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 الرحمن الرحيم اهللا بسم
 سانا ظالالهقا خاستذر، ظذنعث ظوخشعشع يوقتذر، – بارلعق هةمدذ
 ظذنع ظالتة تةرةص قورشعمايدذ، . نذقساندعن صاكتذر – ظالاله بارلعق ظةيعص

 ظالتذن  صاكتذر،  هادعسعدعن  بذ  قعلعص – ظالاله  خعراجةت  كىمىش
 ظارعلعقعن  كعشعلةرنعث  بولمايدعغان  ظالاله ظةصلةشتىرضعلع  عمذ

 ! ظالاله، هةممعمعزنع بعرلةشتىرضةي، ظامعن . بعرلةشتىرةلةيدذ
 ظالالهنعث رةهمةت صةزلع، ساالمةت قعلعشع، رةسذلذلاله سةللةلالهذ

 تاؤابعظاتلعرعغا، ساهابعالرغا، تابعظعنالرغا، – ظةلةيهع ؤةسةللةمضة، ظاظعلة
 ! امعن ظذالرغا ياخشعلعقحة ظةضةشكةنلةرضة ؤة بعزلةرضة بولسذن ظ

حةكسعز، سانسعز شىكرعلةر ظالالهقا خاستذ
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 كعرعش سأز
 ظاخعرةتنع،  جامالعنع،  رازعلعقعنع،  ظالالهنعث  بعرعنحعدعن  مةن
 مذسذلمانلعرعنعث  دذنيا  ظعككعنحعدعن،  قعلعص،  مةخسةت    جةننةتنع
 ظذيغذر  خذسذسةن  مئثعشعنع،  تذتذص  يول  توغرا  هعدايعتعنع،

 ظىحعنحعدعن، . عشنع مةخسةت قعلعص مذسذلمانلعرع ظىحىن خعزمةت قعل
 صةنلعرعدعكع بعر بوشلذقنع – ظذيغذر مذسذلمانلعرعنعث ظعسالم دعنع ظعلعم

 – تولدذرذشنع مةخسةت قعلعص، تأتعنحعدعن، بذ كعتابدعن ظوقذتقذحع
 خةلق  كةث  بةشعنحعدعن،  ظىحىن،  صايدعلعنعشع  ظوقوغذحعالرنعث

 التعنحعدعن، بذ كعتابتعكع ظاممعسعنعثمذ صايدعلعنعشعنع كأزدة تذتذص، ظ
 بعرلعشعص،  مذسذلمانلعرعنعث  دذنيا  ظوخشاش صىتىن  ظعتتعصاققا  ظعجماظ،

 يار  هةمكارلعشعص،  ظأزظارا  بولذشعنع، – ظعتتعصاقلعشعشعنع  يألةكتة
 هأكىم  هةق  توغرا،  ظعجماظدعن  بذ  ؤة  هةدعس،  سةهعه  قذرظان،

 قعلعص،  مةخسةت  ظعجماظقا، ) ظةلظعجماظ ( حعقعرعشعنع  ظعتتعصاققا يةنع
 كئلعنضةن مةسعلعلةر دعضةن بذ كعتابنع تةرجعمة قعلعص حعقعشنع توغرا
 ظالاله  بةردع،  ياردةم  ؤة  قوللعدع  مئنع  ظالعمالر  ؤة  ظذستازالر  تاصتعم،
 خعزمةت  بذ  بولسذن،  رازع  هةممعمعزدعن  بولسذن،  رازع  ظذالردعن

 ذن، صىتىن ظةمةللعرعمعزنع ظأزعنعث رازعلعقع، جامالع ظىحىن قعلعص بةرس
 بعرلةشتىرسذن،  ظالاله  ظألماالرنع،  ظذستاز،  مذسذلمانلعرعنع  دذنيا

! مةخسةتلعرعمعزضة ظالاله يةتكىزسذن، ظامعن – هةممعمعزنعث مذراد
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 مذقةددعمة
 كعتابتا  قعلماقحع بولغان بذ  ظعجماظ 765 مةن تةرجعمة  مةسعلة

 دعن بذرذن، قعلعنغان بولذص، مةن بذ مةسعلعلةرنع تةرجعمة قعلعص يئزعش
 . ظعجماظ توغرعسعدا توختعلعؤئتعص ظاندعن يئزعشقا باشاليمةن

 . كعتابلعرعدا سأزلعنعدذ ) ظذسذلذلفعقهع ( ظعجماظ دعضةن بذ مةسعلة
 بذ ظذسذل قاظعدعلعرع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث
 حعقعرعشعدا،  هأكىم  ظةمةلعيةتتة،  تعلعدا،  زامانعدا؛  ساهابعالرنعث  ؤة
 ظعجتهادع مةسعلعلةرنع بعر تةرةص قعلشععدا،  بولسعمذ، لئكعن مةخسذس

 مةؤجذد ظةمةس ظعدع  بذ صةنضة تذنجع بولذص، . بعر صةن تةرعيقعسعدة
 ظاساس سالغذحع، ؤة دةرس ظأتكىحع، كعتاب يئزعص قالدذرغذحع، ظعمام
 كةلضةن  ظعتتعصاققا  ظالعمالر  بارلعق  ظعكةنلعكعضة  رةهمةهذلالة  . شافعظع

 كةينعدعن بذ صةن توغرعسعدا توختذلذص نذرغذن – دعن كئيعن، كةينع ظان
 . كعتابالر تىزىلدع

 بعز ظاشذ كعتابالرنعث بعر قعسمعدعن ظعجماظ توغرعسعدا سأز تالالص
 يازعمعز  مةسعلعلةرنع  بذ  ظاندعن  بئرعؤئتعص،  حىشةنحة  ظعمام . يئزعص،
 كعتابع  ظذسذلذلفعقهع  ناملعق  رعسالة  رةهمةهذلال،  ظعجماظ شافعظع  دا

 ’ : توغرعسعدا مذنداق دعضةن
 هةل  بعلةن  ظايعتع  قذرظان  مةسعلعلةرنع  كةلضةن  دذح  بعز

 الزعم  سةللةلالهذ . قعلعشعمعز  رةسذلذلاله  تئصعلمعسا،  قذرظاندعن ظةضةر
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 . ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث سىننعتع، هةدعس بعلةن هةل قعلعشعمعز الزعم
 ظةلةي  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله  ظالاله،  ظعتاظةت حىنكع،    ؤةسةللةمضة  هع

 قعلعشنع، ظةضعشعشنع صةرعز قعلعص بئكعتتع، ظالالهقا ظعتاظةت قعلعثالر ؤة
 . ظذنعث ظةلحعسعضة ظعتاظةت قعلعثالر دعضةن ظايةت بار

 مذهةممةد «  ؤةسةللةم، ( ظع  ظةلةيهع  سعلةر ) سةللةلالهذ ظةضةر
 ع ياخشع ظالالهنع ياخشع كأرسةثالر، ماثا ظةضعشعثالر، ظالالهمذ سعلةرن

 . دعضةن ظايةت بار . » دعضعن كأرعدذ
 ظاندعن  تئصعلمعسا،  هةدعسدعن  سةهعه  قذرظاندعن،  ظةضةر
 توغرا  هةدعس  سةهعه  ظايعتع،  قذرظان  تابعظعنالرنعث،  ساهابعالرنعث،
 حىشةنحة، هةق ظىستعضة قعلعنغان ظعجماسع، ظعتتعصاقع بعلةن مةسعلعنع

 . هةل قعلعمعز
 سىرة  ظذالرنع  ظالاله  مةدهعيلعضةن، حىنكع،  ماختعغان،  تأؤبعدة

 ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله  ظذالرمذ،  قعلغان،  ؤةدة  جةننةتنع
 ظةنة  هةدعسنع  سةهعه  بعلةن  قذرظان  ياشعغان،  زامانعدا  ؤةسةللةمنعث
 حىشةندع،  توغرا  ظةمةلعيةتتعمذ  اليعقتذر،  حىشعنعشكة  توصتوغرا  شذالر

 . بولدع حىنكع، ظذالردعن ظالاله ؤة رةسذلع رازع
 بعرلةشمةيدذ،  ظىستعضة  زااللةت  بعدظةت،  خاتا،  هةرضعز  ظذالر
 قعسمعدعن  مةلذم  كةلمةيدذ،  ظعتتعصاققا  ظعجماظ،  خعالص،  سىننةتكة
 قئحعص  سىننةت  ظومومعيىزلعكعدعن  قذتذاللعسعمذ،  قئحعص  سىننةت

 ظةمةس . قذتذاللمايدذ  سىننةتحع  قعسمع  بعر  بولغعنعمعز،  دئمةكحع
لكع، ظذالردا سىننةت بار، ظذالر سىننةتكة مذؤاصعق بة . دئمةكحع ظةمةس
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 . ظعجماظقا كةلضةن دعمةكحع
 مئنعث سأزىمنع ظاثالص ظأز ظةينع يةتكىزضةن بةندعدعن : دةلعل

 . ظالاله رازع بولعدذ، خذرسةن بولعدذ دعضةن هةدعس
 ساهابعلعرعمنع هأرمةتلةثالر، ظاندعن ظذالرغا يئقعن بولغان ظاندعن

 يئقعن بو  ظةتباظالرنع دعضةن ظذالرغا  تابعظعنالرنع، يةنة . لغانالرنع يةنع
 ظاندعن  بولغانالر،  يئقعن  ظذالرغا  ظاندعن  ساهابعالر  بولغان  يئقعن  ماثا
 . ظذالرغا يئقعن بولغانالر، ظةسعر، زامانالرنعث ياخشعسع دعضةن هةدعس

 جاماظةتنع الزعم تذتذثالر، شةيتان ظعككع كعشعدعنمذ يعراق تذرعدذ
 . عس دعضةن هةد

 ظعتتعصاق  ظةمةس،  جةهةتتعنال  جعسمانع  بةدةن،  جاماظةت  بذ
 تاظةت  هاالل – ظعجماسع،  ظجماظ – ظعبادةت،  مةسعلعلعردعكع  هارام

 ظةمرعضة . جاماظعتعدذر  تذرغانالرمذ  بعرضة  بعلةن  جاماظةت  حىنكع،
 خعالصلعق قعلسا، بعللة ظةمةس، الزعم تذتقان بولمايدذ، ضةرحة ظأزع باشقا

 بولس  ظومذم جايدا  بولغان  خةلعصعسع  ظعسالم  يةنع  جاماظةتنعث  عمذ،
 ظعجماظسعنعث ظةمرعضة بويسذنسا، ظذ بعللة تذرغان بولعدذ، الزعم تذتقان

 قالعدذ، . بولعدذ  يالغذز  ظذ  بولسعمذ  مةسجعدتة  بعر  قعلسا،  خعالصلعق
 جاماظةتنع الزعم تذتقان بولمايدذ، بذ جاماظةت يالغذز مةسجعد جاماظعتع

 . لعصة جاماظعتع، ظعجماظ جاماظعتع دعضةن ظةمةس، خة
 مذنداق  توغرعسعدا  ظعجماظ  كعتابتا  دعضةن  شةرهذلمذظتةمعد

 . دئيعلعدذ
 قانذن  شةرعظعتعنعث  ظعسالم  صعرعنسعصعنعث – ظعجماظ تىزىم



6 

 مذسذلمان ظالعمالر،  بارلعق مذسذلمانالر،  كئلعنضةن مةنبةسع،  ظعتتعصاققا
 قانذن  م – ظعجماظنع،  شةرعظةت  قعلعشقا تىزىم،  ظاساسع  ةنبةسع،

 ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله  دعضةن  ظعجماظ  كةلضةن،  ظعتتعصاققا
 مذجتةهعد،  مأظمعن،  مذسذلمان،  ظىممعتعنعث،  ؤةسةللةمنعث
 مذهةددعسلعرعنعث ظعتتعصاققا كئلعشع، يةنع شةرظع هأكىمضة ظعتتعصاققا

 . كئلعشعدذر
 مذجتةهعدلةرنعث بعر  قعسمع ظعتتعصاققا فعقهعشذناس ظالعمالرنعث،

 ظذ  هئسابالنمايدذ،  ظعجماظ  بذ  قوشذلمعسا،  بألعكع  بعر  يةنة  كئلعص،
 . مةسعلعمذ ظعختعالصع هأكىم بولذص قالعدذ

 ظعجماظنعث، ظعسالم شةرعظعتعنعث ظاساسع قانذن مةنبةسع بولذشعغا
 كعمكع، ظأزعضة : ظايةتتة، مذنداق دعيعلعدذ – 115 سىرة نعسا : دةلعل

 توغرا يول ظئنعق بولغاندعن كئيعن صةيغةمبةرضة، ظةمرعضة مأجعزة ظارقعلعق
 ظةضعشعدعكةن،  غةيرعضة  يولعدعن  مأظمعنلةرنعث  قعلعدعكةن،  خعالصلعق
 ظذ  كعرضىزعمعز،  ظاخعرةتتة جةهةننةمضة  قويذص بئرعمعز،  يولعغا  ظذنع ظأز

 دعضةن ظايةتتة، مأظمعنلةرنعث يولعدعن بذرذلذص نئمعدعضةن يامان جاي
 حىنكع، ظذ ظازغذن، . شقا  يول  تذتسا، جةهةننةمضة كعرعدذ كةتسة، با

 ظايةت  بذ  يول،  داغدام  هةق،  توغرا،  يولع  مأظمعنلةر  بولعدذ،  زااللةتتة
 بةقةر  سىرة  بولسا،  دةلعل  بعر  يةنة  دةلعل،  ظعجماظقا  – 143 ظوحذقال

 ياخشع ظايةت،  ظىحىن،  بولذشذثالر  ضذؤاهحع  كعشعلةرضة  سعلةرنع  بعز
 . دعضةن، بذالر ياخشع ظىممةت، ياخشع ضذؤاهحعالردذر ق ظىممةت قعلدذ

 ظعمراننعث  ظال  دعيعلعدذ – 110 سىرة  مذنداق ظع : ظايعتعدة
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 ؤةسةللةم ( مذهةممةد  ظةلةيهع  ظعنسانالر ) سةللةلالهذ  سعلةر  ظىممعتع،
 ياماندعن  بذيرذص،  ياخشعلعققا  حعقعرعلغان،  ظوتتذرعغا  ظىحىن  مةنصةظةتع

 مان ظئيتعدعغان ظةث ياخشع ظىممةتسعلةر، قاراثالر توسعدعغان، ظالالهقا ظع
 . ظذالر ياخشع ظىممةت

 مذنداق  دةلعللةر  بولغان  زااللةت : هةدعستعن  ظىممعتعم،  مئنعث
 خاتعرلعضةن  باشقعالر  ؤة  ظةهمةد  هةدعسنع  بذ  بعرلةشمةيدذ،  ظىستعضة
 بولذص، بذ هةدعس سةهعه، ظعسناد يوللعرع كأصعيعص، مةنعؤع مذتعؤاتعر

 مةشهذردذر هئسابل  ظأزع  هةدعستة . عنعدذ،  بعر  حوث « يةنة  ناهايعتع
 . دعضةن، بذهةدعس سةهعهدذر » قارعنع يةنع جاماظةتنع الزعم تذتذثالر

 ظةهمةد رةهمةهذلال خاتعرلعضةن بعر هةدعستة، مذسذلمانالر ياخشع
 دةص قارعغان نةرسة، ظالالهنعث نةزلعدعمذ ياخشعدذر دعضةن بذ هةدعسنع

 ظابدذل  دعضةن، بةزعلةر  هةدعس مةؤقذص  سأزع،  مةسظذدنعث  ظعبنع  ال
 . يةنعال دةلعل بوالاليدذ

 بعرةر  ظالعمالر  مذجتةهعد  شذكع،  دةلعل  جةهةتتعكع  ظةقلع
 مةسعلعضة جةزعم قعلعص ظعتتعصاققا كئلعص، ظعجماظ قعلسا، هةرضعز شةرظع
 بعرةرسعمذ  بولذص قالسا،  خاتا  كةلمةيدذ،  بعرلعككة  ظاساسسعز  مةنبةسعز،

 مذجتةهعد بول  بارلعق  ظعجماظقا  ظىحىن،  شذنعث  قعلعدذ،  خعالصلعق  سا
 دعضعنع  يذقعرعدا  بعز  ظاساستذر،  شةرعت،  كئلعش  ظعتتعصاققا  ظالعمالر
 ظوحذق ظعجماظ، ظذ بولسعمذ هةممعسع بعرلعككة، ظعتتعصاققا كئلعص، ظعجماظ
 قعلغان، ظعككعنحع بعر خعل ظعجماظ بولسا، بعرةر مذجتةهعد ظالعم، بعرةر
مةسعلعضة سأز قعلسا، قالغان بارلعق مذجتةهعد ظالعمالر سأز قعلماي قوبذل
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 قعلسا، ظعنكار قعلمعسا، بذ مةسعلة كعشعلةر ظارعسعدا كةث تارقاص كةتسة،
 يةنع سىكىت  سىكىت دعيعلعدذ،  ظعجماظ  بذ  قعلعنمعسا،  ظعنكار  يةنعال،

 عل قعلسعثعز قعلعنغان ظعجماظ، بذ ظعجماظمذ يةنعال ظاساس بوالاليدذ، دةل
 زاهعرعيية . بولعؤئرعدذ  رةهمةهذلال،  شافعظع  ظعجماظنع  خعل  بذ  لئكعن،

 قعلمعغان  قوبذل  قعلعدذ . مةزهةصلةر  دةلعل  مذستةقعل  بعرةر . باشقعالر
 مةسعلعضة ظعتتعصاققا كئلعص، ظعجماظ قعلعشنعث شةرتع، قذرظان ؤة سةهعه

 نعث ظىستعضة هةدعسنعث تعكعستعضة خعالص، زعت بولماسلعقع كئرةك، ظذ
 دةلعلضة  شةرظع  ظعجماظ  الزعم،  تايعنعشع  دةلعلضة  شةرظع  ظعسالمع
 تايانمعسا، يةنعال ظةمةلدعن قالعدذ، يةنة بعر شةرتع، ظعتتعصاققا كئلعص،

 . ظعجماظ قعلغانالر ظارعسعدا حوقذم ظعختعالص كأرىلمةسلعكع الزعم
 ، شذ ظعتتعصاققا كئلعص، ظعجماظ قعلغان مذجتةهعدلةر ظألىص تىضةص

 ظعجماظ  بذ  حاغدا،  ظذ  كأرىلمعسة،  ظعختعالص  بعرةر  ظاخعرالشسا،  ظةسعر
 ؤةلجاماظة  سىننع  ظةهلع  بولعدذ،  تاصقان  كامال  ياخشع  ناهايعتع
 ظةقعدعسعدعكعلةر ظعجماظ، قةتظعي هأججةت، دةلعل قةتظعي بوالاليدذ دةص
 هأكىم  مذشذ  ظعجماظ،  بعر  ظأزعال  مذشذنعث  مانا  كةلدع،  ظعتتعصاققا

 . جماظقا، ظعتتعصاققا كئلعنضةن بعر مةسعلة هئسابلعنعدذ ظع
 شعيظةلةر ظةهلع بةيتنعث ظعجماظسع ظعجماظ هئسابلعنعدذ، باشقعسع

 بةزعلةر ظعككع شةيعخ . ظذنداق ظةمةس دةص قارايدذ، بذ شةكسعز خاتادذر
 يةنع ظةبذ بةكرع بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعال ظعجماظ هئساباليدذ،

 عككع كعشع ظعتتعصاققا كةلضةن مةسعلعلةر  ظعجماظ، باشقعسع يةنع بذ ظ
 قارايدذ  دةص  ساهابعالردا . ظةمةس  ظعجماظ  مةزهعصعدعكعلةر، زاهعرعيية
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 توختعشع كئرةك، ظذندعن كئيعن ظعجماظ يوق دعضةن، بذالر ظايةتتعكع،
 سةهعه هةدعسدعكع تابعظعنالرنعثمذ مةدهعيلةنضةن، ماختالغعنعنع ظذنتذص

 . وخشايدذ قالغان ظ
 ظعمام مالعك رةهمةهذلال صةقةت مةدعينة ظةهلعال ظعتتعصاققا كةلضةن
 قاتارغا  مذجتةهعدلةر  جايدعكع  باشقا  هئسابلعنعدذ،  ظعجماظ  مةسعلعلةر

 ظةث توغرا، هةق، راستع بولسا، بعز يذقعرعدا . ظئلعنمايدذ دةص قارعغان
 . دعضةن ؤة بذندعن كئيعنمذ دةيدعغان مذنذ سأزدذر

 د  ؤةسةللةمنعث ظعجماظ  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله  عضةن،
 ظىممعتعدعن، مةيلع ساهابعالر، ياكع تابعظعنالر، ياكع ظذندعن كئيعنكع
 مذجتةهعد ظالعمالر بولسذن، ظةنة شذ فعقهعشذناس مذجتةهعدلةرنعث بعرةر
 هةدعسكة  سةهعه  قذرظان،  تايعنعص تذرذص،  دةلعلضة  شةرظع،  مةسعلعضة

 ظة  مذخالعص  ظعتتعصاققا زعت،  ظاساستا  كأرىلمعضةن  ظعختعالص  مةس،
 كئلعشع، بعرلعككة كئلعشع، ظعجماظ هئسابلعنعدذ، يذقعرقع كعتاب، يةنع
 هةبةشنعث  مذهةممةد  دوكتذر  كعتاب،  ظئلعنغان  سأزلةر  يذقعرقع

 . كعتابعدذر
 ظعجماظ  كعتابعدا  ظذسذل  ناملعق  ظةللذمظع  شعرازعنعث  ظعمام

 . توغرعسعدا مذنداق دعيلضةن
 ظعرادة  كئلعش،  ظعتتعصاققا  بعرلعشعش،  لذغةتتة  دعضةن  ظعجماظ
 ظعستعالهع ظاتالغذدا  قةتظعي هأكىم حعقعرعش دعضةن بولعدذ،  قعلعش،

 . بولسا، مةلذم بعر هأكىمضة ظألماالرنعث ظعتتعصاققا كئلعشعدذر
 هأججةتلعرعدعن  دةلعللعرعدعن  شةرعظعتعنعث  ظعسالم ظعجماظ،
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 هأججةتتذر  دةلعل  دةلعل . قةتظعي  ظعجماظ،  راؤاصعزالر،  – نعزامعيةلةر،
 خاتادذر  بذ  قارايدذ،  دةص  بولمايدذ  هأججةت  قارشع . ظعسصات،  بذالرغا

 شذكع  ظذ : دةلعل  تذتسا،  يول  غةيرع  يولعدعن  مأظمعنلةرنعث  يذقعرقع
 ظةضعشعش  جةهةننةمضة كعرضىزىلعدعغان ظايةتتعن مأظمعنلةرنعث يولعغا

 تعم، زااللةت ظىستعضة يةنة بعر خاتعرعدة ؤاجعص، شذنداقال مئنعث ظىممع
 . خاتا ظىستعضة بعرلةشمةيدذ دعضةن هةدعس مةشهذردذر

 جاماظعتعدعن  ظعجماظ  جاماظعتعدعن،  جاماظةتتعن يةنع خةلعصة  كعم
 بعر غئرعح ظايرعلسا، ظعسالمنعث بويذنحذقعنع، بوينعدعن ظئلعص تاشلعغان

 ظايرعلعد  دوؤزاخقا  ظايرعلعؤالسا،  كعم  هةدسعلةردعن بولعدذ،  دعضةن  ذ
 ظةمةس  دعيعش مذمكعن  خاتا  ظذنع  قعلعش ؤاجعص،  ظةمةل  . ظعجماظقا

 . ظعجماظنع شةرعظةت مةنبةسع قعلماسلعق ظازغذنلذقتذر
 كةلضةندةك،  ظعتتعصاققا  كأرضةنضة  ظاينع  يئثع  ظعنسانالر  خذددع

 دةلعل  قةتظعي  دذرذس،  هةم  مذمكعن  بوالاليدذ، – ظعجماظ  هأججةت
 شةرع  ناساراالر، بولذصمذ،  يةهذدعيالر،  حىنكع،  ظةت جةهةتتعن شذنداق،

 زااللةت،  بعلةن  كأصلعكع  سانعنعث  باشقعالر  ؤة  دعنعدعكعلةر  بذددا
 كةلضةن، بذ هةرضعز  شئرعك ظىستعضة ظعتتعصاققا  هةتتا  ظازغذنلذق، خاتا

 مذسذلمانالرنعث مذجتةهعد . ظعجماظ هئسابالنمايدذ، بعزمذ بذنع دةؤاتمايمعز
 عث، ظعسالم شةرعظعتع، ظعسالمع دةلعلعضة تايعنعص تذرذص، بعرةر ظألماالرن

 مةسعلعضة قذرظان، سةهعه هةدعسكة زعت، خعالص بولمعغان ظاساستعكع
 . ظعجماظ، ظعتتعصاقنع دةؤاتعمعز

 ظىممعتعنعث  ؤةسةللةمنعث  ظةلةيهع  سةللةلالهذ رةسذلذلاله
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 مةتنع حعقعرعص مذجتةهعد ظالعملعرع دعضةنلعك، باشقا تاظعصة، باشقا ظىم
 خعالصلعق  ظعختعالص،  ظذالرنعث  ظئلعنمايدذ،  قاتارغا  ظذالر  تاشاليدذ،

 . قعلعشعمذ هئسابدا يوق
 ظةقلع  ظةهكامدعكع  هةدعس،  سةهعه  تئكعستع،  قذرظان  ظعجماظ،
 شذالردعن  يةنع  حعضعلعدذ،  قاتارلعقالردعن  قعياس  ظعجتعهادع  دةلعلةر،

 كئلعنعدذ،  ظعتتعصاققا  قعلعنعدذ،  مذظامعلة ظعجماظ  ظعبادةت،  ظعجماظ،
 . قاتارلعق شةرظع ظةهكامالرنعث هأججعتع بوالاليدذ

 ظالةم، هادعس، بذنع صةيدا قعلغذحع بعر ظالاله، حوقذم بار، كذللع،
 جىزظعدعن حوث، ظوت كأيدىرعدذ دعضةندةك ظةقلع هأكىملةرضعمذ ظعجماظ

 . قعلعش دذرذس
 ص، ظعجماظ قعلغانغا قذرظاندعكع دةلعلضة تايعنعص، ظعتتعصاققا كئلع

 ناماز بةش ؤاخ، بةش ؤاخ ناماز صةرعزدذر، قذرظان مذتعؤاتعردذر، : معسال
 جىمظع صةرعزدذر دعضةندةك، سةهعه هةدعسكة تايعنعص، ظعجماظ قعلنغانغا

 مةسهع : معسال  ظأتىككة  كأرعدذ،  ظالالهنع  مأظمعنلةر  كىنع  قعيامةت
 . ظأتتع ظةقلع مةسعلة يذقعرعدا . قعلعش دذرذس دعضةندةك

 كئلعص،  ظعتتعصاققا  كئيعن،  ظعسصاتالنغاندعن  بعلةن  ظعلعم  ظأزظارا
 كئلعنضةنضة معسال  ظابدذلال ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ، : ظعجماظقا

 كةتكةن  ظألىص  زامانعدا  خةلعصعلعك  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  . ظوسمان
 ذكع، خةلعصة راشعدعنالر تأت دعضةندةك، بذ خعل ظعجماظنعث صايدعسع ش

 ظابدذلال ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظعسنادعغا يالغاننع تأهمةت قعلعص،
ظارقعسعدا،ظذخةلعصةمةزضعلدة ظالتة ظذنعثدعن مةن ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث
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 يةنع  كأتىرمعضةن،  نامازدا  قولعنع  جايدا  هئح  ظذ  ظوقذغان،  ناماز  يعل
 كئيعن قولعنع  ذكذدعن بذرذن باشتا بعر قئتعم كأتىرىص، ظاندعن كئيعن ر

 كأتىرمعضةن دعضةندةك هةدعسلةرنعث يالغانلعقعنع بعلضعلع بولعدذ، بذ
 ظعجماظ تارعخع جةهةتتعن مذهعم رول ظوينعدع،

 يا ظذالر، بذ هارام، بذ هاالل دعضةندةك . ظعجماظ مذنداق تونذلعدذ
 قعلعدذ  بعرةر – سأز  بعردةك  هةممعسع  ياكع  تونذلعدذ،  سأزعدعن  دة،

 قعلعقعدعن ظ  ظعجماظ  خعل  بذ  كأرىلمةيدذ،  ظعختعالص  قعلعدذ،  عشنع
 تونذلعدذ، ياكع بعرةر ظعشنع قعلعص ياكع بعرةر سأزنع قعلعص، باشقعالر
 بذ  دذرذس دعيعشعص بئرعدذ،  قولاليدذ،  يةنع،  قعلعدذ،  ظعقرار  بذنعثغا
 تونذلعدذ  قوشذلذص  ظعقرار  بعرضة  بعلةن  قعلعق  سأز،  ظعجماظ،  . خعل

 كئلعشع، ساهابعال  ظعتتعصاققا  ظعجماسع  تابعظعنالرنعث  رنعث،
 كئيعنكعلةرضعمذ ظعجماظ بولعدذ، ظعجماظنعث دذرذسلذقعدا هةرقانداق تةقؤا
 مذسذلمان، مذجتةهعد ظعتعبارغا ظئلعنعدذ، بعز يذقعرعدا دعضةندةك، باشقا
 ظئلعنمايدذ،  ظئتعبارغا  ظىممةتلعرع  معللةت،  باشقا  دعين،  باشقا  تاظعصة،

 . بعلةن ظعجماظ قعلعنمايدذ، خعالصلعق قعلعشعمذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ظذالر
 كةث خةلق ظاممعسعنعث سأزلعرع خذددع كعحعك بالعالرنعث سأزعدةك،

 ظعجتعهاد يولع ؤة . ظعجماظ قعلعشتا ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ  حىنكع، ظذالردا
 ظايال، ظالعم، مذجتةهعدنعث سأ  زع ظعلعم يوق، ظةمما، مذسذلمان، تةقؤا

 ظئتعبارغا ظئلعنعدذ، خذددع، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظانمعزدةك، رابعظة
 خعل . رةهمةهذلالدةك  ظعككع  مةسعلعدة  بعرةر  ساهابعالر  ظةضةر،

 كةتكةن  دذنيادعن  كئلةلمةي،  بعرلعككة  قويذص،  ظوتتذرعغا كأزقاراشنع
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 قعلشع  ظعجماظ  كئلعشع،  بعرلعككة  مةسعلعدة  شذ  تابعظعنالرنعث  بولسا،
 دذرذس، شذنداقال، تابعظعنالرمذ ظعككع خعل كأزقاراشتا ظالةمدعن ظأتكةن
 ظعتتعصاقلعشعص،  كئلعص،  بعرلعككة  ظالعمالر  مذجتةهعد  كئيعنكع  بولسا،

 ظةنة شذنداق . ظعجماظ قعلسا دذرذس، توغرعسع بعر، هةقعقةت بعر بولعدذ
 سعنع بعرلعشعش، ظعتتعصاقلعشعش الزعم، لئكعن، تىر مةسعلعلعرعدة، قايس

 ظالسا بولعدعغان مةسعلعلةردة هةر ظعككع خعل مةسعلة دذرذس بولعدذ،
 تةكبعرنع جىص ؤة تاق ظئيتقاندةك، ساهابعالر ياكع كئيعنكعلةر ظعككع
 خعل كأزقاراشتا دذنيادعن كةتكةن بولسا، بذ ظعككع خعل كأز قاراشنع
 ظوتتذرعغا  قاراشنع  كأز  خعل  بعر  ظىحعنحع  بولعدذكع،  بعرلةشتىرىشكة

 مةلذم بعرةر ساهابة بعر . حعقعرعشقا قةتظعي بولمايدذ، بذنداق قعلعش هارام
 بذ  لئكعن،  ياكع ظأزع قعلغان بولسا،  قعلغان بولسا،  هأكىم  مةسعلعضة
 دةرعجعسعضة  ظعجماظ  يةنع،  تارقالمعغان بولسا،  كةث  ظارعسعغا  ساهابعالر

 ، شةرتع، يةتمعضةن بولسا، بذ يةنعال قعياسدعن ياخشع هأججةت قعلعنعدذ
 دةلعل  بعرةر  بولماسلعق،  خعالص  هةدعسكة  سةهعه  ظعسصاتقا – قذرظان،

 تايعنعشدذر، ظةلؤةتتة، ظذالر شذنداق قعالتتع، بذ خعل سأز ياكع قعلعق،
 ظةمةل  تذرعدذ،  ظعلضعرع  قعياسدعن  ظاتعلعدذ،  دةص  مةؤقذص  هةدعس
 توصتو  شذالر  ظةنة  هةدعسلةرنع  سةهعه  قذرظاننع،  حىنكع،  غرا قعلعنعدذ،

 ! دة – حىشعنعدذ
 ظابدذلكةرعم زةيدانعنعث  قعلعنغان – 1987 دوكتذر  يعلع نةشعر

 ناملعق ظذسذل كعتابعدا يةنع ظذسذل فعقهع كعتابعدا، ظعجماظ ) ظةلؤةجعيز (
 دعيعلضةن  مذنداق  ظعسالم : توغرعسعدا  ظعستعالهدا،  دعضةن ظعجماظ
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 الهذ ظةلةيهع ظىممةتلعرعنعث مذجتةهعد ظألمالعرعنعث، رةسذلذلاله سةللةل
 كئلعشدذر  ظعتتعصاققا  هأكىمضة  شةرظع  بعرةر  كئيعن،  . ؤةسةللةمدعن
 ظالعم  مذجتةهعد  ظئلعنمايدذ،  ظئتعبارغا  باشقعسع  ظألماالردعن  مذجتةهعد

 نع 3000 صارة قذرظاننع يادا بعلعدعغان، سةهعه هةدعسدعن 30 دعضةن
 هةدعسنع  سةهعه  قذرظاننع،  بعلعدعغان،  تةتقعق 20 يادا  خعل

 الاليدعغان، يةنع ظام، خاس، مذتلةق، مذقةييةد، مذهكةم، مذتةشابعه، قع
 هةدعسنعث  سةهعه  قذرظان،  بعلةلةيدعغان،  مةنسذخلعرعنع  ناسعخ،
 قذدرعتع يئتعدعغان ظالعمالر  هأكىم حعقعرعشقا  تئكعستلعرعدعن توصتوغرا
 ظعحعدعكع ظاالهعدة ظعقتعدارلعق كعشعدذر، تئخع ظذ بعدظةتحع، صاسعق

. لعقع، يالغانحع، كاززاص بولماسلعقع، تةقؤا، ظالعم بولذشع الزعم بولماس
 كأص  يةتمعسعمذ،  دةرعجعسعضة  ظعجماظ  دعضةندةك،  يذقعرعدا  بعز
 ظةكسةر ظالعم، مذجتةهعدلةر بعرلعككة كةلضةن مةسعلعلةرضعمذ ظةضعشعش

 كئلعدذ  كئلعنضةن . الزعم  بعرلعككة  ظوخشاش  يذقعرقعغا  كعتابتعمذ  بذ
 صلعق قعلعنماسلعقع، بعرةر مذجتةهعد ظايرعلعص حعقماسلعقع مةسعلعضة خعال

 الزعم، ظةمما، باشقا دعندعكعلةرنعث بعدظةتحع  مةزهةصلةرنعث خعالصلعق
 . قعلعشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ

 سىننةت،  ياكع  هارام  ياكع  ؤاجعص  حوقذم  مذجتةهعدلةر
 مة  شةرظع  مةسعلة،  ظذ  الزعم،  كئلعشع  ظعتتعصاققا  سعلة مذستةهةصلةرضة

 بولذشع شةرعت دعضةن، شذنداقال، ظعجماظ رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع
 سةللةلالهذ  رةسذلذلاله  حىنكع،  كئرةك،  بولذشع  كئيعن  ؤةسةللةمدعن
ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث زامانعدا ظعتتعصاققا كئلعشع سىننةت هةدعس تةقرير
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 . هئسابلعنعدذ
 بوالاليدذ، ظعسالم بذ كعتابتعمذ ظعجماظنع قةتظعي هأججةت، دةلعل

 تىزىم مةنبةسع دةص يذقعرقعغا ظوخشاش – شةرعظعتعنعث ظاساسع قانذن
 شذنداقال ظعجماظنع سةهعه يةنع . ظايةت، هةدعسلةرنع دةلعل كةلتىرضةن

 مذجتةهعد  كئلعنضةن ظعجماظ، ؤة سىكىت يةنع باشقا  ظوحذق ظعتتعصاققا
 عغان ظعجماظ دةص ظالعمالر سىكىت قعلعص، ظعنكار قعلمعغان، قارشع تذرم

 ظايرعغان  قعسعمغا  جةهةتتعن . ظعككع  شةرعظةت  حوقذم  ظعجماظنعث
 تايعنعدعغان ظورنع بولذشع كئرةك، ظعلعمسعز، دةلعلسعز، هأججةتسعز سأز
 قعلعش، خاتا، قوبذل قعلعنمايدذ، ظعجماظ يا قذرظانغا، يا سةهعه هةدعسكة

 دع  قعلعندع  هارام  سعلةرضة  ظاناثالر  خذددع  ظايةتكة تايعنعدذ،  ضةن
 كعتابدا  بذ  كةلضةندةك،  ظعجماظقا  دةص  هارام  حوثعنعسمذ  تايعنعص،
 صةيدا  يئثعدعن  مذهعملعقعنع،  ظعنتايعن  زاماندا  هازعرقع  ظعجماظنعث
 بعرلعككة  مذجتةهعدلةر  مةسعلعلةرضة،  كأرىلضةن  يئثعدعن  بولغان،
 قعلعشع  هةل  دةرهال  ظارقعلعق  ظعجماظ  كئلعص،  ظعتتعصاققا  كئلعص،

 . ةنضةن، بذ مذهعم ظعشدذر سأزل
 ظذسذل  يئزعلغان  مةزهعصعدة  رةهمةهذلالنعث  هةنعيفة  ظةبذ  ظعمام
 سأز  يذقعرقعدةك  كعتابلعرعدعمذ  ظذسذل  قاتارلعق  نذرذلظةنؤار  شاشع،

 ؤةهعبةتذ ززوهةيلعنعث ظذسذل كعتابعدعمذ . قعلعنغان  شذنداقال، دوكتذر
 كعتابالردا  كئيعنكع بذ  قعلعنغان،  تأت مةزهةص كأز مذشذنداق سأزلةر

 ظعتتعصاققا،  سأزلعنعدذ،  كىحلىكع  راجعه  ظاندعن  سأزلعنعص،  قارعشع
. مةخسةت بعرلةشتىرذشتذر . ظعجماظقا كئلعش كىحع يذقعرعدذر
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 ظةلالمة،  هةرعمةييتنعث ظذستازع  مذقةددعمعنع  بذ  مةن  ظاخعرعدا
 ؤاصاتع م ( شةيعخ مذهةممةد ظعبنع سالعه، ظذسةيمعيعن رةهمةهذلالهنعث

 دعضةن كعتابدعكع ظعجماظ » ظذسذل ظعلمعدعن ظاساس « ) يعلع – 2001
 . توغرعسعدعكع سأزلعرع بعلةن ظاخعرالشتذرعمةن

 : ظذ مذنداق دعضةن
 بولعدذ،  ظعتتعصاقلعشعش دعضةن  قعلعش،  ظعرادة  لذغةتتة  ظعجماظ،
 ظعستعالهع ظاتالغذدا بولسا، رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث

 نعث مذجتةهعد ظألمالعرع رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ظعسالم ظىممعتع
 بذ  مانا  كةلسة،  ظعتتعصاققا  شةرظع هأكىمضة  بعرةر  ؤةسةللةمدعن كئيعن،

 . ظعجماظ دعيعلعدذ
 ظعتتعصاققا كئلعش دعضةندعن، بعرةر مذجتةهعد ظالعم ظايرعلعؤالسا،

 سأزعمعزدعن  دعضةن  مذجتةهعدلةر  هئسابالنمايدذ،  ظعجماظ  ظاؤام يةنعال
 خةلق، تةقلعدحعلةر حعقعص كئتعدذ، ظذالر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ، خذددع
 قارشع  ظذالرنعث  ظئلعنمعغاندةك،  ظئتعبارغا  كئلعشع  ظعتتعصاققا  ظذالرنعث

 . تذرذشع، ظعنكار قعلعشع، خعالصلعق قعلعشع ظعجماظنع بذزعؤعتةلمةيدذ
 شقا ظعسالم ظىممعتعنعث، مذشذ ظىممةتنعث دعضةن سأزعمعزدعن با

 تاظعصعلةر  باشقا  ؤة  دعنعدعكعلةر  بذددا  ناساراالر،  يةهذدعي،  ظىممةتلةر،
 هاؤايع  شذنداقال  ظئلعنمايدذ،  ظئتعبارغا  ظذالرمذ  كئتعدذ،  – حعقعص

 باشقا  ؤةلجاماظةدعن  سىننع    ظةهلع  مةزهةصلةر،  بعدظةتحع  هةؤةس،
 مةسعلةن  ظئلعنمايدذ،  ظئتعبارغا  مةزهةصلةرمذ  خاؤارعج، : ظئتعقاددعكع

راؤاصعز، مذظتةزعلدةك، بذالرنعث سانعنعث، نوصذسعنعث كأصلعكع، تةرةققعي
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 . قعلعشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ
 دعضعنعمعز،  كئيعن  ؤةسةللةمدعن  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله
 ظعتتعصاقلعق،  زامانعدعكع  ؤةسةللةمنعث  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله

 هئسابالنما  ظعجماظ  ظعجماظدعن كىحلىك بعرلعككة كئلعش،  بةلكع،  يدذ،
 . بولغان سىننةت هةدعس هئسابلعنعدذ

 هأكىم،  ظةقلع  دعضةندعن  كئلعشدذر  ظعتتعصاققا  هأكىمضة  شةرظع
 تةتقعقات،  ظعجماظدعكع  حىنكع،  كئتعدذ،  حعقعص  هأكىملةر  ظاددع

 ظعسصات بولعدذ، – ظعجماظ قةتظعي هأججةت، دةلعل . شةرظع دةلعللةردذر
 – 143 ولذشعدا ظعختعالص يوق، دةلعل سىرة بةقةرة شةرعظةت مةنبةسع ب

 بولذش  ضذؤاهحع  كعشعلةرضة  قعلدذق،  ظىممةت  ياخشع  ظايةتتعكع،
 هةرعكةت،  سأز،  كعشعلةرنعث  دعضةن  ضذؤاهحعالر  قاتارلعقالر،
 قعلعدذ،  ضذؤاهحعلعق  هأكىملعرعضة  ظةمةللعرعنعث  ظةمةللعرعضة،

 ك  ظعتتعصاققا  بولذصمذ  سأزلعرع  سأزلعرع ضذؤاهحعالرنعث  ظعجماظ  ةلضةن
 نعسا  سىرة  شذنداقال  دعضةن،  قعلعنعدذ  بعرةر ظايةتتة، – 59 قوبذل

 ظععختعالص، دة  تاالش قعلعص قالساثالر، ظالالهنعث كعتابع – مةسعلعدة
 قذرظانغا ؤة رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث سىننعتع هةدعسكة

 عصاققا كةلضةن، ظعشعنعث هةق، دعضةن ظايةتمذ ظذالرنعث ظعتت قايتذرذثالر
 . توغرا ظعكةنلعكعضة دةلعلدذر

 مئنعث ظىممعتعم، زااللةت، ظازغذنلذق ظىستعدة بعرلةشمةيدذ دعضةن
 تعرمعزع،  هةدعسنع  بذ  بولذص،  مذتعؤاتعر  مةنعؤع  مةشهذر  هةدعس،
كعتابذلصعتةندة، ظةبذ داؤذدمذ شذ بابدا، ظعبنع ماجةمذ شذ بابدا، ظةهمةد
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 خاتعرلعضةن شةيعخ ظةلبانع بذ هةدعس هةسةن دعضةن، رةهمةهذلالال  ر
 . يةنع سةهعه هةدعسكة ظوخشاش مذظامعلة قعلعنعدذ

 ظعجماظ  قةتظع  تىرع  بعرعنحع  بألىنعدذ،  تىرضة  ظعككع  ظعجماظ
 بولذص، بذ زأرىردذر، خذددع بةش ؤاخ ناماز صةرعز، زعنا هارام دعضةندةك،

 ه  بولعدذكع،  هأججةت  شذنداق  ظعجماظ  خعل  ظعنكار بذ  ئحكعشع
 كعم ظعجماظنع ظعنكار قعلسا، خعالصلعق قعلسا، كاصعر بولعدذ، . قعاللمايدذ

 . حىنكع، ظذ شةرعظةت مةنبةسعضة تاندع
 ظعككعنحع تىرع زةننعي، ضذمانع ظعجماظ بولذص، بذ خعل ظعجماظ،
 توغرعسعدا  بذ  بعلعنعدذ،  قعلعشدعن  تةتقعق  تةكشىرىص  ظعزدعنعش،

