيُى بؤ ضيَططتٔ يُ نُؾتًًُ شيَط زَضيايًُناِْ ئاي
ناضَّ نطز و بؤوَ ٖؤّ ئُوَّ خًَطايٌ زضوغتهطزِْ نُؾتِ يُ ئَُطيها ضيَطط بًَت يُ ؾهػت
َُاُْنإ بُ ٖؤّ شيَط زَضيايًُناًْاُْوَ ظياتط نُؾتًإ ْىقِ زَنطز ،ظياتط نُؾتِ
و تا ئاي
ئَُطيهِ ئاَازَزَبىو.
يُ غُضزََِ زاضيىؾِ يُنَُسا ؾًَىاظّ نُؾيت غاظّ ُٖض وَى ئُوَيُ نُ ئًَػتا يُ شاثؤٕ و
َُإ و وآلتُناٌْ تط ُٖيُ و ثًَؿرت َانًَتًإ (صيىوُّْ بضىوى) بؤ زضوغت زَنطز و زواتط نُؾتًإ
ئاي
بُ ثًٌَ ثاضضُناِْ َانًَتُنإ بُآلّ بُ ثًَىَضّ طُوضَتط ئاَازَزَنطز و بُيُنًاُْوَ زَبُغذي.
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ًََت ،زضوغتهطزِْ
ًََصووْىوغٌ بُْاو باْط (ئاضيإ) يُ ظَاِْ نُؾيت غاظيَهُوَ زَي
نُؾتِ ظؤضتط يُ زضوغتهطزِْ بًٓايُنِ طُوضَ ظَظيُتِ ُٖبىو ،يُ بًٓازا ئُطُض ئُْساظَنإ
َُيإ تًَسا نطابايُ ،ؾتًَهِ ئُوتؤ ضوويُٓزَزا ،بُآلّ ئُطُض يُ نُؾتِ ئُْساظَنإ
نًََُو ُٖي
نَُىنىضتًإ تًَسا بىايُْ ،اضاض زَبىوٕ زووباضَ زضوغتِ بهُُْوَ و بؤيُ دًَطُّ غُضغىضَِإ
ًًُْ نُ زاضيىف بؤ ُْٖسَّ ناضخاُْ تُْٗا زضوغتهطزِْ يُى نُؾتِ ضِاغجاضزبىو.
َِ ( 494خ .ظ) ًَٖعّ زَضيايٌ زاضيىف بُ ضازَيُى بًَُٖع ببىو نُ ئُو خؤّ
يُ ظغتاِْ غاي
َِ زواتط واتُ
بُ ئاَازَيٌ بًِٓ بؤ ًَٖطف نطزُْ غُض يؤْاًًُْنإ و بطياضيسا تا يُ بُٖاضّ غاي
( 493خ .ظ) ًَٖطف بهاتُ غُض يؤْاًًُْنإ.
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جةنطى دةريايي ساالمني
َِ ( 500خ .ظ)
باغٌ ئُو دُْطُ يُ نُتًبُّ بًَػتىوْسا ًًُْ ،ضىْهُ نُتًبُنُ يُ غاي
َِ ( 494يا  493خ .ظ) بىوَ.
ْىوغطاوَ و دُْطِ غاالَري يُ غاي
زاضيىف بُ ٖؤّ ئُو سُظَ ظؤضَّ بؤ ْىوغًُٓوَّ نُتًبُنإ ُٖيبىو و سُظّ نطزووَ
َهاِْ زاٖاتىو بٓىوغًَتُوَ ،بؤيُ يُواُْيُ
ضووزاوَ ططْطُناِْ غُضزََِ خؤّ بؤ خُي
ضووزاوَناِْ ئُو دُْطُؾِ يُ طٍَُ يؤْاًًُْنإ يُ نُتًبُناْسا ْىوغٌ بًَت ،بُآلّ ًَٖطف
بُضَنإ َُٖىو نُتًبُناِْ ئًَطاًْإ يُْاو بطزووَ و ُْياًَْٗؿتىوَ نُتًبُناٌْ تطّ زاضيىف
سيًُٓٓوَ .ظاْسضاوَ ؾىيَِٓ نُتًبُّ بًَػتىوٕ بُ ؾًَىَيُى بىوَ نُ زَغتِ ًَٖطؾبُضاِْ
ثًَُٓطُيؿتىوَ ،بؤيُ يُْاو ُْضىوَ.
دُْطِ زاضيىف يُ زوضطُّ غاالَري يُنُّ دُْطِ ئُو زوضطُيُ نُ بُ ْاوّ زوضطُنُ
ًََو دُْطٌٍ تط يُوَّ ضوويساوَ
تؤَاض نطاوَ و بُ ٖؤّ ؾىيَِٓ غرتاتًصّ ئُو زوضطُيُوَ ،نؤَُي
نُ ططْطرتيًٓإ يُ ًََصووّ يؤْاًًُْناْسا دُْطِ خُؾاياضؾاّ نىضّ زاضيىف بىوَ يُطٍَُ
يؤْاًًُْنإ يُو زوضطُيُ و ططْطِ ئُو دُْطُ زَضيايًُ يُ ًََصووّ يؤْاًًُْنإ بؤ ئُوإ
يُوَزايُ نُ تُواوّ ًَٖعّ زَضيايٌ خُؾاياض يُو دُْطُزا يُ ْاو ضىو.
زاضيىف بؤ ًَٖطؾُنُّ بؤ غُض غاالَري ،زوضطُّ نطيتِ وَى ْاوَْس بؤ نؤنطزُْوَّ ًَٖعّ
زَضيايٌ خؤّ زياضنطز ،نطيتِ يُ غُضزََِ نىضوؾُوَ يُ طٍَُ ئًَطاًًُْنإ زوغت بىوَ و يُ
َِ ( 494يا  493خ .ظ) ثاؾانُّ ْاوّ (تايًس) بىو نُ زؤغتِ زاضيىف بىو و باْطًَٗؿتِ
غاي
()1
زاضيىؾٌ نطز تا بضًَت بؤ بًًِٓٓ (طاباظّ) نىضإ و نضاِْ ئُو دُظيطَيُ .
(( )1طاباظّ نضاِْ نطيتِ يُ ٖىُْضَ زياضَنإ شْاِْ ئُوناتِ زًْا زَشًََطزضا و ظؤض ثًَـ طاباظّ
ئًػجاًْايًُنإ زَضنُوت ،ضىْهُ ئًػجاًْايًُنإ بُ مشؿًَط يُ َُيساِْ طاباظيسا طاّ ًَْطيإ زَنىؾت ،نضُ
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نُؾتًًُناِْ زاضيىف زواّ ئُوَّ زضوغت و ئاَازَزَنطإ ،بُضَو زوضطُّ نطيتِ
زَضؤيؿذي.
ئُو نُؾتًاُْ يُ ناضطُ دؤضاودؤضَناِْ ضؤشُٖآلتِ ْعيو زَضزَضىوٕ و زواّ ئاَازَنطزٌْ
ُٖض نُؾتًًُى ،ئُواًْإ بُ َُيُوإ و ئُؾػُض و نُضَغتُّ دُْطِ ثطِ زَنطزٕ و ئُونات
زَغتُ زَغتُ بؤ نطيتِ ضَواًْإ زَنطزٕ ،ضىْهُ ئُواُّْ بُ تُْٗا ضَوإ زَنطإ زَنُوتُٓ
َُتطغٌ تىوف بىوًْإ بُ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ و ْىقِ بهطئَ.
ناتًَو بريزَنُيُٓوَ نُ تا ض ضازَيُى ثًَىيػت بىوَ ضيَههاضّ و عكًُُْسّ بُناضبًَت تا
بتىاْسضيَت يُ زوًْاّ نؤٕ ًَٖعيَهِ زَضيايٌ يُ زوضطُيُى دًَطري بهطيَت ،غتايؿِ ئُو َُٖىو
ضيَهدػتٓاُْ زَنُٕ.
ٖاونات يُطٍَُ ئُوَّ نطيتِ بىو بُ ثًَطُّ زَضيايٌ زاضيىف ،ثاضيَعطاضّ يُو
دُظيطَيُف يُبُض َُتطغٌ ئاطازاض بىوُْوَّ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ و ًَٖطف نطزٕ بؤّ ،ظؤض
ثًَىيػت بىو .ؾُضَاْسَيٌ نؤنطزُْوَ و ئاَازَن طزِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ
زووضطُّ نطيتِ و بطزِْ ئُو ًَٖعاُْ بُضَو يؤْإ ،غجًَطزضا بُ ؾُضَاْسَّ زَضيايٌ ًٖػت
ئُغح .ضىْهُ ًٖػت ئُغح ضُْسئ داض يُ َُيساِْ دُْط يًَٗاتىويٌ خؤّ غُملاْس بىو
و زاضيىف َتُاُّْ تُواوّ بُو ُٖبىو.
زَضياغاالضّ ُٖخاَُْؿٌ يُنُّ ضؤشّ ٖاوئ واتُ َاْطِ سىظيطاِْ بؤ ًَٖطف بؤ غاالَري
زياضيهطز  ،ضىْهُ يُ ظغتاْسا دُْطِ زَضيايٌ زَوَغتا و يُ بُٖاضيؿسا نُؾٌ َُزيتُضاُّْ
ضؤشُٖآلت نُ ئُونات بُ ْاوَناِْ زَضياّ غىضيُ يا زَضياّ ًَػط يا زَضياّ غجٌ ْاو زَبطا،
ُّٖ ظؤض طُضّ زَبىو و ُّٖ ؾُثؤزي بُضزَواَِ زَبىو ،بؤيُ غُضَتاّ ٖاوئ بؤ ئُو دُْطُ
زياضيهطا .يُ غُضتاّ ٖاوئ ًَٖعّ زَضيايٌ زاضيىف نُ ثًَهٗاتبىو يُ ُٖؾتا نُؾتِ طُوضَ و
ْعيهُّ بًػت نُؾتِ بضىوى يُ زوضطُّ نطييت نُوتُضَّ.
ُٖض نُؾتًًُى تُْٗا يُى ئُغتىوِْ بؤ ضِاططتِٓ ضاضؤنُ ُٖبىو نُ ضاضؤنُيُنِ ظؤض
َسَزضا يُ غُضَتا تا
َسَواغطا .ئُو ضاضؤطُيُ ئُوَْسَ ثإ بىو نُ ناتًَو ُٖي
طُوضَّ يٌَ ُٖي
نؤتايٌ نُؾتًًُنُّ زَططت و تُْٗا ئُو ضاضؤنُيُ يُ ناتِ بىوِْ با بؤ دىآلْسِْ نُؾتًًُنُ
دىاُْناِْ نطيتِ يُ َُيساِْ طاباظيسا مشؿًَطيإ الُْبىو و بُ بٌَ ضُى يُطٍَُ طاّ ًَْط ياضيإ زَنطز و بُ
َُيإ يُغُض يًَسَزإ و ئًػجاًًُْنإ
زَغتُناًْإ ُٖضزوو قؤضِ طايإ زَططت و بُغُضيسا باظيإ زَزا و تكً
َآل).
ئُوناضَيإ ثٌَ ُْزَنطا ،ظَبًشىي
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َبُيًَسإ زَبُغت
بُؽ بىو .بُآلّ نُؾتًًُ يؤْاِْ و ئًَطاًًُْنإ بُ ثًُّ يُنُّ ثؿتًإ بُ غُي
َبُضًًُنإ بىو و يُناتِ دُْطسا ضاضؤطُنُ و بىضدُ
و ضاضؤنُ تُْٗا بؤ ياضَُتِ غُي
ئاغؤيًُنُيإ ُْوّ زَنطز و يُ زضيَصايٌ نُؾتًسا زَيإ خُواْس ،ضىْهُ يُدُْطسا ضاضؤطُ
َساِْ ئاطط ،ظوو ئاططّ زَططت و بؤيُ ُْويًإ
ططؾتِ زضوغت زَنطز و بُ تايبُتِ يُناتِ ُٖي
زَنطز تا ُْغىتًَت.
ُٖضضُْسَ ئُونات نُؾتًًُنإ بُ طؿتِ يُزاض زضوغتسَنطإ ،بُآلّ ظؤض ظياتط يُ
نُؾتًًُناِْ ئًَػتا يُ بُضاْبُض ئاططزا ثاضيَعضاو بىوٕ و ئًَػتا يُ نُؾتًًُنإ بُ تايبُتِ يُ
َططَنإ يُواُْيُ تُْٗا يُى بطيػهُ ئاطط غاتُوَ ،بؤيُ يُناتِ باضنطزِْ ُْوتسا ضووّ
ُْوت ُٖي
غُضَوَّ نُؾتِ بُ ئُغتىوضّ زوو غاْتًُُتط بُ ئاو ٍزازَثؤؾٔ ،يُ نُؾتًًُ نؤُْناْسا
َُتطغٌ ئاططنُوتُٓوَ بُ ضؤٕ و ُْوت و بُْعئ وٖ ...تس ُْبىو و تُْٗا ناتًَو تريّ ئاططئ
ًَاْسَزايُ ْاو ئاو تا ئاططَنُ يُْاو بضًَت .يُ
َسَططتُوَ و ُٖي
زَٖات ،تريَنُيإ بُ َُقاف ُٖي
ناتِ ئاطط نُوتُٓوَ يُ نُؾتًساَُٖ ،ىو غُضْؿًُٓناِْ ؾىيَُٓ دًاناِْ نُؾتِ بُ طؿتِ
ُْزَنُوتُٓ ئاظاضّ طُضَا و بُ ثًَضُواُْوَ يُ نُؾتًًُناِْ ئُو غُضزََُ نُ يُ ئاغٔ و
ثؤآل َُٕٖ ،ىو ؾىيَُٓنإ بُ ضازَيُى طُضّ زَبٔ نُ غُضْؿًُٓناِْ ْاو نُؾتِ بؤ ضظطاضبىوًْإ
يُ زَغت طُضَا ْاضاضٕ خؤيإ غُُْ ْاو زَضيا.
بُآلّ شيإ يُ نُؾتًًُ نؤُْناْسا يُضاو نُؾتًًُناِْ ئَُطؤ ظؤض غُخت بىو و
نُؾتًًُناِْ ئُونات يُ شيَط زَضيايٌ ئًَػتا زَضىوٕ و يُْاوياْسا ؾىيَِٓ ضىوٍَ زَغت
ُْزَنُوت و غُضْؿًُٓناِْ ْاو ئُو نُؾتًاُْ وَى َاغًًُناِْ ْاو قىتى بُ طؿتِ بُ يُنُوَ
زَْىوغإًٖ ،ض نُؽ يُْاو نُؾتًًُناِْ ئُونات و تُْاُْت ؾُضَاْسَّ نُؾتًًُنُف شياِْ
تايبُتًإ ُْبىو و ئاؾهطايُ نُ ناتًَو نُغُنإ خاوَٕ شياِْ تايبُت ُْبٔ ،دًاواظّ يُ
َػىنُوت و ويػتُنإ زَبُٓ ٖؤناضّ نًَؿُ و بٌَ بايُخرتئ نًَؿُنإ يُواُْيُ تاوإ و
ُٖي
نىؾتًٓإ يٌَ بهُويَتُوَ .بؤيُ يُ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاِْ ياغانإ ظؤض
تىْس بىوٕ و ًٖض ثًَؿًًهاضيُى بٌَ غعا ُْزَبىو.
ناتًَو يُؾهطّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿِ يُ زوضطُّ نطيتِ نُوتُضَّ ،زَضيا غاالض ًٖػت
ئُغح ؾُضَاِْ نطز تا غٌَ نُؾتِ وَى ثًَؿُْط يُ ثًَؿُوَ بطِؤٕ تا ئُطُض يُؾهطّ زَضيايٌ
يؤْاًْإ زيت ،بُ ئًؿاضَ ئُوإ ئاطازاض بهُُْوَ و نُؾتًًُناٌْ تطيـ يُ ضِيعّ ضىاضيسا
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بُزواٍ يُنسا نُوتُٓضَِّ و ُٖض نُؾتًًُى نُ زَنُوتُ زواّ ئُوٍ تط ،نًََُو يُ الّ ضُثٌ
ئُوٍ تطَوَ زَضؤيؿت تا يُ ناتِ وَغتاْسا زووضاضّ بُضيُى نُوتٔ ُْبٔ.
نُؾتًًُنإ يُ زَضيازا يُ ناتِ ضؤيؿتٓسا يُثطِ زَوَغتإ و ئًَػتاف نُ يُ زَضياناْسا
ُٖظاضإ نُؾتِ ُٖيًَُٖ ،ؿتا زَضيا ئُوَْسَ ثإ و بُضيُٓ نُ نُؾتًًُنإ ْاضاض ًْري يُثطِ
بىَغذي .ئَُطؤ بؤ وَغتاْسِْ يُْاناوّ نُؾتِ يُْاو زَضيازا ،ثاْهُناِْ نُؾتِ نُ يُ
ثؿتُوَٕ بُ ثًَضُواُْوَ زَغىضيَُٓٓوَ ،يُ نؤْسا بؤ وَغتاْسِْ نُؾتِ بُ خًَطايٌ،
َُّ نُؾتِ زَوَغتا.
َبُيإ يًَسَزا و يُ يُى غاتسا دىوي
َبُضًًُنإ بُ ثًَضُواُْوَ غُي
غُي
َىاغطابىو و يُ ثًَؿُوَّ نُؾتًـ غُضّ ئُغح
يُ غُض ئُغتىوِْ نُؾتًًُنإ (زاٍَ) ُٖي
زضوغتهطابىو نُ ُٖضزوونًإ بُ ئاآل و ًْؿاِْ ئًَطإ (ُٖخاَُْؿٌ) زَشًََطزضإ .ئاآلّ
َهى
ضَِْطاوضَِْطِ ٖاوؾًَىَّ ئًَػتاف ُٖبىوٕ ،بُآلّ وَى ًْؿاِْ ُْتُوَيٌ بُناض ُْزَٖاتٔ ،بُي
يُ زَضيازا نُؾتًًُنإ يُ ضيَطُّ بُناضًَٖٓاِْ ًَُٖاّ ضَْطاوضَْط بُيُنُوَ زَزوإ و ضىْهُ
ئُو بابُتُ يُ ًََصووَناِْ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْناْسا ٖاتىوَ ظؤض بُْاوباْطُ و غُباضَت بُو
ًََٔ نُ يُ غُضَتاّ ًََصوو واتُ ًََصووّ ْىوغطاو نُ ئًَػتا
بابُتُ ْازويَري و ُٖض ئُوَْسَ زَي
بُضزَغتُ ،ئاآل ضَْطاوضَْطُنإ ض يُ وؾهاِْ يا يُ زَضيا ًَُٖاناِْ ثُيىَْسّ بىوٕ و بطيتِ
ُْبىوٕ يُ ًْؿاُْ ؾُضًًَُناِْ ثاؾايُتِ يا ُْتُوَيٌ.
ضىْهُ يُ نُؾتًًُ دُْطًًُنإ نُؽ شياِْ تايبُتِ ُْبىو ،بؤيُ ططؾت ُْزَبىو و
تُْاُْت ئُوإ يُ ضووّ ثاى و خاويًَٓـ يُ زؤخِ باف ُْبىوٕ .بُآلّ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ
َِ
َطاياُّْ بؤ شياِْ بُ نؤَُي
ئًَػتا بُ َاْاّ وؾُ (غاْاتاضيؤّ) ٕ و يُ ًٖض يُى يُو نؤَُي
َطؤظُنإ ُٖيُ ،ثاى و خاويَِٓ وَى ْاو ئّى نُؾتًًُ دُْطًاُْ ًًُْ .دٌ ؾؤض يُ
ًَُـ ئىتىّ دًىبُضطُنإ زَنطيَت و ُٖض نُؽ و يُ ُٖضناتًَو
نُؾتًًُ نإ ُٖيُ و بُ ُٖي
بًُويَت زَتىاًَْت سَُاّ بهات و َُٖىو ضؤشيَو ئُؾػُضّ تايبُت ،ثؿهٓري بؤ زَضياواُْنإ بُ
طؿتِ زَنات يُ ضووّ ثاى و خاويَين.
بُآلّ يُ نُؾتًًُ نؤُْناْسا ئاَطاظَناِْ ثاى و خاويَِٓ ُْبىوٕ و دٌ ؾؤض و سَُاّ ُْبىو و نُؽ
َُ ظؤضبُّ غُضْؿًُٓناِْ نُؾتِ
يُ شووضّ تايبُت بُ خؤّ ُْزَْىوغت و ناتًَو نُؾتُ زَنُوتُ دىوي
يُواُْ بىو تا طُضِاُْوَ ُْتىأْ بُضطُناًْإ بؤ يُنذاض بطؤضِٕ يا تُْاُْت بًاْؿىوٕ .ئاؾهطايُ نُ يُ
نُؾتًًُنسا نُ ُٖضطًع دُغتُيإ ُْؾىوٕ ،ظيَٓسَوَضَ و ًََؿىويُّ دؤضاودؤض زَضزَنُوٕ و ُْخؤؾٌ
وَى تًؿؤئًسيـ زَضزَنُوٕ و ُٖظاضإ نُؽ زَنىشٕ.
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ضؤَآْىوغُ ٖاوضُضخُنإ ناتًَو باؽ يُ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئُونات زَنُٕ بُ ؾًَىَيُى
زَيآْاغًَٓٔ نُ وَى نُؾتِ ؾطيؿتُنإ وابىوُْ و يُ تابًؤّ ويَُناضّ (بىوتِ ضًًَِ) ئًتايًايٌ بُ
ًََٔ و ؾطيؿتُنإ يُْاوياْسا ًَىظيو و زَف يٌَ زَزَٕ ،بُآلّ ئًَُُ
ًَٖعّ با و يُ غُض ُٖوضَنإ زَدىوي
ًََصوو زَْىوغًُٓوَ و ضوَآْىوؽ ًْري تا بُ ؾًَىَيُى نُؾتًًُ دُْطًًُنإ بٓاغًًَٓري نُ بُ خىيَُٓض
سُظ و ئاضَظوو و خؤظطُّ بًَت نُ يُ ْاو ئُو نُؾتًاُْزا بصيات.
ًًََٔ شيإ يُ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئُونات بُ بُضاوضز يُ طٍَُ ئًَػتا بؤ
ئًَُُ زَي
َبُضِ و ئُوإ ئُونات يُطٍَُ
ئُونُغاُّْ شياِْ ئاغايًإ ُٖيُ وَى دُُُّْٖٓ بىو ،بُآلّ غُي
َبُضًًُناِْ نُؾتًًُ
ئُو شياُْ دًًَُُُُْٖٓ ضِاٖاتبىوٕ .بؤ ئُؾػُض و غُضباظ و غُي
دُْطًًُ ناِْ نؤٕ يُو نُؾتًاُْزا خؤؾٌ ُٖبىو ،بؤيُ ظؤضتط ضاياْسَبىواضز و طؤضاِْ و
ْىنتُباظيًإ زَنطز و نَُرت وابىو نُ زَْطٌ ثًَهٌُْ يُ اليُى بؤ النٍُ تطّ نُؾتِ ُْضوات.
يُو شياُْ دًًَُُُُْٖٓ تُْٗا يُى ؾت ضيَو و باف بىو و ئُويـ خؤضانِ ئُوإ بىو،
ضىْهُ ئُؾػُضَنإ زَياْعاِْ تانُ ؾتًَو نُ زَبًَتُ ٖؤّ وضَبُخؿري بُ غُضباظ و
غُيبُضًًُنإ ،خىاضزِْ باف و يُناتِ خؤيسايُ و ئُواُّْ يُ نُؾتِ دُْطًسا بىوٕ دطُ يُ
خىاضزِْ خؤفًٖ ،ض ئاضَظوو و ئؤًََسٍ تطيإ ُْبىو.
ئُوإ بؤ دُْط زَضىوٕ و ُْياْسَظاِْ زواّ دُْط ظيٓسوو زًَََٓٔ يا زََطٕ؟ ئُطُض ظيٓسوو
َابإ يُ َىوضُ ظياتطيإ زَغت ُْزَنُوت ،ضىْهُ ثًَضُواُّْ غُضباظاِْ ًَٖعّ وؾهاِْ ًٖض
ئاَطاظيَهًإ بؤ ثاتاٍ نطزٕ ُْبىو .يُ زَضيازا ؾتًَو بؤ تاآلٕ زَغت ُْزَنُوت و يُ دُْطسا ئُطُض
غُضنُوتىو بىواُْ يُ نُؾتِ زوشَٔ ًٖضًإ زَغت ُْزَنُوت نُ بؤ تاالٕ و بطزٕ ببًَت.
دُْطُناِْ زَضيا غُخت و بٌَ بُظَيٌ بىوٕ و نُؽ ئؤًََسّ ُْبىو نُ ظيٓسوو سيًًََٓت و
تُْاُْت ظؤضبُّ ئُواُّْ ظيٓسوو زَبىوٕ ،نُّ ئُْساّ زَبىوٕ و بؤيُ تانُ خؤؾٌ بؤ ئُوإ تُْٗا
َبُضًًُنإ خؤيإ بُ ئؤًََسّ
شََُناِْ خؤضاى بىو .ئُؾػُضَناًْـ ُٖضوَى غُضباظ و غُي
َدؤف زَنطز و يُ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئًَطاْسا ضؤشاُْ زووداض خىاضزِْ باف
خىاضزِْ باف زي
َبُضًًُنإ.
ياغايُ زَزضا بُ ئُؾػُض و غُضباظ و غُي
ُٖظسَ ضؤش زواّ ئُوَّ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ زاضيىف يُ زوضطُّ نطيتِ دىوآلٕ،
طُيؿتُٓ طُضوويُى نُ يُ ئُويَىَ زَضىوٕ بؤ غاالَري ،ئَُطؤ ئُو طُضوَ بُ ْاوّ طُضوّ
(ئُشئ) ْاوزَبطيَت و طُضوويُنِ ثإ بىو و ناتًَو نُؾتِ بُ ْاوَضاغتًسا زَضؤيؿذي ،بُ ٖؤّ
ثاِْ طُضوَنُ نُْاضَناِْ ُٖضزوو الّ ُْزَبًٓطا .زَضياغاالضّ ُٖخاَُْؿٌ يُناتِ طُيؿتِٓ
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بؤ ئُو طُضووَ ،يُ تطغٌ ئاؾهطا بىوِْ يُ اليُٕ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ نُ يُواُْ بىو يُ ئُوَّ
بٔ و ًَٖطؾًإ بهُُْغُض ،خؤّ يُ ْعيو بىوُْوَ يُ نُْاضَنإ ثاضاغت.
ُٖضوَٖا يُو طُضوّ زوو ضيَطَوّ ضؤيؿتِٓ ئاو ُٖبىو يُنًإ تُضيب بُ نُْاضَناِْ ضؤشُٖآلت يُ
باؾىوض بؤ بانىوض زَضىو و ئُوٍ تط تُضيب بُ نُْاضَناِْ ضؤشئاوا بىو نُ يُ بانىوض بؤ باؾىوض بىو.
َُّ ئاو يُ
ًَاْسَزا غىوز يُ دىوي
نُؾتًًُ باظضطاًًُْنإ يُ ناتِ ٖاتىوضىو بُو طُضوَزا ُٖوي
نُْاضَنإ وَضبططٕ تا خًَطاتط بطؤٕ ،بُآلّ ًَٖعّ زَضيايٌ زاضيىف ُْيسَويػت خؤّ بساتُ زَغت
َُّ بُزَغت
ؾُثؤيُناِْ ئاو و ضىْهُ نُؾتِ دُْطِ يُو ْاوضُّ زوشَِٓ يٌَ يُ ،زَبًَت دىوي
خؤّ بًَت .زواّ ئُوَّ نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ طُيؿتُٓ طُضووّ ئُشئ ،تُواوّ
غُضْؿًُٓناِْ نُؾتًًُنإ زَياْعاِْ ئُطُض ضِاغت بطِؤٕ زَطُُْ زوضطُّ غاالَري.
زَضياغاالضّ ئًَطاِْ زواّ طُيؿتِٓ بؤ طُضوَنُ ،ضاوزيَطّ زوو بُضاْبُض ظياز نطز بؤ ئُوَّ
ٌَ يؤْاًًُْنإ بُ ئاطابًَت ،بُآلّ زوو ضؤشّ خاياْس و ًٖض نُؾتًًُنِ يؤْاِْ
يُ طيىدؤي
زَضُْنُوتًٖ ،ػت ئُغح بريّ نطزَوَ نُ يُواُْيُ يؤْاًًُْنإ بٌَ ئاطا بٔ و ُْياْعاٌْ بًَت
ًَٖعيَهِ طُوضَّ زَضيايٌ بُضَو ضوويإ زيَت.
يُ ؾُوّ غًًََُ ِ طُيؿذي بُ طُضووّ ئُشئَُٖ ،ىإ زَياْعاِْ نُ ضؤشّ زواتط زَطُُْ
غاالَري ،ئُو ؾُوَ بُ ٖؤّ ْعيو بىوًْإ يُ غاالَري و نُْاضَناِْ ضؤشُٖآلتِ ئُغًٓا،
نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ بٌَ ضووْانِ و ضطا زَضؤيؿذي تا زوشَٔ ُْياْبًًَٓت .ئُو ؾُوَ
َُ ُٖوضيَو تاضيهِ ظؤضتط بىو ،بؤيُ نُؾتًًُناِْ
َاْط بُزَضَوَ ُْبىو و بُ ٖؤّ ضُْس ثُي
زاضيىف ظؤض و ضياتط و ًَٖىاؾرت زَضؤيؿذي تا بُضيُى ُْنُوٕ يا يُ يُنرت بعض ُْبٔ .ؾُو نؤتايٌ
ٖات و بُياِْ ٖات ،نُْاضَناِْ غاالَري يُ زووضَوَ زَضنُوتٔ ،بؤيُ زَضياغاالضّ
ُٖخاَُْؿٌ ؾًَىَّ ضؤيؿتِٓ نُؾتًًُناِْ طؤضِّ بُ ؾًَىَّ دُْطِ.
تا ئُونات نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُى زَغتُّ ثًَؿُْطًإ ُٖبىو و ئُواٌْ تط يُ
ضىاض ضيعّ بُزواّ يُنسا زَدىوآلٕ ،بُآلّ زواّ ئُوَ نُؾتًًُنإ بىوُْ زووبُفُٖ ،ؾتا
نُؾتِ دُْطِ يُ ثًَؿُوَ زَضؤيؿذي و غٌ نُؾيت تطيـ بىوُْ ًَٖعّ يُزَط و يُ ثؿتًاُْوَ
زَٖاتٔ.
نُؾتًًُناِْ ضيعّ ثًَؿُوَ َُوزاّ ًَْىاًْإ ظؤض نُّ بىو تا نُؾتًًُناِْ زوشَٔ ُْتىأْ
بًَُٓ ًَْىاًْإ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطؾًإ بهُُْغُضَ.اوَّ ثًَٓر يُنُنِ ضؤشَنُّ (ضُْس
ناتصًََطيَو) خاياْس تا نُؾتًًُنإ ئاضايؿِ تاظَّ دُْطِ خؤيإ وَضططت و بُضَو غاالَري
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ضؤيؿذي و بُ ثًَىَضّ ئَُطؤ زوو ناتصًََط ثًَـ ًْىَضؤ نُؾتًًُ دُْطًًُ يؤْاًًُْنإ زَضنُوتٔ
و ئُوَْسَ ظؤض بىوٕ نُ بري زَنطايُوَ زَضيا ثطِ بىوَ يُ نُؾتِ دُْطِ يؤْاًًُْنإ.
زضيُِْ نُؾتًًُ يؤْاًًُْنإ دًاواظّ ُْبىو يُ طٍَُ زضيُِْ نُؾتًًُناِْ زاضيىف و يُ
غُض غتىوُْناًْإ ثُيهُضّ ظيَئؤؽ ( نُ ْاوَنٍُ تطّ شووثٌ تًَطَ) يا ثُيهُضّ (ئاثؤيؤٕ) نُ
يُ خىاياِْ يؤْإ بىوُٕٖ ،بىو و بؤ ًَٖعّ زَضيايٌ زاضيىف ئاؾهطا بىو نُ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ
بًَُٖعتطَ ،ضىْهُ ئُوإ غُز و ثُجنا نُؾتِ دُْطًًإ بؤ ئُو دُْطُ ًَٖٓابىوًَٖ ،عّ زَضيايٌ
َُتُ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ بىو ،بُآلّ ظؤضيُّٓ ِٖ
يؤْإ يُ ضِاغتًسا ًَٖعّ يُنططتىوّ َُٖىو زَوي
ئُغًٓا بىوٕ.
يُواُْيُ بطىتطيَت ظياتط بىوِْ تُْٗا ثُجنا نُؾتِ بابُتًَهِ ططْط ُْبىوَ ،بُآلّ يُ دُْطُ
زَضيايًُناِْ نؤْسا تُْاُْت ظؤضتط بىوِْ زوو نُؾتِ ظؤضَ .ضىْهُ ناتًَو شَاضَنإ يُنػإ
بىواُُْٖ ،ض زوو نُؾتِ بُ يُنُوَ زَدُْطإ و ئُطُض نُؾتِ ظيازَ ُٖبىايُ ئُوا ُْٖسيَهًإ
زَبىايُ يُ طٍَُ زوو نُؾتِ دُْط بهُٕ و بُ ظوويٌ يُْاو زَضىوٕ.
يؤْاًًُْنإ زَياْعاِْ ًَٖعّ زَضيايٌ زاضيىف يُ زوضطُّ نطيتِ بؤ دُْطِ ئُوإ
نؤبؤتُوَ ،بُآلّ ُْياْسَظاِْ بؤ ًَٖطف نطزٕ بؤ ض ؾىيًََٓو يُ يؤْإ ئاَازَباؾٌ زَنُٕ ،ضىْهُ
ثًَؿرت ضوويُٓزابىو ئُوإ يُ خانِ يؤْإ ًَٖع زابُظيَٓٔ .زواّ ثُضيُٓوَّ يُؾهطّ زاضيىف يُ
طُضووّ ئُشئ ،يؤْإ ظاِْ َُبُغتِ ئُوإ ًَٖطؾُ بؤ غُض غاالَري يا يُى يُ نُْاضَناِْ
وآلتِ ئاتًو نُ ئُغًٓا ثايتُختِ بىو.
ئايا ئُو ضؤشَ زاضيىف يُْاو ًٖض ناّ يُ نُؾتًًُناِْ يُؾهطَنُّ بىو؟ ئاَازَبىوٕ يا
ُْبىوِْ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿًٌ يُو دُْطُزا و يُو ضؤشَ يُ ًََصووزا بٌَ زَْطُّ يًَهطاوَ ،بُآلّ
بُ طؿتِ زاضيىف يُ دُْطُ زَضيايًُنإ يُ زشّ يؤْإ يُ نُؾتًًُناْسا ُْبىوَ.
ئاَازَ ُْبىوِْ زاضيىف يُ دُْطُ زضيايًُنإ يُطٍَُ يؤْاًًُْناْسا بؤ تطغاِْ ئُو
َهى بُضشَوَْسّ غًاغٌ و غُضباظّ ئاواّ ثًَىيػت بىوَ نُ ئُو يُْاو
ْاطُضِيَتُوَ و بُي
نُؾتًًُنإ ُْبًَت .دُْطُ زَضيايًُنإ ظؤض غُخت بىوٕ و تا زوايري دُْطاوَضّ ْاو
نُؾتًًُى ُْنىشضابىوايُ يا ئُغري ُْبىوبايُُْ ،ياْسَتىاِْ نُؾتًًُنُ زاطري بهُٕ و ئُطُض
زاضيىؾِ يُنُّ نىشضابايُ يُ ضووّ غًاغٌَ ،طزِْ ئُو زَْطساُْوَّ طُوضَّ زَبىو و ئُطُض
ئُغريف نطابايُ ،يؤْاًًُْنإ زَياْتىاِْ تُواوّ َُضدُناًْإ بُغُض ُٖخاَُْؿًًُناْسا
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بػُثًَٓٔ يُ بُضاْبُض ئاظازّ زاضيىؾسا .بؤيُ زاضيىف بؤ خؤّ يُ دُْطُ زَضيايًُناْسا بُؾساض
ُْزَبىو و ئُو ضؤشَ ًٖػت ئُغح ؾُضَاُْناِْ دُْطِ زَضزَنطز.
ُٖضزوو ًَٖعّ زَضيايٌ نُ يُنًإ يُ بانىوض بؤ باؾىوض و ئُوٍ تط يُ باؾىوض بؤ بانىوض
َٓسَ زَضيايًُناًْـ بُ تًُْؿت نُؾتًًُناُْوَ زَؾطِئ
زَٖاتٔ و يُ يُنرت ْعيو بىوُْوَ و باي
َبُضُّناِْ
بُو ئؤًََسَّ خىاضزٕ يُ نُؾتًًُناُْوَ بُضبًَتُوَ ْاو ئاو و ئُوإ بًدؤٕ .غُي
نُؾتًًُناِْ ُٖضزووال خىاضزِْ بًاًْإ خىاضزبىو ،بُآلّ ضىْهُ يُنال بؤوَ نُ دُْط زَغت
ثًَسَنات ؾُضابًإ زاٌَْ تا بًَُٖعتط بٔ ،ضىْهُ ضاضَْىوغٌ نُؾتِ بُزَغت ئُوإ بىو.
زضيَصايٌ ضيعّ نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًً ُنإ يُ ضؤشُٖآلت بؤ ضؤشئاوا ْعيهُّ غٌَ
نًًؤَُتط زَبىو و زضيَصّ ضِيعّ نُؾتًًُ يؤْاًًُْ ناًْـ يُ َُٖإ ئاضاغتُزا ْعيهُّ
ثًَٓر نًًؤَُتط زَبىو و يُواُْبىو يُ يُنُّ ناتصًََطّ دُْطسا نُؾتًًُ يؤْاًًُْنإ يُ
زووالوَ نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُ نإ زووضَ بسَٕ .غُيَبُيًَسإ يُ نُؾتًًُ يؤْاًًُْ ناْسا
ظؤض ضيَو بىو و ئُواُّْ يُ زووضَوَ دىويَُّ ئُواًْإ زيبا ،زَياْسيت َُٖىويإ يُ يُى
ناتسا و بُيُنُوَ بُضظ و ْعّ زَبُٓوَ و يُ ضيَطؤيؿتِٓ غُضباظّ زَغتُيُى غُضباظّ ظؤض
ناضاَُ زَضىو نُ يُ يُنرت دٌَ ُْزََإ.
يُْاو َُٖىو نُؾتًًُناْسا غُضباظإ خؤيإ بؤ دُْط ئاَازَزَنطز ،ئُواُّْ قُيػاًْإ
َٓسَناًْإ
ُٖبىو يُبُضيإ زَنطز و ئُواٍُْ ُْؾًاْبىو ،بُضطِ ئاخٓسضاو بُ ثُضََىوضِ باي
زَنطزَ بُضيإ ،ضىْهُ زَياْعاِْ يُ ًَٖعّ ظَضبُّ مشؿًَط نُّ زَناتُوََُٖ .ىويإ برييإ يُوَ
زَنطزَوَ نُ يُواُْيُ ناتِ ٖاتِٓ ؾُو ظيٓسوو َُْابٔ.
ُْٖسَّ يُ غُضباظَناِْ زاضيىف مشؿريّ زضيَصٍ زوو يًَىيإ ُٖبىو ،يُناتِ دُْط بُ
زووزَغت زَياْططت و يُ غُض غُضيإ زَغىضِاْسَوَ و ئُو مشؿًَطَ بُض ُٖض نُغًَو نُوتايُ،
بٌَ طىَإ زَيهىؾتُْٖ .سيَو يُوإ ظضيًَإ بُ زَغتًَو زَططت و بؤيُ مشؿًَطيإ بُ يُى
زَغت زَططت ،يُواُْزا ُٖبىو نُ الّ باؾرت بىو ظضٍَ بُزَغتُوَ ُْططيَت ضىْهُ تا ضِازَيُى
تىاْاّ بًًِٓٓ نُّ زَنطزَوَ.
ًََصووْىوغٌ ْاغطاو (طُظُْؾؤٕ) زََيًَت :ناتًَو ُٖخاَُْؿًًُنإ زيتًإ ًَٖعّ زَضيايٌ
يؤْإ بًَُٖعتطَ يُ ًَٖعّ زَضيايٌ ئُوإُْ ،زَبىايُ دُْط بهُٕ و باؾرت بىو بهؿًَُٓوَ.
بُآلّ زواّ زَضنُوتِٓ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإًٖ ،ػت ئُغح تىاْاّ ثاؾُنؿُّ ُْبىو،
ًََت تا َُٖىويإ يُ يُى
َُت بؤ ئُو ططؾت ُْبىو بُ ًَُٖا بُ نُؾتًًُنإ بً
َبُت بُ ضواي
ُٖي
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َبُنإ يُ ئاو ضؤبهُٕ و بُ ثًَضُواُْ يًًَإ
ناتسا بىَغذي و بؤ ئَُُف تُْٗا ثًَىيػت بىو نُ غُي
بسَٕ تا نُؾتًًُنإ بىَغذي و زواّ وَغتاًْـ ملىظّ نُؾتًًُنُ بػىضيَُٓٓوَ و بُ زَغتُواشَّ
َبُناًْإ
ؾؤؾًَطَناِْ ئًَػتا (بػىضِيَُٓوَ) و غىوضاْسُْوَّ نُؾتًـ بطيتِ بىو يُ ئُوَّ غُي
َبُناِْ اليُنِ نُؾتِ يُ ثًَؿُوَ بؤ زواوَ و اليُنٍُ تطيـ يُ زواوَ
زَخػتُوَ ْاو ئاو و غُي
بؤ ثًَؿُوَ يٌَ بسَٕ و يُ ضُْس غاتًَهسا نُؾتًًُنُ زَغىضيَتُوَ.
بُآلّ ًٖػت ئُغح ُْيسَتىاِْ بؤ ثًَؿطريّ يُ ضووزاِْ ئُو دُْطُ يُ طٍَُ ًَٖعّ يؤْاِْ
بػىضيَتُوَ و بطُضيَ تُوَ ضىْهُ يُوناتُزا با يُ باؾىوض بؤ بانىوض زَٖات .يُواُْيُ وابري
بهطيَتُوَ نُ ؾًُٓٓوَّ با ناضيطُضّ يُ نُؾتًًُ دُْطًًُنإ ًًُْ ،ضىْهُ َُٖىويإ بُ
َبُ زَضؤيؿذي و ضاضؤطُيإ ُْبىو تا با ناضيطُض بًَت يُ غُضيإ ،بُآلَسَبًَت غُضْر بسَئ
غُي
نُ ؾًُٓٓوَّ با ناضيطُضّ يُغُض ؾُثؤيُناِْ ئاو ُٖبىو و ؾُثؤيُناِْ يُ باؾىوض بؤ بانىوض
زَبطز .ناتًَو نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُضَو يؤْاًًُْنإ زَضىوٕ ،ؾُثؤيُنإ يُ زواياُْوَ
بىوٕ و بؤ ضؤيؿذي غىوزيإ يُو ؾُثؤالُْ زَبًِٓ ،بُآلّ يُ ناتِ ثاؾُنؿُزا زَبىايُ بُ
ثًَضُواُْوَّ ؾُثىيُنإ بطؤٕ و ئَُُف ئُواِْ ًَٖىاف زَنطزَوَ.
ثًَىيػت ُْبىو ًٖػت ئُغح ؾُضَإ بُ ؾُضَاْسَّ ُٖض نُؾتًًُنِ يُؾهطَنُّ بسات تا
ض بهات ،ئُوإ زَياْعاِْ ُٖضيُنُيإ زَبًَت بهُويَتُ تًُْؿت نُؾتًًُنٌ زوشَٔ و ئُطُض
تىاِْ يُْاوّ ببات ،ئُوا بؤ نُؾتًًُنٌ تط بطِوات و ئُطُض نُؾيت زوشَٔ يُ بُضاْبُضّ
َُْابىو ،بُ ثُيُ بؤ ياضَُتِ نُؾتًًُنِ خؤيٌ بضًَت ،واتُ ئُطُض بًِٓ يُى يا زوو نُؾتِ
خؤيٌ يُ دُْطسإ يُطٍَُ نُؾتًًُنِ زوشَٔ ،خؤّ بُ ئُوإ بطُيًًََٓت و ًَٖطف بهاتُ غُض
نُؾتِ زوشَٔ تا ئُو نُؾتًًُّ زوشَٔ ظووتط يُ ْاو بضًَت.
يُ دُْطِ زَضيايًسا ْابًَت بريبهطيَتُوَ نُ دُْطِ زوو يا غٌَ يا ضىاض نُؾتِ يُ طٍَُ يُى
نُؾيت زوشَٓسا بُ ثًَضُواُّْ ضيَػاناِْ َُضزايُتِ ُٖشَاض زَنطيَت ،ضىْهُ بَُٓا ئُوَيُ
نُ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ زوشَٔ ظوو يُْاو بضٔ يا ْىقِ بهطئَ.
ضىْهُ ئُو غُضزَّ ْىقِ نطزِْ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ زوشَٔ ناضيَهِ زشواض بىو و
ْىقُهطزِْ نُؾتِ ئُوناتُ ئاغإ بىو نُ باضووت زآًَٖسضا و تؤخ زضوغتهطا و بُ تؤخ
نُؾتًإ تًَو زَؾهاْس و ُْقًُإ زَنطزٕ و ُْٖسيَهات نُؾتًًُنإ بُ ٖؤّ تُقًُٓوَّ
نؤطاّ باضوت ُْقِ زَبىوٕ .ئُونات باضووت و تُقَُُِْ و تؤخ ُْبىو و نُؾتًًُنإ بُ
ئاغاِْ ْىقِ ُْزَبىوٕ و تُْٗا ضيَطُ بؤ ؾهاْسِْ زوشَٔ نىؾتِٓ تُواوّ غُضباظَناِْ غُض
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َبُضُّنإ نُ
نُؾتًًُى بىو و زواّ ئُوَّ َُٖىويإ زَنىشضإ يا ئُغري زَبىوٕ ،غُي
دُْطًإ ُْزَنطز ،خؤيإ ضِازَغت زَنطز و بُّ ؾًَىَيُ نُؾتًًُنُ زاطريزَنطا.
ؾُضَاْسَناِْ نُؾتًًُنإ زَبىايُ تًَبهؤؾٔ و ئاطازاضبٔ تا ُْنُوُْ بُض ًَٖطؾٌ ظياتط يُ
يُى نُؾتِ زوشَٔ ،ضىْهُ زَطُُٕ بىو نُ نُؾتًًُى يُ دُْط يُطٍَُ زوو نُؾتًسا ضِظطاضّ
ببًَت و غُضنُوتىو بًَت .يُ غُضزََِ ئًَػتازا نُؾتًًُنإ ْاضاض ْري يُ يُنرت ْعيو ببُٓوَ و
يُ زووضَوَ بُ تؤخ و َىوؾُى وٖ ...تس بُيُنُوَ دُْط زَنُٕ ،بُآلّ ئُونات تانُ ضيَطُ
بُيُى طُيؿذي و ثًَهُوَ ْىوغاًْإ بىو و زَبىايُ غُضباظَناِْ يُنرتّ يُْاو ببُٕ تا
غُضنُوتىو بدي.
ئُو ضؤشَ بُ طُيؿتِٓ نُؾتًًُنإ بُ يُنرتّ ،ئًرت زَضيا بضىوى زَٖاتُ بُضضاو و ئُوَْسَ
ًََٔ (غًَبُض بُضضاو ُْزَنُوت) .زوو دُبُّٗ
بضىوى ببؤوَ نُ بُ وَى ئُغتًَطَْاغُنإ زَي
زَضيايٌ طُيؿتُٓ يُى و زَْطِ بُضيُى نُوتِٓ نُؾتًًُنإ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ وَى
زَْطِ ُٖوضَ بطوغهُ بىو و غُضباظَ تاظَنإ ظؤضبُيإ ُٖضاغإ زَبىوٕ و نُّ غُضباظاٌْ
تاظَناض ُُْٖ نُ بُ بًػتِٓ ئُو زَْطاُْ ُْتطغٔ و ُْيُضظٕ.
زوو نُؾتِ ُٖضيُنُيإ دًَطُّ ْعيهُّ ُٖظاض غُضباظ بىو نُ بُ ًَٖعّ باظووّ ضىاضغُز تا
َبُضِ زَدىآل و ئُو قىضغايًُ يُ ناتِ بُضيُى نُوتٔ زَْطًَهِ يًَسَٖات نُ يُ
ؾُف غُز غُي
َُناْس .بُآلّ
ضُْسئ نًًؤَُتط زووضتط زَبًػرتا و ئُو زَْطُ تطغًَُٓضَ غُضباظَ تاظَناِْ ضِازَضً
يؤْاِْ و ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُو غُضباظاُْيإ ُْزًََٖٓا بؤ ئُو دُْطاُْ نُ تاظَ ٖاتبىوُْ ضيعّ
يُؾهط ،ضىْهُ ُٖض غُضباظيَو ثًَؿًُّٓ دُْطِ ُْبىايُ ،يُ دُْطِ زَضيايٌ ظوو يُْاو زَضىو.
ُٖضنُ زَْطِ بُضيُنهُوتِٓ نُؾتِ وَى ُٖوضَ بطوغهُ زَٖاتُ بُضطىَّ ،ئُو زوو نُؾتًًُّ
بُضيُى نُوتبىوٕ ضِاغتُوخؤ و بُ ثُيُ بُ ظجنري و قىيالب خؤيإ بُيُى زَبُغتُوَ تا ؾُثىيُناِْ
ئاو يًَهًإ زووض ُْناتُوَ و زواتط دُْطاوَضَناِْ ُٖضزووال ًَٖطؾًإ بؤ يُنرت زًََٖٓا و دُْطِ بٌَ
بُظَيًاُْ بُ طىضظ و تري و مشؿري و ًَْعَ زَغتِ ثًَسَنطز و ئَُُف ططيَسضاوّ ئُوَ بىو نُ
ُٖضنُغًَو ض دؤضَ ضُنًَو بُناض زيًََٓت و يُ بُناضبطزِْ ناًَإ ناضاَُيُ.
َِ (تؤثًَُٓ) ئَُطؤ ُٖيُ نُ زَغتُيُى يُ ياضيضًًُنإ بُضثطغٔ يُ
بُ َُٖإ ؾًَىَّ يُ ؾىوتباي
بُضططّ و ٖاونات ٖاوناضّ يُنرتٕ ،يُْاو نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًْـ
زَغتُيُى يُ غُضباظَنإ بُضططيهاض بىوٕ و زَغتُيُنٌ تطيـ ًَٖطؾبُض بىوٕ و ٖاونات ئُوإ
َبسَٕ و خؤيإ بطُيًَُٓٓ ْاو نُؾتِ بُضاْبُض
ٖاوناضّ يُنرتيإ زَنطزًَٖ .طؾبُضَنإ زَبىايُ خؤ ُٖي
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و غُضباظَناًْإ زَنىؾت و بُضططّ ناضَناًْـ بُضثطؽ بىوٕ يُ ضيَططتٔ يُ ًَٖطؾبُضإ .غُضباظاِْ
زاضيىف ضيؿًإ ُٖبىو و غُضباظاِْ يؤْاِْ ضيؿًإ بُضزَواّ زَتاؾٌ ،بؤيُ ناتًَو ًَٖطؾًإ بؤ
َُ يُنرت بهىشٕ.
يُنرت زَنطز ،ئُغتُّ بىو يُْاو نُؾتًًُناْسا بُ ُٖي
َبُضًًُناًْإ
زَغتُيُى غُضباظيـ يُْاو نُؾتًًُ دُْطًًُنإ بُضزَواّ ضاوزيَطّ غُي
َبُضًًُنإ وَى يُ ُْٖسَّ يُ دُْطُناْسا زَبًٓطيَت
زَنطز و ئاطازاض بىوٕ تا ياخِ ُْبٔ ،غُي
غىوزيإ يُ غُضطُضَِ غُضباظ و ئُؾػُضَنإ زَبًِٓ و ياخِ زَبىوٕ تا يُ ناضَ غُختُنُيإ
ضِظطاضيإ ببًَت ،بؤيُ ثًَـ زَغتجًَهطزِْ دُْط َُٖىويإ بُ ظجنري يُ ؾىيَِٓ زاًْؿتًٓإ
ز َبُغرتاُْوَ .ظجنريَنُ بُ ؾًَىَيُى بىو نُ يُى القِ ُٖضيُنُيإ يُ ظجنريزا زَبىو و
َبُضًًُنإ
َُٖىوؾًإ بُ ؾًَىَّ باظُْيٌ نؤزَنطاُْوَ زَوضَّ يُنرت ،بُآلّ ضوويسابىو نُ غُي
بُ ٖاوناضّ يُنرتّ ظجنريَنُيإ زَنطزَوَ بؤيُ زَغتُيُى غُضباظ يُطٍَُ زَغتجًَهِ دُْط
َبُضًًُنإ.
زَبىوُْ ثاغُواِْ غُي
يُْاو غُضباظَناِْ زاضيىف ثًاويَهِ خاوَضّ (خؤضِاغاِْ) ُٖبىو بُ ْاوّ (طُ يؤ) نُ
مشؿًَطّ زوو يًَىّ زضيَصّ ثًَبىو و يُطٍَُ بُضيُى نُوتِٓ نُؾتًًُنُيإ بُ نُؾتِ يؤْاِْ،
َسا نُ يؤْاًًُْنإ تىاْاّ طُضِاْسُْوَيإ ُْبىو .ئُو يُ طٍَُ
َٓسّ ُٖي
باظيَهِ ئُوَْسَ بً
طُيؿتِٓ بؤ ْاو نُؾتِ زوشَٔ ،مشؿًَطَ زضيَصَنُّ بُ غُض غُضيُوَ ططت و بُ تىْسّ نُوتُ
خىالُْوَ بُ زَوضّ خؤيسا ،ئُوإ َاوَيُنِ ظؤض ضِآًَٖاًْإ زَنطز تا يُ ناتِ خىالُْوَزا طًَص
ُْبٔ.
يُناتِ خىالُْوَزا مشؿًَطَنُّ بُض ُٖض يؤْاًًُْى زَنُوت بطيٓساضّ زَنطز و تُْاُْت
ضُْس غُضيَهِ خػتُ غُض ظَوّ ،مشؿًَطَنُّ ئُو ُّٖ ئاًََطّ بُضططّ و ُّٖ ِٖ ًَٖطف بىو.
ضيؿُ زضيَصَنُّ يُ ناتِ خىالُْوَزا يُطٍَُ مشؿًَطَنُّ زضيًَُْهِ دىاِْ ثًَهًَٗٓابىو.
زوابُزواّ طُيؤ ُْٖسَّ غُضباظّ ضيـ زضيَصيرتّ ُٖخاَُْؿٌ خؤيإ طُياْسَ ْاو نُؾتًًُنُ و
زَدُْطإ ،بُآلّ ئُوإ مشؿًَطّ ئاغايًإ ثًَبىو و تىاْاّ بُناضًَٖٓاِْ مشؿًَطّ زوو يًىيإ
ُْبىو.
طُيؤ ناغهًَتِ قُآليٌ يُ غُض بىو نُ زَزضَوؾايُوَ و قُيػاًَْهًـ نُ يُ َُٖإ ناْعا
زضوغته طا بىو يُبُض بىو .ئُو ويَطِاّ ئُوَّ بُ تىْسّ زَخىاليُوَ ،بُضَو ثًَـ زَضؤيؿت و
ضيَطُّ زَنطزَوَ و غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿًـ بُ زوايسا زَٖاتُٓ ْاو نُؾتِ و ئُواًْـ
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بُزواّ ئُوزا ثًَؿطَويإ زَنطز ،ئُو ناضَّ طُيؤ ئُوَْسَ ئاظاياُْ بىو نُ تا ْاوَضِاغتِ
نُؾتًًُنُ تىاِْ بطِوات.
ئاضيإ زََيًَت :ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ ْاوّ نؤيؤؾًؼ بىو .طُظُْؾؤٕ يُ
َُاًْـ يُ ٖاوضُضخُناُْ ،ئُو ثًاوَيإ ثًَٓاؽ نطزووَ و
ًََصووْىوغاِْ نؤٕ و ناثالِْ ئاي
ًََٔ ئُو ثًاويَو بىو تَُُٕ ثُجنا غاٍَ و ُْٖسَّ يُ ثطضِ وَضيبىو ،بؤيُ غُضّ زَتاؾٌ .ئُو
زَي
َُو و بًَُٖع بىو و ئُو ضؤشَ يُ نَُطّ بؤ غُضَوَ ضووت بىوُٖ ،ضضُْسَ غُضباظَناِْ
قُي
قُيػاًْإ يُبُض بىو.
َىاغًبىو
نؤيؤؾؤؽ ثُيهُضّ خىزاّ خىاياِْ يؤْإ واتُ ظيَئؤغِ يُ غُض نُؾتًًُنٍُ ُٖي
َبُضًًُنإ يُ ثؿت نُؾتًًُناِْ خؤياُْوَ
َُيُنِ ضيَهِ غُي
و نُؾتًًُنُّ بُ دىوي
زَضؤيؿت ،ضاوَ تًصَناِْ نؤيؤؾؤؽ زؤخِ دُْطِ زَبًِٓ و زَيُويػت بعاًَْت يؤْاًًُْنإ يُ
نىٍَ الواظٕ تا ًَٖعّ ياضَُتًسَضيإ بؤ بًَٓرييَت .نؤيؤؾؼ يُ ناتِ ئاغايًسا ُْعطَتُّ يًَسَزا و
ُٖض ئَُطيَهِ زَضزَنطز بُ زَّ ُْعطَتُوَ بىوَُٖ ،ىو ئُو ئُؾػُض و غُضباظاُّْ يُبُض
زَغتِ ئُو بىوٕ ئُو ُْضيتُّ ئُويإ زَظاِْ و يُ ُْعطَتُ يًَساُْناِْ ًْطُضإ ُْزَبىوٕ و
زَياْعاِْ ئُو ناضَّ بابُتًَهِ غطوؾتِ ئُوَ و يُ ضووّ زشايُتِ ًًُْ ،بُ زَغت ثًَهطزِْ
دُْط نؤيؤؾؼ ئاضاّ زَبىو و ضًرت ٖاواضّ ُْزَنطز و ؾُضَاُْناِْ ظؤض بُ ئاضاَِ ضِازَطُياْس.
نؤيؤؾؼ يُ طٍَُ وَضظّ طُضَا يُ ناتِ دُْط نطزْسا يُ نَُُض بؤ غُضَوَّ خؤّ ضووت
زَنطزَوَ و زَدُْطا ،بُآلّ زاواّ يُ غُضباظ و ئُؾػُضَناِْ ُْزَنطز ئُو ناضَّ ئُو ئُجناّ
َسَزايُ ْاوَضِاغتِ غُضباظاِْ
بسَٕ .ئُو تُوضبُ زَغت و بُ دُغتُيُنِ ًْىَضووت ،خؤّ ُٖي
زوشَٔ و ئُوَْسَ ضاالى بىو نُ خؤّ يُ ظَضبُناِْ مشؿًَط و تري و ًَْعَّ زوشَٔ زَثاضاغت،
بُآل ّ تىاْاّ خؤثاضيَعّ يُو ترياُْ ُْبىو نُ يُ نُوإ زَضزَضىوٕ و ناتًَو ترييَهِ يُو ضُؾُٓ
بُض دُغتُّ زَنُوت ،ئُوَْسَ بُ خًَطايٌ و بٌَ َُٓتاُْ تريَنُّ يُ دُغتُّ زَضزًََٖٓا و
َسَزا نُ ئُؾػُض و غُضباظَناِْ زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبىوٕ.
زووضّ ُٖي
وضزَ وضزَ ئُواُّْ يُ شيَط زَغتِ ئُو ناضيإ زَنطز زَٖاتُٓ ئُو باوَضَِّ ئُو ُٖغت بُ
ئاظاض ْانات ،بؤيُ ْاظْاوّ (بٌَ ئاظاض) يإ ثٌَ بُخؿًبىو .يُ ضِاغتًسا ئُو ُٖغتِ بُ ئاظاض
زَنطز بُآل ّ بؤ ئُوَّ ببًَتُ صيىوُّْ ئاظايُتِ بؤ َُٖىإٖ ،اواضّ ُْزَنطز و ناتًَو نُ
ظَضبُيُنِ بُضزَنُوت بُ غُض خؤّ ُْزًََٖٓا.
208

ئاظايُتًًُ غُضغىضًَُٖٓضَنُّ ئُو ثًاوَ بؤوَ ٖؤناض تا ضَطُظْاَُّ ئُغًٓاّ ثٌَ بسضيَت،
َهِ ئًَػجاضت بىو ،بؤيُ ٖاتُْاو ًَٖعّ زَضيايٌ ئُغًٓا و بىو بُ
ُٖضضُْسَ نُ خؤّ خُي
ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ئُو وآلتُ .شيَطزَغتُناِْ زَياْىوت خىانإ ئُو زَثاضيَعٕ ،بُآلّ
ئاظايُتًًُنُّ ئُوّ زَثاضاغتُٖ ،ضضُْسَ ئُو ُٖضطًع بُ ؾًَىَيُى بطيٓساض ُْببىو نُ
بطيُٓنُّ ببًَتُ َايُّ َطزِْ و َطؤظ ُٖضضُْسَ زيًَط بًَت ،ئُطُض ظَضبُيُى مشؿًَط بُض غُط
يا غًٓطِ بهُويَت و بًسضيَت ،بٌَ طىَإ زََطيَت.
َِ بُ ثُضوَضزَّ غُختِ ئًَػجاضت ضِآًَٖسضابىو ،يُ ئًَػجاضت يُ ُٖض
نىيىؾؼ يُ َٓساي
َِ نىض و نض نُ زَٖاتُٓ غُض زًْا ،ضىاضيإ بُ ٖؤّ ضآًَٖاُْ غُختُناِْ
ثًَٓر َٓساي
ئًَػجاضتًًُوَ زََطزٕ ،بُآلّ ئُوَّ ظيٓسوو زََا زَبؤوَ شٕ يا ثًاويَهِ ئاغٓري.
ئُو ضؤشَ ناتًَو ضاوَناِْ نؤيؤؾؼ نُوتُ غُض ئُو نُؾتًًُ يؤْاًًُّْ نُ طُيؤ ًَٖطؾٌ
نطزبىو غُضّ ،بُ ثُجنُ ئًؿاضَتِ نطز تا بُضَو ئُو نُؾتًًُ بضٔ و يُ َاوَيُنِ نَُسا
نُؾتًًُنُّ وَى ترييَو نُ يُ نَُإ زَضزَضًَت ،بُضَو ئُو نُؾتًًُ ضىو .ئُو َُبُغتِ بىو
ياضَُتِ ئُو نُؾتًًُ يؤْاًًُْ بسات و نُؾتًًُنُّ ئُوَْسَ بًَُٖع خؤّ بُ بُؾٌ ثؿتُوَّ
نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنُزا نُ بُ تُواوَتِ ئُو بُؾُّ تًَهؿهاْس ،غاتًَو زواتط نؤيؤؾؼ بُ
تُوضَوَ وَى ثًًٓط باظيسا و بُ زوايسا غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُ َُٖىويإ ناغهًَتًإ يُغُض و
َسا و ضىوُْ ْاو نُؾتًًُنُ.
قُيػاًْإ يُبُض بىو ،خؤيإ ُٖي
ؾًَ ىَّ دُْطهطزِْ نؤيؤؾؼ تُْٗا تايبُت بىو بُ خؤّ و نُؽ ُْيسَتىاِْ ثُيطَوّ
بهات ،ئُو بؤ وَؾاْسِْ تُوضَنُّ َُٖىو داضيَو باظيسَزا و بُ ؾًَىَيُى تُوضَنُّ زَوَؾاْس
نُ يُنطِاغت نُغِ بُضاْبُضّ زَنىؾت .ئُو يُ ناتِ ئاغايٌ بُضزَواّ ٖاواضّ زَنطز و
َُٖىإ زَْطًإ زَبًػت ،بُآلّ يُدُْطسا ظؤض ئاغايٌ و بٌَ زَْط بىو و تُْٗا بُضزَواّ باظّ
زَزاُْٖ .سَّ يُ غُضباظاِْ ئُو نُؾتًًُ دُْطًًُّ نُوتُبُض ًَٖطؾٌ نؤيؤؾؼ ،ضىوُْ ْاو
نُؾتًًُ يؤْاًًُْنُ و يُ ئُوَّ غُضطُضَِ دُْط بىوٕ ،بؤيُ ًَٖعّ بُضططّ نُؾتًًُ
ُٖخاَُْؿًًُنُ يُ بُضاْبُض نؤيؤؾؼ و غُضباظَناِْ نُّ بىو.
يؤْاًًُْناِْ ئُو نُؾتًًُّ ًَٖطؾٌ نطابىو غُض بُ بًًِٓٓ ثُيهُضّ خىزاّ خىاناًْإ،
ظاًْإ نؤيؤؾؼ خؤّ ٖاتىوَ بؤ ياضَُتًساًْإ و بؤيُ وضَيإ بُضظ بؤوَ و ئاظاياُْتط نُوتُٓ
دُْط نطزٕ ،ئُوإ تىاْاّ يُْاو بطزِْ طُيؤيإ ُْبىو ،بؤيُ بطِياضياْسا بُ تري و نُوإ يًٌَ
بسَٕ ،نؤَُيًَو ترييإ ئاضاغتُّ ضووخػاضّ نطز و يُ ئُجناَسا ترييَو بُضضاوّ طُيؤ نُوت و
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بٌَ تىاْاّ نطز ،غاتًَو زواتط ضاوَنٍُ تطيؿِ تريّ بُض نُوت و نىيَط بىو و نُوتُغُض ظَوّ.
غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُ زيتًإ نُوتىوتُ غُض ظَوّ و ُٖضنُ نُوتُغُض ؾاْؤّ نُؾتًًُنُ،
َُٓغتًَتُوَ بُ خًَطايٌ ًَٖطؾًإ بؤ ًَٖٓا و بُ مشؿًَط و تُوض
يؤْاًًُْ نإ يُ تطغٌ ئُوَّ ُٖي
َُواُْ ضًرت ٍَُٖ ْاغتًَتُوَ .ئُوإ بُو ناضَ وضَيإ
ًَٓا بىوٕ ئُو ثاي
ُٖضزوو قاضًإ ثُضِاْس و زي
بُضظ بؤوَ و تىاًْإ بُغُض ئُو غُضباظاُْزا غُضنُوٕ نُ يُطٍَُ طًؤزا ٖاتبىوُْ ْاو نُؾتًًُ
يؤْاًًُْنُ و ئُونات ًَٖعّ يؤْاِْ يُ ُٖضزوو نُؾتًسا يُنًإ ططتُوَ و نؤبىوُْوَ.
ُٖضضُْسَ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ زَياْعاِْ زوشَٔ بًَُٖعَ ،بُآلّ خؤيإ بُزَغتُوَ ُْزا و
ؾُضَاْسَّ نُؾتًًُنُيإ بُ ًَُٖا و ئاَاشَ ،ضُْس داضيَو زاوايإ يُ ًٖػت ئُغح نطز تا
ياضَُتٌ بسات ،بُآلّ ضىْهُ تُواوّ نُؾتًًُناًْإ يُ دُْطسابىوٕ و نُؾتًًُى ُْبىو نُ يُ
دُْطسا ُْبًَت و بٌَ ناض بًَت ،ئُو ُْيتىاِْ ئُوناضَ بهات و ثاف َاوَيُى تُواوّ ئُؾػُض و
غُضباظَناِْ ْاو نُؾيت نىشضإ و يا بُ ضازَيُى بطيٓساض بىوٕ نُ تىاْاّ ُٖغتاُْوَيإ ُْبىو و
يُ نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنُ غُضباظّ غاؽ َُْايُوَ و تُْٗا ئُواُْ ُْبًَت نُ بؤ ثاضيَعطاضّ
َبُضًًُ نإ زاْسضابىوٕ ،ضىْهُ ئُوإ تىاْاّ بُضططيإ يُ بُضاْبُض غُضباظَناِْ زوو نُؾتِ
غُي
ُْبىو ،خؤيإ بُزَغتُوَزا و نؤيؤؾؼ ضُنُناِْ يٌَ غتاْسٕ و ؾُضَاِْ بُ نُؾتًًُنٍُ تطّ
يؤْاْسا تا ئُو نُؾتًًُ يُ َُيساِْ دُْط زووضخاتُوَ.
ئُو ضووزاوَّ بُغُض ئُو نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُ ٖات بُغُض ضُْسئ نُؾيت تطيـ ٖات
و نُؾتًًُ نإ زواّ نىشضإ يا ئُغري بىوِْ غُضباظ و ئُؾػُضَناًْإ ،يُ َُيساِْ دُْط زووض
زَخطاُْوَ .ناتِ زووض خػتُٓوَّ نُؾتًًُنإ يُ َُيساِْ دُْط ،بُ ؾُضَاِْ يؤْاًًُْنإ
تُضَِ تُواوّ نىشضاوَنإ يُ اليُٕ ئُغريَناُْوَ زَخطايُ ْاو ئاو و بُ ئُغريَناًْإ وت تا
بطيِٓ بطيٓساضَنإ بجًَضٔ .يُ َُٖىو نُؾتًًُنإ ثًَساويػتِ ثعيؿهِ ُٖبىو و ُٖض
نُؾتًًُنِ َُٖاَُْؿٌ يُى ثعيؿهِ طؿتِ و ُْؾتُضطُض ُٖبىو و ئُونات وَى ئًَػتا
ثًؿُّ ثعيؿهِ و ُْؾتُضطُضّ ُْببىوٕ بُ زوو ثػجؤضّ دًا و َُٖىو ثعيؿهًَو ناضّ
ُْؾتُضطُضيؿِ زَنطز.
بُآلّ ثعيؿهُناِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ َُٖىويإ غُضباظيـ بىوٕ و ئُو ضؤشَ ُْٖسيَو يُ
ثعيؿو و ُْؾتُضطُضَناًْـ يُ ناتِ دُْطسا نىشضإ و بؤيُ يُ نُؾتًًُناًْاْسا زواّ نؤتايٌ
دُْط نُؽ ُْبىو تا بطيِٓ بطيٓساضَنإ تًُاض بهات و بؤيُ يؤْاًًُْنإ ئُغريَناًْإ
ْاضاضنطز تا بطيِٓ بطيٓساضَناًْإ تًُاض بهُٕ.
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يؤْاِْ و ُٖخاَُْؿًًُنإ يُو دُْطُزا ظؤض بٌَ بُظَيًاُْ دُْطإ و بُ تُواو بىوِْ
دُْط ُٖض زووال نُوتُٓ تًُاض نطزِْ بطيٓساضَنإ ،ضىْهُ ئُوإ َُٖىويإ غُضباظ بىوٕ و
ؾُضباظ يُ َُيساِْ دُْط زَيعاِْ ئاظاضّ بطيٓساض ضًًُ و ئاطازاض بىو يُ ئاظاض و ُْٖاَُتِ
بطيٓساضَناِْ زوشَٔ ،بؤيُ زواّ دُْط بُ ثًٌَ تىاْا تًَسَنؤؾًَت تا يُ ئاظاضّ غُضباظَ
بطيٓساضَ ئُغريَنُّ زوشَٔ نُّ بهاتُوَ و ئُو ُْتُواُّْ وَى ئًَطإ و يؤْإ نُ خاوَٕ
ؾاضغتاًًُْت بىوٕ ،بُضاْبُض بُ ئُغريَناًْإ ُٖيػىنُوتِ خُضاثًإ ُْبىو و زَغُآلتساضاِْ
ُٖخاَُْؿًـ يُوناتسا و ( )2500غاٍَ ثًَـ بطِياضْاَُّ شًَْؿِ تايبُت بُ ئُغريَناِْ
دُْط ،بطياضْاَُّ تايبُت بُ ئُغريَناًْإ ُٖبىو .بُآلّ ئُجناَساِْ ضَِؾتاضّ باف يُطٍَُ
ئُغريَنإ تُْٗا ناضّ ُْتُوَ ثًَؿهُوتىو و خاوَٕ ؾاضغتاًًُْنإ بىو و ُْتُوَ وَسؿًًُنإ
ثًَضُواُّْ ئُوناضَيإ ئُجناَسَزا.
زَضياغاالضّ ُٖخاَُْؿٌ (ًٖػت ئُغح) نُ زيتِ زؤخِ دُْط ظؤض تىْسَ ؾُضَاِْ
ثاؾُنؿُّ نطز ،بُآلّ يُ دُْطِ زَضيايٌ ثاؾُنؿُ وَى دُْطِ وؾهاِْ ئاغإ ًًُْ ،ضىْهُ
ئُوناتُّ زوو نُؾتِ بُضيُى زَنُوتٔ بُ ٖؤّ قىيالبُوَ بُيُنرت زَبُغرتاُْوَ تا يُنًإ
ُْتىاًَْت يُ زَغت ئُوٍ تط ضِابهات و بؤ ئُوَّ بتىاًَْت ثاؾُنؿُ بهات ثًَىيػت بىو ئُو
قىالب و ظجنرياُْ بهطيَُٓوَ ،بُآلّ قىالبُنإ يُ زيىاضّ نُؾتًًُنإ ضووضىو بىوٕ و بُ ظجنري
بُغرتابىوُْوَ.
ناتًَو ؾُضَاِْ ثاؾُنؿُ زَضضىو ،غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ تُوض ًَٖطؾًإ نطزَغُض
ئُو ظجنرياُّْ بُ قىالبُنإ بُغرتابىوُْوَ و ئُو ظجنريَ قُآلئًاُْيإ ثضطاْس ،بُآلّ تُْٗا تىاًْإ
ثُيىَْسّ خؤيإ بُ نُؾتًًُ يؤْاًًُْنإ بجضطيَٓٔ و ُْياْتىاِْ ظجنريّ ئُو قىالباُْ بجضطيَٓٔ
َسضا بىوٕ و بُ نُؾتًًُناٌْ ئُوإ بُغرتا بىوٕ و بُ ٖؤّ
نُ يُ نُؾتًًُ يؤْاًًُْنإ ُٖي
ئُوَّ ظجنريَناًْإ يُ نُؾتًًُناِْ زوشَٓسا بىوٕ ،ثضطاْسِْ ظجنريَنإ ُْزَؾًا .ئُوإ بُ
ْاضاضّ زَغتًإ نطز بُ ؾهاْسِْ ئُو ؾىيَٓاُّْ نُؾتًًُناًْإ نُ قىالبِ زوشَِٓ يُغُض بىو
و بُ ثُيُ بُ تُوضَناًْإ ئُو ناضَيإ زَنطز و بُ يًَو دًا بىوُْوَّ زوو نُؾتِ ،بُثُيُ
َبُيًَساًْإ ظياز زَنطز تا بتىأْ يُ يؤْاًًُْنإ زووض بهُوُْوَ و خًَطا نطزِْ
خًَطايٌ غُي
َبُضًًُناًْإ زَنطز.
نُؾتًًُناًْـ ناضّ ئُو غُضباظاُْ بىو نُ ضاوزيَطّ غُي
َبُضًاُّْ ْاؾُضَاًْإ زَنطز بُ ًٖض ؾًَىَيُى ُْزَنىشضإ،
يُ ناتِ دُْطسا ئُو غُي
ضىْهُ ئُوإ بُؾًَو بىوٕ يُ ًَٖعّ بعويَُٓضّ نُؾتِ و ئُطُض نىشضا بىواُْ بُ َُٖإ ضيَصَّ
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ًََُٓضّ نُؾتِ نُّ زَبؤوَ ،بُآلّ بُ بُضضاوّ ئُواٌْ تط ظؤض
تىاْاّ نىشضاوَنُ يُ تىاْاّ دىوي
َِ ُْزَنطز و ُٖض ضىًَْو نُ
َبُضِ تُْبُي
بُ تىْسٍ يًًَإ زَزا و بؤيُ يُ ناتِ دُْطسا غُي
َبُيإ يًَسَزا
ئَُطيإ ثٌَ نطابايُ ،بُ َُٖإ ؾًَىَ غُي
ناتًَو نؤيؤؾؼ ُٖغتِ نطز ُٖخاَُْؿًًُنإ زَياُْويَت ثُيىَْسيإ بجػًَٓٔ و ثاؾُنؿُ
بهُٕ ،ؾُضَاًْسا تا ضيَطُ يُ ثاؾُنؿُ نطزًْإ بطرييَت ،بُآلّ ُٖضضُْسَ يؤْاًًُْنإ ظؤضيإ
َسا تا ضيَطُ يُ ثاؾُنؿُّ نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ بططٕ ،بُآلّ غٌ و زوو نُؾتِ
ُٖوي
ًََٔ و يُْاو ئُو نُؾتًاُْف ُْٖسَّ غُضباظّ ًَٖطؾبُضّ يؤْاِْ ُٖبىوٕ نُ زواّ
تىاًْإ ُٖي
ثاؾُنؿُّ نُؾتًطُزي ُٖخاَُْؿٌ بُ ئُغري طريإ .ئُو ناتُّ ًٖػت ئُغح ثاؾُنؿُّ
نطز ئًَىاضَ بىو و بُ ناتِ ئًَػتا ناتصًََط ثًَٓر بؤ ؾُف بىو و ضىْهُ َاْطِ سىظَيطإ بىو،
ًَٖؿتا ُٖتاو يُ ئامساْسا زَزضَوؾايُوَ.
نؤيؤؾؼ بُزوا ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْنُوت ،ضىْهُ بطيٓساض و نىشضاويإ ُٖبىو و زَيعاِْ
تُْاُْت ئُطُض ئُو ناضَف بهاتْ ،اتىاًَْت ثًَـ ئًَىاضَ دُْطًَهٌ تط ضِيَهداتُوَ .بؤيُ ئُو
ًَٓايًُوَ ئُوإ يُ نُْساوّ طُوضَّ غاالَري
ناضَّ بُ بٌَ غىوز ظاِْ و زَؾًعاِْ نُ بُ زي
َٓانُٕ تا ُْيإ بًُٓٓوَ .بُ ٖؤّ ئُو تًَبًًٓاُْ
ضِيَطُّ خؤيإ زَطؤضِٕ و ضطاناًْإ ُٖي
َططت و ًٖػت ئُغح تىاِْ غٌ و
نؤيؤؾؤؽ زَغتِ يُ بُزوانُوتِٓ نُؾتًًُناِْ زوشَٔ ُٖي
زوو نُؾتِ دُْطِ ُٖخاَُْؿٌ يُ يُْاوضىوٕ بجاضيَعيَت.
َُٖىو ًََصووْىوغاِْ يؤْاِْ ٖاوضِإ يُوَّ ئُو ضؤشَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ باؾٌ دُْطًإ
نطز و تا تُواوّ غُضباظ و ئُؾػُضَناِْ نُؾتًًُى ُْنىشضإ يا بطيٓساض ُْبىوٕ و نُؽ َُْا
نُ بُضططّ بهات و ئُونات نُؾتًًُنُ ضِازَغت زَبىو.
ٖؤناضَناِْ ؾهػت ًَٖٓاِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُو دُْطُزا بُ ثًُّ يُنُّ بؤ بًَُٖعتط
بىوِْ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ زَطُضِايُوَ نُ ثًَهٗاتبىو يُ غُز و ثُجنا نُؾتًَِٖ ،عّ
ُٖخاَُْؿٌ غُز نُؾتِ ُٖبىو و بُّ ؾًَىَيُ يؤْاًًُْنإ ثُجنا نُؾتًإ ظياتط بىو و ئُو
ظياتط بىوُْ يُ غُضزََِ تاى بُ تاى ظؤض بُ ططْط زَظاْسضا.
َبُيًَساِْ نُؾتًًُ ئًَطاًًُْنإ وَى ِٖ نُؾتًًُ
ٖؤناضّ زووَّ ئُوَبىو نُ غُي
َبُيإ يٌَ زَزا و بؤيُف ظؤضتطئ غىوز
يؤْاًًُْنإ ناضايٌ ُْبىو و يؤْاًًُْنإ ظؤض ضيَهرت غُي
َبُنإ بُناض ًَُْٖٓٔ،
َبُضِ بُ ضيَهِ غُي
َبُضًًُنإ زَبًٓطا و ئُطُض غُي
يُ ًَٖعّ باظووّ غُي
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وَى ئُوَ وايُ نُ زوو ضيع ئُغح يُ زوو الوَ بُ عاضَباُْيُى ببُغرتيَُٓوَ و ُٖضاليُى ناضايٌ
ًََت.
وظَّ ئُوٍ تط ْاًًَٖ
ٖؤناضّ غًًََُِ ئُو دُْطُف ُٖض ئُوَيُ نُ ؾاعًَطّ ْاوزاضّ التًِٓ (ظًَطشيٌ) يُ يُى
ًََت ئُو نُغُّ يُ ْاو خانِ خؤّ و بؤ بُضططّ
يُ ؾًعطَ ْاغطاوَناِْ بُ ْاوّ (ئُُْيًس) زَي
يُ ًْؿتًُاُْنُّ زَدُْطًَتًَٖ ،عَنُّ ظؤض بًَُٖعتطَ يُ ًَٖعّ زوشَُٓنُّ .ئُو وتُيُّ
ظًَطشيٌ بُ بَُٓاّ طؿتِ زاْاْطيَت و ظؤض داض ُْتُوَيُى بؤ بُضططّ يُ ًْؿتًُإ زَدُْطًَت و
ؾهػت زَخىات ،ئُطُض يُ ناتِ ًَٖطؾسا ًَٖعّ ُٖض زوو ال يُنػإ بًَتًَٖ ،عّ بُضططٍ يُ
ًْؿتًُإ وضَّ ثاضيَعَضإ ظياتط زَنات و غُضزَنُوٕ ،بُآلّ ئُطُض ًَٖعّ ًَٖطؾبُضإ ظياتط بًَت
يُواُْيُ بُضططيهاضإ غُضُْنُوٕ .يُو دُْطُزا ًَٖعّ بُضططيهاض ظياتط بىو و يُْاو خانِ
خؤؾًإ دُْطًإ زَنطز بؤيُ غُضنُوتٔ.
ويَطِاّ َُٖىو ئُو خاآلُْف ْابًَت ئاظايُتِ نؤيؤؾػٌ ؾُضَاْسَّ يؤْاًًُْنإ يُبري بهُئ
و يؤْاًًُْنإ ضىْهُ ؾُضَاْسَيُنِ ئاوا يًَٗاتىو و ئاظايإ ُٖبىو ،تًَسَنؤؾإ تا وَى ئُو زيًَط
و يًَٗاتىوبٔ .دُْطِ زَضيايٌ غاالَري وَى َُٖىو دُْطُناٌْ تطّ زَضيايٌ ،ظؤض ناضيطُضّ
يُغُض باضووزؤخِ غًاغٌ و غُضباظّ يؤْإ زاْا و زاضيىؾًـ نُ يُ وؾهاِْ ًَٖعّ ئُواِْ
تاقِ نطزبؤوَ ،بؤٍ زَضنُوت نُ ئُوإ يُ زَضياف ظؤض بًَُٖعٕ و ثًَىيػتُ بُ تىاْاّ ظؤضتطَوَ
بؤ دُْطِ ئُوإ ئاَازَببًَت.
زواّ ؾهػت خىاضزِْ يُ دُْطِ غاالَري ،زاضيىف ويَطِاّ ضَخُٓططتٔ يُ ًٖػت ئُغح نُ
تا ئُونات ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ بىو ،يُ ناضَنُؾٌ اليسا و ثًًَىت :تؤ ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ
زَضيايٌ بىوّ و بُضثطغًاضيُتِ دُْطت يُزَغتسا بىو و يُ تىاْاتسا بىو ؾُضَاِْ دُْط
ُْزَّ ،خؤ َٔ يُ َُيساِْ دُْط ُْبىوّ تا بعامن ض ثًَىيػتُ بهطيَت ،بُآلّ تؤ يُ ئُوَّ بىوّ
و زَتعاِْ زوشَٔ بًَُٖعَ يا ْا؟ بؤضٌ نُؾتًًُنإ و غُضباظَناِْ َٓت بُ يُ ْاو بطزْسا.
ضَِخُّٓ زاضيىف بُدَِ بىو( )2و يُ دُْطِ غاالًَٓسا خؤضِاططّ و ئاظايُتِ غُضباظَناِْ
ُٖخاَُْؿٌ بٌَ غىوز بىو و يؤْاًًُْناًْـ زواّ ئُو دُْطُ ،يُ ضيَطُّ زَضياوَ ًَٖعيإ
(( )2ضُْس الثُضَِيُى ثًَؿرت باؽ يُ طعُْؾؤٕ نطا نُ ثًًَىابىو ناتًَو ُٖخاَُْؿًًُنإ زَياْعاِْ الواظتطٕ،
َآل ثاناُّْ بؤ زضياغاالض ًٖػت ئُغح زًََٖٓايُوَ و بُ ٖؤناضّ بىوِْ
زَبىايُ ثاؾُنؿُ بهُٕ ،بُآلّ ظَبًشىي
َجؿتِ
با نؿاُْوَّ ئُوّ بُ ناضيَهِ نطزَيٌ ُْزَظاِْ و ئًَػتاف يُثطِ بُضططّ يُ ئُوّ يُبري ضىوتُوَ و ثاي
ضِاّ زاضيىف زَنات .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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بطزَوَ بؤ وآلتاِْ ئاغًاّ بضىوى و ؾاضَ يؤْاًًُْناًْإ زاطرينطز .ئُو ؾاضاُْ نُ يُ اليُٕ
ًََصووْىوغُناُْوَ بُ زواظزَ ؾاض زياضيهطاوٕ ،بُضزَواّ بؤ ئًَطإ و يؤْإ بابُتِ ططؾت و
غُضئًَؿُ بىوٕ ،ضىْهُ ئُوإ شيَطزَغتُّ ئًَطإ بىوٕ و يُ ضووّ ُْتُوَ و نُيتىوضيـ يؤْاِْ
ًَإ يُطٍَُ ئُوإ بىو و ئَُُف ٖؤناضّ دُْط بىوٕ.
بىوٕ و زي
ُْظاْسضاوَ زاًْؿتىاِْ ئُوؾاضاُْ نُّ يُ يؤْإ ٖاتىوُْتُ ئُو ؾىيَُٓ و ئُو ؾاضاُْيإ
زضوغته طزووَ ،ئُوإ شيَطزَغتُّ ئًَطإ بىوٕ و بؤيُ غُضباظيإ زَزا بُ ئًَطإ ،بُآلّ يُ ناتِ
دُْطُناِْ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُوإ بُ ُٖض ؾًَىَيُى نُ بؤيإ زَنطا ياضَُتِ
يؤْاًًُْناًْإ زَزا و تُْاُْت يُ ناتِ ًَٖطؾٌ ئُغهُْسَض بؤ ئاغًاّ بضىوى و يُ غُضزََِ
زاضيىؾٌ غٌَ ُّٖ (زاضاّ غٌَ ُّٖ) ،غُضباظَناِْ يؤْاِْ نُ يُ يُؾهطّ زاضيىؾٌ غًًََُسا
زَدُْطإ ،يُثطِ اليُنِ َُيساِْ دُْطًإ بُدَِ ًَٖؿت و بىوُْ ٖؤناضّ ؾهػتِ زاضيىف.
زواّ ئُوَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ دُْطِ غاالَري ؾهػتِ خىاضز و يؤْاًًُْنإ
داضيَهٌ تط ًَٖعيإ يُ ئاغًاّ بضىوى ثًازَ نطز ،زاًْؿتىاِْ ؾاضَناِْ ئاغًاّ بضىوى بُ باوَؾٌ
نطاوَ ثًَؿىاظيإ نطزٕ و داضيَهٌ تط بُ ؾًَىَّ ناتِ ئُو ؾاضاُْ يُ شيَطزَغتُيٌ زاضيىف زَضضىوٕ.
ًٖػت ئُغجًـ زواّ الزضاِْ يُ ثايُّ خؤّ ،طُضِايُوَ بؤ ئاتطؤثاتًَٔ نُ ئَُطؤ بُ
ئاظ َضباجيإ ْاغطاوَ و يُ ئُوَّ يُ نُْاضّ زَضياضُّ ضٌ ضُغت و يُ ؾاضّ وضََِ بُ خُجنُض
طُضووّ خؤّ بطٍِ و خؤّ نىؾت.
يُ غُضزََاِْ تاظَؾسا زَضياغاالضّ ؾُضَْػٌ (ظِ ْؤ) نُ ؾُضَاْسَّ ًَٖعَناِْ وآلتاِْ
َػؤِْ بطيتاِْ ؾهػتِ
يُنططتىو و ئًػجاًْا بىو يُ دُْطِ (تطا ؾايهاضا) و بُ زَغتِ ًًَْ
خىاضزْ .اثًًؤٕ بُ ثًَضُواُّْ زاضيىف ئُوّ يُ ثؤغتُنُّ الُْزا ،بُآلّ ئُو خؤّ ُْيسَتىاِْ
بضًَتُ نؤؾو و ْاثًًؤٕ ببًًَٓت و ئَُُّ بُ نَُىنىضتِ بؤ خؤّ زَظاِْ ،بؤيُ ضؤشيَو وَى
َِ خؤّ ثًَها و يُ ئُجناَسا َطز.
غطنطزَيُنِ ؾهاو بُ خُجنُض زي
ٖاونات يُطٍَُ زاطرينطزُْوَّ ؾاضَناِْ ئاغًاّ بضىوى يُ اليُٕ يؤْاًًُْناُْوَ ،زاضيىف
نُ يُ دُْطِ زَضيايٌ غاالَري و بُ ُْٖسيَو وتٍُ تط يُ زوضطُّ نطيتِ بىو ،طُضِايُوَ بؤ
وآلتُنُّ و ُْخؤف نُوت و ُٖض ئُو ُْخؤؾًًُ بؤوَ ٖؤناضّ َطزِْ ،بُآلّ يُ ًَْىإ ُْخؤف
َِ خاياْس .بُآلّ تا ئَُطؤ ظاًْاضضيإ ًًُْ نُ ُْخؤؾٌ زاضيىف
نُوتٔ و َطزُْنُّ ضُْسئ غاي
ض بىوَ ،بُآلّ طىَاصيإ ًًُْ نُ ُْخؤؾًًُنِ تىْس بىوَ.
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ثعيؿهِ زاضيىف بؤ ئُو ُْخؤؾًًُ ْاوّ (نؤزَإ يا نُزَُٕ) بىو و بؤ ضاضَغُضنطزِْ
ُْخؤؾًًُنُّ ،ناٖى و ناغِٓ زَزا بُ زاضيىف و ضِيَطُّ خىاضزِْ خىاضزُْ ئاغايًُناِْ يٌَ
ططت و زَيىت نُ ثاؾا تُْٗا بؤٍ ُٖيُ بُو زوو خىاضزٕ خؤّ تًَط بهات و بُ ضيَطُّ ئُو
خؤضاناُْوَ زَظاْسضيَت نُ ُْخؤؾٌ زاضيىف زَبًَت يُ دُضطِ بىوبًَت ،ضىْهُ ئُو خؤضاناُْ يُ
اليُٕ ثعيؿهاِْ نؤُْوَ بؤ تىاْا بُخؿًُٓوَ بُ دُضط زَزضاُْ ُْخؤف.
زاضيىف زواّ ئُوَّ ُْخؤف نُوتَُ ،ضزؤًْىغِ ظاواّ نطزَ ؾُضَاْسَّ يُؾهط تا بضًَتُ
دُْط بؤ ئاغًاّ بضىوىَُ ،ضزؤًْىؽ ٖاوغُضّ خىؾهِ خُؾاياض بىو و زَظاًْري نُ خُؾاياض
نىضّ زاضيىف و نضِ ئاتىوغاّ نضِ نىضوؾٌ طُوضَ بىوَُ .ضزؤًْؤؽ يُ زايهًُوَ زَبؤوَ
ُْوَّ نىضوف و ظاواّ زاضيىف بىو و بُ ثًاواِْ ْاوزاضّ ُٖخاَُْؿٌ زَْاغطا و غُضَضاّ
ضَضُيُنُنُّ ،ثًاويَهِ ئاظا و يُ ضووّ دُغتُيًُوَ بًَُٖع بىو.
َهِ ْاوضُّ ؾاضؽ بىوٕ،
نىضوف و نَُبؤدًًُ و زاضيىف ضىْهُ ؾاضؽ بىوٕ واتُ خُي
َهِ
تُْٗا يُ طٍَُ ؾاضغُنإ ٖاوغُضطرييإ زَنطز و يُ ئُوإ نضًإ زخىاغتَُ ،ضزؤًْؤؽ خُي
َاظَْسَضإ بىو و بُ ؾاضؽ زاُْزَْطا ،بُآلّ زاضيىف نضُنُّ بُ ئُو بُخؿٌ و ئاتىوغاّ
خًَعاًْؿِ ضَِظاَُْس بىو بُو ٖاوغُضطرييُ ،ئَُُف زَطُضِايُوَ بؤ ئاظايُتِ و زيًَطّ و
وَؾازاضّ ئُو نُ بىوُْ ٖؤّ ئُوَّ ئاتىوغا و زاضيىف ئُويإ يُ ؾاضغًَو ثٌَ باؾرت بًَت.
ضىْهُ َُضزؤًْؤؽ يُ نُْاضَناِْ َاظَْسَضإ يُزايو ببىو و يُ ئُوَّ ثُضوَضزَ ببىو ،تا
ضِازَيُى يُ زَضياواًْؿِ زَظاِْ ،زاضيىف زواّ ُْخؤف نُوتِٓ ئُوّ نطزَ ؾُضَاْطَِواّ تُواّ
وآلتاِْ ئاغًاّ بضىوى و ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ ضؤشئاوا.
زاضيىف زَيعاِْ َُضزؤًْؤؽ ظاًْاضّ ظؤضّ يُ بابُت زَضياوَ ًًُْ ،بُآلّ ضىْهُ ئُو يُ
بُضيَىَبطزٕ ظؤض ؾاضَظا بىو ،بطِياضيسا نُ ؾُضَاْسَيٌ ًَٖعّ زَضيايٌ يُ ضؤشئاواّ ثٌَ بػجًَطيَت.
ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ دُْط يُ طٍَُ يؤْإ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ يُ ْاو ضىو و
زَبىايُ يُؾهطيَهِ بًَُٖعّ زَضيايٌ زضوغت بهطيَتُوَ تا يؤْإ ؾهػت بسات ،زاضيىف زَيعاِْ
بؤ زاَُظضاْسُْوَّ ئُو يُؾهطَ ثًَىيػتِ بُ نُغًَهُ نُ يُ بىاضّ بُضيَىَبطزٕ ظؤض ناضاَُ بًَت
و تُْٗا ُٖبىوِْ ظاًْاضّ يُباضَّ زَضياواِْ بُؽ ًًُْ.
ًََت نُ
ئُو ضؤشَّ زاضيىف باْطًَٗؿتِ َُضزؤًْؤغٌ نطز تا ئُو ؾُضَاُّْ ثًَبسات و ثًٌَ بً
َُ الواظَنإ غُضَتاّ بًَُٖع بىوُْ و ثًَىيػتُ ئًَُُ
ثًَىيػتُ ض بهات ،ثًًَىت :زإ ْإ بُ خاي
زإ بًَٓري نُ يؤْاًًُْنإ زوشًََٓهِ بًَُٖعٕ و ئًَُُ يُ وؾهاِْ زَتىاْري بُغُضياْسا ظاٍَ ببري،
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ًََِ يُ وؾهاِْ ض بهُ ،ضىْهُ خؤت ثًاويَهِ
بُآلّ يُ زَضيازا ئُوإ ظؤض بًَُٖعتطٕ َٔ .ثًَت ْاي
ؾاضَظاّ يُ بىاضّ دُْط و بُ ئُظَىوِْ و زَظاِْ زوشَُٓنُت يُ وؾهاًْسا يُْاو ببُّ ،بُآلّ
يُنُدلاضَ نُ بؤ دُْطِ زَضيايٌ ئاَازَناضّ زَنُّ و ئُظَىوْت يُو بىاضَ ًًُْ ،بؤيُ ثًَت
ًََِ بؤ دُْط يُ زَضيا ئُوَْسَّ زَتىاِْ نُؾتِ زضوغت بهُ و ئاَازَيإ بهُُٖ ،ضوَٖا
زَي
غُضباظاِْ زَضيايٌ نُ يُ نُؾتًًُنإ و يُ زَضيا زَدُْطٔ ،ثًَىيػتًإ بُ ثُضوَضزَنطزٕ و
ضِآًَٖاِْ تايبُتًًُ.
تؤ ثًَىيػتُ ئُوَْسَّ زَتىاِْ نُؾتِ زضوغت بهُّ تا بُ الِْ نُّ شَاضَيإ يُنػإ
بًَت بُ شَاضَّ نُؾتًًُناِْ يؤْإ و ئُونات زَبًَت ثؿت ضِاغت بٌ نُ ًَٖعّ تؤ بًَُٖعتطَ يُ
ًَٖعّ زوشَٔ و ئُوداض بضٌ بؤ دُْط .بؤ ئُوَّ بتىاِْ ضُْسَّ زَتُويَت نُؾتِ زضوغت
بهُّ َٔ ،زوو نطووض زاضيو ظيَط بُ تؤ زَزَّ و يُ طٍَُ خؤتِ ببُ تا بتىاِْ َىوضُّ نُؾتِ
غاظَنإ بسَّ.
وَى زَظاِْ ئًَُُ يُ ثاؾاناِْ ئاغًاّ بضىوى باز وَضْاططئ و تا ئَُطؤف باطيإ يُ
َجؿتِ
َهِ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىوى وَضُْططتىوَ ،بُآلّ ضىْهُ ئُوإ ثاي
خُي
يؤْاًًُْنإ زَنُٕ ،ثًَىيػتُ زواّ غُضنُوتٓت بُغُضياْسا بادًإ يٌَ وَضبططّ ،بُآلّ وضيابُ
َو يُوَّ ُْبٔ تؤ ْاتىاِْ بادًإ يٌَ وَضبططّ.
ئاظاضيإ ُْزَّ ،ضىْهُ تا خُي
ئُطُض َٔ يُ ُْخؤؾٌ ضِظطاضّ ببًَذي زيَِ و خؤّ زَطُيًَِٓ بُ تؤ ،بُآلّ ئُطُض ضاى
ُْبىوَُوَ ثًَىيػتُ زواّ ئاظاز نطزِْ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ ،طُوضَتطئ ئاَاجنِ تؤ ثًَىيػتُ يُْاو
بطزِْ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ بًَت ،ضىْهُ تا ئُو ضؤشَّ يؤْإ ئُو ًَٖعَ طُوضَ زَضيايًُّ ُٖبًَت
ئًَُُ ْاتىاْري بُ غُضياْسا ظاٍَ ببري .ططضيإ ئًَُُ يُ ضيَطُّ طُزي بؤغؿؤضَوَ ًٖعَإ بطزَ يؤْإ
َِ ئُو وآل تُ ضؤيؿتري ،زواتط ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ يُ ئاغًاّ بضىوى ًَٖطمشإ زَنُُْغُض
و تا زي
و يُى نُؾتِ ئًَُُ ْاتىاًَْت يُ زَضياناِْ ضؤشئاوا تًَجُضِبًَت.
زواّ ئُو ئاَؤشطاضياُْ َُضزؤًْؤؽ بُ ؾُضَاْسَيٌ غىثايُى بُضَو ئاغًاّ بضىوى
بُضيَهُوت .زَبًَت غُضَْر بسَئ نُ زاضيىف بؤ ئاغًاّ بضىوى خُؾاياضّ نىضّ ُْْاضز و
َبصاضز و ئَُُف زوو ٖؤناضّ ُٖبىو :يُنُّ /زاضيىف ُْيسَويػت
َُضزؤًْؤغِ ظاواّ ُٖي
نىضَنُّ يًٌَ زووض بهُويَتُوَ بؤ ئُوَّ ئُطُض سيطيَت ،يُ دًَطُّ باونِ ببًَتُ ثاؾا .زووَّ/
زَيعاِْ خُؾاياضؾا يُ بُضيَىَبطزٕ وَى َُضزؤًْؤؽ بُ تىاْا ًًُْ و بؤ زضوغتهطزِْ ًَٖعيَهِ
طُوضَّ زَضيايٌ بُضيَىَبُضيَهِ بُ تىاْا ثًَىيػتُ.
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ُٖض ئُوناتُ وات يُ ناتِ ؾهػت خىاضزٕ يُ دُْطِ غاالَري ،بريؤنُّ ثُيىَغت نطزِْ
زوو زَضياّ (َُزيتُضاُْ و ؾاضؽ) يُ ًََؿهِ زاضيىف ضُنُضَّ نطز .زاضيىف ئُونات غٌَ
ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖبىو نُ يُنًَُإ يُ زَضياّ َاظَْسَضإ بىو ،زووًََإ يُ نُْساوّ ؾاضؽ و
زَضياّ عىممإ و ظَضياٍ ٖٓس بىو و غٌَ ًَُٖإ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ بىوًَٖ .عّ زَضيايٌ
َاظَْسَضإ بًَُٖع ُْبىو و تُْٗا ضيَطُّ يُ ضُتُناِْ زَضيا زَططت تا ًَٖطف ُْنُُْغُض
نُْاضَناِْ َاظَْسَضإ.
ًَٖعّ زَضيايٌ زاضيىف يُ نُْساو و زَضياّ عىممإ و ظَضياّ ٖٓس تا ضازَيُى بًَُٖع و طُوضَ بىو
و ئُطُض زاضيىف تىاًْبايُ ئُو ًَٖعَ بطىاظيَتُوَ ،ئُوا يُ غاالَري ؾهػتًإ ُْزَخىاضز و بًَُٖعتط
زَبىوٕ يُ ًَٖعّ يؤْإ ،بُآلّ زاضيىف ُْيسَويػت ئُو نُؾتًاُّْ يُو زَضياياُْ ُٖيبىو ،بؤ زَضياّ
َُزيتُضاُْ بطىاظيَتُوَ ،ضىْهُ ضيَطاّ ثُيىَْسّ ئُو زَضياياُْ ُْبىو.
ئايا زاضيىف ُْيسَظاِْ ئُطُض ئُو ًَٖعَّ نُْساوّ ؾاضؽ و زَضياّ عىممإ بهُويَتُضَّ و
نُْاضَناِْ ئُؾطيكا بُضَو باؾىوض بربِيَت و يُ نُْاضَناُْوَ خؤّ بطُيًًََٓتُ طُضووّ (دبٌ
تاضم) ،زَطاتُ زَضياّ َُزيتُضاُْ؟ ئايا ئُو ُْيسَظاِْ نُ يُ ضِابطزووزا ُْٖسَّ زَضياوإ
ئُوناضَيإ نطزو و يُ باؾىوضّ ئًَطإ نُوتُٓضٍَ و زواّ تًَجُضِبىوًْإ بُ زَضيانإ تُضيب بُ
نُْاضَناِْ ئُؾطيكا خؤيإ طُياْسَ َُزيتُضاُْ؟ بؤضٌ ًَٖعّ زَضيايٌ باؾىوضّ ئًُجطاتؤضيُنُّ
بُ َُٖإ ضِيَطُزا ُْطُياْسَ ئُو زَضيايُ؟
ططضيإ زاضيىف ئُو ضيَطُ زَضيايًُّ ُْظاٌْ بًَت ،خؤ بُ ٖؤّ بىوِْ يُطٍَُ نَُبؤدًًُ بؤ
َاوَيُى يُ ًَػط ،زَيعاِْ يُ ضيَطُّ ظَضياّ ٖٓس و زواّ بطِيِٓ نُْاضَناِْ ئُؾطيكا زَتىاًَْت
بطاتُ َُزيتُضاُْ و يُ ًَػط َُٖىإ ئُو بابُتُيإ زَظاِْ .بُآلّ ئُو ناضَّ ُْنطز تا ًَٖعّ
زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ بُ ؾُضَاْسَيٌ ًٖػت ئُغح بًَُٖع ببًَت و يُ اليُنٌ تط بىوِْ ًَٖعّ
زَضيايٌ يُ نُْساوّ ؾاضؽ و زَضياّ عىممإ و ظَضياّ ٖٓس ثًَىيػت بىو يا زاضيىف بريّ
زَنطزَوَ نُ نُؾتًًُناِْ ثًَىيػتًإ بُ زوو غاٍَ ُٖيُ بؤ بطِيِٓ ئُو ضِيَطُيُ.
بريؤنُّ زضوغتهطزِْ ضيَطُيُنِ ئاوّ يُ ًَْىإ زَضياّ غىوض و زَضياّ َُزيتُضاُْ
َهًَُْت،
ًََو ُٖي
يُوناتُزا نُوتُ ْاو ًََؿهِ زاضيىف و ويػتِ يُ ًَْىإ زوو زَضيازا نُْاي
َِ ثًَىيػتُ و
َُ غُز تا غُز و ثُجنا غاي
بُآلّ ئُْساظياضَنإ ئاطازاضيإ نطزَوَ نُ ئُو نُْاي
ًَسا يُ ضِيَطُّ ظيَِ ًٌْ ،ضِيَطُيُى يُ
زاضيىف تًَطُيؿت تَُُِْ بُؾٌ ئُو ناضَ ْانات و ُٖوي
ًَْىإ زوو زَضيازا زضوغت بهات.
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ئُونات ظيَِ ًٌْ بُ سُوت يل زَضِشايُ ْاو زَضياّ َُزيتُضاُْ و ٖريؤزؤت نُ زواّ َطزِْ
زاضيىف يُ زايو بىوَُٖ ،ض سُوت يكِ زيتىوَ و ْاوَناِْ ئُواِْ ْىوغًىٕ .ئًَػتا ظيَِ ًٌْ
تُْٗا بُ زوو يل زَضِشيَتُ ْاو زَضياّ َُزيتُضاُْ.
َهُْس و ئُو ظيًَُّ بُ زَضياّ غىوض
زاضيىف يُ زوايري يكِ ضؤشُٖآلتِ ًًُْوَ نُْاَيًَهِ ُٖي
بُغتُوَ و ضىْهُ زَيعاِْ نُؾتِ يُ ئاوّ ؾرييِٓ ظٍَ ظياتط يُ ئاوّ غىيَطّ زَضيا زًَْؿًَت،
َُ ظؤض قىوٍَ بهُٕ و دطُ يُوَف ؾُضَاًْسا تا بُضزَواّ تُواوّ يكُ
ؾُضَاِْ نطز تا ئُو نُْاي
َِ
َُنُ ،خاوئَ بهطيَُٓوَ يُ يًتُ و ثًػِ تا قىوي
ضؤشُٖآلتًًُ ناِْ ًٌْ نُ زَطُيؿتُٓوَ نُْاي
ظيًَُنُ ظياز بهات و نُؾتًًُ طُوضَ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ زَضياّ قُيعَّ يا
زَضياّ َُزيتُضإ زَٖاتُْٓاو ظيَِ ًٌْ ،بتىأْ بُ ظيًَُنُزا تًَجُضِبدي .خاويَٓهطزُْوَّ
بُضزَواَِ َُٖىو بُؾُناِْ يكِ ضؤشُٖآلتِ ًٌْ يُ اليُٕ زاضيىفٖ ،ؤناض بىو بؤ ظؤض بىوِْ
َاغٌ بضىونِ دؤضّ (غاضزئ) يُ ظاضّ ئُو ظيًَُ و ئُو َاغًًُ بضىونُ بُ ضيَصَّ ظؤض ضِاو
زَنطا .ضىْهُ خؤضانِ ئُو َاغًًُ يُْاو ثًَهٗاتُّ يًتُّ ضووباضّ ًٌْ بىو و خاوئَ
()3
نطزُْوَّ ضووباضَنُ زَبؤوَ تًَهساِْ يًتُ و زَغتهُوتِٓ خؤضانِ ظؤض بؤ ئُو َاغًًُ.
َهُْسضا بؤ ئُو غُضزََُ ثاْايٌ باؾِ ُٖبىو و زوو نُؾتِ
َُّ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف ُٖي
ئُو نُْاي
َُ يُ ًَػط ْعيهُّ ضىاضغُز و ثُجنا غاٍَ غىوزّ يٌَ
بُيُنُوَ زَياْتىاِْ يًٌَ تًَجُضِبدي ،ئُو نُْاي
َُ بُ زضيَصايٌ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ و زواتط زواّ
ًََٔ ئُو نُْاي
وَضطريا .وَى ًََصووْىوغإ زَي
زاطرينطزِْ ئًَطإ يُ اليُٕ ئُغهُْسَض و يُ غُضزََِ دٌَ ْؿًُٓناِْ ئُغهُْسَض (نُ بُ بتايػُ
ْاغطابىوٕ) ؾُضَاْطَوايًإ يُ ًَػط زَنطزُٖ ،ض ُٖبىوَ و تُْاُْت يُ غُضزََِ (نًًًؤباتطاّ
َُوَ
َطُْاَُ ًََصوويًُناْسا ٖاتىوَ نُ ئُو بُ غىاضّ نُؾتِ يُو نُْاي
سُوتُّ) َابىوَ و يُ بُي
َُؾسا طُضِاوَتُوَ.
ضؤيؿتؤتُ زَضياّ غىوض و ُٖض بُو نُْاي
يُ يُى يُ ثاثريؤغُ ًَػطيًُنإ نُ يُ َىظَخاُّْ يىظُضّ ثاضيؼ ثاضيَعضاوَْ ،ىوغطاوَ نُ
َهُْسووَ و
يُى يُ ؾًَطعُوُْناِْ ًَػط يُ ًَْىإ ظيَِ ًٌْ و زَضياّ غىوض نُْاَيًَهِ ُٖي
نُؾتًًُنإ ثًايسا ٖاتىوضؤيإ نطزووَ ،نُ بُ ٖؤّ ططيٓطِ ُْزإ ثًٌَ ،بُ ظوويٌ يُْاوضىو.
(( )3طؤظاضّ ضاوََاغٌ يُ بُضيتاًْا زَضزَضًَت و ْىوغًىيُتِ زواّ زضوغتهطزِْ ئاوبُْسّ طُوضَّ (غس
ايعازي) يُغُض ظيَِ ًٌْ ،بُ ٖؤّ خاوئَ ُْنطزُْوَّ يًتُ و َاُْوٍَ يُ ثؿت ئاوبُْس و ُْطُيؿتين بؤ ظاضّ
َآل).
ظيًَُنَُ ،اغٌ تا ضِيَصَّ بًػت يُ غُزّ داضإ نُّ بؤوَ .ظَبًشىي
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َُزا بطزبًَت و بؤيُ بُ
َُنُّ خؤّ ُٖض بُ ؾىيَِٓ نؤِْ ئُو نُْاي
زووض ًًُْ زاضيىف نُْاي
َِ
ظوويٌ تُواو بىو و يُ ناضَ ئُْساظَيًُنإ ططؾتِ بؤ زضوغت ُْبىو ،ئُطُض زاضيىف نُْاي
َُ ظؤض ناضيطُض بىو بؤ بًَُٖع نطزِْ
َهُْسبايُ ناتِ ظؤضتطّ ثًَىيػت زَبىو .ئُو نُْاي
تاظَّ ُٖي
ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ و تُْاُْت ئاغإ بىوِْ زاطرينطزِْ يؤْإ يُ اليُٕ خُؾاياضؾا،
َُوَ بىو.
بُبٌَ تطغإ يُ ًَٖعّ زَضيايٌ ئُو وآلتُ بُ ٖؤّ ئُو نُْاي
بابُتِ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ ئاغًاّ بضىوى يُ ًََصووّ ئًَطإ ظؤض ططْط بىوَ ،بُآلّ
َطُمشإ ئُوَيُ نُ ًٖضًإ ْاوّ زواظزَ ؾاضَ
ًََصووْىوغُ تاظَنإ ظؤض بايُخًإ ثًَُٓزاوٕ و بُي
يؤْاًًُْنُ ْاظأْ و بؤ وتِٓ ْاوّ ئُو زواظزَ ؾاضَ ،ثًَىيػتًإ بُ طُضِاُْوَيُ بؤ
ثُضتىونُناًْإْ .اوّ زواظزَ ؾاضَنإ بؤ خىيَُٓضّ بُضيَع زَْىوغري ،ضىْهُ يَُُوزوا
بابُتُنَُإ طُيؿتىوتُ َُضزؤًْؤؽ و ثًَىيػتُإ بُ ظآًِْ ْاوَناَُُْ .ضزؤًْؤؽ يَُُوزوا
زَبىايُ بادًإ يٌَ وَضبططيَت و يُ اليُنٌ تط ئُو ؾاضاُْ ؾىيَِٓ يُ زايو بىوٕ و ثًَطُيؿتِٓ
ظؤض ْاوزاضاِْ ًََصوو بىوٕ.
يُ نُْاضَناِْ ئاغًاّ بضىوى تُْٗا زواظزَ ؾاض ُْبىو و ؾاضٍ تط ظؤض بىوٕ ،بُآلّ ئُو
زوا ظزَ ؾاضَ بُ ثًُناِْ يُنُّ و زووَّ يُ ططْطِ زَٖاتٔ و بطييت بىوٕ يُ( :نَُاٍ غُزووٕ،
ٖايًهاضْاؽًًَ ،تؤؽ ،زيسّ ًَؼ ،ئابًسؤؽ ،ئاغؤؽ ،يًسؤؽ ،ئُؾُغؤؽ ،ؾًؼ نُغؤؽ،
تًٌَ َُغؤؽ ،ئؤيًُجؤؽ و ئًػؤؽ) ُْٖسَّ يُو ْاواُْ يُ ْاوّ ؾاضَناِْ يؤْإ خؤّ
وَضطريابىوُٕٖ ،ضوَى ضىوٕ يُ ناتِ نؤضِ بُضيتاًًُْنإ بؤ ئَُطيهاْ ،اوّ ُْٖسَّ يُ
ؾاضَناِْ بُضيتاًْا بؤ ئَُطيهاّ تاظَ زاْسضا.
يُنُّ ؾاض واتُ (نَُاٍ غُزوٕ) يُ تًُْؿت طُضووّ بؤغؿؤض و نُْاضّ ضؤشُٖآلتِ ئاغًا
بىو و زوايري ؾاض واتُ (ئًػؤؽ) يُ ْعيو غٓىوضّ غىضياّ ئًَػتا و يُ نُْاضّ زَضيا بىو.
ويَطاُْناِْ ئُو ؾاضاُْ يُ ئاغًاّ بضىوى َاوَ و غاآلُْ بُ الِْ نُّ زووغُز و ثُجنا ُٖظاض
نُؽ بؤ زيتًٓإ زئَ و ئُطُض نُغًَو بًُويَت ضؤَاًَْهِ ًََصوويٌ بٓىوغًَت ،باؾرتئ ضؤَإ
يُغُض غُضبطزَّ ئُوإ زَتىاًَْت بٓىوغًَت.
يُ ُْٖسَّ يُو ؾاضاُْ يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿٌ و ئُؾهاِْ و غاغاًًُْنإ ،زَغُآلتساضاِْ
ئًَطاًْـ ؾُضَاْطَِوا بىوٕ و طؤضَِناًْإ يُو ؾاضاُْ َاوَ ،بُْاوباْطرتيًٓإ (َؤظؤٍَ) ؾُضَاْطَِواّ
ئًَطاِْ بىوَ نُ يُطٍَُ ؾاشُْ دىاُْنُّ (ئاضتًًُؼ) زَغُآلتٌ ؾاضّ ٖايًهاضْاغًإ بُضيَىَ بطزووَ.
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َؤظؤٍَ يُ اليُٕ خُؾاياضؾاّ نىضّ زاضيىف نطايُ ؾُضَاْطَواّ ئُو ؾاضَ ،بُآلّ يُ تَُُِْ طُجنًسا
َطز و زواتط ئاضتًًُػِ خًَعاِْ بؤوَ ؾُضَاْطَِواّ ؾاضَنُ.
ئاضتًًُؼ بؤ ٖاوغُضَ نؤض نطزووَنُّ طؤضيَهِ تايبُتِ زضوغتهطز نُ بؤوَ يُى يُ
تاظَطُضيُ سُوتُواُْناِْ زوًْاّ نؤٕ و ئُوَْسَ ْاوباْطِ زضوغتهطز نُ تُْاُْت ئًَػتاف
ًََٔ با (َؤظؤيُيُى) زضوغت
ًََٔ طؤضِيَهِ بُ ؾهؤ زضوغت بهُئ ،زَي
ناتًَو ئُوضووثًًُنإ زَي
بهُئ .تُْاُْت يُ ظؤض يُ ؾُضُْٖطُناِْ وؾُزا (َؤظؤيُ) بُ واتاّ (طؤضّ بُ ؾهؤ) زيَت و
يُ ُْٖسَّ يُ ثُضتىونُناْسا ْىوغطاوَ نُ يُنَُري َؤظؤيُ يُ ٖايًهاضْاغُ و ًٖض يُى يُ ئُوإ
غُضَجنِ ْاوّ ئُو نُغُيإ ُْزاوَ نُ يُ طؤضَنُزايُ و ُْيآْىوغًىَ نُ َؤظؤيُ يُ ْاوّ
َؤظؤٍ وَضطرياوَ.
َهِ ئًَطإ بىو و بؤ غاظنطزِْ َؤظؤيُ ،غىوزّ يُ ُْخؿُّ نؤؾهِ
ئاضتًًُؼ خُي
ثًَطغجؤيًؼ وَضططت و ُٖضوَى ئُو نؤؾهُ يُغُض ثاُْ بُضزيَهِ َُظٕ زضوغتهطابىو ،ؾاشُْ
ئًَطاًْـ طؤضِّ ٖاوغُضَنُّ يُ غُض ثاُْ بُضزيَهِ طُوضَ نُ ضٌ َُتط بُضظتط بىو يُ
زَوضووبُضَنُّ ،زضوغتهطز و بًٓايُنِ زضوغتهطز نُ زواّ بًػت و ضىاض غُزًََٖ ،ؿتا
دًَطُّ غُضغىضَِاُْ و زضيَصّ سُوؾُّ ئُو بًٓايُ (َُ )242تط و ثاًًُْنُّ (َُ )105تطَ و
ئُغتىوِْ بُضظّ بُضزئ يُ ؾًَىَّ ئُغتىوُْناِْ ثًَطغجؤيًؼ يُو طؤضَِ ُٖيُ.
ئًَػتا يُ زاًْؿتىاِْ ئاغًاّ بضىوى دطُ يُ ظاْانإ و ضيَجًَؿاْسَضاِْ طُؾتًاضإْ ،اظأْ
َهِ طُؾتًاض ُْبًَت و
ؾاضيَو بُ ْاوّ ٖايًهاضْاؽ يُو ؾىيَُٓ ُٖبىوَ ،دطُ يُ ظاْايإ و خُي
تُْاُْت يُغُض ُْخؿُناًْـ ئُو ؾاضَ ًًُْ ،بُآلّ ؾاضّ (بؤزضؤّ) يُ ؾىيَِٓ ئُوؾاضَيُ و
نُوتىوتُ بُضاْبُض زوضطُّ (نىؽ) نُ ؾىيِٓ يُزايو بىوِْ (بىقطات) ثعيؿهِ يؤْاِْ ْاغطاو
بىوَ و ئُو ؾاضَف شيَطزَغتُّ ئًَطإ بىوَ و بُو ثًَىَضَ ئُطُض َايُّ غُضغىضَِاًْـ بًَت،
بىقطات يُ ضووّ ضَطُظْاَُوَ بُ ئًَطاِْ زَشًََطزضيَت ،بُآلّ ئُوَ ضِاغتًُٓيُ(.)4
ُْٖسَّ يُو ؾاضاُْ يُ ًََصووّ ئًَطإ ْاوباْطِ ؾىًَإ ُٖيُ و يُى يُواًْـ (ئًػؤؽ) يُ
نُْاضّ نُْساوّ (ئًَػهُْسَضووُْ) نُ بُ ئاغاِْ يُغُض ُْخؿُ زَزؤظضيَتُوَ ،يُ ثًَسَؾتًَهِ
ثُْا ئُو ؾاضَ يُ طُضَُّ دُْطِ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ ،يُثطِ غُضباظاِْ ئاغًاّ بضىونِ
َهِ ئُو وآلتُّ يُ اليُٕ وآلتٌ زووََُوَ زاطري زَنطيَتْ ،اغٓاَُّ وآلتِ زووَّ
(( )4داضيَهٌ تط باؽ نطا خُي
َآل زَيهات تا
َُيُنُ نُ بُ زَغتِ ئُْكُغت ظَبًشىي
وَضْاططٕ و ْاغٓاَُّ خؤيإ بؤ زًًََََٓتُوَ و ئُوَ ُٖي
ظاْانإ بُ ئًَطاِْ ْاو ببات و يُْاو ئُواًْؿسا بؤقطات .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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َِ ،بُغُض
ْاو يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ دُْطًإ بُدَِ ًَٖؿت و بَُُف ئُغهُْسَضّ ْؤظزَ غاي
ُٖخاَُْؿًًُنإ غُضنُوت.
يُ ًَْىإ ئُو زواظزَ ؾاضَزا ُْٖسيَهًإ ُٖبىوٕ نُ يُ ضووّ ًََصووّ ئًَطاُْوَ ْاوباْطًإ
باف بىو و يُى يُوإ (ئؤيًُجؤؽ) بىو نُ يؤْاًًُْنإ بُ (ئؤيَُح) ؾاخِ ْاغطاوّ يؤْاِْ و
ؾىيَٓطُّ خىاياِْ يؤْاِْ (بُ باوَضِّ يؤْاًًُْنإ) ْاو زَبطز و ؾُضَاْطَِوا ُٖخاَُْؿًًُنإ
ئُو ؾىيَُٓيإ نطزَ ؾىيَِٓ وَضظف ،واتُ ئؤيَُجًاز يُو ؾىيَُٓ زضوغتبىو و غاآلُْ يُنذاض
وَضظؾهاضَ زياضَناِْ وآلتاِْ شيَطزَغتِ ُٖخاَُْؿٌ يُ ئؤيَُجًاز نؤزَبىوُْوَ و وَضظؾًإ
زَنطز ،ئُوناتاُّْ ثُيىَْسّ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ باف بىايُ ،يؤْاًًُْنإ بُؾساضّ
ثًَؿربنًًَُ وَضظؾًًُنإ زَبىوٕ.
*

*

*

وَى بامسإ نطز زواّ ئُوَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ دُْطسا ؾهػتِ خىاضز ،ؾاضَ
يؤْاِْ ْؿًُٓناِْ ئاغًاّ بضىوى يُ طُضووّ بؤغؿؤض تا نُْساوّ ئًَػتاّ ئًػهُْسَضووُْ
نُوتُ زَغت يؤْاًًُْنإ ،ضىْهُ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ زَغتِ بُغُض َُٖىو نُْاضَناِْ
ئاغًاّ بضىونسا ططت و بؤ زاطرينطزِْ ئُو ؾاضاُْ يؤْاًًُْنإ ثًَىيػتًإ بُ يُؾهطّ
وؾهاِْ ُْبىو و ُٖض ؾاضيَهًإ بُ ئاغاِْ زاطري زَنطز.
بُآلّ وآلتُناِْ ئاغًاّ بضىوى شيَطزَغتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ بىوٕ و ثاؾا و
زَغُآلتساضَناًْإ يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ زؤغت و ٖاوثُضيإ بىوَُٕ ،ضزؤًْؤؽ زواّ ئُوَّ
طُيؿتُ ْاو خانِ ئاغًاّ بضىوى ظاِْ نُ ثًَىيػتُ يُ ضيَطُّ وؾهاِْ ًَٖطف بهاتُ غُض
ؾاضَناِْ ئُوَّ و ئُو ؾاضاُْ زاطري بهات.
ئُطُض َُضزؤًْؤؽ ويػتباّ بُ دًا ًَٖطف بهاتُ غُض ُٖض ؾاضيَو ،ثًىيػتِ بُ ًَٖطؾٌ
َهِ
وؾهاِْ و ناتِ ظؤض بىو ،بؤيُ ُْٖسيَو يُ زَغُآلتساضاِْ ئُويٌَ ضِاغجاضز تا يُ طٍَُ خُي
ًَإ ثٌَ بسَٕ يُ ناتًَهسا نُ بُبٌَ دُْط
ًََِٓ ثاضيَعضاو بىوِْ غُض و َاي
ئُو ؾاضاُْ بسوئَ و بُي
خؤيإ ضِازَغت بهُٕ و بُ ثًَضُواُْوَ ئُطُض بُضططّ بهُٕ َُٖىويإ زَنىشضئَ و تاآلٕ
زَنطئَ .زاضيىف يُ طٍَُ ؾهػت خىاضزوو تُْاُْت ئُطُض بُضططيؿِ نطزبايُ ئُو ضَؾتاضَّ
ُْزَنطز ،بُآلّ َُضزؤًْؤؽ ثًًَىابىو ئُوإ ٖاوناضّ زوشَٔ بىوٕ و ثًَىيػتُ غعايإ بسات.
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يؤْاًًُْنإ يُ زَضيا بًَُٖع بىوٕ ،بُآلّ ًَٖعٍ وؾهاًْإ بؤ ئُو ؾاضاُْ ًَُْٖٓابىو و َُضزؤًْؤؽ
تىاِْ َُٖىو ؾاضَنإ بططيَتُوَ ،بُبٌَ ئُوَّ ْاضاض بُ تاآلٕ يا نىؾتاض ببًَت .بُ طُيؿتِٓ
يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ و ٖاوثُضياُْناًْإ بؤ ْعيو ُٖض ؾاضيَو و زواّ وتىويَص يُطٍَُ زاًْؿتىاِْ
ؾاضَنإ ،غُضباظَ زَضيايًُناِْ يؤْإ زَضؤيؿذي و ؾاضَناًْـ بٌَ دُْط ضِازَغت زَبىوٕ.
يُ غٌَ ؾاضّ (ئابًسؤؽ ،ئُؾُغؤؽ و ٖايًهاضْاؽ) غٌَ ناضطُّ طُوضَّ نُؾتِ غاظّ
ُٖبىو نُ ناضيإ بؤ يؤْاًًُْنإ زَنطزَُ ،ضزؤًْؤؽ زَغتِ ططت بُغُض ئُو نُؾتًاُّْ تُواو
ُْنطابىوٕ و ؾُضَاٌْ نطز ثُيُ بهُٕ يُ زضوغتهطزِْ نُؾتِ ظياتطُٖ .ضوَٖا ناضطُيُنِ يُ
ؾاضّ (ئُؽ َريئ) يا (ئُظَري) زضوغتهطز و ناضطُناِْ نُؾتِ غاظّ نُْاضَناِْ غىضيا
بُطُضِ خػتُوَ.
ؾُضَاْطَواّ ًَػط ضِاغجًَطزضا تا نُؾتِ زضوغت بهات و يُ ُْٖسَّ ؾىئَ نُؾتِ
بضىونًإ غاظزَنطز ،ضىْهُ نُؾتِ بضىوى زَيتىاِْ يُ ظيَسا و يُ ئاويَو نُ قىوآليٌ نَُرت
بًَت ،بٌَ ططؾت بطِوات و بؤ طىاغتُٓوَّ خىاضزََُِْ و ضُى ثًَىيػت بىوٕ و نُؾتًًُ
طُوضَنإ ويَطِاّ ئُوَّ طُوضَ بىوٕ ئُوناضَيإ ثٌَ ُْزَنطا ،ضىْهُ ْعيهُّ ُٖظاض غُضْؿًًٓإ
َبُضُّنإ يُ ثؿت
ُٖبىو و تُْاُْت يُناتِ خُوزا ؾىيَِٓ تُواويإ زَغت ُْزَنُوت و غُي
َبُناًْاُْوَ زَخُوتٔ.
غُي
ًََري نُ يُ دًٗاِْ نؤٕ نُؾتِ غاظّ بُضَو زوا ضؤيؿتُوَ .يُ
ثًَىيػتُ ئُو ضِاغتًًُ بً
غُضزََِ ُٖضزوو ئًُجطاتؤضيُتِ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًسا نُؾتِ زضوغت زَنطا بُ تىاِْ ُٖظاض
َبُ بطؤٕ.
تُٕ و ئُو نُؾتًاُْ زضيَص و باضيو بىوٕ تا تىاْايإ ُٖبًَت بُ غُي
بُآلّ زواّ ئُو غُضزََُ و يُ غُزَّ ثاظزَ و غُضَتاّ غُزَّ ؾاظزَ و يُناتًَو
زَويَُتاِْ ثىضتؤطاٍَ و ئًَػجاًْا بُ زواّ زؤظيُٓوَناْسا زَطُضِإ ،تىاْاّ نُؾتًًُناًْإ بؤ
زووغُز تا زووغُز و ثُجنا تُٕ نؿايُوَ .بُآلّ زواتط داضيَهٌ تط تىاْاّ نُؾتًًُنإ
ظيازّ نطزَوَ و ئًَػتا نُؾتِ باضُٖيَططّ ظؤض طُوضَ تا تىاْاّ ًْى ًًَؤٕ تُٕ و ظياتط
زيَُٓ غُض ئاو ،ظاْسضاوَ تا نُؾتًًُ نإ قىضغرت بٔ ظياتط يُ ئاو ضووزَ ضٔ و بؤيُ ثًَىيػتُ
بُْسَضَنإ بؤيإ ئاَازَب هطئَ و يُ ضابطزووؾسا ئُو ططؾتُ ُٖبىوَ ،بؤيُ نُؾتِ بضىوى بُ
زووض بىو يُو ططؾتاُْ.
ؾُضَاْطَواّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ًَػط نُ ْاوّ (ثٌ تإ) بىو بُ زاضيىؾٌ ضِاطُياْس نُ يُ
باؾىوضّ ًَػط و يُ وآلتِ نىوفُْ ،تُوَيُنِ ضَِف ثًَػت ًْؿتُدًَٔ نُ ثًاوَناًْإ يُ
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ثًاوَ ئاظاناِْ دًٗإ ُٖشَاض زَنطئَ و ويَطِاّ ئُو ًَٖعَ ظؤضَّ ُٖياُْ ،وَى بُضخؤيُنإ
يُغُضَ خؤٕ و ظوو ٖؤظطّ َطؤظ زَبٔ ،تُْٗا بُ ْاُْغو يُطٍَُ َطؤظ ضيَو زَنُوٕ و ًٖضٌ
تطيإ ْاويَت و ثًَُىايُ بؤ ناض نطزٕ يُ نُؾتًًُنإ و تُْاُْت وَى غُضباظيـ يُ
نُؾتًًُناصياْسا يُ باؾرتئ ثًاوَناِْ دًٗأْ.
زاضيىف ثًَؿًٓاضّ ثٌ تاِْ بؤ َُضزؤًْؤؽ ْاضز و ئُويـ ثُغُْسّ نطز و ُْٖسيَهًإ بؤ
َبُيًَسإ و غُضباظّ يُ نُؾتًًُناْسا بُنطَّ ططت ،زواّ ئُو بُضواضَ ضَِف ثًَػتُنإ نُ
غُي
َبُضِ و
َُٖىويإ بًَُٖع و بُ ًٖهٍُ بىوٕٖ ،اتُْٓاو نُؾتًًُ ُٖخاَُْؿًًُنإ و وَى غُي
َُى يؤْاِْ
غُضباظ زَغتًإ بُناض نطز و ئُو ضووزاوَ بؤوَ ٖؤناضّ ئُوَّ ٖريؤزؤت نُ بُ ضَضُي
و بُ ؾىيَٓهُوتُّ ُٖخاَُْؿٌ زياضّ زَنطا ،بٓىوغًَتُٖ :خاَُْؿًًُنإ ضَِف ثًَػتُناًْإ
ًَٖٓايُ ْاو نُؾتًًُناًْإ تا يؤْاًًُْنإ برتغًَٓٔ و وايإ بري زَنطزَوَ نُ يؤْاًًُْنإ
نؤضثُٕ يُو ؾتاُْ برتغًَٔ.
ئُطُض يُ ناتِ ْىوغًِٓ ئُو بابُتُزا ٖريؤزؤت َُبُغتِ قػُّ خؤف ُْبىوبًَت و بُ
ئُْكُغت ئُوَّ ْىوغٌ بًَت ،زَبًَت بطىتطيَت نُ بريتُغو بىوَ و تًَُٓطُيؿتىوَ نُ بُ
نطيَططتِٓ ضَف ثًَػتُنإ يُ نُؾتًًُ ئًَطاًًُْناْسا يُبُض تىاْا و ًَٖعيإ بىوَُْ ،ى بُ ٖؤّ
ثًَػتُنُيإ تا يؤْاًًُْنإ يٌَ يإ برتغٔ.
َبُيًَسإ يُ ْاو نُؾتًًُناْسا ناضيَهِ قىضؽ بىو ،ويَطِاّ ئُوَف ناتًَو ضَِف
وشيإ غُي
َبُ زاًْؿذي ،ضىْهُ يُ وآلتٌ
ثًَػتُنإ ٖاتُْٓاو ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ و يُ ثؿت غُي
َبُيًَسإ قىضغرت بىوٕ
َسا ناضّ ئُوَْسَ قىضغًإ ئُجناَسا بىو نُ ظؤض يُ غُي
خؤيإ و يُ دُْطُي
َبُيًَسإ وايإ زَظاِْ نُ ياضّ زَنُٕ.
و يُ ناتِ غُي
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :غُضباظَ ضَِف ثًَػتُنإ يُ نُؾتًًُناْسا ناتًَو دُْط زَغتِ
ثًَسَنطز ،ثًَسَنُْري و ياضيإ زَنطز .ئُو وتُيُ زَضخُضّ ضِاغتًُّٓ ئاظايُتِ و يًَٗاتىويٌ
َُ زضْسَنإ غُضطُضَِ دُْط زَبىوٕ و بُ
ئُواُْ و ئُوإ يُ وآلتُنُّ خؤيإ يُ طٍَُ ئاشَي
غُضياْسا غُضزَنُوتٔ ،بؤيُ دُْط يُ طٍَُ غُضباظَناِْ َطؤشيإ ظؤض يُ ال ئاغايٌ بىو.
يُى يُ زياضزَناِْ غُضزََِ زاضيىف ،خعيِٓ وؾُناِْ ًَػطّ و يؤْاِْ بىو بؤ ْاو
ظَاِْ ؾاضغٌ و ظَاُْناِْ بابًِ و عًالٌَُٖ ،ضضُْسَ ئُو نُتًباُّْ يُزوا زاضيىف بُو غٌَ
ظَاُْ َاوُْتُوَ ظؤض ْري ،بُآلّ ناضيطُضّ ئُو ظَاْاُْ يُو نُتًباُْ زياضَ و تُْاُْت تا
ئًَػتاف ُْٖسَّ ْاوّ ؾاضغٌ بُ ْاوّ ًَػطّ و يؤْاِْ زَظاْسضئَ.
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يُ ظَاِْ ؾاضغٌ ُٖض وؾُيُى بُ (ؽ) نؤتايٌ بًَت يؤْاًًُْ و (زاضيىف) نُ يُ يؤْاِْ
(زاضيىؽ) زيَت و (غريؤؽ) نُ بؤتُ (نؤضوف( ))5يؤْاْري .يُ وؾُ ْاغطاوَناِْ ئًَػتا يُ ظَاِْ
ؾاضغًسا َاوُْتُوَ و َُٖىإ بُ ؾاضغًإ زَظأْ زَتىاْري ُٖض زوو وؾُّ (عطوؽ ،خطوؽ())6
باؽ بهُئ ،بُٓضُّ (خطوؽ) يُ ئًَطإ بىوَ ،بُآلّ ئُو خىيَٓسُْوَّ ئًَػتا بؤ ئُو زَنطيَت
يؤْاًًُْ.
برينطزُْوَيُى ُٖيُ نُ زواّ زاطرينطزِْ ئًَطإ يُ اليُٕ يؤْاًًُْناُْوَ ئُو وؾاُْ
ٖاتىوُْتُ ْاو ظَاِْ ؾاضغٌ ،بُآلّ يُ غُضزََِ نىضوف و زواتط خُؾاياضؾاّ نىضّ و
زواتطيـ زواّ ٖاتِٓ يؤْاًًُْنإ ،ظَاِْ يؤْاِْ بؤوَ ظَاِْ تُختِ ثاؾايُتِ و َُٖىو
َهِ ئاغايٌ بُ ؾاضغٌ
ئُواُّْ زَبىوُْ ناضَُْسّ نؤؾو زَبىايُ ئُو ظَاُْ بعأْ ،بُآلّ خُي
زَزوإ.
زواّ غُضنُوتِٓ ئًػالًَـ بُ غُض ئًَطإ ،ئَُُ زووباض بؤوَ و ئُواُّْ زَياُْويػت يُ
َهِ ئاغايًـ بُ ؾاضغٌ زَزوإ و َايُّ
ن ؤؾو ناض بهُٕ زَبىايُ عُضَبِ بعأْ و خُي
َو بُ
غُضغىضَِإ ْابًَت نُ بعاْري تا غُضَتاّ غُزَّ سُوتًَُـ يُ ُْٖسَّ ؾىيَِٓ ئًَطإ خُي
َطُّ ًََصوويٌ ظؤضٕ يُو باضَوَ و دىططاؾِ ْاغُناِْ
ظَاِْ ثًُُٖوّ غاغاِْ زَزوإ و بُي
وَى (ئًدي خىضزازيُ ،ئًدي ضِغتُ ،ئًَػتُخطّ و ئًدي ؾكًُ وٖ ...تس) يُ ثُضتىونُناًْاْسا باغٌ
ئُو بابُتُ زَنُٕ.
ووؾُ ًَػطيًُ ناِْ وَى (نُّ ،تُبُؽ ،تؤٕ و ضَبات) ئُونات ٖاتُْٓاو ظَاِْ ؾاضغٌ و
(نُّ) يُ ؾاضغًسا طؤضِا بُ (قُّ) ،يُ ظَاِْ ًَػطّ بُ َاْاّ (ظَوّ ضَِف) زَٖات ،بؤيُ يُ
ئًَطإ َُٖىو ئُو ؾىيَٓاُّْ ظَويًُناًْإ ضَِف بىو بُو ْاوَ ْاغطإ .ئًَُُ وؾُّ (ضباط) بُ
وؾُيُنِ عُضَبٌ زَْاغري و بُ تايبُتِ نُ ئًَػتا بُ (ط) عُضَبِ زَْىوغطيَت ،بُآلّ
ًَػطيًُ و ثًَـ ئُوَّ عُضَبًُنُّ بًَتُ ْاو ؾاضغًٌَ ،ػطيًُنُّ ٖات و زواتط يُ
غُضزََِ زَغُآلتِ ئُؾهاِْ و غاغاًًُْنإ و زواتط غُضزََِ زَغُآلتِ يؤْإ بُ غُض

