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االم ةيكذ ظةظةسس ةدذم ل ةعرلعكق التوردزعز  ظ ان بولةلذمة ممعزضةممعه! راش  غ
ةن ”غان  لعععتارقعن تعصعد تةر “عتع بئك تور سالمش ظع عنداقئر” ن عرعدعهةرل جةؤع تاؤت
ةص معنلتةعث معزنشلعرع ندا قئرعىيةرن سم دع عرقعسع سعر ب تةصناملعق  “رنمعالالالت 

  . عبولدرةص ذشةر مشكةرىشعأيىز آيتا ن قا بعلة سعلةربعلةنشع بئرع
  :عشةرتظةسك

ذ  عرن تةصب لعث س أظةس اولعمع قججعتع ه كةن تةعزغ ذن بعآئيعدعن ض ذر ر ق ص ظوق
عؤاتتذق  ظئللةرنعرةسعمكع دعظعحع. ذردذقنالشت ظورذعجدةذندةرةص متةثشعنع ةتلعرب

ع ر بعنةةن يةدعكآئتعرالص غع ظئ ىحىنقع ظ انلع بولغ عقنع ج ت سا نعث بة آعتاب نكعحى
لقئرعنةزع ب عمعز رعرعمداش نع نع قويةس مارا تتوغذش ش ورداق تارلعب. كةنيدعاص

 . زعمعد قعلظىمععنع عنعش حىشغراث تومعزنعاشلعرععندقئر
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אאא 
  !االمذ ظةلةيكذم سعرداش دوستلعرعمظةسس

تعتعنعث      صةيالسوصماظ،  ة خةلقظارا ظالعم، هأآ   يمةن سعلةرضة دذنياؤع   ، معسعر صايتةختع ظةزهةر ظذنعؤئرس
ةيخ  تاز ش ع ظذس ةنتاؤعمذددةرعس املعق  ي ت ةؤاهعر ن ان«نعث ج ايدعلعنع » قذرظ عدعن ص ةنتاؤع «ص تةصسعرس ت
الالنمعالر ةرلعرعدعن ت ةن»جةؤه ةن دئض ةقدعم قعلعم ابنع ت ذ آعت الالنمعالر«.  ب ةرلعرعدعن ت ةنتاؤع جةؤه  »ت

ر نة     صظعسالم دعنعغا داظعر بعلعملةرنع ظعضعلة    ) يعلع ـ   1940ؤاصاتع(تةنتاؤع رةهمةهذلال    ذپ، بع ل     بول ة يع حح
ن ظام     ظوقذتقذحعلعق قعلعص   اندعن آئيع ةبظعي     ئظ ا حعقعص ت ة  ـ   رعكعغ ن      ص ذرغان، آئيع م ظاش ةتتعن بعلع ن جةه

ئلع  ة آ ارعصقاهعرةض ذغذلالنغان ص ماظ ةن ش ان   ـ 1935.  بعل اؤاهعرنع تاماملعغ عر ج رع تةصس ذ  . يعللع ذ ب ظ
 . جعزلةر بعلةن شةرهعلعضةنألعنغان مؤةيئثعدعن آةشعص قع ةن تةرةققعيات،صـ  نع ظعلعم »قذرظان«تةصسعردة 

سعر صيعل نةشعر قعلعنغان تة ـ 1998شذثالشقا . سعر ظعنتايعن باب آئلعدذصظةسعرضة بذ تة ـ 21هازعرقع 
رنعث مذظةللع ةبظعي صمذنعي ة صعمذ ت ةنتاؤع رةهعم ةتتعن ت عرنهذلالهةن جةه ذ . ايدعالنغانصدعن ععث بذتةصس ب

ىتىن دذنيا صمةن . هازعر مةآكعدعمذ نةشعر قعلعنعؤاتعدذ. ن ؤة ظئتراپ قعلغانتةصسعرنع دذنيا ظالعملعرع قوللعغا
ةبظعي     ن ت ذلمانلعرعغا جىملعدع ذ      صمذس ا ب ذلمانلعرعغا، ظوقوغذحعالرغ ذر مذس ان ظذيغ ارقعدا قالغ عدة ظ ةن ساهاس

ةن   ةت قعلعم قا مذراجعظ أرىص حعقعش عرنع آ ةث مذهع     .تةصس عرنعث ظ ذ تةصس ةن ب ة م ةن بعرض ذنعث بعل م ش
رنع تةرجعم    هئكمةتلعك سأزلعرعنع ؤة تةبظعي صةنضة داظعر جايلعرعنع ؤة   م قذرظان هةدعسنعث موجعزلع . ة قعلدع

ان    2000ظةسعردة  ـ 21عن ؤة بذ تةصسعردعن، شذنداقال هازعرقع    تدوستلعرعمنعث بذ آعتاب   ةن قذرظ ا يةتك  خعلغ
ص، ظأزع ظىحىن، ظاظعلعسع ظىحىن ،خةلقع ، دوآتذر بولذ صما، صةيالسو ة ظالعم، هأآ  ص،تةصسعرعدعن صايدعلعنع 

ذ    ـ ظىحىن، صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرع ظىحىن جان تعكعص خعزمةت قعلعشنع، يىزدة    نع، ش يىز ظةمةل قعلعش
  !اهللا مذرادعمعزغا يةتكذزسذن ظامعن. نعث جامالعنع آأرعشعنع قولغا آةلتىرىشعنع تعلةيمةنهظارقعلعق ظالال

  .رايمةنون مةغصعرةت سظالالهتع ظةمةسمةن، يم بعلةن خاتالعقتعن خالعظعنسان بالعسع بذلذش سذصعتع

  سورايمةنرعشنع ئتةآلعص ب ؤةصعكعر، تةنقيد، قذشعنع،و ظعتعصزىت ظةصذ قعلعص، خانالرنعثمذ،بآعتا

אאאאאא  
ارلعق انا ظالال هةمدذب تذرهقس ةت  . ا خاس الاله رةهم ذلمانالرغا ظ ارلعق مذس اهابعالرغا ب ذلذلالهقا، س رذس

  !ظامعن. قعلسذن ؤة ظذالرنع ساالمةت قعلسذن
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אאא 

م                    ارقعلعق ظعلع ةآكذر ظ ع تةص ةينعث روه مةن بذ آعتابنع ظالالهنعث ياردعمع بعلةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
   قعلعص تذرذص يازغان بعر هئكمةتلعك سأزع بعلةن باشاليمةنهاسعل

اندا         ةريانعدا قذرظ زعش ج عرعنع يئ ةآرارلعنعدعغان   ـ  قئت 114تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي ظأز تةصس م ت  ع
»אאא« امدات    . هةربعر سأزعدة ظايرعص باب توختاتقاندذر     ضة بعر آىنع ظذ ظادعتع بويعحة ب

بابقا آئلعص قاتتعق ظويغا   دئضةنאאא. ن بذرذن تةصسعر يئزعشقا آعرعشعص آئتعدذ     نامعزعدع
الدذرذص       تذرعدذ     صئتعص تةصةآكذر قعلعص، سةزضى ظةزالعرعنع ظةمةلدعن ق ذص ظول زار بول ا ظعنتع ذ  . ظالالهق دةل ش

تاز     بعرع حوث ب  . صةيتتة روهع دذنيادعن نذرانع ظعككع ظادةم صةيدا بولعدذ        عرع آعحعك، ظذالر بولسا، بعرع ظذس
تازدعن س   ) ظوقوغذحع(تالعص  ). ظوقوغذحع( تالعص   عبعر اليدذ  وظذس قا باش تازعم   . ظال سوراش ةتلعك ظذس هأرم

ؤة رةهعم   قئتعم تةآرارالنغعنعنع آأردىم، ظذنعث ظىستعضة رةهمان114نعث  אאא مةن قذرظاندا
الال     ئن رةهعم قعلغذحع د  ةتلعك، مئهرعبا يةنع شةصق  أردىم، ظ ةتنع آ عم سىص ةن ظعس ذنحة  هضةن بذ قوش آةلض  ش

ة ظىحىن         ةنذ نئم علةن          مئهرعبان رةهعم قعلغذحع ظعك دذ؟ مةس ان بولع ا تولغ ا ظازابق ذ دذني ال   : ب ان تذغذلذص ظعنس
ةزعدة قع                       دذ، ب عز آئسةل بولع ذرذص ضذناهس اال ت ك ب عدذ، آعحع ة حىش ززعق يعغالص حىشعدذ، ظةسكع آأرصعض

ئقعلعص        ا    ـ   حوغنع ظاغزعغا سالعدذ، مةشلةرضة حاصلعشعص قالعدذ، ق وقذلذص يعغ تعم      ـ   س أتعدذ، يئ ةن ظ زار بعل
أتعدذ  عز ظ ةل، يوقس امرات، آةمبةغ الص ن ةندعن باش كة آعرض العدذ، مةآتةص ارزذ. ق ا  ـ ظ ان مذرادعغ ظارم

دذ      ةيدذ    . يئتةلمةيدذ، بةزعدة ظعشلةص يىرىص ظوقذي علةردعن زةر ي ةن        . آعش ازابع بعل ةت ظ ئخع مذهةبب ة ت يةن
ازاب    . صعراق ظازابع بعلةن ظازابلعنعدذ    أل         بذ ظ ةر ظ ذص، بةزعل اتتعق بول ةآمذ ق دذ     . ؤالعدذعب اراث بولع ةر س . بةزعل

اه      رةتلعك ظ ارغعيعص هةس اماندةك س ةر س أتعدذ   بةزعل ارتعص ظ ةزةص    . ت اي غ اش قذرذم أزعدعن ي رةتتة  ـ آ نةص
ظاتعسع يارعسا، بالعسع يارعسا، . ةتكةن بولسعمذ، يةنعال ظازابدعن قذتذاللمايدذمذرادعغا ي توي قعلعص. ياشايدذ

يةنة تئخع يةثضعسعدعن . ظانعسع يارعمايدذ، ظةزةلدعن قئينظانا آئلعن يات آعشعلةرحعلعك آئلعشكةن ظةمةس
قذحعلعرعنع  ـ حادةشنام يةيدذ، تعل ظاثاليدذ، قولع ظعشتعن بوشعمايدذ، ظون آعشعلعك تاماق ظئتعص قا ـ  ظازار

ةن              اس دئض هارماي يذيعدذ، تئخع ظةرنعث خوجايعنلعقع، هاآاؤذرلعقع، مةن ظةر آعشع دةص خوتذنعدعن قورقم
حذ؟ تئخع، ظةرحذ؟ ظةر مذشذنداق ظأينع باشقا آعيعص غةمدة ظأتعدذ،  ـ نامغا ظئرعشعش ظىحىن باشقذرذشلعرع

عنع ق  ـ ظأز ظعشعنع قعلمعسا تئخع ظاتا     ا    ظانعسعنعث ظعش ز ظات ئخع، قع ا ت ا     ـ علمعس عنع قعلمعس عنعث ظعش ظانعس
ئزعك دةردع       ! تئخع، ظاه    زنعث س علةرنع ي       بذ ظازاب ظىستعضة قع ايدعلعق نةرس ة ص ةن،    ئ، ظادةمض ضعسع آةلمعض

ةن كعنعص آةتك رعكعص، سةس ن زئ اق  . ظذنعثدع المعغان، قورس ةن تاص ةؤةبلةر بعل ةرخعل س اننع ه ارزذ قعلغ ظ
دذ   . ع ظأزع يعغالص حىشكةندةك بعر باال تذغعدذ  آأتىرىص معث تةستة خذدد    ةم تذغذلع ة غ . شذنعث بعلةن بعلل

ةيدذ     . بذ تذغذت ظازابعنع بعر دئمةث     انالر بعلم كعنا       . بذ ظازابنع تذغمعغ عز صاس عز، رامعزانس ىن نامازس رعق آ قع
ا ث ظات أتعدذ، ظوغذلنع الدا ظ ان  ـ ه ةت بولذؤاتق ئمعدة خعجال ةش غ نع يأتك ع آئلعن ع  ـ عظذن. ظانعس بذن

ن                نمذ قئيع اؤؤالقع تويدع ةش ظ ذ يأتك ذص، ب سئتعؤئلعؤاتقان، سذخةنحعلةر ضةص تئصعؤاتقان، ظارعدا ظاداؤةت بول
يعم        ئمع، آع ا،       ـ بولعدذ، ظذزذنغعحة ماي تارتعشعص، تذرمذش دةردع، ضال غ ا بولس ة ماث ع هةمم آئحةك غعم

ازاب        . مئنعث دةيدذ  ـ    سئنعث ظانا بعلةن باال   ـ   شذنعث بعلةن بألةك بولعدذ، ظاتا    . دةيدذ ر ظ ر ظئغع ذ بع مانا بذم
  ! جارقعراشالر، هةي دةردعم ـ آعتابالر، ؤارقعراش ـ تئخع هئساب! ظعسعت

اي ا هارم انالر بولس غ ـ دئهق لةيدذ، قع زدا ظعش اي ظئتع ئلعق  ـ تالم دذ، س ارغا حعقع دذ، هاش ةندة يىدع آ
  .تألةيدذ، آىنلعرع قذلدةك ظأتعدذ

نع           ئيعيةلمةي، ظاش تئرعص ظاق نان ي     ن  قوي بئقعص صاقال   اختعنعث آعيمع ذث ص رعص ي ةز تئ ةي، آئص يةلم
ا   ـ آىندىز غةمدة ظالدعرايدذ، نامازنعمذ ظاندا ـ تعجارةتحع بولسا، آئحة . آعيةلمةي ظأتعدذ  ساندا ظوقذص، دذني

ازابنع د        ظاه هةر ظعككل  . هةلةآحعلعكعضة ظالدعرايدذ  ذ ظ ا ب ة بوغذلس ذث،   ئعسع قةرزض ةي قوي ال   م ال دةردع، م ض
ة            العلعرع تىرمعض اآع ب أزع ي ةزعدة ظ ئخع ب ازاب، ت ة ظ ازاب ظىستعض دةردع، باال دةردع، غةم ظىستعضة غةم، ظ

ةث  بذمذ بعر قوشالص ظازاب، ظاتعدعن يا ظانعدعن ظايرعلعدذ، بةزعدة بالعلعرعدعنمذ ظايرع        . آعرعص قالعدذ  لعدذ، ظ
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ةن دوست  ع آأرض ايرعلع وب ـ ياخش رعدعن ظ ةآمذ   . دذرادةرلع عمعزدعن ظأتكىزمعس أز بئش ز ظ ازابالرنع بع ذ ظ ب
ئتعص   ة ص ذص غةمض نع تذت رايعدعن ظعثعكع ارغايغان حع اماندةك س لعرعدعن، س ان ياش أزعدعن ظاقق ث آ ظذالرنع

  . ظولتذرذص آئتعشلعرعدعن آأرىؤاالاليمعز

ئخع   احلعق        ت ازابع، ظ رعلعق ظ ازابع، قئ اغرعق ظ ازابع، ظ ة آئسةل ظ ث ظىستعض ازابع،   ظذنع ول ظ ازابع، ي  ظ
ذم         ازابع، ق وغذق ظ ازابع،      ـ ظعكولوضعيعلعك تةبعظةت ظازابع، صعآغعرعم ظعسسعق ياآع س ةت ظ ازابع، ظاص وران ظ ب

ان           ا تولغ ة ساص ظازابق تعن ظاخعرغعح ذش باش ذ تذرم . ظألىم ظازابعغعحة ظاه مانا بذ دذنيا، مانا بذ هايات، مانا ب
ز   قئ114رةهعمنع   ـ   ظةمما بعز رةهمان   ةآرار ظوقذيمع عنع بئسعص حىشكةن     . تعم ت تع غةزعص الالهنعث رةهمع . ظ

م                  ةك رةهع اندعنمذ ب م قعلغ عغا رةهع وؤاق بالعس ا ب ز   ظالاله بةندعلعرعضة ظان دذ دةيمع ازاب ن      . قعلع ذ ظ ةمما ب ة  ئظ م
زابع، تئخع مئيعصلعق ظا(بعرعضة ماس آةلمةيدذ؟  ـ مة ظىحىن؟ بذ سأزعمعز نئمعشقا زعت؟ بعرئظىحىن؟ زادع ن

باياشات ياشايدذ، خاتعرجةم ظأتعدذ، مذناصعق بايغا هعح ظعش يوق، يوقسعز آةمبةغةل،  ـ تئخع ظعمانسعزالر باي
تازعم          ةتلعك ظذس ىن؟ هأرم ة ظىح ظون بالعسع بار بعر آعشعنعث قوي آالعلعرع هارام بولذص قالعدذ، بذ زادع نئم

ر ا بع عثعز ـ ماث اؤاب بةرس ةص ج ارام تاص. بعرل ةلبعم ظ أهةر ق ةم، ض زعدا ظىزس م دئثع علعدةك ظعلع ةنمذ س ا م س
  .سىزسةم، خةلق ظىحىن خعزمةت قعلسام ظالالهنع رازع قعلسام دةيمةن دةص سوراصتذ

ئلعقع نذرانع       ذص،               يروهع دذنيادعن آةلضةن ه ىص قوي ةن آىل ذم بعل تاز، تةبةسس عياقعدعكع ظذس ادةم س  ظ
ر عغا بع ت  ـ ظوقوغذحعس كة باشالص اؤاب بئرعش ةص ج اس،   . ذبعرل ئنعث قورقم ةن س ذم م أيىملىك ظوغل ةي س ظ

ع،        سوظال. ظعرادعلعك، جىرظةتلعك، قةيسةر، باتذر ظعكةنلعكعثنع بعلعمةن      دع، حىنك دان قويذل عث ناهايعتع ظوب
اؤاب     سوظال تاصالماسلعقعدعن ظةنسعرعسذن،    سوظالظالعم جاؤاب تاصالماسلعقعدعن ظةمةس بةلكع       ةن ج ال بولعدعك

دذ ذنداق ح. حعقع ةآكذر قعلعص مذش ذر تةص وظالوثق أهةر س ذنداقال ض علع، ش زعدا ظىزض م دئثع ة ظعلع  قويمعغعح
ال   . سىزضعلع بولماس  انذن           . سأزىمضة قذالق س عز، ق عز، ظادالةتس انع مذهةببةتس ذ دذني عز،   ـ   سةن ب ظعنتزامس

رع    ان مئه ا تولغ ىتىنلةي ظازابق ىنىص قاصس       ـ ص ةن دةص حىش وق ظعك ةقةتال ي ك ص قةت رةهعمدعللع ةن، شةص
ةن       ـ   مةت، مذهةببةت، مئهرع  ئظةمةلعيةتتة صىتىنلةي رةهمةت، ن    شةصقةت، آأيىنعش، ظاسراش، قوغداش بعل

  .تولغاندذر

ر  مةن ساثا. يةرلعكع بعلةن حىشعنةلمةصسةنئعلعمعثنعث ظازلعقع، بةلكع، يوق د  ظةمما سةن بذنع ظ     ـ بع
  !بعرلةص حىشةندىرىص قوياي، قذالق سئلعص ظاثال

ةت ثدعكع عشع آأرصعضة يعغالص حىش   ذغذلذص ظةسكع ت دع،        هئكم ذ ظع ار نعجعس س ر خ ذ بع رعنحع، ظ  بع
دع    ة ظع الث نةرس دع،   . ظةرزعمةس يوقع وق ظع لعدعال ي ان ظةس ال     مئهرعب ر ت لع بع ع ظةس الاله ظذن ئرما ظ  ظعسص

ذ،           دة بذرذنقعالرغعم ةت ظعحع اراثغذ زذلم ةيتعص، ق ة آأص رلعيون هىجةيرعض ة تئ عدعن نةحح هىجةيرعس
بعرعضة ظوخشعماس هالةتتة حعرايلعق بعر سىرةت ظاتا  ـ لةرضعمذ ظوخشعمايدعغان هةتتا بارماق ظعزعمذ بعركعآئيعن

ةلكع،  . ظذ ظعنسان ظةسكع آأرصة ظىستعضة يعغالص حىشكعنع ظازاب ظةمةس    . قعلعص، ظعنسان قعلعص ياراتتع    ب
  . دةص بعلسذننئمةترةهمةت، 

ةم    االم مةري ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نحع، ص ع ظعككع ا ظوغل ا    ظعس ة بالعغ قا هةمم االمدعن باش  ظةلةيهعسس
ا،   ـ   معث بعر جاصا  .  دئضةن شةيتاننعث حئقعلعشع، حعمدعشع، شذ ظارقعلعق يعغلعشعنع      مذشةققةتتة تذغقان ظان

تئرعكمذ، ضاحعمذ، ظأز غعمعدعن،  ـ بالعسعنعث راس ظعنسان بالعسعمذ ياآع هايؤان سىرةتتة حىشتعمذ، ظألىآمذ      
ةن،  . باال يعغالص حىشسة ظذ هايؤان ظةمةس ياآع ظألىك ظةمةس. رت مذشذ غةمدة بولعدذ ظازابعدعن سع  هاياتك

ظةضةر . ضاحا ظةمةس زذؤانع ساقكةن دةص خذشال بولعدذ، شذ يعغا ظاؤازعدعنال قعز ياآع ظوغذللعقعنع بعلةلةيدذ           
ألىآمذ دة     ىرىص ظ نع تةآش ئلعص تعنعقع ةرنع ح ازان حعلةآل ة ق اي حىشس اال يعغلعم ةن ب ةم قعلعس ذ . ص غ ظ

ة          كةن، ظةسكع آأرص ذص حىش ان بول ظةرزعمةس نعجعس سذنعث ظورنع هاجةتخانعدعن ظةزالعرع ساق بعر ظعنس
نكع سذ، معث ياخشع، بذ بالعنعث قورساق ظعحعدعكع صةرؤعش قعلعنعش، ظوزذقلعنعش، تئشعغا حعققاندعن آئيع

ةهمةتنع سأزلةص تىضعتةلمةيمةن، بذالرنع سةن      ر نعش، تةربعية بئرعش، قوغداش قاتارلعق    عسىت، تاماق، آأي  
  .ؤالعرأدعن تةصسعلع آ »ظعماندعن بعظولوضعية«، »آعتابةتتة ؤاهعددعن«

عز    .  ظعش ظةمةلعيةتتة، راهةت، رةهمةتتذر   دئضةن خذالسة، سةن ظازاب   اال ضذناهس ك ب خوش سةن آعحع
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بذنعثدعكع ظالالهنعث رةهمعتع . نالرمذ بارتئخع هايؤا. تذرذص آئسةل بولعدذ، هةرخعل ظازابالرغا قالعدذ دئدعث
ازابالر         هئكمعتؤة   ذ ظ ع شذآع، آعحعك بالعنع تاؤالص تذرذص، ظةدةصلةص تةربعية قعلغاندةك ظذنعث روهعنعمذ ظاش

تعص زعيانغا يولذقمعغان ظعنسان ظازغعنة زعياندعن ظأزعنع .  الزعمتةربعيعلةشبعلةن تاؤالص   دذ يوقع ةتتا  .  قويع ه
رةت   ة          بةزعسع هةس ازاب آةلس علعق، ظ ة خاص ان آعحعككعن ةن ظعنس ازاب آأرمعض علعق، ظ ألعدذ، دةرت، خاص تة ظ

العدذ             يوقعتعصخذدعنع   ان س قعالرغا زور زعي ة ؤة باش ذنعث ظىحىن    .  خذددع مةجنذندةك ضاراثلعشعص ظأزعض ش
  . الزعمتةربعيعلةشروهع ظعددعينعمذ حىشةندىرىش، 

كة        ظانعنعث يىرةك صا  ـ   ، باال ظاتا  حعظعككعن ان مةش دةك قعزارغ العنع آئسةل قعلعش حوغ الاله ب رعسع، ظ
ان  ـ  حاصالش، قعززعق ظاشقا قولعنع سالدذرذش، سذصعدعن يعقعتعش ظارقعلعق ظاتا  ظانعغا ظعقتعسادعي حعقعم، زعي

ةنعؤع     ـ   شات. سئلعش بعلةن سعنايدذ   ةمعنع     يخذراملعققا حىمضةن ظعنسان م اححعق ت انننعث ظ اددعي زعي  ؤة م
تعص س  ةحىرعدذ تئ تعن آ الالهنع     . عناقنع باش ان ظ ةيدعغان، يعغلعتااليدعغ قذرغذحع آىلدىرةل ةممعنع باش ه
لةيدذ ص،  . ظةس ىآىر قعلع ا ش الدا ظالالهق ةر ه ةؤره اهذس اآع ظ دذ ي ذناه  ـ  قعالم تعص ض ص دات ظئي زار قعلع

ا،            ة قالس ذنداق آىنض قعالرمذ ش ة باش تعن ظأتس الر باش ذ ظعش عناق، ب ر س ذ بع دذ؟ ب دذ،  قعالم اردةم قعلع ي
شذ ظعلمع غةيبنع ظاشكارعالش ظىحىن بةندعنع . ظالاله هةممعنع ظالدعن ظوبدان بعلعدذ. هةمكارلعشعص آأينعدذ

سعناش ظعشعدا صةرعشتعلةرنعث خاتعرلعشع ظىحىن ظعنسانننعث ظأزعنع ظعقرار قعلدذرذش، قايعل قعلعش ظىحىن، 
لعق ظىحىن         خذشاللعقعدا آأرةثلةص باشقعالرنع مةسخعرة قعلعص     الالهنع ظذنتعماس لعق، ظ ، تةآةببذرلذق قعلماس

ث    ذنداقال ظذنع ىن ش رعتعش ظىح ةلبنع ظئ ان ق ىن، قاتق ش ظىح ةت قعلع عنع ظعجاب ندذرذص دذظاس ة يئلع ظأزعض
  . يارةنلعرعنعمذ سعناش ظىحىن ظاشذنداق آئسةل ظازابعنع ظورذنالشتذرغان ـ خوشنا، دوست

ذ  ع بولس ك آعش ةيلع آعحع وث م ةيلع ح ل  م ةر خع ايؤانالرمذ ه ةتتا ه دذ، ه ازابعدا يعغالي ةل ظ ن، آئس
تعدذر          الالهنعث رةهمع ر ظ ع،  . ظاؤازالرنع حعقعرعص ظازابالنغعنعنع ظعصادعلةيدذ، بذ ظازابنعث هةممعسعمذ بع حىنك

مةي، ظذالر آئسةل ظازابعدا ظازابالنمعسا، ظأزعمذ ظذقمعسا بعزضعمذ ظذقتذرمعسا بعز ظذالرنعث ظعحكع آئسعلعنع بعل
تعدذ   شذنعث بعلةن ظذالر تعزال آئسعلع      . دوختذرخانعغا ظاصعرعص داؤاالتمايمعز   ازاب  . ظئغعرالص ظألىص آئ ذ ظ عن تب

ةؤةب                  ئلعص، س عز ق ةلدعن خةؤةرس ا، ظةج ةؤةر قالس ن بعخ عز ظذنعثدع ةلدعن خةؤةرس ا، آئس خةؤةرسعز قالس
  . قعلعنماي ظألىص آئتعدذ

اتلعق    ةنعال هاي ازابع ي ة، آئسةل ظ دذ  خذالس ع بولع م   . نعث داؤام ا داظع احلعق ظازابعغ ايؤانالر ظ انالر ه ظعنس
احقعنعنع                هئكمةتيولذقعدذ، بذنعثدعكع    اق ظ دذ، قورس ا قعلع أزعنع ناآ  شذآع، ظعنسانالر بذ ظازابنع بعلمعسة ظ

اق     ةي بعلمةي تام دذ    يئم ايرعلعدذ     ـ    آئسةل بولع اتعدعن ظ ا     . دة، هاي ازابعنع تارتمعس احلعق ظ ايؤانالرمذ ظ ر  ه بع
ةمرعمةيدذ،      يئمةينةرسة   ةن س ذنعث بعل ةك  دذ، ش ع             دئم اتلعقنعث داؤام ةت هاي ا راه ازابع جانغ احلعق ظ ذ ظ ، ب

قعممعتع بولعدذ، بذالر ظةمةلعيةتتة ظازاب ظةمةس،    ـ   تاظامنعث لةززعتع بولعدذ، قةدعر   . بولعدذ، رةهمةت بولعدذ  
  .رةهمةتتذر

ةل   الاله آئس ع، ظ ذنعث ظىحىنك ة ش ش يةن ةل قعلع ان،  آئس ع قعلغ ث صةردعس أز قذدرعتعنع ةؤةبعنع ظ  س
الدع  الاله ظ ذالر ظ اندا، ظ نع ظالغ ث جعئنع ةيظذالرنع ةي  دئم ىم بةرم ةؤةبعدعن داؤاالش ظىن ةل س االنع آئس ، ص

دذ سةؤر مأظمعن بذنع تولذق حىشعنعدذ، ؤة ظعشعنعدذ،     يهةقعقع. ظألدع، بولمعسا ظألمةيتتع، دئيعشعدذ    .  قعلع
ازعاليدذ              آئسةل ظةمةلعيةتتة دا   ذناهعدعن ت اننع ض اندةك ظعنس دا تازلعغ ىرةك ظوتع ذناهقا  . ت باسقان تأمىرنع آ ض

آئسةل بولذص ظألمةآحع بولغان . لعققا يئتعدذشئهعتهةتتا .  قعاللعسا ظةجر آاتتا بولعدذسةؤر بولعدذ، آةففارةت
نع ؤاقتحىنكع، ظذ ظألعدعغان . آعشع ظازابالنماي، بةلكع، خذرسةن بولذشع آئرةك  دا    ع الاله يولع دذ، ظ  بعلعؤالع

العدذ،  .  ظئيتعدذ، ؤةسعيةت قعلعدذ  ظعستغفار ـ   تةؤبة. ظاخعرةت ظىحىن تةييارلعق قعلعدذ    آعشعلةردعن رازعلعق ظ
ئلعؤالعدذ     ق ظ ن رازعلع علةرمذ ظذالردع قا آعش ألىمنع      . باش انغا ظ ا ظعنس ع بولغاحق ألىمنعث ظةلحعس ةل ظ آئس

ألىمنع ظةسلةص ت      . ظةسلعتعدذ ان ظ علعنعث            ظعنس علةردعن آئس دذ، آئسةل آعش ةرؤةرلعك قعلع ا ظعنسانص ذرغاحق
لعنعدذ      ـ  ظئغعر ئلعص تاش ة ظ ةزع ؤةزعص ن ب ذناهكار      . يئنعكلعكعضة قاراص ظذالردع ا ض عنع قعلمعغانغ ذ ؤةزعص ذالر ظ ظ

انلعقعدع      ة  بولمايدذ، ظةمما ظادةم ظذرذشقا قاتناشمعغاندةك، ظعنسانالر بذ دذنيادا آئسةل ظازابعنع تارتق ن جةننةتك
  .آعرسة آئسةل بولماي ساالمةت تذرغانلعقعغا خذشال بولعدذ، ظأزعنع بةختلعك هئس قعلعدذ
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دذ،   ةدرعنع قعلع ةللةرنعثمذ ق دذ، آئس ةدرعنع بعلع اقلعقعنعث ق ةن س ع بعل ةل بولذش انالر آئس ظعنس
عم د           ر قعس نعدةك بع عناق بولغع عدعن س الاله تةرعص دذ، آئسةل ظ اردةم قعلع ث آةشعص   هةمكارلعشعص ي ورعالرنع

عزعنلعرع ؤة          ان دورا ماض ةؤةبعدعن نذرغذنلعغ ةل س ذنداقال آئس دذ، ش عناق بولع ة س ع ؤة تةجرعبعض قعلعنعش
حع   ان ظعش اقتذرعدذ، نذرغذنلعغ ارعتعنع ظ انعالر تعج دذ،    ـ دوختذرخ ةن بولع تعن بةهرعم ةر مذظاش خعزمةتحعل

ذ        ذ  آئسةل يوقالش ظارقعلعق نذرغذن ساؤابقا ظئرعشعؤالعدذ، ش ئتعؤئلعنغان    آئسةل نداقال ظاش الش ظىحىن س  يوق
نذرغذن سئخع بايالرنعث ساؤاب تئصعشعغا صذرسةت . سوؤغاتالرنع ساتقان ماضعزعن تعجارعتعنع داؤامالشتذرعدذ  

دذ                   ةؤةبحع بولع عغا س ةت قذرذش ذنداقال دأل ي هوقذقدارالرنعث ؤة ش اآعم، ؤالع ر، ه . يارعتعلعدذ، صادعشاه، ؤةزع
ة     آئسةل نذرغذن يا   مان آعشعلةرنعث يامانلعقعنع تونعيدذ، يامان آعشعلةر آئسةلضة ضعرعصتار بولذش بعلةن بعرض

  .باشقعالرغا ظعبرةت بولعدذ

الالهنعث        روص ظ ةلدعكع معك عنلةيدذ، آئس انالرنع تعزض تعدذ، يام أزعنع تونع ارقعلعق ظ ةل ظ الاله آئس ظ
ئلعنعدذ   هةرخعل ؤعرذس، معكروص قاتارلعق قو     قوشذنع، آئسةل قعلعشعدا   قا س ا . شذن ظعش راقال    ؤاب ارقعلعق بع ظ

ةن              الر بعل رذس، معكروص دذ، آئسةل ؤع اتقعلع بولع عنع يوق ذن آعش ا نذرغ رال ؤاقعتت ع بع أآىم قعلغعل ة ه ظألىمض
علةر        ذن آعش ةؤةبعدعن نذرغ ةل س دذ، آئس اتقعلع بولع دذ، ؤة يوق ع بولع ذم قعلغعل ة هذج مةن دألةتلةرض دىش

ايدذ   صعنسعيعضة حعقعص، خعزمةتتع  ا بارم ا قايت ايدعلعنعص     . ن توختايدذ، ساقايتس ةلدعن ص ان آئس ةر يالغ بةزعل
ذ      . ظارام ظالعدذ  ةص ب دذ       هئكمةتخذالسة ض أزع بعلع الاله ظ ةرنع ظ ذنحعلعك، آئسةل        . ل عمعز مذش زنعث بعلعش بع

ادان ظعلعمس    . عنئمعتبعزلةرضة بةرضةن    ظالالهنعث رةهمعتع ؤة   ظازاب ظةمةس ظةسلعي ظذ بعر     ان  ظةمما ن عز ظعنس
الاله       .  قعلماستعن تةصةآكذر قعلماستعن ظذنع ظازاب دةص حىشعنعص قالغان        سةؤر ازابنع ظ آئسةلضة ظوخشاش ظ

ذددع      هئكمعتظورذنالشتذرغانالم بولسا    ك       آ אع، رةهمعتع بار، خ عؤةتكةندةك آعحع نع تئش عيمع
ك      .  حىشعنةلمةيدذ بالعنع ظألتىرضةندةك ظةمما بذنع ظعنسان زاهعر بعلعم بعلةن        رعدا آعحع االم سةن يذقع ظةي ب

ث      . زارة بعلةن ياشايدذ   ـ   سوقذلذص، يعغا  ـ   بالعالرنع قئقلعص  العدذ دئدع تعم ق الالهنعث    . تئخع يئ ثدعكع ظ بذنع
ا    ع شذآع، ظالاله ظادةم ظاتا    هئكمعترةهمعتع ؤة    عز  ـ بعلةن هةؤؤا ظانعنعمذ ظات ذن     زئمعنظانعس لعغان، نذرغ ا تاش غ
ةيغةمبة اص ةيغةمبةر   ـ رلةرنعث ظات ن ص ةن، جىملعدع ئلعص آةتك ذرذن ظ عدعن ب وث بولذش ذ ح عنع ظ ظانعس

ذنداق،  االممذ ش اظةلةيهعسس ن    ظعس ةث يئقع ا ظ علةر ظالالهق ان آعش ذالر تالالنغ عز، ب االممذ ظاتعس  ظةلةيهعسس
ةص ظالالهقعال يألةنسذن آعشعلةر، ظالاله ظعنسانالرنع ظأزعضة شذنداق يئقعن قعلعش ظىحىن ظأزعنعال ظةسلعسذن د

عي             ة خذراص دذ، ؤة يةن تعم قعلع ورايدعغان بولسذن ظىحىن يئ ؤة تةؤةآكىل قعلسذن دةص ياردةمنع ظالالهدعنال س
عكعر                    ـ   ظاتا تةقعل ص ىن، مذس نع ظالمعسذن ظىح ا تةرةص ذن، خات ظانعغا ظةضعشعص زااللةت يولعدا مئثعص ظازمعس

تعملعك    ـ   هةقتعن توسعدعغان ظاتا  . ن دةص يئتعم قعلعدذ   قعلعدعغان، توغرعنع ظةرآعن تالالص ماثسذ     ظانعدعن يئ
ةمعر               الالهنعثال ظ ر ظ ةقةت بع أظمعن ص ان م ة      ـ   ياخشع، يئتعملعكتة حوث بولغ ذ بويعنح اثاليدذ، ش ةرمانعنع ظ ص

ظعككعلةنمةي مةسلعهةت سالماي هةقتة حعث تذرذص ماثعدذ، باشقعالرغا تايانماي مةخلذقتعن ياردةم سورعماي 
ايدذ          م . ذستةقعل ظأز قولع بعلةن ظةمةل قعلعدعغان بولذص حعقعدذ، حىنكع، ظذ ظاجعزلعقعدعن ظوغرعلعقمذ قعاللم

ئقعلعص تعم   ـ ق اجعز يئ اندا ظ وث بولغ ا، ح وزةك قعلعنس عدعن ب قعالر تةرعص وقذلذص باش ذم  ـ س ة زذل يئسعرلةرض
ا  بالعالرنع يئتعم قعل  . قعلمايدذ، يئتعم باشقعالرغا ظعبرةت بولعدذ     دان بعلعص      ـ   مايدذ، ظات ةدرعنع ظوب انعنعث ق ظ

  .يألةك بولذش جةمظعيعتعنع قذرعدذـ  الرغا يارمئيعص ـ يئسعر، ظاجعز ـ قالعدذ، هةتتا دألةتمذ يئتعم

مةقسعدع ظاسان هةل  ـ قعلسا، ظذنعث ظعشع مذراد ظانعغا قارعغاندا، هةممعسع ظذ يعتعمضة ياردةم ـ بعر ظاتا
ظانعالرنعث ياردعمع ياخشع بولعدذ، مةن بةك مذبالعغة قعلؤةتكةن بولذشذم  ـ ة آأص ظاتابولعدذ، ظةضةر حىشةنس  

ةمظعيعتعنع             ةر ج ر مأظمعنل ةقعقعي بع ةن ه ع، م ةآ  مذمكعن، حىنك ةث حوث       دئم ث ظ ازعرقع يئتعملعكنع حع، ه
ذ ش         هئكمعت دذ، ظ ةمخورلذق قعلع العمالر غ ا  عع، صايدعسع شذآع، ظذنعثغا هةقعقةتنع حىشعنعدعغان ظ ذ ظالعمالرغ

عي، مذتةظةسسعص      دذ        ظةضعشعص ماثغانلعقعدعن خذراص ذص حعقع ةتحع بول اي هةقعق الالهنعث    . بولم تعملعك ظ يئ
أتعدذ         عناقتعن ظ ذ س ذ ب م،     . باشقا بةندعلةرنع سعنايدعغان سعنعقع، ظذالرم ذؤاش، مذاليع اجعزلعقعدعن ي تعم ظ يئ

تعلعدذ        قةلبع يذمشاق، تةآةببذرمذ ظةمةس، هاآاؤذرلذقتعن، زذلذم      الدا ظأسىص يئ العي ه ن خ انعث   . دع ذ دذني ب
 هةرخعل خذمدانلعرعدا تاؤلعنعدذ، ظذ مذشذنداق سىصةتلةرضة ظعضة بولغاحقا، ظالاله ؤة ظالالهنعث رةسذلعنعث ظةمر

يئتعم، يالغذزلذق، غذربةتحعلعكتة غةم بعلةن ياشعغاحقا آئيعن ظذ . صةرمانعغا بويذنتاؤلعق قعلماي، باش ظعضعدذـ 
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ة   ظعق ة بعرض ةن جةننةتت ذلذلاله بعل ع رةس عل بولغذح ة آئص ن، يئتعمض ع مذمكع ايدعن بولذش ا ب ادحعل آاتت تعس
اؤةت                        ز ظعج ا دذظاسع تئ ا ظذحراص تذرغاحق تعم زذلذمغ ةن، يئ تعملعك يةتكىزض ةتكعمذ يئ بولعدذ، بذ آاتتا رةهم

وي    بولعدذ، يئتعملعك باشقعالرنعث قاتقان قةلبعنع يذمشعتعش رولعنع ظوينايدذ        ، يئتعم بالعالرنع باقعمةن دةص ت
قعلمعغان ظانا جةننةتتة رةسذلذلاله بعلةن بعرضة بولعدذ، بذمذ آاتتا رةهمةت يئتعمنعث ظةث زور بةختع، ظذنعث               
ة            قا، يئتعمض ةيتعص قويذش ةن آأص ارةت بعل ظعسمع قذرظاندا تعلغا ظئلعنغان ظعسالم دعنعدا يئتعمنعث مئلعنع تعج

ن    قاتتعق قوللذق قعلماس  ةتتعن آئيع ان، باالغ لعققا، ياخشعلعق قعلعشقا، تاظام بئرعشكة ظاالهعدة قانذن تذرغذزذلغ
دذ   ادةت قعلع ة ظ تةقعللعقنع ظأزعض ايدذ، مذس ةرآعن ياش تةقعل ظ ذ مذس ن ظ وق، آئيع تعملعك ي نع . يئ يئتعملعك

رعدذ     ـ   رةهعمسعز ؤةهشعي آةث   ئنرال، زا      . آألةملعك ظذرذش آةلتىرىص حعقع ةؤةبلعك ض ذ س ر      ش ارعدا بع م قات لع
نعدذ ةرةص قعلع ةت،    . ت ان دأل ا ظئحعنغ ةرنعث هالعغ ايدذ، يئتعمل ماي بولم ا ظذرذش لعك ؤاقعتت قا تئضعش ظذرذش

  . قوماندان ؤة ظةسكةرلةر ظذرذش توختعتعدذ، آئلعشعم تىزىص سىلهعلعشعدذ ؤة ياآع تةسلعم بولعدذ

ا           ازابال بولذشع نات اندةك ظ ةت      خذالسة، يئتعملعكنعث سةن ظويلعغ ر رةهم ذ بع ة    . يعن، ظذم الاله هةممعض ظ
ةت ظالعمدذر،   امرات                     هئكم عدا ن ةص تذرمذش العالر مةآت رعدا ب االم، سةن يذقع ع ب دذر، ظ ةن ظعش قعلغذحع  بعل

 هئكمةتبذمذ ظالالهنعث ظورذنالشتذرغان رةهمعتع بولذص، زور . ظأتعدذ، يوقسعزلعقنعث دةردعنع تارتعدذ دئدعث
ظعنسان .  يئتعشكةن ظالعم بولماستعن بةلكع نادان، شذنعث ظىحىن ظذالرنع ظوقذتعمعزبار، ظوقوغذحعالر ظةقعللعق

ذالر            ظوقوغذحعال بولعدعكةن نادان هئسابلعنعدذ، ظةضةر ظذالرنعث يانحذقعدعن صذلعنع آةم قعلماي بئرعؤةرسةث، ظ
ورذنلعرعدا   باغحعالردا، رئستذران، تانسعخانعالردا، قعمارخانعالردا تئخع يةنة زةهةرلعك حئكعم  ئكعش س لعك ح

ةن  قااليمعقان دةسسةص يىرىص، ظئلعم ظالمايدذ، مذتةخةسعس، دوآتذر، صعرافعسسور، صةيالسوص          ا    دئض  ظذنؤانغ
قا،  . ظئرعشعش ظذيذقتا تذرسذن، بةلكع، ظذالر ظعصالس، رةزعل ظوغرع، بذالثحع، قاتعل بولذص حعقعدذ            شذثالش

ذش        ـ   آئحةك، يعمةك  ـ   ة آعيعم ظذالرغا تةربعيعنع ظوبدان بئرعش بعلةن بعرض      تعن سعرت ظوق ظعحمةآنع بئرعش
م            لعق الزع ذل قويماس ةن،    . ماتعرئياللعرعنع تولذق ظئلعص بئرعش، يئنعدا ظوشذق ص ة بئرعلض الر ظعلعمض ظوقوغذحع

ئس  آعتاب خذمارع بولغان حاغدا، ظأزعنع قانداقمذ بةختسعز، ظازاب ظعحعدة         ةن    .  قعلسذن   ه ةن ص م بعل  ـ ظعلع
ةتكىزىش              تئخنعكا   ةظةت ي ذلمانلعرعغا مةنص ا مذس ة دذني أز خةلقعض ازعنعص ظ ظارقعلعق بعرةر آةشصعياتتا نةتعجة ق

  .ظةث زور بةختتذر

اي  ةش، هارم ةدةل تأل اددع ب ةنعؤع ؤة م عش، م العق تئرعش ىن، جاص ث ظىح عنع  ـ بذنع أز ظعش اي ظ تالم
م     ىلىك بةختك     . ظاخعرعغا ظئلعص حعقعش الزع مذ مةثض ة بولذص ا     زور بةختك ةن ظازغعن ىن، تألعض ة ظئرعشعش ظىح

حىنكع، ظعلعمدعن مةنعؤع ظوزذق ؤة لةززةت . بةدةللةر، تارتقان قئيعنحعلعقالر، ظازاب ظةمةس، بةلكع، بةخت
دذ        ـ   ماددع لةززةت بولعسا بئشع جاصا    . ظالعدذ لعق بولع اخعرع نعجعس ةققةت ظ تعن     . مذش ةزززةت باش ع ل ظعلم

   .ظاخعر مةثضى راهةت ؤة لةززةتتذر

ةقةت   . ظالالهدعن قورقمعغان هةممعدعن قورقعدذ، ظالالهدعن قورقعغاندعن هةممعسع قورقعدذ   الالهدعن ص ظ
ول  . ظالعمالر قورقعدذ  شذثا، ظالعمالر دذنيانعث خوجعسع، صادعشاهع، زذثتذثع، هاآعمع، قازعسع، ظذستازع، ي

  .باشحعسع، مةسلعهةت بةرضىحعسع

ن           بذ دذنيادا بئرعلضةن بذ ظذنعؤانالر       العمالر ظوقوغذحعالردع رقع ظ مامدذ؟ يذقع تعص ظاش ة يئ ظذنعث بةختعض
دة          . حعقعدذ خاالس  ازاب ظعحع عز ظ أزعنع بةختس انداقمذ ظ ئس  ظوقوغذحعالر ق ةقتعن        ه ن، ه  قعلسذن؟ ظعلعمدع

اؤذرلذق،     ةجلعك، هاآ ذل بةتخ اس ص ةت، زاص ذق دأل ذ ظوش ع، ظاش ئقعرلعق ياخش ايلعقتعن ص ان ب ذص قويغ توس
ةببذرلذق   اردةمدة         تةآ ةن ي لعرع بعل تعن، ساؤاقداش اب ظوقذش تعن، آعت تعن، تةآرارالش ع دةرس ظوقذش ظذن

دذ          ةختتتعن توسذص قويع اخعرةتلعك ب ا ظ ن، دذني ا ظذنعؤاندع ة  . بولذشتعن، يذقعرع بعلعمدعن، آاتت ظةمةلعيةتت
ة   ىتىن خ ىن ص ث ظىح ع ظذنع ذل تذرذش اس ص نعدا زاص ث يئ ان ظوقوغذحعنع ئلعم ظئلعؤاتق عص ظ ىن تئرعش لقع ظىح

تعدذ      ـ   زعيانلعق صذل خةآلةص، ظويذن    ةتلعك     . تاماشا قعلعش ظىحىنمذ ؤاقعت آئ التذندعن قعمم ةن ؤاقعت ظ   دئض
  . سأز بار

ذ              تذرذلغان ب ىن، ظورذنالش خذالسة، زور زعياندعن مذداصعظةلعنعش، ظةث زور بةختنع قولغا آةلتىرىش ظىح
  . قعلماسلعقعمعز الزعم هئساب دةصتعنع ظالالهنعث رةهمعتع دةص حىشعنعمعز، ظازهئكمةت
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ايرعلعش                    ةنع ظ عراق ي عدا، ص ةت توغرعس انالرنع مذهةبب قا ظعنس خوش، سةن ياش ظوقوغذحعالرنع ؤة باش
ث         . نةصرةت ظازابع بعلةن ظازابلعنعدذ    ـ   ظازابع، ؤعجدان ظازابع، غةزةص    ةن ظعدع ىن؟ دئض ة ظىح ذ نئم ذالق  . ب ق

  !سال

ةز  ئرعن ل ثدعكع ش ةتنع ؤة ظذنع ةزةص مذهةبب ازابعنع ؤة غ الاله، ظ ان ظ ة  ـ زةتعنع ياراتق رعتعنع بعلل نةص
عنع ؤة رةهمةت ظعكةنلعكعنع هةممة     هئكمعتمذهةببةت ؤة ظذنعثدعكع شئرعن لةززةتنع يارعتعشنعث       . ياراتقاندذر

دذ   ةر     . ظوبدان بعلع ة ظ ةر بعلةلمعس ةن              ـ   ظةض ةززةت بعل ئرعن ل ةتلعك ش ا مذهةبب ال قايت ةخت ظاي ذش   ب لعك تذرم
ة ةزةص  آ ازابع ؤة غ ث ظ ز ظذنع ازعر بع ذن، ه ةتنع ؤة  ـ حىرىص باقس تعكع رةهم ةتنةصرةتلعنعش ان هئكم نع باي

  .قعلعمعز

ا  ذ ظازابت قعالر ب ةن باش ع م ةتبذالرن ةس  هئكم ىن ظةم ع ظىح أزعنع ظازابلعش ةن دةص ظ ةت بارآ ، رةهم
لعك هئس قعلعش ظىحىن، توغرا ةختببةلكع، شذ ظازابقا قالغانالر ظأزعضة ظأزع تةسةللع بئرعش ظىحىن، ظأزعنع 
  .بعرلةص بايان قعلعمةن ـ حىشىنعشع ظىحىن، ظالالهنعث ظورذنالشتذرعشغا رازع بولسذن ظىحىن، بعر

ارازع       قا بعرةرسع ن بعرعنحع، ظالاله حةآسعز ظةرآعنلعك ؤة خاالش ظعضعسع، ظالاله ظورذنالشتذرغان ظعش
  .ع بعلعدذ، ظعلعمعمعز حةآلعكنع ظالاله ظأزهئكمةتبواللمايدذ، بذ ظازابتعكع 

عق      ذراد        ـ   ظعككعنحع، ظعنسانالر ظعحعدعكع هةقعقعي ظاش ادا م ذ دذني ةيدذ    ـ   مةشذق ب ة يئتةلم . مةقسعدعض
ةت     دئضةن مةشذق ـ   شذنعث ظىحىن ظذالر ظاشعق    ةن ؤة مذهةبب ةن  نام بعل ةن   دئض ذم بعل ة     ظذق انع زعلزعلعض دذني

  .سعلعص، هةممعضة تونذشلذق بولذص آةتتع

ةن                 ـ   ر تعص ظذال ر قانذنعيةتك ذ بع ايتتع، ب ذ داؤراث بولم ا، ب ةن بولس ا يةتك نح مذرادعغ ا   . تع ظعسالم دعنعغ
عق         ظئتعقاد  ـ  قعلعدعغان ياآع قعلمايدعغان ظعنسانالر ظعحعدة توي قعلماقحع بولغان ياآع توي قعلعص بولغان ظاش

ل    : مةسعلةن. دذبعرعدعن ظايرعلعص آئتع ـ مةشذقالر هةر خعل هادعسة سةؤةبعدعن بعر    ذ رةزع ال ب ظةر ياآع ظاي
ةن                      ة بئغعشالش بعل ة، ظعبادةتك ا، ظعلعمض أزعنع جعهادق ةص ظ اخعرةتنع آأزل الالهنع ظ دذنيانع تةرعك ظئتعص ظ

ذش،           ان بول دا قذرب ذ يول ةن ش ثعش بعل ة مئ دا قةهرعمانالرح الاله يولع ئهعت ظ لعنعش    ش ة تاش ذش، تىرمعض  بول
ا اآع ظات ةؤةبعدعن ؤة ي انعال ـ س عقظ ةيدعغان   ـ رنعث ظاش ع آأرم عحة ياخش ع دةل ظةآس ذقنع ظايرعؤعتعش مةش

ع              اآع ظعكك ةؤةبلعرعدعن ؤة ي تذرذش س ةجبذرعي ظاجراش ةجبذر قعلعشع م عنع م بعرسعضة تئضعشع ياآع ظئلعش
تةرةصنعث بعرسعنعث ظأآمة آأثىللىك قعلعص مذهةببةتكة بذزغذنحعلعق قعلعش سةؤةبعدعن ياآع ظارعالشقان ياآع 

و علةن   ت ع، مةس كارع بولذش ةللةرنعث ظاش مانعي آئس ن جعس اندعن آئيع نعقع،   :ي قعلغ ذراش، تع عق ص سئس
عرعؤئلعش،                   دئضةن قولتذقع، قذلعقع  ذش، ظأزض ار بول ةخالقع ناح ةنع ظ ةؤةبعدعن ي ةنعؤع آئسةل س دةك ياآع م

اي بو تعش، ب ص آئ اندعن حعقع رع ظعم نعث بع ع تةرةص اآع ظعكك لعرعدعن ي لعك خاهعش ذص، آئلعشمةس ل
تعدذ                    ايرعلعص آئ ةنمذ ظ ألىم بعل ةتتا ظ ةؤةبتعن ه ةرخعل س عرعش، ه . ظأزضعرعش، قوش خوتذنلذق بولذص، ظأزض

ث     ـ هئكمةتلعك ظعش ظعضعسع ظالاله مذشذ صعراق ظازابنع غةزةب   ان، بذنع رتنع ياراتق ت نةص ت ةع ؤة رةهم هئكمع
ةمنع ياراتق  دذرذص، ظال ةرةققعي قعل ةتتعن ت ذ مذهةبب ذآع، ب ع ش الالهنع بولذش ةقةت ظ عرعش ص ا ظاص ان ظالالهق

  .ياخشع آأرعدعغان بولذش ظىحىندذر

ةي                     اندا، آأرةلم ارتعص قالغ نع ت عراق دةردع راص، ص ا ظذح ظعنسان مةخلذقنع ياخشع آأرىص، آأص ظازابق
عنعدعغان   را حىش ان توغ ازعر تذرعدعغ ازعرمذ ن ان ه ة بولعدعغ ق بعلل اخعرع داؤاملع ةي، ظ ا يئتةلم اآع مذرادعغ ي

تىرةلةيدعغان               قة ة ظئرعش ىلىك بةختك ةيدعغان مةثض ا يةتكىزةل ةيدعغان مذرادعغ اتالملعرعنع بعلةل لبنعث حوثقذر ق
ان                العق، رةززاق بولغ ةث ياخشع خ ةتكة   99ضىزةللةرنعث ضىزعلع ياخشعالرنعث ياخشعسع ياردةمحعنعث ظ  سىص

دذ     ان بولع ع آأرعدعغ الالهنعال ياخش ر ظ ان بع ة بولغ الالهنعال ياخ. ظعض ةدعر  ظ ةتنعث ق أرىش مذهةبب ع آ  ـ ش
شذثالشقا ظالاله ظأزعنعال ياخشع آأرةشكة تئضعشلعك ظعكةنلعكعنع بعلدىرىش ؤة شذ  . قعممعتعنع بعلعص يئتعدذ  

  دئضةنظالاله. مذهةببةتنع راؤاجالندذرذش، باشقعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن ظازاب، نةصرةتنع ياراتقان       
  !!!ععتنئم  دئضةنخالق ظالدعدا مةخلذق

  . ظعنسان تذنجعسعغا غةزةصلةنمعسة، نةصرةتلةنمعسة، ظذنذتمعسا ظالالهدةك مةشذقعنع تاصالمايدذ
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ان         ة باغلعغ ةخلذققا ظاالق الاله م ان                 قةلب حىنكع، ظ ان، ج ةي ظعنس ان، ظ ارام قعلغ ةببعتعنع ه أز مذه ة ظ ض
  .ةنتومذرذثدعنمذ يئقعن ظالالهدةك مةشذقنع قويذص، قايسع بعر مةشذقنع ظعزدةيس

تذيدذ          ـ   ظىحعنحع، ظاشذ غةزةب   زال ظذن ذقعنع تئ عق، مةش عدعن ظاش ر   ـ نةصرةت، ظازابنعث صايدعس دة، بع
العدذ          ذص ق ةزةب  . ظأمىر صعراق، ظازابنع تارتعص، دةرت تارتعشتعن قذتذل ذ غ ذقعنع     ـ ظاش ازابع مةش رةت، ظ نةص

  .ةشذقعغا ظئرعشعدذظذنعث آأزعضة سةت آأرسعتعدذ، ظاندعن ظذ، ظالاله ؤة رةسذلذلالهدةك م

ايرعلعص                 ـ   تأتعنحع، ظاشذ غةزةص   عق ظ ان ظاش ارعدعكع معليونلعغ ا، يةرش ان بولس ازابع بولمعغ رةت ظ نةص
ةتتع     ايتتع    . آةتكةن، مةشذقعنعث آةينعدعن سوآذلداص هئرعص آئت زمعتع ظاقم ئح ظعشع، خع ان  . ه معليونلعغ

، بويتاق ظأتىص، بعهذدة ظأمرعنع شئرعن خام خعيال بعرعدعن معهرعنع ظىزةلمةي ـ ظايالالر بعر ـ ظاجراشقان ظةر
. باشقا بعرسع بعلةن توي قعلغان تةقدعردعمذ يةنعال جةمظعيةت قااليمعقان بوالتتع. بعلةن ظأمرعنع زايا قعالتتع

ةزةص . ظةر ظايالنع، ظايال ظةرنع حعدعماستعن ظألتىرةتتع      ازابنعث    ـ ظاشذ غ رةت ظ ر   هئكمعتنةص ذالر بع ن ب  ـ عدع
  .دألةت، جةمظعيةت، ظاظعلة، ظعناق خاتعرجةم ياشعيااليدذ. عن آذللع يىز ظأرةيدذبعرعد

دذ    ازاب بولع ذنداق ظ ا ش ذقعدعن ظايرعلس ةك مةش عنحع، مةخلذقت الاله  ـ بةش العقدعن ظ ذ، خ ةني   دئض
مةثضىلىك يذ  ـ مةشذقعدعن ظايرعلسا قانداق بولذص آئتةر؟ مذشذ ؤاقعتتا دذنيادا ظايرعلسا، شذنداق ظازاب بولعدذ

ر عدا بع اخعرةت دذنياس ايرعلعش   ـ ظ ةززةتتعن ظ ةت، ل تلعق راه ةر؟ ؤاقع ذص آئت انداق بول ا ق رعدعن ظايرعلس بع
تعدذ        ىنىص يئ ذنع حىش ا مذش أرةش     ـ شذنداقيذ، مةثضىلىك ظايرعلسسعحذ؟ ظعنسان مان اخعرةت ظىحىن آ دة، ظ

  .قعلعدذ

ئمعال التعنحع، ن ةنظ ازاب دئض ر ظ ذ بع ةن ب ذ  ـ  بعل ذناهلعرعغا دة، ب ث ض ازاب ظذنع ةففارةتظ دذآ .  بولع
ظايةت، هةدعسلةردة ياخشع آأرضةن ظةهلع مال، باال قاتارلعق نةرسعلةردعن ظايرعش بعلةن سعناش ضذناهلعرعغا 

  . قعلعش، ظةجعر بئرعش قاتارلعقالر خاتعرلةنضةنآةففارةت

ذص، دذني    ازابدعن قورق ذ ظ ذقالر ظاش عق مةش ان ظاش ةتتعنحع، معليونلعغ نحي اخعرةتلعك تع اق،  ـ ا ظ ظعن
ةزةص  . بالعالر يئتعم بولمايدذ  . خاتعرجةم ياشايدذ، شذنعث بعلةن ظذالر نذرغذن ظاصةتتعن قذتذلذص قالعدذ          ـ بذ غ

  .نةصرةت، ظازابالر دذنياغا، دألةتكة، ظعنسانالرغا ظعبرةت بولعدذ

ةزة     ان غ ة بولغ ةن آعشعض ع آأرض ع ياخش انالرنعث بذرذنق ةآكعزعنحع، ظعنس ن   ـ صس رعتع يئثعدع نةص
ذقعنعث           قان مةش اخعرةتلعك ؤةدة قعلعش اآع ظ تذرمذش قذرغان مةشذقعنعث ياآع قذرماقحع بولغان مةشذقعنعث ي

  . شذنداق قعلمعسا ؤعجدانسعز بولعدذ قةلبدعمعسعمذ. قةلبعنع ظارام تاصقذزعدذ، ظعشةنحعسعضة ظعضة قعلعدذ

ةزةص   ذ غ نحع، ظاش ازابنعث صاي  ـ توققذزع رةت ظ ا،    نةص ة ظايالنس ذقع دىشمةنض ع مةش عدعن بذرذنق دعس
االيدذ   ز يوقعت ةي، تئ ةزةص . ظعككعلةنم ذ غ ع      ـ ظ ة ظذن تع ظىزىلمعس ةلب رعش رع، ق ا، معه رةت بولمعس نةص

  .بذ رةهمةت هةتتا دألةتكعمذ صايدعلعق. دة، ظاخعرع ظأزع هاالك بولعدذ ـ ظعككعلعنعص يوقعتالمايدذ

ظاشذ . ظعنعلعق، جعنعسداشلعق مذهةببةتكة ظعضة ـ بالعلعق، ظاآا ـ ك ظاناظونعنحع، هايؤانالرمذ ظعنسانالردة  
ةزةص ةيدذ     ـ غ ا ظعزدعم ايرعالاليدذ، قايت ز ظ ذ تئ ازابدعن بذالرم رةت، ظ اراآةندعحعلعكعدعن   .نةص انالر ص ظعنس

ظالةملةرضة خذالسة، بذ ظازاب ظةمةس بةلكع، ظالاله . ضةصنع ظذزذن سأزلعمةي. قذتذلذص، زور صايدعغا ظعرعشعدذ
بةندة ظذنع . ظةث ظةدناسع ظالاله ظازابالشنع خالعسا ظازابالؤئرعدذ. لعك ظعش قعلغاندذرهئكمةترةهمةت قعلعص 

ظالالهدعن ظةمةس بةلكع ظأزعدعن آأرعدذ، نذرغذنلعغان مذتةآةببعر، هاآاؤذر، خذشاللعقعدعن ظالالهنع ظذنتعغان 
ةدعؤعنع ةن ظ ازاب بعل ذ ظ الاله ظاش اننع، ظ رعدذظعنس ايرعيدذ  .  بئ ن ظ ص جئنعدع علع قعلع ىرةك آئس ةتتا، ي ه

  .خاالس

ةلمةي          ةن آئلعش ظعنسانالرنعث جىملعدعن ظايال آعشع جىملعدعن آئلعننعث قعينعظانعسع، يةثضعسع بعل
  ظازار يةص ظازابلعنعشعحذ؟ 

  .ظالعم بعرعنحع، ظالاله شذنداق ظورذنالشتذرغان، بذنعثغا ظالاله ظأزع

ة         ـ   ابنع ظاساسةن ظعنسانالر ظأزع   ظعككعنحع، بذ ظاز   ذناهع ظأزعض أز ض ظأزعضة قعلعدذ، ظأزع سةؤةبعدعن ظ
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وق     . بولعدذ ح ظعش ي عناقتذر      . خالس مأظمعن بولسا هع كة س ع تةرةص عناق ظعككعل ر س ذ بع ة    . ب ادا هةمم ذ دذني ب
  .شذثا، بذنعثغا ظاالهعدة قانذن تذرغذزذلغان. نةرسة هةممة ظعش ظعنساننع سعنعغعلع يارايدذ

  .  بولعدذآةففارةتظىحعنحع، بذ ظازابمذ ضذناهعغا 

رعش                     نع بئ ر آئلعن ثغعمذ بع ا ظذنع ذنعثغا يارعش ة ش ا، آئيعنح تأتعنحع، آئلعن قعينعظانعسعنع خاصا قعلس
  .ظارقعلعق ظذنع خاصا قعلعدذ

الالش                       تذرعدا زور ت ذن ظوت ةن خوت ا بعل عناق، ظان ة حوث س  بةشعنحع، بذ ظازاب، بذ آئلعشمةسلعك ظةرض
مذ     ـ  ضةص. آئلعص حعقعدذ  م؟ بولذص الالش الزع سأز قعلماي جعم تذرامدذ؟ ياآع بعر تةرةص بوالمدذ؟ قايسعنع ت

م،  . خاتالعق ظانعدا بولسا ضةص قعلماي جعم تذرذش ظىنىم بةرسة سأز قعلماسلعق الزعم           ظارعغا ظادةم سئلعش الزع
اس،    . ة، ظانعنع تالالث  ظةضةر زور تالالشقا دذح آةلس    . ظاححعق يانسا آئلعشعص قالعدذ    ظانعنع سئتعؤالغعلع بولم
دذ      الغعلع بولع تعص ياخشع           . خذتذننع تئصعص ظ نع قويذؤئ ةن خوتذنع أزع ياخشع آأرض كىل ظ ذ ؟ مىش ةمما ب ظ

 حارة. شذثا، ظامال بار ظعلمعي ظذسذلدا هةل قعلعش الزعم . بةخت ظةمةس هةقعقعي  آأرمةس خوتذننع ظئلعش،    
مـ  عش الزع ال تئص انع. ظام وق ظ ول ي قا ي ذم قعلعش ذ  . الرغعمذ زذل دذ، ظذالرم ذالردةك بولع ان ظ ةر قاح ذ آئلعنل ظ

 سةؤر، ظاشذ آئلعشةلمةسلعك ظازابعدا مذشذنداق زور سعناق بار،  دئمةك.ظويالنسذن، ظالدعراثغذلذق شةيتاندعن
  . سأز بار دئضةنظاندعن ظةجعر

بولذص  ظانعسعدعن ظايرعم، بألةك ـ يال، ظاتاظا ـ ظالتعنحع، ظاشذ آئلعشةلمةسلعك، ظازاب سةؤةبعدعن ظةر
ةحىرعدذ     . حعقعدذ ذش آ تةقعل تذرم دذ           . مذس أزع قعلع عالنالص ظ ا ظعش ص أز ظالدعغ ا     . ظ ةص ظات ذق تىض  ـ  هورذنل

ايدذ  عغا يألعنعؤالم ام  . ظانعس ىبهع تاظ ةيش ةيدذ يئم االل ي ا .  ه عي ظات ث    ـ خذراص ذص ظذالرنع انعدعن قذتذل ظ
تعدذ      ـ   دةتلعرعدعن، هةرخعل قاظعدة  ظا ـ   باشقذرذش، خاتا ظأرص   ذنععدن حعقعص آئ ذص      . يوس ا ظاسعي بول خالقق

ا          . مةخلذققا ظعتاظةت قعلعشتعن قذتذلعدذ    ان ظات ذرذص خوش ؤة رازع قعاللمعغ ر      ـ   بعرضة ت وال بع از ت عنع ظ ظانعس
دذ     دع      . نةرسة بعلةنال رازع قعالالي وق ظع ع ي ث هوقذق ذرذن ظذنع ع، ب اي    . حىنك ذ ظ ا، ظ ازعر بولس رعم شةخس  ه

 ـ  ؤاراث. جعدةل، مذنازعرعدعن قذتذلعدذ   ـ   تاالش، ظذرذش  ـ   بعر ظأيدعكع دة  . هوقذقلذق، ماؤذ مئنعث دعيةلةيدذ   
ثالر  ـ مةن بألةك بولذص آئتعص ظاتا. حذرذثدعن قذتذلذص ظعلعم هاسعل قعلعدذ     ةآ ظانعنع تاشالص آئتع حع  دئم

ايدع        . ظةمةس ذ ص ازابع مذش ئلعدذ    ظةمما ظاشذ آئلعشةلمةسلعك ظ ئلعص آ الاله   . الرنع ظ ةت ظ ةن ظعش     هئكم  بعل
دذ ةآقعلع ذآع، . حع دئم ع ش ر صايدعس ة بع يدذ تاساددعصيةن ان ظذنتع اظعلنع ظاس ذ ظ ا ش . عي ظاجعراشس

جاصا .  قعلعدذ هئسآئلعن قعينعظانعسعنعث ظأيعدة قذلدةك ظعشلةص خورلذق. ظازابالنمايدذ، آئلعنمذ هةم شذنداق
ث  تارتعص ظازابلعنعدذ، بذ ح     رعدا         . ذ؟ دعدع رعلعق يذقع ذ توغ ز ب ةت بع أزلعدذق    هئكم ةتنع س ذنداق  .  ؤة رةهم ش

  .بولسعمذ يةنة ظازعراق سأزلةيلع

ا  . ظانعسع بولعدذ ـ ظانعسع آئلعننعثمذ ظاتا  ـ   ظةرنعث ظاتا  أز ظات ا،     ـ ظذالرغا ظ علعق قعلس عدةك ياخش ظانعس
العدذ اؤاب ظ ةجعر، س ا ظ ذناهعغا . آاتت ةم ض ةففارةته دذآ ع .  بولع أزع ياخش ان ظ ة ظعنس ةن بعرض ذنعث بعل ش

آأرضةن آعشعضة ياخشع آأرنعشع ظىحىن هةم ظذنعثغا ياخشعلعق قعلعش ظارقعلعق آأثىل ظعزهار قعلعش ظىحىن    
رعنع خذرسةن           . صذرسةت بولذشع الزعم   ص، ظئ بذ خعزمةت شذ صةرسةتتة بذ خعزمةتنع رازعمةنلعك بعلةن قعلع

دذ، ياخشع آأر  دذ، رازع قعلع دذ قعلع ان قعلع دذ . عدعغ ا ظعش ظةآسع بولع ةينع . بولمعس عمذ بةظ ةرنعث ظعش ظ
مذشذنداق ظذمذ قعينعظاتا، قعينعظانعسعغا ياخشعلعق قعلعص، ظعش خعزمةتلعرعنع قعلعص، سوؤغا تةقدعم قعلعص، 

عدذ عغا ظئرعش ث قوللعش ز  . ظذالرنع ةتتا، قع دذ، ه ان قعلع ع آأرعدعغ أزعنع ياخش العدذ، ظ أثلعنع ظ زعنعث آ  قع
ايدذ عمذ ظذنتالم نع   . ظاجراشس ذنداق قعلغعنع ىن ش ةظةتع ظىح ا مةنص عتنعث دذني ذ يعض ذآع، ظ الع ش ث ظام بذنع

اختا    اآع س انلعقعنع ي ذنداق بولعغ ىن ش انلعقع ظىح ايدا ظالغ ىن ص ةظةت ظىح ىن مةنص ا ظىح ةببعتعنعث دذني مذه
ن    ـ  رذصبولعغانلعقعنع بعلسة، ظأمىر بويع قذلدةك ظعشلعتعص قعينايدعغعنعنع، ظذ        ازاباليدعغعنعنع آئيع تعلالص ظ

ان    ة زور زعي ا ؤة ظاخعرةتت العدعغعنعنع، دذني ةققةتكة ق ا مذش ة، جاص ر آىنلةرض يعص ظئغع قا آع أينع باش ذ ظ ظاش
 رعزعق،  زئمعن تارتعدعغعنعنع بعلسة، هعح بولمعغاندا ظالالهقا ساص قةلب بعلةن ظاشق بواللمايدعغعنعنع بعلسة،          

عدعن                 ظةر، ظاظعلة قةلبع بع    ة هةممعس ا، هةمم ة بولس نع ظاخعرةتت ةردة بولعدعغعنع عدا زور ص الاله ظوتتذرعس ةن ظ ل
تذيدذ  ة، ظذن انعدعغعنعنع بعلةلعس ئحعص ت أرعدذ  . ق أح آ ئخع ظ تعن ت ال قالماس اختا  . ظذنتذص ث س ةمما ظذنع ظ
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اؤايع     ةيتان ه ع ش اآع نةصس ة ي ع آأرعؤةرس ذص، ياخش أزدة تذت نع آ علعق قعلغعنع دعن ـ ياخش ع هةؤةس  ظذن
دذ ذمان قعلع را دةص ض عنع توغ أز ظعش اي ظ العق. ظذنتعم ةث زور خات ذ ظ الدع، . بذم ةردة ق الاله قةي ع، ظ حىنك

عز      ئس ظاخعرةتحذ، ؤةدة حذ؟ ظالاله ظالدعدا ظأزعنع ضذناهكار هئس قعلعش ؤعجدانس ش،   ه ة  قعلع تغفار  تةؤب  ظعس
 قعرعدا دةص ظأتكةن صىتىن مةخلذقتعن غةزةصظةمدع نئمة ظةهمعيعتع، نئمعضة صايدعسع، بعز يذ. ظئيتعش الزعم

  .نةصرةت قعلعش ظالالهقا ظاشعق بولذش هةممعدعن ظةؤزةل بولعدذـ 

ةث   ـ ظانعسعغا ؤة ياآع بعر ـ ظايالنعث هةر ظعككعلعسع ظاتا ـ   خذالسة، ظةر  بعرعنعثكعضة خعزمةت قعلعش ظ
  .حوث رةهمةتتذر، يةنع بعردعن بعر صذرسةتتذر

  ع بار؟هئكمعتبذ ظازابنعث نئمة . ندعن آئيعن شذ خذشاللعقتا سئزعك باشلعنعدذمانا ظةمدع آئلعشكة

امعلعنع         ذ ه ز ب عز، قع ىرتعش هاجةتس عرعص تةآش ا ظاص ع دوختذرغ امعلدارلعقنعث بةلضعس رعنحع، ه بع
ددةت         عمذ ظع مايدذ، ظاجراشس الدعراص ظاجراش ا، ظ  يوشذرذص قااللمايدذ، شذ ظارعلعقتا هامعلدارلعق ظاشكارا بولس

ذناهعغا      .  بولعدذ آةففارةتمذناسعؤعتعضة زور صايدعسع بار، شذنداقال ضذناهعغا        ةففارةت خذددع هةممة ظازاب ض  آ
ظازابمذ شذنداق، قعزنعث ظةتعيازدا سئزعك بولذشع ظئرعضة . آعحعك بولعدذ ـ بولغاندةك، ضذناهالر هةرخعل حوث

دذ ظةضةر ظئرع هةقعقعي ياخشع آأرسة نئمة   . زور سعناق بولعدذ   دا   . دئسة شذنع دةرهال تةييار قعلع الاله يولع ظ
، ياآع ياخشع آأرمعسة ياخشع آأرعدعغان، آأينعدعغان بولعدذ، ظةلؤةتتة  بعر باال، ظاتا قعلغانغا سةدعقة قعلعدذ     

ئزعك ؤة             م، س نع ياخشعالش مذهع ايدعلعق، ظوزذق ا زور ص ة ؤة بالعغ مةلذم بعر نةرسعنع يعضعسع آئلعشع ظأزعض
ع هئكمعتا خذسذسعيةتلةر تةبظعي صةندة بعظولوضعيعدة، تأرةلمة ظعلمع قعسمعدا آأص سأزلعنعدذ، سةؤةبع،            باشق

  . شذ يةردة

ةت نعصاسلعقعمذ ظةلؤةتتة آئسةلضة ظوخشاش نذرغذن صايدعلعق تةرعصع بار،    ـ   هةيز ار،   هئكم ةت ب  ؤة رةهم
العدذ الدعنع ظ ةللعكنعث ظ ذن آئس ذ. نذرغ عنع، ب ةللعك معكروص ازعاليدذآئس اننع ت رايعنع . زذق ق حع

  .داغنع يوقعتعدذ، قاننع تازعاليدذ، ساصالشتذرعدذ. ضىزةللةشتىرعدذ

ظةرنعث مذناسعؤعتعنع . شذثا، ظذ ظعددةتتة بةلضعلةنضةن. قاننع ساصالشتذرذص، شعرعك ظاتعلعقنع يوقعتعدذ
عدا  ىن نعصاس ةآكعز آ ةيزعدة س ئغعندذرعدذ، ظ40ه ع س ذص، ظذن ىزىص قوي ىن ظ ة  آ ةر نةرس ة، ه ةلؤةتت

دذ ةززةتلعك بولع ا ل ن تئصعلس ةندعن آئيع ازعالص . ظعزدعض اددعالرنع ت عز م ةدةندة آئرةآس تعخاندا، ب ظذس
هةم بذ .  بولعدذآةففارةتضذناهعغا . مةلذم هئسسعياتع قوزغالمعغان ؤاقعتتا هارامدعن ساقالص قالعدذ  . حعقعرعدذ

ص، هورذنلعشعص آةتكةندعن آئيعن صاك بولغاندا يةنة شذ تةقؤا بعخذدلعشع بعر سعناق ظاشذ ظعبادةتتعن توختاص
  صعتع داؤامالشتذراالمدذ؟ ياآع بوشعشعص آئتةمدذ؟ رامعزاننعث قازاسعنع قعالمدذ؟ يوق؟

عمذ             ان ظعش بولس ةت هاجةتخانعدعكع هاجةت ظادا قعلعشمذ شذنداق، ضةرحة ظذ ياقتذرذلمايدعغ ار  هئكم  ب
  ، هةمدذ ظئيتعمعزشذثالشقا صاك بولذص. رةهمةتتذر

ةتنع          ايرعلعمعز، هاج اتعمعزدعن ظ ة هاي ىم بةرمعس عمعز، داؤاالش ظىن ظةضةر تةرةت آةلمعسة دوختذرغا حاص
ةت . زاصاس، آئرةآسعز نةرسعلةرنع حعقعرعص تاشاليمعز   . عدا قعلمعسا آئسةل بولعدذ   ؤاقت . بذ دذنيادا حوث راه

ذ           بعز صةقةت هاجةتعخانعدعكع سعسعقحعلعقنع ياقتذرمايم     اظالال، ظ ز، ظعنش ة يئتعمع ا جةننةتت ذ مذرادعمعزغ عز، ب
  .ظةمةسمةؤجذت ظةمةس، نعجاسةت مةؤجذت يةردة هاجةت، تىآىرىش، يعغالش 

انع                ذ دذني ةنلعكعنع ب ل ظعك كعنا رةزع انعث نعجعس صاس ذ دذني ةن ظعشالر، ب ز يعرضعنض يذقعرقع هةممة بع
ةقعقعي   انلعقعنع    ه ع بولمايدعغ ةقعقعيمةقسةت قعلغعل دذ     ه ةنلعكعنع بعلدىرع ة ظعك ة، ظاخعرةتت ذراد جةننةتت . م

تىرعدذ         نع ظأس ذ      . ظاخعرةتنع سئغعندذرعدذ، قعممةت قاراش، تةسةؤؤذر قاراش أزعنع ظاش ةندة ظ ة آعرض جةننةتك
ان  .  قعلعدذ هئسنعجاسةتلةردعن خالعي آأرسة مةثضى بعر خعل هالدا بايقعسا هةقعقعي بةختتة    دذنيانع شذ زام

  .لعدذظةستعن حعقعرع

ةتتذر                 ذ زور رةهم ن بذم دذ، لئكع ازابدةك قعلع ال ظ ذ دةم أتىرعدذ، ب اق آ اي قورس . ظايال آعشعلةر توققذز ظ
عددعقالرنع،        ةيغةمبةرلةرنع، س الالر ص حىنكع، ظايال آعشع قورساق آأتىرىش ظارقعلعق بعز دذنياغا آةلضةن، ظاي

ئهعت اش االرنع، صادعش ةؤلعياالرنع، ظألم العهالرنع، ظ أتىرعدذالرنع، س عقعدا آ تذثالرنع قورس ث . ه، زذث ظذالرنع
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  .ظأسىص يئتعلعش بأشىآع بولعدذ

اآع        ىزةل         دوزاخظايالالر قورسعقعدا جةننةت ظةهلعنع ي ةث ض ةتلك ظ ةممعدعن هأرم أتىرعدذ، ه ةهلعنع آ  ظ
دذ  امبعرع بولع وزذق ظ وث ظ ةث ح ا ظ اق ظذالرغ أتىرعدذ، قورس اننع آ عن. ظعنس انعالرنعث تاص ذثا ظ ةت ش ع جةنن

أتىرىص،        انعث،       60 ـ 50ظاستعدا بولعدذ، توققذز ظاي قورساق آ ث دذني أرعدذ، ظذالرنع نع آ ةت دألعتع ل راه  يع
ةيدذ،          ع قةدعرل انالر ظذالرن ىتىن ظعنس ع، ص ع، مةلعكعس ع، خانعش عنعث ظانعس ةت آاتتعؤعش ةتنعث، دأل دأل

أتىرىش  بذنعث سةؤةب. رازع قعلعش، دذظاسعنع ظئلعش آويعدا بولعدذ     . هأرمةتلةيدذ ع شذ توققذز ظاي قورساق آ
ضذناهالر آةحرىم بولعدذ، . ظاق سىتعنع بئرعش، آئحعسع ظذيقعدعن مةهرذم قعلعشتذر، ظةرزعيدذ زادع ظةرزعيدذ

لةيدذ   عنع ظةس أز ظانعس ذت        ـ ظ ازابع، تذغ أتىرىش ظ اق آ ةن قورس ازابع بعل عزعك ظ عمذ س علعق قعلس دة، ياخش
  .اندذرعدذ، هةتتا، ظذالر تذغماي بولدع دةص آئتعدذظازابع، ظذالرنعث باال ظارزذسعنع ق

أتىرىش      نع آ أتىرىش، خذيع نع آ أتىرىش، حعقعمع رعنع آ ةش، ظئغع اندا يأتك ةش، تذغق نع يأتك آئلعن
ت ظازابع، بذ ظازاب، خاصعلعقنعث شذنداق       زنع                 هئكمع ان قع ن بولعدعغ ذص آئلع ازابدعن قورق ذ ظ ز ش ارآع، بع ع ب

أز   حئكعص، تالالص ياخشع، مأظمعنن  ذنداقال ظ ع تئصعص ظئلعص بئرعمعز، حىنكع، بذنعثدا ظاؤارعحعلعق يوق، ش
ةتلعك تةربعي      . قعزعمعزنعمذ مأظمعن تةربعيلةيمعز   ا    عهةممة جةهةتتعن ياراملعق، ظةخالقلعق ظعصص ةيمعز، بولمعس ل

ل      . باشقعالرمذ شذ ظازابتعن قورقذص، حئكعص تالاليدذ      قا تئضعش ازاب ظازابلعنعش ذ ظ تذر ظةمةلعيةتتة ظ . عك ظةمةس
  يعل باقتع ظةمةسمذ؟ 20 ، هةتتا 18ظذنع باشقعالر . حىنكع، بعز بعر تةييار بعر قعزنع قعز قعلعؤالعمعز

  .بذ ظعشالرنع بعز آئلعن قعينعظانا ظعشعدا سأزلعضةن

ت حىنكع، حوث ظاؤارعحعلعق آئلعدذ، بذنعثمذ زور . قذدا باجعلعق ظعشعدعمذ دعققةت قعلعمعز  ار هئكمع . ع ب
أزع        ظةمة ان ظ ازابالرنع ظعنس ذ ظ دذ    ـ   لعيةتتة ب ة قعلع ا            . ظأزعض ا، دذني أظمعن بولس العس م ةتتعن خ ة جةه هةمم

  .ظاخعرةتتة ظازاب تةيياردذر ـ قانذندعن حعكةتكةنلةرضة دذنيا. ظاخعرةتتة هعح ضةص يوق

ازاب، بذنع    ان ظ ذص تذرعدعغ م يولذق ذ داظع ازابع، ب ش ظ اال دةردع، ظع ال، ب ال، م تعكع ض ثدعكع تذرمذش
   نئمة؟هئكمةت

دذر  هئكمةتظالاله هةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر،      عدا    .  بعلةن ظعش قعلغذحع تذرغان ظعش الاله ظورذنالش ظ
  .بةندعلةر ظأزعضة ظأزع زذلذم قعلغان ظعشالردا صةقةت ظازابال بار.  آأصهئكمةتحوقذم 

ألتىرىؤ    ار،    مال، هاراق، تاماآا، خروظعن، ظةصعيذن ظعستعمال قعلعش ظأزعنع ظ اآع قعم ارلعق ؤة ي ئلعش قات
 بذالردعكع ظازابنع، خاصعلعقنع ظعنسانالر ظأزع ظأزعضة آةلتىرعدذ. جازانة بذالرنعث هةممعسعنع ظالاله حةآلعضةن

اندذرعدذ  .  بار هئكمةتدة، شذنداقتعمذ يةنعال ظعبرةت،     ـ   عدعن ي دذ،    . ظذالرنع ظذ ظعش رةت بولع قعالرغا ظعب باش
  .علعرعنع ياخشع تةربعيلةيدذ ؤاهاآازاالرباشتعن آةحىرىص ظأزع بال

ش  تذرغان ظع الاله ظورذنالش ةمما ظ ازابنعث    ـ ظ اش ظ ارغعنلعق، حارح ارةت، ه ةت، تعج ةك، خعزم ظةمض
  ع، رةهمعتع هئكمعت

ةن              عز بةرض عز، سةؤةبس زعقنع ظةمضةآس الاله رع ةر ظ علةن، ظةض ةت، مةس ةث حوث رةهم ذ ظ رعنحع، ب بع
 ـ ظعنسانالر ظاشذ نةرسعضة ظعرعشةلمعضةندةك بذغداي.  معس، نئفعت قاتارلعقالرآىمىش، رودا، ـ بولسا، ظالتذن

رعزعقنع آىحلىك زالعمالردعن معث . قوناققعمذ ظئرعشةلمةي ظازاب ظىستعضة ظازاب، ظأمرعنع قذلدةك ظأتكىزةتتع  
  . بعر مذشةققةتتة ظاالتتع

أ   ة ظ ان، ظأزعض ةت بولغ وث رةهم ةت ح ش، خعزم ةك ظع ةردعكع ظةمض ذ ي ة  ب أزع ظعض ا ظ أز مئلعغ زع، ظ
دذ    . بواللعغاندذر ايعن بوالالي ا  . ظاشذ ظةمضةآنعث هأرمعتعدعن رةهمةت ظعكةنلعكعدعن ظأزعضة ظأزع خوج بولمعس

ايتتع     انالر    . يذقعرقع سةؤةبسعز رعزعققا ظعضة بواللمعغاندةك، هعحنعمعضة ظعضة بواللم ارةتحع، دعهق مذ، تعج بولذص
  . بارآةنهئكمةتا، زور رةهمةت،ؤة بذ جاصا، حارحاشت. قذل بوالتتع

ن          ادعن آئيع يعص جاص يعش ظعككعنحع، هاالل بعئ أزع آةسص قعلعص      يئ يعش ، ظ ةؤةبعنع قعلعص   يئ ، س
ذم،              يئيعش وق حوق ة ي ر نةرس ا بع اخعرةتتعمذ بعكارغ عتعدذ، ظ ةجرعنع آأرس ، بوالر ظةلؤةتتة ظةمةلدعن آئيعن ظ
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زور خعزمةت آأرسعتعش، ظعلعم ظئلعص، ظةمةل قعلعش . عمظاخعرةت ظىحىن، ظالاله ظىحىن ظعبادةت قعلعش الز
  .نع بعلدىرعدذ دئضةنالزعمكةن

عنع،   انالرنعث ظألعش اندا ظعنس الاله قذرظ دذ، ظ ةندةك بولع ةن آأرض أزع بعل ةتنع آ نحع، قعيام ظىحع
لع خوراص هع. تئرعلعشعنع، قعيامةتنعث يئقعنلعقعنع دذنيانعث تعز يوقعلعشعنع زعراظةت ظأسىملىآكة ظوخشاتقان

ةيدذ          اخعرعدا تىض ة ظ أآعرعدذ، يةن ة            . تىضةيدذ، هعلع آ أزعنعث ظةسلعض ة ظ ةر نةرس رعلعش ه ألىص تئ ذ ظ ا ب مان
ذ    دئضةنظىستىن، ـ صةس، ظاستعن ـ   آئلعدذ، آئتعدذ، ظألعدذ، تئرعلعدذ، ظعضعز     ا ب ةت دةك مان نع بعلسذن  هئكم

  .ظىحىن ظةمضةآنع قول بعلةن قعلعمعز

بذ رةهمةت . درعتعنع خذددع دوختذر جةسةتنع يئرعص آأرضةندةك ظةينع آأرعدذتأتعنحع، ظالالهنعث قذ
العلعرعمعز           هئكمةت ز ب أتعلعدذ، بع ة ظ تة نةزةرعي ةقةت مةآتةص تعن شةهةر خةلقع ظذالرنعث بالعلعرع خةؤةرسعز ص

ةتتعن ظوخش      ان ظاساسعي جةه ايؤان، ظعنس ىملىك، ه أرعمعز، ظأس ةن آ أزعمعز بعل رةتنع آ ذ قذدع ةن ب اش بعل
أزلةيدذ            ةلتىرىص س رال آ عيعدة بع دذ     . شذثالشقا ظالعمالر بذ ظىحعنع بعظولوض ح بولع ععؤعتعمذ زع ةربعرع  . مذناس ه

  . بارهئكمةتدةك نذرغذن  دئضةنحعشع صةيدا بولذشع، آأصعيعشع، يوقعلعشع، قايتا تئرعلعشع ـ جىص ظةرآةك

ش  عنحع، ظع مانعي ؤة رو    ـ بةش ةيدذ، جعس اننع تةربعيل ةك ظعنس ةيدذ،   ظةمض ةتتعن تةربعيل ي جةه هع
ن        ىن نذرعدع دذ، آ اغالم بولع نع س دذ، تع ا بولع ة شعص تىرعدذ، آئسةلض ةقلعنع ظأس دذر، ظ ةرةققعي قعلدذرع ت

  .صايدعلعنعدذ، جاصاغا حعدايدعغان حعداملعق، قةيسةر، باتذر بولذص، يئتعلعص حعقعدذ

ش  عمايدذ، ظع ألعنعص ياش ايعنعص ي قعالرغا ت ةؤةبعنع ـ باش ةك س ا  ظةمض اندعن ظالالغ ذص، ظ ص قوي  قعلع
ايدذ       رعزعقتةؤةآكىل قعلعشنع ظوياليدذ، ظاندعن ظذ       ةم ياش ةنحعدة خاتعرج ةك جاصاسع      . عغا زور ظعش ذ ظةمض ظاش

اؤابقا             ة، س ايرعص ظةجعرض ات ظ بولغاح تةؤةآكىل قعلعص، ساؤاب تاصعدذ، ظأزع ظالغان ظاش، تاصقان مالدعن زاآ
  .ظةمضةك، خعزمةت بعر سعناقتذر ـ ذنداقال بذ ظعشش. ظئرعشعدذ، ظةمةل زايا آةتمةيدذ

  يوق؟ ـ  ظعبادةتكة صذتلعشامدذ؟ شةيتان ؤةسؤةسعضة ظةضعشةمدذ؟ يوق، ظعبادةتنع، زعكرعنع قعالالمدذ

ةث زور   ةآنعث ظ ارايدذ، ظعش ظةمض ا ي ةن ظالالهق أتىش بعل عناقالردعن ظ ذ س ا مذش ان مان تظعنس ع هئكمع
ا  ةرةققعياتقا، س اننع زور ت لةص   ظعنس تذرعدذ، ظعش ا باس تىرعدذ، ظالغ ة ظئرعش ر يئيعشناظةت ظعضعلعكعض تعن بع

عدذ     دئضةن مذشةققةت بعلةن بعر ظاسانلعق بعللة     ة ظئرعش انلعقعنع    ! دة ـ    هةقعقةتك ة ظاس ةققةتكة دذح آةلس مذش
انعنع راز  ـ بةزع حاغدا ظعش ظةمضةك ظارقعلعق ظاتا  . آىتعدعغان ظأزعضة تةسةللع بئرعدعغان بولعدذ     دذ،  ظ ع قعلع

مذ هئكمةتدوستالرغا ياردةم بئرعدذ، آأثىل ظعزهار قعلعدذ، مذهةببعتعضة ظئرعشعدذ، بذمذ زور رةهمةت ظةلؤةتتة، 
أص ا . آ ذنداق جاص ادا مذش ذ دذني زآع، ب ذنع دةص قويعمع اخعرعدا ش ايلع ظ نع ظذزارتم أص  ـ ضةص ةققةت آ مذش

ع  . شذ جةننةتنعث ظةمعلعنع قعلعص آئتعدذ    ! دة ـ   ذبولغاحقا ظادةم جةننةتنع سئغعنعدذ، ظذنعثغا ظالدعرايد      ظعكك
اآع                ةبرعدة ي ايدذ، ق دذنيانع سئلعشتذرعدذ، ظألضةندعن آئيعن مأظمعن بولسا ظارامغا حعقعدذ، ظألىمدعن قورقم

ىلىك   بةختمذشةققةتتعن قذتذلذص، هةقعقعي راهةتكة، هةقعقعي       ـ   جةننةتكة آعرضةندة ظأزعنع ظاشذ جاصا     كة مةثض
اتتعق     بةختكة ظ  ا ق ة بولغانغ ذنداق                 عض ع ظاش ئغعندذرذش، ظذن ةتنع س الاله جةنن قا ظ دذ، شذثعالش خذرسةن بولع

جاصادعن آئيعن قولغا ظالسا لةززةتلعك بولغانلعقع ظىحىن ؤاقعتلعق بذ دذنياغا ظعنساننع تاشلعغاندذر، سعناقنعمذ             
لعص دورعغاندةك، ظعبادةتنعمذ دورايدذ، بذ ظةمضةآتة بالعلعرعمعز بعزنع تةقعلعد قع ـ يوق دعضعلع بولمايدذ، ظعش

أرص اخعرةتتعمذ     ـ ظ اآع ظ ن ي ع مذمكع ن تىزعلعش ع، آئيع ن ياخش عمذ يوقتع ابقا ظئلعنعمعس ادةت هئس ظ
ا           ـ   بةزع ظعنسانالرغا ظاشذ رةهمةتلعك ظعش    . ظةضةشتىرىلعدذ ا، بعكارحعلعقت ان بولس ةت بولمعغ ةك، خعزم ظةمض

ةت . بذزذلذص، صاسعق بوالتتع   ايتتع        جةمظعي عغعلع بولم ةم ياش ذص، خاتعرج ان بول ان   .  قااليمعق ا قعلعدعغ ظذالرغ
ا             اراث ظذالرغ لعرعغا ق ظعش تئصعلعص، ظةسكعلعككة حولعسع تةضمةيدذ، يالغان بولسا قعش آىنلةردة يول دوقمذش

دذ، ظعش       12ظعشنع، ظةمضةآنع قعش ياز      ةرنع      ـ  ظاي بةرسة ياخشع بولع ةت جعنايةتحعل ةن دأل ةك بعل ظةمض
  .لعك ظعش قعلغذحعدذرهئكمةتلةر ناهايعتع آأص، ظالاله هئكمةتاخشع تةربعيلةيدذ، بذمذ زور رةهمةتتذر، ي

ةت             ثدعكع رةهم ةر  هئكمةتظعنسانالر بةزعدة صئقعرلعق، يوقسعزلعق، آةمبةغةللعك دةردعنع تارتعدذ، بذنع ل
عزالرنعث ظةضع       ئقعر، يوقس ة ص ىتىن صةيغةمبةرلةرض اندا ص الاله قذرظ ذآع، ظ ادعن   ش ةن دذني ان بعل عص ظعم ش
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الر               ئقعرالر، قذل عز، ص كىحعلعرع يوقس حعققانلعقعنع سأزلعضةن، جىملعدعن رةسذلذلالهمذ شذنداق بولغان ظةضةش
  .حىنكع، ظذالردا آبعر، حوثحعلعق يوق، بويذنتاؤلعق قعلمايدذ. ظعدع

نع آةثرع رعزعقعغان آعشعضة هةقتعن توسقان بايلعقتعن صئقعرلعق، يوقسعزلعق ياخشع، ظالاله قذرظاندا خال
ةنهذ   .  دئضةنبئرعش، خالعغان آعشعضة ظاز قعلعص قويذش، صئقعر قعلعص قويذشنع      ةلالهذ ظ ظعبنع ظابباس رةزعي

ظالالهنعث بةندعلعرع ظعحعدة بةزعلةرضة بايلعق يارعتعلمايدذ ظذالرنع باي قعلعص قويسا، ظذالرغا       :  دئضةن مذنداق
ا    . دعن قذرذق قالعدذ  يامانلعق بولعدذ، هةتتا، ظعمان    بةزعلعرعضة صعقعرلعق ياراشمايدذ، ظذالرنع صعقعر قعلعص قويس

العدذ       ايرعلعص ق اندعن ظ م قعلغذحع       . ظذالر ظعم ذثا، رةهع ان ش ذرذص           مئهرعب الدعن بعلعص ت ةهؤالنع ظ الاله ظ  ظ
  .بذ صعقعرلعقمذ ياخشع. بةزعسعنع باي بةزعسعنع آةمبةغةل قعلعدذ، يوقسعز قعلعدذ

 500، ظاشذ ظارقعدعن آىزعتعص هازعرقعسعغا قاراص، جةننةتكة  دئضةنلعمالر صعقعرلعقنع ظةؤزةلجذمهذر ظا
ش،        ةؤر يعل بذرذن آعرعش هئساب يةثضعل بولذش، قاناظةت قعلع الالهقعال      س نعش ظ وال يعلع ا ت ش، ظالالهق  قعلع

ةردع      ـ حوقذنذش، صذلغا  الاله قعلعص ب رةر ظعشنع ظ ةن مالغا حوقذنماسلعق بع أ  دئض اي     س دذ، ب عقعر قعلع زنع ص
التذن                 اغالر ظ ةص، ت عقعرلعقنع تعل ذلذلاله ص صذلدعن آأرعدذ، نذرغذن ظارتذقحعلعقلعرعدعن صعقعرلعق ياخشع، رةس
ذش       اددعي تذرم ةنهذمذ ظ ةلالهذ ظ ةر رةزعي تع، ظأم وق ظةمةس ة ي ان، ظةمةلعيةتت ا رةت قعلغ عنع سورعس بولذش

ز           ظأتكىزضةن، صعقعرالردعن ظةؤلعيا آأص حعققان     داق قعالاليمع  ظعكةن، بةزعلةر باي بولساق مذنداق قعلعمعز، ظذن
ايدذ            العدعغعنعنع ظويلعم نعص ق ةرعزلةرنعث يىآلع ة ص ا ؤةزعص أز بوينعغ وق، ظ ادا  . دةيدذ، ظةمةلعيةتتة بعرسعمذ ي ظ

ايلع       دوزاخقعاللمعسا   ةرةققعي قعلم ةن ت ةرلعك، م ةممعدعن خةت ةآ  تةييار بذ ه ايل    دئم اي بولم ةس، ب  عحع ظةم
ةن دةص             دئمةآ اي بولعم دذ، ب حععمذ ظةمةس، ظعش هأآىم باشقذرذش ظالالهقا مةنسىص، ظالاله خالعغعنعنع قعلع

ا ظىحىن              دئضةن قةرعزضة ظعضة بولعمعز شذ، بذ     اي دذني ن ظىحىن بولم الدع، دع ازال ق  صعتنة جاهان، قعيامةت ظ
دذ    اين           ـ   بولسعال ظازغذن بولع ةن ب ارعتعش بعل عقعرنع ي الاله ص عقعرنع قةدعرلعسذن،       عمذدة، ظ ايالر ص عنايدذ، ب س

اتتعق   عقعرالرمذ ق عدذ، ص ةت تاص العدذ، بةرعك عنع ظ عدذ، دذظاس اؤابقا ظئرعش ةؤةبلعك س ذالر س ذالر ش ع، ظ حىنك
ةؤةبعدعن         ةؤر سعناققا دذح آئلعدذ، سعناقتعن ظأتكةنلعكع س ةر             س ةن آةمت ةت قعلعش بعل ةن قاناظ  قعلعش بعل

  .لذق قعلماسلعق بذالرمذ بةخت تاصعدذ، ظةمةلعيةتتة ظاح يالعثاح قالمايدذبولذش، حوثحعلعق، تةآةببذر

صعقعر ظادةم دذنيادعمذ بارحة ظعشنع بعحارعلعق بعلةن ظالالهقا تاصشذرذص آأصلةص ظعبادةت قعلعدذ، بولذصمذ 
دذ  أز يئشع قعالالي ان آ اق، ظاس ةلبع يذمش دذ، ق ا قعلع أص دذظ قعال. آ نعدذ، باش ةحىرىم قعلع ذناهع آ رنعث ض

دذ            ادة بولع عدذ، زعي عنعمعز،     هئس .مةسخعرة، غةيؤةت قعلعش بعلةن ظذالرغا ساؤاب ظاش دذ دعض ان بولع اب ظاس
ص   ةت قعلع ةقةت قاناظ ذالر ص وق، ظ ظذلعيةت ي وق، مةس ة ي ةن ؤةزعص ة يىآلةنض ةؤرضةدعنعض االلدعن س ا ه  قعلس

ةخلذققا د         ا،     يعيةلعسعال ظعبادةتنع ياخشع قعلعص، ظالالهنع تعللمعسا م اهقا يعلعنمعس م صادعش ا، زالع اد ظعيتمعس
  .ظعلعم آئرةك! تةس دة! ظعشع ظاسان بولعدذ، هةي

م              دذ ظعلع ان ظورذنالي عنع ظاس اندعكعن ؤةزعص از بولغ صعقعر آعشعلةر زاآعر بولسا جةمظعيةتتعكع ظاالقعسع ظ
ع    آعشعلةر ظذالرنع هةرخعل ظاؤارة قعلمايدذ، ظال    . ظالماقحع بولسا ظعلعم ظاالاليدذ    دذ مةخص الهقعال مذناجات قعلع

. ، ظذالر آةتسة سىرىشتة قعلعنمايدذ دئضةنبةلكع، ظذالر ظةؤلعيا. تةقؤادار، صاك مأظمعننع ظالاله ياخشع آأرعدذ
 ظةمةلعيةتتة باي، تةقؤادار بولسا داؤراث آأص  دئضةنآةلسة خةؤةر ظئلعنمايدذ، آعشعلةر آأزضة ظعلعص قويمايدذ

ا            بولعدذ، بعر آىن توق ت     ا ظذحرعس ا، زذلذمغ ا يئلعنس ئلعص ظالالهق ذرذص ظالالهقا شىآرع قعلسا، بعر آىن ظاح ق
اس            . ظالالهقعال يئلعنسا نئمعدعضةن ياخشع    ةلكع، نةصسع تويم ازاص ظةمةس ب ة ظ صعقعرلعق قاناظةتحان مأظمعنض

ايلعق نةصسع تويسا آأزع تويماس آعشعضة ظازاب، ظذ مةثضى صعقعر ظأتعدذ، حىنكع، ظذ تاماخور،               ةن ب ال   دئض  م
دذ            ةن بولع عنعث بعهاجةت بولذشع بعل دذ دة          . بعلةن ظةمةس نةصس ةن بولع لعق بعل عقعرلعقمذ نةصسع تويماس ! ص

  !هةي ظئسعت. كة شذآرع قعلعص بواللمايمعز يذ يةنة بولسا قانداق قعالرمعزنئمةتهازعرقع بار 

ة      صعقعر ظعسراص قعلمايدذ، يةتتة ظويالص بعر قئتعم آئسعدذ، جايعغ         ا، هةدعي ةدعقة قعلس ا ظعشلعتعدذ ظذ س
عدذ   اؤابقا ظئرعش ذق س ايدعن ظوش ا ب رعدا    . قعلس ز يذقع عمذ بع ذ بذلعس ةن ب ذرذص بةرض عز ت ذ يوقس ع، ظ  حىنك

صعقعرلعق بذ دذنياغا . دةك ظوقوغذحع بولسذن ياآع مةآتةص صىتتىرسذن نذرغذن نةتعجعنع قولغا آةلتىرعدذدئضةن
عمذ ظاخعر ازاص بولس بةتةن ظ ةنعس ذ ظاخعرةتت ايلعق، ظ وث ب بةتةن ح ة نعس الن هئسةتك اندا، يع  ـ ابتعن قذتذلغ
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ئس حاياندعن قذتذلغاندا، جةننةتكة آعرضةندة ظأزعضة زور بةخت    دذ  ه قا     .  قعلع رذلعدذ، ظعش قا بذي ئقعرالر ظعش ص
  .حىنكع، سوراق صادعحعدعن ظئلعنعدذ. بذيرعمايدذ بذ رةهمةتتذر

قانالر             قذرظانغا قارعسام دوؤزعخع ظةهلعن    ارام تاص ةلبع ظ ةن ق ا بعل ةنلةر دذني ا بئرعلض حعلعكع دذنياغ عث آأص
الدذرذص                  . ظعكةن عز ق الدذرذص، يوقس عقعر ق أزعنع ص ايالردا ظ ان ب ةلكع سئخع بولمعغ عقعردا ظةمةس ب ازاب ص ظ

ةدعقة قعلعش                 أص س ةص، آ جةمظعيةتنع، دألةتنع تةرةققعي قعلدذرذص باشقعالرغا غةمخورلذق قعلعش ظاددعي ي
  .آونعنع آعيعص يئثعسعنع سةدعقة قعلعش الزعم. الزعم

لعدع           اهللا، ةن   . بارلعق صعقعر، يوقسذلالرنعث قةلبعضة هةربعر صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعشنع تاش ذالر بعل ظ
 صةرمان ظايةتلعرع، رةسذلذلالهنعث صعقعر مةجلعسعنع تاللعشع ظذالرغا جةننةتنع          دئضةن ظارعالش، دوست تذت  

  . بذنعثدعن آاتتا رةهمةت بولماس. ئتةرلعك شعصادذرؤةدة بئرعشع ي

ةندذر     ةر يةتك ةممعدعن ؤاز آةحكةنل . آأصعنحة ظالعي ماقامغا ظاخعرةتنع دةص دذنيانع تاشلعغانالر هةتتا ه
ن         ! زعيارةت باردة  عقعرلعقعدعن آئيع انلعق، ص عغا قارشع حعقق الالهنعث ظورذنالشتذرذش بذنع ظازاب دةص قاراش ظ
   رةهمةت نئمة؟هئكمةتبذنعثدعكع . دذقةرز ظعش آئلع

ةرزنع           اي ق نع ظويلعم ادا قعلعش ذلذلاله ظ ةمما رةس ةتتذر، ظ ذ زور رةهم ذش بذم ول قوي قا ي ةرز ظئلعش ق
رع  ا ظوغ ة ظالالهق ع قعيامةتت ةن آعش ةنظئلعؤةرض عدذ دئض ةن ظذحقعش ام بعل ةن ن ر .  دئض ذمذ بع ة مذش ظةلؤةتت

م    قةرزدعن صاناه   . ظوغرعلعق يولع بولغاندذر   اقلعنعش الزع ار س ال ب ان     . تعلةش ظام ان ظعنس ادا قعاللمعغ ةرزنع ظ ق
  .شذنعثغا بذيرذلغانغا قارعغاندا قةرزدعن ساقلعنعشقا قادعردذر

ذ              اغدا ظ ذ ح تايدذ، ب ع قعس علةر ظذن قةرزدعن ساقلعنعش زأرىر، ظةمما قةرز بولذص قئلعص بئرةلمةي آعش
ة       اغدا م ذ ح ازابلعنعدذ، ش ذص، ظ ل بول اتتعق خعجع الالهنع     ق اندا ظ ل بولغ ذص خعجع ذنحة قورق خلذقتعن ش

الاله   . ظةسلةيدذ، ظذنعثغا هةققعنع قانداق ظادا قعلعش آويعدا بولعدذ    يذ ظ مةخلذق ظالدعدا هئساب شذنداق بولدع
ذل           .  ظوي آئلعدذ   دئضةن ظالدعدا قانداق بوالر،   ةنع ص الدذرعدذ، ي ةت ق ا ياخشع ظامان ةيدذ    ـ   ظالالهق ال خةآل . م

ذم   ع حوق ة  ظذن ئحة،هةتتا  700 قعيامةتت العدذ   2000000 ض ةيتعص ظ عحة آأص ةرز    .  دةرعجعض ذ ق ا ب مان
قةرعزدار باشقعالرغا  .  ظذ ياخشعلعق هةسسعلةص بئرةلةيدعغان ظالالهقا ظامانةت قعلعدذ       هئكمةتمةسعلعسعدعكع  

  . قةرز بولذص قالماسلعققا ظعبرةت بولعدذ

دذ ة قعالم عناق جازان ر س ذ بع وق؟  ـ بذم تي رةمدذعدؤاق دذ ـ ا بع ا قعالم ة ؤاص وق؟ ؤةدعض وق؟ راست  ـ ي ي
  .دةك بذ دذنيادا هةممة نةرسة سعناشقا يارايدذ دئضةنيوق؟ ـ سأزلةمدذ؟ يالغانمذ؟ ظالدامحعمذ

ساؤاب تاصعدذ، شذنداقال دذنيادعمذ ظعشلعرع روناق . ظالالهنعث سعنعقعدعن ظأتسة مذآاصات، ظةجعر ظالعدذ
علعلعرع     ـ ، ياخشع آأرعدذ، صايدا يةتكىزعدذ، بذالرغا ظاشذ ظعلعم      تاصعدذ، آعشعلةر ظعشعنعدذ   ةرز مةس رعم، ق بئ

ان   ة            . سةؤةبحع بولغ ة دعس الاله نئم ورايدذ، ظ الالهدعنال س ةتتعن ظ ان خعجال دذ، ظعنس ةتتعن بولع ةرز خعجال ق
ةدة سورع     ـ   بئرعدذ، ظئلعؤالمايدذ، ظاؤارة قعلمايدذ توال بارع      المايدذ، ن ع س رعدذ     آةلدع قعلغعل ةردة بئ ذ ي ا ش س

الؤذرذص                    اي ي رعص ظااللم تعم بئ ة قئ ر نةحح وراص بع ةرز س ةخلذقتعن ق ان م دذظاسعنع ظعجاؤةت قعلعدذ، ظعنس
ةن              ةث ياخشع زاتك قا ظ الاله سوراش ةنعال ظ اخعرع ي رعكتىرىص ظ رعؤئلعص زئ ة آع  تةستة ظالسا، بئرعصال آةينعض

أرعدذ ياخشع  هةقعقعي دة، ظالالهنع  ـ  يةرضة آئلعدذ دئضةن عدذ   ـ ظعشقع . آ ةببعتع ظاش أص   . مذه ادةتنع آ ظعب
مةن ظةلؤةتتة مأظمعنلةرنع دةؤاتعمةن،  .زاآعر بولذص قالعدذ، بذنعثغعمذ قةرز سةؤةبحع بولعدذهةقعقعي قعلعدذ، 

ةتتذر            ذ رةهم عمذ ظذالرلغعم عر بولس ةت . يذقعرقع ظازاب دةص حىشىنعلضةن ظعشالر ظةلؤةتتة بعر دعنسعز آاص  هئكم
اردة ذناهلعرع          !ب ص ض ةم قعلع وال غ ةرزادارنعث ت ايدذ، ق ةمظعيعتعدة ياش انالر ج ان ظعنس ر ظعنس ذالرمذ بع  ش

ال   أزع خذش االهعدة ظ ةندة ظ ة آعرض ذ يةرض ئغعنعدذ ظ عنع س ةت تذرمذش ذ جةنن أحىرعلعدذ ظ ةختظ ئسلعكب   ه
دذ    . قعلعدذ ادا قعلع ان ظ ادا قعال  . جةننةتكة آعرةلمةسلعكتعن قورقذص قةرزنع ظاس ةرز ظ ةيدعغانالرغا   ق ا بعرةل لعس

  . ظةمما ظذ هورذن صاسعق آعشلةرضة ظازاب بولعدذ. دذنيا ظاخعرةتتة رةهمةت بولدع

دذ                  ذش زأرىر بولع ةرز قعلعص قوي ةزعدة ق اينع ب عي  . ظةلؤةتتة هاآاؤذر، مذتةآةببعر باينع، بئخعل ب خذراص
ةن   ظادةتكة يئتةآلعضىحع ظالعمنعث جعنعنع ظئلعص يولعنع تو   ـ   خاتا ظأرص  سقاندةك آعشعلةرضة ظةضعشعص آةتك
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دذ          الغعلع بولع الدعنع ظ انعث ظ ةرز   . خذراصعي باينع، باي دألةتنع، نامرات، يوقسعز قعلعش بعلةن ؤاب ان ق ظعنس
ر           ذ بع العدذ بذم ةت بعلةن يذؤاشالص ق ذنعث              . هئكم علةرنع ظاش ةن آعش أص يعض ةققعنع آ علةر ه ارامنع، آعش ه
ظالالهنعث غةيرعدعن تاما قعلغانالرمذ قةرزدعن خالعي . ر قعلعش الزعم بولعدذؤابالعنع، تارتقذزذش ظىحىن قةرزدا

  .بواللمايدذ، خذددع دعؤانع ساهعلالر ظأمىر بويع سوراؤةرضةندةك

باياشات خاتعرجةم ظأتعدعكةن، ظون بالعسع بار صعقعر،  ـ ظوقوغذحع يذقعرعدا آاصعرالرنع مذناصعقالرنع باي
  رام بولذص قالعدعكةن، بذ نئمة ظعش؟يوقسعزنعث حارؤا ماللعرع ها

رعدذ  اؤاب بئ داق دةص ج تاز مذن ع ظذس وراققا  . نذران ن س دذ، قعلغعنعدع العغعنعنع قعلع الاله خ ة ظ ظةلؤةتت
دذر      عناش ظىحىن ذ س ذثا، ب ا، ش تلعق دذني ا ،ؤاقع عناق دذني ر س ذ بع ايدذ ب ازراق  . تارتعلم ز ظ ذنداقتعمذ بع ش

أزلةيمعز  ذلذلاله. س أظمع« رةس ا م ةننعتعدذني عرالرنعث ج ةن»نلعرعنعث تىرمعسع آاص اندا .  دئض الالهمذ قذرظ ظ
التذن             ة ظ ةتتا ظعت يالعقعغعح وتا ه زة، ش عرالرنعث ظأض ا، آاص ان بولس هةممة ظعنسانالرنعث آاصعر بولذشع بولمعغ
عرةص     عدعن ظةنس ذص آئتعش عر بول ئغعص آاص زعص ظ اننعث ظئ ادان ظعنس ةمما ن نع ظ ص بئرعش تعن قعلع آأمىش

  . دئضةنالرغا تئخع ظاز بةرضةنلعكعنعآاصعر

  خوش ظذنداقتا هةممة آعشعنعث مأظمعن بولذشع ظىحىن مأظمعنلةرضة ظاشذنداق قعلسا بولمامدذ؟

ال،      دئضةن ظعمان ال         ساص بولذشع آعرةك، م تع، م انعث زعنن ذ دذني ذ       ـ   ب ا ظ ان ظعيتس انع دةص ظعم دذني
ةن انمةنصةظةتنع آأزلعضةن ظعمان خاالس،ظعم  . ظعمان ظةمةس  ة       دئض ةتنعال دعس ة جةنن الالهنعال دعس ةقةت ظ  ص
ال     . شذثا، ظاشذنداق تةثشةيدذ  . ظعمان بولعدذ  عرغا م ذنداق، آاص ش،      ـ ظعش مذش االمةت قعلع رعش س ا بئ دذني

قذدرةت بئرعش ،شةيتانغا قعيامةتكعحة ظأمىر بةرضةندةك، دةججالغا ظاهانةت آارامعتع بةرضةندةك ظعش           ـ   آىح
  .مةثضىلىك ظازابقا آعرعدذظاخعرعدا هةممعسع 

ةيمعز،    عنع بعلةلم ال آةلضىس ةم دةره ايمعز، ه ةؤؤرذ قعاللم ازابنع تةس ىلىك ظ ذ مةثض ا مذش ز مان بع
تذر  ع ظئنعق ازعر ،آةلضىس ذرذن ،ه ة، ب ا هةمم ةيمعز، ظالالهق رعدذ. آأرةلم ةت بئ ةيدذ، صذرس الدعراص آةتم . ظ

ع ث ظعش الالهنع ظذالرنع ةن ظ دذ س اتتعق تذتع اندا ق ع تذتق الاله ظذالرن ا، ظ ذمان قعلم لةتتعمعكع دةص ض دعن غةص
 يعل ظأمىر  100شذثا بةزعسعضة   . ظذالرنع مةلذم قعلعدذ  . لئكعن ظذالرغا مأهلةت بئرعدذ   . ظوبدان آأرىص تذرعدذ  

قذدرةت بئرعدذ، ظاخعرعدا ظعش ظالالهقا قايتعص  ـ بئرعدذ، بةزعسعضة آارامةت بئرعدذ، بةزعسعضة مال دذنيا آىح
  .ذبارعد

دذق              ـ   مال رعدا دع . حارؤعسع هارام بولغان دذنيادعن مةهرذم بولغان آةمبةغةلضة آةلسةك، بعز بذنع يذقع
ع شذآع، بذ صعقعر مأظمعن، يوقسعز تذرذصمذ ظالاله بعلةن بولغاحقا هةممعدعن باي، خاتعرجةم، هئكمعتيةنة بعر 

وق حعدعم. ظألىم آةلضةندة ظارامعغا حعقعدذ روهع، قةلبع ساص صاك،   ذ     . عغذدةك نةرسة ي دذ، ب أز يذمع ان آ ظاس
ىلىك         قانغا مةثض ة رازع             بةختجاصالعق رةزعل دذنيادعن خوشالش أرىص هأآمعض الالهنع ياخشع آ تعلعص ظ ة ظعن ك

ازاب         . بولذص، خذشال هالدا سةصةر قعلعدذ   ر ظ اي بع عغا حعدعم ان دذنياس ارقعدا قالغ ا، ظ عر بولس ظذ مذناصعق آاص
امرات  دوزاخ.  بعر ظازاب ظىستعضة ظازاب بولعدذ     هئساب بعر ظازاب ظاخعرةت     ظعحعدعمذ باي، آاصعردعن صعقعر، ن

دذ   عل بولع ةل يةثض ازابع س عرنعث ظ عز آاص ر . يوقس ع بع ة ظورن ادا  . ظةمةلعيةتت ايلعقع دذني اينعث ب ع، ب حىنك
تعدذ               عدعية بةرسةمحذ دةص آئ ا ص ذ ظازابق رةتتة ظاش اي هةس امرات يو  . قالغاندذر، حعدعم ئلعقع ن عر   ه عز آاص قس

عرنعث                   ادان آاص ازابع ن بذنداق ظةمةس، ظذنعث ظىستعضة ظذ دذنيادعال ظازابقا آأنضةن بذ خذددع ظالعم آاصعرنعث ظ
قاتعدذ              . ظازابعدعن يةثضعل بولغانغا ظوخشايدذ    ةردعمذ ظةس ذ ي العم ش ع، ظ عمذ حىنك ر بولس ةللعي  . ظورنع بع تةس

دع              ظةزةلدعن دعنغا قارشعالر باي، هوقذقدا     تاصعدذد، ذل ظع ةتتا ق عز، ه امرات، يوقس كةنلةر ن ا ظةضةش . رالر دعنغ
. مأظمعننعث ظةجرع آأص بولعدذ، آاصعرنعث ظازابع آأص بولعدذ شةيتانغا صذرسةت بولعدذ! دة ـ بذمذ بعر سعناق

اراتتع دوزاخظالاله شذثا .  ظةهلع بولعدذدوزاخ دعن بعرسع شذثا     1000 اتتعق  .  ياراتقان، ظةهلعنعمذ ي ازابنع ق  ظ
الغذحع ام ظ ع ظعنتعق ةنقعلغذح عم دئض نعدذ؟   ـ  ظعس اردةم قئ ة ي دذ، ظةلؤةتت را قعلع ة ظعج عتعنع ظةمةلعيةتت سىص

ا         داق قازانغ ذثا ظذن وق ش نع؟ ي دةيسةن ظةمةلعيةتتة ظذنعثغا اليعق ،ياردةمضةاليعق ظادةم، ساص حعن مأظمعن قئ
ار      وث ي ذزذش ح ث تذرغ تعدة حع ان ظىس ة ظعم أمىح، ظةلؤةتت داق ح اردةم  مذن عمذ ي أظمعننعث غةلعبعس دةم، م

رعلدع  . مةغلذبعيعتعمذ ياردةم، يا غةلعبة، هوقذق، غةنعيمةت آةلدع     ةت بئ ىآرع   . يا شئهعد، جةنن ا ش بايلعقق
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 قعلعش تذرسا، نئمعضة ظأزعنع ظاجعز سةؤرقعلعش دعن ظىحىن ظعشلعتعش بذمذ ياخشع، صعقعرلعق، يوقسعزلعققا   
ذدرةت           ظالال بعللة بولسا  . هئس قعلعدذ  ك ق ذ بعللعلع ارمذ؟ ب  ظذنعث بعلةلمعضعنع بوالمدذ؟ قعاللمايدعغان ظعشع ب

  .لعكبةختظعلعم بعلةن بولعدعغان تذرسا، ياردةم نةق تذرسا، مأظمعن دذنيا ظاخرةتتة زادع بةك 

  ظاتعسع ياآع ظاآعسع ياآع بالعسع ياآع ظئرع ياآع دوستع تىرمعضة تاشلعنعش ظازابعحذ؟

ذ    . نعث ظةزةلدعن داؤامالشتذرذص آةلضةن يولعدذر    بذ، ظالاله تاظاال   ةن قوشذص مذش  ظادةم ظاتعنع ظايالع بعل
ن ةنزئمع ا  دئض نع جاص ث يعل لعغان مع ة تاش ةتتع  ـ  تىرمعض ة آ أتكىزىص ظاخعرةتك ةققةتتة ظ ذه .مذش  ن

االم  دع 950ظةلةيهعسس ا دةؤةت قعل ل دعنغ عدع 1000 يع ازابالرنع بئش ذن ظ اص نذرغ رةك ياش ن آأص ن  يعلدع
أتكىزدع دع    . ظ ةردان بول الندع، سةرض ا تاش االم ظوتق راهعم ظةلةيهعسس ن   . ظعب االم يذرتتع ا ظةلةيهعسس مذس
دع دذ       10. قوغالن الاله بعلع انعنع ظ ألتىرىلدع، س ةيغةمبةرلةر ظ ذن ص دع، نذرغ ادعحع بول ل ص ذس .  يع يذن

 ظعسا.  ظةلةيهعسساالمالر ظألتىرىلدعظةلةيهعسساالم بئلعق قارنعغا آعرعدع بذ ظةث يامان تىرمة، زةآةرعيا، يةهيا
ةتتع    ص آ ئلعص حعقع الاله ظ اندا ظ أآىم قعلغ ة ه دع، ظألىمض ةردان بول االم سةرض ذلذلاله . ظةلةيهعسس رةس

ئلعم   . ظةلةيهعسساالممذ ظةبذ تالعص جعلغعسعغا ظىح يعل قامالدع   الدع ظ ة قام عتعم،   ـ صىتىن مذسذلمانالر بعلل س
الدع  باجعلعق ظ ـ سودا، ظاالقة قذدا   ا ق ا تاشالندع   . أزلعشعص ساهابعالرمذ نذرغذن ظازابق هابذلظوخدذد ظوتق . ظةس

دع     الدع        . ظةسهابذلكةهصة غارنع ماآان قعل ة ق ذن آىنض ابعظعنالر نذرغ اهابعالر، ت ان    . س ازع بولمعغ ظاددعيسع ق
اق          . ظالعممذ تىرمعضة تاشالندع   عناقتعن س ةر س عناق، ظةض االمةت    ـ   بذ بعر قاتتعق س ةؤر س ا   قعلع س ص حعقالعس

االالر    . آاتتا ظةجعر، ساؤابقا ظئرعشعدذ  ة ب ذ يةرض رةسذلذلال ظةمةل بعلةن ظئرعشكعلع بولمايدعغان بعر ماقام بار ظ
  .ظةمةل قعلعص يةتكعلع بولماس.  دئضةنبعلةن سعنعلعص يئتعدذ

ا  باالالر سعناق ظىحىن، مةرتعؤعسعنع ظأستىرىش ظىحىن، ظعمانع آىحلىآلةرضة قاتتعق، ظعمانع         ظاجعزالرغ
علعق        . ظالاله بذنع ظأزع ظورذنالشتذرعدذ   . ظاجعز آئلعدذ  اتتعق س ةندةك ق ضذناهعدعن دةرةختعن يوصذرماق تأآىلض

العدذ،         . صاآعزة يذيذلعدذ  ـ   تاش توصعدعن يذيذلغاندةك صاك    نع ظ ذن بعلعم ةردة نذرغ ذ ي تعص ظ تىرمعضة آعرعص آع
ةدبعرلعك تةرب     ىك، ت نع آىحل أزعنع روهع نعقعدذ، ظ ةيدذ حئ عنعمذ    . عيل ان تةرعص اقعل ظعشنعث يام ةل، ظ مذآةمم

زذلذم .  ؤاجعص بولعدذدوزاخشذ بانادا آاصعرالرغعمذ . آاصعرالرنع هةقعقعي حىشعنعدذ. ظوياليدعغان بولذص حعقعدذ
أتعدذ       ـ   سةؤةبعدعن ظذالر هاالك بولعدذ، تىرمعضة آعرضةنلةرنعث دوست       عناقتعن ظ . بذرادةر يئقعن تذغقانالرمذ س

ايرعالمدذ   ـ قورقذمدذ.  قعلعش بولعدذآةففارةتالرغعمذ ضذناهعنع   ظذ تعالمدذ    ـ يوق؟ تاشالص ظ ادةم حع وق؟ ظ  ـ ي
  .يوق؟ بذ سعناقالر شذنعث بعلةن باشلعنعدذ ـ يوق؟ ظأزعنع قذتقذزذش ظىحىن باشقعالرنع حاتامدذ

ايرعلع          ـ   نذرغذن مةن  ةيداندا ظ رعلعدذ  مةنحعلةر، هةر صو ظاتقانالر، مةرتلةر نةق م ذرت    . ص حعقع ىتىن ي ص
ئلعدذ  عناققا دذح آ ةلقع س قعلعدذ  . خ عكعدة تاس ن ظةلض عكعدة ، قعلع عز ظةلض ةمعدة، نئص ن . ظأتك ةقعقعي حع ه

دذ       . سادعق، باتذر، ياراملعق دوست ظايرعلعدذ     كارا بولع عق ظاش عيذن، مذناص ان ظعشص . ظعحعضة سوقذنذص آعرعؤالغ
ايرعغع     مذ ظ التذن خةجلةص ذن ظ ع نذرغ أتكىزىص      بذالرن عدعن ظ ةرنع بئش اتتعق آىنل ذن ق ايتتع، نذرغ لع بولم

ذش          ةدعكار بول عرحعلعق، م ذش، مذساص ةردان بول حعنعقعدذ، تىرمة ظازابع ظةرآعنلكنعث قةدرع، قئحعش، سةرض
ةقعل          . قذل بولذش  ةل ظ ان مذآةمم اندعن ظعنس تعلعدذ، ظ دذ، صعشعص يئ اؤلعنعص حعقع ايعص ت  ـ بذ ظوحاقتا ظاج

ادا                صاراسةت دذنيا    ذ دذني نعش ب علعلةرنع ظويلع ةلقظارا مةس ةتقعق قعلعش خ علعلعرعنع ت قاراش هاآعمعيةت مةس
دذنيادا ظعنسان سوراقتعن . نع ظةسلةش، بولذصمذ سوراقنع ظةسلةش بولعدذ     دوزاختذرذص ظذ دذنيانع ظةسلةش،     

ةث       أزعنع ظ ا ظ عز حعقالعس االمةت ضذناهس ةخت س ئس لعكب دذ    ه دذ، خذرسةن بولع اخعر .  قعلع ذ ظ ةتتعمذ دةل ش
ظأزعدعن . سوراق ظةث ظئغعر سوراق، سوراققا يولذققان ظعنسان سوراق ظىحىن تةييارلعق قعلعدذ، بعخذد بولمايدذ 

دذ  ان قذتذلع وراقتعن ظاس ان س ان ظعنس وراق ظالغ ىن  . س ورعقع ظىح اخعرةتنعث س دذ، ظ اتتعق تذتذلع ا ق بولمعس
  .هةرعكةت قعلعش الزعم

االم            ظذ يةردة هةرخعل جعنايةتحعل    ا يىسىص ظةلةيهعسس عنعدذ، ظذالرغ ةر بعلةن صاراثلعشعص ظذالرنع حىش
دذ،  ادةم قعلعص حعقع ذ دذرذس ظ ةندىرعدذ، ظذالرنعم ةقنع حىش دذ، ه ةبلعغ قعلع دة ت اندةك تىرمع ةبلعغ قعلغ ت

اتتعق   ذناهعغا ق ذ ض ةظذالرم ان     تةؤب ا، ظعم ان بولس أآىم قعلنغ ة ه دذ، ظألىمض ادةت قعلع لةص ظعب دذ، آأص   قعلع
ايمان           ا صذش شاهادةتنع آأص ظئيتعدذ، بعر قئتعم قةبرعضة آعرضةندةك ظأزعدعن سوراق ظالعدذ، آةتكىزضةن ؤاقعتق
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ا    ـ   قعلعدذ، ظاتا  ا، ظاآ اال      ـ   ظان ذن، ب نع، خوت ا، دوست   ـ   ظع ذرذق   ـ حاق ذرادةر، ظ انالرنع رازع قعلعش    ـ ب تذقق
.  قاتارلعق بعر قاتار مةسعلعلةر ظالدعن ظأتعدذقعممعتعنع بعلعش، آأصلةص دعن ظىحىن خعزمةت قعلعش ـ قةدرع

ان          هةقعقعي  بذندعن آئيعنكع ظعشعدا صذختا بولعدذ،       دذ، قورقمايدعغ ةزةر قعلع هةزةر قعلعشقا تئضعشلعك جايدا ه
ئلع                       ال خ ة آعرص ان تىرمعض عز ظعنس العدذ، قةدعرس ذ صعشعص ق دذ، يىرةآم اس بولع ذدة قورقم رع   جايدا بعه يذقع

اآع    ظذنعؤانلعق بولذص   علعص ي ق آعس قالعدذ، بةزعسع هةممعنعث نةزعرعدعن بعراقال حىشعدذ ظةضةر ظذزذن يعللع
لعككة قذرظان، هةدعس، شئهعتظألىمضة هأآىم قعلعنسا ياآع سوراقتا ظألسة، هةققعدة حعث تذرالعسا ظذ شئهعد بذ 

  !ةمةسمذدة، جةننةتكة آعرعدذ ظ ـ ظعجتعماظعي قعياس ظعتتعصاققا آةلضةن بذ ظةث زور بةخت

ذ      ا ب تذرغان، ظويالنس ع ظورذنالش ذ يولالرن ىن ب انذن ظىح ادعل ق ةت، ظ ذن هةقعق ذنداق نذرغ الاله مذش ظ
خضر عليه السالم آعمعنع تعشععؤةتكةندةك، بالعنع ظألتىرضةندةك ، رةهمةت بةك آأص تئشعدعن قارعسا هئكمةت

ةت،           ذ زور رةهم ا ب ن قارعس ةت ظازابلعق ظعش لئكعن ظعحعدع وال  هئكم دذ  ت ارتذق    . بولع ن ظ الالهنعث دعدارعدع ظ
يةنة   بولذش،شئهعتمذآاصات، رةهمةت، دةرعجة بولماس بذنع حىشعنعث، هازعر يول ظعككع، بعرع مذشذنداق 

ش،            ةم آأرعشع قعلع ش، قةل م تةهسعل قعلع ش، ظعلع بعرع جاينامازدا ظولتذرذص آأز ياش بعلةن ظعبادةت قعلع
وق   ظعش قعلعص غةصلةتتة ظأتى   . ؤاهاآازا تىرىش،           . شكة يول ي ة ظأس ة دةرعج ازابلعرع صةيغةمبةرض انعث ظ ذ دذني ب

عناش                     ىن، س عرةت قعلعش ظىح ذناهعنع مةغص ةم ض ذ ه ظىلضة قعلعش، ظأرنةك قعلعش ظىحىن، مأظمعنلةرضعمذ ش
ارمعكعن      . لعق ظىحىن ؤاهاآازاالر  شئهعتظىحىن،   ان ظعيت ا، ظعم ةن  آاصعرغا بولس ة هأججةت قعلعش        دئض  ظىمىتت
قعالرغا              تةؤبةظىحىن   ىن، باش ذالش ظىح ا ظ اخعرةت ظازابعغ  قعلدذرذش، قورقذتذش ظىحىن ياآع دذنيا ظازابعنع ظ

  . بعلةن ظعش قعلغذحعدذرهئكمةتظعبرةت بولسذن ظىحىن، ظالاله ظالعمدذر، 

  قازاالر نئمة ظىحىن؟ ـ هةرخعل ظاصةتلةر، باال

ن ياآع ضذناهعمعز هةددعدعن ظاشقاندعكع    هةممعمعز سعناق ظىحىن ياآع ضذناهنع مةغصعرةت قعلعش ظىحى       
ت  قعلدذرذش ظىحىن دةص جاؤاب بئرعمعز ؤة ياآع بعر  تةؤبةجازاالش،   ادا     هئكمع ا دذني ذناهكار ظازابق ذآع ض ع ش

عي            ازغذن، ظاس ازابلعنعدذ، ظ ذص ظ ق بول ذنداق اليع اخعرةتتعمذ ش اندةك، ظ ذص، ظازابالنغ ق بول ذنداق اليع ش
ادعللع  ازابالش ظ ذناهكارنع ظ ألتىرىص   ض رعنع ظ ارقعلعق بع ذ ظ ش، ش عرةت قعلع ةم مةغص رةت 1000ق ه ا ظعب  غ

ازابالص    نع ظ ر يذرت اندةك، بع ذناهعغا 1000قعلغ ع ض ة ن دذتةؤب عنع  .  قعلدذرع ىزعدذ، ظعضعس ةن دعض الاله بارآ ظ
  !دة ـ تاصتذرعدذ، مأظمعنلةرنعث قةلبعضة ظاراملعق بئغعشاليدذ، حىنكع، بذ ظذالر ظىحىن ظعنعق

لئكعن نعيعتع بعلةن قوصعدذ، بذ ظايةت ظالالهنعث قذدرعتعنع ظاالهعدة . ةممعسع بعرال هاالك بولعدذظةمما ه
دذ                ةهؤال بولع ل ظ ر خع قعرع بع ادةتتعن تاش ة        ! دة ـ   رذشةن آأرسعتعدذ، حىنكع، بذ ظ أجعزة مأظمعنض ر م ذ بع ب
ةتتا   هةرخعل آعحعك هاشارةتلةر ؤة ظأز بةدعنعدعكع ظةزالعرعمذ بعر مأجعزة دةص ب  عرالر ه عرعلعدذ، مذناصعق، آاص

ةرمةيدذ                 زئمعن  ـ ظاسمان ذالر ظأزض اندةك ظ ذ يذقمعغ ة س اراص، ظأردةآك ع،  . غعمذ هعح نئمة ظةمةس دةص ق حىنك
علغاندذر   أهىر بئس اتتعق م تةك ق ةلبع تاش ةهلع    . ق ةتتذر، ظ وث رةهم عمذ ح ذناهعدعن قذتذلعش ةتتة ض ذ ظاص ظاش

حىنكع، ظذ تةبعظةتتعن آأرعدذ ياآع ياردةم بةرضىحعنع ظعاله . ادة بولعدذنعث ضذناهع تئخعمذ ظاشعدذ، زعيدوزاخ
  .قا مةهكذم بولعدذدوزاخشذ سةؤةبلعك ! دة ـ ظورنعدا قويعدذ

ةتتة       .  رةهمةت آأص  هئكمةتظعنسانالر تذرمذشعدعكع هةرخعل ظعشالردا      تذرلغان ظاص االهعدة ظورذنالش بذ ظ
ة  ةتظةلؤةتت أصهئكم ةؤعنغا.  آ ةت ب فعرظ اندةك  ظاص االك قعلغ رعص، ه ةت بئ ة ظاص ةرخعل قةؤعمض ةندةك ه ةرض

ذن            . هعلعهةممذ شذنداق بولذؤاتعدذ   كة ظوخشاش نذرغ ازابلعق آأرنىش رقع ظ ظاصةت، ؤابا، يذقذملذق آئسةل يذقع
دذ        هةقعقةتنع مذقعمالش، ظادةمنع   ئلعص      . ظعككع صعرقعضة ظايرعش سعناش ظىحىن بولع نع ظ ئلعص آئتعدعغعنع ظ

دذ        .آئتعش الزعم  ةآكذر      .  قالدذرعدعغعنعنع قالدذرذش الزعم، هةممعنع ظالاله ظالدعن بعلع اي تةص أزنع ظذزارتم س
  . قعلعث، تةصةآكذر ؤاجعص

  بوران نئمة ظىحىن؟ ـ سوغذق، قذم ـ ظعسسعق

اتعدعن        ا هاي عقلعقعدعن ظايرعلس ىملىك ظعسس ايؤان ظأس ان ه ع ظعنس اتلعقعنعث مةنبةس عقلعق هاي ظعسس
ايرعلعدذ ان. ظ ة   ظعنس عقلعق ظئنعرضعيعض عدا ظعسس ىص حعقعش ىملىك ظىن ة ظأس ة هالةتت ايؤانالر، تأرةلم الر ه
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اندعن      . ظعسسعقلعق يوقذلذص قاتذرذص قويذلسا، توثلعسا شذ صعتع تذرعدذ       . دذرموهتاج م تذرغ خذددع تذخذم جع
اند        آئيعن ظذنع توخذ باسسا ياآع توآتا      انالر   ظعسسعتعش ظارقعلعق ظأرىص قويذش بعلةن حىجة حعقارغ ةك ظعنس

ةيدذ               ع،  . آعحعككعنة ظعسسعقتا ظعش تةس آئلعص، بذ ظاصتاصنع ظأح آأرعدذ، لئكعن ظذنع داظعم ظأزع تعل حىنك
الدا              امغذر ه ةنعال ي أتىرىلىص ي ار آ زدعن ص عغا، دئثع امغذر يعغعش عدة، ي ذ آئلعش زعراظت ظأسىص يئتعلعشعدة س

ك          حىشعشعدة مذز تاغ ظعرعشعدة يةرنعث زعراظةتنع صعشذرذش       ةرنع معؤعلع عدا، معؤعل ذالرنع يوقعتعش عدا، زةي س
ةتتا    موهتاجدةرةخنع بعخلعتعشتا، معؤة، زعراظةتنعث صعشعشعدا، قذرذتعشعدا، هةرخعل ظئنعرضعيعضة           بولغاندا، ه

حأصلةرنع يئتعشتىرىشتة، هأل هاؤانع،  ـ مالالرنعث يايالق، ظوت ـ يئتعشتىرىشعدة حارؤا آأمىر، نئفعت، ظوتذن
. ع قذرذتذشتا، ظعش قعلعص هةممة ظعشالردا قذياشتعن ظايرعلسا ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك يوقعلعدذ           شةنبةمن

دذ  ران بولع دذ، ؤةي ة يوقعلع العدذ  . هةمم ايلعنعص ق عالنعتقا ظ ر ص قا بع تةك باش ارع، مارعس ذددع يةرش ذ . خ ب
اس     ن آ         . صايدعالرنع سأزلةص تىضةتكعلع بولم ةندة ؤة بذندع ةبعظعي ص عرعدة    هةرقايسع ت ةتنعث تةصس نكع ظاي  ئيع

ةآ .بعز صةقةت بذ ظعسسعق ظازاب ظةمةس راهةت، رةهمةت، هاياتلعق مةنبةسعدذر        . سأزلعنعدذ ةتتا   دئم حع، ه
عنع          . جةننةتنع سئغعندذرعدذ .  ظازابعنع ظةسلعتعدذ  دوزاخبذ   ث نةرس وق، بئخعلنع حىنكع، ظذ يةردة ظعسسعق ي

تعدذ عتعص يوقع ا. سئس عقلعقعدعن ص اش ظعسس ريدعلعنعص قذي ارغعلع ظئلعكتئ وك حعق ذرذص، ت  ظعستانسعسع ق
دذ ذر   . بولع ر ن عغعلع، الزع ع ياس ادرو رود بومبعس اتوم ؤة ي عدة ظ ث زةررعحعس دذقورالظذنع عغعلع بولع . ع ياس

ظعنسانالرنع هاالك قعلغعلع بولعدذ، ؤة شذنداقال .  ياسعغعلع بولعدذقورالآألةملعك قعرغذح  ـ خعمعيعؤعلعك آةث
آىن نذرع . دىشمةنلةرنع يذق قعلغعلع بولعدذ.  ظعستانسعسع قذرذص مةنصةظةتلةندىرضعلع بولعدذظئلعكتئريادرو 

اتنع                  عل قعلعص هاي ذ هاس ارقعلعق س ذلياؤ ظ ألدة س ذ ح شعصا، صارنعكتة ظوتياش ظأستىرضعلع بولعدذ، آئصةز مذش
  .ساقالص قالعدذ، هاؤانع تازعاليدذ

و      ارقعلعق رادعظ ةرنع             تئلع ـ   نذر ظعلمع ظ علةرنع خةؤةرل ةرخعل نةرس ةمراهتا ه ىنظعي ه ئفون، س زور، تئل ؤع
لئكعن بذ قذياش   . ظالةمضة رةهمةتتذر . ظاثلعتعدذ، هةرخعل تةجرعبة ظعشلةص ظعنسانالرغا زور صايدا يةتكىزىلعدذ       

أرىنعدذ  ةندةك سةت آ ةت آأرىنض ة س ة شةصةرةثض اهعل آعشعض ادان، ج عقع ن عق . ظعسس ا ظاش دة بولغاحق آىن
  .ظالعم ظذنداق ظةمةس، بذ قذياشنعث شىآرعسعنع قعلعص بولغعلع بولمايدذ. ايدذبولم

دذ،         . شذنداقال صايدعسعنع سأزلةص تىضةتكعلع بولمايدذ     اله دةص حوقذنع ا ظع هةتتا، بةزع معللةت بذنعثغ
  ! قعلسا، بةزعسع ظعاله قعلعؤالسا، ظعسعت، هةي نادانلعق هئستئخع بةزعسع سةت آأرسة ظازاب

دذ   ـ   آىندىز، هةق  ـ   سوغذق بعلةن آئحة  ـ   ظعسسعق ة   . باتعلدةك آأرةش قعلعص تذرع عقتا تةبعظةتك ظعسس
حوقذنعدذ، حعن يولدعن توسعدذ، حىنكع، بذ سوغذق ظعسسعقنع يوقعتعدذ، سوغذقمذ، هاؤا تازعاليدذ، هةرخعل 

ن،   ن حعؤع علةرنع جىملعدع ةرلعك نةرس ا    زةه الرنع ت ةرخعل معكرذص ا، ه ا، آذمذت ةرة، صاش ذ . زعاليدذه ظاش
عق   . نةرسعلةرنعث تذخذمعنع ساقاليدذ، نةسلعنع قوغدايدذ   تىرعدذ، ظعسس الص سأرىنلةش وغذق   ـ هاؤانع ساص س

بةزعلةر بذ سوغذقنع آأمىر ظالغعلع سالسا، تىضةص . هةتتا بوران حعقعدذ. هاؤا ظئقعمعدعن شامال هاسعل بولعدذ
ظذ .  بعلةن قويذلغانهئكمةت بذ رةهمةت حوث رةهمةت، ظةمةلعيةتتة. آةتسة ظأح آأرعدذ، ظازاب هئس قعلعدذ    

دذ     عزةت قعلع عزةتحعدةك مذهاص ث  . ظاشذ سذ ظامبعرع بولغان مذز تاغنع قوغدايدذ، سىيعمعزنع مذهاص قذرذقلذقنع
العدذ   اقالص ق عدعن س تعدا قئلعش ذ ظاس انالر    . س عص ظعنس ةلكىن بئس نع آ ىتىن قذرذقلذق ة ص اغ ظئرعس ذز ت م

ايؤان،   . هعح بولمعغاندا سذ ظامبعرع يوقالسا هاياتعدعن ظايرعلعدذ. ذهاياتعدعن ظايرعلعد  ان، ه سذ بولمعسا ظعنس
ىملىك، دةل دذ ـ ظأس ةر يوقذلع اقاليدذ . دةرةخل ةتتعن س ةم ظاص اقاليدذ، ه وغذق س ارنع س ذ ظامب ا ب ع . مان بذن

  .حع بعلةن ظعش قعلغذهئكمةتتةبعظةت ظةمةس تةدبعرلعك ظالاله ظورذنالشتذرغان ظالاله 

دذ   عل بولع اتلعمعدعن هاس اؤا ق فعرا ه امال، ظاتموس وغذق ؤة ش دذ .  س عل بولع اندعن هاس ذز ظوآي ذ . م ب
. بذ ظازاب ظةمةس حوث رةهمةتتذر. ظعككعسع بعر جىص بذ ظالةمنعث تةقةززاسع بويعحة ظالاله شذنداق ياراتقان

  . هاالك قعالاليدذ سوغذق ظالالهنعث قوشذنع، خالعسا توثلعتعص ـ ظعسسعق

تذر       لعك ؤاقعت قا ظةص . ظعنسان داظعم خةتةرلعك تةهدعد ظاستعدا ظعكةنلعكعنع بعلسة، سوغذق ظذرذش قعلعش
ةمما     أحىرعدذ، ظ اقالص آ تعص س ةزانع توثلع ةزع ظ اقاليدذ، ؤة ب تعص س اننع توثلع ارقعلعق ق وغذق ظ ذ س ظاش

ن ظةمةس              ةلتىرىش مذمكع ة آ ن ظةسلعض تعص آئيع ع توثلع ع  . ظعنسانننع آذلل رع    حىنك ة يع اننعث هةمم ظعنس
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الدا         ظوخشاش توثلعسا ظألعدذ، نئرؤا،   ايرعم ه ارلعقالر هةرقايسعسع ظ كة قات ةر، ظأص أرةك، جعض مئثة، يىرةك، ب
دذ  ماي توثالي ع ظوخشاش العنعث     . ضعرادذس عللعك آ ارقعلعق نةس وغذق ظ ذ س ةس، ش ن ظةم ذ مذمكع ذثا، ب ش

سوغذقتعن ساقلعنعشقا ظعنسان قادعر شذثا، . ضعلع بولعدذشامالدذرغذح ظارقعلعق راهةت آأر. ظذرذقعنع ساقاليدذ
ع    . عدذرهئكمعتصايدعسع آأص زعيعنع يوقتذر، بذ ظالالهنعث رةهمعتع ؤة   ارع ظعلم ةندعن يةرش قالغعنع تةبظعي ص

  .قعسمعدعن جذغراصعيعدعن آأرىث

تعدة    لئكعن، يةنع.  يةردة سأزلعدذق دئضةنبوران ظاصعتع بذنع بعز يذقعرعدا ظاصةت   ـ   قذم امال ظىس ذ ش ال ب
ز ةتنع        . توختعلعمع ىملىآنع، زعراظ نع، ظأس تذرذش، دةرةخ اؤا ظالماش ةتتذر، ه لع رةهم امال ظةس ذ ش ب

وغذق                ذ س ىرىص ظاش ةت حاثالشتذرذش، بذلذت هةيدةش، بةزعدة ظذنع قار قعلعص حىش ش،     نئم عل قعلع نع هاس
ار  ش قات ذم قعلع ة هذج ةزعدة دىشمةنض ةش ب ذم يأتك اتذرذش، ق ألدىر ق ارم ذنع، . لعقالر ب الالهنعث قوش ذ ظ بذم

االيدذ   اؤادعن ظذح امالدعن، ه الر، ش عالن، قذش ةل   . ظايرذص اقلعرعدا ي رعنعث ح اش قوراللع ىتىن قاتن اؤا(ص ) ه
ان               . بولغانلعقعدعن ماثااليدذ  ايدعلعنعص ظاددعسع دئهق أص ص امالدعن آ صىتىن ظذن زاؤذتع، هةرخعل زاؤذتالر ش

ورعيدذ   اما   . سامان س ا ش م         بولمعس ةن حعقع امال، آةتك ئتعؤالغان ش ة س ا بويعح ةريعلع دذني ئتعؤالعدذ، ه لنع س
. حىنكع، بذ ظأسىملىك زةررعحعسعنع توشعيدذ. بذ ظةسلع رةهمةت. حاث ـ قذم، توصا حاصقذن، ـ نذرغذن بوران

ايؤانالر ظاندعن ظذنع ه . حاثالشتذرعدذ، ظأسىملىك زعراظةتكة بعر خعل ظةينةك آعرعستال ماددعسعنع يةتكىزعدذ  
بعز ظاشذ ظارقعلعق ظعستئمال قعلعمعز، ظاندعن بذ ظةينةك ماددعسع ظعنسانالرنعث هايؤانالرنعث . ظعستئمال قعلعدذ

  .آأزعضة يئتعص بارعدذ

ةيتتع      ـ   شذثا، ظذالر آأرةلةيدذ ظاشذ توصا     دان     . حاث بولمعسا هعح بعر آأز آأرم العمالر ظوب ةقةت ظ ع ص بذن
ةرخع ) تةنتاؤعدةك(بعلعدذ،   ان                ه يعص حاص يعم آع عدعن آع ىملىآلةر توص عدذ، ظأس نع توس ةرلعك زةررعحع ل زةه

دذ عل قعلع ار  ـ هاس ع ب ذن صايدعس ة نذرغ ايدذ، حئحةآك اقلعنعدذ، توزعم ن س ةك . دة، نذردع ذ حئح ذثا، ب ش
اث . مةزضعلعدة آأص يىز بئرعدذ، ضذناهكار ظاسعينعث ظةدعبعنع بئرعدذ، هاالك قعلعدذ، بذ بعر قوشذندذر          ـ بذ ح

تذزان بةزعدة باشقذرذلعدعغان بومبعنعمذ قااليمعقان قعلعص خاتاالشتذرعدذ، بذ دذنيانعث مةينةت صاسكعنا آأثىل      
ا            ة توص ع، جةننةتت ئغعندذرعدذ، حىنك تعن،   ـ بألىشعضة ظةرزعمةسلعكعنع بعلدىرعدذ، جةننةتنع س اث بولماس  ح

ن التذنزئمع ل م ـ ع ظ ر خع ذ بع النغان، ب ةن قاص ذر بعل ىش ن اددا آىم ىملىآكة م تذرذش ظأس اددع ظالماش
ةن بعرلعشعص          ـ   بذ حاث . يةتكىزىشتذر ذ صارحعسع بعل ةن س زدعن آأتىرىلض تذزان ، شامال آىحع بعلةن دئثع

ذن                 قا نذرغ ن باش دذ، بذنعثدع ةت بذلذت هاسعل قعلعدذ، ظاندعن حاثلعشعص يامغذر هاسعل بولع ار،   هئكم لعرع ب
  . س بةلكع، رةهمةتتذرظالاله غالعصتذر، بذ بعر ظازاب ظةمة

عز           : يةر تةؤرةش  بذنعث سةؤةبع ظاساسلعق ظالالهنعث قذدرعتع ظالاله خالعغان يةر، خالعغان حاغدا تذيذقس
أتكعلعش،           . صةرعشتعلةر بار  ـ   تةؤرةيدذ، بذنعثغا مةسظذل ماالظعكة    ذق ي ارتعالش، قذرقل اغ ص ار ت تةبظعي صةندة يان

ا ع، ظ عدعكع تارتعشعش آىح اش سعستئمعس وران،  قذي ةتتا ب رعش، ه معالر ظئ ع، ماض ز دولقذن ارع، دئثع ي ش
ةزةر                عدعن قةتظعين بذلذت، نئفعت، آأمىر قئزعش قاتارلعق ظامعلالر يةر تةؤرةشكة سةؤةب بولعدذ، قانداق بولذش

ار              ع ب اغنعث زور رول ةن، ت وؤزذق قعلعص بئكعتك اغنع ق الاله ت ذنداق   . يةر تةؤرعمةسلعك ظىحىن ظ ة مذش ظايةتت
عيالرنع    .  تعلغا ظئلعنعدذ، بذ آأصعنحة ظالالهنعث ظاالمعتع بولعدذ     ظاالهعدة ادعلةيدذ، ظاس عنع ظعص ظالالهنعث غةزعص

ذص         زئمعن هاالك قعلعص  رةت بول ة دعن تازعاليدذ، باشقعالرغا ظعب ان           تةؤب عرالر ظعم ةزع آاص ةتتا ب دذ، ه  قعلدذرع
ةدرع   ث ق ارعنعث جعمجعتلعقعنع تعدذ، يةرش ة  ـ ظعي نع خاتعرج ةدرع قعممعتع اغنعث ق قان ح  ـ م ظورونالش

دذ،              قعممةتلعرعنع بعلدىرعدذ، ظالاله بارآةن دئضىزعدذ، غةصلةتتعن ظويغعتعدذ، شذ بانادا دأؤلةت تةرةققعي قعلع
ةتقعق قعلعص     بذنعث دةلعلع ياصذنعيعدة توال يةر تةؤرةص، آةلكىن توال آئلعص، يانار تاغ صارتعالص ظالعمالر توال ت

  . تذرنئمةتنقع ظورذندا تذرعدذ، بذمذ دةل رةهمةت ؤة ظئسعل تةرةققعياتتا ظالدع

عر                    الص آاص اننع تعل عمذ زام الالهنع ظوحذق تعللعمعس بةزعلةرنعث ضذناهع تئخعمذ زعيادة بولذص ظاشعدذ، ظ
 بولعدذ، خاتادعن ياندذرعدذ، ظالالهقا آةففارةتبولعدذ، بذمذ بعر سعناق حوث سعناق، مذسذلمانالرنعث ضذناهعغا 

تقانالر توغرا، مةخلذققا قايعتقانالر ظذالرنعث ظازتوال غةمخورلذق قعلغعنعغا سعلةر بولمعساثالر ظألةتتذق سعلةر            قاي
ةن                   ذ هةقعقةت ةيدذ، ب ذناه يىآل ة ض هاياتلعق بةردعثالر دةص آاصشعص ظعماندعن ظايرعلعص قالعدذ، ضذناه ظىستعض
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تع    . ش ظذالرغا ظعبرةت، رةهمةتتذرظاسعيالرغا ظازاب، ظةمةلعيةتتة مأظمعنضة بعرخعل ظوخشا     عمذ نعيع ذالر ظألس ظ
ق                 علةردعن رازعلع دذ، آعش ةييارلعق قعلدذرع ة ت نكع ظةتعض بعلةن قوصعدذ، قعيامةتنع ظةسلعتعدذ، ظألىمدعن آئيع

ظاجعز ظأيلةرنع شذ بانعدا ظالماشتذرذص قذرذلذش قعلعدذ، ساختا قذرذلذش ظعضعسعنع . ظالعدذ، ؤةسعيةت قعلعدذ
ىش ؤة   ـ   دذ، صعحةتلةص تاقايدذ، ياتار تاغ ظئتعلعص آاتتا بايلعقنع آةلتىرعدذ، هةرخعل رود، ظالتذن           جازاالي آىم

ان                   ذص ظعم ةتنع تون ةريانعدا هةقعق ةتقعق قعلعش ج باشقا ماددعالرنع تئشعغا حعقعرعدذ، ضعظولوضعية ظالعملعرع ت
ايرعلعدذ     ـ   غانالر سئنعلعدذ، دوست  ظئيتعص ظعسالمغا آعرعدذ، ظاصةتكة ظذحرعغانالر ظذالرنع يوقاليدع       دىشمةن ظ

  .ؤاهاآازاالر

ع ؤة رةهمةت ظعكةنلعكع ظةث حوث رةهمةت، مذنذ هةدعستة سأزلةنضةن،   هئكمعتبذنعث  : معيعصلعق ظازابع 
ةؤر ظعككع آأزعدعن ظايرعلغان ظادةم جةننةتكة آعرعدذ،        ذناهع           س ا، ض ذلمان بولس ان مذس ان ظئيتق ا ظعم  قعاللعس

عناقتذر،       بئشارةتنعص جةننةتكة آعرعدذ، بذ ظةث حوث       مةغصعرةت قعلع  عناق حوث س ر س ذ بع الرغا  مئيعص ، بذم
ع، دةرت          لةيدذ، حىنك أص ظةس اؤابلعقنع           ـ   سعناقتذر، ظذ ظالالهنع آ اقلعنعص س ذناهعدعن س ةندة ض ةم آةلض ظةل

ال       مئيعص  مولالم،  مئيعص آأص قعلعؤالعدذ، خذددع   لعقع    قارعمالردةك ظذالرنع سعناق قعلسا، مول ارعم بولماس ، ق
ذالر    مذمكعن، ضذناهكار بولذشع مذمكعن، بذرذن بعر صةيغةمبةر آعحعك بالعالرنعث ظذدذلعدعن ظأتكةن، قارعسا ظ
ع     ةيغةمبةرنعث ظعح تذ، ص ة ظولتذرذص ر حةتت ةن بع ارعغذ ظعك ع ق نعغعدةك بعرس أمىلىص ظوي ذغا ح ع س هةممعس

اؤةت بول         أزعدعن          ظاغرعص ظالالهقا دذظا قعصتذ، دذظاسع ظعج ال ظ ذ ساقعيعؤئلعص ا، ظ تذ قارعس اال ساقعيعص ذ ب ذص، ظ
 قعلعص تةؤبةآعحعك بعر بالعنع سذغا حأمىلدىرىص ظألتىرىصتذ، يةنة بعرعضة هذجذم قعلعصتذ، صةيغةمبةر ضذناهعغا 

  . بعلعدذ، ظالاله ظالعم ظوبدان دئمةكظع ظالاله بذ بالعنع دةرهال ظأز هالعتعضة ظةآعلعص قويسعال دةص دذظا قعصتذ،

ةتكىزىش،               ايدا ي ارقعلعق ص رةت ظ قعالرغعمذ ظعب ةتكىزىش باش زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظذنعثغا زور صايدا ي
الاله ،    ةت ظعجابع ؤة سةلبع تةرةصنع آأزلةص ظالدعن بعلعص ظ ذن     هئكم تذرعدذ، نذرغ ذنداق ظورذنالش ةن ش  بعل

د       ذناهكار بولع لةص ض ار،      معيصالر يةنعال ظةزؤةيلةص ظالالهنع ظةيعص علةر ب اظادةتمةن آعش ةقع، س ذالدعنمذ ش ذ، ش
ازعنعدذ           ة ق دة نةتعج ةتكىزعدذ، ظعلعم ايدا ي . نذرغذنع قارع، مولال، ظالعم بولذص هةتتا رةهبةر بولذص دأؤلةتكة ص

اآع           ةن ي ارةت بعل ةت، تعج ا خعزم عناق قعلس مةن نذرغذن قارعغذ مولال، قارعنع آأردىم ؤة ظاثلعدعم ظذالرنع س
عق  ذناه صاس ايتتذقض داق قعلم ذالر ظذن العدذ، ظ ذرذق ق ةتتعن ق ذ رةهم تعص ظ ذص آئ ةن بول الر بعل داق . ظعش بذن

ظذنداق نعيعتع بولسا، دةرهال ياخشع ظعش       . لئكعن آةلضىسعنع بعلمةيدذ  . بولمايتتذق، مذنداق قعالتتذق دةيدذ   
دعن آئلعدعغعنعنع قعلعص   قعلعص باقسذن، ظعبادةت قعلعص باقسذن زاآعر، شاآعر، سابعر بولذص باقسذن، قولع          

ذن ع      باقس ر ظعككعس ا بع ةر يذرتت ع ، ه ن بعرس نع؟ معثدع ة قئ يعصظةمةلعيةتت ذ زور  مئ ةت، بذم  ؤة هئكم
ةتتذر الاله    . رةهم ع ظ ةث مذهعم ز ظ ةنلعكعنع بعلعمع رةت ظعك ةتظعب دذر هئكم ش قعلغذحع ةن ظع الاله .  بعل ظ

وق             خالعغعنعنع قعلدذ، سوراققا تارتعلمايدذ، نئمة قعلسا ظأ       ذالر ي ع، ظ ايدذ، حىنك ان بولم زع قعلدذ، زذلذم قعلغ
ئلعص،   سةؤرنةرسة هةتتا نعجعس سذ ظعدع، قعسقا ظأمىردة حعداص      م ظ  قعلعص آأصلةص ظعبادةت قعلعص، ظعلع

دذ           ا بولع ر بولس قا زاآع ذ      . ظأزعضة، آعشعلةرضة خعزمةت آأرسةتكةندعن باش ةلبنعث ظعشع، مذش ذ ق ع، ب حىنك
صاراغةتتعن ؤاز آئحعص ظاددعي  ـ غا يئتعدذ، ساق تذرذص نذرغذن آعشعلةر ظاظعلعدعن راهةتظارقعلعق ظالعي ماقام

أش      . آعيعص ظاددعي يةص ظعبادةت بعلةن مةشغذل بولعدذ       بالر ض هةتتا، يةهذدعيالر، خرعستعيان صوصلعرع، راهع
  ذلماندا يوقمذ؟ شذالرحعلعك ظئتعقاد مذس. يئمةيدذ، خوتذن ظالمايدذ، ظذالر نةححة يىز معثغا يئتعدذ

ةيدذ         ع بعلم ذالر بذن ن ظ ةتتذر، لئكع تعش ظىحىن غةنعيم . بذ ظةضةر بعلسة بعر صذرسةت، ظالعي ماقامغا يئ
ايدا       قعالرغا ص ا ؤة باش ظالاله روهعي دذنيادا آىزعتعص ظالدعن بعلعص زور زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذالرغ

 تةؤبةن ظعنسان تةصةآكذر قعلعص تةتقعق قعلسذن ظىحىن،    قذدرعتعنع آأرسعتعش ظىحى   ـ   يةتكىزىش ظىحىن آىح  
يعص دذنيادا. قعلسذن ظىحىن، شىآرع قعلسذن ظىحىن، ظاخعرةتكة قايتسذن ظىحىن شذنداق قعلعدذ    ان   مئ  بولغ

علةر                       ةن آعش ان، سأزلعمعض ةن، ظاثلعمعغ ةقنع آأرمعض ن ه اق لئكع ادا س عدذ، دذني مأظمعن ظاخعرةتتة ساق قوص
ار   . (ر، ضاحا بولذص قوصعدذ   ظاخعرةتتة ضاس، آو   ل ب ذالر ) بذنعثغا قارعتا ظايةتتة ظئنعق دةلع يعص ظ انلعقع   مئ  بولغ

دذ       ان     . ظىحىن نذرغذن شةرعظةت تةآلعصلعرع ؤةزعصعلةر ظذالردعن ساقعت بولع ايدذ، قعاللعغ ذناهكار بولم ذالر ض ظ
دذ ة بولع ةن بعلل اقالر بعل ا، س عنع قعلس دذ. ظعش ة بولع ة بعلل ةتتا جةننةتت ذ زور . ه ةيدذ، بذم ةجعر آةملعم ظ

ظذالر دذنيانعث صىتىن دأؤلةت خةلقعنعث غةمخورلذقعغا ظئرعشعدذ، ظذالرنع هئحكعم بوزةك قعلمايدذ، . رةهمةتتذر
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دذ    ة قعلع ةردة ظعظان ةن ي دذ آأرض اردةم قعلع ةيدذ، ي ازار بةرم ايدذ، ظ تذرذص  . تعللعم ار ظول عدة بعك ظاظعلعس
ة        ظوزذقلعنعدذ، ظعشلعمةي ظاق نان ي     ة آعشعض ذالر هةمم ةت ظ ذ حوث رةهم ةيدذ، صادا باقماي صاقالن يةيدذ، بذم

ذدعن   اؤادعن، س اتلعقدعن، ه زعقظوخشاش هاي عز  رع قا، سانس ةتتعن باش العدذنئم ةززةت ظ ةتتعن ل .  ؤة رةهم
  !دة ـ نع يوق قعلمايدذنئمةتلئكعن بذ قالغان . صةقةت ظاز بعر قعسمع راهةتتعن، لةززةتتعن قذرذق قالعدذ

ا زور       .  قعلعشع الزعمسةؤريةنعال ظذالر شىآرع قعلعشع،   م جاهانغ ة قوشذشع الزع ا ظعنتعلعشع، تأهص ظالغ
ظأزعدعن . ظسعصات بولذشع آئرةك ـ ظعبرةت بولذص، آعشعلةرنع هةيران قالدذرذص، قعيامةتتة آعشعلةرضة دةلعل

ىآرع قعلعشع الزع         مئيعص تأؤةن بةآمذ  رةت ظعلعشع، ش ذ ظعب ر    . مالردعن بذالرم علع ظئغع ذالر آئس ع، ظ  ـ حىنك
بذ . قا قارعسذن، شذنداق قعلسا شىآرع قعلعدذ مئيعصظىستىنضة قارعماي صةسكة قارعسذن بةآرةك. يئنعك بولعدذ

م      . بولسا، بعرنع ظألتىرىص معثغا ظعبرةت ظالدذرذش بولعدذ       عغاندةك مذهع ألىمدعن توس ث ظ ذالر  . بعر ظألىم مع ظ
دذ  ضذناه قعال. ساؤاب تاصااليدذ  تة بولع ةلبعدة    . لمايدذ، ساؤاصلعق قعلعص ضذناه قعاللمعسا بذ صةرش ةص ق ةنعال ض ي

االك  . ظالالهنعث قعلغعنعغا ظاه تارتعص نارازع بولعدعكةن تىضعشعدذ      . قةلبع ساص بولمعسا هةممة بعكار بولعدذ      ه
دذ  . بولغعنع بولغان  ةهرعمانالر دذني  . ظذ حاغدا تئخعمذ ظازابلعق آئسةل بولع ذن ق رةت    نذرغ ة ظعب ا، آشععلةرض اغ

ةك                ة ظأرن الدذرذص ظىلض رةت ظ ة ظعب أزعنع آعشعلةرض ذالر ظ ا ب ارزذ قعلؤاتس عنع ظ بولغعدةك ظىلضة، ظأرنةك بولذش
ظالالهنعث قذدرعتعنع بعلدىرسة ظةجرع آأص بولعدذ هةي مذهعمع نةصسع . بولذص هةقنع سأزلةص قايعل قعلعص

اردة  حىنكع، مئيعصالردعمذ شةيت  . شةيتاننع يئثعش  اردة   ! ان ب عنعث   ! نةصسع ب ان ظةزاس يعص  ظعنس  ، آئسةل   مئ
ةلبعنعث ةلكع ق ةس ب عدن ظةم يعصبولذش ذن، مئ دعن قورقس ةل بولذش ةلب، آئس اق ق ا،  ـ ال س االمةت بولس س

ذ                 علع ب ةزانعث آئس ةدةن ظ ع، ب وق، حىنك اغلعق، هئحقعسع ي ارايعتع ح ان ظعشالرنعث آ آئسةل بولمعسا قالغ
قانداق بولسا شذ . لعق ظألضةندعن آئيعنمذ ساقايمايدذ مئيعصعيعدذ، قةلب آئسعلع، قةلبعدذنيادعال داؤالعسا ساق

  !ظالاله ظالعم، ظالاله قةلبنعث آئسعلعدعن ساقلعسذن ظامعن. صعتع ظألىص شذ صعتع تئرعلعدذ، خاالس

وق   مئيعص حىنكع، ظذ يةردة  . معيعصلعق يةنعال جةننةتنع ظةسلعتعدذ، سئغعندذرعدذ     ةلكع . لعق ي ادا  ب  ، دذني
  !دة ـ ظذ يةردة خالعغعنع بار حىنكع،.  بولغانالر ظذ يةردة ساقعيعص قالعدذمئيعص

 يةنة بعرهكعمعتع شذآع، يئقعن تذغقان بولذص ظالاله هارام قعلغان، يئقعن ظارعلعقنع جىصلةص توي قعلسا 
قان    شذنداق هادعسة آئلعص حعقعدذ ياآع ظالالهنع ظذنتذص، ظاخعرةتنع ظذنتذص ،نامازنع    الدعراص تاص تذص ظ  ظذن

ر       ـ دذنيانع يوقعتعش ، جازانة   ـ   مال ا بع ران قعلعش ظىحىن ظذنعثغ اينع ؤةي يعص هارامدعن بعئيعغان ب اال   مئ  ب
الدعن                  . سوؤغا قعلعنعدذ  عدعن ظ الاله تةرعص ةر ظ عدذ، بةزعل الالهنع تاص ئلعص ظ ة آ أز ظةسلعض ذ ظ شذنعث بعلةن ظ

انلعقع ظىحىن                مئيعص بعلعنعص زعينعدعن ساقالش ظىحىن    ةر بولغ اؤذر، زومعض عز، هاآ ةر آةصس ا، بةزعل  قعلعنس
ةقتعن    مئيعصظذرذشتا.  قعلعنعدذ مئيعصظأزعنعث شذملعقعدعن ظأزعضة ظأزع زذلذم قعلعص   ةر ه  بولغاندةك بةزعل

ان         أزع قعلغ أزعنع ظ دذ  مئيعص حةتنةص ضذناه قعلغاندعكعن ،ظ عيذن،     . الرمذ بولع روظعن، ظةص اش، خ أزعنع حان ظ
الر باشقعالرنعث قةلبعنع ظئرعتعص يذمعشعتعص هةقكة       مئيعص .اق قاتارلعقالردا، يةنعال بذمذ ظعبرةت رةهمةتتذر     هار

عدذ ةللع تاص انالر تةس عبةتكة ظذحرعغ ايتذرعدذ، مذس رايدذ مئيعص.ق ا ظذح ايدذ، زذلذمغ م بولم ارةت . الر زالع هاق
دذ     غةيؤةت قعالالمايدذ غةيؤعت  . قعاللمايدذ، هاقارةت قعلعنعدذ   ةرخعل    . ع قعلعنعدذ، بذمذ ياخشعلعق بولع ذالر ه ظ

عدعن دةرت          ةملعرعدعن   ـ   قاتناش هادعسعسدعن، يذقذملذق آئسةلدعن ساقلعنعص قالعدذ، ساقالرنعث جاصاس ظةل
ايدذ   الدا ياش العي ه ذالر خ ازابلعرعدعن ظ ةرخعل ظ ا  . ه ع جاص انالرنعث هةممعس ةت قعلغ ةققةتكة  ـ هةرعك مذش

ةؤةآكىل قعلعص       ظذالر. هةرعكةت قعلدعذ  الالهقعال ت زعق  بعر ظ لعرعنع     رع ىتىن ظعش ورايدذ، ؤة ص الالهدعنال س عنع ظ
ر   .  جةهةتتعنمذ ظعبرةت بولعدذ   رعزعقباشقعالرغا  . ظالالهقا تاصشذرعدذ  وق بع ذتع ي نع  مئيعص ظعككع قولع ظعككع ص

زعق آأرىص   م    رع ةم قعلمعدع ع،   . دعن غ زعق حىنك ا ظع         رع ئلعص ظذنعثغ نمذ ظئشعص ق عمذ       ظذنعثدع ان آعش ة بولغ ض
ازاب ظةمةس   .  ظذنعثغا رةهمةت بولذصتذ    مئيعص صايدعلعنعصتذ، ازاب ظ رؤا  . ظةجرضة ظئرعشعدعغان آعحعككعنة ظ نئ

ظالاله ! آئسعلع بار آعشع يعقعلعص بئشع قاتتعق زةخمعلعنعص ساقعيص قالسا، ظذنع هةرضعز ظازاب دئمةيمعز دة
ةت همةت آأص   ظورذنالشتذرغان نذرغذن ظازابلعق ظعشالردا رة     ة             هئكم ةآكذر ؤاجعص يةن العم، تةص الاله ظ أص ظ  آ

  .ظويلعنايلع

ع ؤة رةهمةت ظعكةنلعكع بذ ظعنساننعث ظألىمضة يئقعن قالغعنعنع بعلدىرعدذ هئكمعتبذنعث : قئرعلعق ظازابع
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دذ  ! دة غذل بولع ةن مةش ادةت بعل ذ ظعب ىرمةيدذ . ظ رعنع حىش ن زعك دذ،  . تعلعدع العدذ، رازع قعلع ق ظ رازعلع
دذ  عيةت قعلع زدةيدذدد،     . ؤةس ئهعدلعك ظع اص ش ة ظات أزعنع هةقك ايتذرعدذ، ظ ةرزعنع ق ةققعنع، ق علةر ه آعش

دذر     ةت نذرع رعش هةقعق اق آع ا ظ عدذر   . ظعسالمدا حاحق ألىمنعث بةلضعس اح ظ اق ح عق . ظ عدعن ظعسس ذ بئش  ـ ظ
ةجرعبعلعك صعشعص      ـ سوغذقالرنع نذرغذن خعلمذ   أتكىزىص، ت نع ظ ل آىن ةن  ـ خع ايلعنعدذ  يئتعلض تازغا ظ .  ظذس

العدذ     ارام ظ ص ظ ة حعقع ا صعنسعيعض دذ، خالعس ع بولع ذرت آاتتعبئش دذ ،ي لعقع بولع ةت باش العلعرعنعث . دأل ب
رعالر   ازعرقع قئ دذ، ه الدعنع قعلع ة ظ الع ظاخعرةتك ن خ ا، دع ارامخذدا دذني أرعدذ، ظ نع آ ةؤرعلعرعنعث راهعتع ن

ا    .  اليعق غةمخورلذققا ظئرعشعدذبذنداق ظةمةس، قئرعالر، صئشقةدةملةر هأرمةتكة  اي ظذالرغ ةت قعلم ظذالر خعزم
خعزمةت قعلعنعدذ، ظذالرمذ قعلغاندةك قئرعالر آعحعكعدةك يةنة بعر نوحع بولعدذ، ظذنعث دعضعنع هئساب هةتتا 

أآىمدذر عمذ  . ه ةلمةيدذ، آةسس ايدذ، آئس ع ظذرالم وراقتا ظذالرن ايدذ، س ة قعاللم ةتحعنع هئحنعم رع جعناي قئ
ادان   . رنع ظالمايدذ، ظذالر ظاجايعص باتذر، قةيسةر بولذشع آئرةآتع لئكعن هازعرقعالر قورقذنحاق          ظذال حىنكع، ن

ةس  العم ظةم ة ظ ةهؤعتع     . هةقك رعالر ش ا، قئ ةن بولس عكر بةرمعض ةقةت ص ةيدذ، ص رعالر ظألتىرىلم ةثدعمذ قئ ج
دذر  لئكعن قادعر تذرذص ظأزع قعلماسل    . ظاجعزالص ضذناهدعن ساقلعنعص قالعدذ    عدعن    . عق الزعم عز ظألىش تذيذقس

  ! قئرعص ظألىش، ياش آئتعشتعن، ظأمرع ظذزذن بولذش ظةلؤةتتة ياخشع دة

 هئكمةتلعك سأزلةيدذ، هئكمةتظالعم قئرعسا . حىنكع، ظذ ياآع ياخشعلعقنع زعيادة قعلعدذ ياآع ضذناهنع
ةت    . ةيدذقالدذرعدذ، بالعلعرعنع، نةؤرعلعرعنع تةجرعبعلعك ظالعم قعلعص تةربعيل    العمالر زور غةنعيم قةدةم ظ صئش

دذ               . رةهمةتتذر رةت بولع دذ، ظعب ةك بولع ة ظأرن العتعدة ظىلض ذ ه ذالر ش دذ،      . ظ ةدرعنع بعلع لعقعنعث ق الر ياش ياش
اقلعنعدذ           . غةنعيمةت بعلعدذ  ةيدذ، س اناه تعل رعلعقعدعن ص ادعال   . بةزع قورقذنحاق، يامان ، خذراصعي قئ ذ دذني ب

دذ     . رغذن ظأز قولعدعن حعققان نةتعجعدعن خذرسذن بولعدذ      صئشقةدةم قئرعالر، نذ   ئس قعلع . ظأزعنع بةختلعك ه
ن   ن دعلعدع الص حع ألىمنع ظوي عال، ظ ا قعلمعس ىمىص رعي تعص ش اتلعق ظئ اغزعدا ت ةقةت ظ ةص دذ، تةؤب  قعلعؤالع

ةت بولعدذ، باشقعالر  بولعدذ، بولذصمذ توال بولغان آئسةل دذظاسع تئز ظعجاؤآةففارةتضذناهقا ! دة ـ ظامالعمذ يوق
الدذرعدذ           اؤاق ق عيلعق،      . دذظا ظئلعؤالعدذ، آةلضىسعضة نذرغذن ظةمةلع تةجرعبة، ظىلضة س ا خذراص ذالر ظاجعزلعس ظ

أرص ا ظ ةيدذ  ـ خات ةث تىض ةم ت اجعزاليدذ ه ةث ظ ادةتمذ ت ئغعندذرعدذ. ظ لعتعدذ، س ةتنع ظةس ع، . جةنن حىنك
عقالرنعث            جةننةتتة قئرعلعق يوق ظذ يةرضة ظالدعرعتعدذ،        ورذق، ظةسكع صاس ىزع ي العهالرنعث ي عالرنعث س ياخش

دذ    ر بولع ةت زاهع ة ظاالم ع صعرقعض ارعداص ظعكك ىزع ق ة   . ي العالر جةننةتك ص، ب زمعتعنع قعلع رعالرنعث خع قئ
رعؤالعدذ دذ     . آع اق بولع اص يذمش ةلبع س ةيدذ، ق أيعنعص تةربعيل ا آ ذ بالعالرغ رع  . ظذالرم م زعك ةهلع ظعلع ظ

اثعدذ      سورذنلعرعغا آأ  ياشالرنع  . ص قاتنعشعدذ، هايات ؤاقتعدا هةدعية، سةدعقة قعلعص ساؤابنع بعللة ظئلعص م
ةيدذ      ةن تةمعنل ة      . آأصلعضةن صعالن تةدبعرع تةجرعبة ؤة نةسعهةت بعل ةن بعرض نع بعلعش بعل ان ؤاقعت ظألعدعغ

دذ      ةلنع آىتع الدا ظةج ةم ه ص خاتعرج ةييارلعق قعلع ة ت ة، ظاخعرةتك الاله . ،ظألىمض ةتهظ ش  ئكم ةن ظع  بعل
اخعرعدا                 . قعلغذحعدذر نع ظ رعلعق دةؤرع عيش، قئ لعق دةؤرع، آأص ذش، ياش نع يوقعلعش صىتىن آاظعنات صةيدا بول

ان        . بئشعدعن ظأتكىزعدذ، قئرعالرمذ ظةلؤةتتة بذ زور قانذنغا خعالصلعق قعاللمايدذ         ة قورقعدعغ ز هةمم اخعرعدا بع ظ
  .ظألىم ؤة ظذنعث ظازابعنع سأزلةيمعزيعرضعنعشلعك، ظازابلعق ظةث ظةخعرع بولغان 

ةتتذر         ةلكع، زور رةهم ازاب ظةمةس ب قعغا ظ عرالردعن باش الاله   . ظألىم ظةمةلعيةتتة ظاسعي آاص قا ظ شذثعالش
אא  ةن ذرذن                   دئض ان ب ا ظالغ ذرذن تعلغ ألىمنع ب اراتتع دةص ظ ايتلعقنع ي ألىمنع ؤة ه ة ظ  ظايةتت

مةسعلةن، دئثعزدا نةححة معليون، . ىم قانذنعيعتع هاياتلعقنعث ظاساسعي حوث رةهمعتع، ظأل دئمةكآةلتىرضةن
ةن                    ألىم بعل نع ظ ذ تذخذم ةيرعنع ظاش ذ هىج ار ظاش رع ب انلعق تذخذملع قا ج ار ؤة باش ع ب تئرلعيون بئلعق تذخذم

تعص قالغ                      ز قئ ايلعنعص، دئثع ا ظ قا جانلعقق ا ؤة باش ز بئلعقق ىتىن دئثع ا ص تع  تعزضعنلةص تذرمعس ! د ة ـ  ان بوالت
ةن            . هايتلعق ظاخعرلعشعدذ  ألىم بعل هةرة، حعؤعن، صاشا هةرخعل نةرسعلةرنعث نةسلعنع تذخذمعنع بالعلعرعنع ظ

ايرعلعدذ    اتعدعن ظ ىملىك، هاي ايؤانالر، ظأس انالر ،ه ةنعال ظعنس ة ي ةن تعزضعنلعمعس ةت بعل اتعدعن . قانذنعي هاي
ةن ؤة     . لعدذظايرعلمعغان تةقدعردة زور ظاصةت هاالآةت آئ     ألىم بعل علةرنعمذ ظ قا نةرس يعالن، حايان، صاقا ؤة باش

ذزذق  ا ظ قا جانلعقق زعقباش ئلعدذرع اال آ ا ؤة ب ةنعال ؤاب ة ي ةن تعزضعنلعمعس عل .  قعلعش بعل رنع 25ص دا بع  يعل
  .ظةضةر ظذ باشقا هايؤاندةك توال تذغسا صىتىن دذنيانع صعل قاصالص آئتعدذ.  يعل ياشايدذ100تذغعدذ، 
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ةي،                    25 رذس ظألم رص، ؤع ا معك انذنعيعتع بولمعس ألىم ق عنلةيدذ، ظ لعنع تعزض  يعلغعحة ظالاله ظذنعث نةس
ةيدذ   ىم بةرم اقايمايدذ، داؤاالش ظىن ةل س انداق آئس اي، هعحق الغعلع  . يوقالم الدعنع ظ ةلنعث ظ ذق آئس يذقذمل

تذرذص              . بولمايدذ قعالر ظول اآع باش ةهلع ؤة ي ايدا      ظألىم قانذنع بولمعسا ظعسالم ظ ايؤانالردعن ص ايدعلعنعؤاتقان ه ص
ةيدذ عنع يعيةلم ايدذ، ضأش ةظةت ظااللم ايدذ، . مةنص ارعتع ظاقم زعقتعج اماليدذرع ألىم . ع آ ايدذ، ظ ةززةت يوق ل

ةتتذر ة زور رةهم اتقعلع     . ظةلؤةتت مةننع يوق علع دىش ع بةرض ألىم جازاس ة ظ ا جعنايةتحعض انذنع بولمعس ألىم ق ظ
سةل ظأمرعنع ظذزذن قعلعص قويسا، ظألىمنع ظأزع . ازابلعق خارلعق آىنعضة قالعدذبولماس، ظعنسان ظألسة ظةث ظ

ورعغاندذر               ةيغةمبةرلةر س ةتتا ص ورالغاندذر، ه ادا س علةر  . سورايدذ، ظألىم ظعنسانالر تةرعصعدعن ظاالهعدة دذظ آعش
تذرغ           ا ظذحقاش ان     ظألىم بعلةن شئهعدلعققا ظئرعشعؤالعدذ، هةقتة ظألةلةيدذ، ظألىم ظالالهق ز آىتعؤاتق ذ بع ذحع، بذم

ظذ ظألىم بعلةن مذرادعغا . مأظمعن مذسذلماننعث جةننةتكة آعرعشضة صةقةت ظألىم توسالغذ بولعدذ. زور رةهمةتتذر
دذ،         . يئتعدذ ئلعص حعقع ة ظ اننع راهةتك ألىم ظعنس قانالر ، ظ بولذصمذ ظاخعرةت ظىحىن ؤةدعلةشكةنلةر، دوستالش

الدذرعدذ  ارام ظ ازا  . ظ ذ ظ ةقةت ظ ازاب    ص ذالرغا ظ ألىم ش عال، ظ ةهلع بولمعس ة . ب ظ علةر ظألمعس ا  زئمعنآعش غ
العدذ   . صئتعشمايدذ اغا ق ة   . هعلعهةممذ تار آئلعؤاتعدذ، ظوزذق ظاشلعقمذ يئتعشمةيدذ، تئخعمذ جاص الاله هةممعض ظ

ة  .ظألمةس تىضعمةس، قئرعماس، راهةت جةننةتتة بار  . قادعرغذ دعسعثعز ظذ ظعش جةننةعتتة     ذ ي ردعمذ ظةمما ش
دذ        . جةننةتتة ظعنسان آأصةيمةيدذ، تذغمايدذ    ةيدا بولذؤاتع دذ، ص رعلعقنع     . صىتىن آاظعنات صةيدا بولع اش ؤة قئ ي

. آئلعدذ باشدعن آةحىردع، ظاخعرعدا هةممة يوقعلعدذ، ظعنسانمذ ظةلؤةتتة بذ زور قانذنغا خعالصلعق قعلماي ماس
ا           ظالالهدعن باشقعسع يوقذلذص، شذنداقال بذ بعر يأتك       ر جايغ قا بع علعش، باشقا بعر صعالنت باشقا بعر يذرت باش

ظألىم ظةلحع، مذساصعر هامعنع مةنزعلضة بارعدذ، ظألىم ظأتكةن آةتكةنلةرضة . يأتكعلعش، ظألىك ظاخعر ظويغعنعدذ
تذرعدذ  ةقعقعي  . ظذحراش اآع       ه قان ي ةرآعب تاص ةص ت ع، مذرةآك لعنعدذ، حىنك ن باش ةندعن آئيع اتلعق ظألض هاي

انداقمذ يوقعسذن             ـ   نغان ماددا يوقالمايدذ  صارحعال ارحعالنماس روه ق وق، ص ! يذ، مذرةآكةص ظةمةس تةرآعبلعك ي
  . ظةبةدعيلعككة، مةثضى بةختكة ظألمةي ظئرعشكعلع بولمايدذ، ظالالهنعث جامالعنع ظألمةي آأرضعلع بولمايدذ

ازابلعق   ظالاله ظىحىن، جةننةت ظىحىن، ظألىمضة رازعيذ ،جاندعن آئحعشكة رازعي   ألىم ظ ذ، يةنة نئمعشقا ظ
  !بولعدذ؟

ؤذي بذ  ـ  باجعالرنعث آأصلعكع ؤاي   ـ   ظانعالرنعث آأصلعضع بالعالرنعث آأصلعضع قذدا     ـ   ظعنسان ظألمعسة ظاتا  
انداق        !دة ـ   ظاجايعص آأرىنىش  اغدا ق ذ ح اق ظ ادا قعاللمعس ةتنع ظ ذ مةجبذرعي ازعرمذ ب ز  ، ه قا  . قعلعمع ظايرعلعش

قا      قةلب بذ ظازاب ظذزذن ظةمةس، بولذصمذ هازعرقع     . يرعلعش الزعم تئضعشلعك صةيتتة ظا    قاتقان ؤاقعتتا، شذثعالش
اهعل          عي ج ةزع خذراص ألىم ب عز، ظ أرص   ظةنسعرةش هاجةتس ا ظ ايعص ياخشع،      ـ خات ة ظاج ادةتتعكع آعشعلةرض ظ

بولعدذ، صىتىن جاهان ظاسعي ضذناهكارنعث زالعمنعث ظعشلعرعنع ظألىم بعلةنال ظىزضعلع . بعزضعمذ حوث رةهمةتتذر
ةيدذ  ألىم تعل ا ظ تذق    . ظذالرغ ورعغان بوالت أزعمعز س ا، ظ ان بولس ع بولمعغ ذ آعش الدعن   . ظ رع ظ ن بع ظذزذندع

ةق       ألىم ه ةرنع ظ دةل مذنازعرعل تعالص جع ذن ظعخ ةتكىزعدذ، نذرغ ألىم ي علعققا ظ ةييارلعغان ياخش ة  ـ ت ناهةقق
عغا        نذرغذن ظادالةتسعز زالعمالرنعث ظألىم     . ظايرعيدذ ظةدعؤعنع بئرعدذ، ؤة شذنداقال ظذالرنعث قعلمعشعنعث جازاس

نعدذ،           ام ظئلع ةن ظعنتعق ازاب بعل نكع ظ ن آئيع ألىم ؤة ظذنعثدع انالردعن ظ ذم قعلغ ة زذل دذ، مأظمعنض ظذحقذتع
ادعغا مأظمعننعث قةلبعنع ظارام تاصقذزعدذ، ظالالهقا ظاشعقالرنعثمذ، جةننةت هأرلعرعضة ظاشعقالرنعثمذ، دذنيادا مذر

عق  ةن ظاش ماي آةتك ئخع قئنعش ادا ت عقالرنعثمذ، دذني ان ظاش ة قالدذرغ ةي ظاخعرةتك ذقالرنعثمذ،  ـ يئتةلم مةش
ذرادع العه،  ـ م عددعق، س ةيغةمبةرلةرنع س ذ ص دذ، ظاش ةن بولع ألىم بعل عدع ظ ئهعتمةقس اهابع، ش ، س

ةن  تابعظعنالردعن بعزضة ظىلضة ظأرنةك بولغان، بعر آأرسةم       ةؤلعياال   دئض أرعدذ        ظ ةردة آ ذ ي ةن ش ألىم بعل . رنعمذ ظ
راق           ـ   تئخع بةزعلةر بعللة بولعدذ، بذنعثغعمذ ظألىم سةؤةبحع، بعر        ارعلعق يع ةمما ظ ةن، ظ رعنع ياخشع آأرض بع

آعشعلةر بار، بذالر ظألضةندعن آئيعن روهعي آأرىشعدذ، هةتتا بعر يةردعن قوصذرعلعدذ، بعرضة قعلعنعدذ، بةزعدة 
  .  ظةهلع بولمعسعالدوزاخآعشعلةرنع ظألىم ظازابعدعن قذتقذزعدذ، قاتتعق ظازابالنغان 

ة        ر ظعش ظةمةلعيةتت ةت ظالاله ظورذنالشتذرغان هةرقانداق بع اندذر  هئكم ة تولغ ادان   .  ؤة رةهمةتك ن ن لئكع
،  رةهمةتكة تولغاندذرهئكمةتبذ دذنيادا ظةمةلعيةتتة .  قعلدذ، نةصرةتلعنعدذ هئسظعنسانالر بذنع بعلمةي ظازاب

اراتتع        ئلعص ي انعث يارعلعشع   . ظةزةلدعن بذ دذنيا يوق ظعدع، ظالالهنعث رةهمعتع غةزعؤعدعن، ظعلضعرع آ دذني
ة         ة             دوزاخظةرعش، آذرسع، سةآكعز جةننةت، هةتتا يةتت ة ظعض يعر آىحعض لذقع، تةس ةم بوش مان، ظال ذ ،ظاس م
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ام         ع، س دذزالر ضذرذصصعس ةم، يذل وم، ظال ةنع ؤاآعظ عير ي ع، ظةس ةم آىح اش   ظال عع قذي ع سعستئمعس ان يول
ازذت،        عن، ظ اؤا، ظوآسعض سعستئمعسع هةرخعل ظوربئتعالر، صعالنعتالر، يذلدذزالر ظىستعمعزدعكع ظاتموسفئرا، ه

ازاالر             109 ىملىك ؤاهاآ ايؤان، ظأس ان، ه علةر ظعنس اددع نةرس ذن م ارعدعكع نذرغ .  ظعلئمئنت، يةرشارع يةرش
ذر،             قعلعش يوصةيدا بولذش، ياشلعق، قئرعلعق، هةتتا       ان، ن ابالر، قذرظ ع آعت ةيغةمبةرلعك ؤة ظعاله ارلعقالر ص  قات

ز    هئكمعتعنع رةهمعتعنع، نئمعتمةرعصةت، ظالالهنعث   ـ   ظعلعم ايدذ، ظاددعسع دئثع ةتكعلع بولم  ـ عنع ساناص تىض
  .ظوآيان، سذ هةتتا حوث باياؤان، قذم يانار تاغ ؤاهاآازاالر

ةت     يوقعلعش، ظادعللعققا تولغاندذر، هةتتا دذنيانعث      بذ دذنيا ظاشذنداق رةهمةتكة تولغاندذر     ازاب هاالآ عمذ ظ
ر              تلعق بع ان ؤاقع يعص حعقعص قالغ تذرعدا حوقحع ظةمةس، ظعنسانغا دىشمةن ظةمةس، بةلكع، آاتتا شةهةر ظوت
ةدعيلعك           ايدعلعق ظةب ةس، ص انلعق ظةم ىلىك زعي ظةسكع مذنداق ظأيعنع بذزذص حعقعص، ؤاقعتلعق ظةمةس، مةثض

ةم   ة        غ ذرذش، جةننةتك ةتنع ق ذ دةل قعيام تذر، ب اغ ياساش ارةت، ب ا ظعم ذش آاتت ا قذرذل ر بعن عز، بع ظةندعشعس
אشذثعالشقا ظالاله قذرظاندا . ظاصعرعش، جعنايةتحعلةرنع ظأز جايع بولغان ظوتلذق زعندان تىرمعضة سئلعشتذر

אذ    114 نع א ا ب اندذر، مان نعث    אאא قئتعم تةآرار قعلغ عرع تةآرارلعنعش ث تةصس  نع
 يىرعكع، قةلبع ظئحعلعص، ظئلعم  ) ظوقوغذحع(روهعي دذنيادعن آةلضةن هئلعقع تالعص       .سعرع ؤة ظعشارعتعدذر  

دئثعزعغا آعرعص ظىزىص ضأهةر سىزىص ظذستازنعث قوللعرعغا سأيىصتذ ؤة سةللةمنا دةص تةسلعم ؤة قايعل بوصتذ، 
ت ظعح قا ؤاقع ةنتاؤع  قعس تذ، ت ايعص بولذص أزدعن غ ع آ ع آعش ذ ظعكك ن ب تعن آئيع ذ آأرىنىش دة مذش ع

  . نعث تةصسعرعسع حىشعنعشلعك بولسذن ظىحىن ظازعراق قئتعص قويذلدعبسم اهللارةهمةهذلالنعث 

  قذرظاندعكع سىرة ظعسعملعرعنعث ظعشارعتع

ت      ةمنعث دةس ىتىن ظال انذنعدذر، قذرظان ظالالهنعث ظةزلع ؤة ظةبةدعي آاالمعدذر، ص ةز،    ذرع ؤة ق عيا، قةغ س
ع       االمعتع، بةلضعس عمع ظ ث رةس ة ظذنع تذر، قةغةزض ةخلذق ظةمةس ةزمذنع، م ع، م لع زات ةخلذقعدذر، ظةس م

، ظوتنعث ظأزع حىشمةي ظعسمع، رةسعمع حىشكةندةك، دئسةكحىشكةن، ظأز زاتع حىشمةيدذ، خذددع ظوت 
ايدذ       ظعسعم  دئضةن ظأزع حىشسة قةغةزنع آأيدىرعدذ، ظالاله     علع بولم . مذ شذنداق، زاتع قةغةزضة حىشتع دئض

ىص   ق حىش ة اليع الاله ظأزعض ئلعص  ـ ظ االيدذ، آ وق   ـ حعق ع ي العقتذر، ظوخشعش ذ خ ةيدذ، ظ ث. آئتةل  زاتعنع
انداقلعقع        عياتع ق قانداقلعقعنع بعز بعلمعضةحكة قعلعقعنعث قانداقلعقعنعمذ بعلمةيمعز، سعزعمذ هةم شذنداق، آةيص

نعق ظ ة ظئ أزع  بعزض كارا ظ ة ظاش تع، ظةقعلض ةقةت قذدرع ةس، ص أزع   ـ ةم الالهنعث س ذرعنعدذر، ظ ة يوش آأزعض
ةس     اددا ظةم اؤا م ةس، ه ةن ظةم ةن تىزىلض ةرعص بعل زنعثكعدةك ه مايدذ، بع ة ظوخشاش ةخلذقنعث سأزعض . م

اننع  العمالر قذرظ ا، ظ ةيدا بولمعغاحق ة ص ا هادعس ة بولغاحق ةن بعلل أزع بعل أزع ظ االمي س ةزةلدعن آ لع ظ ث ظةس
ع  . زاتعنع، مةخلذق ظةمةس دةص قارايدذ، تأت مةزهةص، ظةهلع سىننع ؤةلجاماظة شذنداق           مذظتةزعلةر مةزهعص

تذرع    رنعث ظاص عر مذني علدة، تةصس ذ مةس ارايدذ، ب ةخلذق دةص ق اننع، م اص، قذرظ عر آةشش ن تةصس جىملعدع
ةلتىرىص  نع آ ان     ظعختعالص ةآىن حعقارغ ةس دةص ي ةخلذق ظةم أزع م اندعن ظ ةغعزع  . ظ رعمذ ق هةسةنذلبةس

ةن  سعياسع مةخلذق، ظأزع زاتع ظةسلعي مةزمذنع مةخلذق ظةمةس        ان   .  دئض ارة    30قذرظ ىرة    114 ص  6236 س
ةت،  ارتذق ظاي ن ظ رذق، 1000دع ةمعر بذي ع  1000 ظ ةيب، آةلضىس ارعخ، غ ال، ت ة، معس ةش، قعسس  حةآل

ارةت عم بئش الالهنعث ظعس ةت، ظ ة  ـ ، قعيام أز ظعحعض ةتلعرعنع ظ العدذسىص ةن  .  ظ ةبظعي ص ىن ت ةت ظىح هةقعق
العدذ      ة ظ ازعر . ؤاهاآازانعمذ ظأز ظعحعض ة،    زئمعن ه ان حىشىرىلضعنعض تع    1426غ ن ظاش عر قعلعنعشع    .  يعلدع تةصس

 خعلغا يةتتع، هةممة نذسخعسع ظعسالم دألةتلةرنعث مذزعيعدا ساقلعنعؤاتعدذ، مةثضى ظأزضةرمةس قانذن، 2000
دعن ظارتذق ظعسمع 50قذرظاننعث . خشعشعدعن ظىح ظايةت آةلتىرضعلع بولمايدذمأجعزة خاراآتئرلعك، ظذنعث ظو

بار، ظون ظعسمع ظالالهنعث ظعسمع بعلةن ظوخشاش آةلضةن، مةسعلةن؛نذر، هةآعم، هةق، آةرعم، مذهةيمعن، 
ةيغةمبةرلةرنع             114 سىرعسع   114قاتارلعقالردةك قذرظاننعث    هذر ص ان بةزعسع مةش ةن ظاتالغ عم بعل ث  خعل ظعس

ايؤاننعث         يذسذفظعسمع بعلةن ظاتالغان مةسعلةن نذه، هود، يذنذس،         ةلذم ه االمالردةك، بةزعسع م  ظةلةيهعسس
علةن،                       ان مةس ةن ظاتالغ ايؤاننعث ظعسمع بعل ذ ه انلعقع ظىحىن ش ا ظئلعنغ ظعسمع شذ سىرعدة آةلضةنلعكع تعلغ
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ةرة  اال(بةق ةن)آ ةنعدة  دئض ةهل( م ع، ) ن ةل هةرعس ةملهةس ة (ن أمىحىك  ، )حىمىل ةنع ظ ذت، ي ة ب ظةنك
شذ سىرعنعث مةلذم بعر ظايةت بعلةن باشالنغانلعقعدعن شذ ظايةت ياآع شذ باشتعكع ظعسعم  بةزعسع. قاتارلعقالر

ارلعقالردةك،         : بعلةن ظاتالغاندذر، مةسعلةن   ا قات ةيلع، زذه ذر، ل ة، سةص، تةآاس ياسعن، ق، موظمعنذن، ؤاقعظ
أز د           ة ظىحىن ظ الاله نئم اننعث       خوش ظةمدع ظ االمع قذرظ أزعنعث آ ةن ظ ذزدعن حىشىرض اهعدعن لةؤهذلمةهص ةرض

  ع نئمة؟هئكمعتسىرعلعرعنع يذقعرقع ظعسعمالر بعلةن ظاتعغان؟ بذنعث 

ةن   .ظذسذلع فعقهع شةرهعسع نذرذلظةنؤادا، دةلعل ظئلعش، ظعبارةت بعلةن، دةاللةت بعلةن   ارةت بعل ظعش
ة،       ، بعز بذ يةردة بذ ظاتالغذالرن      دئضةن بولعدذ رعنحع، فاتعه عث ظعسعمالرنعث ظعشارعتع ظىستعدة توختعلعمعز، بع

ة            12سىرة فاتعهةنعث    ة ظعض االهعدة مةنعض ذص، هةرقايسعسع ظ ةنع      .  ظعسمع بار بول اب ي علةن، ظوممذلكعت مةس
ان   ةآرار ظوقذلعدعغ ةنع ت ةبظذلمانع ي لع، س ع، ظةس ابنعث ظاساس عيةت 7آعت عفا، ؤاص ةزعم ش ان ظ ةت قذرظ  ظاي

احقذحع،       .  بولعدذ  دئضةن قالر سىرة ظةلهةمدذ دةصمذ قويعمعز، فاتعهة ظاحقذحع      قاتارلع ابنعث ظ ىرة آعت ذ س مانا ب
م عرالرنعث    ـ ظعلع احقذحع، س ةقنعث ظ احقذحع، ه ث ظ احقذحع، نذرنع ةتنعث ظ احقذحع، هعداي ةتنعث ظ مةرعص

  .ظاحقذحع، ماقام ظاحقذحع، بةرعكةت رةهمةت ظاحقذحعدذر

ان   ىتىن دذني ذنداقال ص تعنش ا     ـ ع، ظاس ذ دذني تذرغذحع، ب ةممعنع تونذش تىن ه اخرةتنع  ـ ظىس ظ
نعث  قةلبتونذشتذرغذحع تةبعظعي صةننعمذ تونذشتذرغذحع، ظعلعمنعث ظاحقذحع، قاسماق بئسعص قاتقان قذلذصلذق

ارةتتذر،                 . ظاحقذحعدذر عمذ ظعش ةتتا ظعسمع ظةزةمض ة ه ة، دعنايةتك ةت، ظادالةتك م، هةقعق ذن ظعل  بذ ظعسعم نذرغ
  .ظاحقذحتذر

 يةنع حىمىلة بايانع نةمل) تأضة، آاال، قوي، ظأحكة(بةقةرة يةنع آاال بايان قعلعنغان سىرة ظةنظام يةنع    
ذ                     ىرعدة ش ةربعر س ذص، ه ان بول ةن ظاتالغ ايؤانالر ظعسمع بعل عمالر ه ارلعق ظعس نةهل هةسةل هةرعسع، صعل قات

نعدذ  ان قعلع ع باي ع، قعسسعس مع، ؤةقةس ايؤاننعث ظعس ارةت  م. ه ة ظعش الالهنعث قذدرعتعض ة ظ م ؤةقةلعكك ذهع
االمنعث        ا ظةلةيهعسس ذرذص           (قعلعنعدذ، بةقةرةدة مذس ةن ظ ارحة ضأشع بعل ر ص العنعث بع عدعن    ) آ ةن آعش ظألض

قاتعلنع سورعغانلعقع آالعنعث بعر ظةزاسع بعلةن ظذرذص ظألىآنع تئرعلدىرضةنلعكع، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث 
انلعقع،      تأت قذشنع تئرعلدىر   الاله بذيرعغ ر ىشنع ظ عتعش       ظذزةي عنع آأرس ةآنعث تئرعلعش االمغا ظعش  ظةلةيهعسس

  . يعل ظألىك هالدا قويذص ظاندعن تئرعلدىرىش قاتارلعق ظعشالر سأزلعنعدذ100ظأزعنع بولسا 

زعكعلعق             يعؤعلعك، فع  مانا بذ ماددعنعث تةرآعبعي، مذرةآكةصلعكع، ؤة صارحعلعنعشنع ظانالعز قعلعش، خعمع
حىنكع، . ظأزضعرعشنع تةتقعق قعلعش، حوثقذر نةزةر بعلةن قاراشقا ظعشارةت، هايؤانالر تةتقعقاتنع آأزدة تذتعدذ

ايدا   انالرغا زور ص ش، ظعنس ة قعلع ةتقعقاتع تةجرعب ايؤانالر ت ىص    ـ ه ي هأص ئلعدذ، خذددع ئلعص آ ةظةت ظ مةنص
ةتنع ظع     ر دأل ئلعص بع ئلعص آ ةؤةر ظ االمغا خ ذاليمان ظةلةيهعسس ذاليمان   س نعث س اندةك، هأصىص غال قعلغ ش

اتعل       م ظأضعتعشع،           ظةلةيهعسساالمغا ظعلعم بئرعشع خةؤةر بئرعشع، ق ةؤةتعص ظعلع اغعنع ظ اال ق ا ظالالهتاظ قابعلغ
ارلعقالر             ث سأزلعشع قات ةؤةر قعلعشع، حىمىلعنع هةسةل هةرعسعضة ؤةهعي ظعلهام قعلعشع، بذنع ظعنسانالرغا خ

  .زور ظعلمع ظةهمعيعتع بار، بولذصمذ هازعرقع تةبظعي صةنضة ظعشارةتتذر. يدذظادةمنعث دعققعتعنع قوزغا

بعظولوضعية، هايؤانالر تةتقعقاتع ؤة هاؤا، قذش ظعلمع، شذنداقال ظايرذصعالن، سىنظعي هةمراه قاتارلعق ظالةم 
ايؤاندعكع ظالالهنعث قاتنعشع، ظذحذش ظعلمعغا ظعشارةتتذر، زور تةجرعبة ساؤاققا، مةنصةظةتكة ظعشارةتتذر، شذ ه

قذدرعتعضة ظعشارةتتذر، هةممعنع تعلغا ظالمايدذ، بعر نةححعنع سأزلةيدذ، قالغعنعنع ظعنسانالر ظأزع ظوخشعتعص 
قعياسةن تةصةآكذر قعلعدذ ؤة ظعزدعنعدذ، سىرة مىلىآتة قذشالرغا قاراش، تةصةآكذر قعلعش،ظاالهعدة سأزلةنضةن            

ارلعقالر بذالرنعث هةممعسع تةبظعي صةندعكع بعظولوضعيعضة ظعشارةت، تئخع شذنداقال ظأمىحىك، حعؤعن، صاشا قات
ث          ذ ظىحعنع ىملىك ب ايؤان، ظأس ان، ه ا ظعنس بذنعثغا سىرة ظعنسان،سذرة تعيعن يةنع ظةنجىر سىرعسعنع قوشس

م    ذ ظعلع ىرعلةر مذش ذ س اتعلعدذ، ب عية دةص ظ تىرىلىص بعظولوض ةتقعقاتع بعرلةش ىح ـ ت ة ؤة آ ة، قذدرةت ـ صةنض ك
  .كة ظعشارةتتذرهئكمةت

سىرة ظال ظعمران، يذنذس، هذد، يذسىف، ظعبراهعم، آةهعف، مةريةم، ظةنبعيا قاتارلعقالر، جىملعدعن سىرة 
ارةت      ئهعد،      . قةسةس تارعخقا ظعشارةت، قعسسعضة ظعش اهعدالر، ش ابعظعنالر، مذج اهابعالر، ت ةيغةمبةرلةر، س ص

تعن    . رةتتذرظةؤلعياالر هاياتعدعن تالالنمعالرغا ظعشا  ةرنع باش ةن آىنل ظذالرغا ظةضعشعش ظذالرنعث بئشعدعن ظأتك
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ة      سةؤرآةحىرىش، شذالردةك    ذن ظعبرةتلةرض  قعلعش، ظعرادعلعك بولذش، ظاخعرغعحة هةقتة حعث تذرذش، نذرغ
ان،            يذسذفمةسعلةن،  . ظعشارةتتذر عبةتكة قالغ ر مذس ارتعص ظئغع  ظةلةيهعسساالمنعث ضذناهسعز، آعحعكعدعن ت

ة                 آئيع ئلعص غةلعب عناققا دذح آ تا س ةغلذص قعلعش ةيتاننع م تا ش عنع يئثعش ن ظذ بالعغ بولذص، شةهؤةت نةصس
  . قعلماسلعقع قاتارلعقالر  قعلعشعسةؤرقازانغان، بذ سىرعدة بعزضة زور ظعبرةت بار، ظىلضة، ظأرنةرك بار، ظذنعث 

ة          ار، مذهةبب رةت،    ـ   تظعبراهعم ظةلةيهعسساالم دععمذ نذرغذن ظىلضة ظأرنةك ب ةرق نةص ةقنع   ص ايرعش ه ، ظ
اندذر      ة قعلغ ذنداق غةلعب هابذلظوخدذدعمذ ش ازاالر، ظةس لعنعش ؤاهاآ ا تاش ذش، ظوتق دع بول . دةص قوغالن

ةغلذص           اتعل، م ذش، ب اؤةت بول ظةنعبعياالردعمذ شذنداق هةقتة حعث تذرذش، هةق غةلعبة قعلعش، دذظاسع ظعج
  .بولذشعدةك آأرىنىشلةر بار

عسعدة، بذ سىرة صعنتة زامانعسعدا بعر ظالالهقا قايتعش بارلعغعدعن، ظاظعلعسعدعن، خوتذن، آةهعفة غار مةن
جايدا ظالاله بعلةن    ظةر، بالعسعدعن هةتتا يذرتعدعن ؤاز آئحعص صةقةت ظالالهقا ظعبادةت قعلعص ظأتىش خالعي           

ةهؤاللعرع    خالعي بولذص مذناجات قعلعش، دعننع، ظعمانعنع ساقالش، ظاخعرةتنع دةص دذنيادع          ن ؤاز آئحعش ظ
اققا      العمالر ظعتتص ذر ظ انلعقع جذمه كة بولعدعغ اق ظأتىش عدا بويت عتنة زامانعس رعمذنعيردا ص ةن، تةصس سىصةتلةنض
ئرعك     آةلضةن هأآىم دعيعلضةن، هةتتا ظاشذ آعشعلةرضة هةمراه بولذص ماقامغا يةتكةن، آارامةت بعلةن بعللة ش

ل     بولغان شذثعالشقا، سالعه، تةقؤا، ظة     قا دةلع أهبةتتة بولذش ؤلعياالرغا هةمراه بولذش خعزمعتعنع قعلعش هةم س
. بذ سىرة هةق ظعشقا شذ هةقنع دةص جان، مئلعنع ظايعماسلعققا، بارلعقعدعن ؤاز آئحعشكة ظعشارةتتذر              . ظالغان

ظعشارةتتذر، قذرظان، ظةؤلعيالعق آارامةتكة ظالعي ماقامغا ظعشارةتتذر، ظةلؤةتتة هةربعر سىرة شذنداق ظالعي بعلعمضة 
أتمىش،                     ع، ظ ار، حىنك يورذق ب قا يول ة ظوقذش االهعدة قعسس اندا ظ ةتتا قذرظ ألعدذ، ه أثىل ب تارعخع قعسسعضة آ

  .تارعخع، آةلضىسعدعمذ يىز بئرعدذ، مذهعم ظعبرةت بار

ةلقظارا ظع        تةؤبةسىرة ظةنفال،    ارلعقالر، خ ات قات افعقذن، ظادعي ةهزاب، مذن ةر، ظ سالم  ، هةج، صةتعه، هةش
ا      ة دذني ةرنعث بعرلعشعشعض ذلمان مأظمعنل ذنعيعدعكع مذس ث، ياص ةت ؤة رايذنالرنع ع دأل ةتلعرع، هةرقايس دأل
ا،                  ايعل بولس ذص ق ةتنع قوي ةق هأجج ذرذش، ه ابعل ت تئنحلعقعنع قوغداش، تاجاؤذزحع آىحكة بعرلعشعص تاق

اغدا        آىحع بعلةن باستذرذ   قورالسأزضة قانذنغا ظذنعسا، ظذنعغانحة، بولمعسا       شقا، ظذرذش قعلعشقا تئضعشلعك ح
ذرذص        ا تاصش نع ظالالهق أآىمعنع، هوقذقع ةت ه قا هاآعمعي ةقنع قوغداش اي ه النع ظايعم ان، م قا، ج ظذرذشذش

  .بئرعشكة، ظالالهنعث هأآىمعنع ظعجرا قعلعشقا ظعشارةتتذر

ا     ىرة نعس ارةتتذر، س ة ظعش عية، ظاناتومعيعض عراه، ظوصراتس ىرة ظعنش الالر(س قان، ،ما) ظاي ةنع دوس ظعدة،ي
جةمظعيةت ظعجتعماظعي مةسعلعلةرضة ظاظعلة ظعناقلعقع، . مأظمعنذن، هذجرات، تاالق، ظةبةسة، ناس، قاتارلعقالر

ظادةت،  ـ بالعلعق، معراس، ظأرص ـ نعكاه، توي، تذرمذش، تعجارةت، دعهقانحعلعق، آعشعلعك مذناسعؤةت، ظانا
ارةتتذر        ـ   تةربعية، ظةدةب  ـ   ظعحمةك، تةلعم  ـ   آئحةك، يعمةك  ـ   آعيعم الرغا ظعش م ظعش . ظةخالققا ؤة باشقا مذهع

  .تىزىم، سوت مةهكعمعسعضة ظعشارةتتذر ـ ظاالهعدة قانذن

 سىرة رةظعدة يةنع بذلذت، ضىلدىرماما ياآع شذ بذلذتقا مذظةآكةل صةرعشتة، نذر، دوخان، نةجعم، قةمةر،
عتا          أحىش، ظعنص ذرع ظ ارعق،             قةلةم، ماظارعص، تةآؤعر، آىن ن رع، ت ذرذج ظاسمان يوللع رعلعش، ب ر ظاسمان يئ

ذ            ارلعق مذش ةؤرةش قات ةر ت زال ي فةجعر، فةلةق، سىبهع، شةمس،يةنع قذياش، لةيل آئحة، زذها حاشكا، زعل
ة                    ىرعلةرنع نئم سىرعلةر ظاالهعدة بعر دعن مذهعم ظعسعمغا ظعضة، بذ ظعسعمالر ظاالهعدة مةنعضة ظعضة، ظالاله بذ س

   زادع نئمة؟هئكمةتعسعم بعلةن ظاتعغان،؟ ظىحىن مذشذ ظ

لعق،     زئمعن بذ سىرعلةر ظةرشتعن    ظاستعغعحة هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، صةيدا بولذش، آأصعيعش، ياش
قئرعلعق، يوقعلعشقعحة، ظالةمنعث يارعلعش ظأمرع، آأصعيعشع، آةثرعشع، ظاخعرعدا خاراص بولذص يوقعلعشع،           

جىملعدعن ظاسترونومعية، فعزعكا، خئمعية، . اتارلعق مذهعم ظعشالرغا ظعشارةتتذرباشقا بعر دذنيانعث قذرذلذشع ق
انعزم،     ع                  هايؤانات، ظأسىملىك، ظادةم ظورض عمع، مذهعت ظعلم ع قعسس ةم ظعلم عالنت، ظال قا ص ارع ؤة باش يةرش

. عنغاندذرقعسسعمع، ظذحذر، قذرذلذش، ماتعماتئكا، تةبعظعي صةن ساهاسعدة هئحقايسعسع قالماي ظعشارةت قعل          
مةسعلةن، رةظعدة، بذلذت ظعلمع، يامغذر، . بذندعن آئيعن دذنياغا آئلعدعغان ظعلعم صةننعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ 

ا،  15قار ظعلمع مذهعت، سذ ظعنعشاظاتع قذرذلذشعغا ظعشارةتتذر، بذلذتتعكع يامغذردعكع           خعل قانذن، ظعنتعزامغ
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  .رعضة ظعشارةتتذهئكمعتقذدرةت،  ـ ظالالهنعث آىح

و  ة، رادعظ ا، خعمعيعض معغا، فعزعك ع قعس ذر ظعلم ذر، ن ىرة ن وك  ـ س رون، ت ئفون، ظئلئلكت زور، تئل تئلعؤئ
ارةتتذر لعرعغا ظعش مان. ظعش اتنعث ظاس ة آاظعن ةمنعث هةمم انعث، ظال ىتىن دذني ن ـص ايؤان،  زئمع ان، ه ، ظعنس

ذر ظع              ئلعش مةنبةسع ن ارةتتذر   ظأسىملىك، سذ، تذصراق هةممعنعث ظةسلعي ماددعسع آ ة ظعش اتوم،  . كةنلعكعض ظ
 نذرعغا، هعدايةت نذرغا ظعشارةتتذر، ظعمان  قةلبمانا بذ نذر،. مالعكذال، يادرو بومبعسع، الزعر نذرغا ظعشارةتتذر

  .هةقعقةتكة ظعشارةتتذر

عالنتالرنعث    تذز، ص عملعرعنعث، يذل مان جعس ماننعث، ظاس عدة، ظاس ان مةنعس از، تذم ىن، ض ان، تىت دوخ
دذنيانع ضاز، تذمان ظارقعلعق آونترول قعلغعلع، هةتتا . عسعنعث ضاز، تذمان ظعكةنلعكعضة ظعشارةتتذرظةسلع مادد

ة               قورالآألةملعك   ـ   آةث ة زةرب ةق دىشمةنلعرعض  ياساص خعمعيعؤعلعك بومبا ياساص، زةهةرلعك بومبا ياساص ه
ازدعن ظئنعرضعية هاسعل قعلعش، زةهةرلعك بةرضعلع، يوقاتقعلع بولعدعغانلعقعغا ظعشارةتتذر، تةبظعي ضاز بايلعقع ض

  .ضاز قاتارلعق مذهعم ظعشالرغا ظعشارةتتذر

ةنعي                   ة ي ىرعلةر ظاسترونومعيعض سىرة نةجمة، يةنعي يذلتذز، قةمةر يةنع ظاي، شةمس يةنع قذياش، بذ س
ىن              ةم قاتنعشع، س ع سعستئمعسع، ظال امان يول ظعي ظاسمان جعسمع تةتقعقات ظعلمعغا قذياش سعستئمعسع، س

م            م ظعلع ارلعق مذهع ع قات ذر ظعلم ارةتتذر   ـ هةمراه، فعزعكا، خعمعية، ظذح ة ظعش ةآؤعير،    . صةنض ىرة ت مذ، س بولذص
اتلعقنعث               ة، هاي صىتىن ظالةمنعث ظاسمان، ظالةم بوشلذقعنعثمذ خاراب ؤةيران بولذشعغا قذياش نذرعنعث ظأحعشعض

ارةتتذ     لعرعغا ظعش ز،       . رظاخعرلعشعشغا باشقا ظالةمنع قذرذش ظعش ذرع ظىحىش، دئثع ىن ن رعلعش، آ ظاسمان يئ
ك ظعش                رعش، آعحع ةؤةر بئ الدعن خ لعرعدعن ظ ةؤرةش ظعش ظوت بولذص آأيىش، تاغالر صارتعالش يةر قاتتعق ت

ا        ـ   ظةمةس، بذ بعر ظعلمعي مأجعزة، آىح      ةؤهعد ظعلمعغ ارةتتذر، ت ة ظعش ارلعقع، بعرلعكعض الالهنعث ب قذدرةتكة، ظ
ة ي  ارةتتذر، زعلزعل م   ظعش ة زور ظعلع ةت ظاالمعتعض ةن، قعيام ةؤةر بةرض الدعن خ ا ظ ةؤرةش ظعلمعغ ة  ـ ةر ت صةنض

  . شذنداقال، جذغراصعية، ظعكولوضعيعلعك مذهعت ظاسعراشقا آان ظئحعش ظعشلعرعغا ظعشارةتتذر. ظعشارةت

ةمراهقا،       ىنظعي ه ا، س ةم   بذرذج، ظاسمان ظالةم يوللعرع ظوربعتعلعرعغا، ظالةم قاتنعشع ظعنتعزامعغ ةتتا ظال ه
ةن  ذندذرذص بةرض انغا بويس ةمنع ظعنس عغا، ظال ةتظذرذش ارةتتذرنئم ة ظعش ةتقعق . ، رةهمةتك ن ت ن آئيع بذندع

  .صةنضة ظعشارةتتذر ـ قعلعنعدعغان ظةث توغرا مذآةممةل بعر ظعلعم

  .ظعشارةتتذر سىرة نةهل، هةرخعل ظعحعملعك زاؤذتعغا ؤة دورا شعصالعق دورعالرنع آةشعص قعلعشقا

ةمما             ي ة ظ لةردعن تىزىلضةنلعكعض ذ هةرعص اننعث مذش ىرعلةر قذرظ ارلعق س ذن، قات اسعن، تاها، ساد، قاف، ن
ظعنسانالر، جعنالر ظذنعث ظوخشعشعنع هةتتا ظىح ظايةتنع آةلتىرةلمةسلعكعضةم مةثضى قعيامةت آىنعضعحة مذقعم             

  .مذهاصعزةت قعلعنعشعغا ظالالهنعث سأزع ظعكةنلعكعضة ظعشارةتتذر

ذ ق ش ب ةتتعن، تىزعلع ةيب جةه ةتتعن، غ ع جةه ةتتعن، آةلضىس ارخ جةه اننعث، ت ...... ذرظ
  .ؤاهاآازاالرجةهةتتعن ظوخشعشع يوق

ةنلعكعنع                ان ظعك ةلكع ظعنس سىرة مةريةم، ظالالهنعث قذدرعتعضة ظةيسا ظةلةيهعسساالمنعث ظعاله ظةمةس ب
ةم ظ            اللعرعنعث مةري ا ظاي عغا دذني اتالص تذرذش اك   قعيامةتكعحة ظعسص عغا ص ةتلعك بولذش ةتلعك   ـ انعدةك ظعصص دعيان

  .ظايالالرنعثمذ ظاالهعدة ظورذنغا ظعضة ظعكةنلعكعضة ظعشارةتتذر. تذرذشعغا ظعشارةتتذر

سىرة فذرقان، ساماؤع، ظعالهع آعتابالرغا هةممعنع بذ قذرظان ظأز ظعحعضة ظالعدذ، مذشذ قذرظانننع بعلسة     
  . تىزىمضة ظعشارةتتذر ـ ظايرعش قاتارلعق مذهعم قانذن ناهةقنع ـ صىتىن آعتابنع بعلضةن بولعدذ، هةق

، توقذمحعلعققا ظعشارةتتذر، يةنة ماددعنعث صارحعلعنعشعغا ظعشارةتتذر، حىنكع ظأمىحىكظةنكة بذت، يةنع 
ور                      4000 توردعكع يعصنعث    ظأمىحىك ذرذش، ت ور ق االهعدة ت ئلعدذ، ظ ةث آ اقالغا ت اآع س اح ي ال ح ر ت ئلع بع  ت
  . ةممعضة بعراقال زةربة بئرعش قاتارلعق سعياسعي تةدبعرضة ظعشارةتسئلعص ه

سىرة شوؤرا، مةسلعهةت، آئثعشعش، خةؤعصسعزلعك آئثعشع، بعرلةشمة يعغعن، صادعشاهالر آئثعشع،           
  .خادعم، ظالعمالرنع تالالش قاتارلعق. ؤةزعر، معنعستعر قاتارلعق مذهعم ظعشالرغا ظعشارةتتذر
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التذن  رذف، ظ ىرة زوخ ىزةل  ـ  س ق، ض ةقعش، ظويمعحعلع ةرلعك، ن ىش، زةرض ذ   ـ آىم ا ب ةنظةت ظعلمعغ س
أهةر            ذ ض ةش ظ اخعرةتنع آأزل اي ظ اش  ! دذنيانعث مةثضى ظةمةسلعكعضة، بذ دذنياغا قعزعقم ةقةت ت أمىردةك   ـ ص ت

  .خاالس، هةممعنع هةل قعاللمايدعغانلعقعغا ظةمما ظعنساننعث يةنعال ظالدعنعدعغانلعقعغا ظعشارةتتذر

ن           سى ذ زئمع ىرعلةر ب ةن  رة جاسعية، قعيامةت، تاغابذن، زذمةر قاتارلعق س اش     دئض عالنت، قذي ةن   ص   دئض
ماآانغا يةنع سوقذلذص بئرعشقا، جةننةت     ـ   يذلتذز ظاخعرالشقاندعن آئيعن، باشقا بعر صعالنعتقا باشقا بعر يذرت        

ةت  ـ مذآاصاتقا مةثضى بةخت ـ   آعتابقا، جازا  ـ   اص هئس قا،دوزاخياآع   ازاب  راه اآع ظ ارةتتذر  ـ  ي . ظوقذبةتكةظعش
مةقسعدعنع باغالص آةلضةن ظاشذ قعيامةت      ـ   ظىمىدعنع، مذراد  ـ   نةححة معليون مأظمعنلةر ظعتعقاد قعلغان ظارزذ     

  . آىنعضة ظعشارةتتذر

ةنظام،  ىرة ظ انعث    س ذ دذني ىرعلةر ب ارلعق س ةر قات ةرراهمان، آةؤس ه، ظ رذف، فةتع ةنبعيا، زذخ اظعدة، ظ م
ةت   تعع ئمةتنرةهم عنع، رةهمع ا، غةزعص الالهنعث مئهرعبانلعقعغ ا، ظ ة تولغانلعقعغ ة،  ك عص آةتكةنلعكعض بئس

كة حأمىص نئمةتلةرنع، رةهمةتلةرنع ساناص تىضةتكةنلعكع بولمايدعغانلعقعغا، ظعنسان صىتىنلةي رةهمةت، نئمةت
  . يىرعدعغانلعقعغا ظعشارةتتذر

 109نةجعم، قةمةر، هةدعد يةنع تأمىر قاتارلعق سأزلةر سىرة نذر، دذخان، زذخرذف،  )غار(سىرة آةهف 
ا،            . ظئلئمعتقا ظةسلعي ماددا مةنبةضة ظعشارةتتذر     اناظةت، آارخان ةظةت، س ةتلعك مةنص م قعمم بذنعثدا ظةث مذهع

ار،       ـ  قورالشعصالعق رئتسعص، جةث     دورا، ارةت ب الرغا ظعش م ظعش ارلعق مذهع ياراق، فعزعكا، خئمعية، ظاتوم قات
  .الاله سىرعنعث ظعسعملعرعنع شذ ظئلعمئنتالر بعلةن ظاتعغانشذثا ظ

سىرة زارعيات، نازعظات، مذرسةلةت قاتارلعق سىرعلةر شامال، شامالدعكع ظالالهنعث قذدرعتع، رةهمعتع،          
 ظعستانسعسع، شامالدعن توك حعقعرعش، ظأسىملىك حاثلعشعش  ظئلعكتئرلعرع، شامال آىحع، شامال     هئكمةت

  .ةرضة ظعشارةت بارقاتارلعق نةرسعل

ىرة  كس ةمنعث       مىل ة ظال علعك تىزىمعض اهلعق، خةلعص لعرعغا، صادعش ةت ظعش ذرا، دأل ةر، ش ىرة بةق ، س
  . ظعنتعزام، سوت مةهكعمعسعضة ظعشارةتتذر ـ سةلتةنعتعضة ظعضعلعك هوقذقعغا، قانذن

  . رولعغا ظعشارةتتذرلعك سأزضة ؤة ظذنعث دذنيادعكع جةمظعيةتتعكع مذهعمهئكمةتكة، هئكمةتسىرة لوقمان 

ارةتتذر              ة ظعش ات ظالةمض ر هاي ةن   . سىرة جعن، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىآتعن باشقا يةنة بع ذنعث بعل ش
قذرظاندعكع هةرخعل . بعرضة قذرظاندا روه، صةرشتة، ماالظعكة قاتارلعق بعزدعن بألةك بعر ظالةملةرضة ظعشارةت بار

ةتلةرضة ظعشارةت قعلعنغان، ظايةتلةر بةك آأص بذنع بعز تةصسعر       صةن، هوقذق، هأآىم، ظةخالق، سعياس     ـ   ظعلعم
ازعر                ة ه ان مأجعزعسعض ةقةت قذرظ ز ص ان       ـ   21 ـ   20ظعحعدة بايان قعلعمعز، هازعر بع عردة آةشعص قعلعنغ ظةس

تةصسعر (صةنضة ظعشارةت قعلعنغان ظايةتلةرنع سان رةقةم بعلةن ظعصادعلةص آأرسعتعمعز،           ـ   تةبعظعي صةن، ظعلعم  
  )اياندعن ظئلعنغانب

ىرة   ـ 11 ظايةت، 83تأتعنجع سىرة   . ظايةت ـ   18 ـ   7ظعلعم ؤة ظألماالرنعث صةزعلعتع ظىحعنحع سىرة        س
  ظايةت ـ 11سىرة  ـ 58) و(سىرة  ـ 39ظايةت،  ـ 24

 119  ـ،63  ـ،25سىرة  ـ 16ظايةت،  ـ   46سىرة   ـ   11ظايةت،   ـ   199سىرة   ـ   7نادانلعقنعث خارلعقع   
  .ظايةتـ 

لعق   ع قانذنشذناس ندعكع فعقه ىرة  ـ 9دع ةت،  ـ 122س ىرة  ـ 16ظاي ةت،  ـ 43س ىرة  ـ 21ظاي  ـ 7س
  ظايةت

اندا            ةتلعرع قذرظ ئلعش ظاي قا س ع     25تةصةآكذر، ظةقعلنع ظعش ةقةت ظعكك ز ص عدذ، بع ن ظاش نع   ـ  دع ظىحع
 ـ 38ظايةت،  ـ 190 ، ـ7سىرة  ـ   3ظايةتلةر   ـ   269  ـ، 242،  171  ـ، 73  ـ، 44سىرة   ـ   2. معسال قعلعمعز 

  .ظايةت ـ 14سىرة  ـ 59ظايةت،  ـ 43  ـ،29سىرة 

ظايةت،  ـ 187سىرة  ـ 3ظايةتلةر،  ـ 179  ـ،159  ـ،146سىرة  ـ 2ظعلعمنع تارقعتعش، يوشذرماسلعق 
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 21 ظايةت، 12سى رة  ـ 17 ظايةت، 16سىرة  ـ 15ظايةت،  ـ 5سىرة  ـ 10ظايةتلةر،  ـ 189 ـ 29سىرة  ـ 4
  ظايةت ؤة باشقعالر  ـ 40 ـ 37سىرة  ـ 36 ظايةت، 33ة سىرـ 

ىرة   ـ 26ظايةت،  ـ 17 ـ 16سىرة  ـ 15: صعالنت، يذلتذزغا ظعشارةت ظايةتلةر  ةت،   ـ 212 ـ 210س ظاي
  ظايةت  ـ 9 ـ 8سىرة  ـ 72 ظايةت، 5سىرة  ـ 67ظايةت،  ـ 10 ـ 6سىرة  ـ 37

  . ظايةت96 توققذزعنحع سىرة) و(ظايالر سانع 

ىرة    ـ   2رذش هارام قعلعنغان ظايالر،     ظذ ةت،   ـ  217 ـ   194س ىرة   ـ 5ظاي ةت،   ـ 97 ـ 2س ىرة   ـ 9ظاي س
  .ظايةت ـ 37 ـ 36

  ظايةت ـ 185سىرة  ـ 2رامعزان ظئيع 

 5 ظايةت، 13 ـ 10سىرة  ـ 34ظايةت، هةرخعل صةن  ـ 47سىرة  ـ 22ظالالهنعث دةرضاهعدعكع بعر آىن 
  .ظايةت ـ 90سىرة ـ 

  ظايةتلةر ـ 4 ـ 1سىرة  ـ 55ظايةت،  ـ 112سىرة  ـ 6 باالغةت

م  ثع ظعلع ةت، يئ ي هةقعق اتتعكع ظعلمع ان   ـ آاظعن ةمدعكع ظعنس عياتعغا ظال ةن آةشص ىرة  ـ 2ص  ـ 223س
ةت،   ـ 6سىرة  ـ 39ظايةت،  ـ   30سىرة   ـ   21ظايةت،   ـ   191 ـ   190سىرة   ـ   3ظايةت،   ىرة   ـ 27ظاي  ـ 64س
  .ظايةت ـ 20سىرة  ـ 77ظايةت،  ـ 38 ـ 35سىرة  ـ 52ظايةت، 

 20 ـ 19سىرة  ـ 24ظايةت،  ـ 51سىرة  ـ 18ظايةت،  ـ 59سىرة  ـ 3سذ ؤة هاياتلعقنعث صةيدا بولذشع 
  .ظايةتلةر ـ 4سىرة  ـ 95ظايةت،  ـ 64سىرة  ـ 40ظايةت،  ـ 19سىرة  ـ 30ظايةت، ـ 

سىرة  ـ 3ظايةتلةر،  ـ 213 ـ 36 ـ 30 ـ 28 سىرة ـ 2: ظعنساننعث يارعتعلعشع، بذ توغرعسعدا بةك آأص
  .دعن آأصعرةك ظايةتلةر بار تةصسعلعي آأرىث64. ظايةت ـ 56  ـ،28  ـ،1سىرة  ـ 4ظايةت  ـ 154

ةت اتتعكع هةقعق ىرة  ـ 2: آاظعن ةت،  ـ 255  ـ،29س ىرة  ـ 7ظاي ةت،  ـ 185س ىرة  ـ 10ظاي  ـ 101س
ةر،   ـ 28 ـ 27سىرة  ـ 39ظايةت بار،  ـ 19مذ سىرة، بذ توغرعلعق ـ 20 ـ   19سىرة   ـ   29ظايةت،    ـ 40ظايةتل

  ظايةتلةر ـ 85 ـ 81سىرة 

سىرة  ـ 7ظايةت،  ـ 177سىرة  ـ 3ظايةت،  ـ 266  ـ،164سىرة،  ـ 2:  ظايةت بار28شامال توغرعسعدا 
ىرة   ـ 3ظايةت،  ـ 18سىرة  ـ 14ظايةت،   ـ   22سىرة   ـ   10ظايةت،   ـ   57 ةت،   ـ 51  ـ،46س ىرة    ـ32ظاي س
  .ظايةت ـ 27

 13ظايةت،  ـ 57سىرة  ـ 7ظايةت،  ـ 164سىرة  ـ 2:  ظايةت بار شامال بعلةن بعللة11بذلذت، بذنعثغا 
  .ظايةتلةر ـ 68سىرة  ـ 56ظايةت،  ـ 88سىرة  ـ 27ظايةت،  ـ 43  ـ،40سىرة  ـ 24ظايةت  ـ 12سىرة ـ 

 ـ 442ظايةت،  ـ 18سىرة  ـ 23ظايةت،  ـ 7 5ة سىر ـ 7:  ظايةت بار16يامغذر، بذ توغرعلعقمذ قذرظاندا 
  .ظايةت ـ 28سىرة 

ىرة   ـ 27ظايةت،   ـ   62سىرة   ـ   25ظايةت،   ـ   24سىرة   ـ   10: يةرشارع هةرعكعتعضة ظعشارةت ظايةتلةر    س
ةت،   ـ 40  ـ،37سىرة  ـ 36ظايةت،  ـ 72 ـ 71سىرة   ـ   28ظايةت،   ـ   88 ىرة   ـ 37ظاي ةت،   ـ 5س  ـ 70ظاي

  .يةتظا ـ 40سىرة 

ة           ةؤةت نةزةرعيعسعض اتالم ق عيعلعك ق ار    18يةرشارعنعث ضعظولوض ةت ب ىرة    ـ   13:  ظاي ةت،   ـ   3س  ـ 15ظاي
 ـ 21ظايةتلةر،  ـ 107  ـ،105  ـ،53سىرة،  ـ 20ظايةت  ـ 81ظايةت،  ـ 15سىرة  ـ 16ظايةت،  ـ 19سىرة 
ىرة  ةت،  ـ 31 ـ 30س ىرة  ـ 26ظاي ةت،  ـ 63س ىرة  ـ 27ظاي ةت،  ـ،88  ـ،61س ىرة  ـ 29 ظاي  ـ 40س

  .ظايةت ـ 2 ـ 1سىرة،  ـ 99ظايةت،  ـ 44  ـ،7سىرة  ـ 50ظايةت،  ـ 9  ـ،2سىرة  ـ 34ظايةت، 

ىرة،   ـ  22ظايةت،   ـ   2سىرة   ـ   13: تارتعش آىحعضة ظعشارةت ظايةت    ةت،   ـ 65س ىرة   ـ 30ظاي  ـ 25س
  .ظايةت ـ 41سىرة  ـ 35ظايةت،  ـ 10سىرة  ـ 31ظايةت 
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أؤعتع  آى ـ   آئحة ىرة   ـ   22: ندىز ن ةت،   ـ 61س ىرة   ـ 31ظاي ةت،   ـ 35  ـ،29  ـ،13س ىرة   ـ 36ظاي س
  .ظايةت ـ 6سىرة،  ـ 57ظايةت،  ـ 40  ـ،37

 ـ 11ظايةت،  ـ 74سىرة  ـ 7:  ظايةت بار، بعر نةححعنع آأرىص بئقعث36تاغ ظاصةتلعرع، بذ توغرعسعدا 
ةت،  ـ 74  ـ،31سىرة  ـ   21ظايةت،   ـ   43سىرة   ىرة   ـ 38 ظاي ةت،   ـ 19 ـ 18س ىرة   ـ 77ظاي  ـ 27 ـ،10س

  ظايةتلةر ـ 5سىرة  ـ 101ظايةت،  ـ 20  ـ،7سىرة  ـ 78ظايةت، 

عدا  ز توغرعس ار41دئثع ةت ب ىرة  ـ 2:  ظاي ةت،  ـ 164  ـ،50س ىرة  ـ 6ظاي  ـ 97  ـ،63  ـ،59س
ةت،   ـ 109  ـ، 79  ـ، 63  ـ، 61سىرة   ـ   18ظايةت،   ـ   163  ـ، 138سىرة   ـ   7ظايةتلةر،   ىرة   ـ 25ظاي  28س

 50ظايةت،  ـ 24  ـ،20  ـ،19سىرة  ـ 55ظايةت،  ـ 34  ـ،32سىرة  ـ 42ظايةتلةر،   ـ   63  ـ، 61  ـ، 53 ـ،
  .ظايةت ـ 10  ـ،8 ـ 7سىرة ـ 

ىرة   ـ  6ظايةت،   ـ   35  ـ، 3سىرة   ـ   13:  ظايةت 22ظأسىملىك، زعراظةت    ةت،   ـ 141  ـ،99س  ـ 23ظاي
  .ظايةتلةر ـ 32  ـ،24سىرة  ـ 80يةت، ظا ـ 20  ـ،18سىرة 

عدا  ارةتلةر توغرعس اتالر، هاش ار28هايؤان ةت ب ىرة  ـ 4:  ظاي ةت،  ـ 119س ىرة  ـ 6ظاي   ـ،95  ـ،38س
 23ظايةت،  ـ 73  ـ،28سىرة  ـ 22ظايةت،  ـ 80  ـ،79  ـ،69  ـ،68  ـ،8  ـ،5سىرة  ـ 16ظايةت،  ـ 142

  . ظايةت13 ـ 12سىرة  ـ 43ظايةت،  ـ 19  ـ،16سىرة  ـ 27ظايةت،  ـ 22 ـ 21سىرة ـ 

  .ظايةت ـ 24  ـ،18سىرة  ـ 27ظايةت،  ـ 38سىرة  ـ 6: هايؤان تعلع لذغعتع

  .ظايةت ـ 4 ـ 3سىرة  ـ 75: بارماق ظعز توغرعسعدا

عدا        دئضةن صذت ضذؤاه  ـ   سىرة ياسعن قول    ظايةتلةر، ماددعنعث جىصلعكع، ماددعنعث يوقالماسلعقع توغرعس
ىرة    ـ   55ظايةت،   ـ   53سىرة   ـ   26. ةت بار  ظاي 7 ةت،    ـ   52س ىرة   ـ 51ظاي ةت،   ـ 49س ىرة   ـ 6ظاي  ـ 59س

  .ظايةت ـ 4 ـ 3سىرة  ـ 50ظايةت،  ـ 55سىرة  ـ 20ظايةت، 

 ـ 36ظايةت،  ـ 25سىرة  ـ 30ظايةت،  ـ 40  ـ،37سىرة  ـ 29ظايةت،  ـ 41سىرة  ـ 23: ظاؤاز دولقذنع
  .ظايةت ـ 13سىرة  ـ 54ظايةت،  ـ 42 ـ 41سىرة  ـ 50ظايةت،  ـ 53  ـ،49، 29 ـ 28سىرة 

  .ظايةت ـ 28، 14 ـ 13سىرة  ـ 53ظايةت،  ـ 1سىرة  ـ 17: ظالةم بوشلذقع قاتنعشع

ظايةت،  ـ 53سىرة  ـ 41: سىنظعي هةمراه، تئلعؤئزوردةك يعراقتعن آأرىشكة ظعشارةت بولعدعغان ظايةتلةر
  .ظايةت ـ 22سىرة  ـ 50

  .ظايةت ـ 19سىرة  ـ 84: ا بومبعسعراآئت

  .ظايةت ـ 97 ـ 96سىرة  ـ 18ظايةت،  ـ 50سىرة  ـ 17: خئمعيعضة ظاظعت ظايةتلةر

اتوم       ع ظ ىرة    ـ   4: زةررعحعلةرضة ظعشارةت مولعكذال ظعلم ةت،    ـ   40س ىرة    ـ   10ظاي ةت،   ـ  61س  ـ 15ظاي
  .ظايةت ـ 8 ـ 7سىرة  ـ 99ظايةت،  ـ 19سىرة 

سىرة  ـ 89ظايةت،  ـ 10  ـ،8سىرة  ـ 77ظايةت،   ـ   11 ـ   10سىرة   ـ   44: ةت ظايةتلةر صارتعالشقا ظعشار 
  .سىرة نذر، دذخان قاتارلعقالرمذ قذياشنعث ظأحعشع، صارتعالشقا ظعشارةت ظعدع، تاغ ؤاهاآازاالر. ظايةت ـ 21

 26سىرة  ـ 9 ظايةت، ـ 143سىرة  ـ 7ظايةت،  ـ 114  ـ،54  ـ،28سىرة  ـ 2: نذر تئزلعضع توغرعسعدا
  .ظايةت ـ 85سىرة  ـ 56ظايةت،  ـ 1سىرة  ـ 17ظايةت،  ـ 51 ـ،

ظايةت،  ـ 47  ـ،7سىرة  ـ 51ظايةت،  ـ 37سىرة  ـ 36ظايةت،  ـ 104سىرة  ـ 21: ظاتموسفئرا قاتلعمع
  .تظاية ـ 11  ـ،4  ـ،1سىرة  ـ 76ظايةت،  ـ 8سىرة  ـ 72ظايةت،  ـ 15سىرة  ـ 71ظايةت،  ـ 1سىرة  ـ 53

ةت،    ـ   125سىرة   ـ   6ظاتموسفئرا هاؤا بئسعمع     ىرة   ـ  22ظاي ةت،  ـ 31س ىرة   ـ 74 ظاي ةت  ـ 17س . ظاي
  . ظايةت دئضةنبعخةتةر ظأضعزة
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ع             ذ ظعلعم عمذ مذش اب بولمعس قذرظان ضةرحة تةبظعي صةنضة ياآع بعرةر تئببعي صةنضة خاس حىشكةن آعت
أزع   هةقعقةتنع ظالالهنعث قذدرعتعنع، تةؤهعدنع بعلدىرى  ةرمةس س ش ظىحىن، قذرظاننعث ظالالهنعث مةثضى ظأزض