 ت  ظعبنع  دعضةن شةيعخذلظعسالم،  مذنداق  رةهمةهذلال  ظعجماظ : ةيمعيية
 دعضةن سةلةص، سالعهالر يةنع ساهابعالر، تابعظعنالر، ظةتباظالر بعرلعككة

 بولعدذ  ظعجماظ  كةلضةن  ظعتتعصاققا  نذرغذن . كةلضةن،  ظالعمالر  كئيعنكع
 ؤة  تابعظعنالر  ساهابعالر،  ظىحىن،  شذنعث  كةتتع،  قعلعشعص  ظعختعالص

 سالعه  يئقعن  دعضةن، ظذالرغا  تذتذثالر  الزعم  ظعجماسعنع  كعشعلةرنعث
 شذنعث ظىحىن، بعزمذ دةل شذالرنعث ظعتتعصاققا كةلضةن ظعجماسعدعكع

 خالعسا  ظالاله  يازعمعز،  قعلعص  تةرجعمة  مةن . مةسعلعلةرنع  حىنكع،
 ياشاص  نعيسابوردا  مةسعلعلةرنع  بذ  بولغان  يازماقحع  قعلعص  تةرجعمة

 ظ  مذهةممةد  بةكرع  ظةبذ  دعضةن ظأتكةن  مذنزعر  ظعبنع  ظعبراهعم  عبنع
 توصلعغان، مذجتةهعد ظالعمالر » يعلع – 318 ؤاصاتع هعجرعية « كعشع

 قعلعنغان  نةشعر  كةث  قذؤؤةتلةص،  قولالص،  قعلعص،  ظالعم، . ظئتراص  بذ
 ياشاص – 250 هعجعرعية  بولغاحقا، – 318 يعللعرع  ؤاصات يعلع
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 تا  ساهابعالر،  دعضةندةك،  يذقعرعدا  بعز  ظعجماسعنع مةخسذس  بعظعنالر
 ساهابعالردعن،  صىتىنلةي  مةسعلعلةر  بولغان  يازماقحع  بعز  توصلعغان،
 ظعتتعصاققا  ظةهلعلعرعدعن  ظعلعم  مذجتةهعد  كئيعنكع  ؤة  تابعظعنالردعن

 قعلعنغان مةسعلعلةردذر  ظعجماظ  مذنداق ظعجماظ . كئلعنضةن،  ظةنة شذالر
 . ظعتتعصاققا كةلضةندذر

 كةلض  ظعجماظقا  ظذالر  دةل مةن  دئسةم،  كةلضةن  ظعتتعصاققا  ةن،
 ظعلعم    مذجتةهعد  كئيعنكع  كأرسعتعدذ،  تابعظعنالرنع  ساهابعالرنع،

 . ظةهلعمذ يوق ظةمةس

 تةهارةتتعكع ظعجماظ، ظعتتعصاققا كةلضةن مةسعلعلةر
 بارلعق . 1  بولذشعغا  قوبذل  بعلةن  نامازنعث تاهارةت  هةقعقةتةن

 ظةلؤةتتة  كةلدع،  ظعجماظقا  ظةهلع  ظوشذق ظعلعم  بار،  هةدعستعمذ  بذ ، 
 بعرةر  هةدعستعن  ياكع  قذرظاندعن  دعضةندةك،  يارماصتذ  باشنع  دألةت
 قعلعنسا، بذ دةلعل ظىستعضة  مةسعلة سأزلةنسة، ظذنعث ظىستعضة ظعجماظ
 دةلعل، هأججةت ظىستعضة هأججةت بولذص كئتعدذ، قذرظان، هةدعسنع

 هةدعسنع قويذص، بذ،  قذرظاننع، سةهعه . حىشعنعشكة ياردعمع بولعدذ
 شذ ظايةت . ظعجماظنع ظالغانلعق ظةمةس، بةلكع، نذر ظىستعضة نذر بولعدذ

 رةددعية بولعدذ، شذنعث ظىحىن،  حىشةنضةنلةرضة  ياكع هةدعسنع خاتا
 ظاساسع  ظعككع  بذ  ياكع  تذرذص  تايعنعص  هةدعسكة  سةهعه  قذرظان،

 ذرظان، سةهعه مةنبةدة سأزلةنسعمذ يةنة ظعجماظ قعلعنعدذ، مةلذم مةسعلة، ق
 ظةث  بذ  دةلعللةنسة،  ظارقعلعق  ظعجماظ  بعرضة  بعلةن  شذنعث هةدعس
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 دةلعل  توغرا – كىحلىك  بذنع  هئسابلعنعدذ،  هأججةت  ظعسصات،
 . حىشعنعث
 كعحعك تةرةت قعلعشع، مةنعينعث – ظايالالرنعث حوث – ظةر . 2

 بعهذش  تئصعص،  زاؤال  ظةقعل  حعقعشع،  يةلنعث  مةقظةتتعن  حعقعشع،
 ر تاهارةتنع سذندذرعدذ دعضةنضة، ظعجماظقا، ظعتتعصاققا كئلعندع، بولذشال

 ظعتتعصاققا  مذجتةهعدلةر  ظعلعم،  ظةهلع  تابعظعنالر،  ساهابعالر،  يةنع،
 . كةلدع
 باشقا . 3  مةزضعلعدعن  هةيز  ظايالالردعكع  يةنع  قئنع،  ظعستعهاز

 قان حعقعش، هةيز كىنعدعن، نعصاسلعق كىندعن ظأتىص كئتعص  حاغدا
 خ  ظعجماظقا قان،  دعضةنضة  سذندذرعدذ  تةهارةتنع  توختعماسلعق،  ذن

 كةلدع، بذ مةسعلعدعن رةبعيظة دعضةن مذجتةهعد ظالعم ظايرعلعؤالدع، ظذ
 . سذنمايدذ دعدع

 بعلةن . 4  شةهؤةت  ياكع  مذناسعؤةت  جعنسع  يةنع  مذالمعسةت،
 ظئسعثعزدة  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  سذندذرعدذ  تةهارةتنع  سعالش،

 ظةهلع بولسذن،  بولغان  تابعظعنالردعن  ساهابعالر،  كةلضةنلةر،  ظعجماظقا
 . ظعلعمالردذر، كئيعنكعلةرمذ يوق ظةمةس

 سذندذرمايدذ . 5  تةهارةتنع  كىلىش،  سعرتعدعكع  نامازنعث
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظعجماظقا . 6  دعضةنضة  نامازنع بذزعؤئتعدذ  كىلىش،  ظعحعدة  ناماز
. ةن بعر قعسعم مذجتةهعدلةر بار كةلدع، تةهارةتمذ سذنعدذ دعض
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 سذ مةسعلعسعدة ظعجماظقا كةلضةن مةسعللةر
 سىيعدة . 7  دةرةخ  سىيعدة،  ضىلنعث  قعزعل  ظئلعش،  تةهارةت

 دةص  سذ  سذدا،  مذتلةق  دذرذس ظةمةس،  سعقعص حعقعرعلغان سذالردا
 دذرذس  سذدا  بولمعغان  سىصعتع  شةرتع،  بعرةر  سذدا  قويذلغان  ظعسعم

 . قعلعندع دعضةنضة ظعجماظ
 يامغذر، مألدىر، بذالق سذلعرعدا تةهارةت ظالسا دذرذس – قار . 8

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 هةرخعل ظعحعملعكلةردة غذسلع قعلعش، يةنع حوث تةهارةت . 9

 ظعجماظقا  دعضةنضة  ظةمةس  دذرذس  ظئلعش  تةهارةت  كعحعك  ظئلعش،
 . كةلدع

 يةن . 10  كةتسة،  حىشىص  نعجاسةت  سذغا  كأص  بعر ناهايعتع  ة
 ضةرحة  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  دذرذس  ظئلعش  تةهارةت  تةرةصتة
 لئكعن،  كةتسعمذدعدع،  ظأزضعرعص  تةرةصنعث  يانابعر  صذرعقع  رةثضع،
 صذرعقع  رةثضع،  حىنكع،  ظةمةس،  دذرذس  سعريعن  ظعبنع  مذهةممةد

 ظعجماظقا كةلضةنلةر بعر تةرةص صاكعز . ظأزضةرضةن دةص ظايرعلعص حعقتع
 . رذس دعضةن بولغاحقا دذ
 حىشىص، . 11  نعجاسةت  بولسذن،  ظاز  مةيلع  كأص،  مةيلع  سذ

 هئسابلعنعدذ،  نعجعس  ظأزضةرتعؤةتسة،  تةمعنع  رةثضعنع،  صذرعقع،
 كةلدع، بذ  تةهارةت ياكع ظعحعش دذرذس ظةمةس، دعضةنضة ظعجماظقا
مةسعلة، ظالدعدعكع ظعجماظقا زعت، خعالص ظةمةس، حىنكع، ظذنعث بعر
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 . ر تةرعصع صاكعز تةرعصع نعجعس بع
 نعجعس . 12  دئثعزالر  دةرياالر،  حوث  باشقا  ؤة  دةرياسع  نعيعل

 صاك،  ظأزضةرتةلمعسة،  تةمعنع  صذرعقعنع،  رةثضع،  كئتعص،  حىشىص
 . تةهارةت ظئلعنعدذ، ظعحعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كئلعندع

 ظعحعص، . 13  هايؤانالرنعث  كالعدةك  تأضة،  يعيعلعدعغان  ضأشع
 اكعز، تةهارةت ظئلعنعدذ هةم ظعحعلعدذ دعضةنضة ظئشعص قالغان سىيع ص

 . ظعجماظقا كةلدع
 يذيذلذشقا . 14  باشالص  تةرةصدعن  ظوث  ظالغاندا  تةهارةت  ضةرحة

 بذيرذلسعمذ، ظةضةر سول تةرةصدعن باشالص ظئلعص قالسا، تةهارةتنع قايتا
 . ظالمايدذ، شذ هئساب بولعدذ دعضةنضة ظذالر ظعجماظقا كةلدع

 ت ظئلعص، ظاندعن شذ تةهارةت ظىستعضة ظعككع كامعل تةهارة . 15
 قئتعم  كةتسة،ظعككعنجع  سذنذص  تةهارعتع  ظاندعن  كةيسة،  ظأتىكنع
 يذمعسعمذ  صذتعنع  قعلعص  مةسعه  ظأتىككة  ظعككع  شذ  ظالغاندا  تاهارةت

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  قعلعش هةدعسع . بولعدذ  مةسعه  بذ  حىنكع،
 . مذتعؤاتعردذر
 ظوث صذتعنع يذيذص بولذص، ظاندعن ظأتىكنع تةهارةت ظالغاندا، . 16

 كعيعص، ظاندعن سول صذتنع يذيذص، ظاندعن سول صاي ظأتىكنع كعيسة
 ظعجماظقا  تةهارةت دذرذس بولعؤئرعدذ،كعيعن مةسعهمذ دذرذس دعضةنضة

 . كةلدع
 تةهارةت . 17  ظةضةر  بولسا،  سىيع  ظعحكعدةكال  مذساصعرنعث

تةيةممذم قعلعص، سذنع ظعحعص ظئلعؤةتسة، ظذسساص ظألىشدعن قورقسا،
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 . ماثسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 حاثلعق تذصراق ظىستعضة، تذصراق جعنسعغا تةيةممذم قعلعش . 18

 . دذرذس دعضةنضة ظعتتعصاققا كئلعص، ظعجماظ قعلعندع، بذ ظايةتتة بار
نامازنعث ؤاختع كعرعشدعن بذرذن تةهارةت ظئلعؤالسا، ؤاختع . 19

 كئ  ظوقذسا كعرضةندعن  ناماز  هئسابلعنعدذ،  كامعل  تةهارةت  شذ  يعنمذ
 حىنكع، بعر تةهارةت بعلةن سذنمعسا . بولدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 . بةش ؤاخ ناماز دذرذس
 نامازنعث . 20  شذ  ظاندعن  ظوقذسا،  ناماز  قعلعص  تةيةممذم  كعم

 نامازنع قايتا  كعشع ظذ  بذ  سذنع كأرىص قالسا،  ؤاختع ظأتىص بولغاندا
 ظعجماظقا كةلدع، يةنع ساهابعالر، تابعظعنالر، ظو  قذمايدذ، دعضةنضة ظذالر

 . ظعلعم ظةهلع
 كعم نامازنعث ؤاختع كعرعشدعن بذرذن تةيةممذم قعلعؤالسا، . 21

 ظاندعن نامازغا تذرذشدعن بذرذن سذنع كأرسة، ظذنعث تةيةممذم قعلغان
 ز ظوقذيدذ تاهارعتع سذنذص كئتعدذ، شذ سذ بعلةن تةهارةت ظئلعص، ناما

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قعلغان . 22  تةيةممذم  كعشع  ظالغان  تةهارةت  بعلةن  سذ

 دذرذس  ظةكسعمذ  قعلعندع،  ظعجماظ  دعضةنضة  بولعدذ،  ظعمام  كعشعلةرضة
 بولعدذ، يةنع تةيةممذم قعلغذحع ظعمام بوالاليدذ، حىنكع، بذمذ ظوخشاش

 . تةهارةت
 ؤا . 23  ظةؤؤةلكع  نامازنعث  صةرعز  قعلغان ظةضةر  تةيةممذم  ختعدا

بولسا، لئكعن نامازنع ظوقذؤةتمةي مئثعؤئرعص، سذ بار جايغا بئرعص قالسا،
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 تةهارعتع سذنذص كئتعدذ، تئخع ؤاختع بار بولغاحقا سذ بعلةن تةهارةت
 . ظئلعص، نامازنع ؤاختعدا ظوقذيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مذناسعؤةت . 24  جعنسع  حىشعدة  كعشع  ظايال  ياكع  قعلعص ظةر
 ظئهتعالم بولسا، لئكعن هأللعكعنع تاصمعسا،مةني، سذنع كأرمعسة، غذسلع

 . تةهارةت ظئلعص، يذيذنذش ؤاجعص بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ساهابعالردعن، تابعظعنالردعن بولغان ظعلعم ظةهلع، سىيدىك . 25

 كةلدع،  يةنع ظعنسان سىيدىكع نعجعس دعضةنضة ظعجماظقا، ظعتتعصاققا
 . ظذنتذص قالماث، بعز ظعجماظقا كةلدع دعضةنلةر دةل يذقعرقعالر شذدذر

 ظايالدعن، نعصاسداردعن حعققان . 26  جذنذبدعن، هةيزعردار  ظذالر
 جذنذص  ؤة  دذرذس  ناماز  كعيعمدة  قالغان  يذقذص  تةر  بذ  صاكعز،  تةر
 يذيذنغعحة بةدعنعدعن حاحراص كةتكةن سذمذ نعجعس ظةمةس دعضةنضة

 . ع ظعجماظقا كةلد

 . نامازتوغرعسعداظعجماظقاكعلعنضةن مةسعللةر
 ناماز دذرذس بولعدعغان ظورذنالر توغرعسعدا،

 قوينعث قوتانلعرعدا ناماز دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، . 27
 شافعظع رةهمةهذلال ظةلةي، سىيدىك نعجعسلعرعدعن يعراق بولسذن دةص

 . قويدع
 نام . 28  مةزضعلعدة  ظايالدعن هةيز  ظوقذمعسا هةيزعدار  ساقعت،  از

 . قازاسعنعمذ قعلمعسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بولعدعغان . 29  ؤاجعص  ناماز  باشقا  مةزضعلعدعن  هةيز لئكعن،
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 ظعجماظقا  دعضةنضة  تةرعك ظةتكةن نامازنعث قازاسعنع قعلعدذ  ؤاقعتتعمذ
 . كةلدع، حىنكع، بذ ناماز صاك ؤاقعتتا قالدذرذلغان

 ظايال، . 30  ناماز هةيزعدار  مةزضعلدة  بذ  ظايال  نعصاسدار
 ظوقذمعغاندةك، رامعزاننعمذ تذتمايدذ، لئكعن، نامازنعث قازاسعنع قعلمعغان

 . دعضةنضة ظعجماظقا كئلعندع . بعلةن ،رامعزاننعث قازاسعنع قعلشع ؤاجعص
 يذيذنذشع . 31  قعلعص  غذسلع  بولسعال  صاك  ظايالنعث  نعصاسدار

 . ؤاجعص دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تذرغذزذص . 32  تئرعك  هايؤاندعن  هاالل  قويدةك  كاال،

 كئسعؤئلعنغان ضأش، ياغالر نعجعس، مةينةت، ظأزع ظألضةن هايؤاندةك
 . هارام دعضةنضة ظعجماظقا كئلعندع

 تىكعدعن . 33  يذثعدعن،  تئرعسعدعن،  هايؤانالرنعث  هاالل
 ع صايدعالنسا بولعدذ، مةيلع تئرعك سويذلسذن، مةيلع ظألتىرىلسذن، مةيل

 . ظأزع ظألسذن دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كئلعندع

 نامازنعث ؤاختع توغرعسعدا
 دعضةنضة . 34  صعشعننعث ؤاختع كىن قايرعلعشع بعلةن كعرعدذ

 . ظعجماظقا كةلدع
 كىن كعرعشعال شام نامازنعث ؤاختع كعرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا . 35
 . كةلدع

 نضة ظعجماظقا بامداتنعث ؤاختع، سىبهع يورعسعال بولعدذ دعضة . 36
. كةلدع
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 بذرذن . 37  حعقعشدعن  كىن  كئيعن،  سىبهعدعن  بامداتنع  كعم
 . ظوقذسا، ؤاختعدا ظوقذغان بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 نةهرع . 38  ظةسعرنع،  بعلةن  صعشعن  قعلغاندا،  ؤوقوف  ظاراصاتتا
 كئحعسع يةنع قذربانلعق كئحعسع شام بعلةن خذصتةننع جىصلةص ظوقذسا

 . ةنضة ظعجماظقا كةلدع بولعدذ دعض
 ظعجماظقا . 39  قاراص ظئيتعش سىننةت دعضةنضة  ظةزاننع قعبلعضة
 . كةلدع

 ظعجماظقا . 40  دعضةنضة  تذرذص توؤاليدذ  ظأرة  ظةزاننع  مذظةززعن،
 ظةبذ سةؤرع دعضةن ظالعم، ظعللةت بولسا، ظولتذرذص توؤلعسعمذ . كةلدع

 . بولعدذ دةص ظايرعلعؤالدع
 نام . 41  ؤاختع كعرضةندعن كئيعن ظةزان بامداتتعن باشقا  ازالرغا

 . توؤلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بامداتتا دذرذس
 رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث ظةمةللةر نعيةت . 42

 بعلةن  نعيةت  حوقذم  ناماز  ظاساسةن،  دعضةن هةدعسكة  بولعدذ  بعلةن
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  تعل . بولعدذ  نعيةتنع  دعيعشنع لئكعن،  عدا

 . شةيعخ ظذسةيمعيعن، ظةلبانعيالر بعدظةت دعضةن
 نامازنع . 43  ؤةسةللةمنعث،  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله

 ظةهلع  تابعظعنالر،  ساهابعالر،  كأتىرضعنعضة  قولعنع  ظعككع  باشلعغاندا
 . ظعلعم ظعجماظقا كةلدع، بذنعث هةدعسع مذتعؤاتعردذر

 عهرام باغالص، قول باغالص تذرسا، كعم نامازغا، تةكبعر بعلةن ظ . 44
 دعضةنضة  قعلعدذ  قازاسعنع  بذزسا  بولعدذ،  كعرضةن  ظعحعضة  ناماز ظذ
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 . ظعجماظقا كةلدع
 نامعزع . 45  يانغعال ساالم بئرعؤةتسة،  نامازنع ظوقذص بولذص، بعر

 دذرذس، ظذ نامازدعن حعققان بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظعككع
 . ذ ظوبدان بولعدذ يانغا ساالم بةرسة تئخعم

 بولعدذ . 46  صاسعد  نامعزع  قعلسا،  سأز  قةستةن  نامازدا  كعم
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظعحمةكتعن حةكلعنعدذ، يعسة، – ناماز ظوقذؤئتعص، يئمةك . 47
 . ظعحسة ناماز بذزذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظعحسة، يةنع ناماز ظعحعدة، – كعم قةستةن سأز قعلسا، يةص . 48
 . ، بذ نامازنع قايتا ظوقذص قازاسعنع قعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ظذ

ناماز ظعحعدة كىلىش، نامازنع صاسعد قعلعص، بذزعدذ دعضةنضة . 49
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظىستعضة . 50  ظوقذغذحعنعث  ناماز  تذرذص  ظارقعسعدا  ظعمامنعث
 ظعجماظقا  دعضةنضة  كةلمةيدذ  سةهؤة  سةجدة  سةؤةنلعك قعلعص سالسعمذ
 ظأزع  كئيعن كئلعص،  نامازغا  ظذ  ظةضةر  رةهمةهذلال،    مةكهذل  كةلدع،

 . مذستةقعل ظوقذغان نامازدا سةؤةنلعك قعلسا، سةجدة قعلعدذ دئدع
 سةؤةنلعك . 51  ظوقعسعمذ،  ساق  كعشع  قعلغان  ظعقتعدا  ظعمامغا

 قعلعدذ  سةجدة  تةث  بعلةن  ظعمام  قعلسا،  سةؤةنلعك  ظعمام  قعلمعسعمذ
 . كةلدع دعضةنضة ظعجماظقا

 ناماز . 52  جىمظة  ظىستعضة  بالعالر  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة
صةرعز ظةمةس، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، لئكعن، قاتناشتذرذص كأندىرسة
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 . ياخشع
 دعضةنضة . 53  ظةمةس،  صةرعز  نامعزع  جىمظة  ظىستعضة  ظايالالر

 . ظعجماظقا كةلدع، بذ ظعشالر هةدعستعمذ باردذر
 ظايالالر جى . 54  بولذص، ظةضةر  هازعر  نامازالرغا  مظةضة ياكع باشقا

 دذرذس  قعلعص، جاماظةت بعلةن ظوقذسا، صعتنة بولمعسا  ظعقتعدا  ظعمامغا
 دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بولذصمذ مةسجعدع ظايرعم بولسا، يةنع ظةرلةر
 . مةسجعدكة يئقعن ياكع ظىستعدة بولذص،تةضبعرنع البا بعلةن ظاثاليدذ

 ظأز . 55  نامعزع  باالغةتكة جىمظة  تذرغان،  مذقعم  يوق،  رعسع
 . يةتكةن هأر كعشعضة صةرعز دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 شذنداقال، جىمظة نامعزع ظعككع رةكظةت ظوقذلعدذ دعضةنضة . 56
 . ظعجماظقا كةلدع

 كعم جىمظة نامعزعنع ظوقذيالمعسا ياكع ظىلضعرةلمعسة، ظذنتذص . 57
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع قالسا، بذ كعشع تأت رةكظةت ناماز ظوقذيدذ

 شةرعتلعرع تولذق بولغان، كأزع ظةما، كور كعشعنعث ظعمام . 58
 بولذشع ساق كعشعدةك دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظةنةس ظعبنع

 . مالعك بعلةن ظعبنع ظابباس  رة   ظايرعلعؤالدع
 هةج، جعهاد، ظعلعم ظىحىن بولغان سةصةرلةر قةسعر قعلعشقا . 59

 خذصتةننع ظعككع رةكظةت تعضعشلعك مذ  ظةسعر،  صعشعن،  بولسا،  ساصعدة
 . ظوقذص قةسعر قعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

بامدات نامعزع بعلةن شام نامعزعدا قةسعر قعلمايدذ دعضةنضة . 60
. ظعجماظقا كةلدع



29 

 قةسعر . 61  نامازنع  قعلسا،  سةصةر  جايغا  مةدعنعدةك  مةككعدعن
 كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  فعقهع 90  80 قعلعدذ  دعضعنع  كعلومئتر

 . كعتابعدا بار
 ظأزع . 62  ظايرعلعص،  يذرتعدعن  بولغان كعشع  قعلماقحع  قةسعر

 يةنع . تذرغان يذرتنعث بارلعق ظأيلعرعدعن ظايرعلعصال قةسعر قعلسا بولعدذ
 زاؤالدعن كئيعن، قةسعر قعلعشقا تئضعشلعك سةصةرضة ماثسا، صعشعن ؤاقتع

 عن ظايرعلعص بولسا، قةسعر قعلعشقا باشلعسا حعقعص كةتكعحة ظأز يذرتعد
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بذ حئضرا ظايرعش مةسعلعسع

 مذقعم تذرغان ظادةم، مذساصعرغا ظعقتعدا قعلعص سالسا، مذساصعر . 63
 ظعككع رةكظةت ظوقذصال ساالم بعرعؤةتسة، قالغان ظعككع رةكظةتنع مذقعم

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع كعشع ظأزع تامامالص ظوقذؤالعدذ
 صةرعز نامازنعمذ ظأرة، قعيامدا تذرذص ظوقذشقا قادعر بواللمعغان . 64

 قعيام  بواللمعغاحقا  كعشعدعن قادعر  بذ  بولعدذ،  كعشع ظولتذرذص ظوقذسا
 . ساقعت بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قادعر بواللعغان كعشعضة سةجدة قعلمعسا، ناماز ظادا تاصمايدذ . 65
 . ضةنضة ظعجماظقا كةلدع دع

 ظوقذمايدذ . 66  ناماز  كأرىؤاتقان كىنلةردة  هةيز  ظايال،  هةيزعدار
 . هةم قازاسعنعمذ قعلمايدذ، يةنع شذ كىننعثالم، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كئيعن . 67  تذتماي تذرذص،  روزا  ظايال  هةيزعدار  رامعزان ظعيعدا
 . عمذ شذنداق بار قازاسعنع قعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، هةدعست

 باال هةيز كأرسة، كئسةل بولسا، يةنع ظايالالر كئسعلع . 68 قعز
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 بولذص، باالغةتكة يةتسة، ظذنعث ظىستعضة بارلعق صةرعزلةر ؤاجعص بولعدذ
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 سةصةر . 69  هالدا  مذساصعر  ناماز  قالغان  ظذنتذص  تذرغاندا  مذقعم
 مذقعمغا  كةلسة،  ظعسعضة  تولذق قعلغاندا  قعلماستعن  قةسعر  ظوخشاش
 . ظوقذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

مةس كعشع نامعزعنع قايتا ظوقذص قازاسعنع قعلعدذ دعضةنضة . 70
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظىستعدة . 71  هايؤان  كعشع  قئحعؤاتقان  ظعزدةؤاتقان،  باشقعالر
 قذرالع (  قاتناش  هازعر  دعضةنضة ) ياكع  بولعدذ  ظوقذسا  ناماز  ظىستعدة

 . ظعجماظقا كةلدع

 كئحةك توغرعسعدا، بولذصمذ نامازغا ظاالقعدار بولغانلعرع – كعيعم
 توغرعسعدا

 ظةر كعشعنعث نامازدعكع يئصعشقا تئضعشلعك ؤاجعص بولغان . 72
 . جاي، ظالدع ظارقعسع يةنع ظةؤرةت، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

عنع باالغةتكة يةتكةن هأر ظايال كعشع نامازدا بئشعنع، حئح . 73
 يئصعشع الزعم، ظةضةر بئشع، حئحع ظوحذق هالدا ناماز ظوقذسا، بذ ناماز

 . صاسعد، قايتا ظوقذيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ياصمعسعمذ . 74  حئحعنع  بئشعنع،  بولسا،  حأرة  قذل،  دعدةك،

 بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، لئكعن، هةسةن بةسةرع بذمذ حئحعنع
. ياصعدذ دئدع
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 عسعدا ؤعتعر توغر
 خذصتةن بعلةن بامدات نامعزعنعث ظارعلعقع ؤعتعرنعث ؤاختع . 75

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بعرعنجع . 76  يةنع  سةجدعسعضة  بعرعنحع  هةجنعث  سىرة

 ظعككعنجع  قعلعندع،  ظعجماظ  دعضةنضة  قعلعنعدذ  سةجدة  سةجدعدة
 بعكعتتع،  دةص  قعلعنعدذ  سةجدة  رةهمةهذلال  شافعظع  بولسا  سةجدعنع

 . قعلسا بولعؤئرعدذ سةجدة

 جعنازا نامعزع توغرعسعدا
 بولعدذ، . 77  يذسا  ظئرعنع  كةتسة،  ظألىص  ظئرع  كعشع،  ظايال

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظايال كعشع كعحعك سةغعيرة بالعالرنع، ظوغذل باال بولسعمذ . 78

 . يذسا بولعدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تةها . 79  غذسلع  جذبذنلعقدعن  خذددع  ظالغاندةك، معيعت  رةت

 دعضةنضة  يذيذلعدذ  يةنع حوث تةهارةت ظالغاندةك  غذسلع قعلدذرذلعدذ،
 . ظعجماظقا كةلدع

 معيعت، يعصةك رةخعتكة كعصةنلةنمةيدذ، بذ دذرذس ظةمةس . 80
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

حىشىص كةتكةن كعحعك باال، هاياتلعقع مةلذم بولسا، ظاؤاز . 81
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 . حىشىرىلعدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ياكع هةرعكةت قعلسا، ناماز
 هأر معيعت بعلةن قذل معيعتكة بعللة ناماز حىشىرىشكة توغرا . 82

 كةلسة، ظعمام تةرةصتة هأر معيعت قويذلعدذ، قذل، قعبلة تةرةصكة قويذلعدذ
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 جعنازا نامعزعنع ظوقذش ظىحىن، تذنجع قئتعم خذددع صةرعز . 83
 ظعهرام نامازالرغ  ظئيتعدذ،  تةكبعر  كأتىرىص  قذل  كأتةرضةندةك  قول  ا

 باغاليدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بةزع مذجتةهعدلةر هةربعر تةكبعردة
 . قولعنع كأتىرعدذ دعضةن

 معيعتنع دةصنة قعلعص، كأمىص قويذش، مذسذلمانالر ظىستعضة . 84
 ظةضةر بعر ؤاجعص، بذ ظعشنع تةرعك ظئتعش ظذالرغا قةتظعي اليعق ظةمةس،

 بألىك كعشعلةر دةصنة قعلعص قويسا، قالغانالردعن ساقعت بولعدذ دعضةنضة
 . ظعجماظقا كةلدع

 زاكات توغرعسعدا ظعجماظقا كئلعنضةن مةسعلعلةر
 بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا . 85  زاكات صةرعز  تأضة، كاال، قويالرغا

 . كةلدع، هةدعستعمذ شذنداق
 زاكات . 86  تأؤعنعدة  تأضعنعث  ظعجماظقا بةش  دعضةنضة  يوق
 . كةلدع

 شذنداقال، بةش تأضعضة بعر قوي بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا . 87
 . كةلدع

. قوينعث تأؤعنعدة زاكات يوق دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع 40 . 88
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 دعن بعر 120 ضة يةتكعحة بعر قوي بئرعدذ، 120 قويغا 40 . 89
 . ع دعضةنضة ظعجماظقا كةلد .... قوي ظئشعص كةتسة، ظعككع قوي

 قوتازنعث، سذ كالعسعنعث هأكىملعرع كعشعلةر ظعشلعتعؤاتقان . 90
 . يةرلعك كالعنعث هأكىمعدة بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 صةرعقلةنمةيدذ . 91  سانعلعدذ،  بعرضة  زاكاتتا  قوي بعلةن ظأحكة
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قاتارلعقالرغا . 92  يعمعش  خورما،  شال،  ظارصا،  قوناق،  بذغداي،
 . زاكات، ظأشرة صةرعز بولعدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 تأضعضة،تذضة . 93  كاال  قوي  تأضعضة،  كاال  قويغا،  كاال  تأضة،
 ظايرعم  كاال  قايسعسع  هةر  هئسابالنمايدذ،  قوشذص  ظايرعم – قويغا

 هئسابلعنعدذ، معقدارع ظألحةمضة يةتسة، زاكات كئلعدذ، كامالص قالسا،
 . قوشذص سانالمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع زاكات كةلمةيدذ، ظأزظارا

 قوشذص . 94  خورمعغا  يعمعش  يعمعشكة،  خورما  شذنعثدةك،
 . هئسابالنمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بذغداي، قوناقالرمذ شذنداق

 زاكات خادعمع مألحةردة ظألحعضةندعن كئيعن، تئخع زاكاتنع . 95
 زاكات يوق بولعدذ، – أشرة تولذق ظئلعص بواللماي تذرسا، ظاصةت يةتسة، ظ

 يوق  ظةلؤةتتة،  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظئلعنعدذ  ظئتعبارغا  ظاصةت
 . نةرسعضة زاكات يوق

 يةنع . 96  ظاؤاق  يوق 200 بةش  زاكات  تأؤعنعدة  دةرهةمنعث
 . دعضةن هةدعسكة ظعجماظقا كةلدع

 40 دةرهةم يةنع 5 دةرهةمضة 200 هةر . 97
دعضةنضة صةرعزدذر 1
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 كةلدع،  دةرهةم، ظعجماظقا  ؤاختعدا 200 بذ  ظأز  معسقال 20 دةرهةم
 معث يىةن، ظةمما، 6000 ظالتذنغا تةث ظعدع، يةنع جذثضو صذلع بويعحة

 بالدذرقعدعن ظةرزان بولذص  هازعر كىمىش، ظالتذننعث نةرقعضة قارعغاندا
 . كةتتع

 ، هةرقايسع دألةتنعث قةغةز دةرهةم دعضةن، كىمىش صذل بولذص
 ظالتذننع ظألحةم قعلعص، . صذللعرعغا قعممعتع ظألحعنعدذ  20 باي رايذنغا

 زاكات  نامرات رايونغا  معسقال ظالتذن ياكع شذنعث قعممعتع ظألحعنعدذ،
 قعلعنعدذ،  ظألحىم  كىمىشنع  ظىحىن،  بئرعلسذن  دةرهةم 200 كأص

 مذش  ظألحةص،  قعممعتعنع  قعلعص  ظألحةم  يةتسة، كىمىشنع  معقدارئغا  ذ
 معسقال 20 دةرهةم كىمىش 200 ظاندعن زاكات ؤاجعص بولعدذ، هازعر

 ظالتذن  قالدع،  بولذص  ظةرزان  بولماستعن،  تةث  يىةن 6000 ظالتذنغا
 يىةن بولذص قالدع، بذ ظعككعسعنعث قايسسعنع 3000 بولسا، كىمىش

 ظ  ظألحةم قعلعشنع هازعرقع ظالعم، مذجتةهعدلةر  عجماظقا، نعساص، معقدار
 ظعتتعصاققا كئلعص، باي،ؤة نامرات رايونالرغا قاراص بئكعتسذن، توغرعسعنع

 . ظالاله بعلعدذ
 دةرهةم كىمىش صذلغا يةتسة 200 معسقالغا يةنع 20 ظالتذن . 98

 ياكع مذشذ ظألحةمضة باشقا صذلنعث ياكع مالنعث قعممعتع يةتسة، زاكات
 ن، بعز دعضةندةك، كىمىش ؤاجعص بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، لئكع

 . هازعر ظةرزان بولذص قالدع
 كىمىش 20 ظالتذن . 99  صذل 200 معسقالغا،  باشقا  دةرهةمضة،

مالالر مذشذالرنعث قعممعتعضة يةتمعسة، زاكات كةلمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا
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 . كةلدع
 5 ظالتذن كان، كىمىش كان قئزعؤئلعنسا، . 100

 ؤاجعص بولعدذ 1
 . عضةنضة ظعجماظقا كةلدع د

 كىمىشنع تئصعؤالغذحعغا مةخصع بايلعق – شذنداقال ظالتذن . 101
 تاصقذحعغعمذ  بايلعق  خارابعستانلعقدعن  قالغذحعغا،  5 ظذحقاص

 ؤاجعص 1
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كىمىشكة ياكع شذنعث قعممعتعدعكع صذلغا – مالغا، ظالتذن . 102
 ي  عل ظأتسة، ظاندعن زاكات ؤاجعص دعضةنضة ظعجمظاقا كةلدع، ساق بعر

 . ؤاجعص دعضةن صةرعز شذدذر
 ؤاجعص . 103  بولعدذ،  ؤاجعص  توشقاندا  يعل  زاكات،  مالغا،

 تاصعدذ  ظادا  دذرذس بولعدذ،  بئرعؤةتسة  بالدذر  ياكع  كئيعن  بولغاندعن
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، كئحعكتىرىش ياخشع ظةمةس

 قذلعنعث مئلعغا ظازات بولمعغذحة زاكات كةلمةيدذ مذكاتةص . 104
 صذلنع تألعسة  دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، مذكاتةص قذل  مةلذم معقداردا

 . ظازاد بولذص كئتعدعغان قذلدذر
 دعضةنضة . 105  صةرعز  صعتعر  بئرعدعغان سةدعقة،  ظئيعدا  رامعزان

 . ظعجماظقا كةلدع
 ظاظعلعسعدعن ص . 106  ظأزعدعن،  صعتعر  مئلع يوق – ذل سةدعقة،

 بولعدذ  صةرعز  كعشعضة  بواللعغان  قادعر  قعاللعغذدةك،  ظادا  بالعلعرعدعن
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

سةدعقة، صعتعرنع قول ظعلكعدعكع قذللعرعدعن يةنع شذ قذل . 107



36 

 . توغرعسعدعنمذ بئرعدذ، خوجايعن بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ص قعلعص ظولتذرغان زعممعي ظعسالم دألعتعدة ظةمعنلعك تةلة . 108

 دعضةنضة  ظةمةس  صةرعز  صعتعر  سةدعقة،  قولعغا  مذسذلمان  دعنسعزنعث
 . ظعجماظقا كةلدع

 صعتعرنع . 109  سةدعقة،  بذرذن  تئضعشدعن  ظةرضة  كعشع  ظايال
 ظانعسع بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، كئيعن ظئرع – ظأزع ياكع ظاتا

 . بئرعدذ
 هايؤانال . 110  تذغذلمعغان  تأرةلمعضة تئخع  قورسعقعدعكع  رنعث

 صعتعر  سةدعقة،  تأرةلمعضة  قورسعقعدعكع  ظانعنعث  كةلمعضةندةك،  زاكات
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظةمةس  رةهمةهذلال . صةرعز  هةمبةل  ظعبنع

 . ؤاجعص قعلمعسعمذ بئرعلعشعنع ياخشع كأرةتتع
 سةدعقة، صعتعرنع ظادا قعلعشتا ظارصا، قوناقالر بعر سادعن كام . 111

 ظادا تاصمايدذ، تولذق بعر سا بئرعش ) يةنع ظالتة جعث ظةتراصعدا ( بولسا،
 . كئرةك دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 دذرذس . 112  بةرسة،  جعث  ظىح  يةنع  سا  يئرعم  بذغدايدعن
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 دعنسعزغا . 113  يةنع  ظةهلعضة  زعممعي  دعضةندةك،  يذقعرعدا
 صعتع  ياكع سةدعقة،  ظأشرة  قةتظعي دذرذس ظةمةس، زاكات،  رنع بةرسة،

 . ظادا تاصمايدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تعجارةت ماللعرعغعمذ بعر يعل توشسا زاكات ؤاجعص بولعدذ . 114

غا، قوي قعرعققا يةتمعسة، 30 كاال : دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، مةسعلةن
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قان زاكات يوق، لئكعن، كالعحع، قويحعالر تعجارةت قعلسا، ظئلعص سئتعؤات
 كاال قويلعرعمذ هئسابالص زاكات ظئلعنعدذ، صذل تئصعؤاتقان ماشعنعالر، كعرا
 قعلؤاتقان ماشعنعالر هئسابالص زات ظئلعنعدذ، حىنكع، هةممعسع تعجارةت

 . مئلع
 60 زاكاتنع، سةدعقة، صعتعرنع ظالاله سىرة تأؤبة – ظأشرة . 115

 سع –  سةككعز  معسكعندةك  صئقعر،  ظالغان،  تعلغا  بةرسة، ظايةتتة  نعصقا
 لئكعن، دعللعرعنع . تولذق ظادا قعلغان بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظعسالمغا مايعل قعلعشقا بئرعلعدعغانالرنع مةنسذخ دعضةنلةر بار، ظةمةلدعن
 . قالغان

 زاكاتالر رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمضة – ظأشرة . 116
 ظأشرة  ظةلحعسعضة  يعغعص – ياكع  بذيرذغان زاكاتنع  ظةكعلعشكة

 قعالتتع،  ظادا  كأرسةتكةندةك  ظالاله  ظاندعن  بئرعلةتتع،  خادعملعرعغا
 ظعجماظقا  دعضةنضة  قعلعنعشع الزعم  شذنداق  دألةتلعرعدة  ظعسالم  هازعرمذ

 دعنسعزالر . كةلدع  ياكع  جايالردا  قذرذلمعغان  دألعتع  ظعسالم  ظةضةر
 ظاش  ظأزلعرع   ياشاؤاتقان مذسذلمانالر  بةرسة دألعتعدة  سعنعصقا  سةككعز  ذ

 مةسعلةن  دةلعل،  هةدعس  سةهعه  بذنعثغا  كةينعضة : بولعدذ،  تاغنعث
 . ظأتىص تأضة، كاالثنعث زاكعتعنع ظادا قعلعص، ظالالهقا ظعبادةت قعل

 قويلعرعنع  حوققعسعغا  تاغ  قئحعص،  صعتنعدعن  ظئلعص،  ظعماننع
 كات ظةضةشتىرىص حعقعص كةتكةن كعشعنعث هةدعسع، شذنداقال، ظع زا

 ظأشرة  3 زاكاتنعث – خادعملعرع،
 ظذالرمذ 1  قالدذرذثالر  ظعضعسعضة  نع

. خوشنعسعغا ؤة صئقعر تذققانلعرعغا بئرعؤالسذن دعضةن هةدعسلةر دةلعل
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 بئرعلمةيدذ – ظأشرة . 117  دعنسعزغا  مذناصعق  كاصعر،  زاكات،
 وقذمعسا، زاكات بةش ؤاخ نامازنع ظ : مةسعلةن . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بئرعلمةيدذ، حىنكع، ظذ قةستةن ظوقعمعسا، تانسا، ظعنكار قعلسا، كاصعر
 . بولعدذ

 ظةضةر هورذنلذق قعلعص ظوقذمعسا، دةرهال كاللعسع ظئلعنعدذ، بذ
 جذمهذر مذجتةهعد ظالعمالرنعث بعردةك ظعتتعصاققا كةلضةن ظعجماسع صةقةت

 رةهمةهذلال ظىح كىن سوالص قوي  هةنعيفة  ظاندعن ظولتذرذلعدذ ظةبذ  ذص،
 دعضةن  قذيذلذدذ  سذالص  ظولضعحة  ،ؤةياكع  قانداق . دعضةن  ظالعمالر

 ظولتذرذش توغرعسعدا  قعلح بعلةن كاللعسع ظئلعنسذن دعضةن، مةخسذس
 كأرىث،  كعتابالرنع  ناملعق  هأكعمع  ظةتكىحعنعث  تةرعك  نامازنع

 كعتابعدةك : مةسعلةن  ظ . ظذسةيمعيعننعث  هةدعسعغا  عمام مذسلعمنعث
 رذشةن بار  ظوحذق،  هأكىم  قاراث،  – ظأشرة . نةؤةؤع يازغان شةرهعضة

 زاكاتنع ناماز ظوقذمايدعغان كعشعضة كاللعسعنع ظئلعؤئتعص بئرةمدذق؟ ظذ
 . ظألىك قانداق ظعستئمال قعالاليدذ؟ ظويالص بئقعث

 زاكاتنع ظاتا . 118  ياكع – ظأشرة  ظانعالرغا  حوث دادا،  ظانعسعغا
 نةؤرع  دعضةنضة بالعلعرعغا  تاصمايدذ  ظادا  دذرذس ظةمةس،  بةرسة  لعرعضة
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةر كعشع ظأزعنعث ظايالعغا زاكات، ظأشرة بةرسة، دذرذس . 119
 دعضةنضة  ؤاجعص  ظىستعضة  ظةرنعث  حعقعم  نةصعقة،  حىنكع،  ظةمةس،

 . ظعجماظقا كةلدع
 ظأشرة . 120  نةرسعلعرعضة  ظالغان  زعمعنعدعن مذسذلمانالرنعث
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 10 يةنع
 كةلدع 1  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  صةرعز  بعرعش  نعساص، . نع

 معقدار، ظألحةمضة كةلسةك، ظةبذ هةنعيفة رةهمةهذلال ظاز بولسذن، كأص
ة  هةممعض  10 بولسذن،

 دعضةن 1  جذمهذر، . كئلعدذ  باشقا  ظذنعثدعن
 سا يةنع 300 ش ؤةسعق بة . مذجتةهعد ظالعمالر، ظذ هةدعس ظام بولعدذ

 دعضةن 1800  ظةمةس  ؤاجعص  هئحنئمة  يةتمعسة،  ظةتعراصعغا  جعث
 . سةهعه هةدعس، خاس بولذص، مذشذ ظألحةم بويعحة ظايرعلعدذ دعضةن