َِ ابطاًُِٖ يُ ضؤشْاَُّ ُٖويًَط شَاضَ ( )1108يُ ( )2011/7/31الثُضَِّ
( ( )5بريوضِايُى يُو باضَوَ يُ اليُٕ ْىوغُض غًس نُاي
( )17بُؾِ ؾُضُْٖط باغهطاوَ و بُ وضزّ باؽ يُوَ زَنات نُ ئُو ْاوَ نىضزيًُ و يُ (نىضَ ضَِف) ٖاتىوَ و زواتط زوضاضّ غىاِْ
ظَاُْواِْ بىوَ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
َُؾًَط ،وَضطًَط بؤ نىضزّ)
(( )6عطوؽ واتُ بىوى و خطوؽ واتُ نُي
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ئًَطاْسا ،زووض نُوتُوَ .ناتًَو عُضَبُنإ ٖاتُٓ ئًَطإ ،ئُو وؾُيُيإ يُ ًَػطيًُنإ
وَضططتبىو و داضيَهٌ تط يُ ناتِ زَغُآلتِ خؤيإ يُ ًَػطيًُوَ ًَٖٓايُوَ بؤ ظَاِْ ؾاضغٌ.
َبُت ْابًَت ئُو بابُتُ يُبري بهُئ نُ يؤْاًًُْنإ ظؤض ثًَـ ئًَطاًًُْنإ يُ ئًَطإ،
ُٖي
ُْضيت و ضيَىضَمسُناِْ شياِْ نؤَُآليُتٌ ؾًَط بىوٕ .يُى يُو ثُضتىوناُّْ وَى غُضضاوَ بؤ
وَضططتِٓ ئُو بابُتاُْ يُ اليُٕ يؤْاًًُْناُْوَ ُٖيُ بطيتًًُ يُ ثُضتىونِ (دُْطُناِْ ئًَطإ)
يُ ْىوغًِٓ ٖريؤزؤت ،يُ ئُو ثُضتىونُزا ٖريؤزؤت ُٖضضُْسَ اليُْططّ بؤ يؤْاًًُْنإ ُٖبىوَ
و يُ ُٖضدًًَُى تىاٌْ بًتِ ئًَطاًًُْناِْ ؾهاْسووَ ،بُآلّ زاِْ ْاوَ بُ ئُوَّ يؤْاًًُْنإ
(ئاضايؿِ دُْطِ ،غُضشًََطّ ،تاثؤ( )7و نىآلْسِْ ئاو تا ُْخؤؾٌ زضوغت ُْنات) يُ
ئًَطاًًُْنإ ؾًَطبىوٕ.
يُى يُو بابُتاُّْ ثًَـ زاضيىف ُْبىو و ئُو زاضيُظضاْس زاَُظضاوَّ وَضططتِٓ ظاًْاضّ بىو.
ؾهػتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ دُْطِ غاالَري ظؤض ناضيطُض بىو يُ غُض زاضيىف تا خؤّ
ضَِخُٓ بهات و زواّ ئُوَ ُٖوٍَ بسات بُضزَواّ ظاًْاضّ يُ باضَّ يؤْاًًُْنإ ُٖبًَت،
وَضططتِٓ ظاًْاضّ يُ ناتِ دُْط ًَُٖؿُ باو بىوَ ،بُآلّ يُناتِ ئاؾتًسا ًٖض زاَُظضاوَيُى
بؤ ئُو َُبُغتُ ُْبىوَ.
تُْٗا يُناتِ دُْطسا ضُْس نُغًَو ضِازَغجًَطزضإ تا بضٔ و ظاًْاضّ يُ باضَّ زوشَٔ
وَضبططٕ و ئُواًْـ زَضىوٕ و ُْٖسَّ داض غُضنُوتىو زَبىوٕ و ُْٖسيَذاض ًٖضًإ زَغت
ًَسا يُناتِ ئاؾتًسا ظاًْاضّ يُ
ُْزَنُوت و زَٖاتُٓوَ .بُآلّ زاضيىف بؤ يُنُدلاض زاضيىف ُٖوي
باضَّ يؤْاًًُْنإ وَضبططيَت و بؤ ئُو َُبُغتُ زاَُظضاوَيُنِ زاَُظضاْس نُ ْاوَْسَنُّ يُ
ؾاضّ ٖايًهاضْاؽ بىو ،ناضَُْساِْ ئُو زاَُظضاوَيُ زَضىوُْ يؤْإ و ظاًْاضيإ يُ باضَّ
زؤخِ غُضب اظّ ئُوإ وَضزَططت ،زواّ طُضِاُْوَ يُ ضيَطُّ ؾا و ؾاشِْ ئُو ؾاضَ نُ ئًَطاِْ
بىوٕ ،ظاًْاضيًُناًْإ بؤ زاضيىف زَْاضز.
(ُٖ( )7خاَُْؿًًُنإ خؤيإ غُضشًََطّ و تاثؤ يُ ًَػطيًُنإ ؾًَط بىوٕ و زواّ ضىوِْ نَُبؤدًًُ و
زاضيىف بؤ ئُو وآلت ُ ،يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ بريؤنُنُّ ًَٖٓسضا و تُْاُْت ناتِ ضىوِْ نىضوف بؤ وآلتِ يًسّ
َِ دىويُنُ نُوت و ئُو باغٌ غُضشًََطّ خؤياِْ يُ ثُضَغتطانُيإ نطز بىو و
يُ ضيَطُزا ضاوّ بُ ظؤضؤبًًَ
َاْصيـ
َاتِ ئُوإ و ثًَـ ُٖخاَُْؿًًُنإ غُضشًََط ُٖبىوَ ،دطُ يُ ئُوَ بابُتِ ظاي
زياضَ يُ ضؤشئاواّ زَغُي
نُ يُ دىاْرتئ ئاضايؿُ دُْطًًُناِْ ئُونات بىو ظؤض ثًَـ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ يؤْإ ُٖبىوَ و َُضز ًًُْ
َو يُ ئُوإ ئُو بابُتاُْ ؾًَط بىوبٔ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
خُي
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ٖريؤزؤت وَى بامساْهطز زواّ َطزِْ زاضيىف ٖاتؤتُ زوًْاوَ ،بُآلّ يُ ثُضتىونُ
ًََصوويًُنُّ خؤيسا ُٖض بابُتًَهِ يُ باضَّ زاَُظضاوَ نؤَُآليُتًًُنإ زَزيت بُ
زَغتهُوتِ زاضيىؾٌ زَظاِْ.
يُ غُضَتاّ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ ،نىضوف نُ زاَُظضيَُٓض بىو و زاُْضّ زَغتىوضّ
وآلتُنُّ بىو و زاضيىف بُ ياغازاُْض زَْاغطا و ياغا دؤضاودؤضَناِْ بؤ شياِْ ئًَطاًًُْنإ
زازَْا بُبٌَ ئُوَّ ناضّ ئاوَزاِْ وَال ْابًَتسٖ .ريؤزؤت ُٖض ياغايُنِ زيتىوَ بُ ِٖ
زاضيىؾٌ زَظاًَْت و َطؤظ ناتًَو ًََصووّ ئُو و ًََصووْىوغُناٌْ تطّ يؤْاِْ زَخىيًََٓتُوَ،
زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبًت نُ ضؤٕ يُ ( )25غُزَ ثًَـ ئًَػتا نُ يُ ُْٖسَّ يُ وآلتإ َطؤظ
َِ يُو
يُنرتّ زَخىاضز ،ياغاطُيًَهِ ئاوا زياض يُ ئًَطإ زازَْطإ و دٌَ بُدَِ زَنطإْ .هؤي
بابُتُ ْانُئ نُ زاضيىف بُؾًَو يُو ياغاياُّْ يُ ًَػط( )8بؤ ئًَطإ ًَٖٓا ،بُآلّ يُ ًَػط
ياغانإ بُ ؾًَىاظّ نؤيًُ بىوٕ دٌَ بُدَِ نطزٕ و يُ ئًَطإ ئاظازاُْ بىوٕ.
َُٖىو بًٓا طُوضَناِْ ًَػط بُ ٖؤّ نؤيًُناُْوَ زضوغتهطإ ،بُآلّ ثاظزَ ُٖظاض نُتًبُ
نُ يُ تُختِ دَُؿًس زَغت نُوتىوٕ ئُوَ زَغُملًَٓٔ نُ ناضّ بًٓانطزِْ نؤؾهِ ثًَطؽ
ثؤيًؼ نُ ٖاوتُضيب بىوَ بُ ناتِ زَغُآلتِ غٌَ ثاؾا ،يُى نؤيًُ ناضّ تًَسا ُْنطزووَ و
تُواوّ بًٓاغاظ ،بُضزتاف ،ويَُٓنًَـ و نطيَهاضَناِْ بُ َىوضُّ َاْطاُْ ناضيإ تًَسا
نطزووَ.
ٖريؤزؤت نُ طُؾتِ بؤ ًَػط و ئًَطإ نطزووَ ،زََيًَت :يُ وآلتِ ًَػط خاوَْساضيُتِ
ًًَُنإ ِٖ ؾًَطعُوٕ و نُغىناضيُتِ يا ِٖ ثُضغتطاناُْ و دىتًاضإ
َُٖىو ظَويًُ نؿتىناي
بُ طؿتِ نؤيًُٕ و بؤ ؾريعُوٕ و نُغىناضّ و ثُضغتطانإ ناض زَنُٕ.
َُاِْ (تؤَاؽ َُٕ) نُ ثًَـ دُْطِ زووََِ دًٗاِْ َطز ،زََيًَت:
َُضّ ْاغطاوّ ئاي
يًَهؤي
بُ زضيَصايٌ بًػت و ضىاض زَوضَ يُ ثاؾايُتِ ؾًَطعُوُْنإ يُ ًَػطَُٖ ،ىو ظَويًُ
(( )8يُ غُضَتاّ بُضطِ يُنَُِ ئُو ثُضتىونُزا زَبًٓري نُ نىضوف ضىوٕ باؽ يُ بىوِْ ياغانإ يُ ْاو
ًََت نُ ياغاناِْ ئُوإ ُْطؤض و ضُغجاو بىوٕ و تُْاُْت يُ بىاضّ بُضيَىَبطزِْ وآلت
َُتِ َاز زَنات و زَي
زَوي
و باظضطاْ ِ و ٖ .....تس ياغاّ َازَنإ ُٖبىوَ و بَُئًَ زَزات نُ وَى ئُوإ ياغاّ ضُغجاو و ُْطؤض زابًَٓت
و و تُْٗا ُٖوٍَ بسات زاب و ُْضيتُ َاْسوونُضَناِْ نؤؾهٌ َاز ًًًَََُْٖت و يُ اليُنٌ تط زاضيىف ُْٖسَّ
َاتُنُّ،ئَُُف ئُو واتايَُإ ثٌَ زَزات
ياغا يُ ًَػط ؾًَطبىوَ و يُ ئُويَىَ ًَٖٓاويُتُوَ بؤ غٓىوضّ زَغُي
نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ياغا يُ َازَنإ و يُ ًَػطيًُنإ ؾًَط بىوٕ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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ًًَُنإ ِٖ ؾًَطعُوٕ و نُغىناضّ يا ِٖ ثُضغتطانإ بىوٕ و دىتًاضإ بُ طؿتِ
نؿتىناي
نؤيًُّ ؾريعُوٕ و نُغىناضَنُّ يا ثُضغتطانإ بىوٕ.
ٖريؤزؤت زََيًَت :يُ ئًَطإ نؤيًُ ًًُْ و تُواوّ ئُو نُغاُّْ نؿتىناٍَ زَنُٕ ،خؤيإ
خاوَِْ ظَوّ خؤيأْ.
باوَضِنطزِْ ئُو بابُتُّ نُ زاضيىف و خُؾاياضؾاّ نىضّ خاوَِْ ظَوّ ُْبىوُْ ،بؤ ئًَُُ
قىضغُ و زَثطغري ثاؾايُى نُ خاوَِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بىوبًَت ،ضىوٕ زَيإ ُٖظاض زَومن ظَوّ
َطُْاَُ نؤُْنإ زَضخُضّ ئُو ضِاغتًًُٕ نُ ئُوإ خاوَِْ ظَوّ ُْبىوٕ.
و باغِ ُْبىوَ .بُآلّ بُي
يُ ًَػط ياغاّ غُضشًََطّ بؤيُ ٖاتُ نايُوَ تا ؾًَطعُوُْنإ و نُغىناضَناًْإ و
نآًُٖناِْ ثُضغتطانإ يُ ضيَصَّ زاٖات و غاَاِْ خؤيإ ئاطازاض بٔ و بعأْ ضُْس نؤيًُ
زَتىأْ غُُْ غُضناض و تاثؤؾًإ بؤيُ زاَُظضاْس تا يُى يُ ئُوإ ظَوّ ئُوٍ تط زاطريُْنات،
ُٖضوَٖا بؤ ئُوَّ بعأْ زَتىاْسضيَت ضُْس نؤيًُ يُو ظَوياُْ بُناض غطئَ .بُآلّ يُ ئًَطإ ئُو
ياغاياُْ بؤ ئُوَ بىو نُ َاؾِ َُٖىإ ثاضيَعضاو بًَت.
طىَاًَْو ًًُْ نُ ضشيَُِ زاضيىف بُ ثًٌَ غًػتَُُنإ ضشيًََُهِ زيهتاتؤض بىوَ ،بُآلّ
باوَضَِ ُْتُوَيٌ و ئايًًًُٓنإ ئُو سهىَُتُيإ بُ ؾًَىَيُى ُْضّ و ًْإ بىوٕ نُ ًٖض نُؽ
ًََو ياغاّ
بُ زَغت سهىَُتُوَ ُْزَنُوتُ ئُظيُت و ئاظاضَوَ و زاضيىف ثؿت بُ نؤَُي
َُض و
ضُغجاو و بُضزَواّ ناضّ زَنطز و ياغاناِْ بُضزَواّ يُ طؤضِاْسا ُْزَبىوٕ .بؤيُ يًَهؤي
َُ) ئُو ؾًَىَ زَغُآلتساضيُّ بُ زَغُآلتِ َُؾطووتُ زَْاغًَت و
ظاْاّ غُضزَّ (َاضّ شإ َؤي
زََيًَت":ناتًَو ثاؾايُى بُ ثًٌَ ياغاّ ضُغجاو ناض بهات ،زَبًَت زَغُآلتُنُّ بُ َُؾطووتُ
َُضَ ثاؾايُتِ َُؾطووتُّ زاضيىؾِ ال باؾرت بىوَ يُ ثاؾايُتِ
بٓاغطيَتُٖ".ض ئُو يًَهؤي
َُؾطووتُّ بُضيتاًْا و ٖؤناضَنُف بُ باوَضِّ ئُو ،ئُوَيُ نُ يُ بُضيتاًْا ثُضيَُإ ُٖيُ و
َهُ و ئُوَف ثًَضُواُّْ
ثُضيَُإ بُ َُٖىو ئُو زَغُآلتاُّْ نُ ُٖيُتِ بؤ ؾطيىزاِْ خُي
َو ؾطيى بسَٕ.
بُضشَوَْسّ طؿتًًُ ،بُآلّ يُ زَغُآلتِ زاضيىف ثُضيَُإ ُْبىوَ تا خُي
يُو ناتُّ َُضزؤًْؤؽ يُ ضؤشئاواّ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ غُضطُضَِ زضوغتهطزِْ
ًَٖعيَهِ طُوضَّ زَضيايٌ بىو ،داضيَهٌ تط غهانإ يُ ضؤشُٖآلت ياخِ بىوٕ و زَغتُيُى يُ
ئُوإ ويَطاّ تاآلٕ و نىؾتاض ئُوَْسَ يُ ئًَطاْسا ثًَؿطَويإ نطز تا طُيؿتُٓ (ظْسَضووز يا
شْسَضووز) نُ ئًَػتا بُ (ظايُْسَ ضووز) ْاغطاوَ و يُ باؾىوضّ ئًػؿُٖاُْ .ناتًَو ئُوإ
ًَٖطؾًإ نطز و دىتًاضاًْإ نىؾت و تاآلًْإ زَبطز ،زاضيىؾٌ يُنُّ يُ ئاظَضباجيإ بىو و
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بُثُيُ خؤّ طُياْسَ ئُنباتإ .يُ ( 500خ .ظ) زؤخِ دىططاؾًايٌ ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ
ضؤشُٖآلتِ ئًَطإ دًا بىو يُو زؤخُّ ئًَػتا يُو ؾىيَٓاُْ ُٖيُ.
ئًَػتا ُٖوضَ باضاْاويُنإ يُ ئامساُْناِْ ضؤشُٖآلتِ ئًَطإ واتُ ْاوضُّ غًػتإ و ئامساِْ
باؾىوضّ ضؤشُٖآلتِ ئُو وآلتُ ْاوَغذي و تُْٗا تًَجُضِزَبٔ ،يُ ناتًَهسا يُ ( 500خ .ظ) ُٖوضَ
باضاْاويُنإ يُ ئامساِْ ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ ضؤشُٖآلت زَوَغتإ و ُْتُْٗا باضاِْ باؾًإ
َهى يُ بُضظايًُناًْـ بؿط زَباضّ و يُ ؾاخُناُْوَ ،ظيًَُنإ بُضَو ئُو ثًَسَؾتاُْ
زَباضاْس ،بُي
َِ.
ؾؤضِ زَبىوُْوَ نُ ئًَػتا بًاباِْ بٌَ غىوزٕ يُ بىاضّ نؿتىناي
يُ ضُْس َاوَيُى ثًَـ ئًَػتا نُ ويَُٓ ططتٔ يُ ئامساُْوَ بؤ نًَؿاِْ ُْخؿُ بطَوّ ططت،
ؾىيَِٓ وؾه بىوّ ئُو ظيًَاُْ زَضنُوتىوَ نُ يُ ؾاخُنإ بؤ ثًَسَؾتُنإ زئَُٖ .ضضُْسَ يُ
ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ ضؤشُٖآلتِ ئًَطإ باضإ زَباضّ و دىتًاض و ؾىاُْنإ يُو ْاوضاُْ زَشيإ
و ويَطِاّ ئُوَّ ئُو ْاوضاُْ يُ ْاوضُ ًُْضُ طُضَُنإ بىوٕ ،بُ ٖؤّ بىوِْ باضاِْ باف،
َُ و ًَىَ بُ ؾطاواِْ زَغت زَنُوت.
َساضّ و نؿتىناٍَ ثُضٍَ ثًَسَزضا و زاُْويًَ
ئاشَي
غهطتًَطّ ئُغهُْسَضّ َُقسؤٌْ ثُضتىونًَهِ يُباضَّ طُؾتُنُّ بؤ ئًَطإ ْىوغًىَ نُ
يُنًَهُ يُ ثطِ بايُخرتئ ثُضتىونُناِْ ًََصوويٌ غُباضَت بُ ئُو وآلتُ ،ئُو ْىوغًىيُتِ":يُ
بُيىدػتإ زاضَنإ بُضزَواّ طىٍَ و ًََىَيإ ُٖيُ و يُوَّ وَضظّ ظغتإ ًًُُْٖ".ض نُغًَو
طىَاِْ يُو بابُتُ ُٖبًَت زَتىًَْت ُٖض ئًَػتا بضًَتُ بُْسَضّ (ضاَبٗاض) يُ بًىدػتإ و يُوَّ
طىٍَ و ًَىَ يُ وَضظّ ظغتاْسا ببًًَٓت تا بعاًَْت ئُوَّ ئًَػرتابىوٕ يُ باضَّ بًىضػتإ
وتىويُتِ ضِاغتُ.
َُنإ ،نًًَطُنإ و يُوَضطُ نؤُْناِْ بًىدػتإ ،ئًَػتا
بُآلّ يُ باغُناِْ ًَىَ ،دُْطُي
ؾىيَُٓواضيَو دطُ يُ (ضاَ بٗاض) َُْاوَ .ضىْهُ ضُْسئ غُزَيُ نُ ضًرت ُٖوضَ باضاْاويُنإ يُ
ئامساِْ بًىدػتإ ْاوَغذي و با ئُوإ بُضَو ضؤشُٖآلت زَبات تا يُ ؾىيَين تط باضاُْنُيإ بباضيَٓٔ.
َِ
بُ نىضتِ ضىْهُ ئُونات ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ ضؤشُٖآلت ببىوُْ ْاوضُيُنِ طُوضَّ نؿتىناي
و ثُضوَضزَّ ئاشٍََ و ُْتُوَّ غهاف ُٖضنات تىاًْبايإًَٖ ،طؾًإ زَنطزَ غُض زاًْؿتىإ و باؽ و
َطُنإ و تاالٕ و نىؾتاضيإ زَنطز و ئُوَّ زَياْتىاِْ زَياْربز.
يُوَضطُ و نًًَ
يُى يُ ًََصووْىوغُ ئُوضووثًًُناِْ ٖاوضُضر يُ ًَٖطؾٌ غهانإ بؤ ئُو ْاوضُيُ زووضاضّ
غُضغىضَِإ بىوَ و زََيًَتًَٖ :طؾُ بُضزَواَُناٌْ غهانإ بؤ ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ ضؤشُٖآلت
ًًَُوًَٖ ،ضٌ تطّ
ضِاغت ًًُْ ،ضىْهُ يُو ْاوضُيُ دطُ يُ بًاباِْ بٌَ غىوز يُ ضووّ نؿتىناي
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ًََري غهانإ ؾًَذي نُ ًَٖطف
ًًُْ و ؾتًَو ُْبىوَ تا ئُو ُْتُوَ بًبُٕ ،بُ ثًَضُواُْوَ زَبًَت بً
ًَإ ًًُْ.
زَنُُْ غُض ئُو بًاباْاُّْ غىوزّ نؿتىناي
ئُو ًََصووْىوغُّ غُضزَّ ُْيعاًْىَ نُ زؤخِ ئُوغاّ ئُو ْاوضاُْ دًا بىوَ و ُٖضداضيَو
نُ غهانإ ٖاتىوٕ ،ثًَساويػتِ تُواويإ زَغت نُوتىوَ و بُضزَواًَـ ثاؾاناِْ
ُٖخاَُْؿٌ و ئُؾهاِْ و زَغُآلتساضَ يؤْاًًُْنإ نُ يُ ئًَطإ ؾُضَاْطَِوايًإ نطزووَ،
ُْياْتىاًْىَ ضيَطط بٔ يُ ًَٖطؾُناًْإ يا يُْاويإ ببُٕ .ضىْهُ ئُوإ ناتًَو خؤيإ بُضاْبُض بُ
يُؾهطيَهِ بًَُٖع زَزيتُوَ ،ثُْايإ زَبطزَ بُض ؾاخُنإ و خؤيإ سُؾاض زَزا.
زاضيىف يُ ئُنباتاُْوَ ضؤوَ ثاظاضطاز و زواّ بُغُض نطزُْوَّ ناضَناِْ بًٓانطزِْ
نؤؾهُنُ ،بُ يُؾهطيَهِ طُوضَ نُ َُٖىو ثًَساويػتًًُنِ دُْط و تُْاُْت عاضَباُْؾًإ
َِ ( 493خ .ظ) بُضَو غُضظًََِٓ غهانإ ضىو .ئُو زواّ طُيؿتِٓ بُ
ثًَبىو ،يُ غاي
ظابىيًَػتإ بُ ضِاظاْسُْوَّ دُْطِ بُ ْاو غُضظَوّ غهاناْسا ضؤيؿت ،بُآلّ الزيَهإ بُ طؿتِ
ضىوٍَ بىوٕ و ؾُضَاِْ زَنطز تا الزيَهإ ويَطإ بهُٕ ،بؤ ئُوَّ زواّ طُضِاُْوَيإ غهانإ
غىوزيإ يٌَ وَضُْططٕ .غهانإ ظاًْبىويإ نُ زاضيىف يُؾهطيَهِ طُوضَّ ًَٖٓاوَ و ئُطُض
ئُوإ بُضططّ بهُٕ ،يُواُْيُ تا زوايري ثًاويإ بهىشضئَ و بؤيُ بُضَو ؾاخُنإ ضىوبىوٕ و
الزيَهاًْإ ضىوٍَ نطزبىو.
َُناِْ ْاوضُّ ئاضاخاظياّ (ئُؾػاْػتاِْ ئًَػتا)
زاضيىف زَ نُؽ يُ غُضنطزَناِْ خًًَ
وَى ضاوغاؽ و ضٍَ ثًَؿاْسَض وَضططت و زاواّ يًَهطزٕ ضاوغاغِ يُؾهطَنُّ بٔ و بُ ئُواِْ
وت نُ ضيَجًَؿاْسَضّ يُؾهطَنُّ بٔ تا بتىأْ ئُو ؾاخاُْ طَُاضؤ بسَٕ نُ ثُْاطاّ
غهانأْ.
ئُو ؾاخاُّْ ببىوُْ ثُْاطُّ غهانإ بُ (ؾاخُ ضَؾُنإ) ْاوزَبطإ و تا ئًَػتاف ُٖض
ئُو ْاوَيإ ُٖيُ ،ئُو ْاوَف بُ ٖؤّ ئُو بُضزَ ضَِؾاُْوَ بىو نُ يُ ؾاخُنُ ُٖبىوٕ و َُٖىو
ؾاخُنُ ضَِف ُْبىو .بُؾٌ باؾىوضّ ضؤشُٖآلتِ ؾاخُ ضَِؾُنإ زَطُيؿتُ ثًَسَؾتُ
بُُٖؾتًًُناِْ نؿُري و بانىوضيؿًإ زَطُيؿتُوَ ؾاخُناِْ ٖٓسؤنؤف.
يُ ًَْىإ ؾاخُ ضَِؾُنإ و ؾاخُناِْ ٖٓسؤنؤف ُْٖسَّ ثًَسَؾت ُٖبىوٕ نُ ُْٖسَّ يُ
ثاتاُْنإ و ئُؾػاًًُْنإ يًًَإ زَشيإ و ئُو ُْتُوَيُّ ثًَـ ئُوإ يُ ئُوَّ زَشيإ يُ ْاو
ضىو بىوٕ .ثًَىيػتُ ئُو بابُتُ بعاْري نُ ًٖض يُى يُ ثاتاُْنإ و ئُؾػاًًُْنإ و ئًَطاًًُْنإ
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َهِ ضَغُِْ ئاغًاّ ْاوَضاغت ُْبىوٕ و ئُوإ يُ ضَِطُظّ ئُوضووثٌ زَشًََطزضإ نُ زواتط
خُي
بُ ضَطُظّ ٖٓس و ئُوضووثٌ ْاغطإ ،ضىْهُ ُْٖسيَهًإ زاًْؿتىوّ ٖٓس بىوٕ.
ؾاخُ ضَِؾُنإ يُ باؾىوضَوَ زَطُيؿتُٓ ؾاخُناِْ ًُٖااليا و يُ ًَْىإ ُٖضزوو ظجنريَ
َُ
َِ ُٖبىوٕ .زاضيىف بُ ضاوغاغِ غُضنطزَناِْ خًًَ
ؾارُْٖ ،سَّ ثٌَ زَؾتِ نؿتىناي
ئُؾػاًًُْنإ يُ ضىاض الوَ ؾاخُ ضَِؾُناِْ طَُاضؤزا.
ناتًَو زَطىتطيَت نُ طَُاضؤّ ؾاخُناًْساَُ ،بُغت يُ ئُوَ ًًُْ نُ غُضباظَناِْ
باظُْيُنًإ بُ زَوضَّ ؾاخُناْسا زاَُظضاْس و ئُطُض زاضيىف غُضباظَناِْ بؤ زَ ئُوَْسَ ظياز
بهطزايُ ُْيسَتىاِْ ئُو باظُْيُ بُ زَوضَّ ئُو ظجنريَ ضًايُزا زضوغت بهات .ثًَىيػتِ
طَُاضؤزاِْ ظجنريَ ؾاخًَو يُ اليُٕ يُؾهطيَهُوَ ئُوَيُ نُ ضيَطُناِْ ٖاتىوضؤ بؤ ؾاخُنإ
بطريئَ و زَظاْسضيَت زواّ ططتِٓ ضيَطُناِْ ضىوٕ بؤ ظجنريَ ؾاخُنإ ،ئُو نُغاُّْ يُ ئُوئَ
ْاتىأْ يُ ْاوضُ ؾاخاويُنُ زَضبضٔ.
غُضؤنُناِْ ْاوضُنُ نُ يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ ضِاويَصيإ ثًَسَنطا بُ زاضيىؾًإ وت:
ثًَتىاُْبًَت بُ طَُاضؤزاِْ ئُو ؾاخاُْ زَتىاِْ غهانإ يُْاو ببُّ ،ضىْهُ يُو ؾاخاُْ َُضِّ
نًَىّ ظؤض ُٖيُ و غهانإ ئُطُض تا غُز غاٍَ يُو ؾاخاُْ سيًَُٓٓوَ ،يُ ضووّ خىاضزٕ ططؾتًإ
ْابًَت و طؤؾتِ َُضِ زَخؤٕ و يُ خىضيُنُّ دًىبُضط ئاَازَزَنُٕ و يُ ضُضَُنُّ ثًَآلو
َسا ناًْاوَناِْ ئاو ُٖٕ و نًَؿُّ
زضوغت زَنُٕ ،يُ ؾاخُ ضَِؾُنإ يُ َُٖىو وَضظَناِْ غاي
ئاويإ ْابًَت.
زاضيىف وتِ :ز واّ ئُوَّ بُ تُواوَتِ طَُاضؤَسإْ ،اًًَِٖ ئُوإ ئاغىوزَ بٔ و بُ زوايإ
َهِ ْاوضُ
زَنُوّ و بؤ ئُو َُبُغتُف غىوز يُ ئُو غُضباظاُّْ وَضزَططّ نُ خُي
ؾاخاويُنأْ.
غهانإ ئُوَْسَ ببىوُْ َايُّ تىضَيٌ زاضيىف نُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ نُ ًَُٖؿُ
بُضاْبُض بُ ئُغريَنإ ُْضّ و ًْإ بىو يُطٍَُ ئُغريَناْسا ،بؤ نُيًُغُضّ غهانإ ثاضّ
زياضيهطزبىو و و تِ :بؤ ًَٖٓاُْوَّ غُضّ ُٖضيُنُ يُ غهانإ ثًَٓر يريَّ ظيَط بُ ُٖض
غُضباظيَو زَزات و ُٖض ئُؾػُضيَو نُ غُضباظَناِْ ظياتطيإ غُضّ غهانإ ًَٖٓابًَت ،خُآلتِ
َُنإ بهىشٕ .زواّ ئُو وتُيُ ئُو غُضباظاُّْ زاضيىف نُ
ظياتطيإ زَزَََِ و ْابًَت شٕ و َٓساي
يُ غُضنُوتِٓ ؾار يًَٗاتىو بىوٕ ،يُ ُٖض ضىاض الوَ ضىوُْ ْاو ؾاخُ ضَِؾُنإ .يُ ؾاخُ
ضَِؾُنإ دازَ ُْبىو و غُضباظَناِْ زاضيىف يُ خُضَْس و بعُْضيَهاُْوَ زَبىايُ خؤيإ بُ
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غهانإ بطُيًََُٓٔ .ضِ و بعُْ نًَىيُنإ يُ ؾاخُناْسا بُ زواّ يُنسا ضيَضهُ زَنُٕ و ضيَطُ
زضوغت زَنُٕ و َطؤظًـ زَبًَت غىوز يُو ضيَطاياُْ وَضبططيَت.
َِ بىوٕ ،بُ الِْ
ئَُطؤنُ ئًَُُ زَظاًْري نُ ضَِطُظّ َُضِّ نًَىّ نُ ئًَػتا بُؾًَهًإ َاي
َُ ظؤضاُْف َُضَِ نًَىيُناِْ ؾاخُ
نُّ يُ غُز ًًَؤٕ غاٍَ ثًَـ ُٖبىوٕ و بُ زضيَصايٌ ئُو غاي
ضَؾُنإ بُضزَواّ بُ يُى ضيَطازا زَضؤيؿتىوٕ و غُضباظاِْ زاضيىف ناتًَو تىاْاّ ضؤيؿذي بُ
خُضَْسَناًْإ ُْبىايُ ،بُو بعُْضيًَاُْزا زَضؤيؿذي.
ئاضيإ زََيًَت :زوانُوتِٓ غهانإ يُ ؾاخُ ضَِؾُنإ ناضيَو بىو نُ يُ تىاْاّ يُؾهطيَهِ
ئاغايًسا ُْبىو ،ضىْهُ ئُواُّْ يُ ؾاخُناْسا زَضؤيؿذي زَبىايُ َُٖىويإ بضٔ .ئُوإ
ُْياْسَتىاِْ بؤ زضوغتهطزِْ خؤضاىَُ ،ضِ بهىشٕ ،ضىْهُ بؤ ضِاونطزِْ َُضَِنإ زَبىايُ نَُري
بًَُٓٓوَ و ناتِ ظؤضٍ زَويػت و غُضباظَناِْ يُؾهطيَو يُ ناتِ دُْط و زوانُوتِٓ زوشَٔ،
ْاتىأْ بؤ زضوغتهطزِْ خؤضاى ناتًإ بُ نَُري بهىشُٕٖ .ضوَٖا غُضباظَناِْ زاضيىف
زَبىايُ ئاويـ يُطٍَُ خؤياْسا ببُٕ و ُْياْسَتىاِْ وَى غهانإ بؤ زؤظيُٓوَّ ئاو خؤَاْسوو
بهُٕ يا نات بُؾريؤ بسَٕ ،دطُيُوَ ناِْ بؤ تًَط ئاو نطزًْإ نُّ بىو و ثًَىيػتًإ بُ ناِْ
طُوضَ بىو.
ئاضيإ زََيًَتُْٖ :سَّ يُ بُؾُناِْ ؾاخُ ضَِؾُنإ بُ تُواوَتِ وؾهُ و ئاوّ يٌَ ًًُْ،
بُآلّ ضاوغاغُنإ ئُواًْإ ئاطازاض زَنطزَوَ يُ ُْضىوٕ بؤ ئُو ؾىيَٓاُْ و زَياْىوت تُْاُْت
َُضَنإ ْاضُٓ ئُو ؾىيَٓاُْ ،ضىْهُ َاضَ شٖطاويُناِْ ئُوَّ ُْتًُْا بُ َطؤظُوَ زَزَٕ،
َهى يُ ثًَىَزإ بُ َُضَِناًْـ ْاوَغذي و دطُ يُ َاض يُ ؾاخُنإ ،ئُشزيٗاف ُٖيُ.
بُي
َُيُ نُ يُ ئُؾػاُْناْسا ٖاتىوَ ،بُآلّ ئًَُُ ئًَػتا
ئاضيإ َُبُغتِ يُ ئُشزيٗا َُٖإ ئُو ئاشَي
()9
َُّ طُوضَ بىوَ.
زَظاْري نُ ئُو ئُشزيٗايُّ يُ ؾاخُ ضَؾُنإ زَشيا ،دؤضيَهِ غُضَاظَي
غُضباظَناِْ زاضيىف ضىوُْ ؾاخُنإ و بُضطُّ طُضَاّ ضؤش و غُضَاّ ؾُوَناًْإ ططت،
ُٖضضُْسَ ئُوإ بُ بُٕ بُ يُنرتّ بُغرتابىوُْوَ ،بُآلّ ُْٖسيَذاض بُٓنإ زَثػإ و ُْٖسيَهًإ بُزَّ
ٖاواضّ ظؤض تىْس زَنُوتُٓ ْاو خُضَْسَنإ و وضز و خاف زَبىوٕ و نُغًـ تىاْاّ ُْبىو تا دُْاظَناًْإ
َِ  1963ظايًَِٓ زَغتُيُى يُ اليُٕ طؤظاضّ (شيَئؤ ططاؾًو َُطُظئ) نُ يُ ئَُطيها زَضزَضٌَ ضىوُْ ؾاخُ ضَِؾُنإ تا ويَُٓ و ؾًًُِ
(( )9يُ غاي
َِ زواتط واتُ  1964ظايًَِٓ يُو طؤظاضَ
ئُشزيٗانإ بططٕ ،ئُوإ تىاًْإ غٌَ ئُشزيٗا ببًٓٔ و ويَُّٓ ئُواًْإ ططت ،زضيَصَّ باغُنُ و ويَُٓنإ يُ غاي
َاو بؤوَ و زواّ بًًِٓٓ ويَُٓنإ ظاْسضا نُ ثًَؿًٓإ سُقًإ بىوَ يُ ئُشزيٗا برتغُٖٔ ،ضضُْسَ ئُوإ ثًَىَْازَٕ و ئاطط يُ زًََإ زَضْاضًَت ،بُآلّ
بً
َآل).
ويَُٓناًْإ تطغٓانُ ،ظَبًشىي
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َسيَطَناُْوَ تًَجُضِزَبىوٕ و نُؽ ُْيسَتىاِْ يُ تطغإ ضاو
بًًََٓتُوَُْٖ .سيَذاض بعُْ ضيَهإ يُ تًُْؿت ُٖي
يُ خىاضَوَ بهات ،بُآلّ ئًرت ؾُضَاِْ زاضيىف بىو و زَبىايُ غهانإ يُْاو بضٔ.
ناتًَو غهانإ يُ اليُنُوَ ًَٖطؾًإ زَنطايُغُض ،بؤ الٍ تط زَضىوٕ و يُثطِ زَياْعاِْ يُويَؿُوَ
َسَبصاضز .زؤخِ ئُوإ خُضاثرت بىو يُ زؤخِ
ًَٖطؾًإ بؤ ٖاتىوَ و ْاضاض زَطُضِاُْوَ و ضيَطاٍ تطيإ ُٖي
َسا بىوُْٖ .سٍَ داض
غُضباظَناِْ زاضيىف نُ ضَبُٕ بىوٕ ،ضىْهُ غهانإ شٕ و َٓساٍَ و بُ تًَُُْإ يُ طُي
يُ اليُٕ غُضباظَناِْ زاضيىف ئُوَْسَ تًًٓإ بؤ زَٖات نُ بُ ْاضاضّ ؾىيَُٓ بُ ئاوَناًْإ بُضَو ؾىيَُٓ
وؾهُنإ دٌَ زًََٖؿت و يُواُْ بىو ئاويإ زَغت ُْنُوتبايُ يا بُ شَٖطّ َاضَنإ سيطزبىاُُْٖ ،ض داضيَو
نُ غهانإ بُضَو ئُو ؾىيَُٓ وؾهاُْ زَضىوٕ ،ضاوغاغُنإ غُضباظَناِْ زاضيىؾًإ زَطًَطِايُوَ و بُ
ئُواًْإ زَووتَُ :ضٔ بؤ ئُو ؾىيَٓاُْ ضىْهُ ئاوّ يٌَ ًًُْ و َاضّ ظؤضَ ،تُْاُْت ُْٖسٍَ داض َاضَنإ
ئُوَْسَ ظؤضٕ نُ يُ ظَويًُى نُ تاظَ بُضَُِٖ طُصيُنُّ زوضا بًَتُوًَََ ،طوويُ ئُوَْس ظؤض ًًُْ(.)10
غُضَتا غُضباظَناِْ زاضيىف ْاضاضبىوٕ يُطٍَُ خؤياْسا خىاضزٕ ببُٕ ،بُآلّ زواتط زواّ
ئُوَّ َاوَيُى يُ ؾاخُنإ َاُْوَ زَغتًإ نطز بُ ضِاوّ َُضَنإ و زواتط ضاوّ ئُو َُضِاُْ
َسَٖاتٔ زيػإ غُضباظّ زاضيىؾًإ
بؤيإ ئاغاْرت بىو ،ضىْهُ َُضَنإ يُ ُٖض اليُى نُ ُٖي
زَزيت و ْاضاض ضِاو زَنطإُْٖ .سَّ يُو ئاشَآلُْ بُ ْاضاضّ ُٖض وَى غهانإ ضؤيؿتُٓ ئُو
ؾىيَٓاُْ نُ ئاوّ يًَُٓبىو و ُْٖسيَهًؿإ نُ زَياْسيت يُ ضىاض الوَ بؤيإ زئَ بُ ْاضاضّ
زَضىوُْ بُؾُناِْ ْاوَْسّ ؾار و يُوَّ ضِاو زَنطإ و طؤؾتُناًْإ زَبطشيَٓسضا و ُْٖسيَو يُ
غُضباظَنإ بُ ٖؤّ زَغت ُْنُوتِٓ خىٍَ ،ثًَسَنُْري و زَياْىوت خىيَِٓ َُضَنإ وَى خىيًَُ
بؤ طؤؾتُنُيإ.
ًٖض يُى يُ ًََصووْىوغإ ُْياْتىاًْىَ باغٌ ئُو ؾًَىَ دُْطُّ غُضباظاِْ زاضيىف و
ثًاواِْ غها بهات و َُٖىو ئُو ًََصووْىوغاُّْ يُوباضَوَ زوواوٕ ،تُْٗا بابُتُ
طؿتًًُناًْإ ْىوغًىَتُوَ.
زاضيىف ؾُضَاِْ نطزبىو دُْط ئُوَْسَ غايًَُْت تا تُواوّ ثًاواِْ غها بهىشضئَ و
ْابًَت شٕ و َٓساٍَ بهىشٕ ،ثُيىَْسّ تُواوّ زَغتُ غُضباظَنإ يُ ؾاخُ ضَِؾُناْسا يُ طٍَُ
ثؿتُوَ ُٖبىو و بؤيُ بُضزَواّ غُضّ غهاناًْإ بؤ زاضيىف زَْاضزَوَ و وَى زَظاًْري زاضيىف
َِ  1963ظايًَِٓ ضىوُْ ؾاخُ ضَِؾُنإ و يُ
(( )10ئُو ضِاغتًًُ يُ اليُٕ ئُو يًصُْ ئَُطيهًُوَ زؤظضايُوَ نُ يُ غاي
ًََٔ ئًَُُف خؤَإ ثاضاغت يُ ضىوٕ بؤ ئُو ؾىيَٓاُّْ نُ يُؾهطّ زاضيىف ُْياْىيَطاوَ
َاوبؤوَ زَي
ْىوغًُٓناًْاْسا نُ يُ  1964بً
َآل).
بضٔ ،ئَُُف بُ ٖؤّ شَٖطّ َاضَنإ بىو و َاض يُو ؾىيَ ُٓ ئُوَْسَ ظؤضَ نُ ظيٓسوو َاُْوَ يُ زَغت ئُوإ ئُغتَُُ ،ظَبًشىي
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يُ تَُُِْ الويُتًًُوَ غُضنطزَ بىو و ظؤضتط يُ ئُوَّ ثًَىيػت بىو وضزبًِٓ بؤ خؤثاضيَعّ
َُناِْ ثؿتُوَ بجػًَت.
زَنطز و ُْيسًََٖؿت ثُيىَْسّ غُضباظَناِْ بُ ًًَٖ
يُ طٍَُ ُٖض زَغتُيُى يُ غُضَ بطِاوَناٌْ بؤ زاضيىف زَْاضزضإْ ،اوّ ئُو غُضباظاُْيإ يُ
غُض ئُو ثًَػتاُْ زَْىوغٌ نُ غُضَ بطاوَناًْإ ْاضزبىو و ُٖضوَٖا شَاضَّ غُضَناًْؿًإ
زَْىوغٌ.
ئاضيإ و خاْتؤؽ بُ ْىوغًِٓ ئُو بابُتُ ،ثؿرتِاغتُإ زَنُُْوَ يُ ُٖبىوِْ خىيَٓسٕ بؤ
َهى بُؾًَو يُ غُضباظَناًْـ
َُٖىإ يُ غُضزََِ زاضيىف و ئُونات ُْتُْٗا ئُؾػُضَنإ ،بُي
خىيَٓسَواض بىوًََٕ .صووْىوغُنإ شَاضَّ غُضّ بطِاوّ غهاناًْإ ُْظاًْىَ نُ طُيؿتىوتُ
زاضيىف و ُْيإ ْىوغًىَ ضىَٕ ئُواًْإ زَْاضز بٌَ ئُوَّ بؤطُٕ بدي .بُ ططضياِْ بًَُٖع ظؤضبُّ
غُضَنإ يُناتِ يُْاو ضىوًْإ زَطُيؿتُٓ زاضيىف و ويَطِاَ ئُوَف ثؿت ضِاغتري نُ زاضيىف
ُْيتىاِْ تُواوّ ثًاواِْ غها يُْاو ببات.
َِ ( 1964ظ)
بُ ثًٌَ ئُو ضِاثؤضتُّ ئُو زَغتُ ضؤشْاَُْىوغُ ئَُطيهًُ يُ غاي
ْىوغًىياُْ ،زَضزَنُويَت نُ تُْاُْت يُ ؾىيَُٓ بُ ئاوَناِْ ؾاخُ ضَِؾُناًْـ ،غُضباظَنإ
ُْياْتىاًْىَ يُ ضؤشيَهسا ظياتط يُ زوو نًًؤَُتط ضٍَ بربِٕ و َُٖإ ططؾت بؤ غهاناًْـ ُٖبىوَ
ًَإ ثًَبىوُْ ،ياْتىاًْىَ يُو َُوزايُ ظياتط بربِٕ و ئُواًْـ وَى
و ئُواُّْ شٕ و َٓساي
غُضباظَناِْ زاضيىفُْٖ ،سيَذاض يُ ؾار زَنُوتُٓ خىاضَوَ و زَنُوتُٓ ْاو خُضَْسَنإ.
بُ ٖؤٍ غُختِ دُْط يُ ْاوضُ ؾاخاويُناْسا ،دُْطِ غهانإ و غُضباظَناِْ زاضيىف
تا ثايًعّ خاياْس و ئُونات غُضباظَناِْ زاضيىف ُٖضضُْسَ ئاططيإ زَنطزَوَ و يُبُضّ
زازًَْؿذي ،تىاْاّ خؤضِاططتٔ يُبُض ئُو غُضَايُيإ ُْبىو و ظؤضداض زَياْىوت نُ يُ وَضظّ
ظغتإ بُؾطّ ظؤض زَباضيَت و ضيضطُنإ زَططيَت و ْاتىاْري يُ ؾاخُنإ زَضضري تا تىاُْوَّ
بُؾطَنإ يُ بُٖاضزا .يُ وَضظّ ظغتاْسا تُْٗا َُضَِ نًَىيُنإ و دؤضَ ئاغهًَو بُ ٖؤّ خىضيُ
ئُغتىوضَناًْاُْوَ يُ بُؾٌ باؾىوضّ ئُو ؾاخاُْ و يُ ثًَسَؾتُنإ زَشئ.
زاضيىف يُ غُض شَاضَّ ئُو غُضاُّْ بؤٍ ٖاتبىوُْوَ ،ظاِْ غهاناِْ بُ ضانِ تُْيبَ
نطزووَ و ئُوَْسَ ثًاويإ نُّ بؤتُوَ نُ تىاْاّ ًَٖطؾًإ ْابًَت ،تُْٗا ئُطُض نىضَنإ طُوضَ
بدي ئُو تىاْايُيإ بؤ زَطُضِيَتُوَ .بُ ٖؤّ ٖاتِٓ وَضظّ غُضَا ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ؾُضَاِْ
نؤتايٌ دُْط و نؿاُْوَّ يُؾهطَنُّ يُ ْاوضُ ؾاخاويُناِْ ضِاطُياْس.
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زواّ ئُو دُْطُ غهانإ تا ئُوناتُّ زاضيىف ظيٓسوو بىوًَٖ ،طؾٌ طُوضَيإ ئُجناّ ُْزا و
َُٓططت و ٖؤناضَنُؾٌ بؤ ئُوَ زَطُضِايُوَ نُ ئُوإ يُو
بُآلّ زَغتًإ يُ ًَٖطؾٌ بضىوى ُٖي
ضيَطُوَ بصيَىّ خؤياْسَغتُبُض زَنطز و يُ ضواْطُّ ئُواُْوَ ئُو نُغُ قاضََإ بىو نُ ظؤضتط
َهِ خًٌََ و ُْتُوَناٌْ تطّ زضاوغٌَ بهىشيَت و بىوٕ و غُضَايُيإ تاآلٕ بهات.
تىاًْبايُ خُي
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هؤكارى جةنط و جةنطى ماراتوون
َاوَيُنُ ئُو باغُ ٖاتؤتُنايُوَ نُ دُْطُناِْ يؤْإ و ئًَطاًًُْنإ يُ غُضزََِ
َُى بىوَ يا ٖؤناضّ ئابىوضّ و غًاغٌ ُٖبىوَ ،ضىْهُ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ،دُْطِ ضَِضُي
َُى زَظأْ.
ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغاِْ غُزَّ ْؤظزَُّٖ ئًَطاًًُْنإ و يؤْاًًُْنإ بُ زوو ضَِضُي
َُى ْاغٌ ثًَـ ًْىَّ زووََِ غُزَّ ْؤظزَُّٖ بُ َاْا
زَبًَت بعاْري نُ ظاْػتِ ضَِضُي
ظاْػتًًُنُيُوَ ُْبىوَ ،ضىْهُ ثًَىيػت بىو ظاْايإ باثرياِْ َطؤظِ ئًَػتا بٓاغٔ و ئُونات
ئُوإ باثًاِْ َطؤظِ ئَُطؤيإ ُْزَْاغٌ .زواّ ًْىَّ زووَُِٖ غُزَّ ْؤظزَُّٖ بُضَبُضَ
باثرياِْ َطؤظِ ئًَػتا ْاغطإ و ظاْسضا نُ (نطؤَإ يؤٕ) باثرياِْ َطؤظ بىوَ و (نطؤَإ يؤٕ)
ْاوضُيُنِ ؾُضاْػايُ نُ ئًَػو و ثطوغهِ َطؤظِ غُضَتايٌ يٌَ زؤظضاوَتُوَ و بُ ثًٌَ
َُنإ
ططضياُْنإ ئُو َطؤظُ ْعيهُّ ثًَٓر غُز ُٖظاض غاٍَ بُ بٌَ ئاطط و ئاًََط ُٖض وَى ئاشَي
شياوَ و ئُطُض نُؾِ ئُو ناتِ ظَوّ طُضّ ُْبىايُ ئُو َطظُ يُ ْاو زَضىو.
ظاْسضاوَ َطؤظِ نطؤَإ يؤٕ نُ َاوَّ ثًَٓض غُز ُٖظاض غاٍَ شياوَْ ،اوَْسّ تَُُِْ بًػت
غاٍَ بىوَ و يُ شياِْ ئُوزا ؾتًَو بُ ْاوّ ثاى و خاويَِٓ ُْبىوَ ،ئًَػهِ ْاوضُواِْ
َُ بُضؤشَ غًَبُضّ زَنطزَ
بُضظبىوُْوَيُنِ يُ غُض ضاوَناِْ ثًَهًَٗٓابىوَ نُ وَى طىزي طىي
غُضضاوَناِْ و بُ ٖؤّ ُْخؤؾًًُ دؤضاودؤضَنإ ثًَـ ئُوَّ تَُُِْ بطاتُ بًػت غاٍَ زََطز.
زواّ ئُو َطؤظًَهٌ تط يُ ظَوّ ٖاتُنايُوَ نُ ْاوّ ئُو َطظُيإ بُ (ئًَٓسضتاٍَ) زياضيهطز
َُاًْا بُ ْاوّ ًَْٓسضتاٍَ يُ ْعيو ظيَِ
و بُ ٖؤّ ئُوَّ ئًَػو و ثطوغهِ يُ ْاوضُيُنِ ئاي
(ضَِٕ) زؤظضايُوَ .ئُو َطؤظُ نُ بُ ثًٌَ يًَهساُْوَنإ َاوَّ غُز و ثُجنا ُٖظاض غاٍَ شياوَ
ًَََُؿاُّْ يُ تًُْؿت ئًَػهُناًْإ
ثًَؿهُوتىوتط بىوَ يُ َطؤظِ نطؤَإ يؤٕ و ئُو خؤي
َاوَتُوَ زَضبطِّ ئُو ضِاغتًًُيُ نُ ئُوإ ظاًْىياُْ ئاطط بهُُْوَ و غىوزّ يٌَ وَضبططٕ،
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ًَـ وَى باونِ واتُ َطؤظِ نطؤَإ يؤٕ َطؤظًإ زَخىاضز و ئُطُض بطغٌ بىايُ
َطؤظِ ًَْٓسضتاي
و ُْيتىاًْبىايُ ضِاو بهاتَ ،طؤظِ ٖاوؾًَىَّ خؤّ زَخىاضز.
يُ ْاوضُّ (نطؤ ئاغٌ) يُ وآلتِ (يىطىغالظًا) طىْسيَو ُٖيُ بُ ْاوّ (ناثًَط ًَٓا) ،يُو
ًَٓايًُوَ زَضزَنُوت نُ
ًَإ زؤظيًُوَ ،نُ بُ زي
طىْسَ ئًَػهِ ثًَٓر غُز َطؤظِ ًَْٓسضتاي
ًَََُؿًـ يُ تًُْؿتًإ ُٖبىو و ًََصووّ خىاضِْ ئُوإ زَطُضِايُوَ
ئُواًْإ خىاضز بىو و خؤي
َُنِ ًْىَ طؤّ بانىوضّ ظَوّ .ئُو
بؤ غٌ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ واتُ بُض يُ زوايري غُضزََِ بُغتُي
َُنِ
َطؤظُ ويَطِاّ غىوز وَضططتٔ يُ ئاطط ،بُ ٖؤّ بُضزيؿُوَ ئاًََطّ زضوغتهطزووٕ و بُغتُي
غٌ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ ْاضاضّ نطزووَ بضًَتُ ئُؾهُوتُناُْوَ.
َُنُ ًًُْ و ُٖض ؾتًَو نُ ظاْايإ تا ئًَػتا وتىوياُْ
ظاًْاضضيإ يُ َُضِ ٖؤناضّ ئُو بُغتُي
َُى يُ ًْىَ طؤّ بانىوضّ ظَوَُّٖ ،ىو ئُو
تُْٗا ططضيإ و بريوضِايُ .يُ طٍَُ زَغتجًَهِ بُغتُي
ئاشَآلُّْ تىاْاّ ُٖآلتًٓإ ُٖبىو بُضَو ًْىَطؤّ باؾىوض ضؤيؿذي و ُْطُضِاُْوَ .بُآلّ ُْٖسَّ
َِ وَى (َاَىوت) واتُ ؾًًِ طُوضَّ تىونٔ و نُضطُزَِْ تىونٔ ،نؤضًإ ُْنطز و غطَا
ئاشَي
يُ ْاوّ بطزَُٕٖ ،ىويإ َطزٕ و ئًَػتا زواّ غٌ ُٖظاض غاٍَ ثامشاوَناًْإ يُ ُْٖسَّ ؾىيَِٓ
ًْىَ طؤّ بانىوضّ ظَوّ زَزؤظضيَتُوَ.
َُنُ َطؤظًَهٌ تط زَضنُوت نُ بُ (ٖؤَى غاثٌ ئإ) ْاغطاوَ و
ٖاونات يُ طٍَُ ئُو بُغتُي
واتاّ (َطؤظِ ظيطَى) زَزات .نُيًُ غُضّ َطؤظِ ظيطَى ظؤض طُوضَ بىو و يُى نًًؤ و ًْى
ًََؿهِ تًَسا بىو نُ يُ ْعيهُّ ضىاضزَ ًًَاضز خاُْ ثًَهٗاتبىو و ئًَػهِ قاضِ تا ضازَيُى
ضِاغت زَضزَنُوتٔ ،بُآلّ َطؤظُناِْ (نطؤَإ يؤٕ) و (ًَْٓسضتاٍَ) قاضًإ ضَُاُْوَّ ُٖبىو.
َُى زَضنُوت يُ نىيَىَ ٖات ،ضًًًُٓنإ
نُؽ ْاظاًَْت ئُو َطؤظُ نُ يُ غُضزََِ بُغتُي
َهِ ئُْسؤًْعياف ثًًَإ وايُ يُ زوضطُّ (داوَ) يُ وآلتِ
ًََٔ يُ ضًُٓوَ ضؤيؿتىوَ و خُي
زَي
ئُواُْوَ ٖاتىوَ ،بُآلّ طىَاِْ بًَُٖع ئُوَيُ نُ يُ دَُػُضّ بانىوض يا يُ بانىوضّ ئاغًاوَ
بُضَو ئُوضووثا ضؤيؿتىوَ.
ئُو َطؤظُ نُ بُ ططضيإ يُ دَُػُضّ بانىوض بىوَ (ئُونات طُضّ بىوَ) وَى َُٖىو
َُإ،
َُناٌْ تط يُ غُضَا ُٖآلت و يُ ئُوضووثا يُ وآلتاِْ ئًَػتاّ (ؾُضَِْػا ،ئاي
ئاشَي
ئُوضووثاّ ضؤشُٖآلت و باؾىوضّ ضووغًا) طريغايُوَ ،يُ ئاغًاف خؤّ طُياْسَ (َاوَضاْ ايٓٗط
و ئًَطإ و قُوقاظيا) و ُْٖسيَهًإ تا بُضَو باؾىوض تا ٖٓسغتإ ضؤيؿذي .ضىْهُ بُ ٖؤّ تىْسّ
ًَإ زَزيت
غُضَا ئاشٍََ و خؤضاى زَغت ُْزَنُوت ،ئُوإ يُ ُٖض ؾىيًََٓو َطؤظِ ًَْٓسضتاي
246

زَياْهىؾت و زَياخنىاضزَ .طؤظِ ًَْٓسضتاٍَ ُْيسَتىاِْ يُ بُضاْبُض َطؤظِ (ٖؤَؤ غاثٌ ئإ)
بىَغتًَتُوَ نُ زَظاْسضا يُ نىيَىَ ٖاتىوَ ،ضىْهُ َطؤظِ ظيطَى غىوزيإ يُ ئاًََطَنإ زَزيت
و ئُوَْسَ ٖؤؾًإ ُٖبىو نُ تىاْايإ ُٖبىو خؤيإ يُ طٍَُ غُضَا بطىجنًَٓٔ و بُو ؾًَىَيُ
ًَإ يُ ْاو بطز.
َُنِ َطؤظِ ًَْٓسضتاي
ضَِضُي
ظاْاياِْ غُضزَّ باوَضِياْىايُ نُ ئُطُض ئًَػتا يُ غُضزََِ ثًَؿهُوتٔ و ئاًََط و بىوِْ
َُنِ ئُونات بًَت،
ناضَبا و وظَّ ْاوَنِ وٖ ...تس ،غُضَايُنِ زووضو و زضيَصّ وَى بُغتُي
يُواُْيُ َطؤظ ُْتىاًَْت يُ بُضاْبُضيسا خؤّ ضِابططيَت و يُْاو بضًَت .بُآلّ (ٖؤَؤ غاثٌ ئإ)
خؤّ ثاضاغت و بُ زضيَصايٌ ئُو َاوَيُ يُ ئُؾهُوتُنإ زَشيا و َُٖىو ئُو ًْطاضاُّْ يُ
زيىاضّ ئُؾهُوتُنإ يُو غُضزََُ َاوَتُوَ ِٖ ئُو َطؤظُيُ نُ يُ ٖىُْضّ ظاًْىَ ،ئُو
ًْطاضاُّْ ئُونات و يُ بًػت و ثًَٓض تا غٌ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ نًَؿطاوٕ ظؤض دىأْ و
ٖىُْضَُْساِْ ئًَػتاف ْاتىأْ ضَخُٓيإ بهُٕ.
ئُطُض شَاضَّ َطؤظِ ظيطَى ئُونات وَى َطؤظِ ئًَػتا بىايُُْ ،ياْسَتىاِْ خؤيإ بجاضيَعٕ
و يُ ْاو زَضىوٕ ،بُآلّ شَاضَّ ئُوإ بُ طؿتِ يُ غُز نُؽ تًَجُضِّ ُْزَنطز و ئُو شَاضَيُ
يُ َطؤظ بؤ بُضزَواّ نطزِْ شياًْإ يُ ئُؾهُوتُنإ زَشيإ و خؤضانًإ زََغتُبُض نطز و
َسَٖاتٔ بؤ ْاو ئُؾهُوتُنإُٖ .ض ئُو
خىاضزِْ ئُوإ بطيتِ بىو يُو ئاشَآلُّْ يُ غُضَا ُٖي
َُنِ (ٖٓس و ئُوضووثٌ).
َُنُّ (ٖؤَؤ غاثٌ ئإ) بىو نُ زوايٌ بىو بُ ضَضُي
ضَِضُي
ئايا ئُو َطؤظُ يُ َُٖإ غٌ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ نؤضِ بؤ ئًَطإ نطز يا يُ غُضزََاًَْهِ
َُنُ
َُنٌ تط زواّ ئُو بُغتُي
ْعيهرت؟ ًََصووّ غُضزََاِْ ْعيو ًٖض زَوضَيُنِ بُغتُي
زَضْاخُٕ تا َطؤظُنإ ْاضاض بُ نؤض بؤ ئًَطإ و ٖٓس بهات و ُْٖسيَهات نُف و ُٖوا يُ
ئُوضووثا غاضز زَبىو بُآلّ بُو ضيَصَيُ ُْبىو نُ َُٖىو بانىوضّ ئُوضووثا و ئاغًا غاتُ
َُنُوَ.
بُغتُي
َُنِ غُضَنِ (ٖؤَؤ غاثٌ ئإ) بىوٕ و يُ تريَّ ٖٓس و
ئًَطاِْ و يؤْاًًُْنإ يُ ضَِضُي
ئُوضووثٌ ُٖشَاض زَنطئَ و يُ ضووّ نُيًُ غُض و باآل و ئًَػو و ضوخػاض دًاواظّ يُ ًَْىاًْإ
ًًُْ  .ئُطُض زَ ئًَطاِْ بُ دٌ و بُضطِ يؤْاِْ يُ ئُغًٓا غىضاباُْوَ ،نُؽ ُٖغتِ ُْزَنطز
نُ ئُوإ ئًَطاْري و بُ ثًضضُواُْؾُوَ بؤ يؤْاًًُْنإ يُ ثاظاضطاز ٖاوؾًَىَ بىو ،تُْٗا
ًَإ ُْزَتاؾٌ .ظاْسضاوّ
دًاواظيًُنإ ئُوَ بىوٕ نُ ئًَطاًًُْنإ باآلبُضظتط بىوٕ و ضيـ و مسًًَ
َُنِ زوو ُْتُوَ و بؤيُ
َطُ ْري بؤ دًاواظّ ضَِضُي
َُٖىو اليُنُ نُ نىضتِ و بُضظّ باآل بُي
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زواّ ئُوَّ ئُغهُْسَض ئًَطاِْ زاطرينطز ،ئُو يؤْاًْاُّْ ٖاتبىوٕ يُْاو ئًَطاًًُْناْسا تىاُْوَ و
َُى بىوٕٖ ،اوغُضطريّ
بضىنرتئ دًاواظّ يُْاوياْسا ُْبىو .ضىْهُ ُٖضزوونًإ يُ يُى ضَِضُي
ًٖض ناضيطُضّ يُغُض باآل و ضوخػاضيإ زاُْزَْا.
زواّ ئُغهُْسَض يؤْاًًُْنإ بؤ َاوَّ ( )183غاٍَ ؾُضَاْطَواّ ئًَطإ بىوٕ و زواداض
ئُؾهاًًُْنإ زَغُآلتِ ئُواًْإ خػت ،بُ زضيَصايٌ ئُونات ظَاِْ ؾُضَِ نؤؾهِ ثاؾايُتِ
يؤْاِْ بىو و ُٖض نُؽ ويػتِ خعَُتِ يُ سهىَُت و زَضباض ُٖبىايُ ،زَبىايُ ظَاِْ يؤْاِْ
بُ باؾٌ بعاًَْت.
ظَاِْ ؾاضغٌ ُٖخاَُْؿٌ يُو َاوَ زضيَصَزا ضًرت بُ ظَاِْ ْىوغري َُْايُوَ ،بُآلّ
َهِ الزيَهإ بُو ظَاُْ زَزوإ و يُ ؾاضَنإ تُْٗا ظَاِْ يؤْاِْ قػُّ
ًَٖؿتا ُْٖسَّ خُي
ثًَسَنطا.
َِ ( 125خ .ظ) و يُ
ًََصووْىوؽ و دىططايف ظاِْ يؤْاِْ (ئاَطيٓىوؽ) نُ يُ غاي
غُضزََِ زَغُآلتِ (غًؤنؤغِ ثًَٓذُّ) ثاؾاّ يؤْاِْ ٖاتؤتُ ئًَطإ ،باغًَهِ يَُُضِ ضؤًَْتِ
َو بُ يؤْاِْ و ثؤؾًِٓ دٌ و بُضطِ يؤْاِْ يُ ؾاضَنإ ئًَطإ زَنات ،بُآلّ
قػُ نطزِْ خُي
ئُو يُ يُنُّ بًًٓٓسا ُْيتىاًْىَ دًاواظّ بهات يُ ًَْىإ نُغًَهِ يؤْاِْ يُ طٍَُ نُغًَهِ
ئًَطاِْ نُ ثؤؾؿِ يؤْاًْإ يُبُضزا بىايُ.
ئاَطيٓىوؽ زََيًَت( :ناتًَو يُ ؾاضّ غًؤغٌ يا غًؤنِ بىوّ بُ باؾٌ يُ ظَاِْ َُٖىإ
تًَسَطُيؿتِ ،ضىْهُ بُ يؤْاِْ قػُيإ زَنطز ،بُآلّ نُ يُ ؾاض زووض زَنُوشيُوَ و بؤ
زَوضووبُض و بؤ الزٍَ ضىوّ ،يُ ظَاٌْ ئُوإ تٌَ ُْزَطُيؿتِ و ئُوإ بُ ظَاًَْهِ نؤٕ زَزوإ.
يُ غًؤغٌ نؤَُيًَو قىتاغاُْ ُٖبىو نُ يُ ُْٖسيَهًإ َٓساآلٕ واُْيإ زَخىيَٓس و يُ
ُْٖسيَهًإ بُ تَُُُْنإ واُْيإ زَخىيَٓس و َٓساآلٕ خىيَٓسٕ و ْىوغًِٓ يؤْاِْ ؾًَط زَبىوٕ و
يُ قىتاغاُْناِْ طُوضَناًْـ ،ثُضتىونُ يؤْاًًُْنإ زَخىيَٓسضإ.
يُ غًؤغِ ضُْس َُخياُْ ُٖبىو نُ ؾُواُْ بُ مشؿاٍَ و غاظ ئاواظّ يؤْاًْإ يًَسَزا و
طؤضاٌْ يؤْاًْإ زَووت ،بُآلّ يُ الزيَهإ ًَٖؿتا ئاواظَ نؤُْناِْ ئًَطإ زَخىيَٓسضإ و َٔ يُ
غًؤغٌ و ُٖى َاتاُْ و ؾاضَناٌْ تط ُٖغتِ ُْزَنطز يُ زَضَوَّ َُقسؤًْاّ ،ضىْهُ
زاًْؿتىاًْإ يُ ضووّ ضوخػاض و باآل وَى ئًَُُ بىوٕ و بُ يؤْاِْ زَزوإ).
َهِ َُقسؤًْا بىو و ؾاضّ غًؤغٌ بُ ثايتُختِ ؾُضَاْطَِواناِْ يؤْإ
ئاَطيٓىوغٌ يؤْاِْ خُي
يُ ْاوضُّ ئًَطإ و ًَعؤثؤتاًَا زازَْطا و ْعيو ظيَِ زجيًُ و ؾاضّ بُغساّ ئًَػتا بىو و تا
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غُضزََِ يُؾهطنًَؿِ ئًػالّ َايُوَُْٖ .سيَو وابريزَنُُْوَ نُ ئُو ؾاضَ يُ غُضزََِ
َُيُ و
غاغاًًُْنإ و زواتط يُ غُضزََِ ئُؾهاًًُْنإ طؤضِا بُ (تًػؿىوٕ) ،بُآلّ ئَُُ ُٖي
تًػؿىوٕ يا بُ وتُّ عُضَب (َُزائ) يُ َُٖإ ْاوضُ زضوغتهطا بُآلّ دًاواظ بىو يُ غًؤنِ.
َِ زَغُآلتساضّ يؤْاًًُْنإ بُغُض ئُو ْاوضاُْزا ،ضِيَٓىوغٌ
يُ َاوَّ زوو غُز و ُٖظسَ غاي
ؾاضغٌ ثًُُٖوّ بُ تُواوَتِ يُْاوضىو و ضِيَٓىوغِ يؤْاِْ ؾىيَِٓ ططتُوَ و يُ قىتاغاُْنإ ناغُظّ
يؤْاِْ ناضّ ثًَسَنطا نُ يؤْاًًُْنإ يُ ًَػط زَياًَْٗٓا ،ضىْهُ ئُو ضووَنُّ نُ ناغُظَنُّ يٌَ
زضوغت زَنطا و ْاوّ (ثاثٌ ضؤؽ) بىو ،تُْٗا يُ ًَػط و (تاْهاًْها) نُ يُ ئُؾطيكًا بىو ،زَضِوا و
وؾُّ (ناغُظ) نُ ئًَػتا يُ ظَاِْ ؾاضغٌ بُناضزيَت وؾُيُنِ يؤْاًًُْ و زَطُضِيَتُوَ بؤ ئُونات
و التًًٓؿًًُٓ ،ضىْهُ يُ التًِٓ ُٖض (ثاثٌ ضؤؽ) زَووتطيَت و ُٖضزوو وؾُّ (ثٌ ثُض) يُ
ئًٓطًًعّ و (ثاثًًُ) يُ ؾُضَْػٌ يُ وؾُّ (ثاثٌ ضؤؽ) وَضطرياوٕ.
ضىْهُ ئًَطاِْ و يؤْاًًُْنإ يُ يُى ُْتُوَ بىوٕٖ ،اوغُضطريّ و تًَهُآلو بىوًْإ طؤضِاِْ
َُى زياضّ
بُغُض ئُو زوو اليُُْزا ًَُْٖٓا و ْاؾبًَت دُْطُناِْ ئُو زوواُْ بُ دُْطِ ضَِضُي
بهطيَت .ئُو دُْطاُْ تُْاُْت يُغُض بريوضِاّ دًاواظيـ ُْبىوٕ ،ضىْهُ زَغُآلتساضاِْ
ُٖخاَُْؿٌ ضِيَعيإ يُ باوَضَِناِْ تُواوّ ُْتُوَنإ زَططت و ئُو دُْطاُْ تُْٗا دُْطِ
ئابىوضّ و باظضطاِْ بىوٕ.
ًََصووْىوغٌ بُْاوباْطِ بُضيتاِْ (ئاضْؤيس تىئ بٌ) و ْىوغُضّ ثُضتىونِ (يًَهساُْوَّ
ًََصوو) زََيًَت( :يُ غٌَ ُٖظاض و ثًَٓر غُز غاٍَ ثًَـ تا بُ ئَُطِؤ َطؤظُنإ يُ ُٖض ثاظزَ غاٍَ
َُناٌْ تط بُضزَواّ يُ دُْطسا بىوٕ ،واتُ يُ غٌَ
تُْٗا يُى داض دُْطًإ ضِاططتىوَ و يُ غاي
َسا تُْٗا ( )233غاٍ ئاؾتِ ئُويـ بُ ؾًَىَّ ثُضاطُْسَ يُ ؾَُٓناِْ دًٗإ ُٖبىوَ
ُٖظاض غاي
َهِ بطغٌ بؤ بُزَغت
و ظؤضبُّ دُْطُناًْـ بُ ٖؤّ ئابىوضيُوَ بىوٕ ،دا يُ اليُٕ خُي
َُتاًَْهُوَ بؤ زَغت
َُ و ًََطُيُنإ و ظيَط و ثاضَ بىو بًَت يا يُ اليُٕ زَوي
ًَٖ ٓاِْ زاُْويًَ
بُغُض زاططتِٓ ئابىوضّ ْاوضُيُى و ئُطُض بُ وضزّ غُضَْر بسَئ دُْطُناِْ ئًَػتاف ُٖض
ٖؤّ ئابىوضيإ ُٖيُ).
يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُناْسا باظضطاِْ ئاغًا و ئُوضووثا يُ ضؤشُٖآلتِ ْعيو نؤ ببىوَ
و يؤْاًًُْنإ زَياُْويػت ئُو باظضطاًًُْ تايبت بُ ئُوإ بًَت و ُٖخاَُْؿًًُناًْـ َُٖإ
ًْاظيإ بىو و يُ ئاناَسا َاوَيُنِ زضيَص يُ ًَْىاًْإ دُْطِ و ْانؤنِ ُٖبىو و تا زواداض بُ
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ًَٖطؾٌ ئُغهُْسَض و ضووخاْسِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ و زاطرينطزِْ ئًَطإ و ْاوضُنُ يُ اليُٕ
يؤْإ ئُو نًَؿُ نؤتايٌ ٖات.
باغهطا نُ َُضزؤًْؤؽ يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ ضِاغجًَطا تا يُؾهطيَهِ بًُٖعّ زَضيايٌ
َِ ( 492خ .ظ) ئُو ًَٖعَ ئاَازَبىو و زاضيىف َُضزؤًْؤغِ ضِاغجاضز
زضوغت بهات و يُ غاي
بؤ ًَٖطف نطزٕ بؤ غُض يؤْإ و ئُو نات ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ
ئاَازَببىو بؤ ئُو ًَٖطؾُ
زاضيىف ؾُضَاِْ بُ َُضزؤًْؤؽ نطزبىو نُ زواّ ًَٖطف بؤ يؤْإ ،زَبًَت َُٖىو بُْسَضَناِْ
زاطًَط بهات تا ضٌ تط يؤْإ زواّ ئُو دُْطُ ثًَطُّ بؤ نؤنطزُْوَّ نُؾتًًُناِْ ُْبًَت .ئُضنٌ
ًََو يُ زَضياناِْ ضؤشئاوا
تطّ َُضزؤًْؤؽ يُ ْاو بطزِْ تُواوّ نُؾتًًُ يؤْاًًُْنإ بىو يُ ُٖض خاي
واتُ ئُو زَضياياُّْ زَنُوتُٓ ًَْىإ ضؤشُٖآلتِ ئُوضووثا و ضؤشئاواّ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ و
بطيتِ بىو يُو زَضياياُْ( :زَضياّ ضَِف ،زَضياّ ئًَصَ ،زَضياّ َُضَُضَِ و زَضياّ َُزيتُضاُْ).
َِ ( 492خ .ظ) ئاَازَبىو و بطِياضيسا يُ طُزي
ًَٖعّ زَضيايٌ َُضزؤًْؤؽ يُ َاْطِ ثًَٓذِ غاي
زاضزاًٌََْ بجُضيَتُوَ و ًَٖعَناِْ يُ خانِ يؤْإ ثًازَ بهات.
َطُْاَُ ًََصوويًُنإ و نُتًبُناِْ ئًَطاْسا ًٖض باؽ يُ شَاضَّ نُؾتًًُناِْ
يُ بُي
َُضزؤًْؤؽ ُْنطاوَ ،بُآلّ يؤْاًًُْنإ باؽ يُ غٌَ غُز نُؾتِ زَنُٕ و ئُطُض ظيَسَضؤيًإ
ُْنطز بًَت ،زَبًَت ثؿت ضِاغتِ بهُيُٓوَ نُ يُ ضِاغتًسا ًَٖعيَهِ بُ ضِاغتِ بًَُٖع بىوَ و بؤيُ
يؤْاًًُْنإ ُْياْتىاًْىَ ضِيَطُ يُ طُيؿتًٓإ بؤ نُْاضَناًْإ بططًَٕٖ .عّ وؾهاِْ
َُضزؤًْؤؽ نُ ُٖؾتا ُٖظاض غُضباظ بىو يُ نُْاضَناِْ يؤْإ يُ ْاوضُيُى زابُظّ نُ بُ
(طازي ثىزي) ْاغطابىو و بُ ٖؤّ دُْطُناِْ يُنَُِ دًٗاًًُْوَ ْاغطا .يُ دُْطِ يُنَُسا
ًَٖعّ ٖاوثُضياْإ ٖاتٔ تا يُ ضيَطُّ زابُظاْسِْ ًَٖع يُو ْاوضُيًَُٖ ،طف بهُُْغُض
َِ ثايتُختًإ زاطري بهُٕ ،بُآلّ ؾُضَاْسَّ بُضططيهاضَناِْ ئُو
عىمساًًُْنإ و ئًػتاْبىي
ؾىيَُٓ (َكتُؾا نَُاٍَ ثاؾا) ثُجنا و سُوت ُٖظاض غُضباظّ بُضيتاِْ و ئؤغتىضازي يُْاوبطز و
َِ ( 492خ .ظ) ناتًَو
َٔ .بُآلّ يُ َاْطِ ئُثطيًِ غاي
ْاضاضّ نطزٕ ئُو ؾىيَُٓ بُدَِ بًًَٗ
َجؿتِ ًَٖعّ زَضيايٌ يُو دُظيطَيُ زاططت تا بُضَو ْاو
َُضزؤًْؤؽ غُضباظَناِْ بُ ثاي
يؤْاًْإ ببات ،ضووبُضووّ بُضططّ ُْبؤوَ.
َُضزؤًْؤؽ زَبىايُ يُ باؾىوض بؤ بانىوض ،زضيَصايٌ دُظيطَنُ بربِيَت تا بطاتُ ئُو ؾىيَُّٓ
يًًَُوَ زَطُيؿتُ يؤْإ ،ئُو دُظيطَيُ يُ ؾًَىَّ النًَؿُيُنِ باضيهِ يُ باؾىوض بؤ بانىوض
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زضيَص بؤتُوَ و غٌَ الّ ئاوَ ،بُ ٖؤّ بُضظَخًَو بُ يؤْإ بُغرتاوَتُوَ و يُ نؤًْـ بُؾًَو
بىو يُ يؤْإ.
يؤْاًًُْنإ زَياْعاِْ ئُطُض بًاُْويَت ئُو ؾُوَ و يُ ناتِ زابُظيِٓ ًَٖعَناِْ
َُضزؤًْؤؽ ضيَطُيإ يٌَ بططٕ ،تىاْاّ ئُو ناضَيإ ْابًَت ،بُآلّ ئُو بُضظَخُّ ًُْضُ زوضطُّ
طا زي ثىزي بُ يؤْإ زَبُغتُوَ بطيتِ بىو يُ طٍُ بُضيَهِ ْاخؤف نُ ثاْتايًُنُّ ظؤض نُّ بى
و يؤْاًًُْنإ يُو ؾىيَُٓ بُ زضوغتهطزِْ ضيَططيُنإ و زاْاِْ ًَٖعّ باف زَياْتىاِْ ضيَططبٔ
َِ يؤْإ.
يُ ٖاتِٓ ُٖخاَُْؿًًُنإ بؤ ْاو زي
ثاْايٌ ئُو طُيبُضَ نُ ًُْضُ زوضطُّ طازي ثىزي بُ يؤْإ زَبُغتُوَ تُْٗا ًْى ؾُضغُْط
بىو و يؤْاًًُْنإ بُض يُ طُيؿتِٓ يُؾهطّ َُضزؤًْؤؽ ،يُو ؾىيَُٓ زيىاضيَهِ بُضزيًٓإ
زضوغتهطز و يُ ناتِ طُيؿتًٓاْسا ،بُضز و ترييإ بُغُض غُضباظَناِْ َُضزؤًْؤغسا باضاْس.
ناتًَو باؽ يُ زابُظاْسِْ ًَٖع زَنطيَتُوَ ،يُو غُضزََُزا تُْٗا بريَإ بؤ ئُوناضَ يُ ضيَطُّ
زَضياوَ زَضًَت و خىيَُٓض يا بًػُض واٍ بؤ زَضًَت نُ ئُو ًَٖعَ يُ ضيَطُّ زَضياوَ ٖاتىوَ .يُ
ناتًَهسا نُ ئُو خؤزَضخػتُٓ غُضباظيًُ ضابطزووّ ظؤضّ ُٖيُ و زابُظاْسِْ ًَٖع يُ زوضطُّ
طازي ثىزي يُ اليُٕ َُضزؤًْؤؽ يُى يُو خؤزَضخػتٓاُْيُ.
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ قُيػاِْ طُوضَّ زاضّ طُظيإ ثٌَ بىو و بُضَو زيىاضَنُ
زَضؤيؿذي ،زاضّ طُظ بُ ثًَضُواُّْ زاضَ طُوضَناٌْ تط ثاْايٌ نَُِ ُٖبىو و بؤيُ ثاضضُناِْ
ئُو زاضَيإ ظؤض بُ ثىختِ يًَهسَزا بُ ؾًَىَيُى نُ يُ ْاو زاضَناْسا زَضوويُى ُْزََا و
زَياْهطزَ قُيػإ ،ئُو زاضَ ظؤض ثتُو و ضَِقُ و بُضطُّ ظَضبُناِْ ًَْعَ و مشؿريّ زَططت و
نًَؿِ قُيػاُْنُف نُّ بىو.
َهِ ئًَػجاضت بىو و يُؾهطَنُؾٌ يُ
ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ يؤْإ ْاوّ (ئاًَساؽ) و خُي
ُْتُوَ دًاناِْ يؤْإ ثًَهٗاتبىوًََ .صووْىوغُ يؤْاًًُْنإ يُ تُواوّ باغُناًْإ يَُُضِ يؤْإ
و ُٖخاَُْؿًًُنإ ،بُضزَواّ شَاضَّ يُؾهطّ خؤيإ بُ نَُرت باؽ زَنُٕ و يُو دُْطُزا
َهِ ئًَػجاضت و ُٖظاض
ًََٔ ْؤ ُٖظاض و زوو غُز نُؽ ئاَازَبىوَ نُ زوو غُز نُغًإ خُي
زَي
َُتُ ؾاضَناٌْ تطّ يؤْإ بىوٕ نُ
نُغًإ ِٖ ئُغًٓا بىوُٕٖ ،ؾت ُٖظاضيـ ِٖ زَوي
يُْاوياْسا َُقسؤًًُْنإ ظؤضتط بىوٕ .يؤْاًًُْناِْ نؤٕ تُْٗا ناتًَو َُتطغٌ زَضَنًإ يُ
غُض ُٖبىايُ ،يُنططتىو زَبىوٕ و ئُونات داضيَهٌ تط َُتطغٌ ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُواِْ
يُنططتىو نطزَوَ.
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غُضباظاِْ َُضزؤًْؤؽ يُ ثؿت قُيػاُْناًْاُْوَ يُ زيىاضّ بُضزئ ْعيو بىوُْوَ و
يؤْاًًُْ نإ بُضزيإ بُغُضزا باضاْسٕ .نؤتايٌ ُٖضزوو الّ زيىاضَ بُضزيُٓنُ ئاو بىو و ثًَسَضىو
ئُو زيىاضَ يُ ضؤشَناِْ ثًَؿرت ئاَازَنطابًَت ،ضىْهُ يؤْاًًُْنإ ُْياْسَتىاِْ بُ يُى ضؤش ئُو
زيىاضَ ئاَازَبهُٕ.
بُ زيتِٓ زيىاضَنُ َُضزؤًْؤؽ تًَطُيؿت بؤضٌ يؤْاًًُْنإ يُناتِ زابُظيِٓ ًَٖعَنُّ يُ
نُؾتًًُنإ بُضططيإ ُْنطزووَ ،ئُو ظاِْ ئُوإ زواّ زضوغتهطزِْ ئُو زيىاضَ بُ ظَضووضيإ
ْبًًٓىَ نُ ناتِ زابُظيِٓ ًَٖعّ ُٖخاَُْؿٌ يُ نُؾتًًُنإ ،خؤيإ غُُْ بُض َُتطغٌ
بُضزّ َُجنًُْكِ ْاو نُؾتًًُنإ و اليإ باؾرت بىوَ نُ يُ غُض ئُو زيىاضَ بُضططّ بهُٕ.
َُضزؤًْؤؽ زؤخِ زيىاضَنُّ خػتُبُض ضاو و تًَطُيؿت نُ زابُظاْسِْ َُجنًُْكُنإ يُ
نُؾتًًُ نإ بؤ ًَٖطف نطزُْ غُض زيىاضَنُ ناضيَهِ بٌَ غىوزَ و بُضزباضاْهطزِْ ئُو زيىاضَ
تُْٗا زَبًَتُ ٖؤّ ضِشاْسِْ ُْٖسَّ بُضزٍ تط بُغُض زيىاضَنُزا .بؤ ثُضيُٓوَ يُو زيىاضَ يُ
ضيَطُّ ًَٖطؾٌ ضاغتُوخؤ ،ضاضَيُى يُوَ ظياتط ُْبىو نُ غُضباظَناِْ َُضزؤًْؤؽ بُ ْاو
بُضزَناْسا غُضنُوٕ و خؤيإ بطُيًَُٓٓ النٍُ تطّ زيىاضَنُ.
بُآل ّ ئُطُض َُضزؤًْؤؽ زَيتىاِْ يُو زيىاضَ بجُضيَتُوَ ،الِْ نُّ زَبىايُّ ًْىَّ
غُضباظَناِْ بُ نىؾت بسات و ظاواّ زاضيىف ثًَىيػتِ بُ غُضباظَناِْ خؤّ ُٖبىو و زَيعاِْ
زواّ ثُضيُٓوَّ يُ زيىاضَنُ ،يُواُْيُ يُ ؾىيَُٓ دًاناِْ يؤْإ تا طُيؿذي بُ ثايتُخت
زووضاضّ دُْط ببًَتُوَ ،بؤيُ بُ باؾٌ ظاِْ زيىاضَنُ بُ ثؿتسا غات و ؾُضَاِْ نؿاُْوَّ
ًْىَّ غُضباظَناِْ زَضنطز.
بُ بًًِٓٓ زضيُِْ نؿاُْوَّ ًْىَّ غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ ،يؤْاًًُْنإ تًَطُيؿذي
َُبُغتِ ئُوإ ثاؾُنؿُ ًًُْ و زَياُْويَت ثًالًَْو دٌَ بُدٌَ بهُٕ ،ئُطُض َُٖىو
غُضباظَناِْ َُضزؤًْؤؽ نؿاباُْوَ ،زَظاْسضا نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ دُْط ثاؾطُظ
بىوُْتُوَ و بُآلّ ضىْهُ بُؾًَو يُ ئُوإ يُو ؾىيَُٓ َاُْوَ ،بؤيإ ضووٕ بؤوَ نُ ثًالًَْو
ُٖيُ.
بؤ تًَطُيؿذي يُ َُبُغتِ َُضزؤًْؤؽ زَبًَت وازابًًَٓٔ نُ زوضطُّ (طازي ثىزي) بُضاْبُض
بُ ئُوضووث ا وَى بىتًًَو وايُ نُ تُْٗا يُ ضيَطُّ طُضوَنُيُوَ ثُيىَْسّ بُ ئُوضووثاوَ ُٖيُ و
ئُو طُضوَ يُ زَغت يؤْاًًُْنإ بىو و َُضزؤًْؤؽ داضيَهٌ تط ُْيسَتىاِْ ًَٖعَناِْ بُ
ضيَطُّ زَضيا بباتُ ثؿت يؤْاًًُْنإ.
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َُضزؤًْؤؽ ًْىَّ غُضباظَناِْ بُضَو باؾىوضّ دُظيطَنُ نؿاْسَوَ تا غىاضّ نُؾتًإ
بهات و ئُواِْ تطّ ًَٖؿتُوَ تا يؤْاًًُْنإ ُْظأْ ًْاظّ ضًًُ ،يُ اليُنٌ تط زَيعاِْ ئُطُض
َُٖىو ًَٖعَنُّ بهؿًًََٓتُوَ ،يؤْاًًُْنإ زواّ زَنُوٕ و زَبُٓ ططؾت بؤّ .ئُطُض تُواوّ
غُضباظَنإ نؿاباُْوَ ،يؤْاًًُْنإ ئُواًْإ بُ تطغٓؤى زَظاِْ و زوايإ زَنُوتٔ و ئُوَْسَّ
تىاًْبايإ يًًَإ زَنىؾذي.
َُضزؤًْؤؽ ثًَـ ئُوَّ ثاؾُنؿُ بُ ًْىَّ غُضباظَناِْ بهات ،بُ ئُو ئُؾػُضاُّْ وت
نُ يُ ئُوَّ زََاُْوًَْ َٔ :ىَّ غُضباظَنإ زَبُّ و يُ ضيَطُّ زَضياضُوَ يُ ثؿت ئُوإ
ًَٖعَنُّ زازَبُظيَِٓ ،ئُونات زوو ططضيإ ُٖيُ :يُنُّ ئُوإ تًَسَطُٕ و بؤ ئُوَّ زَوضَ
ُْزضئَ ،زَنؿًَُٓوَ و ضيَطَُإ زَنُُْوَ يا ْاظأْ و ئًَُُ بُ ئاغىوزَيٌ زازَبُظئ .ئُطُض
ططضياِْ يُنُّ ضوويسا ئًَىَ بُزوايإ بهُوٕ تا زَطُُْوَ بُ ًَٖعَناِْ َٔ و يُ ئُطُضّ
زووًََؿسا َٔ ،يُ ثؿتُوَ يُ يؤْاًًُْنإ زَزَّ و ئًَىَف يُ ثًَؿُوَ يُ زيىاضَنُ بجُضُْوَ و
بُ ظوويٌ يؤْاًًُْنإ يُْاو زَبُئ.
ئُو ضؤشَ َُضزؤًْؤؽ ُْيتىاِْ غُضباظَناِْ غىاضّ نُؾتًًُنإ بهات و ؾُوّ
( 492/5/22خ .ظ) ئُو ناضَّ نطز تا بؤ بُياِْ بهُويَتُضَّ ،بُآلّ ضؤشّ زواتط زَضيا با و
تؤؾاِْ ُٖبىو و غىضاُْوَّ َُضزؤًْؤؽ بُ زَوضّ ئُويَسا ناضيَهِ َُتطغًساض بىو و يُواُْ بىو
ببًَتُ ٖؤّ ْىقِ بىوِْ تُواوّ نُؾتًًُناِْ و يُْاوضىوِْ غُضباظَناِْ.
ؾُضَاْسَناِْ نُؾتًًُنإ وتًإ ئًَُُ يُو تؤؾاُْزا بُضثطغًاضيُتِ نُؾتًًُنإ يُ ئُغتؤ
ْاططئ و ْاتىاْري يُ طُضوَنُ بػىضيًَُٓوَ و بضًُٓ ئُوزيىّ طازي ثىزي و يُ تؤؾاُْزا ْابًَت يُ
نُْاضَنإ زووضنُويُٓوَ .ئُطُض ئًَُُ يُ زَضيا بري غىوز يُ باّ ثًَضُواُْ وَضزَططئ ،بُآلّ
َسَئ و بهُويُٓضَّ ،ضىْهُ بُ بىوِْ
ناتًَو نُؾتًًُنإ وَغتاوٕ ْاتىاْري ضاضؤطُناًْإ ُٖي
ئُو بايُ نُؾتًًُنإ بُضَو وؾهاِْ زَدىوَئًَ ُْى بُضَو زَضيا.
َُضزؤًْؤؽ طىيَِ بؤ ٖؤناضَ ٖىُْضيُنُّ ئُوإ ططت و تا ضؤشّ ( )5/23وَغتا و
َسضإ و
غُضباظَناًْـ يُ نُؾتًًُناْسا َاُْوَ و ئُونات زَضيا ئاضاّ بىو ،ضاضؤطُنإ ُٖي
َبُيًَسإ زَغتِ ثًَهطز و ئُوإ دىآلٕ بُضَو ؾىيَِٓ َُبُغت .زضيَصّ دُظيطَنُ ظؤضَ و
غُي
ثاًًُْنُّ نَُُ ،بؤيُ ئُو ضؤشَ و ؾُوَنُؾِ نُؾتًًُناِْ َُضزؤًْؤؽ ضيَطُيإ بطِّ تا بُ
الّ باؾىوضزا بُ زَوضَّ دُظيطَزا غىضِاُْوَ و ًْىَضِؤّ ضؤشّ ( )5/24ئُوإ طُيؿتُٓ
دَُُُِْٖٓ ئُو دُظيطَيُ واتُ ؾىيَِٓ زابُظيًٓإ.
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ئاًَساؽ بُ بًًِٓٓ نُؾتًًُنإ َُبُغتِ ئُوإ تًَطُيؿت نُ زَياُْويَت ثؿتًإ
بططُْوَ و بؤيُ ؾُضَاِْ ثاؾُنؿُيسا و زيىاضَنُّ دًًََٗؿت و ئُواًْـ بُزوايإ نُوتٔ .ئُو
زَيُويػت ضيَطُ يُ زابُظيِٓ ًَٖعَناِْ َُضزؤًْؤؽ بططيَت ،بُآلّ بؤ ئُّ َُبُغتُ زَبىايُ يُ
نُْاضّ زَضيا بىَغتًَت و ظُْطًَت و ئُونات يُُٖض زووالوَ ًَٖعّ ُٖخاَُْؿٌ زَطُيؿذي و
ًَٖطؾًإ بؤ زَنطز ،بؤيُ ًَٖعَنُّ بطز و نؿايُوَ و ُٖضزوو ًَٖعّ َُضزؤًْؤغًـ بُيُى
طُيؿتُٓوَ.
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :ناتًَو ئاًَساؽ ًَٖعَنُّ بُضَوزوا نؿاْسَوَ بُ ضيَطُّ
داضضًًُناًًُْوَ باْطِ ضِازًََٖؿت و زَيىتٖ :اوًْؿتًُاًْإ ًْؿتًُإ يُ َُتطغًسايُ،
َططتِٓ ًَْعَ يا
وَسؿًًُنإ قاضًإ خػتىوتُ ْاو خانِ ضِاغتُقًُّٓ يؤْإ ،ئُوَّ تىاْاّ ُٖي
َبططيَت و ئاَازَّ دُْط بًَت و ئًَُُ ثًَىيػتُ ئُوإ بهىشئ
مشؿًَطّ ُٖيُ ثًَىيػتُ ضُى ُٖي
يا بًاْهُيُٓ ْاو زَضيا .زضومشِ (ٖاوًْؿتًُاِْ ًْؿتًُإ يُ َُتطغًسايُ) يُنُدلاض يُ يؤْإ
بًػرتا و ( ) 22غُزَ زواتط يُ ؾُضَْػا و يُ ؾؤضؾٌ ئُواْسا بًػرتايُوَ و يُواُْيُ تا ئًَػتاف
ُْٖسٍَ نُؽ ُٖبٔ نُ ثًًَإ وابًَت ئُو زضومشُ زضومشًَهِ ؾُضَْػًُ ،بُآلّ ئُو زضومشًَهِ
يؤْاًًُْ.
َُتُ ؾاضَناًًُْوَ ٖاتٔ بؤ
بُ بًػتِٓ ئُو زضومشُ تُواوّ ثًاواِْ يؤْإ يُ َُٖىو زَوي
دُْط و ئُوَْسَ بُ دؤف بىوٕ بؤ دُْطِ ُٖخاَُْؿًًُنإ نُ بُ وتُّ ئُو ًََصووْىوغُ
َُ و خىاضزََُِْ نُّ ُْبًَتُوَُْٖ ،سَّ ياغايإ زَضنطز نُ بُ
ثُضيَُاِْ وآلت بؤ ئُوَّ زاُْويًَ
ثًٌَ ئُو ياغاياُْ ُْٖسَّ دىوتًاض و ثًَؿُوَض ُْتىأْ بضُٓ دُْط و بؤ زَغتُبُض نطزِْ
ثًَساويػتًًُناِْ يؤْإ سيًَُٓٓوَ .يُ يؤْإ ئُونات ناضّ بُ ظؤض تُْٗا بؤ نؤيًُنإ بىو و
َدىاظ بىو بُو َُضدُّ ثًَضُواُّْ ياغا
غًػتَُِ يؤْإ زضيىنطاغٌ بىو و ناضنطزٕ بُ زي
ُْبًَت ،بُآلّ ثُضيَُاُْناِْ يؤْإ بُ ْاضاضّ ئُو بطِياضَيإ ضِاطُياْس.
تا ئُونات يُ يؤْإ ناضّ بُ ظؤضّ تُْٗا بؤ نؤيًُنإ ُٖبىو و وآلتاِْ يؤْإ بُ غًػتَُِ
زضيؤنطاغٌ بُضيَىَ زَضىوٕ و ُٖض نُغًَو ضيَطُ ثًَسضاو بىو تا ُٖض دؤضَ ناضيَو نُ سُظّ
ثًَسَنات ئُجناّ بسات و بُ ٖؤّ ًَٖطؾٌ ئًَطإ ،ثُضيَُاِْ يؤْإ ْاضاضبىو نُ ياغاّ ناضّ بُ
ظؤضّ ثُيطَو بهات تا دىتًاضإ و ثًؿُطُضَنإ بُضزَواَدي يُناض و سُظّ ضىوٕ بؤ دُْط
ئُوإ يُ ناض ضِاُْططيَت.
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طُظْؿؤٕ زََيًَت :ئُو ثريًَََطزاُّْ نُ غُضباظّ ُْيسَططتُٓوَ ،ضُنًإ بُ زَغتُوَ ططت و
طُيؿتُٓ الّ ثًاواٌْ تط ،بُآلّ ُْٖسيًَإ ظؤض ثري بىوٕ و يُ َُيساِْ دُْطسا ببىوُْ باض بُغُض
ئُواٌْ تطزا و زَبىايُ الوَنإ ئاطايإ يٌَ بىاُْ ،بؤيُ ئُواًْإ طُضِاْسُْوَ و ثًًَإ وتٔ يُ َاٍَ
ًَإ ُْبىو و ًَٖؿتا ٖاوغُضطرييإ ُْنطزبىو،
بٔ باؾرتَ تا يُ دُْط .نضُ الوَناًْـ نُ َٓساي
ضُنًإ بُزَغتُوَ ططت و خؤيإ طُياْسَ الّ ثًاوَنإ يُ َُيساِْ دُْطسا.
ئُو بُؾُ يُ وتُنُّ طُظُْؾؤٕ ضِاغتُ ،بُآلّ تُْٗا ئُو نضاُّْ وَضظؾهاض بىوٕ ضؤيؿذي بؤ
دُْط و بُ ثًٌَ طًَطِاُْوَنإ نُ ًََصوو ؾايُتًإ بؤ زَزات تُْٗا نضاِْ ئًَػجاضت وَضظؾهاض
َُتُ ؾاضَناٌْ
بىوٕ و يُ ئؤيَُجًازَناِْ وَضظؾٌ بُؾساض زَبىوٕ و ُْْىوغطاوَ نُ نضاِْ زَوي
تطّ يؤْإ وَضظؾهاض بىوبٔ ،نضُ ئًَػجاضتًًُنإ ثًَـ ٖاوغُضطريّ وَى ثًاوإ زَدىآلُْوَ و
زواتط نُؽ ئُواِْ يُ ئؤيَُجًازَنإ ُْزَزيتُوَ .بُو ؾًَىَيُ بُ وتُّ طُظُْؾؤٕ يُ يؤْإ
ئُوَّ تىاْاّ دُْطِ ُٖبىو يُ شٕ و يُ ثًاو ،خؤّ بؤ دُْط ئاَازَنطز .طُظُْؾؤٕ
ًََصووْىوغًَهِ بُ ئُزَب بىوَ و ئًَطاًًُْناِْ بُ ْاوّ خؤيإ ْاو زَبطز ،بُآلّ ٖريؤزؤت ويَطِاّ
ئُوَّ يُ ضووّ غًاغٌ ؾىيَٓهُوتُّ ُٖخاَُْؿًًُنإ بىو ،بُآلّ يُ َُٖىو بُؾُناِْ ًََصوو
دطُ يُ ثُضتىونِ (دُْطُناِْ ئًَطإ) ئُواِْ بُ (بُضبُض) واتُ وَسؿٌ ْاو بطزووَ ،زَبًٓري نُ
ئُو بُ ْاو (باونِ ًََصووَ) ئُواِْ بُ وَسؿٌ ْاغاْسووَ(.)1
بُ وتُّ ًََصووْىوغاِْ يؤْاٌْ يُ َُٖىو وآلتُ يؤْاًًُْنإ نُ ئُونات ( )17وآلتِ طُوضَ
و بضىوى بىوٕ ،شٕ و ثًاو بؤ دُْط ئاَازَبىوٕ و ثًَىيػتُ بعاًْري نُ ثًَـ ئُونات ْعيهُّ
ثُجنا وآلت بىوُْٕٖ .سَّ يُو وآلتاُْ تُْٗا ؾاضيَو بىوٕ و بُ وتُّ يؤْاًًُْنإ (غًتُ) واتُ
ؾاض و زَوضوبُضَنُّ بىوٕ و غُضبُخؤيٌ خؤيإ ُٖبىو ،بُآلّ زواتط شَاضَّ ئُو وآلتاُْ نُّ
()2
بؤوَ و ُْٖسيَهًإ بىوُْ بُؾًَو يُ ئُواٌْ تط و وآلتِ طُوضَتط ٖاتُٓوَنايُوَ.
َآل بؤ ظؤضبُّ بابُتُناِْ ثُضتىونُنُّ ثؿتِ بُ ٖريؤزؤت بُغتىوَ و بُ ظؤضّ ظؤضزاض زَيُويَت بُ ئًَطاِْ بٓاغًًََٓت،
(( )1ظَبًشىي
بُآلّ ُٖض َاوَ َاوَ ًَٖطؾًَهِ تىْسّ زَناتُغُض و ْاظاْسضيَت ئُو َُٖىو ًَٖطؾاُّْ بؤ ضًًُ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)

َآل ناتًَو باؽ يُ شَاضَّ ظؤضّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ زَنطيَت بُ ظيَسَضؤيٌ و ْاضاغتِ زَظاًَْت،
(( )2ظَبًشىي
يُ ناتًَهسا تُواوّ خاى و زاًْؿتىاِْ يؤْإ ئُونات نَُرت بىوَ يُ يُى يُغُض ثًَٓذِ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضّ
ُٖخاَُْؿٌ و زاًْؿ تىاُْنُؾٌ ًٖض نات ُْطُيؿتىوتُ يُى يُغُض زَّ ئُو غٓىوضَ و بُ َُبُغت شَاضَّ
زاًْؿتىاِْ يؤْإ ئُوَْسَ ظؤض زَضزَخات ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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ُٖضضُْسَ زاًْؿتىاِْ وآلتاِْ يؤْإ نُّ بىو ،بُآلّ ضىْهُ َُٖىو شٕ و ثًاوَنإ ئاَازَبىوٕ بؤ
دُْط و بُضَو َُيساُْناِْ دُْط ضىوٕ ،زَبًَت يُؾهطَنُيإ طُوضَ بىو بًَتًََ .صووْىوغُ
ئُوضووثًًُنإ باوَضِيإ وايُ ئُونات نُ دُْط يُ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ بُضزَواَبىو و
غُضزََِ زاضيىؾٌ يُنُّ بىو ،زاًْؿتىاِْ يؤْإ دطُ يُ َُقسؤًْا ْعيهُّ زوو ًًَؤٕ و ًْى بىوَ و
َُقسؤًْاف يُى ًًَؤٕ و ًْى بىوَ و بُ يُنُوَ ضىاض ًًَؤٕ نُؽ زَنات.
نُواتُ ئُوناتُّ َُضزؤًْؤؽ و يُؾهطَنُّ ضىوُْ ْاو يؤْإ ،زاًْؿتىاُْنُّ ْعيهُّ
َطايُنسا ُْٖسيَهإ
ًََري يُ ُٖض نىَُي
ضىاض ًًَؤٕ نُؽ بىوَ .ثًَىيػت بُ باؽ ْانات نُ بً
َُنأْ نُ ْاتىأْ
َٔ و ُْٖسيَهًـ شٕ و ثًاوَ بُ غاآلضىوَنإ يا شُْ خاوَٕ ًََطز و َٓساي
َٓساي
بضُٓ دُْط .ئُطُض ثُغُْس بهُئ يُ نؤّ ضىاض ًًَؤٕ زاًْؿتىاِْ يؤْإ ،غٌَ ًًَؤٕ و ْؤ
غُز ُٖظاض نُؽ يُو شَاضَيُ يُ َٓساٍَ و شِْ خاوَٕ َٓساٍَ و بُ تَُُْساضىو و ثُنهُوتُ
وٖ ...تس ثًَهٗاتبىو.
زَنطيَت بطىتطيَت غُز ُٖظاض يؤْاِْ بؤ ئُو دُْطُ ئاَازَبىوٕ ،بُآلّ غُيط يُوَزايُ نُ
شَاضَّ غُضباظَناِْ يُؾهطّ يؤْإ بُ وتُّ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ُٖض ْؤ ُٖظاض و زووغُز
نُغُ نُ يُ طازي ثىزي ضيَطُيإ بُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ططتبىو .ئُوَّ يَُُ بُزوا باغٌ زَنُئ
يُ باضَّ دُْطًَهُ نُ يُ ًََصووزا بُ دُْطِ َاضاتىوٕ ْاو زَبطيَت و ًََصووْىوغُناِْ يؤْإ ظؤض
َطُْاَُ ئًَطاًًُْنإ ًٖضِ يُباضَوَ ُْٖاتىوَ و تُْٗا يُ يُى يُ
باغًإ يًَىَ نطزووَ ،بُآلّ يُ بُي
ًََو نُتًبُّ يٌَ يُ
نُتًبُ الوَنًُناِْ بًَػتىوٕ باغٌ يًَىَ نطاوَ و وَى ئاؾهطايُ بًَػتىوٕ نؤَُي
نُ يُنًإ غُضَنًُ و ئُواٌْ تط الوَنري و يُو نُتًبُ الوَنًُزا نُ ثطؤؾًػؤض ناَريؤِْ ئَُطيهِ
ًََت :يُؾهطّ َٔ يُ يؤْإ طُضِايُوَ.
خىيَٓسوويُتًًُوَ زاضيىف زَي
يُ باضَّ دُْطِ يؤْإ و ُٖخاَُْؿًًُنإ دًاواظّ ُٖيُ و ًََصووّ نؤٕ زَغتجًَهِ ئُو
َِ ( 490خ .ظ) زَغت ًْؿإ نطزووَ .يُ باغٌ ئًَُُزا زوو
دُْطُّ بُ غُضَتاّ ٖاويِٓ غاي
غاٍَ ظووتطَ و يُ ئاثطيًِ ( 492خ .ظ) يُؾهطّ َُضزؤًْؤؽ يُ ًُْضُ زوضطُّ طازي ثىزي
زابُظيىَ و بُ ثًٌَ ًََصووّ زابُظيِٓ ئُو يُؾهطَ يُو بُضواضَ ،زَبًَت دُْطٌ َاضاتؤٕ يُ
َِ ( 492خ .ظ) ضوويسابًَت .ئُو دًاواظيًُ نُ ضوويساوَ زَطُضِيَتُوَ بؤ
غُضَتاّ ٖاويِٓ غاي
َٓاَُّ يؤْاِْ نُ ضُْسئ داض طؤضِاِْ بُغُضزا ٖاتىوَ و ْاغطاوتطئ طؤضِإ نُ بُ غُضيسا
غاي
ٖاتىوَ يُنًإ يُ غُضزََِ سهىَُتِ (شووٍَ غًعاض) يُ ضؤّ بىوَ و ئُوٍَ تط يُ غُضزََِ
سهىَُتِ قؿُ (ططيطؤضّ غًعزَُّٖ) ثاثاّ ناتؤيًهِ دًٗإ بىوَ نُ يُ غاآلِْ ( 1572تا
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َٓاَُّ يُنُّ بُ ْاوّ ئُو نُغُّ طؤضيىيُتِ واتُ (شووٍَ غًعاض) و
 1585ظ) ثاثا بىوَ .غاي
ئُوٍَ تط بُ ْاوّ بطؤضِّ زووَّ (ططيطؤضّ) َاوَتُوَ.
َٓاَُزا
يًَطَزا ْاَاُْويَت خىيَُٓض َاْسوو بهُئ بُ باغٌ ئُو طؤضاْهاضياُّْ يُ غاي
َِ دُْطُنُزا زَطُضِيَتُوَ بؤ طؤضاْطاضّ
ًََري ئُو دًاواظيًُ يُ غاي
ضوويساوَ و تُْٗا ئُوَْسَ زَي
َِ ( 490خ.
ًََري ًََصووّ نالغًو بُضواضّ ئُو دُْطُّ بُ غاي
َٓاَُّ يؤْاِْ و زيػإ زَي
غاي
ظ) زياضيهطزووَ .خؤظطُ زاضيىف ًََصووّ ئُو دُْطُّ وَى دُْطُناٌْ تطّ خؤّ
زَْىوغًًُوَ و يُ ْاو بُضززا بؤ ُْوَناِْ زاٖاتىوّ ئًَطاِْ بُدٌَ زًََٖؿت و ئَُطؤ ئًَُُ
زََاْتىاِْ يُ غُض ئُو بُضزاُْ غُباضَت بُ دُْطِ َاضاتؤٕ ظاًْاضّ وَضبططئ.
َُ نطز ،ئُجنىوَُِْ ئُغًٓا و ئُجنىوَُِْ
ناتًَو يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ زَغتِ بُ دىوي
ئًَػجاضت زَغتًإ بُ نىوبىوُْوَ نطز تا ؾُضَاْسَّ يُؾهطٍَ يؤْإ بطؤضِٕ .ئاًَساؽ ثًاويَهِ
َطُ بىو بؤ ئُوَّ نُ تُْٗا ئاظايُتِ بؤ
ئاظا بىو و يُ َطزٕ ُْزَتطغا ،بُآلّ بٌَ ئاطايٌ ئُو بُي
ؾُضَاْسَيُى بُؽ ًًُْ و ثًَىيػتُ ظيطَنًؿِ ُٖبًَت و ئاًَساؽ ئُوَْسَ تًَطُيؿتِٓ ُْبىو نُ
يُواُْيُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ثؿت ئُو و يُ ضيَطُّ زَضيا زاببُظيَت.
بُّ ؾًَىَيُ ُٖض زوو ئُجنىوَُِْ يؤْإ و ئًَػجاضت ئُويإ يُ غُضؤنايُتِ يُؾهط الزا و
غطزاضيَهِ ئُغًٓايٌ ْاغطاو بُ (ًٌَ تِ ياز) نطا بُ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ يؤْإ بؤ ثًَؿطريّ
يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ.
ئُوناتُّ ًٌَ تٌ ياز نطا بُ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ يؤْإ ،ثًاويَو بىو نُ تَُُِْ يُ
غُضووّ ثُجنا غاٍَ بىو و بُ زَغتُواشَناِْ ئَُطؤ ئُويإ بؤيُ نطز بُ غُضيُؾهط ،ضىْهُ
ؾاضَظا بىو يُ بىاضّ تانتًهُ دُْطًًُنإ .يُنُّ ئًؿِ ًٌَ تِ ياز زواّ بىوِْ بُ
َُناًْإ و وتِ بىوِْ شُْنإ يُ
ؾُضَاْسَّ يُؾهط ئُو بىو نُ شُْناِْ ْاضزُْوَ بؤ َاي
َُيساِْ دُْط يُ دًاتِ ببًَتُ ٖؤّ بًَُٖع بىوِْ يُؾهط ،زَبًَتُ ٖؤّ بٌَ غُض و بُضَيٌ و بؤ
بُضططّ بُضاْبُض بُ ئًَطاًًُْنإ تُْٗا ثًاوإ بُغٔ.
َُ بهُئ نُ غُباضَت بُ بىوِْ زاضيىؾٌ يُنُّ يُ يؤْإ دًاواظّ
ثًَىيػتُ باؽ يُو خاي
ُٖيُ و ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغاِْ ضؤَِ و يؤْاِْ ْىوغًىياُْ نُ زاضيىؾٌ يُنُّ يُو دُْطُ
بىوَ و ُْٖسيَهٌ تطيـ نُ يؤْاِْ ُْبىوْٕ ،ىوغًىياُْ ئُو يُ ئُوَّ ُْبىوَ و َُضزؤًْؤؽ
دُْطُنُّ بُضيَىَ بطزووَ.
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ًََٔ يُو دُْطُزا تُواوّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُْاو ضىو و بُّ ؾًَىَيُ
يؤْاًًُْنإ زَي
ْاظاْسضيَت نُ ضىوٕ زاضيىف باؽ يُ طُضِاُْوَّ يُؾهطَنُّ زَنات و َُضزؤًْؤؽ ضِ بُغُض
ٖاتىوَ .يُ غُضضاوَ يؤْاًًُْنإ باغٌ ئُو دُْطُ بُّ ؾًَىَيُ زَنطيَتُٖ :ض نُ (ًٌَ تِ ياز)
َهِ يؤْاِْ بؤ ناضّ بُ ظؤض زاوانطز و شٕ و
بؤوَ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ يؤْإ ،تُواوّ خُي
ثًاواِْ ْاضاض بُ زضوغتهطزِْ زوو زيىاضّ بُضظ و زضيَص يُ ْاوضُّ (بُئؤتِ) نطز ،بُ ؾًَىَيُى
نُ ئُو زوو زيىاضَ يُ بانىوض و باؾىوض ْاوضُّ بُئؤتِ بططُْخؤ و يُؾهطّ ئًَطإ زواّ ٖاتِٓ
بؤ ْاو ئُو زَؾتُ تىاْاّ ضؤيؿذي بؤ بانىوض يا باؾىوضّ ُْبًَت .يُ ئاناَسا ئُو يُؾهطَ نُ
زَيُويَت خؤّ بطُيًًََٓتُ ئُغًٓاْ ،اضاضَ بُ ْاوضُّ ظَيهاوَناِْ زَؾتِ بُئؤتِ زا بطِوات و
ناتًَو طُيؿتُ ْاو ظووْطاوَنإ ،يُ ْاو زَضًَت.
ئُو ْاوضُيُ بُ ثًٌَ ئُوَّ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ باغٌ زَنُٕ يُ بانىوضّ ضؤشُٖآلتِ
ئُغًٓا بىوَ و ئًَػتا ئُو ؾىيَُٓ بُؾًَهُ يُ زَضيا و ئُغًٓاف يُ نُْاضّ زَضيا بىوَ و بُّ
َُ بىوٕ و ئُوَف دًَطُّ
ثًًَُ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ يُ بابُتِ ئُو ظَيهاواِْ ُٖي
َُ بهُٕ؟ تُْٗا ئُطُض
غُضغىضَِاْ ُ و ضىوٕ زَتىاًْري ثُغُْس بهُئ نُ ئُو ًََصووْىوغاُْ ُٖي
()3
ًََري ئُوإ يُ يؤْإ يُ زايو ُْبىوُْ و ئاطازاضّ زؤخِ دىططاؾِ ئُو ْاوضُيُ ُْبىوُْ ،
بً
ئًَػتا ئُو ْاوضُيُ ظَيهاوّ يٌَ ًًُْ و ظَيهاوَنإ وؾهبىوٕ و تُْٗا دُْطٍَُ و ؾاخِ يًًَُ.
يُ ًََصووَ يؤْاًًُْناْسا ٖاتىوَ ،ئُوناتُّ يؤْاًًُْنإ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿًإ يُ َاضاتىَٕ
ؾهػتسا ،ؾىاًَْهِ طُجنِ ُٖشزَ غاآلٕ يُ طىْسّ َاضاتؤُْوَ بُضيَهُوت و دُْطٍَُ و ؾار و
َِ غُضنُوتِٓ طُياْسَ ثُضيَُاِْ يؤْإ.
ظَيهاوَناِْ بطِّ و خؤّ طُياْسَ ئُغًٓا و ُٖواي
ؾىاُْنُ يُ الزيٌَ َاضاتؤٕ نُ يُ ظَوّ وؾهسا بىو نُوتُضَّ و ؾار و ظَيهاوَناِْ بطِّ و
طُيؿتُ ئُغًٓا ،نُواتُ ئُو ؾىيَُّٓ ئُو ؾىاُّْ يٌَ بىو و يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ تًايسا ؾها،
ظَيهاو ُْبىو و ئُو طىْسَ ئًَػتاف َاوَ و ْعيو غٌَ ُٖظاض نُؽ زاًْؿتىاًًُْتِ و بصيَىيإ بُ
نؿتىناٍَ و ضًِٓٓ بُضَِ و ؾيت تط زابري زَبًَت.
َآل ظؤض باؽ يُ طؤضِاِْ دىططاؾًاّ دًٗإ و بُ تايبُتِ ئًَطإ يُ ( )25غُزَزا زَنات و بؤ صيىوُْ
(( )3ظَبًشىي
باغِ ظابىيًَػتإ زَن ات نُ ئاوَزإ و غُوظ بىوَ و ئًَػتا بؤتُ بًابإ ،خؤ ئاغايًُ ئُو زؤخُ بؤ ظَيهاوَناِْ
يؤْاًْـ ضوويسابًَت ،ضىْهُ ظووْطاو ظؤض ئاغإ وؾهسَبًَت يا ئُطُض زَضيا ثًَؿطَوّ بهات ئُوا زاطرييإ
زَنات و زَبُٓ بُؾًَو يُ زَضيا .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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ضِاغتِ دىططاؾِ و ًََصوويٌ بُو ؾًَىَيُ و طىَاصيإ يٌَ ًًُْ نُ َاضاتؤٕ يُ بانىوضّ
ضؤشُٖآلتِ وآلتِ ئاتًهُ ُْى يُ بانىوضّ ضؤشُٖآلتِ ؾاضّ ئُغًٓا.
َاضاتؤٕ يُى يُ وآلتُ غُضبُخؤناِْ يؤْإ بىو نُ تُْٗا ضُْس نًًؤَُتطيَهِ ضىاض طؤؾُ
َِ ثايُواِْ
ظياتط ُْبىو و ئُو ْاوباْطُ زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ يُو ْاوضُيُ ثُضغتًِٓ ًَٖطنىي
ئُؾػاُْيٌ زَغتِ ثًَهطز و بؤ ؾىيَُٓناٌْ تطّ يؤْإ ضىو .زواّ َاوَيُى ئُو وآلتُ و زوو
ًَُتًإ ثًَهًَٗٓا و غٌَ
زضاوغًَهاِْ بُ ْاوَناِْ (تطّ نؤضّ تؤؽ) و (ثطؤ بايري تؤؽ) نؤْؿًسضاي
وآل تُنُ يُنًإ ططت ،بُ بٌَ ئُوَّ ظيإ بُ غُضبُخؤيٌ ْاوخؤيٌ خؤيإ بطُيًَٓٔ .ناتِ ْعيو
َُتُ يُى يُ غٌَ يُنططتىوَنإ بىو نُ بُ
بىوُْوَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ َاضاتؤٕ ،ئُو زَوي
يؤْاِْ بُ (تت ضا ثؤيًؼ) ْاغطابىو .يُ ًَْىإ ئُو غٌَ وآلتُ و ئُغًٓا ؾاخًَو ُٖبىو بُ ْاوّ
َُ ططزيَو نُ بُضظايًُناًْإ
(ثإ تُ يًهؤؽ) و زواّ تًَجُضِبىوٕ يُو ؾاخُ زَطُيؿتُٓ نؤَُي
نُّ بىو و بُ ْاوضُّ (زيانطيا) زَْاغطا.
يُ زاويَِٓ ئُو ططزاُْ دُْطٍَُ و يُ خىاضتطيـ ظَيهاو بىو .زواّ تًَجُضِبىوٕ يُ ْاوضُّ
(زيا نطيا) ؾاضّ ئُغًٓا بىو ،واتُ يُ ًَْىإ ؾاضّ َاضاتؤٕ و ئُغًٓا ؾاخًَو ُٖبىو و ْاظاْري
ئُو زوو زيىاضَّ بُ ؾُضَاِْ ًٌَ تٌ ياز (ًٌَ تًاضيؼ) زضوغتهطإ نُوتبىوُْ نىٍَ ،ضىْهُ
زَب ىايُ ئُو زوو زيىاضَ نُوتبىاُْ باؾىوض و بانىوضّ زيانطيا تا يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
ْاضاضبًَت بُضَو ظَيهاوَنإ بطِوات ،بُآلّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ َاضاتؤٕ ؾهػتِ ًَٖٓا و
ُْيتىاِْ بطاتُ ئُو ْاوضُيُ تا بُضَو ظَيهاوَنإ بطِوات.
يُواُْيُ خىيَُٓضّ بُضيَع بُو ؾًهطزُْواُْ َاْسوو ببًَت ،بُآلّ بُ ثًَىيػتُإ ظاِْ بؤ
ًَٓا بري يُ ئُوَّ دُْطِ َاضاتؤٕ بُو ؾًَىَيُ نُ
ضووْهطزُْوَّ ئُو دُْطُ باغِ بهُئ تا زي
يؤْاًًُْنإ باغٌ زَنُٕ ،ضوويُٓزاوَ .بُ وتُّ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ئُو دُْطُ طُوضَتطئ
غُضنُوتٔ بىوَ و يُ ًََصووّ ئُو وآلتُ غُضنُوتِٓ ئاوا ُْبىوَ و ثًَضُواُْنُؾٌ يُ ًََصووزا
ؾهػتِ يُوَ خُضاثرت بؤ ُٖخاَُْؿًًُنإ ضِوويُٓزاوَ ،بُآلّ ئُّ غُضنُوتُٓ يؤْاًًُْ و
ؾهػتُ ُٖخاَُْؿًًُ يُ طٍَُ ضِاغتًُّٓ ًََصوويٌ نُ بؤخؤيإ ْىوغًىياُْ ْاطىجنًَت.
ًََٔ يُؾهطّ ئًَطإ يُ ْاوضُّ ظَيهاوَنإ تًَهؿهاوَ و ؾىيَِٓ ؾهػتِ يُؾهطّ
ئُوإ زَي
ُٖخاَُْؿًـ بُ ْعيو َاضاتؤٕ زَظأْ ،بُآلّ يُو ؾىيَُٓ ُْ يُ ضِابطزوو و ُْئًَػتا ظَيهاو
ُْبىوَ و ؾىاُْنُف نُ بُ ضِانطزٕ ٖاتىوَ ،زواّ تًَجُضِئ يُ ؾاخِ (ثإ تُيًهؤؽ) طُيؿتُ
ْاوضُّ ظَيهاوّ زيانطيا و ئُوداض طُيؿتُ ْاو ئُغًٓا.
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دطُ يُو ضاغتًُٓ دؤططاؾًايًُ ،تُضَِ نىشضاوَناِْ يؤْإ يُ دُْطِ َاضاتؤٕ يُ ْعيو ئُو
طىْسَ ْاؾرتاوٕ و بُ ٖؤّ زوو بًٓا ،ؾىيَِٓ ئُوإ وَى يازطاض ًَٖؿرتاوَتُوَ نُ يُى يُو زوو
بًٓاياُْ يُ غُضَوَّ طؤضِّ نىشضاوَنإ و ئُوٍَ تط يُ غُض طؤضِّ (ًٌَ تِ ياز) يا (ًٌَ تٌ
يازؽ) زضووغت نطاوٕ و ئُو زوو بًٓايُ زَضخُضّ ئُوَٕ نُ طؤضَِثاِْ دُْط ْعيو َاضاتؤٕ
بىوَ ُْى يُ ْاوضُّ ظووْطاوَناِْ (زيانطيا) .بٌَ غىوز ًًُْ نُ بطىتطيَت ئُو بًٓاياُّْ
باغهطإ يُ غُض طؤضِّ ( )192غُضباظّ ئُغًٓايٌ نُ نىشضاوٕ زضوغتهطاوَ.
َططت بؤ ثًَؿطريّ يُ
واتُ يُو دُْطُ َُظُْ نُ َُٖىو ثًاواِْ يؤْإ ضُنًإ تًَسا ُٖي
يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ و ٖاتٔ بؤ طؤضَِثاِْ دُْط ،تُْٗا ( )192غُضباظّ يؤْاِْ نىشضإ ،يُ
ناتًَهسا ئُوإ زوو ُٖظاض غُضباظيإ يُ ًُْضُ زوضطُّ طازي ثىزي ُٖبىو و زواّ ئُوَف
َُٖىو ثًاواِْ ئُغًٓا ضُنًإ ططتُزَغت ،ثًَىيػتُ شَاضَّ غُضباظاِْ ئُغًٓايٌ ظؤض ظؤض
بىوبًَت و وشيإ نُ يؤْاًًُْنإ زواّ ئُوَّ َُٖىو ثًاواًْـ ضُنًإ ططتُزَغت ،زيػاًْـ
شَاضَّ يُؾهطّ يؤْاًْإ بُ ( )9200غُضباظ باؽ نطزووَ نُ يُو شَاضَيُف زوو ُٖظاضيإ
ئُغًٓايٌ بىوٕ.
ئايا زَتىاْسضيَت باوَضِ بهطيَت يُ دُْطًَهِ ئاوا طُوضَّ وَى دُْطِ َاضاتؤٕ نُ بُو
ؾًَىَيُ يُ ًََصووّ يؤْإ باغٌ نطاوَ ،تُْٗا ( )192غُضباظ نىشضابًَت؟ بًٓايُنٌ تطّ
يازطاضيـ ُٖيُ نُ بُ ْاوّ نىشضاوَناٌْ تط بًٓانطاوَ ،بُآلّ شَاضَّ نىشضاوَناِْ ُْتُوَناٌْ
تطّ يؤْاًْـ بُ ضازَيُى ًًُْ نُ َطؤظ بريبهاتُوَ يُ ئُوَّ دُْطِ طُوضَ ضوويساوَ ،ضىْهُ
شَاضَّ نىشضاوَناِْ ُْتُوَناٌْ تط و نؤيًُناًْؿًإ يُ زوو غُز نُؽ تًَجُضِْانات و
ئُغًٓايًُنإ نىشضاوَناِْ خؤيإ يُ نىشضاوَناِْ ُْتُوَناٌْ تط دًانطزؤتُوَ ،ضىْهُ
زََاضطرييإ بُضاْبُض بُ نىشضاوَناِْ خؤيإ ُٖبىوَ.
ئًَُُ باغٌ دُْطِ َاضاتؤٕ بُو ؾًَىَيُ نُ يُ ًََصووَ يؤْاًًُْناْسا ُٖيُ ،زَخُيُٓ باؽ،
ًََري بُ ثًٌَ ضِاغتًُٓ ًََصوويًُنإ يؤْاًًُْنإ خؤيإ دُْطِ َاضاتؤًْإ يُنُزاض
بُآلّ زَي
نطزووَ و دُْطُنُ بُو ؾًَىَّ يؤْاًًُْنإ ْىوغًىياُْ ،ضوويُٓزاوَ و يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
يُ ظَيهاوَناِْ زيانطيا ضووُْضىوٕ و زاضيىؾٌ يُنًَُـ بُ ططضياِْ ظؤض يُو دُْطُ ُْبىوَ.
ظَيهاوَناْسا.
ئُوَّ بُ زضوغت زيَتُ بُضضاو بطيتًًُ يُ ئُوَّ دُْط يُ ًَْىإ بُؾًَو يُ ًَٖعّ
ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ ضوويساوَ .زووض ًًُْ َُضزؤًْؤؽ ثًَـ ئُوَّ يُ طازي ثىزي بؤ
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ئاتًو بضًَت ،ثًَؿُْطِ يُؾهطَنُّ ضَِوإ نطزبًَت و ئُوإ يُ َاضاتؤٕ طُيؿتبُٓ يُؾهطّ
يؤْإ و بُٖؤّ نَُِ شَاضَيإ تا زوايري نُغًإ نىشضابًَت ،تُْاُْت زووض ًًُْ نُ ُْٖسَّ يُ
غُضباظَنإ طُيؿتبُٓ ْاوضُّ ظَيهاوّ زيانطيا و يُوَّ يُْاو ضىوبٔ ،بُآلّ ئُغتَُُ تُواوّ
يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ َاضاتؤٕ يُْاو بطابًَت.
ئًَػتا بؤ ئُوَّ خىيَُٓضَنإ غُباضَت بُ دُْطِ َاضاتؤٕ ظاًْاضّ وَضبططٕ ،ئًَُُ دُْطِ
َاضاتىوٕ بُو ؾًَىَيُ نُ يُ ًََصووَ يؤْاًًُْناْسا ٖاتىوَ باؽ زَنُئ ،بُآلّ ئؤًََس زَنُئ
ُْٖسيَو نُؽ وابريُْنُُْوَ نُ نىْهُض يُ خُؾداف (دؤضَ ضووَنًَهُ) زَزَئ ،ضىْهُ
دُْطِ َاضاتؤٕ ئُوَْسَ بُْاوباْطُ نُ زواّ بًػت و ثًَٓر غُزَ ًَٖؿتا ْاوّ يُْاو ُْضىوَ و
يُ تُواوّ وآلتإ و تُْاُْت ئًَطاًْـ غاضزاِْ َاضاتؤٕ َاوَ و ًََصووْىوغُناِْ ضؤشئاوا ئُو
دُْطُ بُ طُوضَتطئ غُضنُوتِٓ يؤْإ بُغُض ُٖخاَُْؿًًُناْسا زَظأْ.
ثًَـ ئُوَّ باغِ دُْطِ َاضاتؤٕ وَى يؤْاًًُْنإ باغًإ نطزووَ ،غُيُٓ بُضزيسَّ
خىيَُٓضّ بُضيَع ،ثًَىيػتُ زوو خاٍَ باؽ بهُئ :يُنُّ ئُوَيُ نُ يُ ًَْىإ خىزّ يؤْاًًُْناْسا
ًََٔ زاضيىف يُو
دًاواظّ ُٖيُ يُ باضَّ دُْطِ َاضاتىوٕ .زووَّ ئُوَيُ نُ ُْٖسيَو نُؽ زَي
دُْطُبىوَ و ُْٖسيَهًـ باوَضِيإ وايُ نُ ئُو يُ دُْطِ َاضاتؤٕ ُْبىوَ.
ًََٔ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بُ ؾُضَاْسَيٌ زاضيىؾٌ يُنُّ
وَى ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ زَي
يا َُضزؤًْؤغٌ ظاواّ ٖاتُٓ ئًايُتِ بُئؤتٌ ،ضىْهُ زوو زيىاض بانىوض و باؾىوضّ ئُو
ْاوضُيُّ ططتبىو ،يُؾهطَنُ نُ شَاضَيإ زوو نطوض بىو بُضَو ضيَطانُ ضؤيؿذي.
ضيَطانُ ظؤض ثإ ُْبىو ،بُآلّ بؤ ثُضيُٓوَّ يُؾهطيَهِ ئاوا طُوضَ باف بىو و ثاف
َاوَيُى يُ ضؤيؿتِٓ يُؾهط بُْاو ْاوضُّ بُئؤتًسا ،عاضَباُْنإ يُ يًتُّ ظَيهاوَناْسا
ضُقري و ئُغجُنإ تا غًٓطًإ نُوتُٓ ْاو ئُو يًتُيُ ،غُضباظَناٌْ ُٖخاَُْؿًـ تا غُض و
غًٓطًإ نُوتُٓ ْاو ئُو قىض و يًتُيُ و ٖاونات غُضباظاِْ يؤْإ نُ يُ غُض ُٖض زوو
زيىاضَنُ و يُ بانىوض و باؾىوضّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ ،يُ ُٖضزوو الوَ زَغتًإ نطز بُ
ٖاويؿتِٓ بُضزّ ؾُالخُٕ و ًَْعَ و تري و تريّ َُجنًُْل بؤ ُٖخاَُْؿًًُنإ و يُو ناتُّ
ئُوإ بؤ غاتًَهًـ زَضؾُتِ خؤ ضيَهدػتُٓوَيإ بُ غُضباظاِْ زاضيىف ُْزَزا ،ظيَئؤغٌ
خىزاّ خىزاناًْـ تىضَ بىو و باضاًَْهِ بًَُٖعّ ْاضز و ْاوضُّ ًَْىإ ُٖضزوو زيىاضَنُ بؤوَ
ظيًََو و الؾاويَهِ طُوضَ ُٖغتا و ٖاونات ُْٖسيَو يُ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ يُ ثًَؿُوَ واتُ يُ
ضؤشئاواوَ ًَٖطؾًإ نطز.
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َُ الواظَناِْ ئُو طًَطاُْوَ
ثًَـ ئُوَّ بُضزَواَبري يُ طًَطِاُْوَّ دُْطُنُ ،خاي
زَخُيُٓضوو:
ضَخُّٓ يُنُّ ئُوَيُ نُ ئُطُض عاضَباُْ و غىاضناضَنإ و غُضباظَ ثًازَناِْ ثًَؿُوَ يُ
يًتُّ ظَيهاوَنُ ضووضىوٕ ،بؤ ئُواٌْ تط ُْوَغتإ؟ ئايا زَنطيَت ثُغٓس بًَت نُ ئُواُّْ يُ
زواوَ زَٖاتٔ ئُوَْسَ ُْظإ بىوٕ نُ بُ زيتِٓ ْىقِ بىوِْ ئُوإ ُْوَغذي؟ ططضيإ زوو نطووض
غُضباظّ ُٖخاَُْؿٌ ،زوو ُٖظاض غُضباظ يُ يًتُنُ ضووضىوبٔ ،ئُواٌْ تط يُ ضؤيؿذي بؤ ْاو
َهاوَنإ زَوَغتإ و ضيَطُّ خؤياُْوَ زَطُضِاُْوَ.
ظَي
ضَخُّٓ زووَّ ئُوَيُ نُ بُ وتُّ يؤْاًًُْنإ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُى ًًَؤٕ نُؽ
بىوَ و ئُطُض بُ ضيعّ زَنُغٌ بطؤيؿتدي ،ؾُو و ضؤشيَو بؤ ثُضيُٓوَيإ ثًَىيػت بىوَ ،ضىوٕ
َُٖىويإ يُو يًتُ و ظَيهاوَزا ضُقًىٕ و يُْاو ضىوٕ؟ بؤ تًَجُضِبىوِْ ُٖض زَ نُؽ ْعيهُّ
ضىاض ضط نُ ثًَىيؿتُ و بؤ ضؤيؿتِٓ يُى ًًَؤٕ نُؽ ظياتط يُ ضىاض ؾُو و ضؤش ثًَىيػتُ و
ضىوٕ يُؾهطّ يُى ًًَؤٕ نُغٌ ُٖخاَُْؿٌ تىاًْإ يُ يُى ضؤشزا يُو ضيَطُيُ بجُضُْوَ و تا
زوايري نُؽ ْىقُِ ظَيهاوَنُ بدي.
ضَخُّٓ غًًَُّ ئُوَيُ نُ زواّ باضاِْ تىْس و ٖاتِٓ ئُو الؾاوَ تىْسَ ،غُضباظَ
يؤْاًًُْنإ ضىوٕ تىاًْإ يُ الّ ضؤشئاواّ ئُو يُو ضيَطُيُوَ ًَٖطف بهُُْ غُض غُضباظاِْ
زاضيىف؟ ضىْهُ ئُو يًتُ و الؾاوَّ بؤ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ بؤوَ َايُّ ططؾت ،بؤ
ئُواًْـ زَبىوُْ ططؾت و ُْياْسَتىاِْ وَى ضىوٕ يُ وؾهاِْ دُْط زَنُٕ ئاوا دُْط بهُٕ.
ئُوداض بُضزَواّ زَبري يُ باؽ نطزٕ ئُو دُْطُ و ئُو دًاواظيًُّ يُ ضِاّ يؤْاًًُْنإ يُ
باضَّ ئُو دُْطُ ُٖبىوَ و يُ ْاو خؤياُْوَ بؤ َُٖىو دًٗإ بآلو بؤوَ ،نُ بُ طؿتِ بُّ
ؾًَىاظَيُ:
يُؾهطّ ئًَطإ بُضَبُيإ ٖاتُ ْاوضُّ بُئؤتِ ،ضىْهُ زوو زيىاض يُ باؾىوض و بانىوضّ ئُو
يُؾهطَ ُٖبىوُْ ،ياْسَتىاِْ ُْ بُضَو باؾىوض و ُْ بانىوض بضَٔ ،اوَيُنِ نُّ زواّ ًْىَضِؤ
َػاِْ قُآليًإ يُبُض بىو و غُضباظَناِْ
دُْطِ تىْس يُ ًَْىإ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُ قُي
ئًَطإ زَغتِ ثًَهطز و ًَٖؿتا ضؤش بُ نؤتا ُْٖاتبىو نُ تُواوّ غُضباظاِْ ئًَطإ يُ ْاوضُّ
بُئؤتِ يُ ْاو ضىوٕ .ئُونات ًٌَ تِ ياز ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ يؤْإ نُغًَهِ وَى خؤبُخـ
َِ ئُو غُضنُوتُٓ بؤ ثُضيَُاِْ ئُغًٓا.
ويػت بؤ طُياْسِْ ُٖواي
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يُ ناتِ ٖاتِٓ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بؤ ْاوضُّ بُئؤتٌ يُ ْعيو ؾاضّ َاضاتؤٕ،
ثُضيَُاِْ ئُغًٓا نؤبىوُْوَّ زَغت ثًَهطز بىو و ْىيَُٓضاِْ طٍُ يُو ثُضيَُاُْ بطِياضيإ
زابىو بُضزَواَدي تا ئُوناتُّ ئاناَِ دُْط زَضزَنُويَت و ًٌَ تِ ياز ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ
يؤْإ زَيعاِْ نىوبىوُْوَّ ثُضيَُاِْ ئُغًٓا بُضزَواَُ.
َِ
نىضيَهِ طُْر بُ ْاوّ (ًٌَ تًؼ) نُ ؾىإ بىو ،بطِياضيسا وَى خؤبُخـ ُٖواي
غُض نُوتِٓ يُؾهطّ يؤْإ بُغُض يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بطُيًًََٓتُ ئُغًٓا ًٌَ ،تِ ياز ضُْس
وؾُ يُنِ يُ غُض ثاضضُيُى يُ (تًُاض) ْىوغٌ و يىويًسا و زايُ زَغت الوَ ؾىاُْنُ ،الوَنُ
زَغتِ بُضِانطزٕ نطز و يُ ؾاخِ ثإ تًًًَهؤؽ و دُْطٍَُ و ْاوضُّ ظَيهاوَناِْ زيانطيا
تًَجُضِبىو و طُيؿتُ ْاو ئُغًٓا و بُضَو ئُو ؾىيَُٓ ضىو نُ ْىيَُٓضاِْ طٍُ يًٌَ نؤببىوُْوَ.
ئاؾهطايُ ناتًَو الوَنُ زَغت بُ ضِانطزٕ زَنات ،ضىْهُ ْعيو نؤتايٌ ضؤش بىو ،بُ
ظوويٌ تاضيهِ زَٖات و بُآلّ ضاوّ تُواوّ ئُو نُغاُّْ الوٕ و يُ غُسطا زَشئ يُ
تاضيهِ ؾُوزا زَبًًَٓت و بُ غىوز وَضططتٔ يُ ضووْانِ ئُغتًَطَنإ ضيَطاّ خؤّ
زَبًًَٓتُوَ ،يُ تاضيهِ ؾُوزا بُض بُضزَنإ (يُ ْاوضُّ ؾاخاوّ) ْانُويَت و بُ
زاضَناًْـ (يُ ْاو دُْطٍَُ) ْانُويَت و تُْاُْت يُ ْاوضُّ ظَيهاوٍ زيانطياف ؾاضَظايُ
و زَظاًَْت بُ نىيَسا بطِوات و يُ يًتُنإ ضووْاضًَت.
ؾىاُْ الوَنُ ضؤوَ ْاو ثُضيَُاِْ ئُغًٓا و ئُو ْىوغطاوَّ الّ بىو زايُ زَغت غُضؤنِ
ثُضيَُإ و ٖاواضّ نطز (غُضنُوتٔ ....غُضنُوتٔ) و ئُونات نُوتُ غُض ظَوّ و
( )4
َُٓغتايُوَ ،ضىْهُ بُ ٖؤّ ضِانطزِْ بُضزَواّ َطز.
ُٖي
بُ وتُّ يؤْاًًُْنإ تُْٗا زاضيىف يُطٍَُ ُْٖسَّ يُ ثاغُواُْناِْ نُ ئُويإ زَثاضاغت و
يُ طاضزّ داويس بىوٕ ،تىاِْ ٍَُٖ بًَت و ُْنىشضيَت.
ئُو ًََصووْىوغُ يؤْاًْاُّْ زَئًََ َُضؤًْؤؽ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بىو،
زَئًََ تُْٗا َُضزؤًْؤؽ يُطٍُ شَاضَيُنِ نُّ يُ ثاضيَعَضَناِْ يُ َُيساِْ دُْط
ضِظطاضيإ بىو و ت ُواوّ ئُؾػُض و غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُ نإ يُ وياليُتِ بُئؤتِ يُْاو
ضىوٕ و نؤَُيًَهًإ يُ يًتُنإ ضووضىوٕ و ُْٖسيَهًـ بُ زَغت غُضباظَيؤْاًًُْنإ
(( )4ئًَػتاف بُؾساض بىوإ يُ ضِانطزِْ َاضاتؤَُٕ ،وزاّ ظياتط يُ ( )42نًًؤَُتط واتُ َُوزاّ ًَْىإ
َآل).
دُْططُ و ثُضيَُاِْ ئُغًٓا ،ضِازَنُٕ بؤ ئُوَّ يازّ ئُو الوَ ؾىاُْ بُضظ ضِابططٕ ،ظَبًشىي
763