م             ان ظعلع ان، خاتاسع قالمعغ ةل بولغ را مذآةمم ةث توغ ةن   ظعكةنلعكعنع بعلدىرىش ظىحىن، ظ أز   ص ةتنع ظ هةقعق
العدذ   ة ظ ال. ظعحعض ذص، شةك      : معس ةآلعدة بول عس ش الق ظعلعص دةك يذمع زدعكع تذخذم ازعر قولعمع ارع ه يةرش

ان     يعلعمقالمعدع، مذشذنداق ظ   ذ ظعنس ع، ب نع   گا هةقعقةتنع قذرظان ظأز ظعحعضة ظالعدذ، حىنك الالهنعث قذدرعتع  ظ
ةت    . تونعتعدذ، قايعل قعلعدذ   أجعزة،   تذر،ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم نةمرذدنع قايعل قعلغاندةك، بذ هةقعق ان م  قذرظ

  .ظعالهع آعتابتذر، قالغعنعنع بعز تةصسعر تالالنمعسعدا تةصسعلعي سأزلةيمعز

  

  

אאא 

  سىرة فاتعهة

  .بعز قذرظان تةصسعرعدعن سأز تالالشتعن بذرذن تةصسعر توغرعسعدا ظاز توال سأزلةص ظأتعمعز

دذ             ان بولع ةينع قذرظ أز ظ ع  . قذرظان ظالالهنعث سأزع بولذص، ظذنعث ظةسلع نذسخعسع نةزمعسع، ظ بذن
توصالص  رع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذالررةسذلذلاله سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم، ظةبذ بةآ    

قذرظان تةرجعمعسع تةصعسعرعسع قذرظان دةص . هازعرمذ شذ ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ نذسخعسع بار. تارقاتقان
ازعر       . ظاتالمايدذ عرع ه ةتتع  2000هةم ظذ تةرجعمة تةصسعر بعلةن ناماز جاظعز ظةمةس، قذرظان تةصس ا ي .  خعلغ

ةن  بة ان قعلعش بعل ةتنع ظاس ن لذغ ةرهع، قعيع ات، ش ةؤةبع، ظعزاه ذش س ازعل بول انذن، ن ةت، ق زعسع لذغ
ظذستازي ظةلع رةزعيةلالهذ . ظعبنع ظابباس تةصسعردةك، بذ ظةث بذرذنقع تذنجع تةصسعر بو لعدذ    . تةصسعرلةنضةن

اهابعلةردذر  قةدةم س قا صعش ةنهذ، ؤة باش ن . ظ ةؤرات، ظعنجعلدع عرنعث ت ذ تةصس راظعلعية ب ان، ظعس  ظئلعنغ
تعلعدذ                العمالر قئ ىتىن ظ ا ص ة جايلعرعغ قا هةمم ايلعرعدعن باش ان ج از   . قعسسعسعضة ظعشارةت قعلعنغ ايعن ظ ظعنت

  .يةردة شذ قعسسعسعضة ظعشارةت قعلعنغان بذنع تىزةتكعلع بولعدذ

ثدعمذ   ظعبنع آةسعر بذ تةصسعر ظايةت بعلةن هةدعس بعلةن ظةسةر بعلةن قعلعنغان تةصسرع بو    ذص، بذنع ل
ار     ع                . ظعسراظعلعية قعسسعسع ب ا بذن ةلي س ةد ظ عرنع مذهةمم نع آةس ةر ظعب تةرلعك مذختةس ىح دةص ازعرقع ظ ه

  . بذ تةصسعر هازعر دذنيا بويعنحة دةرسلعك قعلعنعؤاتعدذ. قعسقارتقان بولذص، بذنعثدا يوق

بار، بذ تةصسعرلةرمذ ظعلعم ظعسصاتع  تةصسعرع  دئضةنراؤا ظعظولبايان مذهةممةد ظةلع سابذنعنعث تاصاسعر ؤة
  .مذقعم دذنيا ظالعملعرع ظئتراص قعلعدذ

جةاللةيعن قاظعدة، ضعرامماتئكا، باالغةت يةنع ظعستعلعستئكا، ظذسذل، فعقهع قانذن، حىشىش سةؤةبع،      
ار          ع ب املعق شةرهعس اؤع ن ث س ان، ظذنع عر قعلعنغ ةردة تةصس ارلعق جةهةتل ةرهع قات ةت، ش ثدا . لذغ ظذنع

ر ةزع ظعس ئخع ب تعن ت ال قالماس ةاظعلعية قعسسعسع بولذص لهئكاي ار ـ ، دةلع أزلةرمذ ب عز س ةيزاؤع . ظسصاتس ص
ار  . ضرامماتعكا، باالغةت، ظذسذل، فعقهع، مةشعق قاتارلعق ظعلعم بعلةن تةصسعرلةنضةن      ظعسراظعلعية هعكايعسع ب

  .دةرسلعك قعلعنعؤاتعدذ شةرهع، شةيخزادة

ان رابذل قذرظان مةخسذس قذر    ظظع اظعدة    دعكعظ رامماتعكعلعق ق تئكا ؤة     ـ   ض ةت، ظعستعلعس انذنعنع ؤة باالغ ق
  .باالغةتتة، تةصسعرضة تايعنعمعز. قاظعدعدة بذ تةصسعرضة تايعنعمعز. لذغةتنع سأزلةيدذ

ةت           أزلىك، لذغ ع، س ع ياخش زاهاليدذ، مذندةرعجعس ةتنع ظع ن لذغ عر قعيع ذ تةصس ان، ب عر باي تةصس
  نع ظةسةر بعلةن حىشةندىرضعنع، تةصسعر تةبعرع ،دذررذلمةنسذر قاتارلعقالرقذرظان. مذندةرععجعسع بار

ذب تةبظعي صةن آعرضىزىلضةن، يئقعنقع تةصسعردة فعزعاللعلقذرظان، سةييعد         زعص    ـ  1960 قذت رع يئ يعللع
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اقاليدذ،             العتعنع س أز ه  حعققان، سعياسعي ظعدعيعدة قةلبعنع تئرعلدىرىشعدة آةسكعن، ظةسلعيةتحع بولذص، ظ
داق               ذ مذن تةبظعي صةننعث ظةث توغرا مذآةممةل بولغعنعنع قوبذل قعلعص، قذرظانغا شةرهع قعلغان، شذنداقتعمذ ظ

ةن ظةمةس           . دةص قارايدذ  ةرةز بعل ايدذ، ص علع بولم عنع آأرض ةق، خاتاس را، ه ذ توغ قذرظان ظالالهنعث آاالمع ظ
صةن راستنعمذ، توغرعنعمذ، خاتاسعنعمذ قوبذل ـ  ظةمةل، ظعلعم بعلةن حىشكةن، ظعنسانالر تةتقعقاتع يئثع ظعلعم

قا       . قعلعدذ، آأصعنحعسع ضذمان، صةرةز قعياستذر  عر قعلعش ةينع تةصس أز ظ اننع ظ ةن قذرظ شذثعالشقا ظذ بعلعم بعل
هىجةيرة، ضعن، يةرشارع، هةرخعل ضاز، : بولمايدذ، ظةث توغرا ظعشةنحعلعك بولسا، ظاندعن بولعدذ، مةسعلةن

ةآىنعنع    . تارلعق، بذالردا شةك، ضذمان قالمعدع   ، بومبا قا  قورال ث ي كة ظذنع معكروسكذص، تلئسكذصنعمذ سأزلةش
  .صةرةزسعز، خاتاسعز هالدا قوبذل قعلعنسا بولعدذ، دئدع

ذص،           أزع بول الالهنعث س ذ ظ ع، ظ ا، حىنك لئكعن قذرظان مذشذنعال خااليدذ، مةقسةت قعلعدذ دعيعش خات
ا     ةيمعز  يةنة قانداق ظعشالر مةقسةت قعلعغ ع بعلم ةن ن بذن ار،       .  دئض ةن ب ةبظعي ص ةبعيردة ت عر آ ث تةصس رازعنع

عر          يعل نةشر قعلعنغان، تةصسعر   ـ   1998 ةت، تةصس رامماتئكا، باالغ ةت، ض ة لذغ أص صةنض عر آ ذ تةصس مذنعير ب
ةمما . فعقهع، ظةهكام، تأت مةزهةص باشقا مةزهةصلةرمذ تعلغا ظئلعنغان        تةبظعي صةندة خئلع آأص سأزلعضةن، ظ

ع فعقهذلظعسالمنعث   .  تةصسعردعن صايدعلعنعص يئزعلغاندذر15بذنع يةنعال تةنتاؤعيدعن قوبذل قعلغان،     مذظةللعص
  .مذظةللعصعدذر

  تةصسعير تةبري ، قذرتةبي قذرظاننع ساهابعالر ،تابعظعنالرحذشةنضةدةك حذشعنةي دعسةث

  ث تذت ظةسةر بعلةن يزعلگان تةصسعرنع حع دةك دذررذلمةنسذر ظعبنع آةسعر،

  .يعلع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي تةصسعر قعلغان ـ 1925 تةنتاؤع جةؤاهعرلعرع 

ان،    عر قعلعنغ ةن تةصس ةن بعل ةبظعي ص لعقع ت عر ظاساس ذ تةصس م  15ب رةك بعلع ةندعن آأص ل ص  خع
ة، يةرش                  انعزمع، ظاناتومعي ادةم ظورض ىملىك، ظ ات، ظأس ة، هايؤان ا، خئمعي ارع آعرضىزىلضةن، ماتعماتئكا، فعزعك

، ظاخعرةت، صةلعسةصةظعلمع، جذغراصعية، ظعكعلوضعية، مذهعت، قذرذلذش، ظذحذر، تعببعي صةن، روه توغرعلعق           
زعالل                 . سوصعزعم قاتارلعق صةنلةر سأزلعنعدذ    ذنداقال فع ز، ش ة قعلعمع الالص تةرجعم عردعن ت ذ تةصس ا مذش بعز مان

اثعمعز،     قذرظان، تةصسعر مذنعير قاتارلعق تةصسعردعنمذ آعرضىزعمعز ظ       ةلؤةتتة، بعز سىرة تةرتعصع بويعحة تالالص م
ة ظاساسلعقع تةبظعي صةن،     م    صةلعسةص ةت ، مذه ل          هئكم عتعدعغان دةلع نع آأرس الالهنعث قذدرعتع أزلةر، ظ  ـ  لعك س

  !ظامعن. مةقسعتعضة يةتكىزسذن ـ ظعسصاتالر، ظالاله هةممعمعزنعث مذراد

  سىرة فاتعهةدعن تالالنما

  ظاساسعي، بذ سىرة صىتىن قذرظاننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، ظالاله ؤة ظالالهنعث ظعسعم    سىرة فاتعهة قذرظاننعث  
  . سىصعتع صىتىن دذنيا، ظاستعن ظالةم، ظىستعن ظالةم، بذ دذنيا، ظذ دذنيا هةممعنع سأزلةيدذـ 

ارعخ   ن، ت ول، دع ادةت، ي ع، ظعب ةت آىن ع قعيام ان تةربعيعس ة بولغ تع ظالةملةرض الالهنعث رةهمع ظ
  .ظعككع سأز تالاليمعز خاالس ـ نعث تةصسعرعدعن بعر بعز صةقةت تةنتاؤعي. عسعنع سأزلةيدذمةسعل

دذ،                زعق بئرعشع بولع بعرعنحعدعن، ظالالهنعث ظالةملةرضة بولغان رةهمعتع، آأيعنعشع، تةربعيلعشع، رع
ان يةتكى          انغا زعي رعص ظعنس ةلكع   مةسعلةن، هةسةل هةرعسع ظالاله بذنعثغا آةثرع باغ يارعتعص بئ زمةستعن ب

ىمىرىص هةسةل      . زور صايدا يةتكىزىش بعلةن بعرضة ظذنعثغا رعزعق، ظوزذق بئرعدذ      ةرنع س ةرخعل حئحةآل ذ ه ظ
ان ظةمةس                . حعقعرعدذ انالرغا زعي ة ظعنس دذ، ظةمةلعيةتت وزذق قعلع ةلنع ظ ايدا     قعشتا بولسا، شذ هةس ةلكع، ص ب

ىللةرنع،   آأص، حىنكع، هةسةل هةرعسع حئحةآتعن حئحةآكة يأتكعلعص      نع، ض  ظأسىملىآنع معؤعلعك دةرةخ
  .تاؤذز ؤاهاآازاالرنع حاثالشتذرعدذ، شذ ظارقعلعق مئؤعدعن هوسذل ظاالاليمعز، بذ قوش رةهمةتتذر ـ قوغذن

ارت                      ة معلي دا نةحح ر ظذؤع ان بع ةن ياراتق ىزىم بعل اهلعق ت ايؤاننع صادعش ظعككعنحع، حىمىلة، ظالاله بذ ه
 16بذنعث ظذؤعسع ظوردعسع، سىرة نةملةدة سىرةتتة بار، . اهقا بويسذنذص ياشايدذحىمىلة توصلعشعص بعر صادعش
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ايرعم     ذص، ظ ةييار             ـ   قةؤةتلعك بول كةر ت امبعرع، ظةس لعق ظ أيع، ظاش ئلعش ظ ارام ظ اه ظوردعسع، ظ ايرعم صادعش ظ
ار        ايالر ب ارلعق ج ع دأ  . تذرذش، ظأي، دةصنة ظأيع، بالعالر ظأيع، ظةسعر ظأيع قات ةزعدة ظعكك ةت حىمىلعسع   ب ل

ان                 اي، ماآ ذق، ج عدذ، هوق ظارعسعدا جةث بعرنةححة آىن داؤام قعلعدذ، خذددع ظعنسانالرغا ظوخشاش ظذرذش
  .تالعشعدذ

ن  200 خعلدعن ظوشذق بولعدذ، بةزع حىمىلعنعث       30حىمىلة تىرع    دذ  400دع أزع بولع ة  .  آ ظةمةلعيةتت
ذ   ن 200ب أرىنعدذ 400دع ذص آ أز بول ال آ ة ظعككع أز بعزض ا م.  آ ة حوثايتس ث هةسس ة مع تا نةحح عكروسكذص

ذنع                      الالهنعث قوش ذ ظ دذ، ب انحعلعق قعلع رعص دئهق لعق تئ ةزعلعرع ظاش ظاندعن بذ آأزلةرنع آأرضعلع بولعدذ، ب
عتعدذ          ةص تىض ذندذرذص ي ايؤاننع بويس ر          . نذرغذن زور ه ا بع الاله بذنعثغ دذ، ظ اراآةندة قعلع اننعمذ ص ةتتا ظعنس ه

  .أفسدةص ظاتعلعدذ ولذص، ظعنضعلعز تعلعدامةخلذق يارعتعص بةرضةن ب

نع           عرعنلعك ظوزذقع اتلعق، ش ايعص ت ا، ظاج ة قعاللعس ثعص، غةلعب تا يئ ايؤاننع ظذرذش ذ ه ة، ب حىمىل
ةن        رعزعقسىمىرعدذ، تئخع ظعنسانالرنعث تاتلعق نةرسعلعرعنع يةيدذ، هةربعر هايؤاننعثمذ          عل دئض الاله آئص ا ظ عغ

  ! دة ـ شذ

ا    اغزعدعن            ظأمىحىآكة آةلسةك، ظ ذ ظ ةتكةن، ظ رعنع ظىض ق هىنع ار توقذمعحعلع ةث ظعلغ ةخلذققا ظ ذ م لاله ب
ةص           ايعن مذرةآك ثدا ظعنت اندعن بذنع ا ظ قا ظايالنس ةرآعبعدة يعص اؤا ت ذيذقلذق، ه ذ س رعص ب ذيذقلذق حعقع س

ار، ظةلؤة             أزع ب ة جىص آ اران ظالت ث ظ دذ، بذنع ذ   ظعنجعنعرالرمذ هةيران قالغعدةك، بعر تور قاصقان توقذي ة بذم تت
ذنداق  ال ش ر خعل تعن بع عز ظازماس ذن هةرض وث بولس ذن، ح ك بولس ذ آعحع ان، ب أرىص بايقالغ تا آ  معكروسكذص

ذ      ـ ع قئلعنراق توقذيدذ، توصاؤاقتحعرايلعق، صذختا ظأي ياسايدذ، قعش      دذ، ب عنحا بولع ا يئص حاث قونذص ظذنعثغ
 ظذزذن ظأتمةي ظاجايعص مئزعلعك بعر تاظام ظالدعغا .ظأينع صىتتىرىص خاتعرجةم ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعص ياتعدذ

ئخع                          انعؤار، ت ار ج اتلعق ظذح ع قان ن ظعكك ذص، حعؤع ن بول ا، حعؤع آئلعص بذنع آىتىص تذرعدذ، بذ تاظام بولس
ن        4000 دعن   2000ظذنعث ظعككع آأزعدة     عرعنعث حعؤع ةي تةصس ةهذلال ظةل  آأز بايقالغان، بذنع تةنتاؤع رةهم

 جىص آأزع بار ظذحالماس ظأمىحىآكة 6بعدا سأزلعضةن، مئهرعبان ظالاله ظأيعدة جعم ياتقان  تعلعغا ظئلعنغان با  
ةرلعك                     4000 ندةك زةه ارقعلعق حعؤع ذ ظ ةن، ش زعق قعلعص بةرض  آأزلىك ظعككع قانعتع بار ظذحار جانعؤارنع رع

ظةلؤةتتة، . نع يوقعتعدذمعكروص، ؤعرذس يذقتذرعدعغان ظةمما شذ معكرو زةهةرنع تازعالص تذرعدعغان بعر مةخلذق
ةرآىنع         ذ ه دذ  80حعؤعنضعمذ زور رةهمةت بار، ظعلهام بار، ب ع تذغع ن     . ن عنع تذخذمدع اظةتتة بالعس ةآكعز س س

حىنكع، بذ ظالالهنعث ظعلهامع بعلةن تذخذمنع يعصعشقاق . لئكعن ظأزع خاتعرجةم آارع يوق. حعقعرعص بولعدذ
ةيدذ   ) آوزع4000رة تتعكع حعؤعننعث    ذس(بالعسع حعقعصال   . قذرذت بةدعنعضة تذغعدذ   نع ي ةييار ظوزذق ! دة ـ  ت

عرعدذ                  ة ظأزض اندعن حعؤعنض ذص ظ ذرذت بول ة ق ذ بعزض دذ، ظ ةن  تئزال يئتعشعص حعقع ان      دئض رعص قويغ ذم بئ  ظذق
ر   ! دة ـ   ظةمةلعيةتتة ظذنداق ظةمةس، صةقةت ظانعسع تذخذمنع شذ يةرضة تذغقان         دذ، بع  ـ بالعسعمذ شذنداق قعلع

      .خاتعرجةم يىرعؤئرعدذبعرعدعن 

ةقةت قاسساص          حعؤعن، هةرة قاتارلعقالر ظةلؤةتتة ياغاححع، سةيصذث، تأمىرحعنعث جايلعرعدا يوق، بذ ص
شذ يةردعكع معكرص، ؤعرذسنع ؤة . زاسذ بار يةردة بولعدذ، مةينةت يةرلةردة، ظئغعلدا بولعدذ ـ بازعرعدا، ظأصكة

علعنع           مةينةت نةرسعلةرنع تازعالص، هةم شذ ية      ردة تذخذم تذغعدذ، ظاندعن بذ بةزعدة ظعنسانالرغا زور ؤابا آئس
ع    . ؤة هةرخعل يذقذملذق آئسةلنع يذقتذرعدذ     الاله بذن ان ظ مةسعلةن، تذبعرآئليذز ؤة باشقا آئسةلدةك، مئهرعب

ان             ا،  يةنع بعر تةرةصتعن صاسكعنا نةرسعنع يةيدعغان مذهعتنع تازعاليدعغان قعلعص ظعنسانغا رةهمةت قعلغ  بولس
  .  قعلغاندذرقورالظوزذق قعلغاندذر، ظعنسانغعمذ ظةجةللعك  يةنة بعر تةرةصتعن ظأمىحىك، حىمىلة، هةرعضة

ذالر                ا ظ ن بولمعس ةر حعؤع دذ، ظةض ةرخعل بولع ث ظعستئمالحعسع ه ع، ظذنع أص، حىنك ذنداق آ حعؤعن ش
ؤعنمذ ظاصةت بولعدذ، حعؤعننع ظأيدة ظعنسانغا تةهدعد سالعدذ، ظةضةر حعؤعننع ظألتىرىص تىضعتعص تذرمعسا، حع

ةت                اندذر، هئكم الاله مئهرعب ايدذ، ظ ا بولم ذ بولمعس داث، ظ تذرغذزماث، يوقعتعث، لئكعن، يةرشارعدا ظذنع قوغ
  .بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

بذ سأزلةرنعث هةقعقعتعنع سىرة نةملة، نةهلة، ظةنكة بذتتا سأزلةيمعز، بذ يةردة صةقةت رةخمان ؤة رةهعم 
تع ؤة             ظعككع الالهنعث رةهمع ت  قئتعم تةآرار آةلضةحكة ظازراق بايان قعلدذق، صىتىن دذنياغا ظ اندذر،  نئمع ع تولغ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 39 

ةت،    ة رةهم ة قةلبعض ذنع حىشةنس ع مذش ةتآعش ة   نئم ص، ظعبادةتك ىآرع قعلع اندعن ش دذ، ظ دة تولع  لعققع
  .ظاتلعنعدذ

ةرؤعش   ـ  ظاستعن  ظايةتتعكع ظالالهنعث دئضةنظةمدع بعز رةببعيل ظالةمعين  ارعتعش، ص ظىستىن ظالةمنع ي
أزلةيمعز   أرىنىش س ة آ عدعن بعرنةحح رلعكع  . قعلعش ارلعقع، بع الالهنعث ب ةقعقعي ظ ةنلعكعنع ه رةب ظعك

  .سأزلةيمعز

ةم   ةن  بذ ظال ة                       دئض أز ظعحعض ةرنع ظ ىتىن ظالةمل قا ص الالهدعن باش ذص، ظ عم بول ازةردةك ظعس ادةم، ظ أز ظ  س
ةتتا   ةخلذقنع ه ىتىن م العدذ، ص ة   70ظ ةت، يةتت ةآكعز جةنن ة س ة آأرس ةردة ظةرعش ذر ص مان، دوزاخ ن ، ظاس

صةرشتة، جعن، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك ؤاهاآازاالر، هايؤان تىرع هازعر ظئنعقلعنعشعحة معليوندعن ظاشتع، 
ث هةممعسع      300000ظأسىملىآمذ .  معليونغا يئتعدذ دئدع 10هةتتا بةزعلةر    عدذ، بذالرنع ن ظاش ث خعلدع  مع

ان   . سانغا رةهمةت، مةنصةظةت ظىحىن، حىنكع، ظذالردعن بعرسع يوقعسا ظعنسانغا زعيعنع بار          ظعن لئكعن، ظعنس
لعرع بعلةن صةرؤعش قعلعص     نئمةتيوقعسا ظذالرغا هئح زعيان بولماس، ظاشذ ظالةملةرنع ظالالهتاظاال ظأز رةهمةت           

  .تذرعدذ

رع        صةرعشتعلةرضة آةلسةك، ظذالرنع قعيامةتكعحة ظألمةس هايا      م زعك دذ، داظع ة قعلع بعه،   ـ   تلعققا ظعض تةس
ىح  ىن آ ادةت ظىح رعدذ  ـ ظعب ذدرةت بئ ار   . ق تعلةرمذ ب ان صةرعش أتىرىص تذرعدعغ نع آ ةتتا ظةرعش ذ . ه ظذالرم

  .مأظمعنلةرضة مةغصعرةت تعلةيدذ

ايدذ                     ذص ياش ةؤم بول دذ، ق وي قعلع ألعدذ، ت عيعدذ، ظ دذ، آأص ةيدا بولع ذ ص ةم، ظذالرم ر ظال ، جعن، بذمذ بع
الاله           ةرنعمذ ظ ىملىك، دةرةخ، زعراظةتل ةربعر ظأس دذ، ه ة قعلع ص تةربعي ةرؤعش قعلع الاله ص ذ ظ بذالرنعم

دذ       ةرؤعش قعلع زعق قعلعش ظىحىن ص ذ  . حاثالشتذرذص، جىصلةشتىرىص، ظذرقعنع ساقالص ظعنسانغا ظوزذق، رع ب
ؤان، ظأسىملىك، بعظولوضعيعدعن جىملعدعن ظعنسان هاي. قذدرةتنع ظأسىملىك ظعلمع قعسمعدعن آأرىشعمعز الزعم
ذدرةت           ذن ق اق نذرغ ةت آأرعمعز، حوثقذر تةصةآكذر قعلس عمعز  هئكم أآعؤاش       . نع تاص ز آ اقنعث  (ظاددعيسع بع قون

عدعكع قوناققا قارايلع، ظالاله بذنع ظعنسانالر، هايؤانالر ؤاقت)عؤاقتدانلعرع قاتمعغان، سىتلعرع حعقعص تذرغان      
ةتتا                . تعشىرعدذدظىحىن ظاالهعدة تةربعيلةص يئ    ا ظوخشاش ه ةتتعن تذخذمغ ة جةه ذددع هةمم ع خ اق ظذرذق قون

 800بذ هاياتلعق باآتئرعيعسع . ظئقع، سئرعقعدعن تارتعص بذنعث ؤة بذغداي، ظارصعالرنعث ظعحعدة هاياتلعق بار      
ذالر  يةرضة تعككةن هاما. ظوآسعد حعقعرعدذ ـ )Ⅳ(ظوآسعضئننع سىمىرعدذ، آاربون . يعل ظأمىر آأرةلةيدذ   ن ب

رع    ـ   ظاستا ظاستا يوغعناشقا ؤة آأصعيعشكة باشاليدذ، تةن هىجةيرعسع، قوؤزاق، يعلتعز، ظاتعلعق، ظانعلعق دانلع
ايدذ  عيعص يوغعن ةيرة آأص ارلعقالر هىج تعلعص حعقعص ! دة ـ قات انعلعق ظأسىص يئ دذ، ظ رعص حعقع اآالنع يئ ش

اتعلعقعدعن       ظاتعلعق ظىستعضة ظورذنلعشعدذ، ظانعلعق حعشعسع ساقاللع   ذص، ظ ذر بول اقاللعقعنعث ظعحع ن ذ س قع ش
ن،           ىن نذرعدع ئلعص، آ وزذق ظ ن ظ اندعن ظعحعدع عدذ، ظ رعص حاثلعش ع آع ةك زةررعحعس ةآدعن ظةرآ يعص

ة،              يامغذردعن، يعلتعزدعن  ظوزذق ظئلعص بعز بةرضةن ظوغذتتعن ظوزذق ظئلعص ،دان هاسعل قعلعدذ، دئعنع بعزض
  .هايؤانالرغا ظوزذق بولعدذ

مذشذ . حعشع، بذنعمذ بعز ظأز جايعدا بايان قعلعمعز ـ تىن ظأسىملىك، زعراظةت مذشذ يوسذندا ظةرآةك    صى
عز،    . بذ ظىحع ظاجايعص ماسالشقان   . ظذسذلدا تةربعيلعنعص ظعنسانغا، هايؤانغا رعزعق بولعدذ      بذنع هةرضعز جانس

سوغذق، سذ، تذصراق بذنداق  ـ   سسعقظةقعلسعز تةدبعرسعز، صعالنسعز، تةبعظةت، ماددا، شةآعل، هةرعكةت، ظع       
  .قعاللمايدذ

ىرةتكة       بةلكع، ظاشذ ماددعنع صةيدا قعلغذحع شذ هةرعكةتكة آىح، روه، ظئنعرضعية بةرضىحع، شةآلعنع س
 نةححة قئتعم ظوقذيدذ، لئكعن، مذشذ تةربعيعنع     20ظعنسانالر بذ سىرعنع آىندة     . آةلتىرضىحع ظالاله قعلغاندذر  

ألىآتذر     شذثا، ظ . حىشةنمةيدذ ةلبع ظ ث ق نع         . ذالرنع ة قذدرعتع علعقنع بعلس ة ياخش الالهنع حىشةنس آأرسة،   ظ
ظاندعن ظعنسان قورقعدذ، ياخشع آأرعدذ، ظاشعق بولعدذ، خةؤةرسعز ظعنسان قانداقمذ ظاشعق بولسذن، ظونعنحع 

ر جىص بولذشع، حاثل             ة بع ذ ظةلؤةتت ةن بذم ةرؤعش قعلعش سأزلةنض تىرىش، ص عشعشع،  بةتتة تذخذمنع يئتعش
  .آأصعيعشع، ظوزذق ظئلعشع، صىتىن ظأسىملىآكة ظوخشاش، لئكعن بذنعث ظذرذقع قاتتعق بذنع ظالاله يارغذحعدذر
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  تةربعيعلةشتأرةلمعنع 

، تذخذم ظعحعضة ظعسصئرما~ تذخذم، ظىحعنحع ○  هىجةيرعسع ظعككعنحع ظعسصئرما~~ بعرعنحع هالعتع، 
  .ذ خروموسذم دةص ظاتعلعدذهذجذم قعلماقتا، صةقةت بعرسع آعرةلةيدذ، ب

التعنحع    أ ب  حاثلعشعش ، بةشعنحع    تأتعنحع هالعتع    دذ، ظ الدعدا تذرع ة  لعنعش ظ  ظعككعض
ع           اآع سعثلعس ع ي اآع ظعنعس ع ي اآع ظاحعس ع ي عس ظاآعس عنعث قايسعس ذ ظعككعس ةمما مذش ألىنعدذ، ظ ب

اتلعق   بذ قانداق بولذص ظعككعضة آأصةيدع بعر . ظعكةنلعكعنع هعحكعم بعلمةيدذ   ثدعكع هاي سع نةدعن آةلدع بذنع
عر، يةتتعنحعسع              ر س ذ بع ارعدذ، ب ة ب ةن، قةيةرض  توققذزعنحعسع   سةآكعزعنحعسع  قةيةردعن آةلض

عيعدذ      ؤاهاآازاالر تاظاخعرغعحة مذشذنداق آأصعيعش بعلةن   128،  64،  32،  16 ا آأص ة تئرلعيذنغ ر نةحح . بذ بع
عص حعقع  ةيرة يئتعش ل هىج ة خع ن يةتت اي  . دذبذنعثدع ع، م ان هىجةيرعس زعل ق ع، قع ان هىجةيرعس اق ق ظ

هىجةيرعسع، سعلعق موسكذل هىجةيرسع، تاال هاسعل قعلغذحع هىجةيرة، بذ تولذقسعز ظوتتذرا مةآتةص ظىحىن 
ةن   ـ   11دةرسلعك بولعدعغان بعظولوضعيعنعث     عمع آأرسعتعلض دذ    . بئتعدة رةس راص قعلع ا ظئت ع دذني ظعسالم  . بذن

لعك تعمذ دةرس ة، دألع ةمما ظعدعي دذ، ظ ة قعلع مايدذصةلعسةص دذ،  .  ظوخشاش علع بولع دا آأرض ع معكروسكذص بذن
  . هةرقايسع مةآتةصتة تةجرعبعخانعدا بار، آأرىص بئقعث

  )ظعسصعرمعنعث حاثلعشعشعدعن باشالص تذغذلغعحة(

ةن هةرقايسعس  ع بعل اندانلعق قعلعش ع، قذم الالهنعث يئتةآلعش ةؤؤعر ظ ةر مذس ذ هىجةيرعل ا ش أز مان ع ظ
  . جايعدا ظةزا شةآعللةندىرعدذ، ظأزظارا دعيعشعؤالمايدذ، صةقةت ظالالهال سىرةتكة آةلتىرعدذ

زعمذ          اق ظع ةتتا بارم لعق، ه ة ظوخشاشماس ان سىرعتعض عدعكع ظعنس ازعرقع، آةلضىس ةنكع، ه ظأتك
عيعدعن ظانا تئنعدعن ظاندعن ظالاله ظذنعثغا باال هةمر ظوخشاشماسلعق شةرت، بذ بعر مأجعزة ظالالهنعث قذدرعتع

ةيدذ . قان ظارقعلعق ظوزذق بئرعص تةربعيلةيدذ     ندعك نةيحعسع   . ظةمما ظانعنعث ظوزذقع ظوخشاش زةرةر يةتم آئ
. حعحمايدذ تىآىرمةيدذ، قذسمايدذ، ؤاهاآازاالر خذددع جةننةت ظةهلعدةك سعيمةيدذ،. بعلةن ظوزذقالندذرعدذ

ا   زئمعن بةزعسع يةتتة ظايدا بعخةتةر هالدا ظئعحعتماي، سئسعتماي      بةزعسعنع توققذز ظايدا بةزعسعنع بعر يعلدا        غ
ان،              . حعقعرعدذ ةت بولغ ظاندعن ظذنعث ظوزذق يولع آعندعكع آئسعلعدذ، آئيعن مئهرعبان ظالاله ظايالالرغا زعنن

 ظاق شةيتاننعث صايتةختع بولغان، بالعالرنعث ظذزذق ظامبعرع بولغان آأآرةآتعن، نعجعس بعلةن قان ظارعسعدعن
ايدذ    . سىتنع حعقعرعص بئرعدذ   ةييار بولم عحة ت ةمما  . بذ ظامبار باالغةتكة يئتعص، توي قعلعدعغان ؤاخ آةلمعض ظ

ةمما  . بعر ياشلعق قعزنعثمذ بالعياتقذسع، ظاشذ سىت ظامبعرع، آأآسع بولعدذ      ت ظ ذرذن    ؤاق دذ، ب ةييار بولع عدا ت
أش، ظاش، معؤعلةر بعلةن حوث ظعنسانالر ظوزذقعنعمذ عدا، ظاندعن ظالاله دان، ضؤاقتظةمةس آئيعن ظةمةس دةل 

دذ     .  بئرعدذ نئمةتخعل آئلعدعغان قعلعص     تذرذلغان بولع الدعن ظورذنالش الدذرذص    . هةممة ظ ةيران ق ةقعلنع ه ظ
  . رةهمةتتذرنئمةتظةسعردعمذ سعرع يئشعلمعضعنع روه، جان بذ ظاالهعدة بعر  ـ 21

نع   . مذ سوؤغا قعلعنعدذنئمةتارلعق روه مةنعؤع ظاث، ظذقذم، ظةقلع، ظعدعية، ظعتعقاد قات   ذ ظعلعم ةقعقعي  ب ه
ظادةم ظورضانعزعم، ظاناتومعية رةثلعك ظاتالس رةسعمنع آىزعتعص، . بعلةي دئسعثعز بعظولوضعيعنع تةصسعلع ظوقذث

ةت  شذنداق، ظالالهنعث نذرغذنلعغان رةهمةت،      »مذ معثلعغان نئمة ظىحىن   100«. آعتابنع ظوقذص حعقعث    نعنئم
ع،   عنع، جىصلعشعش ايؤاننعث آأصعيعش ةربعر ه عز، ه االمةتلعكنع بعلعس عز، س نع بعلعس عز، قذدرعتع بايقايس

دذ     ذنداق بولع ع، ظاش ع، ظوزذقلعنعش لعقع، يوقعلعش ع، ياش ص   . حاثلعشعش ة قعلع ايؤاننع تةجرعب ان ه ظعنس
ذ  آأرسعمذ بولعدذ، ظأسىملىآمذ دةل ظاشذنداق، بذ ظىحعلعسع ظوصمذظوخشاش، هىجةيرع       دعن ماماتعغعحة، مانا ب

  نعث مةنعسعدذر»رب«.هىجةيرة تأرةلمة هالةتتعكع تةربعية

، ضأهةر ظالالهنعث ظعنسانالر مةنصةظةتع، زعننعتع، تعجارعتع ظىحىن دئثعزدا ضأهةر، مارجان تةربعيلعشع 
أآ          . مارجان بعر خعل هايؤاندعن يئتعشعص حعقعدذ      ذر ح ةزعدة حوثق يدذ، ب أهةر   ظذ دئثعزدا ظىزىص يىرع عدذ، ض

  .ظذنعث ضأش تئنعدة شةآعللعنعدذ
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ذ،              ة س ث ظعحعض ضأهةر هايؤعنعنعث توقذلمعسع ظعنتايعن مذرةآكةص بولغان بعر تور صةردعسع بولعدذ، ظذنع
تعدا   . هاؤا، غعزا آعرعص تذرعدذ    عنعث ظاس قذم ؤة باشقا زةرةرلعك نةرسعلةرنع قوبذل قعلمايدذ، ظاشذ تور صةردعس

ار     رع ب دذ         . نذرغذن ظئغعزلع ذك بولع أتتعن آالص زعدا ت ةربعر ظئغع دذ         . ه ذل قعلع اددعنع قوب ة مذناسعص م . ظأزعض
زةرةرلعكعنع رةت قعلعدذ، ظذنعث ظعحعضة مةجبذرعي آعرعص آةتكةن قذم ياآع زةرةرلعك هايؤان باشقا نةرسعنع              

  . حعقعرعدذدة، قاتذرذص ظأسىص ضأهةر ظعشلةص ـ ظعحعدعن بعرخعل يئصعشقاق ماددا حعقعرعص غعالصاليدذ

ضأهةر آعحعكع ماش، قوناقحعلعك حوثع تذخذمدةك بولعدذ، بذ صارس، معكسعكا دئثعز قولتذقلعرعدا آأص 
 100سىرة ظةرراهماندا سىرةتلعرعنع آةلتىرضةن ) ر(بذ ضأهةر هايؤعنع قذرذقلعقتعمذ بولعدذ، تةنتاؤع . ظذحرايدذ

معنعث      معثلعغان نئمة ظىحىن؟ دئضةن تةبظعي صةن آعتابعنعث هاي        ع قعس ار،      ـ   12ؤانات ظعلم عمع ب تعدة رةس بئ
عؤةتتذر          ح مذناس . هةتتا بةزعلةر بذ هايؤاننع دةرةخمعكع دةص قالغان، بذ هايؤان بعلةن دةرةخ ظوتتذرعسعدعكع زع

ان،                       قذتذبسةييد   ان قعلغ انلعقعنع باي ذزذن يوغ ر ظ ة مئتع ةن، نةحح اننع سأزلعض ايؤعنعنع مارج أهةر ه ذ ض مذ ب
  .مذ شذنداق، مانا بذ ظالالهنعث رةهمعتع تةربعيعتع، زعننةت ظاتا قعلعشعتةصسعر مذنعير

ظالالهنعث دذنيادعكع نةححة معليارت تذخذمدعن حعقعدعغان قذش تىرلعرعنع تةربعيةت قعلعشع، تةنتاؤع 
عرنعث ) ر( ةن ـ 11تةصس داق سأزلعض تعدة مذن ىن. بئ رعش ظىح ارقعلعق حعقع وك ظ نع ت ذ تذخذمع ززعق  توخ قع

ةجرعبعدة  ضرادذ نكع ت ةن، آئيع ذم سئسعص آةتك اي تذخ ع حعقم ذ حىجعس ةمما، توخ ان ظ ايدا قويغ لذق ج س
ان           ذرذص قويغ اص ظ اتتعق            20توخذغا ظوخشاش تذخذمنع حايق ع ق العمالر بذن ان ظ ة حعقق ةريانعدا حىج ىن ج  آ

ر  آىزعتعص تةتقعق قعلغان، تذخذمنع حأرىص حايقاص تذرمعغاندا ظذنعث ظعحعدعكع هىجةيرة ظوزذ  قع ماددعالر بع
تعدا        . ظعحكع قعسعمدا هىجةيرة هةرعكةتسعز قالعدذ    . تةرةصكة بئسعلعص قالعدذ   ادا ظاس تعدة م اش قعسمع ظىس ب

نع  24دة، صىتىنلةي سئسعص تىضةيدذ، باشقا ظةزامذ مذشذنداق، شذثعالشقا     ـ   قالعدذ  ساظةتتة بعر قئتعم تذخذم
  !ذ قذش ياآع تذخذم حىجعسع حعقمايدذ، خوشظأرىص تذرذش الزعم، بولمعسا بعرم. حايقاش الزعم

وق             . توخذ بذ ظةهؤالدعن خةؤةرسعز، حىنكع، ظذنعثدا ظةقعل، تةدبعر، ظعرادة، ظعلغار آىزىتىش ظةسؤابع ي
 آىن ظعحعدة حايقاتقان بعر 20ظانداقتا ظذ توخعغا ؤة باشقا قذشالرغا بذ ظةقعلنع آعم ظىضةتتع؟ آعم تةربعيلعدع؟ 

ة  ةيرعنع آأص ال هىج تىرىص   ت ةآعللةندىرىص، يئتعش ةزا ش ةرخعل ظ ايالندذرذص ه ة ظ ذن هىجةيرعض يتعص نذرغ
حعققان آعم؟ دذنيادعكع سانسعز نةححة تئرلعيون تذخذمغا بعرال ؤاقعتتا ظعضة بولغان آعم؟ ظذ قذشالرغا ظعنسانغا 

  رةهمةت قعلغان، مةنصةظةت بعرعؤاتقان آعم؟ 

  .ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع ظالالهدذر

ص،       ظعن نعدة حعقع الرنعث تئ دذ، قذش ك بولع دة آعحع ع ظعحع انعلعق تذخذم ايؤانالرنعث ظ انالرنعث، ه س
ة راسالنغان، حىجعسع                 . سعرتعدا بولعدذ  وزذق بعرض دا ظ هةم يوغان بولعدذ، بذ شذنعث ظىحىنكع، قذش تذخذم

عحعك بولعدذ، صةقةت ظعنسانالر، هايؤانالر تذخذمع ظعحعدة آ. ظعحعدعن ظوزذقنع يةص يوغعناص يئتعص حعقعدذ
معكروسكذصدا ظاران آأرىنعدعغان هىجةيرة بذالر ظوزذقنع ظانا تئنعدعن باال هةمراهعدعن ظالعدذ، بذالرنعث ظوزذقع 

دذ   نعدا بولع نعدة، قئ ا تئ ةدرعجعي      . ظان تذرغان ت ة ظورذنالش ك هالةتت ة آعحع ع ظعحعض الاله بذن قا ظ شذثعالش
  !دة ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعش صةرعز ـ ذحرعمعغان شوثعالشقا ظاتايوغعناتقان، ظئغعر آةلمعضةن، زعيانغا ظ

ا العالر ظات اآالغا   ـ ب ا ،ش ةن ظذرذقق ىملىك بعل ا، ظأس ةن تذخذمغ ة بعل ذ حىج بةتةن ظاش ا نعس ظانعغ
تذر ن        . ظوخشاش ىملىك دةرةخ ظعحعدع اليدذ، ظأس داص تاش اآالنع قذرذق عتعص ش ةص تىض نع ي ة ظوزذقع حىج

اآ   ال ش ن حعقعص اليدذ ظذرذقدع تعنع تاش ا  . النع، صوس العالر ظات ذنعثدةك ب ذددع ش ال قعلعص   ـ خ نع قاقش ظانعس
  .ظانعغا ياخشعلعق قعلعشنع صةرز قعلغاندذر ـ بذنع ظالدعن بعلضةن ظالاله ظاتا! قويذص تاشاليدذ، ظئسعت،

االمةت تةربعيلعشع                 ةن س تذر ؤة دورا بعل ةن دوخ اقالش بعل ذناه   ظالالهنعث ظعنسانالرنع ساقلعقعنع س ، ض
ئلعص   ص ق ةقعلع اندعن      تةؤب ذص، داؤاالتق ةل بول اندةك آئس ع بولغ اقالنغان ياخش ذناهعدعن س اندعن ض  قعلغ

ئلعش       الدعنع ظ ةلنعث ظ ذق آئس ذش، يذقذمل ع تذت اآعز ياخش نع ص ع مذهعت اقلعنعش ياخش ةللعكعدعن س آئس
ةؤزةلدذر رةك   . ظ زدةش آئ عنع ظع اندا داؤاس ال بولمعغ ئلعص ظام ذص ق ةل بول الدعن  ظ. آئس ةممعنع ظ ة ه ةلؤةتت

ةتتع،   300000غا هةرخعل ظأسىملىآنع يارعتعص قويغان، بذالرنعث تىرع هازعر      زئمعن بعلضىحع ظالاله  ا ي  خعلغ
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ان،             عنع ياراتق ال شعصاس عدعن بذرذن ةلنع يارعتعش ار، آئس تع ب ق قعممع ةظةت، دورعلع هةممعسعدة ظاالهعدة مةنص
ةتكةندةك م     ول آأرس ةؤةتعص ي ا ظ ا قاغ ذن،     قابعلغ ذلمان بولس ةيرع مذس اآع غ ذن ي ذلمان بولس ةيلع مذس

عنع               عنع، داؤاس ةتتع، شعصاس دع، ظىض ام قعل هايؤانالرنع تةجرعبة قعلعش بعلةن نذرغذن بعلعمنع ظعنسانغا ظعله
دىردع           ةتعجعنع بعل ذن ن ارقعلعق نذرغ يذتئر ظ ذرع، آومص ر ن ةتتع، تعلعسكوص، معكروسكذص، الزع ام  . آأرس خ

ذص                 ماتئرعياللعرعنع ش  ق بول اش قذاليلع تع، قاتن اناظةت خةلقظاراالش م دورا س اراظعتعنع يارعتعص بةردع، بذ بعلع
  .آةتتع، هةممعسع ظالالهنعث رةهمعتع ؤة تةربعيعتع خاالس

ظالالهنعث ظعنسانالرنع دةرس، تةلعم بعلةن تةربعيلعشع، شذنحة آةث ظالةم بوشلذقعدعكع بعر تال آعحعك 
ارعدا، ان يةرش ةييارة بولغ انغا س اؤاتقان ظعنس عز ياش ة صةرقس ةن بعرض ايؤانالر بعل ان ه عز مئهرعب الاله حةآس  ظ

ةن                  رعش بعل ابعنع بئ اماؤع آعت رةهمةت قعلعص ظةث ظذلذغ صةرشتعسع جعبرعظعلنع ظةلحع قعلعص ظةؤةتعدذ، س
م      ةت  ـ   هةدعس قذددذسنع بعلدىرىش بعلةن، ظعلع ةن،             هئكم عتعش بعل ةن، راستحعل حىش آأرس رعش بعل  بئ

م،                زئمعن  ـ لبعضة نذر ظاتا قعلعص، ظاسمان    قة ول بعلع ايعص م ةن ظاج عتعش بعل ا آأرس ةت نع بعرال ؤاقعتت نع هئكم
ةقعل         انالرغا ظ ة ظعنس ةن بعرض ذنعث بعل دع، ش ةت قعل ةتتع، هعداي ةلب     ـ ظىض ىزىك ق ةردع، سىصس صاراسةت ب

ةت،   قةلبعدة مةن. قةلبعضة صىتىن دذنيا سعغعص آئتعص تئخع ظئشعص قالعدذ      . بةردع ارلعقع ظاي عؤع آأزعنعث ب
ةيرة            هةدعس بعلةن ظعسصاتالندع، بذ قةلبنعث ظةزاسع بولغان باش، معثة بولذص بذنعثدا نةححة تئرلعيون هىج

ة    دذ، آأرىشعض ةت قعلع قعال  600000هةرعك ارتعص صذراش ةيرة ت ظذل  10000 هىج ةيرة مةس ارتذق هىج ن ظ  دع
ة       . بوالر رعدذ         بعرةر نةرسعنع آأرسة، بايقعسا، سةزس الص بئ ة يول ال حوث معثعض ةيمعز،     ـ   دةره ز آأرةل دة، بع

ة        .ظاثاليمعز، صذرايمعز، بذالرنع بعز ظأز جايعدا بايان قعلعمعز       م، دةرس، تةربعيعض ةقعل ظعلع ةقةت ظ ةردة ص ذ ي ب
ذ                  دئمةك .ظاالقعدار بولغانلعقع ظىحىن سأزلعدذق    ةن ب ةيرعدعن آأصةيض ال هىج ر ت ذ بع ةر ظاش ذ هىجةيرعل ، مذش

دذ هىج ةيدا بولع ةرمذ ص دذ. ةيرعل ألىص تذرع ألىك    6. ظ عمان ظ دذ، سأثةآس عص بولع تعم ظالمعش ر قئ دا بع  يعل
معت  . هىجةيرعلةر، تعرناق، حاح، ساقال بولذص حعقعص آئتعدذ       ةن قارا بولذشع صعض اح     دئض ةث ظالغ اددعنع ت  م

  . ماثعدذ

ئلعص حعقعص آةتمعسة ظادةم قاص  قارا ماددعنع توشذص ظ دئضةنظةضةر ظاشذ ظألىك هىجةيرة شذ صعضمعنت
  .زور ساقايماس آئسةلضة ضعرعصتار بولعدذ. قارا بولذص قالعدذ

ايدذ،           ة ظاغرعم ن آةسس احنع ظذحعدع ا ح ألىك بولغاحق ةيرة ظ ذ هىج ان ب اقالدا تعزعلغ ئحعدا، س  ح
ث ظع   الدع، بذنع يذتئر ياس ص، آومص ةقلعد قعلع ة ت ادةم معثعسعض ازعر ظ ة ه ث ظىستعض ةزمةيدذ، ظذنع تعدارع س ق

ظالاله دذنيانعث . ظعنتايعن يذقرعي دذنيا بويعنحة خةلقظارا تورالشتع، بذمذ بعلعم، ظذحذر، تةرةققعياتنعث ظاساسع
العمالرنع    وص ظ ور، صةيالس آعنعر، صعراففعس عس، ظعن تع، مذتةخةس تذر ظاش تذر، دوآ ايلعرعدا دوآ ع ج هةرقايس

ةظة    ا مةنص ىتىن دذني ن ص رعؤاتعدذ، بذالردع رعص بع م حعقع ازعر ظعلع ئلعؤاتعدذ، ه ةرةققعياتع   ـ ت ظ ةن ت ص
ةتتع  لذقعغا ي ةم بوش عدعن ظال عدعن، خةلقظارالعشعش ةتتع،  . يةرشارعلعشعش تئمعالرغا ي راق سعس ع يع هةرقايس

نع، قذياشنع،  زئمعنظالاله سعلةرضة ظاسمانالرنع، بذالرنعث هةممعسع ظالالهنعث مذنذ سأزعنع ظعسصاتاليدذ،
. سعلةرضة قذالق، آأز، يىرةك قعلعص بةردع. زنع، هايؤانالرنع بويسذندذرذص بةردعآىندى ـ ظاينع، آئحة

   )سىرة ظعسرا (.ناهايعتع ظاز شىآرع قعلسعلةر، قذالق، آأز، يىرةآلةرمذ ظايرعم هالدا سوراققا تارتعلعدذ

الاله ةنع   قةلبظ دذ، ي ةردعكعنع بعلع ةتت     قةلبل ةيرععنمذ ه ذ هىج قان ظاش ة ظورذنالش ة، معثعض ي ك ا روهع
  .جةهةتتعكع ؤةسؤةسة خعيالنعمذ بعلعص تذرعدذ، خةؤةرداردذر، غةيب ظالالهقا خاستذر

ن       اندذر، زةررعدع الدعن يئزعلغ ذزدا ظ ع لةؤهذلمةهص علةرنعث هةممعس وث نةرس ك ؤة ح ن آعحع زةررعدع
ذ ب   ظئلعكتئرآعحعكع ظاشذ هىجةيرة، معكرو    ارلعقالردذر، مولعكذلعالرم مانالردا ؤة ون ، نعيترون، رودا قات  ار، ظاس

الالهدعن   . بةت ـ  13) زةررعحة(ماددعسع جةؤاهعر   هةقعقعي  ظالةملةرنعث  . ظوخشاش بولعدذ  دعمذزئمعن ةم ظ ظال
ةم، بعرعنحعسع             باشقا صىتىن مةخلذقنع آأرسعتعدذ، ظالةم ظعككع قعسعم بولعدذ، ظىستىن ظالةم ؤة ظاستعنقع ظال

ث    70ظىستىن ظالةم بذ     ذ نذرنع أزع        نذر صةردة، ب الاله ظ نع ظ انحعلعكلعكعنع معقدارع ارعلعقعنعث ق انداقلعقعنع ظ ق
ةت    دئضةن قعزعل ضأهةر دئضةنبعلعدذ، ظةرش بذمذ شذنداق، بةزعلةر ظذنع نذر     ةآكعز جةنن لةرمذ بار، آأرسة س

  .يةتتة ظاسمان بذالرنع ظأز ظورنعدا سأزلةيمعز دوزاخيةتتة 
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ز، ظاسمان  هازعر دذنيا ظاسمنعدعكع ظىستىن ظالةمنع باي     ةك ان قعلعمع رعظعل     دئم لذقع، جعبع ةم بوش ، ظال
بعلعدعغعنع صةقةت ظالةم بوشلذقع،  ظةلةيهعسساالم حئكعص حعققان ظاسماننع يةنعال ظالاله بعلعدذ، خاالس، بعز

ذ               سامان يولع سعستئمعسع،   ةن ظاش ةك آأرىنض اق بذلذتت ئحعدة ظ ىزىك آ يذلتذزالر ضذرذصصصعسع، سةييارعلةر س
امان يول  زنعث     س تئمعدعال بع ر سعس ذ بع ةؤجذت، ظاش ارت م ة معلي تئمعدعن نةحح عدةك سعس ع سعستئمعس

ن  عمعزدةك يذلتذزدع وث    300قذياش ة ح ة هةسس تعن نةحح ع قذياش ار، بةزعس تذز ب ارتذق يذل ارتتعن ظ .  معلي
اش   معليون هةسسة حوث ظذنعث نذرع هارارعتع ظالدعدا       25 َجْوزى قذياشتعن   يذلتذز  دئضةن مةسعلةن جةؤزة   قذي

  .نذرع آىندىزع شام ياققانحعلعكتذر

يون   ر معل ارعدعن بع عمعز يةرش زنعث قذياش ذ بع ة ظاش ث300000ظةمةلعيةتت ة ) 1300000(  مع هةسس
دذر نذت     . حوث ةآكعز مع ة س ارارعتع بعزض ذر ه ئلعدذ  18ن تعص آ ئكونتتا يئ ئكذنتعغا  .  س ذر س  300000ن

ةن قذي       دئمةك آعلومعتعرنع بئسعص ظأتعدذ،   ز بعل ارعلعقع    ، بع ئلعدذ    150000000اش ظ ر آ امان  .  آعلومعتع س
عدا  ع سعستئمعس زنعثكعدةك300يول ارت بع ن معلي ز   زئمع ارعدا بع ذ يةرش ةقةت مذش ةؤجذد، ص ارع م ، يةرش

ارلعقع    . ظعنسانالر ؤة هايؤانالر ظأسىملىآلةر بار  اتلعق ب انداق هاي قالعغان يةرشارعالردا هاياتلعق مةؤجذد، ظةمما ق
 بةزع يذلتذزنعث بعز بعلةن بولغان ظارعلعقع. لمعدع، بذنع بعز آئيعن ظايةت بعلةن ظعسصاتاليمعزتئخع مةلذم بو