 . ظذسةيمعيعن رةهمةهذنعث كعتابعغا ؤة باشقا سةهعه كعتابالرغا قاراث
 بئجع . 121  قان  ظئلعنعدذ،  جعزعية  زعممعيلةردعن  ظةهلع

 زاكات ظئلعنمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا – ذ، ظذندعن باشقا، ظأشرة ظئلعنعد
 . خعراج، حعقعم قويذشمذ باردذر، بازار باشقذرذشدةك . كةلدع

 رامعزان ؤة ظعتكاص توغرعسعدا
 تذتسا، . 122  روزا  قعلعص،  نعيةت  كىنع  هةر  ظايلعرعدا  رامعزان

 . روزعسع كامعل، ظادا تاصعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 دعضةنضة ز . 123  ظعشتذر  ياخشع  سىننةت  يعيعش،  وهذرلذق

 . ظعجماظقا كةلدع
 قةستةن بولماستعن هأ قعلعص سالسا، قذسذق ظأزع غالعص . 124

 . كئلعص كةتسة، هئح ظعش يوق دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قةستةن هأ قعلعص، قذسذؤةتكةن كعشعنعث روزعسع سذنعص . 125

 . قعلعص، كاصارةت بئرعلعدذ كئتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، قازاسعنع
 ساقلعنالمعغاحقا، . 126  شالعسعدعن  هأللعكع، ظئغعزنعث
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 يوق،  ظعش  هئح  كةتسة،  ظأتىص  ضعلعدعن  شالع  بعلةن  تىكرىكلعرع
 . كئرةك يوق دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قةستةن رامعزاننع بذزذص، . 127  ظعككع 60 ظةضةر  ظذدا  كىن،
 ن ظايال كعشع بذ رامعزاننع تذتذش ظارقا رامعزان تذتعدعغا – ظاي ظارقعمذ

 . جةريانعدا تةث بولذص، هةيز كأرىص قالسا، ساقايغاندا ظذالص تذتذؤئرعدذ
 ظارعلعق ظىزىلىص كةتكةن بولمايدذ، حىنكع، هةيز ظذنعث ظأزعنعث ظعشع

 . ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظايلعرعدا . 128  رامعزان  كعشعلةر  ظاجعز  كةتكةن  قئرعص  بةك
 ظعحعؤئرعص، قادعر بواللعسا، فعدعية بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا يةؤعرعص،
 . كةلدع

 سىننةت، . 129  ظةمةس،  ؤاجعص  ياكع  صةرعز  قعلعش،  ظعتكاص
 ؤاجعص  قعلؤالسا،  ؤاجعص  قعلعص،  ؤةدة  ظأزع  ظأزعضة  كعشعلةر  ظةضةر

 . بولعدذ، ؤاصا قعلعشع الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 هة . 130  مةسجعد  قعلعش،  مةدعينعدعكع ظئتعكاص  رةمدة،

 ظئيلعيا  مةسجعدعدة  ؤةسةللةمنعث  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله
 . مةسجعدعدة بةيتذلمذقةددةستة دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجمظاظقا كةلدع

 حوث . 131  مةسجعددعن  قعلغذحع  تةرةت – ظئتكاص  كعحعك
 ظئتكاص  بولعدذ،  حعقسا  هاجةتلعرعضة  زأرىر  ظعنساننعث  قعلشعدةك

 . ايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع بذزذلم
 مذناسعؤةت . 132  جعنسع  جةريانعدا  ظئتكاص  قعلغذحع  ظئتكاص

قعلعشعدعن حةكلعنعدذ، دذرذس ظةمةس، ظةضةر ظذنداق قعلسا، ظئتكاص
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 . بذزذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 شذنداقال قذحاقلعشعش، يالعثاح شذنداق قعلعش حةكلعنعدذ . 133

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ! ظئسعثالردا بولسذن

 ظىستعضة دةلعل هأججةت بولسذن – نذر ظىستعضة نذر، هأججةت
 ظىحىن، يذقعرقع نذرغذن ظعجماظ قعلعنغان مةسعلعلةرضة ظايةت، هةدعسلةر

 ظعجماظقا كةلضعنع . دةلعل بولسعمذ شذنعث بعلةن بعرضةظعجماظ قعلعنغان
 . ساهابعالردعن تابعظعنالردعن ظعبارةت ظعلعم ظةهلعدذر

 هةج توغرعسعدا ظعجماظقا كئلعنضةن مةسعلعلةر
 بولغان . 134  هةجضة  نةصلة  ظةمةس  صةرز  ظايالعنع  كعشع  ظةر

 سةصةرضة حعقعشعدعن توسااليدذ، حةكلةش هوقذقع بار دعضةنضة ظعجماظقا
 . كةلدع

 قئتعم هةج قعلعش، . 135  بعر  بواللعغان كعشعضة ظأمرعدة  قادعر
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  هةدعسكة بذ . صةرعز  سةهعه  ظايةت،  ظعجماظ،

 . تايانغان، قذرظان، سةهعه هةدعس هةم ظعجماظ قعلعندع
 ظأزع ؤةدة قعلعص قةسةم – صةرعز هةجدعن باشقا، ظأزعضة . 136

 قعلعش ؤاجعص  قعلعص،هةجنع ؤاجعص قعلعؤالغان بولسا، ؤةدعسعضة ؤاصا
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 باغاليدعغان ظورذ . 137  ظعهرام  رةسذلذلاله سةللةلالهذ هةجدة  نالر
 بولعدذ  كأرسعتعلضةندةك  هةدعسلعرعدة  سةهعه  ؤةسةللةمنعث ظةلةيهع
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 بعز ظعجماظقا كةلدع دعضةن مةسعلعلةردة بعرمذ . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 . ظعختعالص، خعالصلعق قعلعش يوق

 قعلغذحع . 138  هةج  ظورذندعن » معيقات « ظةضةر  بةلضعلةنضةن
 . السا، بذمذ دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع بذرذن ظعهرام باغلعؤ

 غذسلع قعلعص، يذيذنمايال ظعهرام باغلعسعمذ دذرذس دعضةنضة . 139
 . ظعجماظقا كةلدع

 لئكعن، غذسلع قعلعص، يذيذنذش ؤاجعص بولعدذ دعضةنضة . 140
 كةلدع  ظعجماظقا  رةهمةهذلالدعن باشقعالر  . هةسةن بةسرع بعلةن ظةتاظ

 ق  سأزلةرضة  بعلةن تابعظعنالر مذشذ  حوقذم ساهابعالر  ظعجماظ  بذ  ارعغاندا،
 . ظعجماسع ظعكةن، بعز بذنع يذقعرعدا سأزلةص بولغان

 صةرعز هةجضة ظعهرام باغلعماقحع بولذص، ظأمرة هةجضة ظعهرام . 141
 باغالص تعلعدا ظاؤاز قعلعص سالسا، ياكع ظأمرة هةجضة نةصلة هةجضة ظعهرام

 تعلعدا  بولذص،  باغالص باغلعماقحع  ظعهرام  هةجضة  صةرعز  قعلعص،  ظاؤاز
 ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  هئساب  قةلبع  دعلع،  ظةمةس،  تعلع  سالسا،

 . كةلدع
 هةج ظايلعرعدا مذتلةق هةجضعال يةنع صةرعز ياكع ظأمرة ياكع . 142

 نةصلة دعمةستعن مذتلةق هةجضة ظعهرام باغلعغان بولسا، ظاندعن بذ ظعهرام
 ع ظأمرعدة بعر قئتعم صةرعز بولعدعغان صةرعز هةجنع بعلةن ظعسالم دعنعدعك

 نعيةت قعلسا، بذ هةج صةرعز هةجدعن كذصاية بولعدذ، ظادا تاصعدذ دعضةنضة
 . ظعجماظقا كةلدع، ظةمةل نعيةت بعلةن بولعدذ

 جعنسع . 143  يةنع  جعماظدعن  باغلعغذحع،  ظعهرام هةجضة
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 نةرسة  خذشصذراق  بةكال  ظوؤالشدعن  ظوؤ  ظعستمال مذناسعؤةتتعن،
 قعلعشدعن، ظأتىكتدةك ياكع يعثنعدة قول بعلةن تعكعلضةن كعيعملةردعن

 . حاح تعرناقلعرعنع ظئلعشعدعن حةكلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظعهرام باغلعغذحع كعشع يذقعرقع ظعشالردعن ظعهرام هالعتعدة . 144

 ع حةكلعنعدذ، ظعهرامدعن حعقسا، هاالل بولعدذ، قان ظالدذرذش ؤة جعدد
 داؤالعنعش حةكلةنمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظعسعثعزدة بولسذن،
 شةرعظةت  بذ  حىنكع،  بولذص كئتعدذ،  قعلغذحع كاصعر  ظعجماظنع ظعنكار

 . مةنبةسع
 ؤوؤقوف . 145  تئغعدا  ظةراصات  جةريانعدا  قعلعش  هةج  كعم

 كعشع  بذ  سالسا،  قعلعص  مذناسعؤةت  جعنسع  جعماظ،  بذرذن  قعلعشدعن
 ق  هةج قعلعدذ، هةدعية،  يعلع قايتا  كعلةر  قعلعؤئتعص،  سوؤغا  ذربانلعق،

 ظأتىص  يعل  بذ  حىنكع،  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  قعلعدذ  قازاسعنع
 . كةتتع، صذرسةت يوق

 يئتعص . 146  ؤاخ  حىشىرعدعغان  حاحنع  باغلعغذحع،  ظعهرام
 ظةؤةرةتلعرعنعمذ  ياسعتعشدعن،  حىشىرىشدعن،  حئحعنع  كةلمعضعحة،

 . ةكلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع تازعالشدعن ح
 بولسا، . 147  ظأزرة  سةؤةب،  ظعللةت،  كئسةل،  زأرىر  ظةضةر

 . حئحعنع حىشىرسة بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 لئكعن، بذ كعشع حئحعنع حىشىرضةنضة فعدعية بئرعدذ، بعر . 148

 قوي بئرعدذ، تاظام بئرعدذ، ياكع ظىح كىن روزا تذتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا
. كةلدع
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 حةكلعنعدذ، . 149  بولمايدذ،  ظالسا  تعرنعقعنع  باغلعغذحع  ظعهرام
 لئكعن، ظأزع سذنذص كةتسة، سذنذق تعرناقنع ظئلعؤةتسة بولعدذ دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 ظعهرام باغلعغذحع، كأثلةك، سةللة، ظعشتان، ظأتىك، بأك . 150

 . كعيعشدعن حةكلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظاباي، ظعهر . 151  ام باغلعغذحع ظايال، كأثلةك، ظعشتان، تون،

 . خومار سارغذح، رومال، ظأتىك كعيعسة بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كأزعنع – ظعهرام باغلعغذحع بئشعنع يأضعؤئلعشدعن، يىز . 152

 حىثكعؤئلعشدعن حةكلعنعدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، لئكعن، ظايالالر
 . مذستةسنا دعضةنلةر بار

 خذشصذراق . 153  باشقا  ؤة  ؤةرةس  زاظصعران  باغلعغذحع،  ظعهرام
 رةثلعك نةرسعلةر سئصعلضةن كعيعمنع كعيعشدعن حةكلعنعدذ دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 نذرغذن . 154  هالةتتة  ظعهرام  ظوخشاش  ظةرلةرضة  ظايالالرمذ

ظعشالردعن، نةرسعلةردعن، قعلعقالردعن ظوخشاشال حةكلعنعدذ، صةقةت بعر
 . عم كعيعمال بذنعثدعن مذستةسنا دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع قعس

 تذرذص قةستةن توشقاندةك . 155  بار  باغلعغذحع ظعسعدة  ظعهرام
 الزعم  تارتعشع  جازاسعنع  ظألتىرىؤةتسة،  دةص  ظوؤاليمةن  هايؤاننع  بعرةر

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قوي . 156  بعر  بةدعلعضة  هايؤاننعث  يةتكىزضةن  مذسعبةت  ظذ

. دذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع بئرع
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 ظعجماظقا . 157  دعضةنضة  بولعدذ  بةرسة  قعممعتعنع  ياكع  قوي
 . كةلدع، قعممعتعنع بئرعدذ دعضعنع نوظمان

 ؤة . 158  هاالل  باغلعغذحعغا  ظعهرام  هايؤانلعرع  ظوؤلعرع،  دئثعز
 . مذباه، يعسة، ساتسا، سئتعؤالسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم سةهعه هةدعستة، رةسذلذلاله . 159
 ظعت،  غالجعر  حايان،  يعالن،  يةنع  هايؤانالرنع  قعلغان  رذخسةت
 بولسعمذ  حاشقانالرنع ظألتىرسة بولعدذ دعضةنضة يةنع ظعهرامدا، هةرةمدة

 . ظألتىرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 زعيان . 160  كعشعضة  ظعهرامدعكع  هايؤان  يعرتقذح  – ظةضةر

 مةت يةتكىزسة، ظذ كعشع بذ هايؤاننع ظألتىرىؤةتسة ظذنعث ظىستعضة زةخ
 . هئحنئمة كةلمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بار . 161  ظألتىرىؤئتعش هوقذقع  بأرعنع  كعشعنعث  ظعهرامدعكع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر، ظعهرامدعكع كعشع، ظعهتعالم بولذص قالسا، غذسلع . 162
 . عدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع قعلعص، يذيذنسا بول

 ظعهرام باغلعغذحع معسؤاك سالسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا . 163
 . كةلدع

 ظعهرام باغلعغذحع زةيتذن، ضأش، ياغ يعسة بولعدذ دعضةنضة . 164
 . ظعجماظقا كةلدع

 باشقا . 165  بئشعدعن  بعلةن  يعغع  زةيتذن  باغلعغذحع  ظعهرام
. اظقا كةلدع جاينع ياغلعسا بولعدذ دعضةنضة ظعجم
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 ظعهرام باغلعغذحع مذنحعغا كعرسة بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا . 166
 . كةلدع، مالعك رةهمةهذلال ظايرعلدع

 ظالالهقا . 167  قويذص،  بئشعنع  ظىستعضة  ظةسؤةتنعث  هةجةر
 سةجدة قعلعش دذرذس دةص ظعجماظ قعلعنغان بولسعمذ، مالعك رةهمةهذلال

 . بذ بعدظةت دعضةن
 سةفا بةيتذلالنعث . 168  – ظةتراصعنع تاؤاص قعلعص ظايالنغذحع،

 مةرؤعنعث ظارعلعقعدا ماثغذحع ظايالالر ظويناخشعص ماثسا بولمايدذ، رةمعل
 قعلعندع،  ظعجماظ  دعضةنضة  ظةركعلةش حةكلعنعدذ  سةكرةش،  قعلعش،

 . هئحبعر ظايال كعشعنعث بذ ظعجماظنع بذزذؤئتعش هوقذقع بولمايدذ
 مةرؤعدة مئثعش جةريانعدا – ةفا تاؤاب قعلعش جةريانعدا س . 169

 . سذ ظعحعؤالسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بولغعنعنع . 170  نةححة  قعلسا،  شةك  قعلغذحة  تاؤاب  كعم

 بعلةلمعسة، ضذمان قعلعص قالسا، شةكسعز ظعشةنح ظىستعدة قعلعشع الزعم،
 . يةنع ساق، تولذق قعلعشع الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 نامازغا ظةضةر ية . 171  صةرعز  تتة قئتعم تاؤاب قعلعش جةريانعدا
 تةكبعر ظوقذلذص قعلعص، ظىزىلىص قالسا، نامازنع ظوقذص بولذص، ظاندعن
 ظاخعرعنع تولذقالص تاؤاب قعلعدذ، يةتتعضة توشتذرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع، هةسةن بةسرع رةهمةهذلال باشتعن باشالص قعلعدذ دئدع
 تاؤاب قعلعص بولذص، ظعككع رةكظةت ناماز كعم يةتتة قئتعم . 172

 . ظوقذسا، توغرا قعلغان بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 دعضةنضة . 173  قعلدذرذلعدذ  تاؤاب  كعشعلةر  مئيعص كئسةل،
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 شذنداق قعلسا، ظادا تاصعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظةتاظ رةهمةهذلال
 . دذ دةص تذرعؤالدع ظةجرعنع تاؤاب قعلغان، تاؤاب قعلدذرغان كعشع ظالع

 دعضةنضة . 174  قعلدذرذلعدذ  تاؤاب  كةظبعنع  بالعالرمذ  كعحعك
 . ظعجماظقا كةلدع، حىنكع، هةجمذ قعلدذرذلعدعغان تذرسا

 دذرذس . 175  قعلعش  تاؤاب  سعرتعدعن  مةسجعدعنعث  بةيتذلال
 ظةمةس، ظادا تاصمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، صةقةت ظامال بولمعسا،

 . ظامال يوق
 ظادا . 176  قعلعش دذرذس،  تاؤاب  قذدذقعنعث ظارقعدعن  زةمزةم

 تاصعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بذ قذدذق مةسجعد هةرةمنعث ظعحعدة
 . بولسا شذنداق
 تاؤاب قعلعص بولغذحة ظعككع رةكظةت نامازنع نةدة خالعسا . 177

ظوقذسعال بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، حىنكع، بذ مةسجعد هةرةمدة
 ! دة – يدذ ظوقذ

 مةقامع . 178  ؤةسةللةمنعث  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله
 قعلعص  تاؤاب  بةيتذلالنع  بولذص،  ظوقذص  ناماز  ظارقعسعدا  ظعبراهعمنعث
 سأيضعنعضة  تاشنع  دعضةن  رذكنع  ظةسؤةتنع  هةجةر  ظاندعن  بولذص،

 . ساهابعالردعن، تابعظعنالردعن ظعبارةت ظعلعم ظةهلع ظعجماظقا كةلدع
 سةفا – ا سةف . 179  مئثعش جةريانعدا  ظارعلعقعدا  تئغع  مةرؤع

 تئغعدعن باشالص يةتتة بئرعص كئلعشنع مةرؤة تئغع بعلةن ظاخعرالشتذرسا
 . سىننةت بويعحة توغرا قعلغان بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

مةرؤعنعث ظارعلعقعنع تاهارةت بعلةن سةظعي قعلعص – سةفا . 180
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 . ا كةلدع مئثعش الزعم دعضةنضة ظعجماظق
 ظأمرة . 181  ظايلعرعدا  هةج  جايدعن  يعراق  ناهايعتع  مةككعضة

 هةجنع نعيةت قعلعص ظعهرام باغالص كئلعص، ظاندعن بذ هةجدعن بعكار
 بولذص، صةرعز هةجنعمذ قعلسا، ظذ حاغدا بذ كعشع تةمةتتذظ هةج قعلغان

 هةدعي بئرعشع الزعم، مةسعلةن  تاصالعسا  تاصالمعسا : بولذص،  قوي، كاال،
 . روزا تذتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 – هةج تةمةتتذظ دعضةن صةرعز هةج بعلةن ظأمرة هةجنع ظايرعم
 ظايرعم ظعهرام باغالص قعلعشتذر،ظعككعضة بعراقال ظعهرام باغلعسا، قعران هةج

 . بولعدذ، يالغذز صةرعز هةجنعال نعيةت قعلسا، ظعصرات هةج بولعدذ
 علعمةن دةص مةككعضة كعرضةن هةج ظايلعرعدا ظأمرة هةج ق . 182

 قعلعشع الزعم  هةجنعمذ  بذ  يئتعص كئلعدذ،  هةجمذ  كعشعنعث ظىستعضة
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظاراصاتنعث ظعشلعرعنع ؤوقوصنع ؤاقتعغا رعظاية قعلعص، تولذق . 183
 قعلسا، ظاراصات كئحعسع قونذص قالسعمذ هئح ظعش يوق دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع
 معنا تئغعغا خالعغانحة، خالعغان جايغا حىشةلةيدذ هاجعالر . 184

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظةسعرنع . 185  بعلةن  صعشعن  جايدا  بذ  كىنع  ظاراصات  ظعمام،

 ظعجماظقا  دعضةنضة  قعلعدذ  شذنداق  كعشعمذ  يالغذز  ظوقذيدذ،  جىصلةص
 . كةلدع

 ظعشنع . 186  بذ  كعم  صةرعز،  تذرذش  قعلعص  ؤوقذص ظارصاتقا
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 ظذ كعشع ظىحىن هةج يوق بولعدذ، كئلةر يعلع قايتا قعلعدذ قعاللمعسا،
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كعم ظاراصات كىنع كىن قايرعلغاندعن كئيعن ظاراصات تئغعدا . 187
 بولعدذ،  تاصقان  هةجنع  قعاللعسا،  ؤوقذص  كىندىز  مةيلع  كئحة،  مةيلع

 . هةج كامعل بولعدذ دعضةنضة ظعتتعصاققا، ظعجماظقا كةلدع
 دعضةنضة . 188  تذرعدذ  قعلعص  ؤوقوف  بعلةن  تةهارةت  ظاراصاتتا

 . ظعجماظقا كةلدع
 بذ حاغدا هةج قعلغذحع هاجعالر شام، خذصتةن ظارعلعقعنع . 189

 . جىصلةص  ظوقذيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 . بذ ظارعلعقدا نةصلة ظوقذمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع . 190
 ىرىص ظاتسعمذ كذصاية قعلعدذ جةمظع تئغعدا تاشنع كئحعكت . 191

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كىنع، . 192  نةهرع  ؤةسةللةم  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله

 ظاتقان  كئيعن  حعققاندعن  كىن  تئشعنع  ظةقبة  كىنع  قذربانلعق  يةنع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كئيعن، . 193  يورعغاندعن  سىبهع  تئشعنع  ظةقبة  كىنع  نةهرع
 حعقعشعدن  دعضةنضة كىن  بولعدذ  كذصاية  دذرذس،  ظئتعؤةتسة،  بذرذن
 . ظعجماظقا كةلدع

 يةتسة، . 194  توغرا  تاش ماكانغا  ظاتسا،  هالةتتة  قانداق  تاشنع
 . كذصاية قعلعدذ، دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كىن . 195  كىنلعرع  تةشرعق  كئيعنكع  كىنعدعن قذربانلعق
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 تاش ظاتسعم  كئيعن،  زاؤالدعن  دذرذس قايرعلغاندعن،  قعلعدذ،  كذصاية  ذ
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 حىشىرسة دذرذس، . 196  ظذستذرعدا  حاحنع،ظعهرامدعن حعققاندا
 . ياخشع بذلذدذ، حىشىرتىش ظةبزةل دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 دعضةنضة . 197  حىشىرمةيدذ  حئحعنع  قعلغاندعمذ  هةج  ظايالالر
 . ظعجماظقا كةلدع

 . اجعص دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع كأحىشتعكع تاؤاص ؤ . 198
 تاؤابنع كئحعكتىرىص تةشرعق كىنعدة . 199  نةهرع كىنعدعكع

 ، كىنع قعلؤالسا،  3 ،  2 قعلؤالسا يةنع قذربانلعق كىنعدعن كئيعنكع
 كةلمةيدذ  هئحنئمة  تاصعدذ،  ظادا  صةرعز  بولعدذ،  قعلغان  ظادا  هةجنع

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بواللمايدعغان كعحعك باال ياكع قئرع تاش ظئتعشقا قادعر . 200

 كعشع هةققعدعن باشقعالر تاشنع ظئتعص قويسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا
 . كةلدع

 حىشىرمةي، . 201  حاحنع  حعققاندا،  بولذص  هاالل  ظعهرامدعن
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  كةستىرسعمذ  لئكعن، . ياساتسعمذ

 ح  هةجضة  صةرعز  ظعسالمدعكع  بةسرع،  الزعم هةسةن  حىشىرىشع  وقذم
 . دعدع

 نامازنع قةسعر . 202  حعققان كعشع  تئغعغا  هةج كىنلعرع معنا
 . قعلعص ظوقذمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

هةجنع ظاخعرالشتذرذص، ظأيعضة معنادعال قايتماقحع بولغان . 203
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 كىنع كىن – 2 كعشع تاشنع ظئتعص بولغان بولسا، تةشرعق كىنعنعث
 زاؤالدعن  ظعجماظقا قايرعلعص  دعضةنضة  بولعدذ  ماثسا  كأحىص  كئيعن

 . كةلدع
 مةرؤة – كةظبعنع كأحىش، تاؤابع قعلعشدعن بذرذن سةفا . 204

 ظارعلعقعدا مئثعشدعن بذرذن جعنسع مذناسعؤةت قعلؤةتكةن كعشع هةجنع
 . بذزغان بو لعدذ، بذ قايتا قعلسذن دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 هةجض . 205  ظأمرة  سعرتعدا  ظادةم هةرةمنعث  باغلعغان  ظعهرام  ة
 باغالقلعق حعقعص كةتكةن ظادةم  ظعهرام  هةجضة  ياكع هةرةمدعن ظأمرة

 . قايتا هةرةم ظعحعضة كعرعص ظعهرام باغاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بةيتذلالغا يئتعص بئرعشقا ظعشةنح قعاللمعغان كعشع، يةنع . 206

 بولعؤئرع  هاالل  حعقعش  ظعهرامدعن  كعشع  هةدعيعنع بارالمعغان  دذ،
 ظامال  ماثعدذ،  ظىحىن  قعلعش  كامعل  هةجنع  بار،  ظامال  ظةؤةتعدذ،

 . قعاللمعسا كئلةر يعلع قعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 هةققعدعن . 207  كعشع  بواللعغان  قادعر  قعلعشقا  هةجنع  صةرعز

 باشقعالر هةج قعلعص قويسا دذرذس ظةمةس، ظادا تاصمايدذ، حوقذم ظأزع
 . دعضةنضة ظعجماظ قعلعندع قعلعشع الزعم
 ضةدعنعدة . 208  ياكع هةج  بواللمعغان كعشع توغرعسعدا  قادعر

 هةج  ظةردعن  ظايال  ظايالدعن،    ظةر  هةققعدة،  كعشع  كةتكةن  ظألىص
 . قعلعص قويسا دذرذس بولعدذ، ظادا تاصعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 هةج . 209  يةتمعضةن بالعالرغا  باالغةتكة  كعحعك،  ة ظةمةلعيةتتة
. صةرعز ظةمةس، ساقعتتذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 بولسا، . 210  قويغان  قعلعص  هةج  باشقعالر  هةققعدة  مةجنذن
 كئيعن ساقعيعص قالسا، كعحعك باال هةققعدة هةج قعلعص قويغان بولسا،
 كعيعن باالغةتكة يةتسة، بذ ظعككعلعسع ظأزلعرع هةج قعلمعسا، باشقعالر

 صةرعز  هةج  ظذ  قويغان  ظادا قعلعص  قةرزع  بولمايدذ،  هئساب  هةجضة
 . كعيعن قادعر بذاللعسالم . تاصمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 يئنعدعن صذل، . 211  ظأز  بواللمعغان يذقعرقعدةك كعشعلةر  قادعر
 مال حعقعرعص، هةج قعلدذرذشع الزعم، ظذنعثغعمذ قادعر بواللمعسا، هةج

 . صةرعز بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظ قعلعندع
 مةدعينعدعكع، هةرةمنعث ظوؤلعرع، هايؤانلعرعنع – مةككة . 212

 . ظوؤالش هارام دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، هةدعسمذ سةهعدذر
 شذنداقال، دةرةخلعرعنع كئسعش، صذتاشمذ هارام، مةيلع ظذ . 213

 هارام  بولسذن،  هاالل  بولماي  ظعهرامدا  ياكع  بولسذن  ظعهرامدا  كعشع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كأكتات، . 214  سةي  ظاشلعق،  تئرعغان  ظأزلعرع  ظعنسانالر
 سئتعش ظىحىن تئرعغان – تاؤذز ظئلعص – زعراظةت، باغؤةنلعك، قوغذن

 دعضةنضة – معؤة  بولعدذ  باشقذرسا  صذتعسا،  ظىزسة،  دذرذس،  حعؤعلةر
 . ظعجماظقا كةلدع

 قذربانلعق ؤة مال بوغذزالش، بوغذزالنغان هايؤانالر توغرعسعدا
 ناماز قذربان . 215  حعقعشدعن،  كىن  كىنع  قذربانلعق  لعقنع

. ظوقذشدعن بذرذن بوغذزالش دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 دعضةنضة . 216  بولعدذ  يعسة  قذربانلعق ضأشلعرعدعن مذسذلمانالر
 . ظعجماظقا كةلدع

 بولعدعغان . 217  هايؤاننع بوغذزالشقا  هاالل  مذسذلمان ظعنسان،
 دة  بعسعملال  بعلةن  دانة نةرسة  ظعككع  بوينعدعكع  بوغذزلعسا،هايؤان  ص

 جان تومذرنع ظىزسة، قاننع ظاقتذرسا، بذ هايؤان هاالل بولذص، يعيعشكة
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ضاحا ظادةم ظعحعدة بعسمعلال دةص بوغذزلعسا دذرذس بولعدذ . 218
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بوغذزالنغان . 219  بعلةن  شةرت  ظعحعدعن يذقعرقع  هايؤاننعث
 ظانعسعنعث  ظألىك تأرةلمعنعث بوغذزلعنعشع،  بذ  ظألىك حعقسا،  بالعسع
 شذنعث بعلةن هاالل  بولعدذ،  كذصاية  تاصعدذ،  ظادا  بعلةن  بوغذزلعنعشع

 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كعحعك باال بعلةن ظايال كعشعمذ يذقعرقع شةرتلةر بويعحة . 220

 دذرذس، هاالل بولعؤئرعدذ، يةؤعرعمعز دعضةنضة بعسمعلال دةص بوغذزلعسا
 . ظعجماظقا كةلدع

 بئرعلضةن . 221  كعتاب  يةنع  كعتاب  ظةهلع  هايؤاننع  هاالل
 يةهذدعي، ناساراالر، بعسمعلال دةص بوغذزلعسا بعزضة هاالل بولعدذ دعضةنضة

 كةلدع  هاالل دعضعنع . ظعجماظقا  قذرظاندعكع ظذالرنعث تاظامع سعلةرضة
 عغان نةرسعسع شذدذر، ظذالرنعث كذللع تامعقع بعزضة هاالل دةل بوغذزل
. بولمايدذ

 نةرسعمذ . 222  بوغذزلعغان  مذسذلمانالر  زعمعنعدعكع دىشمةن
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 . شةرتكة حىشسة هاالل دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 مةجذسعيالرنعث بوغذزلعغان نةرسعسع هارام، قةتظعي يعضعلع . 223

 . بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظاياللعرع . 224  ياكع  بالعلعر  كعحعك  كعتابالرنعث  ظةهلع

 ظالالهنعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعص بوغذزلعسا، هاالل بولعدذ، يعضعلع بولعدذ
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مذسذلمان ظوؤحع ظعتنع ياكع قذش، قارحذغعنع ظالالهنعث . 225
 نع ظعسمعنع ظةسلةص بعسمعلال دةص قويذص بةرسة، ظاندعن ظذ ظعت ظوؤ

 بذنعثدعن  ظعت  قارا  بولعدذ،  يعضعلع  هاالل،  كةلسة،  ظئلعص  ساق
 . مذستةستةسنا دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، قاصقاندعمذ يذقعرقعدةك هااللدذر

 بئلعق قاتارلعقالر هاالل، يعسة، ساتسا، . 226  دئثعزدعكع ظوؤالر
 . سئتعؤالسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظعتتعص . 227  توغرعسعدا  مةسعلعلةر جعهاد  كئلعنضةن  ظذرذشقا اققا
 حعققان ظةسكةرنعث ظعمام، قومانداننعث رذخسعتع، ظعزنع بعلةن يةكمذ

 يةك ظئلعشعشقا حاقعرعش – يةك ظئلعشعش، دوظعلغا حىشىش ؤة يةكمذ
 . هوقذقع بار دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مةجذسعيالردعن جعزعية قان بئجع ظئلعشقا بولعدذ دعضةنضة . 228
 . كةلدع ظعجماظقا

 جعزعية . 229  بالعالردعن  كعحعك  ظاياللعرعدعن  دىشمةن
 . ظئلعنمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظعجماظقا . 230  دعضةنضة  ظئلعنمايدذ  دعدةكلةردعن جعزعية قذل،
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 . كةلدع
 بئجع . 231  قان  ظئلعنمايدذ،  جعزعية  كعشعدعن  مذسذلمان

 . ظالمايسعزدةص ظعجماظ قعلعندع
 دألعتعدة . 232  زعممع ظعسالم  ياشاؤاتقان  تعلةص  ظةمعنلعك

 دعنسعزالر جعزعيةنع تألعسة بةلضعلةنضةن حعقعمنع بةرسة، ظذالرنعث مال
 . مىلكعضة زاكات كةلمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع –

 ظذرذش . 233  قعلعنماستعن  ظعشغال  ظةهلع،  زعمعن  هةرقانداق
 – ا، مال قعلعص، مةجبذرلعماستعن ظأزلعرع مذسذلمان بولذص بولغان بولس

 مذسذلمانالرنعث  هأكىملعرع  ظذالرنعث  قالعدذ،  ظأزلعرعضة  مىلكع
 مىلكع – ظةضةر ظعشغال قعلعنغان بولسا، مال . هأكىملعرعضة ظوخشايدذ

 . ظولجا ظئلعنعص، تةقسعم قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظأي . 234  زعممعيالرنعث  نةرسة – ظةهلع  بعرةر  ماكانلعرعغا

 . ظعجماظقا كةلدع كةلمةيدذ دعضةنضة
 ظورنعغا . 235  قعلعش  تةقسعم  قعلغذحع،  خعيانةت  ظولجعغا

 قوماندان  ظعمام،  ظولجعنع  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  بئرعدذ  قايتذرذص
 . ظأزع بعر تةرةص قعلعدذ، ظايةتتة بةلضعلعمة بار

 بعر . 236  ظةسكةرضة  صعيادة  ظىلىش،  ظعككع  ظةسكةرضة  ظاتلعق
 . ةنضة ظعجماظ كةلدع ظىلىش نئسعؤة بئرعلعدذ دعض

 بعر ظةر نذرغذن ظاتالرنع جةثضة تةييارالص بةرضةن بولسعمذ، . 237
 ظولجا تةقسعم قعلعنغاندا، بعرال ظاتنعث نعسعؤعسعنع يةنع ظعككع ظىلىش

. ظالعدذ دعضةنة ظعجماظقا كةلدع
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 كاتتا، ظئسعل ظات بعلةن جةثضة كعرسعمذ بذ كعشعضة بعر . 238
 . سعؤعسع بئرعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ظاتلعق كعشعنعث ظىلىش، نع

 خئحعرنع، ظعشةكنع، تأضعنع معنعص جةث قعلغان بولسا، . 239
 . يةنعال صعيادة قعسعمنعث نعسعؤعسع بئرعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 جةث قعلعش جةريانعدا ظئتع ظألىص كئتعص، صعيادة قئلعص . 240
 قو  ظاتلعق  كعشعضعمذ  بذ  بولسعمذ،  قعلغان  نعسعؤعسع جةث  شذننعث

 بئرعلعدذ، ظعككع ظىلىش نعسعؤة ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، هازعر
 . ماشعنعالرنع،ظايرذصاالنالرنع ظويلعنعص كأرةيلع

 ظةضةر بعر ظةر، مذسذلمان ظةسعرنع، يةنة بعر مذسذلماننعث . 241
 بذ  قعلسا،  ظازاد  سئتعؤعلعص،  بعلةن  بذيرذقع  ظةسعرنعث  شذ  ياكع

 سعر ياكع شذ مذسذلمان، سئتعؤالغذحع ظةرضة صذلنع بئرعشع مذسذلمان ظة
 . كئرةك دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قذل مذسذلمان . 242  زعممعي دعنسعزنعث قول ظاستعدعكع بعرةر
 دعضةنضة  بولعدذ  ؤاجعص  بئرعشع  سئتعص  مذسذلمانالرغا  ظذنع  بولسا،

 . ظعجماظقا كةلدع
 ب . 243  بالعسع  سئتعشدا،  حأرعلةرنع  ظانعسعنع قذلالرنع،  علةن

 بولمايدذ  ظايرعص سئتعشقا  ظارعلعقعنع  ظانا  بعلةن  كعحعك بالعسع  يةنع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مذجاهعد . 244  بعرةر  ياكع  قذمانداننعث  باشلعقع  قوشذن
 ظةسكةرنعث ظةسعرضة ظةمعنلعك بئرعشع، كئصعل بولذشع دذرذس دعضةنضة

. ظعجماظقا كةلدع
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 ظةم . 245  ظايالنعث  بولعشعمذ مذسذلمان  كئصعل  بئرعشع  عنلعك
 . دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع،  ماجعشون ظايرعلعؤالدع

 زعممعينعث ظةمعنلعك . 246  ياشاؤاتقان دعنسعز  ظعسالم دألعتعدة
 . بئرعشع، كئصعل بولذشع دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بعز يذقعرعدا دعضةندةك، ظةمعنلعك بئرعش، كئصعل بولذشالر . 247
 كةلدع د  ظعجماظقا  دعضةنضة  سةهعه . ذرذس  ظعشالر  خعل  بذ  حىنكع،

 . هةدعستة بار
 كىنع . 248  ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث تاظعصة  رةسذلذلاله سةللةلالهذ

 سابعتلعقعغا  خةؤةرنعث  قعلعؤةتكةن،  ظازاد  قذلالرنع  مذشرعك  نذرغذن
 . ظعجماظقا كةلدع، كئيعن ظذالر مذسذلمان بولغان

 غاندا، ظذنداق قذلالرغا خوجايعننعث ياكع ظعشغال قعلعص بول . 249
 تةرةص قعلعدذ  قذماندانع بعر  صةقةت ظعسالم  باشقعالرنعث هوقذقع يوق،

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 مذسابعقعسع . 250  ظئتعش  قارعغا  ظئتعش،  ظوق  بعلةن  ظوقيا

 . دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 غئرع . 251  بعر  دألعتعنعث  ظعسالم  دىشمةنلةر  يئرعضة ظةضةر  ح

 ظايال  خوجايعندعن،  قذل،  جةث ظعالن قعلعص كعرسة،  قعلعص،  تاجاؤذز
 دعضةنضة  ظاتلعنعدذ  رذخسةت سورعماي جةثضة  ظعزنع،  ظئرعدعن  كعشع

 . ظعجماظقا كةلدع
 كذصرع سأزنع دعيعشكة مةجبذرالنغاندا، رذخسةت هأكىمنع، . 252

عد بولعدذ، صةتعؤانع ظالماي حعث تذرذص ظألىص كةتسة، ظألتىرىلسة، شئه



58 

 . دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظعسالم . 253  قعلعدعغان  داؤا  دةص  مذسذلمان  مةن  بارلعق

 كئلعشع  مذشذنداق ظعجماظقا  دألةتلعرع بعرلعشعش ظعتتعصاقلعشعش، مانا
 زأرىر ظعدع، لئكعن، هازعرقعالر بذنداق قعلمايؤاتعدذ، شذنعث ظىحىن، بعز

 بولس  كعشعلةرمذ  تاظعصة  سةؤرة بعر  تذرذشعمعز،  حعث  ظىستعدة  هةق  ا،
 مانا بذمذ ظعجماظقا . قعلعص، حعداص هةق ظىحىن قذربان بولذشعمعز الزعم

 . كةلضةن مةسعلة
 شذنع ظئسعثعزدة حعث تذتذثكع، بذ كعتابدا صةقةت ساهابعالردعن،
 تابعظعنالردعن ظعبارةت ظعلعم ظةهلع، مذجتةهعدلةرنعث ظعجماظقا ظعتتعصاققا

 . علعلةرال سأزلعنعدذ كةلضةن مةس
 شةرعظعتعنعث  ظعسالم  بولسا،  ظعجماظدعن – 3 ظعجماظ  مةنبةسع،

 ظعسالم  ظعبارةت،  قعياسدعن  هةدعس،  سةهعه  كةرعم،  قذرظان  باشقا
 شةرعظعتعنعث قانذن مةنبةسع ظاساسلعرع بولسا، فعقهع كعتابلعرعدا تولذق

 سأزلعنعدذ  ظعجماظال  صةقةت  كعتابدا  بذ  ظ . سأزلعنعدذ،  ىحىن، شذنعث
 مةسعلعلةرال  كةلضةن  ظعجماظقا  صةقةت،  سأزلةنمةيدذ،  تولذق  مةسعلعلةر
 بذ  كأرىؤئلعث،  كعتابلعرعدعن  فعقهع  مةسعلعلةرنع  قالغان  سأزلعنعدذ،

 مةسعلعلةر « دعضةن  كئلعنضةن  حىشعنعشعثعزنع » ظعجماظقا  توغرا
 . ظعجماظقا كةلمعضةن مةسعلعنع مةن بذ كعتابدا يازالمايمةن . سورايمةن

 ازعلعق توغرعسعدا ق
قازع، صةقةت زاهعرنعال كأرىص سورايدذ، شذنعث ظىحىن، . 254
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 بعرسع  قازعنعث هأكىمع هارام نةرسعنع هاالل قعلعص قويمايدذ، ظةضةر
 يةنعال  بذ  كعشعنعث هةققعنع ظئلعؤالسا،  قعلدذرذص بعرةر  قازعنع هأكىم

 . هارام بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 هأكىم قعلغان نةرسعنع مةكتذص قعلعص، ظةضةر بعر قازع . 255

 يةنة بعر قازعغا يوللعسا، ظعككع كعشع ضذؤاهحع بولسا ؤة ظعككعنحع قازع
 مةكتذصنع ظوقذص كأرضةندة، ضذؤاهحعالرضذؤاهلعق بةرسة، قوبذل قلعص شذ

 . مةكتذص بعلةن هأكىم قعلسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بولم . 256  ساختا  بولعدعغان،  قازعنعث دذرذس  ظعشالردا  عغان

 كةلدع، يةنع  هأكىم قعلعشع بعلةن دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا
 . قازعنعث هأكىمع دذرذس قعلعص بئرعدذ خاالس

 داؤاضةرنعث – دةلعل . 257  كةلتىرىش،  هأججةت  ظعسصات،
 قةسةم قعلعش بولسا، ظةيعبلةنضىحعنعث،جاؤابكارنعث ظىستعضة . ظىستعضة

 . اظقا كةلدع، هةدعستعمذ شذنداق بولعدذ دعضةنضة ظعجم
 قةسةم . 258  جاؤابكار  ظةيعبلةنضىحع  ظعكةن،  بولغان  شذنداق

 قعلدذرذلعدذ، بولذصمذ مال مذلذك، ظعقتعسادع ظعشالردا دعضةنضة ظعجماظقا
 ظعسصات، هأججةت كةلتىرسة، جاؤابكار قةسةم – كةلدع، داؤاضةر دةلعل

 – عث بولعدذ، داؤاضةر دةلعل قعاللمعسا، دعلو ظاخعرلعشعدذ، سأز داؤاضةرن
 دعلو  يةنعال  قعاللعسا،  قةسةم  جاؤابكار  كةلتىرةلمعسة،  ظعسصات

 . ظاخعرلعشعدذ، بذ حاغدا سأز جاؤابكارنعث بولعدذ
 قعلعص – دةلعل  قةسةممذ  كةلتىرسة،  هأججةتنع  ظعسصاتنعمذ،

تذرذؤالسا، ظعككعلعسع حعث تذرذؤالسا، ضذؤاهحع بعلةن هةل قعلعنعدذ،
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 ظعسصات، قةسةم قاتارلعقالردعن باشقا ظعلغار تئخنعكا، – دةلعل ضذؤاهحع،
 رازؤعدحعكالر  سئلعنعدذ،  ظعشقا  ظةقعل  حعحةنلعك،  تةكشىرىش،

 . تةكشىرعدذ
 ظةضةر بعر دعدةك، حأرة، بعر ظةرنعث قولعدا بولسا، يةنة بعر . 259

 ظةر بذ دعدةك مئنعث دادامنعث حأرعسع، دعدعكع ظعدع، بذ مئنعث دةص
 بذنع هأججةت  مةن  ظةر  قولعدعكع  دعدةك  دعنارغا 100 كةلتىرسة،

 سئتعؤالغان دةص هأججةت كةلتىرسة، دعدةك، حأرة سئتعؤالغذحع ظةرنعث
 هأججةت  دادعسعنعث ساتمعغعنعغا  قئلعؤئرعدذ، حىنكع، دةؤاضةر  قولعدا

 . كةلتىرةلمعضةن دةص ظعجماظقا كةلدع
 ظألسةم بذ ساالم، مةن – سةدعقة، هةدعية، هعبة، سوؤغا . 260

 . سئنعث دعضةن مالالرمذ يذقعرقعدةك مال قولعدا بولغان كعشعضة مةنسىص
 . ظعسصاتتذر دةص ظعجماظقا كةلدع – حىنكع، بذنعث ظذزعال دةلعل