نىشضإ و ظياُْناِْ يؤْاًْـ يُ دُْطُنُزا تُْٗا ( ) 192غُضباظّ ئُغًٓا و ()200
غُضباظٍ تط ّ يؤْاِْ َطزٕ.
ئُطُض يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ زواّ ئُوَّ ٖاتُٓ ْاوضُّ بُئؤتِ يُى ًًَؤٕ غُضباظّ
ًَإ ُْزا زيىاضَناِْ باؾىوض و بانىوض بطؤخًَٓٔ و خؤيإ يُو ْاوضُ ظَيهاوَ
ُٖبىو ،بؤضِ ُٖوي
ضِظطاض بهُٕ ،يُ زؤخًَهسا نُ دُْط يُ بُياِْ تا ئًَىاضّ بُضزَواَبىو و يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
زَضؾُتِ تُواويإ بؤ ئُو ناضَ ُٖبىو؟ خؤ يؤْاًًُْنإ زيىاضَناًْإ يُ ئاغٔ زضوغت ُْنطز بىو
تا ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْتىأْ ويَطاًْإ بهُٕ و زَظاْري نُ ضووخاْسٕ ئاغاْرتَ يُ زضوغتهطزٕ و
يُ َاوَيُنِ نَُسا زَياْتىاِْ زضظ غُُْ ْاو زيىاضَنإ و خؤيإ يُ الؾاو و يًتُ ضِظطاض بهُٕ.
يُ بابُتُ غُيطَناِْ ئُو طًَطاُْوَيُ ئُوَيُ نُ ئُو يُؾهطَ طُوضَيُّ ُٖخاَُْؿٌ بؤ
ًٖضًإ يُ اليُٕ يؤْاًًُْناُْوَ بُ ئُغري ُْطريإ و وَى زياضَ يُؾهطيَو نُ يُ يًتُ ضووبضًَت
ظؤضتط ئُغري زَزات تا ئُو يُؾهطَّ يُ وؾهاِْ زَدُْطًَت ،بُآلّ ًٌَ تِ ياز ؾُضَاْسَّ
يُؾهطّ يؤْإ ُْيتىاِْ يُو دُْطُزا ئُغرييإ يٌَ بططيَت و يُوَ غُيطتط ئُوَيُ ئُوإ ًٖض
زَغتهُوتًَهًإ يُو دُْطُ زَغت ُْنُوتىوَ نُ تُْاُْت ئُوَْسَّ ثًَؿُْطِ يُؾهطَنُ بًَت.
يُناتًَهسا نُ يُؾهطيَهِ يُى ًًَؤٕ نُغٌ يُْاو زَضًَت ،زَغتهُوتِ دُْطِ ظؤض زَغت
غُضنُوتىو زَنُويَت و ططضيإ ًْى ًًَؤٕ غُضباظ يُ يًتُ ضووضىوبٔ ،خؤ زَبىايُ زيػإ
نُيىثٍُ و ضُنُناِْ ًْى ًًَؤٕ نُغًإ زَغت نُوتبايُ..
()5
يُ ْاو ئُو زَغتهُوتاُّْ نُوتُبُض زَغتِ يؤْاًًُْنإ  ،ؾتًَو ُٖبىو نُ تُْاُْت ْاتىاًْري
َهُْسضا
ًََري ُْخؿُيُنِ دىططايف نُ يُ غُض ثُضَيُنِ ناْعايٌ ُٖي
برييـ بهُيُٓوَ ض بىو و بؤيُ زَي
بىو ،نُوتُ زَغت يؤْاًًُْنإ و ًٌَ تِ ياز زواّ ئُوَّ ئُو ُْخؿُيُّ بطزَ ئُغًٓا و ًْؿاِْ
ظاْا يؤْاًًُْناًْسا ،بؤوَ ٖؤّ غُضغىضَِاِْ َُٖىإ ،ضىْهُ يُو ُْخؿُيُزا دًٗإ بُ ؾًَىَّ
باظُْيٌ ويَُٓ نطا بىو .يؤْاًًُْنإ ويَُّٓ ظَويإ بُ النًَؿُيُى زَنطز نُ زضيَصيًُنُّ يُ ضؤشُٖآلت
بؤ ضؤشئاوا زوو ئُوَْسَّ ثاًًُْنُّ يُ بانىوض بؤ باؾىوض بىو.
تُْاُْت زواّ ئُوَّ (ٖؤناتىوؽ) طُؾتًاضّ بُْاو باْطِ يؤْاِْ زَ غاٍَ يُ دًٗاْسا
طُؾتِ نطز نُ زَيهطزَ َاوَّ ًَْىإ ( 510بؤ  500خ .ظ) و ثُضتىونًَهِ يُ باضَّ
ًَٓايٌ باؽ زَنات نُ يؤْاًًُْنإ يُو دُْطُ ُْياْتىاًْىَ ًٖض زَغتهُوتِ دٓطًإ
َآل بُ زي
(( )5يُ ثاضاططاؾِ ثًَؿرت ظَبًشىي
ُٖبًَت و بؤيُ يُو ضواْطُوَ و تُناِْ ئُواِْ بُ زضؤ زَخػتُوَ و نُضِ ئًَػتا باؽ زَنات نُ يُْاو زَغتهُوتُناْسا ُْخؿُيُى
ُٖبىوَ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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دىططاؾًا ْ ىوغٌ بىوُْ ،خؿُيُنِ ظَوّ يُ طٍَُ ثُضتىونُنُ زاْابىو نُ زيػإ ظَوّ و
زَضيانإ بُ ؾًَىَّ تُخت زاْطابىوٕ.
بُآلّ يُو ُْخؿُيُّ زواّ دُْطِ َاضاتىوٕ يُ ُٖخاَُْؿًًُناُْوَ زَغت يؤْاًًُْنإ
نُوت ،ويَُّٓ ُٖضغٌَ نًؿىَضّ ئاغًا و ئُؾطيكا و ئُوضووثا يُ طٍَُ تُواوّ زَضياناِْ
زَوضَيإ بُ ؾًَىَّ باظُْيٌ نطابىو و ُٖغتِ بُزوازا طُضِاِْ ظاْا يؤْاًًُْناِْ وضووشاْس.
بىوِْ ئُو ُْخؿُيُ يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ زَضخُضّ زوو بابُت بىو :يُنُّ ئُوَ بىو نُ
ٖىُْضَ دُْطًًُنإ يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ئُوَْسَ ثًَؿهُوتبىو نُ ئُوإ وَى ُٖضيُنُ يُ
َبُت ْابًَت
يُؾهطَناِْ ئًَػتا ئُوَْسَ ثًَؿهُوتىو بىو نُ بُ ُْخؿُ زَدىوآلُٕٖ ،ي
ُْخؿُيُى يُ ( 500خ .ظ) يُ ضووّ وضزبًِٓ و زضوغتًًُوَ وَى ُْخؿُناِْ ئًَػتا ُٖشَاض
َُناِْ ثاِْ و زضيَصّ دىططاؾًا ُْبىو تا
بهطئَ ،ضىْهُ ئُونات ظاًْاضّ يُ باضَّ ًًَٖ
َطُّ
ُْخؿُنإ ظؤض وضزبٔ ،يُطٍَُ ئُوَؾسا بىوِْ ُْخؿُ يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿًسا بُي
ثًَؿهُوتِٓ غُضباظّ و دُْطِ ئُو غُضزََُ بىوَ.
بابُتِ زووَّ نُ ئُو ُْخؿُيُ ثؿت ضاغتِ زَنطزَوَ ئُوَ بىو نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ
ُٖضضُْسَ ئُونات ظاًْاضيإ يُ باضَّ ُٖبىوِْ نًؿىَضَناِْ ئَُطيها و ئؤغتىضايًا ُْبىوَ (يا
بُ ططضياِْ بًَُٖع ُٖياْبىوَ) ،بُآلّ ظاًْىياُْ نُ ُْخؿُّ ظَوّ باظُْيًُ و غٓىوضّ ُٖضغٌَ
نًؿىَضّ ئاغًا و ئُؾطيكا و ئُوضووثا و زَضياناِْ ئُواًْإ بُ ؾًَىَّ باظُْيٌ نطز بىو.
َهِ (َاضغًٌ) نُ زَنُويَتُ
غُز و ثُجنا غاٍَ زواّ دُْطِ َاضاتىوٕ ،طُؾتًاضيهِ خُي
ًَسا خؤّ بطُيًًََٓتُ دَُػُضّ باؾىوض و غُضنُوتىو ُْبىو يُ
باؾى وضّ ؾُضَْػاُٖ ،وي
طُيؿتِٓ بُ دَُػُضّ بانىوض و يُ دًاتِ ئُو تىاِْ بطاتُ زوضطُّ (ططوو ئايًُْس) و ئُو
زوضطُّ زؤظيًُوَ و يُ ؾىيًََٓهِ ئُو دُظيطَ نُ ئًَػتا بُ (تىويُ) ْاغطاوَ (ئًَػتا ْاوَْسّ
ضِازاضَناِْ ئَُطيهايُ بؤ ضاوزيَطّ دَُػُضّ بانىوض) يُْطُضّ ططت .ئُو زواّ طُضِاُْوَّ يُ
غُؾُضَنُّ ُْخؿُيُنِ نًَؿا نُ ضىاضالّ ضَُاوَ بىو و وتِ ثًَُىايُ ظَوّ خطَ .بُآلّ
ظاْاياِْ ئُونات ظَويإ بُ تُخت زَظاِْ و ئُو بابُتُ زَغتهُوتِ ئًَطاًًُْنإ بىو نُ يُ ثًَٓر
غُزَ ثًَـ ظائًَ زَياْعاِْ ظَوّ خطَِ.
غُضنُوتِٓ َاضاتىوٕ ئُوَْسَ يؤْاًًُْناِْ خؤؾشاٍَ نطزبىو نُ َاوَّ ثُجنا ضؤش يُ
َُٖىو ؾىيَُٓناِْ وآل ت ئاُْٖطًإ طًَطِا و بؤ يُنُدلاض يُ ًََصووّ يؤْإ وَى غىثاؽ بؤ ئُو
غُضنُوتُٓ زووغُز نؤيًُيإ ئاظاز نطز و ضَِطُظْاَُّ يؤْاًْإ ثًَسإ ،تُضَِ ؾىاُْ الوَنُيإ
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يُ ْعيو ئُغًٓا و يُ طٍَُ نىشضاوَناِْ دُْطُنُ ْاؾت و يُغُض طؤضَنُّ بًٓايُنًإ نطز.
زواّ ئُوَّ ًٌَ تِ يازيـ َطز بطزيإ يُ ْعيو َاضاتىوٕ ْاؾتًإ و بًٓايإ يُغُض طؤضَنُّ
زضوغتهطز و بًٓانإ تا ئًَػتا َاوٕ.
دُْطِ َاضاتىوٕ ئاناًََهٌ تطيؿِ ُٖبىو و تا ئُونات وؾُ ّ (وَسؿٌ) يُ اليُٕ
يؤْاًًُْنإ بؤ ئًَطاًًُْ نإ بُناضزَٖات و بُّ دُْطُ ئُوإ بىوُْوَ (َطؤظ) و ًٌَ
تًازيؼ زواّ غُضنُوتِٓ َاضاتؤٕ و تِ :غُضَجناّ ظاًُْإ ئًَطاًًُْ ناًْـ َطؤظٔ و
زَتىاْري بُغُضياْسا ظاٍَ بري.
َِ ثًٓذُّ) ثاثاّ ناتؤيًهِ دًٗإ
ئُو ضِغتُ داضيَهٌ تط و زواّ ( )20غُزَ يُ اليُٕ (ثؤي
(يُ غاآلِْ  1572 -1566ظ) ٖاتُوَ غُض ظَإ .ثؤزي ثًَٓذُّ زواّ ئُوَّ بىو بُ ثاثا،
َُٖىو ًَٖعّ خؤّ خػتُطُض تا عىمساًًُْنإ بؿهًًََٓت و بؤيُ تُواوّ وآلتاِْ ناتؤيًهِ
َِ ( 1571ظ) يُ
ئُوضووثاّ بؤ دُْطِ عىمساًًُْنإ يُنططتىو نطز و ئُو ًَٖعَ يُ غاي
ْاوضُيُى بُ ْاوّ (يجاْت) يُ طٍَُ ًَٖعّ عىمساًًُْنإ نُوتُ دُْط و زواّ دُْطًَهِ تىْس،
َِ غُضنُوتٔ
َُٖىو نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ عىمساِْ يا ئُغري و يا ْىقِ بىوٕ و ناتًَو ُٖواي
بُ ثؤٍَ واتُ ثاثاّ ثًَٓذُّ زضا وتِ :غُضَجناّ ئًَُُ ظاًُْإ نُ تىضنُ عىمساًًُْنإ َطؤظٔ و
زَتىاْري بُغُضياْسا غُضنُوئ.
()6
ئُوَ زاغتاِْ دُْطِ َاضاتىوٕ بىو بُو ؾًَىَيُّ نُ عكٌ و يًَهساُْوَ ًْؿاِْ زَزات و
ًََت نُ دُْطِ
بُو ؾًَىَ نُ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ْىوغًىياُْ و عكٌ و يًَهساُْوَ زَي
َاضاتؤٕ تُْٗا دُْطًَو بىوَ يُ ًَْىإ ثًَؿُْطِ يُؾهطّ ئًَطإ و يؤْاًًُْنإ و ْانطيَت بُزَض
يُ نَُِ شَاضَّ نىشضاوَناِْ يؤْإ ،ئُغتُّ بىو نُ زاضيىف يا َُضزؤًْؤغٌ ظاواّ ئُو

(( )6يُو بُؾُزا زَبىايُ بُ دىاِْ باغٌ دُْطُنُ نطابايُ بُآلّ يُ دًاتِ باؽ نطزٕ ،ضَِخُٓ نطزٕ و بُالضيَسا بطزٕ ُٖبىو و ئُوَْسَّ ؾتِ الوَنِ
باغهطاوَُٖ ،ضطًع باغٌ زضوغتِ دُْطُنُ ُْنطاوَ .ظؤضبُّ ًََصووْىوغُنإ شَاضَّ يُى ًًَؤًْإ باؽ ُْنطزووَ و تُْٗا بُؾًَهِ ظؤض نُّ
َآل بُضزَواّ ئُو بابُتُ باؽ زَنات تا يُ قُباضَّ دُْطُنُ نُّ بهاتُوَ و ظاْسضاوَ بُضزَواّ
ُْبًَت ،بُآلّ زياضَ بُ َُبُغتِ تايبُتِ ظَبًشىي
َآل ْاوّ غُضضاوَناِْ ئُو
يُؾهطَناِْ ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ وآلت زَضضىوٕ يُ غُضووّ غُز و غُز و ثُجنا ُٖظاض نُؽ بىوُْ .باؾرت وابىو ظَبًشىي
باغاُّْ يُ باضَّ ئُو دُْطُ ْىوغطاوٕ خػتبايُضوو و وَى خؤّ باغٌ نطزبايُ و زواتط ضَخُّٓ نطزبإ تا خىيَُٓض بعاًَْت دُْطُنُ بُ تُواوَتِ
ضىوٕ بىوَ .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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بتىأْ بُ يُؾهطيَهِ يُى ًًَؤِْ ضيَطُ يُ نًؿىَضّ ئاغًا بؤ يؤْإ بربِٕ و يُ وآلتاِْ يؤْاِْ
()7
خؤضانًإ بؤ زابري بهطيَت.
يُ اليُنٌ تط ئُطُض يُى ًًَؤٕ غُضباظّ ُٖخاَُْؿٌ بُ تُواوّ ثًَساويػتِ و نُضَغتُّ
دُْطِ يُ يؤْإ يُ ْاو ضىوبايُ ،زاضيىف يُواُْبىو يُ ضوووّ غُضباظّ و دُْطًًُوَ ُْتىاًَْت
َِ زواتط زاضيىف ئاَازَّ
تا ضُْسئ غاٍَ زواتط خؤّ بؤ دُْط ئاَازَبهات ،بُآلّ ُٖض غاي
دُْط بؤوَ.
تا ئُوناتُّ َُتطغٌ ُٖخاَُْؿًًُنإ ُٖبىو ،يؤْاًًُْنإ يُنططتىو بىوٕ و بُ َُْاِْ
َسايُوَ و
زوايري غُضباظّ ُٖخاَُْؿٌ يُ خانِ يؤْإْ ،انؤنًُ بُضزَواَُناًْإ غُضٍ ُٖي
زواّ دُشُْ ثُجنا ضؤشيًُنَُُ ،قسؤًًُْنإ نُ غُضباظيإ ظياتط بىو يُو دُْطُزا ،زاواّ
قُضَبؤيإ يُ ئُواٌْ تط نطزَوَ و ئُغًٓا ثُغُْسّ نطز تا زَغتهُوتُناِْ دُْط بسضيَتُوَ
ئُوإ ،بُآلّ َُقسؤًْا ئُوَ ضيَصَيُّ يُ بُضاْبُض بُ ظياُْناِْ خؤّ ظؤض ثٌَ نُّ بىو و زاواّ
نطز نُ ثًَىيػتُ ُْتُوَناٌْ تطّ يؤْإ ظياُْناِْ ئُو بُ ظيَطَناِْ خؤيإ بسَُْوَ.
ئُغًٓا وَآلَ ًاْسايُوَ نُ ئُوإ ئُضنِ ُْتُوَيٌ خؤيإ دٌَ بُدَِ نطزووَ و ئُو نُغُّ
ئُضنِ ًْؿتًُاِْ دٌَ بُدَِ بهات ْابًَت ضاوّ يُ قُضَبؤ بًَت .بُآلّ َُقسؤًْا وَآلًَإ
زايُوَ نُ ئاتًو و ئًَػجاضت و وآلتاٌْ تطًْ ،ؿتًُاِْ ئًَُُ ْري تا غُضباظَناصيإ طًاًْإ بؤ
ببُخؿٔ و ُْتُوَّ َُقسؤًْا ظياُْناِْ بُضنُوتىوٕ و بُ ضازَيُى دًاواظيًُنإ تىْسبىوُْوَ و
وآلتاِْ يؤْاِْ نُ ٖاوثُضياِْ ئُغًٓا بىوٕ ،خؤيإ بؤ دُْط يُطٍَُ َُقسؤًْا ئاَازَنطز.

(( )7بُ ثًٌَ ْىوغًِٓ ُْٖسَّ ًََصووْىوغُ نؤُْنإ ،ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ ئًَطإ يُو دُْطُ (واتًؼ) بىوَ،
َآل)
ُْى َُضزؤًْؤؽ .ظَبًشىي
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َى داريوش
َكةندنى كةنال
كؤشكى شووش و هةل
ضىْهُ بابُتُناِْ ْاوخؤيٌ يؤْإ بابُتِ باغٌ ئًَُُ ْري ،باؽ يُو دُْطاُْ ْانُئ نُ يُ
ًَْىإ يؤْاًًُْناْسا زواّ دُْطِ َاضاتىوٕ ضوويساوَ.
زواّ دُْطِ َاضاتىوٕ يُ غُضزََِ زَغُآلتِ زاضيىؾِ يُنُّ ،ضووزاوٍ تطّ ططْط
ضوويساوَ نُ يُى يُ زياضتطيًٓإ زضوغتهطزِْ نؤؾهِ ؾىوف بىوَ ،ئُو نؤؾهُ يُ ؾاضّ
ؾىوف زضوغتهطاوَ و يُى يُ طُوضَتطئ نؤؾهُناِْ زًْاّ نؤٕ بىو.
غُضضاوَّ بًٓانطزِْ نؤؾهِ ؾىوف يُ طٍَُ غُضضاوَّ زضوغتهطزِْ ثًَطغجؤيًؼ يُى
بىو و زاضيىف ُٖض ئُو ُْخؿاُّْ بؤ نىؾهِ ثًَطغجؤيًؼ بُناضٖاتٔ ،بؤ زضوغتهطزِْ ؾىوف
بُناضّ بطزٕ و تُْٗا غازَتط بىو و بُضزتاؾٌ و ثُيهُضغاظّ تًَسا ُْنطابىو.
شَاضَّ غتىوُْ بُضزيُٓناِْ نؤؾهُنُ ؾُغت غتىوٕ بىوَ و َُٖإ بُضظّ غتىوُْناِْ
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًػًإ ُٖبىوَ و ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ظؤضيإ باؽ نطزووَ .نؤؾهِ
ًََو سُوؾُّ
ؾىوف ٖؤَيًَهِ طُوضَّ ُٖبىوَ و ؾُغت غتىوٕ و ثًَٓر غُز شووض و نؤَُي
ُٖبىوَ و ضىْهُ ًٖض ئاغُواضيَهِ َُْاوًَََ ،صووْىوغُ ئُوضووثًًُنإ بُ ئُؾػاُْيإ زاْاوَ،
بُآلّ غُباضَت بُ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ضىْهُ ئاغُواضّ َابىو ُْياْتىاِْ ضَتِ بهُُْوَ.
َهُْسًْإ
زَغتُيُى يُ ؾىيَُٓواضْاغاِْ ؾُضَْػٌ بُ غُضؤنايُتِ (شإ ثًَطؤ) نُ ناضّ ُٖي
يُ ؾىوف بؤ زؤظيُٓوَّ ئاغُواضّ نؤؾهُنُ زَنطز ،غُضَجناّ تىاًْإ بٓاغُّ ؾُغت غتىوِْ
َُ طُوضَنُ بسؤظُْوَُٖ ،ضوَٖا نُتًبُيُنًإ زؤظيًُوَ نُ يُ اليُٕ زاضيىف ْىوغطابىو و
ٖؤي
زَضيسَخػت نُ ئُو نؤؾهُ و ثًَطغجؤيًؼ يُ يُى ناتسا زَغت بُ زضوغتهطزًْإ نطاوَ و
بابُتًَهٌ تط نُ يُ نُتًبُنُزا زَضزَنُويَت ئُوَيُ نُ يُ ناتِ زَغتجًَهطزِْ نؤؾهُنُ بابِ
زاضيىف (ويَؿت ئُغح يا ًٖػت ئُغح) و باثريّ (ئريؾاّ يا ئريؾاَا) ظيٓسوو بىوُْ.
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ئُو نُتًبُيُ وَى تُواوّ نُتًبُناٌْ تطّ زاضيىف بُو ضغتُيُ (َِٓ زاضيىف ؾاّ ؾايإ،
َجؿتِ يُظزإ
نىضّ ويَؿت ئُغجِ ُٖخاَُْؿٌ) زَغت ثًَسَنات و زواتط تًايسا ٖاتىوَ (بُ ثاي
ئُو بًٓايُ زضوغت زَنُّ تا بؤ ئُو نُغاُْ سيًًََٓتُوَ نُ زواّ َٔ يُو وآلتُ زَغُآلتساض زَبٔ
َِ ويَطاْهطزِْ ُْزَٕ).
َهاِْ زاٖاتىو زَنُُّٖ ،ضطًع ُٖوي
و زوا يُ خُي
ًََت( :ئُو نؤؾهُ وَى نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ ئُوَْسَ باف زضوغتهطابىو نُ
شإ ثًَطؤّ ؾُضَْػٌ زَي
ئُطُض ويَطإ ُْنطابايُ ،ئًَػتاف وَى بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ْىَّ زَٖاتُ بُضضاو).
نؤؾهِ ثًَطغجؤيًػًـ نُ يُ اليُٕ ئُغهُْسَضّ َُقسؤِْ ويَطإ نطا ئُطُض ويَطإ
ُْنطابايُ ،ئًَػتاف وَى غُضزََِ زاضيىف ْىَّ زَٖاتُ بُضضاو و بُ وتُّ شإ ثًَطؤ نؤؾهِ
ؾىوؾًـ بُ زَغتِ ئُغهُْسَض ويَطإ نطاوَ و بُضزَناًْؿِ بؤيُ َُْاوٕ ،ضىْهُ بؤ
زضوغتهطزِْ بًٓاٍ تط بُناضًَٖٓطاوٕ.
َاُْوَّ بُضزَناِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًؼ زَطُضِيَتُوَ بؤ ئُوَّ زواّ ئُغهُْسَض و يُ
غُضزََِ غاغاِْ و ئُؾهاًًُْناْسا ،ئًَطاًًُْنإ باْطُؾُيإ زَنطز نُ ئُو بًٓايُ ئاططخاُْ
بىوَ و ئاططخاُْف الّ زَغُآلتساضإ ثريؤظ بىو و خؤيإ زَثاضاغت يُ يُْاو بطزِْ بُضزَنإ يا
بُناض ًَٖٓاًْإ يُ بًٓاٍ تطزا .يُ غُزَناِْ زواتط بؤ ئُوَّ ظياتط ويَطإ ُْنطيَت ،ئًَطاًًُْنإ
زَياْىوت ئُوَ (تُختِ غًًَُإ) و باضَطاّ ئُو ثُياَبُضَ بىوَ ،ضىْهُ الّ عُضَبُنإ ضيَع و
طُوضَيٌ ُٖبىوَ ،بؤيُ بُضز و ئاغُواضَناًْإ َاوَ و بُ ثًَضُواُْوَ تا ئًَػتا وَى نؤؾهِ
ؾؤف تُْاُْت بُضزيَهِ ُْزََا.
زاضيىؾٌ يُنُّ زواّ ئُوَّ ُٖواٍَ ؾهػتِ يُؾهطَنُّ خؤّ يُ يؤْإ بًػت ،بطِياضيسا
زووباضّ يُؾهطنًَؿِ بؤ ئُو وآلتُزا بهات .بُآلّ يُ ًَػطَوَ ُٖواَيًَهِ تطغٓاى ٖات و
َهِ ًَػط
بطيتِ بىو يُ ًَٖطؾٌ ضَِف ثًَػتُنإ بؤ ئُوَّ ،ضَِف ثًَػتُنإ نىؾتاضيإ يُ خُي
نطزبىو و تُْاُْت (زازاؾُض) نُ ئًَطاِْ و ؾُضَاْطَواّ ًَػط بىو ،بُ زَغتِ ئُوإ نىشضابىو.
يُ ثُضتىونُناِْ غُضزََِ عُتًكسا ٖاتىوَ نُ ُْٖسَّ داض ًَػط زووضاضّ بُآل زَبىو و ئاوّ
ًٌْ وَى خىئَ غىوض زَبىو و يُ ئامساُْوَ (وظؽ)( )1زَباضّ ،بُآلّ ُْيآْىوغًىَ نُ طُوضَتطئ بُآل
ًَٖطؾٌ ضَِف ثًَػتُنإ بىوَ بؤ ًَػط .ئُوإ ظؤضداض يُ غُضزََِ ؾًَطعُوُْنإ و يُ غُضزََِ شيَط
زَغتُيٌ ًَػط بؤ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإًَٖ ،طؾًإ زَنطزَغُض ئُو وآلتُ.
(( )1وظؽ دؤضَ طًاًُْبُضيَهُ نُ تا ضازَيُنِ ظؤض يُ بؤم زَضًَت و يُ نىضزيسا يُ ُْٖسَّ ؾىئَ بُ وَظَم ْاو
زَبطيَت .وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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ئُوإ يُ باؾىوضّ ْاوضُّ نؤف زَٖاتٔ و ئاؾهطايُ نُ ضَف ثًَػتُنإ ئُوناتُّ يُ
ْاوضُّ نؤف زَدىوآلٕ ،غُضَتا ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض ئُو ْاوضُيُ و تاآلٕ و نىؾتاضيإ زَنطز
و زواتط ًَػطيإ زووضاضّ تاآلٕ و نىؾذي زَنطز ،وآلتِ نؤف ئًَػتا بُ (غىوزإ) ْاوّ زيَت و
زَنُويَتُ باؾىوضّ ًَػط .ئُوإ بُ زضيَصايٌ ظيَِ ًٌْ تاآلٕ و نىؾتاضيإ زَنطز تا زَطُيؿتُٓ
بانىوضّ ًَػط و ئُطُض ًَٖعيَو يُ ًَػط زضوغت زَنطا تا ضيَطُ يُ ضَف ثًَػتُنإ بططيَت،
ضَؾُنإ بُ ضيٌَ خؤياْسا زَطُضِاُْوَ و بُ ثًَضُواُْوَ يُ ًَػط زََاُْوَ.
يُ غُضَتاّ ًََصووّ ًَػط واتُ يُطٍَُ زَغتجًَهِ يُنُّ ظَجنريَّ ثاؾايُتِ ؾريعُوُْنإ،
(تا ناتِ زاطرينطزِْ ًَػط يُ اليُٕ ُٖخاَُْؿًًُنإ 24 ،ظجنريَّ ؾريعُوُْنإ زَغُآلتساض
ًَاْساوَ ضٍَ يُ ًَٖطؾٌ ئُو ضَف ثًَػتاُْ بططٕ نُ يُ
بىوٕ) بُضزَواّ ؾًَطعُوُْنإ ُٖوي
باؾىوضّ نؤؾُوَ زَٖاتٔ و زواتط تًَطُيؿذي تُْاُْت زيىاضيـ ْاتىاًَْت ضيَطُيإ يٌَ بططيَت،
ضىْهُ ئُوإ يُ زيىاضَنُ زَغىضِاُْوَ و بؤ ضيَططتٔ يُوإ زيىاضيَو زضوغت بهُٕ نُ غُضيَهِ
يُ ضؤشُٖآلتِ ئُؾطيكا بُ ظَضياّ ٖٓس و غُضَنُّ تطّ يُ ضؤشئاوا بُ ظَضياّ ئُتًُؽ
ببػرتيَتُوَ .ؾريعُوُْناِْ ًَػط ُْياْسَتىاِْ زيىاضيَهِ يُو ضُؾُٓ زضوغت بهُٕ ،بؤيُ
ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ بُضزَواّ زَبىو.
(ٖاواضز ؾاغتِ) ئَُطيهِ يُ بًىططاؾًاّ سعضَتِ َىغا (ع) ْىوغًىيُتِ :ناتًَو سعضَتِ
َىغا يُ خعَُتِ غُضباظّ بىو ،ؾًَطعُوٕ ضِايػجاضز تا بضًَتُ باؾىوضّ وآلتِ نىوف و
ضَؾُنإ تُْبَِ بهات و ئُويـ ضؤيؿت و ئُوناضَّ نطز.
ؾطعُوُْناِْ ًَػط تىاْايإ ُْبىو ضيَطُ يُ ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ بططٕ و بؤيُ زواّ ُٖض
َُ ضَِف ثًَػتُنإ نُ يُ
ًَٖطؾًَو ئُواًْإ تُْيبَ زَنطز و ئاؾهطاؾُ نُ تُْيبَ نطزِْ خًًَ
باؾىوضّ نؤف زَٖاتٔ يُ اليُٕ ؾريعُوُْوَ ضًًُ ،ضَؾُناًْـ ناتًَو ًَٖطؾًإ زَنطز بؤ
َآٌْ ؾريخؤضيـ خؤيإ
َهى يُ نىؾتِٓ َٓساي
ًَػطُْ ،تُْٗا شٕ و ثًاويإ زَنىؾت ،بُي
ُْزَثاضاغت.
ناتًَو زاضيىف وازي ًَػط بىو ،غُضباظطُيُنِ طُوضَّ يُ باؾىوضّ نىوف ضِازَططت نُ
عاضَباُّْ دُْطًؿِ يًَبىو ،بؤ ئُوَّ ضيَطط بٔ يُ ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ نُ ُٖضطًع ناتُناِْ زياض
ُْبىو .بُآلّ (زازاؾُض) نُ وازي ًَػط بىو ئُو ناضَّ ُْنطز ،بؤيُ ًَػط نُوتُبُض ًَٖطف.
ضَِؾُنإ يُ ضيَطاّ ظيَِ ًٌْ و وؾهاًًُْوَ بُضَو بانىوض بُضيَهُوتٔ و شَاضَيإ ئُوَْسَ ظؤض
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بىو نُ ناتًَو زَطُيؿتُٓ ؾىيَُٓ بضىونُنإ ،تا زوايري زَْهُ طُمن و باقًُيإ زَخىاضز
(ًَػطيًُناِْ نؤٕ باقًُيإ ظؤض زَضاْس).
ًًَُناِْ ًَػط بطيتِ بىوٕ يُ بُؾُناِْ
يُ غُضزََاِْ نؤْسا ْاوضُ ططْطُ نؿتىناي
بانىوضّ ئُو وآلتُو يُ باؾىوضّ ًَػط نؿتىناٍَ ثُضَّ ثًَُٓزضابىو .يُ بانىوض ئُوَْسَ طُمن و
دؤ و باقًُ و يؤنُ زَضاْسضا نُ َُٖىو وآلتاِْ زَوضَّ زَضياّ َُزيتُضاُْ نُ زضاوغًٌَ ًَػط
َُّ ثًَىيػتًإ يُ ئُوَّ زَغتُبُض زَنطز و يُ تُواوّ ئُو وآلتاُْ بؤ
بىوٕ ،خؤضاى و زاُْويًَ
زضوغتهطزِْ دٌ و بُضط غىوز يُ يؤنُ و نُتاِْ ئُو وآلتُ زَبًٓسضا.
َُّ
ًًَُناِْ بانىوضّ ًَػط ،نؤطاناِْ زاُْويًَ
ناتًَو ضَِؾُنإ طُيؿتُٓ ْاوضُ نؿتىناي
باؾىوضيإ يُ ْاو ُْبطزبىو ،ضىْهُ خؤيإ بطغٌ زَبىوٕ .ئُوإ ُٖض نُغًَهًإ بًِٓ ،نىؾتًإ
َِ ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ
و زازاؾُضيـ يُى يُ نىشضاوَنإ بىو .زاًْؿتىاِْ ًَػط بُ بًػتِٓ ُٖواي
َُيإ بًػت ُٖآلتًٓإ ثٌَ باؾرت
َُٖٓاتٔ ،بُآلّ زاًْؿتىاِْ وآلتُناٌْ تط ناتًَو ئُو ُٖواي
ُٖي
َهِ ًَػط ئُوَ بىو نُ زَتطغإ زواّ ُٖآلتٔ ،طؤضيإ زَغت
َُٖٓاتِٓ خُي
بىوٖ .ؤّ ُٖي
ُْنُويَت و تُضَُناًْإ َىًَايٌ ُْنطيَت.
ُٖض ًَػطيًُى يُ تُواوّ تًَُُْسا ثاؾهُوتِ زَنطز تا يُ ناتِ َطزِْ ئُو ثاؾهُوتُ
ببًَتُ تًَضىوّ َىًَايٌ نطزٕ و طؤض زضوغتهطزٕ بؤّ و يُنُدلاض نُ يُ ًَػط باْو زضوغتهطا
َططتٔ و ثاضاغتِٓ ئُو ثاؾهُوتاُْ بىوًَ .ػطيًُنإ يُو بطوايُزا بىوٕ نُ شياِْ ئُو
بؤ ُٖي
زًْايُيإ تُْٗا ناتًًُ و شياِْ زاٖاتىو يُ دًٗاٌْ تط يُنذاضَنًًُ ،بُآلّ بُو َُضدُّ
َؤًَايٌ بهطيَت و يُ طؤضِ بٓطيَت .نُغًَهِ ًَػطّ بُبٌَ ظيَسَضؤيٌ يُ تُواوّ تًَُُْسا تُْٗا
بؤ ئُوَ زَشيا نُ سيطيَت و ًٖض بُزبُختًًُنِ يُوَ بُ تطغٓانرت ُْزَظاِْ نُ بٌَ طؤضِ سيًًََٓتُوَ
و َؤًَايٌ ُْنطيَت.
َو زَتطغإ بًَطؤض سيًَُٓٓوَ ،زََاُْوَ و زَنىشضإ .ئُطُض زَغُآلتساضيَهِ باف
ضىْهُ خُي
يُو وآلتُ ُٖبىايُ زَيتىاِْ غىوز يُو خؤضِاططيُّ ئُوإ وَضبططيَت و غىثايُنِ باؾًإ يٌَ
ئاَازَبهات و ًَٖطؾٌ ضَِؾُناًْإ ثٌَ بؿهًًََٓتُوَ ،بُآلّ ئُو زَغُآلتساضَ يُ ًَػط ُْبىو و
بؤيُ ًَػطيًُنإ نُوتُٓ بُض يًَؿاوّ نىشضإ و ئُوَْسَ زَنىشضإ نُ زاَُظضاوَناِْ َىًَايٌ
بؤ َىًَايٌ نطزًْإ ضِاُْزَطُيؿذي و بُ ْاضاضّ زَياخنػتُٓ ْاو ظيَِ ًٌْ و زَبىوُْ خؤضانِ
تًُػاسُنإ.
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َِ ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ و ُْبىوِْ بُضططيهاض بُ زاضيىف طُيؿت ظؤض غَُٓاى
ناتًَو ُٖواي
بىو ،ضىْهُ ئُو َاوَيُى يُ ًَػط ببىو و زؤخِ ئُويَِ زَظاِْ و زَيعاِْ بُ ٖؤّ ًَٖطؾٌ
َهِ ًَػط ٖاتىوَ و وتِ :زازاؾُض ؾاْػٌ باؾٌ ُٖبىو نُ بُ
ضَِؾُنإ يُ ئُوَّ ض بُ غُض خُي
زَغت ضَِؾُنإ َطز ،ئُطُضْا خؤّ بُ ؾًَىَيُى غعاّ زَزا نُ ببًَتُ ثُْس بؤ َُٖىو
زَغُآلتساضيَو.
َِ زاضيىف
َهُْسِْ نُْاي
ناتًَو ًَٖطؾُنُ بؤ غُض ًَػط ضوويسا ،يُ ًَػط غُضطُضَِ ُٖي
بىوٕ نُ ظيَِ ًًِْ بُ زَضياّ قُيعَّ زَبُغتُوَ و يُى يُ ناضَ ظؤض طُوضَناِْ ئُو بىو .ئُطُض
ُْخؿُّ ظيَِ ًٌْ يُ بانىوضّ ًَػط غُيُٓ بُضزيسََإ و َُوزاّ ًَْىإ ضؤشُٖآلتًرتئ يكِ
َهُْسِْ
ئُو ظيًَُ و زَضياّ قُيعَّ بعاْري ،تًَسَطُئ تُْاُْت بُ ئاًََطَ ًََهاًْهًُناًْـ ُٖي
َُنُّ بُ ثؿتِ َطؤظ و
َسَنُْطا و خؤي
ظؤض قىضغُ ض داّ ئُوَّ ئُونات بُ ثاض و بًٌََ ُٖي
َُنإ زَطىاظضايُوَ.
ئاشَي
َُنُ ططؾتِ بؤ زضوغت ُْبىو و ئُْساظياضَ
َهُْسٕ و زَضزاِْ خؤي
زاضيىف تُْٗا يُ ُٖي
ًَػطيًُناًْـ يُ ُْخؿُنُ زشّ وَغتإ و ثًًَإ وابىو ئاوّ زَضياّ قُيعَّ زيَتُ ًَػط و
ًَػط ْىقِ زَبًَت ،غُضغىضَِإ يُوَزايُ نُ يُ ًْىَّ زووََِ غُزَّ ْؤظزًََُٖـ ناتًَو
َهًَُْت نُ زَضياّ َُزيتُضاُْ و قُيعََِ
َِ غىئًَع ُٖي
(ؾطزيٓإ زؤيًَػجًَؼ) ويػتِ نُْاي
بُيُى زَبُغتُوَُْٖ ،سيَو يُ ئُْساظياضَ ًَػطيًُنإ بُ َُٖإ ؾًَىَ ثًًَإ وابىو نُ ئاوّ
زَضياّ َُزيتُضاُْ ًَػط ْىقِ زَنات.
َهُْسِْ
دطُ يُ ضَخُّٓ ئُْساظياضَ ًَػطيًُنإ ،نآًُٖناِْ ًَػطّ نؤًْـ زشّ ُٖي
َهُْسِْ
َُنُ و بؤ ُٖي
َِ زاضيىف بىوٕ ،ضىْهُ ثُضغتطايُى زَنُوتُ غُض ضيَطاّ نُْاي
نُْاي
َُنُ
َُنُ ضاضَيُى دطُ يُ ضووخاْسِْ ئُو ثُضغتطايُ ُْبىو و بُ ثًَضُواُْوَ زَبىايُ نُْاي
نُْاي
يُو ؾىيَُٓ زووضاضّ ضَُاُْوَ ببًَت و ئُونات يُ ُٖض زووالوَ زَطُيؿتُ تاؾُبُضزَنإ و
َهُْسِْ ئُوَْسَ قىضؽ زَبىو نُ غاآلًَْهِ ظؤضّ زوازَنُوت.
ُٖي
زاضيىف بؤ وَضططتِٓ ضَِظاَُْسّ ئُوإ ثُضغتطايُنِ طُوضَتط يُو ثُضغتطايُّ يُ ْعيو
َهُْسِْ
ئُو ؾىيَُٓ و يُ غُض تًَضىوّ خؤّ زضوغتهطز و ثًَؿهُف بُ نآًُٖناِْ نطزُٖ .ي
َُ يُى يُ ثًالُْ غُضَنِ و طُوضَناِْ زاضيىف بىو و دطُ يُ غىوزّ ئابىوضّ،
ئُو نُْاي
غىوزّ غرتاتًصيؿِ ُٖبىو و زَبؤوَ ٖؤّ نؤنطزُْوَ نُؾتًًُ ثُضت و بآلوَناِْ ُٖخاَُْؿٌ
يُ زَضياناِْ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاوا يُ يُى ْاوضُُٖ ،ضوَٖا نُؾتًًُ باظضطاًًُْنإ نُ يُ
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َُوَ بؤ َُٖىو
بُْسَضَناِْ باؾىوضّ ئًَطاُْوَ زَٖاتٔ زَياْتىاِْ يُ ضيَطُّ ئُو نُْاي
بُْسَضَناِْ ئُوضووثا بطِؤٕ.
َُنُؾٌ ثُندػت .ضيَطُناِْ
ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ دطُ يُ ظياُْ خُضاثُناِْ ،ثطؤشَّ نُْاي
طُياْسِْ ُٖواٍَ و ظاًْاضّ يُ غُضزََِ زايىف ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ زاضيىف يُ َاوَّ ؾُف
َُناِْ ظاِْ ،ئَُُ يُ ناتًَهسا نُ ئُطُ ويػتباّ يُ ضيَطُّ ناضواُْناُْوَ
ضؤشزا تُواوّ ُٖواي
ئُو ُٖواآلُْ بعاًَْت ،ثًَٓر تا ؾُف َاْطِ ثًَىيػت بىو .زاضيىف بطِياضيسا خؤّ بطِواتُ ًَػط
و نؤتايٌ بُو ناضَغاتُ بًًََٗٓت ،بُآلّ ٖاونات يُطٍَُ ئُو ناضَغاتُ ،ضووزاويَهٌ تطّ ْاخؤف
بؤ زاضيىف ٖاتُ نايُ نُ بطيتِ بىو يُ ياخِ بىوِْ نىضَ طُوضَنُّ نُ ْاوّ (ئاضتؤباظإ) يا
(ئاضتؤباظاْؼ) بىو.
َِ ( 488خ .ظ) دًَٓؿًِٓ خؤّ زياضّ
زاضيىف تا تُواو بىوِْ نؤؾهِ ؾىوف يُ غاي
ُْنطزُٖ ،ضضُْسَ ئُوناتاُّْ يُ وآلت ُْزَبىو خُؾاياض نُ نىضّ بضىونِ بىو ناضَناِْ
َِ (488
َُتِ بُضِيَىَزَبطز ،بُآلّ ئُو دًَٓؿًًًُٓ بُ ؾًَىَّ ناتِ و ْاؾُضَِ بىو .يُ غاي
زَوي
خ .ظ) خُؾاياضّ نىضّ نُ (يُ ئاتىوغاّ نضِ نىضوف بىو) بُ ؾُضَِ نطزَ دًَٓؿًِٓ خؤّ و
زواّ ئُوَ طىَإ َُْا نُ يُ زواّ ئُو ئاضتؤباظاِْ نىضَ طُوضَّ ْابًَتُ ثاؾا و خُؾاياض
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ زَبًَت.
طىَإ ًًُْ ئاتىوغا ناضيطُضّ يُ زاْاِْ خُؾاياض بُ دًَٓؿري يُ اليُٕ زاضيىؾُوَ ظؤض بىوَ
و ئُو خعَُتاُّْ ثًَؿهُؾٌ ئُوّ نطزبىو تا بُ زَغُآلت بطات يُ بطياضزاِْ زاضيىف بؤ
زاْاِْ خُؾاياض بُ دًَٓؿًِٓ ؾُضَِ خؤّ ظؤض ناضيطُض بىو و زاضيىف بُ زاْاِْ خُؾاياض بُ
َجؿتِ نطزِْ بؤ بىوِْ بُ ثاؾا.
دًَٓؿري ،ويػتِ وَآلَِ ضانُّ ئاتىوغا بساتُوَ يُ ثاي
ضىْهُ بؤ وَالْاِْ ئاضتؤباظإ يُ ؾاظازَّ دًَٓؿري ًٖض ثاغاويَهِ ُْبىو ،بؤيُ زاضيىف
و تِ ئاضتؤباظإ ثًَـ ئُوَّ ببِ بُ ثاؾا يُ زايو بىوَ و خُؾاياض زواّ بىومن بُ ثاؾا ،يُ
اليُنٌ تط خُؾاياض نىضّ ئاتىوغايُ نُ نضِ نىضوؾٌ ثاؾاّ ثًَؿىوّ وآلت بىوَ ،بؤيُ
خُؾاياضّ نطزَ دًَٓؿري .ئاضتؤباظإ ئُونات غاتطاب و بُ وتُّ ُٖخاَُْؿًًُنإ (خُؾرتَ
ثاوَٕ) بىو يُ ئاظَضباجيإ و ئُو بطياضَ ظؤض ناضّ تًَهطز و بطياضّ زاضيىؾٌ بُ غتًََُهِ َُظٕ
بُضاْبُض بُ خؤّ زاْا.
ئُطُض زاضيىؾٌ يُنُّ يُ شياْسا ُْبىايُ ،ئاضتؤباظإ خؤّ بُ ثاؾا زَْاغاْس ،بُآلّ زاضيىف
يُوَ َُظْرت بىو ،نُ يُ ناتِ شياًْسا ئُو بتىاَِْ ئُو ناضَ بهات و ضىْهُ ُْيسَتىاِْ ئُو
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َِ ئاضتؤباظاِْ
دًاواظيًُ ثُغُْسبهات يُ ؾُضَاِْ بابِ ياخِ بىو .زاضيىؾِ يُنُّ زَيعاِْ زي
بطيٓساض نطزووَ ،بؤيُ ْاؾُضَاِْ ئُوّ ظؤض بضىوى ًْؿاْسا و ضاوثؤؾٌ يُ غعازاِْ نطز.
وشيإ يُ غُضزََِ ثاؾايُتِ زاضيىؾِ يُنَُسا ئُطُض يُى يُ زَغُآلتساضإ يا غاتطابُنإ
ًَِٓ ثًَػتِ يُؾِ بُ ظيٓسوويٌ يا
(ثاضيَعطاض) يُ ثاؾا ياخِ بىوبايُ ،غعاٍ قىضغٌ وَى زاَاي
زوو ثاضضُ نطزِْ بُ غُضزا زَزضا و ئاضتؤباظاًْـ ياخِ ببىو يُ بُدَِ ًَٖٓاِْ ؾُضَاِْ ثاؾا و
زَبىايُ بُو ؾًَىَيُ غعا بسضيَت ،بُآلّ زاضيىف ُْيسَويػت نىضَ طُوضَنُّ غعا بسات و
َِ بهات
ضاوَضِوإ بىو نات يُ غَُُ طُوضَناِْ نىضَنُّ نُّ بهاتُوَ و غاضيَصّ بطيُٓناِْ زي
و بؤ خؤّ ثُؾًُإ ببًَتُوَ و بًَتُوَ بؤ الّ باونِ .بُآلّ ئاضتؤباظإ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض
نىضزغتإ و زاطريّ نطز و ئاَازَناضّ زَنطز تا ًَٖطف بهاتُ غُض ناضاًَػري (نطَاؾإ).
زاضيىف ويػتِ نىضزغتاًْـ بهاتُ بُؾًَو يُ سهىَُتِ نىضَ طُوضَنُّ و ضاوثؤؾٌ
يُوناضَّ بهات ،بُآلّ ئُو بابُتُ بؤوَ بًَٓؿتُ خؤؾُّ غُض ظاضّ ئُواُّْ تا ئُونات تىاْاّ
قػُنطزٕ يُ بُضاْبُض زاضيىؾًإ ُْبىو و ويػتًإ غٓىوضّ زَغُآلتًإ دًا بهُُْوَ و خؤيإ بُ
غُضبُخؤ ضِابطُيًَٓٔ و دطُ يَُُف زاضيىف بريّ يُ زواّ َُضطِ خؤّ و ناتِ ثاؾايُتِ
خُؾاياضّ زَنطزَوَ و زَيعاِْ زواّ ئُو ،دُْط يُغُض زَغُآلت يُ ًَْىإ زوو بطا زَغت ثٌَ
زَنات و تا يُنًإ ُْنىشضيَت نؤتايٌ ثًَٓايُت .ئاضتؤباظإ ُْيتىاِْ نطَاؾإ زاطري بهات،
ضىْهُ زاضيىف ًَٖعّ ظيازَّ ْاضزبؤوَ ئُوَّ و يُ بُضاْبُضزا ئاضتؤباظإ ًَٖطؾٌ نطز بؤ ئاغًاّ
بضىوى و بطِياضيسا تُواوّ وآلتُناِْ ئُوَّ تا زَطُيؿتُ زَضياّ ضؤشئاوا زاطري بهات ،بُآلّ
زيػإ غىوزّ ُْبىو .زاضيىف زَيعاِْ ئُطُض يُ طٍَُ نىضَ طُوضَنُّ ُْدُْطًَت ،زواّ َطزِْ
و يُ غُضزََِ دًَٓؿًُٓنُيسا ،ئًُجطاتؤضيُتِ طُوضَّ ُٖخاَُْؿٌ ثاضضُ ثاضضُ زَبًَت.
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :زواّ ئُوَّ يُؾهطّ ئًَطإ يُ َاضاتىوٕ ؾهػتِ خىاضز ،زاضيىف بؤ
َسا ًَٖعّ
َُّ خػتُضوو و بطِياضيسا يُ َاوَّ ضىاض غاي
ًَٖطف بؤ غُض يؤْإ ُْخؿُيُنِ ضىاض غاي
وؾهاِْ و زَضيايٌ ئُوَْسَ بًَُٖع بهات نُ يؤْإ ُْتىاًَْت بُضطُّ بططيَت.
بُآلّ ًَٖطؾٌ ضَِؾُنإ و ياخِ بىوِْ نىضَنُّ بؤوَ ٖؤّ ئُوَّ زاضيىف بُؾًَو يُ
ًَٖعَناِْ بؤ ًَػط بًَٓطيَت و خؤؾٌ بُ ؾُضَاْسَيٌ ًَٖعيَو بؤ دُْطِ نىضَ طُوضَنُّ بطِوات.
ناتًَو زاضيىف بُ يُؾهطَنُيُوَ بؤ باؾىوضّ ئًَطإ ضىو ،نىضَ طُوضَنُّ يُ (غري زش) بىو و
زواّ ًَٖطؾُ بٌَ ئاناَُنُّ بؤ ئاغًاّ بضىوى ٖاتبؤوَ ئُو ؾىيَُٓ نُ ئًَػتا بُ (غُْٓسز)
ْاغطاوَ( .غري) يُ ظَاِْ ثًُُٖوّ ُٖخاَُْؿٌ يُى بىوَ يُ ْاوَناِْ ُٖتاو و زواتط بُ ٖؤّ
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دًاواظّ ظاضاوَنإ طؤضِا بُ (ؾري) و تُواوّ ئُو ثًَؿططاُّْ (غري) نُ يُ ؾاضَناِْ ئًَطإ
زَزيرتئَ ،واتاّ ُٖتاو زَزَٕ.
ًََصووْىوغٌ ْاوزاض ئاضيإ غُباضَت بُ (غري زش) زََيًَت :قُآليُى بىوَ نُ يُ ْاو
زَؾتًَهِ زَوضَزضاو بُ ؾاخُنإ زضوغتهطابىو و ئًَطاًًُْنإ باوَضِيإ وابىو نُ (زا ئاَ وَ)
زضوغتِ نطزووَ.
(زا ئاَ وَ) وؾُيُنُ نُ يُ ظَاِْ ؾاضغٌ طؤضِاوَ بُ (زيَى) .قُآلّ (غري زش) ظؤض قايِ بىو،
بؤيُ َُٖىإ باوَضِيإ وابىو َطؤظ ْاتىاًَْت ئُو قُآليُ زضوغت بهات و زيَى زضوغتِ نطزووَ،
َطريابىايُ،
يُ ْاو قُآلنُ ضُْسئ بريّ ئاوّ يًَبىو و ئُطُض خؤضانِ تُواو يُْاو نؤؾهُنُ ُٖي
تا َاوَيُنِ ْازياض تىاِْ بُضططّ و َاُْوَ يُو قُآليُزا ئاغإ زَبىو .زيىاضَناِْ ئُوَْسَ
بًَُٖع بىوٕ نُ ًٖض َُجنًُْكًَو ُْيسَتىاِْ ويَطاِْ بهات و ئُوَْسَف بُضظ بىوٕ ،نُؽ
ُْيسَتىاِْ بُغُضياْسا غُضنُويَت.
ئاضيإ زََيًَت :ئًَطاًًُْنإ باوَضِيإ وابىو نُ يُ نؤْسا زيَىيَهِ طُوضَ بؤ َاوَّ ُٖظاض غاٍَ
َُنُ دًاناِْ َطؤظ نطز .بُآلّ بُ وتُّ ئاضيإ ئُو
يُو قُآليُزا بُضططّ يُ بُضاْبُض ضَِضُي
ئُؾػاُْيُ ضاغت ًًُْ و قُآلّ غري يُ اليُٕ (ئايؿتىويطؤ) ثاؾاّ بُْاو باْطِ َاز
زضوغتهطاوَ و بؤ زضوغتهطزٌْ ئُو قُآل بُضزيُٓف غىوزّ يُ ئُغريَ ئاؾىوضيًُنإ
وَضططتىوَ.
ئاضتؤباظإ يُ ئاظَضباجيإ طىٍَ بًػت بىو زاضيىؾٌ باونِ و يُؾهطَنٍُ بؤ دُْطِ ئُو
زئَ و ثًَؿبًِٓ زَنطز نُ غُضزاضَناِْ ْاوضُّ ئاظَضباجيإ بُ ؾُضَاِْ زاضيىف دُْطِ ئُو
زَنُٕ .ئُو ُْيسَتىاِْ بضًَتُ ئاغًاّ بضىوى ،ضىْهُ ئُواِْ نطزبؤوَ زوشَِٓ خؤّ ،بؤيُ
ًََو يُ
بطِياضيسا خىاضزََُِْ و ئايًهِ تُواو يُ غري زش زابري بهات و يُ طٍَُ نؤَُي
غُضباظَناِْ نُ دًاواظّ بريوضِا يُ باضَّ شَاضَّ ئُوإ ُٖيُ ،ثُْاّ بطزَ بُض ئُو قُآليُ.
زاضيىف زواّ ٖاتِٓ بؤ نىضزغتإ ،قُآلنُّ طَُاضؤزا و ُْٖسَّ يُ غُضباظَناِْ يُوَّ
دًًََٗؿت و بُضَو ئاظَضباجيإ ضؤيؿت و ثامشاوَناِْ زَغُآلتِ نىضَنُّ يُوَّ يُْاوبطز و
َُٓوايٌ زَغُآلتساضاِْ ئاغًاّ بضىونِ نطز تا بعأْ ًَٖطؾٌ نىضَ طُوضَنُّ ؾُضَاِْ ئُو
زي
ُْبىوَ .ئُواًْـ وَآلًَإ زايُوَ نُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بُ باؾٌ زَْاغٔ و زَظأْ ئُو
ضاوتًَربِيِٓ بُضاْبُض وآلتُناًْإ ًًُْ و ئاضتؤباظإ غُضبُخؤ ئُو ًَٖطؾُّ نطزووَ.
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ئاضيإ ئُو وتاُّْ غُضَوَ باؽ زَنات و ظياتطيـ باؽ زَنات و زََيًَت :زاضيىف
ًََو زياضّ بؤ زَغُآلتساضَناِْ ئاغًاّ بضىوى ْاضز و ئُواًْـ بُ َُٖإ ؾًَىَ زياضيًإ
نؤَُي
بؤ ز اضيىف ْاضزَوَ .زواتط زاضيىف طُضِايُوَ بؤ نىضزغتإ و ئُؾػُضيَهِ بُ ْاوّ (ئؤيؤؽ) يا
َِ
(ئؤيؤف) ضِاغجاضز تا قُآلنُ بططيَت و بُ ئؤيؤؾٌ وتًٖ :ض قُآليُى ًًُْ نُ ُْٖسّ خاي
الواظّ ُْبًَت ،يُ ُْٖسَّ يُ قُآلنإ ئاو ًًُْ و تًٓىيُتِ ئُواُّْ ْاو قُآل ْاضاض زَنات خؤ
بُزَغتُوَ بسَٕ ،يُ ُْٖسَّ قُآل زيىاضَنإ غػذي و ظوو ويَطإ زَنطئَ و يُ قُآلناٌْ تطيـ ،بُ
ًََو بُ شيط ظَويسا يٌَ بسضيَت و بُ ٖؤيُوَ
َُ زَتىاْسضيَت نُْاي
ٖؤّ ئُوَّ ظَوّ قُآلنُ يُ خؤي
بطُُْ ْاو قُآلنُ.
ُٖضوَٖا وتِ :ئًَطَ زَؾتُ ُْى ؾار و ئُطُض ُْتتىاِْ بُ ًَٖطؾٌ ضِاغتُوخؤ ئُو قُآليُ
َُنُ بضًُ ْاو قُآلنُ .يُ اليُنٌ تط ئًَطَ
َهُِْ و يُ ضيَطُّ نُْاي
بططّ ،زَتىاِْ نُْاٍَ ُٖي
نىيَػتاُْ و يُ وَضظّ ظغتاْسا نُف و ُٖوا ظؤض غاضز زَبًَت و يُ ئًَػتاوَ بؤ غُضباظَناْت
َططّ .زواّ
خاْىو زضوغت بهُ تا ْاضاض ُْبٌ غُضباظَناْت بطُضِيًًَُٓوَ و طَُاضؤّ قُآلنُ ُٖي
ططتِٓ قُآلنُ ،ئاضتؤباظإ بهىشَ و غطّ بؤ َٔ بًَٓطَُٖ ،ضضُْسَ ئُو نىضّ َُٓ بُآلّ نىضيَو
مشؿًَط بُضاْبُض باونٌ ضِابططيَت ،ثًَىيػتُ سيطيَت.
ئؤيؤؽ وتِ :يُى تهاّ ُٖيُ.
زاضيىف وتِ :ض تهايُنت ُٖيُ.
وتِ :طؤؾت و ئًَػهِ َٔ بُ ْاِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ ثُضوَضزَنطاوَ و ْاتىامن ؾاظازَيُنِ
ُٖخاَُْؿٌ بهىشّ ،تها زَنُّ َٔ يُ نىؾتِٓ نىضَنُت ببُخؿُ و زواّ ئُوَّ زَغتطريّ
نطز ،زَيًَٓطّ بؤ ثاؾاّ خؤّ و ثاؾا خؤّ زَظاًَْت يُ باضَّ ئُو ض بطِياضيَو زَزات.
زاضيىف بريّ نطزَوَ نُ ئُو ضِاغت زَنات و ْاتىاًَْت ؾاظازَيُى بهىشيَذي بؤيُ ؾُضَاِْ نطز
زواّ ئُوَّ ئاضتؤباظإ زَغتطري زَناتٔ ضَِواُّْ الّ ثاؾاّ بهات .زواتط زاضيىف غري زشّ بُ دٌَ
ًَٖؿت و ضؤوَ ؾىوف و يُوَّ ُْخؤف نُوتُْ ،خؤؾًًُنُّ زضيَص بؤوَ و ضىْهُ يُ شياًْسا
َهُْٔ .قُبطَنُّ ئًَػتا
نُغًَهِ ضِاغتِ بري بىو ،ؾُضَاًْسا تا يُ (ُْقؿٌ ضؤغتُّ) طؤضِّ بؤ ُٖي
َهُْطاوَ.
يُو ؾىيَُٓيُ بُآلّ ًٖض تابىوتِ يٌَ ًًُْ و ضىاض غتىوِْ ُٖبىوَ و يُ ْاو بُضز ُٖي
َهُْس ،ضىْهُ ئُو بُضزَّ بؤ ئُو و
ََُِ ثؤآل ئُو طؤضَِيإ ُٖي
بُضزتاؾُنإ بُ ضُنىض و قُي
َسَنُْسضا و بؤيُ زَبًَت
َهُْطا ،تُْٗا بُ ثؤآل ُٖي
ثاؾاناٌْ تطّ ُٖخاَُْؿٌ طؤضِّ تًَسا ُٖي
ثُغُْسّ بهُئ نُ يُ غُضزََِ زاضيىف ظاًْاضيإ يَُُضِ ثؤآل و ئاغٔ ُٖبىوَ و بُ
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َهُْٔ و يُ ْاو ئُواْسا بؤ زاضيىف طؤضِ
ثًَضُواُْوَ ُْياْسَتىاِْ ئُو بُضزَ غُختاُْ ُٖي
َهُْٔ .ئُونات ُْضيت بىو نُ َطزوويإ زَخػتُ تابىوت و تابىوتُنُيإ زَخػتُ طؤضَِوَ.
ُٖي
زاضيىف زاواّ نطز تا تابىوتِ يُ بُضز بؤ زضوغت بهُٕ و زواّ َطزِْ بًدُُْ ْاو ئُو تابىوتُ
بُضزيُٓ و غُضّ تابىوتُنُ بططٕ .يُ غُضزََاِْ زواتط ؾًَىَّ ْاؾتِٓ َطزوو يُ ئًَطإ طؤضِا و
ئُوإ نُ ظَضزَؾتِ بىوٕ ،خانًإ بُ ثاى زَظاِْ و بؤيُ تُضَِ َطزووَنُيإ يُغُض ؾاخًَو
زازَْا تا طؤؾتُنُّ يُْاو زَضىو و تُْٗا ئًَػو زََايُوَ ،ئُونات ئًَػهُناًْإ زَْاؾت،
بُآلّ يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ و ثًَؿرتَ ،طزووَناًْإ بُ تابىوت زَْاؾت.
ُْٖسَّ نُؽ باوَضِيإ وابىوَ ضىْهُ طؤضِّ زاضيىف و زَغُآلتساضاٌْ تطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ْاو
بُضز بىوَ ،بؤيُ تُضَِ زاضيىف و ئُواٌْ تطيـ بُ َُٖإ ؾًَىَ ْاؾرتاوَ .واتُ غُضَتا تُضَُنُيإ
بطزووتُ غُض ؾار تا طؤؾتُنُّ يُْاو ضىوَ و ئًَػهُناِْ َاوٕ ،بُآلّ ئاوا ًًُْ و ضىْهُ زاضيىف
َبصاضز تا يُ زاٖاتىو ،يُ زَغت زوشَٓاِْ
زووضبري بىو ،بؤيُ طؤضَنُّ يُ ؾار و يُْاو بطز ُٖي
ظجنريَّ ُٖخاَُْؿٌ بجاضيَعضيَت و بُزاخُوَ ُْثاضيَعضا و تابىوتُنُّ نُ ئًَػهُناِْ ئُوّ تًَسابىو
بطزضا و نُؽ ْاظاًَْت ئايا ئًَػهُناًْإ ْاؾتىوٕ يا يُ بًاباًَْو ؾطيًَاْساوٕ.
نىضوؾًـ نُ ئًَػتا طؤضَنُّ َاوَ بُ تابىوت ًْصضاوَ و ثاؾاناٌْ تطّ ُٖخاَُْؿًـ بُ
ًَري و زاضئ)
َُٖإ ؾًَىَ بىوٕ و بُ طؿتِ َطزووَناًْإ بُ غٌَ دؤضَ تابىوتُ (بُضزئ ،طً
ًَري يا زاضئ زًََْصضإَ .طزوو
زَْاؾذي( .)2خاُْزاُْنإ بُ تابىوتِ بُضزئ و ئُواٌْ تط بُ تابىوتِ طً
بُبٌَ ظيَط و نُضَغتُ ططاْبُٖانإ زًَْصضإ و غُيط يُوَزايُ نُ يُ ْاو ئُو َُٖىو بؤْاُّْ ُٖبىوٕ،
َُتِ زشَ ثًػِ ُٖيُ.
ناؾىوضيإ ثًَسا زَنطزٕ وَى ئُوَّ بًاْعاًْبًَت ناؾىوض خُغً
دطُ يُ ًََصووْىوؽ و ثعيؿهِ يؤْاِْ نُتعياؽ نُ َاوَّ بًػت غاٍَ يُ نؤؾهِ
ًََت :زاضيىف
ُٖخاَُْؿًسا ثعيؿو بىوَ ،نُغٌ تط باغٌ ُْخؤؾٌ زاضيىؾٌ ُْنطزووَ و ئُو زَي
خىاضُْ ضُوض و ثطِ يُ ضؤُْناِْ ظؤض ثًَدؤف بىو و ُْخؤؾًًُنُؾٌ بطيتِ بىو يُ ُٖونطزِْ دُطُض.
بُ ثًٌَ ياغا ثعيؿهًُناِْ ئًَػتا ئُو بابُتُ ضِاغت بًَت ضىْهُ خىاضزِْ ضُوضّ ظؤض،
دُطُض بٌَ تىاْا زَنات و زاضيىف نُ خؤضانُ ضُوضَناِْ ظؤض ثًدؤف بىوَ ،ئُو ُْخؤؾًًُّ
ططتىوَ و ئُوَ َُٖإ ئُو ُْخؤؾًًُيُ نُ بؤقطات نُ زواّ َطزِْ زاضيىف ٖاتؤتُ زوًْاوَ بُ
َِ ُٖ 1348تاوّ بُضاْبُض بُ  1969ظايًَِٓ يُ اليُٕ ئًساضَّ باغتآْاغٌ ئًَطاُْوَ
(( )2يُ نؤتايٌ غاي
َِ زؤظيُٓوَّ طؤضِغتاًَْو طُيؿت نُ زَطُضِايُوَ بؤ ُٖظاض غاٍَ ثًَـ ظائًَ و َطزووَنإ يُ تابىوتِ
ُٖواي
َآل).
ًًَٓسا بىوٕ ،ظَبًشىي
طً
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يُى يُ ُْخؤؾًًُ طُضَُناِْ زازًََْت ،واتُ يُى يُو ُْخؤؾًاُْيُ نُ بُ ٖؤّ طُضًًَُوَ
زضوغت زَبًَت و ئُو بريؤنُيُّ بؤقطات غُباضَت بُ غاضزّ و طُضَِ و ؾٌَ و َاْسوويُتِ تا
ضِابطزوويُنٌ ْعيهًـ ثُغُْس بىو.
ئُطُض بىقطات ويػتبايُ ُْخؤؾٌ زاضيىف بٓاغًًََٓت ،زَيىت نُ ئُو زووضاضّ
ُْخؤؾًًُنِ طُضّ بىوَ و ئًَُُ ئَُطؤ َُْاْسَظاِْ ُْخؤؾٌ ئُو ض بىوَ ،بُآلّ نُتعياؽ ويَطِاّ
ئُوَّ ثعيؿهِ يؤْاِْ زَظاِْ يُ ثعيؿهِ ئًَطاًْـ بٗطََُْس بىو و بؤيُ زَيتىاِْ ُْخؤؾٌ
زاضيىف بُ ضووِْ بعاًَْت و ؾتًَهٌ تط نُ ًْؿإ زَزات زياضيهطزُْنُّ نُتعياؽ ْابًَت
ْازضوغتبىوبًَت ئُوَيُ نُ ُْخؤؾٌ زاضيىف زضيَصَّ نًَؿا و ُْخؤؾٌ دُضط يُو ُْخؤؾًاُْيُ
نُ زضيَصَ زَنًَؿًَت.
بؤ ضاضَغُضنطزِْ زاضيىف ُْٖسَّ ثعيؿو يُ ًَػط و بابٌ و ئاغًاّ بضىوى ًَٖٓسضإًٖ ،ض يُى
يُ ئُوإ ُْياْتىاِْ ضاضَغُضّ ثاؾاّ َُظِْ ُٖخاَُْؿٌ بهُٕ ،بُآلّ ثًًَإ زَيىت ضاضَغُض زَبًَت.
زاضيىف يُ ضيَطُّ نؤتطّ ْاَُبُض ثُياَِ بؤ تُواوّ خُؾرتَ ثاوَُْنإ ْاضز تا يُ ؾىوف ئاَازَبدي و
َُت و يُؾهط و
زواّ ئُوَّ ٖاتٔ ،ؾُضَاِْ نطز يُ ضؤشّ زياضيهطاوزا َُٖىو غُضنطزَناِْ زَوي
ُٖضوَٖا ُْٖسَّ يُ ظاْاياِْ ئايًِٓ ئُونات و ؾاظازَّ دًَٓؿًًٓؿِ باْط نطز و ؾُضَاِْ نطز تا
خؤؾٓىوغًَو بؤ ْىوغًُٓوَّ وتُناِْ ئاَازَبًَت.
زواّ ئاَازَبىوًْإ يُ شووضَنُّ و ضيَطُ ثًَساًْإ بؤ زاًْؿذي ،بُ زَْطًَهِ نع وتِ:
ًََري نُ ضاضَغُض زَنطيَِ ،بُآلّ َٔ زَظامن نُ زََطّ ،ضىْهُ باؾرتئ
(ثعيؿهُنإ ثًَِ زَي
ثعيؿو بؤ ظآًِْ َطزٕ و شيإُْ ،خؤف خؤيُتِ و ئُو يُ تُْسضوغتِ خؤّ زَظاًَْت نُ
زََطيَت يا ظيٓسوو زًًََََٓت.
زاضيىف ُْختًَو وَغتا تا ْىوغُضَنُ بتىاًَْت ئُوَّ وتىويُتِ بًٓىوغًَت و ئُونات بُّ
ؾًَىَ زوا:
َِ ،بًػت و ثًَٓر وآلت يُ شيَط زَغتِ ئًُجطاتؤضيُتِ
ئًَػتا نُ َٔ ئُو دًٗاُْ دٌَ زًًََٖ
ُٖخاَُْؿري( )3و يُ َُٖىويإ ثاضَّ ئًَُُ ناضّ ثًَسَنطيَت و ئًَطاًًُْنإ يُو وآلتاُْ ضيَعيإ
يًَسَطرييَت و زاًْؿتىاِْ ئُو وآلتاُْف يُ ئًَطإ ضِيَعيإ يٌَ زَطرييَت.
(( )3يُ نُتًبُّ بًَػتىوٕ باغٌ ( )23وآلت نطاوَ ،بُآلّ يُ غُضَ َُضطسا باغٌ ( )25وآلت نطاوَ،
َآل).
ظَبًشىي
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زيػإ زاضيىف نًََُو بٌَ زَْط بىو تا ْىوغُض بتىاًَْت وتُناِْ بٓىوغًَتُوَ و زواتط
بُضزَواَبىو و وتِ:
دًَٓؿًِٓ َٔ خُؾاياض ثًَىيػتُ وَى َٔ بؤ ثاضيَعطاضّ يُو وآلتاُْ تٌَ بهؤؾًَت و بؤ
ئَُُف ثًَىيػتُ زَغت ُْخاتُ ْاو ناضَ ْاوخؤيًُناِْ ئُو وآلتاُْ و ئايري و باوَضَِناًْإ ضِيَع
يٌَ بططيَت .ئُونات ضِاغتُوخؤ ضووّ يُ خُؾاياض نطز و بُ خؤؾٓىوغُنُّ وت ئُوَّ بُ
ًََِ ،بًٓىوغُ و بُّ ؾًَىَ زوا:
نىضَنَُِ زَي
َِ ،تؤ خاوَِْ زواظزَ نطووض زاضيو يُ ظيَطّ نُ يُ
ئًَػتا نُ َٔ ئُو دًٗاُْ بُدَِ زًًََٖ
طُجنًُّٓ ثاؾايُتًسايُ و ئُو ظيَطَِ يُى يُ ثايُناِْ زَغُآلتِ تؤيُ ،ضىْهُ ًَٖعّ ثاؾا تُْٗا
يُ مشؿًَطَنُيسا ًًُْ و ُٖبىوًْـ ثايُيُنِ ططْطُ و زَبٌَ بعاِْ نُ بُضزَواّ ثًَىيػتُ ئُو
ًََِ يُناتِ ثًَىيػت يُو طُجنًُٓيُ
خُظيَُٓيُ ثطتط بهُّ و يًٌَ نُّ ُْنُيُوَْ َٔ .اي
َُُططَ ،ضىْهُ ُْضيت وايُ نُ يُ ناتِ ثًَىيػت ظيَط يُ خُظيَُٓ زيَتُزَض و يُ ْعيهرتئ
ُٖي
زَضؾُتسا زَخطيَتُوَ ؾىيَِٓ خؤّ.
زايهت ئاتىوغا َاؾِ يُغُض َٔ ُٖيُ و بُضزَواّ ضَِظاَُْسّ ئُوت ال ططْط بًَت و بعاُْ ئُطُض
ياضَُتًًُناِْ ئُو ُْبىايُ ،يُواُْبىو نُ َٔ ْتىامن ببُُ ثاؾا و تؤف يُزواّ َٔ بيب بُ ثاؾا.
ئًَػتا بطانُت ئاضتؤباظإ يُ قُآلّ غري زش طَُاضؤ زضاوَ و َٔ ئؤيؤغِ ئُؾػُضّ نطزووتُ
بُضثطؽ يُ ططتِٓ قُآلنُ و ططتِٓ ئُو ،زواّ ئُوَّ ئُويإ زَغتطري نطز و بؤ الّ تؤيإ
ًَٖٓا ،بطانُت َُنىشَ و يُ يُى يُ قُآلناِْ زابينَ و ثًَىيػتًًُناِْ شياِْ بُ ؾًَىَيُى بؤ
َُناِْ بسَ تا يُ طٍَُ ئُوزا
زابري بهُ نُ ؾًاوّ شياِْ ؾاظازَيُى بًَت و ضيَطُ بُ شٕ و َٓساي
بصئ ،بُآلّ ضِيَطُ َُزَ تا يُ قُآلنُ زَضبضًَت و زووباضَ ياخِ ببًَتُوَ و بؤت ببًَتُ َايُّ
َاْسووبىوٕ و ْاضاسُتِ .زاضيىف داضيَهٌ تط يُ قػُ نطزٕ وَغتا و زواّ ئُوَّ ْىوغُض
وتُناِْ ْىوغًًُوَ ،وتِ:
َُ َٔ غُضطُضَِ زضوغتهطزِْ غايًؤناِْ طُصيِ و ؾًَىَّ زضوغتهطزِْ غايًؤّ
زَ غاي
بُضظ و باظُْيٌ يُ ًَػط ؾًَطبىوّ ،ضىْهُ ئُو غايًؤياُْ بُضزَواّ ُٖوا طؤضنًًَإ يًَسَنطيَت
َُنإ بٌَ ئُوَّ يُْاو بضٔ بؤ َاوَّ ضُْسئ
ًََـ و ًََطؤيُنإ ْاتىأْ بضُٓ ْاوّ و زاُْويًَ
غاٍَ يُوَّ زَثاضيَعضئَ .زواّ َطزِْ َٔ ثًَىيػتُ تؤ يُ زضوغتهطزِْ غايًؤنإ بُضزَواَبري تا
َُّ يُزَطت يُ غايًؤنإ ُٖبًَت و َُٖىو
ئُوناتُّ بُضزَواّ بُؾٌ زوو تا غٌَ غاٍَ زاُْويًَ
َُّ تاظَ بهُ غايًؤناُْوَ و بُو
ًََو ثًَىيػتِ خؤضاى يُ غايًؤنإ تُواو بهُ و زواتط زاُْويًَ
غاي
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َِ ُٖبًَت ،تؤ ثًَىيػتت بُ
ؾًَىَيُ تُْاُْت ئُطُض زوو يا غٌَ غاٍَ بُغُض يُنُوَف وؾهُغاي
َُ ْابًَت.
زاُْويًَ
زاضيىف داضيَهٌ تط وَغتا و زواّ ئُوَّ وتُناِْ ْىوغطايُوَ ،وتًِٖ :ض نات زؤغت و
ْعيهُناْت يُ ثؤغتُ ططْطُناِْ وآلت زاََُِْ و تُْٗا زؤغتايُتًإ بؤ تؤ بُغُ ،ضىْهُ ئُطُض ئُو
َهِ نطز و غىوزّ ْابُدًًَإ يُ زَغُآلتُنُيإ وَضططت،
ناضَت نطز و ئُوإ غتًَُإ يُ خُي
ْاتىاِْ ئُوإ غعا بسَّ ضىْهُ يُ طٍَُ تؤزا زؤغذي و تؤ ْاضاضّ ضَضاوّ زؤغتايُتِ بهُّ.
َُّ َٔ ويػتِ يُ ًَْىإ زَضياّ غىوض و ظيَِ ًٌْ زضوغت بهًَُّٖ ،ؿتا تُواو
ئُو نُْاي
( )4
َُ يُ ضووّ باظضطاِْ و غُضباظّ ظؤض ططْطُ و ثًَىيػتُ ئُو
ُْبىوَ و تُواو بىوِْ ئُو نُْاي
َُ تُواو بهُّ و ثًَىيػتُ طىَططِ تًَجُضبىوِْ نُؾتًًُنإ يُوَّ ئُوَْسَ ظؤض ُْبًَت نُ
نُْاي
نُؾتًًُنإ ُْضؤيؿذي بُو ؾىيَُٓيإ الباؾرت بًَت.
ئًَػتا َٔ يُؾهطيَهِ بؤ ًَػط ْاضزووَ تا يُو ْاوضُيُّ زَغُآلتِ ُٖخاَُْؿٌ ئاغايـ و
ياغا زَغتُبُض بهات ،بُآلّ زَضؾُمت ُْبىو تا يُؾهطيَو بؤ يؤْإ بًَٓطّ و ثًَىيػتُ تؤ ئُو ناضَ
بُ نؤتا بًَِٓ و بُ يُؾهطيَهِ ظؤض بًَُٖعَوَ ًَٖطف بهُ بؤ يؤْإ و ئُوإ تًَبطُيًَُٓ نُ ثاؾاّ
ُٖخاَُْؿٌ زَتىاًَْت تاواْباضإ بُ غعاّ خؤيإ بطُيًًََٓت.
ئاَؤشطاضٍ تطّ َٔ بؤت ئُوَيُ نُ ُٖضطًع زضؤظٕ و ناغُيًَؼ يُ خؤت ْعيو َُنُوَ،
ضىْهُ ُٖضزوونًإ بُآلٕ بؤ ثاؾايُتِ و بٌَ بُظَيٌ ئُوإ يُ خؤت بُ زووض بططًَٖ .ض نات
َهسا و بؤ ئُوَّ ئُو ناضَ ضووُْزات و ئُوإ ظؤض
ؾُضَاْبُضاِْ زيىإ ظاٍَ َُنُ بُغُض خُي
َهسا ُْبًَت .ياغايُنِ بؤ باز زاضِؾتىوَ نُ ثُيىَْسّ بُضيَىَبُضاِْ باز و
ثُيىَْسيإ يُطٍَُ خُي
دَُاوَضّ ظؤض نُّ نطزووتُوَ و ئُطُض ثاضيَعطاضّ يُّ ياغايُ بهُّ و بُّ ؾًَىَ ثُيىَْسّ
َهسا ظؤض ْابًَت.
ئُوإ يُ طٍَُ خُي
ًَإ
ًَإ بُز ضَِؾتاضّ َُنُ ،ئُطُض يُ طُي
ئُؾػُض و غُضباظَناِْ يُؾهط ضاظّ بهُ و يُ طُي
َُت
خُضاخ بىوّ ئُوإ ْاتىأْ ناضزاُْوَّ ٖاوؾًَىَيإ ُٖبًَت ،بُآلّ يُ َُيساِْ دُْطسا تؤي
َُنُف بطيتًًُ يُوَّ ئُوإ يُ
َُنُ بُ ْطخِ شياًْإ بًَت و تؤي
يًَسَنُُْوَ ،تُْاُْت ئُطُض تؤي
ناتِ دُْطًٖ ،ضت بؤ ْانُٕ و خؤيإ ضِازَغت زَنُٕ تا تؤ ؾهػت غؤّ.
َُنُ زواّ َطزِْ ئُو تُواو بىو.
َىاغطا ،بُآلّ نُْاي
َِ ًَْىإ زَضياّ غىوض و ًًْسايُ يُ ناتِ زاضيىف ُٖي
(( )4ئُو نُتًبُّ يُ نُْاي
َآل).
ظَبًشىي
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بابُتِ خىيَٓسٕ و ْىوغري نُ َٔ زَغتِ ثًَهطز ،بُضزَواّ بهُ و يٌَ بطُضَِّ بُضزَغت و
ثُيطَوَناْت خىيَٓسَواضبٔ تا ظياتط بعأْ و تًَبطُٕ ،ضىْهُ تا ظاْري و تًَطُيؿتِٓ ئُوإ ظياتط
بًَت ،تؤ بُ َتُاُّْ ظياتط زَتىاِْ ثاؾايُتِ بهُّ .بُضزَواّ اليُْططّ ئايًِٓ َُظزاثُضغتِ
بُ ،بُآلّ ًٖض ُْتُوَيُى ْاضاض َُنُ تا ثُيطَوّ يُ ئايًِٓ تؤ بهات و بُضزَواّ يُبريت بًَت
نُ َُٖىإ زَبًَت يُ ثُيطَوّ نطزِْ ئايًُٓناًْإ ئاظازبٔ.
زواّ ئُوَّ َٔ َطزّ ،تُضَُنُّ بُ دىاِْ بؿىو و بُو نؿُّٓ نُ خؤّ زابًِٓ نطزووَ زاّ
ثؤؾُ و يُْاو طؤضّ بينَ ،بُآلّ طؤضَنُّ زاَُخُ تا ُٖض ناتًَو ويػتت بتىاِْ بضًُ ْاو
طؤضَنُّ و تابىوتُ بُضزيُٓنُّ يُوَّ ببًِٓ و بعاِْ َٔ ثاؾايُنِ بًَُٖع و باونِ تؤ بىوّ و
ؾُضَاْطَِوايًِ بُغُض بًػت و ثًَٓر وآلتسا نطز و زواداض َطزّ .تؤف وَى َٔ زََطّ ،ضىْهُ
َهُٕ بًَت و يا ثاؾايُى بًَت نُ وَى َٔ ثاؾايُتِ بُغُض
َُٖىو نُؽ زََطيَت ض زضِى ُٖي
بًػت و ثًَٓر وآلتسا نطزبًَت ،ئُطُض تؤ ُٖضنات زَضؾُتت ُٖبىو غُضيُ طؤضَنُّ بسَّ و بًًَُ
ْاوّ و تابىوتُنُّ ببًِٓ ،يُخؤ بايٌ بىوٕ ْايُتُ دُغتُت .بُآلّ ناتًَو ظاًْت يُ َطزٕ ْعيو
زَبًُوَ ؾُضَإ بسَ تا طؤضَنُّ زاغُٕ و وَغًُت بهُ تا نىضَنُت طؤضِّ تؤ بُ نطاوَيٌ
ًََتُوَ تا بتىاًَْت تابىوتِ تؤ ببًًَٓت.
بًًَٗ
ووضيا بُ و خؤ بجاضيَعَ تا ًٖض نات ُْبًُ غهاالناض و زازوَض و ئُطُض غهاآلت يُ نُؽ
ُٖبىو ،ضَِظاَُْس ببُ تا زازوَضيَهت ُٖبًَت و بطِياض بسات ،ضىْهُ ئُطُض غهاالناض بؤ خؤؾٌ
زازوَض بًَت ،غتُّ زَنات.
َبططّ وآلتُنُت
َُُططَ ،ضىْهُ ئُطُض زَغت ُٖي
ًٖض نات زَغت يُ ئاوَزاْهطزُْوَ ُٖي
بُضَو ويَطاِْ زَضًَت .ضىْهُ بُثًٌَ ضيَػانإ ئُطُض وآلت ئاوَزإ ُْبًَتُوَ بُضَو ويَطاِْ
َُناِْ ئاو و زضوغتهطزِْ دازَ و
َهُْسِْ نُْاي
زَضًَت و غُضَتاناِْ ناضت ثًَىيػتُ ُٖي
َُتِ ثاؾايُى زواّ
ؾاضَنإ بًَت .بُخؿٓسَيٌ و يًَبىضزٕ يُبري َُنُ و بعاُْ بُضظتطئ خُغً
زازثُضوَضّ ثًَىيػتُ بُخؿٓسَيٌ و يًَبىضزٕ بًَت .بُآلّ يًَبىضزٕ تُْٗا ئُوناتُيُ نُ نُغًَو
َُبهات و تؤ بًبُخؿِ،
َُّ نطز بًَت و ئُطُض بُضاْبُض بُ يُنٌ تط ُٖي
بُضاْبُض بُ تؤ ُٖي
َهٌ تطت خىاضزووَ.
غتَُت نطزووَ و َاؾِ خُي
ًََِ و ئُو وتاُّْ بُ ئاَازَبىوِْ ئُو نُغاُّْ يًَطَٕ نطز تا بعأْ ثًَـ
يُوَ ظياتط ًٖض ْاي
َٔ ،ضىْهُ ُٖغت
َطزمن َٔ ،ئُو ئاَؤشطاضياُّْ نطزووَ و ئًَػتاف بطؤٕ و بُ تُْٗا دًَِ بًًَٗ
زَنُّ َطزمن ْعيو بؤتُوَ).
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زاضيىؾٌ يُنُّ تا زَ ضؤش زواّ وَغًُتُنُّ ظيٓسووَا و زواتط َطز .يُو ًََصووَ
ئًَطاًْاُّْ دًَِ َتُإُْ و بطيتري يُ نُتًبُنإ ،بُضواضّ َطزِْ زاضيىف ُْٖاتىوَ و غُضضاوَ
َِ ( 486خ .ظ) َطزووَ و ضؤشَنُيإ زياضّ ُْنطزووَ.
ًََٔ يُ ثايًعّ غاي
يؤْاًًُْناًْـ زَي
نُتعياؽ زََيًَت :ثًَـ ئُوَّ تُضَِ زاضيىف بؿىوٕ و نؿِٓ بهُٕ ،خُؾاياضؾاّ نىضّ يُ
غُض تُختِ ثاؾايُتِ زاًْؿت و بُ ثاؾابىوِْ ئُويإ ضِاطُياْس و ئُو ضاطُياْسُْ بُ غُز و
يُنذاض يًَسإ يُ تُثٌَ ضِاطُيًَٓسضا.
ًَإ يًَساوَ ،بُآلّ زَظاْري نُ يُ
نُتعياؽ باؽ ْانات نُ بؤضِ غُز و يُنذاض تُثً
ئاظًػتازا ( )101داض ْاوّ َُظزا ٖاتىوَ ،بؤيُ ثاؾاناِْ نؤٕ يُ ناتِ بىوًْإ بُ ثاؾا و
ًَإ زَنىتا.
زاًْؿتًٓإ يُ غُض تُختِ زَغُآلت ،بُو شَاضَيُ تُثً
يُواُْيُ ضَِخُٓ بهطيَت نُ ئاظًػتا ثُضتىونِ ئايًِٓ ئُوناتِ ئًَطإ ُْبىوَ و يُ وَآلَسا
ٌََ و وَى يُ باغٌ شياِْ زاضيىؾِ يُنَُسا وشيإ يُى يُ ناضَ طُوضَناِْ زاضيىف
ًََري بُي
زَي
ئُوَ بىو نُ ؾُضَاِْ نطز تا ئاظًػتايإ يُ ظَاِْ باختُضّ وَضطًَطا بؤ غُض ظَاِْ ؾاضغٌ
ُٖخاَُْؿٌ تا ُٖضنُغًَو خىيَٓسِْ ئُو ظَاُْ زَظاًَْت ،تىاْاّ خىيَٓسُْوَّ ُٖبًَتُْ .ضيتِ
تُقاْسِْ ( )101تؤخ يُ ؾازيًُ طُوضَناْسا يُو ُْضيتُوَ َاوَتُوَٖ ،اويؿتِٓ بًػت و يُى
طىيًُ تؤثًـ يُ الّ ئًَطاًًُْنإ يُ ئاظًػتاوَ ٖاتىوَ و زَطُضِيَتُوَ بؤ ئُوَّ ئاظًػتا بًػت
و يُى بُؾُ.
نُتعياؽ زََيًَت :بؤيُ خُؾاياض ثًَـ ؾىوؾذي و نؿٔ نطزِْ باونِ يُ غُض تُخت زاًْؿت،
تا ضِابطُيًًََٓت زَغُآلتساضّ ناضيَهُ ثؿىوّ تًَسا ًًُْ و زواّ ضِاطُياْسِْ زَغُآلتِ ئُو،
َىظيو شُْنإ و زَْط بًَصَنإ غطووزّ َاتًَُإ شِْ و خىيَٓس و ُْضيتِ ئًَطاًًُْنإ بىو نُ
يُ ثطغُ طُوضَناْسا غطووزّ َاتُّ يٌَ بسَٕ و غىيَٓٔ.
ئُو ُْضيتُ تا غُضزََِ غاغاًًُْنإ َايُوَ و يُ غُضزََِ غاغاًًُْناْسا َاتَُِ
ؾُضَِ ئًَطإ بُ ْاوّ (غىوط غًاوف(ْ ))5اغطا ،واتُ غطووزّ َاتَُِ غًاووف و يُواُْيُ يُ
َُضَنإ ئاواظّ ئُو غطووزَ بسؤظُْوَ ،ضىْهُ ُْٖسَّ يُ ئاواظَ ئًَطاًًُْنإ نُ بُ
زاٖاتىو يًَهؤي
ؾًَىَّ ْؤتُّ َىظيو زَْىوغطاُْوَ يُ نُيًَػاناِْ ئُضًًَُُْناْسا َاوٕ.
زواّ ئُوَّ زَْطِ غطووزّ َاتُّ زَْطِ ٖات ،خُؾاياض و ْعيهُناِْ دًِ َاتًَُإ
نطزَ بُضيإ نُ غجِ بىو ،ئُونات ضَِْطِ غجِ ًَُٖاّ َاتُّ بىو و زواّ ُٖخاَُْؿًًُنإ
(( )5غىط غًاوف زوو وؾُ ّ ؾاضغًُ و واتاّ ثطغُّ غًاووَف زَزات ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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َُنًَهٌ تطّ ئًَطاِْ بُ ْاوّ (ثاضت) يا (ثطثى) ضَِْطِ بُضطِ
نُ زَغُآلت نُوتُ زَغت ضَِضُي
َاتًَُِٓ طؤضِزضا بُ ضَِْطِ ضَِف.
يُ ْىوغًُٓنُّ نُتعياؽ بابُتًَهٌ تطيـ زَضزَنُويَت نُ يُ غُضزََِ
ُٖخاَُْؿًًُناْسا تُضَِ َطزوويإ ؾىوؾتىوَ ،بُآلّ تُضَِ َطزوويإ يُ ئاويَو نُ يُ بُضّ
ضؤيؿتبا ُْزَؾىوؾت و بطوايإ وابىو ئَُُ تاواُْ و بُ باوَضِّ ئُوإ ئُو ئاوَ ثانُ و دُغتُّ
َطؤظ ثًػُ و ْابًَت ئاوَنُّ ثٌَ ثًؼ بهطيَت.
زواّ ئُوَّ تُضَِ زاضيىؾًإ ؾىوؾت ،يُ تابىوتٌ بُضزيًٓإ ٖاويؿت و غُضَنُيإ
زاخػت و بؤ غُض ؾاخِ بُضظ ،بُضَو طؤضَنُّ يُ ْعيو (تُختِ دَُؿًسّ) ئًَػتا بطزيإ و
بُ ئاَطاظ طُيًَو بطزيإ نُ يُ بًٓاّ تُختِ دَُؿًس بؤ دىوآلْسِْ ؾتِ قىضؽ بُناضٖاتىوَ،
تابىوتِ بُضزيِٓ قىضغًإ بطزَ غُض ؾار و يُ طؤضَنُّ خؤيإ ٖاويؿت و بُّ ؾًَىَيُ
ثاؾايُتِ يُى يُ طُوضَتطئ ثاؾاناِْ ُٖخاَُْؿٌ نؤتايٌ ٖات و زَغُآلتِ نىضَنُّ
زَغتِ ثًَهطز.
يُو بابُتُ نُ زاضيىف بُ يُى يُ طُوضَتطئ ثاؾانإ زازًَْري ،ظيَسَضؤيًُإ ُْنطزووَ و
زواّ خُؾاياضّ نىضّ زاضيىفُْٖ ،سَّ يُ ثاؾانإ تُْٗا غُضططَِ نؤؾهِ شُْناًْإ بىوٕ
تا بُضيَىَبطزِْ وآلتُ ثإ و بُضيُٓنُيإ .زَظاْري زاوَضّ يُ باضَّ ناضَ طُوضَناِْ ثًاواِْ زياض
بُثًٌَ غُضزََُنإ دًاواظَ ،ضُْطًع بُ وتُّ ُْٖسَّ ًََصووْىوغإ يُى يُ زياضتطئ
ثًاوَناِْ ًََصوو بىوَ و يُ ضِاغتًؿسا تُْٗا خىئَ ضِيَص بىوَ(.)6
ًََصووْىوغُ نؤُْنإ طُوضَيٌ ثاؾاناًْإ تُْٗا يُ ضواْطُ دُْط و دًٗاْطرييُناًْاْسا
بًًٓىَ و ئُّ بابُتاُْف بُالّ ئًَُُوَ ثُغذي .بُآلّ طُوضَيٌ زاضيىف بؤ ئُو ناضاُْ زَطُضِيَتُوَ
َاتساضّ خؤيسا  242ياخِ بىوِْ يُ ئًُجطاتؤضيُتُنُّ زاَطناْسؤتُوَ و زَيإ دُْطٌ تطّ
(( )6زاضيىف يُ غُضزََِ زَغُي
ئُجناَساوَ و تُْاُْت تا خانِ ئُوضووث اف بؤ دُْط ضىوَ ،ظؤض ؾاضّ ويَطإ و ظؤض نُغٌ نىؾتىوَ ،زَنطيَت بطىتطيَت ئُوَّ يُ
بىاضّ دُْط و نىؾتاض نطزوويُتِ يُ ِٖ دُْطًع ئُطُض ظياتط ُْبًَت نَُرت ًًُْ و ئُطُض دُْط و نىؾتاض ثًَىَضّ ضاى و خُضاثُ
بًَت بؤ ُٖضزوونًإ وَى يُنُ ،بُآلّ ثًَىَض بؤ َُظِْ نُغُنإ يُ طٍَُ غُضزََِ خؤياُْ و ْانطيَت بُ ثًَىَضَناِْ ئَُطؤ نُغُنإ
َآل زاضيىف نُ ؾاضؽ بىوَ يُ ثًَؿرتَ و يُ ضواْطُّ خُيهًَهِ ئُوضووثًـ نُ بًَاليُْاُْتط بري
َػُْطًَٓري و يُ ضواْطُّ ظَبًشىي
ُٖي
زَنُُْوَ ،يُواُْيُ ضُْطًع يُ ثًَؿرت بًَت ،بُآلّ ئُوَّ ططْطُ بطيتًًُ يُوَ ّ ئُو ثاؾاياُّْ بُضزَواّ برييإ يُ دُْط و ؾطاوإ
َاتًإ نطزووتُوَ يُونات تا ئًَػتاْ ،اضاضب ىوُْ بُضزَواّ تاوإ و نىؾتاض بهُٕ و زاضيىف و دُْطًعيـ بُزَض ْري يُّ
نطزِْ زَغُي
َآل باؽ زَنات،
َات طُيؿتِٓ زاضيىف بُ ؾًَىَيُنِ ظؤض دًاواظ يُوَّ ظَبًشىي
ياغايُ و تُْاُْت ظؤض نُؽ ؾًَىَّ بُ زَغُي
ًََٔ ًٖض نؤزَْطًُى ُْبىوَ بؤ زياضيهطزِْ بُ ثاؾا ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
زَطًَطُْوَ و زَي
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نُ ( ) 25غُزَ ثًَؿرت نطزوويُتِ و دًٌَ زَغتدؤؾري .يُْاو ناضَ زياضَناِْ زاضيىف غعاّ
َري بىوَ.
تىْس بىو بؤ تاواْباضإ نُ بؤ ُْٖسيَهًإ زوويُت نطزٕ و بُ ظيٓسوويٌ ثًَؼ يٌَ زاَاي
زاضيىف ويَطِاّ َُٖى ناضَ طُوضَناُِْْ ،يسَتىاِْ يُ ُْضيتُناِْ ئُو نات زَغت
َو
َو وابىو نُ غعاّ تاواْباض تا تىْستط بًَت ظياتط بؤ خُي
َططيَت و ئُو نات باوَضِّ خُي
ُٖي
زَبًَتُ ثُْس و بطِوايإ بُ ضاى بىوِْ تاواْباض ُْبىو ،يُطٍَُ ئُوَؾسا غعاّ زوويُت نطزٕ و
َري تُْٗا بؤ ئُو نُغاُْ بىو نُ ْاثانًإ يُطٍَُ ثاؾازا زَنطز و بؤ تاواْباضاٌْ تط،
ثًَػت زاَاي
غعاّ غىونرت ُٖبىو.
زاضيىؾًـ وَى نىضوف ُْٖسَّ زاَُظضاوَّ زاَُظضاْس نُ تا ئًَػتاف يُ ئُؾطيكا
زاَُُْظضاوٕ و ناتًَو باغٌ ثًَطُيؿتىويٌ ئُو و نىضوف زَنُئْ ،اتىاْري يُنًإ بُ يُ ثًَؿرت
بعاْري ،ضىْهُ ناضَناِْ ُٖضزوونًإ بُ ثًَىَضَناِْ ئًَػتا زياض و طُوضَٕ .بٓاغُّ ثاؾايُتِ
ُٖخاَُْؿٌ يُ اليُٕ ئُو زوو نُغُ ثتُو نطا و زاَُظضاوَناًْإ تا زواضؤشّ ثاؾايُتِ
ُٖخاَُْؿٌ َاُْوَ.
زاضيىف بؤ زاْاِْ ياغا باؾرت بىو يُ نىضوف و بؤ دًَبُدَِ نطزًْإ ُْٖسَّ زاَُظضاوَّ
زاْا تا زواّ َطزًْؿِ ئُو ياغاياُْ سيًَٓٔ .غُباضَت بُ تَُُِْ زاضيىف دًاواظّ يُ
بريوضِاناْسا ُٖيُ و ُْٖسيَو بُ ( )63و ُْٖسيَو بُ ( )65و ُْٖسيَهًـ تا تَُُِْ ( )73غاٍَ
باغًإ نطزووَ.
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خةشايارشا و ياخى بوونى بابل
يُ نؤْسا يُ ضؤشُٖآلت نَُرت ضوويدسَزا ندُ يدُى يدُ زَغدُآلتساضإ بدُ َطزْدِ ئاغدايٌ
سيطيَددت و بددؤ دًَٓؿددًُٓنُّ ططؾددت ضووْددُزات ،ططؾتددُنإ ظؤضتددط يددُ اليددُٕ ئددُو نُغدداُْوَ
بىو نُ يدُ غدُضزََِ ثاؾداّ ندؤض ندطزووزا يدُ تطغدإ بد ٌَ زَْدط زَبدىوٕ و بدُ ٖداتِٓ
ثاؾاّ تاظَ ،بُ بًداْؤّ الوّ و بدٌَ تىاْدايٌ ثًًَدإ وابدىو ندُ زَتدىأْ غُضنًَؿدِ بهدُٕ و
ياخِ زَبىوٕ تا ئُو يُ تُختِ ثاؾايُتِ البسَٕ.
بُآلّ زواّ ئُوَّ خُؾاياض بىو بُ ثاؾا تُْٗا بطا طُوضَنُّ يًٌَ ضِاغت بؤوَ ،بُآلّ يُ
بُضاْبُضزا بابٌ ياخِ بىو و ٖاوناتًـ زَغُآلتِ ضَِؾُنإ يُ ًَػط بُضزَواَبىو.
خُؾاياضؾا بطايُنٌ ُٖبىو نُ يؤْاًًُْنإ بُ (ئاناَ َاْاف) ْاويإ بطزووَ و بُثًٌَ ظآًِْ
ئًَُُ َُٖإ (ُٖخاَُْـ) بىوَ .ئُو نىضّ ئاتىوغاّ زايهِ خُؾاياض بىو و زواّ ْاؾتِٓ
باونِ ،بُ خُؾاياضّ و ت :ئُطُض ضَظاَُْسّ بٓىيَِٓ َٔ ،زَضِ بؤ غري زش و يُ طٍَُ ئاضتؤباظإ
زَزويَِ و يُو قُآليُ زَضّ زًََِٖٓ.
خُؾاياض و تِ :ئُطُض تؤ بضًُ ئُوَّ ،بُ ٖؤّ ئُوَّ يُ زايو و باونِ َِٓ ،يُواُْيُ
ئاضتؤباظإ تؤ بهىشيَت.
ًًَُوَ َِٓ خؤف ويػتىوَ و بطِواّ ثٌَ
ُٖخاَُْـ وتِ :ئُو َٔ ْانىشيَت ،ضىْهُ يُ َٓساي
بىوّ ،بُآلّ زواّ ئُوَّ َٔ يُ غري زش بًًَُُٗٓزَضَوَ ،تؤف ْابًَت ئُو بهىشّ .خُؾاياض وتِ:
ضىوٕ ئُو يُ قُآلنُ زَضزًََِٖٓ.
ُٖخاَُْـ و تَِ :اضّ شَٖطاوّ بُ قػُّ خؤف يُ نىٕ زيَتُزَضَوَ و ًَٓـ زَتىامن بُ
قػُ ئاضتؤباظإ ضِاظّ زَنُّ و يُ قُآلنُ زَيًَُُٗٓ زَضَوَ ،بُو َُضدُّ بُ زَغتِ خؤت
ًََٔ بسَّ نُ ئُو ْانىشّ و يُ ظيٓساِْ ْانُّ.
بٓىوغٌ و بُي
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خُؾاياض و تِ :بًػتت نُ يُى يُ وغًُتُناِْ باونُإ ئُوَ بىو نُ زواّ زَغتطري نطزِْ،
ْابًَت ئاضتؤباظإ بهىشّ.
ُٖخاَُْـ وتِ :ئاضتؤباظإ ئُو وَغًُتُّ ُْبًػتىوَ ،بؤيُ تا زَغت و خُتِ تى ُْبًًَٓت
بطِوا ْانات نُ تؤ ْايهىشيت و يُ ظيٓساِْ ْانُيت.
خُؾاياض زوو ْىوغطاوّ بُ زَغتِ خؤّ يُ غُض ثًَػتُ ْىوغٌ ،يُنًإ بؤ ئؤيؤؽ
ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ ئًَطإ يُ زَوضَّ غري زش و ئُوٍ تط بؤ ئاضتؤباظإ .يُ ْىوغطاوّ يُنُّ
ؾُضَاِْ بُ ئؤيؤؽ نطزبىو تا ضيَطُّ بطانُّ بسات بؤ ضىوُْ ْاو قُآلنُ و وتىويَص يُ طٍَُ
ئاضتؤباظإ.
َبططيَت و
ًََِٓ بُ ئاضتؤباظإ زَزا نُ ئُطُض زَغت يُ ياخِ بىوٕ ُٖي
يُ ْاَُّ زووََسا بُي
يُ قُآل ّ غري زش بًَتُزَض و يُ زاٖاتىوؾسا ياخِ ُْبًَتُوَ ،ضاوثؤؾٌ يُ غعانُّ زَنات و
ْايهىشيَت و يُ ظيٓساِْ ْانات و تُْاُْت ثًُ بُ ئُو زَزات و وَى داضإ بُ غاتطاب
زازَْطيَتُوَ.
ُٖخاَُْـ ُٖضزوو ْاَُّ البىو و بُضَو غري زش ضىو و ْاٍَُ يُنَُِ طُياْسَ زَغت
ئؤيؤؽ و ئُويـ زواّ خىيَٓسُْوَّ ْاَُنُ ،ؾُضَاِْ نطز داض بسَٕ نُ ُٖخاَُْـ بطاّ
ئاضتؤباظإ ٖاتىوَ و زَيُويَت بًَتُ ْاو قُآل و يُطٍَُ بطانُيسا طؿتىطؤ بهات.
ئاضتؤباظإ يُو ُٖظاضإ غُضباظَّ طَُاضؤّ قُآلنُيإ زابىو ،تًَطُيؿت بابِ َطزووَ و
ئاغايًـ بىو ظاًْبًتِ خُؾاياض بؤتُ ثاؾا يُ دًاتِ زاضيىف ،يُ ٖاتِٓ ُٖخاَُْـ بُ زوو
ٖؤ خؤؾشاٍَ بىو :يُنُّ ضىْهُ ئُوّ خؤؾسَويػت .زووَّ بريّ زَنطزَوَ بطانُّ زَبًَت
َِ تاظَّ بؤ ًَٖٓابًَت و بُ ثًَضُواُْوَ َاْسوو بىوِْ ضيَطاّ ُْزَزا بُ خؤّ و زاواّ ٖاتُٓ
ُٖواي
شووضَوَّ قُآلنُّ ُْزَنطز .بؤيُ يُ ضيَطُّ يُى يُ غُضباظَناِْ وَآلٌَ داضضًًُنُّ زايُوَ
نُ ُٖخاَُْـ بُخًَط بًَت و بؤّ ُٖيُ بًَتُ ْاو قُآلنُ.
ئاضتؤباظإ زَتطغا ئُطُض زَضطاّ قُآل بؤ ٖاتُٓشوضَوَّ ُٖخاَُْـ بهاتُوَ ،غُضباظَنإ
زَضؾُت وَضبططٕ و بًَُٓ ْاو قُآلنُ ،بؤيُ بُ ٖؤّ زوو ثُتُوَ نُشاوَيُنًإ ْاضزَ خىاضَوَ و
ًَاْهًَؿايُ ْاو قُآلنُ و بطزيإ بؤ الّ بطانُُّٖ .ضزوو بطا باوَؾًإ
ُٖخاًََُْـ غُضنُوت و ُٖي
يًَهسا و يُنرتيإ َاض نطز و زواتط بُ وتُّ ئاضيإ يُنُّ ضَِغتُ نُ يُ ظاضّ ُٖخاَُْـ زَضضىو،
َُّ ُٖخاَُْؿٌ يُْاو بضٔ).
ئُوَ بىو( :ئُّ ئاضتؤباظإ ضِاظّ َُبُ بَُٓاي
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َُّ ُٖخاَُْؿٌ ببًَتُ
ئاضتؤباظإ بُ غُضغىضَِاُْوَ وتِ َٔ :ضًِ نطزووَ نُ بؤ بَُٓاي
َُتطغٌ؟
ُٖخاَُْـ وتِ :ئُو ناضَّ تؤ بؤوَ ٖؤّ ضِاثُضيِٓ ًَػط و بابٌ ،بُياًْـ َُٖىو
زَغُآلتساضاِْ ئاغًاّ بضىوى و غىضيا و زواتط زَغُآلتساضاِْ ضؤشُٖآلتِ ئًُجطاتؤضّ ياخِ
َُنَُإ يُْاو زَضًَت.
زَبٔ و بُّ ؾًَىَيُ بَُٓاي
َُّ
ئاضتؤباظإ وتِ َٔ :تُْٗا َاؾِ خؤّ زَويَت و ًٖضِ بؤ يُْاو بطزِْ بَُٓاي
ُٖخاَُْؿِ ُْنطزووَ.
ُٖخاَُْـ وتِ :ئُو َاؾُّ تؤ زَتىيػت ،يُ باونُاْت زَويػت و زَتطىوت نُ تؤ بهاتُ
دًَٓؿًِٓ خؤّ ،بُآلّ باسيإ َطزووَ و زاوانُت ثىوض بؤتُوَ ،ضىْهُ نُؽ غهاالّ يُ َطزوو ًًُْ
و ثؿت ضاغتًؿِ ناتًَو بامب ظيٓسوو بىو ،تؤ ًٖض زاوايُنت يُ خُؾاياضّ بطاَإ ُْبىو.
ئاضتؤباظإ وتِ :ضِاغتُ َٔ زاواّ يُو ُْبىو و يُ بُضاْبُض باونِ غهاالناض بىوّ.
ُٖخاَُْـ وتِ :ئًَػتا خُؾاياض ثاؾايُ و تؤ زَظاِْ ثاؾايُتِ بُ ضيَطُّ غؤظزاضيُوَ
َبططيَت و تؤف ْاتىاِْ ئُو
زَغت ئًَُُ ْانُويَت ،ئُغتَُُ ثاؾايُى زَغت يُ ثاؾايُتِ ُٖي
ْاضاضبهُّ زَغت يُ ثاؾايُتِ بهًَؿًَتُوَ ،ضىْهُ يُو قُآليُزا زَوضَت طرياوَ و ضيَطاّ
ضىوُْ زَضَوَت ًًُْ و خُؾاياضيـ زَوضَّ قُآلنُ ضىوٍَ ْانات ،تُْاُْت ئُطُض ثُجنا تا غُز
ًَـ يًَطَ سيًًًَُٓوَ ،ضىْهُ زَظاًَْت تؤ زاواناضيت بؤ تاز و تُختِ ثاؾايُتِ.
غاي
َبصاضز و ُٖخاَُْـ بُضزَواَبىوْ َٔ :اظامن يُو قُآليُزا ضُْسَت
ئاضتؤباظإ بٌَ زَْطِ ُٖي
خؤضاى ثاؾهُوت نطزووَ ،بُآلّ ُٖضضُْسيَو بًَت نؤتايٌ زيَت و ئُطُض تُواويـ ُْبًَت ،بُ
غُض زَضًَت و ًََـ و ًََطوو يُ ْاوّ زَبُٕ و ضؤشيَو تؤ و ثًاوَناْت يُو قُآليُ بُضزيُٓزا
بطغٌ زَبٔ و ضيَطُيُنتإ يُ َطزٕ يا ضِازَغت بىوٕ ظياتط بُ زَغتُوَ ْابًَت.
ئاضتؤباظإ وتًِٖ :ض ضيَطُيُنِ ًًُْ يُ خؤضِاططّ ظياتط ،تُْاُْت ئُطُض بعامن يُ بطغإ
زََطّ.
ُٖخاَُْـ وتِ :تؤ ضيَطاٍ تطت ُٖيُ و ضاضَغُضت ئُوَيُ زَضطاّ قُآلنُ بهُيُوَ و يًَطَ
زَضبضًت.
ًََت ،بُ
ئاضتؤباظإ وتِ :ئُونات خُؾاياض بُ ظيٓسوويٌ ثًَػتِ َٔ يُ دُغتُّ زازََاي
تايبُت نُ تاظَ بؤتُ ثاؾا و بُ ثًَىيػتِ زَظاًَْت بُ نطزَوَيُنِ بٌَ بُظَيًاَُُْٖ ،ىوإ
برتغًًََٓت.
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ُٖخاَُْـ وتِ :بؤ ُْتبًػتىوَ نُ باونُإ ثًَـ َطزٕ ،وَغًُتِ نطزووَ ئُطُض خُؾاياض
تؤّ ططتْ ،ابًَت بتهىشيَت.؟
ئاضتؤباظإ وتِ :ناتِ َطزِْ باونِ يُو قُآليُ بىوّ و ئاطازاضّ وَغًُت ًِْ ،بُآلّ ططضيإ
ئُو وَغًُتُّ نطز بًَت ،خُؾاياضؾا زواّ ئُوَّ يُو قُآليُ زَضزَضِ ،يُ قُآليُنٌ تطزا
ظيٓساًِْ زَنات و َٔ تا نؤتايٌ تَُُمن يُ ظيٓسإ زَمب.
ًََٔ بسَّ زواّ زَضضىوْت يُو قُآليُ داضيَهٌ تط ياخِ
ُٖخاَُْـ وتِ :ئُطُض بُي
ْابًتُوَ ،وَى داضإ زَبًتُ غاتطابِ يُى يُ وياليُتُناِْ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ.
ًَٓا
ئُونات ْاَُنُّ خُؾاياضّ زايُ زَغت و ئاضتؤباظإ خُتِ خُؾاياضّ ْاغًُوَ و زي
بىو نُ ئُطُض ضِازَغت بًَت ُْ زَنىشضيَت و ُْ ظيٓساِْ ،ضىْهُ ئُغتُّ بىو زَغُآلتساضاِْ
ًََُٓوَ ،بُآلّ ئاضتؤباظإ بريّ يُ ثًاوَناِْ
ًََُٓنُ ظىي
ًََٔ بسَٕ و ثًَضُواُّْ بُي
ُٖخاَُْؿٌ بُي
َُ ثًاويَهًـ يُطٍَُ َٓسإ و وَى َٔ ياخِ
نطزَوَ و وتِ َٔ :يُو قُآليُ تُْٗا ًِْ و نؤَُي
بىوٕ و ئُطُض يُو قُآليُ زَضبضٔ َُٖىويإ زَنىشضئَ ،بؤيُ زَبًَت َٔ يُ باضَّ ئُواًْؿُوَ
َتُاُْ بهُّ نُ ئُوإ يُ ناتِ زَضضىوًْإ ْانىشضئَ و ظيٓساِْ ْانطئَ.
ًََٓت ثًَسَزَّ نُ خُؾاياض ئُواًْـ زَبُخؿًَت.
ُٖخاَُْـ وتِ َٔ :بُي
ئاضتؤباظإ وتِ :بطِؤ و ْاَُيُنٌ تط بًَُٓ نُ تًايسا ٖاوضيَهامن بُخؿطابٔ و َٔ بتىامن زواّ
ئُوَّ بىوَُ غاتطاب ئُواًْـ يُطٍَُ خؤَسا ببُّ و يُ ثؤغتُ سهىًًَُناِْ ئُوَّ ناضيإ ثٌَ
بسَّ.
ُٖخاَُْـ وتِْ َٔ :اَُيُى يُ خُؾاياض وَضزَططّ نُ َُٖىويإ ببُخؿًَت ،بُآلّ ْاتىامن
ًََٓت ثٌَ بسَّ نُ ئُو ضَظاَُْسّ زَْىيًََٓت بؤ بطزِْ ئُوإ يُطٍَُ خؤتسا.
بُي
ُٖخاَُْـ ظياتط يُ ضُْس ناتصًََطيَو يُ قُآلنُزا َُْايُوَ و بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ ٖاتبؤوَ
ْاو قُآلنُ ،ضىو زَضَوَ و بُ خًَطاتطئ ئاًََطّ طىاغتُٓوَ خؤّ طُياْسَ خُؾاياضؾا و زيػإ
زوو ْاَُّ يًَىَضططتُوَ ،يُنًإ بؤ ئؤيؤؽ و ئُوٍ تط بؤ ئاضتؤباظإ.
خُؾاياض بؤ ئؤيؤغٌ ْىوغٌ بىو :ضىْهُ ئاضتؤباظإ و ٖاوضيَهاِْ خؤيإ ضِازَغت زَنُٕ،
ًَاْسا
زَنُوُْ بُض بُخؿًِٓ ثاؾا و ثًَىيػتُ زواّ ٖاتُٓزَضيإ يُ قُآلنُ بُضيَعَوَ يُطُي
ًََُٓوَ ،ئاضتؤباظإ زيَت بؤ ثايتُخت و ٖاوضيَهاِْ زَضُٓوَ بؤ وياليُتُناِْ خؤيإ.
ظىي
خُؾاياض يُ ْاَُّ زووََسا بؤ ئاضتؤباظاِْ ْىوغٌ بىوٖ :اوضِيَهاِْ بُ طؿتِ يُ اليُٕ
ثاؾاوَ بُخؿطاوٕ و زَتىأْ بؤ ُٖض ؾىيًََٓو ئاضَظوو زَنُٕ بضٔ و تُْٗا ْابًَت يُ طٍَُ تؤزا
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بًَٔ .بُو ؾًَىَيُ ُٖخاَُْؿٌ بطا بضىوى تىاِْ نؤتايٌ بُو ياخِ بىوُْ بًًََٓت و ئاضتؤباظاًْـ
زواّ ئُوَّ يُ قُآلّ غري زش زَضضىو ،ضؤيؿت بؤ ثايتُخت و َاوَّ ضٌ ضؤش يُوَّ َايُوَ و
ًْؿاًْسا ْايُويَت ياخِ ببًَتُوَ و زَيُويَت بُ ضِاغتطؤيًُوَ خعَُت بهات.
خُؾاياضؾا بؤ ئُوَّ ًْؿاِْ بسات نُ َتُاُّْ بُ ئُو ُٖيُ ،ئُوّ نطزَ غُضنطزَّ ئُو
ًَٓاّ بهاتُوَ نُ َتُاُّْ بُو ُٖيُ و ُٖخاَُْؿًـ زواّ
يُؾهطَّ بؤ بابٌ زَضىو تا زي
ئُوَّ ياخِ بىوِْ ئاضتؤباظاِْ نؤتايٌ ثًًََٗٓا ،نطايُ ؾُضَاْسَّ ئُو يُؾهطَّ بؤ ًَػط
زَضىو و زواتطيـ بؤوَ ؾُضَاْطَِواّ ًَػط.
ٖريؤزؤت زََيًَتٖ :ؤناضّ ضِاثُضيِٓ زاًْؿتىاِْ بابٌ زَطُضِايُوَ بؤ غُضزاًَْهِ خُؾاياض
بؤ بابٌ يُو ناتُّ تُْٗا ؾاظازَّ دًَٓؿري بىو ،طىايُ يُو غُضزاُْزا بٌَ ضِيَعّ بُضاْبُض بُ
خىاياِْ بابٌ نطزووَ و ئُواًْـ زَياْىوت ْاتىاْري بُض ؾُضَاِْ نُغًَو بٔ نُ بٌَ ضِيَعّ
بُضاْبُض خىاناًْإ نطزووَ.
نُتعياؽ ئُو وتُيُّ ٖريؤزؤت ضَت زَناتُوَ و زََيًَت :تُْاُْت ئُطُض خُؾاياض ويػتِ
بٌَ ضِيَعّ بُضاْبُض بُ خىاياِْ بابًًؿِ ُٖبىو بًَتُْ ،يسَتىاِْ ئُو ناضَ بهات.
يُ غُضزََِ ز اضيىؾسا ُٖضنُغًَو بٌَ ضيَعّ بُضاْبُض بُ خىزاّ ُْتُوَيُى نطزبايُ
زَنىشضا ،بابًًًُن إ خؤيإ زَياْتىاِْ ئُو ناضَ بهُٕ ،ضىْهُ يُ الّ زاضيىف ئُو بابُتُ بُ
ناضيَهِ ْاوخؤيٌ زازَْطا و بُ ثًٌَ ثطْػًجُناِْ سهىَُتُنُّ ،زَغتِ ُْزَخػتُ ْاو ناضَ
َهِ يًسّ
ْاوخؤيًُناِْ وآلتُ شيَطزَغتُنإ .بُآلّ ئُطُض ئًَطاًًُْى يا غطياًًُْى يا يُنِ خُي
بٌَ ضِيَعّ بُضاْبُض خىاّ بابٌ نطزبايُ ،زَنىشضا.
ًََت :خُؾاياض زَيعاِْ ئُطُض بٌَ ضِيَعّ بُضاْبُض خىاياِْ بابًِ بهات بُ ؾُضَاِْ
نُتعياؽ زَي
باونِ زَنىشضيَت ،ضىْهُ ئاظازّ و ضيَعططتٔ يُ ئايري و بريوضِا يُو وآلتاُّْ يُ شيَطزَغتُيٌ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بىوٕ يُى يُ ثايُ غُضَنًُناِْ غًاغُتِ ئُو ئًُجطاتؤضيُتُ يُ غُضزََِ
زاضيىف بىو .بُ ثًٌَ ْىوغًِٓ نُتعياؽ بابٌ بؤيُ ضِاثُضٍ ،ضىْهُ ثاؾاّ بابٌ بريٍ نطزَوَ نُ
زواّ َطزِْ زاضيىف زَتىأْ يُ زَغُآلتِ ثاؾاّ تاظَّ ُٖخاَُْؿٌ ضظطاضّ ببًَت.
زاضيىف زواّ ئُوَّ زَغُآلتِ بُ غُض ُٖض وآلتًَهسا زَططت ،نُغٌ بُ غُض زاًْؿتىاِْ
وآلتُنُزا ُْزَغُثاْس تُْٗا ئُطُض ثاؾانُّ ياخِ ُْبىوبايُ و ًَُٖؿُ ثاؾاّ وآلتُنُّ وَى
خؤّ زًََٖؿتُوَ و وآلتُنُّ ثٌَ زَغجاضز .يُ بابٌ ثاؾايُى بُ ْاوّ (نىت ضابِ) زَغُآلتساض
بىو و ناتًَو ظاِْ زاضيىف َطزووَ ،يُ َاوَّ يُى ضؤشزا تُواوّ ئُو ئًَطاًْاُّْ نىؾت نُ يُ
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ئُوَّ بىوٕ و زاض و ُْزاضياِْ زاطرينطز ،ئُوإ َُٖىويإ يا باظضطإ و يا ثًؿُطُض بىوٕ .ياخِ
بىوُْنُّ نىت ضابِ بؤ خُؾاياض ظؤض قىضؽ بىو و نىشضاوَناًْـ بٌَ تاوإ بىوٕ و ًٖض ططؾت و
خُضاثُيإ بُضاْبُض بابًًًُنإ ُْبىو.
يُ غُضزََاِْ نؤْسا بُ ثًَضُواُّْ غُضزََِ ئًَػتا نُ ُْٖسَّ وآلت ثُْابُض وَضزَططٕ،
َو نؤض بهات بؤ وآلتٌ تط و زاًْؿتىاِْ وآلتًَو ُْزَضىوٕ بؤ َاُْوَ
ئُونات باو ُْبىو نُ خُي
يُ وآلتٌ تط و تُْٗا يُ ناتًَهسا ًَٖطؾبُض بىواُْ يا بُ ضِاغجاضزَّ ثاؾاناًْإ زَضىوٕ وآلتٌ تط
َجؿتِ نىضوف و زواتط زاضيىف يُ ئُوَّ بىوٕ و ناضطُّ ثًؿُيٌ
و ئًَطاًًُْ ناِْ بابًًـ بُ ثاي
يا ؾىيَِٓ باظضطاًْإ بؤ خؤيإ زاَُظضاْس بىو و يُثطِ بىوُْ قىضباِْ نىت ضابِ.
َهِ
ٖؤناضّ نىشضاِْ ئًَطاًًُْناِْ بابٌ بُ ؾُضَاِْ نىت ضابِ ُْزَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ خُي
َهى نىت ضابِ ؾُضَاِْ نىؾتِٓ ئُواِْ بُ ٖؤّ َُظزاثُضغت بىوًْإ
بابًًإ ئاظاض زابًَت ،بُي
َهًَو يُ وآلتِ ئُو بصئ و خىاياِْ ئُو
زَضنطزبىو و ئُو ُْيسَتىاِْ ضَِظآَس بًَت بُ ئُوَّ خُي
ُْثُضغذي ،بؤيُ يًَطَ تًَسَطُئ نُغاًَْهِ وَى نىضوف و زاضيىف نُ ضيَعيإ يُ ئايًِٓ
ُْتُوَناٌْ تط زَططت يُ ضووّ برينطزُْوَ و نؤَُآليُتًًُوَ ضُْس ثًَؿهُوتىوتط بىوٕ يُ
َو و زَغُآلتساضاٌْ تطّ غُضزََِ خؤيإ.
خُي
ئُطُض بُ الثُضَِناِْ ًََصووزا بضًَُٓوَ ،يُ غُضَتاّ ًََصوو تا غُزَّ ُٖظسَُّٖ ًٖض
َهًَو ُٖبٔ يُ وآلتِ ئُو و
ثاؾايُى يُ ًٖض وآلتًَو ُْيتىاًْىَ بُضطُّ ئُوَ بططيَت نُ خُي
ًَٓايًُوَ ئايًِٓ ثاؾاّ
َهُّ يُ يُى وآلتسا زَشيإ زَبىايُ بُ زي
ئايًِٓ ئُو ُْثُضغذي و ئُو خُي
ئُو وآلتُ ثُغُْس بهُٕ و بُ ثًَضُواُْوَ زَنىشضإ ،تُْٗا يُٖىزيًُنإ بؤيإ ُٖبىو ئايًِٓ
خؤيإ بجُضغذي و ئُوَف زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ يُ ضؤشُٖآلت بؤ ضؤشئاوا تُواوّ زَغُآلتساضإ،
َهِ خؤيإ ُْزَظاِْ .بُآلّ ُٖض نُؽ بُ ٖاووآلتِ خؤيإ زاْسضا بىايُ بؤّ
ئُواًْإ بُ خُي
َبصيَطيَت .تُْاُْت يُ طُضَُّ غُزَّ
ُْبىو دطُ يُ ئايًِٓ ثاؾانُّ ئايًين تط ُٖي
ُٖظسََُِٖ ًَالزّ ثاؾاّ ؾُضاْػُ (يؤيٌ ضىاضزَُّٖ) نُ ناتؤيًو بىو ،ؾُضَاِْ زَضنطزِْ
َو
تُواوّ ثطؤتػتاْتُناِْ يُ وآلتُنُيسا و ُْيتىاِْ ثُغٓس بهات نُ يُ وآلتُنُيسا ُْٖسَّ خُي
ٖاوئايًِٓ ئُو ُْبٔ.
ئُطُض ُْٖسيَهات زَغُآلتساضإ ُْٖسيَهات ضيَطُيإ زَزا ُْٖسَّ يُ ؾىيَٓهُوتىوَناًْإ
َططّ
َهاُّْ ُٖي
ئايًًَٓو دطُ يُ ئايًِٓ ئُويإ ُٖبًَت ،يُ تطغإ بىوَ و ظاًْىياُْ ئُو خُي
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َجؿتًإ ُٖيُ بؤ صيىوُْ ئُو نطيػتًاْاُّْ يُ تىضنًا يُ
ئايًين تطٕ ،يُ زَضَوَّ وآلت ثاي
غُضزََِ عىمساًًُْناْسا شياوٕ.
ئُو ضؤشَّ خُؾاياضؾا ويػتِ ئاضتؤباظاِْ بطاّ بُ ؾُضَاْسَيٌ يُؾهطيَو بًَٓطيَتُ بابٌ،
ثًٌَ وت :زواّ غُضنُوتٔ بُ غُض بابًسا ،بُ وضزّ شَاضَّ ئُو ئًَطاًْاُّْ يُ بابٌ نىشضاوٕ
بعاُْ و يُ بُضاْبُض ُٖض يُنُياْسا ثًَٓر يُ خاُْزإ و نآًُٖناِْ بابًِ بهىشَ ،بُآلّ وضيابُ يُ
اليُٕ خؤت و ئُؾػُضَناْت ًٖض بٌَ ضيَعيًُى بُضاْبُض خىاياِْ بابٌ ُْنطيَت.
ئاضتؤباظإ بُضَو بابٌ نُوتُضَّ و يُ ظيَِ (ايطإ ؾٗط) يا (زٍ ايطإ ؾٗط) نُ ئًَػتا بُ
(زجيًُ) و غُضزًَََو بُ (ئُضوَْس ضووز) ْاوزَبطا ،ثُضِيًُوَ و ْعيو ظيَِ (ثاالز ضووز يا ؾاالز
ضووز) نُ ئًَػتا بُ ؾىضِات ْاغطاوَ نُوتُوَضَّ و يُ ئُوَّ وَغتا ،ضىْهُ ظاًْاضّ ثٌَ زضابىو نُ
ثاؾاّ بابٌ يُؾهطيَهِ بًَُٖعّ بؤ ضِاططتِٓ ئُو ْاضزووَ و ئاضتؤباظإ ئُو ؾىيَُّٓ يًٌَ
وَغتابىو بؤ دُْط نطزٕ بُ عاضَباُْ دُْطًًُنإ ثٌَ باف بىو.
يُ ضابطزوو و يُ باغٌ نىضوف و نَُبؤدًًُ و زاضيىؾسا بامسإ نطز نُ يُ ضيَعّ يُؾهطّ
ُٖخاَُْؿٌ يُى يُ ناضيطُض و غُضَنٌ تطئ ضُنُنإ ،عاضَباُّْ دُْطِ بىو نُ يُ
غُضَتازا يُو وآلتاُّْ زَنُوتُٓ تىضنًاّ ئًَػتا زضوغتهطإ .بُآلّ وَى ضىوٕ بُضيتاًًُْنإ
َُاُْنإ بُ باؾٌ غىوزيإ يًَىَضططت ،ئاواف ًٖتًًُنإ عاضَباُْيإ
تاْهًإ زضوغتهطز و ئاي
زضوغتهطز و ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ باؾٌ غىوزيإ يٌَ زيت.
نُتعياؽ ْىوغًىيُتِ نُ تايُّ عاضَباُْناًْإ يُ ئاغٔ زضوغت زَنطز .ئُو بُ باؾٌ
تىاًْىيُتِ ئاغٔ و ناْعاناٌْ تطّ ئُونات يًَو دًا بهاتُوَ ،ضىْهُ باغٌ قُيػاِْ نطزووَ نُ يُ
قُآل زضوغتهطاوَ .زَغت ُْنُوتِٓ ثامشاوَّ ئاغِٓ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإٖ ،ؤناض ًًُْ بؤ
ُْبىوِْ ئُو ناْعايُ يُوناتسا و زَظاْسضيَت نُ ئاغٔ يُبُض شَْط ًَٖٓإ ظوو يُْاوزَضًَت.
َِ بًَُٖعتط بىوِْ عاضَباُْ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ بُضاْبُض بُ ئُواٌْ تط
ثٌَ زَضًَت خاي
بطُضيَتُوَ بؤ ئُوَّ ئُوإ تايُ و زاغُناًْإ يُ ئاغٔ زضوغت زَنطز .ضووُْ نُ تايُنُ بُ
طؿتِ يُ ئاغٔ ُْبىوَ و تُْٗا ْاوَْسّ تايُنُ و ضىاض زَوضَّ زاضّ تايُنُيإ بُ ئاغٔ
زاثؤؾٌ بىوَ و زاغُناًْـ نُ يُ ثًَؿِ عاضَباُْنإ زَبُغرتإ ،يُ ئاغٔ بىوٕ و بُ ؾًَىَيُى
تًص زَنطإ نُ ئُطُض عاضَباُْ خًَطا ضؤيؿتبايُ و زاغُنُ بُض قُزّ زاضيَهِ ئاغايٌ نُوتبايُ،
زاضَنُّ زَبطِيُوَ.
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َو بُ خاوَٕ ضَغُٕ
ؾىؾًَطَناِْ ئُو عاضَباْاُْ يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ الّ خُي
َهسا ضيَعيإ يٌَ زَطريا و بُ (ياٍَ) ْاويإ زَبطا ،ئُو
زَْاغطإ و وَى ثايُواْاِْ وَضظف يُْاو خُي
وؾُيُ زواتط غىاو و بؤوَ (يٌ ،يُ ْىوغًِٓ ؾاضغٌ) نُ َاْاّ (يٍُ) بُ نىضزٍ زَناتُ
َطُْاَُناِْ ئًَطاِْ نؤٕ زََإ يُواُْ بىو ظاًْباَإ عاضَباُْنإ
َُوإ) .ئُطُض بُي
(ثاي
دؤضَناًْإ ض بىوَ و يُ ض تاقِ و زَغتُيُنسا ضيَهسَخطإ بؤ دُْط.
َطُْاَُناِْ نؤِْ ئًَطإ َابىواُْ ،ئَُطؤنُ زََاْعاِْ نُ بُؾُ دًاواظَناِْ
ئُطُض بُي
َططّ زَغتُواشَّ دًابىوُْ بؤ
عاضَباُْ دُْطًًُنإ يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿًسا ُٖي
خؤزَضخػتُٓ دؤضاودؤضَنإ (َاْؤضّ غُضباظّ) و ُٖض بُؾًَهِ عاضَباُْ و ُٖضيُنُ يُ
َطُْاَُناِْ
ئُغجُنإ و ُٖضيُى يُ غُضْؿًُٓناًْإ ْاوّ تايبُتِ ُٖبىوَ و بُآلّ تُواوّ بُي
غُضزََِ ُٖخاَُْؿٌ نُوتُٓ زَغت ئُغهُْسَض.
بىوِْ عاضَباُْ دُْطًًُنإ زَطُضِيَتُوَ بؤ َاوَيُنِ ظؤض ثًَـ ُٖخاَُْؿًًُنإ و يُ
يُى يُ ثاثريؤغُ ًَػطيًُنإ نُ يُ َىظَخاُّْ يؤظُضّ ؾُضَْػايُ ،زَضزَنُويَت نُ (1250
خ .ظ) ُْتُوَّ ًٖتِ عاضَباُّْ دُْطًإ ُٖبىوَ و ٖاظاضز ؾاغتِ ئَُطيهِ يُ بًىططاؾًاّ
سعضَتِ َىغازا ْىوغًىيُتِ نُ َىغا يُ الويُتًسا ؾُضَاْسَّ عاضَباُْ دُْطًًُناِْ
يُؾهطّ ؾًَطعُوٕ بىوَ و غُضزََِ َىغا ( 1000خ .ظ) بىوَ .بُآلّ يُ ًٖض غُضزًَََو وَى
غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ غىوزّ يٌَ وَضُْطرياوَ و يُ َُيساِْ دُْطسا ناضيطُض ُْبىوَ.
تانُ نَُىنىضِّ ئُو ضُنُ ئُوَ بىوَ نُ يُ َُٖىو ؾىيًََٓو ُْزَتىاْسضا بُناض غطيَت و
تُْٗا يُ ؾىيَُٓ تُختايًُناْسا ُْبًَت ُْزَتىاْسضا بُ باؾٌ غىوزّ يٌَ ببًٓطيَت ،بؤيُ ئاضتؤباظإ
زواّ ئُوَّ ظاًْاضّ يُ باضَّ ْاضزِْ يُؾهط يُ اليُٕ (نىت ضِابِ) ثًَطُيؿت ،وَغتا و ئُو
َبصاضز نُ بؤ بُطُضخػتِٓ عاضَباُْنإ باف و بُ غىوز زَضزَنُت.
ؾىيَُٓ تُختُّ ُٖي
خاْتىؽ زََيًَت :ئُو ؾىيَُّٓ يُؾهطّ ئاضتؤباظإ يًٌَ وَغتايُوَ تا ظيَِ ؾىضِات ؾُغت
ئُغتاز زووضبىو و بُ ظآًِْ ئُوَّ ُٖض ئُغتازيَو زوو غُز َُتط بىوَ ،واتُ ًَْىإ يُؾهطّ
ُٖخاٌَُْ و ظيَِ ؾؤضات زواظزَ نًًؤَُتط بىو و ُٖض بُ وتُّ َُٖإ ًََصووْىوؽ زضيَصايٌ ئُو
َُوزايُ يُ اليُٕ يُؾهطّ ئُو زاطرينطا تا ضيَطُّ ئاوّ يٌَ ُْطرييَت .ئُو زَيعاِْ بابٌ يُ
باؾىوضَ بؤيُ يُؾهطّ بابٌ يُ باؾىوضَوَ بُ زضيَصايٌ ظيًَُنُزا زيَت و يُ ٖاتًٓاْسا ثًَىيػتًإ
ًَإ ثًَسا نُ
بُ ئاو زَبًَت .ئاضتؤباظإ ؾُو و ضؤشيَو يُ ئُوَّ َايُوَ و ضؤشّ زواتط ُٖواي
يُؾهطيَو يُ باؾىوضَوَ زيَت.
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ئاضتؤباظإ خؤّ بؤ ًَٖطف غاظزا و بُ ؾُضَاْسَّ عاضَباُْ دُْطًًُناِْ وتَ :اْؤضّ
عاضَباُْناِْ ئًَُُ ئُوَ بًَت نُ يُ غُضَتازا خؤيإ غعيَُٓٓ ًَْىإ ظيًَُنُ و يُؾهطّ بابٌ ،بؤ
ئُوَّ بتىأْ غُضباظَناِْ يُؾهطّ بابٌ بُضَو ثًازَ و غىاضَناِْ ئًَُُ بُضٍَ بهُٕ و ئُونات
يُ ضؤشُٖآلتُوَ غىاض و ثًازَناصيإ ًَٖطف زَنُُْ غُض ًَٖعّ بابٌ و عاضَباُْناًْـ يُ
ضؤشئاواوَ ًَٖطف زَنُٕ ،ئُونات بابًًًُنإ ضيَطُ ضاضَيُنِ ظياتطيإ يُ نىشضإ يا خؤ
بُزَغتُوَزإ ْابًَت.
ُٖضنُ يُؾهطّ بابٌ ْعيو بىوُْوَ ،عاضَباُْناِْ ئاضتؤباظإ بُ زضيَصايٌ ظيٌَ ؾؤضات و يُ
بُضزَواَِ ضيَطَوّ ئاو بُضَو باؾىوض نُوتُٓضَّ و ئُوْسَ خًَطا زَضؤيؿذي نُ يُنُناِْ
ثًَؿُوَيإ يُ تؤظزا وٕ بىوٕ و يُ َُٖإ نات نُ عاضَباُْنإ بُضَو باؾىوض زَضؤيؿذي ،غىاضَ
و ثًازَناِْ ُٖخاَُْؿٌ يُ الّ ضؤشُٖآلتُوَ يُ يُؾهطّ بابٌ ْعيو بىوُْوَ و يُؾهطّ
َِ يُؾهط و ًَٖعّ يُزَط يُ يُؾهطّ
ئاضتؤباظإ نُ ثًَهٗاتبىو يُ الٍ ضاغت و الّ ضُخ و زي
بابٌ ْعيو زَبؤوَ.
يُؾهطّ بابٌ تُْٗا ثًازَ بىو و غىاضَ و عاضَباُّْ دُْطًإ ُْبىو و بُآلّ شَاضَيُنِ
ظؤضّ ضىاضثٌَ بؤ طىاغتُٓوَّ باض غىوزيإ يٌَ وَضطريابىو و ئُؾػُضَناٌْ بابٌ غىاض بىوٕ.
ئاضتؤباظإ بٌَ ئُوَّ ئاطازاضّ زؤخِ عاضَباُْناِْ بًَت نُ نُوتبىوُْ ًَْىإ ظيٌَ ؾؤضات و
يُؾهطّ بابًٌَٖ ،طؾٌ ثًازَّ بؤ غُض بابًًًُنإ زَغت ثًَهطز و ئُوَْسَّ ُْبطز يُ ؾًَىاِْ
ضيعّ بابًًًُناُْوَ ظاِْ نُ عاضَباُْناِْ بُ تىْسّ ًَٖطؾًإ نطزووَ.
ًََت :عاضَباُْنإ ناتًَو ظاًْإ َُوزايإ خػتىوتُ ًَْىإ بابًًًُنإ و ظيًَُنُ و
خاْتؤغِ يًسّ زَي
غُضباظَ بابًًًُنإ ْاطُُْ ظيًَُنُ تا يُ ضيَطُّ ئاوَوَ ثاؾُنؿُ بهُٕ ،بُ خًَطايٌ ئُغجُناًْإ بُضَو
َُّ عاضَباُْنإ بُ ؾًَىَيُى ضيَهىثًَو
ضؤشُٖالت زَغىضِاْسَوَ و ضيَطَوّ عاضَباُْناًْإ زَطؤضِّ ،دىوي
بىو نُ وازَظاْسضا َُٖىويإ ثاضضُّ دُغتُّ يُى نُغٔ و بُ ؾُضَاِْ يُى نُؽ زَغىضيَُٓوَ و ُٖض
نُ ضووّ ئُغجُنإ نُوتُ ضؤشُٖآلت ،عاضَباُْنإ بُضَو غُضباظَ بابًًًُنإ نُوتُٓضَّ و بُ ؾًَىَيُى
زَدىوآلٕ نُ يُ ًَْىاًْاْسا ًٖض نُيًًَٓو ُْبًَت.
ؾؤؾًَطَناِْ عاضَباُْنإ بٌَ ئُوّ يُ ياغا ؾًَعيهًُناًْإ ظاٌْ بًَت نُ بؤ ظاْػتِ ئًَػتا
زَضنُوتىوٕ ،زَياْعاِْ تا خًَطاتط بطؤٕ خؤضاططّ يُ بُضاْبُضيإ زشواضتط زَبًَت و يُ خًَطايٌ
ظؤضّ عاضَباُْناْسا ،زاغُناًْإ َُٖىو ؾتًَو زَبطِيَت و ئُطُض غُضباظاِْ زوشَٔ بُ زاغُنإ
َهاِْ نؤٕ زَياْعاِْ بؤ ضيَططتٔ
َُْطٕ ،يُ شيَط مسِ ئُغجُنإ و تايُّ عاضَباُْنإ زََطٕ .خُي
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يُ ًَٖطؾٌ عاضَباُْنإ ثًَىيػتُ ئُغجُناًْإ بهىشضئَ و َُٖىو دؤضَناِْ ضُنًإ تاقِ
زَنطزَوَ و زَظاْسضا باؾرتئ ضُى بؤ ئُو ناضَ ًَْعَّ زضيَصَ نُ غطِ ئُغجُناِْ زَزضٍِ و ئُو
َُ ضًرت ُْيسَتىاِْ بُضزَواَبًَت يُ ضؤيؿذي و زَنُوت ،نُوتِٓ ئُغح زَبؤوَ ٖؤّ
ئاشَي
ضاططتِٓ عاضَباُْ تُْاُْت ئُطُض بُ ؾًَىَّ ناتًـ بًَت .ؾؤؾًَطّ عاضَباُْناًْـ ناتًَو يُى
يُ ئُغجُناًْإ زَنُوت ،زَبىايُ بُ ثُيُ ْري و ئاوغاضّ زَثضطاْس تا تُضَِ ئُغجُ َطزوو يا
َُّ ئُغجُناٌْ تط.
بطيٓساضَنُ ُْبًَتُ ضيَطط يُ دىوي
َساتُ غُض
بؤ ئُجناَساِْ ئُو ناضَ زَبىايُ يُى يُو نُغاُّْ يُ عاضَباُْنُزا بىوٕ ،خؤّ ُٖي
ثؿتِ يُى يُ ئُغجُناٌْ تط و ئُو داض ْري و ئاوغاضّ ئُغجِ بطيٓساض يا نىشضاو بربيَت و ئُو
ُٖضضُْسَ خًَطا بىوايُ يُ ثًَٓر تا زَ ضطنُّ زَويػت تا الؾُّ ئُغجٌ بطيٓساض يا نىشضاو يُ
عاضَباُْنُ زابربِيَت و ئُغجُناٌْ تط بُضزَواَدي يُ دىوآلْسِْ عاضَباُْنُ و يُو ثًَٓر يا زَ
ضطنُيُزا غُضباظاِْ زوشَٔ ئُغجُناٌْ تطيإ زَنىؾت و عاضَباُْنُ بى تُواوَتِ يُ ناض زَنُوت.
بُآلّ ئُطُض خًَطايٌ عاضَباُْنإ ظؤض بىوايُ ،غُضباظَناِْ زوشَٔ زَضؾُتًإ ُْزَبىو تا بُ ًَْعَ يُى
يا ضُْس ئُغح بهىشٕ و عاضَباُْنُ بىَغتًٓٔ .دطُ يُ ًَْعَ ئاًََطٍ تط بؤ ثًَؿططتٔ يُ ًَٖطؾٌ
ئُغجُنإ بطيتِ بىو يُ تري و بُضز باضاِْ ئُغجُنإ بُ ٖؤّ نَُإ و بُضزَقاِْ و ناتًَو ترييَو يُ
َُّ زَخػت و ئُطُض ظَضبُّ بُضزيـ بُض
ئُغتؤ يا غًٓط يا غطِ ئُغجًَو زَضُقِ ،ئُو ئاشَي
َُ ضًرت تىاْاّ ضؤيؿتِٓ ُْزَبىو.
ْاوضُواِْ نُوتبايُ ،ئُو ئاشَي
ناضيطُضتطئ ضُى زشّ عاضَباُْنإ بطيتِ بىو يُ ئُوَّ يُ غُض ظَوّ ؾىيَِٓ زشّ
َبهُْسضيَت يا ظجنري زابٓسضيَت بُ
عاضَباُْنإ زضوغت بهطيَت يا يُ غُض ضيًَإ ظَوّ ُٖي
ؾًَىَيُى نُ القِ ئُغجُناًْإ يٌَ طري ببًَت و بهُوُْ ظَوّ و تايُّ عاضَباُْ ُْتىاًَْت يُ
ظجنريَنُ تًَجُض ببًَت ،بُآلّ بُناضًَٖٓاِْ ئُو نُضَغتاُْ ثًَىيػتِ بُوَ بىو نُ يُؾهطّ
بُضططيهاض بعاًَْت عاضَباُْ دُْطًًُنإ يُ ناّ الوَ ًَٖطف زَنات و بؤ صيىوُْ يُ بانىوضَوَ
زيَت يا يُ ضؤشُٖآلت.
ُٖضوَٖا يُؾهطّ بُضططيهاض زَبًَت ناتِ ثًَىيػتِ ُٖبًَت تا ئُو ضيَططياُْ يُ غُض ظَوّ
يُ ثًَـ عاضَباُْنإ زضوغت بهات و بابًًًُنإ زَضؾُتًإ بؤ ئُو ناضاُْ ُْبىو و ُٖض نُ بُ
يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ طُيؿذي ،نُوتُٓ بُض ًَٖطؾٌ عاضَباُْ دُْطًًُنإ.
طىؾاضّ عاضَباُْ دُْطًًُنإ ،يُؾهطّ ثًازَّ بابًِ الواظ نطز و ُْٖسيَو يُ ئُواِْ
نىؾت و ضىْهُ ثًازَناِْ ُٖخاَُْؿًـ يُ ضؤشُٖآلتُوَ زَٖاتٔ ،بابًًًُنإ نُوتُٓ ًَْىإ
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زوو بُضَ و يُ زوو الوَ يًًَإ زَزضا و ضيعَناِْ بابًًًُنإ يُ ُْٖسَّ ؾىئَ يًَو تطاظا و يُو
ْاوضاُّْ يًَهسابطابىوٕ ،عاضَباُْناِْ ئاضتؤباظإ نُ يُ ضؤشئاواوَ زَٖاتٔ و ثًازَناْري نُ يُ
ضؤشُٖآلتُوَ زَٖاتٔ بُ يُى طُيؿذي و يُ ئاناَسا يُؾهطّ بابٌ بؤوَ ضُْس ثاضضُّ يُ يُى دًا
و ُٖض يُى يُو بُؾاُْ بُ تُواوَتِ يُ اليُٕ يُؾهطّ ئاضتؤباظإ طَُاضؤ زضإ.
ًَاْسا خؤيإ يُو طَُاضؤيُ ضِظطاض بهُٕ و يُ غٌَ ؾىئَ غُضنُوتىو
غُضباظَ بابًًًُن إ ُٖوي
بىوٕ و تىاًْإ زواّ نىؾتِٓ ئُغجُنإ و يُ ناضخػتِٓ عاضَباُْنإ ،خؤيإ بطُيًَُٓٓ ؾىضات
و بُ َُيُنطزٕ بجُضُِْوَ بؤ نُْاضَنٍُ تطّ ؾؤضات نُ ثاضيَعضاو بىو ،بُآلّ يُ ؾىيَُٓناٌْ تط
َُناًْإ بؤ ضظطاضنطزِْ خؤيإ بٌَ غىوز بىو و زواّ ئُوَّ ُْٖسيَهًإ نىشضإ ،ئُواٌْ تط
ُٖوي
ًََت :سُوت
بُ ْاضاضّ خؤيإ ضِازَغت نطز و ُٖض ئُو ضؤشَ دُْط نؤتايٌ ٖات .خاْتؤؽ زَي
ُٖظاض غُضباظ و ئُؾػُضّ بابًِ بىوُْ ئُغريّ ئاضتؤباظإ.
ئًَُُ وابريزَنُيُٓوَ نُ ضىْهُ نىت ضابِ ثاؾاّ بابٌ ئًَطاًًُْناِْ زاًْؿتىوّ بابًِ
نىؾذي ،زواّ ئُوَّ غُضباظَ بابًًًُنإ خؤيإ بُزَغتُوَزا ،ضاضَْىوغًَهِ تطغٓاى ضاوَضِيًَإ
َُيإ زَنطز ،تُْاُْت ئُطُض
بىو .بُآلّ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُطٍَُ ئُغريَناْسا بُ باؾٌ َاَُي
َُيإ خُضاخ بىوبًَت.
ثاؾاناًْـ بُضاْبُض ؾىئَ نُوتىوَناِْ ئُوإ َاَُي
ُٖضوَى ضىوٕ غُزَّ بًػتُّ ْاتىاًَْت ؾاْاظّ داضِّ طُضزووُْيٌ َاؾِ َطؤظ بُ خؤّ
بططيَت نُ ْىوغًىيُتًًُوَ و ئُو ضاطُياْسُْ يُ اليُٕ نىضوف ْىوغطاوَتُوَ ،بُ َُٖإ ؾًَىَ
َُتِ تايبُت بُ ئُغريَناِْ دُْطًـ ْاتىاًَْت ؾاْاظ بًَت.
بؤ ضيَههُوتٔ ْاَُّ ًَْىزَوي
( )1
َُّ باف زَنطا و يُ ؾىيَُٓناٌْ تط
ئُو غُضزَّ تُْٗا يُ ئًَطإ يُ طٍَُ ئُغريَنإ َاَُي
ئُغريَنإ زَبىوُْ نؤيًُّ ئُو نُغُّ بُ ئُغري زَيططتٔ و ئُوإ تىاْايإ ُٖبىو نُ
ئُغريَنإ بهىشٕ يا بؿطؤؾٔ يا ناضيإ ثٌَ بهُٕ و ضىْهُ ناضَناِْ نؿتىناٍَ و زَضًَٖٓاِْ
ًَإ ثٌَ زَنطزٕ يا ْاضاضيإ زَنطزٕ يُ ناُْنإ ناض
ناُْنإ ناضّ غُخت بىوٕ ،ناضّ نؿتىناي
َُّ باؾٌ ئًَطاًًُْنإ يُطٍَُ ئُغريَنإ واّ نطز تا ُْتُوَناٌْ تطيـ وَى وَآلّ
بهَُٕ ،اَُي
ٍَُ باف يُ طٍَُ ئُغًُناًْاْسا بهُٕ.
بؤ ئُوإَ ،اَُي
(( 1 )1يُ دُْطِ غاالَري باغهطا نُ شَاضَيُى يُ غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ بىوُْ ئُغريّ يؤْاًًُْنإ و ُْٖسيَو يُ ئُوإ بطيٓساض
َآل باؽ زَنات نُ يؤْاًًُْنإ ؾُضَاًْإ نطز تا ضاضَغُضّ
بىوٕ و ثعيؿهُ ُٖخاَُْؿًًُنإ نىشضا بىوٕ ،يُ ئُوَّ ظَبًشىي
َُّ ئُوإ يُطٍَُ ئُغريَنإ زَنات نُ ثًَضُواُّْ وتُناِْ ئًَػتإ ،وَضطًَط بؤ
بطيٓساضَناٌْ ئُوإ بهطيَتُٖ ،ضوَٖا باغٌ َاَُي
نىضزّ).
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زواّ ؾهػتِ يُؾهطّ بابٌ يُ نُْاضّ ؾىضِات ،ضيَطُّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بؤ بابٌ
بؤوَ .ثًَـ طُيؿتِٓ يُؾهطّ ئاضتؤباظإ بؤ بابٌ ،ثاؾاّ بابٌ نىت ضابِ ئاطازاض بؤوَ يُ
َهِ ؾاضَنُّ وت َُتطغٌ
ؾهػتِ يُؾهطَنُّ و بطِياضيسا بُضططٍ بهات ،بُ خُي
طَُاضؤزضاِْ ؾاض ُٖيُ و ئُوَْسَّ زَتىأْ خؤضاى بًَُٓٓ ْاو ؾاض و ُٖضضِ يُ زَوضوبُضّ ؾاض
زَغت زَنُوت طىاغتًاُْوَ بؤ ْاو ؾاض و ٖاونات زيىاضَناِْ ؾاضيؿًإ ْؤشَٕ نطزَوَ تا
بُضطُّ ًَٖطؾُناِْ ُٖخاَُْؿٌ بططيَت.
طَُاضؤزاِْ ئُو ؾاضَّ يُ زوو الّ ظٍَ بًٓا نطاوَ قىضغرتَ يُ طَُاضؤّ ئُو ؾاضَّ يُ
وؾهاًًُْ ،ضىْهُ ًَٖطؾبُض غُضَضاّ ئاطازاضبىوِْ يُ وؾهاِْ ثًَىيػتُ ئاطازاضبًَت تا يُ
َُ طًًََُهِ خػتُ ْاو ئاو بؤ
ضيَطُّ ظيًَُنُوَ ياضَُتِ بُ ئُوإ ُْطات .ئاضتؤباظإ نؤَُي
َو
ئُوَّ ؾُو و ضؤش ضاوزيَط بٔ تا غُضباظ و ضُى و خؤضاى يُ زَضَوَ ُْطاتُ ْاو ؾاض و خُي
ُْتىأْ يُ نُْاضّ ضِاغت بؤ ضُخ بطؤٕ و بُ ثًَضُواُْوََُٖ .ىو ئُو ضووباضاُّْ ئاواُْيإ
َِ
َُناِْ ؾاض ضاي
زاخػذي نُ ئاوّ ظيًَإ بؤ ْاو ُٖض زوو الّ ؾاض زَبطز ،بُآلّ يُ َُٖىو َاي
ئاو ُٖبىو و زاًْؿتىاِْ ؾاض ئُو ضاآلُْيإ يٌَ زابىو تا يُ ٖاويٓسا ئاوّ ؾًَٓو غؤُْوَ.
َُناًْإ ثطِ ئاو زَنطز و تا َاْطِ
َهِ بابٌ يُ ظغتاْسا بُ ئاوّ غاضزّ ظيَِ ؾىضِات ،ضاي
خُي
َُ ئاوَنإ ُْبىو و ئُوناتًـ ئُو ئاوَ
غٌَ يَُِ بُٖاض نُ ُٖوا طُضّ زَبىو ،ثًَىيػتًإ بُ ضاي
َُ ئاوَنإ نُ يُ ظغتاْسا ئاويإ
ئُوَْسَ ؾًَٓو بىو نُ وَزَظاْسضا بُؾطّ تًَسايُ .دطُ يُ ضاي
َهِ بابٌ زَياْتىاِْ بريّ ئاو يٌَ بسَٕ ،ضىْهُ شيَط ظَوّ ئُو ؾاضَ وَى
تًَسا ٍَُٖ زَطريا ،خُي
ُٖض ؾاضيَهٌ تط نُ يُ نُْاضّ ظٍَ بًَت ثطِ ئاو بىو و بُّ ؾًَىَيُ زاًْؿتىاِْ بابٌ يُ ططؾتِ بٌَ
ئاوّ ُْزَتطغإ ،بُآلّ ئُطُض زَوضَ طريإ زضيَصَّ ُٖبىايُ يُ َُْاِْ خؤضاى زَتطغإ.
ناتًَو ؾاضّ بابٌ بُ تُواوَتِ يُ اليُٕ ًَٖعّ ُٖخاَُْؿٌ طَُاضؤ زضا ،بُ وتُّ ٖريؤزؤت
ؾاٍَ ططَوَيُى َعطًَِٓ بُ زاًْؿتىاِْ ؾاضَنُزا نُ يُو زؤخُ ُْتطغٔ ،ضىْهُ َاوَّ
طَُاضؤنُ ظؤض ْاخاياًَْت .نىت ضابِ ثاؾاّ بابٌ ئُو غُيب بًَصَنُّ باْط نطز و ثطغًاضّ
يًَهطز :بؤضِ َاوَّ طَُاضؤ زاُْنُ زضيَصَ ْانًَؿًَت.؟
ًََٔ ُٖخاَُْؿًًُنإ ظوو زَغت يُ طَُاضؤنَُإ
غُيب بًَصووتِ :ئُغتًَطَنإ زَي
َسَططٕ.
ُٖي
ثاؾا وتِ :ثًَىيػتُ ٖؤناضيَو بؤ ئُو ناضَ ُٖبًَت تا ُٖخاَُْؿًًُنإ زَغت يُ طَُاضؤ
ٍَُٖ بططٕ.
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ئُغتًَطَْاغُنُ (ؾاٍَ ططَوَ) وتِ :ئُغتًَطَنإ ٖؤناضَنُيإ بُ َٔ ُْوتىوَ.
ثاؾا وتِ :ئايا ئُوإ ثًًَإ وتىوّ نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ نُّ بُ زضوغتِ يُ طَُاضؤزاُْنُ
زَنؿًَُٓوَ.
ئُغتًَطَْاغُنُ وتِ :ئُوإ بُ زضوغتِ ئُو بابُتُيإ بُ َٔ ُْوتىوَ ،بُآلّ َٔ بُ
يًَهساُْوَناِْ خؤّ زَظامن ئُوإ ئُو ثُضِّ تا زوو َاْطٌ تط زَنؿًَُٓوَ.
ثاظزَ ضؤش زواّ طَُاضؤّ ؾاضَنُ يُ اليُٕ ئاضتؤباظإ ،غُضنًَؿِ ئاوّ ؾىضِات زَغتِ
ثًَهطز ،ئُو ظيًَُ بُ ؾًَىَّ ئاغايٌ يُ َاْطُناِْ غُضَتاّ بُٖاض ئاوَنُّ ظياز زَبىو و
ٖؤناضَنُؾٌ تىاُْوَّ بُؾطّ ؾاخُنإ بىو .بُآلّ ُْٖسيَهات يُ وَضظّ بُٖاض و ُْٖسٍَ نات
يُ ظغتإ غُضنًَؿِ زَنطز و ئاوَنُّ ظياز زَبىو و ٖؤناضَنُؾٌ باضيِٓ باضاِْ ظؤض بىو يُ
غُضضاوَناِْ ئُو ظيًَُ و ئُونات ظيًَُنُ تىاْاّ طًساُْوَّ َُٖىو ئاوَنُّ ُْزَبىو و ئاو يُ
ُٖض زوو الّ ظيًَُنُ غىاضّ نُْاضَنإ زَبىو و بُ ْاو غُسطازا بآلو زَبؤوَ.
َُزا نُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ طَُاضؤّ بابًِ زابىو ،ئاوّ ظٍَ وضزَ وضزَ ظيازّ نطز
يُو غاي
و يُ ناتصًََطَناِْ غُضَتازا ئاضتؤباظإ يُ ظياز بىوِْ ئاو ُْتطغا ،بُآلّ ئاوّ ظٍَ تا زَٖات
ظياز زَبىو و ئاؾهطا بىو نُ غُضنًَؿِ ئاو ْائاغايًُُْٖ .سيَهات غُضنًَؿِ ؾىضات و زجيًُ بُ
يُنُوَ زَبىو ،ضىْهُ غُضضاوَناِْ ُٖض زوو ظٍَ ظؤض يُ يُنرت زووض ُْبىوٕ و ُْٖسٍَ نات
َُ ؾؤضات بُ تُْٗا غُضنًَؿِ
بُدًا و ُْٖسٍَ نات بُيُنُوَ غُضنًَؿًإ زَنطز و ئُو غاي
نطزبىو.
يُ يُنُّ طَُاضؤزاِْ بابٌ يُ غُضزََِ زَغُآلتِ نىضوؾسا َُٖىو ؾتًَهُإ يُ باضَّ
زؤخِ ئاوّ ؾؤضات ثًَـ طُيؿتِٓ بؤ ْاو ؾاض و يُ ْاو خىزّ ؾاضَنُ و زواّ زَضضىوٕ يُو
ؾاضَ باؽ نطز و ُٖضوَٖا وشيإ ئُو ؾاضَ زضيَصايٌ ضُْس بىو.
ئاضتؤباضظإ ناتِ طَُاضؤزاِْ بابٌ زووضاضّ َُٖإ ئُو ططؾتاُْ بؤوَ نُ ضووبُضووّ
نىضوف ببىوُْوَ و ئاضتؤباظإ بُ ْاضاضّ يُ طَُاضؤزاِْ زَوضوبُضّ ؾاض ثاؾطُظ بؤوَ.
َُتُناِْ ئُو ؾاضاُّْ يُ نؤْسا يُ نُْاضّ ظيًَُ طُوضَ و زضيَصَناْسا زضوغت
يُى يُ خُغً
زَنطإ ئُو َ بىو نُ زضيَصّ ؾاضَنُ ظؤض زَبىو و ئَُُف زوو ٖؤناضّ ُٖبىو ،يُنُّ ئُوَ بىو
َهًإ ئاغإ زَنطز و
نُ ئاَطِاظَناِْ طىاغتُٓوَّ ظٍَ وَى بُيُّ و طٌَُٖ ،اتىوضىوّ خُي
َو يُ ضؤيؿذي بُ ثٌَ َاْسوو ُْزَبىوٕ.
خُي
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زووَّ ئُوَيُ نُ ُٖض نُغًَو تىاٌْ بايُ يُ تًُْؿت ظٍَ خاْىو زضوغت بهات زَيتىاِْ
باغًَو بؤ خؤّ بضًًََٓت .ئُو ضِاغتًًُ بُ تايبُتِ يُ وآلتاِْ طُضّ ُٖبىو نُ ئاويإ نُّ بىو و
َو نُ بُضزَواّ ثًَىيػتًإ بُ ئاو ُٖبىو يُنُْاضّ ظيًَُنإ خاْىو و باغًإ زَنطز و
خُي
غىوزَُْس زَبىوٕ يُ ئاوَنُّ .ضىْهُ تًُْؿت ضووباض يُ زَضَوَّ ؾاض بُ ظَوّ بٌَ خاوَٕ
زَْاغطا ،بؤيُ بؤيإ ُٖبىو زَغت بُغُض ثاضضُ ظَويًُنسا بططٕ و بًهُُْ باؽ.
ئًَػتا ناتًَو زَبًػتري زضيَصّ ؾاضّ بابٌ يُو ناتُّ يُ طَُاضؤّ نىضوؾسا بىو غٌ
ًََٔ يُ غُضزََِ خُيًؿُناِْ
نًًؤَُتط بىوَ ،زووضاضّ غُضغىضَِإ زَبري ،بُآلّ ناتًَو زَي
عباغًسا زضيَصّ ؾاضّ بُغسا بُ ثٌَ ثًَٓر ضؤشَ ضٍَ بىوَ ،زووضاضّ غُضغىضَِإ ْابري بُضاْبُض بُ
زضيَصّ بابٌ يُ بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ئًَػتا.
خُيًؿُ عباغًُنإ ( )37نُؽ بىوٕ و ظياتط يُ ( )500غاٍَ زَغُآلتساض بىوٕ ،يُ َاوَّ
زَغُآلتًاْسا ُٖضيُنُ يُ ئُوإ و باظضطإ و ئَُري و غُضزاضَنإ ،باغًَو و نؤؾهًَهِ يُ
زَوضوبُضّ ؾاض زضوغت زَنطز و بُو ؾًَىَيُ زضيَصّ ئُو ؾاضَ يُ ُٖضزوو الّ زجيًُزا ظيازّ
نطز و طُيؿتُ ضازَيُى نُ يُ ناتِ طُيؿتِٓ ناضواًَْو بؤ بُغسا ،زَبىايُ ثًَٓر ضؤشَ ضيَِ
بطوات (ئُونات ُٖض ناضواًَْو ضِؤشاُْ ضىاض تا ثًَٓر ؾُضغُْط واتُ ( 24تا  )30نًًؤَُتط
ضيَطاّ زَبطِّ) تا يُ زَوضوبُضّ ؾاضّ بُغسا زَضبضًَت .بُآلّ يُ ( 500خ .ظ) ناضواُْنإ يُ
يُى ضؤش ظياتط بُ ْاو بابًسا ُْزَضؤيؿذي و يًَِ تًَجُض زَبىوٕ.
َُزا نُ ظيٌَ ؾؤضات بُ تُْٗا غُضنًَؿِ نطزبىو ،ئاو يُ ضيَطَوّ ظيًَُنُ زَضضىو و
يُو غاي
طُيؿتُ ْاو ؾاضّ بابٌ و ٖاونات َُٖىو ئؤضزووطاناِْ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ْىقُِ ئاو
بىوٕ و ضىْهُ ًَٖؿتا ئاو ُٖض غُضزَنُت ،ئاضتؤباظإ بًِٓ ئُطُض يُ طَُاضؤّ ؾاض
بُضزَواَبًَت تُواوّ نُضَغتُ دُْطًًُناِْ يُْاو زَضٔ و غُضباظَناٌْ زَخٓهًَٔ ،بؤيُ بُ
َططت و يُ زَوضوبُضّ نؿايُوَ و زاًْؿتىاِْ
ْاضاضّ زَغتِ يُ طَُاضؤّ ؾاضّ بابٌ ُٖي
ؾاضَيـ نُ خؤيإ يُ طَُاضؤ بُزووض بًِٓ ،بُ ثُيُ يُ ؾاض زَضضىوٕ تا زووضاضّ َطزٕ ُْبٔ.
زَطىتطيَت ظيطؤضِات بابًِ بؤيُ بؤضدُ بُْاو باْطُنُّ بابًٌ (نُ ْاوَنٍُ تطّ باغُ سُوت
ْٗؤًًَُناِْ بابٌ بىو) زضوغتهطز تا ئُو ناتاُّْ ئاوّ ظيٌَ ؾؤضات غُضنًَؿِ زَنطز و َُٖىو
ؾىيًََٓهِ زَططتُوَ ،بتىاًَْت يُو بىضدُزا ًْؿتُدَِ ببًَت و يُ َُتطغٌ ْىقِ بىوٕ ثاضيَعضاو
بًَت.
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ًََت و يُ تطغٌ
ئاو بُ ضازَيُى غُضنُوت نُ ئاضتؤباظإ ْاضاضبىو غٓىوضّ بابٌ دٌَ بًًَٗ
غُضنًَؿِ زجيًُ ،تُضيب بُو ظيًَُ بُضَو زواوَ بهؿًَتُوَ ،ضىْهُ يُواُْ بىو يُؾهطَنُّ يُ
ًَْىإ زوو ظيَسا يُ ْاو بضًَت و الِْ نُّ نُضَغتُ دُْطًًُناِْ يُْاو زَضىوٕ.
بُآلّ وَى بامسإ نطز ئُونات نُ َاْطِ غًٌَ بُٖاض بىو تُْٗا ؾىضات غُضنًَؿِ نطز و
زجيًُ ئاغايٌ بىو ،ئُو زوو ظيًَُ ئُونات بُ دًا زَضِشاُْ ْاو نُْساوّ ؾاضؽ و ظيَِ (شط
العرب)( )2زضوغت ُْببىو و زواتط بُ ٖؤّ غُضنًَؿًًُ بُضزَواَُناِْ ئُو زوو ظيًَُ يُو
ؾىيَُّٓ ئًَػتا ؾىضات و زجيًُ زَطُُْ يُنرتُْٖ .سَّ ظووْطاو زضوغتبىوٕ و زواتط ئُو
َططَوَّ
ظووْطاواُْ وؾهُٓبىوٕ و بىوُْ ٖؤّ بُيُنُوَ يهاِْ يُنذاضَنِ ئُو زوو ظيًَُ .ؾاي
بابًِ (تًًًََٔ بٌ) بُ ٖؤّ ثًَؿبًًًُٓنُّ غُباضَت بُ نؿاُْوَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ
زَوضَّ بابٌ ،الّ زاًْؿتىاِْ بابٌ بُ ضِازَيُى ضيَعّ ظيازّ نطز نُ طُيؿتُ ثًُّ خىانإ و
نىت ضابِ غُضؤنايُتِ (ضقسخاُْ) نُ يُى يُ طُوضَتطئ ناضَناِْ وآلتُنُّ بىو بُو غجاضز.
ئاضتؤباظإ ضِاثؤضتِ غُضنًَؿِ ظيَِ ؾىضاتِ بؤ خُؾاياضّ بطاّ ْىوغٌ و وتِ :ئًَػتا َٔ يُ
بابٌ زووض نُوتىوَُوَ ،بُآلّ ثًَؿُْطُنامن ظاًْاضيِ غُباضَت بُ غُضنًَؿِ ؾىضِات زَزََِْ و
ًََٔ ئاو بُضَو نَُِ زَضواتُوَ ،زياضَ نُ غُضنًَؿًًُنُ نؤتايٌ ٖاتىوَ و ئُوداض ئاو
زَي
زَنؿًَتُوَ .بُآلّ َٔ ْاتىامن زَغت بُدَِ بطُضيَُُوَ ،ضىْهُ ظَوّ بؤتُ قىض و عاضَباُْ و
َُجنًُْل و ئُغح و ثًازَناصيإ يُ قىضِ ضؤزَضٔ ،بُآلّ يُطٍَُ وؾهبىوُْوَّ ظَوّ زَطُضِيَُُوَ
و بابٌ طَُاضؤ زَزََُوَ.
غُضنًَؿِ ؾىضات ويَطِاّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ،بابًًًُناًْؿِ زووضاضّ زَضزَغُضّ نطز
بىو و ُْٖسَّ خاْىوَناِْ ويَطاْهطز بىوٕ و زاًْؿتىاِْ ئُو خاْىاُْ بُ ْاضاضّ ُٖآلت بىوٕ تا
َُْطٕ و زواّ طُضاُْوَيإ بؤ ْاو ؾاض زيتًإ خاْىويإ َُْاوَ و ضىْهُ ٖاْايُنًإ ُْبىو دطُ
يُ نىت ضابِ ،ضىوٕ بؤ الّ ئُو و زاواّ ضاضَغُضيإ نطز تا ضيَطُيُنًإ بؤ ضاضَغُض بؤ زياضّ
بهات و نىت ضابِ و تِ :ئُطُض يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ُْطُضيَتُوَ َٔ ،ياضَُتِ ئًَىَ زَزَّ بؤ
زضوغتهطزُْوَّ خاْىوَناْتإ ،بُآلّ ئُطُض بطُضيَتُوَ ئُوَْسََإ ناض زَبًَت نُ ْاتىاْري
غُضطُضَِ خاْىو نطزٕ ببري.

