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 به نام خذا

 …قذرشناسی به نسبت یار وفادار کاکه احمذ سخنی کوتاه با جامانذگان و

 

ٔأ٘ٛوبٖ وف٥ٌٗ ؼـ٢ٚ ٚ ثٟتبٖ ٚ ٞك٤بٖ ٚ ٤بٜٚ وفا٣٤، ؼـ فٕب٢ ٔٙبِج٣ وٝ ١ّٔٙف ثٝ ٠ٙف آٔٛقٜ ٞب٢ وبوٝ اضٕؽ، ٚ ا٘فبن  

ٞتّبو٣ ٞب٣٤ ٣ٔ ـوب٘ٙؽ، وٝ ثف ٍٔبْ خبٍ٘بٖ ٔٙجٛٞ ٚ غٛي اٚوت، ٤بـا٢ ا٘ؽو٣ تأُّٔ ٘ؽاـ٘ؽ، ٚ ث٣ ؼـً٘، غٛؼ ـا ثٝ فٕب٢ 

غٌٛب٤ٙؽ ٣ٔ ٕ٘ب٤ؽ. ٔٗ وػ٣ٙ ثب آٟ٘ب ٘ؽاـْ، ٚ ـ٢ٚ وػٙٓ ثب ؼٚوتب٣٘ اوت وٝ ا٤ٗ ـٚقٞب اق ؼـؼ خفاضت٣ وٝ ثٝ لّجٍبٖ ـو٥ؽٜ 

 ثٝ غٛؼ ٣ٔ پ٥سٙؽ، ٚ ثب غٛؼ ٣ٔ ٤ٌٛٙؽ: زٝ ٌؽ وٝ ثٝ ا٤ٙدب ـو٥ؽ٤ٓ؟

ق غؽا٤ب٘ٝ اي، ٠ؽٚ ـا وجت غ٥ف وبغت، تب ثب ٠ف١ٔ تبقٜ تف٤ٗ ٞٙفٕ٘ب٥٤ٟب٤ً ؼـ ٠ف١ِ وپبن ٚ وتب٤ً، غؽا٣٤ ـا، وٝ ثب ؾٚ

ٞتّبو٣ ٚ ٞك٤بٖ وفا٣٤، ففِت٣ ـا ففاٞٓ آٚـؼ، ثفا٢ فٛـاٖ ٌؽاقٜ ٞب٢ ٔٙدٕؽ ٌؽ٠ ؼـٖٚ ٔب، ٚ ؾٚة ٌؽٖ پفؼٜ ٞب٢ غفّت٣ وٝ 

ا٤ٙدب ـو٥ؽ٤ٓ، وٝ خٕب٠ت٣ ا٘ؽن، آ٘مؽـ خىبـت پ٥ؽا ثف لّجٟب٤ٕبٖ و٥ٍؽٜ ا٤ٓ؛ تب ثٝ غٛؼ ث٥ب٥٤ٓ ٚ ث٥ٙؽ٥ٍ٤ؽ٤ٓ، وٝ: زٝ ٌؽ ثٝ 

وفؼ٘ؽ، وٝ خ٥١ّٕت وث٥ف ٔب ـا ٘بؼ٤ؽٜ ث٥ٍف٘ؽ، ٚ اوتٟكاء ٚ ت٥ٞٛٗ ثٝ ٤ى٣ اق اـقٌٕٙؽتف٤ٗ ٔمؽّوبت ٔب، ٍ٘بٜ وبوٝ اضٕؽ ٚ ٘جٓ 

٘ٛٞ ثفغٛـؼ٢،  تپٙؽ٠ ٌٛـا، وبوٝ و١ؽ٢ ثكـٌٛاـ ـا، ٍٔغ١ّ ـٚق، ٚ ٔٛٔٛٞ ٌت ١ٌفٞب٢ ٔطفُ ا٘ىٍبٖ ثب اٞف٤ٕٗ ٌفؼا٘ٙؽ؛

وٝ ؼـ ـٚاثٗ ؼ٥٘ب٢ ٔتٕؽٖ أفٚق، خك اق خب٘ت لؽـتٟب٢ ثكـي اوتىجبـ٢ ثف ٔىت١ٕفٜ ٞب٢ ٔىت١ٕفٍبٖ، ٚ ؼـ خٟت ث٣ ٤ّٛٞت 

وبغتٗ آٟ٘ب، خب٣٤ ثفا٢ آٖ ٕ٘ب٘ؽٜ؛ ٚ ثف ٔب وٝ ٠كّت ٚ آقاؼ٥ٌٕبٖ ؼـ ثفاثف ؼ٥٘ب ٚ اـثبثبٖ آٖ، ثف وى٣ پ٥ٌٛؽٜ ٥٘ىت، اق خب٘ت 

ٔب٘ؽٜ ا٘ؽ، ٚ قثب٣٘ « و٤ََّٛتُُٝ»ت غٛؼ، ٚ ؼـ پ٥ٍ٥ٙٝ تف٤ٗ ؼٚـٜ ٞب٢ ٔبلجُ تبـ٤ع، ٚ ضت٣ّ پ٥ً اق ـو٥ؽٖ ثٝ ٔفتج١ اففاؼ٢ وٝ ؼـ ثؽ٤ٚ

ففاتف اق اِٛات ٚ ضفوبت ٚ غفٌّٟب٢ آٖ ؼٚـٜ ـا ثفا٢ ٌفت ٌٚٛ ٣ٕ٘ ٌٙبوٙؽ، ٚ ٣ٕ٘ تٛا٘ٙؽ ِطٝبت٣ وف پب ثب٤ىتٙؽ ٚ ثج٥ٙٙؽ: 

، تبوٖٙٛ، ٞكاـٜ ٞب٢ ثى٥بـ٢ ـا پٍت وفٌؿاٌتٝ ؛ ثٝ ٤ٚمٜ وىب٣٘ اق آٟ٘ب وٝ ـلٜ ـفتٗ ؼـ ثٍف اق ٔم٣١ٙ وٝ آٟ٘ب ؼـ آٖ ٔب٘ؽٜ ا٘ؽ

ٔى٥ف ففًٞٙ ٚ اؼة ٚ تٕؽٖ ـا وپ٥ؽاة ـ٢ٚ و٥بٜ غٛؼ وبغتٝ ا٘ؽ. ضفوبت ٚ غفٌّٟب٣٤ وٝ ـٚضٕبٖ ـا زٙبٖ غفا٥ٌؽ، ٚ وبـؼ 

، وٍب٘ؽ، وٝ ٠كٕٔبٖ ـا ثف ؼٚغتٗ خبٔٝ ا٢ وٝ اق ـا ثف اوتػٛإ٘بٖ قؼ، ٚ ٔب ـا تب ٠ٕك ا٘ؽ١ٍ٤ ثبقٍ٘ف٢ وبِٟب٣٤ وٝ ٌؿٌت

غفّت ٚ وٛتب٣ٞ ؼـ ضٕب٤ت اق غف٤ت ؼٚـإ٘بٖ زبن ٌؽٜ، اق ٥ٍٕٞٝ خكٔتف وفؼ؛ ٚ ث٣ تفؼ٤ؽ اؼا١ٔ ا٤ٗ ؼ٣ٌٕٙ ٞب ٚ ؼٌٙبٟٔب 

 .ٔب ـا ثٝ ا٘ؽ٤ٍٝ ٞب٢ ٥ٕ٠متف، ٚ ؼـوٟب٢ ثبالتف٢ ؼـ ضٕب٤ت اق اٚ، ٚ ؼـن خب٤ٍبًٞ ٣ٔ ـوبَ٘ؽ

 ه٢ غٛؼ، وبوٝ و١ؽ٢ ثكـٌٛاـ، ٚ ٘فا٘ىبٖ وبق لفآٖ، ؼـ وب١٤ تج٥٥ٙبت ٚ ت٥ّ١ٕبت ٔفث٣ّ ؼـؼ آٌٙبؼـ والوٟب٢ ٔىتت      

، ثفا٢ آٟ٘ب٣٤ وٝ اق ١ٕ٘ت ضٕٛـ ٤ى٣ اق «ئٖ وُٙتُُٓ تُطِجَُّٖٛ اهلل»ؼـ خٛاة ٌفٖ  »!فََبتَّج٣ُِ٘ٛ١ِ»پبوتف اق ثبـاً٘، آٔٛغت٥ٓ، وٝ أف 

            ، ٚ تد٣ّّ«ئ٤ّبنَ ١َ٘جُؽُ ٚ ئ٤ّبنَ َ٘ىت٥١َِٗ»، ٚ تطمّك « ٤ُطجِجىُُٓ اهلل»ل١ّّ ـف٥ٟ  ـإٞٙب٤بٖ ثٍف ثفغٛـؼاـ٘ؽ، ت٥ٕٕٗ ١ِٛؼ ثٝ

اوت، ؼـ ٌػ٥ّّت وىب٣٘، وٝ وف ؼـ لؽْ ٘ج٥جبٖ ا٣ِٟ ٟ٘بؼٜ، ٚ ؼـ ـاٜ ضٕب٤ت ٚ تج٥١ّت اق آٟ٘ب زٍٓ ثف ؼ٥٘ب ٚ « الئَِٝ ئال اهلل»

ٌؿٌتٝ ا٘ؽ. ؼـ ٣٘ ا٤ٗ ٔى٥ف، ٞف قٔبٖ، ٔؽ٥٠ّبٖ ٔطجّت ٚ تج٥١ّت اق ز٥ٙٗ تٕبْ ٔٝبٞف فف٤جٙؽٜ اي ثىتٝ، ٚ اق خبٖ ٥ٌف٤ٗ 

   ٣ٔ ٌٛ٘ؽ، خٛي ـضٕت٣ ؼـ ؼَ آتٍفٍبٖ تؽث٥ف ا٣ِٟ »!فََبتَّج٣ُِ٘ٛ١ِ»ثفٌك٤ؽٌب٣٘، ؼزبـ ٘بوپبو٣ ٚ وٛتب٣ٞ ؼـ اخبثت ؼوتٛـ 
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               خبٖ ٔطجّب٣٘ وٝ ؼـ ـ٘ح ٔطجٛة، ّٔؽاق ٣ٙ٥٠ ثف وف ؼَ ٚ« فَأثبثَىُٓ غَّٕبً ثِغَٓ ّ» ٣ٔ افتؽ، وٝ ثب فٛـاٖ ٌؽاقٜ ٞب٢ ثال٢ 

         ٚ أفٚق، .ـا ٔطمك ٣ٔ ففٔب٤ؽ« ٤ُجت٣ََِّ اهللُ ٔب ف٣ِ ُِؽٚـِوُٓ َٚ ٤َُٕطَُِّ ٔب ف٣ِ لُّٛثِىُٓ»ٞىتٙؽ، « ِِى٥َال تَطكَ٘ٛا ٣َّ٠ ٔبفبتَىُٓ »

ٖ پٍت٥جبٖ اٚ، ٚ ٘بٜف ٚ ٍ٘بٞجبٖ ـاًٞ، ٔب، ٔؽ٥٠ّبٖ ٔطجّت ٤بؼٌبـ ا٘فبن غٛي ـٞجفٔبٖ، ٚ ثٝ ت١ج٥ف ثدب ٚ ٔىتؽَّ ؼٚوتٕبٖ، ٞبـٚ

ٌٍتٝ ا٤ٓ، وٝ اِبثت ت٥ف ٞدٛ ٚ ٘بوكا ٚ ؼٌٙبْ ٚ افتفا٢ خبٞالٖ ٚ ضبوؽاٖ ؼٚـاٖ، ثف « غَّٕبً ثِغَٓ ّ»ٔىتطك ٘كَٚ خ٠ّٛ ٔتفبٚت٣ اق 

؛ تب ثب ٘بِٝ ؼ٥٘ب، ِؽ٤ّك ؼ٤ٍف٢ ـا ٣ٔ ّ٘جؽ« ؼٜ ٌت ٌفثبـاٖ»خبٖ ثٙؽ٠ ثفٌك٤ؽٜ ا٢ اوت، وٝ ت٥ِٛف غىت٣ٍ ٚ تٟٙب٥٤ً ؼـ 

، پفؼٜ ٞب٢ قٔبٖ ـا ٣ٔ ؼـؼ، ٞٓ آٚا ٌٛؼ، ٚ ؼـ٤سٝ ٢ ؼ٤ٍف٢ اق غ٥ت «تفٚوى٣ ِٝ وٛز٣ ـٜ ضٕٝ ت»ٞب٣٤، وٝ وٛق آٖ ؼـ 

ـا ثف ق٥ٔٗ ثٍٍب٤ؽ، ٚ ثبـاٖ ـضٕت ـا ثف ؼَ اض٥بٌف ـاوت٥ٗ ـاٜ ٟٔبخف٤ٗ ثٛـ، ثجبـا٘ؽ. ؼـ ثطفاٖ ز٥ٙٗ ثال٣٤، آٟ٘ب وٝ ٠ٕف ـا ؼـ 

ٕٙب ٚ ٔفث٣ّ غٛؼ ٌؿـا٘ؽٜ ا٘ؽ، ث٣ ؼـً٘، پٍت ثٝ تٕبْ ت٥فٞب ثٝ ؼٚـ اٚ ضّمٝ ٣ٔ ق٘ٙؽ، ٚ ثٝ ف٥ٓ ضٕب٤ت اق تج٥١ّت ٚ ٚفب٢ ـاٞ

٤ى٣ اق ـإٞٙب٤بٖ ـاٜ ضك ٚ ضم٥مت ٣ٔ ـوٙؽ؛ ٚ ١ٕٞ ٔب ثٝ لؽـ وٛتب٥ٟٞب٣٤ وٝ ؼـ ا٤ٗ وبِٟب ؼـ تج٥١ّت ٚ ٚفب٢ اٚ ؼاٌتٝ ا٤ٓ ثف 