أتعدذ،     300نذر تئزلعكع ظةمةلعيةتتة بعر سئكذنتتا  .  معليون نذر يعلعدذر   100 رنع بئسعص ظ يون آعلومعتع  معل
زلعكعدة ظذحذص  ذر تئ عغا ن ث قعش ذ يولتذزنع ة ظاش ار100خذالس دا ب يون يعل ذنداق  معل ةم ش دذ، ظال غعلع بولع

  ~~~)ظوربعت يألالر. (آةثرعدذر

 )قول(نع  ظاسمانFEمذ ظايةت، دةلعل    غعمانا بذ ظىستىن ظالةم ظالاله يةنة آئثةيتعؤاتعدذ، بذنعث       
ىح ةيتعمعز    ـ آ ة آئث ع يةن ز ظذن اراتتذق بع ةن ي ذدرةت بعل ةن.ق ادعرمعز  دئض ةرجعمعدة ق ةت ت ةن ظاي ،  دئض
ةييد      دعال يذقعرقع آأزقاراش تةنتاؤع  . لعيةتتة ظأز مةنعسع آئثةيتعش بولعدذ    ظةمة ث  قذتذب ظةمةس بةلكع، س نع

زعال  « انلفع اب،   »قذرظ اق آعت ذن ظذشش ان، نذرغ ان قعلعنغ ابالردا باي ع آعت قا ظعلم ردا باش عر مذنعي دا ؤة تةصس
تذر،     رعسالعلةردة سأزلةنضةن، بذنع هازعر دذنيا ظئتعراص قعلعدذ، تلعسكوصد        ةهؤالالر ظئنعق ا آأز بعلةن آأرضةن ظ

بذنع صةقةت خذراصعي قورقذنحاق، بعلعمسعز نادان آعشعلةرال ظعنكار قعلعدذ، ظةمةلعيةتتة ظالاله قذرظاندا آاظعنات 
ةتلعرع      750توغرعلعق   ع ظاي ان، فعقه ان قعلغ عدعكع     150 ظايةتتة ظوحذق باي ات توغرعس ارةت، آاظعن ن ظعب  دع

الص         600 بولذص،   750ظايةت   أزع يعغ اخعرع ظ ان، ظ اص،   ـ  ظايةت ظوشذق، بذنعثغا ظالعمالر سةل قارعغ قاخش
  .آاصعرالر تةرعصعدعن مةغلذص بولغاندذر

 بعلةن قعلعنغاندذر، هةتتا دعنسعزالرنعث صةلعسةصةمانا بذ تةصسعر دذنياؤع بويعحة ظةث ظعلغار تةبظعي صةن 
 ظالعم شذ ؤاقعتتا تةقرعز 20ذر، دذنياؤع خةلقظارا ظالعمالردعن آعتابعدعن نةححة هةسسة ظارتذق بايان قعلعنغاند

ةن ؤذجذتقا آةل ضئصعمعزضة آةلسةك ظاشذ ظىستىن ظالةمنع اهللا ُآنْ  . يئزعص قوللعغاندذر  ةن     دئض أز بعل رال س  بع
الغان،          ا س ذختا ظعنتعزامغ ان، ص ةت قعينالماستعن ياراتق ان      هئكم ز ظعنس تذرغان، هةممعسع بع ةن ظورذنالش  بعل

  .، تةربعيةتتذر، ظةمما ظعنسانالر ناهايعتع ظاز شىآرع قعلعدذنئمةتظىحىن رةهمةت، 

عدا                      ةن توغرعس ذ ص عر ش ذ تةصس ع، ب ز، حىنك علعي توختعلعمع عدا تةصس ةم توغرعس رقع ظال بعز آئيعن يذقع
ىح  الالهنعث آ ةن           ـ ظ ةبظعي ص عز ت ع س دع، ظذن ار ظع ىرةتلعرعمذ ب ث س ئخع ظذنع ةن ت نعال سأزلعض قذدرعتع

  .ساهةسعدعكع داثلعق آعتابالردعن آأرىث، ظالةم ظعلمع قعسمع جذغراصعية، ظاسترونومعيعنع آأرىث

ادةت،              انذن، ظعب نع ق ة، دع ة ظةمما ظذ آعتابالرنع ظوقوغذغعنعثعزدا ظعدعي ةرةزلةردعن   صةلعسةص ةرخعل ص ، ه
ةنتا        . ظعهتعيات قعلعث  رعص     دةل شذنداق جايلعرعنع مذشذ آعتابقا سئلعشتذرذث، حىنكع، ت عنع حعقع ؤع خاتاس
  َواهللا أعلم.  دعنالشتذرغان قذرظان بويعنحة دةلعللعضةن هالدا ظعسالميتاشالص ساص

ةرا ؤة                 تعنقع تةهتةس اتالم ظاس ع ق ارع ظعحعدعك ارعي، يةرش ذ ظاساسعي يةرش ظعككعنحع ظاستعنقع ظالةم ب
قا نباش اي 11000  زئمع عز ظاج ايدعكع سانس ذ ج ز، ظ تعكع دئثع ر حوثقذرلعق ةخلذقالر  ـ عص معتع ارايعص م غ

ك          ...آىمىش، آأمىر قارتارلعق   ـ   نئفعت، ظالتذن  ع آحع ةر ظذالردعك ، ظعنسانالر، هايؤانالر، ظأسىملىك، دةرةخل
ع،      ةيدا بولذش ث ص العدذ، ظذالرنع ة ظ أز ظعحعض عرالرنع ظ ا س ع دذني ةزا ظعحك ةرخعل ظ ةيرة ه ةنع هىج ا ي دذني
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عغعحة      رعلعق، يوقعلعش لعق، قئ اخعرعدعكع     آأصعيعشع، ياش ادعكع باشلعنعشع ظ ذ دذني تعداظعي ظعنتعهاسع ب ظعص
اننعث   يوقعلعش ة قذرظ ىرة فاتعه ذثا س العدذ، ش ة ظ أز ظعحعض ةممعنع ظ اهقعحة ه ع قارارض اخعرعدا ظعكك ة ظ ع يةن

  .مذقةددعمعسع

ال                   ان ظ قةتلعك مئهرعب ايعتع شةص ارع ناه ةرنعث صةرؤةردعض مذ، ظالةمل ةدعكع بولذص  الهمانا بذالر سىرة فاتعه
ةن أزلةص      دئض ع س االس، بذن أرىنىش خ ة آ ر نةحح اتعدعن بع عر ظعزاه ان تةصس ةتنعث معليونلعغ ع ظاي  ظعكك

انع  . تىضةتكعلع بولمايدذ  حىنكع، سىرة فاتعهة ظالالهنعث سانسعزلعغان قذدرةتلعرعنع مأجعزعلعرعنع صىتىن دذني
اتع     شذثا، بعز ضةصنع مذشذ ية. صةننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ    ـ   صىتىن ظعلعم  ةنعث ظعزاه ىرة فاتعه تذتذص، س ردة توخ

  .بولغان زعح مذناسعؤعتع بولغان سىرة بةقةرةدعن سأز تالاليمعز
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  سىرة بةقةر

  . سىرعدعن سأز تالالشسوزلعنعدعگانيةنع آاال بايانع 

 يعل جةريانعدا حىشكةن سأزلةر، 13هعجرةتتعن بذرذن . ظايةتـ  286سىرة بةقةر مةدعنعدة حىشكةن، 
 يعل جةريانعدا حىشكةن سىرعلةر مةدعنيية 10هعجرةتتعن آئيعن . بولعدذ، مةآكعدة حىشكةن بولعدذمةآكعدة 
  .بولعدذ

  .ظايةتتعكع آأز قارعشع ظايةتنعث تةرجعمعسع مذنداقـ  22تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث سىرة بةقةرة 

ث زعحلعق         زئمعن ظالاله سعلةرضة ﴿ ماننع، يذلتذزالرنع ة، ظاس ةردع،        نع تأشةك، آأرص ادةك قعلعص ب دا بعن ع
 بألىش ظىحىن يامغذر ظارقعلعق تىرلىك معؤعلةرنع ظأستىرىص رعزعقبذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةردع، سعلةرضة 

سىرة  (﴾بةردع، ظةمدع ظالالهقا شعرعك آةلتىرمةثالر، هالبذآع سعلةر ظالالهنعث شعرعكع يوقلعقعنع بعلعسعلةر          
  )ظايةت ـ 22بةقةر 

ع             تةنتاؤع رةهمة  ات ظعلم ارقعلعق آاظعن ةر ظ هذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ، ظالاله مذشذنعثغا ظوخشاش ظايةتل
ذنداق                االم مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ظارقعلعق نادان ظعنسانالرنع قايعل قعلعص، تةؤهعدآة حاقعرعدذ، ظةلؤةتت

ان ة   . قعلغ ئنعث نةحح ة س نع هىسةينض را ظعب االم ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةن، ص ار؟ دةص مةس ث ب  ظعالهع
ة،     .  دئضةن  ظعالهعم بار  10سورعغان، ظذ    ىن حىشس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنداقتا سئنعث بئشعثغا ظئغعر آ

ق       ةث اليع ةن حوث بعر ظعش بولسا، قايسع ظ االم        دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن، ص اؤاب بةرض الاله دةص ج ذ ظ دة ظ
ر            دئضةن اله يوق ظذنعثغا ظذنداقتا ساثا ظاشذ ظالالهتعن باشقا ظع       ذ بع أص، ب ةك آ  مانا بذنداق مذنازعرة قذرظاندا ب

  . ظعلعم ظارقعلعق دعنسعزالرنع قايعل قعلعش بولعدذ

ةن           ىز بةرض عغا     جىملعدعن بذ مةسعلة تابعظعن ظالعم ظةبذ هةنعيفة حوث ظعمامدعمذ ي ةنعث قئش ةبذ هةنعيف ظ
ذ             ةندة، ظ عزالر آةلض ىم دعنس احالر،      مذنازعرعلعشعش ظىحىن بعر تىرآ ذن ياغ ثالر نذرغ علةر دةص بئقع ا س ظذالرغ

دئثعزغا حىشىص ظأزلعضعدعن بعر آئمعنع شةآعللةندىرىص، ظأز ظىستعضة ظئغعر يىك قاحعالص شامالدا، دولقذندا 
آئمة هةيدةيدعغان آئمعحعسعز هالدا ماثعدذ دئسة، ساالمةت قالعدذ دئسة ظةقعلضة سعغامدذ، دئسة ظذالر، ياق 

ك    . ذل قعلمايدذ، هةرضعز مذمكعن ظةمةس دةص جاؤاب بةرضةن     بذنع ظةقعل قوب   ر آعحع ذبهانالال بع ظذ ظاندعن س
دع                         عدعن بول عز ظأزلعض ةقعل ياراتقذحعس انداق ظ ا ق ذ دذنياغ ة ب ىتىن ظالةمض ذ، ص آعمعضة ظةقعل قوبذل قعلمايدذ ي

ا ي              ةقعل بذنعثغ امدذ؟  دئسة، بعخةتةر ظعنتزام بعلةن حأرضعلةيدذ دئسة، قوبذل قعلعدذ؟ ظ ةن  ول قوي ذالر    دئض دة ظ
  .يعغالص آئتعص قايتقان

حىنكع، .  آعشعنع ظعمان ظعسالم ظئعيتقذزغان17شافعظع رةهمةهذلال ظةلةي ظىآمة قذلعقعنع دةلعل قعلعص 
ةك رةخ                            ة يعص ع يعس علة قذرذت ةمما ص ر، ظ ةبعظعيعتع بع ةرقع، ت ع، ص ةمع، رةثض ع، ت ة قذلعق ظذنعث دةلعلع ظىآم

دذ،           حعقعدذ، هةسةل هةرع   ةر حعقع ة ؟؟ ظةنب يعك يعس سع يعسة هةسةل حعقعدذ، قوي يعسة ماياق حعقعدذ، آع
  . دئضةنتئخع قان ؤة باشقا ماددعغا ؟؟؟ بذنع آعم قعلدع؟

عبنعر       ـ   1903خوش   رعش س العم هعرعب يعل ظعنضعلعزالرنعث بئرلعن شةهعرعدة ؤاصات تاصقان صةيالسوف، ظ
ةن   آعتابعدا مذنداق   دئضةن تةربعيةت ن          ،   دئض ةس، دع ا زعت ظةم ع دعنعغ ةت ظعلم ع، تةبعظ ةن ظعلم ةبظعي ص ت

، توغرا بولغان مذآةممةل  دئضةن ظذستازعنعث مذنذ سأزعنع دئضةنظذ يةنة.  دئضةنتةبظعي صةنضة زعت ظةمةس،
ا               زةك، ظاآ وش آئ ن ق را دع ر       ـ   تةبظعي صةن ظعلمع بعلةن ظةث توغ ذ ظعككعسع بع ةر ظ دةك ظةض رعدعن   ـ ظذآع بع

  . دئضةنةرهالال هاالك بولعدذ، تىضعشعدذظايرعلسا، د

ةن سعبنعر يةنة مذنداق  الدا           :  دئض دذ، دوست ه ةرةققعي قعلع ة ت ن بعرلةشس ةن دع ةن بعل م ص را ظعلع توغ
م تعلعدذ، ظعلع ىص يئ م   ـ ظأس ان ظعلع را بولغ دذ، توغ ةرةققعي قعلع ن ت ارقعلعقمذ دع ةن ظ نع  ـ ص ةن دعن ص

  .آىحلةندىرعدذ
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أزلةرنع    )(تةنتاؤع   ذ س داق    ب ةلتىرىص مذن ةن   آ م      دئض ان ظعلع تعدة ظعزدعنعؤاتق ةت ظىس ةن   ـ  هةقعق ص
صةت  ـ بعزنع ظئرسعيةت آئسعلعدعن يذقذملذق آةلضةن، خذراصات ظالدعدا توختاص قئلعشعدعن قذتقذزعدذ، ظعلعم

عسالمدعكع ظذ بعزضة زور ظعلعم ظئلعص آئلعصال قالماستعن ظ. بعزضة آاظعناتتعكع ظالالهنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدذ
رعدعن    . ظالعمالرنعث ظةث يذقعرع ظعلمعنع آأرسعتعص توختايدعغان حئضرعنع آأرسعتعص بئرعدذ         بعز ظاشذ حئض

  .ظاشالمايمعز دئضةن

ةمما           عنةلةيمعز، ظ نع حىش عرعنع هئكمعتع ةيمعز، س نع بعلةل الالهنعث قذدرعتع اتتعكع ظ ةك، آاظعن دعم
اتتعكع   ـ حىنكع، تةبظعي.  دئضةنلمةيمعزظالالهنعث هةقعقعتعنع، زاتعنع بعز يةنعال بعلة      صةن ظعلمع بعزضة آاظعن

ةن ظةلؤةتتة آاظعنات ظالالهنعث ُآْن. هةرخعل هادعسعنعث سةؤةبعنع حىشةندىرىص بئرعدذ    أزع، ظعسالم    دئض  س
اتتعمذ              »قذرظان«دعنعنعث ظاساسع بولغان     ان، آاظعن ةت دةص ظاتعغ اننعمذ ظاي الاله قذرظ أزع، ظ مذ ظالالهنعث س

ع                  دئضةن يةت بار ظا ذ ظعكك أزلةيدذ، ب دا س ة تعل ات هةمم ة ،آاظعن ال سأزلعس ةرةص تعلعدع الالهنعث ظ ان ظ  قذرظ
 ظاشذ آاظعناتتعكع تةتقعقات  دئضةنصةن ـ صةننع بعرلةشتىرىش، ظعلعم ـ آاالمنع بعرلةشتىرىش دعن بعلةن ظعلعم

  . ظايةتتة تعلغا ظئلعنغان750 قذرظاندعمذ ظعلمع، تةجرعبة ظةمةلعيةتتذر، بذالرنع ظالاله ياراتقان، شذنداقال

ابعي         ـ   ظاسمانغا قاراثالر، قايتا   اراثالر، ظ ذغا ق ان س قايتا قاراثالر تاظاملعرعثالرغا قاراثالر، ظأزىثالر يارالغ
علعدذ     دئضةن مةنعيضة قاراثالر، صعكعر تةصةآكذر قعلعثالر     ةثرع تئص عدا آ ة صارعس . ، بذ بذيرذقالر قذرظاننعث هةمم

ةن             ـ   ظذقتذرذمعزآع صىتىن ظعلعم  شذنع   م بعل ةن ظعلع ا يةتك ةل ؤايعغ صةننع قذرظانغا بويسذندذرذش توغرا مذآةمم
ا                  ذلمانالرنع ظالالهق اقعرعش، مذس ا ح علةرنع دعنغ كارعالص آعش نع ظاش قذرظاننع شةرهعيلةش ظالالهنعث قذدرعتع

ةن   ـ ةهةتتعن باشقا هةرقانداق ظعلعم ، ظعدعية ج  صةلعسةصةشذنعث ظىحىن دعنعي ظةهكام،     . ظاشعق قعلعش الزعم   ص
دذ             كة بولع ش، ظأضعنعش ذل قعلع . ساناظةت بولعدعكةن مذسذلمان ؤة غةيرع مذسذلمانالردعن، دعنسعزالردعن قوب

  .شذ ظارقعلعق دعننع، ظعسالمنع، ظعسالم دألعتعنع تةرةققعي قعلدذرذش صةرز آذصاية

ان  صةن بعلةن تو  ـ   سعبعنسعرنعث توغرا، مذآةممةل ظعلعم    غرا دعن دعضعنع مذشذ ظعسالم دعنع بعلةن قذرظ
ذ  ـ بعلةن ظةث توغرا تةجرعبعدعن ظأتكةن هةرخعل صةرزلةردعن خالعي بولغان ظعلعم   صةن شذ ظأز ظةينع مذشذ ش

  .دئضةن

  بذت توغرعسعدا

دذ     عملعرع بولع ق ظعس ذنعثغا اليع رعنعث ش ةتنعث بذتلع ةرقانداق معلل ةلتىرعدعغان ه ئرعك آ ا ش . ظالالهق
تئمال                    ق ع ظعس اش، بذتالرن ةيكعلع، ت ىرةت ه علةرنعث س نالر، ياخشع آعش ةدعمقع آعشعلةر، صةرعشتعلةر، جع

عم       ر ظعس ة بع ص، يئثعح ةرةققعي قعلع ذ ت ازعر بذم ان، ه اص حوقذنغ ةن ظات مالر بعل ةرخعل ظعسعس ص، ه قعلع
ان،     نام بعلةن ظاتعلعؤاتعدذ، بةزعسع هةرخعل ظاتالغذ، مةزهة      دئضةن قويذلذص، تةبعظةت  ةن ظاتالغ ص ظعسمع بعل

ةتتعن،     . آذمذنعزعم، آاصعتالعزعم، سوتسعيالعزعمالردةك هةممعسع مذشرعك     حىنكع، ظذالر ظالالهقا ظعبادةت جةه
  . هةممة ظأز ظعتعقادعدا توغرا دةص قارايدذ. هوقذق، هأآىم جةهةتتعن قانذن تىزىم جةهةتتعن شئرعك آةلتىرعدذ

ةختلعك   ئس  ظأزعنع ب ةلبع     ه دذ، ق أثلعدة           قعلع أز آ ةهرالعقالرمذ ظ دذ، س ةم بولع ر   خاتعرج رعنعث   ـ   بع بع
اله                 ةرخعل ظع ذ ه ان ظاش اد قعلعنغ اد، ظعتعق تذرمذشعغا آأنةلمةيدذ، ظذنداقتا بةخت ظاشذ ظعتعقاتقا باغلعق، ظعتعق

ع        ايلع، زادع قايسعس اراص باق ا ق ا، ظذنداقت اغلعق بولس ة ب ةن نةرسعض ارعلعص آةلض ةختدةص ق ذ ب لعك ظاش
سوغذق، تذصراق، شامال، سذ هةرخعل هةممعسع  ـ تعلةر، جعنالر، تاشالر، يذلتذز، قذياش، ظاي، ظعسسعقصةرش

عدذ دذ، ظاخعرلعش امعنع يوقعلع ذص، ه ة بول ان . هادعس ة باغلعغ ذ نةرسعض ث مذش ةن ظذالرنع ان ظعك ذالر يوقالغ ب
بةختع يوق بولعدذ، مانا بذ، ،ظالالهنعث ظعتعقادع يوقايدذ، ظعتعقاد يوق بولسا، ظذالرنعث ظارزذ قعلغان مةقسعتع، 

 ظذالرنعث يالغاندعن ظويدذرذص حعققان، توقذص حعققان نةرسعسع .مذنذ سأزعنع حىشعنعشكة ياخشع صاآعتتذر
  . دذر دئضةنظذالردعن يوقالدع، هةممة ظأز ظعشع بعلةن بولذص آةتتع

ةخت ى ظاخعرعدا، بعر ظالالهقا ظعسالم دعنعغا ظعتعقاد قعلغان آعشع مةثض      ذراد ب ذم    ـ لعك، م ة حوق مةقسعتعض
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ةختعمعز     ايدذ، ب يئتعدذ، حىنكع، ظالاله مةثضى تئرعك، ظذ يوقعمايدذ، شذثا، بعزنعث ظعتعقادعمعز، مةثضى يوقعم
  . قعلعدذ مةثضى يوقعمايدذ، ظةبةدعل ظةبةد مةثضى داؤام

ظعسالم دعنع! ظاه א  

אظع اهللا! א!!!!!  

  عر نةزةرظايةتكة ب ـ 23 

رةر                 ا ظوخشاش بع اندعن شةآلةنسةثالر قذرظانغ ةن قذرظ ز حىشىرض االمغا بع بةندعمعز مذهةممة ظةلةيهععس
ارلعق      قا ب الالهدعن باش سىرعنع يةنع ظىح ظايةت حاغلعق سىرعنع مةيدانغا حعقعرعص بئقعثالر، ظذنعث ظىحىن ظ

  .وددعمذ بار، يا ظالالهبذنداق ظايةت سىرة يذنذس، سىرة ه. ياردةمحعثالرنع حاقعرعثالر

  قذرظاننع بعز حىشىرضةن ظذنع بعز قعيامةتكعحة مذهاصعزةت قعلعمعز دئضةنمذنداق

ةن، داق دئض ة مذن ذزدا  يةن ان لةؤهذلمةهص ة قذرظ كةن ؤة يةن ةن حىش م بعل الالهنعث ظعلع ان ظ قذرظ
ن    دئضةن ساقالنغان ة بعلعم ارعخ     ، قذرظان بارلعق ساماؤع آعتابالرغا آىزةتحعع، هةمم العدذ، ت ة ظ أز ظعحعض ع ظ
صةن، روه ظعحكع دذنيا  ـ تىزىم، ظالالهنعث سىصعتع، ظاخعرةت بارلعق آاظعنات تةبظعي ـ غةيب قانذن آةلضىسع،
  .قاتارلعق

شذثا، بذ قذرظاننعث ظوخشعشعنع هةرضعز ظعنسان ياآع جعن ظىح ظايةتنعمذ آةلتىرةلمةيدذ، بعزضة بذ ظةث           
زعقتذرعدذ،  . ايعص سعرلعرع تىضعمةيدذ، مةثضى آعشعنع ظأزعضة مةهلعيا قعلعدذحوث مأجعزة، قذرظاننعث ظاج    قع

  .قذرظان بولمعسا بعز خذددع ياؤايع ظعشةآتةك بولذص آئتةتتذق

ةرة   ىرة بةق ع،   ـ 29س ةت، تةرجعمعس علةرنعث ظاي علةرنع س ة نةرس ع هةمم ةر يىزعدعك الاله ي ظ
نع يارعتعشقا يىزلعنعص ظذنع قذسذرسعز يةتتة قات ظاسمان صايدعلعنعشعثالر ظىحىن ياراتتع، ظاندعن ظاسمان
   قعلعص تاماملعدع ظالاله هةممعنع بعلضىحعدذر

ةن  بذنعثغا ظوخشاش ظايةت قذرظاندا ناهايعتع آأص، سىرة مىلىآتعمذ يةتتة ظاسماننع ياراتتع           ىرة    دئض ، س
  . دئضةننعمذ شذنعثغا ظوخشاش ياراتتع زئمعنتاالقتعمذ يةتتة ظاسماننع ياراتتع

راج  .  تعلغا ظئلعنعدذ  زئمعن هةدعسلةردعمذ بةك سةهعي هةدعسلةردعمذ يةتتة ظاسمان يةتتة       علةن، مع  مةس
ة            ـ   يةتتة ظاسمانغا بعر   ان ظالت دذ، قالغ الال بعلع ع ظ الر بذن دذ، بذرذنقع ئحعص حعقع بعرلةص ظعشعكنع حئكعص ظ

ن  ظاسمان ظالتة  ز بع            زئمع ةلذم، بع ا م عدةك ظالالهق ةرش آأرصعس ةيمعز  ظ ةن  لم عغان    ـ   1960.  دئض رع ياش يعللع
ان  قذتذبمذصةسسعر سةييعد    ةن مذ فعزعالل قذرظ ة        دئض ة ظاسمان يةتت ذ يةتت ا ب ىرة تاالقت عرعنعث س ن  تةصس   زئمع
دذ أزع بعلع الاله ظ عالنعتمذ؟    . ظ ة ص ةن يةتت فعرا بعل ات ظاتموس ة ق ةييارعمذ؟ يةتت ة س ةممذ؟ يةتت ة ظال ذ يةتت ب

  . دئضةنذ، بعز بعلمةيمعزهةقعقةتنع ظالاله بعلعد

ةيلع     ةينعث       )رض(تةصسعر مذنعيرنعث مذسةننعصع ؤة هعبةتوززوه ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم عرعدة ت أز تةصس ظ
دذ                 الاله بعلع ةتنع ظ  آأز قارعشعغا قوشذلغان ؤة تةصسعرعضة ظالغان، ظةمما هةر ظعككعلعسع ظالاله ظالعمدذر، هةقعق

  .دئضةن

داق                ظةمدع بعز تةنتاؤع رةهمةهذلال      ذ مذن أرةيلع، ظ عنع آ عدا آأزقارعش ة ظاسمان توغرعس ةينعث يةتت ظةل
اما دةص                : دةيدذ مان، س ذنع ظاس ا ش تىن بولس ة ظىس ارلعق نئم اي قات اش، ظ ذت، قذي ظةرةب ظةسلع ظأضزة، بذل

ا                    نع بولس ئحعدعكع يورذق دذ، آ ظاتايدذ، هازعرقع آعشعلةر آأزضة آأرىنضةن ظاشذ آأك آأرىنىشنع ظاسمان دةي
يعلعدذ             يذلد فرا دع ةندة ظاتموس اؤا، آئحعسع    . ذز دةيدذ، ظةسلعدة ظذ آأك آأرىنضعنع خةلقظارا تةبظعي ص ةنع ه ي

ذن       ةمراهالر، نذرغ ةييارة ه قا س ع ؤة باش اش سعستئمعس ع قذي ع سعستئمعس امان يول تذز، س عنع يذل آأرىنض
دذ تذزالر بولع ماننع  א. يذل الاله ظاس ةنع ظ را ي دع، ظع ىرىش قعل قا ي يارعتعش

  . ظايةت دئضةنقعلدع، ؤةهالةنكع ظذ تىتىن، ضاز، تذمان هالةتتة ظعدع
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ان           از تذم عالنعتالرنعث ظةسلع ض تذز ص ثدعكع يذل لذقع ؤة ظذنع ظاشذ ظايةت بويعحة ظاسمان يةنع ظالةم بوش
الر سعستئمعسع بارلعق             تئما، قذياش دةك سعس ذن         ظعدع، ظذنعثدعن نذرغذن سامان يولع ة نذرغ ةلدع ؤة يةن ا آ ق

تا                زئمعن يذلتذز، ازعرقعدةك تئلعسكوص اندعن ه ىردع، ظ ايلعنعص ي ل ظ يون يع ة معل الر شةآعللةندع، ظذالر نةحح
ذ                 ا ب ايرعلدع، مان عالنت ظ آىزىتىشعدة صارتعالص تذرغاندةك صارتعالش تىصةيلعدعن قذياش ؤة ظذالردعن نذرغذن ص

ةن  ظعدع، بعز ظذالرنع ظاجرعتعؤةتتذق   زئمعن بعر تذتاش     ـ   ظالالهنعث ظاسمان  ذ     دئض أزع ش زنعث    .  س اندعن بع ظ
ذالر    رعنحع   قذياشعمعز ؤة ظذنعث سعستئمعسع يةنع ظذنعث ظةتعراصعدا ظايلعنعدعغان هةمراهالر شةآعللةندع، ظ بع

ارع                  را، ظىحعنحعسع يةرش ةنع ؤئنع رة ي نحع، زأه رآذري ظعككع نع مئ ارس،    . قذياشقا ظةث يئقع تأتعنحعسع م
عتعربةشع ع يذص ع  . نحعس تذن توققذزعنحعس ع نعص ذران، سةآكعزعنحعس ع ظ اتذرذن، يةتتعنحعس ع س ظالتعنحعس

لعرعدا،  عية ظاتالس ىرعتع جذغراص ةقلعدعي س ث ت علذتذن بذالرنع ع 100ص ةم ظعلم ث ظال ة ظىحىننع ان نئم  معثلعغ
  قعسمعدا ظأز ظةينع بار، آأرىث

  قذياش هةمراهلعرع قذياشنع ظايالنماقتا

ةرز        بذالرنعث ذ ص ذث، ب نع تون الالهنعث قذدرعتع  ظوربئتعسعنع سعنظالغذدعن آأرىث، تةصسعلعي حىشعنعص ظ
  .آذصاية

دذ        27معرآذرعي قذياشنع بعزنعث يةرشارعي آىنعمعز بويعحة        ايلعنعص بولع تعم ظ ث    .  آىندة بعر قئ ذ ظذنع ب
نع  .  آىندة ظايلعنعص بولعدذ226بعر يعلع بولعدذ، زأهرة، ؤئنعرا    دذ   321مارس قذياش ايلعنعص بولع دة ظ .  آىن

دا          ر يعل نع بع عتعر        360زئمعن يةرشارع قذياش دذ، يذص ايلعنعص حعقع دة ظ ل  11 آىن ايلعنعص   313 يع دة ظ  آىن
ذران        167 يعل   29حعقعدذ، ساتذرذن    دذ، ظ ل    48 آىندة ظايلعنعص حعقع تذن     7 يع دة، نعص ل  168 آىن  248 يع

ان،         آىندة قذياشنع ظايلعنعص حعقعدذ، بذنع ظةلؤةتتة        ابالص حعقق يذتئردا هئس تعلعسكوص بعلةن آىزعتعص آومص
  .دذنيا ظئتعراص قعلعدذ

ه  ةهذلال ظةلةي ةنتاؤع رةهم ان  ـ  1925ت ادان، يالغ عي، ن ازعر خذراص ةمما ه ان، ظ ع يازغ ال بذن يعلع
ذالر          ع ظ ةقعقعي   ظالعملعرعمعز بذنع ظعنكار قعلعدذ، حىنك ا         ه ال، ظ امدا مول ع ن ةلق ظذالرن ةس، خ العم ظةم خذن، ظ

 .دةك دئضةنخةلصعتعم دةص ظاتعؤالغان، خذددع هةرةمنع آأرمعضةن آعشع هاجعم

  يذقعرقع صعالنت، هةمراهالرنعث قذياش بعلةن بولغان ظارعلعقع قذياشتعن يعراقلعقع

تعن  رآذرعي قذياش را  36مع ةنع ؤئنع رة ي دذ، زأه راق تذرع يعل يع يون مع راق 63 معل يعل يع يون مع  معل
ارع  دذ، يةرش ارس 90تذرع دذ، م راق تذرع يعل يع يون مع ن 144 معل دذ، ظذنعثدع ا تذرع يعل يعراقت يون مع  معل

 معليون معيعل  468 معليون معيعل يعراق تذرعدذ، يذصعتعر       252آئيعنكع سةييارة، ظذششاق يذلتذزالر قذياشتعن      
اتذرذن       دذ، س ذران            900يعراقتا تذرع دذ، ظ ا تذرع يعل يعراقت يون مع يعل ي     1714 معل يون مع دذ،    معل ا تذرع عراقت

  .ظذال قذياشنع ظاشذ ظارعلعقتا حأرضعلةص ظايلعنعدذ  معليون معيعل يعراقتا تذرعدذ،2592نعصتون 

ة     ـ بذالرنعث ظارعلعقعمذ صةردعمذ   ىح هةسس را ظ صةردة، بعردعن قاتعلعنعص يعراق تذرعدذ، معرآذرعدعن ؤئنع
 هةسسسة، 96 هةسسة، ساتذرذن 48ر  هةسسة، يذصعتع24 هةسسة، سةييارعلةر   12 هةسسة مارس    6زئمعن  
ذران  تذن 192ظ ة، نعص علذتذن284 هةسس ة، ص زامدة568 هةسس ايعص ظعنتع اتلعنعدذ، ظاج ة ق ذختا !  هةسس ص

  .هئساب، صذختا ظورذنالشتذرغان

ث  400قذياشنعث دعظامئتر ظايالنمعسع تىز سعزعق تةخمعنةن بعر معليون          ذ   ) 400000 مع ر، ب آعلومئتع
يون             109نعث  يةرشارع دعظامئتعرع  ر معل ارعدعندد بع ة    300 هةسسعضة تةث، يةنع ظذ قذياش يةرش ث هةسس  مع

ارعدةآتعن    ذ يةرش ذص، مذش ان بول دذ 1300000يوغ عغدذرغعلع بولع ع س ان  . (ن ة س تعم 27خذالس  قئ
  ) آأصةيتعلعدذ، هةر قئتعم شذنداق
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ةسسة ظئغعرراق، قذياش   معث ه  330 بولعدذ، يةرشارعدعن    توننا 1027×2قذياشنعث ظئغعرلعقع تةخمعنةن    
ارعغا     معليون آعلومئتعر،150بعلةن يةرشارعنعث ظارعلعقع   ذرع يةرش اش ن  بذنع نذر تئزلعكع بعلةن تاصقان، قذي

ئكذنتعغا      500بذ ظعككع سئكذنت آام     .  سئكذنتتا يئتعص آئلعدذ   18سةآكعز معنذت    ذر س دذ، ن ئكذنت بولع  س
ا  300000 سئكذنت  500أتعدذ، بذنع هئسابالص     آعلومئتعرنع بئسعص ظ   300000 معث يعل يةنع     186  معثغ

 معليون آعلومئتعر حعقعدذ، ظةلؤةتتة قالغان صعالنت، هةمراهالرنعمذ مذشذ ظذسذلدا هئسابالص 150آأصةيتعلعص 
أزعال   ر آ ر، بع ة مئتع امئتعرع ظالت ار، دعظ ةث ظعلغ ا ظ ان، بذنعثغ كوص 2.5حعقق ان تلئس ر آئلعدعغ  مئتع

  . ؤعلسعن تئغعدا باراظامئرعكظعشلعتعلضةن، 

قا           عالنعتتعن باش ذز ص تذزالرنع         2000قذياش سعستئمعسع، يذقعرقع توقق ك يذل رةك آعحع ن آأص  1500دع
ذز      700دعن آأصرةك قذيرذقلذق يذلتذزالرنع      ذ توقق العدذ، ظاش  هةتتا نةححة معث ظاقار يذلتذزالرنع ظأز ظعحعضة ظ

  .  بذالرنع بعز آئيعن تةصسعلعي تونذشتذرعمعزصعالنتالرنعث ظأز ظالدعغا هةمراهلعرع بار بولذص،

ةنتاؤع  ةؤاهعر«ت ا» ج ز،     49 ـ 48عنعث بآعت ة قعلعمع أز هةدعي ازراق س ز ظ ة بع ةتلعرعدة سةمعثعزض  ب
ارعغا   ذرع يةرش ث ن ن بولغعنعنع ةث يئقع ة ظ دة بعزض تذزالر ظعحع قا يذل تعن باش ئلعدذ، 4قذياش تعص آ دا يئ  يعل

ارعلعقعمعز   18قذياشنعث بولسا سةآكعز معنذت      ئلعدذ، ظ ردذر  150 سئكذنتتا يئتعص آ يون آعلومئتع أت  .  معل ت
دا      150يعلدا يئتعص آئلعدعغعنع نةدة قالدع؟ سةآكعز معنذتتا آئلعدعغعنع          أت يعل  معليون آعلومئتعر بولسا، ت

ذرع           ث ن ةزع يذلتذزالرنع ا، ب نع تذرس ةث يئقع ئخع ظ ذ ت تعص  1000آةلسة نئمة بولذص حعقعدذ؟ ظ ذ يئ   يعلدعم
مانا بذ ظالالهنعث اهللا أعظم و أجل   معليون يعلدا ظاران يئتعص آئلعدعغعنع بار، ظاه ظالاله100آةلمةيدذ، هةتتا 

  .مىلكع، صادعشاهلعقع

  يذلتذزنعث نذرع بعزضة توققذز يعلدا يئتعص آئلةلةيدذ، نةسرذتظاظعر يةنع ظذحار قذش دئضةنشعمرذلظةبذر
ئلعدذ  14 يذلتذز نذرع    دئضةن ة     يعلدا آ ذرع بعزض رذلؤاقعظةنعث ن تذز تىرآىمعنعث     30، نةس يعقالر يذل دا، ظئ  يعل
ذرع           32نذرع   ث ن عماك رامعهنع الاله        50 يعلدا يئتعص آئلعدذ، س ارعلعقعنع ظ ث ظ ئلعدذ، بذنع تعص آ دا يئ  يعل

ةم،        ةن قةس ة  (ظأزع بعلعدذ، يذلتذزالر بعلةن قةسةم، يذلتذزالر ظورذنلعرع بعل ىرة ؤاقعظ ةن )س الاله  دئض  راس  ظ
ظالعمالر، يذلتذزالرنعث ظارعلعقعنع، معقدارعنع، نذرنعث، يورذقلذقع بعلةن قاتارغا تعزغان تولذق     . سأزلعضىحعدذر

ار،  73 بار، ظىحعدة 27دةك ظعككعنحع قاتاردا  دئضةننذرلذق، حعمعلدعمايدذ، بذ تأت شةظعر، نةسر، سعماك       ب
ادة قعلعص           220  ظالتعنحعدة، 650مةرتعؤعدة    بار، بةشعنحع  189تأتعدة   ذنعثغا ظوخشاش زعي ار، ظاش  يذلتذز ب

ةن      دئضةن  معليارتدعن ظاشتع  300 معليونغا يةتكىزدع،    224مئثعص هةتتا ظذالرنعث سانعنع      دارع بعل  نذر معق
بارا ظاشكارا بولعدذ، بذالرنع ظالاله ظأزع  ـ هئسابالص، تئخع هازعرغعحة ظاشكارا بولذؤاتعدذ، حىنكع، نذرع بارا

  .هةممة نةرسة ظذنعث دةرضاهعدا ظألحةملعكتذربعلعدذ، 

الالهنعث     أزلةش ظ ةنع س ذالر ي تع،  مىلكب اهلعقع، قذدرع دىرىش هئكمعتع، صادعش نع بعل ع،  . ع حىنك
ا،          300بعزنعثكعدةك يةرشارعدعن    الاله ظعنتعزامغ ذالرنعمذ ظ يدذ، ظاش ايلعنعص يىرع لذقعدا ظ ةم بوش ارتع ظال  معلي

ةم     جايدع ظوربعتعغا سالغاندذر، ظذ   تىن ظال كع هاياتلعق مةسعلعسعنع بعز آئيعن سأزلةيمعز، مانا بذ ظاسمان ظىس
تذرعمعز   ة تونذش ن يةن ئخع آئيع عالتعنع ت ث تةصس دذ، بذالرنع ذ . بولع ازعر ش ز ه ةنتاؤع  ـ 1925بع ع ت يعلدعك

  .دعن بعر ظعككعنع سأزلةيمعزسوظال حىشكةن، شذ سوظالرةهمةهذلال ظةلةينعث ظالدعغا هةرخعل 

ارةت قعلعص                   تةنتا العم زعي ر ظ نع بع ةندة مئ ا آةلض ؤع مذنداق دةيدذ، مةن تةصسعرنع يئزعص مذشذ جايغ
دان           العنع، ظوب العنع، آام نع، جام الالهنعث قذدرعتع ةن ظ ةللع س أرىص، ب ذص آ ابعمنع ظوق ذ آعت تذ، ظ آةص

  .سأزلةصسةن، ظةمما سةن قذرظانغا خعالصلعق قعصسةن دئدع

  .ق قعلعصتعمةن دعسةم، ظذ مذندا دئدعمةن ظذنعثغا قانداقحة خعالصلع

ا       ةن ظذنعثغ دع، م ةن، دئ دذ دةصس ةت قعلع لذقتا هةرعك ر بوش العي بع ةييارعلةرنع خ عالنت س ةن ص س
وم دةص         ةنع ؤاآعظ ان ي عر دةص ظاتعلعدعغ ر ظةس ذ بع ايدذ، ظ ةت قعلم لذقتا هةرعك العي بوش ذ خ ة ظ ظةمةلعيةتت

دذ،            ظاتعلعدعغان تةسعر آىحع بار ظاجايعص مذستةهكة      ةت قعلعؤاتع دة هةرعك ارتعش آىحع ظعحع م بعر ظالةمدة ت
ا               اق ي ةؤؤذر قعلعس ز تةس ع، بع وق، حىنك ورذن ي وش ظ حىنكع، بذنع قةدعمقعالر مذنداق ظعسصاتلعغان، خالعي ب
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آئرةك، يا ظعككعلعسع ظةسلع بولذشع   نذرنع يا قاراثغذلذقنع تةسةؤؤذر قعلعمعز، يا ظعككعلعسع هادعسة بولذشع        
دذ دئسةك،          آئرةك، ي  ة بولع رةك، ظعككلعسع هادعس اآع ظعككعسعنعث بعرع هادعسة بعر ع ظةسلع بولذشع آئ

م،         مةؤجذت  يةنة بعرع ظةسلع بولمعسا هادعسة       بولمايدذ، هادعسعنع صةيدا قعلغذحع ظةسلع ظةزلع بولذشع الزع
  . دئضةنباآارلعق يوق ـ ظذنداقتا ظعش ظئنعق بولدع، ظالةم بوشلذقعدا خالعيلعق، بوش

دذ،             ل قعلع ع دةلع ن نذرن نع ظىحعنحعدع ن ظوربئتع نع ظعككعنحعدع ارتعش آىحع رعنحعدعن ت هازعرقعالر بع
  .آةشعص قعلدع شذثا ظذالر رادعظو، تئلئفون، هةتتا سعمسعز تئلئفون

ايدا                  ار ج ارتعش آىحع ب ار، ت عر آىحع ب ر تةس م بع عالنعتالر مذقع دعمةك، هعحيةر خالعي ظةمةس، ظذ ص
ةنحعلعك            ظايلعنعدذ، ظذ    اؤانع بعلض نع، ه ةم معقدارع أرمعدذق، ه ز آ ع بع ع، ظذن دذ، حىنك ظالةمنع ظالالهال بعلع

ار       ع ب ارتعش آىح ع، ت عر آىح ةؤجذد، تةس ذ م ة، ظ دذق، ظةمم ذ   . بعلمع تئمعالرنع، ظاش ذ سعس ةر ظاش ظةض
تعدذ،         ىص آئ دا ظىزىل ة يعل ر نةحح ا بع امحعدا ظايالندذرس والت ظارغ ارعنع ص عالنعتالرنع، يةرش ذ ص ةمما ظ   ظ

ع    ىح، ظعاله ذدرةت، آ ر ق ذ بع ايالندذرعؤاتعدذ، ب ل ظ يون يع ة معل اي نةحح ة بولم ةم هئحنئم ةن ظال ظةسيردعض
ردذر  هئكمعتآىحدعن آةلضةن، ظذ زاتنعث زاتع زاهعرظةمةس باتعندذر، قذدرعتع،          م ع، زاهع ةللةمنا    دئدع ذ س ، ظ

  .دةص قايعل بولدع

ذن  ظاندعن ظذ، ظذنداقتا يةتتة ظاسمان دعضعن    ع قانداق سأز بذنع حىشةندىرضعن دئدع، مةن ظذنعثغا نذرغ
ة         الاله يةتت ةن صعشقةدةم مذتةخةسعسلةر، هأآماالر مذنداق دئدع، ظ أص ظةمةس      دئض ةتتعدعن آ ذ ي عمذ ب   بولس

اآع               .  بولمايدذ دئضةن ة بولسذن ي ذ يةتت يةتتعدعن آأص بولذشعنع حةآلعمةيدذ، بذ بعر سان خاالس، مةيلع ظ
ون بولسذن، بةرعبعر ظذ ظالالهنعث قذدرعتعنع، جامالعنع، آامالعنع آأرسعتعدذ، هةقعقعتعنع ظالاله  ياآع معلي70

عنع،  هئكمةت ساننع بئرعشع يةنعمذ حوثقذر ظويالنسذن،     دئضةن بعلعدذ، بعزضة يةتتة   نع، قذدرةتنع تاصسذن دعض
رع قعلعص ظأر              دئضةن ظاشذ يةتتة  ةآكذرنع يذقع ذن، تةص اص قالمعس اندا توخت الاله       س ذثا، ظ عنع، ش لعسذن دعض

ار             ع ب تع، ظورن ق ؤاق ة اليع ةربعرعنعث ظأزعض ةن، ه نعمذ سأزلعض دذ،    . آذرسعنعمذ، ظةرش العغعنعنع قعلع الاله خ ظ
  .سوراققا تارتعلمايدذ

ةنع   دئضةن آعتابعدا مذنداق   دئضةن »تةهاصةتذلصةالسسعصة«ظعمام غةززالع    ، صىتىن ظالةمنعث هادعسعسع ي
اية،            صةيدا بولغانلعقع    ة آذص ا هةممعض مذقعم بولسا، ظذنع صةيدا قعلغذحع ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع ظعسصاتالنس

ة            مةيلع ظذ يذمعالق بولسذن، ياآع تأت حاسا، ياآع ظالتة بذلذث بولسذن بةرعبعردذر، مةيلع ظذنعث سانع يةتت
 ظالالهنعث قذدرعتع، جامالع،  ظاسمان قةؤعتع، يذلتذز سانع بولسذن، بةرعبعردذر، هةممعسع13بولسذن، ياآع 

مةيلع يةتتة بولسذن ياآع ظاز .  دئضةنآامالع خاالس، ظانارنعث سانع صعيازنعث قةؤعتع بعلةن ظوخشاش باراؤةر
ةتقعق    عدعن، ت ةآكذر قعلعش عدعن، تةص نع بعلعش عدعن، قذدرعتع الالهنع تونذش عنع، ظ ذن، س أص بولس اآع آ ي

م      قعلعشعدعن ظذ توسعمعسذن، هةممعسع ظالال     ذ  . هنعث مةخلذقع خاالس، قذدرعتعنع آأرسعتعدذ خاالس دئدع ظ
  صةننع بةك قولاليدعكةنسةن، شذنداقمذ دئدع؟ ـ ماثا سةن هازعرقع يئثع ظعلعم

مةن ظذنعثغا، سذبعهانالال ظالاله صاآتذر، يا دوستذم، مةن مةيلع قةدعمقع بولسذن مةيلع هازعرقع بولسذن 
ةت            هةقعقةت بولسا، قذرظانغا ظذيغذن ب     اتقا هأرم ولسا، نةقلع ؤة ظةقلع دةلعلع بولسا، قولاليمةن، ظةمةلعي ظعسص

اتعنعث آأصعنحعسع                   أز ظعسص ث س ةندة ظذالرنع ة آةلض قعلعمةن، بذرذنقعالرنع قولالصتذق ؤاهالةنكع بىضىنكع آىنض
ةبظعي             ازعر ت دع، ه ة زعت بول ةن هادعسع  ص  ـ باتعل حعقتع، قذرظان هةقعقعتعضة يئقعنمذ آةلمعدع، ظةمةلعيةتك

رعلعق   ـ حعقتع، بذنعثمذ ظةلؤةتتة خاتا، باتعل، دةلعل   ظعسصاتسعز تةرعصع بار، بعز بذنع شالالص مذآةممةل، توغ
ةلبعنع             ـ   دةرعجعسع يىزدة  ذلمانالرنعث ق ةرهعيلةص مذس اننع ش ارقعلعق قذرظ ذ ظ ز، ش ذل قعلعمع يىز بولغاننع قوب

  .خاتعرجةم قعالاليمعز

اناظعت الالهنعث س ع، ظ ع، حىنك تع، قعلعق ذلذلالهنعث  هئكمع ا رةس اندةك آعتابق عغا قذرظ ام قعلعش ع، ظعله
ةتبعقلعنعدذ،    عق ت ةلكع، مذؤاص ةس، ب العص ظةم ت، مذخ ة زع ةتبعقهةدعسعض عنع ت ان مأجعزعس الش، قذرظ

  .آأرسعتعص، قةلبعنع تئخعمذ خاتعرجةم قعلعدذ دئدعم

  .ظانغا بةآعرةك ظذيغذن آئلعدذ؟ دةص سورعدعصةن نئمة ظىحىن قذر ـ ظذ ماثا، ظذنداقتا هازعرقع تةبظعي
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داق   ةهلعدة مذن ىرة ن اندا س الاله قذرظ رعنحع، ظ ا بع ةن ظذنعثغ ةنم الاله  ال:  دئض ظ
ارعتعدذ علةرنع ي ةيدعغان نةرس علةر بعلم ق س ةنداؤاملع الاله .  دئض ةممعنع ظ ةيظع، ه ع ش العق، آذلل الاله خ ظ

عدعمذ     اراتتع،         يارعتعص آةلدع، آةلضىس الاله ي ةننع ظ الر بعلمعض ةممذ بذرذنقع ارعتذدذ، هعلعه ةننع ي ز بعلمعض بع
دذ،        ارعتعص تذرع ةتتعمذ ي ةتتا جةنن نةححة يىز ظعلعم، آةشصعياتنع ظىضةتتع، بذندعن آئيعنمذ يةنة يارعتعدذ، ه

ال               ذ تاص ةتتا ظعدراآم ةثرعلعكعنع ه ةخلذقاتعنعث آ دة  تةبظعي صةن، يئثع ظعلم بعزضة ظالالهنعث م معغذدةك دةرعجع
علةن،       دئضةن معث18آأصلعكعنع، سانع بذرذنقعدعن     دىردع، مةس نع بعل ةي نذرغذنلعقع ةن حةآلةنم  سان بعل

ىرع،       ايؤان ت ارتذق ه ذق،       300000هازعر ظعككع معليوندعن ظ علدع، قذرذقل ىرع تئص ىملىك ت ارتذق ظأس ن ظ  دع
ظالةمدة قاتنعغعلع بولعدعغان بولدع، بذ قذرظاندعكع دئثعز، هاؤا، هةممعنع رذشةن آأرضعلع بولعدعغان، هاؤادا، 

ار،                   ةر ب ان مأجعزعل ةت قعلعدعغ ة دةالل ارلعق بعرلعكعض الالهنعث ب عدا ظ ةن ظاسمانالردا، زئمعندا ظذالر ظارعس   دئض
عالنت،    العمالر ص ع ظ ةر بذرذنق ذن، قةدعمكعل ة ظذيغ عتعدعغان ظايةتك نع آأرس ذن قذدرعتع قا نذرغ ة ؤة باش سأزض

تذزال ان،   يذل عالنعتالرمذ ظعنس تذزالمذ، ص ا، يذل ازعر بولس ةن، ه عنعص آةلض ايدذ دةص حىش عمةيدذ، يوقعم ر تىض
  . خذالسعنع حعقاردع دئضةنهايؤان، ظأسىمىلىآتةك يوقعلعص تذرعدذد، يةنة صةيدا بولذص تذرعدذ

ةقةت     دذ، ص ى   بذ مذنذ ظايةتكة ظذيغذن، قذياشنعث نذرع ظأحكةن حاغدا ؤة يةنة هةممة يوقعلع الاله مةثض ظ
ن   ـ  ظايةت، ظاسمان    دئضةن باقعي العدذ،     زئمع ةن   ظالمعشعص ق ا           دئض ذ آعشع ماث ةن، ظ ذن آةلض ة ظذيغ  ظايةتك

تةصسعلعي حىشةندىرضعن، خذالسعلةص بةرضعن دئدع، مةن ظذنعثغا، بعرعنحع، ظعنسانالر ظاسماننع بعرال دةص 
ة                   ع يةتت ا ظذن نع بولس أردع، ظعسالم دع ذنداق آ ةم ش دع،  آةلدع، ه ة دئ دع،    صةلعسةص ذز دئ ع توقق حعلةر ظذن

ان               صةلعسةصةقةدعمقع مذسذلمانالر، بذرذنقع     اقع تذرعدعغ ى ب ذرس مةثض ةرش، آ ة، ظ ضة ظةضعشعص ظاسمان يةتت
ثع                 دع، يئ ذز دئ نجعلع ظةضعشعص ظاسمان توقق م  ظأزضةرمةس صةلةك دئدع، بذنعثغا صةيالسوص ظع ةن   ـ ظعلع ص

ا ةن ظ ةدعمقعالر سأزلعض ذ ق ا، ظ أزلعدع، ؤة بولس ذرذص س ة ظاش ة هةسس نع نةحح تع، ظذلذغلعقع لالهنعث قذدرع
ظعسصات آةلتىردع،  ـ ظةمةلعيةتتة ظةقلعنع هةيران قالدذردع، قذرذق نةزةرعية سأزلةص ظولتذرماي ظةمةلعي دةلعل

تةك،  قذدعرةت نةزةرعيعسع هازعرقعنعث ظالدعدا تاغ ظالدعدعكع سويمعدةك، تا        ـ   بذرذنقعالرنعث سأزلعضةن آىح   ش
علةر   قذياش ظالدعدعكع شامدةك بولذص قالدع، ظذالر شذنداق ظارقعدا قالدع، ظالاله راست   سأزلعضىحع ظالاله س

  بعلمعضننع يارعتعدذ دئضةن ظةمةسمذ؟

دذ،         ع قولالي م بذن ازعرقع ظعلع ةلدع، ه اققا آ ة ظعتتعص ا هةمم وق بذنعثغ ورذن ي وش ظ العي ب ةمدة خ ظال
ذ   ـ زعرقعالرمذ ظعنكار قعلمايدذ، بذ هةق بةزعسعظةمةلعيةتتة ظاسمان يةتتة، ها  بةزعسع ظىستعدة قةؤةتلعكدذر، ب

م           ازعرقع ظعلع دذ، ه ةيدذ، ؤة        ـ   يةتتة ظالةمدذر، قالغعنعنع ظالاله ظوبدان بعلع دذ، تىض ذم يوقعلع ةم حوق ةن، ظال ص
عق ب                  ةآمذ مذؤاص ا ب ذ قذرظانغ ةلدع، ب أجعزة   ياآع يةنة بعر ظالةم قذرذلعدذ دةص ظعتتعصاققا آ مذ حوث م ا  . ولذص مان

اندعن                  ع قذرظ ةن بذالرن ةمما م ةرهعلعدعم، ظ ةن ش م بعل اآع ظعلع ةن ي ةبظعي ص مذشذ سةؤةبدعن مةن قذرظاننع ت
م ثع ظعلع ذ يئ عدة ب ع، آةلضىس ةس، حىنك ذم ظةم تىن قويغذن ع  ـ ظىس ذص ظأزضعرعش اتعل بول عمذ ب ةن مةزهعص ص

ارعتعص ت  ةننع ي ز بعلمعض الال بع ع، ظ ن، حىنك ذ  مذمكع دذ، ظ تىن تذرع ةممعدعن ظىس ى ه ان مةثض دذ، قذرظ ذرع
أزعدذر           ةق س الالهنعث راس، ه الدا ظ ذل  . شةآسعز صةرةزسعز، ضذمانسعز ه ذ     خاتاسع قوب ث ب ايدذ، مئنع قعلعنم

ةننع    ـ   ظعلعم عم ظىحىن            تةتبعقص ةم قعلعش ةلبعنع خاتعرج ذلمانالرنعث ق ذم، مذس ا بويسذنعدذرذش عم، قذرظانغ  لعش
االمع  الالهنعث آ ةتقعقاتحع  ظ ةتحع، ت العمالرنعثمذ هةقعق ذلمان ظ لعكعنع مذس ت ظةمةس ةن زع ان بعل قذرظ

م      صةلعسةصةظعكةنلعكعدعن،   عدعغانلعقعنع، ظعلع ازعنعص     ـ  قارعشعنعث هةممعسعنع بئسعص حىش ة ق ةندة نةتعج ص
ذص، هة           ة  دىشمعنع ظىستعدعن غالعص آئلعشعنع ظىمعد قعلعص، قذرظاننعث مةثضى ظأزضةرمةس مأجعزة بول ممعض

ةآحع         أهةرلعكعنع بعلدىرم ذر، ض ةقعقعي ن ةتكىحع ه م   يول آأرس االس، دئدع ذ . خ ةن      ظ ا، م ا ظذنداقت العم ماث ظ
 سوظالخاتعرجةم بولدذمم، قةلبعم ظارام تاصتع، ماثا نذرغذن صايدا بةردعث، ظةمدع، مةن سةندعن ظاخعرقع بعر 

ةي            ر ظاسمان دئم انالر      سورايمةن، ظذ بولسعمذ ظالاله نئمة ظىحىن بع ة ظعنس دذ، ظةمةلعيةتت ة ظاسمان دةي يةتت
  .بعرنعال آأرعدعغان تذرسا، بذ نئمة ظىحىن؟ دئدع

اص قالمعسذن دةص،                     ماندا توخت رال ظاس ذ بع ةآكذرع ظاش انالرنعث تةص الاله ظعنس مةن ظذنعثغا مئهرعبان ظ
عنعمذ    دئضةن يةتتة ثدا ظع     70، تئخع آذرسع، ظةرش ان، بذنع ا ظالغ ةردعنعمذ تعلغ ذر ص ةآكذرع    ن انالرنعث تةص نس
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عز         ـ   ظأسعدذ، هةم شذنداقال ظعنسانالرنعث ظةقلع هةيران قالعدذ       ذنداق حةآس دة، ظالالهنعث مىلكع، قذدرعتع ش
ة     الالهنعث         ! ظعكةن، ظأزع قانحة ظذلذغ ه ةردة ظ ةن ي انداقلعقعنع بعلةلمعض عنعث ق ةرش، آذرس ةردة ظ ذ ي دةص ش

الرنعمذ    زاتعنع تةصةآكذر قعلماي توختايدذ، قورقعدذ     ، هةيران قئلعص سةللةمنا دةص بويسذنعدذ، باشقا صةيالسوص
االمع                   الالهنعث آ ةيدذ، ظ عنع آةلتىرةلم ذص، ظوخشعش أجعزة بول ةتتعن م هةيران قالدذرعدذ، قذرظان مذشذ جةه
ايعل              ةلبعدعن ق ةن ق ذنعث بعل بعلةن آامالع، قذدرعتع، سأزع بعر ظعكةن دةص، ظارعلعقتا زعتلعقنع تاصمايدذ، ش

ظالالهقا ظاشعق بولعدذ، مئنعثمذ بعر مةقسعدعم ظالالهنعث آامالعنع، جامالعنع، قذدرعتعنع تونذتذص، ! دة ـ ولعدذب
العص،      ةتتعن غ ةر جةه ذلمانالرنعث ه ادعمذ مذس ذنداقال دذني تذر، ش تذر، بويسذندذرذش عق قعلعش ا ظاش ظالالهق

   والصالة على رسول اهللالحمدهللا واهللا أعلم .ظىستىن تذرذشعنع ظىمعد قعلعشتذر، دئدعم

اننعث     العمالر ظعنس ةدعمكع ظ ع، ق ة ظوخشعش اننعث ظالةملةرض ذ ظعنس ان ب ة قعلغ ارعغا خةلعص الاله يةرش ظ
ذ               دذ، ظذالرم اندانلعق قعلع ة قذم تقان، روه، نةصسع هةممعض ة ظوخشاش جعسمع بعلةن روهعنع بذ آةثرع ظالةمض

غا ظوخشايدذ، بعرع سذغا ظوخشايدذ، بعرع هاؤاغا  زئمعنمذنداق دئدع، جعسعم تأت قةؤةت تأت تةبعقة، بعرع
  .ظوخشايدذ، بعرع نذرغا ظوخشايدذ

ع              معدعكع ظعكك ان جعس ذنعثدةك ظعنس زئمعننع سذ، سذنع هاؤا، هاؤانع نذر قورشاص تذرعدذ، خذددع ش
اؤا              زئمعن صذت، تعدة ه كة    دذر، ظذنعث ظىستعدة قارا ظالغعنع سذ يةنع ظىحةي، ظاشقازان، ظذنعثمذ ظىس ةنع ظأص  ي

ث                       ث تئتعشع، قولنع ث صذرعشع، تعلنع ذالق ظاثلعشع، بذرذننع ذرع، ق أز ن هاؤاسع، ظذنعثمذ ظىستىنكع نذر، آ
قذرعدذ،      ـ تذتعشع، ظةقعل  ةممعنع باش ذر ه ةقلع ن ذرع، ظ ةن صعكعرنعث نذرع، مانا بذ نذر، روه ن ة   دئض ، ؤة يةن

ايؤان، ظأسىملىك، هاياتلعقالر بار، شذنعثغا ظوخشاشال مذنداق دئدع، ظالةملةردة تىتىن، ضاز، شامال، يامغذر، ه
أللىك   ةل، ي ىرىك، ي اش، تىآ ىيع، ي ذرذن س ا، ب معدا ماثق ان جعس ةؤجذت ظعنس ار، م ايؤانالر ب ذق ه نذرغذنل

ا               زئمعن جةسةت، أهةر تاغق التذن ض ة ظ اش، معث ا ظوخش أثةك تاغق اش، س ا ظوخش اق     غ اش، قورس ا ظوخش آاثغ
ةر      راققا              دئثعزغا ظوخشاش، ظىحةيل أش تذص اش، ض ا ظوخش ك ظئرعقق رع، آعحع ان تومذرلع اش، ق ا ظوخش دةرياغ

ع اي ياخش ةن ج ىك ظىنض اش، ت ىملىآكة ظوخش ىك، ظأس اش، ت اتتعق زئمعنظوخش اي ق ةن ج ىك ظىنمعض ا، ت  غ
ا،     زئمعن غا، تعنعشع شامالغا ظوخشايدذ، سأز قعلعشع هاؤانعث تاراقلعشعغا، ظاؤازغا ضىلدىرمامعغا، آىلعشع نذرغ
اش            ـ   غلعشع يامغذرغا، غةم  يع ا، ي ت خاصعلعقع آئحعضة، ظذيقعسع ظألىمضة، ظويغعنعشع، هاياتلعقق ا،  ؤاق ع باهارغ

اغ،            ؤاقتع يازغا، يئتعلضةن    ؤاقتظوتتذرا ياش    ىزةللعكع ب ةل، ض اش، تةمب قا ظوخش رعلعقع قعش ةك قئ ة، ب ع آىزض
اش      تع ظالم ان ؤاق ةل بولغ اش، آئس ة ظوخش ىملىك حئحةآلعرعض تظأس ا، ع،ؤاق ارغايغان غازاثغ ع س   آىزدعك

تذر     ة ظوخشاش رع حأيىنض ا، بعخعللع رع ظالتذنغ اندان،      . مذاليعملع ةقعل قذم ةنع ظ ا، ي ع بولس ع، روه نةصس
ايرعم     . صادعشاهدذر ةربعرع ظ ار، ه عدعن      ـ ظذنعث بةش خعزمةتحعسع ب ئلعدذ، بعرس ئلعص آ ةؤةرنع ظ ايرعم خ  ظ

اراثغذلذقنع،      بعرسع خةؤةرسعز، مةسعلةن، آأز سئزعش هةرخعل رة       نع، ق ثلةرنع، هةرعكةتلةرنع، جعمجعتلعق
يورذقلذقنع، نذرنع بةآمذ يعراق صعالنت، يذلتذزالرنع، جعسعمالرنع يذقعرعغا يولاليدذ، بذنعث ظعشعدعن قذالق،            
بذرذن خةؤةرسعز هةم قولعدعنمذ آةلمةيدذ، قذالق بولسا، هاؤا هةرعكعتع، ظاؤازنع، ظعنسان هايؤان، ظأسىملىك، 

اآع   . م ظاؤازعنع يةتكىزعدذ ظالة ذراق ي بذرذن صذراشنع يولاليدذ، سىرةتنع يا ظاؤازنع تونعمايدذ، ظذ صةقةت خذشص
ةقعل، روه          10000سئسعق صذراقنع بعلةلةيدذ، ظاندعن بذرذندعكع       تعال ظ دذ، باش ة يولالي   هىجةيرة حوث معثعض

ذ     هأآىم قعلعص ظايرعيدذ، ظاححعق، تاتلعق، حىحىك، الؤزا،       قعلعص هئس ان تعلم وغذقنع تئتعيدعغ ززعق، س  قع
ذ          ئزعدعغان قولم اتتعقنع س شذنداق باشقا ظةهؤالدعن خةؤةرسعزدذر، قعززعق، سوغذق، هأل، قذرذق، يذمشاق، ق

ع       دذ، بذن أآىم قعلع ذرع ه ةقعل ن ة روه، ظ ايدذ، هةممعض قعنع قعاللم زمعتعدعن باش أز خع ذنداق، ظ ةلبش   ق
  .باشقذرعدذ

ذ         ا ب ذدرةت،           مانا بذ ظعنسان، مان ايعص ق وف، ظاج ا صةيالس ة، مان ةت خةلعص ةت،    هئكم ةت ، رةهم تذر، نئم
عز             دا ظئض االنعث يارعتعش ان تاظ ة رةهم ىرة مىلىآت ةؤجذتتذر، س لعق م لعكنع   ـ ظالالهنعث يارعتعشدا ظوخشاش صةس

ةن ةنآأرمةيس ار دئض ةت ب ر .  ظاي ات بع ة آاظعن عدة،    ـ هةمم لعكعدة، آأصعيعش عدا، جىص ةيدا بولذش ة ص بعرعض
ة            ذم يةن ان حوق ا ظعنس اش، ظذنداقت عدا ظوخش ةيدا بولذش ا ص ة قايت عدا، يةن عدا، يوقذلعش لعقعدا، قئرعش ياش

  .يارعتعلعدذ
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ا ظوخشاص                 انالرنعث هايؤانالرغ انالردا تئصعلعشع، ظعنس عيةتنعث ظعنس ةبظعي خذسذس هةربعر هايؤاندعكع ت
ولذص، نةص ظالعدذ، بةزعدة ظأمىحىآتةك آئتعشع، ظعنسان بةزعدة ظعت، مىشىآتةك خعزمةت قعلعص بئقعندع ب

عر        قورقعتعصهعيلة بعلةن    ةزعدة ش العدذ، ب ةص ظ عت يول ـ   ، ن قاندةك،       ؤاس ةزعدة توش العدذ، ب ةن ظ ة بعل ةك غةلعب
 ظعشلعتعدذ، بةزعدة حاشقاندةك قورغانغا بعكعنعؤالعدذ، قورالقذشقاحتةك هاالآةتتعن قاحعدذ، بةزعدة آعرصعدةك 

بئخعل، بئلعقتةك ظعصصةتلعك، قاغعدةك  توشقاندةك قورقذنحاق، خورازدةك سئخي، ظعتتةكةك باتذر، ؤاسعتظذ يول
االمةت،    دةك س ةر، قوي دةك هعيلعض م، تىلكع ةم، مذاليع تةردةك خاتعرج عي، آةص عزدةك ؤةهش ةخعرخور، يعلص ص

قذشعدةك معس، صعلدةك حوث سىصةت، ظعتتةك خار، بئلعق  ـ يذؤاش، آعيعكتةك حاققان، ظئيعقتةك ظئغعر معس
ةل        ازغذن، هةس عدةك ظ ة قذش لعغذحع، تأض ول باش ةك ي ازغذن، ظأردةآت ةمما ظ ىزةل، ظ وزدةك ض اراقحع، ت ق
ةر،              أرعدةك هعلعض انحذق، ب ردةك قعزغ ةتخور، قئحع ةآتةك هةس ان، ظعش عدةك مئهرعب اهعر، تأض هةرعسعدةك م

ادان، نع    اهعل، ن ذزدةك ج العدذ، توثض قاندةك زةرةر س ة حاش ةص بةرس العدةك ن النآ س، يع اندةك  ـ جع حاي
اؤايع،  ةآتةك ي عي ظعش ةببعر، ؤةهش ةنحع، مذتةآ عدةك مةنم العق، زعراص عدةك شعص االل قذش ةرلعك، ه زةه

أزع     ظعشةآتةك قئلعن، آعلةدةك حاصلعشاثغذ، آاآكذآتةك ظعالنحع، مىشىآياصعالق، شةصةرةثدةك        ةك آ بىرآىتت
ازاالر   أتكىر ؤاهاآ عدا ظع   . ظ االنعث يارعتعش ان تاظ عز رةهم لعكنع آأرمةيسةن   ـ ض ةن صةس ةآمذ راس    دئض الاله ب ، ظ
  .سأزلعضىحعدذر

دذ         ةم قعالالي الاله هعلعه . بذ تةثصذثلذقنع، ظوخشاشلعقنع، ماسلعقنع صةقةت هةممعنع ظالدعن بعلضىحع ظ
علعدذ،           عيعتع تئص انالر خذسذس ةم ظعنس ىملىآتعمذ ه علةن، ظأس تذر، مةس ىملىك ظوخشاش ظعنسان، هايؤان، ظأس

، يةنة قايتا صةيدا يوقعلعشولذش، جىصلعشعش، آأصعيعش، ياشلعق، قئرعلعق، آئسةل، ظاصةتكة ظذحراش، صةيدا ب
ذش،  موهتاجبولذش، يارعلعش، سذغا ؤة باشقا ماددعغا    بولذش، ضىزةل بولذش، سةت بولذش، حعث، قاتتعق بول

ايدا،         ـ   يذمشاق بولذش، حوث   ذش، ص ةرلعك بول ذش، زةه العق بول ذش، شعص ان    آعحعك بول رعش، زعي  هوسذل بئ
  .سئلعش، هةتتا آأحىش ظةهؤالعغعحة ظوخشاش بولعدذ، رةثضعمذ شذنداق

  .ظادةم قعسسعسعدعن ظئلعغان ظعبرةت. ظعنسانالردعكع ظةخالق تأت خعل بولعدذ

  .بعرعنحعسع، آةسصعي ظادةتلةنضةن ظةخالق آةسصعدة بولعدذ

  .لعدذظعككعنحعسع، ظعلمعي ظةخالق، ظعلعم ظئلعش، بئرعشعدة بو

  .ظىحعنحعسع، ظئتعقاد، آأزقارعشعدعكع ظةخالق يةنع هةرخعل مةزهةص ؤة دعن

ةخالق،     عي ظ ارا آةسص انالر ظ ةخالق، ظعنس ةلعي ظ ارلعقعدعكع ظةم ةل ظعختعي رادة ؤة ظةم ع، ظع تأتعنحعس
ةيمعز، ياخشع ظةخالقنع بعز بذ يةردة سأزلعم. ياخشع ظةخالق ؤة ناحار، يامان ظةخالق دةص ظعككعضة بألعنعدذ
مذشذ ظىح .  قاتعلنعث هةسةتتعن ظعبارةت دئضةنبعز صةقةت ظعبلعسنعث آئبعرلعك، ظادةمنعث هعرعسلعقع، قابعل

نذقتعغا مةرآةزلةشكةن ناحار، يامان ظةخالقنع سأزلةيمعز، بعرعنحع آئبعر ؤة ظذنعث ظوخشاشلعرع، ظعنساننعث 
لعم       ظأزعدعن ظةجةبلعنعص آئتعشع، هةقنع قوبذل قعلعشعد      ـ   ظأز رار ؤة تةس عن، حوثحعلعق قعلعشع، هةققة ظعق

ةؤرع                ذص، ج ذق تذت ذم قعلعشع، هوق اؤذز قعلعشع، زذل ئلعش،    ـ بولماسلعقع، هةددعدعن ظئشعص تاج ا س جاص
عظة              ع مذداص مذظامعلعدة ظعنساصنعث بولماسلعقع، صةرعز ؤاجعصالرغا سذسلذق قعلعشع، هةقعقةتنع قولالشتعن، ظذن

اتعل             قعلعص، قوغداشتعن يىز ظ    ش، ب دةل قعلع أرىشع، سأزلعشعشعدة صاهعشة، ناحار سأزلةرنع سأزلعشع، جع
معكعرلعك، هاقارةتلةش، ظأزعنع حوث تذتذش،  ـ بعلةن بعرضة مذنازعرة قعلعشع، قوصاللعق، ساختعصةزلعك، هعيلة

ةد                    ةق ه ش، ناه ار قعلع عنع ظعنك ةق ظعش ةزعلعتعنع ه قعالرنعث ص تعش، باش دعدعن ظعشلعرعدعن صةخعرلعنعص آئ
اتتعق         . ظئعشعش مانا بذالر آعبعر ظعحعضة آعرعدذ      اخورلذق، ق لعرعدعن تام هعرعسمةنلعك ؤاباسع ظذنعث ظوخشاش

ال                   أص م ئلعش، آ قعزعقعش، دةرهاللعقنع تةلةص قعلعش، ظعشالردا ظالدعراثغذ روه ؤة تةننع قعيناش، جاصاغا س
ش،         توصالش، يةنة بولذشعنع ظارزذ قعلعش، صئقعرلعقتعن قورقذص، ظ        ةنظعي قعلع ق، م اقالش، بعخعللع اشلعقنع س

ارلعق،                 امعلعدة ظعحع ت ارتعش، مذظ ان ت وق، يعغعؤئلعص زعي عقة ي توال تاصا قعلعش، شذم صال ظئلعش، بارعدا نةص
ش،     ذق قعلع ان                  هئس  ظعحع قوتذرل تقا يام ةنحعلعك دوس لعق، ظعش اق بولماس ةث قورس تعش، آ رالص آئ ابدا زعغع

لعك،   ص، ظعشةنمةس ذمان قعلع ة    ض ش، ظامانةتك ةص قعلع ارامنع تةل ش، ه ةت قعلع عالرغا تأهم ادعل، ياخش ظ
خعيانةت قعلعش، هارامنع دةصسةندة قعلعش، صاهعشة ظعشالر بعلةن شذغذللعنعش، يالغان سأزلةش، ظعحع بعر            
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سئتعمدا هعيلة ظعشلعتعش،  ـ   خعل بولذص تئشع بعر خعل بولذش، ظعحع فعرظةؤعندةك، تئشع مذسادةك، ظئلعم          
هةت يوق بولذش، توال يالغان قةسةم قعلعش، ظاداؤةت ساقالش، ظةخالقعدا، سأزعدة، قعلعقعدا، ظةمعلعدة، نةسع

  .ناحار، قةبعه بولذشالر

أح  ةت، ظ تع، خعيان ع حعق ث ظوخشعش ابعلدعكع هةسةت ؤة ظذنع ةزةص،  ـ ظىحعنحعسع، ق اداؤةت، غ ظ
ذزدةك، ظةسكع،       هةددعدعن ظئشعش، زذلذم، قةلبع قاتتعقلعق، رةهعمسعز، تعلع ق        وصال، دعلع قوصال، حعرايع م

ة  قاق، هعيل انلعق، ظذرذش أزلةش، يام ة س ةن صاهعش ةت بعل ار لذغ ذخةنحع،  ـ ناح ةيؤةتخور، س ةيرةثحع، غ ن
ذرت               الع، ي تتعن خ وق، دوس انحعلعق ي اخور، تذغق عقلعق، رعي انحعلعق، مذناص ان، يالغ ذؤاهلعق، بأهت  ـ يالغان ض

ةمد     اراص قعلغذحع، غ انعنع خ رقع       ماآ ذ يذقع ا ب ةردازحع، مان لةش، ص ا قةس ع آئسةل، دذني ة قعلغذحع، دعل
ظاخعرةتتة هاالك قعلعدذ، تىضةشتىرعدذ، بذ ظىحع ظعبلعسنعث آعبعرسعضة، ظادةمنعث  ـ قعلعقالر، ظعنساننع دذنيا

بلعس قعسسع             سع  هعرعسعضة، قابعلنعث هةسةت قعلعشعغا مةرآةزلةشكةن، مانا مذشذ سةؤةبتعن ظادةم بعلةن ظع
ان               ذناهنعث ظانعسع بولغ ذنداق ض انالرنع مذش الاله ظعنس ع، ظ قذرظاندا توال آئلعدذ، تةآرارلعنعص تذرعدذ، حىنك

  .كة حاقعرعدذبةختهاالآةتتعن ساقلعنعشقا بذيرذيدذ، دذنيا ظاخعرةتتة تئنح، ساالمةت، 

  شاصاظةت توغرعسعدا

دا          أزلةص مذن عدا س اظةت توغرعس ةي شاص ةن قتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل ان،      دئض ذ قذرظ ةق ظ اظةت، ه ، شاص
  .هةدعستة مذقعم ظعسصاتالنغان، ظةمما ظعنسانالر ظذ شاصاظةتكة يألعنعص ظعلعم، ظعرادة، ظةمةلسعز قالماسلعق الزعم

ز           دذ، بع اندعن        دوزاخخذددعي يةهذدعيالر بعزضة قةدعمقعالر شاصاظةت قعلع أيىص، ظ ىن آ ة آ ر نةحح ا بع ت
ىلىك  ذص،دوزاخمةثض ن قذتذل زتع ة آعرعمع ى جةننةتك ةن مةثض اراالر  دئض ادةك، ناس ازاب ظعس انالرنعث ظ  ظعنس

الاله  وق، ظ ازاب ي ح ظ ة هع كةن، بعزض ة، حىش ةنبةدعلعض ان،  دئض ازابنع ظذنتذغ ع دةص ظ م قعلغذح ةك رةهع  ب
ةننةتكة  آعشع ج دئضةنرةهمةت ظاخعرةتتة زاصاس تةييارالقلعق، ال إله اال اهللا هازعرقعالرمذ شاصاظةت قعلعنعدذ،

ا،  ان بولس ة ظعم رعدذ، زةررعح ذم آع تذرذص، دوزاخحوق قعالرنع هورذنالش أزعنع، باش دذ دةص ظ ن حعقع تع
سذسالشتذرذص ظأتتع، هازعرغعحة شذنداق، ظةمةلعيةتتة شذ ظعماننع ساقالص بارالعسا، شذ آةلعمعنع دعيةلعسة، 

  .قا آعرعدذوزاخدظاندعن ياخشعلعق قعلسا، جةننةتكة آعرعدذ، ضذناه قعلغان بولسا 

ن        دوزاخظذالر ظاشذ زةررعحة ظعماننع قةلبعدة ساقالص تذرذصمذ         ان، آئيع قا آعرعص قالعدعغعنعغا سةل قارعغ
بولسا، ناماز ظوقعمعسا آاصعر بولدع، زاآات، نامازنعث ظارعلعقعنع ظايرعؤةتسة آاللعسعنع ظالدعغان بولدع، ناماز             

ا        ظوقذص، زاآات بةرسعمذ، ظذرذشقا حعقمعسا، ه     أظمعننعث زعيعنعغ ان بئسعص م عرالرغا ي ا، آاص عجرةت قعلمعس
ى           دذ، مةثض عق بولع ان                دوزاخهةرعكةت قعلسا، ظذ مذناص ذ حعقعدعغ ارعدع، ظاش الرغا سةل ق ذ ظعش أيعدذ، ب ا آ ت

ذ          70نعث حوثقذرلعقعغا تاشالنغان تاش     دوزاخ أؤرىآع، ش عرات آ ذ صعلس ة ظاش ة حىشمةسلعكعض  يعلدعمذ تةآتعض
ةثرع  تعن ،دوزاخآ ان باش ارعدع، قذرظ ةل ق ة س تعك، آأؤرىآك ن ظعت ة، قعلعحدع ن ظعنحعك ة قعلدع  ـ  ظىستعض

الالهنعث                    دذ، ظ لعكعنع بعلع عل ظةمةس ادةم ظعشنعث يةثض ةن ظ اننع حىشةنض ان قذرظ ظاخعرع تةهدع بعلةن بولغ
ةيدذ         ظازابعدعن قورقماي تذرالمايدذ،   ةغرذرلعنعص يىرم ة دئسعال م اظةت، ه ةت، شاص ةدعس  ض . ظذ رةهم ةرحة ه

ةؤةبعنع                          ةل قعلعشع، س أزع ظةم ذرذش، ظ يار ت ةك، هذش ةنعال سةض عمذ ي ىن بولس ة قىت عمذ مذتتةص سةهع بولس
  .قعلعص ظاندعن تةؤةآكىل قعلعشع الزعم

صذتلعرع  ـ ظالالهنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلعدعغان ساهابعالردةك، تابعظعنالردةك، آئحعسع ظذخلعماي، قول
ارام        ـ    قعلعدذ، تاغ  ظعششعص آةتكعحة ظعبادةت   رالص ظ تذقنع قع داؤانالرنع ظئشعص آأرةش قعلعدذ، بعزدةك ياس
ة      ئلعص، بارح ارام ظ ذدا ظ ةت خ ألعنعص       نئم اظةتكة ي وق، شاص ايعنع ي عنعث ت ان ظعش ةنعال قعلغ ةتلعنعص ي تعن راه

ة هةممة جةهةتتعن رةسذلالهدعن صةخعرلعنعص ظأزعمعزنعمذ، باشقعالرنعمذ ظالداص يىرمةيدذ، ظالاله ظةث ظعلغار ؤ
أظمعننع،               ةتحان م رادعلعك، ظةمةلعي آىحلىك، مأظمعننع ياخشع آأرعدذ، بولذصمذ، قةلبع، روهع، آىحلىك، ظع

عالننع ظةمةس          ذرذق ص ةس، ق و ظةم ذرذق ص أرعدذ، ق رعص،     . آأرةشحعنع ياخشع آ ة تئ نع ياخشع يةرض ظذرذق
دان ع ظوب اندعن ظذن ىيعنع  ظ ص، س ةرؤعش قعلع تص ذص، ظؤاق علةردعن عدا قذي ةتتعن هادعس ةرخعل ظاص اندعن ه
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ذت      اق، ص أزعمعزنع تاشلعس ألعنعص ظ ةممعدة ي ز، ه ةؤةآكىل قعلعمع ا ت تا، ظالالهق ةقعلنع   ـ ساقالش نع، ظ قول
عالن          هئكمعتياراتقاننعث   ذرذق ص ز ق ذرعلعدذ، بع ع نةضة آئتعدذ؟ ظعنسان ظأزع قعلغان ظعش، ظةمةل ظىستعدة قوص

  !و ظئتعص يىرمةي، ظةمةلعي بعر نةتعجة حعقعرايلعسوقذص، توال مةسلعهةتلعشعص، ص

ذش     ازابعدعن قورق الالهنعث ظ تعن ظ اظةتكة يألعنعش ةت، شاص ايدذ، رةهم زعص قويم نع يئ تعلةر يوق صةرعش
ةل    ـ ياخشع، ظةضةر دةص قويذص، ظةمةل قعلمعسا، آاززاب دةص يازعدذ، شذثعالشقا بعز قذرظانغا يىزدة      ىز ظةم ي

ع،            دئضةن »فعزعالل قذرظان «عث  نقذتذبقعاليلع، سةييعد    ةلبعمعزنع تىزةيل أزعمعزنع، ق أرىص، ظ عرعنع آ  تةصس
بعز يألةنمعسةآمذ ظالاله رةهمةت قعلعص قالسا، بئرعؤئرعدذ، ظأزعمعز شاصاظةت قعلغعدةك ! شاصاظةتكة يألةنمةيلع

  !بواليلع

  

  روه توغرعسعدا

اتلعق دةص          26روه، قذرظاندا    نعدذ، هاي ان ظئلع ةؤجذتتذر     ظايةتتة تعلغ ذم م ان روه، حوق ث  . ظاتعلعؤاتق بذنع
ةت     » قذرظان«،  »قذرظان«، مأجعزعلعك   »قذرظان«ظاساسلعق بعردعنبعر دةلعلع،     روه، صةرعشتة، جعن، قعيام

ث     الرمذ روهنع العملعرع، صةيالسوص ا ظ ازعرقع دذني دذ، ه ةت قعلع ا دةالل أزلةيدذ، هةممعسع روهق عدا س توغرعس
اققا آة ةؤجذدلعقعغا ظعتتعص عنع    م ة هىجةيرعس ىملىآتعكع باآتئرعي ذ ظأس ع، ظاش ةن، حىنك ةم ظعشةنض ةن، ه لض

ع  ايؤاندعكع تذنج ان، ه ئرماظعنس اتلعقظعسص ةيتكىحع، هاي ىحع، آأص عنع هةرعكةتلةندىرض ةن هىجةيرعس   دئض
الدذردع،                ةيران ق الرنع ه لةرنع، صةيالسوص نامدعكع بذ روه، جان، صىتىن تةتقعقاتحع، ظعنجعنئر، مذتةخةسعس

ةدعن       ظ ان ن ة؟            ذالر شذ روه، هاياتلعق، ج انداق نةرس ذ ق تعدذ؟ ظ ة آئ ةن؟ نةض ةن  آةلض وظال   دئض اؤاب   س الرغا ج
اندا            الاله قذرظ ع، ظ ةيدذ، حىنك اؤاب بئرةلم ذق ج بعرةلمعدع، هةم تاصالمعدع، هةتتا ظعسالم صةيالسوصلعرعمذ تول

ثكع، روه، جان، ظالالهنعث، رةببعمنعث ظذالر سعزدعن روه توغرعلعق سورعشعدذ، ظذالرغا دة : دئضةنمذنداق
ةيدذ  الالهدعن باشقعسع بعلم ع ظ ةن  ظاجايعص قذدرعتع، ظذن ةؤجذدلعقعنع        .  دئض ث م ةقةت روهنع ان ص قذرظ

ع مةخسذس                 أزلةيدذ، ظذن انلعقعنع س ى يوقعمايدعغ انلعقعنع، مةثض ظاسمانغا ظأرلةيدعغانلعقعنع يا ظازابتا تذرعدعغ
ةن  ظألىم صةرعشتعسع ظالعدذ   الدذرذلعدذ،          .  دئض ة ق ةس زذلمةتت اآع ص رعلعدذ ي مانغا حعقع ع ظاس لةردة ظذن هةدعس

دذ             تار بولع ة ضعرعص ث بعرعض ةت ظعككعنع ازاب، راه ةن  قةبرعدة ظ ة              دئض ر نةرس العمالر بع قا ظ اؤابدعن باش ذ ج ، ب
  .دعيةلمةيدذ، ظذالر صةقةت معسال قعلعص، ظوخشاتقان

ةت علةن، جةس عنا ظا : مةس ر ماش اراثغذ بع ع ق عنا  ظعح ذ ماش ا، ظاش ان بولس اش، روه، ج ة ظوخش دةمض
قا         معنع ظعش ة قعس ارةت، معث يذتئردعن ظعب ع، آومص نع يورذتقذح ىحع، ظعحع ادةمنع هةرعكةتلةندىرعدىرض ظ
ا، جةسةت                  اجعز بولس سالغذحع، بعر توك نذرغا ظوخشايدذ، ظةضةر بذ نذردةك جان تاشقع زاهعردعن ظئلعنسا ظ

  .أرعدذ، هايات قالعدذظذخاليدذ، ظعحعدة بولسا، حىش آ

ردا   ـ   بذ روه، جان ظعحع    ظةضةر تئشعدعن بعراقال تارتعلسا، ظئلعنسا، ظادةم ظألعدذ، شذنعث بعلةن ظذ زاهع
ايلعنعدذ                ة ظ ةتتا زةررعحعض عرعدذ، ه ا ظأزض ذ    . يوقعلعدذ، ظةمةلعيةتتة بولسا، ظذ جةسةت باشقا ماددعغ ن، ب لئكع

ةص   مذرةآكةص تةرآعب تاصقان ماددا هةم صارحع      ا، مذرةآك النمايدعغان ماددا، يوقعمايدذ، مةثضى تذرعدذ، ظذنداقت
  .هةم صارحعالنماس بذ روه، مةثضىلىآكة بذآمذ اليعق، ظذ ظةبةدعلظةبةد يوقعمايدذ تةرآعص تاصمعغان

ا                  ذم قايت انمذ حوق اندةك، ظعنس ةيدا بولغ ة ص ذص، يةن خذددع ظاشذ ظأسىملىك، هايؤان صةيدا بولذص، يوقذل
ةيدا بول ان، ص ذ روه، ج دذ، ش ةتع ز جةس ةت دةيمع ز قعيام ةتنع بع ذ هةقعق ا ب رعلدىرعدذ، مان ا تئ ذ . نع قايت ب

زدعكع       ةتنع يذرتعمع ان هةقعق هةقعقةتنع هازعر نذرغذن ظالعمالر ظئتعراص قعلدع، ظاشذ صةيالسوصالر ظئتعراص قعلغ
ذلمان  ةن مذس ةنم ةبظعي  دئض ايدذ، ت االرمذ ظذقم العم، ظألم ايدذ، ظ عم   ـ لةرمذ ظذقم داق ظعس العملعرع مذن ةن ظ ص

  .قويذص ظأزعنع ضولالؤاتعدذ

ذ،       ةنع س ةت، ي بذ دذنيادا جىملعدعن بذ هىجةيرة هايتلعقع ماددا، شةآعل، هةرعكةت، يةنة تئخع تةبعظ
وت،    ن  هاؤا، نذر، ظ ان            زئمع ةيدا بولغ ث هةممعسع ص ة بذالرنع عدذ، ظةمةلعيةتت ةت دةص ظاتعش راق، هةرعك ، تذص
حىنكع، ظذ يوق بولسا، ظةزةلدة بولمعسا قانداق ظأزعنع صةيدا . ظأزع صةيدا قعلغان ظةمةس ـ عنعهادعسة، بذ ظأز 
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دذ؟ ذ  قعلع ةؤجذت ظ تع، م ةزةلدة يوق ان ظ ةيدا بولغ ة ص ذ ظةمةلعيةتت اجعتع؟ ظ ة ه نعث نئم ةيدا قعلعش ا، ص بولس
م     ةآعلنع . ظذنداقتا ظذنع يذقعرقع ماددعنع صةيدا قعلغذحع ظالاله بولذشع الزع ىحع بولذشع    ش ىرةتكة آةلتىرض  س

ة              ىحع، يةن الزعم، هةرعكةتنع ظاشذ روه، جاننع ظعجاد قعلغذحع، صةيدا قعلغذحع، شذ شةآعل ظعحعضة آعرضىزض
م  ع الزع ع بولذش ئلعص تذرغذح ة . ظ ذ دةل يةآك الالهدذر  ـ ظ ر ظ انة بع ىرةتكة . يعض دذ، س الدعن بعلع ذ ظ ظ

ةت آةلتىرضىحع، تةدبعرلعك زات     ةت،  هئكم ةث       ، رةهم ةنعال ظ ان ي القتذر، قذرظ تذرغذحع خ ةؤةب، ظورذنالش س
بذ . اليعق جاؤاب بةرضىحع مأجعزعدذر، ظذالر توغرا جاؤاب تاصالماي، ضاثضعراص بعز يةنة تةتقعق قعلعمعز دةيدذ        

  .آئيعنكع تةتقعقات دةيدذ، ظةمةلعيةتتة ظاشذنداق ضول بولذص هاياتعدعن ظايرعلعدذ

ةتنع غةن   العمالر صذرس ذن ظ الداص        نذرغ أزعنع ظ رع ظ ردع، نذرغذنلع ا آع الم دعنعغ ص ظعس ةت بعلع يم
ة          اس مأجعزعض علع بولم عنع آةلتىرض ةت ظوخشعش ىح ظاي ا ظ ةتتا قذرظانغ أتىؤاتعدذ، ه ذص ظ أز يذم ةتتعن آ هةقعق

ظةمةلعيةتتة هاياتلعق، جان ناملعق . قاراصمذ قويمعدع، ظذالرمذ ظاخعرع تئضعشلعك جازاسعنع تارتعدذ، ظاز قالدع
  .ذ روه مةؤجذد، ظذنعث ماهعيعتع هةقعقعتع ظعنسانغا مةلذم ظةمةس، بذ بعر سعردذرب

ةلتىرىلعدعغان روه       ىرعلةردة آ قا س ةرةدة ؤة باش ع بةق ان سىرعس ةي، قذرظ ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
  .بةتكعحة ـ 90م بةتتعن  ـ 83جاؤاهعر .  دئضةنتئرعلدىرىش توغرعسعدا مذنداق

ا ظةلةيهعس الالهنعث مذس الرنع  ظ االمغا قذش راهعم ظةلةيهعسس رعش، ظعب رعلدىرىص بئ العنع تئ االمغا، آ س
ث           عزير  تئرعلدىرىص بئرعش،    ة مع راظعلدعن نةحح ةنع ظعس رعش، ب رعلدىرىص بئ ظةلةيهعسساالمغا ظعشةآنع تئ

ان  ا حعقق ةن تاغق االم بعل ا ظةلةيهعسس ة مذس عنع يةن رعش، 70آعش رعلدىرىص بئ عنع تئ ا آعش  ظعس
ث     ظةلةيهعسساالم اندا بعلقعنع نعث دذظاسع بعلةن ظألىآنع تئرعلدىرىشع، مذسا ظةلةيهعسساالمغا خعزعرغا يولذقق

ع   ان ظذقذم عدعكع روه، ج ةت توغرعس رلدىرىش، قعيام عنع تئع اتلعق ظعضعس ةربعر هاي ازعرقع ه تئرعلعشع ؤة ه
ةي  ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم عدا ت ةرؤاه«توغرعس ةتت» آعتابذلظ ان، ه ةر يازغ املعق ظةس أص ن عرنعث آ ذ تةصس ا ب

رقعدةك              دئضةن جايلعرعدا مذنداق  ابدا يذقع ذ آعت ة دذرذس، ب ى ظأزعض ذلذلالنعث مأجعزعسع مةثض ، قذرظان، رةس
رعدا روه             ز يذقع ظألىآنع تئرعلدىرىش ؤةقةسع سأزلعنعص قايعل قعلعدذ، ظةمةلعيةتتة ظالالهقا شذنداق ظاسان، بع

ر   توغرعسعدا ظذنعث مةؤجذدلعقع، ظالعمالرنعث    ى بع ظعسصاتع، هةيران قالغانلعقع، هازعرمذ آةلضىسعدعمذ ظذ مةثض
ظةمةلعيةتتة ظالاله روهالرنع . بولذشع، ظاخعرع ظأز جايعغا قايتعشع توغرعسعدا سأزلعدذقمةؤجذت سعر بولذص، 

ا        ذ ظ ع، ظ ان، حىنك ال ياراتق لدعن ظةزةلدة بذ ظعنسانالر، هايؤانالر، ؤذجذدقا حعقعشعدعن نةححة معث يعل بذرذن
بعلعدذ، هازعر بولسا، ظذ روه جاننع آعرضىزىلعشعضة تئضعشلعك، جانلعققا آعرضىزىص، هاياتلعق يارعتعؤاتعدذ، بذ              

الدع      عنعص ق دذ، دةص حىش ةيدا بولع ن ص نع آئيع علةر روه ة آعش ا بويعح ن   . دذني ة آئيع ذ تةنض ع، ظ حىنك
  .ا هةممعسع ظالالهقا بعردذر، بةرعبعردذرآعرضةنلعكع ظىحىن، ظةمةلعيةتتة بذ دذنيا ؤة ظاخعرةت، روهع دذني

ذم             ةتنعث حوق أجعزعلعكعنع، قعيام اننعث م ارلعقعنع، قذرظ ث ب ةردة روهنع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ي
بولعدعغانلعقعنع ظعسصاتالص، مذنداق سأزلعضةن، روه هازعر بولذش ظةهؤالع دةسلةصتة صةيغةمبةر زامانعدا بولغان            

 ظةلةيهعسساالم زامانعسعدا بولغان، ظعساهعم ظةلةيهعسساالم تئرعلعش زامانعسعدا بولغان،      ظذنعثدعن بذرذن ظعبرا  
ردع،                هازعر بولسا، دةسلةصتة ظامعرعكعدا بولدع، ظاندعن ياؤرذصاغا تارقالدع، هةتتا نذرغذن آعشع ظعسالمغا آع

ةرؤاه «بذنع مةن    ةن  »آعتابذلظ ةن     دئض ا سأزلعض أز      .  آعتابت ةنع س ر ؤةق ةردة بع ذ ي داق   ب اي دةص، مذن لةص قوي
فعيل       ـ   1846معالدعية  . دةيدذ ةن يعلع نعيذيورعك شعتاتعنعث حةت بعر يئزعسع هعيدس ان   دئض ايدا، فعيكم   ج
تذرذق ظاؤازنع ظاثالص قورقذص، آأحىص آةتتع، آئيعن  ـ  آعشع ظولتذراتتع، ظذالر بعرنةححة قئتعم تاراقدئضةن

ةي ي         ن         بذ ظأيدة جون فوآعس تذردع، ظذزذن ظأتم ان، آئيع ذ قورقذتق اراقالص ظذالرنعم اؤاز ت ذ ظ ة ظ نعالر   ةن خوش
ع      ةقعللعق آعش ر ظ اؤازنعث بع ذ ظ اخعرع ب ذالر ظ ةتكةن، ظ ول آأرس قا ي ىرىص بئقعش اؤازنع تةآش ذ ظ ع ظ بذالرن
اق                 تعم ي ر قئ ذنداق، بع تعم ش ر قئ ص، بع ةتقعق قعلع اؤازنع ت ذ ظ ذالر ب ان، ظ  قعلعؤاتقان ظعش ظعكةنلعكعنع بايقعغ

ارقعلعق         ندئضة انع ظ تعم س ىح قئ اآع ظ ع ي اؤازنعث ظعكك  بولعدعغانلعقعنع ظذققان، حىنكع، ظذالر بذ حئكعلضةن ظ
داق    دئضةنمةقسةتكة يةتكةن، ظذالر سأزلةش، ضةص سوراش، ظاشذ، شذنداق، توغرا، ياق  ةن مذن  بةلضعلةر بعل
ع مذ              ةن، ظذن ارتعؤئلعش      بعر ظعشنع بايقعغان، ظذ ظةسلعي شذ ظأي ظعضعسعنعث روهع ظعك اللعرعنع ت أيدة م ذ ظ ش

ةن، يئشع         دئضةنظىحىن معرام فوآس   ان ظعك ارعل رعي ث ظعسمع ش ةن، ظذنع اش،  31 آعشع ظألتىرضةن ظعك  ي
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ةن،                    ق قعلعص هاقارةتلعض ان، زاثلع آئيعن بذ ظعش شةهةرضة تارقاص آةتكةن، آعشعلةر بذالرنع مةسخعرة قعلغ
 جايغا آأحكةن، بذ يةردعمذ  دئضةنآئيعن، بذ ظاظعلة روستعر. ن دئضةظذالرنع يالغانحع، بذ رذشةن يالغان سأز

ع                    الدعن، ظعكك ذ ظاي ئلعص، ظ ة آ ذ يةرض عزالر هةممعسع ب بذ خةؤةر تارقالغان، ظاندعن دعن ظالعملعرع ؤة دعنس
تعم             . قعزعدعن ظةهؤال سورعغان   ة قئ ز دةص نةحح أآىم قعلعمع ظذالر ضئصعدة حعث تذرغان، هةتتا ظذالر ظألىمضة ه

معغان              تة ةقلعدعن ظاداش . هدعد سالغان، ظاخعرع ظذالر حعث تذرعؤةرضةن، ظذالر ظةمةلعيةتتة ساصمذساق ظعدع، ظ
العمالردعن    هذر ظ ت مةش ذ آومعتئ ةن، ب نع تةآشىرض ذ ظعش كعللةص ب ت تةش ر آومعتئ اخعرع بع ذالر ظ ظ

ة تلعقعنع، هعيل نعث راس ذ ظعش ذص، بذالرم ةن بول نع، يال ـ تةشكعللةنض ر يوقلعقع لعكعنع معكع أز ظةمةس ان س غ
كعللةص         ت تةش العمالردعن آومعتئ قا ظ ا باش تعم قايت نحع قئ ةنمةي ظعككع ة ظعش علةر يةن اتلعغان، آعش ظعسص
ظةؤةتكةن، يةنة ظوخشاش قارار حعقارغان، هةتتا ظىحعنحع قئتعممذ ظوخشاش قارار حعققان، زومعضةر دعنسعزالر 

ةش،     آذ ـ   بذ ظعككع قعزنع ظألتىرمةآحع بولغان، ضئزعت      رنالالردا، ماقالعلةردة ظذالرنع مةسخعرة قعلعص ظةيعبل
تأت يعلدعن آئيعن بذ خةؤةر بعرلةشكةن دألةتكعحة يةتكةن، هةرقايسع بعرلةشكةن . شةهةرضة تولذص آةتكةن

اؤذش     ةتتا ت قوشما شعتاتالرمذ خةؤةر تاصقان، ظةمةلعي تةجرعبة قعلعنعص هةرقايسعسع بذنع سعناص آأرضةن، ه
يعل بذ  ـ 1854آةلضةندة، ظىستةل، ظورذندذقالر تاراقالص جاؤاب قايتذرغان،  قذص آأرىص مةقسةتكة هةرصنع ظو 

آعشعلةر .  ظعمزا ظاتالغذسع بعلةن ظاتالغان    15000ظعش ؤاشعنضتون مةجلعسعدة تعلغا ظئلعنغان، هةتتا بذ ظعش         
ات    ةن ظعسص زعص بةرض معنع يئ ةص دةص   15000ظعس انع مةزه ان، روه زا قويذلغ ذ   ظعم ةن، ب اب تىزىلض آعت

ذ     مةؤجذت  بئتعدة بذ خاتعرة سىرةتلةر هازعرمذ       ـ   16آعتابنعث   دذ، ظاش ذص تذرذؤاتع زاه   15000بول  آعشع ظعم
  .قويغان نذرغذن سأزلةر شذ آعتابدا هازعرمذ بار، آأرىص بئقعث

ولذص، مذنداق بعز بذ سأزدعن بعر نةححعنع آةلتىرعمعز، ظذالر حوث ظةربابالرنعث بالعلعرع، تذغقانلعرع ب
عمنع        ر جعس ث ظئغع ذ آىحنع ا ظ ث بارلعقعغ ايدا روه آىحنع ذ ج علةر ب ةقعللعق آعش ان ظ ة معثلعغ نةحح

عز ة، ظئض تعن ـ هةرعكةتلةندىرضةنلعكعض ةس، ظاس دذق ـ ص ذؤاه بول ا ض تىن قعاليدعغانلعقعغ ةنظىس ع .  دئض ظعكك
ع    رةر آعش أيدة بع اراثغذ ظ ةؤجذت ق يعؤعلعك فو م اآع خعمع تعن ي وك   بولماس تعن، ت اددا بولماس فوردةك م س

  .بولماستعن هةرخعل رةثلةرنعث صةيدا بولغانلعقعغا ضذؤاه بولغان

ظاخعرعدا ظذالر ظعلتعماسقا ظاساسةت نذرغذن قةبرعلةرنع تةآشىرىص نةححة آئحعلةص ظذيقعسعز قئلعص،           
ةنع            ذالر روه ي اخعرع ظ اص، ظ اؤازنع بايق العي ظ ان روه  ظاخعرع هةرخعل ظئلئمئنت ماددعدعن خ ةقعقعي  ظعنس ه

ةن     مةؤجذت   اص آةتمةيدعك ةن  ظعكةن، ظذ يوق ان      دئض الن قعلغ عنع ظع ةؤةر هةرقايسع      .  خذالس ذ خ م، ب ذ ظعلع ب
ةص   انع مةزه ةن، روه كعالتعغعمذ يةتك ةر تةش كةن دألةتل ةتتا بعرلةش عتات، ه مة ش ع  ـ 1895بعرلةش  20يعل

عرآةت ظ       نع ش ان روهع امنع قولالنغ ذ ن ةن، ظاش ا يةتك تعكع   معليونغ ي مىلىآ عرآةت   20ومذمع ة خذسذسعي ش ض
ؤعقاتحع  105 ع تةش ةتتا روه ةن، ه ة يةتك ع  207ض ازعر قعلغذح ةنع روه ه عتعحع ي ة، ؤاس ةن، 22ض ة يةتك ض

الالص                    ندا ت تعملعق يعغع ة قئ لعقع بعرنةحح عنعث باش ون سوت مةهكعمعس ظذالرنعث مةشهذر ظالعملعرعدعن ظعدم
كارا بولذشع         سايالنغان آعشع ظامعرعكعلعق مةشهذر ظذح     ث ظاش رالر روهالرنع رت هعي ةن قذحع رذبئ اب   دئض  آعت

  .تىزضةن

ا        دئضةن توزان ـ   مةشهذر صةيالسوص روبئرت براؤعن غةيب ظالةمدعكع حاث       ذ ؤاقعتت ان، ش ابنع يازغ  آعت
ا،               ـ    ضئزعت 22 ةت، ماتعماتئك ذالر تةبعظ آذرنال، ماقالة ظورذنلعرع مةخسذس مذشذ تئمعدا خةؤةر تارقاتقان، ظ
الر،                 لعسةصةصة العمالر، صةيالسوص هذر ظ ةتتا مةش ةن، ه دة ظعلضعرلعضةن، بذ ظعش يوغعناص هةممة يةرضة صذر آةتك

ام     صعراففعسورالر تةتقعق قعلعشقا باشلعغان، بذ ظعشقا مةشهذر صةيالسوص، تةبعظةت، خئمعية تةتقعقاتحعسع ؤعلي
ع، ياردةمحعسع  ث هةمكارلةشقذحعس قان، دارؤعننع مذ قاتناش ةنآعرآوس مذ ظعشةنض عل ؤاالس وص روس . صةيالس

 ظاستعرونومعية تةتقعقاتحعسع، ماتعماتئكا ظعلمع جةمظعيعتعنعث رةظعسع صةيالسوص ظوجعست دع معرجانمذ بار،
اقلعغذح   وك س عث(ت ةتتا        ) دعيةنص ةن، ه قان، ؤة ظعشةنض ارلعمذ قاتناش العم سعيرص هذر ظ ان مةش اد قعلغ ظعج

  .س ظأتىلضةن ظاي مذش تئمعدا دةر18مةآتةصلةردة 

ث هةمكارالشقذحعسع، ؤاالس          ان، دارؤعننع ث   بذ روه توغرذلذق خةؤةر ظعنضعلعزالرغعمذ يئتعص بارغ روهنع
 يعلدعن 15 آعتابنع يازغان، ظةشةددعي دعنسعز ظامما ظأزع دوآتذر جرج ساآستونمذ  دئضةنظاجايعص ظعشلعرع
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ان، ظذ              الن قعلغ ةندعم دةص ظع ا ظعش ث بارلعقعغ تذر          آئيعن مةن روهنع امبعرس، دوآ تذر ش ث ساؤاقدعشع دوآ نع
  .هوغسون، صةيالسوص معيرس قاتارلعقالر ظعشةنضةن

ذنداقال    ةن، ش ع بارآ ةتقعقات ظورن ع ت ازعرمذ روه ه«ه الر  » تةلةققعيذلظةرؤاع ةر، روه ةنع تعرعكل ي
ةهؤال           ذ ظ ةن، ب عية ظذحرعشعشع ناملعق آذرنال بارآ ة        فرانس ىز بةرض علعيعلةردعمذ ي ا، ظةنض  ـ  1857. ن، ظامرعك

ةليد    11يعلع ظامرعكعدعكع ظعشتعن     ارذن ج ةؤجذدلعقع    يعل آئيعن، ظالعم ب ث م ةن روهنع ر    دئض ابعنع نةش  آعت
ةن  قعلدذرغان، فرانسعيةلعك شاظعر، جعمعس مذنداق     ذ          دئض ة ظ ىز ظأرعس عدعن ي ةيدا بولذش ث ص ع روهنع ، آعمك

العمالر قات     .  دئضةن هةقعقةتتعن يىز ظأرعضةن بولعدذ    هذر         ظذ مةشهذر ظ عير، مةش ن يوش ذناس ظوجي ارعدا تارعخش
ة،                     ذ ظعش ظالبانعي ن ب اندعن آئيع ة ظ تذر جةيبعي هذر دوخ عظعر، مةش ظالعم، ظذحقذحع، صةيالسوص مذريس الش

 آعتابدعن  دئضةنرذسعية، ضولالندعية، سوؤئت، نورؤئضعية قاتارلعق جايالرغا تارقالغان، مانا بذ روهانع مةزهةص
  بذالر قذرظاندعكع تئرعلعش مةسعلعسع. بةتتة بار ـ 88 آعتابعنعث  دئضةن»هعرجةؤا«تةنتاؤع . ظئلعندع

ةمدع              ا ظ قذرظان آةرعم مأجعزة بولذص حعقتع، ظذ ظةزةلدعن مأجعزة ظعدع، هامعنع شذنداق بوالتتع، مان
المعدع،             ذ  مذسذلمانالرمذ زور ظعشةنحكة ظعضة بولدع، قعيامةتتة راست شةك يوق ظعدع، هازعر يةنعال شةك ق  ب

  .توغرعسعدا يةنة باشقا جايدا سأزلةيمعز، ظةمدع بعز بذنعثغا ظعشعنعمعز توغرعسعدا سأزلةيمعز

بذنعثغا ظعشعنعش يولع تأت تىرلىك بولذص، بعرعنحعسع، صةيالسوص، هأآىما، ظالعمالر يولع بعلةن ظعلمع 
  .تةتقعقات ظئلعص بئرعش، بذ يذقعرعدا ظعسصاتلعنعص تةآشىرىشتعن ظأتتع

ل    ظعككعن عدا دةلع ةؤجذدلعقع توغرعس ث م ذ روهنع ع، بذم عزعملعق يول ع، سوص دذر  ـ حعس ات يولع . ظعسص
أزعمذ          ةي ظ ةهذلال ظةل ان،               1000جىملعدعن تةنتاؤع رةهم ازعر قعلغ نع ه ةززالعنعث روهع ام غ ع ظعم ل بذرذنق  يع

عدعكةن،   مةنمذ ظأز قذلعقعم بعلةن روهنعث مةؤجذدلعقعنع ظاثلعدعم، هةتتا ظةؤلعياالر ماقامعغا            يةتكةنلةر سأزلعش
ن              زمذ آئيع اظالال بع اثلعدعم، ظعنش عدعن ظ أزلعمةس آعش ان س عز، يالغ آأرعشعدعكةن، بذنع شةآسعز خذراصاتس

  .ظالاله ظالعمدذر! بذنع ظعسصاتاليمعز، ظالاله بعزضعمذ بذ ماقامنع بةرضةي، ظامعن

ق، قذرظانغا ظعشعنعش ، ظةضةر سعز ظىحعنحعسع، روه هازعر قعلعش يوللعرع، بذمذ بعر ظعلعم، تةستعق يو         
أزع               ا ظ مةندة بذنداق ظعش بولمعدع دئسعثعز، بذ ظالالهنعث ظعلتعصاتع بولذص، خالعغان حاغدا، خالعغان جايعغ
ذر                       انالر جعمغ ازعر بولعدعغ داق روه ه ا، ظذن عناق دذني ذ س ع، ب دذ، حىنك ظاشكارعاليدذ، ياآع يوشذرذن بعلدىرع

أ      العي ظ ن                آئلعدذ، آعشعلةردعن خ اآع بذندع ع ي ةر روه ألىص آةتكةنل ن، ظ تة، جع لعق صةرش تعدذ، روه ظاساس
  .آئيعنكع تئرلعدعغانالر روهعدعن ظعبارةتتذر

هةرقانداق بعر ظالعم، صةيالسوص، مذشذ تئمعدا توختالمعسا تةتقعق قعلمعسا، تةصةآكذر قعلمعسا، ظذ باتعل، 
أزعنعمذ ظعناؤةت     ايدذ، س ةرةققعي قعاللم دذ، ت ا حعقع ايمعز يوقق ة ظالم التذن،   . ك الردعن ظةص هذر صةيالسوص مةش

  لعكهئكمةتسوقراتون، ظعسكةندةر ؤة يذقعرقعالر، بذ توغرعسعدعكع نذرغذن آعتاب يازغان 

  ظعزدعنعث، تةصةآكذر » آعتابذلظةرؤاه«بذ توغرعسعدا آعتابالرمذ بار، جىملعدعن  .سأز قالدذرغاندذر

  سئهرعضةرلعك توغرعسعدا

الدذرش،       55 بذ سأز قذرظاندا   ن دئضة سئهرعضةرلعك ةيران ق ةقعلنع ه ئهعر، ظ ان، س ا ظئلعنغ  ظايةتتة تعلغ
يعلعدذد                  ئرعك دئ اغلعدع، س أز ب ةر آ ازعر سئهرعض عتعش، ه . بولمعغان ظعشنع بولغاندةك، يالغاننع راس آأرس

شذنعث بعلةن .  دئضةنظةزةلدعنال دعنسعزالرغا بعرةر صةيغةمبةر مأجعزة بعلةن آةلسة ظذالر ظذنع سعهرعضةرآةن         
ر   ـ ياآع ظأرص. ، ؤة ظعنكار قعلغاندذر    دئضةن ظعمان ظعيتمعغان، ياآع ظذنعث مأجعزعسعنع سعهر      ظادةتتة يوق بع

ةر   ةيغةمبةرنع سعهرعض ذ ص ةندعكعن ظ ادعن سأزلعض ايعص دذني ةنغ ةقلعدعن   دئض اص ظ ة ظذحق اآع سعهرعض ، ي
االمغعحة د         دئضةن ظادعشعصتذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان،         ، بذ ظعش ص نالر تارقاتق ةرلعكنع جع ان، سعهرعض اؤام قعلغ

ان             عهعرنعمذ ياراتق اندةك، س قعنع ياراتق عهعر      . ظالاله بةندعلةرنع سعناش ظىحىن، شةيتاننع، حوش ذ س ازعر ب ه
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ةن           رعكتىرىش بعل ادداالرنع بع ةرخعل م نعلعدذ، ه ذلالر قوللع يعؤعلعك ظذس ص، خئمع ةرةققعي قعلع ذ ت ظعلمعم
قعالر ظادةتتعكع نةرسعنع آعش   ةر  . علةرضة ظأزضةرتعص آأرسعتعدذ، خعمعيعؤئلعك ماددا ياآع توك ياآع باش بةزعل

  .مةشعق، تةجرعبة ظارقعلعق حاققانلعقنع ظعشقا سالعدذ

اندعن  اندا ظ انمعغذدةك بولغ ةربعيلعنعدذ، ح ذزذن ت ع، ظ أرىنعدذ، حىنك عهعردةك آ ة س انلعقمذ آأزض حاقق
ةت            هىنعرعنع آأرسعتعدذ، مذنداق بولمعغاندا    ارامعتعدةك آارام النعث آ ذ دةجج اندا ظ عمذ بولمعغ  ماددا ظأزضعرعش

دذ ايعص . بولع عتعدعغان ظاج نع آأرس الالهنعث قذدرعتع ادا ظ ذن،   ـ دذني انداق بولمعس أص، ق ةك آ الر ب غارايعص
ثدا زور   ان، بذنع الاله ياراتق ةممعنع ظ ةت ه ذ  هئكم عناقتذر، ب ا س ذ دذني عناق، ب وث س ةث ح مذ ظ اردذر، بولذص  ب
  . دذنيادعكع هةممة نةرسة سعناققا يارايدذ

اؤعنعث  ةي، آعت ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم نئت،  ـ 105  ـ،104ت تعدة، ماض ربئ عمع ظئلعكتئ وك بئس ون، ت
ع،         ـ   ظارقعلعق ظذخلعتعش، خعمعيعلعك ظذسذلدا ظذخلعتعش، تةبظعي      ذر ظعلم صةن ظذسذلعنع قوللعنعش ظارقعلعق ن

تعش         ظاؤاز ظعلمع، نئرؤعنع قااليمعقا    ئلعص، ظذخلع قا س اددعنع ظعش قا م ازوت ؤة باش روم، ظ ن قعلعش، خعلعروفع
رعنحع  . ظارقعلعق روه ظعشلعرعنع تةتقعق قعلغان ؤةقةنع سأزلةص مذنداق دةيدذ، ظذخلعتعش ظىح خعل بولعدذ        بع

اق           ـ    هئس ظذختعلعتعلغان ظادةم  ةتتا قاين ان، ه ذغا  تذيغذسعنع يوقعتعص، ظذخالتقذحع نئمة دئسة شذنع قعلغ  س
دذ   داق دةي ةي، مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ان، ت ال قعلغ ا دةره قا بذيرعس ذتعنع سئلعش ةن : ص ع  ـ 1920م يعل

اش    ر ي داق، بع ة مذن قان، ؤةق ةنمذ قاتناش اندا، م ئلعص بارغ عناق ظ اتعظو س العم دع بوآ وص ظ ارعآلعق صةيالس ص
 باناننع بئرعص يعضةندعن آئيعن، بذ، ظاححعق يعضعتنع ظذخالتقان، بذ ظذيقا نئرؤعدا بولعدذ خاالس، ظذ يعضعتكة

تاؤذز بذنع تىآىرىؤةت دعسة دةرهال تىآىرضةن، ظذنعثغا شوخلعنع تذتقذزذص بذ، ظالما يعضعن، دعسة ظذ، بذ ظالما 
ةن،              ا ظعشةنض ةن حاقعرس عم بعل ةك ظعس معنع بأل قعالرنعث ظعس ةن، باش ظةجةص مئزعلعك، تاتلعقكةن دةص يعض

ةن  ظأزعمذ شذ ظعسعمعنع    اقعرعص سأزلعض الالردةك         . ح ذ ظاي ة، ظ ايلع دئس ا ظوين ةل تانس ا آ ظذخالتقذحع ظذنعثغ
مذ                       ان بولذص عنع ظوينعيالمعغ ذ تانس ن ب اقايغاندعن آئيع اآع س ذرذن ي ذ ب تانسا ظوينعغان حاندذرمعغان، لئكعن ظ

دذرذص، ؤار  ايمان قعل ذناهكار دةص صذش ر ض ةن ظئغع ةزعدة س ع ب ان، ظذن ة ظوينعيالمعغ ع ظايالح راص يعغالتقعل قع
  .بولسا، ياش تأآعدذ، بةزعدة خذشال قعلعص آىلدىرضعلع بوالتتع، بذ بعرنحعسع

أزلةيدذ،        ـ  هئسظعككعنحعسع، ظذخالتقاندا بولسا،  اثاليدذ، س ن ظ اتتع، لئكع ةن يوقعت عنع تامام تذيغعس
  .ظذخالتقذحع نئمة دئسة ظذمذ شذنع قعلعدذ

ةتلعرعنع      ظىحعنحع، روهنع تعزضعنلةش بولذص، ظذخلع    ةيعص ظعلل عمنعث غ تع، جعس أزعنع تونذيت غذحع ظ
دةص بئرةلةيدعغان دةرعجعدة، ظةمما بذنعث ظعقتعدارع ظاالهعدة بولذص آئتةتتع، بةآمذ يعراقالردعن آعشعلةرنعث 

ذ ظذخلعغذحع،      . توال آةلضىسعدعن خةؤةر بئرةتتع    ـ   مةخصعي سأزلعرعنع ظاثالص قاالتتع، تئخع ظاز      ع، ظ حىنك
خعل تعلدا سأزلةص  ـ تكةنلةرنعث روهعنع آأرضةنلعكعنع ؤة ظئنعق سىصعتعنع سأزلةص بئرةتتع، خعلمذظألىص آة

ة            ذ سأزلةرض ايدذ، ب ونابعيلعزعم دةص ظات بعلةلمةيتتع، بذ ظىح خعل ظذخلعتعشنع ظذالر آانالئسعيا، لعبنارجيا، س
و    ع صةيالس أزلةيمةن، بعرعنحعس عنع س ع هادعس ىن، ظعكك ذن ظىح تعق بولس ع  تةس اتلعق ظعلم اردعل هاي ص ش

زنع                ظئلعكتئرتةتقعقاتع، ماضنئنت،    ر قع ذ بع ان، ظ ان قعلغ ون، توك ظارقعلعق ظذخلعتعش قاظعدعسعدة مذنداق باي
ظذخالتقان، آئيعن قعز ظذنعثغا بةزع ظامالالرنع آأرسعتعص داؤاالشنع، تئخنعكا ظذسذللعرعنع سأزلةص بةرضةن، 

عنع        قعز ظذنعثغا مئنع بعرسع بذ تئخنعكع      ئح شةص اق ه تذر ي ورعغان، دوخ اثلعمعدعثمذ؟ دةص س غا بذيرعغعنعنع ظ
ظويغاق، سةن بولساث ظذخالغلعق، مةن ظةرآعن، ظازاد، هةقعقعي قعز ظذنعثغا حىنكع، مةن .  دئضةنظاثلعمعدعم

؟ صةيالسوص دوختذر هةيران قئلعص، بذنعمة دئضعنعث.  دئضةن، ماددعغا باغالنغان قذلسةن زئمعنسةن بولساث
ةن            . دةص سورعسا، ظذ قعز    اتعننع بعلعم ام ب ةن بولس ةن  حىنكع، سةن ظعشنعث زاهعرعنع بعلةلةيسةن، م ،  دئض

ةن            ةن  مئنعث روهعم ؤاقعتلعق، بذ سعرتماق آعشةندعن ظاجرعدع، مةن سةن آأرمعضةننع آأرعم اش      دئض ذ ي ، ظ
دذ               ذر حعقعؤاتع ل ن ر خع ةندعن بع ةزدعم، س ةندعن     مةن يعراقالردعن ظاؤاز آةلضعنعنع س العم ظألض ذ ه ث ب ، مئنع

  .ؤةقة ظعدعهةقعقعي  مانا بذ  دئضةنآئيعنكع تئرعلضةن ظعنساندةك بولذص قالدع،

  )ماضنعت ظارقعلعق ظذخلذتذش(

ظاستا يوغعناص  ـ ، مئنعث جعسمعم ظاستا    دئضةن ظعككعنحعسع، شاردعل بعر قعزنع ظذخالتقاندا ظذ مذنداق      
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ا،      مةندعن ظايرعلدع، هةتتا مةن ظأز جعسمع   أزىمنع بولس أردىم، ظ ذق آ ةك مذزل منع بةآمذ يعراق جايدا ظألىآت
اتتع           هئس بعر تىتىنلىك نذردةك   ىم زورعيؤات ى آىح ث سةزض م، مئنع دع،          .  قعلدع اظةت داؤام قعل أت س ال ت ذ ه ب

  . دئضةنتذيغذمنع يوقاتتعم ـ دة، هذشذمنع ،هعس ـ ظاندعن مةن هئلعقع جعسعمغا ظاستا آعردعم

ون             بذنداق هادعسة نة   ذ ظ ان، ظذالرم ححة قئتعم بولغانلعقع، هةتتا مئنعستعرالرنعث بالعلعرع سعناق قعلعنغ
ئزعت             تعكع ض ذ ؤاقعت ذ ش ةن، ب ع سأزلعيةلمعض ذص بذن  ـ نةححة تعلنع سأزلةص آةتكةن، ظةمما آئيعن، ظويغذن

  .آورنالدا خئلع آةثرع آأرىلعدذ

لعك قعلعص         ةن،         هةتتا بةزعلةر مذشذ ظذسذلدا قعزالرغا زعيانكةش مذ آأرىلض ان، داؤالعشعش وتقا تارتعلغ ، س
اقايغان،                  رعص س أزع دةص بئ ذلعنع ظ بةزعسع آئسةللةرنع مذشذ ظذسذلدا ظذخلعتعص ظذالر ظأزعنع داؤاالش ظذس
عهعر      قانداق بولمعسذن، مذشذ ظذسذلالر سئهعرضةرلعككة يئقعن آئلعدذ، بذ ماددا خعمعية ظذسذلع خاالس، بذ س

  .بةت ـ 106بعر نةححة خعل بولعدذ، 

  .بعرعنحع، بذرذنقعالردعن قالغان ظىلضة سعهرعسع

  . قورقذنح قاتارلعقالر روهنعث تةسعرعدعن بولعدذ ظعككعنحع، روهنعث ياآع غةم،

ةن               ا يةتك رع ماقامغ ن، بع ع، روه، جع ش، حىنك ظىحعنحع، روهتعن ياردةم سوراش بذ ظةث خذراصات ظع
ة،        ظةؤلعيا، سالعهالرغا يةنة بعرع صةسكةش، جعن       العه، ياخشعسع ظةسكعض العهقا س كارعلعنعدذ، س كة ظاش كةش

  .ظةسكعسع خاالس، بذ ظارقعلعق سعهعر قعلسا ظعمانسعز بولعدذ

تذيغذسع قااليمعقان قعلعص، آوحعالردا آأز باغالشتةك، ظذالر ظالدعن  ـ  هئسخعيالع، ضذمانع، تأتعنحع،
  .شذنداق آأرسعتعدذ، حاققانلعقع بار ظةلؤةتتةآعشعلةرضة دةص قويذص خعيالعنع ضذمانع سالدذرذص، آأزضة 

ة            الداش، ظةمةلعيةتت عنع قعلعص ظ بةشعنحع، خعمعيعؤعلعك ظامال، ظاددعيسع رةخنع آأيمةسلعك حارعس
يعمدةك      ةس آع وق ظأتم ةن، ظ عناص دةرس بةرض أزع س ةنتاؤع ظ ع ت ار، بذن ةك رةخت ب اش، يعص ةس ت آأيم

  .سعهرعضةرلةر بذنعمذ ظعشلعتعدذ

دذ،      ظالتعنحع،   بةزعلةر ظذرذشتا ظعشلعتعدعغان خعمعيعنع قوللعنعص، سةزضىنع يوقعتعدذ ياآع ساراث قعلع
  .بذ ظةمةلعيةتتذر

  .يةتتعنحع، يذقعرقع ماضنئت ظارقعلعق ظذخلعتعش

سةآكعزعنحع، سذخةنحع، ضةص توشذش بعلةن مةقسةتكة يئتعدذ، ؤة ياآع ظعسستعق سذيذتذق هةتتاآع    
عشعمذ ياخشع ظةمةس، بذمذ سعهرضة تةؤةدذر، هةممعسع هارام، قعلسا، قاتناشسا،          ظايالنع ظةصلةشتىرىش ظ   ظةر

ةيدذ،   . ياردةم بةرسة هةممعسع جعنايةتحع بولعدذ  ظةمةل قعلسا،  نع ي آعشعلةرنع ظالدايدذ، هارام يةيدذ، ؤاقعت
  .دعن ؤة ظعمانعنعمذ يوقعتعدذ ؤاهاآازاالر،

ةرلع ع سعهرعض ةي، دعدعك ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةمما ت دع، ظ ةرةققعي قعل ةتتع، ت ة ي ذ دةرعجعض ك مذش
م              عمعز الزع أثىل بألىش ةآعرةك آ التذندعن ب ا ظ ذثا ؤاقعتق ةت، ش التذندعن قعمم . هةممعسع هارامدذر، ؤاقعت ظ

ئرعك          اتعلدذر، س غةيب ظالالهقا خاس، بولذصمذ يارعتعش، صةيدا قعلعش، ظالالهقا خاستذر، قالغعنع هةممعسع ب
ذ قات ذ مذش دذظويذنعم ئهعر بولع ثدا   . اردا، س ئهعردذر، ظذنع عمذ س عق قعلس ة مةش ذ ظةمةلعيةتت ةرحة ظ ض

بذالرنعث . ظابرذي، صذل تئصعش خاالس ـ   سئهرعضةرلةرمذ بار ظةلؤةتتة، ظذالرنعث مةقسعدع، نام حعقعرعص، يىز       
  .ةآلعنعدذلةردعن ظةسةرمذ يوق، شذثا بذ ح دئضةنقةلبعدة ظالاله، ظاخعرةت، دعن، هةق، صايدا يةتكىزىش

ىن،       ؤاقتبعز   الاله ظىح اخعرةتلعكعمعز، ظ عمعزنع بذنعثدعنمذ مذهعم ظأز هاياتعمعز، خةلقعمعز، دألعتعمعز، ظ
ة، هئساب       سةرصجامالع ظىحىن، جةننةت ظىحىن      ايلع، دةصتةرض ة يارعت ع، زور نةتعج ارنع    ـ  قعاليل ا ب آعتابق

  . دئضةن!يازعدذ، صةرشتعلةر خاتعرعلةيدذ، بذنعثغا سةل قارعمايلع

ةر  ىرة بةق ةتتعن ـ 164س مان ظاي ةن ظاس ةت هةقعقةت الالنمعالر ، ظاي ة ـ ت عدا، آئح نع يارعتعش  ـ زئمعن
عدا   زدا مئثعش ةن دئثع علةر بعل ةظةتلعك نةرس انالرغا مةنص ث ظعنس عدا، آعمعنع ث نأؤةتلعشعص تذرعش آىندىزنع
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ةرخعل       ئمعن  ز ظالالهنعث بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذشعدا، ظاندعن قاخشال، قذرذق       ندا ه عدة، زئمع نع تئرعلدىرىش
مان    عدة، ظاس امالالر يأنعلعش عدا، ش انلعقنع تارقعتعش ن ـج ا،    زئمع ذندذرذلغان بذلذتت دا بويس  ظوتتذرعس

  .حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن ظالالهنعث بارلعق بعرلعكعضة ظاالمةت مأجعزة باردذر

لةشتىرضةن، شذ ظارقعلعق ظالالهنعث بارلعقع ؤة تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، صىتىن آاظعنات مةخلذقعنع بعر     
ة،           اندعن زةررعح ارارةت، ظ ذر، ه لع ن ات، ظةس ىتىن آاظعن ة، ص تعدعكع ظاالق ةن، ظوربئ رلعكعنع دةلعللعض بع

ردذر           ظئلعكتئر ايؤان،    . ون، نئيترون، مةنفعي توك، مذسبةت توك، بعر جىص ظةسلع بع كةن ه اندعن جىصلةش ظ
ذ              ظأسىملىك، ظعنسانمذ ظةسلع بع    اندعن ظاش ا ظ الالهنعث بارلعقعغ ر تال هىجةيرة، ظاندعن جىصلىك بولذشع، بذ ظ

بعر نذقتعغا ؤة بعرلعك ظارعلعقتعكع زعحلعق، قويذق مذناسعؤةت، ظالالهنعث بعرلعكعنع آأرسعتعدذ، بولذصمذ تئنح، 
ةيظع            . تةثصذثلذق، زعددعيةت يوق   ذ ش ةر ب ايدذ، ظةض ى يوقالم اتلعق     هاياتلعق بةرضىحع حوقذم مةثض أزع هاي لةر ظ

ألعدذ،                  دئسةكبةردع   ةمما هةممعسع ظ تع، ظ ا بوالت ى يوقالمعس ذ مةثض ارتذق     20000000، ظذ حاغدا ب ن ظ  دع
  .بذنعث بعر ظعضعسع ظالاله مةثضى هاياتتذر. جانلعق هةممعسع ظألىؤاتعدذ

تذزالر، ن            اش سعستئمعسع، يول ع سعستئمعسع، قذي اؤا،  ظاشذ ظىستىن ظالةم، آاظعنات، سامان يول ذر، ه
ر         عنعث بع ىملىك هةممعس ايؤان، ظأس ان، ه ز، ظعنس ة   ـ ظاتموسفئرا، شامال، بذلذت، يامغذر، آئمة، دئثع بعرعض

ة                 تعدعكعلةر ظىستعض ار، ظاس اقلعقع ب رلعكع ظعتتعص ار، بع عؤعتع، ظاالقعسع ب ح مذناس ار، زع اج ظعهتعياجع ب  موهت
  .، هةممة ظعنسان مةنصةظةتكة قايتعدذموهتاجبولعدذ، ظىستعدعكع شامال، بذلذتقا، بذلذت سذغا 

رعدا               ذلعرعدا، دئثعزلع ظأزظارا ظاالقة بار، خذددع ظاي، يةرشارعنع يورعتعدذ، يةرشارعمذ قذياش نذرعنع، س
 بعرعدعن ظأتنة ـ مذزتاغلعرعدا، قذم، قار تاغلعرعدا، نذرنع قايتذرذص، ظاينع ؤة باشقا هةمراهنع يورتقاندةك، بعر

  . يئرعم ظئلعشعدذـ 

آىندىز، بذلذت،  ـ تةصسعردة بةك آأص سأزلعنعدذ، بعز آئحة ظاسمان توغرذلذق، يارعلعشع توغرذلذق، بذ
داق           . شامال توغرعسعدا سأزلةيمعز   ةي مذن ةهذلال ظةل  سأزدعن بذرذن ظازعراق حىشةنحة بئرعمعز، تةنتاؤع رةهم

نعث       ، مئنعث بذ جةؤاهعر ناملعق تةصسعرعمدة، دعن ؤة دذنيا بعرلةشكةن          دئضةن ذددع قذياش كةن، خ ، ضعرةلةش
نذرع بعرلعشعص زئمعننع يورتقاندةك، دعننع شذ دعنغا ظئتعقاد قعلعدعغان خةلق، معللةت تةرةققعي قعلدذرعدذ،     

دذ     ـ خةلق ؤة شذ دألةت، ظعلعم   ةرةققعي قعلع ةن ت ةن بعل ا، ظعسالم       . ص ةرةققعي قعلس ةلقع، ت ا خ ةت، دذني دأل
سةتتة، نعيةت مةقسةت بولسا، دعن ظىحىن بولعدذ، بولمعسا بذ ظعلعم دذنيا     دعنعمذ تةرةققعي قعلعدذ، ضةص مةق    

ظعككعلعسعدعن قذرذق قالمايدذ، صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرع تةرةققعي قعلسذن  ظاخعرةتكة تذرغان. ظىحىن بولعدذ
ةبظعي  عرنع ت ذ تةصس ةن ب ىن، م م  ـ ظىح عر قعلدع ةن تةصس اآعت بعل ات، ص ةلعي ظعسص ةن، ظةم ةر. ص ذ بةزعل  ب

  .تةصسعرنع دعنغا زعت مذخالعصكةن، ظةقعلمذ قوبذل قعلمايدذ دةيدذ

ظةمةلعيةتتة، بذ ظذحعغا حعققان بعمةنعلعك، ؤايعغا يةتكةن نادانلعق، ظةث جاهعل ظةخمةقلعقتذر، حىنكع،       
ةت       .  دئضةن ظالاله، قذرظان ظايعتعدعنمذ ظايةت    اتتعكعنعمذ ظاي ةخلذق آاظعن ذ م ةن  ب الاله   .  دئض نعث ظعككعلعسع ظ

ةن           ابع بعل ظايعتع ظارعلعقعدا زعتلعق يوق، ظالالهنعث قعلعقع بعلةن سأزعنع زعت ظةمةس، ظةرةب تعلعدعكع آعت
تذرغان، ظاسمان             قا     ـ   بذ آاظعناتتةك رةثلعك آعتابع، زعت ظةمةس، ظذنع صةقةت نادانالر زعتالش ن ؤة باش زئمع

. ظعنسان بذ ظعلعمنع، بذ تةصسعرنع ظأح آأرعدذمةخلذقعدعن خةؤةرسعز، ظعنسان مذشذالردعكع ظعلعمدعن غاصعل 
عر   ئخع آاص ة ت تذ، يةن أزلةيدعكةن دةص آاصشعص نع س اززاص، غةيعص معن، آ الالهنعث دىش زنع ظ ئخع بع ت
تالر           انجذق ظع ذ ق ع، ظ دعنسعزالرغا مايعل بولعدذ دةيدذ، بعز مذساصعر مةنزعلعمعز ظذزذن، يولعمعزغا راؤان بواليل

تةنتاؤع رةهمةهذلال  آىندىزنعث ظالمعشعش، نأؤةتلعشعشع توغرعسعدا ـ  ظةمعسة آئحةقاؤاص قئلعؤةرسذن، قئنع
ةي،  دذ  ـ 142 ـ 140ظةل داق دةي ةتلعرعدة مذن ة. ب ا،   ـ آئح تعالؤع، ظالعمالرغ عش، ظعخ ث ظالمعش آىندىزنع

ذرذندذر        ة يوش ادان، دأتلةعرعض ارعنعث يذمعالقلعقع      . ظةقعللعقالرغا ظاشكارا، ن تعالص يةرش ذ ظعخ دةك  ب دا، تذخذم
تعدا          امعللعقعدا، ظوربئ ادة آ ث زعي ىش معقدارعنع ث حىش اش نذرعنع ةنلعكعدة ؤة قذي ةآلعدة ظعك عس ش ظئللعص

ة        . ظايالنغانلعقعدا بولعدذ  ايالندذرذث، آئح ذص ظ راغ يورذت انال    ـ ضولعبذسنع آأرىث، قاراثغذدا حع ع ظاس آىندىزن
ة    ث ظالمعشعشع    ـ   حىشعنعسعز، يةرشارعنعث آئح ة           آىندىزنع ارعنعث هةرعكعتعض ار، يةرش تعمذ ب ةت، هةدعس  ظاي

  .ظعشارةت قعلغان ظايةتلةردة سأزلعضةن
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ة       قذتذبهةتتا، تةصسعر مذنعيرمذ بعر نةححة يةردة سأزلعضةن، سةييعد          ىرة مىلىآت  رةهمةهذلال ظةلةيمذ س
جةننةتلةرنعث قاص فعردةؤعسنع سوراثالر، ظذ  ظعبنع ظابباس، تةصسعرعدة سىرة ياسعندا سأزلعضةن، .سأزلعضةن

الق      دئضةن ظوتتذرع، هةم ظىستىنع   ةن ، هةدعسنعث شةرهعدا، معشكاتتا، هةتتا ظاسمانالرمذ يذمع ازعرقع  .  دئض ه
ةآلعدة،      ـ صةنمذ بذنع ظعسصاتالص حعقتع، هةسةن ـ  تةبظعي ىمبةز ش ذ ض ع، ظ هىسةنمذ بذنع آأرسعتعدذ، حىنك

  !دة ـ حىنكع، زئمعن، بذلذت يذمعالق

ذالرنعث توخت  زع           س ىص آئتعشع، دئثع أزدعن يىت رعص آ تعص بئ ث آئ زدا آئمعنع اي ظئقعشع ؤة دئثع عم
 بعلةن تةث يأضةلضةن ؤاهاآازاالر، زئمعن هازعر قولعمعزدعكع تذخذمدةآال شةآسعز  زئمعن!دة ـ سىيعمذ يذمعالق

عدذ، ظذنعث قاص يذمعالق، نةححة يىز سىنظعي هةمراه حأرعسعدة يول تالععشص حأرضعلةؤاتعدذ، سىرةتكة ظئلعؤات
ون،                 أتعدعل راي عدعكع م ع تةرعص عزعقع ؤة ظعكك ذر س اظةتتعن  12ظذتتذرعسع، مةرآعزعي نذقتعسع ظعكؤات  24 س

ع        ـ آىندىز بولعدذ، بارا ـ   ساظةت آئحة  ةتتا ظعكك دذ، ه دىز بولع اي آىن ر ظ بارا زعيادة بولذص، بعر ظايغعحة، بع
تعدة ظالتة ظاي آئحة ظالتة ظاي آىندىز بولعدذ، داظعم زعيادة قذتذبعدا شعمالنعث ظةث حعتعدة جةنذبعنعث ظةث حع

اص ظوتتذرعسع          . بولعدذ آةملةيدذ  ةرةص ق ع ت ةن       12هةتتا ظعكك ىن آأرىنض عردا آ ةرقلعنعدذ، معس اظةتتعن ص  س
ىن            . حاغدا صارس قولتذقعغا آىن حعقعص بولغعلع بعر ساظةت بولعدذ         ودا آ اغدا جذثض ان ح ىن حعقق عردا آ معس

دذ     12ساظةت ظوتتذرا جذثضودا بةش ساظةت بولذص بولعدذ، آالفورنعيعدة          4حعققعلع   ذص بولع ! دة ـ    ساظةت بول
  .ظذ يةردة آىن آعرعدذ

  )تأت صةسعلنعث ظالمعشعشع(

خذالسة، بعز شعنجاثدعكع، قةشقةردعكعلةرضة آىن آأرىنسة ظامعرعكعغا آىن آعرضةن بعزضة آىن آعرسة، 
 ـ 3لةن بئيجعث ظارعلعقعدا ظعككع ساظةت، قةشقةر بعلةن مةآكة ظارعلعقعدا شعنجاث بع. ظذالرغا حعققان بولعدذ

ذنعثغا ظةضعشعص     ـ لعنعدذ، بذ ؤاقعت صةرقع آئحة صةرق ساظةت، معسعر ظارعلعقعدا بةش ساظةت       4 دىز مذش آىن
دذ     ةم بولع دذ             . ظارتذق آ ةلؤاغدا تذرع عق ب افرعقعلعق ظعسس ةس، ظ عق ظةم ةلؤاغدا ظعسس أتعدعل ب ز م ع  بذال. بع رن

عنع ؤة           عية ظاتالس ع      100تةصسعلعي حىشعنعص بعلعش ظىحىن جذغراص ةم ظعلم ة ظىحىن؟نعث ظال ان نئم  معثلعغ
ةص،                  اثالث، مةآت الغذنع ظ تذرذلغان ظىنظ ات تونذش ةرخعل آاظعن قعسمعنع، يةرشارع ظعلمع قعسمعنع آأرىث، ه

ةتتعن ي           اردعن هةقعق ع ب ةر،     ظوقذتقذحع بعلةن آأرىشىث، ظةمما ظةمةلعي دةلعل ةرةز، مألح ا ص ةث، خات ىز ظأرعم
عدعن           صةلعسةصة ث ظأزلعض ، ظعدعيعدة ظأزلعكعدعن دعسة تةبعظةت هادعسعلعرع دعسة، ظالدانماث، حىنكع، ظذالرنع

ياآع ظةقعلسعز، جانسعز تةدبعرسعز تةبعظةت، مذشذنداق قعلعدع دعضعنعدعن بعزنعث هةممعضة قادعر، هةممعنع 
  . دةص سةؤةب آأرسعتعشعمعز توغرا، ظةقعلضة اليعق، ظةقعلضة سعغعدذبعلضىحع ظالاله قعلدع، ياراتتع

ةن،                  ان ظعك أجعزة بولغ ارلعقعدا م رلعكع، ب يذقعرقع ظالةملةرنعث يارعلعشع ؤة باشقا ظعشالردا ظالالهنعث بع
عدعن         109 انالر ظأصكعس ذددع ظعنس اددعالر خ ذ م ش زأرىردذر، ب ةتقعق قعلع عنع ت ت ماددعس ل ظئلئمئن  خع

ة         4000ان هاؤا بعر خعل ماددا،      حعقعؤاتق أز ظعحعض اؤازنع ظ ةرخعل ظ ل، ه ةرخعل تع  خعلدعن ظارتذق لذغةت، ه
ارارةت             ذر ه اددعالرمذ ظةسلع ن ذ م ذنعثدةك ب ظالدع، شذنداق آأص صارحعالندع، ظةسلعي بعر خعل هاؤادذر، ش

دع،    ةص بول ةرآعب مذرةآك ةرخعل ت ارحعالندع، ه ة ص ة يىزض ذ نةحح ن، ب دع، آئيع دعن 29  ـ28ظع  هةرعص
اؤاز    ىك ظ علةرنع       نذرغذن آةلعمة سأزلىآلةر، لذغةتلةر حعققاندةك تىرل ةرخعل نةرس اددعالرمذ ه ذ م اندةك ب حعقق

اقلعغذحع،         الدا س ادعل ه ذث ظ رلعكنع تةثص ةت شةآعللةندىردع، ظةلؤةتتة سىرةتكة آةلتىرضىحع بع ةن  هئكم  بعل
الالهدذر، جا    ىحع ظ ةممعنع بعلض تذرغذحع، ه ةس،     ظعنتعزامالش ةت ظةم عز تةبعظ عز، ظعرادعس عز، ظةقعلس نس

انذن        اراتقذحع ق ص ي ةيدا قعلع ع ص ةيدادذر، ظذن ع ص ةت هادعسعس قذرغذحع    ـ تةبعظ ئلعص باش ا س ظعنتعزامغ
ار،            زعكعالردا ب ظالالهدذر، ظاخعرع قايتعدعغان جاي يةنعال ظالالهنعث دةرضاهعدذر، يذقعرقع ماددعالر خعمعية، فع

  . خعل ظعلئمئمئنت تىرآىم سأزلةر لذغعتعدة بار109ذرحعسع بذنعث ظةرةبحعسع، ظذيغ

ةرنعث يارعلعشع، ظاسمان       ةي، ظالةمل ةهذلال ظةل اددا      ـ تةنتاؤع رةهم ع ظةسلع ؟؟؟ م ن ؤة ظذالردعك زئمع
 ظعلئمئنئت ماددعالرنعث تةرآعبع صارحعلعنعشع ظاجايعص 109بولغان زةررعحة، هارارةت، ظذنعثدعن آأصةيضةن  

، هايؤاناتالر تىرع  دئضةنق آىحنع سأزلةص بولذص، هايؤاناتالر ؤة ظأسىملىك توغرعسعدا مذنداققذدرةت، سعرلع
ازعر   ا،   2000000ه ىرع بولس ىملىك ت تع، ظأس ارلعقع ؤة   300000 ظاش الالهنعث ب ذ ظ ةتتع، بذالردعم ا ي  معثغ
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  .معزبعرلعكعضة دةاللةت قعلعدعغان مأجعزة بار، بعز بذالردعن بعر نةححعنع سأزلةص ظأتع

ةؤز  عدعغان ج اقلعرعدا ظأس ز قعرغ مذ، دئثع ايدا بولذص عق ج لذق ظعسس ززعق ضعرادذس رع قع ارارعتع يذقع ه
اردذر   تع ب ايعص قذدرع الالهنعث ظاج ثدا ظ ذص، بذنع اثعقع بول رخعل ي ث بع ذ دةرةخ هعندعالرنع ع، ب ذ . دةرعخ ب

ث      عدا ظاجايعص لةززةتلعك شاراص، ياثعقع صعشقان     ؤاقتدةرةخنعث ياثعقع توث     دا بولسا، سىت حعقعرعلعدذ، ظذنع
ع                     عغعلع، دورا قعلغعل ك ياس ئحعكعدة ظعحعملع دذ، ح عغعلع بولع ةز ياس نعدذ، قةغ ام قعلع قذلعقعدعمذ شئرعن تاظ
ايدذ،      اغعحعدعن ياس بولعدذ، تئخع هاراق ظعشلةص ساتعدذ، قاحا، تاؤاق، داس، تةثلة، ظىستةل، جوزعالرنع ي

ث       ظأيعنعث حأرعسعنع، ظىستعنع شذ يا    نعدذ، ظذنع ايؤان قعلع نعدذ، صعش اراث قعلع لعق، ب غاحتعن قعلعنعدذ، ساص
ةك،       ـ  قوؤزعقعدعن يعص حعقعرعلعدذ، ياخشعراقع آعيعم     ةتتا ظةلض ا، يعص ه الراقع ظارغامح آئحةك بولعدذ، قوص

ت          ام صعشذرذش اقعدذ، تاظ راغ ي ذن  تاغارغا ظعشلعتعلعدذ، صاالس، بورا توقذلعدذ، بعر خعل ياغا حعقعرعص، حع ا ظوت
لعتعدذ،  ص ظعش ةكقعلع يعم دئم ةك  ـ ، آع ةك، يعم ذ     ـ آئح ع مذش اي هةممعس ورذن، ج ام، ظ ةك، تاظ ظعحم

ذ              دةرةختعن صىتعدذ، بذ ظاجايعص قذدعرةتتذر، ظعنساننعث هةممة هاجعتع بعر دةرةختعنال صىتكةن، شذغعنعسع ب
  !دة ـ دةرةخ ظعسسعق دئثعز بويعدا

ة   أمرع، هامعل انالرنعث ظ االمدةك عؤاقتظعنس ذه ظةلةيهعسس ةتتا ن الص ه ن باش ة داؤام 1000 دع  يعلغعح
 يعل، 30 يعل، 15قعلعدذ، شذ ظارعلعقتا نةححة يىز يعل ياشايدعغانالرمذ بار، بعر يعل، ظعككع يعل، بةش يعل، 

 يعل ياشعغان ظأمىر مذشذنداق 1200 يعل هةتتا نذه ظةلةيهعسساالم 120 يعل 80 يعل، 70 يعل،   60 يعل،   40
ل،  30صةس بولغان بذ ظةهؤال هايؤانالردعمذ بارآةن، ظذالرنعث ظعحعدعمذ بةش يعل، ظون يعل،      ـ   عزظعض  100 يع

عل            ايدذ، ص عر ياش ة ظةس ايدذ،   100يعل، هةتتا نةححة معث يعل ياشعغعنع بار، هةتتا قاغا نةحح ل ياش  25 يع
  .يعلدا بعرنع تذغعدذ، بذالرمذ ظأمرعدة ظعنسانالرغا ظوخشاش بولغان

رةخ، ظأسىملىآمذ شذنداق بولعدذ، ظذالرمذ نةححة هةصتة، نةححة يعل هةتتا بةزعلعرع بعر ظةسعر ظأمىر دة
ةتتا                    آأرعدعغعنع بولعدذ،  رعلعق، ه لعق، قئ ةيدا بولذشع، جىصلعشعشع، آأصعيعشع، ياش اتلعقنعث ص ىح هاي بذ ظ

 ـ عث يارعتعشعدا هعح نذقسان، ظعضعز ظالالهنمئهرعبان. ظأمرعمذ ظوخشاش، ظاجايعص ظاالقة، زعح مذناسعؤةت بار
اؤذت     صةسلعكنع آأرمةيسةن  ةن  ، سىرة مىلىك، بذ تةص عز   دئض أز ظعض ر     ـ  س ة بع وق، هةمم ة   ـ صةسلعك ي بعرعض

ردذر،     ع بع ةممعنعث ماددعس تعدذ، ه اص آئ رع        دئضةنظوخش ارارةتتذر، ظوغ ذر، ه ذ ن ةنع ظ ارةت، ي ة ظعش ض
ى        رع ظأس وت دةص              ظعنساندةك، ؤةهشعي هايؤاندةك بعر ظوغ ئرعق ظ ةلكع س ز ب ة، بع ار، ظعسمع هعلمعيي ملىك ب

وق،           ـ   قويعمعز، بذ خعل ظوت    زعمذ ي اقعدذ، يعلتع ان ب ايعنعص ج ىملىآكة ت حأص، ظأسىملىك، باشقا دةرةخ ظأس
رعلعق دة    ظوحذق ظوغ ذ ظوص ايدذ، ب ئلعص ياش وزذق ظ ن ظ قا دةرةختع ايؤانالرنعمذ  ! باش ادةم، ه ع ظ ئخع بةزعس ت

  .دةرةخنع بعز آئيعن بايان قعلعمعزظوؤاليدذ، بذ خعل 

  دةرةخلةر قذلعقع، يوصذرمعقع، يعلتعزع توغرعسعدا

بذالرنعث . ظىرىك، ظىآمة، جعضدة، ظامذت، شاصتذل قاتارلعقالرنعث يعلتعزع تارقاص آةث جاينع ظعضعلةيدذ        
عدذ   قذلعقع، شئخعمذ شذنعثغا اليعق، قذلعقع تارقاص يعغعغلعق ظةمةس، ياغقان يامغذر، يعلتعز             ا حىش د  ـ  ظذحعغ

وق             اراص ظ ة، تئز سىمىرعدذ، حامغذر، بةسةي، تذرذص ؤاهاآازاالرنعث يعلتعزع بعرال ظذحلذق بولعدذ، ظاستعغا ق
ق               ة يعغعغلع ر يةرض ع،  . يعلتعزع بولعدذ، بذالرنعث قذلعقع يذقعرقع دةرةختةك تارقاص ظةمةس، غذآمةك بع حىنك

ع بعلةن يعلتعزغا يئتعص بارعدذ، بذالرنعث قذلعقع يامغذرنع يعغعص يامغذر شذ قذالق ظارقعلعق قذالقنعث حوث رول
ذ         ة ب ةتكىزعدذ، ظةلؤةتت ا ي ةت يةتكىزىص بئرعدذ، دةرةختةك يامغذرنع تارقاتمايدذ، بعر مةرآةز يعلتعزغ نع، هئكم

الاله سعز تةبعظةت ظةمةس، ظهئكمةت ظالاله ظورذنالشتذرغان، جانسعز، ظةقعل، تةدبعرسعز، مئهرعبانرةهمةتنع  
عرلعق            ةك     هئكمةتقعلغان، بذ ظعلعمالرنع بعلضةنلةر ظالالهقا ظاشعق بولعدذ، بذنداق س ىملىآتة ب ايؤان، ظأس ةر ه ل

  .آأص، بذنع آعتابالردعن آأرىش الزعم
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  هايؤانالردعكع آأز ظورنع

  .شعر، يولؤاس، بأرة ظعتنعث آأزع ظوتتذرعدا بولعدذ، حىنكع، بذالر ضأشخور، هذجذمحع آئلعدذ

 آاال، ظات، تأضعلةرنعث ظعككع آأزع ظعككع ياندعراق، حىنكع، بذالر ضأشخور ظةمةس، هذجذمحع      قوي،
العدذ،        اقلعنعص ق ن س ةرلعك هذجذمدع ذنداقال خةت دذ، ش أرىص ظوتالي راقنع آ نع، يع ذالر ظةتراص ةس، ب ظةم

ىن، ظعكك    ذن ظىح ةث آأرس نع آ أزعنع ظةتعراص ع آ ث ظعكك الاله بذالرنع ان ظ قا مئهرعب ا شذثعالش ع يانغ
 ظورذنالشتذرغان، هذجذمحعنعث بولسا، ظوتتذرعسعدعال بولعدذ، بذالرمذ ظاح قالماسلعقع الزعم، ضأشخورالر ظاقساق

عتعدذـ  ةص تىض ايؤاننع ي يعص ه ةل، مئ والق، آئس ىت  ـ ح الر، بىرآ ايدذ، قذش ألىآمذ قالم اص، ظ ةتتا ت دة، ه
ةرشارع ؤابادعن، هةرخعل آئسةلدعن قذتذلذص قالعدذ، تىرعدعكع قذشالر بذنعثغا هةمكارلعشعدذ، شذنعث بعلةن ي

ا   يئمةيشذثا، ظالاله هايؤانغا هايؤاننع رعزعق قعلعص بئرعدذ، ظذ ظأزع ظألىص قالسا ضأشعنع          انع ؤاب  قويسا دذني
وت      ـ   ظوت شذنداقال) ظذالرنع قوغداش الزعم  (آئسةل باسعدذ،    مةيدذ، ظ مذ يئتعش وزذق     ـ   حأص ا ظ حأص هايؤانغ

عن        ـ   لماي، يةرشارعنعث ظعكعلوضعيعلعك مذهعتعنع ظاسعرايدذ، قذم     بولذصال قا  دذ، ظوآسعض عظة بولع بوراندعن مذداص
  .ظوآسعد سىمىرعدذ ؤاهاآازاالر) Ⅳ(حعقعرعدذ، آاربون 

ا،    الالهنعث بارلعقعغ عدعمذ ظ راي آأرىنعش عمذ، حع ىملىآنعث رةثض ايؤانالرنعث، ظأس انالرنعث، ه ظعنس
ذالق   ظعسصات ـ   بعرلعكعضة، دةلعل  ذرذن، ق  بار، معسال، ظعنساننعث بعر غعرعح يىزع هةمدة آأز، قاش، قاصاق، ب

ث    ـ  بار، ظةمما مذشذنداق ظوخشاش ظةزا تذرذصمذ ظالتة معليارت ظعنسان بعر          ةتتا ظذالرنع بعرعضة ظوخشعمايدذ، ه
اننعث       ارت ظعنس ة معلي ةمما ظالت دذ، ظ انتعمئتعر آعلع ر س ذ بع عمايدذ، ب زعمذ ظوخش اق ظع ربارم ة  ـ  بع بعرعض

ذن     رع بولس اش، قئ ك، ي عمايدذ، آعحع عمذ ظوخش عمايدذ، آةلضىس عمذ ظوخش ةتتا، بذرذنقعس عمايدذ، ه ظوخش
  .بعرعضة ظوخشاشمايدذ، بذنع هةممعنع بعرال ؤاقعتتا ظالدعن بعلضىحع ظالاله قعلغان ـ ظأزضةرمةيدذ، صةقةت بعر

ارق  ذ رةث ظ ايدذ، ظ وث رول ظوين ةث ح ايؤانالردعكع رةث ظ ذالغ  ه ا ظ ز، بولمعس تعص تونذيمع ةرق ظئ علعق ص
رايلعق     بازعرعدا ظالمعشعص آئتعص جعدةل    نع حع ك بولغع حعقعدذ، بذ زور صايدا، رةثدة بولغان، ؤة ضىزةل رةثلع

كةننع          ع آئلعش رايلعق، رةثض عمذ حع أص بولس ةتعنعث آ بولغعنع ظىحىن قعممةت بولعدذ، ظةمةلعيةتتة ضأشع س
  .عهئكمعتردعكع رةخمذ شذنداق هةممعسع آىندعن آةلضةن يةتتة خعل رةثنعث تئز، قعممةت ظالعدذ، بازا

عندعن          ـ   دةرةخ رةثلعرع، ضىل   ص، ظوآسعض ضعياه رةثلعرع ظاجايعص ضىزةل بولعدذ، آعشعنع مةهلعيا قعلع
ةلعص                ة ج عنع ظأزعض ان آعش ةن معليونلعغ ىزةل آأرىنىشع بعل قا ض ذرعقعدعن باش باشقا معؤة، ظوزذقدعن ،خذشص

ةتنع               قعلع وزذردذر، جةنن ةخت، ه وش ب ايدا، ق رعمدذر، ياخشع ص ايعص آع ذ ظاج دذ، ب اياهةت قعلدذرع ص، س
  .ظةسلعتعدذ

شامال بعلةن حاثلعشعدعغان دةرةخ، ظأسىملىآنعث، معسال؛ تئرةك، سأضةت، توغراقتةك ضىزةل رةثلعك           
ا         امال ظذنعثغ ع، ش ايدذ، حىنك ئرعن بولم ئخع ش ذرعقع ت ايدذ، ص ةآلعرع بولم اجموحئح ةس، هت  ظةم

  .حاثالشتذرعؤئرعدذ

ذن     عدعغان قوغ ةن حاثلعش ع بعل ةل هةرعس ذش ؤة هةس ىل  ـ ق اؤذز، ض عحة    ـ ت ةتتا جعضدعض عياه، ه ض
ماددعسع بار، حىنكع، هةسةل هةرعسع ؤة باشقا  حئحةآلعرع مئزعلعق صذراق حعقعرعدذ، ظعحعدة تاتلعق هةسةل

، تةمعنع تئتعص زور صايدا ظالعدذ، ظوزذق ظالعدذ، هةسةل قذشالر بذنع آأرىص رةثضعنع آأرىص، صذرعقعنع صذراق    
  .حعقعرعدذ

ر        ةت ظةمما، بذ يةردة يةنة بع ان،                     هئكم العغ بولغ ا ب رال ؤاقعتت ان، بع ا تذغذلغ رال ؤاقعتت ا، بع ذ بولس ار ظ  ب
ةك                       اثالرنعث ظةرآ ة ح قا زةررعح ىل ؤة باش ةلعق ض اتعلعق، ظانع ر جىص ظ ذ بع حعشع،   ـ  ظأسىص يئتعلضةن، ظاش

تاؤذز، آعصةز ظاساسع بولغان، بعر جىص ياش توي  ـ ككع ظذرذق ظاساسع ، هوسذل ظاساسع، هةسةل، قوغذنظع
ةن داص                        اؤاز بعل ال ظ از خذش ا، س ئقعص، هةسةل هةرعسع غعثشعص مذزعك ات ق ايراص قان الر س قعلعدذ، قذش

ر        حئلعص بذالرنع مذرادعغا يةتكىزعدذ، حاثلعشعش ظاخعرالشقاندا هةممة ظأز جايعغا ق           ر جىص بع ذ بع ايتعدذ، ب
ايدا      رعص، ص رال      ـ ؤاقعتتا يئتعلعص بعرال مذرادعغا يئتعص، بعرال ؤاقعتتا قئ علعقنع بع اللعقنع، خاص اننع، خذش زعي
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ات                  ىملىك تذرمذشع، هايؤان رعلعدذ، ظأس ذرعلعدذ، تئ رال قوص ة بع عدذ، يةن ات تاص رال ؤاص ظأتكىزىص، ظاخعرعدا بع
رال          تذرمذشع ظعنسانالر تذرمذشع، ظوز    نع بع ذقع، هاياتع، بةختع هةممعسع ظوخشاش، شذثا، قذرظانمذ بذ ظىحع

دذ،  ان قعلع رال باي ر       بع ذثلذق بع عؤةت، تةثص ح مذناس اقلعق، زع رلعك ظعتتعص عدعكع بع ةن   ـ ظارعس رع بعل بع
الدعدعن   ةممعنع ظ ع ه أص، بذالرن ل آ ة دةلع ارلعق، بعرلعكعض الالهنعث ب ةهؤاللعرعدا ظ ة ظ عش، هةمم هةمكارلعش

لعرعدعن،        هئكمةتعلضىحع،  ب ةن آعتاص ةبظعي ص ع ت  بعلةن ظعش قعلغذحع، هةممعضة قادعر ظالاله قعلغان، بذالرن
  . آعتابتعن آأرىث دئضةن معثلعغان نئمة ظىحىن100

  شامال، بذلذت، يامغذر، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك

ع         ةن ظعسس ن آةلض نعث نذرعدع عمعنع قذياش اؤا بئس وغذق ه فئرا، س امال ظاتموس ث  ش اؤا ظئقعمعنع ق ه
ان      10~4بئسعمعنعث قوغلعشع، ظأزظارا جةث قعلعشعدعن شةآعللعنعدذ، بذ هةتتا           بالغعحة حعقعدذ، بوش حعقق

ذ        ار، ب امعلعمذ ب اش ش ةتتا قذي امعلع ه لذقع ش ةم بوش امال ؤة ظال ةريىزع، ش امال ي وران، ش ىك ب امال آىحل ش
خانعنع       ظعسصات شذآع، تئ  ـ   ظالالهنعث ظاجايعص قذدرعتع، دةلعل    ئقعص داص وت ي ا ظ دة تونذرغ عز آىن نح شامالس

عنعنع              ة آأتىرض ظاحساق بعر خعل شامال آىحعنعث هاؤا بئسعمنعث تونذردعن هةرخعل ظذحقذندا حاؤارنع ظىستعض
ان    الص حعقارغ عمع قوغ ث بئس اؤا ظئقعمعنع عقع ه وت ظعسس اؤانع ظ ةن ه خانعدعن آعرض ذ داص ا ب أرعمعز، مان آ

  .حاغدعكع شامال بولعدذ

اغدةك                         ان ح عز تذرغ رع س ة يئ ارعنعث هةمم ذ؟ يةرش عقع ح اش ظعسس ذ؟ قذي دذ ي بعر تونذر شذنداق قعلع
دذ   أتعدعل بولع وغذق، م عق، س ألىنعدذ، ظعسس ة ب ةس، ظىحك وغذق ظةم اآع س عق ي ارا جةث . ظعسس ذالر ظأزظ ب

انالرغا، هاي       ! دة ـ   قعشلعدذ ذ ظعنس ذنع، ب الالهنعث قوش ىملىآكة   شامال هاسعل بولعدذ، بذمذ بعر ظ ا، ظأس ؤانالرغ
  .صايدعلعق يامغذرنع ظئلعص آئلعدذ

شامال دئثعزدعن آأتىرىلضةن سذ صارحعسعنع هةرخعل زةررعحعلةر بعلةن بعرعكتىرىص يذقعرعغا آأتىرعدذ،     
ةآعللةندىرعدذ،     ذت ش ئلعص حعقعص بذل ا ظ عق رايونغ ردةم ظعسس ئلعص حعقعص بع ا ظ وغذق رايونغ ردةمدة س بع

دذ               ون  ظئلعكتئربذنعثدا   وك بولع اآع مذسبةت ت ةنفع ي ئقعمع م وك ظ ارا    . زةررعحعسع بولعدذ، ت قا ظأزظ شذثعالش
ىلدىرماما             اق، ض امعلالردعن حاقم ارلعق ظ سىرآعلعشعدعن هاؤا، ظاتموسفئرا، سعصوز، يةرشارع تارتعش آىحع قات

  .هاسعل بولعدذ، آىحلىك نذر حعقعدذ، ظةلؤةتتة بذنعث سعرعنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ

العمدذر       ـ رقع صةن هازع الاله ظ ةتتع، ظ ة ي ذ يةرض ا مذش ال،      . تئخنعك الاله قاخش ان ظ ع مئهرعب ا بذالرن مان
ةم مةنبةسع                 زئمعن قذرذق اتلعقنعث ظاساسع ه غا، ظعنسانغا، هايؤان، ظأسىملىآكة صايدعلعق بولسذن ظىحىن هاي

امغذر   اغدذرعدذ، ي امغذرنع ي ذنع ي ان س اغعدذ، قذي 10بولغ ةن ي انذن بعل ل ق ذ  خع عرعدعن س ذرع تةس اش ن
اي،             ران قعلم اي حىشىش، ؤةي امحعالص آورآعرعم ةيرة، ت صارلعنعش، شامال آأتىرىش، هاؤادا حاثلعشعش، س
عل                       رعق هاس ةي ظئ رعص آةتم ان آع اندعن زعمعغ تلعق حىشىش، ظ لذق، ؤاقع ة حذش ا، هاجةتك ظعهتعياجغا قارعت

ذش،      دا حأرضعلةص ظئقعش، دةريا هاسعل قعل      زئمعن قعلعص يذمعالق  ايتعص قذيذل ا   عش، دئثعزغا يةنة ق قذرذقلذقق
ةن                  ةت بعل ةتنع ظاص ىملىك، زعراظ ش، دةرةخ، ظأس عل قعلع أهةر هاس يعغعش، بةزع دئثعز هايؤانلعرع ظعحعدة ض
اؤانع                      ةش، ه ةن تةمعنل عن بعل ىص، ظوآسعض اؤانع ظأحىش ا ه ذش، بعلعقق وزذق بول ؤةيران قعلماي سذغذرذش، ظ

ش، معكرو     ا        ساصالش، صاآعز قعلع ويذتذش، توص اؤانع س تعش، ه ذراقنع يوقع عق ص تعش، ظعسس نع يوقع اثنع   ـ ص ح
ازاالر ازعالش ؤاهاآ الالهنعث . ت تظ اسهئكمع ع بولم زعص بولغعل ع، يئ نع دةص بولغعل              .ع، رةهمعتع

  )يامغذرنعث شةآعللعنعشع(

ات،  قا هايؤان عية ؤة باش عية، بعظولوض ترونومعية، جذغراص ةت ظاس ذ ظاي ا ب ة مان ىملىك ظعلعملعرعض ظأس
اؤا،                 . ظعشارةتتذر ل رةث، ه ة خع ذرع يةتت اش ن اش سعستئمعسع، قذي ع، قذي امان يول ةم، س ىتىن ظال ذ ص مانا ب

ة،         ارا ظاالق ةت ظأزظ ىملىك، زعراظ ايؤان، ظأس ظاتموسفرا، شامال، بذلذت، يامغذر، قذرذقلذق، دئثعز، ظعنسان، ه
ةآمذ      ـ ، دةلعل هئكمةتدبعر،  زعح مذناسعؤةت، ظادعل ظألحةملعك تةرتعص، تة      ةر ب أجعزة ظاالمةتل اتالر، م ظعسص

آأص، بعز ظويالص باقايلع، مذشذ بعزنعث ظأزعمعزنعث يىرةك، بأرةك، ظأصكة، ظاشقازان، ظىحةي قاتارلعق ظعحكع 



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 66 

ارلعق         رلعكعنع، ب الالهنعث بع ذثلذق، ظ عنع ظةزالعرعمعزنعث، بعر تذتاش ظعكةنلعكعنع ظوياليلع، مانا بعرلعك، تةثص
  .آأرسعتعدذ

 ظايةتنع ظالاله راست ظئيتقذحع، بذمذ  دئضةنيذقعرقع ظالةملةرنع ظالاله ظعنسانالرغا بويسذندذرذص بةردع
انالر       . بعر قذرظان مأجعزعسع   ارتعص هةممعسع ظعنس لذقعدعن ت هةممعسع ظعنسانغا بويسذنعدذ، هةتتا ظالةم بوش
  .يئتعدذ ؤعن، حىمىلة يوقعسعمذ ظعنسانغا زور زعيعنعظذالردعن بعرسع هةتتا بعر حع. مةنصةظةتع ظىحىندذر

ة     ةمدة آعحعككعن عز ظال ذ حةآس ع ظاش ةث مذهعم ةيدذ، ظ نع يةتم ا زعيع عمذ ظذالرغ ان يوقعس ةمما ظعنس ظ
ادا قعلعص                      ىآرعنع ظ ز ش رعش، بع أهةرنع بئ ةرمةس ض اندةك ظأزض يةرشارعغا شذ يةرشارعدعن بعز ظعنسانغا قذرظ

  .بولغعلع بولمايدذ، ظعنسان يةنعال ظاز شىآرع قعلعدذ الالهنعث نئظمعتعنع ساناصتذر، ظنئمةتبواللمعغذدةك 

ظالاله بذ دذنيانعث ظاساسعي مةنبةسع، ظوت يةنع نذر ظاشذ زةررعحعدة قعلدع، سذمذ ظةلؤةتتة توققذزدعن 
ررعحة، سةآكعز هةسسعسع ظوآسعضعن بذمذ ظةلؤةتتة زةررعحة هةممعنعث ظةسلع ماددعسع، آئلعش مةنبةسع زة

ارارةتتذر   ةك  .نذردذر، ه ة            دئم ة نةرس ز ؤة هةمم اندذر، بع ةت قعلغ ادا رةهم ذ دذني نع ب الاله ظوت ن،   زئمعن، ظ دع
ارارةتتذر        . قذياشتعن آئلعدذ  ذر، ه وت، ن لعمذ ظ تعص          . بذنعث ظةس ان ظئي ا ظعم الالهنع تونعس انالر ظ ةر ظعنس ظةض

ادعكع  . ىلىك جةننةتكة آعرعدذشىآرع قعلعص ظعبادةت قعلسا ظاخعرةتتة بةخت تاصعدذ، مةثض    ظةضةر مذشذ دذني
عنع،                     نئمةتبذ   وت ماددعس انع، ظ ذ دذني ا، ب ىآرع قعلمعس ص، ش ار قعلع لةرضة تذز آورلذق قعلعص ظالالهنع ظعنك

ززعق   ) 69(نع قعلغان ظالاله ظذنع ظاخعرةتتة يةنعال شذ ظوتتا        نئمةتظئنعرضعيعنع، رةهمةتنع،    ارتذق قع هةسسة ظ
ازااليدذ ا ج ةؤةبع .ظوتت عنعث س ةن جازالعش وت بعل عقالرنع ظ عر، مذناص الالهنعث آاص ذ ظ ا ب ادا .  مان وت، دذني ظ

  .رةهمةت حوث، رةهمةت حىنكع، ظذ ظئنعرضعية، نذر، هارارةتتذر، ظذ دذنيادا بولسا ظازابتذر، ناشىآرعضة ظازابتذر

ىشع ظالالهنعثمذ ظذالرنع ظايةت، مأظمعنلةرنعث ظالالهنع هةممعدعن بةك باخشع آأر ـ 165 سىرة بةقةرة 
  .ياخشع آأرىشع توغرعسعدا

ا،      ابعرالرغا، زاآعرالرغ ا، س اآالرغا، مذجاهعدالرغ ا، ص ة، ظادعلالرغ الالهنعث مأظمعنلةرض اندا، ظ قذرظ
ةببعتع     ان مذه ا بولغ ث ظالالهق ةببعتع ظذالرنع ان مذه ةؤلعياالرغا بولغ ول   27ظ ذ ق نعدذ، ب ان ظئلع ة تعلغ  ظايةتت

ع، تةصس أرىث تةصسعرعس علعي آ ار، تةصس دة ب اننعث مذندةرعجعسعس ا  . عر باي ة ظورذنغ ن بعرنةحح ز بذالردع بع
  .ظعشارةت قعلعمعز

الالهنع           ـ   76ظالتعنحع سىرة    ةس، ظ اينع ظةم اش، ظ تذز، قذي ةن يذل  ظايةتتة ظعمبراهعم ظةلةيهعسساالم، م
 ـ 5ظايةت،  ـ 148  ـ،134سىرةت  ـ 3ظايةت،  ـ 195سىرة  ـ  2.  دئضةن ياخشع آأرعمةن، ظذالرنع ظةمةس   

أرعدذ       يا محسنين ظايةتتة ظالاله    ـ   93  ـ، 13سىرة   نع ياخشع آ علعق قعلغذحع ىرة   ـ  2. خش ة   ـ 222س ظايةتت
ىرة    ـ   2.  دئضةن  قعلغذحعالرنع ياخشع آأرعدذ   تةؤبةظالاله   ةت،    ـ   222س ىرة   ـ 9ظاي الاله    ـ 108س ة ظ ظايةتت

ةن صاآالرنع ياخشع آأرعدذ  ىرة   ـ 3.  دئض ة،   ـ 76س ىرة   ـ 9ظايةتت ةرنع     ـ،7  ـ،4س الاله مذتتةقعل ة ظ  ظايةتت
ةن ظايةتتة ظالاله سابعرالرنع ياخشع آأرعدذ ـ 146سىرة  ـ   3.  دئضةن ياخشع آأرعدذ  ىرة   ـ 3.  دئض  ـ 159س

أرعدذ       ةن  ظايةتتة ظالاله تةؤةآكىل قعلغذحعالر ياخشع آ ىرة    ـ   5.  دئض ةت،    ـ   42س ىرة   ـ 49ظاي ة   ـ 9س ظايةتت
ال  أرعدذظ ادعلالرنع ياخشع آ ةناله ظ ىرة  ـ 3.  دئض ا   ـ 31س ةثالر ماث الالهنع ياخشع آأرس ةر ظ ة ظةض ظايةتت

  . دئضةنظةضعشعثالر ظالالهمذ سعلةرنع ياخشع آأرعدذ

العلعرعثالردعن،  اللعرعثالردعن، ب نع م الال ؤة مئ عدة، ظ االمنعث هةدعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
اثال  ـ   جانلعرعثالردعن، ظاتا  أظمعن ظةمةس            ظان علةر م حة س ةآعرةك ياخشع آأرعمعض ةن  ردعنمذ ب ةت،   . دئض ظاي

  .هةدعس دةلعلع بعلةن ظالالهنع ياخشع آأرىش صةرعزدذر

ىرة  ـ 5 ة   ـ 54س الاله، قعيامةتكعح ة ظ ع      ظايةتت ع ياخش الالهمذ ظذالرن ان ظ ع آأرعدعغ الالهنع ياخش ظ
الالهنع،         بذ توغرعسعدا ظايةت  . آأرعدعغان قةؤمنع آةلتىرىص تذرعدذ    تة، ظ أص، هةدعس مذ آ أص، هةدعس  بةك آ

  . دئضةنرةسذلذلالهنع ظأز جئنعدعنمذ بةآعرةك ياخشع آأرمعسة ظذ مذظمعن ظةمةس

ا                ابنع قولغ ذن آعت رع نذرغ ةدعس دةلعللع ةت، ه ةرعزدذر، ظاي ظالالهقا بولغان مذهةببةت، ظعسالم دعنعدا ص
رايدذ   عال ظذحع اظ   . ظالس ةدعس، ظعجم ىننةت، ه اب، س ة    آعت ذ مذهةببةتك ان، ب ةص قئتعلغ ة مةزه اس هةمم قعي
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دذ                    عدا قعلع نع ص أرعدذ، جئنع زعقعدذ، ياخشع آ انالرمذ قع . ظعسالم دعنعال ظةمةس صىتىن دعنالرمذ، صىتىن ظعنس
الاله        ان ظ ةمنع ياراتق ان زات، ظال ان     ! دة ـ حىنكع، ظذ، بعز ياخشع آأرعدعغ ة قذرظ ازعرقع هةمم ةدعمقع ؤة ه ق

ان           تةصسعرلعرع بذ تعم   دا قويغ رعنحع ظورذن ان، هةممعسع بع نع ظذنتذمعغ ن      . ع ةيغةمبةرلةردعن آئيع ع، ص حىنك
ادةت ؤة                 أرعدةص ظعب ةرعزنع ح ذ ص قالسا، ساهابعالر، تابعظعنالر، ظةتباعظعنالر ؤة باشقا ظةؤلعياالر هةممعسع مذش

الالهنع رازع ق      . ظةمةل قعلعص آةلدع، بذندعن آئيعنمذ شذنداق بولعدذ       ارقعلعق ظ ذ ظ ةتتع،    ش ا ي ص، ماقامغ علع
اؤايع     ةحتع، ه ة            ـ   بارلعقعدعن آ ةص، آئح ةدةل تأل ئحعص، زور ب عدعن آ تعن، نةصس ةلبعدة    ـ هةؤةس دىز ق آىن

اندا    رع قذرظ أتتع، زعك ةن ظ رع بعل لةص زعك الالهنع ظةس ذنداق، 60ظ تعمذ ش ان، هةدعس ا ظئلعنغ ة تعلغ  ظايةتت
  .آعمنع ياخشع آأرسة آأص ظةسلةيدذ ـ حىنكع، آعم

ال عظ ىحعلةرنعث بعردعنبعرس ع آأرض ادةت، . الهنع ياخش رعدة، ظعب ع، زعك ان ظاالقعس ةن بولغ الاله بعل ظ
 ، سادعق، ظعخالس، جاننع ظايعماسلعق، بذيرذققا دةرهال ظعتاظةت قعلعش، آئحة         قةلب تةسبعه، قذرظان، حعن  

ئلعش، ـ  م ظ عش، ظعلع عش، مذناجاتلعش ةن سعردعش الاله بعل ش ظ اي حعقع ةص ظذخلعم رعش، آعحعل ئلعم بئ  ظ
  .ظةصذحان آئلعش قاتارلعقالر  قعلعش، تةؤةآكىل قعلعش،سةؤرمةنصةظةت بئرعش،  ـ ظأزعضة، صىتىن خةلققة صايدا

عر                    ذن تةصس عدا نذرغ ذ توغرعس دع، ب ظذالر حعث تذرذص آةلضةن ظةث مذهعم ظعش نةصسعدعن آئحعش بول
  .آعتابالردا آأرسعتعلضةن

ر    أص زعك نع آ ذ تئمع ان ب ع، قذرظ ةؤلعيا،    حىنك عرمذ ظ ذ تةصس ةيزاؤع، ب لةردعمذ، ب ان، هةدعس ع قعلغ
نع،             . ظاشعقالرنعث آارامعتعنع سأزلعضةن   ةؤلعيا حعقعص تذرعدعغعنع ة ظ رعمذ قعيامةتكعح ذ تةصس عر ب نع آةس ظعب
ذب هةتتا حعن ظاشعقنع تعلغان ظالغان، سةييعد     . ظايةت، هةدعس بعلةن ظعسصاتلعغان    ان  «، قذت زعالل قذرظ » فع

عرعدة ةن تةصس أص سأزلعض ةدتعمذ .  آ ىرة مذهةمم ةت،  س ةش،   دوزاخجةنن الالهنعال آأزل ةلكع، ظ ةس، ب  ظةم
ة          . ظعشتعياق، ظاشعق بولذشنع سأزلعضةن    دةل شذ يةردة رابعظةنعث سأزعنع تةصسرعضة آعرضىزضةن هةم بعرنةحح

أ         . جايدا هئكعمةتلعك سأزنع ؤة شئظعرنع آةلتىرضةندذر      ئلع آ رعلعقمذ خ ذر توغ ةلبعدعكع ن ةندذر،   ق ص سأزلعض
  .ظعسصاتالرنع ظئلعص هأآىم حعقارغان ـ تةصسعر مذنعير بذ تةصسعرمذ بذ توغرعسعدا دةلعل

نع تاشالص       ظالالهنع ياخشع آأرىص، ظعماننع، دعننع قوغداص صعنتة زامانعدا تويسعز ظأتسة، هةتتا يذرتع
العمال     .  دئضةن زاهد بولذص، تةنها ياشعسا بولعدذ     ةمهذر ظ ةلدع    هأآىمضة صىتىن ج اققا آ ةن  ر ظعتتعص ىرة  .  دئض س

هذر صةيالسوص          ةي مةش ةهياظ  «آةهصعدة زعكرع قعلعنغان ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةل ةننعص ظ ةن »مذس   دئض
ة ،                       العي ظعبادةتك نع تاشالص خ عز، يذرتع اق، ظاظعلعس عدا بويت اه ظعش ان، نعك اب توختاتق آعتابعدا مةخسذس ب

قذربان قعلسا، نةصسعنع بئسعص ياشعسا ظذ ظألسة مذجاهعدالردةك شئهعد مذهةببةتكة، زعكرعضة ظأزعنع ظاتاص،  
ا يئتعشنع         .  دئضةن بولعدذ أزعنع بئغعشالص ماقامغ ادةتكة ظ ةن آعتابذننعسكاهعدمذ تويتاقلعقنع، تةنها ظعص ،  دئض

ة رةز       . ظعسصاتلعرعنع سأزلعضةن  ـ   نذرغذن ظةؤلعياالرنعث سأزلعرعنع دةلعل    ةبذ زةر هذزةيف ن، ظ ةلالهذ  جىملعدع عي
ازاالر          ةي ؤاهاآ ةهذلال ظةل ةؤؤاس رةهم راهعم خ . ظةنهذدةك ساهابعالرنع، هةسةتذلبةسرع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعب

نذرغذن ظايال ظةؤلعياالرنعمذ ظىلضة قعلغاندذر، بذ تأت فعقهع آعتابتا ظالتة هةدعس، سةهعه هةدعس آعتابلعرعنعث 
ل      بابعدعكع شةرهعدة ؤة صعتنة     دئضةن آعتابذننعكاه ايعتع     ـ    زامانعسعدعكع هةدسع شةرهعسعدة دةلع ات ناه ظعسص
ةن تةسبعه، ظعبادةت بعلةن ظأتىشنع هةتتا تويسعز ظأتىشنع سأزلعضةن، توينع مذستةهةص     ـ   آأص زعكرع    دئض

مذ ظةمةس       انعدا مذستةهةص عتنة زام ةر ص االس، بةزعل ةن خ ادمذ،     .  دئض ة جعه ارلعقعدعن ؤاز آةحمعس ة ب ظةلؤةتت
دةتمذ، مذهةببةتمذ ظالالهقا ظاشعق بولعشعمذ خالعي جايدا تةصةآكذر قعلعش، ماقامغا يئتعش، قةلب ظعلعممذ، ظعبا

ايدذ،            لعرعمذ زادع ظاقم نذرعمذ هئح ظعش، هعح نةتعجة ياآع آعتاب تةسنعص قعلعش، بعرةر نةرسة يئزعش ظعش
  .كة ظعككع نةرسة سعغمايدذ قةلببعر

نعق  ع ظئ اندا، بذن الالهمذ قذرظ ةنظ أص   ، ص دئض نع آ الالهقعال قعلعش ر ظ ادةتنع بع ةت، ظعب ةقةت مذهةبب
تةآعتلعضةن، رةسذلذلاله بذنع حىشةندىرىص مةخصع شئرعكتعن ظاضاهالندذرغان، ساهابعالر، تابعظعنالر، نذرغذن 

ةن أص سأزلعض ع آ ةؤلعياالرمذ بذن اندا . ظ الاله قذرظ علةن، ظ ع   ـ 22مةس أزعنعث ياخش تذ، ظ ا ظاص ة تعلغ ظايةتت
رةسذلذلاله شذنداق دعدع، مةن ظالالهنعث َحبيب يةنع .  دئضةنعنعنع ظذالرنعثمذ ياخشع آأرعدعغعنعنعآأرعدعغ

ذرذص،       دئضةن ، قاتتعق ياخشع آأرعدعغعنعنع    دئضةن ظالالهنعث دوستع  العي ت ذناهعدعن خ ، شذ ظعشعق بعلةن ض
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ذت       ذرذص، ص ان ت دع      ـ مةغفعرةت قعلعنغ ةن ظع ة ظعششعص آةتك ع ظعبادةتت اها . قول ة   س ةتتا جةننةتك بعالرمذ ه
تع          بئشارةت  دئضةن آعرعسةن ادةت قعالت ةتتا  . نع ظالغان، ساهابعالرمذ شذنداق تىؤرىآكة ظارغامحا سئلعص ظعب ه

ةتنع          ذالر رةهم ةتتع، ظ ةن ظأت ام بعل ان، قعي آئسةل بولذص قالغانالر آأص ظعدع، آىندىزع جةث آئحعسع قذرظ
تع   د قعالت ةن ظىمع ش بعل ذنداق قعلع ابعظع. ش قا   ت امالر ؤة باش وث ظعم ةص، ح أت مةزه ةنتابعظعنالر، ت نالر، ظ
ة   تع، آئح ذنداق قعالت الر مذش ة داؤام      ـ مذخلعس ا هازعرغعح ةهؤال ت ذ ظ اتتع، ب اي حعق أز يذمم ةص آ آعحعل

ةلعي     ارةت قعلعؤاتعدذ، قعيامةتكعحة مةثضى داؤام قعلغذسع، ظذالرغا ظةم ا     بئش ئخعمذ يذقعرعغ ع ت رعلعص ظذالرن  بئ
 قعلعشع، تةؤةآكىل قعلعشع، آىرةش قعلعشع، سةؤر توختاص قالماسلعققا ظعلهامالندذراتتع، ظذالرنعث ظأرلةشكة
ا،                   ـ   زعكرع ةتنع بولس ةن راه الدذراتتع، آأرض ةيران ق عنع ه ش، آعش ادةت قعلع زان، ظعب تةسبعه، ناماز، رامع

أؤةن تذر  ة ت ة هةسس ةتتعن نةحح االؤةت، راه ذش ه ذ تذرم ةن ب ز آأرض االؤةتنع بع انالرنعه ةن دئهق تع، م  ات
آئحةآلعرع، تاظاملعرع،  ـ حع، شةهةر ظاهالعسع زعيالع آادعرالر تذرمذشنع ظذالر زادع آأرمعضةن، آعيعمدئمةآ

دع اددعي ظع ذنداق ظ ع ش ذثا   . تذرمذش ة ش زحذ؟ بعزض تع، بع رعمذ يوق ةتتا ظذالغلع اتتع، ه ا، ماث ةر قعلس سةص
ةتنع آ            ز حوث رةهم ئخع بع ة ت ان         هعحنئمة يوق، يةن اناص، يوغ امدا س العي ماق أزعمعزنع ظ تعص ظ و ظئ ىص ص ىت

ز                وق، بع ان ظعش ي داق ظاس وق، ظذن ة ي سأزلةص ظولتذرعمعز، هةممعسع قذرذق ضةص، قذرذق صعالن، ظةمةلعيةتت
وق، ظعسعت ةك ي ة ظأرن عمذ ظىلض دذق، بعزض ة بواللمع ث . ظىلض ايلع، ظذالرنع اثالص باق أزعنع ظ ةؤلعياالرنعث س ظ

ةهةرنع      هةممعسعنعث بعر  دةك دةيدعغان سأزع آئحعسع ظذخلعماي تىنةش، ظعبادةت، قذرظان بعلةن ظأتىش، س
اظةت ظذخالش                        أت س ة ت يعش، ظئشعص آةتس از يئ اددعي، ظ امنع ظ ذرذش ظىحىن تاظ امدا ت ذش، قعي الزعم تذت

رعش، ظوث بولمعسا ظذخلعماسلعق، هةقنع قوغداص باتعلالرغا قاتتعق قارشع تذرذش، آعشعلةر تعللعسا تذرذص بئ      
ةتتع      الماي ظأت أز س ةلبعال ظةمةس   . يىزعضة ظذرسا سول يىزعنع تذتذص بئرعش، هايا، ظعصصةتتة، نامةهرةمضة آ ق

ةن مذثدعشعش، سعردعشعش، مذناجات ظىحىن                   بةلكع، صىتىن ظةزاسع، بةدةنلعرع زاآعر بوالتتع، ظالاله بعل
ة       ظذالر م . آعشعلةردعن خالعي بوالتتع، ظةث مذهعمع قةلبع ظعدع       ةخلذققا ظاالق رةر م ةلبعث بع تع، ق ذنداق دةيت

ةببعتع،                   الالهنعث مذه ةي، ظ ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ دذ، ظعم باغلعسا، ساثا ظالالهنعث مذهةببعتع هارام بولع
كة    ع آأرىش ةقعقعي ياخش ةيدذ، ه ع آأرم نع ياخش ا ظعككع رال ؤاقعتت ةلب بع ايدذ، ق ذل قعلم عرعكلعكنع قوب  ش

ة ج ةرزعيدعغعنع هةمم الالهظ ةتتعن ظ ةنةه را  .  دئض ع، توغ ةث ياخشعس ىزعلع، ظ ىزةللةرنعث ض ذ ض ع، ظ حىنك
شةصقةت قعلغذحع، ظةصذ قعلعص رازع بولغذحع، رازع قعلغذحع،   ـ حىشةنضىحع، ياخشعلعق قعلعغذحع، رةهعم  

ى         ىلىآكعمذ مةثض العغ   بةختمةثضى بعللة تذرغذحع ظايرعلعص ظازابقا قويمايدذ، مةثض ىحع، خ ة ظئرعشتىرض عنعنع ك
  . دئضةنقعالاليدعغان ياراتقذحع

ةس،             ةت ظىحىن ظةم ةقةت     دوزاخرةبعظة بةسرع رةهمةهذلال ظةلةي، مةن جةنن ةس، ص ذص ظةم ن قورق تع
  .ظالاله ظىحىن ظذنعثغا ظعشعق باغالص ظعبادةت قعلعمةن

ادةتمذ  نع ياراتمعغان بولسا، ظالالهتعن قورقمعغان،دوزاخ ـ    سوراص باقاي سةن ظةضةر ظالاله جةننةت       ظعب
  قعلمعغان بوالمتعث؟

ةص              دوزاخجةننةت ظىحىن    ايدعنع آأزل ارعحع، ص ان ظعج ةث يام ةن ظ ام، م ادةت قعلس قا ظعب تعن قذتذلذش
ةن             هةقعقعي  زعياندعن قاحعدعغان    ذص قالعم ةدعكار بول ةن م ايعننعمذ آأزلعمعض ان خوج ادعق بولمعغ  خوجايعنغا س

  .دئضةن

تةصسعرعدة آأرسعتعلضةن، ظع ظالاله سعلة ماثا » فعزعالل قذرظان«ظذ مذنداق؛ بذ شئظعرنعث، ظةرةبحعسع 
تاتلعق بولسعال هاياتتعمذ ظاححعق، سعلة مةندعن رازع بولسعال صىتىن خةلق غةزةصتعدذر، سعلة بعلةن ظارعلعقعم     
ان      علةبعلةن بولغ ام س عؤةت باغلعس ة مذناس ذر، ظالةملةرض اراص بول عؤعتعم خ ةن مذناس ةم بعل ة ظال ضىللةنس

ا                 مذ ىتىن توص ناسعؤعتعم خاراب بولذر، ظةضةر سعلعدعن ماثا دوستلذق، مذهةببةت يار بولسا، ماثا صىتىن دذنيا ص
ذر      ةن  ظىستعدعكع نةرسة توصعغا ظوخشاش بول أزعمذ              دئض ةن، ظ أثىل بألمعض قعغا آ الالهدعن باش ةقةت ظ ذ ص ، بذم

ام  .  دئضةن تةصسعرعدة تةنتاؤعدا ظعهياظ  » فعزعالل قذرظان «تاغدا بويتاق ظعبادةت بعلةن ظأتكةن، بذ سأزلةر         ظعم
  .ع تابعظعنالر دةؤرعدذرؤاقتغةززالع رةهمةهذلال ظةلةينعث آعتابعدا ؤة باشقا آعتابالردا بار، بذ ظةمةلعيةتتذر، 

يا رابعية، سةن رذسذلذلالهنع ياخشع . بةزعلةر ظذنعث مذنذ سأزعنع خاتا حىشةنضةن، تئخع ظةيعصلعضةن  
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ةن؟ ةنآأرةمس نع   دة، دئض ةببعتع مئ العقنعث مذه ةمما خ ةن، ظ ع آأرعم اتتعق ياخش ذلذلالهنع ق ةن رذس ذ م  ظ
دذ،     ةن  مةخلذقنعث مذهةببتعدعن مةشغذل قعلعؤاتع ذلذلالهنع              .  دئض ع رةس ةر ظذن ن بةزعل دع، لئكع را ظع ذ توغ ب

الص       ةن  ياخشع آأرمةيدعكةن، بذ هةدعسكة خع عنعنع           دئض ةن دعض اتتعق ياخشع آأرىم ع ق ةن ظذن ن، م  ، لئكع
أرةتتع                    ع ياخشع آ ا ظذن ان بولمعس غذل قعلعؤالغ ةببعتع مةش الالهنعث مذه أص  . ظذنتذص قالغان، يةنة تئخع ظ آ

ا               تذر، خات ظةسلةص دذرذت ظئيتاتتع، بذ خذددع صةرعزضة تةآبعر ظئيتعلعص، سىننةت تذرذص تذرغانغا ظوخشاش
شذ ظارقعلعق رازع . قعلعص بئرعدذ ظعشنع دةرهال  دئضةنيئرع يوق، ظذ يةنة بعرةرسع بعرسعنع ياخشع آأرسة

الالهنع   علةر ظ ةر س دذ، ظةض نع ظويالي ةقعقعي قعلعش ال  ه عنعنع دةره الالهنعث دئض ةثالر، ظ ع آأرس ياخش
دذ             أرعدذ، رازع قعلع  آئحعكتىرمةي قعلعثالر، شذ ظارقعلعق ظالالهنع رازع قعلعثالر، سعلةرنعمذ ظالاله ياخشع آ

ذن         آعمكع ظالالهنع ياخشع آأرعمة   . دئضةن ن دةيدعكةن، دةرهال آئحعكتىرمةي ظعتاظةت قعلسذن، ظذنعث نذرغ
ةقؤادار                  هئكمةت ذنداق ت ذ ش ار، ظذم لعك ظةمةلعي سأزلعرع بار، ظذنعث شةظؤانة دةص ظاتعلعدعغان ظوقوغذحعسع ب
  . آعتابعدعن آأرىث دئضةن»إحياء علوم الدن«ظعدع، 

بةت، ظعشعق، ظعبادةتنع آأزلةص، هاالل بولغان، ظذ آعتابعدا يةنة ظالالهنع دةص، ظاخعرةتنع دةص، مذهةب
الدا       اق ه تعص بويت ةرعك ظئ ز ت عتنع قع عت، يعض زعنع يعض ان قع ةص قعلغ نع تةل وي قعلعش ان، ت دذرذس بولغ
أزعنعث  عمذ، آ ةلمىرىص يىرس ةي ت عدة آعتةلم ار حأرعس خانا غ ةن، ظعتعكاص ةر خاتعرلةنض خانعدا ظأتكةنل ظعتعكاص

ز      قعرعنع سالماي ظالالهقعال   ر ظئغع أص، بع انالر آ غذل بولغ آأثىل بئرعص ظعبادةت قذرظان، ظعلعم، زعكرعضة مةش
اخعرةت           دوزاخقذرذق ضةص قعلماي، بعكار سأز قعلمايتتع، هةتتا ظاخعرةت          ةيتتع، ظ ل آىلم ة يع ئمعدة نةحح  غ

أزعنع     . ظايةتلعرع ظوقذلغاندا، هذشعدعن آئتةتتع    الص ظ تعص يعغ مذ        يوقع اتتع، نةححعسع ظألىص ا     قوي ةتتع، ي آ
ذالر                ةمما ظ االس، ظ ذش خ الالهدعن قورق ث هةممعسع ظ ذن، بذنع ظالاله ظذالنعث قةلبعدة قانداقمذ مةخلذق بولس
ظالالهقا ياخشع ضذمان قعالتتع، شذثعالشقا ظعبادةتنعمذ بةك آأص هةم ياخشع قعالتتع، ظألىمدعنمذ قورقمايتتع، 

تع  ارزذ قعالت نع ظ ا ظذحقذشذش قا . ظالالهق ةس باس ذ ن ايدا   ب العي ج رعكعص خ ذ زئ ادعن تولعم س دذني ن نعجع
ة                  ة ظعض ة، آارامةتك ذن صةتهعض ةتتا نةححعسع نذرغ ئغعنعص، ه ظولتذرذص، ظعبادةتنع آأص قعلعص، ظالالهنع س

بعزحذ، هازعرقع آعشعلةرحذ؟ خالعقنع قويذص، مةخلذقنع، ظاخعرةتنع قويذص بذ . بولذص، آارامةت ماقام تاصتع  
ذ     ـ    نئمة ظىحىن، بذنعث حارة    دذنيانع آأزلةيدذ، بذ   ة؟ دةل مذش الع زادع نئم وظال ظام ةهذلال   س ةنتاؤع رةهم غا ت

ذص،   . بذ آأز قاراش ظعمام غةززالعدعمذ بار   : ظةلةي، جاؤا بئرعص مذنداق دةيدذ     أرىص، تون ظةلؤةتتة، بعرسعنع آ
ظةرزعسة ياخشع  ياخشع حىشعنعص، ظةهؤالنع ظعضةللةص تئخع سعناص آأرىص ظاندعن ظذنع ياخشع آأرىشكة          

ةيعص       دئضةن ياخشع آأرىش، مذهةببةت  . آأرعدذ نعمذ ظ  ـ ، ظعككع شةخس آأزعضة حعرايلعق، ضىزةل آأرىنىش
نذقسانلعرعمذ ظذنعثغا صةزعلةت بعلعنعدذ، سئسعق صذراقلعرعمذ ظةتعردةك مئزعلعك صذرايدذ، داظعم ماختاش، آأص 

ور قعلعص          ة،         تعلغا ظئلعش، ظةسلةش، هةتتا مذهةببةت ظذنع آ ع آأرضعسع آةلس ن ظذن اندعن آئيع دذ، ظ  قويع
م               . سئغعنسا بذنع ظعشتعياق دةيمعز    ا، داظع أزع قعيمعس قا آ ا، ظايرعلعش تعص، داؤام قعلس مذهةببةت حئكعضة يئ

بذنع مةن دعمعدعم تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، قذرظاننعث . تذرالمعسا بذنع بعز ظعشعق، ظاشعق دةيمعز   آأمعسة،
يذقعرقع هةممة ظعشالر مذهةببةت، ظعشتعياق، ظعشعق هةممعسع ظعلعمضة باغلعق . ة دةؤاتعدذ ظايةتت166 ـ 160

ة اق،   . ظةلؤةتت ةن بولس لعقتعن بةهرعم ذ ياخش أزعمعز ش ئخع ظ اندعن ت اق، ظ علعقعنع ظذقس عنعث ياخش بعرةرس
ىزةل          رايلعق،   باتذرلذقنع بعلسةك، سئخيلعقنع بعلسةك، مةرت، جةسذرلذقنع، قةهرعمانلعقنع آأرسةك، ض ، حع

اك          اش، ص ةيعص    ـ   آئلعشكةن، ظةخالقع ياخشلعقعنع بعلسةك، ظعحع تئشع ظوخش اآعز، ظ ا    ـ ص ان بولمعس نذقس
أرعمعز  بةختبعزنع    .لعك قعالاليدعغانغا آأزعمعز يةتسة، ظذنع ظاندعن مذشذ ظةهؤالالنع بعلعص ظاندعن ياخشع آ
  . بولدع، بذ بعلعشكة، ظعلعمضة، آأرىشكة، ظاثالشقا باغلعق دئمةك

زمذ                 ةم بع ىن، رازع قعلعش ه ذش ظىح تعياق بول ظةلؤةتتة، ظالالهنع ياخشع آأرىش ظىحىن، ظعشعق، ظعش
رلعكعنع           ارلعق ؤة بع الالهنعث ب ادةت قعلعش ظىحىن ظ م، ظعب ماي، ظعلع رازع بولذش ظىحىن، هارماي، سذسالش

ىنىش،   الالهنع حىش ذنداقال ظ ذش، ش ش، تون عم99بعلع عن ـ  ظعس عتعنع حىش ا سىص ة آاظعناتت عش، ظةمةلعيةتت
ةتبعقالش،   تىرىش، ت عغا رازع    هئكمةتظةمةلعيلةش الالهنعث ظورذنالشتذرذش ارقعلعق ظ ذ ظ عنعش، ش ةرنع حىش ل

بولذش، ظالالهنعث آاظعناتتعكع مأجعزة، قذدرةتلعرعنع بعلعش، شةآسعز ظعسصاتالش، بعزضة ؤة صىتىن ظالةملةرضة 
عتةلمعضةن يةرضة يئتعش، ظاندعن ظالالهقا حعن قةلبعدعن مذهةببةت، لعرعنع ساناص تىضنئمةتقعلغان رةهمةت، 
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ا         . شةؤقع، ظعشعق باغالش صةرزدذر    ةققةتكة   ـ   بذالرغا ظعلعم آئتعدذ، بعلعش آئتعدذ، زور بةدةل تألةص جاص مذش
ةبظعي             تعدذ، ت عرلةش آئ اراص ظعلض ةرنع        ـ   حعداص، نةتعجة هاسعل قعلعص، ظالغا ق ىتىن بعلعمل ارقعلعق ص ةن ظ  ص

عنع            ا، حىشىنىش الالهنع تونذتس ةزةر ظ عدعن قةتظعين م بولذش ر ظعلع انداق بع اب ق ظعضعلةص زادع قانداق بعر آعت
ا،  ذر قعلس ةتحوثق ةت ـ هئكم ةتنع    نئم ةي صذرس ن بةرم نع قولدع ذ بعلعم ابنع ش ذ آعت ة، ش لعرعنع بعلدىرس

ةتكة يئ           م  غةنعيمةت بعلعص، بةدةل تألةشتعن قةتظعينةزةر ظعجرا قعلعش، مةقس الالهنع . تعش الزع مذ،   ظ تونذش
رع  ادةت، زعك مذ، ظعب مذ، سئغعنعش مذ، حىشىنعش ع آأرىش ة  ـ ياخش ة ظعلعمض بعه هةمم اجتةس م موهت ، ظعلع

اننع                      ع، قذرظ عق بولغذحعالرن ىحع، ظاش الالهنع ياخشع آأرض ةن ظ قا م ايدذ، شذثعالش بولمعسا، هعح ظعش ظاقم
ةيغةم     ابلعرعنع، ص ةدعس آعت عرلةرنع ه ةرخعل تةصس ئهعد    ه ةؤلعياالر، ش ابعظعنالر، ظ اهابعالر، ت بةرلةرنع، س

م    م، ظعلع ةرخعل بعلع عنع، ه ةهرعمانالر، ظىلضعس ةبظعي  ـ ق ةننع، ت كىنة،    ـ ص ار ظىس ابلعرعنع، ظعلغ ةن آعت ص
ا            علعرعنع يولغ نع ظش ا يئتعش ئلعص مذرادعغ م ظ لةص بعلع نع آأص عنع، تئرعشعش م تذتذش ةرنع الزع تةجرعبةل

أ أزعنع ظ عنع، ظ ا  سئلعش الالهنعث رازعلعقعغ ةتكىزىص، ظ ايدا ي ذلمانلعرغا ص ا مذس ىتىن دذني عنع ص زع باشقذرذش
عيةت                      عيةقعلعمةن، ؤةس عنع تةؤس ةؤلعياظ بولذش عق، ظ أص قعلعص ظاش ةلنع آ ادةت، ياخشع ظةم يئتعشنع، ظعب

  .قعلعمةن

ز     نئمةتلعرع، هئكمةتظالالهنعث قذدرعتع،    ذ بع ا مذش ىتىن آاظعناتت ةتلعرع، ص ان   لعرع، رةهم أرىص تذرغ  آ
ةن   ابلعرعدا ص م آعت ةن ظعلع ةجرعبعدعن ظأتك قا ت ابعدا ؤة باش ةتلعك آعت ان خ ز ظوقذؤاتق ابعدا ؤة بع ك آعت رةثلع

بعر خعل  . دا ظذالر ظوتتذرعسعدعكع ظعنتعزام، قانذن زعح مذناسعؤةتلعك شةيظعلةردذر        زئمعن  ـ بعلعملعرعدة ظاسمان 
ادا      ـ   ناتالردا، ظأسىملىآلةردة هةرخعل ياثزعمذ   تةثصذثدا ظعنسانالرنعث ظأز ؤذجذدعدا هايؤا     ارةث دذني ياثزا، رةثض

ةتتا  ةؤجذدتذر، ه هذر 5000م لعقع مةش ذ ظاساس ةؤجذدتذر، ب تعدعمذ م ز ظاس تعكع دئثع ر حوثقذرلذق  مئتع
ص،      . صةيالسوص، مذتةصةآكذرالرنعث تعللعرعدا قةلةملعرعدة، آعتابلعرعدا مةؤجذدتذر      بعز ؤاقعتنع، صذرسةت بعلع

اق      ها زدعكع ظذشش اتلعنعص قولعمع ال ظ ةص دةره لعقنع قةدعرل ص، ياش ةت بعلع اتلعقنع غةنعيم ةك  ـ ي حىشش
معز  الدعمعزنع قعلعش ة، ظ ا، ظاخعرةتك عرعلةص ظالالهق اراص ظعلض ا ق الص، ظالغ ال تاش الرنع دةره ةس ظعش ظةرزعم

رةك ةندة،     . آئ دا، ص الدذق، ظعلعم ارقعدا ق ةآمذ ظ تذق، ب ةك آئحعك ةممذ ب ز هعلعه ة،  بع يعدة، ظعبادةتت  ظعدع
اثالص،                   أزعنع ظ الرنعث س عص صةيالسوص عمعزنع تئص ز هذش ذثا بع ارقعدا، ش ةآمذ ظ ةتتعن ب ةر جةه تعجارةتتة، ه

ةدعس،  ان، ه ةقذرظ ان صةلعسةص زنع قعلعؤاتق الص، يولعمع ادانلعقعمعزنع تاش اهعل، ن الص، ج عنع قول  قارعش
أز     ال ظ ةي، دةره عمعز،  ظعشعمعزنع توغرا دةص ضذمان قعلعؤةرم ا سئلعش اؤايع   عمعزنع يولغ ةثؤاش ه ةؤةس،   ـ ب ه

ةتتا     تةك، ه عمعز، تاش ةلبعمعزنع تعزضعنلعش قان ق ةآتةك ياؤايعالش عي ظعش عمعز، ؤةهش عمعزنع باشقذرذش نةصس
بعز، ظعسالم . حأيىندةك قاتقان، آأمىردةك قارعدعغان قةلبعمعزنع يومشعتعص، ظئرعتعشعمعز، ظاقارتعشعمعز الزعم

  .لالمةنع دئمةآحعصةيالسوصع، ظة

ذن،    ا بةرس أثلعنع ظالالهق ذن، آ الالهقعال باغلعس ةتنع ظ ذن، مذهةبب ع آأرس الالهنعال ياخش ةلب ظ ذ ق ظ
ةت          اهللابعرخعل تةثصذث، تذراقلعق هالدا هال ؤة آامال تئصعص،          ذ مذهةبب ا ب ذن، مان ، اهللا، اهللا قعال ظاشعق بولس

ىن          ون آ ايؤاننعمذ ظ ةن،       مانا بذ ظعشعق، خئلع بةثؤاش ه ايعدا تذرعدعك ة ج نع ظئلعؤةتس ذص، نذقتع اغالص قوي ب
ايلع           تذ، تئرعش ارا ظةمةس اتتعق، ق ؤاال ق معغاندذ، ظذنحع ؤاال ياؤايعالش ةلبعمعز ظذنحع زنعث ق ةن، بع ذ . آأنعدعك ب

ةيغةمبةرلةر قعسسعسع،              قا ص ابلعرعدعن باش ةدعس آعت عرلةردعن، ه ان تةصس عدا قذرظ مذهةببةت ظعشعق توغرعس
اه  ع، س ث    ظىلضعس ع ظذالرنع ةؤلعياالر تةزآعرعس ع، ظ ابعظعنالر ظىلضعس ةتابعالر، ت ش هئكم أزلعرع ظع  ـ لعك س

قارعشع   ـ   ، آأز صةلعسةصةظعزلعرع، مةشهذر صةيالسوصالرنعث، هأآىماالرنعث سأزلعرع، مذتةصةآكذر ظالعمالرنعث        
ار ارلعقالر ب عمعز ال. قات رةت ظئلعش عمعز، ظعب م ظعضعلعش اي ظعلع ةل قارعم ا س ابعظعنالر ؤة بذالرغ هذر ت م، مةش زع

ش  ةؤلعياالر ظع ع ظ ث دةؤرعدعك نع    ـ ظذالرنع راهعم ظعب رع، ظعب ن هةسةنذلبةس م، جىملعدع ةك مذهع رع ب ظعزلع
 يعل بذرذنقع ظعمام غةززالع، يىسىص خاس      1000 سةؤرظةدهةم، رابعظة بةسرع، خةؤؤاس، شةظرانع سوصعيانذ       

علعنع      ذ مةس اغدا ب اظعدا ؤة       هاجعصالردةك، بذالر ظةينع ح ةززالعنعث ظعهي ام غ ان، ظعم ان قعلغ لعك باي  حىشعنعش
ان           »قذتادغذبعلعك« باشقا آعتابلعرع بار، يىسىص خاس هاجعص      معدا ظذدغذرمعش باي ق قعس مذ زاهعدلع ، بولذص

ةر       ذن ظةس ارلعقالر، نذرغ ار  قعلعنغان، صادعشاه، ؤةزعرمذ قايعل بولعدذ، شام تةرةص آعتابلعرع قات ن  . ب جىملعدع
ةبظعي          ـ   نع يازغان، ظذالرنع بعر   »آعتابذلظةرؤاه«ؤع،  تةنتا ورايمةن، ت عثالرنع س ول تئصعش  ـ  بعرلةص ظوقذص، ي
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  .لعرعنع حىشعنعثالرهئكمةتصةن آعتابعنعمذ ظوقذص ظالالنعث قذدرةت، 

  هئكمةتقعزعقارلعق بعر 

اشتقان، ظةمدع بعز يذقعرعدا ظعنسانالرنع هةممة جةهةتتعن ظالةملةرضة هايؤان، ظأسىملىآلةرضة ظوخش بعز
 ظعلعمئنت، ماددعالرغا ظوخشاشص آئتعشعضة قاراص باقايلع، ظادةملةرنعث ظةسلعي ظادةم ظاتا 109ظعنسانالرنعث 

ةزالعق          ةرخعل ظ انالر ه ةيرعدعن ظعنس ال هىج ر ت ا، بع ازعر بولس ةيدع، ه ةن آأص ا بعل ةؤؤا ظان ن ه دع، آئيع ظع
اددعن        ة م ا،       ظادةمضة آأصعيعؤاتعدذ، بذ خذددع بارح ارارةت بولغانغ ذر، ه ة، ن ذن    عث ظةسلع زةررعح ن نذرغ آئيع

ماددعالرغا آأصعيعشكة ظوخشاش ظعنسانالر صةيدا بولذص تذرعدذ، ظأزضعرعدذ، يوقعلعدذ، ظةمما ظذنعثمذ ماددعسع، 
ةآعلنع             . روه يوقالمايدذ  رخعل ش عرعدذ، بع ةرخعل ظأزض دذ، ه ذص تذرع ةيدا بول اددعالرمذ ص خذددع شذنعثدةك م

ةيدا   سا، يةنعال ظةسلعي ماددا هالعتعدة قالعدذ، هةر ظعككعلعسع هادعسة، صةيدا بولغان بذالرنع       يوقات الاله ص  بعر ظ
ةتكىزعدذ،        1000قعلغان، ظعنسانالر ظعحعدة     ايدا ي دعن بعرع ظاالهعدة حعقعدذ، قعممةت قارعشع يذقعرع، زور ص

انالر     ةرؤايعتتذر، ظعنس اس، م ان، ظالم أهةر مارج ذددع ض ذ خ الر،   ظعح ب ان ظعش ا بولمايدعغ دة بولمعس ع
تذر  امنعث تذزعدةآ ذددع تاظ ذالر خ دذ، ب لةر بولع م شةخعس االهعدة مذهع مةيدعغان ظ اؤاش. يىرىش م، ي  ـ مذاليع

ار،           ان ب ان ظعنس يذمشاق، صايدا بعرعدذآع زعيان سالماس، ظعسالمدعكع آعشعلةرمذ ؤة باشقعالرمذ صايدا ظالعدعغ
اربون         داظعم زع . بذ خذددع ظالتذندذر   ان، آ ةتكىزعدعغان ظعنس ةر ي ةر، زةه انلعق زةه عق   ) Ⅳ(ي عد، سئس ظوآس

باشقا ماددا ظارعالشسا آذللع  ضاز، زةهةرضة ظوخشاش، مةلذم بعر نةرسعنع شةآعللةندىرضةن ماددا آئيعن ظازغعنا
ذل آعر      ا ص ا، قولعغ اي بولس ا، ب ةص ظالس ازتوال ن انالرمذ ظ ذنعثدةك ظعنس ذددع ش تعدذ، خ عرعص آئ ة، ظأزض س

  .ظأزضعرعص آئتعدذ

اس،           ةص ظاثلعم ع ض انالر ظعحعدعك ذتعمعز، ظعنس ة ظوخش ظعنسانالر ظعحعدعكع بئخعلنع هةممعمعز حأيىنض
ذددع                  ان خ ان ظعنس ة قايتعدعغ ةمما ظةسلعض ان ظ ظأزضةرمةس بعرخعل تذرعدعغان، دةمال ظأزضةرضةندةك قعلعدعغ

ا ظوخش          ةرقانداق           صوالت سعم ظعضعص قويساثمذ يةنة جايعغا قايتقانغ ةن حعقعشعص ه انالر بعل ة ظعنس اش، هةمم
ةظةتلةندىرعدذ         ايدعدا مةنص ةممعنع ص دذ، ه ئندةك بولع انالر  . شاراظعتقا ماسالشقان ظعنسان خذددع ظوآسعض ظعنس

صايدعدا هةمكارلعشعدعغان ياردةم بئرعدعغان آعشع بار، ظوآسعضعننعث ياردةمحعسع هةمكارالشقذحعسع         ظعحعدة
ذ ها ارقعلعق س ذ ظ عندذرش ان، هعدروض عل قعلغ ايلعنعدذ، . س ة ظ ا زةهةرض عندعن ظايرعلس عن ظوآسعض ذ هعدروض ب

عرعدذ             ةخلذققا ظأزض ا زةرةرلعك م عدعن ظايرعلس ارؤعحعالر    . شذنعثدةك هئلعقع ظعنسانمذ ياردةمحعس ةن ح آأحم
ذ                     علةر خ ا آعش علع ظذنعمعس ا، يأتكةلض ة تذرس ذر دعس م ت ةردة مذقع ذص  خذددع قذمغا ظوخشايدذ، بعر ي ددع ظذي

عرعدعغان،               ا، ظأزض رعتعص قويس ا، قذت ا شعالص قويس اش، ظازغعن قالغان قوغذشذن ياآع ظئغعر تاغ، تاشقا ظوخش
ا                     فور، آالعغ ىرت، فوس ان ضىثض وت يانعدعغ ذددع ظ انالر خ ان ظعنس ظعتتعك ظاححعقع آئلعدعغانالر، حئحعلعدعغ

ةن           آئلعشكةن جىصلةر خذددع آأز بعلةن سىرمعضة، قذالق        . ظوخشاش أز بعل اقذت آ ة، ي التذن، زعرعض ةن ظ بعل
ذرع     ـ   ظعلعم. ظالتذن ظىزىآتذر  اش ن ذددع قذي ىحع خ  مةرعصةت بعلةن شذغذللعنعص ظأزعضة، خةلعقكة صايدا بةرض

  .تذردئمةآ

بعر ظأمىر زااللةتتعن حعقماس آعشع ؤة ظذنعث قةلبع قاصقارا، آأمىرضة ظوخشايدذ، بذنع ظاقارتعش ظىحىن 
أمىردةآتذر،            . ظوتع الزعمدذر ـ   ظالالهنعث ظعشقع  قان ت ةلبع دادالش ث ق ظعشلعرعدعن سذسالشقان آعشع ؤة ظذنع

ازعاليدذ    ةت ت ان هةقعق ع قذرظ ادةم        . ظذن ذددع ظ لعغذحع خ ول باش ةن ي ةت بعل ةتتعن، هعداي اراثغذ زذلم ق
فوردذر     مئثعسعدعكع ةن     . هىجةيرعضة يورذقلذق بةرضىحع فوس ةخالقع بعل ىزةل ظ أزلعرع ؤة ض ئرعن س ة  ش  ظأزعض

ذددع                    ان آعشع، خ اراآةندة قعلعدعغ العدعغان، ص ان س ة زعي جةلعص قعالر آعشع خذددع ماضنعتتذر، آعشعلةرض
عدذر       ـ   آةث ادرو بومبعس رغذحع ي ةملعك قع أيمذ . آأل ذ   ـ ظ أي، يذرتم ةتمذ   ـ ظ ذرت، دأل أز     ـ ي ةص س ةت ض دأل

و ذددع رادعظ ئقعمحع خ ذيدعغان، ح اؤاز ـ توش رع، ظ زور دولقذنلع عغذحع تئلئؤع ىرةت توش عغذحع، س  توش
  . زةررعحعلةردذر

لعق             يعم، قعش وق ظأتمةس آع ذددع ظ ان آعشع خ ةن قوغدايدعغ ارلعقع بعل باشقعالرنع ظأز تئنع، جئنع ب
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روفعلالردذر       ىملىآتعكع خعل ذددع ظأس ذددع  . خذرذم حاصان ؤاهاآازاالر، ظعنسانالردعكع زعننةت، ضىزةللعك خ خ
ارلعقال   التذن، رودا قات أهةر، ظ ذرذلذص     ض لةر باس م شةخعس ايعص مذهع اندةك ظاج ذرذلذص قالغ تعدا باس ةر ظاس ر ي

بةزعلةر داظعم يذقعرع ظأرلةشنع خااليدذ،     قالدع، شذنداقال ظذالرنعث ظاشذ ظأتكىر مذتةصةآكذرالرحة آأز قارعشع       
عل بعردةم بعرخخل بذالر خذددع ضاز، هاؤا، شامالدذر، ظادؤذآاتالر خذددع، بور، تذلعياؤ، ضةجدذر، بعردةم بعرخ

ئخعي                   ئن، س ازوت، ظوآسعض ان ظ ل آئلعدعغ ة خع ةن بعرلةشس ظعككع يىزلعمة ظعنسان خذددع قايسع ماددا بعل
آعشع شامالغا ظوخشايدذ، آعشعلةرنع ياخشعلعققا بذيرذص ظأزع ظةمةل قعلمايدعغان آعشع، شامغا ظوخشايدذ،            

ة   أيىص تىض أزع آ اخعرعدا ظ رعدذ، ظ ةظةت بئ قعالرغا مةنص اححعقع  . يدذباش ئحعلعص، ظ قا ح ة ظعش آعحعككعن
ايغذ  آئلعدعغان آعشع، خذددع قذرذص قالغان قاخشال ظوتذندةك تئز آأيعدذ،      ةم،   ـ ظئحعنعشلعق آىنلةرضة ق ظةل

ةهدعد               هةسرةت، ظازابقا بةرداشلعق بةرضىحع خذددع صوالت تاؤالش ظوحعقعدذر، قاتتعق سوراققا حعدعغذحع، ت
ذرغذحع خذدع قعززعقلعق، ظعسسعقلعق ظأتكىزمةس، حوث مولعكذلعلعق ماتئرعيال، تةسرع قعلماس مذستةهكةم ت

ةيدذ قعالرنع آأيدىرم ذرذص باش ث ت أزع حع أرىث. ظ عدعن آ اؤعنعث مذقاؤعس لعك آعت ة دةرس ا . خعئمعي ظازغعن
ا     ع، تاص ان آعش االك قعلعدعغ قعالرنعمذ ه أزعنع باش ان ظ راص حعدعمايدعغ ة ظذحع ع،   ـ هادعسعض ةنعحع آعش ت

ا ظعشنع                 ر العدذ، ظازغعن ان س ا حوث زعي وق بولمعس ةص ي ا ض ئظاآسعية بئرعدعغان دورعغا ظوخشاش، تئنح تذرس
رذس                  اتوم، ؤع ةرلعك ظ ذددع زةه آأصةيتعص ظوت قذيرذقلذق قعلعدعغان ظاخعرعدا زور زعيان سالعدعغان آعشع خ

  .بومبعسعدذر

ايدا   عرعدعغا     ـ ظازغعنا ص ايعل بولذشع، ظأزض ةظةتنع دةص م ان     مةنص لةر، ظاس ان آعش ذيذلذص آئتعدعغ ن، س
بذالر مئنعث شةخسع آأز قارعشعم خاتا بولسا تىزىتىص قويذشذثالرنع . ظئرعيدعغان ماددا خاالس، خذدع بعثضذر

  .سورايمةن، ظةبذ مذهةممةد ظعمعن

تعدذ،                 ا ظوخشاص آئ اددا، ظعلعمئنتق ةتتا م ىملىك، ه  خذالسة، ظعنسانالر ظاساسةن ظالةمضة، هايؤان، ظأس
لعكنع آأرمةيسةن،    ـ   مانا بذ ظالالهنعث رةهمانتاظاالنعث يارعتعشعدا ظعضعز      אصةس

) ىك ىرة مىل ةن)س ر  دئض ةخلذقنع بع ىتىن م الاله ص ةقعقعتع، ظ ةتنعث ه ان،  ـ  ظاي اس آئلعدعغ ة م بعرعض
ر      ان، بع اققا آئلعدعغ رعدعن   ـ حعقعشعص ظأتعدعغان، ظعتتعص ةر بع ان قعلعص     قص االك بولعدعغ ا ه لةنمةس ظايرعلس

ذنعدذ        ا بويس . ظاجايعص ماس، تةثصذثلذق، ظعنتعزام، قانذن ظىستعدة ياراتتع، ظعنسانالرمذ ظاشذ ظعنتعزام، قانذنغ
  .ظذنداق بولمايدعكةن صىتىنلةي هاالك بولعدذ

الالهنعث  ان«ظ ةن»قذرظ اس  دئض اش م ىتىنلةي ظوخش انذنعنع ص ات ق انذنع، آاظعن ذ ق ت  ب ئلعدذ، زع  آ
الص بولسذن  (ظةمس، قانداقمذ سأزع بعلةن دةستذر قانذنع بعلةن قعلعقع، ظالةم قانذنع، زعت بولسذن     ، )خع

ىتىن                 ش، ص داق قعلع دذ، بذن اس قعلع ىملىآكة م عنحة ظأس شذثا، ظالاله ظعنسانالرنع بذ دذنيادعكع هالعتعنع آأص
ذص      انذننع تون ادعل ق ةتنع ظ ذن، هةقعق اتنع حىشةنس ذن    آاظعن ةييارلعق قعلس ة ت ى ظاخعرةتك ذن، مةثض يةتس

ةزعرعنع      انالر ن ةن ظعنس عتعش بعل اددعالرنع ظوخش عيعتعنع م ان خذسذس زمذ ظعنس ذثا، بع دذر، ش ظىحىن
دذق   كة بذرع ذ تةرةص دذق، ش ايعل بول ا م ا، ظعنتعزاملعرعغ ةم قانذنعغ ا، ظال ةآكذرعنع، ماددعالرغ ذنداقال، . تةص ش

ةينعث، ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم عتع ت ةبظعيمةقس عتعنع،   ـ  ت الالهنعث سىص علةص ظ نع ظعض ة بعلعم ةننع، بارح ص
ة   هئكمعت عنع، رةهمعتعنع، ظادعل قانذنعنع تونذشتذرذش، ظالالهقا ظاشعق قعلعش، قةلبعنع ظارام تاصقذزذش، ظأزعض

انالر، دألة          ادعكع ظعنس ىتىن دذني ةتكىزىش، ص ايدا ي ةظةت، ص ا، مةنص ىتىن دذنياغ ة، ص ة خةلعقك ةر، بارح تل
نح ةر، تئ ةرخعل دعندعكعل ةر، ه ةمما   ـ معللةتل عش، ظ كة تئرعش ذش ظأتكىزىش ةم تذرم اق، خاتعرج ظعتتعص

هاآعمعيةتنع، هوقذقنع، قانذننع ظالالهقعال تاصشذرذص بئرعش، شذ حاغدا ظعش نورمال جايعغا حىشىص دذنيا ؤة          
ة  ةختظاخعرةتت اظعدة ب اش، ق تئنح ياش عتعد ـ لعك تعص انذنلعرعنع آأرس ذرادق ة م ةت ـ ذ، بارح ارزذمةقس  ـ ، ظ

  !ظعشتعياق، بعر ظالالهقعال، ظامعن ـ ظارمانالر خالعس مذهةببةت، ظعشعق
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  ظالتة بذرجةك قار

אאא 

عدعكع  ةرنعث بش ىرة بةق اال س ةن » א«ظالالهتاظ ع   ـ 258بعل ث ظاساس الم دعنعنع ةنع ظعس ة ي ظايةتك

  .دةل ظعشارةتتذر ـ  دةلمذالم↔ الم אאرةت قعلغان،بولغان تةؤهعد ظعلمعضة ظعشا

ل قعلعش                     نع دةلع تع قذياش الالهنعث قذدرع تعدعن ظ عز ظىس ر دعنس بذ ظايةتتة، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بع
ةلذم     شذ ظارقعلعق ظالالهنعث بارلعقع ؤة بعرلعكعض. بعلةن مذنازعرعدة غالعص آةلضةن    ةتتعن م ذ ظاي ان، ب ة حاقعرغ

ايدذ،                   ا بولم م بولمعس ول بعلع » ا ل م«بولعدذآع، تةؤهعدنع بعلعش ظىحىن ؤة باشقعالرنع حاقعرعش ظىحىن م
  .دةل مذشذنعثغا ظعشارةت قعلغاندذر

الاله،     ةن ظ الدعن بعلض ع، ظ ةؤهعدنع       بذن رلعكعنع ت ارلعق، بع الالهنعث ب نع ؤة ظ اخعرةتلعك بعلعمع ا ظ دذني
ظايةتتعمذ  ـ   261ظايةتلةردة   ـ   260 ـ   259عتعدعغان شذنداقال خعمعية، فعزعكا ظعلمعنع ظعشارةت قعلغان،        آأرس

ةن الاله   ـ 259. آةلتىرض ة ظ رظايةتت عكنعمذ    100نع ظذزةي ةن، ؤة ظعش اندعن تئرعلدىرض ذص ظ ألىك قوي ل ظ  يع
رعلدىرضةن، بذ ظةهؤالنع ظذ ظأز حعرعص آةتكةن سأثةآلعرعضة، ضأش آعيدىرىش ظةهؤالعنع آأرسعتعش بعلةن تئ

ظايةتتة بولسا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تأت قذشنع قاتتعق حاناص صارحعالص تأت  ـ 260. آأزع بعلةن آأرضةن
أثةك،                       أز س ئيع، ظ أز ص نع، ظ أز قئ نع ظ الاله هةرقايسع قذش تاغ حوققعسعغا ظئلعص حعقعص قويذص، ظاندعن ظ

بعلةن آىزىتىص  ص تئرعلدىرىصتذ، بذنعمذ ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظأز آأزعضأش، قاناتلعرعنع ظأز جايعغا ظاصعرع
دذ  ا،   . تذرع ة بولس اخعرقع ظايةتت الالهنعث     100ظ ةر ظ ذ ظايةتل أزلعنعدذ، ب ىملىك س ان ظأس ال دان حعقعرعدعغ  ت

ذنعثدةك تئعلدىرىش       ةرنع ش ع ظألىآل ةت آىن اندعن قعيام عتعدذ، ظ ةؤهعدعنع آأرس رلعكعنع ت ارلعقعنع بع كة ب
اددعالرنعث                  ة م ذ ظايةتت ع، ب ارةتتذر، حىنك زعكعلعق ظعش ة، فع دةلعلدذر، شذنعث بعلةن بعرضة بذ ظايةتلةر خعمعي

  .صارحعلعنعشع ؤة يةنة مذرةآكةص تةرآعب تئصعشع آأرسعتعلضةن

بعرعضة ظارعالشسعمذ ظأز هالعتعنع  ـ  يعل تذرسعمذ قذشالردةك بعر100ظذنعث ظىستعضة ظعشةك مادعسعدةك 
اق ةن         س ع بعل أز قول ةن، ظ ة آةلض ةن ظةسلعض ىح بعل ذدرةت، آ اخعرعدا ق ة ظ ان، يةن ال يوقالمعغ لعغان، ظةس

ظارعالشتذرغان، ظاندعن تاغ حوققعسعغا ظئلعص حعقعص قويذشقا ظاندعن ظعنحعكة آىزعتعشكة بذيرعغان، ظاخعرعدا 
ذدرةت،             ىح ق ةتتعن، آ رعلعش جةه ةتتعن تئ ةت هتولذق نةتعجة حعقعرعص تةؤهعد جةه ةلبع   ئكم ةتتعن ق  جةه

  .ظارام تاصقان، مانا بذ ظعلعمنع ظالاله بعزضة سأزلةص قعيماتكعحة مةثضى باقع ساقلعغاندذر

بةتتة خعمعية، فعزعكا، بعظولوضعية،  ـ 243 ـ 242تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذشذ ظايةتنعث تةصسعرعدة 
ة       ظعلئمئنت جةدؤعلعنع آةلتىرىص، ماددعالرنعث هةرخعل ظاالهع      دعلعكع، خذسذسعيعتع، تةرآعب تئصعشع، يةن

  . دئضةنظاجرعشع قاتارلعق ظةهؤالنع حىشةندىرىص مذنداق

ةنع         16 ضعرام سذدا    18 دذ، ي عن بولع عرام هعدروض ع ض عن، ظعكك ذنعث   ضعرام ظوآسعض هةسسعسع   9/8 س
ة آ      9/1ظوآسعضئن   ال زةررعح ر ت عدعن بع ذق    هعدروضعن بولعدذ، ظةضةر بذ ظعككعسعنعث زةررعحعس اآع ظوش ام ي

ظذ حاغدا، بذ سذ هالعتعنع ساقالص قااللمايدذ، مانا بذنع هةممعنع ظالدعدعن بعلضىحع، هةربعر زةررعحة  بولسا،
تذرغان،  الاله ظورذنالش ىحع ظ ذزدا خاتعرلعض ذ، لةؤهذلمةهص دار﴿ ؤة قذالقالرنعم نده بمق يئى ع ل ش الاله ﴾ آ ظ

ةت          مةخلذقاتالردعن غاصعل ظةمةس، ظالاله هئسابالرن     الغذحعدذر، هةممعسع ظاي ز ظ ةث تئ ر    . ع ظ ة بع ظةمةلعيةتت
211067.1تامحة سذدا    ر     ـ بولعدذ، بعر معليارت ظادةم آئحة  دانة سذ مولعكذلعسع  × دىز توختعماستعن بع آىن

دذ             30دعن سانعسا،   100معنذتعغا   ةنع زةررعحع ذ مولعكذلعسع ي ذ س ا ب ر،  معث يعلدعمذ ساناص بواللمايدذ، مان
  . معث هةسسة يوغانتعص رةسعمضة تارتقاندذر100بذنع هازعر 

ةص       تذرا مةآت عز ظوت ع تولذقس أيعدذ، بذن ذم آ عن حوق ئن، هعدروض قا ظوآسعض ذدعكع ؤة باش ة  س خعمعي
ابلعرع ؤة        عملعك آعت ا رةس ة، فعزعك تذرعدذ، خعمعي ىن؟   100دةرسلعكعدعال تونذش ة ظىح ان نئم ةن  معثلعغ   دئض

دذ،         آعتابالردا بار، خعمع   وراص تذرع ذ ظ ىتىنلةي س ارعنع ص ذنعث     3/2ية قعسمع يةرش ذ س ذ ظاش  9/8 قعسمع س
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دذ،            وت بولع أيعدذ، ظ ئن آ عندذر، ظوآسعض ل  1400هةسسعسع ظوآسعضعن، صةقةت بعر هةسسعسع هعدروض  يع
داق       ان مذن ةن  بذرذن يةتتعنحع ظةسعردعال قذرظ ة        ـ   81.  دئض التعنحع ظايةتت ىرة ظ ذص « س وت بول زالر ظ دئثع

ذمذ          ؤاقتظأز  » اؤذلدعغان حاغد ال ةمدذ، س ذص آأي وت بول زمذ ظ عرالر دئثع عدا رةسذلذلاله بذ ظايةتنع ظوقعسا آاص
اراثكةن     ةجنذن س ذ م ةمدذ؟ ب ةن آأي ذنعث          دئض ذ س ازعر ظاش ا ه ايدذ، مان عرعص قالم ا ظأزض دع، خاتاغ  9/8 ظع

  ـ،14ات، خئمعية دةرسلعكعنعث ظسعص ـ هةسسعسع بولغان ظوآسعضعن ظوت بولذص الؤذلداص آأيعدذ، بذ دةلعل
ظةسعردة بايقالغان،  ـ 19بةتتة ؤة مذقاؤعسع رةثلعك رةسعمع بعلةن آأرسعتعلضةن، بذ آةشصعيات  ـ 16  ـ،15

  .مأجعزعدذر، ظالالهذ ظةآبةرهةقعقعي ظةمما بذنع قذرظان يةتتعنحع ظةسعردعال سأزلعضةن، بذ بعر 

ةتك    ةي آأرس ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم رقع ت ابلعرعدا    يذقع عية آعت يعدة ؤة بعظولوض ةدؤةل، خعمع ةن ج
ةت          ذن ظاي اندا نذرغ ة قذرظ ذن،           آأرسعتعلضةندذر، بذ ظعلعمض ا قارعس ان تاظاملعرعغ علةن، ظعنس ارةتتذر، مةس ظعش

ازاالر   ذن ؤاهاآ مانغا قارعس ذن، ظاس ا قارعس ن يارالغعنعغ ا  . نئمعدع أرىص قذرظانغ ابدعن آ ع آعت بذالرن
ةتةتبعق عثعز ه ة  لعيالمعس عية، تأرةلم عية، بعظولوض ترونومعية، جذغراص أرىث، ظاس رعنع آ عنظالغذ فعلعملع رخعل س

م ة، زور ظعلع ا بعلعمض ذنداق آاتت انالرنع مذش اال ظعنس أرىث، ظالالهتاظ عملعرعنع آ ع قعس ة هئكمةت ـ ظعلم ة ظعض ك
ظالالهنعث  كع ظعنسانالرغابذ شذنعث ظىحىن قعلعص، ظأز قذدرعتعنع بارلعقع، ؤة بعرلعكعنع قعيامةتنع بعلدىرعدع،

نع،         ذدرةت آىحع رلعكعنع، ق ةت بارلعقعنع، بع ةندة ؤة       ـ هئكم ي ص تعن، تئببع ال قالماس ةتلعرعنع بعلدىرىص رةهم
يعلعك  قا خئمع ورالباش تذرق رعنع بعلدىرىش الم   .  ظعلعملع أزعنع ظعس ةمما ظ اهعل، ظ ادان، ج ازعرقع ن ةمما ه ظ

ع ب    ظالعملعرع علةر بذن علةرنع   دةص نام ظالغان آعش ارام دةص آعش ةت، ه اخعرعدا      عدظ عغان، ظ ن توس ذ ظعلعمدع ب
اندذر     االك بولغ ةص ه ة ي اتقذح زةرب عدعن قاخش اؤذزحعلعرع تةرعص ا تاج اراش،  . ياؤرذص عي آأزق داق خذراص بذن

انذنعنعث   ان ق انذنع، قذرظ ةم ق رلعكع، ظال ع، بع ةن قعلعق أزع بعل الالهنعث س ذالر ظ ةس، ب وق ظةم ةممذ ي هعلعه
   بعلمعسة آئرةك؟بعرلعكعنع

ر                   اددع بع دع، ظ هازعر ظعسالم دألةتلعرع بذ ظعلعمضة آأثىل بألضةن بولسعمذ، لئكعن بةآال آعحعككةن ظع
آىنع ظامرعكا، ظةنضعلعية بعرلةشمة ظارمعية ظعلغار باشقذرذلعدعغان بومبا،  ـ 15ظاينعث  ـ 4يعل  ـ 2003معسال 

ئ قا س اتكعالرنع ظعش ا، ظاؤعيام عالن، تانك ةثظايرذص اآعمعيعتعنع آ راق ه رغذحع  ـ لعص، ظع ةملعك قع ورالآأل  ق
نع،        ـ   ، بانا  دئضةن ياساشقا ظذرذنغان  الالهنعث قذدرعتع سةؤةب بعلةن ظاغدذرذؤةتكةن، مانا هازعر، هعلعهةممذ ظ

رةهمةت، شةصقةتلعرعنع تونعماس، مذشذنداق ظعلمعي هةقعقةتنع تونعماس، ظةمما ظأزعنع جاهاننعث صةيالسوصع، 
أز   هأآم ةس، ظ وق ظةم الر ي ةتعؤاحع موللع ان ص ع دةص حاغاليدعغ تا، ظألماس نعمذ ؤاق ادعر دامولالم عدا ظابدذق

ايعل             عزالرغا م ةلدعث، دعنس ئلعص آ نع ظ ةؤةبع سةن يئثعلعق ةن، س قالالر ظألتىرىؤةتك عي داش ذنداق خذراص ظاش
  .بولدذث ؤاهاآازاالر

ةك     ارةتلةر ب ع ظعش داق ظعلم ةك، بذن ة آةلس أز ضئصعمعزض ر   ظ علعي بع ع تةصس ز بذن أص بع ةص  ـ  آ بعرل
ذندذرعمعز       ـ   سأزلةيمعز، تةبظعي  ةي      . صةننعث ظةث توغرا مذآةممةللعرعنع قذرظانغا بويس ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت

ث              » ا ل م  « يعلعال ـ   1932 ىتىن بعلعمنع لعي ص قان، ظةس ةتنع تاص ي هةقعق نعث سعرلعق ظعشارعتعدعن بذ ظعلعمع
عكع يئثع آةشصعياتنعث ظاساسعي مةنبةسع، خةزعنعسع، قذرظان ظعكةنلعكعنع تونذص         تةرةققعياتعنعث آةلضىسعد 

  .يةتكةن، بعز بولساق هازعرغعحة ظةسهابذلكةهصعدةك ظذخالؤاتعمعز

ةي،    ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةتتعن 247ت ة  ـ 253 ب ربةتكعح ة  ظذزةي االمنعث ظعشعكعض  ظةلةيهعسس
ر جىص        ظوخشذتذص، صاقا ظىستعدة تةتقعقات ظئلعص ب     ئمعدة بع االم آ ذه ظةلةيهعسسس ة ن اقا ظةمةلعيةتت ارغان، ص

ذص،                 ايؤان بول ق ه انلعق، ظومذرتقعلع ظئلعؤالغاندعن باشالص بار ظعدع، بذنعث تىرلعرع بةك آأص، صاقا سذغذق ق
ذ، صاقا سذ ظعحعدعمذ بئلعققا ظوخشاش خارتومعدعن تعنااليد. سذ هاياتلعقعدعن، قذرذقلذق هاياتلعقدعن سانعلعدذ

ةس      نعدذ، نةص كعدة تع ا، ظأص ا بولس ىمىرعدذ، قذرذقلذقت ئن س ةيدذ، ظوآسعض اؤا ظأتكىزل دة ه ةنلعرعدة، تئرععس ت
عمذ            علدة ظةرآعض ذ مةزض دذ، دةل ش ذم تذغع ة تذخ ذ آألحةآلعرعض ث حعشعسع س العدذ، ظذنع ئرما ظ ذص ظعسص  قذي

تعدعن ظعككع هةصتعدعن آئيعن تذخذم دة حاثلعشعشقا يئتعدذ، يةر ظاستعدعن، تاش تئضعدعن، الي قئ ـ بئرعدذ
ىزىص          دة ظ حئقعلعص قذمذحاق حعقعدذ، بذ قذمذحاق ظةمةلعيةتتة صاقعغا زادع ظوخشعمايدذ، بذ مةخلذق سذ يىزع

ظاستا ظالدعغا،  ـ يىرىص ظأسىملىك ؤة باشقا ظذششاق قذرذتالرنع ظعستئمال قعلعص يوغعناص ظأستىرىلعدذ، ظاستا 
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عدذ، ظعحعضة بولسا ظأصكة، يىرةك ظعحكع ظةزاسع يئتعلعدذ، بذ ظةهؤال ظىح ظاي داؤام ظارقعغا صذت، قول شةآعللعن
ة     اقا ظادةتت ر ص عدذ، بع ص، مذآةممةللعش ن 1000قعلع تعمذ    2000 دع ذالر قذرذقلذق دذ، ب ذم تذغع ة تذغ غعح

عملعرع  ث رةس تىرعدذ، بذالرنع العلعرعنع يئتعش ة،  ـ 251 ـ 250ب ىن؟ 100بةتت ة ظىح ان نئم ايؤان  معثلعغ ه
  . ظعلمع قعسمعدا بار

اتلعرعنع،        ذق هايؤان ةم قذرذقل ز ه ةم دئثع ع ه ةتقعقاتعنع آةلتىرىش ذ ت ةينعث ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ذق         اؤا، قذرذقل ا ه الر بولس ايؤعنع قذش ذق ه هاشارةتلعرعنع تةتقعق قعلدذرذش، حىنكع، ظايةتتعمذ ظعشةك قذرذقل

ن      هايؤاناتلعرعدذر، بذ ظايةت ظعنسان، هايؤ     ارةتتذر، بذندع ة ظعش كةن، بعظولوضعيعض ان، ظأسىملىك ظىحع بعرلةش
م  ةن ظعلع ن آةلض ايؤان،        ـ آئيع ان، ه ذ ظعنس ذ بعلعمم ع، ظ العدذ، حىنك ة ظ أز ظعحعض عياتعنعمذ ظ ةن آةشص ص

نع،         نع   هئكمعتظأسىملىآتة ياآع ظالةم بوشلذقعدا بولعدذ، ظةلؤةتتة شذ ظارقعلعق ظالالهنعث قذدرعتع نع، رةهمعتع ع
ا                 ةتنعث راست بولعدعغانلعقعغ ذش، قعيام انلعقعنع تون تونذش، صىتىن هادعسعنع صةيدا قعلعش، ظالالهنعثال ياراتق

صىتىن دذنيانع تةرةققعي قعلدذرذش زأرىر، صةرعزدذر، بذ توغرعسعدا بعز يةنة آئيعن . قةتظعي ظعشعنعش الزعمدذر
ةتن            ة قعيام ع ظايةتت رقع ظعكك ا، يذقع لعقعغا،         سأزلةيلع، هازعر بولس ى يوقالماس ث مةثض ةؤجذدلعقعغا، روهنع عث م

ةددةس،            ذغ مذق اندةك ظذل ذنداق، ؤة قذرظ نالرمذ ش تة، جع ظعنساننعث حوقذم تئرعلعدعغانلعقعغا دةلعل بار، صةرعش
نع   العم، ظبع وص، ظ رعنحع صةيالس ع، بع ا، ظعكك ل بولس ةقلعي دةلع دذر، ظ ةقلعي دةلعل ابتعن ن ةرمةس آعت ظأزض

أز آ عؤعيية ظ داقمةآس ابعدا مذن ةنعت عم  :  دئض أرىش، روه جعس ىش آ ع ح ث دةلعل ةؤجذد، بذنع ذم م روه حوق
ة    دذ، يةن ةص بولع اددا مذرةآك ارحعالنمايدذ، م ةم ص ةس، ه ةص ظةم ذ مذرةآك ةس، ظ اددا ظةم ةس، م ظةم
رال               ةآعلنع بع اآع ش نع ي ل رةث ة خع ر نةحح  صارحعلعنعدذ، ظةمما يوقعمايدذ يذ، روه قانداق يوقعسذن؟ ماددا بع

دذ  ذل قعلع رعنع قوب ة بع ذزذص يةن رنع ب ايدذ، بع ذل قعاللم ا قوب دذ، . ؤاقعتت ذل قعالالي ةممعنع قوب ةمما روه ه ظ
وقعراتنعث   وص س هذر صةيالس أزلةر مةش ذ س ىلىآتذر، ب ذ مةثض ةس ب مذ ظةم ارحعالنمايدذ، مذرةآكةص ذنداقال ص ش

رىنمةس بعر جةؤهةردذر، ظذ جعسعمنعث  بذ روه آأزضة آأ دئضةنجان:  دئضةنظذمذ مذنداق. سأزعضة ظوخشايدذ
تةبعظعدة ظةمةس، حىنكع، جعسعم بةش سةزضى ظةزا بعلةن بعلعنعدذ، روه بذنداق ظةمةس، ظذنداق بولغانعكةن، 

عدذر   ةس، ظةسلعس ةص ظةم ذ روه مذرةآك ذ    . ظ ع، ب اددعنعث ظعش عمنعث، م لعك جعس ع، مذرةآكةص حىنك
تةن بولسا بذيرذلغذحع روه، ساماؤع، ظعالهعي ظعش بذيرذغذحع صارحعلعنعدذ، روه بولسا بذيرذغذحع ظامعلدذر، 

بولعدذ، تةندةك ماددا جعسعمالر تأؤةن تةبعقعدة بذيرذلغذحعدذر، ظذنداقتا روه زاؤال تاصمايدذ، بذ دذنيادا هةممة 
از       اق ظ أص  ـ نةرسة زعتعغا ظةضعشعؤاتعدذ، يوقعلعش، آئلعش، يةنة آئتعش، آئسةل، س ةن آ ا  دئض  دةك، ظذنداقت

م معز الزع ة تئرعلعش ذم يةن ز حوق ةنبع ذ  .  دئض ع، ظ اتلعغاندذر، حىنك نع ظعسص نع، تئرعلعش الالهنع، روه ذ ظ ظ
  .ظةسلعي هةقعقةتتذر

وص  نع صةيالس عنا، ظعب ارةت«س ةن»ظعش داق  دئض ابعدا مذن ةنآعت مذ :  دئض ةؤجذد، بولذص ذم م روه حوق
دذ، بذنع         ع،       تةندعن باشقعدذر، هةربعر ظعنسان بذنع ظوبدان بعلع ع قول اننعث ظعكك ر ظعنس ع بع اددعي دةلعل ث ظ

ةن     ذ م ذ       ـ ظعككع صذتع آئسعؤئتعلسة، يةنة ظ ة ظ ة يةن دذ، تئرعسع سويعؤئتعلس ةن دةي ةن  م دذ،    ـ م ةن دةي م
ةن          ث        ـ   حعرايع بذزعؤئتعلسة يةنة ظذ ظأزعضة، ظعحعضة ظعشارةت قعلعص م ةزايعدعن ظذنع ع ظ دذ، ظعحك ةن دةي م

عتعدذ،    ـ لعنسعمذ جان، روهال بولعدعكةن ظذ يةنعال مةنخةؤعرع يوق بولسعمذ، يوق قع  أزعنع آأرس مةن دةص ظ
دذ    ـ ظةمةلعيةتتة آعسعص تاشالنغان ظةزاسعنع آأرسة نئمة دةيدذ، يةنعال ظذ ظأزعضة مةن         ةن دةي ةنع م . مةن ي

  . دئضةنظذنداقتا ظذ دةل ظاشذ ظةزادعن ظايرعم روه، جان شذ ظعحكع ؤة تاشقع ظةزادعن باشقا بعر جةؤهةر

ةلبعنع          هازعر زامانعؤع ظىسكىنة ظارقعلعق ياآع ظذيقذسعز قويذش بعلةن ظذنعث يةنة جعنايةتحعنعث روهع ق
دةك روهنع  دئضةنظعضعلةص، دعلونع صاش قعلعؤاتعدذ، بذمذ روهقا دةلعلدذر، ؤة باشقا روه توغرعسعدا بعز يذقعرعدا

ةنتاؤع     علعنع    هازعر قعلعش ظعشع ت ذ مةس ةرؤ «ب نع      »اهآعتابذلظ ةززالعنعث روهع ام غ أزعمذ ظعم ةن، ظ دا سأزلعض
  .هازعر قعلغان، بعزمذ قذالق بعلةن ظاثلعدذق، روه حوقذم مةؤجذدتذر

ايدذ، دةل         ـ   283تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، آعتاؤعنعث      قا بذيرعم ان ظعش ةت قعاللمعغ الاله تاق بئتعدة، ظ
ة         .  دئضةن ظةآسعحة تاقةت قعاللعسعال بذيرعماي قويمايدذ     ةزمذنع بويعح ايعتعنعث م اخعرقع ظ سىرة بةقةرةنعث ظ

  .هازعر مذسذلمانالرغا ؤاجعص بولعدعغان ظعشالر بةلضعلةنضةن
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ل   ث دةلع االم، بذنع ع آ لعق ظعلم ةؤهعد، ظعالهشذناس رعنحع، ت ةدعس،  ـ بع ان، ه اتلعرع، قذرظ ظعسص
  .ظعجتعماظعي قعياس، نةقلع ظةقلع دةلعل آأصتذر

  .ادةت بذمذ يذقعرقعغا ظوخشاش دةلعلضة تولغانظعككعنحع، تةصةآكذر، ظعب

  .ظىحعنحع، سذ ظعنشاظاتع قذرذلذشععمذ بذنعث دةلعلع، يةنة هاياتلعقنعث ظاساسع

  .آارخانا قذرذلذشع ؤة باشقا ساناظةت ـ تأتعنحع، آان

  .بةشعنحع، ظئنعرضعية قذرذلذشع، نئفعت ظعلمع قعسمع، آأمىر، توك قاتارلعقالر

  .ةققعياتع، ظذحقذحعلعق، ظالةم قاتنعشعظالتعنحع، هاؤا تةر

  . ظعستانسعسع قذرذلذشع، خذمدان قاتارلعقالظئلعكتئريةتتعنحع، سذ 

  .سةآكعزعنحع، قذيمعحعلعق، صوالت تاؤالش، ظةينةآحعلعك، زةرضةرلعك قاتارلعقالر

  .توققذزعنحع، باغؤةنحعلعك، زعراظةت، ظأسىملىك ظعلمع قعسمع

  عقتوقذمعحعلعق، آعيمعسازل ـ 10

  .حارؤعحعلعق، باقمعحعلعق، هايؤان ظعلمع قعسمع ـ 11

  . تعرة، خذرذم، يذث، قاسساصحعلعق، ضأش صعششعقالش ظعلمع12

  جعث، تارازا، آةمحةن، ظألحةم ظعلمع ـ 13

  .ماتعماتئكا ظذحذر ظعلمع، خعئمعية، فعزعكا، بعظولوضعية، ظاسترونومعية، مذهعت، ضعظولوضعيةلةر ـ 14

رقعالرنعث هة ةكيذقع عؤةتلعك، يئم ا مذناس انالر هاياتعغ ع ظعنس يعم ـ ممعس ةك، آع ة  ـ ظعحم آئحةآك
ةرةققعياتالر       . مةرآةزلعشعدذ ةرخعل ت اي، ه ذ ج ةرعز              . تذرالغ ذالر ص أص، ب دة ظاساسع آ ان، هةدعس ث قذرظ بذنع

ةتتا حةت د         عمعز، ه العلعرعمعزنع ظوقذتذش ةردة ب ذ بعلعمل ةردة  آذصاية، بذنعثدعن باش تارتعص بولمايدذ، ب ألةتل
  ضةص بعلعم ظئلعشتا ظةمةس، ظذنع نةضة ظعشلعتعشتة، خعزمةت قعلعشتا، زادع آعم ظىحىن؟. ظوقذتذشعمعز الزعم

ةق       ظاخعرةتلعك، ظعنسانالرغا بةخت ـ ظالاله رازع بولعدعغان دذنيا   ا، مذتل ان ظعش بولس ئلعص آئلعدعغ ظ
ايدذ       دذرذس، ظالالهقا، دعنغا، ظعمانغا زعت بولسا، ظذنداقتا صىت        ع بولم ةث قعلغعل ا ت ا  . ىن دذنيانع ظعمانغ دذنياغ

ايدذ    لةتتعن       . تذرذص ظاخعرةتنع تاشلعغعلع زادع بولم ئحعص، غةص عنع ظ ذلمانلعرعنعث ظذيقذس ا مذس ىتىن دذني ص
عنع،   ـ ظويغعنعص، ظالغا قاراص ظعلضعرلعشعنع، تةرةققعي قعلعشعنع، قةلبعنع دذنيا     ظاخعرةتلعك خاتعرجةم قعلعش

  !.مةقسعدعضة يئتعشعنع سورايمةن، ظامعن ـ ازع قعلعص، مذرادظالالهنع ر

ة  ع  ـ 1923معالدعي اي،  ـ 8يعل ع،  80ظ ن تةرجعمعس ن آئيع ىرة  ـ 16 ـ 4 ـ 2003 يعلدع ع، س آىن
  .بةقةرةدعن تالالنما تىضعدع

  

  سىرة ظال ظعمراندعن تالالنمعالر

  

אאא 
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توغرعسعداא   

  .سىرعنعث بئشعدا آئلعدذ 29ذتاشابعه ظايةت، تاؤذش، ظىزىك هةرعصلةر  بذنعثغا ظوخشاش م

تا            أز قاراش ل آ ع خع العمالر ظعكك أزع       . بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة ظ الاله ظ ةتنع ظ ذ ظاي ذالر ب بعرعنحعسع، ظ
ةيدذ  ان بعلم دذ، ظعنس ةنبعلع الاله  .  دئض ةيدذ، ظ عنعدذ، بعلةل ذم حىش انالر حوق ةتنع ظعنس ذ ظاي نحع، ب ظعككع

ىردذق             قذ ع قعلعص حىش ةرةب تعل ةن  رظاندا بعز قذرظاننع سعلةرنعث حىشعنعشعثالر ظىحىن ظ ذ     دئض ة ب ، ظةلؤةتت
ذ   .  دئضةن ظايةتمذ ظةرةب تعلعدعكع ظايةت، بذنع بعلضعلع بولعدذ       ةنهذ ب جىملعدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظ

 ظىح ظايةت بعرلةشسة الرحمن ن حم  المرمةسعلةن،.  دئضةنظايةتلةر ظالالهنعث ضىزةل ظعسعملعرعغا ظعشارةتتذر
  . دئضةنياآع هةربعر هةرعص بعردعن ظعسعمغا ظعشارةتتذر.  ظعسعمعنع شةآعللةندىرعدذدئضةن

الاله       ملك م  ضة)مئهرعبان، بعلضىحع (لتطف   ظالالهقا ل  ـ   الف  ذص، ظ ةم بول ذ قةس اآع ب ارةت، ي ا ظعش   غ
 بذ ظايةتنع حوقذم حىشعنعمعز، بذ هةربعر باشتا آةلضةن تةنتةؤع مذشذ مةزهةص بويعحة. قةسةم قعلعدذ خاالس 

ارةتتذر       ة ظعش ةلذم ظايةتك ع م ىرة ظعحعدعك لةر س ةن هةرعص ةبظعي    دئض م، ت قا ظعلع ة    ـ ، ؤة باش ةن جةهةتت ص
  .ظعشارةتتذر ماددعالرنعث بعرعكعشع مذرةآكةصلعكع ؤة صارحعلعنعشعغا ظانالعزعغا

ز           ظذ هةربعر سىرعدة شذ ظايةتنع تاؤذش، هةر       ع بع ان بذالرن عصلعرعنع سىرة ظعحعضة ظعشارةت قعلعص ماثغ
  .ظأز جايعدا تونذشتذرعمعز، هةممعنع بعر جايدا سأزلةش قواليسعز

داق     ةي، مذن ةهذلال ظةل ةن تةنتةؤع رةهم ع      :  دئض لعرع ظةسلع هةرص ذ هةرعص اننعث ب ذص،  28قذرظ  14 بول
تلعك  عز، 14حئكع ئلعص14 حئكعتس تعلعص آ تعت قويذ  ا ل قئ اش  تةش ان، قذي ذص ظوقذلعدعغ ان، قوش لعدعغ
علةن  .  دذر14، تةشدعت قويذلماي ظايرعم ظوقذلعدعغان ا ل مذ ظايرعم ظوقذلعدعغان هةرعصمذ          14هةرعصلعرع   مةس
م تةشدعت آئلعدذ، بذ قذياش هةرعصع       دا قوشذلذص السَّمَوات   ع          اْلَعِل اي هةرعص وق ظ ذلمايدذ، تةشدعت ي ذ قوش  ب
 14 مةنزعللعك، 28مةسعلةن، ظاي . ذ ظئلعصبة هةرعصعمذ ظالةملةرضة ظوخشاص آئتعدذ    ، قذرظاننعث ب  14قاتارعدا  
اقلعرعدا         14شعمال   ث بارم ان قولنع ارةت، ظعنس ة ظعش ذ ظالةمض ن  14 جةنذب، ب ار  28 دع ان  .  مةصسةل ب ظعنس

نالرنعثمذ سىت ظةمضىحع، آاال، تأضعدةك هايؤا.  مةصسةل بار28 يذقعرعدا  14 ظومذرتقا ظاستعدا،    14ظذحعسعدا  
 يوشذرذن صةي قاناتلعرع بار، 14 ظاشكارا 14بةزع قذشالرنعثمذ .  بار28 ظىستعدة 14 ظاستعدا 14ظومذرتقعسع 

.  دذر28بةزع هايؤانالرنعث ظومذمعي ظذزذنلذقتعكع سانتا . لعرع بار28بةزع هايؤانالرنعث قذيرذق مةصسةللعرع 
  . معثدعن ظاشعدذ400000 ظذنعثمذ تىرلعرع حىنكع،.  حوقذم بار28بةزع ظأسىملىآلةردة بذ سان 

ظالالهنعث آاالمع، سأزع بولغان بذ قذرظان، تىزىلىشع، هةرعصع، قانذنع هةممة جةهةتتعن صىتىن ظالةمضة 
  . مذشذ هةقعقةتكة ظعشارةتتذرا ل م بذ.  بولعدذ دئضةنظىستىن ظالةمضة ماس آئلعدذ، زعت ظةمةس ـ ظاستعن

ةت، ماتعما  ذ ظاي ذنداقال، ب ع،    ش اددعنعث بئرعكعش ارةت، م ة ظعش ا صةنلعرعض ة، فعزعك ا، خئمعي تئك
انغا       . صارحعلعنعشعغعمذ ظعشارةتتذر  ا ظعنس عغا       خذددع مذشذ هةرعصلةرنع بئرعكتىرمةي قويس ئح صايدعس ان ه ظعنس

  هةل بولمايدذ، ياآع ماددعالرنع مذشذنداق صارحعالص ظانالعزمةقسةتظئرعشةلمعضةندةك ماددعنع بئرعكتىرمعسة 
  بذنداق . ضة ظعشارةتتذر دئضةنصةن ظوتتذرعغا حعقعدذ ـ قعلسا، مذهعم ظعلعم

אאةن؟   א ةن، بعلمةمس ةن قارعمامس ايعدا        دئض أز ج ع ظ ز بذن ارةتتذر، بع ا ظعش  ظورذنالرغ
ار ظع            . سأزلةيمعز عرع ب م تةس ع  هازعر بعز مذشذ ظعشارةتكة ظوخشاص آئتعدعغان ؤة ماددع ظعشالرغعمذ مذهع كك

ران    ال ظعم ةنع ظ تعدة ي ةت ظىس أزلةيمعز  ـ 6 ـ 5ظاي عدا س ةت توغرعس مان  ـ 5 .ظاي ةن ظاس ة هةقعقةت  ـ ظايةتت
حوث هةممعنع بعلعص تذرعدذ، بذ  ـ  ظايةت، ظالاله، آعحعك دئضةنزئمعندا ظالالهقا هئحنئمة مةخصعي بولمايدذ    

الاله      زئمعندا ياآع ت ـ ظايةتكة ظوخشاش ظايةت سىرة لوقمان، ظاسمان      ا ظ ة بولس ك نةرس ال دانحعلع اشتا، بعر ت
  .، يةنة مذنداق ظايةت بةك آأص دئضةنظذنع بعلعدذ، آةلتىرةلةيدذ

مانالردعكع ؤة نظاس ايدذ       زئمع ئحعص قذتذاللم ن ق الالهنعث ظعلمعدع ة ظ اغلعق نةرس ة ح . دعكع زةررعح
اندذر         ذزدا يئزعلغ ذ لةؤهذلمةهص ذن، ظ ة بولس انعتعنع    . زةررعدعن آعحعك ياآع حوث نةرس ةرنعث خعي الاله آأزل ظ
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عمذ              . بعلعدذ ئخدعن حىشس ذالق، ش ال ق ر ت دذ، بع زدعكعنعمذ بعلع غةيعبنع ظالاله بعلعدذ، ظذ قذرذقلذق ؤة دئثع
  .بعلعدذ

ذ                    الاله ظذالرنعم ذرذق بولسذن ظ اآع ق أل ي اآع ي ال دان بولسذن ي ر ت اتالملعرعدعكع بع زئمعن، حوثقذر ق
  . لةص قويغاندذربعلعدذ، لةؤهذلمةهصذزدا خاتعر

أل،    بعز مانا مذشذ ظايةتلةرنعث تةتقعقاتع ظىستعدة تالالش ظئلعص بارعمعز، زةررعدعن حوث ؤة آعحعك، ه
دذ     ع،           . قذرذق هةممعسعنع ظالاله بعلع العدذ، حىنك اس ظئشعص ق ع زاص ة ظعلم عزدذر، بعلعص يةن ع حةآس ظعلم

رعدا        ظالاله ظذالرنع بعلعؤئتعص ظالدعن بعلعص تذرذص ياراتقان،         ز يذقع دذ، بع ةن  هةممعنع ظةسلع بعلع ر    دئض  بع
اي         ىتىن دذن دذ، ص نعمذ بعلع ذال زةررعحع ىيعدعكع مولعك ز س ىتىن دئثع انعمذ ص عنعث س ذ مولعكذلعس ة س تامح
انعنع ؤة                     ارنعث س امغذر، ق ان ي عنع، ياغق ذم دأؤعس ةآلعرعنع، ق رعنع، حئح رعنع مئؤعلع ظأسىملىآعنع، قذالقلع

اتوم، ظوآسعض  ع ظ ع    ظذالردعك الالهنعث ظعلم دذ، ظ ص تذرع عنعمذ بعلع عنع، مولعكذلعس عن زةررحعس ئن، هعدروض
  .حةآسعزدذر، بعز بذ ظايةتتعن بعرنةححة تةتقعقات حعقعرعمعز

  .ظعككع تعما؛ بعرعنحع، زةررعدعن آعحعك ظعككعنحع، زةررعدعن حوث

دذ، خ      ـ   بعرعنحعسع مذنداق، تةبظعي   ةتقعق قعلع عنع ت العملعرع    صةندة ماددعنعث ظأزضعرعش ع ظ ة ظعلم عمعي
رعدا،                ةتقعقات ظعلعملع ث ت دذ، بذالرنع بولسا، ماددعنعث خعمعيعلعك ظأزضعرعشعنع، خذسذسعيعتعنع تةتقعق قعلع

داق            العملعرع مذن ةت ظ ةن آعتابلعرعدا، زةررعدعن آعحعك ظعشالر ظذحعرايدذ، مةسعلةن، تةبعظ اددعنعث  :  دئض م
ن     ظأمىحىكالدذرعدذ، ظادةتتة صارحعلعنعشع ظةقعلنع، تةصةآكذرنع هةيران ق     ةص ظعحعدع عالرنع ي ن، صاش ، حعؤع

ال                  ر ت ادةتتعكع بع دذ، ظ عل قعلع رعكعص يعص هاس ةن بئ اؤا بعل ذيذقلذق ه ذ س بعر خعل سذيذقلذق حعقعرعدذ، ب
نع     أت يعص ذ ت دذ، ب عل قعلع الدعن هاس أت ت نع ت ن 1000يعص أتع   4000 دع ةر ت دذ، ه عدا توقذي ث يعص  مع

ان        يعص بو4000دعن  1000 ذيذقلذق آئلعدعغ ذ س ث ظاش عنع ظذنع ذ هادعس لذص، ظاندعن تأت تال حعقعرعدذ، ب
داق     . ظاغزعنع آىزىتىش ظىسكىنعسعنع قويغاندا آىزةتكعلع بولعدذ      العم مذن ةن ظالبانعيعلعك بعر ظ أمىحىك :  دئض  ظ

عدعن  اقعلعنعث توملعقعغ4000000000يعص ال س ر ت ادةمنعث بع ا، ظ تىرىص صعششعقلعس نع بعرلةش ذ  يعص عم
ر        4000 دعن  1000 معليارت يعصنعث هةربعرع     4يةتمعضةن، ظاشذ    ذ بع ا ظاش ان، ظذنداقت يعص قعلعص حعقعلغ

   . يعصتعن حعقعرعلعدذ16000000000000تال ساقالغا توملعقع توغرا آعلعدعغان بذ يعص جةمظعي 

الر  ذ يعص ا ب أمىحىآمان ايرعمظ ز  ـ نعث ظ دذ، ظئغع انعلعدعن حعقع ش ق ايرعم يعص حعقع ورذن ظ ذ ظ عدا ظاش
 تعرلعيونغا صارحعلعنعدذ، 16بةلضعلعك تأشىك ظايرعم هالدا ظارعلعق ساقلعغان، ظاشذ بعر تال ساقالحعلعك نةرسة          

 ا ل مبذ ماددعنعث صارحعلعنعشع، ظانالعز قعلعنعشع مذشذنداق بعلعمضة ظعشارةت قعلعص، ظالاله سىرة ظةنكةبذتتا 
اجعزع    نعث ظأ ظأمىحىآدةص، آةلتىرضةن، آئيعن     أمىحىك يعنع تعلغا ظالغان، ظأيلةرنعث ظ ذالر    ظ ةر ظ أيع، ظةض  ظ

م  ة دةص ظعلع ةن بعلس ايعص    دئض ذ ظاج ة ب ةر بعلس ان، ظةض ارةتنع قولالنغ ذ ظعب ةت ب ذ  . تذرهئكم ا ب ةتمان  هئكم
ك        . صةن ظعلمع خعمعية، ديعن تةتقعقاتعدعن آةلضةن      ـ   آارامةت مأجعزة، تةبظعي   ن آعحع ذ زةررعحعدع ا بذم مان

ةؤةدذرظعش  ا      . الرغا ت اندا تعلغ ان، قذرظ ذزغا يازغ قا لةؤهذلمةهص ةتتع، شذثعالش دان بعل الدعن ظوب ع ظ الاله بذن ظ
اندذر      ارةت قعلغ ذ   . ظالغاندذر، هةم ظعش أمىحىك ب ىرة             ظ عرعنعث س ةي تةصعس ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم  آأرىنىشع ت

معنع   صةن آعتابلعر ـ ظةنكةبذت ؤة باشقا جايدا بذنع بعلعش ظىحىن تةبظعي  ع قعس عنع جىملعدعن هايؤانات ظعلم
ان      ) ظاستعرلعين. (آأرىث ذغا حعالنغ دا س دئيعلعدعغان بعر خعل زةهةرلعك نةرسعدعن بعر تال بذغداي معقدارع

اددعنعث صارحعلعنعشع        دانة 1750000 ذ م بذغدايغا سالسا، هةممعضة ظوخشاش زةهةر ؤة تةم قالدذرعدذ، مانا ب
  .بولعدذ

دا             ظالالهنعث ظعلمعدعن  ىن نذرع ذآع، آ  قئحعص قذتذاللمايدعغان زةررعدعن آعحعك مةخلذقنعث بعرسع ش
ثدا        دذ، بذنع ذ بولع اق زةررعحعم ان ظذشش ة آأرىنعدعغ ةندة آأزعمعزض اؤادانالردعن آعرض ع، ه زة تةآحعس دةرع

ة ظذ         تا آىزةتس ة معكرذسكذص ا حىشس ةم جايغ أل، ن ةرقاحان ه ث  نذرغذنلعغان ظأسىملىك ظذرذقع بولعدذ، ظذ ه نع
ايمعز     اخلعرعنع بايق أك دةرةخ ش عللعقنع، آ ر يئش ن بع ة    . ظعحعدع ة هةسس ع نةحح ع، معكرذسكذص ظذن حىنك
  .يوغانتسا ظذ حوث دةرةخ شئخعدةك آأرىنعدذ، سعناص آأرىث
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هةقعقةتةن بعر تال يعثنة ظذحعنعث معقدارعدعكع سذدا نةححة معليونلعغان جانلعق هايؤان ياشايدذ، ظذالر         
ةت،      . هذجذم قعلعدذ، يوقذلعدذ، آأصعيعدذ، صةيدا بولعدذ عضةبعر ـ تئخع بعر  ر ظىمم ة ظوخشاش بع ذ بعزض ظذالرم

نذرغذنلعغان آأزضة آأرىنمةس هايؤانالر مةؤجذدتذر، بذالرنعث تولعسع شذ         دئثعز قذرذقلذق، هاؤا بذ ظىح ماآاندا     
ث     ال بذغداينع ع بعرت ث بعرس ةتتا ظذالرنع ع ه ةدةر آعحعكك ر187000000ق ئلعدذ،  دةن بع ةث آ معغا ت  قعس

ئلعدذ           187خذالسة، ظاشذ هايؤاندعن     را آ ع ،   .  معليوننع بعر قعلسا ظاران بعر تال بذغدايغا توغ ث ظعحك ظذالرنع
  . تاشقع ظةزاسع، يىرةك، ظأصكعسع بار تئخع

 مانا بذالر زةررعدعن آعحعك بولذشع مذمكعن، ظذالرنعث روه، جان، هاياتلعقعحذ تئخع بذالرغعمذ ظةزراظعل
  .مةسظذل، ظالاله هةممعنع تولذق بعلعص تذرعدذ

ار     10بعزنعث معثعمعزدة    دة       10000000000000.  تعرلعيوندعن ظارتذق هىجةيرة ب ةيرة ظعحع ذ هىج  ظاش
ار   ظذللعرع ب قا مةس عالش، تئتئش ذراش، س ا، ص ة، قذالقق عتتةك 600000. آأزض ال ص ر ت ا بع ة حوثايتس  هةسس

  .عدذبذالرنعمذ ظالاله بعلعص تذر. بولعدذ

الاله  ذ ظ ا ب ةلبمان دذ ق ص تذرع ةنتعكعنع بعلع ذ دئض ةت ش ارلعق،  .  ظاي الالهنعث ب دا ظ ان ؤذجذدع ظعنس
ظاشذ آعحعك زةررعحعنعثمذ ظعحع بوش، آاؤاك يئرع بار، بذمذ .  ظايةت دئضةنبعرلعكعضة ظعبرةت، ظاالمةت بار  

  .صةن بعلةن ظعسصاتالنغان، خعمعية دةرسلعكعدة بار ـ ظعلعم

التذن              ـ   19بةت،   ـ   18ةهمةهذلال ظةلةي،   تةنتاؤع ر  أمىر، ظ اش، ت اؤا، ت ذ، ه بةت زةرعحة بوشلذقع، س
ةن      ار دئض ارعلعق ب لذق، ظ اش بوش ة ظوخش ةر تأشىآحعسعض ادةمنعث ت ارعلعقعدا ظ ةممعنعث ظ ا . ه بذنعثغ
لعؤئرعسعز، ظعشةنمعسعثعز بذ هةققة، هةقعقةت ظأز مةنزعلعضة مذساصعردةك آئتعؤئرعدذ، سعز قانجذق ظعتتةك قئ           

ألحعمع            ـ   ظةمةلعي صاآعت، دةلعل   ذنعث ظ ا س عكةرنع سالس اندعن ش رعتعص ظ ظعسصات، سذغا تذزنع سئلعص ظئ
ع        ع تذزن ذ زةررعحعس ار، س لذق ب ارعلعقعدا بوش ع ظ ذنداق، حىنك ذ ش ايدذ، زةمحعم ارتذق بولم ادة ظ ذز  زعي ت

  .عق ظعحعمعززةررعحعسع، شعكةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، شذثا آأزضة آأرىنمةي تاتل

ذ       : ظعككعنحع معسال  ة س اقعنعث ظعحعض التذن س ةر ظ عققان        بةزعل ةن س عم بعل ث بئس اندعن حع ئلعص، ظ ظ
بذ ظالتذن زةررعحعنعثمذ . تامغان نةتعجعدة ظذنعث آاؤاك، بوش يةرلعرعدعن ظادةم تةرلعضةندةك، شةبنةمدةك سذ

اؤاك    ةن  ظعحع بوش، آ دذ   دئض ا، قذ        .  بولع ةرمذ حوث بعن اش تىؤرىآل قعرايدذ   ت تا قعس عمغا ظذحراص    . رذلذش بئس
ذآع،     ارلعقع ش لذقتذر، قعزعق ارعلعقع بوش ةيدذ، ظ عقالص    3.5آعحعكل ص صعشش ص قعلع التذننع يع قال ظ  معس

ا    .  آعلومئتعردعن ظارتذق يةرضة ظاصارغعلع بولعدذ  160ظعشلعسة   بذالر ماددا صارحعلعنعشع، آعحعكلعشع، بذالرغ
  . نعث سعرلعرعدذرا ل م ظايةت ظعشارةت قعلعنغان، شذنداق بذ  دئضةنيذقعرقع زةررعدعن آعحعك ياآع حوث