َآل).
(( )2ئُو زوو ظيًَُ يُ ؾاضّ قىضُّْ ثاضيَعطاّ بُغطَ زَطُُْ يُنرتّ و (شط العرب) ثًَهسيَٓٔ ظَبًشىي
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ضىْهُ داضيَهٌ تط تًًًََٔ بٌ ثًَؿبًِٓ نطز بىو ،ثاؾاّ بابٌ يُ ئُوّ ويػت تا يُ
ئُغتريَنإ ثطغًاض بهات نُ ئايا ُٖخاَُْؿًًُنإ زَطُضِيَُٓوَ يإ ْا؟ ئُويـ يُ وَآلَسا
و تِ يُؾهطّ ئُوإ زيَتُوَ و بؤيُ نىت ضِابٌ بُ ثُيُ نُوتُ نؤنطزُْوَّ خؤضاى و ثتُوتط
نطزِْ ًَٖعَناِْ.
زيىاضّ بابًًإ ئُوَْسَ بًَُٖع زضوغتهطز بىو نُ بُو غُضنًَؿًًُ طُوضَّ ئاو ًٖض
ؾىيًََٓهِ تًَو ُْضىو بىو ،بُ ؾُضَاِْ ثاؾا ئُو نُغاُّْ خاْىوَناًْإ ويَطإ ببىو بُ ؾًَىَّ
َهٌ تطزا ًْؿتُدَِ نطإ تا خاْىوَناًْإ بؤ زضوغت زَنطيَتُوَ ،زواّ
َِ خُي
ناتِ يُ َاي
وؾهبىوُْوَّ ظَوّ داضيَهٌ تط يُؾهطّ ئاضتؤباظإ ٖاتُوَ و طَُاضؤّ ؾاضَنُّ زايُوَ ،بُآلّ
ئُوداضَ نىت ضِابِ يُؾهطَنُّ ُْْاضزَ ثًَؿًإ.
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :عاضَباُْناِْ يُؾهطّ ئًَطإ ثاؾاّ بابٌ نىت ضابًًإ ظؤض تطغاْس بىو و
زَتطغا ئُطُض يُؾهطٍ تط بًَٓطيَت ،وَى ئُوَّ ثًَؿىو يُ ْاو بربيَت و بؤيُ واّ ثٌَ باؾرت بىو يُ
ثؿت زيىاضَنإ ثُْا بططيَت تا ئاضتؤباظإ َاْسوو زَبًَت و يُؾهطَنُّ زَطُضِيًََٓتُوَ.
ئاضتؤباظإ زواّ ئُوَّ بؤ داضّ زووَّ طَُاضؤّ بابًًسا ،وَآلَِ بؤ ثاؾاّ بابٌ ْاضزَٔ :
يُ اليُٕ خُؾاياض ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ نُ بطاّ خؤَُ ْاضزضاوّ تا بابٌ زاطري بهُّ و تؤ
زَغتطري بهُّ و بؤ الّ ثاؾات بًَٓطّ تا بُ ُٖض ؾًَىَيُى ويػتِ غعات بسات .زَظامن تؤ
َتُاُْت بُ زيىاضَ بُضظ و بًَُٖعَنُّ ؾاض ُٖيُ و ثًَتىايُ ئًَُُ ًٖض نات ْاتىاْري بُ غُض
زيىاضَنُزا ظاٍَ بري و بًًَُٓ ْاوؾاض ،بُآلّ ئُو زيىاضَ غُضزََِ نىضوؾًـ ُٖبىو و ُْيتىاِْ
ضيَطط بًَت يُ ٖاتُٓ ْاوَوَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ و ُٖض بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ نىضوف ئًَطَّ
زاطرينطزًَٓ ،ـ ثايتُختُنُت زاطري زَنُّ.
ًََٓت ثًَسَزَّ نُ الّ ثاؾاّ خؤّ زاواّ
ئُطُض بُبٌَ دُْط خؤت ضِازَغت بهُّ َٔ ،بُي
بُخؿًٓت بؤ زَنُّ تا غعات ُْزات و ئاظاضت ثٌَ ُْطُيًًََٓت ،تؤ زَظاِْ ئًَُُّ ئًَطاِْ ناتًَو
ًََٓت ثًَسَزَّ نُ ئُطُض بُبٌَ دُْط
ًََٔ زَزَئ زضؤ ْانُئ و بُدًٌَ زَطُيًَٓري ،تُْاُْت بُي
بُي
ًََٔ بسَّ ًٖض نات زشّ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
خؤت ضِازَغت بهُّ و ثُؾًُاِْ زَضبربِّ و بُي
ياخِ ُْبًُوَ ،خُؾاياض بُ زاواّ بُخؿًِٓ َٔ ،ثاؾايُتًت ثٌَ زَبُخؿًَتُوَ و تؤ يُ
زاٖاتىوزا ثاؾاّ بابًِ و نىضَنُؾت زواّ تؤ ثاؾا زَبًَت .بُآلّ ئُطُض بُضططّ بهُّ و َٔ
ْاضاضب هُّ تا بُدُْط بًَُُ ْاو ؾاض ،زواّ ٖاتِٓ بؤ ْاو ؾاض وَى ئُغرييَهِ ئاغايٌ يُطٍَُ
َُ زَنُّ و ضَِواُْت زَنُّ بؤ ثايتُخت تا غعا بسضيَِ و زواّ َطزِْ تؤف نىضَنُت
تؤزا َاَُي
012

ْابًَتُ ثاؾاّ بابٌ و تُواوّ بىوِْ تؤف زاطري زَنُّ .ئُطُض تؤ ثًاويَهِ خاوَٕ عكٌ بٌ،
ثًَؿًٓاضّ َٔ نُ بُ غىوزّ تؤيُ ثُغُْس زَنُّ و خؤت ضِازَغت زَنُّ.
نىت ضابِ وتِ :بؤ َٔ َطزٕ يُ نؤياليُتِ باؾرتَ و ْاتىامن نؤيًُّ خُؾاياضؾا مب.
ئاضتؤباظإ وتِ :ئُطُض تؤ نؤيًُّ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بىايُّ ،زاضيىف زَغُآلتِ تؤّ بُ
ؾُضَِ ُْزَْاغٌ و زواّ َطزِْ باونًؿِ ئُطُض بُضاْبُض ثاؾا ياخِ ُْبىوباّ ،ئُويـ
َتاُْ ،نؤيًُ ًًُْ.
َططّ ْاو و ًْؿاِْ غىي
زَغُآلتِ تؤّ بُ ؾُضَِ زَْاغٌ .ئُو ثًاوَّ ُٖي
نىت ضابِ وتُِٖ :ض نُغًَو بُضؾُضَاِْ يُنٌ تط بًَت ،نؤيًُّ ئُو نُغُيُ.
ئاضتؤباظإ و تِ :ططضيإ وابًَت ،تؤ نُ نؤيًُّ زاضيىف بىوّ ،بؤضِ ْاتُويَت نؤيًُّ
نىضَنُّ بيب؟
نىت ضابِ وتِ :زاضيىف ثًاويَهِ َُظٕ بىو ،يُ ناتًَهسا نُ خُؾاياضؾا بضىونُ و ْابًَت
ًََو بًَت نُ ًَٖؿتا بؤِْ ؾريّ خاو يُ ظاضّ زيَت .بُّ
ثاؾايُنِ وَى َٔ بُضؾُضَاِْ َٓساي
ؾًَىَيُ طؿتىطؤ بؤ ضِازَغت بىوِْ نىت ضابِ بُبٌَ دُْط ،نؤتايٌ ٖات و ئاضتؤباظإ خؤّ بؤ
زَوضَ زاِْ بابٌ بؤ َاوَيُنِ زضيَص ئاَازَنطز.
زيىاضّ بابٌ يُ بُضز زضوغتهطا بىو و بُزَض يُ ئُؾػاُْنإ و ئُو ظيَسَ ضؤيًاُّْ يُ
َِ ُٖبىو نُ
باضَيُوَ نطاوٕ ،زيىاضيَهِ بُضظ و بًَُٖع بىو نُ يُ ْاويسا نىِْ ئاغؤيٌ و ؾاقىوي
ًَُناُْوَ زَنطا ئاطط و ئاوَ طُضّ بُغُض غُضباظاْسا بباضيَٓسضيَت ،بُضزّ
يُ نىُْ ؾاقىوي
َُجنًُْكُنإ ناضيطُضّ يُو زيىاضَ ُْبىو و يُؾهطّ ًَٖطؾبُض زَبىايُ بُ ٖؤّ بىضدِ بُضظّ
دىوآلو خؤّ بطُيًًََٓتُ غُض زيىاضَنُ.
يُ ضِاغتًسا زيىاضّ بابٌ زوو قُآل بىو نُ يُنًإ بابًِ ضؤشُٖآلت و ئُوٍ تط بابًِ ضؤشئاواّ
زَثاضاغت ،واتُ زيىاضيَو ئُو بُؾُّ ؾاضّ زَثاضاغت نُ يُ نُْاضّ ضؤشئاواّ ؾؤضات بىو و
زيىاضَنٍُ تط ئُو بُؾُّ ؾاضّ زَثاضاغت نُ يُ نُْاضّ ضُثِ ؾاض واتُ نُْاضّ ضؤشُٖآلت بىو
و ئُطُض ئاتؤباظإ اليُنًؿِ ططتبايُ اليُنٍُ تط زواّ طَُاضؤ بُضزَواّ زَبىو يُ دُْط و
زَبىايُ ُٖض زوو ال زاطري بهطيَت.
ثًَىيػتُ بعاْري ناتًَو نىضوف ئُو ؾاضَّ ططت ،يُ الّ ظيًَُنُوَ زيىاضّ ُْبىو و ئُطُض
َُ وتبىوّ
نُغًَو يُ ظيًَُنُوَ ضؤيؿتبايُ زَيتىاِْ بضًَتُ ْاو ؾاض يا وَى ٖريؤزؤت بُ ُٖي
ئُطُض نُغًَو ضيَطَوّ ئاوَنُّ بطؤضيبايُ زَيتىاِْ يُ ضيَطُّ وؾهاِْ بضًَتُ ْاوؾاض ،بُآلّ يُ
غُضزََِ نىت ضابِ نُؽ ُْيسَتىاِْ يُ ضيَطُّ ئاوَنُوَ بضًَتُ ْاو ؾاضَُٖ .ىو ئُو دؤطُ و
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َهِ ئاويإ ي ٌَ
َطُناًْإ ثٌَ ئاوزَزضا يا خُي
ئاواُّْ يُ ؾىضات زَٖاتُٓ ْاو بابٌ و نًًَ
زَخىاضزُْوَ ،يُ بانىوض واتُ غُضَوَّ ؾاضَوَ زَٖاتٔ و زؤخِ ؾؤضاتًـ بُ ؾًَىَيُى بىو نُ
ُْزَتىاْسضا ئاوّ ؾؤضات بهطيَتُ غُض خاْىوَنإ.
ًَسا ضيَطَوّ ؾىضات بطؤضِيَت و يُ ضيَطُّ
ًََٔ ئاضتؤباظإ ُٖوي
ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ زَي
ضيَطَوَ وؾهبىوَنُّ بضًَتُ ْاوؾاضَنُ ،بُآلّ ئُوناتًـ نُ يُ وؾهاًًُْوَ زَضؤيؿت زووضاضّ
َهُْسِْ زوو تىًٌَْ بُ شيَط
زيىاضَنإ زَٖات و ُْيسَتىاِْ بضًَتُ ْاوؾاض ،بؤيُ بريّ يُ ُٖي
زيىاضَنُزا نطزَوَ نُ يُنًإ بؤ ضؤشُٖآلتِ بابٌ و ئُوٍ تط بؤ ضؤشئاواّ بابٌ بطِوات و
غُضباظَناِْ يُو تىًَْآلُْوَ بضُٓ ْاوؾاض .ئُو زَيعاِْ خعاْسِْ يُؾهطيَو بؤ ْاو ؾاضيَو يُ
ضيَطُّ تىًًًَََْهِ تُْط و تاضيو و زضيَصَوَ ناضيَهِ ئُغتَُُ و ثًَىيػت بىو بؤ تًَجُضِبىوِْ
َهُْسضابىايُ.
يُؾهط زاآلًَْو ُٖي
َهُْسِْ زاآلُْنإ ئاطازاض ببًَتُوَ ،بُآلّ
ئاضتؤباظإ طىَاِْ ُْبىو ثاؾاّ بابٌ يُ ُٖي
َسَنُْس تا ئُو ناتُّ غُضّ
زَيعاِْ ْاتىاًَْت ًٖض بُضاْبُض ئُواُْ بهات نُ تىًًَُْنُيإ ُٖي
َهُْسِْ ئُو زاآلُْ بُ
زاآل ُْنُ يُ ْاو ؾاضزا زَضزَنُويَت .ئُو زَيعاِْ يُ ؾُوزا زَْطِ ُٖي
ثاض زَطاتُ بُضطىيٌَ زاًْؿتىاِْ ؾاضُٖ ،ضوَٖا زَيعاِْ يُو ُٖوانًَؿاُّْ بؤ زاآلُْنُ زياضّ
َُِ غجٌ زيَتُزَض و بُ تايبُتِ يُو ؾُواُّْ َاْطُ ؾُوزا وَى
زَنطيَت يُ ؾُوزا ُٖي
َهُْسِْ
زوونُيًَهِ غجِ زَنُويَتُ بُضضاوّ بُضططيهاضاِْ ؾاض .بُآلّ ًٖض ضاضَّ ُْبىو يُ ُٖي
زوو تىًٌََْ ظياتط ،ضىْهُ ئُطُض بُ بىضدِ بُضظّ دىوآلو يا قازضَِ ويػتبايإ يُ زيىاضَنُ
غُضنُوَُٕٖ ،ىو غُضباظَناًْإ زََطزٕ بُبٌَ ئُوَّ غىوزّ ُٖبًَت و ًٖض غُضباظيَهِ
بتىاًَْت بضًَتُ ْاو ؾاضَنُ .بُضططيهاضَناِْ ؾاض َُٖىو نُضَغتُيُنِ بُضططيإ ُٖض يُ
ًَُناِْ زيىاضَنُوَ بُغُض
َُجنًُْكُوَ تا ئاوّ طُضّ ُٖبىو تا يُ ضيَطُّ نىُْ ؾاقىوي
ًَٖطؾبُضاًْسا بهُٕ .ئُطُض بُ قازضَُ يا بىضدِ دىآلو ًَٖطؾًا نطزبايُ َُٖىويإ زَنىشضإ،
ضىْهُ يُ َُٖىو ؾىيَُٓناِْ زيىاضَنُ (تُضَّ)(ُٖ )3بىو.
تُضَّ بؤ ؾطيَساُْوَّ ئُو غُضباظَ ًَٖطؾبُضاُّْ زَطُيؿتُٓ غُض زيىاض ظؤض ناضيطُض بىو و
غُضباظّ بُضططيهاض بُ دىوآلْسِْ تُضَّ زَيتىاِْ يُ يُى تا غٌَ غُضباظ يُ زيىاضَنُ غاتُوَ
خىاضَوَ ،بٌَ ئُوَّ بهُويَتُ بُض َُتطغٌ ضُنِ ًَٖطؾبُضإ و ئاضتؤباظإ زَيعاِْ غُضباظَناِْ
(( )3تُضَّ ئاًََطيَهِ زاضيِٓ ظؤض قىضؽ و يىويُيٌ بىو نُ زوو َُتط و ًْى زضيَص بىو و يُ غُض ثايُ بىو،
َآل).
ناتًَو ثاٍَ زَزضا يُ زيىاضَنُ زووض زَنُوتُوَ و زووباضَ زَطُضِايُوَ ؾىيَِٓ خؤّ ،ظَبًشىي
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َِ ثٌَ
َهُْسِْ تىًًَْ
ئُطُض بطُُْ غُض زيىاضّ ؾاض ،زووضاضّ ظَضبُّ تُضَّ زَبٔ و بؤيُ ُٖي
باؾرتئ ضاضَ بىو.
َسَنُْس زَياْعاِْ زووضاضّ ؾىيَِٓ بُضزاوّ
َُنُيإ ُٖي
نُتعياؽ زََيًَت :ئُو نُغاُّْ تىًًَْ
َسَنُْسضيَت.
َُنُ بُ ئاغاِْ ُٖي
يُ شيَط ظَويًُنُ ْابٔ و تىًًَْ
ئُوإ ظاًْاضيًُناِْ ئًَػتايإ غُباضَت بُ ظَويًُناِْ ْاوَضِاغت و باؾىوضّ ْاوَضِاغتِ
َُيُى يُ بُضزّ وضز و
ًَعؤثؤتاًَا ُْبىو نُ بُ ٖؤّ ًْؿتُٓوَّ ئاو زضوغتبىوُْ و تًَهُي
زضؾتِ ظؤضّ تًَسايُ ،بُآلّ يُو ظَوياُْزا تاؾُ بُضزّ يٌَ ًًُْ .بُآلّ بُ ثًٌَ ئُظَىوِْ خؤيإ
وَى ضىوٕ زَياْعاِْ تُْٗا بُ يُى ضاويًَهطزٕ بعأْ ئُو ؾىيَُٓ ئاوّ شيَط ظَوّ يٌَ ُٖيُ يإ ْا،
بُو ؾًَىَيُف زَياْعاِْ نُ تاؾُ بُضزّ طُوضَ يُ خانِ ئُو ْاوضُيُ ُٖيُ يإ ْا .تُْٗا
زَياْعاِْ ناتًَو زَطُُْ شيَط زيىاضّ ؾاض زَطُُْ ئُو بُضزاُّْ بٓاغُّ زيىاضيإ ثًَساْطاوَ و ئُو
ًَٓطُناًْإ اليإ بسَٕ.
بُضزاُْف طُوضَ ُْبىوٕ و يُ تىاْاياْسا بىو نُ بُ نىي
نُتعياؽ ْىوغًىيُتِ نُ ئاضتؤباظإ بطِياضيسا ئُو تىًَْآلُْ بُ ثاِْ و بُضظّ (ؾُف
َهُْسضئَ نُ ئُطُض ُٖض ُْٖطاويَو ًْىَُتط بًَت ،بُ ثًَىَضّ ئًَػتا بُضظّ و ثاِْ
ُْٖطاو) ُٖي
َُ يُ
َهُْسِْ ئُو زوو تىًًَْ
َُنإ غٌَ َُتط زَنات .بُ ثًٌَ وتُّ نُتعياغٌ يؤْاِْ ُٖي
تىًًَْ
َِ ( 485خ .ظ) زَغتِ ثًَهطز و يُ زَغتجًَهُوَ نطيَهاضإ ؾُو و ضؤش ناضيإ
ٖاويِٓ غاي
َهُْسِْ ناضيَعزا ُٖيُُٖ ،ض نُ
َضًًُناًْـ بُ ثًٌَ ئُو ُْضيتُّ يُ ُٖي
زَنطز و تىًًَْ
َسَنُْس نىًَْهِ طُوضَّ غتىوًْإ بؤ غُضَوَ يًَسَزا تا يُويَىَ ُٖوا و
َُوزايُنًإ ُٖي
ضووْانٌ بؤيإ بًَت .ئُوإ بُبٌَ بىوِْ َُتطغٌ يُ نَُبىوُْوَّ ُٖوا يُْاو تىًًَُْنُ ،بُ ضؤش
ضووْانِ زَضَوَيإ بؤ زَٖات و بُ ؾُو يُ شيَط ضووْانُ ضطاناْسا ناضيإ زَنطز.
ناتًَو غُضنًَؿِ ئاوّ ؾىضات يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ْاضاض بُ نؿاُْوَ نطز ،نىت ضابِ
ثاؾاّ بابٌ ضُْس نُغًَهِ وَى ًَْطزضاو بُ نُؾتِ ْاضز بؤ (ئاؾىوض) و زاواّ ياضَُتِ يُ
زَغُآلتساض و ئَُريَناِْ ئُو ْاوضُيُ نطز.
ئاؾىوض بطيتِ بىو يُ بُؾٌ بانىوضّ ًَعؤثؤتاًَا نُ يُ غُضزََِ ئًُجطاتؤضيُتِ
َازَنإ يُ ئًَطإ ،سهىَُتُ بُْاوباْطُنُيإ يُ اليُٕ َازَناُْوَ ضووخًَٓسضا و يُْاو ضىو و
زواّ ئُو بُضواضَ ئاؾىوضيًُنإ نُوتُٓ شيَطزَغتُيٌ َازَنإ و زواتط ُٖخاَُْؿًًُنإ و يُ
غُضزََِ غٌَ ثاؾاّ يُنَُِ ُٖخاَُْؿًسا ناضيَهًإ ُْنطز نُ ثًَضُواُّْ ويػتِ ثاؾا
بًَت ،بُآلّ زواّ َطزِْ زاضيىف يُى يُ ئُوإ نُ ْاوّ (ؾًًًََٔ غُض) بىو ياخِ بىو ،زاضيىف
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ئُؾػُضيَهِ بُ ْاوّ (ئؤيؤؽ) ضِاغجاضز تا غُضنىتِ بهات و ؾًًًََٔ غُضّ ئاؾىوضّ ُٖآلت.
ُٖض ئُو ناتُ ًَْطزضاوَناِْ ثاؾاّ بابٌ طُيؿتُٓ ْاو ئاؾىوض و زاوايإ يُ ثاؾا و زَغُآلتساضَ
ْاوضُيًُنإ نطز تا ياضَُتًإ بسَٕ و بُآلّ ًٖض يُى يُ زَغُآلتساضاِْ ئُو ْاوضُيُ
ُْياُْويػت ٖاوناضّ نىت ضابِ بهُٕ و يا يُ ثاؾاّ ئًَطإ زَتطغإ.
نىت ضابِ يُ بابٌ ضاوَضواِْ ٖاتُٓوَّ ًَْطزضاوَناِْ بىو و بُ ٖؤّ زضَْط ٖاتُٓوَيإ
بريّ زَنطزَوَ نُ ئُوإ يُطٍَُ يُؾهطَ ئاؾىوض زيَُٓوَ و ُْيسَظاِْ ئؤيؤؽ ئُؾػُضّ ئًَطاِْ
َِ بُ ئاضتؤباظاًْـ
ئُوإ زَغت طري نطزووَ و يُو باضَوَ ضِاثؤضتِ بؤ خُؾاياض ْاضزووَ و ُٖواي
طُياْسووَ نُ نىت ضابِ زاواّ ياضَُتِ يُ ئاؾىوضيًُنإ نطزووَ و ئُواًْـ ياضَُتِ ْازَٕ و
ئُطُض ويػتِ ياضَُتًساًْؿًإ ُٖبىايُ َٔ ،ضيَطُّ ُْزَزإ و بُ زووضّ ْاظامن ثاؾاّ بابٌ
زاواّ ياضَُتِ يُ ؾىيَين تط نطز بًَت.
زواّ طُيؿتِٓ ْاَُّ ئؤيؤؽ ،ئاضتؤباظإ ضاوزيَطّ ظياتط نطز تا نُؽ ياضَُتِ ًَُْْطيَت
َُنإ
َهُْسِْ تىًًَْ
بؤ نىت ضابِ و بؤ يُؾهطَنُّ ُْبًَتُ َايُّ زَضزَغُض ،تا ئُونات ُٖي
بُضزَواَبىو و نُؽ ططؾتِ بؤ زضوغت ُْنطزبىوٕ.
زَوضَّ بابٌ بُ ؾًَىَيُى طريابىو نُ ًٖض ؾت و نُغًَو تىاْاّ ٖاتىوضىوّ ُْبىو ،ئُو
غُضباظاُّْ ُٖخاَُْؿٌ نُ ثاغُواِْ ظٍَ بىوٕ بُ ضؤش نَُرت زَضزَنُوتٔ تا ُْنُوُْ بُض
ًَٖطؾٌ َُجنًُْكِ بُضططيهاضاِْ ؾاضّ بابٌ ،بُآلّ ناتِ ؾُو بٌَ تطؽ بُ ظيًَُنُزا
َِ
َسَنًَُْت و ضىْهُ ًٖض طيىدؤي
ٖاتىوضؤيإ زَنطز ،نىت ضابِ زَيعاِْ ئاضتؤباظإ تىًٌََْ ُٖي
َُوَ ًَٖطف بؤ ؾاضَنُّ زَنات.
ًَٓا بىو نُ يُ ضيَطُّ تىًًَْ
ُْبىو ،زي
ٖاويِٓ طُضّ و وؾهِ بابٌ تُواو بىو بٌَ ئُوَّ غُضباظَ ًَٖطؾبُضَنإ ظؤض بُ زَغت
طُضَاوَ ؾُنُت بدي ،ضىْهُ ئُوإ بُ ضؤش زَياْتىاِْ َُيُ بهُٕ و ؾًَٓو ببُٓوَ و ؾُواُْف
ئُو غُضباظاُّْ ثاغُوإ ُْبىوٕ ،بُ ٖؤّ ؾًَٓو بىوِْ ؾُو زَياْتىاِْ بٓىوٕ.
ئاضتؤباظإ ُْيسَظاِْ يُ ؾُواِْ ثايًع بُ ؾًَىَّ ئاغايٌ غٌَ تا ضىاض ناتصًََط ئامساِْ بابٌ
تَُاوّ زَبًَت ،بُآلّ نىت ضابِ يُ ُٖواّ تَُاوّ ؾاضَنُّ خؤّ ئاطازاض بىو و بطِياضيسا يُ
يُنُّ ؾُوّ تَُاويسا نُ ؾاض تاضيو زَبًَت يُ ؾاض بًَتُزَضَوَ و ًَٖطف بهاتُ غُض
َُنإ نىيَط بهاتُوَ.
ُٖخاَُْؿًًُنإ و ئُطُض بتىاًَْت بُ ؾًَىَّ ناتٌ تىًًَْ
ًََو
َُنُ بتُقًَُٓٓوَ و ئُو نُغُّ ويػتباّ تىًًَْ
ئُونات تُقَُُِْ ُْبىو تا بُ ئاغاِْ تىًًَْ
َُنُ بطؤخًًََٓت و ئُوَف بُ ثاض و
خُضاخ بهات زَبىايُ يُ ؾىيًََٓهُوَ يُى يُ ئُغتىُْناِْ تىًًَْ
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بًٌََ زَنطا و ناتِ تُواوّ ثًَىيػت بىو تا ئُو ناضَ بهُٕ .بُ ثًُّ يُنُّ َُبُغتِ نىت ضابِ يُ
ٖاتُٓزَض يُؾاض ،يُْاو بطزِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بىو و ئُطُض ُْيتىاٌْ بايُ بُو ناضَ ُٖغتًَت،
َُنُّ زَزا .وَى ئُوَّ بعاًَْت ئُطُض يُؾهطَنُ يُْاو ُْبات،
َِ نىيَط نطزُْوَّ تىًًَْ
ُٖوي
َسَنًَُْت.
َِ تاظَ ُٖي
َُنإ يٌَ زَزاتُوَ يا تىًًَْ
ئاضتؤباظإ زيػإ تىًًَْ
يُؾهطّ ثاؾاّ بابٌ بُ ثًٌَ يًَهساُْوَناِْ ًََصووْىوغُ تاظَنإ يُ ؾُوّ (485/11/3
خ .ظ) يُ ُٖض زوو بُؾٌ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاواّ بابٌ ٖاتُٓزَضَوَ و زَضنُوت ويَطِاّ بىوِْ
ضاوزيَطّ تىْسّ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ بُغُض ؾاضَنُوَُٖ ،ضزوو بُؾٌ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاواّ
بابٌ يُواُْيُ بُ ٖؤّ ئاآلّ ضَْطاوضَِْط ئاطازاضّ يُنرت بىوبُْٖٔ .سيَو يُ غُضباظَناِْ
ًَإ ثٌَ بىو و زواّ ئُوَّ يُ ؾاض
يُؾهطّ ثاؾاّ بابٌ يُ ناتِ زَضضىًْإ يُ ؾاض ثاض و بًًَ
ٖاتُٓزَض ،زَياْتىاِْ بُ دؤضيَو يُ ؾًهُيًَسإ يُو ؾُوَ تَُاويُ يُنرتّ بسؤظُْوَ.
ًَُٓوَيُزا نُ يُ باضَّ نىضوف بىو بامسإ نطز نُ ئُو ٖىُْضَناِْ دُْطِ
يُ بُؾًَو يُو يًَهؤي
زآًَٖا و يُ اليُٕ ئُو ثتُونطزِْ ئؤضزووطاّ غُضباظَنإ يُ ؾُوزا ضِاغجًَطزضا و بؤ تًَطُيؿذي
ثًَىيػتُ ضُْس وؾُيُى باؽ بهُئُٖ .ض ئُو ئاَؤشطاضياُّْ نىضوف بىوٕ نُ زواتط يُ ضؤّ بؤوَ
(يصيؤٕ) و ناتًَو يصيؤًَْهِ ًَػطّ نُ يُ ؾُف ُٖظاض غُضباظ ثًَهسَٖات ئُطُض بؤ يُى ؾُويـ
بىايُ ،ئؤضزووطانُيإ زَنطزَ قُآليُى يُ بُض َُتطغٌ ثُالَاضّ يُُْناو.
ئؤضزووطاّ غُضَنِ ئاضتؤباظإ بًَُٖع بىو ،بُآلّ بُؾُناٌْ تطّ ئؤضزووطانُ الواظ بىوٕ و بؤ
تًَطُيؿتِٓ ئُو بابُتُ ُْٖسَّ باغٌ زَنُئ .يُ ضابطزووزا ناتًَو يُؾهطيَو ؾاضيَهِ طَُاضؤ
زَزا ،باظُْيُى يُ غُضباظَنإ ثاغُواِْ ؾاضيإ زَنطز و ئُواٌْ تط يُ ضُْس ؾىيًََٓهِ زَوضَّ
ؾاضزا ،ئؤضزووطايإ زازَْا و ضاوَضِوإ زَبىوٕ .ؾًَىَّ زابُؾبىوِْ يُؾهطَنُ بُ غُض
ئؤضزووطانإ واتُ شَاضَّ ئؤضزووطانإ ثُيىَغت بىو بُ شَاضَّ زَضواظَناِْ ؾاضٖ .ؤناضّ
بآلو ُْنطزُْوَّ غُضباظاِْ ًَٖطؾبُض بُ زَوضَّ ؾاضزا يُ اليُٕ ؾُضَاْسَنُيإ ،زَطُضِايُوَ بؤ
ئُوَّ ُْيسَويػت غُضباظَناِْ يُ ناضيَهِ بًَٗىزَزا َاْسوو بهات و زَيعاِْ ُٖضناتًَو
ثًَىيػت بىايُ زَيتىاِْ يُ يُى يا ضُْس ئؤضزووطايُنُوَ ،غُضباظَناِْ بطُيًًََٓتُ ْاو ؾاض.
يُؾهطّ ئاضتؤباظإ زوو ئؤضزووطاّ غُضَنِ يُ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاواّ ؾاض ُٖبىو و
ثاغُواُْناًْـ زوو باظُْيإ بُ زَوضَّ ؾاضَنُزا ثًَهًَٗٓابىو .زوو ئؤضزووطا غُضَنًُنُ
بًَُٖع بىوٕ ،بُآلّ ؾىيَِٓ ثاغُواُْنإ بًَُٖع ُْبىوٕ و يُ ُٖض ؾىيًََٓو غُضباظَناِْ بابٌ
ًَٖطؾًإ زَنطزَغُضيإ ،يُ ْاويإ زَبطزٕ .غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ يُ تَُسا يُنرتيإ
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ُْزَزيت و بُ ٖاواض نطزٕ يُنرتيإ زَزؤظيًُوَ و ُْٖسيَهًإ ثًَـ ئُوَّ ٖاواض بهُٕ،
زَنىشضإ.
ئاضتؤباظإ يُ ئؤضزووطاّ ضؤشُٖآلت بىو و يُ بُض ئُوَّ زَوضوبُضّ خؤٍ ُْزَزيت بطِياضيسا
ئؤضزووطانُّ خؤّ بجاضيَعيَت و َُٖإ برييـ بؤ (ٖؤضَُضز) ؾُضَاْسَّ ئؤضزووطانٍُ تط ٖاتُ
ثًَـ .ئُو بريّ نطزَوَ نُ تُواوّ ثاغُواُْناِْ زَوضَّ ؾاض بُ زَغت يُؾهطّ نىت ضابِ نُ
يُ ؾاض ٖاتؤتُزَض نىشضاوٕ و ئُطُض غُضباظَناِْ بؤ ياضَُتِ ئُوإ ببات ،ضىْهُ ًٖض ْابًٓٔ،
تُْٗا بُ نىؾتًإ زَزات و ئُطُض ُْؾهىشضئَ بُ ؾًَىَيُى بآلو زَبٔ نُ يُنططتىويٌ
ئؤضزووطانُ يُْاو زَضًَت ،بؤيُ بُ باؾِ ظاِْ يُ ئؤضزووطا سيًًََٓتُوَ تا غُضباظَناِْ ُْنىشضئَ
و يُؾهطَنُّ بآلو ُْبًَت.
ٖؤضَُضز زَيعاِْ ناتًَو نىت ضابِ بًُويَت ًَٖطف بهات ،زَبًَت ًَٖطف بهاتُغُض ُٖضزوو
ئؤضزووطا و ئُطُض ُٖضزوو ئؤضزووطا ئاَازَّ بُضططّ بٔ ،ئُوا نىت ضابِ ْاتىاًَْت
غُضنُوتىوبًَت .بؤيُ يُ دًاتِ بآلونطزٕ و بُ نىؾت زاِْ غُضباظَناِْ يُ ُٖواّ تَُاوّ
ؾُزا ،بطِياضٍ بًَُٖعتط نطزِْ بُضططيسا و ؾُضَاِْ نطز تا ئُوَْسَّ زَتىأْ َُؾدٍَُ ثًَبهُٕ،
َُنإ ؾىيَِٓ
بؤ ئُوَّ ئُطُض غُضباظَنإ ُْياْتىاِْ يُنرتيـ ببًٓٔ بُ ضووْانِ َُؾدُي
ٖاوناضَناًْإ بعأْ.
َاوَيُنِ ثًَضىو تا بابًًًُنإ طُيؿتُٓ ئؤضزووطاّ ضؤشئاواّ ُٖخاَُْؿًًُنإ و
ئُوناتُّ طُيؿذي تُّ نُّ ببؤوَ و ثًَضُواُّْ ئُوَّ برييإ زَنطزَوَُٖ ،خاًًَُُْنإ ُْتُْٗا
َهى ئاططيؿًإ ثًَهطزبىو و بُ زيتِٓ بابًًًُنإ بُ ؾُضَاِْ ؾُضَاْسَناًْإ،
ئاَازَبىوٕ ،بُي
عاضَباُْ دُْطًًُنإ نُوتُٓضَّ و زاغُناًْإ وَى طُمن غُضباظَ ثًازَناِْ بابًًإ زَبطِيُوَ و
بابًًًُنإ خؤيإ بؤ بُضططّ يُ بُضاْبُض عاضَباُْنإ ئاَازَ ُْنطزبىو ،بؤيُ ئُواُّْ زَغتُّ
يُنُّ نىشضإ و ئُواٌْ تط بُبٌَ ًٖض بُضططيُى ُٖآلتٔ .نىت ضابِ نُ يُنُدلاض بُ زَغت
عاضَباُْ دُْطًًُنإ ؾهػتِ خىاضزبىو ،ثًَؿبًِٓ ُْزَنطز يُوناتُزا غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ
ئاَازَب ٔ و ضاوَضِوإ بىو ئُوإ يُ خُوزا بٔ .نىت ضابِ وايسَظاِْ ئُطُض ئُوإ بؤ دُْطًـ
ئاَازَبٔ ،يُو ؾُوَ تَُاويُزا ًٖضًإ ثًَٓانطيَت و يُْاو زَضَُٖٔ ،ىو ئُو غُضباظَ بابًًاُّْ
ًَٖطؾًإ نطزبؤوَ غُض ئؤضزووطاّ ضؤشئاوا يا نىشضإ و يا ُٖآلتٔ و بايُخِ دُْطًإ َُْا ،يُ
ناتًَهسا نُ ٖؤضَُضز تُْٗا عاضَباُْناِْ بُطُضِ خػتبىوٕ.
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زواّ ئُوَّ ٖؤضَُضز َُتطغٌ ًَٖطؾٌ زووباضَّ بابًًًُناِْ َُْاُْٖ ،سَّ يُ
عاضَباُْناِْ يُ ئؤضزووطانُ ًَٖؿتُوَ تا ئُطُض ًَٖطؾٌ بابًًًُنإ زووباضَ ببًَتُوَ،
نُضَغتُّ بُضططّ ُٖبًَت و زواتط ُْٖسَّ يُ غىاضَناًْؿِ نُ ئاَازَبىوٕ بؤ دُْط يُ طٍَُ
عاضَباُْناٌْ تط بطز و بُضَو ئؤضزووطاّ ئاضتؤباظإ ضىو نُ يُ ضؤشُٖآلت بىو تا ئُطُض
ؾُضَاْسَنُّ ثًَىيػتِ بُو بًَت ،ياضَُتِ بسات.
ئاضتؤباظإ نُ ؾُضَاْسَّ يُؾهطَنُ بىو ،خؤّ بؤ دُْط ئاَازَنطز بىو بُآلّ غىوزّ يُ
عاضَباُْناِْ وَضُْططتبىو .ناتًَو ٖؤضَُضز طُيؿتُ ئىَضزووطاّ ضؤشُٖآلت بًِٓ نُ دُْط يُ
ًَْىإ ثًازَناِْ بابٌ و غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ بُضزَواَُ و يُ ئُوَّ طاوَُضزّ
(نًىَُضؽ) بطاّ نُ (ئُضتؿتاض ،واتُ غُضثُضَؾتًاضّ يُنُيُنِ عاضَباُْ دُْطًًُنإ) بىو،
ضِاغجاضز تا ياضَُتِ ئاضتؤباظإ بسات و وتِ يُ ثؿتُوَ ًَٖطف بهُ بؤ غُض بابًًًُنإ و يُ
ْاويإ ببُ و ئاطازاضّ ئاضتؤباظإ بهُ نُ ٖاتىوّ بؤ ياضَُتًساِْ ئُو.
ئُونات ٖىضَُضز بُ زوو عاضَباُْ طُضِايُوَ بؤ ئؤضزووطاّ ضؤشئاوا و بطِياضيسا زَضؾُت يُ
نًؼ ُْزات ،ضىْهُ ظاِْ زَضواظَناِْ ؾاض نطاوَٕ و زَتىاًَْت ًَٖطف بهات و ؾاضَنُ زاطري
بهات ،ئُو يُ طٍَُ تُواوّ ثًازَ و غىاضَ و عاضَباُْناِْ نُ يُ ئؤضزووطاّ ضؤشئاوا ُٖيبىو
بُضَو ؾاض نُوتُضَّ و يُ زَضواظَ ضؤشئاواوَ ضؤوَ ْاو ؾاض و ُْٖسَّ عاضَباُْ و غىاضّ وَى
ثاغُوإ يُ ئُوَّ ًَٖؿتُوَ تا بابًًًُنإ زايإ ُْخُٕ.
ٖؤضَُضز بٌَ ئُوَّ ضووبُضووّ بُضططّ ببًَتُوَ ،ضيَطُناِْ ْاو ؾاضّ بطِّ و خؤّ طُياْسَ
نؤؾهِ نىت ضابِ و ويػتِ بُ ثُيُ ئُويَـ زاطريبهات ،بُآلّ زَضطاّ ئُضى زاخطا بىو و
ثاغُواُْنإ يُ غُض زيىاضَوَ زَيإ ثاضاغت ،بؤيُ طَُاضؤّ نؤؾهُنُيسا و ضؤيؿت تا
ؾىيَُٓناٌْ تطّ ؾاض بططيَت و زَضواظَّ ضؤشُٖآلتِ ؾاضيؿِ زاطرينطز نُ نطاوَ بىو ،غٌَ
عاضَباُْ نُ ئُغجِ ظؤض باؾًإ يُغُض بىو ْاضز تا َصزَّ زاطرينطزِْ ؾاضَنُ بُ ؾُضَاُّْ
يُؾهط بطُيًَٓٔ.
يُ ئؤضزووطاّ ضؤشُٖآلت طاوَُضز يُ ثؿتُوَ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض بابًًًُنإ و بُ ثًَهطزِْ
َُؾدٍَُ ئاضتؤباظاِْ ئاطازاض نطزَوَ يُوَّ بؤ ياضَُتًساِْ ئُو ٖاتىوَ ،ئاضتؤباظإ يُ
ًََٔ يُ
وَضططتِٓ َصزَّ ياضَُتِ خؤؾشاٍَ بىو و ؾُضَاِْ بُ ئُؾػُضنإ نطز بُ غُضباظَنإ بً
َُ ًَٖطؾٌ
ئؤضزووطاّ ضؤشئاواوَ ٖاتىوُْتُ ياضَُتًُإ و غُضباظَنإ بُ بًػتِٓ ئُو ُٖواي
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بًَُٖعيإ نطز ،غُضباظَناِْ بابٌ نُ ًَٖطؾًإ بؤ ٖات و يُ ثؿتُوَف ُٖض يًًَإ زَزضا
زووضاضّ ؾهػت ٖاتٔ و ُْٖسيَهًإ نىشضإ و ُْٖسيَهًإ ئُغري بىوٕ و ئُواٌْ تطيـ ُٖآلتٔ.
طاوَُضز بُ ًَٖطؾِ عاضَباُْناِْ خؤّ باظُّْ طَُاضؤّ يُؾهطّ ثاؾاّ بابًِ يُ
زَوضوبُضّ ئؤضزووطاّ ضؤشُٖآلت تًَو ؾهاْس و ئُوناتُّ زوايري غُضباظّ بابًِ ئُغري زَنطا يا
ًَإ طُياْس نُ
َططّ ثُياَِ زاطرينطزِْ بابٌ طُيؿذي و ُٖواي
زَنىشضا ،غٌَ عاضَباُّْهُّ ُٖي
ٖؤضَُضز بابًِ ططتىوَ و َُٖىو ؾاض يُ شيَطزَغتِ ئُوزايُ و تُْٗا نؤؾهِ ثاؾايُتِ َاوَ و
ئُويَـ يُ طَُاضؤزايُ.
ئُو زَضنُوتٔ و ئاظايُتًًُّ ٖؤضَُضز ئُوَْسَ غُضَْر ضانًَـ و ضاوَضِوإ ُْنطاو بىو نُ
ئاضتؤباظإ غُضَتا بطِواّ ُْنطز و غُضْؿًُٓناِْ غٌَ عاضَباُْ َصزَ طُيًَُٓضَنُّ زاوا نطزٕ و
ًَٓايًإ زايُ نُ طىَإ ًًُْ يُ زاطرينطزِْ بابٌ يُ
ثطغًاضّ تُواوّ يًَهطزٕ و ئُواًْـ زي
َِ
َُوَ نُ ُٖي
اليُٕ يُؾهطَنُياُْوَ .وَى وشيإ ئاضتؤباظإ زَيُويػت بُ ٖؤّ زوو تىًًَْ
َُنُ
نُْسبىوٕ ؾاضّ بابٌ زاطري بهات و ثاؾاّ بابًًـ زَيُويػت ئُطُض بتىاًَْت زوو تىًًَْ
ويَطإ بهات ،ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ًٖىازاض بىو نؤتايٌ ئُو زوو تىًًَُْ يُ نؤتايٌ
ثايًع ببُغرتيَتُوَ بُ بابًِ ضؤشُٖآلت و بابًِ ضؤشئاوا ،بُآلّ ئاَازَباؾٌ ٖؤضَُضز يُ ئُو
َهُْسِْ تىًًَُْنُّ
ؾُوَزا يُ ضووّ ؾهطٍ و يُ نًؼ ُْزاِْ نات ،بُضزَواَبىوٕ يُ غُض ُٖي
ضِاططت و بؤوَ ٖؤّ زاطرينطزِْ بابٌ.
بُياِْ ضؤشّ زواتط ئاضتؤباظإ ضِاثؤضتِ ؾًَىَّ زاطرينطزِْ بابٌ و ضووزاوَناِْ ئُو ؾُوَّ
بؤ خُؾاياض ْىوغٌ و ظؤض بُ ثًاواُْ ططْطِ خعَُتُ طُوضَنُّ ٖؤضَُضزّ باؽ نطز و وتِ
غىوز وَضططتٔ يُ زَضؾُت و زاطرينطزِْ ؾاض بريؤنُّ ٖؤضَُضز بىو و ئُو بُ ضيَطُّ
طاوَُضزّ بطاّ ئؤضزووطاّ ضؤشُٖآلتٌ ضظطاضنطز و ُّٖ تىاِْ بابٌ زاطري بهات.
ًََري ْاَُّ
ثًَـ ئُوَّ باؽ يُ زاطرينطزِْ نؤؾهِ ثاؾايُتِ بابٌ بهُئ زَبًَت بً
ئاضتؤباظإ بؤ خُؾاياضّ بطاّ بُ ضازَيُى خعَُتِ ٖؤضَُضزّ نطز نُ خُؾاياض بطِياضيسا دطُ
يُ ئُوَّ ٖؤضَُضز بهاتُ ؾُضَاْطَِواّ بابٌ ،ئاآليُنٌ (زضَؾـ) ثٌَ بُخؿٌ و ٖؤضَُضز يُو
نات بُ زواوَ بؤّ ُٖبىو بؤ ُٖض ؾىيًََٓو ضؤيؿتبايُ ئاآلنُ يُ ثًَؿًًُوَ يُ اليُٕ ياوَضَناٌْ
َبطريايُ و ئُو ئاآليُ بُ وتُّ نُتعياؽ بطيتِ بىوَ يُ غُضّ ئُغح .ئُونات يُ غُضزََِ
ُٖي
ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُو ئاآلّ ضَْطاو ضَْطاُّْ ئًَػتا ُْبىوٕ و ئاآلّ زَغُآلتساضَ طُوضَنإ و
َُناِْ وَى (طا و نُيُؾًَط و ئُغح) بىوٕ و وَى
ؾُضَاْسَناِْ يُؾهط ظؤضتط غُضّ ئاشَي
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َُيٌ بؤ ئُو نُغُّ وَضيسَططت ،ئُو
تايبُشيُِْ زَغُآلتساضَنإ بىو و زَبؤوَ ًْؿاِْ بَُٓاي
َُ و غُضنطزَنإ و ؾُوايًُناِْ ئُوضووثا
ُْضيتُ يُ ئًَطاُْوَ ضىو بؤ ئُوضووثا و ًْؿاِْ بَُٓاي
بُ ؾُضَِ يُ ئًَطاًًُْنإ وَضطرياوَتُوَ.
ئُطُض ٖؤضَُضز يُ ؾُوّ ( 485/11/3خ .ظ) غىوزّ يُ زَضؾُت ُْزيتبايُ و ؾاضّ
َهُْسِْ تىًٌََْ تىاْاّ ططتِٓ ئُو ؾاضَّ
ُْططتبايُُْ ،زَظاْس ضا ئاضتؤباظإ نُّ يُ ضيَطُّ ُٖي
َهُْسِْ تىًًَُْنإ بىوٕ و ناتِ طُيؿتِٓ بؤ ْاو
زَبًَت ،ضىْهُ ثاضيَعَضاِْ ؾاض ئاطازاضّ ُٖي
ًََهِ وايإ زضوغت زَنطز نُ
ؾاض يا نىيَطيإ زَنطزُْوَ و يا بُ ٖاويَؿتِٓ ئاطط و بُضز ،زوونُي
َُنُ.
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْتىأْ بًَُٓ زَض يُ تىًًَْ
َهُْسِْ تىًٌََْ ناضيَهِ قىضؽ بىو ،بُآلّ ضىوُْ ْاو ؾاضيـ بُو ضيَطُيُوَ ططؾتِ ظؤضّ
ُٖي
َُوَ ؾاضيَو زاطري بهات.
ُٖبىو و نَُرت ضوويسابىو نُ ًَٖطؾبُضيَو بتىاًَْت يُ ضيَطُّ تىًًَْ
ويَطاّ ئُوَف زَبًَت ئُوَ ثؿت ضاغت بهُيُٓوَ نُ ضىوُْ ْاو ؾاض يُ ضيَطُّ تىًٌَْ ئاغاْرتَ
َِ ظيَطاب وَى ئُوَّ يُ دُْطُ زووََِ دًٗاِْ يُ ؾاضّ (واضؾؤ) ضوويسا.
تا يُ ضيَطُّ نُْاي
ضىْهُ ئُواُّْ يُ ضيَطُّ ظيَطابُوَ زَضىوُْ ْاو ؾاض ئُطُض بضىنرتئ بطئ يُ َغتُيإ زضوغت
ببىايُ ،زووضاضّ ُْخؤؾٌ ُٖونطزِْ خىئَ زَبىوٕ و زََطزٕ ،بُآلّ ئُوَ ضاوَضِواِْ ئُو
َسا زَضؤيؿذي.
نُغاُْ ُْبىو نُ بُ تىًًَْ
ئاضتؤباظإ زواّ طُيؿتِٓ بؤ ْاو ؾاضّ بابٌ يُ ضيَطُّ داضضًًُناُْوَ ،داضِّ يٌَ خؤف
بىوِْ طؿتِ ضِاطُياْس و وتِ ئُو يٌَ خؤف بىوُْ تُْٗا ئُواُْ ْاططيَتُوَ نُ تاواًْإ بُضاْبُض
يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ نطزووَ و زواتط ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ُٖضوَى نىضوف،
زواّ غُضنُوتِٓ بُغُض بابًسا بُضَو ثُضغتطاّ خىاّ طُوضَّ ؾاض ضؤيؿت و بُضاْبُض ثًهُضّ
خىاّ طُوضَّ بابًًًُنإ ،بُ ثًٌَ ُْضيتِ خؤيإ و بابًًًُنإ ضيَعّ ْىاْس.
نؤؾهِ ثاؾايُتِ يُ ضؤشّ ( )11/3نُ ئاضتؤباظإ ضؤوَ ثُضغتطا ،طَُاضؤ زضابىو و ئُو
ضؤشَ ئاضتؤباظإ ناضّ ططْطرت يُ زاطرينطزِْ ئُضنِ ثاؾايُتِ ُٖبىو ،يُ اليُنٌ تط زَيعاِْ
ثاؾاّ بابٌ يُ نؤؾهُنُيُتِ و شَاضَيُنِ نُّ ثاغُواِْ ُٖيُ و يُْاو نؤؾهُنُّ
طَُاضؤزضاوَ و يُ اليُٕ نىت ضبًًُوَ ًٖض َُتطغٌ ًًُْ تا ْاضاضبًَت ئُو ضؤشَ ئُو نؤؾهُ
زاطري بهات .ثاؾاّ بابٌ تا ئُوناتُّ خاوَٕ يُؾهط بىو ،بؤ ئاضتؤباظإ َُتطغٌ بىو ،بُآلّ
ؾُوّ ثًَؿرت يُؾهطَنُّ يُْاو ضىو و غُضباظ و ئُؾػُضَناِْ يا نىشضإ يا ئُغري نطإ و يا
ُٖآلتٔ .ططضيإ ئُو يُطٍَُ ثاضيَعَضَناِْ يُ نؤؾو زَضزَضىو و ًَٖطؾٌ زَنطز ،تُْٗا
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زَغهُوتِ نىشضاِْ خؤّ و ثاضيَعَضَناِْ زَبىو و بؤيُ ئاضتؤباظإ ثًٌَ باؾرت بىو نُ زَضَاِْ
بطيٓساضَنإ بهات و َطزووَنإ بُخاى بػجًَطيَتُٖ ،ضوَٖا يُؾهطَنُّ نُ تا ئُونات يُ
غُسطا بىوٕ يُ ْاو ؾاض دٌَ بهاتُوَ و زاطرينطزِْ نؤؾهِ ثاؾايُتِ غاتُ ضؤشيَهٌ تط.
َؿاز بىوٕ ،ضىْهُ غُضَتا
َهِ بابٌ بُ بًػتِٓ ؾُضَاِْ يًَدؤف بىوٕ ظؤض زي
خُي
واياْسَظاِْ نُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ َُٖىويإ زَنىشيَت و نىض و نضاًْإ بُ ئُغري زَططيَت.
نىضوف زواّ ئُوَّ بؤ َاوَيُى بابًِ طَُاضؤ زابىو ،زواّ ئُوَّ ضؤوَ ْاو ئُو ؾاضَ ،نُغٌ
َِ نُغٌ زاطري ُْنطز ،بُآلّ ثًَـ ئُوَّ نىضوف بًَتُ ْاو بابٌ ،ثاؾاّ بابًًـ
ُْنىؾت و َاي
نُغِ يُ ئًَطاًًُْنإ ُْنىؾبىو (ُٖضضُْسَ ئُونات ًٖض ئًَطاِْ يُو ؾاضَ ُْزَشيإ) .بُآلّ
وَى باغهطا نىت ضابِ ثاؾاّ بابٌ َُٖىو ئُو ئًَطاًْاُّْ نىؾت بىوٕ نُ يُو ؾاضَ بىوٕ.
ئُضنٌ غُضيُؾهطّ ُٖخاَُْؿِ يُو ضؤشَزا بطيتِ بىو يُ ْاغًِٓ ناٖري و خاُْزاُْناِْ
بابٌ ،ضىْهُ خُؾاياضؾا ضِاٍ غجاضز بىو تا يُ دًاتِ ُٖض ئًَطاًًُْى نُ بُ زَغتِ نىت ضابِ
نىشضاوَ ،ثًَٓر يُ خاُْزإ و نآًُٖنإ بهىشيَت و غُضَتاف زَبىايُ نىت ضابِ بهىشيَت،
ئاضتؤباظإ ْاضاضب ىو ؾُضَاِْ ثاؾا دًَبُدَِ بهات ،دطُ يُ ئُوَ خؤؾٌ ثًٌَ وابىو نُ بهىشّ
ئًَطاًًُْنإ ْابًَت بٌَ غعا سيًَُٓٓوَ.
ئُو ضؤشَ بطِياضزضا نُؽ تا زوا ئاطازاضّ ًٖض نُؽ بؤّ ًًُْ يُ ؾاض بطِواتُزَض و ئاضتؤباظإ
ْاوّ تُواوّ خاُْزإ و نآًُٖناِْ بابًِ بًػت .ئُوَّ خُؾاياض بُ ئاضتؤباظاِْ وتبىو ؾُضَإ
بىو و ثاؾاناِْ ئُونات يُو دؤضَ ؾُضَاْاُْيإ زَزا و بُضزَغتُناًْـ زَبىايُ دًَبُدًًَإ
ًَُٓوَ بهات ،ئُو
بهُٕ .بؤيُ ئاضتؤباظإ بؤ دًَبُدَِ نطزِْ ئُو ؾُضَاُْ غُضَتا زَبىايُ يًَهؤي
َِ ئًَطاًًُْ نىشضاوَنإ بؤيا زَضنُوت نُ
ضؤشَ ئُؾػُضَ ئًَطاًًُْنإ زواّ ثطغًاض يُ شٕ و َٓاي
( )192نُؽ نىشضاوَ و بطِيطّ نىشضاًْإ بُبٌَ ئاطازاضّ ئُوإ يُ اليُٕ نىت ضبًًُوَ زَضضىوَ
و تُْاُْت ْاتىاْسضيَت خاُْزإ و نآًُٖناًْـ غُضنؤُْ بهطئَ نُ بؤ ضيَطُيإ يُناضَّ نىت
ضابِ ُْططتىوَ ،ضىْهُ ئُواًْـ زَضؾُتِ زاواّ يًَدؤف بىوًْإ بؤ ئُوإ ُْبىوَ و يُُْناو
بًػتىوياُْ نُ بُ ؾُضَاِْ نىت ضابِ ئُو ئًَطاًْاُْ نىشضاوٕ.
ئاضتؤباظإ نىضّ زاضيىف نُ بُ ثُضوَضزَّ نىضوف و ُْضيتِ زاضيىؾِ بابِ طؤف نطا بىو،
بؤّ زَضنُوت نىؾتِٓ نآًُٖ ثًُ يُنُنإ و خاُْزاُْناِْ بابٌ يُ بُضاْبُض نىشضاِْ ()192
ئًَطاِْ غتًََُهِ طُوضَيُ و بؤ دًَبُدَِ نطزِْ ؾُضَاِْ خُؾاياضّ بطاّ دطُ يُوإ زَبىايُ
نآًُٖ ثًُ زوو و ثًُ غًًَُناًْـ بهىشٕ .خُؾاياضؾا بٌَ ضَِضاونطزِْ باضووزؤخِ بابٌ و بٌَ
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ُٖبىوِْ ظاًْاضّ يُباضَّ نىؾتِٓ ئًَطاًًُْنإ ،ئُو بطِياضَّ زابىو و ئاضتؤباظإ بريّ نطزَوَ نُ
َهى الّ
ئُطُض ئُو ؾُضَاُّْ دًَبُدَِ بهاتُْ ،تُْٗا غتًََُهِ طُوضَ زَنات بُي
خُؾاياضؾاف بُضثطؽ زَبًَت.
ئاضتؤباظإ ضِاثؤضتًَهِ يُو باضَوَ بؤ خُؾاياض ْاضز و بؤّ ؾٌ نطزَوَ نُ نآًُٖنإ و
خاُْزاُْناِْ بابٌ بُضثطؽ ْري يُو ناضَ و تُْاُْت ئاطازاضيـ ُْبىوٕ و زواّ ئُوَّ تاواُْنُ
ئُجناّ زضاوَ ،يًٌَ ئاطازاض بىوُْوَ و دطُ يُ نىت ضابِ نُؽ يُو ناضَ بُضثطؽ ًًُْ.
ْاضزِْ ئُو ضِاثؤضتُ يُ اليُٕ ئاضتؤباظإ بؤ خُؾاياض ،زَضخُضّ ئُو ضِاغتًًُيُ نُ
َُيُ ،زَياْتىاِْ
زَغُآلتساض و غُضزاضَناِْ ُٖخاَُْؿٌ ئُطُض ظاًْبايإ ؾُضَاِْ ثاؾا ُٖي
دًَبُدٌَ نطزُْنُّ ضِابططٕ و ؾٌ نطزُْوَ بسَٕ بُ ثاؾا.
ئُو بابُتُ ْابًَت بُ بضىوى بعاْسضيَذي ضىْهُ ئُونات و يُ وآلتاٌْ تط ئُطُض ثاؾا ؾُضَاِْ
َُّ زَضنطزبايُ ،غُضزاضَنإ ُْياْسَتىاِْ ضِايبططٕ و ئُطُض ئُو ناضَيإ نطز بايُ ،خؤيإ
ُٖي
زَنىشضإ .بُآلّ يُ ْاو ُٖخاَُْؿًًُنإ ئُو ناضَ ضٍَ ثًَسضاو بىوَ و ضووْهطزُْوَّ ئاضتؤباظإ
بؤ ثاؾا بُثًٌَ ئُو بَُٓايُ بىوَ و ُْطُضاوَتُوَ بؤ ئُوَّ نُ ئاضتؤباظإ بطا طُوضَّ خُؾاياض
بىوَ و ظؤض ئاظا بىوَ ،بؤيُ ئُو ناضَّ نطزووَ.
زوو ضؤش زواّ ْاضزِْ ضِاثؤضتُنُّ ئاضتؤباظإ غُباضَت بُ خاُْزإ و نآًُٖ ثًُ يُنُناِْ
َُنُّ ئُغري
بابٌ بؤ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ،ئُضنِ ثاؾايُتِ طريا و نىت ضابِ و تُواوّ بَُٓاي
نطإُٖ ،ضضُْسَ ئُو ئًَطاًًُْناِْ نىؾت و زواتط يُ بُضاْبُض يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ خؤضِاططّ
َُنُّ بُضيَعَوَ دىوآليُوَ و
نطز و ؾاضّ بُزَغتُوَ ُْزا ،بُآلّ ئاضتؤباظإ يُطٍَُ ئُو و بَُٓاي
ئَُُف بُ زوو ٖؤ بىو ،يُنُّ ضاطُياْسِْ ضِيَعططتٔ يُ ئُغريَنإ نُ يُ ؾاْاظيًُناِْ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بىو و زووَّ ئاضتؤباظإ ؾاظازَ بىو و زَيعاِْ ثًَىيػتُ َُٖىو ناتًَو ضيَع يُ
زَغُآلتساضإ بطرييَتُٖ ،ضضُْسَ نىت ضابِ ئُغري بىو.
َُو بىو ،ضَْطِ ضووخػاضّ نًََُو غىوض و ضيؿِ زضيَص
نىت ضابِ ثًاويَهِ باآلبُضظ و قُي
بىو ،ثًـ و ْاوَضِاغتِ غُضّ ضووتابؤوَ ،زواّ ئُوَّ ئُغري بىو يُ ئاضتؤباظاِْ ثطغٌ :ض يُ
َٔ زَنُّ؟
ئاضتؤباظإ وتُِٖ :ض ؾتًَو ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ؾُضَاِْ يُغُض بسات.
نىت ضابِ وتِ :بُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ضِابطُيًَُٓ ُٖضضِ ظيَط و طُوُٖضّ يُ خُظيَُٓزا
َُُٖ ،زَيسَّ بُ ئُو ئُطُض ئاظازّ بهات.
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ئاضتؤباظإ و تِ :ئُو ظيَط و طُوُٖضَّ يُ خُظيَُٓنُتسا ُٖتبىوَُٖ ،ىوّ بُ زَغهُوتِ
دُْط زَشًََطزضيَت و يُ اليُٕ َُٓوَ زَغتِ بُغُضزا طرياوَ بؤ ثاؾاّ ئًَطإ.
نىت ضابِ وتِ َٔ :يُ بانىوض و ْاوَْس و باؾىوضّ بابٌ ظَوّ ظؤضّ ُٖيُ و ئُطُض ثاؾاّ
ئًَطإ َٔ ئاظاز بهات و زَضؾُتِ ظيٓسوو بىومن بساتَُٖ ،ىوّ زَزَّ بُ تؤ.
ئاضتؤباظإ وتَُِٖ :ىو ئُو ظَوياُْ يُ اليُٕ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ زاطريزَنطئَ و ُٖضضِ
َِ طىيَعَضَوَ و ُْطىيَعَضَوَ زَبًَتُ ِٖ ئُو.
ِٖ تؤ بًَت يُ َاي
نىت ضابِ و تِ :ئاطازاضّ بهُوَ نُ ئُطُض َٔ ئاظاز و ظيٓسوو مب ،زَمب بُ يُى يُ باؾرتئ
و بُ وَؾاتطئ خعَُتهاضَناِْ.
ئاتؤباظإ وتِ :غُباضَت بُ تؤ ضِاثؤضتًَهِ بؤ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ْاضزووَ و ضاوَضواِْ
وَآلَِ ،تا ئُو وَآلَُّ ثٌَ ُْطاتُوَ ْاتىامن ًٖضًرت يُ باضَّ تؤ بؤ ئُو بٓىوغِ.
ئاضتؤباظإ بٌَ ئُوَّ بًؿاضيَتُوَ ًْؿاِْ ئُو ثًاوَيسا نُ ْايُويَت يُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
زاواّ يٌَ خؤف بىوِْ بؤ بهات ،ضىْهُ بُ بطِواّ ئُو نىت ضابِ تاواْباض بىو و زَبىايُ يُ
غًَساضَ بسضيَت ،ئُطُض ئُو زاواّ يٌَ خؤف بىوِْ بؤ ْاضزبىايُ ،وَى ئُوَ بىو خؤّ زاواّ يٌَ
خؤف بىوِْ بؤ بهات.
وَآلَِ خُؾاياض طُيؿت و ؾُضَاِْ نطز بىو يُ طؤضَِثاِْ ْاو ؾاض و بُ ئاَازَبىوِْ
َُٖىو بابًًًُنإ ،بُ زَغت ئُو دُيالزاُّْ ئًَطاًًُْناًْإ نىؾتىوَ ،بُ ظيٓسوويٌ ثًَػتِ يٌَ
َٔ و زَغتسضيَصّ ُْنُُْغُض نُغٌ تط.
زاسياي
ًََت ضؤشّ ( 485/12/2خ .ظ) بطِياضَنُ بُغُض نىت ضابًسا دًَبُدَِ نطا و يُ
نُتعياؽ زَي
َو يُ ؾىيَِٓ غعانُ زَنطا ،ئُو ضؤشَ
غٌَ ضؤش ثًَـ ئُو بُضواضَوَ باْطُؾُ بؤ نؤبىوُْوَّ خُي
ُٖضنُغًَو تىاِْ ناضّ خؤّ دًًََٗؿت و يُ ئُوَّ ئاَازَبىو .ضُْس ضؤش ظووتط يُ ْاوَضِاغتِ
َُيساُْنُ ؾىيًََٓهِ وَى ؾاْؤيإ ئاَازَنطزبىو نُ يُ ظَوّ بُضظتط بىو و ضىاض زاضيإ بُ
ؾًَىَّ غتىوُْ ضُقاْسبىو و َُٖىإ يُ ؾىيَِٓ خؤياُْوَ زَياْتىاِْ ئُو ؾىيَُٓ ببًٓٔ.
يُ ئئُو ؾىيَُٓ ضىاض زاضيإ يُغُض ظَوّ بُغتبؤوَ و زواّ ئُوَّ ضُْس ناتصًََطيَو يُ ضؤش
تًَجُضِّ ،نىت ضابٌ ًَٖٓسضا بؤ ْاو َُيساُْنُ و بطزياُْ غُض ؾاْؤيُنُ و ُٖض زوو زَغت و ُٖض
َىاغطا بىو و يُ ًَْىإ ئُو و
زوو قاضِ بُ ؾًَىَيُى بُ زاضَنإ بُغرتايُوَ نُ دُغتُّ ُٖي
ظَوّ َُوزايُى نُوتُوَ ،ئُونات يُ اليُٕ زوو دُيالز نُ بُ ؾُضَاِْ خؤّ ئًَطاًًُْناًْإ
ًَِٓ ثًَػت يُ دُغتُّ و ُٖضضُْسَ نىت ضابِ ٖاواضّ زَنطز و
نىؾتبىوٕ ،زَغتهطا بُ زاَاي
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زَثاضِايُوَ نُ بُ ظَضبُيُنِ مشؿًَط غُضّ بجُضيَٓٔ تا ئُؾهُجنُنُّ نؤتايٌ بًَت ،طىيًَإ يٌَ
ُْزَططت(.)4
َري يُ دُغتُّ نىت ضابِ تُواو بىو ،زَغت و قاضًإ نطزَوَ و يُ غُض
ناتًَو ثًَػت زاَاي
ًََت و ُْ زَْطِ يًَىَ زَٖات و ُٖض
ؾاْؤنُيإ زاْا ،بُآلّ ئُونات نىت ضابِ ُْ زَيتىاِْ ظىي
ئُو ؾُوَ َطز.
زواّ ئُوَّ نىت ضابِ نىشضا ،خُؾاياضؾا ؾُضَاِْ نطز تا ئاضتؤباظإ بطُضيَتُوَ و
ٖؤضَُضزّ نطزَ ؾُضَاْطَِواّ (خُؾتُضَ ثاوَٕ) بابٌ ،بُآلّ ضىْهُ يُ يُؾهطَناًْسا ثًَىيػتِ
بُ ٖؤضَُضز بىو ،ؾُضَاًْسا تا ئُويـ بطُضيَتُوَ و نىضَ طُوضَنُّ نىت ضابِ نطايُ
ؾُضَاْطَوا و بابٌ بؤوَ وآلتًَهِ شيَط زَغتُّ ئًَطإ.
غُباضَت بُ ًََصووّ زاطرينطزِْ بابٌ و َاوَّ زَوضَ ططتِٓ يُ اليُٕ ئاضتؤباظإ ،يُ ْاو
ًََصووْىوغإ بريوضِاّ دًا ُٖيُُْٖ ،سيَهًإ َاوَّ زَوضَ ططتُٓنُ بُ غايًَو و تُْاُْت
ًَإ باؽ نطزووَ و ًََصووّ زاطرينطزِْ بابٌ بُ ثايًعّ ( 483خ .ظ)
ُْٖسيَهًإ بُ زوو غاي
زياضّ زَنُٕ .بُآلّ غُباضَت بُ ٖؤضَُضز و ؾُوَ تَُاويُنُ و ؾًَىَّ ططتِٓ ؾاضَنُ و غعاّ
نىت ضابًِٖ ،ض دًاواظّ ًًُْ.