 ظايال كعشع، مئنع تاالق قعلغان بولسعمذ تئخع ظعددعتعم . 261
 دةص  بوالاليمةن  ؤارعس  مةن  كةتتع،  ظألىص  ظئرعم  تذرذص  توشماي

 دةص تذرذؤالس  بواللمايدذ  ؤارعس  توشقان  ظعددعتع  ظذنعث  ؤارعسالر  ا،
 تذرذؤالسا، سأز ظايالنعث بولعدذ، يةنع ؤارعس بوالاليدذ، دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع
 ظةضةر بعر ظةر، دعدعكعنع، حأرئعسعنع جعنسع مذناسعؤةت . 262

 تذغذص  قعلعص قويذص ساتسا، ظاندعن بذ دعدةك سئتعؤالغذحعنعث قولعدا
 ظاي قويسا  ظالتة  باشالص  ؤاقعتتعن  سئتعؤالغان  مذددعتع  هامعلدارلعق ، 

حعقسا، يةنع ساتقعلع، ظالغعلع ظالتة ظاي بولغان بولسا، ظاندعن ساتقذحع
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 حىنكع، . بالعغا مئنعث دةص داؤا قعلغان بولسا، باال، ساتقذحعغا بذيرذلعدذ
 . كةلدع هامعلدارلعقنعث قعسقا مذددعتع ظالتة ظايدذر دعضةنضة ظعجماظقا

 هأر، . 263  ظةقعللعق،  يةتكةن،  باالغةتكة  ضذؤاهحع مذسذلمان،
 ظانا، باال – سأز قعاللعغذحع بولسا، ظأز نةصسعضة حوغ تارتعدعغان، ظاتا

 بولمعسا، يئقعن تذققان، قئرعنداش بولمعسا، مةدعكار، قذلع بولمعسا، ظئرع
 ش  ياكع  بولمعسا  دىشمةن  بار  ظاداؤعتع  بولمعسا،  ظايالع  ئرعكع ياكع

 ظعضعسع  بعدظةت  بولمعسا،  خوشنا  يئقعن  بولمعسا،  ؤةكعلع  بولمعسا،
 داظعم  بولمعسا،  هةجؤع شاظعر  قعلغذحع،  كعشعلةرنع مةسخعرة  بولمعسا،

 ظويذن  ظعحكىحع – ؤاختعنع  هاراق  بولمعسا،  ظأتكىزضىحع  تاماشعدا
 ظادا  صةرعزلةرنع  بولمعسا،  حاصلعغذحع  بأهتان  مذسذلمانالرغا  بولمعسا،

 كعحعك ضذناهالرنع سادعر – غذحع، هارامدعن يانغذحع بولسا، حوث قعل
 قعلغذحع بولمعسعال، ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ، ظعككع ظةر ياكع بعر ظةر
 شةرتع  بولسذن،  ظايال  مةيلع  ظةر،  مةيلع  بولعدذ،  ظايال  ظعككع
 ظةنة  ضذؤاهحع  مذتلةق  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  يذقعرقعدةك

 . عدذ شذنداق بول
 مأظمعن بولسا، . 264  مذظتةبةر  تةقؤا،  قئرعندعشع ظادعل،  ظةضةر

 . ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ضذؤاهلعق . 265  زعينعغا  ضذؤاهحع،  بذ  بعلةن،  ضذؤاهحع

 ضذؤاهحعنعث  بذ  قالسا،  بولذص  داؤا  ظارعلعقعدا  كعشعنعث  بئرعدعغان
 . ظعجماظقا كةلدع ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ دعضةنضة

مةس بولغذحة هاراق ظعحعص ظاندعن تأؤبة قعلعص ياخشع . 266
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 قوبذل  ضذؤاهلعقع  كعشعنعث  بذ  بولسا،  ظادعل  تةقؤا،  بولسا،  مأظمعن
 . قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مةسنعث ضذؤاهلعقع قوبذل ظةمةس دعضةنضة . 267  هاراق هارام
 . ظعجماظقا كةلدع

 عث جازا قانذنعدا، جازاالنغان، هةد جازاغا ظعسالم شةرعظعتعن . 268
 تارتعلعص، كئيعن قاتتعق تأؤبة قعلغان تةقؤا، ظادعلنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
 بأهتان  قعلعص  تأهمةت  مأظمعنضة  يةنع  بأهتانحع  لئكعن،  قعلعنعدذ،

 . قعلغان كعشعنعث قوبذل قعلعنمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 عدة ضذؤاهلعق بةرسة، قوبذل مةجنذن، ساراث، ساراث هالعت . 269

 . ظةمةس، ساقايسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ساقعيعص هذشعغا . 270  ضاه  بولعدعغان،  مةجنذن  ساراث،  ضاه

 ضذؤاهلعق  حاغدا  كةلضةن  هذشعغا  ساق  مةجنذن،  قالعدعغان،  كئلعص
 دعضةنضة  قعلعنعدذ  قوبذل  بئقعص  سعناص  بولسا،  تةقؤا  ظادعل،  بةرسة،

 . دع ظعجماظقا كةل
 ضةردعنعمدة . 271  مئنعث  ضذؤاهحعغا  ظعككع  ظةر  بعر  ظةضةر

 ظئلعشع بار، مئنعث قةرزعم بار، 100 صاالنعنعث مانحعلعك يةنع  دعنار
 قوشذلذشع الزعم، حىنكع، بذ  دئسة، بذ ضذؤاهحعالر  ضذؤاهلعق بئرعثالر

 مةنصةظةتنع كأزلةص نةصسعضة حوغ تارتعدعغان – زعيان بولعدعغان، صايدا
 . مةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ظعش ظة

 مال . 272  ظعشعدا،  ظايالالرنعث – دعن  ظعشلعرعدا  مىلىك
. ضذؤاهلعقع دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 ظايالالر ضذؤاهلعقع . 273  قانذن ظعشلعرعدا  لئكعن، هودود جازا،
 . دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كعحعك باال باالغ . 274  بولمعغذحة،  يةتمعضىحة، قذل ظازاد  ةتكة
 يذقعرقع  كاصعر مذسذلمان بولمعغذحة ضذؤاهلعقع دذرذس ظةمةس، ظةضةر
 قوبذل  بةرسة  اليعقعدا  ضذؤاهلعقعنع  ظاندعن  ظورذندالسا،  شةرعتلةر
 دعضةنضة  كئلعدذ  الزعم  شةرتلةر  سأزلةنضةن  بذرذن  يذقعرقع  قعلعنعدذ،

 . ظعجماظقا كةلدع
 ضذؤاهلعقعغا قارشع مىلىكلةردة ظعككع ضذؤاهحعنعث – مال . 275

 . تأت ضذؤاهحعنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ضذؤاهلعق بةرسة بولمايدذ . 276  ضذؤاهحع، خةت، مةكتذصلعرعدا

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قاتعللعق ظعشلعرعدا، ظادعل ظعككع ضذؤاهحعنعث ضذؤاهلعقع . 277

 نعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، قوبذل قعلعنعص، شذ بويعحة هأكىم قعلع
 دذرذس  قعياس  ظعشعدا  قاتعللعق  رةهمةهذلال  بةسةرع  هةسةن

 . ظةمةس،ضذؤاهحع توت بذلذدذ دعضةن

 معراس توغرعسعدا
 ظةضةر معيعتنعث بالعلعرعدعن باشقا صةرعز ظةهلع بولعدعغان . 278

 مال  بولمعسا،  ظايالنعث – ؤارعس  ظعككع  ظارعسعدا  بالعلعرع  مىلكع
 سع بعر ظةرضة بئرعلعدذ، يةنع بعر ظةر ظعككع ظايالغا تةث هوقذققا نعسعؤع

ظعضة دعضةن بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ، ظةضةر باشقا ؤارعس بولذص قالسا،
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 بويعحة  شذ  ظاندعن  بئرعؤئتعص،  نعسعؤعسعنع  كعشعضة  شذ  ظاؤؤال
 . ظىلةشتىرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 معراسع . 279  قعزنعث  3 ظعككع
 ظعجماظقا 2  دعضةنضة  بولعدذ

 . كةلدع
 هايات . 280  بالعسع  ظأز  بولغذدةك  ؤارعس  معيعتنعث  ظةضةر

 ظوغلعنعث ظوغلع ظأز  تذرعدذ،  قعزع ظورنعدا  ظوغلعنعث قعزع،  بولمعسا،
 . ظوغلع ظورنعدا ؤارعس بوالاليدذ دةص ظعجماظقا كةلدع

 بوال . 281  ؤارعس  نةؤرة  ظعبارةت  بالعلعرعدعن  لمايدذ، قعزعنعث
 ظعجماظقا  دعضةنضة  هئسابلعنعدذ  قاتارعدا  تذققانالر  زذلظةرهام  لئكعن،

 . كةلدع
 قعزلعرع . 282  3 معيعتنعث

 بولسا، 2  ظئلعص  تولذق  نعسعؤعسعنع
 بواللمايدذ،  ؤارعس  نةؤرعسع  ظعبارةت  قعزعدعن  ظوغلعنعث  معيعتنعث

 . دةص ظعجماظ قعلعندع لئكعن، بذ نةؤرة ظوغذل بولسا، ؤارعس بولعدذ
 ظةضةر معيعتنعث بعر نةححة قعزلعرع بولسا، ظوغلعنعث بعر . 283

 نةؤرة  ظالعدذ،  يئرعمعنع  قعزلعرع  ظأز  بولسا،  قعزلعرعمذ  نةححة
 6 قعزلعرع

 . ظالعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع 1
 ظةضةر معيعتنعث بعر قعزع، ظوغلعنعث ظوغلعدعن ظعبارةت بعر . 284

 ةؤرعسع بولسا، قعزع مالنعث يئرعمعنع، نةؤرعسع بولسا قالغان يئرعمعنع ن
 . ظالعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظارقعدعن ظىح قعزع بولسا، يةنع – ظةضةر معيعتنعث ظارقا . 285
 تأؤةن  تئخعمذ  بعرسع  يةنة  قعزع،  نةؤرة  بعرسع  يةنة  قعزع، بعرسع
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 ال مالنعث يئرعمعنع ظالعدذ، تذرعدعغان قعز باال بولسا، معيعتكة يئقعن قعز با
 6 ظذنعثدعن تأؤعنع

 دةص ظعجماظقا . ظالعدذ 1  قالغعنعنع باشقعسع ظالعدذ
 . كةلدع

 ظةضةر معيعتنعث ظعككع قعزع بولسا، شذنعث بعلةن بعرضة . 286
 نةؤرعسع  ظوغذل  بعر  نةؤرعلعرع،  قعز  نةححة  ظوغلعنعث بالعلعرعدعن بعر

 3 ، معيعتنعث ظعككع قعزع مالنعث بعلةن بعللة بولسا
 قعسمعنع ظالعدذ 2

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قالسا، . 287  بولذص  ؤارعس  ظانعسع  بعلةن  دادعسع  معيعتكة

 3 دادعسع
 3 قعسمعنع، ظانعسع 2

 مال تىضةيدذ، بذ هةم ! دة – ظالعدذ 1
 ظع  ظةرضة  دعضةنضة بعر  ظذيغذن  بئرعلعشعضة  نئسعؤعسع  ظايالنعث  ككع
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظاكا . 288  بولسا،  دادعسع  ظعبارةت – معيعتنعث  ظعنعسعدعن
 قئرعنداشلعرع ؤارعس بواللمايدذ، دادا توسعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع،

 . ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظايرعلدع
 ظ . 289  يا  ظاكعسعنع  معيعت،  يا ظةضةر  ظاحعسع  عنعسعنع،

 سعثلعسع بعلةن قالدذرسا، بذ ؤارعسالر ظعككع ظايالنعث نئسعؤعسعضة بعر
 3 ظةرنعث نئسعؤعسع تةث  دعضةن بويعنحة يةنع

 3 نع ظةرضة 2
 نع ظايالغا 1

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع . بئرعلعدذ
 ب . 290  بولذص،  ظايال  معيعت،    نةؤرة ظةضةر  ياكع  باال  عرةر

 . قالدذرمعسا، ظئرع مالنعث يئرعمعنع ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
ظةضةر معيعت ظايال بولذص، باال ياكع نةؤرة قالدذرسا، ظئرع . 291
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 4 مالنعث
 . ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع 1
 ظايالع . 292  بولمعسا،  نةؤرعسع  ياكع  4 معيعتنعث بالعسع

 نع 1
 . ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 8 ظةضةر معيعت باال ياكع نةؤرة قالدذرسا، ظايالع . 293
 نع ظالعدذ 1

 . دةص ظعجماظقا كةلدع
 ظايالنعث . 294  بعر  ظايالع  تأت  معيعتنعث  هأكىملةردة  يذقعرقع

 . هأكمعدة دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 معيعتنعث ق . 295  دعضةن سأز،  كااللةت  ظئلعنغان  تعلغا  ذرظاندا

 بالعسع يوق – ظاكا  ظعنعسعدةك قئرعندعشعغعال خاس بولعدذ، دادعسع،
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 تةرعصعدعكع . 296  باش  نعسانعث  سىرة  توغرعسعدا  معراس
 اشالر قئرعنداشالر، ظانا بعر قئرعنداشالردذر، بذ سىرعنعث ظاخعرقع قئرعند

 ظانعدعن  بعر  دادا  بعر  قئرعنداشالر،  بعر  دادعمذ  هةم  بعر  ظانا  بولسا،
 . بولغانالردذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 معيعتنعث ظأز بالعلعرع تذرغان يةردة، معيتكة ظأضةي باشقا . 297
 بواللمايدذ،  ؤارعس  بالعالر  بولغان  ظايالعدعن  معيعتنعث  بولغان  ظةردعن

 قعز يةنع معيعتنعث ظايالعنع  ظأضةي بولسا،  معيعتكة  ث بالعلعرع لئكعن،
 ؤارعس  بالعلعر  ظوغذل بولسذن ؤارعس بولمايدذ، معيعتنعث ظأز  بولسذن،

 . بوالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 شذنداقال معيعتكة ظأضةي، ظانا بعر قئرعنداشالر، ياكع معيعت . 298

 قئرعنداش،بعلةن  باشقا  دادعسع  قئرعنداش،  بعر  ظانا معيعتنعث بعلةن
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 دادعسع بولسا، ياكع حوث دادعسع بولسا،ظذالر ؤارعس بواللمايدذ، بةلكع،
 . دادعسع، حوث دادعسع ؤارعس بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر معيعت بعر ظانعدعن بولغان قئرعندعشعدعن بعر ظاكا . 299
 مالنعث  قالدذرسا،  ظاحعسعنع  ياكع  سعثعل  بعر  بعلةن  ظعنعسع  ياكع

3 
 بذ 1  ظةرنع  قعلعنعدذ،  تةقسعم  ظوخشاش  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  نع

 . هالةتتة ظايالنعث ظىستعضة ظارتذق قعلعنمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 سعثلعسعدعن ظعبارةت – ظعنعسع، ظاحا – معيعتنعث ظاكا . 300

 تذرغان  دادعسع  ياكع  نةؤرعسع  ياكع  بالعسع  معيعتنعث  قئرعنداشلعرع
 بالعلعرع ياكع دادعسع ؤارعس بولعدذ يةردة  ؤارعس بواللمايدذ، بةلكع،

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قعزعنعث . 301  ظعككع  قعزلعرعمذ  كأص  ظعككعدعن  معيعتنعث

 . هأكمعدة بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بولغعدةك . 302  ظةهلع  صةرعز  باشقا  قئرعندعشعدعن  معيعتنعث

 ظالغذد  نعسعؤة  بولمعسا،  بارلعق ؤارعس  معيعتنعث  بولمعسا،  كعشع  ةك
 . ماللعرعنع قئرعندعشع ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظايال قئرعنداشالر ظةضةر معيعتنعث دادا ؤة – دادا بعر  ظةر . 303
 ؤارعس  تولذق  ظورنعدا  مذشذالرنعث  بولمعسا  قئرعنداشلعرع  بعر  ظانا

 . دع بوالاليدذ، ظورنعدا تذرااليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةل
 يةردة . 304  تذرغان  هةمشعرعلعرع  بعر  ظانا  هةم  معيعتنعث دادا

 بواللمايدذ  ؤارعس  هةمشعرعلعرع  باشقا  ظانا  بعرال  دادا  لئكعن، . صةقةت
. ظوغذل بولسا، ؤارعس بوالاليدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
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 3 معيعتنعث ظانا، دادا بعر هةمعشعرعلعرع . 305
 قعسمعنع ظئلعص 2

 بولعدذ بول  ظالسا  هةمشعرعلعرع  باشقا  ظانا  بعر  دادا  مالنع  قالغان  ذص،
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 6 معيعتنعث ظانعسع بولمعسا، حوث ظانعسع . 306
 نع ظئلعؤئرعدذ 1

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 معيعتنعث ظانعسع بو لسا، حوث ظانعلعرع ؤارعس بواللمايدذ، . 307
 . سذص قويعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ظانعسع تو
 ظانعسعنعث . 308  ظوخشاش  ظانعسعغا    دادعسع،  معيعتنعث

 ظانعسعدعن ظعبارةت حوث ظانعسعنع معراسدعن توسذص قويالمايدذ، شذنعث
 دةص  حوث ظانعسعنع ؤارعس بولعدذ  ظىحىن معيعتنعث ظانعسع بولمعسا،

 . ظعجماظ قعلدع
 ظانعس . 309  هةم  دادعسعنعث  تةثال معيعتنعث  ظانعلعرع  عنعث

 ؤارعس  ظوخشاش  مةرتعؤعسع  قالسا،  بولذص  ؤارعس  ظانا  حوث  ظعككع
 6 . بوالاليدذ

 . نع تةث تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع 1
 ظةضةر معيعتنعث ظعككع حوث ظانعسعنعث بعرسع  بعرعدعن . 310

 بعرسع حوث : سا، مةسعلةن سةل معيعتكة يئقعن، يةنة بعرسع نئرع بول
 6 يئقعنراقع . ظانعسعنعث ظانعسعدةك

 يوق 1  نةرسة  نئرعسعغا  ظالعدذ،  نع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظانعالم بولسا، حوث ظانا ؤارعس بواللمايدذ، حوث ظانا ؤارعس . 311
 6 بولسعمذ

 . ظعجماظقا كةلدع دعن معراسع زادع ظاشمايدذ دعضةنضة 1
 دادعسع . 312 معيعتنعث دادعسعنعث دادعسعدعن ظعبارةت حوث
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 توسذص  معراسدعن  دادعسعنع  ظىحىن  شذنعث  هأكمعدة،  دادعنعث
 ظاتا  يكع  باال  ؤارعس – قويالمايدذ،  قئرعنداشلعرع  بولعدعكةن،  ظانا

 . بواللمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تو . 313  دادا  معراسدعن  حوث قئرعنداشالرنع  قويغاندةك،  سذص

 ! هذكذمدةبعردة . دادعسعمذ توسذص قويعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بولسا، . 314  ؤارعس  دادعسع  بعلةن  بالعسع  معيعتنعث  ظةضةر
 6 دادعسعغا

 نع قالغان مالنع بالعسعغا بئرعلعدذ، دادعنعث ظورنعدا حوث 1
 . اظقا كةلدع دادا بولسعمذ شذنداق بولعدذ دعضةنضة ظعجم

 6 خذددع معيعتنعث دادعسعغا . 315
 ظةهلع 1  صةرعز  معراسقا  نع،

 بولغان ؤارعس تذرسعمذ بعرعؤةرضةندةك، حوث دادعسعغعمذ بئرعلعؤئرعدذ،
 . باشقا ؤارعسالرمذ نعسعؤعسعنع ظئلعؤئرعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظالغذدةك ؤارعس قالدذرم . 316  معيت نعسعؤة  مال ظةضةر  – عسا،
 مىلكع يئقعن تذققانلعرعنعث ظةسبة ظةهلعنعث بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع
 ظعبرعلضةن . 317  لةنةت  دةص  بولغان  هارامدعن  معيعت  ظةضةر

 ظانعسع،  ظذنعث  بولسعمذ،  بالعسع  ظايالنعث  قعلعنغان  لةنةت  بولسعمذ،
 د  بوالاليدذ  ؤارعس  قانذنلذق  يةنعال  بالعلعرع  ظئرع  عضةنضة ظانعسعنعث

 . ظعجماظقا كةلدع
 مىلكعضة – قةستةن قاتعللعق قعلغذحع، ظألضىحعنعث مال . 318

 . قةتظعي ؤارعسع بواللمايدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 مال . 319  ظألضىحعنعث  قعلغذحع،  قاتعللعق مىلكعضة – خاتا
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 صذلعغا  خذن  يةنع  دعيةتكة  تألةيدعغان  ظأزع  لئكعن  ؤارعس بوالاليدذ،
 . دةص ظعجماظقا كةلدع ؤارعس بواللمايدذ

 ظانعسع قانداق – حىشىص كةتكةن بالعنعث هأكمع ظاتا . 320
 بولسا، شذنداق هأكىمدة بولعدذ، مذسذلمان بولسا، مذسذلمانحة، مذشرعك
 بولسا، مذشرعك هأكمعدة بولعدذ، معراس ؤة خذن صذلعمذ شذنداق دةص

 . ظعجماظقا كةلدع
 ظايالع ها . 321  ظألىص كئتعص،  بعر ظةر  قالسا، باال ظةضةر  معلدار

 بذ  ظألسة  يةنع  ؤارعس قعلعنعدذ،  هةم  ؤارعس بولعدذ  حىشسة،  هايات
 . بالعغعمذ ؤارعس قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر ظةر حىشىص كةتكةن بعر بالعسعنع بذ مئنعث باالم . 322
 دئسة، بالعغا ظذنعثدعن باشقا نةسةص بولمعسا، ظذنعث ظعقرارع بعلةن باال

 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع شذنعث
 ظةضةر بعر باالغةتكة يةتكةن باال ماؤذ مئنعث دادام دئسة، . 323

 بذ كعشعمذ ظعقرار قعلسا، ظذنعثدعن باشقا نةسةص بولمعسا، دادا راستال شذ
 . بالعنعث، باال شذ دادعنعث بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مئنعث باالم د . 324  ظايال كعشع بذ  باشقا ظةضةر،  ضةرحة  ئسة،
 دةلعل  هأججةت،  بولمعسعمذ  قوبذل – نةسةص  بولمعسا،  ظعسصات

 دةلعل  ظوخشعمايدذ،  ظةرضة  ظايال  حىنكع،  ظعسصاتع، – قعلعنمايدذ،
 . هأججعتع بولسا، قوبذل قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قاراص . 325  جايغا  سعيضةن  كعشع  خوناسا  جعنعسلعق  ظعككع
 ظاياللعق ظةؤرعتعدعن سعيسة ؤارعس بولعدذ، ظةرلعك عدعن سعية ظةردةك،
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 – ظايالدةك ؤارعس بولعدذ، ظةضةر تةثال سعيسة، سعياقعغا قارايمعز، ساقال
 . بذرذت، كأكرةكلعرعضة قاراص هةل قعلعمعز دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر خوجايعن بعرةر قذلغا مانحعلعك صذل بةرسةث، ظازات . 326
 قذلنع ظعشقا سئلعش هوقذقع بولمايدذ، صذل دةص خةت يئزعص بةرسة، بذ

 مالنع ظاالاليدذ – مئلعنع ظئلعؤالمايدذ، صةقةت ظاشذ دعيعشكةن صذل –
 . دةص ظعجماظقا كةلدع

 يذقعرقع . 327  بةرضةن  يئزعص  خةت  قعلعص  قذل  مذكاتةص
 مئلعنع ظئلعؤااللمايدذ، – خوجايعن، بذ قذلنع ظعشقا سااللمعغاندةك، صذل

 . نع بألىص بألىص ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع صةقةت ظأز هةققع

 قذل ظازاد قعلغذحع، ؤةلع توغرعسعدا
 ظةضةر بعر مذسذلمان، مذسذلمان قذلنع ظازات قعلسا، ظازات . 328

 ظذرذق  ؤارعس بولمعسا،  هئحبعر  ظألىص كةتسة،  تذغقعنعمذ – قعلغذحع
 دذ دعضةنضة بولمعسا، دةل ظاشذ قذل ؤارعس بولعدذ، مالنع صىتىنلةي ظالع

 . ظعجماظقا كةلدع
 بولغذحع . 329  ؤارعس  كةتسة،  ظألىص  قعلغذحع  ظازاد  ظةضةر

 مىلىك – قذلنعث ظوغذل هةم قعزلعرع بولسا، ظوغذلالر ؤارعس بولذص، مال
 ظاالاليدذ، لئكعن قعز باال بذ ظازاد قعلعش سةؤةبعدعن ؤارعس بواللمايدذ

 . يرعلعص حعقتع دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، تاظوس رةهمةهذلال ظا
 – ظازاد قعلغذحع معيعتنعث دادعسع، دادا بعر، ظانا بعر ظاكا . 330

مىلكعنع – ظعنعلعرع بولسا، ظاندعن ظذ ظازاد قعلعنغان قذلمذ بولسا، مال
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 . ظعنع ظةمةس دادا ظالعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع – قذل ظةمةس ظاكا
 بول . 331  جعنايعتع  خوجايعنلعرعنعث  قذل،  قعلعنغان  ذص ظازات

 ظعجماظقا  دعضةنضة  بئرعدذ  تألعشعص  تألةملعرعنع  خذن  دعيةت،  قالسا،
 . كةلدع

 تئصعؤئلعنغان كعشع هأر ظةركعن بولعدذ، تئصعؤالغذحع ظذنع . 332
 قذل قعاللمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظعسهاق دعضةن ظالعم ؤةلعيلعك

 . هوقذقع تئصعؤالغذحعنعث دعدع

 ؤةسعيةت توغرعسعدا
 ظاتا ؤارعس . 333  تذغقانالرغا – بواللمايدعغان  يئقعن  ظانعالرغا،

 مةسعلةن  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  دذرذس  قعلعش  : ؤةسعيةت
 قعلغاندةك  بالعغا  ؤارعس – ظاتا . بئقعؤالغان  جةهةتتعن  ظعمان  ظانا

 . بواللمايدذ
 ؤارعس بوالاليدعغان هةرقانداق كعشعضة ؤةسعيةت قعلعش . 334

 . العدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع حىنكع، ظذ معراسنع ظ . يوق
 مال . 335  بارلعق  ظومذمع  مال،  بولغان  قعلماقحع  – ؤةسعيةت
 3 مىلىكنعث

 دعضةنضة 1  الزعم  كةتمةسلعكع  بولذص  كأص  ظئشعص  دعن
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةسةبعية تذغقان بولغان ؤارعس دادا تةرةصدعن بولعدذ، ظانا . 336
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع تةرةصدعن بولمايدذ

 بارلعق مال . 337  بعر ظةر  3 مىلكعنعث – ظةضةر
نع ؤةسعيةت 1
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 قعلعؤةتكةن بولسا، ظاندعن بذ مالدعن هاالك بولوص كةتكعنع بولسا، بذ
 مال  ؤارعسالرنعث  زعيان،  بولغان  ؤةسعيةت – هاالك  بولعدذ،  مىلكعضة

 3 النعث قعلعنغذحع هاالكةتتعن بذرذنقع م
 نع ظئلعؤئرعدذ دةص ظعجماظقا 1

 . كةلدع، يةنع هاالكةتتعن بذرذنقع هئساب بولعدذ، شذنع تولذق ظالعدذ
 بولسا، . 338  قعلغان  ؤةسعيةت  نةرسعنع  بعر  مةخسذس  ظةضةر

 مذظةييةن، ظئنعق كأرسعتعص بةرضةن بولسا، دةل شذ نةرسة هاالك بولذص
 ؤةسعيةت  معيعتنعث باشقا كةتكةن بولسا،  يوق،  هئحنئمة  قعلعنغذحعغا

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظئلعص بئرعلمةيدذ  نةرسة  بعرةر  . ماللعرعدعن
 ظةضةر بعرةرسع قةسلةص هاالك قعلسا، شذ كعشعنع تألةتسة بولعدذ، ظأزعال

 . هاالك بولسا ظامال يوق
 ظةضةر بعرسع باغلعرعنعث كعرعمعنع كعرعم بولغان صايدعنع . 339

 ع داحا، هويلعنع ياكع قذلنع ؤةسعيةت قعلغان بولسا، بذ ؤةسعيةت ياك
 3 قعلعنغان مالالرمذ يةنعال

 ضة كعرضىزىلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، 1
 . زعيادة ظارتذقع دذرذس ظةمةس

 قويغان . 340  صىتىص  يئزعص،  ؤةسعيعتعنع  قعلغذحع  ؤةسعيةت
 ضةن ظعسالم قانذنع بويعحة ظادعل بولسا، بولسا، ضذؤاهحعالرغا ظوقذص بةر

 كةلدع،  ظعجماظقا  دةص  بولعدذ  دذرذس  ظأتسة  ضذؤاهلعقعدعن  ظاندعن
 . ؤةسعيعتع يىرضىزىلعدذ

 ؤةسعيةت قعلغذحع ؤةسعيعتعدعن يئنعؤالسا دذرذس، لئكعن، . 341
 . ظعقرار قعلدذرذلذص بولذص، دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

سةل ؤارعسدعن باشقا بعرةر كعشعدعن قةرزعم ظةضةر بعرةر كئ . 342
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 بار ظعدع دةص ظعقرار قعلسا، دذرذس ياكع ظئلعشعنع دئسة، هأججةت،
 . ظعسصات كأرسعتةلعسة دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع – دةلعل

 هأر . 343  تةقؤا،  ظادعل،  ظعشةنحعلعك،  قعلعشمذ  ؤةسعيةت
 . دع مذسذلمانغا دذرذس بولعدذ دةص ظعجماظقا كةل

 قعلعص، . 344  ؤةسعيةت  حأرعنع  دعدةك،  بعرةر  بعرسع  ظةضةر
 كئيعن سئتعلعص كةتسة ياكع بعرةرسعضة بئرعؤةتسة ياكع بعرةر نةرسعنع
 قعلمعش  بذ  قعلعؤةتسة،  سةدعقة  ياكع  سئتعؤةتسة  قعلعص  ؤةسعيةت
 يئنعؤالغان بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع، يئنعؤالسا دذرذس دعدذق، لئكعن

 . دذ ياخشع بولماي
 لئكعن، . 345  بولعدذ،  يئنعؤالسا  نةرسعدعن  قعلغان  ؤةسعيةت

 سةدعقة، هةدعية، ظازات قعلغان نةرسعدعن يئنعؤالمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا
 . كةلدع

 حىشىص . 346  بولسا،  ظادعل  تةقؤا،  ظعشةنحعلعك،  دادا  ظةضةر
 مال  بالعنعث  كعحعك  كعحعك – كةتكةن  بوالاليدذ،  ظعضة  مىلكعضة

 مال  بذنعثدعن – بالعنعث  هاكعم  قوغدايدذ،  صايدعللعرعنع  مىلكعنع
 . توسالمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 نعكاه توغرعسعدا ظعجماظقا كئلعنضةن مةسعلعلةر
 ظةمةس، . 347  دذرذس  بةرسة  ظةرضة  مةجبذرع  قعزعنع  دادا،

 قعزع رازع بولماي  تةضكةن بولسعمذ،  ظةرضة  قئتعم  قعزع بعرةر  ضةرحة
قويسا دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، سعز تذرذص نعكاهالص
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 ساهابعالردعن،  كةلضةنلةر  ظعتتعصاققا  ظعجماظقا،  قالماث،  ظذنتذص
 . تابعظعنالردعن ظعبارةت ظعلعم ظةهلعدذر

 ظادعل . 348  تةقؤا،  دادا  بولسا،  قعزحاق  كعحعك  قعزع  ظةضةر
 كعشعض  تةقؤا  كةلضعدةك  تةث  هةم  قعزعغا  ظعش قعلعص  لعلال  ة بولذص،
 نعكاهالص قويسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، خذددع ظةبذ بةكرع

 . رةزعيةلالهذ ظةنهذدةك
 ظالدعن نعكاهالص ظأيلةص . 349  بالعسعنع  كعحعك ظوغذل  دادا،

 . قويسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظعنعدعن ظعبارةت ؤةلع، – كاصعر، مذناصعق دادا، ياكع ظاكا . 350

 بالعغ  كةلدع، مذسذلمان قعز  ظعجماظقا  دعضةنضة  بواللمايدذ  ظعضة  ؤةلع،  ا
 ظعضة  يةنع  ؤةلع  بولسعمذ  دادا  ضةرحة  ظوقذمايدعغان كعشع  بةش ناماز

 . بواللمايدذ
 ظةرنع . 351  ظالمعسا  قولغا  معهرعنع  تويلذق  كعشع  ظايال

 . مذناسعؤةتتعن توسذش هوقذقع بار دةص ظعجماظقا كةلدع
 تئصعص توي قعلعشنع ظعرادة ظةضةر ظايال كعشع هةم تئثعنع . 352

 قعلسا، سذلتا، ؤالع، هاكعم، ظعمامالر ظةرضة بةرسة بولعدذ، ؤةلع بوالاليدذ
 . دةص ظعجماظقا كةلدع

 كةتكةن . 353  بولذص  ظازات  ظةرةصلةر،  غةيرع  يةنع  ظةجةملةر
 حأرة  دعدةك،  ظاندعن بذ  بعلةن توي قعلسا،  حأرة  دعدةك،  بعرةر  قذل،

 . لعؤئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع تذغقان بالعالرمذ قذل بو
 ظئرع . 354  قذل  ظذنعث  قعلعنسا،  ظازات  حأرة  دعدةك، ظةضةر،
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 بولغان بولسا، بذ دئدةك ظةركعنلعككة ظعضة، خالعسا ظئرع بعلةن ظأتعدذ،
 خالعسا ظئرع تاالق قعلمعسعمذ تاالق بولذص كئتعدذ، ظعددعتع توشسا باشقا

 . ظعضة دةص ظعجماظقا كةلدع هأر كعشع بعلةن توي قعلعش هوقذقعغا
 ، يةنعال ) ظةؤرعتع كئسعؤئتعلضةن ظةر ( ظاختا قعلعنغان ظةر . 355

 كعيعم  كعيعدعغان  ظعهرامدا  ظعماملعقتا،  يئصعشعدا  ظةؤرعتعنع  – نامازدا
 غةنعيمةت  جةثدة  بولذشتا  ؤارعس  يةنع  غةنعيمةتتة  معراستا،  كئحةكتة

 بولعدذ،  خذددع ساق ظةرلةرنعث هأكمعدة  ساق ظةركعشعدةك ظئلعشدا،
 . ؤارعس بولعدذ، ظعمام بوالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ياكع . 356  ظايالنع نعكاهالص ظالسا  بعرةر  قعلعنغان ظةر    ظاختا
 باشقعالر زورالص ظئلعص بةرسة، بذنع ظايال كعشع ظذقماي تعضعص قالغان
 بولعد  ظعختعيارلعقتا  ظايال  كئيعن،  ظذققاندعن  كئيعن  ظاندعن  ذ، بولسا،

 دعضةنضة  كئتعدذ  ظاجرعشعص  خالعسا  ظأتعؤئرعدذ،  ياشاص  بعللة  خالعسا
 قعلعنغاندةك  بايان  ظايةتتة  ظعشع  تويلذق  معهرع،  كةلدع،  ظعجماظقا

 . بولعدذ
 ظةر كعشع قذرذق نعكاه ظوقذص قويذش بعلةنال توي قعلغان . 357

 قعلسا،  مذناسعؤةت  جعنسع  هةقعقع  بعرضة  بعلةن  هئساصالنمايدذ،نعكاه
 دعن توي قعلغان هئسابلعنعدذ، حىنكع، بذ ظعش زعنادعكع رعجعمغا ظان

 . مذناسعؤةتلعك دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 نعكاه ظوقذلغان ظةر، ظايالغا، ظادعل، تةقؤا ضذؤاهحعالر بذالر . 358

 جعنسع مذناسعؤةت قعلدع دةص ضذؤاهلعق بةرسة قوبذل قعلعنعدذ، ظاندعن
. ةنضة ظعجماظقا كةلدع بذالر توي قعلغان هئسابلعنعدذ دعض
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 ظةر . 359  مةزضعل ظأتسة، – ظةضةر،  توي قعلعص بعر  خوتذنالر
 ظاندعن بعرسع ظألىص كةتسة، قئلعص قالغعنع زعنا قعلعص قالسا، زعناغا
 ظعقرار قعلسا ياكع تأت ضذؤاهحع تئصعلسا، يةنعال رعجعم قعلماي تذرعمعز،

 ع مذناسعؤةت، تاكع بذ قئلعص قالغان كعشع توي قعلعص هةقعقع جعنس
 جعماظ قعلغان بولسا، ضذؤاهحعالر ضذؤاهلعق بةرسة، ظاندعن توي قعلعص،
 ظعجماظقا  دعضةنضة  قعلعنعدذ  رعجعم  هئسابلعنعص  قعلغذحع  زعنا  ظاندعن

 . كةلدع
 جعنسع  بولسا،  قعلغان  تويال  قئتعم  بعر  قارعغاندا،  شذنعثغا

 مةيلع  قعلغاندا  زعنا  ظاندعن  بولسا،  ظأتكىزضةن  ياكع مذناسعؤةت  ظئرع
 حالمعدا ظألتىرىلعدذ، – ظايالع بولسذن، بولمعسذن، رعجعم قعلعنعص، تاش

 . قامحا يةيدذ 100 توي قعلمعغان بولسا
 ظانعسعنع نعكاهالص ظئلعشع هارام . 360  هةرقانداق ظةرنعث ظأز

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظايةتتة شذنداق بار

 غا ظالسا، ظاندعن تئخع ظةضةر بعر ظةر، بعرةر ظايالنع نعكاهع . 361
 جعنسع مذناسعؤةت قعلماي تذرذص بذ ظايال ظألىص كةتسة ياكع ظاجرعشعص

 ظاحا  ياكع  قعزعنع  خوتذننعث  شذ  ظةر  شذ  سعثلعسعنع – كةتسة،
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  دذرذس  ظالسا  جعنسع . نعكاهالص  حىنكع،

 ظايا  ظذ  قالسا،  بولذص  مذناسعؤةت  جعنسع  ظةضةر  يوق،  لنعث مذناسعؤةت
 . لئكعن سعثلعسعنع، ظاحعسعنع ظالسا بولعدذ . قعزعنع ظالسا، هارام بولعدذ

ظةضةر بعر ظةر بعر ظايال بعلةن توي قعلغان بولسا، بذ ظايال . 362
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 شذ ظةرنعث دادعسعغا، بالعسعغا، ظةؤالدعغا، ظةجدادعغا هارامدذر دعضةنضة
 . ظعجماظقا كةلدع

 . ةنضة ظعجماظقا كةلدع ظعمعلداشلعق نةسةبنعث ظورنعدا دعض . 363
 ظةضةر بعر ظةر، بعرةر دعدةكنع، حأرعنع سئتعؤئلعص سأيسة، . 364

 شةهؤةت بعلةن سعلعسا، بذ دعدةك شذ ظةرنعث دادعسعغا ؤة ظوغلعغا هارام
 . دةص ظعجماظقا كةلدع

 بعلةن . 365  نعكاه  صاسعد  بعلةن  ظايال  بعرةر  ظةر،  بعر  ظةضةر
 ايال شذ ظةرنعث دادعسعغا، ظوغلعغا، جعنسع مذناسعؤةت قعلغان بولسا، بذ ظ

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  هارام  ظةؤالدعغا  ظذزذن . ظةجدادعغا،  لئكعن،
 باشقا  ظةرمذ  بذ  تةضسة،  ظةرضة  باشقا  ظايال  بذ  مةزضعل ظأتىص كةتسة،

 بعر  بالعلعرع  ظعككعسعنعث  ظالسا،  قعلسا – ظايالنع  توي  بعلةن  بعرع
 ، ظةجدادعغا هارام بولغعنع بعلةن بولعدذ، بذ ظايال شذ ظةرنعث ظةؤالدع

 . زعنا مةسلعسمذشذنداق . ظعككعسنعث بالعلعرع بعربعرضة هارام ظةمةس
 ظئلعش – ظاحا . 366  جىصلةص  نعكاهدا  ؤاقعتتا  بعرال  سعثعلنع

 . هارام، قةتظعي دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ا سعثعلنع بعرال ؤاقعتت – لئكعن، دئدةك، حأرة بولغان ظاحا . 367

 . جىصلةص سئتعؤئلعش دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 سعثعلنع بعراقال بعرال ؤاقعتتا – دعدةك، حأرة بولغان ظاحا . 368

 جعنسع مذناسعؤةتتة، جعماظدا جىصلةش هاالل ظةمةس، دعضةنضة ظعجماظقا
 بذ ظعجماظدعن ظوسمان رةزعيةلالهذ . ظعمام مالعك مةكرذه دعضةن . كةلدع

س رةزعيةلالهذ ظةنهذالر ظايرعلعص حعقعص، بذالرنع بعر ظةنهذ، ظعبنع ظاببا
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 سعثعلنع جىصلةص ظئلعش – ظايةت هارام قعلدع، ظذ بولسعمذ مذتلةق ظاحا
 بذ ظام بولذص، هأرنع، قذل، دعدةكنع . هارام دعضةن ظايةتتذر، سىرة نعسا

 يةنة بعر ظايةت، هاالل قعلدع، ظذ بولسعمذ سعلةر ظعضة . ظأزظعحعضة ظالعدذ
 هاالل بولغ  دعدةكلةر  حأرة،  ظةيمانذكوم « ان  مةلةكةت  ما  دعضةن » ؤة

 بذمذ ظام . ظايةت، بذ ظايةت كأص تعلغا ظئلعنعدذ، شذثا هاالل، دذرذس
 ظاحا  دةص – بولذص،  بولعدذ  هاالل  بولسعمذ  حأرة  دئدةك،  سعثعل،

 ظعبنع  ظةهمةد  ظعمام  ظىحىن،  شذنعث  قعاللمعدع،  سأزمذ  ظايرعلدع،
 ؤة ظذنعث ظةضةشكىحعلعرع ؤة جذمهذر ظالعمالر، ظعمام هةمبةل رةهمةهذلال

 ظاحا  حأرة  دعدةك،  ظذنعث ظةضةشكىحعلعرع،  – شافعظع رةهمةهذلال ؤة
 مذناسعؤةت  بولعدذ،  هاالل  جىصلةنسة  مذناسعؤةتتة  بولسعمذ  سعثعل

 دعضةن  قعلعش هارام  ظةقعدة  نعكاهدا،  لئكعن  توغرعسعنع . قعلعنعدذ،
 ) عنعث شةرهعسع صةتهذلبارعدعن،ؤةباشقعالر بذخار ( ظالاله ظأزع بعلعدذ،

 هاممعسع . 369  بولغان  تةرةصدعن  ظانا  ياكع  دادا  كعشع  ظايال
 حوث،  شذنداق،  هاممعالرمذ  ظئلعنمايدذ،  بعلةن جىصلةص نعكاهالنمايدذ،
 كعحعككة، كعحعك، حوثعغا جىصلةص نعكاهالنمايدذ دعضةن شذ دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 كعشع، . 370  ظةر  بولعدعغان ظةضةر  ظايالعنع رةجظع يةنع يانسا

 بعر  تأتعنحع  تذرذص،  توشمايع  ظعددعتع  ظايالنعث  بذ  قعلسعمذ  تاالق
 نعكاهالص  سعثلعسعنع  يا  ظاحعسعنع،  ظايالنعث  شذ  ياكع  خوتذننع
 ظااللمايدذ، مانا بذ ظةر كعشع ظعددةت سانايدعغان حاغدذر دةص ظعجماظقا

. قعلسا، ظعختعالص بار، كأرىؤئلعث كةلدع، ظةضةر ظىح تاالق قعلسا، بةتتة
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 بولسعال . 371  ظعحعدة  ظعددةت  ظايالغا  كةتكةن  يوقاص  ظئرع
 مال  ظعجماظقا – ظئرعنعث  دةص  قعلعنعدذ  خعراجةت  نةصعقة،  مىلكع،

 . كةلدع
 قعلعص . 372  توي  ظايال  قويغذحع  يوقعتعص  ظئرعنع  ظةضةر

 ال تذغسا، بذ باال ظعككعنحع ظةرنعث بولعدذ دعضةنضة ظعككعنحع ظةردعن با
 . ظعجماظقا كةلدع، نوظمان بالعغا بعرعنحع ظةر ظةث اليعق دةص تذرعؤالدع

 ظةسعرضة . 373  دىشمةنلةرضة  جةثحع  مذسذلمان  بعر  ظةضةر
 حىشىص قالسا، ظايالع ظةرضة تةضمةي ساقالص تذرذشع كئرةك، ظألضةنلعكع

 شةكسعز  بولسا،  مةلذم  بولذص ظئنعق  مذرتةد  دعنسعز،  ياكع  ظعسصاتالنسا
 تعضةلةيدذ  ظةرضة  ظاندعن  تذشسا  ظعددةت  بولسا،  مةلذم  كةتكةنلعكع