ماددا شذنداق آعحعكلةيدذآع، آأز بعلةن ظةمةس، هةتتا نةححة معث هةسسة يوغانتقذحع معكروسكذصمذ 
رون،                وك، نئيت وك، مذسبةت ت ةنفع ت ك م ن آعحع ذ زةررعحعدع ا ب ةيدذ، مان دة آعحعكل آأرةلمعضىدةك دةرعجع

رو    عكتئرظئلبعترونات،   ر ون، معك ع قعسمعدعن        ظئلعكتئ ةم ظعلم ن ؤة ظال ع خعمعيعدع رون بذالرن رو نئيت ون، معك
  .بذالمذ زةررعحعدعن آعحعك، بذالرمذ ظالالهنعث ظعلمعدعن حعقعص آةتمعضةن هةممعسع شذ. آأرىث

و   راق، ظ اؤا، تذص ذ، ه لع س اددعنعث ظةس ىتىن م اتومالر، ص الر، ظ ةر مولعكذلع ذ زةررعحعل ع، ظاش ت، حىنك
ة    . دعن ظارتذق ظعلئمئنت بار 110جعسعم هةممعسعنعث ظاشذ توصا، تأمىر، ظالتذن        ذالرنعثمذ ظةسلع زةررعح ظاش

انذن              ظئلعكتئرظذالر شذ   . نذردذر ل ق ر خع ذث بع ةن تةثص ةم بعل تعملعق ظألح  ـ ون، نئيترونالر ظأز ظوربئتعسعدا رئ
ايلعنعدذ    دذ       . ظعنتعزام بعلةن ظ ةت قعلعص تذرع م هةرعك دع،           ظ. داظع ةيدا قعل اراتتع، ص اله ي ع ظ ال ة بذالرن ةلؤةتت

  .بذالرمذ لةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغاندذر. حىنكع ظذالر هادعسة صةيدا بولغذحع ظةسلعدة يوق ظعدع

ذلمانالر                  ةمما مذس ان ظ ارةت قعلغ ان، ظعش ا ظالغ اندا تعلغ ذ قذرظ ابعدا ؤة ب ظالاله بذالرنع ظاالهعدة ظاشذ آعت
فعزعكعلعق، بعظولوضعيعلعك ظعلعمضة قذرظاندا بةك آأص ظعشارةت قعلعنعدذ، يةنع هةر ظذخلعدع، بذ خئمعيعلعك، 

  .قئتعم شذ ظايةت، شذ مةزمذنعدا سأزلةيمعز

ظةمدع بعز زةررعحعدعن حوث بولغان مةخلذق توغرعسعدا سأزلةيمعز، بذنعمذ ظةلؤةتتة سأزلةص تىضةتكعلع 
  .هنعث ظعلمعدا بار، آعتابعدا يئزعلغانبولمايدذ، ظةقعلمذ يةتمةيدذ، شذنعث هةممعسع ظالال
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اددا،      ىتىن م ع ص ذر زةررعحعس ذ ن اندذر، ظاش ا يئزعلغ ة آعتابت ة نةرس وث هةمم ك ؤة ح ن آعحع زةررعدع
ع،     اش سعستئمعس ع، قذي امان يول مان، س ن ظاس ع، جىملعدع ع مةنبةس عمنعث ظاساس نجعس  ؤة  زئمع

  . باشقعالردذر

ىمل ايؤان، ظأس ان، ه ة ظعنس ذالر ظةلؤةتت ةردة ب ذ ي ز، ب ز بعلعمع نع بع ذ ظىحع ة، ب ر نةرس قا بع ىآتعن باش
  .سأزلةيدعغعنعمعز ظىستى ظالةمدعكع حوث مةخلذقتذر

دذ، بعلعص      . ظذالرمذ ظالالهنعث مىلكعدة، ظعضعدارحعلعقعدا، ظعلعمع داظعرعسعدة بولعدذ       أرىص تذرع م آ داظع
الاله هئ        . تذرعدذ، هئرعصمذ قالمايدذ   ىحع ظ الدعن بعلض ةممعنع ظ تذرغاندذر،    ه ةن ظورذنالش ةت بعل ن   كم بذنعثدع

ار   دئضةن عي ظأزلعضعدعن ظاشذنداق ظعنتعزام، تةرتعصكة آئلعص قالغان      تاساددعصظارتذق جاؤاب يوق،     لعك، ظةقلع ب
نئمة ظىحىنضة ظةث توغرا جاؤاب صةيدا قعلعش، . سةؤةبعحعسع بولغان ظالاله قعلدع آعشعدعن سادعر بولمايدذ،

  .م، قانذن داظعرعسعدة هاياتلعق، روه توغرعسعدا بعردعن بعر توغرا جاؤاب، ظالالهدذريارعتعشتا، ظعنتعزا

عل      خوش، ظأز ضئصعمعزضة آةلسةك ظاشذ ظىستىن زةررعحعدعن حوث ظالةم ظةسلعمذ نذر، زةررعحعدعن هاس
ع     . بولغاندذر، بذنعث هةقعقعتعضة ظالاله ظالعم، بذ بعر صةرةز خاالس  تذق، تأص ز يوق اغدا، بع ذ ح ان،  ظ دعمذ تذرمعغ

أزلةيمعز      . ظالالهنعث ظالدعدا ظاقساقاللعق قعلمايلع     .شذنداقتعمذ معكرذسكذصتا آىزعتعلضةن ظةمةلعي ظةهؤالدعن س
ن،           قالغعنعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ، حىنكع،     ةم ظأزضعرعشع مذمكع اآع ظال عرعش ي بذ ظعنسان ظعلمع آئيعن ظأزض

ن آئيعنمذ ظأزضةرمةيدذ، بذ راستنع، توغرعسعنع هةقعقةت ظىحىن ظةمما قذرظان مةثضى قعيامةتكعحة ؤة ظذنعثدع 
  .قوبذل قعلعدذ

تذزالر    تئمعالر، يذل قا سعس ع ؤة باش ع سعستئمعس امان يول ةن س ةك آأرىنض اق بذلذتت ة ظ ذ آأزعمعزض ظاش
  .ضذرذصصعسع، قذياش سعستئمعسع ؤة باشقا يذلتذز، صعالنتالر توختعماستعن هةرعكةت قعلعص تذرعدذ

ةن  نذر زةررعحعسع   الرنعث ظةسلع ماددعسع ضاز،    زئمعن  ـ قةتنع ؤة شذنداقال صىتىن ظاسمان    بذ هةقع  نع  دئض
ةن    ـ 11) فصلت( يعل بذرذنال ظالاله قذرظاندعكع سىرة فذسسعلةت     1400 ذق، ظةين ة تول ةن ظايةتت دع  دئض .  ظع

دذ،  ظعتاظةت ظذالر ظالالهقا ظعختعيارع  . ظالاله ظاسماننع ضاز، تذمان، ضازدعن ياراتع      ةن  قعلع ذ ظاسمان  .  دئض   ـب
ع  زئمعن عدذر، بذن ةرعكعتع، ظايلعنعش ث ه ان«نع زعالل قذرظ ذ »فع ة، ـ 30دعم تعن  زئمعنظايةتت نع قذياش

ظايرعغانلعقع سأزلةنضةن، تةصسعردعن آأرىث، ياآع سوراص ظاثالث، مانا بذ بعر مأجعزة، ظعلمع هةقعقةت، بذنع 
  .بعز آئيعنمذ سأزلةيمعز

ع  امان يول ذ س ةن     ظاش ان بعل ةن ماآ ر بعل ارعلعقعنع، آعلومئتع ةرعكعتعنع، ظ تئمعنعث ه قا سعس  ؤة باش
زلعكع              ظألحةش ظةسلة مذمكعن بولمعدع، ظةمما ؤاقعت جةهةتتعن نذر ظعلمع بعلةن ظألحةص حعقعلدع، نذر تئ

أتعدذ،    300000بعر سئكذنتتا    و      آعلومئتعرنع بئسعص ظ ع، رادعظ ث دةلعل ئفون د   ـ بذنع زور، تئل ع،  تئلئؤئ ولقذن
توتا ةخ      حاس ان ن ذ زام ارقعتعؤاتعدذ، ش الرنع ت ادعكع ظعش ةؤةر، دذني ة خ ا بويعح ارقعلعق دذني ذر ظ ارقعلعق ن ظ

  .بذ ظاشذ نذر تئزلعكعنع آأرسعتعدذ. مةيداننع آأرسعتعدذ

عتعص                  ةن آأرس زلعكع بعل تةنتاؤع مذنداق دةيدذ، مةن ظةمدع ظاشذ يذلتذز ؤة صعالنت ظارعلعقعنع، نذر تئ
ةت   ـ 21 يعل آئيعن 80 ظاي،  4 ـ   2003تةرجعمة  )  يعلع، مارس  1923ةن،  ظأتعم تةر  ـ 2ب ال   ) دةص ىرة ظ س
  .ظعمران

اجلذن ةنم ارعدعن   دئض ع يةرش تذز سعستئمعس ئكذنتعغا   110 يذل دذ، س رعدا تذرع ق نئ ذر يعللع ث ن  مع
عدا      300000 عز     110 معث آعلومئتعرلعق مذساص ل ماثعس ث يع ةن  مع دذ  دئض ارعلعقنع  .  بولع ةن   ظ ر بعل آعلومئتع

ةن        . حعقعرعش مذمكعن ظةمةس، بذنعثغا ماتعماتئكا هئسابع سعغمايدذ هةم يوق         ع، ؤاقعت بعل صةقةت نذر ظعلم
  .ظألحعنعدذ

زدعن           435بةزع يذلتذزالر سعستئمعسع بعزدعن      تذز بع ةزعع يذل راق ب ع يع راق   635 نذر يعل ع يع ذر يعل   ن
ئلظوآعس  ةن خ زدعن تةخمع    دئض تذز سعستئمعسع بع ةن   يذل تذز      1485000ن ذ يذل دذ، ب ا تذرع ع يعراقت ذر يعل  ن

دذ       1200سعستئمعسع سئكذنتعغا    ةت قعلع ىرظةتتة هةرعك اش     .  آعلومئتعر س تذز سعستئمعسع قذي اجعلذن يذل م
  . آعلومئتعر سىرظةتتة يعراقلعشعدذ568سعستئمعسعدعن بعر سئكذنتتا 
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عدعن      أ    200 سامان يولع سعستئمعسع قذياش سعستئمعس ارتنع ظ العدذ     معلي ة ظ ان    . ز ظعحعض ز تذرذؤاتق بع
ةت حوث زور     .  آعلومئتعر سىرظةتتة سةيرة قعلعص تذرعدذ  568يةرشارعنع بعر سئكذنتتا     عنعث غاي ةر قايسعس ه

ةندىرعدذ   دئضةن )أثير(تارتعش آىحع بار، بذالرنع بعر تةسعرلعك ؤاآعظوم،         ةم هةرعكةتل ا   .  ظال هةممعسع دذني
ئكذنتعغا  ظاسمعنعنعث ظعشع، صةقةت تلئسكوصد   ا، آأز بعلةن آأرىص آىزةتكةن، ظذنعث قئشعغا بئرعش ظىحىن س

ارعمعز       300000 تعص ب ةلكع      .  آعلومئتعر تئزلعك بعلةن بعر معليون يعل ماثساق يئ انغا ظةمةس ب ر ظعنس ذ بع ب
ازعر                   علع ه الدع دعض از ق ع ظ ايعم بولغعل ذص     1400يةرشارعغعمذ مذمكعن بولماس، حىنكع، قعمامةت ق ل بول  يع

دذ         قال ذالر   . دع، ظالاله ظالعمدذر، مانا زةررعحعدعن حوث ظالةم ظالالهنعث ظعلمعدا، ظورذنالشتذرذشعدا بولع ا ب مان
الدعدا       تئخع بعرعنحع ظاسماننعث بعر صارحعسع، دذنيا ظاسمعنع قالغان ظالتة ظاسمان بعلةن قئتعلعص آذرسع ظ

صىتىن ظاسمان بعلةن قوشذلذص ظةرشكة نعسبةتةن حوث قالقانغا تاشالنغان ظالتة تال تةثضعدةك آئلعدذ، آذرسع 
) آن(هةممعسع ظالالهنعث قذدرةت آىحع، ظعلمع بعلةن تذرعدذ،  .دعكع بعر تال ظىزىآتذر زئمعنحوث، بعصايان

ةتنع               ؤذجذتقا آةل دةص ياراتتع،    ذ هةقعق دذ، ب القعنعدا تذرع ذدرةت ظ تذر دةص تذرغذزااليدذ، هةممة ظالالهنعث ق
تعيعن،           نعيوتذن، آعسصلع  العم ظئينعش هذر ظ ا مةش ان، دذنياغ ا قويغ ارقعلعق ظوتتذرعغ انذنع ظ رالر تارتعش آىحع ق

 1400نعسصعيلعك نةزةرعيعسعنع ظوتتذرعغا قويغان، ظذنعث مذسذلمان بولغان سعنظالغذ فعلعمع بار، بذالرنع ظالاله 
ةن،    معن زئ يعل بذرذن لةؤهذلمةهصذزدا بولسا، ظةزةلدعنال ظورذنالشتذرذص بولغان،       عردة حىشىرض غا يةتتعنحع ظةس

ةج  ىرة ه ةت، س فئرانعث  ـ 65ظاي تذز، ظاتموس اي، يذل اش، ظ ةنع قذي ماننعث ي ة ظاس ىص  زئمعنظايةتت ا حىش غ
نع حىشىص   زئمعن  ـظايعتع، ظالاله ظاسمان  ـ 41سىرة فاتعر    ـ   35،   دئضةن آئتعشعدعن ظالاله ساقالص تذرعدذ   

  .ارتعش آىحع، قذدرةتتذرآئتعشعدعن ساقالص تذرعدذ، مانا بذ ت

ع        ارتعش آىح ذ ت ا ش ة، ظذنداقت عم هةرعكةتلةنس عرعدعن جعس ث تةس ارتعش آىحعنع ذ ت ث  ظاش نئمعنع
ذ           هادعسة قانداق صةيدا بولدع،    تةسعرعدعن آةلدع، ظذ   م توختعماستعن ش دع، آع ظذنداقتا ظذنع آعم صةيدا قعل

ام         والت ظارغ ا ص دا بولس ث ظورنع ذ آىحنع دع؟ ظ ة قعل ة ظعض تئمعنع    آىحك ذ سعس ةم ب عمايتتع، ه حعمذ توش
انذنعنع         زامعنع، ق ةرعكعتعنع، ظعنتع م      هةرعكةتلةندىرةلمةيتتع، حوقذم بذنعث ه ان، داظع ع ياراتق ةن، ظذالرن تىزض
وق               ة شةك ي ثدا قعلح ةبظعي     . ظذخالص قالمايدعغان بعر ظالاله بار، حوقذم بار، بذنع ذ ت ا ب اخعرعدا    ـ مان ةنمذ ظ ص

ةردع،    ظالالهنعث بارلعقعنع،  أجعزة            بعرلعكعنع ظعسصاتالص ب ةنعال م دع، ي أجعزة ظع ةزةلدعن م ان ظ مذ قذرظ بولذص
ةبظعي                عثعز ت ذق حىشعنةلمعس ةن تول ىرعتع بعل  ـ  بولذؤاتعدذ، بذالرنع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي تةصسعرعدعن س

ذ               ص، مذش العي قعلع ذماندعن خ ةرةز، ض ا ص عم خات ر قعس ا  صةن ظعلمع قعسمعدا بار، ظةمما بع ةتبعق قذرظانغ الص ت
ة ظةخالق،   ـ   ظعددعية. آأرىش الزعم  ةيتان               صةلعسةص ع، ش ايدذ، حىنك كة بولم ن آأرىش انذننع ظذنعثدع نع ق ، دع

  .ظعنسان بعلةن بعللة هةم نةصسع، هةؤةس بار

  !ظالاله صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرعنع ساالمةت ظعمان بعلةن دةرضاهعغا ظاصارغاي، ظامعن

نع ياراتتع، ظاسماننع  زئمعن ـ ظايةت، ظالاله ظاسمان دئضةنعتاظةت قعلعص آةلدذقزئمعن بعز ظ ـ ظاسمان
تارتعش  ، دئضةنزئمعننع حىشىص آئتعشعدعن ساقالص قالدع ـ  ظايةت، ظاسمان دئضةنتذرغذزدع تىؤرىآسعز،

تعملعق، ظعنتعزامعغ         ـ   آىحعضة شذنداقال بعر خعل ظعنتعزام، قانذن      انذنع، رئ ةمنعث ق ة، ظال ارةتتذر تىزىمض . ا ظعش
رع         م زعك ذنعدذ،      ـ صىتىن ظاسمان ظالالهقا ظعتاظةت قعلعدذ، صىتىن آاظعنات داظع دذ، بويس تعص تذرع بعه ظئي تةس

دذ              ةت قعلع تئمعغا ظعتاظ ذ سعس عالنعتمذ ش ان ص ع، قالغ عالنئتالر،  . سامان يولع، ظاسمانغا، قذياش، شامال يول ص
ةرمذ ظعن       ر              يةرشارع، قذياشقا هةتتا ظاشذ زةررعحعل ارتعش آىحع بع دذ، ت ةت قعلع ذنذص ظعتاظ ةن بويس زام بعل تع

سةؤةب خاالس، خذددع ظألىمضة، آئسةل سةؤةب بولغاندةك ظةمةلعيةتتة هةممعنع صعالنلعغذحع، باشقذرغذحع        
  .ظالالهتذر

ابالش                    اتئكعلعق هئس ذختا ماتعم ايعن ص ثدا ظعنت تع، بذنع قذراتتع، قعالاليت عزمذ باش ارتعش آىحعس ظالاله ت
صةيدا قعلعش، . صىتىن آاظعناتنعث هئسابعنع ظئلعش بار، هةقعقةتةن ظالاله تئز هئساب ظالغذحعدذر     . لع بار ظذسذ

ث                 ةش، بذالرنع ظةتعنع آأزل انالر مةنص تذرذش، ظعنس يارعتعش، ظعنتعزامغا سئلعش، صذختا هئسابالش، ظورذنالش
  . هةممعسع ظالالهنعث ظئلعكعدة، تةبعظةت جانسعز، ظةقعلسعز، تةدبعرسعز

اؤا         وغذق ه ا س دذ، بذنعثغ ئقعمع بولع وك ظ هعدروضعن ؤة ظوآسعضئن بئرعككةن سذنعثمذ تارتعش آىحع، ت
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أؤةن    ( ضعرادذسلذق سوغذقتا مذز تذتعدذ،      39ظئقعمع سعثعص آعرعص     دذ      10نألدعن ت ذز تذتع تعمذ م )  ضرادذس
اآع س       عدذ، ي ذ باس ارعنع س ا يةرش دذ، بولمعس م تذرنع اغالر جع ذز ت ارقعلعق م ذ ظ ئقعص  ش ان ظ ذالر قااليمعق

ةتتا         قذرغاقحعلعقنع آةلتىرعدذ، بذ سذالرمذ ظالالهقا ظعتاظةت قعلغان هالدا آئلعدذ، قانذندعن حةتتة قالمعغان، ه
  . خعل قانذن بعلةن حىشعدذ، بذنع بعز سأزلعدذق، يةنة سأزلةيمعز10يامغذرمذ 

ةن      هازعر بعر قار ظىستعدة توختعلعمعز، قار آعشعنع هةيران قالدذر         ان دةسسةص يىرض ن بذي عدذ، ظذزذندع
ا   ةم قانذنعغ ةن ظال ص، آةلض ةت قعلع ا ظعتاظ لع ظالالهق ذ ظةس تذق، ظ تعص باقماقص ة آىزع ارنع ظعنحعك ذ ق ب

وث  ن ح تال زةررعحعدع رلعكعنع راس ارلعقعنع، بع الالهنعث ب ذنغانعكةن، ظ الالهنعث  ـ بويس ع ظ ك هةممعس آعحع
ة             ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدعغان بذ   ظعلمعدعن ار ظالت ذ ق ا ظذحراص ب اؤا ظئقعمعغ وغذق ه امغذردذر، س ار، ظةسلع ي   ق

ىن؟          ة ظىح مةيدذ؟ نئم وم حىش ال ت ىن مذزدةآ ة ظىح عدذ، نئم ذص حىش اآع  7، 5بذرجةك بول ىح  8، ي اآع ظ  ي
  بذلذثع بولمايدذ؟

ع،    ع، تذرعق عدذ، ياثزعس اخلعقال حىش ة ش ةك ظالت ة بذرج ار ظالت ة  280ق ع ظالت ةمما هةممعس ل، ظ  خع
قذحتا      ـ بذ ظةسلع ظالالهنعث ظاسمان .اخلعق ظالتة بذلذث هاسعل قعلعدذ  ش ة باس اآع ظالت دة ي زئمعننع ظالتة آىن
عمان يأضعسةك             ؤاقت نع حةمبةرس ة بذلذث عدعكةن، ظالت ذص، حىش ع بول اراتقعنعنعث دةلعل  ضعرادذستعن  60عدا ي

عدعكةن،   360 عتعص حىش نع آأرس ة     360 آىن الدا ظأزض ذ ه ا ش ار ياغس ىن ق ذص    آ ذث بول ة بذل رمةي ظالت
ةن   ـ 2003 يعل بولغان، بعزمذ 80تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذنع دعضعلع  . حىشعدعكةن يعل ظأز آأزعمعز بعل

ا               ةن، ظذالرغ العدا قالعدعك أز ه ئتع ظ ذ ص ةنعال ش انالر ي آأرىص هةيران قالدذق، ظةمما دعلع، قةلبع قاتتعق ظعنس
الالهنعث هئس   دوزاخ ذ ظ ا ب ق، مان ةردة        اليع ة ي عنع، هةمم ا بعلض رال ؤاقعتت ةممعنع بع الغعنع، ه ز ظ ابعنع تئ

ياتع                   ةيمعز، آةيص ز بعلةلم نع بع ة زات ةن بعلل ة بعل مةؤجذدلعقعنع آأرسعتعدذ، ظالالهنعث ظعلمع، قذدرعتع هةمم
اراتتع، هةمم         ث  قانداقلعقعنع بعز بعلمةيمعز، ظةمما ظذ بار، ظالتة تةرةص ظذنع قورشعمايدذ، هةممعنع ظذ ي ة ظذنع

  .ظالقعنعدا، جان تومذرعمعزدعنمذ يئقعندذر

  

  

  )قارنعث هةرخعل شةآلع(

ذ       280صىتىنلةي ظالتة شاخلعق ظالتة قعرلعق بولعدذ، تىرع         ا بذم دذ، مان  خعل هةممعسع، ظالتة بذلذث بولع
. ذرظالاله هةممعضة قادعرعد. ظاشذ ظالالهنعث بعلعمع، قانذن باشقذرذشع، هئسابلعشع ظاستعدا بولعدذ  

אهةممة ظالالهنعث ظةزلعدة ظألحةملعكتذر .  

ةآعلنع            صىتىن ىزةل ش يةرشارعدا يئغعؤاتقان قارنعث سانعنع، هئساؤعنع بعرال ؤاقعتتا ظئلعص بولذص، شذ ض
ةم    ازعرمذ ه االاليدذ، ه ا ظ رال ؤاقعتت زال، بع ابعنع تئ ن هئس ان، جعنالردع ىتىن ظعنس الاله ص ان ظ داص تذرغ  قوغ

  .علعؤاتعسعلةر، آأرىؤاتعسعلةرب

ىزعدذ،           ىرةتكة آعرض ان س علةرنع خالعغ دا           ظالتعنحع ظايةت، ظالاله س ةش ظورذن اندا ب ةت قذرظ داق ظاي بذن
ةت،  64سىرة  ـ 40ظايةت،  ـ 11سىرة  ـ   7مذنذ ظالتعنحع ظايةت    . آئلعدذ ىرة   ـ 64 ظاي ةت،   ـ 3س  ـ 82ظاي
ر       ظعنساننع ظال . ظايةتلةردة آئلعدذ  ـ   8سىرة   اله هةممعدعن ضىزةل ياراتقان، هةتتا بذ ظايدعنمذ ضىزةل، بذرذن بع

،  دئدعمقازعنعث ظالدعغا بعر ظةر صةتعؤا سوراص آةصتذ، مةن ظايالعمنع سةن ظايدعنمذ ضىزةل بولمعساث ظىح تاالق           
ع            ةث   هازعز ظايالعم تاالق بولدعمذ؟ ياآع ياقمذ؟ ظذقمذدذم دةصتذ، قازع ظالاله قذرظاندا تعين سىرعس اننع ظ دة ظعنس

ةبظعي     . ، ظايالععث ظايدعنمذ ضىزةل تاالق بولماصتذ      دئضةن مذآةممةل، ضىزةل سىرةتتة ياراتتع    ازعر ت ا ه ةن   ـ   مان ص
بعلةن ظعسانالرنعث، ظاي، بعر تاغ، تاش جعسعم، آىن نذرع قايتذرعدذ، ظةمةلعيةتتة يةرشارعمذ ظايدعن يئثعراق 

ةن،   مةقسةت  مةخلذق، مةن هازعر خالعققا ظاشعق بولذشنع        ظعنسان هةممعدعن ضىزةل   نذر قايتذرعدذ،   قعلعؤاتعم
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ذختا   نع ص ذ ظعلعم ز ب دذ، بع ع بولع ة ظعلم عية، ظاناتومعي ع، بعظولوض ة ظعلم ذ تأرةلم ا ب ا مان الاله خالعس ةر ظ ظةض
الاله     . عنع، رةهمعتعنع بعلعمعز  هئكمعتظعضعلعسةك ظالالهنعث بارلعقعنع، قذدرعتعنع،      اننع  قاراص باقايلع، ظ ظعنس

  .قانداق سىرةتكة آةلتىردع

ةن بعز يذقعرعدا بعر تال هىجةيرعدعن ظةزاالرنع شةآعللةندىرعدذ  نمذ      دئض ةرمةيدذ، آئيع ى ظأزض ذ مةثض ، ب
  . شذنع دةيمعز

ززعق  اندعكع قع اتقان، ظعنس ة ظوخش ر شةهةرض عمنع بع ان، جعس الاله، ظعنس أل ـ ظ وغذق، ه ذرذق  ـ س ق
امال (ظوخشايدذ، بذنعث ظاساسعي تىؤرىآع تأت بولذص، ظوت، هاؤا  شةهةرنعث تأت خعل تةبعظعتعضة      ذ،  ) ش س

اددعدعن            ار م راقتا ب اددعدا، تذص ان م ازعر ظعنس ة، ه ع نةزةرعي ذ بذرذنق عراق، ب ةممعنعث   75تذص علدع، ه  ع تئص
ذيذق، بذنع                 دئضةن بوشلذقهةقعقعي  ظةسلع نذر، ؤاآعظوم     ع س اس ؤةزن علع بولم نعدذ، آأرض ةرةز قعلع اددا ص ث  م

أش،         قان، بةلغةم، سذالر ظعنساندعكع   العفراء  ظارعالشما ظعحكع قعسمع     ان، ض ذر، ق ةي، توم ة، ص سأثةك، معث
تئرة، تعرناق، حاح شةهةرنعث هةرخعل جةؤهةرلعرعضة ظوخشايدذ، شةهةر قذرذلذشعغا، قةؤةتلعرعضة، ظعنساننعث 

  .ع قةدةملعرع ظوخشايدذباش، ضةردةن، آأآسع، قورساق ظعحع، بةل، آاسا، يوتا، صاحاق، ظعكك

ة   نعث تىؤرىآلعرعض ذ قذرذلذش ان،   248ب ان ظارق اغالص تذرعدعغ ارعلعقنع ب ايدذ، ظ أثةك ظوخش ارحة س  ص
 خةزعنة بار، ظامبار، دعماغ، معثة، حوث معثة، ظأصكة، 11بذ شةهةردة .  صةيلةرضة ظوخشايدذ750ظعنساندعكع 

  .عككع تذخذم، آأآعرةك قاتارلعقيىرةك، جعضةر، تال، ظأت، ظاشقازان، ظىحةي بأرةك، ظ

ة        رعق ظأستةثلةرض ك ظئ ايدذ، آعحع ذرالر ظوخش وث توم ا ح ةهةر آوحعلعرعغ ذرالر  390ش ك توم  آعحع
ع،             12بذ شةهةرنعث   . ظوخشايدذ ع بذرن ع، ظعكك ع قذلعق أزع، ظعكك ع آ ظعشعكع بار، بذنعثغا ظعنساننعث ظعكك

بذ شةهةر ظئغعزع، ظعشعكعدذر، حوث ظعككع تىؤرىك ظعككع تةرةت يولع، ظعككع آأآرعكع، ظئغعزع، آعندعك، 
  .بولسا، ظعككع صذتتذر

ىزةل                   ةث ض ةهةر قذرذلذشع ظ بذ شةهةرنع قوغدايدعغان مذهاصعزةتحع بار، مانا بذ ظاجايعص ضىزةل، بعر ش
عالتع،      ار               (دذنيا، بذالرنعث تةصس عمع ب ك رةس تا رةثلع عدة، ظاتالس ادةم ظاناتومعيعس ار، ظ عيعدة ب  100. بعظولوض

ار،      معدا ب ع قعس ةن،      ـ 86معثلعغان نئمة ظىحىن؟ ظورضانئزعم ظعلم ارحعلعرع آأرسعتعلض أثةك ص ةت س  206ب
  ) صارحة بار، لذغةت آعتابلعرعدعمذ بار

عيعتع،    االهعدعلعكع، خذسذس عنع، ظ عنعث شةآعللعنعش ةر قايس ث ه تع، بذالرنع الالهنعث قذدرع ذ ظ ب
ذالق،  ظعقتعدارع، رولع قاتارلعقالرنع سأزلةص تى    ضةتكعلع بولمايدذ، بعز صةقةت قذرظاندا توال تعلغا ظئلعنعدعغان ق

  .آأز، يىرةآتة ظازعراق توختعلعمعز، رةسعملعك آأرىنىش خةرعتعسع هةرقايسع صةن آعتابلعرعدا بار

تع،           دئضةن قةلب ع،قورالقذالق ظاالقة    ادةم زعننع رعش، ظ م آع أز، ظعلع ذالق، آ زع، ق أزعنع ظئغع م ظ  ظعلع
ا      ؤةهع، ظ  ذالق ظئغعزعغ علهام هوزذر ظورنع، بذ تاشقع قذالق، سذصذرعسع، ظوتتذرا قذالق، ظعحكع قذالق، ظوتتذرا ق

ةردة                عز ص انعدا نئص ةن، ناغرعخ يذتقذنحاق ظئغعزع نةيحعسع، ظةمحةآسعمان ظأسىآحة، داالنحعلعرعدعن تىزىلض
 ظاجعز، تئز ـ تأؤةن، آىحلىك ـ ؤازنعث يذقعربولذص، بذ صةردة ظاؤاز يةنع هاؤادا دولقذن، نذر ظارقعلعق يىرضةن ظا

بذ تةؤرعنعش ظعحكع قذلذققا سئضعنال يولاليدذ، . ظاستا بولذشعغا قارعتا هةرعكةت قعلعدذ، شذ صةردة تةؤرعنعدذـ 
الص     ة يول رعص هىجةيرعض ثعدعكع نئ وث مئ ع ح رؤا هىجةيرعس ظذل نئ قا مةس نالالرنع ظاثالش ذ سئض اندعن ب ظ

رعدذ  ا . بئ ذ ب اندعن ب ةرق    ظ انداقلعقعنع ص اؤازنعث ق ذ ظ ةر ظ عتابعدعكع هىجةيرعل اندانلعق ش ةزدعكع قوم ش مةرآ
ذ     . ظئتعص ظعنسانغا ظذقتذرعدذ  ان، ب انداق ظذقق ةيرة ق ظعنسان بذنع شذ هىجةيرة ظارقعلعق ظذقعدذ، ظةمما ظذ هىج

ذل، ظةضةر ظاشذ هىجةيرة ظاثالشقا نةححة معث هىجةيرة مةسظ. بعر سعر بولذؤاتعدذ، بذنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ
 هةرعكةتتعن توختعغاندا ياآع ظاالقة ظىزىلىص قالسا، قذالق ساق بولسعمذ ظاثلعمايدذ، حىنكع، خةؤةر يةتمعضةن             

  !.دةـ 

عرع      ةنتاؤع تةصس ةآلع، ت ذالق ش ذ ق ار   ـ 31ب ة ب ذالق،    . بةتت أز، ق قعالر، آ ار، ؤة باش عيعدعمذ ب بعظولوض
ذ ذ ش ة رةث. يىرةآم ادةم ظاناتومعي أرىث ظ علعي آ اتالس، تةصس ك ظ أرىش  . لع ةتنع آ أز هةقعق م قورالآ ع، بعلع
   .ظامالع ـ ع، نذرغذن مةقسةتكة يئتعشنعث حارةقورالظئلعشنعث 
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  )قذالق هىجةيرعسعنعث ظاؤازنع مئثعضة يوللعشع (  

ة فوتو ظذ، ظالالهنع آأرىش شةرعصعضة ظعرعشةلةيدذ، آأز خذددع ظادةم بئشعغا ظورنذتذص قويغان ظعككع دان
ذص،       14بذنعث قوماندانلعق مةرآعزع حوث معثعدة بذنعثدةك       . ظاصعراتتذر قا   100 معليارت هىجةيرة بار بول  ياش

قالغعنع زاصاس تذرعدذ، آأزضعمذ شذ هىجةيرة . آعرضةن، ظادةم ظاران بعر معليارت هىجةيرعنع ظعشلعتعص بولعدذ
ابعنع بعلع       .  مةسظذلدذر 600000دعن   ةممعنعث هئس الاله ه ةردة          ظ ةؤعتعدة ص عرتقع ق أزنعث س انالر آ دذ، ظعنس

بعر . ظذنع آأز يئشع داظعم يذيذص تذرغاحقا، قذرذص قالماي نةم تذرعدذ. بولذص، بذ مىثضىز صةردة دةص ظاتعلعدذ
  .تال حاثمذ زةررعحعمذ قونالمايدذ

دذ          ارحذقع بولع أز ق ذ آ ذص، ب ىك بول الق تأش ال يذمع ذ . آأز ظالمعسعنعث مةرآعزعدة بعر ت ذص،   ب ارا بذل  ق
ارحذقعدعن  ) يةنع يةتتة خعل رةثنع توشذغذحعدذر (نذرنع يعغعص بئرعدذ، تاشقع دذنيادعن آةلضةن نذر         آأز ق

ع  . ظأتىص آأز تئضعدعكع آأرىش صةردعسعضة يئتعص بارعدذ       بذ حاغدا آأز قارحذقع فوتو ظاصاراتتةك، ظارتذق نذرن
ي ا، آئثع اجعز بولس ذر ظ ةيدذ، ن اي آعحعكل ذل قعلم تذرذص قوب نع تةثصذثالاش ىزىص آأرىش ذر آعرض أص ن عص آ

  .تذرعدذ، زورايتعش، آعحعكلعتعش، يعراق يئقعننع آأرىشكة ظاالهعدة ماهارةتنع ظعشقا سالعدذ

ة رةك               ةن يةتت تعن آةلض ةنعال قذياش ا، ي أرعدذ، رةث بولس نع آ أرعدذ، رةث ارقعلعق آ ذر ظ بذ ظاساسلعقع ن
  .آأرعدذ، رةثنع آأرعدذ، هةممعسع بعر نذردذرنذردذر، آأز رةثنع يةنعال نذر بعلةن 

دذ،       ع بولع ةزا يول االهعدة ظ داق ظ أزدة مذن ىن؟     34(آ ة ظىح ان نئم ىز معثلعغ ة، ي ةت، 158 بةتت  ب
ا              ار، بولمعس ) بعظولوضعيعدعمذ بار، ظادةم ظاناتومعية، ظاتالس، رةثلعك رةسعمدعمذ بار، دوختذرخانعدا مودعلعمذ ب

ور             آأز قارحذقع، مىثضىز صةردة    أرىش ت ةردة، آ ذق ص ةردة، تومذرل ىحع ص ةردة، بعرعكتىرض دار ص ئقع، رةث ، آأز ظ
ذ       ذالر             600000صةردعسع، آأرىش نئرؤعسع ب ا مذش ةردة، فوآعس ماددعسع مان عللعق ص ة، ش تال نةيح  آعرعس

ئلعدذ     ىرةتكة آ تذرغانحة س اتقذدا ظورذنالش الاله، بالعي ةيرعدعن، ظ ع هىج الالهنعث قذماندانلعق. هةممعس ا ظ عغ
  .بويسذنعدذ، آاصعرالر تئنعمذ شذنداق، ظةمما ظأزع آاصعر

ذ                         ذر يعغعص ب اندعن ن عدذ، ظ كة مةرآةزلعش ذ تةرةص ارحذقع ش أز ق ا، آ آأز بعرةر رةثنع آأرمةآحع بولس
ذ آأرىنىشنع             دذ، ب ة     600000نذرنع رةث بعلةن بعرضة آأرىش صةردعسعضة يولالي رؤا، حوث معث ةيرة، نئ  هىج

دذ    صوستعالق هىجةيرة،  ة يولالي رؤا مةرآعزعض ايرعص        .  نئ ع ظ ةر بذن ظذل هىجةيرل ة مةس ةر رةثض اندعن ه ةرق ظ  ص
ع،  . ظعنسان شذنداق آأرعدذ، ظةمما ظاشذ هىجةيرة قانداق يولاليدذ  . ظئتعدذ قانداق آأرعدذ؟ بذ بعر سعر، حىنك

ةيرعنع   ال هىج ر ت ةير  10000بع ذ هىج ذثا، ب دذ، ش عتحعلعك بولع اران ص ا ظ ة يوغعناتس ع  هةسس عنعث ظعحك
مذشذ هىجةيرة . قعسمعنع ظوصعراتسعية قعلعش مذمكعن ظةمةس، هامعنع ظعنسانالرنعث بعلعشعنعث حئكع بولعدذ

ةيدذ   اتلعقنع يئشعص بئرةلم نع، هاي علعنع ؤة روه عرلعق مةس ذ س رعلعق ظاش اؤاب، . توغ را ج ةث توغ ا ظ بذنعثغ
ةت اندذر هئكم الاله قعلغ ذ ظ تذرغان ظاش ةت ظورذنالش ن   .  ؤة رةهم ىن نذرعدع أز آ ذ آ اندان، ش اش قوم ذ، ب ظ

ئلعدذ          امدعن آ ل تاظ ر خع ذ بع ةك     .صايدعلعنعدذ، شذنداقال شذ آىن نذرع هةرخعل ماددا، ظاش ذم، ظةين ةتتا، ق ه
  .ظالالهذ ظةآبةر. آعرعستال تةنحعمذ شذنداق، بذنع ظعنحعكة آىزعتعش الزعم، معكرذسكذصدا آأرىش الزعم

أثةك، ظأ  كذل، س ىرةك، موس ز ي ازعراق   بع ازعر ظ أزلةيلع، ه ن س عدا آئيع ايلعنعش توغرعس ان ظ كة، ق ص
  .سأزعمعز بار، قذالق سئلعث

ذ              206ظعنساندا   ار، بذالرم زمعتع ب ةت  صارحة سأثةك بار، هةربعرعنعث ظاالهعدة خذسذسعيعتع، خع  هئكم
بذالرنعمذ .  ظالعدذ موسكذل، صةي بار، بذالرمذ قاندعن ظوزذق500بعلةن ظورذنالشتذرذلغان، بذ سأثةآكة تذتاش 

دا     ر يعل وقذش    30نئرؤا آونتعرول قعلعدذ، هةممعنعث ظوزذقع قاندعن آئلعدذ، قاننع يىرةك بع تعم س يون قئ  معل
بولذصمذ فوسفور ماددعسعدا معثة هىجةيرعسع رولعنع    . آىندىز توختعماستعن يةتكىزىص بئرعدذ    ـ   ظارقعلعق آئحة 

ت       تعدذ،       جارع قعلدذرعدذ، ظةضةر يىرةك ظعككع سوقذش روللعقعنع يوقع ة آونت ألعدذ، هةمم ال ظ ا دةره عن توختعس
آئسةل بولدع، ظاقسعل قاتتع  بةندعلةر بولسا،. ظذنعث ظعحعنع توك نذرعدةك يورذتقان روه، جاننع ظالاله ظالعدذ

العدذ تعدذ  . دةص ق ايلعنعص آئ ة ظ عدذ، زةررعحعض ةرمذ تىضعش ذ هىجةيرعل ةن ظ ذنعث بعل ة دةرةخ . ش ذالر يةن ظ
ذ          تئنع العمالر ش ل، ظ عغا دةلع ةت قذرذلذش ذ قعيام ا ب عدذ، مان ا ظئرعش رعص، هاياتلعقق ة آ ايؤان تئنعض ة، ه ض
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الالهنعث           هاياتلعقنعث روه، نةضة آئتعص تذرعدذ، نةدعن آئلعدذ، بذنع بعلمعدع، جاؤاب قذرظاندا، هةممعسع ظ
  .دةرضاهعدا بولعدذ، شذ يةرضة بارعدذ، ؤة آئلعدذ

ا       ىرةك، ق ذالق، ي اؤا،      آأز، ق ذر، ه ن  ن ماددعسع، ن الالهنعث           زئمع ع هةممعسع ظ امان يول مان، س ، ظاس
ر       اش، بع ايدذ    ـ   ظعضعدارحعلعقعدا بولعدذ، بعر تذت رعدعن ظايرعاللم دذ     . بع عرعص تذرع الالهدعن باشقعسع ظأزض . ظ

م    هةقعقعي  بذالر   انداق ظعلع ر       ـ تئخع ظئنعق ظةمةس، آئيعن نئمة بولعدذ، ق ذ بع دذ، ب ةن آةشعص بولع عر،  ص س
  .قانداقال بولمعسذن قذرظان مةثضى ظأزضةرمةيدذ. ظالاله ظالعمدذر

ذ                     ا ب رةت، مان ذ قذدع ا ب بذنعثدا، قذالق، آأز، يىرةك، ؤة باشقعالر توال تعلغا ظئلعنعدذ، مانا بذ ظعلعم، مان
ن  نئمةت، مانا بذ رةهمةتتذر، شىآرعنع ظادا قعلعص بولغعلع بولمايدعغان رةهمةت،           هئكمةت انالر  تذر، لئكع  ظعنس

ار  تعمذ ب ىرة مىلىآ دذ، س ىآرع قعلع از ش ايعتع ظ ةلتىرعدذ . ناه ىرةتكة آ ر س ان بع الاله خالعغ ذ . ظ ذنداقال، ب ش
بذنع هةممعنع ظالدعن بعلضىحع . زعننةت بولذصال قالماي، مذهعم رولع بار، خعزمعتع بار، ظاجايعص هعكعمةتتذر     

 بعرعضة ظوخشاتمايدذ، ظالتة معليارت ظعنسان بار بذالر بعر      ـ   رظاشذ سىرةتنع، بارماق ظعزعنعمذ بع    . ظالاله قعلعدذ 
ةقلع   ـ   دع؟ ظ بعرعضة ظوخشاشمايدذ، هازعرقعالرمذ بذرذنقعغا، آةلضىسعضة هةممعسع ظوخشعمايدذ، بذنع آعم قعل

اتعلعنعص          دئمةي بار ظادةم ظأزلعضعدعن   ة ظ دذ، ظعبادةتك ىآرع قعلع رعدذ، ش اؤاب بئ الاله دةص ج دذ، مئهرعبان ظ
  . ةلبعنع ظارام تاصقذزعدذق

ذر،           : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ     ةتتا ن اش ه عالنعتالردا، ت ظالاله ظالةملةردة، سئستعمعدا، ص
دذ      ذنعثدةك  . زةررعحعلةردة تارتعش آىحع بئكعتتع، ظذالر بذ بعر خعل ظعنتعزام، قانذن بويعحة هةرعكةت قعلع ش

ذنداق  . مغذرالرمذ بذ قانذن ظعحعدة بولعدذهارارةت، نذر، رةث، دولقذن، قار، يا     آأز، قذالق ؤة باشقا ظةزاالرمذ ش
ارتعش               ماسالشقان، ل ت ر خع ة بع عنعث يىرعكعض ان بولسذن هةممعس ذن، ظعنس ايؤان بولس الاله، ه ذنعثدةك ظ ش

را   وق، ظعج المذ ي دذ، ظام ةت قعلع ة ظعتاظ انذن بويعح ذ ق ذ ش الغان، بذالرم انلعق س أيعنعش، مئهرعب ع، آ  آىح
  .قعلعدذ

انداق    ةلبعدة ق ث ق أرىث، ظذالرنع عناص آ ايؤاندا س ذدةك ه عزعثعز تذخ انظعشةنمعس أيعنعش مئهرعب لعق، آ
داش                 ش، قوغ ة قعلع عنع هعماي ع حىجعس تع توخذدعك الالهنعث رةهمع لةث، هةممعسع ظ ة ظعش بارآةن، تةجرعب

رضةن، لئكعن توشقان بالعلعرعنع توسذص بعر ظادةم توشقانغا تاظام بة هةممعضة مةلذم، بعز بعر ؤةقةنع سأزلةيمعز،
ذرت        ةرلعك ق تا زةه يعضعلع قويمعغان، ظادةم ظذنع ظذرغان بولسعمذ ظأز ظعشعدا حعث تذرغان، آئيعن قارعسا ظاش
دذر،                      ارتعش آىحع انلعق، ت أيعنعش، مئهرعب ذ آ ا ب ان، مان علع قويغ اندعن يعض ة ظ نع ظئلعؤةتس تئصعلغان، قذرذت

  .نذندا آئتعص بارعدذهةممة ظالةملةر بعر خعل قا

حاقعلعق  ـ باال ع، توي قعلعشع،يئيعشظةمضعكع، تعجارعتع، تاظام  ـ ظعنسانالرنعث صىتىن صاظالعيعتع، ظعش
دذ       زئمعن  ـ آئتعشع، ظألعشعدعن تارتعص، ظاسمان    ـ   بولذص، جاصا تارتعش، آئلعش    ةؤة بولع . نعث مذنذ سأزضة ت

ةلد  ص آ ةت قعلع ارع ظعتاظ ز ظعختعي الاله، بع ع ظ ةنذقظ ئلعدذ،   دئض ة آ اش ظعختعيارعح ةم ظوخش ىتىن ظال ، ص
أرعدذ،    أزعدعن آ عنةلمةيدذ، ظ ان حىش ع ظاس ةمما بذن اراتتع، ظ دع، ي الاله قعل ةممعنع ظ دذ، ه ةت قعلع ظعتاظ

ةك    ! دة ـ   حىنكع، ظعختعيارع  ز ب ةي بع ظالاله قعلغان ظعشعدعن سوراققا تارتعلمايدذ، ظذالر سوراققا تارتعلعدذ، ه
ة     نادان، ظعن  اهع، تةقدعرعض سانالر دعققةت قعاليلع، هذشعمعزنع تاصايلع، ظاخعر بارعدعغان جاي ظالالهنعث دةرض

ز عنعمعز، رازع بع عي    . ظعش زمذ ظاس ا بع ايدذ، بولمعس اق بولم عيلعققا رازع بولس رعغا، ظاس ذناهقا، آذص ةمما ض ظ
ةيلع  صةرق ظعتةيلع، تةقدرعنع، يأنعلعشنع، تةؤةآكىلنع      صةرق. بولعمعز ةرق        ظعت ارنع ص نع، ظعختعي ، مةجبذرالش

 ظعتةيلع، صةرقنع صةلعسةصةظةخالق،  ـ تىزىم، ظعدعية ـ  ظئتةيلع، دعن، دعنع قانذنصةرقظئتةيلع، ظةرآعنلعكنع 
م   ـ   صةن اناظةتنع    ـ ماظارعص، ظعلع عيات، س ةرق آةشص ةيلع، ص تذرذص     ظعت عز ظارعالش عمايلع،   صةرقهةرض عز ياش س

  .سةؤؤذر، دذنيا قارعشعمعز بولسذنظألحةم، قعممةت قاراشتعن، تة

اش،     : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ     ردةك ظوخش ىملىك بع ايؤان، ظأس صىتىن ظالةم، ظعنسان، ه
ان    ارةت قعلغ ةت ظعش ذ ظاي ا مذن اش بذنعثغ ةتتعن ظوخش ة جةه  אهةمم

ة     ن ظةمةس                سعلةرنعث يارعلعشعثالر، تئرعلعشعثالر، ص ا قعيع اش، ظالالهق ة ظوخش ر نةصسعض ا، بع ر جانغ  قةت بع
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ةن رلعكعنع،   . دئض ارلعقعنع، بع الالهنعث ب ذم ظ اق، حوق ةتقعق قعلس ىملىآنع ت ايؤانالرنع، ظأس ةمنع، ه ز ظال بع
نع  نع،  هئكمعتقذدرعتع نع، رةهمعتع ز  نئمعتع ذص يئتعمع نع تون ذم  . ع ةتنعث حوق ةتتا قعيام ا   ه قذرذلمعس
  .عنع هةق، راست بولعدعغانلعقعنع تونذص يئتعمعزبولمايدعغانلعق

ا   عغا ظالجوق العمالردةك قارعس ان ظ عز، يالغ اهعل، بعلعمس ادان، ج م، ن عمعز الزع ةتنع تونذش ذ هةقعق ز ب بع
ن           دئمةي سأزلةص بذنع بعدظةت، هارام    عدةك ظذخالص ظذيقعدع ذالر ظةسهابذلكةهص اية، ظ ةرعز آذص لع، بةلكع بذ ص

نع               . هاالك بولدع ظويغذنذصال تىضةشتكع    ةص، ظعنقعالب ةرخعل مةزه االيلع، ه رةت ظ ايلع، ظعب ع دورعم بعز ظذالرن
ذص،              تئرعمايلع، بعرلعشعص ظعتتعصاق بواليلع، ظعتتعصاقلعق صةرعزدذر، صايدا صةرعزدذر، ظأزعمعزنع يةنة نادان قوي

ا   حىشعنعص، يىهةقعقعي ظاخعرةتتة زعيان تارتعمعز، قذرظاننع  ـ  تىضةشمةيلع، دذنيا  ع، مان زدة يىز ظةمةل قعاليل
  .بذ يولنع تونذيلع

اننع  ةقعقعي قذرظ ئقعم   ه ةص، ظ ةرخعل مةزه النغاندا ه تعغا توص ايراق ظاس ذ ب ةندة ش ىنىص بعلض حىش
ذ                       ز ب دذ، بع كعلع بولع نعص بعرلةش ةل قعلع عمذ ه ةص ظعش أت مةزه ذ ت دذ، ظاش ع بولع مةسعلعسعنع هةل قعلغعل

ةيغ      ا           آعحعك ظذششاق مةسعلعنع قويذص، ص ىتىن دذني ة ص ابعظعنالردةك، ظأزمعزض اهابعلةردةك، ت ةمبةرلةردةك، س
االم       ـ   مذسذلمانلعرعغا ظىنىملىك، مةنصةظةت يارعتايلع، بذ ظذششاق فعقهع مةسعلعنع، قاظعدة         ع آ انذننع، ظعلم ق

ذص،   عنع قوي ة     (داؤاس ةن بعلل ةت بعل راق ظةمةلعي العمعز، بع ا ظ نعمذ قولغ نع ) فعقهع ا معكرذسكذص ، قولعمعزغ
االيلع،  كذص ظ كذص، سئكتورذس ةقعقعي تئلعس ة  ه ع، زور نةتعج ةتقعق قعاليل تعص ت نع آىزع الالهنعث قذدرعتع ظ

  .يارعتعص، آةشصعيات يارعتص، ظأزعمعزضة صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرعغا بةخت، تئنحلعق ظئلعص آئلةيلع

لعك،    ـ  بعرماجرا، ظعختعالصنع تىضعتعص، قذرظانغا قايتايلع،   ـ   ظايعغع حعقماس جعدةل   رعنع آأرةلمةس بع
اهابعلةردةك،              لعق س ةيغةمبةر باش تعلةردةك، ص لعق صةرعش هةسةتنع بعر حةتكة قايرعص قويذص، جعبعرعظعل باش

ع أرةش قعاليل رعص، آ اش حعقع اقعدعن ب ر ي رةص بع ة تئ نع مىرعض عص، مىرع ا . ظعتتعصاقلعش ىتىن دذني ص
ةي       ة آئل ذ هةقعقةتك أح     ! لعمذسذلمانلعرع ظعتتعصاقلعشعص مذش مذ، ظ ةص، ظعختعالص اغدا مةزه ذ ح اداؤةتمذ   ـ ش ظ

  .تىضةيدذ، ظعختعالصقا حولعسع يوق

اننع     ةقعقعي   ظالالهنعث، ظعنس ةن           ه الدع بعل ةريانع ظ ىزىش ج ىرةتكة آعرض ئرما س ارار   ظعسص اتقذدا ق ، بالعي
رلعي         . مذشذ هالةتتة هىجةيرة هذجذم قعلعدذ      ظالعدذ، ة تئ رعص نةحح ة آع ة  آئيعن، تذخذم ظعحعض  ذن هىجةيرعض

آأصعيعص، ظاندعن لةختة قان بولعدذ، آئيعن ضأش، ظاندعن صاقعدةك سىرةتكة آعرعشعدذ، آئيعن ظومذرتقعسع، 
 ظايلعق بولغاندا، قعز يا 5قول، ظاشكارا بولعدذ، صىتىن ظةزا زاهعر بولعدذ، آئيعن  ـ ظاشكارا بولعدذ، ظاندعن صذت

ايدا     45انتا ظةتعراصعدا بولعدذ، يةتتة ظايدا  س30ظوغذللعقع زاهعر بولعدذ، ظالتة ظايدا     ةآكعز ظ دذ، س انتا بولع  س
 سانتا ظةتعراصعدا بولعدذ، ظةلؤةتتة هةممعسع 60 سانتا ظةتعراصعدا، توققذز ظايدا 50حاح حعقعدذ، تعرة حعقعدذ، 

  .بعر خعل بولمايدذ

ةريانع،    بذ بعلعم، تأرةلمة ظعلمعدا، ضعن تةتقعقاتعدا بعلعنعدذ، مانا بذ قذرظاند       ةلتىرىش ج ىرةتكة آ عكع س
م             الدع، آع بذ قاراثغذ ظعحكع قانالردا يذقعرع ضعرادذستا بذ سىرةتنع قايسع ظعنجعنعر صعالنلعدع، ظعنتعزامغا س
ةزالعرعنع          دع؟ ظ ظألحعدع؟ آعم بعر باسقذحدعن يةنة بعر باسقذحقا يأتكعدع، آعم ظوزذق بةردع، آعم ظعضة بول

ئلعص  ظالدعن دذنيا، خةلقعضة ظوخش   اتماس آةلضىسعضعمذ ظوخشاشماس قعلدع؟ بارماق ظعزعحذ؟ آعم ساالمةت ظ
  .ظالاله، ظالاله، مذشةؤؤعر ظالاله!!! حعقتع؟ روه، جاننع آعم بةردع؟ بذ تئشعدعكع ظالةمدة حذ؟ زادع آعم؟

رعح،        ر غئ أآرةك ظوتتذرعسع بع ع آ رعح، ظعكك ر غئ اق ظذحع بع تذرا بارم ةن ظوت اننعث بئغعشع بعل ظعنس
عندعك بعلةن ظةؤرةت ظوتتذرعسع بعر غئرعح، يىرةك بعلةن ظوقعرةك بعر غئرعح، قةدةمدعن تعزعغعحة، باشتعن آ

مةيدعضعحة ظعككع بةل، يىرةآتعن ظةؤرةتكعحة، ظعككع مىرة ظوتتذرعسع، ظعككع غئرعح بذرذن ظذزذنلذقع، ظئغعز 
  )ضة تةث8/1يعرعقع، ظعككع لةؤ بعر غئرعحنعث 

ايعص ظألح ة ظاج عزهةمم ازراقال ظعض زاملعق، ظ ان ـ ةملعك، ظعنت ا، ظعنس ةس بولس ايلعنعدذ،  مئيعصص قا ظ
عز     ن ظعض ة ظىح ىرةت نئم ذ س عمذ ب ةت قعلس ذنحة هةرعك ا ش عدذ، ظان عرعص   ـ سةتلعش ايدذ؟ ظأزض ةس بولم ص

الاله،              آةتمةيدذ؟ ىحع، ظ ىرةتكة آعرضىزض ةنع س ةؤؤر، ي ذ مذس ع ظاش ألحعدع؟ بذن م ظ اقلعدع؟ آع بذنع آعم س
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دع     . لاله قعلدع ظا الاله قعل أص، ظ الن آ ةن بذ توغرعلعق قذرظاندا ظع ذن،       دئض رةر شةخس، راي ع بع ةمما بذن ، ظ
ةخلذق   .دألةت، هةتتا ب د ت مذ ظعالن قعاللمعدع، حىنكع، ظذالرمذ بذنعثغا ظعضة ظةمةس          هةممعسع ظاددع م

ارلعقع،   خاالس، سىرتعضة، ظوزذقعغا، ساقلعشعغا هةممعضة ظالاله ظعضة، بذ بعلعمدة         رلعكع، ب  حوقذم ظالالهنعث بع
  .قذدرعتع، زاهعر بولذر، شذثا بذ ظعلعم صةرعز آذصاية

ابنع    ع آعت ابع ظعكك ك آعت ان، رةثلع ةن يازغ ع بعل أز قول ا ظ ة بولس ابع، تأرةلم الالهنعث آعت ان، ظ قذرظ
ان، ظعككعلعسع          تةتبعق ةت دةص ظاتعغ عنع ظاي الاله، ظعككعلعس ة ظ ث ظىستعض م، ظذنع أجعزة،   الش الزع ةت، م ظاي

  .ظعككعلعسع مةثضى ظأزضةرمةيدذ

ع     ز بذن ار، بع ع ب ة دةرس ةتلعك نةزةرعي اندا خ انذندذر، قذرظ ةت، ق انغان هعداي ان، ظعنس ع، قذرظ حىنك
عز،           ظعنسان. معكرذسكذصدا ظةمةلعيةتتعن آأرىشعمعز الزعم    ارا تولذقس أش ص أش، ض ان، ض ةنعي، ق توصا، ظابعي م

 يعل تةرةققعياتنع 10ق، ياشلعق، قئرعلعق، ظألىم، ظألمةي قالسا بةك قئرعدع شذ، آةمتىك، آعحعك باال، بالعلع
ةحىرعدذ   تعن آ عدعن      . باش اننعث ظأتمىش ز ظعنس ع، بع ةرزعيدذ، حىنك اق، ظ ةتقعق قعلس أمىر ت ر ظ ز بع ع بع بذن

عي قعلعمعز، بذ هازعردعن، ظعبرةت ظئلعص، آةلضىسعضة تةييارلعق قعلعمعز، ظعنتعلعمعز، يول ظاحعمعز، زور تةرةقق
ا            دئضةن بعظولوضعية ة تعلغ ىملىك ظىحعلعسع بعرض ايؤان، ظأس ان، ه اندا، ظعنس ذالر     ظعلعم شذ، قذرظ نعدذ، ب ظئلع

  .قوشكئزةآتذر

ة،                أزلةيمعز، ظعدعي م س ئمعدا داظع ذ ت ة بعز بذنعث بعلةن بولدع قعلمايمعز، ب ةتتعن   صةلعسةص انذن جةه ، ق
نع،      باشقا ساناظةت خاراآتئرلعك هةرقانداق      تذرىرىث، قذدرةت ةن بعرلةش ن بعل اننع دع بعلعم بعلةن دعننع، قذرظ

 !ظامعن. ظالاله مذرادعمعزغا يةتكىزسذن. نع خاتعرجةم قعلعث قةلبنع تئصعصنئمةتهئكمةتنع، رةهمةت، 

  دارؤعن نةزةرعيعسعنع ظاغدذرذش

ذص،   ةهذدعي بول ن، ي ة   ـ 1882دارؤع ث سةصس علدة ظذنع ذ مةزض ان، ب ات بولغ ع ؤاص ع يعل تة نةزةرعيعس
بذ .  نةزةرعيعنع ظوتتذرعغا قويغان دئضةنبولذشع ؤة تةرةققعي قعلعشعمةؤجذت جاهاننع قاصلعدع، ظذ تىرلةرنعث 

ان دةص           ئلعص حعقق ايمذندعن آ عمان م ص، ظادةمس ةرةققعي قعلع ةدرعجعي ت اننع ت ارقعلعق ظعنس ة ظ نةزةرعي
ىرعتع   ث س ةن، بذنع ىن؟ ها 100(جأيلعض ة ظىح ان نئم معنعث   معثلعغ ع قعس ات ظعلم تعدة  ـ 53يؤان بئ

تا ) آأرسعتعلضةن، حةتظةل آعتابلعرعدعمذ هةرقايسع، دعنسعزالرنعث صةن آعتابلعرعدا بذ بةك توال آأرسعتعلعدذ          
ة    ذ نةزةرعيعض ان، ب ازدذرذص آئلعؤاتق قعالرنعمذ ظ ولالص باش أزعنع ض ة ظ ة بويعح ذ نةزةرعي ة مذش هازعرغعح

  .ر بارظةضعشعؤاتقان نذرغذن دأؤلةتلة

داق           اص مذن تعدة توخت ةن  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذشذ مةسعلة ظىس ةيدانغا        دئض ةزةرعيعنعث م ذ ن ، ب
الدعنعص          مةؤجذت  حعقعشع خذددع شةيتاننعث     ةيتانغا ظ بولذص تذرذشعغا ظوخشايدذ، بذ بعر سعناق، بةزعلةر ش

اش مذش   ة ظوخش الدعنعص ظأتكةنض ى ظ را دةص، مةثض عنع توغ ان ظعش أزعنع  قئلعؤاتق ة ظ ة بويعح ذ نةزةرعي
قا اليعق، ظذنعث سةؤةبع شذآع، ظذالردا يذقعرع بعلعم يوق، تةجرعبة، دوزاخظالدايدعغانالر بولعدذ، دةل مذشذالر 

زنعثمذ     ةمما بع ةنمةيمعز، ظ ةم ظعش ايمعز، ه ا ظالدانم ز بذنعثغ وق، بع ةنحة ظةسال ي نع حىش وق، دع ةتقعقات ي ت
  .عز بار، قارعسعغا جأيلعشتعن ظالاله ساقلعسذنظعسصاتعم ـ ظاساسعمعز بار، دةلعل

عنعدذ،        ـ  ظةث حوث دةلعل   ةق ظعش ةؤجذدلعقعغا مذتل ث م ات ظذنع ذم آاظعن ظعسصات، شاهعد ظالالهدذر، حوق
ل   اهعد، دةلع زنعث ش ان بع ةرمةيدذ، قذرظ ى ظأزض ان مةثض ةلبعمعزنعث  ـ قذرظ ةآحعمعز، ق اتعمعز، يئت ظعسص

ةن            بعز بذنعث بعلةن قار   . شعصاسعدذر ذ ظذسذل بعل زمذ ش ا، بع ان بولس ل قعلغ انداق دةلع اص تذرمايمعز، ظالاله ق
ةؤالدالرنع               ار، ظ تاقابعل تذرذمعز، قذرظاندا ظعنساننعث ظةسلعي نةسلع ظادةمنع تذصراقتعن، اليدعن ياراتقانلعقع ب

وث  سىيعدعن ياراتقان، هةرضعز مايمذن ظةمةس، حىنكع، مايم    ) ظعسصئرما(بولسا، ظابعي مةنعدعن     ذن يىرىآع ظ
تةرةصتة، ظادةمنعث يىرىآع سولدا، قانات، قذيرذق تةرةققعي قعلسعمذ، يىرةك يأتكةلمةيدذ، ظذندعن باشقا بعز بذ 

ياراتقان ظالاله بذنع  ضذمانعي آأزقاراشقعمذ ظعشةنمةيمعز، حىنكع، هئحكعم تأصعدة تذرمعغان، آأرمعضةن، صةقةت
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د    زنعث بذن رعدذ، بع ص بئ ان قعلع را باي ل توغ والتتةك دةلع ةبظعي   ـ اق ص ةنعال ت عمذ ي اتعمعز بولس ةن  ـ ظعسص ص
ث      20ساهةسعدعكع صةيالسوصالرنعث سأزعنع ظاثالص باقايلع،       راس، دارؤعننع تذر بع  ظالعمنعث آأزقارعشع، دوآ

مذ     دئضةنتةرةققعيات نةزةرعيعسعدعكع سىرةتكة مذنداق   االس، بولذص ان خ ، بذ سىرةتلةر ظويدذرما، ضذمان، يالغ
ادةم   ما ةن  يمذن ظاندعن ظ ل      دئض تىرعدذ، دةلع انالرنع حىصةيلةش ذمان ظعنس عل      ـ  ض ةت هاس وق، قاناظ اتمذ ي ظعسص

  . دئضةنقعلغعلع بولمايدذ

الن               ـ   24يعلع   ـ   1968ظذ   العقعنع ظع ذص، خات دعكابعر، ماقاال ظعالن قعلعص، بذ نةزةرعيعنعث تذنجع بول
  .قعلغان، بذنعثغا هعحكعم قارشع تذرمعغان

، بعز صعلة قذرذتع بعلةن آئصعنةآنع تةتقعق قعلعص  دئضةننحعدعن، دوآتذر حوستاف حولعيه مذنداقظعككع
  . ظويالنساقال دارؤعن نةزةرعيعسعنع ظةمةلدعن قالدذرااليمعز

ىرىؤاتعدذ،       ر س ئتع دةؤع ذ ص ا، ش انداق بولس ذرذن ق ةزةلدعن ب ازعرمذ ظ ةخلذق ه ع م ذ ظعكك ع، ب حىنك
ذالر        ظأزضعرعش يوق، ظذنعث ظىستع    اتالندع، ظ ازعر ظعسص ةؤجذدلعقع، ه اندعن م ةدعمع زام ضة قذشالر تىرلعرع، ق

ايدذ         ةتىر بولم ةرةققعيات ت وق، ت عؤةتمذ ي وق، مذناس اغلعنعش ي ارعك  . بعلةن قذش ظوتتذرعسعدا هئحقانداق ب الم
ع           اث،   بعلةن دارؤئن مةزهعصع هايؤانالردعكع ظةقعلنع، هةيران قالدذرعدعغان تةبظعي غةرةزنع، خذسذس يةتنع، ظ

نع                     ةرةققعياتنع، ظعدعيع ثعلعق، ت ى، يئ اننع، سةزض نع، ج ةقلعنع، روهع ان ظ مذ ظعنس سئزعم، تةصةآكذرنع بولذص
ظعسصات بعلةن شةرهعيلةص بئرةلمةيدذ، هةم تولذق حىشعنةلمةيدذ، باها بئرعشكة اليعق  ـ ظئنعق، رذشةن دةلعل

  . ظةمةس

شةصقةت، هعماية   ـ   ولذصمذ هايؤانالر ظارا مذهةببةت، معهرع    ب:  دئضةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق   
ة،          ىملىك، دةرةخك انغا، ظأس قا، ظعنس تئمعغا، قذياش قعلعش، آأيىنىش، ظوزذقلعنعش، ظالةمضة، هةرقايسع سعس
مذهعتقا ماسلعشعشعشع ظذالرنعث تذرمذشعدا ظورذنالشتذرذغان ظعشالر، بذالر حىشةندىرىص بئرةلمةيدعغان ظعش        

يةردعكع ظاجايعص باغلعنعش، ظوخشاشلعق، ظعنتعزام، قانذن، آأيعنعش، تةبعظةت ياآع هايؤان، ياآع آأص، بذ 
أثةك،           ةي س ان، ص ةت، ق عيةت، تةبعظ ايؤانالرنعث خذسذس اندذر، ه باشقا نةرسعدعن ظةمةس، دةل ظالاله قعلغ

ار قع        نع ظعنك ةتنع، دعن الالهنع، قعيام انالرنعث ظ تعن،    هةيكةل قاتارلعق ظوخشعشع، ظعنس لعشع ظىحىن بولماس
ذش،           الالهنع تون ىص، ظ ةندةك آىزىت أزنع آىزةتك بةلكع، شذ نةرسعلةرنع تةتقعق قعلعص، آىزىتىص، خذددعي ظ
ة            قذدرعتعنع تئصعش، يةنة ظاخعرعدا ظالالهنعث ظعنسانالرنع تئرعلدىرىشكة قادعرلعقعنع تونذش ظىحىندذر، ؤة يةن

ا   الالرنع ه عياتع، ماتعرئي ةزع دورا آةشص رعش     ب ئلعص بئ عناق ظ أرىش، س لةص آ ة ظعش نعدة تةجرعب يؤان تئ
ذن   دذر، نذرغ عدة       هئكمةتظىحىن ىملىك هةممعس ايؤان، ظأس ادةم، ه ةم، ظ ذ ظال ان ب اش ياراتق ةردعن، ظوخش ل

  دئضةنصةسلعكنع آأرمةيسةن ـ  ظالالهنعث يارعتعشعدا ظعضعزمئهرعبانظوخشاشلعقعنع بعز يذقعرعدا سأزلعدذق، 
ظذنعث ظىستعضة هايؤانالرنع، ظعنسانالرغا بويسذندذرذص بةرضةن، بذنعثدا نذرغذن صايدا .  آئلعدذظايةتكة ظذيغذن 

دذ،    رعلعق قعلعؤاتع ذن، آذص ا تذرس ش ظذياقت ىآرع قعلع عحة ش ث دةل ظةآس انالر بذنع ازعر ظعنس ةمما، ه ار، ظ ب
  . ظةمةلدعن ظأزع قالعدذظئسعت، ظالةملةردعكع مأجعزة، ظاالمةت بعلةن ظالالهنع تونعساقال بذ نةزةرعية

قذشالر بعلةن سذ هايؤانلعرعنعث ظاالقعسع، قذرذقلذق بعلةن هاؤا، سذ هايؤانلعرعنعث ظاالقعسع،              هاؤادعكع
شذثا، . بعرعنعث مذهعتعدا ياشعيالمايدذ، دةرهال ظألعدذ، ماس آةلمةيدذ ـ بعرعضة زعت، مذخالعصتذر، بعر ـ   بعر

قونعشع ظىحىن بارمعقع ظارعلعقع يئرعق، ظايرعمدذر، ظأردةك، غازالرنعث بىرآىت تىرعدعكع قذشالرنعث دةرةخكة 
ذدا ظىزىشع                         ايؤانلعرعنعث س ذ ه عالقتذر، س االقتةك ياص ارعلعقع ص ارمعقعنعث ظ ذت ب ىزىش ظىحىن ص بولسا سذدا ظ

ر       ذنداق، بع ايؤانلعرعمذ ش ذق ه ةن، قذرذقل ق بئرعلض ذنعثغا اليع ع ش ىن ظةزاس ةزةلدعن   ـ ظىح ة ظ بعرعض
 اشمايدذ، هةم رولعنع جارع قعلدذرالمايدذ، قانات، قذيرذق، صاالقالر، سذدا ظعشلةيدذ، قذرذقلذق ظةمةس،ظوخش

قا                 ع، ظةزاسعدعن باش دذ، حىنك االك بولع ا ه م دةص ظأزضةرس ةرةققعي قعلدع دذ، ت ئتع داؤام قعلعؤاتع ذ ص بذالر ش
أنىش   . ياشاش ظىحىن مذهعت، ظوزذق الزعم ! مذهعت الزعم دة   ا آ اهعل      بذنعثغ ايؤان ج عز ه ذ ظةقعلس رةك، ب آئ

ة  احلعقتعن ظألس ذ ظ ة ظ امعقعنع بةرس ث ت قا مذهعتنع عغا باش ذص، هةرقايسعس ع  ـ بول ألعدذآع، ظذن ةيظ دذ، يئم
الدع،               ةلدعن ق ن نةزةرعيعسع ظةم عحة دارؤع ةتقعق قعلعنعش ىرىص ت وال، ظعش قعلعص تةآش ةص ت سأزلعسةك ض

  .صةؤقذلظاددة ظاغدذرذلدع
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نع               بذ نةزةرعيعنعث    ة ظعلمع ان، تأرةلم ة يازغ ةم ماقال ان ه العمالر قئتعلغ أؤةندعكع ظ ا ت ةلدعن قالغعنعغ ظةم
تذنجع تةتقعق قعلغذحع ؤة ظاساس سالغذحع ظالبانعيعلعك صةيالسوص، ظالعم فون بايعر، ظذستاز ظئيلع دوسيدن، 

م  الاله ؤة ظعلع العم ظ ذ ظ ةنب ةبعظ  دئض انالرنعث ت وص، ظعنس ان، صةيالس ابنع يازغ ةتقعق  آعت ارعخعنع ت عتع ؤة ت
ارج،          قعلغذحع ظالبانعيعلعك  عية تةتقعقاتحعسع، صةيالسوص، دوآلعترص عيعلعك ظانتورويولوض رآو، فعرانس العم فعي ظ

ر   تاز، مذدع عية تةتقعقاتحعسع ظذس عية، صعسخولوض مان، بعظولوض وص ؤةس علعز صةيالس عبنعر، ظعنض وص س صةيالس
عدعن     ـ ذ سأز قعلعص، غاز   جورجع يوهعن، صةيالسوص ظعدمون برسعية، ب      ذالر ظأزلعض ان، ب ظأردةآنع دةلعل قلغ

قذرذقلذقتعن سذغا قاراص سذدا ظىزىش ؤة سذدا ياشاش ظىحىن تةتىر تةرةققعي قعلغانمذ؟ صذتعغا صاالق ياسعدعمذ؟ 
االق    ص، ص ةرةققعي قعلع ذغا ت ايؤان س ذ ه اي ب الر ظذحم ار قذش ذنداق ظذح ايؤعنع ش ذق ه ذص قذرذقل انداق بول ق

ةن سعدع، بذمذ دارؤئن نةزةرعيعسعضة خعالصقذ؟ تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق يا ةم    :  دئض ذق ه ةم قذرذقل ه
سذدا ياشاش مذهعتع بار هايؤانالر ظالالهنعث ظاجايعص مئهرعبان، رةهمةتلعك زاتلعقعنع، هعهكمةت بعلةن ظعش 

انالر     دذ، ظعنس ةنلعكعنع بعلدىرع ع ظعك العغعنعنع قعلغذح ع، خ العدذ   قعلغذح ة ظ رةت ؤة ظىلض ن ظعب .  ظذنعثدع
هةرقانداق مذهتعتا ياشاش ظعقتعدارعنع ظأضعتعدذ، هةم تةجرعبة ظعشلةيدذ، بعر خعل نةزةرعية بعلةن حةآلعنعص 

يذقعرعدا دارؤئن نةزةرعيعسعنع ظةمةلدعن قالدذرذشقا قئتعلعدعغان صةيالسوص ظالعم .  دئضةنقالمايدذ، ؤاهاآازاالر
ار ؤ وحعنرمذ ب عيعلعك   بعلس عالموريون، فرانس عل ص وردو، آامص ز ب ان، لوي دؤارد هارتم تذر ظع انعيعلعك دوآ ة ظالب

دؤارد،    ن ظع يل، معيلع ع        ـ 20لوح عية ظعلم ون، فرانس تاص لوب وص حوس هذر صةيالس عردعكع مةش ظةس
ازعر       قا ه العمالردعن باش ور، ظ وص، صعراففعس رقع صةيالس ة، يذقع ندع بونعكارعي ع هع ةمظعيعتعنعث رةظعس قع ج

ايدذ               ةتكعلع بولم زعص تىض ث ظعسمعنع يئ ار، بذالرنع ةنتاؤع   . مذتةصةآكذر ظالعمالردعنمذ نذرغذنع ب ن ت جىملعدع
ذب رةهمةهذلال ظةلةي، سةييعد   ان   «قذت زعالل قذرظ ع       » فع ةزةرعيعنع ظعلم ذ ن ردة ب عر مذنعي عرعدة ؤة تةصس تةصس

  نئمة ظىحىن تئصعلمايدذ؟» اراتورظ«تةرةققعي قعلسا، . صاآعت بعلةن ظاغدذرعدذ، ماتئرعيال آأرىث

علةرنعث  ذرعدعغان آعش ةتنع يوش ىن هةقعق ا ظىح اآع دذني اس ي وفلعققا يارعم عز، صةيالس عز، ظةقعلس دعنس
تةر            قذرذق داؤرعثعدعن ظذالرنعث سأزع، آأزقارعشع توغرعمعكع دةص قالماث، بعزدة مةثضى ظأزضةرمةس ظةثضىش

ةيدذ    ضأهةر بار، بذ مةثضى توغر      دئضةن »قذرظان« ةخالقنع،          . ا يولغا يئتةآل نع، ظ نع، ظعدعيع علة، روه ذ مةس ب
ىملىآنع،                  ايؤانالرنع، ظأس ان مئثعسع، ه مذ، ظعنس ان بولذص صعكعر، تةصةآكذرنع، ظاث، سئزعم، ظعنكاس، ظعنس

ة   . صىتىن دذنيانع، ظالةمنع تةتقعق قعلساق، تئخعمذ رذشةن ظعسصاتلعنعدذ   ةزةلدعن هازعرغعح ظعنسانالر حوقذم ظ
ان،     22 قذتذب ماددا ظوخشاش، سةييعد     75عراق، زئمعندعن يارالغان،    تذص عتعص يازغ ةقعقعي ظوخش  ماددعنع ه

ةقعقعي   بذنع تةتقعق قعلعش بعلةن تةآشىرىص، مايمذننع بذ نةزةرعيعدعن نئرع قعلعش، ظعنساننع             أز    ه الاله ظ ظ
ل   ان دةلع ةن ياراتق ع بعل ةرعزدذر   ـ قول ش زأرىر ص عص حعقع اتنع تئص ذ. ظعسص ةرداظعم،  ش ة ه ةن بعرض نعث بعل

ةخالق،           ا ظ ة هةرؤاقعت دعنسعزالشتذرذشقا تاقابعل تذرذش، خاتا ظعدعية، خات رعش   صةلعسةص ازعالص حعقع لةرنع ت
 ظئتعش، هةممعنع بعر تاياقتا هةيدعمةسلعك، ساناظةت       صةرقظةمما بذالر بعلةن ساناظةتنع، تةرةققعياتنع      . الزعم

ش،    ذرذش          خاراآتئرلعك بولسا، قوبذل قعلع ابعل ت ة تاق دذرذث، قارشع آىحك ةرةققعي قعل نع ت ارقعلعق دعن ذ ظ  ش
ع             . الزعم ان، بذن ذلمانلعرع ظىحىن ياراتق ا مذس ىتىن دذني الاله ص دذر، ظ ةخلذقعدذر، مىلكع هةممة، ظالالهنعث م

  .حىشعنعش، تونذص يئتعش، ظاخعرعدا ظالالهنع رازع قعلعش الزعم

  ظعنسانغا بعر نةزةر

ا،             )زاهعر(ظعحع   ـ   )نةصسع(ظعنساننعث   ذ غعزاغ الدذرعدذ، ب ةيران ق عنع ه ايعص، آعش يةنع تئشع ظاج
ة          موهتاجآئحةك، تذرالغذغا، قوغدعنعشقا     ـ   آعيعم ةزةص، ظةقعلض رعس، غ ةهؤةت هع اؤا، ش ، مانا بذالر بولسا، ه
دذ    موهتاج ةص قعلع ازاالرنع تةل ةقعل     . ، شةهؤةت بعلةن غعزا ؤاهاآ دذ، ظ ع قوغداي ةن بذن ةزةص بعل  ظعشالرنع  غ

رعدذ             ا،     . تةدبعر قعلعدذ، ظةقعلضة ؤة شذ شةهؤةتكة بةش سةزضى ظةزا هةمكارلعشعص ياردةم بئ تا بولس ةم تئتعش ت
خذشصذراق ؤة بةدبذي صذراقالرعنع  صذراش بولسا،. حىحىك، تاتلعق، الؤزا، تذزلذق ، تذزسعزنع بعلعدذ ـ ظاححعق
يئقعننع،  ـ سع، آأرىش بولسا هةممعدعن ظىستىنع، يعراق   ، بعلعمنعث ظاسا  نئمةتظاثالش بولسا، زور    . بعلعدذ
رايعلعق      ـ   دىشمةننع، تاظام  ـ   دوست رعنع، حع ارابنعث تىرلع أرعدذ           ـ   ش ذردا آ أرعدذ، ن ول آ أرعدذ، ي ةتنع آ س
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االس ارعي  . خ نع ج أز رولع العدذ، ظ ةلدعن ق ا، ظةم م، بولمعس ع الزع علةر بولذش ذ نةرس ىن ظاش هةممعسع ظىح
ايدذ، مة ذالق         قعلدذرالم ا، ق اؤاز بولمعس ل، ظ ا تع ذز بولمعس العدذ، ت ن ق أز آىحعدع ا آ ذر بولمعس علةن، ن س

  ظعحمةك بولمعسا ظاشقازاننعث نئمة آئرآع؟ ـ قذؤؤعتعدعن، آىحعدعن قالعدذ، يعمةك

الاله رازع            ةل قعلعش ظىحىن ظ خذالسة، ضةص شذآع، ظعنساننعث هايات آةحىرعشع ظىحىن، ظعش، ظةم
ن   ـ  قعلعش ظىحىن، صىتىن دذنيا ظذنعثغا بويسذندذرذلغان، صىتىن ظالةم، ظاسمان         قعلعش ظىحىن ظعبادةت   ،  زئمع

ذندذرذلغان،              انالرغا بويس ايؤانالرمذ، ظعنس قذياش، شامال، بذلذت، هةتتا ظأسىملىك، ظاشذ بعز تةتقعق قعلغان ه
ة               ىتىن ظال ةردع؟ ص م قعلعص ب ةرةققعي   خعزمةت قعلعدذ خاالس، ظالدعن تةييارالنغاندذ، بذنع آع اننع ت م، ظعنس

ةردة              ذ ي ارعدذ؟ ب ة ب ئلعص نةض ةدعن آ  قعلعدذرذص ظأزعضة خوجايعن قعالمدذ؟ ظاخعرعدا نئمة ظىحىن يوقايدذ؟ ن
اب                   ارقعلعق آعت ةلحع ظ ظالاله قعلعش آئرةآمذ؟ قانداق ياشاش الزعم، بذنع صةقةت ظالاله صةرعشتعنع ظةؤةتعص ظ

ذ ح  انالر ظاش ةمما ظعنس ةتكةن، ظ رعص آأرس ةت، بئ عز رةهم انئمةتةآس ذرذص، ظذنعثغ ايدعلعنعص ت ةردعن ص  ل
ان      نئمةتظةمةلعيةتتة ظاشذ   . تانعدذ، شىآرع قعلمايدذ   ا زور زعي ارتعدذ  تعن بعردعن ظايرعلس أزعدعكع   . ت ةيلع ظ م

. بةش سةزضى ظةزا بولسذن ياآع ظذنعث ظالعدعغان صايدعسعدعكع نةرسعلةردعن بولسذن، ظوخشاش مةهرذم قالعدذ
ة      نئمةتبعزمذ شذ   . ظورنعنع تولذقلعيالمايدذ، بذ مذمكعن ظةمةس     رضعزمذظأزع هة  لةرنع بايان قعلعش بعلةن بعرض

ظعنسانالرنعث تةصةآكذرع، دذنيا قارعشع ظأسسىن دةص قعممةت قارعشع ظىسسىن ظىحىن، ظالالهنع تونذسذن،           
ا        معدا ب انالرنعث جعس اناظةتنعث ظعنس ان، س ازعرقع زام ص، ه رةت قعلع ىن ظعب لعقعنع ظىح رلعقعنع ظوخشاش

  .سأزلةيمعز

  .مةدةنعيةتلعك شةهةردعكع ساناظةت بعلةن ظعنسان جعسمع

 بعرعنحع، ناؤاي، ظاشصةزلةرنعث خعزمعتع ظعنسان جعسمعدعكع ظاشقازان خعزمعتعضة ظوخشاش، حىنكع، 
رعدذ            ـ   ظذالر شةهةر  ةتكىزىص راستالص بئ ام ي انالرغا تاظ ادةم     ظا. بازارالردعكع هاياتلعققا، ظعنس ا، ظ قازان بولس ش

معدعكع   بةدعنعدعكع نةححة تئرلعيذن هىجةيرة جىملعدعن معثة     وزذق     14قعس ة ظ رؤا هىجةيرعسعض ارت نئ  معلي
  . ظعككع قوشذنغا يارةم بئرعدذ يةتكىزىص بئرعدذ،

معدعكع               ان جعس رع، ظعنس اغ زاؤذتلع ان ي عقعص حعقعرعدعغ اغنع س  12ظعككعنحع، هةرخعل ظذرذقدعن ي
  .ضة، توققذز توللذققا ظوخشاشبارماق ظىحةي

ال،         أت، ت ةر، ظ حعلعرع، جعض ازعلعق ظعش ع، ت ش زاؤذت ةرةص قعلع ر ت ذنع بع كعنا س نحع، صاس ظىحع
  .دوؤساقالرغا ظوخشاش

ع             ان ؤذجذدعدعك اناظعتع، ظعنس تأتعنحع، يئمةآلعكنع، ظعحعملعكنع تازعالش، زةهةرلعكعنع يوقعتعش، س
  .ش ظعشلعرعغا ظوخشاشقاننعث ظأصكعدة ؤة تومذردا قان تازعال

الالش،                 ش، ت تئمال قعلع نع ظعس ةتلعك ظوزذق بةشعنحع، ظعنتايعن سىزىك ياغنع ظعستئمال قعلعش، قعمم
اددعالرنعث بئرعشع،                ىزىك م ازذك س ةث ن ا ظ ة بولس اددعالرنعث تاللعنعشع، معثعض اندعكع م شالالش ظعشع، ق

  . وخشايدذ، مانا بذ شالالشتذرناحارلعرع قذالق بذرذندعن، تةر تأشىآحعلعرعدعن حعقعشعغا ظ

  .ظالتعنحع، حوث تازعلعق، ظعككع تةرةصكة ظوخشاش

  .بعز يذقعرعدا ظعنساننع شةهةرضة ظوخشاتقان، شةهةرنع مذشذ ظذسذل بويعحة تازعالش الزعم بولعدذ

 يةتتعنحع، ظئرعق، ظأستةث، سذ ظعنشاظاتع قذرذلعشع ساناظعتع، ظعنساندعكع ظارتئرعية، ؤعنا ؤة ظذششاق
  . قان تومذرلعرعدذر

ظعشلعتعشعضة  ؤاهاآازا زاؤذتع، قاننعث ضأش ؤة ماي، صعرةنعك ـ سةآكعزعنحع، خئمعر يذغذرذش، صئحعنة
  .ظوخشاش

  .توققذزعنحع، خعش زاؤذتع، صوالت تاؤالش، سأثةك ظعشلةص حعقعرعشدذر

علعقالش،   ـ 10 أثةآلةرنع س ع، س ع، ظألحعش زا قويعش ع، حع دة سئلعش اححعنعث رةن انتعالش، ياغ س
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  حاغالشقا ظوخشاش

ش   ـ 11 تذرذش، حع اقالرنع قذراش ةآنع، بارم ز، جةين علعلعرنع، تئ اناظةت مةس احقذح، س اندذق، ظ س
  .حعقعرعش قاتارلعق

كة               ـ   12 ئلعص يىرىش ة ظ أز ظعحعض ةممعنع ظ ةرنعث ه آئمة، صاراخوت ساناظعتع، تاغاق، ضةردةن، دىمبعل
  .ظوخشايدذ

  .بولسا، ظويمان سأثةك، داس سأثةك، معثة سأثعكع، قازان ؤاهاآازاالرظذرذق، حةينةك ساناظعتع  ـ 13

ىرةتكة     ـ 14 ع، س ع، يارعتلعش اننعث تىزىلىش ا، ظعنس اناظعتع بولس ةلتاراش س ق، هةيك اش ظويمعحعلع ت
  .آئلعشع قاتارلعقالر

  .يعص ظعضعرعش، ظارغامحا ساناظعتع بولسا، صةيلةرنعث شةآعللعنعشع ؤة تذتاشتذرذلذشعدذر ـ 15

ةردعلةرنعث     ـ 16 ةرخعل ص رة ؤة ه اندعكع تئ ا، ظعنس اناظعتع بولس ذش س ت توق ق، رةخ توقذمعحعلع
  .شةآعللعنعشعدذر

  . موزدذز، ماشعنعحعالر بولسا، جاراهةتنعث ساقعيعشع، ياماص قويذلذشعدذر ـ 17

  .زعراظةت، تئرعقحعلعق، ظأسىملىك ظىنىشع بولسا، تىك ظىنىش، حاح قاتارلعقالر ـ 18

  .آئحةآنع توقذش، تاغار توقذش بولسا، حوث ظىحةيضة ظوخشاشتذر ـ قئلعن آعيعم ـ 19

  .صاختا يعص ظعضعرعش بولسا، آعحعك ظىحةيضة ظوخشاشتذر. 20

  .نئصعز صةردة توقذش بولسا، آأزنعث يةتتة خعل صةردعسع شذ ـ 21

اح  بوياقحعالرنعث ظعشع، رةث بولسا، تةننعث هةرخعل بولذشع، سأثةك، ضأش، تئ           ـ   22 اقال   ـ   رة، ح س
  .ظاقعرعش، قارا بولذش قاتارلعقالر

سىرةت، فوتذ ظاصارات بولسا، تأرةلمة ظعلمع، ظذ باال هةرخعل ظأزضعرعص شةآعللعنعشع، ظأز ظةينع            ـ   23
  . ظوخشاشعتذر

ازاالر  ـ ظعحمةك، آعيعم ـ مانا بذالر، يعمةك   ن     .آئحةك، تذرالغذ جاي ؤاهاآ عتعش، بذندع انغا ظوخش ظعنس
ن، ة،        آئيع ة، شةهةرض انع، ظالةمض ىتىن دذني اننع ص ز ظعنس ز، بع ةقلعد قعلعمع ا ت اناظةتنع، هايؤانالرغ ذ س  ب

بةلكع . ظأسىملىآكة ماددعالرغا ظوخشاتتذق، ظةمما بعز دارؤئندةك ظعنسانالر بذالردعن تةرةققعي قعلغان دعمعدذق
ة   ع ظال ع، هةممعس اش، حىنك زامع ظوخش انذنع، ظعنتع ارعتعش، ق الالهنعث ي انالرغا  ظ ذ ظعنس ةخلذق مذش م، م

ذن    عدذر، نذرغ ذص ماسلعش ايدا بول ةظةت ص ذنعدذ، مةنص ةتبويس الدعن  هئكم الاله ظ ةؤةبعدعن ظ ةت س ، رةهم
  .بعرعضة زعت ظةمةس ـ بعلعص، بعر خعل قانذن، ظعنتعزام بةلضعلةنضةن، قذرظان آعتاب، ظالةم آعتاب، بعر

ذن، ظاسمان     ظالاله، قذرظاندا ظعنسان نئمعدعن يارعتعلدع قا      ا قارعسذن ؤة    ـ  رعسذن، تاظامغا قارعس زئمعنغ
ىزعدذ  ىرةتكة آعرض ان س علةرنع خالعغ الاله س علةر؟ ظ ار، آأرمةمس أجعزة ب ثالردا م أز ؤذجذدع ة ظ ةنيةن .  دئض

دذ  ادةت قعلع ذثا ظعب دذ، ش العمالرال قورقع ةقةت ظ الالهتعن ص ذنعث  . ظ ا مذش الر مان ةت قعلغذحع ةل، خعزم ظةم
عدذ   750علسذن، بذنداق ظايةت    ظىحىن، ظةمةل ق   ن ظاش ةبظعي  36.  دع ل ت ذن      ـ  خع قا نذرغ ن باش ة ظذندع صةنض

ظالالهنعث ظعلمع بعلةن  » قذرظان«. لعك سأزضة، مول بعلعمضة، قذرظان ظعشارةت قعلعص قويعدذ خاالس        هئكمةت
 ظاشذ ظالالهنعث قذرظان. حىشكةن، ظالاله هةممعنع ظالدعن بعلعص تذرعدذ، سعرعنع بعلعدذ، ظعلمع حةآسعزدذر

عنع          ـ   سأزع، بذ دعن، قانذن، ظعدعية     ظةخالقنع سأزلةصال قالماستعن مول بعلعم، تةصةآكذرنع ظأستىرعدذ، آعش
اننعث     . قةلبعنع خاتعرجةم ظارام تاصقذزعدذ   . قايعل قعلعدذ  سعرلعق آىحع تىضعمةيدذ، مةثضى مأجعزعدذر، بذ قذرظ

قذرظاننع، مذخصعرنعث خةؤعرعنع، .  ظعسمع بار55 بذ آعتابنعث شذثا،. سىصعتعنع سأزلةص تىضةتكعلع بولمايدذ
ةآكذر                  اتتعق تةص ةآرارالص ق اي، ت اي، ظالدعرعم غا ظوقذم دعكتور، خةؤةر قعلغذحع ظولتذرذص سأزلعضةندةك قارعس

م   ذش الزع ص ظوق عمعزدة        . قعلع ز، ظعس ا يئتعمع العي ماقامغ عمعز، ظ ةقعيةتكة ظئرعش ز زور مذؤةصص ذنعثدا بع ش



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 92 

  .ع، قذرظان ظالالهنعث آأرسةتمعسع، مةثضى ظازمايدذبولسذنك

  ظعنسانغا يةنة بعر نةزةر

بعرع ياخشع، بعرع يامان، بعرع ضىزةل، بعرع سةت، بعرسعنع ياخشع     . صىتىن مةخلذق ظعككع بولعدذ   
ىل     . آأرعمعز، يةنة بعرسعدعن يعرضعنعمعز     ـ ظالةملةر ضىزةل، هاؤا، نذر، مأتعدعل مذهعت، ضىزةل مةنزعرعضة، ض

  .ؤاهاآازاالر حئحةك، ياخشع صاقالنالر، ظات، تأضة، قوي، آاال ـ ضعياهالر، يذلتذز، صعالنت، زعراظةت، ضىل

ىزةل بولذشع،               لعق، ض ق، ياؤاش م، مذاليعملع بذالرغا ظعنسان ؤذجذدعدعكع، ؤعجدانعدعكع سئخيلعق، ظعلع
  .ظعهسان قعلعشع، خذش صعظعللعرع ظوخشايدذ

ا      قورقذنذشلذق ظالةم، قاراث   وران، توص الن     ـ غذ آئحة، ضىلدىرماما، حاقماقالر، ب ازالر، يع ةك ض اث، تىت  ـ ح
حأص، ظاححعق معؤة، دىشمةنلعك  ـ صاشعالر، معؤعسعز دةرةخ، زةهةرلعك ظوت ـ يولؤاس، حعؤعن ـ حايان، شعر
  .قاتارلعقالر

اقلعقع، ظذر       ع، ظاخم اهعللعقع، دأتلعك لعق، ج ع، هعرعس اننعث بعخعللعق ا ظعنس قاقلعقع، بذنعثغ ذش
ةينع            ـ   ؤعجدان، ظعدعية . جعدةلخورلذقع، قورقذنحاقلعقع ؤاهاآازاالر   أز ظ ان ظ ة، ظعنس ىتىن ظالةمض ظةخالقتعمذ ص

  .ظوخشايدذ، بذنع ظالاله بعلعص صىتىن ظالةملةرضة ماس هالدا، بعر خعل ظعنتعزام، قانذن بعلةن ياراتقان

بعرع ظىستىن، ظالعي، بعرع صةسكةش، تأؤةندة، صىتىن مةخلذق ظعككع قعسعم، بعرع ياخشع بعر يامان، 
اراش، ياخشع   أز ق ةآكذر، آ ةخالق، بعرعنحعسع ياخشعسع، تةص ل ظ ع خع ة ظعكك انذن بويعح ذ ق خوش مذش

ايرعش،       ـ    هئس ضذمان، تةسةؤؤرذ، خعيال،   ذق، ظ ىزةل خذل ةرق تذيغذ، مذؤاصعقلعق، راستحعللعق، ض تعش،  ص  ظئ
ذش،    حىشعنعش، ظذقذم، هأآىم، خذالسة، حعح      تة تذت أتىرىش،       ةنلعك، ظةس ةققةتنع آ ةقعل، مذش اقالش، ظ س

هةقتة نوحعلعق قعلعش، ظعسعللعق، ظأزعنع تأؤةن تذتذش، ظالدعرماسلعق، سذباتلعق، هعممةتلعك، ظةصذ قعلعش، 
انلعق،    اقالش، ظعنتعزامح أزعنع س ةت، ظ وث سىص اتذرلذق، ح أيىنعش، ب ش، آ ةت قعلع ش، رةهم ياخشع قعلع

عرعنع              ظةخالقع ياخشع،    ذرذش، س اك ت العق، ص ةرهعزآار، هاي ةقؤالعق، ص ةؤرة، ت اتحانلعق، س هأرلعك، ظعختعس
ىتىن           يوشذرذش، قاناظةت، ظعصصةتلعك بولذش، مانا بذالر ظعنسان ؤذجذدعدعكع، ؤعجدانعدعكع ضىزةل ظةخالق، ص

  . دذنيادعكع ضىزةللعك، ياخشعلعق مذشذنعثغا ظوخشاشتذر

ذراد   شذثا، ظعنسان مذشذ ظةخالق بعلة  عدذ، م تعدذ،    ـ ن بةخت تاصعدذ، مةثضى نعجات تاص ة يئ مةقسعتعض
عغان                     ذنغان، ظوخشاش ياش ا بويس ات قانذنعغ ةم، آاظعن ذ ظال ع، ظ دذ، حىنك ذ رازع بولع ظالاله رازع بولعدذ، ظذم

  .بولعدذ، شذثا ظذ ضىزةل

ذخةنحعلعك، خعيا      اخورلذق، س ادانلعق، رعي ك، ن ةخالقالر، دأتلع ار ظ اندعكع ناح ش،  ظعنس ةت قعلع ن
ضالؤاثلعق، هورذنلذق، آئسةل آأرصعسع،  معكعرلعك، صاسكعنعلعق، ـ ظاخماقلعق، يالغانحعلعق، جاهعللعق، هعيلة

ئلعش،        ةيران ق ةخعرلعنعش، ه اق، ص ذمان، حاخح ان ض ةش، يام نعؤئلعش، ظةيعبل أرىش، تئ ىز ظ ةقتعن ي ه
اؤايع      ةرةس، ه ةجنذنلذ    ـ   ظةجةصلعنعش، ياسانحذق، شةهؤةتص ةؤةس، م ق،       ه ةلؤعلعك، بعخعللع اراثلعق، ت ق، س

  .صاسعقلعق ؤاهاآازاالر

ىملىك     ايؤان، ظأس ان، ه ةم، ظعنس ات ظال ىتىن آاظعن لةتلةر، ص ل خعس ع خع اندعكع ظعكك ذالر ظعس ا ب مان
انذن   ر      ـ هةممعسع ظوخشاش ق الاله بع ع ظ ة، بذالرن ا ظعض اس   ـ ظعنتعزامغ ة م الدا     ـ بعرعض ذث ه مذناسعص، تةثص

قذرظان، هةدعس بذنع . هةممعسع ظعنسانغا خعزمةت قعلعدذ، بويسذنعدذ. عرعدعن ظايرعاللمايدذب ـ ياراتقان، بعر
ان        ةن قذرظ أزع بعل الالهنعث س انذن ظ اش، ق ةن ظوخش انذنع بعل ات ق ان، آاظعن دذ، قذرظ ان قعلع علعي باي تةصس

ةمنع     آعم قذرظان . آعتعابع، آاظعنات، آعتابع بعلةن زعت ظةمةس، بعردةك ظعتتعصاق قانذندذر         ة، ظال نع حىشةنس
  .حىشعنعدذ، قذرظانغا ظةمةل قعلسا، آاظعناتتعكع قانذنغا ظةمةل قعلعدذ، ظذ بةخت تاصعدذ

رعدذ،           ذؤاهلعق بئ ة ض ارلعقع، بعرلعكعض الدا ب ان، ه ا قعلغ ادعللعقنع بةرص الاله ظ راندا، ظ ال ظعم ىرة ظ س
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  .  دئضةنصةرعشتعلةرمذ، ظالعمالرمذ ضذؤاهلعق بئرعدذ

لةرضة ظادعللعقنع بةرصا قعلدع، سعياسةت، قانذن، تىزىمدعال ظادعل بولماستعن، بةلعكع صىتىن ظالاله ظالةم
ادا               . جانلعق ؤة جانسعز هةممعدة ظادعلدذر     ىتىن دذني ان ص الاله ياراتق علةن، ظ ةتتذر، مةس انغا رةهم ة ظعنس هةمم

ازعر   علعؤاتعدذ    110ه ة تئص علدع، يةن اددا تئص ارتذق ظعلعمئنت م ن ظ ع . دع عية  بذالرن ا، بعظولوض ة، فعزعك  خئمعي
ار     ةدعؤةلمذ ب أرىث، ج ةي،       . دةرسلعك آعتابلعرعدعن آ ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم اخعرعدا، ت ث ظ مذ خعمعيعنع بولذص

عن  . بةتتة ؤة باشقا جايالردا جةدؤةل تىزضةن ـ 68آعتابعنعث   ئن، هعدروض ةن ظةث ظاددعيسع سذ، ظوآسعض   دئض
قان،   ةرآعص تاص اددعن ت ع م رام90ظعكك ذنعث  ض عن، 80 س عرامع ظوآسعض ع  10 ض عن، بذن عرامع هعدورض  ض

تعدذ   فئرا       . معكروسكذص آىزع ةنع ظاتموس اؤا ي ئن    21ه اربون،    78 صعرسةنت ظوآسعض ازوت، ؤة آ  صعرسةنت ظ
عدة          ة تةرعص ةمدة هةمم ضىثضىرت، فوسفور، آالعي، ماضنعي، آالتسعي، تأمىر قاتارلعقالر بار، مانا بذ ماددعالر ظال

ا  22 ماددا ياآع  10 ماددا تئصعلعدذ، يذقعرقع     75بولذصمذ ظادةمدة تئصعلعدذ،    . تئصعلعدذ  ماددا ظاساسلعق بولمعس
  .بولمايدذ، بذالر هايؤاندعمذ شذنداق، ظأسىملىآكعمذ شذ

ح                   ةن زع ةم بعل ذ ظال دذ، ب ارعي قعلدذرع الدا ج ايرعم ه نع ظ أز رولع دذ، ظ اددا بولع ظعنساندا شذنحة آأص م
. انالرمذ شذنداق، ظذالرمذ ظعنسانغا صايدعلدعق، ماددعنع قوبذل قعلعدذ، هةم شذ خعل آئلعدذمذناسعؤةتلعك، هايؤ

ظأسىملىآمذ شذنداق، هاؤادعن، سذدعن، تذصعراقتعن، ظاالهعدة ظعنسانغا اليعق، ماس، خعل آئلعدعغان ماددعنع 
اددا ظاساسعي جةه              يئيعش. قوبذل قعلعدذ  ذن، م ىن، بولس يعش ظىح ئلعدذ     ظىحىن بولسذن، آع ل آ . ةتتعن خع

ع،                        ايدذ، حىنك ذل قعلم ع قوب ىملىآمذ ظذالرن ايؤانمذ، ظأس ا، ه اس مذناسعص بولمعس ة م ظعنسانغا خعل آةلمعس
ةك  ز، يئم زنعث آعيمعمع ئلعدذ    ـ بع ىملىآتعن آ ةن ظأس ايؤان بعل ذ ه ز، ظاش وق،  . ظعحمعكعمع ة ي قا مةنب باش

ظوآسعضئن، هعدروضعن، . ماددعدعن خالعي ظةمةسظأسىملىك، هايؤان، ظعنسان بذ ظىحع ظاساسلعقع مذنذ تأت 
ار          ىملىآتة ب ايؤان ؤة ظأس أش، ه . ظازوت، آاربون ؤة باشقعالر، بذالر سذدا، هاؤادا، ظاشلعق، زعراظةت، ماي، ض

ا                   رؤئتعدذ، ظذنعثغ ئننع حعقع ا، ظوآسعض ىملىك بولس ز، ظأس اربوننع حعقعرعؤئتعمع م، آ بعزلةرضة ظوآسعضئن الزع
ل   ظوآسعد) Ⅳ(آاربون    الزعم، بذ ظارعلعقدعكع تةثصذث معقدارع ظاز ياآع ظارتذق بولمعسا ظادعل بولسا، بعر خع

  .تةثصذث بولسا، آام بولمعسا، زعيادة بولمعسا ظاندعن هايات قاالاليمعز

م         ةلتىردع، آع ة آ م بعرلعكك ظالةملةردعكع ماددعالرنع ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك بذالردعكع ماددعنع آع
ازذك،                     صةيدا قعلعص    ذنداق ن ذالر ش دذ؟ ب ذث قعلعص تذرع م مذناسعص، تةثص تذرغان، آع م ظورذنالش تذرعدذ، آع

عز                  الال ظعض دذ، س اردةم بولع عدذ، ي ارا هةمكارلعش  ـ ظعنحعكة هئساب بعلةن ظارعلعقنع، معقدارنع ساقاليدذ، ظأزظ
عز،     بذالرنع قعلغان آعم؟ بذ ظادعللعق نةدعن آةلدع، جان       . صةس بولسا، هاالك بولعدذ    عز، تةدبعرس سعز، ظةقعلس

أزعنع      هئكمةت أزع ظ دذ؟ ظ ذنداق قعالالم أزع ظاش اددعالرنع ظ راقمذ، م ذ، تذص ذمذ، ظوتم ةتمذ؟ س ذ تةبعظ عز ظاش س
ةت بويسذندذرذص قذل قعالمدذ؟ خعزمةت قعالمدذ؟ بذ يةردة زور          ةقعل      هئكم ار، ظ تذرذلذش ب الدعن ظورذنالش ، ظ

ادعللعق  ار، ظ ةدبعر ب ار، ت اب ب ار، هئس ع ب الدعن بعلعص تذرغذح ةممعنع ظ ذ ه ا ب ار، مان ةتب لعك ظعش هئكم
ظاشذ ظالالهنعث ظادعللعقعدذر، ظالاله ظادعللعقع بةرصا قعلعش بعلةن . قعلغذحع، رةهعم قعلغذحع، ظادعل ظالالهدذر

ة ظال  ارع هةمم عز، ظعختعي دذ، شةرتس ذؤااه بولع ةم ض ذ ظال دذ، ظاش ذؤاه بولع ة ض ا، بعرلعكعض ة بارلعقعغ ا بعرض الهق
عدعن،       انذن تةرعص زام، ق رخعل ظعنتع عؤةتتعن بع ح مذناس ادعللعقعدعن زع ابلعق، ظ ذ هئس ز مذش ذنعدذ، بع بويس

  !ظالالهنعث بارلعقعنع، بعرلعكعنع تونذيمعز، شةآسعز ظعشعنعمعز، ظالالهذ ظةآبةر

ذن  اددا ش عز م ةمدةردة جانس ار، ظال لعق ب ادعللعق، ظوخشاش ل ظ ر خع ة بع ا يةن ىتىن آاظعناتت أص، ص داق آ
آعحعكلعكعدعن معكرذسكذصتعمذ آأرىنمةس . حوثلعقعنع ظألحةص بولغعلع بولمعغعدةك يوغان، ظذيذل ماددعالر بار

آعحعك معكرو زعررعحة بار، هايؤانالردعمذ، صعل، تأضة، آعتتةك يوغان هايؤان بار، آعحعكلعكع شذنداق آعحعك 
اآع     عتتةك بول         10000هايؤان ي اران ص ا ظ ة يوغانتس دذ  هةسس ال         1870000. ع ر ت ة بع نع بعرلةشتىرس  معليونع

ظأسىملىآمذ شذنداق، شذنداق يوغان دةرةخ بار، هةم آعحعك دةرةخ، ظأسىملىآمذ بار، . بذغدايدةك بولعغعنع بار
ايؤان،       زدعكع ه دذ، دئثع ع ظورنعؤالع ىملىك ظذرذق ة ظأس ة معثالرح ا نةحح ة ظذحعغ ال يعثن ر ت ةتتا بع ه

ذنداق، آع  ىملىآلةرمذ ش ا       ظأس ذ قانذنغ ا ظاش ذ ظادعللعقق ع ش دذ، هةممعس وث بولع ك ؤة ح اجحع ، موهت
نعث  داق قعلعش ع بذن ان، بذالرن ذختا بولغ تذرذش، ص تظورذنالش أزلةيمعزهئكمع ن س ع آئيع أص، بذن ةك آ . ع ب
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ذم    . هةممة، ظالاله دةرضاهعدا ظألحةملعك معقداردا بولعدذ      قعالر، ق ة ؤة باش ا، زةمح  ماددعالرنعث ظةث تأؤعنع توص
أمىردذر     ذن، ت س، قوغذش اددا، مع ال م التذن   . ظوتتذراه اقذت، ظ اددا ي تىن م ذنعثدةك   ـ ظىس تذر، ش آىمىش
وت ارلعرع، ظ أؤعنع ناح ةث ت ىملىآنعث ظ ةؤزةل،  ـ ظأس رايدذ، ظ عنحة ظذح اللعرع آأص تذرا ه ا، ظوت أص بولس ح

  .ظالعيسع بولسا، خورما، ظىزىم معؤعلةردذر

قوثغذزدذر، ظوتتذرا هاللعرع بةك آأص ظذحقايدذ،  ـ   ذ ظةث تأؤعنع قذرت   هايؤانالرمذ شذنداقتذر، شذالرنعثم  
اال   ة، آ ةث ظالعيسع تأض الالهنعث       ـ ظ ذ ظ ا ب ةخلذقتذر، مان ىزةل م العي ض ةث ظ ا، ظ ان بولس ة، ظعنس وي، زعراص ق

عنع ش                      اراتتذق، دئض ة ي ىزةل قامةتت ةث ض ع ظ دذق، ظذن ةتلعك قعل ذ، ظعنساننع بعز ياراتقان مةخلذقالردعن هأرم
تذر            ةك آأص ةت ب عدا ظاي ذ توغرعس دذ، ب ةت قعلع ذالر   . ظذنعث ظىستعضة هةممة ظعنسانغا بويسذنعدذ، خعزم ا ب مان

ذدا،              ظالالهنعث بذ دذنيادعكع ظادعللعقع، شذنعثدةك هاؤادا قذشالر ظورذنلعشعدذ، ياشعيااليدذ، ظوزذقع هاؤادا، س
ذدا، قذرذقلذ     ا، س ايؤانالر بولس ةرخعل ه الردا، ه ايدذ،      قذرذقلذق ذدا ياش ا، س ىملىك بولس ايدذ، ظأس ا ياش قت

ةؤزةل،                ةممعدعن ظ ان ه ادعللعق، ظعنس ةيدذ، بذمذظ ا آأنةل ة مذهعتق ا هةمم قذرذقلعقدعمذ ياشايدذ، ظعنسان بولس
تذر          انغا اليعق . شذثا، ظذ ماددعنعث، ظوزذقنعث، تذرالغذ جاينعث ظةؤزعلعضة اليعق، مذهعتنعثمذ ظةث ظالعيسع ظعنس

بولسا تأت تةرةصكة قارايدذ،  ظىستع، هايؤانالر ـ سول، ظاستع ـ ظارقا، ظوث ـ التة تةرةص بار، ظالدعبذ دذنيادا ظ
  .بئشع شذ تةرةصكة مايعل، ظأسىملىك بولسا، تأت تةرةصكة بةلكع اليغا مايعل

ع آأتعك. ظعنسان بئشع ظىستعدة، تذرعقعمذ ظةؤزةلدذر، بذنع خذددع تةتىر يأتكةلضةن دةرةخ دعسة بولعدذ   
قوللعتع صةستة بولعدذ، ماددا شةآعل، ظوزذق، تذرالغذ جاي، حعراي، ماقام، ظورذن،  ـ ظىستعدة شاخلعرع، صذت

دذ            تىن تذرع ةممعدعن ظىس ان ه ةتتعن ظعنس قا        . مةرتعؤة هةممة جةه تذرغان، شذثعالش ذنداق ظورذنالش الاله ش ظ
ا    . عص بةرضةن قعل نئمةتصىتىن دذنيانع ظالاله ظعنسانالغا بويسذندذرذص بةرضةن،        ان ظالالهغ ادان ظعنس ظةمما ن

عت         ازعدذ، ظعس عص ظ ةيتانغا ظةضعش ةؤةس، ش اؤايع ه رعلعقتذر، ه ايدذ، آذص ىآرع قعلم االنعث ! ش رةهمانتاظ
ذ            ـ   يارعتعشعدا ظعضعز  صةسلعكنع آأرمةيسةن، قذرذقلذقتا نذرغذن جانلعق تىرع، ظأسىملىك تىرلعرع بولغاندةك ب

ا               خعل ظةهؤال دئثعزدعمذ بار،      أص، قذرذقلذقت ةك آ رع ب ىملىك تىرلع ظذ يةردعمذ جانلعق، هايؤان تىرلعدع، ظأس
زدعمذ        ذ دئثع ضىزةللعك بولغاندةك شذ يةردعمذ بار، قذرذقلذقتا هايات آةحىرىش ظىحىن، هةرعكةت بولغاندةك ش

  .داظعم هةرعكةت قعلعدذ

ا ياخشع ي      ار، قذرذقلذقت ةزلذم     قذرذقلذقتا جةث بولغاندةك، شذ يةردعمذ جةث ب م، م اندةك، زالع ان بولغ ام
ظادعللعق  ظىستىن هةممعدة ظوخشاش، ـ بولغاندةك، شذ يةردعمذ ظوخشاش ظةهؤال بار، ظالالهنعث قانذنع ظاستعن

  .عنع آئيعن سأزلةيمعزهئكمعتمةؤجذددتذر، بذنعث 

ت       زئمعن  ظةرشتعن مةقسةتظاساسعي   تئما، ظوربئ ةرخعل سعس لذقع ه ةم بوش  عالرنع،غعحة صىتىن ظالةم، ظال
نع، ظاينع، قذرذقلذقنع، دئثعزنع، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىآنع، ماددعالرنع تةآشىرىص تةتقعق قعلعص، زئمعن

ةم   قةلبظالالهنعث بارلعقعنع، بعرلعكعنع تونذش ؤة تونذشتذرذش، شةآسعز ظعشعنعش،        ضذمانسعز هالدا خاتعرج
ان ؤة  لعك ياشاش، صىتىن آاظعنمةقسةتظعبادةت قعلعش، غايعلعك،    ات قانذنع بولغان شذ قانذننع صذختا بعلعدعغ

ظذنع ظورذنالشتذرغان ظالالهنعث دةستذرع، قانذنع قذرظان بويعحة، شذ آأرسةتمة بويعحة ياشاش، ظالدعغا قاراص 
  .مئثعش، هارماسلعق، توختعماسلعق، ظاخعرعدا زور نةتعجة، خذالسعنع قولغا آةلتىرىش

ا   ئرعشعش، مذشذ هةقعقةتكةظالالهنع رازع قعلعص، دعدارعغا ظ     ظامال بار، باشقعالرنع حاقعرعشتذر، بذنعثغ
  . الزعمدذرسةؤرزور بةدةل ؤة 

  روه توغرعسعدا

ظايةتنعث تةصسعرعدة، تةنتاؤع باشقا صعالنت ؤة ظذالرنعث  ـ 150 ـ 149سىرة ظال ظعمران، ظعككعنحع صارة 
ر        اتلعق، معك ةن،         خذسذسعيعتع، هاؤاسع، ماددعسع، ظذالردعكع هاي ةهؤالالرنع سأزلعض قا ظ رذس ؤة باش ذص، ؤع

قا     دئضةن نذرغذن يعلالردعن آئيعن قذياش ظأحىص قالعدذ      ان، باش ، ؤة باشقا صةرةز نةزةرعيعسعنع ظوتتذرعغا قويغ
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ار    ةن  جايدا هاياتلعق ب ةن     دئض قا آةلض الاله             زئمعن . قاراش ةممعنع ظ ان، ه ا قويغ عنعمذ ظوتتذرعغ ث شةآعللعنعش نع
  .بذالرنع بعز آئيعن سأزلةيمعزظوبدان بعلعدذ، 

  EאFسىرة ظال ظعمران 

 ظع ظالاله، سعلع هةممة ياخشعلعقنعث ظعضعسع، خالعغان آعشعضة هئسابسعز آأص مال، رعزعقنع بعرعال
 ظورذندا آئلعدذ، 200دة  دئضةن ظايةتلةر توغرعسعدا بذ رعزعق مةسعلعسع قذرظاندا بةك آأص آئلعدذ، ظازدئضةن

  .غا جاؤاب بئرعمعزسوظال مةسعلعسعمذ شذنداق، بعز مذشذ ظايةتتعكع بةزع بعر مىشكىل ياخشعلعق

ظالالهنعث ظعلكعدة ياخشعلعق، رعزعقنع مذشةققةتسعز بعرعدذ، دةيسعلةر، ظةمةلعيةتتة هةممة جاصا تارتعص 
عنسانالرغا ظازار ظةمضةآدعن باشقا ظ ـ سوغذق، ظعش ـ تئرعشعص يةيدذ، نذرغذن ظازابلعق ظعشالر بار، ظعسسعق

بئرعدعغان نذرغذن نةرسعلةر بار، صاشا، آذمذتا، حعؤعن، هةرة، يعالن، حايان، بأرةك، يولؤاس، بىرآىت، 
عمعز بعلةن نئمة مذناسعؤعتع بار؟ بذالرنعث رعزعق بار؟ بذالرنعث بعزنعث هئكمةتقذش بذالرنعث يارعلعشعدا نئمة 

  ذنعثدا قانداق ياخشعلعق بار؟عمعز بعلةن نئمة مذناسعؤعتع؟ برعزعقبعزنعث 

ل                رعدذ، دةلع عز بئ رعدذ، مذشةققةتس ول بئ زعقنعمذ م وق، رع  ـ ظالاله ياخشعلعق ظعضعسع، بذنعثدا شةك ي
ظسعصاتالر، رعزعقنع يالغذز تاظامال ظةمةس، سذال ظةمةس، بةلكع صىتىن ظالةم، ؤة ظذالردعكع ماددعالر، نذر، هاؤا، 

آىمىش، نئفعت،  ـ ذر، شامال، ظعسعقلعق ظئنعرضعية، تأت صةسعل، ظالتذنظوآسعضئن، هعدروضعن، ظازوت، يامغ
آئحةك، ظذنعث خام ظةشياسع، سىت، هةسةل، ماي، ظاددعسع   ـ حارؤا، يايالق، بالعالر، تذرالغذ جاي، آعيعم     

اناص        زعقنع س ةن رع ة بئرعلض ازاالر، بعزض ز ؤاآ ذق، دئثع اؤا، قذرذقل ذالتع، ه ز مةهس تعدعكع، دئثع ذ ظاس س
  .ضةتكعلع بولمايدذتى

انلعقع ظىحىن       مانا بذ ياخشعلعق مانا بذ رعزعقنع بذنع هةممة بعلعدذ، بعز دةمال آأرنىشعدة زعيانلعق بولغ
داق              العمالر مذن أزلةيمعز، ظ عدا س انلعق توغرعس  بعز ظذنع ياخشعلعق، يوق دةص تونذص قالغان، ظاشذ هةرخعل ج

انالر، هاشارةتلةر، ظذالر صةقةت صاسكعنا، سئسعق جايدا صةيدا        حايان، تعمساه، زةهةرلعك هايؤ    ـ   ، يعالن دئضةن
علةرنع،            ةرلعك نةرس بولعدذ، ظذالرنعث ماددعسع، ظوزذقع، ماآانع ظاشذ سئسعق جاي، ظذالر ظاشذ سئسعق، زةه

االك      . معكرذصالرنع ظوزذق قعلعص، مذهعتنع تازعاليدذ     رال ه اتلعقنعث بع ىح هاي ذ ظ ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك ب
لذشعنعث، ؤابانعث ظالدعنع ظالعدذ، صىتىن رعزعقنعث، هاياتلعقنعث ظذالر مذهعم آاصالعتع، بذنع هةممعنع ظالدعن بو

لعك  دئضةنبعلضىحع ظالاله شذنداق ظورذنالشتذرذص ياراتقان، شذثعالشقا ظذالرنع هارام دةص قانذن تذرغذزغان، بذ
ةن ةنحةآلةنض كعن دئض س، صاس ذالر نعجع ذص، ظ ةنعدة، بول ايؤانالرنعث  م انالر ؤة ه ا ظعنس ةت بولغاحق ا، مةين

ان،      ارعدا قعلغ ايؤانالر قات ع ه ع قوغدعغذح ةم ظذالرن ان، ه ارام قعلغ ع ه الاله ظذالرن ىن ظ ةظةتع ظىح مةنص
  .ظألتىرىشتعنمذ توسعغان

ةرنعث           اححع، رةخحعل بعز قاراص باقايلع، حعؤعن، قذرذت، هةرة قاتارلعقالر، ماشعنعحع، تأمىرحع، ياغ
ن ذ     يئ دذ، ش الدعدا بولع الرنعث ظ ةز، قاسساص اراي، زاسىيص ةتخانا، س ئغعل، هاج ذالر ظ ةلكع ظ ايدذ، ب عدا بولم

علةر          عق نةرس ذ سئس ةن، ظ جايدعكع هةرخعل معكروص، سئسعق نةرسعلةرنع يةص تازعاليدذ، ظذنداق بولمايدعك
ا       ة ؤاب ةص تىضةتمعس اص،     ظاشذ زةهةرلعك معكرذصالر ظذالرغا ظوزذق بولمعسا ظذالر ي ةرخعل آئسةل تارق اص ه  تارق

  .صىتىن هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ

بذ بعز يعرضعنعؤاتقان نةرسعلةرنع ظعككع صايدا ظىحىن ياراتقان، بعرنحعسع، ظاشذ زةهةرلعك نةرسعلةرنع، 
نع            الدذرذش، معكرذص ةس ظ ةرآعن نةص تذرذش، ظ اؤانع ساصالش معكرذصالرنع تازعالص، مذهعتنع صاآعز قعلعش، ه

ذنداق                  يوقعتعش،   ةر ش دذر، ظةض ةظةت قعلعش ظىحىن وش مةنص ش، ق وزذق قعلع ظذالرغعمذ هةم شذ نةرسعلةرنع ظ
ص،                   ذم قعلع نعدا هذج ادةم يئ م ظ ة داظع ظورذنالشتذرمعسا صىتىن آاظعنات ؤةيران بولعدذ، صاسكعنا، مةينةت نةرس

دذ   رعدذ، بولمعس    . تةهدعد سالسا، ظادةم قانداق صاآعز بولع ةت بئ ا ظةهمعي ا    تازعلعقق اندةك مذهعتت ئغعلدا تذرغ ا ظ
  .تذر، مانا بذ زعياننع صايدعغا ظأزضةرتعش بولعدذهئكمةتياشايدذ، بذمذ ظةث زور 

بةرضةندةك ظذندعن باشقا نذرغذن صايدعلعق تةرةصلعرعمذ  خذددع تذزلذق، ظاححعق سذنع تاتلعق سذ قعلعص
  .حعالرنعث تذرمذشعنع بعز دةص ظأتتذقبار، معكرذصالر سةؤةبعدعن نذرغذن دوختذرخانا، دورا زاؤذتع، ظعش
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اؤا ظارمعيعسع،   ذنع، ه الالهنعث قوش ذالر ظ ع، ظ ةث مذهعم دذ،   ظ ةق تذرع ذق ظارمعيعسع ت ز، قذرذقل دئثع
  .يوقعتااليدذ. خالعغان حاغدا بذيرذق بئرعص هاالك قعالاليدذ

ايؤاننعثمذ       ةربعر ه الاله ه زعقنع، ظ ا رع ذ بولس رع، ظ ايدعلعق يئ نحع ص ان،  عرعزعقظعككع عل بولغ ا آئص غ
رعدذ،        زعق قعلعص بئ مذشةققةتسعز بئرعدذ، خذددع ظوآسعضعندةك يذقعرقع نةرسعلةرنع ظذالرنعث حوثلعرعغا رع

  !مئزعلعك ضأشع تةييار غعزادة

ا           أمىحىك مةسعلةن، حعؤعن مةينةت، صاسكعنا معكرذصنع يةيدذ، حعؤعننع بولس ةر ؤة   ظ ة، هةرعل ، حىمىل
ةيدذ،                    باشقعالر يةيدذ، حعؤعننع، ه    ة ي ة خالعغانح ةرعنع حعكةتك ذ ه ةيدذ، ب ةرة ي ئرعق ه عنع س ةسةل هةرعس

عنع                        ة، آعرص نع آعرص دذ، يعالن ةيدذ، ظوؤالي قعالر ي ةيدذ ؤة باش الن ي احنع يع ةيدذ، قذحق حعكةتكعنع قذحقاح ي
ذرذت دذ، ق قعالر ظوؤالي أرعنع باش أرة، ب نع ب ة، تىلكع ارتعص هايؤا ـ تىلك اندعن ت اخعرعدا ظعس ذز ظ ة قوثغ نغعح

ول       زعق هةممعسعنع يةيدذ، ظذ قذرت بولسا، هةممعنعث م ايلعنعدذ      رع ة ظ ألىص زةررعحعض ذرت ظ ةن ق ع، يعيعلمعض
  .خاالس

ةرقانداق   هئكمةتمانا بذ رعزعق، مانا بذ جةث، مانا بذ     عنع ه ، ظاجايعص ظايلعنعش، مذشذ ظايلعنعش آعش
 تئرعكلعك بار، قايتا تئرعلعش حوقذم بار، هئساب ظعنساننع قعيامةتكة ظعشةندىرعدذ، ظاخعرعدا ظألىمدعن آئيعن

  .بار

ايعدا        ـ  قاراص باقايلع، ظاشذ ظئغعل    ز ج ع بع ة، ظذالرن كعنا نةرس ةت، صاس قوتانالردعكع قعغ، ضةندة، مةين
روص                   ة، معك ةرلعك زةررعح اؤانع زةه اننع، ه عدذ، جاه قويساق، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك هةممعسع تأضعش

  .قاصاليدذ

ة                  مئهرعبان ىملىك، زعراظةتك ةرتعص، ظأس ذ نعجعسالرنع ظأزض ةن ب ذ بعل راق، س ذرع، تذص ىن ن  ظالاله، آ
ادةمدة            ار، ظ ةيرة ب ة، هىج انلعق، باآتئرعي ىملىآتعمذ ج ذ ظأس رعزعق قعلعص بةردع، ظوزذق قعلعص بةردع، ظاش

عزعق، بعز ظأسىملىآكة مانا بذمذ بعر ر. يةتتة خعل هىجةيرة بولسا، دةرةخ، ظأسىملىآنعث سةآكعز خعلع بولعدذ
رعزعق قعلعص بئرعمعز، ظاشذ سئسعق، صاسكعنا نةرسعلةرنع بئرعمعز، ظذالر بعزضة ساص ظاشلعق بئرعدذ، بعزنعث 

 آأصدة، تئخع   هئكمةتبعرخعل تةثصذث ظايلعنعش،    . ع ظاشذنعثدعن آئلعدذ  رعزعقهايؤان، ظذالغالرنعث ظوزذقع،    
عل        تذرعدذ،               بعزضة قعغ ظئلعص حعقعش تةس آئلعدذ، آعش ةن يعغعش ذ ظذسذل بعل ع ش ايدذ، ظذن ع ياقتذرم ةر ظذن

عيعلعك  ع آولوض ذ ظ عدذ، ب وتىنلةي تىضعتعش اص ص ةل تارق ا آئس ا، ؤاب ازعالش،  بولمعس عالش، ت نع ياخش مذهعت
ذ               اش، مذش ة ظوخش ذددع بعزض دذق، خ وزذق قعل ة ظ وقذص، زاعظةتك المعدا س ر ح اختةآنع بع شذنداقال ظعككع ص

ةتنع                     صاظالعيةتكة ظاشذ ج   ش، مةين زعق قعلع ة رع ة بعرض نع يوقعش يةن ر تةرةص ارةتلةر ظوخشاش بع اندارالر، هاش
تازعالش هةم رعزعق قعلعش، صاسكعنا، مةينةت نةرسعلةرنع ظذالرغا رعزعق قعلعص بئرعش، شذ ظارقعلعق مذهعتنع 

اغلعنعش،      . قعلعص بئرعشتذر  رعزعقتازعالش، ؤابانعث ظالدعنع ظئلعش، هةم ظذالرنعمذ باشقعالرغا         ايعص ب  بذ ظاج
ارلعق  ايعص قعزعق ةتظاج ةتتذرهئكم ةس،  . ، رةهم اختةآنع ظةم ع ص عنعدذ، ظعكك العمالرال حىش ةقةت ظ ع ص بذن

الالهنعث           ذ، ظ وقذش، ب المعدا س ر ح ت نذرغذن صاختةآنع بع ةتتعكع     هئكمع ع، جةمظعي دذ، حىنك تىن تذرع ع ظىس
  .ظعشالرنع قعلعدذشذنعثغا حذشلذق ظازغعنة  آعشعلةر، ظأز غئمعنع يةيدذ،

ذنداق    ةمنع ظاش ىتىن ظال انع، ص ىتىن دذني الاله، ص ان ظ ةتمئهرعب انالر، هئكم قذرعدذ، ظعنس لعك باش
ة،    ا، ظالةمض الاله بولس دذ، ظ ةت قعلع ارعدذ، ؤة هةرعك ئلعص ب ا تةثشةش ظ أؤةن هاياتلعقق ةث ت ىملىآكة ظ ظأس

ذ ظعشالرنعث       ظعنتعزام، قانذن تذرغذزذص ظعدارة قعلعص تذرعدذ،      هايؤانالرغا  مانا بذ ياخشعلعق، رعزعق، ظالاله، ظ
ظالدعنع ظاالاليدذ، بعز بعلمعضةننع بعرال ؤاقعتتا بعلةلةيدذ، آأرمعضةننع آأرةلةيدذ، ظعنسانالر قانداقمذ ظاشذ آأز 

ر              تذردع، بع م ظورذنالش ع آع دع؟ بذن  ـ آأرمةس معكروصنع، ؤعرذسنع يوقعتااليدذ، تازعلعيااليدذ، بذنع آعم قعل
انالرمذ،          ب دذ، ظعنس ةت قعلع ىن هةرعك ةظةتع ظىح أز مةنص ة ظ وق، هةمم ةؤعرع ي عدعن زادع خ رعنعث ظعش ع

الدعرايدذ، عدا ظ أز ظعش ةرمذ ظ ىملىآمذ، ظالةمل ايؤانالرمذ، ظأس ر ه ةيدذ، بع ةظةتعنع آأزل أز مةنص  ـ هةممعسع ظ
ةمكارلعق           ا حوث ه ةمما ظارعلعقت دذ، ظ ةن بولع وق،     بعرعضة ماسالشماي ظأز ظعشع بعل ةؤعرع ي ث خ ار، ظذالرنع ب

ر                    ن، بع ار، لئكع اغلعنعش ب ذالردا زور ب ةت، ب ىملىك، زعراظ الر، ظأس رعنع   ـ هةمكارلعقع بار، هايؤانالر، قذش بع
دذ           اه بولع ةن، صادعش ذندذرذص بئرعلض ان ظىحىن بويس ة ظعنس الدعراش، هةمم ةن ظ أز ظعشع بعل ايدذ، ظ . تونذم
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رعدذ،      عزالردةك              شذثا، ظاخعرعدا هئسابنع ظعنسان بئ ؤاس، يعلص عر، يول ا، ش ار، قذرذقلذقت اندا ب مذ ظعنس  تةآلعص
اق          ازعاليدذ، ظاخس نع ت والق، آئسةل    ـ ضأشخور هايؤاننع ياراتتع، بذالر قذرذقلذقتا هةرعكةت قعلعص، مذهعت ح

الاله ضأشخور قذش              اؤادعمذ، ظ الرنع هايؤانالرنع يةص تىضعتعدذ، تاصالرنع يةيدذ، شذ ظارقعلعق ؤابانع توسعدذ، ه
ياراتتع، بذالرمذ هاؤانع، قذرذقلذقنع تازعاليدذ، معكرذصنع يوقعتعدذ، دئثعزدعمذ ضأشخورالر بار، بذالرمذ شذنداق 
ان     انالرغا زور زعي هةممة، ظالالهنعث قوشذنع، ظعنسان ظىحىنال خعزمةت قعلعدذ، ظذالردعن بعرسع يوقعسا ظعنس

ةلك      وق، ب ان ي ا زعي ا ظذالرغ ان يوقعس دذ، ظعنس ئخع،     بولع دذ ت ة حعقع ة، ظةرآعنلعكك ار، هأرلىآك ايدا ب ع ص
ان،              نع بذيرعغ ارعدا قوغداش اتالر قات داش، هايؤان ةم قوغ ان، ه ارام قعلغ ذ ضأشخورالرنع ه شذثعالشقا، ظالاله، ظ

  .كة بذيرعغانيئيعشحىنكع، ظذالر ظعنسانالرغا زور صايدعلعق، تأضة، آاال، قويالرنع 

ز ؤة باش          علةرنع بع االل نةرس وت              بذ ه ا، ظ ةص تذرمعس ع ي ع، ظذالرن ةيدذ، حىنك حأص   ـ قا ضأشخورالر ي
عدذ       ـ   يئتعشمةيدذ، ظوت  ايدذ، تىضعش ذق          . حأص يوقعسا ظذالرمذ يوق انلعرع ظذحذص قذرذقل ذم بارخ ذنداقال، ق ش

توصعسع يأتكعلعص، قذرغاقحعلعقنع آةلتىرعدذ، ظاصةت ياغعدذ، ظذالر ظأزع ظألسة يةنعال يعيعلمعسة ؤابا آئسةل               
لعرعنع  ت ألىآلعرعنع، تاص ز، ظ تئمال قعلعمع الدا ظعس ال ه ع نورم ز ظذن ان، بع االل قعلغ ع ه ذثا ظذالرن ايدذ، ش ارق

 بولعدذ، آعحعكع حوثعغا، رعزعقبعرعضة  ـ هايؤانالر، قذشالر يةص تىضعتعدذ، تازعلعق ظئلعص بارعدذ، هةممة بعر     
زعق ذرت رع ةنعال ق انمذ ي اخعرعدا ظعنس دذ، ظ ا ـ ع بولع زعق قوثغذزغ ة  رع ةدعنععثنع قانح ذثا ب دذ، ش  بولع

ذ            ـ   سةمرعتسةث، قذرت  ا يةتسةث، ب اث، ماقامغ قوثغذزغا صايدا، سةن ظأزىث قعينعلعسةن، ظةضةر شئهعد بولس
نع             مذستةسنا، بذالر بعزضة ظازار بئرعش ظىحىن ظةمةس، زور خعزمةت، ظاالهعدة ؤةزعصة بعلةن يارالغان، حعؤعن

ذالر معكرذ   اق، ظ ال ظالس ارعدعن         معس ايمعز، يةرش رعك قويم أيدة تع ع ظ ذثا ظذن يدذ، ش ئلعص يىرع الرنع ظ ص
ث    يوقاتمايمعز، بذ خذددع يعالننع جايعدا قويذش، ظأيضة آعرسة ظألتىرىشكة ظوخشايدذ،   يعالنغا آةلسةك، ظذنع

ةزعم قعلعش ظةزاس                 ث ه ع زةهةرلعرع ظادةم حعقعش ظىحىن ظةمةس، ظأزعنع قوغداش ظىحىندذر، شذنداقال ظذنع
وزذق                   12ظاشقازان،   عتعص ظ تعص سئس ةن ظئحع ةر بعل  بارماق ظىحةي يوق، شذثا، ظذ يذتقان ظوزذقنع ظاشذ زةه

ئخع       ظالعدذ، بذ ظالالهنعث ظذنعثغا قعلغان ياخشعلعقع،      ةر ظةمةس ت ايدعلعق، زةه ظاخعرعدا بذ ظعنسان ظىحىن ص
دذنيادعكع هةممة نةرسة .  يئيعشكة بولمايدذيعالن تاشقع جةهةتتعن آئسةلضة شعصا بولعدذ، دارعلعق رولعمذ بار،

اردعن  ن    هئكمةتبعك الر، دارؤئ ان ظعش ةس، معليونلعغ اددععبعيمذ ظةم ةس، تاس ان ظةم ةز يارالغ ةنس دةك  دئض
انذن      تاساددعص زام،    ـ   عي ظأزلعضعدعن ظةمةس، بةلكع ظذ، ق ةت نع دذ  هئكم ةن بولع تذرذش   .  بعل الدعن ظورذنالش ظ

ةؤؤ    اننعث تةس ذ ظعنس دذ، ب ايدذ    بولع انالر قعاللم ع ظعنس ش ، بذن قعرع ظع الالهنعث  . ذرعدعن تاش ة، ظ هةمم
رعش،             هئكمعتقوشذنعدذر،   ع بار، رةهمةتلةر بار، مانا بذ ياخشعلعق ظالالهنعث قولعدا، رعزعقنع مذشةققةتسعز بئ

ةهؤة      ع، ش اؤايع ظاددعيسع ظالاله، هايؤانالرغا ظاحلعق ظازابعنع بئرعدذ، ظذ شذ ظارقعلعق آأصعيعدذ، حىنك  ـ ت، ه
ة                ر نةرس ا بع زمذ ظذالرغ ةتتع، بع ذالر تىضعش ا ظ دذ، بولمعس عدا بولع نةصسع، نةسلع، ظاشذ ظوزذقلعقعدا، تذرمذش
ايؤان،        ع ه ز، هةممعس ز، آعيعمع زنعث ظوزذقعمع ذنداق، بع زمذ ش ةتتع، بع ذالر ظأل اخعرع ظ ةيتتذق، ظ بئرةلم

اتلع         . ظأسىملىآتذر ىتىن هاي ةندة، ص غ، ض علةر          بعز يعرضةنضةن قع ةزع نةرس اندةك ب ع، بولغ قنعث ظاساسع ظوزذق
ارتعالش،                        اغ ص ار ت الدا يان م ه ذنعية داظع علةن، ياص دذ، مةس ةت بولع آأرىنعشعدة يامانلعق بولغان بعلةن ظذ رةهم

زمعتعنع   ـ آةلكىن بئسعؤئلعش، يةر تةؤرةش، بوران  حاصقذن ظارعلعقعدا تذرذص، ظذالر بذنعث ظالدعنع ظئلعش خع
تةتقعقات بعلةن شذغذللعنعص، دذنيا بويعحة ظالدعن قاتاردا        ـ   بعل تذرذش ظىحىن، تئرعشعص صةن    ظعشلةص، تاقا 

اش،                ذنعثغا ظوخش دذ، ظاش ايلعق حعقع ذن ب اغدعن نذرغ ار ت ئخع يان تةرةققعي قعلدع، مانا بذ ظذالرغا ظامةت، ت
اختا ب               ة ص يم آئحةآكك دذ ظاشذ ظوغذت، قعغ، مةينةت نةرسعلةر ساص ظاشلعق بولعدذ، آع ئرعن    . ولع اتلعق، ش ت

دذ        ةتعرة بولع ذراق ظ ذر          . معؤة بولعدذ، خذشص علعق ت علعقتذر، ياخش ةلكع، ياخش ةس، ب انلعق ظةم ذالر يام ا ب ! مان
ظذالرغا دةمال يامانلعق بولعدذ، ظةمما . شذنعثدةك، ظعنسانالرمذ نذرغذن آىلصةت، باالالر ظاصةت بعلةن سعنعلعدذ

  .لعدذبو مذآاصات ظالعدذ، ضذناهع آةحىرىم

ابعر                ةر، س ةنع ظعرادعلعكل ذالر ي ذ؟ ظ ةؤلعياالرغا بولعدعغ ةيغةمبةرلةر، ظ اتتعقع ص ةن باالالرنعث ق ا   دئض  نامغ
ايدذ،             ةتكعلع بولم ظئرعشتع، ظاخعرعدا ظالالهنعث مذهةببعتعضة ظئرعشتع، هةممة ظعشنع ظازابلعق، يامان دةص آ

  .وبدان حىشعنعشعمعز الزعمعنع ظالاله ظأزع ظالدعن بعلضةندذر، شذنع ظهئكمعتبذنعث 

دذ،         علعق بولع ش ياخش تذرغان ظع الاله ظورذنالش دذ، ظ دة بولع الالهنعث ظعلعكع علعق، ظ ة، ياخش خذالس
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م هئكمةتيامانبلعق قةتظعي يوق،    ئلعدذ،      .  بار، بذنع صةرق ظئتعشعمعز الزع زدعن آ زنعث قولعمع ة ظعشالر بع نئم
ز     قايسع ظعشنع ظالاله قعلعص بةردع بذنع بعلةيلع،       ز قعلعمع لعرعنع بع ةي  ظالالهنعث قعلغانظعش زنعث   دئم لع، بع

رعدذ دةص               الاله قعلعص بئ ايلع، ظ ا تاشالص قويم قعلغان ظعشلعرعمعزنع، قادعر بولعدعغان ظعشلعرعمعزنع ظالالهق
ز                   ذ ظعشنع بع ان، ب معزغا بذيرعغ زنع قعلعش تةؤةآكىل قعلدذق دةص يأنعلعشص ظأزعمعزنع ظالدعمايلع، ظالاله بع

م                قعل معز الزع ةؤةآكىل قعلعش ا ت ةن ظعشالردا ظالالهق زدعن آةلمعض ايدذ، قولعمع نع   . معساق بولم الالهنعث قعلغع ظ
مايلع،   ز خاتاالش ةن دةص بع داق بولمايدعك ام مذن ان بولس انداق قعلغ ةن، م داق بولمايدعك ام بذن داق، قعلس ظذن

اق،  30عر ظعشعغا تةث ظةمةس، بعز  ظعشعمعز ظالالهنعث ب 1000 ظعتةيلع، بعزنعث قعلغان     صةرقظارعلعقنع    قعلس
االس      تعدذ، خ ةقدعرع بذزعؤئ الالهنعث ت ةدبعرعنع ظ اننعث ت دذ، ظعنس ص قويع ذز قعلع الاله توقق ز  . ظ ذثا بع ش

بعلعملعرع ؤة باشقا بعلعملةر، آعتابالر بعلةن  ظالالهنعث ظعشعغا نارازع بولماسلعقعمعز الزعم، بذالرنع صةقةت صةن
نع   عز، ظعلعم الاله           بعلةلةيس ع، ظ ةآحع قعاليل م يئت ع مذهع ةممعنعث ظاساسع، ظذن م ه ايلع، ظعلع  تاشالص قويم

  .ناشىآرعلعك، آذصرعلعق قعلعدذ، ظعسعت هةقعقةت، ياخشعلعق ظعضعسع، ظةمما بذنع ظعنسانالر بعلمةيدذ،

ز              ئلعص رع قا س ايؤاننع ظعش اننع، ه عق ظالالهنعث مذشةققةتسعز، مول رعزعق بئرعشع، ظأسىملىآكة، ظعنس
ا         ان، هايؤانالرغ زعق بئرعدذ، ظأسىملىآنع بولسا، ظعنس زعق، ظذخالص               رع ان رع ول ظاس ةث م رعدذ، ظ  قعلعص بئ

  .، ظاتموسفعرا، هاؤا، ظوآسعضعنالردذررعزعققالساقمذ بئرعلعؤاتقان، 

عية،                        ذر، ظئنعرض تئما، ن ايدذ، سعس ةتكعلع بولم أزلةص تىض نع س دذ، ظاسمان ظوزذقع ع بولع اؤا ظوزذق بذ ه
  .هاؤا، شامال، بذلذت، ظوآسعضئن، ظازوت ؤاهاآازاالر. ئتعالر ؤاهاآازاالرظورب

دئثعزدعمذ شذنداق نذرغذن رعزعق بار، بذالرنعثمذ سانعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ، هةممة ظعنسانالرغا ظوزذق، 
علدذر  ايؤانالرغعمذ آئص ةلكع، ه ةس، ب انالرغعال ظةم الاله، ظعنس دذ، ظ زعق بولع ازعرق. رئ علةن، ه ان مةس ع زام

  : دئضةنهايؤاناتالر تةتقعاتحعسع، ظالعمالر تةآشىرىص ظعسصاتالص مذنداق

ةلذم                  ن ظوزذقلعنعشع ظىحىن م اندعن آئيع بةزع حعؤعنلةر تذخذمعنع تذغذص، تذخذم يئنعغا بالعسع حعقق
زةهةرلةردعن  ياآع باشقا هايؤانالر ظأمىحىكهايؤاننع ياآع قذرتنع ظةآعلعص قويعدعكةن، ظةمةلعيةتتة، زةهةرلعك 

ع،              ةن، حىنك نعدا قويعدعك عنعث يئ اندعن بالعس تعص ظ ةرعكعتعنع توختع ةص ه ازعراق زةهةرل ايؤاننع ظ هئلعقع ه
دعكةن، شذثا ظذ مةس قعلعش    يئمةيبالعسع حعقعص قالسا بذ ظوزذقنع يةيدعكةن، ظةمما ظذالر حعقعصال ظألىآنع           

اظةتتة            ظارقعلعق بالعسعغا ظوزذق بئرعدعكةن، مانا بذ رعزعق سا        ةآكعز س ن بالعسع س عز حعؤع عز، مذشةققةتس نس
  .حعقعدذ

ةن، بالعسع                 نعدا قويعدعك عنعث يئ بةزع جانلعقالر حعؤعننع ياآع باشقعالرنع شذنداق مةس قعلعص بالعس
تذخذمدعن حعقعص، بذ تةييار ظوزذقنع يةيدعكةن، ظاندعن ظأزع ظوؤاليدعكةن، بذ قانداق ظورذنالشتذرذش، بذنع 

  ! بذنع آعم تةربعيلعدع، آعم تةجرعبة قعلعص بةردع؟ ظالالهآعم ظىضةتتع،

ة      . ظالالهنعث رةهمعتع آةث، هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ       بةزع حعؤعنلةر تذخذمنع قذرتالرنعث دىمبعسعض
ظادةتتعن، تةجرعبعدعن ظىضعنعص شذنداق  ـ تذغعدذ، بالعسع حعقعصال بذ تةييار رعزعقنع يةيدذ، بةزعلعرع ظأرص

العلعرعنعث      رعزعقظةمما بذنع ظذقمايدذ، لئكعن، بذ تةييار     قعلعدذ،   ث ب ةلذم ظذالرنع ة م ذ هةممعمعزض  ظعدع، توخ
ايراص      عثعز س دذ، دان بةرس عنع قوغداي ذص، حىجعس رعص بول ذ حعقع اندعن ظ ة ظ ةن بعلل ذم بعل ع تذخ ظوزذق

قان بو يئمةيظأزع شةخسع   . بالعلعرعنع حاقعرعدذ  داص،    دذ، بذ آأيعنعش نةدعن آةلدع؟ توش نع يذث ا، تىآع لس
نع                اندعن تذخذم ذص، ظ ةيلعرعنع يذل رعنع، ص بالعلعرعغا آأرصة قعلعص بئرعدذ، بةزع قذشالر بولسا، صىتىن تىآلع

الدذرعدذ،  ةص ق ذص يأض نتذغ أزع آئيع ا، ظ ارةتلةر بولس ةزع هاش ةيدذ، ب ن تةربعيل اندعن آئيع  بالعسع حعقق
ظعحمةي تذخذمنع بئعسص ظألىص قالعدذ  ـ يئمةيعزدعمةي، تذخذمنع تذغذص، ظاندعن بالعسع ظىحىن ظوزذقمذ ظ

عز       ! دة ةييار، مذشةققةتس ايعص ت ذالر ظاج ا ب دذ، مان وث بولع ةص ح عنع ي ص ظانعس ن حعقع ع تذخذمدع بالعس
  .رعزعقتذر

ةنعال                 لعق ظىحىن ي اخعرعدا قعش رعدذ، ظ ئلعص هةسةل حعقع هةسةل هةرعسع بعزضة مةلذم، ظذالر ظوزذق ظ
وقع                ظاشذ ظأز صوقع بو    أز ص ذ ظ بةتةن ظ ة نعس ةن ظأزعض لغان هةسةلنع ظوزذق ظالعدذ، ظذ بعزضة هةسةل بولغان بعل
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  .مانا بذمذ قعشلعق رعزعق بئرعش بولعدذ. بولعدذ

تأضة، تأضعلةث ظأز ظأيعنع ضىزةل ياساص خاتعرجةم ظأز ظعتاآاصعضاهعدا ظعبادةت، تةسبعه ظئيتعص ياتعدذ، 
ا حىمى    الاله ظذنعثغ ةي ظ ذزذن ظأتم تعص        ظ ة يئ أز ظأيعثعزض ام ظ لىك تاظ ةزعلعك ضأش رعدذ، م زعق بئ ةن رع ة بعل ل

  .بذنع بعز مال باققعحة ظويناص آأرضةن. آئلعدذ

ايلعنعدذ       ادةت      ـ يةنة بعر حىمىلة قذتقازغعلع آةلسة، ظذمذ زاصاس رعزعققا ظ ةم ظعب ئخعمذ خاتعرج ذ ت دة، ب
ارةتلةر،  ةزع هاش دذ، ب أمىحىآقعلعؤالع رعنع آعظ ن نعث تورلع اتعدذ، ظوتتذرعدع ذرذنذص ي عنعص يوش يعص، يأض

أمىحىآ  ظذقالمايدذ، بذنداق بولذشع شذنعث ظىحىنكع، ظأمىحىك ظأتسعال تذتذص يةيدذ، بذنع      ظأمىحىك أز  ظ مذ ظ
زا             ةييار غع أزعمذ ت اخعرع ظ ظأيعدة خاتعرجةم تةسبعه ظئيتعص ظولتذرذص، حعؤعننع، صاشعالرنع غعزا قعالتتع، ظ

  .أتنة جاهان، سعناق دذنيا، مانا بذالر ظالالهنعث رعزعققا آئصعل بولعشعدذربذ ظ. بولذص بئرعدذ

عنع              ان نةرس بةزع هايؤانالر توصلعشعص ضةرحة آعحعك بولسعمذ، جذغلعشعص هذجذم قعلسا، نذرغذن يوغ
ا       ان، ظالالهق ادعن قورقمعغ عش، جاص ة ظئرعش النع غةنعيمةتك أص م اتذرالر آ ذ ب ا ب ةيدذ، مان ذزذن ي ةيدذ، ظ ي

اآع       تة ا ي اآع توص ايؤان ي قا ه ؤةآكىل قعلغاننعث نةتعجعسع ظذالر خئلع ظذزذن رعزعق يةيدذ، بةزع هايؤانالر باش
اآع                    عدة ي زع رةثض ةت دئثع رةر دأل اآع بع ضىل، دةرةخ رةثضعضة آعرعؤئلعص هذجذم قعلعدذ، خذددع ياصذنلذق ي

يعص ياساص بعلنة       ـ آعيمعنع ياآع آعيعم  دة آع ر رةث قا بع ذ      آئحةآنع باش ز ب اندةك، بع ذم قعلغ تىرمةي هذج ش
ةم    رعزعقهةرقانداق بعر هايؤان بولعدعكةن، ظالاله ظذنعث       . تةقلعدنع ساناظةتنع آئيعن بايان قعلعمعز     عغا آئصعل ه

ة  ار، آئح ع ب امنعث غوجعس عل، غوج كعمذ آئص ص بئرعش زعق قعلع ع رع ر ـ ظذن دىز بع اس  ـ آىن رعدعن قعس بع
ابنع،  .  ظالالهنعث ظئلعكعدة بولعدذ ظالغاندةك، صىتىن آاظعنات قانذنع    ظع مذسذلمانالر، هايؤانالر دذنياسعنع، آعت

تع،         رعتع، رةهمع الالهنعث قذدع ثدا ظ ت بعلعمنع، تةتقعقاتنع حعث تذتذثالر، بذنع ذنداقال    هئكمع أص، ش ةك آ ع ب
تتة تئرعلعشعمعزنعثمذ هارامنع، بعلعمعز، تةجرعبة، تةتقعق قعلعمعز، نذرغذن صايدا ظالعمعز، هةتتا قعيامة          ـ   هاالل

  ! معليارت هىجةيرة، نئرؤعنع ظعشقا سااليلع14! دةلعلعنع ظالعمعز، ظذقعمعز، ظويغعنايلع

رعص               ةيرة، نئ زدعكع، هىج زدعكع، تئنعمع ذ مئثعمع ة، ظاش ةن بعلل ز بعل ةن بع ظالاله، هةربعر جانلعق بعل
ىتىن د          . بعلةن بعللة  دذ، ص ة بولع ةن بعلل ةت بعل ع، رةهم ذدرةت، ظعلم ةت،   ق ا رةهم ة   نئمةتذني ة، مذهةببةتك ك
  .ظالاله هةممعنع ظايةت دةص ظالغاندذر. تولغاندذر

ابعنع ؤة      ان آعت ص، قذرظ ان قعلع ةرهعيلةص باي ةن ش اب بعل ةتلعك آعت ابنع خ ك آعت عم 99رةثلع  ظعس
ة،   ـ   صىتىن ظالةمضة سئلعشتذرايلع، ظةمةلعيلةشتىرةيلع   ! اليلعتةتبعقسىصةتنع ظةمةلعي    الالهنعث  ! قئنع ظةمعس ظ

ال ول، معس تع م ةتتا  : رةهمع ندىرعدذ، ه مةننع حئكع دذ، دىش ذم قعلع نعدذ، هذج ةن قوغدع نع بعل ة تعكع آعرص
ا      ظةقعللعق ظعنسانمذ قورقعدذر، ظذ ظىزىم ؤة باشقا ظوزذقنع        ارام تاصس ظعستئمال قعلعدذ، ظةضةر قورسعقع تويذص، ظ
ذيدذ           عنع توش قا نةرس ىزىم ؤة باش ةتتذر،        ،تعكعنعدة بالعلعرعغا ظ االهعدة رةهم ذ ظ ةت ب أرة    . تذرهئكم ةن ب ا بعل قاغ

نع         ا قئنع ظوتتذرعسعدا ظىلصةت بار، آئلعشعش بار، بأرة قوينعث قارنعنع يارعدذ، ظذ ضأشنع يةؤعرعدذ، قاغا بولس
ةتتا     ةت ه ذ رةهم ةت، ب ذ رةهم ايدذ، بذم المايدذ، قعزغانم ان س أرة زعي ةمما ب ةيدذ، ظ قعنعنع ي دذ، ظاش ظعحع

ظالعمالر تةجرعبة قعلعص آأرضةندة حاشقاندا بعر : معسال. مذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ، بذمذ قذرذق قالمعغان     حاشقاننع
ا                عنع غاجعلعمعس ظأتكىر حعش بولذص، قاتتعق نةرسعنع غاجعالص ظوزذقلعنعدذ، ظةمةلعيةتتة بذ شذ قاتتعق نةرس

وش          ة حعشع ظأسىؤئرعص ظاغزع ظئحعلماس بولذص قالعدذ، بذ يةردعمذ ق ةقعللعق،      تنئم ةك ظ ذ ب ئخع ظ ار، ت  ب
از                    اغنع ظعحعص ظ حئحةن بولعدذ، سةزضىرلعكع آىحلىك، بعر قاحا زةيتذن يئغعنع قويذص سعناق قعلغان، ظذ ي

ظئلعص قذيذص ياغنع يذقعرعغا ظأرلعتعص ظعحكةن،  قالسا، قذيرذقع بعلةن ياالص ظعحكةن، يةنعمذ ظاز قالسا، سذ
رة      ذ بع ذآع، ظ ارلعقع ش ئخعمذ قعزعق نع تئشعص          ت ذ ظوتتذرع ايال ش ا، ظازم ة بولس ر نةرس اآع بع ذرذق ي امدا ظ ر ت

م                   بذنعثغا ظعنسانمذ . حعقعدذ ةندعع، آع ةدعن ظىض ارعنع ن ذ ح ةمما ب المايدذ، ظ را تاص ظامال قعاللمايدذ، هةم توغ
ك قعالاليدذ، ظأضةتتع،؟ ظذنع ياراتقان ظالاله ظىضةتتع، بذ ظالالهنعث قوشذنع، خالعغان حاغدا ظاصةت بئرعص هاال

بذ آىندة نةححة معليون ظاشنع يةص . حاشقاننعث بعر دألةتكة سالعدعغان زعيعنع نةححة معليون دولالر بولعدذ
تىضعتعصال قالماي بعناالرنعمذ ظأرعيدذ، غالجعلعرعشعص آئسةل يذقتذرعدذ، شذثا بذنع زعيانلعق بولغانلعقع ظىحىن 

ا ؤة               دا بول ظئهرام هةرةمدة بولسعمذ ظألتىرعمعز،   عالققا، يعالنغ ىآكة، مىشىآياص ذ مىش ةمما ب ألتىرعمعز، ظ اقمذ ظ س
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  .باشقعغا رعزعقتذر

عملعك  ةنزة ظعس ارقعدعنال ظ دذ، ظ ا قعلدذرع اننع ظعلتعج دذرذص ظعنس ذم قعل ةن هذج ة بعل الاله، حعكةتك ظ
 ظأزع ظعجاؤةت قذشنع ظةؤةتعص بذنع يوقعتعدذ، بذمذ قوش ظامةت، قوش رةهمةتتذر، ظالاله ظأزع دذظا ظىضعتعص
قعزعل دئثعزدا . قعلغاندةك، ظأزع يعغلعتعص ظأزع باالغا ضعرعصتار قعلعص، يةنة ظأزع قذتقذزذص ظعجاؤةت قعلعدذ

ن ةندئلعفع ذس       دئض ذددع يذن ة خ اننع آأرس ان ظعنس ذص آئتعؤاتق ةرعق بول زدا غ ذ دئثع ار، ب ايؤان ب ر ه  بع
ان       ظةلةيهعسسالمنع بعلعق يذتذص قذتقازغاندةك ظذحعسعغا       ةمما زعي دذ، ظ ئلعص حعقعص قويع ا ظ ظئلعص قعرغاقق

ذ  . باشقا هايؤاندعن قوغدايدذ، شذثا بذ هايؤاننع هأآىمةت قوغدايدذ، ظألتىرىشتعن قاتتعق توسعدذ   . سالمايدذ ب
ايعتع      هئكمةتظالالهنعث دئثعز قذتقذزذش ظةترعتع قذرذشقا ظعشارةت قعلعشع، يةنة بعر            شذآع ساقا قذشع ناه

 بعر قذشالر توصع داظعم  دئضةنظةمما ظذ بعلعق تذتذص يعيةلمةيدذ، ظةمما ظوزذقع بئلعقالر، غةتتاس حوث بولذص،
ةيدذ          يئمةيبئلعق ظوؤالص بذ حوث قذشقا بئرعدذ، ظأزع         ذرت ي ةتتاس قذشع ق اقا    . دذ، حىنكع، ظذ غ ئلعقع س ه

ا      علع تذرس ئلعق يعض ع     قذشعنعث ظاغزعدا بئلعقنعث قالدذقع قذرتالص تذرعدذ، ظذ ب دذ، بذن أآىلىص تذرع الر ت قذرت
  .غةتتاس قذشع تئرعص يةيدذ

ةآعلعص      ئلعص ظ ةيدذ، ب رعص ي نع حعقع اندعن قذرت رعص ظ ةآعلعص بئ ئلعق ظ ع ب ةتتاس قذش ذثا، غ ش
اآع                . بةرمعسة، ساقا قذشعمذ ظعككعلعسع تىضعشعدذ     يعش ي ةن يئ ةك بعل ةمكارلعق، تئرعشعش، ظةمض ذ ه ا ب مان

معنعث     دئضةن  معثلعغان نئمة ظىحىن؟   100بذنعثغا  . بولعدذ سئتعؤئلعش ع قعس  ـ 405 آعتابنعث هايؤانالر ظعلم
  . بذنعمذ تةنتاؤع آعتابعدا ظالغان، بذنع آئيعن دةيمعز. بئتعدعكع ؤةقةضة ظوخشايدذ

بذ آعتابتا، آةرآعدان آىحلىك هايؤان بولذص، ظىح شعرمذ ظذنع يئثةلمةيدذ، ظةمما ظذنعث قاتتعق تئرعسع 
تعدذ،         قاتلعرعدا صارا  ذص آئ زعت قذرذتالر بولعدذ، قان شورعغذحع هاشارةت بولعدذ، ظذ بذنعثغا قاتتعق بعظارام بول

شذنحعلعك آعحعك نةرسعنعث ظأزعنع بعظارام قعلعشع تئخعمذ ظازابلعق ظعش، مئهرعبان ظالاله بذنعثغا آةرآعدان 
ةص ظوزذ                 رعص ي نع تئ ث قذرذتع ذش ظذنع ذ ق ة،     قذشعنع ظعلهام بعلةن ظةؤةتعدذ، ب ةن بعرض ذنعث بعل نعدذ، ش قلع

ذزذص   ةتتعن قذتق ع ظاص رعص ظذن ةؤةر بئ ةرآعدانغا خ تعص، آ زال ظذحذص آئ ة تئ مةنلعرع آةلس ةرآعدان دىش آ
قالعدذ، بذ حاغدا آةرآعدان ظأزعنع صاتقاققا سذؤاص هاشارةتنع، قذرتنع يوقعتعدذ، مانا بذالر ظالالهنعث ظعلهامع، 

ع،    رعزعقرةهمعتع،   أص             نع بئرعشع، حىنك ةك آ ةر ب عدا ظايةتل ذ توغرعس تعدذ، ب بعه ظئي ا تةس ذ ظالالهق  . ظذالرم
  ).بةتلةر ـ 86  ـ،84  ـ،83تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي تةصسعرعنعث (

ر      ت ظالالهنعث يةنة بع ئقعش               هئكمع اال ب ارلعقالردا ب أرة قات يعق، ب ورذ، ظئ ذالر آعنض ايؤان، ب التعلعق ه ع، خ
. ةمحةك ظورذنلعشعدذ، باال بةخرامان آأرصة ظىستعدة سىت ظئمعص يئتعلعدذخالتعسع بولعدذ، خالعسا ظعحعضة ظ

ان                ا ظئحعلغ زع ظالدعغ عنعث ظئغع ئقعش خالتعس اال ب ا      . شذنعث بعلةن بعرضة آعنضورونعث ب ث خالت ع، ظذنع حىنك
دذ                      أرة تذرع ذتعحة ظ ا ص قا ظارق ذتع قعس الدع ص ذ ظ ةم ظ العدذ، ه ا بالعسع حىشىص ق عغا ظئحعلس . ظئغعزع ظارقعس

زع                   عنعث ظئغع ئقعش خالتعس اال ب بالعسعنعث ظئغعرلعقع ظذنعثغا تةثصذث بولذص تذرعدذ، ظةمما ظئيعقنعث بولسا، ب
حىنكع، بذ توال ظورا آوالص ياشايدذ، ظةضةر خالتا ظئغعزع ظالدعدا بولسا، تاش توصعالر . ظارقعغا ظئحعلغان بولعدذ

ا          دذ، ب تعدذ   تولذص قالعدذ، زور ظاؤارعحعلعق، آئسلعص حعقع ان يئ الاله،     . لعغعمذ زعي ةن ظ الدعن بعلض ع ظ بذالرن
بعه        ذ تةس رةهمةت قعلعص، بذالرنعث خالتعسعنع يارعتعصال قالماي، ظئغعزعنعمذ مذؤاصعق ظاحقان، حىنكع، بذالرم

دذ   ذالر قوغدعلع ذثا ظ ار، ش ع ب دذ، زور صايدعس ةت قعلع ىن خعزم انالر ظىح تعدذ، ظعنس ارام . ظئي ةرعظةتتة ه ش
ت مانا بذالر ظالالهنعث رةهمعتع، . بةتتة بار ـ 306بذالر هايؤان ظعلمع قعسمع   . دعيعلضةن ت ع، نئمع . عدذرهئكمع

  .رعزعقنع، تولذق هةرخعل يولالر بعلةن بئرعدذ

تةسبعه ظئيتعدذ،  ـ سعلةردةك زعكرع.  دئضةنظع مذسذلمانالر ظذالرنع ظالاله سعلةرضة ظوخشاش ظىممةت
ذالر         . ضةن دئ آاظعنات قانذنعغا بويسذنعدذ   ظالاله، بعلعص ياراتقان، بذالرمذ لةؤهذلمةهصذزدا يئعزعقلعق، حىنكع، ب

ة        ّل   ظايةتتة سأزلةنضةن زةررعدعن حوث، آعحعكك رعدذ   آ ة آع اندذر    .شةيظعض ذق يئزعلغ ة ظىحىن      . تول ذالر نئم ب
 صىتىن دذنيا ظىحىن يئزعلمايدذ؟ بذالرنع بعز ظوبدان آىزعتةيلع، تةآشىرىص تةتقعق قعاليلع، بذ ظأزعمعز ظىحىن،

داق  . صايدعلعق، ظالاله هعحنئمعنع بعكاردعن ياراتقان ظةمةس   الاله مذن ةن ظ مان :  دئض ث  ـ ظاس نع ظذنع زئمعن
 خعل صةنضة 36 ظايةتتة 750قذرظاندا  . دئضةنظارعسعدعكع نةرسعنع بعز حاخحاق قعلعص، ظويناص ياراتمعدذق
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ا          هئكمةت ـ    نذرغذن ظعلعم  آةلضىسعدة. ظعشارةت قعلغعنعنع هازعر بايقعدذق    اندا ت ةلذم، قذرظ ا م  بار، بذ، ظالالهق
  .ظذيقعمعزنع ظاحايلع. ع، سعرع يئشعلمعضةن نذرغذن ظايةتلةر بارهئكمعتهازعرغعحة 

ةص    ايؤاندةك ي ةيلع، ه عدةك، ظذخالؤةرم ان،      ـ ظةسهابذلكةهص ز ظعنس ع، بع ةيلع، حىنك ال يىرم ظعحعص
ة،          ظع ـ   هايؤاندعمذ تذرالغذ جاي، يعمةك    ارقعلعقال نةتعج م ظ ن ظعلع حمةك، شةهؤةت، جعنسع بارغذ؟ بعز ظذالردع

  !لعنعمعز، ظورنعمعزدعن دةس تذرايلعصةرقتأهصة، آةشصعيات بعلةنال 

ةت   ادعل ظىمم ةث ظ اندا، ظ زنع قذرظ الاله بع ةنظ ادعللعقعنع    دئض الالهنعث ظ اتتعكع، ظ ذثا آاظعن ز ش ، بع
ةؤزةل    ةث ظ زنع ظ عنةيلع، بع عنةيلع، حىش ةت ظىض ع ظىمم ةن، ياخش ىتىن   .  دئض أزعمعزنعث ص ز ظ ذثا، بع ش

مانغا،          مةخلذقدعن ظةؤزةللعكعمعزنع تونذيلع، ياخشعلعقعنع تاصايلع، هةم بعزمذ ياخشعلعق قعاليلع، ظالاله، ظاس
ع، تاظامغا، يارالغان سذالرغا، يامغذرغا، باغ، ظأسىملىآكة، هايؤانالرغا قاراص تةصةآكذر قعلعص ظالالهنعث بارلعقعن

ادةتتعن        . عنع تئصعشعمعزنع تةآعتلةص صةرعز قعلغاندذر    هئكمعتبعرلعكعنع،   ق ظعب ر يعللع ةآكذر بع بعر ساظةت تةص
عدة  ةممعمعزنعث معثعس ع، ه ار،   14ياخش ةزا ب ى ظ ةش سةزض ار، ب ع ب رؤا، هىجةيرعس رعص، نئ ارت نئ  معلي

اال        قا س ع ظعش ز بذالرن عزالردعن    معثعمعز هةممعمعزنعث ضأش، سأثةك، تومذر، قان، بع ةمدع دعنس ا ظ يلع، مان
ظىضةنضعلع تذردذق، ظذالرغا قذل بولدذق، بذندعن آئيعنمذ بذنداق بولمعسذن، ظأزعمعز قعلعدعغان ظعشنع ظأزعمعز 
ز          ع بع ان، ظذن قعاليلع، ظالالهقا تةؤةآكىل دةص تةقدعرضة يألةنمةيلع، ظالاله بعزنع شذ ظعشالنع قعلعشقا بذيرعغ

أرعمعز،          . زقعلعص بعز ظادا قعلعمع    ز آ ايدعنعمذ بع ز، ص ة       750ساؤابنعمذ بع ع بعزض رذقمذ، بذن از بذي ذ ظ ةت ب  ظاي
ةخلذق زعت          ظالاله ة م بذيرعغان، هةممة، ظالالهنعث مةخلذقع، آاظعناتع، مىلكعدذر، قذرظانغا ظالالهنعث سأزعض

مذ، توقذلما، بأهتاننعمذ بعز نذرغذن خاتا حىشةنحعنعمذ، نذرغذن يالغان سأزنعمذ، ظةصسانع، خذراصاتنع. ظةمةس
أزلعدذق                 أيلىص س ايال ج اي ظويالنم ذس قعلم ا نوم ع    . قوبذل قعلدذق، هةم ظذنع آعشعلةرضة، بالعالرغ ئخع ظذن ت

دذق     دع               . دعؤالغانغا آأرةثلةص، مةنمةنلعك قعل االك قعل اخعرع ه زنع ظ ز بع ادانلعمعز، دأتلعكعمع ذ ن ا مذش . مان
الر سةؤةبعدعن نذرغذن ظالعمالر ظعسالم دعنعنع تةتقعق قعلماي ظاشذنداق ظاخعرةتتعمذ هاالك قعلعدذ، بعزدةك نادان

ذ                رمعدع، ب ا آع ةندع، دعنغ نادانلعقنع تةتقعق قعلعص، ظعسالمنع، قذرظاننع خاتا حىشةندع، ظعسالمدعن يعرض
اآع    خاتالعققا بعز جاؤابكار بولعمعز، بةزع شذنداق ظعصتعداظعي نادان آعشعلةر بارآع، ظالاله ياراتقان م             نعمذ ي عؤع

اجرعدع،         اندعن ظ ث نةرسعسع دةص ظعم ذ ظذالرنع رعص، ظ ظأي توشقعنعدةك هايؤاننعمذ دعنسعزالرغا نعسبةت بئ
ظأسمىرلةر سعلةرمذ بولساثالر  ـ حىنكع، يارعتعش ظالالهقا خاس، هأآىم ظالالهقا خاس، هةي دأتلىك، ظع ياش   

را ح    نع توغ الم دعنع اننع، ظعس ئلعص قذرظ رةت ظ اتتعق ظعب م ق ىتىن ظعلع عنعثالر، ص ا  ـ ىش ةننع قذرظانغ ص
ة،      ة بويسذندذرذث، خاتا ظعدعي نع،          صةلعسةص الالهنعث قذدرعتع ذص تاشالص، ظ نع    هئكمعتلةرنع يذي نع، رةهمعتع ع

ثالر        ةرةققعي قعلع ةتكىزىثالر، ت ظةت ي تئصعص حعقعثالر، صىتىن دذنيا مذسذلمانالرغا، دذنيا ؤة ظاخعرةتلعك مةنص
  .صغةلعبة بعزضة مةنسى

ا    مئهرعبانخوش، يذقارقعالر ظالالهنعث شذنحة آأص حةآسعز       تع، هايؤانغ زعق لعقع، آأيعنعشع، رةهمع  رع
  بئرعشكةن، نئمة ظىحىن ظالاله بعزضة شذنداق ظعضة بولمعدع؟ مذشةققةتسعز رعزعق بةرمعدع؟

ةددعمعزد       ة ه ةك بةرس ن ب دع، بذنعثدع عمذ قعل ة ظعض زنع هةممعض ئخع بع دع، ت ة بول ةردع، ظعض عن ب
رعغعنعنع       ظاشعمعز، هئلعمذ هةددعن ظاشتذققذ؟ ظذالر نئمة قعلدع، شىآرع قعلدعمذ؟         دع، بذي ياق، آذصرعلعق قعل

دع،          قعلدعمذ؟ ياق، توسقعنعنع قعلعص آئلعؤاتعدذ، ظعضعسعنع تونعدعمذ؟ ياق، ظعنكار قعلعؤاتعدذ، تئخع يوق دئ
ا       يةنة قانداق قعلسا بوالتتع، نئمة آام، زادع نئمعمعز آام،         ا بولس ارتذق، يان  هئحنعمة آام ظةمةس، نةصسعمعز ظ

دةيدذ، شىآرع قعلعش ظذياقتا تذرسذن مانا يةنة دةيدذ، هةممة ظعنسان ظىحىن خعزمةت قعلعدذ، ظذالر ظوزذقنع 
يعسة بعزنعث خعزمعتعمعزنع قعلعص مذهعتنع تازعالص، ؤابانعث ظالدعنع ظئلعص يةيدذ، ياآع بعزضة مول بايلعق               

ةققعمعزنع         ظئلعص آئلع  زنعث ه ةيدذ، بع زنع يئم ة بع ايؤعنعدةك ظةمةلعيةتت أهةر ه ش ظىحىن يةيدذ، مارجان، ض
ذدا،                        يئمةي دع، تذرالغ ة بول الاله ظعض عمذ ظ العمعز، بعزض ان ق ز ظام ةن بع دذ، بعزضة زعيانلعقنع يةيدذ، بذنعث بعل

آأرسةتتع، ظعلعم ظىضةتتع، صىتىن آئحةآتة، هةممعدة ظعضة بولدع، هةتتا، ظةلحع ظةؤةتعص يول  ـ مالدا، آعيعم
ةردع     ذندذرذص ب ةس،          . دذنيانع بويس ةث ظةم ا ت رال ظعمانغ ايدذ، هةممعسع بع ةتكعلع بولم اناص تىض ع س بذالرن

نذرغا، قذرظانغا تةث ظةمةس، بعلعمضة، ظالالهنعث دعدارعغا تةث ظةمةس، بذ دذنيادا ظعنساندعن باشقا آعم قايسع 
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نع آأ الالهنعث دعدارع ةخلذق ظ ةي م دذ؟ ه ات قعالالي م مذناج ةيدذ، آع ور،   رةل ةنعال تذزآ ان ي عت، ظعنس ظعس
ثمذ               ايؤانالر دذنياسع، بذالرنع دع، ه ل بول شذنداقتعمذ ظازعراق حىشةنحة بئرةي، صىتىن جانلعق، ظالةم ظىح خع

ع ب    ن دذنياس تة ؤة روه، جع ار، صةرعش ةقعل ب رادة، ظ ذالردا ظع ع ب انالر دذنياس ار، ظعنس ةرعزع ب ةلذم غ ذالر م
دذ     العي بولع دع،                . بعزدعكعدعن خ ة بول الاله ظعض ا ظ دذ، ظذالرغ رع تذرع ىملىآتعن يذقع ايؤانالر دذنياسع، ظأس ه

ةردع،  ةرةزلعرعنع ب ث غ ةتظذالرنع ذالردا  نئم ئخع ظ المايدذ، ت ع توس م بذن دع، هعحكع ةت قعل ةردع، رةهم  ب
ا آ  دوزاخزعكرعدعن، تةسبعهدعن باشقا تةآلعص يوق، ظذالر جةننةت،         ةيدذ خاالس   ق انالر دذنياسع    . عرم ظعنس

عياتنع،                     ةردع، آةشص ةآكذر ب ةردع، تةص م ب ةردع، ظعلع اب ب ةردع، آعت ام ب ةردع، ظعله ةقعل ب ظالاله بذنعثغا ظ
، ظةمةلدعن آئيعن بولعدذ، آئيعنع، آعيمع جاصادعن رعزعقبةختع، مذرادع، . نةتعجعسع، تةجرعبعدعن بولدع

ا    ا تارتق ايؤانالرمذ جاص ك ه الر     بذنحعلع ارعدذ، قذرذقلذق ذص ب ا ظذح ر جايغ ة آعلومئتع ذ نةحح ارا  ن، ظذالرم ظ
  .يأتكعلعدذ، مذشةققةت دعضعلع بولمايدذ

ةممعنع         ىملىك ه ايؤان، ظأس اؤا، ه ز، ه ذق، دئثع ىتىن قذرقل ال ص عدعن بذرذن اننع يارعتعش الاله ظعنس ظ
ذنعؤاتعدذ،     بويسذندذرذص بةردع، هازعرمذ شذنداق بولذؤاتعدذ، ظاشذ آعلةحةك ظةؤالدال    ةم بويس ذ ظال ذ ب ر ظىحىنم

ةيدذ، ظةسلع     يئمةيصةرعشتعلةر، جعنالر، روه دذنياسع ظذالردا ظعنساندعنمذ يذقعرع غةرةز بار، ظذالر            دذ، ظعحم
حارحاش يوق، حىنكع، ظذالردا قذددذس آىحع بار، ظذالر بذيرعغاننع  ـ مذشةققةت، هئرعش ـ نذر، ظذالردا جاصا  

  . نذرغذن ظةمةللةرضة مةسظذلدذرقعلعدذ، ظعجرا قعلعدذ،

الدذر   . ظعنسان بولسا، ظاشذ صةرعشتة دذنياسعدعن تأؤةن هايؤان، ظأسىملىآدعن يذقعرع تذرعدذ، ظوتتذرعه
ةرتعؤة بويعحةن                  تىن م ا ظىس ظالاله هايؤانغعمذ تأؤةن مةرتعبعدة شذنعثغا اليعق ظعضة بولدع، صةرعشتعلةرضة بولس

اراص       شذنعثغا اليعق ظعضة بولدع، هةم       ة ق خعزمةتكة، ظعبادةتكة ظورذنالشتذردع، ظعنسان بولسا، ظاستعن ظالةمض
ذنعثغا          دذ، ش د قعلع نع ظىمع ا يئتعش تعلعدذ، يذقعرعغ عغا ظعن تعلةر دذنياس ةم صةرعش تىن ظال نعص، ظىس ظعئحع

ا            الاله، ظعنس أتعدذ، ظ الدعدعن ظ أز ظ رعلعدذ، آ دا بئجع ث قولع ننع تئرعشعص ظةمةل قعلعدذ، نذرغذن ظعش ظذنع
نعمذ،       امال بولعتع ةتتا ش الر ه ثدعكع قذش اؤادعنمذ ظذنع ا، ه ة قعلغاحق ة ظعض ز، هةممعض ذق، دئثع اؤا، قذرذقل ه
ايؤانالردعنمذ،                    ئلعق، ه أهةر، ب ال، ض ثدعكع م ز ؤة ظذنع ىملىآلةرنعمذ، دئثع قذرذقلذق، ظذنعثدعكع هايؤان، ظأس

ا قذرعدذ، مان دذ، باش ايعن بولع العدذ، خوج ايدا ظ عدعن ص تعن، هةممعس ةتنع تونذش ذ هةقعق زعق، ب ذ رع  ب
ةن دةص              حىشعنعشتعن بعزنع مةغرذرلذق، ظالدعنعش توسعؤالدع، بةزعلةر ظازتوال بايلعق بعلةن سةن ظةمةس م
ياشاص دذنيادعن مذشذنداقال ظأتىص آعتعمةن، ظاخعرةتتة نذرغذن ياخشعلعققا ظئرعشعمةن دةص قذرذق صو ظئتعص 

م   ةر ظعلع الدعنعؤاتعدذ، بةزعل مةن   ظ ا دىش ا ظذنعثغ ةل بولمعس م، ظةم الدعنعؤاتعدذ، ظعلع ةغرذرلعنعص ظ ةن م بعل
االنع                ةؤالدع، ص االنعنعث ظ ز ص الدعنعؤاتعدذ، بع ةخعرلعنعص ظ ةن  بولذشتع، بةزعلةر نةسةب، ظةجدادعدعن ص   دئض

ةغر           شةيخنئمة؟، ظذ، دةص ظالدعنعؤاتعدذ، بةزعلةر       ةن م العملعرع بعل اخذن، ظ ال، ظ ذرلعنعص ، ظذستازلعرع، مول
ة           ةتعؤا، هعيل ئلعص       ـ ظأزعدة هعحظعش يوق ظأتتع، بولذصمذ هازعر ظاقماس ص وال ظ ةتنع ت ةن رذخس رلعك بعل معكع

  .ظالدعنعص ظأتتع

كة            الع قارشع تةرةص ة خعي ث بارح بةزعلةر جعدةل، مذنازعرة، ظعختعالص تئرعصال ظأمرعنع ظأتكىزدع، ظذنع
ةبلعغحع  تاقابعل تذرذش بولدع، قارشع تذرعمةن دةص هةق    نعمذ ظعنكار قعلدع، ظاخعرع هاالك بولعدذ، بةزعلةر ت

ةت            أتتع، قاناظ بولذص، تةشؤعقات بعلةن شذغذللعنعص ظأزعنع مةغرذر قعلعص ظالداص قاناظةت هاسعل قعلعص ظ
اية                    رعزعق ة آذص ةت، هةممعض ر خعزم وق بع دع قعلعش ي عغا بولعدذ، ظعبادةت ظعلعم، ساؤابقا قاناظةت قعلعص بول

  !دة ـ ذقعلمايد

ل    رعلعص تع عدعن آئ العمالر ظأزلعض اظعدة، ظ ة، ق ذناس، مةنتعق العمالر، ضعرامماتعكاش ذناس ظ فعقهعش
ة دة       ةبظعي    ـ ظىضةتكةنضة مةغرذرلعنعص ظأزعنع باشقعالرنعمذ ظالداص ظأتتع، هة دعس االش، بةزعسع ت ةندة   ـ ت ص
أ             الداص ظ أزعنع ظ ةغرذرلعنعص ظ ةي ظعسعت،      نةتعجة هاسعل قعلص آةشصعيات بعلةن م عرالرحذ (تتع، ه ، )آاص

نع حوث                        ان، مذستةهةص ة سةل قارعغ تعص، صةرعزض ذص آئ ةن بول تئخع، بةزعلةر نةصلة ؤة باشقا صةزعلةتلةر بعل
ؤةسؤةسعضة قذل بولذص، خذدعنع يوقعتعص  بعلعص، صةرعزنع ظذنتذغان، صىتىن ظأمرع رعيا بعلةن ظأتتع، بةزعلةر

ة     مةس هالدا، مةجنذنالرحة ظأزعنعث ظ    ذص هةرعصلةرض ةؤزعنع ظوق ةتنع ل عشعنع توغرا دةص ظأتتع، بةزعلةر قعراظ
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را           ث توغ ة معنع ذ ظأزعح دعققةت قعلعص مةخرةجنع ياساص ظوقذص مةنعسعضة، هةقعقعتعضة سةل قارعدع، ظذالرم
الد          ـ   دةص ظأتتع، بةزعلةر بعر آئحة     ةغرذر ه يوق دةص م ةندةك نوحع م، م ام قعلدع ر تام اننع بع ا آىندىزدة قذرظ

ة               از، زعكرعض ةر نام ا، بةزعل ةر رامعزانغ ا، بةزعل ةغرذر بولس ة م ةل، سةدعقعلةرض ظالداندع، بةزعلةر ياخشع ظةم
أتتع،    ـ  نامنع ظعلعؤئلعص، مةغرذر هالدا مةن      دئضةن مةغرذرذ بولسا، بةزعلةر هةج، قذرذق هاجع      ةن دةص ظ م

  . ظأزعنع ظالداص بولدع قعلعص ظأتتعمةزعنلعك بعلةن بةزعلةر ياخشعغا بذيرذص ياماندعن توسذص ظعمام،

اهعيعتع            ث ظةسلع م ع، بذنع ةغرذرحع، سوص ق (ظةث يامان م ع     ) زاهعدلع ةر بذن عمذ آئيعنكعل را بولس توغ
أتتع   ال ظ ا، دةص ع خات ثال، باشقعس ام معنع ةت ماق تذرذص، جةنن ادة سعرلعقالش ذنع، . زعي قع صوس ةر تاش بةزعل

ار،          ةلبع ناح ةمما ق ع              مةينةت، تذرعقع ياخشع، ظ ةث مذهعم أتتع، ظ العي ظ ةقتعن راستعن خ ذزذق ه ةلب   ب   ق
  !دة ـ كة قارايتتع قةلبظعدع، ظالاله

علةن،              تع، مةس ةغرذر بوالت ةنمذ م ام بعل ذرذق ن ذق، ق عش،    بةزعلةر ظعسعم، لةؤزة، مةنتعقة، نذت ال تئص ه
اتعن ةيرة، ب ا، س ةللع ماق ةنتةج دذ   دئض اززاص بولع ذ آ ا، ظ وق بولس ذ ي ة ب ةر دةك ظةمةلعيةتت ة، بةزعل ظةلؤةتت

نةشة تارتعص، هارامنع يةص، ظأزعنع  زاهعدلعق بعلةن ظةسكع حاصان آعيعص، حأل، مازاردا آىنعنع ظأتكىزىص،
باشقعالرنعمذ ضولالص مةن ؤةلع، مذهةببةت ظالالهقا خاس، جةزبة ظالدع مانا نذر، ضأهةر دةص قذرذق سأزلةص             

ةر     از، بةزعل ةك ظ ارلعرع ب ة ب أتتع، ظةمةلعيةتت ث ظ ذ جع ةن      ظاش ص، م ةت قعلع عغا خعزم ا سوص اآع ج ي
نع                     ةر روه بعلمع أتتع، بةزعل ذص ظ ول بول ةغرذر، ض تعم دةص م ةت تاص ام، آارام تعدةك ماق ظةسهابذلكةهصعنعث ظع

نع تةتقعق قعلعص، غايعصتعن سأزلةص باتعندعن خةؤةر بئرعص، نادان صةلعسةصةبعلعمةن دةص ظعدعيعنع، ظاثنع، 
 . سئتعص ظأتتعهئكايةأزعنع ظالداص قذرذق سةصسةتة، آعشعلةرنع ظالداص، ظ

ا         ةن يئتعمالرغ اش بعل أؤرىك ياس ول، آ ا، ي عص، دوختذرخان جعد سئلعش رةر مةس ذالر بع ايالرحذ، ظ ب
ةتتعن                       ن، هةقعق ولالص ظعلعمدع أزعنع ض ث دةص ظ ةت مئنع ةن جةنن ة قعلعش بعل مةآتةصلةرضة، تالعصالرغا ظعظان

رعكتور             توسذلذص ظأتتع، ظةمةلعيةتتة ص     ر، دئ ايعن، مذدع ةن، خوج اختعحع، لوب رعحع، ص االنع تئ اي، ص  االنع ب
آعنعر          دئضةن تع، مذتةخةسعس، ظعن  نامالر بعلةن صةخعرلعنعدذ، ظالعمالرمذ شذ صةيالسوف، دوآتذر، دوآتذر ظاش

قاتمايدذ،          ق      ؤاهاآازاالر، بذالر بذ ظذنعؤانالر قعيامةتتة ظألضةندة قعيامةت آىنع ظةس ةردة ظةس ذ ي ايدا   ظ اتعدعغان، ص
ةر        ةؤلعياالر، بةزعل بئرعدعغان ظذنؤان، نام، مأظمعن، مذتتةقع مذسذلمان، شئهعد، ظالعم، زاهعد ظابعدعلةردذر، ظ
اآع               العم ي ةر ظ أتتع، بةزعل الدا ظ ةغرذر ه ةص، م ةخعرلعنعص آأرةثل ةن ص خعزمةت ظورنع مةنسةص، هوقذق بعل

ذص،     سوصع ياآع ظذستاز، دوآتذر ياآع بعرةر باي ياآع  ث تذت عنع حع ئتعص صعش  آادعر، هاآعمالرنعث يىزعنع س
ةن ع م ةن نوح ةنم ة دئض انداق دةص، هعيل زعص،   ـ  م ةر ظئ أتتع، بةزعل الداص ظ أزعنع ظ ةن ظ رلعك بعل معكع

  .شةيتانغا قذل بولذص، ضذناهقا صئتعص، هةقكة زادع حولعسع يوق ظأتتع

ةرةققعي          ودا، ت عش م ذل تئص أزعنع   بةزعلةر تعجارةتكة بئرعلعص، ص ذل      قعلعش ؤاجعص دةص ظ أمىر ص ر ظ بع
دع ع قعل نعث قذل ة  . تئصعش ذ دةص، هةقك رعم س زدعن آع ذص، ظعتع ان بول رعص، دئهق ةر تئ لةص ي ةر آأص بةزعل

رة            ةن، ظأش االل يةيم ةن نوحع ه ةنعال م وق، ي تا        ـ حولعسع ي ةن باش ة م ئخي، جةننةتك ةن، س ات بعرعم زاآ
بةزعلةر ظوقذتقذحع، ظذستاز بولذص، بعرةر صةننع تةتقعق قعلعص، ! آعرعمةن دةص ظأزعنع ظالداص ظأتتع، ظعسعت

ام                       ا، ن اش ظالس ا، مذظ ات ظالس الدا مذآاص ةغرذر ه تذتذص م اخعرعنع توخ آةشصعياتقا ظئرعشعص شذنعث بعلعةن ظ
اهايةتحعلعك               ص، س عرلعق قعلع ازغذحعلعق، مذخص ايلعنعص، ي انع ظ ع دذني ظالسا، ظارام ظالدع، بةزعلةر آىن بوي

ةن ظأزعنع ظالداص، آعشع بعلمعضةننع مةن بعلعمةن دةص ظأتتع، باشقعالر قعلغاننع باشقعالرغا دةص بئرعص بعل
  .ظةمدع بوال هةي، دئسةم ضةص توال. ظأتتع

عل   ةت هاس الداص قاناظ ةؤالدالنع ظ قعالرنع، ظ أزعنع باش الدعنعص ظ ةغرذر، ظ ع م ظعش قعلعص هةممةعس
أتتع، تع    ص ظ ىآرع قعلع ا ش ص، بارغ اي    قعلع ا قارعم ة، تابعظعنالرغ ة، ساهابعلةرض معدع، صةيغةمبةرلةرض رعش

أتتع         ةم ظ ال، خاتعرج ز دةص خذش عغا آعرعمع ةتنعث يذقعرعس أزعنع جةنن اراص ظ ة ق الالهنعث (جةمظعيةتك ظ
ازابعدعن،   دع،  دوزاخظ ن قورقمع ة آعرعسةن  ) تع ة جةننةتك ةن ظةمةلعيةتت ارةت  دئض ةبذ   بئش ةر، ظ ان ظأم نع ظالغ

وق مةستةك                100لالهذ ظةنهذدةك   بةآرع رةزعية  ةيتتع، هذشع ي ام ظأتم ئلعدعن تاظ  نةححة ساهابعلةر غةمدة ض
  .يىرةتتع
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ةت  ارايلع، رةهم ا ق اي، يذقعرعغ ة قارعم ز تأؤةنض ذثا، بع ةس،  ـ ش ا ظةم ذرذق ظارزذلعرعمعزغ اظات، ق شاص
ع،   ظةمةلعيةتكة قارايلع، قذرظانغا قارايلع، مةغرذر هالدا ظأزعمعزنعمذ، باشقعالرن     راص قعاليل عمذ ظالدعمايلع، ظئتع

ضذناهنع ظاخعرةتتة تونعغاندعن مذشذ يةردة تونعغان ياخشع، ظذنداق ظعكةن، قذرظان بويعحة ظأزعمعزنع تىزعتعص 
ادةت             ـ   ظالغا قاراص ظعلضعرعلةص صةللعمذ    دا ظعب ا اليعقع ذنداقتعمذ ظالالهق صةللة يذقعرعغا آأتىرىلىص تئرعشايلع، ش

رعدعن،        قعلعص بواللمايمع  ةن بعلعملع ةرخعل ص العلعرعمعزنع ه ز، شىآرعنع ظادا قعلعص بواللمايمعز، ظأزمعزنع، ب
ةبظعي    هئكمةتظةخالق،   انذن، ت رلعكعنع،               ـ   ، ق ارلعقعنع، بع الالهنعث ب ةص، ظ عدة ياخشع تةربعيل ةن ساهاس ص
ةت،    هئكمعت ةت عنع، رةهم ةت بع         نئم زدعكع تاق ارلعق بع ايلع، ب ةم تونعت ع، ه رعص    لعرعنع تونذيل ىح حعقع ةن آ ل

ذ ظالدعشعش،     !. ظالالهنع رازع قعلعص، دعدارعغا مذالقات بواليلع، ظعنشاظالاله، ظامعن        ا ش ذرذر، مان مانا شذ غ
ع         ـ مانا شذ آذصايعلعنعش، ظأرص    ةث مذهعم تع، ظ ةتدعن توس ن هةقعق ول بعلعمدع زنع م ظادةت، يوقسعزلعق، بع

عك، نادانلعق، باال آةلضةنضة قوش آةلضةن، آةمبةغةل تالقان يةنعال خذراصاتلعق، ظئرسعيةت آئسعلع، بعلعمسعزل
  .، تئرعشايلع، بعزدعمذ معثة بار، ظةقعل بار!دة ـ حالسا، بوران حعقعدذ

   روه توغرعسعدا ؤةصةرعشتة، شةيتان، جعن

عر       ةببعرلعكع، آاص نعث مذتةآ ةيتان، ظعبلعس دذرذش، ش ةجدة قعل ة س تعلةرنع ظادةمض اندا، صةرعش قذرظ
ايالردا                 دئضةن آأص قئتعم سأزلعنعدذ، قذرظاندا ظاالهعدة جعن     بولذشع،   قا ج ىرعدة ؤة باش ذ س ار، ب ىرة ب ر س  بع

رذلعدذ،                 كة بذي اناه تعلةش ةيتاندعن ص ن، ش اخعرعدا جع جعنمذ آأص تعلغان ظئلعنعدذ، بولذصمذ قذرظاننعث ظةث ظ
ذ            رعدعمذ ب نو فعلعملع ذ       آعشعلةرنعث ظئغعزعدعمذ آعتاب، داستانلعرعدعمذ، آع رايدذ، ب أص ظذح ةهؤال آ ى   ظ مةثض

مان       ا، ظاس ارةث دذني ا رةثض ىتىن دذني ةم، ص ذ ظال اق ب ز قارعس ةص، بع ان ض ةم   ـ داؤام قعلعشع تذرغ ن، ظال زئمع
انالر،       ارع، ظعنس عالنعتالر، يةرش تذزالر، ص بوشلذقع، هةرخعل ضاالآسة، سعستئمعالر، قذياش سعستئمعسع، يذل

كة              هايؤانالر، ظأسىملىآلةر، قذرذقلذق   ةن آأرىش أز بعل ةتتا آ ازاالر، ه امال ؤاهاآ فئرا، ش ، دئثعز، هاؤا، ظاتموس
قعالر     رذس ؤة باش رذص، ؤع ةر، معك ةيرة، زةررعحعل ارت هىج رلعيون، معلي ة تئ ان نةحح ن بولمعغ مذمكع

ن، روه . مةؤجذدتذر، بذالرغا هةممة شةآسعز ظعشعنعدذ     ةن خوش ظذنداقتا، ظاشذ صةرعشتة، شةيتان، جع لةر  دئض
  يوق؟ ـ ظعسصات بارمذ؟ زادع بارمذ ـ ع بارمذ؟ بولسا ظذالر قئنع؟ ظذنعث مةؤجذدلعقعغا دةلعلزاد

عنعث            ةي تةصرعس ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ز، ت تعدة توختعلعمع ا ظىس ذ تعم ةردة   ـ 108 ـ 107بعز مذش بةتل
عقع، بعرلعكعنع، صىتىن ظةلؤةتتة بذمةسعلعضة جاؤاب بئرعش ظاسانا، حىنكع، بعز ظالالهنعث بارل:  دئضةنمذنداق

ةيدا قعلغذحع،       ظالةم، صىتىن دذنيانعث، هادعسة صةيدا بولذشعنع، بذنع صةقةت ظاشذ ظالالهنعث ياراتقانلعقعنع، ص
ان       انذنع بولغ ا ق أزع، دذني سةؤةبحع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعساق شةآسعز ظعشةنسةك، ظاندعن بعز ظالالهنعث س

ع، ظ   عنعمعز، حىنك عز ظعش ا شةآس أزمذ     قذرظانغ رةر س اآع بع مذ ي ر هةرعص أجعزة، بع ةرمةس م ى ظأزض ذ مةثض
اغلعق                  ةت ح ىح ظاي عدعن ظ اننعث ظوخشعش ةم قذرظ دذ، ه تعلةر قوغداي ذ صةرعش ظأزضةرمةيدذ، حىنكع، ظذنع ظاش

ايدذ  علع بولم م  . آةلتىرض عرلعق ظعلع اتنع س ىتىن آاظعن عنع، ص ازعرنع، آةلضىس نع، ه ذ بذرذن ةت ـ ظ أز هئكم نع ظ
  .اندذرظعحعضة ظالغ

ةقلعي،       ة ظ مانا بذ ظةث زور، ظةث ظعشةنحعلعك صاآعت، ظةلؤةتتة بذ صاآعت بعلةن بولدع قعلماي، بعز يةن
ل            رعنحع، دةلع لعرع بع ذلذلالهنعث هةدعس ان، رةس ذ قذرظ  ـ نةقلعي تةصةآكذر دةلعلعمعزنعمذ ظوتتذرعغا قويعمعز، ب

  .ظعسصات، صاآعت بولعدذ

مشهذر صةيالسوص، ظعشةنحعلعك ظالعمالرغا جىملعدعن قةدعمكع ظاشذ ظعككعنحع، بعز صىتىن دذنيادعكع مة
ظةقعللعق صةيالسوص، هأآما، ظالعمالرغا شةآسعز ظعشنعص آةلدذق، ظذالرنعث سأزلعرعنع نةمذنة، ظىلضة قعلعص        

قانالردا  اب، داس ةلدذق، آعت زدعن آ ةبظعي   ـ ظئغع ز ت ازعرمذ بع ةلدذق، ه اص آ ةص ماخت ا يأتك ةن  ـ ظئغعزغ ص
عدة، ظاسترونومعية، ماتعماتئكا، فعزعكا، خئمعية، بعظولوضعية، ظادةم ظورضانعزمع، تعببعي صةن، هايؤانالر، ساهاس

ة  علعرعمعزنعث سأزلعرعض ول باش عكعرلعك ي ا ص ةر، دان اؤعر، ؤةزعرل هذر مذش ةتقعقاتحعلعرع، مةش ىملىآلةر ت ظأس
  !دة ـ عز، حىنكع، ظذالر ظأزلعرع ظالعمشةآسعز ظعشةندذق، ظةمما بعز آأزعمعز آأرمعسعمذ يةنعال ظعشعنعم
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ةؤلعياالر                  ةلدع، ظ ئلعص آ ةيغةمبةرلةر ظ هذر ص ةؤةرنع مةش ذ خ ةلذماتنع، ب خذددع شذنعثدةك بعزضة بذ م
ا    آارامةت آأرسةتتع، بعز بذنعثغا ظعشعنعمعز، دذنياغا داثلعق صةيالسوصالرمذ بذ تأت خعل مةخلذقنع آأص تعلغ

  .دع، شذثا بعزمذ شةآسعز ظعشعنعمعز، هةم ظعشةندىرعمعزظالدع، هةم شةآسعز ظعشعنعص آةل

ظىحعنحع، ظعنسانالر ظىحىن ظأز ؤعجدانعدا، ظةخالقعدا، روهعي آةيصعياتعدا بعز بعر ظازعدعغان ياآع توغرا 
  .تالالش بولعدذ، ظعلهام بولعدذ

   بذ تةسعر، بذ آىح نةدعن آةلدع؟

ةرق         ذنداقال ه اآع             دةل ظاشذ صةرعشتة ياآع شةيتاندعن، ش أزنع ي رةر س ةن بع أزع بعلمعض ان ظ انداق ظعنس
ادمذ                  ةيدذ، ظعج الغذنع زادع دةص بعرةلم رةر ظات ة بع ةزمذنغا ظعض ةنا، م ظعسعمنع ياآع ؤةقةنع بولذصمذ حوثقذر م
عص        عم تئص اتعلعؤاتعدذ، بعرةرسع ظعس ةن ظ العم ظعسمع بعل ادادا، ظ ت، م ةآكعز ظعلعمئن ل، س ايدذ، دةلع قعاللم

حىنكع، مةنعسعز قارعسعغا جأيلىصال ظاتعسا بولمايدذ، ظذنداقتا بذ ظةزةلدعن داؤام          . ك مىشكىل قويالمعدع، بذ بة  
ة            ةت، يةتت ةآكزع جةنن ةرعش آذرسع، س الاله، ظ ةيتان    دوزاخقعلعص آةلضةن، ظ ن، روه، ش تة، جع ، صةرعش

الغ  قاتارلعقالر نةدعن آةلدع؟ آعم قايسع ظاصتور بذنع ظعجاد قعلعدع؟ يازغذحعسع  ذحع قولالنغذحع زادع  شذ ظات
أرص     عدا ظ اب     ـ آعم؟ بذالر نئمة ظىحىن ظعنسان تذرمذش عملعرعدا، آعت ةتتا ظعس ادعتعدة ه ةلعرعدة    ـ ظ ال ؤةق آذرن

تعال                    ةزةلدعن دةسلةص ةمدعن، ظ ر ظال قا بع ال باش الغذالر زادع ذ ظات اؤاب، ب رال ج آأص تعلغا ظئلعنعدذ؟، صةقةت بع
ةمدعن   ي ظال ع، ظعالهع ذ روه ةن، ظاش الالهنعث    آةلض ع ظ ةن بذالرن ىص آعرض ارعنع بأس ذ يةرش ةن، مذش  آةلض

ر   ازعرمذ بع قا ه اآعتتذر، شذثعالش ذن ص ة ظذيغ ةث ظةقعلض ذ ظ كةن، ب ئلعص حىش تعلةر ظ ذ صةرعش ةلحعلعرع ظاش ظ
  .معليارتتعن ظارتذق ظعنسان بذنعثغا شةآسعز ظعشعنعدذ ؤة ظعتعقاد قعلعدذ

اندةك،   ن قويغ ا حعؤع كعنا جايغ أتعنحع، صاس م    ت علةر داظع اندةك، آعش ةت بولغ ئخعمذ مةين اي ت ذ ج  ظ
هاجةتخانعغا بئرعص، نعجاسةتنع زعيادة قعلغاندةك ظازغذن ضذمراهدةك، صاسعق، صاجعر، ظةسكع، ظةبلةخلةرضة           
بذزذق، آأثلع قارا آعشعلةرضة، شةيتان هةمرا بولذص، ظذالرنع تئخعمذ صاتقاققا صاتذرعدذ، ظاخعرع هاالك بولذص، 

  . مانا بذ شةيتاننعث نةتعجعسعدذرتىضعشعدذ،

ةرةققعي       ئخعمذ ت اينع ت ذ ج اندةك، ظ اياهةت قعلغ ئلعص س ةلق آ ىتىن خ اينع ص ىزةل ج اآعز، ض ص
أيىنىص             ئخعمذ آ ص، ت الدعنع قعلع قعلدذرغاندةك، ياخشع خذيلذق، ظةخالقع ياخشع، ظوبدان بعلضةن تالعصقا ظ

علةرنع    ظىضعتعص نةتعجة هاسعل قعلغاندةك، ظةزةلدعن ياخشعنع        العه آعش ياخشع تاصقاندةك هعدايةت تاصقان س
علةرنع،  العق آعش ةتلعك، هاي ةرهعزآار، ظعصص ةقؤادار ص لةرنع، ت عكار آعش ةيدعغان تأهص نع ي ةلنعث غعمع م ظ داظع
عدذ،            ول تاص ة ي ول ظىستعض ذالر ي ار، ظ ام ب ظالعمالرنع، مذتةصةآكذر، صةيالسوصالرنع ظالغا قاراص مئثعشقا بعر ظعله

دذ،     ـ ظةقعل تاصعدذ، تذرذصال ظذالر يئثعدعن بعر آةشصعيات تاصعدذ، يئثع بعر ظعلعم  ـ   ظةقعلضة اد قعلع ةننع ظعج ص
عدذ  اق تاص ئخعمذ رون ذالر ت انلعقنع،   . ظ ع، حعدامح ول آأرسعتعش امع، ي لةرنعث ظعله ذ دةل صةرعش ةؤرب نع س

  .ظأضعتعشعدذر

ؤةبحعسع ظاشذ صةرعشتة ؤة شةيتاندذر، بذمذ مانا مذشذ ظعككع صعرقة داظعم آأرةش قعلعدذ، بذنعث باش سة
  .بعر ظةقلع دةلعل

بةشعنحع، بعز يذقعرعدا دةص ظأتكةن ظالعمالر تةجرعبة قعلعص آأرضةن مذتةخةسعسلةرضة ظعشةنضةندةك، 
ال     دئضةن ظاححعق دورعنع بئرعص آئسعلعثعز ساقعيعدذ      دوختذرغا ظعشةنضةندةك، صةيغةمبةرضة، آعتابقا ظعشعنعص

ةنتاؤع            قالماي تئخ  ةززالع، ت ع ظةؤلعياالرغا، آارامعتع بار آعشعلةرضعمذ ظعشعنعشعمعز الزعم، جىملعدعن ظعمام غ
العمالر،                  ر ظ علةر، زاهع تعكع آعش قا هةرقايسع يذرت ةي ؤة باش ةيخ رةهمةهذلال ظةل ان       ش ذ يالغ ؤاالر، ظذالرم ، صعش

ةقعل           انالرنعث ظ ذن، ظعنس ة ظذيغ أزلعرعمذ ظةقعلض ث          بعلمع ـ   سأزلعمةيدذ، س ع، ظذالرنع ةس، حىنك ة زعت ظةم ض
ال دع م ةس ـ مةقس ا ظةم ةلعي   ! دة ـ دذني ع ظةم ان روه بعلم عص قعلعنغ ن آةش ة يئثعدع ةن بعرض ذنعث بعل ش

ىنظعي     ةهؤالع س ش ظ ازعر قعلع ان، روه ه ةلعرعدة تارالغ ا قعتظ عية، ياؤرذص عرمانعية، رذس ا، ض ة، ظامرعك تةجرعب
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عش بعلةن روهنع تةتقعق قعلعش، بعز بذالرغعمذ شةآسعز ظعشعنعشعمعز ظذسذلدا توك ظارقعلعق، ماضنعتلعق ظذخلعت
  .الزعمدذر

ا                   دذ، روهق أز قعلع ة س ةتتا آومعنعسالرمذ ظألضةنلةرض  ظالتعنحع، هةربعر معللةت، هةربعر دعن ظعضعسع ه
ان، ظةسكع آعشع              تعدذ، يام أزلةص آئ عدا س ةبرة بئش ئخع ق ةيدذ، ت ةملعك تعل ظاتاص نةزعر قعلعدذ، خاتعرج

ةتتعن            دذ، جةس ةخلذق         بولسعمذ روهع قورذنعدذ، ضذناه بولعدذ دةص ياخشع ضئصعنع قعلع االهعدة م ر ظ قا بع باش
  .بولذص قالدع، ظذ بولسعمذ جةسةتتعن باشقا بعر مةخلذق روهتذرمةؤجذت 

ة            ان هىجىيرعض ةت ظعضعسع بولغ رعك هةرعك ذص تع انداق بول ة ق عز زةررعح يةتتعنحع، ظاشذ ظألىك، جانس
ئلعدذ،        ظعسصئرماا، ضعنغا، ؤعرذس، باآتئرعيعضة ظايلعنعص قالعدذ؟ ظاشذ        معكرذصق امدعن آ م تاظ ةيرعس داظع  هىج

دذ      ألىك بولع ان، ظ ذرذلغان، قاينعتعلغ عق صعش ا صعشش ام بولس انلعق،    . تاظ رعك ج ذ تئ ةمما، ظاش ئرماظ  ظعسص
ياتلعق ظعككع بولعدذ، قايسعسع هىجةيرعسع نةدعن هاياتلعققا ظئرعشتع؟ دةسلةصتة بعرسع ظعككع بولعدذ، بعر ها

  .ظاآعسع، ظاحعسع، قايسعسع ظعنعسع، سعثلعسع ياآع ظاتعسع، ظانعسع، بالعسع بذ بعر سعردذر

اؤاب،    رال ج ارعدذ، بع ة ب ئلعص، نةض ةدعن آ ان، روه، ن اتلعق، ج ذ هاي ار، ظ عر ب ر س ةردة بع ذ ي ا ب مان
ةتتة سىرةتنع سعزغذحع، شةآعللةندىرضىحع، ظالاله ماددعنع، هادعسعنع، صةيدا قعلغذح ظالاله، خالعق بار، ظةلؤ

اندا               ازعرقع زام ذ ه بار، ظاشذ جان، روهنع، هاياتلعقنع بةرضىحع مةثضى ظألمةس هاياتلعق ظعضعسع ظالاله بار، ب
  .آعشعنع هةيران قالدذرعدعغان سعرلعق جاؤاب بولعدذ

رةر     اآع بع عنع ي عنع، ظانعس عدة ظاتعس علةر حىش ةزع آعش ةآكعزعنحع، ب تاز،  س اآع ظذس نع ي  تذققعنع
عتعدذ،                  ول آأرس دذ، ي ل دةي داق قع ال ،مذن ار ظ دوستعنع آأرعدذ، ظذالرغا صاالنع جايغا بئرعص مانداق نةرسة ب

تة             اآع حىش دذ، ي ةؤةر قعلع رعدذ، خ نال بئ ة سعض ارةت ظالدعن بةزعسع ظعشالرغا بةلض العدذ  بئش م ظ أز  . ، ظعل ظ
أرعدذ،      الدعن آ عنع ( ظةينع راستعنع ظ دذ   توغرعس ل     )  اهللا بعلع اتنعث   ـ ظعش قعلعص حىش ظاساسع دةلع ظعسص

ازراق                  نع ظ ةدعنعدعن روه ادةم ب ا، ظ ا ظوخشاش بولس بعرسع بولعدذ، حىنكع، روه ماشعنا ظادةمدعكع توك نذرعغ
ةمما    . ظالسا بولذصمذ تاشقع زاهعردعن ظالسا، ظادةم ظذخاليدذ    ار، ظ نعق ب ظةمما، حىشعدة، باتعندا هاياتلعق بار تع

االس  آذ ألعدذ خ ادةم ظ ا، ظ ع تارتعلس اددعدةك     . لل ذ م ع، ظ ايدذ، حىنك ى يوقالم ان مةثض ذ روه، ج ن، ب لئكع
ارام   . مذرةآكةص تةرآعص تاصمعغان، هةم صارحعالنمايدذ، شذثا ظذ مةثضىدذر  ةم ظ ظذ ظالالهنعث دةرضاهعدا خاتعرج

قا قاحعال     ؤاقت. تاصعدذ، صةقةت ظازابقا اليعق بولمعسعال     ةندة قاص اتلعق هذجةيرعسع      ع آةلض ع هاي ان ظذرذقالردعك نغ
  .آعلعشكةن يةردة قايتا هاياتلعققا ظئرعشعص آأآةرضةندةك هةممة هئساب بئرعشع ظىحىن تئرعلعص قوصذرذلعدذ

هذر             اتلعدع، مةش توققذزعنحع، صةيغةمبةر، ظةؤلعياالردعن باشقا، سوصعالر، صةيالسوصالر، بذنع جةزم ظعسص
ةز    ام غ وص، ظعم ام، صةيالس عنع      ظعم عزعم ظةقدعس اتلعغان، سوص ىك ظعسص ةث آىحل ةي، ظ ةهذلال ظةل زالع رةهم

توغرعلعغان، خذراصات جايلعرعنع حعقعرعص تاشالص، هأآىمةت بعلةن بعرلةشتىرضةن، نذرغذن آعتاب تىزىص،           
ذ                       ةم ظذالرم ةن، ه ع آأرض لعرع بذن ذن تالعص ان، نذرغ ئلعص بارغ ة ظ عناق تةجرعب  ظةسةر قالدذرغان، ظةمةلعي س

  .شلعضةن، بذالرنع ظاشذ آعتابلعرعدعن بعلعشعمعز الزعمظع

اظ  اتلعغان، ظعهي م ظعسص ع مذقع عردة بذن ذ تةصس ام رازعمم ةنظعم ابنعث  دئض ذ  ـ 362 آعت تعدعمذ ب بئ
نكع        ةندعن آئيع ذالر ظألض ئخع ظ عنعدذ، ت ا ظعش وقراتمذ بذالرغ التذنمذ، س وص ظةص اتالنغان، صةيالس ظعسص

اتالرنع       »آعتابذلظةرؤاه«اؤع رةهمةهذلال ظةلةي،    تئرعلعشعضعمذ ظعشعنعدذ، تةنت   ل ظعسص ذن دةلع ان نذرغ نع يازغ
  .آةلتىرضةن

ام                 ذ آعشع ظعم ئخع ب أتعمعز، ت أزلةص ظ ة س ز يةن ن بع ن آئيع مذشذ تةصسعردعمذ آأص سأزلةيدذ، بذندع
ازعرقع   دئضةنعغةززالع رةهمةهذلال ظةلةينعث روهعنع هازعر قعلغانلعقعنع بعر قانحة مةسعلعنع سورعغانلعقعن        ، ه

،  دئضةنصةن ساهاسعدة مةشهذر صةيالسوص، ظةنضعلعية تةبعظةت ظالعمع لوردظولصعرلودعحمذ مذنداق ـ زامان ظعلعم
اددعالر   ةس، م عم ظةم ازا، جعس ذرذق ج ةقةت ق ز ص ص، بع اص قعلع الدعدا خع العمالر ظ علةر، ظ ذن آعش ذ نذرغ ظ

ةآلعدعن هةرعك   ىرةت ش اددعدعن س ز م ةلكع بع ةس، ب اث، روه، ظةم ةآكذر، ظ ةقعل، تةص ن ظ  ةت ظعقتعدارعدع
ألىك      دئضةن ظةمةسمةؤجذت  سعيات، حىش ؤاهاآازاالردعن تةرآعص تاصقان، روه       هئس أزعنع ظ ةن   آعشع ظ   دئض
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ذ                 م ظاش ذالر داظع ا ب ان بولغاحق ذ روه، ج بولعدذ، هةقعقةتةن ظذالر ظألىآكة، هايؤانغا ظوخشايدذ، ظعنسانالردا ظاش
عغا ظأرلةشكة تةرةققعي قعلعشقا ظعنتعلعدذ، ظاشذ سعرلعق دذنيانع حىشعنعشكة، بعر آأرىشكة روهنعث ظالعي ماآان

دذ،            ايمان قعلع ذناهعغا صذش دذ، ض اتتعق قورقع ةزعلعرع ق تةشنا بولعدذ، تئخع بذالر ظذ جايغا تةييارلعق قعلعدذ، ب
وق نة                ةزةلدعن ي العدذ، ظ ذص ق ايدذ   ظاندعن بذ روهع دذنيا خئلع ظذزذنغعحة سعر بول عر قعاللم ة تةس ةمما  . رس ظ

نذرغذن ظعنسانالرغا بذ روه نئمة ظىحىن حوث تةسعر قعلعدذ؟ نئمة ظىحىن ظذالرنع ظأزضةرتعؤئتعدذ؟ نئمة ظىحىن 
بةزعلةرنع ساقحع، بةزعلةرنع قاتعل قعلعؤئتعدذ، بذ زادع نئمة ظىحىن؟ نئمة ظىحىن روهع آةيصعياتتا ظأزضعرعش 

ثضعللعك، روهعي بئسعم، روهعي ظازاب، روهع جةهةتتعكع خاتعرجةملعك بولعدذ؟ بولعدذ، نئمة ظىحىن روهع ية
نئمة ظىحىن ظاشذ روه سةؤةبعدعن بعز تةرةققعي قعلعمعز، هةم بذ حوثقذر سعرلعق دذنياغا آعرعص آئتعمعز، نئمة 

ذنداق د                 ازعرقعدةك مذش ا، ه ذ روه بولمعس ةر ظ ز؟ ظةض الر،   ـ ةظىحىن بذنع تةصةآكذر قعلعص تةتقعق قعلعمع تاالش
نعق                     ـ   ظعختعالصالر، بةس  ذ ظئ ام ب ة؟ حىش، روه، ظعله ةؤةبع زادع نئم ث س ةلدع؟، بذنع ةدعن آ مذنازعرعالر ن

  صاآعتقذ،؟ روهع جةهةتتعن داؤاالش ياآع ظاغرعتعص آئسةل قعلعش، قورقذتذش نئمة ظعش؟

ذ   ع، ظاش عنعمةن، حىنك ذم ظعش ا حوق ةن روهق ا م ةتمان ايدعيذجةس اددا يوقالم اهع، ، م ث صادعش ، ظذنع
ةنكع،                  ر ظعشنع ظذختذرعم ةن بع ضىللةندىرضىحعسع، هاياتع آىحع بولغان روه مةثضى يوقالمايدذ، شذثعالشقا م

تعم،           دوستمةن يئقعن بذرادةرلعرعم،     ةن مذناجات قعلعش ةر بعل لذرذمدعن، ساؤاقداشلعرعمدعن، ظألىص آةتكةنل
ةلعم  سأزلةشتعم، بعلعم ظالدعم، ؤةسعيعتعنع بعجةردعم،       الدع،    ـ بذ ظةمةلعي ظ ذص ق ةن بول ةن ص ذ    دئض دع، ب  ظع

سأزضة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بعر قةبرعضة آعرعص، قةبرعدعكع آعشعضة سأز قعلعشع، ظذ آعشعنعث جاؤاب 
  .ظعبنع آةسعردعمذ بار. بئرعشع دةلعل بولعدذ، بذنع تةصسعر مذنعرمذ آةلتىرضةن

ذ   ةنتاؤع         آارامةت بايان قعلغان آعتابالردا ب دذق، ت ةن ظع أص سأزلعض رعدعمذ آ ع يذقع ز بذالرن تذر، بع  آأص
  :رةهمةهذلال ظةلةي، يةنة مذنداق دةيدذ

دذ،                      ا ظورع رعيدذ، صعشس ةت تئ ةن زعراظ ث بعل ةت، بذنع ظعنساندا ظعككع هالةت بار، بعرع جعسمانع هال
ةص  العدذ، ي م ظ دذ، بعلع ارةت قعلع ةيدذ، تعج وقذص ي ش،  ـ س نظعحع رادآئيع ةققةت عش، ظع ةآلعص مذش ة، ت

يةنة بعرسع بولسا، . ظةمةلنع قعلعدذ، ظأزضعرعص تذرعدذ، آئسةل بولعدذ، قئرعيدذ، ظاخعرعدا يةنة صارحعلعنعدذ
عكعر،               روهع هالةت، بذ ظةمةللةرنع، مذشةققةتسعز تةآلعص، ظعرادعسعزال بةلكع، آىحلىك ظةزلعدعكع ظعرادة، ص

ع      ـ   ظوي ر                خيال، قةس بعلةن قعالاليدذ، حىنك قا بع ةؤؤذرعمعزدعن باش زنعث تةس ذ بع ةخلذق، ظ ايرعم م ، روه ظ
  .دذنيا ظذنع بعز هئس قعاللمايمعز

ةت        ىش، راه الش، آىل ازارييش، يعغ ايلع، ظ اراص باق كة ق ز حىش يعش،   ـ بع ش، آع ةززةتلعنعش، ظعحع  ل
رعش م  ـ بئ ز بولذص ةمما بع ار، ظ ة ظعش ب ش، هةمم ةت قعلع أتىرىش، هةرعك عنع آ ر نةرس ئلعش، بع ةن، آ ذ ت
ا       قةلب  هارسعمذ تةن قورقسعمذ روه هارمايدذ، خذددع      جةسةت هارمايدذ،   جةسةت اندةك، مان ، يىرةك هارمعغ

اك،       ةث ظالعيسع، ص تلةر ظ بذ روهنعث صاظالعيعتع صةرعشتة، جعن، شةيتان، ظألىآلةر روهع، بعر تةبعقعدة صةرعش
ع ةرنعث روه ا يةتكةنل العهالر ماقامعغ ا س عزلعرع، بذالرغ ئلعدذضذناهس ن آ ادعمذ .  يئقع ذ دذني ذالر ب ع، ظ حىنك

صةرشعضة ظوخشاشتذر، جعنالر بعر نةححة قعسعم بولعدذ، بذنع بعز آئيعن سأزلةيمعز، صةرعشتة بولسا، ظةرعشنع 
ش     انالرنعث ظع اآع ظعنس ذزغا ي اآع لةؤهذلمةهص ة ي ذس، ظعبادةتك لعرعغا مةخس مان ظعش كة، ظاس آأتىرىش

ظذ  كة مةس ةللعرعنع خاتعرلةش ىتىن    ظةم انع، ص كة، دذني قا، بئرعش ان ظئلعش لعرعغا، ج ان ظعش ىتىن آاظعن ل، ص
تذرذش، هئساب  عنع ظورذنالش ع هادعس ةمنع، ظذالردعك ش،   ـ ظال عزةت قعلع ةيتاندعن مذهاص ش، ش اب قعلع آعت

ةآمذ سةت،          . عدا هةقضة بئرعش، ؤاهاآازاالر   ؤاقتياردةمنع   ة، بعشع ب ةت     شةيتان ظعنتايعن سةت نةرس ذ لةن ظ
ةيدذ،                     قعلعن ة ظألم دذ، قعيامةتكعح ةن بولع ازدذرذش بعل ةن ظ ة بعل م ؤةسؤةس ذ داظع غان، سىرعتع ظأزضةرضةن، ظ

ان     ع قذرظ ار، بذالرن ةتلعرع ب ةرخعل آارام ار، ه كةرلعرع ب ع، ظةس ذنع، قةبعلعس ار، قوش العلعرعنع ب ث ب ظذنع
ة      م  آعتابعدعن، هةدعستعن بعلعش الزعم، يةنة نذرغذن ظادةتتعن تاشقعرع مأجعزعل ادةتتعن  . ردعن بعلعش الزع ظ

اقعرعدذ،         ا ح ةق دعنغ ارقعلعق ه ذ ظ ذالر ش دذ، ظ أجعزة بولع ة م ةت، صةيغةمبةرلةرض أجعزة، آارام قعرع م تاش
ةيتان،          ةمما ش دذ، ظ ةرةققعي قعلع ئخعمذ ت دذ، ت ةت بولع ةؤلعياالرغا آارام ذنداق، ظ ةؤلعياالرمذ ش ظ

يادة قعلعص تةدرعجعي بابالش بولعدذ، ظةلؤةتتة بذ سعناق باشقعالرغا ضذناهنع زع دةججالالردةآلةرضة، جعنكةش،
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  . دئضةندذنيا، ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، سوراققا تارتعلمايدذ، بةندعلةر سوراققا تارتعلعدذ،

عرلعق ظعشالر،        :  دئضةن تةنتاؤع يةنة مذنداق   ايعص س أزلعرعدة ظاج العمالرنعث س ان ظ ةتقعق قعلعؤاتق روه ت
ع                    ظاشكارا بولذؤاتعدذ،    ازعر روه ظعلم نعدذ، ه ةن بعلع ةآكذر بعل ةقعل، تةص ة ؤة ظ م، تةجرعب صةقةت هازعرقع ظعلع

ث      ـ   ظاشكارا بولدع، بذ ظعشالر ظاجايعص     غارايعص سعرالرنع تخعمذ مذرةآكةص حعثعتعؤةتتع، ظةضةر سةن مئنع
تعمعز م       » آعتابذلظةرؤاه«تىزضةن   قا دوس ن باش ةن   روه توغرعسعدعكع آعتابعمنع آأرسةث، ظذندع ةد تىزض ذهةمم

ةث    ابلعرعنع آأرس ث آعت لةرنع، ظذالرنع انع مةزهةص قا روه ن باش ةث ظذندع نع آأرس ان روه ظعلمع ازعرقع زام ه
غارايعص سعرالرنع ظةمةلعيةتتعن آأرةتتعث، ظأزىث سعناق قعالتتعث، بذالرغا ظعشةنمعسةث،  ـ ظعدعث، ظاجايعص

ةن             شةك قعلساث، ظالالهنعث سأزعضة، قذدرعتعضة، آارامات      ة م ان بولعسةن، ظةمةلعيةتت ة شةك قعلعغ  بئرعشعض
 قاتارلعق جايالردا نذرغذن صةيالسوص،   ظامئرعكادذنيانعث هةرقايسع جايلعرعدا جىملعدعن ظةنضعلعية، فرانسعية،       

اي                           أزلةرنع تارتعنم ذ س عرنع ب ذ س الدا ب ان ه ة شةك قعلمعغ ذالر قعلح أردىم، ظ هأآىماظ، دوآتذر، ظالعمالرنع آ
ىل     ؤاسعترعيدذ، تئخع مةن نذرغذن     سأزلةص يى  ان ض ازعر قعلغ دا روه ه عياه، م   ـ عحعالرنعث قولع ؤة،   ـ ؤةئض حع

أز                 . آعيعملةرنع آأردىم، ظأز آأزىم بعلةن آأردىم      ذالر ظ ا، ظ ث دةص سورالس ازعر قعلدع ةدعن ه ع ن ن بذن روهدع
  .حارعسع بعلةن مذنداق ظذقتذردع

علةر   ئأزىثلةرنعث زرسعلةرنع سعلةرنعث ظ  ؤعلةرنع بذ نة  ئبعز بذ م   ع، س معنعثالردعن هازعر قعلدذق، حىنك
قا  قا   زئمعنباش ا، باش نغ ةيدذ،    زئمع اس آةلم ة مذناسعص، م ةن  سعلةرض أز،    دئض ذن س ئخع نذرغ وظال، ت  ـ س

  .كع قعسعمالردا سأزلةص بئرعمعزآئيعنبذنع بعز . جاؤابالر بار

ذلما              ةمما مذس ةتتع، ظ ذر آ ة ص ازعر         بذ ظعشالر دذنيانعث هةممة يعرعض ةنع روه ه ذالر ي دذ، ظ نالر ظذخالؤاتع
ةت       ةؤلعياالر، آارام ا، ظ ان بولس أجعزة دةص ظاتعغ ةيغةمبةرلةر م نع ص ذ ظعش انالرنع، ب ةنقعلغ ن،  دئض ، جع

تعش دةص                   دئضةن عؤاسعتظال ادةم ظذخلع نعتلعق ظ ع ماض ذالر بذن اخعرع ظ والر دةص ظ ة دئسةك ب ز نئم ا، بع  بولس
ذم             بةزعلةر، هعن . ظعسعم قويغاندذر  علةر ق ة آعش ةن، هةمم دعالرنعث يذرتعدا قعزعقارلعق ظاجايعص ظعشالرنع آأرض

ظىستعدة حأرعدةص ظولتذرغان، هةر قايسعسع بعردعن خعيال، تةصةآكذر سىرضةن، هعندعالردعن بعرسع هاسعنع 
ا خةت قعلعص يازغ          ةآكذرعنع قذمغ العنع، تةص ذ  تاشالص قويغان، ظةمةلعيةتتة هئلعقع هاسا ظذالرنعث خعي ان، ب

  . دئضةنظاشذ روهتذر، ظذالر هئلعقع آعشعدعن بذنع سورعغاندا ظذ جاؤاب بئرعص مذنداق

بعزضة مول تذرمذش، هارام قعلعنعدذ، بعز . تةربعية، ظعبادةت ظذسذللعرع بار ـ ظذالردا بعزضة ظاالهعدة تةلعم
ن       ايمعز، يئقع مذ قويم الالرنع ظويالص ةزةلدعن ظاي ايمعز، ظ ةن ياش ق بعل ق  زاهعدلع اقنع لع ايمعز، قورس  يولعم

ةن خوشع    ـ تويغازمايمعز، حىنكع، روه، ماددعالر بعلةن شةهؤةت بعلةن نعجاسةت بعلةن قاراثغذ    زذلمةت بعل
نعت         يوق، بعز مذشذ ظارقعلعق ظةجدادعمعزنعث روهعنع بعردعن تةصةآكذر، سىآىت ظارقعلعق تارتعش آىحع، ماض

ز     ةن  ظارقعلعق ظأزعمعزضة هازعر قعلعمع اظعدة    دئض ذ ق ا ب انذن، صعرعنسعص   ـ ، مان نعدعكع     ـ ق ةر ظعسالم دع تىزىمل
ر        ةص بع  ـ سوصعالرغا ظوخشاص آئتعدذ، ظةمما بذالرنعث ظارعلعقعدا زادع ظاالقة يوق، قانداقسعضة ظعككعدعن مةزه
ةرظعتعمعز، ظالاله                    زنعث ش ىآىتتة تذرذشع، بع العي بولذشع، س ث خ مذ ظذالرنع ا  بعرعضة ظوخشاص قالدع؟ بولذص ق

عناص              ع س ذنداقتعمذ بذن ةن، ش ظاشعق بولذشنع مذهةببةت باغالشنع، مذآاصاتنع، ظاخعرةتتة ظئلعشنع بةلضعلعض
ا،                   ةت تاصس أجعزة، آارام دة م ةت دةؤرع ذ جاهال مذ مذش ا بولذص ةرةققعي قعلدذرس آأرىص، ظأزعنع باشقعالرنع، ت

ةر    . عدذيةنعال ظاخعرةتنع آأزلعسة ظالالهنعث دعدارعنع آأزلعسة دذرذس بول   ايدا، ه ة ج بذ هةممة آعشعدة هةمم
  .ؤاقعت يىز بةرمةيدذ

ان   « رةهمةهذلال ظةلةينعث    قذتذببذ تعمعدعكع سأزعمعزنع سةييعد      زعالل قذرظ ةن  »فع عرعدعكع    دئض  تةصس
دذ    داق دةي ذ مذن تذرعمعز، ظ ةن ظاخعرالش ع بعل ةن   : نةزةرعيعس أزلةص بةرمعض ذلع س الالهنعث رةس الاله ؤة ظ ظ

دذ،      هةرقانداق بعر    قعياس ؤة ظعلعم، نةتعجة ظعشةنحعسعز بولعدذ، ظذ خاتاسعنعمذ، راستنعمذ قوبذل قعلعص قويع
آئيعن تىزعتعش آعرضىزضعلع سالعدذ، قذرظان بولسا، بذنعثدعن مةثضى خالعدذر، حىنكع، بذ ظالالهنعث سأزع،          

ذلعنعث           ث رةس الاله ؤة ظذنع عدا ظ ةيعص توغرعس ن، روه، غ تة، جع أزعدعن باشقعسع   ظةرعش آذرسع، صةرعش  س
الاله          هةقعقعي   ةقعقعتعنع ظ ث ه بذلمايدذ، بذ ظعنسانالردعن ظايرعم بعر دذنيا، باشقا بعر ظالةم، ظعالهع ظالةم، بذنع

ان حةك                 ذم تذرعدعغ ان حوق  ـ ظأزع بعلعدذ، ظةلؤةتتة ظعنساننعث بعلعمع حةآلعك، ظذنداق بولغان ظعكةن، ظعنس
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ةآكذر قعلعص تةسةؤؤرذ قلعص بذ حعضرعدعن ظأتسة خاتالعشعدذ، ظازعدذ، ظذ ظارتذق تةص  . حئضرادا تذرذشع الزعم  
را        ر حئض ان بع ان، توختعتعدعغ ةرةققعياتعنع تورمذزاليدعغ ظأزعنعمذ، باشقعنعمذ ظازدذرعدذ، ظعنساننعث بعلعمع، ت

دذر             . الزعمدذر لعقع الزعم اؤذز قعلماس ذم توختعتعشع، تاج ان ظي  . شذثعالشقا ظعنسان بذ يةردة حوق ئتعشع،  ظعم
ضئصعمعزنع خذالسة قعلساق، بعز، ظالاله، .  قعلعشع الزعم، حىنكع، صايدعسع يوق هئح ظةهمعيعتع يوقتذرظئتعقاد

ن        ـ   قذرظان، صةيغةمبةر، ظةؤلعيا، ظالعمالر يثئع ظعلعم      م حع  صةن ؤاهاآازاالر، بعلةن حوقذم قاناظةتلعنعشعمعز الزع
عدا          دعن ظعتعقاد قعلعشعمعز، ظعشعنعشعمعز الز    قةلب ث ظارقعس م، ظذنع عم توختايدعغان حئضرادا توختعتعشعمعز الزع

بعزضة صايدا يوق، صايدا بولسا، ظالاله حوقذم سأزلةص بئرةتتع، ظةلحة ظةؤةتكةن، آعتاب حىشىرضةن، قعسقعسع 
ايمعز، ياراتقان ظالاله ظذ بعلعمنع ظايعمايتتع، شذثا بعز ظعمان آةلتىرعمعز، ظعشعنعمعز، ظاخعرعنع سىرىشتة قعلم

ةن  ، هأآىم ظالالهقا خاس، بذ سعناق دذنيا، سعناق       هئكمةت ارتذق         دئض ن ظ ز بذنعثدع دذ، بع ذرذن بولع ذ يوش  ش
االس،          ـ   دةلعل ايمعز، خ كارا قعاللم ارتذق ظاش ظعسصات آةلتىرةلمةيمعز، حىنكع، ظةمدع بعز صةقةت بذنعثدعن ظ

ذ     ظعسصاتالرنع سأزلعدذق، ظةقعل، تةصةآكذر بول     ـ   قالغان دةلعل  غاندعكعن ظويلعنعص معثة ظعشلعتعث، سعزمذ ظاش
عناقدعن          14معثثعزعدعكع   عنعص س ة ظعش عز، غةيعبك عدعن هئساب بئرعس رؤا هىجةيرعس  معليارتتعن ظارتذق نئ

ل          ة،          ـ   ظأتسة ساؤاب، مذآاصات ظالعدذ، ظعنكار قعلسا، تانسا، بذ دةلع ا، جازاسع ظأزعض اتالرنع رةت قعلس ظعسص
  !!ظالاله ظةآبةر

  ظايةت ـ 150 ـ 144ظال ظعمران سىرة 

אאא 

مان ىتىن ظاس ن ـص ع،    زئمع الالهنعث مىلك علةر ظ ة نةرس ارعلعقعدعكع هةمم ث ظ ة ظذنع ة نةرس دعكع هةمم
  مةخلذقاتلعرعدذر، بذ ظايةت قذرظاندا نئمة ظىحىن آأص ظورذندا آئلعدذ؟

 بار، مةسعلةن، ظالاله، ظاسماننع يارعتعشقا يىزلةندع، كمةتهئبذ ظايةتتة ؤة بذنعث ظوخشعشعدا نذرغذن  
دع،    ة ظع ان هالةتت از، تذم ذ ظاسمان ض ةنكع ظ ةن ؤةهال ةخلذق   دئض اتنعث هادعسعسع، م ىتىن آاظعن ة، ص  ظايةتت

  .ظعكةنلعكع ظذنع صةيدا قعلغذحع ظالاله ظعكةنلعكعنع ظالالهنعث بارلعقعنع خالعق ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذ

داق  ذدرةت،    بذن الالهنعث ق ا، ظ ةزعدة بولس انلعقعنع ب الالهنعث ياراتق اتلعقنع ظ ىتىن هاي ةزعدة ص ةت ب ظاي
ةمنعث   ىتىن ظال ا، ص ةزعدة بولس ةقلعقعنع ب نعث ه نكع تئرعلعش ةندعن آئيع ا، ظألض ةزعدة بولس ةتلعرعنع، ب رةهم

  .تاليدذيوقذلذص، ظالالهنعثال قالعدعغعنعنع بعر باسقذح بعر باسقذحدعن آأحىشعنع ظعسصا

مان ا، ظاس ةزعدة بولس وث،   ـ ب ك ؤة ح ن آعحع ةرمذ ظذنعثدع ةتتا زةررعحعل ة ه ة نةرس ندعكع هةمم زئمع
ةممعنع      نع، دئضةن هةممة نةرسة ظالالهنعث ظعلمعدا، آعتابعدا يئزعلغان      ةثرعلعكع، ه ول آ عز م ظعلعمنعث حةآس

  .علماسلعقعنع ظعسصاتاليدذظأز ظعحعضة ظالعدعغعنعنع، ظعسصاتاليدذ، بةزعدة ظادعللعقعنع زذلذم ق

م        أتعمعز،      ـ بعز بذ يةردة ظالالهنعث قذدرعتعنعث حةآسعزلعكع، بعلع أزلةص ظ عزلعكعنع س ث حةآس ظعلمعنع
ز            زئمعن  ـ ظاسمان ان قعلعمع ذلدا باي عماس ظذس ا ظوخش اقمذ، ظذنعثغ ةن بولس أص سأزلعض ئلع آ عدا خ .  توغرعس

مان   لذقع، ظاس ةم بوش ةم، ظال عدع  ـ ظال ن توغرعس تع،   زئمع الالهنعث قذدرع ع ظ أزلعرعمعزنعث آأصعنحعس كع س
اناظعتع،   الع، س الع، آام تجام ارقعلعق   هئكمع ذ ظ عتعدذ، ش عزلعكعنع آأرس ةثرع، حةآس ث آ ع، ظعلمعنع

ظعنسانالرنع بذ ضىزةل آاظعناتقا قاراشقا، تةصةآكذر قعلعشقا، تةآشىرىص تةتقعق قعلعشقا، مةنصةظةتلعك ظعشالرنع      
اقعرعمعز،   قا ح عنع       قعلعش علةرنع هةممعس ندعكع نةرس ة زئمع الاله سعلةرض اندا ظ الاله، قذرظ ع، ظ حىنك

ةردع  ارعتعص ب ىن ي ععثالر ظىح ةنمةنصةظةتلعنعش ث    دئض ع، ظعلمعنع تع، مىلك الالهنعث قذدرع ز ظ ةمدع بع ، ظ
  .حةآسعزلعكعنع سأزلةيمعز

  : دئضةنمةشهذر ظاسترونومعية ظالعمع، صةيالسوص، صعالمعريون مذنداق

ز ظعن عدعن      بع اش سعستئمعس ان قذي ةؤؤذرع، معليارتلعغ م ؤة تةس ةآكذرع، بعلع ةقلعي تةص انالرنعث ظ س
ةن                القعص آئتةلمةيدعك ةص، ه ى حةتن لذقعدعن مةثض  حةآسعز آةتكةن، يولتذز، سعستئمعسعدعن، بذ ظالةم بوش

ةمنعث جىملعدعن ع ياآع آىزىتىش ظةسؤابع، بذ ظالقورال، بذ سأزدعن شذنع بعلعؤالعمعزآع بعرةر قاتناش دئضةن
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يئنعغعمذ بارالمايدذ، هةم  ظاشذ يذلتذز سعستئمعسعدعن حعقعص آئتعش ظذياقتا تذرسذن، ظذنع تولذق تاصالمايدذ،         
ةت،                 ةآكعز جةنن عتة س  70ظةقعل تةصةآكذرعمذ يئتعص بارالمعغان، ظذنداقتا قالغان ظالتة ظاسمان آذرسع، ظةرش

  نذر صةردعلةر

ةل    ةس، ب نعال ظةم الالهنعث زاتع ةؤؤذر      ظ ال، تةس ةم خعي عيالمايدذ، ه ةقعل قورش ةخلذقلعرعنعمذ ظ كع م
الالهنعث          !  ظذلذغ، بىيىك هة    دئضةن قعاللمايدذ، ظالاله نئمة   ةخلذق، ظ ىتىن م ة ص ا   ظةلؤةتتة هةمم  ؤذجذدق

ةل  ةنآ ة      دئض عز هادعس عز، هاؤاس عز، هةرعصس ذ لةؤزعس اتمذ، ظاش ىتىن آاظعن ةنمذ ص ةنمذ، م ا س أزعدذر، مان  س
رةر          بو ذ بع ارعتعدذ، ظ اندعن ي تعص ظ الدعن بعلعؤئ لمعغان ظاشذ قذدرةتلعك بعر جىملة سأزدذر، ظالاله هةممعنع ظ

دع،              ةزةلدة رةززاق ظع دع، ظ العق ظع ةزةلدعن خ ةس، ظ ان ظةم ذص، قالغ العق بول اندعن خ مةخلذقنع يارعتعص ظ
ةزةلدع           ـ   هةممة ظعسعم  ةددةم ظ ةؤؤةل مذق ةدعي   سىصعتع ظةزةلدة بار ظعدع، ظذ ظ ةزةل ؤة ظةب ى    ـ ن ظ ةد، مةثض ظةب

  .مةؤجذدتذر، ظأزضعرعش تاصمايدذ

انالر         عدة ظعنس ة، آةلضىس ك نةرس ال زةررعحعلع يةرشارع، حةآسعز آةتكةن بذ ظالةم، بوشلذقعدعكع بعر ت
ئكذنتتا             ر س ةنع بع ة ي ة يةتس ذر تئزلعكعض ةم قاتنعشع، ن ظذزذن يعل ياشاص تةرةققعي قعلسا، هةتتا ظذالرنعث ظال

ماجرا قعلعشماي، باشقا  ـ نع تالعشعص، جعدةل زئمعن آعلومئتعر تئزلعككة يةتسة، بذ تار، آعحعككعنة300000
ةقةت                    زدعن ص ان بع ن بولغ ةث يئقع ة ظ اؤؤال بعزض دذ، ظ رعدا     389صعالنعتالرغا يىرىش قعلع رال نئ ث آعلومئتع  مع

تعص    تذرعؤاتقان ظاي شارعغا آأحىص بارعدذ، نذر تئزلعكع بعلةن ماثغاندا         ئكذننتعال يئ  ظذ يعراق جايغا نةححة س
ر        15غا قارعسا، ظايدعن يةنع  زئمعنبارعدذ، ظايغا حعقعص  ارتذق حوث بع ة ظ ىح هةسس ايدعن ظ ذن ظ  آىنلىك تول

اي     ع، ظ أرعدذ، حىنك اينع آ ث   زئمعنظ ةث، 4/1نع ة ت ن ض اش       زئمع أرىنعدذ، قذي ة حوث آ ىح هةسس ايدعن ظ  ظ
ذم اغالر، ق ذز ت زالر، م نع، دئثع ةيدذ،  نذرع اينع آأرةل ذن ظ الدا تذل م ه ايتذرعدذ دة، داظع ا ق انلعرع، ظايغ  بارخ
نع سىرةتكة تارتتع، بذنعث آأرنىشع صىتىن جذغراصعية، ظالةم ظعلمع  زئمعنظةلؤةتتة هازعر باشقا صعالنعتقا حعقعص

  .قعسعملعرعدا آأرىلعدذ، سعنظالغذ لئنتلعرعمذ بار

ا، ي   زدعن        ظةضةر، ظاي شارعدا هاياتلعق بولمعس ارعس بع أحعمعز، م قا آ ا، مارعس ال بولمعس قا ظام  60اشاش
ع 14دعكع ماددعالردعن  زئمعندعن ظازراق آعحعكرةك، مارعستا زئمعنمعليون آعلومئتعر يعراقتا تذرعدذ، مارعس

 هاؤاسعدعن سال شاالثراق، ظعنشاظالاله، بعز مارعسقا  زئمعنتئصعلدع، بذندعن آئيعن يةنة تئصعلعدذ، هاؤاسع،
ةيمعزيئ ع آأرةل ا، ظذالرن اتلعق بولس ايدا هاي ذ ج ةر ظ اق، ظةض ةم . تعص بارس اتلعمعدع، ه ع ظعسص ة بذن هازعرح

ل             اندعن دةلع العمالر قذرظ نع ظ ا دع ارعلعؤاتعدذ، بذنعثغ قا      ـ هاياتلعق بار دةص ق عمذ باش تا بولمعس ئلعص، مارعس ظ
ذ          صعالنعتالردا حوقذم هاياتلعق بار دةص هأآىم قعلغان، بذنع بعز آ          أزنع ش اتاليمعز، س ةن ظعسص ةت بعل ن ظاي ئيع

ذ                    ا ب أرعدذ، ظذالرغ ةندةك آ تذزنع آأرض رة يذل  يةرضة قويذث، مارعسقا حعققان آعشعلةر مذشذ يةرشارعنع بعز زأه
 يذلتذزدةك آأرىنعدذ، حىنكع، بذمذ نذر قايتذرعدذ، ظالعمالر هازعرحة مارعستا هاياتلعق مذمكعن ظةمةس،      زئمعن

ةيدذ،          حىنكع، هاؤاسع ظع   اس آةلم ة م ارعدعكع آعشعلةرض ذ يةرش االث، ب رع ش ةزع يئ ح، ب ةن نتايعن زع .  دئض
ةندةك                      ةيرعنع آأرمعض ذددع هىج ةيمعز، خ ز آأرةلم ع بع ن، ظذالرن اتلعق بولذشع مذمكع ظةمما ظأزعضة اليعق هاي

عممذ،      . جعن، روهمذ شذ   ىرظةتمذ، بئس رلعقمذ، س ئلع      زئمعن مارعستا ظئغع ن خ ةرق دع دذ،  ص  200دا  ن زئمع   قعلع
اران    تا ظ ع مارعس ةن آعش رام آةلض ر    75آعلوض عم بع كةن جعس تعدعن حىش تا ظىس ئلعدذ، مارعس رام آ  آعلوض

عدذ،       84سئكذنتعغا بعر مئتعر     ةن حىش  سانتا تئزلعك بعلةن حىشعدذ، يةرشارعدا بولسا بةش مئتعر تئزلعك بعل
 قذياشقا بةك يئقعن، ظةمما ظذ جاي يةنة بعر سةؤةب شذآع، ظذ حىنكع، يةر شارعنعث تارتعش آىحع آىحلىك،

سوغذقمذ ظةمةس، بةك ظعسسعقمذ ظةمةس، ظاندعن آئيعن بعز ساتذرعنغا ظأتعمعز ظذ بعزدعن، بولذصمذ قذياشتعن 
ةجمع       7 معليون ميعل يعراقتا تذرعدذ، ظذ جايغا نذر تئزلعكع بعلةن           882 اتذرذن ه ارعمعز، س تعص ب ا يئ  معنذتت

ذز    .  يعلعغا تةث  29حوث، ساتذرذندعكع بعر يعلع يةر شارعنعث        هةسسة   745يةرشارع هةجمعدعن    ث توقق بذنع
رمذ            ذنداق بع ا مذش ز مان دذ، بع علع بولع دا آأرض ع تئلعسكوص اثعمعز،      ـ هةمراهع بولذص ظذن ارا م عالنعت ظ ر ص بع

ئخع،       نةححة يىزمعث صعالنعتنع، يذلتذزنع ساياهةت قعلعمعز،      ارعمععز ت ع،  بعز ظةلفا ناملعق يذلتذزغعمذ ب  حىنك
 آعلومعتعر تئزلعكتة ماثغان صويعز 60 معث هةسسة يعراقتا تذرعدذ، ساظعتعضة 276ظذ بعزدعن قذياشقا نعسبةتةن 

  . معليون يعلدا يئتعص بارااليدذ75ظذنعثغا 
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يون   ر معل ا بع ذ جايغ ا ظ قذرذلعدعغان بومب ايدا زور  500باش ذ ج ةر ظ ارااليدذ، ظةض تعص ب دا يئ ث يعل  مع
داردا                   آألةمدة صارتعال  ذ معق اؤاز ظاش اثاليمعز، ظ ن ظ ن آئيع يون يعلدع ش يىز بةرسة، بعز ظذ صارتعالشنع ظىح معل

ذنداق قعلعص        ذر        100بعزضة يئتعص آئلعدذ، بعز ش ز ن ةتتا بع ارعمعز، ه عالنعتالرغا ب ا، ص ان يذلتذزغ  معليارتلعغ
اران بارغعلع بولعدعغان يولتذز  يعلدا ظ6520 معث آعلومئتعر تئزلعكدة ماثساق، 300000تئزلعكعدة سئكذنتعغا 

ثع    ذن يئ لذقعدا نذرغ ةم بوش عز ظال ذ حةآس ز ب اندعن بع ارااليمعز، ظ ا ب ار جايغ ةمراهع ب عالنعت ه ث ص ؤة ظذنع
نع سامان  زئمعنظالةملةرنع بايقايمعز، هةممعسع يذلتذز سعستئمعسع بعلةن تىزىلضةن بولعدذ، شذ حاغدا بعز بذ

رعحة دةص بعلعمعز، هةتا تئلعسكوصتعمذ آأرةلمةي قالعمعز تئخع، ظاندعن بعز يولع سعستئمعسعدعكع بعر تال زةر
مذشذ ظذسذلدا سةصةر قعلساق سامان يولع سعستئمعسعدعن باشقا بعر يذلتذزالر ضذرذصصعسع، ضاالآسةلةر ؤة باشقا 

عالنعت،     .يذلتذز سعستئمعسعغا يئتعص بارعمعز    ن  سانسعزلعغان يذلتذز ، ص ةيمعز   زئمع يون،     الرنع آأرةل ز معل ، بع
ةمنع      معليارت، تئرلعيون يعلالص ياشعساقمذ بةزع يذلتذزالرغا يئقعنمذ بارالمايمعز، شذثعالشقا صعالمعريذن بذ ظال

  . ظعدع، ظةمما بذ ظالالهقا ظاسان، ظالالهقا يوقعالث نةرسعدذر دئضةنحةآسعز

دعكع بعر تال ظىزىآتةآال ، معن زئصىتىن يةتتة ظاسمان آذرسع بعلةن قئتعلعص ظةرعشكة نعسبةتةن بعصايان
ارعدةك       اؤاتقان يةرش ز ياش دذ، بع دة تذرع ع ظعحع ذدرةت ظعلم الالهنعث ق ة، ظ ع    زئمعنهةمم امان يول ن س دع

ةقلعي   ـ  معليوننع تاصتع، يةنة تئصعلعدذ، ظاخعرع ظعنسان حةك     300سعستئمعسعدا   حعضرادا توختاص قالدع، ظ
أرىص، ظعسالمغا      تةصةآكذرع هةيران قالدع، نذرغذن ظالعمالر   ذص آ اننع ظوق ص، قذرظ صذرسةتنع غةنعيمةت بعلع

اتالندع،                    ة ظ ةن سةصةرض ألىم بعل الدعنعص ظ ز دةص ظ ةتقعق قعلعمع ة ت ئخع يةن آعردع، نذرغذن جاهعلالر، بعز ت
ظاشذ ظالةملةر هادعسعدذر، صةيدا بولغاندذر، حىنكع، ظذ هادعسعنع قوبذل قعلعدذ، شذثا ظذ هادعسعدذر، . خاالس

أص               ظذن ذنحة آ عدا ش تذز سعستئمعس أص يذل ن  داقتا بذنع آعم صةيدا قعلدع؟ شذنحة آ انداق     زئمع ن ق الر ظعحعدع
م     ة آع ةن، يةن م بةرض ان؟ آع ةيدا بولغ انداق ص اتلعق ق ذ هاي ان؟ ب ا تولغ ارعمعز هاياتلعقق زنعث يةرش ذص، بع بول

ضة خعزمةت قعلعدذ، بعز ظعنسانالر ظىحىن ياق ظذ يةنعال بعز  الر بعكار تذرامدذ؟   زئمعن ظئلعؤاتعدذ؟ باشقعالر باشق  
اندا،     زئمعن صايدعلعق، بويسذنغاندذر، ظةجعبا بذ    تعن ظايرعلغ ايرعص            قذياش اددعنع ظ أص م عالنعتتعن آ ة ص هةمم

 ماددا، ظئلئمئنت يوق؟ بذنع آعم تةثشةص ظايرعغان، آعم ظاشذ 110ظئلعصتذغذ؟ نئمة ظىحىن باشقا صعالنعتتا بذ   
ازعر،                    سعستئمعالرنع، ظوربع  ذرذن، ه ةردع، ب ارتعش آىحع ب ا ت م بذنعثغ الدع؟ آع ا س تعالرنع صذختا ظعنتعزامغ

ذص             آةلضىسعدة آعم بذنع باشقذرعدذ؟ يةنة نئمة ظىحىن ظاخعرعدا هاالك بولذص هةممعسع تىضعشعدذ؟ قانداق بول
العدذ  دئضةننةححة ظةسعر بذرذنقع قعيامةت قايعم     انداق     نةزةرعية مانا ظةمدع راسقا ظايلعنعص ق ذالر ق ع ظ ؟ بذن

  .الرغا ظالالهدعن باشقا هعحكعم جاؤاب بئرةلمةيدذسوظالظعسصاتلعغان؟ مانا بذ 

ةآكذر      ذر تةص عمعز، حوثق عرنع ظوقوش اننع، تةصس ذ قذرظ كةن ب ةن حىش ع بعل الالهنعث ظعلم ز ظ ذثا بع ش
  .غا جاؤاب تئصعص قةلبعمعزنع خاتعرجةم قعلعشمعز الزعمسوظالقعلعشعمعز، صىتىن 
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  رة ظال ظعمران سى

אאא 
  . ؤة جةننةتدعن ظعبارةت ظاخعرةت دذنياسعنعث يةرشارع بعلةن بولغان مذناسعؤعتعدوزاخ

عر                  م تةس ا داظع ن بولغاحق ة يئقع ذ بعزض ظاخعرةت دذنياسع بعز ظويلعغاندةك بعزدعن بةك يعراق ظةمةس، ظ
االس،       آأرسعتعص تذرعدذ، ظعككع دذنيا ظوتتذرعسع زعح باغال       اخعرةتنعث باشلعنعشع خ ا، ظ ا بولس نغان بذ دذني

ة           زئمعنآعشع بذ  ةبرة ظعحعض ةرزةخ ق اتع ب أتكعلعص هاي اتلعقعدعن ي ذ هاي ايدذ، ب ى يوقالم دا صةيدا بولدعمذ مةثض
ث          ن، بذنع ةك يئقع ةنعال ب ارعلعق ي ذ ظ ذنداقتعمذ ب أتكعلعدذ، ش ا ي ىلىك جايعغ رعلعص مةثض اندعن تئ رعدذ، ظ آع

  .ةلعلع باربعرقانحة د

بعرعنحع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم معراجغا حعققاندا، يةتتة ظاسماندا صىتىن صةيغةمبةرلةرنع جىملعدعن    
ة      . مةشهذر صةيغةمبةرنع آأرضةن  ع جةننةتت العهالرنعث روه ئهعد، س ةيغةمبةر، ش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ص

ةت     ، ظذنداقتا ظاشذ جاي ظاشذ يةتتة ظاسمان جةن دئضةن بولعدذ ةت هةقعق ذمذ؟ جةنن ةت ش ننةتعمذ؟ ياآع جةنن
  .ظاسماندا ظأستىندة بولعدذ

  .دئثعز، جةهةننةمدعدذر:  دئضةنظعككعحنع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق

  .ظوت بولذص الؤذلدعغان دئثعز آئيعن جةهةننةم بولعدذ:  دئضةنظىحعنحع، ظعبنع ظابباس، مذنداق

  . دئضةندا زئمعندوزاخهةقعقةتةن جةننةت ظاسماندا، تأتعنحع، ظابدذلال ظعبنع ساالم، 

دذ،            ةن  بةشعنحع، ظةلع رةزةعيةلالهذ ظةنهذ، بعر يةهذدعيغا جاؤاب بئرعص، جةهةننةم دئثعزدا بولع .  دئض
  .بذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسسساالم تةستعق قعلغان

دة ظوتق   زئمعن ظالتعنحع، ظابدذلال ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ،      ذ     شذ آىن ةت ظاش ايلعنعدذ، جةنن ا ظ
  . دئضةنظوتنعث آةينعدة، ظالالهنعث دوستلعرع، ظةؤلعياالر، ظةرش سايعسعدا بولعدذ

ة        ذالر جةننةتك ايدذ، ظ عكع ظئحعلم مان ظعش ىن ظاس ع ظىح عرالر روه اندا، آاص الاله، قذرظ ةتتعنحع، ظ ي
ةن جايغا قايتذرذلعدذ، ظةمما مأظمعنلةر     بةلكع ظذالر ظةث تأؤ   .  دئضةن آعئرةلمةيدذ، ظذالرغا ظاسمان يعغلعمايدذ،   

  .هةدعسلةردعمذ شذنداق آةلضةن.  دئضةنبولسا، روهلعرع يذقعرعغا ظأرلةيدذ، جةننةتتة ساياهةت قعلعدذ

رع، صعشن    :  دئضةن سةآكعزعنحع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق     ةمنعث زةهع هارارةت، جةهةنن
ةمن الر، جةهةنن ويذتذص ظوقذث امعزعنع س تان رع قعش از، بع رع ي ار، بع نعقع ب ع تع ةنعث ظعكك ة  دئض ، ظةلؤةتت

ةمنعث                      ـ   ظعسسعق ز جةهةنن ادعكع ظوتعمع زنعث دذني ذق جاي بع ذ ظوتل ع، ظ عتعدذ، حىنك عر آأرس سوغذققا تةس
  . هةسسة ظارتذق69نعث بعرسع خاالس، ظذ 70/1ظوتلعرعدعن 

تذرذص       نع آأص ؤا   زئمعن توققذزعنحع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، بذ    عتعدذ، سئلعش ة ظوخش قعتتا ظاخعرةتك
هةقعقةتةن بذ دذنيا ظاخعرةتكة سئلعشتذرغاندا سعلةرنعث بعرعثالر بارمعقعنع يعثعضة : معسال. نعسبةتلةشتىرعدذ

ةن  سئلعص ظالغانحعلعك ظعش    ذ             دوزاخ،   دئض ان آعشع ظىحىن مذش ة آعرعدعغ اخعرعدا جةننةتك ن حعقعص ظ تع
مان،  :  دئضةن بئرعلعدذ، ظالالهمذ قذرظاندا مذنداق هةسسة ظارتذق جاي   16دذنيادةك   رعلعقع، ظاس ة   زئمعنتوغ ح

  . آئلعدعغان جةننةتكة ظالدعراثالر

عملعرع            علةرنعث ظعس ةتتعكع نةرس ادا جةنن ادعكع، دذني ة دذني ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ، جةننةتت
  :  دئضةنبار، ظةمةلعيةتتة زادع بعر بعرضة ظوخشعمايدذ،

ال ـ10 انداق، ظ ر زئمعناله قذرظ قا بع ع باش ةت آىن عرعدذ زئمعننع قعيام ان ظأزض ةنغ مانغعمذ .  دئض ظاس
  .شذنداق
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. نع آأرعدعغانلعقع، هةدعسلةردة آةلضةندوزاخدا تذرذص جةننةتنع ياآع  زئمعن قةبرة ظعحعدة مذشذ ـ11
ذرذص،       بعزضة بةآمذ يئقعن، ظا    دوزاخضئصعمعزنع خذالسة قعلساق، جةننةتكة قارعغاندا،       ةي ت شذ دوؤزاعتعن ظأتم

وس،      دوزاخجةننةتكة آعرعش مذمكعن ظةمةس، شةيتان ياخشعلعق يولعغا صوس بولغاندةك،           ا ص ةت يولعغ ، جةنن
ارع       . آىزةتحع ا يةرش ذص زعمعغ ذرذقع            دوزاخبول ةتنعث ص ع جةنن ةن، حىنك ةآمذ يئقعنك راق     500 ب ن يع  يعلدع

  .جايدعن يئتعص آةلسعمذ بعزضة تةسعر قعلمعغان

ذ  دوزاخ تةسعر قعلعدذ، ظذنعث ظىستعضة بعز داظعم ظوتقا يئقعن تذرعمعز،           وزاخد ن  ظوتذنلعرع مذش دعكع  زئمع
عرالردذر ع  دوزاخ. آاص اه بواليل ةن، ظاض عدعنمذ يئقعنك ايعقعمعزنعث يعص راق دةص   .  ظ انع يع ع دذني ذ ظعكك ز ب بع

ع ظال  تذرمايلع، ظعكك ةنحعمعزنع ظاجعزالش ادعمعزنع، ظعش عنعص ظعتعق ردذرحىش تعدة . ةم بع ةت ظىس جةنن
دذ،       ىص تذرع أيىؤاتعدذ       دوزاخمذتتةقعنع آىت داص آ اقالص الؤذل عيالرنع س ذناهكار، ظاس تعدا ض اق   .  ظاس ز بولس بع

وت         ةن  غةصلةتتة ظذخالؤاتعمعز، ؤاقعت آئتعؤاتعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دئثعزنع ظ وت      دئض تعدعمذ ظ ، ظاس
بعز هازعر مذشذ تئمعغا ظذالص، ظوتلذق .  دئضةنت بولذص الؤذلدعغان حاغداقذرظاندعمذ، دئثعزالر ظو.  دئضةنبار

يةرشارعنع سأزلةيلع، تةصةآكذر قذرظاندا ؤاجعص تذرسا بعز ظايةت، هةدعسنع تةصةآكذر قعلعص ظويلعمعغان، هةم 
بعز ظاندعن ظةمما، دعنسعزالر بذنع تئصعص، ظئنعقالص حعقسا .  بعلةن تةتقعق قعلمعغان قةلببذ مةسعلعنع حعن

ظاندعن ظذالر بعزضة شةك قعلدع، ظعشةنمعدع، بذرذن   . قذرظاندعمذ، هةدعستعمذ بارآةت دةص آأتىرىص حعقتذق     
ل          . نئمة ظعش قعلغان دعدع    ذ دةلع قا ظاش العمعز، شذثعالش ارقعدا ق ى ظ اق، مةثض  ـ بعز هازعرمذ ظذخالص ظولتذرس

ل ظعسصاتنع تةآشىرىص تةتقعق قعاليلع، مةن هازعر مذشذ ظا   اتع   ـ يةت، هةدعسلةر بعلةن ظالعمالرنعث دةلع ظعسص
ازعرمذ                  ذنداقال ه ا ش تةك ظاسمان جعسمعدعن ظايرعلغانلعقعغ بعلةن بذ بعز ياشاؤاتقان يةرشارعنعث ظةسلع قذياش

بذرذنقعالر بذنعث ظوت ظعكةنلعكعنع ظويالصمذ باقمعغان، ظةمةلعيةتتة . ظوتلذق شار ظعكةنلعكعضة دةلعل آأرسعتعمةن
ار                   بعز   وت ب تعدا ظ ز ظاس تعمذ، دئثع ازدذر، هةدعس ث ظوتتذرعسع ض  ظذنعث تاشقع صوستعدا تذرعمعز، ظعحع، ظذنع

وت،              . ، بذنع معشكاتتا آأرىث   دئضةن ن ظعحع ظ ذن، زئمع ذق بولس ظةمةلعيةتتة، دئثعز ظاستع بولسذن، قذرذقل
اددعال  ةرخعل م از، ه الدا ض م ه ارتعلعتعدذ، داظع اغنع ص ار ت رعص يان معالر ظئ دذ، ماض تعلعص حعقع ة ظئ ر ظىستعض

  )يةرشارعنعث ظعحكع قعسمع(         . صارحعلعنعص آئتعدذ زئمعنبولمايدعغان بولسا،

ىتىن             اندا ص ظالالهنعث رةهمعتع بعلةن يانار تاغ، مذزظوآياندا ياآع مذزلذق تاغدا صارتعلعمايدذ، ظذنداق بولغ
زد    اغ، دئثع ار ت ع، يان تعدذ، حىنك عص آئ ذ بئس ارعنع س ىيعنع  يةرش ز س ىتىن دئثع ا، ص ارتعالص قالس ا ص

  .قاينعتعؤئتعدذ

تعدذ      قا يئ عية ضراس ث سعلس . بذنعثدعن شذنع آأرىؤالعمعزآع، يةرظاستع ظعسسعقلعق ضرادذس نةححة مع
از،                    هةقعقةتةن وت، ض ا، ظ اغ صارتعلعس ار ت رعص يان معالر ظئ رع ماض ززعقلعق ضعرادذسع يذقع وت، قع يةرظارسع ظ

بةزعدة بعر تاغدا بعرال ظئغعز بولعدذ، بةزعدة . خعل ماددعالرنع حعقعرعص تاشاليدذ   ـ   مذتىتىن، سذيذقلذق، خعل  
ارالالردا                         80 ك ظ ذثا، آعحع ذ ش رعدذ، ظ ىز بئ ايدا ي عز ج  ضعحة ظئغعز بولعدذ، يانار تاغ آأصعنحة يةر صوستع نئص

دذ،            11000ياآع دئثعز بويلعرعدا ياآع      تعدا بولع ز ظاس تعكع دئثع ر حوثقذرلذق ازعر      مئتع زنعث ه  11034دئثع
يانار تاغنعث صارتعلعغان ظاساسع سةؤةبع ظوت، ضاز، بعزنعث دةلعلعمعزمذ دةل . مئتعر حوثقذرلذقع ظعسصاتالندع  

ة     زئمعن شذ ظوت، ضاز، سذيذقلذق بذالر ظاخعرع قذياشقا قايتعدذ، قذياش، ظاي بعرلةشكةندةك           مذ ظةسلع هالعتعض
  . ذن، تذترذق بولعدذ، خاالسقا ظوتدوزاخقايتعدذ، ظاخعرع هةممعسع 

ن  قعيامةت قايعم بولغاندا بذ    ذ          زئمع ذص، ب ران بول مانالرمذ ؤاي ذص، ظاس ران بول ن  ؤةي رعص    زئمع ة بئ  نةض
دعن، صعلسعراتتعن ظأتىص ظاندعن    دوزاخنعث يئنعغا بارعدذ، آشعلةر شذ      دوزاخ  زئمعن قالعدذ؟ دةلعل شذآع، بذ   

ةقؤادارال  ةث ت ةتمذ ظ رعدذ، جةنن ة آع نعدذ،جةننةتك ن قعلع ةن  زئمعنرغا يئقع ث تةخمعن ر 90نع  آعلومئتع
ز                 3000حوثقذرلذقع   ا بع رعتعؤئتعدذ، مان اددعنع ظع اتتعق م  ضعرادذس قعززعق بولعدذ، بذ قعززعقلعق هةرقانداق ق

  قعلعص بةردعنئمةتنع سعلةرضة آأرصعدةك بويسذندذرذص  زئمعنهازعر ظاشذ ظوت ظىستعدة تذرعؤاتعمعز، مانا بذ
  ظةلهةمدذلعللة.  شذدئضةن

ذ             ان ظاش اتاليدذ، ظعنس أجعزعلعكعنع ظعسص اننعث م نع قذرظ ةت بذ ظالالهنعث قذدرعتع دذ،   نئم دة تذرع  ظعحع
االمعتع               ةت ظ ذ قعيام ةمما ب دذ، ظ ايلعق حعقع ذن ب اغدعن نذرغ ار ت ذ يان دة    ! دة ـ حىنكع، ظ ةهدعد ظعحع م ت داظع
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 ظادةم ظألضةن، يةرشارعنعث 500000صارتعالص يةر تةؤرعضةندة عدا ياصذنيعدة يانار تاغ ؤاقتتذرعمعز، حىنكع، ظأز 
ةرآىنع         ةر ه ايمعز، ي ع ظذقم ز بذن دذ، بع الدعدا تذرع ةؤرةش ظ م ت ايلعرع داظع ة ج ارتذق  100هةمم ن ظ  قئتعمدع

ةيدذ                  30هةريعلع   ةن بعلةل كىنة بعل ار ظىس العمالر ظعلغ ع مذتةخةسعس، ظ ذ  .  معث قئتعم تةؤرةص تذرعدذ، بذن ب
زالرد  قا             دئثع ا باش االك قعلعص ظورنعمعزغ ردةمدة ه ا بع تعدة خالعس الالهنعث قذدرع م ظ ز داظع رعدذ، بع ىز بئ عمذ ي

ةق               ايلع، ه عمعزنع تاص ةرتعؤئتعدذ، هذش ا ظأزض زنع هايؤانغ ا بع ذز آورلذقعمعزغ زنعث ت اآع بع مةخلذق يارعتعدذ ي
 ، بولسا بعز هازعر مذشذ دئضةنظارتذق هةسسة 69 ظوتع بذ ظوتتعن  دوزاخظالدعمعزدا، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم،   

ن وت    زئمع ذ ظ ةنعال ظ تذق، ي لذقعنع تاص ث ضعرادذس ة مع ث نةحح اه 69دعكع ظوتنع ا، ظ ارتذق بولس ة ظ   هةسس
ذ               يارحمن زنع ش أزلعرع بع يُّم ظ ا َق اَحىُّ، ي امعن     دوزاخ، يارحيم، ي عال، ظ ن ساقلعس ان    !تع ةقعللعق ظعنس ز ظ ، بع

  .لع، ظعنسانلعقعمعزنع تاصايلعلعنةيصةرقبولغاندعكعن هايؤاندعن 

بعز ظةمدع يةر ظىستعضة قارايلع، بذالرمذ هةممعسع ظوتتذر، ظادةتتة بعز قااليدعغان ظوتذن، آأمىر، نئفعت 
ذ                      أزلعدذق، ب أص س ز آ ع ب أيعدذ، بذن ذ آ ئن بذم ةن ظوآسعض م نةصةسلةنض ؤة باشقا ماددعالردعن باشقا بعز داظع

. ةمةلعيةت، شذثا، بعزنع ظوراص قورشاص تذرغان دئثعز هةممعسع ظوتتذر        بذ ظ . خعمعية دةرسلعكعدة سأزلعنعدذ  
ة   ؤاقتبذمذ  .  هةسسعسع ظوآسعضئن، هعدروضعن آأيعدذ، ظوآسعضئن ياردةم بئرعدذ       9/8حىنكع، ظذنعث    ع آةلس

م     ارعنع داظع دذ، يةرش ذص الؤذلداي وت بول ةهدعت ظ وت،    ت اث ظ الرمذ ض تظورن تاش ان، مع ةن قورشاص تذرغ  بعل
وت،        ظذالرنع تذزالرمذ ظ ث آأصعنحعسع ظاتموسفئرادا تىضةص آئتعؤاتعدذ، ظذندعن باشقا قذياشمذ ظوت، نذرغذن يذل

ث بعرسع         ةر ظذالرنع ذ،         زئمعن قذيرذقلذق يذلتذزمذ ظوت، ظةض نع ش ايعم بولغع ةت ق ة، قعيام وقذلذص آةتس ان س غ
 باشقذردع، آعم مذهاصعزةت قعلعص      هةممة بعراقال تىضعشعدذ، بذالرنع آعم قعلدع؟ آعم ظعنتعزامغا سالدع؟ آعم         

دذ؟        ذرذص حعقع ىزةل ق ايتعدعن ض ساقالؤاتعدذ؟ آعم بذنعثغا ؤاقعت بةلضعلعدع؟ يةنة آعم بذزذلغان قذرذلذشنع ق
  .ظالاله، هةممعنع ظالدعن بعلعدعغان غالعص ظالاله

  .قذرظان آةرعمنعث هازعرقع زامان ظعلمع آةشصعياتقا ظعشارعتع

قا          بعرعنحع، ظاسمان جعسمعن   مانالرنع يارعتعش الاله، ظاس عث ضاز، تىتىنلعكعنع بذرذنال ظوختذرغان، بذ، ظ
 ظايةتتة، شذنداقال ظاشذ ظاسمان جعسمع بولغان يذلتذز بعلةن  دئضةنيىزلةندع ؤةهالةنكع ظذ ضاز، تذمان ظعدع،

  )سىرة ساففات. ( ظايعتعيوقعتعشجعن شةيتاننع آأيدىرىص 

م آئثع       ماننعث داظع ز                ظعككعنحع، ظاس ماننع بع ان، ظاس ا قويغ نعق ظوتتذرعغ الاله ظئ ع ظ يعص تذرذشع، بذن
دعن  زئمعن ـظاسمانقذدرةت بعلةن بةرصا قعلدذق، بعز ظذنع آئثةيتعص تذرعمعز، هازعرقع تةرجعمعسع ؤة يةنة 

  .، ظةرراهمان سىرعسعدعكع ظايةتمذ شذنع آأرسعتعدذ دئضةنقئعحص حعقعص آئتةلمةيسعلةر

ت  ار يذل نحع، ظاق تىثالردعن     ظىحع ة ظىس ىرة مىلىآت الاله س ع ظ ئغعش، بذن اش ي اش، ت ت ت ذز، معتظورع
اش            دئضةن ظالالهنعث تاش ياغدذرذشعدعن قورقماي خاتعرجةم يىرةمسعلةر؟      ةؤمعنع ت ذت ق ذنداقال ل ايعتع، ش  ظ

  . بعلةن هاالك قعلدع، ظاشذ قعسسعنع سأزلعشع مذشذ ظعلعمنع بعلعشنع مذهعم تذتذشتذر

دذق     :  دئضةن ئرا، بذنع، ظالاله مذنداق   تأتعنحع، ظاتموسف  ةن  بعز ظىستىثالرضة بعخةتةر ظأضزعنع قعل ،  دئض
  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ تعرمعزعنعث هةدعسعدة، بذنع ظذرغذص توسذلذص تذرغان دولقذن دةص بايان قعلغان

قا             زئمعن بةشعنحع، يةتتة  ذ باش لعكع ظاش نعق دعمةس ع ظئ الاله بذن عالنعتالرنع  ، يةتتة ظاسمان، دةص ظ ص
  .ظأزع تاصسذن دعضعنع ظعدع، هةرخعل سعستئما، يذلتذز، صعالنعتالرغا ظعشارةت قعلعشع ظعدع

  )سىرة نذر. (بذنع هازعر ظئنعقالص حعقتع.  ظايةت دئضةنظالتعنحع، ظاسماندن مذز تاغ، قار تاغ ياغعدذ

امالالر         تذرغذحع ش امغذردعن     يةتتعنحع، يامغذرنعث حاثلعشعشع، بذنع، ظالاله حاثالش ةتتعن، ي نع رةهم
  .بذرذن ظةؤةتعش ظايتعدة بايان قعلغان

ةك        ىملىآنعث حاثلعشعشع، ؤة ظةرآ عندا ؤة       ـ  سةآكعزعنحع، ظأس ىرة ياس ع س ةنلعكع بذن حعشعسع ظعك
  . دئضةنباشقا جايالردا سأزلعدع نةرسة هةممعسع جىص

عؤعتع، بعظولوض  ح مذناس ىملىآنعث زع ايؤان، ظأس ان، ه نحع، ظعنس دا توققذزع ة ظورذن نع نةحح عية ظعلمع
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ة                     ا، تأضعض أز ؤذجذدعغ عرمعغا، ظ ذغا، ظعسص ا، س ةم تاظامغ ةن، ه سأزلعضةن، مالنعمذ، ظأسىملىك بعلةن آةلتىرض
  .قاراص بئقعشقا بذيرذق قعلغان، مانا بذ صةرعز آذصاية ظعدع، ظةمما بعز ظذخالص ظأتتذق