(( )4بٌَ ئ ُوَّ ثُغُْسّ َُٖىو نطزَوَناِْ ثًَؿًٓإ بهُئ ،زََئًَ ئُو دؤضَ غعايُ ْاخؤف و تطغٓاناُْ يُ
َجؿت بُ ياغاناِْ دُْط بُ بىَبِ
َاتساضَ نؤُْنإ بىوَ و وَى ضؤٕ يُ غُزَّ بًػتُّ ثاي
ُْضيتِ زَغُي
َآل).
َاِْ غاواف غىوتإ .ظَبًشىي
ْاوَنِ يُ زوو ؾاض زضا و يُو ؾاضاُْزا تُْاُْت َٓاي
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َة بةرةو يؤنان
جوول
َُ غُْسُْوَّ
ًَسَزا بؤ تىوي
بامساْهطز نُ يُ غاآلِْ نؤتايٌ تًَُُْسا ،زاضيىؾٌ يُنُّ ُٖوي
ؾهػتِ يُؾهطَنُّ يُ دُْطِ َاضاتىوٕ ،يُؾهطنًَؿِ بؤ يؤْإ بهات و تَُُٕ ضيَطُّ ئُو ناضَّ
َُّ باونِ بُ ئاناّ بطُيًًََٓت و
ًَسا ئُو ُٖوي
ثٌَ ُْزا .زواّ َطزِْ زاضيىف ،خُؾاياضّ نىضّ ُٖوي
ؾُضَاِْ بُ تُواوّ زَغُآلتساض و ؾُضَاْطَواياِْ شيَط زَغتِ ئًُجطاتؤضيُنُّ نطز تا يُؾهط
نؤبهُُْوَ و بًإ ًَْطٕ بؤ ئاظَضباجيإ تا يُ ئُويَىَ بضُٓ وآلتِ يًسّ يُ ئاغًاّ بضىوى.
خُؾاياض زَيعاِْ بؤ ئُو دُْطُ ثًَىيػتِ بُ ًَٖعّ زَضيايٌ بًَُٖع ُٖيُ بؤيُ ئاضتؤباظاِْ
بطاّ بؤ ئُو ئُضنُ ضِاغجاضز و ثاضَ و ظيَطّ ثًَىيػتِ خػتُ بُض زَغتِ .ئاضتؤباظإ ظاًْاضّ يُ
َُضِ بابُتُ زَضيايًُنإ ُْبىو ،بُآلّ بُضيَىَبُضّ باف بىو و شَاضَيُى ؾُضَاْسَّ نُؾتِ
ئًَطاِْ و ُْتُوٍَ تط وَى ضيَجًَؿاْسَض يُ طٍَُ ئُوزا بىوٕ ،تا ئاطازاضّ بهُٕ ض دؤضَ
نُؾتًًُى زضوغت بهات نُ يُ دُْطُناْسا غىوزيإ يٌَ بسيرتيَت.
ئًَُُ ضىْهُ غُباضَت بُ ضؤًَْتِ زضوغتهطزِْ نُؾتِ يُ غُضزََِ زَغُآلتِ زاضيىف
ؾٌ نطزُْوََاْسا ،يًَطَ زووباضَّ ْانُيُٓوَ ،ضىْهُ بَُٓاناِْ زضوغتهطزِْ نُؾتًًُنإ تا
غُضَتاّ غُزَّ ثاظزَُّٖ بُ ضازَيُنِ ظؤض ُْطؤضِا و زواّ ئُوَ طؤضإ نُوتُ ْاو زضوغتهطزِْ
نُؾتًًُنإ.
َهِ
بُآلّ ثًَىيػت بطىتطيَت نُ ؾُضَاْسَ زَضيايًُ ئًَطاًًُْنإ و ؾُضَاْسَناِْ نُ خُي
وَآلتُ شيَط زَغتُناِْ ئًُجطاتؤضيُتِ ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ و يُ يُؾهطّ ئُوإ خعَُتًإ زَنطز
و يًَ طَ بُ ْائًَطاِْ ْاويإ زَبُئ ،ئُوداضَ ئُو واُْيُيإ وَضططت نُ يُ ضاى نطزِْ نُؾتِ
َبُ و ضاضؤطُ بُ خًَطايٌ
ظؤض طُوضَ واتُ نُؾتِ ُٖظاض تُِْ خؤيإ بجاضيَعٕ تا بُ ٖؤّ غُي
َبُ بىو و ئُوإ ظاْػتِ تايبُت
ًََُٖ ،عّ غُضَنِ بعويَُٓض يُ نُؾتًًُناْسا غُي
بهُويَتُوَ دىوي
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َُّ نُؾتِ تًَسا ببًٓٔ و نُؾتًًُناًْإ تُْٗا
بُ ضاضؤطُيإ ُْزَظاِْ تا غىوزّ ظؤضتط يُ دىوي
زوو ًًَِ زَضيايٌ يُ ناتصًََطيَهسا بُ ٖؤّ ضاضؤطُ زَضؤيؿت ،يُ غُزَّ ُٖظسَُّٖ ئُو
ظاْػتُ ثًَؿهُوت و تىاْسضا نُؾتِ بضىوى زضوغت بهطيَت نُ يُ ناتصًََطيَهسا بُ ٖؤّ
ضاضؤطُ ْعيط ُّ ثاظزَ ًًَِ زَضيايٌ يُ يُى ناتصًََطزا بربِيَت .يُ غُزَّ ُٖشزَُّٖ نُؾتًًُ
ئاغايًُنإ يُ ناتصًََطيَهسا ( 7تا  ًًَِ )10زَضيايًإ يُ ناتصًََطيَهسا زَبطِّ ،بُآلّ
نُؾتًًُ طُوضَ و قىضغُنإ ئُو غىوزَيإ ُٖبىو نُ زَياْتىاِْ شَاضَيُنِ ظؤضتط غُضباظّ
َبططٕ و ئُطُض زوشَٔ ٖاتبايُ ْاو ئُو نُؾتًاُْ ،بُ ٖؤّ ئُوَّ غُضباظّ ظؤضيإ تًَسا
ُٖي
ُٖبىو ،ظووتط زَتىاْسضا غُضباظَناِْ زوشَٔ يُ ْاو بربيَت.
ئُو داضَ ئاضتؤباظإ بُ ضيَُٓايٌ ؾُضَاْسَ ئًَطاِْ و ْائًَطاًًُْنإ زضوغتهطزِْ نُؾتِ
بضىنِ بُ غُض نُؾتِ طُوضَزا بُ ثُغُْستط ظاِْ ،بُآلّ زَغتِ يُ زضوغتهطزِْ نُؾتِ
َُٓططت ،ضىْهُ ئُو قُآل طُوضَ و يُبٔ ُْٖاتىواُْف ظَضووضّ بىوٕ .ئُدلاضَ ُْتُْٗا
طُوضَ ُٖي
يُ نُْاضَناِْ زَضياّ َُزيتُضاُْ ،يُ نُْاضَناِْ نُْساوّ ؾاضغٌ و زَضياّ عىممإ و زَضياّ
َِ زاضيىف يُ ًَْىاِْ ظيَِ
غٓسيـ نُؾتِ بؤ يُؾهطّ ئاضتؤباظإ زضوغت زَنطا ،ضىْهُ نُْاي
ًٌْ و زَضياّ غىوض نطاوَ بىو و نُؾتًًُناِْ ئُو ؾىيَٓاُْف بُ ئاغاِْ زَياْتىاِْ بطُُْ
زَضياّ َُزيتُضاُْ و بُضاْبُض بُ يؤْاًًُْنإ ًَٖعيَهِ َُظِْ زَضيايٌ ئاَازَبهُٕ.
ًََٔ خُؾاياض ضىْهُ بُ ًْاظّ ًَٖطف بؤ يؤْإ
ُْٖسَّ يُ ًََصووْىوغُ نؤُْناِْ يؤْإ زَي
بىوٖ ،اتىوضىوّ نُؾتًًُ باظضطاًًُْناِْ ئُواِْ بؤ بُْسَضَناِْ ئاغًاّ بضىوى ياغاؽ نطز
بىو و ئُو بابُتُ ضِاغت ًًُْ و خُؾاياض تا ئُو ضؤشَّ طُيؿتُ ْاو يؤْإ ُْ ،ضيَطُّ يُ ٖاتِٓ
نُؾتِ يؤْاِْ بؤ بُْسَضَناِْ غٓىوضّ ُٖخاَُْؿٌ ططت و ُْ ضيَطط بىو يُ ٖاتِٓ
يؤْاًًُْنإ بؤ غٓىوضَنُّ .تُْاُْت ئُوناتُّ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاِْ يُ دُْطسا
بىوُٕٖ ،ظاضإ نطيَهاضّ يؤْاِْ يُ بًٓانطزِْ نؤؾهِ ثًَطغجؤيًػسا ناضيإ زَنطزُٖ .ض
ئُوناتُّ خُؾاياض غُضطُضَِ زضوغتهطزِْ نُؾتِ بؤ دُْطِ يؤْإ بىو ،بُ وتُّ (زَّ
ْىوٕ) نُ يُ غ ُضزََِ ئُغهُْسَضزا شياوَ ،ظاْاياِْ يؤْاِْ بُضزَواّ غُؾُضّ ئًَطاًْإ نطزووَ
و خُؾاياض ثًَؿىاظّ نطزووٕ و ُٖضوَٖا يُ غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُناْسا بُضزَواّ ضيَطا بؤ
ؾاعًَط و ْىوغُض و ظاْا يؤْاًًُْنإ نطاوَ بىوَ و ئُوإ ظووضتط يُ يؤْإ ططْطًإ بُ ظاْاناِْ
ئُوإ زاوَ .بُ وتُّ (طِ زؤمشُٕ طُضيُٕ) نُ َاَؤغتاّ ًََصووّ ئًَطاُْ يُ ظاْهؤّ (شيَٓؤ)،
غُضزََِ ُٖخاَُْؿًًُنإ غُضزََِ ُٖآلتِٓ ظاْا يؤْاًًُْنإ بىوَ بؤ ئًَطإ.
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َهى يُ تُواوّ غٓىوضّ شيَطزَغتِ
يُ غُضزََِ خُؾاياض ُْتًُْا يُ ئًَطإ بُي
ُٖخاَُْؿًًُناْسا تُْاُْت يؤْاًًُْى ْ ُنُوتُ بُض ئاظاض و ئًَُُ ئَُطؤ ئُو بابُتُ بُ ئُغتُّ
زَظاًْري ،بُآلّ ْىوغًُٓناِْ ًََصووْىوغاِْ وَى (زَّ ْىوٕ و نُتعياؽ) نُ خؤيإ يؤْاِْ
بىوٕ ،ئُو ضاغتًًُ ثؿت ضاغت زَنُُْوَ.
زواظزَ ؾاضّ يؤْاِْ نُ يُ ئاغًاّ بضىوى بىوٕ نُ يُ ضووّ ئايري و ضَطُظَوَ يؤْاِْ بىوٕ
و يُ تُواوّ غُضزََاِْ دُْطِ خُؾاياض و يؤْإ ،تُْاُْت ُْنُوتُٓ بُض غٓىوضزاض نطزٕ ،ض
داّ ئُوَّ ئاظاض بسضئَ .يُ َُٖإ غُضزَّ يُ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ وَى (ًًَُتؤؽ و يبُ زؤؽ
و ئابًسؤؽ) ؾاْىْاَُّ زشّ ئًَطإ زَْىوغطا و صيايـ زَنطا و ُٖخاَُْؿًًُناًْـ ضيَطُيإ يٌَ
ُْزَططتٔ .خُؾاياضؾا دًاواظّ زَْىاْس يُ ًَْىإ ئُو يؤْاًْاُّْ نُ ؾىئَ نُوتُّ بىوٕ و ئُو
يؤْاًْاُّْ يُ يؤْإ زَشيإ و ُٖضوَٖا ئُو يؤْاًْاُّْ بُ ًَىإ زَْاغري نُ يُ ئًَطإ زَشيإ.
ًََت زاًْؿتىاِْ ؾاضَ يؤْاًًُْناِْ
نُتعياؽ زََيًَت :زاضيىف يُ ْاَُيُنسا بؤ ٖؤضَُضز زَي
ئاغًاّ بضىوى وَى زاًْؿتىاِْ وآلتاِْ ئاغًاّ بضىوى يُ غُضباظّ بُخؿطاوٕ و يُ
ؾىيَٓهُوتىاِْ َٓٔ و ْابًَت بُ ضاوّ زوشَٔ غُيطيإ بهطيَت .خُؾاياض غُضباظّ يُ
زاًْؿتىاِْ ئاغًاّ بضىوى ُْزَططت ،بُآلّ ئُواُّْ خؤبُخؿاُْ زَٖاتٔ ثُغُْس زَنطإ،
َهِ ئُوَّ خؤبُخؿاُْ بىوُْتُ غُضباظ.
ظؤضداض خُي
ناتًَو ٖؤضَُضز خُؾاياضّ ئاطازاض نطزَوَ يُ طُيؿتِٓ َُٖىو غُضباظَنإ بُ تُواوّ غاظ
و بُضطِ غُضباظيًُوَ بُ وآلتِ يًسّ و دًَطريبىوًْإ يُو وآلتُ ،خُؾاياض نىضَنُّ خؤّ
زاضيىؾِ بُ دًَٓؿري ضِاطُياْس و يًصُْيُنِ باآلّ زياضيهطز تا يُ ناضَنإ ياضَُتِ زاضيىؾٌ
بضىوى بسَٕ و خؤّ بُضَو يًسّ نُوتُضَّ .زاضيىؾٌ بضىوى ضاضَْىوغًَهِ ضَِؾٌ ُٖبىو و
زواّ نىشضاِْ زاضيىف زَبىايُ ببًَتُ ثاؾا ،بُآلّ نىشضا و ضىْهُ (ئُضزَؾريّ زضيَص زَغت) يُ
َو وتًإ ئُو بُؾساض بىوَ يُ نىؾتِٓ و زواّ نىشضاِْ
َطزِْ ئُو غىوزَُْس زَبىو و خُي
بطانُّ ،ئُضزَؾًَط بىو بُ ثاؾا.
خُؾاياض زواّ طُيؿتِٓ بُ يًسّ ،ضِاغتُوخؤ ؾُضَاْسَيِ يُؾهطَنُّ وَضططت و بُضَو
يؤْإ نُوتُضًَََّ ،صووْىوغإ بُ طؿتِ شَاضَّ ئُو يُؾهطَ بُ زوو ًًَؤٕ تا ُٖؾت غُز
ُٖظاض زياضّ زَنُٕ و ًٖض ًََصووْىوغًَو ًًُْ باؽ يُ ُٖؾت غُز ُٖظاض غُضباظ نَُرت
بهاتُٖ .ضوَٖا شَاضَّ نُؾتًًُناِْ ًَٖعّ زَضيايٌ خُؾاياضيؿًإ بُ ُٖظاض و ثًَٓر غُز
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َو نَُرت يُ بابُتُناِْ وؾهاِْ ظاًْاضيإ يُ باضَّ
نُؾتِ زياضيهطزووَ و ضىْهُ خُي
بابُتُناِْ زَضيا ُٖيُ ،زَبًَت ُْختًَو غُباضَت بُ ئُو ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾتًًُ بسويَري.
ئُونات زضيَصّ نُؾتًًُ بضىوى و خًَطانإ بُ ثًَىَضَناِْ ئَُطؤ زَطُيؿتُ غٌ َُتط و
ئُطُض ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾتِ يُ زَضيازا يُ ثؿت يُى ضيع بططٕ و بطؤٕ ،ضيعيَو بُ زضيَصايٌ
غُز و ُٖؾتا نًًؤَُتط زضوغت زَنُٕ ،ضىْهُ بُثًٌَ ياغاناِْ ًَٖعّ زَضيايٌ ناتًَو
نُؾتًًُنإ زَنُوُْ ثؿت يىنرت زَبًَت ُٖض نُؾتًًُى يُ زَضيا بُ الِْ نُّ غٌَ ئُوَْسَّ
زضيَصيًُنُّ يُ نُؾيت تط زووضبًَت ،نُ بُ ثًَىَضّ ئًَػتا ُْوَز َُتط زَنات و ئُطُض
( )1500نُؾتِ يُ زوايُى ضيع ببىاُْ ،زضيَصّ ئُو يُؾهطَ زَضيايًُ زَطُيؿتُ ( 180نِ) و
َُوزاّ ًَْىاًْإ ( 135نِ) و نُؾتًًُنإ ( 45نِ) بىوُْ و ئُطُض نُؾتًًُناِْ
ُٖخاَُْؿٌ بُ زَ ضيع ضؤيؿتبإ ،زضيَصيًُنُيإ زَبؤوَ ( 18نِ).
َبُ زَضؤيؿذي و ئُطُض ططضيإ بهُئ نُ
ئُونات وَى باغهطا نُؾتًًُ دُْطًًُنإ بُ غُي
َبُيُى بُ ثًَٓر نُؽ
َبُ ُٖبىو بًَت و ُٖض غُي
يُ ُٖض نُؾتًًُنسا تُْٗا بًػت دىوت غُي
َبُّ يًَساوَ و بُ طؿتِ زَناتُ ()300000
ًََٓسضيَت ،يُ ُٖض نُؾتًًُى ( )200نُؽ غُي
ظىي
َبُضًإ بىبًَت ئُو شَاضَيُ زَبًَتُ ( )400000نُؽ
نُؽ ،ئُطُض ُْٖسَّ نُؾتِ زوو ضيع غُي
و يُ نُؾتًًُ غٌَ ضيعَنإ ئُو شَاضَيُ زَطاتُ ( )600نُؽ و ئُطُض تُْٗا زوو غُز نُغُنُ
َبُيًَسَض يُ
ًََري دطُ يُ غُضباظَنإ ،غٌَ غُز ُٖظاض غُي
ُٖشَاض بهُئ ئُونات زَبًَت بً
نُؾتًًُنإ ناضيإ زَنطز و ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايِ ضؤٕ زَتىاًَْت خىاضزٕ بؤ غٌَ غُز
ُٖظاض نُؽ زابري بهات نُ بُضزَواّ ناض زَنُٕ ،ضىْهُ ئُطُض ئُوإ ئُوإ تًَط ُْنطابإ و
َبُيإ زَخػتُ
َبُ يٌَ بسَٕ ،ضىْهُ ُٖض داضيَو نُ ئُوإ غُي
بطغًإ بىوايُ ُْياْسَتىاِْ غُي
َُواًَْهِ بُضظ نطزُْوَّ قىضغايٌ،
ًَإ زَزا وَى ئُوَ بى نُ ثاي
ْاو ئاو و بًَُٖعَوَ ثاي
قؤضغايًُنِ ظؤض بُضظ بهاتُوَ .ثايُواِْ بُضظ نطزُْوَّ قىضغايٌ يُ غُضزََِ ئًَػتازا ضؤشاُْ
يُ زَ تا بًػت داض قؤضغايٌ بُضظ زَناتُوَ و زواتط ثؿىو زَزات ،بُآلّ غُيبُضًًُناِْ
نُؾتًًُ نؤُْنإ يُ بُياِْ تا ؾُو و يُ ناتِ ثًَىيػتًؿسا ؾُو و ضؤش بُضزَواَبىوٕ يُ
َبُيًَسإ و دُغتُيإ بُضزَواّ خؤضانِ ثًَىيػت بىو و بُ ثًَضُواُْوَ ناضيإ ثٌَ ُْزَنطا.
غُي
َبُضِ تًَط بهات و
ؾُضَاْسَّ ئُو ًَٖعَ ُْيسَتىاِْ يُ يُى ناتسا غٌَ غُز ُٖظاض غُي
َبُضِ وَى
ٖاونات خؤضاى بؤ ئُؾػُض و غُضباظَناِْ ْاو نُؾتًًُنإ زابري بهات ،غُي
بعويَُٓضّ نُؾتِ بىو و بُؾساضّ دُْط ُْزَبىوٕ ،بُآلّ غُضباظ و ئُؾػُضَنإ يُ َُٖىو
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نُؾتًًُناْسا زَد ُْطإ .دطُ يُ بابُتِ زابري نطزِْ خؤضاى ،ؾُضَإ طُياْسٕ بُ ُٖظاض و
ثًَٓر غُز نُؾتِ دُْطِ يُ زَضيا و يُ ناتِ دُْطسا ئُوَْسَ غُخت بىو نُ بُ ناضيَهِ
ئُغتُّ زَظاْسضا ،ضىْهُ ثًَساويػتِ بؤ طُياْسِْ ؾُضَإ بؤ ئُو نُؾتًاُْ ئُوَ بىو نُ
ؾُضَاْسَّ ثُيىَْسّ بُ ئُواُْوَ بُضزَواَبًَت.
ئُظَىوِْ دُْطُ زَضيايًُنإ تُْاُْت يُ دُْطِ زووََِ دًٗاِْ زَضٍ خػتىوَ نُ ظؤض
داض ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ بُ ؾًَىَّ ناتِ ثُيىَْسّ يُ طٍَُ نؤَُيًَو يُ نُؾتًًُناِْ
ْآًًَََت و ثًَؿرت ئُو بابُتُ تىْستط بىوَ ،بؤ صيىوُْ يُ دُْطِ يُنَُِ دًٗاِْ ًَٖؿتا بًَتٍُ
باف ُْبىو و ُْٖسيَو داض بُ ٖؤّ بٌَ تٍُ ُْزَتىاْسضا وؾُنإ وَى خؤيإ بًَٓطزضئَ و بؤيُ
ضووزاوّ غُيط و ثًَهًُْٓاوّ يٌَ زَنُوتُوَ و ُْٖسيَو داض يُ ناتِ ْاضزِْ ثُياّ ُْياْسَتىاِْ
وؾُنإ وَى خؤّ بطىاظُْوَ و نًَؿُّ زَْايُوَ .بؤ صيىوُْ يُ وؾُّ (تؤخ) تُْٗا (ت)
طىاغرتايُوَ و زوو وؾُنٍُ تطّ ُْطىاغرتايُوَ و ئُو نُّ و نىضيُ بؤوَ ٖؤّ ضووزاِْ
ضووزاويَهِ ثًَهًُْٓاوّ نُ بُّ ؾًَىَ بىو:
َِ ( 1914ظ) واتُ ثًَـ دُْطِ يُنَُِ دًٗاِْ ،غُضؤى نؤَاضّ ؾُضَْػا
(يُ غاي
(ثىاْهاضَّ) بؤ بُ غُض نطزُْوَّ ًَٖعّ زَضيايٌ ضىو و بطِياض زضا زواّ زيتِٓ يُنُنإ و
صيايؿِ نُؾتًًُ دُْطًًُنإْ ،اِْ ًْىَضؤ يُ نُؾتِ (غُضزاضّ زَضيا) غىات .بٌَ تُزي
غُضؤى نؤَاض بُياِْ ئُو ضؤشَ ئُو وؾاُّْ بُ ؾُضَْػٌ طُياْس (ثًَطَ ثاضٍَ ى) واتُ (ى
ئاَازَبهُٕ) .بٌَ تُيُنُ وؾُناِْ غُضَتاّ بُ زضوغتِ ْاضزبىو و زَضُْزَنُوت نُ (ى) بُ
واتاّ ض وؾُيُنُ.
ًَاْسا ُْياْتىاِْ وؾُنُ بُ تُواوّ
ئُؾػُضَناِْ نُؾتِ غُضزاضّ زَضيا ُٖضضُْسَ ُٖوي
وَضبططٕ و بُ ْاضاضّ ُٖض ؾتًَو يُ ْاو نُؾتًًُنُ بُ وؾُّ (ى) زَغتِ ثًَسَنطز ئاَازَيإ
نطز بؤ صيىوُْ (نالو ،ناغُظٖ ...،تس) و غُضَجناّ نُؾتِ غُضؤى ٖات و بُ ثُيُ زَضياغاالضّ
ؾُضَْػٌ يُ ؾُضَاْسَّ نُؾتِ غُضؤنِ ثطغًاض نطز (ى) بُ ض واتايُى زيَت نُ ئًَىَ بٌَ
()1
ثػاُْوَ زَتاْىوت بؤ غُضؤنِ ئاَازَبهُئ و و ئُويـ وتِ":غُضؤى خىاضزِْ ناغىويُّ
ثٌَ خؤؾُ و وشيإ بؤّ ئاَازَبهُٕ".
(( )1ناغىويُ خىاضزًَْهِ ؾُضَْػًُ ،بُ تاؽ نُباب زَضًَت و بُ طؤؾتِ نُضويَؿو ئاَازَزَنطيَت ئُطُض
َآل)
نُضويَؿو زَغت ُْنُوت بُ طؤؾتِ طؤيو ئاَازَّ زَنُٕ .ظَبًشىي
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َتُّ ظؤضيَو يُ
ئُو ضووزاوَ نُ يُ ًْىَّ يُنَُِ غُزَّ بًػتُّ ضوويسا و بؤوَ ٖؤّ طاي
ضِاطُياْسُْنإ ،صيىوُْيُنُ يُ ططؾتُناِْ ثُيىَْسّ ْاو زَضيا يُ طٍَُ تُواوّ نُؾتًًُنإ .يُ
ثًَٓر غُزَ ثًَـ ظائًَ ؾُضَاْسَيٌ ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾتِ دُْطِ يُ زَضيازا ئُغتُّ بىو
و بُ تايبُتِ يُ زَضياّ َُزيتُضاُْ و زَضيا بُضبالوَناِْ ئُو نُ زَبىوُْ طؤضَِثاِْ دُْطِ
ُٖخاَُْؿٌ و يؤْإ ،ئُونات ئُغتُّ بىو نُ ؾُضَاْسَ بتىاًَْت يُطٍَُ َُٖىو نُؾتًًُناِْ
يُ ثُيىَْسّ بًَت.
نُؾٌ زَضياّ َُزيتُضاُْ بُضزَواّ يُ طؤضإ زايُ و تُّ و ُٖوضَ ُْويُناِْ غُضّ ضيَططٕ
يُ ئاغتِ بًٓري و يُواُْ بىو نُ ؾُضَاْسَّ ًَٖعّ زَضيايٌ بُ ٖؤَ ُٖوض و تَُُوَ ُْتىاًَْت
بُؾًَو يُ نُؾتًًُناِْ ببًًَٓت و ئُو ًْؿاْاُّْ ئُوإ ضَواِْ زَنُٕ ببًًَٓت و ًْؿاُْناًْـ
بطيتِ بىوٕ يُ ئاآل ضَْطاوضَْطُنإ.
يُ ئُؾػاُْناْسا زَنطا ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾتِ يُيُى ناتسا و بُ ؾهاْسُْوَّ يُى ئاآل
َُ ضِابطريئَ ،بُآلّ يُ َُيساِْ دُْطِ َُزيتُضاُْ و زَضياناٌْ تط
َُ غطئَ يا يُ دىوي
بُ دىوي
زَضضىِْ ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾتِ ئُغتَُُ و يُواُْيُ ئُطُض ئُو ًَٖعَ بُ زَ يا ثاظزَ بُف
زابُف بهطايُ زَتىاْسضا غُضنطزايُتًإ بهطيَت و ُٖض بُؾًَو بُ تُْٗا بًَتُ ْاو دُْط .بُآلّ
يُ ضِاغتًسا ًٖض زَضياغاالضيَهِ خاوَٕ ئُظَىوٕ ُْيسَتىاِْ بُضثطغًاضيُتِ بطزِْ ئُو شَاضَ
نُؾتًًُ بؤ َُيساِْ دُْط بططيَتُ ئُغتؤ .ئُطُض ئُو شَاضَيُف بُ زَ تا ثاظزَ بُف
نطابىايُ ،يُواُْبىو ُٖض بُؾًَو بُ دًا بتىاًَْت بًَتُ ْاو دُْط.
َِ ( 1941ظ) ضُْس نُؾتًًُنِ دُْطهُضّ بُضيتاِْ نُ ئاًََطّ ثُيىَْسّ
يُ غاي
َُاِْ يُ ْاو ببُُٕٖ ،ضضُْسَ
بًَُٖعيإ ُٖبىو ،ضِاغجًَطزضإ تا نُؾتِ دُْطِ (بًَػُاضنِ) ئاي
ًَٖؿتا ًَْطَضَ تُيُؾعيؤًًُْنإ يُ نُؾتًًُناْسا ُْبُغرتابىوٕ ،بُآلّ ئُو نُؾتًًُ دُْطِ و
نُؾتِ ؾهًَٓاُّْ بُضيتاًْا يُ ضواْطُّ ثُيىَْسيًُوَ بٌَ نَُىنىضّ بىوٕ .ويَطِاّ ئُوَ يُناتِ
بُزوا نُوتِٓ نُؾتِ بًَػُاضنسا بؤ َاوَّ تُْٗا بًػت خىيُى ثُيىَْسّ يُى يُ نُؾتًًُ
بطيتاًًُْنإ بُ ئُواٌْ تط َُْا و ضِ َُْابىو نُ ببًَتُ ٖؤّ ضووزاِْ ناضَغاتُٖ ،ضضُْسَ
ناتُنُ نىضت بىو و يُ نؤتايًسا ئُوإ تىاًْإ نُؾتِ بًَػُاضى ْىقُِ ئاو بهُٕ ،بُآلّ ئُو
ضووزاوَ نُ تُْٗا وْهطزِْ يُى نُؾتِ بىو يُواُْبىو ببًَتُ ٖؤّ وْبىوِْ نُؾتِ بًَػُاضى و
ضووزاِْ ناضَغات و ئَُُ يُ ناتًَهسا بىو نُ ئُو بٌَ تُيُ بًَُٖعاُّْ نُؾتًًُ بُضيتاًًُْنإ
ُٖبىوٕ.
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ئُو بابُتاَُْإ باؽ نطز تا بػُملًَٓري ئُو ًََصووْىوغُ يؤْاًْاُّْ باؽ يُ بطزِْ ()1500
نُؾتِ و بُناض بطزًْإ يُ اليُٕ خُؾاياضَوَ زَنًُٕٖ ،ضًإ يُ بابُت نُؾتًىاِْ و زَضيا
ُْظاًْىَ و بُ ثًَضُواُْوَ ئُو شَاضَيإ ُْزَْىوغٌ .غُباضَت بُ شَاضَّ غُضباظاٌْ
خُؾاياضيـ نُ (ْ )800000ىوغطاوَ ،زَبىايُ بعأْ بطزِْ ئُو شَاضَ غُضباظَ يُ اليُٕ
خُؾاياض بؤ يؤْإ و زابري نطزِْ خؤضاى بؤيإ يُْاو وآلتِ زوشَٔ ،ئُغتَُُ و ْانطيَت.
َِ ( 480خ .ظ) يُ يًسٍ بُضَو
بُ وتُّ ٖريؤزؤت و نُتعياؽ ،خُؾاياضؾا يُ بُٖاضّ غاي
يؤْإ نُوتُضَُّٖ .ض ؾُضغُْطًَو يُ ضيَطاّ ضىوٕ و طُضِاُْوَّ يُ اليُٕ ًََصووْىوغإ تؤَاض
َُ ْانُئ،
نطاوَ و باغٌ نطاوَ و ئُطُض ئًَػتا ئًَُُ وضزّ بٓىيَٓري و بُو ضيَطايُزا بطِؤئ ُٖي
ضىْهُ ًََصووْىوغُنإ ظؤض بُ ئَُاُْتساضيُوَ و وضزتط يُ ُٖض دىططاؾِ ْاغًَو يُ ناتِ
باغهطزِْ غطوؾتِ ئاغايٌ يؤْإ و ئاغًاّ بضىوىْ ،اوّ الزَّ و ؾاض و ؾاضوضهُناًْإ
َُيإ
ْىوغًىَ .بُآلّ يُباضَّ شَاضَنإ و ُْٖسَّ بابُتِ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ ئُْكُغت ُٖي
َُ بُناضزًََٖٓري ،ضىْهُ يُناتِ خىيَٓسُْوَّ ثُضتىونِ نُغًَهِ وَى
نطزووَ و بؤيُ وؾُّ ُٖي
(ٖريؤزؤت يا طُظُْؾؤٕ) زَضزَنُويَت نُ ضُْس ظاْا و زاْا و غُْطري بىوٕ و ئُو نُغاُْ ئُطُض
بُ ئُْكُغت ُْبًَت ئُؾػاُْ تًَهٍَُ بُ ًََصوو ْانُٕ.
ٖريؤزؤت يُ تُواوّ ًََصووَناِْ خؤّ ،ضِغتُناِْ شَاضَ نطزووَ تا ضيَطُ يُ ضِغتُّ ُْخىاظضاو
بؤ ضىوُْ ْاو ًََصوو بططيَت و تُواوّ ئُواُّْ ثاضاططاؾُنإ شَاضَ زَنُٕ ئُو بابُتُ يُ ئُو ؾًَط
بىوٕ .نُواتُ ئُطُض َطؤظًَهِ بُو ضازَيُ ظاْا و غُْطري ،ظيَسَضؤيٌ بهات يا ئُؾػاُْ بًًََٗٓتُ ْاو
ًَٓايًُوَ بؤ بضىوى نطزُْوَّ ئًَطاًًُْنإ و بُ ئُْكُغت بىوَ.
ًََصوو ،بُ زي
بؤ صيىوُْ بُ وتُّ ٖريؤزؤت ئُو غُضباظَ ئرياًًُّْ يُطٍَُ خُؾاياض ٖاتُ يؤْإ ،نُغًَهِ
تًَو ضطشاو بُ غُض و ثطضِ ْاضيَو و بُضطِ نؤٕ بىوَ و بُآلّ خىيَٓسَواضّ ُٖبىوَ ،يُ ناتًَهسا
َبُت بُ
نُ تُْاُْت ئُؾػُضَ يؤْاًًُْنإ خىيَٓسَواضيإ ُْبىو دطُ يُواُّْ خىيَٓسبىويإ (ُٖي
ًََت يُؾهطّ
وتُّ ٖريؤزؤت َُٖىو غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ خىيَٓسَواض ُْبىوٕ)ٖ .ريؤزؤت زَي
َِ ( 480خ .ظ) نُوتُضَّ و يُ غُض ضيَطاّ يؤْإ و يُ وآلتِ يًسّ
خُؾاياض يُ بُٖاضّ غاي
تُواوّ زاض ًَىَناًْإ ؾهاْسٕ بؤ ئُوَّ ًَىَناًْإ غؤٕ ،بُآلّ ٖريؤزؤت ناتًَو ئُو
زضؤيُ( )2زَنات بري ْاناتُوَ يُ وآلتًَهِ وَى يًسّ نُ تا ضِازَيُى غاضز بىو ،يُو وَضظَزا
(( )2وَى ئَُاُْتساضّ وؾُ ناصيإ وَى خؤّ وَضطًَطاوَ و بُ ضِاّ ئًَُُ بُناضًَٖٓاِْ وؾُّ بُو ؾًَىَ بؤ نُغًَهِ َُظِْ وَى
ٖريؤزؤت ْاضَِوايُ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
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زاضَنإ بُضيإ ُْططتىوَْ .اوّ وآلتِ يًسّ َُْاوَ بُآلّ ئُو خاى و وآلتُ َاوَ و زياضَ نُ
ًَىَنإ يُ ٖاوئ و ُْٖسيَهًإ يُ بُٖاض ثًَسَطات و زيػإ ئُطُض خُؾاياض يُو وَضظَزا
نُوتبايُضَّ ،يُواُْبىو ثُغُْس بهطيَت نُ غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ بؤ خىاضزِْ ًَىَ زاضَناًْإ
ٌََ( :خُؾاياض يُ ثاظزَ ضؤش زواّ زَغتجًَهِ بُٖاض
ؾهاْسبًَت .بُآلّ ٖريؤزؤت خؤّ زَي
بُضيَهُوت) و يُو وَضظَ يُ تُواوّ يًسّ يُى زاضّ ًَىَ ُْبىو.
زيػإ ئُو ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْ زََيًَت( :يُ غُضَتاّ ؾُو تا بُضَبُيإ خُؾاياض و
ئُؾػُضَ بُضظَناِْ غُضططَِ خىاضزُْوَ و ضابىاضزٕ زَبىوٕ ).و يُ ؾىيَين تط زََيًَت( :يُ طٍَُ
خؤضُٖآلتسا ،ئُو عاضَباُّْ ثُيهُضّ ُٖتاوّ زَطىاغتُوَ زَنُوتُضَّ و خُؾاياضؾاف يُ
تًُْؿتًًُوَ غىاضّ ئُغح زَبىو).
طىيَعَضَوَّ ُٖتاو بطيتِ بىو يُ عاضَباُْيُى نُ ثُيهُضّ ُٖتاويإ يُْاويسا زازَْا و يُ
ثًَـ زَغُآلتساضَ ُٖخاَُْؿًًُنإ زَضؤيؿت و ئايا زَنطيَت ثُغُْسّ بهُئ نُ غُضزاضيَهِ
دُْط نُ ؾُضَاْسَّ طؿتِ يُؾهطَ ،بُو َُٖىو ئُضناُْوَ نُ ؾُضَاْسَيُنِ طؿتِ ُٖيُتِ
يُ ئًَىاضَ تا بُياِْ غُضطُضَِ خىاضزُْوَ و ضابىاضزٕ بًَت و يُطٍَُ بُضَبُياًْـ بتىاًَْت
غىاضّ ئُغح ببًَٓت.
ًََري خُؾاياض و ئُؾػُضَناِْ يُ َُخيؤض و خؤؾطىظَضاُْنإ ُْبىوٕ ،بُالّ ضىوٕ
ْاَاُْويَت بً
نُغًَو ؾُو تا بُياِْ غىاتُوَ ،زَتىاًَْت بُ ئاغاِْ غىاضّ ئُغح بًَت و ناضَناِْ خؤّ بُضيَىَ
ببات و بابُتُنُ ئُوَْسَ ضووُْ نُ ثًَىيػتِ بُ ؾًهطزُْوَ ًًُْ .يُنُّ َُضز بؤ بُضيَىَبطزِْ
يُؾهطيَو يُ َُيساِْ دُْط يا يُ ُٖض ؾىيًََٓهٌ تطزا ،ئُوَيُ نُ ؾُضَاْسَّ طؿتِ خؤّ يُ
خىاضزُْوَ بجاضيَعيَت و ئُو بَُٓايُ يُ َُٖىو غُضزََُناْسا بُضثا بىوَ و تُْاُْت يُ دُْطِ زووََِ
دًٗاِْ ُْٖسَّ غُضنطزَ بؤ َاوَّ غٌَ غاٍَ زًََإ بؤ َُّ ُْبطزبىو.
بُ وتُّ ٖريؤزؤت ئُو غُضباظَ ئًَطاًًُّْ يُطٍَُ خُؾاياض ضىوَ يؤْإ ،ثًاويَهِ ْاؾريئ و
زوانُوتىو بىو و دًىبُضطِ ْاضيَو و ثًؼ بىوٕ ،بُآلّ ئُو ثًاوَ زضؤظٕ ُْبىو و بُ ثًٌَ ئُو
ًَُوَ ُٖيبىو ،ضيَو زَضؤيؿت و غُضّ بُضظ ضِازَططت .ضِاغتُ بُ ؾُضَاِْ
ثُضوَضزَيُّ يُ َٓساي
خُؾاياض ئُغًٓاّ ويَطاْهطز ،بُآلّ ضاوّ يُ ْاَىوغٌ نُؽ ُْنطز و ئاوَناِْ ثًؼ ُْنطزٕ و
ًٖض زاضيَهِ ُْؾهاْسٖ .ريؤزؤت ئُو غُضباظَ ئًَطاًْاُّْ يُطٍَُ خُؾاياض ضىوُْ ْاو ئُغًٓا بُ
ًََت ئُو تطغٓؤناُْ ضىوٕ تىاًْإ ثًاوَ ئاظاناِْ يؤْاِْ بؿهًًََٓت و
تطغٓؤى باؽ نطزووَ و ْاي
024

َطُّ بؤ ئُو ؾهػتُ ئُوَيُ نُ يُؾهطّ خُؾاياض شَاضَيإ يُنذاض ظؤض بىو و يُ
تُْٗا بُي
غُضووّ ُٖؾت غُز ُٖظاض غُضباظ بىوٕ.
(دؤٕ باضت) ئَُطيهِ باوَضِّ وايُ ئُو يُؾهطَّ يُطٍَُ خُؾاياض ضىو بؤ يؤْإُٖ ،ؾتا
ُٖظاض نُؽ بىوَ و ئُو بريؤنُيُ زضوغت زيَتُ بُضضاو ،ضىْهُ دطُيُوَّ طىاغتُٓوَّ
يُؾهطّ ئاوا طُوضَ يُ ئاغًاوَ بؤ يؤْإ ططؾتِ طُوضَّ ُٖيُ ،خُؾاياض ثًَىيػيت بُ
طىاغتُٓوَّ ُٖؾت غُز ُٖظاض غُضباظ بؤ يؤْإ ُْبىوَ.
َُتُ ؾاضَ
بُ ٖؤّ يُؾهطنًَؿِ زاضيىؾِ يُنُّ بؤ يؤْإ وشيإ نُ زاًْؿتىاِْ زَوي
يؤْاًًُْنإ بُ يُنُوَ ْعيهُّ زوو ًًَؤٕ و ًْى بىو نُ ًًَؤٕ و ًْىيَهِ يُ َُقسؤًْا بىوٕ و
ًََصووْىوغُنإ ئُو شَاضَيإ ثٌَ ظؤضَ و ثًًَاْىايُ زاًْؿتىاًْإ ظؤض نَُرت بىوَ و ئًَػجاضت
تُْٗا غٌ ُٖظاض نُؽ و ئُغًٓاف تُْٗا ُٖؾتا ُٖظاض نُؽ بىوَ و بؤيُ خُؾاياض بؤ دُْطِ
ئُو وآلتُ بضىوناُْ ثًَىيػتِ بُ يُؾهطّ ُٖؾت غُز ُٖظاض نُغٌ ُْبىوَ.
َتُداضّ ٖريؤزؤت ،قُيػاُْ زاضئ و طُوضَناِْ
يُى يُو بابُتاُّْ بؤتُ دًٌَ طاي
ئًَطاًًُْنإ بىوَ نُ بُ باوَضِّ ئُو ًْؿاُّْ زوانُوتىويٌ ئُوإ بىوَ و يُ ناتًَهسا قُيػاِْ
زاضئ غىونرت بىوَ و تىاْاّ ثاضيَعطاضّ يُ تري و مشؿري و ًَْعَ ثرت بىوَ و يُ طُضَاّ ٖاويًٓؿسا
َططّ قُيػاُْنُ
بُ ثًَضُواُّْ قُيػاُْ ناْعايًُنإ طُضّ ُْزَبىو و ُْزَبؤوَ ٖؤّ ئاظاضزاِْ ُٖي
و ناتًَو ثًَىيػتًإ ثٌَ َُْابايايُ ،ؾطيًَإ زَزا و ًٖض خًَُإ يُ ؾطيَساُْنُّ ُْزَخىاضز.
ٖريؤزؤت بُ ٖؤّ ئُو ؾُيىاضَناًْاُْوَ نُ يُ ؾًَىَّ ؾًىاضّ نىضزّ بىو ،غُضباظَ
ئًَطاًًُْ ناِْ بُ ْاؾريئ باؽ نطزووَ و ضِاغتُ بُ ثًٌَ ثًَىَضَناِْ دىاِْ يُ يؤْإ ،ئُوإ
ْاؾريئ بىوٕ ،بُآلّ ئُوإ بُ ٖؤّ باوَضَِ ئايًًًُٓناًْإ نُ َُظزا ثُضغت بىوٕ ،ثًًَاْىابىو
َُظزا َُٖىو ًَْطيُٓناِْ يُ َطؤظ و ئاشٍََ بُ دىاْرت يُ ًًًََُٓنإ ئاؾطاْسووَ ،بؤيُ زاْاِْ
ًَإ بُ دىإ زازَْا.
ضيـ و مسًًَ
غُضباظَ يؤْاًًُْنإ ؾًىاضّ زضيَصيإ يُثٌَ ُْزَنطز و ؾًىاضّ ئُوإ نىضت و تا غُض
دؤنًإ بىو ،قُيتاِْ ثًَآلوَناًْإ ظؤض بُ دىاِْ يُ قاضًإ زَئاآلْس و َىوَناِْ قاضًؿًإ
ظؤض بُ دىاِْ زَتاؾٌ ،بؤيُ قاضًإ غجِ زَضزَنُت .تًؿًَطتُ نىضت و دىاُْناًْؿًإ نُ
قُيػاًْإ يُغُض زَبُغت ،ظؤض يُ يبازّ بُض غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ دىاْرت بىو و قُيتاِْ
قُيػاُْناًْـ وَى قُيتاِْ ثًَآلوَناًْإ غجِ بىو ،ضىْهُ ئُوإ زَياْعاِْ ضؤٕ ضُضّ بُ
ضَِْطِ غجِ يٌَ بهُٕ .غُضباظَ يؤْاًًُْنإ ناغهًَيت ثُضزاضيؿًإ زَنطزَ غُضيإ و ئُويـ
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دىاْرتّ زَنطزٕ و ٖريؤزؤت ُٖض يُى يُوإ بُ دىاْرتئ يُ دؤضّ خؤّ زَْاغًَت .ضوخػاض و
زَضنُوتُّ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ دىاْرت بىو يُ غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ و يُوَزا وتُناِْ ٖريؤزؤت
زضوغتبىوَ.
وؾُيُنٌ تطّ ْابُدًَِ نُ يُ ًََصووَناِْ ٖريؤزؤت غُباضَت بُ غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ
بُضضاو زَنُويَت ئُوَيُ نُ ئُوإ وَى زضْسَ و نَُتًاضَنإ الؾُّ زوشَُٓناًْإ وَى
َسَزا،
وَسؿًًُنإ الؾُناِْ زوشًَٓإ ثاضضُ ثاضضُ زَنطز و ُٖض ثاضضُيُنًإ بؤ ؾىيًََٓو ُٖي
بؤ صيىوُْ الؾُّ نىشضاوَناِْ دُْطِ تًَطَؤبًٌَ (نُ زواتط باغٌ زَنُئ) ثاضضُثاضضُ نطابىوٕ
و الؾُّ يئؤًْساؽ ثاؾاّ ئًَػجاضت و ؾُضَاْسَّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُناًْـ ثاضضُ ثاضضُ
نطاوَ و ثُضف و بآلونطاوَ .ئَُُ بُ ًٖض ؾًَىَيُى ضاغت ًًُْ و ضيَع ططتٔ يُ َطزوو يُنًَهُ
يُ ُْضيتُناٌْ ئًَطاًًُْ نؤُْنإ.
خُؾاي اض و ثًَـ ئُويـ زاضيىف ،ضِنابُضَناِْ خؤيإ بُ تىْستطئ ؾًَىَ غعا زَزا و
َري ،بُآلّ بٌَ ضيَعيًإ ُْزَنطز بُضاْبُض بُ
زوويُتًإ زَنطزْٔ يا ثًَػتًإ بُ ظيٓسوويٌ زازََاي
الؾُّ نىشضاوَنإ يُ َُيساِْ دُْطسا.
طؤضِّ يئؤًْساؽ ثاؾاّ ئًَػجاضت و ؾُضَاْسَّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ يُ يؤْإ يُو
ؾىيَُٓيُ نُ يُطٍَُ خُؾاياضزا دُْطإ و تا ئًَػتاف َاوَ ،يئؤًْساؽ و غٌَ غُز غُضباظّ
ئًَػجاضتِ نُ يُ طٍَُ ئُوزا نىشضإ بُ ضَِظاَُْسّ خُؾاياض يُو ؾىيَُٓ ْاؾرتإ ،ناضيطُضّ
َهِ ئًَػجاضتِ يُ اليُٕ خُؾاياض
ئاظايُتِ ئُوإ بُ غُض خُؾاياض بؤوَ ٖؤناضّ بُخؿًِٓ خُي
ؾا و ئُطُض ئُوإ الؾُناًْإ يُت يُت نطزبايُ ،ضؤٕ ئًَػجاضتُناًْإ يُبُض ئُوإ زَبُخؿٌ.
ُٖض ئُونات يؤْاًًُْنإ نُتًبُيُنًإ يُ غُض طؤضِّ يئؤًْساؽ و غُضباظَناِْ ْىوغٌ نُ
زواّ زوو ُٖظاض و ضىاض غُز غاٍَ ُٖض َاوَ و ُٖض نُغًَو بُ تُضَؤثًًسا بطِوات زَيبًًَٓت و
ٌََ ئًَُُ يُ
يًٌَ ْىوغطاوَ( :ئُّ ضيَبىاض ،ناتًَو طُيؿتًًُ ئًَػجاضت بُ ٖاوًْؿتًُاًًُْناصيإ بً
ثًَٓاو ئُجناَساِْ ئُضنُناصيإ يًَطَ نىشضائ).
ئُو نُتًبُيُ بُ ضَِظاَُْسّ خُؾاياض يُو ؾىيَُٓ ْىوغطاوَ و ئُطُض خُؾاياض الؾُّ
يئىًْساؽ و غُضباظَناِْ يُت يُت نطزبايُ و ثُضف و بآلوّ نطزبإ ،ئايا ضَِظاَُْسّ بؤ
ْىوغري و زاْاِْ نُتًبُ يُو ؾىيَُٓ زَنطز؟
ضيَػايُنِ طؿتِ يُ َُيساِْ دُْط ُٖبىوَ نُ اليُُْناِْ بُؾساض يُ دُْط بٌَ ضيَعّ
بُضاْبُض بُ الؾُّ نىشضاوَناِْ يُنرتّ ُْنُٕ و ئُوَف زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ ُٖض زوو ال يُ
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بُ يُى ضازَ يُ َُتطغٌ ئاظاض و ئُظيُت و تطغٌ َُيساِْ دُْطسا بىوٕ و ُٖض غُضباظيَو
زَيعاِْ غُضباظّ زوشَٔ وَى ئُو زَنُويَتُ بُض نىؾذي و ئاظاض و زواّ نىشضاِْ غُضباظّ
زوشَٔ ،بٌَ ضيَعيإ بُضاْبُض بُ الؾُ َطزووَنُّ ُْزَنطز ،ضىْهُ ئُطُض بٌَ ضيَعيإ بُضاْبُض
الؾُ َطزووَنُّ نطزبايُ ،زواّ نىشضاًْإ بٌَ ضيَعّ بُضاْبُض بُ الؾُنُيإ زَنطايُوَ.
بٌَ ضيَعّ بُضاْبُض بُ نىشضاوَنإ و ثاضضُ نطزًْإ ،بُضزَواّ يُ اليُٕ ئُو نُغاُْوَ نطاوَ
َُ وَسؿًًُناِْ ئُؾطيكاف بٌَ ضيَعيإ بُضاْبُض بُ الؾُّ
نُ غُضباظ ُْبىوُْ و تُْاُْت خًًَ
َُنإ يُ زواّ غُض نُوتٔ
نىشض اوَنإ ُْزَنطز و يُت يُتًإ ُْزَنطزٕ ،تُْٗا يُ ُْٖسَّ يُ خًًَ
يُ دُْطسا شُْناًْإ نُ بُؾساضّ دُْط ُْزَبىوٕ ،زَٖاتٔ و طىَّ و يىوت و ُْٖسَّ ؾىيَِٓ
َطزووَناًْإ زَبطِّ و ًَىاْهُيإ يٌَ زضوغت زَنطزٕ و يُ ًًَإ زَنطز.
ثاضضُ نطزِْ َطزووَنإ يُ َُيساِْ دُْطسا ناضّ غُضباظ ًًُْ و خُؾاياضؾا نُ غُضباظ
بىو زَغتىوضّ ثاضضُ نطزِْ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُناِْ ُْزَزا .ئُو ويَطِاّ ئُوَّ غُضباظ بىو،
ثاؾايُنِ بُتىاْاّ غُضزََِ خؤّ بىو و تًَسَطُيؿت نُ بؤ ثًاويَهِ َُظٕ و بًَُٖع ،ظؤض
ْاؾرييُٓ نُ بطواتُ دُْطِ الؾُ بٌَ طًاُْنإ و ثاضضُ ثاضضُيإ بهات.
ُٖضضُْسَ ٖريؤزؤت بُ ئُْكُغت ُْٖسَّ يُ ضووزاوَ ًََصوويًُناِْ بُ ئُْكُغت
َِ ططْط و بُ غىوز ُٖيُ غُباضَت بُ
ْىوغًىَتُوَ ،بُآلّ يُ ًََصووَناًْسا ظؤض خاي
يُؾهطنًَؿِ خُؾاياضؾا بؤ يؤْإ ،تُْٗا بُزاخُوَ يُ ناتِ باغِ ٖاتِٓ خُؾاياض بؤ ْاو يؤْإ
يُثطِ ئُو بُؾُّ ًََصوو تُواو زَبًَت و ٖريؤزؤت باؽ ْانات نُ بؤ ئُو بُؾُّ تُواو ُْنطزووَ
و ئًَُُف ئَُطؤ ظاًْاضضيإ ًًُْ نُ ٖريؤزؤت بؤ ئُو بُؾُّ باؽ ُْنطزووَ.
ناتًَو خُؾاياض بُضَو يؤْإ نُوتُضَّ تَُُِْ ( )34غاٍَ بىو .ئاتىوغا نُ شِْ زووََِ
زاضيىف و نضِ نىضوف بىوُٖ ،ؾت نىضّ يُ زاضيىف ُٖبىو و طُوضَتطيًٓإ خُؾاياض بىو،
ئاضتؤباظإ نىضّ يُنُّ شِْ خُؾاياض بىوْ .اوّ بطاناِْ خُؾاياض يُ ًََصووَناِْ زًْازا ُٖيُ و
يُ ناتِ ثًَىيػت و بُثًٌَ ضووزاوَنإ ْاويإ زَبُئ.
ناتًَو خُؾاياض طُيؿتُ زَضيا بطِياضيسا ثطزيَ و بؤ ثُضاْسُْوَّ يُؾهطَنُّ زضوغت
بهات و يًٌَ بجُضيَتُوَ ،ئُطُض ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ وَى يؤْاًًُْنإ وتىوياُْ
شَاضَّ ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾيت ُٖبايُ ،خُؾاياض ْاضاض ُْزَبىو ثطزيَو بؤ َُبُغتِ
ثُضيُٓوَّ غُضباظَناِْ زضوغت بهات .ضىْهُ ئُطُض ُٖض نُؾتًًُى يُ ُٖض نُضَتًَو
تُْٗا غُز غُضباظّ طىاغتبايُوَ ،ضىْهُ ثاِْ طُضووّ زاضزاًٌََْ ظؤض ًًُْ ًَٖ ،ىاؾرتئ
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نُؾتِ يُو ضؤشَ زضيَصاُّْ بُٖاضزا بُالِْ نُّ زوو نُضَتِ زَنطز و بُّ ؾًَىَيُ يُؾهطّ
زاضيىف ئاغاْرت زَثُضِيًُوَ و ثًَىيػت ُْبىو بؤ َُبُغتِ ثُضاْسُْوَّ يُؾهطَنُّ ثطز
زضو غت بهات و ناتِ خؤّ بُؾريؤ بسات.
ئُو بابُتُ ططْطُ باؽ بهطيَت نُ ؾىيَِٓ زضوغتهطزِْ ثطزّ زاضيىف و ثطزّ خُؾاياض بؤ
َُ وَضبططئ .زاضيىؾِ يُنُّ ناتًَو بؤ دُْطِ غًتُنإ
ضؤيؿذي يُ ئاغًا بؤ ئُوضووثا بُ ُٖي
زَضؤيؿت يُ طُضووّ بؤغؿؤض ثطزّ زضوغتهطز و خُؾاياض يُ (طُضووّ زاضزاًٌََْ) ثطزّ
زضوغتهطز ،بُآلّ يُ ضِاغتًسا ئُو ُْيسَتىاِْ غُضباظَناِْ يُ ئاغًا بؤ ئُوضووثا بُ نُؾتِ
بطىاظيَتُوَ و ئُطُضْا ثطزّ زضوغت ُْزَنطز و زضوغتهطزِْ ثطزّ خُؾاياض يُ غُض طُضووّ
زاضزاًٌََْ غُخترت بىو يُ ثطز زضوغتهطزِْ زاضيىؾٌ يُنُّ يُ غُض طُضووّ بؤغؿؤض .ضىْهُيُ
َُّ ئاو خًَطاتطَ يُ طُضووّ بؤغؿؤض.
طُضووّ زاضزاًٌََْ دىوي
يُ طُضوَناِْ زاضزاًٌََْ و بؤغؿؤض بُ بُضزَواَِ زوو ئاضاغتُ بؤ ئاو ُٖيُ نُ يُنًإ بؤ
َُّ ئاو يُ باؾىوض بؤ بانىوض يُ نُْاضَناِْ ئُوضووثايُ و
باؾىوض و ئُوٍَ تط بؤ بانىوضَ ،دىوي
ئُوٍَ تطيـ يُ نُْاضَناِْ ئاغًايُ و بؤيُ يُ نؤُْوَ ُٖض بُيُّ يا نُؾتًًُى نُ يُو طُضواُْ
يُ باؾىوض بؤ بانىوض ضىو بًَت ،الّ ضُثٌ ططتىوَ و ئُوَّ بؤ باؾىوضيـ ضىوبًَت بُ
ًََٔ ضيَطُّ طُضوَنإ يُ الّ
ثًَضُواُْوَ بىوَ و يُ ئًَػتاْبىٍَ َُٖىو بُيَُُواُْنإ زَي
ضُثُوَيُ.
ئُو نُغاُّْ سُظ بُ ئُؾػاُْ زَنُٕ و بُ باؾرت يُ ًََصووّ زازًََْريْ ،ىوغًىياُْ ئُو
ناتُّ زاضيىف زَيىيػت يُ زاضزاًٌََْ بجُضيَتُوَ ،تؤؾإ زَغتِ ثًَهطز و ئُويـ بُ ضازَيُى
تىضَ بىو نُ ؾُضَاِْ نطز بُ قاَضِ يًٌَ بسَٕ تا تؤؾاُْنُّ زَضيا زاَطنًًََٓتُوَ و
نُؾتًًُنإ بتىأْ يُ طُضووّ زاضزاًٌََْ بجُضُْوَ و بؤ ئُوَّ ئُو ئُؾػاُْيُف وَى ئُؾػاُّْ
َطُضِاْسُْوَّ ئاوّ ؾىضات يُ اليُٕ نىضوف يُ ْاو بضًَتُْٖ ،سَّ باغٌ ئُو بابُتُ زَنُئ:
ُٖي
يُنُّ ُٖضضُْسَ تؤؾإ بًَُٖع بًَت يُ زاضزاًٌََْ ؾُثؤزي بًَُٖع زضوغت ْانات ،ضىْهُ
زؤخِ دىططاؾِ و غطوؾتِ زاضزاًٌََْ بُ ؾًَىَيُنُ نُ دُظيطَناِْ ُٖض زوو الّ ئُو طُضوَ،
ؾًَىَ ؾُثؤٍ ؾهًًََٓهٌ غطوؾتًإ زضوغتهطزووَ و ضيَططٕ يُ ٖاتِٓ ؾُثؤيُ بًَُٖعَناِْ
زَضياناِْ بانىوض و باؾىوض بؤ ْاو طُضووّ زاضزاًٌََْ و ُٖضضُْسَ تؤؾاُْنإ بًَُٖعتط بٔ ،يُ
ئاوَناِْ بُْسَضَنإ ؾُثؤزي بُضظ زضوغت ْانُٕ ،ضىْهُ َىز ؾهًَُٓنإ ضيَطُ يُ
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ؾُثؤيُناِْ زَضيا زَططٕ و بؤيُ ناتًَو زَضيا تؤؾاْاوّ بًَت ،تًَجُضِبىوِْ نُؾتًًُنإ يُ
طُضووّ زاضزاًٌََْ بَِ َُتطغًُ.
زووَّ خُؾاضياض ُْيسَويػت غُضباظَناِْ بُ نُؾتِ يُو طُضوَ بطىاظيَتُوَ تا يُ ٖاتِٓ
َهى زَيىيػت ثطز يُ طُضوّ زاضزاًٌََْ زضوغت بهات.
تؤؾإ يُو زَضيايُ تىضَ ببًَت و بُي
غٌَ ُّٖ بُ وتُّ ٖريؤزؤت ئُونات ثًاواِْ ثُجنا و زوو ُْتُوَ يُ يُؾهطّ خُؾاياضزا
بىوٕ و ْانطيَت خُؾاياض ئُوَْسَ ُْظإ بىوبًَت نُ بُ قاَضِ يُ زَضياٍ زابًَت ،بُ تايبُتِ نُ
ئاو يُى يُو ضىاض َاززَيُ نُ ثريؤظٕ و الّ ئًَطاًًُْنإ بايُخِ ظؤضيإ ُٖبىو .ئُوٍَ الّ
ًََصووْىوغُناِْ نؤِْ يؤْإ وَى قاَضِ يًَسإ ٖاتؤتُ بُضضاو يا غاختُ نطاوَ ،بطيتِ بىوَ يُ
(بطغؤّ( ))3يًَسإ يُ غُض ئاوّ زَضيا.
الّ ئًَطاًًُْ نؤُْنإ ُْضيت بىوَ نُ ناتِ ثُضيُٓوَ يُ ظٍَ يا طُضوويُنِ ئاوّ (بطمسًإ)
يُ ئاوَنُ زاوَ ،ئَُُف وَى ثريؤظ نطزِْ ثُضيُٓوَنُ بىوَ و بؤ يًَساِْ ئاوَنُ ُْبىوَ.
خُؾاياض بؤ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ غىوزّ يُ ئُْساظياضَناِْ يُؾهطَنُّ و ئُْساظياضَ
ْاوضُيًُنإ وَضططت و َُٖىإ ثًًَاْىابىو نُ ثطزَنُ يُ ؾىيَِٓ ثاْرت زضوغت بهطيَت ،ضىْهُ
ًَُٓوَ و
َُّ ُٖضزوو ئاضاغتُّ ئاو خًَطاتط زَبًَت .زواّ يًَهؤي
تا طُضوَنُ تُغهرت بًَت دىوي
زيتِٓ ضُْسئ ُْخؿُ ،خُؾاياض ئُو ُْخؿُيُّ ثُغُْسنطز نُ (ئابًسؤؽ) يُ ئاغًا بُ (غًَؼ
تؤؽ) يُ ئُوضووثا زَبُغتُوَ.
يُ ًََصووَناِْ نؤْسا ٖاتىوَ نُ خُؾاياض بؤ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ ،بُيَُُناِْ خػتُ تًُْؿت
يُى و تُختُيإ خػتُ غُضيإ و يُيُنرتيإ بُغتُٓوَ و َاوَّ سُوت ؾُو و ضؤش يُؾهطّ
خُؾاياض يُ ثُضيُٓوَزا بىو .بُآلّ يُ ضِاغتًسا يُ دًاتِ بُيُّ ،طًَُِ غُض تُختًإ بُناض ًَٖٓا نُ
ُٖضيُنُيإ ضٌ تُٕ قىضغايًإ بىو .ئُْساظياضَنإ بُ ضِازَيُى بُ وضزّ ناضيإ نطز نُ ثًَـ تُواو
بىوِْ ثطزَنُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ زَيعاِْ نُ ُٖض طًًََُو ضُْسَ قىضغايٌ ضِازَططيَت و نؤّ
ثطزَنُف ضُْس قىضغايٌ ضِازَططيَت .ئًَُُ وابريزَنُيُٓوَ نُ يًَهساُْوَ ئُْساظَيًُنإ يُ بًٓا و ثطز

(( )3بطغؤّ وؾُيُنِ ؾاضغًُ و بطيتًًُ يُ ضُْس قُزيَهِ ضووَى نُ يُ ئًَطاِْ نؤٕ يُ ناتِ ضيَىضَمسُ ئايًًًُٓنإ بُناض زَبطا و
ئًَُُ ئُو قُزَ ضووَناَُْإ يُ تُواوّ غههُ نؤُْناِْ ًْؿتًُاِْ ثًَؿًُٓإ بًًٓ ىَ و ئُطُض ئًَػتا غههُيُنتإ يُبُض زَغتُ
غُيطّ بهُٕ و زَبًٓٔ ئُو زَغتُ ضووَنُ نُ زَوضَّ ؾًَط و ُٖتاوّ ْاو ثاضَنُ يا ْطخِ ثاضَنًساوََ ،اوَ و ئُوَ بُ بطغؤّ ْاو
َآل).
زَبطيَت .ظَبًشىي
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وٖ ...تس يُ زآًَٖاُْناِْ ئُو غُضزََُيُ ،بُآلّ يُ غُضزََاِْ باغتاْسا ناتًَو ئُو ناضاُْيإ
زَنطزَُٖ ،ىو اليُُْ ئُْساظَيًُناًْإ ضَضاو زَنطز.
َُضّ غُضزََِ ئَُطيهِ (دىوٕ ثاضت) نُ ًََصووّ تُضَؤثًًِ ْىوغًىَتُوَ ،زََيًَت:
يًَهؤي
غٌَ غُز طًَُِ غُض تُخت نُ ُٖضيُنُيإ ضٌ تُِْ تىاْا ُٖبىو يُ تًُْؿت يُنرت زاْا و
ًَْىاِْ ُٖض زوو طٌَُ غٌَ َُتط بىو و ثاِْ طًًَُُناًْـ ضىاض َُتط بىو.
دىوٕ ثاضت بريؤنُّ ُْٖسيَو ًََصووْىوؽ ضَتسَناتُوَ نُ ثًًَاْىايُ ثطزَنُ ( )ّ 800زضيَص
ًََت بُ ثًَىَضَناِْ ئَُطؤ زضيَصّ ئُو ثطزَ بُ الِْ نُّ ( )ّ 2100بىوَ ،ضىْهُ غٌَ
بىوَ و زَي
غُز طًًَُإ يُ زاضزاًٌََْ بُناض ًَٖٓاوَ و ُٖض طًًََُو ضىاض َُتط ثإ بىوَ و ثاِْ
طًًَُُ نإ زَناتُ ُٖظاض و زوو غُز َُتط و َُوزاّ ًَْىاًْؿًإ غٌَ َُتطبىوَ نُ ئُويـ ْؤ
غُز َُتط زَنات ،بُ طؿتِ زوو ُٖظاض و غُز َُتط زَناتُٖ .ض نُغًـ ضَِخُّٓ يُو
ثًَىاُْيُ ُٖيُ ،زَتىاًَْت بضًَت و يُ ًَْىإ (ئابًسؤؽ و غًَؼ تؤؽ) ثاِْ زاضزاًٌََْ بجًَىيَت و
تا بعاًَْت ثاِْ ئُو طُضوَ يُ ئُو ؾىيَُٓ ضُْسَ.
طًًَُُناًْإ بُ ؾًَىَيُى زاْابىو نُ زضيَصٍ طًًَُُنإ نُوتبؤوَ ئاضاغتُّ بانىوض بىَ
َِ ئاو يُ ؾىيَُٓ دًادًاناِْ
باؾىوض و ثاًْإ يُ ئاضاغتُّ ضؤشُٖآلت بىَ ضؤشئاوا بىو .قىوي
زاضزاًٌََْ يُ يُنرت دًا بىو و يُو ؾىيَِٓ خُؾاياضؾا ثطزَنُّ زضوغت زَنطز ،قىوزي طُضوَنُ
بُ ثًَىَضّ ئَُطؤ بطيتِ بىو يُ زوو غُز َُتط.
يُواُْيُ ثطغًاض بهطيَت خُؾاياض نُ ثطزّ يُغُض طُضوّ زاضزاًٌََْ زضوغت زَنطز ،ض ناضّ
ًََري ضىْهُ ْاضاضبىو بؤ ضِاططتِٓ طًًَُُنإ يُْطُض
َِ ئُو زَضيايُ بىو؟ يُ وَآلَسا زَي
بُ قىوي
غاتُ ْاو ئاوَنُ تا دًَطرييإ بهات و ئُطُض ئُوناضَّ ُْنطزبايُ ئُو ؾُثىالُّْ ئاو يا
دىويُّ ئاو يُ اليُى بؤ اليُنٍُ تطّ زَبطز و يُ َاوَيُنِ نَُسا يُْاوّ زَبطز.
ئًَػتا ًٖض نُؾتًىاًَْو يُ قىآليٌ زوو غُز َُتطزا نُؾتًًُنُّ ضِاْاططيَت و (يُْطُض )
ْاخات ،ضىْهُ بؤ يُْطُضٍ يُو ضُؾُٓ ثًَىيػتِ بُ ظجنريّ ئُغتىوض نُ زوو غُز َُتط بًَت
َهًَؿاُْوَّ ئاغايٌ ُْبًَت و بعويَُٓضّ تايبُت
ُٖيُ و ئُو ظجنريَف ظؤض قىضغُ و يُواُْيُ ُٖي
ًَبهًَؿًَتُوَ ،بُآلّ خُؾاياض
َهًَؿاُْوَّ ئُو يُْطُضَ و ظجنريَ ئُو تىاْايُّ ْابًَت تا ُٖي
بُ ُٖي
ْاضاضب ىو بؤ ُٖض طًًََُو زوو يُْطُض يُ زواوَ و يُ ثًَؿُوَ زابًَٓت تا ظَضبُناِْ ئاو و
َُّ ؾُثؤيُنإ ُْبُٓ ٖؤّ الض بىوُْوَّ طًًَُُنإ و يُْطُضَناًْـ بُ ثُتِ
بُضزَواَِ دىوي
ئُغتىوض و بًَُٖع ببػتُٓوَ ،تا ثطزَنُ يُ ؾُثؤٍ و ناضيطُضيُناِْ ؾُثؤيُنإ بجاضيَعيَت.
001

دىوٕ ثاضت زََيًَت :طًًَُُنإ زَبىايُ بُ ؾًَىَيُى يُ تًُْؿت يُنرت زابٓسضئَ نُ غُضَتا
و نؤتايًإ يُ بانىوض و باؾىوض بًَت و ُٖضيُنُيإ يُطٍَُ يُنرت يُ ثؿتُوَ تُضيب بٔ و
َُوزاّ ًَْىاًْؿًإ يُ غٌَ َُتط ُْ نَُرت و ُْ ظووضتط بًَت.
َُزا بىوايُ و ناتًَو زَياُْويػت
ئُو طًَُاُْ زَبىايُ يُ ؾىيًََٓو زابٓطئَ نُ ئاو يُ دىوي
َسَُْ ْاو ئاو تا طًًَُُنُ
َُ بهُٕ ،زَبىايُ ُٖض زوو يُْطُض بُ يُنُوَ ُٖي
طًًَُُنُ بٌَ دىوي
خىاض ُْبًَت و طُيؿتِٓ يُْطُضَناًْـ بؤ شيَط ئاو َاوَيُنِ زَويػت .ئُو نُغاُّْ
يُْطُضَناًْإ زَٖاويؿت ،زَبىايُ بُ وضزّ ثًَىاُّْ بهُٕ تا يُْطُضَنُ يُو ؾىيَُّٓ ثًَىيػتُ
بطاتُ شيَط ئاو و بعأْ ئُناتُّ يُْطُضَنُ َُوزاّ ثًَىيػتِ بطيىَ زضوغت ئُوناتُ بًَت نُ
َُ نطزووَ و بُو ؾًَىَيُ طًًَُُنُف يُو ؾىيَُّٓ ثًَىيػتُ بىَغتًَت و
طًًَُُنُّ بٌَ دىوي
َبسضايُ ْاو ئاو و بُ
ئاؾهطاؾُ نُ ُٖضزوو يُْطُضّ ثؿت و ثًَؿُوَ بُيُنُوَ زَبىايُ ُٖي
ثًَضُواُْوَ طًًَُُنإ الض زَبىوٕ.
َُيُنِ ئاو بُ ئاضاغتُناِْ بانىوض و باؾىوض
ضىْهُ يُ ْاوَضِاغتِ زاضزاًٌََْ ًٖض دىوي
ُْبىو ،بؤيُ يُ ْاوَضِاغتِ ثطزَنُ بؤ ٖاتىوضؤّ نُؾتًًُنإ ضيَطُيُنًإ ًَٖؿبؤوَ و
طًًَُُناِْ ئُو بُؾُّ ثطزَنُ يُْطُضيإ ُْبىو و ناتًَو نُؾتًًُى ويػتباّ تًَجُض ببًَت،
طًًَُُناِْ ئُو بُؾُيإ بؤ تًُْؿتُنإ زَدىوآلْس و زواتط بؤ ؾىيَِٓ خؤيإ زَطُضِاْسُْوَ.
دىوٕ ثاضت زََيًَت :ئُو نُؾتِ و طًَُاُّْ زَياُْويػت يُ بانىوض بؤ ضؤشئاوا و يُ باؾىوض
بؤ بانىوض بطؤٕ ،ناتًَو زَطُيؿتُٓ ثطزَنُ زَبىايُ بىَغذي تا ْؤضَيإ زيَت ،ضىْهُ
بُضيىَبُضاِْ ثطزَنُ ُْياْسَتىاِْ طًًَُُنإ بؤ ُٖض نُؾتًًُى البسَٕ و زووباضَ زايبًَُٓٓوَ و
ضاوَضوإ زَبىوٕ نُ شَاضَيإ بطاتُ غُز زاُْ و ئُوداض ضيَطُيإ بؤ زَنطزُْوَ.
بُ و تُّ دىوٕ ثاضت ثاِْ ئُو ثطزَ سُوت َُتط بىوَ و ُٖضزوو تًُْؿتُناِْ ثُضشئ
نطابىو و زاضَناِْ غُض ثطزَنُ ظؤض بُ ضيَهِ زاْسضابىوٕ تا ئُغح و عاضَباُْنإ يُ ناتِ
ضؤيؿت يُ زوو التًُْؿتُناُْوَ ُْنُوُْ خىاضَوَ و بُ ضازَيُنًـ بُ وضزبًًًُٓوَ زاضَناِْ
غُض ثطزَنُيإ بُيُنُوَ يهاْسبىو نُ ناتًَو عاضَباُْ و ئُغح و ثًازَنإ زَضؤيؿذيُٖ ،ض وَى
ئُوَ بىو يُ دازَيُنِ تُخت و ضيَو بطؤٕ و مسِ ًٖض ئُغجًَو و تايُّ ًٖض عاضَباُْيُى
َُنإ ضووْاى زَنطايُوَ و بُ
َت ُْزَٖاتٔ ،يُ ؾُوزا ثطزَنُ بُ َُؾدُي
زووضاضّ نُْس و قؤي
ؾُويـ ٖاتىوضىو يُ غُض ثطزَنُ وَى ضؤش ُٖبىو ،ثطزَنُ ظؤض بُ باؾٌ زضوغتهطابىو و ئُطُض
يؤْاًًُْنإ يُ زواّ طُضِاُْوَّ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُْاويإ ُْبطز بىوايُ ،تا غُضزََاًَْهِ ظؤض
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زََايُوَ و يؤْاًًُْنإ بُ تايبُتِ ثطزَنُيإ يُْاو بطز ضىْهُ ضيَطط زَبىو يُ نُؾتًىاِْ
ئاظازاُْ يُ طُضوّ زاضزاًٌََْ.
تا ئُوناتُّ ثطزَنُ يُ نُْاضَناِْ ئُوضووثا ْعيو ُْببؤوَ ،تا ضِازَيُى بُ ئاغاِْ زضوغت
زَنطا و دطُ يُ ططؾتُ تُنًٓهًًُنإًٖ ،ض ططؾيت تط بؤ ثطزَنُ ُْزَٖاتُ ثًَـ .بُآلّ بُ ْعيو
بىوُْوَّ يُ ئُوضووثا ،يؤْاًًُْنإ بؤ ئُوَّ ضيَططبٔ يُ زضوغتهطزِْ ئُو ثطزَ ،بُ بُضزّ
َُجنًُْل و بُ تري و ًَْعَ نُوتُٓ ططؾت ْاُْوَ و بُ ضِازَيُى ثطز غاظَناًْإ زايُ بُض بُضزإ نُ
بُضزَواَبىوًْإ يُناض ئُغتُّ بىو و َاوَّ زوو ضؤش ناضّ ثطزَنُ وَغتا.
ثًَؿرت وشيإ خُؾاياض ُْيسَتىاِْ يُؾهطَنُّ بُ نؿتِ بجُضيًََٓتُوَ ،بُآلّ يُبُض باغهطزِْ
ثطزَنُ ُْنُوتًُٓ غُض باغهطزِْ ٖؤناضّ ئُو بابُتُ .خُؾاياض يُؾهطيَهِ طُوضَّ زَضيايٌ
زاَُظضاْس نُ يؤْاًًُْنإ بُ ُٖظاض و ثًَٓر غُز نُؾتِ باغًإ نطز ،بُآلّ زووضاضّ ضُنِ تاظَّ
يؤْاًًُْنإ بؤوَ نُ بطيتِ بىو يُ نُؾتًًُنِ باضيو و زضيَص نُ غُضّ ثًَؿُوَّ ترييَهِ طُوضَّ
ئاغِٓ ُٖبىو و ئُو نُؾتًًُ ئُونات ناضّ نُؾيت ؾهًَُٓناِْ ئًَػتاّ زَنطز.
ئاضيإ زََيًَت :ناضَناِْ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ نُ بؤ بًَُٖع نطزِْ يُؾهطّ زَضيايٌ خؤّ
زَيهطز ،ئاؾهطا بىوٕ و زَطُيؿتُٓ يؤْاًًُْنإ و ئُوإ زَياْعاِْ ئُو زَيُويَت ًَٖعيَهِ
َجؿتِ ئُو ًَٖعَ ًَٖطف بهاتُ يؤْإ و يُؾهطّ خؤّ
زَضيايٌ طُوضَ زضوغت بهات تا بُ ثاي
بطُيًًََٓتُ خانِ ئُوإ .ضىْهُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ضيَطايُنِ ُْبىو دطُ يُوَّ يُ ضيَطُّ
ًَاْسا ًَٖعّ زَضيايٌ خؤيإ بًَُٖعتط بهُٕ و بؤ ْىقِ نطزِْ
زَضياوَ بًَت ،بؤيُ يؤْاًًُْنإ ُٖوي
نُؾتًًُناِْ خُؾاياض ،نُؾتِ غىوى و خًَطاّ تايبُتًإ زضوغتهطز نُ يُ ثًَؿُوَّ يىوتًَهِ
ئاغٓري يا قُآليٌ بًَُٖعّ ُٖبىو.
ًََو غُضباظّ طًإ ؾًسا و
يُ ُٖضيُنُ يُ نُؾتًًُ غىوى و خًَطاناِْ يؤْاِْ نؤَُي
َِ دُْطِ زووََِ دًٗاِْ) ُٖبىوٕ
ٖاوؾًَىَّ ؾطؤنُواُْ ناًَهاظَناِْ شاثؤٕ (يُ زوايري غاي
و طًإ ؾًسا بىوٕ ،ناضيإ ئُوَ بىو نُ بُ خًَطايٌ ظؤض خؤيإ بُ نُؾتًًُناِْ ثاؾاّ
َططَنُ بؿهًَٓٔ و ئُو نُؾتًًُ
ُٖخاَُْؿًسا بهًَؿٔ تا بُ يُى ظَضبُ نُؾتًًُ غُضباظ ُٖي
ْىقٌُ ئاو بهُٕ.
ئاضيإ زََيًَت :زَضيا ثًُاناِْ يؤْاِْ بُ بُضزَواَِ ئاطازاض بىوٕ و ُٖغتًإ ضِازَططت تا
ًََٔ ،تا خؤيإ ثًَسا بهًَؿٔ و
َططَناِْ ُٖخاَُْؿٌ زَدىوي
بعأْ نُّ نُؾتًًُ غُضباظ ُٖي
002