ا ِٔٙىُٓ»ـ ١ٔفْ افتبؼٖ ؼـ ؼ« ثِج١َِٓ َٔب وَىَجُٛا»اوبن لب٠ؽ٠ لفآ٣٘  ٞىت٥ٓ، ٚ ثب٤ؽ ثب ٥٘بق٢ « ئََّٕ٘ب اوتَكََُُِّٟٓ ا٥ٍَِّٙبُٖ»، «ئَّٖ اَِّؿ٤َٗ تَََِّٛٛ

و١بؼت ضٕب٤ت اق ؼ٤ٗ غؽا، ٚ  :ٔج٣ٙ ثف فٟٓ، ٚ ف٣ٕٟ اق وف ٥٘بق، غٛؼ ـا ثٝ ؼأبٖ أٗ پٙبٜ پفٚـؼٌبـ ثفوب٥٘ٓ، ٚ اق اٚ ثػٛا٥ٞٓ

ـوبث٣ غف٤ت ؼٚـإ٘بٖ خب ٕ٘ب٥٘ٓ. ثٝ ـاوت٣، ٔب ؼـ تٕبْ  ٚ ٞٓ« فَُٙٛث٣ ِِّغُفَثبء»، تب اق غ٥ُ ٍٕٔٛالٖ أب٘تؽاـ اٚ ـا ٥ّ٘جٕبٖ ٌفؼا٘ؽ

ث٣ٙ اوفائ٥ُ، ا٤ٗ أىبٖ ـا اق ٞبـٖٚ ٍ٘ففتٙؽ، وٝ ِف٤ص ٚ   :َ٘ٛ ا٤ٗ وبِٟب، ؼـ ضٕب٤ت اق اٚ زٝ وفؼ٤ٓ؟ زٍٛ٘ٝ اوت، وٝ

َب فُتِٙتُٓ ثِِٝ َٚ ئَّٖ ـَثَّىُُٓ اِفَّضُٕٗ فَبتَّج٣ُِ٘ٛ١ِ َٚ أ١٥ُِ٘ٛا أٔف٢ِ: »ـوب، غٙبة ثٝ ٔفؼ٣ٔ وٝ ٔىّّف ثٝ ٞؽا٤ت آٟ٘بوت ث٤ٍٛؽ ٚ « ٤َب لَِْٛ ئَّٕ٘

لْٛ ٔب، زٙبٖ ؼـ ثٟب٘ٝ خ٣٤ٛ ٢ٌٛ وجمت اق آٟ٘ب ـثٛؼٜ ا٘ؽ، وٝ: وبوٝ و١ؽ٢ ـا، ؼـ ا٘دبْ تى٥ّف ا٣ِٟ، ٚ ؼ٠ٛت ا٘ىبٟ٘ب٣٤، وٝ 

أِّب تَتَّج١َِِٗ أف٥ََّ١َتَ »اـؼ، ٔٛـؼ ثبقغٛاوت لفاـ ٣ٔ ؼٞٙؽ، ٚ ا٘تٝبـ ؼاـ٘ؽ اق ثبقغٛاوت ؼ ٔطجّت غؽا، آٟ٘ب ـا ثٝ تج٥١ّت اق اٚ ٚا ٣ٔ

« فَاّ٘ب لَؽ فَتَّٙب لََٛٔهَ ِٔٗ ث١َؽِنَ َٚ أََُُّّٟٔٓ وبِٔف٢ُّ»ٔٛوب٢ غٛؼ ؼـ ففؼا٢ ل٥بٔت ٘تفوؽ، ٚ ٣ٕ٘ تفوٙؽ اق ا٤ٙىٝ، غؽا غجف« أٔف٢ِ؟

وب٘ؽ. آ٤ب آ٘سٝ وٝ أفٚق ٌبٞؽ آ٥٘ٓ، ٘ت٥د١ ٠ّٕىفؼ ٥١ٔف ٔب ؼـ ضٕب٤ت اق ٔطجٛة ٚ ـا ؼـثبـ٠ آٟ٘ب ثٝ ٌٛي وبوٝ اضٕؽ ثف

ـإٞٙب٤ٕبٖ ٥٘ىت؟ ٔب ؼْ اق ؼـن ٌففتٗ اق تبـ٤ع ٣ٔ ق٥٘ٓ، ٣ِٚ زٖٛ ثى٥بـ٢ اق خبٞالٖ ٚ ٘بوپبوبٖ تبـ٤ع، ٘تٛا٘ىت٥ٓ اق وى٣ 

ؼٌٕٙبٖ اٚ خفب ٣ٔ وٙٙؽ، ٚ ٔب خفبوبـا٣٘ ٞىت٥ٓ وٝ ض٥بت ضم٥م٥ٕبٖ ثػ٥ٍؽٜ، ضٕب٤ت٣ ؼـ غٛـ ٘مً ٚ خب٤ٍبًٞ ؼاٌتٝ ثب٥ٌٓ، 

وٝ زٍٕٕبٖ ـا ثف خفبٞب٣٤ وٝ ؼـ ضك اٚ ٣ٔ ٌٛؼ، ثىت٥ٓ. وبوٝ و١ؽ٢، ٔب ـا ثفضؿـ ٣ٔ ؼاٌت اق ا٤ٙىٝ: ؼـ اـتجبٖ ثب اٚ، فٕب٢ 

ٖ، ثب خؽ٤ّت ٚ اٜٟبـ ٘ٝف آقاؼ ـا اق اففاؼ ث٥ٍف٤ٓ؛ ٚ ٔب، ٘ؽا٘ىتٝ، ٚ ثب ١ٔبؼَ ٌففتٗ ضىٕت ٚ ٔال٘فت، ٚ ٔغب٤ف ؼا٘ىتٗ آ

لب٥١ّ٘ت، ـاٜ ـا ثفا٢ ت٥ٞٛٗ آقاؼ ثبق ٌؿاٌت٥ٓ. ٔب ؼـ ضٕب٤ت اق اٚ وٓ تدفثٝ ثٛؼ٤ٓ ٚ غبْ، ٚ ٘ط٠ٛ ٠ّٕىفؼ اٚ ؼـ ثفاثف ؼٌٕٙبٖ 

وٙٙؽٌبٖ ثٝ وبوٝ اضٕؽ ـا؛ ٚ و٣ٕ ؼ٤ف ثٝ ا٣٤ٍِٛ وٝ -ٔغفًٔ ـا ٥١ٔبـ ثفغٛـؼ ثب آٟ٘ب، لفاـ ؼاؼ٤ٓ، ٘ٝ ٘ٛٞ ثفغٛـؼي ثب ت٥ٞٛٗ

 .ثٛؼ٘ؽ، ـو٥ؽ٤ٓ وفؼٜ تفو٥ٓ ثٍف ثفا٢ ٠مب٤ؽٌبٖ، ٞىت١ اق ؼفبٞ ؼـ ىٕت ٚ ا٘ىب٥ّ٘ت، ِطبث١ ثكـٌٛاـ پ٥بٔجف ـ َ ـ ١ّّٕٔبٖ ض

 …اِتؽـ٤ه ٚ  ٚ تؽث٥ف ضٕب٤ت اق ٔبٔٛوتب٢ ٔىدؽ ثب٘ٝ، ٚ ـٚي ؼفبٞ اق ؼث٥فاٖ ٕٔٙٛٞ« ٤ٝ ن ٌٝ ٜٚ»تبوت٥ه ثفغٛـؼ ثب ٔال٢ 

تؽث٥ف ٚ ٘ٝبـت وبوٝ و١ؽ٢، ؼ٤ؽ٤ٓ، ٚ ثٝ ؼ٥ُِ ؼـن ٘بلّٕبٖ اق ٌػ٥ّّت  ٚ تج٥٥ٗ تطت خ٣١ٕ ا٘ؽ١ٍ٤ وب١٤ ؼـ ـا … ٚ

ا٘ىبٟ٘ب٢ ثكـي، ٚ ؼـخ١ تمٛا ٚ ثكـٌٛاـ٢ آٟ٘ب، ا٘تٝبـ ؼاٌت٥ٓ وبوٝ و١ؽ٢ ٔب ـا ثٝ ضٕب٤ت اق غٛؼ، وٝ ؼـ ٚالٟ ضٕب٤ت اق 

ٕب٠ت٣، ز٥ٙٗ ت٣ٕ٥ّٕ ـا ثٝ ا٤ٗ ض٥بت ٚ ض٥ث٥تٕبٖ اوت ـٕٖٞٙٛ ٌٛؼ. ٣٤ٌٛ اق ٤بؼ ثفؼٜ ا٤ٓ وٝ ؼـ َ٘ٛ تبـ٤ع، ٞف قٔبٖ، خ

 ثٙؽٌبٖ غبَ ٚاٌؿاـ وفؼ٘ؽ، ؼـ ٚالٟ، ؼا٢ ٌفاٖ اق ؼوت ؼاؼٖ اٚ ـا ثف ؼَ غٛؼ ٟ٘بؼ٘ؽ.



3 
 

       : و٣ٕ وػت، فف٤بؼ ٚاضىفتب٢ ١ّٕٞفاٖ ٠ثٕبٖ ـا ٥ٌٙؽ٤ٓ، وٖٝ ـا غجبـ غفّت، و٥ٍٙٗ وفؼٜ ثٛؼ،ٚ ٔب وٝ ٌٛي فٟٕٕب 

    ، ففق٘ؽإ٘بٖ ـا ٍ٘بٞجبٖ خبٖ ا٥ٔفإِإ٥ٙٔٗ ٣ٔ وفؼ٤ٓ، ٚ ثفا٢ ضٕب٤ت اق اٚ  ـ ن ا٢ وبي، ٔب ٥٘ك زٖٛ ٣ّ٠ ـ ن ـ ٚ قث٥ف ـ

ؼـ ثفاثف فتٙٝ ٌفاِٖ ٔىّّط٣ وٝ ت١ٍٙ غًٛ٘ ثٛؼ٘ؽ، ٚ آقاؼا٘ٝ ؼـ ٌٟف پفوٝ ٣ٔ قؼ٘ؽ، اق غٛؼي وىت تى٥ّف ٣ٕ٘ وفؼ٤ٓ، تب ثٝ 

ٔبِٕبٖ، وبوٝ و١ؽ٢، آٌب٣ٞ ٚ ث٥ّفت أف اٚ غّٟ والش ٣ٕ٘ ٌؽ٤ٓ. ؼـ ؼٚـاٖ ٔب ٥٘ك، تٟٙب والش ضٕب٤ت اق ِبضت خبٖ ٚ 

 اوت، ٚ ثفا٢ اؼا٢ تى٥ّف غٛؼ ٘ىجت ثٝ وبوٝ و١ؽ٢، ثٝ والْ ٔٙبؼ٢ ؼٚـإ٘بٖ وبوٝ اضٕؽ ٌٛي ٣ٔ وپبـ٤ٓ وٝ ٣ٔ ففٔب٤ؽ: 

ى٣ ئبغفٜ ٚ وٛئب٥ِ ِٝ …ضٕٝ ت ِٝ ثٝ ـ غب٘ف٢ ٔٗ -٠ٝ ـق٤بٖ ثىٝ: وٝ ثٝ ٥ٞر ٜٚ خ٣ٟ ـاق٢ ٥٘ٓ، ئٙىب٣٘ غ٢ٛ ثػبتٝ قٜ» 

ٚت٣: ؼٜ ٢ ثبثٝ ٥ٌبٖ! ئٝ ٔٝ تٛ ِٝ خٝ ٘جٝ ٢ ٌٝ غ٣ّ غٛتٝ ٜٚ ئبٚا  .وفؼ؛ ٔٗ ِٝ ثٝ ـاثٝ ـ وٛئبِٝ وٝ ٤ٝ ٜٚ ئ٥تف پٝ وٓ وٝ ٚت

تٕبٌب٢ لٝ ٥ٔٝ ئٝ وٝ ٢، ٘ٝ قٜ ـت ٚا٤ٝ؛ ئٝ ٢ ئ٥ٕٝ ِٝ ؼٜ ـٜ ٜٚ ت و٥ّف٣ ئال٣ٞ ٔٛتٝ ٠ٝ ِمٝ پ٥ٕبٖ، ـٚٔبٖ ٣ِ ئٝ وب، ذ ثىٝ ٤ٗ 

٥ِه ؼٚٚٔٝ، ئ٥تف. ئ٥تف ئب ِٝ ٔٝ ٤ب ٔٗ ِٝ الض٥ّٝ تٓ ٥٘ٝ ئكٞبـ  ٝ و٥ّفٝ ٢ غٛٔبٖ؟ ٚتٓ: ـِٚٝ ٥ٌبٖ! ئٝ ٔٝ ٔٝ وئٝثٝ ضٝ وٝ ث٣ ئٝ ٚ ت

٘ٝ قٜ ـ ثىٝ ْ. ئٝ ٜٚ ئٝ ٣ّٞ ٠ّٕتبٖ ٌٛوف ثٛ غٛا ٤ٝ ودبـ قٚـٜ؛ غٛتبٖ فىف٢ ٣ِ ثىٝ ٘ٝ ٜٚ، ثكا٘ٗ غٛا ـٜ قا٢ ِٝ وٝ ـ ز٥ٝ، ثٝ 

ٝ ٠ٛ٘ٛاٖ ئٝ ٜٚ ٔٗ ئٙتٝبـْ ثج٣؛ ثٝ ٠ٛ٘ٛا٣٘ تٝ و٥ّف٣ غٛتبٖ ِٝ ثٝ ـاثٝ ـ٢ غٛا٢ غٛتب٘ٝ ٜٚ ئٝ ـ ضٝ وٝ ث٣ تٝ و٥ّف٣ غٛتبٖ، ٘ٝ ث