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظوخشاشال . 374  ظعمعلدةشتعمذ  نةرسة،  بولغان  هارام  نةسةبدة

 نةسةص بعلةن ظعمعلدةشنعث صةرقع يوق  بولذشعدا  هارام  بولعدذ،  هارام
 . لدع دةص ظعجماظقا كة

 بالعنع . 375  كعحعك  قعزحاق،  بعر  قعلمعغان  توي  ظةضةر
 كئتعدذ  بولذص  ظعمعلدةش بالعسع  بولسا،ظذباال  . ظعمعتسة،سىت حعققان
 حىنكع، ظعمعلدةش بولذش ظىحىن ظةرضة تعضعش ظةمةس، بةلكع، سىت

 لئكعن، بذ بالعنعث . حعقعش ؤة باال ظعمعص ظذحعيع هأل بولذش شةرعتتذر
 . وق بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ظعمعلدةش دادعسع ي

 تأضة،قوي، كالعدةك هايؤانالرنعث سىتعنع ظعحعش بعلةن . 376
. ظعمعتعش بعلةن ظعمعلدةش بولذص قالمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 ظعمعلدةش ظانعسع . 377  بالعنع ظعمعتسة،  ظايال بعرةر  ظعرع بار
 ال ظئرعدعن ظاجرعشعص بولعدذ، ظئرع بولسا، دادعسع بولعدذ، ظةضةر بذ ظاي

 باشقا ظةرضة تةضسة ظعككعنحع ظةر ظعمعلدةش دادعسع بولمايدذ، صةقةت
 . ظعمعتعؤاتقان حاغدا ظئرع بولمعسعال دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعر ظةر بعرال ؤاقعتتا بعر نعكاه ظةقعدعسعدة بعر هأر . 378
 عكاهع سابعت، ظايال بعلةن يةنة بعر دعدةكنع نعكاهعغا ظالسا، هأرنعث ن

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  باتعل  دعدةكنعث  بولعدذ،  . دذرذس
 مةسعلة  ظعشنع بعلسة،  ظايال بذ  هأر  ظذ  مالعك ظعبنع ظةنةس،  لئكعن،

 . يوق، ظعككعلعسع دذرذس بولعؤئرعدذ دعدع
 ظةهلع كعتابالرنعث دعدةك، حأرعلعرع بعلةن ظعضة بولسعال، . 379

 بو  هاالل  قعلسا  هةسةن مذناسعؤةت  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  لعدذ
 . بةسةرع ظذنعمعدع

 تةث . 380  ظةرنعث ظارعلعقعدا  ظعككع  حأرة  دعدةك،  بعر  ظةضةر
 حأرة بولسا، هةر ظعككعلع ظةر نعكاهعغا ظالسا، بذ نعكاه دذرذس، سةهعه

 . حىنكع، حةكلعمة يوق، شذثا دذرذس . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظع . 381  كعشع  ظةر  ظعجماظقا قذل  دةص  ظاالاليدذ  ظايال  ككع

 . كةلدع
 بعلةن . 382  رذخسعتع  ظعزنع،  خوجايعننعث  نعكاهع  قذلنعث

 . دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 رذخسعتعسعز . 383  ظعزنعسعز،  خوجايعننعث  نعكاهع  قذلنعث

. دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 هأر ظعنسان دةص ظةضةر بعر هأر ظايالنع قذل ظالداص مةن . 384
 نعكاهعغا ظئلعؤالسا، ظاندعن بذ هأر ظايال ظذقذص قالسا، ظعختعيارلعققا ظعضة،
 . خالعسا ظأيعنع تذتعدذ، خالعسا ظاجرعشعص كئتعدذ دةص ظعجماظ قعلعندع

 ظايال خوجايعننعث ظأز قذلع بعلةن بولغان نعكاهع باتعل . 385
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 لمان ظايالع بعلةن زعممعي دعدةك، حأرة ظةر كعشعنعث مذسذ . 386
 ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  باراؤةر  ظوخشاش،  تةقسعماتع  ظارعلعقعدعكع
 هارام،  ظئلعش  ظايالنع  دعنسعز  كاصعر،  نعكاهقا  ظةمةلعيةتتة  كةلدع،

 . دعدةك، حأرة باشقا
 جعنسع . 387  قعلعص،  توي  بعلةن  ظايال  بعر  ظةر،  بعر  ظةضةر

 ذص حةكلةش، ظايال تةرةصدعن بولسا، بذ ظايالغا مذناسعؤةت قعاللماي تذر
 تةرةصدعن  نةصعقة، خعراجةت بئرعش هاجةتسعز، ظةضةر حةكلعنعش، ظةر
 بولسا، نةصعقة بئرعلعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع، هةسةن بةسرع مذناسعؤةت

 . قعاللمعسا نةصعقة بةرمةيدذ دعدع
 خعراجةت . 388  نةصعقعسع،  ظايالنعث  ظىستعضعمذ  ظةرنعث  قذل

 . عقعملعرع ؤاجعص بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ح
 مال . 389  نةصعقعسعنع – ظعنسان،  بالعلعرعنعث  يوق  مىلكع

 ظعجماظقا  دعضةنضة  كئرةك  ظئلعشع  ظىستعضة  ظأز  حعقعمعنع  خعراجةت،
 . كةلدع

 بذ . 390  كةتسة،  ظألىص  دادعسع  بالعنعث  كعحعك  بعر  ظةضةر
 مال  بالعنعث – بالعنعث  بذ  بولسا،  خعراجةت دذنياسع نةصعقعسع،
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 حعقعملعرع ظأز مئلعدعن بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، معراسع ظايرعم
 . بعر تةرةص قعلعنعدذ

 ظةر . 391  بعر – ظةضةر  ظارعلعقدا  كةتسة،  ظاجرعشعص  ظايالالر
 هةقلعقراق  اليعق،  بالعسعغا  تةضمعسعال  ظةرضة  ظانا،  بولسا،  كعحعك باال

 . ع بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلد

 يوق . 392  هةققع  بالعدا  كةتسة،  تعضعص  ظةرضة  ظانا  ظةضةر
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 تةرعك . 393  نامازنع  ساهابعالر  بولسذنكع،  ظعسعثعزدة  شذ
 ظةتكىحع كاصعر بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظذنداق بولغان ظعكةن،

 واللمايدذ نعكاهدا بذ هأكىم ظعجرا بولعدذ، خذددع يذقعرعدا كاصعر ؤةلع ب
 قةتظعي  ظئلعشقا  قعزنع  كاصعر  ياكع  بئرعشكة  قعز  كاصعرغا  دعضةندةك،

 جذمهذر ظالعمالر، نامازغا تانسا، ظعنكار قعلسا، شةكسعز كاصعر، . بولمايدذ
 تةرعك ظةتسعمذ كاصعر بولعدذ، ظةضةر هورذنلذق قعلعص قةستةن ظوقعمعسا،

 دع، ظةبذ هةنعيفةلةر كاللعسع ظئلعنعدذ، ظألتىرىلعدذ دةص ظعتتعصاققا كةل
 . ظىح كىندعن كئيعن ظألتىرىلعدذ ياكع ظألضعحة سوالص قويذلعدذ دعضةن

 تاالق توغرعسعدا
 سىننةتكة . 394  قعلعش  تاالق  حاغدا  صاك  هةيزعدعن  ظايالع

 قعلمايدذ  تاالق  ؤاختعدا  هةيز  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  . ظذيغذندذر
. لئكعن، تاالق قعلساتاالق يىز بئرعؤئرعدذ
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 ظايالعنع تاالق قعلماقحع بولغان ظادةم، ظايالع هةيزعدعن صاك . 395
 سىننةت  قعلسا،  تاالق  بعرال  تذرذص  قعلماي  مذناسعؤةت  جعنسع  حاغدا،

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  قعلغان بولعدذ  توغرا  هةيز . بويعحة  حىنكع،
 ؤاختعداتاالق قعلعش، ظىح تاالق قعلعشالر بعدظةت تاالق بولذص، ضةرحة

 . ق يىز بةرسعمذ سىننةت بويعحة ظعش قعلمعغان بولعدذ تاال
 ظعددةت . 396  قعلغان بولسا،  تاالق  رةجظع  ظايالنع بعرال  ظةضةر

 توشذشدعن بذرذن ظةرنعث قايتعؤئلعش هوقذقع بولعدذ، ظعددةت توشذص
 ظعجماظقا  دعضةنضة  ظالعدذ  باشتعن  ظةؤةتعص يئثع  ظةلحع  قايتا  كةتسة،

 . كةلدع
 ظا . 397  بعر  جعنسع ظةضةر  تئخع  ظئلعص،  نعكاهعغا  يالنع

 قاتتعق  تاالق،  بةتتة  بذ  قعلسعمذ  تاالق  بعر  تذرذص،  قعلماي  مذناسعؤةت
 بولمايدذ، جعنسع مذناسعؤةت قعلغان  تاالق بولذص، يةنة نعكاه قعلمعسا

 . بولسا بعر تاالق رةجظع بولعدذ، قايتااليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كأص . 398  ظىحدعن  ظايالعنع  ظذنعث كعم  بولسا،  قعلغان  تاالق

 ظايالع صةقةت شذ كأص تاالق ظعحعدعكع ظىح تاالق بعلةنال ظذ كعشعضة
 هارام بولعدذ، تا باشقا ظةرضة تئضعص ظاندعن ظاجرعشعص يا ظئرع ظألىص،

 . ظعددةت توشقاندا ظاندعن هاالل دةص ظعجماظقا كةلدع
 تعلع . 399  ظأز  معللةتتعكع ظةجةملةر  بعلةن ظةرةبلةردعن باشقا

 تاالق  ظوقماي  مةنعسعنع  سأزنعث  دعضةن  تاالق  ياكع  قعلسعمذ  تاالق
 . قعلسعمذ يةنعال تاالق يىز بئرعؤئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قعلسا، . 400  تاالق  ظايالعنع  بعر  كعشع،  بعر  بار  خوتذنع تأت
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 ظاندعن ظعددعتع توشذشدعن بذرذنال بةشعنحع بعرعنع ظالسا، كةينعدعنال
 تذرغان، ظألىص كة  تسة، بةشعنحع خوتذنعمذ، ظعددعتع توشذش ظالدعدا

 ظاخعرقعسعغا  8 تاالق قعلعنغان تأتعنحع خوتذنعمذ ؤارعس بولعدذ
 نعث 1

4 
 دعمةك، ؤارعس بوالاليدذ دعمةكحع، بذ . نع معراس قعلعص بئرعلعدذ 1

 . ظعجماظ قعلعندع
 قا بولعدعغان رةجظع تاالق ظذسذلعدا ظايالعنع كعم قايتعؤئلعش . 401

 تاالق قعلسا، ظاندعن ظعددةت توشذشدعن بذرذن قايسسع ظألىص كةتسة،
 . بعرعضة ؤارعس بوالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع – بعر

 ساصساق . 402  ظذ  ؤةهالةنكع،  قعلسا،  تاالق  ظىح  ظايالعنع  كعم
 قايسع  بذالردعن  ظاندعن  قعلسا،  شذنداق  بذرذن تذرذص،  ظعددةتتعن  سع

 . بعرعضة ؤارعس بواللمايدذ دةص ظعجماظقا كةلدع – ظألىص كةتسعمذ بعر
 . بعرعضة ؤارعس بواللمايدذ، قةتظعي ظىزىلدع – ظىح تاالقدا بعر
 بئشع . 403  ظةمةس،  دذرذس  تالعقع  ساراثنعث  مةجنذن،

 ظئلعشعص قالغان، كئسعلع تذتعدعغان كعشعنعث تالعقع دذرذس ظةمةس،
 تاالق بولمايدذ، ساق حاغدا تاالق قعلسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا ظايالع
 . كةلدع

 تاالق . 404  خوتذنعنع  كأرىص  حىش  ظذخالؤئتعص،  كعشع  ظةر
 قعلسا، بذ تاالق يىز بةرمةيدذ، خوتذنع تاالق بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع
 حاخحاق . 405  ظوخشاش باراؤةر،  حاخحعقعمذ  تاالقنعث راستمذ،

. ص تاالق قعلسعمذ تاالق يىز بئرعؤئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع قعلع
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 ظةضةر ظةر كعشع، ظايالعغا، سةن هةيز كأرسةث يةنع ظايالالر . 406
 كئسعلع بولساثال تاالق دئسة، ظاندعن ظايال كعشع قاننع كأرسعال يةنع

 . هةيز قئنعنع كأرسعال تاالق بولذص كئتعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 هةتتا سةن ه . 407  كأرضةندة  هةيز  تاالق دئسة،  كأرسةث،  ةيز

 هةيزعدعن صاك بولغاندا ظاندعن سىننةت بويعحة بولغان تاالق يىز بئرعدذ
 . دةص ظعجماظقا كةلدع، مالعك رةهمةهذلال شذ حاغدعال يىز بئرعدذ دئدع

 ظايالعنع ظىح تاالق قعلعص ظاندعن كئيعن . 408  ظةر  بعر  ظةضةر
 سعؤةت قعلعص تاالق قعلغعنعغا تئنعؤالسا، لئكعن ظايالع بعلةن جعنسع مذنا
 ظايال – ظعسصات، هأججةت كةلتىرذلعسة، ظةر – تاالق قعلغعنعغا دةلعل

 قولالنمايدذ  رعجعم  جازا،  ظةرضة  بذ  لئكعن،  ظايرعؤئتعلعدذ،  ظارعسعنع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 تاالق . 409  تالعقع  ظادةمنعث  ضالؤاث  كالؤا،  دأت،  ظةقلسعز،
 ظعبنع ظةبع رةباه بولع  ظةتاظ  لئكعن،  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  ؤئرعدذ

 . نعكاهعمذ، تالعقعمذ دذرذس ظةمةس دةص تذرعؤالدع
 ظةضةر، ظةر، ظايالعنع ظىح تاالق قعلسا، بذ ظايال ظذ ظةرضة . 410

 هاالل ظةمةس، لئكعن، ظايةت، هةدعستة كةلضةندةك، ظعككعنحع ظةرضة
 ظ  هالدا  نورمال  ظاندعن  كةتسة، تةضسة  ظألىص  ظةر  ظذ  ياكع  اجعراشسا

 ظعددةت توشسا ظاندعن  هةقعقع جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزىلضةن بولسا،
 ظاندعن هاالل بولعدذ، يةنع بعرعنحع ظةر ظالسا، دذرذس بولعدذ دعضةنضة

 سةظعد ظعبنع مذسةييعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ ظعككعنحع . ظعجماظقا كةلدع
 ظوزعنع  ظايال،  شذ  ياكع  ظعرادة ظةر  قعلعشنع  هاالل  ظةرضة بعرعنجع
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 شةرعت  دعضةن، . قعلماسلعقع  الزعم  دعيعشؤالماسلعقع  ظالدعن
 . ظايةتتعكعدةك ظةركعشعال ظةمةس، ظئرع بولعشع كئرةك

 ظاندعن بذ ظايال ظئرعضة مةن ظةرضة تةضدعم، ظذ ظةر مئنع . 411
 ظعشةنسة، هاالل بولع  دذ هةقعيقع جعنسع مذناسعؤةت قعلدع دئسة، ظةر

 . دةص ظعجماظقا كةلدع، ظعددةت توشذشعنع ظذنتعماسلعق الزعم
 ظعددعتع . 412  ظةردعن  ظعككعلع  هةر  بويعحة  شةعرت  يذقعرقع

 توشذص، مذناسعؤةتتعن كئيعن بعرعنحع ظةرضة قايتا تةضسة، بذالر يةنعال
 بولعدذ  قعلعش هوقذقعدا  تاالق  قعلغاندا . ظىح  تاالق  قئتعم  ظىح  يةنع

 ام بولعدذ يةنع يةنة بعر تاالق قعلسا، تأت بولماي بعر ظاندعن نعكاه هار
 ظأتىص . بولعدذ  تأتعنحعسعضة  بولعدذ،  ظعضة  قعلعشقا  باشتعن تاالق  يئثع

 . كةتمةيدذ، باشتعكع ظىح تاالق تىضةيدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 بعرنع . 413  دةص  تاالق  ظىح  سةن  ظايالعغا،  كعشع  ظةر  ظةضةر

 بعرسع  يةنع  قعلعؤالسا،  بعرعنع مذستةسنا  مذستةسنا،  سعرتعدا  بذنعث
 حعقعرؤالدعم دئسة، ظذ حاغدا بذ ظايال ظعككع تاالق بولعدذ دةص ظعجماظقا

 . كةلدع
 دةص ظاندعن . 414  سةن ظىح تاالق،  كعشع ظايالعغا  ظةر  ظةضةر

 تاالق  ظىح  يةنع  قعلعص حعقعرؤالدعم  مذستةسنا  ظىحنع  باشقا،  ظىحدعن
 مذستةسن  ظذنعثدعن  ظىحع  ظاندعن  تاالق دةص  ظىح  يةنعال  دئسة،  ا

 كةلدع  ظعجماظقا  دةص  كذللعنع . بولعؤئرعدذ  كذللعدعن  حاغدا  بذنداق
 . مذستةسنا قعلغعلع بولمايدذ

 تاالق . 415  ظىح  كعرسةث  هويلعغا  مذشذ  سةن  ظايالعغا  ظةر بعر
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 بذ  ظاندعن  بولذص كئتعدذ،  تاالق  ظىح  كعرسة،  هويلعغا  ظاندعن  دئسة،
 ص ظاندعن ظاجرعشعص ظعددعتع توشذص، يةنة ظايال ظعككعنحع ظةرضة تئضع

 شذ بعرعنحع ظةرضة تةضسة، ظاندعن يةنة شذ هويلعغا كعرسة، قايتا ظىح
 بولمايدذ  دعضةنضة . تاالق  تىضعدع  قئتعم  تذنجع  هأكىم  ظذ  حىنكع،
 . ظعجماظقا كةلدع

 سةن خالعساث سةن تاالق دئسة، . 416  ظةضةر  ظايالعغا  ظةر  بعر
 ةن، صاالنع خالعسا دئسة، بذ ظايال تاالق ظعشعنع ظاندعن ظايال مةن خااليم

 ضةرحة ظذ . باشقا بعر كعشعنعث خالعشغا باغالص قويغاحقا تاالق بولمايدذ
 بولمايدذ  تاالق  خالعسعمذ  تاالق . صاالنع  ظئرعال  ظايالنع  بذ  حىنكع،

 ظأزعال  ظايال  بذ  بةرسة،  ظايالعغا  هوقذقعنع  ظعرع  ظاندعن  قعالاليدذ،
 تاالق  باغالص خالعماستعن  خالعشعغا  كعشعنعث  يوق  هوقذقع  قعلعش

 . قويغاحقا، تاالق بولمايدذ دةص ظعجماظ قعلعندع
 خوتذننعث ظئرع ظايالعدعن – خعرعستعظان دعنعدعكع ظةر . 417

 بذالرنعث  مذسذلمان بولسا،  ناسارالعقدعن  يةنع  بولسا،  مذسذلمان  بذرذن
ىنكع، مذسذلمان ح . نعكاهع ظاجراص كةتمةيدذ، نعكاهع ظأز صئتع قالعدذ

 . ظةر، كعتابعي ظايالنع ظالغاندةك بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 بذددا دعنعدعكع ياكع مةجذسعيالردعن ياكع صةقةت دعنسعز . 418

 خوتذننعث بعرسع مذسذلمان بولغان هامان – دةهرعيلةردعن بولغان ظةر
 كئتعدذ  ظىزىلىص  تةثال – بعر . نعكاه  ظةضةر  ظةمةس،  هاالل  بعرعضة

 دعضةنضة مذس  هاالل  دذرذس،  قالعدذ،  قئلعص  نعكاهع  بولسا،  ذلمان
. ظعجماظقا كةلدع
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 نعكاهعغا . 419  بعللة  بعلةن  قعزع  ظايالنع  بعر  ظةر،  بعر  ظةضةر
 ظانا  يةنع  ظانعسع – ظئلعؤالسا،    ظئلعؤالسا،  نعكاهعغا  جىصلةص  بالعنع

 – نا بعلةن جعنسع مذناسعؤة قعلغان بولسا، هةر ظعككعلع ظايالنع يةنع ظا
 ظايرعؤئتعلعدذ  ظةردعن  بذ  بعرعنعمذ . بالعنع  ظعككعسعنعث  بذ  مةثضى
 . ظااللمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 خذددع ظعددعتع توشذشدعن بذرذن بعر ظايالنع نعكاهعغا ظئلعؤالسا،
 . ظايرعؤئتعص، مةثضى  بذ ظايالنع ظذ ظةرضة بةرمعضةندةك ظعشتذر

 مع توغرعسعدا ظايالالر كئلعشع – خولظع يةنع ظةر
 ظةر ظأزع ظايالعنع قويذص بةرسة، زذلذم سالسا، كأثىلسعزلعك ظةر
 تةرةصدعن يىز بةرسة، قةتظعي تويلذق معهرعنع بعر يىؤةنمذ ظئلعؤااللمايدذ،
 لئكعن، كأثىلسعزلعك ظايال تةرةصدعن يىز بةرسة، ظايال كعشع يامانالص

 دةص  تذتمايمةن  ظأي  ظاجرعشعمةن،  ظأزع  تذرذؤالسا، ظولتذرذؤئلعص،
 تويلذق مئهرعنع ظةرضة تولذق قايتذرعدذ، ظةرمذ ظالسا هاالل بولعدذ، مانا بذ

 . خذلظع كئلعشعم هئسابلعنعدذ
 ظةر، ظايالعدعن تويلذق مئهرعنع ظئلعؤااللمايدذ، ظئلعؤئلعشعمذ . 420

 جعدةل ظايال تةرةصدعن – هاالل ظةمةس، لئكعن، كأثىلسعزلعك، ظذرذش
 ظا  ظايال  بةرسة،  تولذقنع يىز  ظاندعن  تذرعؤالسا،  دةص  جرعشعمةن

 ظئلعؤالسعمذ دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظايةت، هةدعستة
. شذنداق كأرسعتعلضةن
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 ظةر . 421  يةنع  قعلعش،  قعلعش، – خذلظع  كئلعشعم  ظايال
 دةص  ظعشدذر  هاالل  دذرذس،  ظأزظارا  بولمعسعمذ  ؤالع  هاكعم،  سذلتان،

 كةلدع  سرعيعن لئكعن . ظعجماظقا  ظعبنع  بعلةن  بةسرع  هةسةن ، 
 . رةهمةهذلالالر بذ كئلعشعم سذلتان ظالدعدا بولعدذ دئدع

 ظايالع توغرعسعدا قةسةم قعلعش ؤة زعهار يةنع ظايالعنع ظانعغا
 ظوخشذتذش توغرعسعدا

 مذناسعؤةتتعن . 422  جعنسع  يةنع  جعماظدعن  توغرعسعدا  ظايالع
 قذرظاندعك  قةسةم،  هةرقانداق  دعضةنضة توسذدعغان  شذدذر،  ظعيالظ  ع

 . ظعجماظقا كةلدع
 جعماظ، . 423  فعيظع دةص ظاتعلعدعغان قةسةمدعن قايتعؤئلعش،

 بولذص  يوق  ظأزرة  ظىحىن  قعلغذحع  قةسةم  قعلعش،  مذناسعؤةت  جعنسع
 قالسا بولعدذ، يةنع بذ ظأزرعسع بولمعغاحقا قةسعمعدعن يئنعص، مذناسعؤةت

 . ضةنضة ظعجماظقا كةلدع قعلعدذ، قةسعمعضة كاصارةت بئرعدذ دع
 ظايالع بعلةن جعنسع . 424  مئنعث قذلذم  خوجايعن،  بعر  ظةضةر

 مذناسعؤةتتعن  بذ  ظاندعن  دئسة،  بولسذن  هأر  ظازاد،  قعلسا،  مذناسعؤةت
 بولذص كئتعدذ دعضةنضة  بذرذن ظذ قذلنع سئتعؤةتسة، ظذ قةسعمع بعكار

 . ظعجماظقا كةلدع
 عص ظايالغا سةن ماثا زعهار دعضةن، ظةر كعشع ظىحىق قعل . 425

 . ظانامغا ظوخشاش دعيعشعدذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
صارعنعث بئشعدعكع سىرة مذجادعلة، مذشذ زعهار توغرعسعدا – 28
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 . حىشكةن بولذص، جازاسع، كاصارعتع شذ سىرعدة بار، كأرىؤئلعث
 قذلنعث زعهارع هأرنعثكعضة ظوخشاشتذر، يةنع قذل، ظايالعنع . 426
 عهار قعلسا، خذددع هأر ظعنسان قعلغاندةك بولعدذ دعضةنضة يذقعرقعدةك ز

 . ظعجماظقا كةلدع، كاصارةت بئرعشعمذ ظوخشاش ظعكةن
 زعهارنعث كاصارعتعضة بعر مأظمعن قذل ظازاد قعلعش الزعم، . 427

 . شذنداق قعلغاندا، ظادا تاصعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 ذغساث ظازاد زعهارنعث كاصارعتعضة ظىممة ؤةلةد يةنع سةن ت . 428

 دعضةن قذلنع ظازاد قعلسا، دذرذس بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع،
 . ظوسمان تاظوس رةهمةهذلال دذرذس، كذصاية دعدع

 ظةيعب . 429  دذرذس – قذلدعكع  بولغذدةك،  كذصاية  نذقسانالر
 كذصاية  بولمعسا،  ظذنداق  بولعدذ،  كذصاية  دذرذس،  بولسا،  بولغذدةك

 باهااليدذ دةص قعلمايدذ، دذرذس بولما  يدذ بذنع تةقؤا، ظادعل كعشعلةر
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظولتذرذم . 430  معيعص،  ظةما،  قذل،  قعلعنغان  ظازات  ظةضةر
 ظولتذرعدعغانالم (  ياكع ) ظورذندذقتا  كئسعلضةن  حوالق،  قولع  ظعككع ، 

 قعلمايدذ  كذصاية  ظةمةس،  دذرذس  قةتظعي  بولسا،  يوق  صذتع  ظعككع
 كةلدع،  ظعجماظقا  قذل دعضةنضة  مأظمعن  قذل،  مذتلةق  ظايةتتة  ضةرحة

 دعضةن بولسعمذ، بذ شةرعتلةرضة ساهابعالر، تابعظعنالر ظعجماظقا كةلدع،
 . ظةمةل قعلعث
 بعرةر ظةزاسع صالةج بولذص، قالغان ظةزاالر ساق بولسا، صالةج . 431

 بذنداق  بولسا،  كأزع ساق  بعر  بولذص،  كأزع كور  بعر قاتتعق بولمعسا،
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قعلسا دذرذس، كذصاية قعلعدذ، كاصارةت ظادا تاصعدذ دعضةنضة قذلنع ظازاد
 . ظعجماظقا كةلدع

 كةينعدعن ظذالص تذتعدعغان ظعككع ظاي يةنع – كةينع . 432
 كىن رامعزاننع يةنع روزا تذتذشنع بعرةر ظأزرة بعلةن ظىزىص قويسا، 60

 . يةنة قايتا باشدعن باشالص يئثعالص تذتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 هةيز، . 433  قالسا،  بولذص  كعشع  ظايال  ديعلضةندةك  يذقعرعدا

 كئسةل ظىزىص قويسا بولعؤئرعدذ، بذ ظايال هةيز كئسةل كىنلةردعكعنعث
 كىن ظادا تاصعدذ دعضةنضة ظعجماظقا 60 ظورنعغا قازاسعنع تذتعدذ، ظاندعن

 . كةلدع
 تذتذشقا . 434  كىن – 59 ياكع 58 يذقعرقع ظعككع ظاي روزا
 كىنمذ كئلعدذ 29 حىنكع، ظاي . دذرذس بولعدذ، ظادا تاصعدذ روزا تذتسا

 بذنعثدا بعر ظعككع كىن قعسقاردع، ياخشعسع . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 . كىن تذتقعن، تةقؤا بولعسةن 60 تولذق

 ظاندعن . 435  تذتذص،  روزا  ظاي  بعر  كعشع  ظةر  قعلغان  زعهار
 لعؤةتسة، ظذ حاغدا كىندىزدة ظايالع بعلةن قةستةن جعنسع مذناسعؤةت قع

 ظىزىص  روزعنع  بذ  حىنكع،  تذتعدذ،  باشالص  باشتعن  يةنة  روزعنع  بذ
 ظعجماظقا  دعضةنضة  بار  جعنايةت  شذنداقال  ظعدع،  كىندىزع  قويدع،

. كةلدع
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 بعرعنع ظةيعبلعشع توغرعسعدا – ظايالالرنعث بعر – لعظان يةنع ظةر
 ظعجماظقا كةلضةن مةسعلعلةر

 ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث باال كأصنعث رةسذلذلاله سةلل . 436  ةلالهذ
 ظةر ظايالنع جعنسع مذناسعؤةتتعن بذرذن زعنا . دعضةن هةدعسع سابعتتذر

 دعضةنضة  ظةيعبلعشعدذ،  ظئبعرعشعدذ،  لةنةت  ظأزظارا  ظةيعبلعسة،  بعلةن
 – 10 ظايعتعدعن – 6 ظعجماظقا كةلدع، بذ ظةيعبلعشعش، سىرة نذرنعث

 . شذدذر ظايعتعضعحة بولغان قةسةملةر
 بأهتان . 337  زعناغا  بعلةن  ظالدع  ظايالنع  صاك  بعر  ظةر  بعر

 بأهتان  ظةرنع  بذ  قعلسا،  توي  بعلةن  ظايال  شذ  ظاندعن  قعلعؤئتعص،
 قعلغاننعث جازاسعغا تارتعص قامحعاليمعز، ظايالعنع ظةيعبلةش هوقذقع يوق

 . دةص ظعجماظقا كةلدع
 تئخع . 438  يةنع  ظايالنع  ظةر،  قعلغذحع  توي  توي ظةضةر

 قعلمعغان تذنجع بولذص مذشذ ظةر بعلةن توي قعلغان قعز، ظايالنع مةن
 قعز  سةن  ظةمةسكةنسةن،  قعز  سةن  يةنع  ظالماصتعمةن،  قعز  سئنع
 كةلمةيدذ،  جازا  بأهتان قعلغان هئسابعدا  ظةرضة  بذ  حعقمعدعث دئسة،
 زعنادعن،  بولذشع  بعكار  قعزلعقعنعث  بذزذلذشع  قعزلعقعنعث  حىنكع،

 با  كةلدع تويدعن  ظعجماظقا  دعضةنضة  بذلعدذ  ظعبنع . شقعمذ  لئكعن،
 . مذسةييعب ظذ ظةرضة بأهتان قعلغذحع قاتارعدا قامحا ظذرعمعز دعضةن

 بأهتان . 439  ظايالغا  قويذلغان  نعكاهالص  ظالدعن  باال  كعحعك
حاصلعسا، قامحا ظذرذلمايدذ، ظةيعبلةش هوقذقعمذ بولمايدذ، ظأزظارا قةسةم
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 حىنكع، ظذ دعضةن كعحعك باال تذرسا دعضةنضة . قعلدذرذش هاجةتسعز
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظعددةت توغرعسعدا ظعجماظقا كئلعنضةن مةسعلعلةر
 ظألىص . 440  ظئرع  ظايالنعث  هأر  مذسذلمان،  ظةمةس  هامعلدار

 كعحعك  ظايال  ظذ  مةيلع  جعنسع – كةتسة،  ياكع  بولذسذن  حوث
 ب  ظأتكىزمعضةن  ياكع  بولسذن  ظأتكىزضةن  ظعددعتع مذناسعؤةت  ولسذن،

 . تأت ظاي ظون كىندذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بئرعلعدذ، . 441  تذتذص  ظأي  ظايالغا  قعلعنغان  تاالق  رةجظع

 . نةصعقعنع ظئرع بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظالاله، قذرظاندا ظةضةر ظذالر هامعلدار بولسا نةصعقة بئرعلعدذ . 442

 مةيلع ظىح تاالق قعلعنسذن مةيلع دعضةحقة ظايال كعشع هامعلدار بولسا،
 هةص ظعجماظقا  خعراجةت بئرعشع الزعم  تةرةص نةصعقة،  ظةر  حوقذم  بعر،

 . كةلدع
 ظايال كعشع تذغذص قالسا، يةنع ظةرضة تئضعص ظالتة ظايدعن . 443

 بذرذن تذغذص قالسا، باال بذ توي قعلغان دادعنعث ظةمةس، نةسةبع بذ
 وي قعلعص ظالتة ظايدعن كئيعن تذغسا، ظةضةر ت . دادعغا قوشذص قويذلمايدذ

 ظاندعن باال مذشذ دادعنعث بولعدذ، دادعغا قوشذص قويذلعدذ دةص ظعجماظقا
 . كةلدع

 ظايال كعشع هامعلدار بولسا، مةيلع ظئرع ظألسذن، مةيلع . 444
بعر تاالق قعلسذن، مةيلع ظىح تاالق قعلسذن، مةيلع هأر بولسذن، مةيلع
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 ع  مذكاتةص مذدةببةر قذل بولسذن، ظعددعتع دعدةك، قذل بولسذن، مةيل
 . بالعنع تذغذش بعلةنال توشعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 . تذغسعال نعصاسلعقدعن قأصسا توي قعالاليدذ
 هامعلدار . 445  ظةضةر  ظايالنعث ظعددعتع  ظألىص كةتكةن  ظئرع

 نعصاسلعقدعن  بولعدذ،  بولغان  توشذص  حىشىص كةتسعمذ  بالعسع  بولسا،
 . توي قعلسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع قوصسعال

 حىشىص . 446  بالعسع  ياكع  بعلةن  تذغذش  هامعلدارلعقدعن
 تاالق  ياكع  كةتكعنعنع  ظألىص  ظئرعنعث  ظايال  بوشانغان  كئتعص،

 بولعدذ  توشقان  ظعددعتع  بعلمعسعمذ  تذغذتتعن . قعلغعنعنع  حىنكع،
 . ظعجماظقا كةلدع قوصقاندعن كئيعن، ظئرع بعلةن كأرىشمعضةن دعضةنضة

 لئكن، تاالق قعلعنغان هامعلدار ظةمةس ظايالنعث ظعددعتع حوقذم تاالق
 قعلعنغاندعن باشالص باشلعنعدذ، هئسابعنع تاالق قعلغان كىندعن باشالص

 . ساناث
 ظىح . 447  ظايالنعث ظعددعتع  كأرعدعغان  هةيز  قاظعدة،  ظةسلع

 كأرمةيدعغا  هةيز  بولذش،  صاك  قئتعم  ظىح  ياكع  ظايالنعث هةيزع  ن
 لئكعن، بعر ظايال بذ ظىح ظايدا ظعددةت تذتعؤاتقان . ظعددعتع ظىح  ظايدذر

 بولسا، توساتتعن ظىحعنحع ظاي توشذشدعن بعر كىن بذرذن هةيز كأرىص
 قالسا، يةنع ظايالالر كئسعلع بولذص قالسا، ظعددةتنع هةيز كأرعدعغانالرغا

 تذشتذرعدذ  ظاخعرالشتذرذص  هةيزعنع  ظىح  هةيز . ظوخشاش  ظىح  ساق
 بولذص  بعكار  ظاي  يئرعم  ظعككع  بذرذنقع  توشعدذ،  ظعددعتع  كأرسة،

. كئتعدذ، يئثع باشتعن ظعددةت تذتعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
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 نعصاسلعقنع . 448  بذ  ظايال،  قعلعنغان  تاالق  هالةتتة  نعصاسدار
 هةيز  ظىح  يا  باشتعن  يئثع  ساقايغاندا  هئساصلعماي،  قاتارعدا  ظعددةت

 ةن يا ظىح قئتعم صاك بولذش بعلةن ياكع هةيز كأرمعسة ظىح كأرىش بعل
 . ظاي ظعددةت تذتذش بعلةن ظعددةت تذتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بولعدعغان رةجظع تاالق . 449  ظايالعنع يئنعؤالسا  ظةر  بعر  ظةضةر
 ظةرضة  ظايال ظذ  بذ  قعلعص، ظعددعتع توشذشدعن بذرذن ظألىص كةتسة،

 داقال ظعددةتنع ظئرع ظألضةن قاتاردا تأت ظاي ظون ؤارعس بوالاليدذ، شذن
 توي قعالاليدذ دةص ظعجماظقا . كىن تذتعدذ  تأت ظاي ظون كىن ظأتسة

 . كةلدع
 ظىح تاالق قعلعنغان ظايال، مةيلع ظعددعتع توشسذن، مةيلع . 450

 ظايال  بذ  ظئرعمذ  بواللمايدذ،  ؤارعس  كةتسة،  ظألىص  ظئرع  توشمعسذن،
 . اللمايدذ دةص ظعجماظقا كةلدع ظألىص كةتسة ؤارعس بو

 بولغان . 451  كعتابدعن  ظةهلع  ظاستعدعكع  قول  مذسذلمانننعث
 ظعددعتعضة  ظايالنعث  مذسذلمان  هأر  ظعددعتع  خوتذننعث  زعممعي

 . ظوخشاشتذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظةضةر بعر ظةر، يةنة بعر خوجايعن ظةرنعث قول ظاستعدعكع . 452

 غساث ظازاد دعضةن دعدةكنع توي قعلعص ظالسا، ظذممة ؤةلةد قذلنع يةنع تذ
 قذل،خذجايعندعن  دئدةك  بذ  كةتسة،  ظألىص  ظةر  خوجايعن  ظذ  ظاندعن

 تذتمايدذ  ظعجماظقا . ظعددةت  دعضةنضة  ظولتذرمايدذ  صاكالص  رةهمعنعمذ
 ! كةلدع، ظئرع باردة

 ظايالنعث ظعددعتع ظعككع . 453 هةيز كأرعدعغان دئدةك، حأرة
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 نضة ظعجماظقا كةلدع، يةنع تاالق قعلعنسا، شذنداق هةيز كأرىشتذر دعضة
 . ظعككع هةيز بولعدذ

 مذددعتع . 454  ظعددةت  حأرعنعث ظعددعتع،  دئدةك،  هامعلدار
 دعضةندةك بالعنع توغذشتذر  يذقعرعدا  بعز  قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر
 . ياكع باال حىشىص كةتسة، ظعددعتع توشعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظألىص هةي . 455  ظئرع  حأرعنعث  دئدةك،  كأرمةيدعغان  ز
 ظعككع ظاي بةش كىن كةتكةندعكع ظعددعتع ظعككع  بةش كىندذر،  ظاي،

 . كىندذر دئدع 10 دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظعبنع سعرعين تأت ظاي
 ؤة . 456  ظالالهقا  ؤةسةللةمنعث  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  رةسذلذلاله

 نعث ظئرعدعن باشقا معيعتكة ظىح ظاخعرةت كىنعضة ظعمان كةلتىرضةن ظايال
 كىندىزدعن ظارتذق قارلعق تذتذش هاالل ظةمةس، ظئرع ظألىص – كئحة

 كىن ظولتذرعدذ دعضةن سأزعضة ظعجماظقا كةلدع، 10 كةتسة تأت ظاي
 كىن ظعددةت بولعدذ، قارلعق 10 هةسةن بةسرع رةهمةهذلال بذ تأت ظاي

 . تذتذش دعضةن بولمايدذ دعضةن
 تذ . 457  ظايال ظعددةت  ظألضةن  ظئرع  بولذصمذ  ظايال  تعؤاتقان

 ظعجماظقا  بويالغان سئرعق، قعزعل كعيعملةرنع كعيسة بولمايدذ دعضةنضة
 زذبةيعر . كةلدع  ظعبنع  ظورؤةت  رةهمةهذلال،  بةسرع  هةسةن  لئكعن،

 رةزعيةلالهذ ظةنهذ، مالعك ظعبنع ظةنةس شافعظع رةهمةهذلالالر رذخسةت
 . لدع قعلدع، توغرعسعنع ظالاله بع

 ظئرع ظألضةن حاغدا، ظعددةت تذتعؤاتقان ظايال يةنع قارلعق . 458
 ظعجماظقا  دعضةنضة  بولمايدذ  يعصةك رةختنع كعيسة تذتعؤاتقان مةزضعلدة
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 زعبذ . كةلدع  كأمىشتةك  ياكع  كعيعم  ظذ  ظةضةر  رةهمةهذلال  – ظةتاظ
زعننعتع ظئرع ظألضةن كىنع ظىستعدة بولسا، ظذنع سالمعسا كئرةك يوق

 . ةن دعض
 – شذنداقال ظئرع ظألىص، ظعددةت تذتعؤاتقان ظايال، زعبذ . 459

 دعضةنضة  حةكلعنعدذ،  بويذمالردعن  ضعرعم  ظةتعر،  خذشصذراق  زعننةت،
 لئكعن، يةنعال هةسةن بةسةرع رةهمةهذلالظايرعلؤالدع . ظعجماظقا كةلدع

 . بةلكعم بعدظةت، خذراصاتتعن ظةنسعرعسة كئرةك
 الق قعلعنغان ظايال، ظعددةت تذتذش ظئرع هايات، بعرال تا . 460

 جةريانعدا زعننةت بويذم ظعستئمال قعلسا، ضعرعم بويذم ظعشلةتسة،بذيالغان
 كةلدع، – كعيعم  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعؤئرعدذ  كعيسة  كئحةكنع

 . يارعشعص قئلعش ظئهتعماللعقع باردذر
 ظةتعر، . 461  سورذنعغا  جاماظةت  كأص  ظةرلةر  ظايال،  هةرقانداق

 راق نةرسعنع حئحعص حعقسا دذرذس بولمايدذ، دعضةنضة ظعتتعصاققا خذشصذ
 . كةلدع، ظئرع ظىحىن هاالل، دذرذس بولعدذ

 – مذتظع نعكاه، يةنع ؤاقعتلعق نعكاه، بعرةر نةرسة، كعيعم . 462
 كئحةك ياكع ظازغعنا مئهرع بئرعص، ؤاقعتلعق خوتذنلذققا ظئلعش، بولذصمذ

 ؤا  بارغاندا  سعرتالرغا  قعيامةت تعجارةتتة  تا  ظئلعش،  خوتذن  قعتلعق
 كةلدع  ظعتتعصاققا  ظالعمالر  بذ ظةهلع . كىنعضعحة هارام دعضةنضة جذمهذر

 سىننع ؤةلجاماظةلةرنعث ظعتتعصاققا كئلعشع، لئكعن، شعيظةلةر بذ نعكاهنع
 لئكعن، ظذالر بذ . هاالل دةص تذرعؤالعدذ، هاراملعققا سةهعه هةدعس باردذر

. هةدعسكة ظذنعمايدذ
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 هأر ظةر كعشع، هأر ظايالعنع جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزضةن . 463
 بولسا، بعر ياكع ظعككع تاالق قعلغان بولسا، ظعددعتع توشذشدعن بذرذن

 . قايتذرذؤالسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ضذؤاهحعنعث . 464  يةنعال  قايتعؤئلعش،  ظايالعغا  تاالقتا،  رةجظع

 ظعككع ضذؤ  دعضةنضة ضذؤاهلعقع بعلةن بولعدذ،  اهحع كةلتىرىش الزعم
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظعددةت . 465  حوقذم  ياقتذرمعسعمذ  ظايال  ضةرحة  قايتعؤئلعش،
 بولذشع الزعم  ظعددةت توشذص كةتسة . ظعحعدة  كةلدع،  دةص ظعجماظقا

 . قايتالمايدذ
 ظةر، . 466  قعلغذحع  تاالق  رةجظع  ظعككعال  ياكع  بر،  ظايالعنع

 تو  قايتعؤالسا،  ظعحعدة  دعضةنضة ظعددةت  بولعدذ  ظالمعسعمذ  مئهرع  يلذق
 . ظعجماظقا كةلدع

 مةن . 467  بولغاندا  توشذص  ظعددةت  قعلغذحعنعث  تاالق
 قةسةم  ظايال  سأزنع  بذ  ظةضةر  ظعناؤةتسعز،  سأزع  دعضةن  قايتعؤالغان
 قعلشع بعلةن ظعنكار قعلسا سأز ظايالنعث بولعدذ، ظةرضة هعح يول يوق

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كىن ظعحعدة مةن ظىح 15 كىن ياكع 10 ةضةر بعر ظايال ظ . 468

 دئسة،  توشتع  ظعددعتعم  بولدذم،  بولذص  كئسةل  كأرىص،  هةيز  قئتعم
 لئكعن، باالم حىشىص . هةرضعز تةستعقالنمايدذ، سأزع قوبذل قعلعنمايدذ

 قوبذل  سأزع  بولسا،  بولغان  ظاشكارا  بالعسعنعث ظةزاسع  دئسة،  كةتتع
. ن بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع قعلعنعص، ظعددعتع توشقا
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 سئتعم توغرعسعدا – بةيظع، ظئلعم
 دعضةنضة . 469  باتعل  سودعسع  هارام،  سئتعش  ظعنساننع  هأر