ْىقًُإ بهُٕ .ئُواُّْ يُ نُؾتًًُ بُ يىوتُناِْ يؤْإ بىوٕ برييإ يُ شياِْ خؤيإ
َططَناِْ خُؾاياض ْىقِ بهُٕ.
ُْزَنطزَوَ و تُْٗا زَياُْويػت نُؾتًًُ غُضباظ ُٖي
ئُو ضؤشَّ خُؾاياض يُ يًسّ نُوتُضَّ بطِياضيسابىو نُ يُؾهطَنُّ بُ ٖؤّ نُؾتًًُناِْ
ًَإ ثًَطُياْس نُ يؤْاًًُْنإ بؤ ْىقِ نطزِْ نُؾتًًُ غُضباظ
يُ زَضيا بجُضيًََٓتُوَ ،بُآلّ ُٖواي
َططَناِْ ئُو ،نُؾتِ تايبُت و يىوتساضيإ زضوغتهطزووَ و خُؾاياض بؤ بُضططّ يُ
ُٖي
بُضاْبُض ئُو نُؾتًاُْ ًٖض نُؾتِ تايبُتِ ُْبىو و ًٖض يُى يُ نُؾتًًُ دُْطًًُناٌْ ئُو
تىاْاّ ضِنابُضيإ يُطٍَُ ئُو نُؾتًًُ تاظاُّْ يؤْإ ُْبىو و يُ ناتًَهسا نُ نُؾتِ دُْطِ
بؤيُ زضوغت زَنطيَت تا يُطٍَُ نُؾتًًُناٌْ تطزا ظُْطًَت.
َُإ زَضىو ناتًَو يُ دُْطِ
زؤخِ خُؾاياض يُوناتُزا يُ زؤخِ ًٖتًُضّ غُضؤنِ ئاي
زووََِ دًٗاِْ زَيُويػت ًَٖطف بهات بؤ بُضيتاًْا ،ئُو زَيعاِْ ئُطُض بًُويَت
غُضباظَناِْ خؤّ بُ ٖؤّ نُؾتًًُوَ بطُيًًََٓتُ ْاو بُضيتاًْا ،يُواُْيُ بُ ٖؤّ ًَٖعّ
زَضيايٌ بُضيتاًْاوَ ُْتىاًَْت تُْاُْت يُى غُضباظ بطُيًًََٓتُ ْاو خانِ بُضيتاًْا.
َططَناِْ ًَٖعَناِْ بجُضيًََٓتُوَ بؤ
خُؾاياضؾا زَيعاِْ ئُطُض بُ ٖؤّ نُؾتِ غُضباظ ُٖي
يؤْإ ،يُواُْيُ يُى غُضباظّ بُ ظيٓسوويٌ ُْطاتُ ئُوبُضّ ئاو و ْاو خانِ يؤْإ و َُٖىويإ
ْىقِ زَبٔ.
ثاِْ ئُو ئاوَّ ؾطَْػا و بُضيتاْ ًا يًَو دًا زَناتُوَ ظؤض بىو و ًٖتًُض ُْيتىاِْ ثطز
يُ غُض ئُو ئاوَ زضوغت بهات و يُؾهطَنُّ يُو ثطزَ بجُضيًََٓتُوَ ،بُآلّ ثاِْ زاضزاًٌََْ
نُّ بىو و خُؾاياض تىاِْ ثطز يُ ًَْىإ نُْاضَناِْ ئابًسؤؽ يُ ئاغًا و غًَؼ تؤؽ يُ
ئُوضووثا زضوغت بهات.
َططَناِْ ُٖخاَُْؿٌ و
يؤْاًًُْنإ نُؾيت تايبُتًإ بؤ ْىقِ نطزِْ نُؾتًًُ غُضباظ ُٖي
يُْاو بطزِْ غُضباظَناًْإ زضوغتهطز و يُواُْيُ ئُو ثطغًاضَ بُ ًَؿهُاْسا بًَت نُ بؤضِ
ئُو خؤبُخؿاُّْ يُ نُؾتًًُ بُ يىتُناِْ يؤْاًْسا بىوٕ ،ضيَططيإ يُ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ
ُْنطز و ضيَطُيٓسا تا ُٖخاَُْؿًًُنإ ُٖض زوو نُْاضّ ئاغًا و ئُوضووثا بُ ٖؤّ ثطزَنُ
بُيُنُوَ ببُغتُٓوَ؟
ئاضيإ وَآل َِ ئُو ثطغًاضَّ زاوَتُوَ و زََيًَت :يُ تُواوّ ئُو َاوَيُّ ثطزّ زاضزاًٌََْ
زضوغت زَنطا ،نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ُٖض زوو الّ بانىوض و باؾىوض يُ
ؾىيًََٓو زَوَغتإ و ُْيإ زًََٖؿت نُؾتًًُ بُ يىوتُناِْ يؤْإ يا ُٖض نُؾتًًُنٌ تط ببًَتُ
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َايُّ نًَؿُ بؤ ثطزغاظَنإ بتىاًَْت بطاتُ ْاو ئُو ْاوضُيُ و ناتًَو يُى يُو نُؾتًاُْ بُ
ٖؤّ نُؾتًًُ يؤْاًًُْناُْوَ ْىقِ زَنطا ،بُثُيُ نُؾتًًُنٌ تط ؾىيَِٓ زَططتُوَ.
َُُْسيسا نؤنُ و
يًَطَ وتُيُنِ طُظُْؾؤٕ ًََصووْىوغٌ ْاغطاوّ يؤْإ ُٖيُ نُ يُطٍَُ عُقً
بطيتًًُ يُ :خُؾاياض زَيتىاِْ بُبٌَ ضاى نطزِْ ثطز يُ زاضزاًٌََْ بجُضيَتُوَ و ئُو ثطزَّ ظياتط
بؤ ْاوباْط زضوغتهطز تا بطىتطيَت ئُو وآلتاِْ شيَط زَغتِ خؤّ يُ ئُوضووثا بُ وآلتاِْ
َُتُ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ بهاتُ
شيَطزَغتِ يُ ئاغًا بُغتُوَ ،ضىْهُ خُؾاياض زَيُويػت زَوي
بُؾًَو يُ خانِ شيَط زَغُآلتِ خؤّ.
ٖؤّ ئُوَّ ئُو وتُيُّ طُظُْؾؤٕ بُ عكالِْ زَظاْري ئُوَيُ نُ خُؾاياض وَى ضىوٕ
نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ بؤ ثاضيَعطاضّ يُ ثطزَنُ َ ُٖضزووالّ بانىوض و باؾىوضّ زاضزاًٌََْ
زاْابىو ،زَيتىاِْ ئُوإ بؤ ثاضيَعطاضّ يُ ثُضيُٓوَّ غُضباظَناِْ بُ ٖؤّ نُؾتًًُ غُضباظ
َططَناًًُْ وَ زابًَٓت و ْاوضُيُنِ ًَُٖٔ بؤ ثُضيُٓوَيإ زابري بهات و بُّ ؾًَىَيُ تا زوايري
ُٖي
غُضباظّ يُؾهطَنُّ يُ ئاغًاوَ زَضؤوَ ئُوضووثا و بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ يُ ناتِ زضوغتهطزِْ
ثطزَنُ ضيَططيإ نطز يُ طُيؿتِٓ نُؾتًًُ بُ يىوتُناِْ يؤْاِْ بؤ ثطزَنُ ،بؤيُ زَنطيَت
بطىتطيَت و تُّ طُظُْؾؤٕ يُ باضَّ ئُوَّ ئُو ثطزَ تُْٗا بؤ بابُتُ غُضباظيًُنإ ُْٖاتؤتُ
نايُوَ و خُؾاياض بُ زضوغتهطزِْ ئُو ثطزَ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاواّ يُيُى بُغتُوَ .ئُو
بابُتاَُْإ خػتُضوو تا ٖؤناضَناِْ زضوغتهطزِْ ئُو ثطزَ بعاْري و ْانطيَت بطىتطيَت نُ
ئُطُض بُ ئاغاِْ يُؾهطّ خُؾاياض تىاًْبىايُ بُ نُؾتِ يُ ئاو بجُضيَتُوَ بُ بٌَ بىوِْ ثطز،
تُْٗا بؤ ْاو و ْاوباْط ئُو َُٖىو ْاخؤؾٌ و غُختًًُّ زضوغتهطزِْ ثطزّ يُ ئُغتؤ
ُْزَططت يا خ ىز يُ زواّ غُضنُوتٔ بُغُض زوشَٓسا و يُ ئاغىوزَيٌ ئُو ثطزَّ بؤ ْاو باْط
زضوغت زَنطز.
ًَسا،
ًََري زواّ ( )25غُزَ ْاظاْري بؤضِ خُؾاياض بطِياضّ زضوغتهطزِْ ثطزّ زاضزاًًَْ
ْابًَت بً
ضىْهُ ئُو ٖؤناضاُّْ غُضنطزَيُنِ غُضباظّ ْاضاض بُ بطِياض وَضططتٔ زَنات يُ ضابطزوو و يُ
َِ) ْاضاضنطز تا ضيَطانُّ
ئًَػتا ُٖضيُنُ و ئُو ٖؤناضاُّْ غُضنطزَّ ناضتاشَنإ (ئاِْ باي
بطؤضِيَت و يُ ئًػجاًْاوَ بضًَتُ ْاو ضؤّ (ئًتايًا)ُٖ ،ض َُٖإ ئُو ٖؤناضاُْف بىوُْ ٖؤّ
َُاُْنإ و يُ زوو دُْطِ يُنُّ و زووََِ دًٗاِْ يُ بًصيهُوَ ضىوُْ
طؤضِ يِٓ ضيَطاّ ئاي
َُاُْنإ يُ دُْطُ
ؾُضَْػاُٖ .ضضُْسَ َاوَّ ًَْىإ دُْطِ ناضتاشَنإ و ضؤَُنإ يُطٍَُ ئاي
دًٗاًًُْناْسا ْعيهُّ ( )22غُزَ بىو ،بُآلّ ٖؤناضَنإ َُٖإ ئُوَ بىو نُ ثًَىيػتُ يُو
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ؾىيَُٓوَ ًَٖطف بهطيَتُ غُض زوشَٔ نُ تًايسا ئاَازَّ بُضططّ ًًُْ .ئَُطؤ بؤ صيىوُْ ئُطُض
غ ُضزاضيَو بًُويَت يُ طُضوّ دُبٌ تاضم يُ ًَْىإ ئُؾطيكا و ئُوضووثا يُؾهطَنُّ بجُضيًََٓتُوَ،
ئُوَْسَ نُ بتىاًَْت يُ نُؾتِ بؤ ئُو َُبُغتُ غىوز وَضزَططيَت و ئُطُض ُْيتىاِْ بُ نُؾتِ
يُ طُضوَنُ بجُضيَتُوَُٖ ،وٍَ زَزات ثطز زضوغت بهات .يُ طٍَُ ئُواُْزا عكٌ و بابُتِ
ًََٔ نُ خُؾاياضؾا تىاْاّ ثُضاْسُْوَّ يُؾهطَنُّ بُ ٖؤّ نُؾتًًُوَ
غرتاتًصّ ثًَُإ زَي
ُْبىوَ ،بؤيُ ثطزّ يُو ْاوضُيُ زضوغتهطزووَ.
ئُطُض يُ باضَّ ٖؤناضَناِْ غاظنطزِْ ثطزَنُ دًاواظّ يُ بريوضِانإ ُٖبًَت ،يُ باضَّ
َُض و ًََصووْىوغُنإ بُ
ٖىُْضّ زضوغتهطزِْ ئُو ثطزَ ًٖض دًاواظّ ًًُْ و َُٖىو يًَهؤي
()4
ؾاناضيَهِ ٖىُْضّ طُوضَّ زوًْاّ نؤِْ زَظأْ.
ُٖضزوو ئاضاغتُّ ثًَضُواُّْ ئاو ًٖض ناضيطُضّ يُ ثطزّ زاضزاًٌََْ ُْبىو و عاضَباُْ
دُْطًًُناًْـ ناتِ تًَجُضِبىوًْإ ًٖض نًَؿُ ُْبىوٕ بؤّ .ثطزَنُ بُضزَواَبىو يُ
زضوغتهطزٕ تا طُيؿتُ ْعيو غًَؼ تؤؽ و بُ وتُّ ًََصووْىوغإ يُوَّ يؤْاًًُْنإ بُ تُواوّ
ئُو ضُناُّْ ُٖياْبىو نُوتُٓ ضيَططتٔ يُ زضوغتهطزِْ ثطزَنُ و بُ وتُّ ئُوإ يُو ؾىيَُٓ
دُْطًَهِ غُيط يُ ًَْىإ غُضباظَناِْ ُٖضزووالزا نُ بُ نُؾتِ خؤيإ طُياْسبىو ئُو ؾىيَُٓ،
زضوغتبىو.
َُتُ ؾاضَناًْإ
يؤْاًًُْنإ زَياْعاِْ ئُطُض ثطزَنُ تُواو ببًَتُٖ ،خاَُْؿًًُنإ زَوي
زَخُُْ بُض ًَٖطف ،ظؤض َُضزاُْ بُضططيإ زَنطز و ُٖضضُْسَ يُ تُواوّ َُجنًُْكُناِْ
َِ  1955ظايًَِٓ يُ طؤظاضّ اليعِ ئَُطيهًسا ظجنريَ وتاضيَو يُ باضَّ ثُيىَْسيًُناِْ ئًَطإ و
(( )4يُ غاي
يؤْإ ْىوغطا نُ بُؾًَهًإ تايبُت بُ يُؾهطنًَؿِ خُؾاياض بؤ يؤْإ بىو ،تابًؤيُى يُ طٍَُ ئُو باغُ
َاونطايُوَ نُ دًَطُّ ضِاَإ بىو و يُ تابًؤنُزا غُضباظاِْ خُؾاياضّ ًْؿإ زَزا نُ يُ ثطزّ زاضزاًٌََْ
بً
زَثطُْوَ و تابًؤنُ بُ ضَِْطُ غطوؾتًًُناِْ ناتِ خؤّ ويَُٓ نطابىو .طؤظاضَّ اليغ ْىوغٌ بىوّ زضيَصّ و
ثاِْ و بُضظّ و ضَْطُناِْ ثطزَنُ و دًىبُضطِ غُضباظَنإ و ضُنُناًْإ و ٖ ...تس يُ اليُٕ طؤظاضَنُيإ
زضاوَ بُ ويَُٓنًَـ تا ويَُّٓ بهات .ئُو طؤظاضَ ثؿرتاغتِ نطز بؤوَ نُ ئُو ثطزَ يُ ؾاناضَناِْ نؤٕ بىوَ و
َهى
ئُطُض ئًَػتا زضوغت بهطيَتُوَ بُو دىاًًُْ ْابًَت .ئُو ثطزَ تُْٗا بًَُٖع و ثإ و زضيَص و دًَطري ُْبىو ،بُي
َُناِْ غُض ثطزَنُ ثًَسَنطا و ويَُٓنُيإ يُ ْاو ئاوزا
دىاًْـ بىو و يُ ناتِ ؾُوزا ناتًَو َُؾدُي
زَزضَوؾايُوَ و بُ ويَُّٓ ضيَطايُنِ ْىضاِْ يُ ًَْىإ زوو نًؿىَضّ ئاغًا و ئُوضووثا زَضزَنُوت و دىاِْ
َآل).
ثطزَنُّ ظياتط زَنطز يُ ئُوَّ يُ ضؤش ُٖبىو .ظَبًشىي
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ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ غُض نُؾتًًُنإ بىوٕ ،بُضزيإ بُغُضزا زَباضّ ،بُآلّ ثاؾُنؿُيإ
ُْزَنطز و ُٖخاَُْؿًًُنإ ْاضاضبىوٕ زوايري غُضباظّ يؤْاِْ نُ يُ ئُوَّ بىو بهىشٕ تا
بتىأْ ثطزَنُ تُواو بهُٕ.
بُآلّ نُتعياؽ ئُو دُْط و بُضططيُ بُ ضاغت ْاظاًَْت و ثًًَىايُ ثاؾاّ وآلتِ (خًَطغؤْع)
بُضاْبُض يؤْاًًُْنإ ْاثاى بىو و ضيَطُّ بُ خُؾاياضزا تا ثطزَنُ تُواو بهات .خًَطغؤْع يُى
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ بىو نُ ئًَػتا (طازي ثىوزي) ؾىيَِٓ ططتىوتُوَ و غًَؼ تؤؽ نُ
يُ زَوي
نؤتايٌ ثطزَنُّ يٌَ بىو زَنُوتُ ئُو وآلتُوَ .زووض ًًُْ وتُّ نُتعياؽ ضِاغت بًَت ،ضىْهُ
ئُطُض خُؾاياض ثًَؿبًِٓ دُْطِ قىضغٌ يُ غًَؼ تؤؽ نطزبايُ ،يُ دًاتِ ئُو دُْطُ بؤ
زضوغتهطزِْ ثطزَنُ ئُجناّ بسات بؤ زضوغتهطزِْ غُضباظطُيُى يُو غًَؼ تؤغٌ ئُجناّ زَزا تا
ببًَتُ ْاوَْسّ دُْط يُطٍَُ يؤْإ.
بُ ظآًِْ ئُوَّ خُؾاياض يُ ناتِ ًَٖطف بؤ يؤْإ ظؤضّ غىوز يُ نًَؿُ ْاوخؤيًُناِْ
يؤْاًًُْنإ وَضططت ،ئُو وتُيُّ نُتعياؽ زضوغت زيَتُ بُضضاو و ئُطُض يؤْاًًُْنإ نًَؿُيإ
يُْاو خؤياْسا ُْبىايُ ،يُواُْيُ خُؾاياض تىاْاّ ًَٖطؾٌ ُْبىايُ و يا ُْيتىاٌْ بايُ غُضنُويَت.
ناتِ ًَٖطؾٌ خُؾاياض بؤ يؤْإ ،ثاؾاّ ُْٖسَّ يُ وآلتُنإ ًٖضًإ ُْنطز و تُْٗا
ضاوَضوإ بىوٕ و يُواُْؾُ ثاؾاّ خًَطغؤًَْعيـ يُى يُو ثاؾاياُْ بىوبًَت و بُ ٖؤّ ئُوَّ
َطُيُنِ ْعيو بؤ ضِاغتِ وتُّ نُتعياؽ يُ باضَّ
ًٖضِ ُْنطز ثطزّ زاضزاًٌََْ تُواو بىو .بُي
خًَطغؤًَْع ئُوَ بىو نُ زواّ طُيؿتِٓ يُؾهطّ خُؾاياض بؤ ْاو خانِ يؤْإ ،ئُوإ زووضاضّ
دُْط و ثًَهسازإ ُْبىوٕ.
ئُطُض ثاؾاّ خًَطغؤْع يُطٍَُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُنططتىو ُْبىايُ ،زواّ ئُوَّ
غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ ٖاتُٓ ْاو خًَطغؤْع ،زَبىايُ دُْطِ غُخت يُ ًَْىإ ُٖخاَُْؿٌ و
َطُيُ بؤ ئُوَّ ثاؾاّ ئُو ؾىيَُٓ زَغتِ
يؤْاًًُْ نإ ضوويسابىوايُ و ضووُْزاِْ دُْطًـ بُي
يُطٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ تًَهٍَُ نطزووَ و ٖؤناض بىوَ بؤ ئاغإ بىوِْ ثُضيُٓوَّ ئُوإ يُو
ؾىيَُٓ تُْاُْت ئُطُض دُْطٌ طُوضَؾٌ يًَهطابًَت.
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لةشكرى هةخامةنشي لة يؤنان
ًَُٓوَناِْ ثطؤؾًػؤض
ئُوَّ يُو بُؾُزا ٖاتىوَ ،ثىختُيُنُ يُ زووُٖظاض الثُضَِ يُ يًَهؤي
(ئاْسضيؤ ضؤبًَطت باضٕ) َاَؤغتاّ ًََصووّ يؤْإ يُ ظاْهؤّ (طالغهؤ) يُ بُضيتاًْا نُ
ًَُٓوَناِْ ْاوبطاو بًَت يُ تُواوّ تَُُِْ .ئُو يُى يُ
يُواُْيُ بُضَُِٖ َُٖىو يًَهؤي
َُ،
َُض َناِْ ٖاوضُضخِ ًََصووّ نؤِْ ئًَطاُْ و وَى ُٖضيُنُ يُ (طًَطمشَُٕ ،اضيصإ َؤي
يًَهؤي
َس ،ضيضاضز ؾطاّ و ئؤيُّ ئؤغتًس) نىيَطاُْ ثُيطَوٍ يُ ًََصووْىوغُ نؤُْناِْ يؤْإ
ًَٖطتعؾًًَ
َطُْاَاُّْ يُ ًْىَّ زووََِ غُزَّ بًػتُّ يُ
ُْنطزووَ ،ئُوإ تًَهؤؾاوٕ تا بُ ثًٌَ ئُو بُي
شيَط خاى زَضًَٖٓسضاوٕ و بُ غىوز وَضططتٔ يُ ًََصووَ نؤُْنإًََ ،صوو بٓىوغُٓوَ.
ًَُٓوَ قُباضَ طُوضَيُّ ئُو َاَؤغتايُ يُ باضَّ دُْطُناِْ خُؾاياضؾا و
ئُو يًَهؤي
غُضنطزَناٌْ تط ّ ُٖخاَُْؿٌ يُ طٍَُ يؤْإ ،يُ ضِاغتًسا طُجنًُٓيُنِ ثطِ يُ ظاًْاضيًُ نُ تا
ئًَػتا ئًَُُ يًًَإ بٌَ ئاطا بىوئ و ٖؤناضيـ زَطُضِيَتُوَ بؤ ئُوَّ ئًَُُ غُضضاوَ غُضَنًًُ
يؤْاًًُْناصيإ بُضزَغت ُْبىوٕ و ًََصووْىوغُ ئُوضووثًًُناًْـ ،يؤْاًًُْناًْإ بُ
ُْتُوَيُنِ ثًَؿهُوتىو و ؾاضغتاِْ و ئًَطاًًُْناًْإ بُ وَسؿٌ ظاًْىَ و ٖريؤزؤتًإ بُ خىاّ
ًََصوو ْاغاْسووَ و ثًًَإ وابىوَ ْىوغًُٓناِْ بطيتري يُ ثُضدىو(وَسِ) و ثًَىيػتُ بٌَ َُضز
ثُغُْسبهطئَ ،بُآلّ ثطؤؾًػؤض باضٕ زََيًَت:
َِ الواظّ ُٖبىوَ ،يُنُّ ئُو تُْاُْت بُ ئُْساظَّ غُضباظيَهِ ئاغايٌ
(ٖريؤزؤت زوو خاي
يُ ناضوباضّ دُْطِ ُْظاًْىَ و زووَّ ئُو ٖؤناضّ ضووزاوَ ًََصوويًُناِْ ُْْىوغًىَتُوَ و
ًََصوويُى نُ ٖؤناضّ ُْْىوغطابًَت ًٖض دًاواظّ يُ طٍَُ ئُؾػاُْزا ًًُْ ،ضىْهُ غىوزّ يٌَ
وَضْاطرييَت).
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ًََتٖ :ريؤزؤت شَاضَّ ئُو غُضباظاُّْ يُطٍَُ خُؾاياضزا
زواتط ثطؤؾًػؤض باضٕ زَي
ٖاتىوُْتُ يؤْإ بُ ( )5283220ثًَٓر ًًَؤٕ و زوو غُز و ُٖؾتا و غٌَ ُٖظاض و زووغُز و
ًََت دطُ يُو غُضباظَ يؤْاًْاُّْ يُ يُؾهطَنُّ بىوٕ يُ بًػت
بًػت ُْؾُض زياضيهطزووَ و زَي
و ْؤ ُْتُوَ غُضباظّ ًَٖٓاوَُٖ ،ض يُنُ يُو ُْتُواُْ يُؾهطَنُيإ ؾُغت ُٖظاض نُؽ بىوَ و
نؤّ زَناتُ ( ) 1740000يُى ًًَؤٕ و سُوت غُز و ضٌ ُٖظاض غُضباظ ،غٌَ غُز ُٖظاض
غُضباظّ يؤْاًْؿِ ُٖبىوَ.
بُ وتُّ ٖريؤزؤت ،خُؾاياضؾا ُٖؾتا ُٖظاض غُضباظّ غىاضَّ ُٖبىوَُٖ ،ضوَٖا بًػت ُٖظاض
وؾرت غىاض يُ خعَُت يُؾهطَنُّ بىوٕ و زَُٖظاض نُغًـ طاضزّ داويسّ تايبُت بُ خؤّ بىوٕ.
ٖريؤزؤت شَاضَّ ناضطىظاضَ زَضيايًُناِْ خُؾاياض بُ ( )541610ثًَٓر غُز و ضٌ و يُى ُٖظاض و
ؾُف غُز و زَ نُؽ زياضيهطزووَ و غُضدَُِ ئُو شَاضاُْ زَبًَتُ ( )2691610زوو ًًَؤٕ و
ؾُؽ غُز و ُْوَز و يُى ُٖظاض و ؾُف غُز و زَ نُؽ .ئُطُض ئُو شَاضاُْ َُٖىويإ ضِاغت بٔ
زيػإ بؤ شَاضَّ يُنُّ نُ ( )5283220نُغُ ظؤضّ زًًََََٓت.
ًََت يُ ْاو يُؾهطّ خُؾاياضزا زوو ًًَؤٕ و ؾُف غُز ُٖظاض شٕ و
بُآل ّ ٖريؤزؤت زَي
ؾىؾًَط و خعَُتهاض ُٖبىوَ و شَاضَنُ زوو بُضاْبُض ظياز زَنات و زَيطُيًًََٓتُ ()5283220
ًََٔ
نُؽ و بًػت و ضىاض غُزَيُ ئُوضووثًًُنإ ئُو شَاضاُْيإ وَى ثُضدىو وَضططتىوَ و زَي
ًْىَّ ئُو شَاضَيُ يُطٍَُ خُؾاياضزا ضىوُْ يؤْإ و ًْىَيإ غُضباظّ تُواو بىوُْ.
َِ
َِ بُضيتاِْ (غًَط ؾًَطزضيو َؤضيؼ) يُ غاي
بُ ثًٌَ ْىوغًُٓناِْ ثطؤؾًػؤض باضٕ ،شْطِاي
( 1920ظ) يُ طٍَُ زوو ُٖظاض غُضباظ زواّ طُيؿتِٓ بؤ يؤْإَُٖ ،إ ضيَطاّ بطِيىَ نُ
خُؾاياض ثًايسا ضؤيؿتىوَ بؤ ئُغًٓا و زََيًَتُٖ( :ضضُْسَ ئًَُُ زوو ُٖظاض نُؽ ظياتط ُْبىوئ
و يُ ُْٖسَّ ؾىئَ نُوتًُٓ نًَؿُّ بٌَ ئاوّ و ْاضاض ئاوّ ثًَىيػتُإ بؤ خىاضزُْوَ يُ طٍَُ
َططت ).نُواتُ خُؾاياض ضىوٕ تىاِْ يُؾهطيَهِ ثًَٓر ًًَؤٕ نُغٌ يُ وَضظّ بُٖاض
خؤَإ ُٖي
و ٖاويٓسا بُو ؾىيَُٓزا ببات ،بٌَ ئُوَّ ططؾتِ ئاوّ ُٖبًَت و باؽ يُ خىاضزٕ و ئايًهًـ
ًََت :يُ
ْانُئ نُ ُٖض ئُغتَُُ يُ يؤْإ بؤ ئُو شَاضَيُ زَغت بهُويَت و ثطؤؾًػؤض باضٕ زَي
ُٖبىوِْ بًػت و ْؤ ُْتُوَ يُ يُؾهطّ خُؾاضياضزا (دطُ يُ ئُو يؤْاًْاُّْ ؾىئَ نُوتُّ
َُ بريّ نطزووتُوَ نُ َُٖىو ئُو
ُٖخاَُْؿٌ بىوٕ) طىَاًَْو ًًُْ ،بُآلّ ٖريؤزؤت بُ ُٖي
بًػت و ْؤ ُْتُوَيُ خاوَٕ يُؾهطّ ؾُغت ُٖظاض نُغٌ بىوُْ.
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يُواُْيُ يُؾهطّ ئاظَضباجيإ ؾُغت ُٖظاض بىو بًَت ،بُآلّ يُ غٓىوضّ ئًُجطاتؤضيُتِ
ُٖخاَُْؿٌ ُْٖسَّ ُْتُوَ شَاضَيإ ُْطُيؿتىوتُ غُز ُٖظاض نُؽ و بًَطىَإ ئُو ُْتُواُْ
ْاتىأْ ؾُغت ُٖظاض غُضباظ ئاَازَبهُٕ.
باضٕ ثًًَىايُ تىغًسيس نُ يُ ٖريؤزؤت طُجنرتَ و يُ غُضزََِ ئُوزا شياوَ ،ضِاغتطؤتطئ
ًََصووْىوغِ يؤْاِْ نؤُْ .بُآلّ تىغًسيس غُباضَت بُ دُْطُناِْ يؤْإ و ُٖخاَُْؿٌ ًٖضِ
ُْْىوغًىَ و تُْٗا ُْٖسٍَ داض ثُضاويَعّ ْىوغًىَ و ئُو بُ ثًُّ يُنُّ ْىوغُضَوَّ ضووزاوَ
َُيُنٌ تطّ ٖريؤزؤت
ْاوخؤيًُناِْ يؤْإ و بُ تايبُتِ دُْطُناِْ ْاوخؤّ ئُو وآلتُّ بىوَ .باضٕ ُٖي
و ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْناِْ يُ باضَّ خىاضزِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ضِاغت نطزووتُوَ ،خىاضزِْ
غُضَنِ غُضباظاِْ يؤْإ ْإ بىوَ ،بؤيُ ئُوإ ْاًْإ بُ خىاضزِْ غُضَنِ ُٖخاَُْؿًًُناًْـ
زياضيهطزووَ .بُآلّ طؤؾت بطيتِ بىوَ يُ خىاضزِْ غُضَنِ ُٖخاَُْؿًًُنإ.
َطُْاَُ ًََصوويًُنإ ئًَطاًًُْنإ ظؤض ثًَـ ضؤًًَُنإ ظاًْىياُْ طؤؾتِ نىتطاو
بُ ثًٌَ بُي
َباؽ) ئاَازَبهُٕ ،ضؤًًَُنإ طؤؾتِ ئُو َطؤظاُْيإ
(بُ زَغتُواشَّ تاظَ غؤغًؼ و ناي
بُناضزًََٖٓا نُ يُ غُيًب زَزضإ و غُيطيإ يُ ْاو زَنطز تا بؤِْ َطؤظ ًًَََُْٓتُوَ ،بُآلّ
َباؽ و غؤغًؼ ظوو بؤطُٕ زَبىوٕ
ئًَطاًًُْنإ طؤؾتِ طايإ بؤ ئُو َُبُغتُ بُناضزًََٖٓا .ناي
و يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ُْيسَتىاِْ بؤ َاوَّ ظؤض بُناض بًًََٗٓت ،بؤيُ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ
ْاضاضّ طؤؾتِ غىيَطنطاويإ بُناضزًََٖٓا و ئُو طؤؾتُ تُْٗا يُى ططؾتِ ُٖبىو نُ يُ وَضظّ
طُضَازا غُضباظَناِْ تًٓىو زَنطز.
بُؾُ طؤؾتِ ُٖض غُضباظيَهِ ُٖخاَُْؿِ ضؤشاُْ بُ ثًَىَضّ ئَُطؤ غُزو ثُجنا ططاّ بىو و
ُْٖسٍَ نات زوو غُز ططاًَؿًإ زَزا و طؤؾتُنُف بطيتِ بىو يُ نايباؽ و غؤغًؼ يا
َباؽ و غؤغًؼ تُواو زَبىو ،طؤؾتِ
طؤؾتِ غىيَطنطاو ،بُآلّ غُضَتا تا ئُوناتُّ ناي
غىاضنطاويإ ُْزَزاَِْ .خاَيًَهٌ تط نُ ثطؤؾًػؤض باضٕ باغِ زَنات نُ يُ ئًَطإ زوو ضَطُظ يُ
نُضَنًَىّ ُٖبىوٕ و يُنًإ ضَطُظّ طُوضَ و ئُوٍَ تط ضَطُظّ بضىوى (ضَطُظّ طُوضَّ
نُضَنًَىّ يُ ئًَطإ يُ اليُٕ زاًْؿتىاِْ ْاوضُنُوَ بُ طىض ئُغح ْاو زَبطيَت) غىوزيإ يُ
ضَطُظّ نُ ضَنًَىيُ طُوضَنإ وَضزَططت يُ ضانًَؿاِْ عاضَباُّْ دُْطِ ،ئُوإ بُ تىاْاتط
بىوُْ يُ ئُغح بؤ ئُو ناضَ و تىاْاّ بُضططيإ بؤ بطغًُتِ و تًٓىويُتِ ظؤض بىوَ ،ئُغح ُٖض
نُ بطغٌ يا تًٓىو ببىايُ تىاْاّ ضِانًَؿاِْ عاضَباُّْ ُْزََا.
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زؤظيُٓوَيُنٌ تطّ ئُو ثطؤؾًػؤضَ غُباضَت بُ ناغهًَت و قُيػاِْ بُؾًَو يُ غُضباظَ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بىوَ نُ يُ زاض بىوُْ ،ئُو ناغهًَت و قُيػاْاُْ ٖاوؾًَىَّ دؤضَ
ناْعايًُناًْإ بىوُْ و تا ضازَيُى ئُضنِ ئُواًْإ بُدٌَ زَطُياْس ،بُآلّ يُ ئُوإ غىونرت
بىوٕ ،ناغهًَتُ زاضئ و ناْعائًُنإ بُ طؿتِ ُٖضيُنُ يُ ضىاض ثاضضُ زضوغت زَنطإ و بُ
ٖؤّ ضُضّ يُيُنرت زَبُغرتإ تا غُض و ًَِ غُضباظ يُ ظَضبُناِْ مشؿًَط و ًَْعَ و تري بجاضيَعٕ.
ظاًْاضيًُنٌ تطّ باضٕ يُ باضَّ يُؾهطّ خُؾاياض ،بىوِْ يُنُيُنِ نَُُْس ٖاويَص بىوَ و
ئُوإ ثُتِ باف و بًَُٖعيإ ثًَبىو نُ يُْاو شيًَُناًْسا ئاغٔ ضٓطابىو و ئُوإ تُْٗا بُ غىاضّ
ئُغح زَدُْطإ و ُْياْسَتىاِْ بُ ثًازَ دُْط بهُٕ ،ئُوإ بُ ضِازَيُى يُ ٖاويؿتِٓ ئُو
ثُتُ بُ تىاْا بىوٕ نُ يُ ناتِ ٖاويؿتًٓسا ضِاغتُوخؤ يُى يُ غُضباظَ ثًازَناِْ زوشًَٓإ
َِ ثضطِاْسِْ ثُتُنٍُ زَزا ُْيسَتىاِْ
زَططت و غُضباظّ طرياو ُٖضشَْسَ بُ مشؿًَط و ًْعَ ُٖوي
بُ ٖؤّ ناْعاّ ْاويُوَ بًجػًًََٓت.
بُ وتُّ باضٕ و طًَطاُْوَ يُ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ،يُ يُؾهطّ خُؾاياض يُنُيُى ُٖبىو
نُ ثًَهٗاتبىو يُو نُغاُّْ غعازضابىوٕ بُ زوضخػتُٓوَيإ يُ ًْؿتًُإ و ْاضزًْإ بؤ
ًََِٓ بُ ئُوإ زابىو ئُطُض بُ باؾٌ دُْط بهُٕ،
دُظيطَناِْ نُْساوّ ؾاضؽ و خُؾاياض بُي
ضيَطُّ طُضِاُْوَ بؤ ًْؿتًُاًْإ ثًَسَزات ،يَُُ بُزوا بُضَبُضَ ئُو ظاًْاضياُّْ باضٕ
زؤظيىيَتًًُوَ زَخُيُٓ بُضضاوتإ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ ْاوّ ظؤضيَو يُ غُضزاضاِْ ُٖخاَُْؿٌ ًَٖٓاوَ نُ ئُوداض زَياخنُيُٓضوو و
يُواُْيُ نُ خىيَُٓض َاْسوو بهات و ثًَؿرت ئُو ْاواُْ يُ ًََصووَناْسا ُْْىوغطابٔ ،بُآلّ
ئاظايُتِ ئُوإ يُو دُْطاُْزا نُ ُْٖسيَهًإ يُ ئُوَّ نىشضاوْٕ ،اضاضَإ زَنات ْاويإ بًَٓري.
ياظزَ نىضّ زاضيىؾٌ يُنُّ نُ يُنًإ خُؾاياضؾا بىو يُ طٍَُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
نُوتُٓضَّ و بُ وتُّ ٖريؤزؤت ُٖضيُنُيإ ؾُضَاْسَّ يُنُيُنِ غُضباظّ بىوٕ نُ بُ وتُّ
ئُو ُٖضيُنُيُى ؾُغت ُٖظاض نُؽ بىوَ و بُ باوَضِّ ئًَُُ ئُو يُناُْ َُٖىويإ نَُرت بىوٕ
يُ ؾُغت ُٖظاض نُؽ.
ئُو غُضزاضاُّْ نُ نىضّ زاضيىؾِ يُنُّ بىوٕ و يُ ئاتىوغاّ نضِ نىضوؾٌ طُوضَ بىوٕ،
ئُّ ْاواُْيإ ُٖبىو:
يُنُُّٖ( /خاَُْـ) ؾُضَاْطَِواّ ًَػط نُ يُ دُْطِ يؤْاًًُْنإ ؾُضَاْسَّ غىثاّ
سُوتُّ بىو.
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زووََّ( /اغًؼ تُ) ؾُضَاْطَواّ باختُض نُ يُ دُْطِ يؤْاًًُْنإ ؾُضَاْسَّ غىثاّ
ُٖؾتُّ بىو.
غًًًَُّٖ( /ػت ئُغح) ؾُضَاْطَواّ ْاوضُّ غهانإ و ؾُضَاْسَّ غىثاّ ؾُؾُّ بىو و
ْابًَت يُ طٍَُ ًٖػت ئُغجِ ؾُضَاْسَّ ثًَؿىوّ ًَٖعّ زَضيايٌ ئًَطإ تًَهٍَُ بهطئَ.
زاضيىؾٌ يُنُّ ئُوناتُّ يُ شياْسا بىوٖ ،اوغُضطريّ يُ طٍَُ نضًَهٌ تطّ نىضوف (واتُ
خىؾهِ ئاتىوغاّ خًَعاِْ) نطز نُ ْاوّ (ئاضتًؼ تىوٕ) بىو و يُ ئىيـ زوو نىضّ ُٖبىو نُ
بُؾساضّ ئُو دُْطُ بىوٕ و ْاويإ بطيتِ بىو يُ:
ضىاضَّ( /ئاضؾاّ) ؾُضَاْطَواّ عُضَبػتإ نُ ؾُضَاْسَّ غىثاّ سُظسَُّٖ بىو يُ دُْطِ يؤْإ.
ثًَٓذُّ( /طؤبطياؽ) ؾُضَاْطَواّ نايؤؾطؤنِ نُ زَنُوتُ وآلتِ تىضنًاّ ئًَػتا،
ؾُضَاْسَّ غىثاّ بًػتُّ بىو يُ دُْطِ يؤْإ.
يُ شِْ يُنَُِ زاضيىؾٌ يُنًَُـ نُ ْاوّ (واغاّ) بىو ،ئُّ نىضِاُّْ بُؾساضّ
دُْطُنُيإ نطز:
ؾُؾُّ( /ئاضتؤباظإ) نُ يُ غُضزََِ باونًسا يُ ثًَٓاوّ دًَٓؿًين يُ زشّ باونِ ضِاثُضّ
و ئُو ثًاوَ يُ يؤْإ بىوَ و ثطؤؾًػؤض باضٕ ُْيعاًْىَ ثًُّ ئُو يُو دُْطُزا ض بىوَ.
سُوتُّ( /ئاضيابًصَٕ) ؾُضَاْطَواّ ْاوضُّ ناغجًإ (قُظوئ) و ؾُضَاْسَّ بُؾًَهِ ًَٖعّ
زَضيايٌ بىو يُ دُْطِ يؤْإ.
ُٖؾتُّ( /ئاضؾاًََُْـ) ؾُضَاْطَواّ دُظيطَ يؤْاًًُْناِْ شيَط زَغُآلتِ
ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ئاغًاّ بضىوى بىو و ؾُضَاْسَّ غىثاّ ضىاضَّ بىوَ يُ دُْطِ يؤْإ.
نىضيَو نُ يُ (ثاضًَؼ) نُ يُنٌ تط بىو يُ شُْناِْ زاضيىؾٌ طُوضَ و يُ دُْطِ يؤْإ
بُؾساض بىو و بطيتِ بىو يُ:
ْؤيُّ( /ئاضيا َُضزؤغًَؼ) ؾُضَاْطَواّ ْاوضُّ قىوض يُ يىبٓاِْ ئًَػتا و ؾَُاْسَّ
غىثاّ بًػت و ثًَٓذَُِ يُ يؤْإ يُ ئُغتؤ بىو.
( )5
زاضيىؾٌ طُوضَ يُ طٍَُ نضِ بطانُّ نُ ْاوّ (ؾطاتانؤٕ) بىو ٖاوغُضطريّ نطز و ضُْس
ًََهِ يُ ئُويـ بىو يُى يُ ئُوإ يُو دُْطُ بُؾساض بىو نُ بطيتِ بىو يُ:
َٓساي
ًَإ يُ ٖاوغُضطريّ يُطٍَُ خىؾو ،شٕ خىؾو ،ثىض و
(ُٖ( )5خاَُْؿًًُنإ وَى ؾريعُوُْناِْ ًَػط غً
بطاظا و ٖ ...تس خؤيإ ُْنطزووتُوَ ،نىضوف ٖاوغُضطريّ يُ طٍَُ ثىضّ واتُ خىؾهِ زايهِ بُ ْاوّ (ئًُِ
تًؼ) نطز نُ نضِ ئاغتًاش (ظَساى) بىو و نَُبؤدًًُ ٖاوغُضطريّ يُ طٍَُ ئاتىوغاّ خىؾهِ نطزو و
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زَيُّ( /ئابطؤنؤَاؽ) ؾُضَاْسَّ غىثاّ ضىاضَّ بىو يُ يؤْإ.
ًَُٓوَ ثىخت و غُضَْر ضانًَؿُنُيسا غُباضَت بُ ضؤيؿتِٓ
ثطؤؾًػؤض باضٕ يُ يًَهؤي
ًََت يُ غُضضاوَيُنسا بًًٓىيُتِ نُ
ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ طٍَُ خُؾاياضؾا بؤ يؤْإ ،زَي
ئابطؤَانؼ بطايُنِ زوواُّْ ُٖبىوَ و بطا طيهُنُّ ْاوّ (ِٖ ثط ئاْتؼ) بىوَ و ئُوإ
ئُوَْسَ يًَو ضىو بىوُْ ،نُ نُؽ ُْيتىاًْىَ يُ يُنرت دًايإ بهاتُوَ و ناتًَو ئابطؤَانؼ
ضؤيؿت بؤ دُْطِ يؤْإ بطانُؾٌ يُ طٍَُ خؤيسا بطز .ئُو زَ بطايُّ نُ بُ خُؾاياضَوَ زَبىوٕ
بُ ياظزَ و بُؾساضّ دُْطِ يؤْاًْإ نطز ،يُ ضواْطُّ ُٖخاَُْؿًًُنإ طُوضَتطئ ثًُيإ
ُٖبىو ،ضىْهُ ُّٖ نىضّ زاضيىف و ُّٖ بطاّ ثاؾا بىوٕ.
بُ وتُّ ثطؤؾًػؤض ئاْسضيؤ باضٕ يُو دُْطُزا ؾُغت و ثًَٓر يُ غُضزاضاِْ ُٖخاَُْؿِ بُؾساض
ًََٔ ُْٖسَّ يُ
بىوُْ و بؤ ئُوَّ خىيَُٓض َاْسوو ُْنُئ خؤَإ يُ ْاغاْسًْإ زَثاضيَعئ و تُْٗا زَي
بطاظانإ و خىؾهُ ظاناِْ خُؾاياضؾا و زوو يُ خُظووضَناِْ (بابِ زوو يُ شُْناِْ) بُؾساضّ دُْط
بىوٕ و ُْٖسيَهًإ يُو دُْطُ نىشضإ و يُ ئُوَّ ًْصضإ ،باضٕ تىاًْىيُتِ ؾىيَِٓ طؤضّ ُْٖسيَهًإ
َهُْسٕ بهطيَت ،ئًػو و ثطوغهِ
زَغتًٓؿإ بهات و يُواُْيُ ئُطُض يُ زاٖاتىوزا يُو ؾىيَٓاُْ ُٖي
غُضزاضَ ُٖخاَُْؿًًُنإ و يُواُْؾُ ثاضضُناِْ دًىبُضطًإ بسؤظضيَُٓوَ ،ضىْهُ ئُوإ بُ دًىبُضطُوَ
ًََت يُ َُيساِْ دُْطسا ًٖض ؾاظازَيُى دًاواظّ ُْبىو يُطٍَُ غُضباظيَو و
زًََْصضإُٖ .ضوَٖا ئُو زَي
وَى يُنرتّ يُ دُْطسا بُؾساض زَبىوٕ و يُ ُٖضزوو اليإ زَنىشضإ ،بؤيُ ُْٖسيَو يُ ؾاظازَنإ يُ
َُيساِْ دُْطسا نىشضإ.
زواّ طُيؿتِٓ خُؾاياض بؤ خانِ ئُوضووثا ،وَى باغهطا ئُوإ ضىوُْ ْاو وآلتِ
(خًَطغؤًَْع) نُ ثاؾاّ ئُو وآلتُ يا ٖاوثُضياِْ خُؾاياض بىو و يا بُضططّ يُ ثًَـ ئُوزا ُْنطز
َُتُ ؾاضيَهٌ تطّ يؤْاِْ بُ ْاوّ (بٌ غاٍَ تايٌ) .يُ نؤْسا ُْضيت
و زواتط طُيؿتُٓ ْاو زَوي
وابىو نُ ناتًَو ثاؾايُنِ بًَُٖع زَٖاتُ ْاو خانِ ثاؾايُنِ بٌَ ًَٖع ،ثاؾاّ وآلتُ بًًََٗعَنُ
زَٖاتُ ثًَؿىاظّ و بُ ثًٌَ تىاْاّ خؤّ ثًَؿىاظّ زَنطز و ئُو ثًَؿىاظيًُ بُ واتاّ بُضؾُضَإ
بىوٕ بُضاْبُض ثاؾاّ طُوضَ زَشًََطزضا.
زواتطيـ زواّ َطزِْ نَُبؤدًًُ ،بُضزيُّ بطاّ ٖاوغُضطريّ يُطٍَُ ئاتىوغا نطز و زواداض ئاتىوغا بؤوَ
خًَعاِْ زاضيىف .زاضيىف زوو نضِ نىضوؾِ نطزٕ بُ ٖاوغُضّ خؤّ نُ بطيتِ بىوٕ يُ (ئاتىوغا و ئاضتًؼ
تىوٕ) و زواتط ٖاوغُضطريّ يُ طٍَُ نضِ بطاّ خؤّ واتُ (ؾطاتانؤٕ) نطز و بُو ؾًَىَ بُضزَواَبىوٕ .وَضطًَط بؤ
نىضزّ).
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ناتًَو خُؾاياض طُيؿتُ ْاو خانِ (بٌ غاٍ تايٌ) ضاوَضوإ بىو ثاؾاّ ئُوَّ ثًَؿىاظّ
بهات ،بُآلّ ئُو ُْيسَويػت بُضؾُضَاِْ خُؾاياض بًَت و ضِاّ نطزَ ؾاخُنإُٖ ،ض ؾُف
َِ بىو ،ضىوُْ ثًَؿىاظّ خُؾاياض و ئاَازَيٌ خؤيإ بؤ
نىضَنُّ ئُو نُ ظىنرتيًٓإ ؾاظزَ غاي
خعَُتِ ئُو زَضبطِّ .زواّ ئُوَّ يُؾهطّ خُؾاياض ضؤيؿت و ئُو خانُّ بُ دٌَ ًَٖؿت،
ثاؾاّ بٌ غاٍ تايٌ يُ ؾار طُضِايُوَ و ظاِْ نُ نىضَناِْ ضىوُْ ثًَؿىاظّ ثاؾاّ
ُٖخاَُْؿٌ و ئُويإ بُ وآلتُنُياْسا تًَجُضاْسووَ ،ؾُضَاِْ نطز تا ؾًؿِ ئاغِٓ
طُضَهطاويإ خػتُ غُض ضاوّ ُٖض ؾُف نىضّ و ُٖض ؾُؾًإ نىيَط نطزٕ و تُْاُْت بُظَيٌ
َِ بىو و نُوتبؤوَ شيَط ناضيطُضّ بطاناِْ
بُ نىضَ بضىونُنُيسا ُْٖاتُوَ نُ تُْٗا ؾاْعزَ غاي
و بُو ناضَ ُٖغتابىو.
َُتُ ؾاضّ (غات ضائٌ) نُ ئُويـ يُ
زواّ (بٌ غاٍ تايٌ) خُؾاياض ؾا طُيؿتُ زَوي
َُتُ ؾاضَ يؤْاًًُْنإ بىو و بؤ ئُوَّ ُْبًُٓ َايُّ َاْسوونطزِْ خىيَُٓضّ بُضيَع و خؤَإ
زَوي
يُ زووباضَ بىوُْوَ بجاضيَعئَُٖ ،ىو ئُو وآلتاُّْ يَُُ بُزوا ْاويإ زيَت بُ وآلتاِْ يؤْاِْ
ْاو زَبُئ نُ نُوتىوُْتُ غُض ضيَطُّ خُؾاياضؾا يُ ناتِ ضؤيؿتِٓ بُضَو ئُغًٓاّ ثايتُختِ
يؤْإ يا يُ ناتِ طُضِاُْوَّ بُو ضيَطُيُزا .ثاؾاّ ئُوَّ ثًاويَهِ بُغاآل ضىو بىو نُ يُ
َسا ثًَػتُّ َُضِّ يُبُض زَنطز و ُْٖسَّ يُ زاًْؿتىاِْ وآلتُنُّ
تُواوّ وَضظَناِْ غاي
بُضزَواّ يُ ؾار زَشيإ و شياًْإ يُ غُض َُضِزاضّ بىو ،يُ ؾريّ َُضِ ثُْري و ضؤًْإ زضوغت
زَنطز و دًىبُضط و ثًَآلويإ يُ ثًَػت و خىضّ َُضِ زابري زَنطز .ثاؾاّ ئُو وآلتُف ضؤيؿتُ
َساضَناِْ خؤّ َايُوَ.
َهُ ئاشَي
ؾار و الّ خُي
َهِ
ثطؤؾًػؤض باضٕ يُ ظَاِْ ًََصووْىوغُ نؤُْناِْ ثًَـ ٖريؤزؤت وَى (ئؤظؤٕ خُي
َُتُ
َُتُ ؾاضّ ثطؤنٓىوؽ)( ،ئؤزََؤؽ يُ زَوي
َُتُ ؾاضّ غاَىوؽ)( ،زيؤؾؤؽ يُ زَوي
زَوي
َهِ
ًََتٖ :ؤناضّ ئُوَّ خُي
َُتُ ؾاضّ ًًَتؤؽ) زَي
ؾاضّ ثاضؤؽ) و (ًَٖهاْايىؽ يُ زَوي
وآل تِ غات ضائٌ يُ ؾاخُنإ زاُْزَبُظئ بؤ ئُوَ بىو نُ زَتطغإ َُضَناًْإ ببُٓ ًَْضريّ
ؾًَطَنإ نُ يُ زآًََِ ؾاخُنإ و ثًَسَؾتُناِْ زآًََِ ؾاخُنإ زَشيإ.
يُ بىوِْ ؾًَط يُو ْاوضُيُ طىَاصيإ ًًُْ و ٖريؤزؤت و طُظُْؾؤًْـ باغًإ يٌَ نطزووَ نُ
يُ غُضزََِ ئُواْسا ؾًَطَنإ يُ وآلتِ غات ضائٌ زَشيإ و بٌَ دٌَ ًًُْ نُ بًًَري يُ ًَْىإ
ًَُٓوَيإ غُباضَت بُ دُْطُناِْ يؤْإ و ُٖخاَُْؿٌ
َُضَناِْ ٖاوضُضخسا نُ يًَهؤي
يًَهؤي
نطزووَ ،دطُ يُ باضٕ نُغٌ تط غىوزّ يُ ًََصووْىوغُناِْ ثًَـ ٖريؤزؤت نُ يُ غُضَوَ
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ْاويإ ٖاتىوَ ،وَضُْ ططتىوَ و يُواُْيُ زَغتًإ ُْطُيؿتبًَتُ ئُو غُضضاواُّْ ئُوإ يا ظَاِْ
نؤِْ يؤْاًْإ ُْظاًْبًَت .بُ ُٖض ساٍَ ثاؾاّ غات ضائٌ ضؤيؿت و خؤّ طُياْسَ ؾىئَ
نُوتىوَ َُضزاضَناِْ.
يُ ؾُوّ ؾُغت و ثًَٓذَُِ بُٖاض ؾًَطَنإ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ثؿتُوَّ يُؾهطّ
خُؾاياض نُ ثًَساويػتًًُ يُزَطُناًْإ زَطىاغتُوَ نُ بطيتِ بىوٕ يُو ؾتىوَُناُّْ ئُوناتُ
يُؾهط ثًَىيػتِ ثًَُٓبىو و زواتط ثًَىيػتِ زَبىوٕ و بُ ٖؤّ وؾرتَناُْوَ نُ ًَٖىاف زَضؤيؿذي
زَطىاغرتايُوَ .يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بُضزَواّ وؾرت و ئُغجُناًْإ يُ يُى دًازَنطزَوَ و
َطاّ يُؾهط.
بُ ٖؤّ ًَٖىاف ضؤيؿتًٓإ ،وؾتُضَنإ ؾُو يا ْعيهِ ًْىَؾُو زَطُيؿتُٓ َُْعي
ئُو ؾُوَ وؾرتَنإ يُ تاضيهًسا نُوتُٓبُض ًَٖطؾٌ ؾًَطَ زضْسَنإ و ئُوَْسَ يُثطِ ئُو ًَٖطؾُ
ضوويسا نُ ئُو غُضباظاُّْ يُ طٍَُ وؾرتَنإ بىوٕ ،ؾًُشإ و ُْياْسَظاِْ ض بهُٕ و
وؾرتَناًْـ ُٖضضُْسَ باضيإ ثًَبىو ،بُآلّ يُ تطغإ نُوتُٓ ضِانطزٕ.
ؾًَطَنإ زواّ ضِاونطزِْ ُٖض وؾرتيَو ،زَيآُْضِاْس و زَْطًإ بُضظ زَبؤوَ و تطغٌ ظياتط
زَنطز ،ؾًَطَنإ زواّ نىؾتِٓ وؾرتَنإ غهًإ زَزضاْسٕ و ئُو ؾُوَ شَاضَيُى يُ وؾرتَنإ
بىوُْ خؤضانِ ؾًَطَنإ و خُؾاياض نُ ئُو بابُتُّ بًػت ،ؾُضَاِْ نطز تا بُؾِ ثؿتُوَّ
َُوَ ضٍَ بهُٕ ،ضىْهُ ؾًَط يُ ئاطط زَتطغًَت و يُ ضؤشيؿسا ًَٖطف
يُؾهط يُ ؾُوزا بُ َُؾدُي
ْاناتُ غُض يُؾهط ،تا ئُو ناتُّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ئُو وآلتُيإ دٌَ ًَٖؿت بُضزَواّ
َُتطغٌ ًَٖطؾٌ ؾًَطَنإ ُٖبىو.
زواّ تًَجُضبىوِْ يُؾهطّ خُؾاياض يُ وآلتِ غات ضائٌ ،ضؤيؿتِٓ يُؾهط بُ ٖؤّ
َُنإ و ضيضطا ْاضيَهُناُْوَ قىضؽ بىو و عاضَباُْ دُْطًًُنإ ُْياْسَتىاِْ يُ زاضَ
دُْطُي
طُوضَ و بضىوى و ظؤضَنإ ئُو دُْطُآلُْ تًَجُض بدي .بؤيُ خُؾاياض ؾُضَاِْ نطز تا زَغتُيُى
غُضباظ وَى دازَغاظ يُ ثًضؿُوَيإ بطؤٕ و ؾىيَُٓ ْاخؤؾُناِْ دازَ تُخت و ضاى بهُٕ و
َهِ ْاوضُنُ بسَٕ بؤ ئُو ناضَ و يُو ضؤشَ بُ زواوَ يُو
ُٖضوَٖا ؾُضَاِْ نطز تا نطَّ بُ خُي
ْاوضُيُ نُ ئُونات و ئًَػتاف بُ (تطاؽ) ْاو زَبطيَت ،دازَغاظّ زَغتِ ثًَهطز.
ُْٖسَّ نات و يُ ُْٖسَّ ؾىئَ يُؾهطّ زاضيىف ْاضاضبىو بُ ؾًَىَّ ناتِ يُو ْاوضاُّْ
ًُْضُ ظَيهاوّ و ئاوّ وَغتاويإ ُٖبىو ،بىَغذي و ئُونات ًَؿىويُنإ ئاظاضيإ زَزإ و
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ضووَنًَهِ وؾهًإ بُ ْاوّ (ؾُْبُيًًُ) زَغىتاْس و ًَؿىويُنإ
َسَٖاتٔ و غُضباظَنإ ئاغىوزَ زَْىوغذي.
َِ ئُو ضووَنُ ُٖي
يُبُض زوونُي
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َِ ( 480خ .ظ) يُوناتُّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
يُ ضؤشّ سُؾتا و ثًَٓذَُِ بُٖاضّ غاي
َُتُ ؾاضّ (تطاؽ) زا زَضؤيؿذيُْٖ ،سَّ بُضاظ نُ يُ
بُ ْاوضُيُنِ ًُْضُ ظووْطاوّ يُ زَوي
تطغٌ ئُوإ ُٖآلت بىوًَٕٖ ،طؾًإ نطزَ غُض ْاوَضِاغتِ يُؾهطَنُ و ضُْس غُضباظيَهًإ
بطيٓ ساض نطز و ئُواًْـ ُْٖسَّ يُ بُضاظَناًْإ نىؾت و ثاضضُيإ نطزٕ تا يُ ناتِ وَغتاِْ
يُؾهط بًاْربشيَٓٔ و بًاخنؤٕ.
ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ تُضيب يُ طٍَُ نُْاضَنإ و يُؾهطَنُيإ زَدىوآلٕ و
ؾُواُْف يُ ُٖض ؾىيًََٓو نُ يُؾهط وَغتابىايُ يُْطُضيإ زَططت ،تُْاُْت ئُطُض نُْساوٍ
بضىونًؿِ يٌَ ُْبىايُ و ئَُُؾًإ بؤ ثاضاغتِٓ يُؾهط زَنطز و زَتطغإ يُثطِ يؤْاًًُْنإ يُ
زَضياوَ ًَٖطف بهُُْغُض يُؾهطَنُيإ .يُو ؾىيَٓاُّْ نُْساوّ يٌَ ُْبىوًَٖ ،عّ زَضيايٌ
ْاضاضبىوٕ يُ ؾُو تا بُياِْ ئًَؿو بططٕ و يُ اليُنُوَ بؤ الٍ تط بضٔ تا نُؾتًًُناًْإ بُض
َبُ يًَسَضَنإ و غُضباظَ زَضيايًُنإ ظؤض غُخت بىو.
وؾهاِْ ُْنُوٕ و ئُو ناتاُْ بؤ غُي
ثطؤؾًػؤض باضٕ زََيًَت :تُْاُْت ئًَػتا نُ نُؾتًًُنإ ظؤض طُوضَٕ و يُْطُضّ ُْٖسيَهًإ
زَطاتُ ثًَٓر تُْٕ ،اتىأْ يُو ْاوضاُْ نُ نُْساوّ يٌَ ًًُْ بىَغذي ،ضىْهُ بُ وَغتاِْ
نُؾتًًُى يُو نُْاضاُْ نُ نُْساوّ ًًًَُْٖ ،طؾٌ ؾُثؤيُنإ بؤ غُضيإ زَغت ثًَسَنات و
ًَٖعّ ؾُثؤيُنإ ئُوَْسَ ظؤضَ نُ زَتىأْ يُْطُضَنُ يُ قىاليٌ ئاو زَضبًَُٓٓوَ و نُؾتًًُنُ
َُ و بُ نُْاضَناِْ ئاوَنُيسا بسَٕ .ئاؾهطايُ نُ نُؾتًًُناِْ ئُو نات نُ
غُُْ دىوي
بضىونرت بىوٕ بُ ئاغاِْ زَبىوُْ ياضّ ؾُثؤيُناِْ ئاو و بُ نُْاضَناًْاْسا زَزإ ،بؤيُ
نُؾتًىاُْنإ ْاضاضب ىوٕ يُ غُضَتاّ ؾُو تا بُياِْ يُ يُى ْاوضُّ بضىونسا بؤ خؤثاضيَعّ
ٖاتىوضؤ بهُٕ و ُْخُوٕ ،ضؤشّ زواتطيـ ضىْهُ ؾُوَنُّ ُْخُوتبىوْٕ ،اضاض ًَٖىاف
زَضؤيؿذي.
تًَجُضيِٓ يُؾهطّ خُؾاياض يُ ْاوضُّ تطاؽ زضيَص بؤوَ ،ضىْهُ دازَغاظَنإ بُضزَواّ
غُضطُضَِ ناض بىوٕ و بُ وتُّ باضٕ ،ئُوإ ضٌ و ثًَٓر ضؤشيإ ثًَضىو تا تىاًْإ وآلتِ تطاؽ
بربِٕ و بطُُْ ْاو َُقسؤًْا و ئُو ضيَطايُّ ئُونات بطِيإ ْعيهُّ ضىاضغُز و ُٖؾتا نًًؤَُتط
بىو و ي ُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ئُونات ْعيهُّ زَ نًًؤَُتطيإ يُ ضؤشيَهسا زَبطِّ .باؾرتئ نات
بؤ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ بؤغُض ئُو يُؾهطَ ئُوناتُ بىو ،بُآلّ ئُوإ ئُوناضَيإ ُْنطز و
ُْبىوُْ َايُّ زَضزَغُضّ بؤ ئُوإ.
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ُٖضضُْسَ ئُو دازاُْ ناتِ بىوٕ ،بُآلّ زواتطيـ غىوزّ بؤ ْاوضُنُ ُٖبىو و ٖريؤزؤت بُو
دازاُْزا ضؤيؿتىوَ و زََيًَت :ئًَػتاف دازَناِْ خُؾاياضؾا بؤ ضؤيؿتِٓ ضيَبىاضَنإ و
عاضَباُْنإ باؾٔ.
خُؾاياض بُ بٌَ ًٖض بُضططيُى طُيؿتُ َُقسؤًْا و ضؤوَ ْاو يُنُّ ؾاض نُ يُ غُض ضيَطا
بىو و ْاوّ (ئاَؿِ ثؤيًؼ) بىوٖ ،ريؤزؤت زََيًَت :ناتًَو خُؾاياض بُبٌَ بُضططّ طُيؿتُ ئُو
ؾاضَ وَى غىثاغطىظاضّ بؤ خىايإ يُ بُضاْبُض ُْبىوِْ بُضططّ ،ؾُضَاِْ نطز تا سُت نىض و
سُوت نضِ ُٖضظَناض يُ زاًْؿتىاِْ ْاوضُنُ بُ ظيٓسوويٌ يُ طؤض بًَٓٔ.
باضٕ َاَؤغتاّ ظاْهؤّ طالغهؤ زوو ضَِخُّٓ يُو وتُيُ ُٖيُ و زََيًَت :ضَخُّٓ يُنُّ
ثُيىَْسزاضَ بُ خىايإ و باضٕ زََيًَت :ضىْهُ ٖريؤزؤت ظياتط يُ خىايُنِ ثُضغتًىَ ،بريّ
نطزووتُوَ خُؾاياضيـ وَى ئُو ظياتط يُ خىايُنِ ُٖيُ ،بُآلّ خُؾاياض يُنتاثُضغت بىوَ و
تُْٗا ئاٖىضاَُظزاّ ثُضغتًىَ .ضخُّٓ زووََِ ظاْا بُضيتاِْ يُ باضَّ ْاؾتِٓ ُٖضظَناضَناُْ
َو تاوإ بىوَ و تُْٗا
ًََت يُ َُظزا ثُضغتًسا نىؾتِٓ خُي
بؤ غُثاغطىظاضّ و باضٕ زَي
تاواْباضاًْإ زَنىؾت .يُ ًٖض غُضضاوَيُنٌ تطّ ًََصوويًسا ُْٖاتىوَ خُؾاياض يا ثاؾايُنٌ
َهٌ تطيإ
تطّ ُٖخاَُْؿٌ بؤ غىثاغطىظاضّ بُضاْبُض بُ خىزاّ خؤُّٖ ،ضظَناضإ يا خُي
نىؾتبًَت و زيػإ باضٕ زََيًَت:
(بؤ َٔ باغهطاوَ نُ ئاًَؼ تًؼ خًَعاِْ خُؾاياضؾا زواّ ئُوَّ ثري بىو و خُؾاياض
ضووٍ تٌَ ُْزَنطز ،سُوت نىض و سُوت نضِ ُٖضظَناض و خاُْزاِْ ئًَطاِْ بُ ظيٓسوويٌ ْاؾت
تا غُضَجنِ ٖاوغُضَنُّ بؤ الّ خؤّ ضِابهًَؿًَتُوَ ،ئُو وتُيُف بؤ َٔ بٌَ بَُٓايُ و ويَطِاّ
ثًَضُواُْ بىوِْ يُ طٍَُ باوَضَِ ئايًًًُٓناِْ ئًَطاًًُْ نؤُْنإ ،ناضيَهِ عاقالُْف ًًُْ،
ضىْهُ ًٖض شًَْهِ بُ غاآل ضىو بُو ضيَطُيُ يا ًٖض ضيَطُيُنٌ تط طُْر ْابًَتُوَ).
َِ ( 480خ .ظ) غُضباظيَهِ غٌ غاآلٕ ُٖبىو نُ
يُ ْاو غُضباظَناِْ خُؾاياض يُ غاي
ثاغُو اِْ خُؾاياض بىو و بُضزَواّ يُ طٍَُ ئُوزا بىو و ْاوّ (ئاضتاخًؼ) بىو ،ئاضتاخًؼ ظؤض
باآلبُضظ و بًَُٖع بىو و ناتًَو زَوَغتا غُضّ زَطُيؿتُ ضِاغتِ ثؿتُ نؤَُناِْ وؾرت و يُ
زَؾت زَنُوتُ زواّ نُضّ نًَىّ و بُ زَغت زَيططتُٖٔ ،ضوَٖا ناتًَو زَوَغتا بُ بًَُْو يُ
ًََٔ.
زوو ئُغجًإ زَبُغت تا ئُغجُنإ ئُو ضِابهًَؿٔ و ئُويـ ُْيسًََٖؿت ئُغجُنإ ظىوي
َاَؤغتاّ ًََصوو يُ بُيصيو (شإ زؤؾًَٔ طُضيُٕ) زََيًَت :بىوِْ ثًاوّ ئاوا باآل بُضظ يُ
ئًَطاِْ ئُونات ؾتًَهِ ئاغايٌ بىو و ئًَطاًًُْنإ بُ طؿتِ باآلبُضظ بىوٕ و زواّ ًَٖطؾٌ
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ُْتُوَناٌْ تط و بُ تًَهٍُ بىوًْإ يُطٍَُ ئُو ُْتُواُّْ نىضتُ باآل بىوٕ ،باآليإ نىضت
بؤتُوَ.
يُ يُؾهطّ خُؾاياضزا نُؽ تىاْاّ َالَِْ يُطٍَُ ئاضتاخًػِ ُْبىو و ناتًَو ئاضتاخًؼ يُ
ثطِ ثًَسَنُِْ زَْطِ ئُوَْسَ طُوضَ بىو نُ زَوضوبُضَنُّ زووضاضّ ضِاضًُنإ زَٖاتٔ .ناتًَو
َهِ ئُوَّ
َهُنُّ نىضتُباآل بىوٕ ،خُي
َُتُ ؾاضّ (ئاناْتؤؽ) نُ خُي
خُؾاياض طُيؿتُ زَوي
َُٓزَططت نُ ئُوَْسَ زضيَص بىو.
ضاويإ يُغُض ئاضتاخًؼ ُٖي
َُتُؾاضّ ئاناْتؤؽ ُٖض َُٖإ ْاوّ ُٖبىو و ناتًَو خُؾاياض بؤ ؾُو يُ ئُوَّ
ثايتُختِ زَوي
َايُوَ ،ئاضتاخًؼ ُٖغتِ بُ بٌَ ًَٖعّ زَنطز و زاواّ يُ ؾُضَاْسَّ ثاغُواُْناِْ خُؾاياض نطز تا
ًَإ بُ خُؾاياض طُياْس نُ
َُتِ بسات ئُو ؾُوَ يُ ثؿىوزا بًَت و بؤ بُياِْ ئُو ضؤشَ ُٖواي
َؤي
ئاضتاخًؼ َطزووَ و ئُويـ بُ غُضغىضَِاُْوَ زاواّ يُ ثعيؿهُنإ نطز تا بعأْ ض ُْخؤؾًًُى يُ
يُى ؾُوزا َطؤظ زَنىشيَت؟ ضىْهُ ضؤشّ ثًَؿرت ئُو تُْسضوغتِ باف بىو.
ثعيؿهُنإ وتًإ :دطُ يُ ْؤبُّ زٍَ يا ًََؿو ًٖض ُْخؤؾًًُنٌ تط ًًُْ يُ ؾُويَهسا
َطؤظ بهىشيَت.
خُؾاياض وتِ :بطؤٕ و ثؿهٓري بؤ تُضَُنُ بهُٕ و بعأْ نُ ٖؤناضّ َطزُْنٍُ ضًًُ؟
ثعيؿهُنإ الؾُّ ئاضتاخًػًإ ثؿهين و بؤيإ زَضنُوت نُ زووضاضّ ْؤبُّ زٍَ
ُْٖاتىوَ و وتًإ :بُ زووضّ ْاواْري شَٖط خىاضزوو نطابًَت ،بُآلّ ْاظاْري بُ ض دؤضَ شٖطيَو.
َُّ
َُواُْ بسضِٕ و طُزَ و ضخيىوي
طُظُْؾؤٕ زََيًَت :خُؾاياض ؾُضَاِْ نطز تا الؾُّ ئُو ثاي
بجؿهٓٔ تا بعأْ بُ ناّ شٖط ،زووضاضّ َطزٕ بىوَ .ئُو وتُيُ ًْؿاْسَضّ ئُوَيُ نُ يُ ئًَطاِْ
نؤْسا ،ؾُم نطزِْ دُغتُّ َطؤظ بؤ زيتُٓوَّ ٖؤناضّ َطزِْ ُٖبىوَ .زواّ ؾُم نطزِْ
َُواُْ و ئُجناَساِْ ثؿهٓري بؤّ ،زيػإ ثعيؿهُنإ ُْياْتىاِْ دؤضّ شٖطَنُ
غًٓطِ ئُو ثاي
زَغتًٓؿإ بهُٕ و خُؾاياض ؾُضَاًْسا تا الؾُّ ئاضتاخًؼ بًَٓصٕ و يُ غُض طؤضَنُّ
َُواُْ نطز.
خاْىويُى زضوغت بهُٕ و زاًْؿتىاِْ ْاوضُنُف ُْٖسَّ قىضباًْإ بؤ ئُو ثاي
زواّ ئُوَّ يُؾهطّ ئًَطإ يُ ئاناْتؤؽ تًَجُضِبىوٕ ،طُيؿتُٓ زَؾتًَو بُْاوّ (ئاخًؤؽ)
و خُؾاياضؾا ؾُضَاًْسا يُ تًُْؿت ظيَِ (ئاخًؤؽ) بىَغذي .بُ خُؾاياضيإ وت ئُوَ ئُو
ظيًَُيُ نُ (ٖؤًََط) ؾاعًَطّ يؤْاِْ ثًَـ ئُوَّ نىيَط ببًَت باغٌ يًَىَ نطزووَ و وتىويُتِ
دىاْرتئ ظيَِ دًٗاُْ و وَغًُتُّ نطزووَ زواّ َطزِْ يُ نُْاض ئُو ظيًَُّ بًَٓصٕ و بٌَ طىَإ
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طؤضَنُّ يُ ئُويًَُ ،بُآلّ ضىْهُ يؤْاًًُْنإ بُضاْبُض ؾاعريَنُيإ بُ وَؾا ُْبىوٕ ،ئًَػتا
ؾىيَُٓواضّ َُْاوَ.
خُؾاياض غٌَ ضؤش يُ نُْاضّ ئُو ظيًَُ َايُوَ و زَغتُيُى يُ نىضإ و نضاِْ شًْاضّ
َؤظيو و زَْط بًَص ٖاتُٓ الّ و ُْٖسَّ يُ بُؾُناِْ (ئًًًاز) واتُ دُْطٓاَُنُّ (ٖؤًََط)
يإ بؤ وت و خُؾاياض ناتًَو ظاِْ ٖؤًََط زواّ ْابًٓا بىوِْْ ،اضاضبىوَ طُزايٌ بهات و بُ
َهًُٓ َٔ ئُو نُغُّ نُ دُْطٓاَُّ ئًًًاّ ْىوغًىَ .ظؤض
زَْطِ بُضظ و تىويُتِ :ئُّ خُي
ْاضاسُت بىو.
ٖريؤزؤت زََيًَت :خُؾاياض زضيُُْناِْ غطوؾتِ ظؤض ثٌَ دىإ بىوٕ و بؤيُ ئُو غٌَ ضؤشَ يُ
نُْاضّ ظيَِ ئاخًؤؽ َايُوَ ،تا ضًَص يُ زضيُُْناِْ ببًًَٓت.
ًََت ،ؾُضَاِْ نطز زَغتُيُى يُ
ثًَـ ئُوَّ خُؾاياض بهُويَتُضٍَ و ئُو ظيًَُ دٌَ بًًَٗ
غُضباظإ و ُْٖسيَو يُ ئُْساظياضإ بؤ زوو َُبُغت يُ ثًَؿًاُْوَ بطؤَُٕ ،بُغتِ يُنُّ
ظآًِْ شَاضَّ ًَٖعَناِْ يؤْإ يُ طُزي (ثُتطيا) و َُبُغتِ زووَّ خؤؾهطزِْ ضيَطاّ ئُو
َِ ( 1941ظ)
طُيًُ بىو .ئُو طُيًُ بُضزَواّ يُ ضووّ غُضباظيًُوَ ططْط بىوَ ،يُ غاي
يُؾهطّ يؤْإ بُضططيُنِ ئُوَْسَ بًَُٖعيإ يُو طُيًُ نطز نُ يُؾهطّ ًٖتًُض تطغإ يُ يؤْإ
زووضاضّ ؾهػت ببُٓوَ و بؤيُ زواّ غُضنُوتٔ يُ يؤْإًٖ ،تًُض ؾُضَاِْ نطز ئُؾػُضَ
يؤْاًًُْنإ بُ مشؿًَط و زََاجنُناًْاُْوَ بطُضِئَ.
ئُو طُيًُ دطُ يُ ططْطِ يُ ضووّ غُضباظٍ ،بُ ؾىيًََٓهِ ثريؤظ زَْاغطا و ططْطِ
ئايًًٓؿِ ُٖبىو ،ضىْهُ نُوتبؤوَ تًُْؿت ؾاخِ ئُيَُح واتُ ؾىيَٓطُّ خىاياِْ يؤْاًْسا
تًَسَثُضِّ .ئُيَُح تُْٗا يُى ؾار ًًُْ و بطيتًًُ يُ ظجنريَ ؾاخًَو نُ يُ ئاضاغتُّ بانىوضّ
ضؤشئاوا بؤ باؾىوضّ ضؤشُٖآلتُ و ْعيهُّ ُٖؾتا نًًؤَُتط زضيَص زَبؤوَ .ئَُطؤ زضيَصايٌ
ؾاخُناِْ ئُيَُح نَُرتَ يُ ئُونات ،ضىْهُ بُ تًَجُضِبىوِْ بًػت و ثًَٓر غُزَ ُْٖسَّ يُ
ططزَناِْ يُْاو ضىوٕ و ئُو نطزاضَّ بُ غىاِْ ظَوّ ْاغطاوَ و ُْٖسَّ يُ ططزَنإ يُْاو زَبات
و دًَطُنُيإ يىوؽ زَنات و ُْٖسَّ يُ ططزَناِْ ئُيَُجًـ يىوؽ بىوٕ .بُآلّ يُ غُضزََِ
خُؾاياضؾازا زضيَصّ ئُو طُيًُّ ُٖؾتا نًًؤَُتط بىو و زَضبُْسّ ثُتطيا يُ ضؤشئاواّ ئُو
ؾاخاُْوَ زَضؤيؿت و ضُْس يكًَهِ ُٖبىو و نؤَُيًَو يكِ يٌَ زَبؤوَ ،بؤيُ ًََصووْىوغُنإ بُ
طُيًُناِْ ثُتطيا ْاويإ بطزووَ.
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يًَطَوَ زَبٌَ بعاْري ْانؤنًُ ْاوخؤيًُناِْ يؤْاًًُْنإ بىوُْ يُى يُ ٖؤناضَ ططْطُناِْ
ؾهػتِ يؤْاًًُْنإ يُ خُؾاياضؾا .ئُغهُْسَض ثاؾاّ ئُو ناتِ َُقسؤًْا ثًاويَهِ يؤْاِْ بىو و
ؾاْاظّ زَنطز بُوَّ نُ خىاياِْ ئُيَُح تادِ ثاؾايُتِ َُقسؤًْايإ خػتىوتُ غُضّ ،ئاؾهطايُ
نُ ئُو ئُغهُْسَضَ دًايُ يُ ئُغهُْسَضّ َُقسؤِْ نُ زوو غُزَ زواتط ٖاتُ غُض تُخت.
ٖريؤزؤت ئُو ئُغهُْسَضَ بُ ثاؾا ْاو ْابات و تُْٗا بُ بُنطيَطرياو ْاوّ زَبات ،ضىْهُ
ئُوّ بُ بُنطَّ طرياوّ خُؾاياضؾا ظاًْىَ .طُظُْؾؤٕ زََيًَت :ئُغهُْسَض ثاؾاّ َُقسؤًًُْ
بُضؾُضَاِْ خُؾاياض بىوَ و ظجنريَ ؾاخُناِْ ئُيَُح و زَضبُْسّ ثُتطيا يُ خانِ وآلتِ
َُقسوًْا زابىوٕ.
خُؾاياضؾا زواّ طُيؿتِٓ بؤ َُقسؤًْا زَبىايُ َتُاُّْ ُٖبًَت و بُ ئاغىوزَيٌ بضًَتُ
ْاو وآلتًَو نُ ثاؾانُّ خؤّ بُ بُضؾُضَاِْ ئُو زَظاًَْت ،بُآلّ نُوابىو بؤضِ خُؾاياضؾا
يُى يُغُض غًٌَ يُؾهطَ ثًازَنُّ و ُْٖسَّ ئُْساظياضّ ْاضز بؤ طُيًُناِْ ثُتطيا تا بعاًَْت
ئُو طُيًُ يُ شيَطزَغتِ يؤْاًًُْناُْ يا خىز ْا؟
ًََري خُؾاياض َتُاُّْ بُ ئُغهُْسَض ُْبىو نُ ْاثانِ يٌَ ْانات و ْابًَتُوَ
يُ وَآل َسا زَي
ٖاوناضّ يؤْاًًُْنإ ،ضىْهُ ُٖضضُْسَ ئُو بُضؾُضَاِْ ْىاْسبىو ،بُآلّ ئُغهُْسَض يؤْاٌْ بىو
و َُٖىو باثرياِْ يؤْاِْ بىوٕ و ثؿتِ يُ يؤْاًًُْنإ نطز بؤ خُؾاياض ،بؤيُ خُؾاياض
َبططيَت،
ُْيسَتىاٌْ بطِوا بُو بهات نُ بؤ نُغًَهِ بًَطاُْ زَغت يُ ٖاوناضّ ُْتُوَنُّ ُٖي
ئايا ئُو نُغُّ ٖاوزَغتاِْ بؤ بًطإ زَؾطؤؾًَتْ ،اتىاًَْت خُؾاياضيـ بؿطؤؾًَت و زَغتِ
ٖاوناضّ بؤ يؤْاًًُْنإ زضيَص بهاتُوَ؟ بُآلّ زَبًَت بعاْسضيَت نُ يُ يؤْاِْ نؤٕ يُنططتىويٌ
َُتُ ؾاضَّ يُوَّ ُٖبىوَُٕٖ ،ىويإ خؤيإ بُ غُضبُخؤ و
غًاغٌ ُْبىو و ئُو ثُجنا زَوي
وآلتُناٌْ تطيإ بُ بًطاُْ زَْاغٌ و وَى ئًَػتاّ وياليُتُ يُنططتىوَناِْ ئَُطيها بىوٕ،
ئًَػتا يُ ئَُطيها ُٖضنُغًَو غُبُتُيُى غًَى يا ثطتُقاٍَ يُ وياليُتًَو بؤ يُنٌ تط ببات
زَنُويَتُ بُض بُزوازاضىوِْ ياغايٌ و يُ يؤْاِْ ئُوناتًـ بُ َُٖإ ؾًَىَ بىو.
ٖاووآلتًًُنِ َُقسؤِْ يُنِ ئُغًٓايٌ يا ئًَػجاضتِ بُ بًطاِْ زَشَاضز و ئُوإ تُْٗا
ضىاض غاٍَ داضيَو و بُ ٖؤّ ياضيُناِْ ئؤيَُجًازَوَ يُ يُنرت ْعيو زَبىوُْوَ و ُٖغتًإ بُ
ٖاو ضَِضُيُنِ زَنطز ،ئُو نُغُض ئؤيَُجًازَناِْ يؤْاِْ زاْاوَ نُغًَهِ عاقٌ بىوَ و ئُو
بابُتُّ ظاًْىَ نُ دطُ يُو ضيَطُيُ ْاتىاًَْت يؤْاًًُْنإ يُ يُنرت ْعيو بهاتُوَ .بُآلّ
دُْطِ ُٖخاَُْؿًًُناًْـ تىاِْ ُْٖسيَو يُ ئُوإ يُنططتىو بهات ،ثًَـ ئُو ًََصووَ
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يؤْاًًُْنإ بُضزَواّ بُضبُضَناًْإ يُطٍَُ يُنرتزا ُٖبىوَ و تُْاُْت يُ يُنَُري ئؤيَُجًاز يُ
َِ ( 776خ .ظ)دُْط يُ َُيساِْ ئؤيَُجًاز ضوويسا و شَاضَيُى ياضيعإ و ٖاْسَض نىشضإ
غاي
و بُآلّ زواّ ئؤيَُجًاز نُؾٌ ئاؾتِ و خؤؾٌ طُضايُوَ بؤ ًَْىاًْإ.
َُّ زَزات و زََيًَت :ئُو ضؤشاُْ
ٖريؤزؤت ئُغهُْسَض بُ بُنطٍَ طرياو و ْاثاى يُ قُي
خُؾاياضّ ئاطازاضّ زَنطزَوَ يُ شَاضَّ غُضباظَناِْ ُْتُوَناِْ يؤْإ و ضؤشيَو ُْبىو نُ
تُتُضّ ئُو ْاثانُ ُْطاتُ الّ خُؾاياضُٖ .ضوَٖا زََيًَت :ثًَـ ئُوَّ خُؾاياض ْعيو ؾاخِ
ئُيَُح و طُزي ثُتطيا بهُويَتُوَ نُ زَنُويَتُ ضؤشئاواّ ئُو ظجنريَ ؾاخاُْ ،يُؾهطيَهِ
بًَُٖعّ يؤْاِْ يُ ئُوَّ بىوٕ تا ضيَطُ يُ خُؾاياض و يُؾهطَنُّ بططٕ و ئُغهُْسَض ُْٖسَّ
ٖؤناضّ بؤ نؿاْسُْوَّ ئُوإ زؤظيًُوَ و يُؾهطّ يؤْاِْ ْاضاضنطز تا بهؿًَُٓوَ و ئُوَّ
ضىوٍَ بهُٕ.
بُ طؿتِ ئُغهُْسَض خؤّ بُ وَؾازاض بؤ يؤْإ زَضزَخػت و يُ ضِاغتًسا يُطٍَُ
خُؾاياضؾازا يُنططتىو بىو و يُ الثُضَِناِْ زاٖاتىوزا زَبًٓري نُ تُْاُْت يُ ًَْىإ ئًَػجاضتٌ
و ئُغًٓايًُناًْـ يُنططتىويٌ تُواو ُْبىو ،يُ ناتًَهسا نُ ُٖضزوونًإ ظياتط يُ ُْتُوَناٌْ
تطّ يؤْإ زَياْىيػت دُْطِ ُٖخاَُْؿًًُنإ بهُٕ و يُ يؤْإ زَضيإ بهُٕ.
ئُو غُضباظاُّْ خُؾاياض يُ ثًَؿُوَ ْاضزبىويِٓ يُ طٍَُ غُضباظاِْ يؤْاِْ زووضاضّ دُْط
ُْبىوٕ و تُْٗا يُ طٍَُ ئُْساظياضإ نُوتُٓ تُخت نطزٕ و خؤف نطزِْ ضيَطانُ ،ضىْهُ
َُّ
ًَإ بؤ خُؾاياض ْاضز نُ زَتىاًَْت ؾُضَاِْ دىوي
يؤْاًًُْنإ يُوَّ َُْابىوٕ و ئُوإ ُٖواي
يُؾهطَنُّ بسات.
خُؾاياض زَيعاِْ ؾاخُناِْ ئُيَُح ْعيهٔ و ويَطِاّ ئُوَّ ئُو َُظزا ثُضغت بىو و
خىاياِْ ؾاخِ ئُيَُجٌ ُْزَثُضغتري ،بُآلّ بُ ٖؤّ خىاياِْ يؤْاُْوَ تؤظيَو تطغا بىو .ؾاخِ
ئُملح يُ ئًَطاِْ نؤْسا ْاغطابىو و ئُوإ زَياْعاِْ خىاياِْ يؤْإ يُو ؾاخإُْ و ويَطاّ ئُوَّ
باوَضِيإ بُ خىاياِْ يؤْإ ُْبىو ،بُآلّ ْاوباْطِ ئُو ؾاخاُْ ئُواِْ ْاضاض بُضيَع يُ بُضاْبُضيإ
زَنطز و ناتًَو خُؾاياض بُ يُؾهطَوَ نُوتُضَّ ،ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ثًاويَو زَضىو نُ
زَضوات بُضَو ؾىيًََٓهِ ثريؤظ و طُوضَ تا بًبًًَٓت.
ضؤشيَو ثًَـ طُيؿتًٓإ بُ ؾاخُناِْ ئُيَُح ،يُؾهطّ خُؾاياض وَغتإ و بُ وتُّ
ًَإ ( 32نِ) زاَُظضاْس ،ئُو وتُيُّ ئاضيإ
ئاضيإ ئؤضزووطايُى بُ زضيَصّ بًػت َايً
ثًَسَضًَت ظيَسَضؤيٌ تًَسا بًَت و ًٖض غُضنطزَيُنِ ظاْا ئؤضزووطاّ بُو زضيَصيًُ زضوغت
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ْانات ،ضىْهُ ثاضيَعطاضّ يُو ئؤضزووطايُ ئُغتَُُ و َُٖىو ئؤضزووطايُى بٌَ طىَإ زَبًَت
يُ ؾًَىَّ ضىاضطؤؾُ و باظُْ و غٌَ طؤؾُ بٔ تا بتىاْسضيَت بُضططيإ يٌَ بهطيَت و تُْٗا يُو
ؾىيَٓاُّْ اليُنًإ ئاو يا ؾار و ؾتِ غطوؾتِ بًَت ئاغايًُ و ؾُضَاْسَّ ظاْا زَظاًَْت
زَنُويَتُ بُض ًَٖطف.
ئاضيإ زََيًَت :يُ خًَىَتطاّ خُؾاياضؾازا دُ يُ ؾا و ؾاظازَنإ و ئُؾػُضنإ بؤ نُغٌ
تط خًَىَت ُْبىو و غُضباظَنإ يُ شيَط ئامسإ زَْىوغذي.
ثطؤؾًػؤض باضٕ زََيًَت :بُ ٖؤّ ٖاوئ و وَضظّ طُضَا و ُْبىوِْ َُتطغٌ يُ باضيِٓ باضإ،
غُضباظَنإ ثًًَإ خؤؾرت بىو يُ زَضَوَ غُوٕ و خًَىَتُناًْإ يُ ثؿتُوَّ يُؾهط ٍَُٖ
بطرييَت ،ضىْهُ بُو ؾًَىَيُ ئُوإ دُغتُيإ ئاغايًرت زَبىو و بُياًْاًْـ ناتًإ بُ
نؤنطزُْوَّ خًَىَتُوَ ُْزَطريا.
َِ ( 480خ .ظ)
ضؤشّ زواتط نُ بُ وتُّ ثطؤؾًػؤض باضٕ ضؤشّ غُزو ثُجنا و يُنَُِ غاي
بىو ،ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ؾاخِ ئُيَُجِ زيت و يُ ئُغجُنُّ زابُظّ و يُ بُضاْبُض خىاياِْ
يؤْاْسا غُضّ ضَُاْسَوَ و ضيَعّ بؤ ْىاْسٕ ،ضىْهُ ثاؾا ُٖخاَُْؿًًُنإ ُٖضضُْسَ َُظزا
ثُضغت بىوٕ ،بُآلّ ضيَعيإ يُ خىاياِْ ُْتُوَناٌْ تط و تُْاُْت زوشَُٓناًْؿًإ زَططت و
غُضيإ بؤ زازَْىاْسٕ.
ضُْس نُؽ يُ زاًْؿتىاِْ َُقسؤًْا نُ ٖاوضيٌَ خُؾاياض بىوٕ بُ غُضغىضَِاُْوَ وتًإ:
ئايا زَتىاْري ثطغًاضيَهت يٌَ بهُئ.
خُؾاياض وتِ :ثطغًاض بهُٕ.
َُقسؤًًُْنُ وتِ :بًًِٓ ؾاّ ؾايإ ئَُطؤ ناتًَو ؾاخِ ئُيَُجٌ بًِٓ ،ضيَعّ ْىاْس و
غُضّ زاُْواْس ،ئايا ؾاّ ؾايإ باوَضِّ بُ خىاياِْ ئُو ؾاخُيُ نُ ضيَعيإ يٌَ زَططيَت؟
خُؾاياض وتِ َٔ :بطِواّ بُ ئُوإ ًًُْ ،بُآلّ خؤّ باوَضِّ بُ بىوِْ ئايري ُٖيُ و َُٖىو
ئايًُٓنإ ضيَع يٌَ زَططّ و َُٖىو ئايًًَٓو َايُّ ضانُ و ضانػاظئ بؤ َطؤظُنإ.
ئُو ضؤشَّ خُؾاياض ثُضِيًُوَ ْاو خانِ يؤْإ ،يؤْاًًُْنإ يُ ئُغًٓا نُ زَنُويَتُ
باؾىوضّ يؤْإ (بُآلّ نؤتا باؾىوض ًًُْ) يُ ثُضيُٓوَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ئاطازاض بىوُْوَ.
ثًَـ ئُوَّ ُٖخاَُْؿًًُنإ بطُُْ يؤْإ يُ ئُوَّ نُغايُتًًُنِ غًاغٌ ُٖبىو بُ ْاوّ
(ئاضيؼ تًس) نُ ْابًَت يُ ئاضيؼ تًسّ ؾُيًُغىف بُ يُى نُؽ بعاْسضئَ .ئُو يُ يؤْإ و
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ئُغًٓا بُ ثًاويَهِ غُيط زازَْطا ،ضىْهُ خعَُتطاضّ ُْبىو و ئًؿُناِْ بؤ خؤّ زَنطز و يُ
يؤْإ َُٖىإ ْؤنُض و نؤيًُيإ ُٖبىو و نُؽ بؤ خؤّ ناضّ خؤّ ُْزَنطز.
ئاضيؼ تًس يُ وآلتًَهِ وَى ئُغًٓا بُ نُغًَهِ (ئايسيايًػت) ْاغطابىو ،ضىْهُ ئُو
َسا
َو ٖاتُٓزّ ئُوإ ئُغتُّ بىو و تُْٗا يُ خُياي
بابُتاُّْ ئُو باغٌ يًَىَ زَنطزٕ يُ الّ خُي
زَطىجنإ .بؤ صيىوُْ زَيىت :نؤياليُتِ زَبًَت نؤتايٌ ثٌَ بًَت و ئُواًْـ يُ َُٖىو ضوويُنُوَ
زَبًَت يُطٍَُ ئُواٌْ تط يُنػإ بدي و ئُواًْـ وَى ئُغًٓايًُناٌْ تط نُ ضَِطُظْاَُيإ ُٖيُ
زَبًَت ؾتًَو وَضبططٕ.
ناتًَو بًػرتا ُٖخاَُْؿًًُنإ بؤ ًَٖطف نطزُْغُض وآلتُنُيإ غُضطُضَِ بًَُٖع نطزِْ
ًَٖعّ زَضيايري ،ئاضيؼ تًس زاواّ نطز َاْطاُّْ يؤْاًًُْنإ بربيَت نُ يُ ناِْ ظيىّ (يؤضيؤّ)
زابري زَنطا و يُ بًَُٖع نطزِْ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ خُضز بهطيَت ،بريؤنُناِْ ئاضؽ تًس بُ
َهِ يؤْإ ْاخؤف بىو نُ ثًَـ ًَٖطؾٌ خُؾاياضؾا بؤ يؤْإ ،ئُويإ يُ وآلت
ضازَيُى بؤ خُي
زووضخػتُوَ و زووضخػتُٓوَ غعاّ ئُو ثًاوَ غًاغًاُْ بىو نُ يًًَإ تىضَ زَبىوٕ.
ثاؾاّ ئُغًٓا ثًاويَو بىو بُ ْاوّ (تًًَُػتؤنًٌَ) و ئُو زَيطىوت :وتُناِْ ئاضيؼ تًس تُْٗا
يُ وآلتًَو زَطىجنٌَ نُ زاًْؿتىاِْ تُْاُْت يُ خىاياًْـ بُضظتط بٔ ،ضىْهُ يُْاو خىاياًْؿسا
دًاواظّ و طُوضَ و بضىونِ ُٖيُ و خىزاّ خىايإ ئاَازَ ًًُْ ًٖض خىايُنٌ تط بُ ٖاوؾاِْ خؤّ
بعاًَْت ،يُ وآلتًَو نُ زاًْؿتىاُْنُّ خؤثُضغت و خؤبُظٍ ظإ و ضاو بطغٌ بٔ ،نؤياليُتِ ُٖض
زًًََََٓت و ًٖض نات ئُو ضؤشَ ْايُت زاًْؿتىاِْ ئُغًٓا و وآلتاٌْ تط يُنػإ بٔ ،يُ شياْسا
زَبًَت بُزوا ضِاغتِ بهُوئ ُْى خُياٍَ .تًًَُػتؤنًٌَ ثًاويَهِ ضئايًػت بىو و باوَضِّ وابىو
َهِ ئُغًٓايإ ُٖبًَت.
ْانطيَت يُوناتُزا نؤيًُنإ َُٖإ َاؾِ خُي
َِ ( 480خ .ظ) ناتِ ًَٖطؾٌ خُؾاياضؾا بؤ يؤْإًَٖ ،ؿتا ئُؾالتىوٕ ُْٖاتبؤوَ
يُ غاي
زًْا تا بريوضِاناِْ يُ باضَّ (َسيُٓ ايؿاضًُ) بٓىوغًَت و ( )53غاٍَ زواتط يُ زايو بىو ،بُآلّ
َطُيُنِ ئايسيايًػتِ ثُضوَضزَزَنطز تا َُٖىإ
تُْاُْت ئُويـ نُ يُ (َسيُٓ ايؿاضًُ) نؤَُي
تًايسا بُختُوَض بٔ و نُؽ ُٖشاض ُْبًَت و َُٖىو بُغاآلضىوَنإ َىوضُيإ ُٖبًَتُْ ،يتىاِْ
ن ؤيًُ و خعَُتهاضَناِْ ئاظاز بهات .ئُو نؤيًُناِْ بؤ بُضزَواَِ شياِْ يؤْإ بُ ثًَىيػت
زَظاِْ و ُٖضنُغًَو ْىوغًُٓناِْ خىيَٓسبًَتُوَ ،زَظاًَْت ئُؾالتىوٕ نؤيًُ و خعَُتهاضَنإ
َهِ ئُغًٓا زَْاغًَت.
بُ نُغاًَْهِ نَُرت يُ خُي
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زواّ طُيؿتِٓ يُؾهطّ خُؾاياض بؤ يؤْإ ،تًًُػتؤنًٌ وتِ ْابًَت ضيَطُ بسَئ
ُٖخاَُْؿًًُ نإ يُ ئُغًٓا ْعيو ببُٓوَ و ثًـ طُيؿتًٓإ بُ باؾىوضّ يؤْإ ،ثًَىيػتُ بضري
و يُ بانىوض ضيَطُيإ بططئ ،تا دُْط يُ وآلتًَهٌ تط بًَت ُْى يُ وآلتُنَُإ .تانتًهِ ئُو
وَى تانتًهِ بُضيتاًًُْنإ بىو يُ غُزَّ ْؤظزَ و ًْىَّ يُنَُِ غُزَّ بًػتُّ و ثًًَإ
وابىو ثًَـ ئُوَّ زوشَٔ بطاتُ ْاو خانِ بُضيتاًْا زَبًَت يُ ْاو بربيَت ،ضىْهُ زواّ
طُيؿتًٓإ بُ نُْاضَناِْ بُضيتاًْا دُْط يُْاو بُضيتاًْا زَبًَت و ؾاضَنإ و زاَُظضاوَ
َِ و ثًؿُغاظيًُنإ يُْاو زَضٔ.
نؿتىناي
تًًُػتؤنًٌ ثًَؿًٓاضّ نطزبىو تا زَ ُٖظاض غُضباظ نُ َُٖىويإ ناغهًَت و قُيػإ و
َُٖىو ثًَساويػتِ دُْطًإ ُٖبًَت ،بضٔ و يُ بانىوضّ َُقسؤًْا ثًَـ بُ يُؾهطّ
ُٖخاَُْؿٌ بططٕ .بُآلّ زوو ططؾت بؤ ئُو بريؤنُيُ ُٖبىوٕ ،يُنًَُإ ئُغًٓا بُ تُْٗا
َُتُ ؾاضَناٌْ تطّ باؾىوضّ
تىاْاّ ئاَازَنطزِْ زَُٖظاض غُضباظّ ُْبىو و زَبُايُ َُٖىو زَوي
يؤْإ غُضباظ ئاَازَبهُٕ و ُٖض يُنُيإ تًَضىوّ دُْطُنُف بُ ثًٌَ ضيَصَّ غُضباظَناٌْ
َُتُ ؾاضَناٌْ تط بطِوايإ وابىو نُ بانىوض وآلتٌ تطّ
بسات ،زووَّ غُضباظاِْ ئُغًٓا و زَوي
يًًَُ و ًْؿتًُاِْ ئُوإ ًًُْ ،ئُوإ زَبًَت يُ وآلتِ خؤيإ بُضططّ بهُٕ و ثًَىيػت ْانات
بضُٓ ئُوَّ بؤ بُضططّ .دطُ يُوَ ئُو وآلتاُْ ئاَازَ ُْبىوٕ تا يُى نُؽ بهُٕ بُ ؾُضَاْسَّ
خىَيإ و ئًَػجاضتًًُنإ خؤيإ بُ خاوَِْ ئُو َاؾُ زَظاِْ نُ ؾُضَاْسَّ تُواوّ غىثانُ بٔ،
ضىْهُ ًَٖعّ باظوويإ ظياتط و مشؿًَط وَؾاْسًْإ باؾرت بىو يُ ئُواٌْ تط و غُضباظَ
ئًَػجاضتًًُنإ يُ يؤْإ بٌَ ٖاوتا بىوٕ.
تًًُػتؤنًٌ زَيىت :يُ دُْطسا تُْٗا ًَٖعّ باظوو و مشؿًَط يًَسإ ًًُْ نُ ؾُضَاْسَيٌ
يُؾهطيَو بُضيَىَ زَبات و ئُطُض بطِياض بًَت ؾُضَاْسَيٌ يُؾهط يُغُض ئُو بَُٓاياُْ بًَت،
ئُوا زَبًَت تُواوّ غُضزاض و ئُؾػُضَنإ يُ ًَْىإ ئُو نُغاُْ زياضّ بهطئَ نُ ًَٖعّ
باظوويإ ظؤضَ و بُ باؾٌ مشؿًَط زَوَؾًَٓٔ .بُآلّ زَظاْري ظؤضبُّ غُضزاضَنإ يُو نُغإُْ نُ
ًَٖعّ باظوو و مشؿًَط وَؾاْسًْإ وَى ثًَىيػت ُْبىوَ و يُ بُضاْبُضزا ظيطَى و زآًَُٖض بىوُْ و
َُتاُْ يُ دُْطسا
تىاْاّ طىاغتُٓوَّ خًَطا و بطِياضزاِْ بُ ثُيُيإ ُٖبىوَ و بُو خُغً
غُضنُوتىوٕ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ َاَؤغتاّ ًََصووّ يؤْإ زََيًَت :يؤْاًًُْناِْ باؾىوض و ُْتُوَناِْ
ئُغًٓا و ئًَػجاضت وايإ بريزَنطزَوَ نُ خُؾاياض ظاًْاضّ ًًُْ يُ باضَّ باضوزؤخِ ضيَطاناِْ
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يؤْإ و ئُو ْاوَْساُّْ ئاوٍ ؾطاواًْإ يٌَ زَغت زَنُويَت و ئُو ؾىيَٓاُّْ زَتىاًَْت بؤ
يُؾهطنُّ خؤضانِ يٌَ بهطيَت ،بُآلّ ئُو ظاًْاضّ يُ باضَّ َُٖىو ئُو ضيَطاياُْ ُٖبىو نُ
زَبىايُ ثًًَاْسا بطِوات و ُٖضوَٖا َُٖىو ْاوَْسَناِْ ئاو و ؾىيَُٓناِْ خؤضانِ زَْاغٌ و
ُْخؿُّ ضيَهطزِْ يُؾهطَنُّ الّ خؤّ بىو ،ئُو ُْخؿُيُ بُ ثًٌَ ظاًْاضيًُناِْ ئُو
نُغاُّْ خُؾاياض زَيٓاضزٕ و يا بُٖؤّ ئُو ظاًْاضياُّْ نُ خىزّ يؤْاًًُْنإ زَيإ ْاضز،
ئاَازَنطابىو.
بُ ثًٌَ ْىوغًُٓناِْ باضٕ و ثؿت بُغذي بُ ًََصووَ نؤُْناِْ يؤْإ ،خُؾاياض يُى غاٍَ
َُناِْ ئُوَّ
َُّ يُؾهطَنُّ ُْٖسَّ غًدىضٍ ْاضزووَ بؤ يؤْإ و ئُوإ يُطٍَُ خًًَ
ثًَـ دىوي
ضيَو نُوتىوٕ تا يُ ناتِ ٖاتِٓ خُؾاياضزا ،خؤضانِ ثًَىيػت بؤ يُؾهطَنُّ زابري بهُٕ.
بُآلّ زاضيىف ُْزَبىايُ ضاوَضِوإ بًَت تا ئُوإ بًَُٓ ضيعّ يُؾهطَنُّ و يُ طٍَُ يُؾهطّ يؤْإ
ظُْطٔ .غًدىضَناِْ خُؾاياض ئُو ظاًْاضياُّْ زَغتًإ زَنُوت يُ ضيَطُّ ْاوَْسّ
يُؾهطَنُ يُ يًسٍ بؤ خُؾاياضيإ زَْاضز.
ناتِ باغهطزِْ دُْطِ َاضاتىوٕ نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يا ثًَؿُْطِ يُؾهطَنُيإ
ؾهػيت خىاضز ،بامسإ نطز نُ يؤْاًًُْنإ ُْخؿُيُنِ يُؾهطّ زاضيىؾًإ زَغت نُوت و
َُناِْ
زَضنُوت ئُوإ ئُوناتًـ ُْخؿُيإ زَنًَؿا .ئُغتَُُ ئُوإ ظاًْاضيإ يُ باضَّ ًًَٖ
ظَوّ ُٖبىوبًَت و يُ طٍَُ ئُوَؾسا ُْخؿُناًْإ بُ غىوز بىوٕ ،ضىْهُ ضيَطُّ يُؾهطّ
ُٖخاَُْؿٌ يُ ُْخؿٍُ خُؾاياض بُ ؾًَىَيُى بىو نُ يُ ُٖض ؾىيًََٓو زَيتىاِْ زووضّ خؤّ
بُضاْبُض ئاو زياضّ بهات و زَيعاِْ َُوزاّ ًَْىاًْإ يُطٍَُ ئُغًٓا ضُْسَ.
ًََت ُٖضضُْسَ يُ غُضزََِ خُؾاياض و تًًُػتؤنًًسا ثؤيًػِ ًِْٗٓ و
باضٕ زَي
زاَُظضاوَّ ٖاوضُؾٔ ُْبىوَ تا غًدىضَناِْ خُؾاياض بسؤظُْوَ و غعايإ بسَٕ ،بُآلّ ويَطِاّ
ئُوَف ٖاتِٓ ئُو غًدىضاُْ ؾًساناضّ ثًَىيػت بىو ،ضىْهُ يؤْاًًُْنإ ئاطازاض بىوٕ نُ
ُٖخاَُْؿًًُنإ غُضطُضَِ ئاَازَنطزِْ ثًَساويػتِ دُْطٔ بؤ ًَٖطف نطزٕ بؤ يؤْإ و
ضوخػاضّ ئًَطاًًُْناًْـ بُ ؾًَىَيُى بىو نُ زَْاغطإ.
ًَإ زَتاؾٌ و
ًَإ زازَْا و يؤْاًًُْنإ بُ ثًَضُواُّْ ئُوإ ضيـ و مسًًَ
ئُوإ ضيـ و مسًًَ
دًىبُضطِ ثًاوَ ئًَطاًًُْنإ ُٖضضُْسَ وَى دًىبُضطُناِْ يؤْاًًُْنإ زضيَص بىوٕ ،بُآلّ
ؾًَىَيإ يُ يُنرت ظؤض دًاواظ بىو و ضووًْؿُ نُ َُبُغتُإ يُ دًىبُضطِ زضيَصّ يؤْاِْ،
َهِ غًَعًٌ و ئاغايًُ و ُْى غُضباظَُّٖ .ىو غًدىضَناِْ ُٖخاَُْؿٌ
دًىبُضطِ خُي
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زَياْعاِْ ئُطُض بطريئَ يُواُْيُ بهىشضئَ ،بُآلّ خؤبُخؿاُْ بُو ناضَ ُٖغتابىوٕ و
ضؤيؿتبىوٕ بؤ يؤْإ و يُ ضاغتًسا خؤبُخؿٌ َُضط بىوٕ.
بُ ضِ اّ ُْٖسَّ نُؽ َُٖىو غًدىضَنإ وَى (خاوَٕ ئاشٍََ) ضىوٕ بؤ يؤْإ و يُ َُٖىو
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ نُ زَنُوتُٓ غُض ضيَطُ و زَوضوبُضّ ضيَطُّ ٖاتِٓ خُؾاياض
زَوي
َُنإ ثاضيَعضاو بىوٕ
بآل وبىوُْوَ و نُؽ ططؾتِ بؤ زضوغت ُْنطزٕ ،ضىْهُ يُ يؤْإ خاوَٕ ئاشَي
و تُْاُْت زواّ ًَٖطؾٌ خُؾاياضيـ بؤ يؤْإ ،ئُوإ ثاضيَعضاو بىوٕ و يؤْاًًُْنإ ضيَعيإ يٌَ
َُتُ
زَططتُٖٔ .ض يُنُ يُو بُ ْاو خاوَٕ ئاشَآلُْ نؤَُيًَو نُغٌ يُطٍَُ خؤّ بطزبىو و بُ زَوي
ؾاضَناِْ يؤْاْسا بآلوّ نطزبىوُْوَ.
َُتُ ؾاضاُْ ،غًدىضَنإ و ٖاوضيَهاًْإ زَٖاتٔ و
خُؾاياض زَطُيؿتُ ُٖض يُى يُو زَوي
يُطٍَُ ئُو زَنُوتٔ و َُٖىو ئُو ظاًْاضياُّْ زَغتًإ نُوتبىو ،زَياْسايُ زَغت خُؾاياض و
َسَطريإ تا يُ
زواتط ئُو ظاًْاضياُّْ ثًَىيػت بىوٕ زَخطاُْ غُض ُْخؿُنُ و ئُواٌْ تطيـ ُٖي
ًَاْسا بىوٕ ُْتُْٗا ظاًْاضيإ بؤ
ناتِ ثًَىيػت ناضيإ ثٌَ بهطيَت ،غًدىضَنإ و ئُواُّْ يُ طُي
َهى يُ وآلتُناِْ بانىوضيـ غُضطُضَِ ثطؤثاطُْسَ بىوٕ.
خُؾاياض وَضزَططت ،بُي
ثطوثاطُْسَناِْ ئُوإ يُ وآلتاِْ بانىوضّ يؤْإ ثُضَّ ططتبىو و يُ غُض بَُٓاّ زوو تُوَض
َُتُ ؾاضيَو بُضاْبُض بُ ئُوٍ تط و بُ تايبُتِ
بىوٕ ،يُنُّ بًَعضاو نطزٕ و زابطَيِٓ ُٖض زَوي
َُتُناِْ باؾىوضّ يؤْإ نُ ْاوَْسّ ٖىُْض و ظاْػت و ًْؿتًُإ ثُضوَضّ يؤْإ بىوٕ،
زَوي
ًََٔ نُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
زووَّ زاًْؿتىاِْ ْا وضُ دًاواظَنإ يُ دُْط بًَعضاو بهُٕ و بً
َُتُ ؾاضَناِْ
ْايُويَت يُطٍَُ ًٖض يُى يُ ُْتُوَناِْ يؤْإ ظُْطًَت ،ضىْهُ ًٖض يُى يُ زَوي
يؤْإ خُضاثُيإ يُ زشّ ُْنطزووَ و تُْٗا ُْتُوَّ ئُغًٓا بُضاْبُض بُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
خُضاثُيإ ْىاْسووَ و ًَٖطؾًإ نطزووتُ غُض ئاغًاّ بضىوى و ؾاضّ غاضزيإ غىوتاْسووَ و
ويَطاْهطز ووَ ،ئُطُض ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُؾهط بًًََٓت بؤ غُض يؤْإ ،تُْٗا بؤ ضؤيؿتُٓ بؤ
ئُغًٓا و بؤ َُبُغتِ دُْط ًًُْ يُطٍَُ ُْتُوَناٌْ تط.
ثطؤثاطُْسَضًًُناِْ ُٖخاَُْؿٌ بؤ بًَعضاو نطزِْ ئُغًٓا يُ بُض ضاوّ ُْتُوَناِْ
باؾىوضّ يؤْإ ،زَياْىوت :ئُغًٓا ًٖض نات بؤ ُْتُوَناِْ يؤْإ يُ ئاظاض و ئُظيُت ظياتط
ُْبىوَ و تُْٗا يُ ناتِ َُتطغًسا ،باغٌ يُ يُنططتىويٌ ُْتُوَيٌ و ضَِطُظّ يُطٍَُ ئًَىَ
نطزووَ و ٖاواضّ نطزووَ نُ (ئُّ يؤْاًًُْنإ ئاظايُتِ بٓىيَٓٔ و ُٖغذي بُضططّ يُ وآلتُنُتإ
بهُٕ) يُ ناتًَهسا َُتطغٌ يُغُض ُْتُوَناٌْ تط ًًُْ و تُْٗا َُتطغٌ يُغُض ئُغًٓايُ.
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ًََت مشؿًَط بططُْ زَغت و زواّ
ئُغًٓا يُ ناتِ تطغسا ُْتُوَناٌْ تطّ زيَتُوَياز و زَي
ََُُْسّ وآلتُنُيإ تُْٗا
تُْطاُْف ُْتُوَناٌْ تطيإ يُيازْابًَت و خاُْزاُْناِْ ئُغًٓا زَوي
بؤ خؤؾٌ خؤيإ خُضدسَنُٕ و تا ئًَػتا تُْاُْت يُنذاضيـ ياضَُتِ ُْتُوَناٌْ تطّ
يؤْاًْإ ُْزاوَ.
َهِ بانىوضّ يؤْإ ُْياْىيػت يُطٍَُ
ئُو ثطؤثاطُْساُْ ناضيطُضّ تُواويإ ُٖبىو و خُي
ًَـ بىوٕ ،زواّ ٖاتِٓ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ نُ
خُؾاياضزا ظُْطٔ و تُْاُْت ئُواُّْ زووزي
ًَإ ؾطيَسا و بطِياضياْسا يُطٍَُ
زيتًإ ئُوإ ثاضَّ ئُو خؤضاناُْ زَزَٕ نُ زَياْهطٕ ،زووزي
خُؾاضياضزا ُْدُْطٔ .ئُوَّ ًََصووْىوغاِْ ضؤشئاوا يُ باضَّ ثطوثاطُْسَّ ًَْىإ يؤْإ و
ُٖخاَُْؿٌ ْىوغًىياُْ ،زَضيسَخات ئُو بابُتُف ؾتًَو ًًُْ نُ يُ غُزَناِْ ٖاوضُضخسا
ٖاتبًَتُنايُوَ و زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضزََاِْ نؤٕ.
َهى نىضوؾِ زاَُظضيَُٓضّ ظجنريَّ
خُؾاياضؾا زآًَُٖضّ ئُو دؤضَ ثطؤثاطُْسَيُ ُْبىوَ ،بُي
ُٖخاَُْؿٌ ئُو ناضَّ ثًَـ ئُو نطزووَ و ثًَـ ْاضزِْ يُؾهطَنُّ بؤ ُٖض دُْطًَو (بؤ ئُو
ُْتُواُّْ خاوَٕ ؾاضغتاًًُْت بىوٕ ُْى ُْتُوَّ وَى غهانإ)ُْٖ ،سَّ نُغٌ زَْاضز تا
ًََٔ :ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُ طٍَُ زاًْؿتىاِْ وآلت ْادُْطًَت و تُْٗا
ثطوثاطُْسَ بهُٕ و بً
زَيُويَت غُضنطزَناٌْ وآلتُناًْإ ال بسات و ئُو ثطوثاطُْساُْ ناضيطُضيإ زَبىو يُ
باضووزؤخِ دُْط.

*

*

*

ئُطُض سياُْويَت ضِايُنِ بابُتًاُْ يُ غُض دُْطِ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ بسَئ ،زَبًَت
ًََري نُ ًٖض يُى يُ ُْتُوَناِْ يؤْإ ُْياْىيػتىوَ يُطٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ظُْطٔ ،دطُ
بً
يُ ئُغًٓا و ئًَػجاضت و ئُوإ يؤْاًًُْناًْإ ٖاْسَزا و ئُواًْإ ْاضاض زَنطز تا يُطٍَُ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ظُْطٔ.
ٖؤناضَنُؾٌ بطيتِ بىو يُ ئُوَّ ئُغًٓا زَياْعاِْ خُؾاياضؾا تُْٗا بؤيُ ٖاتؤتُ يؤْإ تا
ئُغًٓا ويَطإ بهات ،ضىْهُ وشيإ ئُغًٓايًُنإ ؾاضّ غاضز ثايتُختِ يًسٍ نُ يُ وآلتُ
بُضؾُضَاُْناِْ ُٖخاَُْؿٌ بىو ،غىوتاْس و ويَطاًْإ نطز.
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َُّ
ُٖضوَى ثطؤؾًػؤض باضٕ ْىوغًىيُتِ َُبُغتِ خُؾاياض تُْٗا ويَطاْهطزِْ ئُغًٓا يُ تؤي
ؾاضّ غاضز ُْبىو و زَيُويػت بُ ويَطاْهطزِْ ئُو ؾاضَ ،باظضطاِْ ضؤشُٖآلتِ ئُوضووثا يُ
َُتُؾاضَناٌْ تط يُ ثًَؿرت بىوٕ و
يؤْاُْنإ بػتًًََٓتُوَ .ئُغًٓا يُ زَضياواًْسا يُ َُٖىو زَوي
بًَُٖعّ ئُوإ بؤ ُٖخاَُْؿًًُناِْ نًَؿُ بىو و بؤيُ زَياُْويػت يُْاويإ ببُٕ و زَغت
بططٕ بُ غُض باظضطاِْ ضؤشُٖآلتِ ئُوضووثازا.
بُ طُيؿتِٓ يُؾهطّ خُؾاياض بؤ خانِ يؤْإ ،ثُضيَُاِْ ئُغًٓا بطِياضْاَُيُنِ زاضِؾت
نُ ئُو خاآلُّْ خىاضَوَّ يُخؤ ططتبىو:
(ُٖ )1ض يؤْاًًُْى خؤّ ضِازَغتِ زوشَٔ بهاتْ ،اثانِ نطزووَ و زواّ ئُوَّ زوشَٔ
ؾهػتِ خىاضز ،غعا ززضيَت.
( )2يؤْاًًُْنإ بُضاْبُض بُ زوشَٔ زَبًت غًاغُتِ ظَوّ غىوتاو ثُيطَوّ بهُٕ و ُٖض
ؾتًَو نُ زوشَٔ بتىاًَْت غىوزّ يٌَ وَضبططيَت ،زَبٌَ يُْاوّ ببُٕ و يُى زَْهُ طُمن و
َُ ؾُضاب ْابًَت بؤيإ بُضزَغت بًَت.
َُضيَو و يُى ثًاي
(َُٖ )3ىو ثًاواِْ يؤْاِْ زَبًَت ئاَازَّ بُضططّ بٔ يُ وآلتُنُيإ و ناضيإ بُدَِ
َٔ و بُضَو دُْطِ زوشَٔ بطِوات تا يُ خانِ يؤْاِْ زَضبهات.
بًًَٗ
بُآلّ ئُو ياغايُ نُ بابُتِ بُضضاوّ تًَسابىو ،يُبُض ئُوَّ يُ ثُضيَُاِْ ئُغًٓا
زَضضىوبىو الّ ُْتُوَناٌْ تطّ يؤْإ ثُغُْسُْبىو و ئُوإ زَياْىوت طُمن و َُضِ و ؾُضابِ
خؤَإ بؤ ئاغىوزَيٌ خاُْزاُْناِْ ئُغًٓا يُْاو ْابُئ و ثًَساويػتًًُناِْ شياصيإ يُْاو
ْابُئ .تا خُؾاياض ظياتط يُ ْاو خانِ يؤْاْسا ثًَؿطَوّ زَنطز واتُ بُضَو باؾىوض زَضؤيؿت،
ُْتُوَ ناِْ بانىوضّ يؤْإ ظياتط بُبٌَ بُضططّ خؤيإ ضِازَغت زَنطز و تُْاُْت ُْٖسَّ يُو
خًَآلُّْ يُ نىيَػتاُْنإ زَشيإ و ئُغًٓا ضاوَضوإ بىو بُضططّ بهُٕ ،خؤيإ بُ زَغتُوَزا.
َو بؤ
َؿِ ُٖبىو نُ (ؾاٍَ ططَوَيُنِ) تًَسابىو و خُي
يُ يؤْإ ثُضغتطايُى بُ ْاوّ زؤي
وَضططتِٓ ظاًْاضّ يُباضَّ زاٖاتىويإ غُضزاًْإ زَنطز و ئُو بُْاوّ خىاياِْ يؤْإ وَآلَِ
َهًـ باوَضِيإ وابىو وتُناِْ ئُو ،وتُّ خىاياِْ يؤْأْ.
زَزاُْوَ و خُي
َططَوَيإ ثطغٌ تا يُ خىاياِْ يؤْإ ثطغًاض بهات :ئايا يؤْاًًُْنإ يُو
َو يُو ؾاي
خُي
دُْطُّ يُ ثًَؿًاُْ غُضزَنُوٕ يا ْا؟
خىانإ يُ وَآلَسا وتًإُٖ :خاَُْؿًًُنإ غُضنُوتىو زَبٔ.
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َو يُ ضيَطُّ غُيب بًَصيُ خىاياِْ يؤْاًْإ ثطغٌ :بؤضِ ُٖخاَُْؿًًُنإ
زووباضَ خُي
غُضزَنُوٕ؟
خىاياِْ يؤْإ وَآلًَإ زايُوَ :ضىْهُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُنططتىوٕ و يؤْاًًُْنإ بُ
يُنُوَ ْانؤنٔ.
ناتٌ خىيَٓسُْوَّ ضريؤنِ دُْطِ خُؾاياض و يؤْإ ،ئُوَّ يُ َُٖىو ؾتًَو ظياتط دًَطُّ
غُضغىضَِاُْ ئُوَيُ نُ يؤْاًًُْنإ ويَطِاّ َُٖىو ئُو َُتطغًاُّْ ُٖبىوْٕ ،انؤنًُناًْإ ُْخػتُ
َُّ ئًَُُ يُوَزايُ نُ ثًَُإ وايُ َُٖىو ئُوإ و يا َُٖىو
َُٓبصاضزُٖ ،ي
الوَ و يُنططتىويًإ ُٖي
َُّ ئًَُُ
ئُوضووثًًُنإ يُى ُْتُوَٕ و ضىْهُ َُٖىويإ خىاياِْ ؾاخِ ئُيَُجًإ زَثُضغتُِٖ .ي
يُوَزايُ نُ ثًَُاْىايُ ئُوضووثًًُنإ َُٖىويإ يُى ُْتُوَٕ ،ضىْهُ َُٖىويإ نطيػتًأْ.
َِ ( 1939ظ)
َُإ تا غاي
َِ ( 1933ظ) نُ ًٖتًُض بىو بُ غُضؤى وَظيطاِْ ئاي
ئايا يُ غاي
َِ
نُ دُْط زَغتِ ثًَهطزُْ ،تُوَناِْ ئُوضووثا ُٖغتًإ بُ َُتطغٌ ُْزَنطز؟ ئُطُض يُ غاي
َُناِْ
َُإ بؤ ُْتُوَناِْ ئُوضووثا ئاؾهطا ُْبىوٕ ،خؤ يُ غاي
( 1933ظ) َُتطغًُناِْ ئاي
( 1938 .1937ظ) نُ ًٖتًُض ئؤتطيؿِ زاطرينطز و ضًهىغًىظانًاّ زابُؾهطز بُ تُواوَتِ
ئاؾهطابىو نُ ًٖتًُض َُبُغتِ ًَٖطؾُ بؤ وآلتاٌْ تط ،بُآلّ ُْتُوَناٌْ ئُوضووثا ويَطِاّ ئُوَّ
َُإ يُنططتىو ُْبىوٕ و ُٖض
ئُو َُتطغًُيإ بُ ضاوّ خؤيإ زَبًِٓ ،بُضاْبُض بُ ئاي
ُْتُوَيُى تُْٗا بريّ يُ خؤّ زَنطزَوَ و زَيىيػت بُ ؾًَىَيُنِ يٌَ بًَت نُ ئاططّ دُْط
ُْطاتُ ئُو .زؤخِ يؤْاًْـ يُو ناتُّ خُؾاياضؾا طُيؿتُ ْاو ئُو وآلتُ ،يُ ضواْطُّ
يُنططتىو ُْبىوٕ بُ زؤخِ ُْتُوَناِْ ئُوضووثا يُ غُضزََِ ًَٖطؾٌ طُوضَّ ًٖتًُض زَضىو.
ُٖضضُْسَ ُْتُوَناِْ يؤْإ يُى ئايًًٓإ ُٖبىو ،بُآلّ ُْ يُى ُْتُوَ بىوٕ و ُْ يُى
َطُ و ناُْناِْ خؤّ بجاضيَعيَت و
ضَِطُظيإ ُٖبىو و ُٖض ُْتُوَيُى تُْٗا زَيىيػت باؽ و نًًَ
بُاليُوَ ططْط ُْبىو ض بُ غُض ئُواٌْ تطزا زيَت و ئايا ئُوإ زًَََٓٔ يا يُْاو زَضٔ.
َُتُ ؾاضَناْسا يُطٍَُ يُنرت دًابىو و بُ
غًػتَُِ بُضيَىَبطزِْ سهىَُتًـ يُ تُواوّ زَوي
ثًَضُواُّْ برينطزُْوَنإ يُ َُٖىو ؾىيَُٓنإ زضيىنطاغٌ ُْبىو و تُْاُْت يُ ئُغًٓا نُ يُ
ضووّ ثًَؿهُوتِٓ غًاغٌ بُ ثًَؿهُوتىوتطئ وآلت زَْاغطا ،زضيىنطاغٌ ضِاغتُقًُٓ(ُْ )6بىو و
َُتُؾاضّ يؤْاِْ بؤ خؤّ زضيىنطاغًُتِ يؤْإ بىوَ نُ ُٖض ؾاضيَو تىاًْىيُتِ طُوضَيٌ و
(( )6غًػتَُِ زَوي
َاتًإ دطُ يُ نؤيًُ َايف بُؾساضّ
َاتِ خؤّ ُٖبًَت و يُ ئُغًٓاّ ( )25غُزَ ثًَـ َُٖىو ٖاووي
زَغُي
غًاغًإ ُٖبىوَ و ئَُُ بؤ ئُونات يىتهُّ ثًَطُيؿتِٓ غًاغٌ بىوَ و ًٖض طىَإ يُو باضَوَ ًًُْ،
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َُتُ
نؤيًُنإ نُ ظؤضيُّٓ زاًْؿتىاِْ وآلتُنُ بىوٕ َاؾِ غًاغًإ ُْبىوُْٖ ،سَّ يُ زَوي
َهُنُّ ضَؾتاضّ
ؾاضَنإ ثاؾاّ تاى ضَويإ ُٖبىو و ُٖض ضىًَْهِ ويػتباّ ئاوا يُ طٍَُ خُي
زَنطزُْٖ .سيَهًؿًإ يُ اليُٕ ئُجنىوًََُْو يُ خاُْزاُْنإ بُضيَىَزَبطا و يُى زَغتُ يُ
خاُْزاُْنإ وآلتًإ بُضيىَزَبطز.
ئًَػجاضت يُ ضووناضزا غًػتَُِ زضيىنطاغٌ ُٖبىوَ ،بُآلّ يُ ضِاغتًسا بُ ئُجنىوًََُْهِ
خاْ ُزاِْ بُضيَىَزَبطا ،ضىْهُ تا ئُو ضؤشَّ ئًَػجاضت ئُجنىوَُِْ ُٖبىو  ،بُ خاُْزاُْنإ بؤ
َسَبصيَطزضإ و ئُوإ ئُوَْسَ ناضيطُضيإ ُٖبىو نُ طُجنُنإ ُْيإ
ئُجنىوَُِْ وآل تُنُ ُٖي
ًََٔ.
زَويَطا تُْاُْت ضِايُى بُ ثًَضُواُّْ ضِاّ ئُوإ بً
ئُو بطِياضَّ ثُضيَُاِْ ئُغًٓا زَضيهطز ،يُ اليُٕ ُْتُوَناِْ يؤْإ ثابُْسّ ُْبىوٕ و يُ
َو طُمن و َُضِ و ؾُضِاب و ضووِْ ظَيتىِْ خؤيإ يُ ْاو ُْبطز و باغُناًْإ
ًٖض ؾىيًََٓو خُي
ويَطإ ُْنطز تا غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ بُضَناًْإ ُْ خؤٕ .غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿًـ يُ
َهًإ ُْزا و خُغاضَتًإ ثٌَ ُْطُياْسٕ.
ًٖض ؾىيًََٓو ئاظاضّ خُي
ًََت و بطاتُ وآلتِ (تػازي) نُ نُوتبؤوَ
ثًَـ ئُوَّ خُؾاياض وآلتِ َُقسؤًْا بُدَِ بًًَٗ
َؿًإ
َهِ تػازي ضىوٕ و يُ ؾاٍَ ططَوَنُّ ثُضغتطاّ زؤي
باؾىوضّ َُقسؤًْاُْٖ ،سَّ يُ خُي
ويػت تا يُ خىاياِْ يؤْإ بجطغًَت :ضىوٕ زَتىأْ خُؾاياض ُْضّ بهُٕ و ضِاظّ بُ ئاؾتِ بهُٕ
و ئايا باؾرت ًًُْ بؤ ئُو َُبُغتُ نىضاِْ قؤظ يا نضاِْ ؾؤخِ ثًَؿهُف بهُٕ؟
خىايإ وَآلًَإ زايُوَ :خُؾاياض ُْؾطَت يُ نىضِاِْ قؤظ زَنات ،بُآلّ نضِ ؾؤخِ
خؤؾسَويَت و يُ ناتِ دُْطسا ْايُوئَ ،ضىْهُ ئُطُض ئُو نضِ ؾؤخِ ال بًَت ،تُواوّ
يُؾهطَنُّ نضًإ زَويَت.
َسا
طُوضَناِْ تػايٌ وتًإ :ئُّ ضىوٕ زَتىاْري وابهُئ نُ ئاؾتِ بهات و دُْطُإ يُطُي
ُْنات؟

ئًَػتاف ثاف ( )25غُزَ ظؤضٕ ئُو وآلتاُّْ ْاتىأْ َاؾِ طُيُناًْإ بسَٕ و يُى يُو وآلتاُْف ئًَطاُْ نُ بُ
ؾُضَِ ئًَطاِْ بىوًْإ ضِاطُياْسووَ ،بُآلّ يُ ضِاغتًسا ؾًعُضًًُتِ و ؾاضؽ بىوٕ بَُٓاّ طُوضَيًُ يُ وآلت و
بُ زضيَصايٌ ًََصووَنُغِ ويَطِاّ باْطُؾُّ ظؤضيإ بؤ ثًَطُيؿتىويٌ وآلتُنُيإُْ ،يتىاًْىَ ببًَتُ خاوَٕ
غًػتَُِ زضيؤنطاغٌ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ)
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خىايإ وَآل ًَإ زايُوَ :بضُٓ ثًَؿىاظّ و يُ بُض زًََسا َُضيَو غُض بربِٕ ،ئُو ئاؾتًتإ
َهِ بانىوضّ تػازي َُٖإ ناضيإ نطز و بُ َُضيَهُوَ ضىوُْ ثًَؿىاظّ
َسا زَنات .خُي
يُطُي
َسا نطزٕ.
خُؾاياض و َُضَنُيإ يُبُض ثًٌَ خُؾاياضزا غُضبطّ و ئُويـ ئاؾتِ يُ طُي
ووآل تِ تػازي نُ زواتط خُؾاياضؾا زواّ تًَجُضبىوٕ يُ َُقسؤًْا ضؤوَ ْاوّ ،تُْٗا يُى
َُتُ ؾاضيَهِ تًَسا بىوَ نُ ياغاناِْ يُنرتيإ ال ثُغُْس ُْبىو ،بُآلّ
وآلت ُْبىو و ضُْس زَوي
َُٖىويإ نُ زَيإ بًػت بانىوضّ تػازي ضىوُْ ثًَؿىاظّ و َُضِيإ غُضبطِيىََُٖ ،إ ناضيإ
َُتُ
َِ ئاؾتِ نطزِْ ُٖض ؾاض يا زَوي
زَنطز و ئاؾتًإ يُ طٍَُ خُؾاياض زَنطز .ناتًَو ُٖواي
ؾاضيَو يُ طٍَُ خُؾاياض زَطُيؿتُ ئُغًٓا ،ضِاغتُوخؤ ئُغًٓا تىضَيٌ ظيازّ زَنطز و ئُواًْإ
بُ ْاثاى بُضاْبُض يؤْإ زَْاغاْس و زَياْىوت زواّ ئُوَّ دُْطِ ئًَُُ و ُٖخاَُْؿٌ تُواو
بًَتَُٖ ،ىو ئُو ْاثاناُْ غعا زَزَئ.
يُ ْاو ئُغًٓا ياغاٍ ئاَازَباؾٌ طؿتِ يُ اليُٕ ئُجنىوَُِْ ئُغًٓاوَ ضِاطُياْسضا و زَقُ
َطُْاَُ ططإ بُٖاناِْ دًٗاُْ نُ تا ئًَػتا َاوَ .ؾًَىَّ ْىوغًِٓ
يؤْاًًُْنُّ نُ يُى يُ بُي
َساِْ تًَسايُ نُ
َطُْاَُ يؤْاًًُْناْسا ٖاتىوَ و ثًَسا ُٖي
ياغانُ َُٖإ ئُو ؾًَىَيُ نُ يُ َُٖىو بُي
َطُْاَُنإ زَبىايُ بُو
ئًَػتا ثُغُْس ًًُْ و ئُونات يُ يؤْإ بُ ثًَىيػت زَظاْسضا و َُٖىو بُي
َطُْاَُنُ غُيُٓضوو ،خىيَُٓض بُ ٖؤّ ْاوّ ؾىئَ و
ؾًَىَ بٓىوغطئَ .زَظاْري ئُطُض زَقِ بُي
َساِْ خىزاياِْ يؤْإ وٖ ...تس بُ تُواوّ َاْسوو زَبًَت و بؤيُ تُْٗا
نُغُنإ و ْاو و ثًَساُٖي
ضُْس زيَطيَو يُ غُضَتا و ضُْس زيَطيَو يُ نؤتايٌ زَقُنُ يُ خىاضَوَ ٖاتىوَ:
( ....با بُ ُْطىتطاوّ ًًَََُْٓتُوَ نُ يًَطَ نُ ثُضيَُاِْ ئُغًٓايُ ،تًًُػتؤنًٌ نىضّ
َهِ ْاوضُّ ؾُضاضووئًُ ثًَؿًٓاضّ نطز نُ ئُو ؾاضَ واتُ ئُغًٓا نُ
ئًَئؤ نًًَؼ نُ خُي
ثاضيَعَضَنُّ خىاوَْسّ ئًَُُ (ئاتًَُٓ) يُ ثًَىيػتُ بُضططّ يٌَ بهطيَت و ضيَطُ بُ بُضبُضَنإ
(َُبُغت ُٖخاَُْؿًًُناُْ) ُْزضيَت نُ ُْٖطاو بًَُٓٓ ْاو ئُو خانُ ثريؤظَ و ئُو ؾاضَ
َىزَ ببًَت).
ثريؤظّ يُ اليُٕ خىاياُْوَ ثٌَ بُخؿطاوَ ،بُ ثًػِ ئُوإ ئاي
( ....تؤ ئُو ثًاوَّ زاؽ يا ضَِْسَت (واتُ دىوتًاض و زاضتاف) بُ زَغتُوَيُُٖ ،غتُ و
َسَططت) ضِاثُضَ و
تؤ ئُو نُغُّ طؤضاْت بُ زَغتُوَيُ (خاُْزاُْناِْ ئُغًٓا طؤضاًْإ ُٖي
ناتِ ٖاتىوَ تا بؤ خىايإ و ئُغًٓا دُْط بهُّ و ئُوَ تؤّ نُ بؤ ثاضيَعطاضّ يُ خىايإ و
ئُغًٓا خؤت ؾًسا زَنُّ).
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يُو ؾُضَاُْزا نُ شَاضَيُنِ ظؤض ْاوّ تًَسا ٖاتىوَ ،ؾُضَإ نطاوَ تُواوّ ثًاوإ بضُٓ
دُْط و َُٖىو ناضَنإ بُ شْإ بػجًَطٕ و شُْنإ يُ دًاتِ ثًاوإ نؿتىناٍَ بهُٕ و زاضتاؾِ
و ئاغٓطُضّ وٖ ...تس بُ شْإ بػجًَطزضيَت و تُواوّ ثًاوإ يُ غُضؤى نؤَاض تا زوايري نؤيًُ
دطُ يُ بُغاآلضىوإ و ُْخؤؾُنإ نُ تىاْاّ دُْطًإ ًًُْ ،ضُى بُ زَغت بططٕ و تُْاُْت
ئُواُّْ بُ ٖؤّ تاواِْ غًاغٌ يُ وآلت زَضنطاوَ ،بطُضِيَٓسضيَُٓوَ و بؤ ئُو دُْطُ خؤيإ
ئاَازَب هُٕ و َُبُغت يُ زَضنطاوَ غًاغًُنإ يُ ًْؿتًُإ ،تاواْباضاِْ غًاغٌ بىوٕ نُ
ئُواًْإ يُ ئُغًٓا زَضنطز بىوٕ.
وَى زياضَ يُو ؾُضَاُْزا َُٖىو نؤيًُناًْـ بؤ خعَُتِ غُضباظّ و دُْط زاوا نطاوٕ و
َُٖىو نؤيًُنإ دطُ يُ نؤيًُ شُْنإ ثًَىيػتُ بضٔ بؤ َُيساِْ دُْط .يُو ؾُضَاُْزا
ؾُضَاِْ خؤنؤنطزُْوَّ ًَٖعّ زَضيايًـ زَضضىوَ و تُواوّ نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئُغًٓا
ئُضنٌ دُْطًإ ثٌَ غجًَطزضا.
ٖاونات ويَطِاّ ئُوَّ ئُو ؾُضَاُْ باْطًَٗؿتِ طؿتِ بىو ،بُ ٖاْسَضٍ ًْؿتًُاِْ بؤ
َهِ يؤْإ زَشًََطزضا تا زاغتإ تؤَاض بهُٕ و نؤتايٌ ؾُضَاُْنُ بُّ ْاوَضؤنُ ٖاتىوَ:
خُي
(بُضبُضَنإ بهىشَ و الؾُناًْإ غُ ْاو زَضيا و ضيَطُ َُزَ يُى نُغًإ بُ ظيٓسوويٌ
بطُضيَتُوَ و تُْاُْت ئُطُض بؤ طرياُْوَّ ضريؤنِ ُْْطِ خؤؾًإ بًَت بؤ ئُواٌْ تط و) ...
ْاظاًْري زواّ ثًتِ (و) ضًرت ٖاتىوَ ،ضىْهُ بُؾٌ نؤتايٌ ئُو داضْاَُيُ يُْاو ضىوَ و ئًَُُ
ًَُٓوَناِْ ثطؤؾًػؤض باضٕ َاَؤغتاّ ظاْهؤّ طالغهى وَضططتىوَ.
وَضطًَطِاوّ ئُوَإ يُ يًَهؤي
ثطغًاض زَنطيَت ئايا شْاِْ يؤْاِْ تىاْاّ بُضيَىَبطزِْ ناضَناِْ نؿتىناٍَ و ثًؿُوَضيُناِْ
وآلتُنُيإ ُٖبىو و زَياْتىاِْ يُ دًاتِ ثًاوَناًْإ ئُو ناضاُْ بهُٕ؟ ثًَُاْىايُ ئُو ناضاُْ بؤ شُْ
خاُْزاُْنإ ئُغتُّ بىوٕ و ئُوإ ُْياْسَتىاِْ زضويَُٓ و دىوت و ئاغٓهاضّ وٖ ...تس بهُٕ و ئُو
ؾُضَاُْ بؤ نؤيًُ شُْنإ بىوَ نُ ثًَؿرتيـ تُواوّ ناضّ ثًاوإ ؾاضَظا ببىوٕ ،ئُو ناضاُْ بُ طؿتِ
بؤ ئُو نُغاُّْ ئُظَىوًْإ تًاياْسا ًًُْ ظؤض غُختُ.
َُٖىو ثًاواِْ ئُغًٓا يُ ناتِ ئاؾتًسا خعَُتِ غُضباظيإ ئُجناَسابىو و بؤ دُْط
ثُضوَضزَنطا بىوٕ ،بُآلّ ثُضوَضزَّ ئُوإ وَى ثُضوَضزَّ ثًاواِْ ئًَػجاضت (النُ زََىوٕ يا
الغُ زََىوٕ) ُْبىو.
ثُضوَضزَّ غُضباظّ ثًاواِْ ئًَػجاضت بُضظتطئ ؾًَىَّ ثُضوَضزَّ غُضباظّ بىو يُ دًٗإ
و ئُوإ بُ ؾًَىَيُ ثُضوَضزَزَنطإ نُ يُ َُيساِْ دُْطسا َاْسوو ُْبٔ ،مشؿًَط و تُوض
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وَؾاْسٕ ظوو َطؤظ َاْسوو زَنات و بؤيُ ظؤضبُّ يُؾهطَناِْ ئُونات ثُضوَضزَيإ يُ غُض
بَُٓاٍ َاْسوو ُْبىوِْ غُضباظَناًْإ و تىاْاّ بُضطُططتِٓ ضُْسئ ناتصًََط يُ وَؾاْسِْ
مشؿًَط و تُوض و طىضظيإ بىو.
َُاِْ زَيىتَُٖ :ىو بابُتًَو يُ دُْطسا
يُ نؤتايِ غُزَّ ْؤظزََُٖسا (نًؤؽ ويَتع) ئاي
ثًَؿبًِٓ نطزِْ ئاغاُْ ،تُْٗا ثًَؿبًِٓ نطزِْ ئُو َاْسووبىوُْ ئاغإ ًًُْ ،نُ ضووبُضووّ
غُضباظَنإ زَبًَتُوَ .ئَُُ يُ ناتًَهسا نُ يُ غُضزََِ نًؤؽ ويَتع ضُنِ غُضباظإ طؤضِا بىو
بُ تؿُْط و تؤخ و وَى داضإ مشؿًَط و تُوض وٖ ...تس ُْبىو ،نُ ثًَىيػتِ بُ تىاْاّ
دُغتُيٌ ظياتط ُٖيُ.
بُآلّ ئُطُض ثُضوَضزَّ غُضباظّ ثًاواِْ ئُغًٓا وَى ِٖ ثًاواِْ ئًَػجاضت بُضضاو ُْبىو،
بُآلّ يُ بُضاْبُضزا ئُوإ ئُوَْسَ وَضظؾًإ زَنطز نُ ئُو نَُىنىضتًًُّ ثطِ زَنطزَوَ و يُ
َُيساِْ دُْطسا ظوو َاْسوو ُْزَبىوٕ .يُ ئُغًٓا نؤيًُنإ يُ ناتِ ئاؾيت بؤ خعَُتِ
غُضباظّ ُْزَبطزضإ ،ئَُُف بؤ ضيَططتٔ يُ ياخِ بىوًْإ بىو ،ياخِ بىوِْ نؤيًُناِْ ضؤَا
يُ غُزَّ يُنَُِ ظايًَِٓ بُ ضِابُضٍ (ئًَػجاضتانؤؽ) زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ ُْٖسَّ يُ
نؤيًُنإ بؤ ناضَناِْ (غريى) ثُضوَضزَنطابىوٕ تا بتىأْ مشؿًَط بُ باؾٌ بىَؾًَٓٔ و بُّ
ناضَف باظووَناًْإ بًَُٖع بىو و تىاْاٍ ياخِ بىوًْإ ُٖبىو ،غُضَجناّ ياخِ بىوٕ و
نؤيًُناٌْ تطيـ ضاويإ يُ ئُوإ نطزَوَ.
زاًْؿتىاِْ ئُغًٓا تًَطُيؿتىوتط بىوٕ يُ ضؤًًَُنإ و بُو ؾًَىَيُ ُْياًَْٗؿت
نؤيًُناًْإ تىاْاّ ياخِ بىوٕ و ئاَازَنطزِْ يُؾهطيإ ُٖبًَت .تًَعاضَناِْ ضؤغًا يُ
َُاْاُْ بُناضًَٖٓا
غُضزََِ ئًُجطاتؤضيُتِ ضؤغًازا َُٖإ ؾًَىاظيإ بُضاْبُض بُو وآلتُ َىغىي
نُ زاطرييإ نطز بىوٕ و ببىوُْ بُؾًَو يُ خانِ ضؤغًاُٖ ،ضضُْسَ ياغاّ خعَُتِ غُضباظّ
َُاُْنإ وايإ بريزَنطزَوَ نُ ئُو
طؿتطري بىو ،بُآلّ ئُواًْإ بؤ غُضباظّ ُْزَبطز و َىغىي
ًَاْسا .يُ ناتًَهسا ئُوإ بُو ٖؤيُ ٖىُْضَ دُْطًًُنإ ؾًَط
ناضَّ تًَعاضَنإ بؤ ضانُيُ يُطُي
ُْزَبىوٕ و ُْياْسَتىاِْ يُ زشّ تًَعاضَنإ ضِاثُضٕ و غُضبُخؤيٌ خؤيإ وَضبططٕ ،ئُو بابُتُ يُ
اليُٕ (نًَطْػهِ) غُضؤنِ سهىَُتِ ناتِ ضوغًا يُ زواّ ضووخاِْ ئًُجطاتؤضيُتِ ضؤغًا يُ
ْاو بريَوَضيُناًْسا ْىوغطاوَتُوَ.
بامسإ يُ بىوِْ ثُضغتطايُى بُ ْاوّ زؤيؿِ يُ يؤْإ نطز نُ يُ ئُوَّ ؾاٍَ ططَوَيُى
َهِ يؤْإ يُ ضيَطُّ ئُو
ُٖبىو نُ بُ بطواّ يؤْاًًُْنإ ثُيىَْسّ يُطٍَُ خىزا ُٖبىو و خُي
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ضوويإ زَنطزَ خىزايإ و يُ ضووزاوَناِْ ئايٓسَ ئاطازاض زَبىوٕ .ضىْهُ ئُو ثُضغتطايُ يُ
ًََصووّ دُْطُناِْ ُٖخاَُْؿٌ و يؤْإ ناضيطُضّ ُٖبىوَ ،ثًَىيػتُ ُْختًَو ظووضتط باغٌ
ئُو ثُضغتطايُ بهُئ.
يُ ضِاغتًسا يُو ثُضغتطايُ تُْٗا يُى غُيب بًَص ُْبىو و ئُوإ زَغتُيُى غُيب بًَصبىوٕ و
ُٖض يُنُيإ ضُْس قىتابٌ ُٖبىو نُ بؤ زاٖاتىوّ ئُو ناضَ ثُضوَضزَّ زَنطزٕ .يُ ثُضغتطاّ
زؤيؿِ ثًَٓر زَغتُ يُ نآًُٖنإ زَشيإ و َُبُغتُإ شيإ يُْاو ثُضغتطانُ ًًُْ ،ئُوإ يُو
َهِ يؤْإ و بُ
ثُضغتطايُ خعَُتًإ زَنطز و يُ زَوضوبُضّ زَشيإ .ئُو ثُضغتطايُ يُ خُي
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ بادًإ وَضزَططت نُ بطيتِ بىوٕ يَُُٖ( :ىو
تايبُتِ يُ ُْٖسيَو يُ زَوي
َُتُ ؾاضّ باؾىوضّ يؤْإ بىوٕ ،ئُغًٓا ،تػازي و ئًَػجاضت)،
ْاوضُّ ثًؤثؤْع نُ ؾُف زَوي
َُتُ
ئُوإ زَبىايُ يُى يُغُض بًػتِ زاٖاتًإ بسَٕ بُو ثُضغتطايُ و ُْتُوَناٌْ زَوي
ؾاضَناٌْ تطيـ بُ دًاواظّ (غٌ يُنًَو) يا (ضٌ يُنًَو) و (ثُجنا يُنًَو) بادًإ زَبُخؿٌ.
باغهطا نُ يؤْاًًُْنإ ويَطِاّ ئُوَّ دًاواظّ يُ ًَْىاًْإ ُٖبىو ،بُآلّ َُٖىويإ يُى ئايًًٓإ
ُٖبىو و بؤيُ َُٖىإ بادًإ بُ ثُضغتطاّ زؤيؿِ زَزا.
ََُُْس بىوٕ و بُ زضيَصايٌ تًَُُْإ ناضيَو دطُ
َُٖىو نآًُٖناِْ ثُضغتطاّ زؤيؿِ زَوي
يُ خىاضزٕ و خىاضزُْوَ و بُٖطََُْس بىوٕ يُ ثًَساويػتًًُناِْ شياًْإ ُْبىو .ئُوإ بؤ ئُوَّ
ََُُْسّ و شيإ و خؤؾٌ خؤيإ يُزَغت ُْزَُْٕ ،ياْسَويػت ُْتُوَناِْ يؤْإ دُْطِ
زَوي
ًَٓا بىوٕ ُٖخاَُْؿًًُنإ ضيَطُ يُ ئايًِٓ ئُوإ ْاططٕ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بهُٕ و دطُ يُوَ زي
و خُؾاياضيـ وَى ُٖضيُنُ يُ زاضيىؾِ يُنُّ و نىضوف اليُْططّ ئاظازّ ئايًُٓ.
ضىْهُ نآًُٖناِْ ثُضغتطاّ زؤيؿِ سُظيإ بُو دُْط يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ
ُْزَنطز ،بُ ياغا ئايًًًُٓناًْإ نُ يُ اليُٕ خىزاناًْإ زَضزَضىو زشايُتِ ُٖض نطزَوَيُى
َهِ (تػازي)
بؤ دُْط يُ زشّ ُٖخاَُْؿًًُناًْإ زَنطز .نآًُٖنإ ثًَـ ئُوَّ خُي
ثطغًاضيإ غُباضَت بُ دُْط يُ طٍَُ خُؾاياضزا يٌَ بهُْٕ ،ىيَُٓضيَهًإ ْاضزَ الّ خُؾاياض و
َهِ
وتًإ نُ ئُوإ سُظيإ بُ دُْط يُ طٍَُ ئُو ًًُْ و ئُوَْسَّ بتىأْ ُٖوٍَ زَزَٕ خُي
يؤْإ يُ ضيَطُّ ئاؾتًًُوَ يُ طٍَُ خُؾاياض ضِابًَٗٓٔ و ُْتُوَناِْ يؤْإ ٖاْسَزَٕ تا دُْط يُ
طٍَُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ُْنُٕ.
بُو ٖؤناضَوَ نُ باغهطا يُو ضؤشَوَ نُ خُؾاياض ٖاتُ يؤْإ تا ئُو ضؤشَّ طُضِايُوَُٖ ،ض
َؿِ و ثطغًاضّ دُْطِ زَنطز ،دىابِ ُْضيَِٓ وَضزَططت .بُ
يؤْاًًُْى زَضؤوَ ثُضغتطاّ زؤي
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ططضياِْ ظؤض ئُطُض ثُضغتطاّ زؤيؿِ باْطُؾُّ دُْطِ بهطزايُ ،زَيتىاِْ تُواوّ ُْتُوَناِْ
يؤْإ بُ ؾًَىَيُى يُى غات نُ َُٖىإ يُ زشّ خُؾاياض ظُْطٔ و ئُونات يُى غُضباظّ
يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ُْيسَتىاِْ بطُضيَتُوَ بؤ وآلتُنُّ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ يُى يُ ٖؤناضَناِْ غُضنُوتِٓ خُؾاياض بُ ْاضِاظّ بىوِْ ثُضغتطاّ
زؤيؿِ بُضاْبُض بُ دُْط زَظاًَْت و زََيًَت :يُ اليُٕ خُؾاياضَوَ ظيَط يا ُٖض زياضيًُنٌ تط بؤ
نآًُٖناِْ ثُضغتطاّ زؤيؿِ ُْْاضزضا و ئُوإ خؤيإ يُ تطغٌ يُنًؼ ضىوِْ ظيَط و
ََُُْسيًُناًْإ ،زشّ دُْط بىوٕ.
زَوي
ناتًَو ُٖواٍَ ٖات نُ خُؾاياضؾا زَيُويَت يُ طُضووّ زاضزاًٌََْ (ًًَٖػجؤْت) بجُضيَتُوَ و
بًَتُ ْاو خانِ يؤْإ ،تًًُػتؤنًٌ (تًًُػتؤنًًؼ) غُضؤنِ ئُغًٓاًَْ ،طزضاويَهِ ْاضزَ الّ
(طًؤٕ) ثاؾاّ (غريانؤظ) و زاواّ يٌَ نطز يُ دُْطِ ئُوزا ياضَُتِ بسات.
طًؤٕ يُ ًََصووَناِْ ئًَُُ بُ ْاوّ (دباض غريانؤظ) ٖاتىوَ و ئُو ْاوَ تايبُت بُو ًًُْ و
ظؤض ْاوٍ تط ئُو ثًَؿططَيإ وَضططتىوَ نُ بُ َاْاّ (غتَُهاض) زيَت و ئُو ْاو و ًْؿاُْ بؤ
ُْٖسيَو يُ زَغُآلتساضاِْ يؤْاِْ طىجناو ًًُْ ،ضىْهُ ُْ طًؤٕ غتَُهاض بىو و ُْ ُْٖسيَو يُ
زَغُآلتساضاٌْ تط نُ ْاويإ يُ ًََصووَناْسا ٖاتىوَ و ئُو ًْؿاُْيإ ثٌَ زضاوَ ،يُ ضِاغتًسا
يؤْاًًُْ نؤُْنإ ئُو ثاؾاياُّْ بُبٌَ ثُضيَُإ واتُ غًػتَُِ زضيىنطاغٌ زَغُآلتًإ طرياوَ
بُ ْاوّ (تريإ) ْاو بطزووَ و ئُو وؾُيُ ضؤتُ ْاو ظَاُْ ئُوضووثًًُنإ و َاْاّ (دُباض) واتُ
غتَُهاضّ وَضططتىوَ.
َُتُ ؾاضيَهِ يؤْاِْ
ًَا بىو ،زَوي
ئُونات غريانؤظ نُ يُ زوضطُّ غًػًٌ يُ باؾىوضّ ئًتاي
َِ ( 733خ .ظ) يُ اليُٕ يؤْاًًُْنإ زاَُظضا و زواتط نىضبُضيَهِ ظؤضّ يؤْاِْ
بىو و يُ غاي
َُتُ ؾاضيَهِ يؤْاِْ زازَْطاٖ .اونات يُطٍَُ
بؤ ضىو و ناتِ ٖاتِٓ خُؾاياض ئُوَّ بُ زَوي
ضىوِْ ئُو ًَْطزضاوَ بؤ غريانؤظ ،ؾاٍَ ططَوَناِْ ثُضغتطاّ زؤيؿِ وتًإ :خىايإ ْاضزِْ
ًَْطزضاو بؤ وَضططتِٓ ياضَُتِ يُ غريانؤظيإ ال ثُغُْس ًًُُْٖ .ضوَٖا ئُوإ ؾُضَاِْ
ئاَازَباؾٌ طؿتًإ ضَتهطزَوَ و وتًإ خىاياِْ يؤْإ ثُغُْسيإ ُْنطزووَ و تُْاُْت
طُضِاُْوَّ زووضخطاوَناًْؿًإ بُ ثًَضُواُّْ ويػتِ خىايإ ظاِْ.
يُ داضْاَُنُّ ئُغًٓازا ٖاتبىو تُواوّ زووضخطاوَنإ بًَُٓوَ و ئُوإ يُوَ زَتطغإ
زووضخطاوَنإ ببُٓ ٖاوناضّ يُؾهطّ خُؾاياضُْٖ ،سيَهًؿًإ ُٖضوايإ نطز و زواتط يُ اليُٕ
ئُغًٓا و ئًَػجاضت بُ بٌَ ئاَازَبىوِْ خؤيإ ؾُضَاِْ يُ غًَساضَزاًْإ زضا .ثُضغتطاّ زؤيؿِ
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ٖاتُٓوَّ ئُواًْؿٌ ثًَضُواُّْ ويػتِ خىايإ ظاِْ و ئَُُف بُ غىوزّ خُؾاياض ؾهايُوَ،
َُٓزَططت و شَاضَّ ئُواُّْ
ضىْهُ يُ ئُجناَسا ئُوإ ُْزَطُضِاُْوَ بؤ ئُغًٓا و ضُنًإ ُٖي
ًَاْسا زَدُْطا نَُرت زَبؤوَ.
خُؾاياض يُطُي
َُتُ ؾاضَناٌْ تطّ
زواّ داضْاَُّ ئاَازَبىوِْ طؿتِ بؤ بُضططّ يُ يؤْإُْٖ ،سَّ يُ زَوي
َو ،باْطُؾُّ
يؤْاًْـ ئُو ناضَيإ ئُجناَسا و ئُغًٓا بؤ دىوآلْسِْ ُٖغتِ ًْؿتًُاِْ خُي
نطز نُ ثًَىيػتُ يُى نُؽ ؾُضَاْسَيٌ ئُو يُؾهطَ بهات تا يؤْاًًُْنإ يُ ْانؤنِ زَضبضٔ
و ئُطُض ئُو ناضَ ُْنُٕ ،بٌَ طىَإ غُضْانُوٕ.
َبصاضزِْ ؾُضَاْسَيُى بؤ يُؾهطّ يُنططتىو ططؾتِ تًَهُوت ،ضىْهُ ًٖض يُى يُ
ُٖي
ُْتُوَناِْ يؤْإ ُْيإ زَويػت ؾُضَاْسَيٌ ئُواٌْ تط بهات.
ئُغًٓا ثًَؿًٓاضيإ نطز َُٖىو اليُى يُ شيَط ؾُضَاْسَيٌ طًؤٕ ثاؾاّ غريانؤظ بٔ و ئًَػجاضت
ثُغُْسيإ ُْنطز و وتًإ :طًؤٕ وآلتًَهِ ترياُْ ،واتُ غًػتَُِ زضيؤنطاغٌ ًًُْ و ئًَُُ نُ
وآلتُناصيإ زضيىنطاغريْ ،ابًَت يُ شيَط ؾُضَاْسَيٌ طًؤًَْو بري .ططؾتِ زووًََـ ئُوَبىو نُ ئُطُض
يُؾهطّ يؤْإ يُنططتىو بىو ،يُ ض ؾىيًََٓو بًَت بؤ دُْط نطزٕ .ئُغًٓا ثًَؿًٓاضيإ نطز ضيَطَوّ
ضؤيؿتِٓ يُؾهطّ ئًَطإ يُبُض ضاو بطرييَت و يُو ضيَطَوَزا ْاوضُيُنِ ؾاخاوّ زياضّ بهطيَت تا
دُْطِ تًازا بهُٕ ،ضىْهُ يُ ْاوضُّ ؾاخاويسا ُْبًَت ْاتىأْ بُضططّ بهُٕ.
ٖريؤزؤت نُ باؽ يُ ٖاتِٓ يُؾهطيَهِ ثًَٓر ًًَؤِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ بؤ يؤْإ زَنات،
زَيًَت يُؾهطّ خُؾاياض يُ ضووّ ئُغح غىاض و عاضَباُْ دُْطًًُنإ بًَُٖعتط بىوٕ يُ
يُؾهطّ يؤْإ ،بُ ظآًِْ ئُو ضِاغتًًُ نُ عاضَباُْ دُْطًًُنإ و ئُغح غىاضَنإ يُ
ثًَسَؾتُ تُختُنإ باؾرت زَتىأْ ظُْطٔ ،يؤْاًًُْنإ بٌَ طىيَساُْ ظؤضّ غُضباظَ
ُٖخاَُْؿًًُناًْـ ،تىاْاّ دُْط يُ ثًَسَؾتُناًْإ ُْبىو.
ئُو شَاضَيُّ ٖريؤزؤت و ًََصووْىوغاٌْ تط ْىوغًىياُْ ظيَسَضؤيٌ تًَسايُ و يُؾهطّ خُؾاياض يُ
ُٖؾتا تا غُز ُٖظاض نُؽ زَبىو و يُطٍَُ ئُوَؾسا ُٖض ئُو يُؾهطَ ُٖؾتا تا غُز ُٖظاض نُغًُ ظؤض
بًَُٖعتط بىو يُ يُؾهطّ يُنططتىوّ يؤْإ و يُ ناتِ ثًَىيػتسا شَاضَّ غُضباظاِْ ُْتُوَ دًاواظَناِْ
يؤْإ زياضّ زَنُئ .بٌَ ئُوَّ يُ دُْطسا ثػجؤض بري و ظاًْاضضيإ يُ باضَّ دُْطُوَ ُٖبًَت ،زَظاْري
يُؾهطّ بضىونِ يؤْإ بُبٌَ ُٖبىوِْ ئُغح و عاضَباُّْ دُْطُِْ ،يسَتىاِْ يُ ثًَسَؾتُناْسا
دُْطِ يُؾهطّ طُوضَّ ُٖخاَُْؿٌ بهات و يؤْاًًُْنإ بؤ ضيَططتٔ يُ ثًَؿطَوّ يُؾهطّ خُؾاياض
تُْٗا ضاضَيإ دُْطهطزٕ بىو يُ ْاوضُ ؾاخاويُنإ.
365

ئُو ثًالُّْ غُضؤنِ نؤَاضّ ئُغًٓا ُْخؿُّ بؤ زاْابىو ،بطيتِ بىو يُ ضيَططتٔ يُ
يُؾهطّ خُؾاياض يُ ْاوضُيُنِ ؾاخاوّ نُ ضيَطُّ تًَجُضيِٓ غُخت بًَت ،ضىْهُ يُو دؤضَ
ْاوضُيُ يُواُْ بىو ُٖخاَُْؿًًُنإ ْاضاضبٔ ثُْا بىو غىاض بىوِْ نُؾتِ ببُٕ تا ْاوضُ
ؾاخاويُ غُختُنُ بربِٕ و يُو ناتُزا ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ ضيَطُيإ بططيَت و ًًًََُْٖت ئُوإ
غىاضّ نُؾتِ بدي يا غُضباظَناًْإ بطُيًَُٓٓوَ وؾهاِْ و ثًازَيإ بهُٕ.
بؤ تًَطُيؿذي يُو بابُتُ ثًَىيػتُ بطىتطيَت نُ يُؾهطّ خُؾاياض يُو ضؤشَوَ نُ ٖاتُٓ ْاو
يؤْإ تا ئُو ضؤشَّ طُيؿتُ ئُغًٓا بُضزَواّ يُ ْعيهِ نُْاضَنإ زَضؤيؿت و بُ ثًَىَضّ
ئًَػتا ًٖض نات ظياتط يُ ثُجنا نًًؤَُتط يُ زَضياّ ئًَصَّ ضؤشُٖآلتِ يؤْإ زووضتط
ُْزَنُوتُوَ و تُْٗا ئُو ناتُ ُْبًَت نُ يُؾهطَنُّ بُ نُْاضّ ؾاخِ ئُيَُجسا ضؤيؿت.
ٖاونات ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ بُضزَواّ تُضيب بُ ئُوإ يُ زَضيازا زَضؤيؿت تا ضيَططّ
بهات يُ ًَٖطؾٌ يؤْاًًُْنإ يُ زَضياوَ بؤ غُض ُٖخاَُْؿًًُنإ و بؤيُ بُضزَواّ ثُيىَْسّ
يُ ًَْىاًْإ ًَٖعّ زَضيايٌ و يُؾهطّ وؾهاًْسا ُٖبىو.
ُٖضضُْسَ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ دُْطِ َاضاتىوٕ بُ زَغت يؤْاًًُْنإ ؾهػتًإ خىاضز،
بُآلّ ئُوإ تطغًإ يُ ًَٖعّ وؾهاِْ يؤْإ ُْبىو و تُْٗا تطغًإ يُ ًَٖعّ زَضيايٌ ئُو وآلتُ
ُٖبىو ،ضىْهُ ئُظَىوًْإ ُٖبىو نُ ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْإ و يُ ضاغتًسا ًَٖعّ ئُغًٓا بًَُٖع
بىوٕ و ؾُضَاْسَ و َُيُواِْ ئاظايإ ُٖبىو و ئُوإ يُ دُْطُ زَضيايًُنإ غُضغُخت و
َجؿتِ ًَٖعّ
ضاوُْتطؽ بىوٕ ،بؤيُ خُؾاياض بريّ زَنطزَوَ نُ ئُطُض ًَٖعّ زَضيايًإ ثاي
وؾهاِْ ُْنات و بُ زَغتُواشَّ ؾُضَْػِ و بُضيتاًًُْنإ يُ غُضزََِ ئًَػتا ،يُواُْ بىو
يؤْاًًُْنإ يُ زَضياوَ ًَٖع زابُظيَٓٔ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطف بهُُْ غُض ُٖخاَُْؿًًُنإ.
يُواُْيُ ضَِخُٓ ُٖبًَت يُ ئُوَّ يُؾهطّ ئًَطإ بُضزَواّ بُ نُْاضّ زَضيازا زَضِويؿت و
خؤّ ْاضاض بُ ضؤيؿذي بُ ْاوضُ غُخت و ؾاخاويُنإ زَنطز و بؤضِ ضيَطَوّ خؤيإ ُْزَطؤضِّ
و بُ زَؾتُناِْ ضؤشئاواّ يؤْاْسا ُْزَضؤيؿذي ،تا يُؾهطَنُيإ خًَطا و ئاغىوزَتط بطِوات و يُ
َُتطغٌ يُؾهطّ زَضيايٌ يؤْاًْـ ثاضيَعضاو بًَت؟
يُ وَآلَسا زَطىتطيَت ئُوإ ْاضاضبىوٕ تُضيب بُ نُْاضَناْسا بطؤٕ ،ضىْهُ يُ زَؾتُناِْ
ضؤشئاواّ يؤْإ ئاوّ ثًَىيػت بؤ يُؾهطَنُيإ زَغت ُْزَنُوت و بُ ْاضاضّ بؤ زََغتُبُض
نطزِْ ئاو زَبىايُ بُو ْاوضُ ؾاخاوياُْزا بطؤٕ .بؤيُ يُؾهطّ ئُوإ ْاضاضبىو بُ ْاوضُ
ؾاخاوّ و غُختُناْسا بطؤٕ نُ ثطِ ئاو بىوٕ و زَنُوتُٓ ضؤشُٖآلتِ يؤْإ و تُضيب بُ
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َططتٔ و طىاغتُٓوَّ ئاو يُ طٍَُ
نُْاضَنإ و ويَطاّ ئُوَف ئُوإ ضُْس داضيَو ْاضاض بُ ُٖي
خؤياْسا بىوٕ.
ثًالِْ ئُغًٓا بطيتِ بىو يُ ضيَططتٔ يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ ْاوضُ غُختُ
ؾاخاويُنإ و زضوغتهطزِْ ُْٖسَّ بُضبُغتِ غطوؾتِ تا ئُوإ ُْتىأْ يُو ْاوضُيُ بجُضُْوَ
و ٖاونات ًَٖعّ زَضيايٌ يؤْاًْـ ضيَطُّ زَططت تا يُؾهطّ خُؾاياض ُْتىاًَْت غىاضّ
نُؾتِ ببًَت و ئُوإ يُؾهطّ خُؾاياضئ ئُوَْسَ ضِازَططت تا ظغتإ و وَضظّ غُضَا بًَت و
ئُوإ يُ بُض غَُا و ُْبىوِْ خؤضاى َُٖىويإ سيطٕ و يُْاو بضٔ.
يُؾهطّ خُؾاياض يُ ُْٖسَّ ؾىئَ بُ ٖؤّ خُضاثٌ دازَنإ و َاُْوَيإ بؤ ضاى نطزًْإ،
يُ ضؤيؿتًٓإ يُ بانىوض بُضَو باؾىوضّ يؤْإ زوانُوتٔ و ئُوناتُّ ئُغًٓا بطِياضّ ضيَططتًٓاِْ
يُ ْاوضُيُنِ ؾاخاويساٖ ،اوئ يُ ْعيو نؤتايٌ بىو .يؤْاًًُْنإ زَياْعاِْ ْاوضُ
ؾاخاويُناِْ ضؤشُٖآلتِ وآلتُنُيإ ظؤض غاضز زَبًَتُٖ ،ضضُْسَ يُ زَضيا ْعيهٔ و ئُو
ؾىيَٓاُْ ْابًَت يُ ظغتاْسا غاضز بٔ .ثًالِْ ئُغًٓا يُ ثًالِْ ئًُجطاتؤضيُتِ ضؤغًا يُ (1812
ظ) و يُنًَتِ غؤظًُت يُ ( 1941ظ) بؤ يُْاو بطزِْ يُؾهطَناِْ ْاثًًؤٕ و ًٖتًُض ئُجناًَاْسا
و ئُواًْإ يُ وَضظّ ظغتإ يُْاو بطز.
َُثُغتؤّ
ئًَػتا ظاْسضاوَ غُضَاّ غاضزّ ئُو ْاوضاُْ بُ ٖؤّ ناضيطُضّ زابُظيِٓ ثاي
ُٖواّ غاضزّ ضؤغًايُ بُضَو باؾىوض زَبًَت و ئُونات يؤْاًًُْنإ ظاًْاضيإ يُ باضَّ ئُو
بابُتُ غطوؾتًًُ ُْبىو و تُْٗا بُ ئُظَىوٕ بؤيإ زَضنُوت بىو نُ يُ وَضظّ ظغتاْسا ْاوضُ
ؾاخاويُناِْ ضؤشُٖآلت ظؤض غاضز زَبٔ و ُٖخاَُْؿًًُنإ يُواُْيُ تُواوّ خؤضانُناِْ
خؤيإ تُواو نطز بًَت ،بؤيُ يُ بطغإ و يُبُض غُضَا يُْاو زَضٔ و ئُطُض تىاًْبايإ ئُو
ُْخؿُيُ دًَبُدَِ بهُٕ ،يُؾهطّ خُؾاياضيإ يُْاو زَبطز.
ئُو ثًالُْ زَبىايُ يُ طُيًُناِْ ثُتطيا ئُجناّ زضابىايُ و ئُونات ُٖخاَُْؿًًُنإ
َٔ .ؾاخُناِْ
ُْياْسَتىاِْ بُ غىوز وَضططتٔ يُ نُؾتًًُناًْإ بُضبُغتُنُ بُدٌَ بًًَٗ
ئُيَُح يُو ْاوضُيُ يُ نُْاضّ زَضياّ ئًَصَ وَى زيىاضيَهِ بُضظ بىوٕ و نُؾتًًُنإ بُ ٖؤّ
ؾُثؤيُ بًَُٖعَناُْوَ ُْياْسَتىاِْ يُو ؾاخاُْ ْعيو بهُوُْوَ و تًَو زَؾهإ .يُ ًٖض
ؾىيًََٓهِ دًٗاْسا نُؾتًًُنإ ْاتىأْ يُ نُْاضَ بُضزيُٓناِْ ؾاخًَو ْعيو ببُٓوَ ،تُْاُْت
ئُطُض نُْساو يا زَضظيؿِ ُٖبًَت و تًَو زَؾهًَت.
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ئُطُض يؤْاًًُْنإ يُ طُيٌ ثُتطيا ثًَؿًإ بُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ططتبايُ و ضيَطُّ
زَضضىوِْ ئُواًْإ يُو زَضبُْسَ ططتبايُ ،ئُوإ ُْياْسَتىاِْ يُ ئُوَّ غىوز يُ نُؾتًًُناًْإ
وَضبططٕ و خؤيإ ضظطاض بهُٕ ،ضىْهُ ُْياْسَتىاِْ خؤيإ بطُيًَُٓٓ نُْاضَناِْ ضؤشُٖآلت و
زواتط ظغتإ زَٖات و يُو طُيًُزا يُ غُضَإ و يُ بطغإ زََطزٕ و ئُطُض ُْيإ ويػتبايُ
يُْاو بضٔ ،ضاضَيُنًإ ُْبىو دطُ يُ طُضاُْوَ بُو ضيَطُيُزا نُ ثًايسا ٖاتبىوٕ.
يؤْاًًُْنإ ئُو طُيًإ زاطرينطزبىو ،بُآلّ وَى بًًُٓإ ئُغهُْسَض ثاؾاّ َُقسؤًْا
َٔ و زواّ ئُو طُيًُ يُيُى ؾىيَين تط يُ
يؤْاًًُْناِْ ْاضاضنطز تا ئُو طُيًُ بُدٌَ بًًَٗ
نُْاضَناِْ ضؤشُٖآلتِ يؤْإ ،زيىاضّ بُضزئ ُْبىو تا ضيَطُ يُ ْعيو بىوُْوَّ نُؾتًًُ
دُْطًًُناِْ ئًَطإ بططيَت.
ثًَـ ئُوَّ يؤْاًًُْنإ يُ ْاوضُّ ؾاخاوّ ثًَـ بُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بططٕ ،ئُغًٓا
ًََت نُ ئاناَِ
َؿِ ْاضز تا غُيب بًَصَنُّ ثُضغتطانُ ثًًَإ بً
غٌَ نُغٌ بؤ ثُضغتطاّ زؤي
دُْطِ ئُغًٓا يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ضِ يٌَ زيَت؟
ئُونات ؾاٍَ ططَوَنُ نُغًَو بىو بُ ْاوّ (ئاضيؼ تؤًْو) و وَآلَِ طُزي ئُغًٓاّ بُّ ؾًَىَيُ
زايُوَ( :بُزاخُوَ ...بؤ يًَطَ زاًْؿتىوٕ و بؤ ٍَُٖ ْاغذي تا ٍَُٖ بًََُٖٔ ...ىو ؾىيًََٓو ئاططَ و
َُٖىو ؾىيًََٓو زَغىتًًََٓت و دؤطُيُناِْ خىئَ بُضيَىَٕ ،تا نات َاوَ ضِابهُٕ).
ئُو وَآلَُ ًْؿاْسَضّ ئُوَ بىو نُ ئُطُض يؤْاًًُْنإ يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ دُْط
بهُٕ ،ؾهػت زَخؤٕ و ثًاواًْإ زَنىشضئَ و ؾاضَنإ زَغىتًَٔ و ويَطإ زَبٔ .داضيَهٌ تط
ََُُْسّ و بىوِْ خؤيأْ يؤْاًًُْناًْإ تطغاْس و
ثُضغتطاّ زؤيؿِ بؤ ثاضيَعطاضّ يُ زَوي
َجؿتِ خُؾاياضيإ نطز .ئُو غٌَ نُغُ بُ بًػتِٓ ئُو وَآلَُ خُضاثُ ،بُ
ْاضاغتُوخؤ ثاي
غُختِ ؾًَىإ و وتًإ ضىوٕ زَتىاْري بطُضيًَُٓوَ بؤ ئُغًٓا؟
ًَُٓوَّ ئُو غُباضَت بُ دُْطِ خُؾاياضؾا يُ
ثطؤؾًػؤض باضٕ نُ ئًَُُ ئُو ضووزاواَُْإ يُ يًَهؤي
َؿًسا نآًًَٖو بُ ْاوّ
ًََت :يُ ًَْىإ نآًُٖناِْ ثُضغتطاّ زؤي
يؤْإ ،زَضًَٖٓاوَ ئاوَٖا زَزويَت زَي
(تًُؤٕ) ُٖبىو نُ يُ ئُواٌْ تط ًْؿتًُإ ثُضوَضتط بىو و ناتًَو ًَْطزضاوَناِْ ئُغًٓاّ بُو ضِازَيُ بُ
بٌَ ئىًََسّ زيت ،ثًٌَ وتٔ بطؤٕ و ضُْس يكًَو يُ زاضّ (غُض) و زاضّ ظَيتىوٕ بًَٓٔ و غُض يُ ْىَّ
وَضُْوَ بؤ ثُضغتطا و زاواّ يٌَ خىوف بىوٕ بهُٕ ،تا ثُضغتطا ثًَؿبًِٓ باؾرت بؤ ياضَُتِ ئًَىَ
بهات )7(.ئُوإ ضؤيؿذي و يكِ ظيتىًْإ ًَٖٓا و ٖاتُٓوَ و زاواّ ثًَؿبًِٓ باؾرتيإ يُ ظيَئؤغٌ خىاّ
َآل).
(( )7يُ نؤْسا يكِ زاضّ ظَيتىوٕ و غُض ًْؿاُّْ ئاؾتِ و ئاضاَِ خؤؾبُخيت بىوٕ ،ظَبًشىي
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خىايُناًْإ و خىاناٌْ تطيإ نطز .بُآلّ ُٖضنُغًَو داضّ زووَّ بؤ بابُتًَو غُضزاِْ ثُضغتطاّ نطز
بايُ ،وَآلًََهِ وَضزَططت نُ ثًَىيػتِ بُ ؾًهاض ُٖبىو .غُيب بًَص بؤ ئُوَّ بتىاًَْت يُ طٍَُ
َىَت و ئُونات ُْٖسَّ ؾتِ زَووت نُ بُؾًَو يُ ئُوإ
خىانإ ثُيىَْسّ بهات ،زَضؤوَ دًٗاِْ خُي
تًَطُيؿتًٓإ ُْزَنطا و ُٖضوَى ئَُطؤ نُغاًَْو يُ ئُوضووثا ُٖٕ نُ ئُجنًٌ يًَهسَزَُْوَ ،ئُو
ناتًـ يُ يؤْإ نُغاًَْو ُٖبىوٕ نُ ئُو وَآلَاُْيإ ؾًهاض زَنطز و َاْاناًْإ زَضزًََٖٓا.
ئًَػتا ئًَُُ بُ ئاغاِْ زَظأْ نُ بؤضِ ناتًَو بابُتًَو بؤ داضّ زووَّ زَبطيَتُ بؤ ثطغًاض
نطزٕ ،غُيب بًَصَنُّ ثُضغتطاّ زؤيؿِ ُْٖسَّ بابُتِ زَووت نُ ثًَىيػتًإ بُ ؾًهاض بىو.
ضىْهُ غُيب بًَص يُ داضّ يُنَُسا ئُو ؾتاُّْ ثًَىيػت بىو بطىتطيَت بُ ظوباِْ غازَ
وتىويُتِ و داضّ زووَّ ُْيسَتىاِْ وتُّ يُنَُِ بُ تُواوَتِ ضَت بهاتُوَ و تُْٗا زَيتىاِْ
َُٖىاضّ بهاتُوَ و بُ ْاضاضّ ؾتًَهِ زَووت نُ ئُطُض ثًَضُواُْنُّ ضُغجا ،يؤَُ ُْنطيَت
نُ بؤضِ غُيب بًَصيًُنُّ ضِاغت ُْبىو.
غُيب بًَصَنُّ ثُضغتطاّ زؤيؿِ ضىوَ خُيىَتُوَ و ُْٖسَّ ؾتِ وت نُ ثطؤؾًػؤض باضٕ
ٌََ ،بُآلّ تؤ ئُّ
يُ يطْاِْ نؤٕ بُو ؾًَىَيُّ وَضطًَطِاوٕ( :ناتًَو ؾىيَُٓناٌْ تط طريإ تؤ ُٖي
َُ زَنُويَت).
غاالًَؼ ،زيىاضَ زاضيُٓناْت ثُْاطايُ بؤ ئُو ناتُّ زاغٌ نانىت بُ دىوي
غٌَ ًَْطزضاوَنإ طُضاُْوَ ئُغًٓا و وَآلَُنُيإ طُياْسَ تًًُػتؤنًًِ غُضؤى و ئُويـ
وَآل َُنُّ يُ ثُضيَُإ خػتُضوو و ضىْهُ نُؽ يُ َاْانُّ تٌَ ُْطُيؿت ،ؾُضَاًْإ نطز
تا زوو ؾًهُضَوَّ ئُو وتاُْ بًَٔ بؤ ثُضيَُإ و بؤيإ ضووٕ بهُُْوَ.
ئُوإ ٖاتٔ و ئُوَّ غُيب بًَصَنُّ ثُضغتطاّ زؤيؿِ وتبىوّ ،خػتًاُْ بُض ؾًهاض و ئُو
َاْايُيإ زَضًَٖٓاَ :اْاّ (ضِابهُ) ئاؾهطايُ و ثُضغتطاّ زؤيؿِ زَيىت ناتًَو
ُٖخاَُْؿًًُنإ ؾىيَُٓناٌْ تطيإ ططت و ثًَؿطَويإ نطز ،يُؾهطّ ئُغًٓا ثًَىيػتُ
ثاؾُنؿُ بهات ،بُآلّ غُباضَت بُ (ئُّ غاالًَؼ زيىاضَ زاضيُٓناِْ تؤ ثُْاطُٕ) ئُو
ؾًهاضَيإ نطز نُ َُبُغتِ ثُضغتطا ئُوَيُ نُ ( :نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئُغًٓا ثُْاطُٕ
بؤ ئُو نُغاُّْ يُ زَغت يُؾهطّ خُؾاياض ثاؾُنؿُ زَنُٕ) و َاْاّ (ئُو ناتُّ زاغٌ
َُ زَنُويَت) وا يًَهسضايُوَ نُ يُ ْاوَضِاغتِ ٖاويٓسا ئُغًٓا زَتىاًَْت ئؤًََسّ
نانىت بُ دىوي
بُ غُضنُوتٔ ُٖبًَت ).ضىْهُ زاغٌ نانىت يُ ْاوَضِاغتِ وَضظّ ٖاوئ بؤ زضويَُٓ زَنُوتُ
َُ و ضىْهُ ئُونات ٖاوئَ يُ تُواو بىوٕ بىو ،ؾًَهُضَوَنإ وتًإ ئُغًٓا يُ ٖاويِٓ
دىوي
َِ زاٖاتىوزا زَتىاًَْت غُضنُويَت.
غاي
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يُ ؾًهُضَوَنإ ثطغًاض نطا ئُو غُضنُوتُٓ يُنىَّ زَغت يؤْاًًُْنإ زَنُويَت؟ ئُوإ
وَآلًَاْسايُوَ و وتًإ ئاغايًُ نُ يُ غاالَري زَبًَت.
زوضطُّ غاالَري يُ زَضووِْ يؤْاًًُْناْسا بريَوَضّ باؾٌ بُدٌَ ًَٖؿت بىو و يُ
َِ
نُْاضَناِْ ئُو دُظيطَيُ بىو نُ ًَٖعّ زَضيايٌ ُٖخاَُْؿٌ يُ ْاو بطا و بُو ؾًَىَيُ ؾاي
َِ يُنَُِ ضَِف نطزَوَ و دًَطُّ ئُوّ ططتُوَُٖ .ضزوو ؾًَهُضَوَناِْ ؾاٍَ ططتُٓوَ
زووَّ ؾاي
ًَٓا نطزَوَ نُ يُ ٖاويِٓ زاٖاتىو يُ غاالَري
غُضؤنِ ئُغًٓا و ئُْساَاِْ ثُضيَُاًْإ زي
غُضنُوتٔ زيَت و يُ ئُوَّ بؤ داضيَهٌ تط نُؾتًًُ دُْطًًُناِْ ئُغًٓا بُ غُض ًَٖعّ
زَضيايٌ ُٖخاَُْؿًسا غُضزَنُوٕ.
غُضؤنِ ئُغًٓا بُ ٖؤيُناِْ ضِاطُياْسٕ و ثطؤثاطُْسَّ ئُونات زاواّ يُ ُْتُوَناِْ يؤْإ نطز
تا بؤ دُْطِ ئًَطإ و بُ وتُّ ئُو بُضبُضَنإ ياضَُتِ بسَٕ و ًَٖع نؤبهُُْوَُْٖ .سَّ يُ ُْتُوَنإ
يُ بانىوض ببىوُْ زؤغتِ خُؾاياض و ُْزَتىاْسضا ياضَُتِ يُ ئُوإ وَضبطرييَت ،بُآلّ ُْتُوَناِْ
باؾىوض ًَٖؿتا يُؾهطّ خُؾاياضيإ ثٌَ ُْطُيؿتبىو و بؤيُ زاواّ ياضَُتِ يُ ئُوإ نطز.
وضزبىوُْوَ يُ ياضَُتِ وآلتُ يؤْاًًُْنإ بٌَ غىوز ًًُْ و زَضيسَخات نُ ئُوإ بُ ض
ًَٖعيَهُوَ بُؾساضّ ئُو دُْطُ بىوُْ و يُ اليُنٌ تط زَضيسَخات نُ خُؾاياض ثًَىيػتِ بُ
يُؾهطيَهِ ثًَٓر ًًَؤٕ نُغٌ ُْبىوَ بؤ دُْط نطزٕ يُ طٍَُ يؤْإ.
طُوضَتطئ ياضَُتِ نُ ثًَؿهُف بُ ئُغًٓا نطا يُ اليُٕ وآلتِ (ئاضنازّ) بىو نُ يُ
َُتُ ؾاضيَهِ يُخؤ
باؾىوضّ يؤْإ بىو و تا ضِازَيُى يُ ضووّ ثاْتايًُوَ طُوضَ بىو ،ضُْس زَوي
َُتُ ؾاضاُْ ( )2120زوو ُٖظاض و غُز و بًػت غُضباظيإ ْاضز.
زَططت و غُضدَُِ ئُو زَوي
َُتُ ؾاضيَو بىو ،ضىاض غُز
وآلتًَهٌ تطّ باؾىوضّ بُ ْاوّ (نؤضيَٓت) نُ ئُويـ ضُْس زَوي
غُضباظيإ بؤ ياضَُتِ ئُغًٓا ْاضز و (ؾًًؤؽ) تُْٗا زوو غُز غُضباظ و (ئًَػجاضت) غٌَ غُز
غُضباظ نُ يُ الثُضَِناِْ زاٖاتىو ظؤضتط باغًإ زَنُئ.
ًََت غُضدَُِ ئُو غُضباظاُّْ يؤْاًًُْنإ بؤ ضيَططتٔ يُ يُؾهطّ خُؾاياض يُ وؾهاِْ
ٖريؤزؤت زَي
ًَُٓوَناِْ ًََصووْىوغُ ٖاوضُضخُنإ
نؤيإ نطزَوَ ،بطيتِ بىوٕ يُ ضىاض ُٖظاض غُضباظ .بُآلّ يًَهؤي
زَضيسَخُٕ نُ ئُو شَاضَيُّ ٖريؤزؤت وَى شَاضَنُّ غُباضَت بُ يُؾهطّ خُؾاياض بٌَ ضَخُٓ ًًُْ و
بُآلّ شَاضَّ غُضباظَناِْ يؤْاِْ نُ زَياُْويػت ثًَـ بُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بططٕ يُ ضىاض ُٖظاض
نُؽ ظياتط بىوَ و بُآلّ زووض ًًُْ ضىاض ُٖظاض يُو غُضباظاُْ (ٖؤخ يًت) بىوبٔ.
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ٖؤخ يًتُنإ يُ ضووّ ثًَساويػتِ دُْطًًُوَ يُ ثًَؿرت بىوٕ يُ غُضباظاٌْ تط و ناغهًَت
و قُيػإ و ظضيًَإ زَنطزَ بُضيإ و تا ضازَيُى ئاغٔ ثؤف بىوٕ و زياضتطئ غُضباظاِْ يؤْإ
بىوٕ ،غُضباظَ ئاغايًُنإ ُْياْسَتىاِْ قُيػإ بهُُْبُضيإ و ضإ بُْسّ يُ ضاًْإ بهُٕ و
َُبُغت ئُوَي ُ نُ ْاتىأْ بُو بُضطُ ناْعايًاُْوَ ظُْطٔ و ئاغٔ ثؤف بىوٕ ثًَىيػتِ بُ
ضآًَٖاِْ بُضزَواّ ُٖبىو و ئُطُض غُضباظيَهِ ئاغايٌ قُيػاِْ نطزبايُ بُضّ ،و ضإ بُْسّ
بُغتبايُ و ٖاتبايُ َُيساِْ دُْطُْ ،يسَتىاِْ ضُْس خىيُنًَو ظياتط دُْط بهات و
َاْسوويُتِ ئُو بُضطُ ناْعايًاُْ زَخيػت.
بُثًٌَ ئُو يًَهؤيًُٓواُّْ بُّ زوايًاُْ ضوويسا ًََصووْىوغُنإ بطوايإ بؤ زضوغتبىو نُ
ئًَػجاضتُنإ ُٖظاض غُضباظيإ بؤ دُْطِ خُؾاياض ْاضزووَُْ ،ى غٌَ غُز غُضباظ و بُآلّ غٌَ غُز
نُغًإ ٖؤخ يًت بىوٕ واتُ ئاغٔ ثؤف بىوٕ .غُضباظَناٌْ تط ناغهًَتًإ يُ غُض و قُيػاًْإ يُ
بُض ُْبىو و بؤ ثاضيَعطاضّ يُ خؤيإ يُ بُضاْبُض ظَضبُناِْ تري و ؾري و تُوض تُْٗا ظضيًَإ ثٌَ بىو،
بُآلّ ضىْهُ بُضزَواّ وَضظؾًإ زَنطز يُ ضووّ غُضباظيًُوَ ططْط بىوٕ و زَياْتىاِْ بُضطُّ
َاْسوو بىوِْ طؤضَِثاِْ دُْط بططٕ و ئًَُُ يَُطؤزا ناتًَو َاْسوويُتِ غُضباظإ نُ ضُنِ
ئاططيًٓإ اليُ يُ َُيساِْ دُْطسا زَبًٓري ،زَتىاًْري يًَو بسَيُٓوَ نُ يُ نؤْسا نُ ئاًََطَناِْ
دُْطِ ئُونات ضُنِ غاضز بىوٕ و زَبىايُ ضُْسئ ناتصًََط بٌَ ثػاُْوَ مشؿًَط بىَؾًَٓٔ يا بٌَ
ثػاُْوَ تُوض بىَؾًَٓٔ ،غُضباظ يُ َُيساِْ دُْط ضُْسَ َاْسوو زَبًَت.
بُ غُضجنسإ يُو شَاضَيُّ ٖريؤزؤت يُ باضَّ غُضباظاِْ يؤْاِْ وتىويُتِ ئُوَ يُبُضضاو
ضَت زَنطيَتُوَ و زَبًَت بعاْسضيَت نُ شَاضَّ ئُو غُضباظاُّْ يؤْإ نُ زَياُْويػت يُ
وؾهاِْ ظُْطٔ ،ضُْس غُضباظ بىوَ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ زََيًَت :شَاضَّ ئُو غُضباظَ يؤْاًْاُّْ نُ بؤ ثًَؿطريّ يُ يُؾهطّ
ُٖخاَُْؿٌ نؤنطاُْوَ يُ ًَْىإ زواظزَ تا بًػت ُٖظاض نُؽ بىوٕ.
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جةنطى تةرمؤبيل
ثًَـ ئُوَّ باغٌ ئُو دُْطُ طُوضَيُ نُ يُ ًَْىإ زوو يُؾهطّ يؤْإ و ُٖخاَُْؿٌ
ضوويساوَ بهُئ ،ثًَىيػتُ ُْٖسَّ خاٍَ باؽ بهُئ و زواتط بضًُٓ غُض بابُتُناِْ ئُو دُْطُ.
يؤْاًًُْنإ يُ ظاْػتُ دُْطًًُنإ يُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ثًَؿرت بىوٕ و ئاًََطَناِْ
ثُيىَْسيإ باؾرت بىو ،ئُوإ يُ ؾُو و يُ ضؤشزا زَياْتىاِْ يُ دًاتِ قػُ نطزٕ ،تُْٗا بُ
ئًؿاضَ و ئاَاشَ ئُوَّ زَياُْويَت يُ بُضاْبُضَنُيإ بطُيًَٓٔ .يُ ضؤشزا ئاَطاظّ ثُيىَْسّ
ئُوإ ئاآل ضَْطاوضَِْطُنإ و ئاويَُٓ بىو و يُ ؾُوزا بُ ٖؤّ ضووْانِ ثُيىَْسيإ زَنطز.
يُ يُؾهطّ خُؾاياض ثُيىَْسّ ًَْىإ ئُؾػُض و غُضباظَنإ وَى ثُيىَْسّ (باب و نىض)
وابىو ،بُآلّ يُ يُؾهطّ يؤْإ ئُو ثُيىَْسيًُ وَى ثُيىَْسّ خىايإ و بُْسَناًْإ وابىو.
يُ الّ يُؾهطّ خُؾاياض خؤضاى ظؤض ططْطرت بىو تا يُ الّ يؤْاًًُْنإ و بُ ثًَضُواُّْ
ًََٔ ْاثًًؤٕ ئًُجطاتؤضّ ؾُضاْػُ يُنُّ نُؽ ُْبىوَ نُ ططْطِ خؤضانِ
ئُوَّ ًََصووْىوغإ زَي
بؤ يُؾهط يُ ضيَجًَىإ و دُْطسا بؤ زَضنُوت و يُنُّ نُؽ نىضوف بىوَ نُ ظاِْ خؤضاى بؤ
و ضَّ غُضباظَنإ يُ دُْط و ضؤيؿتٓسا ضُْسَ بُ بايُخُ .يُواُْيُ ْاثًًؤٕ يُنُّ نُؽ بىو
ًََت .بُآلّ يُنُّ نُؽ نُ ئُو بابُتُّ بُ
بًَت نُ زََيًَت :يُؾهط بُ ٖؤّ طُزَيُوَ زَدىوي
نطزَوَ نطز ،نىضوف بىو و زاضيىف و خُؾاياضيـ ثُيطَويإ زيَ نطز.
بُ ثًٌَ يًهؤيًُٓوَناِْ ثطؤؾًػؤض باضٕ َاَؤغتاّ ظاْهؤّ طالغهؤ( ،ثؤيًاْؤؽ)
َِ
ًََصووْىوغٌ يؤْاِْ زََيًَتُٖ :خاَُْؿًًُنإ ُْٖسَّ عاضَباُْيإ ثٌَ بىو نُ َُجنُي
طُوضَيإ زَطىاغتُوَ و يُ ناتِ ضؤيؿتِٓ عاضَباُْنُزا يُو َُجنُآلُْزا خىاضزًْإ بؤ
غُضباظَنإ ئاَازَزَنطز.
ئُوَّ ثؤيًاْؤؽ زَيًَت ُٖض َُٖإ ئُو بابُتُيُ نُ ئًَػتا يُ يُؾهطَناِْ ئُوضووثا و بُ
َُإ) ْاوّ زَبُٕ و بطيتًًُ يُ نًَؿتداُّْ طُضوونِ
وَضططتٔ يُ ظاضاوَّ ؾطَْػًُنإ بُ (ضؤي
يُؾهط و يُ طُؾتِ غُضباظّ يا يُ دُْطساَُٖ ،ىإ خىاضزٕ يُو نًَؿت خاْاُْ وَضزَططٕ.
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ًََت خُؾاياضيـ خىاضزِْ خؤّ يُو عاضَباْاُْ وَضزَططت و بؤ ئُو خىاضزِْ
ثؤيًاْؤؽ زَي
تايبُتِ يُ ناتِ طُؾتِ دُْطِ يا يُ دُْطسا ئاَازَ ُْزَنطا .بُآلّ ْاثًًؤٕ يُ دُْطسا
خىاضزِْ غُضباظَناِْ ُْزَخىاضز و خىاضزِْ تايبُتًإ بؤ ئاَازَزَنطز.
دًى بُضط و نُضَغتُ غُضباظيًُناِْ يؤْاًًُْنإ بُ تايبُتِ ئُواُّْ ٖؤخ يًتُنإ باؾرت
بىوٕ يُ ِٖ غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ .غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ ثًًَإ خؤف ُْبىو (غام بُْس و
ضِإ بُْس و قُيػإ وٖ .. .تس) يُ َُيساِْ دُْطسا ببُغذي ضىْهُ خًَطايٌ ئُواِْ نُّ زَنطزَوَ
و قىضغٌ زَنطزٕ ،بُآلّ غُضباظَ ٖؤخ يًتُنإ ظضيًَإ زَنطزَ بُضيإ و نَُرت بُ ظَضبُناِْ
تري و مشؿًَط بطيٓساض زَبىوٕ.
يُؾهطّ يؤْإ ئُغح غىاض و عاضَباُّْ دُْطًإ ُْبىو و يؤْاًًُْنإ ٖؤطط ُْبىوٕ بُ
غىاض و عاضَباُْ دُْطًًُنإ ،بُآلّ يُو دُْطُ طُوضَيُّ نُ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ يُ
تُضَؤبًٌ يُ طٍَُ يؤْاًًُْنإ نطزيإ ،غىاضَنإ و عاضَباُْناِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُو
ْاوضُ ؾاخاويُ بُناض ُْبطإ.
ثطؤؾًػؤض ئاْسضيؤ ضؤبًَطت باضٕ َاَؤغتاّ غُزَّ ثًَؿىو يُ ظاْهؤّ طالغهؤ زََيًَت :بؤ
ئاطازاض بىوٕ يُ دُْطِ ُٖخاَُْؿًًُنإ و يؤْاًًُْنإ يُ تُضَؤبًٌ ثًَىيػتُ باغِ ٖريؤزؤت
َهى ئُؾػاُْيُ و ثطَ يُ
ًََت ًََصوو ًًُْ و بُي
وَال بًَٓري ،ضىْهُ ئُوَّ ٖريؤزؤت يُو باضَوَ زَيً
طُوضَ نطزٌْ يؤْاًًُْنإ و بضىوى نطزُْوَّ ُٖخاَُْؿًًُنإ.
ٖريؤزؤت ْىوغًىيُتِ :يُ دُْطِ تُضَؤبًٌَ ثًَٓر ًًَؤٕ غُضباظّ ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ طٍَُ
خُؾاياضزا ٖات بىوُْ ْاو يؤْإَُٖ ،ىويإ نؤيًُ بىوٕ و دًىبُضطًإ نؤُْ بىو ،يُو دُْطُزا
ئُؾػُضَناِْ ُٖخاَُْؿٌ بُ قاَضِ يُ غُضباظَناًْإ زَزا و بؤ ثًَؿُوَيإ زَْاضزٕ و ُْٖسَّ
يُ نؤيًُنإ ثًَـ ئُوَّ بطُُْ ؾىيَِٓ دُْط ،بُ ٖؤّ ظَضبُناِْ قاَضًًُناُْوَ تىاْايإ
ًََت زوو ضؤش ثًَـ دُْطِ تُضَؤبًٌ ئامسإ
ُْزََا و بٌَ ٖؤف زَبىوٕ .زيػإ ٖريؤزؤت زَي
َهى ئُؾػُضَناِْ
ُْضاْسّ و زَْطِ ُٖوضَ تطيؿكُ ٖات و ُْتُْٗا غُضباظَنإ ،بُي
ُٖخاَُْؿًـ يُ تطغإ نُوتُٓ غُض ظَوّ و بُ زوو زَغت ضوخػاضيإ زاثؤؾٌ و خُؾاياض
خؤّ سُؾاضزا و بُ ثًٌَ وتُّ ٖريؤزؤت ،غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ناتًَو ضاويإ زَنُوت بُ
غُضباظَ يؤْاًًُْنإ زَنُوتُٓ يُضظَ.
بُآلّ ضِاغتِ ثًَضُواُْيُ و غُضباظَ باآل بُضظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ ناتًَو غُضباظَ نىضتُ باآل
يؤْاًًُْناًْإ زَزيت وَى ئُوَ بىو نُ َٓساٍَ ببًٓٔ ،بُآلّ زَياْعاِْ ئُوإ زيًَط و ئاظإ و
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غُضنُوتٔ بُ غُض ئُواْسا ئاغإ ًًُْ .يُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ تري و نَُإ ٖاويَص ظؤض بىوٕ و
بُ باؾٌ و خًَطايٌ ترييإ زَٖاويؿت ،بُآلّ يؤْاًًُْنإ يُ دًاتِ تري و نَُإ نُ خًَطاتط بىو،
ظَضطًإ زَٖاويؿت و ئُطُض ئاَاجنُنُ ْعيو بىايُ بُ باؾٌ زَيإ ثًَها .ضُنِ زٍَ خىاظّ
يؤْاًًُْنإ مشؿًَط و ًَْعَ بىو و غىوزيإ يُ بُضزَقاِْ و زيػهًـ وَضزَططت و ئُطُض زيػو
يُ ْعيهُوَ يُ اليُٕ نُغٌ بًَُٖع ٖاويؿرتا بىايُ و بُض غُض يا غًٓطِ بُضاْبُض نُوتبايُ،
يُنػُض زٍَ خػت و ضُنِ زٍَ خىاظّ ُٖخاَُْؿًًُنإ مشؿًَط و تُوض بىو و غىاضَناًْؿًإ
طىضظيإ بُناض زًََٖٓا نُ يُ زَغتًاْسا ضُنًَهِ تطغًَُٓض بىو.
ُٖخاَُْؿٌ و يؤْاًًُْنإ ُٖضزوونًإ َُجنًُْكًإ ُٖبىو و يؤْاًًُْنإ بُ (باّ
ًََهاًْو) ْاويإ زَبطز و ُٖض ئُو وؾُيٍُ ًََهاًْهُ نُ زواتط طؤضِا بُ َُجنًُْل .يُ ئًَطإ بُ
َُجنًُْل زَوتطا ( غُْط باز) يا (باز غُْط) و ثًَـ ًَٖطف بؤ غُض زوشَٔ بُناضزَٖات و
ناضّ تؤثٌ ئًَػتاّ ئُجناّ زَزا و بُ َُٖإ ؾًَىَ نُ يُ ئَُطؤزا ثًَـ ًَٖطف نطزٕ بؤ دُبُّٗ
زوشَٔ بُ تؤخ يًًَإ زَزضيَت تا زووضاضّ ؾًُشإ بدي و يُ ضابطزووزا ئُواًْإ زَخػتُ بُض
َُجنًُْل و بُ ٖاويَؿتِٓ بُضزَ طُوضَ و قىضغُنإ زَياْرتغاْسٕ.
ٖريؤزؤت يُ ْىوغطاوَناًْسا ُْٖسٍَ نات ئًَطاًًُْنإ بُ (نؤيًُ بُضبُضيُنإ) و ُْٖسَّ داض بُ
(خىئَ خؤضَ وَسؿًًُنإ) ْاو زَبات ،بُآلّ ئايا ُْتُوَيُنِ وَسؿٌ بؤ ثُضيُٓوَّ يُؾهطَنُيإ
زَتىأْ بُ ئاغاِْ دازَيُنِ وَى دازَّ خُؾاياض يُ يؤْإ زضوغت بهُٕ؟ ئايا ُْتُوَيُنِ خىئَ
خؤض زواّ غُضنُوتِٓ بُغُض وآلتًَهٌ تطزا َُٖى زاًْؿتىاِْ ْانىشيَت؟ يا تاالًْإ ْانات و زَغت
زضيَصّ ْاناتُ غُض ْاَىوغًإ؟ يُو ضؤشَوَ نُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ٖاتُ يؤْإ تا ضؤشّ طُضِاُْوَّ
يُ وؾهاِْ تُْاُْت يُى يؤْاِْ بطيٓساض ُْنطا ،ض داّ ئُوَّ بهىشضيَت.
ئُو َاوَّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ ٖاتُ ْاو يؤْإ تا طُيؿتِٓ بُ تُضَؤبًٌَ ضُْس َاْطِ
ًََو وآلتِ يؤْاِْ تًَجُضبىو و ضوويُٓزا نُ
ثًَضىو ،يُو َاوَيُزا يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ يُ نؤَُي
َُ يا َاآلتِ نُؽ بُ ظؤض زاطري
ئُو يُؾهطَ بؤ زَغتُبُض نطزِْ ثًَساويػتًًُناِْ ،زاْىيًَ
بهات و ئايا يُؾهطيَهِ وَسؿٌ زواّ ئُوَّ ٖاتُ ْاو وآلتًَهُ بًَطاُْ بُو ؾًَىَيُ
َػىنُوت زَنات.
ُٖي
ئُو بابُتاَُْإ تُْٗا بؤ ضؤْهطزُْوَّ غىونايُتِ ظؤضّ ٖريؤزؤت بُضاْبُض بُ
ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ْىوغًُٓناًْسا خػتُضوو نُ بؤ بضىوى نطزُْوَّ ئُوإ نطزوويُتِ.
ئُوداض زَضًُٓ غُض باغٌ دُْطِ تُضَؤبًٌَ نُ دُْطًَهِ يُياز ُْضىوَ يُ ًََصووّ
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ُٖخاَُْؿٌ و يؤْإ و زواّ  25غُزَ ئُوَْسَ وَضزَناضّ بُضزَغتُ نُ ثًَسَضًَت يُ ضِابطزووّ
ْعيهسا ضوويساوَ و يُ دُْطُ ٖاوضُضخُناُْ.
وَى بامساْهطز يؤْاًًُْنإ بُ باؾًإ ظاِْ يُْاوضُيُنِ ؾاخاوٍ ضٍَ يُ يُؾهطّ ئًَطإ
بططُٕٖ ،ضوَٖا وتطا نُ باؾرتئ ؾىئَ ؾاخِ ئُيَُح بىو نُ يؤْاًًُْنإ ئُو ؾىيَُٓيإ بُدَِ
ًَٖؿت و يُؾهطّ ئًَطإ يُوَّ تًَجُضِبىو و ضىْهُ ُْياْتىاِْ يُ ؾاخُناِْ ئُيَُح ضيَطُ يُ
ُٖخاًًَُُْنإ بططٕ ،بطِياضياْسا تا يُ تُضَؤبًٌَ يُؾهطّ خُؾاياض ضابططٕ و وايإ واِْ نُ
يُؾهطّ خُؾاياض يُ ؾار بٌَ تىاْايُ و ُْيإ زَظاِْ نُ ظؤضيَو يُو يُؾهطَ خُيهِ ْاوضُ
ؾاخاويُنأْ و ئُو نُغُّ يُ ؾار يُ زايو بىوَ و يُ ئُوَّ طُوضَ بىوَ ،ناتًَو خؤّ يُ ؾار
ببًًَٓت ْاتطغًَت.
ئُطُض ئًَػتا غُؾُض بؤ تُضَؤبًٌَ بهُئ ،تُواوّ ئُو ؾتاُّْ يُوئَ دطُ يُ ضيَطاّ
ؾَُُْسَؾُض و ئُو نًًَػايُّ زواّ ٖاتِٓ ئايًِٓ نطيػتًإ يُ ئُوَّ بًٓانطاوَ و دازَنإَُٖ ،ىو
ؾتًَهِ تُضَؤبًٌَ وَى ئُوَ زَبًًٓري نُ يُ غُضزََِ دُْطِ يؤْإ و ُٖخاَُْؿٌ بًًٓىَاُْ.
تُضَؤبًٌَ يُ غُضزََاِْ نؤُْوَ بُ ٖؤّ ُٖبىوِْ ناِْ ئاوّ طُضّ ْاغطابىو و ئُو ُْخؤؾاُّْ
ئاظاضّ نَُُض و قاض و ئاظاضّ دىَطُناًْإ ُٖبىو ،زَضؤيؿذي بؤ ئُوَّ و ُٖض ضؤشيَو بؤ َاوَّ
ضُْس ناتصًََطيَو يُ ئاوّ طُضَسا زََاُْوَ و ئاظاضَناًْإ يا ضاى زَبىو و يا نُّ زَبىوُْوَ .يُ
ًََصووزا زَبًٓري نُ ناتًَو يُنَُري ئؤيَُجًاز يُو ؾىيَُٓ و يُ غُزَّ سُوتُّ ثًَـ ظائًَ
َو بؤ ضاضَغُض زَضؤيؿذي بؤ تُضَؤبًٌ و زَياْىوت نُ ئاوّ طُضَِ
بُضيَىَضىو ،يُ يؤْإ خُي
تُضَؤبًٌ ئاظاضَناِْ نَُُض و قاض و دىَطُنإ و بطيُٓناِْ غُض ثًَػت غاضيَص زَنات.
َو بؤ ضاى
ئًَػتاف يُ يؤْإ وَى بًػت و ثًَٓر غُزَ ثًَـ ئَُطؤ و يُ َُٖإ ْاوضُ خُي
بىوِْ ئاظاضَناِْ ُْخؤؾٌ (ئاضتطيَت) نُ ظؤضتط ئاظاضَناِْ نَُُض يُو دؤضَٕ و (ضؤَاتًػِ)
غىوز يُ َُٖإ ئُو ناًًُْ ئاوَ طُضَُ وَضزَططٕ و يُ ًََصووؾسا زَبًٓري نُ بىقطات ئُو
ُْخؤؾاُّْ زووضاضّ ئاظاضّ ثؿت و دىَطُنإ زَبىوٕ ،زَْاضزَ ئُو ؾىيَُٓ و زَيىت تا ظياتط
يُو ناًًُْزا سيًَُٓٓوَ ،ضانرت زَبٔ.
ئُو نُغُّ بؤ ضاضَغُض زَٖاتُ تُضَؤبًٌَ تا خؤّ ضاضَغُض بهات يُ بانىوض ُْٖسَّ ؾاخِ
زَزيت نُ بُضظيًإ يُ ُٖؾت غُز َُتط تًَجُضّ ُْزَنطز و يُ باؾىوضيـ ُْٖسَّ يُ ؾاخُنإ تا
زوو ُٖظاض و زوو غُز َُتط بُضظ بىوٕ و ئُو نُغُ ؾاخُناِْ بانىوضّ وؾو و بٌَ زاض زَبًِٓ،
006