 ظعسعم بعلةن ظعصادعلعضةن،  دئضةن)ما(ه نئفعت، ظالتذن آاث، يةر ظاستع بايلعقع، بذنع ظالال ـ   10
  ).سىرة تاها. ( دئضةنא

دذ  ص تذرع عنع بعلع تعدعكع نةرس ةر ظاس الاله، ي ةنظ ةم  .  دئض ةن ه رعص آةتك ة آع قا يةرض ن باش ظذندع
  . ظايةتلةر دةلعل دئضةنظذنعثدعن حعقعدعغان نةرسعنع بعلعص تذرعدذ

ارةت           ظعلعمئنت، ماددا، مذرةآكةصل   ـ   11 ا ظعش ة، فعزعكاعغ عك، تةرآعص تئصعشع، صارحعلعنعشع، خعمعي
اش    دئضةنبةك آأص، ؤة ياآع تأمىر، تاش بولذص آئتعثالر  ةت، دوؤزاق يئقعلغذسع ت ةن  ظاي ز    دئض ةت، بع  ظاي

  .تئرعلعشع قاتارلعقالر يذقعرعدا سأزلعضةن ظوزةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعشعكع، قذش

اراتتع             ماتعماتئكا ظعلمع، بذنع ظ     ـ   12 ةنزعللعك ي عثالر ظىحىن م ابنع بعلعش علةرنعث هئس اينع س الاله ظ
  . سانلعق مةلذمات قذرظاندا بةك آأص دئضةن950، 1000، 50000دةص آأرسةتكةن، هةم 

الاله،     ـ   13 ع ظ ة،               زئمعن  جذغراصعية، بذن ةن ؤة قعتظ رذقع بعل ذرذش، بذي اراص ت ش، ق اياهةت قعلع نع س
  .ش بعلةن تاغالرنع قوزذق قعلعشع ظعلمع بعلةن بايان قعلغانقذرذقلذق، دئثعزنع بايان قعلع

تأرةلمة ظعلمع، بذنع، قذرظاندا بعر قانحة جايدا تةصسعلعي سأزلةيدذ، معسال، سىرة مأظمعنذن، ظىح  ـ 14
ان         ؤاقتدةك، ظأز    دئضةن قاراثغذلذق ذلبعدعن حعقارغ العلعرعنع س ةن  عدا ظةهدة ظالغاندا، ظادةم ب ةت، دةل     دئض  ظاي

  .دا سأزلعضةن»فعزعالل قذرظان«مذ قذتذببذنع سةييعد .  بولعدذ دئضةنذ هىجةيرة شذظاش

الال،        روه، جان، ظاث، تةصةآكذر، معثة، قذالق، آأز، يىرةك        ـ   15 ار آ قاتارلعقالرنع سأزلعشع هازعر ظعلغ
  .معثة ظعشلعتعش ظعشلعرعغا ظعشارةت

زال    ـ 16 ع دئثع ع، بذن عن آأيعش ع، هعدروض ذالرنعث آأيعش اغدا  س ان ح ذص الؤعلدعغ وت بول ةنر ظ   دئض
  دئضةن، دئثعز ظاستعدا ظوت بار دئضةنظايةت ؤة يةنة قعيامةت ظاالمعتع بعر ظوت حعقعص آعشعلةرنع توصاليدذ

  .هةدعس

تئلعفون، حاقعرغذغا ظعشارةت، هةدعسة معشكاتتا بار، قعيامةت ظاالمعتعدة آعشع ظأيدعن ظايرعلسا،  ـ 17
  .هةدعس.  دئضةنعسع دةص بئرعدذ، ظاياغ شوينعسعغا قامحا، دةستعسعضة سأز قعلعدذظأيعدعكع خةؤةرنع يوت

دع،        ـ   نعث، قذياشتعن ظايرعلعشعغا، بذنعثغا هئلعقع ظاسمان       زئمعن ظاينعث، ـ   18 اش ظع ر تذت ن بع زئعمع
  . ظايةت آأرعسعتعدذ دئضةن ظايةت، ظاي، قذياش بعرلةشكةن حاغدا دئضةنبعز ظذنع ظايرعؤةتتذق

رعدة ـ 19 ةرنعث بع نآىنل لعنعدذ    زئمع ا تاش ايدذ، ظوتق ارتعاليدذ، يوق تعدذ، ص وزذص آئ دةك ت   زةررعحع
  .، يئثع آأزقاراشقا، قذرظان، هةدعستة بذرذنال ظعشارةت قعلعص بولغاندئضةن

ىرة              زئمعن .20 الاله س ع ظ ةم ظايلعنعشع، بذن علةص       ـ   88ة  نةمل نعث يذمعالق ه ةك حأرض ة، بذلذتت ظايةتت
ان      ـ آىندىزنعث ظالمعشعشعنع، بعر ـ تع ظارقعلعق بايان قعلغان، آئحة    تذرذش ظايع  ةص قعلعشع، باي رعنع تةل بع

عدا    دئضةن سايعسع زئمعن دئمةك، آئحة دئمةكقعلعص، ظاندعن آئحعنع بايان قعلغان،    ذ توغرعس تع، ب   بوالت
  .سىرة ياسعندا بار

ع  هازعر روهنعث باشقا ظالةمدعن آةلضةنلعكع هةم ظاشذ ظا      ـ   21 لةمضة يأتكعلعشع ظئنعق ظعسصاتالندع، بذن
  .قذرظاندا بذرذنال سأزلةص ظأتكةن

ة             دئضةن  هةسسة ظارتذق  69جةهةننةم ظوتع    ـ   22 ىز هةسس ة ي ن نةحح ادةتتعكع ظوتتع  نةزةرعية هازعر ظ
  .ظوتنعث ضعرادذسع، ظارتذقلعقع تئصعلدع

ذرع    ، ظالاله، سىرة تةآؤعردا   ، ظعلعم بذنع   دئضةن قذياش ظأحىص قالعدذ، هامعنع يوقعلعدذ     ـ   23 آىننعث ن
ظأحكةن حاغدا دةص بايان قعلغان، هةم يذلتذزالرنعث تأآىلعشعنع سأزلعضةن، ظالعمالر بذنع ظةمدع ظعسصاتالص              
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  .حعقتع

اتالص      دئضةن آىن آعرضةن، يعردعن قايتعص حعقعدذ، بذ قعيامةت ظاالمعتع        ـ   24 ، هةدعسنع تئخع ظعسص
 ؤة هايؤاننعمذ تاصالمعدع، قانداق بولذص، تاغ قوزغعلعدذ، توزذيدذ، ظئتعلغان يذثدةك تاصالمعدع، هةم ظاشذ ظوتنع

  .لةر بذ بةك آأص دئضةنبولذص قالعدذ، بذالر بعر سعردذر، ظاسماندعن ظعشعك ظئحعلعدذ،

  . ظايةت، تئلعؤئزورغا ظعشارةت ظعدع دئضةنظايةتلرعمعزنع ظذصذقتا آأرسعتعمعز ـ 25

اق    ـ رنعمذ تئرعلدىرىش، هةر آعشعنع ظايرعم ظذششاق بارماقال  ـ   26 ذرذش، بارم ظايرعم بارمعقع بعلةن قوص
ول   ةم ق ارةتتذر، ه ا ظعش ايعتع    ـ ظعزعغ ذش ظ ذؤاه بول ذتعنعث ض عن (ص ىرة ياس وت  ) س ةتتعكع س ةرحة قعيام ض

  .مةهكعمعسع بولسعمذ، بذ دذنياغا ظعشارةتتذر

راق     ظورنع بعلةن قةسةم قعلعشع، نذر تئزلعك      يذلتذز ـ   27 نع   ـ ع شذ، هةم بعر ظورذندا ظةمةس يع يئقعنلعق
  .آأرسعتعدذ

رلعدذ  ـ 28 اي يئ ةنظ اينعث ظةؤرعشكعسع  دئض ازعرقع ظ ذ  لعكع، ه نعص تةآشىرىلىشع ش نعص آئلع  .ظئلع
  .يئرلعصمذ بولدع

عنع       ـ 29 دع دعض نع قعل ةلةك ظورنع ع ص ماندا يولالرن ةم ظاس ع ه ةم قعلعش ةن قةس مان بعل ذق ظاس يولل
ر شذ، بذ ظالةمدعن باشقا بعر ظالةمضة، باشقا صعالنعتقا يأتكعلعشنع، جةننةت، ظذقذمالرنع آأرسعتعدذ، ظوربئتعال

  .هةقعقعي تةرةققعياتقا مذسذلمانالر اليعق

ئخع              . 30 ظاتوم زةررعحعسعنع، قذرظان، زةررعحة ظعسمع بعلةن سأزلعضةن، بذ ظئنعق مةسعلة، قذرظان، ت
  .تابتا يئزعلغانلعقعنع سأزلعضةن، بذمذ زور مأجعزةزةررعحعدعنمذ آعحعك نةرسعنعث آع

ايدذ،                     ـ   31 ةص قالم أجعزة تىض ارةت، م ة ظعش ذ ظايةتت ارعتعدذ، ب عنع ي ةيدعغان نةرس ظالاله، سعلةر بعلم
أزلةيمعز،     ئمعدا س ذ ت ذس مذش ةقةت مةخس ز ص أص، بع ةك آ ارةتلةر ب داق ظعش اندا بذن ذنداق، قذرظ ى ش مةثض

  .علعمعز، دعققةت قعلعثهةممعنع ظأز جايعدا بايان ق

رلعكعنع        ارلعقعنع، بع نع،   هئكمعتمةقسةت، ظالالهنعث ب عق          نئمعتع ا ظاش ذش، ظالالهق نع تون نع، رةهمعتع ع
لعك هئكمةتظاخعرةتلعك بةختعنع قولغا آةلتىرىشتذر،  ـ بولذش، باشقعالرنعث قةلبعنعمذ خاتعرجةم قعلعش، دذنيا

  .عن دةس تذرذثسأزلةرمذ بار، ظذيقعثعزنع ظئحعث، ظورنعثعزد

  آىندىز ؤة ظذنعث ظالمعشعشع توغرعسعدا ـ آئحة

ابلعرعدا    ـ  بئتعدة، ضولذبذس شذ، هةرقايسع تةبظعي     206تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، آعتابعنعث      ةن آعت ص
  .آأرسعتعلعدذ، بولذصمذ جذغراصعيعدة تةصسعلع سأزلعنعدذ

عنع  9ق شةآعلدة، بذنعث    يةرشارع قولعمعزدعكع تذخذمدةآال، شةآسعز ظعلعصعس، يذمعال       خعل نةزةرعيعس
ر                    قا بع دذ، شذثعالش ايلعنعص حعقع تعم ظ ر قئ دا بع ر يعل عنع بع اش ظةتراص بعز آئيعن سأزلةيمعز، يةرشارع، قذي

  . آىن بولعدذ360يعلعمعز 

ةن         24ظأز ظوقع ظةتراصعدا     ايلعنعش بعل ذ ظ ام، ظاش نذت آ أت مع دذ، ت ايلعنعص حعقع  ساظةتتة بعر قئتعم ظ
 سايعسع بعلةن آئحة،  زئمعنآىندىزنع شةآعللةندىرعدذ، قذياش تةرةص آىندىز قذياشقا قارشع تةرةص  ـآئحة

ةن،               ـ   بعر ظايالنسا، آئحة   رعدا سأزلعض ز يذقع نع بع ث معقدارع ة    24آىندىز تامام بولعدذ، بذنع اظةت، آئح  ـ   س
سا ظامعرعكعغا آئحة، بعزضة آةح بولسا آىندىز بولذشع، بعزضة تاث ظات ـ آىندىز، بعر ظاي، هةتتا ظالتة ظاي آئحة

ث            زئمعن ظذالرغا تاث ظاتعدذ،   اق ظذالرنع دا داظعم هةر ؤاقعت ظعبادةت قعلعنعص تذردع، بعز تةث آئحعدة ظذخلعس
  !دة ـ جايعدا صعشعن بولعدذ

دذ      زئمعن عل بولع ث      .  قذياشنع ظايلعنعشع بعلةن تأت صةسعل هاس اش نذرعنع ارعنعث ظئغعشع، قذي ةر ش ي
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ازالر            . آع يانتذ حىشعشع سةؤةب بولعدذ    تعك يا  ار، ي تع، باه علنعث مذددع أت صةس ن   93 ـ 92بذ ت  20آىندع
ألىنعدذ،   356 ـ   360 ساظةتحة بولعدذ،    20 آىن   89قعشالر   نةححة ساظةت ظارتذق بولعدذ، آىز،      آىن تأتكة ب

ايدا تذ   عق ج م ظعسس ذالر داظع ةس، ظ داق ظةم ة ظذن تذرعدعكع آعشعلةرض ارعنعث ظوت ةظذدعي يةرش دذ، س رع
ا     داظعم مذزلذق، سوغذق بولعدذ، آىن نذرع حىشمةيدذ، ظةضةر        قذتذبظعككع  . ظةرةبعستان، ظافرعقعالر  شذ جايغ

ةلال      ن س ذ ظوربئتعدع ن آىن نذرع حىشىص قالسا، ياآع ظاش ايدا         زئمع ذ ج اغ ظاش ار ت اآع يان ا ي ن ظايالنس  يئقع
صمذ، ظادةم بار جاينع سذ باساتتع، هاياتلعق ظاخعرلعشاتتع، صارتعلعسا، صىتىن مذز ظئرعص صىتىن قذرذقلذقنع بولذ

ةنع          ؤة ياآع ظاشذ آئحة يا آىندىز داظعم بولسا يةنعال هاياتلعق ظاخعرلعشاتتع، بذنع ظالاله قذرظاندا سةرمةدةن ي
ة    دئضةنآئحة ياآع آىندىزنعداظعم قعلعص قويسا قانداق قعالتتعثالر،  ان، هةمم لعك ةتهئكم  ظايةتتة بايان قعلعغ

هايؤاندةك، بعزنع حعحاثشعص تاشلعؤةتمةي،   بعزنع خذددع ياؤاش زئمعنظعش قعلغذحع ظالالهنعث ظعلعكعدة،
ئكذنتتا          ر س الدا، بع م ه أتىرىص، مذاليع رعنع آ ايلعنعدذ   ئ آعلوم30ظئغعر يىآلع زلعكدة ظ ر تئ ا،   . تع اش بولس قذي

ع    صىتىن هةمراسع بعلةن سامان يولعنع بويالص هةرعكةت قعلعدذ،          ةر آىن ارتذق    27ه ردعن ظ يون آعلومئتع  معل
يول يىرةلةيدذ، بذ خعل يئثعحة نةزةرعيعلةرضة قذرظان، ظاللعبذرذن سىرة ياسعندا خةؤةر بةرضةن، قذياش سةيرع 

ةر ظعككعلعسع زور        زئمعن  نذر شذ، يورذقلذق، آئحة     دئضةن قعلعدذ، هةممسع شذنداق، آىندىز     سايعسعدذر، ه
ذن    هئكمةتبذ  ! دة ـ   م ظالعدذ تذر، هئسابنع حوقذ  نئمةت لةرنع سأزلةص تىضةتكعلع بولمايدذ، بذنعث صايدعلعق نذرغ

ةر       أرىث، ظةض ابالردعن آ ة       ؤاقتظةهؤاللعرع بار، بذنع سعز هةرخعل آعت ن يةن ن آئيع ز بذندع ة، بع ز يةتمعس عثع
ع  ظع رةببعم،)رةببعنا ما خةلةقتة هازة باتعال (سأزلةيمعز، شذثا، بذ سىرعنعث ظاخعرعدا       علة بذالرن  ظالاله، س

بذ دذنيادا .  ظايةت بار دئضةنع بارهئكمعتسعز ياراتمعدعال، حوقذم بذنعث صايدا، هئكمةتبعكاردعنال، صايدعسعز، 
ت مةخلذق بولعدعكةن هةممعسعنعث     اراص                 هئكمع ز ق علةن، ظادعيسع بع ز بعلةلعسةآال مةس ار، بع ع، صايدعسع ب

وزذق         باقايلع، حعؤعن، هةرة، حعكةتكة ؤة باشق    انعؤارالر، ظ عيالماس ج امعل ياش ل آ ر يع ان، بع تا ظألعدعغ ا قعش
ذص    ذم تذغ ةؤالدلعرعنع تذخ العلعرعنع، ظ ألعدذ، ب ذ ظ ع، ظ ايدذ، حىنك ةييارلعق قعلم ارتعص ت ا ت ايدذ، جاص يعغم

ا                 ارلعقالر بولس ، توثلذتذص قالدذرعدذ، ظأزع خاتعرجةم ظذ دذنياغا سةصةر قعلعدذ، حىمىلة، هةسةل هةرعسع قات
نع ظىضعنعدذ، هئكمةتقعشتا هاياتلعق داؤام قعلعشعنع بعلعص، ظوزذق توصاليدذ، ظعنسانالر بذنعثدعن ظعككع خعل            

ا                 ش، دذنياغ ذختا قعلع لعرعنع ص بعرعنحع، ظاخعرةت ظىحىن تةييارلعق قعلعش، خاتعرجةم سةصةر قعلغعدةك ظعش
ئمعدة         تذرماي هامعنع آئتعدعغان بولغاندعكعن ظاخعرةتكة تةييارلعنعش،      وزذق غ  ظعككعنحع خعلع بولسا، داظعم ظ

 بار، قاراص هئكمةتظعحعص، ظوزذق يعغعش بعلةن ظأتعدذ، ظاددعيسع بذالردعمذ  ـ تةييارلعق قعلعص، آىنع يةص
ار،                 ةك ماددعسع ب ذالردا ظةين باقايلع، ظاشذ تاغدةك قذمالردعمذ زور صايدا بار، ظذالر شعصا، ظذالردا ظالتذن بار، ظ

سوغذق هاؤاالر ظئلعشعص شامال  ـ باياؤاندا ظعسعق ـ نع ساصالشتذرعدذ، هأللعكنع قذرعتعدذ، ظاشذ حألظذالر هاؤا
ايؤانالرنعث،                  زنعث ه أللىك بع ذ ح اخعرع ب هاسعل بولعدذ، شامال بولسا، بذلذتنعث، يامغذرنعث سةؤةبحعسع، ظ

عرقعالرنعث بعرسع بولمعسا ظعنسان حىنكع، يذق. ظأسىملىآلةرنعث، هةممعسعنعث هاياتعغا مذناسعؤةتلعك بولعدذ    
عدذ،  عز،   تىضعش عز، تةدبعرس عز، ظةقعلس تذردع؟ جانس م ظورذنالش ع آع ةت  هئكمةتبذن ان تةبعظ ذل بولغ عز، ق س

ارقعلعق   رع ظ اخ دانلع ث ش ارقعلعق ظذالرنع ىملىآلىآلةر ظ ع، ظأس ذم ماددعس ذ ق الالهدذر، ظاش ةلكع، ظ ةس ب ظةم
أزعدعكع    هايؤانالرغا، ظعنسانالرغا يئتعص بارع   ايؤاننعث آ اآع ه دذ، ظاخعر بذ قان تومذرلعرع بعلةن ظعنساننعث ي

  .آعرعستال ظةينةك تةنحعضة يئتعص بارعدذ، شذنعث بعلةن ظذالر آأرةلةيدذ، بولمعسا هئحبعر آأز آأرمةيدذ

ةممعنعث           اراتمعدع، ه ت مانا، ظالاله راستعنال هئحنعمعنع بعكاردعن ي العمالر        هئكمع ةقةت ظ ع ص ار، بذن  ع ب
رلعكعنع         ارلعقعنع، بع بعلةلةيدذ، شذثا، صىتىن آعتاب، ماتئرعيالالرنع ظوقذش، بعلعش، حىشعنعش، ظالالهنعث ب
تونذش، ؤة تونذتذش، شةآسعز هالدا ظاخعرةتكة تةييارلعق قعلعص ظأتىش، ظعبادةت خعزمعتعنع ظعلغار، ياخشع        

أرعدذ،     ع آ رعنحعنع ياخش ار، بع ىك، ظعلغ الاله آىحل م، ظ ش الزع ة ؤة   قعلع ا، سأزعض الالهنعث آاالمعغ ز ظ  بع
ةت          قا مةرهةم ة معكرذسكذص نع ظةمعس ةيلع، قئ ع، آىزعت ةتقعق قعاليل اي ت ةل قارعم ةخلذقلعرعغا س             .م

  )ظاددي معكرذسكوص (
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אאא 

  سىرة نعسا تةصسعرعدعن تالالنما 

  بعرعنحع ظايةت

ظعنساننع سذدعن، دئثعزدعن آةلضةن، هايؤاندعن تةرةققعي قعلغان  تارعخشذناسالر، بعظولوضعية ظالعملعرع
عنع قوللعغذحع                ن نةزةرعيعس ان دارؤع ازعرقع زام ابلعرعدا ه ارعخ آعت ذ ت اراش ظاش ل آأزق ذ خع دةص قارعماقتا، ب

ا                 ث هةممعسع خات ايدذ، بذنع ابلعرعدا ظذحق العملعرعنعث آعت . ماددعزعمحعالرنعث آعتابعدا، دعنسعز بعظولوضعية ظ
ذؤاهحع  زئمعن  ـ  بعز ظاسمان : دئضةن حىنكع، ظالةمنع ياراتقان ظالاله مذنداق     عدة ض ع تأص اندا ظذالرن نع ياراتق

ةن  قعلعص قويمعدذق، ظذالرنعث ظأزعنع ياراتقاندعمذ شذنداق  انالر          .  دئض زآع ظعنس ذنع بعلعمع ةتتعن ش ذ ظاي ب
ةقعقعت             ث ه ةنلعكعنع ظذنع انداق آأصةيض ارعلعص ق انداق ي ةيدذ      ظأزعنعث ق عياتعنع بعلةلم اهعيعتعنع، آةيص . عنع، م

  .هةممعسع خاتا آأز قاراش، ضذمانع صةرةز خاالس

ار     ز ب تةر، دةلعلعمع ىلىك ظةنضىش زدا مةثض زنعث قولعمع ادةمنع   . بع ايدا ظ ذن ج اندا نذرغ الاله، قذرظ ظ
ةن            راقتعن آةلض ت،     تذصراقتعن، اليدعن ياراتقانلعقعنع سأزلعضةن، ظاندعن ظذنع يةنعال شذ تذص ةرخعل ظعلعمئن  ه

  . سذدعن ياراتقانظعسصئرماماددعالردعن 

 ماددعنع آةلتىرىص، بذ ماددعالر 22 رةهمةهذلال ظةلةينعث، سىرة ظةرراهماننعث تةصسعرعدة قذتذبسةييعد 
  . دئضةنيةرشارعدا تئصعلعدذ، شذنداقال ظعنسان ؤذجذدعدا بار

ةي،   ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم را 75ت اندا، تذص اددا ظعنس ار م ةنقتا ب ذ   دئض راقتعن ظاش ةآلعك، تذص ، يئم
اننع                  ذدعن ظعنس ةنعدعن، س ابعي م ايالندذرذص، ظ ماددعدعن آئلعدذ، ظاندعن ظالاله، ظذنع تئرعك هىجةيرعضة ظ

دعن  زئمعنبذنع ظالدعن بعلضةن ظالاله، ظادةمنعث تذصرعقعنع مذشذ       دعن ظوزذق ظالعدذ،   زئمعن يارعتعدذ، يةنعال ظذ  
علدع،   30000000غا تاشلعغان، ظةمةلعيةتتة هازعر يةرشارعدعن  زئمعنننةتتعن مذشذظالغان، يةنعال جة  نع تئص

ذ ايؤان،   زئمعنظاش ا ه ذ هاياتعمعزغ ع، ب لعغان، حىنك ارعغا تاش ان يةرش ز تذرذؤاتق ازعر بع ذ ه ةقةت مذش ن ص دع
« نعسا بعرعنحع ظايةتتة ظالاله، سىرة مئهرعبانشذثا، . ظأسىملىك، ظةث اليعق مذناسعص بذنع ظالاله قعلغاندذر

سعلةرنع بعر نةصسع يةنع ظادةمدعن ياراتقان ظالالهدعن قورقذثالر، ظالاله ظذنعث جىصتع هاؤانعمذ شذ نةصسعدعن 
ةر  ذن ظ اراتتع، نذرغ اراتتع  ـ ي النع ت ةن»ظاي ث     دئض ةن، ظذنع نعق سأزلةنمعض عالتع ظئ ث تةصس ةنعال بذنع ، ي

الاله ظأزع بعلعدذ، بعزنعث هةرخعل صةرةز قعلعشعمعزنعث هاجعتع يوق، هةقعقعتعنع، ماهعيعتعنع، قانداقلعقعنع ظ
  .مذهعمع تةؤهعد، ظعبادةتتذر

تعكع   عحة ظئلعش الالرنع تأتض ادعكع، ظاي ىرة نعس ةتس ادةمنع هئكم انالرنع، ظ الاله، ظعنس ان ظ ، مئهرعب
ن         ان ظعحعدع ةنعال ظعنس ع ي ةلكع ظذن تعن ب راقتعن ياراتماس ةلعم   ياراتقاندةك، هةممعنع تذص م ت اراتتع، مذهع  ـ  ي

ذد              تذردع، ق ات ظورذنالش اؤاب، مذآاص عغا س ان جاصاس ةردع، تارتق ذرذق    ـ تةربعية ب عؤةتنع، ظ اجعلعق مذناس  ـ ب
ر    ارقعلعق بع ذ ظ دع، ش انلعقنع قعل ذرذق   ـ تذغق ان ظ ان، آأيعنعدعغ ة مئهرعب ةنعال    ـ بعرعض دع، ي ان قعل تذقق

  .لذص ياشعسذن دةص، توي، قذدعلعقنع قعلدعظعنسانالرنع ظعتتعصاقالشسذن، بعر ضةؤدة بو

تعدعن       انالر صذش ذ ظعنس ةنعال ش اننع ي لعك ظعنس قا تئضعش ةيتعش، يارعتعش لعنع آأص انالرنعث نةس ظعنس
 ياشتا تذغذتتعن توختعسا، 50حىنكع، ظايال آعشع . خوتذننع بعر ظةرضة دذرذس قعلدع حعقعرعش ظىحىن تأت

ةر  العدذ، 70ظ اندعن ق تا ظ ل 20 ياش نع    يع نع ظئلعش اش خوتذن ة ي ىن، يةن لعقع ظىح راص بولماس ار ظعس بعك
اغرعص،   ع، ظعككعنحعسع، هئكمعترذخسةت قعلدع، بذ بعر      ع ظ يعص خوتذن ن      مئ اآع تذغذتتع ا، ي ذص قالس  بول

االل      انلعقعنع ه ا بولعدعغ ياآع ظعقتعدارعدعن قالسا، ظذنع تاشلعؤةتمةي ظىستعضة ظعككعنحع، ظىحعنحعسعنع ظالس
رعلعص                   قعلدع، بذم  ةر قع تعدذ، ظةرل ألىص آئ أص ظ ةر آ ذ بعر سةؤةب، ظىحعنحعسع، ظذرذش آأص بولذص، ظةرل

دذ،       م بولع الر الزع اراملعق ياش ة ي ةنعال جةثض ن ي دذ، ظعككعنحعدع لع قذرذي ةنعال نةس رعنحعدعن ي ة، بع تىضعس
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الال             أص ظاي ذ آ ذثا، ب عيعدذ، ش ق آأص ذص، بذزذقحعلع ان بول ةت قااليمعق ن،  ظىحعنحعدعن، جةمظعي رنع ظعككعدع
شذ ظارقعلعق، ظذالرنعث ظاظعلعسعضة، بالعلعرعغا، تذرمذشعغا، آاصالةتلعك . ظىحتعن بعر ظةرضة ظئلعص بئرعش الزعم

ذالر           . قعلعنعدذ ةر ظ تذرذش، ظةض ةرنع ظعتتعصاقالش ذرذه، مةزهةبل ةبعلعنع، ض تأتعنحعدعن، هةرخعل معللةتنع، ق
م       مذسذللمان بولسا، خذددع صةيغةمبةر ظةلةيه     . عسساالمدةك ظةصلةشتىرىش، مذناسعؤةت، مذظامعلة قعلعش الزع

ا          ا، ظات ذلمان بولس العه مذس ةقؤادار، ياخشع، س رةر ت عنع     ـ بةشعنحعدعن، ظةضةر بع زعنع، هةدعس ظانعسع، قع
ةن            بئرعص، هةدعية قعلعص   ظئلعص عش بعل عز تئض ياخشعلعققا ظئرعشسة ياآع بعرةر ظايال ظأزعنع ظاتاص تويلذقس

اخعرةت ةيغةمبةر    ظ دذ، ص ئلعص حعقع ذق آ أص خوتذنل ارقعلعقمذ آ ذ ظ ة مذش عنع آأزلعس نع، دةرعجعس
ة   ذ ظاظعش ةن، ظ تا بةرض ذز ياش زعنع توقق ةنهذ قع ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ةبذ ب ذلذلالهغا ظ االمدةك، رذس ظةلةيهعسس

سع صادعشاهالر قعزعنع ظذ مةسذم قعزنع بةرضةن، بةزع ظايالالر ظأزعنع ظاتعغان، بةزع. رةزعيةلال ظةنهذ شذ ظعدع
ةيغةبةر       ةهؤال ص ل ظ ذ خع ةن، ب ا يةتك رع توققذزغ ةؤةبلعك خوتذنلع ذ س اتتع، ش ةص قوي اآع ظأيل رةتتع، ي بئ

كة         االم      ظةلةيهعسساالمغا خاس بولذص، باشقعالر تأتتعن آأصنع قويذص بئرعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص بذيرذلغ
انداق             قايسع بعرعنع قويذص بئ    .ظذنداق قعلسا بولمايتتع   ة، ق ذص بةرس زعنع قوي عنعث قع ع خةلعص رةلةيدذ، ظعكك

ان           الةتلعك قعلغ عغا آاص رةر تذرمذش اباليتتع، بع وق هئس بولذص آئتةتتع، ظذالر ظأزعنع ظألضةندةك بذ ظالةمدعن ي
ظايالنع ياآع صادعشاهنعث ظئلعص بةرضعنعنع تئخع قويذص بئرةلمةيتتع، هةم ظذالر جةننةتتعكع ظاياللعرع ظعدع، 

  !الرمذ ظاجرعشعشقا قوشذلمعغان دةظذ

  .بذ خعل قانذن جةننةتتعمذ دذرذس، بذ مةثضىلىك قانذن ظالتعنحعدعن،

ر     ةمما بع ا، ظ ا،      ـ يةتتعنحعدعن، ظايالع تذغماس حعقعص قالس ىص، ظاجرعشالمعس رعنع ياخشع آأرىش بع
انداقال  مةسلعهةت بعلةن ظعككعنحع خوتذننع ظالسا بولعدذ، ظةمما ظةر تذغماس بولذش بذنع           ثدعن مذستةسنا، ق

ذالردا    ةم ظ ان ه ةن ظالغ ةؤةب بعل ذن، س ىرمةي،    10بولمعس ر حىش تعمدعال بع ر قئ دع، بع ار ظع ال ب ن ظاي دع
دع   ةآمذ        . تةدرعجعي تأتكة ظاندعن بعرضة حىشىرضةن ظع ةرتع، ب ةؤةبعدعن سعرت ش ث س أص خوتذنلذقنع ذ آ ب

عقعد        ذن             حعث، ظادعل بولذش، تذرمذشعدا تةقسعم قعلعشعدا نةص ع خوت ةرت، ظعكك ذش ش ادعل بول ةممعدة ظ عن ه
ار   دئضةنظئلعص بعرعضة مايعل بولذص ظادعللعق قعاللمعسا قعيامةت آىنع يئرعمع، تعثع يوق آئلعدذ   ةدعس ب .  ه

  .بذنداق آعشع جةننةتكة اليعق بواللمايدذ

ذص      انذنعدعن قورق ةتنعث ق اه، هاآعمعي ذ   بذ شاراظعت هةم هازعر يوق، بةزع ظعشالرنع صادعش ايمعز، ب  قعلم
دذنيادا حعقعم بولعدذ، ظذالر جازااليدذ دةص ضةرحة ظذ ظعش ساؤاب، مذآاصات بئرعلعدعغان ظعش بولسعمذ، ظةمما 
ذنحعلعك                      ةتتا ظاش ة؟ ه ةؤةبع زادع نئم ث س العدذ؟ بذنع ذن ظ ع خذت ةص ظعكك ةرنع تأل نئمة ظىحىن ظاشذ بةدةلل

ةن  جىرظةت بولسا نئمة   ة   دئض اؤايع  !  ياخشع ه أز ه أص         ـظ اندذرذش ظىحىن آ عنع ق ةهؤانع نةصس ةؤةس، ش ه
ان   ةن تاشالص قويعدعغ العلعرع بعل ذص، ب ايعل بول كة م ر تةرةص مذ بع ةس، بولذص ذش دذرذس ظةم ذق بول خوتذنل

ة   ـ ناظةهلعلةرضة تأت ظةمةس بعرسعمذ دذرذس ظةمةس، ظذنداق ؤعجدانسعز ظأآمة آأثىل آعشع دذنيا         ظاخعرةتت
ار،           هئكمةتبذنعث  . لعدذؤاصاسعز آئلعدذ، هاالك بو    ةؤةب ب ذن، س انداقال بولمعس لعرعنع سأزلةص ظولتذرمايلع، ق

تعن                   هئكمةت ال قالماس ةزمذنعنع حىشعنص ان، هةدعسنعث م ز، قذرظ  بار، شذثا ظالاله، بذنع ظالدعن بعلضةن، بع
  .عنع حىشعنعص ظةمةل قعاليلعهئكمعتمةقسعدعنع، ؤةقةسعنع، سةؤةبعنع، 

ايؤا لعك، ه عشةهؤةتصةرةس ع، نةصس ةنننعث ظعش ذثا،  دئض رذيدذ، ش ا بذي ان يولغ ةث   يام ادنعث ظ جعه
  . دئضةنظةؤزعلع نةصسع بعلةن جعهاد قعلعش

قازانع، ظاصةتنع، صعتنعنع آأص  ـ  بويتاق هالدا، زاهعد بولسعمذ يول قويعدذ، يىآنع، باال دئضةنشةرعظةت
  قعلعص نئمة آةصتذ؟

الالرنع  ل ظاي ة خع ر نةحح ادا، بع ىرة نعس اراملعقعدعكع س نعث ه ةتظئلعش ةنهئكم ع م زعالل « ، بذن فع
  .بعلةن بعرضة سأزلةيمةن، هةممة تةصسعر بذنعثغا قوشذلعدذ» قذرظان

الدا              عز ه أآمعنع، شةرتس انذنعنع، ه تذرغان ق ةت بعرعنحع، ظالالهنعث ظورذنالش اي     هئكم تة قعلم  سىرىش
ةن     ظالاله، دذنيا، ظاخعرةتنع، آةلضىسعنع،     . ظعجرا قعلعش الزعم   ان ظعك ذنداق قعلغ الاله، ش غةيعبنع بعلعدذ، ظ
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اي قعلعش         هئكمةت بار، مةيلع بعز بعلةيلع ياآع بعلمةيلع        هئكمةتحوقذم   ةرةص قعلم  بار، هةقعقةت قارشع ت
  .باتعل قعلعص آئتعش بعلةن هةق بولذص قالمايدذ. بعلةن خاتا بولمايدذ، ظذ مةثضى توغرا

صةندة، يئقعنلعرعنع  ـ علدىرضعنعنع بايان قعلعمعز، هازعرقع تةبظعيظعككعنحع، شذنداقتعمذ بعز ظالالهنعث ب
العلعرع       ا ب الالرنع ظالس ان ظاي يعص بولذصمذ نةسةب جةهةتتعن هارام قعلعنغ ئلعش      مئ ذص ق الةح تذغذل ذش، ص  بول

االل بذ ه. تةجرعبعدعن ظأتتع، هةتتا ظذالر بةك قورقذص ظةنسعرعضةنلعكتعن نةؤرعنع نةؤرعضة حئتعشتعنمذ توستع
اجعزلعق     ةللعك، ظ ةرخعل آئس قا ه ن باش ةؤجذت ظذندع عنع،     م أز ظانعس ةت ظ ر معلل ةرقانداق بع ةن، ه ظعك

انعدة    ذالر ظ ع، ظ دذ، حىنك ق دةص بعلع ذس، خعجعللع اتتعق نوم نع ق ذن قعلعش عنع خوت ث ! قئينعظانعس ظذالرنع
تذن قعلعش، قذل قعلعش، باشقذرذش  بالعلعرعدا ظادا قعاللمعغذدةك هةققع بار تذرسا، ظذنعث ظىستعضة ظذالرنع خو         

ةت        . ظةث ناحار، ظوسال، قةبعه ظعش     رام، هأرم العي ظعهتع ا زور ظ ن، ظذالرغ هايؤانمذ ظذنداق قعلماسلعقع مذمكع
ةققع        ـ   قعلعش يىزعسعدعن ياخشعلعق قعلعش ظىحىن، ظعززةت      ظابرذيعنع قوغداص، شذنداقال ظذالر دادعالرنعث ه

ا     ؤة مىلكع، مةثضىلىك هةمرعيع تذ  اي، ظذالرغ ال قالم ارام قعلعنعص رسا، ظةلؤةتتة ظذالر هارام قعلعنعشع اليعقتذر، ه
ةرعزدذر   ش، ص علعق قعلع اق      . ياخش ة ظعن ا ظاخعرةتت العنع دذني ةن ب ا بعل ذ ظات ا   ـ ب ش، ظاح اق قعلع  ـ ظعتتعص

اق           ان، ظعن اق، شذثال  ـ   سعثعلالردعمذ شذنداق هأرمةت بار، ظذالر ظةزةلدعنال يئقعن تذقق عثعلالرنع   ظعتتعص قا س ش
اقلعق     اقلعق، ظعتتعص انلعق، ظعن ارقعلعق تذقق رعش ظ ة بئ ذلمان معللةتك قا مذس ة، باش قا قةبعل رعش، باش ا بئ ياتق

 ـ بعرعدعن يعرضعنعدذ، مةثضىلىك ظأح ـ ظورنعتعلعدذ، ظأزظارا ظئلعص تئضعشسة ظةآسعحة تذققانلعق بذزذلعدذ، بعر
ةت             ـ   هأرمةت بعر ظاداؤةت آئلعص حعقعدذ، ظالعي ظئهتعرام،       تة سىص تعدذ، صةرعش ذص آئ ةققع يوقذل رعنعث ه بع

دذ،         ـ   ظاجايعص هايا قعلعش، ظعصصةت يوقعلعدذ، قان      ان بولع ةت قااليمعق ىتىن جةمظعي قئرعنداشلعق بذزذلعدذ، ص
 مئنعث آأصعيعص جعدةل حعقعدذ، زور صايدعالردعن قذرذق قئلعصال قالماي، زور زعيان، ظاصةتكة مذصتعال            ـ   سئنعث

  .باشقعالر مذهةببةت، هأرلىك، ظةرآعنلعك يوقعلعدذ بولعدذ، ؤة

ا ار، ظاح ةرقعمذ ب اش ص ة ي ث ظىستعض ايدذ، ظذنع ا ظوخش اممعالر، ظانعالرغ ارام،  ـ ه لةش ه عثعلنع جىص س
ززةت         اقالش، ظع ةتنع س م     ـ   حىنكع، يةنعال هايا، ظعصص رام قعلعش الزع ةت، ظعهتع ذالر    . هأرم ة ظ ث ظىستعض ظذنع

ةنضة ظايلعنعدذ، صىتىن ظأي بعرعضة آأيعنعدذ، ظةضةر جىصلةنسة، ظذالر دىشم ـ ن هةم ظعتتعصاقتذر، بعريئقعن تذققا
تارتعشقا دذح آئلعص  ـ دذنيانع دةص تاالش ـ شع مذمكعن، ظازغعنعدعن باشقا ظذالر نةصسع، هةؤةس، مالذبذزذل

علةر بع             ات آعش دذ، ي ران بولع ئلعص،     قالعدذ، بعرسع ؤةيران بولسا، هةممة ؤةي اندا ق اق ظذي اق بولم ةن ظعتتعص  ل
ارام               خانعؤةيران بولسا، هةممة ؤايران بولعدذ،     ذ ه الاله، بذنعم ذثا، ظ دذ، ش تعم بولع العالر يئ عدذ، ب دىشمةنلعش

قعلغان، بذ ظةهؤال جةننةتتة يوق، شذثا، ظاحعسع ظألسة ياآع قذيذص بةرسة سعثلعسعنع، سعثلعسعنع قويذص             
ان،  بةرسة ظاحعسعنمع ظئلعشنع      ةك  دذرذس قعلغ ا     دئم ر         ئس  ـ    خذالس، ظاح ذص، بع ة بذل ة بعرض ثعل ظاخعرةتت

زعنع          ع قع االمنعث ظعكك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ، ص ةلالهذ ظذنه مان رةزعي ذددع ظوس رعدذ، خ ة بئرعلعؤئ  ظةرض
  .رظالغاندةك، بذ دذنيادا بذ ظةهؤال آأص ظذحرايدذ، ظاخعرةت بذ دذنياغا ظوخشعمايدذ، ظذ يةردة خالعغعنع با

ا   ا   ـ هةرخعل آئسةل سةؤةبعدعن ظعناقالشماي، دىشمةن بولذش سةؤةبعدعن ظات اال، ظاآ ا   ـ ب نع، ظاح  ـ ظع
آألةملعك تذققانلعق، ظعتتعصاقلعق ظورنعتعش سةؤةبعدعن مذناسعؤةتنع  ـ سعثعل دىشمةن بولذش سةؤةبعدعن آةث

اردع  ةيتعش، ب ر      ـ آئث العي ظئهتع ةؤةبعدعن ظ ةمكارلعق س ش، ه ةلدع قعلع ةت،   آ ا ظعصص ةت، هاي ام، هأرم
ان    ذنداقال ظعنس ةؤةبعدعن ش ذس س ق، نوم ةت، خعجعللع ايتذرذش، هأرم ةقنع ق ذق، ه ةرؤةرلعك، هوق ظعنسانص
ذر                ئرعق، قوث اق، س ارا، ظ ةر، ق ةرخعل تةنل ةص، ه ن، مةزه ىتىن دع ةت، ص سىرعتعنع ياخشعالش، صىتىن معلل

اق ب             ةن ظعتتعص ةرتع بعل ان ش ذش، ظعم تعش،       هةممة مذسذلمان بول عيةتحعلعكنع يوقع ةؤةبعدعن شةخس ذش س ول
ز                        ان، بع ارام قعلغ ع ه ص، ظذالرن الدعن بعلع ةممعنع ظ الاله، ه ةؤةبعدعن، ظ ةت س ظةرآعنلعك، هأرلىك، مذهةبب
ز                  تة قعلعش هوقذقعمع داق سىرىش بذنعثغا سةللةمنا دةص ظةمةل قعلعمعز، هوقذقنع هأآىمنع ظعجرا قعلعمعز، بذن

  . بعلةن ظعش قعلغذحعهئكمةتزنع خاتعرجةم قعلدذق، ظالاله يوق، بعز يةنعال قةلبعمع
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  شةيتان توغرعسعدا

وق،     ةيتاننع ي ةؤجذت  نذرغذن آعشعلةر، بولذصمذ ماددعزعمحعالر، ش اندعكع    م ة ظعنس ةس، ظةمةلعيةتت ظةم
عنعدذ،               بذزذق، ناشايان، ضذناه، ظاسعيلعقنع، يامان ظةسكع ظةخالقنع شةيتان دةص ظاتاص آةلضةن، دةص حىش

ةؤجذد ذم م ةيتان حوق ا، ش ىتىنلةي خات ذ ص ز . ب زنعث دةلعلعمع أيلعيدذ، بع ا ج ذنداق ظالعجوق ذالر ظاش ذثا، ظ ش
ةنمعز،                ةن ظعك ة ظعشةنض ةرمةس سأزعض لعك،    (قذرظان، بعز ظالالهقا ؤة ظذنعث مةثضى ظأزض ة ظعشعنعش ظةمةلعيةتت

 شةيتان ظعنسانغا ظاشكارا ، نذرغذن جايداظالاله، قذرظاندا) حىنكع، ظذ مأجعزة تذرسا، بذ ؤذجذدقا قايتعشعمعز   
ازعر                   دئضةن دىشمةن اردع، ه ة قعلعص حعق ةتتعن ؤةسؤةس انعنع جةنن ةؤؤا ظ ةن ه ا بعل ادةم ظات ، شذنداقال ظذ ظ

ان              ةتتا قذرظ كة، ه اناه تعلةش ن ص الاله، ظذنعثدع ذثا، ظ ازدذرذؤاتعدذ، ش اننع ظ ةن ظعنس مذشذنداق ؤةسؤةسة بعل
ةيتا عمذ ش ان بولس ةيغةمبةر ظوقذؤاتق ان، ص قا بذيرعغ قا ؤة قاحذرذش ان، قئحعش كة بذيرعغ اناه تعلةش ندعن ص

يدذ                ئقعص يىرع رعدا ظ ار تومذرلع ان ظاق نعدة ق ادةم تئ ةن ظةلةيهعسساالممذ شةيتاننع ظ الاله ؤة    دئض ن ظ ، ظذنعثدع
  .ظالالهنعث زعكرع، ظعبادةت بعلةن ساقلعنعمعز

ة        ذ ظةلؤةتت ل        قذرظاندعن سعرت دةلعل قعلساق، بذم ةقلع دةلع ز ظ ذنداقتعمذ بع رعدذ، ش ة آع ان ظعحعض قذرظ
 300000حىنكع، ماددا زةررعحة، بعر سئكذنتتا    . شةيتان، روه دذنياسعدعندذر، ظذ ماددا ظةمةس     . آةلتىرةيلع

ي       ة روهع نمذ ظعنحعك ةيتان ظذنعثدع ةمما ش ايقعدذق، ظ أردذق، ب ذنع آ ز ش أتعدذ، بع عص ظ رنع بئس آعلومئتع
ةخ ان م ادعن بولغ ةن دذني ا بةرض الاله، ظذنعثغ ةتنع ظ ةس آارام ة آأرىنم ذنداقال بعزض ة . لذقتذر، ش قعيامةتكعح

ز   ةلتىردع، بع الر آ رذس، معكرذص ةللةرنع، ؤع معمعزدعكع آئس زدعكع، جعس زنعث تئنعمع ةن، بع أمىرمذ بةرض ظ
أرىنم                   ةيتان زادع آ ةمما ش ايقعدذق، ظ ايتعص ب ة حوث ث هةسس عدع، ظذنعمذ معكرذسكذصدا آأردذق، نةححة مع

صةقةت سةزمعدذق، ظالةم آئمعسعدعكع ظعنسانالر ظالةم بوشلذقعدا تذرسعمذ شةيتان شذالرنع ظازذدذرص هةرخعل             
ا،       . سةصسةتة، ظعدعية، ظةخالق، صةلسةصعلةرنع سأزلةتتع     ظذ شذ يةرضعمذ بعرضة حعقعصتذ، ظعنسان قةيةردة بولس

هةرعكةت نعزامع ظعنساننع ظازدذرذش،  ـ ظعشحىنكع، ظذنعث قةستع، نعشانع، . ظعكةنمةؤجذت ظذ شذ يةردة 
بعزضة مةلذم هاؤا بوشلذقع صىتىنلةي سىرةت، ظاؤازالر .  ظةهلع قعلعشتذر، بذ قذرظاندا آأص آئلعدذدوزاخظأزعدةك 

راندا                 ةن ظعك بعلةن توشقان، ظاشذ سىرةتنع بعز توك ظارقعلعق، تئلئؤئزوردعكع ماضنعت ظارقعلعق، سعم يولع بعل
ظةمةلعيةتتة، ظذ سىرةتلةر هاؤادعكع زةررحعلةر، نذرالر بعلةن بعرضة يورعيدذ، خئلع يعراق جايدعن . آأرةلةيمعز

أرعمعز،  زوردا آ اثاليمعز، تئلئؤئ والردا ظ ارقعلعق ردعظ ذن ظ اؤازنع دولق ان ظ ن . قويذلغ ذر، زةررعحعدع ذ ن ذ ظاش ظ
ةيمعز           ىرةتنع آأرم لذقعدعكع س ذم    ظ . توشذلعدذ، بعز ظذالرنع ظاشذ هاؤا بوش عنعمعز، حوق ةؤجذدلعقعغا ظعش ةمما م

دذ    ة بولع ازذك، ظعنحعك ىرةتلةردعنمذ ن ذ س ةيتان ظاش ةؤجذدتذر، ش ىص   . م ا مةنس ي دذنياغ ذ روهع ع، ظ حىنك
ندذر ةخلذق، جع ع . م ث زةررحعس ايقعدذق، ظذنع ئننع ب ز ظوآسعض ز  بع دذ، ظئغع ةت قعلع م هةرعك زدة داظع  ـ بع

رعص  زدعن آع يدذ  ـ بذرنعمع ص يىرع ز. حعقع ذ      بع ا، ظاش ةيتان بولس ةزمعدذق، ش ةم س أرمعدذق، ه ع آ  بذن
لعرعنع مذتةخةسعس،           ذددع آئسةل معكروص ةن، خ ة مةخلذقك ازذك، ظعنحعك نمذ ن ظوآسعضئندعنمذ، زةررعحعدع
ا          ز بذنعثغ ىحعدذر، بع الاله راس سأزلعض دوختذرالر بايقعغاندةك شةيتاننع صةيغةمبةر، ظةؤلعياالرال بايقعيااليدذ، ظ

ةلبعمعزنع،                . ظعشعنعمعز زنع، ق ةخالقعمعزنع، دعلعمع اندةك، ظ الر آئسةل قعلغ ذ معكرذص بعزنعث تئنعمعزنع ظاش
ن       . روهعمعزنع، ظعددعيعمعزنع شةيتان آئسةل قعلعدذ، بذزعدذ      ذثا، ظذنعثدع وق، ش شةيتاندا هئحقانداق صايدا ي

  .قئحعش، ظالالهقا سئغععص صاناه تعلةش الزعم

ورال قولعمعزغا   نع ظ     ق اق ظوق رع                 ظالس ادةت، زعك از، ظعب ان، نام دذ، قذرظ ذم يوقذلع ذ حوق اق ظ ةي ظاتس أزم
رع                 زدا زعك ؤعي، تعلعمع زدا تةس ا، قولعمع ةمما ظعخالس بولمعس ظالالهنع ظةسلةش ظذنع يعراقالرغا قاحذرعدذ، ظ

ةيتاندع                ى ش ة مةثض ن بولذص، قةلبعمعزنع يةنعال شةيتانغا قويذص بةرسةك، ظذ خالعغانحة ظوتالص، يايراص يىرس
  .قذتذاللمايمعز

رعدة                      ذش، زعك از ظوق ش، نام ادةت قعلع ةن ظعب العس ظعخالس بعل حعن قةلبعدعن ظالالهنع ظةسلةش، خ
شذنعثدا، ظذ ظورذقالص، آعحعكلةص، بعزضة آىحع يةتمةيدذ، ظاخعرع ماقامغا . قةلبعنع ظالالهقعال باغالش الزعم

الاله دذ، ظ لعم بولع ان تةس عنع بذيرعيدعغ ة ياخش قا يةتكةنلةرض ةؤجذد، نئمعش ةيتان م دذ، ش ذ بولع ا ش  خالعس
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  .ظةمما ظذ مةؤجذد، بذ سعناق دذنيادذر!  ياخشع هة دئضةنبولمعغذدةك؟ ظذ بولمعغان بولسا، نئمةمةؤجذت 

ةمنع                ةن؟ ظال ةدعن آةلض صىتىن دذنيادعكع صاسعقلعق، صاجعرلعق، ضذناه، ظاسعيلعق، يامان قعلعقالر زادع ن
ذ زادع               ياراتقان ظالاله صاهعشعضة   م؟ ظ ث سةؤةبحعسع آع ا بذالرنع  بذيرعمايدذ، بذزذقحعلعققا بذيرعمايدذ، ظذنداقت

ة                ذ زادع نئم دذ، ب ال بذزذلع نئمة؟ يوق نةرسة شذنحة تةسعر قعالالمدذ؟ شذنحة سالعه، تةقؤادار آعشعلةر تذرذص
  ظعش؟ 

ابعظعن           اهابعلةر، ت الر    مانا بذ دةل شةيتاننعث ظازدذرذشع، صىتىن صةيغةمبةرلةر، س االر، صةيالسوص الر، هأآم
عدا             ز روه توغرعس ع ب ان، بذن ات قعلغ ةقلعي ظعسص ةم ظ ةن، ه عغا ظعشةنض ث ظازدذرعش شةيتاننعث بارلعقعغا، ظذنع
ول                      ع س ان تةرعص ذ، يام ام ش تة، ياخشع ظعله ع صةرعش وث تةرعص سأزلعضةندة بايان قعلدذق، ياخشع تةرعصع، ظ

، يذقعرع ماقامغا يةتسة قةلبعضة شةيتان حىشكعنعنع بعلةلةيدذ، تةرعصع، ؤةسؤةسة، نةصسع شةيتان تةرعصع شذ
  .ظذنع آأرةلمعسعمذ قعلعقعنع، ؤةسؤةسعنع سئزةلةيدذ، بذنع ماثا بعرسع سأزلةص بةرضةن

ئلعص قئلعشعث دةل          ا آ هةي ظعنسان، سئنعث شةيتاننعث مةؤجذدلعقعغا ظعشةنمةسلعك هةم شذنداق ظويغ
  !ظامعن. عدذر، ظالاله بعزنع ظذنعثدعن ساقلعسعذنشةيتاننعث ؤةسؤةسعسع ؤة ظازذرذش

   سأزع توغرعسعدا  دئضةنظالالهنعث، ظع مأظمعنلةر، سعلةر ظادعللعقنع بةرصا قعلغذحع بولذثالر

ارتعص بولمساس                   اش ت ذلماننعث ب ةربعر مذس ش، ه ا قعلع نع بةرص ادعللعقنع، تئنعحلعق صىتىن يةرشارعدا ظ
الص، جعن   ةدعمدعن باش ةجبذرعيعتع، ق ل     م ز، دةلع رعص آئلعؤاتعمع ة بئ اتقذح زةرب ة قاخش  ـ ايةتحعلةرض

ازعر           ةن ه ذثا، م دذ، ش ا حعقع ظعسصاتالرنع، ضذؤاهحعالرنع نةق مةيداندا آةلتىرةلمعسةك، صىتىن صعالنعمعز يوقق
وراقتا . صةن ساهةسعدعكع ظةث ظعلغار ظذسذلنع سأزلةص بئرعمةن       ـ   سعلةرضة هازعرقع زامان ظعلعم     بعرعنحع، س

رار              قايع ارقعلعق ظعق اددعالر ظ يعلعك م ارقعلعق خئمع اي، دورا ظ اؤارة بولم اص ظ ل بولمعغان آعشعلةرنع ظذرذص قعين
ىتىن ظعشنع                     ا، ص قعلدذرذش، بذ دورا ظعنضعلعزحة ظةسكو بعالمعين دةص ظاتعلعدذ، بذ دورا ظارقعلعق مةس قعلس

ص،    1500 تذنجع قئتعم ظامئرعكا. بعرنعمذ قويماي ظعقرار قعلعص بئرعدذ   عناق قعلع ادةمنع س  صعرسةنت  100 ظ
ان،                 زال تذغق ةزمةي تئ اغرعقنع س ذالر ظ ة ظ ا ظعشلةتس ان ظايالالغ ةس بولغ ع ت نةتعجة قازانغان، شذنداقال تذغذت

  .ظذندعن باشقا نذرغذن رولع بار، بذ هازعر يةرشارعدا تارقاص آةتتع

م، بولذ           تعش الزع ة آىزع اق          ظعككعحع، دعلونع ظئنعقالش ظىحىن، ظعنحعك ز، بارم ان ظع ذت قالدذرغ مذ، ص ص
ة                 ادعكع ظالت ظعزع قاتارلعقالرنع آىزعتعش، بارماق ظعزع تأت ضذؤاهحعنعث ظورنعدا تذرعدذ، حىنكع، صىتىن دذني

ظةمما بعز ساختا بارماق ظعزعدعن ساقلعنعشعمعز  بعرسعضة ظوخشاشمايدذ، ـ بارماق ظعزع بعر معليارت نوصذسنعث
ع         . ظالغذ دةيدذ الزعم، سىرةت لعنتعسع، سعن    ا ظذن ةرق شذنداق، ظذمذ بعردعنبعر ضذؤاهحع، ظةمما ساختا بولس  ص

ات             م ظعسص رعدذ، مذهع ة حعقع ظئتعش الزعم، ظاؤاز ظالغذحع ظةسؤاب، ظىنظالغذمذ شذنداق بذالر دعلوغا زور نةتعج
  .بوالاليدذ

روظعندةك                   ارقعلعق خع ارآا ظ ئلعص، ظاصش قا س ايؤانالرنع ظعش ةرخعل ه اش ه اش    ظعز بايق نع بايق حعكعملعك
الزعم، مةيلع قانداق ظىسكىنة، قانداق صةن قانداق هايؤان بولسذن، رولعنع جارع قعلدذرذش، ظادعللعقنع حوقذم 

  .بةرصا قعلعش الزعم

  .آةلضىسعضة نةزةر سااليلع

علةن       ايدذ، مةس ادعر قعاللم العق س ئحكعم خات ع، ه ا بولعدذآ ادعللعق بةرص ذنداق ظ ىز  : ش ة ي بعرنةحح
عنعث                    يعلالر ذ آعش ايدعن ش ان ج ان تذرغ ةرقانداق ظعنس ا، ه دعن آئيعن تةرةققعيات مذشذ تئزلعك بعلةن ماثس

ذر،        . سأزعنع، سىرعتعنع، قعلعقعنع، هةرعكعتعنع حعقعرعص ظالغعلع بولعدذ       اؤا، ن أزع ه حىنكع، ظعنساننعث س
ا   . حىرىص قالعدذ زةررعحة ظارقعلعق ظىنظالغذغا آأحىرىلضةندةك شذ جايدعكع ماضنعت مةيدانعغا آأ         سىرعتع بولس

عنظالغذدعن            اؤازنع، س فوتو ظاصاراتقا آعرعص قالغاندةك ظاشذ جايغا ظورناص قالعدذ، بعز ظىنظالغذدعن صايدعلعنعص ظ
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ز                  ةن حعقعرعؤالعمع كىنة بعل ار ظىس اؤازنع ظعلغ ىرةتنع، ظ ن س . صايدعلعنعص سىرعتعنع حعقارغاندةك ظاشذ جفيدع
العدذ       هةتتا ظذ ظألضةن بولسعمذ ظاؤ     ئلعص ق ايدا ق ذ ج ؤاحعلعقع، ظاش ةرعكعتع، رةس ع   . ازع، سىرعتع، ه ز ظذن بع

ةمما     ز، ظ حعقعرعشمعز مذمكعن، خذددع ماضنعت يالعتعلغان لعنتعدعن سىرةت، ظاؤازنع حعقارغاندةك حعقعرعمع
أزلةي                          ةن س ات بعل ذم ظعهتعي ةربعر آعشع حوق اندعن ه دذ، ظ ذم بولع ة حوق وق، آئيعنح دذ، بذ ظىسكىنة هازعر ي

العدذ             ذص ق تحعكالر ظذق ا رازؤئ دذ، بولمعس ةت          . ظئهتعيات بعلةن ظعش قعلع ىتىن جاماظ ةلق، ص ىتىن خ ةتتا، ص ه
تورسعمان، ظةمةلعيةتتة هاؤا بوشلذقعدا سىرةت، ظاؤاز مةؤجذد، ظذنع  بذالرنعث هةممعسع. ظالدعدا رةسؤا بو لعدذ

  .بعز سعم يولع بعلةن آأرىؤالعمعز

ؤاب آ      كىنة، ظةس دذ،                ظاشذ ظىس ع بولع اؤازعنع ظذققعل عنع، ظ علةرنعث آأرىنىش ىتىن آعش ا، ص ةشعص بولس
وق  العمذ ي دذ، ظام رار قعلع ذم ظعق ةر حوق اندا  . جعنايةتحعل الاله، قذرظ قا ظ ادعللعقنع تذرغذزذش ذنداق ظ ا مذش مان

ةتتا هةقعقةتح              ا، ه را قعلماقت ذ    بذيرعغان، ظةمما مذسذلمانالر ظذخلعدع، دعنسعزالر بولسا، بذنع ظعج ةرنعمذ ش عل
دع     اش قعل ةن ص ال بعل ارة ظام داق   . ح ام مذن ون ؤعلي تذر ج ةندوآ ن     :  دئض ن آئيع ة يعلدع ر نةحح ذ بع ب

دذ                  ة بولع رةت، ظىلض ا ظعب دةك بالعلعرعغ عنظالغذ فعلعمع ظةمةلعيلعشعدذ، هةربعر ظعنساننعث آأرىنىشع هازعرقع س
تة     ياتالرمذبةلكع، بذنعثدعن ظعلغار آةشصع.  دئضةنياآع رةسؤاحعلعق بولعدذ  ع صةرعش ا، ظعكك مةؤجذد، ظذ بولس

ةؤؤذرع             اناظعتعنععث، تةس الالهنعث س ة ظ ة يةتس ذ دةرعجعض انالرنعث ظعشع مذش دذ، ظعنس ةص تذرع داظعم خاتعرل
م          عمعز الزع ذ   . بةآمذ قئيعن، بعز ظادعللعقنع صىتىن ظعلعم بعلةن صىتىن ؤاسعتة، ظذسذل بعلةن بةرصا قعلعش ا ب مان

رذقع،     ظالالهنعث بعزضة ق   راز          ـ   98ليغان تةلعصع، بذي ر ظعت ة بع ةندة مذظةللعصلةرض ة آةلض ذ يةرض ةت، دةل مذش ب
مذ؟                      سوظالبعلدىرىش   أز قاراش را آ ر توغ ذ بع ة مذش ةهذلال ظةلةيض ةنتاؤع رةهم العم، ت هذر ظ ر مةش ع حعقدع، بع

ةهذلال                ةنتاؤع رةهم ورعغان، ت ايدعكةن، دةص س اتقا ظوخش ذ خذراص ذم     بذنعثغا آعم ظعشعنعدذ، ب ةي، تةبةسس  ظةل
ا     ارقعدا قالغعنعمعزغ ةن ظ زنعث هةقعقةت ةن بع ازدعم، م ئلعص ي ةتتعن ظ ع ظاي ةن بذن ذص، م ىص قوي ص آىل قعلع

، ظذ آىندة ظذالرنعث زةرةرع ظىحىن تعللعرع، قوللعرع،  دئضةنظئعحعندعم، قذالق سال، ظالاله، قذرظاندا مذنداق
عنع   ث قعلمعش رعدذ، ظذالرنع ذؤاهلعق بئ ذتلعرع ض داق ص الاله، مذن ة، ظ أزلةيدذ، يةن ةن س اب :  دئض ذالر هئس ظ

ا     . مةيدانعغا آةلضةندة قذالق، آأز، تعللعرع ضذؤاهحع بولعدذ     زنعث زعيعنعمعزغ ة ظىحىن بع ظذالر تعرعلعرعضة نئم
ضذؤاهحع بولعسعلةر؟ دةص سورعسا ظذ تعرعلةر، هةممة شةيظعنع سأزلةتكةن، ظالاله، بعزنعمذ سأزلةتتع دةيدذ،        

  .جعنالر ظةمةس ـ ايةت هةم ظىنظالغذغا ظعشارةتتذر، حىنكع، هةممة شةيظعنع سأزلةتكةن ظالالهتذر، ظعنسعبذ ظ

ظى آىندة ظذالرنعث ظئغعزلعرعنع صعحةتلعؤئتعمعز، ظذالرنعث قوللعرع :  دئضةنظالاله، سىرة ياسعندا، مذنداق
  . ظعدع دئضةنسأزلةيدذ، صذتلعرع ضذؤاهحع بولعدذ

ةن  عراقال آأزدة تذتذص، مذنداق   ظالاله هةممعنع ب   أز     :  دئض ان ظ ةلكع، ظعنس ذؤاهحع   ـ  ب ة ض ةن ظأزعض .  دئض
اية               ذدذث آذص أز ؤذج قا ظ ةن  ظالاله، يةنة، ظع ظعنسان، بىضىن سةندعن هئساب ظئلعش ذ نةصسع     دئض ةن ، ب   دئض

مذ، بذ دذنياغا مانا بذالر، ضةرحة ظاخعرةتكة دةلعل بولسع. سأزدعن، روهمذ، ماددع، جعسمانعمذ آأزدة تذتذلعدذ
ةس،      ظعشارةت قعلعدذ، بذنع   راق ظةم ةك يع اخعرةت ب بعز ظعشارةتتعن، دةلعل ظئلعش دةيمعز، بذ دذنيا بعلةن ظ

أآىم،            ذؤاهحع، ه وراق، ض ات هةممعسع         آأص ظةهؤالالر ظوخشايدذ، سوت مةهكعمعسع س ازا، مذآاص ة، ج تىرم
  .ظوخشاش

اث،      ةر تانس ل، ظةض ةدعس دةلع ةت، ه الرغا ظاي ذ ظعش ة،  ب الالهنعث قذدرعتعض ة، ظ ة هئكمعتهةقعقةتك عض
عمعز               ا قعلعش ذنداق بةرص ا ش شذنداقال ظعنسانالرغا قعلغان ظعلهام، رةهمتعضة تانغان بولعسةن، بعز ظادعللعقنع مان

  .الزعم

  ظةضةر، سعلةر ظعمان آةلتىرسةثالر، شىآرع قعلساثالر، ظالاله سعلةرنع ظازاصالص نئمة قعالتتع؟

ىحعدذر          ظالاله، شىآرعنع  ةن   قوبذل قعلغذحع، ظازغا آأص ظةجعرنع بةرضىحع، هةممعنع ظالدعن بعلض   دئض
ا،                    الالهنعث ياراتقعنعغ دذ، ظ ةجبذرعيعتع بولع ىآرع قعلعش م اننعث ش ةت ظايةت توغرعسعدا، هةر بعر ظعنس  نئم

 نالر داظعم بذغدايظعنسا. بةرضعنعضة، رعزعق بةرضعنعضة، آعتاب، ظعلعم، هعدايةت بةرضعنعضة شىآرع الزعم بولعدذ
 رعزعق دةص حىشعنعص آةلدع، ظةمةلعيةتتة نئمة ظعنسانالرغا صايدعلعق، مةنصةظةتلعك بولسا، شذ رعزعققوناقال ـ 

ئلعدذ     نع   . بولعدذ، ظذنعث شىآرعنع ظادا قعلعش الزعم آ ةن ظعلعم ادةت بعل انالرغا زور     ظعب عتعش، ظعنس ةث ظىض ت
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أمىر،          مة. صايدا يارعتعش بعلةن شىآرع قعلعنعدذ     أيىن، ت سعلةن، رعزعقنعث ظةث بعرعنحعسع، قازان، ظةضةر ح
ذنداقال   ايدذ، ش عغعلع بولم ازعنعنع ياس ار ق ةينعكع، ص اي ح ازان، ح ا ق و لمعس اليذمعنالر ب س، رو، ظ ذح، مع ت

  .بذالرنعث ظئرعشتعكع ظعسسعقلعق ضعرادذسعمذ ظوخشاشمايدذ

علةن والت : مةس ةي و ضراد1775ص تا، قةل تا210س ع  ضعرادذس ذالردا هةممعس ةر ب رعتعلعدذ، ظةض  ظئ
ايدذ             ذرغعلع بولم ام صعش تعص، تاظ رعص آئ ةنال، ظئ وت يئقعلعشع بعل ا ظ . ظوخشاش ضعرادذستا ظئرعتعلسة قازانغ

ذن                    قا نذرغ تعن باش اؤا، ظاش راق، ه ذ، تذص دع؟ س م قعل عنع آع رعش ضعرادذس بذالرنعث قاتتعقلعقع، زعحلعق، ظئ
اال مأرعشع،                رعزعق بار، ظويلعساق هةممة ظعنس     علةن، آ اؤازالر، مةس ةتتا ظ دذ، ه زعق بولع انالرغا بويسذنغان رع

امعلدار                ة ه ة حىشس ةر سىضىنض ت زذؤان ظاؤازع، نذرغذنلعغان، معليونلعغان غونجذنالرنعث، موزاي، ظعنةآل ع ؤاق
تعكع، زذؤا             ارقعلعق  آةلسة، مأرةيدذ، بولذصمذ هارامدعن قورقذص تاالغا ظئلعص حعقماي، ظعنةآلةر شذ مأرةش ن ظ

ظذمذ ظانعدةك . ظذنع ظعضعسع بعلعص ظذرذقلعتعدذ، ظاندعن نذرغذنلعغان قعممةت باهالعق موزايالر دذنياغا آئلعدذ
عنع       ث ظارزذس اؤازع ظذنع أرةش ظ ذ م ا ب دذ، مان عتعنع بعلدىرع عزال مةقس عتعص قويعشعس ادةمنعث ظىض رةر ظ بع

  .لةرنع ساناص تىضةتكعلع بولمايدذنئمةتر، قاندذرذصال قالماي، ظعنسانالرغا زور رعزعق بولغاندذ

وراققا     ـ بعر لةردعننئمةتخذالسة شذآع، شىآرعسعنع قعلعص بولمايدعغان بذ      العدذ، س بعرلةص هئساب ظ
 ظعسمعنعث مةنعسع  دئضةنتارتعدذ، شذثالشقا، ظالاله، ظازنع قوبذل قعلعص آأص ظةجعر بئرعدذ، مانا بذ شةآذر

  .بولعدذ
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  رعدعن تالالنمعالرسىرة ماظعدة تةصسع

אאא 
ظعككعنحع، تاهارةت، ظىحعنحع، بةنع . هارام ـ  قعسعم بولعدذ، بعرعنحع، ظوؤ هةققعدة هاالل10بذ سىرة 

ظعسراظعل ظةهدعسع، تأتعنحع، ظادةمنعث ظعككع بالعسع هةققعدة قعسسة، بةشعنحع، قاتعل، قاراقحع، ظوغرع            
ةرنعث،              دعلوسعدعكع هأآىم، ظالتعنحع   ةتتعنحع، مأظمعنل أآىم، ي عدعكع ه ان توغرعس نجعل، قذرظ ، تةؤرات، ظع

االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةآكعزعنحع، ص لعقع، س رعالرنع دوست تذتماس اراالرنع، آاص ةهذدعيالرنع، ناس ي
اراملعقع،         ارنعث ه ذؤاهلعق تىرلع   ظةلحعلعكعنع يةتكىزىشع ظالالهنعث قوغدعشع، توققذزعنحع، هاراق، قعم رع، ض

الالهنعث،  ـ 10 اظ ع ظعس اص قعلعش االمغا خعت ئلعص   .  ظةلةيهعسس الالش ظ ن ت عمنعث ظعحعدع ذ قعس ز مذش بع
  .بارعمعز

ايؤانالر،               ةن ه عدعن حةآلةنض تئمال قعلعش ألىص    ) 1بعرعنحع، هارام قعلعنغان يةنع ضأشعنع ظعس أزع ظ ظ
ذن ظذ بةرعبعر هارام، بذ يةردعكع ظألىك، بعز     هارام هايؤانالر مةيلع تئرعك ياآع ظألىك بولس       قالغان ظألىك هارام،  

اندعن                    نع، ظ اي بوغذزالنغع الالهنعث ظعسمع ظاتالم الغعنع، ظ ألىص ق أزع ظ العالردعن ظ وي، آ ان ق هاالل بعلعدعغ
قعالر             دذ، ؤة باش انلعق بولع ذ زور زعي العدذ، ب الر ق ةرخعل معكرذص ث  . بذنعث قانلعرع ظعحعدة سئسعص ه بذالرنع

  هاراممعيعتعنع سئتعشمذ 

  .تئرعك هايؤانالردعن آئسعلعضةن ضأشمذ ياآع حعقعرعلغان قانمذ هارام قعلعنعدذ، ظألىك هئسابلعنعدذ) 2

عنع        توثضذز، حوشقا ضأشع، بذ هايؤاننعث    ) 3 انحعلعك نعجعس نةرس ث    يئيعش ق ةلذم، بذنع ة م ع هةممعض
ةلتىرعدذ،    يئيعشضأشعنع   ةللةنع آ ةرخعل آئس ذراقنع ه عنع   مذ، نعجعسلعقنع سئسعق ص اق، صعسخعكعس  قورقذنح

م         ثع ظعلع ازعرقع يئ ة ه ث ظىستعض دذ، ظذنع ةيدا قعلع ثع     ـ شةآعللةندىرىص ناحار ظةخالقنع ص ذن يئ ةندة نذرغ ص
رعدة    مةلذماتالر بئرعلدع، حوشقا ضأشع مةددة     قذرذت آئسعلعنع هاسعل قعلعدذ، ظذنعث ضأش، ماي، هةممة يئ

اننع     مةددة قذرت، معكرذص   ة ظعنس امنعث               بار، ظةلؤةتت ةن تاظ تع يعض ىتىن قذؤؤع كذل، ص أثةك، موس أش، س ث ض
م            ةتقعق قعلعش الزع ةمما ظاساسعي     . مذناسعؤعتع بعلةن بولعدذ، بذنع زور دةرعجعدة ت ةت ظ ع    هئكم الاله ظذن ، ظ

ذزذن       .  سىرىشتة قعلماي، هارام دةص بعلعمعز    هئكمةتحةآلعدع، بعز    ةن ظ ةص آةلض قا ضأشع ي ع، حوش حىنك
العغعنعنع      ظأمىر آأرضةن آاصعر   الاله خ ا ظ دعن بعرنع ظالدعمعزغا ظةآةلسة بعز مات بولعمعز، بذ دذنيا سعناق دذني

  .قعلعدذ، سوراققا تارتعلمايدذ، ظعنسانالر سوراققا تارتعلعدذ، ظالاله ظأزع ظالعم

عم                   ) 4 ةر قعس قا ه انلعقدعن باش اآع قذرب ان ي اتعلعص بوغذزالنغ ظالالهنعث ظعسمع ظاتالماي باشقا ظعسعم ظ
  جايالرغا، مازارالرغا ظاتاص بوغذزالنغان هايؤانالر مةلذم شةخعسكة ظاتاص بوغذزالنغان هايؤان هارام

  .بوغذلذص ظألضةن، قئنع زادع حعقمعغان، ظالالهنعث ظعسمعمذ ظاتالمعغان هايؤان هارام) 5

  يؤان هارامظذرذص ظألتىرىلضةن، قان حعقمعغان، بعسمعلالمذ دعيعلمعضةن ياآع قذرذلذش باسقان ها) 6

ايؤان    ظئضعز ظأضزعدعن ياآع بعنادعن ياآع تاغدعن حىشىص آةتكةن ياآع قذدذققا حىشىص        ) 7 ةن ه ظألض
  .هارام

  .بعر بعلةن ظىسسىشىص ظألضةن هايؤان هارام ـ بعر) 8

  .ضأشخور هايؤانالر، شعر، يولؤاس، بأرعلةر يةص ظألتىرضةن هايؤانالرمذ هارام) 9

ا            بذتقا ظاتاص ظألتىرىلض  ) 10 ةلذم جايغ ذلمانالرمذ م اآع مذس ةن، ي علةر ظألتىرض نعدعكع آعش ذددا دع ةن، ب
  .ظاتاص ظألتىرضةن هايؤان هارام

ضأشعنع صاس سئلعش بعلةن قعمار شةآلعدة ظىلىشىش هارام، حىنكع، يذقعرعقع ظعشالر، ظالالهنعث             ) 11
. لعدذ، بعز شةرتسعز ظةمةل قعلعمعزعنع ظالاله ظأزع بعهئكمعتظةمرعضة خعالص، قانذندعن حةتنعضةنلعك، بذنعث 
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ع       الاله، بذالرن ظةمةلعيةتتة بعزضة زور زعيان، ظاصةت، هاالآةت، آئسةللةر بار، ظعبادةتتعن حةتنعضةن، شذثا، ظ
  .بذنعث زعيادة صايدعسعنع بعلعش ظىحىن هايؤانالر ظعلمع قعسمعنع ظوقذث. ظالدعدعن بعلعص حةآلعضةندذر

ايدعلعق،            بعزضة هاالل قعلغانلعرعنع زا    ىملىآكة ص ايؤان، ظأس ان، ه ىتىن ظعنس ة ؤة ص دع يةيمعز، بذمذ بعزض
حىنكع، ظذالر بعز ظىحىن خعزمةت قعلعدذ، ؤابانع تازعاليدذ، . هارام قعلعص حةآلعضةنلعرعنع قوغدعشعمعز الزعم
ردعن هةرخعل تئخنعكعدعمذ، تةجرعبة قعلعشتعمذ، ظذال ـ صةن. ساياهةتتةك ؤة باشقا نذرغذن آعرعم مةنبةسع بار

ار      ألىك                . صايدعلعنعشتعمذ زور صايدعسع ب اآع ظ ا، ي اص بوغذزالنمعس الالهنعث ظعسمع ظات لعقع ظ ايؤانالر ظاساس ه
بولذص قئلعش ياآع ضأشخور بولذش، ياآع ظأزع نعجعس بولذش ياآع آئسةل آةلتىرىش ياآع باشقا سةؤةبدعن 

ع           ياآع ظذ ظعنسان ظىحىن خعزمةت      . هارام قعلعص حةآلةنضةن   اآع نةسلع قذرعغعل أص، ي قعلعدذ، صايدعسع آ
ظذالر ظعستئمال قعلعش ظةهؤاللعرع بعلةن زعح مذناسعؤةتلعك بولعدذ، يعضةن . تذرسا، هارام قعلعنعدذ، قوغدعلعدذ

ىن    ـ تاظام، ظوت  اقمذ آ حأصلعرع سىرىشتىرعلعدذ، ظأسىملىك بولسا، ظذنداق ظةمةس، بذالرغا ضةندة، قعغ قذيس
الالهنعث      نذرع، تذصراق،    ت سذالر، ماددعنع ظايرعص صاآعزلعرعنع بعزضة اليعق ساصلعرعنع ظ ذل   هئكمع ةن قوب ع بعل

ةس    داق ظةم ا ظذن ايؤان بولس اليدذ، ه رعص تاش اراملعرعنع حعقع س ه كعنا نعجع دذ، صاس أش، . قعلع ث ض ظذنع
عؤةتلعك     ة مذناس ان، يئمةآلعكك تئمال قعلغ ةن، ظعس رعنع يعض اي، تذخذملع ىتلعرع، م ذثا،. س ةيغةمبةر ش  ص

عنع  ايؤاننعث ضأش ةن ه االم، نعجاسةت يعض ةمرعيعنع يئيعشظةلةيهعسس قان، ه تعن توس ىتعنع ظعحعش تعن، س
  . آىنضعحة صاآعز تازلعنعشع الزعم آئلعدذ، ظاندعن آئيعن سىتعنع ظعحسة بولعدذ40 آىندعن 10يعؤالغان آاال 

ا،            الر بولس اآعز دان ة ص ع ؤاخ دان بئرعلس دذ   توخذغا آةلسةك، ظعكك االل بولع ع ه ىح ؤاخ   .  تذخذم م ظ داظع
اآعز             يئيعشضةندة تاتعلعسا، تذخذمع مةآرذه بولعدذ،       عحة ص ون آىنض ن ظ ىح آىندع ا ظ كة بولمايدذ، ظأزعنع بولس

ات  ـ دان بئرعص آاتةآكة سوالص قويذص ظاندعن ظألتىرىص يةيمعز، بذ دةلعل    ةن ظعسصاتالر معرق ، معشكات   دئض
ز    . ينعضة آعرعص ظازغعنا صايدعنع آأزلةص زور زعيان تارتعمعز       نةصسعنعث آة . شةرهعسعدة بار  شذنعث ظىحىن، بع

تئمال                      ام ظعس اراص تاظ ا ق اددا، ظئلئمعنتق ايرعص م ع ظ ايدعلعق، بذن ة ص انلعق، نئم ة زعي هذشعمعزنع تاصايلع، نئم
 .ذرهارام قانذنع بعزنعث مةنصةظةتعمعز ظىحىند ـ قعاليلع، تازعلعققا ظةهمعيةت بئرةيلع، هاالل

ألتىرىص    ايؤانالرنع ظ ىن ه ة ظىح ذرذص، نئم ع ت م قعلغذح ان، رةهع ذنحة مئهرعب الاله ش ول يئيعشظ كة ي
  بعرعنع يةيدذ؟ ـ قويعدذ؟ نئمة ظىحىن هايؤانالر ظأزظارا بعر

عز،  سوظالسعز بذ    نع يىرعكعثعز ظئحعشعص، ظعحعثعز ظاغرعص قةلبعثعز يذمشاص آأز ياش قعلعص سوراصس
د  الاله ظذن ةمما، ظ وق،     ظ ع ي ان يئش ع، تأآعدعغ عدعغان يىرعك ةس، ظعيحعش عم ظةم اددا، جعس ةس، م اق ظةم

ز       ش، بع ةت قعلع الالهنعث رةهم العيدذر، ظ ةؤؤذرعدعن خ اننعث تةس مايدذ، ظعنس ةخلذققا ظوخشاش م
ةت حىشعنةلمعضىدةك   ةت،                   هئكم ذ رةهم ارتذق، ظ ة ظ ة هةسس اندعمذ نةحح ةؤؤذر قعلغ ز تةس عرلعقتذر، بع لعك، س

ذددع   ظادعللعق،   تىر، خ ةظعتعنع آأزلةش ا،      يعراقنع آأرىش، هةممعنعث مةنص عية قعلس تذر، ظوصراتس ي دوخ تعببع
تعن     أح بولماس ا ظ ذص دوختذرغ اقعيعص بول ةل س ةتتذر، آئس لع رةهم ذ ظةس عؤئتعدذ، ب ايدذ، آئس م قعلم رةهع

ةتكة اليعق   . ظاالهعدة رةهمةت ظئيتعدذ، سوؤغات بئرعدذ   تىن سىص انغا   ظالاله، ظةث ظالعي، ظىس الاله، ظعنس تذر، ظ
نع بئرعدذ، ظذ هايؤان ظةسلعي يوق نةرسة، بةلكع سذ ظعدع، آئيعن ظالاله ظذنع ياراتتع، يوقتعن رعزعقهةرخعل 

ةرنع     .  قعلعص بةردع  رعزعقبار قعلدع، ظةث ضىزةل هأرمةتلعك مةخلذق، ظعنسانغا         الاله، بةندعل ارقعلعق ظ ذ ظ ش
ة ب  كة ظعض ذ شةرةص ايؤانالر ب عنايدذ، ه مس ع الزع ةن بولذش ا خذرس ع،  . ولغعنعغ رع ظوقذش لةص زعك ةنعمذ آأص ي

انالرغا آأرىشتعشع    . بويسذنعشع، شىآرع قعلعشع الزعم    نع ظعنس ظالاله، خالعغعنعنع قعلعدذ، شذنداقال قذدرعتع
ةزع  . ظىحىن بذنع ظعنسانالرغا بويسذندذرذص بةردع    هةممعسع ظعنسان ظىحىن، ظالالهنعث رةهمةت قعلعشع، ب

 ظعنساننع ظازدذرذص، خالعغعنعنع قعالاليدعغان ضذمانغا آةلتىرىص قويذص، دعنسعزالشتذرذؤاتعدذ، بذمذ بعر   نادان
ذنعث  . سعناق ظةلؤةتتة، ظألىش، تئرعلعشنع آأزعمعز بعلةن آأرعمعز، قولعمعزدا، ظالدعمعزدا تةجرعبة قعلعمعز           ش

ىملىآكعمذ، ظ          ايؤانالرنعمذ، ظأس عنعمعز، ه ة ظعش ايؤاننع        بعلةن قعيامةتك ع، ه ار، حىنك انالرغعمذ صايدعسع ب عنس
وت      اآع ظ عدذ، ي راقال تىضعش  ـ قويذص بةرسةك، ظأزع ظألىص سئسعص توزذص يىرسة، ؤابا تارقعلعدذ، هةممة بع

ذص،        حأص يئتعشمةي، ظذالر بةرعبعر تىضعشعدذ ياآع ظوت حأصلةرنع يةص تىضةتسة، يةرشارع قذرغاقحعلعق بول
شذنعث ظىحىن، هاالللعرعنع هاال قعلعص يةيمعز، هارانلعرعنع .  دذنيا ؤةيران بولعدذقذم، تذصراق آأحىص، صىتىن
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ز  الدذرذص قوغدايمع ص ق ارام قعلع ان، . ه ارام قعلعنغ يعشه االهعدة  يئ نعث ظ ايؤانالرنع قوغداش ةن ه  حةآلةنض
نع   قوي، آعيعك، توشقاننع نورمال هالدا تةثصذثعنع  ـ حأص يةيدعغان آاال ـ   ظوت. ع بار هئكمعت اقالص مذهعت س

بذ ظأزعمعز ظىحىن، ظذالر ظىحىن، ظوزذق قعلعش . ظاسراص ظعستئمال قعلعشعمعز، نةسلعنع قذرتماسلعقعمعز الزعم
ذرذت       ان، ق اص، ق ةيدعغان، ت أش ي ذس ض علعق، مةخس ىن ياخش ئلعش ظىح الدعنع ظ ةلنعث ظ ا آئس  ـ ؤة ؤاب

تئمال ق          علةرنع ظعس ارلعق نةرس ذزذن،          قوثغذزالرنع، حعؤعن، صاشا قات أمرع ظ ايؤانالرنعث ظ ان ضأشخور ه علعدعغ
ىت،         مئهرعبان. نةسلع ظاز بولعدذ، بذالرنع قوغدعشعمعز الزعم      ازعالص، بىرآ  ظالاله بعزنع قوغداص، هاؤاالرنع ت

الن ىن، يع ازعالش ظىح نع ت الرنع قذرذقلعق انعث  ـ قذش عالص ؤاب نع ياخش ازعالص مذهعت زالرنع ت اننع دئثع حاي
ال        ظالدعنمع ظئلعش ظىح   اقلعغذح نورم ذثنع س ىن، تعمساه، لةهةثلةرنع ظذندعن باشقا نذرغذن قوغدعغذحع تةثص

ةت                 عز تةبعظ عز، جانس عز، ظةقعلس ع تةدبعرس تذرغان، بذن ةخلذقنع ظورذنالش الةتلعك قعلغذحع م ظايلعنعشقا آاص
  .ظةمةس، هةممعضة قادعر ظالاله، رةهمان، رةهعم قعلغاندذر

ةر     ا، هةرعل ا، آذمذت ن ضأشخورراقلعرع       حعؤعن، صاش ع ظذنعثدع دذ، ظذالرن احالر ظوؤالي قاح، قالعغ نع، قذش
و                 اال ب ظوؤاليدذ، ظاخعرعقع آىحلىآعنعث نةسلع ظاز ظأمرع ظذزذن بولعدذ، ظةضةر ظذالر بةك آأصعيعص آةتسعمذ ب
قذرغذحع          ةممعنع باش ةمما ه دذ، ظ ذرت بولع ة ق اجعز نةرس ابلعنعدعغان ظ ذق هئس أؤةن ظوزذقل ةث ت دذ، ظ لع

دذ،    . عدذيئيعشنساننعمذ ظاشذ قذرت يةيدذ، قذرتالرنع بولسا، باشقعالر يةيدذ، ظأزظارا         ظع ة بولع اخعرع زةررعح ظ
ا           خذددع ظةسلعمذ زةررعحة بولغاندةك، بذ زةررعحعلةر ظأسىملىك تئنعدة، هايؤان، ظعنسان تئنعدة يةنة هاياتلعقق

قذرعدذ    ية. ظئرعشعدذ، دةل مذشذ روهنع، هاياتلعقنع ظالاله بئرعدذ       ذ  . نة، ظالاله ظالعدذ، ظأزع ظعضة بولذص باش ب
 آأرةثلةص آةتكةن ظعنساننع، ظعنسان يوقعتعشعدعن باشقا ظعككع ظامعل بولدذ، بعرع شعر، يولؤاس ياآع يعالن

ظعككعنحع يوقاقذحع ظامعل، ظاشذ    . بولعدذ حايان ياآع تعمساه ياآع حعؤعن، صاشعدة معكرذص يذقتذرغذحعالر       ـ  
مةس معكرذص، ؤعرذس، باآتئرعية قاتارلعق ظوخشاشماس تىردعكع مةخلذق، بذ، ظالالهنعث قوشذنع آأزضة آأرىن

رعص   مئهرعبانبولذص، سانعنع ظالالهدعن باشقعسع بعلمةيدذ،    ةلعم بئ  ظالاله يةنعال ظذالرنع يوقعتعشنع بعزضة ت
ة            ةن تةص رعش بعل ام بئ انالرغا ظعله ةن زور    هايؤانالرنع تةجرعبة قعلعش ظارقعلعق ظعنس ةرعز قعلعش بعل آكذرنع ص

بعز يةنعال هةر جةهةتتعن ظالالهنعث بارلعقعنع، . قذدرةت ؤة هةرخعل ماددا، ظعلعمئننتالرنع بةردع ـ ظعلعم، آىح
  .ظالالهقا آأص شىآرع، زعكرع، ظعبادةت قعلعمعز. عنع، رةهمعتعنع بعلةلةيمعزهئكمعتبعرلعكعنع، قذدرعتعنع، 

ةت مانا بذ، ظاخعرقع نعشان،      نكع               مةقس اندعن آئيع راق، ظ ع تذص ذآع، دةسلعص تع ش الالهنعث قذدرع تذر، ظ
العتع  ةممعنع  10000ه ذ ه اننع ظاش ان ظعنس ةيرعدعن يارالغ ان هىج عتتةك بولعدعغ اران ص ا ظ ة يوغانتس  هةسس

ةيدذ                 ذرت ي اخعرع ق اننع ظ ان ظعنس تئمال قعلغ ذندذرذص، ظعس ةممعنع بويس ئمعز      . باشقذرذص ه ة س ذالر قانح ظ
ايتذرذش،     ـ ، شذنحة قذرت  بولسا اؤاب ق قذت ج قوثغذزالرغا صايدا بولعدذ، ظأزع ظازابلعنعدذ، مانا بذ ظأتنعضة الص

ق             . قعساس ظئلعص بئرعشتذر   ادةت، قذلحعلع العس ظعب ا خ بعز نئمعضة آأرةثلةيمعز، ظأزعمعزنع ظالدعماي ظالالهق
  .قعاليلع

ارلعق،  .  باشقعنع بعلمةيدعغانالر بار  ظعنسانالرنعث ظعحعدة مةخسذس ضأشال يةيدعغان، ظذنعثدعن      ظذالر، ق
ةيدذ،       ىملىك ي مذز تاغدا، دئثعزالردا ياشايدذ، ظذالر، يولؤاس، شعرالرغا ظوخشايدذ، بةزع ظعنسانالر داظعم ظأس

قوثغذزدعن، صاقعغعحة يةيدذ، هةتتا بةزعسع ظادةم ضأشعنعمذ  ـ ضأشنع زادع ظعستئمال قعلمايدذ، بةزعسع قذرت
ةؤعرعدذ ايؤانالرنعمذ،     ظ. ي ىملىآنعمذ، ه ان، ظأس ش تذتق ذث ظع ال، تةثص ادعل، ظوتتذرعه ا، ظ نع بولس الم دع عس

ايؤانالر       دذ، ه ظأزعنعمذ هةممعنع ظالسراشنع بعلعدذ، ظذالر زةهةرسعزنع ظعستئمال قعلعص، زةهةرضة قارشع تذرع
  .ذكة تئضعشلعكنع يةيدذ، قوغدايدعغعنعنع قوغدايديئيعشظحعدة هاالل نامع بعلةن 

ا،          يئيعش ظعنسان ضأشنع زادع     انالرغا، هايؤانالرغ ع ظعنس انذنع، صعرعنسعص ذثا، ظعسالم ق ايدذ، ش كة بولم
  .ظأسىملىآكة، مذهعتقا، تةبعظةتكة صىتىن آاظعناتقا ماس آئلعدذ

ظذالر يةيدعغعنعنع يةص، قوغدايدعغعنعنع قوغداص، حةآلةص قعلعشقا تئضعشلعكعنع قعلعص، بعرال بذيرذق        
  .ممعسع بعردةك ظعتتعصاق هةرعكةت قعلعدذ، زادع نذقسان يوقبعلةن هة

ة          :  دئضةن ظالاله، قذرظاندا مذنداق   الر سعلةرض ان قذش ةن ظذحعدعغ هةربعر هايؤان، ياآع ظعككع قانعتع بعل
ذزدا «ظوخشاش ظىممةت، بعز هةممعنع آعتابدا يةنع        ان،   » لةؤهذلمةهص ةص قويغ ةك  خاتعرل نع      دئم ، ظعسالم دع
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ان الغذز ظعنس اددا     ي ةرخعل م ىملىآنع ه الرنع، ظأس ايؤانالرنع، قذش أزعنع، ه اتنع، ظ ىتىن آاظعن ةس، ص ال ظةم
ال،    دذ، نورم نع قوغداي عراص، تئنحلعق ال ظاس دذ، نورم نع قوغداي عراص تئنحلعق داص، ظاس تالرنع قوغ ظعلئمئن

دايدعغعنعنع جان تعكعص يوقعتعدعغعنعنع يوقاتماي قويمايدذ، قوغ. ظادعل، تةثصذث صاظالعيةت بعلةن شذغذللعنعدذ
ةت              ة هةرعك ع بويعح زام، صعرعنسعص انذنع، نع أآمع، ق قوغدايدذ، هةممة، صىتىن آاظعناتنع ياراتقان ظالالهنعث ه

ايدذ     ئلعص بارم ان       . قعلعدذ، ظأز ظالدعغا ظعختعيارع ظعش ظ انذن ظورناتق ادعل ق قذرعدعغان ظ اتنع باش ىتىن آاظعن ص
عنعدذ   عز ظعش ا شةآس انذنغعم. ظالالهق ةؤةنلعك      ق ايدذ، س اق حعق ة حات ن قعلح قا ظذالردع ذنداق، شذثالش ذ ش

  .آأرىلمةيدذ

ةيغةمبةر                       ارتعدذ، ص عنع ت ذص، جازاس ةخلذق، ظاسعي بول ةرقانداق م ان ه ة قارشع تذرغ ذ هةقعقةتك مانا ب
  .ظةلةيهعسساالم راستعنال صىتىن آاظعناتقا، ظالةملةرضة رةهمةتتذر

دذ  ب  دئضةن سىرة ماظعدة، داسقان سىرعسع    اددع           . ولع احتذق، م ةثرع ظ ئلع آ قاننع خ رعدا داس ز يذقع بع
ان            نئمةترعزعق ؤة مةنعؤع ظوزذق،      ةص آلعؤاتق ةتنع ي تعتعكع زعياص قان ظىس ذ داس لةرنع بايان قعلدذق، بعز مذش

بذرذنقعالر، صةيغةمبةردعن باشقا ساهابعالر، تابعظعنالر، نذرغذن . ظعكةنمعز، حوقذم شىآرعسعنع قعلعشعمعز الزعم
ظذالرنعث آأرضةن راهعتع ظاز،    . آعشعلةر بذنع بعلعص، حىشعنعص، شىآرعنع قعلدع، نذرغذن خعزمةت قعلدع        

زحذ،              دع، بع ول، تأهصعسع حوث بول العق، نةتعجعسع م زمعتع جاص ذص، خع اددعي بول عتع ظ داسقاندعكع زعياص
ةرنع ب       عمعز، بعلعمل ث   ظةمدع بعز يذقعرعدعكعلةر قعاللماي آةتكةن ظعشالرنع قعلعش عمعز، ظذالرنع ةقعقعي  علعش ه

دع    ذ         . ؤارعسع بولذشعمعز الزعم ظع ةي، ب أزلةص ظأت علعرعنع س تعدعكع ؤةزعص العملعرعمعزنعث ظىس ةن ظ ذثا، م ش
ذ        ان ب ايتعص بارعدعغ ة ق ان ؤة يةن ةيدا بولغ ز ص رعنحع، بع علةر زوردذر، بع اتالم   زئمعنؤةزعص ارع ق نع يةرش

عيعنع ب   عيعنع، ضعظولوض ع، جذغراص م نةزةرعيعس عمعز الزع ارةت    . علعش ايؤان، هاش ثدعكع، ه نحع، بذنع ظعككع
دةرةخ ظعلمعنع، يعغعص ظئيتقاندا بذ بعظولوضعيعنع بعلعشعمعز الزعم، هةم  ـ ظعلمعنع، ظىحعنحع، ظأسىملىك، دةل

م         عمعز الزع را قعلعش ان   . ظذنع بعلدىرىشعمعز، ظةمةلعي ظعج أتعنحع، آ والت         ـ   ت ت، ص اددا، ظعلعمئن ا، م آارخان
ش ظعشلعرعنع بعلعشعمعز الزعم؟، بةشعنحع، ظاسترونومعية، ظالةم قاتنعشع، سىنظعي هةمراه، ظاتوم، يادرو، تاؤال

م   عمعز الزع نع بعلعش ذر ظعلمع ذالر      . ن م، ب عمعز الزع نع بعلعش تكىنعدة داؤاالش ار ظىس ةننع، ظعلغ التعنحع، ص ظ
رع       يةتتعنحع، سعياسةتنع، جةث تاآتئكعسعنع، ظاال    . زأرىردذر، صةرعزدذر  لعرعنع، يذقع عم جةث ظعش هعدة قعس

ار   ةث ظعلغ ازلعقنع، ظ ارةتلعك، جانب ورالماه م ق عمعز الزع نع بعلعش اراملعق ظعلعم م. ، ي ةآكعزعنحع، ظعلع  ـ س
ةت ةهئكم ش،    ـ ، ظعدعي عنع بعلع ةخالق، صةلسةص ةتظ ي     هئكم م، ظعلمع تذرذش الزع ش ظورذنالش ةن ظع  بعل

الص، هذش  از ظذخ زلعتعش، ظ ةرةققعياتنع تئ ىتىن  ت ص، ص عل قعلع ة هاس ةص نةتعج نع قةدعرل ذرذص، ؤاقعت يار ت
ةن،         اندا آأرسعتعلض ث هةممعسع قذرظ م، بذالرنع آاظعنات ظىحىن ياخشعلعق قعلعص، ظالالهنع رازع قعلعش الزع

  .بعرلةص بايان قعلعمعز ـ بعز بذنع بعر

ز ةلعي     بع ر ظةم اددعيال بع ة ظ ذ ؤةزعصعمعزض ز،     ب رعدا بع ع، يذقع ل قعاليل اددا   دةلع لعرعنع، م ان ظعش آ
اية                 . ظعلعمئنتعنع بعلعشعمعز، الزعم دعدذق    ةرز آذص ز ص ة ظىحىن بع ع نئم دذ، بذن بذ فعزعكا، خعمعية ظعلمع بولع

رعش،       160دعدذق؟ هازعر دذنيادا     انالرنعث ظعشلةص حعقع الدع، ظعنس  خعلدعن ظارتذق آان مةهسذالتلعرع بايق
ايد  ن زادع ظايرعاللم ع بذنعثدع ودا ظاالقعس ان س ةم ج ال ه ذ م أيىندةك  . ذ، ب زعق ح رعنحع رع علةن، بع مةس

  .قازاندذر، ظاليذمعندعن قازان، حأضىن، حاي حةينعكع هةتتا ظايرذصعالنمذ ياسعلعدذ

 ماددعدعن يةثضعل بولغانلعقع، ظةمما قاتتعق بةرداشلعق بئرعشع آىحلىك بولغانلعقعدعن ظالةم  دئضةنتعتان
ر  علعدذ، زع ع ياس اقتع ـ آئمعس نو  مذنح عرت، آع ن س ةت بويعمعدع اآع زعنن ع ي عحاق دةستعس عرت ص  ـ ن س

ماضنعت يالعتعلعدذ، ساليذت ياساشقا صارتعالتقذحقا ماضنعي . سعنظالغذ لعنتعسعنع ياساشتا، آىمىش ظعشلعتعلعدذ
الغذ            .  ساناظعتعدة معس آأص ظعشلعتعلعدذ    ظئلعكتئر. ظعشلعتعلعدذ تعن سعرت ح ازان ياساش ن ق ئخع ظذنعثدع ت

  .ابلعرع ياسعلعدذظةسؤ

والت زا  ـ ص ارلعقالرنعث يئ أمىر قات ةث   ـ ت لعرعدا آ عظة ظعش ةت مذداص دا، دأل علعك ظعشلةصحعقعرعش  ـ ظئض
لعتعلعدذ  ةملعك ظعش علعدذ     . آأل رةك ياس عتانوك، زةمبع ا، س ويعز، تانك اراخوت، ص عنا، ص ان  . ماش تمذ آ نئفع

ارغعلع    مةهسذالتلعرع بولذص، ظذنع، يئقعلغذ ظئنعرضعيعدعن باشقا ن      ةححة معث خخل مةهسذالت ظعشلةص حعق
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هةتتا، . سذلياؤ، سذلياؤدعن ياسالغان يامغذرلذق حاصعنع، ظاياغ، داس، قاتارلعقالر سذلياؤدذر: مةسعلةن. بولعدذ
ويعزدعكع              شامدعن تارتعص نئفعتتعن آئلعدذ، آأمىر بولسا، ظعنسانننث هاياتعنع قوغدايدعغان يئقعن دوستع، ص

  دئضةنظذران.  ظاساسلعق ظامعل، تئخع ظذنعثدعن بعر خعل تااللعق آلعيعملةرنع ظعشلةؤاتعدذتوك حعقعرعشتعكع
ةرنع،            ىتىن دألةتل رعؤاتعدذ، ص وك حعقع داردا ت ة زور معق ر ظعستانسعسع، آىنعض ماددعنع يئقعلغذ، يادور ظئلئكتع

الع،  م ماتئرعي ث مذهع ان رادارنع ع بولغ تا آىزةتكىح تذثالرنع قوغداش اش زذث دذبول ب مع . ع اددعنعث ظعس ذ م ب
  .بولعدذ

ا،                   دئضةن بعروم عن بولس دذ، ظوآسعض ام ظةشياسع بولع اللعرعنعث خ العق دورا ماتئرعي ةت باه  ماددا، قعمم
  .بعزنعث هاياتعمعز، بذنعثغا هعدروضعن قوشذلسا سذ بولعدذ

ازوت، ىملىك ؤة   ظ انالرنعث ظأس ىتىن ظعنس دذر، ص ة ظوغذتع م خئمعي العيالر مذهع فور، آ ايؤانالرنعث فوس ه
ةك              عمعز، يئم زنعث تذرمذش ذنعثدةك، بع ا، ش عؤةتلعك بولماقت  ـ هاياتع، ظوزذقع، ظاشذ ظوغذت ماددعالرغا مذناس

اش     ـ   ظعحمةآلعرعمعز، آعيعم  ةآمذ        قورالآئحةآلعرعمعز، قاتن ذالتالرغا ب ذ مةهس ايلعرعمعز، ب ذ ج ز، تذرالغ لعرعمع
ة،   ـ هاياتعمعزغا، مال.  صىتىن بعلعم صةرعز آذصاية دئضةنظئهتعياجلعق، شذنعث ظىحىن، بعز يذقعرعدا   مىلكعمعزض

ةرعز         قا ص ةر نئمعش ذ ظعلعمل عؤةتلعك، ب ة مذناس ا مةغلذبعيعتعمعزض ة ي ة، غةلعب اخعرةتلعك بةختعمعزض ا ظ دذني
نع،         اينع، بذلذت نع، ظ ث نذرع ن ظذنع نع، جىملعدع ماننع، قذياش ةمنع، ظاس ىتىن ظال الاله، ص ذدةك، ظ بولمعغ

ايؤانالر ىن   ه ةظةتع ظىح انالر مةنص ةممعنع ظعنس ىملىآنع ه ة    نع، ظأس ئخع يةن ة، ت ذندذرذص بةرس بويس
ةرز  » قذرظان«ظةسهابذلكةهصعدةك ظذيقعسعدعن ظويغعتعص قويسا، ظاالهعدة قانذن آعتاب،     حىشىرىص، بذالرنع ص

اخعرةتتعمذ   دةص ظورذنالشتذرسا، بذ نادان، خذراصعي، دأت ظعنسانالر يةنعال هذشعنع تاصمايؤاتعدذ، ب           ذالر دذنيا ظ
  .ظأزلعرعضة ؤة باشقعالرغعمذ قعلدع

  ظادةم ظاتعنث ظعككع ظوغلع، قابعل بعلةن هابعل قعسسعدعن تالالنما

تذ،            وظال سوراص داق س رعص مذن العم آع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذشذ قعسسعضة آةلضةن حاغدا، بعر ظ
ق        ظالالهتاظاال بذ قعسسعنع نئمة ظىحىن سأزلعضةن، بع       قا اليع ةرةققعي قعلعش ةث ت ن ظ اخعرقع دع زنعث دعنعمعز ظ

ارقعلعق   ظئلعكتئرظةسعردة تذرعؤاتعمعز، بذ دةؤعر بولسا، توك،     ـ   20دعن، هازعر بعز     از ظ ، الزعر نذرع دةؤرع، ض
ذ        ظالةم قاتنعشع دةؤرع، ظايرذصعالن، راآعتا دةؤرع، ظذنداقتا  ةد قعلعشنعث ب ذ هةس ن ب عنعث جىملعدع بذ قعسس

  عنع قابعلغا ظةؤةتعشنعث زادع نئمة مذناسعؤعت بار، بعزضة قانحعلعك صايدعسع بار؟ ظعبرةت زادع نةدة؟قاغ

ايدذ،    : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق دةيدذ     ةرةزدة ياش ع غ ظةي دوستذم، قذالق سال، ظعنسان ظعكك
ةزع            ا، ص ال  بذ ظعككع غةرةزدعن قذتذلماي ظأتىش بةآمذ قعيعن، بعرسع ظعلغارلعقت الدا،    ـ   لةتتة، م ة، جام  مىلىآت

أزعنعال،    الغذز ظ عدا ي ذ دذنياس ان ب ةم، بولغ تعن ظال ةتتا ظاس ة، ه ةهؤةتتة، جةننةتت اهلعقتا، ش دا، صادعش ظعلعم
ايدذ           ام دةص ياش ةنال بولس ةقةت م أرعدذ، ص ان آ . شةخسعيعتعنع آأزلةيدذ، باشقعالرنعث شئرعك بولذشعنع يام

ذص، هةمكارلعشعص          ظعككعنحع خعل غةرةز بولسا، ظةتع     اق بول راصعبعدعكعلةرنع ياخشع آأرعدذ، دوست، ظعتتعص
ة             ةتتعمذ ظةلؤةتت أرعدذ، جةنن أح آ عيةتحعلعكنع ظ دذ، شةخس ياشاشنع هةممعدة تةث بةهرعمةن بولذشنع ظويالي

ذ        ـ   مانا بذ ظعككع غةرةز بعر    ! دة ـ   هةمراهع بعلةن جةننةتتةك بولعدذ    ةنها بول الغذز ت رع ي ش، بعرعضة زعت، بع
تذر        ىح قذدرةت اق آ ة     . ظعككنعجع بعرلعشعش، هةمكارلعشعش، ظعتتعص عيةتحعلعك، غةلعب اندا شةخس ةر ظعنس ظةض

االك         أزعنعمذ ه قعنعمذ، ظ اخعرع باش دذ، ظ ر قعلع دذ، آئبع ةد قعلع دذ، هةس م بولع ان زالع ة، ظعنس قعلعص آةتس
ةمكارلع            . قعلعدذ اقلعق، ه ل خعسلةت، ظعتتعص نحع خع اندا ظعككع ةن         ظةضةر ظعنس ةث بةهرعم ذش، ت ةم بول ق، ج

ارتعدذ، زور                        ان ت أزع زعي ةتكىزىص ظ ايدا ي الدذرذص ص ةظةت ظ قعالرنع مةنص ان باش ا، ظعنس بولذش، غةلعبة قعلس
ع       لةتنع، ياخش عل خعس ارقعلعق ظئس ذ ظ ةتكىزىص، ش ايدا ي اي ص ايدا ظالم دذ، ص ان بولع ةيدذ، قذرب ةدةل تأل ب

  .ع ظذ دذنيادا ظاخعرةتتة غةلعبة قعلعدذآألةمدة تارقعتعدذ، ظاخعر ـ ظةخالقنع، آةث

ةخت حةتنةص آةتمعضةحكة مةثضى  ظذ، ظالالهنعث مةقسعدع بويعحة ياشعغاحقا قانذندعن   دذ ب ذ  . لعك بولع ب
عنع          دع، قئرعندعش االك قعلع قعسسعدة مذشذ ظعككع خعل مةقسةت سأزلعنعدذ، قابعل ظأزعنعمذ، باشقعالرنعمذ ه
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ةتتا           ظألتىرىص، تذنجع قاتعل بولدع، ظا     انالر ه ىتىن ظعنس عدة ص ذ قعسس خعرع ظأزع قاتتعق صذشايمانغا قالدع، ب
  .دألةتلةرضة ظعبرةت بار

ةت    : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، سأزعنع داؤام قعلعص، مذنداق دةيدذ        ظعنسانالردا بعر خعل ظةقلع قابعلعي
ار           ةخلذققا ق عز م انلعق ؤة جانس عدعكع ج دذ  بار، تةقلعدع قعلعش بار، ظأز ظةتراص ةقلعد قعلع علةن،  . اص، ت مةس

عنع     اددعنعث صارحعلعنعش ذنداقال م دذ، ش ةرةققعي قعلدذرع ةم ت عنعدذ، ه نع ظىض اراص توقذمحعلعق ة ق ظأمىحىآك
قذشالرنعث ظذحعشعدعن هاؤا بئسعمعنع بعلعؤالعدذ، شامالدذرغذح . بعلعؤالعدذ، تور توقذص توشقان، بئلعق تذتعدذ

ع      ارقعلعق ظايرذص ئلعق،           ياسايدذ، شامال ظ ايدذ، ب عنع ياس ةم آئمعس دذ، ظال ارقعلعق ظذحذشنع بعلع الن ياساش ظ
أؤرىك                      ارا آ ايمذنالرنعث ظأزظ عنعدذ، م زدا ظوؤالشنع ظىض نع، دئثع ة ياساش نع، آئم زدا ظىزىش آعتالردعن، دئثع
ذؤا                   عدةك ظ ايدذ، هةسةل هةرعس ال ياس ايدذ، س أؤرىك ياس عدعن آ ة حعقعش ن دةرةخك ةن دةرةختع بولذشع بعل

اص ظوزذق يعغعدذ، ظألعشعنع بعلضةن حعؤعن، هةرعلةردةك ظوزذق يعغماي تةرعكع دذنيا بولعدذ، قذشالردةك            ياس
ةثرع      رعزعق ذ آ تعدذ، ب اهلعق ظورنع ن عدا ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعدذ، حىمىلعدةك صادعش عيعص    زئمع دا نوصذسع آأص

عدذ ال تاص ارة ظام ةي ح العلعرعنع ظألتىرم عمذ ب ةل ه. آةتس امال، هةس الرنعث، دةرةخ، ش عنعث، قذش ةرعس
ورتلذق                  العي س عنعص ظ عنع ظىض تذرذش تئخنعكعس تذرغعنعنع آأرسة، حاثالش ةرنع حاثالش ظأسىملىك، زعراظةتل

دذ     أص قعلع ث  . ظذرذق يئتعشتىرىص حعقعرعدذ، شذ ظارقعلعق بةرعكةت، هوسذلنع، ياخشعلعقنع آ دةرةخ قذلعقعنع
رعص بئر       ئننع حعقع رعدذ،        آاربوننع سىمىرىص، ظوآسعض نع ياساص بئ يعؤع ظوغذت ا خعمع ة، ظذالرغ عنع بعلس عش

ذر               وك، ن راغ، ت نع آأرسة، حع ث نذرع عالنت، يذلتذزنع قا ص اش ؤة باش عرايدذ، قذي ظعكعلوضعيعلعك مذهعتنع ظاس
ظأسىملىآنعث زةهةرلعك ياآع شعصالعقعنع بعلسة، بذنعث بعلةن قذؤؤةت دورعسع، آئسةل،        . ظعلمعنع ظعضعلةيدذ 

قا قا دذ معكرذص و لع تاز ب ا ظذس ات ظذنعثغ ىتىن آاظعن ايدذ، ص ع دورا ياس ة . رش نع آأرس ان بذالق تعلعص حعقق ظئ
ىتىن                        الالهنعث ص ذ ظ ا ب دذ، مان عغا حعقعرعشنع ظويالي تعدعن تئش ةر ظاس ذنداق ي سذالرنع بعر ظامال قعلعص ظاش

ان              ع قذرظ الاله، ظذالرن أزلةيدذ، ظ الردا س ة تعل ابع، هةمم ةت آاظعناتتعكع رةثلعك آعت ةن دا ظاي اننعمذ   دئض ، قذرظ
ةرةققعي قعلسذن دةص،     ، دئضةن ظايةت ظعككع آاالم ظعككع ظايةت زعت ظةمةس، شذثام، ظالاله، ظعنسانالرنع ت

ايمان قعلسذن                       ص، صذش رار قعلع اجعزلعقعنع ظعق أزعنعث ظ ابعلدةك ظ اخعرع ق تةقلعد ؤة تةجرعبة قعلسذن دةص ظ
ال    ـ ظةلؤةتتة، قاغعدا، قابعلغا ظةقعل.  بعزضة سأزلعضةندذرظىحىن، قاغعنع قابعلغا ظةؤةتكةن قعسسعنع     ارة ظام ح

ارة    انالرغا ح ىملىآتة ظعنس ايؤانالردا، ظأس ازعرمذ ه اندةك ه تذر   ـ قعلدذرغ ةدبعر آأص ةقعل، ت ال، ظ ع . ظام بذن
ذ           تذ، ظاش دع، بوص ةرةققعي قعل ص، ت ةتقعق قعلع عزالر ت ةتتع، دعنس الص آ عنةلمةي، ظذخ ذلمانالر حىش مذس

ا   دعن ذن دةص قاغ عنةيلع، دعس ا ظىض ايؤانالردعنمذ بولس انع ه ذ ظعنس ز ب ةن، بع ر هايؤانك اغعدةك بع عزالرمذ ق س
ة     قابعل قاغعدعن ظةقعل تاصقاندةك، بعزمذ    . قعسسعسعنع بايان قعلغاندذر   بذ هايؤانالردعن ظةقعل تاصايلع، تةجرعب

هايؤانالردعنمذ بولسا صايدعلعنعص ظةقعل تاصايلع، تةتقعق قعلعص، نةتعجة قازعنايلع، هئح بولمعغاندا ظاشذ دعنسعز 
رةت          ةقعل، ظعب ايؤانالردعن ظ نع،    بعزضة ظالاله ظاشذ ظعككع ه ةت ظئعلعش نع       هئكم الالهنعث قذدرعتع نع تئصعشنع ظ

ازعرقع                  ةن، ه اغعنع ظةؤةتك عمذ ق تونذشعمعزنع بعزضة ظذقتذرذص، بذ قعسسعنع بايان قعلغان، قابعل ظاسعي بولس
ةلعي       ظالعملعرع دعنسعز بولسعمذ ظذالر بذ هايؤانالردعن   صةن ـ   تةبظعي الدع، ظةم نع ظ ذن بعلعم ايدعلعنعص نذرغ ص

ايؤاندعنمذ                  الاله، ه ع ظ دع، ظذالرن ايؤان ظع ذالر ه تةجرعبة ظعشلةص زور نةتعجعضة ظئرعشتع، بعزضة نعسبةتةن ظ
ةن  ظازغذن ان                 دئض ث س ايدعلعنعص ظذالرنع ايؤانالردعن ص ل ه ع خع ذ ظعكك ز مذش ةلعي   ، بع اراآتئرلعك ظةم اظةت خ

ظعلعملعرعنع بعلعؤئلعشعمعز الزعم، ظةمما ظذ هايؤانالرنعث ظةخالقعنع، ظعدعيعسعنع، صةلسةصعسعنع قوبذل قعلعشقا 
ة صةرق ظةمةلعيةت، ظذنعثدعن تانغعلع بولمايدذ، ظعككعنع     دئضةن بولمايدذ، ساناظةت   ـ  ظئتعشعمعز الزعم، ظعدعي

ةص هةممعنع هةتتا ساناظةتنعمذ خاتا دعضعلع بولمايدذ، ساناظةت ظعشلعرع بعزنع      خاتاآةن د  صةلعسةصةظةخالق،  
ضىزسة بولمايدذ، ظعككعنع ئلعرعنعمذ توغرعكةن دمةقسةت صةلعسةصةظةخالق،  ـ هةيران قالدذرذص ظذالرنعث ظعدعية

آعتابتا يازغان، » الةؤهذلمةهصذزد« ظئتعش الزعم، هةممعنع ظالالهنعث مةخلذقع، ظالاله هةممعنع صةرقظايرعش، 
اللعبذرذن  ذتولذق جاؤاب بئرةلعشعمعز الزعم، ظةسلع تةرةققعيات بعز مذسذلمانالرغا مةنس بعز هةممعضة  ص، بعز ظ

 دعن يوقعلعص باشقا صعالنت يةنع جةننةتكة يأتكعلعمعز، دةص بذرذنال ظوتتذرعغا قويغان، ظاخعرع ظعلعم زئمعنبذ
  . ظامالعمذ يوقصةن شذ هأآىمضة قايعل بولعدذ، هةمـ 

قاغا بولسا، ظذزذن ظأمىر آأرعدعغان هةم ضأش، قان     . لةر سأزلعنعدذ هئكمةتبذ قعسسعدة مذشنداق ظعلمع     
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ذنحعؤاال       هةم دان يةيدعغان   ة ش قذشتذر، قابعل شذنحعلعك بذاللمعغان، ظالاله، بذنع سأزلةش بعلةن بعرضة بعزض
ار،     نع ظعشارةت بعلةن ظذقتذرغان، شذثا ق     هئكمةت ـ   ظعلعم رةت ب عدة ظعب ةن  عسس اغعدا      . دذر دئض ر ق ةت بع هةقعق

ارةتتذر،   ايؤانالرغعمذ ظعش زدعكع ه الرغا، دئثع ار قذش ا، ظذح ذ هايؤانالرغ ايؤانالردا، ب ىتىن ه ةلكع ص ةس، ب ظةم
ر  ةممعنع بع ة        ـ ه ةخلذقنعث سأزعض أزعدذر، م الالهنعث س ذ ظ ةيمعز، ب ابنع آأتىرةلم ة آعت ةص آةلتىرس بعرل

ؤةتتة ظعنسان خاتاالشسا، ظازسا حعقعش يولع تاصالمعسا، ظاشذ ظألتىرىلىشكة بذيرعلغان صاسعق ظوخشاشمايدذ، ظةل
ز،                    ذندذرعدذ، بع ةممعنع بويس ا، ه ةآكذر قعلس ة، تةص ةقعل ظعشلةتس قاغعدعنمذ صةس ظورذنغا حىشىص قالعدذ، ظ

دذر  شذثا، صىتىن آاظعناتتعن، صىتىن ظالةمدعن، هايؤانالردعن هةتتا ظعنسانعي هايؤانال         عمعز الزعم . ردعن ظأضعنعش
رعنحع           اي، بع ال قالم ةخلذقع بولذص الالهنعث م ات ظ ىتىن آاظعن ىن، ص ةظةتعمعز ظىح زنعث مةنص ع بع هةممعس
ة                   اق ظةمةلعيةتت ةل قعلمعس ةنعال ظةم العمعز، ي نع ظ ذن بعلعم اراص نذرغ ا ق ز ظذالرغ دةرعجعلعك ظوقوغذحعسع، بع

  .تة حعقارغعلع بولعدذ، صةرعشتعلةرمذ بارنع يازعدذآأرسةتمعسةك بعكار، نةتعجعسعنع ظةمةلعيةت

ثالر،      : بئتعدة مذنداق دةيدذ   ـ   161تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، آعتابعنعث      الص بئقع ظع مذسذلمانالر، ظوي
ظذالر، بعرةر ظايةتنع، بعرةر . قاراص بئقعثالر، تأت مةزهةص ظالعملعرع ظايةتنع، هةدعسنع قانداق تةتقعق قعلدع

ز        هئكمةتةتقعق قعلعص زور ظعلمع     هةدعسنع ت  زحذ، بع تع، بع ة ظئرعش لةرنع تاصتع، جاصالعق تئرعشعص نةتعجعض
ا،            ان بولس ظةمدع ظذالرنعث خعزمعتعنعث ظاخعرعنع ظعشلعشعمعز الزعم، ظذالر، ظعبادةت، تعجارةتنع تةتقعق قعلغ

ةك        ـ   بعز ساناظةتنع، تةبظعي   ىتىن آاظعناتت م، ص عمعز الزع ةتقعق قعلعش ابعدةك    صةننع ت أزعنع، آعت الالهنعث س ، ظ
ظةضةر، ظذ ظالعمالر هازعرمذ . مةنعسعنع حىشعنعشعمعز الزعمهةقعقعي سىصعتعنعث  ـ  ظعسعم 99الص  تةتبعقسأزضة  

ذالردةك               زمذ ظ ةتتع، بع ة ظئرعش هايات بولغان بولسا، بعزدةك ظذخلعماي، تةجرعبة، تةتقعق قعلعص زور نةتعجعض
ةتنع    جاننع، مالنع ظايمعاي بةدةل ت     تىمعزدعكع مةجبذرعي ز ظىس ألعسةك حوقذم نةتعجعضة ظئرعشعمعز، شذثا، بع

نعث، شىآرعسعنع تولذق قعاليلع، بولمعسا، بذ قولدعن آئتعص قالعدذ، نئمةتظذنتذص قالمايلع، بعزضة بئرعلضةن 
م،              ! هئلعمذ خئلع آةتتع   عمعز الزع أزعمعز قعلعش عمعزنع ظ ان ظعش ايدا    ظالاله، بعزضة قذرظاندا، بذيرعغ ع، ص حىنك

ايلع،   اراص باق ز ق نع بع ان، قئ ةآكذر قعلعش بذيرذلغ ةققعدة تةص ةخلذقالر ه تة، م ان، هةدعس ة، قذرظ ظأزعمعزض
ة     ةر بعزض ايدعلعق، نئمعل ة ص ةر بعزض ةتنعمعل ةم     نئم ذ ظال ةردع؟ ظاش ص ب م قعلع ع زادع آع زعق، بذالرن ، رع

ةقعل         يئنعك ماددا بولمعسا بوشلذققا ظئ      دئضةن بوشلذقعغا، تعتان  ام ظ لعص حعقعش ظىحىن يئقعلغذ بولمعسا، ظعله
ز   ةرةققعي قعلعمع انداق ت ا، ق الاله، . بولمعس ان ظ نمئهرعب أمىرنع    زئمع ة آ اغ ظعحعض ا، ت ع قاتالملعرغ  ظعحك

ع        ازعر ظذن انالر ه تذ، ظعنس ا قعص عال ظات اي، بعزض ا بذالتقذزم ر ظوغرعغ ئح بع تذ، ه اقالص قويذص ارحعدةك س ظامب
ايدعلعنع  رعص ص ت،   حعقع الاله، نئفع زدةؤاتعدذ، ظ عيعنع ظع ان ظئنعرض عل بولعدعغ ايتعدعن هاس قا ق ؤاتعدذ، ؤة باش

ذدا،              امالدا، س اؤادا، ش ن آأمىر، تأمىر، ظالتذن ؤة باشقا يةر ظاستع بايلعقعنع بعزضة قعلعص بئرعصتذ، ه دا،  زئمع
 ـ قالقلعق، ظذنع ظعنسانالر ظاستاتوك ظئنعرضعيعسعنع قعلعص بئرصتذ، نذرغذن نةرسة يةنعال سا معس، ضاز، ظوتتا،

عمعز بولماسلعقع مذمكعن، آئيعنكعلةر حوقذم بذنع رعزعقظاستا آةشعص قعلعدذ، بةلكعم، ظذ بعزنعث نئسعؤئمعز، 
ادا          أمىر جاص ر ظ ذالر بع ا ظ م، بولمعس عمعز الزع تاصعدذ، شذنعث ظىحىن بعز ظذالرغا ظىلضة بولعشعمعز، بعلعم بئرعش

  . هاالك بولعدذ، ظالاله، خالعغعنعنع قعلعدذياشاص دذنيا ظاخعرةتتة

ظالاله بذ سىرعنعث بئشعدا، تةرةققعي قعلغان، ظةقعللعقالرنع تعلغا ظئلعص، سعلةر ظوؤ هايؤانلعرعغا، ظالاله، 
ئلعص،         .  دئضةن سعلةرضة ظىضةتكعنعنع ظىضعتعثالر   ا ظ ازغذننع تعلغ ن، دأت، ظ ةرةققعيات، آئيع العي ت ةث ظ بذ ظ

ةرةققعي           دئضةن  سأزنع  دئضةن قاغعحعلعك بواللماصتعمةن ظئعست مةن مذشذ     ةلق، ت ان خ ارقعدا قالغ ذ ظ ا ب ، مان
اندعمذ     زئمعن قعاللمعغان ظعنسانالر بولعدذ، ظاشذ    دا، صىتىن ظالةمدة نذرغذن خةزعنة يوشذرذن بولغاندةك، بذ قذرظ

 ظةمةلنع تةث ظئلعص بارمعسا     نذرغذن بعلعم خةزعنعسع يوشذرذندذر، بذنع صةقةت ظالعمالرال حىشعنعدذ، ظوقذص        
ذثا،                ةيلع، ش ة بعل ص، ظةمةلعيةتت ةتقعق قعلع ة، ت ز تةجرعب ذثا، بع ايدذ، ش ان    ـ 1922ظالعم بواللم ع يازغ يعل

ىتىن    دئضةن »جامالولظالةم«  آعتابتعن مذشذ ماقامغا مذناسعص جايلعرعنع سأزلةص بئرةي، ظذ آعتابتا ظةسلع ص
ايعص  ةخلذقالرنعث ظاج ةتم الر  لعرع يئهئكم ىن، قذش ذن ظىح عص بولس ا مذناس ةردة قاغعغ ذ ي ةن ب ان، م زعلغ

عدعكع    كارعاليدذ، آةلضىس عنع ظاش الالهنعث خةزعنعس ارقعلعق ظ ذ ظ ذلمانالر ش ةن، مذس تعدة توختعلعم ظىس
عياتحع،  ةآكذر، آةشعص ن ؤة     مذتةص ذلمانلعرعغا دع ا مذس ىتىن دذني عغا ص ذلمانالرنعث حعقعش العمالرنعث، مذس ظ

انع بعرض مدذني ص، ظعلع ايدا   ـ ة ؤةدة قعلع تىرىص، زور ص نع بعرلةش ةن دعن ةن بعل ة  ـ ص ةظةت بئرةلعشعض مةنص
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  .حةآسعز ظعشةنح قعلعدذ

دعمذ خاتعرلةنضةن، »لةؤهذلمةهصذز«قذشالر، قذش، قذرظاندا بعر نةححة ظورذندا تعلغا ظئلعنعدذ، هةتتا بذ 
  .قعيامةت آىنعمذ بذنع تئرعلدىرعدذ

رقعلعق آةلتىرىلضةن، بذ جايدا قذش، قاغا ظاالهعدة آةلتىرىلدع، قذشالر ضأشخور         بةزع معسالالر، قذش ظا   
دذ،  ةيدعغان بولع ال ي م، دان اؤاش مذاليع ةزع ي دذ، ب انبولع ذق، مئهرعب ق تذمش ة اليع ة ظأزعض الاله، هةممعض  ظ

ذن، آىحلىك قانات، تعرناق، قانات، ظأتكىر آأز بةرضةن، بىرآىت، قارحذغعالر ظاالهعدة تذمشذققا، تعرناققا، ظذز
مىشىك صايعالق بولسا، يذقعرقعدعن باشقا معكرذسكذصلعق آأزضة ظعضة، نةححة مئتعر، هةتتا  صةيضة ظعضة بولعدذ،  

ذ  صةرق مئتعردعن يعراق جايدا تذرذص، آئحعدة يةر يىزعدعكع حاشقاننع آأرىص،  100  ظئتعص تذتذص يةيدذ، ب
تكىر آأرىش قذؤؤعتع بئرعلضةن هةم تئز ظذحااليدذ، بةزع قذشالر قذشالرغا ظاالهعدة سعزعم، ظاثالش، صذراش، ظأ

ث    200ساظعتعضة    آعلومئتعر ظذحااليدذ، توشقاننع، هةتتا آعحعك بالعالرنعمذ آأتىرىص ظذحااليدذ، ظةمما ظذالرنع
  . آعلودعن ظاشمايدذ12ظئغعرلعقع 

دذ،        عز بولع ع تىآس دذ، بةزعس ل بولع ة خع ذ بعرنةحح ةك، ب ة آةلس ةيدذ،  شةصةرةثض ئحعدعال آأرةل آ
ةؤجذد،                    ازعرمذ م ذالر ه اتعلعدذ، ب ذالر ظعت قذشع دةص ظ دذ، ب ان بولع ةك يوغ ظاثلعمايدذ، بةزعسع تىلكة ظعتت
بةزعسع ظاالهعدة صذراش، آئحعدة آأرىش، تةن قذرذلمعسع سعزعمع بعلةن بايقاش، ظذندعن باشقا ظاالهعدة ظاؤاز 

ا صةرقدولقذنع ظارقعلعق    ةزع          ظئتعش ظعقتعدارعغ االيدذ، ب االيدذ، ظوؤلعي عمذ ظذح ذص قالس ارعغذ بول ذالر ق ة، ب  ظعض
اال            ة، آ ات، تأض ايؤان، ظ ان، ه وي   ـ شةصةرةث، آعحعك، حاققان بولذص، تئز ظذحعدذ، بذالر مةخسذس ظعنس ق

ئلعص                      تا آ اي ظاس ا، حاندذرم أرىص قالس اننع آ ان ظعنس اقعدذ، ظذخالؤاتق ان ب قاتارلعقالرنعث قئنعنع شوراص ج
اي      ظذن ذص حاندذرم عث يىزعدة شامال حعقعرعدذ، تئخعمذ قاتتعق ظذخلعغاندا ظوحذق قالغان جايغا تذمشذقعنع قوي

ا،              ان بولس عل ظعنس قاننع شورايدذ، بذ معزعلعك غعزادعن قورساق تويسا ظاندعن آأزدعن غايعص بولعدذ، ظذ غاص
ة ةل هالةتت ر آئس اآع ظئغع عرداؤعدا ي ألىم ض ةهؤال ظ داق ظ العدذ، بذن ةبظعيق ع ت أص، بذالرن ايعتع آ ةن  ـ  ناه ص

  .آعتابلعرعدعن آأرىث

ةن دا ظعشةنضىحعلةرضة، مأجعزة بار    زئمعن شذثا، ظالاله،  ايؤاننع    زئمعن  ـ، ظاسمان  دئض اننع، ه نع، ظعنس
أص             أجعزة آ ان م ةت قعلعدعغ ة داالل ةن  يارعتعشتا، ظالالهنعث بارلعق بعرلعكعض ىرة     دئض ذف ، س   ـدة، ظاسمان يذس

تعدذ      دا نذ زئمعن أتىص آئ أرىص ظ ىز ظ ةن رغذن مأجعزة، ظاالمةتلةر بار، ظذالر ي ةم     .  دئض مانغا، ظال ةت ظاس ذ ظاي ب
  .بوشلذقعغا ظأرلةشكة يةنعال مأجعزعدعن يىز ظأرىص آئتعص قالعدعغانغا ظعشارةت

مىشىآياصعالق آىندىزع ظاشكارا بولمايدذ، ظأزع آىحلىك ظذحااليدذ، يوغان، آةث ظعككع آأزع بار، آىن  
ئلعق،                   قان، ب ذ، حاش دذ، ب نذرعنع قوبذل قعاللمايدذ، هةم نذردا آأرةلمةيدذ، بذ صةقةت آئحعدعال آأرىص ظوؤالي
االهعدة                   عزعمعمذ ظ اثالش س دذ، ظ عز ظذحع ىن، ظاؤازس اننع هىرآىتمةسلعك ظىح ذ نعش هاشارةتلةرنع ظوؤاليدذ، ظ

وت  ذص، ظ رع بول اؤازعنعم   ـ يذقع قان ظ لعغان حاش عدا تاراس أص ظارعس ذ   ح اآع س قان ي رة حاش ايدذ، بع ذ بايق
ةزعم قعلعص             تعدذ، ه ةنال يذتعؤئ أثةآلعرع بعل دذ، س ةنال تذتع ذم بعل يىزعدعكع بئلعقنع آأرسة دةرهال بعر هذج

  .بولذص، سأثةآنع ظايرعص حعقعرعص تاشاليدذ، ظأزعضة قعلحة زعيان يةتمةيدذ

ذؤا        ةزع ظ ايدذ، ب ذؤا ياس ا ظ أثةآلعرعنعث     بذ قويذق ظورمانالرغا، خارابعالرغ قان س ذن حاش عدا نذرغ  ظةتراص
دأؤعسعنع بايقايمعز، مانا بذ ظاشذ مىشىآياصعالقنعث آارامعتع، ظذنعث بعرسع ظون مىشىآنعث ظعشعنع قعالاليدذ، 

العق دورا                    ةت باه ة قعمم ر آعشع ظأيض علةن، بع ةث زور ياردةمحعسع، مةس ةآعرص    ـ   بذ دعهقاننعث ظ ةك ظ دةرم
د   ذ آىن ا ب تذ، قارعس ر       قويذص ا بع تذ، قارعس ىص تذرذص ةن آىزىت تعق بعل ذ معل ع ظ ر آىن تذ، بع امالص آئتعص ة آ

عغا            أيدعن حعقعش عالق ظ ىآكةن دةص مىشىآياص رع مىش العدا ظوغ ذ خعي تذ، ب رعص آئتعص مىشىآياصعالق ظأيضة آع
مةننع  ظئتعص تاشالصتذ، قارعسا ظذنعث ظذحلذق تذمشذقعدا حاشقان تذرذصتذ، بذ ظاخعرع تونذص يئتعصتذآع، دى         ش

ذ                     ع، ظ تذ، حىنك الص آئتع نعص يعغ اتتعق ظئحع ذ ق ظةمةس بةلكع دوستعنع، ياردةمحعسعنع ظئتعص تاشالصتذ، ظ
ذنع   ! دة ـ   ظةمدع حاشقاننع ظأزع تذتسا بولعدذ     ةدعن ش يةنة بعر مىشىآياصعالق بذ جايغا قاحان آئلعدذ، بذ ؤةق

  .تعمعزدذرآأرعمعزآع بعزضة دىشمةندةك آأرىنضةن بةزع قذشالر ظةسلع دوس
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ةتلعرعمعزدعن        زنعث زعراظ ةزعدة بع ذ ب ذش، ظ ان ق أمىر آأرعدعغ ذزذن ظ ةيدعغان، ظ اص ي ا، ت ا بولس قاغ
صايدعلعنعدذ، ظةمما بذنعثغا ظامال حعقمعغاندا شذنداق بولعدذ، هةمعشة ظةمةس، ظذ بذ ؤاقعتلعق ظوزذقنع بعكارغا        

ةي ذ. دذيئم رعدذ، ق ايدا بئ ة هةمكارلعشعص زور ص ع، بعزض ةرلعك  ـ رتحىنك ارةتلةرنع، زةه ع، هاش قوثغذزالرن
وران                زعدذ، ب ا تئ ذختا حاثض ع     ـ   ظذششاق جانلعقالرنع يةص تىضعتعدذ، ظذ دةرةخ تأصعضة ظاجايعص ص امالمذ ظذن ش

بذزالمايدذ، بذ ظذؤا ناهايعتع ظعضعزدة، حىنكع، ظذ آىزعتعص تذرذص نعشاننع بايقايدذ دة دةرهال هذجذم قعلعدذ،          
دذ،                   ياآع ظأزعضة بع   الص قويع ة تعل ع ظأزعح ةر ظذن ةمما بةزعل تعدذ، ظ ا تعكعؤئ ال هاؤاغ رةر هذجذم بايقالسا، دةره

ذرت      تعدذ، ق عنع يوقع تعنع، ياردةمحعس أز دوس ذرذص ظ ئخع ظ ث     ـ ت ارلعقالر دةرةخنع رذص قات ذز، معك قوثغ
ذ          نع،   ـ  ثا، دةل ظازلعقعدعن ظاندعن ظاشذنداق ياردةمحعمعزنعث يوقلعقعدعن آأصعيعص آئسةل تارقايدذ، ش دةرةخ

أزلةص                         ز س اتعنع بع ث ظعسص ارتعمعز، بذنع ةت ظ ة حوث جعناي ز ظأزعمعزض ا بع م، بولمعس قذشالرنع قوغداش الزع
  .بئرةيلع

دا نذرغذن مأجعزة بار، ظةمما، ظعنسانالر بذنعثدعن يىز ظأرىص ظأتىص آئتعدذ،          زئمعن  ـ هةققةتةن ظاسمان 
ا         قاغا، مىشىآياصعالق، شةصةر   ،)يذسذفسىرة  ( ةث، باشقا قذش، دعهقان بذالرنعث ظارعلعقعدعكع هةمكارلعق، قاغ

ع، حىنكع، ظذ هاشارةتنع، قذرتالرنع يةص نئمعتبولسا، آىندىزع آأرعدعغان ظوؤحع، ظذ بعزضة ظالالهنعث حوث    
اغعدذ،               ةت ي ةيدذ، بااليعظاص ذرذص تىض ان تىضعتعدذ، بولمعسا زعراظةت ؤة نةسلع ق ع     مئهرعب الاله، آىندىزدعك  ظ

ة           ا ياردةمض ىن، دئهقانغ عتعش ظىح ارةتنع تىض قاننع، هاش ان حاش عص قالغ تعن ظئش ةثدعن، آأرةش ج
قاح         مىشىآياصعالقنع ظةؤةتتع، ظذ آئحعدة آأرةش قعلعص       ارا قذش الر، ق قا قذش تعدذ، باش انلعقنع يوقع ة زعي بعزض

هقان يةر هةيدةيدذ، تئرعقحعلعق سىندىك قاتارلعقالر بولسا، بعز يةر ظاغدذرغعحة قذرتالرنع ظعستئمال قعلعدذ، دئ
ر                      قعلعدذ يةرنع سذغذرعدذ،   ان بع ةؤةر بولمعغ ةتتا خ ان ه اجعزلعق قعلعدعغ ارة ظ ذ بعح ةمما ب العدذ، ظ ظوتلعرع ظ

ظةؤةتعدذ، ظذ حاشقاننع، هاشارةتنع يةص قايتعدذ، ظذنعثدعن  دىشمةنضة ظالاله، تاقابعل تذرذص، مىشىآياصعالقنع
ارلعقالرنع         ظئشعص قالغعنعنع ياآع ظذنع    ذرت قات عنةك، ق ذ آعص ةيدذ، ب ث خةؤعرع بولمعغاننع بولسا، شةصةرةث ي

ة،        ذالر ياردةملةشمعس ةر ب يةص تىضعتعدذ، بذ ظعككعسعدعن ظئشعص قالغعنعنع بولسا، قاغا آىندىزع يةيدذ، ظةض
ةيمعز   ا آأرةلم اآع مايس المذ دان ي ر ت ز بع زم  . بع االس، بع العمعز خ الدع دةص ق ذرذت ظ اقنع ق ا قذن ذ ظذالرغ

ذالر هةممعسع             قعالر ب ةرةث ؤة باش عالق، شةص شاراظعت، صذرسةت، جاي هازعراليمعز، ظعنسان، قاغا، مىشىآياص
ر                  ذالر بع ةمما ب ةن، ظ ئحعلعك ب ىك، ظعككعسع آ  ـ ظأز ظالدعغا ظأزع ظعشع بعلةن ظالدعراش، ظعككعسع آىندىزل

عز، بع اردةمدعن خةؤةرس ةمكارلعقعدعن، ي عدعن، ه رعنعث ظعش ة   ـ ربع ئخع آأرس وق، ت ارع ي ةن آ رع بعل بع
ر    ئلعدذ، بع اححعقع آ ذالر        ـ ظ ذص ظ انداق بول دع؟ ق م قعل ةمكارلعقعنع آع ث ه ةمما بذالرنع احعدذ، ظ رعدعن ق بع

ر   الدع؟ بع ذص ق اقلعق بول عدا ظعتتعص انداق     ـ ظارعس ذ ق دذ، ب اقلعق بوالم ذنداقمذ ظعن عز مذش رعدعن خةؤةرس بع
ذ زادع آع      عز،          تاسادعبعي بولعدذ؟ ب عز، ظةقعلس ع جانس ىن؟ بذن ةظعتع ظىح ث مةنص عز   هئكمةتمنع عز، تةدبعرس س

ع       ذم قعلغذح ئحعدة هذج قانغا آ يار، حاش ار، هذش ع ب ى ظةزاس ذ؟ سةزض ذنداق قعلدعم ت ظاش ةت، مذهع تةبعظ
ن مىشىآياصعالقنع، ظاثالشقا، آأرىشكة، قئحعشقا قادعر بواللمايدعغان قذرتقا، قاغعنع آىندىزع، هذجذم قعلدذرغا

ةدبعرلعك،         ىحع، ت الدعن بعلض دان، ظ ةممعنع ظوب ع، ه ةت آعم؟ بذن ذ      هئكم دذ، ب الاله قعل لعك ظعش قعلغذحع ظ
اؤاب   عدعن تاساددعص ج ةن عي، ظأزلعض أيلعتعش   دئض ةتة، ج ةتتا  100 سةصس عدعن  100000 ه  ياخشع، ظأزلعض

 ظعضعسع ظالاله نئمةتةت، ، تةدبعر، ظعلعم، ظعرادة، آأيعنعش، رةهمهئكمةتدةيدعغان، سةؤةبسعز جاؤابدعن، 
ذنداق  .  سةؤةب ظةالدذر   دئضةن قعلدع ةتتذر     ! دة ـ   ظةمةلعيةت ش عز هةقعق ذ شةآس ة        . ب ايلع، يةن اراص باق ز ق بع

ةن   عيةت بعل ذغا خاس خذسذس ىردة س االهعدة ت الاله ظ ع ظ ايؤعنع بذالرن ذ ه ار، س ةت ب ي هةقعق انداق ظعلمع ق
ايدذ،         سذ هأل قعاللمايدذ هةم     : مةسعلةن. تةمعنلعضةن اغا قويم المايدذ، جاص يوقعتعصمذ قالمايدذ، ظئغعرحعلعق س

أردةك،                   ار ظ ا، سذصرعسع ب ارعلعقعدعكع توقذلم ذت ظ االق، ص ان ص ظذالرمذ سذغا ظامعراق، ظاالهعدة، سذدا ظىزعدعغ
ةرةققعياتقا   ةدرعجعي ت ذ ت ا ب ان؟ مان ةرةققعي قعلغ اراص ت ذغا ق ةس س اؤادا ظةم ذص ه انداق بول ذالر ق ازدةك، ب غ

ىن،          . خعالص، هازعر مذشذ صئتع تذرعؤاتعدذ     اص تذرسذن ظىح هاؤا قذشلعرع بولسا، ظاسان قونسذن ظىحىن، قام
انجعص                     عمذ س ذالر ظذخلعس وث، ب انعتع ح ك، ق اق، جعسمع آعحع أتكىر تعرن ايرعم، ظ ارعلعقع ظ صذت، بارماق ظ

ذدعكع      ةيدذ، س اس آةلم ذغا م عز س ذالر هةرض ةيدذ، ب ص آةتم رنعقع حعقع ان تئ ةس  قويغ ا م عز هاؤاغ  هةرض
عالنلعغان،         الدعن ص اندةك، ظ ات ياراتق ال قان ذم ظعحعدع آةلمةيدذ، بذنع، هةممعنع ظالدعن بعلضىحع ظالاله، تذخ
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ات،   ! دة ـ ظاشذ هىجةيرة، ظالالهنعث قوماندانلعقع ظاستعدا ظةزا شةآعللةندىرعدذ      ا، قان قذرذقلذق قذشلعرع بولس
ا،         تةن قذرذلذشع يوغان، يو    آعحعك حاصان،  رنعقع بولس قا تئ ذتع، قعس ان ص كة        غ ذ ظىزىش دذ، س نع بعلع تاتالش

ةزةلدعن         ع ظ ةؤجذت   يارعمايدذ، توخعدةك، مانا بذالرن دذ،         م ذنداق قعلؤاتع م ش ةم داظع دع، ه الاله قعل ان ظ بولغ
اقعلع               وراز س ةن، خ آىزعتعص آأرىث، سعز، بعزدة بار سألةتنع، ظالاله، آاال، تأضعضعمذ، توز، خورازغعمذ بةرض
م،                   ةس، بعلع م ظةم ألةت الزع م دةسمايعسع، س عدة مذهع اننع آةلتىرىش ث معكي ذ ظذنع سعزنعثكعدعن ضىزةل، ظ

ةملعك           ة ظألح ةن قابعلعيةت، خعزمةت، ظةمةلعي تأهصة نةححة جعثغا حىشعدذ، هةممة نةرس ار،    دئض ةت ب  ظاي
الالهنعث   لةر سأزلعسة تىضعمةيدذ، حىنكع، ظالاله، قذ     هئكمةتخةزعنعسع ظالالهدا، بذنداق     ةت رظاندا، ظ لعك هئكم

زعص تىضعتةلمةيسةن        هئكمعتآاالمع،   ةن ع، صىتىن دئثعزنع سعيا، دةرةخنع قةلةم قعلعصمذ يئ ز    دئض ا، بع  تذرس
سأزعمعزنع خذالسعلةيمعز، تةتقعقاتحع بعر ظالعم، قالغاحنع ياآع شذنعثدةك بعر  ظاخعرعدا ظعككع معسال قعلعص

ا   ذش دةره ان، ق تعقدا ظاتق نع معل ئلعص     قذش ذص آ ذش ظذح وص ق ر ت ا بع العم قارعس ةن، ظ ص ظألمعض ل يعقعلع
معلتعقدعن قورقماي ظعككعدعن نأؤةتلعشعص قئرعندعشعنع قذتقذزذص ظةآةتكةن، ظالعم هةيران قالغان هالدا، بعر 

قاح     . آىنلىك ظعشعنع توختذتذص، ظويغا صاتقان، ظاخعرع ظذ بعز ظعنساننع ظةيعبلعضةن          ظعككع معسال، بةزع قذش
اندعن         ت ىرعدعكع قذشالردعن بعرسع تذخذم تذغذشتعن بذرذن ظأزعضة ظوخشاش قذشنعث ظذؤعسعنع تاصعدعكةن، ظ

نع              ذ تذخذم ن ب ذش ظذؤعدع ةن، ق ذص، قاحعدعك ذص قوي نع تذغ حاندذرماي ظذ قذش آةتكةندعن آئيعن، تذخذم
اخعرع          صةرق ةن، ظ راقال بئسعص ياتعدعك ذ      ـ    ظئتةلمةي هةممعنع بع ئلعقع قوش الدذر ه ن     ب ان تذخذمدع لذص قالغ

ذ                       ذش ب ثع ق ذ يئ ةن، ب دان باقعدعك ذص، ظوب ال بول ةي خذش ع بعلم ذش بذن قذشقاح بالعسع حعقعدعكةن، ظانا ق
ظانعنع ياخشع آأرىص قئلعص، هةمكارلعشعص يئثع بعر ظذؤا ياساص، قئرعندعشعنع ظأزعضة هةمراه قعلعدعكةن، 

ايالندذرعدذ     ياخشعلعق قعلعش، هةقعقةتةن ياتنعمذ يئقعن قعلعصال        . قالماي ياخشع آأرضعدةك هةمكارالشقذحعغا ظ
العلعرعنع                  اص، ب ذؤا ياس الر ظ ظالالهنعث ظادعللعقعدا، يارعتعشعدا نذقسان يوق، ظالالهنعث رةهمعتعدعن داظعم قذش

ا        أيعنعدذ، ظات عغعال آ ظانعسع   ـ ظاسعراص، تذخذمدعن حعقعرعص بئرعص حوث قعلعدذ، هةممعسع شذنداق بالعس
هةم  ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرعغان، ـ ةنعال بالعلعرعنعث غئمعدة، شذثا، ظالاله، بالعغا ظةمةس ظاتابولسا ي

  .صةرعز قعلغاندذر

م                ـ    ظاتا أيىنىص، رةهع ايؤانحعلعك آ ذ ه ةقةت ظاش ذالر، ص ة ظ دذ، ظةلؤةتت ظانا ظأزع بذيرذلمعسعمذ قعلعؤالع
  .قعلعص بالعنع ظألتىرمةسلعككة بذيرذلغاندذر

ةممعنعث  ع، ه زعقحىنك ايؤان    رع ر ه ئح بع قا ه ن باش علدذر، جىملعدع الاله آئص ا، ظ زعقع ظالالهق عنع رع
ىزىم                   اهلعق ت ا، صادعش ة بولس دذ، حىمىل آأتىرىص توصالص يىرمةيدذ، ظالاله بئرعدذ، ظذالر غةمسعز ظعبادةت قعلع

 »ؤاهعرذلظعلمةج«، »جامالذلظالةم«بولغاحقا، ظةلنعث غئمعنع يةص شذنداق قعلعدذ، بذمذ خاتا ظةمةس، بذالر، 
  .صةن آعتابلعرعدعمذ بار ـ  آعتابالردا بار، تةبظعيدئضةن

ذز «بذ جانلعق، هايؤانالر، قذرظاندا، هةتتا،       ايلع،      »لةؤهذلمةهص ا سةل قارعم ز بذنعثغ ةن، بع دا خاتعرلةنض
ىص ظ                   االم، هأص ذاليمان ظةلةيهعسس ادا س ىرة نعس ذددع س ار، خ ايدا ب ثدا ص ةتلع   بعزضة بذنع ر مةملعك ارقعلعق بع

ةرمةندعلعكتعن    ن، ش أمىص، يىآتع رعنع آ ابعل بذرادع قاندةك، ق ةقعل تاص ابعل ظ اش، ق ا ظوخش غال قعلغانغ ظعش
بولمعسا، مةخسذس . قذتذلغان بولسا، قاغا ظألىآنع آأمىص بعزضة ياردةم بعرعدذ، ؤابا آئسةلنعث ظالدعنع ظالعدذ

  .ل قعلساق بولعدذضذرذصصا تةشكعللةص ظألىك آأمىشكة مةسظذ

از           ان، ي ذ حاي ةيدذ، ب ةتكعنع ي أمىحىك، حعك ن، ظ ذ حعؤع بذنعثغا، حايان ظوخشاص آئتعدذ، حىنكع، ظ
ألعدذ،        ال ظ ةآعكع، جىصلعشعص ذص             صةسلعدة جىصلعشعدذ، ظ ذم تذغ اندعن ظانعسع تذخ ةيدذ، ظ ع ي حعشعسع ظذن

ن      بالعسع حعققاندعن آئيعن ظعككع هةصتة بالعسعنع قوغدايدذ، ظذزذق ي         عضعدةك بولغان، ظعككع هةصتعدعن آئيع
داق                     ا مذن داق قازانغ ةن، ظذن اححعق دارا بعل ة ظ ذنداق زةهةرض ا مذش ةيدذ، مان ظانعسعمذ ظألعدذ، ظذنع بالعسع ي

  .قازا آئلعدذ ـ  بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، ظذنداق بولمعغاندا ظعنسانالرغا باالهئكمةتدةك، ظالاله،  دئضةنحأمىح

ذ    ذ ظاش علة قذرتعم نال    ص اندعن آئيع اص حعقق ذزذن ياش دة ظ وزا ظعحع اتعدعن    غ ذ هاي ال بذالرم جىصلعشعص
. تذر دئمةآ، ظورنعغا ظعز باسار، ؤارعس قالدذرذش دئمةكظايرعلعدذ، خذالسة شذآع، جىصلعشعش، توي قعلعش،

ع              دذ، س ناق ظألىمنعث بعر ظةلحعسع، خةؤةرحعسع دةل ظاشذ شذ، حىنكع، ؤارعس آئلعصال مةيداندعن حعق دةي
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ذنداق داؤام           مةيدانعنع ؤارعسالرغا قالدذرذص، قةبرة سعرتعدا نةتخجعسعنع آىتىص تذرعدذ، تا قعيامةتكعحة مذش
أرعدذ،    ذق آ عنع تول ذالر نةتعجعس اخعرع ظ دذ، ظ اندعن  50قعلع ا ظعمتعه ذر ظااللمعس ارتذق نوم ةنتتعن ظ  صعرس

حىنكع، ظذالر بذ ؤاقعتلعق مذسابعقة . ، هاالك بولعدذظعمتعهاندعن ظأتةلمةيدذ ظأتةلمةيدذ، ظارتذق نومذر ظااللمعسا
تةن        اآع قةس ةن ي ص آةتك ةي حعقع ع بعلةلم ة قعالرن الدا نئم ةيران ه ذص، ه ول بول الدعنعص ض ةيدانعدا ظ م

ان  ق قعلغ م  . بذزغذنحعلع عنع تارتعشع الزع لعك جازاس ذالر تئضعش ذثا، ظ قعالر  . ش ىن باش أزعنعث نةسلع ظىح ظ
از                 ظىحىن قذربان قعلغان ظا    ةن صايدعسع ظ أزع آأرض شذ هايؤاندةك باشقعالر ظىحىن ياخشعلعق قعلعص ياشاص ظ

دذ،        . بولغانالر حوقذم نعجات تاصعدذ    ث تذتع ةتنع حع ىن، صذرس ت بذالر، ظالالهنع رازع قعلعش ظىح ة  ؤاق ع آةلس
يىز  ا يةنع آةصتةردةمةسعلةن، بذ ظةهؤال ظادةملةردة بولذصال قالماي، قذشت. جاننع صعدا قعلعدذ، مالنع ظايعمايدذ

ةن       بةرضةن، بعر ظانا   ان ظعك ة حعقارغ ىح حىج ذ   . قذش بئرلعندعكع بعر قةسعردة ظىح تذخذم تذغذص ظ ن، ب آئيع
ة                      ئحعقعص دةرةخك رعنع ظ ان، بع قا ظاتالنغ عنع قذتقذزذش ةي بالعس ذش ظعككعلةنم قةسعرضة ظوت آةتكةن، ظانا ق

 ظىحعنحع قئتعمدا قاناتلعرع آأيىص آةتكةن، ظىحعنحع ظئلعص حعققان، ظورذنالشتذرذص قويذص ظعككعنسعحعنع
ذنداق  ا مذش ةن، مان أيىص ظألض تعص آ ذص آئ وت ظذلغذي ةندة ظ ىن آعرض ئلعص حعقعش ظىح عنع ظ تعم بالعس  قئ
ة              ن هةمم عنع جىملعدع نع، صاش عنع، حعؤعن صعراضرامما بعلةن ظاشذ قاغا، هأصىص قعسسعسعنع، هةسةل هةرعس

ص،   ةتقعق قعلع ايؤانالرنع ت م  ه عمعز الزع ذنداق تةربعيلعش العلعرمعزنع ش أزىتىص ب ابلعرعنعث  . آ ذش آعت ظوقذت
ةرخعل       الالنمعالرنع ه اتعدعن ت ع هاي ابعظعنالر ظىلضعس اهابعلةر، ت ةيغةمبةرلةر، س ئمعدا ص ذ ت ةدةبعياتقا مذش  ظ

  .تةسعرلعك قذش هئكايسعنع، ظالالهنعث قذدرعتعنع دةرعسلعك قعلعشعمعز الزعمدذر، بذ ؤاجعصتذر

عر     ت ذ تةصس ة، بذم ةهذلال ظةلةيض ةنتاؤع رةهم رعص، ت العم آع ر ظ ةندة، بع ة آةلض ذ يئرعض عرنعث مذش ةصس
ئظعرغا                     ة، ش ذ هئكاي دذ؟ ب عر قعلساث بوالم ةن تةصس بولدعمذ؟ هئكايعغذ بذ، ظالالهنعث آعتابعنع بذنداق سأز بعل

  .ظوخشاص قالدع، دةص سوراصتذ

ةممعنع،    ـ ا، دوستذم، ظالاله، زةررعحعدعن حوث   تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، حعرايلعقحة، قار     ك ه آعحع
نعمذ    ال قذالق ر ت ةتتا بع ةخلذقنع، ه ىتىن م ذز«ص الرنع،    »لةؤهذلمةهص ذ قذش االهعدة ب اندا ظ تذ، قذرظ دا يئزعص

نع،   . هايؤانالرنع سأزلةصتذ، تئخع بئزعع سىرعنعث ظعسمعنع هايؤان، قذشالر بعلةن ظاتاصتذ          معسالالرنع، قذدرةت
ةت  نع       هئكم ةن ظعلعم ةن سةن بعلمعض ذاليمان، م ع س نعدا ظ ىص جئ ئخع هأص تذ، ت ان قعص ذلدا باي ذ ظذس نع ظاش

ان       ايدعلعق قوغدايدعغ ة ص ذ بعزض تذ، ظاش نع بعلدىرىص ذش تعلع ا ق تذ، ظذالرغ ئلعص آةص ةؤةر ظ م، دةص خ بعلدع
نع  هةمكارالشقذحع قاغا، مىشىآياصعالق، بىرآىتلةرنع هارام قعصتذ، حةآلةصتذ، مةنمذ شذ         نعث ظىحىن، بذ قذدرةت

  .بذ هةق هعكايعنع، قعسسعنع بايان قعلدعم، خاصا بولما، ظازعراق ظعنساص قعلعص، ظادعللعق بعلةن قارا دةصتذ

ىح           ايؤانالر ظ عنكع، ه ال، بعلض ذالق س  ظذ، سأزعنع داؤام قعلعص، مذنداق دةصتذ، ظع دوستذم، سىزىمضة ق
ذ حعل، ظوح نع ظةص دذ، بعرسع تذخذم عم بولع ع،  ـ ققعس عنعث حعقعشع، ظوزعق دذ، بالعس ا تذغع كارا جايغ ظاش
علدذر الاله، آئص عغا ظ وث بولعش ةربعيلعنعش، ح تعص . ت ا ظئي ةم ناخش ا، خاتعرج ا، ظاتعسع بولس ظانعسع بولس

ذنداق      ذ ش علة قذرتعم ةردةك ص ا، حعكةتكعل ن، صاش رعدذ، حعؤع العلعرعنع    . يىرعؤئ ا، ب ع بولس نحع خعل ظعكك
ايؤان،  اعن ه ايؤاندذر،قوغدايدغ ك قعلغذحع ه ان، آىزةتحعلع زع بولعدعغ ان هع ذزذن زام الر   ظ ا، قذش ذ بولس ظ

نحع         انراق ظىحع تىرعدذر، قذشقاح، آةصتةر، بىرآىتكة ظوخشاش، بذ ظةلؤةتتة بعرعنحع قعسعمدعن تةرةققعي قعلغ
ذالر    انالرغعحة، ب ةتتا ظعنس وي، ه اال، ق ة، آ ايؤانالردذر، تأض ىحع ه ىت ظةمض ايؤان س عم ه ةؤالدلعرعنع قعس  ظ

دة   التعللعرع ظعحع أزعنعث خ ن ظ اندعن آئيع ذص بولغ دة ؤة تذغذل اقلعرع ظعحع ا(قورس ايؤان بولس التعلعق ه ) خ
دا تةربعيلةص ظأستىرعدذ، هةرقانداق بعر هايؤان قالدذرذشقا تئضعشلعك نةسلعنع تىضةتكةن هامان            زئمعن آةثرع

ا        هاياتع ظاخرلعشعدذ، صذشتع ظألىم خةؤعرع، بةزع هايؤ       العدذ، بذنعثغ انالر بالعلعرعنع تاشالص قويذص آئتعص ق
ايؤانالر              . ظالاله، ظعضة بولعدذ   ةزع ه ة، ب ظذالر ظألمعضةن تةقدعردعمذ بالعلعرعنع تاشالص آةتسة يةنعال ظالاله ظعض

  .ذبالعلعرعغا ظعضة بولعدذ، تةربعيلةص قاتارغا قوشعدذ، شذثا، ظالاله، ظذنعث ظأمرعنع خئلع ظذزذنغعحة بئرعد

شذنعث بعلةن بعرضة ظالاله، ظذنعثغا ظوزذق يعغعش، توصالش، ساقالش ظعقتعدارعنع بئرعدذ، ظذ بالعلعرعنع             
ة ةص، تةجرعب العدذ،    ـ تةربعيل تعص ق ادعن آئ اندعن دذني ذص، ظ ذص بول ا قوش عتعص، قاتارغ اؤاقلعرعنع ظىض س

عمذ            ا آأيىنمعس ايؤانالر بالعلعرعغ ةزع ه عدعن، ب وزذق        ظعنسانمذ شذنعث جىملعس ذالردا ظ ذثا، ظ ة، ش الاله، ظعض  ظ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 136

ظاخعرع آئيعنرةك ظألعدذ، بالعلعرعغا ظالاله ظعضة،  . ظالدع شذ زامان ظألىص آئتعدذ    . يعغعش ظعقتعدارع بولمايدذ  
ةلعم  هئكمةتظالاله،  . عغا ظالاله، ظعضة بولعدذ   رعزعقهةممعنعث   ل ت ى    ـ  بعلةن ظعش قعلعدذ، بذ خع ة مةثض تةربعي

عمعز،            مذشذنداق داظعم دا   أرةش قعلعش م آ اي، داظع ةتقعق قعلعشنع توختاتم ؤام قعلعدذ، شذثا، بعز هايؤانالرنع ت
ز              . صايدعلعنعشعمعز الزعم  ا، بع ا ظالس قاغعدعن، قابعل دةصتة قعلعشنع ظىضةنضةن بولسا، ظالاله بذنع قذرظاندا تعلغ

يالغذز بعر قاغعدعنال زعهنعمعزنع    . صىتىن قذشالردعن تئخنعكا، تةجرعبة ظىضعنعشعمعز، ظعبرةت ظئلعشعمعز الزعم       
ةللةرنع          انع، آئس عنعص ؤاب اغعدعن ظىض ذ ق ةردعن ظاش الردعن، بىرآىتل ىتىن قذش ز ص تذرمايلع، بع ظاخعرالش

ان،          . تازعاليلع، معكرذصنع يوقعتايلع   ارةت قعلغ ةن ظعش ةتنع آأمىشع بعل نع، جةس بذنع، ظالاله، قاغعنعث تاص
ا    قابعلغا بعر  ة                   قاغعنع ظعؤةتكةن بولس ازعر هةمم ز ه ع، بع ةؤةتتع، حىنك ادعكع قذشالرنع ظ ىتىن دذني ة ص ، بعزض

ز       ةتقعق قعالاليمع ن . قذشالرنع آىزىتىص، تةآشىرىص ت االاليمعز      بذالردع م ظ ذن بعلع نع    . نذرغ الالهنعث قذدرعتع ظ
ة ظعض   دةك آىحك ةردة آىزةتكع ة ي اؤادا، هةمم زدا ه ا، دئثع ايؤانالرنع قذرذقلذقت ازعر ه ز ه عمعز، بع ذ . ةتاص بذم

راهعم        ةن ظعب ع بعل ا ؤةقةس اندا، قاغ الاله، قذرظ تذق، ظ ةي ظذخالص ز بعلم ع بع تع، بذالرن الالهنعث رةهمع ظ
اندا           ةن قذرظ ظةلةيهعسساالمنعث قذشع بعلةن ظعشةآنع بايان قعلعش بعلةن، هأصىص بعلةن هةسةل هةرعسع بعل

احتع،  بعز يةنعال هذشعمعزنع تاصماصتذق،. خةؤةر بئرعص ظعشارةت قعلغان   زنع ظ   ظالاله، هايؤانالر بعلةن ظذيقعمع
احتذق،      زنع ظ اندذق، ظذيقعمع أحىص ظويغ اقمذ، ح ةن بولس ةمدع آئحعكك ز ظ ةكبع ةنعال  دئس ةمما ي وال، ظ  ب

  .مذ زور ظاؤارعحعلعق تذغدذرذص، توسقذنلذق قعلعؤاتعدذعر ظأزعال زعيان تارتماستعن بعزضظذال. ظذخالؤاتقانالر بار

ززةتلعك ؤة             بذالر هامعنع بذرن   ن، ظع ةندعن آئيع ة ظعزدعض عغا يةص ظةقلعنع تاصعدذ، آأزعنع ظاحعدذ، نةرس
دذ   ةتقعقاتع                  . لةززةتلعك بولع االرنعث ظةسلع ت ةم آئمعسع، راآعت عالن، ظال ذ ظايرذص ذنكع، ظاش عثالردا بولس ظئس

  .مذ سأزلةص ظأتعمعزآئيعنقذشالردعن باشالنغان، بذالرنع بعز 

أرىص      دئضةن سعت مةن مذشذ قاغعحعلعك بواللماصتعمةن،    قابعل، قاغعنع آأرىص، ظع    دةك، بعز قذشالرنع آ
انداق                  ذالر ق تع، ظ انداق ظذح الر ق امال قذش اؤادعن ش ز ه اخعرع بع تذق، ظ ظعسعت مذشذ قذشالرحعلعك بواللماص

ام              آأتىرىلدع، ةن ش عمع بعل فئرا بئس ال قانداق تةثصذث ساقلعدع، بعز ظاخعرع ظذالرنعث هاؤا بئسعمع، ظاتموس
ياسعدذق،  آىحعدعن صايدعلعنعص ظذحقانلعقعنع بعلدذق، شذ ظارقعلعق شامالدذرغذحنع ياسعغاندةك، ظايرذصعالن         

ةمما      دذ، ظ رعنع بذراي تعك ظذحار شامال بعلةن آأتىرىلعدذ، قذشالردةك ظةضعشع بعلةن رولعنع باشقذرعدذ، يوللع
  .يةنعال خالعغان جايغا قونالمايدذ

ار      تعص ب عز          نذرغذن حعقعم آئ عز، مذشةققةتس عز، حعقعمس ر صذثس ةس، قذشالرحذ، بع ةر ظةم عدذ، بعخةت
عز       . ظذحذص، رعزعق تئصعص يةيدذ   ر صذثس الاله، بع عمذ ظ ة، بعزض ةر ظةلؤةتت ظذالر، هذجذمدعن ساقالنسعال بعخةت

دا، نع بةردع، نذرغذنلعغان ماد قةلبحعقعمسعز ظئسعل ظةزاالرنع بةردع، ظةث مذهعمع معثة، معثة هىجةيرعسع،
  .ظعلعمئنتالرنع بةردع

ارة       ذن، ح ةقعل تاصس ايدعلعنعص ظ الردعن ص ذ قذش زنع ظاش اتتعن     ـ بع ىتىن آاظعن ذن، ص ال ظىضةنس ظام
  .هايؤانلردعن صايدعالنسذن دةص، مذشذنعثغا ظوخشاش قعسسعنع بايان قعلدع

عرعك             ان ظعلض عنع،   خذالسة، بذ قعسسعدعن تارعخنع بعلدذق، ظعبرةت ظالدذق، بذنداق ظذزذن زام ع قعسس
 ـ تارعخنع ظالالهدعن باشقعسع بعلةلمةيدذ، قذرظان مذشذ جةهةتتعنمذ مأجعزة، شذنداقال بذ قعسسعدعن ياخشع

عدة                       ذ قعسس ذنداقال ب اظالال، ش ز، ظعنش تعدا قعلعمع عغا ظعق دذق، ياخش اتنع بعل ياماننع ؤة ظذالرنعث جازا، مذآاص
ذ بو  . ظاجايعص سعرلعق بعلعم بارلعقعنع بايقعدذق     ئلعش،              ظ م ظ ايؤاندعن بعلع ن ه تعن، جىملعدع ذ قذش ا، ظاش لس

ذ         . صىتىن هايؤانالر ظعلمعنع بعظولوضعيعنع ظىضعنعشنعث مذهعملعقعنع بعلدذق       عدذ، ش م ظةضعش ىتىن بعلع بذنعثغا ص
تعص                    ال آئ ابعلدةك ظعسعت، ظعسعت دةص ا، ق ةندذق، بولمعس ةتنع حىش ظارقعلعق ظأز ظىستعمعزدعكع مةجبذرعي

العمعز ذ. ق م مذش ايدعلعق ظعلع انالرغا ص ةرقانداق ظعنس ع ه ذنع بعلدىردعك ة ش علةر بعزض اش قعسس  ـ نعثغا ظوخش
ةر   ة، هىن ا، تةجرعب اناظةت، تئخنعك اية        ـ س ةرعز آذص ع ص نع قعلعش ذ ظعش ا، ش ام بولس ة آ ةنظةتلةر، نئم س

ةرعزنع        تعمعزدعكع ص ص، ظىس ةث قعلع عنع آ ةزةر داظعرعس اراص، ن ا ق ىتىن دذنياغ ةنلعكعنع ص ذق ظعك تول
ةرةققعي       ورذص، توسذص، ت بئجعرعشعمعزنع بعلدىردع، بعز توال هارام، بعدظةت دةص يئثعلعقنع توال سأآىص، ق

مايلع،                هةقعقعي  قعاللمعدذق،   زنع توس ةرةققعي يولعمع ا ت ع، بولمعس ارام دةيل هارامنع ظعسصاتالص بعلعم بعلةن ه
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  )سىرة ظةنظام. (بولمعسا قابعلدةك هاالك بولعمعز

حىنكع، . آأثىل بألىشعمعز الزعمهةقعقعي صايالر سىرعسع، مانا بعز هايؤانالر ظعلمعضة  ـ ظام، حارةسىرة ظةن
ان، م         ةنظام دةص ظاتعغ ىرعنعث            ئ ظالاله، مذشذ سىرعنع ظ ذ س نع ب زعقتذرعؤاتعدذ، قئ ىرعنعث ظعسمعال قع ذ س نع ب

  .تةصسعرعدعن تالالنمعالرنع آأرةيلع

مانالرن الاله، ظاس ةت، ظ رعنحع ظاي اراتتع زئمعنع،بع اراثغذلذقنع ي ذر ؤة ق اراتتع، ن ةننع ي ةت دئض   ظاي
  .توغرعسعدا، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، قعزعقارلعق بعر معسال آةلتىرىص، ظالالهنعث قذدرعتعنع بايان قعلعدذ

عرنعث     ذ قةس ن، ب ةؤؤرذ قعلغع عرنع تةس ر قةس ىزةل، بع وث، ض ايعن ح ازعر ظعنت ةن ه تذم، س ةي دوس ظ
أهةر  ظأضزعسع نة  قعشلةر بعلةن بئزةلضةن، ظةتراصع، تىؤرىآلعرع، تاملعرع هةممة يئرع ظئسعل جاؤاهعراتالر، ض

ر             رايلعق بع ىزةل، حع ايعص ض تذرعدا ظاج عرنعث ظوت ذ قةس الدذرعدذ، ب ةيران ق ةقلعنع ه ةن، ظ ةن زعننةتلةنض بعل
أك،                 زعل، آ ث يةتتعسع قع ان، بذنع ةردة تارتعلغ ة       هذجرا بار، بذ هذجرعغا سةآكعز ص عل، بعنةصش ئرعق، يئش  س

ةن   دة رةث بئرعلض ة رةث ارلعق يةتت ايتعدذ،      . قات ة ق ذق صةردعض رال نذرل اخعرعدا بع ع ظ ث هةممعس بذالرنع
نحع              ذق، ظعككع ذر، يورذقل رنع ن سةآكعزعنحعسع بولعسا قاصقارا صةردة بذالر، ظاخعرعدا ظعككعال صةردة بولعدذ، بع

  .صةردة بولعدذ قاراثغذلذق، قارا

ةرد ارا ص ر ق اؤاهعراتالر، زاهع ىللةر، ج ةقعش، ض ايعص ن ةر ظاج عردعكع مأجعزعل وث قةس ذ ح ا ب ة تاشالنس
تعدذ                   اص آئ أرىنىش يوق الدعدعكع آ ا، ظ كارا بولس ةردة ظاش ذق ص ةر نذرل ىزةل     ـ بولعدذ، ظةض ر ض ن بع دة، يئثعدع

هةرخعل رةثلةر، ظاالمةتلةر بوستانالر، ظعمارةتلةر بةدظعي ضىزةل آأرىنىشلةر  ـ مةنزعرعنع، ظاجايعص ضىزةل باغذ
ة    . زاهعر بولعدذ  يةنعال قارا صةردة تاشالنسا بذ يوقاص ظالدعدعكع آأرىنىش زاهعر بولعدذ، بذ ظالمعشعش ظذزذنغعح

  .بذ معسالنعث حىشةنحعسع مذنداق بولعدذ! مذشذنداق بولعدذ، خوش

ةردة بو             ارا ص عتعدذ، ق ةملعرعنع آأرس مان، ظال ىتىن ظاس ا، ص عر بولس اراثغذلذقنع    حوث قةس ة، ق ا، آئح لس
ذ                     اش ش ذرع قذي دىز ن ا، آىن ةردة بولس ذق ص ةن بعرلةشكةن نذرل ة رةث بعل ىزةل   . آأرسعتعدذ، يةتت ايعص ض ظاج

ارع              ذ يةرش جاؤاهعرات، ضأهةرلةر بولسا، يذلتذزالرالر، قةسعرنعث قاص ظوتتذرعسعدعكع هذجرا، يةرشارع شذ، ب
ز ا، بع ةردعنع تاشلعس ارا ص اراثغذ ق ك ق اغذآعحعلع ايعص ب أرىنىش ظاج ىتىن آ ع ص ن يىزعدعك  ـ دعن زئمع

اص تانلعرع، ي ةييارة،   ـ بوس تذزالر، س ا، يذل ةردعدة بولس ارا ص ذ ق ةمما ب عدذ، ظ ةرنع ياص ةرخعل رةثل عل ه يئش
و        كارا ب تعالر، ظاش صعالنعتالر، ظذالرنعث ظارقعسعغا ظةضعشعؤالغان هةمراهالر، ظاقار يذلتذزالر، ظاشذ رئتعملعق ظوربئ

  .بذ ضىزةل نذر حاحقان ضأهةرلةرنعث سانعنع ظالاله، ظأزع بعلعدذ، ساناص تىضةتكعلع بولمايدذ. دذلع

تعدذ       نع يوقع ذ آأرىنىش ا، ب ةردة تاشالنس ذق ص ةمما، نذرل ىتىن    ـ ظ ةنع ص ىزةللعكعنع ي أزعنعث ض  دة، ظ
تعكع    . ذهايؤان، قذرذلذش، شةهةرلةر ظاشكار بولعد     دعكع باغ، دةريا، يايالق، زعراظةت،    زئمعن هةممة، حوث تعص

ذ                          تع، ب ةت قعالت ع هةرعك ذرذن، مةخص دة يوش ةردة ظعحع ارا ص ذالر ق ع، ظ اتعلعنعدذ، حىنك ة ظ ظاشكارا هةرعكةتك
ذص،                  و ل انداق ب ة رةث ق هةرعكةتلةرنعث آأصعنحعسعنع ظأزعمذ بعلمةيتتع، خذددع يىرةآنعث سوقذشعدةك، يةتت

 ـ بار، هةممة رةثلةر شذنعثدعن آئلعدذ، بذنعث دةلعلع، هةسةن     بعر نذرغعال قايتعدذ، قذياشتا يةتتة خعل رةث        
ذدعن       زئمعنهىسةن صةيدا بولغاندا آأرىلعدذ، ظذ ظةسلعي  ن حىشكةن س ان بذلذتتع الق ظورالغ نع حأرعدةص يذمع

بذنعثدا، بعرنةححة خعل رةث بار، بذ بعرعنحعدعن قذياشتعكع يةتتة رةثنع بعلدىرعدذ، . قايتقان قذياش نذرعدذر
الق   ظع ككعحعدعن يذمعالق ضىمبةز بولذشع، يةرشارعنعث يذمعالقلعقعنع بعلدىرعدذ، حىنكع، بذلذت شذنداق يذمع

ث   . هىسةنمذ ضىمبةز شةآلعدة آأرىنعدذ ـ   نع ظوراص تذرغان، ظاندعن بذ هةسةن      زئمعن بولذص، ذ نذرنع ظاندعن ب
  .هعمسذنذش ظعلمعنع بعزضة ظأضعتعدذ، نذر ظعلمعنع تةتقعق قعلعش بةآمذ مذ

امان           بعز يةرشارعدا يوقاص آئتعمعز، يةرشارع     دا، س امان يولع ذ س تعدذ، ظ اص آئ قذياش سعتئمعسعدا يوق
ر      زدعكع بع يولع ظاسماندعكع سانسعز يذلتذز تىرآىملعرعنع ضورذصصعسعدا يوقاص آئتعدذ، بعز خذددع حوث دئثع

زمذ  ظذ صعالنئت يذلتذزلعرع بولسا، حوث صاراتخوت. تال بعلعقتةك تذرعمعز  تذر، بئلعق صاراخوتنع سةزمعضةندةك بع
اندعن           ةك، ظ تا آىزةتس ةقةت، تلعسكوص ةزمةيمعز، ص ةمدة س ةثرع ظال ذ آ ةرعكعتعنع ب ةييارعلةرنعث ه ذ س ظ

از،        ا، ض ذ بولس ار ظ ذدرةت ب ر ق ة بع ةردة يةن ذ ي ةيمعز، ب ذر     بعلةل ع، ؤة ن ذر بولذش ث ن اننعث، تىتىننع تذم
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وتعدعن توك حعققاندةك آاربون ماددعسع، ظالماس بولغاندةك، ظاشذ ضاز،         بذ خذددع آأمىرنعث ظ   . قايتذرذشعدذر
ىن                  از، تىت ذ ض ةنكع ظ ةندع ؤةهال قا يىزل ماننع يارعتعش تىتىن، ظاسمان جعسمعنع شةآعللةندىردع، ظالاله، ظاس

اخعرع                . ظعدع ايتذرعدذ، ظ ذر ق ارعدةك ن اي ش اآع ظ دذ ي تذز بولع ذق يذل ذالر  مانا بذ ضاز، تىتىن، ظوتلذق، نذرل ب
  .ظاجايعص ضىزةل نذر بولعدذ

دذ        عل بولع ىن،      . صىتىن ماددا صىتىن هاياتلعق مانا مذشذ زةررحعلةردعن هاس ان، تىت از، تذم ذ ض ةمما ظاش ظ
  .بذنع ظالاله ظأزع بعلعدذ، حىنكع، بعز تأصعدة تذرمعغان. نةدعن آةلضةن، قانداق شةآعللةنضةن

ا      ادةم ظ اراتتع  ظعككعنحع ظايعتع، اهللا سعلةرنع يةنع ظ ن ي ةن تعنع اليدع لعق      دئض ا ظاساس ذ تئم ئمعدا، ب  ت
ع، سأزلعنعدعغان تئما هئكمعتظعنساننعث آئلعص حعقعشع، مةنبةسع، ظعلعمئنت ماددعسع ؤة ظذنعث سةؤةبع، 

بولذص، اهللا ظالدع بعلةن صىتىن آاظعناتنع زذلمةت ؤة نذرنع ياراتقان قذدرعتعنع سأزلةص ظاندعن آئيعن ظعنسان 
ر   . دذر دئضةنلذق بولغان ظأز ؤذجذدعنع ظأز ظعلعمئنتعنع بايان قعلعص سعلةرنع اليدعن ياراتتع  ظةث تونذش  ذ بع ب

دذ           هئكمةتقذدرةتنع، آىحنع،    ةيدا قعلع ةنحعنع ص ذثا،  . نع بارلعق بعرلعكنع، شذنداقال قعيامةتكة بولغان ظعش ش
ىحع اهللا    الدعن بعلض ةممعنع ظ ز، ه ازعراق توختعلعمع ئمعدا ظ ذ ت زمذ مذش ذبع اس   زئمعن مذش عص، م ا مذناس غ

اتلعقنع شةآعللةندىرسذن                 ىح هاي ذص ظ ةؤدة بول ر ض نع بع ذ ظىحع آةلسذن، خعل آةلسذن، هايؤان، ظأسىملىك ب
وت              اؤا، ظ ذ، ه راق، س عنع، تذص ئلعش مةنبةس نع آ عنع ظعلعمئنتع دةص، ظالدعن بعلعص، ظادةم ظاتعنعث ماددعس

لعدع،         قعلدع، آئيعن ظاالهعدة روه، ظاتا قعلعص، ظان    راققا تاش ذ تذص ان ب ذ ظاتعسع، ظانعسع بولغ ة ظاش دعن يةن
لعمعدع،                       عتعرغا تاش اآع يذص قا ي لعدع، مارعس ارعغا بعلعص تاش ذ يةرش ن مذش يون زئمعندع ة معل صةقةت نةحح

  ظةلهةمدذلعللة

ة، جانس                  ز ظادةتت تذر، بع اددا، ظعلعمئنت راقدعكع م ذ تذص عز، ظةلؤةتتة، بعز ظوزذقلعنعؤاتقان يئمةآلعك، ظاش
تئمال                 اي ظعس ظألىك، هةتتا بةك يذقعرع قعززعق، ظعسسعق ظئنعرضعيعدة بعز ظذنع صعشذرذص هاياتلعقنعمذ قالدذرم

ةندةك     . قعلعدعغان ظاشذ تاظامالردا هئح هاياتلعق يوق، روه يوق        ةؤؤعلعدة روه، بةرض ا ظ ظةمما، ظالاله، ظادةم ظاتعغ
 هىجةيرعسعدعن صىتىن هاياتلعق  ظعسصئرماعم بئرعؤاتعدذ، ظاشذ    ظاشذ هىجةيرعضعمذ روه، هاياتلعق بعرعؤاتعدذ، داظ     

  .، ظاشذ الي، تذصراقتذر، زةررعحعدذر زئمعنبذنعثمذ ماددعسع، آئلعش مةنبةسع، ظاشذ. آئلعؤاتعدذ

اندا  ذالر 75ظعنس علدع، ب ت تئص اددا، ظئلئمئن ىتىن    زئمعن م اراش ص أز ق ل آ ذ خع اش، ب ة ظوخش دعكعض
. ، تاصاسعرالر، صىتىن ظالعمالر ظئتراص قعلعدذ»يرعمذن«، »فعزعالل قذرظان«رعشع، تةصسعرشذناسالرنعث آأز قا 

ل          ن      ـ   حىنكع، بذ هةقعقةتتذر، بذندعن باشقا نذرغذن ظعلعم نذرغذن دةلع راقدعن، اليدع ادةمنعث تذص اتالر ظ ظعسص
  .ظعسصات آأرسةتتع ـ يارالغعنعغا، روهنعث بارلعقعغا دةلعل

ذدرة    االهعدة ق ةردعكع ظ ذ ي ىح، ب ةتت، آ ىرةت     هئكم ذص، س انداق بول اددعالر ق ذ م ذآع، ب  ش
 نئمة؟ بذ ضىزةللعك قانداق هاسعل بولغان؟ نئمة ظىحىن      دئضةن شةآعللةندىرعدذ؟ قانداق هةرعكةت قعلعدذ؟ روه    

ر ا    ـ بع ذ ظوخشاشس ةر ظ زعحذ؟ ظةض اق ظع مايدذ؟ بارم ة ظوخشاش ذ    بعرعض دذ؟ ب ئلعص حعقع اقعؤةت آ انداق ظ ق
ىرةت  عمةس س عدذ؟   تىض ل آئلعش اس، خع ذص، م انداق بول ىملىك ق ايؤان، ظأس ان، ه ةلدع؟ ظعنس ةردعن آ لةر ن

ان     هةمكارلعشعدذ، ياردةمدة بولعدذ؟ بذنع آعم ظورذنالشتذردع؟ آعم قعلعص بةردع، هةربعرعدعكع صةيدا بولذؤاتق
ىرةت،  ظاشذ هىجةيرة ؤة ظذنعث هاياتلعقع نةدعن آةلدع؟ نةضة بارعدذ؟ ظذالردعكع تىضعمةس ظةؤ     الد، نةسعل، س

ذش،  ةيدا بول شص انذنيوقعلع م ـ ، ق ىزىم، رةهع قةت ـ ت ةنشةص ش؟ دئض انداق ظع ذ دأؤة لةر زادع ق دأؤة  ـ ظاش
دعكع آعرعستال ظةينةك تةنحة، ظعنسانالرنعث، هايؤانالرنعث آأزدة آأرىش رولعنع ظوينايدذ،  زئمعنقذمالردعكع،

ارقعلعق       شذنداقال معكرذسكذص، تئلعسكذصالردا رول ظوي     ذر ظ ةنعال ن دذ، ي م بولع نايدذ، بذ آأرىش ظىحىن نذر الزع
م،           . رةثنع يةنع نذرنع آأرىعدذ    أرىش نئرؤعسع الزع م     600000بذ آأرىشكة مةسظذل خادعم، آ ةيرة الزع  هىج

 ظئتعش ظىحىن، قوماندان مئثة بولعدذ، ظةستة ساقالش ظورنع ظايرعم بولعدذ، ظذقذم، هأآىم، صةرقيةنع . بولعدذ
اؤا،                 خذ ذر، ه أز، ن ةك، آ ذم، ظةين اش، ق الدع؟ قذي ئلعص ق ذث آ ل، تةثص السة بولعدذ، بذالر قانداق ماس، خع

ع تاساددعصهىجةيرة، هةرعكةت قانداق ماسالشتع؟ بذنع هئحكعم قعلماستعن ظأحعال ظأزلعضعدعن بولذص قالدعمذ 
  بولدعمذ؟

رمذ    ةمدة بع ىتىن ظال ة، ص ةش تاساددعصظةمةلعيةتت ذ، ب ةييارالنغان   عيلعق يوقق الدعن ت ىن ظ ى ظىح  سةزض
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نةرسعلةر، صذراشقا، خذشصذراق، تئتعشقا تةم، تئخع تةم تةثشعضىحع تذز، ظاثالشقا ظاؤاز، هاؤا، هىجةيرة الزعم   
ذنداق         ا ش ايدذ، مان عمذ ظاثالنم بولعدذ، ظاي شارعدا هاؤا يوق، ظعنسانالر تئلئفوندا سأزلعشعدذ، يئنعدا ؤارقعرعس

ىن،   صةرق آةلدع؟ معثة هىجةيرعسع،     باغلعنعشالر نةدعن   ظئتعش ظىحىن، هأآىم قعلعش ظىحىن، سعزعش ظىح
عرعلعدذ؟               انداق ظاص ةلدع؟ ق ةدعن آ ةلدع، ن اس آ ذص م انداق بول ذ ق هةممة ظىحىن نذر الزعم، فوسفور الزعم، ب

ذ خروموس           ـ   ظذالرنع توشعغذحع ظذششاق قعل    ةيرة ظاش ذ هىج ةآعللةندع؟ ظاش انداق  قان تومذرالر قانداق ش ذم ق
ةس، هارقايسع               ـ   قذماندانغا بويسذنذص، ظةرآةك   دا ظةم ان قولع ة ظىحىن ظعنس حعشعنع هاسعل قعلعدذ؟ بذ نئم

ةن    ع بعل ةن اليهعلعش ع بعل ةن، تئخنعكعس ع بعل ث صعالنلعش ةن آعمنع لعهةتع بعل ث مةس ةزانع آعمنع ظ
دذ؟ ص    ايعدا بولع أز ج ةتلعك، ظ ذنداق هئكم ىن ش ة ظىح ةآعللةندىرعدذ؟ نئم ع ش ان ؤذجذدعدعك ىتىن ظعنس

هىجةيرعلةر ظأزظارا ظوخشاشماس سىرةتنع، بارماقنع شةآعللةندىرىشكة آئلعشعؤالغانمذ؟ ظأزظارا خةؤعرع بارمذ؟ 
ا                     ذ هاياتلعقق ةمدذ؟ ظ أزع آىت أزعنع ظ ةييارالص ظ اددعالرنع ت تونعشامدذ؟ ظأز ظوزذقعنع ظأزع راسالص هةرخعل م

رايلعق،       ظأزع ظعضة بولسا، نئمة ظىحىن ظايرع      دذ؟ حع أص بولع عيعش آ لعص قالعدذ؟ نئمة ظىحىن ظألعشعدعن آأص
نع بعر قئتعمدا تذغذش نئمة ظىحىن؟ بذالر يوقعلعص نةضة  4 ـ 3الر، آورالر، قوشكئزةآلةر، تئخع  مئيعصسةت،

ل لةر دئضةنيوقمعدذ؟ قايتا يةنة هاياتلعق ظاتا قعالمدذ؟ قايتا تئرعلمةيدذ       كة، هئساب نئمةتبارعدذ؟ بذ     ـ نعث دةلع
ةآكذر،                اث، حىش، تةص ةقعل، ظ ة، ظ ىن؟ صعسخكا، ظعدعي ظعسصاتع قئنع؟ ظذالر، دةلعل تاصالمايدذ، بذ نئمة ظىح
م             ع آع ش، بذالرن انداق ظع عزعمالر ق ع س ةت، روه أجعزة، آارام يئثعلعق، ظعلهام يةنة تئخع ؤةهعي، آعتاب، م

ة، م       ان نةرس ةيدا بولغ عدذر، ص ذالر هادعس ان؟ ب ةيدا قعلغ ةص    ص ذنداق مذرةآك ا مذش وظال ان أزع  س الاله، ظ الرغا ظ
 آىح. ياراتقعنعنع توال تعلغا ظالعدذ نع، ظعنساننع زئمعن ـجاؤاب بئرعش ظىحىن، قذدرعتعنع آأرسعتعص، ظاسمان

ئلعدذ   ـ قذدرةت آىحلةر بعلةن ظذالرنع قايعل قعلعدذ، تةآرار ـ   ةآرا آ ة  . ت وظال هةمم ر  س ان بع ةص   ـ غا قذرظ بعرل
  .رعدذ، قاناظةت هاسعل قعلدذرعدذجاؤاب بئ

شذثا، ظالاله، بذ ظايةتتة ظعنساننع اليدعن ياراتقعنعنع، ظأزع ياراتقعنعنع، شعرعكع يوقلعقعنع، يةنة قايتا            
ةس،         ـ   يارعتعدعغعنعنع آأرسعتعص ظأتكةن، هئحبعر هأججةت، دةلعل      ذن ظةم ة ظذيغ ظعسصات قذرظاندةك ظةقعلض

اق،        ـ   غا هةدعسنع، هةرخعل تةبظعي   قذرظان هةقعقةتةن مأجعزة، بذنعث    ات قعلس صةننع توغرعسعنع شةرهع ظعزاه
  .ظاندعن بعز تولذق حىشةنحعضة ؤة ظعشةنحكة ظعضة بولعمعز، بعزمذ مذشذ ظعش ظىستعدة توختعلعمعز

ات                   ا ظعزاه ان، هةدعسنع ؤة ظذنعثغ ةقةت قذرظ هةقعقةتنع، راستعنع، غةيبنع، ظالاله ظأزع بعلعدذ، بعز ص
ث         بوالاليدع اتنع ظذنع ىتىن آاظعن رلعكع، ص ارلعقع، بع الالهنعث ب ةلتىرىص، ظ ابالرنع آ ي آعت ةزع ظعلمع ان ب غ

أتعمعز            أزلةص ظ ا ظاساسعي    . ياراتقانلعقع، يةنعال ظأزع ظعضة بولذص، ظاخعرعغا ظئلعص حعقعدعغانلعقعنع س بذنعثغ
ز       رعص توختعلعمع ة حعقع قعحة خذالس ز قعس ان، بع ة، قذرظ أزنع جا . مةنب ذزذن س عزمذ   ظ دذق، س ا قوي يعغ

  .معثعثعزدعكع هىجةيلةرنع ظعشقا سئلعث

مان،           ةم ظاس أص ظال ةت آ ع، زذلم ةن، حىنك لىك آةلتىرض ةتنع آأص اندا زذلم الاله، قذرظ رعنحع، ظ بع
اراثغذلذقنع، نق رراقع  زئمع ةممعدعن ظئغع تع، ه رعلعق زذلمع تع، آذص ة زذلمع تع، آئح ز زذلمع ةلب، دئثع ،  ق

ارقعلعق     .  قةؤةت قارثغذلذق بار، سىرعتع ظالتعدذر     26، يةرشارعدا   يىرةآنعث قاراثغذلعقعدذر  بذ زذلمةتلةرنع نذر ظ
  .يوقاتقعلع بولعدذ

ظعككعنحع، نذرنع تةنها آةلتىرضةن، حىنكع، نذر بعر هةقعقةتتذر، هةقعقةت بعرال، ظعككع خعل هةقعقةت  
ذر زةر                مةؤجذت   ةمنعث ظةسلع ماددعسع ن ىتىن ظال الع، ص ث معس ةس، بذنع عدذر، ظةم ةلب  رعحعس ر      ق ذ بع  ظاش

  .هةقعقةت نذرنع قوبذل قعلسا، زذلمةتتعن قذتذلعدذ

نعدذ       زئمعن  ـ ظىحعنحع، آأصعنحة ظايةتتة، ظاسمان    ا ظئلع ذرذن تعلغ ع، ظاسمان   . ، ب ر     ـ   حىنك ن بع زئمع
ن  زئم  ظاسماندعن ؤة ظاسمان جعسمعدعن ظايرعلغان، بذنداق ظايرعلغان        زئمعن ضةؤدة، تذتاش بولسعمذ يةنعال    ، ع

ذ        ن بعرسع خاالس      زئمعن هازعر نةححة معليارتقا يةتتع، بعزنعث يةرشارعمعز، ظاش أص     . الردع ةنع آ ذ نةزةرعي ب
حىنكع، يذلتذزدعكع ياش ظأمىرنع، . تةصسعرلةر قولاليدذ، تةصسعر مذنعيرنعث ظاصتورع سىرة ظةنبعيادا آةلتىرضةن

  .اتلعدذقماددعنع نذر سعزعقحعسع قاتارلعقالرنع تةآشىرىص بذنع ظعسص

قا دوزاخحىنكع، ظالاله، بذتالرنع، تاشالرنع .  ظةؤرعشكعسع بولذشع مذمكعندوزاختأتعنحع، بذ يةرشارع 
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سالعدعغانلعقعنع ظئيتقان، ظذنعث ظىستعضة يةرنعث ظعحكع قاتالملعرع ظوت ظعكةن، دةلعل، يانار تاغالر ؤة ظعلمع 
 ، قذياش، ظاي، دئمةك.غا ظأزضعرعدذ زئمعنباشقا بعر عن زئم.صاآعت، قعيامةتتعمذ دئثعز ظوت بولذص الؤذلدايدذ

ن عالنعتالر  زئمع اتذرذندةك ص قا س ذت     دوزاخ ؤة باش ذالر ب ع ظ رعدذ، حىنك اردةم بئ قا ي لعنعص ظازاصالش ا تاش ق
  .كة شىآرع قعلمعغاندعكعن شذ نةرسعنعث ظأزع بعلةن ظازاباليدذنئمةتحىنكع، ظاشذ . قعلعندع

اتالندع،            70رةت ظوتعدعن   بةشعنحع، دذنيا ظوتع، ظاخع    ادا ظعسص ذ دذني ازعرمذ مذش  هةسسة تأؤةن، بذ ه
الدع  ززعقلعقع بايق وت قع رع ظ عرادذس يذقع ة ض ع، نةحح علع  . حىنك ذنداق دعض ةينع مذش أز ظ ع ظ ةمما، بذن ظ

  .بولمايدذ

ذنداقال                دىرىش، ش نع بعل الالهنعث قذدرعتع ةلتىرىش، ظ ة آ ع تةصسعرض يلعدذ، بذن ةن دئ ةرةز بعل صةقةت ص
  .آةلضىسعدعكعلةر تةتقعق قعلعص راستعنع تاصسذن ظىحىندذر

بذمذ هازعر  .  دئضةن ظالتعنحع، ظالاله، سىرة هةدعيدا مأظمعننعث نذرلعرع ظذالرنعث ظالدعدا سةظعي قعلعدذ         
ال  اددعي معس ةن، ظ ار ظعك ذر ب ةن ن اندا هةقعقةت اتالندععكع، ظعنس عدذ، : ظعسص وك ظأتعش ر، ت عمع بع وك بئس ت

  .عحة، رئنتعضعن يورعيدذ، ؤة يورذتذص ظةزانع بايقايدذ، بذالرنع آومصيذتئر تئز بايقايدذماددعسع زةرر

اندعن            ارعلعص، ظ ة ي ذرذن زذلمةتت ان ب يةتتعنحع، ظالدع بعلةن زذلمةت، بذرذن تعلغا ظئلعنعشعدا، ظعنس
ع           دئضةن زئمعن. نذرغا، روهقا، هعدايةت قعلعنعدذ    اندعن روه ارعلعنعص ظ ة ي ةرةققعي      بذ نذر زذلمةتك ا ت  دذنياغ

  .قعلعدذ ؤاهاآازاالر

  .سةآكعزعنحع، تأمىر ؤة بةزع ظعلعمئنتالر ظاسماندعن حىشكةن، بذنع ظالاله، قذرظاندا ظئنعق سأزلعضةن

بةزعدة ظالاله ياراتتع دةص آةلسة، بةزعدة تاشلعدع . توققذزعنحع، تاغ، قذرظاندا آأص خعل تعلغا ظئلعنعدذ
  .خعل نةزرعيةدة بولعؤاتعدذ ـ ظالعمالرمذ خعلمذ. ردع دةص آئلعدذدةص آئلعدذ، بةزعدة قعلص بة

دذ،            زئمعن بةزعسع ، قذرذقلذق ضىمىرىلىص شةآعللةنضةن دعسة، بةزعسع يانار تاغدعن شةآعللةنضةن دةي
تعلعص         بةزعسع صعالنعتالر  ةك بعكع ظأزظارا سوقذلذص، بئرعكعص شةآعللةنضةن دعسة، بةزعسع مةخسذس قوزذقت

نعث صوستع قعسمع يئمعرعلعص شةآعللةنضةن دةيدذ، بةزعسع معتظورعت تاشالر     زئمعن بةزعسع. يدذيارالغان دة 
ةزةر    ! دة ـ بعز تأصعدة تذرمعغان  . شةآعللةندىرضةن دةيدذ، توغرعسعنع ظالاله بعلعدذ     عدعن قةتظعين انداق بولذش ق

 هادعسة ظذنع صةيدا قعلغذحع بولذشع حىنكع، ظذ صةيدا بولغان . ظذنع ظالالهنعث ياراتقعنع، صةيدا قعلغعنع ظئنعق     
  .لعك ظعش قعلغذحع بعرال ظالاله شذهئكمةتالزعم، بولذصمذ ظاشذ 

ىن                ـ   10 از، تىت ذ ض ذنداقال ظ دع، ش ىن ظع از، تىت ذ ض ةنكع ظ ظالاله، ظاسماننع يارتعشقا يىزلةندع، ؤةهال
بذالر ظالالهنعث . نكع هالةت ظعدعهالةتتة مةؤجذت بولغان، بذالر ظةرشنع سذ ظىستعدة يارعتعص بولغاندعن آئيع

ز،    قذدرعتع، بذالر ظايةت، هةدعسلةر بعلةن ظعسصاتالنغان، بذالرنع بعز تةصسعلعي آئيعنحة يةنة سأزلةص بئرعمع
  . ظايةتنعث يةنة بعر تةتقعقاتع مذنداق بولعدذ دئضةنظالاله قاراثغذ زذلمةتنع ؤة نذرنع قعلدع

ويذلعدذ   ظاشذ ظاسمان جعسمعدعن يةرشارعنع ظاير    ارنعث تئشع س ازعرقع   . عص، ظاندعن بذ ظوتلذق ش ذ ه ب
اش           معتظورعت تاشالر ظاشذ ظوتلذق صعالنعتالردعن ظايرعلعص قاتتعق تاشنع هاسعل قعلغاندةك، بعرعنحع هالعتع ت

ا  .  معليون يعلنع باشتعن آةحىردع300هالةتكة ظعحع بولسا داظعم ظوت هالةتتة   بذنع صةيالسوص لعيل ظوتتذرعغ
ةؤؤذرع        . غان، مذشذنعثغا ظوخشاش صةرةزلةر توصتوغرا بولمايدذ     قوي أز قارعشع، تةس اننعث آ ذ ظعنس ع، ب . حىنك

انداق ظعش           ةندةك ق نعق بعلةلمعض نع ظئ ظالاله، خالعغعنعنع قعلعدذ، بعز ظذنع ظةقعل قعاللمايمعز، ظالالهنعث زاتع
د  الاله بعلع ةث ياخشعسع ظ ةيمعز، ظ نع بعلم نع، يارعتعش ئلعص بئرعش ذظ يعش توغرعسع ش ث . ذ دئ ةم بذنع ه

ة تذرذشع        هئكمعت ةلذم حةآت اننعث م مايدذ، ظعنس ة صذتالش ع بولسا، ظالاله دةص بئرةتتع، بذ ظعبادةتكة، ظعلعمض
  .ظذنعث ظاخعرعنع بعلةلمةسلعكع نورمال ظعشتذر

. ل قعلعدذقذرظان، تةآشىرىص تةتقعق قعلعص، تةجرعبعدعن ظأتكىزىلضةن ظةث توغرا بولغان ظسعصاتنع قوبذ
دذ         ذل قعلع ةتنع قوب ةت، هةقعق ر هةقعق ذ بع ةتنع       . حىنكع، ب ان قعلعش ظىحىن هةقعق نع باي الالهنعث قذدرعتع ظ

ةندذر     ةتنع سأزلعض ي هةقعق ر ظعلمع ةزع بع ىن ب ئلعش ظىح ة س ةقعل   . قةلبعض اآعت، ظ ي ص ز ظعلمع ذثا، بع ش
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ظالاله، . ك آىح قذدرعتعنع ظذنتذص قالعمعز    تةسةؤؤذرغعال ظعئسلعؤالساق، ظالالهنعث ظادةتتعن تاشقعرع مذخبعرلع     
عمعز،        اق خاتالعش ةن قارعس ةؤؤذر بعل خالعغعنعنع قعلعدذ، بذنع ظعنسان تةسةؤؤرذ قعاللمايدذ، بعز ظعنسانع تةس

  .قذدرةتكة، بعلعمضة ظعضة زاتتذر ـ ظالاله، حةآسعز آىح

ذنداقتعمذ      »فعزعالل قذرظان «بذنع تةصسعر    ةندذر، ش اننع ظاساس قعلعص      دا تةصسعلعي سأزلعض زع قذرظ  ب
ذرذص،        ل ت ذزذن يع اش ظ تذرذص، هةقعقةتتعن حةتنعمعضةن ظاساستا تةتقعق قعلعمعز، ظةقعل يىرضىزىمعز، ظاشذ ت

وت        ن، ظ اندعن آئيع عل بولغ ذ هاس عن، س  ـ آىن نذرعنع قوبذل قعلعص، هاؤا، ظاتموسفئرا، ظوآسعضئن، هعدورض
ايالق، دةل أص، ي ةن ـ ح ة آعرض ايؤانالر، . دةرةخ دةؤرعض ع، ه ةن، حىنك ايؤانالر دةؤرع شةآعللةنض ن، ه آئيع

اغ                  لةر، ت عيعلعك ظأزضعرعش ةرخعل ظعكولوض اندعن ه ذرذن، ظ ىملىك ب  ـ  ظأسىملىك يةص ظوزذقلعنعدذ، شذثا، ظأس
  .بذالرنع بزع سأزلةص ظأتكةن. دةريا، يايالق، ؤاهاآازاالر شةآعللةنضةن

 ظالاله،  مئهرعبانندةك، شاراظعت هازعر بولغان ظاندعن آئيعن       ظعنسانالر تذرمذشع ماس آةلضة    مانا هازعر 
ر  اتلعق، بع ع هاي الزما تذنج ةنتوص ايدذ،    دئض عل قعاللم أزع هاس أزعنع ظ ذ ظ ةآعللةندىرعدذ، ظ ةخلذقنع ش ، م

عل قعلعشع      . ظةلؤةتتة حىنكع، ظأزع بولسا، هاسعل بولذش ياآع قعلعش هاجةتسعز، ظأزع بولمعسا تئخعمذ هاس
مانا بذ هىجةيرة . ةس، ظذنع، ظالاله صةيدا قعلغان، ظاندعن ظاشذ مةخلذقتعن هىجةيرة شةآعللعنعدذمذمكعن ظةم

ايؤان       . بعردعن ظعككعضة ظعككعدعن تأتكة بألىنىص، تئرلعيونغعحة هاسعل بولعدذ        ان، ه ن، ظعنس ظاندعن بذنعثدع
ادةم   الاله ظ ة، ظ اراش، ظةمةلعيةتت أز ق ازعرقع آ ذالر ه دذ، ب عل بولذؤاتع ع  هاس اراتقعنع راس، ظذن ن ي نع اليدع

ةتتعن اغدا  زئمعنجةنن ذ ح ةيرة ش ذ هىج لعغان ب ا تاش اغدا    غ ذ ح اقنع ش ةهدعنع، معيس ع، ظ دع، بذن ار ظع ب
  .ظالغاندذر

ةيمعز      ةينعنع بعلم ز،    . بعز ظعنسانالر ظةينع حاغدا بولمعغاحقا بذنع تةصسعلعي، ظأز ظ ةرةز قعلعمع ةقةت ص ص
ز     هئكمعتالهنعث بارلعقعنع، بعرلعكعنع قذدرعتعنع     شذ ظارقعلعق يةنعال ظال   . خاالس ذص يئتعمع . عنع رةهمعتعنع تون

ةتنع   اخعرع قعيام ص، ظ ةتقعق قعلع ىرىص ت ىملىآنع تةآش ايؤاننع، ظأس اننع، ه اتلعقالرنع، ظعنس ذ هاي ز ظاش بع
عمعز  ع . تاص ةتبذالردعك رعهئكم أيعنعش، معه ةت، آ االهعدة رةهم تذرذش، ظ االهعدة ظورذنالش قةت، شةص ـ ، ظ

ن   ـ تىزىم، بعر خعل ظعنتعزام، صىتىن ظالةم، ظاسمان        ـ   ظاالهعدة قانذن  ان،      زئمع ز، ظعنس اؤا، دئثع ذق، ه ، قذرقل
  .، بذالر ظاخعرع بعر ظالالهنع آأرسعتعدذهئكمةت ـ هايؤان، ظأسىملىك تةرةققعياتع، ظعلعم

دع صىتىن ظالةم ظالالهنعث بارلعقعغا ظاالمةت، مانا بذالر ظالالهنعث زذلمة       ةن تنع، نذرنع قعل ةت ؤة   دئض  ظاي
م        بذ ظايةتنعث  ان ظعلع ازعرقع زام ايدعلعنعص ه عدعن ص ةن       ـ ظوخشعش ة قعلعش بعل عنع، تةجرعب ةن تئخنعكعس ص
ةخلذقع،        . ظعسصاتالنغان ظةث توغرا آأز قاراشنع قذرظانغا ظعزاهات قعلعش بولعدذ، حىنكع، هةممة، ظالالهنعث م

ظةمما ظالةمدة ظأزضعرعش يىز بةرسة بذ تةتقعقاتمذ . بعرعضة زعت ظةمةس ـ  بعرسأزع ؤة قعلعقع، بذالر بعرضةؤدة،
ا            ذنع قذرظانغ عرعص ش ايالرنع ظاص ظأزضعرعدذ، ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، شذثا بعز، ظةبةدعلظةبةد ظأزضةرمةس ج

ذراد            ذن، م تئما بولس الاله        ـ   شةرهع ظعزاهات قعاليلع، بذ بعر مذقعم سعس الاله، ظ الاله    مةقسةت، ظ الع، ظ جام
  ! بعلةن ظعش قعلغذحع، هةممعمعزنعث مذرادعنع هاسعل قعلسذن، ظامعنهئكمةت

لةردة      ان، هةدعس ةن، قذرظ عدذ دئض ةظبذدعغا ظةضعش ابعد، م تة، ظ ةق هةدعس ة، مذتتةص ةقذن ظةلعي مذتتةص
دةص حىشعنعلضةن ، جىملعدعن بذتلعرع  دئضةنقا تاشلعنعدذدوزاخبذتلعرع بعلةن بعرضة  مذشرعكالر، آاصعرالرمذ

قا،           ةر تاش ا، بةزعل هازعر شذنع بعلدذقكع، بةزعلةر قذياشقا حوقذنعدذ، بةزعلةر يذلتذزغا حوقذنعدذ، بةزعلةر ظايغ
ار       انالر ب اش      . بةزعلةر شامالغا، سذغا، دةرةخكة، مةلذم تاغقا حوقعنعدعغ ىتىن قذي ذآع، هةممعسع ص ة ش خذالس

ان    قا تاشلعنعدعكةن، حىنكع، ه   دوزاخسعستئمعسع   ذص       . ةممعسع مةبذد بولذص قالغ ةبذد بول ةتمذ م ازعر تةبعظ ه
ذ    زئمعن قالدع، ظعنسانالر  ن  دعن ظايرعلسا ب ارعدذ،       زئمع ة ب ئقعلغذ   دوزاخ نةض ا ي وت       ق ز ظ ذددع دئثع دذ، خ بولع

  . ظوتذنلعرعدوزاخبولذص الؤذلدعغاندةك هةممعس 
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  سةييارعلةر

  سىرة ظةنظامنعث تةصسعرعدعدن تالالنما

  ) حىشع ؤة قعزعقارلعق لةتعصة ؤة باشقعالرمذظةللعصنعث(

  .مذظةللعص تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع حىشعدة آأرعشع

دذ    داق دةي ذ مذن اقعيعص        : ظ أرىص س النع آ ارة ظام ىمدة ح ئلعص، حىش ذص ق ةل بول تعم آئس ر قئ ةن بع م
ع بذ يةردة سأزلةص ظولتذرماي، مةن بذ تةصسعرنع    قالدعم، شذ ظامالنع قعلعص، بذنداق حىش بةك آأص، بذالرن        

يئزعشتا مذنداق بعر حىشنع آأرىص ظاندعن ظعشةنح قعلعص يازدعمكع، بذ تةصسعر حوقذم ظوثذشلذق بولعدعكةن، 
االمنع         .  ظويغا آةلدعم   دئضةن يةرشارعنعث صىتىن دعيارلعرعغا بارعدعكةن    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا، ص ظذ حىش بولس

ةن                        آأرىش بولدع، بع   أردىم، م داق حىش آ ةن مذن دع، م ذنداق بول تعم ش ة قئ ر نةحح ةس، بع ر قئتعمال ظةم
نعمدا    م، دادام يئ ةخالقلعق ظعدع ةن ظ تعمةن، م ذص تذرذص ع بول م ظوقوغذح تعتعدا داظع ةر ظذنعؤئرس جامعظذلظةزه

دع،   ظذخلعغان ظعدع، مةن دةرسلعك آعتابقا تةآرار قارايتتعم، شذ ظةسنادا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال       ر بول م زاهع
مةن ظالدعدا تذراتتعم، ظذ ماثا تةصسعر ظأضعتعؤاتاتتع، سأزلعرعنع ماثا ظاثلعتاتتع، مةن تئخعمذ زعيادة قعلسعال، 
ايدا                  ذ ج الالهنعث ظةلحعسع ب االم، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص دة ب ةن ظعحعم تعم، م  يةنعمذ زعيادة قعلسعال دةيت

ا         . ظةدةبنع الزعم تذتعشعم الزعم، دةيتتعم     ذ ؤاقعتت تعم، ش تعن حعق ئلعص مةآتةص ةن    مةن بذ دةرسنع ظ ام بعل ظان
آأرىشتىم ظذ ماثا نةضة باردعث دعدع، مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا دئدعم، ظذ دةرهال هذدذقذص،     

  .م دئدعمةن ظذنعثغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا تةصسعر ظأضةتتع. نئمة دئدعث، نئمة ظعش قعلدعث دعدع

ات      أزلةرنع ظعزاه تئخع مةن ساهابعالردةك بولعدعكةنمةن، ظاز مةنعلعك حىشةندىرىلضةن ظايةتكة آأص س
ال                . بئرعدعكةنمةن دئدعم  ايعتع خذش ذ ناه ةردعم، ظ أزلةص ب مةن حىشىمنع آأرىص ظويغاندعم، دادامغا بذنع س

ا ب  . بولدع، ظاندعن ياخشع بوصتذ، باالم، ظعشعثنع داؤام قعلغعن دئدع   ا      مان دع، مان ةن حىش ظع ةن آأرض ذ م
ع               أص، بذن ةك آ رع ب ةتكةن بعلعملع ىمدة آأرس ا حىش مذشذنعثغا ظوخشاش حىشلةر بةك آأص، ظالالهنعث ماث

عغا         . مةن مذشذ تةصسرعضة سعثدىردىم، فةتهع آةشعصمذ بار       ة، تارقعلعش مةن شذ حاغدا بذ تةصسعرنعث صىتعشعض
  .ظعشةنضةن ظعدعم

ةر     صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرع ت    ذلمان دألةتل ىتىن مذس ةرةققعي قعلغذسع ظعنشاظالال، مةن شذنعث بعلةن ص
ذش      ذلمانالر، خ ع مذس م، ظ ةن دةص بعلدع ةرةققعي قعلعدعك ارةتت ةرةققعي    بئش ذم ت علةر حوق ثالر، س  ظئلع

دذ،          ة بولع انلعق بعلل ةن ظاس ةنتاؤع    قعلعسعلةر، حوقذم غةلعبة قعلعسعلةر، حوقذم بعر مذشكىللىك بعل راست، ت
عدا دئضةندةك هازعر مذسذلمانالر تةرةققعي قعلدع، بذ آعشع دذنيادعن آةتكعلع هازعر ؤاقترةهمةهذلال ظةلةي ظأز 

نذرغذن تةرةققعياتالر بولدع، ظةمما بذ ظعلعم بذ آأز قاراش بذ هةقعقةتلةر مةثضى داؤام قعلماقتا، .  يعل بولدع63
  .م بئسعلعشع بولعدذبذ تةصسعرضة نذرغذن ظعش قوشذلدع، بذ تأتعنحع قئتع

ةر   الاله، بةندعل ةنظام، ظ ىرة ظ اهعر   س ذندذرعدذ، ق ةممعنع بويس تعدة ه ةنظىس تعدة   دئض ةت ظىس ، سىص
دذ داق دةي ةي، مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم تعلعص، ت قذرذؤاتعدذ، : توخ تعنال باش ةممعنع راس الاله ه ظ

ةرش، آذرسع ظاسم             ةخلذق، ظ ىتىن م ةم، ص ن  ـانبويسذندذرذؤاتعدذ، صىتىن ظال تذزالر،    زئمع ارعلعقعدعكع يذل  ظ
ىملىك،         ايؤان، ظأس صعالنعتالر، سةييارعلةر، ظوربئتعالر تارتعش آىحع، شامال، بذلذت، ظاتموسفئرا، ظعنسان، ه

ؤة جانسعز صىتىن آان، يةر ظاستع بايلعق، ظاشكارا بولغان خةؤةر، ظعلعم، بذندعن آئيعنكع تةرةققعيات،  جانلعق
 هةممعنع ظالاله دوزاخقعلعدعغان بعلعملةر، خةزعنعلةر، آةلضىسع، قعيامةت، جةننةت،  ابذندعن آئيعن ظاشكار

قا             . ظعدارة قعلعؤاتعدذ، باشقذرعدذ   ا، باشقذرذش ذنداق قانذنغ علةرمذ ظاش ذ نةرس ةم ظ العص، ه الاله غ ةممعدعن ظ ه
  . ، بولمعسا هةممعسع هاالك بولعدذ، تىضعشعدذموهتاج

م      ة ظعلع ةت ـ   ماهعرلعق بعلةن بعرض عتع                هئكم ذش سىص العق، راززاق بول ةن خ عتع بعل ذش سىص اهعر بول ، ق
االهعدة           بعلةن باشقذرذؤاتعدذ، بعز ظاددعي دةص ظويالص آةلضةن ظاشذ شةيظعلةرمذ ظالالهقا بويسذنعؤاتعدذ، ظذالر ظ
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  .لةؤهة آعتابتا خاتعرلةنضةن ظعكةن

ال ث: معس ذ قذالقالرنع رع، ظ ار، دةرةخ قذالقلع رلعق ق ة قع ةرة ظالت عدعكع ه تعمع، حأرعس ىلع، رئ  ض
  .حعشالردعن تارتعص هةممعسع بار ظعكةن، بذنع بعزمذ آىزىتىص بعلةيلع

  : دئضةن ظايةت توغرعسعدا مذنداق دئضةنهةرقانداق هايؤان، ظذحار قذش، سعلةرضة ظوخشاش ظىممةت

دةك ظذنعثغا ظوخشاص    ةن دئض ظذ هايؤانالر، بعزضة ظوخشاش ظىممةت قعلعنغانعكةن، ظةمةلعيةتتة، بعز ظذالر        
ة               . قئلعص تةرةققعي قعلغان ظةمةس    ايؤانالرنع بعزض ع، ه ىن، ظذالرن ةت قعلعش ظىح ة رةهم الاله بعزض بةلكع، ظ

ظوخشاش ظىممةت قعصتذ، ظذ هايؤانالر يارعلعشعدا، آأصعيعشعدة، جىصلعشعشعدة، ياشاش، ظوزذقلعنعش، ياشلعق، 
عل ب  ا هاس ش، قايت ةللعك، يوقعلع رعلعق، آئس ا   قئ ا ظازابق ذش، ي ة يولذق رعلعش، رةهمةتك اخعرعدا تئ ذش، ظ ول

الردذر ال،    . قئلعش ع بذرذن الاله بذن تذر، راس، ظ ة ظوخشاش ذرذن 1400بعزض ل ب ةن،   زئمعن يع ان حىشىرض غ
ةزةلدة،       ذز «ظةمةلعيةتتة بذ هةقعقةت، ظ دع    »لةؤهذلمةهص ار ظع ةتتع،   . دا ب الدعن بعل ئس       ظ ةمدع ه ع ظ ز بذن بع

ة   ع ت دذق، ظذالرن ةتتا      قعل ةتتعن ه ة جةه لعقع، هةمم انالرغا ظوخشاش ايؤانالرنعث، ظعنس ذ ه دذق، ظ تقعق قعل
دع   ان ظع مذ باقمعغ ذرذن ظويالص عنع، ب تاز بولذش انغا ظذس ةتتعن ظعنس ا جةه اناظةت، تئخنعك ذالردا . س ة ظ بعزض

ذ        ان، مذش دذ، ظةسلع، قذرظ ذ   نذرغذن بعلعم، تةجرعبة هاسعل بولدع، بذندعن آئيعنمذ شذنداق بولع ة ب بعلعمض
ذ          ةت ظذالردعم ايمعز؟ قعيام ةتقعق قعلم قا ت ا، نئمعش ظايةتتة ظعشارةت قعلغان ظعكةن، ظذالر بعزضة ظوخشاش بولس

  .بار، تئرلعشمذ بار

انغا          نع ظعنس عرلعق قذدرةت ايعص س ة ظاج ر نةحح ارقعلعق بع ش ظ ةتقعق قعلع ايؤانالرنع ت ز ه وش، بع خ
   لةتعصة؛ظوخشاشلعقعنع بايان قعلعمعز، قئنع بعرعنحع

بعر توص مايمذنالر بعر آةث ظأستةثدعن ظأتمةآحع بولذص، ظأزظارا هةمكارلعشعص، بعر آأؤرىك ياساصتذ،              
ر          ذالر بع دع، ظ عالص،               ـ   بذ آأؤرىك ظذالرنعث ظأزلعرع ظع ن ساثض ر دةرةختع عز بع ث تذتذشذص، ظئض رعنع حع بع

انالر       ظاندع. صذالثشعص ظاخعرع قارشع قعرغاقتا بعر دةرةخنع تذتعؤالعدذ       أؤرؤىآتعن قالغ ن ظاشذ زةنجعرسعمان آ
ة       ذن ه ذ،   ! ظأتىص بولغاندا، ظذالر بعرال هالدا ظأتىص آئتعدذ، بذالر نئمة دئضةن ياخشع ظعتتعصاقداش قوش ا ب مان

ذ     عنع ش ةت، دعض عنع،      . ظالالهنعث ظذالرمذ سعلةرضة ظوخشاش ظىمم أؤرىك تةجرعبعس ن آ اخعرع بذنعثدع ز ظ بع
ةمكارل اقلعقنع، ه دذق  ظعتتعص انلعقعنع بعل ع بولمايدعغ نع قعلغعل ر ظعش الغذز بع ةمكارلعقنع،  . عقنع، ي ذ ه ز ب بع

مئنعث زادع  ـ ظعتتعصاقلعقنع، جىملعدة هةسةل هةرعسعدة آأص آأرعمعز، ظعككعلعسع ظوزذقنع توصاليدذ، سئنعث
بذالرنع بعر آىزىتىص يوق، ظورتاق تةث بةهرعمةن بولعدذ، زالعمنع قوغالص حعقعرعدذ، صادعشاهلعق تىزىمع بار،  

ة            . باقايلع، آعتابنع ظةمةلعيةتتعن آىزىتىص ظوقذيلع     ع هةمم الاله بذالرن ةيدذ، ظ ىح آةتم زدعن زور آ بذنعثغا بع
  .يةردة قعلعص قويذصتذ، قذدرةت بعزنعث آأرىشعمعزنع آىتىص تذرعدذ

ر آىنع بعر توص آعشعلةر بع. بعز ظةث يعرضعنعدعغان ظوسال غالحعالرنع معسال آةلتىرعدعغان ظعتقا قارايلع
زدعكع     . باال بار ظعكةن   ـ   صاراخوتتا سةصةرضة حعقعصتذ، بذ صاراخوتتا بعر ظانا       ا دئثع باال تئخع آعحعك ظعكةن، ظان

اال                    تذ، ب رغعقعدا تذرذص ة قع اندةك آئم تذص قالغ ارلعقعنع ظذن اال ب ضىزةل آأرىنىش بعلةن بولذص آئتعص، قولعدا ب
ذص     رال يذلقذن تذ   بويذن سذزذص بع ا حىشىص آئتعص ئلع       . دئثعزغ اال خ ا ب تعص قارعس اراخوتنع توختع ة ص ظاثغعح

رةر نةرسعسع                      العنعث بع ئلعص حعقعص ب نع ظ ارآا ظعت ال ظاصش عت دةره نئرعدا قاصتذ، بذ ظعشنع ظذققان بعر يعض
ذص             . بارمذ؟ دةصتذ  ذرعتعص قوي ع ص ا بذن تذ، ظعتق عنع بئرعص ال       ظذالرنع بالعنعث التعس تذ، ظعت دةره العنع  بئرعص ب

ظانا بذ يعضعتكة بارلعق ماللعرعنع بئرعشنع بذ ظعتنع ياخشع ظاسراشتع ؤة بذ ظعتنعث نةسلعنع . سىزىص حعقعصتذ
م ذنداق قعلدع عثعزمذ ش عز دعمعس عت س تذ، يعض نع تاصعالص ذ . آأصةيتعش اتمايمةن، ب ذلغا س نع ص ذ ظعتعم ةن ب م

ان     ظعسال. خعزمةتنع بعز ظةمةس مذشذ ظعت قعلدع، ظةمةسمذ دةصتذ   ا قعلعدعغ اتذر، ؤاص ذنداق ب م دعنعدعمذ مذش
ذ         ا ب عتعلعدذ، مان ىرىش آأرس ا حىش ارقعلعق تورغ ذ ظ ةرنع ش أندىرىش، جعنايةتحعل ئقعش، آ ارآعنع ب ظاصش

  . ظعدعهئكمةتهايؤاندعكع 

تعغا        ذ ظاس ذش س ذ قذرذل شعمالعي ظامرعكعدا بعر توص دئثعز ظعتلعرع بعرلعشعص بعر قذرذلذش ياسعغان، ب
زنع                ظورذنال عغان، ظئغع شقان بولذص، ظذالر بذنع تةث هةمكارلعشعص تاش، حالما، قعش صارحعسع، ياغاحتا ياس
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ةردعكع          سذ ظاستعدعن ظىح مئتعر حوثقذرلذقتا قعلغان، ظذالر بذ يةرضة ظوزذق يعغعص قعشنع حعقعرعدعكةن، بذ ي
عكةن، ظذالر بذ ظامبارنع بارلعق    صذراص قلعشتعن، قعش صةسلعدة توثالص قئلعشدعن خالعي ظ        ظوزذق ياز صةسلعدة  

وص       10 آعشعلعك   12آىحع بعلةن قوغدايدعكةن، ظذالر حعقعص آةتسة، ظىستعضة         ر ت ا بع  آعشعلعك قعلعص يان
ا         . بالعخانا سالعدعكةن، بذ ظذالرنعث قاراؤذلخانعسع ظعكةن      ذص ظامبارغ هةممعسع بعرال هذجذم قعلعص ظوؤنع تذت

  .قعلعدعكةن، مانا بذالر بعزضة ظوخشاش ظىممةت ظعكةنظئلعص آعرعص تةث، نورمال ظعستئمال 

ايدذ          رغعنلعق قعلم  .ظةمةلعيةتتة، ظذالر ظعتتعصاقلعقتا بعزدعن ظئشعص حىشكةن، بعزضة ظوخشاش ظأزظارا قع
بذالص ظالمايدذ، ظالاله يةتكىزضةن رعزعقنع يةص خاتعرجةم ظعبادةت قعلعدذ، شىآرع قعلعدذ، بذنداق قعزعقارلعق 

عمعدذ          دئضةن »جامالولظالةم«قعقاتع بةك آأص، بذالرنع مةن      هايؤان تةت  ع قعس ايؤان ظعلم ان، ه  آعتابتعن يازغ
  .بار

اننع دةررذ                ذ ظعنس ةقعللعق، ظ ئلع ظ ايمذن خ هايؤاندعكع ظةقعل، ظورانضوتان، شعنصانزا دةص ظاتعلعدعغان م
رلذق قعلعشنعمذ بعلعدذ، تئخع    يااليدذ، تئخع باغحعدعن حعقعشنع، قئحعشنع قذلذصنع ظئحعشنع بعلعدذ، ظوغذ        

مايمذن، صعل، ظعتالر زاثلعقعدعن، مةسخعرعدعن، ظةيعبلعشعدعن قورقعدعكةن، تعل، هاقارةت ظاثالشنع ياخشع 
آأرمةيدعكةن، بذ ظةهؤالنع ظذالر ظعصادعلةص بئرعدعكةن، بذالر ظةمةلعي هايؤاناتالر باغحعسعدا تةتقعق قعلعندع،            

ذالر     تةربعيعلةشعز، حاققان، ضةص ظذقعدعغان    شذ ظارقعلعق هايؤانالرنع صاآ    ةتتعمذ ظ دع، ظةمةلعي ا قوي نع ظوتتذرعغ
ةت       صةرقضةصنع ظذقعدذ،    ذ ظةمةلعي دذ، ب ث   .  ظئتةلةيدذ، ظاصشارآا ظعت ؤة صعلالمذ شذنداق بولع ع، ظذالرنع حىنك

انالرغا ز      ة، ظعنس ذص آةتس ةقعللعق بول ادة ظ ذالر زعي ةر ظ دة، ظةض الالهنعث ظعلعكع ع ظ اؤارعحعلعق، معثعس ور ظ
اال علعق، ب ع   ـ خاص ى ظةزاس ةش سةزض عمذ ب ة بولس ذر، معث ان توم ل ق ىرةك، قع ذالردا ي ةرحة ظ ئلعدذ، ض ازا آ ق

دع            ام قعل ة      . ظعشلعسعمذ، ظالاله بعزضة ظذالرنع بويسذندذرذص بةرضةحكة ظذالرنعث ظةقلعنع آ ذالر بعزض ةمما، ظ ظ
أثىل      ظذالردعن صايدعلعنعش بةك م! دة ـ   ظوخشاش ظىممةت  ا آ ذثا ظذالرغ ايمعز، ش ن ظايرعاللم ذهعم، بعز ظذالردع

ةيلع ذالر        . بأل عنعمعز، ظ ع حىش اندعن ظذالرن ز، ظ ةتقعق قعلعمع عدعن ت ايؤانالر دذنياس ةقلعنع، ه ث ظ ظذالرنع
لعمةيدذ،                   عغا ظعش عزالر قارعس العدذ، ظةقعلس قا س ةقلعنع ظعش لعرعدا ظ ة ظعش عدا، هةمم تذرمذشعدا، ماآان تذتذش

عناق        يئمةيالرنع ظألتىرىش ظىحىن، زةهةر بةرسعمذ      هةتتا ظذ  العمالر س ع ظ ار، بذالرن دعغعنع، ظذقذص قالدعغعنع ب
ظةمما، هةممعسع ظذنداق ظةقعللعق ظةمةس، ظذالر راسلال بعزضة ظوخشاش . قعلغان، ظعت، تىلكة، صعل قاتارلعقالر

ذ     ةص      ظىممةت ظعكةن، ظةقعللعقلعرع ظاز ظعكةن، دأتلعرع آأص ظعكةن، ظاش ايؤان ض اؤايع ه ايؤان، ي ؤةهشعي ه
ةيدعغاندذ؟                   ة آأنم ا، ظاخعرةتك ةلبع ظالالهق ان ق ذ ظعنس ظذقعدعكةن، نئمعشقا ظعنسان ضةص ظذقمايدذ، نئمعشقا ب

ذ            : مةسعلةن. بةزع ظعنسان هايؤانحعلعك بواللمايدذ    ةمما ب تعدذ، ظ بعه ظئي ةن تةس رع بعل داظعم هالدا ظذالر زعك
أمرعمعزنعث                ! دة ـ   غاصعل ظعنسان زاآعر ظةمةس    ز ظ ةمما بع ةيدذ، ظ اي تىن دذ، بةزعسع ظذخلعم ظذالر ظاز ظذخالي

رعدذ،             ةظةت بع ايدا مةنص ةنعال ص دذ، ي ىآرعنع قعلع ق ش ايدعغا اليع تولعسعنع ظذخالص ظأتكىزعمعز، ظذالر ظالغان ص
اقعمعز،    ازعنعنع ح ةص ق نع ي نع، قذيمعقع ئعحعص تذزلذق ع ظ زحذ، تذزن الاله، ظذالر بع ذثا، ظ علةردةك ش ذ س م

  . دئضةنتةتقعق قعلعثالر ظىممةت، بذالرنع آىزعتعص

  ظذالر سأزلعشةمدذ؟  هايؤانالردا تعل بارمذ،

االمغا    ذاليمان ظةلةيهعسس ىص، س ةن هأص اندا سأزلةنض ال قذرظ دعن بذرذن الاله تةرةص ةت، ظ ذ هةقعق ب
أزلةص  حىمىلة بالعلعرعغا سأزلةص باالدعن ساقلعغان، صةيغةمبةر ظةلةي . سأزلعضةن هعسساالمغا بةزع هايؤانالر س

عتعلدع                 ع ظأض الر تعل ة قذش االم بعزض ذاليمةن ظةلةيهعسس دع، س ةن ظع ةن مأجعزة آأرىلض ة    دئض ازعرمذ بعزض ، ه
ع        تذرعدذ، بةزعس عتعنع ظذق انالرغعمذ مةقس ايؤانالر ظعنس ةزع ه ةمما ب دع، ظ ةلذم بول ع م اتذتنعث سأزلعش ش

ات ق     ع قان ةن بةزعس ةآرةش بعل ةص س اثراص      ظةرآعل أرةص، ه ةرةص، م ع م ذالثلعتعش، بةزعس رذقعنع ص ذي
علةن                . ظذقتذرعدذ ار، مةس ل ظاالقعسع ب ذالردا تع ارا ظ ةندةك ظأزظ ة يةتك الص مةقسعتعض : خذددع آعحعك باال يعغ

ة روك         ذم        ـ   حىمىلة، هةسةل هةرعسع قاتارلعقالردا توخذغا دان بئرعلس ذ حوق دذ، ب العلعرعنع يعغع روك قعلعص ب
بعردةمدة نذرغذن بولذص آأصعيعص آئتعدذ،  بعر تال ناؤاتنع آأرضةن ظعككع حىمىلة . قعرعش بولعدذ بالعسعنع حا 
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ة                    ار، هةمم ع ب اهلعق تىزىم ةس، صادعش عيةتحع ظةم ذالر شةخس ةن، ظ ئلعص آأصةيض اقعرعص آ بذالرمذ حوقذم ح
ا               ر ه قاندا بع ةت يئقعنالش الالهمذ قعيام ار، ظ ل ب ار، تع ايؤان    هايؤانالردا شذنداق ظاالقة ب ذ ه رعدذ، ظ يؤاننع حعقع

 .ظوحذق سأزلةيدذ، بذ ظايةت ظذالر هةقعقةتةن بعزضة ظوخشاش ظىممةتتذر

ان،            ئلعص ظذحق نع ظ ةندة، حعؤعن ةرة آىزىتعلض هةرعدعكع ظةقعل، ظذالر حعؤعننع ظعستئمال قعلعدذ، بعر ه
انعتعنع  ث ق ذرذص، حعؤعننع كة حىشىص ت ردةم صةس ةندة، بع امالغا دذح آةلض اندعن ش تعص ظ لةص ظىزىؤئ  حعش

ان،                     ع قعلغ عغا دةخل ةتكةن، ظذحعش عر آأرس امالدا تةس انعتع ش ظاندعن ظئلعص ماثغان، بولمعسا، ظذ حعؤعن ق
  .يأنعلعشعنع بذرعؤةتكةن بوالتتع

  ضةتكةن؟ زادع آعم، تةربعيلعدع؟ أبذ ظةقعلنع آعم ظ

  .ذنداق ظعشالرنع بايقعغانمذتةخةسس، ظالعمالر، تةتقعق قعلعص تةآشىرىش جةريانعدا هايؤانالردا م

م             اققعنع، رةهع نع     ـ   بةزع قذشالرنعث باشقا بعر قارعغذ قذشالرغا ظوزذق ظئلعص آئلعص ب قةت قعلغعنع شةص
ان،                    انلعقعنع بايقعغ ح ظاغرعتق ئخع ظع ة ت اي، يةن ال قالم آأرضةن، ظادةتتة، ظات، صعل، ظعت، ظعضعسعضة آأيىنىص

العمالر                بةزع قذشالر ظأز هاجعتعدعن ظئشعص قالعدعغ      ةن، ظ اآعز تذتعدعك ع ص ةم ظذن ةن، ه ذؤا تىزعض ان آةثرع ظ
ةن                 لعغان ظعك ذنداق راس تع ظىحىن ش ذ جىص ة ظةسلع ظ ةن سوؤغعسع        . بذنع آىزةتس ة بةرض ث جىصتعض ذ ظذنع ظ

ةز      عنعنع، معج وؤغا بةرض ايؤانالرنعث س ارانغعنعنع،      ـ ظعكةن، نذرغذن ه عنعص، ت ةرتكعنعنع، ياس نع ظأزض خذلقع
هةممعسع هايؤانالر ظعلمع تةجرعبعسعدة  الر بعلةن مذهةببةت ظعزهار قعلغعنعنع بايقعغان، بذالرنعثهةرخعل ظاؤاز

ار علةن . ب ار، مةس ىح ب ةن آ القعص آةتك ةؤؤذرعدعن ه ان تةس قعرع ظعنس ادةتتعن تاش ايؤانالردا ظ ث : ه ظذالرنع
أ         ذنعثدعن   آئحعسع آأرىشع ظاجايعص آىحلىك هةم سعرلعق، شذثا ظالعمالر هازعر آئحعدة آ نع ش رىش دذربذنع

ال              ةرق صايدعلعنعص ياسعدع، يةنة ظذالردا ظاثالش سعزعمعمذ ظاالهعدة يذقعرع، هةتتا آأرمةيمذ ظاثالص تعدذ،   ص  ظئ
االيدذ   انعنع تاص انلعق . نعش ىك   ـ ج عزلعقعنع، آىحل ةرةثدة       ـ جانس ز شةص ع بع ةيدذ، بذن اجعزلعقعنع بعلةل ظ

  .كرذسكذص بار ظعكةنسأزلعضةن، مىشىآياصعالقتعمذ آئحعلعك مع

الدذرعدذ،            ة ق الدذرعدذ، زةررعح ز ق عم ظع ةربعر جعس ةك ه ارآا ظعتت بةزعسع صذراشتا يذقعرع تذرعدذ، ظاصش
  .ظعت ظاشذ صذراقنع صذراص ظعز قوغاليدذ

عمعز    ةتقعق قعلعش نع ت عنع، ظعلئمئنتع ث ماددعس ىن ظذالرنع عمعز ظىح ن صايدعلعنعش ذ ظعلعمالردع ز مذش بع
م   الزعم، آةشعص قعل    عمعز الزع نع،                 .عش ةزالعرعنع، يىرةآ نمذ ظ اندعن آئيع ألىص بولغ ايؤاننع ظ العمالر ه ةزع ظ ب

ظأصكعنع، تعنعقعنع، ظوآسعضئننع تولذق هةرعكةتلةندىرضةن بولسعمذ، ظةمما ظذ ظألىك هايؤان يةنعال جعم تذرغان، 
تعص ظ      عزعمنع يوقع اندعن   هئحنعمعنع سةزمعضةن، مئثعسع، نئرؤعسع، آأرىشع، ظاثلعشع، س ةن، ظ عشلعمعض

ةن ظذالر هايؤاندعمذ روه بار ظعكةن، ظايرعم بعر مةخلذق ظعكةن    عنع      دئض ث هةممعس ةن، بذالرنع ة آةلض  خذالسعض
  !دة ـ هايؤانالردا تةتقعق قعلعمعز، ظذالر بعزدةك ظىممةت

را،   قعسعمدا راست، تو  دئضةنغةيبنعث خةزعنعسع ظالالهدا، غةيعبنع ظالالهدعن باشقعسع بعلةلمةيدذ   غ
ذثا،             زئمعن  ـ صىتىن ظاسمان  دذ، ش دعكع غةيب، ظالالهقا خاس، ظأزعال بعلعدذ، بةزعلةرنع صةيغةمبةرضة بعلدىرع

ان           ان قعلغ ةتلعرعنع باي ةت ظالةم ةن، قعيام ةؤةر بةرض عدعن خ االم، آةلضىس ةزع   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ب يةن
ة         ذ بعلةل ةن، ظذالرم ر            . يدذظةؤلعياالرنعمذ آارامةت بعلةن هأرمةتلعض ذ بع دذ، ظ العغعنعنع قعلع الاله خ ع، ظ حىنك

دذ                 ز بولع ار قعلغعنعمع نع ظعنك الالهنعث قذدرعتع اق، ظ ار قعلس العق،     . قذدرةت، ظذنعثغا تانساق، ظعنك ر خات ذ بع ب
ةيعبدعن   عدعن، غ انالرمذ آةلضىس ازعر قعلغ لةر روه ه ةزعدة جعنكةش ةق، ب ارامعتع ه ةؤلعيانعث آ ذثا، ظ ش

شذثا، ظعشةنضعلع بولمايدذ، بةزعلةر صةرةز .  يالغاننع قئتعص سأزلةيدذ 100الر بعر راسقا    ظةمما، بذ . سأزلةيدذ
  .قةلبعدعكعنع تئصعؤالعدذ، بذ غةيب ظةمةس. صاراسةت بعلةنمذ سأزلةيدذ ـ بعلةن، ظةقعل

انالر خذي                ذ ظعنس ذثا، ظ دذ، ش ةرةز قعلع  ـ حىنكع، ظذ ظأزعنع قارشع تةرةصنعث ظورنعدا قويذص قعياس، ص
قا           ص اآع باش ز ؤة ي ةيلعدعن، قةلبعدعن باشقا صاظالعيةت، نعيةت قعلعش، مةقسةتلعرعدعن باشقا، ظاسمان، دئثع
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 ـ بذمذ ظةقعل. يات آعشعلةرنعث ظعشلعرعنع، تونعمايدعغان آعشعلةرنعث ظويلعغانلعرعنع، مةقسعدعنع بعلةلمةيدذ
را، راست دةص         قةلب سعرلعرعنع بعلةل  هةقعقعي  . صاراسةت، غةيبنع بعلضةن ظةمةس    مةيدذ، مذشذ راست توغ

  .سأزلعيةلمةيدذ

ةن     ةيعبنع بعلض انالرمذ غ ةرةز قعلغ اس ص ان، قعي رةت ظالغ ذالردةك ظعب اآع ش ةن ي ش ظأتك عدعن ظع بئش
ةزع    ـ   بةزع دوختذرالر بار، تومذر تذتعدذ، بذالر ظةسلع حعراي تذرذقع، ضةص         . بولمايدذ سأزع، رةثضع ياآع ب

ةيدذ               آئسةل ظاالمعتعنع بعلعدذ   ةيعبنع بعلم ذ غ ةمما بذالرم االيدذ، ظ را تاص . ، شذثا، تةجرعبعنع بعلضةحكة، توغ
ذص                       ع تذت ذ تومذرن امدذ، ظذالرم ا بولم اي بولس ةزعنعنع بعلعص ب دذ، خ ظذنداقتا، ظذالر نئمعشقا دوختذرلذق قعلع

وق           ةؤعرع ي عدعن خ ةتقعق       . بةزع سأزنع قعلغان بعلةن باشقا ظعش ترونومعيةنع ت ةر ظاس تذز،    بةزعل ص، يذل قعلع
ص        ان قعلع ةينع باي أز ظ عمذ ظ ص سأزلعس ة قعلع ذالر تةجرعب أزلةيدذ، ب ةص س ةييارعالرنع ظألح عالنعت، س ص

ذ         . بئرةلمةيدذ ذ ب ع، بذالرم حىنكع، هةممة ظالالهنعث ظعلعكعدة، بعر نةححعسع شذنداق حعقعص قالعدذ، حىنك
ةيدذ       ا . دوختذردةك تةجرعبعضة ظعضة، بذالرمذ غةيعبنع بعلم علةرنع         ه ارقعتعش هادعس ةؤةر بعلعص ت ؤارايعدعن خ

دذ               ـ   آىزىتىش، يعللعق هئساب    ارقعلعق بولع ىش ظ فئرانع آىزىت اآع ظاتموس ارقعلعق ي تذرذش ظ ابنع سئلعش . آعت
اآع           عدذ، ي ئفوندا سأزلعشعص خةؤةرلعش اآع تئل سىنظعي هةمراه ظذنع آىزىتىص بةزع ظاالمةتنع بايان قعلعدذ ي

ئغعش      . مغذر يأنعلعشعنع آىزعتعص هأآىم قعلعدذ    يأنعلعشعنع، بوران، يا   ظةمما، بذالرمذ خاتالعشعدذ، حىنكع، ي
ايدذ  دئضةن ع، ظورنع ظذالر  ؤاقتعنع، يأنعلعشعنع توغرا دعيةلمةيدذ، ظأز ظةينع       ؤاقت ةيعبنع   . دةك حعقم ذ غ بذالرم

ةيدذ االس . بعلم ان خ ةرةز قعلغ ذ ص ع، ظذالرم و ظعشلع . حىنك م دعل اقحعالر، داظع ةزع س ةينع ب أز ظ ةحكة، ظ ض
ادةم          . بذمذ ظذالرنعث تةجرعبعسع خاالس   . بعلضةندةك، سأزلةيدذ  اآع ظ ةللةص ي ةؤةر ظعض بةزعلةر، مةخسذس خ

الدايدذ       ادةم ظ ذص ظ ايدذ     . تةشكعل قعلعص، بعر ضذرذصصا بول ةن بولم ةيعبنع بعلض ث هةممعسع غ ذ  . بذالرنع بذالرم
الاله     . غةيعص ظالالهقا خاسهةقعقعي . تةجرعبة ساؤاقالر، ظذ بعر ظعبرةت خاالس    ةيعبنع ظ اتنعث غ ىتىن آاظعن ص

ة          ارغا ظعشلةتس بعلعدذ، ظالاله بعلدىرسة، بذ مذستةسنا، ظذ، ظالالهنعث ظعلتعصاتع، ظةمما آعشعلةر بذنع صذل تاص
دعن ظىحىن مأجعزة ظىحىن، ظالالهنعث قذدرعتعنع تونذش، ظالالهقا ظاشعق بولذش تئخعمذ هةقعقعي . خاتالعشعدذ

ا  ص ظعبادةت قعلعش ظىحىن، ظأزعنع ظعلهامالندذرسا     آأ ىتىن ظاسمان  . بولعدذ، بولمعسا خات ذ    ـ ص ندعكع ب زئمع
الاله  . رذه هازعر آةلضىسع هةممة غةيعب ظالالهقا خاس، ظأزعال بعلعدذ   غةيبنع ظاشكارعلعسا بولمايدذ، بذنعمذ ظ

دذ  الدعن بعلع ذ تةجرعبعض   . ظ دذ، ش اق بولع ة قعلس ز تةجرعب ذثا، بع زنعث   ش اق، بع أآىم قعلس ةن ه ة ظاساس
ظذندعن باشقا بعز بعلمةيدعغان سعرلعق . قولعمعزدعن آئلعدعغان ظعشالرنع صعالنلعساق، ظعنشاظالال دئسةك بولعدذ

هةقعقعي ظعشالرنع ياآع قولعمعزدعن آةلمةيدعغان ظعشالرنع آةلضىسعنع ظالالهقا تاصشذرايلع، ظئزعص آةتمةيلع، 
  .الاله آارامةت بةرسة، سةللةمنا دةيمعزظعسصاتالنسا ظذالرغا ظ

دةك، تةجرعبعدعن بولسا،  دئضةنهازعر، يامغذر، بوران توغرعسعدا مةلذمات بئرعلعؤاتعدذ، بذ بعز يذقعرعدا
دع          هةقعقعي   ةيعبنع بعل ع غ ز ظذن ةي  راست حعقعص قالسا، بع ىنظعي         دئم اآع ظذحذص، س دع ي ة قعل ، تةجرعب

  .علمعضةننع بعلدع دةيلعهةمراهدا بعز آأرمعضةننع آأردع، ب

حعشع دةص ظايرعسعمذ بذنع  ـ خروموسذم سانع ياآع شةآلع بعلةن ضعن ظعلمع بعلةن تأرةلمعنع ظةرآةك
اندةك،    علعرع ظايرعيالعغ ة ظعض ن تةجرعب ع آعحعكعدع ئلعق، توخذالرن الن، ب ذددع يع ز، خ ة دةيمع ز تةجرعب بع

ور          دذ، س العغعنعنع قعلع ةنعال خ ايدذ  ظةمةلعيةتتة، ظالاله ي ذالر . اققا تارتعلم ةن  ظ ايعن،      دئض دةك حعقعؤئرعشع نات
عرعدذ علعنع . ظأزض ز مةس ذثا، بع ةرقش ز ص ايدذ، بع ار بولم ةدعس، بعك ان، ه م، قذرظ عمعز الزع ةقعقعي  ظئتعش ه

م      عمعز الزع ذق حىشعنعش علعنع تول ص مةس تعق قعلع اآع    . تةس تذرذش ي ع توغرعالش تعنال ظذالرن ظذقماس
ذ    . ظعسصات الزعم بولعدذ   ـ   دةلعل ظةمةلعي. ةسخاتاالشتذرذش توغرا ظةم   بعزمذ ظذالرغا دةلعل آةلتىرعمعز، ظذالرم

اقال                   ةتقعق قعلس ألىص تةآشىرسةك ت أثىل ب ةقةت آ وق، ص اس ظعش ي عرع ظئحعلم شذنداق هةل بولمايدعغان س
ةننع . غةيب ظالالهقا خاس، بذنع ظالاله ظأزع بعلعدذهةقعقعي   ةنعال   مةخلذق بعلسعمذ ظالاله بعلدىرض دذ، ي  بعلع

عدا     ذاليمان هاسعس أرىث، س ىرعلةردة آ ع س ةيدذ، بذن ةيعبنع بعلم نالرمذ غ ئلعكعدة، جع الالهنعث ظ ذ ظ ظذالرم
يةنع ظالاله، نذرغذنلعغان صةيغةمبةرلةرنع آةلتىرىص، ظاندعن آئيعن سةن ظذالرنعث هعدايعتعضة، قبهداهم اقتده 
ة    .  دئضةن يولعغا ظةضةش  ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةن    ت داق تةصسعرلعض ةتنع مذن ذ ظاي رعدعكع    . ي ب ة يذقع ذ ظايةتت ب

ظأتكةن صةيغةمبةرلةرنعث مةنسذخ بولمعغان آىحعدعن قالمعغان هأآىملعرعضة ظةضعشعش ظعبرةت، ظىلضة ظئلعش، 
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ذرذش،            ث ت ةؤر ظذالرنعث هاياتعدعن تالالنمعالرغا ظةمةل قعلعش، هةقتة حع أآىم         س داق ه قا مذن  قعلعشدعن باش
  .ظئلعنعدذ

ةؤالد    زئمعن  قعلعش، هةقنع قوبذل قعلعص، ظالالهقا قايتعش،   تةؤبةظادةمضة ظوخشاش    ىللةندىرىش، ظ نع ض
ةش ذزذن ؤاقعت تةربعيعل االمدةك ظ ذه ظةلةيهعسس عنع ن ةؤر ظعش زس نع، دئثع ة ظعلمع ش، آئم ان  ـ  قعلع ظوآي

ش،  ظعلمعنع تةرةققعي قعلدذرذش، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمادةك هاياتلعقنع، ماما    تلعقنع، تئرلعشنع تةتقعق قعلع
ةتقعق         عنع ت يعلعك ظأزضعرعش ة آئلعشع ؤة خعمع الدا ظةسلعض ماددعالرنعث صارحعلعنشع يةنة بعر آعشع قانداق ه

دعكع ظاجايعص قذدرةتنع آىزعتعش، ظاسترونومعيعضة آأثىل بألىش، هةق ظىحىن ظاشعق  زئمعن ـقعلعش، ظاسمان
عمذ      . عجرةت بعلةن قايتعش الزعم   بولذص، قةلبع ساالمةت، ظالالهقا ه     ةيغةمبةر بولس مذسا ظةلةيهعسساالمدةك ص

اي    يةنة ظعلعم ظالغان، قاناظةت بعلةن بولدع قعلمعغان، ظعبادةتتة، ظعلعمدة ظةمدع بولعدع         ةت قعلم دةص، قاناظ
الالهنعث  ارلعقعنع   رعزعقظ ىن ب م ظىح ص ظعلع ةت قعلع ا قاناظ ةرصعغ ذرذش س ث ت اتتعق حع ة ق ش، هةقت ،  قعلع

  .صادعشاهالر ظالدعدا هةقنع بايان قعلعش الزعم

ايؤان،                ا، ه الن بولس مذسا ظةلةيهعسساالم بعر ظعنسان، قولعدعكع بولسا هاسا، ظأسىملىك ظأزضةرضةن، يع
ذالق           تعلعص ب ذ ظئ ا، س عدا بولس دع، هاس بذ ظىح ظعلعمنع بعظولوضعيعنع تةتقعق قعلعش، قولع بولسا، نذرلذق بول

ذر ظعلمعنع، سذ ظعلمعنع تةتقعق قعلعشقا ظعشارةت، مذسا ظةلةيهعسساالم هاسعسعدا حئكعص حعقتع، بذالرنعمذ ن
قويذص سذ حعقارغان بولسا، بعز آذنذصكعنع بئسعص قويذص سذ حعقعرعمعز، ظذالر دئثعزدعن يول ظاحقان بولسا، 

ز       ظذالر حألدة . بعز سذ ظاستع صاراخوتعدا ماثعمعز     ا، بع ىتىن     تةييار يئمةآلعك يعضةن بولس ازعر ص انالرغا ه  ظعنس
داؤذد ظةلةيهعسساالم، تأمىرحع ظعدع، ظالاله تاغنع،   . هايؤان بويسذندع، مانا بذالرغا قذرظان ظعشارةت قعلغان      

اغ،            ار ت ىتىن يان زحذ، ص تع، بع ىآرع قعالت ايتتع، ش نع ياس تأمىرنع بويسذندذرذص بةرضةن، ظذالر جةث آعيمع
أمىر       ذر              مذزتاغ، قار تاغ، يايالق تاغ، آ عقلعق ن أمىردعكع ظعسس ىتىن آ ذندع، ص انلعرع بويس ر  آ وك   ظئلعكتئ ع ت

بعه    ا تةس ع ظالالهق تعنكا، هةممعس عنظالغذ، صعالس الغذ، س و، ظىنظ تعؤاتعدذ، رادعظ بعه ظئي ا تةس ذص، ظالالهق بول
ا، بع       ايتذرذص هةمكارالشس اؤاز ق االمغا ظ ذنغعنع، داؤذد ظةلةيهعسس اغنعث بويس ة ت ذ بعزض ا ب تع، مان عمذ ظئيت زض

الدذق          ـ   شذنداق ماسالشتع، صوالت   تأمىر، قذيمعحعلعق، زةرضةرلعك هةممعسع ظاشذ داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث ق
  .ظعشلعرع

زمذ        ـ   شةيتانالر بويسذنغان، حوث   ـ   سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا بولسا، جعن    ايتتع، بع ازاننع ياس حوث ق
ع    ظئلعكتئرن بار، يادرو  صار قازا . صوالت تاؤالش زاؤذتعمعز بار   . شذنداق قعلدذق  عنا زاؤذت ار، ماش  ظعستانسعسع ب

ا   . بار، ظذنعثغا شامال بويسذنسا، بعزضعمذ شذنداق بولدع، ظايرذصعالندا خاتعرجةم ظذحتذق    علةمدة ظذحس ظذالر ض
دا ظذحسا بعز ظالةم بوشلذقعغا حعقتذق، ظذالر دئثعزدعن ضأهةر سىزسة      زئمعن بعز ظالةم آئمعسعدة ظذحتذق، ظذالر    

أزدع،                ب أهةر س اراخوتلعرعمعز، ض ذ ظاستع ص لعرعمعز، س عزمذ سىزدذق، جعن حىشكةن بولسا، بعزنعث غةؤؤاس
ظذالرغا ظوخشاش قذرلذش قعلدذق، شةهةرنع ضىللةندىردذق، ظذالردا قذشالر خةؤةرحع، . هةتتا، نئفعتمذ سىزدع

الاله،      جعنالر ظاالقعحع بولسا، بعزدة تئلئفون بار، آومصعيذتئر بار، صىتىن دذن          ئخع ظ دذق، ت يادعن خةؤةردار بول
 ظةلةيهعسساالم ظعسا. قذدرعتعنع، ظايعتعنع ظذصذقتا آأرسعتعشكة ؤةدة قعلدع، نذرغذن تةرةققعيات ظالدعمعزدا بار       

ظألىآنع تئرعلدىرىشكة ظذرذنذص  دوختذرلذق قعلغان، بعز بولساق بذ تعببعي صةندة ظذحعغا حعقتذق، هةتتا بةزعلةر
نع س ئقعص روه ال   ب مذ ظام ةلتىرىؤاتعمعز دةص ة آ ن ظةسلعض ذرذص آئيع تعص ت دع، توثلع ال قعاللمع االلماي ظام

ايدذ         ل توثلعم نعق            . قعاللمعدع، حىنكع، ظادةم ظةزاسع بعر خع ادا ظئ الاله دذني قاندا، ظ ةددعدعن ظاش ذنداق ه ش
الماي    ـ بولمعغان، آأرىص باقمعغان، بعر آئسةلنع بئرعدذ      عنعمذ تاص ث تعص دذ  دة، ظذالرنع اؤارة بولع هةممعسع  .  ظ

اراليدذ  اجعزلعقعنع جاآ الدعدا ظ الالهنعث ظ ا  . ظ عنع، مان ث آأرةثلعض نع ظذالرنع ذنعدذ، قئ ةللةمنا دةص بويس س
 تةتقعق قعلعشقا بذ ظايةت ظعشارةت ـ تةتقعقاتقا، ظعلعمضة، تةرةققعياتقا، تةجرعبة ـ مذشذنداق ظعلغار تعصتعكع صةن

ارةت    ـ   ةاللةت، ظعشارةت بعلةن دةلعل ظئلعنعدذ، مئنعث بذ دةلعل       قذرظاندعن ظعبارةت د  . قعلعدذ اتعم، ظعش ظعسص
الاله،    ع، ظ عمدذر، حىنك ل ظئلعش ةن دةلع ةقعقعي بعل م  ه ة، ظعلع ا، ظاخعرةتك ة، دعنغ ةتنع، هعدايةتك  ـ مةقس

ة،  ن سةؤرظعبادةتك ع مذمكع ان بولذش ة قاراتق ةش . ض ا ظةض ةمما، ظذالرغ ةنظ ذخ بولمعغ  دئض ةن، مةنس ان  ظعك
رعدا    . ظعشلعرعغا ظةضعشعمعز  ةن  ظذ بولسا، بعز يذقع ان          دئض ارةت قعلغ ان ظعش ة، قذرظ ذ هةقعقةتك ذ، ب .  ظعشالر ش

دذ     ـ   حىنكع، هةممعسع دعننع، ظعسالمنع، ظعلعمنع، آىح      ةرةققعي قعلدذرع اق      . قذدرةتنع ت ةرةققعي قعلس ز ت بع
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ن     ةن  دعن تةرةققعي قعلعدذ، دع انذن   دئض ة    ـ    ق ىزىم، ظعدعي ةخال  ـ   ت العدذ      ظ ة ظ أز ظعحعض ةممعنع ظ ىتىن  . ق، ه ص
ذالر رةث                زدعكع س امذلالنع، دئثع ظايةتنع مذشذنداق هةرخعل دةلعل بعلةن تةصسعر قعلعشقا بولعدذ، شذثا، بذ آ

  .بولسا، صىتىن دةرةخ قةلةم بولسا يئزعص تىضةتكعلع بولماس، تةصةآكذر قعلعثالر

ة   ة قذدرعتعضة، ظاخعرةتكة ؤة ظألضةندعن آئيعنؤ سىرة ظةنظام، بعز ظعبراهعمغا، ظذنعث، ظالالهقا  تئرعلعشعض
ايعص   زئمعن  ـ شةآسعز ظعشةنضىحعلةردعن بولذشع ظىحىن، ظاسمان     ةت       ـ   نعث ظاج رعنع ظاالم ارايعص قذدرةتلع غ

  . ظايةت توغرعسعدا دئضةنمأجعزعلعرعنع آأرسةتتذق

ت مأجعزعلةرنع آأرسةتتع، قانداق مئهرعبان ظالاله بعزنعثمذ شةآسعز ظعشعنعشعمعز ظىحىن قانداق ظاالمة
ايلع          هئكمةت اراص باق علعي ق ز تةصس ا بع ز ظاسمان  .  ؤة رةهمعتعنع، قذدرعتعنع آأرسةتتع، بذنعثغ ا   زئمعن ـبع غ

تة       ةتتا ظةرعش مانغا ه ىزىك ظاس ذص س ذص تذت أزعمعزنع يذم ةقعلنع آ ع، ظ ةآكذر قعاليل ارايلع، تةص ذر 70ق  ن
كارا             ظذ، ظالال . صةردعضعحة قويذص بئرةيلع   ة ظاش الاله، ظةقعلض اندا، ظ الاله قذرظ ع، ظ ذن، حىنك ةن هنع تاصس   دئض

حىنكع، . ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا آأرسةتكةن قذدرةتنعث بعر صارعسعغا نةزةر سااليلع قئنع، ظالاله،. زاهعردذ
دة تذرعمع           ا   بعز تئخع مذشذ بعرعنحع دذنيا ظاسماندا، ظذنعث ظعحعدعكع يذلتذزالر تىرآىملعرع ظعحع ز دذني ز، بع

ونلذق تئلئسكوصالر بعلةن يعراقنع آأرضىحع ظىسكىنة بعلةن قارايلع، ظئلعكتئرظالعملعرع بعلةن بعرضة ظةث ظعلغار 
بعزحذ؟ تةييانعمذ بولسا آأرىص قويايلع، ظعنساص . مانا مذشذ آىزىتىش ظىحىن، نذرغذن ظالعمالر جاننع بةرضةن

اثالر، خذراص   داق قعلم ثالر، ظذن ةن آئلع نع   بعل رلعكعنع، قذدرعتع ارلعقعنع، بع الالهنعث ب ذص، ظ اتلعقتعن قذتذل
ا  ارقعلعق ظالالهق ذ ظ أرىثالر، ش ةقعقعي آ ن  ه ذ دعندع قعالرنعمذ ب ئخع، باش علةر ت ذص، قاالمس عق بول ظاش

  .يعرضةندىرمةثالر

اي،              اش، ظ ان قذي ان قعلعنغ ن  بعز ظاشذ قذرظاندا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم قعسسعسعدة باي قا    ؤة  زئمع  باش
ظاشذ تذمان، ضازدعن، تىتىندعن تةرآعب تاصقان صىتىن . يذلتذز، صعالنعتالر ظىستعدة توختعلعمعز، قذالق سئلعثالر

وق            عمذ ي ن بعرس م تذرعدعغعنعدع دا          . يذلتذز، داظعم هةرعكةتتة تذرعدذ، جع أز ظورنع ةممعنع ظ الاله، ه ع، ظ حىنك
ع ظعككع قعسعمغا بألعمعز، تذرغذن يذلتذز ؤة سةييارعلةر دةص ، ظةمما، بعز بذ يذلتذز، صعالنعتالرن  دئضةن ماثعدذ

  .، حىنكع، بعزضة يةرشارعغا نعسبةتةن شذنداق بولعدذ

ال           امان يولعدع ذ س عدذ، ظاش ارتتعن ظاش ة معلي عحة نةحح الردا آىزعتعلعش تذرغذن يذلتذز بولسا، تئلعسكوص
ا            2000 دذ، ظ كارا بولذؤاتع ئخع ظاش ة     معليارت يذلتذز بار، يةنة ت تذزالرنع نةحح ذ يذل ألىص،    لعمالر ب ة ب قعتظةض

ىرةتكة               ةم س ةن، ه ارحعالص آىزةتك ألىص، ص ة ب ةرعق، غةرعبك ةنذب، ش نذرنعث ظاجعزلعقع، ظورنع، شعمال، ج
بذ . صةن آعتابلعرعدا بار ـ مذنجعيد لذغةتلةردة، تةبظعي. بذ خعل آأرىنىشلةر فعلعمالردعمذ بار. ظئلعص سانعغان

اؤع ظعش ىتىن دذني دذ، ص العمالر بعلع ع ظ ةس، بذن نعث ظعشع ظةم رةر شةخس ةت، بع رةر دأل اهعلالر  تذر، بع ج
  .بعز ظاشذ تذرغذن يذلتذزنع تةتقعق قعلعص باقايلع .ظةمةس

عرعش            ) 1 ذ ظأزض اقلعمايدذ، ب رخعل س ع بع دذ، نذرن عرعص تذرع م ظأزض ظذالردعن بةزع يذلتذز بارآع، داظع
  .عنع بعلضعلع بولمايدذؤاقتمةلذم ؤاقعتتا يىز بئرعدذ، بةزعسعنعث 

كارا                  ) 2 ايدا ظاش ان ج أرىلىص باقمعغ تذز آ ذرذن يذل دذ، ب كارا بولع ظذ يذلتذزالرنعث بةزعسع يئثعدعن ظاش
 ظاي بولعدذ ياآع ظذزذن 18 ظاندعن يةنة ظذزذن ظأتمةي غايعص بولعدذ، يوقعلعدذ، بذنعث تذرغان ؤاقتع. بولعدذ
  .ع بذرذنال ظأحكةنحىنكع، ظذ نذر خاالس، مةنبةس. بولعدذ

بةزعسع بعر ظاشكارا بولغانحة داظعم تذرعدذ، تا هازعرغعحة تذرذؤاتقان، يئثعدعن ظاشكارا بولغان يذلتذز ) 3
  . بار، بذالرنعمذ تعلعسكوصدا آأرضعلع، آىزةتكعلع بولعدذ

  .ظذ يذلتذزنعث بةزعسع بعر يوشذرذنغانحة آأرىنمةيدذ) 4

ة        بةزعسع جىص بولعدذ، قوشماق بعر   ) 5 دا آىزةتس دذ، تئلعسكوص ردةك قعلع عدة بع ايلعنعدذ، آأرنعش ة ظ ض
  .دعن ظاشعدذ700هةمراهع جىصتع ظاشكارا بولعدذ، بذ هازعرحة 

ة             ) 6 ةتتا بعرنةحح أتتعن، ه ن، ت ن، ظىحتع ة ظعككعدع ذالر ظةمةلعيةتت بةزعسع آأرىنعشعدة بعر، ظةمما ظ
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  .تئلئسكوصدا بايقالدعبذمذ . يذلتذز تةشكعل قعلغان ضذرذصصا، سعستئما بولعدذ

قان،       80حأمىح يذلتذزدةك ضذرذصصا بولذص ظذالرنعث   بةزعسع  ) 7 ةرآعب تاص ةن ت تذزالر بعل أص يذل دعن آ
ع تذزنع           بةزعس ذن يذل ذ نذرغ ا، ظ ة بولس أرىنعدذ، ظةمةلعيةتت ةك آ ةك بذلذتت اندةك، تىت ة تذم ا، آأزض بولس

  .ولغان بولعدذآأرسعتعدذ، يا ظذالر ظذششاق بولعدذ ياآع نذرع يعراق ب

ثدا                 ) 8 ذص، ظذنع تذز سعستئمعسع بول ر يذل بعز داظعم آأرعدعغان سامان يولع ظاق بذلذتتةك تذمان، ظذ بع
  . معليارت يذلتذز بار2000 معليون يذلتذز بايقالغان، هازعر بولسا، 18دةسلةصتة 

تذزالر،  ماثغعنع ظئنعق بعلنعشعدعغنع، بعز هةرعكعتعنع  ظعككعنحع خعل سةييارعلةر بعزضعمذ     آىزةتكةن يذل
ان    . بذالر بةك ظاز   دذ       . حىنكع، بعز ظازنع بايقعغ م تذرع اي جع ذالر حعمعلدعم ذرع     . ب ا ن راق بولغاحق قعالر يع باش
  .حعمعلدايدذ

ا ظوخشاش                ةييارعلةر ظىحىن ظايغ ةزع س أرىث، ب معنع آ ع قعس ةم ظعلم دذ، ظال سةؤةبع، ظاتموسفئرا بولع
ر      بةزعسع ظاال . خعل شةآعل بار   ـ   خعلمذ هعدة خذسذسعيةتكة ظعضة بولذص، بىضىن بعر خعل آأرىنسة ظةتعسع بع

اش،                   اخعرع قذي ىص ظ ذلدا آىزىت ذ ظذس العدذ، مذش ذص ق راق بول ارعلعق يع ا ظ جىص بولذص قالعدذ، ظةتعسع بولس
ذز        ظايدعن باشقا قذياش تارتعش آىحعنع بويالص ماثعدعغان قذياش ظةزاسع بولغان قذياش سعستئمعسعدعن توقق

  .نعت ظاشكارا تئصعلدعصعال

يعللعرع بايقالغان بولذص، بذ ظةمةلعيةتتذر، قذياش بذ هةممعمعزضة مةلذم يذلتذز،  ـ 1846يعل  ـ 1781بذ 
يون       ر معل امئتعرع بع ث دعظ ذص، ظذنع تذز بول وث يذل ايعتع ح اش ناه ة، قذي تذ، ظةن ازعرمذ تذرذص ث 400ه  مع

يون        109بذ يةر شارعنعث دعظامتئرعدعن     . آعلومئتعر آئلعدذ  ر معل ارعدعن بع اش يةرش  300 هةسسة حوث، قذي
ردذر     330 توننا بولعدذ، يةرشارعدعن     ×27102معث هةسسة حوث، تةخمعنةن ظئغعرلعقع       ة ظئغع .  معث هةسس

ارعلعقع       ارعنعث ظ ةن       150قذياش بعلةن يةرش ئكذنتتا تةخمعن ةر س اش ه ر، قذي يون آعلومئتع يون  600 معل  معل
ا هعد داردا      تونن ةن زور معق ايلعنعش بعل ا ظ ئلعي ظاتومعغ عص، ض ة قاتنعش ل رئظاآسعيعض ذ خع ةن، ب عن بعل روض

ذ   رعدذ، ب عية حعقع دذ  ×20105ظئنعرض ةث بولع ة ت ات آىحعض نعث   .  ظ عقلعق قذياش عية ظعسس ذ ظئنعرض ب
ا،  . عق آةلدع دةيدذآعحعكلعشعدعن آةلدع دعسة، بةزعلةر باشقا ظاقار يذلتذزالر سوقذشذش ظارقعل      بةزعلةر بولس

بةزعلةر بولسا، رادعظوظاآتعصلعق ظئلئمئنتالرنعث يعمعرعلعشعدعن . بذ داظعم آأيىؤاتقان خعمعيعؤع ظئنعرضعية دةيدذ
ذن،   . بذالرنعث هةممعسع تولذق ظعشةنحعلعك ظةمةس    . آةلدع دةيدذ  انداقال بولمعس هةقعقعنع ظالاله، بعلعدذ، ق

وت  عم، ظ از جعس لذق ض ذل   بوش عقلعق قوب دذ، ؤة ظعسس ن يورذؤاتع ارع بذنعثدع ئلعؤاتعدذ، يةرش عية آ ، ظئنعرض
دذ 200قعلعؤاتعدذ، بذ يةرشارعغا آةلضةن ظعسسعقلعق ظذنعث ظعسسعقلعقعدعن       .  معليوندعن بعرعنع تةشكعل قعلع

ةن . قذياش مذشذنداق آأيىؤةرسة هامعنع ظأحىص قالعدذ، دعدع  ذرع  .مانا بذ بذرذنال قذرظاندا دعيعلض آىننعث ن
اغدا ةن ح ةنظأحك زنعث   دئض ع بع عية مةنبةس عقلعق ظئنعرض ىتىن ظعسس اش ص عدذر، قذي ةتنعث مةنعس ر ظاي  بع

ذ  . هاياتعمعز، صىتىن هايؤان، ظأسىملىآنعث هاياتع شذنعثغا مذناسعؤةتلعكتذر      . عمعز ظوت بولعدذ  رعزعقبعرعنحع   ب
انالرمذ     ظوتع بعلةن ظا   دوزاخظىحعضة شىآرع قعلمعغانالر ظاخعرع      اله قعلعؤالغ زابلعنعدذ، بذ ظوتلذق يذلتذزالرنع ظع

  .بعللة آأيعدذ

تذن،               ذران، نئص اتذرذن، ظ عتعر، س ارس، صذص قذياشنعث توققذز هةمراهع، مئرآذرعي، ؤئنعرا، يةرشارع، م
ظعككع مارعسنعث . بذالرنعث هةمراهلعرع بار، يةرشارعنعث هةمراهع ظايشارع شذ، ظذ ظذنع ظايلعنعدذ. صئلوتذنالر

ذص،    48ضة، ظةسلع   22ضة تا هازعرغعحة بايقالغان ساتذرذننعث هةمراهع       16يذصعترنعث   ةمراهع بول ث ه  48 مع
ر        ةن، بع ار ظعك ذ                  ـ   معث هالقعسع ب ذص، ظ عالنعت بول ن ص ةث يئقع قا ظ رآذرعي، قذياش مايدذ، مئ ة سوقذش بعرعض

ار     ـ   علمذظذنعث ظاي شارعدةك خ   .  آىندة ظايلعنعص بولعدذ   88قذياشنع تئخمعنةن    . خعل شةآعلضة ظأزضعرعشع ب
ئلعدذ      زئمعنزأهرة يةنع ؤئنعرا بذ   ةث آ ةدةر ت ر ق ا بع نع   . غ ذ، قذياش ةتقعق     225ظ دذ، ت ايلعنعص حعقع دة ظ  آىن

 آعلومئتعر تاغ بار ظعكةن، تاغ تعزمعسع  1600 آعلومئتعر، آةثلعكع 3200قعلعنعشعحة بذ صعالنعتتا ظوزذنلذقع     
ارع    . ع حوث يانار تاغ بار ظعكةن، آةلضلىسع نئمة بولعدذبار دعيعلضةن ؤة يةنة ظعكك  دذ، يةرش الاله بعلع بذنع ظ

 معليون 6ظذنعث ظئكؤاتذر رادعظذسع   معث آعلومئتعر،40بذ بعزضة خئلع تونذشلذق بذنعث ظومذمعي ظايالنمعسع 
فئرا ق  83ظذ بعر تئرلعيون  .  مئتعر آئلعدذ  245 معث   379 ر، ظاتموس نلعقع   معليارت آذص آعلومئتع  48000ئلع
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ئلعدذ  ر آ ةبظعي       . مئتع ع ت ةؤعتعدة بذن فعرا ق ز تئرموس ألىنعدذ، بع ة ب ة قةؤةتك ذ يةتت اؤعدعن،   ـ ب ةن آعت ص
  .سعنظالغذدعن آأرىث

اغ  عز ت ةث ظئض ز 9000ظ ذر دئثع ةث حوثق عدذ، ظ ردعن ظاش ث مئتع ردعن 10000 مع  11000 مئتع
ؤاردرات آعلومئ    509مئتعرغعحة، يةرشارع يىزع     زع     معليون آ ر، دئثع رنع    383تع ؤادرات آعلومئتع يون آ  معل

نع    3/1 قعسمع دئثعز،  3/2ظعضعلةيدذ، يةنع    ذ قذياش دذ، ب اظةتتة    365 قعسمع قذرذقلذق بولع ة س ىن نةحح  آ
تع، ظوتتذرعسع،      . ظايلعنعص حعقعدذ، مانا بذ صةسعل هاسعل قعلعدذ     ىزع، صوس ارع ي دذ، يةرش يعل هاسعل قعلع

ظعحكع قعسمع بولسا ظوت، بذنعث دةلعلع يانار تاغدذر،        .  ظعبارة ظىح قعسعم بولعدذ    قاتلعمع ؤة يةر يادروسعدعن   
ةردذر            . دئثعز بولسا تاتلعق، ظاححعق بولعدذ     رعلغذح يةرل ذم، تئ ايالق، ق . قذرذقلذق بولسا تاغ، تاش، سايلعق، ي

ةت   هة.  سأزلةر ظةمةلدعن قالدع    دئضةن بذرذنقع يةرنعث حئتع يوق، حئكعضة هئحكعم يةتمعضةن       ةر، دأل ممة ي