 .« ٘دب٣ٔ ثؽٜ ٖ. ئ٥تف ئٝ ٜٚ ٔٗ ضٝ لٓ ٥٘ٝ ؼغبِٝ ت٣ ت٥ب ثىٝ ْ

؛ ٔب ثب وٛتب٣ٞ ؼـ ضٕب٤ت اق ٟٔٝف ضك ٚ ضم٥مت، ؼـ ٌٙبٜ تٕبْ وىب٣٘ وٝ ٌفا٤ٗ ـا ثفا٢ ٘غ٥بٖ آٟ٘ب ٔىب٠ؽ وبغت٥ٓ ٌف٤ى٥ٓ

وىب٣٘ وٝ ٞفزٙؽ وفٌبـ٘ؽ اق ضىبؼت ٚ ثؽغٛا٣ٞ، ٣ِٚ اٌف ٔب ثب فٟٓ ٚ ث٥ّفت ٚ ٠ّٕىفؼ ؼـوتِ غٛؼ، ـاٜ ـا ثف آٟ٘ب ٣ٔ 

ثىت٥ٓ، ثٝ وفٌ٘ٛت آٟ٘ب وٝ ؼـ ثفاثف ضك ا٤ىتبؼ٘ؽ ؼزبـ ٣ٕ٘ ٌؽ٘ؽ، ٚ ا٘ىبٟ٘ب٢ وبؼٜ ٚ وٛتٝ فىف ـا ٥٘ك ٌٕفاٜ ٣ٕ٘ وبغتٙؽ. ٣ِٚ 

وٝ ضىٕت ٣ٔ تٛا٘ؽ تبق٤ب٘ٝ ا٢ ثبٌؽ، ؼـ ؼوتبٖ تٛا٘ب٢ ٠ٕف ثف وف ٞٛن ثفتف٢ ّ٘ج٣ ١ٔب٤ٚٝ،  افىٛن، وٝ ث٥ٍتف ٔب ٣ٕ٘ ؼا٘ىت٥ٓ

 .ٚ ٔبٟ٘ ٘غ٥بٖ اٚ

، وٝ ؼـ ـٚقٌبـ پ٥ف٢ ٞٙٛق وٛؼاٞب٢ خٛا٣٘ ـا ؼـ وفي ٣ٔ پػت، اق تفن پؿ٤في ً٘ٙ ٌبٌفؼ٢ ٞٓ  ( ٠ك٤ك ا٣ٙ٥ٔ) پ٥فٔفؼ٢ 

ٚال٤ت٣ ٚ ؼٚوت ؼٚـاٖ وٛؼو٥ً، ضىٗ ا٣ٙ٥ٔ، غٛؼ ـا ؼـ پٍت پفؼ٠ پٍت٥جب٣٘ اق ٘ٝبـت پٟٙبٖ ٣ٔ وٙؽ، تب ؼـ ا٤ٗ ٠فِٝ، 

ٚ ٍ٘ىتٗ ثٝ ثٝ ٚ زٝ زٝ ا٘فاف٥بٖ ؼـ تطى٥ٗ الؽاْ ٚخٛؼ٢ ٠فٔٝ وٙؽ، ٚ ثٝ خب٤ٍبٜ ٚ ٔمب٣ٔ وٝ ٘ؽاـؼ ثفوؽ، ٚ ففؼا په اق فف

ف٥ٟٕب٘ٝ ٚ تى٥ّٓ ٔتٛا١ٔب١٘ اٚ، ٚلت٣ ؼٚثبـٜ غٛؼي ـا ففؼ٢ ٠بؼ٢ ؼـ ٥ٔبٖ پ٥فٚاٖ ٣ٔ ٤بثؽ، قغٓ وٟٙٝ اي وف ثبق ٣ٔ وٙؽ، ٚ 

ٚلت٣ اق  آتً ضىبؼت٣ وٝ ٞٙٛق ١ٌّٝ ٞب٤ً ؼـ ٔد١٠ٕٛ ٍٞت ٘ٛاـ٢، قثب٘ٝ ٣ٔ وٍؽ، ؼٚثبـٜ ؼـ ؼـًٚ٘ ١ٌّٝ ٚـ ٣ٔ ٌٛؼ، ٚ

ثّٙؽا٣٤ وٝ ثف آٖ آ٥ٌبٖ وفؼٜ، ففٚ ٣ٔ افتؽ، زٙبٖ ؼـ ٞٓ ٣ٔ ٌىٙؽ، وٝ ؼٌٕٙبٖ وبوٝ اضٕؽ، اـتجبٖ ثب اٚ ـا ثٝ خٛا٘بٖ ٔب ت٥ِٛٝ 

٣ٔ وٙٙؽ، ٚ اٚ ٥٘ك، ؼـ ا٠تفاْ ثٝ ا٘طفاف ٔىتت لفآٖ ثب آٟ٘ب ّٕٞؽا ٣ٔ ٌٛؼ. ٥ٌٙؽ٤ٓ وٝ ٌفٖ ثبقٌٍتً ثٝ ٔىتت لفآٖ ـا، 

، ثٝ ا٤ٙىٝ، تٕبْ ا٤ٗ وبِٟب ثب پ٥فٚاٖ وبوٝ اضٕؽ ؼـ٢ٚ ٌفتٝ، لفاـ ؼاؼٜ، تب ث٥ٙبٖ ٔفَِٛ ثبٚـٞب٢ ٔب ـا ؼـ ا٠تفاف وبوٝ و١ؽ٢

وٝ ثف ِؽالت وبوٝ و١ؽ٢ ثٙب ٌؽٜ ففٚ ـ٤كؼ. ٣ِٚ ٔب اٚ ـا ثب ؼـؼ ٌفاٖ تكِكَ، وٝ ؼـ ـٚقٌبـ پ٥ف٢ ثى٥بـ غٙفآفف٤ٗ اوت، تٟٙب 

وبوٝ ٠ك٤ك٥ٌبٖ! غٛا ئبٌب٢ ٣ِ ٤ٝ ٔٛتٕٝ ئٗ ٥٘ٓ ٘ٝ ث٥تٝ »٤ٕبٖ، وبوٝ اضٕؽ، وٝ: ٍ٘ؿاٌت٥ٓ، ٚ ؼـ ٘بثبٚـ٢ِ ٍٞؽاـ ٘ج٥ت ؼـؼ آٌٙب

« ِٝ وٝ ـٌ٘ٛتب ئٝ ٤مْ، ٘ٝ ثٝ ٠ٛ٘ٛا٣٘ تبج ٚ تٝ غت« فف٠ٖٛ»ؼٜ ٢ غ٤ٛست ٔٛتٕٝ ئٗ ٔٝ ثٝ! ـ ِٝ ِجبن قٚٞؽ ٚ تٝ لٛا ـ ، «. فف٠ٖٛ»

٤فؼ. اٚ ضك ـا ٘پؿ٤ففت ٚ ؼـ ؼـ٤ب٢ خُٟ ٚ ضىؽ ٍِٙف ثبـٞب ثٝ وفاغً ـفت٥ٓ، تب ٔجبؼا ففِتً ثٝ پب٤بٖ ثفوؽ ٚ ضك ـا ٘پؿ

  ا٘ؽاغت ٚ ٠فٌٝ ا٢ ٌؽ، ثفا٢ تٕبْ وىب٣٘ وٝ ثب پب٢ زٛث٥ٗ ٞٛن ٚ ثب زٍٕب٣٘ اق ضىؽ ث٣ ٘ٛـ ؼـ تبـ٤ى٣ غٛؼ ـا ثٝ ؼـ٤ب 
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ثتبق٘ؽ، ٚ  قؼٜ ا٘ؽ، تب ثف وٍت٣ ٘ٛش وٝ ؼـ ؼَ غبن وفق٥ٔٗ ٔب ٔؽفٖٛ ثٛؼ، ٚ ؼـ پفتٛ اـاؼ٠ غبَّ ا٣ِٟ خبٖ ؼٚثبـٜ ٌففت،

تب ثٝ ٌٕبٖ غٛؼ ٔفثٝ ا٢ ٌٛ٘ؽ ثف پ٥ىف٠  وٙٙؽ، ٞفوؽاْ زٙؽ ِجبض٣ وىّبٖ ٤بٜٚ وفا٣٤ ـا ثٝ ؼوت ٌففتٝ، ٚ اثفاق ٚخٛؼ٢ 

وٍت٣ و١بؼت ا٘ىبٟ٘ب، وٝ ضبال ؼ٤ٍف ِػفٜ ا٤ىت ٘فٛؾ٘بپؿ٤ف. غبفُ اق ا٤ٙىٝ غؽا غٛؼ ٍ٘بٞجبٖ آ٤تً ؼـ ق٥ٔٗ اوت؛ آ٤ت٣ وٝ 

ـٞب٥٘ؽٜ، ٚ ثٝ وٍت٣ و١بؼت، ٚ « ثُ ٞٓ أُٔ»ىتٙؽ وٝ غٛؼ ـا اق غفق ٌؽٖ ؼـ و٥الة خبـ٢ِ اغّت وبو٥ٙٗ آٖ، خٛا٘ب٣٘ ٞ

وٍت٥جبٖ غىتٝ اي ـوب٘ؽٜ ا٘ؽ. خٛا٘ب٣٘ وٝ ٠ّفٞب٢ ؼٌٚٙجٝ ٚ پٙح ٌٙجٝ، ؼـ ٘با٣ٙٔ ث٥بثب٣٘ وٝ ٘فه ٚ ٥ٌٙبٖ ثف ثٍفي وٛقاٖ 

بٖ ثٝ ثبتالق ثٙبِت ٚ تجب٣ٞ وٍب٘ؽٜ، غٛؼ ـا ثٝ ٔأٔٗ أٗ وفؼٜ، ٚ ثى٥بـ٢ اق خٛا٘بٖ ّْٔٝٛ وفق٥ٕٔٙبٖ ـا ؼـ ؼٚـاٖ ٘ال٣٤ ٠ٕفٌ

ض٥بٖ غب١٘ وبوٝ اضٕؽ ٣ٔ ـوب٘ٙؽ تب خبٖ ٠ٍٙٙبن ـا ؼـ قالَ ؼ٤ؽاـ زٙؽ ِطٝٝ ا٢ ٍ٘بٜ اوتبؼ ٚ ٔفث٥ٍّبٖ، ٌىتٍٛ ؼٞٙؽ. آٖ 

ٌؿاٌتٗ ٠ىه ٚلت، ضى٥ٕبٖ ؼِىٛق )!!(، تپً لّت ا٤ٗ خٛا٘بٖ ـا ؼـ ٠ٍك وبوٝ اضٕؽ ٚ اض٥بٌف ـاًٞ، وبوٝ و١ؽ٢، ٚ 

ت١ج٥ف ٣ٔ وٙٙؽ، ٚ ؼـؼ ضىبؼت٣ ـا وٝ ثف خبٍ٘بٖ ٣ٔ « ٞٝ لاـ٢»ٞب٤ٍبٖ، ثٝ -وبوٝ و١ؽ٢ ثف ِفط١ ٣ٌٌٛ ٞب ٚ ثف ؼ٤ٛاـ غب٘ٝ

افىٙؽ، ثٝ ؼـؼ وٍٟٙب٣٤ وٝ وٛؼوبٖ ٘بؼاٖ ٘بئف ثف پ٥بٔجف ـضٕت ـ َ ـ افىٙؽ٘ؽ، تٍج٥ٝ ٣ٔ وٙٙؽ، ٚ ٚاوٍٟٙب٢ ٘فىب٣٘ غٛؼ ـا، 

بْ وفا٣٤ اوت، ٚ ؼـ ؼ٤ٍف٢، ٌؽا٣٤ ت١بـ٤ف ٚ اِٙالضبت اق ٔتى٥ّّٕٗ، ٕٞفً٘ ٚ ٞٓ ٌأٖ وٝ ؼـ ٤ى٣ ثٝ ِٛـت ؼٌٙ

 .ؼ٠بٞب٢ پف غ٥ف ٚ ثفوت ـضٕٝ ١ِّب٥ِٕٗ ـ َ ـ ٣ٔ غٛا٘ٙؽ

 .… ٥٘ىت تٛ ٌفتبـ ٚ اِفبٚ ال٤ك                    ٌفت: غبًٔ وٗ! وٝ آٖ وبـ تٛ ٥٘ىت

 ا٤ٗ ٔفؼاـ ـا!؟ ٥٘ىت خبٖ غٓ زُٖٛ                        زُٖٛ غٓ غٛؼ ٥٘ىت، ا٤ٗ ث٥ٕــبـ ـا!؟

 ـفٛ خ٤ٛؽ ـا ث٥ٍب٘ٝ ٔــــــفؼ٠ اٚ                           ٔفؼ٠ غٛؼ ـا ـٞـــب وفؼٜ اوت 

« ثٝ غٛا ٜٚ تٝ ٖ ثٛ غٛت ٚ غٝ ِى٣ ٔٝ قِٛٔت، وٝ ٤ّٝ ؼِٓ ئٝ ٕٔب ٥ٞسٓ ِٝ ؼٜ ن ٘ب٤ٝ»ؼـ ز٥ٙٗ ٌفا٣ٙ٤ ثبقتبة ـٚش افكا٢ ٘ب١ِ 

٠ٕك خبٖ ؼِىٛق ؼِىٛغت١ ّّٔت، وبوٝ اضٕؽ ٔفت٣ قاؼٜ، ثف ٣ٔ آ٤ؽ، ؼَ ٞف ِبضجؽ٣ِ ـا ثٝ ؼـؼ ٣ٔ آٚـؼ، ٚ ؼـ تىفاـ وٝ اق 