بُآلّ ؾاخُناِْ باؾىوض زاضٍ ظؤضيإ يٌَ بىو و يُ ؾاخُناِْ بانىوض ًٖض ًَْضرييَو ُْزَبًٓسضا و بُ
ثًَضُواُْوَ يُواُّْ باؾىوض بعُْ نًَىّ زَشيا و ضِاوضًًُنإ بؤ ضِاونطزًْإ زَٖاتٔ.
دازَيُنِ تا ضِازَيُى ثإ يُ ْاوَضاغتِ ؾاخُنإ تًَجُض زَبىو و يُ بانىوضَوَ بُ ؾًَىَّ َاضثًَض
يا يؤؾُنإ بُضَو باؾىوضّ ضؤشُٖآلت زَضوات ،ئُو دازَيُ يُ ًََصووّ ئًَطإ و يؤْإ بُ ْاوّ
(تُضَؤبًٌ) ْاغطا و ًََصووّ زًْا ئُو دازَيُ تُضَؤبًٌ ْاوْا ،يُ ناتًَهسا نُ ئُو ْاوَ ِٖ ناًًُْناِْ
َو بؤ ضاضَغُض زَٖات و دُغتُّ تًاياْسا زَؾىوؾت.
ئاوّ طُضَِ ئُو ؾىيَُٓ بىوٕ نُ خُي
ْاوضُّ تُضَؤبًٌ بُ ثًٌَ ُْخؿُّ دىططاؾِ يُ ضؤشُٖآلت بؤ ضؤشئاوا ْؤ َايٌ واتُ ظياتط
يُ ضىاضزَ نًًؤَُتط ثإ بىو ،بُآلّ ئُو ْاوضُيُّ بؤوَ ثًَطُّ دُْطِ يؤْإ و خُؾاياض تُْٗا
غٌَ َايٌَ واتُ ( )ّ 4800ثإ بىو و الّ ضؤشُٖآلتِ ئُو ؾىيَُٓ بطيتِ بىو يُ نُْساوّ
(َايًإ) و يُو نُْساوَ يُ ئاوّ زَضيا ،خىَّ بُضُّٖ زًََٖٓسضيَت.
يُ الّ ضُثٌ ئُو ْاوضُيُ ُْٖسَّ ؾار بُ بُضظايٌ ( 200تا  )ّ 600و يُ باؾىوضّ
ضؤشئاواف زَضياضُيُنِ وَضظّ ُٖبىو نُ يُ بُٖاضزا ثطِ ئاو بىو و يُ نؤتايٌ ٖاويٓسا
وؾهسَبىو .دازَّ يؤؾاويُنُّ تُضَؤبًٌ يُ بانىوض بؤ باؾىوض زَضؤيؿت و نُوتبؤوَ تًُْؿت
ظيٌَ (ئاظوويؤؽ) نُ يُو وَضظَّ خُؾاياض طُيؿتُ ئُو ؾىيًََُٖٓ ،ؿتا ئاويَهِ باضيهِ يًَىَ
زَٖات و يُ بُؾٌ خىاضَوَّ زَضؤوَ ْاو زَضيا.
َسا بطِوات و يُ بانىوض بؤ باؾىوض بضًَت ،ناتًَو
ئُو ضيَبىاضَّ ئًَػتا بُ ْاوضُّ تُضَؤبًً
زَطاتُ طؤضِّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ،يُ الّ ضُثِ خؤّ واتُ يُ ضؤشُٖآلت ،زَضيا بُ باؾٌ
زَبًًَٓت واتُ يُ ًَْىإ ئُو و زَضيا بُضبُغتًَو ًًُْ .بُآلّ ( )24غُزَ ثًَـ ضيَبىاضيَهِ
ٖاوؾًَىَ تُْٗا يُ ُْٖسَّ ؾىئَ نُ ؾاخِ نُّ بُضظايٌ يٌَ بًَت ،زَتىاًَْت زَضيا ببًًَٓت.
ئُو خاآل ُْ و ُٖضوَٖا ؾُثؤيُناِْ ئاوَإ ثًَىيػتُ يُبري بًَت تا تٌَ بطُئ بؤضٌ يُ
دُْطِ تُضَؤبًٌَ خُؾاياضؾا ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ غىوزّ يُ يُؾهطَ زَضيايًُنُّ وَضُْططت
نُ تُضيب بُ ئُوإ يُ زَضيازا زَدىوآلٕ .غىإ بؤوَ ٖؤّ يُْاو ضىوِْ ُْٖسَّ يُو ؾاخاُّْ نُ
ًَإ ظؤض بىو و بؤيُ ئًَػتا ئُو ضيَبىاضَّ بُو ْاوضُيُزا زَضوات ظَوّ يُ ُْٖسَّ ؾىئَ يُ
خىي
تًُْؿت زَضيا بُ تُختِ زَبًًَٓت و بريزَناتُوَ نُ ناتِ دُْطِ تُضَؤبًًًـ ظَوّ يُو
َُإ ًَٖطؾًإ نطزَ يؤْإ ،يُى
َِ ( 1941ظ) نُ ئاي
ؾىيَُٓ تُخت بىوَ .ويَطِاّ ئُوَف يُ غاي
ًَٖع يُ غُضباظاِْ بُضيتاًْا يُ بُؾًَهِ ئُو ضيَطايُ نُ بُ (زَضواظَّ ْاوَضِاغت) ْاغطاوَ و بُ
َُاِْ يُ ْاو ضىوٕ ،ضىْهُ ضيَطُّ ُٖآلتًٓإ ُْبىو.
ٖؤّ بؤضزَاِْ ؾطؤنُناِْ (ئًَؿتىناّ) ئاي
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ًََت ْاوّ تُضَؤثًٌ تاظَيُ و يُ ضابطزوو ئُو ؾىيَُٓيإ بُ (ئاْؤثايًا) ْاو
ٖريؤزؤت زَي
بطزووَ .يُ يؤْاِْ نؤْسا ؾىيًََٓو يُ تُضَىبًًًإ بُ (زَضواظَّ ْاوَضِاغت) ْاو زَبطز و
َُتطغًساضتطئ ؾىيَِٓ زَضبُْسّ تُضَؤثًٌ بىو و يُو ؾىيُٓ ظيَِ (ئاظؤثؤؽ) بُ ْاو خُضَْسيَو
بُ قىوآليٌ سُؾتا َُتطزا تًَجُضِزَبًَت و ئُو نُغُّ يُ بانىوضَوَ زيَت ،ئُو خُضَْسَ يُ
ضؤشُٖآلتِ خؤّ زَبًًَٓت و زَبًَت زوو نًًؤَُتط ضيَطُ بربيَت تا بتىاًَْت يُو ْاوضُيُ
بجُضيَتُوَ .ئُو خُضَْسَ تا ئًَػتا َاوَ ،بُآلّ بُ َُبُغتِ ثاْهطزِْ دازَ بُؾًَو يُ
خُضَْسَنُيإ يُ خىاضَوَ بؤ غُضَوَ غُْطجؤف نطزووَ و غُضيإ خػتىوَ و يُ ئاناَسا ثاِْ
دازَ نُ يُ غُضَوَّ خُضَْسَنُوَ زَضوات ،ظؤضتط بىوَ..
ئُو نُغُّ يُ زَضواظَّ ْاوَضِاغت ضؤيؿتبايُ ،زَبىايُ زضيَصّ ضيَطانُ بربِيَت تا بتىاًَْت
يُو زَضواظَيُ زَضبضًت و يُوَ ظياتط ُْ يُ ضِاغت و ُْ يُ ضُخ ضيَطٍُ تط ُْبىو .يُ الّ ضِاغت
واتُ ضؤشئاوا (ئُطُض يُ بانىوضَوَ بطؤئ) بُ بُضظّ ْعيهُّ زوو غُز َُتط ؾاخًَهِ بُضزاوّ و
غتىوِْ ُٖبىو و يُ اليُنٍُ تط وات الّ الزٍَ ،بُ َُٖإ بُضظّ ؾاخًَهِ يٌَ بىو و ئُطُض
نُغًَو تىاًْباٍ بُ ئاَطاظيَو يُ خُضَْسَنُ بجُضيَتُوَ ،خؤّ يُ بُضاْبُض ؾاخًَهِ غُضنُؾسا
زَزيتُوَ و ُْيسَتىاِْ ضظطاضّ ببًَت.
يُ وَضظّ بُٖاضزا ئاوّ ظيَِ ئاظؤثؤؽ ظياز زَبىو و يُ ضؤيؿتِٓ ئُو ئاوَ بُ ْاوَضاغتِ
خُضَْسَنُزا زَْطًَهِ تطغٓاى زَٖاتُ طىٍَ و ضيَبىاضإ يُ بًػتِٓ زَْطِ ئاو ناتًَو بُو
َُزا زَضوات ،زَتطغإ .بُزَض يُ غُختِ ضيَطا ،زضيُِْ زَضواظَّ ْاوَضِاغتًـ
خُضَْسَ قىوي
تطغًَُٓض بىو و ؾاخُ بُضزيُٓ تاضيو و تا ضازَيُى ضَؾُنإ نُ يُ زوو الوَ بؤ الّ ئامسإ بُضظ
ببىوُْوَ ،ضيَبىاضَناًْإ زووضاضّ تطؽ زَنطزَوَ و بُ ٖؤّ بُضظّ ؾاخُناُْ و نَُِ ثاِْ
خُضَْسَنُ ،يُ بُضَبُيإ و ئًَىاضَ ُٖتاو ئُو طُيًُ تاضيو زَٖاتُ بُض ضاو و ُٖتاو
ُْزَطُيؿتُ ْاو ئُو طُيًُ و تُْٗا ًْىَضؤنإ ُٖتاوّ يًَسَزا.
يُ زَضواظَّ ْاوَضِاغت زَضيا زياض ُْبىو ،ضىْهُ ئُو ؾاخُّ نُوت بؤوَ ضؤشُٖآلتٌ ئُو
زَضواظَيُ نُيًَِٓ تًَسا ُْبىو و زواّ تًَجُضِئ يُ زَضواظَّ ْاوَضاغت ،دازَنُ ثإ زَبىو و
ُْٖسَّ نُئًَ يُ ؾاخُنإ زَضزَنُوت نُ يُ ئُواُْوَ زَتىاْسضا زَضيا يُ ضؤشُٖآلت بسيرتيَت.
ئُطُض ئًَػتا زَغتُيُى غُضباظ بُ ضُنِ طُضّ بُضططّ يُ زَضواظَّ ْاوَضِاغت بهُٕ،
يُواُْيُ بتىأْ يُى ًَٖع يُ ًَٖطؾبُضإ يُْاو ببُٕ ،بُآلّ ئُوغا ضُنِ طُضّ ُْبىو و
بُضططيهاضإ زَبىايُ بُ تري و نُوإ يُ ئُوَّ بُضططّ بهُٕ و يُ دازَيُنِ باضيو نُ اليُنِ
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ؾاخُ و النُّ زيهُّ خُضَْسَ و بُ وتُّ ثطؤؾًػؤض باضِْ بُضيتاِْ ًَٖطؾبُض و بُضططيهاض يُو
طُيًُ وَى يُى وإَُ ،وزاّ ضؤيؿتِٓ ترييـ نَُُ و يُو طُيًُؾسا ططؾتِ ُْبىوِْ دًَطا
ُٖيُ ،ضىْهُ ؾىئَ ًًُْ تا بتىاْطيَت تريٖاويَصَنإ خؤيإ بآلو بهُٕ و بُ ْاضاضّ طؤضَِثاِْ
تريٖاويؿذي غٓىوضزاض زَبًَت.
ًََت :زؤخِ ؾاخُنإ يُ زَضواظَّ
ثطؤؾًػؤض باضٕ طؤضَِثاِْ دُْطُ تُضَؤبًًِ بًًٓىَ و زَي
ْاوَضاغت يُ زوو الّ زَضبُْس بُ ؾًَىَيُى بىو و ُٖيُ نُ تًَطٖاويَصاِْ ُٖضزووال ُْياْسَتىاِْ
خؤيإ بطُيًَُٓٓ غُض تاؾُ بُضزَنإ و يُ ئُويَىَ زوشَٔ بسَُْ بُض تري و تُْٗا ئُواُْ ُْبًَت
نُ تىاْاّ تايبُتًإ بؤ غُضنُوتٔ يُ بُضزَنإ ُٖبىو و بؤيُ َٔ وَى باضٕ ْاتىامن ئُو وتُيُّ
يؤْاًًُْنإ نُ طىايُ غُضباظاِْ يؤْإ غُض ؾاخُنإ نُوتىوٕ و بُضزيإ باضاْسووتُ غُض
غُضباظاِْ خُؾاياض و غُز ُٖظاضيإ يٌَ نىؾتىوٕ ،ثُغُْس بهُّ ،ضىْهُ ئُطُض بُو ؾًَىَيُ
بىايُ يُؾهطّ خُؾاياض يُو زَضواظَيُ يُْاو زَضىوٕ و ُْياْسَتىاِْ خؤيإ بطُيًَُٓٓ ئُغًٓا.
بُ وتُّ باضٕ يُواُْيُ ُْٖسَّ غُضباظّ يؤْاِْ تىاًْبًإ يُ بُضزَنإ غُضنُوٕ و يُ
بُضظايٌ ( 10تا َُ )20تطيُوَ بُضز بباضيَٓٔ بُ غُض يُؾهطّ خُؾاياضزا ،بُآلّ ئُو بُضزباضاُْ
بُ ٖؤّ غُختِ ؾىيَُٓنإ و غُختِ يًَو دًانطزُْوَّ بُضزَنإ غٓىوضزاض بىوَ و ئُوَْسَ ظؤض
ُْبىوَ نُ ظياًَْهِ باف بُ يُؾهطّ خُؾاياض بسَٕ.
ؾُضَاْسَّ زَغتٍُ غُضباظَ ضٍَ ثؿهُٓضَناِْ خُؾاياض (ئاْاظؼ نىضّ ئؤتاْؼ) بىو نُ
بطاظاّ خًَعاِْ خُؾاياضؾا و يُ ُْتُوَّ (َاز) بىو نُ ئًَػتا زَنُوُْ بانىوضّ ضؤشئاواّ ئًَطإ
واتُ (ئاظَضباجيإ و نىضزغتإ و نطَاؾإ) و غُضباظَناًْؿِ َُٖىو يُو ُْتُوَ بىوٕ و
َُٖىويإ يُ باؾرتئ ؾاخُواُْناِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ زَشًََطزضإ .ئُوإ ثًَـ ئُوَّ
بضُٓ ْاو طُزي تُضَؤثًٌ ،يُ ُٖض زوو الوَ غُض ؾاخُنإ نُوتٔ و يُ باضووزؤخُنُيإ ضواِْ
و تًَطُيؿذي نُ ئُو طُيًُ بُ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ طرياوَ .ئاْاؾؼ بؤ ئاَازَنطزِْ ضِاثؤضتًَهِ
زضوغت يُ باضَّ زَضواظَّ ْاوَضِاغت و شَاضَّ غُضباظاِْ زوشَٔ ،ؾُضَاِْ بُ غُضباظَناِْ
نطز تا ظياتط يُ ْاو طُيًُنُ بضُٓ ثًَـ و بعأْ شَاضَّ ئُو غُضباظاُّْ ئُو زَضبُْسَيإ
ططتىوَ ضُْس زَبًَت.
ئُوإ تا ؾىيًََٓو ضؤيؿذي نُ زَياْتىاِْ تُواوّ زَضبُْسّ تُضَؤبًٌ يُ ْاوضُّ زَضواظَّ
ْاوَضاغت ببًٓٔ و بُ ئاْاؾػًإ وت بُ يًَهساُْوَّ ئًَُُ ثًَٓر ُٖظاض غُضباظّ يؤْاِْ ئُو
طُيًُيإ ططتىوَ و بُآلّ ُْ ئُغح و ُْ عاضَباَُْإ ُْبًِٓ و يُ بُضاْبُضزا َُجنًُْكِ ظؤضَإ
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بًِٓ .ئاْاظؼ و تِ :خؤّ زَبًَت بضِ و ثًَساويػتِ و نُضَغتُّ دُْطِ زوشَٔ ببًِٓ .ئُونات
ئُو نُ ثُتًَهِ بُ نَُُضيُوَ بىو يُ غُضَتاّ زَضبُْسَنُ يُ ْاوضُّ زَضواظَّ ْاوَضاغتُوَ يُ
تاؾُبُضزيَو غُضنُوت و غٌَ نُغٌ تط نُ ُٖضيُنُيإ بُ ثُت بُ ئاْاظؼ و ئُواٌْ تط
بُغرتابىوُْوَ يُ زواّ ئُو يُ بُضزَنإ غُضنُوتٔ و َاوَيُى بُ ْاخؤؾٌ ضيَطُيإ بؤ يىتهُ
َُٓزَططت.
بطّ و ئاْاؾؼ بىَ غاتًَو ضاوّ يُ خُضَْسَنُ ُٖي
زواّ غٌَ ناتصًََط يُ بطِيِٓ ضيَطا ،ئاْاظؼ ئُوَّ ثًَىيػت بىو بًبًًَٓت زيتبىوّ و ويػتِ
ًََت ضِ
بطُضيَتُوَ و يُثطِ وتِ :ؾتًَهِ غُضَْر ضانًَـ زَبًِٓ و بُآلّ ثًَـ ئُوَّ بتىاًَْت بً
زيتىوَ ،قاضِ يُ غُض بُضزيَو خعّ و بُضبؤوَ ،بُضبىوُْوَنُ ئُوَْسَ تىْس بىو نُ ئُو ثُتُّ
بُ ٖؤيُوَ بُ نُغٌ زووَّ بُغرتا بىو ،ثضطا و بُ خًَطايٌ نُوتُْاو خُضَْسَنُ و يُ
ٌَ بىوٕ ظاًْإ َطزووَ ،بؤيُ
بُضبىوُْوَنُّ زَْطًَهِ تطغٓاى ٖات و ئُو غُضباظاُّْ يُ طُي
طُضِاُْوَ تا ئُوَّ زيتىوياُْ بؤ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بطًَطُْوَ.
خُؾاياض يُ غٌَ غُضباظَنُّ ثطغٌ :ئايا ئاْاظؼ ُْيىوت ئُو ؾتُ بُ بايُخُّ بًًٓىيُتِ
ضًًُ؟ ئُوإ وَآل ًَإ ُْخًَط بىو .ضىْهُ ئاْاظؼ نُوتُ خىاضَوَ ،خُؾاياض ضِاثؤضتِ تايبُت بُ
زَضواظَّ ْاوَضِاغتِ يُ غُضباظَنإ وَضططت و تًَطُيؿت نُ ثًَٓر ُٖظاض غُضباظ تُواوّ ئُو
طُيًُيإ زاطرينطزووَ و بؤيُ تُْٗا زوو ضيَطُّ يُ ثًَـ بىو تا يُو طُيًُ تًَجُض ببًَت:
يُنًَو ئُوَ بىو نُ ًَٖطف بهاتُغُض بُضططيهاضاِْ طُيًُنُ و ئُطُض ثًَىيػت بىو
َُٖىويإ يُْاو ببات تا بتاًَْت يُو طُيًُ زَضبضًَت و ضيَطُّ زووَّ بطيتِ بىو يُ ئُوَّ
ًََت و زواتط غُضباظَنإ
غُضباظَناِْ غىاضّ نُؾتِ بهات و ئُو طُيًُ بُدَِ بًًَٗ
زابُظيًََٓتُوَ و زيػإ يُ وؾهاِْ ضٍَ بربِٕ .بُآلّ بُ وتُّ َُٖىو ًََصووْىوغإ نُ ثطؤؾًػؤض
باضًْـ ثؿت ضِاغتِ نطزووتُوَ ،ئُونات طُضَُّ زَغت ثًَهطِْ ؾُثؤالوّ بىوِْ زَضياّ
ئًصَّ ضؤشُٖآلتِ يؤْإ بىو و نُؾتًًُناِْ خُؾاياض بؤ ئُوَّ بُض تاؾُبُضز و ؾاخُناِْ
نُْاض زَضيا ُْنُوٕ ،يُوَّ زووض نُوتبىوُْوَ و ئُو ْاوضُيُف نُْساويَهِ ُْبىو تا
نُؾتًًُنإ يًٌَ بىَغذي و بتىأْ غُضباظَنإ غىاض بهُٕ ،يُ اليُنٌ تط ًَٖعّ ؾُثؤيُنإ ظؤض
بىو و ئُطُض غُضباظَنإ تىاٌْ باياُْ غىاضيـ ببُٕ ،ئُوا بُ ٖؤّ ؾُثؤيُنإ َُٖىو
نُؾتًًُنإ بُض ؾاخُنإ و تاؾُ بُضزَنإ زَنُوتٔ و تًَهسَؾهإ و غُضباظَناًْؿِ يُْاو
زَضىوٕ.
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ئاَاجنِ غُضَنِ خُؾاياض يُ دىوآلْسِْ نُؾتًًُناِْ تُضيب بُ ضيَطَوّ يُؾهطَنُّ
بطيتِ بىو يُ ئُوَّ يُ ناتِ ثًَىيػت غُضباظَناِْ غىاضّ نُؾتًًُنإ بهات تا يُ ضيَططيُنإ
بُ زووض بهُوُْوَ ،بُآلّ يُو ناتُزا نُ بُ تُواوَتِ ثًَىيػتِ بىو غُضباظَناِْ بطىاظيَتُوَ،
ُْيتىاِْ ئُوإ بباتُ ْاو نُؾتِ.
َِ ( 480خ .ظ) واتُ
بُ وتُّ ًََصووْىوغُنإ يُ ضؤشّ غُز و ُْوَز و ثًَٓذَُِ غاي
ثاظزََُٖري ضؤشّ َاْطِ يُنَُِ ثايًع ،ؾُضَاِْ ًَٖطف بؤ ئُو ؾىيَُٓ يُ اليُٕ خُؾاياض
زَضنطا و ؾُضَاْسَيٌ ئُو ناضَ بُ ئُؾػُضيَو بُ ْاوّ (تًططاْؼ) نُ ُٖخاَُْؿٌ بىو
غجًَطزضا .ئُو ؾُضَاِْ ثًَهطا تا يُ طٍَُ غُضباظَ َازَنإ بضًَت بؤ زَضواظَّ ْاوَضِاغت و
ًَٖعَنُّ يُو يُناُّْ خىاضَوَ ثًَهٗات بىو:
 )1بُتايًؤِْ ئاضْانؼ واتُ (بُتايًؤِْ قُضاَاز).
 )2بُتايًؤِْ ئًَػجاْتايا واتُ (بُتايًؤِْ ئُو ؾىيَُّٓ ئًَػتا بُ وضََِ ْاو زَبطيَت).
 )3بُتايًؤِْ ناظانا واتُ (بُتايًؤِْ َُضاغُ).
 )4بُتايًؤِْ ثطاغًا واتُ (بُتايًؤِْ ئُو ْاوضُّ ئًَػتا بُ خَُػُ ْاغطاوَ).
 )5بُتايًؤِْ ًَْػاِْ نَُجِ واتُ (ْػا و ْػاِْ نَُجٌ وؾُّ يؤْاْري و نَُح بُ
َاْاّ ئؤضزووطا زيَت ،واتُ ئؤضزووطاّ ًْػا).
 )6بُتايًؤِْ ئُنباتاُْ واتُ (بُتايًؤِْ َُُٖزإ).
 )7بُتايًؤِْ ئاتطؤثاتًَٔ واتُ (بُتايًؤِْ ئاؾىوضثات يا ئاظَضثاز نُ ئاظَضباجياِْ ئًَػتا
و ظياتط بُ ئاظَضباجياِْ بانىوض زَووتطيَت).
 )8بُتايًؤِْ غري زش واتُ (يا ثاضضُّ ُٖتاو نُ ْاوّ ثايتُختِ نىضزغتإ واتُ غُُْٓزش بىو).
ئُو بُتايًؤْاُْ يُؾهطّ َازيإ ثًَهسًََٖٓا و زَبىايُ زَضواظَّ ْاوَضِاغت بططٕ و تانُ
ضيَطُيإ نىؾتِٓ يؤْاًًُْنإ و خؤ بُ نىؾتسإ تا زاطرينطزِْ ئُو طُيًُ زضيَصَ بىو .يُ طٍَُ
خؤض ُٖآلت دُْط زَغتِ ثًَهطز و زَضواظَ تُضَؤثًٌَ وَى شْطاٍَ طؤضزؤِْ بُضيتاِْ يُ
ًََتُٖ ،ؾت ياضز ثإ بىو و بؤيُ
ثُضتىونُنُّ بُْاوّ (زيػإ ثُضيُٓوَ يُ ئاْؤثايًا) زَي
ئُوَْسَ ثإ بىو نُ بتىاْسضيَت تًايسا دُْط بهطيَت.
غُضباظَناِْ َاز نُ ضيؿًإ زضيَص و زََىوضاويإ بُ ُٖتاو و ضيَجًَىإ غىوتا بىو ،يُ
ناتًَهسا نُ قُيػاِْ زاضيِٓ طُوضَيإ ثٌَ بىو ،مشؿًَطيإ زَوَؾاْس .ثًَضُواُّْ تًَطوآًِْ
َو ،ناتًَو غُضباظَ َازَنإ طُيؿتُٓ ئُوَّ يُ دًاتِ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ،غُضباظاِْ
خُي
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(تًَؼ ثٌ) يُ ئُوَّ بُضططيإ زَنطز .ئُوإ شَاضَيإ ُٖظاض غُضباظ بىو و يُ يُنُناِْ (ٖؤخ
يًت) بىوٕ واتُ بُ غُضباظَ ثًُ يُنُناِْ يؤْإ ُٖشَاض زَنطإ و باؾرتئ دًىبُضط و
ثًَساويػتِ دُْطًإ ُٖبىو .مسًٌََ و ضيؿًإ بُ تُواوّ تاؾٌ بىو و ضىْهُ ظؤض ضيَجًَىاًْإ
ُْنطزبىو ،ضوخػاضيإ ُْغىوتابىو و يُ زووضَوَ غجٌ زَضىو و بؤ غُضباظَ َازَنإ وَى ئُوَ
بىو نُ يُ طٍَُ زَغتُيُى ًََط َٓساٍَ دُْط بهُٕ.
َساِْ َُجنًُْل زضوغت
يؤْاًًُْ نإ تىاًْبىويإ يُ زآًََِ ؾاخُنُ ضىاض ؾىئَ بؤ ُٖي
بهُٕ و يُو ؾىيٓاُْوَ بُضزيإ بُ غُض يُؾهطّ خُؾاياضزا زَباضاْس و ُٖض بُضزيَو نُ بُض
غُضباظيو زَنُوت ،زٍَ خػت و ضًرت ُْيسَتىاِْ ُٖغتًَتُوَُٖ .خاَُْؿًًُناًْـ
َُجنًُْكًإ ُٖبىو بُآلّ ُْياْسَتىاِْ ئُو َُجنًُْكاُْ يُناض غُٕ.
تًططاْؼ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ َاز وتِ :ضىْهُ زياضَ بُضزَنإ يُيُى ؾىئَ زَنُوُْ
خىاضَوََُٖ ،ىو غُضباظَنإ ئُو ؾىيَُٓ ضىوٍَ بهُٕ نُ بُضزَناِْ يٌَ زَنُويَت و نُؽ يُ
ئُوَّ ُْبًَت .بُو ؾًَىَيُ ضًرت بُضز بُض نُؽ ُْنُوت .ضىْهُ يؤْاًًُْنإ ُْياْسَتىاِْ
َُوزاّ َُجنًُْكُناًْإ بطؤضِٕ تا بُض غُضباظَناِْ خؤيإ ُْنُويَت.
ًَٖؿتا ناتصًََطيَو يُ دُْط تًَجُضُِْببىو نُ زَضنُوت وَضظف يُ ثُضوَضزَنطزِْ
غُضباظاِْ يؤْاِْ ضُْس ناضيطُضَ ،غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بٌَ ئُوَّ ُٖغت بُ َاْسوو بىوٕ
بهُٕ مشؿًَطيإ زَوَؾاْس و غُضباظاِْ خُؾاياضيـ مشؿًَطَناًْإ ُْوّ زَنطزَوَ و زَنؿاُْوَ
تا زَغتًإ ثؿىو بسات.
َُنإ تًَطُيؿت غُضباظَناِْ ْاتىأْ ئُو
ٖريؤزؤت زََيًَت :ناتًَو خُؾاياضؾا بُ ثًٌَ ُٖواي
بُضططيُّ يؤْاًًُْنإ زَيهُٕ ،تًَو بؿهًَٓٔ ،غىاضّ ئُغح بىو و خؤّ طُياْسَ زَضواظَّ
تُضَؤثًٌ تا ٖؤناضّ بُ زضْط نُوتِٓ ططتِٓ ئُو زَضبُْسَ بعاًَْت ،ئُو غىاضّ ئُغجًَهِ
غجِ ببىو و تادًَهِ ظيَطِّ يُ غُض بىو و ضُتطيَو يُ قىَاؾًَهِ ظيَطيِٓ يُ غُض ضِاططتبىو تا
ُٖتاو ئاظاضّ ُْزات و طىضظيَهِ بُ زَغتُوَ بىو نُ ًَُٖاّ ثاؾايُتِ بىو .بُآلّ ضِاغتِ ئُوَ
بىو نُ خُؾاياض يُ دُْطسا تادِ ُْزَنطزَ غُضّ و ُٖتاوّ ثايًعيـ ئُوَْسَ تًِٓ ُْبىو نُ
َططتِٓ ضُتط ببًَت.
ْاضاض بُ ُٖي
ًََت يُ ضؤشّ يُنَُسا خُؾاياض ْعيو زَضبُْسَنُ ُْنُوتُوَ و تُْٗا
ثطؤؾًػؤض باضٕ زَي
طىيٌَ يُ ضِاثؤضتُنإ زَططت و ؾُضَاِْ زَزا تا ئُغري يُ يؤْاًًُْنإ بططٕ ،بؤ ئُوَّ بتىأْ
ظاًْاضيإ يُ باضَّ ئُو ًَٖعَيإ نُ يُ بُؾٌ ثؿتُوَّ زَضبُْسَنُيُ ،يٌَ وَضبططٕ .خُؾاياض بُ
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ثًٌَ ضِاثؤضتِ غُضباظَناِْ خؤّ زَيعاِْ يؤْاًًُْنإ ضُْس غُضباظيإ يُْاو طُيًُنُ ُٖيُ،
بُآلّ ُْيسَظاِْ ئُوإ يُ باؾىوضّ ئُو طُيًُ واتُ يُ ثؿتُوًََٖ ،عَناًْإ ضُْس زَبًَت.
يؤْاًًُْنإ ظؤض غُضغُختاُْ بُضططيإ زَنطز و ناتًَو غُضباظيَهِ ٖؤخ يًت يُ ثًَؿُوَ
زَوَغتا ،غُضباظيَهٌ تط يُ ثؿتًًُوَ زَوَغتا و ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْياْسَتىاِْ بُضططّ ئُوإ
تًَو بؿهًَٓٔ .ناتًَو غُضباظيَهِ يؤْاِْ زَنىشضا يا بُ ؾًَىَيُى بطيٓساض زَبىو نُ ُْتىاًَْت
بُضططّ بهات ،ئُواٌْ تط ئُويإ يُ ثًَؿُوَ زَنؿاْسَوَ و يُ زَضبُْسَنُ زَياْهؿاْسَوَ و
خؤيإ دًًَإ زَططتُوَُٖ .خاَُْؿًًُناًْـ بؤ ئُوَّ ؾىيًَٓإ بؤ دُْطهطزٕ ُٖبًَت،
نىشضاوَناًْإ يُ ئُوَّ زَطىاغتُوَ.
ضؤشّ ثايًع نىضتُ و ظوو نؤتايٌ ٖات و غُضباظَ َازَناِْ يُؾهطّ خُؾاياض ُْياْتىاِْ
بضُٓ ْاو زَضبُْسَنُ و بًططٕ ،خُؾاياض تًَطُيؿت ئُواُّْ يُ زَضبُْسَنُ بُضططّ زَنُٕ يُ
غُضباظَ باؾُناِْ يؤْأْ و زاواّ نطز تًططاْؼ بًَتُ الّ و ثًٌَ وت :ئَُطؤ ضؤشّ تاقِ
نطزُْوَ بىو و ئًَُُ تا ئًَػتا يُ طٍَُ غُضباظاِْ تًَؼ ثٌ ُْدُْطاوئ و َٔ غُضظَْؿتت ْانُّ
بُ ٖؤّ ئُوَّ ُْتتىاِْ زَضبُْسَنُ بططّ ،بُآلّ ئُطُض بُياِْ ُْتىاِْ َُٖىو زَضبُْسَنُ يإ
َُ ُٖخاَُْؿًًُناِْ بُآلّ ؾُضَاْسَيٌ يُؾهطّ َازت
بُؾًَهِ بططُّٖ ،ضضُْسَ تؤ يُ بَُٓاي
يٌَ وَضزَططَُوَ.
تًططاْؼ وتِٖ :ؤّ ئُوَّ ئَُطؤ تىاْاّ ثًَؿطَوضيإ ُْبىوُٖ ،ضوَى ثاؾا وتِ ئُوَ بىو نُ
يُ بُضاْبُضَإ غُضباظّ ناضاَُ ُٖبىوٕ و زواتطيـ َٔ َُْىيػت يُ ضؤشّ يُنَُِ دُْطسا
شَاضَيُنِ ظؤض يُ غُضباظاِْ ثاؾا ؾًسا بهُّ.
خُؾاياض وتِ :ئًَُُ تىاْاّ َاُْوَّ ظؤضَإ يًَطَ ًًُْ و ثًَىيػتُ بجُضيُٓوَ و بُ
ثًَضُواُْوَ زووضاضّ غُضَاّ ظغتإ زَبري ،ئًَُُ تُْٗا يُى بُضبُغتِ غطوؾتًُإ يُ ثًَؿُ نُ
ئُو زَضبُْسَيُ و ئُطُض يًَطَ تًَجُض ببري ضيَطَُإ نطاوَيُ تا زَطُيُٓ ئُغًٓا .بؤيُ بُياِْ
ًَٖطف بهُ و طىَّ بُ شَاضَّ نىشضإ و ظياُْنإ َُزَ و ئُطُض ظاًْت بُ ضُنِ ئاغايٌ
ْاتىاًْت ئُو ناضَ بهُّ ،بُضزَقاِْ ٖاويَص و نَُُْس ٖاويَصَنإ بًَٓطَ ثًَؿُوَ و بُ ُٖض
ؾًَىَيُى بًَت زَبًَت تؤ بُياِْ بُالِْ نُّ ًْىَّ ئُو زَضبُْسَ بططّ.
تًططاْؼ و تِ َٔ :بُياِْ ؾُضَاِْ ثاؾا دًَبُدَِ زَنُّ ،يا خؤّ و تُواوّ غُضباظَنامن
ؾًسا زَنُّ.
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بُ وتُّ ثطؤؾًػؤض باضٕ يُ ؾُضَاِْ خُؾاياضؾا يَُُض ئُوَّ ثًَىيػتُ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ َاز
ضؤشّ زواتط الِْ نُّ ًْىَّ زَضبُْسَنُ زاطري بهات ،بابُتًَو ُٖبىوَ نُ ًََصووْىوغُناِْ زوًْاّ
نؤٕ زضنًإ ثٌَ ُْنطزووَ .ئُو بابُتُ بطيتِ بىوَ يُو ضيَطُيُّ نُ ئُطُض ثًايسا بطِؤٕ ،زَتىأْ
تُضَؤثًٌ ثاف بطِ بهُٕ و بُ وتُّ باضٕ ،خُؾاياض ظاًْاضّ يُ باضَّ ًًًَُْٗٓناِْ ئُوَّ ُٖبىوَ.
ٖريؤزؤت وايسَضزَخات نُ ناتًَو ُٖخاَُْؿًًُنإ طُيؿتُٓ تًَطَؤثًٌ ،يؤْاًًُْنإ زًََإ
زاخػت و ًٖضًإ يُ باضَّ ئُو ضيَطا ًًًَُْٗٓ ُْزضناْس نُ ُٖبىو و ئُو غُضباظَ يؤْاًْاُّْ ئُغرييـ
زَبىوٕ ،بُضطُّ َُٖىو ئاظاضيَهًإ زَططت تا باؽ يُو ضيَطايُ ًًًَُْٗٓ ُْنُٕ نُ ئُطُض ثًايسا
ضؤيؿتباُْ ،ثاف بطِّ زَضبُِْ تُضَؤبًًًإ زَزا .زاًْؿتىاِْ ْاوضُنُ يُ دىوتًاض و ؾىإ و...
ٖتسيـ ُْياْىوت و خؤيإ ثاضاغت يُ ًْؿاْساِْ ضيَطُ ًًًَُْٗٓنُّ تُضَؤثًٌ بُ ُٖخاَُْؿًًُنإ و
ُْياًَْٗؿت بعأْ ئُو ضيَطا ًًًَُْٗٓ يُ نىيًَُ ،زواداض يُى يُ يؤْاًًُْنإ ْاثانِ نطز و ئُو ؾىيَُّٓ
بُ ُٖخاَُْؿًًُنإ وت و يُ ئاناَسا ئُوإ تىاًْإ يُو زَضبُْسَ تًَجُض بدي.
ئُطُض باغٌ ْاثانِ بًَت زَبًَت شَاضَيُنِ ظؤض يُ يؤْاًًُْنإ بُ ْاثاى بعاًْري ،ضىْهُ
َُتُ ؾاضَناِْ يؤْإ يُؾهطيإ ُٖبىو ،بُآلّ
ويَطِاّ ئُوَّ زَغُآلتساضإ يا غُضؤنُناِْ زَوي
نُؽ ثًَؿِ بُ يُؾهطّ خُؾاياض ُْططت و ئُوَف يُو ضواْطُوَ ُْبىو نُ ُْياْىيػتىوَ بؤ
ُْتُوَناٌْ تطّ يؤْإ ظُْطٔ و زَياْىوت نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ دُْطًإ يُ طٍَُ ئًَُُ ًًُْ تا
ًَإ ظُْطري و ُٖضنُؽ زَيُويَت يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ دُْط بهات بؤ بؤخؤّ
يُطُي
بًهات و ُٖض يُو دُْطُزا نُ يئؤًْساغٌ ثاؾاّ ئًػجاضت و غٌَ غُز غُضباظَنُّ خؤيإ
ؾًسا نطز ،ثاؾاّ ثًَؿىوّ ئًَػجاضت (َاضاتؤؽ) ثًَـ ُٖخاَُْؿًًُنإ نُوتبىو و ضيٌَ ثًَؿإ
زَزإ بؤ دُْطِ يؤْاًًُْنإ(.)1
بُ بطِواّ ثطؤؾًػؤض باضٕ ،خُؾاياض زَيعاِْ ضيَطُيُنِ ًَِْٗٓ يُو طُيًُ ُٖيُ نُ يُ
ْاوَضِاغتًًُوَ زَغت ثٌَ زَنات و ئُطُض ئُو بتىاًَْت تا ْاوَضاغتِ ئُو زَضبُْسَ بططيَت،
زَيتىاِْ يُو ضيَطُ ًًًَُْٗٓ بطوات .ئاْاظؼ نُ يُ طٍَُ غٌَ نُؽ بؤ ؾاخُنُ ضؤيؿت و ٖاواضّ
نطز ؾتًَهِ غُضَْر ضانًَـ زَبًُِٖٓ ،ض ئُو ضيَطُيُّ ْاوَضاغتِ زَضبُْسَنُّ بًِٓ بىو،
(( )1ضِاغتُ ثًَىَضّ دًا بؤ ْاثانِ ُٖيُ ،بُآلّ بُ طؿتِ َُٖىو ئُواُّْ زَغتِ زوشَٔ بؤ ْاو خانِ
ًْؿتًُاُْنُيإ ضِازَنًَؿٔ يا بُضططّ ْانُٕ يُ ناتًَهسا تىاْاّ بُضططيإ ُٖيُْ ،اثانٔ بُضاْبُض
َآل بؤ ئُو بابُتُف ثاغاو بًًََٗٓتُوَ ،وَضطًَط بؤ نىضزّ).
ًْؿتًُاُْنُيإ و ثًَىيػت ْانات ظَبًشىي
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ًََت و يُ ؾار
بُآلّ َُضط ضيَطُّ ُْزا تا بُ الِْ نُّ ئُوَّ بًِٓ بىوّ بُ ٖاوضيَهاِْ بً
نُوتُ خىاضَوَ(.)2
ئًَػتا تًَسَطُئ بؤضِ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ؾُضَاِْ بُ ؾُضَاْسَّ يُؾهطّ َاز نطز تا ضؤشّ
زواتط بُ ُٖض ؾًَىَيُى بًَت ًْىَّ زَضبُْسَنُ بططيَت .خُؾاياض ُٖض ئُو ؾُوَ ؾُضَاْسَيُنِ
تاظَّ زياضيهطز و ثًًَىت تا ضؤشّ زواتط بٌَ طىيَسإ بُ ضووزاوَناِْ ئُو ضؤشَ بضًَت و يُ طٍَُ ضُْس
نُغًَهٌ تط يُ ؾار غُضبهُويَت و زَغت بُ زؤظيُٓوَ بهات و بعاًَْت ئُو ضيَطُيُّ يُ ْاوَضِاغتِ
زَضبُْسَنُ زَغت ثًَسَنات ،يُ نىَّ زَغت ثٌَ زَنات و باضووزؤخِ ضًًُ؟
يُطٍَُ ضووْاى بىوُْوَّ زًْا ،ضؤشّ زووََِ دُْط زَغتِ ثًَهطز و زوو يُ نىضَناِْ
زاضيىف بُ ْاوَناِْ (ئاضيابًصَٕ و ئاضؾاًََُْـ) ٖاتٔ و بُ تًططاْػًإ وت نُ زَياُْويَت
بُؾساضّ دُْط بٔ ،ئُو بُ بًًِٓٓ ئُو زوو ؾاظازَيُ يُ غُضَتا وايعاِْ ٖاتىوٕ تا بُ
َُشيإ
َُنُيإ بؤ ضِاغت نطزَوَ و وتًإَ :ؤي
يُؾهطَناًْاُْوَ بُؾساضّ دُْط بهُٕ .ئُوإ ُٖي
يُ ثاؾا وَضططتىوَ تا وَى غُضباظّ تؤ يُ دُْطسا بُؾساض ببري.
تًططاْؼ وتِ :ئًَىَ نىضاِْ زاضيىف و بطاياِْ ثاؾإ َٔ ،يًَٗاتىويٌ ئُوَّ ًًُْ
ؾُضَاْسٍَ ئًَىَ مب.
ئاضيابًصَٕ وتِ :تؤ غُضزاضيَهِ ئاظاّ و ئُطُض يُ بُض زَغتِ تؤزا ظُْطري بؤ ئًَُُ ْابًَتُ نَُِ.
تًططاْؼ وتِ :ئايا ثاؾا ئاطازاضَ ئًَىَ بُ ًْاظٕ بُ تُْٗا و بٌَ غُضباظَناْتإ بُؾساض بٔ؟
َُشيإ
ئاضيابًصَٕ وتِ :ئَُطؤ زواّ ئُوَّ ثاؾا يُ خُو ُٖغتا ،ضىويُٓ خعَُتِ تا َؤي
بسات بُ تُْٗايٌ يُ دُْطسا بُؾساض ببري .ثاؾا ثطغًاضّ نطز ئايا ئًَىَّ ؾاظازَ بُبٌَ غىثا و
غُضباظَناِْ خؤتإ زَتاُْويَت بُؾساضّ دُْط بدي.
ئاضؾاًََُْؿِ بطاّ وتِ ئُّ ثاؾا ،ئًَُُ يُ ثايُبُضظتطئ نُغاِْ وآلتُنَُاْري و ثًَىيػتُ
ؾاْاظّ بُؾساضّ يُو دُْطَُإ بُضنُويَت ،ؾًساناضّ يُ دُْط يُ ئُغتؤّ ئُو نُغاُْيُ نُ
يُ بُضظتطئ ثايُناِْ ثُيطَواِْ تؤ بٔ و ْابًَت تُْٗا ثريًَََطز و بٌَ تىاْانإ بُؾساضبٔ يُو
دُْطُزا.

َُض بطُُْ
(ًََ( )2صوو طًَطاُْوَّ ئُو بابُتاُْيُ نُ ضووياْساوَ و ؾًهاض نطزًْؿًإ ناضيَهِ باف و غطوؾتًًُ تا خىيَُٓض و يًَهؤي
ئاناَِ باف و بعأْ ضاغتِ ضىوٕ بىوَ .بُآلّ ْانطيَت ؾًهاض بطاتُ ئُو ضازَيُ نُ زواّ َطزِْ نُغًَو ،يُ خؤَاُْوَ بطياض بسَئ
ًَسا بىوَ .وَضطًَط بؤ نىضزّ)
ضِ يُ زي
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ثاؾا بريؤنُّ ئًَُُّ ثُغُْسنطز و وتِ ثًَـ ئُوَّ بطؤٕ بؤ دُْط ،ثًَىيػتُ دًَٓؿري بؤ
خؤتإ يُْاو غىثاناْتإ زياضّ بهُٕ ضىْهُ يُواُْيُ ُْطُضِيَُٓوَ .ئًَُُف دًَٓؿًُٓناِْ
خؤَإ زياضيهطز و ئًَػتا ٖاتىوئ تا بُؾساضّ دُْط بري و زََاُْويَت يُ ضيعّ ثًَؿُوَ بري.
تًططاْؼ وتِ :ئُطُض ئًَىَ يُ ضيعّ ثًَؿُوَ بٔ و ًٖضتإ بُ غُض بًَت َٔ ض وَآلَِ ثاؾا
بسََُوَ؟
َُتٌ زاوئ تا بُؾساضّ دُْط بري ،بُ ٖؤّ بىوِْ
ئاضؾاًََُْـ و تِ :ضىْهُ ثاؾا خؤّ َؤي
ئًَُُ يُ ضيعّ ثًَؿُوَ ئًَىَ غُضظَْؿت ْانات.
ئاضيابًصَٕ و ئاضؾاًََُْـ وَى ُٖضيُنُ يُ ؾاظازَناٌْ تطّ ُٖخاَُْؿٌ باآلبُضظ بىوٕ،
بُآلّ ُْى ظؤض بُضظ و ئُو ضؤشَف وَى دًىبُضطِ دُْطًإ وَى ُٖض ؾاظازَيُنٌ تط نطزبؤوَ
بُضيإُٖ .ض زوو ؾاظازَ ناغهًَتِ ظيَطيًٓإ يُغُض بىو نُ يُ زووبُف ثًَهٗاتبىو و زَتىاْسضا
بُؾًَهِ ببًَتُ ثؤؾؿِ ضوخػاضيإ ،بُآلّ ناغهًَتُنإ يُ ظيَط ُْبىوٕ ،ضىْهُ ظيَط ظؤض قىضؽ
زَبىو و يُواُْبىو طُيؿتبايُ زوو نًًؤططاّ.
ئُو ظضيًَُّ يُ بُض ئُوإ بىو يُ قُآل زضوغتهطا بىو ،ئُو ناْعايُ ضىْهُ ُْضّ بىو يُ طٍَُ
َػًإ تًَهٍَُ زَنطز تا ثتُوتط ببًَت و ئُو ناْعايُ بُ ٖؤّ غىونًُوَ بؤ زضوغتهطزِْ ظضَّ
ظؤض غىوزّ يٌَ وَضزَطريا و يُ َُٖاْهاتسا غام بُْس و ضِإ بُْس يُ ناْعاّ غىونرت زضوغت
زَنطإ .ظضيَِ ئُو زوو بطايُ بُ ضَِْطًَهِ تاضيو زَضزَنُوت ،بُآلّ َُٖىو بُؾُناٌْ تطّ
ضُنُناًْإ وَى ناغهًَتُناًْإ يُ زووضَوَ ظَضز زَضىو و زَبطيػهاُْوَ.
ُٖضيُنُ يُوإ مشؿًَطيَو و تُوضيَهًإ ثٌَ بىو ،بُآلّ قُيػاًْإ ُْبىو ،ضىْهُ وايإ
بريزَنطزَوَ نُ بُ بٌَ قُيػإ باؾرت زَتىأْ ظُْطُٖٔ .ضزوونًإ يُ غُضَتاّ الويُتِ بىوٕ و
َِ بىو و وَى
تاظَ َىويإ يٌَ زَٖات و ئاضيابًصَٕ بًػت و زووغاآلٕ و ئاضؾاًََُْـ بًػت غاي
َُٖىو ؾاظازَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بطؤناًْإ نُواُْيٌ و ضاوَناًْإ طُوضَ و ضَِف و
َصوضنُناًْإ زضيَص و ضَُاوَ بىوٕ.
ثًَـ ئُوَّ دُْط زَغت ثًَبهات ،تًططاْؼ بُ غُضباظَناِْ وت :ؾُوّ ضِابطزوو زواّ
نؤتايٌ دُْط ثاؾا زاواّ َِٓ نطز و وتِ ئَُطؤ زَبًَت ئُو زَضبُْسَ يُ اليُٕ ئًَُُوَ زاطري
بهطيَت و ئُطُض ُْتىاْري َُٖىوؾٌ زاطري بهُئ ،بُالِْ نُّ ًْىَّ زَبًَت بططئ.
َٔ بُ ثاؾاّ وت ئُطُض ئَُطؤ ُْتىاْري الِْ نُّ ًْىَّ زَضبُْسَنُ بططئ بُ ظيٓسوويٌ
ًََِ نُ ئَُطؤ
ْاطُضيًَُٓوَ ،ضىْهُ َٔ يُ ضووّ ْايُت بضُُوَ خعَُت ثاؾا .بؤيُ بُ ئًَىَ زَي
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زَبًَت بُ الِْ نُّ ًْىَّ زَضبُْسَنُ بططئ و بؤ ئُو ناضَف ْابًَت يُ ًٖض ؾتًَو غٌَ
بهُيُٓوَ .وَى زَبًٓٔ ئَُطؤ زوو يُ بطاياِْ ثاؾا نُ طُوضَيًإ بُغُض َُٖىوَاْسا ُٖيُ
ٖاتىوٕ و بُؾساض زَبٔ يُو دُْطُزا و زاوايإ يُ َٔ نطزووَ نُ يُ ضيعّ ثًَؿُوَّ دُْط
زابٓسضئَ ،ناتًَو ئُو ؾاظازَ طُْر و قؤظاُْ ئاَازَّ طًإ بُخؿري بٔ ،ئًَُُ ْابًَت يُ
بُخؿًِٓ طًاصيإ غٌَ بهُيُٓوَ.
َُتِ بُ
زواّ تُواوبىوِْ وتُناِْ تًططاْؼ ،غُضباظيَو نُ بُ ٖؤّ تَُُِْ ظؤضيُوَ َؤي
خؤيسَزا وَآلَِ ئُو بساتُوَ ،بُ قػُ ٖات و وتِ نُؽ يُ ؾًسا نطزِْ طًاِْ بُ طىَإ ًًُْ،
بُآلّ َُيساِْ دُْط ثاْتايٌ ظؤض نَُُ و اليُى زوشَٔ و اليُى ؾار و اليُى خُضَْسّ ظؤض
َُ .يُ طٍَُ ئُوَؾسا َُٖىوَإ ئَُطؤ تًَسَنؤؾري تا زوشَٔ يُو زَضبُْسَ البسَئ و ئُوَّ
قىوي
زاطري بهُئ.
يُ ؾ ُوّ ثًَؿىو ئُو غُضباظَ يؤْاًْاُّْ يُ زَضواظَّ طُوضَ بىوٕ تا بُياِْ ئاططيإ
نطزَوَ ،ضىْهُ يُو ْاوضُ ؾاخاويُ ُٖوا غاضز بىو و ئُوإ يُ تطغٌ ًَٖطؾٌ يُثطِّ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْياْسَتىاِْ غُوٕ ،يُ طٍَُ ٖاتِٓ بُضَبُيإ غُضباظَناِْ تػٌ ثٌ نُ تا
ئُونات بًَساض بىوٕ بؤ ثؿت زَضبُْسَنُ طىاغرتاُْوَ و زَغتُيُى يُ غُضباظَناِْ ئُغًٓا نُ
ئُواًْـ يُ غُضباظاِْ ٖؤخ يًت واتُ ظضَّ ثؤف بىوٕ ،ضاغجًَطزضإ تا يُ زَضواظَّ زَضبُْسَنُ
ثًَـ بُ ُٖخاَُْؿًًُنإ.
بامسإ نطز نُ يُ ؾُوّ ضِابطزووزا خُؾاياض ؾُضَاْسَّ تاظَّ بؤ زؤظيُٓوَّ ضيَطا زياضيهطز
و ئُو زَبىايُ بضًَتُ ؾار و َُٖىو ؾىيًََٓو ببًًَٓت .ئُو دطُ يُ ئُضنُ غُضَنًُنُّ،
ؾُضَاِْ ثًَهطا بىو تا ضىاض َُجنًُْكُ يؤْاًًُْنُّ ضؤشّ ثًَؿىو يُْاو ببات نُ
ُٖخاَُْؿًًُناًْإ خػتبؤوَ نًَؿُوَ .ئُو ثًَـ غُضنُوتِٓ يُ ؾار ئُو زَغتُ غُضباظَّ
نؤنطزُْوَ نُ يُ طٍَُ ئُوزا زَضىوٕ و تىضَنُيُنِ زايُ ُٖضيُنُيإ تا بُضزيَو يا ئُطُض
َبسضئَ
بتىأْ زوو بُضزّ طُوضَّ غُُْْاو ،ئُو زَيعاِْ بُضزَ بضىونُنإ ئُطُض يُ ؾاخُوَ ُٖي
بؤ غُض َُجنًُْكُنإ يا ئُواُّْ ناضيإ ثًَسَنُٕ ،يُواُْيُ ناضيطُضيإ ُْبًَت ،بُآلّ بُضزّ
طُوضَ نُ يُ يىتهُّ ؾاخُناُْوَ زَنُوٕ زَتىأْ َُجنًُْكُنإ تًَو بؿهًَٓٔ و ئُطُض ُْؾًإ
ًَٓايًُوَ َُجنًُْل ضًًُنإ زَنىشيَت.
ؾهًًََٓت ،بُ زي
َُنُ ٖات،
ًَٖؿتا دُْط زَغتِ ثٌَ ُْنطزبىو نُ زَْطِ طُوضَّ وَى تطيؿكُّ ُٖوض يُ ْاو زؤي
ضىْهُ غُضباظَناِْ زَغتُّ زؤظيُٓوَ بُضزَ طُوضَناًْإ بُ غُض َُجنًُْل و َُجنًُْل ٖاويَصَناْسا
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بُضزاوَتُوَٖ .اواضّ تطغٓاى يُ ْاو زَضبُْسَنُ ُٖغتإ و ُٖض بُضزيَو نُ بُض نُغًَو زَنُوت،
زَغت بُدَِ زيهىؾت يا ئُوَْسَّ بطيٓساض زَنطز نُ تىاْاّ ُٖغتاُْوَّ ُْزَبىو و ؾُضَاْسَّ
زَغتُنُ ثًَـ زَغت ثًَهطزُْوَّ دُْط تىاِْ ُٖض ضىاض َُجنًُْكُنُ بؿهًًََٓت و بُو ؾًَىَيُ
َُجنًُْكُ يؤْاًًُْنإ ضًرت ُْبىوُْ نًَؿُ بؤ غُضباظاِْ يُؾهطّ خُؾاياض.
ئاضيابًصَٕ و ئاضؾاًََُْـ يُ ضيعّ ثًَؿُوَّ غُضباظاِْ يُؾهطّ خُؾاياض ًَٖطؾًإ نطز و
يُ ُٖضزوو ال و ثؿت ئُواُْوَ ضُْس غُضباظيَهٌ تط بُ مشؿريَوَ بُضَو ثًَـ ضىوٕ ،بُآلّ
ؾاظازَنإ بُ تُوضَوَ نُتُٓ ًَٖطف بطزٕ ،ضىْهُ ضؤشّ ثًَؿرت ظاًْبىويإ نُ يؤْاًًُْنإ ظؤض
غُضغُختاُْ زَدُْطٔ و بؤيُ ثًًَإ وابىو نُ ظَضبُناِْ تُوض ئُوإ ظووتط زَخات .تُوضّ ُٖض
زوو بطا يُ دؤضّ تُوضَ نؤُْنإ بىو و غُضّ طُوضَ و ثاِْ ئاغًِٓٓ ُٖبىو و ظَضبُناًْإ بؤ
غُضباظَناِْ ئُغًٓا َُتطغًساض بىوٕ و ئُطُض بُض ئُو ؾىيَٓاُّْ يُؾًإ نُوتبايُ نُ ثؤؾطاو
َُٓزَغتاُْوَ.
ُْبىوٕ ،غُضباظَنإ زَنُوتٔ و ُٖي
ئاضيابًَصَٕ و ئاضؾاًََُْـ بُ ظَضبُ بًَُٖعَناِْ تُوضَناًْإ ضيَطُيإ نطزَوَ و يُ طٍَُ
خؤياْسا و يُ ُٖض زوو ال و ثؿتًاُْوَ ُْٖسَّ غُضباظٍ تطيإ ًَٖٓايُ ثًَـ ،باآلّ بُضظّ ُٖض
زوو ؾاظازَ يُ ثًَؿطَوّ ئُواْسا ناضيطُض بىو و يُ َُٖىو دُْطُناْسا ئُواُّْ باآليإ بُضظ بىو
ئاغاْرت بُ مشؿًَط و تري و تُوض يُ بُضاْبُض غُضباظَ نىضتُناْسا زَدُْطإ .غُضَضاّ باآل
بُضظَنُيإ ،بُضطُ غُضباظيًُنُؾًإ يُ ثًَؿطَوّ ئُوإ ناضيطُض بىو ،ضىْهُ بُضطِ غُضباظّ
ئُوإ دطُ يُ دىَطُناِْ ؾإ و ئُشْؤ و باغوَُٖ ،ىو ؾىيَُٓناٌْ تطيإ ثؤؾطاو بىو و
ؾىيًََٓو ُْبىو مشؿًَطّ زوشَِٓ بُض بهُويَت و تُواوّ ظَضبُنإ بُض ناْعانُ زَنُوتٔ و
ناضيطُضيإ ُْزَبىو .تُْاُْت ضوخػاضيؿًإ بُ ناغهًَتُناًْإ زاثؤؾطا بىو و ضيَطُّ يُ ُٖض
ظَضَضيَو بُ تايبُتِ بُ ضاوَناًْإ زَططت .بُضَبُضَ ئُو زوو ؾاظازَ باآلبُضظَ بؤ يؤْاًًُْنإ
وَى خًَى زَٖاتُٓ بُضضاو ،ضىْهُ ُْياْسَتىاِْ بُغُضياْسا ظاٍَ بٔ.
يُ ُٖضزووالّ زوو ؾاظازَنُ ،غُضباظَناٌْ َاز بُ ظَضبُّ مشؿًَط و ًَْعَناًْإ
يؤْاًًُْناِْ ئُغًٓايإ زَخػت و ٖاوغُْطُضَناًْإ دًًَإ زَططتُٓوَ ،بُآلّ ئُو زوو طُجنُ
بُ باآلّ يُ ؾهإ ُْٖاتىوَ زَضىوُْ ثًَـ و يُ طُيًؿًاْسا غُضباظٍ تط زَٖاتٔ .بُآلّ ويَطِاّ
بُضَو ثًَـ ضىوٌْ ُٖض زوو ؾاظازَ ،يُ ثطِ َاْسوويُتِ تُوض وَؾاْسٕ يُ ئُواْسا زَضنُوت و
زَغتُناًْإ َاْسوو بىوٕ ،يُ ناتًَهسا نُ غُضباظَناِْ ئُغًٓا ُٖغتًإ بُ َاْسوو بىوٕ
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ُْزَنطز و ئُو ضؤشَف وَى ضؤشّ ثًَؿرت ناضيطُضّ وَضظؾِ بُضزَواّ زَضنُوت و ظاْسضا نُ
يؤْاًًُْنإ دُغتُيإ بُ ؾًَىَيُى ضِآًَٖاوَ نُ بٌَ َاْسوو بىوٕ مشؿًَط زَوَؾًَٓٔ.
َسضاو و يُ طُضووّ نُ ناغهًَتِ يُ غُض
يُ ثطِ نَُُْسيَو بُضَو ضووّ ئاضؾاًََُْـ ُٖي
بىو ،طري بىو و ئُويـ بُ ٖؤّ ناغهًَتُنُ ُْتُْٗا ُٖغتِ بُ خُْهإ تُْاُْت بُ ئاظاضيـ
ُْنطز و ضىْهُ تُوضّ يُ زَغتسابىو ،باْطِ ئاضيابًَصَِْ نطز تا نَُُْسَنُّ بؤ بجػًًََٓت و
ثًَـ ئُوَّ ؾطياّ ئُو ناضَ بهُويَت ،يُبُض طىؾاضّ نَُُْسَنُ نُوتُ غُض ظَوّ و ضُْس
غُضباظيَهِ يؤْاِْ ضِاياْهًَؿا و بطزيإُٖ .ضضُْسَ ؾاظازَ بًَُٖع بىو ،بُآلّ ُْيتىاِْ خؤّ
ضِظطاض بهات بؤيُ يُوناتُّ ضِايإ زَنًَؿا تُوضَنُّ بُضزا تا بتىاًَْت بُ مشؿًَطَنُّ بُُْنُ
بجػًًََٓت ،بُآلّ مشؿًَط نُوتبؤوَ شيَط دُغتُّ و ضىْهُ ضِايإ زَنًَؿا ُْيتىاِْ زَغت بباتُ
شيَط خؤّ و يُ ناالُْنُّ زَضبهات.
ئاضيابًَ صَٕ نُ بًِٓ بطانُّ ضِازَنًَؿٔ و زَيبُٕ ،بُ تىْسّ ًَٖطؾٌ نطز ،بُآلّ يؤْاًًُْنإ
ثًَؿًإ ططت و بُ ْاضاضّ ٖاواضّ بؤ غُضباظاِْ يُؾهطّ َاز نطز نُ بطانُّ يُ غُض ظَوّ
ًَاْسا ضيَططّ يُو ناضَ بهُٕ،
ضِازَنًَؿٔ و زَيبُٕ ،بطؤٕ و بطانُّ بًَُٓٓوَ ،غُضباظَنإ ظؤض ُٖوي
بُآلّ بُ ٖؤّ بُضططّ تىْسَ ئُغًٓايًُنإ بٌَ غىوز بىو.
َِ
يُو ناتُّ ؾاظازَّ ُٖخاَُْؿًإ يُغُض ظَوّ ضِازَنًَؿا و زَيإ بطز و ئُويـ ُٖوي
ضظطاضبىوِْ زَزا ،غُضباظيَهِ يؤْاِْ ظَضبُيُنِ تىْسّ بُو طىضظَّ يُ زَغتًسا بىو يُ
ناغهًَتُنُيسا و ظَضبُنُ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو ناغهًَتُنُّ قىثاْس و ئاضؾاًََُْـ بُو ٖؤيُوَ
َسإ نُوت و ئُوناتُ ؾاظازَّ ُٖخاَُْؿٌ نُوتبؤوَ ًَْىإ يؤْاًًُْنإ
بٌَ ٖؤف بىو و يُ ُٖوي
و تا ئُونات ضووّ يُ ظَوّ بىو ،يؤْاًًُْنإ غىضاْسياُْوَ غُض ثؿت .يؤْاًًُْنإ ئُوَْسَ
ضِقًإ يٌَ بىو نُ ثًَـ ئُوَّ ناغهًَتُنُّ الببُٕ و بعأْ نٌَ يُ ،يُنًإ بُ خُجنُض ًَٖطؾٌ
َُيُنِ
بطزَ غُض و يُ ؾىيَِٓ ًَْىإ ناغهًَت و قُيػاُْنُيُوَ ،زََاضّ ًَِ بُ ضُْس دىوي
خًَطاّ خُجنُضَنُ بطِّ و نىؾتِ و خىئَ يُ بؤؾايٌ ًَْىإ ظضَّ و ناغهًَتُنُيُوَ زَضضىو.
زواّ ئُوَ غُضباظيَهٌ تطّ ئُغًٓا ناغهًَتُنُّ يُ غُضّ الزا تا بعاًَْت ئُو ثًاوَّ ئُو
َُٖىو يؤْاًًُّْ نىؾت نٌَ يُ و ضاوَ ضَِؾُناِْ ؾاظازَ ئاضؾاَُْؿٌ بًُِٖٓ ،ضضُْسَ
ضاوَناِْ ؾاظازَّ ُٖخاَُْؿٌ نطاوَ بىو ،بُآلّ ئُو غُضباظَ يؤْاًْاُّْ ئُويإ زَبًِٓ ظاًْإ
نُ َطزووَ ،ئُونات ثُتِ نَُُْسَنُّ نطزَوَ تا بتىاًَْت ناغهًَتُ ططاْبُٖانٍُ زاطرينطز و
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ئُو قُيػاُْنِ قُآليًؿِ يُبُضزا بىو نُ ئُويؿًإ خاوَْساضّ نطز و ئُونات الؾٍُ ؾاظازَ
َسايُ ْاو خُضَْسَنُوَ.
ئاظايُ ُٖخاَُْؿًًُنُيإ ُٖي
زواّ نؤتايٌ ٖاتِٓ دُْط ،الؾُّ ؾاظازَيإ يُ خُضَْسَنُ زَضًَٖٓايُوَ و ضىْهُ نىضّ
زاضيىؾٌ يُنُّ و بطاّ خُؾاياض بىو ،الؾُنُيإ ْاضزَوَ بؤ ئًَطإ تا يُ ئُوَّ يُ طؤض بٓطيَت.
تًططاْؼ ؾُضَاْسَّ ئُو يُؾهطَّ ئُضنِ ططتِٓ زَضبُْسّ تُضَطثًٌ ُٖبىو ظؤض زَتطغا،
ًََِٓ بُ خُؾاياض زابىو يا ًْىَّ زَضبُْسَنُ زَططيَت و ئُطُض ُْيتىاِْ
ضىْهُ ؾُوّ ثًَـ بُي
بُ ظيٓسوويٌ ْاطُضيَتُوَ .غُضباظَناِْ ئُغًٓا بُ تىْسّ بُضططيإ زَنطز و تًططاْؼ زَيعاِْ
بؤ ئُوَّ بتىاًَْت بضًَتُ ْاو زَضبُْسَنُ ثًَىيػتُ َُٖىو غُضباظَناِْ ئُغًٓا نُ يُ
زَضواظَنُٕ بهىشيَت.
ئُو زاواّ ئاضيابًَصَِْ نطز و وتِ :ئُّ ؾاظازَ ،ئًَُُ تا تُواوّ غُضباظَ ئُغًٓايًُنإ
ُْنىشئ ْاتىاْري بطُيُٓ ْاو زَضبُْسَنُ و َٔ بؤ نىؾتِٓ ئُوإ بريؤنُيُنِ ُٖيُ.
ئاضيابًَصَٕ وتِ :بريؤنُنُت ضًًُ؟
تًططاْؼ وتِ :ئُطُض تىاًْباَإ عاضَباُْناصيإ بًًَُٓٓ ْاو ئُو زَضبُْسَ نؤتايًُإ بُ
بُضططّ ئُوإ زًََٖٓا ،بُآلّ ضيَطُنُ بُ ؾًَىَيُنُ ْاتىاْري عاضَباُْنإ بًَٗٓري و زَبًَت ئُوإ
ثًازَ بهُئ و يُ ئُويًَإ تًَجُضيَٓري َٔ ،بريّ نطزووتُوَ نُ زيىاض يُ ًَْعَّ زضيَص زضوغت
بهُئ و ُٖضيُنُ يُ زيىاضاُْ بُ زواّ زيىاضَنٍُ تطزا ًَٖطف بهات ،زََُويَت زاوا يُ تؤ
بهُّ نُ يُى يُو زيىاضَ ًَْعاُْ زضوغت بهُّ و وَى تاقِ نطزُْوَ ًَٖطف بهُّ.
ٌََ ئُو زيىاضاُْ ضىوٕ زضوغت زَنُّ تا َٔ ئُو ناضَت بؤ بهُّ؟
ئاضيابًَصَٕ وتِ :ثًَِ بً
تًططاْؼ و تِ َٔ :بريّ نطزووتُوَ نُ ضىاض ضيع يُ غُضباظاِْ ئًَُُ بُ ًَْعَ زضيَصَناًْاُْوَ
زيىاضيَو ثًَو بًَٗٓٔ بُ ؾًَىَيُى نُ ضيعّ يُنُّ بُ ًْىَ زاًْؿتىويٌ و ضيعّ زووَّ تؤظيَو
بُضظتط يُوإ و ضيعّ غًًَُّ بُضظتط يُ زووَّ و ضيعّ ضىاضًََـ ُٖغتُٓ غُض ثٌَ و ًَٖطف
ًََٔ و
بهُُْ غُض يؤْاًًُْ نإ .ئُو ضىاض ضيعَ نُ بُ ضىاض ؾًَىَ ضِازَوَغذي زَبًَت بُيُنُوَ ظىوي
ًَْعَناًْإ بُيُنُوَ بُض غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بهُويَت ،ئُطُض بتىاْري ئُو زيىاضاُْ زضوغت
بهُئ ،ثًَُىايُ زَتىاْري بُضططّ غُضباظاِْ يؤْاِْ يُْاو ببُئ .زاواّ َٔ يُ تؤ ئُوَيُ يُنُّ
زيىاضّ يُو ؾًَىَيُ زضوغت بهُّ و تاقِ بهُيُوَ و ئُطُض غُضنُوتىو بىوّ ،زيىاضٍ تط
زضوغت زَنُئ ،بُآلّ ضىْهُ ضؤشَنإ نىضتٔ ْابًَت ناشيإ يُ نًؼ بضًَت و زَبًَت ثُيُ
بهُّ .ئاضيابًَصَٕ بؤ دًَبُدَِ نطزِْ ئُو ؾُضَاُْ نُوتُضَّ و تًططاْػًـ نؤَُيًَو يُ
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غُضباظَناِْ خػتُ بُض ؾُضَاْسَيٌ ئُو ،ئُونات ئُو زيىاضَ دىوآلوَ ْاوّ ُْبىو و زواتط ْاوّ
(زيىاضّ شووشى) يًَٓسضا.
ئاضيابًَصَٕ زواّ ًْىناتصًََط يُنَُري زيىاضّ شووشنِ ًَٖٓايُ ثًَـ ؾُضَاْسَّ غىثا .وَى
طىوتطا بىو ضيعّ يُنُّ ْعيهُّ زاًْؿتىو بىوٕ و ئُواٌْ تط بُضَبُضَ بُضظتط زَبىوٕ تا ضيعّ
َطط ثًَهٗاتبىو و يُ خىاضَوَ بؤ غُضَوَ
زوايري بُ ثًَىَ زَوَغتإ و ُٖض ضيعيَو يُ ثًَٓر ًَْعَ ُٖي
بًػت ًَْعَ بُضاْبُض زوشَٔ زَبؤوَ و ضىْهُ غُضباظَنإ بُيُنُوَ زَدىوآلُٕٖ ،ض بًػت ًَْعَ
َِ ظؤضّ ٖاوؾًَىَ
بُيُنُوَ بُض زوشَٔ زَنُت و بُو ثًًَُ نُ تًططاْؼ زَيُويػت نؤَُي
زضوغت بهات نُ يُى يُزواّ ئُوٍ تط ًَٖطف بهات ،ئؤًََسّ ُٖبىو نُ بُضططّ غُضباظَناِْ
ئُغًٓا يُ زَضواظَّ زَضبُْسَنُ يُ ْاو ببات.
تًططاْؼ زضوغتهطزِْ زيىاضَناٌْ تطّ شووشنًؿِ بُ ئاضيابًَصَٕ غجاضز و ؾُضَاِْ نطز نُ
ؾُضَاْسَّ ُٖضيُنُيإ ،نُغٌ يُنَُِ وَغتاو يُ الّ ضِاغت بًَتُٖ .ضضُْسَ ئاضيابًَصَٕ بُ
ضاوّ خؤّ نىشضاِْ بطانُّ بًِٓ ،بُآلّ زاواّ يُ تًططاْؼ نطز تا ؾُضَاْسَيٌ يُنُّ زيىاضّ
شووشى بساتُ ئُو و ؾُضَاْسَف بُ ٖؤّ ثًَساططّ ظؤضّ ؾاظازَ ،زاوانُّ ثُغُْسنطز و بُو
ؾًَىَيُ نىضّ زاضيىؾٌ يُنُّ داضيَهٌ تط ئاَاَّ دُْط بؤوَ و ًَٖؿتا ًْىَضِؤ ُْٖاتبىو نُ
ًَٖطؾٌ يُنُّ زيىاضّ شووشى بُ ؾُضَاْسَيٌ ؾاظازَ زَغتِ ثًَهطز و يُ ثؿت ئُويؿُوَ
زيىاضَناٌْ تط ئاَازَبىوٕ بؤ ًَٖطف و ؾُضَإ نطا بُ غُضباظَنإ تا ئُو الؾاُّْ ضيَطُّ
َسَُْ ْاو خُضَْسَنُ و ُْوَغذي ،ضىْهُ زَبًَت تا ئًَىاضَ بُ ُٖض
ثًَؿطَويإ يٌَ زَططُٕٖ ،ي
ؾًَىَيُى بًَت ًْىَّ زَضبُْسَنُ زاطري بهُٕ.
ًََٔ و ئاضيا بًَصَٕ و ْؤظزَ غُضباظ نُتُٓ
ئاضيابًَصَٕ ؾُضَاِْ بُ زيىاضَنُّ خؤيسا تا ظىوي
ًَٖطف بطزًَْٕ ،عَ زضيَصَناِْ ئُوإ وَى بًػت ثُيهإ بُضَو زوشَٔ ضِاطريابىو و بُ
ْع يهبىوُْوَيإ يُ غُضباظاِْ ئُغًٓا ،خًَطايٌ خؤيإ ظياز نطز و وَى تًَُْو نُ بُض زيىاضيَو
زَنُويَت بُض غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُوتُٖٔ .ضضُْسَ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُوتبىوُْ بُضاْبُض
ًَإ زَزا بُ ظَضبُناِْ مشؿًَط و تريًْ ،عَنإ يُ خؤيإ
ضُنًَهِ تاظَ ،بُآلّ ُْزَتطغإ و ُٖوي
زووض غُُْوَ ،بُآلّ ئُطُض ًَْعَيُى يا زواًْإ بُ ظَضبُناًْإ زَؾهاْس ،غُضَجناّ ئُواٌْ تط
زَطُيؿتُ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ و يُ دُغتُيإ ضووزَضىو.
َسَزا و بُ تُوض يا مشؿًَط يُ غُضّ
غُضباظَ ئُغًٓايًُنإ ئُوَْسَ ئاظا بىوٕ نُ خؤيإ ُٖي
غُضباظَناِْ ْاو زيىاضّ شووشنًإ زَزا ،بُآلّ ثًَـ نىؾتِٓ بُضاْبُضَنُيإ يإ زواّ ئُوَّ
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ظَضبُنُيإ يُ غُضيإ زَزا و زَياْهىؾت ،بُ ٖؤّ ًَْعَناٌْ ئُوإ زَنىشضإ و نًََُو ثًَـ
ئُوَّ ًْىَضؤ بطات زَضنُوت ؾًَىاظّ شووشى ناضيطُضَ ،ضىْهُ غُضباظَناِْ ئُغًٓا ظؤضيإ
يٌَ نىشضاو و يا بُ ٖؤّ بطيٓساض بىوًْإ ُْياْسَتىاِْ بُضزَواَدي يُ دُْط.
غُضباظَناِْ َازيـ ظؤضيإ يٌَ نىشضا و نَُُْس ٖاويَصَ يؤْاًًُْنإ يُ ناتِ ٖاويؿتِٓ
نَُُْسَناًْإ بؤ زوشَٔ يُو ْاوضُ بُضتُغهُ ناضّ دىاًْإ زَنطز و ناتًَو نَُُْسَنُ يُ
َططّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ طريزَبىو ،ثًَـ ئُوَّ ئُو بتىاًَْت
طُضزِْ يُى غُضباظّ ًَْعَ ُٖي
خؤّ ضظطاض بهات ،زَياخنػتُ غُض ظَوّ و بُ ضازَيُى طىؾاضّ نَُُْسَنُ يُغُض طُضزِْ
غُضباظاِْ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ تىْس زَبىو نُ زَخٓهإ و خٓهإ ضيَطط زَبىو يُ ئُوَّ
بتىاًَْت مشؿًَطَنُّ يُ ناالٕ زَضبهات و ثُتِ نَُُْسَنُ بجػًًََٓت ،ئُو ضؤشَ زَضنُوت نُ
نَُُْس ٖاويَصَ يؤْاًًُْنإ ظؤض بُ تىاْإ.
ًَاْسَُْ ْاو
تًططاْؼ وتبىوّ ئُطُض بًًٓتإ الؾُّ نىشضاوَنإ ضيَطُتإ يٌَ زَططيَتُٖ ،ي
خُضَْسَنُ ،بُآلّ ئُوَْسَ الؾُّ نىشضاو و بطيٓساض يُ ضيَطا نُوتبىو نُ ضيَطُنُ بُ تُواوَتِ
زَٖات زاغطيَت ،ب ؤيت تًططاْؼ ؾُضَاِْ نطز تا ضُْس زَغتُيُى غُضباظ بُ تايبُتِ بؤ ئُو
َسَُْ ْاو خُضَْسَنُ .ئُو زَغتُ غُضباظاُْ زَضىوُْ ثؿت ضىاض يا
ناضَ بضٔ و الؾُنإ ُٖي
ثًَٓر زَغتُ يُ زيىاضَ شووشنُنإ و يُ ثؿتًاُْوَ الؾُناِْ غُضباظاِْ خؤيإ و زوشًَٓإ
بُبٌَ دًاواظّ زَخػتُ خُضَْسَنُوَ و ئُطُ زَْط يُ الؾُيُنُوَ ٖاتبايُ و ظاًْبايإ
ظيٓسووَ ،زَيآْاضزَ ثؿت َُيساِْ دُْط .بُ وتُّ ثطؤؾًػؤض باضٕ زووض ًًُْ ُْٖسَّ يُواُّْ
َسضابُٓ ْاو خُضَْسَنُ و ٖؤناضَنُؾٌ ئُوَ بىو نُ الؾُنإ ئُوَْسَ
زَْطًؿًإ يٌَ زَٖات ُٖي
ظؤض بىوٕ نُ زَياْعاِْ تُْاُْت ْاتىأْ بؤ ْاؾتِٓ غُضباظَناِْ خؤؾًإ ضيَىضَمسُ
تايبُتًًُنإ بُدٌَ بطُيًَٓٔ.
غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُ زيتًإ زيىاضَ شووشنُنإ بؤيإ بؤُْتُ َايُّ نًَؿُّ ظؤض،
ًَاْسا بُ ظضيًَُناًْإ بُضططّ يُ خؤيإ بهُٕ و ئُوإ ظضيًَُناًْإ بُ ؾًَىَيُى يُ ثًـ
ُٖوي
خؤيإ ضِاططت نُ زيىاضيَو يُ قُيػاًْإ يُ بُضاْبُض شووشنُنإ زضوغتهطز ،بُآلّ ئُو زيىاضَ
قُيػاًْاُْ بضىوى بىوٕ و ُْيسَتىاِْ ئُوإ بجاضيَعيَت و ئُطُض ظضيَهُيإ بطزبايُ غُضَوَ تا
بُؾٌ غُضَوَّ دُغتُيإ زاثؤؾًَت قاضُناًْإ بٌَ ثؤؾـ زََاَوَ و ًَْعَ زضيَصَنإ نُ قات
قات بىوٕ يُ قاض تا غُضياِْ نىٕ نىٕ زَنطز.
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زواّ ئُوَّ ثًَؿطَوّ غُضباظَناِْ زيىاضَ شووشنُنإ بُضزَواَبىو ،تًططاْؼ ؾُضَاًْسا تا
ؾاظازَ بهؿًَتُوَ و زَيعاِْ ئُطُض بُو ؾًَىَ بُضزَواَبًَت زَنىشضيَت و تانُ ؾت نُ تا
ئُونات ُّْ ًَٖؿت بىو ئُو بهىشضيَت ،ظضَّ و قُيػإ و ناغهًَتُنُّ بىوًْٕ .ىَّ
غُضباظَناِْ ئُو زيىاضَّ ئاضيابًَصَٕ ؾُضَاْسَّ بىو ،نىشضإ و ؾاظازَ ئُواِْ يُ طٍَُ
زيىاضيَهٌ تطزا يُى خػت و زيىاضَنٍُ تط ؾُضَاْسَّ ُٖبىو ،بُآلّ وَى ضيَع بؤ ؾاظازَ
ؾُضَاْسَيٌ بؤ ئُو دًًََٗؿت.
ؾًَىاظّ دُْطِ ئُو ضؤشَّ ئاضيابًَصَٕ بؤ زيىاضَناٌْ تط بؤوَ واُْيُى و ئُواٌْ تطيـ يُ
ناتًَو نُ ُْٖسٍَ يُ غُضباظَناًْإ زَنىشضا ،زوو زوو زَبىوُْوَ يُى و ُْٖسيَهًإ شَاضَّ
غُضباظَناًْإ زَطُيؿتُ غٌ نُؽ يُ دًاتِ بًػت نُؽ .يُى ناتصًََط يُ زواّ ًْىَضؤ
ئاضيابًَصَٕ يُ َُيساِْ دُْط ًَٖٓسضايُزَض و تًططاْؼ ثًًَىت ئًَىَ ئَُطؤ ئُوَْسَّ ثًَىيػت
بىو خعَُتِ ثاؾاّ خؤتاْتإ نطزووَ و ثًَىيػتُ ثؿىو بسَّ .بُآلّ ئُو ُْيىيػت ئُو وتُيُ
ثُغُْس بهات و ضؤوَ الّ ثاؾا و زاواّ يًَهطز تا ضيَطُّ بسات بؤ بُضزباضإ نطزِْ
يؤْاًًُْنإ يُ ؾار غُضنُويَت و ئُويـ ضيَطُّ ثًَسا و وتِ ضُْسّ ثًَىيػتُ غُضباظ يُطٍَُ
خؤتسا ببُ.
ٖاتِٓ زيىاضَ شووشنُنإ بؤ ْاو زَضبُْسَنُ قىضؽ ببىو و ؾُضَاْسَّ يؤْاًًُْنإ ثًاويَو
بىو بُ ْاوّ (ثؤزي تًَٔ) ،ئُو ثًاويَهِ ظاْا و زآًَُٖض بىو و ناتًَو زيتِ زيىاضَناِْ شووشى
ْاطُضِيَُٓوَ ،بُ ُٖض ؾًَىَيُى نُ ُٖبىو يُ ؾىيًََٓهِ غُضَويًَصّ ؾار نُ نُؽ ُْيسَتىاِْ
بًطاتَِ ،زَغتُيُى يُ غُضباظَ ؾُالخُٕ (بُضز ٖاويَصَناِْ) زاْا و ؾُضَاِْ نطز بُضزيإ
بُغُضزا بباضيَٓٔ .ثىزي تًَٔ زَيعاِْ ئُو بُضزاُّْ يُ بُضظايًُوَ بُض غُضباظاِْ زوشَٔ زَنُوٕ
يُ تريّ ْاو نُوإ ناضيطُضتطٕ و دطُ يُ ئُوَف ئُوإ تُواوّ تريَناِْ خؤيإ تا ًْىَضؤ
ٖاويؿتبىو و بؤيُ ؾُضَاِْ نطز تا بُضز ٖاويَصَنإ ثًَـ بُو زيىاضَ شووشناُْ بططٕ نُ ثٌَ
ُْزَضىو نؤتايًإ بًَت.
زَغتُيُى يُ خىاضَوَ بُضزيإ زَطُياْسَ بُضز ٖاويَصَنإ و ئُواًْـ بُضزَناًْإ بُ غُض
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُناْسا زَباضاْس ،ئُطُض بُضزَنإ بُض ضوخػاض يا غُض و قاضِ غُضباظَنإ
نُوتباُْ يُ ضؤيؿذي زَنُوتٔ و ئُطُض بُض ؾىيَين تط نُوتباُْ ،زووضاضّ ئاظاضّ تىْسّ
زَنطزٕ .بُآلّ تًططاؽ بطِياضيسا بىو ئُو ضؤشَ ئُو زَضبُْسَ بططيَت ،بؤيُ بُضزَواّ و بٌَ
ثػاُْوَ يُنُّ تاظَّ شووشنِ ثًَهسًَٖٓا و زَيٓاضزٕ بؤ ْاو زَضبُْسَنُ.
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ناتِ ئًَىاضَ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُ يُ بُياًًُْوَ تا ئُونات بٌَ ثػاُْوَ و غاتًَو
ثؿىوزإ زَدُْطإُٖ ،ضضُْسَ َُٖىويإ وَضظؾهاض بىوٕ و وَضظؾهاض زضَْطرت َاْسوو زَبىو،
بُآلّ وَضظؾهاضيـ بُ ٖؤّ بُضزَواّ ضِاوَؾاْسِْ تُوض و مشؿًَط يُ بُياِْ تا ئًَىاضَ ،زواداض
َاْسوو زَبًَت .و شيإ يُ نؤْسا نُ غُضباظ يُ َُيساِْ دُْط بُ تري و مشؿري و ًَْعَ و طىضظ و
بٌَ ثػاُْوَ زَدُْطاًٖ ،ض ؾتًَو وَى َاْسوويُتِ يُ نُوتِٓ ئُو ناضيطُض ُْبىو و بُ ٖؤّ
َاْسوويُتِ بُ ضازَيُى بٌَ تىاْا زَبىوٕ نُ ويَطِاّ ئُوَّ زَياْسيت غُضباظَناِْ زوشَٔ
مشؿًَطيإ بُضاْبُض زَنُُْوَ ،ئُوَْسَ تىاْايإ ُْبىو نُ مشؿًَطّ خؤيإ بُضظ بهُُْوَ و يُ
بُضاْبُض مشؿًَطّ زوشَِٓ ضابططٕ .ئُو ضؤشَ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ نُوتبىوُْ ئُو دؤضَ يُ
َاْسوو بىوٕ و ئُو شَاضَيُّ نُ َابىوُْوَ ُْياْسَتىاِْ بُضزَواَِ بسَٕ بُ دُْط نطزٕ.
ثىيٌ تًَٔ ثًَـ ئُوَّ غُضباظَناِْ بُ تُواوَتِ َاْسوو بدي ،زاواّ ياضَُتِ يُ ثؿتُوَ
نطز و وَآلَِ ْاضز تا شَاضَيُى غُضباظ بًَت و دًَطُيإ بططيَتُوَ تا ئُوإ َاْسوويُتًإ
زَضبضًَت .يُ ثؿت ثىيٌ تًَٔ يُ ْاوَضِاغتِ زَضبُْسَنُ غٌَ غُز غُضباظّ ئًَػجاضت يُ طٍَُ
َٔ نُ
ثاؾانُيإ بُ ْاوّ يئؤًْساؽ ُٖبىوٕ و وَآلًَاْسايُوَ نُ ْاتىأْ ؾىيَين خؤيإ دٌَ بًًَٗ
بُضاْبُض ضٍَ يا بعُْ ضيًَُ ًًًَُْٗٓنُيُ و بًَٔ بؤ ئُوَّ ،ضىْهُ زَتطغٔ خُؾاياض ضيَطُ
ًًًَُْٗٓنُ بسؤظيَتُوَ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطف بهاتُغُض ُٖضزوو ال.
ئُو ضيَطُ ًًًَُْٗٓ َُٖإ ئُو ضيَطُيُ بىو نُ ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ظؤض باغًإ نطزووَ
و وايإ بري نطزووتُوَ نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْيعاًْىَ ئُو ضيَطُيُ ُٖيُ و يُ ضِاغتًسا خُؾاياض
ئُو ضيَطُّ ظاًْىَ و وَى وشيإ ثًَساططّ خُؾاياض بؤ زاطرينطزِْ بُ الِْ نُّ ًْىَّ
زَضبُْسَنُ ،بؤ ط ُيؿتِٓ بىو بُو ضيَطُ باضيهُ تا يُ ئُويَىَ بتىاًَْت بُضَو زَضَوَّ
زَضبُْسَنُ بطِوات و زَيعاِْ ْابًَت ئُو زَضبُْسَ بُ بُخؿًِٓ شَاضَيُنِ ظؤض يُ نىشضاو نُ
ًََت.
دًَطُّ ثطِ ُْنطيَتُوَ ،بُدٌَ بًًَٗ
بُ ثًٌَ ُْٖسَّ غُضضاوَ دطُ يُ غٌَ غُز غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإُٖ ،ظاض غُضباظّ
يؤْاًْـ يُ قُزّ ئُ زَضبُْسَ بىوٕ ،بُآلّ ئُوإ ُْضىوٕ تا ؾىيَِٓ غُضباظَ َاْسووَ
ئُغًٓايًُنإ بططُْوَ ،ثؤيٌ تًَٔ نُ بًِٓ غُضباظَناِْ تىاْا و بايُخِ غُضباظّ خؤيإ يُ
َِ ثًَؿُوَ و زوشَٔ
زَغتساوَ بؤ ئُوَّ َُٖىويإ يُ ْاو ُْضٔ ،ؾُضَاًْسا ثُيىَْسيإ بُ ًًَٖ
َُ ططْطُ نُ بىتطيَت تا ثًَـ ئُونات يؤْاًًُْنإ بُ
بجػًَٓٔ و بهؿًَُٓوَ .باغٌ ئُو خاي
ًَٖىاؾٌ يُ بُضاْبُض غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ نُ َُٖىويإ تاظَ ُْؾُؽ بىوٕ ،ثاؾُنؿُيإ
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زَنطز و ثاؾُنؿُنُيإ بُ َُبُغتِ ئُوَ بىو نُ يُ ؾىيَِٓ باؾرت زَضؾُت بًَٓٔ تا بُضططّ
بهُٕ ،بُآلّ ئُو داضَ نؿاُْوَ بؤ ئُوَّ نؤتايٌ بُ دُْطِ ئُو ضؤشَ بًَٗٓٔ.
غُضباظَناِْ يُؾهطّ َاز ئُوَْسَ بُزوا يؤْاًًُْناْسا ضؤيؿذي تا طُيؿتُٓ قُزّ
زَضبُْسَنُ و يُ ئُوَّ زيىاضيَهًإ بًِٓ .ئُو زيىاضَ يُ اليُٕ غُضباظاِْ ئًَػجاضت
زضوغتهطابىو تا ئُطُض زوشَُٓنإ تىاًْإ بطُُْ ئُو ؾىيَُُْٓ ،تىأْ يُ ئُوَّ زَضبضٔ و بؤيُ
غُضباظَناِْ َاز يُ بُضاْبُض زيىاضَنُ وَغتإ و تًططاْؼ ئُو ؾىيَٓاُّْ زاطريّ نطز بىوٕ،
بًَُٖعّ نطزٕ تا ئُطُض يؤْاًًُْنإ ًَٖطؾًإ نطزَوَُْ ،تىأْ زاطرييإ بهُُْوَ .تًططاْؼ
تىاِْ يُ ناتِ ضؤشئاوا بىوِْ ئُو ضؤشَ بُ غُضبُضظيًُوَ بضًَتُ الّ خُؾاياضؾا و ضِاثؤضتِ
ًََت غُضباظَناِْ وَى ثًًَإ وتطابىو تىاًْإ ًْىَّ زَضبُْسَنُ
ئاناَِ دُْطِ ثٌَ بسات و بً
زاطري بهُٕ.
ئاضيابًَصَٕ نُ بؤ بُضزباضاْسٕ بُغُض يؤْاًًُْناْسا ضىوبىو بؤ ؾار ،ناتًَو طُيؿتُ ؾىيَِٓ
َِ ثُيىَْسيإ يُطٍَُ زوشَٔ َُْابىو و ضىْهُ ؾُو
خؤّ نُ يؤْاًًُْنإ نؿابىوُْوَ و ًًَٖ
ْعيو بىو ،طُضِايُوَ و بُو ؾًَىَيُ زووَّ ضؤشّ دُْط تُواو بىو.
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ئازايةتى سةربازةكانى ئيَسجارت
غُباضَت بُ دُْطِ تُضَؤثًٌَ ظؤض ئُؾػاُْ وتطاوٕ نُ ئًَُُ يًَطَ بامسإ ُْنطزووٕ،
ضىْهُ ئًَُُ باؽ يُ ًََصوو زَنُئ ُْوَى ئُؾػاُْ.
يُى يُو ئُؾػاْاُْ ئُوَيُ نُ طىايُ غُضباظاِْ ئًَػجاضت يُ ؾُوّ غٌَ َُِٖ
دُْطُنُزا يُ ؾُو تا بُياِْ بُ غاظ و ضَبت نُوتُٓ غَُا و ُٖيَجُضنَِ و طؤضاِْ و
ويػتًإ زوايري ؾُوّ شياًْإ ئاُْٖط بططٕ ،بُآلّ ئُو بابُتُ بُ زوو ٖؤناض ضِاغت
ًًُْ:
يُنُّ ئُوَ بىو نُ غُضباظاِْ ئًَػجاضتِ زيًَٓا ُْبىوٕ نُ بؤ بُياِْ زَنىشضئَ و
خايَِ زووَّ ئُطُض زيًَٓاف بىوباُْ نُ ضؤشّ زواتط زَنىشضئَ ،زيػإ ُْياْسَتىاِْ
ناتُناِْ خؤيإ بُ يًَساِْ عىوز و غاظ بُغُض ببُٕ و يُ ثُالَاضّ يُُْناوّ
غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ ب ؤ غُضيإ زَتطغإ و َُٖىو غاتًَو ضاوَضواِْ ئُو ًَٖطؾُ
بىوٕ.
ثًَـ ئُوَّ بُ تُواوَتِ ؾُو زابًَت ،خُؾاياضؾا بطانُّ نُ ْاوّ (طؤبطياؽ) بىو
ضِاغجاضز تا ضؤشّ زواتط ئُو زيىاضَّ ئًَػجاضتُنإ يُ ْاوَضِاغتِ طُيًُنُ بًٓايإ نطزبىو
ويَطإ بهات و بُضططّ غُضباظَ ئًَػجاضتُ نإ تًَو بؿهًًََٓت.
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ضِاغجاضزِْ طؤبطياؽ بؤ ئُو ناضَ ُْزَطُضِايُوَ بؤ تىضَِ بىوٕ يُ تًططاْؼ ،بُيَهى
خُؾاياض ئُوّ الواْسَوَ و ثًُ و ثايُّ تاظَّ ثٌَ بُخؿٌ ،ضىْهُ ئُو تىاِْ ؾُضَاِْ
ثاؾاّ ئًَطإ بُدٌَ بطُيًًََٓت و ًْىَّ طُيًُنُ بططيَت ،بُآلّ ئُو غُضباظَناِْ بُ ٖ ؤّ
دُْطِ تىْسّ ضؤشّ زووَّ بُ تىْسّ َاْسوو ببىوٕ و ثًَىيػتًإ بُ ثؿىو ُٖبىو.
طؤبطياؽ بطاّ خُؾاياضؾا و نىضّ زاضيىؾٌ يُنُّ و ٖاونات نىضَ ثىضّ
خُؾاياضيـ بىو .ضىْهُ زاضيىؾٌ يُنُّ تُْٗا ٖاوغُضطريّ يُ طٍَُ ئاتىوغاّ نضِ
نىضوؾٌ زاَُظضيَُٓضّ ظجنريَ ثاؾايُتِ ُٖخاَُْؿ ٌ ُْنطزبىو ،بُيَهى ٖاوغُضطريّ نطز
بىو يُ طٍَُ نضِ بضىونِ نىضوف نُ ْاوّ (ئاضتًؼ تىوٕ) بىو و خُؾاياض نىضّ
ئاتىوغا بىو و طؤبطياغًـ نىضّ ئاضتًؼ تىوٕ و بُو ؾًَىَيُ ئُوإ ُّٖ بطا بىوٕ و ُّٖ
ثىضظاّ يُنرت.
خُؾاياض ناتًَو طىبطياغٌ ضِاغجاضز تا ًَٖطف بهاتُغُض ئًَػجاض تُنإ ،ثًًَىت :ئَُطؤ
تًططاْؼ زيىاضّ شووشنِ زآًَٖا و بُو ؾًَىَيُ تىاِْ ئاناَِ باف وَضبططيَت و تؤف
بُياِْ زآًَٖاًَْو بهُ تا بتىاِْ بُياِْ زيىاضّ ْاو طُيًُنُ بطؤخًَِٓ و بؤ ئَُُف بطِؤ
و غىوز يُ عُقًَِ تًططاْؼ وَضبططَ.
طؤبطياؽ زواّ ئُوَّ يُ خعَُت ثاؾا ُٖغتا  ،بُ ثُيُ ضىو بؤ الّ تًططاْؼ نُ بُ
خؤؾشايًَُوَ زَيُويػت غُويَت و وتِ :ثاؾا ثًٌَ وتىوّ يُ تؤ بؤ ويَطاْهطزِْ ئُو
زيىاضَّ يُ اليُٕ ئًَػجاضتُناُْوَ يُْاو طُيًُنُ زضوغتهطاوَ ياضَُتِ ؾهطّ وَضبططّ.
تًططاْؼ وتِ :ؾتًَو يُ زاض زضوغت بهُ نُ زَغهِ ظؤضّ يٌَ زَضضىوبٔ و ئُو
زَغهاُْ غُضباظَناْت بططٕ و ضِابهُٕ و بُ تُواوّ ًَٖعياُْوَ يُ زيىاضَنُّ بسَٕ.
ئُطُض ئُوَّ زضوغتِ زَنُّ طُوضَ و قىضؽ بًَت و غُضباظَناْت بُ خًَطايٌ و تىْسّ يُ
زيىاضَنُّ بسَٕ ،زواّ ضُْس ظَضبُيُى زيىاضَنُ ويَطإ زَبًَت .طؤبطياؽ ُٖض ئُو ؾُوَ
زاضتاؾُناِْ ْاض اضنطز تا ئُو نُضَغتُيُّ بؤ زضوغت بهُٕ نُ زواتط بُ (بؤضطؤ) ْاغطا،
ضىْهُ زَيعاِْ بُياِْ ناتِ ثًَىيػتِ بؤ ئُوَ ْابًَت.
ئُو نُضَغتُيُّ زاضتاؾُنإ زضوغتًإ نطز بىو وَى زيىاضيَهِ زاضيِٓ قىضؽ بىو
نُ زَغهِ ظؤض ئُغتىوض و بُضظ و غتىوِْ وَى زيىاضّ ُٖبىو و ؾُغت نُؽ ثًَىيػت
بىو بؤ ُٖيَططتِٓ ،بؤضطؤ ئُو غىوزَّ ُٖبىو نُ ئُو غُضباظاُّْ زَثاضاغت نُ ُٖيًَإ
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ططتبىو يُ تريّ نُوإ و بُضزّ بُضزَقاِْ و بُضزّ َُجنًُْكُنإ .غُضباظَناِْ
بؤضطؤيإ ُٖيَسَططت ،ويَطِاّ ئُوَّ ثاضيَعضاو زَبىوٕٖ ،اونات يُ ضيَطُّ ئُو نىْاُّْ
تًايسا زضوغتهطابى و ،غُضباظَنإ ثًَـ خؤيإ زَزيت.
ؾُوّ غًًََُِ دُْط ُٖوا ظؤض غاضزتط بىو و ُٖض زوو ال يُ زضيَصايٌ طُيًُنُ
ئاططيإ نطز بؤوَ و يُ زضيَصايٌ طُيٌ تُضَؤبًٌ ضووْانِ ئاططّ ُٖخاَُْؿٌ و
يؤْاًًُْنإ زياض بىو و ويَطاّ ئُوَّ ُٖض زووال ئاططّ طُوضَيإ نطزبؤوَ ،بُآلّ
ُْياْت ىاِْ يُ بُض ئُوَّ يُ ُٖواّ ئاظاز بىوٕ ئُو ؾُوَ غُوٕ.
يُ ثؿت زيىاضَنُ غٌَ غُز غُضباظّ ئًَػجاضتِ و ثاؾانُيإ بُ ْاوّ يئؤًْساؽ نُ
تَُُِْ ثُجنا غاٍَ بىوُٖ ،بىوٕ و وَى ثطؤؾًػؤض باضِْ بُضيتاِْ زَيًََت يئؤًْساؽ ثُجنا
غاٍَ تَُُِْ بىو ،بُآلّ ئُو تَُُُْ يُ ضوخػاضّ زَضُْزَنُوت و تَُُِْ ظؤض نَُرت
زَضزَنُوت .غٌَ غُز غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنُف بُ ثًَضُواُّْ ئُوَّ يُ ئُؾػاُْناْسا
زَطىتطيَت َُٖىويإ طُْر ُْبىوٕ و يُ ْاوياْسا ثًاوّ تَُُٕ ؾُغت غايًَـ ُٖبىو.
َُٖىويإ يُو نُغاُْ بىوٕ نُ يُ قىتاغاُّْ ئًَػجاضت ثُضوَضزَ ببىوٕ و يُ ئًَػتاّ
دًٗاْسا قىتاغاُْيُى ًًُْ نُ بؤ ثُضوَضزَنطزِْ غُضباظَنإ بُ ئُْساظَّ قىتاغاُّْ
ئًَػجاضت تىْس و ثتُو بًَت.
يُ دُْطِ زووََِ دًٗاًْسا شاثؤًًُْنإ ُْٖسَّ ؾطؤنُواًْإ بؤ طًإ ؾًسانطزٕ
ئاَازَنطز نُ بُ (ناًَهاظ) ْاغطابىوٕ و يُ ثُضوَضزَنطزًْاْسا ظؤض بُ ضِ َقِ َاَُيَُيإ
يُ طُيَسا زَنطزٕ و يُ زوايري قؤْاغُناِْ ئاَازَنطزًْاْسا بُ قاَضِ يًًَإ زَزإ تا
دُغتُيإ بُضطُّ ئاظاضَنإ بططيَت ،بُآلّ ئًَػجاضتُنإ يًَساِْ بُ قاَضِ يُ
غُضَتاناِْ ثُضوَضزَنطزًْاْسا بىو و يُ نؤتايًُناْسا ضُقؤيإ يُ طؤؾتِ ضِاِْ ضؤزَنطز
و ئُو إ ُْ تُْٗا ٖاواضيإ ُْزَنطز ،بُيَهى ُْزَبىو ضوخػاضيؿًإ ططش بهُٕ .ئُو
ثُضوَضزَيُ نُ بُضزَواّ وَضظف و ؾًَط بىوِْ ٖىُْضَناِْ دُْط واتُ مشؿًَط وَؾاْسٕ و
ًَْعَ يًَسإ و تري ٖاويَؿذي و باظزاِْ يُطُيَسا بىو ،ئُواِْ زَنطزَ َطؤظِ ئاغٓري و
تُْاُْت بُ زَ بطيِٓ غىون ِ مشؿًَط يا ترييـ ُْزَنُوتٔ و زَبىايُ ئُْساًََهِ
ُٖغتًاضّ يُؾًإ يٌَ بهطيَتُوَ تا بهُوٕ.
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يُ ناتِ ثُضوَضزَنطزًْاْسا بُضزّ قىضغًإ زَخػتُ غُض ثؿتِ طُجنِ ئًَػجاضت و
ْاضاض بُ غُضنىتٔ يُ ؾاخًإ زَنطز ،يُ ضؤشّ يُنَُسا ئُوإ يُواُْ بىو تُْٗا ثُجنا
ُْٖطاو ضؤيؿتبإ و نُوتباُْ ،بُآلّ ضؤشاِْ زواتط ضِازَٖاتٔ و غُضئُجناّ يُ ؾار
غُضزَنُوتٔ .دىاِْ ئُو دُغتُيُّ بُ ٖؤّ وَضظؾُوَ زضوغت زَبىو يُ الّ
ئًَػجاضتُنإ ظؤض ططْط بىو و ئُوإ بىوٕ نُ ئُوضووثًًُناًْإ ؾًَط نطز باآليإ ضيَو
ضِابططٕ و يُ ناتِ ضؤيؿتٓسا ُْضًََُُٓوَ و بُضزَوا ّ غُضيإ بُ ؾًَىَيُى ضِابططٕ نُ
ضاويإ زوو غُز َُتط زووضتط يُ خؤٍ ببًًَٓت تا نىوش ُْبُٓوَ.
يُنَُري ئؤيَُجًاّ وَضظؾٌ يُ يؤْإ يُ غايَِ ( 776خ .ظ) غاظ زضا و ئَُُف بىو
بُ غُضَتاّ ًََصووّ يؤْاِْ و ئُطُض ئًَُُ ئُو بُضواضَ بُ غُضَتاّ وَضظف يُ ئًَػجاضت
و يؤْإ زا بًَٓري ،واتُ ْعيهُّ ( ) 300غاٍَ ثًَـ ٖاتِٓ يُؾهطّ خُؾاياض بؤ يؤْإ ئُو
وآلتاُْ وَضظؾًإ زَنطز و غٌَ غُزَ وَضظف يُ ُْوَ يُزوا يُنُنإ ،ياضَُتِ دىإ
نطزِْ دُغتُ و باآل و بًَُٖعنطزِْ وضَّ ُْوَناِْ يؤْاًْسا.
ئُو غٌَ غُز غُضباظَّ يُطٍَُ يئؤًْساغسا بىوٕ ،بايُخِ ٖ ُظاض غُضباظيإ ُٖبىو و
يُ بىوًْاْسا ُْتطؽ ُٖبىو و ُْ يُ دُْطِ َاوَ زضيَصزا َاْسوو زَبىوٕ .ثًَؿرت بامسإ
نطز نُ ُْتُوَناِْ يؤْإ ُْياْسَويػت يُطٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ ظُْطٔ ،ضىْهُ خؤيإ
يُ َُتطغًسا ُْزَبًِٓ و تُْٗا ئُغًٓا خؤّ يُ َُتطغًسا زَبًِٓ .ئًَػجاضتًـ يُبُضزَّ
َُتطغٌ ُٖخاَُْؿٌ ُْبىوٕ ضىْهُ ئُجنىوَُِْ ثرياِْ ئًَػجاضت خىاظياضّ دُْط يُ
طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُناِْ ُْبىو و ئًَػجاضتُنإ يُؾهطيإ بؤ دُْط نؤ ُْنطزَوَ ،بؤيُ
يئؤًْساغٌ ثاؾاّ ئًَػجاضت تُْٗا يُ طٍَُ غُضباظَ تايبُتًًُناِْ نُ غٌَ غُز نُؽ
بىوٕ ٖات بؤ دُْطِ ُٖخاَ ُْؿًًُنإ ،وتِٓ ئُو خايََُإ بُ الوَ ططْط بىو تا
خىيَُٓض زووضاضّ غُضغىضَِإ ُْبًَت نُ بؤضِ ثاؾاّ ئًَػجاضت تُْٗا بُ غٌَ غُز
غُضباظَوَ ٖات بؤ دُْط.
بُثًٌَ ئُو ياغايُّ ئًَػتا بُ زَغتىوض ْاوّ زَبُئ يُ زَويَُتُؾاضّ ئًَػجاضت،
ثاؾاّ ئُو وآلتُ َاؾِ ُٖبىو غُضباظَ تايبُتُناِْ بؤ َُٖىو ؾتًَو بُناض بًًََٗٓت دطُ
يُ زشايُتِ طُيُنُّ .بؤيُ ُٖضضُْسَ ئُجنىَُِْ ثرياِْ ئًَػجاضت ُْيسَويػت يُطٍَُ
ُٖخاَُْؿًسا ظُْطًَت ،ضؤيؿتِٓ يئؤًْساؽ بؤ دُْط بُ ثًٌَ ياغاّ ْاوخؤّ ئًَػجاضت
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تاوإ ُْبىو .ئُواُّْ ًََصووّ دُْطِ تُضَؤثًًًإ خىيَٓسووت ُوَ يا زَخىيَُٓٓوَ يُ
بريياْسا وازَضنُوتىوَ نُ زَويَُتِ ئًَػجاضت يُطٍَُ ُٖخاَُْؿًسا دُْطاوَ و يُ ناتًَهسا
نُ سهىَُتِ ئًَػجاضت خىاظياضّ دُْط ُْبىوٕ و خُؾاياضيـ ئُو ضِاغتًًُّ زَظاِْ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ ْىوغًىيُتِ :ئايا زَطىجنًَت ضيَههُوتًَٓو ُٖبىوبًَت نُ سهىَُتِ
ئًَػجاضت يُ طٍَُ خُؾاياض ُّٖ ظُْطًَت و ُّٖ ُْدُْطًَت؟ ئايا ئُوإ ويػتبىويإ ُّٖ
ئُغًٓا و ُّٖ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ خؤيإ ضِاظّ بهُٕ؟ يُ اليُى بآلويإ نطزَوَ نُ
دُْط ْانُٕ و يُ اليُنًـ بُ ثاؾاٍ ئًَػجاضتًإ وت وَى نُغًَهِ غُضنًَـ بطؤ بؤ
دُْط تا ئُغًٓا يًَُإ ضا ظّ بدي و ثًَُإ ُْئًََ يُ ناتِ َُتطغًسا ياضَُتًإ ُْزائ و
ٖاو ضَِطُظ و ٖاو ظَإ بىوًْإ ضَِضاو ُْنطز و ئًَُُيإ بُضاْبُض بُضبُضَنإ بُ تُْٗا
دًًََٗؿت.
يُواُْيُ خىيَُٓض ثطغًاض بهات نُ ئُطُض ضيَهُوتِٓ بُو ؾًَىَ ُٖبىو بًَت ،بؤضِ
ئُجنىوَُِْ ثرياِْ ئُو وآلتُ تانُ غُضباظيَهِ يُ طٍَُ ئُو غٌَ غُز غُضباظَ و ثاؾا
ُْْاضز؟
وَآلّ ئُوَيُ نُ يُ ئًَػجاضت َُٖىو ثًاوإ غُضباظّ يُزَط بىوٕ و ئُطُض
ئُجنىوَُِْ ثريإ تُْٗا يُى نُغٌ تط يُ طٍَُ ئُو غٌَ غُز غُضباظَّ طاضزّ تايبُتِ
ثاؾا ْاضزبايَُ ،اْاّ ئُوَ بىو نُ يُؾهطّ ئًَػجاضت ضؤ تُ ْاو دُْط يُ زشّ
ُٖخاَُْؿًًُنإ و يُ ئًَػجاضت ًٖض ثًاويَو ُْبىو نُ غُضباظّ يُزَط ُْبًَت تا
بتىأْ ئُو يُ طٍَُ ئُو زَغتُ غٌَ غُز غُضباظيًُّ يئؤًْساؽ بؤ دُْط بًَٓطٕ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ يُو باضَوَ ضِاّ خؤّ بُ تُواوَتِ ْاخاتُ ضوو و تُْٗا زَيًََت :بُ
زووضّ زَظامن ثاؾاّ ئًَػجاضت ثايَجؿت بُ ضِاّ ئُجنىوَُِْ ثرياِْ وآلتُنُّ ضىوبًَتُ
دُْط و بؤيُ يُ ًََصووَناْسا زَبًٓري ئُجنىوَُِْ ثريإ زواّ ضىوِْ يئؤًْساؽ بؤ
دُْط ،ئُويإ يُ ثاؾايُتِ الزا .بُآلّ ئُو بُضظ ضِاططتُّٓ يُ زواّ َطزِْ بؤ يئؤًْساؽ
نطاًْ ،ؿاْسَضّ ئُوَيُ نُ ئُو ثا ؾايُنِ الزضاو ًًُْ و بُ وتُّ ثطؤؾًػؤض باضٕ :ئُو
ًًًَُْٗٓ ًََصوويًُ ًٖض نات ئاؾهطا ْابًَت نُ ثاؾاّ ئًَػجاضت بُ ضَظاَُْسّ ًَِْٗٓ
ئُجنىَُِْ ثرياِْ وآلتُنُّ بؤ دُْط ضىوَ يا غُضبُخؤ بُوناضَّ ُٖغتاوَ.
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ُْٖسَّ ًََصووْىوؽ زَئًََ ئًَػجاضت دُْطِ يُ زشّ خُؾاياض ضِاطُ ياْس و يئؤًْساؽ
غُضبُخؤ ُْضىوتُ ْاو دُْطُنُوَ ،ئُوإ زَئًََ ثُضيَُاِْ ئًَػجاضت يُ يئؤًْساغِ
ويػت تا بُ غُضباظَ تايبُتًًُناًًُْوَ بضًَتُ دُْط و وتًإ زواتط ًَٖعت بؤ زًََْطئ.
بُآلّ باضٕ زَيًََت ئًَػجاضت دُْطِ ضِاُْطُياْس و يئؤًْساؽ بؤ خؤّ و بٌَ ضَِظاَُْسّ
ئُوإ ضىو بؤ طؤضَِثاِْ دُْط.
ئُو بابُتاُّْ زَطًَطزضيَُٓوَ ْاتىاْسضيَت ضِايإ يُغُض بسَئ و زَبًَت ثػُْسيإ
بهُئ ،بُآلّ بابُتِ عكآلِْ ئاغايًُ نُ بطِياضيإ يُغُض بسضيَت و ُٖيَػُْطاْسٕ بؤ وتُّ
ًََصووْىوؽ بهطيَت .ئايا ئُجنىوَُِْ ثرياِْ ئًَػجاضت ُْياْسَظاِْ ْا ضزِْ تُْٗا غٌَ
غُز غُضباظ بُبٌَ ْاضزِْ ثايَجؿتِ بؤيإ وَى ْاضزًْاُْ بؤ نىؾتاضطا؟ ئُوإ ضىوٕ
ضاوَضِوإ بىوٕ غٌَ غُز غُضباظ ثًَـ بُ يُؾهطّ خُؾاياضؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بططٕ؟
ئُوإ َُٖىويإ ثًاوّ دُْط بىوٕ و يُ دُْط تًَسَطُيؿذي و زَياْعاِْ يُؾهطّ
خُؾاياض ئُوَْسَ بًَُٖ عَ نُ بُ غٌَ ُٖظاض غُضباظيـ وَغتاْسِْ ْانطيَت ،ض داّ ئُوَّ
بًاُْويَت بُ غٌَ غُز غُضباظ ضِايإ بططٕ .يُؾهطّ ئُوإ يُؾهطّ ئايَُإ و ئَُطيهاّ
دُْطِ زووََِ دًٗاِْ ُْبىو نُ ئاَازَنطزًْإ َاوَيُنِ ظؤضّ بىيَت.
ووالتُنُيإ ئُوَْسَ بضىوى بىو نُ تُواوّ خانِ ئًَػجاض ت بُ ضؤيؿتِٓ ئاغايٌ
ئُغح يُ يُى ضؤشزا زَبطِزضا و ئُوإ زَياْتىاِْ يُ يُى ضؤشزا َُٖىو غُضباظَنإ
ئاَازَبهُٕ ،ئُوإ بُ الِْ نُّ غٌَ َاْط ثًَـ ٖاتِٓ خُؾاياض و يُؾهطَنُّ بؤ
تُضَؤثًٌ ،زَياْعاِْ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ زَيُويَت ًَٖطف بهاتُ غُض ئُغًٓا و ئُطُض
َُبُغتًإ ب ىايُ ظُْطٔ ،زَياْتىاِْ يُؾهط ئاَازَبهُٕ و بؤيُ زَضزَنُويَت ئُوإ
ويػتِ دُْط يُطٍَُ خُؾاياضيإ ُْبىوَ .تُْاُْت ئُطُض ئُجنىَُِْ ثرياِْ ئًَػجاضت يُ
زوا ضؤشيـ ضِاّ خؤّ بطؤضيايُ و بطِياضّ دُْط يُ طٍَُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿًإ زابايُ،
زَياْتىاِْ يُؾهط ئاَازَبهُٕ و ثا ؾانُيإ بُ يُؾهطيَهِ بًَُٖع بؤ ئُو دُْطُ ضَوإ
بهُٕ و ُْى تُْٗا بُ طاضزَنُّ خؤيُوَ بًدُُْ ْاو دُْط و بؤ غُضبطخاُّْ بًَٓطٕ تا
زواتط يُؾهط ئاَازَبهُٕ و بؤ ثايَجؿتِ ئُو ضَواِْ بهُٕ.
يُ اليُنٌ تط زواّ دُْطُناِْ خُؾاياض يُ يؤْإ و طُضاُْوَّ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُو
و آلتُ ،بُضزَواّ ثُيىَْسّ ئًَػجاضت و ُٖخاَُْؿًًُنإ باف بىوَ و تُْاُْت يُ دُْطُ
412