قا       ن باش تة، جع ثدا، صةرعش ذؤاتعدذ، بذنع عص ظذرذش ئلعص تالعش از آ ة ظ تعلدع، يةن ةن بئكع ع بعل حئضرعس

ايدذ خاالس       ذ  . ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىآتةك ظىح هاياتلعق ياش ا ب ن مان ال       زئمع ر ت دا بع امان يولع ىتىن س  ص
 لسا آذرسعغا نعسبةتةن، آذرسع ظةرعشكة نعسبةتةنزةررعحعدذر، سامان يولع بولسا، ظاسماندا يةتتة ظاسمان بو

  .ظالالهذ ظةآبةر، هةممعسع ظالالهنعث مىلكع، صادعشاه ظالالهدذر. دذر زئمعنبعر تال ظىزىك بعلةن بعصايان

ار دةص        زئمعن مارعس، بذ  اتلعق ب عز       غا ظوخشاص آئتعدذ، هاي عز، هاؤاس اندا، سذس ئح بولمعغ ا، ه قارالماقت
دذ هاياتلعق بولذشع مذمك  ار،      . عن، بذنع ظالاله بعلع الر ب اغالر، قذم ةرخعل ت ثدا ه ارع   14ظذنع  ماددعسع يةرش

ار   دئضةنبعلةن ظوخشاش، ظذ بعزضة قعزعل يذلتذز بولذص آأرىنعدذ، ظذنعث صوبوس، دعيموس          ظعككع هةمراهع ب
ع  ر يعل ث بع ةن، ظذنع دذ686ظعك ذق بولع ن ظوش عالنعت ية .  آىندع ذ ص عتعر، ب ع صذص ارع آىن ارعدعن يةرش رش

وث،  11 آعلومئتعر، يةرشارع ظعكؤاتذرعدعن   140000 هةسسة حوث، ظذنعث رادعظذسع      13000 ة ح ذ    هةسس ظ
ةنظام       7700قذياشتعن   ارع   75 ـ 74 معليون آعلومئتعر يعراقتا، تةنتاؤع جةؤةهةرلعرعنعث، سىرة ظ ة يةرش  بةتت

ث    12 يعلع يةرشارعنعث  يذصعتعرنعث بعر . بعلةن يذصعتعر، ساتذرذنالرنعث سئلعشتذرمعسع بار     ةث، ظذنع ا ت  يعلعغ
االهعدة   ـ 1920تأت هةمراهع بار، بذ      ار،    480يعلدعكع سانلعق مةلذمات، ساتذرذن بذنعث ظ ث هالقعسع ب  مع

 آعلومئتعر آئلعدذ، بعر خعل 60000هالقا آةثلعكع   . ظاشذ هةمراهالر ظذنع ظايلعنعص بذ هالقعنع هاسعل قعلعدذ       
ارعنعث              بذ قذياشتعن، . ظايلعنعدذ ع يةرش ر يعل  يةرشارعدةك توققذز هةسسة يعراقتا، ظذنعث قذياشنع ظايالنغان بع

ارعدةك        ـ   بعر آئحة .  يعلغا تةث آئلعدذ   29 ذنداق     718آىندىزمذ شذنداق ظذزذن، ظذ يةرش ئلعدذ، ش ة آ  هةسس
  .وصدعن ظالغان، صةيالس دئضةنحوث، بذ سأزلةرنع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مةرهذم ظذستاز هةسةن ظةصةندع

ان   ةن  ساتذرذننعث، تعيت ئلعدذ          دئض ة آ ىح هةسس ارعدةك ظ اي ش ةمراهع ظ ذ  .  ه ا، ظ ةن ظ ةمراهعنع   دئض  ه
ارعلعقع    29ظذران بذ يةرشارعدةك   . صعالستعنكعدا سأزلعضةن  ان ظ تعن بولغ يون  675 هةسسة آئلعدذ، قذياش  معل
ارعنعث       آعلومئ2 مئتعردعن 1600 معيعل، بعر معيعل   3صةرسةخ، بعر صةرسةخ     ع يةرش ر يعل ث بع ر، ظذنع  84تع

ارعدةك   .  آىن، ظذنعث تأت هةمراهع بار، تئلئسكوصدا آأرضعلع بولعدذ     30687يعلغا تةث،    ذ يةرش  55نئصتون ب
ىن  5ظذنعث هةمراهع ظذنع .  يعلدا بولعدذ 125ظذنعث قذياشنع بعر ظايلعنعشع     . هةسسة آئلعدذ  اظةتتة  21 آ  س

ةن       علذتذن بعل دذ، ص علع                   ظايلعنعص بولع ةن آأرض اس، تئلئسكوص بعل علع بولم ةن آأرض أز بعل عنع آ ذ ظعككعس  ب
ذالر            ار، ب ةييارعلةر ب اق س ذن ظذشش تذرعدا نذرغ عتعر ظوت ةن يذص ارعس بعل بولعدذ، ظةمةلعيةتتة آأرىص بئقعث، م

  .معليوندعن ظاشعدذ

تذزال            ذ يذل ن    ظذالر ظاشذ صعالنعتالرنع ؤة قذياشنع حأرعدةص ظايلعنعدذ، آأزعمعزضة ظاش أرىنعدذ، ظذالردع ر آ
دذ  الاله بعلع ع ظ ةؤةدذر، بذن تئمعغا ت قا سعس ا، باش رعدعكع بولس ن . نئ ة معليوندع تذزالر نةحح رذقلذق يذل قذي

ث          800ظاشعدذ، هازعرحة بايقالغعنع     ة مع نع نةحح دعن ظاشعدذ، بذنعثدعن آئيعن يانة بايقعلعدذ، بذالر قذياش
رذقلذ . يعلدا ظايلعنعدذ  نع   هالع ظعسعملعك قذي تذز قذياش دذ، بةزعسع     76ق يذل ايلعنعص حعقع دا ظ دا،  3 يعل  يعل

  .بعر قئتعم ظايلعنعدذ، ظةمما بذ هةممة آعشعضة آأرىنمةيدذ  يعلدا310بةزعسع 

ر                  ـ   1811بةتتة   ـ   76 تذز بع ذ يذل ار ب ىرعتع ب ث س يعلع ظاشكارا بولغان ظةث نذرلذق قذيرذقلوذق يذلتذزنع
ايتعص آئلعشع مذ عردة ق ة ظةس دذنةحح وقذلذص تذرع قا س ا قذياش وال ؤاقعتت ذالر ت ةن، ب اش . مكعنك ىتىن قذي ص

ا                     اش، ظالالهق ةن قذي ةمراهالر بعل تئمعالر، ه ذ سعس ا مذش سعستئمعسعغا يةرشارعغا تةهدعد ظئلعص آئلعدذ، مان
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شةرعفتعن  ـ عسهةد(مذتتةصةقذن هةدعستة َأللُُّؤْلُؤَواْلَمْرَجاُن . سةجدة قعلغعلع، ظعزنع سورعغعغلع آئتعص بارعدذ
ة  انالر ـ ظىنح ذنداق)مارج ذلذلاله ش ارعدعمذ، رةس ةن، بذخ اش  .  دئض ا قذي رعص يانس ة بئ اخعرع مةنزعلض ذ ظ ظ

دذ  ةرةبدعن حعقع دعن، غ ةن تةرةص ارعمذ   . آعرض ة يةرش ةرعكعتعنع ظأزضةرتس عنع، ه ذ يأنعلعش ع، ظ حىنك
اي             ةن ج ىن آعرض ةن آ ذنعث بعل ةرتعدذ، ش اآع  ظايلعنعشنع، هةرعكعتعنع ظأزض دذ ي ن دعن حعقع ذص   زئمع  قوحذل

الغعنعنع             ةرةز، ق ر ص ذ بع ايالندذرذث، ب دذ، ضولذبذسنع ظ ةردعن حعقع ةن ي ىن آعرض ظالمعشعص مولالق ظاتسا، آ
أزلةص     ذلذلاله س ع رةس دذ، بذن ايدعن حعقع ةن ج اخعرع آعرض ىن ظ دذ، ظعش قعلعص آ تعنع بعلع الاله، راس ظ

الاله               خوش، بعز ظةمدع ظاتموسفئراغا آئلةي    . بولدع ش؟ ظ ة ظع ذ نئم ايدذ، ب تذز ظذحق ار يذل لع، بعزضة داظعم ظاق
ةن  قذرظاندا سىرة ساففاتتا مذنداق    ةن         :  دئض ذرع بعل تذز ن ةيتانالرنع يذل ان ش قا حعقق ة ظاثالش نع ظوغذرلعقح ضةص

يةنع ظاسمان جعسمعدعكع ظوتلذق ضاز يذلتذزعدعن، نذر، ظذ ظايرعلعص شةيتاننع آأيدىرىص        .  دئضةن آأيدىرعدذ
  .بولذص، معتظورعت تاشقا ظايلعنعدذ

ةم            اي خاتعرج عدعن قورقم سىرة مىلىآتعمذ، ظالالهنعث ظاسماندعكع زاتنعث ظىستىثالردعن تاش ياغدذرذش
علةر؟ ةنيىرةمس ارع     دئض مذ، يةرش لذقعدا بولذص ةم بوش ةتمذ، ظال ان ظاي اش ياغدذرغ ة ت ذت قةؤمعض ةتمذ، ل  ظاي

عز،     ظةتراصعدا تاش بارلعقعنع آأرسعتعدذ، ما    ةمراهلعرعنع تةرتعصس ث ه نع ؤة ظذنع نا بذ معتظورعت تاشالر، قذياش
ذ               . هةرعكعتع تذراقسعزراق ظايلعنعدذ   ن ظ ارتعش آىحعدع ارع ت دذ، يةرش ظذالر داظعم صعالنعتالرغا سوقذشذص تذرع

ئرعص بعر  آعلومئتعر بولغاحقا سىرآعلعش يىز ب70تاشالر ظاتموسفئراغا آةلضةندة ظذالرنعث هةرعكعتع سئكذنتعغا 
ا         أيىص بواللمعس راقع آ أرىنعدذ، حوث ذ        زئمعننةححة سئكذنت آ ةردة ب تعدذ، هةرقايسع دألةتل ا حىشىص آئ غ

ذ    زئمعن .معتظورعت تاش آأرضةزمعضة قويذلغان، تةتقعق قعلعنعؤاتعدذ      ا ب   بعلةن يئشع بعر خعل حعقعؤاتعدذ، مان
يةرشارع . تعن ظايرعغان ظايةتكة ظذيغذن آئلعدذنع ظاسماندعن يةنع ظاسمان جعسمعدعن قذياشتةك صعالنعتزئمعن

داظعم تةهدعد ظعحعدة، حىنكع، ظذ تاشالر شعددةتلعك ظئتعلعص آئلعدذ، مةلذم بعر معتظورعت تاش ظعككع مئتعر 
 مئتعر يةرضة آعرعص بعر ظأثكىر هاسعل قعلغان، ظذ خئلع قئلعن تاشنعمذ 6قئلعنلعقتعكع تذثنع تعشعص ظأتىص 

  .عدذتئشعص ظأتىص آئت

ث              ذالر مئنع ة ظ ىرة مىلىآت ذثا، س بذالرمذ، ظالالهنعث قوشذنع، ظالاله خالعسا، هةممعنع هاالك قعلعدذ، ش
  . دئضةنظاضاهالندذرذشعمنع يئقعندا بعلعص قالعدذ

ةرلعرعنعث        ةي جةؤه ذ              ـ   78تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل ةن، ب ةمراهع آأرسعتعلض ث ه اش ؤة ظذنع ة، قذي بةتت
ةتكةن        . تابلعرعدا رةثلعك آأرسعتعلضةن  آأرىنىش جذغراصعية آع   االمغا آأرس مانا بذ ظالاله، ظعبراهعم ظةلةيهعسس

ا                  دع ؤة ظالالهق ىحع بول عز ظعشةنض قذدرةت، ظعبراهعم ظةلةيهعساالم بذنع بعلعص آأرىص يئتعص، ظالالهقا شةآس
دع            ع حعدع عنعمذ بوغذزلعغعل زمذ   . ظاشعق بولذص، قةلبع ساالمةت آةلدع، هةتتا بالعس ةلبعمعز    بع اظالال، ق ظعنش

م                   ع آع دع؟ بذن ةيدا قعل م ص عنع آع شةآسعز ظعشةنضىحع بولدذق، ظةمدع، ظالالهقا ظاشعق بواللعساقال بذ هادعس
ةن         اندا م الاله، قذرظ رةتكة سالدع، آعم تةرتعصلعك ظايالندذردع، آعم؟ زادع آعم؟ هةممعنع ظالدعن بعلضىحع ظ

ئحكعم بذنعثغ     دع، ه الن قعل أزعنع ظع دع، ظ ايدذ دع ع حعقالم ال   . ا قارعش ع بذرذن ان، بذن أجعزعلعك قذرظ م
ةربعر        اننع ه ذالر قذرظ معدع؟ ظ ةؤةر تاص ىن خ ة ظىح ةللعرع نئم ةرةب ظ ن ظ ذ ظعلعمدع ا ب ةن، ظذنداقت سأزلعض
قا                    دع؟ نئمعش قا بعلمع ع نئمعش ا، بذن ان تذرس انذن حعقارغ هةرصدعدن تارتعص تةتقعق قعلغان، نذرغذن فعقهع ق

  .قعلمعدع؟ بذنعثغا تولذق جاؤاب بئرعش آئرةكبذرذن تةرةققعي 

ةتلعك              صىتىن ظالةم ظالالهنعث مةخلذقع،    ان خ ةس، قذرظ ظالاله، قعلعقع، ظةمةلعيعتع بذ سأزضة زعت ظةم
ذق     ع تول ةدعس بذن ان، ه م، قذرظ ةتبعقالش الزع عنع ت اب، ظعككعس ك آعت ا، رةثلع ةم بولس اب، ظال اص آعت خت

اؤاب بئرة ا ج ةندىرعدذ، بذنعثغ اآع   حىش ةن ي عمذ حىشةنمعض ةن، بعلس انالر بعلمعض ع ظعنس ةمما بذن ةيدذ، ظ ل
  .تةتبعقلعمعغان

ة      دئضةن ظالاله، خالعغعنعنع قعلعدذ، بعلعم   ) 1 ايلعق غةلعب ر ب ةك  بع أزع      دئم ا ظوخشاش ظ ع رعزعقق ، ظذن
اآع  خالعغعنعنع قعلعص خالعغان آعشعضة بئرعدذ، خذددع بةزع آعشعنع رةسذلذلاله زامانعسعدا بعللة ي  اراتقان ي

هازعر مذشذ يةردة بعللة دةصنة قعلغان بةزع آعشعنع بولسا، يةجذجع مةجذجع بعلةن بعللة قعلغاندةك، هةممة               
  .آعشعنعث مةآكعدة تذغذلغذسع بار، ظةمما ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ
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ا، سةن                ) 2 ةرغعص قعلس نع ت ذ ظعلعم ا ب العمالر حعقس ةتنع ظو   ظذالر ظعحعدعن صةيالسوص، ظ ا  بعدظ تتذرعغ
ةتنع             ةص هةقعق ع هاقارةتل ةص دةص ظذالرن وآذنع مةزه ةن ص ةص س االنع مةزه ةن ص ارام، س ذ ه دذث، ب قوي

دع        ىن قعل ىردع، سىرض ة تىآ ذردع، يىزعض ع ظ ةنمةي، ظذالرن عمذ ظعش ةنمةي، حىشةنس ابلعرعنع . حىش آعت
اب          عزالر    آأيدىردع، ظاخعرع ظذالر يذرتتعن قاحتع، حعقعص آةتتع، ظاندعن بذالرنع بذ آعت نع دعنس ذ ظعلعم نع ب

 ـ ياؤرذصالعقالر تةتقعق قعلعص، غةلعبة قازاندع، ظذالرنع مةغلذص قعلدع، قاخشاتتع، خوص بولدع، ظذالر ظأزعضة
  .بذنداق ظعشالر هازعرمذ بار، شذالرمذ ظاخعرع بذرنعغا يعسة تويعدذ. ظأزع قعلدع

الالهنعث ذنداق، ظ ا مذش ةيلعدعن مان ع تىص العغعنعنع جازالعش ةددعدعن خ عدعن، ه ث دأتلعض  ظذالرنع
العمالرنع            ظاشقانلعقعدعن، ظعبنع رةشعد   قا ظ ن باش غةززالعنعث آعتابعنع آأيدىرىص سىرضةن قعلغاندعكعن ظذندع

ظألتىرضةندعكعن، جىملعدعن شعنجاثدعكع، قةشقةردعكع ظابدذقادعر دامولالممذ شذنداق ظألتىرىلدع، خذراصعيالر 
  )مبذ مئنعث معسالع. (ظألتىردع

ا            ةن، مان ارام دةص ظألتىرض سةؤةبع، سةن جعدةتنع يةنع يئثعلعقنع تةرغعص قعلدعث، بذ بعدظةت، بذ ه
ةرةققعي                       ةر ت ةزع دألةتل ئلعؤاتعدذ، ب ةي آ ازعرمذ بعلم دع، ه نع بعلمع ذ بعلعم ذالر ب مذشذنداق خاتالعقالردعن ظ

عز  قعلغان بولسعمذ يةنعال ظارقعدا قالعدع، هةتتا هاالك قعلعندع، شذثا،   بعز ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدةك شةآس
ىن،   ذش ظىح نع تون الالهنعث قذدرعتع ىن، ظ ذش ظىح ىحع بول ىن هئكمعتظعشةنض تعش ظىح ذص يئ نع تون ع

باشقعالرنعمذ، جىملعدعن آئيعنكع ظوقوغذحعمذ، ظوقذتقذحعالرنع، دعننع حاقعرعش ظىحىن بذ بعلعمنع ظالمعساق 
اية    بولمايدذ، بذ صةرعز آذصاية، هأآىم شذ      الاله،    . آع، بذ صةرعز آذص ع، ظ ةن،    750حىنك ع تةآعتلعض ة بذن  ظايةتت
ثالر    ةآكذر قعلع ةن بذيرعغان، قاراثالر تةص رادعلك        دئض ةت قعلعص ظع ذرذص جىرظ ايلع، دةس ت ةمدع ظذخلعم ، ظ

  .هةرعكةت قعاليلع

ع آع  ة، آىندىزن نع آىندىزض ارغذحع، آعحع ع ي ع ؤة ظذرذقحعالرن الاله، دانالرن ةن ظ ة هةقعقةت حعض
ظألىآدعن، ظألىآنع تعرعكدعن حعقارغذحع، ظالاله، سىبهعنع يارغذحع، يةنع  آعرضىزضىحع، تعرعك هاياتلعقنع

  حعقارغذحع

   ظايةتلةر توغرعسعدا دئضةن

ة   ىن آئح ة ظىح ار؟ نئم عؤةت ب انداق مذناس ارعلعقدا ق ذ ظ رايدذ، ب أص ظذح اندا آ ذ، قذرظ ع،  ـ ب آىندىزن
ألىك مةسعلعس     ث         هاياتلعق بعلةن ظ ار؟ بذنع ة ب انداق ظاالق ارعلعقعدا زادع ق ةلتىردع؟ ظ لةص آ ة جىص ت عض ع هئكمع

  نئمة؟

  . بعلةن ظعش قعلغذحعدذرهئكمةتظالاله هةممعضة ظالعمدذر، 

ىبهع ؤة        ث، س بذ يةرشارعدا ظألىآنع تئرعكدعن، تعرعكنع ظألىآدعن حعقعرعش ظةهؤالعغا، آئحة آىندىزنع
ظالالهنعث سأزع ؤة ظايعتع بذ مةخلذقالر، ظالالهنعث قعلعقع ؤة هةم ظايعتع نذرنعث مذهعم ظاالقعسع بار، ظايةت، 

  .بولعدذ

ان،                      ا ظعنس ة بولمعس ةلذم، آئح ة م ان، بعزض ة دةص ظاتعغ أجعزة، ظاالق هةر ظعككعسعنع قذرظاندا ظايةت، م
ةيدذ     ر         . هايؤان، ظأسىملىك ظألىص تىض ذ بع عدذ، ظ اتلعق ظاخعرلعش ةت هاي ا،     نئم دىزع بولس اتلعقنعث  تذر، آىن هاي

عمدعن                  . ظاساسع، هةم داؤامع بولعدذ    ذق جعس ذ ظوتل ةن، ظاش تعن آةلض ذق قذياش ذ يورذقل ان ب بعز آأرىص تذرغ
  .آةلضةن نذردذر، خاالس

بذنعث هاياتلعققا قانداق . بذنع ظالعمالر نذر ظئنعرضعيعسع دةص ظاتايدذ، بعز مذشذ نذر ظىستعدة توختعلعمعز
ةن         عقلعق بعل ار؟ ظعسس ذر      تةسعرع ب ة؟ ن ذر زادع نئم ذ ن ةن ب عية بةرض ةن ظئنعرض ئكذنتتا    دئض ر س  300000 بع

ارقعلعق                   أرىش ظ ةمما آ ان، ظ ةمع بولمعغ ان، ت ز ماثعدعغ نمذ تئ آعلومئتعرنع بئسعص ظأتعدعغان، هةتتا ظذنعثدع
دذ   ع بولع ل رةثض ة خع ث يةتت دذر، بذنع ةن زةررعحع عمدعن آةلض از جعس ذق ض ان ظوتل علع بولعدعغ ذر . سةزض ن

م رول    ظعس دذ، مذهع اس بولع ا ظاس ايؤانالرنعثمذ هاياتعغ ذنداقال ه ةرعكعتع ؤة ش اتع، ه ىملىآنعث هاي عق ظأس س
  . بعر هةرعكةت خاالس دئضةنظوينايدذ، نذر
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ةتقعقاتع                    ع ت االهعدة ظعلم عنعث ظ ة، ظعككس ةت ه ظاجايعص ظعش، ظاؤازمذ بعر هةرعكةت، نذرمذ بعر هةرعك
ئن،  . ذ بعر هةرعكةت خاالس  مةلذم بعر ظاؤاز حعقعدعكةن، ظ    . بار هاؤا هةرعكعتع دولقذندذر، هاؤا بولسا، ظوآسعض

ظازوت، آاربون ؤة باشقعالر، ظذالر بولسا ظاشذ نذر زةررعحعلةر، ظاتوم ؤاهاآازاالر، ظذالردا ظاالهعدة هةرعكةت بار،       
ئكذن                 ر س ةت بع ار، هةرعك عية ب ار، ظئنعرض ةرعكعتع ب ذر ه ار، ن تعم   32تتا دولقذن بار، تارتعش آىحع ب ث قئ  مع

دذ اؤاز       . بولع ؤابعدا ظ ا ظةس رع، مذزعك وص هعللعهت ايدذ، صةيالس اؤاز ظاثالنم ة ظ عص آةتس ذنعثدعن ظئش مذش
نع                  ر حئكع ةث يذقع ةرعكعتعنعث ظ اؤاز ه ذ ظ ذص، ب نع      38000هةرعكعتعنع آىزةتكةن بول أؤةن حئكع  16000، ت

دذ   . ن حعقارغانمذشذ ظارعلعقدا بولسا، ظاؤاز ظاثلعنعدذ، دةص يةآى     . قعلغان ان بولع ئكذنتتا بولغ . بذ سان بعر س
اش،                  تذز، قذي عالنعت، يذل ىتىن ص مانا بذ هةرخعل ماددا، نذر هةرعكعتعدعن تةرآعص تاصقان، هاؤادعكع ظعشالر ص

 بعر تةسعر آىحع بار ظالةمنعث هةرعكعتع بعر سئكذنتتا         دئضةن يةرشارعنع هةرعكةتلةندىرضىحع ظةسعر، ؤاآعظوم   
عردعن             728ندعن   تعرلعيو 458 ع تةس ةمما ظذن ةن، ظ اتتعق ظعك والتتعنمذ ق ةم ص ذ ظال  تئرلعيونغعحة بولعدعكةن، ب

ةتنعث      ث، هةرعك ارتعش آىحعنع ةؤجذد، ت ذ م ةمما ظ ةن، ظ علع بولمايدعك علع، سةزض أزعنع آأرض ةآمذ ظ بعلس
  .ظاساسع

ا، بع             ةت بولس ا     ظاؤازمذ هةرعكةت، نذرمذ هةرعكةت، هارارةتمذ هةرعكةت، بذ هةرعك عدذر، بذنعثغ ر هادعس
ايدذ            ةت قعلم ا، هةرعك عرع بولمعس ث تةس عر قعلدذرغذحعسع       . بعر سعرتقع آىحنع ثمذ تةس ذ آوحعنع ةنعال ش ي

ةيدا         .  الزعم هئكمةت ـ   قذدرةت، ظعلعم  ـ   بولعشع آئرةك، هةم زور آىح     م ص ع آع ةن، ظذن ان ظعك ة بولغ ذ هادعس ب
ةزةلدة بولغان بولسا، ظأزعنع صةيدا قعلعش هاجةتسعز ظعدع،  قعلغان؟ ظذ يوق تذرذص ظأزعنع صةيدا قعاللمايدذ، ظ       

ان     العق بولغ ة خ ةس، ظةلؤةتت أزع ظةم دع؟ ظ ةيدا قعل م ص ع زادع آع عدذر، بذن ان هادعس ةيدا بولغ ذ ص ةمما ظ ظ
صةيدا بولغان ظةمةس، صةيدا قعلغذحعدذر، ظذنعث ظوخشعشع يوق، ظةقعل ظذنع حئضرا داظعرعضة  ظالالهدذر، ظالاله

ا،              ظااللم ذر بولس ارارةت، ن ةت، ه ذ هةرعك ا ب تذر، مان ايدذ، صىتىن مةخلذق ظذنعث ظالدعدا يوق نةرسة، ظذ بىيىآ
ظذنع ظالاله، . صىتىن هاياتلعقنعث ظاساسع، هةرعكةتلةندىرضىح آىحتذر، شةآعل هاسعل قعلغذحع سةؤةبع بولعدذ

يلعق يوق، ظاشذ جانسعز ماددعنع هةرعكةت، تاساددبع صةيدا قعلغاندذر، هةم بعر خعل ظعنتعزام بعلةن باشقذرعدذ،
ةت،                     ذر، هةرعك ذ ن ةندذر، مذش ةمعن ظةتك ةن ت ان بعل ن سعرت روه، ج ةن ظذندع ىرةت بعل ةن س شةآععل بعل

  . مةخلذقدا ظالالهنعث قذدرعتع نامايةن بولدع، ظةقعلضة ظاشكارا بولدع دئضةنهاياتلعق، روه

ارتعش   هةقعقعي ، بعز ظاشذ ظالةمنع ؤاآعظوم،  ظالاله زاهعر، ظةقعلضة ظاشكارا، آأزضة يوشذرذن      لذقنع، ت بوش
نالرنع،         ةتنع، جع نع، مذهةبب ةقعلنع، روه اتلعقنع، ظ نع، هاي عنع، ظةرعش ماننع، آذرس ة ظاس نع ظالت آىحع
ةؤؤرذ                     ةم تةس ةردة ه ةن ي نع آأرةلمعض انعؤار، معكرذص اق ج نع، ظذشش صةرعشتعلةرنع، سعم ظعحعدعكع توك نذرع

مذمكعن ظةمةس، بذنع تةسةؤؤرذمذ قعاللمايمعز، ظالاله    . قانداقمذ خالعق ظالالهنع آأرةلةيمعز   قعاللمعغان يةردة،   
ىتىن       ىن ص عناش ظىح الاله، س ذثا، ظ ةيدذ، ش ةر آأرةل ة مأظمعنل ا، ظاخعرةتت ا، خالعس ص قالس ات قعلع ظعلتعص

ة        ةم ظأزعض ات ظىحىن ه قانالرغا مذآاص عق   مةخلذقنع ظاياش ظىحىن، ظاخعرةتتة دةرعجعسع توش لعرعنع ظاش  دوس
قا   ىن ؤة باش ذن ظىح ادة ظاشس ةآكذر زعي ةقعل، تةص ىن، ظ ةيدذ، هئكمةتقعلعش ظىح ادا آأرىنم ذ دذني ةردعن ب ل

  .بذنعثدعن ظارتذق جاؤاب ظعزدعضىحعلةر زالعم بولدع، هةددعدعن ظاشقان بولعدذ

ىحع، ظاسمان       ذر بةرض ة ن ىتىن ظالةمض ن   نع ؤة ص  زئمعن  ـمةنا بذ هةقعقةت، ظالاله، ص ةمنع نذردع ىتىن ظال
نع،             الالهنع، قذدرعتع زنعث ظ ع بع ذر ظعلم اظالال، ن أتعمعز، ظعش أزلةص ظ ذ س ىرة نذردعم ياراتقذحع، بذنع بزع س

  .بعرلعكعنع تونذشعمعزغا، صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرعنعث تةرةققعياتعغا بةآمذ مذهعم

ة ت                ةن بعلل اتلعق بعل ع، هاي ىبهع، آىندىزن ع، س الاله، نذرن ن        شذثا، ظ ة زور ظعلعمدع ئلعص، بعزض ا ظ علغ
ع،            . ظعشارةت قعلغان  وك ظعلم ع، ت ذر ظعلم اازعر ن ايلع، ه اراص باق ر ق عية     ظئلعكتئ ادرو ظئنعرض اتوم، ي ع، ظ  ظعلم

  .ؤاهاآازاالر

م    ـ  آىحع بولذؤاتعدذ، نذرغذن صةنقورالهةتتا الزعر نذرع تةتقعقاتع بولذؤاتعدذ، بذ نذر،   نعكعدا مذهع تئخ
ةندة  ـ   ، هةتتا تئببعي  رول ظوينعماقتا  دذ،         ص دا داؤاالؤاتع ر نذرع علعنعمذ الزع ا، راك آئس ئلعص بئرعلماقت داؤاالش ظ

م     دئضةن ظوصراتسعية قعلؤاتعدذ، آومصيذتئر، ماشعنا ظادةم     ع مذهع ث رول دةآلةرضة مذهعم رول ظويناؤاتعدذ، بذ نذرنع
 تةرةققعياتنعث ظاساسع بولماقتا، شذثا، ظالاله، آىندىزنعث، ـ مانا بذ نذر، صىتىن هاياتلعقنعث، آئحة. بولذؤاتعدذ
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تذر          . قذرظاندا بعر سىرعنع نذر دةص ظاتعغان، ظذلذغ ظعسعمدعن بعرسعمذ نذردذر، ظةمما بذ نذرنعث ظوخشعشع يوق
ن       عنعث نذرعدع فور ماددعس ةرنع، فوس زدعكع هىجةيرعل دا معثعمع ةمنعث يورذقلذقع ع ظال ذ نذران ا مذش ز مان بع

اراص          صايدعلعنعص ظعشقا   سئلعص، صىتىن ظالةمنعث ياراتقذحعسع ظالالهنعث قذدرعتعضة، ظةقعل تةرصةآكذر بعلةن ق
  .نع، رةهمةتنع تونذص يئتةيلع، بعز بذ توغرعسعدا ظازعراق سأزلةص ظأتعمعزهئكمةتقذدرةتنع، 

ىح ث آ ذ نذرنع اال، ظاش ع،  ـ ظالالهتاظ نع، دانالرن ىملىك ظذرذقع ص، ظأس ةؤةبحع قعلع نع، س قذدرعتع
دذ         ةرخعل       . ظذرذقحعالرنع يئرعص، ظأسىملىآنع ظأستىردع، ظذنعثغا هاياتلعق ظاتا قعلع ىملىآكة ه ذ ظأس ةنعال ب ي

ماددعالرنع قوبذل قعلعش، آئرةآسعزلعرعنع حعقعرعص تاشالش ماهارعتعنع ظاتا قعلعص، معؤة، دان، ظذرذقالرنع             
تذر، هةقعق   . هاسعل قعلعص، آأصةيتعدذ  ر حوث زاؤذت ع      بذ ظاجايعص بع زا ظىحىن ظعحك ىملىآنعث، غع ةن ظأس ةت

ىن،   ذل قعلعش ظعرادعسع ظىح اددعالرنع قوب ةرخعل م ايدذ، ه ةزعم قعلعش ظةزاسع بولم قازان ه اق، ظاش قورس
ارقعلعق،              قةلب يىرةك، ز ظ راقتعن، يعلتع عنع تذص ذ غعزاس  يوق، بةلكع، ظذنعثدا ظاالهعدة بعر ماهارةت بولذص، ظ

ىمىرع ارقعلعق س ذالق ظ اؤادعن ق عدعن ه ىملىآنعث غعزاس اؤادا، ظأس ةن ه راق بعل ع تذص ارلعق ظوزذق ث ب دذ، ظذنع
اغ              ايؤانالردةك ظاي انالر، ه ان ظعنس اددعالرنع حعقعرعدعغ عز م ذ      ظاشقان زاصاس، آئرةآس ةلكع، ظ وق، ب زع ي ظئغع

تعن              ر بعرتةرةص عز   قذالق، يوصذرماقلعرع بعلةن بعر تةرةصتعن غعزاسعنع، ظوزذقعنع قوبذل قعلسا، يةنة بع  آئرةآس
نةرسعنع حعقعرعص تاشاليدذ، ظذ آاربوننع سىمىرىص، ظوآسعضعننع حعقعرعدذ، ظذنعثغا آاربون الزعم، ظذنع بعز 

ة                 ؤة هايؤانالر  اغلعنعش ه ةن ب ة دئض ذ نئم رعدذ، ب رعص بئ ئننع حعقع ة ظوآسعض ذ  ! حعقعرعص بئرعدذ، ظذ بعزض ب
  ظارعلقدعكع مذناسعؤةتنع آعم باغلعدع؟

اددعالرنع،          ظأسىملىك، تذصراق  ة م دعن، سذ ظارقعلعق هةرخعل ضاز ماددعالرنع، معنرال ماددعالرنع، ظئرعتم
أرلعتعدذ،           ا ظ ارقعلعق، يذقعرعغ ىمىرىش ظ ذ س ذ، ش ىمىرعدذ، ظ ةن س زع بعل اددعالرنع، يعلتع ة م ق هةمم الزعملع

ةن          اظالعيةت     ظأسىملىك توقذلمعلعرعغا يةتكىزعدذ، ظاندعن قذالق ظارقعلعق سىمىرىلضةن ماددعالر بعل  بعرلعشعص ص
ابعدا    بذنعث رةسعمع . ظئلعص بارعدذ، ظأسىملىآتة سةآكعز خعل هىجةيرة بار       تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث آعت

اؤا تأشىآحعسع         ىز ه ة ي آأرسعتعلضةن بو لذص، بوتانعكا ظعلمع قعسمعدا آأرسعتلعدذ، هةربعر يوصذرماقدا نةحح
قان، ظوشذق قعلمعغاحقا ظعسراص قعلمعغاحقا ظارتذق، زاصاس، آئرةآسعز ظذالر ظعستئمالنع قااليمع. ظئغعزع بولعدذ

دذ        ةزعدة آئسةل بولع ذ ب ةمما،  . ماددعسع آأص ظةمةس، صةقةت ظذ ظوآسعضعننعال حعقعرعص تاشاليدذ، ظذالرم ظ
اربون،    ارعدذ، آ ئلعص ب ارقعلعق ظ ذر ظ اظالعيةتلةرنع ن ىتىن ص رقع ص ذرع، يذقع اش ن ةنعال قذي ع ي ث شعصاس ظذنع

أسىملىك تئنعدة سذ بعلةن ظذحقاشسا ظوآسعضئننع حعقعرؤئتعص قالغان ماددعالرنع نذرنعث ياردعمعدة هةرخعل ظ
رعدذ               الر ظعشلةص حعقعلع ات، دان ؤة، آأآت ا مع ارقعلعق زاؤذتت ةقةت،   . ماددعالرغا ظأزضةرتعدذ، شذ ظ ا، ص بذنعثغ

  .دذ هةم صعالنالص ظذدذلالشتذرالمايدذظالاله مةسظذلدذر، بذنعثدعن باشقا هةرقانداق آىح بذنع قعاللماي

أز                    اددعالرنع ظ ةرخعل م ذم، ه أش، تذخ ار، ض هةممة، قعممةت باهادا سئتعؤالعدعغان، ظاقسعل ماددعسع ب
دذ        عل بوع ةن هاس ذر بعل ذ ن ازاالر، ظاش ات، ؤاهاآ ىملىك، آأآت ان ظأس ة ظالغ ئن،  . ظعحعض اربون، ظوآسعض آ

م          هعدروضعن، ظازوت، فوسفور، آالعي قاتارلعق      نةرسعلةرنع بذ قذياش نذرع، هاؤا زةررعحعسع، ظاقسعلدةك مذهع
تعن زور          ر تةرةص ة بع ماددعالرنع ظعشلةص حعقعرعص بعر تةرةصتعن زةرةنع يوقعتعص ظاصةتنعث ظالدعنع ظالسا، يةن
زعقنعث         وزذق، رع ئخع ظ اي، ت دع قعلم ال بول ع بولذص اتلعقنعث سةؤةبحعس ةتتا، هاي دذ، ه عل قعلع ايدا هاس ص

ة              سةؤةب ةن آئح اتلعق مةسعلعسع بعل الاله، هاي ذثا، ظ دذ، ش ة        ـ   حعسع بولع نع بعلل ع، يورذقلذق دىز، نذرن آىن
  .آةلتىرضةن

ان               بذ نذرنعث،  ايدعلعق بولغ اددعنع ص از م ةرلعك ض اربوندةك زةه بذ توختعماس هةرعكةتنعث نةتعجعسعدة آ
ةر   اآع زةه العق ي ةرتتع؟ شعص م ظأزض اددعالرنع آع ع م اتلعقنعث ظاساس ذ  هاي ةرتتع؟ ب م ظأزض ا آع لعك ماددعالرغ

باغلعنعشنع بذ ظاالقعنع آعم صعالنالص ظورذنالشتذردع؟ آأرسذن دةص ضىزةل رةثدار آأرىنىشنع، تئتعسذن دةص             
الدعدعن             م ظ ةزاالرنع آع عص ظ ا مذناس ذراقنع ؤة بذالرغ ىن، خذشص ذن ظىح ةمنع، صذرعس ئرعن ت اتلعق، ش ت

ع مة   اتلعقنعث ظاساس تذردع؟ هاي ع، داؤام    ظورذنالش اظالعيةت قعلدذرغذحعس ع، ص ع ؤة سةؤةبحعس نبةس
ةآعل،             ةؤةب قعلغذحع، ش ةتنع س ع، هةرعك ذالرغا نذرن ىحع، ظاش قعلدذرغذحعسع، ظوزذقنع، رعزعقنع يةتكىزض

  سىرةت ظاتا قعلغذحع زادع آعم؟ 
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ئلعشلةر، بذ ظالةمدعكع صذختا ظورذنالشتذرذش، ظاجايعص صذختا ظعنتعزام، مذناسعص باغلعنعشالر، ماس آ          
أزلعكعدعنال،              ايلعنعش، هةممعسع ظ ل ظ ر خع ر        تاساددعص مذؤاصعق تةثصذث، بع ة بع الدعمذ؟ هةرعكةتك ذص ق عي بول

تةسعر قعلغذحع آىح الزعم بولغاندةك هادعسعضة صةيدا قعلغذحع بولذش الزعم بولغاندةك بذ ظالةمنعث يارعلعشعغا، 
ا، تةث  ذختا ظعنتعزاملعرعغ ل ص ر خع عغا بع ةيدا بولذش الدا  ص ذث ه ةص، تةثص ةممعنع تةثش ذثلعرعغا ه ص

را      ـ   راؤاجالندذرذشقا، ظعضة بولذشقا، هةق    قا، توغ ةقنع ظايرعش الاله            ـ   ناه ر ظ ذم بع قا، حوق أآىم قعلعش ا ه خاتاغ
ار،  . بذلذشع آئرةك  اآع                     ظةزةلدعنال ب عية ي اآع جذغراص ترونومعية ي ز ظاس ةيلع بع وق، م ة شةك ي ثدا قعلح بذنع

ر  .....  قعاليلع ياآع بعز نذر ظعلمعنع تةتقعق قعاليلع ياآع باشقعالر     بعظولوضعيعنع تةتقعق  مةقسعدعمعز، ظاشذ بع
ىح   رلعكنع، آ ارلعقعنع، بع الالهنعث ب نع،  ـ ظ أزعمعزنع،    هئكمعتقذدرعتع ارقعلعق ظ ذ ظ تعش، ش ذص يئ نع تون ع

ةت قعلدذرذش، بعز ظىحىن باشقعالرنع، ضىزةللةرنعث ضىزعلع بولغان ظالالهقا ظاشعق قعلعش، بويسذندذرذص ظعباد
هاياتعمعز ظىحىن مذهعم ظورذندا تذرعدعغان ظةتعؤارلعق ظوزذقعمعز بولغان هةتتا جةننةتتعمذ ظايرعاللمايدعغان ظاشذ   
ةيلعرع         كذل، ص ث موس دذ، ظذنع عل بولع اددعلعرعدعن هاس ان م ةدةن، آ أثةآلعرع، م ايؤانالرنعث س االل ه ه

ندعن هاسعل بولعدذ، ظاقسعل ماددعلعرع بولسا، ظأسىملىآلةردة هاسعل ظازوتتعن، ياغلعرع آاربوندعن، ظوآسعضئ
ارلعق                 العي قات فور، آ أمىر، فوس ىرت، ت ذ، ضىثض اربون، س بولعدذ، بذالرنع هايؤانالر ظأسىملىآلةردعن ظالعدذ، آ

  .ماددعالر قذرذقلذق، ظأسىملىآدة بولعدذ، بذالردعن ظاقسعل هاسعل بولعدذ

وخعلمذ         سذدا، ظاش تذزع قاتارلعقال    ذ ش دذ، ش ىملىآلعرعدة بولع ز ظأس عرت، دئثع العيالردعن س ذز، آ ر، ت
ىملىآتة       . شذنداق، آالعتسعي، مورفئن، آعينا،    ةنعال ظأس اددلعرعدعمذ ي اي، سىت م ن، ح ظةسترآيعن، فعغعيع

ا  ذالرنعث هةممعسع نذرغ ا مذش دذ، مان اجبولع قا موهت ع قذياش اج، آىندىزدعك اددعالرنع، موهت ذ م زمذ ظاش ، بع
ةآمذ                     ا ب زمذ قذايش نذرعغ ة بع ةن بعرض ذنعث بعل العمعز، ش دانالردعن، هايؤانالردعن، آأآتاتالردعن سىمىرىص ظ
ذثا،       ظئهتعياجلعق، ظاساسعي خذالسة ضةص، ظاشذ آىندىز، ظاشذ نذر، ظاشذ هةرعكةت، هاياتلعقنعث ظاساسع، ش

،  دئضةنق قعلعص بعلسذن، تةصةآكذر قعلسذنظالاله، آىندىز بعلةن هاياتلعقنع بعرضة آةلتىرضةن، بذالرنع تةتقع      
  .ظةمدع ظذيقعمعزنع ظاحايلع

 ظايتع  دئضةنظالالهنعث، ظالاله سعلةرضة يذلتذزالرنع، توغرا يول تئصعشعثالر ظىحىن قعلعص بةردع
  توغرعسعدا

اندة     زئمعن دا ظةمةس، بةلكع، ظالةملةردة بولعدذ، بعز خذددع       زئمعن بذ يول يالغذز   عص ماثغ ول تئص ك، دا ي
غا  زئمعنظالةم بوشلذقعدعمذ يول تئصعص يولالرنع تونذص ماثعمعز، شذ ظارقعلعق بذ هاياتلعقنعث بأشىآع بولغان بذ     

ذثا،       هئكمعتقايتعص آئلةلةيمعز، بعز قةيةردة سةصةر قعاليلع، يذلتذزالرنعث بعر          دذر، ش ع بعزضة يول آأرسعتعش
ان  ةم قعلغ ةن قةس رع بعل ث ظورذنلع الاله، يذلتذزالرنع مايدذ،  ظ ع ظوخشاش ذرع ؤة ظورن ان ن ث حعقارغ ، ظذالرنع

  .ظذالرنعث بعز بعلةن بولغان ظارعلعقعمذ ظوخشعمايدذ

ذ       100 نذر يعلع يعراق تذرعدذ، بةزعسع       140،  130،  120بةزعسع بعزدعن    ا، ب  معليون نذر يعلع يعراقت
ئكذنتعغا  ر س ر300000بع ةن   آعلومئتع زلعك بعل اند100تئ اق ظ ل ظذحس يون يع تعص  معل ا يئ ذ يذلتذزغ عن ظ

  . بو لعدذ دئضةنبارعمعز

ةص،      نع ظألح ذر معقدارع نع، ن ارعلعق معقدارع ث ظ ذ يذلتذزالرنع العملعرع ب ترونومعية ظ عمغا 20ظاس  قعس
بألضةن، آأز بعلةن ظالتة قعسعمنعال آأرضعلع بولعدذ، ظالتة مةرتعبعنع آأرةلةيمعز، بذ يذلتذز ظالتة معثدعن سةل 

كوص عدذ، تئلئس ةندةظاش ارقعلعق آأرض ةرتعبعدة 17 ـ  ظ قذحدا17 ـ ( م قذحدا  ـ 20، 100000)  باس باس
ة   . غا يئتعدذ 86000000 تئمعالرنع بعرلةشتىرس الر      224بذ سعس ار تئلئسكوص ازعر ظعلغ عدذ، ه ن ظاش  معليوندع

ذالر           2000ظارقعلعق ظالعمالر سامان يولع سعستئمعسعدا       ةمما ب ألحعدع، ظ ار دةص ظ ذص    معليارت يذلتذز ب  يوقذل
تذردع، يةنة صةيدا بولعدذ، نذرع يئتعص آةلسة، ظاشكارا بولعدذ، بذ سانلعق مةلذمات هةرضعز بعر خعل مذقعم،                 

قا                  ن باش امان يولعدع ارعتعدذ، س ةيدعغانالرنع ي علةر بعلم يدا تذراقلعق هالدا تذرمايدذ، ظالاله، س املعق  اندريم  ن
ن ظانح   امان يولعدع تئمعمذ س ذ سعس ار، ب تعما ب ر  سعس ة بع العملعرع يةن ترونومعية ظ ةس، ظاس ك ظةم ة آعحع
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ع  8 دةص ظعسعم قويدع، بذ سعستئما بعزعدن 4486سعستئمعنع تاصتع، ظذالر بذنعثغا ن ج ت       معليون نذر يعل
 ناملعق يذلتذزالر ضذرذصصعسعنع بايقعدع، بذ سعستئمعا 4594يعراقلعقتا تذرعدذ، صةيالسوص لعندمعرعك، ن ج ق   

زدعن   ذر  56بع زلعكعدة    ن ذر تئ ذ ن دذ، ب ا تذرع ع يعراقت دذ    56يعل ارغعلع بولع تعص ب اندعن يئ اندا، ظ ل ماثغ  يع
ذن   56دئضةنلعك، شذنداقال بذ يذلتذز سعستئمعسع        معليون يعلنع بئشعدعن ظأتكىزىص ظاندعن آئيعن بعز نذرغ

ان       اران بايقعيالعغ ارقعلعق ظ كىنة ظ ار ظىس ةن يعلالر ظأتىص ظعلغ ع   دئض دذ، توغرعس دذ،     بولع أزع بعلع الاله، ظ نع ظ
  .حىنكع، ظعنسانالر تولعسع صةرةز قعلعدذ، ضذمان بعلةن سأزلةيدذ

ذ  300000قانداقال بولمعسذن، نذر تئزلعكع بعر سئكذنتتا         معث آعلومئتعرنع بئسعص ظأتعدذ، ظةمما مذش
دذ، بع       الدعن بعلع الاله ظ ع ظ عرةمدذ، بذن ن ظأزض ن آئيع اآع بذندع ةنمذ ي زلعكمذ ظأزضةرض عرالرنع  تئ ذ س ز ب

ن،          تئما، ظوربئتعالردع ذ سعس ن ظاش بعلةلمةيمعز، هازعر صةقةت مذشذ ظةقلعمعزنع هةيران قالدذرغان يذلتذزالردع
رلعكعنع،   ارلعقعنع، بع الالهنعث ب ذرذن      هئكمعتظ تعص ب ذص يئ نع تون ان رةهمعتع ة بولغ نع بعزض نع، قذدرعتع ع

الالهنع رازع             بارلعقعنع، بعرلعكنع تونعغان بولساق، هازعر ظاشعق        ذثا، ظ ةلدع، ش عمعز آ أزعنع آأرض دذق، ظ بول
مانا مذشذ مةقسةتتة بذ ظايةتنع تةتقعق قعلعص، تةصةآكذر         .قعلعش ظىحىن، خعزمةت قعلغعمعز آةلدع، خاالس     

تذزالرنع                   عثالر ظىحىن يذل ةت تئصش ىن، هعداي عثالر ظىح قعلعشعمعز الزعم، شذثا، ظالاله، سعلةرنعث يول تئصعش
ةردع  ص ب ةنقعلع رعنحعدعن.  دئض نبع عمعز،      زئمع ول تاص عدا ي ةم قاتنعش ن ظال عمعز، ظعككعنحعدع ول تاص دا ي

ة    ذ هةقعقةتت ان، مذش عمعز، قذرظ ةت تاص ة، هعداي ن هةقك ارةتظىحعنحعدع علالرغا  بئش اآع غاص ىن ي  ظىح
الالهنعث،           ز ظ ذثا، بع كةن، ش ةن حىش ع بعل الالهنعث ظعلم ذ، ظ كةن، ظ ىن حىش اهالندذرذش ظىح ظاض

  !ظامعن. لذلالهنعث، ساهابعلةرنعث، تابعظعنالرنعث ياراملعق ظوقوغذحعسع بواليلعرةسذ

   ظايةت توغرعسعدا دئضةنظالاله، ظاسماندعن يامغذر ياآع قار سىيعنع حىشىردع

ايؤانالرنع                  ىتىن ه اتلعقنع ص ىتىن هاي الاله، ص ع، ظ بذ ظايةت، قذرظاندا نذرغذن قئتعم تعلغا ظئلعنعدذ، حىنك
ان،               سذدعن قعلدع،  دع، ظعنس  هةم سذنع ظذنعث هاياتعنعث ظاساسع قعلدع، صىتىن ظوزذقلعرعنعث ظاساسع قعل

دع،                    تعدة قعل ذ ظىس نعمذ س الاله، ظةرعش ايرعلعدذ، ظ اتعدعن ظ هايؤان، ظأسىملىك، سذدعن ظايرعلسا دةرهال هاي
  .ظةمما ظذ سذ قانداق سذ؟ بذنع ظالاله ظأزع بعلعدذ

امال آى  ع، ش ث شةآعللعنعش ذالر      بذلذتنع ةم ب أزلعدذق، ه أص س ع آ ع، بذالرن امغذرنعث يئغعش ع، ي ح
العمعز،    ـ سعنظالغذالردعمذ بار، باشقا تةبظعي  ا ظ صةن آعتالعرعدعمذ آأص سأزلعنعدذ، يةنة تئخع بعز نذرغذن تعلغ

ةؤزة  ، دئضةنقار قارنع ظالاله، آأصعنحة يامغذر بعلةن بعرضة سذ. ظةمما بعز بذ قئتعم قار توغرعلعق توختعلعمعز   ل
ىردع،         ذنع حىش ن، س ةن بعلةن آةلتىرضةن، ظالاله، ظاسماندعن، بذلذتتع ةرجعمانالر،     دئض العمالر، ت ة ظ  ظايةتك

امغذر ةني العدذ    دئض تذص ق ارعنع ظذن رعدذ، ق ةنعنع بئ ةهعه    .  م ذلذلالمذ، س ة، رةس ذ ظةلؤةتت ع س ظعككعلعس
 خعل حىشعدذ، 28قار .  دئضةنن يذيعؤاتسعلةهةدعسدة، ظع ظالاله، خاتالعقعمنع سذ، يامغذر، قار، مألدىر بعلة

ص          ن حعقع الالهنعث ظعلمعدع ةملعكتذر، ظ ذ ظألح عدذ، بذم اخلعق حىش ةك ش ةك، ظالت ة بذرج ع ظالت هةممعس
  . آئتةلمعضةن

ظذ يةرشارعنع . يامغذردعن سعرت، قار بعردعنبعر سذ مةنبةسع، قار تاغ بولسا، سذ ظامبعرع هئسابلعنعدذ     
تعن ه ال قالماس عل   سذغذرذص نع هاس اؤا ظئقعمع وغذق ه اقاليدذ، س دعن س عص آئتعش ويعتعدذد، ظعسس اؤانع س

دذ،                        عل قعلع امال هاس ةن بعرلعشعص ش ئقعمع بعل اؤا ظ عق ه ع ظئسس اش نذرعدعك اؤا، قذي ذ ه اندعن ب قعلعدذ، ظ
ر                           عالنالص ظعج الاله ص ان ظ ع مئهرعب دذ، بذالرن عل قعلع ارنع هاس ذنع، ق ذت س نع، بذل امال بذلذت ذ ش ا ظاندعن ب

ظعككع قذتذبدا قاردعن شةآعللةنضةن زور آألةملعك تاغالر بار، بذ قار تاغالر، دئثعز يىزعدعن يةتتة . قعلدذرعدذ
 مئتعردعن ظاشعدذ، بةزع 250 مئتعر، ظذزذنلذقع 120مئتعر حوثقذر، ؤة ظعككع مئتعر ظعضعز تذرعدذ، توغرعسع 
ةنزعرة   تاغالر لةيلةص يىرعيدذ، آأصعنحة بذالر سوقذشذص صارحعلع    اغالردعكع م نعص آئتعدذ دة ظئرعيدذ، بذ قار ت

  .آعشعنع خذشال قعلعدذ، شذثا، نذرغذن ساياهةتحعلةر بذنع تاشا قعلعدذ

عل         بذ قار تاغالر، قذرذقلذقدا بولذصال قالماي، دئثعزالردا، دئثعز بويلعردا بولعدذ، بذالردعن تاتلعق سذ هاس
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ذ               بولعدذ، بةزعسع دئثعدا ظاححعق تذزلذق سذغا      اندةك، بذم ة قايتق أز ظةسلعض ة ظ ةر نةرس تعدذ، ه  قوشذلذص آئ
اح           زئمعن يةنعال ظئرعضةن هامان   ع ظالغ اي تذزن ول بارم ذرذق ق ا ق ذ دئثعزغ غا سعثعص آعرعص دئثعزغا بارعدذ، ظ

  .مانا بذ بعز آأرضةن زةينعث ظئقعشع ظاشذ زةي .بارعدذ

ةيدذ ةن تةمعنل ذز بعل زنع ت ذ، دئثع اححعق س ة د ة،  ـ زةي ظ ل هالةتت ر خع عماي بع ىيع سئس ز س دئثع
دذ،   عل قعلع ار هاس امغذر، ق ة ي اندعن يةن دذ، ظ انتذرع ذ  مئهرعب اقحعلعقدعن س اآع قذرغ ىآرع، ي ا ش  ظالالهق

دذ        5000 مئتعردعن   1200قعسلعقعدعن قورقماثالر، قار تةخمعنةن      عل بولع عزلعكدة هاس ر ظعض ةزعلعرع  .  مئتع ب
 هالةتتة حىشىص آئتعدذ، ظعسسعق جايالردا بذنداق بولمايدذ، قار داظعم هالدا         سوغذق تاغقا، تاغ ظورذنلعرعغا تاغ    

دا بولسا بةك ظعضعز ظةمةس، ظةمما بذ قذتذبياز قارنع داظعم آىزةتكلع بولعدذ، ظعككع  ـ يةرشارعدا مةؤجذد، قعش
ذص،     ادة بول ة زعي ارعنعث ظئكؤاتورغعح عز يةرش ال   13ظعض ارعدذ، ظ عزلعككعحة ب ر ظئض ث مئتع ذ   مع ة ب اله بعزض

ذالرنع                امغذر، س ةرنع، ي اغالرنع، مألدىرل قذدرةتلةرنع آأرسذن، تةصةآكذر قعلسذن دةص، ظالاله، ظاسماندعن ت
ةن  حىشىرعدذ، ىرعدذ             .  دئض امغذر حىش ن ي اغدةك، بذلذتتع ةتنع ت ذ ظاي الر ب ةن  بذرذنقع ازعر        دئض ا ه ا، مان بولس

ذت  قذرظاننعث يئثعحة مةنعسعدة بذنع بعزعقار، تاغ حأعشع       دذ دةيمعز، حىنكع، يامغذر تاغ هاسعل قعلمايدذ، بذل
ةن אبعلةن قار، تاغ هاسعل قعلعدذ،       زنع       دئض أجعزة، قذدرةتلعرعمع ذ، م ذ ش ةت، مذش  ظاي

عتعمعز،  ذقالردا آأرس ةنظذص ىحعدذر،   .  دئض ت سأزلعض الاله، راس ةتظ ةن   مةقس اننعث هةقعقةت ا، قذرظ  بولس
  .نلعكعنع ظعسصاتالش، دةلعللةص آأرسعتعشتذرظالالهنعث سأزع ظعكة

اقاليدذ   علنعمذ س اي، نةس ال قالم ةللعكلةرنع يوقعتعص ار، آئس ذآع، ق ارلعقع ش ذش . قعزعق ذن ق نذرغ
عق               رعص ظعسس ئقعص بئ اآع ظ ةث ظعسسعص ي ةن ت تذخذملعرع توثالص قالعدذ، آئيعن قار ظئرعص ظعسسعق بعل

اآع          جايدا تذخذمدعن حعقعدذ، نذرغذن ظأسىملىآلة     ةيدذ، ي ر توثالص تذرذص، ظاندعن آئيعن ظعسسعغاندا آأآل
دذ        امبعرع بولع ذرذق ظ اتلعق، نةسل، ظ . ظذنعث ظذرذقع ظىنىص حعقعدذ، قار، سذ ظامبعرعال ظةمةس، بةلكع، هاي

قايتعدعن هاياتلعق هاسعل قعلدذ، نذرغذن بئلعقالر قعشلعق ظىحىآكة آعرعدذ، قعشلعق ظذيقذدا ظذخاليدذ، بذنداق 
ا هعلةرنعث         ه ذ ظةسهابذلكةص ةنا ب ئلعدذ، م ة آ نعص ظةسلعض ةنعال ظويغع اردا ي ذالر باه أص، ظ رع آ يؤان تىرلع

ىزةل          ظويغعنعشع، قار، دئثعزنعث داؤامع بولعدذ ، دئثعز سىيع قاردةك، ضىزةل مةنزعرعضة ظعضة، ظذ تئشعدعن ض
ةتكةندة ظعلغار ظىسكىنة بعلةن آىزىتسة آأرىنعدذ، هةرخعل نذر قايتذرعدذ، شذنداقال ظذنع سىنظعي هةمراهدا آىز

ل             . ظاجايعص رةثدار ضىزةل آأرىنىش هاسعل بولعدذ      ر خع ايالردا بع وغذك ج عق، س حىنكع، دئثعز سىيع ظعسس
دذ      ل بولع ة خع ع       . بولمايدذ، ظعسسعقلعق معقدارعغا قارعتا نةحح اخعرع ظعكك زعقتذرذص ظ زنع قع ةتقعقات بع ذ ت ب

ة  معنع ت عدعكع توس ز ظوتتذرعس الدع دئثع اس س قعلع ظاس ص تاص ةمراهتا (  .تقعق قعلع ىنظعي ه زنعث س دئثع
  )تارتعلغان توسما رةث سىرعتع

اربون   أمىر، آ س، ت اربون، مع ور، آ العي، خل نعي، آ اليذمعن، ماض نعت، ظ ور ماض ذدا خل ىرت، س ضىثض
ار  زدا ب ذ دئثع ا مذش اددعالر مان اش م ا ظوخش ىرت آعسالتاسع ؤة ظذنعثغ ع، ضىثض ع،. آعسالتس ذحىنك ذ س   ب

بذالرنع بعز تأتكة بألعمعز، ضىثضىرتلعك سذ، ضاز سذ، تأمىر . نع بعر ظايلعنعص يةنة شذ دئثعزغا قذيذلعدذزئمعن
عماص،         ذص، س ذ بول ل س ر خع سذ، تذزلذق سذ دةص تأتكة بألعمعز، بذ تاتلعق سذدعن باشقا بولعدذ، بةزعسع بع

ذص،             اش ماددعسع بول ل ت ر خع ال             ظعسصعرتتذر، بةزع سذالردا بع ة دةره ة آعرس ىملىك تعنعض اآع ظأس ايؤان ي  ه
ذ      ذ س بعرلعشعص ظذ جعسعمنع تاشقا ظايالندذرعدذ، مانا بذ تاشقا ظايالنغان قاتمعالردذر، لئكعن بذ خعل ماددا، ب

ىيع               ز س ع، دئثع ةآكذر قعاليل ايلع، تةص اراص باق ة           بةآمذ ظازدذر، بعز ق ايالندع، يةن ا ظ ا، قارغ انداق يامغذرغ ق
ة ظىحىن       ـ   نئمة؟ هةسةن   دئضةن ا دئثعزغا قذيذلدع، بذلذت   قانداق هالد  ذ نئم ةآعللةندع، ظ انداق ش هىسةن ق

زنع           الاله، بع االيلع، ظ ةزةر س ا ن ارةث دذنياغ ايعص رةثض ادعكع ظاج ذ دذني أرىنعدذ؟ ب دة آ ة رةث بعرنةحح
اندا          ذ ظذس      750ظذيقذمعزدعن ظويغعتعص مذشذ ظاالمةتلةرنع آأرسذن دةص، قذرظ ةتنع مذش ةن    ظاي م بعل ذلدا بعلع

  .، ظالاله سةؤةبعنعثمذ سةؤةب قعلغحعسعدذر دئضةنبايان قعلغاندذر، ظاالمةت، ظعبرةت بار
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 ظالالهنعث ظأسىملىآلةر معؤة بةرضةن حاغدا ظذنعث مئؤعسع صعشقان حاغدا ظذنعث معؤعسعضة قاراثالر
   سأزع توغرعسعدادئضةن

أزى     دئمةي ظالاله، ظذ معؤعنع يةثالر    اراثالر، آ دذ         ، ق اراثالر دةي الردا ق اراثالر، معكرذسكذص ةن ق . ثالر بعل
قاندعن باشالص        . قاراثالر دةيدذ  معؤة بعرعؤاتقان حاغدا ؤة صعشقان حاغدا      ىملىك حاثالش ؤة، ظأس زنعث مع بذ بع

  .صعشقان حاغقعحة قارعشعمعزنع تةلةص قعلعدذ

عية   مانا بذ بعردعنبعر ظأسىملىك تةتقعقاتعدعكع ظايةتتذر، هازعر بذ ظعلع     ة بعظولوض منع هايؤانعالر بعلةن بعرض
بعز ظذالرنعث ظةث توغرا نةزةرعيعسعنع، نةتعجعسعنع قوبذل قعلعمعز، . دةيدذ، ظايرعم هالدا بوتانعكا دةص ظاتايدذ

اليمعز       العقالر آةشص قعلعص        . خاتالعرعنع قذرذق ضذمان صةرةزلعرعنع شالالص تاش نع، ياؤرذص ذ ظعلعم ع، ب حىنك
رع                    ر ظعختعالص بعلةن  تاصتع، مذسذلمانال  ار، بع ول ب ل ي ع خع ة ظعكك معدع، بعزض تعص حذلعسع تةض بولذص آئ

ة،          ش، ظعدعي ذل قعلع ة يذقعرقعدةك توغرعسعنع قوب اناظةت         صةلعسةص الالص تاشالش س انذنلعرعنع ش ةخالق، ق ، ظ
أزعمعز ظذيق          ز ظ اق بع ةنح قعاللمعس ا ظعش ز، ظذالرغ ة بع تذر، يةن ئحعص   خاراآتئرلعكلعرعنع قوبذل قعلعش زنع ظ عمع

آةشعص قعلعشعمعز، تةآشىرىص تةتقعق قعلعشعمعز الزعم، بعزمذ ظةقعللعق ظعنسان، ظةث ياخشعسع ظالاله بعزضة 
اراثالر ةنق ار      دئض أزعمعز ظعلغ ع، ظ را قعاليل أزعمعز ظعج ز ظ رذقنع بع ذ بذي دع، ب رذق بول ة بذي ذ بعزض دعكعن ب

 ـ  ظعلعم  قعاليلع، ظعلعمضة ظعشةنحعلعك ظذل تىزىص،     ظىسكىنة، معكرذسكذص سئتعؤئلعص، تةآشىرةيلع، تةتقعق    
  .صةنضة ظاساس سااليلع

رعنع     ىملىك تىرلع ظالعمالر، ظأسىملىآلةرضة نذرغذن ظئتعبارالرنع بئرعص هةرخعل شةآعللةرضة قاراص، ظأس
عم                300000 اراص تةقس ة ق ذالر معؤعسعض   معث تىرضةن ظايرعدع، نذرغذن تةقسعملةرضة تةقسعم قعلدع، ظةمما ظ

ةك          ىملىآلةرنعث ظةرآ ذ ظأس اق ب عم قعلس اتعلعق   ـ قعلمعدع، بعز معؤعسعضة قاراص تةقس ةك   ـ حعشع، ظ ظانعلعقت
ةيدعغان         ز ي تذر، بع ةيظع جىص ىتىن ش ان، ص ا ظئلعنغ اندا تعلغ ةم قذرظ ذ ه نعدذ، ب عم قعلع ا تةقس ع خعلغ ظعكك

ز   :  مةسعلةنمعؤعلةرضعال قارعماي هوسذل حعقعدعغان معؤعال بولسا قارعشعمعز الزعم،       ئحعكع، بع آعؤةز، آعؤةز ح
ث      . ظذنعث تئشعدا غعالص بولعدذ. بذنع صعرجةك دةص ظاتايمعز   ار، ظذنع احعلعق ب ر ق ذالق، بع يةنع آأك رةثدة ق

ذ              ظعحعدة ظاق ياآع سئرعق ياآع قعزعل رةثدة تاج بولعدذ، بذ خذددع صادعشاه تاجعسعغا ظوخشاشيدذ، مانا مذش
اتعلعقع            ظعككع قاص، غعالص ظعحعدة ظ     عدذ، ظ قاندةك حاثلعش ايؤانالر حاثالش ان، ه  ـ ذ حعحةآلةر خذددع ظعنس

  .ظانعلعقع شذ ظورذندا بار، بذنع معكرذسكذصدا آىزىتىث، تةصسعلع بعلعسعز

دذ             اث بولع ةن      . ظعككع قاحا، تاج ظوتتذرعسدا تذرغعنع ظانعلعق، ضىل تاجعسعدا ظاتعلعق ح ذ آأرىنض ذ ظاش ب
دذ   ساقال، تالدةك، يعثنة، ظا    ةن           . نعلعق نةي بولع ع آأرىنىشع بعل ىزةل رةثدعك رعص، ض ذراق حعقع ذالر خذشص ب

هةسةل هةرعسعنع تويغا حعلاليدذ، ظاندعن شامالالر قذالقالرنع داص حئلعص هةسةل هةرعسع غعثشعص ناخشا           
ذ حئحة        الالهنعث ب ا، ظ اماليدذ، مان ة  ظئيتعص بذالرنعث تويعنع مذبارةآلةص بذ قئتعمقع حاثلعشعشنع تام آلةرض

عدعكع  ذراق رةث بئرعش ةتخذشص ذ  هئكم ةيلع ب دذر، م ةظةتع ظىحىن انالر مةنص ع ظعنس ث هةممعس تذر، بذنع
عدذ       ايعص هةمكارلعش ذ  . حاثالشسذن ياآع هةسةل حعقارسذن، هةممعسع ظعنسان ظىحىن، بذ ظىحعلعسع ظاج ب

، هايؤانالرغا ظوخشاش، بذ ظاخعرع ظاتعلعق بعرال بولعدعغعنع بار، بعر نةححة بولعدعغعنع بار، خذددع ظعنسانالر
ذر          اظالعيعتع ن دذ، ص اؤادا بولع راقتا، ه ذدا، تذص صعشعص يئتعلعص ظذرذقالرنع يةنع دان هاسعل قعلعدذ، ظوزذقع س

  .بعلةن بولعدذ

ةزعدة       دذ،ل ب الال بولع ر ت ةزعدة بع الر ب ةزعدة  8 ـ 7ظذرذق ال، ب دذ  1000،700،500 ت ة بولع .  غعح
ىملىك             غع 4000قوناقتةك، صةلةس    ان ظأس رعدذ، خعشخاش دةص ظاتعلعدعغ ذرذق حعقع ال دان     32حة ظ ث ت  مع

  .تذتعدذ، شذ ظورذن بولعدذ

ن        150شذنعثغا ظوخشاش بةزع ظأسىملىك بعر تال ظذرذقدعن         اندعن بذنعثدع ذص، ظ اخ بول ال  3200 ش  ت
ىملىك ظىنىص حعقعشع  معث دان تذتعدذ، ظأس330دان هاسعل بولعدعغعنع بار، بةزعسع بولذصمذ، تاماآا دةرعخع 

ةللعلعك           ع ص دةك ظعكك بعلةنال ظعككع قعسعم بولعدذ، بعر صةللعلعك يةنع بعر قذالق حعقعرعص ظىنعدعغعنع بذغداي
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ةن                ع بعل ث ظذرذق ذ ظذنع اش، بذم ة ظوخش ةلةس، آعؤةزض ذرحاق، ص نع ص رعص ظىنعدعغع ذالق حعقع ع ق يةنع ظعكك
  .بعرعضة ظوخشاشمايدذ ـ يعلتعزعمذ بعر ظالاله، ظأزع آأيعنعدذ، مئهرعبانمذناسعؤةتلعك، 

بذ، بوتانعكا ظعلمعدعمذ آأرسعلعتعدذ، آعتابقا . بةتتة حئحةآنعث حاثلعشعش سىرعتع آأرسعتعلضةن ـ 94
ا،     ا، يعلتعزعغ ةن، غولعغ ذرماققا، ت ذالق، يوص اقحعغا، ق اخ، باش ارعدع، ش ةتتعن ق ة جةه العمالر هةمم اراث، ظ ق

اتعلعق  ة، ظ ا، ـ حئحةآك ةكظانعلعقق ة،      ـ  ظةرآ ةنلعك، تعكةنسعزض ة، تعك ك، معؤعسعزلعكعض عغا، معؤعلع حعش
اآع دةرةخ،     ؤة ي شعصالعق، زةهةرلعككة، دورا قعممعتعضة هةرخعل ظوزذقلذق قعممعتعضة آأآتات ياآع دان ياآع مع

ة         ـ  ضىل زنع بذزعؤةتس العمالر ظذيقعمع دذق، ظ ذلمانالر ظذخلع ز مذس ةمما بع ع  ضعياه هةممعسعضة قارعدع، ظ ظذالرن
  .بعدظةتحع ياآع صاالنع مةزهةص دعدذق

  حىشةنحة بئرعش

رعص           ةنحة بئ ر حىش ةردة بع ذ ي أزلةيمعز، ب ة س أزلعدذق، يةن أص س عدا آ رعدا روه توغرعس ز يذقع بع
شذثا، .  بذ ظذقذم، صةرعشتعنع، جعننع، ظألىص آةتكةنلةرنعث روهعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ دئضةنظأتعمعزآع، روه
ا          بذ آعتابنع ظوقع   ا خعيالعغ تذ دةص ظذقس ازعر قعص غانالر، صاالنع راهعب ياآع هعندع ياآع ياؤروصالعقالر، روهنع ه

 سوظال  دئضةندةرهال آاصعر، دعنسعزالر، روهع داظعم ظازابتا تذرسا، بذ روهالر قانداقسعضة ظةرآعن بولذص قالعدذ؟
  .حىشعدذ، بذنع بز حىشةندىرىص ظأتعمعز

الالهنعث قذدرعتع رعنحع، ظ نع بع أز قذدرعتع ايدذ، ظ وراققا تارتعلم دذ، س العغعنعنع قعلع الاله خ نع، ظ
  . ظاشكارعالص هأججةت قعلعش ظىحىن، شذنداق قعلسعمذ قعلغاندذ

  .ظعككعنحع، جعن بولذشع مذمكعن، ظذالر جعنكةشكة تةؤة بولعدذ

ع ر                عدذ، ظعلعم ة حىش أز تةبعقعسعض ذلمان  ظىحعنحع، ظذالر ظأز مةزهةب ظئقعملعرعغا ظاساسةن ظ وه، مذس
ظأز خعلعنع تاصعدذ، شذثا، دعنسعزالرغا ظعشعنعص آئتعشكة     . روه، ظعلعمي، مذسذلمانغا حىشعدذ، هازعر بولعدذ     

ةر                  ألىص آةتكةنل ة ظ نالرنع صةرعشتعض اآع جع رعدذ ي دذرذص حعقع بولمايدذ، ظذالر نذرغذن يالغاننع توقذيدذ، ظوي
  .، نعجعسقا اليعقروهعنع نعسبةت بئرعص قويعدذ، صاك، صاآقا، نعجعس

شذثا، ظعشةنحعلعك ظةمةس، ظةمما، بذ تةصسعرضة ظئلعش، روهنعث بارلعقعغا دةللع قعلعش ظىحىن ظذالرنع 
ظةؤلعياالرنعث هةقعقعي ظأز مةزهةص، ظأز ظعلمع قاراشلعرع بعةن قايعل قعلعش ظىحىندذر، ظةمةلعيةتتة تةصسعرضة 

عرضىزعمعز، بذنداقالرنعث سأزعنع ظةآعرشكة بولمايدذ، مةن سأزع، قذرظان، هةدعسكة ظذيغذن آةلسة، ظاندعن آ
ع،     . صةقةت مذسذلمانالر ظويغانسذن، ظذيقعسعنع ظاحسذن دئدعم، خاالس       ةتقعق قعاليل شذثا، بعز مذسذلمانالر ت

ذ                 رعؤئتعدذ، ب مةيلع روه بعلعمع بولسذن، مةيلع باتعن، مةيلع زاهعر هةممعضة ظالاله ظعضة، ظالاله خالعغانغا بئ
دذ،                   ت داق بولع ة مذن داق آعشعض ايدذ، ظذن داق بولم ةقسعم بةندعلةرنعث قولعدا ظةمةس، ؤاي مذنداق بولمعسا ظذن

ذنعثغا                  دئضةن بولمعسا بولمايدذ  م ش ق، آع م اليع دذ، آع  سأزلةر قذرذص آةتسذن، هةممعنع ظالاله، ظوبدان بعلع
ة   ظةهلع، آعمضة بئرعش، آعمدعن ظئعلعش، هةممعسع ظالالهنعث ظعلعكعدة  رنع هةمم ، شذثا، بعز باتعننع، زاهع

ا         موهتاجدعنسعزالرنعث بعلعمعضة ظعككعلع جةهةتتعن     . بعلعمنع ظئلعشعمعز الزعم   ةن بذنعثغ ذثا، م ايلع، ش  بولم
ذثا   . حىشةنحة بئرعص قويدذم، توغعرعسعنع ظالدعم، خاتاسع قالدع، قةلبعم ظالالهنع ضذؤاهحع قعلدع     ةن ش م

أز            ظالالهنعث مذنذ ظايعتعضة بعر    ةر س ا ظألىآل اآع ظذالرغ ةآمذ ي  شاهعد آةلتىرعمةن، بعز صةرعشتعلةرنع حىشىرس
ةنتاؤع   . ( ظايةتتة، روه توغرعلعق بعر سأزنع آةلتىرعمةن     دئضةن قعلسعمذ ظذالر يةنعال ظعمان آةلتىرمةيدذ،     ذ ت ب

  )سأزع

اتع ةرؤاهنعث مذناج ةنظ لو  دئض ث، بعسص أزلةيمةن، نعيورذآنع ئمعدا س ةن ت ايعدا  دئض ىز  ج ة ي ر ؤةق بع
عز   ان، بةزعسع شةآس تا بولغ ع قاراش العمالر ظعكك ةن، ظ لةرنع حأحىتك اغدا آعش ةينع ح ة ظ ذ ؤةق ةن، ب بةرض

ام    دئضةنغارايعص ظعشالر بار ظعكةن ـ  ظعشعنعص تةبعظةتتعمذ ظاجايعص   ذ خ ص، ب  ـ ، بةزعلةر قاتتعق ظعنكار قعلع
  .خعيال، ضذمان، ظةصسانة دةص رةت قعلغان
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ىر   اينع س ذ ج ص        ب العمالر حعقع ن ظ ةن، نعيويورآدع ص آأرض ارةت قعلع ئلعص زعي العمالر آ عيعدعن ظ
تعر          ان الس نع ج ةن  تةآشىرضةن، ؤاسعتعحع روه هازعر قعلغع ارقعلعق              دئض زعش ظ ة خةت يئ ذ قةغةزض  آشع، ظ

نع شعرة ظىستعضة قويذص نئرع جايدا آىزىتىص تذرذص، ظاندعن آئيعن آةلضةن،          سوظالروهدعن جاؤاب ظالغان،    
غا جاؤاب يئعزعلغان ظعكةن، ظئرعشكةن سوظالبذ ظةهؤالالرنع هةممة آعشع آأزع بعلةن آأرضةن، قارعسا هةممة      

ئلعص              ا آ جاؤاب، نةتعجعسع ظحععدة مذنذالر خاتعرلةنضةن، روهنعث مةثضىلىآلعكع، خوجايعن رذخسةت قعلس
ةزع            لعقالر، ب ارع بواللماس ا ق رعش بولمعس اؤاب بئ ص، ج ةم     خعتابنع قوبذل قعلع لذقنع، ظال ىتىن بوش الر ص  روه

ةن    ارلعقالر، بارآ عع قات اياهةت قعاللعش عنع س أزلةص     . ظةتراص ةينع س عملعكنع ظأزظ اآع ظعس ةنع ي ةزع ؤةق ب
رعش        . الرنع آئيعن سأزلةيمعز  سوظالتوغرعسعدا روهنعث جاؤابلعرعنع     بذ بئرعدعكةن، ةنحة بئ ةقةت حىش ز ص بع

ةرنع سأزلة    الالهنعث ظألىآل ة ظ ةن بعرض ةيدذ  بعل ان آةلتىرم عمذ ظعم ةنتس تلعقعنع،   دئض أزعنعث راس  س
مأجعزعلعكعنع ظعسصاتالص حعقماقحع، راست، ظذالر يةنة ظعمان آةلتىرمعدع، مةيلع، ظذالرغا ظألىك، روه سأز        
الاله،              دع، ظ ذلمان بولمع ةي مذس قعلسذن ياآع جعن ظذالر روهغا ظعشةنسعمذ آأصىنحعسع يةنعال ظعمان آةلتىرم

ارتعلعدذ،            هةقعقةتةن ر  وراققا ت است سأزلعضىحعدذر، ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، سوراققا تارتعلمايدذ، بةزعلةر س
انداقال     ن، ق ع مذمكع ةش بولذش ذ جعنك اآع ظ االس، ي ش، خ ةت قعلع كارعالش، هأجج نع ظاش ر قذدرةت ذ بع ب

ع بعلةن قايعل قعلدذق، بذ بولمعسذن، بعز روهنع ظعسصاتالص حعقتذق، ظذالرنع ظأزلعرعنعث ظالعملعرعنعث سأزلعر
ئزعت ذن ض ةت، نذرغ أز   ـ ظةمةلعي ذقالردا، ظ عنع، ظذص االمعتعنع، مأجعزعس الاله، ظ ان، ظ الن قعلغ الالر ظع آذرن

تكةن         ةق راس ةن  ؤذجذدعدا، دعنعمعزدا آأرسعتعص تذرعدذ، قذرظانننبع ه ةدةر،         دئض ا ق كارا بولغانغ ات ظاش  ظعسص
  .قعلعسعثعز ظالالهنعث قذدرعتعضة شةك قعلعسزظالاله راس سأزلعضىحعدذ، بذنعثغا شةك 

ةن ةر س نظةض ن  زئمع الالهنعث يولعدع ئنع، ظ ذالر س ةث ظ ة ظةضةشس علةرنعث آأصحعلعكعض دعكع آعش
ازدذرعدذ، ةنظ ةؤةر    دئض ةن خ تع بعل الدعن راس ىحع، ظ ةن راست سأزلعض الاله، هةقعقةت ئمعدا، راست، ظ  ت

دذنيا، صذل، قورساق بعلةن، تذرالغذ جاي، جعنسع بعلةن بولذص  ـ دعكع ظعنسانالر، مال زئمعنبةرضىحع، هازعر
ئنع      زئمعنآةتتع، مةيلع مذسذلمان بولسذن، مةيلع دعنسعز   ة ظةضةشسةث س انالرنعث آأصحعلعكعض عدعكع ظعنس

ع،           ازدذرعدذ، حىنك ةؤلعيالعقدعنمذ ظ ةتتا ظ امدعن ه هةقدعن، ظالاله يولعدعن ظازدذرعدذ، ظاخعرةتتعن، ظالعي ماق
ذالر ت،          ظ رع، آوممذنعس ع، دةه ارا، مةجذس ةهذدعي، ناس رع ي ل يذقع ة خع ذ نةحح ةرةس، بذالرم  دذنياص

ان               الغذز قالغ آاصعتالعست، سوتسعيالعست هاؤاآازاالر، هةرخعل مةزهةص ظئقعملعرع هةممعسع ظازغذن، سةن ي
أزىثنع   ةقدعردعمذ ظ ةخت ت ذالر     ب دا، ظ الاله يولع دا، ظ ةق يولع ةن ه ع، س ل، حىنك ئس قع ةقعقعي لعك ه ه

، ظالالهنع تونعغعنع، زاآعر هةم شاآعر هةم  دئضةنظةقعللعقالرهةقعقعي يوق،  ظةقعلسعزلةر، بذنعثدا، قعلحة شةك
ةت                     حعلعككة ظعتاظ ةنمعز، آأص ان ظعك را دةص ماثغ اتالص توغ سابعر بولغعنع بولعدذ، شذثا، بعز هةقعقةتنع ظعسص

ةق        قعلمايمعز، هةتتا خةلق قولالص آةتكةن ظالعممذ ظاز       ئلعدذ، ه أح آ ةلق ظ ة خ ع، هةقعقةتك غذن بولعدذ، حىنك
  .ظاححعقدذر

سىرة ظةنظامدعكع، ظالاله سعلةرضة باراثلعق ؤة باراثسعز باغالرنع، خورما، زةيتذن، ظانارالرنع قعلعص 
   ظايةت توغرعسعدا دئضةنبةردع، هوسذل حعققان آىنع هةققعنع ظادا قعلعؤئتعثالر

رعدا      دئضةن مذنداق ن         ، مةن يذقع عم مذمكع ة سأزلعش ةن يةن أزلعدعم، م أص س عدا آ ىملىك توغرعس . ظأس
ةن،  أزلةص ظذتعم ازعراق س عدا ظ ةك توغرعس ةردة حئح ذ ي ةن ب عزدذر، م تع حةآس الاله قذدرع ع، ظ حىنك
حئحةآلةرمذ نةححة خعل بولعدعكةن، ظذالرنعث حاثلعشعشع، هوسذل بئرعشع، مئؤة بئرعشع مذشذ حئحةآكة           

ن،           مذناسعؤةتلعك، شذنداق  ال، مةسعلةن، بذنع آىزىتىص تةتقعق قعلعش جةريانعدا هةقعقةتكة يئتعشعثالر مذمكع
ةلذم،             . ظةلؤةتتة ة م االيلع، حئحةك هةمعمعزض ةزةر س ة ن ذثا، حئحةآك هةرخعل يةردة هةرخعل مأجعزة بار، ش

الدعن       ذلدعن ظ ارةت مئؤة هوس دذ       بئش االغعتع بولع ىملىآنعث ب ىحع، ظأس ذ بعرعنحعسع، بةز  .  بةرض ر   ب عسع بع
عؤع  . حئحةآلةرنعث قوغدعغذحع تعكعنع بولعدعكةن، هةسةل هةرعسعمذ آعرةلمةيدعكةن    حىنكع، بذ ظذنعث نعس

لذق             ةزع حئحةك قذلذص ظةمةسكةن، باشقا قذشالر ياآع هةرخعل ظامعلالردعن حاثلعشعدعكةن، ظعككعنحعسع، ب
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الر ظوب      ع ؤة قذش ةل هةرعس عنع هةس ث حارعس ذص، بذنع احقذحلذق بول ةم ظ ارنعث   ه ذالر ظامب دذ، ظ دان بعلع
  .ظعضعسعدةك خوجايعن بولعدذ، بذمذ ظالالهنعث رةهمعتعدذ

ةر             ذ حئحةآل دذ، ب ظىحعنحعسع، بةزع حئحةآكة قوغدعغذحع قويذلغان بولذص، ظذالر مةخسذس قوغدعلع
  . شاهزادة بعلةن مةلعكعلةردذر

ىملى      دذ، ظأس ع بولع ىملىآكة قوغدعغذح أزع ظأس ةر ظ ع، حئحةآل ىللةرنع  تأتعنحعس دذ، ض آنع قوغداي
  .قوغدايدذ، خذددع ظذالر مذنتعزعم قوشذن

ظانعلعق  ـ بةشعنحعسع، بةزع بعرخعل ظأسىملىآتة ظعككع خعل حئحةك بولعدذ، هةر ظعككعسعنعث ظاتعلعق
ايعص    ث ظاج ذ دةرةخنع دذ، ب قا بولع ذزذن قعس دذ، ظ ث     ـ بولع أرىث، مع ةن آ أزعثعز بعل ار، آ لعرع ب غارايعص

  .بعر آأرضةن ظةالظاثلعغاندعن 

نعش          ت ظالتعنحعسع، نذرغذن حئحةآلةر ظذخاليدذ، ظذخالش، ظويغع وش       ؤاق ة ب ا قعلح ذالر ؤاقعتق ار، ب ع ب
ة      الر تىرعض عدةك قذش ةل هةرعس عنع هةس الش، ظويغعنعش ث ظذخ دذ، بذالرنع ا قعلع ة ؤاص ايدذ، ؤةدعض تذرم

  .مذناسعؤةتلعك

أك، ي   ئرعق، آ زل، س اق، قعع ةر ظ ع  يةتتعنحعسع، حئحةآل ذ ؤة ظذالردعك دذ، بذالرم ةرخعل بولع عل ه ئش
ار  اغلعنعش ب عؤةتلعك زور ب ةن مذناس الر بعل ذراقمذ قذش ةت. ص ىن، هئكم ةظةتع ظىح ان، مةنص ع ظعنس  هةممعس

  .ظةمما، ظعنسان ظاز شىآرع قعلعدذ، بةلكع، آذصرع بولذص شىآرع قعلمايدذ

عدذ، ه   ةنال حاثلعش ةت بعل ةر هةرعك ةزع حئحةآل ر  سةآكعزعنحعسع، ب ا بع عز، ظذنعثغ ارةت هاجةتس اش
  .نةرسعنعث تئضعص آئتعشع الزعم، ظذالر سذنع آىتعدذ، ظاندعن مةقسةت هةل بولعدذ

عمذ      ة ياتس ر نةرس تعدة بع عدذ، ظىس ارقعلعق حاثلعش عش ظ ةك، ظعسس ةزع حئح ع، ب توققذزعنحعس
ةرةققعياتع ظىحىن          ث ت الاله، ظوحذق دعننع ع ظ اية، بذالرن عدذ، ظعسسعشال آذص ة  حاثلعش الر، حئحةآت  آىزىتىث

ارةت،        ا ظعش ا، رةث ظعلمعغ ذر ظعلمعغ بعرعنحعدعن رةث بار، بذ قذياشنعث يةتتة رةثلعرعنع قوبذل قعلعدذ، بذمذ ن
ةن    دئضةنشذنداقال رةث بذ دذنيادا مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة، ظذالر ظاشذ رةث     ذراق بعل  دةسمعنع سئلعص، خذشص

ةلع     ة ج عنع ظأزعض ةر هةرعس الرنع، هةس ذراد    قذش ايؤانالرنعث م انالر، ه ىتىن ظعنس أزعنعث ص ص، ظ  ـ ص قعلع
ةرخعل               . مةقسعتعنع هاسعل قعلدذ   الرنعث ه دة بولذشع قذش ةرخعل رةث مانا بذ، ظالالهنعث ظورذنالشتذرذشع، ه

. مذناسعؤةت بار رةثنع ياخشع آأرىشع ؤة ظعنسانالرنعثمذ شذنداق بولذشع بعلةن مذناسعؤةتلعك، ظارعلعقدا زعح
اقعدذ،                رةث بة  ان ب الر، ظعشحعالر ج آمذ مذهعم، نذرغذن آعشعلةر تاغدعن رةث تئرعص جان باقعدذ، هةم زاؤذت

ةآمذ   هئكمةتظةتعر زاؤذتع، ظعشحعالرمذ تذرمذشعنع قامدايدذ، آعشلةرمذ هاجعتعنع ظادا قعلعدذ، بذنعثدعكع             ب
ذنغان     بعلةن ظعش قعلغذحع، صىتىن ظالةم ظعنتعزامغا ماس، م       هئكمةتآأص، ظالاله    ا بويس الدا قانذنغ ذناسعص ه

دذ  ةتنع    تاساددعص. بولع ذ هةقعق ا مذش ز مان ار، بع الاله ب ر ظ دارة قعلغذحع، بع الدعن ظع ةممعنع ظ وق، ه عيلعق ي
ز ةرةققعي قعلدذرعمع نع ت ةص بعلعم ذنحعؤاال . آأزل ةردة ش ر حئحةآل ذ بع ةتظاش اآع دةرةخ، هئكم ذدرةت ي ، ق
العمالر      هئكمةتدة، يوصذرماقلعرعدا نذرغذن قذدرةت،     ظأسىملىك تئنعدة، غوللعرعدا، معؤعسع    ةقةت ظ  بار، بذنع ص

  .بعلعدذ، ظالالهدعن ظالالهنعث ظالعم بةندعسع بةك قورقعدذ

ىل      ىتىن ض ىتىن دةرةخ، ص ىملىك، ص ىتىن ظأس ز ص ذثا، بع ةتقعق     ـ ش ىرىص ت اتالرنع تةآش عياه، آأآت ض
ارلعقعن      . قعلعشعمعز، الزعم  الالهنعث ب ز ظ ادعدن           بذنعثدعن بع ذنداقال دذني عمعز، ش نع تاص رلعكعنع، قذدرعتع ع، بع

ن              عمعز مذمكع علعك تعكلعش رةر ظعض ة  . نذرغذن بعلعمضة ظئرعشعص، ظعختعساتتعمذ غةلعبة قازعنعص، بع ظاخعرةتك
نع                       ذ بعلعم م قعلعص ب نع حعقع نع، مئلع عزالر جئنع ذ دعنس تذرغان آعشعنع ظالاله دذنيادعمذ ظاح قويمايدذ، ظاش

ةتقعق              ظالعدعكةن، اغالرنع ت الرنع، ت ةن، قذش  نةححعسع جئنعدعن ظايرعلعص قالعدعكةن، زةهةرلعنعص ظألعدعك
عق           ىن، ظعش ن ظىح ىن، دع الاله ظىح ة، ظ ز ظةلؤةتت ةس، بع از ظةم انالر ظ ايرعلعص قالغ اتعدعن ظ ص هاي قعلع

قا    ىن، نئمعش ش ظىح ةرةققعي قعلع ادعمذ ت ىن، دذني ش ظىح ادة قعلع ا زعي ةتنع ظالالهق عدا مذهةبب ال ص ان، م ج
  .قعاللمايمعز، ظعسعت، شذثا بعز مةغلذص بولدذق، ظةيعص ظأزعمعزدة

ان ظذحراص                      ر دعهق ةريانعدا بع ئلعش ج ةص آ اؤا ي ص، ه وظال تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يئزعغا حعقع  س



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 162

  .سورايدذ

ةن بعرلةص جاؤاب بئرعص دعن مةسعلعسعنع حىشةندىرعدذ، ظاند  ـ   تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بعر     عن ص
اددا      ـ   ظعلعم توغرعسعدا ظذنعثغا نذرغذن زعراظةت تئخنعكعسعنع ظىضعتعدذ، حئحةك ظعلمع، ظأسىملىك ظعلمع، م

قاتارلعقالرنع سأزلةص ظذنعث قةلبعنع يورعتعدذ، دئهقان ظذنعثدعن مذنداق دةص سورايدذ، آاال قوي نئمة ظذحىن 
  ع بار؟هئكمعتة يةص يةؤعلعص ظاندعن آأعشيعدذ،؟ بذنعث سعرع نئمة؟ نئم

دذ داق دةي ةي، مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ذل : ت انالرغا ق عزلعقعدعن ظعنس ايؤانالر ظةقعلس لعي ه ظةس
ايؤانالردعن     خور ه ذالر ضأش ذنداق، ظ ع ش ازعرمذ ياؤعس دذ، ه ايالقالردا ظوتالي ةردة، ي ذرذن حألل عدعن ب بولذش

نعث ظعحعضة تاغاردةك قئرعننع بةرضةن، بذ تئزلعك ظالاله، ظذ شذثا،. قورقعدذ، حىنكع، ظذالر بعر ظولجا خاالس    
تا    ـ   بعلةن ظوت   ـ حأصلةرنع قاحعالص، دةرهال دىشمةندعن قاحمعسا بولمايدذ، ظاندعن ظذ ظذؤعسعغا بئرعص ظاس
دذ   ـ ظاستا، بعر  ةزعم قعلع ذ      . بعرلةص حعقعرص تةمعنع تئتعص لةززةت ظئلعص ه ع ظ ايدا، حىنك وش ص ثدا ق بذنع

  .، ظةضةر ظذ ظالدعرعماي يئسة ياآع توال قاحسا باشقعالرغا غعزا بولعدذدىشمةندعن قذتذلدع

 بارماق ظىحةي، آأيعشةص   12شذثا، ظالاله، بذنع بعلعص ظذنعثغا شذنداق مذرةآكةص ظاشقازان، قئرعن،          
الالهنعث              ذ ظ ا ب ةن، مان ت حعقرعص قايتا هةزعم قعلعشنع بةرض وال            هئكمع ةص ت وال ي زدةك ت تع، بع ةم رةهمع ع، ه

ا    . رسعقع ظاحسا بعز زور ظاؤارعحعلعققا دذح آئلعمعز، دةصتذ     قو ةر، دةص ظالالهق الالهذ ظةآب دئهقان خذشاللعقعدا ظ
أزعنعث ؤة               ارمذ دةص ظ اح قوي نع ظ الاله، مئ ةن ظ ذنداق آأيىنض ا ش ذ هايؤانغ تذ، مذش ال بوص هةمدة ظئيتعص خذش

ذن   بالعلعرعنعث رعزعقعدعن خاتعرجةم هالدا ظأيعضة قايتعصتذ، خوش،     ذنداق نذرغ زمذ ش ةم    قةلب بع ةرنع خاتعرج ل
  .قعلعشعمعز الزعم، ظالاله بعلعمنع بعزضة شذ مةقسةتتة بةرضةن، بعزضة شىآرع ؤاجعصتذر
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  سىرة ظةظراف 

نعدذ،          ان قعلع االمالرنعث قعسعسع باي ا ظةلةيهعسس بذ سىرعدة نذه، هذد، سالعه، لذت، شذظةييعب، مذس
ة             مةقسةت، بذ ظذلذغ صةيغةمبةرلةرنع      ا ظاخعرعغعح ص، ت ة قعلع ة ظىلض ظذالرنعث هاياتعدعن تالالنمعالر، ظأزعمعزض

ة  ع ظةزعيةتك ذ يولدعك ذرذش، ب ث ت ة حع ةؤرهةقت ةتس ش، مذهةبب ةيدان  ـ  قعلع ش، م نعق قعلع رةتنع ظئ نةص
ع  »يول بةلضعسع  «مذ  قذتذبظايرعش، ظالالهقعال تةؤةآكىل قعلعش قاتارلعقالر سأزلعنعدذ، مذشذ تئمعدا سةييعد           ن

يئزعص حعققان، بعز بذ سىرعدة، تةنتاؤع رةهمةهذلاله ظةلةينعث بةزع بعر ظعلمع هةقعقةتلعرعنع بايان قعلعمعز، 
  بولذصمذ قايتا روهنعث هاسعل بولذشع، قعيامةت توغرعسعدا

   ظايعتع توغرعسعدا دئضةنظالالهتاظاالنعث، يةثالر، ظعحعثالر، ظعسراص قعلماثالر

ةص   :  دئضةنآئحةك توغرعسعدا مذنداق    ـ ظعحمةك، آعيعم  ـ   يئمةك ادا ي ذ دذني ال    ـ ظادةم ب ظعحعش ظىحىن
م   ـ ياشعماسلعقع، بةلكع، هةق ظىستعدة ياشاش جةريانعدا هاجةتكة حذشلذق، اليعقعدا يةص      ذ  . ظعحعشع الزع ب

دذ            ة بوالالي رعنحع ظىلض ةنهذ بع ةلالهذ ظ أمع        . مةسعلعدة ظأمةر رةزعي ذرذص، ظ ادعر ت ذرذص، ق ة ت ذ خةلعص رعنع، ظ
ث  ةن، ظذنع يعص، ظعشع بئجعرض اددعي آع ةص، ظ اددعي ي اص، ظ ىن ظات ةق ظىح نع ه نع، مئلع اتعنع، جئنع هاي

وق                 12آعيمعنعث   ىن ت ر آ اح بع  يئرعدة ياماق بارلعقع سةهعه آعتابالردا خاتعرلةنضةن، رةسذلذلالهمذ بعر آىن ظ
ا ظعل              اندا ظالالهق اق ظاحق نع، قورس ىآرع قعلعش اندا ش عدا          تذرذشنع، تويغ ذ توغرعس ورعغان، ب ا قعلعشنع س تعج

.  بابقا قارالسذن، آعتابدا حىشعنعشلعك بايان قعلغان دئضةنصئقعرلعقنعث صةزعلعتع، ؤة رةسذلذلالهنعث تذرمذشع
لعقدعنمذ            دئضةن ظعحعثالر، ظعسراص قعلماثالر   ـ   بعر دعنسعز يةص   ةيغةمبةرنعث تئؤعص ذ ص اثالص، ب ةتنع ظ ذ ظاي  ب

ةك                 خةؤعرع بارآةن دةص آئ    ز، يئم ذثا، بع العدذ، ش ة ظ أز ظعحعض لعقنع ظ ةت تئؤعص ذ ظاي  ـ تعدعكةن، حىنكع، ب
ظعحمةك،  ـ آئحةك، يعمةك ـ ظعحمةآكة، ساقلعق ظعلمعغا داظعر بعر نةححة مةسعلعنع سأزلةص ظأتعمعز، آعيعم

  .سذ ؤة باشقعالر

ان                يعم آعيعشنع بذيرعغ قعدةك آع ةؤرةت ياص ايدا ظ ان ج ةرعزدذر،       ظالاله، ناماز ظوقذيدعغ ازدعكع ص ذ نام ، ب
ىن،    . شذنداقال بذ هأآىم، ناماز سعرتعدعمذ آىحكة ظعضة بولعدذ  از ظىح ىن، نام بعز آعيعمنع آعيعشتة صةرعز ظىح

م   عمعز الزع اي آعيعش ا قعلم ىن، رعي ةق ظىح ىن، ه ذش ظىح العق بول نع،  . هاي الالهنعث قذدرعتع يعمدعكع، ظ آع
  .ص، هةمدذ ظئيتعص آعيعشعمعز الزعمعنع، رةهمعتعنع تونذص، شىآرع قعلعهئكمعت

يعش،   ذق آع ةتتعن ظوش يعش، هاج عنع آع ةتلعك نةرس ذلع قعمم ذثا، ص دع، ش عال بول ةؤرةتنع ياصس ذ ظ ظ
  ظعسراص بولعدذ، ظذنداق بولمايدعكةن نئمة ظعسراص بولعدذ؟

يعم       ازاص، آع اك       ـ هاالللعرعغا هسئساب بار، هاراملعرعغا ظ االل، ص ا ظوخشاش ه ا،  آئحةك، تاظامغ بولمعس
تة      ةهعه هةدعس ر س ذلذلاله بع ةس، رةس اؤةت ظةم ع ظعج ةس، دذظاس ذل ظةم ادةت قوب ىتىن ظعب ذق 10ص  آويل

 آعيعمنعث بعر آويع هارام بولعدعكةن، شذ آعيعم ظذحعسعدعال بولسا، ظذنعث ظعبادعتع، نامعزع، مةقبذل ظةمةس     
 هالدا ظالالهقا دذظا قعلسا، ؤاهالةنكع ظذنعث توزان باسقان ـ ، ؤة يةنة بعر مذساصعر آعشع باشلعرعنع حاثدئضةن
يم دذ    ـ آع اؤةت بولع ع ظعج انداقمذ دذظاس ا ق ارام تذرس ع ه ةك ظعحمعك ئحعكع، يئم ةنآ لةر  دئض ذ هةدعس ، ب

ار،    كاتتعمذ ب ار، معش ةظعيندا ب ةكظةرب االل  دئم يعش، ه ىتىن     يئ ذص، ص م بول ةآمذ مذهع يعش، ب االل آع ، ه
اعس بول انعث ظاس ادةتنعث، دذظ دذظعب م، . ع ة بولذشع الزع ىننةت بويعح ةتتعن س ىتىن جةه قا ص ن باش ظذنعثدع

ظالاله قذرظاندا آأرسةتكةندةك آعيعشع الزعم، زعننةتنع ظاشكارعلعماسلعق الزعم، آةث آعيعشع           بولذصمذ ظايالالر، 
ذنعدعن           عزالرنعث صوس ذلمان، دعنس ةيرع مذس راق  الزعم، تار قعلعؤئلعص بةدةننع بعلعندىرىش حةآلعنعدذ، غ  يع

  .بولذشع، رةسذلذلالهنعثكعدةك بولذشع الزعم

ذ           ـ   ظالتذن ان، ب ارام قعلعنغ ةر آعيعشع ه ا دذرذس، ظةرل ةر ظايالالرغ آىمىش زعننةت بويذعم يعصةك رةختل
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الدعن            ةنلعكعنع ظ عز ظعك ةرنعث هاجةتس امعراقلعقعنع، ظةرل ذنعثغا ظ الالرنعث ش ذنداقال ظاي ةزلع ؤة ش ظالالهنعث ص
آئحةآتة هاالل بولذشعدعن، ظعصصةتلعك بولذشعدعن، تاشقع تازعلعققا ظةهمعيةت  ـ شتذرغان، آعيعمبعلعص ظورذنال

تئمال                  ةتعر ظعس بئرعشع، داظعم هالدا صاآعز آعيعشع الزعم، بولذصمذ جىمة آىنلعرع ؤة نامازدا صاآعزة آعيعشع، ظ
  .قعلعش الزعم

اخعرة ان، ظ اية، ظعم ة آذص الاله، هةممعض ىن، ظ ذلمان ظىح ع، مذس ث آأرةثلعش اية، ظذنع ت آذص
الاله دةص             الاله، ظ ةس، ظ مذتةآةببعرلعكع، رعيا قعلعشع، مةنمةنلعكع اليعق ظةمةس، آعشع خةخنع دةص ظةم
قعلعش الزعم، بذ مةسعلعدة ظعسالم قانذنعدا ظاالهعدة لعباس ناملعق بعر باب توختعلعغان، بعز هازعر خعسلعتعنع 

  .سأزلةيمعز

ةك ادد  ـ يئم ة ظ لذق   ظعحمةآت ة حذش ذش، هاجعتعض يعشعي بول ةث   يئ ةن ت رع بعل يعش، بذرادةرلع ، يئ
ابعظعنالر ؤة           اهابعالر، ت ةدعس، س ان، ه عمذ قذرظ ذ مةسعلعض ةن، ب لعق بةلضعلةنض ةك تويغذزماس اقنع ب قورس
عي     ع ظاساس ذ آعش ان، ظ ان قعلغ لعك باي ةي، حىشعنعش ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ دن ظعم الر جىملع صةيالسص

ةت              يئيعشتاسقعماي  بذغداينع   ان تذنجع بعدظ ةيدا بولغ نع ظوتتذرعغا قويغان، حىنكع، رةسذلذلالهدعن آئيعن ص
ةن              ذنعثدا ت م، ش تئمال قعلعش الزع عنع ظعس اقنع، ظارص ةن،    ـ ظةلضةك ظعكةن، بولمعغاندا قون االمةت بولعدعك س

ان   صعرعنسعص هازعرقعالرغا تازا  ـ هئسابنعمذ ظاسان بئرعدعكةن، ظةمما بذ قانذن     أنىص قالغ ياقمايدذ، حىنكع، آ
نةصسعنع، يةؤاتقان شئرعن تاظامنع بعردةمدعال تاشلعشعغا ظذالرنعث آأزع قعيمايدذ، هةي نةصس باالسع بذنداق 
تع،                         ادةت قعالالي نع تئجةص ظعب المايتتع، ؤاقعت علعقنع س أص خاص ذ آ ع، ظ دع، حىنك أص ظع ايدا آ تذرمذشتا ص

 ساغالم بولغعلع، شذنداقال ظةقعللعق بولغعلع بولعدذ، تةصةآكذر قابعلعيعتع         رامعزان تئنعنع ساالمةت قعلغاندةك،   
رعنع   ـ لعك هىجةيرة ظأزظارا بعر دئضةنظاشعدذ، حىنكع، ظادةم سةمرعش، هىجةيرة آأصعيعشتذر، ظادةم ياداش   بع

العدذ            ةيرة ق االمةت هىج تعص، س اجعزنع يوقع اقلعرع ظ اندع    ـ يةص آىحلىك، س ادايدذ، ظ ادةم ي ةقلع  دة، ظ ن ظ
عدذ ئخعمذ ظاش ةبظعي . ت عرت، ت علعدعن س ذ مةس ز ب انداق   ـ بع ذص، ق ة بول قا ظعض ع ظاساس ة ظعلم ةن بويعح ص

م،                      عمعز الزع ع بعلعش دذ بذن ان قعلع ة زعي ئلعدذ، نئم يئمةآلعكدة قانداق ماددا بار، نئمة يئسة معزاجعغا خعل آ
ةرخعل    ع س رع، ماددعس تع يذقع ذق قعممع عمذ ظوزذقل از بولس أزع ظ تئمال ظ اتالرنع ظعس ةرنع، آأآت يئمةآلعكل

م  عمعز الزع أزعمعز ظأستىرعش م، ظ معز الزع ةخت،  . قعلعش ة ب م، بارح عمعز الزع ةآلعك يئيعش ةنحعلعك يئم ظعش
علةن  ار، مةس عدعمذ ب قا نةرس ع باش نعث ماددعس ذ ضأش ةس، ظاش تة ظةم اقلعق، ضأش ةززةت، س ذ : ل اق، ب قايم

اي،         صايدعلعق، زعيانسعز غعزا، نان بعلةن ظع      ستئمال قعلعنسا ظادةمضة هةرخعل ظوزذقلذق ماددعالرنع بعرعصال قالم
دة، ضأشنعث  ـ ساالمةتلعككة صايدعلعق، جاثدذ، ماش، دادذر، صذرحاق ؤة باشقا آأآتات تىرلعرعضة ياغ قوشذلعدذ

ماددا بار، ماددعسع تئصعلعدذ، ضأشكة آعشع هاجةتسعز، تذرمذش ظأتكىزةلةيدذ، ظاشذ نةرسعدة ظاقسعل ؤة باشقا 
ضأش صةقةت آعشعلةرنعث ظعددعيعسعدة ياخشع بولماقتا، ظةمةلعيةتتة ظاشذ ظاددع، ظةرزان يئمةآلعكدة ماددعنع 

دذ، ع بولع ةقةت تولذقلعغعل ةززةت ص اتلعق، ل علعدذ،   ت اددعالردعن تئص قا م ذز ؤة باش أمىر، ت ىرت، ت ضىثض
اددعي آأآتاتالر هةزعم قعلعشنع ياخشعاليدذ، تةنضة ظةمةلعيةتتة، ظاقسعل، قوناقتعمذ آأص، ظذنعث ظىستعضة بذ ظ

آأص صايدعلعق بولعدذ، فوسفور ماددعسع بعلةن نئرؤعنع ياخشعاليدذ، ظةقعللق قعلعدذ، صالةك، تذرذص، حامغذر، 
قازانغا      ارلعقالر ظاش ش، الزا قات تئمال قعلع أص ظعس ع آ ذ، تذزن ك، ظاححعقس ةرخعل ظعحعملع ةيلةردةك، ه بةس

  .ا هةممعسع ظأز اليعقعدا بولذشع الزعمزعيانلعق، ظةمم

ام             ذن، خ يعش مةيلع ضأش بولسذن، مةيلع دانالر ياآع آأآتات بولس ةزع         يئ دذ، ب انلعق بولع ةآمذ زعي  ب
علةن،          والر؟ مةس ة ب ة نئم ام يئس ا، خ قازاننع بذزعؤاتس اي، ظاش ةزعم بولذشع ياخشع بولم مذ ه امالر صعشعص تاظ

ع، ظعحعضة ضأشع قئرع قوي، آاال ضأشع، تةرخةمةك قاتارلعقالر، ؤاقتذش صعششعق يةصمذ تاظامالرنعث هةزعم بول
اقالن ضأشع،          بةسةي ظالتة ساظةتتعن آأص ؤاقعتتا هةزعم بولعدذ، ياآع حاال هةزعم بولذص، ظعحعنع سىرعدذ، ص

  .ياش موزاي ضأشع يعنعك تعصتعكع ظأسىملىك ظوتياشالر ظذنعثدعن تأؤةن ؤاقعتتا هةزعم بولذص بولعدذ

خذ ضأشع ظاسان هةزعم بولعدذ، هةم صايدعسع آأص، آةصتةر، ظأردةك، غاز ضأشلعرعمذ شذنداق، بئلعق، تو
ارلعقالر            امغذر، بةسةي قات ق      4 ـ   3قذشقاح تىرلعرع سةؤزة، تذرذص، ح دذ، دورعلع ذص بولع ةزعم بول اظةتتة ه  س

  .قعممعتع يذقعرع بولعدذ
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اظةت، قعسقعسع    مانا مذشذنداق ظذزذنع ظالتة    ا 2س علةص        س نع ظعض ذ ؤاقعت ذثا، ب دذ، ش ازعم بولع ظةتتة ه
ام                ارعلعقعدا تاظ اق ظ ع ؤاخ تام بولغاندا آىنعضة ظعككع ؤاخ يعسة آذصاية بولماستا ظىح ؤاخ ظعستئمال قعلعش، ظعكك

ةص    علةص، ي نع ظعض ذ ظعلعم ز مذش دذ، بع قازاننع بذزع ا ظاش م، بولمعس لعكع الزع راص  ـ يئمةس ثالر، ظعس ظعحع
اؤاب                     بذ ن دئضة قعلماثالر ةم س ةلتىرىص ه ايدعنع آ عمذ ص ارقعلعق ظأزعمعزض ذ ظ ش، ش بذيرذققا تولذق ظةمةل قعلع

ز        . تئصعشعمعز الزعم  م بع ذ داظع م، ب ا سةل        قوش صايدا آأرىشعمعز الزع ز بذنعثغ ذثا، بع علة، ش ان مةس يولعقعدعغ
  :ال قعاليلعقارعماسلعقعمعز الزعم، بولذصمذ تازعلعققا، مةسعلةن، بعز ظعحعؤاتقان سذنع معس

  ظذ صاآعز بولذشع ظأزضةرضةن صذراق ياآع معكرذصدعن خالعي بولذش ـ 1

ة         ـ 2 م، آأزض لعقع الزع انلعقالر بولماس اق ج ةن ظذشش اآع آأرىنمعض ةن ي ة آأرىنض ثدعكع آأزض ظذنع
  .آأرىنمعضةن معكرذصنع قايناق سذ ظئحعش بعلةن يوقعتعمعز

  .ظاححعق سذ زعيانلعقظذ، تاتلعق بولذشع الزعم، تذزلذق، زةي،  ـ 3

  .سوصذن ماددعسع ياآع آأآتات يذغان سذ حىشىص قالماسلعق الزعم، بذالرمذ بةك زعيانلعق ـ 4

دذ،              ـ   5 علع بولع دا آأرض ذثا   ظةث مذهعمع معكرذص، ؤعرذس بولماسلعق الزعم، ظةمما بذنع معكرذسكذص ش
دذ،  بولمعسا، حوث ظعسر  . بعز ظذ ظالعمالرنعث سأزعضة ظعشعص ظعش قعاليلع       اص مذشذ بعز ظعحعؤاتقان سذدا بولع

  .ظاشذ سذ سةؤةبعدعن بولعدعغان آئسةللةر: مةسعلةن

ىرىش،   ) 1 ع س ةؤةبعدعن ظعح ذ س ةن س ع بعل عنعث ظارعلعشعش ةزع نةرس اآع ب ا ي ذم، توص ق
  .دعققةتسعزلعكتعن، بذ آعحعك بالعالردا آأص

  .ةزراظعلغا سذنذص بئرعدذقعزعتما، ياللذغلعنعش آئسعلع بذمذ دعققةت قعلمعسا جاننع ظ) 2

  .خولعرا ؤاباسع، بذ بعر خعل ؤابا بولذص، يذقذملذققا ظأزضعرعدذ، سةؤةبع ظاشذ مةينةت سذ بولعدذ) 3

ةؤةبعدعن                       ) 4 ذ س ذ س ةلتىرعدعغان آئسةل، بذم انلعق آ ل ج ر خع ورعغذحع بع ان ش قان سعيعش ياآع ق
ام سذ سةؤةبعدعن بولعدذ، مانا بذ حوث ظعسراص    بولعدذ، مانا مذشذنداق خةتةرلعك آئسةللةر، معكرذصالنغان خ      

كة، نعجعس نةرسعنع حةآلةص، يئيعش، صاآعز، هاالل نةرسعنع  دئضةنبولعدذ، شذثا، ظالاله، تاظامالرغا قاراثالر
أرعدذ،   دئضةن آعيعمنع صاآعز تذت   ةن ، ظالاله صاآالرنع ياخشع آ ئلعش     .  دئض الدعنع ظ انعث ظ ذلذلالهمذ ؤاب رةس
أص د  عدا آ ا توغرعس ان، قاح ةت قعلغ تعن،      ـ عقق ا آعرش ار يذرتق ا ب ان، ؤاب قا بذيرعغ عص قويذش نع يئص قذحع

االهعدة      ـ   حعقعشتعن توسقان، صاآعزلعككة بذيرذصال قالماي، تعببعي      العمالر ظ ذثا، ظ صةنضة ظةهمعيةت بةرضةن، ش
ةك          ز يئم يعم    ـ   تعببعي داؤاالشقا بعر باب توختاتقان، شذثا، بع ةك، آع ة   ـ  ظعحم عمزع،   آئحةآك ةت قعلعش دعقق

اندةك،  ؤاقت، تازعلعققا دعققةت قعلعشعمعز الزعم، رةسذلذلاله        دئمةي هااللال بولسا بولدع   عدا غالجعر ظعتنع يوقاتق
م        عمعز الزع انالر       . بعز هازعر معكرذصنع، ؤعرذسنع يوقعتعش ايدا، ظعنس قعالرغا ص ان، باش ة زعي ا، ظأزعمعزض بولمعس

ةك    الالهنعث                ظع ـ   آئسةللعكلعرع ظاساسةن يئم دذ، ظ ةن بولع ذش بعل قعالرغا يذق اندعن باش دذ، ظ ةآتعن بولع حم
نذرغذن قوشذنلعرع بولذص، بذالر آئسةللعكنع توشذص يىرعيدذ، آعم قانذنسعز يىرىص صاسكعنا ظعشالرنع قعلعص، 

االك قعلع                     قعالرنعمذ ه اندعن باش عدذ، ظ ذنع تاص رذس ش ذ ؤع ة، ظ ةت بةرمعس ا ظةهمعي ا، تازعلعقق دذ، ضذناه قعلس
تئمال  نع ظعس ذنداقال معكرذص عغذحع، ش ةل توش الر آئس عق قذرت عت، سئس ة، ص ذت، بىرض ا، آذم ن، صاش حعؤع

 ـ ظارامدعن، يئمةك ـ قعغلذحع، بذالردا صايدعمذ بار، بذ يةرشارعغا نعسبةتةن شذنداق، ظةمما بعز ظأيدعن، هويال
تئمال       ظعحمةآدعن بذالرنع نئرع قعلعشعمعز الزعم، تازعلقنع ياخشع قعلس          ع، ظعس ةيدذ، حىنك ذ آةلم اق بذالرم

وق  ة ي ان نةرس ةن     ! دة ـ قعلعدعغ ذش بعل ذم تذغ ايدذ، تذخ ايالردا ياش ةك، زةي ج ذ آألح الر س ا، آذمذت صاش
ة آئسةل                اق آعشعض ا، س عنع حاقس اق آعش ر س آأصعيعدذ، بذالر بعرةر آئسةل آعشعنع حئقعص ظاندعن يةنة بع

دذ ئلعدذ  ـ يذقع ةل آ ن بو. دة، ظةج ايدا    حعؤع ر ظ ع بع ا، هةربعرس دة 30لس دذ،  2000 آىن ذم تذغع  8 تذخ
ل       12ساظةتتعن   ر خع ذنداق بع  ساظةتكعحة تذخذمدعن بالعسع حعقعص بولعدذ، بذ خذددع ظعنسان، هايؤانالر ش

 آىن ظةتراصعدا حعؤعن بولذص 10 آىندعن  6هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة ظأزضةرضةندةك، قذرت هالةتتة حعقعدذ،         
 ظعسسعق جايدا، صاسكعنا جايدا آأص بولعدذ، ظذ، قونغانال ضأش قذرذتاليدذ، آأآعرعص بذزذلعدذ، بذ يئتعشعدذ،

ذ       ة، ظ ةت آعشعض حعؤعن معكرذصنع يوقعتعصال قالماي ظذنع ظالاله، خالعغان بعر آعشعضة يذقتذرعدذ، بولذصمذ مةين
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عنع آأتىرىص يىرعيدذ، ظعح سىرىش، آأز ظاغرعق آئسعلعنع آور بولذص قئلعشقا سةؤةب بولغان، آئسةل معكرذص 
ةيدذ، آئسةل                    اققا يأتك ةلدعن س يدذ، آئس أتىرىص يىرع رعكعليذزنع آ عنع تذب قعزعتما آئسعلعنع، خولعرا ؤاباس
ار آعشع                    علع ب رعكعليذز آئس ذددع تذب آعشع تىآىرضةن تىآىرىآنع ظعستئمال قعلعص، آئسةل تارقعتعدذ، بذ خ

رعسعضة تاماق بةرضةنضة ظوخشاش، ياآع ظاشقان تاظاملعرعنع بئرعص آئسةل تاماق يعضةن قاحعدا بالعلعرعغا، نةؤ   
ةؤالددعن       ى ظ علةر مةثض ات آعش داق خذراص ت، مذن اش، ظعس ةن ظوخش تذرذش بعل ن   ـ يذق ةؤالد دوختذردع ظ

  .آئلةلمةيدذ، آئسةلدعن خالعي بواللماي، قةلةندةر هالدا ياشايدذ، يا هةقنع حىشةنمةيدذ، يا ظعشةنمةيدذ

ث      حعؤعن   دذ، بذالرنع االك قعلع ياآع قارا حئكةتكة ياآع حاشقاندعن حعققان آئسةل تىرلعرع ظعنساننع ه
ان     ة قعلغ ةن نئم ةي م ع بعلم ن بذن ة، آئيع دذ، ظةلؤةتت الدعن بولع ةل ض دذ، آئس امدعن بولع ع تاظ آأصعنحعس

اقالنمايدذ           تعن س تذرماي     بولغعيتعم دةص ظالالهدعن ظاغرعنعدذ، ظأزع بولسا، ساقلعنعدعغان ظعش اؤانع ظالماش ، ه
ارامالر   ـ آأرصعلةر ظعشقا ظالدعراص يعغعلماي، ظأي، هويال ـ  بذرذتذص، ظادةم بعر ظأيضة تعقعلعص ياتقان، ظورذن       ظ

الر        ذ معكرذص اندعن ب ان، ظ ذص قالغ ع بول اتالر باغحعس ر هايؤان اي بع ذ ج ص ب ذنداق قعلع ةن، ش سىصىرىلمعض
ا    . سالماي، ظعنسانع هايؤانالرغا زعيان سالغان بولعدذ    هايؤانالرغا سأزسعز هايؤانالرغا زعيان      ة مان ظعسراص دعس

ان     ادقا زعي ذن ظعقتعس اتلعق نذرغ ان خذراص عدعن قالغ عيةت آئلعس دذ، ظئرس ة بولع حعلعق دعس ذنع ظعسراص مذش
انالرغعمذ حوث ب        رعك قالغ ا، تع  ـ االسئلعصال قالماي ظاشذ ظئزعز جاننعمذ ظئلعص آةتتع، هةم آئتعؤاتعدذ، بذ ؤاب

قازا بولدع، باشقعالر تازعلعققا، مذهعتقا ظةهمعيةت بئرعص ظعلمعي ظذسذلدا يةص، ظعلمعي ظذسذلدا آعيعص، هةم      
 ـ ظعحمةآكة، آعيم ـ ظاخعرعدا يئمةك. صذل تئصعص ظةؤالدلعرعضة بةخت قالدذرسا، بعز تىضعمةس قةرز قالدذردذق

  .بةت ـ 169نتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي آئحةآكة مذناسعؤةتلعك بعر سذزنع قعستذرذص قوياي، تة

وزذر     يعم        ـ بعز بذ تاظامنع يةص، آعيعمنع آعيعص ه ةن آع ام بعل ذ تاظ ةي، ظاش نعال بعلم ة يىرىش  ـ هاالؤةتت
آئحةآنعث ظةسلع آئلعش مةنبةسعنع بعلعشعمعز زأرىر ظعلعمدذر، شذ حاغدا بعز ظعسراصنع توختعتعص قانذنلذق 

رلعكع الالهنع، بع ز، ظ ةص ظعحعمع اراص  هئكمعتنع، ي ز ق علةن بع ز، مةس ىآرع قعلعمع ز، ش ذص يئتعمع نع تون ع
  .باقايلع

ةك  ىتىن يئم يعم  ـ ص ةك، آع ع،     ـ ظعحم عؤةتلعك، حىنك ةن مذناس زع بعل ىملىك يعلتع ذ ظأس آئحةك، ظاش
غعزع ظالاله، هةربعر ظأسىملىآكة ظأزعضة اليعق يعلتعز بةرضةن، هةم ظذ يعلتعزغا ظأزعضة اليعق ماددا سىمىرىش ظئ

ق           )معكروسكذصدا آأرىنعدذ (بةرضةن،   بذغداي، آئؤةز، قوناق، صةلةس، آةندعر قاتارلعق، هةممعسع ظأزعضة اليع
ةددعدعن     ص ه راص قعلع زدةك ظعس ذالر بع وق، ظ ول ي قا ي ذغلذق قعلعش ة ظوش ىمىرعدذ، خالعغانح اددعالرنع س م

اختا         ظاشمايدذ، صاختا بولذش ظىحىن، ظذ، يئمةآلعك ماددعنع سىمىرمةيدذ،        زع ص ىن، يعلتع  يئمةك بولذش ظىح
ار،                       زامع ب ار، ظعنتع انذنع ب ألحعمع، ق زنعث ظ ة يعلتع ذنداق، هةمم ةم ش ماددعسعنع سىمىرمةيدذ، مئؤعلةرمذ ه

  .هةممعسع ظأزعضة اليعق ظعنسانالرغا صايدعلعق خعزمةتنع قعلعدذ

ا                االللعق ص ذزذن ت ذرذص، ظ ذزذن ت ايدذ،     نئمة ظىحىن يأضعمةح ظوت شذنحة يعلتعزع ظ ختا ظعشلةص حعقام
نئمة ظىحىن يعلتعزع صىتىن يةرنع قاصالص تذرعدعغان ظاآاتسعية دةرعخع ياآع ظةرآةك ظىآمةمعلةر مئؤة ظعشلةص 

اؤذز          ان ت ةر يوغ علةك، ه ةرنع ظعشلةص              ـ   حعقارمايدذ؟ ظاددعي ص اق مئؤعل ان دةرةخ ظذشش ذنحة يوغ نع ش قوغذن
ع، هئكمعت، تةدبعر قعلغذحع، ظالدعن ظورذنالشتذرغذحع ظالالهنعث حعقعرعدذ، مانا بذ هةممعنع ظوبدان بعلضىحع

اراثالر، ظاسمان           ا ق ىملىآكة،       زئمعن  ـ هئحنعمة ظأزلعضعدعن بولمايدذ، شذثا، ظالاله، تاظامالرغ اراثالر، ظأس ا ق غ
  . دئضةنظذنعث مئؤعسعضة قاراثالر

اخعرع زور ظعس          750بذنداق ظايةت    ذثا، ظ دذق، ش ز ظذخلع ةردع،     دعن ظاشعدذ، بع ىز ب زدة ي حعلعق بع راص
الص ةييعد  ـ يعغ ةلمعدع، س ا آ اقمذ ظورنعغ ذبقاخشعس ةنقذت ةن  دئض الدع بعل أزىث ظ ال، ظ أزىثنع رذس دةك ظ

وق،            دئضةن ياراملعق آعشع بول، ظاندعن غةلعبة قعلعسةن      ةققعمعز ي ئح ه ا ه ا بولعدعغانغ ، بعزنعث، ظالالهقا خاص
  .تاصعمعزبعز ظاشذ قانذن ظعحعدة ياشعساقال نعجات 

م          ـ ظعحمةك، آعيعم  ـ   هازعر بز يئمةك   ة مذهع ةدعس بعزض ان، ه ةنعال قذرظ دذق، ي ةرةققعي قعل ة ت آئحةآت
عيالر   دذ، خذراص انذن بوالالي ةن ق م   دئض ن ظعلع ذ دع عنع     ـ دةك ب ةلكع، توغرعس عمايدذ، ب ةرةققعياتعنع توس ةن ت ص

ئؤة    ـ  قولاليدذ، شذثا، يئمةك   عقالص ظعشلةش، م ةرخعل      ـ ظعحمةآنع صعشش عقالص ظعشلةش، ه نع صعشش حعؤع
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آارخانا، زاؤذت قذرذش، تئرعقحعلعق، ظعلمعنع، باقمعحعلعق ظعلمعنع تةرةققعي قعلدذرذش، توقذمعحعلعق      ـ   آان
الالهنع          ذص، ظ ذل بول أمىر ق ظعشلعرعمذ مةثضى توختعماس خعزمةت، بذ ظعشالرغا آأثىل بألىشعمعز الزعم، بعر ظ

ار،          ياآع ظعنسانالرنع رازع قعالل  ةث ظعلغ اننعث، هةدعسنعث ظ ةيلع، قذرظ اي ظأتم أزعمعز رازع بولم اآع ظ اي ي م
عنةيلع،      العمالردعن ظأض اؤع ظ وص، دذني تذر، صةيالس أرىص، دوآ عرلعرعنع آ عنع، تةصس انعؤع شةرهعس زام

ولمايدذ، خذراصاتلعقنع بولدع قعاليلع، نئمة زعيانلعق، نئمة صايدعلعق، بذنع ظايرعيلع، ساناظةتنع خاتا دعضعلع ب
ةرلعك       هةقعقعي  بو لعدذ، صةلعسةصةظةخالق، قانذن،  ـ خاتاسع ظعدعية  ذ زةه ةردة ب ذ، ي ا مذش حوث ظعسراص مان

عزعمنع                 دذ، س عنع مةس قعلع ةر آعش اش، زةه حئكعملعكدعنمذ زةهةردذر، ظعككعلعسعنعث ظعسراصحعلعقع ظوخش
  .يوقعتعدذ، ظةقعلسعزلعقمذ، بعلعمسعزلعكمذ شذنداق

تئمال               ظعحعش، ـ   يةص أص ظعس انالر آ ع ظعنس ا، بذن ةنحة، تاماآ ر حىش  ظعسراصحعلعق توغرعسعدا يةنة بع
  .قعلعؤاتعدذ، بذ ظةمةلعيةتتة صايدعسعز، زعيانلعق بعر مةخلذق بذنع دذنيا ظعنسانلعرع بعردةك ظئتراص قعلدع

دذ، ظ               اهعللعق قعلعؤاتع ذص، ج ذل بول ةيتانغا ق ة    صةقةت، هايؤانالردعنمذ بةتةر آعشعلةر، ش ةلعي تةجرعب ةم
آذرنال، تئلئؤئزوردا بذنع تةشؤعق قعلسعمذ يةنعال بولدع قعاللمايؤاتعدذ، ظعسالم قانذنعدا بذنع  ـ ظارقعلعق ضئزعت

انلعق،    انالرغا زعي ذ ظعنس ع، ب اردع، حىنك أآىم حعق ارام دةص ه اؤانع  دوزاخه تعدذ، ه اتعنع يوقع ع، هاي  تذتذن
ذ  راص مذش ايدذ، ظعس و لع   بذلغ أص ب تا آ ةظعش ألىؤالعدذ   ـ دذ، ظأزعض ص ظ ذم قعلع أزع زذل عنع . ظ آعش

ن  ة يئقع ذالر مةسجعدض ذثا، ب دذ، ش عق بولع ئلعال سئس اقدعن خ ام سامس ذ خ كةندىرعدذ، ب ذن،  سةس بولمعس
ةؤالدالرنع   حئكعص باقمعغان آعشعدة سعناق قعلعص باقسا، باش قايعدذ، دئمةك تاهارةت سذنعدذ، بالعالرنع،         ظ

عنع          زةهةرلةص هةم جعسمانع   ةي ماددعس زعدعكع شألض ان ظئغ ي هةم مةنعؤع هةم تةربعيعدة زعيان سالعدذ، ظعنس
ع          أرىش س ذراش، آ تعش، ص دذ، تئ وق قعلع نع ي ش رولع ةزعم قلع ذزذص، ه قازاننع  زئمعنب تعدذ، ظاش ع يوقع

، هاؤا تاماقنع ظازلعتعص، ماغدذرنع ظىزىص قويعدذ، ظأصكة. دة، صىتىن جعسعم، تةن بذزذلعدذ ـ ظاجعزالشتذرعدذ
ان           رؤعنع قااليمعق رعدذ، نئ ةلتىرىص حعقع اجعزلعقعنع آ ىرةك ظ تذرعدذ، ي دذ، نةصةسنع قعيعنالش رعنع بذزع يوللع
اجزعلعتعص  نع ظ ةرلعك ظعقتعدارع تعدذ، ظ روللعقعنع يوقع تعدذ، آونت ئزعمنع يوقع دذ، س قاق قعلع ص، ظذرذش قعلع

عكعر،    دذ، ص ق قعلع ة بذزغذنحعلع ةؤالد، نةسلعض ةآكذرنع ـ ظ ىن    تةص ةق ظىح عتعص، ه رادعنع بوش دذ، ظع  بذزع
ان دذ ظاححعقاليدعغ دع قعلع ال بول ال حئكعؤئلعص ر ت ةردعمذ بع ة  .ي وث زةهةرلعكك دذ، ح ةجنذن بولع بةزعسع م

ظأضعنعص ظاخعرع تىضعمةس باالغا ظأزعنعمذ صىتىن ظاظعلعسعنعمذ، هةممعنع هاالآةتكة ظعتتعرعدذ، آأز ظاغرعقعنع         
ىص  ةلتىرعدذ، ظأس أح        يئتع ـ آ ا ظ دذ، ظارعلعقق قذنلذق قعلع وث توس قا ح ةللعكدعن ساقعيش اآع آئس كة ي لعش

ذ            20آأرىشنع، يعراقالشتذرذشنع آةلتىرىص حعقعرعدذ، بذنعث زعيانلعقع بةآمذ آأص، صايدعسع يوق، شذثا، ب
تعن ح    أزعنع ظألتىرىش ةش  خعلدعن ظارتذق زعيان ظعلمعي صاآعتالر بعلةن قذرظاندا، زذلذمدعن، ظعسراصدعن ظ ةآل

ا                  ارام، تاماآ ةتظعي ه بعلةن نعجعسنع، هارام قعلعش بعلةن نذرغذن هةدعسلةردة بةزع ظعشارةت قعلعش بعلةن ق
  .هارام دةص هأآىم حعقعرعلدع

  

توغرعسعدا א  

عم        الالهنعث ظعس ذالر ظ ةص، ب ر مةزه ر      ـ بذنع، ظالالهدعن باشقعسع بعلمةيدذ، بذ بع ةم بع ذ ه عتع، ب سىص
ا      :ةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دعدع   تةنتاؤع ر  مةزهةص، م أنهكم ذ         ال ةن ب ثالرنع م ةؤؤا ظعككع ادةم، ه ع ظ ةنع ظ ي

ذ        .ضة ظعشارةت الم    دئضةن دةرةختعن توسعمعدعممذ  كارا دىشمةن دعمعدعمم ةن  سعلةرضة شةيتان ظاش م  ،   دئض ال
 يالغان قةسةم ، بذ ظعشارةتتعن مةقسةت، شةيتان بذ ظعككعسعنع نذرغذن       دئضةن  جايغا ظعشارةت   دئضةن أنهكما

مذ؟ دئمعضةن ظاشكارا دىشمةن  دئضةنتوسعمعغانمذ، سعلةرضة بذ بعلةن ظازدذرغان، ظاندعن ظالاله، مةن سعلةرنع
ةن  هامعنع شةيتان، دىشمةن  دئضةن، شةيتان دئمةك دةص آايعغان،  ةيلع      دئض مةن، دىشمةن م امعنع دىش  ه

ذن ياآع آىلىص، هعجعيعص آةلسذن مةيلع يالغان  آةلسقورقعتعصيعغالص آةلسذن ياآع تاياق بعلةن هأرصىيىص 
دذ               ةيتان بولع قان ش ةقتعن توس ذ ه الدعنعش   . ؤةدة قةسةم بعلةن آةلسذن، بةرعبعر دىشمةن، بةزع ظ ا ظ ظذنعثغ
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ذثا،     نع  الم خاتا، ظعشعنعش خاتا، ظالاله، مذشذ هةقعقةتكة ظعشارةت قعلعص،        ان، ش ظاشذ جايغا ظعشارةت قعلغ
  .يولعنع تاصساق، دىشمةننعث ظالدعشع، سعلعشع، يالغان ؤةدة قةسةملعرعضة ظالدانمايلعبعز ظالدع بعلةن هةق 

      ظانعمعزغا يالغاندعن نةسعهةت قعلشع، قةسةم قعلعشعغا    ـ    سات بولسا، شةيتاننعث ظادةم، هةؤؤا، ظاتا
ان،               ذص، ظالدعغ دا قوي ان آعشع ظورنع حن      ظعشارةت، ظذ ظأزعنع نةسعهةت قعلغ ا ص ارةتتذ   ن ا ظعش ةك .رغ ،  دئم

 بعلةن صشةيتان دىشمةننعث يالغان قةسةملعرعضة نةسعهعتعضة قذالق سالماسلعق بةآمذ مذهعم، شذثا، ظالاله،           
ةق           لعق، ه ذالق سالماس ة ق بذ ظورذنغا ظعشارةت قعلعص، بذ دذنيادعكع ظعنسانع شةيتانالرنعث قذرذق نةسعهعتعض

دىشمةن قانداق .  نع مذشذنعثغا ظعشارةت قعلغانص ظعشعدا هةق يولعدا حعث تذرعؤئرعش توغرعسعدا تةآعتلةص
ايمان                 ارتعدذ، صذش ظامال بعلةن آةلسذن، ظذنعثغا ظالدعنعش خاتا، بولمعسا ظعنسان دذنيا ظاخعرةتتة زور زعيان ت

   سات صايدا بةرمةيدذ، شذنداقال بذ 

ةن س      ةن، م ةنحعلعك   نذه ظةلةيهعسساالمنعث مةن، ظالاله تةرةصتعن سعلةر بعلمعضةننع بعلعم ة ظعش علةرض
ةن  نةسعهةت قعلغذحع   ارةت         دئض عهةتكة ظعش ذل        . ، ياخشع ساص نةس عهةتنع قوب ةق، ساص نةس ةردة ه ذ ي ب

،  دئضةننةسعهةتكة ظعشارةت ، دئضةنقعلعش، ظالعمالرنعث سأزعنع ظاثالش، بولمعسا ظوخشاشال زعيان تارتعدذ
  .راستنع، هةقنع ظاثالش ساختعغا ظالدانماث

ىتىن            سىرة ظةظراب ؤة     ش، ص ةم قعلع ةرنع خاتعرج باشقا سىرعلةردة قعسسة، تارعخ سأزلعنعدذ، بذ مأظمعنل
ذنعغاخاس، ث قوش ا ؤة ظذنع ة ظالالهق ةنغةلعب ذه  دئض ادةم، ن نع، ظ الم دع ذنداقال ظعس ىن، ش دىرىش ظىح نع بعل

 1400يغةمبةرضة  يعل بذرذن رةسذلذلالهقا مذشذ آئيعنكع صة1400. نع بعلدىرعدذ دئضةنظاتعالردعن تارتعص بار  
ةآمذ            ارعخع ب ث ت ة ظعسالم دعنعنع عتعدذ،           يعل بولغان، ظةمةلعيةتت ةتنع آأرس ذ هةقعق علةر مذش ذ قعس ذزذن، ب ظ

دذ،      ة قعلع ة ظىلض الالنمعالرنع بعزض اتعدعن ت ث هاي ذنداقال ظذالرنع ةؤرش ئلعدذ س م آ ش الزع ذه .  قعلع ن
ذ تارعخ بالعلعرعمعزغا ظةدةبعيات ظأضعتعشكة الزعم هةم بذ قعسسة ب. ظةلةيهعسساالمدةك ظذزذن يعل حعداش الزعم

صروضرامما بعلةن آعتاب تىزىص تةربعيلعشعمعز هةقعقعي آئلعدذ، بعز بالعلعرعمعزنع ظعسالمع مةآتةصتة مذشذنداق 
الزعم، ظةمما، مةقسةت، ظذنع هئكاية قعسسة قعلعش فعلعم قعلعص ظعشلةش ظةمةس، ظذالرغا، ظئتعقاد قعلعش،              

  .ع بويعحة مئثعش الزعمدذريول بةلضعس

شذثا، ظالاله، بذ قعسسعنع بايان قعلغان، ظذالرنعث مةنسذخ قعلعنغان هأآذمعدعن باشقا جايلعرع بعزضعمذ 
  . آأص، ظالاله ظالعمدذرهئكمةتهأآىم بولعدذ، بذ ظذسذل قاظعدعسعدة آأرسعتعلضةن، بذ قعسسعدة 

  : ظايعتع توغرعسعدا دئضةندذظالالهنعث رةهمعتع، هةممة نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالع

الالهنعث       ةيظع، ظ ىتىن ش تذ، ص ذنداق دةص الاله، مذش ة، ظ ةهذلال ظةلةيض ةنتاؤع رةهم رعص، ت ع آع بعرس
ة ظىحىن                         ئلعدذ، نئم ةت آ ة ظىحىن ظاص دذ؟ نئم ازابلعق بولع ىن، ظ ة ظىح رةهمعتع ظعحعدة تذرسا، بذ دذنيا نئم

  .ر آئسةل بولعدذ؟ هةم ظألعدذ؟ دةص سوراصتذيىرةك ظازابلعنعدذ؟ نئمة ظىحىن ضذناهسعز بالعال

عدا                   تذرغان ظعش الاله ظورذنالش ةن، ظ اؤاب بةرض ال ج ةن بذرذن ة م ذ مةسعلعض ةي ب تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
ر                هئكمةت ةن بع الدعدا سأزلعمعض اثا ظ ةن س ذنداقتعمذ م  بار، رةهمةت بار، ظةمما، بذنع ظالعمالر بعلةلةيدذ، ش

  .ظذ بولسا، بعر نةححة هادعسة، قارعماققا ظازابدةك آأرىنعدذهةقعقةتنع سأزلةص بئرةي، 

اص،             ـ   1 ابعلعيعتعدعن توخت اثالش ق أزلةش، ظ ةنال س ةت حعقعشع بعل ا جاراه يعص بعر آعشع بوينعغ   مئ
دع،        ـ   1927بولذص قاصتذ، بذ     ع ظعش ظع ن يعلعدعك اندعن               آئيع تذ، ظ رعص آئتعص ة آع ر نةرس ا بع ث قولعغ  بذنع

ذنعث            قعلماي ب   هئس دوختذر تذ، ش ة آةص ان دةص سأزلعشع ظةسلعض ذ آعشع ؤايج تذ، ب رعيص تاشالص ذنع حعقع
  .بعلةنمذ بعللة ظاثاليدعغان بوصتذ، مانا بذ ظازاب ظةمةس رةهمةت

  .بعر آور بولذص قالغان آعشع، يولدا يعقعلعص آئتعص، تذيذقسعز آأزع آأرعدعغان بولغان ـ 2
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  .علكعتعص آئتعص، سأز قعلشعقا قادعر بولغانبعر ضاس آعشع يعقعلعص حىشىص، معثعسع س ـ 3

ذص،                    ـ   4 تار بول ة ضعرعص ر آئسةلض اتتعق بع ان آعشع، ق ال يىرعيدعغ ذناه قعلعص بعر ظوسال آعشع، قةبعه ض
  . قعلغانتةؤبةساقعيعصال ياخشع آعشع بولذص قالغان، 

  .بةزع آعشعلةر مذسعبةت آةلسة، ظالالهنع تاصعدذ ـ 5

ث             بعر آئسةل آعشع قةهؤةع    ـ   6 ئلعص ظذنع ةك صارحعسع ظذحذص آ ر ظةين عز بع تع، تذيذقس انعدا ظولتذرات
  .دة، بذمذ ساالمةت ساقعيعص قالغان ـ بوينعغا تئضعص قان ظاققذزدع

دذ،     بذنداق ظعشالر بةك آأص، سأزلةص تىضةتكعلع بولمايدذ، بةزع آعشع      تعم بولع امرات، يئ دةسلةصتة ن
خشعلعق قعلعدذ، ظعسراص قعلمايدذ، بةزعسع، ظالالهقعال قايتعؤالعدذ، آئيعن باي بولغاندا يئتعملعكنع ظةسلةص يا

ةن،  هئكمةتظالالهنع دوست تذتعدذ، ظازابلعق نذرغذن ظعشالر بار، ظاخعرع بةآمذ    لعك، بذالرنع نذرغذن سأزلعض
نع    اححعق دورع اندةك ظ عية قعلغ تذر ظوصراتس ذددع دوخ ةتتذر، خ ذالر رةهم ةمما، ظ ازاب، ظ ع، ظ آأرىنىش

  !د ة ـ  بارهئكمةترضةندةك ظاخعرع بةك ياخشع بذنعثغا ظالاله ظالعمدذر، ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، يعدى

ع بار، حىنكع، ظذالر هئكمعتمذسذلمانالرنعث مةغلذب بولذشع، آئيعن قئلعشع، ظالالهنعث جازاسع، هةم 
أثىل بألم  ا آ عزلعق، ظعلعمغ ذنداق، ظعتتعصاقس ازعرمذ ش ان، ه أزع قعلغ ة ظ ذش، ظأزعض ةرةس بول لعك، دذنياص ةس

ارلعقالر اظعنلعق قات ئقعمحعلعق، خ رعلعش، ح ةهؤةتكة بئ ذش، . ش ةخلذقدعن قورق قا م الالهدعن باش ةم ظ ه
اآع        ا ي ار، ظويغعن ةقعل تاص الر، ظ ةرةققعي قع ذ ت ذنداقال بذالرم ارلعقالر، ش ذش قات امراتلعقدعن قورق ةل، ن آةمبةغ

ةس،              ضذناهع آةحىرىم بوالر، بةلكع، قانداقال ب      انحع ظةم الاله يالغ انحع، ظ ذالر يالغ اس، ظ ولمعسذن ظذالر يارعم
ا             ةآكذر، ظالغ وق، تةص ؤةدعسعدة ظالالهدةك راستحعل هئحكعشع يوق، ظةث مذهعمع آاصعرالرحعلعك ظعتتعصاقلعق ي

ئلعدذ          ورذن آ ذلمانالر ه ذ مذس دذ، ب ذنداق قعلع ىن ش ةؤالد ظىح ىن ظ ا ظىح ذالر دذني وق، ظ ع ي اراش روه . ق
ةلبعدعن            ! دة ـ   سعزلعكبعلعم بذ دذنيادا تذرذصمذ هئحنعمعضة ظئرعشةلمعدع، بولمعسا، ساص ظةقعدة يوق، حعن ق

وق،                    ادةت ي أص، ظعب ةت آ ةلدع، راه ام آ ةؤلعيا آ دةك ظ اؤةت بولغع ةت ظعخالس يوق، دذظاسع ظعج أص  نئم  آ
  ! ظامعنظاخعرةتنعث نةتعجعسع يوق بولدع، ظاخعرع بذالر هاالك بولعدذ، ظالاله ساقلعسذن،

غارايعص قذدرعتعضة ؤة ظالاله ياراتقان صىتىن  ـ دعكع، ظالالهنعث ظاجايعص زئمعنظذالر ظاسمانالردعكع،
   ظايعتع توغرعسعدا دئضةنمةخلذقلعرعغا قاراص باقمامدذ؟

ةزةص                عغا، غ الالهنعث آايعش اي، ظ ةآكذر قعلم الماي، تةص ةزةر س ة ن ايعص قذدرةتلةرض  ـ  ظعنسانالر بذ ظاج
اراص        نةصرعتعض  ة ق ايعص قذدرةتلةرض ذ ظاج ئحعص، ب زنع ظ ةمدع ظذيقعمع ز ظ ارتتع، بع ان ت تع، زعي أص يولذق ة آ
ايلع،  انالرنعث   70باق عدا ظعنس ذ توغرعس مان، ب ة ظاس ع، يةتت ع آذرس ةردة، ظةرش ذر ص ةقعقعي  ن ةؤؤذر ه تةس

دذ           الالهال بعلع اهعيعتعنع ظ ةقعقعتعنع، م ةيدذ، ه ا     . قعلعش، ظةقلع، ظعلعم آىحع يئتةلم ذ دذني ةقةت مذش ز ص بع
ث            ةنعال بذنع تعمعز، ي ل آأرس ةن دةلع ات بعل ظاسمعنعدا ؤة ظذنعث ظعحعدعكع قذدرةتلةرضة قارايمعز، ظعلمع ظعسص

  .توغرعسعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ

ظالاله ظةرشنع سذ ظىستعضة ياراتقان، آذرسع يةتتة ظاسماننع قورشاص تذرعدذ، دذنيا ظاسمعنع، يذلتذز ؤة    
فئرا       هةرخعل صعال  نعتالر بعلةن تولغان نذر ؤة قاراثغذلذقدعن ظعبارةت، آأزعمعزضة آأرىنضةن آأك نةرسة، ظاتموس

ان ظاسمان                  . بولعدذ ذص تذرعدعغ الص ظذرغ بذنع ظالاله، بعخةتةر ظأضزة دةص ظاتعغان، ؤة يةنة مةؤج يةنع دولقذن
ذل                ان، رةس مذ ظاتعغ ايتذرغذحع ظاسمان دةص ة ق ع رةجظ ان    دةصمذ ظاتعغان، زات الص تذرعدعغ ةؤج، دولقذن ذلالهمذ م

، آئحعسع آأرىنضةن ظاق بذلذتتةك نةرسة سامان يولع سعستئمعسع، ظذنعثدا  دئضةنحةآلةنضةن هاؤا بوشلذقع
  . معليارت يذلتذز بار2000

ةت   اش هةرعك عغا ظوخش اش سعستئمعس ع قذي ذالر هةممعس االس، ب ع خ ن بعرس ذ يذلتذزدع اش، ظاش قذي
 قاراش بعكار قعلعنعص  دئضةن معليون زئمعن بار،300دعن باشقا  زئمعنة ماثعدذ، مذشذقعلعدذ، هةمراسع بعلل
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ث      5000 ة يذلتذزنع ع، هةمم ةن، حىنك ارت بولذشع مذمكعنك ن  1 معلي ة3دع ن  آعح ذالر    زئمع ةن، ب ار ظعك ع ب
  .تئلئسكوصدا آأرستعلضةن

ةمدع               ان، ظ ةيدا بولغ ة، ص ع، هةممعسع هادعس دذ، حىنك اخعرع يوقذلع ةرخعل    بذالر ظ ندعكع ه ز زئمع  بع
بوستان،  ـ تاغالر، قذمالر، دئثعزالر، قعتظة، قذرذقلذقالر، ظوتالق، يايالقالر، يةر ظاستع بايلعقالر، دةرياالر، باغ

  .ظئتعزالرغا قارايلع

ل،             ا، دةلع زئمعن ظةسلع ظاسماندعن ظايرعلغان بولذص، ظذنعث ظعحكع قعسمع هازعرمذ ظوت هالدا تذرماقت
اغالر  ار ت ةر   يان ةندة ه عنع ظألحعض رعؤاتعدذ، ضعرادذس وت حعقع م ظ ردا 100 داظع رادذس 3000 آعلومئتع  ض

ع  ةر يادروس ةن، ي ع  6000بولعدعك عقلعق ضعرادذس ع ظعسس ث ظعحعدعك ا بذنع ةن، ظذنداقت ر آئلعدعك  آعلومئتع
ق بول  180000 ا اليع ا، هاياتلعقق تع بولس قع صوس ةن، تاش ع مذمكعنك رع بولذش تعن يذقع ث ضرادذس اندا،  مع غ

ةيدا قعلعش                 ا، ص ان بولس سويعغاندا ظاندعن ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك هاياتلعقع صةيدا بولغان، بذ ظةزلع بولغ
ع         . هاجةتسعز ظعدع  ا، بذن ايدذ، ظذنداقت ةيدا قعاللم ظةمما، بذ هادعسة، صةيدا بولغان، بذ يوق، تذرذص ظأزعنع ص

  . ع، بذ يوقتعن بارلعققا آةلضةن هادعسةحوقذم هاياتلعق ظعضعسع ظالاله صةيدا قعلغان، حىنك

غا قانداق بولذص بذنحة آأص هاياتلعق صةيدا بولذص قالعدذ؟ نئمة  زئمعنبذ يةردة مذشذ قاقاس ظوت هالدعكع
اتلعقنعث                   زئمعن ظىحىن ظاشذ نذرغذن   ىح هاي ذ ظ ارا ب عالنعتالر ظأزظ ذ ص ة ظىحىن ب ايدذ؟ نئم غا هاياتلعق صةيدا بولم

ىن هة ةظةتع ظىح تعملعق    مةنص ذص رئ انداق بول زام ق ذ ظعنت ذنعدذ، ب ةص بويس عنع آأزل دذ؟ صايدعس ةت قعلع رعك
  بعرعضة ماس آئلعص قالدع؟ ـ ظورذنالشتع؟ نئمة ظىحىن بذ ظىح هاياتلعق بعر

 حوقذم بذالرنع ظورذنالشتذرغان، ظالدعن صعالنلعغان، هةممعنع بعلضىحع، سىرةت ظاتا قعلغذحع، هاياتلعق 
رةك                 بةرضىحع، هاياتلع  الاله بولذشع آئ ر زات، ظ ان بع ةزلع بولغ أزع ظ ى ظألمةس ظ ذ   . ق ظعضعسع، مةثض ا ب مان

ازعر          ان، ه ا قعلغ اتلعق ظات الاله، هاي ا ظ ألىك ماددعغ عز ظ ة     هةقعقةتتذر، ظاشذ جانس دذ، آىنعض ذنداق بولذؤاتع مذش
ةنعي               ابعي م أآىلىؤاتعدذ، ظ رام ت ث آعلوض ئرما (نةححة يىز، نةححة مع الاله،  )ظعسص وزذق      ، ظ ارقعلعق، ظ ام ظ  تاظ

 هىجةيرعسعضة هاياتلعق ظاتا قعلعؤاتعدذ، ظعنساندعكع هىجةيرة ظالتة يعلدا ظالمعشعص بولعدذ،           ظعسصئرماظارقعلعق  
عل              اتلعق هاس مانا بذالرنعمذ ظألتىرىص يا تئرعلدىرىص هاياتلعق بئرعؤاتعدذ، ظةسلع هاياتلعقدعن يةنة نذرغذن هاي

تعن    ذددع ضأش دذ، خ الدذرقع     قعلعؤاتع ةلكع، ب ةس، ب ةت هادعسعسع ظةم ذ ظةسلع تةبعظ اندك، ب ذرت حعقق ق
  .معكرذصدعن هاسعل بولعدذ، خذددع هاياتعدعن هاياتلعق آةلضةنضة ظوخشاشتذر

دذ،           ةيرعلعك بولع أص هىج ع آ دذ، بةزعس ةيرعلعك بولع اق هىج ايؤانالر ظ ع، ه اتلعق ظعضعس ةزع هاي ب
أز    دئضةن رعكعص شةآعل هاسعل قعلعص، تةدرعجعي صةيدا بولغان      ظعككعلعسع ظألىك ماددعدعن ظأزلعضعدعن بئ      آ

ان         ار قعلغ ارلعقالر ظعنك وف قات تعر، آ دؤارد، باس . قاراشنع صةيالسوف، ظالعمالردعن شعلعس، شعصان، معلعن، ظع
رةك    ع آئ عدعن آئلعش اتلعق تةرعص ر هاي ة بع اتلعق يةن ذم هاي ذالر حوق ةنظ اتلعق  .  دئض ر هاي ة بع اتلعق يةن هاي

  صعدعن هاسعل بولسا، بذ ظىح هاياتلعق قايسع هاياتلعق تةرعصعدعن هاسعل بولغان، صةيدا بولغان؟ تةرع

ةييذن « مةثضىلىك هاياتلعق ظعضعسع   اددعنعمذ              »ه ة، م ألىك زةررعح ذ ظ الاله، ظاش تعندذر، ظ الاله تةرةص ، ظ
ذ ج       ىحع، ب اتلق بةرض ص هاي ا قعلع ىرةت ظات ةآعل، س ا ش دذر، ؤة ظذنعثغ ةيدا قعلغذحع أزلعكعدعن، ص اؤاب ظ

ةن  عيتاساددعصسةؤةبسعز،   اؤابدعن     دئض يكعل             100 ج عدذر، صةيالسوص ظانعست هع ةالدذر، ؤة توغرعس ث ظ  مع
، يةرشارع بةلكع صىتىن ظالةم صةيدا بولذشتعن بذرذنال بولذشع ؤة مةثضىلىك  زئمعنبذ هاياتلعق،:  دئضةنمذنداق

ةن بول         عدعن آةلض رةك  ذشع قةدعمع ظةزلع بعر هاياتلعق ظعضعس ةن  آئ ة  .  دئض ذ نئم ةن ب ة    دئض اؤاب ه را ج !  توغ
ذم           ذ حوق ان، ب ةيدا قعلعنغ تعن ص الاله، تةرةص ان ظ ع بولغ اتلعق ظعضعس ان هاي ةدعمع بولغ ةزلع، ق تعنال ظ راس

  .ظاخعرعدعمذ ظةبةدعيلعككة ظئرعشدذ

شاش قاراشتعكع  ، بذنعثغا ظوخ   دئضةن رعشتعر دئضةن ظالعم، هاياتلعق حوقذم باشقا بعر صعالنعتتعن آةلضةن        
ار      ارلعقالر ب ينوس قات عن، ظارس ز، تمس العمالردعن هعلمتع ق ظ دة داثلع العمالر ظعحع قا  . ظ اتلعق باش ذالر هاي ظ

بعزضة  ظةمما، بذالر.  دئضةنصعالنعتتعن نذر ظارقعلعق آةلضةن بولذشع مذمكعن، ظاشذ زةررعحعدعن هاسعل بولعدذ
ارقعلعق آةل  تة ظ دعن صةرعش الاله تةرةص اش ظ ارغان   ظوخش ن ظاص ة يئقع ذ دةرعجعض ن، ش ةيدذ، لئكع ةن دعيةلم ض



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 171

دع،                عرعتعص قوي بولسعمذ يةنة تئنعؤالعدذ، بعز مانا بذ هاياتلعق ظعلمعغا قارعساق، صىتىن دذنيا ظالعملعرعنع ضاثض
ه ظةقلعنع هةيران قالدذردع، تئخعحة سعر هالعتعدة داؤام قعلعؤاتعدذ، بعز بولساق، بذنعثغا آةسكعن هالدا، ظالال

ةدع                  ةزلع، ظةب أزعمذ ظ ىحع، ظ اتلعق بةرض ا قعلغذحع، هاي ىرةت ظات ةيدا قعلغذحع، س ز، ص دةصال جاؤاب بئرعمع
ز        اؤاب بئرعمع ال ج الاله دةص ىحع ظ زعق بةرض ا      . هاياتلعق ظعضعسع بولغان، رع ا بارس ذ جاؤابق اخعرع ظاش ذالر، ظ ب

ةجنذند         الدا م ةيران ه ةقلع ه ى ظ ا، مةثض عدذ، بولمعس عنع تاص ارلعرع    توغرعس ةقلع ب ايرعلعدذ، ظ ادعن ظ ةك دذني
  .ظعسالم آةلتىردع، جاهعللعرع بعز يةنعمذ حوثقذرالص تةآشىرىص تةتقعق قعلعمعز دةص ظاخعرع ظألىص تىضعدع

العدذ        ! دة ـ بذ هاياتلعقنع صةيدا قعلغان ظالاله، ظاشكارا بولسا، سعناق بعكار بولعدذ، ظعمتعهان ظةمةلدعن ق
ة      ظعنسان مذشذ يةرضعحة ب   ة ظةسلعض اتلعقنع يةن ذ هاي الاله، ب علةلعضعنعضة شىآرع قعلعشع الزعم، خالق بولغان ظ

اتلعقنع                 ىلىك هاي اتلعق مةثض ر هاي قايتذرعدعغانلعقعنع، قايتا تئرعلدىرعدعغانلعقعنع قعيامةت قايعم قعلعص يةنة بع
  .ؤةدة قعلغاندذر

ا ها     ان، ؤة     قعيامةت حوقذم بولعدذ، ظعنسانالر حوقذم تئرعلعدذ، قايت دذ دةص ؤةدة قعلغ عل قعلع اتلعق هاس ي
ةيران          . قةسةم قعلعص، تذرذص شةآسعز بولعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلغان       ةقلع ه علعدعمذ ظ ذ مةس انالرنعث مذش ظعنس

ان                   ةرةققعي قعلغ أص ت اتلعق آ ذ هاي قالدع، هةقعقةتةن ظاشذ ظالةم بذ ظالةمدعن يذقرعع ظعكةن، بذ هاياتلعقدعن ظ
ة  رع ظعك ةن، يذقع عر   ظعك ازاب تةس اآع ظ ةت ي ة راه رةر نةرس ةم بع ةن، ه ةدعي ظعك ذ ظةب ع، ظ ن، حىنك

الدع    دئضةن قعاللمايدعكةن، تا      . ع ظويلعدع، تئخعمذ هةيران هةستة ق ذمانع قاراش ص، ض رع شةك قعلع نذرغذنلع
  !دة ـ بولذص، آاصعر بولدع، نذرغذنلعرع شةآسعز ظعشعنعص سعناقدعن ظأتتع، مانا بذ سعناق دذنيا

ز ةييارلعق    ظع بع ة ت ذ ظالةمض ىن، ؤة ظاش عمعز ظىح عز ظعشعنعش ىن، شةآس ةندىرىش ظىح انعمعزنع آىحل م
ىن،              لعقعمعز ظىح عغا ظذحرعماس قعلعشعمعز ظىحىن، ظالالهنعث رةهمعتضة ظئرعشعشعمعز ظىحىن، ظالالهنعث آايعش

م              ع، بولذص ةآكذر قعاليل تعدة تةص ةخلذقالر ظىس انالرنعث   ظالالهنعث حاقعرقعغا ظاؤاز قوشذص، بذ م الاله، ظعنس ذ، ظ
  .قوصذرذلعشعنع، تئرعلعشعنع، قةبرعدعن حعقعرعلعشعنع ظوخشاتقان ظاشذ ظأسىملىك هةققعدة ظويلعنايلع

ارقعلعق          ـ   بذ توغرعسعدا بعز نذرغذن يئثع ظعلم      صةندة ظعسصاتالنغان ظعلمع مأجعزعنع بايان قعلعمعز، شذ ظ
  !امعنهةممعمعزنعث ظعمانعنع ظالاله آىحلةندىرسذن، ظ

 ظالعم، حوثلعقع بعر معللعمئتعر آئلعدعغان بعر هايؤاننع آىزةتكةن بولذص، بذ هايؤان  دئضةنلوفنعهوك ـ 1
ا                 ع توص العم بذن ةن، ظ ألىص قالعدعك ذرذص ظ ا ق ةملعكدعن ظايرعلس ايدعكةن، ن يامغذر حىشعدعغان نةم جايدا ياش

غان، ظاندعن ظذنع سذغا سالسا، قايتا هاياتلعق ظاتا  ظاي آىزةتكةن، ؤة شذ صئتع قوي15هالدا قذرذق ظألىك هالدا 
ا                   ال قايت ةمنع آأرىص ةآلع ن قعلعنعص، تئرعلضةن، ظةسلع توصا سانسعز هاياتلعقنعث ظةسعرعمذ يوق بعر هايؤان ش
ذدرةت                هاياتلعققا ظئرعشكةن، ؤة غعزا ظعزدعضةن، ظعحكع، تاشقع ظةزاسع ظةسلعضة آةلضةن، مانا بذ ظاجايعص ق

ذ                    ـ 1710بذ،   ا ب دذ، مان م ظذحراص تذرع ةهؤال داظع داق ظ يعلع بولغان ظعش، هازعر معكرذسكذصدا آىزةتسة بذن
  .قايتا هاياتلعق ظاتا قعلعنعشع بولعدذ، قعيامةت شذ

يعل، صةيالسوف ظالعم، بعندهام ؤة باشقعالر بعر هادعسعضة يولذققان بولذص، بذ ظعش مذنداق،  ـ 1743 ـ 2
عص                بعر بذغداي ظأسىملىآع، آئ    ةؤةبعنع تئص ث س العم بذنع ن ظ ان، آئيع سةل بولذص ظاجعزالص سارغعيعص قالغ

ان    ةتقعق قعلغ ىملىآنع ت ىن، ظأس ش ظىح ىملىآكة     . حعقع ذ ظأس ذرت ش ر ق رذس بع ىملىآكة ؤع ا، ظأس قارعس
ذ             ةن، ب ان ظعك ةللعمةآحع بولغ اتلعقنع ظعض ىملىآتعكع هاي آعرعؤالغان، تذخذم تذغذص بالعلعرعنع آأصةيتعص ظأس

ةيرة                      سة نعدة هىج ىملىك تئ ذص، ظةسلع ظأس ان بول ةتقعق قعلغ انلعقنع ت ع ج ؤةب بعلةن ظالعمالر دان ظعحعدعك
ذ دان     ذت                 بولذص، بذ ظاش غ، ظوغ ا، قع وزذق ياخشع بولس ةيتعدعكةن، ظ العلعرعنع آأص ذص ب ذم تذغ دة تذخ ظعحع

ذ ه   ةنلعكتعنكةن، ب انلعق آأصةيض ذ ج لع ش ع ظةس أص حعقعش لق آ ة ظاش دان سئصعلس دة ظوب ةيرة دان ظعحع ىج
ةن،        2000 ـ   10000 ة قذرذيدعك ةن بعلل  معثغعحة بولعدعكةن، بذالر، ظأسىملىك ظورالعسا دان ظعحعدة دان بعل

رعص        اربون حعقع ىمىرىص آ ئننع س اندةك، ظوآسعض نةم يوقايدعكةن، ظألىك هالةتتة تذرعدعكةن، خذددع ظذخلعغ
اتلعق       يعل ياشعيااليدعكةن، ظاندعن يةن 800تذرعدعكةن، بذ    ا هاي ة قايت ا ظئرعشس ىن نذرعغ ة تذصراققا، نةمضة، آ

ذ ظذسذل       . هاسعل بولعدعكةن، يئثعدعن تئرعلعدعكةن    ذ مذش ذ ظذرذقم ا، ب خذددع ظةجدادع قانداق قعلغان بولس
ذ،           عل بولذشع، تئرعلعشع ش بويعنحة دان، ظاشلعق ظعشلةص حعقعرعدعكةن، مانا بذ ظألىآكة قايتا هاياتلعق هاس
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ذالر   دئضةنه، ظأسىملىآتةك قايتا هاياتلعققا ظئرعشعسعلةر، شذنعثدةك، قةبرعدعن حعقعسعلةر     شذثا، ظالال  كةن، ظ
ذر،                      ةم، ن ة، ن ذددةت آةلس ةلذم م ذرذص م ايلعنعص ت سذ تاغاردا، ساندذقتا، ظاش، ظذرذق ظامبعرعدا، قةبرعضة ظ

ذ     تذصراققا ظئرعشكةن هامان قايتا هاياتلعققا ظئرعشعدعكةن، ظالال، ظذنعث ج         ا ب ئنعنع، روهعنع قايتذرعدعكةن، مان
قعيامةت، مانا بذ قايتا تئرعلعش، ظأز ظةينع شذ، ظعشةنمعسعثعز، ظأزعثعز معكرذسكذصدا آأرىص بئقعث، ظالعمالر 

ا   . مذشذ يةرضة آةلضةندة ظةقلع هةيران قالدع  ة قايت بذ هاياتلعق نةدعن آةلضةن، يةنة نةضة بئرعص تذرعدذ، يةن
ئلعدذ؟ ةدعن آ وظال ةن دئضن الالهنعث  س ع، ظ ةيظعنعث خةزعنعس ةربعر ش ةتتع، ه ألىص آ الماي ظ اؤاب تاص غا ج

ا، دةل  ةملعك قعلعص دةل جايعغ ع ظألح الاله ظذن اهعدا، ظ تدةرض الاله، ؤاق ىرعدذ، ظ ةتعدا حىش ش هئكم لعك ظع
اق   ةن قارعس ةؤذر بعل ةقعل تةس انع ظ نع ظعنس الالهنعث قذدرعتع تذر، ظ ادعر زات ة ق ع، هةممعض ازعمعز، قعلغذح  ظ

  .ماهعيعتعنع بعلةلمةيمعز، هةممعضة ظالاله ظالعم، ظالال قادعردذرهةقعقعي خاتالعشعمعز، ظالالهنعث قذدرعتعنع بعز 

ة قعلعص   ـ 1776 ـ 3 ايؤاننع تةجرعب ر ه ايدعغان بع ذدا ياش عبلتعرانع، س العم، س العيعلعك ظ ع، ظعت يعل
ةرمذ     آأرضةن، بذ هايؤانمذ سذدعن، نةمدعن ظايرعلعص قذرعغ       ة ظةس  اندعن آئيعن هاياتلعق ظىزىلضةن، بعرةر بةلض

ل                   ىح يع ع ظ ان، بذن ا قذرتق لذق ظوتت ززعق ضعرادذس ة قع اندعن يةن ان، ظ ع توثالتق قالمعغان، ظاندعن بذ ظالعم بذن
عل            اتلعق هاس ايتعدعن هاي ة ق ة يةن ة تةآكىزس شذنداق قويذص، قارعسا توصعدةآال تذرغان، شذنداقال سذغا، نةمض

.  بذ ظوزذقنع ظذنتذص قالمعغان دئضةن صىتىن ظةزاسع ظةسلعضة آةلضةن، تئخع ظذ غعزا ظعزعدةص، رعزعقبولغان،
،  دئمةك!دة ـ ، ساختا ظألىؤئلعشتةك ظةقعل باريئيعشحىنكع، هايؤاندعمذ مئثعش، تذرذش، ظأمعلةش، رعزعق 

  .هايؤاننعث معثعسعمذ، ظةقلعمذ جايعدا تئرعلضةن بذ

ص،  10000 بذغدايدعكع    دئضةن ذقعرعدابعر ظالعم، بعز ي    ـ   4 ذص   16 هايؤاننع تةجرعبة قعلع تعم قذرذت  قئ
 قئتعم نةمضة تةآكىزسة تذصراقتا، نةم، نذردا هاياتلعق هاسعل بولغان، قذرعغان هامان، ظألضةن، بذ     16ظألتىرىص  

ةن         16 ذنداق ظعك ى مذش ى، مةثض الدعن     قئتعم داؤام قعلغان، ظالعم هئرعص قئلعص بذ قانذنعيةت مةثض ر ظ ذ بع ، ب
ةمما   ةن، ظ عز ظعشةنض ة شةآس ة آئلعشعض ة آئتعشع يةن اتلعقنعث آئلعشع يةن كةن، دةص هاي ةن ظعش بعكعتعلض
ا                 ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلغانلعقعدعن خةؤةر يوق، بذنداق تةجرعبة بةآمذ آأص، مانا بذ دةل قعيامةت شذ، قايت

  .تئرلعشع شذ

 ضعرادذس ظعسسعقلعقتا ظعككع 110 ـ 100ذرذقعدعكع هايؤاننع صةيالسوص دويسعرمذ يذقعرقع ظأسىملىك ظ
ةن،    معنذت قذرذتذص، ظاندعن يةنة نةمضة    ا تئرعلض عمذ     ـ 1842قويسا، قايت ل صةيالسوص، جعفرعس  ـ 1859يع

اق           ر ظ ذ بع اندعن ب يعلع سعناص آأرىص قايعل بولغان، صةيالسوص داخيعنمذ بذغدايدعكع بذ هايؤاننع قذرتقان، ظ
ك ظ  ان،     رةثلع عغا ظايالنغ ار توص عزعقحا ب اق س ا      10ذشش ا، قايت ة سالس ة نةمض عص، يةن انلعرعنع تئص ل قويذلغ  يع

 ظاي ياشعيااليدعكةن، 10تئرعلضةن، صىتىن ظةزاسع ظوخشاش، يئثعدعن ظةسلعضة آةلضةن، بذ هأللىك هالعتعدة 
ص يةنة تئرعلعدعكةن، صةيالسوص  قئتعم هأل قعلسا، يةنة ظألى10 قئتعم قذرتذص 10 يعل ياشايدعكةن، 4قذرتسا 
تعص               28بعيكعر   ة آئ اتلعق نةض ذ هاي ن ب  يعل ظألىك هالدا قويذص، ظاندعن سذغا سالسا، قايتا تئرعلضةندعن آئي

ذ        سوظالتذرعدعغاندذ؟ دةص   ر ب ن دوييع ةن، دافعي اؤاب بئرةلمعض الالهدعن باشقعسع ج  قويغان، ظةمما بذنعثغا ظ
اتلعق                   يعلغعحة تةت  ـ   1860ظعككعسع بذنع    ىن هاي ر آ امعنع بع انلعقدعن ه ىتىن ج ذالر ص اندعن ظ ان، ظ قعق قعلغ

ةن              عل بولعدعك ا هاس ة قايت راقتا يةن ذر، تذص  آىللع ظىزىلعدعكةن، ظاندعن مةلذم ؤاقعت ظأتكةندعن آئيعن سذ، ن
ى                دئضةن اتلعق مةثض داؤام  خذالسعنع حعقارغان، بذنعثغا صةيالسوص بوستعمذ قوشذلغان، ؤة ظذ سأز قئتعص، هاي

ةن ةنقعلعدعك عص   دئض ذالر بعرلعش ة     100، ب اندعن يةن ألتىرىص ظ ايؤانالرنع ظ ذ ه عقلعقدا ب عرادذس ظعسس  ض
بذ ) يعل تةتقعق قعلغان160بذ مةسعلعنع ظالعمالر . (تئرعلضعنعنع آأزع بعلةن آأرضةن، بذ هازعرمذ شذنداقكةن

دا، ظأسىملىآتة  زئمعنلعرعغا قاراثالر، سعلةردة،خعل قانذن مةثضى ظأزضةرمةيدذ، شذثا، ظالاله، ظالالنعث مةخلذق
ار     رةت ب كة ظعب ةن ظعبرةت بار، بولذصمذ قايتا تئرلعش ع      .  دئض ال داندعك ر ت ذ بع ا ب رال   10000مان ايؤاننعث بع  ه

أزع                 ةتنعث ظ ة تئرلعشع دةل قعيام أتىص يةن ؤاقعتتا ظألىشع ؤة تئرعلعشع نذرغذن توثلعتعش، قعزعتعشالردعن ظ
  .شذ

زنع ظأسىملىآكة ظوخشاشتقان، هايؤاننعمذ شذنداق، ظألىص، تئرعلعدذ، ظعنسان روهعمذ شذنداق، ظالاله، بع
ر             اخعرعدا بع أثعكعنعث ظ ا س بعزنعث ظألعشعمعز، تئرعلعشعمعز مذشذنداق بولعدذ، رةسذلذلاله ظعنساننعث ظومذرتق
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رعلعدذ      ةص حعقع ذنعثدعن آأآل ع ش ةت آىن اخعرع قعيام ذ ظ ذص، ب ا بول ال ظذرذقح ةن  دئت ذنعث يئغعشع . ض س
، بذ سةهعه هةدعس نذرغذن ظايةتتة، قعيامةت  دئضةنظئنعق، تذصراق، سذ، نذر بعلةشسة جعسعم قايتا تئرعلعش

دع          . مذشذنداق تعلغا ظئلعنعدذ، ظأسىملىآكة ظوخشاتقان، بذ ظعش هةدعستعمذ شذنداق، بذ ظاخعرع ظاشكارا بولع
  . ظالالهذ ظةآبةر

  ذمدا قةلةم،بعر قولذمدا آعتاب، بعر قول

  .ظةلةم ـ بذ يولذمدا آأرعدعغعنعم نذرغذن دةرت

  نة حارة، نة ظامال، بذنع صىتتع لةؤهع قةلةم،

  .حارعسع بعرال ظذ بولسا، ظعسمع ظةزةم

  ظالالهنعث قذدرعتعضة نةزةر سااليلع،

  .تعن بةهعر ظااليلعهئكمةتقذدرةتتعكع 

  تةصةآكذردعن ظعزدعنعص هةقنع تاصايلع،

  !تةآلةص يولغا سااليلعظازغذنالرنع يئ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 174

  تةصسعرعدعن تالالنمعالر سىرة ظةنفال

  هةقعقعي غةلعبة روهتا، ظعددعيعدة بولعدذ، قذرظاننعث بعر ظعسمع روه

الالهدعن              هةقعقعي  سىرة ظةنفال ظعككعنحع ظايةت،      اص، ظ ةلبع يذمش ا ق ا ظئلعنس الاله، تعلغ ةر، ظ مأظمعنل
الالهقعال   قورقذص آأزلعرع ياش تأآعدذ، ظالالهنعث ظايع      ذالر ظ تع ظوقذلسا، ظذالرغا ظعمان زعيادة بولذص آئتعدذ، ظ

  .تةؤةآكىل قعلعدذ

الاله         ةلبع ظ ث ق ةن بذنداق ظايةت آأص، يةنة ظذالرنع ةس،        دئض ةلبعال ظةم عدذ، ق ارام تاص ةن ظ رع بعل  زعك
جاينع ياخشع صىتىن ظةزالعرع، تعرعلعرع يذمشايدذ، بةزعسع هذشعدعن آئتعدذ، آأزلعرع ياش تأآىص، خالعي 

بذنداق ظاالمةت آأرىلمعضةن آعشع تئخع . ظعسصات بولعدذ  ـ   مأظمعنلعكعضة دةلعل هةقعقعي  آأرعدذ، ظذالرنعث بذ    
الالهنع  ةقعقعي ظ مةيدذ دة     ه ة حىش ذ آعشعض ع ظ ىك، ظذلذغلعق الالهنعث بىي ذثا، ظ دذ، ش ان بولع ذ ! تونعمعغ ظ

 ظايةت، زعكرعضة بذيرعغان، هةدعستة بذ 69بذ صةرعز، قورقمايدذ، زعكرع، ظايةتتة، هةدعستة آأص سأزلعنعدذ،     
ة     ادةم ظألىآك عل ظ ة، غاص ادةم تئرعكك ر ظ يلعدذ، زاآع ةؤزةل دئ ةممعدعن ظ ةلتىرعدذ، ه رالر دةص آ نع زاآع ظعش
ةؤةآكىل قعلغذحع                      داق ت م، بذن ةؤةآكىل قعلعشع الزع عال ت ةقةت رةببعض ظوخشعتعلغان، زاآعر بولذش ظىحىن، ص

ن       زاآعر ظالدعدا بع   نمذ يئقع الاله، بذنعثدع ا ظ رةر مةخلذق هاجعتعنع ظادا قعاللعسعمذ آأز ظالدعدا تذرسعمذ ظذ ماث
  .تذرسا دةص ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعدذ، ظأز قولعدعن آئلعدعغان ظعشنعمذ تاشالص قويمايدذ

ة ظىحىن ظعلعم           ز؟ نئم عل يىرعمع ة ظىحىن غاص ز نئم ة،  مأظمعننعث بةلضعسع، ظاالمعتع تئصعلمعسا بع عمعزض
ان ظعشنع                    ان قعالاليدعغ الاله، ظعنس ة ؤاي، ظ ظعرادعمعزضة خعالص ظعشنع قعلعمعز؟ بذنداق آئتعص قالساق بعزض
زنعث        ةص بع دذ، ض كعلع بولع ال ظئرعش بذيرذيدذ، يذقعرعقع سىصةتكة، ظاالمةتكة حوقذم ظئرعشكعلع بولعدذ، دةره

ةقةت بع        عمعزدا، ص الالهنعث      ظعرادعمعزدة، قةلبعمعزنع ظعساله قعلعش اندا، ظ الاله، قذرظ نعش، ظ الالهقعال يىزلع ر ظ
ةل قعلغذحع          دئضةن غةيرعدعن ظالالهقعال قئحعثالر   ةممعنع ه الاله، ه ر ظ ذ بع ةقةت ش اهابعالردعن،   . ، ص ز س بع

ظذالردعن ظئشعص   .تابعظعنالردعن ظأز آأزعمعز آأرىؤاتقان ظىلضة بولغذدةك آعشعلةردعن ظعبرةت ظئلعشعمعز الزعم         
ذ       حىشىشنع ةت ش ةل، رةهم دذ، ظةم   صعالنلعغاندا، ظاران تأؤةن دةرعجعضة يةتكعلع بولعدذ، ظةمةل، نعيةت بولع

ةلنع ياخشع            دئمةك اق، ظةم ذماننع ياخشع قعلس ا ض ز ظالالهق دذ، بع ، رةهمةت بعلةن جةننةتكة آعرضعلع بولع
و     قعاليلع، رةهمةتنع ظىمعد قعلساقمذ يةنعال ظةمةلنع ياخشع قعاليلع، صةرعشتعلة     ارزذنع، ص عالننع، ظ ذرذق ص ر ق

مأظمعن بولذش ظىحىن، بعرةر نعشان، هةقعقعي ظئتعشنع صىتىص قويمايدذ، بانع يازعدذ، يوقنع يازمايدذ، شذثا، 
ةلنع            ىن، ظةم ة ظئرعشعش ظىح ذ رةهمةتك ىن، ظاش ةلب ظاالمةتكة ظئرعشعش ظىح ةل، ظعخالس     ق ةت، ظةم ، نعي

  .الزعمدذر

ع   رالرنعث ؤةزعصعس ةزع زاآع اظةتتة 24ب ة  100000 س ر آئح ع بع تعدذ، بزعس رع ظئي دىزدة  ـ  زعك آىن
دذ، بةزعسع زادع           40000 دعن   30000 ام قعلع اننع تام ئحعدعال قذرظ ر آ غعحة ظعخالسنع ظوقيدذ، بةزعسع بع

 سةجدة قعلعدذ، آىندىزع قعيامدا تذرعدذ، رامعزان بعلةن 1000ظذخلعمايدذ، ظذخلعسعمذ ظىح ساظةتال بةزعسع 
زارع بعلةن بعرضة بةزعسع آئحعسع زعكرع بعلةن تىنةش بعلةن بولذص،  ـ عسع قعيامدا تذرعدذ، يعغابعرضة آئح

بذالرنعث  .آىندىزع بولسا، تةبلعغ قعلعش، خعزمةت قعلعش، دةرس ظئيتعش، تةلعم بئرعش بعلةن مةشغذلدذر           
  . هةممعسع مذبالعغة ظةمةس، ظةمةلعيةتتذر

ردا        ظالاله، هةممعضة قادعردذر، ماآاننع   عر مذنعي ذ تةصس رعدذ، ب اتالص بئ اننعمذ ق ةندةك، زام قاتالص بةرض
  دئضةنبار، ظةؤلعياالرنعث آارامعتع هةق، بذ هةرقايسع سةهعه هةدعس آعتابلعرعدا، رةسذلذلالهنعث مأجعزعسع

ذ ظع                 آئيعنبابدعن   ادذر، ب تعن خات ش، تىص شالر  ال سأزلعنعدذ، بذ قعيامةتكعحة داؤام قعلعدذ، بذنعثغا شةك قعلع
ذ                   ذنداقال ب اتالندع، ش ةن ظعسص قذرظان، هةدعس، ظعجماظ، قعياسدعن ظعبارةت، تأت ظاساسعي صعرعنسعص بعل

ةقةت  ع ص ار، بذن ةتتعمذ ب ةقعقعي ظةمةلعي م  ه ز داظع عدا بع ذ توغرعس عنعدذ، ب رالر حىش ةقعقعي زاآع العمالر، ه ظ
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 )زعمجعهادقا شذنداق آعشع ال(سأزلةص تذرعمعز، آئيعنحة بايان قعاليلع 

ةيدا ظايةت،   ـ   24سىرة ظةنفال    الغذ ص عغا توس ةلبع ظارعس ث ق ةن ظذنع ع بعل بعلعثالرآع، ظالاله، آعش
   توغرعسعدا دئضةنقعالاليدذ

ئلعص                  هئكمةت  الغذ س ةرخعل توس عغا ه ةلبع ظارعس ةن ق  بعلةن ظعش قعلغذحع ظالاله، هةربعر آعشع بعل
  .قويعدذ

الق تئرعشعص           شذ ظارقعلعق ظعنسان يذقعرع بعلعمنع، آةل      نعمذ جاص ةيدذ، بعلعم ةيعبنع بعلةلم عنع، غ ضىس
  .ظالعدذ

ئخع              ـ   1 اي ت ال قويم نع توسذص ذ بعلعدعغعنع ألىمنعث قئرعندعشع، ظذيق ذ ظ بعرعنجع توسالغذ، ظذيقذ، ظذيق
ذ                  تذلدذرعدذ، ب دذ، ظذن ةممعنع توسذص قويع ظويقذدعن ظويغانغاندعن آئيعن بعلعدعغعنعنع ؤة بذرذن بعلضعنعنع ه

  . حوث دىشمةن، هةزةر قعلظةث

  .ساراثلعق، ظعشعق ظوتعدعن بولغان مةجنذنلذقمذ توسالغذ بولعدذهةقعقعي مةجنذنلذق، بذ دئضعنعمعز  ـ 2

  .نع توسذص قويعدذ قةلبهةرخعل بعهذشلذقمذ ـ 3

هاراق ظعحعش، بذ مةسلعك آعشع بعلةن ظةرنعث قةلبع ظارعسعغا توسالغذ بولذص، ظةقعلنع يوقعتعدذ،   ـ   4
  .ذثا، بذ هاراق ضذناهنعث ظانعسع، بعلعمنعث دىشمعنعش

اي،    ـ 5 ال قالم رؤعنع زةهةرلةص ذ نئ ةر، بذالرم ةرلعك حئكعملعكل قا زةه ة ؤة باش روظعن، نةش يذن، خ ظةص
  .توسالغذ بولعدذ

عدا بعلمةيدذ، ؤاقتساالمةت حاغدعكع نذرغذن بعلعدعغان نةرسعنع آئسةل  ـ آئسةللعك، آعشع ساق ـ   6
  .بعلةن قةلبع ظارعسعدا توسالغذ بولعدذبذمذ آعشع 

  .دةهشةتلعك، قورقذنذشلذق بعرةر ظةهؤالمذ شذنداق ـ 7

  .توسالغذ خاتا ظةقعدة، ظعتعقاد، ضذناه، صاسعقلقمذ ـ 8

ةؤةنلعك،     . بةزعدة ظعنسان هةقعقةتنع بعلعص تذرذص، ظعرادعسعضة خعالص ظعشنع قعلعدذ         ـ   9 ر س بذمذ بع
أزعنع    دذ            غةصلةتتة قالغانلعق، ظ ذل بولع ةيتانغا ق ةي، ش أزعنع آىزعتةلم ىرةلمةي، ظ أزعنع تةآش ةي ظ ! دة ـ  بعلم

  .توسالغذ هاسعل بولعدذ

عدعن         ـ   10 خئتعصالر، شاظعرالر، ظالعمالر، لئكسعية سأزلعضىحعلةر ظعنساننع قةلبعنعث قئتعدعن، ظعرادعس
ادنع، آأزقاراش        عنع       توسذؤالعدذ، تةسعرلةندىرىص ظذنع ظأزضةرتعؤئتعدذ، ظئتعق ةت قارعش ةؤؤذرنع قعمم نع، تةس

  .ظأزضةرتعدذ، ظةلؤةتتة، تالعبنع ظذستاز ظأزضةرتكةندةك

ةرعت    ـ   هةرخعل ظأرعص  ـ   11 ادةت، ش ن،             ـ   ظ ةرخعل دع عيةت، آةسعص ه ت، ظئرعس اراظعت، مذهع ش
عنعث ظةآسعح        ـ   قانذن عالن، ظارزذس ة تىزىملةرمذ ظعنساننعث قةلبعنع توسذص ظذنعث ظعرادعسعنع، مةقسةت، ص

  .نع، صعالننع ظةمةلضة ظاشذرغعلع قويمايدذظئتعقادظعش قعلدذرعدذ، بولذصمذ زالعم هاآعمعيةت نذرغذن ظارزذنع، 

دةرعجة، ظذنؤان ظارعلعقع بومذ توسالغذ بولعدذ، باشالنغذحتعكعلةر، تولذقسعز ظوتتذرعنع، بذالر تولذق  ـ 12
ر       نعهئكمةتظوتتذرعنع، بذالر ظالعي مةآتةبنع، صةلسةصعنع،        ـ   بعلةلمةيدذ، ظارعلعقدا توسالغذ بار، ظارعلعقدعن بع
  .بعرلةص ظأتعدذ، بعرال بأسىص حعققعلع بولمايدذ

اث،         ـ   ظةلةملةر، غةم  ـ   تىضعمةس دةرعت  ـ   13 ةرخعل صذتلعكاش ع، ه ظةندعشعلةر، دذنيا غعمع، ضال غعم
عنع               ـ   باال ذ آعش ذص، ظ الغذ بول عياتتعن     قازاالرمذ آعشع بعلةن قةلبع ظارعسعدا توس ةتتعن، آةشص ذن هةقعق نذرغ

  .توسذص قويعدذ، بولذصمذ مذشذ جاهالةت دةؤرعدة

اندعن      ـ 14 رعدذ، خالعغ ا بئ الاله خالعغانغ قذرعدذ، ظ ةقدعرع باش الالهنعث ت ةدبعرعنع، ظ انالرنعث ت ظعنس
الال            ارتعلعدذ، ظ وراققا ت الغذنع ظالعدذ، ظالاله خالعغاننع قعلعدذ، سوراققا تارتعلمايدذ، بةندعلةر س ا،   ه، توس ظالس
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اقلعرع     قةلب سالغذحع يوق، توسالغذ صةيدا قعلعص قويسا، ظذنع ظالغذحع يوق، صىتىن          لةر ظالالهنعث قذدرةت بارم
  .ظارعسعدا، بذ هةدعسنع مذسلعم خاتعرلعضةن

ظالاله، قةلبعمنع دعنعث ظىستعدة مذقعم قعلغعن، دةص سورعغان، ظاشذ مذبارةك قةلبعنعمذ  رةسذلذلاله، ظع
اندذر   ذباتلعق قعلغ ص، س ةم قعلع أزع خاتعرج الاله ظ ةلبع   . ظ ان ق ةتتعن ظعنس ذن هةقعق ذنداق نذرغ ا مذش مان

رايدذ، الغذغا ظذح ةلبتوس ان     ق ةلبعدعن ظعنس اآع ق رايدذ، ي الغذغا ظذح عمذ، توس لعك بولس كة تئضعش  بعلعش
علةن   ايدذ، مةس راص ظااللم الغذغا ظذح ذص ظ  : توس ذق بول ةردة، توس ر ص اتلعق بع ذن  هاي ةلبعنع، نذرغ ان ق عنس

  .هةقعقةتنع ظألضةندعن آئيعن ظاندعن بعلةلةيدذ، هازعر بولسا، خةؤةرسعز هالدا قذالقتا ظاثلعدع خاالس

دع        كارا بول عياتالر ظاش علةن . هازعر بولسا، دذنيادا نذرغذن آةشص اراخوت،     : مةس ذ ظاستع ص اراخوت، س ص
تانكا، بومبا، ظايرذصعالن، ظالةم آئمعسع،  ياراقالر، ـ رالقو غةؤؤاسلعق، صويعز، ماشعنا، موتسعكعلعت، هةر خعل

انلعق   ايؤان، ج ذن ه ذن، نذرغ ئحعلعك دذرب ذن، آ كوص، دذرب كذص، تئلعس ةمراه، معكرذس ىنظعي ه ا، س راآعت
ةرخعل   لذقعدعكع ه مان بوش الش، ظاس عن، آعلون ة، ض رذس، باآتئرعي رذص، ؤئ ىرع، معك ىملىك ت ىرع، ظأس ت

  .لعرع، يةرظاستع بايلعقالر، ؤاهاآازاالرآارامةتلةر، ظاسمان يول

ا           ةقعللعق ظات ذ ظ ع ظاش ا، بذالرن ةس، ظذنداقت ان ظةم ةيدا بولغ ن ص دع، يئثعدع ار ظع ذ ب ذالر، بذرذنم ب
ول            ىزةل، م ايعص ض ظةجدادلعرعمعز، نئمة ظىحىن بعلةلمعدع، ظذالر هةربعر هةرصنع شذنحة تةتقعق قعالتتع، ظاج

ازعرقعالر  ان، ه نع قالدذرغ ةتلعك   بعلعم ذ آارام مذ ظاش ذنداق، بولذص ادةتتعمذ ش ةيدذ، ظعب ةقعلدا يةتم ا ظ  ظذالرغ
ر              ذ بع ظةؤلعياالر، نئمة ظىحىن بذ آةشصعياتاللرنع بعلةلمعدع؟ بعلسعمذ نئمعشقا خةلعقكة ظاشكارعلعمعدع؟ مانا ب

ةص تذ           دذ، حةآل عل قعلع ةيعبنعال   هةقعقةت بولذص، ظالاله، ظعنسان بعلةن قةلبع ظارعسعغا توسالغذ هاس دذ، غ رع
ة،   . ظةمةس، بةلكع ظاشذنداق آةشصعياتالرمذ ظالالهنعث ظعلعكعدة بولعدذ    ان آعشعض ظأزع خالعغان حاغدا، خالعغ

  .خالعغان ماآاندا بعلدىرعدذ، بذ ظايةتنعث بعر مأجعزعسع بولعدذ

ةل       العمالرنعث ق ازعرقع ظ ذ ه ةمما ظ ن، ظ ع مذمكع عياتالر حعقعش ذن آةشص نمذ نذرغ ن آئيع بعدعن بذندع
شذثا، بعز مذسذلمانالر ظذيقذمعزدعن ظويغذنذص . ع آةلضةندة ظاندعن ظاشكارا بولعدذ  ؤاقتتوسذلعدذ، حةآلعنعدذ،   

آةلضىسعضة تةييارلعق قعلعشعمعز الزعم، آةلضىسع آةشصعيات، آةلضىسع غةلعبة، بعزنع آىتىص تذرماقتا، ظالاله، 
ن،     آئحة بعلةن آىندىزنع ظالماشتذرغاندةك، قعساسنع ظا      ر بئرعشع مذمكع ذلمانالرغعمذ بع دعل ظالغاندةك، مذس

صةن، آةشصعيات نةتعجعلةر ظالالهنعث قذدرعتعنع تئخعمذ ظاشكارعلعماقتا،  ـ صةقةت بعز تئرعشساقال، يئثع ظعلعم
م      ذن ظعلع ةندذق، نذرغ ئخعمذ حىش الالهنع ت ز ظ ع   ـ بع الالهنعث ظعلم ةن، ظ لةرنعث   ـ ص نع، هةدعس قذدرعتع

عنع ظ ع   حىشةنحعس دذ، بذرذنقعالرن ن قعلع نع مذمكع ةس ظعش ن ظةم ةقعلدا مذمكع الاله، ظ تذردع، ظ ايدعثالرش
انالرنع،        ا تذرغ ذ هاياتلعقت هازعرقعدعن، هازعرقعالرنع آةلضىسعدعن، آةلضىسعدعكعلةرنع يةنعمذ آةلضىسعدعن، ب

دذ،             الالهال توسذص تذرذؤاتع ةققعدعن، ظ اخعرةتنعث ه ا، ظ ة    هاياتع بةرزةخ ظذالرنع بولس ذص، بةرس ةلبعنع قوي ق
  . ضةص بار دئضةنهةممعنع بعلةلةيدذ، مأظمعن قةلبع رةهماننعث ظةرشع

ةت ظالاله، هةممعنع ظوبدان بعلعص تذرعدذ،       نع،        هئكم دذ، بعلدىردعغعنع ةن ظعش قعلع ت  بعل ة  ؤاق ع آةلس
ت بعلدىرعدذ، توسذص قالعدعغعنعنع قالغان حاغقعحة،   العدذ   ؤاق ىحة توسذص ق ا  . ع آةلض ان   بولمعس ظعش قااليمعق

الالهنع    قةلببولذص آئتعدذ، بولذصمذ غةيبنع، آةلضىسعنع بعلدىرسة  ارقعلعق ظ نعث آارامعتعدعن ظعلمعي ظذسذل ظ
ةم    .  دئضةنتونذص باقايلع، ظالاله قذرظاندا ظأزعنعث ظوخشعشع يوقلعقعنع  ىتىن ظال ذرذص ص شذنداقال، ظأزع بعر ت

ةرش آذرسع، ظاسمان     ذن   ـ بعلةن ظ ن، نذرغ تعالر،   زئمع عالنعت، ظوربئ تذز، ص ن  يذل ايؤان،    زئمع ان، ه ، ظعنس
رؤا       ـ  هةربعر آعشعدعكع يىرةك، ظوي قةلب ظأسىملىك، ة، نئ ةيرة، معث اتلعقدعكع هىج ىح هاي صعكعر، خعيال، ظ

ذ                  187آعحعك بولغان    هىجةيرعسع، زةررعدعن  ان ظاش دةك بولعدعغ ال بذغداي ر ت اران بع ا ظ ر قعلس  معليوننع بع
ايؤانالر بع دذه ة بولع ةنمذ بعلل ذش، ؤة  . ل ان ق ن حعقق الر ظذالردع ىتىن تذخذم انلعق، ص ىتىن ج ةم، ص ىتىن ظال ص

دذ، روه  هئكمةتهىجةيرة قاتارلعقالر بعلةن بعللة بوالاليدذ، ظعلعمدا، قذدرةتتة،    تة، رةهمةتتة، رعزعقتا بعللة بولع
ر           عنع     ب ـ ظاتا قعلعش ؤة ظذنع ظئلعش، هئسابنع بعلعش، ظالدعن بعلعش، بع ازعرنع، آةلضىس نع، ه رعنع بذرذن ع

  !ظالاله، ظاه، ياظالاله، ظالاله نئمعدعضةن بىيىك هة. بعلعص ظوخشاتماسلعقالر

ةمنع             ىتىن ظال دذق، ص نع بعل ذن بعلعم كىنعدة نذرغ ار ظىس ةن ظعلغ عيات بعل ع آةشص ازعر ظعلم ا ه مان
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ر   10000دذق، حوث ظالةملةرنع بايقع ـ حىشةندذق، ظالةم بوشلذقعنع تةآشىردذق، حوث    ا بع  هةسسة حوثايتس
ايقعدذق، دأؤة     الرنع ب عن، معكرذص ةيرة، ض ان هىج عتتةك بولعدعغ ال ص ص،   ـ ت ثالص حعقع ع جع دأؤة قذمالرن

ىرةتكة                ارالرنع س ىؤاتقان ق عدةك، حىش تةخمعنةن سانعنع حعقارغعدةك حىشكةن يامغذرنعث جعث سانعنع بعلض
ا    تارتعص ظذنعثدعكع ضىزةللعكدعن هوزذر ظالغعد     دذق، مان انعغعدةك بول ةك، ساقالالرنع، يذثالرنع، حاحالرنع س

الالهنعث                    اخعرع ظ ز ظ ابدا، بع بذ ظعلعم، ظالالهنعث ظعلعمع ظالدعدا هئحنعمعضة تةث ظةمةس، صىتىنلةي يوق هئس
زنعث    ذ بع تذق، ب اتالص حعق ذلدا ظعسص ع ظذس عزلعكعنع ظعلم ث حةآس ةتتذق، ظعلعمنع ذص ي نع تون قذدرعتع

انعمعزنع عياتالرنع  ظعم ثع آةشص نكع يئ ن آئيع ذلمانالرنع بذندع ةن مذس ذثا، م ذردع، ش ةنحعمعزنع ظاش ، ظعش
م      المنع، ظعلع ةتتعن ظعس م جةه ئلعص ظعلع م ظ ارتعص بعلع ا ت عص جاص اي تئرعش رعص قويم ن بئ ةن  ـ قولدع ص

  .ة حاقعرعمةنتةرةققعياتعغا ظالغا سىرىص، ظعئسلماع آةشصعيات، ظعسالمعي تةرةققعياتالرنع قولغا آةتىرىشك

  :ظالالهنعث هةربعر مةخلذق بعلةن بعرضة بولذشعغا بعر معسال

ة  .  دئضةن ظالاله، سعلةر بعلةن بعللة، يةنة ظالاله جان تومذرذثالردعنمذ يئقعن وهومعكم،ظالاله، قذرظاندا    يةن
ذن، ظ    از بولسذن  بعر ظايةتتة ظىحنعث تأتعنحعسع، تأتنعث بةشعنحعسع، بةش بولسا ظالتعنحعسع نةححة بولس

ة         ةن بعلل ةن  ياآع آأص بولسذن ظالاله ظذالر بعل دذ           .  دئض ةممعنع بعلعص تذرع ذرذن ه كارة، يوش ع، ظاش . مةخص
دذ،         الغذ بوالالي عدا توس ةن  آعشع بعلةن قةلبع ظارعس تة،       دئض ةهعه هةدعس تة،      (، س ة هةدعس ةقذن ظةلةي مذتتةص

شنع آأرعشعثالرغا ظوخشاش قعستالمايسعلةر، بذ ظالالهنع آأرىشىثالر خذددعي قذيا:  دئضةنمذنداق) رةسذلذلاله
  .هةدعستعن بعر معسال آةلتىرةيلع

لعققا،   ـ ، آأرىشنع ظوخشاتقان دةمةقسةتظةلؤةتتة، ظالالهنعث ظوخشعشع يوق،   تاالش، قعستاش بولماس
ن ظةمةس       ذ مذمكع تمعغان، ب ةخلذققا ظوخشاش الالهنع، م ع خاتعرج     . ظ ايعل قعلعش ؤة ظذالرن انالرنع ق ةم ظعنس

ا،    اش بولس ةلتىرىلدع، قذي ال آ ىن، معس ش ظىح لعك قعلع علعنع حىشعنعش ذنداقال مةس ش، ش نع  زئمعنقعلع
تذز،   ذق يذل ان نذرل ذص تذرعدعغ ةيدذ     زئمعنيورذت ع آأرةل انالر ظذن عمذ ظعنس راق بولس ئلع يع ن خ ث . دع ظذنع

اآ            ايعدا ي ئحعدة       زةررعحعسع سانسعز بولغاندةك، صايدعسعمذ آأصتذر، هةربعر شةخس ظأز ج اآع آ عزعدة ي ع ظأض
  .ظاي ظذنعث بعلةن شةخسةن بعللة بولعدذ ظايدعثدا يالغذز تذرسا، قذياش ياآع

اندةك            ة خاس تذرغ  بذ آعشع قذياشنع ياآع ظاينع ياآع بعرةر يذلتذزنع ظأزعضعال قاراص تذرغاندةك، ظأزعض
ئس دذه ة.  قعلع ةن بعلل انالر بعل ادعكع ظعنس ىتىن دذني اش ص ة، قذي ة، ظةمةلعيةتت الع بعلل ة، جام ذرع بعلل ، ن

تذز                        ك يذل ر آعحع ذ بع دذ، ب ذمان قعلع ة دةص ض ةن بعلل أزع بعل الغذز ظ صايدعسع بعللة، ظةمما، آعشعلةر بذنع ي
نع     دئضةنآىنُآْن  خالق، ظذ هةممعنع ياراتقان،  دئضةن خاالس، ظالاله  ان زاد، قذياش سأزدعن هةممعنع ياراتق

رمذ صىتىنلةي آأرةلةيدذ، ظالاله، هةممعدعن بىيىك، حةآسعز زات، ظالالهنع ظالتة تةرةص قورشاص تذرعدذ، آأزلة
ظةقعلمذ حعضرا داظعرعضة ظااللمايدذ، ظذ صىتىن مةخلذقنع ظالدعن بعلعص ياراتتع، هةممعسعبعلةن بعللة بوالاليدذ، 

مان    ةم ظاس ىتىن ظال دذر، ص ةم ظذلذغ تذر، ه دعن بىيىآ الاله قذياش ن ـظ الاله زئمع الدعدا ، ظ ال ظ ك، يوق  آعحع
ة،              . نةرسعدذر تع بعلل شذثا، بعز، اهللا، بعز بعلةن بعللة، ظعلعمع بعللة، آأرعشع بعللة، ظاثلعشع بعللة، قذدرع

زاتعنعمذ بعللة ظةمةس دعضعلع بولمايدذ، ظذ هةممعضة قادعر، حىنكع، ظالالهنعث ظوخشعشع يوق، ظذ زات ماددا، 
تةسةؤؤذر، تةصةآكذر بعلةن قاراشقا بولمايدذ، ظعنسان ظةقلع بذنع جعسعم ظةمةس، شذثالشقا ظالالهقا ظعنسانعي 
ذدرةت       المايدذ، ق ةقعقعتعنع تاص الالهذ        هئكمعتبعلمةيدذ، ه االس، ظ ةيدذ، خ اران بعلةل رلعكعنع ظ ارلعق، بع نع ب ع

  !ظةآبةر

ذرذص،                وق قعلعص ت ةزانع ي ى ظ ةش سةزض ذص ب أزنع يذم ان آعشع آ بذ هةقعقةتنع صةقةت تةصةآكذر قعلغ
  .ظةسلعضةن آعشع بعلةلةيدذ ىتىن ظالةمنع ظويلعغان آعشع، ظالالهنعص

عمعز          ـ   بعز صىتىن آاظعناتنع، صىتىن مةخلذقالرنع بعر      عرالرنع بعلعش ع س بعرلةص تةتقعق قعلعص، ظذالردعك
رعك   قذزماي، تع ارام تاص ةن ظ ذ بعل ةلبعمعزنع ظويق ذ ق ز ب ذثا، بع م، ش ةلبالزع ةي،  ق تةن ظألتىرم نع قةس

ةن               15دعكع  معثعمعزع ةلبع بعل  معليارت هىجةيرعنع ظعشقا سااليلع، ظةمما ظذالر ظأزلعرعنعث روهع، نةصسع، ق
بذ ظالةمدعن تةييارلعقسعز يوقالدع، آئيعنكعلةرمذ  ظأزعنعمذ تونعماي، ـ صةقةت آارع يوق، خةؤةرسعز هالدا، ظأز

ار، بعرع صىتىن ظالةم، ظعككعنحعسع،  بذالرغا ظةضةشتع، بذ ظعنسان نةصسع، روهع ظىحىن ظعككع تاختا لةؤهة ب   
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  .ظأز جعسمعدذر

، صةلعسةصةلعك ظعلعم، هئكمةتبذنعثغا هةم ظعككع آأرسةتكىح بار، بعرسع ساماؤع آعتابالر، ظعككعنحعسع 
أز         . روه ظعلمعدذر  عص، ظ ةؤةر تئص اتتعن خ ىتىن آاظعن ان ص نع       ـ ظعنس عنع، روهع معنع، نةصس أز جعس أزعنع، ظ ظ

ةي      ىتىن ش دذ    بعلمعسة ظذ ص ان بولع عز قالغ ذرذن       . ظعدعن خةؤةرس زدعن ب ةزةلدعن بع ذ روه، نةصسع ظ ع، ب حىنك
ةؤجذت  ث     م دذ، ظذنع ة بولع ا بعلل ىتىن ؤاقعتت ا ص ا، ماماتلعقت ةردة، هاياتلعقت ةن سةص ز بعل ازعرمذ بع دع، ه ظع

  .ماددعدعن، جةسةتتعن ظايرعلعشع ؤاقعتلعق بعر ظعش

ى   ةآمذ آىحل ةآكذرع، ب اث تةص ع، ظ ان روه علةن ظعنس ة، مةس ا ظعض رع ظعقتعدارغ ة : ك، يذقع ظةمةلعيةتت
بولعدذ، ظةمما، سان، سانلعق مةلذمات صةقةت تةصةآكذردا، ظعددعيعدة بولعدذ، ظاثدا          مةؤجذت  سانالغان نةرسة   

  . بولعدذ، ظذ سانلعق مةلذماتقا، ؤذجذد يوقتذر

ةآكذر،  اث، تةص ةنعال روه، ظ ع ي ث ظورن ةلبظذنع علةن.  ق ةن: مةس ةؤزع بعل اؤازل اؤاز، ظ ر ظ ةن بع   دئض
ة            ن يةن اندعن آئيع كارا بولغ هاؤادعكع هةرعكةت، بذ هةرعكةت، ظاؤاز ظاشكارا بولذشتعن بذرذن نةدة ظعدع، ظاش

ظادةم قةلبع، . ، تةصةآكذر، معثة ظةستة ساقاليدذ قةلبيوقذلعدذ، يوشذرذنعدذ، بذنع بولسا، نةصسع، ظاث، روه،
ىتىن     روهع آىحع، ؤذجذدع يوق بعر نةرسعن  ةآكذرع، ص ةلبع، تةص ع ساقلعيااليدذ، حىنكع، بذ روه، نةصسع، ق

دذ       قان، بولع ةرةققعي تاص ذ           . ظالةمدعن ت الاله، ب ذثا، ظ دذ، ش رع بولع ةممعدعن يذقع ةلب  ه ارمعقع     ق ذدرةت ب نع ق
  .ظارعسعدا باشقذرعدذ

داق العمالر مذن ةزع ظ ةنب ةآك  :  دئض اندعن تةص ذص، ظ ذالق بول أز، ق زا آ ةؤاتقان غع ز ي ايلعنعدذ بع ذرغا ظ
دذ             وق بولع ة ي ةن  تةصةآكذر بولسا، دانالر، ظذرذققا ظوخشايدذ، ظذرذغ بولمعسا نةتعجع ةم ظةسلع     .  دئض ىتىن ظال ص

اثدذر ةقعل، روه، ظ ةآكذر، ظ ةنتةص عدذ،  .  دئض ةرآعب تاص رعكعدذ، ت دذ، بئ تةهكةم بولع ا، مذس اددعالر بولس م
 .صارحعلعنعدذ، روه، ظاث، تةصةآكذر ظذنداق ظةمةس

دذ             م بولع وزذق الزع ذ ظ وزذق   . جعسعم، ماددا ظوزذقالنسا، حوثايغاندةك تةصةآكذر، ظاث، روهقعم ا، ظ بذالرغ
يعدذ، حوث        ةآكذرمذ حوثع دذ،         ـ  تولذق بولسا، تةص ان بولع الال قعزعمايدعغ دذ، آ ةآكذر قعلع حوث ظعشالرنع تةص

ت العي قويذش ةلبنع خ تذر، ق عكعر يىرضىزىش ةنعال ص ع ي ةآكذرنعث ظوزذق العي تةص اثدعن خ ةرخعل صذتلعكاش ذر، ه
ةنعؤع     ئرع م ةن يعراقالشقانس ىآىت بعل ةآكذر، س ادعن تةص مانعي دذني اددعي جعس ذ م ةلب، روه ب ذش، ق بول
اك                         العي، ص اندعن روه، ظ ن ظ قاندعن آئيع ا يئقعنالش ي دذنياغ عدذ، روهع ا يئقعنلعش ع دذنياغ قذددذس، صاك روه

ع دذن       ذ ظعكك ا          روهالر يئقعنلعشعدذ، ظاندعن ب عدذ، مان ان ظعشقع ظاش ا بولغ ر ظالالهق ص، بع ةآكذر قعلع انع تةص ي
ث              ن ظذنع ةندعنع جىملعدع الاله ب أتتذق، ظ أزلةص ظ ز س عنع بع ان نةرس الغذ بولعدعغ مذشذنداق هةقعقةتتعن توس
ذ                      الاله، مذش ذثا، ظ ادعر، ش كة ق ع بعلعص ظأتىش ان بذن ةمما ظعنس دذ، ظ الغذ قعلعص قويع قةلبنع سعناص، توس

عدذ   نع سأزلةص بةرضةن هةم نةصسعنع، روهعنع صاآلعغان آعشع       توسالغذ ةن  نعجات تاص ةخت،    . دذر دئض ىتىن ب ص
ن دوزاخظازاب، جةننةت،    ة روه،     دع ارتعص هةمم دذ      قةلب ت اغلعق بولع ة ب الالهمذ . ك ةلب ظ ارايدذ،  ق ةلب كعال ق   ق

عدةك، نذ        ةش آعش ي رعياآ دذ، خذددع ص حعقع ذناه قعلع تعدعمذ ض از ظىس ا جاينام ةتنع  يارعمعس ذن هةقعق رغ
 بعلعشكة قارعدذر، ظةمما، ظذ مذشذ ماددع، جعسمانع سعرعتماققا  قةلبجىملعدعن ظاخعرةت هةقعقعتعنع، روه،

نع بذ سعرتماقتعن، بذ تىرمعدعن ظازات قعلعش هةممعدعن ؤاز آئحعش بولذصمذ قةلبع  قةلبقامعلعص تذرماقتا، بذ
ة ظالدعنع قعلعش بعلةن بولعدذ، روه، ظعلعم، تةصةآكذر، بذالر جةهةتتعن ؤاز آئحعشع بعلةن ظالالهقا، ظاخعرةتك     

ازاالردعن    رعزعقدعن   زئمعن ، بذالرنع ظاشذ ماددع جعسعمدعن     قةلب ماددعدعن باشقا نةرسة،   ة ؤاهاآ عدعن، ظاظعل
ا    ا قاراتس انع دذنياغ ذر روه ةآكذرغا، ظاش ة، تةص ة، بعلعمض ا، ظاخعرةتك الدعنع، ظالالهق ةقةت ظ ةندة ص ؤاز آةحك

اننعث       ظ ذش، ظعم ةتلعك بول العي، هعمم دذ، ظ ةت بولع ةت بعل ةر نعي عدذ، ظةمةلل ة ظئرعش ذ هةقعقةتك اندعن ب
ة                   ذن نةتعجعلةرض ئلعص نذرغ قا س ةآكذرنع ظعش نع، تةص ةلبنع، روه جىملعسعدعن، صةيالسوص ظالعم سوقرات، ق

دذ     داق دةي ذ مذن كةن، ظ ة ظئرعش ر هةقعقةتك داق بع ذ مذن مذ ظ كةن، بولذص ا: ظئرعش ةر  هاي ألىم ه ةن ظ تلعق بعل
ىتىنلةي    ـ بعرعضة زعت، بعر ـ ظعككعلعسع بعر  ة ص بعرعضة ظةضعشعؤاتعدذ، آئلعؤاتعدذ، آئتعؤاتعدذ، ظاخعرع هةمم

ةندعن   .  دئضةنآئتعص صىتىنلةي آئلعدذ، حىنكع، روه يوقالمايدذ،  ذص، ظألض ظذ مذشذ نةزةرعيعنع ظوتتذرعغا قوي
ذن     قةلبروه ؤة. قعيامةت شذآئيعنكع تئرلعشكة ظعشةنضةن، مانا بذ      قا نذرغ ةيغةمبةرلةردعن باش  توغرعسعدا ص
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ةؤلعياالر،  ةتظ ان هئكم أزلةرنع قالدذرغ دذ  . لعك س داق دةي ةي مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم الم  : ت الر، ظعس روه
ان   را بولغ تحعل، توغ ث، راس مذ جع دذ، بولذص ات قعلع ة مذناج اك مذتتةقعيلةرض لعرع ؤة ص العملعرع، مذخلعس ظ

ةيدذ،                  زاه ع بعلم انالر بذن ة بولغ ة ظعض عدالرغا بذ بعر هةقعقةت بولذص، نذرغذن ظعنسانالر بولذصمذ زاهعرع بعلعمض
ام               ظعنكار قعلعدذ، ظةمما بذ هةقعقةت، هةقعقةت قارعشع تةرةص بعلمةي قئلعشع بعلةن خاتا بولمايدذ، دةص ظعم

ع            آعتابعد  دئضةن غةززالع رةهمةهذللة ظةلةينعث آعيماظو ساظادةت     اندذر، بذن ل قعلغ أزنع دةلع عن بعر نةححة س
، هةرقانداق قةلبع صاك  دئضةندذنيا ظالعملعرع ظئتراص قعلغان، شذثا، بذ آعتاب نةشعردعن حعققان، ظذ مذنداق

ذ                 دذ، ب انلعرع حىشىص تذرع ةق باي ام ؤة ه ةزةدعن        آعشعضة داظعم هالدا، روهع ظعله ى ظ ةش سةزض ةر ب هةقعقةتل
ةيدذ         ب قةل آعرمةيدذ، بةلكع،  عنعنع بعلم ةدعن آةلض ةمما، ن ادعن      ـ   كعال آعرعدذ، ظ ي دذني الالهدعن، روهع دة، ظ

دذ    ع، . آةلدع دةص تونذي ةلب حىنك عم           ق اددع جعس ا، م ةزا بولس ى ظ ةش سةزض ادعن ب ع دذني  صةرشتعسع روه
مذ زاه هةقعقعي  دعندذر، بذ ظالةمضة تةؤة بولغان نةرسة ظذ ظالةمنعث ظعشلعرعنع           دذ،   بعلةلمةيدذ، بولذص رنع بعلع ع

  . ظاثلعغاندعن بعر آأرضةن ظةالدذر1000باتعننع ماهعتعنع بعلةلمةيدذ، 

ةتتعمذ راست                   تا، ظةمةلعي اظ قعياس تة ظعجم ة، هةدعس ذ ظايةتت ةتتذر، ب ر هةقعق ذ بع ارلعقع ب أز ب قةلعبدة آ
  !ظعسصاتالندع، قةلبنعث آورلعقعدعن ظالاله ساقلعسذن، ظامعن

ةهذلال ظة ةززالع رةهم ام غ دذ ظعم داق دةي ة مذن ةي، يةن دا،  : ل ةس، ظذيقع ةندعن ظةم ةر ظألض ذ هةقعقةتل ب
شةرتع ظالالهقا ظالدعنع قعلعش، .  دئضةنعدا ظاشكارا بولعدذ،ؤاقتحىشعدة ظةمةس بةلكع، مذشذ دذنيادا، ظويغاق 

ةييارلعقعن    ذنعث ت لةص ش أص ظةس انع آ ي دذني اخعرةتنع، روهع لعق، ظ ع بولماس الالهدعن باشقعس ةلبعدة ظ ع ق
اؤايع         ه     ـ   قعلعش، جاصالعق رعيازةت تارتعش، نةصسعنع ظألتىرىش، شةهؤةتتعن، ه تعن، قةبع تعن، غةزةص هةؤةس

عكعر      رع، ص الدا زعك ةك ه م سةض ذش، داظع العي بول تعن خ أص ظذخالش ةردعن آ ان ظةمةلل ةخالقالردعن، يام ظ
ى   يىرضىزىش بعلةن تاظامنع ظاز يةص ظعتكاصدا ظولتذرذص خالعي ماآاندا صىتىن     ةش سةزض ظالةمدعن ؤاز آئحعص ب

ا         ـ   ظةزانع ظةمةلدعن قالدذرذص، زاهعردعن ظادا     جذدا بلذص، باتعنع آأز، باتعنع قذالقنع ظئحعص قةلبنع ظالالهق
دةصال ... دذنياسعغا قارعتعص تعلعدا ظةمةس، دعلعدا، قةلبعدا ظالاله، ظالاله، ظالالهال يىزلةندىرىص صةرعشتة، روه

أز             ظولتذرسا بولذصمذ ق    نع، ظ أز جع أز جعسمع، ظ مذ ظ ةمدعن بولذص ىتىن ظال ا، ص الالهقعال ظئسعص قويس ةلبعنع ظ
ايعص     ـ ظىزعل نةصسعدعن ظايرعص صةقةت ظالالهنعال آأرضةندةك تذرالعسا، باشقعسع آذللع   ا، ظاج عل يوقالس آئس

ايعص   ـ   قذدرةتلةر، ظاجايعص ضىزةل آأرىنىشلةر، ظاسمان     عرلعر    ـ   زئمعننعث ظاج ارايعص س دذ،    غ كارا بولع ع ظاش
كارا    ع ظاش العهالر روه ةن، س ألىص آةتك ةيغةمبةرلةر ظ تعلةر، ص اس، صةرعش علع بولم أزدة ظعصادعلعض ع س بذالرن

نعث مةشرعق، مةغرعصع قاتالندع، مةن  زئمعنخذددع رةسذلذلاله ماثا.  دئضةنظاشكارا خعتاص قعلعدذ،. بولعدذ
زئمعننعث  ـ ندةك، ظالاله، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظاسماندةك، قةبرعدة روهنع آأرضة دئضةنهةممعنع آأردىم

  .ظاجايعصلعرعنع آأرسةتكةندةك، بذالر صةيغةمبةرضة مأجعزة بولسا، ظةؤلعياالرغا آارامةت بولعدذ

ظالاله خالعسا بذ صةزلعنع خالعغان آعشعضة بئرعدذ، آعشع ظاشذ صةزلعنع ظىمعد قعلعص، تئرعشسا بولعدذ،       
أظمعن مذ  ة م ةؤلعيادذر   هةمم تع، ظ الالهنعث دوس ةر ظ ذلالهنعث    . تتةقعل ابلعرعدعمذ روس ةدعس آعت ةهعه ه س

عدعن  هةقعقعي  مأجعزعسعضة ظذالصال آارامةتنع آةلتىرضةن، بذنع       ظالعمالر ظعنكار قعلمايدذ، صةقةت شعيظة مةزهعص
  .باشقا

ةن  ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعهياظولظولوم     داق آأر      دئض ابعدا مذن العي         آعت ا ظ ذ يولغ ةتكةن، ظاش س
از                دئضةن ماقامنع زاهعد  ةآمذ ظ امنع ب ماي، تاظ ة ظارعالش  آعشع، تةقؤالعقدعن باشقا زعكرعدعن باشقا آعشعلةرض

از       يئيعش ا              ـ   ع، تةدرعجعي ظاز تويعشع، بةش معنذتتعن ظ ع ؤاخق ن ظعكك ىح ؤاخدع نع ظذزارتعص ظ ازدعن ؤاقعت ظ
ر ؤاخ الدا بع ةدرعجعي ه اندعن ت ةآعلعص ظ تا ظ المعغان ظاساس ان س ا زعي أز ؤذجذدعدعغ اندعن ظ ةآعلعص، ظ ا ظ ق

تعدة،  ر هةص ازايتعص بع ةتتا   ظ ايدا ه عنع،     50 ـ 40ظ ع نةصس ان آعش تئمال قعلغ ام ظعس تعم تاظ ر قئ دة بع  آىن
ةن  شةهؤةتنع باسقان آعشع رعيازةتكة حعدعغان آعشع صوالتتةك ظعرادعلعك آعشع بولذشع الزعم           ذ    .  دئض ا ش مان

ؤةآكىلنع ظالالهقا قعلعش ؤاجعصتذر، صةتعه آةشعص يةنع بعرةر سعر ظاشكارا بولذش، غةيب ظعشالر،              حاغدا، تة 
ادةت،                   ئخعمذ ظعب عرعلةش ظىحىن ت روهع دذنيانعث ظعشلعرع، روهع تةرةققعي قعلعش ظىحىن، ظالغا قاراص ظعلض

ظةضةر ظذ .  ظىحىن بولعدذزعكرعدة حعث تذرذش ظىحىن، ظعشةنحعنع زعيادة قعلعص، شةآسعز ظعمان ظاتا قعلعش
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عص   ةتعه آةش رةر ص ارقعدعن بع ة ظ ئخع     يةن ةن ت تعمةن، م ةن يارعماص تعمةن م ةن حئكعنعص ةي م ة ه بئرعلس
تعمةن ىن،  . يارعماص عتعش ظىح نع سةض ىن، مئ ذش ظىح ئحعص قوي اظعدعنع ظ ذ ق ىن، ظ لةش ظىح الاله، ظةدةص ظ

ايد          أزعنع ظوثش ايتعدعن ظ ان آعشع           بئرعصتذر دةص ظأزعنع ظةيعصلةيدذ، ق ة تذرغ ا، ظاخعرةتك ةقعقع، ظالالهق ذ، ه
دذ         ةزعلةت بولع ذ ص وق، ب ال ي ة ظام الاله، بةرس ةمما ظ ايدذ، ظ ارزذ قعلم نع ظ ةته آةشعص ادا ص ن، . دذني لئكع

ان         ظاخعرةتتعن قذرذق  قئلعش بةآمذ خةتةرلعك ظعش، شذثا، دذنيادا هئح ظعش بولماي، آارامةت آأرمةي حعقق
ةجرعنع ت   ة ظ ع ظاخعرةتت ةؤلعياالر       آعش ةر، ظ ىتىن مذتتةقعل دذ، ص تىن تذرع ةممعدعن ظىس ذ ه العدذ، ظ ذق ظ ول

ا    آارامةتتعن صاناه تعلعضةن، ظئزعص آئتعشعدعن قورققان، بعرةر مأجعزة، آارامةت آأرىشنع صةتعه آةشعص ظات
اؤايع  ة، ه أز نةصسعض ع ظ ان آعش ادةت قعلغ ص ظعب ارزذ قعلع نع ظ دذ ـ قعلعش ان بولع كة حوقذنغ ذ. هةؤةس ذ ظ  ب

دذنيادعن قذرذق قول حعقعص آئتعص ظاخعرةتتة نئسعؤة بولمايدذ، ظالاله، مةرت، بةرسة ظئلعؤالمايدذ، ظذمذ بعر 
ة    سةرصدذنياغا ظوخشاش، هةقكة  ـ سعناق، خذددع مال   ا، ظاخعرةتك ا، ظالالهق  قعلسا ظأزعنع تةرةققع قعلدذرس

ىت             ا، ص أص قعلس رعنع آ ادةت، زعزآ ذ            ظالدعنع قعلسا، تئخعمذ ظعب ة ب ايدا يةتكىزس ةص زور ص ةلقنع يئتةآل ىن خ
عدذ   ازعدذ، خاتالعش عدذ، ظ ىتىنلةي تىضعش ة ص انع آأزلعس ةببذرلذقنع، رعي ةخرعنع، تةآ انع، ص ع، دذني  .ياخش

  بعلعدذ توصتوغرعسعنع اهللا

رع ؤة ذنداق زاهع ا مذش ذص   مان ةلبعنع توس الاله ق عياتتعع ظ م، آةشص ذن ظعلع ةتتعن، نذرغ اتعننع هةقعق ب
د  ذ          تذرع ا، ش ةل قعلس ا، ظةم ةت قعلس ا نعي ان تئرعشس ةربعر ظعنس دذ، ه ة ظعش قعلع أزع خالعغانح ةنعال ظ ذ، ي

ال      داق       : بويعنحة نةتعجة آأرعدذ، ظاددعي معس ذ مذن العم، ظ نقع ظ ح، يئقع ر لودع ةن صةيالسوص ظولسص ةن  :  دئض م
عزع      دا، س ةلبعمدة، روهعم ذنع    نذرغذن ظألىآلةرضة يولذقتذم، نذرغذن تةجرعبة قعلعص ق ةن ش تعم، م معمدا آىزةت

ر روه       قا بع اددعدعن باش ةن بعلدعمكع، مذشذ ظالةمدة م ةر          دئض زنع ه ا بع ي دذني ذ روهع ةن، ظ ار ظعك اتلعق ب  هاي
لعرع صىتىنلةي راسكةن،     دئضةن تةرةصتعن قورشاص تذرعدعكةن، صةيغةمبةرلةرنعث، ظالاله، صةرعشتة، روه، جعن       

ن          .  دئضةن تكةن،حاخحاق ياآع آعناية ظةمةس بةلكع هةقعقة      اآع آئيع مانا مذشذنداق مةيلع بذرذن بولسذن ي
ىن،           الع ظىح دارع، جام ىن، دع الاله ظىح ز، ظ ذثا، بع ةرمةيدذ، ش ى ظأزض ذ مةثض ر، ظ ةت بع ازعر هةقعق اآع ه ي

  .رعزالعقع ظىحىن، صىتىن دذنيا ظعنسانلعرعنعث مةنصةظةتع بةختع ظىحىن، تئرعشعشعمعز الزعم

وص  ئلعش، صةيالس م ظ ذش، بعلع ةتبول اتعننع،  هئكم رع، ب ش، زاهع ةل قعلع ة ظةم عنعش، ظعلعمض نع ظىض
عمعز،       هةقعقعي دذنيانع حىشعنعشع،    عغا ظئرعشعش عنعثمذ ياخشعس عغا، ياخش عنعثمذ توغرعس ة توغرعس هةقعقةتك

  .ظالغا قاراص مئثعشعمعز الزعم

  لةربئشارةتبةدرع ظذرذشعدعكع 

  . بئرعلضةنةتبئشاررةسذلذلالهقا غةلعبة بعلةن ظالدعن  ـ 1

  .دعن آأص آاصعرالرنع يةثضةن1000 نةححة تذرذص، 300مذسذلمانالر  ـ 2

  .مذسذلمانالر مةدعنعضة يئقعن، آاصعرالر يعراق جايغا ظورذنالشقان بولذص، شاراظعتع ياخشع ظعدع.3

  .آارؤانالر قاحعمعز دةص حوث قوشذنغا بعرلةشمعضةن ـ 4

  .، ظاندعن جةثضة باتذر آعرضةنمذسذلمانالر آاصعرالرنع ظاز آأرضةن ـ 5

أرىنىص       ـ   6 ق آ ة جع ا، آأزلعرعض ن بولس آاصعرالر مذسذلمانالرنع ظاز آأرضةن ظاندعن سةل قارعغان، آئيع
  .آئتعص، جةثدة مةغلذص بولغان

  .يامغذر يئغعص مذسذلمانالرنع صاآلعغان، قةدةملعرعنع مذقعم قعلغان، آاصعرالرغا ظازاب بولغان ـ 7

  .ؤةسعسع يوقذلذص، مأظمعنلةر قةلبع خاتعرجةم بولغانشةيتان ؤةس ـ 8

 بعلةن حىشكةن، بةزع ساهابعلةر آاصعرنع حاصماي تذرسعمذ بئشارةتصةرعشتعلةر جةثضة قاتناشقان،  ـ 9
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  .ظذ يعقعلغان ؤة ظألضةن

  .مأظمعنلةر خاتعرجةم بولذص، مىضدةص قالغان ـ 10

   آاصعرنعث آأزعضة آعرضةنرةسذلذلاله، بعر حاثضال توصعنع ظاتسا هةممة ـ 11

رةسذلذلاله حىشعدة غةلعبعنع آأرضةن ؤة ظالدعن جةث باشلعنعشدعن بذرذن آاصعرالر آاتتعؤئشعنعث  ـ 12
  .عنع ؤة ظورنعنع آأرستعص قويغان، ظةمةلعيةت دةل آةلضةنؤاقتظألعدعغان 

ةن  ـ 13 ة بعل ذالر غةلعب اخعرع ب ع غة70ظ المنعث تذنج ئلعص، ظعس عر ظ عنع ظةس ةن  آعش ع بعل لعبعس
  .لةر تولعمذ آأصبئشارةتقايتقان، بذنداق مأجعزعلةر، 

ارحة          ع ص اي ظعكك ذص، ظ أص بول ةآمذ آ أجعزعلعرع ب اغدعكع م ذ ح قا ش اندعن باش ذلذلالهنعث، قذرظ رةس
عرالرغا     ةؤعرعنع، آاص ةثنعث خ عقالر ج ةزع مذناص دع، ب ان ظع ةؤةر قعلعنغ عرلعرع خ عقالرنعث س ان، مذناص بولغ

عرالرنع                  يةتكىزىص قوي  ع س ةن مةخص ةن حىش بعل ع بعل عؤاالتتع، ؤةه ن توس ةؤةرحعنع يولدع ماقحع بولسا، خ
االمةت                     . بعلعؤاالتتع رةتتع، س ذص بئ دا بول ا دال ة ظولتذرس تع، هاجةتك ةر سةجدة قعالت ةردة دةرةخل بةزع سةص

ماق ظارعسعدعن سذالر ، بار.قئحعص، رةسذلذلالهنع صاناه قعالتتع قعالتتع، تأضعلةرمذ سأز قعالتتع، ظعضعسعدعن
اتتع،   تعلعص حعق ع     1500ظئ عدعن ؤةه ةتتع، آةلضىس ايؤانلرع ظعح أزلعرع، ه االتتع ؤة ظ ارةت ظ ع تاه  آعش

رةتتع    ةؤةر بئ ام،          . ظارقعلعق خ ان، تاظ را حعقق ةؤةرلعرع توغ ذن خ ةيتتع، نذرغ ةيبنع بعلةل ة غ الاله، بعلدىرس ظ
ةللةر سعالص        آأصعيعص نذرغذن ساهابعلةر تويعشاتتع، ظةمما، تاظام    ةزع آئس ايتتع، ب ذرذص آاملعم ئتع ت ذ ص  ش

ات                االتتع، ظ قويسا ساقعياتتع، بةزع ساهابعلةرنعث مةيدعسضة قولعنع تةآكىزىص قويسا هةدعسنع آأص يادغا ظ
تع ؤة        . تأصعدة حعث ظولتذرااليتتع، قورقذنحاق بولسا، باتذر بولذص آئتةتتع        توغرا حعق ةتلعرع توص قعيامةت ظاالم

  .عن آئيعن شذنداق بولماقتا، آةلضىسعمذ شذنداق راست توغرا حعقعدذ، بذنعثدا شةك يوقتذريةنة بذند

ساهابعلةرنعثمذ آارامعتع بار ظعدع، ظةبذ بةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظاالهعدة صاراسةتلعك ظعدع، رةسذلذلاله 
ذرذ          ةجدعدة ت أزع س ةنهذ، ظ ةلالهذ ظ ةر رةزعي كةن، ظأم ة ظئرعش ذن مأجعزعض ةن نذرغ ة  بعل ص جةثحعلةرض

ظذ . جةثدة ظاالهعدة صعالن تىزىص نذرغذن غةلعبة قعلغان، ظذنع شةيتان آأرسة قاحاتتع. قذماندانلعق قعالاليتتع
قا    . ناهةقنع ظايرعغان صارذق دةص ظاتالغان     ـ   هةق  10ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة باش

اهابعلةر   . علضةنآعشعضة جةننةت بعلةن ظالدعن خةؤةر بئر   ةزع س بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذشالردعن بعرع، ب
  !قاراثغذدا ماثسا هاسعسع نذر تاشاليتتع، ظةلؤةتتة ظذالرنعث قةلبع نذر بعلةن تولغاندة

ذلذلاله             بةزعسع، قذرظان ظوقذؤاتسا صةرعشتعلةر ظاشكارا بوالتتع، بةزعسع جعبرعظعلنع ظادةم سىرعتعدة رةس
تعلةرنعث جةث         بعلةن آأرةتتع،    ةثدة صةرعش ةزع ج ان، ب أجعزة بولغ بةزعسعنعث تاظاملعرع آأصعيعص قئلعص م

ة داؤام         . قعلغعنعنع ظذقذص قاالتتع  ذ ظعش قعيامةتكعح دع، ب ار ظع ارامعتع ب عنعث آ ذن آعش تابعظعنالردعنمذ نذرغ
، دوزاخىلعدذ، بةزعسع   قعلعدذ، بةزعسعضة نذر بئرعلعدذ، بةزعسعضة ضأهةر آأرسعتعلعدذ، بةزعسعضة شةيتان آأر         

راقتعن                     عنع يع تعنعث آئلعش عدذ، بةزعسع دوس ةن آأرىش دا روه بعل جةننةتنع حىشعدة آأرعدذ، بةزعسع ظوثع
بعلعؤالعدذ، بةزعسع بولسا، سةهةردة ضىللةرضة صىرآىنعص ظولتذرعدذ، بةزعلعرع بولسا، ظذخالص باقمايدذ، داظعم    

  .ذ ظاز يةيدذقعيام نامازدا، رامعزاندا تذرعدذ، تاظامنعم

ةتنعث          ث قعيام ىن، دعننع دىرىش ظىح ظالاله، بذنداق مأجعزة، آارامةتنع ظأزعنعث بارلعقع، بعرلعكعنع بعل
دذ           ا قعلع رعدذ، ظات عق قعلعش ظىحىن بئ ة ظاش ذنداقال  . راستلعقع ظىحىن، تئلعشنعث هةقلعقع ظىحىن، ظأزعض ش

رعلعدذ  بئشارةت. قةلبنع خاتعرجةم قعلعدذ   ئخعمذ   .  بئ ذالر ت ةزعع           ظ دذ، ب ادةت قعلعؤالع لةص ظعب  تئرعشعص آأص
دذ،   . شذثا، زاماننع قاتالص بئرعص بعر آئحعدعال قذرظاننع تامام قعلعص بولعدذ        ةرةققعي قعلع ظذالر ظالغا قاراص ت

قةلبع ضذمان، شةك بعلةن قاراثغذ بولسا، يورذيدذ، . تئخعمذ حعث تذرذص، ظالالهنعث رازعلعقعنع تةلةص قعلعدذ
ذ  ث  بةزعسع ب دذ، ظذالرنع رةت بولع ة ظعب ذن آعشعلةرض عدذ، نذرغ ةمدة تىضعش ع ظال ةي ظعكك عناقدعن ظأتةلم س

الاله،         هةقعقعي  ظةقلعنع هةيران قالدذرذص، دعننعث      رعدذ، ظ اتالص بئ راستلعقعنع، تئرعلعشنعث هةقلعقعنع ظعسص
آعشع، . سوراققا تارتعلمايدذ. يدذظذصذقالردا ظأز ؤذجذدعمعزدا مأجعزعلةرنع آأرسعتعدذ، ظالاله خالعغعنعنع قعالال

ا،           ةت قعلس ىن خعزم ةق ظىح ة، ه اخعرةتنع آأزلعس ة، ظ ةقنع دعس ة، ه العنع آأزلعس ة جام الالهنع دعس ظ
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ذرذص، داؤام           آعشعلةرنع يولغا سالسا، بعرةر    آةشصعيات، مأجعزة، آارامةتنع سورعماي ظأز ظعشع بعلةن حعث ت
دذ، ص            ل تذرع ر خع عحة بع ال        قعلعؤئرعدذ، ظذ ظألض ةنلعكنع، م رعنع مةنم انع، آعب الاله، رعي عتع ظ  ـ ةقةت مةقس

  .دذنيانع دعيعشنع زادع بعلمةيدذ، شذثا، بعز قةلبنع ساالمةت قعاليلع

ة،   200حان مأظمعن   سةؤر نةصةر   20ظالاله، قذرظاندا،    أظمعن    100ض ةم      1000 م دذ، ه ابعل تذراالي ا تاق غ
دذ،     .  دئضةن  قعالاليدذ قةلبع ساص بولسا، ظالالهنعث ظعزنع بعلةن غةلعبة       بةزعلةر بذ ظايةتنع مةنسذخمعكع دةي
ار        ع ب لةيدعغان ظورن ةتنعث ظعش ذ ظاي علةن . ظةمةلعيةتتة ب عم      : مةس االهعدة قعس ةترعتع، ظ دارالر ظ االهعدة زةربع ظ

نعث ساقحعالر، ظاالهعدة خادعمالردةك بذالر ظاالهعدة تةربعيعضة ظعضة بولذص، بذنداق آعشعلةر ظادةتتعكع آعشعلةر 
ةس 10 ث ظةم دذ1000نع عنع قعالالي ث ظعش ايدذ 100. نع عنع قعاللم رعنعث ظعش ث بع ع ظذالرنع ةنعال.  آعش  ي

ذالر             ع   10ظاالهعدة تةربعية ظالسا، مةشعق قعلسا، حئنعقسا، ظعلغار ظىسكىنة بولسا، ظ ةتتا     100ن ة ه ا  1000ض غ
ة         تئتعيدذ، بولذصمذ نةصسعنع، روهعنع، ظعددعيعنع حئنعقتذرسا، قةلبع ظا        ا، غةلعبعض ةم بولس ةن خاتعرج لاله بعل

داق     . شةآسعز ظعشةنسة، ظاالهعدة مأجعزة آأرىلعدذ     ة مذن ةن شذثا، ظالاله، يةن العنع      دئض أز ه ةؤم ظ ةربعر ق ، ه
 ظأزع ظوثلعمعسا، ظالاله ظوثشاص قويمايدذ، ظذالر ظأزلعرع ظأزضةرمعسة ظالاله ظأزضةرتمةيدذ، شذثا، ظادةم ظأزعنع

مانع، م  ـ  أزع جعس ع،    ظ ةتتعن ظأزضةرتعش ع نةصسع جةه ةنعؤع، روه اي م ال قالم ةتتعنال ظأزضةرتعص اددع جةه
أز          . تةربعيلعنعشع، حئنعقعشع الزعم   اهابعلةر ظ ةن س نعقعش بعل ت شذنداق حئ ذن     12000عدا  ؤاق علعك قوش  آعش

  .آعشعلعك قوشذننع يةثضةن100000

.  آعشع يئثعص، غةلعبة قعلغان   3000 آعشعلعك قوشذننع    30000عدا  ؤاقتتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث    
اندةك،                    اللعق بولغ اآع خذش ازاب ي ةتتعن ظ ي جةه مانا بذ ظاالهعدة روهعي حئنعقعش، روهع تةربعيلعنعش، روهع

اتذرلذق،  ةتتعن ب ع جةه دذ روه اقلعق بولع دذ . قورقذنح ةت بولع اآع مةغلذبعي ة ي ةن  . غةلعب الاله، م ذثا، ظ ش
علةرنعمذ مةخصعي حىشىرضةن، بذالر روهعي باتذلذققا آذصاية قعلعدذ، شذثا، ، صةرعشت دئضةنسابعرالر بعلةن بعللة

م          أثىل بألىشع        . قوماندانالر ظةسكةرلعرعنع روهع قةلبع جةهةتتعن آىحلىك تةربعيلعشع الزع االهعدة آ ا ظ روهق
ال   الزعم، روهع تةسعرمذ ظاالهعدة تةسعر آأرسعتعدذ، بذنعثغا       ر   : بعر معس ةهةرلعرعدعن بع عكا ش ان  معكس ع بولغ

راندع ةنغع دذ    دئض تع داراس بولع مع آون ث ظعس ذص، ظذنع ال بول ر ظاي ايدا، بع ع  .  ج ال ظذزذنلذق ذ ظاي  65ب
ةر       ذص، ظ و ل ان ب دا تذغذلغ العنعث حوثلذقع ذددع ب اقا خ ذ ص ان، ب ذص قويغ اقا تذغ ر ص انتئمئتعر بع ال  ـ س ظاي

اقا      ظعككعلعسع هذشعدعن آةتكةن، ظالعمالر بذنع تةآشىرىص تةتقعق قعلغ        نعدة ص ان بولسعمذ بذ ظعككعلعسعنعث تئ
ةمما           ةس، ظ اددعمذ ظوخشاش ظةم أح،        هىجةيرعسع يوق، ضعنمذ تئصعلمعغان، م اقعغا ظ ال ص ذ ظاي ةؤةب ب رال س بع

صاقعنع آأرسة قاتتعق قورقعدعكةن، ظالعمالر بعردةك مذنداق هأآىم حعقارغان، بذ بولسا روهعي قةلب تةسعرعدعن 
  . دئضةنبولغانعكةن

ةن ةقةدة، ظالاله، خالعغعنعنع قعلعدذ  بذ ؤ  ةرةققعياتالر        دئض ةدرعجعي ت ةت ت دذ، تةبعظ أآىم حعقعص تذرع  ه
ىرىص،              هةممعسع بعكار بولغان، شذنداقال بعز هايؤانالرنع ظأح آأرمةسلعكعمعز، بةلكع، ظذالرنع آىزعتعص تةآش

االللعرعنع    تةتقعق قعلعشعمعز الزعم، ظذالر    عمعز    بعزنعث ياخشع هامراهعمعز، ه اراملعرعنع قوغدعش عمعز، ه يئيعش
ة ظاساسعي مةقسةت،                         ذ ؤةق ان ب عردعن بولغ ع تةس ةؤدة، ظاساسعي مةقسةت، روه ر ض الزعم، ظىح هاياتلعق بع
روهعي تةسعردعن بولغان بذ ؤةقة بعزنع صىتىن ظوقوغذحعالرنع، بالعالرنع، ظةسكةر، جةثحعلةرنع روهع ظعددعية 

ةلعم   اتتعق ت ةتتعن ق ةلبع جةه ةلتىرعدذ    ـ ق أص آ اندا آ الالهمذ قذرظ ع ظ اقعرعدذ، بذن ة ح ة بئرعشعمعزض . تةربعي
ذن               دوزاخجةننةت،   ان، نذرغ ئلعص بارغ ةتقعق ظ أص ت نع قوش بايان قعلغاندةك، ظالعمالرمذ روهع جةهةتتعن آ

ا حعق               آشعلةر دورا،  ذالر بعرلعشعص بازارغ عص  ظاسماي ظوآذل ظاسماي روهع تةربعية بعلةن ساقايتقان، تئخع ظ
اندعن           ن ظ اندعن آئيع بعر سىتحعنعث جعسمانعي ساالمةتلعكعنع تةآشىرضةن، ظاندعن بذ آعشع ساالمةت حعقق
تةجرعبعنع باشلعغان، بعر نةححة آعشع بعلةن دئيعشعص بذ سىتحع سىت ساتقعلع حعققاندا، بازاردا بعرسع         

ر                 اندذ؟ حعرايلع ر ظعش بولمعغ ة بع ال، سعلعض ايعص تذرع ةس،    هوي سعلع بىضىن ظاج ايعدا ظةم علعرع   ع ج رةثض
آئتعصتذ، دعسة يةنة بعرسع، سعلعضة نئمة بولدع، بىضىن آأزىمضة ظاجايعص آأرىنعلعغذ؟ قذالقلعرعدا  سارغعيعص

ة                 ذ نئم ار، ب اق ب ر حات علعدة زادع بع ة، س ة ظعض ئلع تةجرعبعض ةن خ تذر م قان قالماصمذ، دعسة، يةنة بعر دوخ
ان       ظةث ظاخعرقع آعشعضة ب   .  دئضةن ظعشتذ؟ ان قالمعغ دع،   ارغعحة بذ سىتحع غةم قعلعص حعرايعدا راستال ق ظع

دة                    ة آىن ر نةحح علع زادع بع ال س اق بولدع علع حات ذرذص، س ظاخعرقع دوختذر بذنعثغا ظةينةآنع آأرسعتعص ت
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ا   عنع دوختذرخانعغ ذ آعش علةر ب تذ، آعش االققعدة يعقعلعص ةيال ص ول يىرم ذزذن ي ىتحع ظ تذ، س تعال دةص ألىص آئ ظ
تذ،       ظاصار ذص آئتعص تذ، قورق عمغا ظذحراص ع بئس ةن سا، آئسةل حعقماصتذ، روه ا     دئض تذ، مان عنع حعقعرعص ، خذالس

ا،                       ان بولس عرعص قويغ ا ظاص عنع دوختذرخانعغ اق آعش ذ س ذش، ب ي قورقذت مذشذنداق ظعش، روهعي بئسعم، روهع
 راس بارلعقعنع شذنداقال نذرغذن آعشع دورا، ظاسماي ظوآذل ظاسماي دوختذردعن ساقعيعص حعققان، بذ روهنعث

ةن سأزلعشعص     . روهعي ظأزضعرعشنعث مذهعملعقعنع بعلدىرعدذ  ةت بعل العمالر هأآىم يةنة بعر معسال، شذآع، ظ
اص                  ة قام عنع تىرمعض ذ آعش ةن، ظ ة ظعشلعض ص، تةجرعب عناق قعلع ةتحعنع س ان جعناي بعر ظألىمضة هأآىم قعلعنغ

ان،      قويذص، ظالعمالر سوراقحعنعث آعيمعنع آعيعص، س     أزعنع قولالنغ ةهدع س ذن ت ا، نذرغ وراق قعلغان، ظذنعثغ
وراق            ةن، س أص سأزلعض أزع آ نعث س ان، ظألتىرىش هةم ظذنع قورقذتقان، ظةمما جعسمانع جةهةتتعن حئقعلمعغ
ئنعث                    ة، س ذالر يةن ةي، ظ ذزذن ظأتم ان، ظ ئالن قعلغ ألىم جازاسع ظ اندعن ظ تىضةص ظذزذن ظأتمةي ظذنعثغا يالغ

نع                دئضةن ع مئنعستعرغا سوؤغا قعلعمعز   يىرىآىثنع صاالن  اآع يذلذنذث نع ي ئنعث يىرىآعث ن س ة آئيع ا، يةن  بولس
ةن  سوؤغا قعلعدعغان بولدذق   ع      .  دئض اندعن ظذن ةزعدة يالغ تعص ب ان ؤاخ     قورقع را قعلعنعدعغ ألىم جازاسع ظعج ، ظ
ئلعدعن ظ          دئضةن آةلدع تةييارلعق قعلعؤال   ام ض ص، تاظ ع    ، ظاخعرع بذ آعشع توال غةم قعلع ذص روه ةي، قورق أتم
ي                    . بئسعمغا ظذحراص ظألضةن   انلعقعدعن ظةمةس روهع اح قالغ لعي ظ ذ ظةس تع، ظ اتالص حعق ذنع ظعسص العمالر ش ظ

سأز بعلةن  ـ ساالمةت آعشعنع قذرذق ضةص ـ مانا بعر ساق .قةلبع ظعددعية تةسعرعدة مةغلذص بولذص، ظألضةن
ىتىن  ظألتىرضعلع بولعدعكةن، بذ ظةسلع روهعي بعسعم، ظع       يعدة،     ددعية، قةلبنعث ظعشع، ص دا، ظعددع ة روه غةلعب

ة          ي، ظعددعي ز روهع ذثا، بع ئلعدذ، ش أص    ـ مةغلذصمذ شذنداق، بولذصمذ دىشمةن بةآمذ تومذرحع آ ةربعيعنع آ ت
ظعشةنمعساثالر دةرهال سعناص آأرىثالر، ظادةم آعشعنع روهع جةهةتتعن ظازابالص ضعلعدعن . ظعشلعشعمعز الزعم

عمذ       تاظام ظأتك  ا ظوخشاش خاص ال قعلغانغ علع قويمايدذ، هئلع يعغالتقعلع بولسا، هئلع آىلدىرضعلع بولعدذ، خذش
ص،        . قعلغعلع بولعدذ  الدعن بعلع الاله، ظ آئسةل قعلغانغا ظوخشاش بةزع آئسةلدعن ساقايتقعلع بولعدذ، بذنع ظ

ةن،    ة سأزلعض اللعقنع بعلل ئلع خذش ازابنع ه ئلع ظ اندا ه ع قذرظ ةر روه اتذر  مأظمعنل نع ب ةتتعن ظعددعيع  جةه
ة     ةن بعلل ئخع م ىن، ت ذن ظىح ذن، حئنعقتذرس ةنقعلس ئلعدذ    دئض أص آ أز آ ذ س اظعرالر،  .  ب العمالر، ش ظ

مذتةخةسعسلةر، خاتعصالر، ؤاظعزالر، لئكعسيعحعلةر، تةشؤعقاتالر آعشلةرضة بةآمذ تةسعر قعلعدذ، خئلع تةسعر 
عت، نذرغذن ظالعمالر روهع جةهةتتعن آئسةل داؤالعغان، دوآتذر، مانا بذ ظةمةلعي صاآ. قعلعدذ، ظأزضةرتعؤئتعدذ

تذرالر                 ةزع دوخ ذثا، ب ان، ش ة قازانغ ظةمعيل آوؤةين بذ ظعشنع تذنجع بو لذص تةجرعبة قعلعص، نذرغذن غةلعب
ان دورا     ا، يالغ ان بولس اقعيعص قالعدعغ ةتتعن س ي جةه اآع روهع ان ي اقعيعص قالعدعغ ان س آئسةل آعشع ظاس

ةلنع ساقايتعدذ، ظاندعن صذلنع تولذق ظئلعؤئرعدذ، ظةمةلعيةتتة ظعنسانالردا روه حوقذم بار، شذثا، بذ بئرعص آئس
  .تةسعر قعلعدذ، شذنداقال، مذهةببةر بار، آأرضعلع بولمايدذ

روه، ؤعجدان، ظعددعية، قةلبع، صاظالعيةت، نةصسع، ظعنسانالرغا زور تةسعر آأرسعتعدذ، شذثا، بعز بعرةر 
ةلعبعنع  ة    غ ع ظعددعيعض ةنعؤع روه ةي، م ةييارلعققا يألةنم اددع ت مانع، م ىن، جعس عمعز ظىح ا آةلتىرعش قولغ

ةلعبعنع              انالندذرذص، غ دذرذص، ج اآالص، روهالن تايعنعشعمعز الزعم، ظعددعيعمعزنع، روهعمعزنع، قةلبعمعزنع ص
  .قولغا آةلتىرعشعمعز الزعم

الاله،    ة  200 آعشع  20شذثا، ظ ا تا 1000 آعشع  100 ض دذ    غ ةلعبعمذ قعلع دذ، غ ابعل تذراالي ةن ق .  دئض
ة،                          ة، جةننةتك ا، ظاخعرةتك ةم بولس ةن خاتعرج الاله بعل ةلبع ظ ا، ق ةل بولس ا، ظعددعيعسع ه اتذر بولس آعشع ب

رعص          مانع، هئ ذت      ـ   ظالالهقا ظاشعق بولسا، تةنلعرع، ؤذجذدع جعس عمذ ص رع ظىزعلعص    ـ حارحاص آةتس قوللع
عمذ  عمذ بذن    آةتس ةزمةيدذ، سةزس ذ       س ا ب دذ، مان ةخت دةص بعلع ةلكع ب ايدذ، ب ئس قعلم ازاب ه ةقعقعي ع ظ ه

  . بولعدذ دئضةنغةلعبة، بذالرنع بعز شئهعدالر دةيمعز، مةنعسع، باتذر قةهرعمانالر، ظةزعمةتلةر

 آىحع، هةرخعل قورالظالاله، بارحة قذؤؤةتتعن تةييارلعق قعلعشعمعزغا بذيرعغان، ظعلعم، تئخنعكا، صعالن، 
  . حع، قذرذقلذق، هاؤا، دئثعز ؤاآازاالرا آىقورال

رع                       ث بع م بذالرنع ةآمذ مذهع ذ ب ةييارلعق ب ةتتعكع ت ةلب جةه ة، ق ظذندعن باشقا روهع، مةنعؤع، ظعددعي
م،                 بولمعسا بولمايدذ،  ذش الزع ةييارلعق بول ة ت ي ظعددعي غةلعبة قعلعش ظىحىن ظعلغار تةرةققعياتتعن باشقا، روهع

ة      هةممعنع ظالاله ظالدعن بعل    ةن    ـ ضىحع، شذثا، بذ قذرظان نةححعلعضةن آعشعنع، روهعنع، ظعددعي ة بعل تةربعي
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ان،  ماققا تولغ ارا، قاس ةلبعمعز ق زحذ؟ ق ان، بع ن ظايرعلغ انلعقعدعن جئنعدع ئخع تةسرع قعلغ ان، ت اتذر قعلغ ب
  !ظالاله، نذر بةرسذن ظامعن

  هةق ظىحىن جان صعدا قعلذر آأصلعضةن مذسذلمانالر

  دذنيا لةززعتعدعن قاحقانالرهةقعقةتنع دةص 

  ظاخعرةتنع ظئلعش ظىحىن بذ دذنيانع ساتقانالر

  شذ ظارقعلعق ظالاله رازعلعقعنع تاصقانالر

  ظاخعرةتنع دةص بذ دذنيادا بورا تأصعدة ياتقانالر

  شذنعث ظىحىن ظذالرنعث ظوقعنع توسالماس قالقانالر

  هةق يولعدا آأرةش قعلعص شةرعق ؤة غةربنع ظالغانالر

  ضة ظىلضة بولذص ظذالر ظأحمةس ظعزالرنع سالغانالربعز

  بعزضة ظىلضة بواللماسمذ؟ ظالاله ظىحىن رعيازةت تارتقانالر

  قةدةم ظعز قوغالص ماثايلع بعز ـ قةدةممذ

  قعز ياش بالعالر ـ ظةي ظوغذل

  ظةل ظىحىن خعزمةت قعلعص يئزعص قوللعرع قاصارغانالر

  يئتعم قالغانالرصعنتة دةؤرعدة هةق يولعدا ماثعمةن دةص 

  ظةضةر سةؤرة قعاللعسا ظةجرعنع آأص ظالغانالر

  هةق ظىحىن جان بئرعص يار ؤةسلعضة قانغانالر
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  سعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرتةص تةؤبةسىرة 

ىرة     ةن س ةنفال بعل ىرة ظ ةس ذ      تةؤب ذص، ب ىرعلةر بول ةن س عدا حىشىرىلض ذرذش توغرعس ذس ظ  مةخس
ةييعد      سىرعلةرنعث ظايةتلعرع، سع   ذب ياسعي خاراآتئرلعكتذر، سعياسعي توغرعسعدا، س ةي،   قذت ةهذلال ظةل  رةهم

ان      دئضةن »فعزعالل قذرظان « علعي توختالغ ار،            .  تةصسعرعدة تةصس لةر ب عر، هةدعس ذن تةصس قا نذرغ ن باش ظذندع
ةرلعكتذر          اظالعيةتلعرع يئت اتع، سعياسعي ص ةهذلال ظة    . رةسذلذلالهنعث تةرجعمالع، هاي ةنتاؤع رةهم أص    ت ةيمذ آ ل

صةن  ـ ، تةبظعيصةلعسةصة، هئكمةتظةمما، مئنعث بذ تالالنمعالردعكع مةقستعم ظالالهنعث قذدرعتع،     . سأزلعضةن
ة، روه،         ةتقعقاتالردذر ؤة ظعددعي ع ت قا ظعلم ن باش أجعزعلعرع، ظذندع الالهنعث م ةلب ساهةسعدعكع، ظ ام   ق ، ماق

ايعتع      عرت ناه ن س ذ تئمعالردع ةن م ذص، م عدا بول ا      توغرعس ع تئم ةنفالدعن ظعكك ىرة ظ الدعم، س از توخت ظ
عدا،            أزع توغرعس ذ س الالهنعث مذن أزلةيمةن، ظ وال س از ت أؤةبعدعمذ ظ ىرة ت ذ س اش، ب ة ظوخش سأزلعضةنض

 ـ  آعتابعدا، ظاسمان دئضةن»لةؤهذلمةهصذز«هةقعقةتةن ظالالهنعث نةزلعدعكع، ظايالرنعث سانع، ظالالهنعث 
 بذالردعن تأتع زذلقةظعدة، زذلهةججة، مذهةررةم، رةجةص ظايلعرع         ظايدذر 12زئمعننع ياراتقاندعن باشالص 

دذر 354قةمةرعية ظاي هئسابعدعكع ظايالر   . ظذرذش هارام قعلعنغان ظايدذر    عية    .  آىن ابعدعكع شةمس اش هئس قذي
  . بارصةرق آىن 11 آىندذر، ظارعلعقدا 365ظايالر 

االق،    ظعسالم دعنعدا ظايالر سانع، آىن هئسابلعرع مذه    اه، ت ارةت، نعك عم ظورذندا تذرعدذ، ظعبادةت، تعج
اي                ارلعقالردا، ظ ايع ظعشالردعكع ؤاقعت قات ةزع جعن ارعخ، ؤة ب ىزىش، ت عم ت زان، آئلعش ةج، رامع ظعددةت، ه

ايدذ  ا زادع بولم ابع بولمعس ىن هئس ا، آ ع  . بولمعس أمىرنعث ظأتىش ع، ظ ث ظأتىش ع، ؤاقعتنع ايالرنعث ظأتىش ظ
عمعز          دئضةن عت ظالتذندعن قعممةتلعك  هئسابلعنعدذ، ؤاق  ةت بئرعش  ظعكةنمعز، ظالتذندعن بةآرةك ؤاقعتقا ظةهمعي

  .الزعم

داق  عملعرع مذن اي ظعس ةرنعث ظ ان،  . ظةرةبل ذرذن قويذلغ عر ب ع ظةس ن ظعكك عمالر ظعسالم دعنعدع ذ ظعس ب
ظعككعنحع . م قعلعش هارامبعرعنحع ظاي، مذهةررةم بولذص، بذنداق ظاتعلعص قئلعشع بذ ظايدا ظذرذش هارام، زذلذ

ئرعق  ع س ذص، مةنعس ةر بول اي، سةص ةنظ رايعنع   دئض رعص حع ىز بئ ةل ي ر آئس ا بع ايدا ظذالرغ ذ ظ دذ، ب  بولع
يظ       . سارغايتعص قويغان  ةن  ظىحعنحع، تأتعنحع ظاي، رةببعظذلظةؤؤةل، رةببعظوسسانع دئيعلعدذ، رةبع ار   دئض   باه

ابع         بولذص، بذ ظعككع ظاي باهاردا آةلضةنلعك      دئضةن اي هئس ة ظ ةمما قةمةرعي قان، ظ ع ظىحىن، مذشذنداق ظاتاش
ايالر        ذ ظ اندا، ب دذ       33بعلةن بولغ ايلعنعص حعقع نع ظ ر يعل تعم بع ر قئ دا بع ةؤؤةل،   6 ـ 5.  يعل  سع جعمادعيةلظ

. جعمادعسع سانع بولذص، مةنعسع قاتقان، توثلعغان بولعدذ، بذ ظايالردا زعراظةت قاتعدذ، قذرذيدذ، مذز تذتعدذ
  . بولعدعكةن دئضةنتتعنحع ظاي، رةجةب بولذص، بذمذ ظذرذش هارام بولغان ظاي، مةنعسع ظذرذشتعن توختاية

ةن               ذظوبقا بألىنض ة ش ذثا،     سةآكعزعنحع ظاي، شةببان بولذص، ظذالر بذ ظايدا بعر نةححة قةبعل ةن، ش ظعك
  . مذشذ ظعسعم قويذلغان

ذ    توققذزعنحع ظاي، رامعزان بولذص، روزا تذتقان ظادةم    اي مذش ذ ظ ظذسساص ضئلع، لئؤع قذرذيدذ، شذثا ب
  .ظعسعم بعلةن ظاتعلعدذ

  ظاي، شةؤؤال بولذص، بذ ظاي ظذالر آأحكةن ؤاقعتكةن ـ 10

  . دئضةنظاي، زذلقةظعدة بولذص، بذ ظايدا ظذرذشتعن توختاش ـ 11

نعدذ         ـ   12 ةج قعلع ذالر       . ظاي، زذلهةججة بولذص، بذ ظايدا ه ذنداق، ب ا مذش اينع  12مان ةزةر،    ظ ةلذم غ  م
ة   عمالر هةرقايسع             مةلذم ؤةقةض ذ ظعس عدذ، ب داق ظاتعش الر مذن عزالر، رذملذق العق دعنس ان، ياؤرذص اص ظاتعؤالغ تاق

  .دألةتلةرضة تارقالدع

ر                       ذ بع ذص، ب ث ظعسمع بول ذ دعننع ع، ب ىك ظعاله بعرعنحع ظاي، نويابعر، بذ ظةسلع ظذالرنعث ظعككع يىزل
ن     يعلنعث ظاخعرلعشعشع هةم باشلعن    ةن، بذندع عشع بولغاحقا مذشذ ظعككع يىزلىك ظعاله ظعسمع بعلةن ظاتعغانعك
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  .باشقا سةؤةبمذ باردذ

  .ظعككعنحع ظاي، فئؤرال بولذص، بذمذ ظذالرنعث صاآلعق ظعالهعنعث ظعسمع

  .ظىحعنحع ظاي مارعت بولذص، بذ ظذالرنعث قذياش ظعالهعنعث ظعسمع بولعدذ

  .رنعث غةلعبة قعلغان ظعيعدذرتأتعنحع ظاي ظاصرئل بولذص، بذ ظذال

  .بةشعنحع ظاي ماي بولذص، بذ ظذالرنعث مةشهذر شةخس مارد ظاتالسنعث قعزعنعث ظعسمع بولعدذ

ظالتعنحع ظاي ظعيذن بولذص، بذ ظذالرنعث مةظبذد رةظعسعنعث ظايالعنعث ظعسمع بولعدذ، ظذالر بذنعث بعلةن   
  .بةرعكةت تعلعضةن

  . ظادةمنع ظةسلةص قويغان ظعسمعدذر دئضةنث لعيوليولعس، قةيسةريةتتعنحع ظاي ظعيذل، بذ ظذالرنع

 ـ  12ظاي نويابعر،    ـ   11ظاي ظأآتةبعر،    ـ   10سةآكعزعنحع ظاي ظاؤغذست، توققذزعنحع ظاي سعنتةبعر،       
ابعردذر   ذ         .ظاي دعك دذ، بذالرم عؤةتلعك بولع ةن مذناس انع بعل اي س ةزةر،    ، ظاؤغذستدعن باشقعسع ظ ةرخعل غ ه
  .تتة ظايالرنع مةلذم بعر ظعشنعث تةسعرعنع قوبذل قعلعص ظاتعؤالغانعكةنهةرخعل مةقسة

  .معسعرنعث قةدعمع معللعتع، قعبتعالرمذ هةرخعل نامالرنع ظايغا قولالنغان

  . ظعالهعنعث ظعسمع ظعكةنهئكمةتتوت بولذص، بذ  ـ 1

  .بابة، بذ زعراظةت ظعالهعكةن ـ 2

  .هانذر بولذص، بذ ضىزةللعك ظعالهعكةن ـ 3

  .ظاي آعهعك بولذص، بذ نذر ياخشعلعق ظعالهعكةن ـ 4

  .أمشير بولذص، بذنعث مةنعسع ظئنعق ظةمةس ـ 5

  .ظاي بعر معهات بولذص، بذ هارارةت ظعالهعنعث ظعسمعكةن ـ 6

  ظاي بعر مودة بولذص، بذ ظألىم ظعالهع ظعسمع ـ 7

  زذلمةت ظعالهع ـ ظاي بعشننع بولذص، بذ قاراثغذ ـ 8

  .ة بولذص، بذ آان، بايلعق ظعالهع ظعكةنظاي، بعظون ـ 9

ظاي أزورس يةنع ظعدرعسكةن،  ـ 12 ظاي هورس يةنع قذياش، 11بولذص، بذ خذشاللعق  ظاي، أبيع ـ 10
  .هةممعسع ظعالهع ظعسمعكةن

مانا مذشذنداق هةرقانداق بعر معللةت ياآع هاآعمعيةت غةلعبة قعلسا، خالعغانحة ظاي، حئسال، آىننع ؤة 
ظعاله،  ظعسمعنع ظأزضةرتعكةن، بولذصمذ ظأزلعرع ياقتذرعغان بعر مةنا ياآع بعرة ؤةقة ياآع بعرةر يالغان       ظذالرنعث  

مةبذد ظعسعملعرع بعلةن ظاتعغان، قانداق ظاتالغان بولسذن، بذ صىتىن دذنياغا تارقالغان، شذثا، بعز مذسذلمانالر      
عملعرع،           ظةرةب تعلعنع، بولذصمذ ظةرةبحة ظاي ظعسعملعرعنع قوللعنعش       اي ظعس قا ظ ع، باش ةن، حىنك عمعز الزعمك

  .بذت ظعسعملعرع ظعكةن

أي          ةهةر، ظ ازار، ش تة، ب ىن، هةص اي، آ ىتىن ظ ز ص  ـ بذ مةخسذس ظاي ظعسمعغا خاس هأآىم ظةمةس، بع
يعم   ارةت، آع ةك  ـ ظعم ةك، يئم أرص  ـ آئح ةك، ظ ذلمانالر    ـ ظعحم اآع مذس ةدعس ي ان، ه ةردة قذرظ ظادةتل
ةص     . نعشعمعز الزعمظاتالغذسعنع قوللع  زعص خاتعرل تعلةر يئ الغذنع، صةرعش حىنكع، هةربعر سأزنع، ظعسعمنع ظات

ةززةت   ذنداق ل اق، ش ا ظالس تعم تعلغ ر قئ ذن، بع اؤاب بولس عملعرعمعزدا س ىتىن ظعس زنعث ص ذثا، بع دذ، ش تذرع
اخعرةتنع،    الالهنع، ظ ان ظ اد ظئتعدعغ زدا ي ةقنع دعلعمع ان ه ةتظالعدعغ ةتنع ظهئكم العدعغان نع هةقعق كة س ةس

  !ظعسمالرنع، ظاتالغذالرنع قوللعنايلع، ظالاله، هةممعمعزنعث دوستع، ظامعن

ا  ـ ظاناثالر، باال ـ سىرة تأؤبعدعكع، ظع مذهةممةد، ظذالرغا ظئيتقعنكع، ظةضةر ظاتا        نع،   ـ حاقاثالر، ظاآ ظئ
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علةر   ـ تذققان، خذلذم  ـ   ظاياللعرعثالر، ظذرذق  ناثالر س ال آةسعص قعلعص تاص    خوش اي    ـ قان م الر، ظاقم مىلىآىث
ظعمارةتلعرعثالر، ظالالهدعنمذ،  ـ قئلعشعدعن ظةنسعرةؤاتقان، تعجارعتعثالر سعلةر رازع بولذص ظولتذرذؤاتقان ظأي     

أزع،     الاله ظ ا، ظ راق بولس عراق دوس ة ياخش ادتعنمذ، سعلةرض ع جعاه الاله يولعدعك ذلعدعنمذ، ظ الالهنعث رةس ظ
الر،                 ظةمرعنع يةنع مةآكة فةتهعسع    ىص تذرذث ذص، آىت زار بول ةدةر ظعنتع ة ق ةجعلعثالرنع آةلتىرضةنض اآع ظ نع ي

 ظالاله بذنداق صاسعق آعشعلةرنع هعدايةت قعلمايدذةت   دئضةن  ظايةت ؤة ظذندعن آئيعنكع بعر نةححة ظاي
  .توغرعسعدا توختعلعمعز

أتىش،    رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةتتة، توي قعلعش، تذرمذش قذرذش،       قذتذب سةييعد   ةن ظ  تعجارةت بعل
بدذر                    ا هةممعسع رةقع عدعكةن، ظذنداقت ةقدعن توس ةر ه ش، ظةض اه ظع ا، مذب ةقدعن توسعمعس ةن ظةضةر ه .  دئض

اآع       دئضةن شذنداق، صىتىن هةدعس آعتابلعرعنعث آعتابذننعكاه     ىننةت، ي نع س العمالر توي  بابنعث شةرهعسعدة ظ
تةهةص ةنمذس اد،   دئض ةؤزةل، جعه ادةت ظ ع ظعب أزعنع   ، بةزعس ا ظ عنع باسس ةؤزةل، نةصس ادةت ظ ئلعم ظعب ظ

  . دئضةنظألىص آةتسة شئهعد بولعدذ تذتعؤالسا، بذ نةصسع بعلةن جةث قعلغان بولذص، قوش مذآاصات ظالعدذ،

ؤارانالر، ظالداص  ـ ظعمارةت، باغ ـ ظةلؤةتتة، بذ ظايةتتعمذ نذرغذن آعشعلةر ظاشذ تذرمذش، تعجارةت، ظأي
دقا حعقالمعغاندا تاصا قعلعص، آايعغان، نذرغذن آعشعلةر ظاظعلعسعنعث سةؤةبعدعن هعجرةت قويغانلعقعدعن، جعها

 قعاللماي، تاصعغا ظذحرعغان، ظالاله بذ حاغدا بالعلعرعثالر، ماللعرعثالر، سعلةرضة صعنتة، ظذالر سعلةرضة دىشمةن
م             .  ظايةتلةرنع حىشىرضةن  دئضةن ذ دىش ةيتان، ش ذ ش ا ش ة توسعس ةتتعن نئم دذ  هةقعق ادعكع    . ةن بولع ذ دذني ب

ذ      ة، ظاش ذ ظاظعل ا، ظاش ذ بولس ةؤةب ظ رال س دذ، بع اؤاتقاندةك تذرع ة ياش عز، جاهالةتت انالر ظامالس ىتىن ظعنس ص
عالن                        ذرذق ص ارزذ، ق ذرذق ظ ول، ق ذرذق ق تذرمذش، بذالر يا ظأزعنع يا باشقعالرنع، يا ظالالهنع رازع قعاللماي، ق

ايرعلعؤاتعدذ  ادعن ظ ةنال دذني انذننع  . بعل ةتنع، ق نع، هةقعق ةقعقعي دعن ةندذره ع . حىشعنةلمعض ةلق صعتنعس خ
قاتارلعقالر، توسقذنلذق قعلغاندذر، مانا مذشذنداق ظاخعرع بذالر تئخع يوق صاتقاقتا هاالك بولعدذ، صىتىن صذشتع، 

ان             . ظةؤالدعنعمذ هاالك قعلعدذ   ىن، ج ام ظىح العي ماق ة، ظ ة، هةقعقةتك ةن     ظالاله، ظأزعضة، ظاخعرةتك عدالعق بعل  ص
الاله                 الر؟ ظ ئمعمذ قع قعلعدعغان خعزمةت، آأرةشكة حاقعرعؤاتسا، ظاشذ هايؤانالرنعث ظعشلعرعنع صةرعز قعلعص ن

  . بعلةن ظعش قعلغذحع، ظالاله بذنداق ظورذنالشتذرذشدعن صاآتذرهئكمةت

 زعننعتعضة، آأصىآكة نذرغذن ظايةتلةر بذ دذنيانع ظاجايعص سأآةن، سوؤغا، يامغذرغا، ظأسىملىآكة، دذنيا
علع  . ظالدامحع مانا مذشذ.  دئضةنآىلكة، حاخحاقتذر ـ   ظوخشاتقان، بعردةملعكال ظويذن   بذالرنع قذرظاندا، آأرض

اخعرةت        ة، ظ اتقان، ظةلؤةتت ايعغا ظوخش ع س ول بويعدعك ايعدعغان ي عر س انع مذساص تعمذ دذني دذ، هةدعس بولع
ذنيا حةآلعك، حةآسعز، ظالدعدا حةآلعك يوقاص آئتعدذ، بذ حةآسعز، ظذنعث يعل، ظاي، آىن سانع يوق، بذ د

أزدة   . دذنيا ظاخعرةتكة نعسبةتةن ظازال نةرسة، بةلكع يوق نةرسة بولعدذ         انع آ ظةمما، ظعسالم دعنع ظعككع دذني
اخعرةتنعث              ا، ظ ةقعقعي  تذتعدذ، دذنيا دعن ظىحىنال بولسا، ظالاله رازعلعقع ظىحىن بولس ا،   ه ارلعق بولس زعراظةتض

عتنة     . ظالالهنع رازع قعلعشنعث صذرسعتع بولسا بولعدذ      ت  لئكعن، بذ زامان ظاخعرعدا ص وق،     ؤاق داق ظعش ي عدا ظذن
ةن،        ت تاصالمايس قعدةك دوس ةن، سعرداش االلدعدن تاصالمايس ذلنع ه ةن، ص ةت تاصالمايس جعددة، جاماظ مةس

ةن،       اتقاقدعن حعقالمايس وق ص ع ي ةن، تئض ىل ظىزةلمةيس ن ض ةنلعك دةرةخدع عدعن  تعك ةيتاننعث ؤةسؤةس  ش
  .عث آور صئتع ظألعسةن قةلبخذدا ظعبادةت تئخع قعاللمايسةن، ظاخعرع ـ قذتذاللمايسةن، ظارام

ارة   ر ح ث بعردعنبع عنعنع       ـ بذنع ا دعض ش، قعلم عنعنع قعلع ل دعض رعش، قع ة آع الالهنعث سأزعض الع، ظ ظام
ازدذرغذحع     ذرذر، ظ الدامحع، غ مةن، ظ لعق، دىش ةنقعلماس ذ دذ دئض ارلعقعدعن ؤاز    ب اظعلعدعن، ب ادعن ظ ني

آئحعص، هةقكة، ظالالهقا، ظاخعرةتكة جان صعدالعق بعلةن شئهعد بولغذحة خعزمةت قعلعشقا يىزلعنعش آئرةك،  
ذش،        رةسذلذلالهمذ ياخشع ظىلضة، ساهابعالر، تابعظعنالر، ظةؤلعياالرمذ ياخشع ظىلضة، ظذالردةك ظاخعرةتكة، تذرم

ايعل         . الزعمبئيش   جاننع هةق ظىستعدة   ة ق ة، تةجرعبعسعض هأآىماالرنعث، صةيالسوصالرنعث، ظالعمالرنعث سأزعض