 .ٞكاـ ثبـ٠ غٛؼ، ثف ؼَ غؽا ٣ٔ ٥ٍ٘ٙؽ

(، وٝ ّٔؽاق ٣ٙ٥٠ وپّٝ ا٢ ثٛؼ ٚ ٘بوپبو٣، اق ا٤ٙىٝ ٘تٛا٘ىت پ٥فا٣ٙٞ ـا وٝ اق آٖ ث٢ٛ  ٞبٌٓ و٥ّؽاٍِٟؽا٣٤) ٚ آٖ ؼ٤ٍف٢ 

        ٣ٔ آ٤ؽ لجب وٙؽ، ٚ ٤ى٣ اق زٙؽ ٞكاـ ٘فف٢ وٝ ضبٔف٘ؽ خبٍ٘بٖ ـا ثفا٢ وبوٝ و١ؽ٢ فؽا وٙٙؽ، تٕب٤ُ ٚ ت١ّٟؽ٢ ٤ٛوف 

  ٖؼَ اوت ثٝ غؽٔت ٘فه ٌففتٝ، ٚ ٌٕبخك خٛاة ؼاؼٖ ثٝ والًٔ ٘ىجت ثٝ اٚ ٘ؽاـ٘ؽ، ثٝ تًٙ ٣ٔ آ٤ؽ، ٚ ١ٌف ـا وٝ قثبٖ 

ٟ٘ب خب٣٤ ثفا٢ غٛؼ ثبق وٙؽ، غبفُ اق ا٤ٙىٝ: ٟٔٝف ثالٞت ٚ ضٕبلت، ٣ٔ وٙؽ ثب ٔٛقٖٚ وفؼٖ ٤بٜٚ ٞب٤ً ٣ٔ تٛا٘ؽ ؼـ لّت ا٘ىب

٥٘ك، اغّت ٔٛقٖٚ ٣ٔ وفا٤ؽ ٚ ٔمف٣ّ، ٚ ٕٞٝ اق اٚ ٣ٔ ٌف٤ك٘ؽ. تالٌٟب٢ ٔب ثفا٢ ا٤ٙىٝ ٌٛـا آٖ « أ٘ىف االِٛات»ِبضت 

آٖ ث٥بث٥ٓ، ثٝ ؼ٥ُِ اضتفاْ ٌٛـا غك٠جالت ـا ؼـ اغت٥بـٔبٖ لفاـ ؼٞؽ، تب ثب ٌٛي ؼاؼٖ ثٝ آٖ، خٛاث٣ ؼـ غٛـ ٌأِٖ ؼِٖٚ ٤ٛ٘ىٙؽ٠ 

ث٣ ٘ت٥دٝ ٔب٘ؽ. ٚ تٟٙب اخبثت أف ٌٛـا، آت٣ٍ ـا وٝ ؼـ آٖ  پ٥فٚاٖ، ٥ٔبٖ ؼـ ٞب٤ٍبٖ ثٝ ؼـغٛاوت آٟ٘ب ٔج٣ٙ ثف پػً ٍ٘ؽٖ ٤بٜٚ

ـٚقٞب ؼـ ؼـٕٚ٘بٖ ثفاففٚغتٝ ثٛؼ، ا٘ؽو٣ ففٍٚ٘ب٘ؽ. ا١ٌبـ٢ وٝ اٌف ؼـ ؾّْ ٞف وه ؼ٤ٍف٢ خك وبوٝ و١ؽ٢ وفٚؼٜ ٣ٔ ٌؽ، 

    اق اٚ ثؽ٣٤ٌٛ غؽا ٣ٔ ؼا٘ؽ زٝ ثال٣٤ ثف وف ٔؿْٔٛ غٛؼ ٣ٔ آٚـؼ ٚ غٛاة زٙؽ ٌجً ـا آٌفتٝ ٣ٔ وفؼ ، ٚ ثب زٝ ٚالٌب٣٘

     ٣ٔ وفؼ؛ ؼـ ضب٣ِ وٝ ٞفٌك وى٣ ـا ٘ػٛا٣ٞ ٤بفت وٝ وبوٝ و١ؽ٢ ٘كؼ اٚ ثٝ ؾّْ آٖ ٌب٠فٕ٘ب پفؼاغتٝ ثبٌؽ، ٚ ضت٣ّ ؼـ 
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    ٕٞبٖ ِطٝبت ٥ٌٙؽٖ آٟٕ٘ٝ ٞتّبو٣ ٚ ث٣ اؼث٣، ٌٌٛٝ ا٢ اق ؾًٞٙ ثب ا٘ؽ٥ٍ٤ؽٖ ثٝ آٖ ٍٔغَٛ ٍ٘ؽ، ٚ ثٝ ٠ٛ٥ٌ پ٥بٔجفاٖ ٚ خب٥ٍ٘ٙبٖ

ب ثكـٌٛاـ٤ً وبو١ ِجف ٔب ـا ِجف٤ك وفؼٜ، ٚ خبٕ٘بٖ ـا ثٝ ِت ـوب٥٘ؽ، ٚ آٖ قٔبٖ ثٛؼ وٝ ؼـن وفؼ٤ٓ: آ٘سٝ ؾ٢ ِالش آٟ٘ب، ث

ٔب ـا غٌٛطبَ، ٤ب ٘بـاضت ٣ٔ وٙؽ ثٝ لؽـ پف وب٣ٞ ثٝ زٍٓ وى٣ وٝ ٍ٘بٞجبٖ ـاٜ غؽاوت ٣ٕ٘ آ٤ؽ. ٚ ٚلت٣، ث١ؽٞب اق اٚ 

    ٣ٔ ٌؽ، ٠ىه ا١ُِٕ ٌٕب زٝ ثٛؼ؟ ففٔٛؼ: ضؽالُ وبـ٢ وٝ  پفو٥ؽ٤ٓ: اٌف ؼـ آٖ خّىبت وٕتف٤ٗ ت٣ٙ٥ٞٛ ثٝ وبوٝ اضٕؽ

 .٣ٔ وفؼْ ا٤ٗ ثٛؼ، وٝ ثالفبِّٝ خّىٝ ـا تفن وٙٓ

        ٞفزٙؽ ثٝ ثفوت پ٥بْ ض٥بتجػً ٔٙبؼ٢ ؼٚـإ٘بٖ وبوٝ اضٕؽ، ٚ ُٔج٥َِّٗ ـاٜ اٚ، ثب ٔفب٣ٕ٥ٞ آٌٙب ٌؽٜ ا٤ٓ، أّب تب ـو٥ؽٖ ٔب ثٝ

بـ اوت، ٚ تط٥ُّ ٚ تفى٥ه ا٤ٗ ؼٚ ّٔٙت، ثفا٢ ٔب زٙؽاٖ آوبٖ ٘جٛؼ: آٟٕ٘ٝ ٌؿٌت ٘ىجت ل١ّّ ـٞب٣٤ اق ؼوت غٛؼ فبِّٝ ثى٥

 .ثٝ ت٣ٙ٥ٞٛ وٝ ٔتٛخٝ غٛؼ اٚوت، ٚ ا٤ٟٕٙٝ خؽ٤ّت ؼـ ثفاثف ت٥ٞٛٗ ثٝ ٔطجٛة ٚ ـإٞٙب٤ً

اق وتبثٟب٢ و٥فٜ  آٟ٘ب٣٤ وٝ ٔطجّت ٌبٌفؼاٖ وبوٝ و١ؽ٢ ـا ٘ىجت ثٝ اٚ، ٔؽّاض٣ زبپّٛوبٖ ٣ٔ غٛا٘ٙؽ، الثؽ تب ثٝ ضبَ ال٢ ٤ى٣

ـا ثبق ٣ٕ٘ وٙٙؽ، تب ثج٥ٙٙؽ، آ٤ب او٠ٛ ضى١ٙ ثٍف تب ل٥بٔت، ضٕفت ـضٕٝ ١ِّب٥ِٕٗ ـ َ ـ ، ٞفٌك ِطبث١ ثكـٌٛاـ، ٚ ثٝ ٤ٚمٜ 

ٟٔٙ وفؼ؟ ٚ ـاوت٣ زٝ ٔؽض٣ اق ا٤ٗ ثبالتف ٚ پف تىفاـتف ؼـ تبـ٤ع « ثبٚن ٚ ؼا٤ىٓ ثٝ وبلٝ ت! » ِؽ٤ك اتم٣ ـا، اق ثٝ وبـ ثفؼٖ 

ث٣ اق خب٘ت ٔطجّبً٘؟ ٔمبْ ٔطٕٛؼ٢ وٝ تب ل٥بٔت ٔىإِٚتف٤ٗ ففؼ اوت ٘ىجت ثٝ ٘ٛٞ ثٍف، ز٥ٙٗ غٙب٣٤ ـا وٝ ثٝ ٔؽش ٔطجٛ

زٍٓ ٥٠ت خ٢ٛ آٟ٘ب ٣ٔ آ٤ؽ ٘ؽ٤ؽٜ، ٚ ـاٜ اـتىبة آٖ ـا ثف ؼ٤ٍف پ٥ٍٛا٤بٖ ثٍف ٘جىتٝ، ٚ ٥ٞر وؽاْ اق وفاٖ وفف وٝ ا٘ٛاٞ 

٤ٗ ثبـٜ ثف اٚ غفؼٜ ٍ٘ففتٝ ا٘ؽ، آٖ ٚلت، ضبوؽاٖ ؼٚـاٖ ٔب، زٙبٖ ٔطىٓ ثف اِٙالضٟب ٚ ؼـٚغٟب ـا ٘ىجت ثٝ اٚ ٣ٔ وبغتٙؽ، ؼـ ا

وفو٣ لٕبٚت تى٥ٝ ٣ٔ ؼٞٙؽ، ٚ ٔطجّت ٔب ـا ٘ىجت ثٝ ٘بخ٣ خبٕ٘بٖ ٔطىْٛ ٣ٔ وٙٙؽ، وٝ اٍ٘بـ ُّ٘ ِف٤ص لفآٖ ـا ٔجٙب٢ 

ّ٘ىبـاِٖ آٖ قٔبٖ، ٚ ثكـي آٟ٘ب، ا٤ٗ، ٣ٙ١٤: ثب»لٕبٚتٍبٖ لفاـ ؼاؼٜ ا٘ؽ. ؼـ ز٥ٙٗ ٔٛاـؼ٢ وبوٝ اضٕؽ زٝ ق٤جب ٣ٔ ففٔب٤ؽ:

اثٛخُٟ، آ٘مؽـ ٠مُ ٚ فٟٓ ؼاٌتٙؽ وٝ تٗ ثٝ ز٥ٙٗ خب٥ّٞت٣ ٘ؽٞٙؽ، ٚ ز٥ٙٗ ضفف٣ ٘ك٘ٙؽ، ٣ِٚ خُٟ ٚ ٘بؼا٣٘ خبّٟٞب٢ ٔب تب آ٘دب 

 «.ـو٥ؽٜ، وٝ ٢ٌٛ وجمت اق آٟ٘ب ـثٛؼٜ ٚ ز٥ٙٗ ز٥ك٢ ٣ٔ ٤ٌٛٙؽ

ـا ؼـ ٍٔبْ « ثبٚن ٚ ؼا٤ىٓ ثٝ وبلٝ ت!» ٔؽضٟب٣٤ وٝ ـا٤ط١ آ٘سٝ ٔؽض٣ ـا ٔؿْٔٛ ٣ٔ ٕ٘ب٤ؽ، ا٥ٍ٘ك٠ تفن ٚ ٕٟ٘ اوت؛ ٘ٝ 

ق٥ٔٗ تبقٜ ٣ٔ وٙٙؽ؛ ؼُـ٢ّ وٝ اق ٕٞبٖ ١ّّٕٔبٖ ٠ف١ِ ٠كّت ٚ ا٘ىب٥ّ٘ت ثفا٢ پ٥فٚاٖ ؼ٤ٍف ـإٞٙب٤بٖ ثٍف ثٝ ٤بؼٌبـ ٔب٘ؽٜ، ٚ په اق 

٣ وٝ ٔب ؼـ پفتٛ ا٘ىبٖ ٌٙبو٣ ؼ٣ٙ٤، أّب، ثب ٌٙبغت .ٞكاـ ٚ زٟبـِؽ وبَ ؼـ لّت ق٥ٔٗ ٣ٔ ؼـغٍؽ ٚ قٔبٖ ـا ثٝ تپً ٣ٔ افىٙؽ

اق ٘ىج٣ ثٛؼٖ ٔىبئُ ٔفثٖٛ ثٝ ا٘ىبٖ ؼاـ٤ٓ، ؼـخ١ غَّٛ ا٘ىبٟ٘ب ٥٘ك ؼـ اثفاق ٔطجّت ٚ ٠ٍك ٘ىجت ثٝ غبِّبٖ غؽا ٔتفبٚت 

اوت، ٣ِٚ ضت٣ّ غبن آِٛؼٜ تف٤ٗ ٔطجّتٟب اق خب٘ت وىب٣٘ وٝ ثٝ ٔفْ تّٕك ٚ زبپّٛو٣ ٌففتبـ٘ؽ ٥٘ك، ٌفؼ٢ ثف ٌأٖ ٚ ٔمبْ 

ثكـٌٛاـاٖ ٣ٕ٘ ٍ٘ب٘ؽ. ا٤ٗ اففاؼ ؼـ ٔؽش وى٣ وٝ اخفي ـا تٟٙب اق غؽا ٣ٔ غٛاٞؽ ٚ اق غ٥ف اٚ ث٣ ٥٘بق اوت، ز٥ك٢  ا٤ٗ