 كةلدع  ساهابعالر، . ظعجماظقا  كةلضةنلةر،  ظعجماظقا  قالماث،  ظذنتذص
 قذرظان، هةدعسنع ظعسالم دعنعنع . تابعظعنالر، هةقعقع ظعلعم ظةهلعدذر

 . عدعغانالردذر هةقعقع حىشعن
 يةنع . 470  مةيتةتنع  بولسذن،  هايؤان  ياكع  ظعنسان  مةيلع

 دعضةنضة  هارام  توسقان،  سئتعشدعن  هايؤاننع  ظألضةن  ظأزع  ظألىكنع،
 كةلدع  بوغذزالنمعغان تأضة، . ظعجماظقا  ظأزع ظألضةن،  شذنعث ظىحىن،

 . قوي، كاال، ظعشةكلةرنع هةرضعز ساتماث، دعنسعزالرغا ساتسعثعزمذ هارام
 هارام  كئتعشعثعزمذ  حعقعص  ظعجماظدعن  ظعشةنمةي  سأزعضة  . بذ

 . ظةضةر ظعنكار قعلسعثعز كاصعر بولعسعز
 قارعغان . 471  دةص  مذباه  قعلغان،  رذخسةت  شةرعظعتع  ظعسالم
 . سئتعم دذرذستذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع – سودا، ظعلعم
 ، ظالاله، قذرظاندا هارام قعلغان، ظأزع ظألضةن ظألىك، قان . 472

 كةلدع  ظعجماظقا  هاراملعقعغا  قاتارلعقالرنعث  هةددع . توثضذز  كةلمةيمذ
 بعرضة . ظةمةس  بعلةن  شذنعث  قعلدع،  هارام  ظالاله  بذنع  حىنكع،

 قاتمذ  ظىستعضة  هأججةت  نذر،  ظىستعضة  نذر  كئلعش،  قات – ظعجماظقا
 ظعسصات هأججةت بولغانلعقتذر، قذرظاننع حىشعنعشكة صايدعسع – دةلعل
 . بار

 سئتعؤئلعش قةتظعي هارام دعضةنضة . 473 توثضذزنع سئتعش ؤة
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 . ظعجماظقا كةلدع، سودعسع باتعل
 بالعسعنع . 474  قورسقعدعكع  هايؤاننعث  بوغاز  بار،  قورسعقعدا

 سئتعش صاسعد، ظالدعن صذل بئرعش، ظئلعشالر باتعل دعضةنضة ظعجماظقا
 . كةلدع

 سئتعش شذنداقال، حعشع هايؤاننعث قورسعقعدعكع بالعسعنع . 475
 سذلبعسعدعكع،  هايؤاننعث  ظةركةك  بولغاندةك،  باتعل  بةيظع  صاسعد،
 هايؤاننعث  ظةركةك  بذ  يةنع  صاسعد،  سئتعشمذ  بالعسعنع  نةسلعدعكع
 بالعسعنع مةن ظالعمةن دةص ظالدعن صذل بئرعش باتعل دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع، سورتلذق بولسعمذ هةزةر قعلعث
 با . 476  ضىرىحدةك  شال،  قئتعص، بذغداي،  دةنع  شاقحعالرنع

 ظعجماظقا  هةدعسكة  دعضةن  توسقان  سئتعشدعن  صعشمعغعحة  ظاقعرعص
 دانالر صعشعص، ظاصةتتعن ساالمةت قالسا، ظاندعن سئتعشقا بولعدذ، . كةلدع

 ظذنداق بولمعسا دذرذس ظةمةس، شافعظع رةهمةهذلال بذ ظعجماظقا كئيعن
 . قايتعص كةلضةن

 يعللع . 477  نةححة باغالرنعث معؤعسعنع  ق سئتعشدعن يةنع بعر
 يعللعق مئؤعسعنع ظالدعن ظئلعؤئلعش، ظالدعن سئتعش حةكلعنعدذ، هارام

 كةلدع  ظعجماظقا  حوقذم . دعضةنضة  بعرسع  تةرةصنعث  ظعككع  حىنكع،
 ظعكةن  توسقان  بولمايدذ،  دعضعلع  يوق  هةم  ظاصةتنع  تارتعدذ،  زعيان

 . دةرهال يئنعث
 يئتعلم . 478  صعشعص  قعزعرعص  ساالمةت معؤعلةر  ظاصةتتعن  عضعحة

قالمعغذحة شاخالر ظىستعدة قويذص سئتعشدعن توستع دعضةنضة ظعجماظقا
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 . كةلدع
 بةرضةن . 479  يعؤعلعشقاظارعيةت  خورمعنع،  ظعسعملعك  ظارايا

 لئكعن، . خورمعنع شئخعدا قويذص ساتسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 . نذظمان ؤة ظذنعث هةمراهلعرع يةنعال حةكلعدع

 كعم بعر خورمعلعق باغنع ياكع باشقا معؤعلعك باغنع ساتسا، . 480
 بولعدذ،  سئتعؤالغذحعنعث  معؤة  بولسا،  حئحةكلعمعضةن  تئخع  ساتقاندا
 بذ  دعسة،  قئلعشقا  ظئلعص  ساتقذحع  دعيعشعص  شةرعتلعشعص،  لئكعن،
 دةص  سئتعؤالغذحعنعث  معؤة  يةنعال  دعيعشمعسة،  هئحنئمة  مذستةسنا،

 . ظعجماظقا كةلدع
 يعلعن . 481  سىت يعغعلغان ساختا  يئلعنعضة  كعشع  بعر  ظةضةر

 ظذالغنع يةنع كاال سئتعؤالسا، ظاندعن سئغعص كأرسة سىت ظاز حعقسا،
 بولعدذ  ظعختعيارلعقتا  ظذ  بولسا،  ظاشكارا  ظةيعبع  شذنداق  خالعسا . ظةنة

 بعلةن  خورما  سا  بعر  خالعسا  بولعؤئرعدذ،  سودا  سودا،  قالعدذ،  ساقالص
 كةلدع قايتذرذص ب  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظعبنع ظةبع . ئرعدذ  يذسذف،  ظةبذ

 بةزعلةرقعممعتعمذ  دعضةن،  قايتذرعدذ  قعممعتعنع  سىتعنعث  لةيالالر
 . قايتذرذلمايدذ دعضةن

 مالنع بازارنعث تئشعدا توسذص سئتعؤئلعش دذرذس ظةمةس . 482
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، نذظمان ظايرعلدع

 بار . 483  قةرعزنعث  يةنع ظئلعشنع  سئتعش،  – 1500 اؤعرعضة
 ظئلعشنع  سئتعش دذرذس ظةمةس ياكع 1200  1000 يىةن  يىةنضة

ظئلعشنع ظااللماي ظذنع ظااللعغعدةك كعشعضة سئتعش دذرذس ظةمةس دةص
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 . يا ظأزع ظالعدذ يا ظةصذ قعلعدذ، يا كئحعكتىرعدذ خاالس . ظعجماظقا كةلدع
 قعلغان . 484  رذخسةت  شةرعظةت  بولعدعغان  هايؤاننع سئتعشقا

 نةخمذ  ساتسا،  نئسع – نةخ  هايؤانغا  هايؤاننع  دذرذس،  ظالسا،  نةخ
 . سئتعش دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 باشالص . 485  سىيعنع  دةريانعث  دةريالعرعدةك  صذرات  نعيعل،
 قارعغاندا  شذنعثغا  كةلدع،  ظعجماظقا  سئتعش دذرذس دعضةنضة  بئرعص

 . دذ قذدذقدعن سذ حعقعرعص ساتسا بولع
 سئتعؤالماقحع بولغان مال، دعدةك، حأرة بولسا، خوجايعن . 486

 قولعغا ظئلعشعدعن بذرذناليةنع سئتعؤئلعشنعث ظالدعدعال ظازاد قعلعؤةتسة،
 ظعجماظقا  دعضةنضة  كئتعدذ  بولذص  ظازاد  قذل،دعدةك،سئتؤئلعنسا  ظذ

 . كةلدع
 رةسذلذلاله سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث مذنذ هةدعسكة . 487

 باال قذلنع بعر – ظعتتعصاققا كةلدع، ظعجماظ قعلعندع، كعم بذ دذنيادا ظانا
 بعرعدعن ظايرعؤئتعص ساتسا، باال كعحعك بولذص هاجعتعدعن حعقالمعسا، –

 ظالاله ظذ كعشعنعث ظةث ياخشع كأرعدعغان كعشعلعرعنع قعيامةت كىنع
 ظايرعؤئتعدذ بعرعدعن – ظذنعثدعن ظايرعؤئتعدذ، قعيامةت كىنع ظذالرنع بعر

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كىمىش، بذغداي – سةهعه هةدعستة تعلغا ظئلعنغان ظالتذن . 488

 قوغا ظئلعص سودا – نةخ قولدعن – قوناق، ظارصا قاتارلعقالرنع نةخمذ –
 قعلسا دذرذس، ظةضةر نئسع هالةتتة بعرعنع  بعرعدعن ظاشذرذص ساتسا،

بولذص، هارام بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا زعيادة بةرسة، زعيادة ظالسا جازانة
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 . كةلدع

 ظالماشتذرغذحعالر، . 489  ظالتذنغا  كىمىشنع  كىمىشكة،  ظالتذننع
 بعرعدعن ظايرعلعص كةتسة، – نةخ مةيداندا مالنع قوللعرعغا ظالماي، بعر

 سودعسع، ظالماشتذرذش ظعشلعرع باتعلدذر، صاسعددرذ دعضةنضة ظعجماظقا
 وحذق حةكلعضةن، نةخكة رذخسةت قعلعنعدذ، بذنع هةدعستة ظ . كةلدع

 . حىنكع بعرسع ظالتذن بعرع كىمىش
 خوجايعن قذلنع ساتقان حاغدا، قذلنعث قولعدعكع نةرسعنع . 490

 . ظئلعؤئلعشقا هةقلعق دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 جعث، . 491  كةمحةن،  ؤةزنة،  توسقان هةدعستعكع  جازانعدعن

 نةرعسعلةرن  تارتعلعدعغان  يعيعلعدعغان، تارازعالردا  هأكمعضة  عث
 بئرعؤئرعدذ،  يىز  جازانة  ظوخشاش  كعرعدذ،  نةرسعلةرمذ  ظعحعلعدعغان

 . حةكلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 حعؤعنعث تىرع بعر خعل بولسا، – ظةضةر تاماقنعث، معؤة . 492

 جعث سانع ظئنعق بولمعغان بعر دأؤعسعنع يةنة بعر دأؤعسعضة سئتعش
 ب  جعنسع  تىرع،  دعضةنضة دذرذس،  ظةمةس  دذرذس  بولمعسا  خعل  عر

 . ظعجماظقا كةلدع، دأؤلةص قويذص سئتعش ظعشع
 سئتعشدعن . 493  باراؤعرعضة  خورمعنعث  هأل  خورمعنع  قذرذق

 . توستع دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، نوظمان رذخسةت قعلدع
 ظذقماي . 494  حأرعنع  دئدةكنع،  بار  ظئرع  ظةر،  بعر  ظةضةر

عب هئسابلعنعدذ، قايتذرذص بئرعش هوقذقع سئتعؤالسا، شذنعث ظأزع ظةي
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 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بةيظع سةلةم دذرذس، بذ قذل ظعلكعدة ظالدعدا يوق نةرسعنع . 495

 سئتعشدعن توسقان دعضةن هأكىمدعن ظاالهعدة حعقرععلغان، مذستةسنا
 ة كئرةكك – بعر ظةر يةنة بعر ظةرضة مةلذم تاماق ياكع نةرسة . قعلعنغاندذر

 يعلع ياكع ظعككع يعلدعن كئيعنكع مالنع  كئلةر  ظالدعن صذل بئرعدذ،
 بئرعدذ، ساتقذحع  تاصشذرذص ظالعمةن دةص ظالدعن صذلعنع نةخ مةيداندا
 صذلنع ظالعدذ، نةقنع شذ حاغدعكع سودا، مال باهاسع بويعحة بئكعتعدذ،
 كئلعشعص بعكعتعدذ، مالنعث سىصعتعع، جعث سانع مةلذم بولعدذ، ؤاختع
 مةلذم بولذشع الزعم، هةتتا، تاصشذرذص ظالعدعغان ماكاننع مةلذم قعلعدذ،
 حىنكع يأتكةش، كعرا مةسعلعسع بار، ؤاختع مةلذم، جعث سانع مةلذم،
 صذلنع  بولسا،  ظذيغذن  شةرتكة  بةيظع  مةلذم،  ماكانع  مةلذم،  مذددةت
 دعيعشكةن  مالنع شذ  تذرذص،  ظاندعن ساتقذحع ؤةدعدة  بةرسة  ؤاختعدا

 سةهعه سىصة  حىنكع،  بولعدذ،  سةهعه  دذرذس،  بذ  تاصشذرسا  بويعحة  ت
 ساختعالص  كعشعلةرنع  لئكعن  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  هةدعس بار،

 . سوختع قعلعشدعن، جازانعدعن هةزةر قعلعث – قاختع
 معقداردعكع . 496  بولغان مالنع مةلذم  سىصعتع تونذشلذق مةلذم

 مذددةت بويعحة ساتسا، ظالسا، صذلغا ؤاختعنع، مذددةتنع دعيعشعص مةلذم
 . دذرذس دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظالدعن . 497  بئرعش،  صذل  ظالدعن  مالغا  سةلةم،  بةيظع
 سودعلعشعش، مئتعر سانع، كعلو سانع، كةمحةن سانع، قاص سانع مةلذم

. بولمعغان ظاساستا قةتظعي دذرذس ظةمةس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 ن صذل بةرضةن بولسا، بعر دعنارمذ ظةضةر مةلذم تاظامغا ظالدع . 498
 زعيادة بئرعشكة، زعيادة ظئلعشقا قةتظعي بولمايدذ، بذ نةخ جازانة بولعدذ

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بةيظع سةلةم، يذقعرقع ظالدعن سودعلعشعش، مالغا بعرةر يعل . 499

 كعيعم  بئرعش،  صذل  نئصعز، – ظالدعن  بولعدذ،  دذرذس  كئحةككعمذ
 ظذز  مذددعتع – ذن قئلعنلعقع،  ؤاختع،  سىصعتع،  رةثضع،  قعسقعلعقع،

 . مةلذم، ظئنعق بولسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 يذقعرقعدةك ؤاختع، جعث، كعلو سانع، ؤةزنع، مذددعتع، . 500

 كام  زعيادة،  كئيعن  ظالسا،  صذلنع  مةيداندا  نةخ  بولسا،  مةلذم  ماكانع
 . ضة ظعجماظقا كةلدع قعلعؤالمعسا بةيظع سةلم ياغقعمذ دذرذس دعضةن

 سةلةم . 501  بةيظع  ناسارا  بعر  يةنة  بعلةن  ناسارا  خرعستعظان،
 ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  دذرذس  بولسا  مذؤاصعق  شةرتلةرضة  قعلسا،

 . كةلدع
 ظالتذن – مال . 502  كىمىشكة – مىلىكنع، ظاشلعقالرنع، صذل،

 . كةلدع سئتعشقا بولعدذ، يةنع قعممةت بويذمع بوالاليدذ دةص ظعجماظقا
 مةلذم مالنع، مةلذم صذلغا سئتعص ظالدعن ظازعراق صذل ظئلعص . 503

 تذرسا، قالغعنعنع كعيعنحة بةرسة دذرذس بولعدذ، بةيظع سودعسع دذرذس
 . بذ،هةقسعزظئلعشتذر . ياجعث دذرذس ظةمةس . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظأزعمذ . 504  ظعسمع ظئنعق بولمعغان،  معقداردعكع صذلغا،  مةلذم
 م  بولعدذ نةخ  صاسعد  سودا،  بةيظع  بذ  ساتسا،  مالنع  بولمعغان  ةيداندا

. ظذنداق ظةخمةق سئتعؤالغذحعمذ يوقتذ بةلكعم . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 زعممع . 505  ظولتذرغان  تعلةص  ظةمعنلعك  دألعتعدة  ظعسالم
 دعنسعزنعث قذلع مذسذلمان بولسا، بذالر ظعسالم دألعتعدة بولغاحقا ظأزعضة

 بئرعل  مذسذلمانالرغا سئتعص  قذلنع  مذسذلمان  دعنسعز،  بذ  لئكعن  عدذ،
 . سئتعص بئرعشع الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظئلعش . 506  قةرعز  مالنع  صذل،  ياكع  نةرسعنع  باشقا  ؤة  تاظام
 . دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بذ ظالالهنعث رةهمعتع

 كعشع ظالدعن صذل بئرعش دذرذس بولعدعغان . 507  بعر  ظةضةر
 ةرسعضة ظالدعن صذل بئرعشنع تةلةص قعلسا، ظاندعن كئيعن مالنع بةرمةي ن

 صذلنع ياكع بةرضةن نةرسعنعث ظوخشعشعنع قايتذرذص بةرسة، صذل، مال
 . بةرضىحع قوشذلسا بذ دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 صذل . 508  هةدع – ظالدعن  ظازعراقعنع  مالنعث  بةرضىحع  مال
 سا، ياكع مالغا ظالدعن صذل ظالغذحع ظازعراق صذلنع قعلعؤئتعشنع شةرت قعل

 جازانة  نةخ  بذ  مانا  ظالسا،  زعيادة  بةرسة  زعيادة  خذالسة  ظالسا،  ظارتذق
 . بولعدذ، هارام بولعدذ، سودعسع باتعل  دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 شوصظةت يةنع مالنع سئتعؤئلعشتا شئرعكحعلعك هوقذقع توغرعسعدا
 هويال . 509  ياكع  ساتقذحعنعث – زعمعن  سئتعشدا  ظارامالرنع

 شئرعكعنعث باشقعالرنع قويذص، بالدذر ظأزع سئتعؤئلعش هوقذقع بولعدذ،
 يئقعن بولغاننعث  شئرعك بولغاننعث خوشنا،  بذ  شوصظةت دعيعلعدذ،  بذ

 . صايدعسع دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 باشقا . 510  يات  يةنع  كعشع،  بئرعلضةن  هوقذقع شوصظةت
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 سعز سئتعؤئلعث دعيعلضةن كعشع مالنعث ياكع داحا، كعشعلةردعن بذرذن
 ظالسذن  باشقعالر  قالغعنعنع  ظالعمةن،  يئرعمعنع  زعمعننعث  هويال،
 ظأتىنىص  ياكع ؤاز كئحعص باشقعالرغا  ظالسا، صىتىن ظالعدذ  دعيةلمةيدذ،

 . بئرعؤئتعدذ، مالنع ظعككعضة بألمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 شوص . 511  بالعنعثمذ  دعضةنضة كعحعك  بولعدذ  هوقذقع  ظةت

 ظعجماظقا كةلدع، ظةؤزاظع رةهمةهذلال ظأزع ظىحىن مذستةقعل ظااللعغدةك
 . بالعغ بولسا بولعدذ دعضةن

 شعركةت توغرعسعدا يةنع شئرعكحعلعك
 ظعككعلعسع . 512  هةر  قعلغذحعالر  تعجارةت  بولذص  شئرعك

 صذل  حعقعرعدذ – ظوخشاش  صذل . مال  بذ    مالالرنع – ظاندعن
 هةر ظ  هوقذق  قعلمايدذ،  ظايرعمعحعلعق  بعرلةشتىرعدذ،  ارعالشتذرذص،

 بولعدذ  كئثعشعص . ظعككعلعسعنعث تةث  مةسلعهةتتة  با  ظعككعلسع  هةر
 تةث  ظارعلعقدا  زعيانمذ  تةث،  ظارعلعقعدا  صايدا  ساتعدذ،  ؤة  سئتعؤالعدذ،

 مانا بذ دذرذس شئرعكحعلعك . بولعدذ، زعيان صايدعغا تةث ظعضة بولعدذ
 . ضة ظعجماظقا كةلدع دعضةن

 يوق . 513  خةؤعرع  بعرسعنعث  يةنة  بعرسع  شئرعكنعث  ظعككع
 نةرسة  ظذقتذرماي  هةم – هالدا  سئتعؤااللمايدذ  مالالرنع  كئرةكنع،

 ظةمةس  دذرذس  بذ  قعلعشعص، . ساتالمايدذ،  مةسلعهةت  ظأزظارا  لئكعن
 ظعككعلعسع  هةر  ياكع  دئسة  سات،  هةم  ظال،  سةن  ظعقتعدارلعقراقعغا

 بعرسع ظعقتع  بولذص،  سودا – دارلعق  مذستةقعل  ظورنعدا بعرسعنعث
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 ظاندعن  بولعؤئرعشنع دعيعشسة شةرت قويسا  هةم ظالسا  قعلعشنع، ساتسا
 . دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 شئرعكلعك . 514  ظألسة،  بعرسع  شئرعكنعث  ظعككع  ظةضةر
 يعن هايات ظاخعرلعشعدذ، بذزذلذص كئتعدذ، ظاندعن كئيعنكع ظألىمدعن كئ

 شئرعك  قايتا  ظأزعضة،  زعيان تارتسعمذ  ظأزعضة،  ظالسعمذ  صايدا  قالغذحع،
 بولذشنع داؤامالشتذرذشنع، ؤارعسالر، بالعالر بعلةن قايتا دعيعشعص قعلعدذ

 كةلدع  ظعجماظقا  مال . دعضةنضة  ظألضىحعنعث  مىلىكلعرع – حىنكع،
 . ؤارعسالرنعث بولعدذ

 ص . 515  ماتاالرنع  ماللعرعنع،  شئرعك سودا  بعلةن  قوشذش  اي
 بولذش دذرذس ظةمةس، نةخ صذل، مال قوشذش الزعم دعضةنضة ظعجماظقا
 بولعؤئرعدذ  دذرذس  بولسا  ظئنعق  باهاسع  لةيال  ظةبع  ظعبنع  كةلدع،

 . دعضةن

 ضأرىضة قويذش مةسعللعرع توغرعسعدا
 ضأروضة نةرسة قويذش يةنع رةنعضة نةرسة قويذش، سةصةر . 516

 يذ  مذقعم  ظعجماظقا ؤاختعدعمذ  دعضةنضة  دذرذس بولعدذ  تذرغاندعمذ  رتعدا
 . كةلدع، هةدعستعمذ شذنداق بولدع

 رةنعضة . 517  تاصشذرذلغان،  حوقذم  نةرسة  قويذلغان  ضأرىضة
 نةرسة  كئيعن رةنعضة  ظالغان بولذشع كئرك،    ظالغذحع تاصشذرذص قولغا
 ظالغذحع  نةرسعنع  ضأرىضة  ظئلعشدعن  قولغا  نةرسعسعنع قويغذحعنعث

حىنكع، ظذ نةرسعنع بعكاردعن . عسا، ظذنعمعسا، ظذنع مةجبذرالنمايدذ توس
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 ظاندعن  بةرمعسة،  قايتذرذص  ظأزرعسعز  سةؤةبسعز،  نةرسعنع  توسعمايدذ،
 . ظئلعص بئرعلعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظالغذحع ظذ نةرسعنع سئتعشدعن باشقعالرغا . 518  رةنعضة نةرسة
 بئ  قعلعص  ظعهسان  سةدعقة،  هةدعية،  حةكلعنعدذ سوؤغا،  . رعؤئتعشدعن

 دعضةنضة  كئرةك  قعلعشع  ظادا  هةققعنع  قايتذرذص  ظعضعسعضة  نةرسعنع
 ظعجماظقا كةلدع، ظذ نةرسة صذلنعث بارلعقعنع ؤة شذ صذلنعث قعممعتعنع

 . تذتذص تذرعدذ
 كعشع رةنعضة . 519  بذ  حأرعنع قويغان بولسا،  دئدةك،  رةنعضة

 سع مذناسعؤةت قعلشعدعن نةرسة ظالغذحعنع بذ دئدةك، حأرة بعلةن جعن
 . توسااليدذ، ظذمذ هةم ظذنداق قعلسا بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظالغذحع ظعشةنح قعاللمعسا،ضأروضةقذيذلغان . 520  نةرسة  رةنعضة
 . نةرسعنع زعيادة قعالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 صايدا . 521  ظعساله،  مذكاتةص قذلمذ – ظةضةر  مةنصةظةت بولسا،
 توال – بذ ظاز . ( ضة نةرسة قويسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ضأرى
 ) مالنع بةرسة ظازاد بولعدعغان قذل – صذل

 حىنكع، . مذكاتةص قذلنع ضأرىضة قويذص تذرذش دذرذس . 522
 شافعهع  لئكعن  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظالعدذ  قايتذرذص  يةنة  ظذنع

 . رةهمةهذلال ظذنعمعدع
 نةرسعنع ظارعيةت ظئلعش ياكع ظارعيةت ضأرىضة قويذلغان . 523

 قويذش دذرذس  رةنعضة  يةتسة،  ضأرىضة  ظئلعنغان نةرسعنعث مذددعتع،
. لئكعن، قاتتعق ؤاصا قعلعش الزعم . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 جعنايةت . 524  بذ  ظأتكىزسة،  جعنايةت  قذل  قويذلغان  رةنعضة
 ظ  خوجايعن  بولمعسا،  جعنايةت  ياتعدعغان  ظأزعضة  ظىستعضة قذلنعث  أز

 . قذل يةنعال ضأرودة تذرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع . ظئلعشع كئرةك
 ياكع . 525  نةرسة  بعرةر  مالنعث ياكع صذلنعث باراؤعرعضة  مةلذم

 صذلنعث  ياكع  مالنعث يئرعمعنع  قويذص،  ضأرىضة  رةنعضة  نةرسة  نذرغذن
 يئرعمعنع بئرعص ظاندعن ظذ نةرسعنع ظالعمةن دئسة، دذرذس بولمايدذ،
 ظالعدعغان بولسا، مالنع ياكع صذلنع تولذق بئرعص، ظاندعن ظالعدذ دةص

 . ظعجماظقا كةلدع
 بولعدذ . 526  قويسا  ضأرىضة  قذرظاننع  مذسذلمانغا  مذسذلمان

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كىمىش صذلالرنع قةرعز ظئلعش ياكع شذ صذلالرنعث – ظالتذن . 527

 ةرعز ظئلعش ظعشعدةك دذرذس باراؤعرعضة نةرسة قةرعز ظئلعش، خذددع ق
 بولعدذ، نئسعضة مال سئتعؤالغان بولعدذ، لئكعن، جازانعدعن كعشعلةرنع

 سوختع قعلعشعدعن ساقلعنعش – ظالداشدعن ساختعلعق قعلعص، قاختع
 . الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 صذل . 528  بعرسع  كىح، – ظةضةر  بعرسع  يةنة  حعقعرعص،  مال
 قابعلعيةت  كةسصع  كىح ظعقتعدار،  بولسا،  بولغان  شئرعك  حعقعرعص

 صايدعنعث يئرعمع ياكع  مال ظعضعسعضة  صذل،  3 حعقارغذحع،
 نع مئنعث 1

 بولعدذ دةص شةرعت قويسا ياكع ظعككعسع مةسلعهةت بعلةن كئثعشعص
 دعضةنضة  دذرذس بولعدذ  ظىلىشسة  بولذشذص  رازع  بويعحة  شذ  صايدعنع

. رعبةت دعيعلعدذ ظعجماظقا كةلدع، بذ مذزا
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 شئرعك . 529  حعقعرعص  صذل  بعرسع  كىح  بعرسع  يذقعرقع
 باتعل  شةرعتنع،  قةرعزنع،  قعلغان  شةرعت  بعرةرسع،  بولغانالرنعث
 معقداردا  مةلذم  تارتعشعنع  حوغ  ظىحىن  نةصسع  ظأز  يةنع  قعلعؤعتعشكة،

 . صذلنع مئنعث قعلعؤئلعشنع، باتعل دعضةنضة ظعتتعصاققا كةلضةن
 ل حعقارغذحع صذلنع بعرسعضة بةرسة، ظاندعن بذالر ظةضةر صذ . 530

 دةرهةمنع 2000 ظعختعالص جعدةل قعلعص قالسا، كىح حعقارغذحع ظامعل
 دةرهةم ظعدع، بذ 1000 ظةكةلسة، صذل حعقارغذحع ظةسلع مال، دةسمع

 ظةسلع  حعقارغذحع شذنداق صذل  كىح ظعقتعدار  دئسة،  ظاز  1000 بةك
 ظ  قوشذص  صايدعنع  ظعدع،  دئسة، 2000 اران دةرهةم  بولدع  دةرهةم

 دةلعل  هأججةت،  حعقارغذحع  صذل  قعاللعسا،  قةسةم  بعلةن  – شذنعث
 بولعدذ،  ظعشحعنعث  ظامعل  حعقارغذحع  كىح  سأز،  قويالمعسا،  ظعسصات

 ظاندعن صايدعنع يةنع  دةرهةمنع 1000 شذنعث سأزع قوبذل قعلعدذ،
 دعضةنضة  بئرعلعدذ  ظىلةشتىرىص  بويعحة  دعيعشكةن  ظعجماظقا شذالر

 . كةلدع
 بذ ظعككعسعنعث صايدعسع ظةسلع دةسماية قعلعنغان صذلنع . 531

 رازع  دعيعشكةن،  ظعككعسع  ظاشذ  كئيعن،  ظالغاندعن  ظعضعسع  صذل
 دةص  قعلعندذ،  تةقسعم  ظىلةشتىرىلىص  بويعحة  مةسلعهةت  بولذشقان،

 . ظعجماظقا كةلدع
 بولغذحعنع، . 532  شئرعك  حعقعرعص  كىح  ظعضعسع،  مال  صذل،

 دةص شةرعت قويسا، ظاندعن ظذ ! ن نعسع ساتما، هةرضعز نعسع ساتما سة
ظامعل، ظعشحع نعسع ساتسا، ضةص ظاثلعمعسا بذ نعسعنع ظأزع تألةيدذ،
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 صذلنع  نةخ  ظورنعغا  نعسعنعث  ظىلةشكةندة  صايدعنع  ظعضعسعضة  صذل
 دعضةنضة  يعغعدذ  ظأزع  ساتقاندعكعن  ظأزع  نعسعنع  ظاندعن  بئرعؤئتعص

 . ع ظعجماظقا كةلد
 كىح حعقارغذحع ظأزعنعث ظاجعزلعقعنع بايان قعلعص، مال، . 533

 صذل ظعضعسعنع ياردةم قعلعشقا شةرعت قويسا، صذل ظعضعسعمذ رازع بولذص
 . ياردةم بةرسة، قارعشعص بةرسة دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 هاؤالة قعلعش ؤة كئصعل بولذش توغرعسعدا
 ع قايتذرذش مذددعتع، ظذ ظىلىشع قةرز ظالغذحعنعث قةرزعن . 534

 بةلكع، هايات حاغدا دعيعشكةن مذددةت هئساب . بعلةنال توشذص قالمايدذ
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعر كعشع يةنة بعر كعشعنعث قةرزعنع ظأز ظىستعضة . 535
 ظالسا، ياكع مةلذم مال، صذلغا كئصعل بولسا، مانا مئنعث ظىستىمدة قالدع،

 ظعزدة دئسة، ظعضة بولذش كئصعل بولذش، ؤةدعدة تذرذش بذ ظةرضة مئنع
 كئلعدذ  شذ . الزعم  ظعزدةيدذ،  كعشعنع  شذ  دةل  ظعضعسعمذ  مال  صذل،

 كئصعللعك دذرذس، بذ خعل . كعشعدعن ظالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 . حارعنع هةرقايسع دألةتلةرمذ قولالندع

 قعلعشدعن حةكلةش ماللرعنع سةرعص – تعجارةت قعلعشدعن، صذل
 توغرعسعدا

) بذ هعجعر دعيعلعدذ (
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 توي قعلغذدةك . 536  بولسا،  بالعغ  ظذ  يئتعمنعث مئلع ظذنعثغا،
 ظةقعل  قعلغذدةك  ظعجرا  ظأزع  ظعشلعرعنع  يةتسة،  صاراسةت – باالغةتكة

 بذ،ؤاقعتلعق  مانا  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظاندعن بئرعلعدذ  تئصعلسا،
 . حةكلةص توسذص تذرذشتذر

 مةيلع كعحعك بولسذن، مةيلع حوث بولسذن، مةيلع ظةر، . 537
 مال  بولسذن،  ظايال  بذزذص – مةيلع  قعلغذحعنع  زايا  – مىلىكنع

 الزعم  حةكلةش  قةتظعي  قعلغذحعنع  هاالك  هوقذقعدعن . حاحقذحعنع
 مةهرذم قعلعص، سةرعص ظئتعشدعن مةنظع قعلعش الزعم دعضةنضة ظعجماظقا

 نذظمان زذب . كةلدع  باالغةتكة لئكعن،  قاتارعدا  ظةرلةر  رةهمةهذلالالر  ةير
 . يةتكةن هأرنع حةكلةشكة، مةنظع قعلعشقا بولمايدذ دعدع

 مةهجذر . 538  قلعنغان،  مةنظع  قعلعنغان،  مةهرذم  هوقذقعدعن
 كعشع، ظأز زعيعنعغا مةلذم مال، صذلغا ظعقرار قعلسا بذ دذرذس دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 بةرض . 539  كعشع  بار  قويذلعدذ قةرعز  سوالص  ظذنعمعسا،  علع

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةن . دعضةنضة  ظابدذلظةزعز  ظعبنع  ظأمةر  لئكعن،
 مال  قويمايمعز،  سوالص  تةقسعم – خةلعصة  ظعضعسعضة  قةرعز  مىلكعنع

 . قعلعص، ظئلعشعنع ظئلعص بئرعمعز دعضةن
 بولغان . 540  ظعصالس  كعشعنعث  ظعصالس  تىضعضةن  مئلع  صذل

 دةص ظعالن ! مئلع تىضةص بذ كعشع ظعصالس بولدع – كىنعال يةنع صذل
 قعلعنغان كىنعال قةرعزنع بئرعش مذددعتع توشمايدذ، بةلكع شذ قةرزنع
 دعضةنضة  توشعدذ  ظاندعن  توشسا،  مذددةت  دعيعشكةن قايتذرذشنع
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 مئلع تىضةص قةرعزضة بوغذلغان كعشع – صةقةت صذل . ظعجماظقا كةلدع
 . ظعصالس دعيعلعدذ

 سذغذرذش توغرعسعدا ظعجماظقا كئلعنضةن مةسعلعلةر زعراظةت ؤة يةر
 ظالتذن . 541  يةرنع  تئرعلغذ  يةنع  صذل، – زعمعننع  كىمىش،

 تاظوس،  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  دذرذس  بئرعش  ظعجارة  مالالرغا
 دعضةن  مةكرذه  رةهمةهذلالالر  بةسةرع  ظاصةتتةك . هةسةن  حىنكع،

 . هةرخعل سةؤةبلةرمذ مةؤجذدتذر
 ظعش سذغذرذ . 542  باغنع  خورمعلعق  باشقذرذلعدعغان  لعدعغان،

 3 ظةمضةكنع سةن قعل، كعرعمنعث يئرعمع ياكع
 4 ياكع 1

 سئنعث بولسذن 1
 دئسة، دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع،  نذظمان دذرذس ظةمةس دةص

 ظالداش، قاختع ظايرعلدع، سةؤةب بعرال، ظذ بولسعمذ ساختعلعق بولمعسا،
 . سوقتع بولمعسا زذلذم، ناهةق ظعش بولمعسا دذرذس –

 ظولجعغا حىشكةن دئدةك، حأرة توغرعسعدا
 ظولجعدعن تةقسعم قعلعنغان دئدةك، حأرة هامعلدار بولسا، . 543

 بولغذحع جعنسع مذناسعؤةت  ظعضة  قةدةر  نعصاسلعقدعن قوصقانغا  تذغذص،
 ا كةلدع، بذ ظعددةتكة ظوخشاص قعلعشدعن حةكلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظق

 . كئتعدعكةن
 ياكع بذ . 544  حىشىص كةتسة،  ياكع باال  بالعنع تذغذص بولسا

 ظعجماظقا  دعضةنضة  دذرذس  ظاندعن  كأرسة،  هةيز  بعرةر  حأرة دئدةك،
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 . كةلدع

 مذسذلمان . 545  ظايال  بعر  بار  ظئرع  دعنسعز  زئمعنعدا  دىشمةن
 قذل هئسابعد  حأرة،  دئدةك،  تةقسعم ظةرنعث قولعغا  ظولجعدا  حىشسة،  ا

 ظةرضة  بذزذلعدذ،بذ  نعكاهع  بولغان  بعلةن  ظئرع  ظايالنعث  ظذ  قعلعنسا،
 بولعدذ،  هاالل  كئيعن  هةيزدعن  بعرةر  كئيعن  صاكلعغاندعن  رةهمعنع

 خذددع سودعدا . جعنسع مذناسعؤةت قعالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 حةك، سانلعق مةلذمات كاال، مالالرنعث مذشذنحعلعكال سئتعؤالعسةن دةص

 قانحعلعك  حأرعلةرنع  دئدةك،  بولمغاندةك،  بةرضعلع  توختذتذص
 . سئتعؤالسا، ظالسا بولعدذ، ظذنعث سانع تأتتة توختاص قالمايدذ

 ظايال بولسذن ياكع دئدةك ظايال بولسذن، نعكاهالص  مةيلع هأر
 ظئشعص كةتمةيدذ  حةكلعنعدذ،  صةقةت تأتتة  توي قعلعشعدا  . ظئلعشعدا،

 كعن، ظعضة بولغان ظولجعدا، ظالغان، سئتعؤالغان دئدةك، حأرعلةر تأتتة لئ
 بولذص كةتسعمذ مةيلع، حىنكع، ظذنع ساتعدذ، 400 توختاص قالمايدذ،

 يةنة ظالعدذ شذنداقال بذ ظولجعدا حىشكةن دئدةك حأرعلةر دعنسعز، كاصعر
 ذ، ظذ ظايال بولسعمذ يةنعال دئدةك، حأرة بولذص، مذناسعؤةت هاالل بولعد

 . دعضةن ظولجا

 ظعجارة توغرعسعدا
 ظعجارة ظئلعش، ظعجارة بئرعش، قذرظان هةدعستة سابعتتذر، . 546

. دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 ظأيعنع . 547  هويلعنع،  مةلذم  بعرسعدعن  كعشع  بعر  ظةضةر
 بولسا،  مةلذم  هةققع  ظةجرع،  ؤاختع،  ظالسا،  ظعجارة  داحعنع  ظامبارنع،

 م  قويذص،  دعضةنضة ضذؤاهحع  دذرذس  قعلسا،  يئزعص  هأججةت  ةكتذص
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعرسع بعر هايؤانغا بعر ظعككع تاغار بذغداي، قوناق . 548
 ظالسا، هايؤان ظعضعسع قوشذلذص رازع  ظارتعشنع شةرعت قعلعص، ظعجارة
 بعرةر  ياكع  بولسا،  هاالك  كئتعؤئتعص،  يولدا  هايؤان  بذ  ظاندعن  بولسا،

 حعقعص  دعضةنضة ظةزاسع  تألعمةيدذ  ظالغذحع  ظعجارة  كةتسة،  سذنذص
 كةلدع  ظأرىلسة، . ظعجماظقا  بذزذلسا،  ماشعنعلعرع  كعرا  شذنعثدةك  ظةنة

 مال  ظىستعضة  بولعدذ،  ظعضعسعضة  ماشعنا  يةنع  بولعدذ،  ظذستامغا  شوصذر
 . باسقذحع تألعمةيدذ

 ظاصعرعشقا،مالغا  ساق  مالنع  ظذستام،  شوصذر  بعلةن  باسقذحع  مال
 ل بولذشقا شةرتلةشسة، شذصذر،حوقذم ؤةدعسعدة تذرذشع كئرةك يةنع كئصع

 . تألةص بئرعدذ
 باال ظعمعتكىحع ظايالنع باال باققذحع ظايالنع ظعجارة ظالسا، . 549

 . يةنع هةق بئرعص شذنداق قعلدذرسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظايالعنعث تامعقع . 550  ظعمعتكىحع  باال  باققذحع،  باال  ، لئكعن،
 كئحعكع، خعراجعتع، ظعجارة ظالغذحعنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ – كعيعم

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كعيعم . 551  تاماق،  شةرتلةشسة،  يةنعال كئحةك – لئكعن،
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 بئرعشكة  صذل  نةصعقة،  خعراجةت،  باشقا  هةققعدعن  ظعجارة  بئرعشنع،
 زغذحع ظةر، لئكعن، باال باققذ . دعيعشسة دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ساقلعنعشع  قعلعشدعن  ظعشالرنع  ناشايان  بذزذشدعن،  قعزالرنع  كعحعك
 . الزعم، حىنكع، ظذ رعجعم قعلعنعص ظألتىرىلعدذ

 ظاحا . 552  يا  قعزعنع  يا  ظانعسعنع  ظأزعنعث  كعشع  – ظةر
 بولعدذ،  ظالسا  ظعجارة  ظعمعتعشكة  بالعسعنع  هاممعلعرعنع  يا  سعثلعسعنع

 . سة بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع يةنع هةق بئرعص ظعمعتكىز
 ؤاختعنع، . 553  ظالسا،  ظعجارة  هايؤانالرنع  مةنزعللةرنع،  جاي،

 مذددعتعنع ظعجارة هةققعنع ظوحذق بايان قعلسا، مةنزعلدة نئمة قعلعشنع
 بولذشنع،  بعلةن مةشغذل  ظعشالر  نئمة  قانداق كعشعلةرنعث تذرذشعنع،

 ظارتع  نةرسعلةرنع  نئمة  بولسا  ظأزظارا هايؤانغا  دعيعشسة،  ظوحذق  شنع
 . بعلعشسة، سىيقةست بولمعسا دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كئحةكلةرنع، بعساتالرنع ظعجارة ظئلعش دذرذس – كعيعم . 554
 كةلدع  ظعجماظقا  يات دعندعكعلةرنعث . دعضةنضة  توي قعلغاندا  لئكعن،

 نا – كعيعم  ظئلعص،  ظعجارة  كأثلةكلعرعنع  ساراالرغا كئحةكلعرعنع،
 . ظوخشاش قعلمعشعدعن ساقلعنعث، بذ بعدظةتتذر

 ظعش . 555  مةلذم  ؤاقعتقعحة  مةلذم  كىندىزع  ظةرنع  ظعشحع
 هةققعضة ظعجارة ظئلعش، ظعشقا سئلعش، يةنة بالدذر رذخسةت بئرعشلةر

 . دذرذس دةص ظعجماظقا كةلدع
 نةرسة . 556  نةرسعلةرنع  حعدعرالرنع،  كأتعرعدعغان كعرةك
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 ظئلع  ساق ظعجارة  شةرتع  لئكعن  دذرذس،  تاصشذرذص – ش  ساالمةت
 . بئرعشتذر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظأيدة . 557  بولغان  ظألىم  يةتكةن،  مذسعبةت  ظألسة،  بعرةرسع
 يعغالشقا، قوشاق قوشذشقا، بعرةرسعنع ظعجارة ظئلعش باتعل، هارام ظعشتذر

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 نةغمة . 558  ظايالنع  تأكىندة – احعالرنع توي ناؤ – ناخشعحع

 مذزعكا قعلدذرذش – ناؤا، ناخشا – ظعجارة ظئلعش، هةق بئرعص نةغمة
 . قةتظعي دذرذس ظةمةس، باتعل دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 تابعظعنالر،  ساهابعالر،  كةلضةنلةر  ظعجماظقا  قالماث،  ظذنتذص  يةنعال
 . ر بولعدذ ظعلعم ظةهلع، مذجتةهعدلةر، بذ ظعجماظنع ظعنكار قعلغذحع كاصع

 يذقعرقعالر  ظةمةس،  دذرذس  قعلعشعمذ  خعالصلعق  كعشعنعث  هئحبعر
 صةتعؤاغا  خاتا  ياكع  ظذقماستعن  بعرةرسع  ظعشنع  كةلضةن    ظعجماظقا
 جعنايةت  ظئغعر  ظازدذرسا،  خةلعقنع  قعلسا،  خعالصلعق  ظةضعشعص بذزسا،
 ن ظأتكىزضةن بو لعدذ، ظعسالم دألعتعدة خةلعصة تىزىملعرعدة بذنداق قعلغا

 مةن نذرغذن بعدظةتحع، صاسعق مولالمالرنعث . كعشع تىرمعضة تاشلعنعدذ
 ظعجماظقا قارشع صةتعؤا بئرعص، خاتا، باتعل هأكىم حعقارغعنعنع كأردىم،

 ! سعز هةزةر قعلعث

 توغرعسعدا ظعجماظ ظامانةت
 صذلعنع . 559  ظامانةت  قايتذرذلعدذ،  ظعضعسعضة  ظأز  ظامانةت