م          . بولذص، ظعشعنعش هةم يول تذتذش الزعم      عرعلةش الزع اراص ظعلض ا ق لعك، ظالغ دىشمةن  . قعلحة ظعككعلةنمةس

عيعص آةل             يعص، هأرص عمذ هومع ىص آةلس ذ آىل عدذ، ظ ةقدعن توس عدذ، ه ةقنع ياص ذ ه عمذ  بةرعبعر دىشمةن، ظ س
ا     عمذ، ظات ص آةلس ةم قعلع الداص قةس ت  ـ ظ ا، دوس ة      ـ ظان عمذ قعلح ةت بولس عمذ هاآعمعي ةر بولس بذرادةرل

م لعق الزع ان،    . ظالدانماس دذق، قذرظ اتالص بول ةق دةص ظعسص عمعزنع ه ز ظعش ةت، بع امعنع هةقعق ةت ه هةقعق
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عسصاتالص بولدذق، ظةمدع بعز هةدعس، ظعجماظ، قعياس، ظةمةلعيةت بعلةن تةجرعبة، خذالسة، يةآىن بعلةن ظ  
  .ظألضعحة بذ هةق يولدا ماثغعنعمعز ماثغان، ظعنشاظالال

عدعن ؤاز     ىتىن نةرس ة، ص ان ظايةتت ا ظالغ الاله تعلغ رعدا، ظ ىن، يذقع ثعش ظىح دا مئ ةق يول ذ ه ا مذش مان
دذ             را آلع قا توغ رعص تاشالش ن حعقع عدعن، روهعدع ةلبعدعن، ظعددعيعس ةنتاؤع  . آئحعشكة، هئح بولمعغاندا ق ت

 ظايةتتة آعمكع مالنع، ـ 120 تةؤبةرةهمةهذلال ظةلةي، هأآىم قعلعص جةؤاهعرنعث يةنع مذشذ تةصسعرنعث سىرة 
ةقدعن            ةؤةبدعن ه ذ س ظةهلعنع، بذ دذنيانع، مةخلذق مةشذقعنع، ظالالهنعث مذهةببعتع ظىستعضة قويعدعكةن ش

ظالالهنعث رةسذلع صىتىن  ة، هةدعستعمذ، ظالاله ؤةظةلؤةتت.  دئضةنتوسذلذص قالعدعكةن، ظذ جةهةننةمضة آعرعدذ
ةن باال حاقعسعدعن ظأزعضة دوسراق بولمعسا ظذ مأظمعن ظةمةس       ـ   ظانعدعن، خوتذن  ـ   دذنيادعن، ظاتا  ا  .  دئض مان

  .مذشذنداق بعز بذنع حعثعتعص قويمعدذق

ع         ن، بذن ةننعث يئنعدع ةقعقعي  بذ سأزلةر بعلضةننعث جئنعدعن ظأتتع، بعلمعض الالهنع   حىشةنه ةنلةر، ظ ض
تونعغانالر، جةننةتكة قعزعققانالر، ظالالهقا ظاشعق بولغانالر، شئهعدلعقنع ظارزذ قعلعدعغانالر، هةرضعز بذ           هةقعقعي  

ذ            .  قعلمايدذ  هئس هأآىمنع ظئغعر آأرمةيدذ، تةس، قئيعن     ارلعقعدعن ب أآىمنعث ب ذنداق ه ذالر، مذش ةلكع، ظ ب
ى          هةقعقةتنع بعلضةنلعكعدعن ؤة هاياتعنع    أزع مةثض  مذشذ هةق ظىستعدة ظاخعرالشتذرغانلعقعدعن صةخعرلعنعدذ، ظ

  !يةتكىزضةي، ظامعن لعك هئس قعلعدذ، ظالاله، مذرادعمعزغابةختظعككع ظالةمدة 

زمذ                        ة، بع دذ، ظةلؤةتت عنع بعلدىرع عدالعق قعلعش ان ص ىن، ج ةت ظىح ذ هةقعق ر شةخش مذش هةرقانداق بع
قعال   . شذنداق دةيمعز  ايدذ        ظةمما، بعز باش اق، بولم اززاص بولس انحع، آ أؤةن    . ردةك يالغ اندعن ت ة ج ظةمةلعيةتت

داق           ة بذن ذرذص، بعزض ازابلعنعص ت تذرعدعغان نةرسعدعنمذ آئحةلمةي تذرذص، آةحكةن تةقدعردعمذ يىرعكعمعز ظ
  قذرذق صو ظئتعشنع آعم قويذصتذ؟ ظذنداقتا قانداق قعلعش آئرةك؟ زادع نئمة قعلعمعز؟ ظئيتعثالرحذ؟ 

رةك      ضة ظالالهنعث ظةلحعسعدة ياخشع ظىلضة    بعز معز آئ ذنع قعلعش زمذ ش ا، بع ذ  . بار، ظذ زات نئمة قعلس ظ
ث   ةدعس 23زاتنع دذ، ه ةك بوالالي ة، ظأرن ىتىنلةي ظىلض اتع ص ق هاي ةن  يعللع عر،  دئض ا تةصس ةن قذرظانغ ام بعل  ن

ا مذ   ـ شةرهع بولماقتا، صىتىن ظعش    ىتىن دذني ا،    هةرعكةت، سأزلعرع خاتعرلعنعص ص ة بولماقت ذلمانلعرعغا ظىلض س
ظذ زات يةرشارع بويعحة تةنها، يالغذز تذرذص، هةقنع، ظعسالمنع ظاشكارعلعغان، يةنة آئلعص بذددا            : مةسعلةن

ازاب         ذن ظ ان، نذرغ أرةش قعلغ ةرنع    ـ دعنع ظةؤج ظالغان جايدا، خوجايعن، صادشاه بعلةن آ ةت، رعيازةتل ظوقذب
توققذز ياشلعق قعزحاق ظاظعشة . ظةمةسمةؤجذت  ظةسال  دئضةنن، صذشايمانتارتقان بولسعمذ قعلحة حئكعنمعضة

انداق . ظعسعملعك ظايالنعمذ ظأيعدة قالدذرذص نةححة قئتعم جةثضة ظأزع يولباشحع بولغان          ة     هئحق ر خاتعرعض بع
دع اتذر ظع ةلكع، ب ةن، ب ان دةص خاتعرلةنمعض ةثدعن قاحق ذلذلالهنع ج ةنرةس ذ.  دئض ا ظ ةنخعيالعثعزغ   دئض

ةنهذ،           دئضةن صةيغةمبةر تذرسا  ةلالهذ ظ  ؤةسؤةسة آعرعؤاتامدذ؟ ظذنداق بعز خةلعصعضة قارايلع، ظةبذ بةآرع رةزعي
صاراسةتلعك، قةلبع ظعسالمغا ظئحعلغان زات ظعدع، نذرذغن مذرتةد آاصعرالرنع آذصرعدعن توسقان هةم شذ يولدا 

ان        أرةش قعلغ ةدةر آ ذ . جان بةرضةنضة ق ةلالهذ    ظ ة رةزعي ةنهذ  ظاظعش ةن   ظ داق         دئض ذرذص مذن ةآراتتا ت ا س   قعزعغ
عنع                    : دئضةن اغلعق نةرسعس ةم ح ر دعره ث بع اندعن باشالص ظذالرنع ة بولغ ذلمانالرغا خةلعص ةن مذس ةم (م  دةره
ةن ازعر دئض وي25 ه وق )  آ عنعم ي ةث     . يعض رعنعث ظ ارلعرعنع، آعيعملع املعرعنعث ناح كةرنعث تاظ ةن ظةس م

عرعص            آونعراقعنع آةيدعم، مةندة هازعر    ة ظاص  مذشذ تأضة بعلةن بعر تون بار، بذنع مةن ظألىص آةتسةم، ظأمةرض
  . ظعدع دئضةنبةرضعن

ةآرار               ذ ت ةتتع، ظ ةثزعدعن حىش الر م ةتتع، ياش الص آ اثالص، يعغ ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، بذ ظعشنع ظ
ذ              ةت قعلسذن، ظ ا رةهم ةقعقعي   هالدا مذنداق دةيتتع، ظالاله ظذنعثغ ة   ه دع، م عددعق ظع ن  س ن آئيع  ن ظذنعثدع

ث                .  دئضةن قئلعص، مذشةققةتكة قالدعم   ذ زاتنع دع، ب ة ظع ذ ظعككعحنع خةلعص ةنهذحذ؟ بذم ةلالهذ ظ ظأمةر رةزعي
  .زاهعدلعقع هةممعضة مةلذم

ىن       ةق ظىح ع، ه ة يىزلعنعش ذص، ظاخعرةتك انع قوي ةنع دذني ع ي ةنهذنعث زاهعدلعق ةلالهذ ظ ةر رةزعي ظأم
ال     ـ قبارلعقعنع بئغعشلعشع، بذ زات هة     ان، م ناهةقنع ظايرعغذحع، صارذق ظعدع، باتذر ظعدع، هةق ظىحىن ج

ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، آعشلةرضة خذتبة ظوقذص :  دئضةنهةممعنع ظاتايتتع، هةسةن رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق
مةن :  دئضةنقظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذندا.  دئضةن ياماق بار ظعدع12بعرةتتع، ؤةهالةنكع ظذنعث ظعشتعنعدا 
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  . دئضةن ياماق بار ظعدع21ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث، آةظعبعنع تاؤا قعلغعنعنع آأردىم، ظذنعث ظعشتعنعدا 

ذلمانالر خةلعصعسع            ـ   ظةمةلعيةتتة، بذ زات ظالتذن    أزعمذ مذس ةم ظ ةن، ه الالص ظىلةشتىرض آىمىشنع حاثض
الل          . ظعدع ة م ادعملعرعمنع سعلةرض ةن خ علةر م ذ زات آعش ةن     ظ م، م ىن، ظعؤةتمعدع ئلعؤئلعش ظىح عرعثالرنع ظ

ةؤةتتعم      ىن، ظ ةن ظذالرغا دعننع، سىننةتنع ظأضعتعش ظىح ةلالهذ      .  دئض ةلع رةزعي ةنهذ، ظ ةلالهذ ظ مان رةزعي ظوس
ذرذص                   ات ت ةن هاي ةت بعل تع، هةممعسع جةنن ث تذرات ة حع ذنداق هةقت ارةت ظةنهذالرمذ ش ة   بئش ان، نئم  ظالغ

  ظىحىن؟ 

 مالنع، صىتىن بارلعقعنع ظاتعيالعغانلعقع ظىحىن، ظةزعيةت، رعيازةتنع خذشاللعق دةص هةق ظىحىن جاننع،
، بذ دذنيانعث  دئضةنبعلضةنلعكع ظىحىن، دذنيا لةززعتعدعن قاحقانلعقع ظىحىن، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق

  .علتاق خاالسنئمعسعنع دةي، هاالللعرعغا هئساب تذرسا، هاراملعرعغا ظازاب، بذ بعر ظالدامحع ق

لةر هةممعسع              هذر شةخعس ذن مةش الر نذرغ العم، صةيالسوص ا، ظ ةؤلعياالر، هأآىم ابعظعنالر، ظ ساهابعلةر، ت
أز نةصسع،            ـ   حاقا، ظاتا  ـ   ماآان، باال  ـ   صىتىنلةي يذرت  اتع، ظ أز هاي دن ظ ئحعص جىملع ةممعدعن ؤاز آ ا ه ظان

ا، بةزعسع         تاتلعق شئرعن ظذيقذسعدعن ؤاز آئحعص نذرغذن نةتعجعلةرنع       ع بولس ةلتىردع، بةزعسع ؤةل  قولغا آ
شئهعد بولدع، بةزعسع غازع بولسا، بةزعسع قازع بولدع، بةزعسع ظالعم بولسا، بةزعسع تالعص بولدع، ياآع 

هةممعسع ظأمرعنع بةخت، لةززةت ظعحعدة ظأتكىزدع، بعز ظأزعمعزضة ظىلضة قعلغذدةك، ؤايجان،         .ظابعد بولدع 
العم      . ر، رعيازةتلةر ظذالرغا هئح ظعش ظةمةس ظعدع      ظعشال  دئضةن ؤذي ـ   ؤاي ذدةك ظ ة بولغ ازعر ظىلض ة، ه ظةلؤةتت

ز            اراص ؤاه بع ة ق ةن ظابعد يوق، بولسعمذ يوشذرذنكةن، بعز ظأزعمعزض دذق      دئض أظمعن بول أتىص م لعمدعن ظ  مذس
لعلعرع بعزدعن يعراق، مأظمعن قانداق بولعدذ؟ ظذالر آةتتع، باهةقعقعي بذ بعر ظأزعنع ظالداش خاالس،  . دةيمعز

قذرظان، هةدعس مةثضى بار، بذ يوقالمايدذ، بعز شذنعثغا  ظةمما قةلب جعث، معزان بولذص، هأآىم حعقعرعدعغان
كا خاالس          ر ؤئؤعس ذ بع ةت      . حىشسةك مأظمعن بولمعسا ب ايلع، هةقعق أزعمعزنع ظالدعم ايلع، ظ زنع ظاح ظذيقذمع

  .ظالدعمعزدا، معزان تئخع ظالدعمعزدا

اتلعقتذر،                    ظالالهذ ىك نعج ةث بىي ذ ظ ا ب تذر، مان ةتتعنمذ بىيىآ ع، جةنن الالهنعث رازعلعق ةر، ظ ةن  ظةآب   دئض
ارلعقعنع،               ظايةت توغرعسعدا،  ةت ظىحىن ب بعز يذقعرعدا هةق ظىحىن، ظعلعم، ظعبادةت، جعهاد، آأرةش، خعزم

رازعلعق ظىحىن، ظالاله بعزدعن جاننع، مالنع ظاتاش توغرعسعدا سأزلعدذق، بذ نئمة ظىحىن؟ ظةلؤةتتة مانا مذشذ 
وق               ةققعمعز ي ئح ه ا ه عز رازع، رازع بولمايدعغانغ زدعن   . رازع بولسا، بعز ظةلؤةتتة ظالالهدعن سانس ةقةت، بع ص

ذراد  ىتىن م ا، ص ةت،     ـ رازع بولس اآع معهن ةززةت ي ىتىن ل ازاب ص اآع ظ ةن ي ىتىن نعظم ذ، ص عدعمعز ش مةقس
ازاب،  هةقعقعي  ظادةم قةلبع، روهعي، ظعددعية،     . قتذر، ظعددعيعضة باغلع   قةلب نةصسعضة، روهقا،  بةختنعث ياآع ظ

أزعنع                     ا، ظ عنع رازع قعاللعس ا، ظعضعس ا رازع بولس ا، يايرعس ةلبع يورعس امدذر، آعشع ق آىلصةتنعث ظورنع، ماق
أزعنع         . لعك هئس قعالاليدذ  بةختهةقعقعي   ا ظ ةقعقعي   خذددع ظاشعق، مةشذقنع رازع قعاللعس ةخت ه ئس  لعكب   ه

عمذ    ـ غاندةك، مةشذقع رازع بولمعسا، هةرقانحة راهةت     قعل ةززةت آأرس ةخت صاراغةت، ل ابالنمايدذ،  ب لعك هئس
ةآمذ دوست تذتقذحع،       خالق، ظذ  دئضةن ظالاله ضىزةللةرنعث ضىزعلع، ظةث آأيىمحان، ياخشعلعق قعلغذحع، ب

ذ را             العقع        صةقةت بعز دوست تذتساقال، بعز رازع قعاللعساقال هةممة ظعش صىتعدذ، ب اتنعث خ ىتىن آاظعن ق ص زعلع
  .ظالالهنعث رازعلعقع

ق          ذ رازعلع ذثا، ب  بذ رازعلعق هةق جامالغا ظئرعشتىرعدذ، دةرعجعنعث ظةث يذقعرعسع، آاتتعسع بولعدذ، ش
ان  . رازعلعقنعث قةدرعضة هةقعقةتحعلةر يئتعدذ بذ. جةننةتتعنمذ بىيىآتذر  أمرعنع، ج اللعرعنع،   ـ ظذالر صىتىن ظ م

نةسعهةت،  ـ  قعلعدذ، ظأمرعنع ظعخالس بعلةن زعكرع بعلةن تةصةآكذر ؤةزسةرص، بذ رازعلعق ظىحىن بارلعقعنع
ة    عال آئح ت بولس ا ؤاقع أتكىزعدذ، ظذالرغ ةن ظ ادةت بعل ايدذ  ـ ظعب ئلعص قالم دىز آ ئقعرلعق،  . آىن ايلعق، ص ب

ذنعث رةببع ظذنعثدعن ظذلذغدذر، دعن قورقمايدذ، حىنكع، ظدوزاخظذالر جةننةتكة صةرؤا قعلمايدذ، . صذتالشمايدذ
  .شةرةصلعكدذر، جةننةتنعث خالعقعغا قاراش، جةننةتكة قاراشتعن شةرةصلعك ؤة لةززةتلعكتذر

اآع     ةتنع دةص ي ةن جةنن ال، م ذالق س ة ق ةؤلعيالرنعث سأزعض ئمعدا ظ ذ ت ا مذش ذص دوزاخمان ن قورق دع
ان،    ظعبادةت قعلمايمةن، ظذنداقتا مةن يامان ظعجارعكةش بولذص قال  اندعن قاحعدعغ ةص زعي عمةن، صايدعنع آأزل

  .صايدا بولمعسا خوجايعننع آأزلعمةيدعغان يامان ظعشعحع بولذص قالعمةن
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 يارعتلمعغان بولسا، ظالالهقا ظعبادةت قعلمامتعثالر، ظالالهدعن قورقمامتعثالر، مةن دوزاخسعلةر جةننةت، 
ةن   صةقةت ظالالهقا ظعشتعياق قعلعص، ظالالهنع سئغعنعص ظئ       ادةت قعلعم ةن شعق ظوتعدا آأيىص، ظعب ىرة   ( دئض س

  )مذهةممةد

ة      :  دئضةن رابعظة بةسرع، ظذ مذنداق    ع رابعظ اندا، ظ مةن ظالالهنعث دةرضاهعغا بارغاندا، جان تةسلعم قعلغ
ةندعن رازع ظةمةس         ةن  سةن مةندعن رازع، مةن س ازاب                 دئض ةث حوث ظ ةن ظىحىن ظ اثالش م ع ظ ذ نعدان   ب

  .دئضةن

ةثالر      ظذ سعلةر ظأ   تا ظعككعلةنمعس ذ قعلعش قعالرنع ظةص اثالر، باش ذ قعلم  زىثالرنع ظةصذ قعلماثالر، زادع ظةص
ةن  سةن ياخش ظادةم ظةمما دذنياغا بعرعلعسةن      نعمذسةؤرظذ شذنحة مةشهذر، تةقؤادار، سوصعيانع    . دئضةن .  دئض

ةي،  ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ ع ظعم أص، بذالرن ةك آ ةؤلعياالر ب ال ظ داق ظاي اه «بذن ةن»ظعهي ابعدا  دئض  آعت
  . تةصسعرمذ ظىلضة ظورنعدا يازغان» فعزعالل قذرظان«يازغان، 

ةن؟       ة دةيس ةققعدة نئم ةت ه ة جةنن ةن، رةبعظةض ةردة آةلتىرض ة ي ةيمذ نةحح ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم  ت
ةن مةندة، ظذ ظالدع بعلةن جةننةتنعث رةببع ؤة ظذنعث رازعلعقعنع دةيمةن، ظاندعن جةننةتنع دةي         دئضةن .  دئض

ذ           ع تولعم أص، بذن ةك آ الردا ب العمالر، صةيالسوص هذر ظ ابعظعنالر، مةش بذنداق ظىلضعلةر صةيغةمبةر، ساهابعلةر، ت
نع                     تعلةر يوق ةلدة، صةرعش ةص ظةم دذق؟ ض ةل قعل عمعز ظةم سأزلعدذق، هةم آأص آعتابالرمذ حعقتع، ظةمما قايس

ةمم          ايدذ، ه اق زادع ظازم اثالر           يازمايدذ، ظذالر ظةمةل قعلس ازعدذ، خالعس ارتعص ي اندعن ت ةتتا ظعنجعقلعغ عنع ه
  .ظعككع ظالةم بةختع ظىحىن آأرةش قعلعثالر

ىتىن ظاسمان             . سوظالبعرال   اراتتع، ص ةظةتع ظىحىن ي ن،   ـ  ظالاله، صىتىن ظالةملةرنع ظعنسانالر مةنص زئمع
ذندذرذ       عالنعتالرنع بويس ث    سامان يولع، قذياش سعستئمعسع، ظاي شارع ؤة باشقا ص نع، ظذنع ةردع، قذياش ص ب

ارعتعص     ةخلذقالرنع ي ىتىن م انلعق ص عز، ج ىملىآنع، جانس ايؤانالرنع، ظأس ةردع، ه ذندذرذص ب نع بويس نذرع
  .بويسذندذرذص بةردع

ةردع    ةآعلعص   . نةححعلعغان ظعلعمئنت، ماددعالرنع مذسةخخةر قعلعص ب ا ظ ن بارلعقق اراتتع،   يوقلعقدع ي
ةددع     ىزةل، ق ةث ض ةق ظ ث ظىستعض ىنع       ـ ظذنع ةش سةزض ةزانع، ب ةش ظ ذ ب اي، ب دع قعلم ال بول ةتنع بعرعص قام

اراتتع،     الدعن ي ةخلذقالرنعمذ ظ ان م ارع قعلدذرعدعغ نع ج ث رولع ةردع، ظذالرنع دع،  رعزعقب ول قعل زنع م عمع
  .هاياتعمعزنع آاتتا قعلعصال قالماي، يةنة ساقالص تذرذص، آئيعنحة بئرعدعغان بولدع

أزعنع           مةثضىلىك بةختنع تئصعشقا     ةتتع، ظ اب ظىض يول آأرسةتتع، ظةلحع ظةؤةتعص، يول آأرسةتتع، آعت
  .نع ساناص تىضةتكعلع بولمايدذنئمةتتونذتتع، شىآرعنع ظادا قعلعص بواللمعغذدةك ياخشعلعق قعدع، راست، 

ادعر      ـ   ظأزع حارة . ظةضةر، رازع قعاللعساق، جامالعنع ؤةدة قعلدع      عتعص، ق ظامال آأرسعتعص، يول آأرس
دع،    بول ان ظع أزع ياراتق دع، ظ أزع رازع بول ص، ظ ذل قعلع أزع قوب ة ظ ص، يةن ةآلعص قعلع ة ت ذدةك ظةمةلض غ

  !!!سأزلعسةك ضةص توال، ظةمدع بوال، خذالسة، سعلةر نئمة قعلدعثالر؟ زادع نئمة ظعش قعلدعثالر؟

قا سة         ىن، نئمعش ذش ظىح العم بول ع، ظ ندا فعقه ع دع ر صعرقعس ن بع أؤبعدعكع، ظذالردع ىرة ت ة س صةرض
  : دئضةن ظايةت، مةسعلعسعدة تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دئضةنظاتالنمعدع؟

فعقهعشذناس يةنع قانذنشاناسالر    حعققان دعنعي  صةيغةمبةرلةردعن قالسا، ساهابعالر، تابعظعنالر، ظذالردعن    
  .تتعن هأآىم قعلعدذظذالر ظارعدعكع ظععختعالصنع هةل قعلعدذ، دعن جةهة. صىتىن دذنيانع آونترول قعلعدذ

فعقهع، ياد ظالغان هةقعقعي ظذنداقتا، ظالاله تعلغا ظالغان فعقهع ظالعمالرغا قاراص باقايلع، تذنجع مةزضعلدة 
قذرظان ظذالرنعث آأرىنىشعدعال حعقعص تذراتتع، صذرذقع صذراص تذراتتع، خذددع . ظايةتكة ظةمةل قعلغانالر ظعدع

ةي  ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ ةن دظعم اللعرعدا    ئض ان ه ان ؤة ياتق ان، ظولتذرغ أرة تذرغ الالهنع ظ ذالر ظ دةك، ظ
اتتع،            الالهدعنال قورق ذالر ظ تع، ظ ةآكذر قعالت ةققعدة تةص ث يارعتعلعشع ه مانالرنعث ؤة زئمعننع ظةسلةيتتع، ظاس

ت            از ظذخاليت ايتتع، ظ اش قويم تذققا ب ا، ياس رع بولس أص  قعيامةت آىنعدعكع هئسابدعن قورقاتتع، آئحعلع ع، آ
ة                   أآىمدة قعلح ةيتتع، ه ال ي اقالش ظىحىن ان س ةقةت ج دع، ص تىنةيتتع، يعضعنع بولسا، آئيضعنعدةك ناحار ظع
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مانا مذشذنداق تذنجع مةزضعلدة ظالاله قذرظاندا، سىصةتلعضةندةآال ياخشع  . هةقدعن مايعل بولمايتتع ؤاهاآازاالر   
ايران           جىملعدع  ظأتتع، بذ تابعظعنالر دةؤرعضعحة ياخشع ظأتتع،      علةر ه العملعرعمذ آعش ةب ظ أت حوث مةزه ن ت

أآىمدة           . قالغعدةك تةقؤادار، ظعبادةتكار ظعدع    رعلدع، ه ةهؤةتكة بئ آئيعنحة هةتتا بعزنعث زامانعمعزدا بولسا، ش
قا               ةرتتع، باش تعن ظأزض زا تارتماس انذنعنعمذ ظع الالهنعث ق ةتتا، ظ هةقدعن ظازدع، صارا يئدع، دذنيا توصلعدع، ه

قا              قانذن آعر  ةبدعن بش أت مةزه تعالص ت ا، ظعخ ةؤةبع بولس دع، س ذل قعل انذنعنع قوب عزالرنعث ق ضىزىص، دعنس
عيظة          ز، ش اؤارعح، راؤابع ة، خ ةن            دئضةن نذرغذن زةيدعيية، ظعمامعيي تعالص بعل أمىر ظعخ ىتىن ظ الر ص ة ظوخشاش ض

ث      ئنعثكعدعن معنع العم، س ةن ظ ةندعن م ع، س ةن ياخش ةندعن م ذرذش، س ابعل ت ارا تاق ةن ظأزظ را، م  توغ
تانع            مذسذلمان سةن آاصعر دعيعش بعلةن ظأتتع، تا هازعرغعحة        ذرذه، صذس االنع ض ةب، ص ظذ مةزهةب، بذ مةزه

عزالرحعلعك                 عرال ؤة دعنس ةتتع، آاص امراص آ عزلعق ي ذص، ظعتتعصاقس ةتؤاز بول ذص، معلل صارتعية دةص تةرةبباز بول
ئخع   بعرلعشةلمةي، ظاخعرع ظعككع ظأحكة تاقاشسا بأرعضة صا  ادعن ت يدا بولدع، دعندعن تئخع ظايرعلعص، دذني

ةتتع،            وق، صذرست آ ال ي أتتع، ظام ظايرعلعص، يا ظالالهنع، يا ظأزعنع رازع قعاللماي، تةقدرعدعن زارلعنعص ظ
اهابعالر،      ذ س ة ظاش ث ظىستعض علعنع، ظذنع ان مةس ا قويغ نعق ظوتتذرعغ ال ظئ ذلع بذرذن الالهنعث رةس الاله ؤة ظ ظ

ةشهذر ظالعمالر، صةيالسوصالر بايان قعلعص بولغان مةسعلعنع قايتا مذزاآعرة قعلعص، قايتا ظعختعالص تابعظعنالر، م
العمالر      عص، ظ تعالعص ؤة ظعختعالصلعش ذرذق ظعخ ةك ق ش يوقت ع ظع ص، قعلغعل م   قعلع ذ ظعلع ان ظاش  ـ قالدذرغ

ذالر  تعن لةززةت ظئلعص، ؤاراق تأصعدة، ظعتعكاص قعلعص ظأتتع، هازعر ظةهؤال      هئكمةت  تئخعمذ ظئغعر، حىنكع، ب
دذنياصةرةس بولذص آةتتع، ضال غئمع، مال غئمع، باال غئمعدة تاصسام دةصال ظأتتع، ظالاله، جامالع، جةننةت، 

 ـ  تولذص آةتتع، يئمةك  نئمةتظاخعرةت، هةق، جان، مالنع صعدا قعلعش، ظئغعزدا بار ظةمةلدة يوقاص آةتتع،            
ن    ـ   شلعرع بذرذنقعدعن ظاسمان  آئحةك، سةصةر ظع   ـ   ظعحمةك، آعيعم  ةرق زئمع ىآرع       ص ئخع ش ة ت دذ، يةن  قعلع

تذرمذشعدعن،  ظعحعشتع، ظذنع، بذنع يعضعسع ؤة آعيضىسع آةلدع، آاصعرالرنعث  قعلعش ظذياندا تذرذص، ظعحع   
ةلدع       ذنداق      . دألةت، راهةتلعرعدعن لةززةت صةيزعدعن سىرضىسع آ ا ش ةلدع، مان ع دوراص يىرضىسع آ ظذالرن

ةلدع       قعلعص، ظ  أرذص،         . ذالرنعث قةلبعضة شةيتاننعث تىضعمةس ؤةسؤةسعسع آ ةر ظ ةرظع هأآىمل ادةت ؤة ش ظعب
ذرت                 عثعز ي م، ظعشةنمعس ة قعلمعدع ع مذبالعغ ظادةتكة ظايالندع، بةزعسع ظامال يوق قعلعص قاالتتع، مةن بذالرن

ث   ةتقعق قعلع ىرىص ت ارعالص تةآش ةييعد  . ظ ذبس ةي،  قذت ةهذلال ظةل ع ـ 1960 رةهم ادا  يعل ىتىن دذني ازعر ص  ه
وق   هةقعقعي   ةن  ظعسالم دألعتع ي الص               دئض امعنعنعمذ ظوي ةمدع ي دذق، ظ الص توي عنع ظوي ز ظعشنعث ياخشعس ، بع

ع راص قعاليل أزعمعزنع ظئتع ايلع، ظ لع  . قوي تعن ظةس ازعرقعدةك بولماس العمالر، ه ع ظ عدعكع فعقه آةلضىس
مالنع ظايعماسلعقتا،  ـ لعشتا، ظعبادةت ؤة آأرةشتة، جانبذرذنقعدةك بولذشع، تةقؤالعقدا، هأآىمدة، ظادعللعق قع

  .دذنيا لةززعتعدعن ؤاز آئحعشتة، هةقعقع، ظالاله ظىحىن زاهعد بولذشتا ظةسلعضة قايعتعشع الزعم

عنع     ان ؤة زعص ا قالدذرغ ع ظالعمالرغ ع فعقه ة ؤة آةلضىس ةن، بعزض ص تىضعتةلمعض ذالر قعلع ةمما، ظ ظ
م      ظورذنلعشع، ظذالرنعث ظعشعنع     ان      . داؤام قعلعشع، ظذالرنع ظىلضة قعلشع الزع ذالر قالدذرغ دا ظ ةت ظعلعم نع هئكم

ظاساس قعلعص تذرذص، قذرظاننع، هةدعسنع يئثع ظعلعم بعلةن تةصسعرلعشع، ظعزاهلعشع، ظالالهنعث قذدرعتعنع     
ن            هئكمعتتئخعمذ تونذشع،    اننعث يئثعدع ةرنع ظاشكارعلعشع، قذرظ ع مأجعزعل  آةشعص   عنع بعلدىرىشع، ظعلعم

اه،            . قعلعنغان مأجعزعسعنع بايان قعلعشع الزعم     ةنعال نعك العمالر، ي بذالر يةنع آةلضىسع فعقهعالر، آةلضىسع ظ
ص،        ـ زاآات قاتارلعق دة ـ تاالق، قذللذق، ظأشرة   را قعلع ةلدة ظعج ةس، ظةم زدا ظةم ع ظئغع تاالشنع قعلماي، ظذن

ن ظع  اي، يئثعدع راص قعلم ة ظعس ذ مةسعلعض ةآكذرنع ظ متةص م ـ لع ع الزع ةن ظعضعلعش علة . ص ذ مةس ع، ظ حىنك
عنع ظعسالمغا                  . ظاللعبذرذن ظئنعقلعنعص بولدع   ذ تأهص ةتعجعنع، ب ذ ن م، ظذالرغ عمعز الزع ة قعلعش ظةمدع بعز نئم

ذ        ا مذش عمعز؟ مان ة قوشعش انداق تأهص قوشذصتذ، بعز نئمة قعلعشعمعز آئرةك؟ بعز قانداق قعلعشعمعز الزعم، بعز ق
  .ة آئلةيلعمةسعلة ظىستعض

ان     عحة بولغ ارتعص زةررحعض عدعن ت عغعحة، آذرس ارع سعستئمعس ارتعص، يةرش عدعن ت الالهنعث ظةرش ظ
مةخلذقلعرع ظىستعدة، ظالالهنعث حاقعرقعغا ظاؤاز قوشذص، تةصسعلعي قارعشعمعز، تةآشىرىص تةتقعق قعلعشعمعز          

ةت، ظاسمان         . الزعم ذ ظاي ةت، ظذالرم انمذ ظاي عدعك    ـ   قذرظ ن ظارعس ةن      زئمع ة آةلض ةن ظىممةتك ةت، ظأتك عمذ ظاي
ةت      ةممعنع ظاي الاله، ه ةن ظازابمذ ظايةت ظأز ؤذجذدعمعزدعكع هايؤان، ظأسىملىآمذ ظايةتلةردذر، ظ ةنع،   دئض ، ي

ةن  ع، قعيامةتنعث راسلعقع ظىحىن، مأجعزة، ظاالمةت بار      هئكمعتظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع، قذدرعتع،      .  دئض
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ةن ظعلع  ن بعل ز دع ذثا، بع ةن ـ مش أزع بعل الالهنعث س ةننع ظ ةخلذقالردعن   ص االمعي، م ان آ نع، قذرظ قعلعقع
ر تذرماي، بع ابنع راستالش االمنع، آعت ك آ ذ رةثلع ارةت، ب ةلكع،  ـ ظعب ةنمةي، ب الدا حىش الص ه ة خع بعرعض

. الزعم ظعسعم سىصةتنع صىتىن قذرظان ظايةتلعرعنع، ظةمةلعيةتكة ظذيغذنالشتذرذص حىشعنعشعمعز 99تةتبعقالش، 
ىملىك          ايؤان، ظأس انعزعم، ه ادةم ظورض انالر، ظ عية، ظعنس ة، جذغراص ا، خعئمعي ا، فعزعك ترونومعية، ماتعماتئك ظاس
ظعلمع ظذحذر ظعلمع، قذرذلذش ظعلمع، تةبعظةت ظعلمع، تأرةلمة ظعلمع، معكرذسكذص، تئلعسكوص، آومصيذتئر، 

دعن باشقا يئثع آةشصعيات بعلةن قذرظان، هةدعسنع   ظالةم آئمعسع، راآعتا، هةرخعل بومبا، نذر ظعلمع، ؤة ظذن        
  !!!جعسمعغا اليعق فعقهع ظالعم، ظابعد بواليلع ـ ظعسمعهةقعقعي شةرهعيلةص ظعزاهالص 

  

  سىرة يذنذس تةصسعردعن تالالنمعالر

اراتتع،    ـ  ظىحعنحع ظايةت، ظالاله، ظاسمان    دة ي ة آىن ةن زئمعننع ظالت عدا      دئض ىن توغرعس ة آ ذ ظالت  مذش
ة غةرب، قةدعمقعالر، قذياش، زئمعندعن آأتىرىلىص شةرعقدعن  تهئكمة  كة قاراص ماثعدذ، شذ ظارقعلعق بعر آئح

ةل،     . آىندىز هاسعل بولدع، دةص قاراص آةلضةن ظعدع     ـ   لةندىرىص، ظةم انعنع آىش ث ظعم بذ ظالتة آىن ظذالرنع
  .ظعبادةتلعرعضة قعلحة توسالغذ بولماي، ظعمان بعلةن دذنيادعن آةتتع

ار            نذرغ نع ظعنك نع، هعكتعمع الالهنعث قذدرعتع اننع، ظ ذن آعشعلةر ظعمانسعز هالدا تئخعمذ ظةزؤةيلةص قذرظ
 بعلةن ظعش قعلغذحع، مانا ظةمدع،     هئكمةتظالاله،  . قعلعص، آاصعر هالدا آةتتع، ظعش ظأز صعتع تامام بولدع        

ايلعنعص  حىنكع، بذ آىن يةرشارعنعث.  ظعبارةتتة زور ظأزضعرعش بولدع  دئضةن بذ آىن   ظأز ظوقع ظةتراصعدا بعر ظ
مذ  . حعقعشع بعلةن بولدع، ظذندعن باشقا يةرشارع قذياشنع ظايلعنعص هةرعكةت قعلغعنع ظاشكارا بولدع        قذياش

  .سامان يولعنع بويالص ماثاتتع

ن           ة بولعدعغع ع ظذندعن باشقا نذرغذن صعالنئتالر، يذلتذزالر، صىتىن سامان يولع ؤة ظاسمانمذ داظعم هةرعكةتت
ةمما،                 . ظاشكارا بولدع  وق، ظ ثدا شةك ي بذرذنقع آأز قاراشالر خاتا حعقتع، ظذالر مذسذلمان هالدا آةتتع، بذنع

ةردع              ـ   ظعلعم تعن ظأزض ةردع، تىص ىن   . صةن تةرةققعي قعلعص ظالةمضة، ظاسمانغا بولغان آأز قاراش ظأزض ةزع آ ب
ة       ر آئح دىز  ـ   يةنع بعر آىن، بع ةن  آىن ارعنعث     دئض اظ  24، يةرش ارع         س عالنئتالرنعث يةرش ةزع ص ا، ب ةت بولس

ارت    100بويعحة نةححة يىز يعل، نةححة معث يعل بولذص حعقتع، نةححة            يون، معلي ل، معل ةن  معث يع   دئض
اندعن                 سانلعق مةلذمات حعقتع، شذنعث بعلةن يةنة بعر قئتعم ظعماندا داؤالغذغانالر بولدع، هةتتا، بةزعسع ظعم

عي    . ىز ظأرىص، آاصعرالر، دعسعزالر تةرةصكة ظأتىص آةتتع      ظاشكارا ياآع يوشذرذن هالدا ي     حىنكع، بعزنعث خذراص
رعص،  نع تئ ةلكع، ظعختعالص دع، ب نع ظذرالمع العق ظوآذل ة شعص دع، قةلبعض ايعل قعاللمع ع ق العملعرعمعز ظذالرن ظ

ئخعمذ ظعسالمدعن يعراقالش                   ذالر ت اندعن ظ ةيعبلعدع، ظ ذد دةص ظ عق، جوه ةتتا،   قارعسعغعال آاصعر، مذناص تع، ه
أزعنع             دىشمةن بولدع، بةزعسع شةآتة قالدع، ظارعلعقعدا زور ظعختعالص آأرىلدع، ظاندعن ظعسالم ظالعملعرع ظ
قذنلذق                 ة توس ة قعلح ذ مةسعلعض ندا ب لعدع، دع قا باش ان، هةدعسكة قاراش ةن قذرظ بئسعؤئلعص، تةمكعنلعك بعل

ةن ب    دذرذص آعرضىزىلض تةن ظوي ةزع قةس ايقعدع، ب نع ب ايعلعرعنع يوقلذقع راظعل هعك ان،   ةنع ظعس ةس قعلغ ق
ات                   ةرهع، ظعزاه ان، هةدعسكة ش ذلدا قذرظ ع ظذس قعدعن ظعسالمع ظعلم رعص تاشالص، باش هةسةدلعرعنع حعقع

  .بةردع، ظاخعرع دعنسعزالرنعث قةستع ظعشقا ظاشمعدع، هةقعقةت هامعنع هةقعقةت

اي      دعن باشالص ب ذ ظعختعالص معغعحة تونذشماس  ظذالر قذرظان مأجعزعسعنع مانا مذش ةن قعدع، ظورذش   دئض
ىن            ! شذدة ر آ ةزع بع ا، ب ا قارعس ىن          1666ظذالر، قذرظانغ ر آ ةزع بع نع     50000 يعلحة، ب ة آئلعدعغعنع  يعلح

ذ            ! آأردع، ظذالر هة   الغذز ب ال    زئمعنتاصتذق، تاصتذق ظةسلع ظالالهنعث نةزلعدة آىن بةك توال ظعكةن، ي ث آىنع نع
ع ي         امان يول ىتىن س اآع آذرسع            ظةمةسكةن، ص اآع ظاسمان ي عالنئت ي قا ص الاله         اآع باش اآع ظ ةرش ي اآع ظ ي

ة ؤاقعت  عل، ظالت ة مةزض قذح، ظالت ة باس ذص، ظالت عر، ؤاقعت بول ر س ذ بع ةن، ب ىن ظعك ابعدعكع آ ةنآعت   دئض
ان  « خذالسعضة آةلدع،     دئضةن بولعدعكةن، بذنعث معقدارعنع ظالاله بعلعدعكةن     دا    »فعزعالل قذرظ ذ خعل ذ مذش م

 ظايةتمذ شذنداق، يةتتة صعالنئتمذ، يةتتة سعستئمعمذ، يةتتة       دئضةن  زئمعن ن قعلعدذ، يةتتة ظاسمان، يةتتة    بايا
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  . ظعدع دئضةنظالةممذ بذنع ظالاله بعلعدذ، بذ ظالتة آىننعث معقدارعمذ ظالالهنعث نةزلعدة

ذص،                   رع بول انعث تذنجع آىنلع ذ دذني ىن، ب ة آ ةي، ظالت ث     ظعبنع ظابباس رةهمةهذلال ظةل ازعرقع آىننع  ه
يةنعال بعز ظعنسانالر تأصعدة تذرمعغاندعكعن هةقعقعنع ظالاله بعلعدذ، دعيعشعم بةآمذ .  دئضةن يعلعغا تةث،1000

  .اليعقتذر، توغرا، شذنداق ظالاله ظالعمدذر

  ظذنداقتا، بذ ظالتة آىننعث سانلعق مةلذماتع نئمعنع آأرسعتعدذ؟ 

عش ظى  نع تئص ة آىن ذ ظالت العمالر مذش عر  ظ العمالرنعث تةصس ةدعس، ظ ان، ه نع، قذرظ ىتىن زئهنع ىن، ص ح
مان  ا ؤة ظاس التذن       ـ آعتابلعرعغ ة، ظ ارقعلعق رودا قازغذح ذ ظ اراتتع، ش ة ق ةققعدعكع ظاسترونومعيعض ن ه زئمع

عك          ذمانلعق، حعض ذن ض تع، نذرغ عنع تاص ان مأجعزعس تع، قذرظ عياتنع تاص م، آةشص ذن ظعلع قاندةك، نذرغ تاص
ع علعلةر يئش تذق،     مةس ل تاص تعمذ دةلع ان، هةدعس رعلعق قذرظ ةخلذقالر توغ ثع م ذ يئ ص ب ذنداق قعلع لدع، ش

  بعلةن ظعش قعلغذحع، ظالاله، ظاسمانهئكمةتقذرظاندعن جاؤاب تاصتذق، ظالاله، ظةلؤةتتة ظالدعدعن بعلضىحع، 
ة       ـ   ص، قارذغذالرح زنع صةسكة قعل ذص، يىزعمع ذص   يخشةزئمعنغا قاراثالر، دعسة، آأزعمعزنع يذم ة حوقذن لةرض

ةت        ظأتكةنضة صذشايمان يةص، ظأز    زنع هعداي الاله، بع ؤابالعمعز ظأزعمعزضة حىشسة بوالتتع، ظةمما، مئهرعبان ظ
ا  دع، مان ةزع        قعل لةر ؤة ب ايعتع ؤة هةدعس ةلذماتالر ظ انلعق م عرلعق س ذنداق س ةتمذش أزلةر،  هئكم لعك س

احتع، زنع ظ تعالص ظذيقذمع ذ ظعخ احتع، ظاش زنع ظ ايتتذقظذيقذمع ة ق تذق، هةقعقةتك ات تاص ز نعج اخعرع بع .  ظ
ان         مذ، قذرظ تعنع، بولذص عزالرنعث قةس عرت، دعنس تعن س أجعزعنع تئصعش عيات، م ثع آةشص ذن يئ نذرغ
ذ                     ا مذش دذق، مان اندعن قذتذل ةم زعي ئلعص، ه تةصعسعرعدعكع قةستنع بعلدذق، دىشمةننع بعلدذق، هةم صايدا ظ

ذن، تةرةققعي قعلغان ظاسترونومعية، فعقهع بولسذن، قذرظاندعكع مأجعزعنع صةننع بعلس ـ سةؤةبتعن يئثع ظعلعم
ذن دةص       ة قعلس اص غةلعب الدذر بايق عياتنع ب ذن، آةشص ابعل تذرس عزالرغا تاق عرالر، دعنس اص، آاص الدذر بايق ب

ذرذق ظعختعال             اي، ق زنع ظاحم ة ظذيقذمع ا هازعرغعح ز ت ةمما بع ةن، ظ ةلذماتنع آةلتىرض انلعق م نع  مذشذنداق س ص
  .قعلعص، ظأزعمعز بعلةلمةيال هةقنع ظعنكار قعلعص ظأتىصتذق

ةؤالدعمعز         هةق بعز حىشعنةلمعسةآمذ يةنعال هةق،     اق، ظ ز قايتمعس بعز ظاخعرع بذ هةقعقةتكة قايتعمعز، بع
عرعلةص،                اراص ظعلض ا ق اي، ظالغ قايتعدذ، شذثا، ظةمدع بعز يةنة ظأتكةنكعدةك، خذراصعلعق قعلماي، ظارقعدا قالم

  .ةلضىسعدعكع يئثع آةشصعيات يئثع مأجعزعنع ظاشكارعالص هةق ظىحىن تةصةآكذر قعلص خعزمةت قعاليلعآ

   ظايةت توغرعسعدا دئضةنظالاله، ظةرش ظىستعدة ظعشالرنع تةدبعر قعلعدذ

تعدة          ذ ظىس ةرش س ذددا، ظ ةن  ظالاله، سىرة ه دذ             دئض ةدبعر قعلع ا، ظعشالرنع ت ة بولس ذ ظايةتت ةن   ب ،  دئض
 مذ ظعلعمنع، ؤةهعينع، سذغا ظوخشاتقان، ظالالهمذ قذرظاننع، ؤةهعنع، شعصالعق يامغذرغا ظوخشاتقان،رةسذلذلاله

ةت  ـ   ، ظالاله، ظةرشنع سذ ظىستعدعال ظةمةس بةلكع ظعلعم       دئمةك الاله،        هئكم ان، ظ تعدة توختاتق ةدبعر ظىس ، ت
لعرعنع،  مان ظعش لعرعنع، ظاس ةرش ظعش نظ ص تذرع  زئمع ةدبعر قعلع لعرعنع ت ةدبعرعنع  ظعش اننعث ت دذ، ظعنس

ظالالهنعث تةقدعرع بذزغان بعلةن ظالالهنعث تةدبعرعنع بذزغذحع يوق، ظعنساننعث، هايؤاننعث، ظأسىملىآنعث،         
شذثا، ظالاله، ظعنسانالرنع . صىتىن صاآلعقنعث ظاساسع، هاياتلعقنعث ظاساسع، تةرةققعياتنعث ظاساسع سذ بولعدذ

ة سةل قارعمعسذن           ذ مةسعلعسعض ذ                 بذ س ةم ب ان، ه ان قعلغ انلعقعنع باي ة توختاتق ذ ظىستعض نعمذ س دةص، ظةرش
ةن      نع سأزلعض عنع،       . يةردة، تةدبعر قعلعص تذرعدعغعنع ةخلذقالرنعث ظعش ىتىن م عحة ص الاله، ظةشدعن زةررعض ظ

م ةت  ـ ظعلع دذ    هئكم ص تذرع ةدبعر قعلع ةن ت لعرعدا،      .  بعل تذرغان ظعش ص ظورذنالش الدعن بعلع الالهنعث ظ ظ
ادانالر           ـ   ظاماللعرعدا قعلحة ظةيب   ـ   رعدة، تةدبعر، حارة  لعهئكمةت دذ، ن العمالر بعلع نذقسان يوق، ظةمما، بذنع ظ

  .حىشةنمةيدذ

ا       :  دئضةن ظالاله، يةنة بعر ظايةتتة مذنداق     علةرنعث رةببعثالرغ دذ، س ةدبعر قعلعص تذرع ظالاله ظعشالرنع ت
علع ب ةرنع تةصس ىن، ظايةتل عثالر ظىح قا ظعشعنعش دذقظذحقذشذش ان قعل ةناي ش، .  دئض ةدبعر قعلع الرنع ت ظعش

ذ                        ىن، ب ةندىرىش ظىح ة ظعش رلعكع ؤة قعيامةتك ارلعقع، بع الالهنعث ب ىن، ظ ادة قعلعش ظىح ظاندعن ظعماننع زعي
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اراثالر   ـ تةدبعرنع ظايةت ظارقعلعق تةصسعلعي سأزلعضةن، ظاسمان       ا ق ةن زئمعنغ ار،    دئض ةت ب ندا ظاي ز   ، زئمع بع
ر                   هئكمعتلعشع ؤة   ظالالهنعث تةدبعر قع   ةردة بع ذ ي تذق ب ارآعن، خوش، تاص ة ب ندا نئم ايلع، زئمع اراص باق عضة ق

تعيك دةرخع                ذ ظةس دةرةخ بارآةن، بذ دةرةخنع ياؤرذصالعقالر، آاؤحذك دةيدذ، فرانسعيعلعكلةر مذنات دةيدذ، ب
دذ  ع بولع ىحع دةرخ ةنع ظأحىرض امرعكع  . ي ةنذبعي ظ امرعكعدا، ج رازعلعيعدة، ظ ذ دةرةخ بع ترالعيعدة ب دا، ظاؤس

ةيدذ         ىيع ظعحعلم اآع س ةيدذ، ي ظأسعدذ، ظافرعقعدعمذ ظاز آأرىلعدذ، بذ دةرةخنعث معؤعسعدعن ظالمعدةك يعيعلم
ل           ر خع ن بع ث ظعحعدع دذ؟ ظذنع ة قعلع ع نئم ا بذن ياآع شعصالعق نةرسة حعقمايدذ، ياآع ياغ حعقمايدذ، ظذنداقت

نع          سذيذقلذق حعقعرعلعدذ، بذ سذيذقلذق مذساصعرالر     تا ظوت اغالرنع سذغذرذش غا تةييارلعق، آاتعصالرغا زعننةت، ب
اش        الر، ي رالر، ظوقذتقذحع الر، ظعنجعنع ن آاتعص نعدذ، بذنعثدع تئمال قعلع تا ظعس وك ساقالش تة، ت  ـ ظأحىرىش

ىح دةرخع،              . ظأسمىرلةر خالعي بواللمايدذ   ذ ظأحىرض ان ب دذ، م خالعغاننع ظأحىرىص، خالعغاننع تىزةتكعلع بولع
ازعلعق قعلعش          زئمعن ظةمما، صىتىن .  يوغانلعقع بةك حوث بولعدذ    بذنعث ل ت ر خع دا ظأسمةيدذ، بذ دةرةختعن بع

 ظىحىن بعر يوقعتعشقاحعنع، مةلذم جاينع تازعالشتا صىتىنلةي صاآعز قعلعش ظىحىن، ؤة معكرذصنع  ـ يةنع حعنة
ةبظعي               ثع ت االهعدعلعكع يئ ر ظ ث بع ذ دةرةخنع نعدذ، ب اددا ظئلع وال     ص  ـ خعل م لعرعدا ت وك ظعش لعرعدا، ت ةن ظعش

اقاليدذ           وك زةررحعسع س ىرت    . آأرىلعدذ، ظعنتايعن نازذك زةررعحة ظعشلعرعدا بعخةتةر ت ازعراق ضىثض ا ظ بذنعثغ
بذ ظاندعن سذ ظاستع ظعشلعرعدا مذهعم رول ظوينايدذ، . قوشسا، سذ ظأتمةس سىزىك نةرسعنع ياسعغعلع بولعدذ

ذ                 سذ ظأتمةس ظاصارات ياسعغعلع ب     لعرعدا ب أحىرىش ظعش وت ظ ارتعدذ، ظ ىرةتكة ت زدا آأرىنىشنع س ولذص، دئثع
ة   . ظارعالشتذرذص ياسعلعدذ دةرةخ مذهعم رول ظوينايدذ، بةزع تذربعالر، ظاشذ دةرةخ بعلةن ضىثضىرت    ذ دةرةخك ب

 تئخع ئكمةتهفور بذيذم ياسعلعدذ، بذندعن باشقا نذرغذن صايدعسع بار،  ـ ظازعراق ضىثضىرت ظارعالشتذرسا، فار
وق                         اراتالر ي ئفون، ظاص وك، تئل ان، ت ال ياراتق ىرت تئصعلعشدعن بذرذن ذ دةرةخنع ضىثض تىضعضعنع يوق، ظالاله، ب

ةبظعي      دئمةك حاغدعمذ بذ بار ظعدع،    ثع ت ذص يئ ةييارالنغان؟      ـ ، بذ دةرةخ قانداق بول الدعن ت لعرعغا ظ ةن ظعش ص
  .قعلغانبذنع آعم ظالدعن سوؤغا قعلغان؟ تةدبعرلعك ظالاله 

ول             وت ظأحىرىشنع ي دذ، ظ تئمال قعلع نع ظعس ن توآ ن آئيع زنع بذندع ةحكة بع عنع بعلض الاله، آةلضىس ظ
ارقعتعدذ،        ا ت قويعدذ، سذ ظاستع صاراخوتتا، دئثعزدا قذدرعتعمنع آأرعدذ، بذالرنع سىرةتكة ظئلعص صىتىن دذنياغ

ا          توك ؤة زةررعحعنع   ذ دةرةخنع ظعنس ذثا،        مذشذ دةرختة ساقاليدذ، دةص ب ان، ش ةظع ظىحىن ياراتق نالر مةنبةص
  .بذنعثغا معؤة، ياغ قعلمعغان، بةلكع، ظأحىرضىح ؤة باشقا ماددعالرنع يارعتعص، تةدبعرلعك ظورذنالشتذرغان

مان الالر، ظاس داق معس ةت    ـ بذن ذرذن زعياص تعن ب ان آئلعش ذددع معهم أص، خ ةنعال آ ندا ي زئمع
ا، ظعنس ذ زئمعنغ الاله، ب تلعغاندةك، ظ ةدعمع راس ةيلع ق ان، م تالص تذرغ ةتنع راس ذن زعياص ىن نذرغ انالر ظىح

اس      ـ ظعلعم بولسذن، مةيلع ظةدةبع، مةيلع آونا بولسذن، مةيلع يئثع    ة م ذن، هةممعض عيات بولس صةن، آةشص
ار،    ع ب ل صايدعس ة خع ر نةحح ان بع اددا،     آئلعدعغ ةرياثزا م ةرخعل، ه ىملىآلةرنع، ه ةخلذقالرنع ؤة ظأس م

زعص             ظعلعمئنتالرنع تلعرع قئ أزعنعث دوس ن ظ انالر جىملعدع ع ظعنس  ظالدعن تةدبعر قعلعص يارتعص قويغان، بذن
دذ،       غا قاراثالر، يةر ظاستعنعمذ    زئمعن ظالسذن دةص، قذرظاندا   ظاشذ يةر ظاستعدعكع نةرسعنعمذ ظالاله بعلعص تذرع

دذ دع         الاله بعلعص تذرع اننعمذ ظ اننعمذ، حعقعؤاتق رعص آئتعؤاتق ة آع ةر ظعحعض الص،    ي اددعي ظوي انالر ظ ة، ظعنس س
ذ   ايلعق، ظاش ذ ب اددا، ظاش ذ م دع، ظاش ألىآنع ظويلع ذنع، ظ ارنع، س امغذرنع، ق ان ي أزلعرعمذ بعلعص تذرعدعغ ظ

ةرخعل  ت، ه ةتنئفع وراققا    نئم دذ، س العغعنعنع قعلع الاله خ ة، ظ دع، ظةلؤةتت ةلتىرىص قويمع العغعمذ آ نع خعي
ةردع،  لةرنع،  نئمةتتارتعلمايدذ، بذنداق مول     ذالرغا خاس             دعنسعزالرغا ب اندا ظاش ابالر، قذرظ ةزع خعت ذثا، ب ش

ةن ظعش   هئكمةت ـ  ظالاله، هةقعقةتةن ظعشالرنع تةدبعر قعلعص تذرعدذ، ظعلعم      . قعيامةتتعمذ شذنداق بولعدذ    بعل
علةن            قعلعص تذرعدذ، ظالدعن بعلعص     ان، مةس ارعتعص قويغ ة ي عنع بعزض ذن نةرس ا     : نذرغ لذقعغا تعت ةم بوش  نظال

 ماددا بولمعسا، ظذ آئمعنع قانداق ياسايدذ؟ يئقعلغذ بولمعسا، قانداق حعقعدذ؟ بذنع ظالاله ظالدعن تةدبعر دئضةن
  .قعلغاندذر

عنع، تةدبعرعنع ظىضةنسة، دذنيا، هئكمعت ـ ظالالهنعث تةدبعرعنع حىشةنسة، ظالالهغا ظاشعق بولعدذ، ظعلعم    
اغلعقدذر،    هئكمةتك يوحذق يوق، صذختا بولذشع،      لعهئكمةتظاخعرةتتة بةخت تاصعدذ، ظعشالرنعث      ، تةدبعرضة ب

تذ،                ىرىك صعشذرذص اق ظ عمعزنع بعلعص ظ ذزدا ظذسسعش زنعث توم از       تةدبعرلعك ظالاله، بع انالر ظ ز ظعنس ن بع لئكع
  .شىآرع قعلعمعز
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  ظعنسانالر ظاينع ضىزةل دةيدذ،

  .ظةمةلعيةتتة ظعنسانالر ظايدعن ضىزةلدذر

  ثالر،بذ سأزىمضة ظعشةنمعسة

  .دةلعلدذر صع ظةهسةنع تةقؤعيم صوالتتةك

  ظاي بولمعسا هئساب بولمايدذ،

  .هئساب بولمعسا ظعنساص بولمايدذ

  ظعنساب بولمعسا دعن ساص بولمايدذ،

  .دعنع ساص بولمعسا، دذنياغا تويمايدذ

  ظاي، ظالالهنعث بارلعقعغا ظاالمةتتذر،

  .صةيغةمبةرضة ظعككع صارحة بولغان آارامةتتذر

  ، قةلبا قاراص ظالالهقا ظاشعق بولغانظايغ

  .ظاخعرةتنعث ظازابعدعن ساالمةتتذر ـ دذنيا

  ظايغا حعقتع ظعنسانالرنعث ظالةم آئمعسع،

  .بعزنعث بذ ظارزذيعمعز ظةمةلضة ظاشقذسع

  ظةمما، بذنع ظعنكار قعلعش خذراصعيالرنعث نعسعؤعسع،

  .قةلبعمدعكع بذ هةقعقةت هامعنع بعر آىن تاشقذسع

 ظايةت توغرعسعدا دئضةنظالاله ظايغا مةنزعللةرنع بةلضعلعدع يةنع   

نع        ة قذياش ةن بعرض ارع بعل ظاي، قذياش سعستئمعسعدعكع يةرشارعنعث بعردعنبعر هةمراهع بولذص، يةرش
ارعنع          ذ يةرش ذنداقال ظ دذ، ش دذ،     29 ـ 28بعر يعلدا بعر قئتعم ظايلعنعص حعقع ايلعنعص حعقع ر ظ دة بع أز   آىن ظ

ث               ىن، ظذنع ذنعث ظىح ايدذ، ش ظوقع ظةتراصعدعمذ ظاشذ آىندة بعر ظايلعنعص حعقعدذ، بةزع جايلعرع نذر قايتذرم
قذياش نذرعنع قايتذرعدعغان تةرعصع بةزعدة حوث بةزع آعحعك بولذص تذرعدذ، حىنكع، ظذمذ هةرعكةت قعلعدذ، 

  .ىن يوشذرنعدذ آىنلىك ظاي ظعككع آ30.  آىنلىك ظاي بعر آىنلىك يوشذرنعدذ29

ان  تذرعدا تذرغ ن ظوت ةن زئمع اش بعل اينعث قذي ذ دةل ظ تب ةن ؤاق اي بعل ىك ظ ع آىنل ذص، ظعكك  29ع بول
ان               . آىنلىك ظاينعث ظارعلعقعدا آأرىنمةيدذ    ة آأرىنعدعغ اثعدذ، آةحت أرىنىص م ذق آ ةردة تول قا آىنل ظذندعن باش

  .ياش صاتقاندعن آئيعن ظاندعن ظارقعدعن آأرىنعدذيئثع ظاي قذياشقا نعسبةتةن شةرعق تةرةصكة ظأتعؤاتقاحقا قذ

ةن             3 ـ   2ظةتتعضةندة آأرىنعدعغان    الدع بعل ا، ظ  آىنلىك ظاي، قذياشقا نعسبةتةن غةرعب تةرةصتة بولغاحق
ذرع     . ظاي آأرىنىص ظاندعن قذياش حعقعدذ   اش ن دذ، قذي عحة تذرع ظةمما، بذ ظاينعث نذرع قذياش نذرع آىحةيض

  . ظةمما ظاي مةؤجذد.آىحةيسة غايعص بولعدذ

 آىنلىك ظاي قذياش بعلةن قارعمذقارشع ظورذندا تذرعدذ، زئمعن ظوتتذرعدا ظايلعنعدذ، شذنعث ظىحىن،             15
اي            غةربقذياش حعققان حاغدا ظاي      ة ظ أرىنعدذ، ظةمةلعيةتت ةرعقدة آ اي ش اغدا ظ اتقان ح دة آأرىنعدذ، قذياش ص

ئحعدعال      ظاستا هةرعكةت قعلعدعغان تذرذص، قانداق بولذص، ب     ر آ ةرعققة، بع ال ش ر آىندىزدع ة  غةربذ حاغدا بع ك
  .ظأتىص قالعدذ

ةندة               ىن آعرض ظةسلع زئمعن ظايالنغاحقا شذنداق بولغان، آعحعنعث ظةؤؤعلعدعكع سةآكعز آىنلىك ظاي، آ
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ث          . بعزضة حىش بولذص آأرىنعدذ   الدعدا حع ىن حعقعش ظ ة آ اي بعزض ىك ظ ةآكعز آىنل اغدعكع س تاث ظاتقان ح
ايلعنعص      29 ـ   28ظذ شذنداق قعلعص    . ص آأرىنعدذ حىش بولذ  ر ظ ارعنع بع ىتتىرىص يةرش  آىندة مةنزعللعرعنع ص

دذ  ايلعنعص حعقع ر ظ أزعمذ بع اح، ظ اش . حعقق اينعث ب ةنع ظ تذرعدا ي ن ظوت ةن زئمع اش بعل اخعرعدعكع  ـ قذي ظ
دذ       ىن تذتذلع اي   . مةزضعلدة قذياش يةنع آ اش بع           15ظ ن، قذي اغدا زئمع ان ح ىك بولغ تذرعدا       آىنل اي ظوت ةن ظ ل

دذ اي تذتذلع اغدا ظ ان ح ذؤالعدذ. تذرغ ن توس نع زئمع ىن نذرع ع، آ ايدذ ـ حىنك ذر قايتذرالم اي ن ىن . دة، ظ آ
  مانا بذ قذياش، زئمعن، ظاينعث خةرعتعسع. دة، آىن تذتذلعدذ ـ تذتذلغاندا بولسا، آىن نذرعنع ظاي توسذؤالعدذ

نع    . عيادة نذر قايتذرعدذ ظاي شارع، يةرشارعنع ظايلعنعش بعلةن آةم، ز       ةن قذياش ةمراه بعل يةرشارع بذ ه
ار               ةمراهع ب ذز ه نعث توقق قا، قذياش ن باش دذ، ظذندع ةن   . يعلدا بعر قئتعم ظايلعنعص حعقع ع سأزلعض ز بذالرن . بع

ذالر   28قذياش بذالر بعلةن بعرضة ظأز ظوبئتعسعدا آىنعضة         ة ب  معليون آعلومئتعر تئزلعكدة سةيرة قعلعدذ، ظةلؤةتت
علع    ن دا آأرض ع تئلئسكوص ةت، بذالرن ةرعكعتع هةقعق ث ه ةمما، بذالرنع ابالنغان، ظ ةن هئس دا تةخمعن ذر ظعلمع

  .بولعدذ، ياآع باشقا صعالنئتالردعن قعياس قعلعشقا بولعدذ

ة،                        ذلدع، ؤة تةصسعرض العمالر قوش ذر ظ ة، جذمه قا يةن ةيدعن باش ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم قا ت أز قاراش بذ آ
ةلدع    80 يئزعشعتا ظوقوغذحعالرغا دةرس ظأتىشتة بذ هةقعقةتنع     هةدعسكة، شةرهع  أزلةص آ ان س ن بذي .  يعلدع

ار،     »فعزعالل قذرظان « يعل بولغان،    80يعل يئزعلغان، هازعر     ـ   1923حىنكع، بذ تةصسعر     دعمذ سىرة مىلىآتة ب
دا          . تةصسعر مذنعيرمذ آأص تعلغان ظالعدذ     ىرة نذه عردا، س ذنداق، تاصاس ذ ش عر رازعم ار،    تةصس انلعق ب ا حعقق  ظايغ

أزلعنعدذ ابلعرعدعمذ س لعك آعت اق دةرس قا ظذشش ن باش العنع، . ظذندع نع، جام الالهنعث قذدرعتع ةت ظ ذ هةقعق ب
  .عنع تئخعمذ رذشةن بايان قعلعص بئرعؤاتعدذهئكمعتآامالعنع، 

ة، هئ                      ان قعسس ر قةستةن ظويدذرذلغ ةزع بع ةقةت، ب وق، ص قذنلذق ي نع توس انداق دع ة،  بذالرغا هئحق كاي
ةلذم           ة م ذ هةممعض ازعر ب عمايدذ، ه ع، توس ع قولاليدذآ ةدعس بذالرن ان، ه قا، قذرظ أز قاراشدعن باش ي آ خذراص

  .بذالرنع سأزلةش هاجةتسعزدذر

ر         ة بع قانداق بولذص، بذالر رئتعملعق ظايلعنعص قالعدذ؟ نئمة ظىحىن زئمعننعث بعرال هةمراهع بولعدذ، يةن
ان ب   الر قااليمعق ا، ظعش اي بولس انالر      ظ ع ظعنس ايدذ؟ بذن ذر قايتذرم رعمع ن اينعث يئ ذص ظ انداق بول دذ؟ ق والم

يارعلعشعدعن بذرذن آةلضىسعدة ظعنسانالر دذنياغا آئلعص هئسابالرنع بعر تةرةص قعلسذن، قذدرةتنع آأرسذن،            
عز  ظاسترونومعيةنع ظأضةنسذن دةص ظالدعن بعلضىحع بعر زاد قعلعدعمذ؟ قانداق، شذنداق، ظةلؤةتتة بذنع          ظةقعلس

عز          ذ جانس ان، ب تعلعص بواللمعغ ذق يئ اغدا تول جانسعز، تةدبعرسعز تةبعظةت قعلمعدع، حىنكع، تةبعظةت ظذ ح
ظةلؤةتتة، هةممعسع هادعسة بذالرنع . مذسةخخةر قعلعنغان بعحارة صعالنئتالرمذ بذنع ظالدعن صعالنالص قعاللمايدذ

ص   الاله، بعلع ع ظ ةيدا قعلغذح ةتص ان، مةقس ع،   لعك ياراتق اتلعق ظعضعس رعك، هاي ى تئ ةيدذ، مةثض الاله ظألم ظ
شذنداقال ظذخالص قالمايدذ، مىضدةصمذ قالمايدذ، بذنداق مةخلذق، هادعسة سىصةتلةردعن ظالاله صاآتذر، بولمعسا، 
زام،     ل ظعنتع ر خع ذ بع ةن ب دذ، هةقعقةت ران قعلع ةمنع ؤةي ص، ظال ئحعص حعقع ن ق عالنئتالر ظوربئتعدع ذ ص ظاش

هةتتا، مىضدةصمذ قالمايدذ، سعز دةرهال ضولعبذسنع ظايالندذرذث، . رلعقعنع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدذظالالهنعث با
  .ظةضةر مىضدعسعثعز، ياآع ظذخلعسعثعز، يا تاماق يعضعلع ماثسعزع، ظذ توختاص قالعدذ، خذالسة ظالاله هةقدذر

ئالن           انلعقعنع ظ ران قعلعدعغ ةمنع ؤةي ذ ظال الاله، ب ىحع ظ ةن     هةممعنع بعلض ذرع ظأحك ث ن ص، آىننع قعلع
حاغدا، يذلتذزالر تأآىلضةن حاغدا، تاغالر ظورنعدعن قوزغذتذلغان حاغدا، ؤة ظاسمان ظئحعص تاشالنغان حاغدا، 
اغدا                    ان ح ذص الؤذلدعغ وت بول زالر ظ اغدا، دئثع اندذ؟ دئيعشكةن ح ة بولغ علةر نئم زئمعن قاتتعق تةؤرةت آعش

اندا  ةت قذرظ داق ظاي ازاالر، بذن ايدذؤاهاآ وال ظذحق عنعث   .  ت ىزةل مةنزعرعس ذ ض ةمنعث ظاش ذ ظال ةممعمع مذش ه
نع  . صىتىنلةي ؤايران بولذشعنع آأرسعتعدذ، قذياش بعلةن ظاي بعرلةشتىرىلعدذ، بذمذ ظايةتتذر      بذنداق آأز قاراش

دا »مةهصذزلةؤهذل«تا هازعرغعحة هئحكعشع، هئحقانداق ظاسترونوم ظوتتذرعغا قويغعنع يوق، بذنع ظالاله ظةزلعدة   
ازعر       . يازغان كعلع ه ا حىش تع،   1400زئمعنغ ن ظاش ذنداقال        يعلدع الدذرعدذ، ش ةيران ق عنع ه ةن آعش هةقعقةت

زنعث ع، بع تعدذ، حىنك اتتعق قورقع الالهنع،   ق ز، ظ ةقةت بع وق، ص ةييارلعقعمعز ي انداق ت ة هئحق ذ آىنض ظ
أرعمعز، ظ    ع آ ةؤلعياالرنع ياخش ةرنع، ظ ىتىن مأظمعنل ذلذلالهنع، ص عنع  رةس ذ قعلعش نع، ظةص الالهنعث رازعلعقع

ةي                 ا يةتكىزض الاله، مذرادعمعزغ اقال ظ . رةهمعتعنع آىتعمعز، ضذماننع ياخشع قعلعمعز، ظةمةلنع ياخشع قعاللعس
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زئمعنغا ظعنساص  ـ ظةي قةلبعنع قاسماق باسقانالر، ظاستعثالردا زئمعن، ظىستىثالردا ظاسمانالر، ظاسمان
  .ةآكذردعن قةلبعثالر ظئرعص ظاقعرعدذبعلةن قاراثالر، تةص

 ـ آىندىزنعث ظالمعشعص تذرذشعدا ظالالهنعث ظاسمانالردا ؤة زئمعندا ياراتقان ظاجايعص  ـ   هةقعقةتةن آئحة 
ىن،                    ةؤم ظىح ان ق الالهدعن قورقعدعغ ىن، ظ ةت ظىح ة داالل غارايعص مةخلذقلعرعدا ظالالهنعث بارلعق ؤة بعرلعكعض

   ظايةت توغرعسعدا دئضةن.ذرمأجعزة ؤة ظاالمةتلةر بارد

ةآرار                     ة ت ذ سعزض أتعمعز، ب أزلةص ظ ازراق س ة ظ بعز بذ توغرعسعدا بعر ظاز سأزلعضةن ظعدذق، بذ قئتعم يةن
اننعث            750تذيذلعشع مذمكعن، ظةمما، مئهرعبان ظالاله،       ذ ظعنس ص، ب ازعل قعلع عدا ن  ظايةتنع آاظعنات توغرعس

ذنتذص قالمعسذن دةص بعر نةححة ظورذندا تةآرار هالدا ظوخشاشمعغان جاهعللعقعنع، نادانلعقعنع آأزدة تذتذص، ظ
ةن  ةت آةلتىرض ذلدا ظاي وال  . ظذس از ت ةتنع ظ ذ مةقس زمذ، مذش أتعمعز   بع أزلةص ظ ذلدا س معغان ظذس . ظوخشاش

ىتىن         عنع، ص هةممعمعزضة مةلذم ظعنسانالر بذ يةرشارعنع تونذص حىشعنعص يةتتع، بذنعث داظعرعسعنع، حئضرعس
نع                    جايلعرع ةن قذياش ارع بعل اي ش ا، ظ نع خةرعتعضة آعرضىزدع، بذالرنع بعز سأزلةص ظأتكةن، بذ زئمعن بولس

ا،   300ظايلعنعدعغان بعر صعالنئتتذر، قذياش بولسا، بذ زئمعندعن بعر معليون           اش بولس  معث هةسسة حوث، قذي
  . معليارت يذلتذزنعث بعرسع بولعدذ2000سامان يولعدعكع 

ةك       سامان يولع سعستئمعس  اق بذلذتت وزذلغان، ظ ةنذبقا س ةربعي ج عمالدعن غ ع بولسا، آئحعدة شةرقع ش
عنعث         اش سعستئمعس ث قذي ث ؤة زئمعننع ة ظذنع دذ، ظةلؤةتت ص تذرع ةت قعلع ذ هةرعك دذ، بذم أرىنىش بولع آ

ش  ةؤةبعدعن قع ةرعكعتع س ةيمعز    ـ ه ل آأرةلم ر خع ع بع ازدا ظذن ع  . ي ز بذن ىص  40بع رع آىزىت ن بع  يعلدع
 معليون يذلتذزنع بايقعدذق، 242 معليون يذلتذز بار ظعدع، آئيعن ظعلغار ظىسكىنعدة 18عز، دةسلةصتة آئلعؤاتعم

  . معليارت يذلتذز بايقالدع200هازعر بولسا 

العم              هذر صةيالسوص ظ عرلعق مةش هةممعسعنعث قذياشقا ظوخشاش هةمراهلعرع بار ظعكةن، بذ ظعلعمضة معس
صةنضة  ـ صةنضة ظعسالمعي ظعلعم ـ عن باشالص بعز مذستةقعل يئثع ظعلعمهةسةن ظةصةندع ظاساس سالغان، شذند

اراثالر      مئهرعبانظاي شارع بولسا، ظاشذ ظاسترونوم ظعلمعنعث ظاحقذحع،        . قةدةم قويدذق  انالرنع ق  ظالاله، ظعنس
اق          ارقعلعق، حاقم ذش ظ اي تذتذل ارقعلعق  دةص بذيرذق قعلعص ظاندعن ظذالرنعث دعققعتعنع ظاي ظارقعلعق، آىن ظ ظ

ئمعدة   اال غ ئمعدة، ب ال غ ئمعدة، م ال غ ذلمانالر ض ةمما، مذس ان، ظ مانغا بذيرعغ ارا  ظاس زعقعص ظأزظ ا قع دذنياغ
ان              ةقعل قعلغ اآع ظ ام ي الغان بولس ذالق س ظعختعالصدا ظأتتع، ظةمدع بعز ظويقعمعزنع ظاحايلع، ظئست آاشكع ق

امان  . آعشعلةردعن بولماسلعقعمعز الزعم  دئضةنقا آعرمةس ظعكةنمةن دوزاخ  دئضةن بولسام بذ سةيرع   مانا بذ س
تذزنع   5000يولعنعث سىرعتع، سامان يولع سعستئمعسعنعث سىرعتع بار، شذنعث بعلةن بعرضة           ارتذق يول دعن ظ

ةزع ظاسمان     ـ  37. باشقا بعر سعستئمعمعمذ بار   . ظأز ظعحعضة ظالغان   ان ب بةتتة حىشةندىرىش مذمكعن بولعدعغ
بةتتة جةؤزا يذلتذز تىآىمع، يعالن يذلتذز  ـ 38. ةآعللعنعؤاتقان يذلتذز سعستئمعسع بارجعسعمع ؤة يئثعدعن ش

ةن    ع آأرسعتعلض ث آأرىنىش تذز تىرآىمعنع قا يذل ع ؤة باش ان   ـ 39. تىرآىم عز آأرىنعدعغ ة ظعنتزامس بةتت
ار      ىرعتع ب ث س تذز تىرآىمعنع ةد يذل ع ظةس تذز تىرآىم عمان يذل ةبظ  . زةنجعرس لةرنع ت ذ آأرىنىش ةن  ـ عيب ص

دذ  راتقعلع بولع ابلعرعدا ظذح علةن. آعت علع   : مةس عملعرعدا آأرض ع قعس ةم ظعلم ترونومعية، ظال عية، ظاس جذغراص
ةث      . بةزع صةرةز ياآع خاتالعرعنع شاللعؤئتعش الزعم      توصتوغرعسعنع قوبذل قعلعش،  . بولعدذ لةرنع ظ ذ آأرىنىش ب

ع      146 ظألحعضةندة   ظعلغار تئلئسكذصالردا تارتقان بولذص، نذر ظعلمع بعلةن       ذر يعل ع، ن ذر يعل ةن  يعل ن ر   دئض  بع
ئكذنتتا  دذ   300س ة بولع عدعغان مذساص رنع باس ث آعلومئتع ةك. مع زلعكعدة    دئم ذر تئ ذ ن ث 300(، ظاش  مع
دذ،         140) آعلومئتعر ةن  معليون يعل ظذحسا ظاندعن بذ يذلتذز سعستئمعسعغا يئتعص بارغعلع بولع دذ  دئض .  بولع

يون      بذنعث بعلةن تئخع حئكع    ر معل ا بع ا        800 يوق بةزع يذلتذزغ ذ جايغ ارغعلع، ظ تعص ب دا يئ ذر يعلع ث ن  مع
دذ       كارا بولع تذز سعستئمعسع ظاش انداق يذل ة ق ا، يةن دذ    . بارس أزع بعلع الاله ظ ع ظ دةك   . بذن امان يولع ذ س مذش

ازعر     انالر،                 2سعستئمعدعن ه ع ظعنس عدة ظ ةررةهمان سىرعس الالهنعث ظ ذ ظ ا ب الدع، مان يونع بايق نالر،   معل  جع
علةر            زئمعننعث ظةتراصعدعن قئحعص   ـ   ظاسمان ادعر بواللمايس ا ق علةر بذنعثغ ثالر س ةن  حعقعص بئقع ايعتع    دئض  ظ
بعز ظايةتنع ظةمدع حىشةندذق، ظالاله ظاسماننع، زئمعننع، قذياشنع، ظاينع، يذلتذزالرنع آىزىتىشكة . دةلعلدذر
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زئمعنحة آئلعدعغان  ـ ظاسمان، توغرعلعقعقاندعن آئيعن، خةؤةر تاصهةقعقعي  بذيرعغان، ظاندعن بعز ظاسماندعن
ع،                . دئدع جةننةتكة ظالدعراثالر  ماننعث حوثلذق ةندذق، بعرسع، ظاس علعنع حىش ع مةس ن ظعكك بعز بذنعثدع

انداقتذ؟      أزعنع ق ا، ظ ذنداق بولس ع ش ةتنعث توغعرعس ذنداقال جةنن دذق، ش ةثرعلعكعنع بعل ةنآ م دئض .  ظعلع
ا، بع   ز،     ـ ز ظاسمان ظعككعنحعسع، بولس ع، بع ةنمعز، حىنك ة ظالدعرايدعك نال جةننةتك تعن آئيع ا قاراش زئمعنغ

عز    هةقعقعي  عنع، قذدرعتعنع، رةهمعتعنع    هئكمعتظالالهنعث بارلعقعنع، بعرلعكعنع،     حىشةندذق، قعيامةتكة شةآس
ةثرع             ذ آ ز؟ ظاش انداق قعلعمع ةمدع ق ار ؤة     ظعشةندذق، مانا بعز ظ ذ ت الدعرايمعز ب ة ظ عالنعتدعن   جةننةتك ار ص  خ

  !.هةممعمعزنع ظالاله، ساالمةت ظاصارسذن، ظامعن قذتذلذص ظاشذ جةننةتكة

نع،         ذن قذدرةت ن نذرغ ارعدذق، ظذنعثدع مانغا ق ة ظاس ع بويعح ةتنعث تةلعص ةتظاي الدعن هئكم نع ظ
تعالرن   ذ ظوربئ تئمعالرنع، ب ذ سعس ث، ب ذ يذلتذزالرنع الاله، ب ايقعدذق، ظ ةدبعرنع ب تذرغان ت ة ظورذنالش ع نةحح

معليون نةححة معليارت يعلدعن آئيعن ظعنسانالر ظاشذ آعحعك صعالنئت زئمعندعن ظعبارةت بذ دذنياغا آئلعص   
ذص             ةمراهالرنع قوي ىنظعي ه ارتعدذ، س ىرةتكة ت ظةقعل تئصعص تئلعسكوصنع ياساص ظالةم آئمعسعضة ظولتذرذص، س

لعقعدعن          ظارقعلعق بذ ظالةمنعث ظعنتعزا    بئرعص، سىرةتكة تارتعدذ، شذ    انذنعدعن ؤة هادعس ذث ق ذختا تةثص مدعن ص
عدذ،   اراتقذحعنع تاص ر ي ةندةك بع ايدعلعنعص م عنعص،  هئكمعتص ة ظعش ىنىص، قعيامةتك نع حىش نع، قذدرعتعم عم

ةلبعنع الدعرايدذ، ق ة ظ ةآكذرنع،  جةننةتك ةقلعي تةص ايدذ، ظ ةن ياش ادةت بعل رع، ظعب ص، زعك ةم قعلع خاتعرج
خعل  ـ ص، روهعي دذنيادعن بعلعم ظئلعشقا، سعر ظعلمعنع بعلعشكة قعزعقعدذ، خعلمذ        زعهنع قابعلعيعتعنع ظاشذرذ  

أيىنىص           سةؤةبلةر بعلةن ماثا يئقعنلعشعدذ، ظالةمنعث ضىزةللعكعنع آأرىص صذختعلعقعنع بعلعص رةهمعتعمدعن س
ةؤةبدعن ظ              ذ س ا مذش ةن، مان ان ظعك لةيدذ، دةص ياراتق أص ظةس انالردعن  ماثا ظاشعق بولعدذ، سئغعنعدذ، آ عنس

  .بذرذندعن بذ ظالةملةرنع ظاشذنداق ضىزةل ياراتقانعكةن، ظالاله، ظالدعن بعلضىحعدذر

ظالالهنعث . غا قارايمعز زئمعنخوش بعز يذقعرعدا ظاسمانالرغا قارعدذق، ظةمدع بعز ظايةتنعث تةلعصع بويعحة
عز عدا ظئض ةن ـ يارعتعش لعكنع آأرمةيس ايؤان، ظأس  .صةس ان، ه الاله، ظعنس أص  ظ اتلعقنع آ ىح هاي ذ ظ ىملىك ب

ذن،       نع تاصس ص قذدرةت ةتقعق قعلع عرةك ت انالر آأص ةؤةبع ظعنس ان، س اش ياراتق ةتتعن ظوخش ةتجةه نع هئكم
دذ          ظعسانالردعن. حىشةنسذن، قعيامةتكة ظعشةنسذن ظىحىندذر    ايؤانالردعمذ ظوؤحع بولع اندةك، ه . ظوؤحع بولغ

  .لىآتعمذ ضأشخور ظوؤحع بولعدذهايؤانالردعن ضأشخور ظوؤحع بولغاندةك، ظأسىم

الدع  ىملىك بايق ر ظأس امرعكعدا بع عمالع ظ دا   . ش ايدذ، قذلعقع ا ظوخش قاننعث قذلعقعغ ع حاش ث قذلعق بذنع
نع          ةن قولعقع ئزعم بعل ذ س ىملىك ش ظاالهعدة سئزعم بار، خذددع ظعنسان، هايؤانالردا سئزعم بولغاندةك، بذ ظأس

دذ       ظذششاق تىك بولذص، بذ   . ظئحعص ياصااليدذ  دا تذرذلع ة    .  ظادةم مئثعسعدعكع نئرعؤعنعث ظورنع آىحع يةتكةنح
ئزعدذ    ارقعلعق س علعدذ     ! دة ـ بعرةر آئحعك هاشارةت قونذص قالسا، توك ظ ذالق يئص ئلعص ق ة آ ذالق هةرعكةتك . ق

عتعدذ،         ظاندعن ظذ  ال سئس ارةتنع دةره رعص هاش ذيذقلذق حعقع ل س ظعحعدعن يعالن زةهةر حعقارغاندةك بعر خع
ذالق          ظاندع عحة ق ةت تىضعمعض ذ خعزم لعؤئتعدذ، ب ن ظذ قان، ضأش، يذمشاق غعزاسعنع سىمىرىص سأثةآنع تاش

اش  ايدذ، ت ايؤان   ـ ظئحعلم ذددع ه علمايدذ، خ ة يعص ة . تأمىرلةرض الاله نئم ةنظ ة دئض ار  !  رةززاق ه انعتع ب ق
انا ظةمدع آأرةلةيدعغان، هاشارةتنع ظأسىملىآكة رعزعق قعلعص بئرةلةيدذ، ظأسىملىك هةممعضة رعزعق ظعدع، م         

دع  زعق قعل ذ رع ارةتنع ب اق هاش ع س ىتىن ظةزاس ان، ص ايلعنعش،  . ظذحااليدعغ ل ظ ر خع ذ بع الدعم، ب أؤةت ظ ن
عدذ ا ظةضعش أزعنعث زعدعغ ة ظ ةر نةرس ع، ه لعتعدذ، حىنك ةتنع ظةس اتلعق . قعيام ر هاي ذم بع عمذ حوق ذ ظألىمض ب

ن يةن ع دةرةختع رقعدةك ظوؤح ئلعدذ، يذقع االيدذ، ظةضعشعص آ اننعمذ ظوؤلعي ذ دةرةخ ظعنس ذص، ب ة بعرسع بول
ة               ذ دةرةخك ةلق ب خذددع يذقعرقعدةك ظالجعرعيدة بعر توص دةرةخ بولذص، بذ دةرةخ حوث ظعكةن، ظذ يةردعكع خ

بايرام قعلعص مذراسعم ظأتكىزعدعكةن، هةر يعلع بعر قعزنع بذ  ـ   حوقعنعدعكةن، ظذلذغالص يعلدا بعر قئتعم هئيد     
اق   وؤغا قعلعدعكةن، بذ دةرةختعن بعر خعلدةرةخكة س  تاتلعق، لةززةتلعك ماددا، ظعحعملعك حعقعدعكةن، قعزح

اخلعرعنع   رع، ش ئزعص دةرةخ قذالقلع نع س اقنعث تئنع ةن قعزح ذزذن ظأتم ةن، ظ ةس بولعدعك ع ظعحعص م بذن
 بولذص، قذالقلعرع قويذص بئرعص، تعكعنع بعلةن معخالص قعزحاقنع ظأز ظعحعضة ظالدعكةن، شاخلعرع ظارغامحا

عنع       ث نةزرعس ئلعص ظعالهنع از ح صةردة بولذص، قعزنع آأرسةتمةي باغالص تذرعدعكةن، بذ قةؤم بولسا، داص س
ان          . قوبذل قعلغعنعغا خذشال بولذص، ناخشا توؤاليدعكةن      انلعرعنع، حعرقعرعغ زنعث ؤايج مانا شذنداق قعلعص قع
ر        ةن، بع ا          ظاؤازعنع هئحكعم ظاثلعمايال جان بئرعدعك زنعث ظات ن قع ةندعن آئيع عل ظأتك ئلعص    ـ   مةزض ظانعسع آ
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قارعسا سأثةآلةر تاشالنغان، ضأش، صةي، قان هئحيةردة يوق، مانا شذنداق قعلعص بذ دةرةخ ظعالهقا ظايلعنعص              
ةمما                  كةن، ظ ىملىآكة ظوخشاش الدعدعكع ظأس ذ ظ ة ب تذ، ظةمةلعيةتت ع ضولالص ةيتان بذالرن تذ، ش مةبذدقا ظأزضعرعص

ةؤالد   ـ   آةسسة، قان حعققاندةك قعزعل ماددا حعقعدعكةن، آعشعلةر تئخعمذ قورقعدعكةن، ظةؤالدمذ         شئخعدعن   ظ
اظعدة  عملعق ق ت، مذراس ذ هئي اخعرع ب ذص، ظ ث    ـ حوقذن ذ دةرةخنع علةر ب ذن آعش تذ، نذرغ ذص قاص انذن بول ق

ذددع    سايعسعدا جان باققان ظعكةن، مانا بذ بعر سعناق، ظةسلع ظالالهنعث قذدرعتع، ظعاله      ان خ ا ظايالنغ ا ق  ظعس
ارقعلعق                     ذ ظ أزلةيمعز، ش ة س ع يةن ز بذن ظعالهقا ظايلعنعص قالغاندةك، بذنداق ظأسىملىك، بذنداق دةرخ آأص، بع

ارةت    عناقدعن ظعب نع س ايعص قذدرعتع الالهنعث ظاج ي    هئكمعتظ نعدعكع خذراص ذددا دع داق ب ز، بذن نع بعلعمع ع
ةتظعي قارش   ز، ق ة بعلدىرعمع ة رةددعي ادعردذر  ظةقعدعض ة ق الاله هةممعض ز، ظ ةت. ع تذرعمع ش  هئكم ةن ظع  بعل

  .قعلغذحع، خالعغعنعنع قعلدذ، سوراققا تارتعلمايدذ

ان     ير دةص ظاتعغ تر ياس ع فاليس ان، ظذن ىملىآنع بايقعغ ل ظأس ر خع ةتقعقاتحعلعرع بع ىملىك ت ذ . ظأس ب
ع بولعدذ، ظاتعلعق بعر حئحةآتة، حعش ـ ظأسىملىك سذ بويعدا ظأسعدعكةن، ظادةتتة، هةربعر ظأسىملىك ظةرآةك

قا    ـ ظانعلعق بعر حئحةآتة بولعدذ، قوغذن    رال باش تاؤذزدةك بةزعسعنعث ظاتعلعق بعلةن ظانعلعق بعرال حئحةآتة بع
بةزعسع بعر توص دةرةخت بولعدذ، خورمعدةك، ظةمما، بذ بعز سأزلةؤاتقان بذ ظأسىملىآنعث  بولعدذ، بذغدايدةك

ذ               ظانعلعق حئحعكع غوللذق ب    ا، س اتعلعق بولس ةرآعكع، ظ ةن، ظ اؤادعمذ ظذحااليدعك ولذص، سذدا لةيلةيدعكةن، ه
اتعلعق  ذ ظ اندةك، ب ار بولغ ايؤانالر خذم انالر، ه عدذ؟ ظعنس انداق حاثلعش ذالر ق ا ب ةن، ظذنداقت تعدا تذرعدعك  ظاس

ةن     زدةص لةيلةيدعك ذال   حئحةك خذمار بولغاندا سذ ظىستعضة حعقعدعكةن بذمذ ظانعلعق حئحةآنع ظع اخعرع ب ، ظ
ةنعال           تئصعشعص حاثلعشعش ظاياقالشقاندا، ظانعلعق حئحةآنعث لةيلعضىحع ظىزىلىص آئتعدعكةن، بذ ظعككعسع ي

ايعص                الالهنعث ظاج ذالر ظ ا ب ةن، مان ةؤالد قالدذرعدعك دذ،       ـ   سذ ظاستعغا حىشىص ظ ةخلذقلعرع بولع ارايعص م غ
عدا      .ساناص آةلسةك، بذنداق ظأرىنىشنع تىضةتكعلع بولمايدذ      اتالر دذنياس عدا، هايؤان ىملىك دذنياس ذالر، ظأس  ب

عنع تونذص قعيامةتكة، تئرلعشكة دةلعل هئكمعتنذرغذن ضةص، بعز بذالرنع تةتقعق قعلعص، ظالالهنعث قذدرعتعنع، 
  .تئصعص، قةلبعمعزنع خاتعرجةم قعلعشعمعز الزعم

د ق      ةتنع ظىمع ةنع قعيام نع ي ة ظذحقذشذش ةن بعزض ذس، هةقعقةت ىرة يذن ن   س ةم ظذنعثدع ان ه علمايدعغ
عل    ةتلعرعمعزعدن غاص عدعغان، ظاي ارام تاص ةلبع ظ ذص، ق ا رازع بول اتع دذنياغ ان هاي ان  قورقمايدعغ قالعدعغ

ان،        دئضةن دوزاخآعشعلةرنعث جايع    ا رازع بولعدعغ ذ دذنياغ ذرذص مذش  ظايةت توغرعسعدا، توغرا، بذ دذنياغا ت
قعلعص، قةلبعدة يوق، تةييارلعق قعلمايدعغان آعشعلةر   ظئغعزدا ظئتعقادظاخعرةتنع ظعنكار قعلعدعغان ياآع ظذنعثغا

ال         دوزاخظذالر  . زالعم، صاسعق آئلعدذ   ةن ظاي قا اليعق، بذ دذنيا ظالدامحع غذرذر، بذ دذنيا بعر ظئزعتقذ، دذنيا بعل
ةن ايتةختع، م ةيتاننعث ص ةهؤعتع ش ةن ـ ش ةنم ة دئض انع، ش ةيتاننعث دذني ةقع، ش أظمعن، مذتت هؤةتنع،  م
مانا ظعش شذنداق، هةممة، بذ دذنيادا ظالداندع، هةممعنعث قعلعدعغان . نةصسعنع ظعشقا سئلعشع بعلةن ظازعيدذ

علةن      ار، مةس ع ب ان نةرسعس ار، قعزعقعدعغ ع ب ذن   : ظعش ا، ظوي زالر، ظويذنحذقق اش قع ة   ـ ي عغا، آىلك تاماش
عرعم     ـ   سورذنلعرعغا، نةغمة  ىزةل     ب ناؤاغا، ياسعنعش، تارعنعشقا، ض ا، ض كة،      آئيعنويذمعغ ىزةل آأرىنىش كة، ض عش

اي         عققا، ب ة، ظعش عتكة، مذهةببةتك ى               ـ   ضىزةل يعض ذص، مةثض االمةت بول ةتتا س قا ه ةم تذرمذش باياشات خاتعرج
زعقعدذ،  لعككة قع ا،   ظألمةس الر، بولس كة،     قورالظوغذل أزعنع آأرسعتعش ىص ظ ةيدانغا حىش قا، م ا، حئنعقعش غ

هةر قايسعسع ظأز . لعك ظاظعلعضة قعزعقعدذبةختآةسعصكة، هةتتا  ـ ا، شأهرةتكة، هىنةرظاتاقق ـ مةنمةنلعككة، نام
ةن بةزعسع                    ةبعظعتع بعل أز ت ةر قايسعسع ظ ظعشعنع توغرا دةص قاراص، ظالغا قاراص ظعلضعرعلةص آئتعؤئرعدذ، ه

، بةزعسع ظعلعمنع، دئهقانحعلعقنع، بةزعسع تعجارةتنع، بةزعسع آادعرلعقنع، هوقذقنع، بةزعسع صادعشاهلعقنع
ارزذ،     ـ   خعلمذ. ظوقذتذشنع، بةزعسع هورذنلذقنع، بةزعسع باتذر، ظةسكةرلعكنع خااليدذ       ـ   بةزعسع ظوقو  ل ظ خع

ابالص  ـ   خعل صعالن، خام   ـ   خعلمذ  حوت، ظعش قعلعص هةممعسع ظأز مةقسعدعضة يئتعدذ، ظعضعلعنعشعحة، هئس
ةمما،            آأرىلعشعحة، مةقسةت قعلغانالر، نعيةت قعلغانالر،       تذ، ظ معغا يئتعص ر قعس ظأز نعيعتعضة يئتعصتذ، ياآع بع

ش،        هئكمعتظاخعرةت، ظالاله جامالع، آامالع،      عدا قعلع ةق ظىحىن ص النع ه ع، جةننةت، ظالعي ماقام، جان، م
اي ايدذ    ـ هارم احقعلع بولم أز ظ ن س ش، بذالردع ةت قعلع اي خعزم اثلعنعدذ،  . تالم ةت ظ ا س ع، قذالقق حىنك

ظعحمةك، تذرمذش، تذرالغذ جاي، جئنعسع، نةسعل قالدذرذش بعلةن ظالدعراش، بذ خذددع   ـهةممعسع يئمةك
 رةهمةهذلال قذتذبهايؤانالر، هايؤانننعث ظأزع، حىنكع، هايؤاندعمذ بذ ظعشالر بار، بذ خعل آأز قاراشنع سةييعد 
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ايع   عنعث ج ث هةممعس لةرنع بذالرنع ذ دذنياصةرةس مذ ظاش أزلةيدذ، بولذص ةيمذ س ذالر . تذرزاخدوظةل ع، ب حىنك
غا، يذلتذزالرغا، قذياش، ظاي ؤة باشقا سةييارعلةرنعث ظأز ظوربئتعسعدا ظايلعنعشعغا، ظعنسان،  زئمعنظاسمانالرغا،

 بذ ظىح هايتلعققا، جانلعق ؤة جانسعز صىتىن آاظعناتقا نةزةر سالمعدع، ظعلعمغا ظاشعق    دئضةن هايؤان، ظأسىملىك 
رلعكع الالهنع، بع دع، ظ ةنمعدع،  هئكمعتنع، بولمع ة ظعش ةنمعدع، قعيامةتك ةمنع حىش ذ ظال دع، ب نع تونذمع ع

  .شذنعث ظىحىن، ظاخعرةتنعث تةييارلعقعسعز دذنيا بعلةن بولذص آةتتع، دذنياغا رازع بولدع

بعز ظاثلعغان بولساق ظعدذق، ظةقعل قعلغان بولساق، حىشةنضةن بولساق ظعدذق، !ظاخعرةتتة بذالر، ظسعت 
قا آعرمةس ظعدذق، مانا ظةمدع نة حارة، نة ظامال، خوص بولدع، دوزاخةنضةن بولساق ظعدذق، بذ بذ آىنضة ظعش

ظعبادةتنعث ظاساعس ظعبادةت، ظالالهغا يئقعن بولذشنعث  ـ ظعلعم. دذنياغا تويدذثمذ؟ دةص تاصا قعلعشعدذ خاالس
ع       ز بذالرن تع، بع الالهنعث رةهمع ةل ظ ع، ظةم ةقعقعي  ؤاسعتعس ات  ه عنعص هاي ةن   حىش ةت بعل عمعزنع هةقعق

  )آعم ظةؤلعيا؟. (ظأتكىزةيلع، بعهذدة ظأتمعسذن

ةم                ذالر غ وق، ظ ح ي ةؤلعياالرغا، قورقذن ةنع ظ تلعرعغا ي الالهنعث دوس ةن ظ تعنال هةقعقةت ذس، راس سىرة يذن
علةردذر           ذ دذ  . قعلمايدذ، ظذ آعشعلةر ظالالهقا، ظاخعرةتكة ظعمان آةلتىرضةنلةر ؤة تةقؤادار آعش ا ب ادعمذ ظذالرغ . ني

ىك              .  بئرعلعدذ بئشارةتظاخعرةتتعمذ خذش    ةث بىي ذ ظ ا ب ةرمةيدذ، مان ذ آةلعمعسع، ؤةدعسع ظأزض الالهنعث ب ظ
ظالالهنعث دوستلعرع، : بذنداق ظايةت قذرظاندا آأص ظذحقايدذ، مةسعلةن.  ظايةت توغرعسعدا دئضةننعجاتلعقتذر

ةؤلعياالر      دةك، جةننةتتع  دئضةن ظةؤلعياالر، صةقةت مذتتةقعيلةردذر،   ةن  مذ مذتتةقعضة ؤةدة قعلغان، آعشعلةر ظ   دئض
حوثقذر . بذ سأزنع ظاثلعسا، قةلبع ظاجايعص سعرلعق، ظذلذغ، بعر ظعشنع ظةث ظذلذغ بعر ظعنساننع ظةسكة ظالعدذ

د     دذ، ظىمع ارزذ قعلع عنع ظ ذنداق بولذش ةم ش ايدذ، ه نع خالعم رعدعمذ رةنجعتعش وق يئ دذ، ي رام بعلدىرع ظئهتع
دذ               ظىزعدذ، ظ  اظىمىد بولع تعن ن ا يئتعش ذ ماقامغ ة،  . أزع ظايرعم ظذالرنع ظايرعم آعشع دةص قارايدذ، ب ظةمةلعيةتت

قذرظان، هةدةستة، بذ مةسعلة ناهايعتع ظاددعي، ظذالر صةقةت ظعمان آةلتىرضةن، تةقؤادار آعشعلةر خاالس، ظذالر 
ذلذلال  أرعدذ، رةس ع آ الالهنعال ياخش ةلتىرعدذ، ظ عز آ اننع شةآس ص،  ظعم ةرعز، ؤاجع أرعدذ، ص ع آ هنع ياخش

اقاليدذ                      أزعنع س ذرذص ظ ادعر ت ذناهدعنمذ ق ك ض ةتتا آعحع ذناهدعن ه ىتىن ض . سىننةتكة تولذق ظةمةل قعلعدذ، ص
ةقع،   . هارامدعن ؤة مةآرذهالردعن قاتتعق ظئهتعيات قعلعدذ، ظعش مانا مذشذنداق ظاددع        أظمعن، مذتت هةربعر م

ةن،         ظالالهنعث دوستع، ظةؤلعياسع، ظة   ا يةتك ار، ماقامغ ارامعتع ب ذآع، آ لعكع ش كة تئضعش ز حىشعنعش مما، بع
ارةت ة بئش ان، بارح اؤةت بولعدعغ ال ظعج ع دةره ان، دذظاس امغذر   زئمعننع ظااللعغ ان، ي علعقع يئتعدعغ ا ياخش غ

ةؤلعياالردذ                    االهعدة خاس ظ ان ظ ا قعلعنعدعغ ة ظات ة غةلعب ام   ر،سورالسا دةرها ياغعدعغان، ياردةمضة قول آأتىرس ظ
ظةؤلعياالر بةآمذ آأص، بذالر ظأزعنع ظأزعمذ ظذقمايدذ، حىنكع، بذ دذنيادعكع ظعمتعهاننعث نةتعجعسعنع ظالدعغان 

ةؤلعياالر               نع دةل خاس ظ أزلعمةآحع بولغع ز س ازعر بع اظ،       . جاي ظةمةس، ه ةدعس، ظعجم ان، ه ع قذرظ ز بذن بع
اتالص       ةؤلعيا  قعياسدعن ظعبارةت تأت ظاساسعي صرعنسعص بعلةن ظعسص ز، ظ ةن حعقعمع الالهنعث     دئض أز، ظ ذ س  ب

أص          دئضةن دوستع ئلع آ اندا، خ ذ قذرظ ذالر              مةنعدة، ب اق، ظ ةتقعق قعلس ىرىص ت عنع تةآش رايدذ، هةممعس ظذح
صةقةت مذتتةقعلةر ظعكةن، مذسذلمانالر، مأظمعنلةردعن ظاالهعدة هالدا خاس بعر تىرآىم ظعلغار آعشعلةر حعقعدذ، 

بذالر ظعلعمدا، ظةمةلدة، خعزمةتتة، ظةمةلعي نةتعجعدة، بعرعنحع ظورذندا تذرعدذ،      . بولعدذبذالرغا هةممة قايعل    
 ظالالهمذ مذتتةقع . بذالرنع آعشعلةرمذ مذتتةقع دعيعشعدذ   . بولذصمذ، هارامدعن، مةآرذهدعن، قاتتعق ساقلعنعدذ    

ايرعم      دئضةن لعرع ظ ةمما، خاس ذ، ظ ةؤلعياالر ش ر     .  ظذنؤاننع بئرعدذ، دةل مذشذالر ظ ا، بع ةؤلعياالر بولس خاس ظ
تعدذ                 اي آئ كارا بولم ادا ظاش ذ دذني دذ، بةزعسع ب عم بولع ةردعلةيدذ،          . نةححة قئس ال قعلعص ص ر ظام أزعنع بع ظ

أزعنع             ا، ظ ةزعلعرع بولس يوشذرذن، مةخصعي تذتذص بذالر قعيامةتتة ظةجرعنع تولذق ظالعدعغان ظذلذغ آعشعلةر، ب
ع آةلسة آارامعتعنع ظاشكارا قعلعدذ، حىش   ؤاقت ظىحىن، آأرةش قعلعدذ،     باشقعالرنع صىتىن خةلقنع يئتةآلةش   

 بئرعدذ، دذظاسع ظعجاؤةت بولعدذ، هةرخعل سعرالر ظاشكارا بولعدذ، بذالر قةلبعدة آأرةلةيدذ، بئشارةتظارقعلعق 
ذرظاندا بار، بوالر تعكع آأزدة بولعدعغانلعقكع ق قةلبقةلبعدة مةخعفي، باتعن، آأز بارلعقع، آذصرعلعق بولسا، ظاشذ

. آأزنع يذمذص هةقنع آأرعدذ، نذرنع آأرعدذ، بذالرنعث قةلبعضة ظالاله، نذر بئرعدذ، بذمذ قذرظاندا آأص آئلعدذ
رع         اقعدذ، تئرعلع اش ظ أزدعن ي دذ، آ رةسذلذلاله بذ نذر بئرعلضةن آعشعنعث بةلضعسع شذآع، ظالالهدعنال قورقع

ذق       . الهنع ظةسلةص تذرعدذ  ظالالهدعن قورقذص تعترةيدذ، داظعم ظال     ة تول ايدذ، ظاخعرةتك ة قعزعقم بذ دذنياغا ظانح
ايدذ،                    ة حاقعرعلم ايدذ، آةلس تة قعلعنم ةندة سىرىش دذ، آةتك عي تذرع ايدذ، مةخص ظالدعنع قعلعدذ، داثقع حعقم
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ةدعس بذ هةدعسلةر تةصسعر آعتابلعرعدا صىتىن ه      .  دئضةن قةلبع صاك، ظةمما، ظأزعنعث آأرىنىشع ناحار بولعدذ،      
ن  ار، جىملعدع ابلعرعدا ب ةقع«آعت تتة بةيه لظيمان«، »سهاهذس ئلعدذ »شذظعبس أص آ ةززالع . دا آ ام غ ظعم

  .دا آأص سأزلعضةن »ظعئهياظ«رةهمةهذلال ظةلةيمذ 

 مذسلعم خاتعرلعضةن بعر هةدعستة، ظالاله، قعيامةت آىنع مئنع دوست تذتقان ؤة مئنعث ظىحىن دوست 
ذ            تذتذشقان ياخشع آأرىشكةن     دة ب ذ آىن دذ، ظ ىرعمةن دةص توؤالي اية حىش آشعلةر قئنع مةن ظذالرغا ظأزىم س

ذ    . باشقا ساية يوق، تئرمعزعمذ خاتعرلعضةن     سايعدعن دذ، ب بعر هةدعستة ظذالرغا قعيامةت آىنع بعر مذنبةر بولع
ظذالر رةهمانتاظاالنعث .  دئضةنبذ ظورذننع صةيغةمبةرلةر، شئهعدالرمذ ظارزذ قعلعص قالعدذ. مذنبةر نذردعن بولعدذ

ايدذ                        ةم قعلم ذالر غ ا، ظ ةم قعلس علةر غ ىتىن آعش ايدذ، ص ذالر قورقم  دوستلعرع بولذص، صىتىن آعشعلةر قورقسا ظ
ةؤلعيالعرعم،     :  دئضةن يةنة، رةسذلذلاله مذنداق  . دئضةن تلعرعم، ظ ظالاله، مذنداق دةيدذ، هةقعقةتةن مئنعث دوس

ةن ةنمذ ظذالرنع ظةسلةيمةن مئنعث زعكرعم بعلةن مئنع ظةسلةيدذ، م      ةن    .  دئض ةغؤع خاتعرلعض ذ هةدعسنع ب . ب
ذالر                مانا ظذالر، ظالالهنعال ياخشع آأرعدذ، ظالالهمذ ظذالرنع ياخشع آأرعدذ، بةخت بذنعثدعن آاتتا بولماس، ظ

لة           داظعم هالدا ظالالهنع زعكرع بعلةن ظةسلةص تذرعدذ،       الالهنع ظةس ع آأرسة، ظ قعالرمذ ظذالرن  يدذ،هةتتا، باش
عق                 دوزاخظذالر جةننةت ظىحىن،     بع ظىحىن ظاش العقع، رةب عنعث خ ذ ظعككعس ةلكع، ب ةس، ب تعن قذتذلذش ظةم

ا                       اهابعالردةك، بذالرغ عم س ر قعس ذلذالهدةك، ؤة بع ذددع رةس تع، خ ادةت قعالت اغالص، ظعب بولذص، ظعشتعياق ب
ان  الدا ؤةدة قعلعنغ رعك ه ةت تئ علةر دئس . جةنن ة آعرعس ع جةننةتك ةبذالرن لةص  عمذ يةن ذرذص، آأص ث ت حع

قوللعرع ظعششعص آةتتع، مةسجعدنعث تىؤرىآعضة، ظأينعث تورسعغا ظارغامحا سئلعص  ـ ظعبادةت قعالتتع، صذت
االتتع،   ة آاحات س تع، آأزلعرعض ثعص يىرةت االدا مئ ة، ت تع، ظذيقذسع آةلس ادةت قعالت ذرذص ظعب لعص ت ظئس

االتتع،      ـ   يةثضعلرةآع قايتا  ارةت ظ ا تاه ذ          قايت ة، ب أندىرةتتع، ظةلؤةتت ةقؤالعققا آ ذ ت اخعرع مذش أزعنع ظ ذالر ظ  ظ
ةيدذ  ارلعرعال آأرةل اب خذم ةقةت آعت ع ص رايدذ، بذن ابلعرعدا ظذح ةدعس آعت عر، ه أزلةرمذ هةرقايسع تةصس . س

بذالرنعث مةقسعتع جةننةت ظةمةسكةن، بةلكع ظذنعث رةببع ظعكةن، جامالع، دعدارع، بىيىك ظالالهنع آأرىش 
  . نظعكة

  خوش، مذشذنداق آعشعلةر هازعرمذ بارمذ؟ يةنة حعقاالمدذ؟ مذشذ ماقامغا يةتكعلع بولدعمذ؟ بولذصمذ هازعر 

ة        نعص ظةمةلعيةتت ان ظئلع ؤان تعلغ ذ ظذن اندا ب اقاليدذ، قذرظ داص س ة قوغ اننع قعيامةتكعح الاله، قذرظ ظ
ةمبةرلعك ظعشعنع تىضةتتع، ظاخعرالشتذردع، بولماسمذ؟ ظةلؤةتتة، ظالالهنعث صةزلع تىضعمةيدذ، شذنداقتعمذ صةيغ

ةزلع            ىك ص الاله بىي عمةيدذ، ظ ةزلع تىض الالهنعث ص ةن ظ ث بعل ةمما، بذنع ايدذ، ظ ةيغةمبةر حعقم ةمدع، ص ظ
ة               . ظعضعسعدذر ا يةن ظةؤلعياالر مةثضى قعيامةتكعحة حعقعص تذرعدذ، ظذنعث ظىستعضة بعرسع ظألىص آةتسة ظورنعغ

  . ظىزىلىص قالمايدذ، ظذالر ظىزىلىص قالسا، قعيامةت قايعم بولعدذبعرسع حعقعدذ، ظذالر صةقةت

دذ،          : دةلعل ة حعقعص تذرع ذالر قعيامةتكعح ظايةتتة، ظةؤلعياالرنع بعز تونذشتذردذق، ظذالر ظادةم بالعسع، ظ
ل    قانغا دةلع ةؤلعياالر ظاياقالش ةمما، ظ ار، ظ ل ب قانغا دةلع ةيغةمبةر ظاياقالش اندا، ص وق،  ـ قذرظ ات ي ةلكع، ظسعص  ب

ار         ل ب عغا دةلع علةر،       . مةثضى، قعيامةتكعحة حعقعص تذرعش ابعر آعش ار، س ةر، ظعلغ ةر، مذتتةقعيل ذالر، مأظمعنل ظ
ةنع            ارةت هةدعستة بولسا، رةسذلذلاله ظةمدع صةيغةمبةرلعك تىضعدع، ظةمما، مذبةششعراتالر ي الدع  بئش  حعلةر ق

ةن م. دئض ذالر آع ةنب انالر  دئض ىش آأرعدعغ ع  . ةن دئضدة، راست ح أظمعننعث راس ياخش ىش م ع ح ياخش
  .، حىنكع، حىش ظارقعلعق ظالتة ظاي ؤةهعي آةلضةن دئضةن دةن بعرعضة تةث46حىشع، صةيغةمبةرلعكنعث 

ةيغةمبةرلعكنعث     23بذ   دذ      46 يعللعق ص رع بولع ن بع زالر          .  دع لعم، تعرمع ارع، مذس لةرنع بذخ ذ هةدعس ب
نع مذشذ بئشارةت آعتابدا ظةؤلعياالرغا بولغان بذ دذنيادعكع    هةدعس،  دئضةن »هاآعم مذستةددةك «. خاتعرلعضةن

ذنداق    عرلةرمذ ش أص تةصس ذنداق آ االلعينعمذ ش ةن، ج ةن تةصسعرلعض ىش بعل ع ح ةنع ياخش ةن ي ةدعس بعل ه
ذر      ةلبعدعكع ن ذر ق ةزعلعرع ن ان، ب رع قعلعغ ةنتةصس ة     دئض ةي، ظالت ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ارةت، ت نع بئش

ذ آعشع        آأرسةتكةن، ياخشع زع   ع ظ ةمما، بذن  مةقسةت كرع، آعشعلةرنعث ياخشع آأرىشع، مةدهعيلعشع، ظ
ةتنع   اندا جةنن اننع ظالغ ىش، ج ت ح ىش، راس ع ح ارعتع، ياخش ةت بعش اندعكع جةنن ان، قذرظ قعلمعغ

ةت  آأرسعتعش، صةرعشتعلةر بعشارعتع، قايسعسع بولمعسذن بذ ظةث حوث بةخت، بعز مذشذ    ايمعز،  مةقس تة ياش
  ظابدال، ظةؤلعياه حعقعدذ40شامدعن يةنع هازعرقع سىرعيعدعن  . م صةزعلعتعدة مذنداق هةدعس بار    معشكاتتا شا 



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 202

، ظذالر بعرسع ظألسة بعرسع ظورنعغا حعققاحقا، ظورذن تولذقلعغاحقا، ظابدال دةص ظاتالغان، بذ هةدعسنع                دئضةن
ةرهعيلةص             ةن ش اآعرنعث هةدعسع بعل نع ظاس لعقع     360شارعه ظعب ام بولماس ن آ ردعن       دع ة بع نع، بعرسع ظألس

  . حعقعرعص تذرعدعغعنعنع يازغان

ةث            دئضةن ظعبنع آةسعر  د، ظ نحع جعلع ان، ظىحع  تةصسعردة بذ مةسعلعدة مذنداق هةدعس بعلةن توختالغ
ة         30ظاخعرعدعكع سةهعصة    اآع يةتت دذ، ي دذ    آعشع داؤام قعلع ة داؤام    . آعشع داؤام قعلع ذالر قعيامةتكعح ا ب مان

اغدذرذلعدذ،       7 دعن   30،   دئمةك قعلعدذ، امغذر ي ورعلعدذ، ي اردةم س  ياآع يةتتعدعن آاملعمايدذ، بذالر بعلةن ي
 بذنداق هةدعسلةر آأص، ظايةتتعن، هةدسعتعن، باشقا ظعجماظالرمذ  دئضةنرعزعق بئرعلعدذ، زئمعن بةرصا بولعدذ

علعنع تعل      ذ مةس ةق،     بذنعثغا قوشذلعدذ، ظذسذلع شاشنعث شةرهعسع ، نذرذلظذنؤاردعمذ ب ةت ه ان، آارام ا ظالغ غ
ةؤلعياالرغا       تةصسعر مذنعيردا بذ مةسعلعنع تولذق حىشةندىرضةن، هةتتا ظةسهابذلكةهصة ظعتلعرعنع ظاشذ ظعتنعمذ ظ

عز     دئضةنهةمراه بذلذص ماقامغا يةتكةن، ظةؤلعياالرنعث خعزمعتعنع قعلسا، ماقامغا يئتعدذ،        ايدا توصس ذ ج ، ظاش
  . ؤاز آئحعص تاققا حعقسا دذرذسهالدا صىتىن يذرت، جاماظةتتعن

عتنة  تص ت      ؤاق قعدةك دوس ا، سعراش قعلع بولمعس االلدعن تاص ذلنع ه ا، ص قعلع بولمعس ةتنع تاص عدا جاماظ
مذ                   زعنع يةص ث يعلتع أزعنع دةرةخنع ا ظ داق ؤاقعتت ا، بذن بولمعسا، جاهان صعتنعضة تولسا، هاآعمعيةت آاصعر بولس

ذر            بولسا آعشعلةردعن ظايرعلعش، بويتاقالر      ا جذمه ا، بولعدعغانلعغ علةردعن ظايرعلس ىتىن آعش ةلكع ص ظةمةس، ب
ظالعمالر ظعتتعصاققا آةلضةن، بذنع بعز سأزلةص ظأتكةن قوي يعتعلةص تاغقا حعقعش هةدعسعدة بار، ظذندعن باشقا 

ق،        دئضةن صعتنة ار، زاهعدلع ةثرع ب ابعدا آ ةن  ب ار، ظعن       دئض ل ب أص دةلع ةتلعرععدة آ ةت ظاالم ابدا قعيام ساص   ب
أرىص             قعلعص آعتاب آأرىثالر، ظالعم بولساثالر، يةهذدعيالردةك هةقنع يوشذرماثالر، آعتابنعث هةممة يئرعنع آ
علع    زمذ س علةر، بع أآىم حعقعرارس اي، ه اي، حئحعلم اندعن ظالدعرعم أرىص ظ نع آ عرنع، هةدعس ىتىن تةصس ص

ع،          ةدعس، فعقه ة بعلضةننع بعلعمعز، نذرغذن تةصسعر، ه ابل  صةلعسةص أز       آعت تذ، شةخسع آ زدا تذرذص عرع قولعمع
ذن              ة ظذيغ قارعشعمعزنع سأزلعمعدذق، صىتىن جذمهذر ظالعمالرنعث آأز قارعشعنع ظةمةلعيةتتعن ظأتكىزىص ظةقعلض
ةت       ذ هةقعق ةييار، ب ز ت ا بع لعك بولمعس ةنعمذ حىشعنعش دذق، ي ان قعل الدا باي ق ه ا اليع ان، ماآانغ الدا زام ه

ذ         الالر ب ذ ماتئرعي ةت           مةثضىلىك ب ة نعي ا، قعمايةتكعح ذ ماقامغ ذآع، ب ة ش ةييار، خذالس ةت ت ذ ظةمةلعي م ب ظعلع
  .قعلغانالر، تئرعشقانالر، ظالالهنعث صةزلع، رةهمعتع بعلةن حوقذم يئتعدذ

علةرنع        ذن ظىلض بعز بذ هةقعقةتنع سأزلةص تىضعتةلمةيمعز، بذنعث ظىحىن، نذرغذن سأهبةت قعلعشقا نذرغ
ل ذن دةلع اتالرن ـ نذرغ ئلعدذ ظعسص را آ كة توغ أزدعن آةحىرىش عنعثالر،  . ع آ ذق ظعش ة تول علةر بعزض ذثا، س ش

ان   ! ظعشعنعثالر خوش، بعز يذقعرعدا آارامةت هةق دعدذق، بذ مةسعلة مذنداق، ظعنسانالر ظةقلع ظاجعز آئلعدعغ
ذ ظ                      ذالر ب اتعلعدذ، ظ أجعزدة دةص ظ ذ م ة ب ة بةرس الاله، صةيغةمبةرض ةن    ظادةتتعن تاشقعرع بعر ظعشنع ظ عش بعل

أجعزة  ذ دةل م ايمعز، ب ةت دةص ظات ع آارام ة، بذن ةؤلعياالرغا بئرعلس ذ ظعش ظ اقعرعدذ، ب ا ح علةرنع دعنغ  آعش
أزلعنعدذ      دئضةن ار           .  باياندعن آئيعن آارامةت دةص س كاتتا ب ن معش ابلعرعدا جىملعدع ةدعس آعت . هةرقايسع ه

 اليعق ظةمةس آعشعضعمذ بئرعلعدذ، حىنكع، بذمذ ظةمما، بةزع آارامةتلةر صاسعققعمذ، دعنسعزغعمذ ياآع تةلةصكة
ال           ذددع م ةن خ عنعغاندةك    ـ بعر سعناق، ظالاله بئرعدذ، ظئلعؤالمايدذ، آشعلةرنع مذشذ آارامةت بعل ادا س دذني

بذ . سعنايدذ، ظةضةر بذ دعنسعزغا، صاسعققا بئرعلسة، بذ ظةسلع آارامةت ظةمةس، ظاهانةت، ظعستعراج دعيعلعدذ
ذالرنع ؤة ظذ دذ ش ابالش بولع ةدرعجعي ب عنع ت ث ظةضةشكىحعس ئلع  . الرنع ثدعمذ خ الدةك بذنع ذددع، دةجج خ

ة    . آارامةت بار، بذ ظذ حاغدا، سئهرعضةرنعث هأآىمدة بعر تةرةص قعلعنعدذ     ة، دةرعج ظةث توغرعسع، ظاخعرةتت
ك، ظ                   نحع دةرعجعلع نع، ظعككع كارا بولمعغع ادا ظاش ةتكعلع دذني ا ي العي ماقامغ ةث ظ الدعنع   ظالغعنع ظ ة ظ اخعرةتك

  .قعلعص، دذنيانع دوست تذتماي قةلبعنع باشقعالرنع ظاخعرةتكة قاراتقعلع بولعدذ

ذ       ايدذ، ب وق، قورقم ةم ي ة غ را، ظاخعرةتت دذق، توغ ايدذ دع وق، قورقم ةم ي ةؤلعياالرغا غ رعدا ظ ز يذقع بع
ان ظعشالر بارآةنغذ؟ خذددع مذسا دذنيادعحذ؟ بةزعسع صةيغةمبةرمذ ياآع ساهابعالرمذ ياآع ظةؤلعياالرمذ قورقعدعغ

  .ظةلةيهعسساالم، ظالالهنعث سأزعنع ظاثالص تذرذص، يعالندعن قاحقاندةك

بذ مةسعلة مذنداق، ظةؤلعياالر، صةيغةمبةرلةر، هأآىما، ظألماظ، صةيالسوصالرمذ قورقعدذ، غةم قعلعدذ، حارة 
ذ      ع، ظ ايدذ، حىنك ع بولم دذ، آذلل ع بولع ذ جذزظ ةمما، ب زدةيدذ، ظ اخعرقع  ظع ع، ظ الرنعث ظعنتعهاس الر ظعش
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ذرعدذ،              لعرعنع تاصش نةتعجعسع ظالالهنعث ظعلعكعدة، ظذ خالق هةممعنع ظالدعن بعلعدذ دةص قاراص، ظالالهقا ظعش
  . ظاندعن جىزظعدعنمذ قذتذلذص خاتعرجةم بولعدذ، بذ ظةهؤال هةممة آعشعلةردعمذ بار

انداق  ظةمما، بذ يةردة خاس بعر ظةهؤال بار، ظذ بولسعمذ       ةر ق ا،        ه الالهنعال ظةسلةص تذرالعس ةندة ظ ر ب بع
ر             ةممعنع بع ةؤؤذرنع ه نع، تةس ظالالهنعث بىيىك ظذلذغلعقع، نذرغا آعرعص آةتسة، تةصةآكذرنع، خعيالنع، ظوي

ةم                ادعمذ غ ذ دذني تعنال ب ا، راس ة بولس ةنال بعلل ايغذ، دةرت  ـ يةرضة جةملةص صةقةت ظاشذ ظالاله بعل ةم،   ـ ق ظةل
الالهنعث             . يوقذلعدذقورقذنح   ةقةت ظ ذ ص ذن، ظ ةم بولس انداقمذ غ ة، ق ا، سةزمعس ظذ، ظالالهدعن باشقعنع ظذقمعس

 قذدرةتنع ظويالصال تذرسا،  دئضةنظذلذغلذقع، آاتتعلعقع، نذرع، رةهمعتع، بعردةم ظازابع بعلةن ظاثالش، آأرىش
ا، قانداقمذ غةم قعلسذن، قانداقمذ ظأزعنع  بعرال ظالالهقا باغالنس    قةلب ظالالهدعن باشقعسعدعن غةصلةتتة تذرسا،   

ظاجعز هئس قعلسذن، قانداقمذ قورقسذن، حىنكع ظذ هازعرمذ، ظألسعمذ، قعيامةتتة قوصذرذلسعمذ يةنعال ظوخشاش 
ظاشذ ظالالهنعث ظالدعدا تذرعدعغان تذرسا، يالغذز بولسذن ياآع باشقعالر بعللة باشلعق بولسذن ياآع صذخرا، باي      

ذ            بولسذن ياآع ي   ألىك ب اآع ظ ذن، ي ات بولس رع هاي اآع قئ وقسعز ساق بولسذن، ياآع آئسةل ياش بولسذن، ي
ا،    ة بولس ةن بعلل الاله بعل ةهؤالدا ظ ة ظ ةت هةمم اآع راه ذن ي ازاب بولس اخعرةت، ظ اآع ظ ذن، ي ادا بولس دذني

ة       دئضةن بذ نئمة  !ظاه! قانداقمذ قورقسذن ! قانداقمذ ظأزضةرسذن  ةخت ه ةخ  !  حوث ب ىلىك ب ا  ! دة ـ تمةثض مان
دذ،          ةن بولع ةت بعل ةر، نعي ايلع، ظةمةلل كع، تئرعش ام آاش مةن ظأزىمنع داظعم مذشذنداق هئس قعاللعغان بولس
ذماننع ياخشع       ا ض نةتعجعلةر ظةمةللةر بعلةن بولعدذ، ظةمةللةر ظالالهنعث رةهمةت صةزلع بعلةن بولعدذ، ظالالهق

ذم بئ      الاله حوق اق، ظ ع قعلس ةلنع ياخش اق، ظةم اندذر   قعلس أزع ؤةدة قعلغ الاله ظ ع ظ ةهؤالالر . رعدذ، بذن ظ
ظوخشاشمايدعكةن، ضاهع ظذنداق، ضاهع مذنداق، هةي هةر خعل توسالغذ هةر خعل سةؤةب بولعدعكةن، بولمعسا 

ةن  رةسذلذلاله ن             دئض ةلةيتتذق، جع ايدا آأرعش ة ج ةن هةمم تعلةر بعل از     ـ دةك صةرعش ةيتتذق، ظ ةيتاننع آأرةل ش
أص يعغالي ىص آ الاله آىل اغالردا ظ عز ت تذق، ظعض رايتتذق!!! ت نع  . دةص ؤارقع علعكتعن خذدع راش مةس ذ ؤارقع ب

أردىم،    ةن آ أزىم بعل علةردة آ ةزع آعش ةهؤالالرنعمذ ب ذ ظ ةن ب تع، م لعكدعن بوالت ذرذن 1000بعلمةس ل ب  يع
زعراقمذ شىآرع يئزعلغان آعتاب بعلةن بذ ظةمةلعيةت ظوخشاش حعقتع، بذ بعر مأجعزة بولدع، ظةمما، بعزمذ ظا

ز از قعلعمع اقمذ ظ ىآرع قعلس ايمعز، ش عالن، . قعلم ة ص ة ؤة ظعرادعمعزض ةلبعمعزدعكع هةقعقةتك ذنداق ق ا مذش مان
ايؤانالر             ة ه ذ جةهةتت دذ؟ ب علع بوالم ادةم دعض ان، ظ زنعمذ ظعنس اؤاتعمعز، بع ظارزذلعرعمعزغا خعالص تةتىرحة ياش

رعدة   م زعك ذالر داظع ةن، ظ ع ظعك أص ياخش زدعن آ الالهنع   بع ةم، ظ ىتىن ظال دذ، ص ةص حعقع ع تىن ، آأصعنحعس
  !ظةسلعسة، بعز غةصلةتتة، هةتتا بعز بعر تال قذرتحعلعكمذ بواللمعدذقما؟

ع، ظورنع بعكعتعلمعضةن صةرعز، بذنع هةممة هالةتتة داظعم ؤاقتظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ، زعكرعنع، 
ةن  دعيعش آئرةك  الالهنع ظةسلعسةك،    .  دئض ز ظ الالهدعن        بع ز ظ لةيدذ، بع ةن ظةس ةت بع زنع رةهم الالهمذ بع  ظ

اق            . قورقساق ظالاله بعزدعن رازع بولعدذ     ذناهدعن يانس ثعص ض عنع يئ ذرذص، نةصس ادعر ت ذص، ق ظالالهدعن قورق
ر          عز ظئغع ا هةرض ة ؤة ماث الر سعلةرض ذ ظعش ةرراهمان، ب ىرة ظ دع، س ان بول ةت بئرعدعغ ع جةنن ة ظعكك بعزض

ذن            آةلمعسذن، تةستةك    ةتتعمذ نذرغ ايدذ، ظةمةلعي ا بذيرعم ادعر بولمعغانغ اننع ق حعث تذيذلمعسذن، ظالاله ظعنس
ذن   ـ   آعشعلةر شذنداق بولدعغذ، ماقامغا يةتتعغذ، مالالرنع، جانالرنع بئرعشمذ، ظاتا         ا، خوت العالردعن ؤاز   ـ ظان ب

اق          آئحعشمذ تةس ظةمةسكةنغذ؟   م تذرس وق، جع ة    شذنداق بةدةل تألعمعسة هئح ظعش ي ا نئم ة، قازانغ  ظأزعمعزض
ة                       الالص ياخشع يةرض نع ت ارلعقع، ياخشع ظذرذق اخعرةتنعث زعراظةتض ا ظ ذ دذني سالسا حأمىحكة شذ حعقعدذ، ب
ابذت                   ةتنع ن أتىص، زعراظ عدعن ظ ايالق حئضرعس ةلبعمعزنعث ي تئرعيلع، صةرؤعشنعمذ ياخشع قعاليلع، شةيتان ق

نع ةص قوغدعغذحع الالهدعن تعل ذن، ظ ان ياخش قعلمعس ايلع، خالعغ ازعر قورالع قوي ذق ه ةن تول رع بعل نع زعك
  .قعلعص تذرايلع، زعياننعث ظالدعنع ظعلعص، صايدعنع آأزلعضةندة نعجات تاصقعلع بولعدذ

ةقعل،                 االس، روه، ظ ةآعل خ ةت، ش آعشعلةر تأت قعسعم بولدذ، بعرعنحع، صىتىن ظالةمنع ماددا، هةرعك
ةت ظاث يوق،    تذرلغ    هئكم الدعن ظورذنالش ةدبعر   ظ ةن  ان ت وق، هةممعسع     دئض أزلعكعدعن دةص  تاساددعص لةر ي عي ظ

قايغذ، قورقذنح بعلةن ياشايدذ، هةممة نةرسعسع تولذق بو  ـ ظاخعرةتتة مةثضىلىك غةم ـ قارايدذ، مانا بذالر دذنيا
عز بولع               ةن خاتعرجةمس ةم بعل ةلبع، ظعددعيعسع غ ع، ق . دذلسعمذ يةنعال ظذنعث ظاشذ يوق دةص تذرعؤالغان روه

  .بارغانسئرع ظةجةل يئقعنالص آةلضةنسئرع قورقعدذ، راست، ظذالر قورقذشقا ظةث اليعق
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كة                 ا، تئرعلعش ة، روهق عنعدذ، قعيامةتك ا ظعش ذالر ظالالهق ظعككعنحعسع، مذسذلمانالر، مأظمعنلةر بولعدذ، ب
ةيتان      ؤاقتظةمما، آأص   . تىصتعن ظومذمع جةهةتتعن ظعشعنعدذ    أتكىزدعذ، ش لةتتة ظ ةن    عنع غةص ةلبعنع ظعضعلعض  ق
قايغدا  ـ غةم قايغذسع يوقاص قورقمعغان بولسعمذ، ظةمما، آأص ؤاقعتتا داظعم ـ بولذص، ظالالهنع ظةسلعضةندة غةم

العقنع     اندعن خ اندا ظ ال بولمعغ دذ، ظام ةآعرةك قورقع عدعن ب ةخلذق قورقذنجعس دذ، م ذص تذرع ايدذ، قورق ياش
  ! ظةسلةيدذ، هةي ظعسعت

رعنع            ظىحعنحعسع بولسا،    الالهنع ظةسلةص زعك سالعه، تةقؤاالر، مأظمعنلةر بولذص، آأص هالالردا داظعم ظ
رعدا    ز يذقع ةس، بع ل ظةم ر خع ةهؤالع بع ث ظ دذ، بذالرنع اندةك تذرع از قالغ والردا ظ ةم ب دذ، غ ةآرارالص تذرع  ت

ةمما،   زعكرعضة بئرعلسة، ظالالهنع ظأزع بعلةن بعللة دةص قارعسا، غةم يوقاص           هةقعقعي  دةك  دئضةن قورقمايدذ، ظ
ظةندعشعضة، قورقذشقا قايتعدذ، بذ يذقعرقعدعن ياخشع ظةهؤالدذر، حىنكع  ـ بذ ظةهؤال يوقعسا دةرهال يةنعال غةم

  .بذالر سالعهدة

ة       هةقعقعي  تأتعنحعسع،   ئلعدذ، بةزعسعض ام آ ا ظعله قةلبعنع ظالالهقا باغالص تذرعدعغانالر، بذالرنعث ظالدعغ
ةت                    آارامةت بئرعلعدذ، بةزع   أرعدذ، آارام دا آ ا ظورنع ةتنع قامح قانالر، آارام ال تاص ذختعالص آام أزعنع ص سع ظ

آةلسة، هةي مئنعث ظعشعم حئكعنعص آئتعصتذ دةص بعلعدذ، بةزعسع روه بعلةن آأرىشةلةيدذ، بةزعسع دوستع 
رع ؤ                      الدا زعك م ه ذالر داظع أرعدذ، ب ةم راست حىش آ ز  بعلةن يوق يئرعدة آأرىشعدذ، بةزعسع ياخشع ه ة بع

ةيظعدعن      هئكمعتجامالع، آامالع، قذدرعتع،   دةك ظالالهنعث  دئضةن يذقعرعدا ىتىن ش دذ، ص دة تذرع ذرع ظعحع ع، ن
  . آعشعلةر بذالرنع ساراث دةص تعلاليدذ. ظالالهنعث قذدرعتعنع آأرىص مةست بولعدذ

ا         ةممعنع ظذنتذغ أيىص ه دا آ ذقنعث ظوتع ان، مةش ةجنذن بولغ ةن  راست، حىنكع ظذالر ساراث، م ندذر، م
. ظةمما، ظعمان، ظارزذ بعلةن بولمايدذ، بةلكع ظةمةل بعلةن بولعدذ! ظاشذ مةجنذنلذقنع تولعمذ ظارزذ قعلعمةن هة

زئمعن هةققعدة ؤة ظذالر ظارعسعدعكع نةرسعلةر هةققعدة تةصةآكذر ظعماننع ظأستىرعدذ، ظالالهنعال  ـ داظعم ظاسمان
ذقالر  قا مةش ذثا، باش عتعدذ، ش ع آأرس قعالردعن  ياخش ذثا، باش دذ، ش الالهدعنال قورقع االلمايدذ، ظ ة س  غةمض

نع                   ث نئ عمذ ظذالرنع ةرحة بولس وق، ض ئمع ي قورقذشقا حولعسع يوق، ظالاله بعلةن بعللة بولغاحقا باشقعالردةك غ
ة ك بةختيوق، ظذالرنعث قورسقع يةنعال توق، حىنكع، ظذالر قعلغان دذظا خذددع نعشانغا ظاتقان ظوق، مانا مذشذ              

لعقعغا         . ظارمان يوق  ـ   مذشذ هةقعقةتكة ظئرعشعشتعن باشقا بعزضة ظارذز      ل تذرماس ر خع بذ سأزىمنع ظةهؤالنعث بع
  . بعلةن ظاخعرالشتذرعمةنهئكايةمعسال قعلعص، قعسقا بعر 

 بعر ظةؤلعيا، بعر حألدة تذرعدعكةن، ظذنعث قئشعدا بعر هةمراهع بار ظعكةن، بذ        دئضةن ظعبراهعم خةؤؤاس 
  .نع شذ هةمراهع سأزلةص بئرعصتعكةنهئكايع

ا                  ةمراهع بولس بعر آىنع آئحعدة بذ آعشعنعث قئشعغا بعر شعر آةصتذ، ظةمما، بذ آشع زادع قورقماصتذ، ه
دةرةخكة حعقعؤاصتذ، شعر بذ آعشعدعن قورقذص ظاستا آةينعضة يئنعص آئتعصتذ، بذ خذددع بعر هةدعسكة ظذيغذن 

قاندعن هةممعسع قورقعدذ، ظالالهدعن قورقمعغان آعشع هةممة نةرسعدعن    آةلضةندةك ظعشكةن، ظالالهدعن قورق   
ة                  ر نةرس عز بع ا، تذيذقس تذ، ظةتعسع بولس قورقعدذ، شذنداق قعلعص بذ آئحة ظأتىص آئتعصتذ، بذ هالةتمذ آئتعص

شام خةؤؤاسنعث قولعغا حىشىصتذ، شذظان ظذ قاتتعق حأحىص آئتعصتذ، هةمراهع ظذنعثغا بذ نئمة ظعش؟ سعلة ظاخ
داق              ةؤؤاس مذن ةيخ خ اؤاب   شعردعنمذ قورقمعغان ظةمدع ظأمىحىك حاغلعق نةرسعدعن قورقدعلعغذ؟ دةصتذ، ش ج

ةن             ةت آةلض الص      . بئرعصتذ، شذنداق، ظاخشام بولسا، غةيصنع بعر خعسلةت بعر ياخشع هال الالهنعال ظوي ةن ظ م
اتذ  ةن ب ةتتعن م ةن هال ادعن آةلض ايعص دذني ذ غ ان، ش ةآكذردا ظولتذرغ عدن تةص الالهدعن باشقعس دذم، ظ ر بول

ةن      م، م ان ظعدع لةتتة قالغ م، غةص ان ظعدع ىص قالغ ةتتعن ظىزىل ذ هال ةن ظ ا م ازعر بولس م،د ه ان ظعدع قورقمعغ
ذنداق   دئضةنمةخلذقنعث ظةث ظاجعزع قورقذنجاقراقع بولذص قالدعم، بذ مئنعث ظأزىمنعث شورع    ةن، ش ذ    ظعك ب

ايدذ،       هئكاية قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر      ةرؤا قعلم عمذ ص ظاشذ هالةت بولسعال قعلعح بوينعنع حئصعص تاشلعس
  !ظالاله شذنداق قعلسذن ظامعن



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 205

  تارعخقا نةزةر

  هةرخعل قعزعقارلعق سعرلعق ظعشالر

  . خعل ظوخشاص آئتعدذ17مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةهؤاللعرع 

نعص ظ   ـ 1 ةلحع قعلع ع ظ ةر ظعككعلعس م    ه ذنحة زالع اقعردع، ش ا ح ر ظالالهق ا بع ةق دعنغ ةؤةتعلدع، ه
  .صادعشاهالردعن قورقذص قالمعدع، ظعككعلعسع ظوخشاش ظعنكار قعلعندع

ا ـ 2 ث ظات االم ظذالرنع ا ظةلةيهعسس ر  ـ مذس عحة بع ان دةل ظةآس ةلدعن قالدذرغ نع ظةم عنعث دعنع بوؤعس
ع     ظالالهقا حاقعرغان، رةسذلذلالهمذ شذنداق قعلدع، صى  رعص بذتالرن أآىم حعقع ازغذن دةص ه تىن ظةجدادالرنع ظ

  .حاقتع

،  دئضةنفعرظةؤعنلةر، مذسا ظةلةيهعسساالمغا صادعشاهلعقنع تارتعؤالماقحع، هاآعمعيةتنع ظاغدذرماقحع ـ 3
رةيلع،   اهلعقعنع بئ ةآكعنعث صادعش ةر م ذلذلالهقعمذ ظةرةبل ةن رةس ن   دئض عتع دع عنعث مةقس ةمما، ظعككعلعس ، ظ

  .ظعدع

ظذالر مذسا ظةلةيهعسساالمنع سعهرعضةر دةص سعهرعضةرنع توصالص قارشع تذرغان، ظاخعرعدا مةغلذص  ـ 4
بولدع، مةآكعلعكلةرمذ رةسذلذلالهنع سعهرعضةر دةص بأهتان قعلدع، ظاخعرعدا آاهعن، مةجنذن، شاظعر دةص، 

  .قةتنعث يعلتعزع بعرقذرظان ظالدعدا هةممعسع مات بولدع، هةقعقةت هامعنع هةقعقةت، هةممة، هةقع

ذلذالهقعمذ     ـ 5 دع، رةس ذل ظع ذ ق ةلتىردع، ظذالرم ان آ علةر ظعم ىم آعش ر تىرآ االمغا بع ا ظةلةيهعسس مذس
  .شذنداق بولدع

ةنلةرمذ              ـ   6 ان آةلتىرض ذلذلالهقا ظعم ان، رةس ن قورقق ةنلةر ظذالردع ان آةلتىرض مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظعم
  .عستاندةك جايالرغا هعجرةت قعلدعقورقذص ظعماننع ساقاالش ظىحىن هةبةش

قا ؤةز    ـ 7 ةؤةآكىل قعلعش ا ت ة ظالالهق االم قةؤمعض ا ظةلةيهعسس ذلذلالهمذ   ـ مذس دع، رةس عهةت قعل نةس
  .شذنداق قعلدع

ة ظعشنع                     ـ   8 دع، هةمم ا قعل ا دذظ ئلعص، ظالالهق عق آ علةر مذؤاص ةك آعش ر بأل مذسا ظةلةيهعسساالمغا بع
  .ىزلةندع، رةسذلذلالهنعث هةمراهلعرع مذشذنداق قعلدعظالالهقا تاصشذرذص ظالالهقا ي

ا      ـ 9 ة نامازغ ةن بعلل ةت بعل رعدع، ؤة جاماظ قا بذي جعد سئلعش االمنع مةس ا ظةلةيهعسس الاله، مذس ظ
  .بذيرعدع، رةسذلذلالهمذ شذنداق قعلعدع، نذرغذن مةسجعد آأصعيعص آةتتع

ص،     بئشارةتمذسا ظةلةيهعسساالم قةؤمعضة غةلعبة بعلةن ظالدعن        ـ   10 ذنداق قعلع  بةردع، رةسذلذلاله ش
  . بةردعبئشارةتآئيعنكع غةلعبعدعنمذ 

مذسا ظةلةيهعسساالم بةنع ظعسراظعلضة قارشع دذظا قعلدع، رةسذلذلالهمذ مةآكة ظةهلعضة قارشع دذظا  ـ 11
  .قعلدع

ةنع ظ ـ 12 دع، ب ةتهع بول ة ف ذلذلالهقا مةآك دع، رةس اؤةت بول عنعث دذظاسع ظعج ة ظعككعلعس عسراظعلض
  .صةلةستعن

مذ آئيعنبةنع ظعسراظعل دئثعزدعن ظأتكةن بولسا، رةهذلذلالهنعث قةؤمع نذرغذن ياردةمضة ظئرعشتع،  ـ 13
  .شذنداق بو لدع

  .فعرظةؤعن ؤة ظذنعث قوشذنع مةغلذص بولدع، ظةبذ جةهعلمذ آاصعرالمذ شذنداق بولدع ـ 14

  .لمانالرمذ ظازات بولذص، نذرغذن هاالآةتتعن قذتذلدعبةنع ظعسراظعل قذتذلدع، ظازات بولدع، مذسذ ـ 15
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بةنع ظعسراظعلالر هاآعمعيةتنع ظالدع، ؤة تةرةققعي قعلدع، مذسذلمانالرمذ شذنداق قعلعدع، نةححة  ـ 16
  .هةسسة ظأتىص بولدع

راظعل    ـ 17 ةنع ظعس ذ      70ب نمذ ب ن آئيع ئخع بذندع دع، ت تعالص قعل ذلمانالرمذ ظعخ دع، مذس ة بول  فعرق
  .عالص تىضعمةي آئلعؤاتعدذظعخت

  مئنعث قوشقذنذم

ا   ـ 18 ةتتع، ظذالرغ أجعزة آأرس ذلذلالهمذ م تع، رةس عتعص تذرات أجعزعنع آأرس االم م ا ظةلةيهعسس مذس
ا،   ان بولس ذ حعقق تعن س ا تاش رعلدع، ظذالرغ ة يئ اي ظعككعض ذلذلالهقا ظ ا، رةس ةن بولس ة بألىنض ز ظعككعض دئثع

ع  اقلعرع ظارعس ذلذلالهنعث بارم اهعغا   رةس الالهنعث دةرض اخعرعدا ظ ةيغةمبةر ظ ع ص ةر ظعككل تع، ه ذ حعق دعن س
ذنداق             ا مذش دع، مان ار بول اندا          هئكمةتآةتتع، خةلعصعسع، ظعز باس ا، قذرظ لعق بولغاحق ا، ظوخشاش ةر بولغاحق ل

 مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع آأص آئلعدذ، شذنداقال رةسذلذلالهمذ معراج آئحعسع مذسا ظةلةيهعسساالم 
رةت ظالسذن ظىحىن                   ذلمانالر ظعب ةن، مذس أزلةص بةرض عنع س بعلةن آأرىشكةن، هةم سأزلةشكةن، تةجرعبعس

  .بايان قعلعندع

ة              ةندعن آئيعنكعلةرض ذزذص، س ةدعنعثنع قذتق معثنع، ب ئنعث جعس ز س سىرة يذنذس، ظةي فعرظةؤعن، بع
أجعزعلعرعمعزدعن غ          زنعث م لةتتة ظعبرةت قعلعمعز، ظعنسانالرنعث آأصعنحعسع بع ةن  ةص أجعزة      دئض ةتتعن م ، ظاي

  .ظاشكارا بولغان

 قعلغاحقا، ظالاله ظذنعث بةدعنعنع ظئتعقادعدا فعرظةؤعننع خذدا دةص قارايدعغانالر ظذ ظألمةيدذ دةص ؤاقتظأز 
رام                  رعلعقالرنعث ظئه ة معس ا، تاهازعرغعح ازعر بولس ةن، ه ذالر ظعشةنض  ظاشكارا آأرسةتكةن، ظاندعن ظألضعنعضة ظ

رامنعث              يئ دئضةن ذ ظئه عمعغان، ب انالر سئس نة قعلعنغ ة دةص ذ يةرض ةن، ب ار ظعك ث جةسعدع ب رعدة بذرذنقعالرنع
ىرعتع ة    105 ـ س ذآع، ظايةتت أجعزلعكع ش ةث م عتعلدع، ظ ة، آأرس ةن بةتت عتع   دئض ثمذ جةس دةك، بذالرنع

ر   نعث سعسعماسلعقع بولغان، بذنعثغا ظاشذ ظئهرام قذرلذشع،  جةسةتسئسعمعغان، مأجعزة ظاشذ      سايعسع ؤة بع
قعسعم ماددعالرنعث تةسعرعدعن بولغان، ظةمما، مأجعزلعكع شذآع، بذ ظئهرام ظعحعدة، ظئزعتقذ بار، هةر قانداق 

  . فعرظةؤعننعث جةسعدع تئصعلغان. آعشع آعرسة ظئزعص قالعدذ

ان         زعص قالغ مذ ظئ قا آعرعص ةتعقعنع ظوغذرالش ار ظ ا    ظامرعكعلعقالر، ياؤرذصالعقالر بذ جايدعن ظاس عر ت ذ س ، ب
اغدا،     ـ هازعرغعحة ظئحعلمعدع، بذ زادع نئمة ظعش؟ هةقعقةتةن هازعرقعدةك ظعلعم   ان ح ةرةققعي قعلعؤاتق صةن ت

عرعنع                رامنعث س ة ظئه ذ آعحعككعن رامنعث، ظاش ر ظئه ذ بع هئح بعر ظعشقا سةؤةب آأرسةتمةي، قعاللمعسا، ظاش
ةدعنعثنع قذ اندا ب ا قذرظ ا بذنعثغ رةلمعدع، مان زئيشعص بئ أجعزة قعلعمع ذزذص، م ةنتق ارةت  دئض ةت ظعش  ظاي

  .ظعكةن

نعص،                      ةل قعلع ذلدا ه ع ظذس ةؤةبلةر ظعلم ةزع س ذنداقال ب الدع، ش أجعزة بايق بذنعثدا، نذرغذن سعرلعق م
عدةك،                    ةن دةرةخ ؤةقةس رعدا سأزلعض ز يذقع ذددع بع ندع، خ ازاد قعلع ن ظ ذددا دعنعدع ةدعمع ب خذراصعيلعقدعن ق

ةنعال    ـ عنغا تولذص آةتكةن ظعكةن، ظالاله، يئثع ظعلعم بذنداق خذراصعيلعق زئم   ص، ي صةن مأجعزعسعنع ظاتا قعلع
ذدرةت              رلعكعنع، ق ارلق بع كارعالص ب نع ظاش أز قذدرعتع دع، ظ دا قعل تىن ظورذن نع  هئكمعت ـ ظعسالم دعنعنع ظىس ع

  .تونذتتع

شالردعن باشقا صىتىن ظعشالرغا بعز مانا مذشذنداق ظعلمع ظذسذلدا ظالاله ظأز قذدرعتعدعن سعرلعق قعلغان ظع
  .سةؤةبعنع ظعئنعقالص حعقعص، خذراصاتلعقنع يوقعتعص، بعر ظالالهقا حاقعرشعمعز ؤاجعصتذر

سةؤةبع يوق ظعش يوق، آذللع سةؤةبعنع ظالاله قعلغذحع، هةممعة ظاخعرعدا ظالالهقا بارعدذ، شذثا، بةزع 
  .تىرضةننعث زعيعنع يوقبعر مةسعلعنع تةتقعق قعلعص آأرضةننعث سةؤةبعنع سىرىش
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  سىرة هذد تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

عغا ظالاله آئصعل، ظالاله ظذ جانلعقالرنعث آئلعش، رعزعقزئمعندا هةر قانداق بعر جانلعق بولعدعكةن، ظذنعث 
  دئضةنلعكتذر آعتابدا خاتعرلةض دئضةن»لةؤهذلمةهصذز«آئتعش، قارارضاهلعرعنع بعلعص تذرعدذ، هةربعر جانلعق 

ة           : بذنداق ظايةت قذرظاندا خئلع آأص، مةسعلةن     . ظايعتع توغرعسعدا  ذش سعلةرض ار ق اآع ظذح ايؤان ي هةربعر ه
ةيرة،     ال هىج ر ت اآع بع ذالق، ي ال ق ر ت ةتتا بع ة ه وث نةرس اآع ح ك ي ن آعحع ةت، زةررعدع اش ظىمم ظوخش

  .معكرذص، ؤعرذسدعن تارتعص هةممعسع بذ آعتابدا يئزعلغان بولعدذ

ابدا       ظالاله رةهمانلعق سىصعتع بعلةن بذالرنع ظةتعؤارالص ظأز رةهمعتعدعن يارعتعص رعزعق بئرعص آاتتا آعت
  .خاتعرلةص قويغان، هةرضعز سةل قارعمعغاندذر

بذ حةآلعك، تذراقسعز صانع دذنيا بولغاحقا ظأزضعرعشحان دذنيا بولغاحقا، ظعمتعهان، سعناق دذنيا بولغاحقا 
ز            ت ضة100رةهمةتنع   دذ، بع الالص، ظاران بعرنع بةرضةندذر، ظاشذ بعر رةهمةتتعن صىتىن جانلعق بةهرعمةن بولع

نع،     الالهنعث قذدرعتع ىن ظ أرىش ظىح ةن آ أزعمعز بعل ةهؤالنع آ ذ ظ عرلعق  هئكمعتب ارلعق بعرلعكعنع،س نع، ب ع
لع            ة سةل قارعماس ذنعثغا ظوخشاش ظايةتلعرعض الالهنعث مذش ىن، ظ الالهنعث  مأجعزعلعرعنع بايقاش ظىح قعمعز، ظ

مانالردا، نظاس اراثالر  زئمع ار ق ة ب ةندا نئم امدذ؟   دئض عغا قارعم انداق يارعتلعش عنعث ق ذالر تأض ايتعنعث ؤة ظ   ظ
ضة ظوخشاش ظايةتلةرضة قارعشعمعز الزعم ؤة حوثقذر تةصةآكذر قعلعص ظةث ظعلغار ظىسكىنعنع قولغا ظئلعص، دئضةن

ا   ىن، دذني ن ظىح ىن، دع الم ظىح اخع ـ ظعس م  ظ عمعز الزع أرةش قعلعش ىن، آ ةختعمعز ظىح ذن . رةتلعك ب نذرغ
ا                     الدع، دئثعزالرغ ايرعلعص ق اندعن ظ ر نةححعسع ج ةتتا بع دعنسعزالر مذشذ بعلعم ظىحىن بالعقعنع ظاتعدع، ه

اتعدعن      غةرعق بولدع، تاغدعن حىشىص آئتعص ظألدع، مذز، قار تاغالردا توثالص          لذقعدا هاي ةم بوش قالدع، ظال
االهعدة       ظايرعلدع،   اق ظ بعز حذ؟ ظةسلع بذ خعزمةت بعزنعث ظعدع، بعز بذ يولدا ظألسةك هاياتعمعزدعن ظايرعلس

ئهعد ةنش الالهنعث     دئض ايلع، ظ عمذ تئرعش ذنداق بولس تذق، ش أص آئحعك تذق، آ ةتتع، آئحعك ؤان بئرعل  ظذن
ا       هئكمعتقذدرعتع،   ايعص  ع، رةهمعتع تىضةص آةتمةيدذ، قئنع ظةمسة، ظالالهنعث قذشالردعكع ه يؤانالردعكع ظاج

الردا،               . قذدرعتعنع آأزعتعص آأرةيلع   العمالر قذش ازعر ظ أآىم حعقعرعشع، ه قذشالرنعث سوت مةهكعمعسع ؤة ه
ىتىن    ـ ظعدراك بارلعقعنع، صةم ـ هايؤانالردا ظاالهعدة ظةقعل  ارلعقعنع، ص صاراسةت بارلعقعنع، صادعشاهلعق تىزىمع ب

ظذالرمذ سعلةرضة عغانلعقعنع بايقعدع، مانا بذ هةقعقةتنع ظالاله بذرذنال        ظعشلعرعدا ظعنسان بعلةن ظوخشاص آئتد    
  . ظايةتتة ظذقتذرغان ظعكةن دئضةنظوخشاش ظىممةت

  قذشالر هأآىملعرع، سوت مةهكعمعسع

ة         ظالعمالر شعتلعندا ظارعلعدا بعر توص قاغعالرنع آىزةتكةن، بذالر ظعنسانالرغا ظوخشاش سوت مةهكعمعسض
عدعكةن، ب تذرعدا       توصلعش ا ظوت ر قاغ اندا، بع ص بولغ ع يعغعلع ةن، هةممعس ىص تذرعدعك عحة آىت ع آةلض ةزعس

ارا       تذرعدعكةن، بذ قاغعنع ظعككع قاغا ياالص تذرعدعكةن،       اغعالر ظأزظ ان ق قئحعشعدعن توسذص تذرعدعكةن، قالغ
الغذز قاغع   ةن،    غاقعلدعشعص بعر هازا ظأتكةندعن آئيعن هأآىم صىتىص ظذالرمذ ظاشذ ياالنغان ي ذم قعلعدعك ا هذج غ

ذص،                هةممعسع حوقذص، تئصعص ظألتىرىؤئتعدعكةن، ظاندعن ظأز يولعغا قاراص قايتعدعكةن، بذ ظعش مةشهذر بول
ةن  شعتلعندا ظاراللعرعنعث قاغعلعرع ظعنسانالردةك سوت مةهكعمعسع قذرغان       عمذ        دئض ان، دعمعس ةؤةر تارقالغ  خ

 جايدا بعر توص قاغعنع آىزةتكةن بولذص، بذ قئتعممذ سوت دئضةن قاغا ظةقعللعق قذشتذر، يةنة بةزعلةر غةدعصان
ا                    ر قاغ ايرعم بع ان، ظ ذنداق قعلغ اغعالرمذ ش ان ق ان، قالغ ات قاقق ظئحعلغان، حوث بعر قاغا قاتتعق ؤارقعراص قان

العمالر              ةن، ظ ذ ظألتىرىؤةتك ذالر بذنعم اندعن ظ ان، ظ رار بولغ ذناهعغا ظعق ازعم قعلعص ض ذ  بئشعنع صةس قعلعص ت ب
ذؤا،                    ةن، ظ ذق دعلوسع ظعك ر ظوغذرل ذ بع ؤةقةنع ظذقذش ظىحىن بعر نةححة قئتعم تةآشىرضةن بولذص، ظةسلع ب

  .حاثضا ؤة ظذنعثدعكع ظذششا قتال حعؤعق ظوغرعلعق دعلوسع ظعكةن

ظالعمالر يةنة قذشقاحنع آىزعتعؤئتعص بعر ظعشنع آأرضةن، ظعككع قذشحاق قاتتعق سوقذشقان، بذ جعدةل  
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بعر توص قذشقاح قئشعغا     لعشعشدعن آئلعص حعققان، خذددع دئهقانالر سذ تاالشقاندةك، ظاندعن بذالر        ظوزذق تا 
ع     ن بذالرن اندعن آئيع ان، ظ ذص جازالعغ اتتعق حوق عنع ق ن بعرس قاندعن آئيع از سايراش ر ظ ذالر بع ان، ظ بارغ

قا      ايتعص ظوتالش ا ق ر     آئلعشتىرضةن، بذالر يةنة جعدةل يىز بةرمعضةندةك ظأز جايعغ ة بع العمالر يةن لعغان، ظ  باش
قاحنع                  ئلعص قذش ظعشنع بايقعغان، بعر قارلعغاح ظذؤا ياسايدذ، بذ ظذؤعنع قذشقاح ظعضعلةيدذ، ظاندعن قارلعغاح آ
تعم                          ة قئ ر نةحح اح بع دذ، قارلعغ احنع رةت قعلع ايراص قارلعغ وال س قاح ت ا قذش ةجبذر قعلس حعقعص آئتعشكة م

صمذ قذشقاحنع حعقعرالمايدذ، حىنكع، ظذ ظأز ظذؤعسعنع صذختا ياسعغانعكةن، آئلعص ظذؤا ظئغعزعدعن هذجذم قعلع
آئيعن قارلعغاح ظذحذص آئتعدذ، ظالعمالر ظةمدع قارلعغاح يئثعلدع دةص تذرسا، قارلعغاح توساتتعن ظاغزعدا بعر           

رعد            اي يئتعؤئ اخعرعدا  مونةك الي ظئلعص آئلعص ظذؤعنعث ظىستعنع ظئتعشكة باشاليدذ، قذشقاح بذنع ظذقذم ذ، ظ
ازااليدذ          قاحنع ج تعص قذش زنع ظئ قاننعث جازاسع      . قارلعغاح بذ ظذؤعنع صعحةتلةص ظئغع ةددعدعن ظاش ذ ه ا ب مان

  .بولدع

ظةلؤةتتة، مةنمذ بعر آىن سىندذآنع آىزىتىص تذراتتعم، بذ سىندذك قارلعغاحقا قارعغاندا ظةقلعسعز ظعكةن، 
قا      حىنكع، بذ بالعسعغا ظوزذق ظئلعص آةلسة، بعر ي      ة باش عغا آةلمعس ايدعن ظذؤعس ذ ج ةردعن آةلضةن بولسا، ش

وزذق             عغا ظ اندعن بالعس ئلعص ظ ايدعن آ ةن ج تة آةلض ذ دةسلةص ايتعص ش ة ق ا، يةن ئلعص قالس ايدعن آ ج
عنع                 ـ   بئرعدعكةن، بولمعسا قايتا   امغذردا بالعس ذص، ي تعنع ظوحذق قوي ذؤا ظذس ذ ظ ذنداقال ب ةن، ش ا يانعدعك قايت

قايتا حىشكلع تذرعدع،  ـ ذداصعظة يوق ظعكةن، شذ ظارعلعقدا بعر جىص قارلعغاح هويلعغا قايتاظألتىرىص قويدع، م
مةن دعققةت بعلةن آىزةتتعم، قارعسام ظذالر ظالدع بعلةن بعرةر سامان ياآع حعؤعقنع حعشلةص ظاندعن سذيذق 

ع، بذالر بعر آىن آةحكعحة الينعث يئنعغاآئلعص بذ ظاغزعدعكع قعش تأصعضة الي قاحعالص ظاندعن ظذحذص آةتت      
ذم            ايدعكةن، تذخ شذنداق قعلدع، قارعسام ظذالر بذ سامان، حعؤعق، قعشالردا الينع ظارعسعغا سئلعص، ظذؤا ياس

ذ قذرذلذشنع           ةقعل         تذغذشنع ظالدعن بعلعص، بالعلعرعغا ظذؤا راساليدعكةن، بذالرغا ب ذ ظ ةتتع؟ بذالردعم م ظىض آع
ةقعل   ار، ظ ع ب ة هىجةيرعس ار، معث ع     ـ  ب ار، هةممعس ع ب اش قاظعدعس ة، ياش ار، ظاالق ل ب ار، تع ةت ب صاراس

  .دا يئزعلغاندذر»لةؤهذلمةهصذز«

ر                  ةن، بع نع آىزةتك ظالعمالر قاقعرنع ظةربع لةقالق دئيعلعدعغان بعر قذشنع آىزةتكةن، يئقعن ظعككع ظذؤع
تذرذص قوي            ا ظالماش أز       قاقعر توخذ تذخذمعنع ظوغذرالص آئلعص، خوشنعسعنعث تذخذمعغ نع ظ اقعر تذخذمع ذص، ق

ئلعص،           اقعرالرنع باشالص آ ظذؤعسعغا ظئلعص قئحعصتذ، تذخذمع ظوغذرالنغان ظذؤعدعكع ظةرآةك قاقعر بعر توص ق
ة                 ن حىج ذ تذخذمعدع بذ ظوغرعنع ظألتىرىؤةتكةن، بةزعسع ظذقماي قئلعص توخذ تذخذمعنع باسسا، ظاندعن توخ

ذ حىجع ا ظ ا ظوخشعمعس أز بالعلعرعغ اندا ظ ا حعقق رع قاقعرغ ذ ظوغ ذ ظاش ع ظ ةن، بذن ذص ظألتىرىؤئتعدعك نع حوق
اش     انغا ظوخش ذالر ظعنس ةن، ب ار ظعك ةهؤالعمذ ب ئلعش ظ اس ظ ل قعس ر خع ذالردا بع ةن، ب اححعقالص قعلعدعك ظ

، ظالاله، بةآمذ راست سأزلعضةن، سأزلعسةك  دئضةنشاراظعتتا تذرعدعكةن، ظذالرمذ سعلةرضة ظوخشاش ظىممةت
ةرلعك             ضةص توال، معسا   ا زةه عق قعلدذرس دذ، مةش ةص ظذقع ارآا ظعت ض لالر بةآمذ توال، مةسعلةن، ظعت، ظاصش

اآع                      ةن ي ىص آةتك تا، يىت وراق قعلعش دة، س ع بئجعرعش ازعر دعلون اقحعالر ه ع س حئكعملعكنع بايقايدذ، بذالرن
ندعن باشقا هايؤانالرنع قاحقانالرنع تذتذشتا قذتقذزذش ظعشلعرعدا ظعشلعتعؤاتعدذ، زور نةتعجعلةرضة ظئرعشتع، ظذ

ا   ةرلعك جايالرغ ةزع خةت ايدعالندع، ب ن ص ث تئنعدع لعرعدا ظذالرنع ةل داؤاالش ظعش ةزع آئس ةتقعق قعلعص ب ت
أرىص                  عناص آ ةؤةتعص، س ايؤاننع ظ بئرعشقا، ظالةم بوشلذقعغا حعقعشقا توغرا آةلسة، ظالدع بعلةن مايمذندةك ه

 ـ مةنصةظةت بار، نذرغذن آةشصعياتالر دورا، حارة ـ  نذرغذن صايداظاندعن ظعنسانالر ظأزع حعقتع، بذندعن باشقا
ذ                    ةمما، ب أص، ظ ظامالالر، هايؤانالردا بار ظعكةن، ظةقعللعق ظات، صعل، قذش، شاتذت، ظوؤحع هايؤانالر بةآمذ آ

ةقلع                         العمالرنعث ظ عنع، حوث ظ العالر مئثعس ذددع ب دذ، خ ة بولع أز دةرعجعسع بويعح نع ظةقعل بذ صةم بولسا، ظ
نع     تةصةآكذر قعلعشقا سااللمعغاندةك، دئهقانالر، صةيالسوص، مذتةخةسعس، ظعنجعنعرالرنعث ظةقلعنع، ظعقتعدارع

ذ         . ظعشقا سااللمعغاندةك، بذ هايؤانالرنعثمذ ظأزعضة حذشلذق ظةقلع بار        ق تذرالغ معغا اليع ظأز تذرمذشعغا ظأز جعس
ن باش   . جاي بار، مةسعلعضة مذناسعؤةتلعك بولعدذ     عالنالص            ظذندع ايدذ، ظعشنع ص ةقعل قعاللم دة ظ قا زور دةرعجع

داق      اندةك، ظذن اص قالغ ايعدا توخت ادةم ج عنا ظ ذددع ماش ايدذ، خ ةرةققعي قعاللم انالردةك ت ايدذ، ظعنس قعاللم
ةتلعك      ص هئكم الدعن بعلع الاله، ظ ةممعنع ظ دذ، ه ئلعص حعقع اؤارعحعلعق آ انالرغا زور ظ ةن، ظعنس بولمايدعك

  .هةممعنع ظالدعن بعلعص آعتابتا خاتعرلةص قويغانظورذنالشتذرغان، 
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  هايؤانالردعكع بةزع سعرلعق هةرعكةتلةر

بةزع هةسةل هةرعسع تاتلعق شعرنعلعك نةرسعنع آأص يةص مةس بو لعدعكةن، بذ هةرة قااليمعقان ظذؤعغا 
ىزمةيدعكةن،     ا آعرض ةرعنع ظذؤعغ ذ ه ةرة ب ع ه ان ظعكك ا تذرعدعغ ةندة قاراؤذللذقت ذص آةلض ع ظذح العمالر بذن  ظ

رعص          دةل حعقع تةآشىرضةندة ظةضةر مةس هةرة ظذؤعغا آعرسة، سعزعمع يوقاص هةرعكعتع قااليمعقان بولذص، جع
ةلنع                   ذددع هةس ىزمةيدعكةن، خ ةرعنع آعرض ذ مةس ه اراؤذل ب قااليمعقانحعلعق حعقعرعدعكةن، شذثا، ظعككع ق

ذ    ةندةك، ب ةرعنع آعرضىزمعض كعنا ه عرةص صاس دعن ظةنس نع  بذلغاش عغا مةس انالرنعث ظاشخانعس ذددع ظعنس خ
عنع                اندا، ظذؤعسع ظةتراص ة حعقارغ آعرضىزمةي توسعؤئلعشعغا ظوخشاش بعر ظعش، بةزع ظورمان بىرآىتع، حىج
بعر خعل خذشصذراقلعق ظأسىملىك بعلةن ظوراص قويعدعكةن، بذنداق بولذشع، هةرخعل حىجعضة زعيانلعق قذرت، 

ذرعقع  ىملىك ص ذ ظأس ارةتلةر ب نع    هاش ذ ظعلعم الاله، ب ان ظ ةن، مئهرعب اي، قاحعدعك داص تذرالم ا حع نع صذرعس
اندذر   ام قعلغ ة ظعله ذص       . بىرآىتك قا تذت أزعنع حئقعش ئلعص ظ عغا آ ة ظذؤعس تةن حىمىل الر قةس ةزع قذزغذن ب

ةن             نع يوقعتعدعك نع، معكرذص ذ    . بئرعدعكةن، بذ ظارقعلعق بةدعنعدعكع بعر خعل زعيانلعق قذرت ذنداقال حىمىلعم ش
  .رعزعق ظوزذقعدعن لةززةتلعنعدعكةن، بذالرنع ظالاله، باغالص تذرغاندذر

اش            ذرمعقعنع حاين ث يوص اآع ظذنع ارقعلعق ي ذراش ظ بةزع مىشىآلةر بعر خعل خذشصذراقلعق ظأسىملىآنع ص
بعلةن ظأزعدعكع آئسةللعكنع يوقعتعدعكةن، معكرذصنع تازعاليدعكةن، مةسلعكنعث صةيزعنع سىرعدعكةن، ظأزظارا 

رعص   ذن حعقع عص ظوي ةختصوملعش ذراص    ب اددعالرنع ص ةرلعك م تةن زةه علةر قةس ةزع آعرص ةن، ب لعك بولعدعك
تئصعص، قةستةن حايناص ظاغزعدعن بعر خعل آأصىك، شألضةي حعقعرعص بةدعنعدعكع تعكعنعضة سىرآةيدعكةن، 

ةم ب     ةن، ه ةدعنعنع آىحلةندىرعدعك ةم ب ةن، ه نع يوقعتعدعك ةزع معكرذص ارقعلعق ب ذ ظ ذددع ش نع خ ذ تعكعنع
عظة                  مةندعن مذداص اندعن دىش ذغذرعدعكةن، ظ ةردة س ذ زةه ظعنسانالر قعلعح، ظوقياسعنع زةهةردة سذغارغاندةك ب
قعلعص، ظوؤنع تذتذص يةيدعكةن، بةزع مايمذنالر قورسعقع ظاغرعسعال بعر خعل ظأسىملىآنع يةيدعكةن، ظالعمالر 

 حعققان، بذ مايمذن بذ ظأسىملىآنعث دورا بولعدعغعنعنع قانداق بذنع تةتقعق قعلعص، ظاشقازان دورعسعنع تئصعص
  .بعر ظعشتذر بعلضةن، بذ خذددع ظالاله قابعلغا قاغعنع ظةؤةتكةندةك

اآع حعشلةص              1000بةزع مايمذنالر    اص ي نع حاين ان قذرذت اغ دةيدعغ تعص  ظاي ةص     قورقع ن تةرل  ظذنعثدع
 شذ ظارقعلعق بةدعنعدعكع بعر خعل صعتنع ياآع زةهةرلعك حعققان بعر خعل سذيذقلذقنع بةدعنعضة سىرآةيدعكةن،

ةزع   ةن، ب ارعدعن حعقعدعك لعك خذم اآع مةس اقلعنعدعكةن، ؤة ي عدعن س اآع صاش ةن، ي نع يوقعتعدعك معكرذص
قذشالر ظذؤعسع ظةتراصعدا خذشصذراقلعق ظأسىملىك شاخلعرعنع دأؤلةص قويعدعكةن، بالعلعرع تذخذمدعن حعقعص 

صدعن خالعي حوث بولعدعكةن، هةم تئنع ساغالم بولعدعكةن، بذنداق خذشصذراقلعق ظأسىملىك تئتعك هالدا معكرذ
اي              ة ظعضعسع بواللم ن تةجرعب اآع آئيع ةن ي االك بولعدعك يوق ظذؤعدعن حعققان حىجة تولعسع ظةي بولماي، ه

  .ظانعغا ظةضعشعدذ ـ بالعلعرعنع، نةسلعنع قذرعتعدعكةن، حىنكع، باال قذش ظاتا

ذن ا ش نع   مان اآع ظوزذق اندةك، ي ايدعلعنعص داؤاالنغ ىملىآلةردعن ص ايؤانالردعن ظأس انالر ه داق ظعنس
تع     الالهنعث رةهمع ان ظ ةؤجذد، مئهرعب ايؤانالردعمذ م ةهؤالالر ه داق ظ اندةك، بذن تعيعنع ظاحق عالص ظعش ياخش

دا »لةؤهذلمةهصذز«ر هةممعسعنع ظأز ظعحعضة ظالغاندذر، هةممعسع ظالالهنعث ظازماس ظوقوغذحعسع بولعدذ، بذال     
  .خاتعرلةنضةن، بذالردا ظعنسانالرغا نذرغذن صايدعلعق ظعشالر بار

ة              مئهرعبان ظالاله، آأصعنحة هايؤانالرنعث رةثضعنع شذ هايؤان ياشاشقا ماس آئلعدعغان جايالردعكع رةثض
انالر مذشذ ماس  بولذص، بذ هايؤنئمةتظوخشاش قعلعص قويعدذ، بذ ظةسلع ظعككع ظعش ظىحىن، بعرع، بذ بعر 

ةيدذ    ذص ي ةي تذت ع بعلعندىرم ذرنذص ظوؤن ةن يوش مةننع   . رةث بعل ذرذص دىش ذرذنذص ت ن، يوش ظعككعنحعدع
  .ظازدذرعدذ، هاالآةتتعن قذتذلذص قالعدذ

ا                    ات قانذنعغ دذ، آاظعن اس آئلعشع، ظعتتعصاقلشعشع بولع ث م ةتتا رةثنع مانا بذ ظةتراصقا ماس آئلعش، ه
العملعرع    ظةمةل قعلسا، زعيان يوق،    ةت ظ اددعزعمحعالر تةبعظ ةن  ظىحعنحع، بذ بعر خعل قذدرةت، م ذ   دئض دةك ب

ر  ذنداقال بع ةممعنع تاساددعصش ةلكع، ه ةس، ب ةرةققعيات ظةم ةدرعجعي ت قانلعق، ت قا ماسالش ةم ظةتراص عيلعق ه
اجعن            ةخلذقالرنعث ظئهتعي الدعن  ظالدعن بعلضىحع، آأيىنضىحع، رةهعم قعلغذحع، تةدبعر قعلغذحع، صىتىن م ع ظ
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الاله                ىحع ظ ةت بةرض الالص، زعياص اننع ت ان ماآ الدعن زام ىن، ظ ذنعث ظىح ادا قعلغذحع، ش بعلعص هاجعتعنع ظ
ةن                الاله، هةقعقةت ةن، ظ ا خاتعرلعض ة آعتابت اهعدعكع لةؤه تةرةصتعندذر، شذثا، ظالاله، بذالرنع قذرظاندا ظأز دةرض

ئ          ذماننع ت ا ض ةن ظالالهق ان، م ةلنعمذ ياخشع       رةززاق، هةقعقةتةن رةهم ة ظةم ةن بعرض خعمذ ياخشع قعلعش بعل
  .قعلعص، ظالالهنع رازع قعلعشنع ظعرادة قعلدعم، ظالاله، ياخشع ياردةمحعدذر

تعدذ،   مةننع قورقع ارقعلعق دىش ذ ظ ذ ش ئلعدذ، ب تلعك آ ذق، حئكع ئرعق يولل زعل، س ع قع ةرعنعث رةثض ه
ئخع          ظاسانال مةغلذص ق   قورقعتعصهةيؤةتلعك آأرىنعدذ، ظوؤنعمذ     ار، ت علعدذ، ظذنعث ظىستعضة بذنعث نةشتعرع ب

أيىملىك           ةث ياخشع س انننعث ظ ةرة ظعنس تعدذ، ه نع يوقع بذ ظعنسانالرغا زعيانلعق معكرذصنع يوقاتقذحع، حعؤعن
عز،     داق قعلعش هاجةتس تعدذ، بذن ةن يوقع ةر بعل دذ، زةه وت قويع ةي ظ ع بعلم انالر بذن ةمما، ظعنس تع، ظ دوس

تعن        هئكمةتحىنكع، ظالاله،    ر تةرةص ص، بع العص قعلع ةك قذشالرنع غ لعك ظعش قعلغذحع، بذنعثغعمذ قارلعغاحت
الاله،       . ظعنساننع خاتعرجةم قعلسا، بعر تةرةصتعن بذ قذشالرغا رعزعق بولعدذ     دذ، ظ و لع ذنداق ب ا مذش ات مان هاي

رع             هئكمةتهةقعقةتةن   اي ؤاقعت حعقع ع ظالدعرعم ز بذالرن ةدبعرلعك ظعش قعلغذحع، بع ةيلع   بعلةن ت ص آىزعت
  . بار، هةم صايدعلعق ظعشالر بارهئكمةت ـ بذنعثدا نذرغذن ظعلعم

حاشقان رةثضع آىلرةث بولعدذ، بذ آىندىز يوشذرذنذص، آئحعسع حعقعدذ، مئهرعبان ظالالهنعث رةهمعتع    
اق رةث                   ةر ظ ئلعدذ، ظةض اس آ ة م ع آئحعض ا رةثض ذ آئحعسع حعققاحق ان، ب آةثرع بولذص، بذمذ قذرذق قالمعغ

لعنع      ب اص نةس ال بايق ولذص قالسا، ظعش حاتاق، ظعنسانالر، مىشىآلةر، مىشىآياصعالقالر، ظاغمعغانالر بذنع دةره
  .قذرذتعدذ، شذثا، بذ جانمذ رةهمةتتعن هوزذرلعنعص ياشايدذ

عالققا                    ةم مىشىآياص انالرغا ه ةم ظعنس الاله، ه ان ظ ا مئهرعب بذ حاشقان، ظعنسانالرغا بةك زعيانلعق بولغاحق
ذنداقال آئحعسع                رةهم ايدذ، ش نعص قالم ةت قعلعص، مىشىآياصعالقنعث رةثضعمذ آىلرةث بولعدذ، آئحعسع بعلع

قا    ارام ظئلعش ةم ظ تا، خاتعرج ا يوشذرنعش دىزع دةرةخ قئتعغ ذالر آىن ار، ب عزعقالر ب ازراق س اس، ظ كارا بولم ظاش
ذنداقال       ايدذ، ش أزعدة   صايدعلعق، ظةمما، بذ رةث، بذ سعزعق آئحعسع ظاشكارا بولم عالقنعث آ ا  مىشىآياص  ظامئرعك

راق     مذتةخةسعسلعرع ياسعغان آئحعدة آأرىش دذربذنعدعنمذ ظعلغار معكرذسكذص       عمذ يع دذربذن بار، بذ آئحعس
عدعن               ة شةصعس ذص، آأرىنمعس ةرق جايدعن حاشقاننع بايقاص تذتااليدذ، حاشقان رةثضع آىلرةث بول تعص،  ص  ظئ

ةردة      الالهنعث        دةرهال هذجذم قعلعص تذتعدذ، بذ ي ةن ظ ار، هةقعقةت ذنالر ب عز قوش ايعص باغلعنعشالر، سانس  ظاج
ل            ر خع ذ بع ورال قوشذنعنع ظالالهعدن باشقعسع بعلمةيدذ، رةثم انعدذر، هةممعسع           ق ذرذنذش قالق ذ يوش ةم ب ، ه

الال             ه قذياشتعن آةلضةن يةرشارعمذ، هاياتلعقمذ، ظعسسعقلعقمذ، نذرمذ، رةثمذ هةممعسع شذنداقتذر، مئهرعبان ظ
عي تاساددعصنةححة معليونالر، نةححة معليارت يعلالر بذرذن بذنع ظالدعن بعلعص شذنداق ظورذنالشتذرغان، بذ              

انالر         ع ظعنس ةمكارلعقع، هةممعس ةم ه انذنع ه ات ق ىتىن آاظعن ع ص اتنعث باغلعنعش ىتىن آاظعن ذ ص ةس، ب ظةم
  .مةنصةظةتع ظىحىندذر

ذق حعقع  ذر، يورذقل ل ن ر خع ن بع ةزع بعلعقالردع ذ  ب ع، ب ىن؟ حىنك ة ظىح ذ نئم دذ، ب اص تذرع ص حاقن
ان               بئلعقنعث ظذؤعسع نةسعل قالدذرعدعغان جايع، مارجان بار جاي، شذثا، بذ بئلعق نذر ظارقعلعق ظأزعنع مارج

ةمما دىمبعسع       . قئتعغا يوشذرعدذ، شذنداق قعلعص بذ هاالآةتتعن قذتذلعدذ  اق، ظ عقع ظ ث قورس ةزع بئلعقالرنع ب
ئ     ئلعقحع قذشالردعن              آأك ياآع يئشعل آ ارقعلعق ب ذ ظ ذ مذش ايدذ، ب ن ياش ة يئقع ذ يىزعض ذ س ع، ب  لعدذ، حىنك

ظعنسانالردعن قذتذلذص قالعدذ، ظةضةر بذ ظعككع بعلعقنعث ظورنع ظالماشسا نذرلعقع تأصعضة، آأآع صةسكة حىشىص 
أ                    الدعن بعلعص ظ ق ظ ع بعلع دذ، بذن االك بولع ال ه ذنداق    ـ زياشعسا قانداق بولعدذ، ظعككعلعسع دةره ة ش ظأزعض

ع         ص تذرغذح أرىص، بعلع اتنع آ ىتىن آاظعن ع ص اق بذن ادعرمذ؟ ي ذنعثغا ق ئلعق ش ذ؟ ب ر 11000قعلدعم  مئتع
ان         اجنعمذ بعلعص تذرغذحع مئهرعب عزلعكتعكع ظئهتعي حوثقذرلذقدعكع دئثعزنعمذ آىزىتىص تذرغذحع ؤة شذ ظعض

أك رةث         ظالاله رةهمعتع بعلةن شذنداق ظورذنالشتذرغان، بذمذ ظعنس       تعدعن آ ئلعق ظىس أك ب ذ آ انالر ظىحىن ظاش
رعتقذح           ذم قعلغذحع يع تعدعن هذج ع، ظاس العدذ، حىنك ذص ق بعلةن ظاستعدعن ظاق رةث بعلةن هذجذمدعن قذتذل

ظىستعدعن آأك !  ظئتةلمةيدذ دةصةرقآةلسة، آأزضة آىن نذرع ظاق آأرىنضةحكة، بئلعق قورسعقعمذ ظاق بولغاحقا 
ة        رةث بعلةن قذتذلص قا    اقلعنعص نةض ئلعق س لغاندةك ظاستعدعن ظاق رةث بعلةن قذتذلذص قالعدذ، ظاشذ بعر تال ب

ةم    اس ه ن قورقم ارعدذ، رةثدع ةرقب ةي   ص عدذ، ظ ا حىش انالر تورعغ عدذ، ظعنس ا حىش عز، تورغ تعش هاجةتس  ظئ
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 ظىزىص يىرمة، ظعنسان سةن هةقعقةتةن بذ معسالالرنع بعلضةندعن آئيعن يةنة، ظالالهنعث رةهمعتعدعن ظىمىتنع
الالهنعث    ةتلعكتذر، ظ قانالردعن هأرم س حاش ذ نعجع مذ ظاش ايؤانالردعن بولذص ذ ه انالر ب ا ظعنس ع، ظالالهق حىنك
ا           ا، ظالالهق ذناه بولس ذمان قعلعش ض ان ض ة يام ايدذ، بةندعلةرض رةهمعتع بىيىك، بعز بذنعثغا سةل قارعساق بولم

ل           ةزةر قع دذ، ه رعلعق بولع ا . يامان قعلعش آذص دة،         مان الالهنعث ظعلعكع ايؤاننعث حئكعسع ظ ةربعر ه ذنداق ه  ش
ع بار، بازاردعكع رةزخت هئكمعتظالاله، خالعسا بعردةمدة هةممعنع حاندذرماي هاالك قعالاليدذ، رةثنعث نذغذن 

ذن،    ايؤانالر بولس اآع ه ذن ي ىل بولس ىملىك ض اآع ظأس ذن، ي ذالغ بولس اآع ظ ذن ي اغ بولس اآع ظاي ذن، ي بولس
ع رة دا هةممعس م ظورذن ع مذهع وزاي، رةثض عللعك م ةتلعك، نةس ذ قعمم رعؤايتعدذ، ظاش ةت بئ ة ظةهمعي ثض

  .باهاسع يذقعرع بولذؤاتعدذ، بولمعسا ظةرزان بولدع. تذرذؤاتعدذ، خةرعتعضة، سىرةتكة حىشسة، قاراظاال حىشسة

دذ  رعدارلعق بولع ا، خئ ىزةل بولس ع ض ة، آأرىنىش انحذقعدعكع . ظةلؤةتت ان ي ع، ظعنس ذلنعحىنك ةلبص   ق
باشقذرعدذ، ظةضةر قةلعص بعرةر رةثنع تالالص ياخشع آأرسة قعممةت بولسعمذ ظالماي قويمايدذ، مانا مذشذنداق 
اي،     ال قالم رةث مذهعم، ظورذندا تذرعدذ، ظئزعشتعنمذ، ظادعشعص قئلعشتعنمذ ساقاليدذ، رةث بعر ضىزةللعك بولذص

  .ظذ بعر بةلضة ظاالمةتتذر

ن ؤة                 بذالرنع ظالدعن بعلض   ع زئمع ةم بذالرن تذرغان، ه قا ظورذنالش نع قذياش ل رةث ة خع ذ يةتت ةن ظالاله، ب
!  هةهئكمةتبذ نئمة دئضةن . ظعنسانالر، هايؤانالر، ظأسىملىآلةر هةر خعل ماددعالر قوبذل قعلعدعغان قعلغاندذر

رةث،     وز رةث ، آىل ذنداق، ب يعقمذ ش ئلعدذ، ظئ ارا آ اآع ق ئلعدذ، ي وز رةث آ قانالر ب دذتوش ارا بولع ذ . ق تىلكعم
نعث ظئيعقلعرع، توشقانلعرع، تىلكعلعرع ظاق رةثدة بولعدذ، قذتذب بولذصمذ شعمالعي قذتذبشذنداق، ظةمما ظعككع 

ةن           قذتذبحىنكع، بذ   . صىتىن توشقانمذ، تىلكعمذ، ظئيعقمذ هةممعسع ظاق بولعدذ       اغالر بعل ار ت ذز، ق ار، م ار ب تا ق
ن             قاصالنغان، شذثا، مئهرعبان ظالال    انعي ظوؤحعالردع اآع ظعنس ايؤان ي ىن، ه داش ظىح لعنع قوغ ه بذالرنعث نةس

دذ ةن قوغداي اق رةث بعل ذ ظ ع مذش ال . بذالرن ا، دةره دة بولس وز رةث اآع ب ارا ي ذالر ق ةر ب ذرذص  ظةض لع ق نةس
  .تىضةيدذ

الر  حىنكع، بذمذ حوث رةهمةت، ق. بذ جايدعكع بعر توص قويالرنعث رةثضع آأك رةث ياآع قارا بولعدذ          وي
وص  ـ توصلعشعص ياشايدذ، بذالر مذشذ رةثنعث صايدعسعدعن بعر    ةم     ـ بعرعدعن ظايرعلماي ت عيااليدذ، ه وص ياش ت

ظعضعسعمذ تولذق سانعنع بعلعص، قوتانغا ظةآعرعدذ، ظةضةر بذالر قارا رةثدة، آىلرةثدة بولماي، ظاق بولسا، حوث 
  .قارا رةث، نذر، ظعسسعق قوبذل قعلعدذ. زعيان آئلةتتع

ع،    قذتذب قاغا بولسا مةثضى هةممة جايالردا هةتتا ظعككع      دذ، حىنك ارا تذرع ةت تعمذ ق ةص   هئكم ذنع تةل  ش
قعلعدذ، بعرعنحعسع، بذنعث تذيذقسعز هذجذم قعلعدعغان دىشمعنع يوق، يوشذرذنذش هاجةتسعز، ظعككعنحعسع، 

زعص قاحالمايدذ، شذثا، بذنع ظالاله، بذنعث ظذؤعلعرع، ظوزذقع تاص، ظألىك بولعدذ، قارا قاغا آةلسعمذ بذنع سئ
دة              أزع يوق ةيدذ، آ نع بعلم ارا رةث ايدذ، ق ذ قاحم ةيدذ بذم ذرت ي ذ ق ةم ب ان، ه . ظالدعن بعلعص شذنداق ياراتق

ارا                  ع، ق ن، حىنك قذحقاح بوينعدا بعر خعل قارا رةث بولعدذ، بذمذ ظذنعث آأرىش ظعقتعدارعنع ظاشذرذشع مذمكع
ة بولذص، بذالرنعث آأزعضة نذر تولذق آئلعص تذرعدذ، ظاق قذشقاحنعث بولسا، آأزع قذشقاح، قارلعغاح، قارا رةثد

  .آعحعك نذرنع تولذق يعغالمايدذ، شذثا ظذنعث بوينعغا قارا رةث قعلعنغان بولذشع مذمكعن

ايعص              ذالردا ظاج توزدعكع ساالصةت ظذنعث ضىزةل آأرىنىشع، توخذدعكع، خورازدعكع ساقال، قعزعل رةث ب
 بار، بذ ظذالرنعث مذهةببةت، توي، جىصلعشعش ظعشلعرعغا مذناسعؤةتلعك، بولذصال قالماي ظعنسانالر ةتهئكمبعر 

بعرعضة زعح مذناسعؤةتلعك، خوجايعن  ـ ظارعسعدعمذ زور مذناسعؤعتع بار، حىنكع صىتىن جانلعق ظىح هاياتلعق بعر
ار، ه                ازاب ب ا ظ رعدذ، هاراملعرعغ ايعن بئ ابنع خوج ذثا، هئس انعث       ظعنسان ش ذ دذني ةي ب اب، ه ا هئس االللعرعغ

م  ةنعال ظعلع ع ي نعث حارعس ن قذتذلذش ازاب بذنعثدع ا ظ ا، هاراملعرعغ اب بولس ا هئس تع دةص هاالللعرعغ  ـ نئظمع
ئخع       هئكمةت ذالر ت ةرهعيلةيدذ، ظ ، تةبعظةت ظالعملعرع بذ رةث مةسعلعسعنع هةرخعل ضذمانع سأزلةر بعلةن ش

ةن،   اس آةلض ا م دعكع مذهعتق دذ    ظةتراص ان دةي ةرةققعي قعلغ ةدرعجعي ت ان، ت ةص قعلغ ذنع تةل اراظعت ش .  ش
ىتىن               تذرغذحع، ص الدعن ظورذنالش هةممعسع هةقعقةتتعن قاحماقحع، بذ هةقعقةت بولسا، هةممعنع بعلضىحع، ظ

ان      دا بولغ أز قولع ذرع، ظ ان توم ع، ج انلعقنعث ظعضعس ةتج الالهنعث   هئكم ةدبعرلعك ظ ع ت ش قعلغذح لعك ظع
أزلعكعدعن      ظورذنالشتذرذ ةن عيتاساددعص شع، ظالاله غالعصتذر، بذ جاؤاب ظةلؤةتتة، سةؤةبسعز، ظ اؤابدعن   دئض  ج
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  .ظةؤزةل

علةن   الدع، مةس ارقعدا ق الردعن ظ ايؤانالردعن، قذش ةزع ه انالر ب ذؤا  : ظعنس ة ظ كع آةصعض الدذرقع ظةس ب
عنع      تىزعدعغان قارلعحاح، هازعر بولسا، ظئسعل صعشايؤانالرغا ظذؤا تىزعدذ، بذ ظذ          أز ظعش ايدذ، ظ ات تذيذلم نعثغا ي

دذ        داؤام قعلعؤئرعدذ، تئخع بذمذ تةث     ذختا بولع ذص، ص العي       . تةرةققعي قعلغان بول ةمدعن خ دذ، غ ةر بولع بعخةت
  .بولعدذ، سوغذق، ظعسسعق، يامغذر، بوراندعن قذتذلذص قالعدذ

رنع تاشالص زامانعؤع   بةزع هةسةل هةرعسع بولسا، بذرذنقع ظةسكع صو سىضةتنع، دةرةخنع، تاش ظىثكى          
ةلكع           دع، ب دع      ساندذقالرغا يأتكةلدع، ظةمما بذالرغعمذ بذ ظعش يات تذيذلمع ةم بول ئخعمذ خاتعرج ذن  . ت نذرغ

ذن                تع، نذرغ ة، ياؤاشالش الدع، ياخشع آىتىنمةآت أنىص ق اغحعدا آ ق،     ياؤايع هايؤانالر ب انعؤع بورداقحعلع زام
ع     باقمعحعلعك صةيدا بولدع، زامانعؤع قوتانالر س  ايؤانالر بذن دع، ه ات تذيذلمع ئلعندع، بذالرمذ بذ هايؤانالرغا ي

ةت             رةت قعلماي، ظعنكار قعلماي، خذشاللعق بعلةن قوبذل قعلدع، ظأزعضعمذ، ظعنسانالرغعمذ نذرغذن بةخت ظام
ذن       ا، نذرغ ةرةققعي قعلماقت ئخعمذ ت دع، ت ةم بول ئع خاتعرج ذ خل انالرمذ، ظذالرم ةلدع، ظعنس ئلعص آ ظ

  .رمذ باغؤةنحعلعك تئخنعكعسعغا ماس آةلدع، قوبذل قعلعد، يات تذيذلمعدعظأسىملىآلة

ل           والتتةك دةلع ة ص انالرحذ، بعزض ز ظعنس ةتعجعدعن،          ـ   ظةمما، بع ةلعي ن ةدعس، ظةم ان، ه اتلعق قذرظ ظعسص
انلعقع،               ول بولغ ذختا، م عنعث ص ظةقعلدعن ظأتكىزىص تةجرعبة قعلعص سعناص آأرضةن، صايدعسع، ظعلمع ظاساس

عمذ       ظعلم ذل قعلس أثلع قوب نعؤالدع، آ دع، تئ ع ظعسصاتقا ظعضة، هةقعقةتلةر يات تذيذلدع، ظذالر بذنع ظعنكار قعل
ظأزع ظذنعمعدع، قوبذل قعلمعدع، جاهعللعق، خذراصاتلعق، بعلةن ظعصتعداظعي هالةتنع ساقالص قالماقحع بولدع، 

ي  نذرغذن ظعلعملةر، ظاسترونومعية، خئمعية، فعزعكا، ماتئماتعكا،        ادةم        ـ   بعظولوضعية، تئعببع انالر ظ ةن ؤة ظعنس ص
ات                     ا ي م ظذالرغ ةرقانداق ظعلع ةيدعغان ه ذالر بعلم ظورضانعزعم، هايؤانالر ظعلمع، ظأسىملىك ظعلمع ظعش قعلعص ظ
أزع            احتع، ظ ةندعن ق تذيذلدع، ظةسلع ظعسالم دعنع بعلمعضةننع ظىضعنعشكة قعزعقتذراتتع، ظةمما، بذالر بعلمعض

ذص،            بعلمةيال، ظأ  زلعرع حىشةنمةيال، هةممعنع خاتاغا حعقاردع، دعنسعزالر دةص ظةيعبلعدع، ظعككع صعرقة بول
  .زور ظعختعالص تذغذلدع، هةر ظعككعسع مئنعث توغرا دةيتتع، مئنعث هةق سئنعث خاتا دةيتتع

انذندا،          نع ق ةؤهعد، دع ةقعدعدة، ت دا، ظ يعدة، روهع ع، ظعددع اقالص قئلعش لعنع س ث ظةس بذالرنع
  .لةردة توغرا بولدعسةصةصةلع

لعك              ئخعمذ حىشعنعش ةمما، ت ن، ظ لعقع مذمكع ةرةققعي قعلماس ذالر ت بذنعثغا هةممعسع قايعل، حىنكع، ب
بولذشع تذرغان ضةص، حىنكع، هازعرقع ظعلعم، ظالالهنعث قذدرعتعنع تاغدةك بايان قعلغان بولسا، بذرذنقعالر بعر 

اناظة   . تال تاشتةك بايان قعاللعغان    ةمما، س ا               ظ تعن خات ذرذش، تىص ةرةققعياتقا قارشع ت ثع ت اراآتئرلعك يئ ت خ
تىزىمنع خاتا دةص قارعساقمذ مذنذ ظعشالرغا قئتعص ظةمةلعي     ـ   نع، بةزع ظةخالقنع قانذن   صةلعسةصةظعددعيعنع،  

عحة         ع حةت ظةللةرض ةلكع، بذالرن ايدذ، ب اق بولم نةتعجعلعك تةجرعبعدعن ظأتكةن ظعلغار ساناظةتنع رةت قعلس
ذش             دعن رعص ظوقذت ة حعقع عمايدعغان دألةتلةرض زاندعن توس اندعن، رامع نع ظةرآعن يولغا قويعدعغان، ناماز، ظعم

ا                   عز زالعمالرغ ةتنع دعنس ا خعزم اندعن ظايرعلس دذ، ظعم الزعم، ظةمما بذالر ظعسالم دألعتع ظىحىن خعزمةت قعلع
ىل ظ      ىلدعن ض ذنع      قعلسا، بذ تىصتعن خاتا، شوخعدعن ظادةم شوخا ظىزعدذ، ض ة ش نع ياخشع آأرس دذ، نئمع ىزع

ةرق شذثا، بعز ظوبدان . تعلغا ظالعدذ، آعشع ياخشع آأرضةن آعشع بعلةن بعللة بولعدذ     ايؤاندعنمذ   ص تعص، ه  ظئ
م عمعز الزع ذل قعلعش عنع قوب لعلعلةردة توغرعس اراآتئرلعك مةس اناظةت خ اي، س ن قالم ةرةزدعن، . آئيع ا ص خات

  .ضذماندعن، نئرع بولعشعمعز الزعم

ةك           صةلعسةصةظةخالق،   ـ   قانذن، ظعددعية  ، دعن ظعشلعرعدا قذرظان، هةدعسكة بولذصمذ ظةسلعضة قايتسا بذ ب
ةرةققعياتنع      ةن ت لعيةتحعلعك بعل ذ ظةس ز ب دذ، بع ع بولع ةرقياخش م ص عمعز الزع ة  .  ظئتعش ةرةققعياتقا قعلح ت

 مةقسةت قذدرةت ظىحىن صايدعلعق،  ظىحىن آىحهئكمةت ـ توسقذنلذق قعلعشقا بولمايدذ، بذ دعن ظىحىن، ظعلعم
ذدرةت،    الالهنعث ق لعكقذ، ظ ت زةهةرلةنمةس عال      هئكمع ةن بولس ئخعمذ رذش رلعكع ت ارلعق، بع تع، ب ع، رةهمع

  .زةهةرلةنمةسلعككة آاصالةتلعك قعلعمعز

عناص   . ظالعمالر هازعر شذنع بايقعدعكع، حىمىلعدة تعل بار ظعكةن دعدع         لةص، س بذالر آأص تةجرعبة ظعش
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أرىص ةيتكةن    آ ث آأص أرىص، حىمىلعنع رعص آ ةآلعكنع بئ ةزع يئم أرىص ب ىص، آ ةثنع آىزىت ع ج ، بذالردعك
ظةزاسعنع آأرىص بذالردا تعل بار ظعكةن، خةؤةرلعشعش بار ظعكةن، ظعنتعزام، قوشذن ظعلمع بار، ظعتتعصاقلعق بار 

دع   ةن، دئ ذص ماثدعك م سوقذش رعدا داظع ذالر يوللع ذثا، ب ةن، ش الال. ظعك ذ ظ ا ب ةملعدة مان ىرة ن ال س ه بذرذن
ذاليمان         ةندذر، س نعق خاتعرلةنض ذ ظئ اندا ب ذدة، قذرظ ع ش ذق سأزلعش نع ظوح أز قعلغعنع ث س حىمىلعنع

  .ظةلةيهعسساالمغا سأز قعلغان

ر             ةن، بع ع ظورتاقك ث تعل ةن حىمىلعنع ةن      ـ   هةسةل هةرعسعنعث تعلع بعل ن آئلعدعك ة يئقع ةن  بعرعض   دئض
ة             حىنكع، بذال . خذالسعنع حعقارغان  ذنداق خذالسعض أرىص ش تذرذص، آ ر ظاؤاز ظعلمعنع تةتقعق قعلعص، سئلعش

آةلضةن، ظةمةلعيةتتة بةزع حىمىلة هةرعضة ظايلعنعدذ، مانا بذالرمذ هةممة جانلعق ظذحار قذش هايؤانالر سعلةرضة 
اش   ع ظوخش دذ، هةممعس ص تذرع الاله بعلع ةممعنع ظ ةت، ه اش ظىمم ذز«ظوخش ةن»لةؤهذلمةهص  دا خاتعرلةنض

  . ظايةتكة ظذيغذندذردئضةن

ان       ذم تذغعدعغ ةر قايسع تذخ ةر ه ئرعق هةرعل زعل، س ةرة، قع ارا ه دذ، ق ل بولع ة خع ر نةحح ةر بع هةرعل
أمىحىآنع،    ع ظ ئلعدذ، بةزعس وؤالص آ ارةتنع ظ ر هاش ان بع ع يئتعدعغ أزعنعث آىح ة، ظ تعص آةلس عل يئ مةزض

عنةآنع، بة    ع آئص نع، بةزعس ع قذرذت نع، بةزعس ع حعؤعن ذ    بةزعس ئلعص، ب ئلعص آ عنع ظ ان صاش ع يوغ زعس
اندعن                اينع تئشعص ظ ذ ج هاشارةتلةرنعث ظةث نازذك ظةمما ظوزذق قعممعتع يذقعرع جايغا تذخذمنع تذغعدذ، ش
ذرت                 تذخذمنع سئلعص ظاغزعنع صعحةتلةيدذ، ظعككع ظىح آىندعن آئيعن بذ هةرة بالسع تذخذمدعن حعقعص، ق

ذزذن         ا، ظ ول بولغاحق ع م ة،          هالةتتعن ظوزذق تص آةلس ةر قعش يئع االيدذ، ظةض ايلعنعص ظذح ة ظ ةيال هةرعض  ظأتم
ارة         ذ ح  ـ توثالص تذرذص، ظةتعيازدا حعقعدذ، شذنداق قعلعص بذالرنعث نةسلع قذرعمايدذ، مانا بذ ظعلعمالرنع، ب

ةممعنع         ىحع، ه الدعن بعلض ةممعنع ظ ةردع؟ ه ذندذرذص ب م بويس زعقنع آع ةتتع؟ رع م ظىض ةرنع آع هىن
دع      »ذزلةؤهذلمةهص« الاله قعل ان ظ ة ظالغ أز ظعحعض ةخلذقنع ظ ة م تع هةمم ةن، رةهمع ا خاتعرلعض ئخعمذ . غ ت

ل   ر خع ةرة بع ذآع، ه ارلعقع ش وزذق   13قعزعق غععمذ ظ عمذ، بالعس ذ ظأزض دذ، ب الالص تذرع نع ت القعلعق قذرذت  ه
ث  ةيدذ، بذنع ذرت ظألعؤةرم ا ق ذم قعلس ة هذج القعالرنعث هةممعسعض ذ ه ةمما، مذش دذ، ظ انالردةك بوالالي مذ ظعنس
  .ظةجةللعك جان تومذرع، هالقعلعق نئرعؤعسع بار، دةل شذ جايغا هذجذم قعلسا دةرهال ظألعدذ

ةر     4 ـ 3هةرعلةر بذنعثغا ماهعر بولذص، دةل   ذ، ظةض ةللعك جاي ش حع هالقعغا هذجم قعلعدذ، مانا بذ ظةج
ة              نع ظعضعزض ةر قذرذت ا ه ذرذن تذتس القعنع يوش ذ ه ئلعص ب اليدذ،     قذرت هذشيار آ ة تاش اندعن يةرض أتىرىص ظ آ

ايعدا                 4 ـ   3ظاندعن بذ    ذرت ج العدذ دة ق ةرنع س ص، زةه ذم قعلع ا هذج ذ جايغ حع هالقا ظاشكارا بولغاندا دةل ش
ةتتا                   ذندذرغان ه جان بئرعدذ، بذ ظةجةللعك جاينع آعم دةص بةردع، قذرتقا ظذؤال بوالمدذ؟ ياق هةممعنع بويس

  .تعدعغان بذ قذرتنع ظاشذنداق باصالص قعساس ظئلعش الزعمظعنسانالرنعث جةسعدعنع يةص تىضع

بةزع هاشارةتلةر رةثنع ظعشقا سئلعص ظوؤ ظوؤاليدذ، بذنعث رةثضع حئحةك بعلةن يوصذرماققا ظوخشايدذ،          
تع  دئضةنبةزعلةر بذنع بعر نئمة دعسة، بةزعلةر بذنع صةرسششايتان  ةن  توال ظأزضةرضةحكة شةيتان ظع ذ   دئض ، ب

ل قذالق ظىستعدة يئشعل رةثضة، قعزعل قذالق ظىستعدة قعزعل رةثضة، سعرعق رةثضة سئرعق رةثدة هاشارةت يئشع
نئمة ظىستعضة جايالشسا شذ رةثدة بولذؤئلعص، دىشمةننع ضولاليدذ، هةم ظوزذقنع تذتذص يةيدذ، حعؤعن، صاشا 

تعدة      ىملىك ظىس ر ظأس ذ بع ذآع ب ارلعقع ش ةيدذ، قعزعق ذص ي ارةتنع تذت قا هاش ادةممذ  ؤة باش ا، ظ ةرق تذرس  ص
 ظئتعش صةرقظئتةلمعضىدةك حاندذرماي يوشذرنعشقا، نعقابلعنعشقا شذنداق ماهعر، بذنعث معثعسعدة ظاالهعدة رةث 

ار،   ـ   ظةقعل، صةم . هىجةيرعسع بار  ذص             صاراسةت ب نع تذت نع، ظوزذق ةزةر قعلعش مةندعن ه نع، دىش ة قعلعش هعل
ةت       تئخع بذ شامال، بو   . يئيعشنع ظوبدان بعلعدذ   رالص هةرعك ةث معدع ةن ت ذرماق بعل ران حعقسا حئحةك، يوص

ع                        ةنع ظعحك اثلعيع ي ث معثعسع م ةنع ظذنع ايؤاننعث حئكعسع ي ىتىن ه ذ ص ا ب قعلعدذ، ساختعلعق قعلعدذ، مان
دة   الالهنعث ظعلكع تعدارع ظ ةقعل ظعق ةيرة، ظ ةنهىج ايؤاننعث     دئض ىتىن ه دا ص ىرة يذنذس ذن، س ة ظذيغ  ظايةتك

ةن  لعك معثعسع  دئضةن  ظايةت، بذ   دئضةن الالهنعث قولعدا مئثعسع، حئكعسع ظ   م حئكعسع        دئض دذ، حىنكع  بولع
م ظئلعشع    مةقسةتيوق هايؤانالرمذ بار،     ةن  ظةقلع ظعقتعدارع، هعيلة، ماهارةت ظعشلعتعشع، ظعلع دذ  دئض .  بولع

  .ةنظالاله، ظعنسانالرنعث مئثعسعنع، حئكعسعنع آاززاص، يالغانحع، خاتاالشقذحع دةص سىصةتلعض

ادا قعلعص                   ىآرعنع ظ ةن ش رع بعل م زعك ذالر داظع ةس، ب انحعمذ ظةم هايؤاننعث بولسا، خاتاالشمعدع، يالغ
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ئمعدة                      اال غ ال، ب ئمع، م ال غ ان ض عل ظعنس ا، غاص ىآرع قعلس ا، ش تذرعدذ، صىتىن آاظعنات زعكرع بعلةن تذرس
ايقعدعمكع،          ذنع ب ةتتعن ش ا آعرض  دوزاخغةصلةتتة يىرعيدذ، مةن نذرغذن ظاي ا،    ق حعلعكع دذني عنعث آأص ةن آعش

ةن  ـ مال، ضال، باال غئمعدة شةيتانغا قذل بولغان مال      عيات، نةصسع       دذنيا بعل ةهؤةت، هئسس ال آعشع، ش ظاي
  .ع بولعدذقورالظةث ظعلغار . شةيتاننعث ظاساسلعق صايتةختع بولعدذ

ذر  حعراغلعق حعؤعن، ظامرعكا هعدنع ظاراللعرعدا بعر خعل حعراغلعق حعؤعن بولذص          ، بذنعث قذيرذقعدعن ن
حعقعدعكةن، بذ آئحعسع نذر حعقعرعص ظةتراصنع آأرىص نةرسعلةرنع تئصعص يةيدعكةن، حعشعسع ياآع بةزع     
رةر         عدعكةن، بع نذرلعرع مذآةممةل صىتمعضةنلعرع بولسا، حوث ظةرآةك حعؤعننعث نذرعدعن صايدعلعنعص يول تاص

ةزع              آارؤان قولحعراغدا يول آأرىص ماثغاندةك بذالرم       انعث ب اثعدذ، آذب ول م دا ي ث نذرع ذ حوث حعؤعننع ذ ظاش
ن        ذ حعؤع ع، ب تذرذؤالعدذ، حىنك ص قعس ةت قعلع ا زعنن ذص حاحلعرعغ نع تذت ث حوثع ذ حعؤعننع اللعرع ب ظاي
نع            ذ حعؤعن ذالر ب ة ظ ذدذ، يةن آىندىزعمذ، آئحعسعمذ بعر نذر حعقعرعدذ، بذ ظذالرغا ظاجايعص ضىزةل زعننةت بول

ايدعلعنعدذ،      قوغدايدذ، آئحعس  رعص ص ورذق حعقع ع بولسا، بذ حعؤعن توصعدعن صايدعلعنعص حعراغنعث ظورنعدا ي
ةآلعكعدعن                   ـ   هةقعقةتةن ظالاله، ظاسمان   ث يئم ىر ظذنع ذ ت ذآع، ب ارلعقع ش دذر، قعزعق ا قعلغذحع زئمعنغا نذر ظات

ةتكىزعدذ  ظعنسانالرغا ظةث زعيانلعق نةرسعلةرنع، معكرذصالرنع يةيدذ، ظاندعن بذ ق       . آئلعدذ ايدا ي ةزع  . وش ص ب
هايؤانالر دئثعزدا آئمعدةك زور آىحعمةيال ماثااليدذ، ظذالر قانعتعنع صاالق قعلسا، بةزع قانعتعنع يةلكةن ظورنعدا 

خاتعرجةم سةصةر قعلعدذ، بةزعسعدة صذتنع صاالق قعلعدذ، بذنداق قعزعقارلعق آأرىنىش           شامالغا قارعتعص قويذص،  
        )غلعق بلعق حعرا(     .دئثعزدا آأص

االهعدة ظذحذش       ئلعقالر ظ ارعت  بةزع ب عزال ظذحذص                 ماه تعص، تذيذقس ذ ظىزىؤئ ز س ذص، تئ ة بول ة ظعض عض
ر آىحنع              قعرع بع ادةتتعن تاش ىرىص ظ ثدعكع آىحنع تةآش العمالر بذنع آئتعدذ، يةنة حىشىص يةنة ظذحعدذ، ظ

عنع    ر نةرس ة ظئغع ة هةسس أزعدعن نةحح ة ظ ذددع حىمىل ان، خ ذ  بايقعغ ئلعق س ذ ب ةندةك، ب أتىرىص يىرض آ
ىن                 مذ آ ذص يةص اؤا تذت ا ه وزذق تاصالمعس ظاستعدعن ظوزذق تاصالمعسا هاؤادعن ظوزذق تذتذص يةيدعكةن، صةقةت ظ
آةحىرعدعكةن، سذ، الي، بةزع دئثعز سىيع ماددعسع، هاؤا، بعرلةشسة بذ بئلعققا بعر خعل ظوزذق بولعدعكةن، 

الاله، بذ   ةن ظ الدعن بعلض ع ظ وث       بذن ع ح ذش ظذن ذ ظذح قا ب ن باش ةن، ظذندع ارعتع بةرض ذش ماه ا ظذح نعثغ
امان      قذرغاندةك، س ع باش الاله، قذرذقلذقالرن ةن، ظ ذزذص قالعدعك ن قذتق ةث بئلعقالردع رعتقذحالردعن، لةه يع

ألىص               أثىل ب االهعدة آ ذ ظ ، يولعنع، يذلتذزالر ظوربئتعسعنع باشقذرغاندةك، دئثعز ظعحعنعمذ باشقذرعدذ، ظذالرغعم
صادعشاهلعق ظعنتعزام بار، ظعنساص بار،    . ظاجعزالر بار  ـ   ظعنتعزام بةلضعلةص بةرضةن، دئثعزدعمذ آىحلىك     ـ   قانذن

ذ ع، زالعمالرم اش   ؤةهش ة ظوخش دذ، هةممعسع بعزض ذص تذرع لةر بول عدة آىرةش اتلعق مذساصعس م هاي ار، داظع ب
  ) ظذحؤاتقان بئعلعق(          .ظىممةتلةر

الاله                  هةممة هايؤانالرنع  كة ظ زعق بئرعش ا رع ىتىن هايؤانالرغ دة، ص الالهنعث ظعلعكع ث معثعسع، حئكعسع ظ
تعكع      ع بعلدىرىش انالرغا بذالرن آئصعلدذر، بذ ظالالهنعث رةهمعتعنعث هةممعنع ظأز ظعحعضة ظئلعشع بولذص، ظعنس

ةت ممةقس دىرىش، ظعلع نع بعل ةت ـ ، قذدرةت ارلعقعنع، بعهئكم عتعش، ب ةرةققعياتنع ظىض ادعل نع، ت رلعكعنع، ظ
انعث زادع   ذ دذني دىرىش، ب ةقعلعقعنع بعل ث ه ةت آىنعنع ذش، قعيام نع تونذت انذننع، رةهمعتع ر 100ق ن بع دع

ذ    100رةهمةتكة اليعقلعقعنع، ظاخعرةتنعث بولسا،    دىرىش، ب نع بعل  هةتتا ظذنعثدعنمذ ظارتذق رةهمةتكة اليعقلعقع
اخ        ةم ظ ذص  دذنيانعث تئز يوقايدعغانلعقعنع، صىتىن ظال ةقعقعي  عرعدا يوقذل ى داؤام    ه لعنعدعغان، مةثض اتلعق باش هاي

 قعلعدعغان، ظاخعرةتنع يةنة ظالةمنعث قذرذلذشعدعن خةؤةر تئصعشنع بعلدىرىش ظىحىن بارحة ظالةمنعث ظاسمان    
ايعص    ـ  قا ظاج ىملىك ؤة باش ايؤان، ظأس ان، ه اددعالرنعث ظعس ث م دىرىش    ـ زئمعننع نع بعل ارايعص قذدرةت غ

  .ظاخعرةتلعك مةثضىلىك خاتعرجةم قعلعش ظىحىندذر ـ نع ظاقارتعص، دذنيا قةلب قارا، قاسماق.ظىحىندذر

أرىثالر،             علع آ عدعن تةصس ايؤانالر دذنياس ع ه علةرمذ بذالرن وال، س ةردة   ـ 308 ـ 305يازسام سأز ت بةتل
  .مذنداق ظعشالر بار ظعكةن

انال        ةتتا ظعنس ع ه ثمذ ظوؤحعلعق عز يعالننع عم زةهةرس ر قعس ةرلعكع   بع ا، 100رنع يذتذؤئتعشع، زةه  خعلغ
 خعلغا يئتعدعغانلعقع، زةهةرسعز يعالنالر زةهةرلعك يعالننعث قئشعدا تذرذص جان بئقعشع بار       400زةهةرسعزع  

  )معث تال ظذرذق بعلةن نةقعش حعقعرعؤاتعدذ60بذ قذش (    .ظعكةن
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ذال          ماشعنحع قذحقاح  ع ق أي        ؛ بذ قذحقاح بعر خعل يعص توقذيدعكةن، ظعكك ر ظ ذالر بع ةن، ب ق ظةآعلعدعك
ةن تعكعص تذخذمنع ظذنعثغا تذغعدعكةن، بذالرنع ماشعنحع، توقذمحع قذشقاح  قاحالر   دئض ةزع قذش ئؤةت   ، ب س

احقذحلذق                       ذ ظ ا ب ة حعقس ان، آعرس ذب ظعشعك ظورناتق ة قذل توقذص ظذؤا سالعدعكةن، بةزع ظأينعث بعر تةرعصعض
عنع سوالص   قذلذبنع سئلعص ظعشعكنع ظئتعص تذرعدعكةن،       بةزع ظةرآةك قذشقاحالر ظاححعقع آةلسة، حعشعس

ة ظوخشاش      ار ظعمارةتك قويذص ظةدعصعنع بئرعدعكةن، يذؤاش قعلعدعكةن، ظافرعقعدا بةزعبعر دةرةخ حأرعسعدة قات
قعالردعن                     300 ذالر باش ةن، ب قاح ظاظعلعسع ظعك ة قذش  دعن آأص حاثضا ظذؤذسع تئصعلغان، هةممعسع بعر ظاظعل

ابالردعن                ظعناقراق ظ  أزعثعز آعت ع ظ ار، بذالرن ارلعقالر ب ات قات ةن ظ دعن ظىضعتعلض الاله تةرعص عكةن، هةممعسع، ظ
  .بار» لةؤهذلمةهصذزدا«آأرىؤئلعث، مانا بذالرمذ 

  حىش بةزعلةرضة آارامةتتذر،

  .ظذ روهنعث بارلعقعغا ظاالمةتتذر

  ظاالمةتكة قايعل بولمعغانالرنعث،

  .رآأرعدعغعنع مةثضىلىك نادامةتتذ

  ظعبادةت جعسعمغا ظوخشاش ظعلعم روهقا 

  شةيتان مذسذلمانالرغا سالدع نذختا

   قعسسعلةرنعث ضىزعلعيذسذفسىرة 

  مذشذنداق قعسسة ظارقعلعق ظةؤالدالرنع تىزةيلع

  ضةرحة تألعسةآمذ نذرغذن بةدةل

  مذآاصاتنع ظاخعرةتتة آأرةيلع

  زىلةيخانع تةرعك ظةتكةندةك ـ يذسذف

  عقنعال ياخشع آأرةيلعمةخلذقنع قويذص، خال

  

  بعز خالعققا يئقعن بولذش ظىحىنال

  قذرظان آاالمذلالهنع سأيةيلع

  خالعقنعث ظعلهامعغا شىآرع قعلعش ظىحىن

  بعز ظعلعمنع تالعصالرغا بئرةيلع

  صةندعن ظعلعمدعن هةم دعندعن ـ تةبظعي

  !هةممعمعز، بعر هةقعقةتكة آئلةيلع

   دئثعزعدا ظىزىص يىرىص،هئكمةت ـ ظعلعم

  !!!! مةثضىلىك بةخت، لةززةت صةيزعنع سىرةيلع
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  يذسذفسىرة 

  دئضةنضىزةل قعسسعنع سأزلةص بئرعمعز  ظىحعنحع ظايةت، بعز ساثا ظةث ياخشع،يذسذفسىرة 
  ظايةت توغرعسعدا

ظالاله، نئمة ظىحىن ظعنسانالرغا قعسسة يةنع تارعخ، صةيغةمبةرلةر هاياتعدعن تالالنمعالر سأزلةص بئرعدذ؟ 
  ع نئمة؟ هئكمعت بذنعث

عق       ةن ظعسس ة             ـ   تارعخ، ظعنسانالر بئشعدعن ظأتكىزض أز ظعحعض عنع ظ ول تةجرعبعس ةردعكع م وغذق آىنل س
علةرنعث            . ظالعدذ ةقؤادار آعش ةث ت هذر ظ ةث مةش نعدذ، ظ تارعخقا قاراص، هازعرغا قاراص، آةلضىسعضة هأآىم قعلع

ارعخدعن       بذ آعشعلةرضة ياخشع ظىل   . تارعخع ظةث ياخشع تارعخ بولعدذ     ع ت ةث مذهعم دذ، ظ ة بولع ةت ض لعك هئكم
ان  ع بولغ ث خةلعصعس ة، ظذالرنع ان صةيغةمبةرلةرض ع بولغ الالهنعث ظةلحعس انالر ظ نعدذ، ظعنس رةت ظئلع ظعب
ا             ان ظالعمالرغ ةل قعلغ العهالرغا، ظةم ةؤلعيا، س ان ظ ساهابعلةرضة، ظذالرنعث ظةضةشكىحعسع تابعظعنالرغا، تالالنغ

  . اصااليدذظةضةشسة توغرا يول ت

ة ظةلحعسع         ارعخنع بعزض عنع، ت ان قعسس ةث ياخشع بولغ ىزةل، ظ ةث ض الاله، ظ ةن ظ الدعن بعلض ع ظ بذن
ذ              ظارقعلعق سأزلعضةن، بعزمذ بذ ؤةزعصعنع جان صعدالعق بعلةن ظورذنلعشعمعز الزعم، ظأزعمعزنع هةم باشقعالرنع ب

ةن        بالعلعرعمعزنع آةلضىسع ظةؤالد  . ظىلضعضة يئتةآلعشعمعز الزعم   علةر بعل ذنداق ياخشع ظىلض لعرعمعزنع مانا مذش
ةر         اتذر، قةيس ار، ب ةؤر تارعخعي ؤةقةلةرنع دةرسلعك صروضرامما قعلعش بعلةن ظعسالمع جةثضعؤار، ظعلغ حان، س

دةك نةصسعنع يذسذفشةيتانغا بويسذنمايدعغان، ظايالالر صعتنعسعضة باش ظةضمةيدعغان، دذنياغا قذل بولمايدعغان، 
يدعغان، ظأزعنع باشقذرذص هةق يول ظىحىن قعلعح قوراالعدا تاصااليدعغان ظأزعنع باشؤاقتن هةقنع دةل باسااليدعغا

ع آةلسة، جان، مالنع هةق ظىحىن      ؤاقتظاشذ ظىلضة، ظأرنةك بولغانالرنعث ظعزعنع باسااليدعغان،        حاصااليدعغان،
اي، الص ظعش قعلم ة خع ذرذص ظعرادعسعض ةقنع بعلعص ت ان، ه انظاتعيااليدعغ ا  ـ  ج ةق يولغ ةن ه عدالعق بعل ص

ول           ـ   ظاتلعنااليدعغان، معجعق، معس   تةقعل ي قعالرغا ظةضعشعص مذس اقذل دةص باش معس ظةمةس، نئمة دعسة م
قعالر   ان، باش دا تذرعدعغ رعنحع ظورذن ار، بع ةلكع، ظعلغ ةس، ب انالردعن ظةم ال يىرعيدعغ الماي ضاثضعراص تاص

شقذرعدعغان، باشقعالر دئثعزغا حأآىص غةؤؤاس بو لسا، بعز سذ ظاستع         ظايرذصعالنغا حعقسا، ظالةم آعمعسعنع با    
ةيدعنع                 ان، م تعهكامالرنع ظاالاليدعغ ةص ظعس ذالر حةلل ة ب ةمعلةص بولغذح قعالر ص صاراخوتعدا حاصااليدعغان، باش

ةردعن  آئرعص ظوقالرنع ظارعالص بئرعص بايراقنع سئصعل ظىستعضة قادعيااليدعغان، ظةث ظعلغار، تةقؤادار مأظم        عنل
  .ماددعي، مةنعؤع، جعسمانع روهع تةربعيعنع ياخشع آأرىشعمعز الزعم. تةربعيلعشعمعز الزعم

ةمما،         دئمةك ضةصنع ا، ظ ةك ظعلغارلعقت مذ ب  بةآمذ ظاسان، بولذصمذ يذقعرقع سأزلةر خئلع آئلعشتع، بولذص
علةرن         م        شذنداق بولذشنعث، شذنداق تةربعيلعنعشنعث بعردعنبعر حارعسع ظاشذ ظىلض عثدىر ىش، داظع ة س ع ظأزعض

اندا          ة يولذقق ةرخعل هادعسعلةرض ةندىرىش، ه نع آىحل نع، ظعددعيع ا ظةضعشعش، روهع ذرذص، ظذالرغ ظةسلةص ت
شذثا، ظالاله، ظالدعن بعلعص، هةرخعل هادعسعضة يولذققان ظةلحعلعرعنع . ظاشذالرغا قاراص ظعبرةت ظئلعش الزعم

ان،         بعرلةص سأزلةص بةرضةن، هةم    ـ   بعزضة بعر  ان، قذرظ نع بذيرعغ تعم تةآرارالش دة بذ تارعخنع هةصتعدة بعر قئ
لعك سأزلعرعنع، مول هئكمةتهةدعسكة، صةيالسوص، مذتةصةآكذرالرنعث تةصةآكذر سأزعنع ظعلغار آأز قارعشعنع، 

ةتتا          مانغا ه ىزىك ظاس ةقعلنع س ص، ظ  تةجرعبعلعرعنع ظعزاهات قعلعص، يةنعمذ حوثقذر ظويلعنعص تةصةآكذر قعلع
ىرىص،              ال س الاله،  ظةرعشدعن ظأتكىزىص ظالالهنعث نذرانة جامالعغا قويذص بئرعص، آأزنع يذمذص، تةنها خعي  ظ

ايعص       دئضةن ةندة ظاج ةلبعدة ؤاز آةحك مذ ق ارايعص   ـ حة ظولتذرغاندا، بارحة مةخلذقدعن ؤاز آةحكةندة، بولذص غ
ةر ظوتتذرعغ           العي نةزةرعيعل ةث ظ م    ظعلهامالر، يئثعحة تةصةآكذرالر ظ دذ، ظعلع ةت  ـ   ا حعقع دا     هئكم ذ ظاساس ، مذش

  .تةرةققعي قعلغاندذر

انالر               رةت ظالعدعغ ىن، ظعب ةآكذرالر ظىح عنع مذتةص شذنعث ظىحىن، ظالاله، بذ قعسسعنع، تارعخنع بذ ظىلض
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ان،                 ة ظوخشاش ؤاجعص قعلغ ةآكذرنع صةرعزض ان، تةص ظىحىن، سأزلةص بةرضةن، ظعبرةتنع ظاالهعدة صةرعز قعلغ
ة  ول     ظىلضعلةرض الردا م ان ظعش زنع بذيرعغ ان، بع ىننةت قعلغ ىك س تعدا قعلعشنع آىحل ا ظعق نع ظذالرغ  ظةضعشعش

م   . ظةلةملةر بار ـ صايدعالر بار، توسعغان ظعشالردا بولسا، زعياندعن باشقا تىضعمةس دةرت        ايعص مذهع تارعخ ظاج
ةزةلدة             عنع ظ ذ قعسس الاله، ب ذز «ظةهمعيةتكة ظعضة بولغاحقا، ظ ا »لةؤهذلمةهص ة،       غ ذن قعسس ةن، نذرغ  خاتعرلعض

تارعخالرنع قالدذرذص، بعزضة صةقةت ظىلضة بولعدعغان مول تةجرعبعلعك تارعخنعال سأزلةص بةرضةن، دعنسعزالر، 
ايدعنع                 ذ ص انلرعمذ ب بذنداق ضأهةرنع قويذص، آةلعلة ؤة دةمعنةدةك هايؤان هعكايعلعرعنع قولالنماقتا، دذنيا ظعنس

  !ايعلةرنع ظةتعؤالرلعماقتا، بعز بولساق، بذالرنع دوراص يىرعيمعز، ظعسعتمعث بعر آئحعدةك هعك بعلعص

ن                   ايمعز؟ ظذندع ة ظىحىن دةرسلعك قعلم ارعخنع نئم ذ ت ةن ب ظةمةلعي صاآعت، راست هةقعقةتتعن تىزىلض
ذ     ايمعز؟ ب ة قعلم ة ظىحىن ظىلض عنع نئم ئهعدالرنعث قعسسعس ةهرعمان ش ان ق ةت قولالنغ ةلعي هةرعك قا ظةم باش

  .عدعمذ ظوخشاشال ظذيقعمعزنع ظئحعشعمعز الزعم، ظذيقعنعث هةممعسع ظذيقا، ظذ ظألىمضة ظوخشاشمةسعل

  حىش توغرعسعدا

العدذ،                       ا ظ ايدا تعلغ ة ج ر نةحح اندا، بع ال قذرظ نع ظالالهتاظ ان حىش ان، يالغ ياخشع، راست حىش، يام
ذلذلالهنع           ذزالص حىش آأرىشع، رةس رعص       ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعنع بوغ ةم آع ة خاتعرج ث مةآكعض

ع،         از آأرىش عالرنع ظ عز آاص عدا دعنس ةدرع ظذرذش ع، ب ىش آأرىش ذفح ع،  يذس االمنعث حىش  ظةلةيهعسس
ارلعقالر             عنعث حىشع قات ع آعش ان ظعكك اي        . صادعشاهنعث حىشع، زعنداندا قامالغ ة ظ ذلذلالهقا ظالت يمذ رةس ؤةهع

أظمعننعث راس حى     ذلذلاله م ةن، رةس ارقعلعق آةلض ىش ظ ةيغةمبةرلعكنعث  ح ع ص ع46/1ش ةن صارحعس .  دئض
ةمدع حىش      ـ 46/1 يعلنعث 23حىنكع، ظالتة ظاي   تع، ظ ةن ظاياغالش رةسذلذلاله يةنة صةيغةمبةرلعك مةن بعل

ةيتاندعن      .  دئضةن  بئرعدعغانالر قالدع  بئشارةتظارقعلعق   ةن  ياخشع حىش ظالالهدعن يامان حىش ش أز    دئض ، ظ
 بابدا بار، صىتىن هةدعس آعتابلعرعدا بار،  دئضةنر بئرةتتع، بذ ظةهؤالالر حىشعدا هةرخعل حىشلةرضة تةبعؤاقت

  .حىشنع بعز ظةمدع بعر نةححة قعسعمغا تةقسعم قعلعمعز

عدة          ةص حىش عنع ي دةك نةرس بعرعنحع خعل، يول، ظعسسعقلعق سةؤةبعدعن توال قايماق، هالؤا، قوي يعغع
  .آأرعدذبذرنع قاناص، قان ظالدذرذص، هةرخعل حىشلةرنع 

ىلة       اق (ظعككعنحع خعلع، قذرذق ظعسسعق، هةسةل، صاقالن ضأشع، ض ارلعق ) ق عنع    قات عقلعق نةرس ظعسس
  .توال يةص تةبعظعتع قااليمعقان بولذص حىشعدة قذياشنع، جةثنع حىشةيدذ، داظعم غةمنع آأرعدذ

ؤة              ةص، مع وال ي عنع ت وغذق نةرس أللىك، س ارلعق بةل   ـ  ظىحعنحع خعلع، ه ئؤة، دوغ قات عيعدذ،   ح ةم آأص غ
اجعزاليدذ،      قازان ظ ةيدذ، ظاش مةفسةللةر ظاجعزاليدذ، جعسعم سذيذلعدذ، ماغدذرسعزلعنعدذ، تاظام يعضعسع آةلم

  .توال ظذخاليدعغان ظاندعن ظذنتعغاق بولعدذ، بذنداق آعشع توال ؤاقعتتا يامغذر، سذ آأل، يذيذنذشنع حىشةيدذ

ذ آعشع        دعن زةهةرلعك نة  يئيعشتأتعنحعسع، غعزانع آأص     ةللعكدعن ب ةرخعل آئس رسعنع حئكعشدعن ه
  .حىشعدة هةرخعل خعيالالرنع، قورقذنذشلذق آأرىنىشلةرنع، جةثنع، ظذرذشنع، ظألىمنع حىشةيدذ

عالنالر    ارزذ، ص ةن ظ عص آةتك ذ، ظئش الع تذيغ ثعدعكع خعي ع، مع نع   بةشعنحعس ذ ظعش مذ ش وال ظويالص ت
  .حىشةيدذ

ا تةسرع               ظالتعنحعسع، شةهؤةت، تاظام شةهؤعتع،    ارلعق ظعشالرمذ نئرعؤعغ ةهؤعتع قات  جعنسع نةسعل ش
  .آأرسعتعص هةرخعل حىشلةر آأرسعتعدذ

تعن           ـ   يةتتعنحعسع، غةزةص  نةصرةت، بعرةرسعنع داظعم ظأح آأرىش، ظاداؤةت تذتذش، خعيالعدا ظألتىرىش
تع   ايرعلعص آئ اآع ظ الش ي وال ظوي أرىص ت ع آ اتتعق ياخش اآع ق ان، ي قعنع ظويلعمايدعغ لعق، باش ص ظذنتالماس

رةر                       اآع بع ارا بئسعش، ي ذص ق تعش، قورق عر آأرس ة تةس ة هادعس هةسرةتتعن خعيال سىرىش، ياآع بعرةر ؤةق
ذ         خذشاللعق آأرىنىش، ساياهةتلةر تةسعر قعلعدذ، ياآع شةيتان ؤةسؤةسة قعلعدذ، ظعهتعالم بولذش قاتارلعقالر ب
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رةر         اش، بع كة ظوخش ة      خعل يةتتة تىردعكع حىش، آةسصع حىش داق حىشلةرض ا، بذن ان بولس نع قعلؤاتق  آةسعص
  .تةبعر آةلمةيدذ

ان               بذالرنعث تولعسع يالغان، يامان حىشلةر بولعدذ، آعشع بذنعثغا غةم قعلعص ظولتذرمعسعمذ بولعدذ، يام
  . ظذنتذص آةتسذن دئمةيحىش آأرضةندة بعرةرسعضة

 هئح سةؤةبع يوق، بةزعسع ظأز سةآكعزعنحعسع، راست، ياخشع حىش بولذص، يذقعرقع ظةهؤالالر يوق،
ث تولعسع            ظةينع راست بولعدذ، شذ ظعش آئلعدذ ياآع بولذص بولغان بولعدذ، بذنعثغعمذ تةبعر آةتمةيدذ، بذنع

ارةت ةهؤال        بئش ت ظ م راس ة داظع ةجرعبدعن حىشعض اآع ت تةك، ي عدة آأرىش ذلذلالهنع حىش ذددع رةس ، خ
ؤةقةلعكع مذرةآكةص بولعدذ، بذنع . شعدةك تةبعر آئتعدذآةلضةندةك، بةزعسعضة يىسىص ظةلةيهعسساالمنعث حى 

ذ             هةقعقعي   ذرذن حىش آأرسة، ب اي ب ة ظ ر نةحح اآع بع تة ي ر هةص ظالعمالر بعلعدذ، بعر نةححة آىن بةلكع بع
ةن                     . حىش ظأز ظةينع يىز بئرعدذ     الدع بعل نع ظ ذ حىش ذثا، ب ايدذ، ش ل تذرم ر خع ةبظعتع، معجةزع بع ظادةم ت

ع ان، راس ـ ياخش ميام ايرعش الزع ا ظ ةرق، .ت، يالغانغ عدذ، ص ا قااليمعقانلعش م، بولمعس ةآمذ مذهع تعش ب  ظئ
بولذصمذ حىشنع سعرلعقالشتذرذص يالغان سأزلعمةسلعك الزعم، بذلمعسا ؤابالع ظأزعضة، ضةرحة دعنسعز بولسعمذ، 

ةزعدة راس                 عمذ ب داق آعش ة، بذن أرعدذ،     ظالعم بولسا، مذتةصةآكذر بولسا، يذرت، خةلق غئمعنع يئس ت حىش آ
  .ياآع مةنعلعك، تةبعرلعك حىش آأرعدذ

  .دعكع صادعشاه دعنسعزدذريذسذفسىرة : دةلعل

نع  ان    ظعب ةل بولمعغ ةزع ه ةن، ب ا ظذخلعمايم ام بعكارغ ةن، ظذخلعس ةن ظذخلعمايم ذثا، م عنا ش س
  .عكةن دئضةنمةسعلعلةرنع حىشىمدة هةل قعلعؤالعمةن

ع   ا، دعنس ث بارلعقعغ ةززالع روهنع ام غ رع   ظعم ىش بعردعنب تا ح اغزعنع تذؤاقالش اددعزعمحعالرنعث ظ ز، م
  . دئضةنظاساسلعق دةلعل

ا ةؤلعياالر قايت ةزع ظ ذ     ـ ب ا ب ةن، مان ذنداق بولعدعك ةينع ش أز ظ ة، ظ ةبعر بةرس أرىص، ت ىش آ ا ح قايت
  .تذربئشارةت

ةييعد  ذبس ةي، قذت ةهذلال ظةل ان« رةهم زعالل قذرظ ةن»فع أرىص ر دئض ر حىش آ عرعدة بع است  تةصس
حعققان، ظارعلعقدا نةححة دألةت بار ظعكةن، شذثا، ظذ آعشع روهع زامان، ماآان، حةآلعمعسعضة ظذحرعماي،            

  . دئضةنباشقا ظةهؤالالرنع آأرىص باشقعالر بعلةن آأرىشىص يعراق جايالرغا بئرعص آئلةلةيدعكةن

ةزةر     ظذ داظعم حوثقذر ظويالنغاحقا، يع    . مذتةصةآكذرالرنعث حىشع شذنداق بولعدذ    الغاحقا، ن  ـ  راققا نةزةر س
داظعرعسع آةث بولعدذ، آأز قارشع ظالعي بولعدذ، صىتىن دذنيانع، صىتىن ظالةمنع ظوياليدذ، مةسعلعنعمذ شذنداق 

قعلعدذ، سأز، نذتذقلعرعمذ شذنداق بولعدذ، شذنعث ظىحىن ظذالرنعث روهع داظعم ظالةمنع ساياهةت  دذنياؤع هةل
ان حةآ  ان، زام دذ، ماآ ئتع     قعلع أز ص ايالردعن ظ راق ج ذرذن، يع ةهؤالالرنع ب ةزع ظ اي، ب ة ظذحرعم لعمعسعض

  . ، ياآع حىشعدة بعرةرسع دةرس ظأتعدذ، تةلعم بئرعدذبئشارةتبعلعؤالعدذ، مانا بذمذ 

اال،    ـ  ظئتعشعمعز الزعم، توال خام   صةرقيامعنعنع   ـ   قانداقال بولمعسذن، بعز ياخشع    ال، ب خعيال، دذنيا، ض
لةرنع صعالنالص، يذقعرع ظأرلةشكة ظعنتعلعص، صىتىن قةؤم، خةلقنعث غئمعنع مةقسةتقويذص، ظالعي مال غئمعنع 

رةر           ذغذللعنعص بع ةن ش وظال يةص، داظعم ظعلعم بعل اق،       س ةمدة ظذخالص قالس ئلعص، غ ة دذح آ اآع مةسعلعض  ي
  .بعزنعث حىشعمعزدعمذ بةزع مةفسعلعلةر هةل بولعدذ

ذلذلال االمنع رةس ا، س ةتدذرت، دذظ الص، جةنن ةتنع، دوزاخ ـ هقا يول اق، هةقعق الص، ياتس نع ظوي
  .رةسذلذلالهنع حىشعمعزدة آأرعشعمعز مذمكعن، خةيرع ياخشع حىش آأرىثالر

 ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظوغلع يذسذف ظةلةيهعسساالمدعكع ياخشع ظةهؤالالر، ياخشع ظىلضعلةر، يذسذف
ةيغةمبةردذر ةؤرة ص ع. ؤة ن نال ياخش ة   آعحعكعدع ر نةحح ةبعرع بع نعث ت لعغان، حىش كة باش نع آأرىش  حىش

 بئرعشعضة حىش تةبعرعنع ظىضعتعشكة هةرخعل نئمةتيعلدعن آئيعن يئشعلضةن، ظالالهنعث ظاالهعدة تاللعشعغا، 
رع           ةؤلعيالعق ظذنؤانلع ابعر ظ العه، س س، س كةن، مذخلع عغا ظئرعش أتكىزىص تاللعش عدعن ظ عناقالرنع بئش س
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اهل ةن، صادعش ةنبئرعلض ن آأتىرىلض كةن، . عققا قذللذقدع ا ظئرعش ارلعقدعن ظئعززعلعقق ثعص، خ عنع يئ نةصس
ظالالهنعث يئقعن دوستع صةيغةمبةر ظةلحعسع تذرذص، ضذناهسعز تذرذص، دةرعجعسعنع يذقعرع قعلعش، هةرخعل 

ا ظئ  ابعر ظذنؤانعغ داص، س عماي، حع ة ؤايس ةن، قعلح ازابعنع آأرض ندان ظ نع، زع عناقالرنع، قذللذق كةن، س رعش
هذردذر       كة   . تأهمةتكة قالغاندا، ظالاله بعؤاسعتة صاآلعغان، ضىزةللعكع ظايةت، هةدعس بعلةن مةش نداندا حىش زع

زمعتعنع داؤام             ةق خع ةنعال ه تذرعدذ، ي الالهنع تونذش دذ، ظ ةبلعغ قعلعؤالع ةؤهعدنع ت ذرذن، ت تةبعر بئرعشدعن ب
رعص    نامغا  دئضةن قعلعؤالعدذ، شذ جايدعمذ ياخشع راستحعل     ةبعر بئ ظئرعشعدذ، صادعشاه حىشعضة توغرا راس ت

  .ظعشالرغا ظأزعمذ مةسظذل بولعدذ

 تةجرعبعنع بعزضة  دئضةندذ، ظاقالص آةتمةيدذ، يامانلعققا بذيرذغذحع دئمةيظذ ظعنسان نةصسعنع ياخشع
لةيدذ،    قالدذردع، صادعشاهقا ظأز ماهارعتعنع، ظعقتعدارعنع ظاشكارعالص خعزمةتكة ظأزع قاتنعشعص ياخ          شع ظعش

ورايدذ،                   ةحىرىم س ةلكع، آ ايدذ، ب أحعنع ظالم ذرذص ظ الص، ظ ايدذ، تعل قئرعنداشلعرعنع ظةصذ قعلعدذ، تاصا قعلم
ةل                 ا ظةم اه قانذنعغ اآعللعرعنعث صادعش عتعدذ، ظ دادعسعغا آأثلعكعنع ظةؤةتعص، آأزعنع ظئحعص، آارامةت آأرس

العدذ     قعلماي ظأز دعنعغا ظةمةل قعلعشتا حعث تذرذشعنع بعل     ئلعص ق عنع ظ ةن ظذآعس ة بعل ن  . عص، هعيل بذنعثدع
عمذ             عتعدذ، دادعس صادعشاه قانذنع ظعسالم قانذنع بعلةن بعر ؤاقعتتا دذح آةلسة، ظعسالمغا ظةمةل قعلعشنع آأرس

اتتعق  ةؤرق دذ،   س ةؤرة قعلع رايلعق س دذ، حع ذف قعلع ذص،   يذس ةمدة ظوق ىآرع، ه ا ش االم ظالالهق  ظةلةيهعسس
  . ع، سالعهالرغا قئتعلعشنع سورايدذقورقماستعن ياخش

ةقعقعي  ايدذه ألىمدعن قورقم ةؤلعيا ظ ةنظ اس  دئض ا خ ةقةت ظالالهق أآىم ص ىرعدة ه ذ س ذ، ب ةن ش نع  دئض
ةبظعي   ةزع ت قا ب اندعن باش دذ، ظ ارلعقعنع     ـ بعلدىرع م ب ر ظعلع تعدة بع م ظىس ةرقانداق ظعلع رع ه ةن ظعلعملع ص
دذ       آأرسعتعدذ، بعر يىز بةشعنحع ظايةتتة، ظا      ارةت قعلع عنع ظعش ر    . لةم بوشلذقع، ظالةم آئمعس ز بع اخعرعدا بع ظ

ةر          يذسذفمةسعلعنع سأزلةيمعز، ظذ بولسعمذ      ذرذص، ه ادعر ت  ظةلةيهعسساالم، زذلةيخادعن ظأزعنع قاحذرغان، ق
اراظعت               ذرذص ش ظعككعلعسع قادعر تذرذص، زذلةيخا قاتتعق تةلةص قويغان، تذرذص ظعشعكلةرنع تاقاص قويغان، ت

اندذر،                ت اي، قاحق ةغعرعنعمذ قعلم ةبعرة ؤة س ذناهع آ ذص، ض الالهدعنال قورق عمذ ظ علةر ظوقمعس ذرذص آعش ولذق ت
ذ                      ةنعال ظ ان، ي اقالص قذتقازغ أزع ظ ع ظ الاله ظذن ا ظ ظالالهقا سئغعنعص صاناه تعلعضةندذر، خالعس نعيعتعضة يارعش

ر خعسلعتع، بعز بذ مةسعلعنع تعلغا ظئلعشعمعزدا هةر ظةزعيةتكة قالعدذ، ياخشعلعققا يامانلعق بولعدذ، بذ ظةؤلعياال
عنعقع،                   عنتة س ال آعشع، ص ا، ظاي عنعقعدعن قالس ا س مذ دذني ئلعدذ، بولذص عناققا دذح آ بعر ظعنسان بذ دذنيادا س

اال       ازاب، ب ئلعدذ، ظ ازا، آعشع    ـ هئسسعيات نةصسع سعنعقعغا دذح آ ةؤر ق وق،     س ال ي ع، ظام دذ، حىنك  قعالالي
رعش        ظالالهقا قايت  عدذ، نذرغذن سعناقالرغا دذح آةلسعمذ ظأتىص آةتسعمذ ياخشعلعق بعلةن مال دذنيانع آأص بئ

بعلةن بولغان سعناقدعن شذنداقال مذشذنداق سعناقدعن ظأتىش بةآمذ قئيعن، بةلكع، توال آعشعلةر ظأتةلمةيدذ، 
ان ظعش دةص       خعيالعدا بذ ظعش ظعنسانالر قذدرعتعدعن ظعرادعسعدعن هالقعص آةتكةن، قادعر           ع بولمايدعغ بولغعل

  .قاراشنع بعكار قعلعؤئتعدذ ـ قارايدذ، ظالاله ؤة رةسذلذلاله بذنداق آأز

 هئكاية ظةلةيهعسساالمدةك ظىلضعنع سأزلةص بئرعص، آعنو، فعلعم قعلعص ظعشلعسذن، يذسذفظالاله بعزضة 
ة ق    دئمعضةنقعلعص لةززةت ظالسذن     ة ظىلض ةن علسذن ، بةلكع، ظعقتعدا قعلسذن، ظأزعض ذلذلالهمذ .  دئض ر   رةس بع

هةدعستة ظالالهنعث ظةرشع سايعسعدا قادعر تذرذص، مذشذنداق ضذناهنع تةرعك ظةتسة، ضىزةل هةم هوقذقع بار،              
هةقعقعي مانا بذ .  دئضةنمال ظعضعسع بولغان ظايال حاقعرسا، ظذنع تةرعك ظةتسة، ظذ ظاشذ سايا ظاستعدا بولعدذ          

عنحع دةرعجعلعكع ظةث ياخشع آأرضةن، ظذمذ ظةث ياخشع آأرضةن، ظعككعلعسع      سعناقدعن ظأتىش بولذصمذ بعر   
ايدذ،              ـ   بعر ة تذرالم مايدذ، آأرمعس ةقعقعي  بعرعنع ظألضعدةك ياخشع آأرضةن بولذص، ظايرعلسا، زادع حعداش ه

علعلةر ظاشعق بولذص، هئحقانداق توسقذنلذق يوق، هالدا ظعككعلعسع بعر آئحعدة بعللة بولذص قالسا، بةزع مةس         
ا،      ئلعص قالس ا آ العي جايغ الغذز خ ا، ي ص قالس ة حعقع ة سةصةرض اآع بعلل ا، ي عدعص قالس ةؤةبعدعن مذثش س

ر اي،  ـ ظعككعلعسع بع انع زادع قعلم ةبعرة، زعن ذناهع آ ذص ض الالهدعنال قورق ةمما، ظ دذ، ظ ارزذ قعلع رعنع ظ بع
ذناهنعمذ ق   تةك ض نع تذتذش اآع قولع اراش ي ذناهنعمذ ق ك ض ةلكع، آعحع ةتلعك  ب ةت، ظعصص تة سىص اي صةرعش علم

  .بواللعسا بذ ظةث بعرعنحع سعناقدعن ظأتكةن بولعدذ

ذص            نع تذت اآع قولع ا، ي اراص سالس اي، ق داص تذرالم ن حع ظةمما قةلبعدعكع مذهةببةتنعث آىحلىآلعكعدع
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ا، آ     ذناهدعن ساقالنس ك  سئلعص، ظالالهدعن قورقذص دةرهال ظأزعنع تذتذؤئلعص، نةصسعنع باسسا، حوث ض عحع
ىن،           انلعقع ظىح ذناهنع قعلعص قالغ ك ض ان آعحع ول قويغ ضذناهدعنمذ ساقالنسا، بذ قةلبعضة، نةصسعضة ظازعراق ي

  .ظعككعنحع، بةلكع ظىحعنحع دةرعجعدة بولعدذ

اي    أزعنع تذتعؤااللم ةحىرة دةص ظ الاله آ ز، ظ انداق قعلعمع ةلدع، ق ةت آ ر ظام اه بع ةر، ظ عنع  ظةض نةصس
ذ     يعغعؤالماي، شةيتانغا ظ   عدذ،    دوزاخةضةشسة، ضذناهنع قعلسا، ظعشنع بذزسا، ب عغا ظئرعش عنعث ظالعيس  دةرعجس

  . قعلمعسا دذؤزاخقا قالعدذتةؤبة

دع،        تةؤبةبعلعص تذرذص قعلسا،     كة تئضعشلعك ظع ايدذ دعيعش ذل بولم دذ، قوب  قعلسعمذ تةستة قوبذل بولع
ا      ة، ظ عرلةص آةتكةحك عدعن ظعلض تع، غةزعص الالهنعث رةهمع ةمما، ظ ثمذ   ظ ا، بذنع العغعنعنع قعاللعغاحق لاله خ

ن                لعق، حع ذناهقا قايتماس ى ض نحع مةثض ش، ظعككع ول يعغع ال ق ةرعت دةره ةمما ش دذ، ظ ذل قعلع تأؤبسعنع قوب
ةلبعدة              تةؤبةقةلبعدعن آأز ياش تأآىص      ةنعال ق ا ي م، بولمعس  قعلعش، بولذصمذ قةلبعدعن حعقعرعص ظذنتذش الزع
  . بولمايدذتةؤبةعي هةقعقتةآرارالص يىرعؤةرسة، بذ 

ذ                          ة، ش ذص آةتس دةك بول أزع ظذرغع أزعنع ظ ة ظ أح آأرس ةلبعدة ظ عؤةتلعك، ق ة مذناس صىتىن ظعش قةلبعض
ذ  ا، ب ىرىص قاحالعس الص، تىآ ةندة تعل عنع آأرض ةقعقعي آعش ةه دذتةؤب ا، .  بولع أؤة قعلس ةمما ظعككعلعسع ت ظ

ة       ن ق ا، حع ةرةققعي قعلدذرس ا ت ةتنع ظالالهق ذ     ظعككعلعسع مذهةبب ا ب ا يئلعنس ايمان قعلعص ظالالهق لبعدعن صذش
ان         ان قعلعش ظىحىن ياراتق أزنعال ياخشع آأرعدعغ قوبذل، ظالاله مذهةببعتعنع تةرةققعي قعلدذرذص، ظاخعرعدا ظ

عق هةقعقعي  شذثا، بذ دذنيادعكع     ا          ـ  ظاش ةر، ظالالهق ثدا ظةض دذ، بذنع ةي ظةآسع بولع ا يئتةلم ذقالر مذرادعغ مةش
ادعر  . ا، بةك ياخشع بولمعسا، تىضعمةس ظازاب ظعككعلع دذنيادا ظازاب بولعدذ      تةرةققعي قعلمعس  حوث ضذناهنع ق

ذ ظعشنع   يذسذف قعاليلع،   آةففارةتتذرذص تةرعك ظئتعص آعحعك ضذناهقا        ظةلةيهعسساالمدةك ظىلضة بواليلع، ب
أزعمعزنع    ع، ظ ذنداق قعاليل ةندة، ش ا دذح آةلض ذ ؤاقعتت اي، ش عالنالص قعلم تةن ص ةن دةص قةس عناص باقعم س

ار،                  ال ب ةن، ظام ن حعقعص آئتعدعك ئلعص دعندع ةن آ ق بعل ذن آعشع نوحعلع  ظازمايلع، دةججال قئشعغا نذرغ
ذ                      ةمما ب ث، ظ ةآمذ حع عناق ب ذ س ا ب م، مان اقلعنعش الزع ةقعقعي   هةزةر قعلعش، س ا،      ه أظمعن ظىحىن ظالالهق م

  .، ظذالر تةثصذث، آامالةتكة يةتكةن بولعدذظاخعرةتكة شةآسعز ظعشعنعدعغان آعشع ظىحىن، هئحضةص ظةمةس

ظايةت، هةربعر بعلعمدار آعشع ظىستعدة ظذنعثدعنمذ بعلعمدار زات بار، بذ هةتتا ظالالهقعحة بارعدذ،  ـ 76
ةرةققعي                 نمذ ت العم، ظذنعثدع نمذ ظ مانا بذ ظايةتتة هةربعر آعشعدعن، هةربعر ظالعمدعن هةربعر دأؤلةتتعن ظذنعثدع

  . بولعدذ دئضةنلعدذقعلغان آعشع بو

ك                 رع بعلعملع نمذ يذقع ىن، ظذنعثدع دذرذش ظىح ةرةققعي قعل نع ت أز دألعتع ةي، ظ ةهذلال ظةل تةنتاؤع رةهم
ن      ذص،     80تةرةققعي قعاللعغان دألةتتعكع بةزع تةرةققعياتنع سأزلةص ظأتكةن، بذندع أزلةر بول ع س ل بذرذنق  يع

ذ            شذ حاغدا باشقعالردعن قورقماي دعيةلعضةن، هازعر بو       الدع، ب ذص ق اددع ظعش بول تع، ظ ذ ظةمةلعيلةش لسا، ب
ةر ظاستع              اش، ي ةر ظىستع قاتن اراخوتع، ي آعشع تعلغا ظالغان بعلعم، تةرةققعيات، سذ صاراخوتع، سذ ظاستع ص
ز،                   ذق، دئثع ذرذش، قذرذقل ارا ظ ةم ظ ا، ظال آوحا قاتناش، هاؤا قاتنعشع، سىنظعي هةمراه، ظالةم آئمعسع، راآعت

عز       . الر ظذندعن باشقا ظالةم ظذرذشع قاتارلعقالر     قورالكع ظعلغار   هاؤا ظذرذشدع  و، سعمس ئفون، رادعظ تئلئؤئزور، تئل
الرنع        ةر، ظعش ةزع نةزةرعيعل عدعكع ب الر آةلضىس كذص، تئلئسكذص اراتع، معكرذس ىرةت ظاص ئفون، س ول تئل ق

رع     ظاسانالشتذرغذحع يئزا ظعضعلعك تةرةققعياتلعرع، صوالت تاؤالش ظعشلعرعنع تعلغ       زدعن يذقع ذالر بع ئلعص ب ا ظ
  . دئضةنتذرعدذ، بعز نئمعشقا ظذخاليمعز

  .بذ مةسعلعضة بعز يةنة بعر ظايةتنع قوشذص سأزلةيمعز

ةتلعرع          ـ   105 ظايةت، ظاسمانالردا ؤة زئمعندا ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع ظىحىن نذرغذن مأجعزة، ظاالم
ةت قعلم           ن دعقق أجعزعنعث يئنعدع ذ م تعدذ         بارآع، ظذالر ظ أتىص آئ أرىص ظ ىز ظ ةن استعن ي ةم    دئض ة، ظال  ظايةتت

اآع           عيادة ي تعدعن ص ةر ظىس أجعزة ظالةمةتل لذقعدعكع م ةم بوش مانالردعكع ظال آئمعسعضة ظعشارةت، حىنكع، ظاس
ذش                       كىنة بول رع ظىس ةم آئمعسع، يذقع ث ظىحىن ظال ذم بذنع ظذالغلعق ظأتىص آةتكعلع بولمايدذ، ظةلؤةتتة، حوق

أتىص                       ظعشةآكة. الزعم تعدعن ظ أرىص ظىس ىز ظ الاله، ي مايدذ، ظ ة ظاش ذ ظعش ظةمةلض نعص ب  مئنعص، تأضعضة مع
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أتىص          . دئمعضةن، قارعمايدذ، تةصةآكذر قعلمايدذ      دئضةن آئتعدذ زال ظ ايعتع تئ حوقذم ظالةم بوشلذقعدا تذرذص ناه
ظذنعث ظةتراصعغا قانداق ، ظاسمانغا  دئضةنآئتعشنع آأرسةتكةن، ظةررةهمان سىرعسعدعمذ حعقعص آئتعثالر قئنع

ةم                عدة ظال ظذالغلعق يةتكعلع بولسذن، بذ تةآلعصنع حوقذم آةلضىسعنع بعلعدعغان ظاشذ ظالةم آئمعسعنعث آةلضىس
بوشلذقعغا حعقعدعغانلعقعنع ظالدعن بعلعدعغان بعر ظالاله، حعقعص آئتعص بئقعثالر قئنع؟ سئلةر حعقالمايسعلةر، 

لذقع               دئضةن رظاسمان ظةتراصعدعن حعقالمايسعلة   ةم بوش ةردة ظال قا ظايةتل ة ؤة باش ، قانداقال بولمعسذن، بذ ظايةتت
تعدذ     أتىص آئ أرىص ظ ىز ظ ة، ي م، ظةلؤةتت ةممعدعن مذهع ذ ه ان، ب ا ظئلعنغ ةنتعلغ ةرةققعياتنعث  دئض ذ ت عكمذ ب

دةلعل قعلعشقا ظأزرة   ظعسصاتقا ظاخعرةتتة    ـ   بذ دةلعل . دعنسعزالر قولعدا بولعدعغانلعقعنع ظالدعن بعلضةنلعك بولعدذ     
اناظةت   ذ س الاله، ب ان ظ ايدذ، مئهرعب ذرذق قالم ةرةققعياتتعن ق ذ ت ذلمانالر ب ةنعال مذس ايدعلعقدذر، ي قا ص قويذش

مانالرغا،     ان، ظاس االهعدة بذيرعغ ا ظ ةتتا، بذنعثغ عمعغان، ه ةرةققعياتنع توس ةتتعكع ت ايؤان،   زئمعنجةه ا، ه غ
ظاالهعدة معكرذسكذص بعلةن قاراش، بعر قئتعم بولسعمذ آأرىص قذدرةتنع ظأسىملىآكة قاراشقا بذيرعغان، بذنعثدا 

دذ               اية بولع ةرعز آذص ذ ص ةجبذرعيعتع، ب ذلماننعث م تعن        . تونذش، هةر بعر مذس مانغا قاراش ا، ظاس ىتىن آاظعناتق ص
ةت ، ساياهةت قعلعش، هوزذر ظئلعش ظةمةس، بةلكع، قذدرةتنع تونذش، شذثا، ظالاله، مأجعزة، ظاالممةقسةت

قايتا قاراشقا آأزلةرنع ظعككع قئتعم قايتذرذشقا بذيرعغان، مانا بذ تئلئسكوص    ـ   سىرة مىلىآتة قايتا  .  دئضةن بار،
ايدذ،               كارا بولم ةت ظاش ا، هةقعق ظعلمع، حىنكع، تئلعسكوصدا ظعككع ظىح قئتعم هةتتا بعر نةححة قئتعم قارعمعس

اراؤاتعدذ، بع             عزالر ق عمذ دعنس ذ مةسعلض ازعر ب ةيلعدعن       زمانا ه الغذالر تىص ذن توس ارعالؤاتعمعز، نذرغ عي م مةخص
  .توسذلذص قالدذق

نع ظأز ظعحعضة هئكمةتظايةت، مةخسذس مذنذ مةسعلعدة سأزلعنعدذ، صىتىن آاظعناتتعكع قذدرةت،  ـ 750
العدذ ة . ظ عنعص، ظعددعي را حىش علعنع توغ ذ مةس ز ب ةخالق،  ـ بع ةظ انذنصةلعسةص المع  ـ دعن ق نع ظعس تىزىم
  .عشعمعز، قذرظانغا، سىننةتكة ظةضعشعشعمعز الزعمقعل

ارغعلع   ا حعق اناظةتنع يوقق ال س ا دةص ع خات ةمما بذن ايدذ، ظ قا بولم ع دوراش كة، ظذالرن ن ظأضعنعش ظذالردع
بولمايدذ، بذمذ بعر هةقعقةتتذر، آأز ظالدعمعزدا تذرعدذ، تئخع بعز ظذنعث ظىستعدة، بذنع توغرا دةص ظعددعيعنع، 

 ظئتعش الزعم،   صةرقوغرا دعيعشكة بولمايدذ، بذ جةهةتتة ظعسالمنعث، قذرظاننعث توغرا ظارعلعقعنع          نع ت صةلعسةصة
ةندعنعث            ةن ب ةقدعر قعلعش بعل أآىم ت ةن ه ةن خالعشع بعل خذددع تةقدعر مةسعلعسعدة ظالالهنعث قعلعقع بعل

أزعمعز    عزنع قعلعشقا بذيرعغاننع  قعلعقعنعث ظايرعلغانلعقع، ظالاله قعلعدعغاننع بعز تاالشماسلعقعمعز الزعم، ب        بعز ظ
ا،                . حوقذم قعلعشعمعز الزعم   ث زذلذمعغ ز زالعمالرنع ن، بع ةس، لئكع بعز ظالالهنعث تةقدعرعضة رازع، قارشع ظةم

ا          ايمعز، ظذنداقت ذناهلعرعغا رازع بولم عيالرنعث ض ة ظاس عرعك آةلتىرىشعض آاصعرالرنعث آذصرعغا، مذشرعكالرنعث ش
  .، بذ مةسعلعنع ظايرعشمذ بةك مذهعم، ظذالر ظةزلع تةقدعردة توغرعنع تالالص ماثااليتتعبعزمذ مذشرعك بولعمعز

بعز ياخشعنع تاللعدذق، ظذالر ياماننع بعز، ظالالهنعث قانذنعغا ظذيغذن ظعش قعلعمعز، خعالصلعق قعلمايمعز، 
عناق ظىحىن ظع            قا     ظذالر خعالصلعق قعلعدذ، شذثا، ظذالرغا نارازع، تةقدعر قعلعشتا س رعنع تالالش ث بع ع يولنع كك

  .ظالاله ظةرآعنلعك بةرضةن، بذ سعناقتعكع خاالش ؤة تةقدعر قعلعش بولعدذ

ارقعدا      ةس، ظ رعغا رازع ظةم الاله، آذص ةيدذ، ظ ةلكع حةآل ايدذ، ب ع خالعم انذندا بذن اندا، ق ةمما قذرظ ظ
نع تاللعش       ةقدعردعكع ياخشع تةرةص الالهنعث    قئلعشقعمذ رازع ظةمةس، شذثا، بعز ظةزلع ت ةنعال ظ م، ي عمعز الزع

انذننع           تةقدعرع دةصال آاصعرالرغا رازع بولساق بولمايدذ، شعرعككة رازع بولسا، ظذمذ مذشرعك بولعدذ، شةرظع ق
  .، بعر سأزمذ بار، قذرظانغا ظةمةل قعاليلع، شذنداقتا بعز توغرا يول تاصعمعز دئضةنخاالش

ة    ايلع، ب ارقعدا قالم عكةن دةص ظ الالهنعث ظعش ز   ظ ة بع الالهنعث تةقدعرعض ايلع، ظ الالص ماث زمذ ت لكع، بع
قا        ذالر نئمعش ا ظ ةس، ظذنداقت الالهمذ رازع ظةم رازع، ظةمما دعنسعزالرنعث غةلعبعسعضة رازع ظةمةس، بذنعثغا ظ
رعدذ،                 الاله قعلعص بئ دذ، ظ الاله قعلع ذلمانالرنعث ظ ذ مذس ا ب غةلعبة قعلعص، مذسذلمانالر مةغلذص بولعدذ؟ مان

اي            ظذالر عمذ قعلم ثالر دةص بذيرعس الاله، قعلع الرنعمذ، ظ ان ظعش أزع قعلعدعغ ةن دةص ظ غعمذ ظالاله قعلعص بةرض
اجعزالرنع                    ةر ظ قان آىحلىآل ةزةلدعن تئرعش الدع، ظ ارقعدا ق اي، ظ عنع قعلم ظذخالص تةقدعرضة يألعنعص حارعس

دة مأجعزة يىز بةرسة بذ ظاجعزالر غةلعبة ظةمما، بةزعدة ظالاله خالعسا، ظاالهع. يوقعتعش، بذمذ ظالالهنعث قانذنع
قعالاليدذ، يةنعال ظالالهقا يارعسا، دذظاسع ظعجاؤةت بولسا، ظاندعن زالعمنع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بذالر غةلعبة             
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ا،                   ان بولس داق قعلغ ايلع، ظذن ا قوي ان ظعشالرنع ظالالهق الاله قعلعص بئرعدعغ ةجبذر، ظ ز م قعالاليدذ، شذثا، بع
الاله   مذنداق بولعدع  كةن دةص تاالشمايلع، ظةمما، بعزنع بذيرعغان ظعشالرنع بعز ظأزعمعز قعاليلع، بذنع يةنعال ظ

أزعمعز                اق، ظ الالص، ماثمعس نع ت بعزنع بذيرعسا، بعز ظالالهقا تاشالص قويساق، تةقدعر دةصال بعز ياخشع تةرةص
اي،  قول تعقمعساق، نةتعجة هاسعل قعلماي مةثضى مةغلذص بولعؤئرعدذ، ظةزلعد  عكع سعناق، تةقدعرضة يألعنعؤالم

ظوث تةرةصنع خاالش، قانذنغا ظةمةل قعلعشنع، قعلغان ظعشعمعزنع ضةرحة بذرذن صىتىص بولغان بولسعمذ خذددع 
م       عمعز الزع الالص قعلعش أزعمعز ت م، ظ عمعز الزع ىتعدذ دةص قعلعش ن ص ن آئيع ارلعقدا  . بذندع ع، ظعختعي حىنك

ةس،           صىتىؤةتكةن بولسعمذ شذ ظعختعيار    ةيعص ظةم لعقنع بئرعص ظالدعن صىتكةندذر، ظالالهنعث ظالدعن بعلعشع ظ
  .ظةيعص بعزدة، بعز تئرعشعص تةرةققعي قعاليلع، معثعنع ظالاله بعكار ياراتمعغان

مان    قان، ؤة ظاس العم ظورذنالش ر ظ ة بع ع ظىستعض م ظعضعس ةربعر ظعلع ةر   ـ ه ذن ظاالمةتل ندعكع نذرغ زئمع
تعش   أتىص آئ تعدعن ظ ةن دئظىس ارقعدا     ض عزالرنعث ظ ةمحعلعكع، دعنس ذلمانالرنعث آ ا مذس ة قارعت  ظايةتلةرض

ر       ماندعكع بع ذص، ظاس أزدة تذت نع آ ر ظعش انلعقعدةك بع ةغلذص بولغ ذلمانالر م ةن مذس ذنعث بعل ع، ش قئلعش
ةمما،                 أزلةيمعز، ظ ذ س ىرة نذردعم ز س اينعث   مأجعزعنع سأزلةيدذ، ظذ بولسعمذ نذر ظعلمع، نذر، بذنع بع ةر ج  ه

ة،         ال زةررعح ر ت ار، بع االهعدعلعكع ب لذق ظ ر ظأزعضة حذش اتوم     ظئلعكتئ ةرخعل ظ ة، ه رون، دةك زةررعح ون، نئيت
ةت،     ةآعل، هةرعك اددا، ش ىتىن م ةن، ص ذر ظعك ة، ن ع زةررعح لع ماددعس ةمنعث ظةس ىتىن ظال ع، ص زةررعحعس

ش،     هارارةت، هةممعسع زةررعحة، نذر ظعكةن، ظةمما، بذنعثغا ظالالهنعث روه، جان         عرلعق ظع ر س نع بئرعشع بع
  .ظالعمالر بذنعثدعن هةيران قالدع

ذر              اننعمذ ن الاله قذرظ ذنعث ظىحىن ظ م، ش ةآمذ مذهع ع ب ةن نذر ظعلم ذر     دئض ىرعنعمذ ن ر س  ، مةخسذس بع
ةن  عمدئض أز ظعس عمذ  ـ ، ظ ةتلعرعنعث بعرس ذر، ظاسمان  سىص ىحع  ـ ن ذر بةرض ا ن ةنزئمعنغ ذر  دئض ة ن ، مأظمعنض

ذ                  بئرعشنع ؤةدة قعل   ةت يولعم اتقان، هعداي ا ظوخش اننعمذ نذرغ ان، ظعم ا ظالغ غان، قةلبنعثمذ نذرنع قذرظاندا تعلغ
  .ؤاهاآازاالر شذنداق، قعيامةتتعمذ مأظمعننع نذر بعلةن مذآاصاتلعغان

ا       دذ، دذني كعلع بولع ة ظئرعش ذن غةلعبعض ارقعلعق نذرغ ذر ظ دذ، ن رع بولع ةك يذقع ارامعتع ب ث آ  ـ نذرنع
ذر               ظاخعرةتتة غةلعب  ذش ظىحىن ن ذلمانالرنع ظذيغذت ىن، مذس ذنعث ظىح دذ، ش ةن ة قعلغعلع بولع أزنع    دئض ذ س  ب

نذر : ظاالهعدة تةآرار قعلغان، ظةمما، مذسذلمانالر بذنعثغا سةل قارعغان، ظاقعؤةت ظأزع هاالك بولدع، مةسعلةن    
ا، ب    1000/1 ماددعنعث بعر ضرامعنعث      دئضةن ظعلمع، رادعيوم  ة     بعر جايغا تعضعص قالس ئلع ظذزذنغعح ذ جاي خ

ارحعلعنعش        نذرلعنعص تذرعدعكةن، بذ رادعيوم نذرغذن زةررعحعنع ظأزعضة جةلعص قعالاليدعكةن، مذرةآكةص ؤة ص
ىح             300000هاسعل قعالاليدعكةن، بذ بعر سئكونتتعغا       ر آ ايعص بع ذ ظاج اندعن ب أتعدذ، ظ  آعلومئتعر بئسعص ظ

ازعر  دذ، ه عل قعلع ةث ظ  هاس ع ظ ذر ظعلم داق ن دذ بذن دا تذرع ار ظورذن ايدعلعنعص  . علغ ن ص يوم نذردع ذ رادع ظاش
رامنع                  ر ض أمىردعن بع ماددعالرنع ظانالعز قعلعش، ماددا صارحعلعنعش آىحع هاسعل قعلعنعدذ، بذ رادعيوم نذرع ت

ة        800000صارحعلعسا،   ر آئح ارعنع بع ىتىن يةرش ويعزنع، ص  ـ  معليون ظات آىحعضة ظعضة بولعدعكةن، بذ آىح ص
بعر .  تأت قئتعم ظايالندذرذشقا يئتعدعكةن، ظذندعن باشقا بذ نذر هارارةت هازعرقع توك شذ، نذر بولعدذآىندىزدة

الر        ذن ظعش ازعر نذرغ دة ه ث آىحع ذر، بذنع ذ ن دع، بذم علةر راؤاجالن ذن نةرس دا نذرغ وك ظوحقع ل ت ة يع نةحح
ازاالر        ا ؤاهاآ ةرخعل زاؤذت، آارخان ةرخعل . يىرىشىؤاتعدذ، ه از بومبعسع    ه يذتئر       ض ار آومص علعؤاتعدذ، ظعلغ  ياس

ة    ا ظعض ذر ظعلمعغ ةزع ن ةمراهنع ب ىنظعي ه ذ س دذ، ظاش ذل قعلعؤاتع ذن قوب ةمراه دولق ىنظعي ه علعؤاتعدذ، س ياس
ذص    ذر قوي ارعدعن ن ذ يةرش لعدع، مذن احاقالص تاش ةر ص رعص  دألةتل ةتتا 5000بئ ر 10000 ه  آعلومئتع

اتلعقمذ       ظعضعزلعكتعكع سىنظعي هةمراهنع صاحاقالص تاشل     ىتىن هاي دذ، ص ذردا بولذؤاتع ذ ن عدع، ظالةم ظذرذشع مذش
مذشذ نذردعن هاسعل بولعدعكةن، ظعسعقلعق سةؤةبحع، خذددع صةرعشتعلةر نذردعن يارعتعلغاندةك، روه بولسا،            

معغا ماددعدعن باشقا، بعر مةخلذقتذر، بذ نذردعنمذ ظعنحعكة، نازذك بولذص، ظذنع ظالالهال بعلعدذ، بعز بذ نذر ظعل
ة                    اندةك، ظانح ا قارعغ سةل قارعمايلع، بذ ظعلعم ظادةم ظورضانعزعمدعكع معثة ظعلمعغا ؤة سعر ظعلمعغا، روه ظعلمعغ

  قئيعن ظةمةس، ظاشذ آعشعلةر بعلضةننع ظالالهنعث دوستلعرع، مذسذلمانالر، مأظمعنلةر بعلمةسما؟

الم       ال ق ز،    ظةسلع ظةيعص بعز بعرةر مةسعلعضة دذح آةلسةك، ظةمدع ظام ع ظىزىؤئتعمع ال ظىمىدن عدع، دةص
تع       الالهنعث قذدرع ادعردذر، ظ ة ق ظالالهنع ظذنتذص تةؤةآكىلنع ظذنتذيمعز، دذظادعمذ سورعمايمعز، ظالاله، هةممعض
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دذ   دئضةنبعز مذمكعن ظةمةس   ن قعالالي عنعص        . نع مذمكع ذنعثغا ظعش ز ش دذ، بع ارتذق قعالالي ة ظ ة هةسس نةحح
  .تئرعشايلع
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  عرعدعكع جؤاهعرالردعن تالالنمعالرسىرة رةظعدة تةصس

أتىردع   ةن ظالاله، ظاسمانالرنع تىؤرىآسعز آ عير        دئض ذنداقال ظةس ة ش ارتعش آىحعض ة ت ذ ظايةتت ةت، ب   ظاي
ة،                       دئضةن ان، ظةلؤةتت ارةت قعلعنغ ة ظعش ر ظالةمض ةس، بعلعنمةس بع ة آأرىنم ةمما، آأزض ار، ظ  تةسعر آىحع ب

ذ    هةممعضة قادعردذر، ظالاله صىتىن ظاسمان    ةن ظاش نع صىتىن ظالةم بوشلذقعنع هةرعكةت بعلةن تارتعش آىحع بعل
  دئضةنبوشلذقهةقعقعي ظةسعر، ؤاآعظوم، .  ظالةم بعلةن توختاتقان، قالغعنعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ    دئضةن ظةسعر

عنع        اش سعستئمعس ن قذي عالنعتالرنع جىملعدع عمنع، ص ىتىن جعس تئمعنع، ص ىتىن سعس ةم ص ذ ظال ب