ْاوخؤيًُنإ يؤْاًْـ نُ بُ (دُْطُناِْ ثًؤثؤْع) ْاغطاوُٕٖ ،خاَُْؿًًُنإ بُ ثاضَ
ياضَُتِ ئًَػجاضتًإ زَزا يُ دُْط يُ زشّ ئُغًٓا و ئًَػجاضت بُ ثايَجؿتِ ئًَطإ ببىو
بُ بُْسَضّ ئاظازّ يؤْإ و ئُو بابُتاُْ ًْؿاْسَضّ ئُوَٕ نُ ئًَػجاضت يُ دُْطُناِْ
ُٖخاَُْؿًًُنإ و يؤْإ بٌَ اليُٕ بىوٕ.
يُ بُضَبُياِْ ضؤشّ غًًََُِ دُْطسا ناتًَو يئؤًْساؽ و غُضباظَناِْ يُ خُو
ُٖغتإ و بُضَو ئُو ناًًُْ ضىوٕ نُ يُ ْعيهًاُْوَ ُٖيَسَقىآل و زَضشايُ ْاو
خُضَْسَنُ ،زَغت و ضاويإ ؾىوؾت تا تُْبُيَِ خُو ؾطيَسَٕ ،زواتط ثطضُناًْإ ؾاُْ
نطز و طُضِاُْوَ الّ زيىاضَنُ .يئؤًْساؽ بُ غُضباظَناِْ خؤّ وت :يُواُْيُ غُضباظاِْ
ُٖخاَُْؿٌ ئَُطؤ ئُو زيىاضَّ ئًَُُ زضوغتُإ نطزووَ ،ويَطإ بهُٕ و ئًَُُ ْاضاض
زَبري نُ ظاآلْص زضوغت بهُئ بؤ بُضططّ.
يُطٍَُ خؤضُٖآلتسا غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ بُ ؾُضَاْسَيٌ طؤبطياغٌ بطاّ خُؾاياض،
زَغتًإ نطز بُ ًَٖطف و بؤ ويَطاْهطزِْ ئُو زيىاضَّ بُضبُغت بىو بؤ طُيؿتًٓإ بُ
ئًَػجاضتًًُنإ ،ئاًََطّ بؤضطؤيإ بُ دىويَُ خػت.
يئؤًْساؽ نُ بريّ تُْٗا بؤ ئُوَ زَضىو ُٖخاَُْؿًً ُنإ بُ ثاض زيىاضَنُ
بطؤخًَٓٔ ،بؤيُ بطِياضيسا بىو نُ بُ تري و بُضز غُضباظَنإ بهىشيَت و ًًًَََُْٖت تىاْاّ
ئُو ناضَيإ ُٖبًَت ،بُآلّ يُثطِ بؤضطؤ زَضنُوت نُ بُ ًَٖىاؾٌ زَدىآل و وَى زيىاضيَهِ
طُوضَّ طُضووى زَضىو و تري و بُضز ناضّ تٌَ ُْزَنطز و ُْزَظاْسضا نٌَ زَجيىويًًَََٓت.
ناتًَو بؤضطؤ ْعيهرت بؤوَ ،خًَطايًُنُّ ظياتط بىو و بُ خًَطايٌ زَْطِ بُضنُوتِٓ بُ
زيىاضَنُ بُضظ بؤوَ و يُ ؾاخُناْسا زَْطِ زايُوَ و بُ يُنُّ بُضيُى نُوتٔ ،بُؾًَو يُ
بُضزَناِْ زيىاضَنُ نُوتٔ و ضووخإ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ زَيًََت :ئُو زيىاضَّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ زضوغتًإ نطزبىو بُ
ضُْسئ يًَساٌْ تطّ بؤضطؤ ويَطاْبىو ،بُآلّ ثًَـ ئُوَّ زيىاضَنُ بُ تُواوَتِ ويَطإ
ببًَت ،يئؤًْساؽ بُ غُضباظَناِْ وت يُواُْيُ ئُوإ زواّ ويَطاْهطزِْ زيىاضَنُ ُٖض بُو
ئاًََطَ ًَٖطمشإ بهُُْغُض ،بؤيُ ئاَازَبٔ و يُ طٍَُ ضووخاْس ِْ زيىاضَنُ ًَٖطف بهُُْ
غُض بؤضطؤ و بُ تُوضَناْتإ ثاضضُ ثاضضُّ بهُٕ ،بُ ثًَضُواُْوَ بؤَإ زَبًَتُ َايُّ
نًَؿُ.
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ثًَـ زاضَاْسِْ زيىاضَنُ بُ تُواوَتِ ،ئًَػجاضتُنإ ًَٖطؾًإ نطزَغُض بؤضطؤنُ و
بُ خًَطايًُنِ ظؤض بُ تُوضَناًْإ نُوتُٓ ثاضضُ ثاضضُ نطزِْ و يُ َاوَيُنِ نَُسا
وضزيإ نطز ،ئُو غُضباظاُّْ يُ ثؿت بؤضطؤ بىوٕ و ئُويإ ُٖيَططتبىوْ ،اضاضبىوٕ
ثاؾُنؿُ بهُٕ ،ضىْهُ ئُوإ بؤ ئُوَّ بتىأْ بؤضطؤ بطىاظُْوَُْ ،ياْتىاِْ بىو ضُى
ُٖيَبططٕ و بؤيُ يُ تطغٌ نىشضاًْإ بُ ثُيُ ُٖآلتٔ .زواّ ئُوَ ئًَػجاضتًًُنإ يُوزيى
زيىاض و ٖ ُخاَُْؿًًُنإ يُ زيىَنٍُ تطّ زيىاض ضيع بىوٕ.
زواّ ئُوَ ئًرت غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ يُو زيىّ زيىاضَنُ وَغتإ و غُضباظَناِْ
ُٖخاَُْؿًـ يُ النٍُ تطّ و طؤبطياغٌ ؾُضَاْسَّ ئُو بُؾُّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
نُ دُْط يُ طٍَُ ئًَػجاضتُناِْ يُ ئُغتؤ بىو ،ؾُضَاِْ ًَٖطؾٌ زَض نطز و غُضباظَ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ يباز و ضيؿِ زضيَص دىويُيإ نطز ،بُآلّ ُٖض بُ طُيؿتًٓإ بؤ غُض
بُضزَنإ يُ اليُٕ غُضباظاِْ ئًَػجاضت نُوتُٓبُض ًَٖطف و غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ يُغُض
بُضزَنإ ضىغترت بىوٕ و خؤيإ ُٖيَسَزا.
طؤبطياؽ بًِٓ ئُو بُضزاُْ ضيَططٕ يُبُضزَّ غُضباظَناِْ و ؾُضَاِْ نطز تا
غُضباظَناِْ بُضزَنإ يُ غُض ضيَطُيإ البسَٕ و بًاخنُُْ ْاو خُضَْسَنُ و يُ ضُْس
خىيُنًَهسا بُضزَناًْإ ُٖيَسايُ ْاو خُضَْسَنُ و ضيَطُ بؤ ًَٖطف نطايُوَ ،بُآلّ
ُٖخاَُْؿًًُنإ بُض زيىاضيَهِ ضَِم و تىْس نُوتٔ نُ طًإ يُ بُض بىو و ظَ ضبُّ
نىؾُْسَّ مشؿًَطّ زَوَؾاْس.
غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ بُ يُى ضيع َُٖىو ثاِْ ضيَطانُيإ ططتبىو و زوايري نُغًإ
يُ تًُْؿت خُضَْسَنُ زَدُْطا و ئُطُض تؤظيَو القِ خعٍ بايُ ،زَنُوتُ ْاو خُضَْسَنُ
و بُآلّ ؾىيَِٓ خؤّ ُْزَطؤضِّ و يُ ثؿت ئُواًْؿُوَ غُضباظَناٌْ تط و َغتابىوٕ تا
بضُٓ ْاودُْط .يُ ضيعّ يُنُّ قُيػاِْ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ تا ضِازَيُى بُيُنُوَ
ْىوغابىوٕ و تُْٗا مشؿًَطَنإ يُ ْاو نُيًُٓناُْوَ زَدىوآلٕ و ئُوَْسَ خًَطا بىوٕ نُ
غُضباظَناِْ طؤبطياؽ زَياْعاِْ ئُطُض ْعيو ببُٓوَ ،زَنىشضئَ.
يُ ثطِ غُضباظيَهِ باآلبُ ضظّ ُٖخاَُْؿِ خؤّ ُٖيَسا و بُ طىضظَنُّ ظَضبُيُنِ يُ
قُيػاِْ غُضباظيَهِ ئًَػجاضتًسا و مشؿًَطّ ئًَػجاضتًًُنُف بُض ئُو نُوت ،بُآلّ
ضىْهُ ظضيٌَ يُ بُض بىو بطيٓساض ُْبىو و ظَضبُّ زووََِ يُ قُيػاُْنُزا و طىضظَنُّ بُ
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زَغتِ غُضباظَنُ نُوت و مشؿًَطَنُّ نُوتُ غُض ظَ وّ .ئُو غُضباظَ باآلبُضظَ نُ
يُنُّ غُضباظّ ئًَػجاضتِ خػتُغُض ظَوّ َُٖإ ئاضيابًَصَِْ ؾاظازَ و بطاّ خُؾاياضؾا
بىو نُ وَى غُضباظيَهِ ئاغايٌ بُؾساضّ يُ دُْطسا نطز بىو .زواّ نُوتِٓ يُنُّ
غُضباظّ ئًَػجاضتِ بُ زَغت ئاضيابًَصََٕ ،اوَيُنِ ظؤضّ خاياْس و ُْتىاْسضا ًٖض
غُضباظيَهٌ تطّ ئًَػجاضتِ بهُويَٓسضيَت ،غُضباظَناِْ ئًَػجاضت َُٖىو ضُنًَهًإ
ُٖبىو و ؾًَىاظّ دُْط نطزًْؿإ ظؤض باف بىو و بؤيُ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ
ُْياْسَتىاِْ ئُوإ بطيٓساض بهُٕ .غُضباظَ بُضز ٖاويَصَ ئًَػجاضتًًُناًْـ بٌَ ناض
ُْوَغتا بىوٕ و بُ ٖؤّ ناض اَُ بىوًْإ ،زَياْتىاِْ بٌَ ئُوَّ بُضزَنإ يُ ٖاوضيَهاًْإ
بسَٕ ،بُضزباضاِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ بهُٕ و ئُواًْإ زووضاضّ ئاظاض و ئُظيُت زَنطز.
مشؿًَطّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ تُْاُْت بؤ يُى ضطنُ ُْزَوَغتا و ئُو ؾًَىَ
مشؿًَط وَؾاْسُْ بُ ٖؤّ ئُو طىؾاضَّ زَخيػتُ غُض َُضُى و باغو و قاضُنإ ،بُ
ئاغاِْ بًَُٖعتطئ غُضباظَناِْ َاْسوو زَنطز ،بُآلّ ئُطُض غُضباظيَهِ ناضاَُ يُ
بُياِْ تا ئًَىاضَ بُ ًَٖىاؾٌ مشؿًَطّ وَؾاْس بايُ َاْسوو ُْزَبىو .بُ ٖؤّ ئُوَّ
مشؿًَط وَؾاْسِْ ئًَػجاضتُنإ ظؤض خًَطا بىوْ ،اوَ ْاوَ غُضباظَيَو يُ ثؿتُوَ زَٖات و
دًَطُّ ئُواٌْ تطٍ زَطؤضِّ و مشؿًَطّ زَوَؾاْس و غُضباظَنُّ ضيعّ ثًَؿُوَ زَضؤوَ
ثؿتُوَ تا َاْسوو بىوٌْ زَغتِ زَضبضًَت.
َُٖىو طُيًُنُ تا ضاو زَيسيت بُ غُضباظّ ُٖخاَُْؿٌ تُْطابىو ،بُآلّ زيتِٓ ئُو
يُؾهطَ بًَُٖعَ تؤظقايًَو تطغٌ ُْزَخػتُ زيَِ غُضباظَ ئًَ ػجاضتُنإ و ُٖضضُْسَ يُ
ثؿت ئًَػجاضتُنإ نُؽ ُْبىو و يا بُ ثًٌَ ُْٖسَّ طرياُْوَنإ سُوت غُز غُضباظّ
يؤْاِْ و بُ وتُّ ًُْٖسَنٌ تط ُٖظاض غُضباظّ يؤْاِْ ُٖبىو و ئُطُض ُٖؾبىايُ
ُْياْسَتىاِْ بُ ٖؤّ تُْطِ طُيًُنُوَ ياضَُتِ ئًَػجاضتُنإ بسَٕ و تُْٗا ئُطُض
ئًَػجا ضتُنإ نؿاباُْوَ بؤ زواوَ ،يؤْاًًُْنإ زَياْتىاِْ دًًَإ بططُْوَ و
ئًَػجاضتُنإ ئُوَْسَ وضَيإ بُضظ بىو نُ نؿاُْوَيإ بُ ُْْط زَظاِْ و ئاَازَيٌ ئُو
ناضَيإ تًَسا ُْبىو.
ئُو غٌَ غُز نُغُ نُ يُنًؿًإ يٌَ بطيٓساض ببىو ،ئُوَْسَ َتُاُْيإ بُ خؤيإ بىو
نُ وايإ بري زَنطزَوَ نُ زَتىأْ ضيَطُ يُ يُؾهطَ غُز ُٖظاض نُغًُنُّ خُؾاياض
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بططٕ و ُْتُْٗا ئُو ضؤشَ ،بُيَهى ضؤشاٌْ تطيـ ْأًًََٖ ئُوإ ظىوئًََ .بُ وتُّ تىغًسيس
يُو ضؤشَّ ًََصووّ ئًَػجاضت ْاغطا واتُ يُ ناتِ ئؤيَُجًازَنإ يُ غايَِ (776خ .ظ)
تا ئُو ضؤشَ يُ ًٖض دُْطًَ هسا ُْزيرتا غُضباظّ ئًَػجاضتِ بؤ زواوَ بهؿًَتُوَ ،تُْٗا يُ
غُض ؾُضَاِْ ؾُضَاْسَنُّ و بؤ بُضشَوَْسيًُنِ باآلتطّ دُْطِ و غُضباظّ ئًَػجاضتِ
ناتًَو بُؾساضّ دُْط زَبىو تا زَنىشضا يُ ؾىيَِٓ خؤّ زَبىو.
ُْتُوَّ ئًَػجاضت نُ خاوَِْ ئُو وضَ بُضظَ و تىاْا دُْطًًُ باؾ ُ بىوٕ ،ئُطُض
ُْياْتىاِْ َُٖىو يؤْإ غُُْ شيَط زَغُآلتِ خؤيإ ،بُو ٖؤيُوَ بىو نُ شَاضَّ
زاًْؿتىاًْإ ظؤض نُّ بىو و ُٖضطًع ُْياْتىاِْ يُؾهطيَو ئاَازَبهُٕ نُ يُ ضووّ
شَاضَوَ بُضضاو بًَت.
بُ ثًٌَ ئُو بَُٓايُ ئُو غٌَ غُز غُضباظَ يُو ضؤشَزا ئُوإ يُ بُضاْبُض ي ُؾهطّ
ُٖخاَُْؿٌ بُ تُْٗا بىوٕ و ططضيإ ئُطُض نُغًـ ويػتباّ دًَطُّ ئُوإ بططيَتُوَ،
ئُوإ ضِاظّ ُْزَبىوٕ نُ ؾىيَِٓ خؤيإ بُ ئُواٌْ تط ببدؿٔ.
ئاضيابًَصَٕ داضيَهٌ تط بُ طىضظَنُّ ًَٖطؾٌ نطز و باظيَهِ بُضظّ ُٖيَسا و خؤّ بُ
غُض غُضباظيَهِ ئًَػجاضتٌ زازا و بُ طىض ظَنُّ يُ ناغهًَتِ غُض غُضّ غُضباظَنُيسا،
ظَضبُنُّ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو نُ ناغهًَتُ قُآليًُنُ بُ غُضيُوَ ْىوغا و غُضباظَ
ئًَػجاضتًًُنُ ُْيتىاِْ بىَغتًَت و نُوت ،بُآلّ ظَضبُيُنِ بًَُٖعّ غُضباظيَهٌ تطّ
ئًَػجاضتِ نُ يُ تًُْؿت غُضباظَ نُوتىوَنُ بىو بُض ضىونِ ئاضي ابًَصَٕ نُوت و
ضىونِ ئاضيابًَصَِْ بطِّ نُ ثاضيَعَضّ ُْبىو و نُوتُ غُض ظَوّ.
ئُطُض ئاضيابًَصَٕ بُضطِ ئاغًِٓٓ يُبُضزا ُْبىايُ ،زواّ ئُوَّ ضىونِ بطزضا بٌَ
طىَإ زََطز ،ضىْهُ زواّ نُوتِٓ ضُْس ظَضبُيُنٌ تطّ مشؿًَطّ بُضنُوتى بُضطُنُّ
ئُوّ يُ َطزٕ ضظطاضنطز و بُ ث ُيُ غُضباظَناٌْ تط ئُويإ يُ ضيعّ ثًَؿُوَّ دُْط
زَضباظ نطز.
ئُو ظَضبُيُّ بُض ضىونِ ئاضيابًَصَٕ نُوت بىو ظؤض تىْس بىو .ظضيٌَ ئُونات بُ
ؾًَىَيُى زضوغت زَنطا نُ ضيَطُ يُ دىويَُّ ضىونِ َطؤظ ُْططيَت و بُو ؾًَىَيُ ضىونِ
غُضباظ بٌَ ثؤؾـ زَبىو و ئاضيابًَصًَْـ ضىون ِ زاثؤؾطاو ُْبىو و ئُطُض ضىونِ
زاثؤؾطاو بىوايُ ،دُْطاوَض ُْيسَتىاِْ بُ ئاغاِْ ظىيًََت و ُٖض داضيَو نُ قاضِ
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دىوالْسبىوايُ زَبىايُ دىَطُيُنِ ناْعايٌ ٖاتىوضؤّ نطزبايُ و ضيَطؤيؿذي بُ ئُو
دىَطُ ئاغًُٓٓ ظؤض ًَٖىاف زَبىو و بؤيُ غُض ضىونًإ زاُْزَثؤؾٌ.
ضىْهُ ضىون ِ ئاضيابًَصَٕ بٌَ ثاضيَعَض بىو ،ظَضبُّ مشؿًَطّ ئًَػجاضتًًُنُ ئًَػهِ
ضىونِ ؾاظازَّ بُ تُواوَتِ بطٍِ بىو و زواّ ئُوَّ ثعيؿو بطيُٓنُّ زَضَإ نطز،
ؾُضَاِْ نطز بؤ ئُوَّ ؾاظازَ ضاى ببًَتُوَ ْابًَت بُ ًٖض ؾًَىَيُى ظىويًََت و بُ
ثًَضُواُْوَ ئُو ئًَػهُّ زَضظّ زاوَ يُى ْاططيَتُوَ و بؤيُ ؾاظازَ ضًرت تىاْاّ
بُؾساضّ يُ دُْطِ تُضَؤثًًِ َُْا ،بُآلّ يُ ْاو غُضباظ و ئُؾػُضَناِْ يُؾهطّ
ُٖخاَُْؿًسا ئُو ؾاْاظيًُّ بُضنُوت نُ زوو غُضباظّ ئًَػجاضتِ يُْاو ببات.
ثًَىيػتُ بريتإ غُيُٓوَ نُ يُو دُْطُزا بًػت و زوو يُ ؾاظازَ ئًَطاًًْ ُنإ
بُؾساض بىوٕ نُ بُ خُؾاياضَوَ ياظزَيإ نىضّ زاضيىؾٌ يُنُّ بىوٕ و ياظزَنٍُ تطيـ
بطاظاناِْ زاضيىف واتُ نىضَ َاَُناِْ خُؾاياض و ْعيهُناِْ بىوٕ ،ئُو زضيُُّْ بامسإ
نطز يُ يًَهؤيًَُٓوَ بُ ثًَعَ زوو ُٖظاض ثُضيُنُّ ثطؤؾًػؤض باضٕ وَضطرياوَ نُ
َاَؤغتاّ ظاْهؤّ ط الغهؤّ بُضيتاًْايُ يُ غُزَّ ٖاوضُضر واتُ غُزَّ بًػتُّ و
ئًَُُ تا ئًَػتا َُْاْبًًٓىَ نُؽ غُباضَت بُ دُْطُناِْ ئًَطاِْ و يؤْاًًُْنإ يُ
غايَِ  480ثًَـ ظائًَ نُ دُْطِ تُضَؤبًٌ يُى يُ زضيُُْ زياضَناًًُْتِ،
يًَهؤيًَُٓوَيُنِ بُثًَعتط و باؾرت يُو يًَهؤيًَُٓوَيُّ ثطؤؾًػؤض باضٕ بآلونطابًَتُوَ.
زَبًَت بًًََٔ نُ ثطؤؾًػؤض باضٕ يُ يًَهؤيًَُٓوَ ظؤض بُ غىوزَنُّ خؤيسا باغٌ يُ
بُؾساضّ ؾُغت و ثًَٓر نُؽ يُ ؾاظازَ و ئُْساَاِْ بَُٓايَُّ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
نطزووَ يُ دُْطِ تُضَؤبًٌ و ئًَُُ خؤَإ يُ ْاو ًَٖٓاًْإ زَثاضيَعئ ،تُْٗا ْاوّ
بطاظاناِْ زاضيىؾِ يُنُّ زيَٓري:
 )1تطّ تإ تاّ خَُؼ نىضّ ئاضتاباْؤغِ بطاّ زاضيىؾِ يُنُّ.
 )2ئاضتِ ؾًؤؽ نىضّ ئاضتاباْؤغِ بطاّ زاضيىؾِ يُنُّ.
 )3ئاضياَطووؽ نىضّ ئاضتاباْؤغِ بطاّ زاضيىؾِ يُنُّ.
 )4باغانؼ نىضّ ئاضتاباْؤغِ بطاّ زاضيىؾِ يُنُّ.
 )5ئاضتا ؾطَْػٌ زووَّ نىضّ ئ اضتاؾطَْػٌ يُنَُِ بطاّ زاضيىؾٌ يُنُّ.
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 )6ؾطاتاطؤٕ نىضّ ئاضتاْػٌ بطاّ زاضيىؾِ يُنُّ ،ئاضتاْػٌ باونِ دىاُْ َُضط
بىو و ثًَـ َطزِْ ُٖضضِ ُٖيبىو بُ زاضيىؾٌ بطاّ بُخؿٌ و زاواّ يًَهطز تا نىضَ
ُٖتًىَنُّ بُخًَى بهات و زاضيىف غُضثُضَؾتِ ئُوّ ثُغُْسنطز و ؾطاتاطؤٕ يُ اليُٕ
زاضيىف بُخًَى نطا.
ؾاظازَناٌْ تطٍ زياضّ ُٖخاَُْؿًـ نُ يُ دُْطِ تُضَؤبًٌ بُؾساضيإ نطز بطيتِ
بىوٕ يُ ئُّ ْاواُّْ خىاضَوَ:
َُ )7ضزووًْؤؽ نىضّ خىؾهِ زاضيىؾٌ يُنُّ (نىضَ ثىضّ خُؾاياضؾا).
 )8ئُمسُضووْؼ نؤضَ خىؾهِ زاضيىؾٌ يُنُّ (نىضَ ثىضّ خُؾاياضؾا).
 )9ئُضتؤخَُؼ ظاوا ّ زاضيىؾِ يُنُّ (ٖاوغُضّ خىؾهِ خُؾاياضؾا).
 )11ئؤتاْؼ باونِ ئاًَؼ تطيػِ خًَعاِْ خُؾاياض واتُ باونِ ؾاشِْ
ُٖخاَُْؿٌ.
 )11ئاْاظؼ نىضّ ئؤتاْؼ و شٕ بطاّ خُؾاياضؾا و بطاّ ؾاشِْ ُٖخاَُْؿٌ.
ْعيهُّ ضىاض يُنًَهِ ضؤشَنُ ضؤيؿت بُ بٌَ ئُوَّ بضىنرتئ زَضظ يُْاو
ئًَػجاضتُناْسا ضؤبسات و ئُوإ بُضزَواَبىوٕ يُ مشؿًَط وَؾاْسٕ و ْاوَ ْاوَ غُضباظَ
تاظَ ُْؾُغُنإ دًَطُّ ئُواُّْ ثًَؿُوَيإ زَططتُوَ.
طؤبطياؽ بًِٓ زووض ًًُْ تا ئًَىاضَ دُْط بُو ؾًَىَيُ بُضزَواَبًَت و بؤيُ ويػتِ
خؤضِاططّ ئًَػجاضتُنإ تًَو بؿهًًََٓذي ؾُضَاِْ نطز تا َُجنًُْكُ نإ بًَٓٔ و بُضزّ
طُوضَ بُ غُض ضيعّ يُ ؾهإ ُْٖاتىوّ ئًَػجاضتُناْسا بباضيَٓٔ تا بُضططّ ئُوإ تًَو
بؿهًَٓٔ .ؾُضَاُْنُّ دًَبُدَِ نطا و َُجنًُْكُناًْإ يُ ثؿتُوَ ًَٖٓا و بؤ ئُوَّ
ُٖيَساِْ بُضزَنإ غُضنُوتىو بًَت ْاضاضبىوٕ ئُوإ يُ يُ ثًَـ غُضباظَناِْ خؤيإ
ضِاططٕ.
يئؤًْساؽ بُ زيتِٓ َُجنًُْكُنإ تًَطُيؿت نُ ئُوإ زَياُْويَت بُ ُٖيَساِْ بُضزّ
طُوضَ يُ ْاويإ بدي و زَيعاِْ نُ قُيػاُْناًْإ بُضطُّ بُضزَ طُوضَناِْ َُجنًُْكُنإ
ْاططيَت ،بؤيُ ؾُضَاِْ بُ غُضباظَناِْ نطز نُ وَى ضىوٕ بؤضطؤيإ يُْاو بطز بُ َُٖإ
ؾًَىَ بُ تُوضَناًْإ َُجنًُْكُناًْـ بؿهًَٓٔ ،بُ ثًَضُواُْوَ زووضاضّ ئاظاض و
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ْاخؤؾٌ زَبُٓوَ و غُضباظَ ئًَػجاضتًًُناًْـ بُ تُوضَناًْاُْوَ ًَٖطؾًإ بؤ
َُجنًُْكُنإ نطز.
ؾُضَاْسَّ َُجنًُْكُنإ بطاظاّ زاضيىف بىو و ْاوّ (ؾطاتاطؤٕ) بىو و زواّ ئُوَّ
باونِ َطز يُ اليُٕ زاض يىف غُضثُضَؾتِ نطا ،ئُويـ وَى َُٖىو ؾاظازَ
ُٖخاَُْؿًًُنإ باآلبُضظ بىو و يُ َٓسايَِ وَى ئُوإ ثُضوَضزَنطابىو و ًََصووْىوؽ
تؤغًسيس زَيًََت :ئُو يُ ٖاويؿتِٓ قىضغايٌ يُ تُواوّ ئًَطإ ٖاوتاّ ُْبىو.
تؤغًسيس زَيًََت :بًػتىوَُ ؾطاتاطؤٕ ئُوَْسَ بًَُٖع بىو زَيتىاِْ عاضَباُْيُى نُ
بُ زوو ئُغح ضِازَنًَؿطيَت ،ضِابططيَت و ُٖضضُْسَ ئُغجُنإ تىاْاّ خؤيإ
بُناضًَٖٓابايُ ُْياْسَتىاِْ عاضَباُْنُ ظىويًََٓٔ .بُآلّ َٔ باوَضِ بُو ثطؤثاطُْسَيُ
ْانُّ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ زَيًََت :ئُطُض تؤغًسيس يُ ًْىَّ زووََِ غُزَّ ْؤظزَُّٖ شيا
بىايُ ،باوَضِّ بُو ثطؤثاطُْسَيُ زَنطز ،ضىْهُ ئُيًَهػاْسَضّ غٌَ ُّٖ ئًُجطاتؤضّ
ضؤغًا نُ يُ نؤتايًُناِْ غُزَّ ْؤظزَُّٖ نؤضِ زوايٌ نطز ،يُ ناتِ طُجنًسا ُْتُْٗا
زوو ئُغح بُيهى عاضَباُّْ (تطؤثًها) ضِازَططت نُ غٌَ ئُغجِ ثًَىَ بىو.
ؾطاتاطؤٕ ئُو ضؤشَ وَى َُٖىو ؾاظازَناٌْ تط بُضطِ غُضباظّ ناْعايٌ (ظضيَِ) يُ
بُض بىو و ناتًَو ؾُضَاِْ طؤبطياغٌ ثًَطُيؿت ،بُ ثُيُ َُجنًُْكُناِْ بُ دىويَُ خػت
و بُ ْاو غُضباظَناًْسا تًَجُضِاْس و طُياْسًًُْ ثًَؿُوَّ غُضباظَناِْ خؤيإ تا
بُضزباضاِْ ئًَػجاضتُنإ زَغت ثٌَ بهاتَُ .جنًُْكُنإ بضىوى بىوٕ  ،بُآلّ ئُطُض
بُناض نُوتبإ ئًَػجاضتُناًْإ بٌَ زَضَتإ زَنطز ،ضىْهُ َطؤظ ُٖضضُْسَ بًَُٖع بًَت
ْاتىاًَْت بُضطُّ ظَضبُناِْ بُضزَ طُوضَنإ بططيَت و يُْاو زَضًَت .بُآلّ يُ طٍَُ
زَضنُوتِٓ َُجنًُْكُنإ ،ئًَػجاضتُنإ بُ تُوضَناِْ زَغتًإ ًَٖطؾًَهِ ئُوَْسَ بُ
ًَٖ عيإ نطز نُ يُ ناتُناِْ غُضَتازا غُضباظَناِْ خُؾاياض بُ تُواوَتِ ثُؾىونإ.
غُضباظَناِْ ئًَػجاضت بؤ ؾهاْسِْ َُجنًُْكُنإ ثًَىيػت ُْبىو بُ تُوض َُٖىو
بُؾُناِْ ثاضضُ ثاضضُ بهُٕ ،تُْٗا زَبىايُ ئُو بُؾُ بؿهًَٓٔ نُ بُضزَنُّ ُٖيَسَزا و
يُ ؾاضغٌ بُ (ؾاٖري) ْاو زَب طيَت .ؾاٖري زوو زَغهِ زضيَصّ ُٖبىو نُ زَبىايُ
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ضِابهًَؿطيَت تا زَطاتُ ظَوّ ،زواتط بُضيإ زَزا و زواّ بُضزاِْ بُضزَنُّ بُ خًَطايٌ
زَضؤيؿت.
ثًَىيػتُ ئُوَف بطىتطيَت نُ ئُطُض تُْٗا بُ ؾهاْسِْ ؾآًُٖنإ نؤتايٌ ٖاتبايُ،
زاضتاؾُناِْ يُؾهط زَياْتىاِْ ؾاًٖين تط زضوغ ت بهُٕ و يُ َُجنًُْكُنُّ ببُغذي و
ئُطُض َُٖىو َُجنًُْكُنُ ؾهابايُ ،ناضّ زضوغتهطزِْ غُضيُ ْىيٌَ َُجنًُْل َاوَّ
ظؤضتطّ ثًَىيػت بىو .ويَطاّ ئُوَف بُ ؾهاْسِْ ؾاٖريَُ ،جنًُْل يُناض زَنُوت و
نؿاْسُْوَّ َُجنًُْكُنإ و ضاى نطزُْوَيإ و طُضِاْسُْوَيإ بؤ ثًَؿُوَّ َُيساِْ
دُْط يُى ضؤشّ زَويػت.
ناتًَو ؾطاتاطؤٕ بًِٓ ئًَػجاضتُنإ َُجنًُْكُنإ زَؾهًَٓٔ ،ضوو يُ غُضباظَناِْ
ٖاواضّ نطز ئايا ضووح يُ دُغتُتاْسا ًًُْ نُ ًَٖطف ْانُٕ و ْايإ نىشَُٕ ،طُض ْابًٓٔ
نُ َُجنًُْكُنإ زَؾهًَٓٔ؟ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ نُ غُضَتا ثُؾىونا بىوٕ،
ٖاتُٓوَ غُضخؤ و نُوتُٓ بُضططّ نطزٕ و ؾطاتاطؤًْـ مشؿًَطَ زضيَصَ زوو يًَىَنُّ
زَضًَٖٓا و خؤّ ُٖيَسا بؤ دُْط نطزٕ.
ؾطاتاطؤٕ بؤ خؤؾٌ باآلّ بُضظ بىو و مشؿًَطَنُؾٌ زضيَص بىو و يُطٍَُ يُنُّ
خؤُٖيَساًْسا ،مشؿًَطَنُّ يُ ْاو ضوخػاضّ يُى يُ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ ض ؤ نطز و
مشؿًَط طُيؿتُ ْاو ًََؿهِ و نىؾتِ و ًَٖطؾٌ نطزَ غُض غُضباظّ زووَّ و زوو ظَضبُّ
يًَسا ،بُآلّ ُٖضزوو ظَضبُنُ بُض قُيػاُْنُّ نُوت و ًٖضِ يٌَ ُْٖات .زووباضَ
ؾطاتاطؤٕ خؤّ ُٖيَسا و مشؿًَطَ قىضؽ و زضيَصَنُّ يُ قاضِ غُضباظيَهٌ تطّ ئًَػجاضتِ
وَؾاْس و ئًَػهِ شيَط ضىونِ ئُوّ بطِّ و خػتًًُ غُض ظَوّ و ًَٖطؾٌ بؤ غُضباظّ
ضىاضَّ نطز .ؾاظازَّ ئًَطاِْ ظؤض ئاظا و زيًَط بىو ،بُآلّ يُطٍَُ ثًاواًَْو زَدُْطا نُ يُ
زياض و ئاظاتطئ غُضباظَناِْ زًْاّ نؤٕ بىوٕ و نُؽ ُْبىو يُ ضووّ ثُضوَضزَنطزِْ
دُغتُيٌ ٖاوتايإ بًَت.
يُى يُ خُغًَُتُناِْ غُضباظّ ئاظا و ناضاَُ ئُوَيُ نُ ئاطازاضّ باضووزؤخِ دُْط
زَبىو و زَيعاِْ ض ضووزَزات و بُوثًًَُ زَدىوآليُوَ ،بُآلّ ئُو غُضباظَّ وضَّ دُْطِ
ًًُْ و يُ ضووّ دُغتُيٌ و ضووسًُوَ ثُضوَضزَ ُْنطاوَ ،ويَطاّ ئُوَّ يُ َُيساِْ
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دُْطسا زَدُْطًَت ،بُآلّ زؤخِ دُْط ْابًًَٓت و تُْٗا ئُوَّ يُ بُضاْبُضيُتِ
زَبًًَٓت.
بُآلّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ئاطازاضّ َُيساِْ دُْط بىوٕ و طىيًَإ يُ زَْطُنإ
زَبىو .ئُوإ ثًَـ ئُوَّ ؾطاتاطؤٕ بهُويَتُ دُْط ،نؤَُيًَو َُجنًُْكًإ ؾهاْسبىو و
زيتًإ نُ َُجنًُْكُنإ نُوتىوُْتُ ْاو غُضباظَناْ ِ ُٖخاَُْؿٌ و ؾُضَاِْ ؾطاتاطؤٕ
بؤوَ ٖؤّ ٖاتُٓ ثًَؿِ غُضباظَناِْ و َُجنًُْكُنإ نُوتُٓ ثؿتًاُْوَ و ضًرت
ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْياْسَتىاِْ غىوز يُو َُجنًُْكاُْف وَضبططٕ نُ ُْؾهابىوٕ ،ضىْهُ
َُوزايُنِ ئاظاز بؤ ُٖيَساِْ بُضز ُْبىو تا بُضزّ يٌَ ُٖيَبسضيَت و غُضباظَ
ُٖ خاَُْؿًًُنإ ببىوُْ بُضبُغت يُ ًَْىإ ئًَػجاضتِ و َُجنًُْكُنإ.
َُتطغٌ َُجنًُْكُنإ بُ ؾًَىَّ ناتِ َُْابىو و ؾطاتاطؤٕ ببىو بُ َُتطغٌ بؤ
ئًَػجاضتُنإ ،ئُوإ نُ ثًاوّ دُْط بىوٕ و تًَطُيؿذي نُ ؾطاتاطؤٕ دًاواظَ يُ
غُضباظَناٌْ تطّ ُٖخاَُْؿٌ و زَبىايُ ظوو يُ ْاو ّ ببُٕ تا غُضباظٍ تط ُْنىشيَت.
ؾطاتاطؤٕ بٌَ ئُوَّ يُ زَوضووبُضّ خؤّ بطِواًَْت بؤ داضيَهٌ تط خؤّ ُٖيَسا و
مشؿًَطَنُّ ئاضاغتُّ ضوخػاضّ غُضباظيَهٌ ئًَػجاضتِ نطز ،ضىْهُ ضوخػاضّ
ئًَػجاضتُنإ ًٖض ئاًََطّ ثاضيَعطاضّ يُغُض ُْبىو ،بُآلّ يُ ثطِ ئاظاضيَهِ ظؤضّ يُ غُض
ئاًْؿهِ ُٖغت ثًَهطز و مشؿًَطَنُّ يُ زَغت بُضبؤوَ ،زياض بىو نُ غُضباظيَهِ
ئًَػجاضتِ بُ تُوض يُ زَغتِ زابىو و ثُضِاْس بىوّ.
بامساْهطز بؤ ئُوَّ دىويَُّ غُضباظ يُ ْاو بُضطِ ئاغٓري ظياتط بًَت ،تُواوّ
دىَطُنإ بُ زاُْثؤؾطاوّ زََاُْوَ و ئَُُ يُ اليُٕ َُٖىو غُضبا ظاُْوَ زَظاْسضا نُ
ئُو دىَطاُْ خايَِ الواظّ ُٖض غُضباظيَهِ ظضيَجؤؾُ ،بؤيُ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنُف بُ
تُوضَنُّ يُ ئاًْؿهِ ؾطاتاطؤِْ زابىو نُ يُى بىو يُو دىَطاُّْ بُ زاُْثؤؾطاوّ
َابؤوَ .ؾاظازَ ؾطاتاطؤٕ زواّ نُوتِٓ مشؿًَطَنُّ يُ زَغتِ بُ طىضدِ زاٖاتُوَ و
زَغتُ بطاوَنُّ خػتُ شيَط قاضِ و بُ يُى تُنإ ئُو ثًَػتُّ ثضطاْس نُ زَغتِ ثًَىَ
ضِاطري نطابىو و يُ باغهِ زابطّ و بُ زَغتِ ضُخ ئاَازَّ دُْط بؤوَ ،يُ ناتًَهسا نُ
خىئَ يُ زَغتُ ثُضِاوَنُّ بُ يًَؿاو زَٖاتُزَض.
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ؾطاتاطؤٕ ُْيسَتىاِْ بُ زَغتِ ضُخ وَى زَغتِ ضِاغت ظُْطًَ ت ،بُآلّ زَيتىاِْ
بُضططّ بهات و ضيَطُ يُ ظَضبُناِْ ئًَػجاضتُنإ بططيَت .طؤبطياؽ بُ ضيَطُّ يُى يُ
غُضباظَناِْ وَآلَِ بؤ ْاضز نُ بطُضيَتُوَ و بُ ئُوّ وت نُ تؤ زَغتت ًًُْ و
زَنىشضيَت .بُآلّ ئُو وتِ زوو غُضباظّ زوشَِٓ نىؾتىوَ و تا غُضباظيَهٌ تطيـ ُْنىشّ
و ُْي هُّ بُ غٌَ غُضباظ ْاطُضيَُُوَ.
ؾاظازَّ ئًَطاِْ بؤ ئُوَّ غُضباظّ غٌَ ُّٖ بهىشيَت ،ويػتِ وَى داضاِْ ثًَؿىو
خؤّ ُٖيَسات و مشؿًَطَنُّ يُ ضوخػاض يا قاضِ غُضباظيَهِ ئًَػجاضتِ بسات و بًدات،
ضىْهُ ؾىيَُٓناٌْ تطّ دُغتُّ غُضباظَنإ زاثؤؾطابىو .بؤيُ ويَطِاّ ئُوَّ ؾاظازَّ
ئًَطاِْ خىيَِٓ يُ زَغتِ زَضؤضِايُوَ ،باظّ ُٖيَسا و مشؿًَطَ زضيَص و ضاغتُنُّ نُ يُ
ثًَؿِ بىو يُ ضوخػاضّ غُضباظيَهِ ئًَػجاضتِ ضُقاْس و خػتًًُ غُض ظَوّ ،بُآلّ ثًَـ
ئُوَّ مشؿًَطَنٍُ ضِابهًَؿًَتُوَ ظَضبُيُنِ بًَُٖعّ بُضنُوت و ئُو ظَضبُيُ ئُوَْسَ
بًَُٖع بىو نُ بطِبطَِناِْ ًَِ بطِّ و ؾطاتاطؤٕ تُْاُْت بٌَ ئُوَّ تىاْاّ ٖاواض نطزًْؿِ
ُٖبًَت ،نُوت و َطز .ئًَُُ ئَُطؤ زَظاًْري نُ بؤ ئُو ُْيتىاِْ ٖاواض بهات و ٖؤيُنُّ
ئُوَ بىو نُ َؤخِ ْاو ئًَػهِ ًَِ بُ ٖؤّ ثضطاِْ بطبطَّ ًَِ ثضطا ،ئُو نُغُّ بُو
ؾًَىَيُ بُضزَنُويَت ْات ىاًَْت ًٖضهاضيَو و تُْاُْت ٖاواضيـ بهات.
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ نؤؾؿًإ نطز و تىاًْإ الؾُّ ؾطاتاطؤٕ يُ ْاو
ئًَػجاضتُنإ ضِظطاض بهُٕ و بًَهؿًَُٓٓوَ بؤ ثؿتُوَ .بُآلّ ؾطاتاطؤٕ ناتًَو يُ َُيساِْ
دُْط نؿًَٓسضايُوَ َطز بىو و ويَطِاّ ئُوَف ثًَـ َطزِْ خؤّ تىاِْ بطاتُ َُبُغتِ
خؤّ و غًًََُِ غُضباظّ ئًَػجاضتِ نىؾت.
طؤبطياؽ ؾُضَاِْ نطز تا غُضباظَناِْ بضٔ و زَغتُ بطِاوَنُّ ؾطاتاطؤٕ بًَُٓٓوَ تا
الؾُنُّ ْاتُواو ُْبًَت ،بُآلّ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ ُْياْتىاِْ زَغتُ بطاوَنُّ
ئُو ببًُٓٓوَ و ضىْهُ ؾطاتاطؤٕ ؾاظازَيُنِ طُوضَ ب ىو ،الؾُنُيإ َؤًَا نطز و
ْاضياُْوَ بؤ ئًَطإ .ثًَـ ضىوِْ ئًَطاًًُْنإ بؤ ًَػطَ ،ؤًَا نطزِْ َطزوو يُ ئًَطإ
ُْبىو و ئُوإ يُ ًَػطيًُنإ ئُوناض ؾًَط بىوٕ ،بُآلّ ًٖض نات يُ ناتُ ئاغايًُناْسا
الؾُّ َطزوويإ َؤًَايٌ ُْزَنطز و تُْٗا ئُطُض ويػتبايإ الؾُيُى يُ ض يَطُّ
زووضَوَ بًَُٓٓوَ ،بؤ ضيَططتٔ يُ بؤطُٕ بىوِْ الؾُنَُ ،ؤًَايإ زَنطز.
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خُؾاياض ُٖضنُ ظاِْ بُضططّ ئًَػجاضتُنإ ظؤض تىْسَ و بؤ تًَو ؾهاْسِْ ئُوإ
ثًَىيػتُ بُ بُنىؾتساِْ شَاضَيُنِ ظؤض يُ غُضباظَناًًُْتِ ،بريّ يُ ْاضزِْ ًَٖع بؤ
ثؿت ئُوإ نطزَوَ و ئُو بطِياض َ ثًَـ ئُوَ بىو نُ َُجنًُْكُنإ بًَٓطٕ بؤ دُْط و
ؾطاتاطؤٕ ًَٖؿتا ظيٓسوو بىو.
خُؾاياضؾا يُى يُ غُضزاضَناِْ يُؾهطَنُّ نُ ْاوّ (ؾطَٕ زاتؼ) بىو ،زاوا نطز و
ثًٌَ وت :زََُويَت يُ ضيَطُّ ؾاخُنُوَ بطؤّ و بضًُ ثؿت زوشَٔ نُ ضيٌَ يٌَ
ططتىوئ ،غُضباظَناْت زَبًَت بتىا ْٔ يُ ؾار بًَُٓ خىاضَوَ و يُ ثؿت ئًَػجاضتُنإ
نؤببُٓوَ ،ئُونات ًَٖطؾًإ بهُُْغُض و بُو ؾًَىَ زوشَُٓنإ زَنُوُْ ًَْىإ زوو
بُضَّ دُْط و يُْاو زَضٔ.
ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ بُ ؾطَٕ زاتػٌ وت :غُضباظَناِْ تؤ زَبًَت يُ ؾىيًََٓهِ
ؾاخُنُوَ بًَُٓ خىاضَوَ نُ ُْزيرتئَ ،ضىْ هُ ئُطُض ئًَػجاضتُنإ ئُوإ ببًٓٔ ،ثًَـ
ئُوَّ بطُُْ خىاضَوَ بُ تريّ نَُإ و بُضزّ بُضزَقاِْ يُْاويإ زَبُٕ يا يُ زوايري
ناتُناْسا نُ زَياُْويَت بطُُْوَ خىاضَوَ بُ ًَْعَ و تري و مشؿري زَياْهىشٕ .تؤ َُٖىو
ئُو نُضَغتاُّْ بؤ غُضنُوتٔ يُ ؾار و ضٍَ بطئ يُْاو ؾا ر و زابُظئ يُ ؾار
ثًَىيػتت زَبًَت يُ طٍَُ خؤتسا ببُ و غُضباظَناًْؿت ثًَىيػتُ ضُنِ تُواويإ البًَت تا
ئُو ناتُّ يُ ؾار زيَُٓ خىاضَوَ بتىأْ يُ ثؿتُوَ ًَٖطف بهُُْغُض ئًَػجاضتُنإ.
ئُضنِ زووََِ ؾطَٕ زاتؼ بطيتِ بىو يُ زؤظيُٓوَّ ئُو ضيَطا ًًًَُّْٗٓ نُ يُو
طُيً ُ ُٖبىو تا يُو ضيَطُوَ بتىأْ يُ تُضَؤثًٌ زَبضٔ و ْاضاض ُْبٔ بُ تُواوّ
طُيًُنُزا تًَجُض بدي.
ثًَـ غٌَ ُّٖ ضؤشّ دُْطِ تُضَؤثًٌ خُؾاياضؾا بطِياضيسا بىو يُؾهطَنُّ بُو
ضيَطُيُزا ببات و ْاضاض ُْبًَت تُواوّ طُيًُنُ بربيَت و بُضططّ ئاظاياُّْ ئًَػجاضتُنإ
يُ ضؤشّ غًًَُّ غىوضتطّ نطز يُ غُض ئُو بطِياضَّ .بُآلّ زَيعاِْ نُ ئُغجُنإ و
عاضَباُْنإ و بُؾٌ ظؤضّ ثًَساويػتًًُنإ زَبًَت يُ ثؿتُوَ بًًًَََٗتُوَ ،ضىْهُ ضيَطُ
ًًًَُْٗٓنُ بطيتِ بىو يُ (بعُْ ضٍَ) و َطؤظ ُْيسَتىاِْ بُ ئاغاِْ ثًايسا بطِوات و
ْاتىاْسضيَت ئُغح و عاضَباْ ُ و باضَ قىضغُناِْ ثًازا تًَجُضبهطيَت ،يُ اليُنٌ تط بُ
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ططضياِْ ظؤض يؤْاًًُْنإ ُٖويَِ زَغت بُغُضزاططتِٓ ئُغح و عاضَباُْنإ و
ثًَساويػتًًُناًْإ زَزا و زَبىايُ ًَٖعيَهِ باف يُ ثؿتُوَ سيًًََٓتُوَ.
ٖريؤزؤت زَيًََت ؾطَٕ زاتؼ يُ طٍَُ غُز ُٖظاض غُضباظ نُوتُضٍَ ت ا بُ ؾاخُنُزا
بطِوات.
غُملاْسِْ ئُوَّ ئُو وتُيُّ ٖريؤزؤت ظيَسَضؤيٌ تًَسايُ و زووضَ يُ ضِاغتًِٖ ،ض
ططؾتِ ُْبىو و ضىْهُ ئُطُض وازابًَٓري نُ ئُو غُضباظاُْ يُ ضيعّ ثًَٓر نُغًسا
بُضيَهُوتٔ ،نؤّ ضيعَنإ زَناتُ بًػت ُٖظاض نُ ئُطُض تُْٗا يُى ضطنُ بؤ ثُضيُٓوَّ
ُٖض ضيعيَو ثًَىيػت بًَت ،ئُوا ثًَىيػت بُ ظياتط يُ ًْى ناتصًََط ُٖيُ تا غُز ُٖظاض
غُضباظ يُ بُضاْبُض نُغًَهسا تًَجُضبدي نُ يُ اليُنُوَ وَغتاوَ ،بُآلّ تاقِ نطزُْوَ
غُضباظيًُنإ ًْؿاًْإ زاوَ نُ تًَجُضِبىوِْ غُز ُٖظاض غُضباظ ظؤض ظياتط يُ ًْى
ناتصًََطّ زَويَت و يُ ناتصًََطيَهًـ ظياتط زَبًَت و ئَُُف بُو َُضدُّ بضىنرتئ
وَغتإ يُ ضؤيؿتًٓإ ضووُْزات .نُواتُ ئايا يُو ناتُ ظؤضَزا ضىوٕ ؾطَٕ زاتؼ
غُضزاضّ ُٖخاَُْؿٌ زَيتىاِْ غُز ُٖظاض غُضباظ يُ ؾار بػىضيًََٓتُوَ يُ ثؿت
ئًَػجاضتُنإ زايإ بُظيًََٓت؟
يُواُْيُ ئُطُض ئُو غُز ُٖ ظاض غُضباظَ َُٖىويإ يُو نُغاُْ بٔ نُ يُ غُضنُوتِٓ
ؾار ؾاضَظإ ،زيػإ ضؤيؿذي و تًَجُضِبىوِْ شَاضَيُنِ ئاوا ْعيهُّ زَ تا ثاظزَ ضؤشّ
ثًَىيػت زَبًَت و ناضيَو ًًُْ نُ ُْ ئُوغا يُ ( 480خ .ظ) و ُْ ئًَػتا بُيُى ضؤش
ئُجناّ بسضيَت ،دطُ يُوَف يُ يُؾهطّ خُؾاياضزا غُز ُٖظاض غُضباظّ ؾار طُضز ُْبىو
تا ؾطَٕ زاتؼ بتىاًَْت يُطٍَُ خؤياْسا بًإ بات.
ئُو غُضباظاُّْ ؾطَٕ زاتؼ يُ طٍَُ خؤّ بطزِْ و ؾاضَظاّ غُضنُوتِٓ ؾار بىوٕ،
خُيَهِ ْاوضُ ؾاخاويُناِْ ظاططؤؽ و تؤضؤؽ بىوٕ نُ وَى َُٖىو ئُواُّْ يُ ؾار يُ
زايو زَبٔ و طُوضَ زَبٔ ،يُ ضٍَ ضؤيؿذي يُ ؾار ناضاَُ بىوٕ و ضؤيؿذي يُ ؾار ببىو بُ
بُؾًَو يُ غطوؾتِ ئُوإ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ زَيًََت :ئُو غُضباظاُّْ ؾطَٕ زاتؼ يُ طٍَُ خؤيسا بطزِْ بؤ ؾار تا
يُ ثؿت غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ بًَُٓ خىاضَوَ ،بُ زيًَٓايًُوَ يُ ثًَٓر غُز نُؽ ظياتط
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ُْبىوٕ و يُو نُغاُْ بىوٕ نُ يُ ؾاخُنإ طُوضَ ببىوٕ و يُ ضؤيؿذي بُ ْاو ؾاخسا
ُْزَتطغإ.
ُٖضوَٖا ئُو زَيًََت :ئُطُض ئًَُُ تىاًْباَإ يُ زووضَوَ غُضنُوتِٓ ئُوإ بُ ْاو
ؾاخُناْسا ضاو يٌَ بهُئ ،زََاْسيت دًاواظّ ئُوتؤّ ًًُْ يُ طٍَُ غُضنُوتِٓ ؾار
طُضزَناِْ غُضزََِ ئًَػتا نُ يُ ظَاْ ِ ئًٓطًًعّ بُ (تؤ نؤضز) ْاو زَبطئَ .واتُ
غُضباظَنإ بُ ثُت خؤيإ يُ يُنرت بُغت بىَوَ و ُْٖطاوَناًْإ بُ ثتُوّ ٍَُٖ زًََٖٓا،
ضىْهُ يُ يُى (تؤ نؤضز -واتُ تاقًَُو نُ بُ ثُت يُ يُنرت بُغرتابٔ) ئُطُض يُنًإ
بهُوتايُ ئُواٌْ تط خؤيإ زَبىايُ غُُْ غُض ظَوّ و تىْ س ظَويًُنُ بططٕ تا بُ ٖؤّ
قىضغٌ دُغتُّ نُغٌ نُوتىو ،ئُواًْـ ُٖيَُٓزيَطئَ.
ئُو غُضباظاُّْ بُ ثُت يُيُى بُغرتابىوٕ و بُ ْاو ؾاخسا ضيًَإ زَنطزَُٖ ،ىو
ثًَساويػتِ دُْطِ و خؤضاى و باآلثؤؾٌ غُضباظّ و تُْاُْت تاوَؾًإ ثٌَ بىو و ضىْهُ
زَياْعاِْ يُواُْيُ ئُو ضؤشَ و ؾُو و ضؤشّ زواتطيؿِ يُو ؾىيَُٓ سيًَُٓٓوَ .دىويَُّ
ئُوإ ظؤض ًَٖىاف بىو ،ضىْهُ زَياْعاِْ يُ ثًَسَؾتسا ئُو نُغُ غُضنُوتىو زَبًَت نُ
خًَطاتط زَضوات و يُ ؾاخًـ بُ ثًَضُواُْوَيُ ،ئُو نُغُّ ًَٖىاف زَضِوات و بُضزَناِْ
بُض ثًٌَ ضاو يًَسَنات تا بعاًَْت قاضِ زَخات ُ نىَّ ،خؤّ زَثاضيَعيَت تا ضيَطُنُ
زَبطِيَت .ئُطُض خًَطا بطِوات يا بٌَ ثؿهٓري ُْٖطاو بًَٓت ،ئُوا زَنُويَتُ خىاضَوَ.
ؾطَٕ زاتؼ زَيعاِْ ئُضنًَهِ قىضغٌ خطاوَتُ غُض ؾإ و زَبىايُ ظؤض بُ ئاضاَِ و
يًَٗاتىاُْ غُضباظَنإ بُ ؾًَىَيُى بُ ؾاخسا بباتُ خىاضَوَ نُ ُْ غُ ضباظَ يؤْاًًُْنإ
نُ ططضياِْ بىوًْإ يُ طُيًُنُ زَنطا و ُْ ئًَػجاضتُنإ يُ ناتِ زابُظيٓسا ُْياْبًٓٔ.
ئُو زَيعاِْ يُ ؾاخُناْسا ُْٖسَّ الثاٍَ ُٖٕ نُ يُ ناتِ ٖاتُٓ خىاضَوَ يُو الثاآلُْ،
ًٖض نُؽ ُْ يُ ثًَؿُوَ و ُْ يُ زواوَ ْاتىاًَْت بًاْبًًَٓت و بؤيُ ناتًَو طُيؿتُ ضِاغت
ؾىيًََٓو نُ بُ غُض ئُو ؾىيَُٓيسا زَضواِْ نُ غُضباظَ ئًَػجاضتُناِْ يٌَ بىوٕ ،بطِياضيسا
يُى يُو الثاآلُْ تاقِ بهاتُوَ.
ئُوناتُّ ؾطَٕ زاتؼ طُيؿتُ ئُو ؾىيُّٓ نُ يُ شيَط ثًٌَ دُْط بُضزَواَبىو،
ئاضَظووّ زَنطز بُضز بُ غُض ئُو ئًَػجاضتاُْزا بباضيًََٓت ن ُ يُ ثؿت ٖاوضيَهاًْإ
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غُضطُضَِ ثؿىو بىوٕ و َاْسوويُتًإ يُ دُغتُيإ زَضزَنطز ،بُآلّ بُ زوو ٖؤ ئُو
ناضَّ ُْنطز:
ٖؤناضّ يُنُّ ئُوَ بىو نُ يُو ؾىيَُٓ بُضز ُْبىو ،ضىْهُ يُ يىتهُّ ؾاخُناْسا
بُضزّ يُيُى زابطاو ًًُْ و بُضز بُ ؾًَىَّ طابُضزّ طُوضَ نُ بُيُنُوَ ْىوغ اوٕ ُٖيُ و
ْاتىاْسضيَت بُضز زَغت غطيَت َُطُض طابُضزَنإ بؿهًَٓسضئَ و ٖؤناضّ زووّ ئُوَ بىو
نُ زَيعاِْ بُ ٖؤّ بُضز باضإ نطزًْإ ،خؤّ ئاؾهطا زَنات و ُْتُْٗا ئًَػجاضتُنإ
زَياْعاِْ نُ تاقًَُو يُ غُضَوَّ ؾاخُوَ زازَبُظٕ ويُواُْيُ يُ ثؿتًإ بًَُٓ خىاضَوَ،
بُيَ هى غُضباظَناٌْ تطّ يؤْاًْـ نُ يُ زَضبُْسَنُ بىوٕ يُ بىوِْ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ
غُض ؾاخُنُ ئاطازاض زَبُٓوَ و ُٖوٍَ زَزَٕ ضيَطط بٔ يُ ٖاتُٓ خىاضَوَيإ.
بؤيُ ؾطَٕ زاتؼ بُ ْاضاضّ يُو ؾىيَُٓ تًَجُضِبىو و َاوَيُى زواتط ئُو ؾىيَُّٓ
زؤظيًُوَ نُ بُزوايسا زَطُضِا و ئُ ويـ الثايًََهِ بضىوى بىو نُ ُْ يُ بانىوضّ
زَضبُْسَنُ و ُْ يُ باؾىوضيُوَ ُْزَزيرتاو .ؾطَٕ زاتؼ بطياضيسا غُضباظَناِْ يُو ؾىيَُٓ
بباتُ خىاضَوَ.
ُٖضضُْسَ ئُوإ يُ غُضنُوتٓسا ظؤض ًَٖىاف زَضؤيؿذي ،بُآلّ يُ ٖاتُٓ خىاضَوَ يُ
ؾار بُ ؾُضَاِْ ؾطَٕ زاتؼ ْاضاضبىوٕ ثُيُ بهُٕ .ضىْهُ بُؾٌ خىاضَوَّ زَضبُْسّ
تُضَؤبًٌ يُ زَغت يؤْاًًُْنإ بىو و ئُوإ زَياْتىاِْ يُ ْاوضٍُ بُض زَغتِ خؤيإ بُ
ئاظازّ ٖاتىوضؤ بهُٕ و ئُطُض يُى يُ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بسيتايُ نُ غُضباظّ
ُٖخاَُْؿٌ يُ ؾار زيَُٓ خىاضَوَ ،ثًالِْ ؾطَٕ زاتؼ بؤ ًَٖطؾٌ يُثطِ بؤ غُض
ئًَػجاضتُنإ يُ ثؿتُوَ َايُ ثىوض زَبىو و غُضباظَناِْ ُٖخاَُُْؾًـ نُ غُضطُضَِ
زابُظئ بىوٕ يُ ؾار ،زَنىشضإ .بؤيُ بُضزَواّ بُ غُضباظَناِْ زَووت ثُيُ بهُٕ و
خًَطا بطؤٕ و ناتًَو طُيؿتُٓ خىاضَوَ بُثُيُ ضيعَناِْ خؤتإ بؤ دُْط ضيَو غُٕ،
ضىْهُ يُ ُٖض ناتًَ هسا يُواُْيُ زوشَٔ ًَٖطمشإ بؤ بهات.
يُو ؾىيَُّٓ غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ زَٖاتُٓ خىاضَوَ ،يًَصّ ؾاخُنُ ظؤض بىو و ئُوإ
ُْيإ زَتىاِْ بُ ؾًَىَّ ئاغايٌ بًَُٓ خىاضَوَ و بُ ياضَُتِ ئُو ثُتاُّْ ثًًَإ بُغرتا
بؤوَ ،زَٖاتُٓخىاض .ئُوإ قاضًإ زَخػتُ زآًََِ ؾاخُنُ ،بُآلّ ئُطُض بُ ٖؤّ
ثُتُوَ ثُيىَْسيإ بُ غُضَوَ ُْبىوايُُٖ ،يَسَزيطإ بؤ خىاضَوَ و يُ ضاغتًسا
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ٖاوضيَهاًْإ نُ يُ غُضَوَ بىوٕ ،ئُواًْإ ؾؤض زَنطزَوَ بؤ خىاضَوَ و بؤ خؤيإ
ُْزَضىوُْ خىاضَوَ.
ويَطاّ ئُوَّ ؾطَٕ زاتؼ بُضزَواّ ثُيُّ زَنطز و زَيطىوت ثُيُ بهُٕ تا زوشَٔ
ئًَىَ ُْبًًَٓت ،بُآلّ زؤخِ ٖاتُٓخىاضَوَ يُ ؾاخُنُ ظؤض قىضؽ بىو و غُضباظَنإ
ُٖضضُْسَ خًَطايًإ زَْىاْس ،تىاْايإ ُْبىو بُو ؾًَىَّ ؾُضَاْسَنُيإ زَيُويَت يُ ؾار
بًَُٓ خىاضَوَ.
زواّ ئُوَّ ؾطَٕ زاتؼ تىاِْ زوو غُز نُؽ يُ غُضباظَناِْ خؤّ بًَٓطيَتُ خىاضَوَ
و ئاضاَِ ططت تا ئُواٌْ تطيـ بطُُْ خىاضَوَ .ناتًَو ْؤضَّ زوايري غُضباظ ٖات تا
بًَتُ خىاضَوَ ،نُؽ يُ غُضَوَ ُْبىو تا غُضّ ثُتُنُ بططيَت تا ئُويـ بُ ًَٖىاؾٌ
بًَتُ خىاضَوَ ،ئُو ْاضاضبىو غُضّ ثُتُنُ يُ بُضزيَو ببُغتًَت و ئُونات ثُتُ
ُٖيَىاغطاوَنُّ بُ زَغتُوَ طط ت و بُ ًَٖىاؾٌ زوو قاضُناِْ خؤّ ؾؤض نطزَوَ بؤ
زآًََِ ؾاخُنُ ،بُآلّ زَضنُوت نُ يا ثُتُنُ يُ غُض بُضزَنُ دىوآلوَ و يا غُضباظَنُ
نَُتُضخَُِ نطزووَ و ثُتُنُّ بُ باؾِ ُْبُغتىتُوَ ،بؤيُ بُ ٖؤّ بىوُْوَّ
ثُتُنُوَ زوايري غُضباظ يُ ناتِ ٖاتُٓخىاضَوَّ يُ ؾار ،نُوتُ خىاضَوَ و زَْطِ
نُوتِٓ ئُو وَى زَْطِ ُٖوضَ بطوغهُ يُو ْاوضُ ؾاخاويُزا زَْطِ زايُوَ .ؾطَٕ زاتؼ
ُْوَغتا تا بعاًَْت ئُو غُضباظَ ظيٓسووَ يا َطزووَ و ؾُضَاِْ نطز تا غُضباظَناِْ بُ
ثُيُ بُضَو بانىوض واتُ ثؿت غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ بطؤٕ.
ضىْهُ زَيعاِْ زَْطِ نُوتٓ ِ غُضباظَنُ يُ تُواوّ طُيًُنُ زَْطِ زاوَتُوَ و بٌَ
طىَإ زَبًَتُ ٖؤّ بُزوازاضىوِْ يؤْاًًُْنإ نُ يُْاو زَضبُْسَنُٕ و بؤيُ ُٖوٍَ زَزَٕ
بعأْ ئُو زَْطُ ض بىوَ ،بؤيُ ثًَىيػتُ ثًَـ ئُوَّ يؤْاًًُْنإ بعأْ غُضباظَناِْ
ُٖخاَُْؿٌ يُ ؾار ٖاتىوُْتُ خىاضَوًََٖ ،طف ب هاتُ غُض ئًَػجاضتُنإ و يُ ْاويإ
ببات و يُ طٍَُ يُؾهطّ خؤيإ يُ ئُوزيى ئًَػجاضتُنإ تًَهٍَُ ببًَتُوَ و ئُونات ئُطُض
يؤْاًًُْنإ ظاًْبايإ نُ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ يُ ؾار ٖاتىوُْتُ خىاضَوَ ًٖض
َُتطغًُى ضووبُضووّ غُضباظَناِْ ُْزَبؤوَ.
نطزَوَّ ؾطَٕ زاتؼ يُو ضؤ شَ و بُضزِْ غُضباظَنإ بؤ غُض ؾار و زابُظاْسًْإ يُ
ثؿت ئًَػجاضتُنإ بُ وتُّ شْطإ طؤضزؤِْ بُضيتاِْ بطيتِ بىو يُ ؾاناضيَهِ دُْطِ.
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غُضباظَناِْ ئًَػجاضت بُ ٖؤّ زابُظيِٓ غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ يُ ؾار ثؿىونإ و
برييإ بؤ ئُوَ ُْزَضىو نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ؾاخُوَ ٖ ًَع بًَٓٔ بؤ ثؿت ئُوإ.
شْطاٍَ طؤضزؤٕ زَيًََت َٔ :ئُو ؾىيَُّٓ بًًٓىَ نُ ئُو غُضباظاُّْ ُٖخاَُْؿٌ يًٌَ
ٖاتىوُْتُ خىاضَوَ و ْاظامن بُضظّ ئُو ؾاخُ يُ ئُوَّ تا ْاو طُيًُنُ ضُْسَ .بُآلّ
ئَُطؤ بُضظايٌ ؾار تا زآًََِ زَضبُْسَنُ ْعيهُّ سُؾتا َُتطَ و زآًََِ ؾاخُنُ
ْعيهُ غتىوًًُْ و ٖاتُٓ خىاضَوَّ غُضباظ يُ ئُويَىَ ظؤض غُخت و َُتطغًساضَ ،بُآلّ
ؾطَٕ زاتؼ دطُ يُ تُْٗا غُضباظيَو نُ ُٖيَسيَطا ،نىشضاوّ ُْزا و غُضباظَناِْ طُياْسَ
ْاو زَضبُُْنُ.
ٖريؤزؤت ٖاتُٓ خىاضَوَّ غُضباظَ ئًَطاًًُْنإ يُو ؾاخُ يُ ثؿت ئًَػجاضتُنإ بُ
نطز َوَيُى باؽ زَنات نُ زووضَ يُ دىاًََطّ و ياغاناِْ دُْط و بُ ثًَضُواُْوَ ئُو
نطزَوَيُّ ؾطَٕ زاتؼ يُو ضؤشَزا بطيتِ بىوَ يُ ؾاناضيَهِ دُْطِ و ًٖض نُغًَهِ بُ
ويصزإ بُ ثًَضُواُّْ ُْضيتِ دىاًََطّ زاْاًَْت .يُو ضؤشَوَ نُ نىضوف بَُٓاناِْ
ضِاظاْسُْوَّ يُؾهطّ يُ َُي ساِْ دُْط يُ غُض ثًَهٗاتُّ (الّ ضاغت و ضُخ و زٍَ)
زاْا ،بُضزَواّ يُى يُ زياضتطئ خؤزَضخػتُٓ دُْطًًُنإ بطيتِ بىو يُ طُيؿذي بُ
ثؿتُوَّ يُؾهطّ زوشَٔ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطف نطزٕ بؤ غُضّ.
ئاًْباٍَ ؾُضَاْسَّ ناضتاش ناتًَو دُبٍُ تاضيكِ بطِّ و يُ ضيَطاّ ئًػجاًْا و
ؾُض َْػاوَ خؤّ طُياْسَ ؾاخُناِْ ئايَح و ؾًًُ طُوضَ ئُؾطيكًُناِْ خؤّ يُ ئايَجُوَ
بطزَ ضؤّ ،ئُو نطزَوَ دُْطًًُّ تُْٗا بؤ ئُوَ بىو نُ بتىاًَْت يُ ثؿتُوَ ًَٖطف بهاتُ
غُض ضؤَُنإ .ئًَػتا يُ تُواوّ ظاْهؤ غُضباظيًُناِْ زًْا ئُو ناضَّ ئاًْباٍَ وَى
ٖىُْضّ دُْط زَخىيَٓس ضيَت و بُ ؾاناضّ دُْطِ زَيٓاغًَٓٔ و يُ زواّ بًػت و غٌَ
غُزَ نُ بُ غُض ئُو دُْطُّ ئاًْبايَسا تًَجُضِبىوَ ،نُؽ ًًُْ بًًََت ئُو دؤضَ دُْط
نطزُّْ ئُو زووضَ يُ دىاًََطّْ .اثًًؤِْ يُنُّ ئًُجطاتؤضّ ؾُضَْػا واُّْ يُو
نطزَوَيُّ ئاًْباٍَ وَضططت و غُضباظَنإ و تؤثداْ ُّ خؤّ يُ ضيَطُّ ؾاخُناِْ ئايَح
بطز و ئًتايًَاّ زاطرينطز و ًََصووْىوغُنإ نطزَوَّ ئُويـ بُ ؾاناض زازًََْٔ.
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نُواتُ بؤضِ َاْىوضّ ُٖخاَُْؿًًُنإ بؤ ٖاتُٓخىاضَوَ يُ ؾار يُ ثؿت
ئًَػجاضتُنإ ناضيَهِ ْادىاًََطاُْيُ ،يُ ناتًَهسا نُ ئُو نطزَوَّ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ
نط زَوَّ ئاًْباٍَ و ْاثًًؤٕ ظؤض قىضغرت بىو و يُ ُٖضزوونًإ يُ ثًَؿرت بىو.
شْطاٍَ طؤضزؤِْ بُضيتاِْ زَيًََت :تا ُْضُٓ تُضَؤثًٌ و ئُو ؾاخُ ُْبًٓٔ نُ
ئًَطاًًُْنإ ثًايسا ٖاتىوُْتُ خىاضَوَْ ،اتىأْ تٌَ بطُٕ نُ ؾطَٕ زاتؼ ؾُضَاْسَّ
ُٖخاَُْؿٌ و غُضباظَناِْ ئُو ،ض ناض يَهِ وضز و غُختًإ بُ ئُجناّ طُياْسووَ.
يئؤًْساؽ ثاؾاّ ئًَػجاضت و ؾُضَاْسَّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ زَْطِ نُوتُٓ
خىاضَوَّ غُضباظَ ئًَطاًًُْنُّ بًػت و بُ غُضباظَناِْ خؤّ وت ثًَُىايُ ضووزاويَهِ
تاظَ ضووزَزات و خؤتإ ئاَازَبهُٕ وٖ ...تس ،خؤؾٌ بُضزَواّ ئاطازاضّ ثؿتُوَ بىو و
يًٌَ زاُْبطِا تا يُ زووضَوَ زيتِ غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ زَضنُوتٔ .زواتط ئُؾػُضيَهِ
بُ ْاوّ (ناض ؾًسؽ) نُ بُ ثًُناِْ غُضباظّ ئًَػتا (َىالظَِ يُى) بىو ،نطزَ
ؾُضَاْسَّ غُز غُضباظ و وتِ :تؤ يُ طٍَُ غُز غُضباظ ثًَـ بُ ئُوإ بططَ و ًَٓـ يُ
ثًَؿُوَ زَدُْطِ.
ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ زَئًََ زواّ ئُوّ يئؤًْساؽ ئُو ئُؾػُضَّ زَغت ًْؿإ
نطز تا ثًَـ بُ غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بططيَت نُ يُ ثؿتُوَ زَٖاتٔ ،مشؿًَطَ
خىيَٓاويُنِ ضوو يُ ُٖتاو ضاططت و ٖاواضّ نطز :ئُّ ُٖتاوّ زضَوؾاوَ بُ َُٖىو
دًٗاْسا ،ؾاًٖس بُ نُ ئَُط ؤ يًَطَ نىضاِْ ئًَػجاضت يُ ضيٌَ ًْؿتًُاْسا خؤيإ ؾًسا
زَنُٕ.
طىَإ يُ ئاظايُتِ يئؤًْساؽ و غُضباظَناًْسا ًًُْ ،بُآلّ ئُواُّْ دُْطاوَضٕ
زَظأْ نُ دُْطاوَض يُ طؤضَِثاِْ دُْطسا زَضؾُتِ ٖؤًُْٓوَّ زاغتاِْ ًًُْ .يُ ًَْىإ
ُْتُوَ نؤُْنإ ُْتُوَيُى ْاْاغري نُ يُ طُ ضَُّ دُْطسا زاغتاًْإ ْىاْسبًَت و
سَُاغًإ ْىاْسبًَت ،تُْٗا عُضَبُ ثٌَ ثُتًًُنإ ُْبًَت نُ ئُواًْـ ثًَـ ئُوَّ
دُْط زَغت ثٌَ بهات ئُو ناضَيإ زَنطز و زواّ ئُوَّ دُْط زَغتِ ثًَسَنطز ضًرت
سَُاغُيإ ُْزَخىيَكاْس و بُ وتُّ خؤيإ (ضَدع) يإ ُْزَووت .ئُو ضِغتُيُ يُو ناتُزا
يُ ظَاِْ يئؤًْساؽ زَضُْضىوَ و ظَضوضّ ُْبىو نُ بًًًََت ،ضىْهُ وَى بامسإ نطز
غُضباظاِْ ئًَػجاضت يُ دُْطسا ُٖضطًع ُْٖطاويإ بؤ زواوَ ُْزَْا و يُو ؾىيَُّٓ بؤّ
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زياضيهطابىو زَدُْطا تا ئُوناتُّ زَنىشضا و يُ دُْطِ تُضَؤبًًسا ئُواُّْ َاْسوو
زَبىوٕ زَنؿا ُْوَ و ئُواُّْ يُ ثؿتُوَ بىوٕ ،ؾىيًَٓإ زَططتُٓوَ تا ئُوإ ثؿىويإ
زَزا.
ئُو وتُيُّ يئؤًْساؽ طُيًَُٓضّ ئُو َاْايُيُ نُ بطياض ُْبىوَ غُضباظَ
ئًَػجاضتًًُنإ يُ دُْطُزا بهىشضئَ و ئُو ضؤشَ و يُو دُْطُ بُ تايبُتِ خؤيإ ؾًسا
نطزووَ ،يُ ناتًَهسا نىشضاِْ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ يُ دُْطسا ضووزاويَهِ غطوؾتِ
بىوَ و غُضباظّ وآلتِ ئًَػجاضت ناتًَو زَضؤيؿت بؤ دُْط يا زَنىشضا يا غُضنُوتىو
زَبىو.
ئُو ضِغتُيُ نُ زَطىتطيَت يئؤًْساؽ وتىويُتِ و يا ضِغتُيُنٌ تط نُ يُ غُض طؤضِّ
غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ ْىوغطاوَ و تا ئًَػتا َاوََ ،اْا طُيًَهٔ نُ زواتط يُ اليُٕ زضاَا
ْىوغُ يؤْاًًُْنإ ْىوغطإ و زواتط ًََصووْىوغُنإ يًًَإ وَضططتىوٕ و يُ
ثُضتىونُناِْ خؤياْسا طىجناْسيأْ و ًٖض يُى يُو ْاوَضؤناُْ يُ اليُٕ خىزّ
ئًَػجاضتُناُْوَ ُْووتطاوَ و ْىوغُضاِْ ُْتُوَناٌْ تطّ يؤْإ ْىوغًىيأْ و ثًاواِْ
ئًَػجاضتِ وَى ثًاوَ زيًَطَ ضاغتُقًُٓنإ خؤيإ بُ غُض خؤياْسا ُٖيَٓائًََ و خُيَهٌ تط
ثًا ُٖيَساًْإ بؤ زَنُٕ و ًَٖؿتا ُْبًٓطاوَ غُضزاضيَهِ غُضنُوتىو ؾتًَو وَى بُغُض
ُٖيَسإ بؤ خؤّ بٓىوغًَت و ئُواٌْ تط بُوناضَ ُٖيَسَغذي و ؾًعط زَئًََ و َُٖىو ئُو
بابُتاُّْ يُ زاغتاُْناِْ ئًًًاز و ؾاْاَُزا ٖاتىوٕ يُ اليُٕ ٖىوَُض و ؾًَطزؤغًُوَ
ْىوغطاوٕ و ويَطِاّ ئُوَّ ئًَػجاضتُنإ زيًَطتطئ ثًاواِْ ُْتُوَّ يؤْإ بىوٕ ،يُ ًَْىإ
ئُواْسا ْىوغُضيَو ُْبىوَ نُ باغٌ ئاظايُتِ ئُوإ بٓىوغًَت.
ناتًَو غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ يُ ثؿتُوَ ٖات ٔ و يُ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ ْعيو
نُوتُٓوَ ،غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ زوو دُبُٗيإ ثًَهًَٗٓابىو و غطوؾتًؿُ نُ
غُضباظَناِْ ئُو زوو دُبُٗيُ ثؿتًإ يُ يُنرت نطز بىو .ئُوإ ضًرت ُْياْسَتىاِْ ثؿىو
بسَٕ ،ضىْهُ َُٖىويإ يُ دُْطسا بىوٕ و نُغًإ ُْبىو نُ بٌَ ناض بًَت و ثؿىو بسات
تا زواتط دًَطُّ غُضباظيَهٌ تط بططيَتُوَ.
طؤبطياؽ ؾُضَاْسَّ بُؾُنٍُ تطّ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ نُ يُ خىاضَوَّ زَضبُْسّ
تُضَؤبًٌ زَدُْطإ ،ضاوّ يُ ُٖتاو نطز تا بعاًَْت ضُْس َاوَ تا ضؤش نؤتايٌ بًَت و بُ
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ئُؾػُضَناِْ خؤّ وت تا بُ غُضباظَناِْ بًًََٔ نُ ئَُطؤ ناتًَو نُ خؤض ئاوا زَبًَت ،
زَبًَت بُضططّ غُضباظاِْ زوشَٔ نؤتايٌ ثٌَ بًَٗٓطيَت و تٌَ بهؤؾٔ تا بُضزَواَِ ئُو
دُْطُ ُْنُويَتُ ضؤشّ زواتط.
غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ َاوَ َاوَ دًَطؤضنًًَإ ثٌَ زَنطا و ُٖضنُ طؤبطياؽ
ُٖغتِ زَنطز غُضباظَناِْ َاْسوو بىوٕ ئُواِْ زَطؤضِ ئ و غُضباظَ تاظَ ُْؾُغُناِْ
بؤ دُْطِ ئًَػجاضتُنإ زَْاضز.
غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ يُ ثًَؿُوَ و يُ زوواوَ بُ بٌَ وَغتإ مشؿًَطيإ زَوَؾاْس و
بُ قُيػاُْناًْإ بُضططيإ يُ بُضاْبُض ًَٖطؾٌ ُٖخاَُْؿًًُنإ زَنطز و ئُؾػُض و
غُضباظ يُ ثُْا يُنرت زَدُْطإ و ُٖضضُْ سَ ُٖواّ وَضظّ ثايًع يُو ْاوضُ ؾاخاويُ
ؾًَٓو بىو ،بُآلّ ئاضَقُّ َاْسوو بىوٕ يُ شيَط ناغهًتُناًْإ زَٖاتُزَض و بُ غُض
ضوخػاضياْسا زَٖاتُ خىاض و يُ ُْٖسيَهًاْسا تًَهٍَُ بُ خىئَ زَبىو.
ُٖخاَُْؿًًُنإ زَياْسيت ئًَػجاضتُنإ ظضيًَإ يُبُض زايُ ،بؤيُ ُٖويًَإ زَزا بُ
تُوضَناًْإ يُ ضوخػاض يا يُ قاضًإ بسَٕ نُ بٌَ ثؤؾـ بىوٕ .ناتًَو تري بُض ضوخػاضّ
ئًَػجاضتًًُى زَنُوت ،مشؿًَطَنُّ يُ بٔ ُْٖطًَِ زَططت و بُ ئاضاَِ تريَنُّ
زَضزًََٖٓا و ؾطيَِ زَزا و زيػإ مشؿًَطَنُّ زَططتُوَ زَغت و بُضزَواّ زَبىو يُ
دُْط نطزٕ .ناتًَو ظَ ضبُيُى بُض قاضِ زَنُوت َاوَيُى زَوَغتا و تا ئاظاضَنُ نُّ
زَبؤوَ و زَغتِ بُ دُْط زَنطزَوَ و يُ ناتِ دُْطسا ئاظاضَنإ نَُرت ُٖغتًإ ثٌَ
زَنطيَت و زواّ ثؿىوزإ و ناتًَو غاضز زَبًَتُوَ ئاظاضَنإ زَظاْسضئَ.
يُنُّ تري نُ بُض ضوخػاضّ يئؤًْساؽ نُوت ،بُض يًَىّ تُق اْس و ظَضبُّ بًَُٖع بىو
و زوو زَزاِْ ثًَؿُوَّ ؾهاْس ،ئُو وَى غُضباظَناِْ خؤّ مشؿًَطّ بُ زَغتِ ضِاغت و
قُيػاِْ بُ زَغتِ ضُخ ططتبىو و زواّ ئُوَّ تريَنُّ بُضنُوت ،مشؿًَطَنُّ خػتُ
بٔ ُْٖطًَِ ضُثِ و تريَنُّ يُ زَّ و زَزاِْ زَضنًَؿا و ؾطيٌَ زا و خىئَ يُ بطيُٓنُّ
زَضثُضِّ ،بُآلّ ئُو ًٖض ئاطاّ يُ يًَى و زَزاِْ بطيٓساض و خىئَ بُضبىوٕ ُْبىو ،ضىْهُ
وَى غُضباظَناٌْ تط يُ َٓسايًَُوَ بؤ بُضطُططتِٓ ئاظاض ئاَازَنطابىو.
ُٖضوَى ضىوٕ ئَُطؤ َاَؤغتاياِْ ٖىُْضّ (نًو بؤنػًٓط) قىتابًًُناًْإ
تًَسَطُياْس نُ ئُوَّ ظياتط يُ ظَضبُنا ٕ ططْطِ بُ ضنابُض زَزات ،بطيتًًُ يُ
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بُطُططتِٓ ظَضبُنإ .يُ ئًَػجاضتًـ غُضباظَنإ ؾًَط زَنطإ نُ بُضطُ ططتِٓ ئاظاضّ
ظَضبُّ زوشَٔ يُ ناتِ دُْطسا ،ططْطِ ظياتطَ و ثًاوّ دُْطاوَض ئُو نُغُيُ نُ
بطيٓساض ببًَت و بُضزَواَبًَت يُ دُْط.
يُ ناتًَهسا نُ ثاؾاّ ئًَػجاضت بُضزَواَبىو يُ دُْط نطزٕ ،تريّ زووَّ بُض
ضؤخػاضّ نُوت و ئُو تريَ نًََُو بُ خىاضتط يُ تريّ يُنُّ و يُ ْاو ئًَػهِ ضُُّْ
نُوت .وَى ئُوَّ ًََؿًَو يُ غُض ضُُّْ يئؤًْساؽ بًَت و ئُو ثًاوَ ئاغًُٓٓ داضيَهٌ
تط مشؿًَطَنُّ خػتُ شيَط ُْٖطًَِ و تريَنُّ زَضًَٖٓا و ؾطيًَ سا و يُ ناتًَهسا نُ بطيِٓ
ثًَؿىو ًَٖؿتا خىيَِٓ يٌَ زَضؤضايُوَ ،خىيَِٓ بطيِٓ زووًََـ زَغتِ بُ ضؤضاُْوَ نطز.
يئىًَْساؽ زَضؾُتِ ُْبىو نُ زَغت يُ دُْط ُٖيَبططيَت و زاوا يُ غُضباظَناِْ
بهات تا تًُاضّ بهُٕ و َُٖىو غُضباظَناِْ يُ بطئ ثًَضًسا ناضاَُ بىوٕ .ئُوَْسَ
خىئَ يُ بُض زوو بطيُٓناِْ ضوخػاضّ يئؤًْساؽ ضىوضِايُوَ تا قُيػإ و قاضُناِْ بُ
ضَِْطِ ئُخُواِْ طؤضِإ ،بٌَ ئُوَّ خىيَٓاوّ بىوِْ ئُو غُضَجنِ غُضباظاِْ خُؾاياض
ضِابهًَؿًَت ،ضىْهُ يُ ًَْىإ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ نُؽ ُْبىو نُ خىيَٓاوّ ُْبًَت.
بًًِٓٓ زضيُِْ ئ ُو غُضباظَ ثؤاليًٓاُْ نُ َُٖىويإ يُ خىيٓسا غىوض ببىوٕ و بُضزَواّ
زَغتُناًْإ زَدىوآلٕ و يُ مشؿًَطَناًْإ خىئَ زَضؤضايُوَ ،زضيًَُْهِ قىضؽ و ْاخؤف
و بُ ؾهؤ و وَسؿًاُْ بىو.
خُؾاياض زضيُِْ دُْطُنُّ زَزيت و ئاضَظووّ زَنطز ئُوَْسَ ْعيو ببًَتُوَ نُ يُى
بُ يُنِ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ببًًَٓت ،بُآلّ طؤبطياؽ ضيَطُّ يٌَ ططت و زووض ُْبىو
ئُطُض ظؤض ْعيو بىوايُ تريّ ئُواِْ بُضنُوتبايُ .ويَطاّ ئُوَّ ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ
ُْيسَتىاِْ وَى زَيىيػت زضيُِْ دُْط ببًًَٓت ،بُآلّ زيػإ تًَسَطُيؿت نُ ئاظايُتِ
ئُوإ ظياتطَ يُ ئُوَّ ئُو بريّ يٌَ نطزبؤوَ.
خُؾاياض دُْطِ ضيعّ ثؿتُوَّ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُناِْ ُْزَبًِٓ نُ يُ طٍَُ
غُضباظَناِْ ؾطَٕ زاتؼ زَدُْطإ و تُْٗا دُْطِ ضيعّ ثًَؿُوَّ زَبًِٓ و زَيسيت نُ
غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ بُ ؾًَىَيُى بُيُنُوَ يهاوٕ نُ وازَظاْسضيَت بُضطُ
ئاغًُٓٓناًْإ يًَ و حلًِ نطاوٕ و بُ بىوُْوَضيَو زَضٔ نُ غُز غُض و غُز زَغتِ ُٖيُ
و بُضزَواّ زَغتِ زَدىويًََتُوَ .خُؾاياض زَغتِ ضُثِ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُناِْ
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ُْزَزيت ،ضىْهُ زَغتِ ضُثِ ئُوإ يُ شيَط قُيػاُْناًْإ بىو و بُآلّ زَغتِ ضاغتِ
ئُواِْ زَبًِٓ.
بؤ ثاؾايُنِ وَى خُؾاياض ز ضيُُْناِْ ئُو طؤضَِثاُّْ دُْط تاظَ ُْبىوٕ ،ئُو يُ
غُضزََِ زاضيىؾٌ يُنَُِ باونِ و يُ ناتِ زَغُآلتِ خؤؾًسا نؤَُيًََو دُْطِ
بًِٓ بىو و ُْٖسيَهات زضيُُْناِْ ئاظاياُْ بُ بُضضاويسا تًَجُض زَبىوٕ و ثًاواًَْهِ
زَزيت نُ يُ دُْطسا ظياتط يُ ئُوَّ زَتىأْ ئاظايُتِ و ز يًَطّ زَْىيَٓٔ ،بُآلّ ويَطِاّ
ئُوَّ زضيُِْ نؤَُيًََو دُْطِ بًِٓ بىوٕ ،ؾًَىاظّ دُْط نطزِْ غُضباظَ
ئًَػجاضتُنإ و بُضططّ ْائاغايٌ ئُوإ يُ بُضاْبُض غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُنإ بؤ ئُو
ؾتِ تاظَ بىوٕ.
داضداض غُضباظيَهِ خىيَٓاوّ ئًَػجاضت زَنُوت و نُيًًَٓو يُْاو زيىاضَ
ئاغًُٓٓنُياْسا زضوغت زَبىو ،بُآلّ يُ يُى ضاو تطوناْسْسا ئُو نُيًُٓيإ ثط زَنطزَوَ
و ئُوإ بُيُنُوَ زَْىوغاُْوَ و بُضطُ ئاغًُٓٓناًْإ حلًِ زَبؤوَ و زَغتُنإ بُ
َُٖإ خًَطايٌ ثًَؿىو مشؿًَطَ خىيَٓاويُناًْإ زَوَؾاْس و خىيَُٓ غىوضَنٍُ غُض
مشؿًَطَنإ يُ تًؿهِ خؤضزا زَزضَوؾايُوَ.
ًَُٖؿُ ئاظايُتِ يُ َُيساِْ دُْطسا ضيَع و غُضَجنِ بُزواخؤيسا ًَٖٓاوَ و
دُْطاوَضَنإ بؤ خُيَهِ ئاظا ضيَعيإ ْىاْسووَ .ناتًَو خُؾاياض بًِٓ غُضباظَ
ئًَػجاضتًًُنإ ئاظايُتٌ و يًَٗاتىويٌ ظياتط يُ ئُوَيإ ُٖيُ نُ ئُو بريّ يٌَ زَنطزَوَ،
زاواّ نطز طؤبطياؽ بًَت و ثًًَىت :بُو غُضباظاُْ بًٌََ ئُطُض خؤيإ بُ زَغتُوَ بسَٕ و
نؤتايٌ بُ دُْط بًَٓٔ ،بُ باؾٌ ضَِؾتاضيإ يُ طُيَسا زَنطيَت.
يُ ثطِ زَْطِ نُضَْاّ ضِاططتِٓ دُْط يُ اليُٕ ئًَطاًًُْنإ يًَسضا و َُٖىإ
زووضاضّ غُضغىضَِإ بىوٕ ،غُضباظَناِْ خُؾاياض و اظيإ يُ دُْط ًَٖٓا و
ئًَػجاضتُناًْـ نُ َاْسوو بىوٕ بُ زَضؾُتًإ ظاِْ تا ثؿىو بسَٕ.
ُْ ُٖخاَُْؿًًُنإ و ُْ ئًَػجاضتًًُنإ غُباضَت بُ َاْاّ ضِاططتِٓ دُْط ُٖيَُ
ُْبىوٕ و ئًَػجاضتِ و ُٖخاَُْؿًًُنإ زَياْعاِْ ئُوَ ناتًًُ .غُضباظاِْ ُٖخاَُْؿٌ
زَياْعاِْ خُؾاياضؾ ا بطياضيساوَ نُ ئُو ضؤشَ زَبًَت دُْط يُ طٍَُ ئًَػجاضتُنإ نؤتايٌ
ثٌَ بًَت و غُضباظَناِْ ئًَػجاضتًـ زَياْعاِْ نُ ئُغتَُُ يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ
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دُْط يُ زشّ ئُوإ ضِابططيَت ،ضىْهُ زَياْعاِْ تىاْاّ بُضططّ نطزِْ زضيَصخايًُْإ
ًًُْ.
زواّ زَْطِ بُضيُى نُوتِٓ مشؿًَطَنا ٕ و زَْطِ ُْعطَتُّ ُْٖسَّ يُ دُْطاوَضَ
ُٖخاَُْؿًًُنإ ،بٌَ زَْطِ بايَِ بُ غُض طؤضَِثاِْ دُْطسا ططت و ئُؾػُضيَهِ
خُؾاياض نُ ظَاِْ يؤْاِْ زَظاِْ ،ضووّ يُ ئًَػجاضتُنإ نطز و وتِ :ثاؾاّ
ُٖخاَُْؿٌ ؾُضَاِْ نطزووَ تا بُ ئًَىَ ضِابطُيًَِٓ نُ ئُطُض ئًَىَ خؤتإ بُ زَغتُوَ
بسَٕ و نؤتايٌ بُ دُْط بًَٓٔ ،يُ طُيَتإ بُ باؾٌ ضَِؾتاض بهطيَت.
يئؤًْساؽ ويػتِ وَآلّ بساتُوَ ،بُآلّ ضىْهُ زوو زَزاِْ ثًَؿُوَّ ؾهابىوٕ
ُْيتىاِْ بُ باؾٌ بسويَت و ُْٖسَّ وؾُ زَضضىوٕ نُ َاْايإ ُْظاْسضا و ئُؾػُضَنُّ
خُؾاياض وتِ :تٌَ ُْطُيؿتِ ضت طىوت.
يئ ؤًْساؽ بُ ئُؾػُضيَهِ خؤّ وت تا بُ زَْطًَهِ بُضظ وَآلَِ ئُو ئُؾػُضَ
بساتُوَ نُ غُضباظّ ئًَػجاضت خؤ بُ زَغتُوَ ْازات.
ئُؾػُضَنُّ خُؾاياض ثطغٌ نُ ئايا ئُوَ وَآلَِ يُنذاضّ ئًَىَيُ؟
غُضباظَ ئًَػجاضتُنُ يُ ثاؾاّ ئًَػجاضتِ ثطغٌ تا ض بًًََت و يئؤًْساغًـ وتِ:
وَآلّ بسَوَ نُ ئُوَ وَآلَِ يُنذاضَنٌ ئًَُُيُ و ئًَُُ خؤَإ ضِازَغت ْانُئ.
ئُؾػُضَنُّ خُؾاياض ٖاواضّ نطز و وتِ ضِاططتِٓ دُْط بُضزَواّ زَبًَت تا
وَآلَُنُتإ زَطاتُ ثاؾا و طؤبطياؽ ئُو وَآلَُّ بُ خُؾاياضؾا طُياْس و خُؾاياضؾا
ؾُضَاًْسا دُْط زَغت ثٌَ بهُُْوَ تا بُضط طّ ئًَػجاضتُنإ يُْاو زَضًَت.
بُياِْ ئُو ضؤشَ زضيُِْ غُضباظَ يؤْاًًُْنإ بُ ثؤؾؿٌ ئاغٓري و ناغهًَتُناًْإ نُ
ثُضََىدًإ بُغُضَوَ بىو ،ظؤض بُ ؾهؤ بىوٕ و بُآلّ ئُونات زضيُِْ غُضباظَ
ئًَػجاضتًًُنإ بُ ؾًَىَيُنٌ تط بُ ؾهؤ بىو ،ضىْهُ غُضتاثاّ ئُوإ بُ خىئَ
ئُض خُواِْ ببىو و مشؿًَطّ خىيَٓاويإ ُٖبىو نُ يُ تًؿهِ خؤضزا زَزضَوؾايُوَ.
ناتًَو نُ ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ؾار ٖاتُٓ خىاضَوَ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض
ئًَػجاضتُنإ ،يئؤًْساؽ ثاؾاّ ئًَػجاضت غُضباظَناِْ خؤّ بُ زوو زَغتُ
زابُؾهطزبىوٕ تا زَغتُيُنًإ ثًَـ بُ غُضباظ َناِْ ؾطَٕ زاتؼ بططٕ .يُ ًَْىإ زوو
زَغتُ غُضباظّ ئًَػجاضتِ نُ ثؿتًإ يُيُى نطز بىو و يُ طٍَُ ُٖخاَُْؿًًُنإ
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زَدُْطإَُ ،وزا ُٖبىو و بُآلّ تا دُْطُنُ ظياتطّ بُغُضزا زَضؤيؿت ئُو َُوزايُ
نَُرت زَبؤوَ و زواداض َُوزانُ ئُوَْسَ نُّ بؤوَ نُ زوو زَغتُ غُضباظَنإ بُ
ؾُضَاْسَيٌ يئؤًْساؽ و ناضؾًسؽ بُيُنُوَ ْىوغاُْوَ و ًَٖعيإ ظؤضتط بىو ،ضىْهُ بؤ
ئُوإ ئُو بابُتُ وضَّ ًَٖٓاو و ُٖضيُنُيإ زَيعاِْ يُ ثؿتًًُوَ زؤغت ُٖيُ ُْى
زوشَٔ.
خُؾاياض نُ داضيَو نؤتا وتُّ بُ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ وتبىو ،زَضؾُتِ بُ
ئًَػجاضتُنإ زابىوُ ْ ،يسَويػت ئُوَ زووباضَ بهاتُوَ و بُ طؤبطياغٌ زَووت نُ دُْط
يُطٍَُ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ ثًَىيػتُ تا ئًَىاضَ نؤتايٌ ثٌ بًَت .يئؤًْساؽ بُ وتُّ
تطاشيَسيا ْىوغُ يؤْاًًُْنإ ضووّ يُ بانىوض نطز ،ضىْهُ ؾاخِ ئُيَُح يُ بانىوض بىو
و ويػتِ بعاًَْت خىاياِْ ئُو ؾاخُ زئَ بؤ ياضَُتِ ئُو و غُضباظَناِْ يا؟ بُالّ
خىاياِْ يؤْإ نُ يُ ؾاخُناِْ ئُيَُح زَشيإ ُْٖاتُٓ بؤ ياضَُتًساِْ يئؤًْساؽ و
غُضباظَناِْ و ئُواًْإ يُ ثًَـ ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ تُْٗا (ُٖض بُ وتُّ تطاشيَسيا
ْىوغُنإ) بُدًًََٗؿت.
ُٖيَبُت ئُوإ زَياْعاِْ نُ خىايإ ْايُْ ُ ياضَُتًساًْإ ،بُآلّ ضاوَضٍَِ بىوٕ
يؤْاًًُْنإ بًَُٓ ياضَُتًإ ،بُآلّ يُو ضؤشَزا تُْٗا يُى غُضباظّ يؤْاِْ ُْٖات بؤ
ياضَُتًإ و ئًَُُ يُ يُ ًٖض بُيَطُْاَُيُنِ ًََصوويًسا ْابًًٓري نُ يؤْاًًُْنإ بؤ
ياضَُتِ ئُوإ ٖاتدي ،يُ ناتًَهسا نُ شَاضَيُنِ ظؤض يُ غُضبا ظَناِْ يؤْإ يُ
بُؾُناِْ باؾىوضّ زَضبُْسّ تُضَؤبًٌ بىوٕ و زَياْتىاِْ بُ خًَطايٌ خؤيإ بطُيًَُٓٓ
ياضَُتِ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ ،يا دًَطُيإ بططُْوَ تا ئُو ثًاوَ زيًَطاُْ ثؿىو بسَٕ.
َُٖىو ًََصووْىوغُ يؤْاًًُْنإ ُٖويًَاْساوَ ٖؤناض بؤ بُ تُْٗا بُدَِ ًَٖؿتِ
غُض باظَ ئًَػجاضتُنإ يُ بُضاْبُض يُؾهطّ ُٖخاَُْؿٌ بًَُٓٓوَ و ؾًهطزُْوَ و
بًاْؤيُى بسؤظُْوَ ،بُآلّ ُٖضضِ وتىوياُْ بٌَ ناضيطُضيُ و خىيَُٓض وتُّ ًٖضًإ بُ
ُْٖس ْاظاًَْت.
ثطؤؾًػؤض باضٕ نُ زَنطيَت بُ ثػجؤضّ دُْطِ تُضَؤبًٌ بٓاغطيَت ،زَيًََت:
يؤْاًًُْنإ بُ ئُْكُغت ويػتًإ يئؤًْساؽ و غُضباظَناِْ بهىشضئَ و ئُو بؤ ئُّ
وتُيُّ ضُْس ٖؤناضيَو ثًَؿهُف زَنات:
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يُنُّ ئُوَ بىو نُ ُْتُوَناِْ يؤْإ ئريَيًإ بُ غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ زَبطز
ضىْهُ ُْياْسَتىاِْ يُ ضووّ زيًَطّ و خؤضاططّ يُ طؤضَِثاِْ دُْط بطُُْوَ ئُوإ و
ئُواًْإ يُ ب ُضاْبُض ُٖخاَُْؿًًُنإ بُ تُْٗا ًَٖؿتُوَ تا زوا نُغٌ ئُوإ بهىشضيت.
زووَّ ئُوَ بىو نُ يئؤًْساؽ بُ ٖؤّ ئُو تىضَِيٌ و يىوت بُضظيًُّ ُٖيبىو ،يُ
اليُٕ يؤْاًًُْنإ بًَعضاو بىو و تُْاُْت ئُجنىوَُِْ ثرياِْ ئًَػجاضتًـ ُْؾطَتًإ يٌَ
زَنطز و بٌَ ئاضَظوو ُْبىوٕ نُ يُ َُيساِْ دُْط بهىشضيَت و غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ
بىوُْ قىضباِْ ُْؾطَتِ يؤْاًًُْنإ يُ يئؤًْساؽ.
غٌَ ُّٖ /يئؤًْساؽ تُْٗا بُ ضِاّ خؤّ ضىو بىو بؤ َُيساِْ دُْط و ئُجنىوَُِْ
ثرياِْ ئًَػجاضت ؾُضَاِْ نؤنطزُْوَّ غُضباظيإ يُ وآلت و ْاضزِْ بؤ ثايَجؿتِ ئُو
زَضُْنطزبى و تا ئُو بهىشضيَت.
ططضيإ بُ ُٖبىوِْ ئُو ٖؤناضاُْ ضِاظّ بري ،زيػإ ياضَُتِ ُْزاِْ يئؤًْساؽ و
غُضباظَناِْ يُ اليُٕ ُْتُوَناٌْ تط ،زووض يُو ٖاوزَضزيًُ زَضزَنُويَت نُ يُ ًَْىإ
ُْتُوَ يؤْاًًُْنإ ُٖبىوُٖ .يَبُت يئؤًْساؽ زَيتىاِْ ثًَـ ئُوَّ ُٖخاَُْؿًًُنإ
ضيَط ُّ ثؿتُوَّ يٌَ بططٕ ،زَيتىاِْ غُضباظيَو بًَٓطيَت بؤ زواوَّ زَضبُْسَنُ و زاوا يُ
يؤْاًًُْنإ بهات تا ياضَُتِ بؤ بًَٓطٕ ،بُآلّ ئُوَْسَ زَضووِْ بًَُٖع بىو ،نُ
زاوانطزِْ ياضَُتِ يُ يؤْاًًُْنإ بُ ؾهاِْ خؤّ زَظاِْ.
يُ غُضتاّ دُْطسا غُضباظَناِْ خُؾاياض الؾُّ نىش ضاوَ ئًَػجاضتًًُناًْإ
ُٖيَسَزايُ خُضَْسَنُ و الؾُناِْ غُضباظَناِْ خؤيإ بؤ ْاؾذي زَطىاغتُوَ بؤ ثؿت
َُيساِْ دُْط ،بؤ ئُوَّ ضيَطُيإ نطاوَ بًَت و تُضَُنإ بُض قاضًإ ُْططٕ و
ئًَػجاضتُناًْـ َُٖإ ناضيإ ئُجناّ زَزا .بُآلّ زواتط نُ زيًَطّ يُ ضازَ بُزَضّ
ئًَػج اضتُنإ بًٓطا ،ؾُضَاْسَّ ُٖخاَُْؿِ ؾُضَاًْسا تا يُ ؾطيَساِْ تُضَِ
ئًَػجاضتُنإ بؤ ْاو خُضَْسَنُ بىَغذي و ئُو تُضَاُْف وَى ئُواُّْ خؤيإ بطىاظُْوَ
بؤ ثؿت طؤضَِثاِْ دُْط.
ئُطُض ئًَػتا يُ يؤْإ طؤضغتاِْ ئُو غُضباظاُْ زياضَ ،بُ ٖؤّ دىاًََطٍ غُضزاضّ
ُٖخاَُْؿًًُ نُ ُْيىيػت تُضَُناٌْ ئُو ثًاوَ ئاظاياُْ يُْاو بضٔ و ئُطُض ئُو
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ؾُضَاِْ طىاغتُٓوَّ تُضَُناِْ بؤ ثؿتِ دُبُٗ زَضُْنطزبايُ و يُ ْاو خُضَْسَنُ
زَبىوُْ خؤضانِ نَُتًاض و بايَٓسَ الؾُ خؤضَنإ.
وشيإ نُ يئؤًْساؽ بُ ضوخػاضّ زاُْثؤؾطاو زَدُْطا و غىوزّ يُ ضووثؤف و
ناغ هًَت وَضُْزَططت ،زوو داض تريّ بُضنُوت و تريّ يُنُّ بُض يًَىّ نُوت و تريّ
زووَّ بُض ضُُْطُّ نُوت ،بُآلّ ئُو غُضنطزَ ئاظايُ داضيَهٌ تطيـ تريّ بُضنُوت و
ئُداضَ تريَنُ بُض ضاوّ ضُثٌ نُوت .زيػإ يئؤًْساؽ مشؿًَطَنُّ يُ شيَط ُْٖطًِ
ططت تا زَغتِ ضِاغتِ بُتاٍَ ببًَ ت و تريَنُّ ططت و يُ ضاوّ ضُثِ زَضًَٖٓا و ؾطيٌَ زا
و يُ بطيُٓ تاظَنُف خىئَ زَضؤضايُوَ .بُآلّ ثاؾاّ ئًَػجاضت مشؿًَطّ يُ بٔ ُْٖطًَِ
زَضًَٖٓا و بُضزَواَبىو يُ دُْط و ويَطِاّ ئُوَّ يُ غٌَ بطيِٓ خىئَ زَضؤضِايُوَ ،بُآلّ
ُٖض بُ خًَطايٌ مشؿًَطّ زَوَؾاْس .ضُْس غا تًَو زواّ ئُوَّ ضاوّ ضُثِ يئؤًْساؽ
نىيَط بىو ،ضًََهِ ئاوزضاو نُ يُ اليُٕ باظويُنِ بًَُٖع ُٖيَسضا ،بُضطُ ئاغًُٓٓنُّ
يئؤًْساغٌ بطِّ و يُ غًٓطِ ضؤضىو .ضِّ ثُيهاًَْهِ تًصّ ُٖيُ نُ ئُطُض زَغتًَهِ
بًَُٖع يُ َُوزايُنِ ْعيهُوَ ُٖيٌَ بسات بؤ نُغًَهِ ظضٍَ ثؤف ،زَتىاًَْت ضُنًَهِ
َُتطغًساض بًَت و ظضيَهُّ زَبطٍِ و يُ دُغتُّ ضؤزَضىو .زَظاًْري ُٖيَساِْ ضِّ يُ
ٖؤُْضَ دُْطًًُ نؤُْناُْ و ئُو ضُنُ يُ زَغتِ ثًاواِْ بًَُٖع و ضِآًَٖسضاوزا و يُ
َُوزاّ ْعيو ،ضُنًَهِ َُتطغًساض بىو.
يئؤًْساؽ تا ئُونات بُضطُّ ئُو بطيٓاُّْ ططتبىو نُ بُض ضؤخػاضّ نُوتبىو و
ُٖضوَٖا بُضطُّ ئُو بطيُٓ بضىوناُْؾٌ ططتبىو نُ يُ بُؾُناٌْ تطّ دُغتُّ بىوٕ،
بُآلّ ُْيتىاِْ بُضطُّ بطيِٓ ضَُِنُ بططيَت ،ضىْهُ يُ غًٓطِ ضؤضىو بىو و ُٖضوَٖا
ُْيتىاِْ وَى بطيُٓناِْ ثًَؿىوّ مشؿًَطَنُّ يُ شيَط ُْٖطًِ زابًَٓت و ضَُنُ بططيَت و
يُ غًٓطِ زَضٍ بهات و تىْسّ ئاظاضَنُ ئُوّ ْاضاضنطز تا بهُويَتُ غُض ضىوى ،بُآلّ
ًَٖؿتا مشؿًَطَنُّ بُ زَغتًَو بىو و قُيػاُْنُؾٌ يُ زَغتُنٍُ تطيسا.
زوو غُضباظّ ئًَػجاضت نُ يُ تًُْؿت يئؤًْساغُوَ بىوٕ ،ئُويإ زيت نُ ضىونِ
يُ غُض ظَوّ زازا ،بُآلّ بُ ضازَيُى ططؾ تاضّ دُْط بىوٕ نُ ُْياْتىاِْ ًٖض
ياضَُتًًُنِ يئؤًْساؽ بسَٕ و ئُطُض بؤ ياضَُتًساِْ ئُو يُ دُْط بٌَ ئاطا ببىاُْ،
خؤؾًإ زَنىشضإ.
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غُضباظيَهِ ئًَطاِْ نُ طىضظيَهِ يُ زَغتسا بىو تىاِْ خؤّ بطُيًًََٓتُ يئؤًْساؽ و
طىضظَنُّ بُ تىْسّ يُ ناغهًَيت ئُو ثًاوَزا و يئؤًْس اؽ نُ تا ئُونات يُ غُض ضىوى
بىو ،نُوتُ غُض ظَوّ و غُضباظَناِْ ُٖخاَُْؿٌ زَغت بُدٌَ تُضَُنُيإ ضِانًَؿا و
يُ َُيساِْ دُْطًإ زووضخػتُوَ .ئُوناتُ نُؽ ُْيعاِْ ئُو ثًاوَ ثاؾاّ ئًَػجاضتُ و
يُ نؤتايٌ دُْط ثًَٓاغٌ ئُو ئاؾهطا بىو.
نىشضاِْ ئُو ًٖض ناضيطُضّ ُْنطزَ غ ُض زؤخِ غُضباظَناٌْ تطّ ئًَػجاضتِ نُ ضوو
يُ بانىوض زَدُْطإ و يُ دُْط بُضزَواَبىوٕ و ؾطَٕ زاتؼ نُ يُ ثؿتُوَ ًَٖطؾٌ نطز
بىوَ غُض غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ،شَاضَيُنِ ظؤضّ يٌَ نىشضا بىو و غُضباظَناِْ ئُو
ظضيًَإ يُبُض ُْبىو.
ؾطَٕ زاتؼ ثًَـ دىويَُ نطزٕ زَيعاِْ ن ُ ئُطُض يُ ناتِ غُضنُوتٔ يُ ؾار ظضٍَ
بهُُْ بُضيإْ ،اتىأْ يُ يىتهُ بجُضُْوَ و بطُُْ ثؿت ئًَػجاضتُنإ .بُآلّ غُضباظَ
ئًَػجاضتًًُنإ وَى زَظاْري ناغهًَت و ظضيًَإ ُٖبىو و مشؿًَط و ًَْعَ ناضيطُضّ يُ
بُؾٌ غُضَوَّ يُؾًإ ُْبىو و يُ قاضُناًْؿًإ تُْٗا ئُو ؾىيَٓ اُّْ بٌَ ثؤؾـ بىوٕ
زَتىاْسضا ظَضبُيإ يٌَ بسضيَت نُ ضِإ بُْس و قاض بُْسّ يٌَ ُْبىو.
ؾطَٕ زاتؼ ثًَـ ئُوَّ بهُويَتُضَّ بؤ غُضنُوتٔ يُ ؾار ضيَصَيُنِ ظؤض ثُتٌ ًَٖٓا
بىو و زواّ طُيؿتًٓإ بؤ الّ ئًَػجاضتُنإ ،ضًرت ثًَىيػتًإ بُ ثُتُنإ َُْا و بُ
غُضباظَناِْ وت تا غىوز يُو ثُتاُْ وَضبططٕ بؤ نَُُْس ٖاويَؿذي و غُضباظَ
ئًَػجاضتُناًْإ ثٌَ غُُْ غُض ظَوّ .ضُْس داضيَو ًَٖطؾٌ نَُُْس غىوزّ ُٖبىو و
تىاًْإ ضُْس غُضباظيَهِ ئًَػجاضتِ غُٕ و بًاْهىشٕ ،بُآلّ غُضباظاِْ ئًَػجاضت ناتًَو
ظاًْإ يُ َُتطغٌ نَُُْس زإ ،ضًرت زووضاضْ ُبىوٕ و ُٖض داضيَو نُ باظُّْ نَُُْسيإ
بؤ زَٖاويؿرتا ،بُ قُيػإ يا مشؿًَط زووضيإ زَخػتُٓوَ.
ُٖضضُْسَ غُضباظَناِْ ؾطَٕ زاتؼ ُْياْسَتىاِْ ظاٍَ بدي بُ غُض بُضططّ غُضباظَناِْ
(ناضؾًسؽ) ،بُآلّ ًَٖطؾٌ ئُوإ بؤ ئًَػجاضتُنإ بُ غىوزّ غُضباظَناٌْ تطّ خُؾاياض
يُ ال ّ باؾىوض بىو و يُو ناتُوَ نُ ئُو ًَٖطؾُ زَغتِ ثًَهطز ضًرت ئًَػجاضتُنإ
زَضؾُتِ ثؿىوزاًْإ َُْا و بٌَ ثػاُْوَ مشؿًَطيإ زَوَؾاْس ،ئُوإ تُْٗا يُ ناتِ
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ضِاططتُٓ ناتًًُنُّ دُْطسا تىاًْإ ثؿىو بسَٕ و زواتط نُ دُْط زَغتِ ثًَهطزَوَ،
تُْٗا بؤ ضاو تطوناْسًَْو مشؿًَ طَناًْإ ُْزَوَغتا.
طُظُْؾؤٕ زَيًََتُْٖ :سيَهات غُضباظيَهِ ُٖخاَُْؿٌ زَضؾُتِ زَبىو تا ظَضبُيُى
يُ قاضِ غُضباظيَهِ ئًَػجاضت بسات و بًداتُ غُض ظَوّ و ُٖضنُ غُضباظَنُ زَنُوتُ
غُض ظَوّ ،ئُواٌْ تط بُو ظَضباُّْ يُ ضوخػاضيإ زَزا زَيإ نىؾت و يا بُ مشؿًَط يُ
ًَْى اِْ ناغهًَت و ظضيَهاًْإ واتُ يُ قؤضطًإ زَزإ و بُ ثُيُ ًًَإ زَبطئ .ئُو ثُيُ
نطزُْ يُ نىؾتِٓ ئُو غُضباظَ نُوتىاُْ بؤ ئُوَ زَطُضِايُوَ نُ غُضباظَناِْ ئًَػجاضتِ
دًابىوٕ يُو غُضباظاُّْ تا ئُو ضؤشَ بًِٓ بىويإ يا دُْطًإ يُطُيَسا نطزبىوٕ و وايإ
زَظاِْ ئُو غُضباظَ ئًَػجاضتًًُّ نُوتىوَ ،زواّ َاوَيُنِ نُّ ًَٖع وَضزَططيَتُوَ و
ُٖيَسَغتًَتُوَ و زيػإ مشؿًَطَ خىيَٓاويُنُّ زَنُويَتُوَ دىويَُ و ثًَىيػتُ ئُو بهىشٕ.
ُْٖسيَهات غُضباظيَهِ ئًَطاٌْ قاضِ يُ غُض خىئَ زَخًًػها و زَنُوت ،بُآلّ
غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ويَطِاّ ئُوَّ قاضًإ يُ غُض خىيَُٓنإ زاْابىو ،بُآلّ
ُْزَخًًػهإ و ُْزَنُوتُٓ غُض ظَوّ ،ضىْهُ ُْٖطاوَناًْإ بُضظ ُْزَنطز تا
بًاخنُُْوَ غُض ظَوّ و خًًػو ببُٕ و ئُوإ بٔ قاضًإ يُ غُض ظَوّ زَخؿهاْس بٌَ
ئُوَّ قاضًإ يُ ظَوّ دًابهُُْوَ
ئُوإ يُ ناتُ ئاغايًُنإ وَى ُٖ ض نُغًَهٌ تط ضيَطايإ زَبطِّ و بؤ ُْٖطاوْإ
قاضُناًْإ يُ ظَوّ بُضظ زَنطزَوَ ،بُآلّ يُ ناتِ دُْطسا ُٖضزوو بُضَ ثًَهاًْإ يُ
ظَوّ زَخؿهاْس تا يُغُض خىئَ خًًػو ُْبُٕ و يُو ضووَوَ وَى بؤنؼ باظَناِْ ئَُطؤ
بىوٕ نُ يُ ؾىيَِٓ بؤنػًَٓسا ،قاضُناًْإ يُ غُض ظَوّ زَ خؿًَٓٔ و بِٓ القًإ يُ ظَوّ
زاْابطيَت ،ضىْهُ ئُطُض زابربيَت و يُ َُٖاْهاتسا ظَضبُّ َؿتُنؤيَُ بُضيإ بهُويَت،
زَنُوُْ غُض ظَوّع
غُضباظَ ئًَػجاضتًًُنإ ويَطِاّ ئُوَّ يُ َُيساِْ دُْط و يُ غُض خىئَ،
قاضُناًْإ يُ ظَوّ زاُْزَبطّ ،دؤضَ ثًَآلويَهِ تايبُتًؿًإ يُ ثٌَ زَنطز نُ شيَطّ
خُتِ ُٖبىو و تُخت ُْبىو و ضيَططّ زَنطز يُ بُضبىوُْوَيإ.
ثطؤؾًػؤض باضٕ زَيًََت :يُو ثًَٓر غُز غُضباظَ ُٖخاَُْؿًًُّ يُ طٍَُ ؾطَٕ زاتؼ
ضىوُْ ثؿت ئًَػجاضتُنإ و يُ ثؿتُوَ ًَٖطؾًإ بؤ نطزٕ ،زوو غُزيإ بطيٓساض و نىشضاو
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بىوٕ و يُ َُيساِْ دُْط ًَٖٓسضاُْ زَضَوَ و ئُواٌْ تط بُضزَواَبىوٕ يُ دُْط،
ضىْهُ ؾطَٕ زاتػًـ وَى طؤبطياؽ زَيعاِْ زَبًَت دُْط يُ طٍَُ ئًَػجاضتُنإ ئُو
ضؤشَ نؤتايٌ بًَت.
يُى ناتصًََط ثًَـ خؤضئاوا بىوٕ يُ ْاو ئُو غُز غُضباظَ ئًَػجاضتًًُّ ضووَ بانىوض
زَدُْطإ ،نُؽ َُْا نُ بتىاًَْت ب ُضزَواَبًَت يُ دُْط و َُٖىويإ نُوتٔ و بُ ثًٌَ
ؾُضَاِْ خُؾاياض يُ َُيساِْ دُْطًإ ًَٖٓاُْزَضَ .ضىْهُ ضًرت يُ زَغتُّ بانىوضّ
ئًَػجاضتًًُنإ غُضباظيَو َُْابىو نُ بتىاًَْت دُْط بهات ،غُضباظَناٌْ زَغتُّ
باؾىوضّ ئًَػجاضت نُوتُٓ ًَْىإ زوو زَغتُ غُضباظّ خُؾاياض و ئُوَّ تا ئُونات يُ
ثؿتُوَ ئُواِْ زَثاضاغت يُ ْاو ضىو.
ضًرت دُْط زضيَص ُْبؤوَ و ثامشاوَّ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ ئُوَْسَ َاْسوو بىوٕ نُ
ُْياْتىاِْ ببُٓ زووبُف و زوو دُبُٗ زضوغت بهُٕ و خؤيإ يُ ًَٖطؾٌ
ُٖخاَُْؿًًُنإ يُ ثؿتُوَ بجاضيَعٕ و ئُطُض وتُّ ٖريؤزؤت و ط ُظُْؾؤٕ ثُغُْس بهُئ
نُ زَئًََُٖ :خاَُْؿًًُنإ َُٖىو ئُو غُضباظاُْيإ نىؾت .بُآلّ ثطؤؾًػؤض باضٕ
زَيًََت :نىؾتِٓ ئُو غُضباظاُّْ ئًَػجاضت زواّ ئُوَّ نُ زَنُوتٔ يُ اليُٕ غُضباظَ
ئًَطاًًُْنإ ،زووض بىو يُو ؾًَىاظَ دُْطًًُّ نىضوف و زاضيىف ياغاناًْإ زاْابىو بُ
تايبُتِ يُ باضَّ ضَؾتاض يُطٍَُ ئُغريَناْسا .ثاؾاّ ُٖخاَُْؿٌ ؾُضَاِْ نطز بىو تا
الؾُّ نىشضاوَ ئًَػجاضتًًُنإ ُْخُُْ خُضَْسَنُوَ تا بًإ ًَْصٕ ،ضىوٕ ضَظاَُْسّ
زَْىاْس تا ئُو غُضباظاُّْ تىاْايإ َُْابىو و ئُغري ببىوٕ ،بهىشٕ؟
بُ بطِواّ ثطؤؾًػؤض باضٕ َُٖىو غُض باظَ ئًَػجاضتُنإ نُ شَاضَيإ غٌَ غُز نُؽ
بىو يُ ْاو دُْطسا ُْنىشضإ و ُْٖسيَهًإ َاُْوَ ،بُآلّ زواتط بُ ٖؤّ َاْسوويُتِ ظؤض
و ئُو بطيٓاُّْ يُ دُغتُياْسا ُٖبىو ،نُوتٔ و ُْياْتىاِْ يُ دُْط نطزٕ بُضزَواَدي و
نىؾتِٓ ئُوإ بُ زَغت يُؾهطّ خُؾاياض بُ ظآًِْ ئُو ض يَعَّ خُؾاياض يُ ئُغريَناِْ
زَططتْ ،اضًَتُ بىاضّ ثُغُْسنطزُْوَ.
يُواُْيُ ُْٖسيَو يُ ئُوإ زواّ ئُوَّ ئُغري بىوٕ بُ ٖؤّ بطيُٓناًْإ َطز بٔ،
بُآلّ غُضباظَناِْ خُؾاياض ًٖض يُى يُ ئُغريَناًْإ ُْنىؾت و تُْٗا ئُو غُضباظاُّْ
يُ َُيساِْ دُْطسا زَدُْطإ ،نىشضإ .ب ؤ صيىوُْ يئؤًْساؽ ثاؾاّ ئًَػجاضت و
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دًَططَنُّ (ناضؾًسؽ) نىشضإ و شَاضَّ طؤضَناِْ غُضباظَ ئًَػجاضتُنإ غٌَ غُز ًًُْ
تا بطىتطيَت نُ ُٖض غٌَ غُز غُضباظّ ئًَػجاضتِ نىشضاوٕ ،بُآلّ تًَهطاّ ًََصووْىوغُ
يؤْاًًُْنإ نُ زَظاًْري ضايإ بُضاْبُض بُ ئًَطاًًُْنإ باف ُْب ىو و بُ تايبُتِ
ٖريؤزؤت ،ئًَطاًًُْنإ تاواْباض زَنُٕ نُ ئُو غُضباظاُْف نُ نُوت بىوٕ و ظيٓسوو
بىوٕ ،نىؾتًأْ و يُ غٌَ غُز غُضباظ نُ يُطٍَُ يئؤًْساؽ ٖاتُٓ تطَؤبًٌ ،تُْاُْت
يُنًإ ظيٓسوو َُْايُوَ.
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