عص، صايدا ظالغان بولسا، بذ صايدا ظأزعدة ساقلعغذحع كعشع تعجارةت قعل
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 قالعدذ، ظامانةت قويغذحعغا صايدعدعن بةرسة ياكع ظذ داؤا قعلعص ظالسا، بذ
 . جازانة بولذص، هارام بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظامانةتنع ظالغذحع كعشع مةهكةم ساقلعشع، هةزعر قعلعشع . 560
 . الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 هاالك ظام . 561  نةرسة،  قويذلغان  ظامانةت  ساقلعغذحع،  انةتنع
 بولدع دئسة، سأزع قوبذل قعلعنعدذ، لئكعن، نةرسعنع تألةص بئرعدذ، ظأز

 كةلدع  ظالعدذ دةص ظعجماظقا  ظعبنع خةتتاص رةزعيةلالهذ . بوينعغا  ظأمةر
 . ظةنهذ، ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذالر شذنداق هأكىم قعلغاندذر

 ساق . 562  مةخسذس ظامانةتنع  ظأزع  ساقلعسا،  ياخشع  لعغذحع
 ظأتعشع  ؤاقعتنعث  يةنعال  ساقلعسا،  ظأيدة  ياكع  ساندذقتا  بولسا،  هئزع
 بةرمةيدذ،  تألةص  حاغدا  بذ  تىضةشسة  بولذص  هاالك  نةرسة  ظذ  بعلةن
 دعضةنضة  نةرسعدذر  تىضعشعدعغان  بولذص  هاالك  نةرسة  ظذ  حىنكع،

 . ظعجماظقا كةلدع
 سة، كىمىش صذل بولسا، بذ صذلالرنع ظامانةت قويذلغان نةر . 563

 بولسا،  ظارعلعشعص كةتكةن  توصا  ظازعراق  بولسا،  ساقلعغان  ظاستعدا  يةر
 ظعجماظقا  دعضةنضة  ظالمايدذ  ظىستعضة  ظأز  ساقلعغذحع  يوق،  ضةص  هئح

 . كةلدع

 ظامانةتنع ياخشع قوغداص، ساقلعغذحع ظذ نةرسة زايا بولذص . 564
 س  قعلدذرذلذص  قةسةم  دئسة،  قعلعنعدذ كةتتع  قوبذل  لئكعن، . أزع

 ظأزع زايا  كةلدع، ظذ نةرسة نةرسعنع تألةص بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا
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 تألعمةيدذ  بولذص . بولذص كةتسة  زايا  ظعضعسعنعث قولعدعمذ  ظذ  حىنكع،
 . كئتةتتع

 ظامانةت هاالك بولدع، زايا بولذص كةتتع دعضةندعن كئيعن . 565
 قالسا  تئصعلعص  قولعدا  بعرسعنعث  قايتذرذؤئلعشقا باشقا  ظعضعسع ، 

 دعضةنضة  ؤاجعص  قايتذرذش  حوقذم  بولسا،  شذ  ظةينع  ظأز  هةقلعقدذر،
 . ظعجماظقا كةلدع، ظذ ظالغان صذلمذظعضعسعضة قايتذرذلعدذ

 ظامانةتنعث هاالك بولذص كئتعشعدعن ظةنسعرةص ظذنعثدعن . 566
 ظعستئمال قعلسا  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  صايدعلعنعشدعن حةكلعنعدذ

. بولمايدذ
 كعشعنعث . 567  شذ  قعلسا،  رذخسةت  ظعضعسع  ظامانةت  لئكعن،

 دعضةنضة  بولعدذ  ظالسا  صايدا  قعلعص  تعجارةت  صايدعالنسا،  بعلةن  ظعزنع
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظعبنع  ظاصتور  توغرعسعدا  نةرسة  تئصعؤئلعنغان  قالغان،  حىشىص
 لئكعن، . ةن مذنزعر رةهمةهذلال ظعجماظقا كئلعنضةن مةسعلة تاصالمعدعم دعض

 دةرهال  تئصعؤالسا،  نةرسة  بعرةر  هةدعسنعث دةلعلع بعلةن كعم  ظايةت،
 ظعضعسعضة قايتذرذشع الزعم، تاصالمعسا، كىتىص تذرذشع، ساقالص تذرذشع

 ظةضةر بعرةر ظعالننع كأرسة يا ظاثلعسا دةرهال . سىرىشتة قعلعشع الزعم
 نةرسعنع تونعتعشع ال  قايتذرذشع،  ظعضعسعضة  لئكعن، ظاالقعلعشعص،  زعم،

 . باشقعالرنعث قولعغا حىشىص كئتعشدعن هةزةر قعلعش الزعم، بولذصمذ صذل
 حعقمعسا،  ظعضعسع  صةقةت  قايتذرذث،  بولسعمذ  دعنسعز  ظعضعسع  نةرسة
 كأؤرىكلةرضة  يول،  مةنصةظةتعضة  خةلقنعث  ظاؤام كأصحعلعكنعث
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 . ظعشلعتعؤئتعث، سةرعص قعلعث

 ظارعيةت ظئلعش توغرعسعدا
 ظعضعدارحعلعق نةرسع . 568  نةرسعضة  ظذ  ظالغذحع  ظارعيةت  نع

 . قعاللمايدذ، ظعضعلعك هوقذقع بولمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بو . 569  ظعشلةتسة  قعلسا،  ظعستئمال  نةرسعنع  ظالغان  ظارعيةت

 دعضةنضة . لعدذ  بئرعدذ  بولذص  رازع  بعلعص،  ظذنع  بةرضىحع  حىنكع،
 كةلدع  نةرسة ظاشلعقت . ظعجماظقا  ظذ  ةك يعسة تىضةص كئتعدعغان ظةضةر

 . نةرسة بولسا، ظورنعغا ظوخشعشعنع بئرعدذ
 ظارعيةت ظالغذحع ظذ نةرسعنع هاالك قعلعؤةتسة، بذزعؤةتسة، . 570

 ظعجماظقا  دعضةنضة  بئرعدذ،  ظوثشاص  بئرعدذ،  تألةص  قويسا،  يوقعتعص
 . خذددع ظاشلعقنعث ظورنعغا بةرضةندةك . كةلدع

 تئصعؤئلعنغان ظعنسان توغرعسعدا
 تئصعؤالغذحع . 571  هأردذر،  كعحعك باال  تئصعؤئلعنغان ظعنسان،

 . قذل قعاللمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ياكع . 572  تئصعلغان كعحعك باال ظألسة،  شةهرعدة  مذسذلمانالر

 ظألىك هالدا تئصعلسا، ظذنع يذيذش مذسذلمانالر قةبرعسعضة دةصنة قعلعش
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ؤاجعص بولعدذ، بذنع خةلق قعلعشع الزعم

 بالعنعث . 573  شذ  ظىستعضة  تئصعؤالغذحعنعث  بالعنع  كعحعك
 كعيعم  تامعقع،  خعراجعتع،  ظأز – نةصعقعسع،  خذددع كئحعكع
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 بولعدذ  ؤاجعص  بولغاندةك  ؤاجعص  قادعر . بالعلعرعنعث  شةرعت،  لئكعن
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع . بولذش

 ك بعر كعشع مةن بذ بالعنع ظةضةر ظادعل، تةقؤا، ظعشةنحعلع . 574
 قوبذل  سأزع  دئسة،  تئصعؤالدع  كعشع  بذ  ياكع  دئسة،  تئصعؤالدعم
 دعضةنضة  دذرذس  بولسعمذ  كعشع  بعرال  ضةرحة  ضذؤاهلعقع  قعلعنعدذ،

 . ظعجماظقا كةلدع
 ظةضةر بعر ظايال تئصعؤالغان بالعنع بذ مئنعث باالم دئسة، . 575

 دةلعل  هأججةت،  قعلعنمايدذ،  قوبذل  ضذؤاهحع – سأزع  ظعسصات،
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظايالالر . كةلتىرسذن  نذرغذن  هازعر  بولذصمذ،

 . مئنعث باالم، ظعنعم دةص بالعالرنع ظوغذرلعققا سئلعؤاتعدذ
 مىلىك، صذل بولسا، – تئصعؤئلعنغان باال بعلةن بعللة مال . 576

 ظذ باال ظذ نةرسعلةر شذ بالعنعث بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظةضةر
 مالالرنع تئصعؤالغان نةرسة قاتارعدا بعر تةرةص – ظألىص كةتسة، بذ صذل

 . حىنكع، ظذ تئصعؤئلعنغان . قعلعنعدذ

 قذلالر توغرعسعدا
 ظةضةر بعر خوجايعن قاحقان قذلنع ظازاد قعلعؤةتسة، بذ قذل . 577

 لئكعن، كاصارةت جازاالردا . ظازاد بولذص كئتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 . ذنداق قاحقان قذلنع ظازاد قعلسا دذرذس ظةمةس ب

 مالنع بةرسة ظازاد بولذص كئتعدعغان، – مةلذم معقداردا صذل . 578
مذكاتةص قذل، هأر ظايال بعلةن توي قعلعص، ظارعلعقدا بولغان بال، قذل
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 . بولماستعن هأرظةركعن بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قذلنعث . 579  مذكاتةص  يذقعرقع  بعرسعنعث ظةضةر  باشقا  ظايالع

 قذلع، دعدعكع بولسا، بذ حاغدا تذغذلغان باال شذ دئدةكنعث، خوجايعنغا
 . يةنة قذل بولذص تذغذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةر، قذلعنع مذكاتةص قعلعص يةنع مةلذم صذلغا . 580  بعر  ظةضةر
 ياكع جعث، كةمحةن سان، ؤةزنة ظارقعلعق بعلضعلع بولعدعغان نةرسعضة
 مةلذم  ؤاختعنع  بئرعدعغان  دعيعشسة،  بئرعشكة،  بألىص  ظاعستا    ظاستا
 قذل  بذ  توشسا  شةرعتلةر  دذرذس بولعدذ،  خةت يئزعص بةرسة،  قعلعص،

 . مذكاتةب دعضةن شذ . ظازاد بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 كئرةك سئتعؤاالاليدذ ؤة ساتااليدذ، – مذكاتةص قذل نةرسة . 581

 . دعقة ظعهسان قعالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ظاالاليدذ، بعرةلةيدذ، سة
 حىنكع، ظذ خةتتعكع صذلنع بةرسعال ظازات بولعدذ، ظذ خذددع قةرعزع بار

 . كعشعضة ظوخشاشتذر

 خعراجةتنع . 582  نةصعقة  بولغان  زأرىر  ظاظعلعسعضة  ظأزعضة،  ظذ
 . قعالاليدذ دةصمذ ظعجماظقا كةلدع

 ظعزنعس . 583  خوجايعننعث  قذل  بعر  رذخسعتعسعز ظةضةر  عز،
 . نعكاهالنسا، توي قعلسا، ظذنعث نعكاهع باتعل دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بةلضعلةنضةن صذلالرنع بةلضعلةنضةن . 584  خةتتة  مذكاتةص قذل
 ظايلعنعدذ دةص ظعجماظقا  ظعنسانغا  بألىص بةرسة ظازاد بولذص هأر  ؤاقعتتا

. كةلدع
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 بئرعدعغ . 585  بألىص  مالنع  صذل،  قذلنعث  ؤاختع مذكاتةص  ان
 قعاللمعسا، خوجايعن تةلةص قعلعص  توشذص قالسا، لئكعن ظذ تئخع ظادا
 كةتمةيدذ،  بذزذلذص  خةت  كعتاب،  بويعحة  ظةقدة  بذرذنقع  تذرعؤالمعسا،

 . يةنعال صذلنع بةرسة ظازاد بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 مذكاتةص . 586  قذلعنع  ناسارا،  بعر  دعنعدعكع  خعرعسعتعظان

 بةرسة، مذسذلمانالر ظارعسعدعكعدةك شةرعتلةر بعلةن قعلعص، خةت يئزعص
 . دذرذس بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 معقداردا . 587  مةلذم  ظايدا  سةن صاالنع  خوجايعن قذلعغا  ظةضةر
 صذلنع بةرسةث ظازاد، هأر دئسة، بألىص بئرعشكة قوشذلسا، شةرعت بويعحة

 ظازا  هامان  بةرضةن  ؤاقعتتا  شذ  صذلنع،  شذ  قذل،  كئتعدذ، بذ  بولذص  د
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 سةن مةن ظألضةندعن كئيعن . 588  خوجايعن قذلعغا  بعر  ظةضةر
 ظازاد بولعسةن دئسة، ياكع دئدةك، حأرعضة شذنداق دئسة، بذ سأزدعن

 مئلعنعث  خوجايعننعث  ظذ  قذلالر  بذ  كةتسة،  ظألىص  3 يانماي
1 

 دعن
 ؤةسعي  يةنع  شذ حعقعرعلعدذ،  قعلعنعدعغان هوقذقعدعن حعقعرعلعدذ،  ةت
 3 قذلنعث قعممعتع مالنعث

1 
 ظذنعث  بولذشع كئرةك،  ظاز  ياكع  تةث  ضة
 قةرزع  ظذرذندعلعص  ؤةسعيعتع  خوجايعننعث  يةنع  معيعتنعث  ظىستعضة
 تألعنعص بولذص، ظاندعن هئسابلعنعدذ، خوجايعن باالغةتكة يةتكةن كعشع

 ق  بذ  دة بولسا،  توشتع  شةرتع  ظألىش  بولعدذ،  ظازاد  دعضةنضة ! ذلالر
 . ظعجماظقا كةلدع

ظةضةر خوجايعن قذلعغا مةن مذشذ كئسعلعمدة ياكع مذشذ . 589
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 ظألضةندعن  مذدةببةر  قذل  بذ  حاغدا  ظذ  دئسة،  سةن ظازاد  يعلع ظألسةم
 كئيعن ظازاد بولعدعغان قذل بولماستعن بةلكع شذ شةرعت توشسعال ظازاد

 مذتلةق مةن ظألسةم سةن ظازاد دئسة، ظاندعن . ان قذل بولعدذ بولعدعغ
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ  مذدةببةر  ياكع . قذل  سىصةت  بعرةر

 . شةعرت قةيعت قعلعنماسلعقع كئرةك
 يذقعرقع ظاالقعدار شةرعتلعك سأزنع قعلسا، ظاندعن . 590  ظةضةر

 ازاد بولذص كئتعدذ شذ كئسةلدة شذ يعلع ظألىص كةتسة، بذ قذل راستعنال ظ
 كةلدع  بولسعمذ مالنعث . دةص ظعجماظقا  ظازاد  حىنكع، شةرعت توشتع،

3 
1 

 . دعن بولعدذ
 ظألضةندعن كئيعن ظازاد بولعدعغان قذل، ؤةسعيةت قعلعنغان . 591

 مئلعنعث  خوجايعننعث  بولذص،  ظوخشاش  3 نةرسعضة
1 

 بولعدذ  . دعن
 كةلضةن بولسعمذ، مذشذنعث  ظعجماظقا  دعضةنضة  كعرعص كئتعدذ  ظعحعضة

 3 مةسرذق، ظعبنع جذبةيعر رةهمةهذلالالر بارلعق مالدعن حعقعرعلعدذ،
1 

 ضة
 3 قعممعتع . كعرمةيدذ

1 
 . ضة يةتمعسعمذ يةنعال ظألسة، ظازاد بولعدذ دعضةن

 بعرسع قذلعنع سة . 592  ن مةن ظألضةندعن كئيعن ظازاد ظةضةر
 بولعدذ  ظازاد  ظاندعن  كئيعن  ظألضةندعن  خوجايعن  شذ  قذل  بذ  . دئسة،

 ظازاد ظةمةس  ظازاد بولمايدذ . بولمعسا،  خذجايعن يذقاص كةتسعمذ  هةتتا
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعر ظةر، ظانعسعنع سةن مةن ظألضةندعن كئيعن ظازاد . 593
 بولعدذ  دعضةنضة يةنعال . دئسة  بولعدذ  قعلعغان  ظازاد  بويعحة  هةدعس

لئكعن، زذهةيرع بذ دذرذس ظةمةس، ظانعسع ظذ ظازاد . ظعجماظقا كةلدع
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 قعلسذن، قعلمعسذن مذتلةق ظازاد بولذص كئتعدذ مانا بذ هةدعسكة ظذيغذن
 . دعدع

 ظاندعن جعنسع . 594  قعزحاقنع سئتعؤالسا،  بعر  ظةر،  بعر  ظةضةر
 با  ؤة  قعلسا  ظعشلعرعدعكع مذناسعؤةت  قعزحاقنعث كأصعنحة  بذ  تذغسا،  ال

 بولعدذ  ظوخشاش  بعلةن  هأكىملعرع  حأرعنعث  دئدةك،  هأكىملعرع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر تذغساث سةن ظازاد دعيعلضةن ظذممة ؤةلةد قذلنعث . 595
 ظأز خوجايعنعدعن بولغان  بالعسع، ظازاد، هأر ظعنسان بولعدذ دعضةنضة

 . ع ظعجماظقا كةلد
 ظأز . 596  بولغاحقا  ظازاد  بالعلعرع  ظايالنعث  قذل  دعدةك،  بذ

 بوالاليدذ  خوجايعن  مةرتعؤعسع . ظانعسعغا  ظورنع،  ظايالنعث حىنكع،
 . شذنحعلعك دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظازاد قعلسا، . 597  ظةضةر بعرسع دئدةك، قذلنع كئسةل حئغعدا
 ظازا  تذغساث  سةن  بولمعسذن  ياكع  بولسذن  مئلع  هأر ظذنعث  د،

 بولعدذ  هأر  ظازاد،  تذغسعال  3 مئلعنعث . دعضةندعكعن،
1 

 دعن
 . حعقعرعلمايدذ، مذتلةق تذغسعال ظازاد بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ساالمالر توغرعسعدا – هةدعية، سوؤغا
ظةضةر بعر ظةر يةنة بعر كعشعضة ظأينع ياكع زعمعننع ياكع . 598
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 قذلنع  كعشع بعرةر  ظذ  دذرذس،  قعلعص بئرعؤةتسة  سوؤغا  قعلعص،  هعبة
 . ظذنع قوبذل قعلعص ظالسا بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعرةر هايؤاننع سوؤغا قعلعص بئرعؤةتسة، بئرعلضىحع . 599
 . تاصشذرذص ظالسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 أرسعتعص ظةضةر بعرسع ظأيعنع ياكع هايؤعنعنع مذظةييةن ك . 600
 يةنة  ظىحىن  بالعسع  كةلتىرسة  ضذؤاهحع  بئرعؤةتسة،  بالعسعغا  كعحعك
 دذرذس  ظئهسان  سوؤغا،  خعل  بذ  قويسا،  ظئلعص  قعلعص،  قوبذل  ظأزع

 ! دة – حىنكع، ظذنع هامعنع بئرعدذ . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظةضةر بعرسع، سوؤغا، ظئهسان قعلعص، بعرسعنعث قةرزعنع . 601
 قوي  كةلدع تىضعتعص  ظعجماظقا  دذرذس دعضةنضة  تألعسة، . سا،  قةرزعنع

 . ظىنىملىك ظعهسان، سةدعقة قعلغان بولعؤئرعدذ
قةرعزدعن ظأتعؤةتسعمذ شذنداق، ظألىص كئتعدعغان كئسةل . 602

 ساالم، هةدعيعلةرنعث هأكمع، ؤةسعيةت قعلعنغان – ؤاختعدعكع سوؤغا
 بولعدذ  هأكمعدة  3 مالنعث . مالنعث

1 
 ظئشعص  حعقعرعلعدذ،  دعن
 كةتمةيدذ، ضةرحة ظذ هةدعيعنع قولغا ظئلعص بولسعمذ شذنداق دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 ظعسالم . 603  يةنع  دعنسعزغا  زعممع  كعشع،  مذسذلمان  ظةضةر

 دألعتعدة ظةمعنلعك تعلةص ظولتذرغان كعشعضة هةدعية، سوؤغا بةرسة ياكع
 بةرسة، نةرسة م  ةلذم مذظةييةن دذرذس بولعدعغان نةرسة ظذ مذسذلمانغا

. بولسا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع



129 

 قةسةم ؤة ؤةدعلةر توغرعسعدا
 تةلالهع . 604  بعلالهع،  ؤةلالهع،  بعلةن ( كعم،  اهللا  يةنع
 دةص قةسةم قعلعص ظاندعن قةسعمعضة ؤاصا قعلماي بذزعؤةتسة، ) قةسةمكع

 . لدع كاصارةت بئرعشع كئرةك دعضةنضة ظعجماظقا كة
 ضىزةل . 605  ظالالهنعث  باشقا،  لةؤزعلةردعن  يذقعرقع

 سىصعتعنعث بعرةرسع – ظعسعم 99 ظعسعملعرعدعن بعرةرسع بعلةن يةنع
 بعلةن قةسةم قعلعص بذزعؤةتسعمذ يةنعال كاصارةت بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا

 . كةلدع
 ظةضةر بعر كعشع مةلذم بعرظعشنع قعلماسلعققا تاالق بعلةن . 606
 علسا، يةنع مذشذ ظعشنع قعلعدعغان بولسام ظايالعم تاالق دئسة، قةسةم ق

 ظاندعن شذ ظعشنع قعلسا، ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا
 . كةلدع

 قةسةم . 607  قعلعص،  يالغانحعلعق  قةستةن  ظعشقا  بعرةر  كعم،
 قعلغان بولسا، كاصارةت بةرمةيدذ، ضذناهكار بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلضةن

 لسعمذ ظعمام شافعظع رةهمةهذلال، كاصارةت بئرعدذ، يالغان قةسةم، قةسةم بو
 . قعلعص بذزغانغا ظوخشاش دعضةندذر

 ظئتعص . 608  كعيعم  بئرعش،  تاظام  قةسةمنعث كاصارعتع قذرظاندا
 بولذص،  كأرستعلضةن  ظعش  ظىح  قاتارلعق  قعلعش  ظازاد  قذل  بئرعش،

 كعشعضة بعر ؤاخ 10 يةنع قةسعمعنع بذزعؤةتكىحع خالعسا تاظام بئرعدذ،
كئحةك ظئتعص – ظوتتذرعهال تاظام بئرعدذ، خالعسا بذ ظون كعشعضة كعيعم



130 

 . بذ ظعشالرنع تالالص قعالاليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع . بئرعدذ
 ظةضةر قةسةمنعث كاصارعتعضة قادعر بواللعسا بعر مأظمعن قذل . 609

 . اظقا كةلدع ظازاد قعلسا تئخعمذ ياخشع بولعدذ دعضةنضة ظعجم
 تاظام، . 610  ظةضةر  بةرضىحع،  كاصارةت  بذزذؤئتعص،  قةسعمعنع

 كئحةك، ظازاد قعلغذدةك قذلنع تاصالعسا، قادعر بواللعسا هةرضعز – كعيعم
 ظاندعن ظىح كىن رذزا  تاصالمعسا  بواللمعسا،  قادعر  ظةضةر  تذتمايدذ،  رذزا

 . تذتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظام يئمةسلعككة، شاراص ظعحمةسلعككة ظةضةر بعر كعشع تا . 611

 لئكعن ضئلعدعن  نةرسعلةردعن تئتعص باقسا،  ظاندعن بذ  قعلسا،  قةسةم
 قةسعمع بذزذلمايدذ  ظعحعش ضالدعن ظأتسة . ظأتمعسة  يعيعش،  حىنكع،

 . هئساب بولعدذ، تئتعش باشقا مةسعلة
 ظةضةر بعر كعشع سأز قعلماسلعققا قةسةم قعلسا، قانداق تعل . 612

 بذزذلعدذ بعلةن  قةسعمع  قعلسا  ( سأز  صارعس، : مةسعلةن .  ظةرةب،
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ) ظعنضلعز، خةنزذ تعلعدةك

 قعلسا، ياكع . 613  شعصالعق ظاتا  ظالاله، ماثا  بعر كعشع،  ظةضةر
 شذنعثغا  ياكع  كةلسةم،  قايتعص  ساالمةت  سةصعرعمدعن  مذشذ  مةن

 ةك ناماز ظوقيمةن ياكع ظوخشاش شةرعتلةرنع قويذص، ظاندعن مةن مانحعل
 رذزا تذتعمةن ياكع هةدعية، سةدعقة قعلعمةن دئسة، ظاندعن شذ شةرعت
 قويغان ظعشع، يىز بةرسة، حوقذم ؤةدعسعدة تذرذشع، ؤاصا قعلعشع الزعم

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 الزعم  ؤاصا  ظاتعلعدذ،  دةص  نةزرة  قعلغان  ؤةدة  ظأزعضة  ظأزع بذ
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 . كئلعدذ

 عرع توغرعسعدا ظوغرعلعق هأكىمل
 قولع . 614  ظوغذرلعسا،  قذلنع  بعر  كعحعك  كعشع  بعر  ظةضةر

 . بئغعشعدعن كئسعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 نةرسة . 615  معقداردا  كةسكىدةك  ظوغذرلعغان – قولعنع  كئرةك

 . كعشعنعث قولعنع كئسعش ؤاجعص دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظوغذرل . 616  نةرسة  حعدعردعن  كعشع،  بعر  ظذ ظةضةر  عسمذ،

 نةرسعنعث معقدارع قول كئسعشضة توغرا كةلسة، قولع كئسعلعدذ دعضةنضة
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعر كعشع بعرةر نةرسعنع ظارعيةت ظئلعص، تئنعؤالسا، . 617
 كئسعلمةيدذ  قولع  دعضةنضة . ظذنعث  ظوغذرلعمعدع  تاندع  ظذ  حىنكع

 . لئكعن، ظعسهاق قولع كئسعلعدذ دعدع . ظعجماظقا كةلدع
 صذلعنع . 618  تذرذص  كأرسىتىص  ظالدعدا  كأز  يانحذقحعنعث

 بولسعمذ،  كةلضةن  ظعجماظقا  دةص  كئسعلمةيدذ  قولع  ظئلعؤالغذحعنعث
 كئسعؤئرعمةن  قولنع  مةن  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مذظاؤعية  ظعبنع  ظعياس
 دعضةن، بذالثحع، قذرظان ظايعتع بعلةن بعر تةرةص قعلعنعدذ، خذددع

 . قولعنع كئسعش، دارغا ظئسعش، صاالشدةك – قاراقحعغا ظوخشاش صذت
 دعضةنضة . 619  كئسعلمةيدذ  قولع  خاظعننعث  قعلغان  خعيانةت

 . لئكعن، خعيانةت مذناصعقنعث خعسلعتع . ظعجماظقا كةلدع
ظةضةر بعر ظوغرع بعر نةححة قئتعم ظوغرعلعق قعلسا، ظةث . 620
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 ق  بعر  كةلتىرىلسة،  ظالدعغان  هاكعم  تذتذلذص  قئتعمدا  ولعال ظاخعرقع
 بارلعق  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  بولعدذ،  كذصاية  شذ  كئسعلعدذ،

 قولع كئسعلعدذ  قئتعم بعر  بعر  ظةضةر، ظوغرعلعق قعلعص . ظوغرعلعقلعرعغا
 قولع كئسعلعص بولغاندعن كئيعن يةنة ظوغرعلعق قعلسا، صذتع كئسعلعدذ،
 عن ظاندعن ظىحعنحع قئتعم ظوغرعلعق قعلسا، سول قولع كئسعلعدذ، ظاند

 . يةنة  بعر صذتع كئسعلعدذ، بذ هةدعستة كأرسعتعلضةن
 ظعككع . 621  تةقؤا  ظادعل،  هأر،  كئسعشدة  قولعنع  ظوغرعنعث

 نةرسعنع  كئسعلعدعغان  قولع  بةرسة،  ضذؤاهلعق  ضذؤاهحع،  مذسذلمان
 سىصةتلةص بئرةلعسة، ظوغرعنعث قولع كئسعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 . عمذ كئسلعدذ ياكع ظوغرع ظأز ظئتعراص قعلس
 بئرعص، . 622  ضذؤاهلعق  ظوغرعغا  بعر  ضذؤاهحع،  ظعككع  ظةضةر

 بعز  ظةكعلعص،  كعشعنع  بعر  يةنة  ظاندعن  بولذص،  كةستىرىص  قولعنع
 بعرعنحع كعشعدة خاتا قلعصتذق، ظةسلع هةقعقع ظوغرع ماؤذ كعشع ظعكةن
 قعلعنمايدذ،  قوبذل  قارشع  كعشعضة  ظعككعنحع  ضذؤاهلعقع  بذ  دئسة،

 تأضة بئرعدذ 100 يةنع . كعشعضة دعيةت، خذن صذلع تألةيدذ بعرعنحع
 . دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر قذل خوجايعننعث نةرسعسعنع ظوغذرلعؤالسا، ظذ قذلنعث . 623
 . قولع كئسعلمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 صذل . 624  ظوغذرلعغان  بولسعمذ،  كئسعلضةن  – ظوغرعنعث قولع
. دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع مالالرنع ظعضعسعضة قايتذرعدذ
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 قولع . 625  بولسا،  ظوغرعلعؤالغان  هاراقنع  مذسذلمان  بعر  ظةضةر
 قعلعؤئتعشدة  يوق  ظذنع  مةخسعدع  ظعجماظقا ! كئسعلمةيدذ،  دعضةنضة

 . كةلدع
 شذنعث بعلةن بعرضة هاراق ؤة مةس قعلغذحع ظعحعملعك، . 626

 ذنعث بعلةن هارام دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بذ قذرظان سةهعه هةدعس ش
 . بعرضة ظعجماظ قعلعندع

 شةرعظةت تةكلعص قعلغان صةرعزلةر، ؤاجعصالر، يذقعرقعدةك . 627
 ظىستعضة  مذسذلماننعث  يةتكةن،  باالغةتكة  حوقذم  هأكىملةر،  ظةهكام

 ظعهتعالم بولذش، ظةؤرعتعضة : مةسعلةن . بولعدذ، دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 باال  قعز  ظىنىشتةك،  ظوغ 12  9 تىك  باال ياش،  ياش 15 ذل

 . دعضةندةك
 قعز باال هةيز كأرسة، ظايالالر كئسعلع بولسا، شذ كئسةلدعن . 628

 صاك بولذشع بعلةنال ظةهكام هأكىملةر ظذنعث ظىستعضة ؤاجعص بولعدذ، ظةر
 . ظايال ظعسالمدا، ظعسالم هأكىملعرعدة باراؤةر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع –

 حعققذ . 629  قارشع ظذرذشقا  ظذ سذلتانغا  ظةضةر  حع ظألتىرىلعدذ،
 بعرةر ظعنساننعث قئرعندعشعنع ياكع دادعسعنع ظألتىرىؤةتسة، خذن تةلةص
 دذرذس  ظةصذ قعلسا  مةقتذل ظعضعسع ظذرذش ؤاختعدا  قعلغذحع، داؤاضةر

. ظةمةس، قاتعل ظألتىرىلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 هةد جازا توغرعسعدا
 ظعجماظقا . 630  دعضةنضة  هارام  قذرظان، زعنا  ظعجماظ  بذ  كةلدع،

 هأججةت  نذر،  ظىستعضة  نذر  بئرعدذ،  ياردةم  حىشعنعشكة  هةدعسنع
 . ظىستعضة هأججةت، دةلعلدذر

 قعلغذحع . 631  زعنا  قعلماي  دعضةنضة 100 توي  يةيدذ  قامحا
 . يذرعتتعن صالعؤعتعشمذ بار . ظعجماظقا كةلدع، هةدعستعمذ شذنداق

 مذ . 632  جعنسع  قعلعص،  توي  ظأتكىزىص نعكاهلعنعص  ناسعؤةت
 حالمعدا – ظايال رعجعم قعلعنعدذ يةنع تاش – ظاندعن زعنا قعلغذحع ظةر

 . ظذرذص ظألتىرىلعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 يئنعدا  ظايالع  ياكع  ظئرع  كةتكةن،  ظاجرعشعص  قعلعص  توي

 . بولمعسعمذ بذ زعناخور رعجعم قعلعنعدذ،بذنعثغا هةدعس دةلعل
 قعلغان هئسابالنمايدذ، نعكاه بعلةن نعكاه ظوقذلغانغعال توي . 633

 توشذص  شةرعت  مذشذ  مانا  كئرةك،  بولذشع  مذناسعؤةت  جعنسع  بعرضة
 ياكع  بولسذن  قئشعدا  ظئرع  ياكع  ظايالع  مةيلع  قعلغذحع  زعنا  ظاندعن

 كئسةك قعلعنعدذ دعضةنضة – ظاجرعشعص كةتسذن، رعجعم قعلعنعدذ، حالما
 . ظعجماظقا كةلدع

 يةنع . 634  قعلعش  كعشع رعجعم  ظاشذ  قعلعش  كئسةك  حالما
 . ظألضةنضة قةدةر داؤامالشتذرذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ؤة . 635  ظعقرار  ظأزع  قعلغعنعغا  زعنا  ظايال  هامعلدار  بعر  ظةضةر
 ظئتراص قعلسا، بالعسعنع تذغذؤالغذحة رعجعم قعلعنمايدذ، ظةضةر بالعسعنع

. نضة ظعجماظقا كةلدع تذغذص بولسا، رعجعم قعلعص،  ظألتىرىلعدذ دعضة
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 زعنا . 636  قعلماي  توي  يةنع  ظذرذش  زعناخورنع  بعلةن  قامحا
 قعلغذحعنع قامحعالش ؤاجعص بولذص، بذ قامحا ظوتتذرعهال بولذشع الزعم

 كةلدع  ظعجماظقا  ظذرغان . دعضةنضة  قامحعدا  قانداق  بذرذنقعالر  بولذصمذ،
 . بولسا، شذنداق قامحعدا ظذرذش الزعم

 قامحا ظذرذص، يذرتتعن 100 زعنا قعلغذحعالرنع توي قعلماي . 637
 صالعؤئتعش الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، نذظمان بعلةن ظعبنع هةسةن

 . صاالنمايدذ دعضةن
 ظةضةر بعرسع هاممعسع بعلةن زعنا قعلسا ياكع نعكاه هارام . 638

بولعدعغان مةهرةم بعلةن زعنا قعلسا، يةنعال زعنا قعلغذحع هئسابلعنعدذ،
 بولسا توي  بولسا 100 قعلمعغان  قعلغان  توي  صااليمعز،  ظذرذص  قامحا

 . رعجعم قعلعص ظألتىرعمعز دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 قعلعؤئتعمعز، . 639  يوق  هةدعنع  جازا  بعلةن  شىبهعلةر

 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظةرنعث : مةسعلةن . كأتىرىؤئتعمعز  بعر
 ب  كأرصعسعدة  ياتعدعغان  ظايالع  يةنع  ياتقان كأرصعسعدة  ظايال  بعر  اشقا

 بولسا، ظذ ظةر كئحعدة ظذقماي ظايالعم ظوخشايدذ دةص مذناسعؤةت قعلعص
 سالغان بولسا، ظادعل كعشع بولذص ساختا قعلمعسا، راستال شذنداق بولذص
 قالسا، مانا بذ شىبهع بولذص، جازاالنمايدذ، ياكع هارام بولعدعغان ظايالنع

 نعكاه  دةص  بوالمدعكع  هاالل  بولعدذ ظذقماي  شىبهع  بولسا،  ظالغان  عغا
 . توغرعسعنع  ظالاله بعلعدذ

 ظةضةر بعر قذل زعنا قعلغعنعغا ظأزع ظئتراص قعلعص، ظعقرار . 640
قامحا يةيدذ دعضةنضة 50 قعلسا، جازاغا تارتعلعدذ، توي قعلمعغان بولسا
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 . ظعجماظقا كةلدع
 زعناغا تأت ضذؤاهحع بولذشع شةرعت، ظةضةر ظذنعثدعن ظاز . 641

 بولذص  قعلغان  بأهتان  قعلعنمايدذ،  قوبذل  قالسا،  لذص  بو  ظىح  يةنع
 كةلدع 80  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظذرذلعدذ  ظعشنع . دعن قامحا  ظذ  حىنكع،

 كئيعنكع  ساهابعالر  بارلعق  قعلغان،  شذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر
 . تابعظعنالر ظعجماظقا كةلضةن

 بأ . 642  مذسذلمانغا  كعشع،  ناسارا  بعر  قعلسا، ظةضةر  هتان
 قعلغاندةك  بأهتان  مذسذلمانغا  دعضةنضة 80 مذسذلمان  يةيدذ  قامحا

 كةلدع  دعندعكع . ظعجماظقا  باشقا  بأهتانالردا  زعنا،  شذنعثدةك  ظةنة
 جازاغا  دةهرعلةرمذ  دعنسعزالر،  قةتظعي  ياكع  ناساراالر  يةهذدعيالر،

 . تارتعلعدذ، ظعسالم هأكىمعضة سئلعنعدذ
 قذلعغ . 643  بعرسع  تارتعلمايدذ ظةضةر  جازاغا  قعلسا،  بأهتان  ا

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 دئسة، ! كاصعرنعث بالعسع ! ظةضةر بعرسع بعر كعشعنع هةي . 644

 ظاتا  كعشعنعث  بولسا، – ظذ  ظىزضةن  جان  هالدا  مأظمعن  ظانعسع
 دةص ظعجماظقا  يةيدذ  قامحا  ظذرذلعدذ،  هةد  تارتعلعدذ  تعللعغذحع جازاغا

 . كةلدع
 ب . 645  عرسع بعرةر كعشعنع هةي ناسارا، هةي يةهذدعي ظةضةر

 . دئسة، هةد جازا بئرعلمةي، تةظزعر ظذرذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ياكع . 646  ظةجدادعغا  حوث دادعسعغا،  بعرسع دادعسغا، ظةضةر
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 ظعسصاتسعزال مةن : حوث ظانعلعرعغا زعنا بعلةن بأهتان قعلسا، مةسعلةن
 ياكع ب  زعناخوركةن دئسة، هارامدعن بولغان دئسة،  عزنعث ظةجدادعمعز

 جازاغا  هةد  دئسة،  باال  بولغان  ظةجدادعمعزدعن  بعزنعث  صاالنع  ياكع
 . قامحا ظذرذلعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع 80 تارتعلعدذ،
 جازاغا . 647  قعلغذحعنعث  بأهتان  ظذحرعغذحع  بأهتانغا

 دعضةنضة  بار  هوقذقع  داؤالعشعش  الزعم،  قعلعشع  تةلةص  تارتعلعشعنع
 . عجماظقا كةلدع ظ

 ظذحرعغذحع هايات تذرذص،ظذزع يوق . 648  تأهمةتكة  بأهتانغا،
 ظانعسع ياكع باشقا – بولذص قالسا، يذرتتعن حعقعص كةتسة، داؤانع ظاتا

 تذققعنع قعاللمايدذ، ظأزع قعلعشع الزعم، لئكعن ظألىص كةتسة، – ظذرذق
 . دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كئصعل . 649  هةدضة  ظةمةس جازاغا،  دذرذس  دعضةنضة . لعك
 . ظعجماظقا كةلدع، ؤاختعدا جازااليدذ، كئحعكتىرىشكة ظأزرة يوق

 هةد، جازا، قةسةم بعلةن ياكع ضذؤاهحع بعلةنال ؤاجعص . 650
 دةلعل  كةتمةيدذ،  ظئتراص – بولذص  ضذؤاهحع  هأججةت،  ظعسصات،

 . قعلعش، ظعقرار قعلعشالر الزعم بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 دةص ظاندعن ظع ! ظةضةر بعرسع بعر كعشعنع هةي نعجعس . 651

 مةهمذد يةنع مةدعهعضة اليعق كعشع دةص قويسا، يةنعال جازاغا تارتعلعدذ،
 . هةد ظذرذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بعهذش . 652  صالةج،  ظولتذرذم،  معيعص،  تارتعلغذحع،  جازاغا
 تارتعلعؤ  يةنعال جازاغا  بولسعمذ  ظةما  ظعجماظقا بولعدعغان،  دعضةنضة ئرعدذ
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 . كةلدع
 ظايال – قةستةن قاتعللعق قعلعشقا، قعساس ظئلعش، ظةر . 653

 ظايالمذ  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظوخشاشتذر  باراؤةر  ظوتتذرعسعدا
 . ظوخشاشتذر
 ظالالهنعث قذرظاندا . 654  قاتعللعق قعلعص سئلعش ظعشعدا  خاتا

 كةلد  ظعجماظقا  ظايةتكة  شذ  يةنع بارلعق ساهابعالر، بايان قعلغعنعغا،  ع،
 . تابعظعنالر ظةهلع ظعلعم، مذجتةهعدلةر شذظايةت بويعحة هأكىم قعلدع

 بعلةن . 655  نةيزة  صعحاق،  قعلعح،  بعراؤنع  كعشع  بعر  ظةضةر
 . ظذرسا، ظذنعثدعن قعساس ظئلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظاتسا . 656  نةرسعنع  مةلذم  دعضةن،  سئلعش  ظألتىرىص  خاتا
 كعيعكنع نعشانالص ظاتسا تئضعص  ظوؤنع،  ياكع بعرةر  كئتعص ظألىشتذر،

 خذددع  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظألىشتذر،  كئتعص  تعضعص  ظادةمضة
 ياكع قاتناش ؤةقةسعدة شوصذر . هازعر خاتا داؤاالص ظألتىرىص قويغاندةك

 . تأضة تألةيدذ 100 خاتالعشعص ظألتىرضىحع . باسذرذص سالغاندةك
 قذل . 657  ؤةلعيضة ظةضةر  ظذنع  خوجايعنع  قعلسا،  قاتعللعق

 تاصشذرذص بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، مالعك بذنع ظعنكار قعلعص
 . ظألتىرىلعدذ دعدع

 ظأمةر ظعبنع خةتتاص رةزعيةلالهذ ظةنهذ، تولذق بعلعص دةلعل . 658
 قعلعص، –  بعلةن هأكىم  تأت ضذؤاهحع  ظعشعدا  زعنا  بعلةن  ظعسصاتع

 . معسا جازاغا تارتمايتتع دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع جازااليتتع، بول
بةزع ظعشالردا، ظعمامنعث، تةظزعر ظذرذش هوقذقع بولعدذ، . 659
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 . ضعحة بولعدذ 36  3 دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، تةظزعر
 قعلغذحعنع . 660  صاالش 100 توي قعلماي زعنا  ظذرذص، قامحا

 ن ظعبنع هةسةن ؤاجعص دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، لئكعن، نوظمان بعلة
 صاالشقا قذشذلمعدع، بذ مةسعلعنع مذسةننعص ظاصتذر تةكرار يازغاحقا مةنمذ

 . تةكرار تةرجعمة قعلدعم هعكمعتع باردذر
 ظةضةر بعر ظةر، نعكاه هارام بولعدعغان مةهرةم بعلةن زعنا . 661

 قعلسا، زعنا بولعؤئرعدذ، جازاغا تارتعلعدذ شذنعثدةك ظذممة ؤةلةد دعدةك،
 يال مذكاتةص، مذدةببةر قذل ظايالالر زعنا قعلسا، ظأزع ظعقرار قعلسا قذل ظا

 . جازاغا تارتعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 زعنا قعلغان بولسا، تئخع جازاغا . 662  ظةضةر بعر دعدةك، حأرة

 تارتعلماي تذرذص ظازاد قعلعنغان بولسا، هأردةك ظةمةس، قذل، دئدةكتةك
 زعنا . جازالعنعدذ  ظذ  ظعجماظقا حىنكع،  قعلدع دعضةنضة  نع قذل ؤاختعدا
 . كةلدع

 زعنا . 663  يوق  خةؤعرع  بعلمةي،  قعلغعنعنع  ظازاد  شذنعثدةك
 قعلعص قالغان بولسا، ظاندعن ظأزعنعث زعنا قعلغان ؤاختعدا ظازاد بولذص
 مذكاتةص،  جازالعنعدذ،  دعدةكتةك  قذلدةك،  يةنعال  بعلسة،  بولغعنعنع

 ع قذل كعشعلةرضة بأهتان قعلغذحع جازاغا مذدةببةر، يئرعمع ظازاد يئرعم
 . تارتعلمايدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 تأتعنحع قئتعم 80 هاراق ظعحكىحع . 664  يةيدذ، ظةضةر  قامحا
 يةنة ظعحسة قاتتعقراق ظذرذلعدذ، ظألتىرىلمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع،

. بةزع كعشعلةر ظألتىرىلعدذ دعضةن
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 هأ . 665  كعشعضة  ظةركعن  قعساس هأر،  كعشع  ظةركعن  ر،
 . ظئلعنعدذ، هأرضة هأر دةص ظعجماظقا كةلدع

 بعر . 666  يةنة  قولعنع،  ظوث  كعشعنعث  بعر  بعرسع،  ظةضةر
 ظىحىن  كعشع  ظعككع  هةر  بعراقال  كئسعؤةتسة،  قولعنع  كعشعنعث سول
 قعساس ظئلعنعدذ، كةسكىحعنعثمذ ظوث، سول قولع كئسعلعدذ دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 شذ جارا . 667  حعقعرعش،  هأكىم  ظئلعش،  قعساس  هةتتعن