٠ب٤ؽٌبٖ ٣ٕ٘ ٌٛؼ ٚ ثٝ ٘ٛـ ٘ج٣١٥ اق ا٘فاف اٚ پفاوٙؽٜ ٣ٔ ٌٛ٘ؽ، ٚ غبِجبً وف اق غ٥ُ ؾّٔبٔبٖ اٚ ؼـ ٣ٔ آٚـ٘ؽ، ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ 

ٔٛخ٣ ٣ٕ٘ وبغت، ؾّْ أفٚقٌبٖ ٞٓ وٕتف٤ٗ اثف٢ ثف آـا٣ٍٔ وٝ غؽا ثف ؼَ ثٙؽ٠ تب ؼ٤فٚق، ٔؽضٍبٖ ؼـ ؼـ٤ب٢ ؼـٖٚ اٚ 

 .ٔإًٔٙ ٟ٘بؼٜ، ٘ؽاـؼ
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ٔطجّت ٘ىجت ثٝ وى٣ وٝ ـإٞٙب٢ ـاٜ و١بؼت ا٘ىبٟ٘بوت، ثبالتف٤ِٗ ٔطجّتٟبوت، ٚ وبوٝ و١ؽ٢ ثب ١ٔٙب ؼاؼٖ ٚ خٟت ثػ٥ٍؽٖ ثٝ 

 ئ٥ىى٥ف٢ ٌٝ» ـوَٛ ٔطجّت ـ َ ـ اوتػفاج وفؼٜ، ٚ ؼـ ٌٙد١ٙ٥ ٔطجّت اففاؼ، ثف اوبن فف٣ِٛٔ وٝ وبوٝ اضٕؽ اق ٍ٘بٟٞب٢ 

أب٘ت ٟ٘بؼٜ، ٔطجّت ـا پٍتٛا١٘ ٣٘ ٔى٥ف ؼٌٛاـ ا٘ىبٖ ٌؽٖ آٟ٘ب ٣ٔ وبقؼ، وٝ ـٚي تٕبْ ا٘ج٥ب٢ ا٣ِٟ ثٛؼٜ، ٚ  ثٝ «ٚـٜ

 ـضٕٝ ١ِّب٥ِٕٗ ؼـغٍب٘تف٤ٗ ثػً اق و٥ف٠ ٔجبـن پ٥بٔجف٢ اوت، وٝ ـوَٛ ٟٔف ٚ ٔطجّت ثٛؼ. آـ٢، ثٝ ٤ٕٗ ٍ٘بٟٞب٢ ضٕفت 

ـ َ ـ ثف وفؼوتبٖ ّْٔٝٛ، ٚ ٞؽا٤ت غبَّ وبوٝ اضٕؽ ؼـ پفتٛ ـوبِت ِغفا٢ پ٥بٔجف ـ َ ـ ، ـٚقٞب٣٤ وٝ لفآٖ ثف وف ٘بلسٝ 

ٞب٢ ثّٙؽ ٚ ؼٚـ اق ؼوتفن، غبن ٣ٔ غٛـؼ، ثٝ وف آٔؽ، ٚ پ٥بٔجف٢ ـ َ ـ وٝ ؼـ ٞبِٝ ا٢ اق ؼٚؼ ٚ ٘ٛـ ٔطّٛـ ثٛؼ، تب وى٣ 

، ٚ ٔطى٣ ث٥بثؽ ثفا٢ وٙدً ؼ٤ٗ ففٌٚب٣٘ وٝ ؼْ اق ؼ٤ٙؽاـ٢ ٣ٔ ق٘ٙؽ، ثٝ ٥ٔبٖ ٔب ثبقٌٍت، ٚ ثبـ ٘تٛا٘ؽ ثٝ اٚ ٘كؼ٤ه ٌٛؼ

، ٥١ٔبـ ٔب ؼـ وٙدً ِؽالت ـإٞٙب٤بٖ، ٚ ٔإ٤ّؽ ِؽالت وبوٝ و١ؽ٢ ٌفؼ٤ؽ. آٟ٘ب٣٤ وٝ غّج١ ثبٚـ ٔبؼ٢، «او٠ٛ ضىٙٝ» ؼ٤ٍف، 

ؽ٢ ـا ثفا٢ اض٥ب٢ ؼ٤ٗ ٚ ض٥بت ؼٚثبـٜ ثػ٥ٍؽٖ ثٝ فىف ٚ ـً٘ تٕبْ ثبٚـٞب٢ ؼ٣ٙ٤ ـا اق غب٘فٌبٖ ثفؼٜ، تالٌٟب٢ وبوٝ و١

ثف٘ب١ٔ وبوٝ اضٕؽ، وٛؼتب٢ غك٘ؽٜ ٣ٔ ٘بٔٙؽ، ٚ اق ٤بؼ ٣ٔ ثف٘ؽ وٝ ٘فاش اَّٚ ا٤ٗ وٛؼتب٢ غك٘ؽٜ، غبِك ا٘ىبٖ ثٛؼ، ٚ ٘كؼ٤ىتف٤ٗ 

و٣ وٝ ؼـ تبـ٤ى٣ ٌت ؛ وٝ ٞٙٛق ٞٓ ِؽا٢ ٘دٛا٢ ٔىّٕب٘بٖ ا٘ؽ ٔدف٢ آٖ ثٝ ؼٚـاٖ ٔب، وفغ٥ُ غفثبء، ٔطّٕؽ ّٔٙف٣ ـ َ ـ

٣ٔ غك٤ؽ٘ؽ ٚ غٛؼ ـا ثٝ آٔٛقٜ ٞب٢ ٢ٚ ٣ٔ ـوب٘ؽ٘ؽ اق ؼاـاالـلٓ ثٝ ٌٛي ٣ٔ ـوؽ. وبوٝ و١ؽ٢ ٥٘ك ٔب٘ٙؽ تٕبْ پ٥ٍفٚاٖ ـاٜ 

ضك، ؼـ آغبق ثٝ ١ٔٙب٢ ٚال٣١ غف٤ت ٚ تٟٙب ثٛؼ، أّب ؼـ َ٘ٛ وبِٟب، ثٝ تؽـ٤ح تٛا٘ىت ؼـ تالي ثفا٢ خٟت ؼـوت ؼاؼٖ ثٝ 

فآٖ ٚ ٞٓ خٟت وبغتٗ آٖ ثب ث٥ًٙ وبوٝ اضٕؽ، اففاؼ٢ ـا ثب غٛؼ ٕٞفاٜ ٚ ٕٞؽَ وبقؼ؛ اففاؼ٢ وٝ ٌب٤ؽ ثف٘بٔٝ ٞب٢ ٔىتت ل

اٌف وبوٝ و١ؽ٢ ٘جٛؼ، زٖٛ ثى٥بـ٢ اق ؼٚـٜ ٞب٢ تبـ٤ع ق٘ؽ٣ٌ ثٍف، تٕبْ تٛاٖ ٚ اوت١ؽاؼٌبٖ ٘بٌىٛفب ٣ٔ ٔب٘ؽ، ٚ ثب آٟ٘ب ثٝ ق٤ف 

، ١٘ٓ ـو٥ؽٖ ثٝ ض٥بت ا٘ىب٣٘، ٚ و٥ٟٓ ٌؽٖ ؼـ اض٥ب٢ ؼ٤ٗ ـا ؼـ غبن ٣ٔ ـفت، ٚ ضبَ وٝ ٔب ثٝ ٤ٕٗ ٘فىٟب٢ وبوٝ و١ؽ٢

ـوبة اٚ تدفثٝ ٣ٔ و٥ٙٓ، وى٣ خك وبوٝ و١ؽ٢ ـا ضبفٛ ٚ ٍ٘بٞجبٖ ـا٣ٞ وٝ غٛؼ اٚ ثف ٔب ٕ٘ٛؼٜ ٣ٕ٘ ؼا٥٘ٓ؛ ـا٣ٞ وٝ ضبال ثٝ 

آٖ ٣ٕ٘ ث٥ٙ٥ٓ وٝ ٥٘بق ثٝ ثفوت ٘ٝبـت اٚ، وٝ ٘ٝف غبَّ غؽا ثف ٔبوت، زٍٕٕبٖ ثف أتؽاؼ آٖ ـٌٚٗ اوت، ٚ ٥ٞر اثٟب٣ٔ ؼـ 

ت٤ٛٙف آٖ، اق خب٘ت اففاؼ٢ ثبٌؽ، وٝ ث٥ىت وبَ ـا ؼـ غٛاة ٌؿـا٘ؽٜ ا٘ؽ، ٚ ضبَ ثب وبثٛن تّع ٔٙفش ٘جٛؼٖ غٛؼ، ٚ اٚج 

ٞب٢ پفٚـ٣ٌ وبوٝ اضٕؽ، ففِت٣ ٞٓ ثفا٢ ٥ٌٙؽٖ ٞك٤بٟ٘ب٤ٍبٖ  ٔٙفض٥ّت وبوٝ و١ؽ٢ اق غٛاة پف٤ؽٜ ا٘ؽ؛ ٚ ؼـ وب١٤ ثف٘بٔٝ

    ٞٓ ثٟتف اوت ثٝ خب٢ ا٤ٗ اضىبن ٔىإ٥ِّٚت وبؾة، وف٢ ثٝ وِٛٝ ثبـ غٛؼ ثك٘ٙؽ تب ث٥ً اق ا٤ٗ ـوٛا ٍ٘ٛ٘ؽ ٚآٟ٘ب  .٣ٕ٘ ٤بث٥ٓ

 .« ز٣ ؼٜ و٥بٖ ِٝ ثٗ ٞٝ ٚا٘ٝ ٢ غب٥ِٝ ٚ ؼٜ ـ ٘ٝ» 

تج٥٥ٙبت وبوٝ و١ؽ٢ ثف آثبـ وبوٝ اضٕؽ، ـٚش ثى٥بـ٢ اق ٔفب٥ٞٓ غف٤ت ؼ٤ٗ ـا زٙبٖ ؼـ فٟٓ ٠ب٣ٔ تف٤ٗ اففاؼ ٔىتت لفآٖ 

ٌٙدب٘ؽٜ، وٝ ٔب ـا اق ٔٙب١١ِ ١ٔٙب٢ وال٣ٔ ٚ فّىف٣ آٖ ٔفب٥ٞٓ ث٣ ٥٘بق وبغتٝ، زٝ ثفوؽ ثٝ ٔٙب١١ِ ت٥ٔٛطبت ٘بلُ آٟ٘ب، وٝ 

ٌٕبٖ ٣ٔ وٙٙؽ ثب ثغٓ ٚ ضىبؼت٣ وٝ آٟ٘ب ـا ؼوت ثٝ ؼأبٖ ٔتى٥ّّٕٗ وفؼٜ، ٚ وٛؼخ٣٤ٛ ٘ب٥ٌب٘ٝ اق ت١بـ٤ف وال٣ٔ، ٚ ٚٞٓ 

ٕبٖ لّج٣ ٔب، ٚ تفؼ٤ؽ٢ ؼـ ؼِٟب٤ٕبٖ، ٘ىجت ثٝ ضمّب٥ّ٘ت اؼ٠ّبٞب٢ وبوٝ و١ؽ٢، ٚ وپفؼٖ غٛا٘ؽٖ ٘ٝبـت، ٣ٔ تٛا٘ٙؽ غ٣ّّ ؼـ ا٤

آٌبٞب١٘ اغت٥بـٔبٖ ثٝ ؼوتب٣٘ وٝ ث٢ٛ ا٘فبن ٌفبثػًِ ثكـٌف٘ج٥ت ثٍف٤ّت اق آٖ ثٝ ٍٔبْ ٣ٔ ـوؽ، ا٤دبؼ وٙٙؽ؛ آٖ ٞٓ ثب ٌ٘ٛتٗ 

 .ت ثبـق آ٘ٙؽٔمبِٝ ا٢ وٝ تك٤ٚف، ضىؽ، خُٟ، ٚ ٔغب٤فت ثب ث٥ًٙ وبوٝ اضٕؽ ٍٔػّب
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 :به یاد داریم که کاکه احمذ می فرمایذ

ؼـ ٔٛـؼ خف٤بٟ٘ب٢ ؾٞٗ ا٘ىبٖ ٚ اِٙالضبت٣ ٔب٘ٙؽ ٤م٥ٗ، ٜٗ، ٚٞٓ، ٚ ٌه، ٘جب٤ؽ آ٘ٙٛـ وٝ فالوفٝ ٚ ٔتى٥ّّٕٗ ثطث وفؼٜ » 

وّٙت، ٔم٥ّؽ ثٝ  ا٘ؽ فىف و٥ٙؽ. آٟ٘ب اِٙالضبت لفاـؼاؼ٢ ٞىتٙؽ ٚ ثب ١ٔب٣٘ ِغ٢ٛ ففق ؼاـ٘ؽ. ز٥ٙٗ وّٕبت٣ ؼـ لفآٖ ٚ ؼـ

اِٙالضبت وال٣ٔ ٥٘ىتٙؽ ٚ ٚال٥١ّت ٞٓ ا٤ٗ اوت وٝ آ٘سٝ ٔتى٥ّٕٗ ٌفتٝ ا٘ؽ، ٚ ٔطؽٚؼ وفؼٖ ا٤ٗ وّٕبت ٚو٥ٟ ؼـ لبِت آٖ 

١ٔب٣٘ لبِج٣ ٚ غٍه ٚ اوتب٘ؽاـؼ، ّٔٙمبً تٙبوج٣ ثب ٚال٥١ّت ٣ٙ١ٔ آٟ٘ب ٚ ثب ٚال٥١ّت ٠ٕٝت ٠بِٓ ٥ٕٔف ا٘ىبٖ ٘ؽاـؼ. ثٙبثفا٤ٗ ؼـ 