 ظعنتعزار  تذرذلعدذ،  كىتىص  ساقايغعحة  مذكةممةل  ظعضعسع  جاراهةت
 . قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كعشعضة . 668  بعرةر  يوق،  خةؤعرع  ظعضعسعنعث  هايؤان،  بعرةر
 ظىستعضة  هئحنعمعنع  ظعضعسع  هايؤان  بولسا،  يةتكىزضةن  مذسعبةت

 تألعم  ظعلعم، ظالمايدذ،  ظةهلع  تابعظعنالر،  ساهابعالر،  دعضةنضة  ةيدذ
 ! مذجتةهعدلةر ظعجماظقا كةلضةن، ظذالرنع ظذنتذص قالماث

 تأضة بولعدذ دعضةنضة 100 بعر ظةر كعشعنعث دعيةت، خذن صذلع . 669
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظايال كعشعنعث دعيةت، خذن صذلع ظةر كعشعنعث يئرعمعغا . 670
 بول 50 تةث بولذص،  يذقعرعدا تأضة  بعز  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  عدذ

 ظايالدذر، هازعرقعالر بولسا، جعنايةت – باراؤةر دعضعنع، جعنايةتحع ظةر
 . سادعر قعلعنغان، ظألضةنلةردذر

 بولسذن، . 671  قةستةن  مةسعلعسعضة  قاتعللعق  نعسادعكع  سىرة
 حعقارغان،  هأكىم  شذنداق  ظايةتتةك  كئلعص،  ظعجماظقا  بولسذن خاتا
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 . مةخسةت مةنسذخ ظةمةس دعمةكحع ! دة – ؤةتتة، ظايةت ظةل
 سأثعكع . 672  سويعؤةتسة،  بئشعنعث تئرعسعنع  يىزعنعث ياكع

 تألةص  بةش تأضة  كعشعضة  شذ  ظذنعث جازاسع ظىحىن،  حعقعص قالسا،
 . بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةزاالردا . 673  باشقا  سويعؤئتعش  قئلعش،  كأرىنىص  سأثعكع
 . ش، يىزعدة بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع ظةمةس بةلكع با

 صذت . 674  ظةزانع،  يذلعؤةتسة، – بعرةر  حعقعرؤةتسة،  قولعنع
 تأضة 15 ضةرحة يةنة جايعغا سالغان بولسعمذ جعنايةتحع بذنعث ظىحىن

 . تألةيدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 . حعقعرعؤئتعش صةقت سأثةكتة بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع . 675
 ع حعقعرعؤةتسة، يذقعرقع تأضعنع بئرعدذ، قعساس بعرةر ظةزان . 676

 ظئلعص بئرعلمةيدذ دةص ظعجماظقا كةلدع، ظابدذلال ظعبنع زذبةيعر قعساس
 . ظئلعنعدذ دعضةن

 ظةضةر بعرسع بعرسعنعث بئشعنع يئرعؤةتسة، باشنعث حعث . 677
 ظىحىن  يةتكةنلعكع  مذسعبةت  تألةيدذ 33 حوقعسعغا  دعيةت  تأضة

 66 مةكهذل رةزعيةلالهذ ظةنهذ قةستةن بولسا . لدع دعضةنضة ظعجماظقا كة
 . تأضة بئرعدذ دعضةن 33 تأضة، خاتالعشعص بولسا

 . باشنع يارسا، مذسعبةت يةتكىزسة يذقعرقع تألةمنع بئرعدذ . 678
 يئرعلمايدذ  بئشعمذ  يارغذحعنعث  يةنع  ظئلعنمايدذ،  قعساس  لئكعن،

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
تأضة تألةيدذ دعضةنضة 100 قارسا، ظةقعلنع كئرةكتعن حع . 679
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 ظذرذص ياكع زةهةرلةص ياكع خاتا داؤاالش : ظعجماظقا كةلدع، مةسعلةن
 . بعلةن

 100 ظعككع قذالقنع كئرةكتعن حعقارسا ياكع كئسعؤةتسة . 680
 . تأضة تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قعلعص قويسا، . 681  قارعغذ  مذسعبةت يةتكىزسة،  ظعككع كأزضة
 قعلعص قويسا تأض 100  بعرعنع كور  ظةضةر  تألةص بئرعدذ،  تأضة 50 ة

 . بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تأضة 100 بذرنعنع كئسعؤةتسة، ياكع حوالق قعلعص قويسا . 682

 . حىنكع، حعرايعغا نذقسان يئتعدذ . تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 يةنعال . 683  قعلعص قويسا  ياكع ضاحا  100 تعلعنع كئسعؤةتسة

 . تأضة تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 يةتكىزسة . 684  مذسعبةت  ياكع  كئسعؤةتسة  تعلعنع  ضاحعنعث

 يا  100 ظعسالم خةلعصعسعدعكع ظادعل هأكىمةت ظأزع بعر نئمة دةيدذ
 . نع ظئلعص بئرعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع 33 تأضة ظئلعص بئرعدذ يا

 صةردعسعضة . 685  ظاؤاز  يةنع  قعلسا،  يوق  مذسعبةت ظاؤازنع
 قعلعؤةتسة،  يوق  ظاؤازنع  ظارقعلعق  نئرؤا  ياكع  تأضة 100 يةتكىزىص

 . تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بعر قولعنع كئسعؤةتسة ياكع صالةج، ظعشلعمةس قعلعؤةتسة، . 686

 تألةيدذ، 50  سأزلعضةن ( تأضة  يذقعرعدا  بعز  ظئلعشنع  دةص ) قعساس
 . ظعجماظقا كةلدع

 قو . 687  يةنع  بعرنعث بارماقالر  بعرعنع  باراؤةر  بارماقلعرع لنعث
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 صذتنعث بارمعقع قولنعث . ظىستعضة ظارتذق قعلمايمعز دةص ظعجماظقا كةلدع
 . بارمعقعغا ظوخشاشتذر

 بعرعضة تةث، باراؤةر بولعدذ، هةر – بارماقالرنعث ظذحع بعر . 688
 3 بعر بارماقنعث ظذحعغا شذ بارماقنعث دعيةت، تأضعسنعث

1 
 ع بئرعلعدذ

 كةلدع  ظعجماظقا  بارماقنعث جازاسع . دعضةنضة  بولسا، 10 هةربعر  تأضة
 . تأضة بئرعلعدذ 3.3 بارماق ظذحعغا
 ظعككع تال بارماق ظذحعنعث تأضعسع يةنع . 689  باش بارماققا

 تأضة بئرعلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، مالعك ظعبنع ظةنةس بعر 7  6
 . ئرعلعدذ دئدع تأضة ب 10 بارماقنعث تأضعسع

 تأضة تألةص 100 ظةضةر ساق بعر قول ظذرذص تعتعؤئتعلسة، . 690
 . بئرعشع الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةمحعكعنع . 691  يةنع  كأكرعكعنع  ظايالنعث  بعرةر  ظةضةر
 . تأضة تألةيدذ دةص ظعجماظقا كةلدع 50 كئسعؤةتسة
 كئرةكتعن . 692  ظومذرتقعسعنع  سىلبعنع،  بعراؤنعث  ظةضةر
 . تأضة تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع 100 حعقارسا،

 ياكع . 693  كئسعؤةتسة،  ظةؤرعتعنع  زةكعرعنع،  بعراؤنعث  ظةضةر
 . تأضة تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع 100 كئرةكتعن حعقارسا،

 يئقعن كعلةلعسع  ظايالالرغا  بولسايةنع  ساق  رةزيةاهللا ظةنهذ  قةتادة
 . عضةن، ظايالالر نعثمذ شذنداققذ دةيمةن تأضة د 33 تأضة، بولمعسا 100

 مذسعبةت . 694  ياكع  كئسعؤةتسة  كاسعنع  ساغرا،  ظعككع
ظايال – تأضة تألةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، ظةر 100 يةتكىزسة،
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 . ظوخشاش
 تأضة بئرعدذ دعضةنضة 50 تأضة، بعر صذتقعمذ 50 بعر قولعغا . 695

 . ظعجماظقا كةلدع
 بعر . 696  هأكىمةت  حعقعرعدذ ظادعل  هأكىم  دةيدذ،  نئمة

 ظادعل  خةلعصعسعنعث  ظعسالم  كأرسعتعدذ،  هاكعمنع  ظادعل  دعضةنلعك،
 ياكع  ظذحقعسا  زةخمعضة  كعشع  بعرةر  بعلةن  مذشاؤعرلعرع  ظذ  هاكعمع،
 هأكىم  بويعحة  باهاسع  ظوخشعشعنعث  كعشعنعث  شذ  جاراهةتلةنسة،
 حعقر  هأكىم  سئلعشتذرذص  كعشعضة  ساق  قعممعتعنع  عدذ حعقعرعدذ،

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 لئكعن . تعؤعص، دوختذر خاتا داؤالعسا تألةم تألةص بئرعدذ . 697

 تئؤعصنعث قئشعغا  ناظذستا  تئؤعصنع قويذص،  ظالغذدةك دوختذر،  ظئتعبارغا
 بئرعص، مئنع داؤاالص قويسعال، ظاقعؤعتعضة مةن ظعضة دئسة، دوختذر قول

 قعاللمعسا  ظامال  داؤاالص  تةبظعي قويدذرذؤالسا،  قعلماي  سذيقةست  ياكع
 ظادعتع بويعحة داؤاالتسا ظةجةل كئلعص ظألىص كةتسة، دوختذر، تئؤعص
 . هئحنئمعنع ظىستعضة ظالمايدذ، تألةم تألعمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 خةتنة قعلغذحع خاتالعشعص ظةؤرةت ظذحعنع قوشذص كةسسة . 698
 ذق تألةم تألةص بئرعدذ ياكع بعر قعسمعنع كةسسة، خاتاالشقعنعغا حذشل

 . تأضة بولذشع مذمكعن 100 دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع،
 ظةضةر بعرسع، بعر كعحعك بالعنع دادعسعنعث رذخسعتعسعز . 699

 ياكع بعر قذلنع خوجايعننعث رذخسعتعسعز ظذلعغعغا معندىرىؤالسا، ظاندعن
 ظألسة      تألةص بئرعدذ،  حوقذم  قعلعؤةتسة،  بئرعدذ، 100 هاالك تأضة
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 . اراهةتلةنسة شذنعث بويعحة تألةم بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع ج
 خذن . 700  دعيةت،  قعلغذحعنعث  سادعر  جعنايةت  خاتالعشعص

 تذققانلعرع بئرعشعص بئرعدذ دعضةنضة – صذللعرعنع، تألةملعرعنع ظذرذق
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظايال كعشعنعث دعيةت، تألةمنع تألعشعص بةرضىدةك ظورذق . 701
 قعنع بولسا، باالغةتكة يةتمعضةن بالعسع ياكع ظانا بعر قئرعندعشع تذغ –

 . تألةمنع تألعشعص بةرمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 باال، . 702  كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  بعلةن  كعشع  ظايال

 . دعيةت، خذن صذلعنع تألعشعص بةرمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تذغقانغعمذ بذن . 703  نةرسة كةلمةيدذ، صئقعر، يوقسعز  عثدعن بعر

 . تألعشعص بةرمةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 صذلعنعث . 704  خذن  دعيةت،  3 تألةم،

1 
 كةتسة،  ظئشعص  دعن

 تألعشعص بئرعدذ، 33 يةنع  تأضعدعن ظئشعص كةتسة، ظاندعن باشقعالر
  بولذص قالسا، تألعشعص بةرمةيدذ  ياردةم لئكعن خالعس . ظذنعثدعن ظاز

 . قعلسا بولعدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 تويلذقنع، . 705  معسلعنع،  معهر  تألعشعص بئرعدعغانالر  تألةمنع
 مال  صذلعنع – باشقا  خذن  قذلعمذ  بةرمةيدذ،  تألعشعص  مىلىكلةرنع

 . تألعشعص بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 تألعشعص . 706  نةرسة  بعرةر  جعنايةتكة  قةستةن  شذنداقال
 تألعشعص بةرمةيدذ  جعنايةتكة  ظأتكىزضةن  سئلعص  خاتالعشعص  خاتاغا ، 

. بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 قةسلةص . 707  ياكع  حىشىرعؤةتسة  بالعنع،  تأرةلمة  قورساقتعكع
 ظألتىرىؤةتسة بعر قذل بعرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، هةدعسمذ شذنداق

 . بذيرذيدذ
 عنع حىشىرىؤةتسة شذ يةهذدعي ياكع ناسارا ظايالنعث بالعس . 708

 بولغان ظايالنعث خذن صذلعنعث  10 ظانا
 تأضة بئرعدذ دةص 5 نع يةنع 1

 . ظعجماظ قعلدع
 ظايالنعث بالعسعنع قةستةن ظذرذص ظألتىرىش . 709  بعرةر  ظةضةر

 حىشىرىؤةتسة  ظعجماظقا 100 مةخسعتعدة  دعضةنضة  تألةص بئرعدذ  تأضة
 . كةلدع

 ايال تاياق يعضةنلعكتعن بالعسعنع حىشىرىؤةتسة ظةضةر بعر ظ . 710
 ظىحىن  باال  هةربعر  حىشىرىؤةتسة  تأرةلمعنع  بالعالرنع،  نذرغذن  ياكع

 . بعردعن قذل تألةص بئرعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 كاصارةتنعمذ . 711  قعلغذحع،  قاتعللعق  هالدا  خاتا  خاتالعشعص،

 قذل  كأرسعتعلضةندةك  ظايعتعدة  قذرظان  قعلعش،تاصالمعسا بئرعدذ،  ظازاد
 . ظعككع ظاي روزا تذتذشالر دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظذرذص . 712  شذظايالنع  بالعسعنع  ظايالنعث
 حىشىرىؤةتسة،جعنايةتحع ظئرع بولسعمذظايالعغا بعر قذل بئرعدذ دعضةنضة

 . ظعجماظقا كةلدع
 شذ . 713  قويسا،  ظألتىرىص  خاتا  قذلنع  بعر  كعشع  بعر  ظةضةر

 تأضعدعن تأؤةن بولسا، 100 تعنع بئرعدذ، ظةضةر قعممعتع قذلنعث قعممع
. شذنداق بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 هأر، ظةركعن، مذسذلمان ظةرلةرنعث دعيةت، خذن صذللعرع، . 714
 . تألةملعرع،بعربعرضة ظوخشاش دةص ظعجماظقا كةلدع

 ظعضعز . 715  قعممةتلعرع  صذللعرع،  بولعدذ – قذلالرنعث  صةس
 . عجماظقا كةلدع، حعرايلعق بولذش، قابعلعيةتلعك بولذشتةك دعضةنضة ظ
 قذل . 716  ؤةلةد  ظذممة  دعيعلضةن  ظازاد،  سةن  تذغساث  ظةضةر

 ظىستعضة  خوجايعنعنعث  ظايالنعث  شذ  جعنايعتع  ظأتكىزضةن  ظايالنعث،
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 جعنايع . 717  بولسذن،  ظعشلعرعدا  ؤةدة  بولسذن  ظعشلعرعدا  داؤا
 ظعشالردا بولسذن، ظالاله بعلةن قةسةم قعلسا، ظذ قةسةم قعلغذحع بولعدذ

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 مذرتةد يةنع دعندعن قايتعؤالغان كعشع توغرعسعدا
 ظةر . 718  بولغانغا – ناسارا  مذسذلمان  بعرسع  خوتذنالرنعث
 قعز  دعنعغا – ظذالرنعث  ظعسالم  قالمايدذ،  بولذص  مذسذلمان  ظوغذللعرع

 بذ  كةلدع،  ظعجماظقا  دعضةنضة  هئسابلعنعدذ  مذسذلمان  ظاندعن  كعرسة
 ياكع  خذددع سةييعد قذتذص رةهمةهذلالنعث سةن مذسذلمان دألعتعدة
 هئسابالنمايسةن،  مذسذلمان  قالغانغعال  تذغذلذص  ظاظعلعسعدة  مذسذلمان
 دعنعنعث  ظعسالم  حوقذم  ظىحىن  بولذشذث  مأظمعن  مذسذلمان،

 قذرظ  كئرةك كأرسةتمعسعضة،  بويسذنذشذث  يوليورذقعغا  هةدعسنعث  ان،
 . دعضةن سأزضة ظوخشاص كئتعدذ

 قئلعص، . 719  بولذص  ساراث  مةجنذن،  كعيعن مذسذلمان كعشع
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 ساراث هالةتتة مذرتةد بولسا، شذنداق ضةص سأزلةرنع قعلسا، بذ مذرتةد،
 دعضةنضة  قعساس ظئلعنعدذ  ظألتىرضىحعدعن  ظذنع  هئسابالنمايدذ،  كاصعر

 . قا كةلدع ظعجماظ
 ظةضةر بعر مذسذلمان قذل مذرتةد بولذص، ظعسالم دعنعدعن . 720

 قايتعؤالسا، تأؤبة تةلةص قعلعنعدذ، تأؤبة قعلسا قالدذرذلعدذ، تأؤبة قعلمعسا
 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  ظألتىرىلعدذ  ظئلعنعدذ،  بذ . كاللعسع

 مةنعدة  دعضةن  كعشع  بعرةر  بةندة،  سأز،  دعضةن  ظةبدع  ظعجماظدعكع
 بولسا  مذرتةد  بولسذن،  هأر  مةيلع  قذل،  مةيلع  مذمكعن،  بولذشع

 . بذنعثدا ظعختعالص يوقتذر . ظألتىرىلعدذ
 كعم صةيغةمبةر سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةمنع ظةيعبلعسة، . 721

 . تعللعسا، هاقارةتلعسة دةرهال ظألتىرىلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 مال . 722  كعشعنعث  بولغان  هوقذقع مىلك – مذرتةد  عدعن

 قعلعنمايدذ، مال  قعلعنسعمذ ظئسعص – صىتىنلةي بعكار  مىلكع مذسادعرة
 . قويذلعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 كةلسة، . 723  قايتعص  دعنعغا  ظعسالم  مذرتةد،  ظىحىن  شذنعث
 مىلىكع ظأزعضة قايتذرذلعدذ – دىشمةن سئصعضة قوشذلذص كةتمعسة، مال

 . هئحبعر ظعختعالص يوق دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، بذنعثدا

 ظةضةر دعنسعز، كاصعر حعن دعلعدعن ظالالهدعن باشقا ظعاله . 724
 يوق دئسة، مذهةممةد سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم ظالالهنعث بةندعسع
. ؤة ظةلحعسع دئسة، مذسذلمان بويسذنغذحع بولذص، كاللعسع ظئلعنمايدذ
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 تذرذص قةستةن تةرعك لئكعن، ناماز ؤاختع كةلدع، ناماز ظوقذشنع بعلعص
 بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا  قعلسا، تئنعؤالسا، يةنعال كاصعر  ظعنكار  ظةتسة،

 قعلغذحع، . كةلدع  ظعنكار  نامازنع  كعتابالردا  بارلعق  كأرضةن  مةن
 تانغذحع كاصعر بولعدذ، تانسا كاصعر بولذشعدا، ظعنكار قعلسا كاصعر بولذشعدا

 صةقةت ناماز  ظوخشاش،  بولعدذ بارلعق صةرعزلةر  كاصعر  تةرعك ظةتسة،  نع
 دعضةن هأكىملةرنع  بولماي تذرعدذ  كاصعر  صةرعزنع تةرعك ظةتسة  باشقا

 شذنداقال، نامازنع ظأزرعسعز قةستةن تةرعك ظةتكىحع، هورذنلذق . كأردىم
 ظعلعم  جذمهذر،  هأكىم،  دعضةن  ظألتىرىلعدذ  كعشع  ظوقذمعغان  قعلعص

 ظألتىرىشع  هأكمعدذر،  مذجتةهعدلةر  قعلعح بعلةن كاللعسعنع ظةهلع،  دة
 سةهعه  ظالغذدةك  هئسابقا  هةرقايسع  قوشذلغان،  هةممعسع  ظئلعشقا

 . شةرهع مذسلعمدابار . بذتذغرعلذق مةخسذس كعتابالربار . كعتابالرنع كأرىث
 ظةضةر مذرتةد تأؤبة قعلعص ظعسالم دعنعغا قايتعص كةلسة، . 725

 . ظةدةصلةنمةيدذ دةص ظعجماظقا كةلدع
 ظاد . 726  كعشعنعث ظةضةر  بعرةر  مذسذلمان  ظعككع  تةقؤا  عل،

 مذرتةد بولغعنعغا دعندعن قايتعؤالغعنعغا ضذؤاهلعق بةرسة، بذ ضذؤاهلعقع
 قايتعص . قوبذل قعلعنعدذ  ظةضةر، ظذ مذرتةد تأؤبة قعلعص ظعسالم دعنعغا

 كةلمعسة، شذ ضذؤاهلعق بعلةن كاللعسع ظئلعنعص ظألتىرىلعدذ دعضةنضة
 . ظعجماظقا كةلدع

 ل ظازاد قعلعش توغرعسعدا قذ
ظةضةر بعر كعشع باي بولذص، ساق حاغدا بعرةر قذلنع ظازاد . 727
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 . قعلعؤةتسة، بذ دذرذس، ظعجرا قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظانعسعغا ياكع – بعلمةي ظاتا – ظةضةر بعر كعشع بعلعص . 728

 بولذص  ظازاد  ساظةتتعال  شذ  ظذالر  قالسا،  بولذص  ظعضة  كئتعدذ بالعسعغا
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظانعسعنعث – ظةضةر بعر كعشع بعز يذقعرعدا دعضةندةك ظاتا . 729
 مةلذم  بواللمعسعمذ،  ظعضة  بالعسعنعث ظومومعيىزلىك صىتىن يئرعضة  ياكع
 قعسمعغا ياكع يئرعمعغا ظعضة  بولسعمذ ظذالر ظازاد بولذص كئتعدذ، قالغان

 . زعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع يئرمعنع بذ كعشع ظازاد قعلعشع ال
 تةرةص حوث – ظاتا . 730  تةرةص ياكع ظاتا  ياكع دادا  ظانعسعغا

 دادا، حوث ظانا ظةجدادلعرعغا ظعضة بولذص، خوجايعن بولذص قالسعمذ ظذالر
 . ظازاد بولذص كئتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعرسع قذلنع ظازاد قعلعشنع نعيةت قعلعص بعرةر قذلغا . 731
 بولدذث  سةن ظازادضةردة  قعلعص بولغان،  ظازاد  مةن سئنع  سةن هأر،

 بذ كعشعنعث خوجايعنلعق هوقذقع . دئسة، بذ قذل ظازاد بولذص كئتعدذ
 . تىضةيدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 حأرعسعنعث قورسعقعدعكع . 732  دعدةك،  خوجايعن،  بعر  ظةضةر
 باال  ظذ  تذغذلسا،  هايات  باال  قعلسا،  ظازاد  كئتعدذ، بالعنع  بولذص  ظازاد

 . ظانعسع يةنعال قذل، دئدةك هالدا قالعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ظةضةر بعر خوجايعن دعدةك، حأرعسعضة سةن تذغقان بالعالر . 733

 هأر، ظازاد بولذص كئتعدذ  ظازاد دئسة، ظذ دئدةك تذغقان بارلعق بالعالر
. دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
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 قذل، . 734  بالعنعث،  ظةمةس كعحعك  دذرذس  قعلعشع  ظازاد
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 قذلغا  بعرةر  خوجايعننعث كعحعك بالعسع،  بعرةر  شذنعث ظىحىن،
 هئساب  دئسة،  قعلدع  ظازاد  سئنع  دادام  هأر،  سةن  ظازاد،  سةن

 . قعلعنمايدذ،ظذ،قذل ظازاد بولمايدذ
 بعرعضة كئصعل – مذسذلمانالرنعث قئنع هةم تةث ظذالر بعر . 735

 . اليدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع بوال
 ظةضةر بعر ظةر خوجايعن يةنة بعر ظةر خوجايعننعث قذلعنع . 736

 ظذنعث بذيرذقعسعزال سئنع مةن ظازاد قعلعؤةتتعم، يولذثغا كئتعؤةر دئسة،
 ظذ قذل ظازاد بولذص كئتعدذ، ؤةلعيلعك هوقذقع ظازاد قعلغذحعنعث بولعدذ

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 ذنذشلذق كئسةل يةنع راك كئسةل، ظألىش ظالدعدعكع قورق . 737

 سةدعقة  بةرسة،  سوؤغا  كعشعضة  بعرةر  قعلعص  سأز  كعشع  – كئسةل
 ظعهسان، هةدعية قعلسا، ياكع قذل ظازاد قعلسا، بذالرنعث هةممعسع مال

 3 دذنياسعنعث –
1 

 كعرضىزىلعدذ  تةرةص . ضة  بعر  هئسابعدا  ؤةسعيةت
 3 ظةضةر قعلعنعدذ،

1 
 3 دعن ظئشعص كةتسة، رةت قعلعنعدذ

1 
 ضة قايتذرذلعدذ

 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 نةرسعنع . 738  ظذ  ظالغذحع  نةرسة  بعرةر  رةنعضة  ضأرىضة،

 سئتعشدعن، سةدعقة قعلعشدعن، ظازاد قعلعشدعن حةكلعنعدذ، قولدعن ظذ
 . دذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع نةرسعنع حعقارسا بولماي

 ضأرىضة . 739  نةرسعنع  ظذ  نةرسعنع،  ظالغان  ضأرىضة رةنعضة،
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 قويغذحعنعث ظعزنعسعز، رذخسعتعسعز ساتسا، بذ سودا بةيظع، باتعل رةت
 . قعلعنعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر قذلعغا سةن هأر، سئنع ظالاله ظازاد قعلعؤةتتع، سةن . 740
 د  ئسة، بذ قذل شذظان ظازاد بولذص كئتعدذ دعضةنضة دعضةن ظازاتضةردة

 . ظعجماظقا كةلدع

 ظعحمةك توغرعسعدا – يئمةك
 هةرقانداق مةضعن ظعضعسع بولغان هايؤان هارام دعضةنضة . 741

 كةلدع  قاتارلعقالر، . ظعجماظقا  بأرة  يولؤاس،  شعر،  ظعشعت،  خذددع
 . ظذسةيمعيعن رةهمةهذلال، صعلمذ هارام دعضةن

 شذ هاالل . 742  يةنع  كئسعؤالسا،  نةرسعنع  بعرةر  هايؤاندعن
 هايؤاننع تئرعك توختذتذص قويذص، بعرةر نةرسة ضأش، ياغ كئسعؤالسا بذ

 . نةرسة هارام، يعيعش، سئتعشمذ هارام دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 يذقعرعدا بعز ظأزع ظألضةن هايؤان مةيلع هارام ياكع هاالل هايؤان

 . ام دعضةن ظعجماظنع يازغان بولسذن سئتعش هارام، صذلع هار
 ظأحكعدةك ظةنظامنعث ضأشلعرع هاالل . 743  قوي،  كاال،  تأضة،

 كةلضةن،  بعلةن ظعجماظقا  ظعجماظالر  سةهعه هةدعس،  قذرظان،  دعضةنضة
 . يةنع ظعجماظ ظعكةنلعكعضة يةنة ظعجماظقا كةلضةن

 ظعلمةك . 744  تعرناقلعق،  ضأشخورظةمةس،  ظةمةس، يعرتقذحع
 . شالرنعث ضأشلعرع هاالل دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع تذمشذق ظةمةس قذ

حعكةتكة، ظئثعز قذشقعحع، ضةرحة ظألىك هالدا تئصعلسعمذ . 745
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 كةلدع  ظعجماظقا  دعضةنضة  مالعك بعلةن لةيسع ظألىك مةيتةت . هاالل
 . بولسا هارام دعضةن

 باغلعمعغان . 746  ياكع  باغلعغان  ظعهرام  ظوؤلعرع،  دئثعزنعث
 . ضةنضة ظعجماظقا كةلدع كعشعلةرضة هاالل دع

 جان ساقالش ظىحىن ظأزع ظألضةن مةيتةت، . 747  زأرىرعيةتتة
 ظةلؤةتتة، بذالر ظايةت، هةدعسلةردة بار، . هاالل دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 . بذ دةلعل ظىستعضة دةلعل، نذر ظىستعضة نذردذر
 مىلكع قان، جانلعرع هارام دعضةنضة – مذسذلمانالرنعث مال . 748
 مذستةسنا، . كةلدع ظعجماظقا  ظعشالر  بةرضةن  قعلعص  دذرذس  ظالاله

 . هةدعية، سةدعقة تعجارةتتةك
 ظعجماظقا – سةي . 749  دعضةنضة  هاالل  ظوتياشالر  كأكتات،

 . كةلدع
 باغع . 750  حعققذحعالر،  قارشع  سذلتانغا  خةلعصعسعضة،  ظعسالم

عن، ظةضةر ظذالر ظعمامد . خاؤارعح بولذص ظألتىرىلعدذ، كاللعسع ظئلعنعدذ
 ظذالرنعث  ظعمام  قذماندان،  قعلسا،  تةلةص  بئرعشنع  مأهلةت  سذلتاندعن
 ظعسالم دعنعغا قايتعص كئلعشعنع ظىمعد قعلسا، شذنداق بولذشعغا ظعشةنح
 قعلعص كأزع يةتسة، شذنداق قعلعص باقعدذ، مأهلةت بئرعص يارعشعشنعث
 دعضةن  قعلعدذ  حارعسعنع  قايتذرذشنعث  باتعلدعن  زذلذمدعن،  ضة ظذالرنع

 . ظعجماظقا كةلدع
 نامازنع تةرعك ظةتسة . 751  ساهابعالر  دعضةندةك،  يذقعرعدا  بعز

 ظالعمالر  كئيعنكع  بولذصمذ،  كةلضةن،  ظعجماظقا  دةص  بولعدذ كاصعر
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 . ظألتىرىشكة ظعجماظقا كةلضةن
 مةن . 752  يةنع  ظألتىرىؤةتكعنع  سعهرعضةرنع  ساهابعنعث  بعر

 قعلغ  داؤا  دةص  تئرعلدىرةلةيمةن  سعهرعضةرنع ظألىكنع  بعر  ان
 قئنع  باققعنة  تئرعلدىرىص  ظأزىثنع  ظةمدع  دعضةن ! ظألتىرىؤئتعص،

 ؤةقةسعنع ساهابعالر، تابعظعنالر ظاثالص ظعنكار قعلمعغان، مانا بذ ظعجماظنع
 . سىكىت دةص ظاتعلعدذ

 ظذالر . 753  بولذص،  ظارعسعدا  شعرعكلةر  زعمعن،  بعرةر  ظةضةر
 هأججعتعنع كأتىرىص كئلعص بذ ظعسصات، – هةربعرع ظأزعنعث دةلعل

 بئرلعدذ  قعلعنعص  تةقسعم  سورعسا،  بئرعشنع  قعلعص  تةقسعم  زعمعننع
 . دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بذ . 754  بولسا،  ظارعسعدا  جاماظةتلةر  ضأهةر،  تال  بعر  ظةضةر
 ظأز  كعشع  هةربعر  بولسا،  نعسعؤعسع  كعشعنعث  هةربعر  ضأهةردة

 صارحعلعماقحع، حاقماقحع بولسا، نعسعؤعسعنع ظالماقحع بولذص، ضأهةرنع
 حىنكع، . بذ حاغدا ظذالر بذ قعلمعشعدعن حةكلعنعدذ، توسذص قئلعنعدذ

 بولعدذ  هاالك  يوقايدذ،  قعممعتع  ظذنعث  صارحعلعسا  حاقسا،  . ضأهةرنع
 مال  زور، – ظذالرنعث  ضأهةر،  بذ  ظىحىن  شذنعث  تىضعشعدذ،  مىلكع

 عممةتنع ضأهةرنع ساتقان ناهايعتع قعممةتلعك باها قويذلذص، مانا شذ ق
 قعممةتنع ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بعرعش الزعم، يةنع سئتعص

 ظةضةر سذنذص كةتسة، . تةقسعم قعلعنعدذ، شذنعثدا ظذالر صايدا ظاالاليدذ
 نعسعؤعسع  جاماظةتنعث قعممعتع،  بارلعق  صارحعالنسا،  حئقعلعص كةتسة،

سعدعكع قعممةتلعك ضأهةر، يوق بولعدذ، ظةنة شذنعثدةك، جاماظةت ظارع
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 قعممةتلعك يادعكارلعق، قعلعح، نةيزة، قذرظان، جةث كعيمع، دوسقان،
 ساندذق، ظعشكة، ظاياغ، ظوقيا ؤة ظذالرغا ظوخشاش قعممةتلعك ظةتعؤارلعق
 ظعجماظقا  دعضةنضة  دعضةندةك بولعدذ  يذقعرعدا  نةرسعلةرنعث هأكمع بعز

. كةلضةن
 ظأي . 755  داحا،  قعلعص زعمعن – هويال،  قاتارلعقالرنع تةقسعم

 سورعسا،  بئرعشنع  قعلعص  تةقسعم  شئرعكلعرع  يةتسة،  زعيان  بةرمعسة،
 نعسعؤعسعنع – دةلعل  ظأز  كعشعضة  هةربعر  بعلةن  هأججةت  ظعسصات،

 . بئرعص، تةقسعم قعلعص بئرعش ؤاجعص دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 بار ظةضةر شئرعكلةر بعر شةهةردعن يةنة بعر هاكعم، قازع . 756

 دةلعل  يذقعرقع – شةهةرضة  كأتىرىشىص،  هأججةتلعرعنع  ظعسصات،
 قازعمذ  ؤالعي،  هاكعم،  ظذ  قعلعص بئرعشنع سورعسا،  نةرسعلةرنع تةقسعم

 . تةقسعم قعلعص بئرعشع الزعم دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع
 هأكىم مةجلعسعضة حعقعشقا ظاجعز كئلعدعغان كئسةل ياكع . 757

 ؤاختعدا  بولذص،  يوق  كعشع يذرتتا  غاظعص  كئلةلمةيدعغان،  ظىلضىرىص
 ظورنعغا ؤةكعل ظةؤةتعص، هةققعنع تةلةص قعلسا، سأز قعلدذرسا دذرذس
 دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع، يةنع ؤةكعل ظةؤةتعش، بذنعث ظىحىن ظأزرة،

 . سةؤةب بولذشع الزعم
 ؤةكعل . 758  كةتسة،  ظألىص  ظةؤةتكىحع  ؤةكعل  ظةضةر

 تى  ظعناؤةتسعز بولغذحعنعث ؤةكعللعك هذقذقع  بذزذلذص كئتعص،  ضةيدذ،
 . بولذص كئتعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 بعلةن . 759  قئلعشع  بولذص  بعهذش  قئلعشع،  ظذخالص لئكعن،
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 دعضةنضة  كةتمةيدذ،  بذزذلذص  بولذص،  ظعناؤةتسعز  هوقذقع  ؤةكعللعك
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر، ؤةكعل قعلغذحع ؤةكعلضة ظعجازةت بةرسة، ظعقرارغا . 760
 ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكىحعنعث زعينعغا  ظاندعن ؤةكعل،  رذخسةت قعلسا،
 دعضةنضة  دذرذس ظعقرارع قوبذل قعلعنعدذ  قعلسا،  نةرسعنع ظعقرار  بعرةر

 . ظعجماظقا كةلدع
 ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكىحع، رذخسةت قعلسا، ؤةكعل ظأزعنعث . 761

 ث ؤةكعلع ظورنعغا يةنة بعر ؤةكعلنع ظةؤةتسة، دذرذس بولعدذ، بذ ؤةكعلنع
 . بولعدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 سئتعم، سودا، – ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكىحع ؤةكعلضة ظئلعم . 762
 بةيظعدا باهانع ظئنعق دةص بةرسة، مةلذم معقداردا صذلنعث سانع معقدارعنع
 بذ  ؤةكعل  ظاندعن  بولسا،  بةرضةن  قويذص  باها  ظعسعم،  ظاتاص،  دةص،

 زان ياكع قعممةت ظالسا ياكع ساتسا، معقدارغا خعالصلعق قعلعص، سةل ظة
 حىنكع، ؤةكعل شذ كعشعنعث . بذ سودا دذرذس دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع

 . ظورنعدا تذرعدذ، ظذنعث ظذنحعلعك هوقذقع بولعدذ
 ظةضةر ؤةكعلنع مذتلةق هالدا بعرةر مالنع سئتعص كئلعشكة . 763

 ظعستئمال ظةؤةتسة، ؤةكعل ظذ مالنع شذ شةهةردعكع نةخ صذلغا، كأصعنحة
 كىمىشكة سئتعص كةلسة، بذ دذرذس دعضةنضة – بولذؤاتقان صذلغا، ظالتذن

 . ظعجماظقا كةلدع
 رذخسعتعسعز، . 764  ظعزنع،  ظةؤةتكىحعنعث  ظذنع  ؤةكعل  ظةضةر

خةؤعرع يوق هالدا بعرةر قذلنع ياكع مالنع ساتسا، ظاندعن سئتعؤالغذحع
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 عنع تئصعص ظةكةلسة، تةنة قعلعص، مالنعث ظةيعبعنع ياكع قذلعنعث ظةيعب
 دةلعل  ؤةكعل ساتقان مالنعث نةخ ظأزع ظعكةنلعكعضة  ظعسصات، – شذ

 ظةيعب كأرىنىص تذرسا،  شذ  مالدا  ظةمةلعيةتتعمذ،  كةلتىرسة،  هأججةت
 بذزذؤئتعدذ  بةيظعنع  سودا  بذ  سئتعؤالغذحعغا . قازع  صذلنع  ؤةكعلدعن

 قايتذرذلع  ؤةكعلضة  ياكع قذل  مال  دعضةنضة قايتذرذص ظئلعص بئرعدذ،  دذ
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر بعرسع ظئلعشعنع ظةكعلعشضة ؤةكعل ظةؤةتسة، ؤةكعل . 765
 ظذ كعشعدعن قةرعزنع كأتىرىؤئتعص، قةرعزدعن ظازاد قعلعؤةتسة بذ دذرذس
 ظعضة  ظئلعشقا  قةرعزضة،  ظذ  ؤةكعل،  دعضةن  ؤةكعل  حىنكع،  ظةمةس،

 ظاندعن . بواللمايدذ  قويسا  تألةص  يئنعدعن  ظأز  دعضةنضة ظأزع  بولعدذ
 . ظعجماظقا كةلدع

 ظةضةر، دادا، بالعسعنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن بولسعمذ، . 766
 ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن بولسا، ظاندعن – ظئلعم  ظعشعدا  سئتعم، سودا

 ظاخعرلعشعدذ  بذزذلعدذ،  ؤةكعللعك هوقذقع  يةنعال  ظألىص كةتسة،  دادا،
 كةلدع  ص، معراسنع ظئلعص، ظأز بذ باال ؤارعس بولذ . دعضةنضة ظعجماظقا

 . ماللعرعغا خوجايعن بولسذن – صذل

 ؤةكعل . 767  سئتعؤئتعشكة  قذلنع  بعرةر  خوجايعن  بعرةر  ظةضةر
 ظةؤةتمةكحع بولذص تذرسا، ظاندعن بعرةر كعشع بذ قذلمنع ظذ خوجايعننعث

 ظاحا  يا  ظانعسعدعن،  يا  دادعسعدعن،  سعثلعسعدعن، يا – بالعسعدعن يا
معلعرعدعن سئتعؤالسا، بذ سودا بةيظع دذرذس دعضةنضة ظايالعدعن، يا هام
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 . ظعجماظقا كةلدع
 ظةقعدة مةسعلعلعرعدة ساهابعالر، تابعظعنالر، سةلةص، سالعه . 768

 ؤة ظذالرنعث ظةقعدعسعنع ظةقعدة قعلغان ظئتعقاد قعلغان، ظةهلع سىننع
. ؤةلجاماظةلةر مذنداق ظعجماظقا كةلدع

 خ ظةهلع دوزاختا مةثضى قالعدذ، جةننةت ظةهلع، جةننةتتة، دوؤزا
 زةررعحة ظعمانع بار كعشعلةر ياكع ظاسعي، ضذناهكارالر، . تا ظةبةدع قالعدذ

 شاصاظةت بعلةن يا جعنايعتع تىضةص دذزاخدعن حعقعدذ، دعنسعز، كاصعرالر
 قالعدذ  مةثضى  دوؤزاختا  مذناصعقالر  ظالالهنعث . مذشرعك،  مأظمعنلةر

 . يدذ دعضةنضة ظعجماظقا كةلدع جامالعنع قعيامةت كىنع كأرةلة
 تةقدعرضة ظعمان كةلتىرىشكة، دوؤزاخ ظىستعدعكع سعرات . 769

 . كأؤرىكعضة، قةبرعدعكع ظازابقا ظعمان كةلتىرىشكة ظعجماظقا كةلدع
 كعتابعدا . 770  فعقهع  ظذسذل  سأزلعضةن  يذقعرعدا  بعز  ظاخعرعدا

 قا  ظعجماظدعن  هةدعس،  قذرظان،  يةنع  قعياسنعث  لسا، سأزلعنعدعغان
 دةلعل  مةنبةسع،  شةرعظةت  تذرعدعغان  قاتاردا  ظعسصات، – تأتعنحع

 ظعكةنلعكعضة  دةلعل  قةتظعي  قعياسنعث  بولغان  ظاساسع  هأججةت
 بعردةك  مذجتةهعدلةر  ظةهلع،  ظعلعم  هازعرقع  ؤة  تابعظعنالر  ساهابعالر،

 باتعلنعث . ظعجماظقا، ظعتتعصاققا كةلضةن، هةقنعث ظوخشعشع هةقعقةتتذر
 نذرغذن . ظعسصاتتذر دعضةن – قعياس قةتظعي دةلعل . باتعلدذر ظوخشعشع

 كةلتىرضةن  دةلعل  هةدعسلةرنع  ؤة  ظعجماظقاكعلعنضةن . ظايةت  يذقعرقع
 ظعنكارقعلسا،تانسا،دعنسعز  ،بذمةسعللةرنع  قعلعشقا  مةسعللةرضةظةمةل

 كعلعندع  ظعجماظقا  كعتعدعغانلعقعغا  مذشذ . بذلذص  بعلةن شذنعث
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 ، تابعظعنالر ظعجماظقا، ظعتتعصاققا كةلضةن مةسعلعلةر كعتابتعكع ساهابعالر
 تىضةص  بعلةن  بذنعثلعق  مةسعلعلةر  كئلعنضةن  ظعجماظقا  ظاخعرالشتع،

 يئثع  هازعرقع  بولذصمذ  بولذؤاتقان – كةتمعدع،  صةيدا  يئثعدعن
 مةسعلعلةرضة يئثعدعن ظعجماظقا كةلضةن مةسعلعلةرنع يئزعص بولغعنعمعز

 مةسعلعلةر  ظذنداق  سالعه، يوق،  سةلةص،  ظىحىن  شذنعث  كأص  خئلع
 باشقا  بذنعثدعن  مةسعلعلةرنع،  كةلضةن  ظعجماظقا  تابعظعنالر  ساهابعالر،
 ؤة  كعتابالرنع،  توصالنغان  مةسعلعةر  كئلعنضةن  ظعجماظقا  مةخسذس
 كةلضةن  ظعجماظقا  مذجتةهعدلةر  ظةهلع،  ظعلعم  كعيعن  ظذالردعن

 قةلب  حعن  كأرىص حعقعشعثالرنع  قعلعمةن مةسعلعلةرنع  ظىمعد  . عمدعن
 ظةمةس،  مةسعلعلةرنعال  كةلضةن  ظعجماظقا  يالغذز  بعرضة  بعلةن  شذنعث
 دةلعللةنضةن  قعياسالردعن  ظعجماظ،  هةدعس،  سةهعه  قذرظان،  بةلكع،
 فعقهع ظةهكام مةسعلعلعرعنع، ظعبادةت، مذظامعلة، ظةقعدة، تارعخ قاتارلعق

 . مةسعلعلةرنعمذ كأرىشىثالرنع سورايمةن
 هعدايةت ظالاله  قةلبعمعزضة  قعلسذن،  يولدا  توغرا  هةممعمعزنع

 قعلسذن،  ظةقدعسعدة  ؤةلجاماظةنعث  سىننع  ظةهل  بةرسذن،  نىرعنع
 هةق  توغرا،  بولذصمذ  بعلةن  قعياس  ظعجماظ،  هةدعس،  سةهعه  قذرظان،
 قعياس بعلةن هأكىم حعقعرعشقا ؤة شذ هأكىمضة ظةمةل قعلعشقا نعسعص

 دذنيادعن ظ  بعزنع بذ  ظذلذغ قعلسذن،  ظاخعرةتتة  عمان بعلةن حعقعرعص،
 !!! جامالعنع ظاتا قعلسذن، ظامعن

 وبركاته السالم  ورحمةاهللا  كأرىشةيلع عليكم  كعلةركع كعتابعمدا
... خةير