٤ب وّٕبت ؼ٤ٍف ثب ٕٞبٖ فٟٓ ِغ٢ٛ وٝ ؼاـ٤ؽ فىف و٥ٙؽ ثٟتف اوت تب ا٤ٙىٝ آٟ٘ب ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ اِٙالضبت وال٣ٔ ٚ ٔٛـؼ و١ّٕ ٜٗ 

ٜٗ ضبِت٥ىت وٝ ا٘ىبٖ ثف ٔٙبِت » ٚ «.اِٙالضبت فالوفٝ ٍ٘بٜ و٥ٙؽ؛ ق٤فا ثب ٥١ٔبـٞب ٚ ٔم٥بوٟب٢ آٟ٘ب ؾٞٙتبٖ آٌفتٝ ٣ٔ ٌٛؼ

اق وتبة  ا٢ پب٤ٝ ٚ ٔجٙب ٚ. …ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔٙبِت پؿ٤ففتٝ ٌؽٜ ٚ پب٤ٝ تّم٣ وٙؽ.  ففاٚا٣٘ وٝ اق ؾًٞٙ ٣ٔ ٌؿـؼ تى٥ٝ وٙؽ ٚ آٟ٘ب

تٍف٣١٤ ٚ اـٌبؼ٢، ٣ٙ١٤ وتبة ا٣ِٟ، ٚ اق وتبة تى٣ٙ٤ٛ، وٝ ٕٞبٖ ٠ّٓ اوت، ٘ؽاـؼ. ؼـ ٚالٟ اق ٥ٞر وؽاْ اق ؼٚ ٔٙجٟ ١ٔتجف 

ضَّٛ ١ٔففت، ّٔٙج٣ ثٝ ا٘ىبٖ اِمبء ٍ٘ؽٜ؛ ثّىٝ اِمبئبت٣ اوت اق خب٘ت ٔىتىجف٤ٗ، ٚ اُٞ ثغ٣، آٖ ٞٓ ٘ٝ ثٝ ٤ه ففؼ ٚ ؼٜ ففؼ، 

ىُ، ثّىٝ غبِجبً ثٝ ٌىُ خف٤ب٣٘ ؼـ ٣ٔ آ٤ؽ وٝ ثٝ تؽـ٤ح ؾٟٞٙب ـا خٟت ؼاؼٜ، ٚ ؾٞٗ ٚ ٥ٕٔف ا٘ىبٟ٘ب ـا ٤ب ضت٣ ٤ه ٘ىُ ٚ ؼٚ ٘

تأ٤ّٟٚب٢ ٘بؼـوت ؼـ ٔٛـؼ ث٣ٕ١ اق آ٤بت  »ٚ« ثٝ تالي ثفا٢ ٔطىٓ وفؼٖ ز٥ك٢ وٝ ٥ٞر وٙؽ ٚ ٔؽـو٣ ٘ؽاـؼ ٚا ٣ٔ ؼاـؼ

ٌؽٜ وٝ اوبو٣ تف٤ٗ اَِٛ ٞٓ؛ ٔثالً تٛض٥ؽ، اِجتٝ تٛض٥ؽ ؼـ لفآٖ ٚ ـٚا٤بت وبغتٝ ٌؽٜ، ضت٣ّ ـاخٟ ثٝ اَِٛ ٠مب٤ؽ، ثب٠ث 

ؾات ٘ٝ ِفبت، ٣١ٔٚ پ٥ؽا وٙؽ وٝ ٤ه ٔطمك ثفا٢ ث٥فٖٚ و٥ٍؽٖ ٔفْٟٛ تٛض٥ؽ غبُِ اوال٣ٔ اق تفى٥فٞب٢ غّٗ ٚ تأ٤ّٟٚب ٚ 

٣ وٝ اوبوبً ـٚا٤بت ٘بؼـوت ثب٤ؽ ٔتطُٕ قضٕت ففاٚاٖ ٌٛؼ؛ ٣ٙ١٤ ثفا٢ ٤ه ؼإٍ٘ٙؽ اوال٣ٔ ثبقٌٙبو٣ اوبو٣ تف٤ٗ اِِٛ

ا٘ىبٖ ٔىّٕبٖ، ٘جب٤ؽ اق » ٚ« خب٢ اختٟبؼ ٥٘ىت ٚ َّ٘ٛ ففاٚاٖ ٔٛاثًٙ ـا ت٥٥١ٗ وفؼٜ، ثؽٖٚ قضٕت ٚ تالي ٥ٔىّف ٥٘ىت

ـأ٢ غٛؼ ٤ب اففاؼ ٘بآٌبٜ تج٥١ّت وٙؽ؛ ثّىٝ ثب٤ؽ تبثٟ آـاء ٤ى٣ اق ٔدتٟؽ٤ٗ ٔطفق ٚ ٔىّّٓ ثبٌؽ؛ ٣ٙ١٤، ؼإٍ٘ٙؽ٢ وٝ اق 

 «.ـ اوتِالض٥ت ٣ّٕ٠ ٚ ؼ٣ٙ٤ ثفغٛـؼا

٠دجب اق ٘بؼا٣٘ اففاؼ٢ وٝ ثب ف٣ٕٟ ز٥ٙٗ ٥١ٔف، ٚ ٍ٘ف٣ٌ زٙبٖ ٔغب٤ف ثب ث٥ًٙ وبوٝ اضٕؽ، ٣ٔ غٛاٞٙؽ ثٝ ٠ٙٛاٖ ِبضجٙٝفاٖ 

تفىّف اٚ ثف ؾٞٗ ٚ لّت ا٘ىبٟ٘ب اثف ثٍؿاـ٘ؽ، ٚ ؼـ ثبقٌٙبو٣ اَِٛ فىف اٚ ؼـ زٍٓ ٔىّٕب٘بٖ ثؽـغٍٙؽ؛ آٖ ٞٓ ؼـ ضب٣ِ وٝ، ٔب 

ؼاـ٤ٓ، وٝ وبوٝ اضٕؽ اٚ ـا زٍٓ غٛؼ ؼـ ٥ٔبٖ ٔب ٣ٔ غٛا٘ؽ، ٚ ا٤ٗ، ٣ٙ١٤: آفتبث٣ ـا وٝ اق وفق٥ٔٗ اق ١ٕ٘ت ٚخٛؼ وى٣ ثفغٛـ

٘ٛـ ثفا٢ ٔب ثٝ وٛغبت آٚـؼٜ، ثب تٕبْ ؼـغًٍٍ ثٝ ٍ٘بٟٞب٢ اٚ وپفؼٜ؛ ٚ ؼـ پفتٛ ٘ٛـافٍب٣٘ تج٥٥ٙبت اٚ، ـاٜ ثف ٔب ـٌٚٗ اوت، 

 .ج٥ف ق٤جب٢ وبوٝ اضٕؽ اوت اق آثبـ اـقٌٕٙؽي، ؼـ وبْ خبٕ٘بٖ ـٚاٖٚ لٙفات ثفٌففتٝ اق زٍٕٝ وبـٞب٢ وتبة ٚ وّٙت، وٝ ت١

ٚ ٔب ثب ا٤ٕبٖ ثٝ ١ٔففت٣ اوتثٙب٣٤ وٝ وبوٝ اضٕؽ اق ٔٙبثٟ ضَّٛ ١ٔففت ثٝ آٖ ـو٥ؽٜ، ٚ ضبُِ غّٛا٣ِ اٚ ؼـ ؼـ٤ب٢ ث٥ىفاٖ 

ا ثٝ تج٥٥ٙبت اٚ ٣ٔ وپبـ٤ٓ، ٚ ٞؽا٤ت ا٣ِٟ اوت، ٘ٝبـت ـا پؿ٤ففتٝ ٚ ثٝ ٌػُ ٘بٜف ا٤ٕبٖ لّج٣ ؼاـ٤ٓ، ٚ ؾٞٗ ٚ ٥ٕٔفٔبٖ ـ

ٌٌٕٛبٖ ـا ثف اِمبئبت اُٞ ثغ٣ ـٚقٌبـ ٣ٔ ثٙؽ٤ٓ، ٚ خف٤بٖ ٣ّٜٙ ـا وٝ آٟ٘ب ٣ٔ غٛاٞٙؽ ثٝ وٕه آٖ، ثٝ ؾٟٞٙب خٟت ثؽٞٙؽ، 

 .پ٥ً اق خبـ٢ ٌؽٖ، ؼـ ؼَ ق٥ٔٗ آٔبٍِبٖ ٔؽفٖٛ ٣ٔ و٥ٙٓ

تى٥ُٕ ٘مً ـٞجف٢ اٚ، ثفا٢ ٣٘ ٔفض١ّ ؼْٚ ل٥بؼت ٘ٝبـت، ـو٣ٙ ٤م٣ٙ٥ اق اـوبٖ ت٥٥١ٗ ٌؽٜ تٛوٗ وبوٝ اضٕؽ، ٚ ؼـ ـاوتب٢ 

ؼ٣ٙ٤، ٚ ـو٥ؽٖ ثٝ ٔفض١ّ وْٛ اوت؛ ٚ اق آٖ خب وٝ ضٕٛـ ٔىتم٥ٓ ـٞجف ؼـ ٥ٔبٖ پ٥فٚاٖ، ٚخٛؼ ٌٛـا ـا ث٣ ٣ٙ١ٔ ٣ٔ وٙؽ، 
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ضٕٛـ » ٚخٛؼ ٌٛـا ٥ّ٠فغٓ ضٕٛـ وبوٝ و١ؽ٢ ؼـ ٥ٔبٖ ٔب، ث٥بٍ٘ف تفبٚت ٥ٔبٖ ٘مً ٘بٜف ٚ ـٞجف ؼـ ٔىتت لفآٖ اوت. خ١ّٕ: 

وٙؽ٢ ٤م٣ٙ٥ اوت، ٚ  00/4/11ؼـ ٘ب١ٔ تبـ٤عِ « و١ؽ٢ ؼـ خّىبت ٌٛـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٘بٜف٢ اق ٘فف ٔٗ اوت ٘ٝ ٢ٕٛ٠ اق ٌٛـا

اٌف »تٟٙب ز٥ك٢ وٝ ٣ٔ تٛا٘ؽ ثب آٖ ٔت١بـْ ثبٌؽ، ٘بٔٝ ا٢ ٔىتٛة اوت، وٝ ؼـ آٖ، ـأ٢ ثٝ ضؿف ٘بٜف ؼاؼٜ ٌؽٜ ثبٌؽ. ق٤فا: 

ؽ آ٤بت لفآٖ، ؼ٤ٍف ٥ٞر ز٥ك٢ ٣ٕ٘ تٛا٘ؽ ثب آٖ ٔت١بـْ ثبٌؽ؛ ٍٔف ا٤ٙىٝ وٙؽي ٤م٣ٙ٥ ّٔٙج٣، وٙؽ ٤م٣ٙ٥ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ٔب٘ٙ

فتٛا٢ ٔٙطّف ٌؽٖ ٘ٝبـت ثٝ ؼٚـاٖ ض٥بت وبوٝ اضٕؽ اق خب٘ت آٟ٘ب ٥٘ك، ز٥ك تبقٜ ا٢ ٥٘ىت. اق ٤بؼ ٘جفؼٜ ا٤ٓ وٝ وبِٟب « ثبٌؽ.

آٔبَ اٚ ٕٞػٛا٣٘ ٘ؽاٌت، تى٥ّف٣ ـا وٝ وبوٝ اضٕؽ پ٥ً، ٚلت٣ وٝ ٔطؽٚؼ٤تٟب٢ وبوٝ اضٕؽ، ثف ثفٚق ٚ ٕ٘ٛؼ ضىٗ ا٣ٙ٥ٔ، ثب 

ت٥٥١ٗ وفؼٜ ثٛؼ، ٔٙطّف ثٝ ؼٚـاٖ ض٥بتً غٛا٘ؽ. ٚ ل١ٙبً اٌف وبوٝ و١ؽ٢ ٘جٛؼ، ثٝ تؽـ٤ح وبـثفؼ تٕبْ ثف٘بٔٝ ٞب٢ وبوٝ اضٕؽ، 

ثفا٢ ض٥بت ٔطؽٚؼ ثٝ ؼٚـاٖ ض٥بتً ٣ٔ ٌؽ، ٚ أفٚق، ٔىتت لفآٖ، لبِج٣ ٣ٔ ٌؽ، ث٣ ٔطتٛا٢ ا٘فبن ض٥بتجػً وبوٝ اضٕؽ 

 .ؼٚثبـٜ ثػ٥ٍؽٖ ثٝ ا٘ىبٟ٘ب

ٚ أٔفٞٓ » تجبـن اهلل ثف ؾٚق ٚ ؼا٣ٍ٘ ا٣ِٟ، وٝ ؼـ خٛاة ٘بوبف٣ ثٛؼٖ ٤ه ٘بٔٝ ثفا٢ ٣٠ٛٔٛٔ ثب آٖ ٕٞٝ ا٥ّٕٞت ٌفتٝ ثٛؼ: 

ٚ غجف٢ اق اؼة   ٥٘ك، فمٗ ٤ه ثبـ، ٚ ؼـ ضؽّ خّٕٝ ا٢ وٝ وّٕٝ ا٢ ؼـ لفآٖ آٔؽٜ. ٚ آفف٤ٗ ثف ٌىتبغ٣ ٚ ث٣« ٌٛـ٢ ث٥ٟٙٓ 

ففًٞٙ ٚ ٔؽ٥ّ٘ت وى٣ ) ضى٥ٗ أب٣ٔ( وٝ، ٘ٝبـت ت٥٥١ٗ ٌؽٜ تٛوٗ ـٞجف ـا، ِٚٛ ثٝ ثبٚـ آٟ٘ب تٟٙب ثفا٢ ؼٚـاٖ ض٥بت 

ٔمب٤ىٝ ٣ٔ وٙؽ، ٚ ؼـ ا٤ٗ ث٣ اؼث٣ ٚ ث٣ اضتفا٣ٔ، ٞىت١ ٌػ٥ّّتً وف اق پٛوت١ آة ٚ « آؼاة ؼوت٣٤ٍٛ ـفتٗ» ٔجبـوً، ثب 

   ، ٚ ـ٢ٚ ٠فة ثبؼ٤ٝ ٣ٙ٥ٍ٘ ـا وف٥ؽ ٣ٔ وٙؽ، وٝ ٣ٔ ٤ٌٛٙؽ: ؼـ خب٣٤ وٝ پ٥بٔجف ـً٘ ٔتب٘ت٣ وٝ ثٝ ِطًٙ ٔب٥ِؽٜ ث٥فٖٚ ٣ٔ ق٘ؽ

 .ـ َ ـ تٍف٤ف ؼاٌتٙؽ، اخبثت ٔكاج ٣ٔ وفؼ

وى٣ وٝ زٖٛ غٛؼي ٞفٌك وبوٝ اضٕؽ ـا ٘ؽ٤ؽٜ، ٣ٔ غٛاٞؽ ؼٚوت وٟٙىبًِ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ففؼ٢ وٝ ؼـ ٔفض١ّ ؼْٚ ـٞجف٢ 

وٙؽ، ٥ٞر وه ٣ٕ٘ ؼا٘ؽ وبوٝ و١ؽ٢ تٟٙب ٍٔبٚـ وبوٝ اضٕؽ ؼـ أٛـ  ؼ٣ٙ٤ ؼـ ـوبة ـٞجف ثٛؼٜ، ١ٔفف٣ وٙؽ، ٚ ٌٕبٖ ٣ٔ

ثى٥بـ ٟٔٓ، ٔب٘ٙؽ ا٘تػبة ا٠ٕب٢ ٌٛـا٢ ٚلت ثٛؼٜ، ٚ ٣ٔ غٛاٞؽ ثب اوتٙبؼ ثٝ ففٔب٣ٍ٤ اق وبوٝ اضٕؽ، وٝ: ا٤ٍبٖ ؼـ ٔفض١ّ 

ا٤ٙىٝ، ٔب ٔٙبِج٣ اق وبوٝ اضٕؽ ـا،  ٍٔبٚـٜ ٚ ٔىّّف ثٝ آٖ ٞىتٙؽ، ٣ٔ تٛا٘ؽ ٔب ـا تب پب٤بٖ آٖ ٔفضّٝ پ٥ً ثجفؼ؛ ٚ غبفُ اوت اق

   وٝ ؼـ آٖ، ا٤ٗ ٍٔبٚـاٖ تفث٥ت ٤بفتٝ ـا، ثب زٙبٖ ٠تبثٟب٣٤، اق ٌىب٤ت ؼـ ضٕٛـ ٌبٞؽ اَّٚ ث٥ٓ ٣ٔ ؼٞؽ، ؼـ اغت٥بـ ؼاـ٤ٓ، ٚ 

تٛا٘ؽ ٣ٔ ؼا٥٘ٓ وٝ فب١ِّ ث٥ٗ ٔفض١ّ ؼْٚ ـٞجف٢ وٝ ٍٔبٚـٜ اوت، ثب ٔفض١ّ وْٛ، وٝ ٌٛـا٢ ٔتٍىُّ اق ا٤ٗ ٍٔبٚـاٖ اوت، ٣ٕ٘ 

، اختٟبؼ٤ىت اق خب٘ت ٘ج٢ٛ غب٣ِّ، وٝ اق « ٘ٝبـت »ؼـ ٔؽّت قٔب٣٘ وٝ وٕتف اق زٙؽ ٔبٜ ثٛؼٜ، ٣٘ ٌٛؼ؛ ٚ ث٣ تفؼ٤ؽ، 

وفز١ٍٕ غ٥ت ٍ٘أت ٌففتٝ، ثفا٢ ٣٘ ٔفاضُ ـٞجف٢ ؼـ ا٤ٗ ٌفا٤ٗ غبَ، ز٥ك٢ وٝ آٟ٘ب ؼـ وتت فم٣ٟ ٚ وال٣ٔ ثٝ ؼ٘جبًِ 

 .ٞىتٙؽ

ب ؼـؼ٢ وٝ ثف خبٍ٘بٖ افتبؼٜ، قٔبْ اغت٥بـ اق وف ٣ٔ ؼٞٙؽ، ٚ ثب ٔٛـؼ تٕىػف لفاـ وىب٣٘ وٝ أفٚق ؼـ ٔدبِه ٕٔجٍٛ٘بٖ، ث

ٞب٢ ؼاـاِٙؽٜٚ ـا ثف  ، ٚ وف ؼاؼٖ غٙؽٜ ٚ لٟمٟٝ، غب٘ف٠ وٍٙفٜ«فََجٍَِّف ٠ِِجَبؼ اَِّؿ٤َٗ ٤َىت١ََِٕٖٛ اِمَََٛ ف٥ََتَّج١َِٖٛ أضىَٙٝ»ؼاؼٖ آ١٤ ٔجبـو١ 

٣ٔ ٌفؼ٘ؽ، ٚ ثٝ ثٟب١٘ ؼفبٞ اق وبوٝ اضٕؽ، ؼـ ثفاثف اؼ٠ّب٢ وبوٝ و١ؽ٢ ؼـثبـ٠ « ٟكب ثٟٓاهلل ٤ىت» ثٍف تىفاـ ٣ٔ وٙٙؽ، ٚ ٔىتطك 

تبق٘ؽ، ٚ ٚالٜ ٞب٢ ت٥ٞٛٗ آ٥ٔك ـا ؼـثبـ٠  ، ثف غب٘ٛاؼ٠ ٔطتفْ وبوٝ اضٕؽ ٣ٔ«پفٚـي ٘ىفؼٖ ضت٣ّ ٤ه ٘فف »ا٤ٍبٖ، ٔج٣ٙ ثف 

          ٤فٚق ـا ثٝ ٤بؼ ث٥بٚـ٘ؽ، وٝ وبوٝ اضٕؽ تٟٙب ٔؽافٟوبوٝ اضٕؽ، ٚ آثبـ ا٤ٍبٖ ثٝ وبـ ٣ٔ ثف٘ؽ، ثؽ٣ٟ٤ اوت وٝ ٘تٛا٘ٙؽ ؼ



9 
 

وبوٝ و١ؽ٢ ؼـ ثفاثف تٕبْ آٟ٘ب ثٛؼ، ٚ ٔد١٠ٕٛ ٍٞت ٘ٛاـ٢، ٌٛا٣ٞ ثف آٖ اوت، ٚ ٘ج٣١٥ اوت وٝ ؼـ ٥ٔبٖ ٥ِىت اففاؼ 

ق وٛؼو٣ ثب ٤بفتٝ ٌبٖ، اق وىب٣٘ وٝ ؼـ ل٥ؽ ض٥بت ٞىتٙؽ ٘ب٣ٔ ٘جف٘ؽ؛ تب ٔجبؼا ؾٞٗ وى٣ ٔتٛخٝ وبوٝ فٛاؼ٢ ٌٛؼ، وٝ ا پفٚـي 

وبوٝ اضٕؽ ثٛؼٜ، ٚ اق ِطبٚ وٗ، ٔٛل٥١ّت اختٕب٣٠، تط٥ّالت، ٚ لفاثت غب٘ٛاؼ٣ٌ ثب وبوٝ اضٕؽ، ثبالتف اق وبوٝ و١ؽ٢ ثٛؼ، 

ٚ ثب ٥ٌٙؽٖ ٘ؽا٢ ٔٙبؼ٢ ؼٚـاً٘، ٚ اخبثت اٚ، ٚ ؼـن ؼ٥ُِ ا٘تػبة وبوٝ و١ؽ٢ اق خب٘ت وبوٝ اضٕؽ، وٕف ؼـؼ٢ ـا ٌىىت 

ع اق ٌىىتٗ وٕفٌبٖ ؼـ ق٤ف ثبـ آٖ ٘ب٥ِؽٜ ا٘ؽ. ٣ِٚ اٚ پٍت٥جبٖ وبوٝ و١ؽ٢ اوت، ٚ ا٤ٗ، ثب تٟٙب وٝ ٠ففب٢ ثى٥بـ٢ ؼـ َ٘ٛ تبـ٤

٥١ٔبـ آٟ٘ب ؼـ ا٘تػبة ٞف ٌػُ ٚ ث٥بٖ ٞف ّٔٙج٣، وٝ ِٕٙٝ قؼٖ اوت ثٝ وبوٝ و١ؽ٢، ٘بوبقٌبـ اوت، ٚ ٘ٛـ ز٥ٙٗ ضمب٤م٣ تٟٙب 

 .تف ٣ٔ ٌفؼا٘ؽ، ٚ ٘بزبـ اق آٖ ٣ٔ ٌف٤ك٘ؽ«ٌٝ ٚاـٜ»آٟ٘ب ـا 

ثفاوت٣ ـٞجف ٔب، وبوٝ اضٕؽ، اق زٝ ٘ج٢ٛ غؽا٣٤ ٚ ث٥ًٙ ثبال٣٤ ثفغٛـؼاـ ثٛؼ، وٝ ٞٓ ٔى٥فاٖ ٘بپػتٝ اي ـا اق ا٘دبْ ف١ب٥ِّتٟب٢ 

   و٥بو٣ ٟٔٙ ففٔٛؼ، تب ففؼا ثف وف لؽـت، ثٝ خبٖ ٞٓ ٚ ثٝ خبٖ ٔفؼْ ّْٔٝٛ وفق٥ٍٔٙبٖ ٥٘فتٙؽ. وىب٣٘ وٝ ٕٞٝ ز٥ك ؼـ زٍٓ

لؽـت ّ٘ج٣. ٚ أفٚق، ثف وف ٔٙفش ٌؽٖ ثٝ ضك ثفاؼـٌبٖ، ٚ ٤بؼٌبـ ٚ أب٘تؽاـ ا٘فبن غٛي  ٜبٞف ث٥ٍٙبٖ ـً٘ لؽـت ؼاـؼ، ٚ

 .ـٞجفٌبٖ، ٚ ٘ٝ ثف وفِ ثف ٔىٙؽ لؽـت ٍ٘ىتٗ اٚ، ٣ٔ غٛاٞٙؽ ؼـ زبًٞ افىٙٙؽ، ٚ اق وف ضىبؼت ثٝ ؼوت ث٥ٍب٘ٝ اي وپبـ٘ؽ

٢ِِ ٤ٛوف، ؼًِ اق ضىبؼت ثفاؼـاً٘ ِفق٤ؽ، «ئ٣ّ٘ ـأ٤ت»١٤مٛة وٝ ٤ى٣ اق ٘ج٥جبٖ ا٣ِٟ ثٛؼ، ٚ ثب ؼـؼٞب٢ ثٍف آٌٙب، ثب ٥ٌٙؽٖ 

ـا ثف ٤ٛوف ٠فٔٝ وفؼ، تب اٚ ٚ ٔأٔٛـ٤ّتً ـا، اق آفت ٔفْ غبٕ٘ب٘ىٛق ضىبؼت ّٖٔٛ ثؽاـؼ؛ « التمُّ ـؤ٤بن!»ٚ ٘ىػ١ 

ؽـت ٌؽٜ؛ ٌفتٙؽ: ؼزبـ تٛٞٓ ل وٝ اٌف ضبوؽاٖ اق ـؤ٤ب٢ اٚ ٚ ت١ج٥ف ١٤مٛة ثف آٖ آٌبٜ ٣ٔ ٌؽ٘ؽ، ثٝ اٚ تٟٕت ٣ٔ قؼ٘ؽ ٚ ٣ٔ

ٚ ؼـ تج٥١ّت اق ٥ٌٙبٖ، ؼـؼ٢ ثف خبٍ٘بٖ ٣ٔ افتبؼ، وٝ خك ثب ـ٤ػتٗ غٖٛ ٤ٛوف تىى٥ٗ ٣ٕ٘ ٤بفت، ٚ ٞف و٣ٍٙ ثٝ ؼوتٍبٖ ٣ٔ 

ـو٥ؽ، ثب ؼو٥ىٝ ا٢ ؼـ ٔى٥ف تطمك ـؤ٤ب٢ ثكـي اٚ ٣ٔ افىٙؽ٘ؽ، تب ٔأٔٛـ٤ّتً ثٝ ا٘دبْ ٘فوؽ. أّب، آٟ٘ب، ث٣ غجف اق آٖ ـؤ٤ب٢ 

ؼا٘ىتٙؽ اٚ ـا غؽا٢ ١٤مٛة ا٘تػبة وفؼٜ، ٘ٝ ١٤مٛة، ٚ ٔجٙب٢  ٝ ١٤مٛة ثٝ اٚ ٞفان ؼاٌتٙؽ، ٚ ٣ٕ٘ثكـي، اق ٔطجّت ٚ تٛخّ

ٔطجّت ٚ تٛخٝ ٥ّ٠طؽ٠ ١٤مٛة ثٝ اٚ ٥٘ك، اق ٕٞبٖ ا٘تػبة اوت؛ ٕٞبٖ ٞفاو٣ وٝ ؼـ ٔد١٠ٕٛ ٍٞت ٘ٛاـ٢ غٛغب ٣ٔ وٙؽ، ٚ 

 .٢ِ ثفاؼـاٖ ٤ٛوف ؼـ آٖ«٘طٗ ٠ّجٝ »اوتؽالَ ضفو٣ ٘جٛؼٖ وبوٝ و١ؽ٢ تٛوٗ آٟ٘ب، ث٥بٖ تبقٜ ا٢ اوت اق 

  ٤ٛوف ٘ٛخٛاٖ ٔب ٥٘ك، غٛاة ٔجبـو٣ ـا وٝ ؼـ آٖ، غٛؼ ـا ؼـ ضٕٛـ ـإٞٙب٤بٖ و١جٝ ٔطّٕؽ ّٔٙف٣ ـ َ ـ ٚ اثٛثىف ِؽ٤ك 

ـ ن ـ ٣ٔ ث٥ٙؽ، ٚ ثٝ ف٥ٓ ٍ٘ب٣ٞ ٣ٔ ـوؽ، ثفا٢ ١٤مٛة غٛؼ ت١ف٤ف وفؼ، ٚ اٚ ٌفزٝ اق وفز١ٍٕ ٚض٣ خجفئ٣ّ٥ ٣ٕ٘ ٥ٌٛ٘ؽ، 

و١ؽ٢، ٣ٕ٘ ؼا٘ٓ تٛ زفا ثب٤ؽ ز٣ٙ٥ٙ  :ت١ج٥ف زٙبٖ غٛاث٣، ؼـ ٤ٛوفً ٍ٘ف٤ىت، ٚ غفق ؼـ ض٥فت غٙبة ثٝ اٚ ٌفت ثب ٠ّٓ ثٝ

غٛاث٣ ثج٣ٙ٥. وبوٝ اضٕؽ ثف ـاق آٖ غٛاة آٌبٜ ٌؽ. ٣ِٚ اق آ٘دب وٝ اٚ ٥٘ك، اق وفز١ٍٕ فُٕ ٚ ؼا٘ب٣٤ و٥فاة ٣ٔ ٌؽ، ٚ ثف 

 :ت ٘ؽ٤ؽ، تب ٘ب١ٔ ٌٕبـ٠ ٍٞت، ؼـ اٚاغف ٠ٕف پف ثفوتًؼـؼٞب٢ ثٍف آٌبٜ ثٛؼ، قٔبٖ ـا ثفا٢ ث٥بٖ آٖ ٔٙبو

ٚ زٖٛ ضبَ تف٥ُّ ٘ؽاـْ، آ٘سٝ  .غٛؼْ ٞٓ زٙؽ ّٔٙت ّٟٔٓ ؼاٌتٓ، وٝ اٌف ١ٔٚٓ ٔىب٠ؽ ثبٌؽ ٚ ثفوٓ، ث١ؽ اق ثم٥ّٝ ث٤ٛٙىٓ »

ُ غٛؼْ ٚ اوت، ٥ّ٠فغٓ ٚخٛؼ ـاؼ٣٠ لّج٣، ـغجت ؼاـْ، اق اضٛاَ ٚ ٔىبئ ٔؽّت٣». …« ث٤ٛٙىٓ، غ٣ّ٥ غالِٝ غٛاٞؽ ثٛؼ

      …« ؼ٤ٍفاٖ آ٘سٝ ـا وٝ ثفا٢ ثٙؽٌبٖ غؽا ٔف٥ؽ ٣ٔ ؼا٘ٓ، ث٤ٍٛٓ، ٔجبؼا ٔفي وفـوؽ ٚ، پ٥ٍٕبٖ ٌفؼْ. فبوئُ اهلل ٔٗ فّٕٝ

ٞب٣٤ اق ؼ٤ؽاـٞب٢ ؼـ غٛاة ٚ ؼـ ث٥ؽاـ٢ اُٞ ثفقظ ثب اُٞ ؼ٥٘ب، ثفا٤تبٖ ٘مُ وٙٓ ) ؼـوت  ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ؼا٘ٓ ٣ٔ ـضٕت ٘كَٚ ٔب١٤ »

ٚ په اق اٌبـٜ « ٣ٕ٘ ؼا٘ٓ، أّب ٌب٣ٞ، ؼ٥ِّٟب٣٤، ٔٛخت ٤م٣ٙ٥ ٌؽٖ ث٣ٕ١ غٛاثٟب ٣ٔ ٌفؼؼ« ضدّت ٌف٣٠»اوت وٝ: غٛاة ـا 
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اٌف و١ؽ٢ ؼـوت ثفٟٕؽ وٝ: زفا ت٥ّٕٓ ٌففتٝ اْ: ث٣ٕ١ اق ؼ٤ؽٜ ٞب ٚ ٥ٌٙؽٜ ٞب٢ »ثٝ غٛاة وبوٝ و١ؽ٢ ٣ٔ ففٔب٤ؽ: 

غٛؼ، ٌفٔىبـ ٌفؼؼ، ٤ب « ث٣ ٥ِبلت٣»١ف٤ف وٙؽ، ثؽٖٚ ا٤ٙىٝ: اق اـقٌٕٙؽ ـا ث٤ٛٙىٓ)٤ب: ث٤ٍٛٓ(، تٕبْ ٔبخفا ـا ثٝ تف٥ُّ ثفا٤تبٖ ت

اق تج١بت ٘مُ ز٥ٙٗ غٛاثٟب٣٤ ٍ٘فاٖ ثبٌؽ) وٝ غٛؼي، ٔٙٝٛـْ ـا ٣ٔ ؼا٘ؽ( غِّٛبً غٛاة ٔجبـن اَّٚ، وٝ تٕبْ غٛاثٟب ٚ 

ـ٢ٚ وبغؿ آٚـ٤ؽ. اٌف ثب ا٤ٗ ـ ٕٞسٖٛ ٌفب٢ ؼوت. ث١ؽ ٞٓ تٕبْ ّٔٙت ـا  «٤م٣ٙ٥ ثٛؼٖ آٖ»خف٤ب٘بت ث١ؽ، تبثٟ آ٘ٙؽ ٚ ؼ٣ّ٥ِ ثف 

 «.ؼٚ تؿوـّف، ثبق اٚ ٘تٛا٘ىت ٘مُ وٙؽ، ثٝ ا٥ٔؽ غؽا، ٔٗ، ٠ٟؽٜ ؼاـ آٖ غٛاٞٓ ٌؽ

وبوٝ و١ؽ٢، ؼـ آٖ غٛاة ٔجبـن، غٛؼ ـا ؼـ ضٕٛـ ـإٞٙب٤بٖ و١جٝ ٣ٔ ث٥ٙؽ، ٚ ٍ٘ب٣ٞ ٥ّ٘جً ٣ٔ ٌٛؼ، ٘ٝ ثفا٢ ا٤ٙىٝ 

آٖ غٛاة. ـإٞٙب٤بٖ و١جٝ، ٘ج٥جبٖ ـٚاٖ ا٘ىب٘ٙؽ، ٚ « م٣ٙ٥ ثٛؼ٤ٖ»ؼوتً ٌفب پ٥ؽا وٙؽ، وٝ ٌفب٢ ؼوت، تٟٙب ؼ٥ّ٥ِىت ثف 

ٔأٔٛـ٤ّتٍبٖ ٌفب٢ ؼـٖٚ. ٚ ٕٞبٖ ؼوت ٔجبـو٣، وٝ وبوٝ و١ؽ٢ ـا ؼـ آٖ غٛاة، ٔٛـؼ اٌبـٜ لفاـ ٣ٔ ؼٞؽ، ٌج٣ ؼـ غٛاة 

ثف والْ ا٣ِٟ ث٥ٙب  ) وٝ ٤ى٣ اق ؼـ٤سٝ ٞب٢ غ٥ج٣ ؼـ ٞؽا٤ت ٟٔؽ٤ٖٛ اوت(، ثب ضفوت ثف ـ٢ٚ آ٤بت لفآٖ، زٍٓ وبوٝ اضٕؽ ـا

 .… وبغت، ٚ

ٚ ؼـ ٟ٘ب٤ت، په اق ت١ف٤ف ٔبخفاٞب٣٤ ٔجبـن، اق ضٕٛـٞب٢ پ٥بٔجف ـ َ ـ ، ؼـ غٛاة ٚ ث٥ؽاـ٢ِ اففاؼ٢ وٝ ٥ٞر ٤ه ق٘ؽٜ 

ِطّت غٛاثٟب٣٤ ثب آٖ ِٚف وٝ ٌؿٌت، ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ثفا٢ ث٥ٙٙؽٜ،  » :٥٘ىتٙؽ، تب تج١بت٣ ثفا٤ٍبٖ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ٣ٔ ففٔب٤ؽ

ٚ ثٝ ا٤ٗ تفت٥ت، ِطّت غٛاة وبوٝ و١ؽ٢ ـا ثف « ، ثفا٢ ٞفوى٣ ؼ٤ٍف ٞٓ وٝ ثٝ ِطّت ٘مُ ثبٚـ وٙؽ، ٔىّّٓ اوت.٤م٣ٙ٥ اوت

 .ٔب ٔىّـّٓ ٣ٔ ٌفؼا٘ؽ

ٍٔف ؼ٣ِ وٝ قٍ٘بـ ضىبؼت ثف آٖ ٍ٘ىتٝ، ثب غٛا٘ؽٖ آٖ ٘ب١ٔ وبوٝ اضٕؽ، ٔتٛخّٝ اٚج ا٥ّٕٞت وبوٝ اضٕؽ ثٝ پ٥بْ آٖ غٛاة 

ِؽا٢ ِفقاٖ ١٤مٛة ـا ٍ٘ٙٛؼ، وٝ غٙبة ثٝ ففق٘ؽاً٘ ٣ٔ ٤ٌٛؽ:  »…و١ؽ٢، ـف٥متبٖ، » ؽ: ٍ٘فؼؼ، ٚ ؼـ آ٘دب وٝ ٣ٔ ٤ٌٛ

وٙؽ. ٚ أفٚق ٔب ٣ٔ ف٥ٕٟٓ،  ت١ف٤ف ثفاؼـاً٘ ثفا٢ ـا غٛاثً ثػٛاٞؽ، ٤ٛوف اق غٛؼ اوت، ٘بزبـ ٚ «…٤ٛوف، ثفاؼـتبٖ»

ٔٙٝٛـ وبوٝ اضٕؽ ٥٘ك، ٕٞبٖ تج١بت٣ ثٛؼ وٝ ١٤مٛة ٍ٘فاٖ آٖ ثٛؼ، ٣ِٚ اخُ ٘كؼ٤ه ثٛؼ ٚ ا٤ٗ غٛاة ثى٥بـ ٟٔٓ ٘جب٤ؽ ٘بٌفتٝ 

 .اوت، ؼـ ٞكاـٞب وبَ په اق آٖ« ال تَمُُّ ـؤ٤بنَ» ٣ٔ ٔب٘ؽ. ٚ آ٘سٝ أفٚق ٔب ٌبٞؽ آ٥٘ٓ، ـٌٚٗ ٌؽٖ ـاقِ 

بغؿ آٚـؼٖ ز٥ك٢ وٝ ٕٔىٗ اوت اٌتجبٜ ثبٌؽ ٚ، ٔىتٕىى٣ ثفا٢ ث٣ٕ١ تّّٛـات ٠ب٥ٔب٘ٝ، اثب ؼاـؼ ٣ِٚ وبوٝ اضٕؽ، اق ثف و

ٔبخفا٢ ز٥ٙٗ غٛاث٣ ـا ٔىتٛة ٣ٔ وٙؽ، ٚ ثف ٌ٘ٛتٗ تٕبْ ّٔٙت، ثف ـ٢ٚ وبغؿ تأو٥ؽ ٣ٔ وٙؽ. ثف ٥ٕٞٗ اوبن، ثبٚـ ٔب ا٤ٗ 

بوٝ اضٕؽ ثفٌك٤ؽٜ، ٚ ضى٥ٓ ؼِىٛق٢ زٖٛ وبوٝ اضٕؽ، تٟٙب اوت وٝ: وبوٝ و١ؽ٢ ـا غؽا ثفا٢ پٍت٥جب٣٘ ٚ تى٥ُٕ ٔأٔٛـ٤ّت و

ثب ز٥ٙٗ پٍتٛا٘ٝ ا٢ آوٕب٣٘، تٛا٘ىتٝ اوت، ؼ٤ٗ، ٚ آ٤ٙؽ٠ ٔفؼًٔ ـا ثٝ زٍٕبٖ ففؼ ؼ٤ٍف٢ ثىپبـؼ، ٚ ثب آـأً اق ا٤ٗ ؼ٥٘ب ثفٚؼ. 

٣ٔ وٙؽ، ٌٌٕٛبٖ ـا اق ٥ٌٙؽٖ  ٣ِٚ ضت٣ّ اٌف ز٥ٙٗ ٞٓ ٘جٛؼ، ٥ٕٞٗ وٝ وبوٝ اضٕؽ اٚ ـا ؼـ ثبالتف٤ٗ وٙص ٔٙفض٥ّت ثٝ ٔب ١ٔفف٣

ضففٟب٢ ٌٕب وٝ ٔتٙبوت ثب ٞؽفتبٖ اوت پف وفؼٜ. ٚ اٌف ز٥ٙٗ ٥٘ك ٘جٛؼ، ثب آ٘سٝ وٝ ؼـ َ٘ٛ ا٤ٗ وبِٟب، ؼ٤ؽٜ ٚ ٥ٌٙؽٜ ا٤ٓ، اٚ ـا 

 .ثٝ ٠ٙٛاٖ ِبضت لَٛ اضىٗ ٣ٔ ٌٙبو٥ٓ، ٚ ثب تج٥١ّت اق اٚ ثٝ اوتمجبَ ثٍبـت ا٣ِٟ ٣ٔ ـ٤ٚٓ

 اضٕؽ خ٣١ٕ اق ٌبٌفؼاٖ ٘بؼ٤ؽ٠ وبوٝ

                                                                                                                                                              0 /11/44 