عمايدذ،        هةرعكةتلةند عمذ توش ا بولس ةك ىرعدذ، بذنعث ظورنعدا صوالت ظارغامح ىك،      دئم ذنداق آىحل ةم ش ذ ظال ، ب

ة    ة نةرس ة، هةمم وق، ظةلؤةتت عنع ي ئح آعشع سةزض ع ه ةمما، بذن دذ، ظ اددا بولع اتتعق م ةث ق ا، ظ اددا بولس م
نع  تىؤرىآسعز تذرغان، ظاسمان هةرعكةت قعلعؤاتقان، صعالنئتالر حوقذم بعر ظالاله تةر        ةصتعدذر، بذنع مذشذ ظعلعم

بعلضةنلةر تولذق بعلعدذ، هةم حىشعنعدذ، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ، سعلةر آأرةلمةيدعغان تىؤرىك بعلةن 
عر           دئضةن توختاتقان ذ ظةس ذ دةل ظاش ةيمعز، ب ز آأرةلم ةمما، بع ار، ظ ىرىك ب ةن ، ت ارتعش آىحع     دئض ةم، ت  ظال

ذ  انداقال بولمعس ن، ق ع مذمكع عدةك   بولذش ز آأرةلمعض اآع بع عز ي ةم تىؤرىآس ان ه ةيدا قعلغ الاله ص ع ظ ن، بذن
  . تىؤرىآسعز توختاتتع، بذنع ظالاله بعزضة بعكاردعن سأزلةص بةرمةيدذ

دذ                   كارا بولع الاله، ظاش ةؤةبعنع قعلغذحع ظ اندعن س اق ظ عص حعقس ةؤةبعنع تئص ذ   . هةر ظعشنعث س ا ب مان
غا قاراشنع آأص تاصعلعغان، هةتتا،  زئمعن، شذثا، ظالاله، ظاسمانالرغا، شذ دئضةنزاهعر، ظالاله ظةقعلضة ظاشكارا 

عدة          ظعسصئرماتاظام، سذ،    ة نةرس ، ظأز ؤذجذدعمعز، صىتىن آاظعناتقا هايؤان، ظأسىملىآكة قارايمعز، ظاندعن هةمم
عنع، هئكمعتث  بعر خعل نذرنع، زةررعحعنع، تارتعش آىحعنع، هاياتلعقنع آأرعمعز، مذشذ ظارقعلعق بعز ظالالهنع           

رةهمعتعنع بعلعص ظالالهنع سأيعمعز، صىتىن ظالةم، ظالالهنعث بارلعقعغا ظاالمةتتذر، ظةضةر نةزةر سالساق، ظاشكارا 
بولعدعغعنع آارامةتتذر، آارامةت ظةؤلعياالر قةلبعدة ؤة ياآع ظالعمالر بعلعمعدة مانا مذشذنداق تةرةققعياتالردا يىز             

ر           بعرةر دألةتنع بعرال  . بئرعدذ نع بع ايلعق يول ر ظ االمدةك بع ذاليمان ظةلةيهعسس اآع س  ؤاقعتتا ؤةيران قعلعش ي
زعص              ايلعقنع قئ ةك ب اآع نئفعتت ىزىش ي ساظةتتة بئسعص ظأتىش ياآع دئثعزغا، سذ ظاستعغا آعرعش، ضأهةر س

، بذالر هةممعسع مةنصةظةت يةتكىزىش، ظذندعن باشقا نذرغذن تةرةققعيتالر بار      ـ   صىتىن دذنيا ظعنسانلعرعغا صايدا   
اش،                    ةتتذر، هةممعسع ظوخش ةن آارام ةن بةرض م بعل ةقعل، بعلع آارامةت ظةمةسمذ؟ بذالر، ظالاله ظعنسانالرغا ظ

  .مذسا ظةلةيهعسساالنعث تئشعدعن حعققان سذ بعلةن بعزنعث تذرذبعمعزدعن حعققان سذ ظوخشاش

زنعث        ةن بع نع بعل عدة ظذحقع علةم تأص االمنعث ض ذاليمان ظةلةيهعسس عدة   س ةم آئمعس عالندا، ظال ظايرذص
ئفون،              ان تئل يذتئر، ي ئفون، آومص ازعرقع تئل ةن ه ظذحعشعمعز ظوخشاش، هأصىصنعث خةؤةر ظئلعص آئلعشع بعل

االم   ظعساجاسذسلذق هةممعسع ظوخشاش، ظذالر حوث قازان قويغان بولسا، بعز صوالت تاؤالؤاتعمعز،              ظةلةيهعسس
ايعل       تعببع صةندة، دوختذرلذق قعلغان، هازعر     ة ق ي ظعلعمض ذ تعببع ةلق ب  بولسا، بذمذ تةرةققعي قعلدع، صىتىن خ

  .بولعدذ، تانالمايدذ

صةن تةرةققعيات  ـ بالدذرقعالرغا آارامةت، مأجعزة بولغان ظعشنع، ظالاله، رةسذلذلالهنعث ظىممعتعضة ظعلعم
ةلكع،   بعلةن بةرضةن، بذنعثغا هئحقانداق دعنع توسقذنلذق يوق، بذ صىتىن جذمهذر ظالعم           الرنعث آأز قارعشع، ب

بايان قعلغان، ظاشذ نذر ظعلمعنع آأص ظةسكةرتكةن، بذ خعل آأز قاراش،           تة بذ قعسسعنع  مةقسةتظالاله، مذشذ   
ىرة                 عر، س نع آةس عردا، ظعب اندا، تاصاس تةصسعر رازعيدا، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث جعؤاهعردا، فعزعالل قذرظ

ظذندعن باشقا هازعرقع صىتىن ظعسالم دألعتعدة صىتىن ظالعمالر بذ ظعشقا ظعتتعصاققا     رةظعددة، تةصسعر مذنعيردا بار،     
كة  ةت، هةدعس ةن، ظاي أزلعرع آأرض ةن، ظ اآع تةآشىرض ان، ؤة ي ذل قعلغ عنع قوب ان توغرعس ةن، بولعدعغ آةلض

  .ص تاشلعغانتىزىملعرعنع شالال ـ ، قانذنصةلعسةصةظةخالق،  ـ سئلعص، قانذنلذق قعلغان، خاتاسعنع، ظعددعية

اغ،        ع، ت ن ظعلم اي، زئمع ع، ظ بذ سىرعدة، ظالةم ظعلمع، سامان يولع ظعلمع، يذلتذز ظعلمع، قذياش ظعلم
ظوآيان ظعلمع سذ قذرلذش، ظأسىملىك ظعلمع دةرةخ، حئحةك، معؤة ظعلمع، هةرخعل ماددا،  ـ قذرذقلذق، دئثعز

ع، ها       ة ظعلم ع، تأرةلم ذ ظعلم امغذر،       ظعلعمئنت ظعلمع، نذر، هاؤا، س ذت، ي اق، بذل اؤا، حاقم ع، ه اتلعق ظعلم ي
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ة  ع، آئح فئرا ظعلم ع، ظاتموس وران ظعلم ار  ـ ب ع ب عية ظعلم عش، جذغراص دىز ظالمعش ر  . آىن ن بع ز بذنعثدع بع
ار،    ـ تأتعنحع ظايةتتة، يةر يىزعدة بعر    : نةححعسعنع سأزلةيمعز، مةسعلةن   ةر ب بعرعضة يئقعن تذتعشاثغذ قعتظةل

ةر ب     ةن  ارتىرلىك زعراظةتل ةت   دئض م،           .  ظاي معنع بعلعش الزع ع قعس ارع ظعلم ىن، يةرش ارعنع بعلعش ظىح يةرش
الاله،          اراثالر    زئمعن جذغراصعيعنع بعلعش الزعم، بذ هةربعر مذسذلماننعث مةجبذرعيعتع، حىنكع، ظ ا ق ةن  غ ،  دئض

أرىثالر             ار، آ ةر ب أجعزة، ظاالمةتل ذن م ةن  هةم ظذنعث ظعحعدة نذرغ ةر ظع       دئض قعالر، ي ا   ، ؤة باش انالرنعث ظات  ـ  س
لذق   . ظانعسع، هاياتع مةنبةسع هةم قعيامةتكعحة ؤاقعتلعق تذرالغذ جايع بولعدذ         أزع تذرذش ظادةتتة هايؤانالرمذ ظ

ذ                     ةن ب ذن، م علةر نذرغ عز آعش ن خةؤةرس ذ زئمعندع دة مذش جاينع ظوبدان بعلعدذ، ظةمما، بعز ظعنسانالر ظعحع
ايؤان ظعشالرنع ظويلعسام ظالالهنعث؛   ذالر ه ازغذنراق  ظ ةن  الردعنمذ ظ حعلعكع         دئض انالرنعث آأص أزعنع ؤة ظعنس  س

  . سأزنع ظةسلةيمةن، ظةمما، بذالر دعنسعز ظعدع دئضةندأت، ظةقعلسعز، هئحنعمعنع بعلمةيدذ

دعكع هةرخعل ظعشالرنع سأزلةص ظأتعمعز، يةرشارع، قذرذقلذق،  زئمعنبعز بذ ظايةتنع حأرعدعضةن هالدا،
 تاتلعق، ظعسسعق ـ آعحعك، ظاححعق ـ حوث. نعدذ، دئثعز بولسا، نةححة خعل بولعدذدئثعز دةص ظعككعضة بألى

ألىنعدذ                ـ   اي، دةص ب ةتلعك ج ق، زعراظ ذق جاي خورمعلع اي، قذرذقل اغ  . سوغذق، قذرذقلذق بولسا، تاغلعق ج ت
، مذز تاغ، قار بولسا، تاش تاغ، آأصىك تاغ، ظأسىملىك بار، يايالق تاغ، داظعم ظوت حعقعص تذرعدعغان يانار تاغ           

ألىنعدذ   ا ب اغ، قاتالعقالرغ ا،          . ت ارع ظعلمعغ ع يةرش ز بذن وال، بع ةص ت ةك ض رعنع سأزلعس ةر بع ث ه بذالرنع
زدعن          ضعظولوضعيعلعك، جذغراصعيعلعك، ظوآيانشذناسلعق ظعلمعغا قالدذرايلع، سعزمذ ظازعراق هةمكارلعشعث، دئثع

دذ     ذالر زةيد    . باشقا دةرياالر، هةرخعل بولع ةمما، ب دذ       ظ اتلعق بولع ن باشقعسع ت ار      . ع ذز، ق ذ م ذ ظاش ع، ب حىنك
بةزع دةريا شةرعقدعن غةرعبكة ظاقعدذ، . تاغالردعن يامغذردعن هاسعل بولعدذ، ياآع بذلذتالردعن هاسعل بولعدذ

ةزع            . ماؤةندع دةرياسعدةك  اش، ب ا ظوخش وش دةرياغ ةيجاندعكع ق ةزةر ب اقعدذ، ظ ةرعققة ظ ةرعبدعن ش ةزع غ ب
عدةك              . لغا ظاقعدذ نعل دةرياسعدةك     جةنذبدعن شعما  ةت دةرياس اقعدذ، دةجل ةنذبقا ظ عمالدعن ج ا ش ةزع بولس ب

  .ظعش قعلعص يةرشارع يذمعالق بولغاحقا، سذالر، دةريارالر توختعماي ظاقعدذ

دذ        ذق بولع اححعق تذزل ةؤةب،       . دئثعز، ظاساسلعقع ظ عدعكع س داق بولذش ةت بذن لعك ظعش قعلغذحع   هئكم
ا ةممعنع ظ الاله، ه عيدذ، ظ دذ، سئس ذ بذزذلع ا، س اتلعق بولس ةر ت تذرغان، ظةض ذنداق ظورذنالش لدعن بعلعص ش

ظاندعن صىتىن هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ، هاؤا بذلغذنعدذ، هازعرقعدةك تاتلعق يامغذر ياغمايدذ، دئثعز سىيع تذزلذق 
ةيلعرع      عمعغاندةك، س       بولغاحقا خذددع تئرعحعنعث تئرعسع، ظىح ن سئس اندعن آئيع ل      تذزلعغ ر خع عماي بع عس

دذ دة                 عل قعلع نع هاس ايلعنعص، بذلذت ةت      ! هالدا تذرعدذ، بذ ظاندعن آىن نذرع بعلةن صارغا ظ ل قانذنعي ون خع ظ
بعلةن يامغذر بولذص حىشعدذ، آىن نذرع، شامال، بوران، ظعسسعق رايذن، سوغذق رايذن، يذقعرعغا آأتىرىلىش 

امعحال          ح ظذيذشذش، ت ةك       مةلذم حةآتة توختاش، ظاندعن زع لعك، ب ذص آةتمةس راص قذيذل ص حىشىش، آورآع
عز     اغالردعن ظعض ذش، ت و ل اتلعق ب ذش، ت ال بول اي، نورم از بولم اآع ظ أص ي لعق، آ ةس بولماس اآع ص عز ي ظئض
ةؤةت              اش ق ل ت جايالردعن دةريا شةآعللعنعش، يةر ظاستعغا سعثعص آعرعص آةتمةسلعك، مةلذم جايدا بعر خع

عل    توسذص تذرذش، بولمعسا، يةر ظاس     ا هاس تع آان ظوت بولذص سذ توشعمايدذ، يئيعلعص آةتمةي ظئرعق، دةري
  .قعلعش، آةلكىن بولماي، نورمال آئلعش، بةزعدة ظالالهقا قوشذن بولذش، هاالك قعلعش قاتارلعقالر

ذ          ذص، بذنعم ةؤةت بول معغا ؤة     ظاتموسفئرا يةنع هاؤا يةتتة ق ع قعس ارع ظعلم ة،    يةرش عنظالغذ فعلعملعرعض س
نع سأزلعسةك، بذ ظاتموسفئرا ظةث مول هئكمةتقعسقعحة . صةن آعتابلعرعغا هاؤالة قعلعمعز ـ رضة، تةبظعيسىرةتلة

نعث  زئمعنرعزعق، بذ رعزعق بولمعسا هايؤان، ظأسىملىك دةرهال هاياتعدعن ظايرعلعص، هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ، بذ
ايتذر             ع ق ةرلعك نذرن ع، زةه ةن نذرن أيدىرىص     حاصعنع، حىنكع، يذقعردعن آةلض نع آ ار   عدذ، معتظورعت تاش ظاق

ارعنعث         امعلع، يةرش يذلتذز هاسعل قعلعص، ظعنسانالرنع قوغدايدذ، يامغذر، شامال هاسعل بولذشنعث ظاساسع ظ
ازوت،    . ظايلعنعشع، تارتعش آىحعضعمذ، تةثصذثعغعمذ زور صايدعسع بار    ن ظ ار، جىملعدع بذنعثدا نذرغذن ماددا ب

قعالر، بع   ئن، ؤة باش اغظوآسعض نع،      ـ ز ب ةندةك ظوغذت زدعن بةرض ذرماقدعن يعلتع ا يوص ؤاران، ظئتعزلعرعمعزغ
ذ                   اددعلعرع ب نعش م ان ظوزذقلع اتلعق ظاساسع بولغ ذ هاي عمايدذ، ب ظازوتنع، هةرخعل ماددعنع بةرسةك صذل توش

اقلعنعدذ      عدعن س ث آأيدىرعش ىن نذرعنع ذنداقال، آ العدذ، ش وزذق ظ ةثرع ظ فئرادعن آ ةبنةم ها . ظاتموس عل ش س
دذ  ول بولع فئرادا م ذ ظاتموس االس، ب عن خ ئن، هعدروض ذ، ظوآسعض ع، س ذغذرعلعدذ، حىنك ص، س ةر . قعلع ظةض

  .حأللعكلةر بذ هأللىآنع قذرذتذص، تذرمعسا هاؤانع تازعلعمعسا، هاياتلعق يةنعال ظاخعرلعشعدذ
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 يمعز، حىنكع، بذالربعز ظةمدع ظأسىملىك، هايؤان، ظعلعمئنت، ماددا، ؤة بةزع ظعشالر توغرعسعدا سأزلة
الالهنعث   زئمعن دعكع نةرسعلةر، ظالاله بعزنع آأرىص بئقعشقا تةآلعص قعلغان نةرسعلةر، ظذندعن باشقا بذالردا ظ

ا              هئكمعتهعممعتع،   عنعمعز، ظالالهق ة ظعش ةندة ظاخعرةتك ذق حىشةنض ز تول ع، مأجعزة، ظاالمةتلعرع بار، بذنع بع
ز،     ةقعقعي ظاشعق بولعمع ةلب  ه ن دع    ق االيمعز          دة حع ةمدة ظئيت ة ه ةن بعرض ل بعل ن تع ة    . لدع أز ضعصعمعزض خوش ظ

ةت      هئكمعتآةلسةك، قئنع ظةمعسة، ظالالهنعث قذدرعتع،       ة مةرهةم انالردعن      . ع، رةهمعتعض ةن ظعنس الدع بعل ظ
أؤةن أزلةيمعز  ت عدا س ايؤانالر توغرعس ان ه رع تذرعدعغ ىملىآتعن يذقع ز  . ظأس ةنذبعي دئثع ايؤان ج ذ ه عل، ب ص
  .  يعل ياشايدذ100 يعلدا بعرنع تذغعدذ، 25عدا تذغذلعدذ، ظاراللعر

ةر       هئندعستانبذ صعل،    ةؤجذت، معسعك ظةنب عدعال م تان ظةتراص دا، ظافرعقعدا ظذحقايدذ، زعراصة، هةبةشعس
ة   ة يئس ذ نئم ةن ب تع بعل الالهنعث قذدرع ايدذ، ظ رعدا ياش ةت قذرذقلذقلع ةردة، هاالآ يعك، حألل ان آع حعقعدعغ

اغ        . عسعك خذشصذراق حعقعدذ  آعندعكعدعن م  عز ت الر ظعض ةرقانداق ضأشخور قذش ا، ؤة ه بىرآىت، قذش، قارحذغ
  )بذرآذت( .حوققعسعدا ياشايدذ، شذ جايغا ظذؤا تىزعدذ، بذ آأزىتىشنع ظوبدان بعلضةن

أردةك،               رعدذ، ظ تأضة قذش قاتارلعق هايؤانالر، ظاؤات، قذرذقلذق، ظعنسانالرغا يئقعن جايالرغا حىجة حعقع
زالردا         . از قاتارلعقالر سذ بويعدا ياشايدذ غ اغالردا ظئتع قعالر، ب لةر ؤة باش الر هأصىص ةرخعل قذش ا، ه قاح، قاغ قذش

ئلعش       ةممعنعث آ الاله، ه راق، ظ أيلعرعدة بةزعسع يع ةتتا ظ ن ه انالرغا يئقع ايدذ، بةزعسع ظعنس نع، ؤاقتياش ع
 ظذالرغا اليعق ظورذنالشتذرغان، بذالرنع ظالدعن  بعلةن ظورذنالشتذرغان، رعزعقنع هةممة جايغاهئكمةتجايعنع، 

االك                    عدذ، ه ا، تىضعش ايعدعن ظالمعشعص قالس صعالنالص قعلغان، رعزعق ظالدعن تةييار بولمعسا ياآع بذالر ظأز ج
داق ظةمةس             ا، ظذن ةزع  . بولعدذ، هةممعسع ظعنسانالر ظىحىن، ظذالر يوقالسا، ظعنسانغا زعيان، ظعنسان يوقالس ب

تعدذ، بةزعسع حوث        لعدذ، بةزع آأرضةزمة بولعدذ،  يئمةآلعك بو  نع يوقع عرايدذ، معكرذص نع ظاس بةزعسع مذهعت
ايدعلعق                   ةم ص انلعق ه ةم زعي اغعدةك بةزعسع ه ىص، ق ياردةمحع بولعدذ، مىشىآياصعالق، مىشىك، سذندذك، هأص

ن  عاليدذ، معكرذص اؤانع ياخش نع، ه ع مذهعت ازاالردةك صايدعس ن ؤاهاآ ةرة، حعؤع دذ، ه قا بولع تعدذ، باش ع يوقع
بولمعسا ظعنسانالر زعيانغا ظذحقايدذ، بةزعسع سةصةردة ياردةمحع بولعدذ، بةزعسع          . هاشاراتلةرضة رعزعق بولعدذ  

  .تةجرعبعدة سعناقتا، بةزعسع ظعنسان هاياتعنع قذتقذزذص قالعدذ ؤاهاآازاالر

دذر هئكمةتظالاله هةممعنع ظالدعن بعلعص، ظالدعن ظورذنالشتذرغان، ظالاله     ةن  .  بعلةن ظعش قعلغذحع م
ةمدذ  ا ه ةن، ظالالهق ذدةك       ـ هةقعقةت ص بواللمعغ ادا قعلع ىآرعنع ظ ازعر ش ةن ه ع، م ةن، حىنك انا ظعئيتعم س

ذ           نئمةت اندعن ب كعنعمدعن ظ ة ظئرعش ذآرع   نئمةتلةرضة هةتتا مئنعثمذ خةؤعرعم يوق يوغان مةنصةظةتعمض ة ش لةرض
عز قالغعنعم ذن، خةؤةرس اندا تذرس دذمقعلعش ظذي ل بول ا خعجع ذن . غ ة نذرغ ئخع يةن ةن ت ل نئمةتم ة خعجع ك

عز                    ا سانس ةن، ظالالهق ةلعيم ظعك تعنال ه الاله راس تذ، ظ اق قويذص اي س بولعمةن، ظالاله، مئنع هئلعمذ هاالك قعلم
ةمدذ ايع    ـ ه عز دذظ ذلذلالهقا سانس ذن، رةس اناالر بولس ا،     ـ س ة، تابعظعنالرغ ذن، ساهابعلةرض الر بولس دذرذت

ئهعدال ةر    ش أظمعن ظ ىتىن م عرالرغا، ص تلعرعمعزغا، مذصةسس زنعث دوس ةؤلعياالرغا، بع ا،  ـ رغا، ظ ظايالالرغ
امعن                   ذن، ظ ار بولس الع ي دارع، ماج ذن، دع ةرعكعتع بولس تع، ب الالهنعث رةهمع ةمدع   ! مذجتةهعدالرغا ظ ز ظ بع

  .آئيعنكع سأزعمعزدة ظأسىملىك توغرعسعدا سأزلةيمعز

  النمعالرسىرة رةظعدة تةصسعرعدعن تال

  ظالالهنعث بارلعقعغا دةلعلدذر بذلذتالر

  بذ هةقعقةتكة تئنعؤالعدذ جوهذدالر

  بعزنعث تةتقعقاتعمعز ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك

  بذ تةتقعقات هةقعقةتكة رول ظوينعدع ظىنىملىك

  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةيدةك مذجتةهعد مذصةسسعرلةر
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  هةممة آعشعدعن بعزلةرضة بةك سأيىملىك

  عم مذشذ ظعلعم دئثعزعداؤاقتسة ظأت

  مئنعث آىنلىرىم آأثىللىك باشقعالردعن

  ظعلغار هالدا تئرعشعص ظةمةل قعلعص بعز

  ظاخعرةتتة ظالالهنعث جامالعنع آأرضىلىك

ذنكع،             عثعزدة بولس ذ ظعس ةمما، ش ز، ظ بعز ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك توغرعسعدا داظعم سأزلةص تذرعمع
ذرذق        دئضةن قعلمايمعز، شذثا، سعز بذ   هةرضعز تةآرار هالدا سأز      ن ق ال ظعلعمدع ةن دةص ان ظعلعمك ةن بعلعدعغ  م

عزدعن  وفالردعن، س ةؤلعياالردعن، صةيالس ذلذلالهدعن، ظ الالهدعن، رةس عثعزمذ ظ ة بعلس عز هةرقانح اث، س قالم
ابن               ةت قعلعص آعت ة دعقق ذ سأزعمعزض ذثا، ب ة  يذقعرع تذرعدعغان ظالعمالردعن تأؤةن، يةنع تأؤةن، ش عث ظعحعض

م          أرىث، بعلع ذم آ ابالرنعمذ حوق ان آعت ارةت قعلعنغ قةلبعثعز بعلةن ظعحكعرلةص آعرعص حىشىنىص آأرىث، ظعش
خورما، بانان، . هةرخعل سعز بعلمعضةننع سأزلةيمعز ظأسىملىك توغرعسعدا. نةدة بولسا، شذ يةردعن ظعئلعنعدذ

دذ   جىزة قاتارلعقالر ظعنتايعن ظعسسعق، ظةمما، تذصرعقع يذم      ايالردا بولع اق ج ارلعقالر     . ش تة قات ادام صعس اق، ب ياث
  .سوغذق جايالردا بولعدذ، يانتاق، تةرةنجعؤعن هةرخعل دورعلعق ظأسىملىآلةر حأللةردة بولعدذ

دذ  ايدا بولع ذلذق ج ةر، س رةك، ظةنجىرل ةت، تئ ةس . سأض م ظةم ة الزع ذ ظانح ا س راق قاتارلعقالرغ . توغ
ر            مئهعرعبان ظالاله، هةممعنع ظالد    ىملىك بع ةر ظأس ةن، ظةض عنع بةرض ق نةرس ة اليع عن بعلعص هةر جايغا ظأزعض

  خعلال بولسا، يةرشارعنع قانداق آأآةرتعمعز؟

يعم اراظعتعمعز، آع امعقعمعز، ش ز، ت عمعز، ظوزذقعمع زنعث تذرمذش قا بع ن باش ق  ـ ظذندع ة اليع آئحعكعمعزض
ةك،          بعزضة. ظأسىملىآلةر بئرعلضةن، هةممعسع بعزضة بةآمذ الزعم      ذددع آأآتاتت ايدذ، خ  ظذ بولمعسا زادع بولم

ايرعلعدذ           اتعدعن ظ . هايؤانالر، ظأسىملىآلةر، سذ، هاؤا، تذرالغذ جاي، ظعنسان بذالرنعث بعرسعدعن ظايرعلسا هاي
وؤغعنع  ذ س ا ب م    ظذنداقت ان؟ آع عؤةتلعك قعلغ ح مذناس عنع زع ذالر ظارعس م ب ان؟ آع ةييارالص قويغ الدعن ت م ظ آع

ر          هةمكارالشتذرغ ة بع م يةن رعؤاتعدذ، آع دذ؟    ـ ان، آعم تةثصذثنع ساقالؤاتعدذ؟ آعم هاياتلعق بئ ةص يعغعؤاتع بعرل
  .ظالاله، ظالاله، ظالاله

بولغان هةر خعل آان،  بعز ظةمدع ظعنسانالرغا بولمعسا زادع بولمايدعغان ظالالهنعث ظةث ظالعي سوؤغعسع
مئنت ماددا هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، بذالرمذ ظةث حوث  خعل ظعلع110قئزعلما بايلعقلعرعنع بايان قعلعمعز، 

اؤاتعمعز                  وق ياش ةؤعرعمعز ي ىل خ عنع قعلعش تىض ث شىآرعس ز بذالرنع ةمدذ . نئظمةنت، ظةمما، بع انانع،   ـ   ه س
نع بعلضةن تةمعنع تئتعغانالر تولذق تونذص يةتكةن ظالعمالر قعالاليدذ، شذثا، ظالاله، ظالالهدعن نئمةتشىآرعنع، 

  !، ظعككسع باراؤةر ظةمةسدة دئضةنعمالرال بةك قورقعدذظال

ذق ؤة         ع قذمل دذ، ظورن عل بولع ن هاس ظالتذن، قذياش نذرع ؤة باشقا صعالنئتالردعن آةلضةن نذر زةررعحعدع
س،                      ىش، مع دذ، آىم ذص تذرع عل بول تاش تاغ، بةزع ظالتذن آانلعرعدةك، بذمذ يةرشارعدا توزغا ظوخشاش هاس

دذ        تأمىر، قوغذشذن قات   الر     . ارلعقالر تاغالردا، يذمشاق توصا ظارعالش تاشالردا هاسعل بولع ةت بويذم داق قعمم بذن
ةتعؤارلعق،               ةن ظ املعق بعل أزعنعث آ ظةسلع بعر تاش تأمىرضة ظوخشاش، بذرذنقعالر تأمىر دةص ظاتعغاندةك، ظذ ظ

ت معتع يوق،   ظةتعؤارلعق بولعدذ، ظةمةلعيةتتة، بذالرنعث تذزحعلعك قعم      نئمة آام بولسا، شذ    اق   ؤاق ة قورس ع آةلس
م        . تويمايدذ ارقعلعق ظعلع ذل ظ انالر ص ةتعؤارلعغاحقا               ـ   هازعر ظعنس ذم قعلعص ظ ةت بوي ع زعنن ا، ظذن رعم قعلغاحق بئ

ر     ـ   ظذندعن باشقا نذرغذن صةن    تةرةققعياتقا، ظعستئمال قعلعنغاحقا، بذ قعممةتلعك بولماقتا، ظةمما، ظذ بةرعبعر بع
ةن رو ث بعل اش، ظذنع ع   ت عل قعلغعل نع هاس ايدذ، ظعلعم ع بولم ةل قعلغعل ادنع ه ة، ظعتعق ةلبع، ظعددعي ع، ق ه

ايدذ، ةلببولم م  ق ةنعال ظعلع ىن ي ذالر ظىح ايدذ، ب ةم قعاللم ةت ـ نع خاتعرج ة، هئكم ان صةلعسةص ا بولغ ، ظالالهق
الال          قةلب مذهةببةت الزعم، راستعنال   الدعن     ، ظالالهنعث زعكرع بعلةن ظارام تاصعدذ، بذ ظايةتتة، ظ ةممعنع ظ ه، ه

  .آىمىش بعلةن ظةمةس بةلكع زعكرع بعلةن ظارام تاصعدذ ـ  ظالتذن قةلببعلعص توغرا ظئيتقان،

عل               دا هاس اددعالر قذم ةك م قا ظةين ئمونت ؤة باش دذ، س عل بولع ايدا هاس ا ج أل، توص ةقةت ه ضىثضىرت ص
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عدا بو          . بولعدذ ارعالش توص ذم ظ ةنعال ق ارلعقالرمذ ي ة قات دذ ظةينةك، زةمح زدا     . لع اقذتالر دئثع ان، ي أهةر، مارج ض
ةمما،              مةؤجذت   اس، ظ بولعدذ، بذ تئخعمذ ظاز، آةم تئصعلعدذ، شذثا، بذ ظةتعؤارلعق، هةممعدعن قعممةتلعك ظالم

يوم               ) Ⅳ(بذنعث ماددعسع يةنعال آاربون      اددا رادع م م ةت، مذهع نمذ قعمم اددعالر، بذنعثدع قا م ظوآسعد ؤة باش
ة            110،  بولعدذ، بذ بعر خعل نذر     ان، مةدةنض ن آ دذ، بذنعثدع عل بولع ارعدا هاس  خعل ظئلئمئنت ماددعالر يةرش

ةؤةلعرع  دذ  242ت عل بولع ارعدا هاس ع يةرش دذ، بةزعس ل بولع دذ،  .  خع عل بولع عالنئتتا هاس قا ص ع باش بةزعس
ايتذرذلعدذ،  يةرشارعغا حأرىلضةن بولعدذ، ياآع هازعرمذ زةررعحة بولذص حىشىؤاتعدذ، زعيانلعقع، ظاتموسفئرادا   ق

  .صايدعلعق بولغان زةررعحة ماددعالر داظعم حىشىؤاتعدذ

الدعن                   ذرذن ظ ل ب ارت يع ة معلي بذالرنع، هةممعنع ظالدعن بعلضةن ظالاله، ظعنسانالرنع يارتعشدعن نةحح
اندذر،  ارعتعص قويغ ةتي ايدذنئم ةتكعلع بولم اناص تىض نع  . نع س ىآرع قعلغعنع انالرنعث ش ازعر ظعنس ةمما، ه ظ

 ظةث اليعقتذر، دوزاخعلع بولمايدذ، شىآرع قعلعش تىضىل خالعقنع ظعنكار قعلعؤاتعدذ، مانا بذنداق زالعمالرغا آأرض
م    ة، ظعلع ذن تةجرعب وت، نذرغ ذ ظ ع ظذم اآع     ـ حىنك ىملىآدعن ي اآع ظأس ايؤانالردعن ي انالر، ه ةننع ظعنس ص

ع، ظئهتعياجع تىصةيلعدعن هاسعل قعلعدذ، قذياشتةك يذلتذزدعن ياآع ظةتراصعدعكع يةرشارعنعث مذهعتع، شاراظعت
شذ ظارقعلعق تةرةققعي قعلعدذ، صعتتةك بعرةر بايلعق ظاشكارا بولسا، بذ آةشصعيات نذرغذن آةشصعياتنع آةلتىرىص 

رعدذ علةن. حعقع ع  : مةس اآع ظذن دع، ي وق ظع اددا ي داق م ذرذن بذن ع، ب قعالر، حىنك ذلياؤ ؤة باش ذت، س ظوغ
يةنة تئخع . تتع، بعر آةشصعياتتعن آئيعن نذرغذن صايدعلعق آةشصعياتالر هاسعل بولعدذصايدعلعق جايغا ظعشلعمةي

ن                ذلذلالهمذ بذنعثدع ا، رةس ىص تذرماقت ذلمانالرنع آىت ةرةققعياتالر مذس نذرغذن بايلعقالر، نذرغذن آةشصعيات، ت
ذد           بئشارةتظالدعن   ذل قعلغ ةدعقعنع قوب تعدذآع، س المايدذ   بئرعص، ظعنسانالر شذنداق بئيعص آع  ةك آعشع تاص
بذنعثدعن .  بابدا، تئرمعزعيدا، معشكاتتا مذنداق بعر هةدعس خاتعرلةنضةن دئضةن ، قعيامةتنعث ظاالمعتع  دئضةن

آئيعن بعر زامانالر آعلعدذآع، بذ زاماننع باشتعن آةحىرمةي تذرذص قعيامةت قايعم بولماس، بذ حاغدا هةربعر 
ان              آعشعضة ظذنعث قامحا دةستعسع سأز قعلعدذ      أيدة بولغ ايرعلعص ظ أيعدعن ظ دذ، ظ أز قعلع ، ظاياق شوينعسع س

عدعكع  ث يوتعس ةنع ظذنع دذ  ؤةق ةؤةر قعلع ة خ ةننةرس ارةت   .  دئض اقعرغذ ظعش ئفون، ح تة تئل ذ هةدعس ا ب مان
نعث     ذ هةدعس دذ، ب ة بولع نع تةآشىرس ذ هةدعس ان، ب عنع 1000قعلعنغ ذرذن خاتعرلةنض ل ب ار،  يع تع،  ب خئ

ذ       ةغعزع ش دذ        سعياسع، ق ة بولع دا تةآشىرس اقالنغان، معكرذسكذص ئتع س ذنداق      . ص ا مذش أجعزة، مان ر م ذ بع ب
دذ ىص تذرع ةنعمذ آىت ةن، ي ىص آةلض ذلمانالرنع آىت عياتالر مذس ي آةشص ةن . ظعلمع عيات بعل ي آةشص ز ظعلمع بع

ةلبعنع خا                م، ق عمعز الزع ا حاقعرش علةرنع دعنغ ةم  ظايةت، هةدعسنع ظعزاهالص مأجعزعنع ظاشكارعالص آعش تعرج
  .قعلعشعمعز الزعم

ظالعمالر بذنع تةتقعق .  دئضةنعن قاحقاندةك قئحعثالر  ؤاسعترةسذلذلاله، جوزام آئسعلعدعن يول   : مةسعلةن
اه          اآع تعمس ان ي ةي قعلعص، نئمة ظىحىن يعالن، حاي عت  يول دئم ذ هةدعسنع     ؤاس دذ، دةص ب اندةك دةي عن قاحق

ةن،          تةآشىرضةن، قارعسا بذ آئسةلنعث معكرذصع، ؤعرذسع      ةم يوقعتعشع ؤةهشع ظعك كةن، ه  يولؤاسقا ظوخشاش
ةتتا،         ص، ه ةممعنع بعلع الاله ه ةن، ظ الاله بعلدىرض ةم ظ ةن ه أزدة آأرض اتعننع آ ع، ب ذلذلاله بذن  187رةس
ةن            انع بعل ايؤانالرنعمذ س ك ه ت معليوننعع بعرلةشتىرسة بعر تال بذغدايحعلعك بو لعدعغان زةررعدعن آعحع ع ؤاق

  .دا خاتعرلعضةندذر»ذلمةهصذزلةؤه«ظورنع بعلةن 

ةت        زئمعن بعز بذ : مةسعلةن دع، دعققق ة بول اخعرع نئم ايلع، ظ اراص باق دعكع آةشصعيات ؤة تةرةققعياتقا ق
  .قعلعص قاراثالر

ةث   10000 هةسسة آعحعك بولغان، يةنع      10000آعحعك يعثنة ظذحعدعن     نع بعر قعلسا يعثنة ظذحعغا ت
ان  عندا«آئلعدعغ عيةت هى» ض ةنع ظئرس ة   ي ة نةحح ذ بةلض دذ، ب ة بولع ع بةلض عيةت مةخص عدة ظئرس جةيرعس

نئمة  بةلضة بولذص، ظالعمالر بذنعثدعن هةيران قالدع، مانا مذشذ مةخصع بةلضة ظارقعلعق ظاالقة ـ معثلعغان خةت
ع، تئرعساق شذنع ظالعمعز، قانداق هايؤان ظذرذقالنسا شذ هايؤاننع تذغعدذ، ظأزضعرعص آةتمةيدذ، بولذصمذ سىرعت

  .بذ ظاشذ ظئرسعيةت، مةخصع بةلضة قانذنعيعتع بعلةن بولعدذ. ظةزاسع، ظأز ظةسلع بويعحة يئتعلعدذ

  ظذنداقتا، بذ خةتنع قايسع خةتتات يازغان؟ بذ بةلضعنع قايسع مذتةخةسعس قالدرذغان؟ 
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علغذحع ظةزلعدة بذالرغا هاياتلعق ظاتا قعلغان، بعرنع ظعككعضة قعلعص آأصةيتكةن، هادعسعنع صةيدا ق       ظالاله
ة          . بولغان، ظالاله قعلدع  مةؤجذت   ز يةن اهعلالر بع ظةقلع بارالر بذ هةقعقةتكة بويسذنذص مذسذلمان بولذشتع، ج

عدع،              ألىص تىض ا ظ ذ ظازغذنلذقت اخعرع ش ص، ظ  دوزاختةتقعق قعلعمعز بذ آئيعنكع تةتقعقات دةص جاهعللعق قعلع
ةرآعنلعكع        ظةهلع بولسا، نئمة ظامال، ظذالر بةرعبعر ظعمان        ظئيتمايدذ، بذ ظذالرنعث ظأزعنعث شذملذقع، تالالش ظ

ىؤاتعدذ،              ة يىرىش بار، ظذنداق بولمعسا، مأهلةت بولمعسا، دذنيادعكع آاصعرالر دةرهال يوقذالتتع، ظذالر خالعغانح
ايدذ، دةل           ن قالم الدذر آئيع ذالر ب اغدا ب ذ ح ت بذالرنعث هاالك بولذشع ظىحىن، بعر ؤاقعت بار، ش االك  عداؤاق  ه

  .بولعدذ

ايعص    ارلعق ظاج ةرخعل قعزعق ادعكع ه ذالص، دذني ة ظ ذ ظايةتك ز ب نع،   ـ بع أزلةص قذدرةت الرنع س غارايعص
  .نع بايان قعلعمعز، شذ ظارقعلعق قةلبعنع خاتعرجةم قعلعمعزهئكمةت

ياشتعن ظأسىملىك، دةرةخ، ظوتذن، يعقعلغذسعغا قاراص، نئفعتقا قاراص ؤة بةزع يئقعلغذ ظئنعرضيعسعنعث قذ           
دذق         عل قعل ادرو             . آةلضعنعضة قاراص، بعزمذ قذياشتعن توك هاس اتوم، ؤودرود، ي ةرخعل ظ تعن ه ز، قذياش ة بع يةن

ا                      قورال ذ آاظعناتت ع، ب دذ، حىنك تاز بولع ات ظذس ىتىم آاظعن انالرغا ص دذق، ظعنس الرنع، الزعر نذرعنع آةشعص قعل
ة   علةن آىلدىرض ار، مةس رع ب اس ظوقوغذحعلع الالهنعث ظازم ل  ظ ر خع اراللعرعدا بع ات ظ ةندة ب ىملىآع، س ظأس

تعص            ةقلعنع يوقع ةن، ظ ىص آئتعدعك اتتعق آىل ةآمذ ق ع ب ةن آعش ىملىآنع يعض ذ ظأس ذص، ب ىملىك بول ظأس
از         ةمرعش ظىحىن ظ ىملىآنع س ذ ظأس ةن، ب تئمال    ـ قويعدعكةن، بةزعسع مةجنذن قعلعص قويعدعك ازدعن ظئس ظ

انالر          قعلعدعكةن، بذ خذددع هئلعقع آىلدىرضة ب      عدة ظعنس ذ ظعككعس ىملىك ب ايؤان ؤة ظأس ئلعققا ظوخشاشكةن، ه
ةم    العق ه ةم شعص ىن ه ةم          ظىح ةمرعتعغان ه ةم س ان ه ال قعلعدعغ ةم خذش العدعغان ه ة س ةم غةمض ةر ه زةه

  .بذالرنع ظالاله، ظعنسانالرغا بويسذندذرذص بةرضةن. ظورذقلعتعدعغان هةر خعل صايدعلعق دورعالر مةؤجذد

قعدا بعر قئتعم حعكةتكة ظاصعتع يىز بةرضةن بولذص، بذالر بذنع بعر تةرةص قعلعش جةريانعدا جةنذبعي ظافرع
عالن ؤة           ةردعن ظايرذص ذ حئكةتكعل ة ب عناق قعلعص آأرس ان، س انلعقعنع بايقعغ بذنعثدعن بعر خعل ماي حعقعدعغ

ةنع   صعرسةنت 20 دة 100. باشقا ماتذرلذق ظىسكىنعلةر ظعستئمال قعلعدعغان ياغ حعققان     100ياغ ظئلعنغان، ي
ا                       20آعلودعن   ايدعنع قولغ تعن ص ر تةرةص ة بع تعص، يةن ةتنع يوقع تعن ظاص ر تةرةص  آعلو ياغا ظئلعنغان، مانا بذ بع

  .آةلتىرىش بولعدذ

ةن      هئكمةتبذالر ظةلؤةتتة ظعلعم     ةن بةرض نعث آىح قذدرعتعدذر، ظالاله، بالدذرقعالرغا مأجعزة، آارامةت بعل
ت ، تةدبعر بعلةن بئرعؤاتعدذ، هةر ظعشعنعث هئكمةت ـ   هنعث ظىممعتعضة ظعلعم  ظعشالرنع رةسذلذلال  ز   ؤاق ار، بع ع ب

ة    ازعنعدذ، آئح ة ق عياتقا زور نةتعج ذلمانالر آةشص زآع، مذس ذنع آىتعمع اندةك،   ـ ش عص تذرغ دىز ظالمعش آىن
عثالردا              ةيلع، ظئس الدعراص ظىزم ع ظ ن، ظىمىدن أؤةت آئلعشع مذمكع اخعرقع   ب مذسذلمانالرغا بعر ن ذنكع، ظ ولس

ز حوث            العي    ـ   غةلعبة مذسذلمانالرغا مةنسىص، هعممعتع ظىستىن بولذش، ظعماننعث جىملعسعدعن، بع وث، ظ  ح
ةلكع،   . ظعشالرنع نعيةت قعلعشعمعز، صعالنلعشعمعز الزعم  ةس، ب دذظالعرعمعز ظاددعي يوقعالث ظعشالر ظىحىن ظةم

  .ولغذعسع ظعالهعمظالع ظعشالر ظىحىن، ظالعي ماقام ظىحىن ظعجاؤةت ب

ايعص  ندا ظاج مانالردا، زئمع ايدذ،     ـ ظاس ةص قالم ة تىض ا قعيامةتكعح ةر ت ةر، مأجعزعل ارايعص قذدرةتل غ
ة         قةلب حىنكع، ظعبرةت ظالعدعغان   ذالر تىضعس عمةيدذ، ب انالر تىض نع خاتعرجةم قعلعدعغان ظالالهقا ظاشعق بولعدعغ

بولسا، بعز هازعرقع ظعلعمع آةشصعيات، مأجعزعلةرضة قاراص ظذنداق . قعيامةت قايعم بولعدذ، ظعش ظاخعرلعشعدذ
عمعز    قةلبيةنة نذرغذنلعغان مأجعزعلةرنع ظاالمةتلةرنع تئصعص حعقعشعمعز، شذ ظارقعلعق       ةم قعلعش لةرنع خاتعرج

  .الزعم

علةن ةك: مةس ندا ظةرآ الاله زئمع ار ـ ظ ىص ب ر ج دع، بع عنع قعل ةنحعش اق،  دئض عدا توختالس  توغرعس
ال                    جانلعق ؤة  أزلعرع جىص بولذص اي ظ ال قالم انالر ظةزاسع جىص بولذص كةن، ظعنس ر جىص عز هةممعسع بع  جانس

أرىش   أزنعث آ ىص، آ لعمذ ج ةيرة ظةس ارعلعؤاتعدذ، هىج ىص ي ئقعمعمذ ج وك ظ ث ت ةلكع ظذالرنع اي ب قالم
ذسكذص، يئقعننع آأرىش، آعحعكلعتعص آأرىش، حوثايتعص آأرىشمذ جىص، معكر        ـ   ظاالهعدعلعكع يةنع يعراق  

وت                علذس جىص ظ تئلئسكوصمذ جىص، هةربعر ظأسىملىك ؤة هاشارةتلةرمذ جىص، ظاشذ توك ظئقعمعمذ معنذس، ص
ةمراهلعق               تذزالرمذ جىص ه أص يذل عملعرعدعن آ سعم نأل سعممذ جىص، زةررحعلةرمذ بعر جىص، ظاسمان جعس
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عز         هةرعكةت قعلعدذ، ظةمما، ظاالهعدة ظةهؤالدا جىصتع بولمعسعمذ بولعدذ، مة         ذ ظاتعس انعدةك ب ةم ظ سعلةن، مةري
ا                ظعسا ةك ظاتعلعقق اج نع تذغدع ظذندعن باشقا دئثعز مةهسذالتلعرعدعن بعر خعل هايؤان بولذص، بذمذ ظةرآ  موهت

الدعمعزدعكع              أز ظ بولماي آأصعيعدعكةن، هةسةل هةرعسعنعث ظايال صادعشاهعمذ ظاتعسعز نةسعل قالدذرعدعكةن، آ
ىيىص         بعر دةلعل، بعر تال معكرذص   ا آأص ا، تئرلعيونغ ة معليارتق عيعص نةحح ذ آأص ا، ب ذص قالس ياآع ؤعرذس يوق

دذ،                   . جاننع ظالعدذ  اننع قعالالي الاله، خالعغ ةيدع، ظ عز آأص ذ ظاتعس مانا بذ بعر تال تاق ؤعرذس ظعدع، مانا بذم
ةت مةيلع جىصلةشسذن ياآع جىصسعز بولسذن        دذ    هئكم ةن ظعش قعلع مذ ظ   .  بعل ذدرةت بولذص داق ق انالر  بذن عنس

قعحة              ةتنع قعس ر آارام أيىمدعكع بع أز ظ الدعمعزدعكع ظ ظةقلعنع هةيران قالدذرغان، قذدرةت بةآمذ آأص، آأز ظ
  .سأزلةص بئرةي

ةيران         ةقلعمنع ه ة ظ ا هازعرغعح ةت ت ذ ؤةق ةن، ب أرىص آةلض ةن آ أزىم بعل أز آ ن ظ ةن آعحعكعمدع م
الدذرعدذ  ان    . ق ةلعم ظالغ ل ت ر خع عدعن بع ث دادام دادعس ةنع   مئنع عدذ، ي ذدذم دعيعش علةر ظ ع آعش ةن، بذن   ظعك

ان                     دةك قعزتعلغ ةن حوغ ةلعم بعل ذ ت رةك، دادام ب ا آئ ظئغعزغا سذف دةص ظذدذم قويذش، رذخسةت قعلعش بولس
آةتمةنضة ياالثياق دةسسةيدذ، صذتنع تذتذص باقسام صذتع آأيمةيدذ، ظةمما، آئسةل آعشعنعث جعسمع آأيعدذ، 

ضعل دةسسةيدذ، ظعش تىضعضةندعن آئيعن، بعز بذ آةتمةننع سذ قذيذص سويعتعمعز،    شذثا، ظذالرنع ظاياص، يةث   
مةن بذ ظعشنع توال آأردىم، آئيعن ظوقذش صىتتىرضةندعن آئيعن مةن دادامدعن سئنعث ظوقوغذنعث زادع نئمة؟ 

م دذرذتنع سةن سعهرعضةرلعك قعالالمسةن؟ دةص سورعدعم، دادام ماثا مةن صةقةت سىرة فاتعهةنع ؤة بعر قعسع
أز                  ارمعش، ظ ذدذم ب ة ظ ان ظعزن ن قالغ قا دادامدع ن باش ت ظوقذيمةن، ظذندع تذتذص     ؤاق ةتنع حةك توخ ز ظاي عدا بع

عهر      . توشقذزاتتذق، دعدع  ع، س ةن  راست سئهرعضةرلعك ظةمةس، حىنك أز          دئض االس، آ دذرذش خ ال قعل  خعي
أزعمعز       . باغالش، ساختعصةزلعك  ةننع ظ دع، آةتم ذ راست ظعش ظع ةن    ظةمما، ب ا ظعشةنمعض ز، بذنعثغ قعزعتعمع

ار، دادام      انالر ب نذرغذن آعشعلةر سعناق قعلدع، تئخع بةزعسعنعث دىمبعسع آأيىص بعر ظايغعحة ظوثدا ياتالمعغ
ة   ـ 6يعل  ـ  2003هايات،   ظايدا، دادام تئخع خئلع ياش ظةضةر ظعشةنمعضىحعلةر بولسا، آئلعص سعناص آأرس
دذ ززعق آةت. بولع ص قع انداق قعلع قانالرغا   ق ذم حاص ذتقا تذخ ع ص عز بذن عز هةرض ةيدذ؟ س ذتعنع آأيدىرم ةن ص م

ظوخشاتماث، دعنسعزالر سأزعضة ظةمةس، بعزضة ظعشعنعث، قانداق قعلعص بذ قعزعقلعق صذت ظارقعلعق آئسةلنعث           
ذ  تعنعضة يأتكعلعدذ؟ بذ ظارعلعقدا قانداق بعر خعسلةت بار؟ مانا بذ مأجعزة بولذصمذ قذرظان مأجعزعسع بو    لعدذ، ب

ةن  ىن بئرعلض ةق ظعش ظىح تعن ه الاله تةرةص ةت ظ ايعص  . آارام ادا ظاج ذ دذني ةك، ب ة آةلس أز ضئصعمعزض ز ظ بع
م        عمعز الزع ةتنع ظاشكارعلعش ايدعلعنعص هةقعق ةم   . سعرلعق ظعشالر بةآمذ آأص، بعز بذنعثدعن ص ةلبنع خاتعرج ق

ا ظوخشاش          : قعلعمعز، مةسعلةن  ذددع ظايغ ىك،       يةرشارع، ظاي شارعغا خ ةآكعز آىنل ةن، س ذر قايتذرعدعك  15ن
ة      ارقعلعق ظةآسعض اش ظ ذم، ت اغ، ق ار ت ذز، ق ىيع، م ز س نع، دثع اش نذرع ةن، قذي ذص آأرىنعدعك ىك بول آىنل
ذم         عس تذخ الق ظئعلعص قايتذرعدعكةن، بذ خذددع تذلذن ظايدةك بولعدعكةن، شذ ظارقعلعق ظالعمالر زئمعننعث يذمع

الغان، بعز يةنة، نذر سأزعضة قايتعص قالدذق، مةن يئقعندا بعلضةن بعر خةؤةر    شةآلعدة ظعكةنلعكعنع سىرةتكة ظ   
يذتئر،   ىتىن آومص ذر ص ذآع، ن رش ةن،   ظئلعكتئ ع ظعك علةرنعث ظاساس ارلعق نةرس ع قات اب ماشعنعس ونلذق هئس

ر      3000آعحعككعنة بعر حعؤعننعث بعر تال آأزع        دعن آأص آعحعك آأزدعن تةشكعل قعلغاندةك، آعحعككعنة بع
 ماددعغا ظازغعنا جايغا نةححة معثلعغان آعرعستال المصذحكا، حعراغ ظورنذتذش ظارقعلعق  دئضةن»آعمعنعي«تال 

ن               دذ، ظذندع ع بلع ذر ظعلم ذ ن ذر، ظاش ة ن ظعلغار هالدا هئسابالش ماشعنعسع، آومصيذتئر ياسالدع، بذمذ ظةلؤةتت
عنعص صىتىن ظاصاراتقا نذرغذن آأزلةرنع بعكعتعص، باشقا بذ حئؤعن، آئصعنةك، آأزلعرعنعث توال بولذشعدعن صايدعل

ذنداق           ز    . بعرال ؤاقعتتا نذرغذن رةسعمنع تارتقعلع بولعدعغان بولدع، تئلئؤئزور قانعلعمذ ش ةآكذر، بع ي تةص ظعلمع
انالردعن          عزعمحانلعقع ظعنس عزعش س اثالش، س ذراش، ظ أرىش، ص ايؤانالرنعث آ ذن ه اق، نذرغ ان بولس قارايدعغ

ةزع       : رتذق تذرعدعكةن، مةسعلةن  نةححة هةسسة ظا   مىشىآياصعالقنعث، شةصةرةثنعث، بىرآىتنعث آأرىشع، ؤة ب
قذشالرنعث معكرذصنع آأرىشعدةك، ظعتنعث صذرعشع ظذندعن باشقا هةرة، حىمىلة، آئصعنةآنعث بذرنعدعكع ظعككع 

 ظاثلعشع، بعر قعسعم تال نةشتعرع ظارقعلعق صذرعشعمذ، ظعنسانالردعن نةححة يىز هةسسة ظارتذق، شةصةرةثنعث
ث   ع، خورازنع ةيتاننع آأرىش ةآنعث ش ع، ظعش ذرذن ظاثلعش دعن ب وران حعقعش ةؤرةش، ب ةر ت انلعقالرنعث ي ج

عكةن، خوش،  دئضةنصةرعشتعنع آأرىشعدةك ظةهؤالالر مةؤجذد، بذ هةدعسنعمذ رةسذلذاله تةتقعق قعلسذن ظىحىن
 آأز قاراش صىتىنلةي    دئضةن  هايؤاندعن تةرةققعي قعلغان   ظذنداقتا، بعز بعر نذختعنع مذقعمالشتذرساق، ظعنسان،     
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انالر   ةن، ظعنس دا تذرعدعك رع ظورذن ايؤانالر يذقع ذ ه ايدذ، ظاش ةتىر بولم ة ت ةرةققعيات آةينعض ع، ت ا، حىنك خات
تعدارنع              ذ ظعق الدع؟ ظةسلع ب ة حىشىص ق أؤةن دةرعجعض ن ت قانداقحة آةينعضة تةتىر تةرةققعي قعلعص، ظذالردع

ر     ظالاله، ه  ةن، بع الدا بةرض اآع         ـ ةممعضة اليعق مذناسعص ه ة ي امالص آةتس اآع آ ة ي رعدعن ظئشعص آةتس بع
  .قازا يىز بئرعص هاالك بولعدذ ـ ظالمعشعص قالسا، حوث باال

نع تذغذشع                  هئكمعتظالالهنعث   ذ تذخذم ذص، ب ذز بول ل قوثغ ر خع ع، بع ال قعاليل ع ؤة رةهمعتعضة بعر معس
ةن، ظعشالر         بعلةنال ظةرآعكع ظاتعسع آئل    ةندةك، يةؤعتعدعك لعنعنع يعض ىك ظاس ذددع مىش نع خ ذ تذخذم عص، ب

يعؤئلعك       هئكمةتبذنداق آئتعؤةرسة بذالرنعث نةسلع قذرذيدذ،    ل خئمع ر خع عغا بع ث حعش ذ قوثغذزنع  ظالاله، ب
ةرآعكع                  ذص، ظ ذص بول نع تذغ ذز تذخذم  سذيذقلذق، صذراق حعقعرعدعغان ظاالهعدة ماهارةت بةرضةن، حعشع قوثغ
ذص                ةرآعكع ظذق عمذ ظ تذرذص بولس اآع ظورذنالش ايدذ، ي عرعص قويالم ا ظاص آئلعشتعن بذرذنال تذخذمنع ظأز جايعغ

العدذ ةيدذ  ـ ق ة ي رعص     . دة، يةن ذراقنع حعقع ئلعقع ص ع ه اندا حعشعس ذم قعلغ ا هذج ذز تذخذمغ ةك قوثغ ظةرآ
أز       ساظةتكعحة هذشسعز مةس قعلعص قويعدذ، ظذ ظ       4ظةرآعكعنع ظعككع ساظةتتعن     نع ظ عحة تذخذم ةسلعضة آةلض

ا   دذ، مان تذرذص بولع ا ظورذنالش العدذ     جايعغ اقلعنعص ق لع س ث نةس ص بذالرنع ذنداق قعلع ذ  . ش الاله، مذش ظ
عدا       هئكمةتهايؤانالرغعمذ رةهعم قعلعص،    انالر ظةتراص ع ظعنس ةن، بذالرن ارةت بةرض ايعص ماه  بعلةن ظذالرغا ظاج

ع،   دع، حىنك ايدعغان قعل ةتياش ة      ظذالرمةقس تعش، تةجرعب نع يوقع ةتكىزىش، معكرذص ايدا ي ذن ص ا نذرغ غ
  .ظامال، هعيلة ظأضعتعش ظىحىن ـ قعلدذرذش، تئخنعكا ظىضعتعش، حارة

ةتقعق                  كىنعدة ت ار ظىس ا، ظعلغ ة يارعش ذندذرذص بةرضعنعض الالهنعث بويس بعز ظةتراصعمعزدعكع جانلعقالرنع ظ
، رةهمةتنع تاصعمعز، قةلبعنع خاتعرجةم قعلعمعز، قعيامةتكة       نعهئكمةتشذ ظارقعلعق ظالالهنع،    . قعلعشعمعز الزعم 

  . شةآسعز ظعشعنعمعز، رعزعقدعن خاتعرجةم بولعمعز، هةرخعل تةجرعبة، تئخنعكعالرنع ظىضعنعمعز

اندا          ث ظىحىن بولغ ةمما، بذنع عمعز، ظ ايلعقالرنع تاص العقالرنع ؤة ب ةرخعل دورا، شعص ة  100ه ث هةسس مع
ر قعلعص      حوثايتقذحع يةنع بعر تال     حاحنع بعر حوث زالدةك آأرسةتكىحع، بعر معللع نةرسعنع بعر آعلومئتع

م  كذص الزع ةتكىحع معكرذس اندا،  . آأرس ئح بولمعغ ن 10ه ايتقذحع  15 معثدع عحة حوث ث هةسسعض  مع
م ىن، . معكرذسكذص بولذشع الزع ةؤالدعمعز ظىح العلعرعمعز آةلضىسع ظ أزعمعز ب ةس، ظ ةتمذ ظةم ةك قعمم ذ ب ب

ة ث ت ور دعننع ذن آ ىن، نذرغ ع    قةلبرةققعياتع ظىح ةقنع تئصعؤئلعش ازغذنالرنعث ه ىن، ظ ع ظىح ةرنعث آأرىش ل
م      عمعز الزع ذم ظئلعش كىنعلةرنع حوق ار ظىس ذ ظعلغ ز ب ىن، بع ذن ظىح أزع ظئحعلس عيالرنعث آ ىن، خذراص . ظىح

عمعز  ةتقعق قعلعش عملعرعنع ت مان جعس دا ظاس انلعقنع، تئلئسكذص رذ ج اق معك دا ظذشش ممعكرذسكذص ز .  الزع بع
ذدرةت،      ةندةك ق أزلةص ظأتك رعدا س ةت يذقع ةمدع باشالندع،       هئكم ةلكع، ظ المعدع، ب ةص ق عيات تىض ، آةشص

  .آاللعمعزنع سعلكعؤئتةيلع

م            لعقعمعز الزع ا سةل قارعماس ةن ظذنعثغ علةن . بعز، مةخلذقال بولعدعك ال        : مةس عتنع معس ر ص ظاددعسع بع
اراآةندة      قعاليلع، بذ صعت، بىرضة، بعرعنحعدعن ظالال     ةؤمنع ص ر ق ان بع ةن خالعغ هنعث قوشذنع، ظالاله بذالر بعل

  .قعالاليدذ

ىز                ةت ي ذنداق ظاص ظعككعنحعدعن، بذ بعر ظاضاهالندذرذش، سعضنال، ظعنسان مةينةت، صاسكنا يىرسة مذش
دذ، مانا قوثغذز يةص تىضعتع ـ بئرعدذ، هةرخعل معكرذص، ؤعرذس بولذصمذ ؤابا ظذالرنع يوقعتعدذ، ظاخعرعدا قذرت

ازعلعقع،    انعث ت ىتىن دذني ث ص أيعنعث مذهعتعنع أزعنعث ظ ئلعش، ظ الدعنع ظ ةنعث ظ اجعظةتلعك ؤةق ذنداق ص مذش
الدعن             الاله ظ عنع، ظ عت، بىرض ىن، ص رعش ظىح ةؤةر بئ الدعن خ صاآعزلعقع ظىحىن، زور بعر تىرآىم قوشذندعن ظ

  .سئضنال قعلغان

بعر نوصذس آأصعيعص قالدع، دعققةت قعلمعسا، بذ تئخعمذ    ظىحعنحعدعن، بذ بعر هاياتلعق بولذص، تذرذصال       
  آأصعيعدذ بذ نئمة ظعش؟

ةدعن    اتلعق ن ذ هاي الدع؟ ب ذص ق ع بول اتلعق ظعكك انلعق، هاي دة ج يم ظعحع ر آع اآعز بع ذص، ص انداق بول ق
قدعن آةلدع؟ ظذ ظةسلع ظعنساندا بار معكرذص، ؤعرذسدعن آةلدع، يةنعال ظذ ظعنساندعكع ظعسسقلعق ؤة ظوزذقلذ

 بعلةن بذ هئكمةتظالاله، . صايدعلعنعص آأصةيدع، مانا مذشذنداق جانلعقنع، هاياتلعقنع تةتقعق قعلسذن ظىحىن
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  .قوشذننع ياراتقان

ظاشذ قعتظةلةرضة نةزةر سالساق، يةر ظاستعدعن، تاغ ظأثكىرلةردعن، خاثالردعن، تاش آأمىرنع حعقعرعص 
  ؟هاسعل بولعدذ صايدعلعنعؤاتعمعز، بذ قانداق

أمىر         ـ هازعر ظعلعم  ال آ تعن بذرذن ندا يارعلعش انالر زئمع عحة، ظعنس ةندة ظعسصاتلعنعش ةؤجذت  ص ةن،  م ظعك
مةرعخ ظعسعملعك بعر دةرةخ بولذص، زئمعن ضىمىرىلىش ظارقعلعق دةرةخ، ظأسىملىآلةر تاش آأمىرضة ظايالنغان،              

ىملىك تعنعضة آعرسعال ظذ جعسعمنع تاشقا بعزضة مةلذم بعر خعل سذيذقلذق بولذص ظعنسان ياآع هايؤان ياآع ظأس
ظايالندذرعدذ، بذ دةرةخ يةر ظاستعدا، تاغ ظاستعدا، ظذزذن يعل باسذرذلذص قئلعص، هةرخعل يئقعلغذ ماددعلعرعنع 

ان،    ة ظايالنغ اش آأمىرض ص، ت ةلعص قعلع ة ج ث دةرةخ    ـ 91ظأزعض ان دةرةخنع ة ظايالنغ اش آأمىرض ة، ت بةتت
دذ     شةآعللعك آأمىرنعث سىرعت   عية،  . ع حىشىرىلضةن زئمعن، دةرةخ هةممعسع قذياشتعن نذر قوبذل قعلع ظئنعرض
  .يئقعلغذ ماددا هاسعل قعلعدذ

  زئمعن حىنكع،. ظأسىملىك دةرةخلةر يةر ظاستعغا نئفعت هاسعل قعلغاندةك، ظةزةلدعمذ بولذشع مذمكعن         
وك        نةزةرعية، ظايةتتة ظعسصاتالنغان، سىرة ظةن      دئضةن قذياشتعن ظايرعلغان  بعيا، تةصسعر مذنعيردا بار، هازعرقع ت

ع،     ذر زةررحعس ع ن ع نذر،هةممعس ذنداق، هةممعس عمذ ش ىن مةنبةس ارتعص    ـ ظ رعدعن ت عن بويذملع س
  .آومصيذتئرغعحة هةممعسع نذر، هارارةتتعن راؤاجلعنعدذ

ز ظاي              ان، بع ا قويذلغ ل  يانار تاغمذ بذنعثغا ظاساس بولذشع مذمكعن، هةرخعل صةرةزلةر ظوتتذرعغ ةتتعن دةلع
بذرذنقعالر ظوتذننع .  دئضةنقعلعص باقايلع، سىرة ياسعن، ظالاله سعلةرضة يئشعل دةرةختعن ظوت قعلعص بةردع

ةر،                        تالر، آأمىرل ذ نئفع ا، ظاش ازعر بولس ةن، ه نع سأزلعض عل بولذش وت هاس ة ظ ياآع ظعككع دةرةخنع سىرآعس
ع، ظأسىملىك يوصذرمعقع، تئنع، يعلتعزع ظارقعلعق صئشعل دةرةختعن هاسعل بولغانلعقع سأزلةنضةن، قذياش نذر    

دذ       بذ ظوتذن، يئقعلغذ. يةر ظاستعغا آعرعص، نئفعت هاسعل بولعدذ   عل بولع أمىر هاس ذرذلذص آ تعدا باس ةر ظاس  ي
الاله، ظاسمان          . دئضةن ذم، ظ ع ظوغل عهعتعدة ظ ان نةس عغا قعلغ  ـ يةنة، ظالاله، لوقمان ظةلةيهعسساالمنعث بالعس

ال دان                 زئمعندعكع هة  ر ت تعدا بع نعث قئ ايدعكع تاش اراثغذ ج تعدعكع ق ةر ظاس ةتتا، ي دذ، ه ممعنع بعلعص تذرع
دذ     ص تذرع ع بعلع الاله، بذن ا، ظ ةنبولس اراثغذ      .  دئض ان، ق ذ آ ذآع، ظاش ةلذمات ش اتالنغان م ازعر ظعسص ه

رع ي   ةؤتعدعن دةرةخ دانحعلع ع ق اتالملعرعدعن ظعحك نعث ق ذ تاش أمىردعن ظاش اش آ أثكىردعكع ت قا ظ اآع تاش
الدعن             ةممعنع ظ الاله ه ةن، ظ ةت ظعك تعن ظةمةلعي ال بولماس ر معس ذ بع ان، ب ظايالنغان ظأسىملىك، دانالر حعقق

  . بعلةن ظعش قعلغذحعهئكمةتبعلضىحع، 

ذر               دئضةن زئمعنغا نذر بةرضىحع   ـ   ظالاله، ظاسمان  ئقعلغذ، ن عية ي ةرخعل ظئنعرض أمىر ه ت، آ ، يةنعال نعفع
ارةتت  ة ظعش ارا. ذرزةررعحعسعض ةنؤة ماتةهتةس ذ       دئض ان، ب ا ظالغ ايلقنع تعلغ ذ ب تعدعكع ظاش ةر ظاس ةنعال ي  ي

عر      ـ توغرعسعدا ظايةت، هةدعسلةر بةآمذ آأص، ظةمما، ظذ حاغدا ظعلعم    ةرخعل تةصس ةتنع ه ا ظاي صةن بولمعغاحق
ازعر قذرظ            العمالر ه ذثا، ظ دع، ش كارا بول عرع ظاش ةتنعث س ذن ظاي ن  قعلعص باققان، ظاخعرع نذرغ اننعث يئثعدع

نذرغذن صةيالسوفالر . آةشعص قعلعنغان يئثعدعن بايقالغان يئثع مةنعسعنع تةصسعر قعلعص، مأجعزة ظعزدعمةآتة
  .ظعسالمغا آعردع

ال                          ز ظعسسعنعص ازعر بع أمىردعن ه زعق، آ م رع ةث مذهع م ظ نع، ظعالهع ذر بولغع ة ن ظةلؤةتتة، بذ نذر ظىستعض
اؤالش،           قالماي، توك حعقعرعمعز، صويعز قاتنا     والت ت ش ظعشلعرع، صار ظارقعلعق ظعسسعنعش، نذرغذن ظاشخانا، ص

تأمىرحع هةتتا ناؤايالرمذ تونذرنع آأمىردة قعزعتعؤاتعدذ، آاؤابحع، آاؤابنع آأمىردة صعشذرذؤاتعدذ، نذرغذن آان 
ةمما،                      ايدعالندع، ظ دة ص ايلعقدعن زور دةرعجع ذ ب ةت ب ىتىن دأل ةتتا ص ةر ه انالر  ظعشحعلعرع، تعجارةتحعل ظعنس

  .تولعمذ آذصرعلعق قعلغذحع، شىآرعسع يوق مةخلذق

ةجاؤعرات ظاشذ قذرذقلذق قعتظةسعدة نذرغذن بايلعقالر بار، شذثا، ظالاله،    ،تةرجعمعسع  دئضةن قعتظومموت
 بذ ظايةتتة، صىتىن قذرذقلذقنع قئزعص تةآشىرىش آأرسعتعلضةن يةنة، ظالاله، نذرغذن بعر بعرضة يئقعن قعتظةلةر

اغدا         ظايةت ان ح عنع حعقارغ ع نةرس ن ظعحعدعك  تعمذ يةر ظاستع بايلعقعنع تعلغا ظالغان، زعلزال سىرعسدة، زئمع
ةن ئلعدذ. دئض وال آ ةر ت داق ظايةتل قا بذن ن باش ص،  . ظذندع أزلةرنع قعلع ةرخعل س ةي ه ع بعلم اغدا بذن ذ ح ظ
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ان، مئهرعب       اننعث ظةسلع    قذرظاننعث سعرعنع خىنىآلةشتىرضةن، مأجعزعنع يوقاتقعلع تاس قالغ الاله، قذرظ ان ظ
ة حوث          ةت نذسخعسعنع مةثضى ساقالشقا ؤةدة قعلغان، بذ بعر مأجعزة بولذص، بعزض اراص    نئم ز ق ا بع تذر، ظذنداقت

 110آعرعستال تاش، ضأهةر تاش، قاشتئشع، ضأهةر، ياقذت، ظالماسالر هةممعسع  . باقايلع، يةنة نئمعلةر بار   
د  عل بولع اددعدعن هاس ت، م ل ظئلئمئن دذخع ةؤةبحع بولع عي س اش ظاساس الدعن . ذ، قذي الاله، ظ ةممعنع ظ ه

مذ                   ن بولذص اندعن آئيع ا يارالغ ذ زئمعنغ انالر ب عدة ظعنس ال آةلضىس بعلعص، ظعنسانالر زئمعنغا يارعلعشدعن بذرذن
ايدعلعنعدذ،  تع ص االنعث ظىممع ةد ظةلةيهعسس دذ،  نئمعتمذهةمم ىآرع قعلع ص ش نع بعلع ذص قذدرعتعم نع تون عم

الاله،            قذرظان تذرغان، ظ الدعن ظورذنالش اقعرعدذ دةص ظ ا ح وفالرنع دعنغ نعث مأجعزعسع ظارقعلعق نذرغذن صةيالس
 بعلةن ظالدعن هئكمةتبذ ظعشالرنع حوثقذر تةصةآكذر قعلساق، ظالالهنعث بارلعقعغا، !  آأيىمحان هة دئضةننئمة

نسعز، ظةقعلسعز، تةبعظةت، آأمىر قانداق    ظذنداق بولمايدعكةن، بذ جا   . حعقعدذ تةدبعر قعلعص، تذرذشعغا دةلعل   
كارا         ذرذن ظاش ة ظىحىن ب ةييارالنغان؟ نئم بولذص، ظعنسانالرغا خعزمةت قعلعص قالدع، قانداق بولذص ظالدعن ت
بولمعدع؟ ظذالرمذ ظةقعللعقتعغذ؟ صىتىن ماددا مذشذنعثغا ظوخشاش ظالدعن تةييارالنغان بولذص، ظعنسانالر ظىحىن 

اينع ظاسمان               بويسذندذرذلغان، ظ  نع، ظ اش نذرع نع، قذي مانالرنع، زئمعن ن   ـ  الاله، بذنع بعر ظايةتتة، ظاس زئمع
ار،   .  دئضةن ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظعنسانالرغا بويسذندذرذص بةردع     ايدا ب بذنداق ظايةتلةر قذرظاندا صىتىن ج

ةيدا  هئكمةت بذالرنع بذالر هةممعسع هادعسة بولذص، بذنع حوقذم صةيدا قعلغذحع ظالاله بار، شذنداقال          بعلةن ص
ر    قعلعدذ، شذنداقال بعكاردعن بعرةر نةرسة  ةخلذقنعث بع ت يارعلعص قالغان ظةمةس، صىتىن م ار هئكمع ذالر  . ع ب ب

ةقةت    ـ   ظعنسانالرغا رةهعم  شةصقةت قعلعشنع بعلمةيدذ، شذنداقال بويسذندذرذلغانغا ظاسعيلعق يوق، هةممعسع ص
  .تعدذ، ظعتاظةت قعلعدذ، ظعشالرنع ظالاله باشقذرعدذظالالهقا بويسذنعدذ، تةسبعه ظئي

ةك                ا، ظةين عغا، تارعخق ة ظةسلع نذسقعس ث ماهعيعتعض ةآحع، ظذنع بعز ظةينةآكة قاراص باقايلع، مةن دئم
ن  ال 3000معالدعدع ل بذرذن ةؤجذت  يع اتلعغان   م ةندع ظعسص ةد ظةص ةزعز ظةهم ارعخنع ظابدذلظ ذ ت ةن، ب . ظعك

شذثا، بعز هأآىم قعالاليمعزآع، ظةينةك بذرذنال مةؤجذد، بذ .  دئضةنعننعث ظةينعكعرةسذلذلالهمذ مأظمعن مأظم
ثع         ـ   ظةيعب. مةخلذقمذ ظالاله قذدرعتعنع آأرسىتىص بئرعدذ     ذن يئ رعدذ، نذرغ نذقسانلعرعمعزنع ظاشكارعالص بئ

علةن            نعدع، مةس ةك حوث رول ظوي ذن، معكرذسكذص، تئلئسكوص     : صةن، ظعلعم ظعشلعرعدا ظةين ىنظعي   دذرب ، س
ا                 مذ ظعكرانغ ة بولذص ث هةممعسعض ارلعقالر، بذالرنع ئفون قات ىرةتلعك تئل هةمراه، رادار، تئلئؤئزور، آومصيذتئر، س

نعدع،            ظةينةك بولمعسا، زادع بولمايدذ، بذ رعزعق،      م رول ظوي لعرعدعمذ مذهع هازعر صىتىن قذرلذش، قاتناش ظعش
ان،            مانا بذمذ ظعنسانالر ظىحىن، ظالدعن تةييارالنغا      ةييارالص قويغ م ت ع آع ةدذر، بذن وؤغا، هةدعي ن، ظاالهعدة س

دذ          ذم دةي اش ق اددعزعمحعالر قذي ع،      . هازعرمذ، آعم هاسعل قعلعؤاتعدذ، م ز، حىنك دع دةيمع الاله قعل زحذ، ظ بع
انالر          دذ، ظعنس  ظالاله، ظاشذ قذياش ؤة قذمنعمذ يارعتعص باشقذرذؤاتعدذ، خالعسا قذمدا صىتىن خةلقنع هاالك قعلع

  .داظعم ظالالهنعث رةهمعتع بعلةن تةهدعدع ظارعسعدا تذرعدذ

لذق               ر ضعرادذس ع يذقع العدذر، بذالرن ور، آ ودا، خل عر، س ظةينةآنعث ظاساسع ماددعسع قذم جةيعر، تاباش
ا،    ةرةققعي قعلماقت ا ت ن يعلغ ذ يعلدع ذ ظعلعمم لةيدذ، ب يعص ظعش اندعن يئ ردةك قعلعص ظ رعتعص خئمع ا ظئ ظوتت

ايدعلعق       دئضةن رعزعق. ر ظىحىن ظةث حوث بايلعق بولعدذ     ظةينةك ظعنسانال  ىتىن ص ةلكع، ص ةس، ب لعقال ظةم ، ظاش
ةن                ازاب، م ا ظ نةرسة، قعممةتلعك بايلعقالر رعزعق بولعدذ، هةممعدعن هاالللعرعدعن هئساب ظالعدذ، هاراملعرعغ

ةن شذنع هئس قعلدعمكع، ظاي شارعمذ ظأزعدعكع ظةينةك ماددعسع ظارقلعق قذم ظارقعلع    . ق بعزضة نذر قايتذرعدعك
الدعن                    انالرغا ظ ز ظعنس ةممعنع بع ةرةققعياتعنع ه نع، ت ث ظعلمع هةقعقةتةن ظةينةك ماددعسعنع ظةينةآنع ؤة ظذنع

ةن  ـ تةييارالص قويغان، ظالالهقا سانسعز شىآرع، هةمدذ   ذص      . ساناالر ظئيتم ة تذت ةآنع ظأزىمض ذ ظةين ةن ظاش م
ذم             نذقسانلعرعمنع بايقاص ظأزى   ـ   ظةيعص ص، حوق تئمال قعلع ةآنع ظعس كىنعلعك ظةين منع تىزعتعمةن، ظعلغار ظىس

  !ظالالهنعث قذدرعتعنع آىزتعمةن، ظعنشاظالاله، ظالاله، مذرادعمعزغا يةتكىزضةي، ظامعن

انلعقعنع         ةيظعنع جىص ياراتق ىتىن ش ةن  ظالاله ص ث            دئض ذنداقال ظذنع أزعمذ جىص، ش انالر آ ةتتا، ظعنس ، ه
ظاجعز آأرىش، بةزعلةر يعراقدعن ظئنعق آأرىش، بةزعلةر  ـ يئقعننع آأرىش، آىحلىكـ  آأرىشعمذ جىص، يعراق

ةن       الدعن بعلض ع ظ أرىش بذالرن ةيظعلةرنع آ ك ش أرىش، آعحع علةرنع آ وث نةرس أرىش، ح نعق آ ن ظئ يئقعندع
ا            ان ؤة تارقعتعدعغ ع يعغعدعغ ان، نذرن ن قعلعص  ظالاله، ظاشذ ظةينةآنعمذ ظةرآةك حعشع قعلعص بعر جىص ياراتق

حىنكع، ظعنسانالر بذ ظعككع . معكرذسكص، تئلئسكذصدعن ظعبارةت بذ بعر جىصنع ظعنسانالرغا يارعتعص بةرضةن
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دع              اجلعق ظع ةآمذ ظئهتعي ايمانغا ب ار س ر جىص ظعلغ ث      . نةرسعضة، بذ بع ص، بذالرنع الدعن بعلع الاله، ظ ع ظ بذن
نع ظعنس            ث ظعلمع ةم بذنع تذرغان، ه ذنداق ظورذنالش ع      ماددعسعنع ش ات بذن ىتىن آاظعن دع، ص ام قعل انالرغا ظعله

ة  الاله نئم تع، ظ ةززا قعالت ةن تةق ة دئض ىك ه ز  !  بىي ز، بع الدعدا تذرذؤاتعمع ةك ظ ةزةرعيعدعكع ظةين ازعر ن ز ه بع
ةيران             هةقعقعي   ن ه اق، قذدرةتتع اتال بولس ذم هاي مئكرذسكذص، تلئسكذص ظالدعدا قانداق بولذص آئتةرمعز، حوق

  .سانا ظئيتعمعز ـ ززةت ظئلعص، سانسعز هةمدذقئلعص، بعلعمدعن لة

ار      ـ   96هىسةن   ـ   قذياش نذرع ؤة هةسةن    ىرعتع ب ة س نذت         . بةتت ةآكعز مع ا س ذرع زئمعنغ اش ن  18قذي
ئلعدذ  150بذ ظارعلعق . سئكذنتتا يئتعص آئلعدذ  ر آ ذنعث       .  معليون آعلومئتع ار، ش ل رةث ب ة خع ذردا يةتت ذ ن ب

هىسةن  ـ هىسةن، بذ هةسةن ـ اغا ظايلعنعدذ، بذنعث ظعلمع دةلعلع هةسةنظىحىن صىتىن زئمعن رةثضارةث دذني
دىزع                  ذثا، آىن الق ش الر، يذمع ان بذلذت وراص تذرغ قوشماق بولغاحقا شذنداق ظاتالغان، يةرشارع يذمعالق ظذنع ظ

ةآعللعك هةسةن                  ىمبةز ش امغذر، ض ىؤاتقان ي ن حىش اآع بذلذتتع ىيع ي عل    ـ   قايتذرغان بذلذت س ةننع هاس  هىس
  .قعلعدذ، بذ آىن، ظاي، زئمعن هةممعسعنعث يذمعالقلعقعنع بعلدىرعدذ

ايدعمذ            ةزعدة ظ ةهؤال ب ذ ظ أرىنعدذ، ب دة آ ة رةث ة يةتت ارقعلعق بعزض آىن نذرع بذلذتتا، يامغذردا سذنذش ظ
ان، ي  . آأرىلعدذ، ظايمذ ظةينةك، بعزضة آىن نذرعنع قايتذرغاحقا يةتتة خعل رةث هاسعل بولعدذ        ةنع بذ ظاي تولغ

بعر خعل يذمعالق ظايالنما حةمبةر هاسعل قعلعص نذر حعقارغاندا، يىز بئرعدذ، بذ ظذنعثدعن قذياش نذرع يةتتة            
  .، خذالسعلةر حعقعص تذرعدذ دئضةنخعل نذر سذنعدذ، ظةآسعحة قايتعدذ، يةر شارع يذمعالق بولذتمذ شذنداق

دذ، هةرخعل تةجرعبعلعرع سأزلعنعدذ، بةزع    خئمعية، فعزعكا ظعلعملعرعدا بذ يةتتة خعل رةث تونذشتذرذلع       
ا      ظالعمالر قذياش نذرع ظارقعلعق زئمعندعكع بةزع ظئلئمئنت ماددعالرنعث نذرع، نذر          سعزعقع ظوخشاش بولغاحق

ان                تعن ظايرعلغ ن قذياش ىن، زئمع انلعقع ظىح ةن  ؤة نذرغذن ظعلعمئنت ماددعالر بعردةك ظوخشاش بولغ ذ    دئض ، ب
اد        .  مذنعيرمذ سأزلعضةن، هةم قوشذلغان    قاراشنع تةصسعر  ـ   خعل آأز  كىنعلةر ظعج ار ظىس هازعر نذرغذنلعغان ظعلغ

ظةمةس، هةرقايسع مةؤجذت قعلعندع، ظةمةلعي سعناقنع، تةجرعبعنع ظعشلعضعلع بولعدذ، شةك، ضذمان، زادع 
الر،   100ؤعاليةتلةردة   اي     ( معث هةسسة حوثايتقذحع معكرذسكذص ة حوث ارت هةسس يون، معلي ازعر معل ) تعدذه

ىنظعي             ىنظع رادار، س قا سئصعكتروسكذص، س ن باش ظاسمان جعسعملعرعنع تةتقعق قعلعدعغان تئلسكذصالر، ظذندع
دذ     دذ             . هةمراهنعث ياردعمعضة ظئرعشكعلع بولع تكعلع بولع انعنع بئكع ئلعص س ىرةتكة ظ اراتتا س ىتىن ظاص ةم  . ص ظال

م،      . رضعلع بولعدذ بوشلذقعنع سىرةتكة ظئلعص، ظاسمان ظعشلعرعنع تةصسعلعي تةآشى       ةقةت ظعلع بذنعث ظىحىن ص
قانالر  . ظعرادة، بةدةل تألةش آعرةك  هئح بعر آعشع بعكار يئتعص نةتعجة قازانغان ظةمةس، بةدةل تألةص تئرعش

  .نةتعجعدعن قذرذق قالغان ظةمةس

بعلةن  هئكمةتظةمدع بعز نةزعرعمعزنع حأللىك، قذملذقتعكع آأيىك، قاقاس تاغالرغا تاشاليلع، ظالاله،        
اغ،                        ذز ت اآع م ا، ي ىملىك، دةرةخ بولمعس ة، ظأس عيا ظىنمعس ةردة ض ذ حألل ا، ب الر   ظعش قعلغذحع، ظذنداقت بذالق

  ع بار؟ هئكمعتبولمسعا بذالرنعث زادع نئمة 

نع      ارتعش آىحع اقاليدذ، ت ذثعنع س ارع تةثص ةر ش رع ي ذم دأؤعللع اغ، ق ذ ت أللىك ب ذ ح رعنحعدعن ب بع
  .ع بارهئكمعتدا ؤة ظوربئتعدا بعر خعل ظعنتعزام بعلةن ظايلعنعشقا زور ساقاليدذ، ظأز ظوقع ظةتراصع

اؤا                  وغذق ه ع، س اؤا ظعقعم عق ه ظعككعنحعدعن، بذ هارارةت، ظعسسعقلعق هاسعل قعلعدذ، ظاندعن بذ ظعسس
دذ  ع بولع امغذرنعث ظاساس ث ي امال بذلذتنع ةن ش ع بعل اؤا  . ظعقعم ع ه عنعث ظاساس وك مةنبةس ذن ت نذرغ

  . ظأسىملىك حاثالشتذرذشقا زأرىر رولع بارساصالشتذرذش،

اؤا        ذ ه تعدذ، ب ةملعكنع يوقع عدذ، ن اؤاالر ظالمعش تذرعدذ، ه اؤانع ساصالش أللىك ه ذ ح ن، ب ظىحعنحعدع
  . ساصالشمعسا نةملعك قذرعمعسا يةنعال هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ

ع ظالتذن هاسعل بولعدذ، تذز بذ حأللةردة، يايالقالر بار، نذرغذن دورا ظأسىملىك، يةنة تئخ        تأتعنحعدعن،
  )قذم دذؤعسع( .هاسعل بولعدذ، نذرغذن بايلعقالر بار

ئلعص        . بةشعنحعدعن، بذ قذملذقالردا بذ سايلعقالردا جةث ظئلعص بئرعلعدذ        دة ظ ةهةر ظعحع ظةضةر جةث ش
ادرو    . بئرعلسا، زور ظاصةت بار، شذنداقال مانعؤئر ظئلعص بئرعلعدذ      ار ي ةث ظعلغ عنعل  قورالظ رع س ن  لع عدذ، ظذندع
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رةر      اآع بع دذ، ؤة ي باشقا بذ قذمالر ظالالهنعث قوشذنع بولذص، خالعسا بعرةر دألةتنع قذملذققا ظايالندذرذص قويع
 بذ حأللةر بعزضة ياخشع ظعبرةت بولذص، باغالرغا، يذرت ماآانغا، دةريا. يذرتنع قذم ظاصعتع بعلةن هاالك قعلعدذ

ة      ـ   قا س دذ  ظأستةث، بذالقالرغا شىآرع قلعش ةززةتلعك      . ؤةبحع بولع علةر ل علغان نةرس ن تئص ةندعن آئيع ظعزدعض
ذ                         ذيدذ، ش ا توش امغذر، دئثعزغ ذالر، ي ع س دذ، بذالرن عل بولع اددعالر هاس ذز، زةي م بولغاندةك، بذ حأللةردة ت

ألضة  زاؤذتعنع بعخةتةرلعكنع آأزلةص بذ حقورالبةزع ظعلغار . ظارقعلعق دئثعز سىيع بعر خعل هالةتتة ساقلعنعدذ
علةن  هئكمةتظذندعن باشقا، نذرغذن . بةزعلةر بذ جايغا يوشذرنعدذ   . ظورذنالشتذرذدذ ن، مةس : لةر بولذشع مذمكع

ةن           ةت قذياش نذرعنع تارتعص نئفعت هاسعل قعلغاندةك، ظالاله، هةقعقةت دذر    هئكم شعصاسع  . لعك ظعش قعلغذحع
  .بار، جةننةتنع ظةسلعتعدذ

خعل سذدعن سذغذرلعدذ، ظذندعن باشقا ماددعسع بعر، تذصرعقع بعر، ظذ ظأسىملىآلةر بعر سىرة رةظعدة، 
 هةقعقةتةن شذنداق، هةممعسع بعرعدعن ظىستىن قعلعمعز ـ ظوزذقع بعر، ظةمما، ظذنعث رةثضعنع، تئمعنع بعر

داي،                   اق، بعرسع بذغ ئخع، بعرسع قون ة ت عمايدذ، يةن ةمع ظوخش ع، ت عمذ، رةثض ر بولس آئلعش مةنبةسع بع
ةر،           ـ   ا، بعرسع معؤة، بعرسع قوغذن    بعرسع صاخت  العق، بعرسع زةه ا، بعرسع شعص ىرىك، ظالم تاؤذز، بعرسع ظ

ر           . بعرسع هايؤاندةك، بعرسع ظأسىملىآتةك تذرعدذ     ع بع رعقع، ماددعسع، ظوزذق ىيع، تذص . ظةمما، هاؤاسع، س
دذ                عل قعلع اددا هاس ا م أز ظالدعغ تئمالحعالر ظ ةن هةرقايسع ظعس ع يعض ئخع، بذالرن علةن . يةنة ت هةسةل  : مةس

قويالر سىت حعقعرعدذ، ظوخشاشمايدعغان تعصع،  ـ هةرعسع هةسةل حعقعرعدذ، صعلة قذرتع، رةخت، يعص، آاال
ذ                  ارلعقالر ب ةم قات اش، بةلغ ظعنسانالر مذشذنداق، قان، ماي، صةي، حاح، تعرناق، يةتتة خعل هىجةيرة، تةر، ي

ةآمذ         .  بار لعك زات هئكمةتيةردة بعر ظاالهعدة صعالنلعغذحع،      ذددةت ب ارعلعقعدعكع م هةر قايسعسعنعث تارعخع ظ
ر       م            ـ   ظذزذن، ظةمما، بذ ظىح هاياتلعق بع عالنلعغان؟ آع الدعن بعلعص ص م ظ ع آع تذر، بذن اس، مذناسعص ة م بعرعض

عنع بعلعص    ةت آةلضىس م  هئكم أيىنىص، رةهع ةن آ ل      ـ  بعل ر خع تذرص، بع الدعن ظورذنالش ص، ظ قةت قعلع شةص
  !ذرغان؟ ظالالهظعنتعزامدا باشق

  .ظأسىملىآلةر ظوزذق جةهةتتعن ظىح قعسعم بولعدذ

أز    ةلذم، آ ة م ذ هةممعمعزض دذ، ب تئمال قعلع ارلعقالرنع ظعس اؤا قات ذ، ه اددا، س ةرخعل م ع، ه بعرعنجعس
  .ظالدعمعزدا بار

ىملىآك      ة ظعككعنجعسع، بذ خعلع، ظأسىملىك تئنعدعن ظوزذق ظالعدذ، يعلتعزع يوق، يعلتعزسعز باشقا ظأس
  .تايعنعص جان باقعدذ، خذددع بةزع ظأسىملىآنع باشقا بعر خعلغا ظذالص قويغاندةك

ظىحعنجعسع، بذ مةخسذس هايؤانالرنع ظعستئمال قعلعدذ، ظةمما، بذ ظىحعلعسع ظالاله تعلغا ظالغاندةك بعر 
دذ،   خعل سذدعنال سذغذرلعدذ، ظىحعلعسعضة سذ الزعم، شذثا، ظالاله، سذنع تعلغا ظالغان، ظوزذقع              هةرخعل بولع

الق    ذرماقلعرع يذمع ةيدذ، يوص ايلعرع حئحةآل ةآلعرع ظاؤغذست ظ ث حئح ذص، بذنع ىملىك بول ل ظأس ر خع بع
ئلعدذ دذ،    . آ ةر بولع اق تىآحعل دة ظذشش ذرماق يىزع ذ         يوص ا ب ار، مان اددا ب ذيذقلذق م ل س ر خع ثدا بع بذنع

ع ؤة   ى ظةزاس ىملىآنعث سةزض دذقورالظأس ة حع . ع بولع ث ظىستعض ة،   بذنع ارةت حىشس اش هاش ة ظوخش ؤعنض
ايدذ،            ع زادع قاحذرم ذص، ظوؤن ةن بول ا، تعك علعدذ، قذالقت ال يئص ذالق دةره ئزعص ق ارقعلعق س ةر ظ تىآحعل
ا،                         ك بولس وؤ آعحع دذ، ظ قا بولع ذزذن قعس اراص ظ ا ق تع ظوؤغ علعش مذددع دذ، يئص قذالقلعرعنعث ضعرةحعسع بولع

ةقةت           باشقا بعرةر . ظذزذنغا قالماي يةنة ظئحعلعدذ    ىملىك ص ذ ظأس دذ، ب اي تذرع ةرؤا قعلم  ضأشسعز ظوؤ حىشسة ص
ع                . هاشارةتلةرنعال ظوزذق قعلعدذ   دذ، ظوؤن تةهكةم تذرع ذنداقال مذس ىمىرعدذ، ش ذ س ا س ةقةت ظذسعس يعلتعزع ص

، )ضأشخور ظأسىملىك(     تذتقاندعن آئيعن ظاشذ سذيذقلذق آأصىيىص بذ ظوؤنع دةرهال هةزعم قعلعشقا باشاليدذ
ر    . ةآسعز زاصاس نةرسعلةرنع ظعنسان، هايؤان تةرةت قعلغاندةك، حعقعرص تاشاليدذ        آئر ا، بع ك بولس ظوؤ آعحع

نةححة ساظةت ظوتتذرعهال بولسا، بعرنةححة آىن، حوث بولسا، بعر ظايغعحة قذالق ظئحعلمايدذ، ظاشذ ظوزذقنع           
         ! ياخشع رةززاق هة دئضةنسىمىرعدذ، ظالاله، نئمة

ىملىآنعث            جعم تذرغان ظ   ذ ظأس أسىملىآكة ظذحذؤاتقان هاشارةتنع ظوزذق قعلعص بئرعدذ، بذ هاشارةتلةر، ب
ظالالهقا تةسبعه ظئيتعدذ، شىآرع قعلعدذ، ظوزذقع تىضعسة  ضأشلىك غعزاسع بولذص بئرعدذ، ظذ بولسا خاتعرجةم

ة   قعلعص، ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعص، قذالق يوصذرماقلعرعنع ظئحعص تذرعدذ     سةؤرحعداص   ، نةصسع ياماندعن يةن
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نع            . بعرسع تورغا حىشعدذ   ا، ظوخشاشال رولع عناق قعلس ظالعمالر يعضعلع بولعدعغانال ضأش ؤة باشقا تاظامالردا س
ان      م تذرغ اي جع ذ    . جارع قعلدذرغان، تاش ظةينةآتةك ظوزذق ظةمةس نةرسعضة قعمعرلعم ذآع، ب ارلعقع ش قعزعق

انال     ظأسىملىك ةزعم قعلعش           ظاشذ سذيذقلذق ماددعنع ظعنس ثمذ ه ةن، بذنع ة ظوخشاش حعقعرعدعك ردةك شألضةيض
سأثةك، حاح، قاتارلعق زاصاس قعسمعنع حعقعرعؤئتعدعكةن، قذالق، مىثضىزدة تىآحعلعرعدة . حارعسع بار ظعكةن

ةرنع                 ذ هةرعكةتل ةن، ب ةت قعالاليدعك ةن، هةرعك اس قايتذرعدعك ال ظعنك بعر خعل ظاالهدة سئزعش بولذص، دةره
قايتا آعحعك بالعنع ظةرآعلةتكةندةك تةجرعبة قعلغان، هةزعم        ـ   ضأش صارحعسعنع قويذش ظارقعلعق قايتا    ظالعمالر  

عز           امالر ظعض اش،      ـ   قعلعش ظعقتعدارعمذ ظوزذققا قارعتا بولغان، خذددع ظاشقازاندا تاظ ا ظوخش ةزعم بولغانغ ةس ه ص
اق  اش ص ان، ي ةزعم قعلغ دا ه ارةتلةرنع ظذزذن ةن هاش رع، صعشعص آةتك ذ قئ ان، ب ةزعم قعلغ انال ه النالرنع ظاس

  .بةتلةردة ظوؤحع ظأسىملىآلةرنعث سىرعتع آأرسعتعلضةن ـ 104 ـ 103 ـ 102ظةمةلعيةت 

ىملىك  داق ظأس ةتتا  100بذن رايدذ، ه أص ظذح عمالعدا آ ةهعرعنعث ش ا ش عدعكةن، آعردولعن ن ظاش  تىردع
 آأرىنىشع بار، صذرعقع بار، جامالع بار، هعيلة حوث هايؤانالرنع ظوزذق قعلعدذ، قعزعقتذرعدعغان ـ بةزعسع حوث

ارةتنع                 انلعق هاش بعلةن ظوؤنع تذتذص يةص ظعبادةت قعلعدذ، بذالرمذ يةنعال ظعنسانالر مةنصةظةتع ظىحىندذر، زعي
  .يوقعتعدذ

ىتىن ظاسمان         عدعكع      ـ   بعز بذنعثدعن، ظالالهنعث خالعغعنعنع قعالاليدعغانلعقعنع، ص ذالر ظارعس ن ؤة ظ زئمع
ة           هةم ذنداقال يةن دذق، ش اد قعل ةن دةص ظئتعق ةم رةززاقك دذق، ه ةنلعكعنع بعل ذنع ظعك الالهنعث قوش ة، ظ م

ذ     ةن  قذرظاندعكع بعر خعل س الدعن            دئض ةممعنع ظ الاله ه ةندذق، ظ عنعنع حىش وزذق دعض ل ظ ر خع ةمما، بع نع، ظ
ذ    دذ، بذالرم ص تذرع ذز«بعلع ايؤان ؤة  »لةؤهذلمةهص ةربعر ه ةندذر، ه ع،  ظأ دا خاتعرلةنض ىملىآنعث حئكعس س

دذ  دة بولع الالهنعث ظعلعكع تعدارع، ظ ةقلع ظعق ع، ظ ان  . مئثعس نع ظويلعغ ان ظوزذق ايدعن ظويلعمعغ ان ج ظويلعغ
مةخلذققا بئرعدذ، بعز شذنع بعلدذقكع، بعزضة هارام قعلعنغان جانلعقالر بعزضة ؤة صىتىن دذنياغا رةهمةت قعلعش 

عرلعق       يىزعسعدعنكةن، تئخعمذ مأجعزعلعكع، قعزعقا    ةرنع س ع هةقعقةتل رلعقع شذآع، قذرظان آعتاب بذنداق ظعلم
تع،     الالهنعث قذدرع ةقةت ظ العدذ، ص ة ظ أز ظعحعض ا ظ را بولس ةث توغ الرنع ظ تظعش تع، رةززاق هئكمع ع، رةهمع

ن           دذ، قولدع ةن بولع ظعكةنلعكع، ظعنسانالر بعلعؤالسذن ظىحىن، رعزعقدعن غةم قعلغان آعشع رةززاققا ظعشةنمعض
  .عحة ظامال قعلعص، قويذص ظاندعن ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعشع الزعمآئلعش

  ظالالهنعث بارلعقعغا ظاالمةتتذر، آاظعنات

  بذ ظاالمةتنع تئخعمذ رذشةن قعلعدذ، تةرةققعيات

  صةندة آىح تئصعص ـ بعثسعث بولسا، ظعلعم

  سةنمذ ظالةم بوشلذقعدعكع صةلةآتة يات

  سىنظعي هةمراه راداردا نعشانالص

  تانع دىشمةنلةرضة سةنمذ ظاتراآع

  صةيالسوفتةك يةر ظاستع بايلعقعنع صعالنالص

  آىمىشكة سةنمذ سات ـ تىضعمةس ظالتذن

  قايعل بولمعساث سأزىمضة هةقعقةتنع بذرمعالص

  خذراصعيلعق زعندانعثدا مةثضى يات

  يئتعؤةرسةث نعجاسةتكة بذلغذنذص صاالقالص

   قاناتقةيةردة بار سئنع قذتقذزعدعغان آىحلىك بعر

  ظالمعساث ظأتمىشىثدعن ظاححعق بعر ساؤاق

  يوقتذر ساثا ظاخعرعتتعمذ آاتتا بعر ساؤاب، 
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  نع تئصعشعث ظىحىن قعلغعنسةن تاؤابهئكمةت

  مئثعؤةرضعن يولذثغا قانجعق ظعت قالعدذ قاؤاص

  ضةرحة بولسعمذ يىرعكعث آأيىص بذ يولدا آاؤاب

  قاراص ظاخعرةتتة ظالالهقا  قةلبظارام تاصعدذ بذنداق

   ياخشع ساؤاب دئضةنبذ نئمة! ظاه
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  سىرة ماظعدةنعث ظاخعرسع

א ،ظالاله غةيعبنع ؤة هازعرنع بعلعدذ،. ظالالهنعث نةزلعدة ظألحةملعكتذرهةر نةرسة 
تىندذر        ىك ؤة ظىس ةممعدعن بىي ة،            . ظذ ه عدذر، هةمم الث نةرس ك يوقع ةخلذق، آعحع ىتىن م الالهدعن ص ةنع ظ ي

ت راغا      صةس رة حئض ةقعل داظع الالهنع ظ عمايدذ، ظ ةرةص قورش ة ت ع ظالت عزدذر، ظذن الاله حةآس أؤةندذر، ظ ذر، ت
ذ           ىك، ظ ذ بىي ذر، ظ ذ ن وق، ظ ث ظوخشعشع ي ظااللمايدذ، ظالالهنعث زاتع توغرعسعدا هئحبعر مةلذمات يوق، ظذنع

ذ       ظالالهمةؤجذت  ظىستىن، ظذ هةممة جايدا بار، صةردة، بةندعلةرضة نعسبةتةن          المايدذ، ظ نع هئحبعر صةردة توس
ث                          ايدذ، ظذنع تعص قالم ذص، آئ ايعص بول ذ غ ار، ظ م ب اراؤةر داظع ايدا ب ظةرشع ظىستعدة ؤة ظةث صةس حوثقذر ج
ذ                   ع، ظ ادعر، حىنك آئلعشع هاجةتسعز، آةلسعمذ ظأزعضة اليعق رةؤعشتة آئلعؤئرعدذ، بعللة تذرذص آئلعدذ، ظذ ق

القعنعدا،         70، بعللة، يةتتة زئمعن، يةتتة ظاسمان    ذدرةت ظ الالهنعث ق ةرش آذرسع هةممعسع ظ ةردة، ظ ذر ص  ن
ةخلذقالر                         عز، م الاله حةآس اراتتع، ظ ال ي ىن دةص الاله آ تع، ظ ةخلذقالر يوق ذ م زةررعضة ظةرزعمةيدذ، حىنكع، ب

  .رحةآلعك بولغاحقا، صىتىن آاظعنات ظالالهنعث ظالدعدا يوقاص آئتعدذ، هئحنعمعضة ظةرزعمةيدذ، ظذ ظةزلعدذ

ةملعكتذر،          : بذنداق ظايةتلةر قذرظاندا آأص ظذحرايدذ، مةسعلةن      اهعدا ظألح الالهنعث دةرض ةيظع ظ ىتىن ش ص
ز            دئضةن بعز صىتىن شةيظعنع ظألحةملعك ياراتتذق     زدا، بع زنعث قولعمع ةيظعنعث خةزعنعسع بع ىتىن ش  ظايةت، ص

عنع      هةممة نةرسعنعث هئسابعنع     ظالاله. يامغذرنعمذ ظألحةملعك حىشىرعمعز   ناهايعتع تئز ظالغذحع، صىتىن نةرس
الالهنعث          »لةؤهذلمةهصذز«بعز   ذص، هةممعسع ظ أص بول غا خاتعرلةص قويدذق، هةممعسع ظايةت، بذالر بةآمذ آ

تع،    ة، قذدرع ا، بعرلعكعض تبارلعقعغ دذ  هئكمع ةت قعلع ا داالل تع، ظادعللعقعغ ةرنع   . ع، رةهمع ذ ظايةتل ز مذش بع
ع، ظورنع، رةثضع، شةآلع، صذرعقع، ؤاقتعنع ؤة معقدارعنع، آئلعش جايع، حأرعدةص صىتىن شةيظعنعث ظألحعم

ت مذددعتع، آئتعش، يوقعلعش      ذش         ؤاق عل بول ا هاس ة قايت ز   ؤاقتع، يةن ةتقعق قعلعمع ة ت ز    . عغعح ارقعلعق بع ذ ظ ش
ا  كة ظعضة بو لذص، قةلبعمعزنع خاتعرجةم قعلعمعز، يامان ضذمانعمعزنع يوقعتعص، ظ          هئكمةت ـ   نذرغذن ظعلعم  الالهق

ا        ص، ظالالهق د قعلع نع ظىمع ةزلع، رةهمعتع الالهنعث ص ز، ظ ع قعلعمع ةلنع ياخش ص، ظةم ذمان قعلع ع ض ياخش
عنع               اؤةت بولذش ايعمعزنعث ظعج زدةص دذظ ةزةمنع ظع تعص، ظسمع ظ ظاجعزلعقعمعزنع، بعحارعلعقعمعزنع، هال ظئي

اردعمعدة غة           تع ؤة ي الالهنعث رةهمع ز   آىتعمعز، ظعنشاظالاله، ظاخعرع ظ ة قعلعمع ةخلذقالرنع      . لعب ىتكىل م ذ ص ظاش
عنع،              70قورشاص تذرغان    نع، رةثض نع، قئلعنلعقع ارعلعقعنع، معقدارع ث ظ  نذر صةردعمذ ظألحةملعك، ظةمما، بذنع

مانمذ                    . ماهعيعتعنع ظالالهال بعلعدذ   ة ظاس ذنداق، يةتت عمذ ش وق، ظةرشع آذرس ةلذمات ي ة م ا بعزض ا قارعت بذنعثغ
اجعزدذر        شذنداق بذالرنعث حعضرع   ث بعلعش    . سعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ، ظعنسانالر، جعنالر، بذنعثدعن ظ بذالرنع

تذزالر                 ةزع يذل ع ب ذنع بعلدعك حئكع ظاشذ جايدا ظةلؤةتتة، حةآلعك مةخلذقنعث بعلعمعمذ حةآلعك، ظالعمالر ش
ئزلعكعدة سئكذنتعغا يةنع نذر ت.  دئضةن معليون نذر يعلع ظذحسا ظاندعن يئتعص بارغعلع بولعدذ100تىرآىمعضة 

دذ           100 معث آعلومئتعر تئزلعكتة     300 ارغعلع بولع اندعن ب ا ظ ل ظذحس معنعنعث     .  معليون يع ا ظاس ذ دذني ا ب مان
  ! نذر صةردة قانحعلعك بوالر هة70آةثرعلعكع، آذرسع ظةرش، هئلعقع 

وق قعلعؤئتعص، مانا  آاتتا صادعشاهلعق، هةممعسع ظالالهنعث مىلكع، خالعسا يدئضةنعظاه، ياظالاله، بذ نئم
الاله                   بةتةن ظ ا نعس ةمما، ظالالهق ذنداق، ظ بةتةن ش ة نعس ةثرعلعك بعزض ذ آ ةمما ب باشقا مةخلذق يارعتااليدذ، ظ
ةيدا قعلغذحع           عنع ص دع، هادعس ةيدا قعل ظالدعدا زةررعضة ظةرزعمةيدذ، يوقاص آئتعدذ، ظةسلعمذ يوقتع، ظالاله ص

  .بعر ظالالهدذر

رعدا ز يذقع ةنبع ذ دئض ةس،   ظاش ان ظةم ان يارالغ ة قااليمعق ذالر خالعغانح ةملعكتذر، ظ ةخلذقالرمذ ظألح  م
ةملعك،               تئمعالر هةممعسع ظألح عدةك سعس اش سعستئمعس ع ؤة قذي تذزالر تىرآىم دةك يذل هةربعرع سامان يولع

ا ه      ؤاقتظذالرنعث آئلعش    ة يوقعلعشع قايت دا ظايلعنعشع يةن عل  ع ظورنع جايع ظايلعنعش ظوربئتعسع، ظوز ظوقع اس
تذز،                اش، يذل ار، معتظورعت ت امغذر، ق ن  بولذشعغعحة ظألحةملعك، ظاتموسفئرادا هاؤا، شامال، بذلذت، ي ،  زئمع

ةتتا             قذرذقلذق، دئثعز،  ات ه ىتىن آاظعن ىملىك، ص ايؤانالر، ظأس ةملعك،    دوزاخظعنسانالر، ه ة ظألح ، جةننةتكعح
الالهنعث ظعلك   ع ظ ةآلع، هةممعس ألحعمع، ش دارع، ظ ث معق ة  ظذالرنع قذرعدذ، ظعض ة باش أزع خالعغانح دة، ظ ع
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دذ  ةممعنعث  . بولع ت ه ار،  هئكمع أزلعكعدعن  تاساددعص ع ب وق، ظ ةن عيلعق ي الاله   دئض اؤابدعن ظ ةن  ج اؤاب   دئض  ج
تذرذش،   ةن ظورذنالش ةدبعر بعل دذ، ت ىك بولع ةؤةبلعك آىحل عزدعن س ةؤزةل، سةؤةبس ةتظ ش هئكم ةن ظع  بعل

أرىش،  ةنعيتاساددعصآ ع، ظاش  دئض ىرةت   دعن ياخش اراتقذحع، س ةتنع ي ةآعل، هةرعك اددا، ش ذ م
الالهدذر،            ر ظ ة بع ىحع ظةلؤةتت شةآعللةندىرضىحع، هةرعكعتعضة تةسرع بةرضىحع، روه، جاننع هاياتلعقنع بةرض

 ...!!!ظالاله، ظالاله، ظالاله

ةنع   باقايلع، ظالدع بعلةن بعز ظأزعمعزضة تونذشلذق بولغان ظأزعمعزض        توختعلعصبعز ظةمدع تةصسعلعي     ة ي
ةيدا بولذشع،            ث ص ت ظعنسانالرغا قاراص باقايلع، ظعنسان، بذنع ع         ؤاق ةملعك، ظوزذق اهع، ظألح ع، قارارض ع، ظورن

ار                 دار ب ةملعك، معق ة هةممعسع ظألح . ظألحةملعك، ظذ، ظانا رةهعمع ظعحعدة صةيدا بولغاندعن باشالص يوقالغعح
ذت،      ع ظألحةملعك، ظوؤاقتآئتعش، يةنة آئلعش هةممعضة     ـ   آئلعش اش، ص ث جعسمع ب ةملعك، ظذنع رنع ظألح

ع،            ةثزع، بذرن اق، م اش، قاص ع ق أز، ظعكك ع آ باش سأثعكع ظالتة صارحة بولذشع، هةرة حعش بولذشع، ظعكك
اق       ظئغعزع، ظعثعكع، مىرعسع، قولع، ضعلع، تعلع، لئؤع، حعشع، آأآرعكع، قورسعقع، صذتعغعحة هةتتا، بارم

ةملعكتذر ة ظألح ةلال. ظعزعغعح ةر س عز ظةض العدذ،     ـ ظعض ذص ق ةت بول ابلعنعدذ، س يعص هئس ا، مئ ةس بولس ص
ذ              ةملعك، ب نورمالسعز بولعدذ، بذالرنعث هةممعسعنعث سىرعتع، حعراي شةآلع، بارماق ظعزع، هةممعسع ظألح
سىرةت شةآعللةرنع ظالاله بةرضةحكة، ظالالهنعث قذدرعتع حةآسعز، بولغاحقا، بذ نذسخا بذ رةثضارةث سىرةتلةر 

دذ،       تىضة العغعنعنع قعلع الاله، خ نا، ظ ذ مذستةس ص آةتمةيدذ، صةقةت، ظالاله ظأزع تىضةتسة ظاخعرالشتذرسا، ب
  .سوراققا تارتعلمايدذ

وق،                  ادة ي ام، زعي دذ، آ ةملعك بولع رعمذ ظألح اخ، غوللع هايؤانالر، ظأسىملىآلةرمذ بذالرنعث ظةزاسع ؤة ش
ذث هالةتت        ة               بذالردعكع ظألحةم، صىتىن يةرشارعنع تةثص عيعص آةتس ىرع آأص ايؤان ت رةر ه ةر بع اقاليدذ، ظةض ة س

الن        عتع، يع قان ظاص عتع، حاش دةرهال بذنع تئزضعنلعمعسة ظاصةت بولعدذ، مةسعلةن، حعكةتكة ظاصعتع، ظعت ظاص
انذننع         مانا بذالرنعث هئسابعنع ظالاله تئز حعقعرعص     . ظاصعتع قاتارلعقالر  زامنع، ق ذختا ظعنتع ل ص تذرعدذ، بعر خع

ار،              ساقال دارع ب ار، معق ابع ب ار، هئس ألحعمع ب عنعث ظ ايالق، هةممعس ص تذرعدذ، ظاشذ قذرذقلذق، تاغ، قذم، ي
ا،                    : عيلعق يوق، مةسعلةن  تاساددعص از بولس اغالر ظ قا ت اآع باش عدذ، ي اتلعق ظاخعرلعش ا، هاي أص بولس يانار تاغ آ

كعنة تعز قعلسا، صىتىن نةرسة ؤةيران   قوزذق آةملعك قعلعص، يةر تةؤرةص هاالآةت يىز بئرعدذ، بوراننع آعحعك         
وغذق   ـ  معنذت آأص ياغسا صىتىن زعراظةت تىضعشعدذ، يامغذرمذ شذنداق، ظعسسعق        10 ـ   1بولعدذ، مألدىر،    س

عق          ا، ظعسس امالغا، يامغذرغ ار      ـ   هةممعنعث ظألحعمع بار، حىنكع، ش عؤعتع ب ح مذناس وغذقنعث زع ةممعنع  . س ه
  .كع زعح مذناسعؤةتنع، تةثصذثنع صةقةت بعر ظالالهال ساقالص قالعدذبعرال ؤاقعتتا هئسابالص ظارعلعقتع

انالر  زعقظعنس دع  رع ار ظع ألحعمع ب ا     . عنعثمذ ظ نع يولغ عالنلعق تذغذت اتذرذص ص اش ق ا ب زنعث بذنعثغ بع
دذ                       ةرةص قعلع ر ت أزع بع الاله ظ ع ظ وق، بذالرن ة هاجةت ي ة قعلح ز  . قويذشعمعزغا نوصذسنع تئزضعنلعشعمعزض بع

قارايلع، بذنعث يةرشارع قذرذقلذقعنع ظعضعلةص تذرذشعمذ، حوثقذرلعقعمذ، آةثلعكعمذ، ظاححعق، تذزلذق دئثعزغا 
ارعنعث      : بولعشعمذ، ظذنعثدعكع هاياتلعق، جانلعقالرمذ هةممعسع ظألحةملعك، مةسعلةن       اي ش ع، ظ دئثعز دولقذن

ع    عر آأرس ةرعكعتعمذ تةس ارع ه ذنداقال يةرش رعدذ، ش ىز بئ ن ي ارتعش آىحعدع زنعث . تعدذت ةر دئثع ظةض
ارع                 ةن يةرش اي بعل اغدا ظ ذ ح ا، ظ ادة بولس اآع زعي حوثقذرلعقع، آةثلعكع، آألعمع، ظألحةمسعز بولسا، آام ي

ةيدذ،         . ظوتتذرعدا قااليمعقانحعلعق بولعدذ   عيعص تةثش أتىرىص، صةس ىيع آ زدا    بذنع صةقةت دئثعز س ةر دئثع ظةض
اؤا، ظاتم           ىتىن ه ة ص ىز بةرس ذ          ظألحةم ظأزضعرعش ي رعص ب ىز بئ عرعش ي امغذردا ظأزض ذت، ي امال، بذل فئرا، ش وس

ةنع       40ظايالنمعسع  . قاراثالر. ظعنتعزام بذزذلعدذ  ر ي ارعنعث         40 معليون مئتع ان يةرش ر آئلعدعغ ث آعلومئتع  مع
ىح        3/2 الاله،            ـ    قعسمعنع ظعضعلةص تذرعدعغان بذ دئثعزنع حةآسعز آ ان ظ م ظعضعسع بولغ ر ظعلع ذدرةت ؤة بع ق

  . ظألحةملعك ياراتقانظالالهال

حىنكع، . نذر تئزلعكعمذ ظألحةملعكتذر، بذ صىتىن يةرشارعنع بعر سئكذنتتا سةآكعز قئتعم ظايلعنعص بولعدذ
دذ .  معث آعلومئتعردذر  300بذنعث تئزلعكع سعكذنتعغا     زلعكع،   . نذر تئزلعكع، ظاؤازدعن بةآمذ تئز بولع اؤاز تئ ظ

ئكذنتتا         تاشصاقعغا ظوخشعسا، نذر تئزلعكع توشقان     ر س ذر    1090دذر، ظاؤازنعث تئزلعكع هاؤادا بع ا، ن ةدةم بولس  ق
اآع         5500تئزلعكع   اظةتتة ي ةجرعبعنع س ذ ت دذ، ب لةيمعز     يىز قةدةم بولع عدا ظعش ىرةك سوقذش ةن   . ي الدع بعل ظ
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اثاليمعز    ىلدىرمامانع ظ ةلذمكع،    . حاقماق نذرع آئلعص ظاندعن آئيعن سةل تذرذص، ظاؤازنع ض ذ م ن ش بذنعثدع
دذ      ظا تا بولع ن ظاس ةرعكعتع نذردع دة        . ؤاز ه ىرة رةظع ةن، س اندا بعكعتك ةزةلدة قذرظ الاله ظ ع ظ ة،   ـ 12بذن ظايةتت

ن      ةن     ـ 13حاقماق نذرعنع تعلغا ظالغان، ظاندعن آئيع اؤازنع سأزلعض ىلدىرمامانع، ظ ة ض ةت    . ظايةتت ذ ظاي ا ب مان
ارتعش آىحع    نع بعلدىرضةن، ظةمما بعز ظأ  دئضةن تةرتعصع، نذر ظاؤازدعن تئز    قا ت لىآتةك ظذخلعغان، ظذندعن باش

بذالرنع نذر ظعلمع، ظاؤاز ظعلمع،     . معقدارع ظألحةملعك بذ آىح قااليمعقان بولسا، صىتىن ظالةم قااليمعقان بولعدذ         
تارتعش آىحع قانذنع، ظعسسعقلعق ظعلمع، خعمعية، فعزعكا قاتارلعقالردا آأرىث، ظةضةر بذالر ظألحةملعك بولمعسا 

  .مذ نذر، هئحبعر تةرةققعيات بولمايدذبولذص

ت     ا، ؤاقع دارع بولغاحق ألحعمع، معق ىن؟ ظ ة ظىح ةت نئم التذندعن قعمم ت ظ ةملعك، ؤاقع ت ظألح ؤاقع
ذ           ةملعك، ب ئكذنتع، ظألح نذتع، س دارع، مع ث معق اظةتلةر، ظذالرنع ذ س ان ظاش ز تاقعؤالغ ا، بع تلعق بولغاحق ؤاقع

دذ     ظألحةم صىتىن قذياش سئستئمعسعغا مذناسع     ذ    . ؤةتلعك، سامان يولعغا مذناسعؤةتلعك بولع ة بذم ذالر ظأزضةرس ظ
يعلالر ظألحةملعك، ظةلؤةتتة، بذالرغا سةييارعلةر هةرعكعتع جىملعدعن زئمعن هةرعكعتع سةؤةبحع،  .ظأزضعرعدذ

ارعلعقع          عنعث ظ ةملعك، هةرقايس ارعلعقمذ ظألح ايلعنعدذ، ظ  4، 2 توققذز صعالنئت قذياشنع ظألحةملعك معقداردا ظ
عز 128،  64،  16،32،  8دعن    ـ  دةك سانلعق مةلذمات بعلةن قوش ظارتعص ماثعدذ، ظئضعز صةسلعك يوق، ظعض

تا ظاسمان                      عز تئلئسكوص عدذ، س ىتىنلةي تىضعش ة ص ذص، هةمم ران بول ةم ؤةي صةس بولسا، ظعنتعزام بذزذلعدذ، ظال
ةي         ذ س الرنع،       جعسعملعرعنع آىزعتعص، بولذصمذ يةرشارعنع ظايلعنعؤاتقان ظاش ك معنظورعت تاش يارعالرنع، آعحع

ةمدذ         عز ه ا حةآس عز، ظالالهق ز،    ـ قذيرذقلذق يذلتذزالرنع آأزعتعث، ظاندعن بذ ظألحةمنع تاصااليس انا ظوقذيمع س
ةم                ىتىن ظال ات، ص ىتىن آاظعن ئلعص، ص ةيران ق ن ه ذختا هئساب       ظةقلعثعز بذ ظعلعمدع ة ص ةم ظىستعض ذ ظألح مذش

  .ظىستعضة يارعلعصتذ دةيسعز

بعزنعث هاياتعمعز صىتىم ظالةمنعث تئنحلعقع، ظاشذ صذختا هئساب، ظألحةم بعلةن مذناسعؤةتلعك، بذنع آعم 
بولغان تذرسا، بذنع مةؤجذت ظورذنالشتذردع؟ آعم ظالدعن بةلضعلعدع؟ بذالر ظىح هاياتلعق بذرذنال خئلع بذرذن         

م      آعم ظالدعن بعلدع؟ قانداق بولذص بذ ظالةم بذ نذر، بذ ظاؤاز ب       أيىندع؟ رةهع ة آ امغذر بعزض ذت، ي ذ شامال، بذل
قذرذؤاتعدذ؟            قعلعص قالدع؟ سةلالم ظاز ياآع آأص بولسا، حوث ظأزضعرعش بولعدذ، بذنع آعم ظعدارة قعلعص باش
ذلمانالر                     دذ؟ مذس أجعزة بولع ة ظىحىن م ان نئم تذرغان؟ قذرظ بذ ظعنحعكة بعلعمنع قذرظانغا آعم ظالدعن ظورذنالش

 هةي ظعنسان، ظالاله، هةممعنع ظالدعن بعلعص، صذختا هئساب ظألحةمنع هةتتا، جعث، تارازا             ؤةزعصعسع نئمة؟ 
ا                    ةق دعنغ علةرنع ه ذص آعش أجعزة بول ى م ا مةثض أزع بولغاحق الالهنعث س ان، ظ ظألحةمنع ظالاله بعكعتتع، قذرظ

اه   بئشارةتحاقعرعدذ، مذسذلمانالرنع قةلبعنع خاتعرجةم قعلعدذ،       ذ ظاض ةم ب ذلمانالر   بئرعدذ، ه الندذرعدذ، مذس
  .ؤةزعصعسع بذ هةقعقةتنع تئصعص حعقعش، قةلبعنع خاتعرجةم قعلعش، مةثضىلىك بةختعنع قولغا آةلتىرىشتذر

ىتىن                        ا ص ةملعك يارعتعلغاحق ة ظألح ةم ظىستعض ات، ظألح ىتىن آاظعن ذ ص ة آةلسةك، ظاش أز سأزعمعزض بعز ظ
ا         ةملعك بولغ ع ظألح أز،        معللةت، صىتىن ظالعمالرنعث ظعلعم ةربعر س ةملعك، ه عمذ ظألح ا صةدعس ةتتا مذزعك ن، ه

دذ            ةم تارازعسع بولع ا،        . هةرعص، لةؤزعمذ ظألحةملعك، بذ سأزلةرنعث ؤةزنع ظألح ا، هاؤاغ ذ آاظعناتق ع، ب حىنك
تذر       اس، مذناسعص ة م ةملعكتذر،         . ظاؤاز هةرعكعتعض ذمذ ظألح انعث ظانعسع، س اتلعقنعث ظاساسع، دذني ىتىن هاي ص

ذص،  هةربعر تئمعم س  ر هةسسعسع    9/8ذ هةربعر جعث سذمذ ظألحةملعك بول عن بع ئندعن  9/1 ظوآسئض  هعدروض
ع    ر هةسسعس ئن بع ع ظوآسعض ةآكعز هةسسعس ىيع س االرنعث س ز ؤة دةري ىتىن دئثع قان، ص ةرآعب تاص ت

 نةححعسع ظوآسعضئن بولذص، ظون صعرسةنتع هعدروضئن بولعدذ، ظةضةر بذ ظألحةم 80 دعن 100. هعدروضئندذر
ذلسا، سذ بذزذلعدذ، ظاندعن صىتىنلةي هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ، بذنع رةهمان، رةهعم، ظالاله تةثشةص تذرعدذ، بذز

دة، دئثعزالر الؤذلداص ظوت بولذص آأيعدذ، حىنكع، ظوآسعضئن،      ـ   ع آةلسة، بذنع بذزعدذ   ؤاقتظةضةر قعيامةت   
  .آأيعدذ هعدروضعن

ذص،  12بةتتة قارنعث    ـ   125 ذ         خعل آأرىنىشع بول ذص، ب ان بول عل قعلغ ةآعلنع هاس ة ش  هةممعسع ظالت
التعدعن          دئضةن زئمعننع ظالتة آىندة ياراتتع    ـ   ظاسمان نع آأرستعص تذرعدذ، شذنداقال ظالتة حةمبةرنع قوشسا ظ
ةآلع،          .  آىننع آأرسعتعدذ  360 ضعرادذسنع يةنع    36 ارنعث ش ة ق انالر هازعرغعح بذالرمذ ظألحةملعك، ظعنس

اناص  نع س ةمنع  غ1000تىرع ذ ظألح دع، ب اخلعق ظع ة ش ةك، ظالت ة بذرج ةمما هةممعسع ظالت اردع، ظ ا ظاص
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بعر تال يامغذر، قارنع بعلعص تذرعدعغان، هئسابنع تئز ظالعدعغان ظالاله بعكعتتع، ظالالهنعث رهةممعنع هةتتا هة
  ! حةآسعز هة دئضةنبعلعمع نئمة

               

  

ايالندع    يئغعؤاتقان بذ يامغذرنع آعم بذ شةآعللع    وغذقتا ظ ايالندذرعدذ؟ س ة ظىحىن   دئسةك ك قارغا ظ ، نئم
ا       عتعدذ؟ بذنعثغ نع آأرس نةححة يىز شةآعلدعكع قارنعث هةممعسع ظالتة قعرلعقال بولعدذ؟ بذ ظالتة بذرجةك نئمع

  .صةقةت ظالالهال قذرظاندا جاؤاب بئرعدذ، هةممعسع ظألحىم بعلةن لةؤهة آعتابتا يئزعلغاندذر

عر         بعز شذنع بعلد   ذر تةس ة بذرجةآلعك ن ذقكع، بذ ظالتة بذلذث، ظالتة بذرجةآكة حوقذم ظالتة قعرلعق، ظالت
داق                     امعلدعن ظذن ةرخعل ظ قا ه ن ؤة باش ذ نذردع ةريانعدا ب تعش ج وغذقتا قئ آأرسةتكةن بولذشع مذمكعن، بذ س

ان  ةكبولغ ذردئس ئخعمذ حوثق تعدذ، ت ئخعمذ مذرةآكةصلعشعص آئ عر ت ذ س ةنعال ب ا ي ةنعال ، ظذنداقت دذ، ي  بولع
ظعسسععق سوغذقدعن هاسعل بولغذحع بذ شامال، سوغذق ظالتة . ظاخعرع بذ هادعسعنع صةيدا قعلغذحع ظالالهدذر

ة      عردذر، ظالت ايعص س ذ ظاج ارمذ؟ ب ع ب ذق قئلعص ة بذلذثل ث ظالت ةآمذ؟ ظذنع ة بذرج رلعق ظالت ةن قع ان  دئض ذ س  ب
 6  ظالتة بولعدذ،6=1+2+3ذق سان دئيعلعدذ، آأصةيتمعسع بذ سان تول ماتعماتعكا ظعلمعدا آامعل سان بولعدذ،

  .  بولعدذ6، ظىح ساننع قوشسا يةنعال 6آع 2آةر 3، 6آةر بعر 

616 =× ،623 =×،632 =× ،6321 ايدذ    ++= داق بولم انالر بذن قا س ذ  . باش ذنداقال ب ش
3666 ساننع ظالتعضة آأصةيتسة     ئضةن د ظالتة  بذ سان يوقعمايدذ، مةثضى يوقعمايدذ،  دئضةن بولذص، ظالتة  ×=

ة           ذ ظالت ةن  حعققان خذالسة ساننع ظالتعضة آأصةيتعؤةرسة يةنعال ظاخعرعدا ب ذ       دئض ذددع ظاش ايدذ، خ ان يوقعم  س
  .. بار،تاظاخعر6ة يانا ضة،آذصةيعتس6نع36. قارالردا ظالتة بذلذث يوقعمانغاندةك

ة        ـ   ظالاله، نئمة ظىحىن ظاسمان    زئمعننع يارعتعشقا ظالتة آىننع تاللعدع؟ نئمة ظىحىن ظالتة ظاي ياز، ظالت
ارالرنع            دئضةن  آىنعدة ظالتة  360ظاي قعش قعلدع؟ نئمة ظىحىن قذياش آىنعنعث         ذ ق ة ظىحىن ب ار؟ نئم  سان ب

ة ظ        دع؟ نئم ة          ظالتة بذلذث، ظالتة بذرجةك قعل ةلدع؟ نئم ةن آ اي حىش بعل ة ظ ي ظالت ذلذلالهقا ؤةهع ىحىن رةس
ةن بذ يةردة ظالتة.  دةن بعرعضة تةث بولعدذ؟ 46ظىحىن مأظمعننعث ياخشع حىشع صةيغةمبةرلعكنعث       ان   دئض  س

ة                 اش ظالت بار، نئمة ظىحىن هةرعلةر ظذؤسععدعكع آامارنع ظالتة قعرلعق قعلعدذ،؟ نئمة ظىحىن بةزع آعرعستال ت
رلع تعقع ا، ظاس الدع، ظارق ول، ظ وث، س ةنع، ظ ةرةص ي ة ت ةخلذقالرنع ظالت ىتىن م ىن ص ة ظىح دذ؟ نئم  ـ ق بولع

ةن ؤة          ث بعل ظىستع، ظالتة تةرةص قورشاص تذرعدذ؟ بذ بعر سعر بولذص، تا هازعرغعحة يئشعلمعدع، بةلكعم بذنع
ةقلع              اش، ظ ةآكذرنع قوزغ انالر تةص ةن ظعنس ةلذمات بعل انلعق م عرلعق س ك    بذنداق س ش، بعلعملع ادة قعلع نع زعي

اندذ   أزدة تذتذلغ ىحعدذر  . قعلعش آ ةممعنع بعلض الاله ه ث   . ظ ذص، بذالرنع ةملعك بول تالرمذ ظألح اددا، ظعلعمئن م
لعرع، نازذك بولذص، صىتىنلةي ؤةيران بولعدذ،      قورالمعقدارع بذزذلسا، هئح ظعش ظاقمايدذ، بولذصمذ صارتعلعتعش        

ذ       بعرعنحع جاؤا . دورعالر بذزذلعدذ  اراتتع، ب دة ي ة آىن نحع ظالت ار، ظىحع ب، ظالاله، ظالعم، ظعككعنحع ظألحةم ب
  .آامعل سان، سىصةت، قذدرةتنع آأرسعتعدذ

ن عقدعكعزئمع عدذ،      ـ  ظعسس اتلعق تىضعش ةنعال هاي ا، ي ذ بذزذلس ةر ب ةملعك، ظةض اؤامذ ظألح وغذق ه س
ك، ظوآسعضئن، هعدروضئن، ظازوت، آالعي،  آعلومئتعردعن ظاشعدذ، بذمذ ظألحةملع8ظىستعمعزدعكع ظاتموسفئرا 

خذددع ظعنسانالر قان   . بولمعسا، ظعنسان نةصةسلعنةلمةي دةرهال ظألعدذ    . فوسفور هةممعسع ظألحةملعك بولعدذ   
ام                   ر ظعككعسع آ اآع بع ة ي ةم ظئشعص آةتس ذ ظألح ةر ب اندةك، ظةض ةملعك بولغ بئسعمع، يىرةك سوقذشع ظألح

عقلعق ضعرادذسع      .ث ظعسسعق جايع، ظافرعقا سةهراسعدذر  يةرشارعنعث ظة . بولسا، تىضعشعدذ  اينعث ظعسس ذ ج ب
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  . ضعرادذس، ظةضةر بذ ضعرادذس يةرشارعدا بولسا، يةنع صىتىن جايدا بولسا، هةممعسع ظألىص تىضةيدذ122

قا                    ةيرة ؤة باش ع هىج انالر ظعحعدعك ان، ظعنس بذنع بعر قععسم جايغا، ظالاله ظعبرةت ظىحىن قعلعص قويغ
ظاشذ ظألحةم بعلةن دوختذرالر . ظالمعشعش ظةهؤاللعرعمذ ظعنحعكة، صذختا هئساب بعلةن ظألحةملعك بولعدذماددا 

عزةت     . قااليمعقان بولسا، هئح ظعش مذمكعن ظةمةس     . آئسةلنع بعخةتةر داؤااليدذ   شذثا، ظالاله ظعنساننع مذهاص
دذ     هةممعضة،هةتتا قارغعمذ صةرعشتة    .  دئضةن قعلعدعغان صةرعشتعلةر بار   ةملعك بولع . مذظةآكةل، هةممعسع ظألح
ةملعك            . بذالرنع بعر ظالاله قعلدع    عالنئتالر ظألح ةتتا ص ة هةممعسع ه وك، زةررعح ذر، ت ارارةت، ن ةت، ه هةرعك

دذ   ا           . هةرعكةت قعلع ر مئنذتت عالنئتالر بع عدعكع ص اش ظةتراص دذ        2000قذي ةت قعلع ة هةرعك ر تئزلعكت .  آعلومئتع
اص ق      رعص                 ظةضةر بذالر سةلال توخت ايلعنعص ظئ ارغا ظ ازغا، ص ارتعاليدذ، ض ةص ص ززعقلعق ضعرادذسع ظأرل ا، قع الس

اقالص               . آئتعدذ انلعرعمعزنع س عمع ق جىملعدعن بعزنعث قذياشعمعز ؤة يةرشارعمعزمذ شذنداق، خذددع هاؤا بئس
تعدذ          ززعص       . قالغاندةك، ظةضةر هاؤا بئسعمع بولمعسا قانالر ظئتعلعص حعقعص آئ ن قع ذنعثدةك زئمع ة،  ش آةتس

ظاخعرع ضازغا ظايلعنعدذ، مانا بذ ظةهؤال هةر . بوشاص ظعحكع قعسمع يانار تاغ بعلةن بعرلعشعص ظئرعص آئتعدذ
عتعدذ   دئضةن نةرسة ظأز ظةسلعضة قايتعدذ    ا              . نع آأرس نع تعلغ كةندةك، زئمعن ةن بعرلةش ىن بعل اي، آ ذددع ظ خ

زئمعنغا  ـ زئمعن باشقا ظاسمان  ـ    صىتىن ظاسمان  ع آةلسة، هةممة  ؤاقت. ظالمعسعمذ بذمذ ظاخعرع شذنداق بولعدذ    
تعن صايدعلعنعص قةلبعمعزنع خاتعرجةم هئكمةت ـ ع، ظألحعمع بار، بعز بذ ظعلعم  ؤاقتظايلعنعدذ، مانا بذ آىننعثمذ     

ع           ةييارلعق قعاليل ىن ظىحىن ت ذ آ ةم       . قعلعص، ظاش دار، ظألح رقع معق ز يذقع ةن  بع ذنع      دئض ةتقعقاتعمعزدعن ش  ت
ةقعقع، ساص         بايقعدذقكع،   الاله، ه ان ظ صىتىن ظالةم، مذهةببةت ظىستعضة قذرذلغانعكةن، بارحة آاظعناتنع ياراتق

ذ              ا مذش عقالرنع، مان ان ظاش الالهنع ياخشع آأرعدعغ مذ ظ دعل، ظعمانع بار، مأظمعنلةرنع ياخشع آأرعدذ، بولذص
ىن، بذ ظالةمنع ياراتقان هةم ظاشذ شذنعث ظىح. مأظمعن، ظالالهنعث نةزعرعدة صىتىن ظالةمدعن هأرمةتلعك بولعدذ

عتعدة         ئلعش مةقس ن             دوزاخ دوستلعرع ظىحىن ظعنتعقام ظ ة جىملعدع ذ ظالةمض الالهنعث ب ةك، ظ ان، دئم نع ياراتق
ر                ذالر بع ار، ب ةببعتع ب ا مذه ثمذ ظالالهق عز ياخشع       ـ   ظاشعق، سادعقالرغا مذهةببعتع بار، بذالرنع رعنع حةآس بع

ر، ظأسىملىآلةر، بذ ظىح هاياتلعق ظارعسعدعمذ زعح مذناسعؤةت ؤة مذهةببةت بار، ظعنسانالر، هايؤانال. آأرعشعدذ
ظعنسانالر ظارا، هايؤانالر ظارا، ظأسىملىك ظارا . ظةضةر بذ مذهةببةت ؤةيران بولسا، صىتىن هاياتلعق ؤةيران بولعدذ

ذ يةنعال بذ ظالةم ؤةيران بولذص،     بعرعضة مذهةببةت بار، ظةضةر بذ مذهةببةت يوقالسعم       ـ   هةتتا جعنعسالر ظارا بعر   
  .زاؤاللعققا يىزلعنعدذ، نةسلع قذرذص تىضعشعدذ

ار، ظاسمان     عدعمذ ب عق     ـ بذنداق ظةهؤال آاظعنات هادعسعس ز، ظعسس ذق، دئثع ن، قذرذقل وغذق،   ـ زئمع س
لعك، سةت   ـ حعشع، معنذس  ـ   يامغذر، ظةرآةك  ـ   شامال  ـ صعلذس، معكرذسكذص، تئلسكذص، ظعضعزلعك، صةس

ار    ض ةت ب ار،     . ىزةل هةرخعل رةثلةر، خذشصذراقالر، هةممعدة بعر خعل مذهةبب ة هةمكارلعشش ب ةم مذهةببةتك ه
علةن     ا ظوخشاش              : ماددا، ظعلعمئنتالرمذ شذنداق مةس ذالر ظوتذنغ ىرت ب اربون، ضىثض ئن، آ ئن، هعدروض ظوآسعض

ع    . يئقعلغذالردا بعرلةشمعسة ظوت هاسعل بولمايدذ     ئن، ظاش ذ     ـ قظوآسعضئن، هعدروض ة س ذقتةك آئلعشمعس مةش
  .هاسعل بولمايدذ

ذ     ظئلعكتئرمةنفعي، مذسبةت،    مايدذ، ب وك راؤاج تاص ون، نئيترون، معنذس، صعلذس، ظوت، سذ بولمعسا ت
ةرةققعياتقا                     ن هةمكارلعشعص ت ذدةك يئقع ةن س ئلعق بعل اغدةك، ب ماددعالر خذددع قوش ظةزادةك ضأش بعلةن ي

ئح ظعش     . ظاساس بولعدذ  ا، ه أيىن،                   بولمعس ازان، ح ذن، ق اؤا، ظوت وت، ه ذ، ظ اراثالر، س ايدذ، ق عل بولم  هاس
  .ظارعسعدا ظاجايعص مذهةببةت بار ظاشلعق، ظعنسان

دذ   هئكمةت ـ   ظعلعم. ظالعمالر قةلبع، بذ سعرلعق دذنياغا بعر خعل مذهةببةت ظعزهار قعلعدذ          . كة ظاشعق بولع
لةن جعسعم بعلةن روه ظارعلعقعدا يةنعال زعح ماسلعق تةن بع. بولمعسا، هئح سعر ظئحعلماس، تةرةققعي قعلماس    

ران      . مذناسعؤةت، مذهةببةت بار   ةم ؤةي ا، ظال صىتىن دألةت، ظأزظارا مذناسعؤةت، مذهةببةت ظورنعتعدذ، بولمعس
ذ       . بولعدذ ظاشذ مذهةببةت، تارتعش آىحعنع هاسعل قعلعدذ، ظاشذ مذهةببةت ظعتتعصاقلعقنع هاسعل قعلعدذ، ظاش

دذ              مذهةببةت ن  ى داؤام قعلع ايتعص مةثض ا ق ىص   . ةسلعنع داؤام قعلعدذ، ظاخعرع بذ ساص مذهةببةت ظالالهق ذ ت ب
ظةمما، ظالالهنعث مذهةببعتع ظىستعضة حعقعشع . ظاساسعي مذهةببةت سايعسعدا باشقا مذهةببةتلةر راؤاج تاصعدذ

ا، بذمذ جاظعز، خذددع مأظمعنلةرضة تىصتعن خاتا، ظالالهنعث مذهةببعتعضة توسقذنلذق قعلماي، تةرةققعي قعلدذرس
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  .دعققةت قعلعث. ظوخشاش

ىلىآكة                 ايتعش، مةثض ا ق ص، ظالالهق ةرةققعي قعلع عدع، ت صىتىن آاظعناتتعكع مذهةببةتنعث ظاساسعي مةقس
ة،       ن دةرعتسعزض ايتعش، دةرتلعكدع ة ق ن ظةبةدعيلعكك ايتعش، ؤاقعتلعقدع ا ق عزدعن تذراقلعقق ايتعش، تذراقس ق

ازابلعقدعن، ظا تذرظ ا قايتعش عزدعن، مذرادلعقق عزغا، مذرادس عراقلعقدعن، صعراقس عزغا، ص ىن، . زابس ذنعث ظىح ش
ن             ظالاله، مذهةببةتنع ياراتقان تذرسا، ظعنسانالر ؤاقعتلعقنع، صعراقلعقنع، ظازابلعقنع تاللعدع، نةححة معليوندع

ذ يةنعال ظأز ظعرادعسع، ظأز قةلبعضة، ظعكةن، نذرغذن آعشعلةر بذ هةقعقةتنع بعلسعم زاهعد، ظاشعق بعرالهةقعقعي 
  !دة ـ صعالنعغا زعت ياشايدعكةن، ظةلؤةتتة، شةيتاننعث مذهةببعتع بار

ةقعقعي  . رةسذلذلالهنع سأيىش الزعم دعن صةقةت بعر ظالالهنع، قةلب ظئسعثالردا بولسذنكع، حعن   ساص  ه
الالهن       عدعن ظ الالنعث    دعللعق مأظمعننع ظاشذ مذهةببةتكة ياردةمحع قعلعش يىزعس عدعن ظ ع رازع قعلعش يىزعس

ظذالرغا ظةسهابذلكةهصعلةرنعث ظعتعدةك خعزمةت    . دوستعغا دوست بولذش يىزعسعدعن ياخشع آأرىشعمعز الزعم      
  .قعاليلع

 ظايةت  دئضةنظالاله ظاسماندعن يةنع بذلذتتعن سذنع حىشىردع، ظذ جايالردا ظأز معقداردا ظاقتع
  توغرعسعدا

 توال ظذحرايدذ، هةر قايسعسعنعث ظورنع، مةزمذنع، دةاللعتع ظوخشعمايدذ، بعزمذ بذنداق ظايةت، قذرظاندا
ىيىثالر            هئكمةتشذ ظذسذل بويعحة ظوخشاشمعغان ظذسذلدا       ندعكع س ةر زئمع تعمذ ظةض ىرة مىلىآ  سأزلةيمعز، س

رعدذ؟             ةلتىرىص بئ ةن  سعثعص آةتسة، ظعحعضة آعرعص آةتسة، سعلةرضة ظاقار سذالرنع آعم آ ةت     دئض ار  ظاي . ب
اغ   زئمعن شذنداق، ظةضةر سذالر    ظعحعضة آعرعص آةتسة، حعقماسقا آئتعدذ، حىنكع، يةرشارعنعث ظعحع يانار ت

قا   . ظوتلعرعدةك ضاث ظوتتذر، بذنداق دئثعزدعن نةححة هةسسة دئثعز بولسعمذ حعقماسقا آئتعدذ           ظالالهدعن باش
  .حة يامغذرغا ظوخشتعلعدذآعم ظذنع آةلتىرىص بئرةلةيدذ؟ صةقةت ظالالهال، قذرظان آأصىن

ةرتعص،           ات ت اجع ؤة آاظعن انالر ظئهتعي اقعدذ، ظعنس ايالردا ظ ىص، ج ماندعن حىش ىيع ظاس امغذر س ي
العدذ، بةزعسع                ندا ق ارتذقع زئمع تةقةززاسع بويعحة ظاقعدذ، ظعنسانالر، هايؤانالر، ظأسىملىآلةر صايدعلعنعدذ، ظ

ا،      . زعسع قار تاغ بولعدذتاغال ظىستعدة آأل بولعدذ، بةزعسع مذز تاغ، بة        دذ، بةزعسع دةري ذالق بولع بةزعسع ب
دذ     تعلعص حعقع ةك ظئ ن بذالقت اغ قئتعدع اندعن ت عدذ، ظ عدا جايلعش اغالر ظارعس تةث، بةزعسع ت . بةزعسع ظأس

ةيدذ               اآع  . بةزعسع زئمعن ظعحكع قعسمعدا زئمعن تومذرلعرعدا ظاقعدذ، ظةمما، بذالر نئفعتقا ظارعلعشعص آةتم ي
ا            ـ ظاححعق ا بارغانغ ارةت جايغ زدعن ظعب ا دئثع الق بولغاحق تاتلعق ياآع زةيضة ظارعلعشعص آةتمةيدذ، يةر يذمع

ة          . قةدةر ظايلعنعص ظاقعدذ   ذ هةمم اندةك، ظعلعمم ايدا ظاقمعغ ة ج ق         قةلب سذ هةمم ذ اليع ةقةت ب ةيدذ، ص ة آعرم  ض
نعم        . كة آعرعدذ قةلب اندةك ظعلعم ذل قعلمعغ اس    جايالرنعث هةممعسع سذالرنع قوب ذل قعاللم ةلب ذ قوب دذ  ق .  بولع

اندةك،      ول قعلغ دذ        قةلبجايالر ظأز معقدارعدا سذ قوب ذل قعلع ةزلعنع قوب م ؤة ص دا ظعلع أز معقدارع ةر ظ ةلبنعث  . ل ق
ايدذ،  ة ظوخش ذالر آأصىآعض رع س ةلبآع أهةردذر ق زدعكع ض ذرع دئثع ةلب.نعث ن دذ ق عز بولع ةمما، .  حةآس ظ

ن،        م            هةممعسع بذنداق ظةمةس، بةزع زئمع علةر ظعلع ةزع آعش دذ، ب ىملىك ظىندىرع ذل قعلعص ظأس امغذر قوب ي
  سذ ساقاليدذ، ظةمما ظأسىملىك، زعراظةت يوق، شذنعثدةك، بةزع زئمعنبةزع. ظئلعص صايدا ظالعدذ ؤة بئرعدذ

ايدا         قةلب قعالرغا ص ة، باش ةمما، ظأزعض اقاليدذ، ظ تا س االاليدذ، ظةس ذالردا    ـ  بعلعمنع ظ ةيدذ، ب ةظةت بةرم  مةنص
  .ظعرادة، جىرظةت يوقهةقعقعي 

شذنعثدةك، بةزعلةر ظعلعمنعمذ ظالمايدذ، . ، سذنعمذ ساقلعمايدذ، ظأسىملىآنعمذ ظىندىرمةيدذ زئمعنبةزع
ايؤانحعلعك    ذالردا ه ةيدذ، ب ايدا بةرم قعالرغا ص ة، باش ةلبظأزعض ذص،    ق ازغذن بول ايؤاندعنمذ ظ ذالر ه وق، ب  ي

ة        اي، يئم ذ ج رعلعدذ        ـ   كظعككعلعسع ظوخشاش، تذرالغ ة بئ ةك، جعنسع لةززةتك ايؤاندعن     . ظعحم ذالر زادع ه ب
لةنمةيدذ، بةلكع، ظذنعثدعنمذ ظازغذن، حىنكع، بذالر ياماننع صعالنلعدع، مانا مذشذنداق ظعنسان، يامغذر،   صةرق

ةندىرعدذ               اغالص حىش ردةك ب أزلعرع بع . زئمعن، هايؤان، ظأسىملىك، بذالرنع قذرظان، هةدعس ؤة صةيالسوف س
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دذ         حى ان بولع ة باغالنغ ر زةنجعرض كة،            . نكع، بذالر بع ذنع حىشعنعش ز ش ال آةلتىرسة، بع نع معس الاله، نئمع ظ
الاله      .  دئضةن حىنكع، بذنع صةقةت ظالعمالر حىشعنعدذ    . تةتقعق قعلعشقا ظالدعرعشعمعز الزعم    ةن، ظ بعر ظالعم، م

ع      ةن، حىنك الص آعتعم اتتعق يعغ ةم ق الالرنع حىشعنةلمعس ةن معس ةقةت    آةلتىرض الالرنع ص ذ معس الاله ب ، ظ
أز  .  ظعدع دئضةن، ظةضةر مةن حىشعنةلمعسةم ظذ حاغدا مةن ظالعم ظةمةس، دئضةنظاعلعمالرال حىشعنعدذ  بعز ظ

العم   هةقعقعي  ظالدعمعزغا آأرةثلةص آئرعلمةي، ظأزعمعزنع      ع          دئسةك ظ ذن ظعلعمالرن الالرنع ؤة نذرغ ذ معس ، ظاش
  . يوقظعضعلعشعمعز الزعم، ظعلعمنعث حعكع

دذ             أآىمع بولع ة مذناسعص ه ان       . سىرة رةظعدة، هةر بعر ؤاقعتنعث ظأزعض ث آئلعدعغ ةربعر ؤاقعتنع ت ه ع ؤاق
ت هةممة نةرسعنعث ظألحعمع بولغاندةك، آئلعدعغان .  ظايةت دئضةنهةممعسع صىتىلضةن بولعدذ  . بولعدذ ع ؤة ؤاق

  .تكةندذربذنع هةممعنع ظالدعن بعلضىحع ظالاله صى. ظورنع صىتىلضةن بولعدذ

ةؤةب                  زعص قويذشع س الدعن يئ الالهنعث ظ زدة، ظ ةيعب بع ةس، ظ ةيعص ظةم ظالالهنعث ظالدعن بعلعشع ظ
ةن ظعشالردذر          ظةمةس، سةؤةبعنع بعز قعلعمعز، ظالاله     . ظالدعن بعلعص يازغاندذر، بذ بعزضة ظعختعيارلعق بئرعلض

عنعث،    بذنع تةقدعر.  بولعدذظةمما، ظالاله ظأزعال قعلعدعغان ظعشالر ظالالهنعث خالعشع بعلةن   ز، حىش بعر دةيمع
لعنعص                      ة ظاساس العمالرنعث نةتعجعسعض ان، ظ ةتقعق قعلغ رع ت ن بع ةردة ظذزذندع ذ ي ماقالعلةر خئلع آأص، بعز ب

حىنكع، هةربعر ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك هةممعنعث . تذرذص، هايؤان ظأمرع توغرعسعدا ظازعراق سأزلةيمعز     
اآع  . ع بولعدذؤاقتةلنعث صىتىلضةن  بذ ظةج . ظةجعلع بولعدذ  ن بذ ؤاقعتتعن ظعلضعرع ي انالر   آئيع ايدذ، ظعنس  بولم

قانالر  100 ياشتا ظألىؤاتعدذ، هازعر 200، هةتتا 136ظادةتتة تذغذلعشعدعن بذرذن ظألضعلع تذرسا، تا         دعن ظاش
از، تولعسع  ةك ظ ألىؤاتعدذ60ب عدا ظ قان .  ظةتراص عيااليدذ10توش ل ياش ةر ب.  يع وي ظةض ا، ق ةر بولس  10عخةت

ذز        12يعلدعن   ذنداق، توثض ذش         20 يعلغعحة، ظعتمذ ش لعنع قذرذت ألتىرش، نةس ال ظ ع دةره ايدذ، بذن ل ياش  يع
ا  100 يعل، شاتذت 100 يعل ياشايدذ، صعل    30ظات  . الزعم عر      100 يعل، قارغ ة ظةس ر نةحح ن باشالص بع دع

ئلعقالر      اق        150ياشايدذ، بةزع ب أرعدذ، تاشص أمىر آ ل ظ ن    150عالر   يع ةتتا   500 يعلدع أمىر   700 ه ة ظ  يعلغعح
ة        15 يعل داؤام قعلعدعكةن، بةزعسع      7آأرعدذ، هةسةل هةرعسع صادعشاهلعقع      العم تةجرعب  يعل، بذالر هةربعر ظ
 يعل، 140دئهقانالر .  يعل بولعدذ110دعنع ظالعمالر ظذزذن ظأمىر آأرسة . قعلعص قالدذرغان تةؤةرىك ظعلعمدذر

قالغعنع ب د ت .  يعل ياشعيالعغان، بذ ظةث ظذزذن ظأمىر شذ211، قاسساصالر 202، تئؤعبالر 189ماشعنحعالر 
ةر     . هئسابالش ظورنعدعكع مةلذماتالردعن ظئنعقالص آأرىشكة توغرا آئلعدذ     داق حارعل اندا، بذن ة قارعغ تةجرعبعض

علةن هارام قعلعنغان زعيانلعق نةرسعنع ظعستئمال قعلماسلعق     . صايدا بئرعشع مذمكعن   ةك،   : ، مةس ا، هاراقت تاماآ
م      ان              . قايناق حاي ظعحعش الزع لعق، ظاس ةزةص قعلماس الش، غ عنع حوتكع زعنع حعش ذش، ظئغع دا يذيذن مذنحع

امنع            لعك، تاظ تةسعرلةنمةسلعك، ظازاب، خاصعلعقنع آأصةيتمةسلعك، آأص ظذخلعماسلعق، تاظامنع آأص يعمةس
ام    ، ساص هاؤادا نةصةسلعنعش،    يئيعشظذزذن حايناص    ع ؤاخ تاظ لعك، ظعكك صاآعز يىرىش، آئحعسع تاظام يعمةس

  .بذالر بعر تةتقعقات خاالس. ظارعسعدا بعر نةرسة يئمةسلعك، يذقذملذق آئسةل بعلةن ظاالقة قعلماسلعق الزعم

ظةمما، . ظةجةل ظالالهنعث قولعدا، ظالاله خالعسا ياش، آعحعك ظةزالعرع يئثع ظأسمىرنعمذ ظئلعص آئتعدذ
و ةؤةبع ي اقلعنعثالر س ذلذلاله، س الاله ؤة رذس وق، ظ ش ي ةنق ظع م دئض اقلعنعش الزع الردعن س ن .  ظعش قولدع

ثالر  . آئلعشعحة آىح حعقعرعص ظاندعن قالسا، ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعش الزعم        الاله قعلع ةن ظ ذم    دئض ز حوق نع بع
 ظئتعش صةرقبذ ظعككعنع . ق الزعمنع ظالالهقا تاصشذرذص تاالشماسلع دئضةنظالاله مةن قعلعمةن .قعلعشعمعز الزعم

م    .  ظئتعدذ صةرقبةك مذهعم، بذنع يةنعال ظالعمالر       ىنىص، ظعلع ةت  ـ   هةقعقةتنع حىش ان آعشع     هئكم أص ظالغ نع آ
أمىر                     . ظأآىنمةيدذ ذزذن ظ الاله، ظ دذ، ظ ةق ظىحىن قعلع عمذ ه ةمما، قعلس ايدذ، ظ صذشايمان قعلمايدذ، تاصا قعلم

  !بةرسذن، ظامعن
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   تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة ظعبراهعم

  

ةبظعي   عدع، ت عرعدعكع مةقس ذ تةصس ةتذلالنعث ب ةننعص رةهم الرنعث  ـ مذس ةن، صةيالسوص ةتص لعك هئكم
قا                 ن باش ق، ظذندع ةقؤالعق، زاهعدلع ام، ت سأزلعرع، ظةؤلعياالرنعث روه توغرعسعدعكع مةلذماتلعرع، ؤة ظالعي ماق

ان  اراغعحة بولغ تعن تةهتةسس تع، ظةرش الالهنعث قذدرع تظ تذرهئكمع نع بعلدىرىش ة . ع، رةهمعتع ذثا، هةمم ش
ةقةت               ةن، ص أص سأزلعمعض ا، آ ارعخ بولغاحق راهعم، ت ىرة ظعب ن س ان جىملعدع ة توختالمعغ ة ظايةتت سىرة، هةمم
ىن      رعش ظىح ا حعقع رعدعن ظعمانغ ا، آذص اراثغذلذقدعن نذرغ انالرنع ق ةقةت ظعنس ان، ص ة قذرظ رعنحع ظايةتت بع

ةن  ىلضةنحىشىر ةتقعقات                    دئض ع ت ث ظعلم ةلتىرىص، ظذالرنع العمالرنع آ هذر ظ ق مةش ارعختعكع داثلع ة، ت  ظايةتك
م           . تةجرعبعسعنع نةتعجعسعنع سأزلعضةن   ول بعلع اننع م قا قذرظ عنع ظئحعش ذلمانالرنع ظذيقذس ارقعلعق مذس شذ ظ

 ققا ظئلعص حعقعشقا مةثضىلىك دذنياتوغرا يول بعلةن آعشعلةرنع قاراثغذلذقتعن يورذقلذهةقعقعي بعلةن ظعزاهالص 
ةر               ـ   عيات، نةتعجعل ذ آةشص ان، ظةسلع ب رةت ظالدذرغ ان، ظعب كة حاقعرغ ظاخعرةتلعك بةختعنع قولغا آةلتىرىش

  .ظةرةبلةرضة مةنسذص ظعكةنلعكع، ظعبنع رةشعددةك صةيالسوفالرنعث قوغالندع بولغعنعنع سأزلعضةن

ظايرعم توختعلعمعز، بذ يةردة صةقةت بعر ظعككع تئما ظىستعدة ، جةننةت توغرعسعدا ظعنشاظالاله دوزاخبعز 
ظةضةر، ظالالهنعث ظالاله سعلةرضة نذرغذن نةرسعلةرنع ؤة سوراشقا تئضعشلعك نةرسعلةرنع بةردع، . سأزلةيمعز

  هةقعقةتةن ظعنسان ظأزعضة ظأزع زالعم،نئظمعتعنع سانعماقحع بولساثالر، هةرضعز هئسابعنع حعقعرالمايسعلةر
عنع          دئضةن تذزآور آاصعردذر  ان نةرس علع بولعدعغ م يعض زعق  ظايةت ظىستعدة توختعلعمعز، ظعنسانالر داظع  دةص رع

ة             اؤاالرنع ظةمةلعيةتت ذ، ه زعق حىشىنىص آةلدع، بولذصمذ ظاش، ماي، س ان ظةمةس        رع عال باغالنغ ذ نةرسعض .  ب
عدا      عنع سانعغعلع بولمايدذ، هئسابعنع صةقةتنئمعتنع،  رعزعقظالالهنعث   ذ توغرعس انالر ب دذ، ظعنس الالهال بعلع  ظ

ذم  ا، حوق وراققا تارتعلس دذدوزاخس االك بولع ان آعشع ه ابدا زعغعرالنغ ذلذلاله هئس قا رةس رعدذ، شذثالش ا آع  ق
شذنداق، بعز تولعمذ تذزآور بولدذق، شىآرع قعلمعدذق، ظالاله، بعزضة رةهمةت قعلعص، آةحىرمعسة،     . دئضةن

ةت ظةمةس، بةلكع حعقالمايمعز، بعز شذنداقتعمذ بذ   قا حىشعشعمعز دوزاخبعز   ىآرع قعلعش    نئم نع ش نع، قذدرةت
بعر نةححة  يىزعسعدعن ظاز توال ظةسلةص ظأتعمعز، تةصسعلعي سأزلعسةك بذنع يئزعص بولغعلع بولمايدذ، صةقةت

  .ظىلضة خاالس

   ؤة رعزعقنئمةت

 70ع يوق، هئكمعتا بعزنعث بولغعنعمعزنعث ، ظالةم بولمعسنئمةتصىتىن ظالةمنعث يارعلعشع، بذ ظةث حوث 
ىتىن  . ، بذ بولمعسا صىتىن ظالةم آأيىص آىل بولعدذ  نئمةتنذر صةردة، بذمذ رعزعق،      ظةرشع، آذرسع بذ بولسا، ص

يةتتة ظاسمان جىملعدعن بعزنعث سامان يولعمعز، قذياش سعستئمعمعز، بذ      .  رعزعقنعث صايتةختع بولعدذ   نئمةت
ات ةنعال هاي ا ي عي بولمعس اش ظاساس عدذ، قذي ةتلعق ظاخعرلعش ىتىن نئم ا ص اش بولمعس دذ، قذي و لع زعق ب  ؤة رع

ارتعش            ىح، ت عر آ ظاشلعق، هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ، ظذنعث توققذز هةمراهع بذنعث ياردةمحعسع، ظالةمدعكع تةس
قعالر بذ  قذرعدذ، باش أزع باش الاله، ظ ع ظ ايدذ، بذن ةتتعن توخت ةم هةرعك ا ظال ذ بولمعس ع، ب ن آىح نعثدع

  .هةتتا، ظةؤلعياالرمذ سأز قعاللمعغاندذر. خةؤةرسعزدذر

اغ،      ـ نذر، هاؤا، ظاتموسفئرا، شامال بولسذن، يامغذر، ظعسسعق     ز، ت ذق، دئثع ارع، قذرذقل سوغذق، يةرش
قعالر،            ت ؤة باش ةر، نئفع ان، مةدةنل تالر، آ اددا، ظئلئمئن ىملىك، م ايؤان، ظأس ايالق، ه أللىك، ي ذم، ح ق

الر،                  هةممعدعن مذه  اثزا ظوزذق ةر ي ةرخعل ه اب، ه ةرةققعيات، آعت ع ت م، ظعلم ع بعلع ةت عم ار  نئم زعقالر ب .  رع
دذ      انلعق        . بذالرنعث بعرسع بولمعسا صىتىن تةرتعص بذزذلع انغا زعي ا، ظعنس ة يوقالس ال نةرس ر ت عدعن بع هةممعس

انغا       ذثا،   بولعدذ، ظةمما، ظعنسانالر يوقالسا، ظذنداق ظةمةس، دةل شذنداق هةممعسع ظعنس ذندذرذلغان، ش  بويس
عية          . ظعنسانالر هاالللعرعغا هئساب بئرعدذ، هاراملعرعغا ظازاب آأرعدذ       ئقعلغذ، ظئنعرض ةرخعل ي ةث ظاددعيسع ه ظ
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انداق              ذرعمعز، ق ام صعش انداق تاظ ز ق ا، بع انداق           مةنبةسع، بذ بولمعس اؤاليمعز، ق والت ت انداق ص عنعمعز، ق ظعسس
 قازان، حأيىن، ظاليذمعن بولمعسا، قانداق تاظام صعشذرعمعز، بعرعنحع رعزعق     ماددعالرنع ظئرعتعمعز ؤة باشقعالر،   

ذالردذر ةن        . مذش الر بعل ةرخعل يول زعقنع ه ان رع ذ حئحعلغ انالر ب رعدذ، ظعنس زعق بئ ة رع الاله، خالعغانح ظ
  .ةيمعز مةسعلعسعدة بعز ظاددعي قارعمايلع، بولمعسا شىآرع قعلعشنعمذ بعلةلمنئمةتبذ رعزعق، . تئرعؤالعدذ

دة   ن  ظذ آىن ر     زئمع قا بع العدذ            زئمعن  باش مانالرغا ظالمعشعص ق ر ظاس قا بع ا، ظاسمان باش ةن غ ةت   دئض  ظاي
ذرذن       ةن،      زئمعن توغرعسعدا، بذ ظايةت نةححة ظةسعر ب ا حىشىرىلض ذز «غ ار    »لةؤهذلمةهص ةزةلدعن ب ا، ظ دا بولس

العملع      ترونومعية ظ ازعرقع ظاس ذالر     ظعدع، بذ بعر مأجعزة بولعدذ، حىنكع، ه ة ب ان، ظةمةلعيةتت داق قارعغ رع مذن
دذ           داق دةي ذالر مذن دع، ظ عز ظع ر              . قذرظاندعن خةؤةرس لعدة بع ةييارعلةر، ظةس قا س اي، باش اش، ظ ن، قذي زئمع

ذز             تعن توقق اندعن قذياش ةآعللةندع، ظ اش ش ن قذي ظوتلذق جعسعم ظعدع، ظذ ظذنعثدعن بذرذن ضاز ظعدع، آئيع
ة                  صعالنعت ؤة باشقا سةييارعلةر ظاي     اخعرعدا يةن ذالر ظ اي، ب اندعن ظ ار، ظ نمذ ب ن زئمع رعلعص حعقتع، جىملعدع

ةيدا                   ر ظاسمان ص ثع بع اش، يئ ر قذي ثع بع ن، يئ ر زئمع  بعرلعشعص قالعدذ، ظةسلعضة قايتعدذ، ظاندعن يئثع بع
  بذالر بذ بعلعمنع نةدعن بعلدع؟ .  دئضةنبولعدذ

 ر تىرآىمعنع آىزةتتع، بعزنعث قذياشعمعزدةك قذياشنع،بذالر بذ ظعلعمنع تئلئسكوص ظارقعلعق باشقا يذلتذزال
ةمدع          زئمعن اش، ظ ئخع ي ع ت ذالر بةزعس أردعكع ظ ذنع آ ذالر ش تع، ب ةييارعلةرنع آىزةت ايالرنع، س نع، ظ

رعص                ةتتع، ظئ ارتعالص آئت اتتع، ص ران بولذؤات دع، بةزعسع ؤةي اش ظع تذر ي دع، بةزعسع ظوت شةآعللةنضةن ظع
ذ      آئتةتتع، يةنة قايتعدعن ي    ذالر ب ةآعللعنةتتع، ب ةييارعالر ش ل        ئثع س ة يع ر قانح ةن بع أزع بعل ةهؤالالرنع آ ظ

رال            . تةتقعق قعلعص آأردع   اننعث بع ذ قذرظ اردع، ب عنع حعق رقع خذالس ظاخعرع توغرا بولغان خذالسة دةص يذقع
توغرا آةلدع  قعلعص حعقارغان خذالسعسع بعر ظايةتكة سةرصظذالر نةححة ظةسعر آىح    . ظايعتعضة توغرا آةلدع  

االس داق. خ ة، مذن مذ ظايةتت ةنبولذص أز  :  دئض ة ظ ةر نةرس ة ه اغدا، يةن ةن ح اي بعرلةشتىرىلض ةن ظ ىن بعل آ
 ـ  ظايةت، ظاسمان دئضةنظةسلعضة قايتعدذ، بعز سعلةرنع ؤة صىتىن نةرسعنع تذنجع ياراتقان هالةتكة ظةآعلعمعز 

ايرعؤةتتذق،  ع ظ ز ظذالرن دع، بع اش ظع ر تذت ن بع ا  ةك دئمزئمع ة قايتس أز ظةسلعض ةنعال ظ اخعرع ي ع ظ ، بذالرن
ةيعلمذ،              بعرلعشعدذ، بذ خعل آأز قاراشنع تةصسعر مذنعيردا صةيالسوف، فعقهعشذناسالرنعث رةظعسع ؤةهبةتوززذه

  .سىرة ظةنبعيادا سأزلعضةن، نذرغذن ظالعمالر قوشذلغان

ذص،    ! ذؤاصعق هة م  دئضةن ظةث توغرا بولغان آأز قاراش، قذرظان بعلةن هةدعسكة نئمة         أجعزة بول ان م قذرظ
ةت            ةتلعرع، قعيام ةت ظاالم دذ، قعيام ة داؤام قعلع ارةت بذنعث مأجعزعسع مةثضىلىك، بذ تا قعيامةتكعح لعرع بئش

نمذ          ن آئيع ةت آىنعدع ظالدعن سأزلةنضةن ظايةت، هةدعسلةر شذ حاغدعمذ هةتتا قعيامةت آىنعمذ مةثضى، قعيام
ا   دذ، ظارق أجعزعلعك تذرع ى م ايلعنعدذ  ـ  مةثض تقا ظ ةؤةرلعرع راس ارقعدعن خ ىتىن   . ظ ان، ص ذنداق قذرظ ا ش مان

اتلعق      3000هاياتلعق، ظىزىلعدذ، ظاخعرلعشعدذ دةيتتع، هازعر     ل هاي يون خع ع معل ىملىك، ظعكك  معث خعل ظأس
مان ذ ظاس ذنعثدةك ب المعدع، ش ةيدعغعنعنع تاص ن ظألم العمالر بذالردع ار، ظ قا ـ ب ىن باش ر آ امعنع بع ن ه  زئمع

ةم             ىتىن ظال دع، ص راص قعل ةتنع ظئت ةلقع، قعيام ا خ ظاسمان، باشقا زئمعنغا ظايلعنعص قالعدذ، هازعر صىتىن دذني
ا                  ةت، بالعالرغ ىتىن دأل ع ص دع، بذن لعنعدذ، دئ ا باش ة قايت دذ، يةن ران بولع اخعرع ؤةي هامعنع بعر آىن ظةث ظ

  . دةرسلعك قعلعؤاتعدذ، بذ ظاجايعص مأجعزعدذر

تذزالر       ظذ آىنع صىتىن ظ    الةم ؤةيران بولعدذ، ظاسمانالر تأشىك بولعدذ، دةصتةردةك يأضعلعدذ، قاتلعنعدذ، يذل
ة          . تأآىلعدذ، تاغالر، دئثعزالر ؤةيران بولعدذ     هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ، بذ زئمعن نةضة بئرعص قاال؟ بذ آعحعككعن

اخع        ن ظ ذ زئمع دذ، ب ن حعقع ذ زئمعندع انالر ب ة ظعنس ذص، يةن ران بول ن ؤةي ا،  زئمع ئلعش ظورنعغ رع هئساب ظ
العدذ،  دوزاخنعث يئنعغا بارعدذ، هئسابدعن قذتذلذص سعراتتعن ظأتةلعسة، جةننةتكة بارعدذ، بولمعسا           دوزاخ تا ق

دذ   دة           . قذرذلذش، ظاشذنداق بولع ذ آىن ألىممذ ظ دذ، ظ ةززةت دذنياسع قذرذلع ةت، ل اآع راه ازاب ي ىلىك ظ مةثض
 !ىننعث قورقذنجعسعدعن ساقلعسذن، مذرادعمعزغا يةتكىزسذن، ظامعنظألتىرىلىص ظاخعرلعشعدذ، ظالاله، بذ آ
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  ظالاله ظعشقع

  يىرىضىمنع ظأرتةيدذ بعللة بولغان حاغدعكع صعراق

  يار قذحعقعمدا تذرذص ؤئسال تاصالمايمةن بعراق

  آأزىمضة آأرىندع ياردعن باشقا هةممعسع تذصراق

  تذصراق ـ توسقذنلذق قعلغاننعث تعقعلسذن بذرنعغا قذم

  آعمكع مةن ظالالهقا ظاشعق بوالي دعسعال

  بولذر آاظعنات ظذنعثغا قاصقان ؤة توزاق

  ظارزذيذم، ظىمىدىم، مةقسعدعم شذآع

  يار ؤةسلعضة يةتسةم دةيمةن صاتعراق

  ظةمما توسالغذدعن بعرسعال قالدع

  ظذ بولسعمذ قةلبعمدعكع قاسماق ؤة قاسعراق

  بذ قاسماقنع تأآىشنعث حارعسع بعرال

  عمذ ظالاله بعلةن خالعي جايدا مذثداشماقظذ بولس

  !ظاثالثالر ظامذخاس! ظةييذهانناس

  آاال جئنعدا بالعسعدعن ظايرعلسا مأرةص تذرالماس

  بعر لةهزة ظايرعلسام مةهبذبةمدعن

  زادع ظارام تاصماس قايتا آأرمعضعحة آأثلىم

  ظالاله هةممعضة آذصاية هةممعدعن بولغعن خاالس
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   جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة هعجر تةصسعرعدعكع

ر     دئضةنبعز هةربعر شةيظعنع يةنع ظأسىملىآنع ظألحةملعك ظىندىرعمعز       ةت بع ذ ظاي  ظايةت توغرعسعدا، ب
  .بذنداق ظايةت قذرظاندا آأص، بولذصمذ بعز سىرة ظةرراهمان، سىرة ظةنكةبذتالردا سأزلةيمعز. مأجعزعدذر

ةلذماتالرغا قارع  انلعق م ةن س ازعر تةآشىرىلض اندا، ه ع  300000غ علغان، هةممعس ىملىك تئص ل ظأس  خع
آعحعكلعكع، غولع، شئخع، يوصذرمعقعدعن باشقا ظذنعث هةرخعل  ـ ع، ظورنع، معقدارع، حوثؤاقتظألحةملعك، 

ع     ع هةممعس اددا سىمىرىش زع، م ع، يعلتع اؤا تأشىآحعس تعكع ه ع، قذالق اس آئلعش ا م ةر جايغ ع، ه بولذش
قويغاندةك، سانتعالص ظألحةص قويغاندةك، راست، توصتوغرا، سأز شذآع،  ثداخذددع ؤةزنة جع. ظألحةملعكتذر

بعه    دذ، تةس ىآرع قعلع ا ش ة، ظالالهق تذرعدذ، هةمم ذنداق ظورذنالش ع ش تعلةر بذالرن ةل صةرعش ا مذظةآك بذالرغ
م  بعز يذقعرقع ظألحةملعك ؤةزنعنع قذالقتعال ظاثالص قويماي، قاراص بئقعشع        . ظئيتعدذ، ظعتاظةت قعلعدذ   . معز الزع

  .بةتلةر تةنتاؤعينعث آعتابعدا سىرعتع بار ـ 20 ـ 19: قئنع، مةسعلةن

اراظعت       ةر ش م؟ ظةض عمعز الزع ةن آأرىش أز بعل م، آ عمعز الزع ةهؤالعنع بعلعش ىملىآلةرنعث ظ ىتىن ظأس ص
م  عمعز الزع ة قارعش زع، هةممعض ع، يعلتع نع، غول م، تئ عمعز الزع ابنع ظوقذش ا، آعت ة، رةث. بولمعس ة تةمعض ضعض

ان،                    ةتقعق قعلغ نع ت ىملىك قذلعقع ل ظأس ة خع ارلعق ظالت ةنذبةر قات ؤةز، س ا، آع و، ظالم العمالر، بول ؤاهاآازاالر، ظ
ىتىن             نع، ص ارلعقالرنعث ظورنع خ قات ذالق بع ر ق ةر بع هةممعسعنع ظالدعغا تعزعص قويذص آأرضةن، بذالر ظاخعرع ه

ارعل      قان،           داظعرعسعنع، يئرعم داظعرعسعنع، ظايالنمعسعنع، ظ ةلذماتنع تاص انلعق م نع، س عقعنع ظألحةص ضعرادذس
عنعث          ذختا آعش ابقا ص ر، هئس عس، ظعنجعنع ر مذتةخةس االهعدة بع ىملىك ظ ةربعر ظأس ذالر ه اخعرعدا ب ظ
ارقعلعق     ةت ظ ر ظاي ال بع اندا بذرذن م قذرظ ذ ظعلع ان ب عص حعقق ذالر تئص ةن، ب تذرغانلعقعنع سةزض ظورذنالش

ىتىن ظأسىملىآنع ظألحةملعك صذختا هئساب بعلةن ظأستىرضةنلعك، ظةلؤةتتة، بذ حىشةندىرىلضةن، ظذ بولسعمذ ص
معنع،         ا قعس معنع، بوتانعك ع قعس بعر مأجعزعدذر، بذ مأجعزعنع تئخعمذ صذختا بعلعش ظىحىن، ظأسىملىك ظعلم

اننع     ز قذرظ اندعن بع رةك، ظ ذش آئ عيعنع ظوق ةقعقعي بعظولوض عنةلةيمعزه ص، . حىش عص حعقع أجعزعنع تئص  م
  .بةتكة قاراث، بعظولوضعية بعرعنحع قعسعمدا بار ـ 22 ـ 21لةرنع ظارام تاصقذزعمعز، قةلب

  . يوصذرماقنعث ظايالنما ظارعلعقتعكع سانلعق مةلذمات جةدؤعلع راستال ظألحةملعك بولذشعنع آأرسعتعدذ

تع      ـ   22تةنتاؤع   تعدعن ظاس دذ، ظىس ولغا بولع ن س دذ،  بةتتة آأرسعتعلضةن قوشذش ظذسذلع ظوثدع غا بولع
اق                 2 ظوثدعن سولغا  اننع قوشس تعدعكع س ذ ظاس ة ب  سانلعقنع قوشساق ظاستعدعكع ظذنعث تةثلعمع بولعدذ، يةن

ظوثدعن سولغا قوشذص يةنة بعر سان تةث . ظوثدعن سولغا قوشذص، ظاستع تةث بولعدذ. ظاخعرقعسع تةث بولعدذ
ار ت         . بولعدذ التعنحع قات اق           تأتعنحع، بةشعنحع قاتارنع قوشسا ظ ولغا قوشس ن س ارنع ظوثدع التعنحع قات ةث، ظ

  .بعرعنع قوشذص، تةث حعقعرعلعدذ، تةث حعققان سانننع يةنة ظاخعرعغا قوشعمعز ـ ظاخعرع تةث، بعر

  3=2 +2،1=1+1بعرعنحع قاتار ظوثدعن سولغا قوشذش : مةسعلةن

  . ساندعن باشالص تةثلعمعسع بولعدذ دئضةنظعككعنحع قاتاردعكع بعرعنحع ظعككع

1 + 1+2 + 2+3+8+13  

13=5+8=3+2+2+1 5=2+3=2+1 

دذ          ةث حعقع ان ت ىح س ا ظ . ظةمدع ظعككعنحع قاتار ظوثدعن سولغا، ظأزظارا قوشذلسا ظعككع سان ظارعلعقعغ
  ضعحة 1+1 13+8+5+3+2=21

  :معسال. ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع قاتار سان ظىستعدعن ظاستعغا قوشذلعدذ
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  .ذ ظوثدعن سولغا قوشذلسا، ظىحعنحع سان تةث بولعدذظةمدع بذ تأتعنحع قاتارم

3+4+7+11+18+29+47   

    = = = = =  

ع     ث تةثلعمعس ان ظذنع ار س التعنحع قات ا، ظ تعغا قوشذلس تعدعن ظاس ارمذ ظىس عنحع قات أتعنحع، بةش  ت
  . بولعدذ

ذرماق        ذالق يوص ذ ق ا   مانا مذشذنداق مذرةآكةص تئصعشماقتةك توصتوغرا سانلعق مةلذماتالر ب ارقعلعق ظايالنم  ظ
ن   اه ظوثدع تع، ض عص حعق ألحعمعنع تئص ةن ظ ةلذماتالر بعل انلعق م العمالر س ع ظ عتعدذ، بذن عنع آأرس ضعرادذس
سولغا، ظىستعدعن ظاستعغا قوشذص آأرسة ظوخشاش تةث حعققان، بذ ظالتة دانة يوصذرماقنعث آارامعتع بذ بولسا، 

ة      الاله،  ! قالغان ظعشالردا نئمعلةر باردذ؟ ه ةتتا         ـ ظاسمان ظ ة ه ة نةرس ذص، هةمم ان بول زان ظورناتق ا مع زئمعنغ
ذزذن    ألحعنعدذ، ظ زاندا ظ ذ مع ىملىآمذ ش ر  ـ ظأس قعلعقع، ظئغع نعكلعكع، حوث  ـ قعس ايدا ـ يئ ع، ص  ـ آعحعكلعك
ع   عزع هةممعس ع، معؤعس نع، معؤعس ذز«زعيع دذ دا»لةؤهذلمةهص ان بولع ع  . يئزعلغ العمالر بذن ةمدع ظ ا ظ مان

زنع        سةزضةن، ظة  مما، مذسذلمانالر ظذخالص قالغان، تا هازعرغعحة ظذيقذسعدعن ظويغانمعدع، شذثا، بعز ظذيقعمع
ألحعمعنعث             ىملىآلةرنعث ظ ذ ظأس عمعز      هئكمعتظئحعص، تةصةآكذر نةزعرعمعز بعلةن قاراص، ب عص حعقعش نع تئص ع

  .الزعم

تذزدا،  بذ ظعنسان، هايؤانالرغا مذناسعؤةتلعك بولعدذ، حىنكع، بذ ظألحةم مةيلع    قذالقتا بولسذن، ياآع يذل
أص                  مةيلع شاختا بولسذن، ياآع    از، آ اددعنع ظ ةظةتلعك م ايؤان ظىحىن مةنص ان، ه قوؤزاختا، هةممعسع ظعنس

رعص تاشالش،                    معنع حعقع اس قعس انداق زاص ة ق ايرعش، يةن عنع ظ سىمىرىش، قايسعسعنع سىمىرىش، قايسعس
اس آ          ث هةممعسع           قايسع جايغا ماس آئلعش، قانداق مذهعتقا م انداق ياخشعالش، بذالرنع نع ق ئلعش، مذهعت

ةيدعغان    ن آةلم ئح ظعش قولدع ذ ه ةيرة، ب عز هىج عز، تةدبعرس اآع ظةقعلس عز ي ذ جانس دذر، ب ان ظىحىن ظعنس
ايدا            ذ ص ذص، ب انداق بول ة ظىحىن      ـ  ظعنسانالرغا مذتلةق بويسذندذرذلغان مةخلذق ق ةن؟ نئم ةظةتنع آأزلعض مةنص

ز       ظعنسانغا آأيىنىص قا  اغدا بع ذ ح ا، ظ ثعص يىرسة، قاحس لعدذ؟ ظةضةر ظأسىملىآلةرمذ هايؤانالرغا ظوخشاش مئ
م                     أيىنىص رةهع ة آ الاله، بعزض ان ظ ةمما، مئهرعب اتتذق، ظ بذنعث ظىحىن زور بةدةل تألعضةن بوالتتذق، جاصا تارت

ةردع        ذندذرذص ب ة بويس ىملىآلةرنعث مئثعشع ها      . قعلعص، ظذنع بعزض ذنداقال، دةرةخ، ظأس ىتىن   ش عز، ص جةتس
زدة      رعزعق عرعص بئرعمع ز ظاص ر         ! ع، ظوزذقعنع بع اتلعقالر، بع ىح هاي ز ظ ذثا، بع ايدعلعق، ش ة ص ذ بعزض ع، ظ  ـ حىنك

ذندذرذص       انالرغا بويس ز ظعنس ةممعنع بع اندذر، ه الاله، قعلغ ع ظ عمعز، بذن أيىنعمعز، هةمكارلعش ة آ بعرعمعزض
  .بةرضةن، بذ قذرظاندا ظوحذق سأزلعنعدذ

أص   .  سأزع توغرعسعدا دئضةنمةن هةقعقةتةن اليدعن بعر ظعنسان يارعتعمةن    ظالالهنعث   ةت آ بذنداق ظاي
 خعلدعن آأص 20 رةهمةهذلال ظةلةيمذ تةصسعرعدة سىرة ظةرراهماندا، ظعنسان جعسمعدا   قذتذبآئلعدذ، سةييعد   

، مئهرعبان  دئضةن مذنداقتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي. تذصعراققا تةؤة ظعلعمئنئت ماددعنعث بارلعقعنع سأزلعضةن
لعغان،       راققا تاش ذ تذص ىن، مذش ذن ظىح ات آةحىرس ة هاي ارعتعص، يةن راقدعن ي ذ تذص اننع مذش الاله، ظعنس ظ

ر      اتلعق بع ىح هاي ذ ظ ىملىك ب ايؤان، ظأس ان، ه ذش      ـ ظعنس ندا تذرم الدا زئمع عز ه اس، مذخالعصس ة م بعرعض
ىتىن ج    العدذ، ص وزذق ظ راقدعن ظ ةحىرعدذ، هةممعسع تذص ع   آ ةن، بذن راقدعن شةآعللةنض ذدع تذص عسمع، ؤذج

ازعرمذ    ظالدعن بعلضةن ظالاله، نةححة يىز معليارت زئمعندعن صةقةت مذشذ يةرشارعغا ظعنساننع تاشلعغان، تا ه
، هةيكعلع اليدعن سذغا ظأزضةردع، يةنع هىجةيرعضة صةرقظعنسان جعسمع تذصراقدعن هاسعل بولماقتا، ظةمما، 

مئنت ماددعدعن ظعنسان جعسمعدا نةححعسع بار؟ بذالر قانداق رول ظوينايدذ؟ راست اليدعن            تذصراقتا بار ظعلع  .
م    . غا جاؤاب مذنداق  سوظاليارالغانمذ؟ هئكمعتع زادع نئمة؟ بذ مىشكىل        ان ظعلع را بولغ ةث توغ ةن   ـ هازعرقع ظ ص

ذدعن يارعت                  ازعراق س ةنع ظ ن ي راق، اليدع ةن تذص ان هةقعقةت اتلعدعكع، ظعنس ة      شذنع ظعسص ا هازعرغعح ان، ت علغ
  .شذنداق، ظعنسان جعسمعدا مذنداق ماددعالر بار

ذ       ـ 1 عاليدذ، ب قازاننع ياخش دذ، ظاش ةتنع داؤاالي ع جاراه دذ، ظعحك زا بولع أثةآكة غع ذ س اش، ب اك ت ه
ذص        ارلعقالردا بول ةمعدذر قات ، ظىزىمدة، سىتتة، بولذصمذ قايمعقع بار سىتتة، حامغذر، صعياز، ظأرىآتة، ظةنجىر، ص
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  .سأثةآنع ياخشعاليدذ ؤاهاآازاالر

بولعدذ، يوحذقنع ظئتعدذ، بذ ظعلعمئنت،  ماضنعي، بذ ماددا موسكذل، صةيلةرنع حعثعتعدذ، ياردةمحع ـ 2
  .حامغذر، تةرخةمةك، صةمعدذر، ظاصلعسئن، ظارصا، قوناق، بذغداي، لعيمونالردا بار

ارشع ظىنىمع بار، بذ ظعلعمئنت، حامغذردا، قعزعل ضىثضىرت، بذ ماددا قاننع تازعاليدذ، رعماتعزعمغا ق ـ 3
  .صالةآتة، صةمعدذردا، سةؤزة، صعيازدا بار

دذ      ـ   4 وزذق بولع ة ظ رؤا هىجةيرعسع     . فوسفور، بذ ماددا، نئرؤعغا ؤة ظذنعث هىجةيرعسعض ارقعلعق نئ ذ ظ ش
دذ   ة بولع ة ظعض ارةتتة       . سةزضىض ةزع هاش ز ب ع بع دذ، بذن ةن يورذي ذر بعل ا ن اراثغذ دذني ةن  ق أزعزمعز بعل  آ

  .ظذحذراتتذق، ضاث فوسفور بولذص قاراثغذدا نذر حعقعدعكةن

دا            اثدذ، ماش ة، ج امغذردا، تةرخةمةآت ئرعقعدا، ح ذم س ئلعقدا، تذخ ذالتلعرعدا، ب ز مةهس اددا دئثع ذ م ب
  . بولعدذ

ذ، ماددعالرنع تأمىر، بذ ماددا قان آأصةيتعدذ، قعزعل رةثنع مذشذ ماددا بئرعدذ، قان ظازلعقنع يوقذتعد ـ 5
ا          . تارتعش، جةلعص قعلعش آىحعضة ظعضة     ةمعدذر، ظالم ئرعقع، ص ذم س ش، تذخ بذ ماددا حامغذر، بةسةي، يعمع

  .قاتارلعقالردا مةؤجذد

ادا                   ـ   6 ذ م ازعاليدذ، ب ذندةك ت قازاننع سوص عاليدذ، ظاش ةزعم قعلعشنع ياخش خلور، تذز، بذ ظعلعمئنت ه
  .ذرذص، صةمعدذر قاتارلعقالردا باربةسةي، سةؤزة، حامغذر، سىت، بئلعق، ت

 .ماددا ظادةتتعكع تذز ـ 7

ةن           ـ   8  ذ بعل سودا تذزع، بذالر بةدةننع حعثعتعدذ، آىح بئرعدذ، تاظامغا تةم قوشعدذ، زاصاس قعسمع س
  .سذدذك بولذص حعقعص آئتعدذ، آعشعنع ظذسسذتذص حاي، سذ ظعحكىزىص بةدةننعث نةملعكعنع ساقاليدذ

ىرةتنع      قذم بذ ماددا   ـ   9 ذص، س ةك ماددعسع بول ارعدذ، ظةين قان ظارقعلعق آأزدعكع آعرعستال تةنحعضة ب
  .ظاصاراتتةك آأرسعتعص بئرعدذ، ظذندعن باشقا جايالردا بار، بةزعدة ظأت، يىرةآتة تاش بولذص شةآعللعنعدذ

  .آأمىر ماددعسع، آاربون، داظعم حعقعص تذرعدذ ـ 10

  .عص تذرعدذ، بذ بولمعسا، هاياتلعق ظاخعرلعشعدذظوآسعضئن، بذ داظعم ظعحعضة آعر ـ 11

امعن،  ـ 12 عل،  ـ 13ؤعت عي،  ـ 14ظاخس ار،    ـ 15آالعتس ع ب أل ماددعس راق، آ اندا تذص ةنعال ظعنس ي
  .آأيىص آةتسة آأل بولعدذ

هعدروضعن، قارا صعضمئنت، هةرخعل ظئنعرضعية، ماي ماددعسع بار، ظازوت بار، يوت بار، آعسالتا،  ـ  16
 خعل ظعلعمئنت ظعحعدة ظعنساندا 116دا بار،  زئمعنمانا مذشذ ماددعالر  . ت ماددعلعرعنعمذ قوبذل قعلعدذ   ظعسصعر

 دعن آأصرةآع تئصعلعدذ، بذ ماددا ظعلعمئنتالرنع ظالاله، باغالردا، زعراظةت، آأآتاتحعلعق جايلعرعدا، ظعلغار  26
  . ظارقعلعق ظعنسانغا يةتكىزىص بئرعدذحئؤة، ظاشلعق، هايؤان ـ آأآتات، معؤة ـ زاؤذت ظارقعلعق سةي

ا           ظعنسان، ظانا رةهمعدعكع حاغدعن باشالص، بذ ماددا ظعلعمئنتنع سىمىرىشكة، ظوزذقلعنعشقا باشلعسا، ت
رايدذ، ظاددعيسع              وال ظذح امالردا ت ان تاظ تئمال قعلعدعغ ز ظعس اددعالر بع ذ م ايدذ، ب ظألضعحة بذنعثدعن ظايرعاللم

 خعل ماددا يوقاص 4صعلعدذ، ظةضةر تاسقاص آئصعكنع حعقعرؤئتعص ظعستئمال قعلسا،  خعل ماددا تئ16بذغدايدا  
وزذق،                   . آئتعدذ ىتىن ظ العمعز، ص اتالردعن ظ اددعنع آأآت ان م ذ قالغ تعدذ، ب اص آئ فورالر يوق بولذصمذ تأمىر، فوس

ئلعدذ  ىملىآدعن آ ايؤان ؤة ظأس دذ، ظأس  . ه تئمال قعلع ىملىآنع ظعس اخعرعدا ظأس ايؤانالرمذ ظ ا، ه ىملىك بولس
دذ  زئمعندعن، هاؤادعن، قذياش نذرعدعن ظوزذق    ايتعدذ،      . قوبذل قعلع ة ق ذر زةررعحعسعض اخعرعدا ن هةممعسع، ظ

  .مانا مذشذنداق تذصراقدعن، سذدعن، اليدعن هاسعل بولذص، يةنة بعرلعشعشع جةزمةندذر

ع، ذ     حىنك تذرغان، ظاش ةص ظورذنالش االهعدة اليعهةل الدعن ظ ع ظ ةرنعنئمةتبذن الاله،  ل ان، ظ ا قعلغ  ظات
ةن   ذرذص سأزلعض ص ت ةم قعلع ةص قةس ذنداق تةآعتل اندا ش أجعزة، قذرظ ةددةس م ر  . مذق ةت بع ذ هةقعق ا ب مان
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ةبظعي                   عرعنع، ت ان تةصس ىن، قذرظ ئخعمذ روشةن بعلعش ظىح أجعزعنع ت ذ م ةتتعن،     ـ   مأجعزعدذر، ب ةن جةه ص
م      عمعز الزع ذم بعلعش اراآتئرلعرنع حوق ةرةققعيات خ اناظةت ت ةننع     . س ي ص نع، تعببع ة ظعلمع مذ تأرةلم بولذص

م  عمعز الزع معنع حىشعنعش أزعمعزنعث جعس عمعز، ظ راق، الي،  . آأرىش اننع تذص اندعكع ظعنس ز قذرظ اندعن بع ظ
  . ظايةتنع حىشعنةلةيمعز دئضةنسذدعن ياراتتذق

عللعقع، هةقعقةتةن مةزآذر ظعشالردا صاراسةت ظةهلع ظىحىن، ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع ؤة ظاد
   ظايةت توغرعسعدا دئضةنع ظىحىن، نذرغذن دااللةت، مأجعزعلةر بارهئكمعت

الالهنعث             دئضةن مذتةؤةسسعمعين ةن ظ عزعم بعل ع س ذرع، روه ةلبع ؤة ن ذالر ق  صاراسةت ظةهلع بولذص، ب
دذ                  را حعقع دذ، آأصعنحعسع توغ ةرةز قعالالي ةيدذ، ص الدعن مألحةرل ةن ظعشالرنع ظ ذلذلال . ظعلهامع بعل همذ رةس

  : دئضةنشذنداق ظعدع، هةم مذنداق

ارايدذ     ةن ق ذرع بعل الالهنعث ن ذ، ظ ثالر، ظ ةزةر قعلع عتعدعن ه أظمعننعث صاراس علةر م ةنس ع .  دئض بذن
ةمما              . تعرمعزعي خاتعرلعضةن هةدعس   دذ، ظ أآىم قعالالي ةنمذ ه ةت بعل ةزةن ظاالم ة، ب ة ظعض ظذالر مول تةجرعبعض

  . آعشع بعلةلةيدذ دئضةنيعبنع ظالالهال بعلعدذ، ؤة ظالاله بعلعدذبذالر غةيعبنع بعلضةن بولمايدذ، غة

ةقعل  أظمعن ظ ذلمان، م ذثا، مذس ش  ـ ش ث ظع اراص ظذالرنع ا ق ةتحعلةر تارعخق اراص،  ـ صاراس ا ق ظعزلعرعغ
االك بولذشع          ةتلعرعنعث ه ظذالرنعث قانداق هاالك بولغعنعغا قاراص، ظاندعن مذسذلمان ؤة غةيرع مذسذلمان ظىمم

  .نةسعهةت قعلعش الزعم ـ  روناق تئصعشعغا هأآىم قعلعشع ياخشعغا بذيرذشع، ياماندعن توسذشع، ؤةزياآع

الاله كعحةنعثظ ارتعص صةرعش دعن ت عحة (، ظةرش تعن ظالةمض اراص، ) ظاس ةخلذقلعرعغا ق ىتىن م ان ص بولغ
ش، ظعل        هئكمعت ةؤهعدنع مذقعمالعع ذق حىشةندىرىشع، ت ع تول اراص بذالرن ة ق ة، رةهمعتعض م  عض ار ظعلع ة  ـ غ صةنض

م   ع الزع ةرةققعي قعلدذرذش تعلعش ؤة ت ةهؤاللعرعنع    . ظعن اش ظ ىتىن قاتن اؤا، ص ز، ه ذق، دئثع اش، قذرذقل قاتن
ةقعل        تذرذص، ظ أزعنع سئلعش اراص ظ ار بولذشع       ـ آىزىتىص صىتىن دألةتكة ق م، ظعلغ ةتنع ظعشلعتعشع الزع صاراس

الدعن       دىشمةن ظةهؤالعدعن هأآىم قعاللعشع الزعم،     .الزعم اراص ظعشالرنع ظ ا ق ةرةققعيات ؤة ظعلعمغ آةلضىسع ت
  .مألحةرلعشع، ظئهتعيات قعلعدعغعنعدعن ظئهتعيات قعلعشع، بذيرعيدعغعنعنع بذيرعشع الزعم

م             رعش الزع . نذر ظعلمع، توك ظعلمع، ظذحذ ظعلمع قاتارلعقالرنع ظعضعلةص، ظالدعن مألحةرلةص ظعش بئجع
ار    ـ  ذ، شذثا، ظالاله، ظةقعل   هةرضعز ظارقعدا قئلعشقا بولمايد    ةت ب علعال ظاالم ةن صاراسةت ظةهلعض ث  .  دئض بذالرنع

م      الدعدا تذرذشع الزع . يةنع مذسذلمانالرنعث تةجرعبعسع، نةتعجعسع، روهع، قةلبع، نذرع، ظعلهام ظارقعلعق ظ
زور دةرعجعدة ظةمما، مذسذلمانالر ظذخالص قالدع، بذنداق صاراسةت ظةهلع، دعنسعزالردعن حعقعص قالدع، بعز 

ةقعل              ذلمانالرغا مةنسىص، ظ ةهلع    ـ   ظارقعدا قالغان بولساقمذ يةنعال ظىمعد بار، ظاخعرقع غةلعبة مذس صاراسةت ظ
ادعل بولذشع،                       را باشقذرذشع، ظ ةتنع توغ ة تاللعشع، هاآعمعي را خةلعص ةنهذدةك توغ ةلالهذ ظ ظةبذ بةآرع رةزعي

ةقعل          خةلقنع آىزىتعشع، جةمظعيةت ظامانلعقع، دألةت بع      ذم ظ قا ظعشالردا حوق ةرلعكع ؤة باش ةتنع   ـ   خةت صاراس
  .باشقعالردعن بذرذن ظعشلعتعشع الزعم

ةقعل   وفالرنعث ظ هذر صةيالس ةزع مةش أؤةندة ب ز ت ان  ـ بع علةص قعلغ لعتعص، خذالس عتعنع ظعش صاراس
ىت          هئكمةت. لعك سأزلعرعنع سأزلةص ظأتعمعز   هئكمةت ذلذلالهقا خاس، ص الاله ؤة رةس ةزةلدعن ظ ةت ىن ، ظ  هئكم

ئلعدذ ذن آ كة ظذيغ ان، هةدعس اش  . قذرظ ع ظوخش ةت قوللعنعش أز، لذغ ذنداقتعمذ س ا، ش توغرا بولس ةر توص ظةض
م هئكمةتبولمعغاحقا، بعز يةنعال بذ      ز      . لةرنع سأزلةص ظأتعشعمعز الزع الدعدا بع ةدعس، ظ ان، ه ة قذرظ ظةمةلعيةتت

ة ظةرزعمةيدذ، ظةمما بعز بذ سأزلةرنع آةلتىرىشعمعز، مةشهذر ظعسالم ظالعملعرعمعز ظالدعدا صىتىن سأز هئحنعمعض
ةي ظذخالص                     ةدرعنع بعلم ذلمانالر ق ذرذص مذس ذنداق ت عنع، ش دا تذرعش تىن ظورذن قذرظاننعث مأجعزلعكعنع ظىس

  .تذرعؤاتقانلعقعنع بعلدىرمةآحع

. ش الزعم هةقعقةتنع تولذق حىشىنىص بولغاندعن آئيعن، قةلبنع خاتعرجةم قعلعص، ظاداققعحة حعث تذرذ          
ذرذش                 ث ت ة حع عمذ هةقت ةدةل آةتس قعلعدعغعنعنع زادع قعلعش، قعلمايدعغعنعنع زادع قعلماسلعق، قانحعلعك ب
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ساثا ظازا بةرضةن ظعش، ظةضةر قذدرعتعثدة، آىح تاقعتعثدة بولسا، ظامالعنع قعلعص باق، بولمعسا جعم تذر . الزعم
ةن        ظعسعثدة بولسذن بذ دذنيا نةصسعث،      . زعيان تارتعسةن  ةس آأرض ظارزذ قعلغان ظعشالر خاتا حعقعدذ، سةن ت

هةؤةسدعن   ـ   قعلعشنع خالعمعغان ظعشالردا بةدةل آئتعشدعن قورققان ظعشالردا زور صايدا بار، نةصسعث، هاؤايع           
ةت                   عن، ظةمةلعي ةن آعرض مةغلذص بولماسلعقعنع خالعساث، جةثضة غةلعبة قعلعش ظعشةنحع ؤة ظعرادعسع بعل

مانع ظ    دا، جعس ة،        روه ةلبع، روه، ظعددعي ةلكع، ق ةس، ب ةش هئساب ظةم الش، ؤة ظةيعبل اغزاآع تعل  ذرذش ظ
ةن      . ساصهئس ذص بةرض ةينعكعث بول . سعنع بعرةرسع ظةيعصلعسة ظالدعرعماي ظويالص باق، حىنكع، ظذ سئنعث ظ

الدع بعل               أز  ظةينةآنع جعجعلعماي، سةت قعلعقنع تىزةت، بةزعدة ظةينةآنعمذ تاصالماي قالعسةن، آعشع ظ ةن ظ
فعقهع هةقعقعي ظةيبعنع سىرىشتىرىشع بةك زأرىر، آعشعلةردعن ظأزعضة بةآعرةك قاتتعق تةلةص قويدعغان آعشع 

  .بولعدذ

داظعم هالدا آأز ظالدعثدا ظألىم بولسذن، بذ ؤةتةندعن ظايرعلعش تذيغذسع بولسذن، آعشعلةر حوث سانعغان 
ة  ا، قةلبعثض ةرؤا قعلم ة ص عكعرلةر آ نةرسعض كةش ص لصةس ةت قع ذن، دعقق ةن. عرمعس ا بعلعنض ة آاتت  آعشعلةرض

الاله                  ةممعنع تاشالص، ظ ةس، ظةرشدعن صةرعشكعحة ه ة ظةم ةن ظةرعش، ظالالهقا زةررعح ةس،    دئمعض ةر ظةم  ظ
نع تةلةص هئكمةت. ظالالهنعث دوستعنع آأتىرضةن ظةمةلعيةتتة يةر ظةمةس. تاشقع آأرىنىشع آأزىثضة شذنداقتذر

ع،        قعلعص، صارعغ بولغاند   ا، حىنك اص قالم مذ توخت م دةص عن آئيعن يةنعال توختاص قالما، ظعلعمنع خةتمة قعلدع
 قويذص ياآع ساثا قويذلذص، سةن ظذنعثغا جاؤاب تاصالماي ظذخالص        سوظالسةن بعر   . ظعلعم حةآسعز دئثعزدذر  

اق              ادعن س ةبلعنعش رعي ر، ظةج اقلعق آعبع الن، هةممعسع   قالساث، صةيالسوف، ظةلالمةت بواللمايسةن، تارتعنح
ةبلعنعص               ةندعن ظةج علةر س ظذنتذلذشدعن باشقا ظعلعم دىشمةنلعرع، سةن تونونذلذشنع ياخشع آأرسةث، آعش

ق                ا، حوثحعلع ر بولمعس ةندة آعبع ذ، س االمعتع ش لعكنعث ظ ئنعث صةسكةش أزعال      آةتسة، س ذ ظ ا ب ا، مان بولمعس
  .ظىستىنلىك بولعدذ

  عظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةينعث سأزلعر

ةن   شذ، يامانلعق، مةظسعيةت، نادانلعقنعث ظأزع شذ      هئكمةتهةقعقةتةن خالعس ياخشعلعق بارحة      ،  دئض
يامانغا ياتمايدذ، ظةمةلعيةتتة بذالردعكع  ـ ظابرذي، دىشمةننع مةغلذص قعلعشالر ياخشع ـ حاقا، يىز ـ مال، باال
ع ز ـ ياخش ذ بع ة ظاش نعث هةقعقعتعض ةهؤالعغا ظعش انلعق ظ ةنيام ع  دئض العس ياخش عؤةتلعك  ـ خ ا مذناس يامانغ
ىز  ـ آأصعنحة، مال . بةزعسع ياخشع، بةزعسع يامان بولعدذ، ظعش ظةمةلعيةتتعن ظألحعنعدذ       . بولعدذ  ـ دذنيا، ي

ال  ايلعق، م دذ، ب اظادةتمةن بولع عزالر، س عنحة يوقس دذ، آأص ةقع بولع ابرذيلعقالر ش ةس،  ـ ظ ةن ظةم ا بعل دذني
علةن بولعدذ، ظاخعرةتكة تذرغان بذ دذنيادا زعيان تارتعشع مذمكعن، بذ دذنياغعال نةصسعنعث بعهاجةت بولذشع ب

  . تذرغان ظاخعرةتتعن حوقذم زعيان تارتعدذ

اح         ةنعال ظ انالرمذ ي ة تذرغ ةيدذ، ظاخعرةتك العغعنعنع ي اح   ـ بذ دذنياغا تذرغانالرمذ يةنعال ظالالهنعث خ يالعث
  .شذ مةثضىلىك ظاخعرةتنع تاللعغان هةممعدعن ظةؤزةلدذرقالمايدذ، ظذنداقتا، ظألىص، بارعدعغان ظا

اندةك                قةلب هةربعر ذل قعلغ ىرعتعنع قوب ةآلعنع، س ، سذ، ظاسمان، نذرنع قوبذل قعلغاندةك، ؤة ظذنعث ش
ظالالهنعث نذرعنع، ظعالهع قذدرةت، جامالعنع قوبذل قعلعدذ، سذدا، يذلتذز نذرع بولغاندةك، قةلبعدة ظعالهع نذر 

 توغرعسعدا نذرغذن  قةلب. سأز بار دئضةن، حةآسعز دذنيا، مأظمعننعث قةلبع رةهماننعث ظةرشعلب قة.بولعدذ
لعك سأزلةر بولذص، مةن بذ سأزلةرنع مذشذ ظورذنغا قوشذص قويذشنع اليعق آأردىم، خاتاسعنع تىزىتىص هئكمةت

  .حىنكع، بذ مةن شةخسةن يازغان سأزلةر ظعدع. قويارسعلةر

ةقعل      تةنتاؤع رةهمةهذلال  ذ ظ ةينعث ب ةتحعلةر  ـ    ظةل ةن  صاراس ة     دئض ةت  ظايةتك ا،     هئكم نع آةلتىرشع، هأآم
ش،                 ةؤةردار قعلع ن خ عش، ؤة ظعلعمدع صةيالسوف، ظالعمالردعن بولعشعمعزغا حاقعرعش، ظاشذنداق صاراسةت تئص

العمالرنعث  هذر ظ وف، مةش ذن صةيالس ةتنذرغ تذر، بهئكم ة حاقعرعش ذص آأرعشعمعزض أزلعرعنع ظوق ذ لعك س ز ب ع
ىتىن   ذص، ص اؤاز قوش ا ظ ةتحاقعرعقق ان،    هئكم ذالر قذرظ ع، ب م، حىنك عمعز الزع أرىص حعقعش أزلةرنع آ لعك س

  .هةدعسنعث ظعزاهاتع بوالاليدذ
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ةت أز         هئكم ع، ظ ان آعش علعق قعلغ قعالرغا ياخش ذص، باش نع قوي ز، يئقعن أزلعرعنع داؤام قعلعمع لعك س
ق          نع باس نعث تذخذمع قا قذش عدذ            تذخذمعنع قويذص، باش ذرذص تىضعش اخعرع نةسلع ق ايدذ، ظ قا ظوخش . ان قذش

دذ                  راق بولع ةك يع ةننعث هةممعسع ب أتىص آةتك ن، ظ نع    . آئلعدعغان ظعشنعث هةممعسع بةك يئقع آعشع نئمع
دذ                 ة بولع ةن بعلل معنعثدعن  . ياخشع آأرسة شذنع توال تعلغا ظالعدذ، آعشع ياخشع آأرضةن آعشعسع بعل دىش

اث، د   ةزةر قعلس تعم ه ر قئ تذثدعن بع ا،    1000وس مةن بولس تذث دىش ع، دوس ن، حىنك ةزةر قعلغع تعم ه  قئ
ن        اندعن ظئشعص حىشعشع مذمكع قا يام ة باش ا ظأزضةرس ادةم يامانغ ةرلعك، ياخشع ظ ةن  . خةت علعق بعل ياخش

الص                       وي ظوت نع ق ةبنةم بعدع ذددع ش ةس، خ راق ظةم انلعقمذ يع ا يام يامانلعق آةلمةيدذ، ظةمما، نةصسع تويمعس
  .ئرعلعص ظألضةندةكقورسعقع ي

ال    نعث، م ول تذرمذش ةرنعث، م ع آىنل تعن ياخش عنعقعدعن ظأتىش عبةتنعث س ةرنعث مذس اتتعق آىنل  ـ ق
ا         قا ظازابق دذنيانعث، خاتعرجةملعك سعنعقعدعن ظأتىش قعيعن، مذهةببةت، ظعشقع ظازابعنع يةثضةن آعشع باش

ة داؤا       ظالالهنعث قذدرعتعدعن قذرذق شاختا ظانار ب     . صعسةنت قعلمايدذ  ولعدذ، سعقعص سىيعنع ظعحسة يىرةآلةرض
ع      ىن يئنعش ر آ امعنع بع وغ ه ذرذلغان ح تعغا باس أل ظاس ايدذ، آ ىن قاين ة حأض وغ بعرلةشس أت ح دذ، ت بولع

الاله          . مذمكعن، ظةمما، بذ قئتعم آىل بعلةن باسذرغعلع بولماس        اخعرع ظ زعص ظ انع آئ عز دذني  قةلبعلةر حةآس
العدعن            . دذ زعكرع بعلةن ظارام تاصع    دئضةن ةخلذق ؤئس اندةك، م ةتكعلع بولمعغ ا ي عحة جانانغ اندعن آةحمعض ج

ذقدعن          ذ توس آةحمعضعحة خالعقنعث ؤعسالعغا يةتكعلع بولماس، صىتىن آاظعنات بذ ؤئسالغا توسقذنلذق بولعدذ، ب
  .ظأتمعضىحة زادع بولماس

ردعن       جئنعدعن، ظالالهقا ظاشعق، سادعق حعققان تذرسا، ظعنسانالر نئمة قعلعدعغ          ةلبع زاهع اندذ؟ آعشع ق
ة                  الدعدا هئحنئمعض الاله ظ ةمما، هةممعسع ظ ن، ظ باشقا بعر ظالةمضة باغالنغاندا، سعرالر ظاشكارا بولذشع مذمكع

  .بعر مأظمعننعث صاك، زاآعر قةلبع، ظالالهقا، صىتىن يةرشارعدعن مذهعمدذرهةقعقعي ظةرزعمةيدذ، 

ةلبعنع،       نع، ق انالرنعث روهع ان     بذ دذنيا، ظعنس اؤالش ظىحىن يارعتعلغ عناش، ت عنع س ر   . ظعددعيعس ذ بع ب
ارامعتعنع         ازعرقعالر آ ا، ه ىص تذرماقت عنع آىت ة نةتعجعس ر حةتت ةر بع ةيدانع، آةتكةنل ابعقة م عناق، مذس س

ق    ةيداندعن حع عمعز   !آأرسعتعؤاتعدذ، بذالرمذ ظذزذن قالماي حعقعص آئتعدذ، حىنكع، آئيعنكعلةر م ز حىش ، بع
ذم                    مانا مذش . دةيدذ عنع حوق ىن هةممعسع نةتعجعس ر آ اخعرع بع ا، ظ ابعقة ظاخعرالشس ةيدان مذس ذنداق بعر م

  .آأرعدذ، يا ياخشع، يا يامان ظعككعدعن باشقعسع زادع ظةمةس

ا                     مةن ص، خالعقق ةرةققعي قعلع ةخلذقدعن ت عقالر م عنحة ظاش ة آأص اآع ظةمةلعيةتت آأرضةن آعتابالردا ؤة ي
ظالاله خالعسا، ظأزعضة خالعسا مةخلذققا ظاشعق قعلعص قويعدذ،    علكعدة بولذص، يأتكةلضةن، ظعشقع، ظالالهنعث ظ   

  !ظالاله، هةممعمعزنع ظأزضعال ظاشعق، سادعق قعلغاي ظامعن

ةت               ـ    ياخشع آأرسة ظةيعب   ز مذهةبب ع بع ا، بذن ةتعر صذرعس نذخسانلعرع، ياخشع بعلعنسة، تةرلعرع ظ
ياق دةيمعز، زادع بعر سئكذنت ظايرعلسا حعدعيالمعسا، صىتىن آأرضعسع آةلسة، سئغعنسا، بذنع ظعشتع. دةيمعز

ةجنذن         . قةلبعنع آونترول قعلعؤالسا، بذنع بعز ظعشعق، ظاشعق دةيمعز        عق م دذ، ظعش مذهةببةت آور قعلعص قويع
قعلعص قويعدذ، ظالالهقا ظاشعق بولغانالر مذشذنداق ظاالمةتنع ظعزدعسذن، آعشع مةهبذبعسعنع نئمة دعسة شذنع 

  .ظالالهنع ياخشع آأرضةن آعشع دعضعنعنع قعلعدذ، توسقعنعدعن يانعدذ. عص بعرعدذقعل

  لعك سأزلةرهئكمةت

قةلعبنعث قئتعص آئتعشع قعيامةتنع آةلتىرعدذ، حىنكع، حعن قةلبعدعن ظالاله، دعيعلمعضةندة، قعيامةت 
مأظمعن، مذتتةقعنعث زاآعر قةلبع، بعرعنحع، ظالع ماقام، . لةر تأت تىرضة بألىنعدذ قةلبقذرذلعدذ، بذ آعتابتعكع

  . ظعككعنحع، مأظمعن قةلبع، بذ ظعككع ماقام، ظىحعنحع، مذناصعق قةلبع، تأتعنحعسع، آاصعر قةلبعدذر

  .قةلعبلةر هةرخعل، هةرياثزا بولسعمذ مذشذ تأت سعنعصقا تةؤةدذر
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  مأظمعننعث قةلبع مةثضى ظألمةيدذ

  نعث هاياتلعقعدذر قةلبهاياتلعقهةقعقعي 

  )ظاخعرةت مةثضذدذر ، اهللا باقي ( معننعث زاآعر قةلبع ظالاله بعلةن مةثضى ياشايدذمأظ

  )آذن دةص ياراتقان اهللا يةنع( قةلبنعث ؤذجذدع ظالالهنعث ؤذجذدعدعن آةلضةندذر،

  )يةنع ظاخعرةتتة آوردذ( ، ظالالهنعث ؤذجذدعغا زعكرع بعلةن تذتعشعدذ قةلبهةقعقعي

  .ث ظةآسعحة، بارحة ؤذجذدعدعن ظالالهنع آأرعدذ يةنع ظاالمةتنعنع قةلب، آور قةلبآأرعدعغان

ةلب  شذنعث ظىحىن، بذ   ا                 ق أيعدذ، ظالالهق أرعدذ ؤة س الالهنع ياخشع آ ةقةت ظ عدعن ص ةهبذبعال ظارعس  م
  .مةشذقنع ظذنتذص قالمعغاندةك ظالالهنع هةرضعز ظذنتذص قالمايدذ ـ ، ظاشعق قةلبظاشعق

  . زعكرعدعن لةززةت ظالعدذدئضةن ، ظالاله قةلبظالالهقا ظاشعق

ةلب سىصعتعدعن هوزذر ظالعدذ، زاآعر   ـ    ظعسعم 99ظاندعن باشقا    ازابعنع      ق اآع ظ نع ي الالهنعث رةهمعتع ، ظ
  قةلب.ظةسلعضةندة، ظذ يذمشايدذ، ظئرعيدذ، ظعختعيارسعز بارحة ظةزالعرعنع تعترعتعص آأزلةردعن ياش تأآعدذ

أظمعننعث         تأمىر داتالشقاندةك داتالشقاندا، ظ    اغدا، م ذ ح العدذ، ب الالهنع قويذص، باشقا مةهبذبعنعمذ ظةسلةص ق
  . قعلعدث مذراد ظعشعنع ظاخعرةتكة قالدذرعدذتةؤبةقةلبع، ظالاله تةرةصكة ظعلتعجا بعلةن قايتعدذ، ضذناهقا 

ةلب  قةلعب توال يأتكةلضةحكة،   اندذر،    ق ةلب   دةي ظاتالغ ذص         ق ارعلعقعدا بول اقلعرع ظ اننعث بارم ذ    رةهم ، ظ
ان       . خالعغان تةرةصكة بذرعيااليدذ   كة بذرعمعغ أزع تةرةص ةلب  ظذنداقتا، ظالاله ظ ر   ق ةلب   زاآع ن،     ق ةس، لئكع   ظةم

ار      قةلب ارلعقع ب ةلب !نعث ظالالهنع زعكرع قعلعشعدا ظعختعي عرلعقعدذر،    ق ةث س ةخلذقاتالرنعث ظ ةلب  م ذ   ق دعكع ب
عنعث قع  قةلب سعرالرنع ظالالهدعن باشقعسع بعلمةيدذ،    ان ظعش   ظعضعس كارعالص     ـ لعؤاتق عرنع ظاش ةرعكعتع س ه

عنع      قةلب قويعدذ، ر آعش ، ظعرادة قعلمعسا، آأآسع بعرةر تةرةصكة يىزلةنمةيدذ، آأآسعدعن ظعبارةت باغرعغا بع
ةن          ةن  حعث بئسعص تذرذص، مةن ظذ آعشعنع ياخشع آأرمةيم ر ظةمةس          دئض ع بع ةن تعل ع بعل ان، دعل  ظعنس

  .آاززاصتذر

ةلب  بنعث آونتروللعقعدا بولعدذ، ظةمةللةر،   بارحة ظةزاالر، قةل   دذ،          ق ذل بولع ا قوب ةت دذرذس بولس تعكع نعي
  .نعيةت دذرذس بولمعسا ظةمةل آعتاب، سىننةتكة توغرا آةلضةن تةقدعردعمذ قوبذل بولمايدذ

دذ،                    و لع عرعك ب ع ش ة مةخص دةلعل، رعياخورنعث نامعزع آعتاب، سىننةت بويعحة بولسعمذ ظذ ظةمةلعيةتت
 ظاخماقدذر،  قةلب دئضةنسجعدآة ظعمام بولذش بعلةن ياآع جاماظةت بولذش بعلةن جةننةتكة آعرعمةن        بعر مة 

  .صىتىن صاظالعيةتنع آعتاب، سىننةتكة توغرعالش الزعم

  نعث آأرسة هالع يوق، آأرمعسة آارع يوق،  قةلببةزع بعر

  !دعن توق قةلبمأظمعننعث قةلبع بذنداق

  ة حارة يوق، سئنعث ظعلعكعثدة قةلبعكة تعضعدعغان ظوق ظعشعكةن، مةند قةلب!يا رةببعم

  . دذر قةلب، هعدايةت قةلبعدذر، ظالعم قةلب آأزع آأرىشكة تةييار تذرغان

  دذر  قةلبدذر، ظازغذن قةلب، ظةضةشمة قةلبآور

  دعن تاش، حالما ياخشع قةلبدعن جاثضال يةر ياخشع، هئس قعلمايدعغان قةلبهةق سعثمةيدعغان

  دعن ياخشع قةلب، بارحة قةلبدعن، ظألىآلةر ياخشع، داظعم ظويغاقةلب ق ظويغانماس

  . قةلبعم ظويغاق تذرسذن دعسةث، ظوقعما ناخشا، قةلبعثدعكع زعكرع بعلةن بولمعغعن باخشة

  قةلبنعث سةصعرع بارحة سةصةردعن تئز

   بعلةن ظالةملةرنع آةز قةلبسةن ظويغاق
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  زاآعر بوالي دعسةث سةنهةقعقعي 

  ذقالردعن قةلبنع ظالالهقا ظىزبارحة مةخل

  زاآعرنعث قةلبع ظالالهنع آأرعدعغان آأز

  لئكعن ظذ، بذ توغرعلعق آعشعضة قعلماس سأز

  مةخصعيةتلعكنع حعث ساقالش ظىحىن

  يات آعشعنع آأرمةيدذ هةرضعزمذ ظأز

   ظأسىملىآتةك تئرعلعص تذرعدذ قةلبظألىك

  قذرظاندةك سىيعدعن ظايرعلسا دةرهال ظألعدذ

   ظاخعرةتتة ظألضةننعث ؤابالعنع آأرعدذقةلب ظألىك

   زعكرع بعلةن ظالالهنعث جامالعنع آأرعدذ قةلبظويغاق، تئرعك

  ، قةلبعضة سذ سئلعص قةلبعنع قعلعدذ جةلعص قةلبهةقعقعي

  ظالاله يولعدا هةقعقةت ظىحىن آأرةش قعلعص قالمايدذ هئرعص

  دعن هايؤاننعث قةلبع ياخشع قةلبيامان ظعرادعلعك

  دعن ظألىآنعث قةلبع ياخشع قةلبعسعزظعراد

  تةلعصع ياخشع دعن ظعتنعث قةلبمةقسةتسعز

  زعناخورلعقعدعن يامان) ظةؤرةتنعث(قةلعبنعث رعياخورلعقع فةرةجنعث 

  مةخصع شعرعكنعث جازاسع ضذناهدعن ظئغعر هامان

  نعث ظويغعنعشعدعن ظألىآنعث ظويغعنعشع يئقعن قةلببةزع

  يةثضعل ىآنعث ظذيقذسعنعث ظذيقذسعدعن ظأل قةلببةزع

  .، حعكعلداص تذرذص ماثمعغان ساظةتكة ظوخشايدذ قةلبظويغعنعص هةرعكةت قعلمعغان

عمالعي       قةلب ظويغانماس نع         قذتذبكة هةقعقةتنع تاشلعغانلعق، ش اش نذرع رعتعش ظىحىن قذي نع ظئ ث مذزع نع
  .تاشالتقانغا ظوخشايدذ

  قعلدذرغعلع بولمايدذقةلبعنع قايعل قعلغعلع بولسعمذ، هةرعكةت ؤة ظةمةل 

  قةلبعضة شةيتان ؤةسؤةسة بعلةن هذجذم قعلسا

  قذرظان ؤة زعكرعنعث هذجذمع بعلةن تاقابعل تذرذشع آئرةك

  بذ ظذرذش قةدعمع ظذرذش بولذص، مةثضى داؤام قعلعدذ

  آىندىزدةك تئرعكعشص تذرعدذ ـ هةق بعلةن باتعل مةثضى آئحة

  .هةقعقةت هامعنع هةقعقةتتذر

  صتذر، باتعل مةثضى مةغلذصتذرهةقعقةت غالع

  حىنكع، هةقتاظاال، ظعككعلعسعنع ياراتقاندذر

ةقعقعي  ره ان بع ع بولغ ةقعدة ظعضعس ةلبظ ةتتعمذ،  ق ةتتعمذ، دأل اظعلعدعمذ، جاماظ ةنهالعقتعمذ، ظ ، ت
العدعمذ         ان خ أآىم قعلعنغ عزلعقتعمذ، ه ايدعمذ، خالعيس العي ج كارا، خ عيلعكتعمذ، ظاش ةمدعمذ، مةخص ظال
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ةلب  عقتعمذ، خذشال، بايلعقتعمذ، خاصعلعق، صئقعرلعقتعمذ، بعر خعل      صذخرال ةل         ق ل ظةم ر خع ايدذ، بع ةن ياش  بعل
عدة          . قعلعدذ ع  ظألحةم قارعشعنع، قعممةت قارعشعنع تةسةؤؤذرعنع يأتكعؤةتمةيدذ، حىنكع ظالاله بعر آعش  ظعكك
  . قعلمعدعقةلب

  قةلعب خذشاللعقعدعن، بةختتعن، لةززةت ظالعدذ

ذ ذثا، ظ ةلب ش ةم ـ  دةرتق ةم، غ ا،     ـ ظةل ة بولس الاله بعلل ئكعدذ، ظ رةت ح علعقدعن هةس ايغذ، خاص ق
  .هةممعنع يئثعدذ

ان  ةززةت ظالمعغ ةختتعن، ل اللعقعدعن، ب ةلبخذش ازابدعن   ـ ، دةرةت ق علعقدعن، ظ ةم، خاص ظةل
   قةلبهةسعرةتلةنمعضةن

عز       ظةلةم خاصعلعققا هةسرةتلةن   ـ   خذشاللعققا خذرسةن بولمعغان، دةرت    ةلب، جانس اس ق معضةن، ظازابالنم
  .تاش حالمعدعنمذ بةتتةردذر

  ، بذنعثدعن مذستةسنا قةلبظالاله بعلةن بعللة بولذص، آامالةتكة يةتكةن

  دذر، قةلبحان، باتذرسةؤر،  قةلبظالاله بعلةن بعللة بولغان

  دذر قةلب، ؤايجان توؤاليدعغان ناحار قةلبشةيتان بعلةن بعللة بولغان

  خةلعقنعث هةققعدعن ظارتذقتذر، ةقعقعي هقةلعبنعث 

  قةلبعضة ظازا بئرعش، خةلعققة ظازار بئرعشتعن ياماندذر

  قةلبعدة دةردع بار آعشعنعث حعرايع ساماندةك تذرعدذ

  ظذنعث هالع هةممعدعن بةك ياماندةك تذرعدذ... ظاه

  هةممعة دةرتمةنلةر ماثا نعسبةتةن باالمدةك تذرعدذ

  خان، خاقاندةك تذرعدذقةلبعدة دةردع يوق آعشع 

   قعاللمعغان آعشع ظأز آاحعتعغا ظذرعدذسةؤردةرتكة 

   قعلغان آعشع تاغدةك مذستةهكةم تذرعدذسةؤردةرت، ظازابقا 

  .قةلبعدة دةردع بار آعشع دةرتلعك قةلبدعن هال سورايدذ

ةلب  آأيىؤاتقان ةر                   ق ذ ه ايدذ، ظ ا ظوخش تعدعكع حوغق أل ظاس اص تذرعشع، آ ك توخت ان   نعث مذددةتلع  قاح
  .يئنعشع مذمكعن

  نعث يىزلعنعشع بعر، قةلبنعث يولع بعر، قةلبقةلبعضة آةلضةن ؤةهع بعر،

  قةلعبنعث بويسذنذشع بولغان ظالاله بعر

ر    ىن، بع ذنعث ظىح ةلبش ةيدذ،        ق ا ياخشع آأرم ر ؤاقعتت عنع بع ايدذ، ظعككعلعس ا حوقذنم ع ظعالهق  ظعكك
  .ضة بألىؤةتمةيدذظعككع خوجاينغا خعزمةت قعلمايدذ، يولنع ظعككع

  . ظعككعضة بألىنىص آئتعدذ، ظذ حاغدا، مذناصعقلعشعدذ قةلببذنداق بولمايدعكةن، بعر

ة       ةلبع ظةلؤةتت ان ق هةقدعن قالسا ظازغذنلعقدعن باشقا نةرسة بولمعغاحقا، هةقعقةت يولعدا ماثمعغان ظعنس
  ظازغذنلذقتا ماثعدذ

ذص    ت مةؤجذهةقعقةت بعر هةقعقةتتذر، يةنة بعر هةقعقةت    ةتتدعن بذرذل رال هةقعق ظةمةستذر، ظذنداقتا، بع
  يةنة بعر هةقعقةتكة بارغعلع بولماس

  ظةمةسمةؤجذت حىنكع، ظعككعنحع بعر هةقعقةت ظةسال 
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   هةقدعن قايتقان آعشع ظعككع ظالةمدة باسعدذ نةس

  قعلعدذ قةس حىنكع، هةقدعن ظايرعلغان آعشعضة، قةلبعضة شةيتان

، بذ دذنيادعمذ، ظألضةندعن آئيعنكع هاياتع، بةرزةختعمذ تئرعلضةندعن آئيعنكع مأظمعننعث قةلبعهةقعقعي 
ر                     ذش، بع ل تون ر خع دذ، بع هئساب بئرعدعغان ماقامدعمذ، ؤة هاياتعنعث داؤامعدعمذ ظالاله بعلةن بعر خعل تذرع

  .خعل مذظامعلة، بعر خعل ظةمةلدة بولعدذ

  .خعلدرذ، ظأزضةرمةسحىنكع، ظالاله، بذ دذنيادعمذ، ظذ دذنيادعمذ بعر 

العي                 رعدعن خ نع، زعك نع، دعلع الالهنعال ظةسلةص تعلع أرعدذ، ظ الالهنعال ياخشع آ ظةؤلعيانعث قةلبع، ظ
ذ      قةلب قعلمايدذ، ظالالهنعث غةيرعضة باش ظةضمةيدذ، بولذصمذ باتعلغا، ظذ        اغاليدذ ظ تعياق ب عق ظعش ا ظاش   ظالالهق

  . ظالالهنع ياخشع آأرةتتع، ؤة قورقاتتع بولمعغان بولسعمذ يةنعالدوزاخ جةننةت، قةلب

  .لةندىرعدذصةرققةلعب بعلةن ظةقعل، ظعنساننع هايؤاندعن 

رع،                   ذرادع، قايتعشع، ظعلتعجاسع، زعك عدع، م قةلعبنعث ظارام تئصعشع، سئغعنعشع، ظارزذسع، مةقس
نعدةك،   اس بولغع الالهقعال خ اظعتع، ظ ةلبقان ل    ق ع، تةس اش ظعضعش ع، ب ع، تعترعش ع، نعث قورقذش عم بولذش

  قايغذسع، هةزةر قعلعشع، ظئهتعياتع، تةزةرروظع، بعر ظالالهقعال خاستور ـ بويسذنذشع، غةم

نعدةك،            الاله ظىحىن بولغع ع، ظ تلذقع، رازعلعق تعياقع، دوس قع، ظعش ةلب قةلعبنعث مذهةببعتع، ظعش نعث  ق
  .ظالاله يولعدا بولذشع آئرةكنةصرعتع، ظأح ظئلعشع، يامان آأرىشع، ؤة هذجذملعرعمذ  ـ دىشمةنلعكع، غةزةص

ا،          اقعتعدة تونعيالمعغعنعغ ةقعقع، الي ةقعقعي   قةلعب، ظالالهنع ه رار       ه ا ظعق ادةت قعاللمعغعنعغ اقعتعدة ظعب الي
  .بولغاندا، ظاندعن تةقؤالعشعدذ، بولمعسا لةقؤالعشعدذ

  .  ظوثشعلعدذجةسةت ظوثشالسا، صىتىن  قةلبظاشذ

  .زذلعدذ بذجةسةت بذزذلسا، صىتىن  قةلبظاشذ

  تذيغذ، ظورنع باشتا بولعدذ ـ  هئسصعكعر، تةصةآكذر، ظةقعل، ـ ظوي

  .، خاالش، قةلبعدة بولعدذ، مذهةببةت آأثىلدة بولعدذمةقسةتظعرادة، 

  .ظارزذ، يامان خعيال، ضذمان، ضذناه نةصسعدة بولعدذ

رذص ؤةسؤةسة قعلعدعغان قةلعبنعث صةرشعتة ظولتذرغان ظوث تةرعصع ظاالهعدة ياخشع تةرعصع، شةيتان ظولتذ
  سول تةرعصع نةصسع شذ

عش        ارام تئص ةتلعنعش، ظ ظأزظارا ياخشع آأرىش، ظعسسعق ظأتىشىش، هوزذرلعنعش، لةززةت ظئلعش، قاناظ
اراملعق، ظعحع     رةتلعنعش، بعظ رعكعش، نةص لعنعش، زئ أرىش، غةزةص ان آ ذنداقال، يام نعدةك، ش ةلبعدة بولغع ق

ع   .غذنذش، آأزعدعن بذلدذقالص ياش حعقعشالرمذ قةلبعدة بولعدذسعقعلعش، ظئحعشعش، هةسرةتتعن تول   حذنك
  .دة قةلبياش

انمذ  ذق قعلعدعغ تعك، روهل ان، تئ رادعلعك قعلعدعغ ةلبظع ص،   ق عز قعلع ا آعض ورذن، الت عز، ه ، ظعرادعس
   قةلب، ظويغان قةلب، هةي قةلبحىشكعحة ظذخلعتعدعغانمذ يةنعال

نعث قورقذنحاقلعقعدعن ظعنسان قورقذنجاق ؤة  قةلبذر، ؤة سئخعدذر،قةلعبنعث باتذرلعقعدعن ظعنسان باتذرد  
  .بئخعلدذر

  معخلعشعص قالمايدذ، قةلعبنعث تارتعشعدعغان يئرع بولمعسا، ظعنسان بعر يةرضة

  .ظعنسان قةلبع آأحىص بولذص، ظاندعن ظأزع آأحعدذ

  قةلعبتعكع ظعلعم بعلةن زعكرعنعث لةززعتعضة ماددع لةززةت يئتةلمةيدذ،
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  .ىنكع، ماددع لةززةت، بئشعدا مذشةققةتكة، ظاخعرعدا نعجعسلعققا ظاصعرعدذح

  مةرعصةت بعلةن زعكرع ظالع ماقامعغا يةتكىزعدذ ـ ظعلعم

ةرتعؤة         ر م تذ بع تعم، بولذص ر قئ تذ بع ىن، بولذص ةن قةلبعدة بولذصتذ بعر آ ا، قارعشع     دئض  رذخسةت بولمعس
  .تةرةص ظعككعنحع شةخس مةقسةتكة يئتةلمةيدذ

  عنسانالر قةلبعنعث ظاشذ ظاجعزلعقعدعن مةقسعتعضة يئتةلمةيدذ،ظ

ا            ةؤر هةقعقةت يولعدعكع مةقسعتعضة يئتةي دعسةث، قةلبعث تاش بولسذن، ساثا يةتكةن باالالرغ حان، س
  حعداشلعق بولسذن

  .، هئحبعر ظعشنع ؤذجذدقا حعقعرالمايدذ قةلبظعككعلةنضةن

  .م تاشلعدعمذ، ظالغا قاراص حامدعشع آئرةكب هةقعقةت يولعنع تاللعشع آئرةك، قةدةقةل

  .نع رعجعم قعلعش ظىحىن حالما آئرةك قةلبهةقتعن حئكعنضةن

  .ظةلةمضة قالغاندا، ظالالهنعال ظةسلةيدعكةن ـ ب، دةرتقةل

  خذرام يايرعغاندا، قااليمعقان دةسسةيدعكةن ـ ب خذشالقةل

  ظذ تأمىردةك داتالشقاندا، ضذناهنع قةسلةيدعكةن

   ظىحىن قةدعمعي ضذناهنع ظةسلةيدعكةنتةؤبة يىزلةنضةندة، ظالالهقا

  ضة شةيتاننعث ؤةسؤةسعسع آعرسة، آعبرعدعن يوغعنايدعكةنعبقةل

  ظةضةر ظالالهنعث زعكرع آعرسة، زةررعحة آعبعرمذ يوقايدعكةن

  ، ظالالهدعن جةننةتكة آعرمةي تذرذصمذ لةززةت ظالعدذ قةلبزاآعر

   باالالرغا ضعرعصتار بولغاندعن آئيعن آئلعدذلب قةبكة بئرعلعدعغان ياردةم،قةل

  ضة ياردةم آةتمةيدذع قةلبحىنكع، باالسعز

  قةلعبلةرنعث ظويغعنعشعمذ ظاسان قولغا آةلمةيدذ

تع   الالهنعث قذدرع ةمدعن ظ ة ظال ع، بارح عدذ، حىنك ةم هةمكارلعش ىتكىل ظال ة ص ر قةلبعض أظمعننعث زاآع م
  .آأرىنعدذ

  . دىشمعنع غةصلةتتذربنعث ظةث حوث زعيانلعقع،قةل

  .قذرظاننع ظةسلةص تذر) قذرظان تةسعرع الزعمدذر(قةلبعنع غةصلةتتعن ظويغذتذش ظىحىن 

  .نعث تارعسعنع قاتتعق حئكعدذ قةلبنع تئرعلدىرعدذ، ؤة قةلبقذرظان،

   بعلةن بعرضة صىتىن ظةزانع، تئرعلةرنع تعترعتعدذ قةلبقذرظان

  .اش تأآكىزعدذتةسعر آىحعنعث موللعقعدعن آأزلةردعن ي

   بعلةنمذ قةلبعنع ظارام تاصقذزعدذبئشارةتشذنداقال، قذرظان، خذش 

  .، هةزةر قعلدذرااليدذقورقعتعص بعلةن خذشال بولسا، ظازاب خةؤةرلعرع بعلةن بئشارةتخذش 

 نعث قذرظاندعن زعرعككعنعنع بعلمعدعم، مةن قةلبضة، قذرظاننعث زعيان قعلغعنعنع بعلمعدعم، مةن قةلبمةن
عنعث     قةلب زعكرع بعلةن ظارام تاصقعنعنع سةزدعم، دئضةننعث قذرظان ةلبق قا نةرس رعدعن باش نع قذرظاندعن، زعك

  . بعلةن مةثضى ياشايدذ قةلبظارام تاصقذزغعنعنع سةزمعدعم، قذرظان،

  قةلب، قذرظاننع مةثضى تاشلعمايدذ، قذرظان، هاياتلعق مةنبةسع بولغان سذغا ظوخشايدذ، قةلبساالمةت



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 259

  .ضة سعثعص آئتةلةيدذ قةلب دعن ظارتذق ظايةت، بعر6000 صارة قذرظان 30خشع تذصراقتذر، شذنعث ظىحىن، يا

  ب تارعسع، قذرظان بعلةن حئكعلسة، لةززةتلعك بولعدعكةنقةل

  نعث مذثلذق آىيعكةن قةلبآأز ياش بعلةن ظوقذلغان قعراظةت،

  رعياسعز ظعبادةت قعلغذحعنعث، مةسجعد ظأيعكةن

  اقامعغا يةتكةندة، ياخشع حىش آأرىرآةن مبئشارةت

  آئلعؤاتقان هةسةتلةر صاسكعنا قعلعدذ قةلبعنع

  لةر صاآعز قعلعدذجةسةتقةلعبنع آئتعؤاتقان 

  ب، مةسجعددة ؤة ظعلعم مةجلعسعدة تىزىلعدذقةل

  قةلعب، بازارغا توال بارغان هامان بذزذلعدذ

  سا، هاالك بولعدذهةؤةس تةرةصكة مايعل بول ـ ب، نةصسع بعلةن هاؤايعقةل

ان             ةزةر قعلغ أزعنع ظوثشاص ه ال ظ ة   قةلبظالالهنعث ظالدعدا تذرذص، هئساب بئرعشتعن قورققان ؤة دةره ك
  ظعككع جةننةت بئرعلعدذ

عز،             سةؤرظالدعرمايمةن،   عز، ظازابس عز، هةسرةتس ى دةرتس ةلبعمنعث مةثض  قعلعمةن، حعدايمةن، تئخع ق
أز ياشس      ـ   غةم ال  قايغذسعز، خاصعلعقسعز، آ ازادة،      ـ   عز، خذش ذرام، ظ ةخت خ ةمما،       ب الدعمدا، ظ رع ظ لعك آىنلع

  !!!ظازابقا اليعق ضذناهلعرعممذ يادعمدا، ظةستةغصذرذلال

  بنع يارعدار قعلغان شةخس، آئينكع مةزضعلدة شذ يارعغا تذز سئصعدعكةنقةل

  .قذم بةرداشلعق بئرةلةيدذقةلعب، مذهةببعتعدعن ظايرعلغان ظازابقا بةرداشلعق بئرةلعسة، قالغان ظازابقا حو

نعث ظايرعلعشع، ظادةم ظاتا بعلةن هةؤؤا ظانعدعن باشالنغان، بذ ظةهؤال جةننةت ظةهلعدة  قةلبمذهةببةتلعك
  . ظةهلعدة داؤام قعلعدذدوزاخظاخعرلعشعدذ، 

  قولنعث جعم تذرماسلعقع ضذناهتذر ـ بنعث ياخشع آأرىص قئلعشع، ضذناه ظةمةستذر، صذتقةل

  يىص ظئحعشقعنعغا آأز ياش داؤادذرقةلعبنعث آأ

  نع مايعل قعلعش ظىحىن آئتعدعغعنع بعر صارحة تاؤاردذر قةلببةزع

  قازادذر ـ بنعث هةقتعن دذنيانع دةص مايعل بولذشع حوث باالقةل

  ظةزةلدعن قةلبعنع ظألتىرىص آةلضعنع، دذنيا ؤاباسعدذر

  نةحارة، نة ظامال، بذ، ظالالهنعث قةدةر قازاسعدذر

  .بعر داؤاسعدذر ـ  قةلبعنعث قذرظان بعردعنظألضةن

عدعكع        اننعث آةلضىس اراص، قذرظ ة ق ازعرقع جةمظعيةتك اراص، ه ا ق تعكع تارعخق ان، هةدعس ةن، قذرظ م
ةتتا        قةلب مذتتةقع زاآعر هةقعقعي  بعشارعتعضة قاراص،    ازلعقعنع، ه ةآمذ       1000نعث ظعنتايعن ظ عنعث ب ن بعرس  دع

ةث                  تةستة حعقعدعغانلعقعنع سةزدعم، ب    ةلبعمنعث ظ أآعدذ، ق اش ت أزىم ي ةلبعم ظئحعشعص، آ امال ق ع ظويلعس ذن
  !!!!يا رةببعم! ظاه!! آأزىم قانداقمذ ياش تأآمةي تذرااليدذ؟ لةرضة قاراص قةلبيئقعن تذققانلعرع بولغان ظاشذ آور

  ، قذرظانغا بئرعلعدذ، قةلب يذمشاص ظئرعضةن

  .، دذنياغا بئرعلعدذ قةلبقاسماق بئسعص قاتقان

  ، آأرةثلةص آئرعلعدذ، قةلبةيتان ظعضعلعؤالغانش
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  .، هةق ظعشلعرعنع بعجعرعدذ قةلبظالاله ظعضة بولغان

ان     عق بولغ ةلب  ظالالهقا ظاش عق                ق ا صاس أرعدذ، ظالالهق نع ياخشع آ ةنها بولذش ايرعلعص، ت ارلعقعدعن ظ ، ب
  .، بذ هةقعقةتنع ظأح آأرعدذ قةلببولغان

  اهعتعنع تالاليدذ، بذ دذنيانعث لةززةت، ر قةلبصاسعق

  ، دذناي سعرعتمعقعدعن قذتذلذشنع خااليدذ قةلبظالالهقا ظاشعق

  مةقسعدعضة يئتعدذ ـ ، مذراد قةلبظويغانغان، هةرعكةتحان، ظعرادعلعك

  ، ظاشذ سعرتماقتا ظألعدذ قةلبدعلغذل بولذص، ظعككعلةنضةن

ث م  ع، ظعلعمنع ع، هةرعكةتلعنعش رادعلعك بولذش ع، ظع ةلعبنعث ظويغعنعش عدذر،ق ةلبول بولعش نعث  ق
  ظاجعزلعشعشع، ظألىشع، هةرعكةتتعن توختعشع، بعلعمسعزلعكتذر

  . هاياتعنعث ظوزذقعدذر قةلبمةرعصةت، ـ ظعلعم

  .لةرنعث ظةث بذزذقعدذ قةلب، قةلبدذنياغا بئرعلضةن ظاح آأز

سعرتمعقعدعن، قةلعب، ظأزعنع دذنيا سعرتمعقعدعن، زئمعن سعرتمعقعدعن، رعزعق سعرعتمعقعدعن، ظاظعلة 
  .ظالالهقعال ظاجرعتالمعسا، ظةؤلعيا بواللماس

ان        انع تاللعغ اقع دذني ة ب ا ظىستعض انعي دذني  ظةلؤةتتة، ظالعي ماقامغا يئتعش ظىحىن، زور بةدةل آئرةك، ص
  .ظعزدعسعمذ تئصعلماس، يول بذنعثدعن بألةك. ، بةآمذ زئرةكقةلب

  ضةنلعكدعندذربنعث رعزعقدعن غةم قعلعشع، رةززاققا ظعشةنمعقةل

  نعث رعزعقدعن غةم قعلعص حئحعغا ظاق آعرعص آئتعدذ قةلبرةززاققا ظعشةنمعضةن

  .، آعشعلةردعن قورقذص غةمدعن ظألىص آئتعدذ قةلبظالالهدعن قورقمعغان

  دذ قةلب، ظالالهقعال تةؤةآكىل قعلغان قةلبهةممعسعدعن خاتعرجةم

  .ا يألعنعؤالمايدذ، تامامذ قعلمايدذ، مةخلذقق قةلبظالالهقا تةؤةآكىل قعلعص، يألةنضةن

  .بعلعدذ ، آعشعلةردعن آةلضةن رعزعقنع رةززاق اهللا يةتكىزدع دةص قةلبظالالهقا ظاشعق

  دةص حاقعرعؤالسا، ظذنعث آأثلع تعنعدذ... يا ظالاله... ظالاله... ظالاله

  . ظألىمدعن قورقمايدذ قةلبظالالهال ظألتىرةلةيدذ دةص ظعشةنضةن،

  .، ظألىمضة بةرداشلعق بئرةلمةيدذ قةلبلالهال ظاالاليدذ دةص حىشةنمعضةنجانالرنع ظا

م الالهنعث ظعلع ةت ـ ظ اآعم ،هئكم ادعل، ه ةنظ ةن، دئض ة ظعشةنض ةلب سىصةتلعرعض ارلعق  ق الالهنعث ب  ظ
  .ظورذنالشتذرذشعغا رازع بولعدذ

» ٌ« اي ةنع ب ان    ي ة بولغ ةن بعلل الاله بعل ةلبظ ا  ق ئقعرلعقدعن قورقم اي، ص ةلبس، ب ذ،  ق دذر، ظ
  .بعهاجةتتذر

ةت     ا، جةنن ةززةت ظالغاحق العدعن ل الالهنعث جام دة ظ ةت آىنع ةلبع قعماي ر ق أظمعننعث زاآع ةقؤادار م ت
ن،                   الالهدعن، نذردع ادا ظ ذ دذني ةردة، ب ان ي هأرلعرع بعلةن جعنسع مذناسعؤةتتة بولعدعغان تذرمذشنع خالعمعغ

ذ جعنسع          ـ   رذص، جاصا آاالمعدعن، زعكرعدعن لةززةت ظالغان تذ     ان ب لعققا تولغ مذشةققةتلعك، صاسكعنا، نعجعس
  !!!مذناسعؤةتلعك تذرمذشنع قانداقمذ خالعسذن

  ، هةرضعز ظئزعص آةتمةيدذ قةلبظالالهنع ظأزعضة آىزةتحع قعلغان

ان  ةيدذ دةص تونعغ الالهال يةتكىزل ع ظ ةظةتنع ؤة زةرةرن ةلبمةنص ةمما،   ق ايدذ، ظ ا قعلم ة تاص ، آعشعلةرض
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  .نعث بذزذقلعقعدعن يئتعص قالعدذ قةلبةرةرنعث آأصىنحعسعز

الاليدذ،        قةلب عنع حىشةنضةن هئكمعتظالالهنعث يول تالالشتا ظعختعيارلعق بةرضةنلعكتعكع       نع ت ةق يول ، ه
  .ؤة هاياتعنع شذ هةق ظىستعدة داؤام قعلعدذ

  .ن بولعدذ، قةلبعضة ظازار بةرمةي، مئهرعبا قةلبرةهمان، رةهعم بعلةن بعللة بولغان

  .، صادعشاهقعمذ صعسةنت قعلمايدذ قةلبصادعشاهالرنعث صادعشاسع ظالاله بعلةن بعللة بولغان

عرالرنع     ةن       دوزاخظالالهنعث، آاص الدذرعدعغعنعنع حىشةنض ى ق ا مةثض ةلب  ت اتتعق        ق عرالرغا تاشدةك ق ، آاص
  .بولعدذ

نع     حان، ياخشعلعق قعلغذحع، زاآعر، مذتتةقع، ظالعم مأ      سةؤرظالالهنعث،   ظمعنلةر بعلةن بعللة بولعدعغعنع
  .، ظاشذ آعشعلةر بعلةن سأهبةتتة بعللة بولعدذ قةلبحىشةنضةن

  .مةرعصةتكة توشذص تةقؤاالشقاندا، ظالالهنع آأرعدذ ـ مأظمعننعث قةلبع، ظعلعم

؟ لةر نئمعشقا بذ هةقعقةتنع تاللعمايدعغاندذ قةلبهةقعقةت سىزىك ظاسماندعكع قذياشتةك، رذشةن تذرسعمذ
  زادع نئمعشقا؟

ا               قةلب زاآعرهةقعقعي   ةؤةبعدعن ظالالهق انعث ظالدعشع س ذ دذني ةيتانالرنعث ضوللعشع، ب ل ش ، هةرع خع
  .ظاسعي بولذشنع ظالالهدعن يىز ظأرىشنع، ظالالهنع ظذنتذشنع، ظعبادةتسعز ظأتىشنع خالعمايدذ

أزلعرعدعن  ظةلةملعك، خاصعلعق، قاتت  ـ   قايغذ، دةرت  ـ   لعق، غةم موهتاجصئقعرلعق،   عق ظازابلعق آىنلعرعدة آ
ةن    لةيدعغعنعنع حىشةنض الالهنعال ظةس ذرذص، ظ أآىص ت اش ت ةلبي ة  ق اج، هئحنةرسعض اي  موهت ان ب  بولمعغ

ع             ـ   حاغدعمذ غةمسعز، دةرت   ةززةت ظعحعدعك ان، ل ةت آأرعدعغ تعن، راه ظةلةمسعز، خاصعلعقسعز، ظازابالنماس
  .كرع قعلعدذخذرام آىنلةردعمذ ظالالهنع آأص زع ـ خذشال

ةردة،   قةلبظةي. مذتتةقع مأظمعننعث زاآعر قةلبعدذر   هةقعقعي  مانا بذ    ، باشقا آىن آةلضةن خاصعلعق آىنل
ةن         ! هةممعسع ظالالهنع ظةسلعضةحكة، سةن خذشال آىنلةردة ظةسلعضعن       علةر ظذخالص آةتك نئمة ظىحىن آعش
  ع آاتتا بىيىك بولعدذ؟آئحعدة يالغذز تذرذص ناماز ظوقذص زعكرع ظئيتقان آعشعنعث ظةجر

اراثغذ  ر، ق ان زاآع لةص تذرعدعغ الالهنع ظةس عدعكع ظ علةر ظارعس لعمةيدعغان آعش الالهنع ظةس ع، ظ حىنك
ر        . ظأيدعكع حعراغدذر  ان زاآع رع قعلغ أص زعك ةلب  ظالالهنع آ ات    ق رعك، هاي ةلب ، تئ تذص   . دذر ق الالهنع ظذن ظ
  .، ظألىك مامات قةلبعدذر قةلبزعكرع قعلمايدعغان

ةلع الاله   ق الالهنع، ظ ة، ظ ا ظعشةنمعس ا، رةززاقق العقنع تونعمعس الاله... ب خ الاله... ظ دةص ... ظ
ةهمعيعتع       ـ    هئس ظةسلعمعسة، ظذنعث يارالغعنعنعث،   ة ظ ث نئم ك بولغعنعنع انغعنعنعث بعلعملع تذيغذسعنعث، ظويغ

  !بولسذن

  .مأظمعننعث زاآعر قةلبع، ظالالهنعث مأجعزعسعنع حاقماقتعنمذ تئز آأرعدذ

ةن       ةلب ظالالهنعث ظالتة تةرةص قورشعمايدعغان حةآسعز بىيىآلعكعنع حىشةنض الاله     ق ا، ظ ة بارس ، قةيةرض
  .بعلةن بعللة بولعدذ

ذ      ـ مأظمعننعث ظاشذ قةلبع، يوحذقسعز قةؤةت    ان ظعحعدعم تةهكةم قورغ ذ، مذس قةؤةت بعتذننعث ظعحعدعم
  .لاله بعلةن بعللة بولعدذظعضعز تاغالر، ظىستعدعكع ظةرآعن هالعتعدعمذ ظا ـ ظعضعز

اندةك،       ذناهكار بولمعغ عدا ض ظةسكةرلةر بعلةن جةثضة قاتناشقان قذماندان ظألىص آةتكةن ظةسكةر توغرعس
ةلب  ظأزعمذ زور بةدةل تألعضةن، هةقعقةتحع     ةتحان   ق ةلب  ، هةرعك ر     ق ة بع ةلب  ، يةن ة      ق ةن بةدةللعرعض نعث تألعض

  .ضذناهكار بولمايدذ

، تةصةآكذر قعلعص، حىشةنمةي تةسعرلةنمةي، هةرعكةتلةنمةي، ظأتىص آةتكةن بذ هةقعقتلةرنع ظويلعنعص
   قةلب، غاصعل قةلبآور
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ةن    أتىص آةتك زال ظ عز تئ ةن صةرؤاس ةم آئمعسع بعل تعدعن ظال ةر ظىس عتعدعغان مأجعزعل نع آأرس قذدرةت
  .دةهرع آاصعرغا ظوخشايدذ

  ملةرنع آةزدعمقةلعب توغرعسعدا آأص ماتئرعيال قازدعم، قةلبعم بعلةن ظالة

  . توغرعسعدا قةلبعمدعكعنع يازدعم قةلب بولغاحقا، قةلبمةندعمذ بعر

م                ظعنسان قةلبع قذشقاحتةك جعم تذرالماس،     العقنع داظع اس، خ ةلبع ساص بولم عمذ، ق قئنع ساص بولس
ارة           ادانلعقدعن ح الما   ـ ظةسلةص تذرالماس، حىنكع، توسالغذ، صةردة، مةخلذقنع ظذنتالماس، ن ال تاص ا  ظام س، ي

ظالعمنعث سأزلعرعضة قذالق سالماس، قذرظانغا ظالعم بولغاندا، قةلبع بولعدذ، غةمدعن خاالس، مةقسةت شذنداق 
  .تاالش ـ ظعكةن، قعلمايلع بعزدة

  !قةلعب ظأزع ضأش بولغعنع بعلةن ظازابقا بةرداشلعق بئرعشتة حأيىندعنمذ قاتتعقكةن

ةززةتتعن ة ل ةلببارح ة ق ان ل رعدعن ظالغ ةن، نعث زعك عردعكع ـ 21 ـ 20ززعتع تاتلعقك ةرنعث  قةلبظةس ل
  !زعكرع لةززعتع تايعللعقكةن

  !قةلبعدعمذ غايةت زور تارتعش آىحع بار ظعكةن

ةر        قةلبداشالر هةر يةردة بولسعمذ قةلبع بعر يةردة، ظألىك        قةلب زاآعر ةلبع ه عمذ ق ةردة بولس ر ي ةر بع لعكل
  يةردة

  ةتعر صذرايدذحعن قةلبعدعن ياخشع آأرسة، تةرلعرع ظ

  قةلبعدة ياخشع آأرمعسة ظةتعرسع سئسعق صذرايدذ

  قول قوبذل قعلعدذ ـ  ظعنكار قعلسعمذ، صذت قةلببةزعدة

  قول قوبذل قعلعدذ ـ  ظعنكار قعلسعمذ صذت قةلببةزعدة

  بذنداق قوبذل ظعضعسع هةسعرةت ظعحعدة ظألعدذ

  قول ظعنكار قعلعدذ ـ  قوبذل قعلسعمذ صذت قةلببةزعدة

   ظعنكار ظعضعسع ساؤابنع آأرعدذبذنداق

  .تئخع ظذالرمذ بذ دذنياغا تويعدذ! دذنيادا توسالغذ بولغاحقا مذرادعنع ظاخعرةتكة قويعدذ، ظالدعرعمايدذ

هامعنع بعر آىن .  ظةؤلعيا بولذشنع خااليدذ، ظةمما، جىصتع ظىحىن، هةمراه بولذشنع خااليدذ قةلببةزع
دعن زاراليدذ، بذ  قةلبظأزعنع خاراليدذ، مئنعث قةلبعم بذنداق   ـ   رعلسا، ظأز هةقعقةتنع تالاليدذ، هةقعقةتتعن ظاي   

  .، يعغالص قاخشايدذ قةلبدذنيادا هةممة

  .قةلعبلةر هةرخعل هةر ياثزا بولعدذ

  ظاخعرةتتة ظألعدذ ـ دعن باشقعسع دذنيا قةلبزاآعر

   ظاخعرةتتة ظالالهنعث جامالعنع آأرعدذ قةلبزاآعر

  ظىحىن هةقعقةتنع سأيعدذ، شذنعث  قةلبمانا بذ

  .، توختعماستعن ظالغا قاراص ظعلضعرلةيدعغان ساظةتكة ظوخشايدذ قةلبظويغانغان هةرعكةتحان

الص                قةلب هةقعقةتحع ايالص، يعل ةص، ظ اظةتلةص، آىنل نذتالص، س ئكذنتالص، مع ، ساظةتكة ظوخشاش س
  .هةرضعز بعر قةدةممذ ظارقعغا حئكعنمةيدذ. نةتعجة حعقعرعص تذرعدذ

ة  ةتحع ظ ع هةقعق ةلب ر زاتعدعك عدةك ياخشع      ق ةرحة ظألض ىن، ض تعش ظىح ا يئ ةرنعث ماقامعغ ، زاآعرعينل
ارام عمذ، ه ةنآأرس ا    دئض النعث قولغ ان ظاي ارام بولغ اه، ه ان نعك ات بولغ أزعنع ي ا، ظ ة بولغاحق  حةآلعم
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  .تذتقذزماسلعقع الزعم

ا    قةلب ظايال زاتعدعكع  اه ه ان      مذ شذ ماقام ظىحىن بةدةل تألةص، نعك ارام بولغ عز ه اآع نعكاهس ان ي رام بولغ
  .ظةرنعث قولعغا ظأزعنع تذتقذزماسلعقع الزعم

ةلب مذناسعؤعتع ظعمان بولذشع آئرةك، ظعمانلعق    بعلةن بولغان   قةلب قةلعبنعث دذ    ق عزدعن قعلع ، ظعمانس
ةؤهعد مذناسعؤعتع نةصرةت، ظعمان مذناسعؤعتع تذتاشسا صىتىن مذناسعؤةت تذتعشعدذ، ظعمان، ظعتعقاد، ظةقعدة، ت

ا           ن، ظات دذ، جىملعدع عؤةت ظىزىلع ىتىن مذناس ذرذق      ـ   ظىزىلسة، ص ةبلعك، ظ انلعق، نةس العلعق، ق انلعق،  ـ ب  تذقق
ةرتعبعلعك        زئمعن ة، م ةبعلعلعك، تةبعق ق، ق ةت تعللع لعق، لذغ  داشلعق، ؤةتةنداشلعق، قةؤعمداشلعق، معللةتداش
  نداق، ظذنعث شةرتعمذ ظعماننعكاهداشلعقمذ شذ. دةآلةر صىتىن ظىزىلعدذدئضةن

ان           اخعرةتنع تاللعغ ة ظ ا ظىستعض رةك، دذني ئحعش آئ ةلب ظالعي ماقام ظىحىن نةصسعدعن آ ةممعدعن   ق ، ه
رةك       ةش آئ ةدةل تأل عمذ . زئرةك، ظةمما بذنعث ظىحىن ناهايعتع زور ب ةلب ظعزدعس ن     ق ول بذنعثدع علماس ي  تئص

  بألةك

نع          ظةؤلعيانعث قةلبع، ظعنسانالرنعث ظعنسانغا با     ا سةجدة قعلغعنع ش قويغعنعنع آأرىص، راهعبالرنعث بذتق
بئشعنع ) قايتا باش(يةر يادروسعغعحة بئشعنع صاتذرذص سةجدة قعلعغعسع  آأرىص، ظالالهتاظالغا يةر صوستعدعن

  .آأرمعضعسع آئلعدذ

كار ، هعجابنع ظعن   قةلب قةلعب، جامالعنع آأرمعسة، ياخشع آأرىص قالمايدذ، بذ هةقعقةتنع حىشةنضةن        
  .قعلمايدذ

ان               قةلب ظويغاتقذحع تذر، ظةضعشعص ظويغانغ ان قذياش وت حعقعرعدعغ ذق ظ ةلب  ، ظأز ؤذجذدعدعن نذرل ،  ق
  .قذياش نذرعنع قايتذرغذحع ظايغا ظوخشاشتذر

ةر                 اتلعق زعكرعل ةززةتلعك ت ةلبعدعن ل ظةزةلدعن ظةبةدآة يامغذرالر تاتلعق ياغقعنعدةك، مأظمعننعث زاآعر ق
  .نع تئرعلدىرىص بولعدذ قةلبنكع، يامغذر ظألىك زئمعننع تئرعلدىرىشتعن بذرذن زاآعرحى. يئغعص تذرعدذ

  ظعنسان قةلبع خذددع حعلبأرة، 

  ظذنع ظوثشايدذ قذرظاندعكع سىرة،

   قذرظانغا بئسعلغاندا،  قةلب

  قالمايدذ ظالالهدعن باشقا بعر جأرة

ايدذ          قةلب بةزع ازاباليدذ، ؤة قئين أزع ظ أزعنع ظ ارآع، ظ ث حعشلةص      .لةر ب نع حع ا لئؤع اتتعق ظازابالرغ  ق
دذ         أزع قعلع ة ظ ةلكع، ظأزعض المعغاندذر، ب الاله س ة ظ ع،  . ظأتىص آئتعؤئرعدذ، بذ ظازابنع ظذ قةلبعض  دوزاخحىنك

قا        عرعتمعقعدعن قذتذلذش ظازابعدعن قذتذلذشقا ظعختعيارلعق بةرضةن مئهرعبان ظالاله، بذ دذنيانعث ظازابعدعن ؤة س
  عص بولغان، يةنع تالالش يولع بةرمةمدذ؟ظعختعيارلعق بئر

لةر ظالالهقا حعن دعلعدعن ظعشةنضةحكة، راززاقلعقعغا ظعشةنضةنحكة، ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعص،  قةلببةزع
ت       عالص، دةرع ة بئغعش ارلعقعنع ظاخعرةتك ذرغاحقا، ب الالهقعال تاصش لعرعنع ظ ألىنىص، ظعش دة   ـ ي ةم ظعحع ظةل

ةززةت           ظازابالنسعمذ، مذراد ظعشلعر   عرلةردعن ل ان تةصس ةردعن، قذرظ رع ظعبادةتل الدذرذص، زعك ة ق عنع ظاخعرةتك
  .ظاخعرةتتة خاتعرجةم ظأتكىزعدذ ـ ظئلعص، ظأزعضة ظأزع تةسةللع بئرعص، هاياتعنع دذنيا

ذ   ةمما، مذش ةلب ظ ا        ق ىن، ظالالهق اؤةت بولذشع ظىح عنعث ظعج ىن، دذظاس ا قعلعش ظىح ا ظعلتعج مذ ظالالهق
عش ظى وراص،      يئقعنلعش عنع س ةحىرىم بولذش ةغفعرةت، آ ذناهعنعث م ةص، ض نع تعل الالهنعث رازعلعقع ىن، ظ ح

  .قةلبعدعكع زارداص بولغان آأز ياشلعرعنع تأآىص تذرذشنع خااليدذ

  ، تةنها جايدا ظالالهدعن قورقذص آأز ياش تأآىشنع خالعمايدذ؟  قةلبقايسع

   قةلبقاسماق بئسعص قاتقان
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   ظألىشع، قعيامعتع شذدذر ظعضعسعنعث قةلبهةرقانداق

  . زعكرة حعن قةلبعدعن دعيعلمعضةندة قذرذلذدذ دئضةنقعيامةت، ظالاله

ان                        ةددع يام ةث ظةش ان ظ العي قالغ رعدعن خ الالهنعث زعك ان، ظ ماق بئسعص، قاتق ةلبع قاس قعيامةت، ق
  .آعشعلةرنعث ظىستعضة قذرذلعدذ

 ظادعتع بويعحة ظالالهنع ظةسلةص تذرعدعغان،  هةر ؤاقعت، هةر داظعم، هةر جايدا صةيغةمبةرنعث سىننةت
  .مأظمعننعث زاآعر قةلبع، ظاخعرةتتة صةيغةمبةرنعث قةلبع بعلةن بعر ماقامدا بولعدذ

، ظاخعرةتتة ظالالهنع آأرضةندة، ضةرحة قورشاص آأرةلمعسعمذ، ؤايعغا يةتكىزىص  قةلبظالعم بولغان، زاآعر
  .لةززةت ظئلعص آأرةلةيدذ

رعنحع              قةلب بعد، زاآعر ظالعم ظةمةس، ظا   ةيدذ، بع ا يةتم عمذ، ظالعمغ ةززةت ظالس ةندة، ل الالهنع آأرض ، ظ
م ل، ظعلع ةت، ـ دةلع ةلبمةرعص ةزةر ق ىرك    ـ نعث ن ةن ت العم بعل ل، ظ نحع دةلع ةيتعدذ، ظعككع عنع آئث داظعرعس

ة ظعككعلعسع   ظابعدنعث مذشذ دذنيادعمذ قذدرعتعضة تولغان رةثضارةث ظالةملةرضة قارشع ظوخشعمايدذ، ظةمة       لعيةتت
  .آأرىص تذرعدذ

ابعد   قةلب ع، ظالالهنعث سىصعتعضة ظعضة بولغان     قةلب ظالعم ةلب دذر، ظ ان     ق ة بولغ ة ظعض ةندعنعث سىصعتعض  ، ب
  .ظعلعم اهللا نعث سذصتع .دذرقةلب

  .، بذ ظعككع سىصةتكة ؤة باشقا سىصةتلعرعضة ظعضة بوالاليدذ قةلبظالعم

  . سىصةتكعال ظعضة بولعدذدئضةن ، دةل ظةآسعحة، قذللذق قةلبظابعد

م،      قةلب رةؤعشتة ظالعم هةقعقعي  ظالالهدعن   ةلب  لةر بةك قورقعدذ، حىنكع، ظعلع عتعدذ، تىرعكلعك      ق نع يذمش
  .نع قاتذرعدذ قةلبظذنتذلدذرعدذ،

  دعن شةقع حعقعدذ قةلبدعن ظةؤلعيا حعقعدذ، جاهعل قةلبظالعم

ىص،      يةرشارعغا تذنجع قئتعم قةدةم تاشلعغان ظادةم ظات    ةقع حىش أظمعن، مذتت ذلمان، م ةلبعمذ مذس عنعث ق
   بعلةن زعكرع ظئيتقانتةؤبة

ذص    قةلب مةرعصةت بعلةن آأص زعكرع ظئيتقان     ـ   آأصعنحة ظويغاق تذرذص، ظعلعم    ، يذمشاص، ظئرعص قورق
  .تعترةيدذ

  .، قاسماق بئسعص، قورقماس بولذص قئتعص قالعدذ قةلبعنع ظذخالص ظأتكىزضةنؤاقتآأص 

  .، توال هالدا ظألىك هئسابلعنعدذ قةلبذيقا ظألىمنعث قئرعندعشع بولغاحقا، آأص ظذخلعغانحىنكع، ظ

ث        قةلب زاآعرهةقعقعي   ةيتان ظذنع ىن، ش ذنعث ظىح ، ظذخلعغان حاغدعمذ شةيتان غالعب آئلةلمةيدذ، ش
  .حىشعضة آعرةلمةيدذ

ةر ةلبظةمةلل ا، ق ةن بولغاحق ةت بعل ةلبدعكع نعي تعيا ق عق، ظعش ة ظعش ة  نئمعض ذ مةقسعتعض ا، ش ق بولس
  .يئتةلةيدذ

  .قةلعب، نئمعنع بةك ياخشع آأرسة، شذ نةرسعنع آأص تعلغا ظالدذرعدذ

ىرةك           قةلب بعز سأزلةص آةلضةن بذ    عدعكع ي ، مأظمعننعث آأآسعدعكع يىرةك، آاصعر، صاسعقالرنعث آأآس
   تعلةك دئضةندة ظالاله قةلبحىنكع، يوقتذر بذ. دعن بألةك قةلببذ

  .، حوقذم هاالك بولعدذ قةلبرغا ضىل بولغانبذ شةيتانال

رعنحع،        أص، بع ةك آ ةيتانالر ب ولاليدعغان ش رعدعن ض ةلب ظعنسان قةلبعنع ظالالهدعن، هةقدعن، زعك دة  ق
ةيتان،                  ةت ش ةيتان، مذهةبب ان ش قذحع ظعنس ةقتعن توس ؤةسؤةسة قعلعدعغان ظعبلعس شةيتان، ظعككعنحع، ه
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التعنحع،   ـ  حع، مةشغذللذق شةيتان، بةشعنحع، مال     شةيتان، تأتعن   دئضةن ظىحعنحع، دذنيا  دذنيا شةيتان، ظ
ع،    ةيتان، توققذزذنح أمىر ش ارزذلذق ظ ةآكعزعنحع، ظ ةيتان، س م ش عز ظعلع ةتتعنحع، ظةمةلس ةيتان، ي اال ش ب

ةيتان،   ورذر ش الدامحع، غ ةيتان،   ـ 10ظ ةت ش لعقلعق، سعياس اؤايع ـ 11باش ةيتان،   ـ ه ةؤةس ش  ـ 12ه
  .شذ شةيتان نئمة هةقتعن توسعسا ـ 13، شةهؤةت شةيتان

)1(  

  نع جةلعب قعلدذق قةلبتعكع سأز بعلةن قةلب دئدذق، قةلبيىرةآنع

  قةلعبتعكع تةسعرنعث مةثضىلعكعدعن، بعز آأص يعغالص تئخعحة توختعمعدذق

  زاآعرغا ظوخشعمعدذقهةقعقعي بعر ظالالهنعال ياخشع آأرةلمعضةحكة، بعز 

  ذش ظعرادعمعزدعن، بعر معنذتمذ توختعمعدذقزاآعر بولهةقعقعي ظةمما، 

  هةرعكةتلعنعص ظالغا قاراص قةدةم تاشلعدذق، ظةمدع بعز بذ مذنازعرعنع بولدع قعلدذق

  تاللعدذقهةقعقعي ظاخعرع بعز ظاخعرةتنع ! يا رةببعم

  ظاخعرةتنع تالالص بولغاندعن آئيعن، بذ دذنيا تةرةصكة قعلحة قاراص قالمعدذق

  يرعلعص ظازابالنساقمذ، قعلحة صذشايمان قعلعص سالمعدذقضةرحة دذنيادعن ظا

  تةقؤالعق ظوزذقعنع ظوبدان راسالص، ظالعي ماقام سةصعرعضة جابدذدذق

  ظوقعغان قذرظان آةرعمضة، بعز بذ دذنيادا ظةجعر ظالمعدذق رازعلعقعث ظىحىن

  سةن بعزضة يةتكىزمعضةن غةيرعنعث قولعدآع زعرعقلةرضة بعز تامانع سالمعدذق

  حةآلةنضةن هةرقانداق نةرسعضة بعز قوللعرعمعزنع سالمعدذق ارام دةصه

  سةن هارام دةص آأرسةتكةن ضىزةل قعزالرنع نعكاهالصمذ ظالمعدذق

  غةيرعنعث قولعدعكع ضىزةل قعزالرغا بعز حاثضالنع سالمعدذق

  بذ ظازابنعث دةردعنع تارتعص تئخع هارمعدذق

  معدذقظاخعرةتتعكع ظىمىدنع بعز تئخع ظىزىص قال

  دةرت، هالعمعزنع سةندعن غةيرعضة تاشلعمعدذق

  ظاخعرةتنع تالالشتا ظويلعنعص باش قاشلعمعدذق

  مأظمعننعث زاآعر قةلبعنع بعز مةثضىضة تاشلعمعدذقهةقعقعي 

  ظةلهةمدذلعلاله غةيرعنعث زاآعر قةلبعضة خةنجةر سانجعمعدذق

  هةممة ظعشعمعزنع ظأزىثضة تاصشذردذق، ! يا رةببعم

  ظازابقا قالماسلعقعث ظىحىن، باشقعالر قةلبعثنع ظوغذرالص آةتمعسذنقاتتعق 

، ظأزعنعمذ  قةلب، نامةهرةمضة آأز سالمعسذن ؤة شذنعثدةك مذظةننةس قةلب دئضةن ظازابعغا قالمايدوزاخ
  آأرسةتمعسذن

صسع، ظعرادةثدة، ظئغعزعثدا ضذناه قعلمايمةن دةص تذرذص، قةلبعثدعكع مذهةببةتنعث آىحلىآلعكعدعن نة         
  هةؤةسكة بئرعلضةنلعكعثدعن ضذناه قعلعص سئلعشعث مذمكعن،

ةي !  قعلغعنتةؤبةظالاله غةفذرذر رةهعيم، حعن قةلبعثدعن      ةلب ظ ةن    ق ايمان بعل ة ، صذش اندعن  تةؤب  قعلغ
  .آئيعن هةرضعز ضذناهقا قايتمعغعن
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  .نعث قارعلعقعغا مأهىر بئسعلعص آئتعدذ قةلبقايتالص ضذناه قعلغاندا، ـ قايتا

ةلب  ، هةقنع آأرمةيدذ، ظاثلعمايدذ، سأزلعمةيدذ، بذنداق      قةلب أهىر بئسعلغان م رعنع      ق ةقنعث زعك دعن ه
  ظىمىد قعلغعلع بوالمدذ؟

  شذ تاصتا قةلبعم قعلغان ضذناهلعرعنعث جازاسعنع آأرىؤاتقاندةك تذرعؤاتعدذ

  قةلبعم ظاححعق ظئحعشعص آأزلعرعم ياش قذيذؤاتعدذ! ظاه 

  !! َوُدوُديا!  يا رةهمان!يا ظالاله! يا رةببعم

ل، دةرت  قةلبعدة بعر خعل، دعلعدا بعر خعل، تعلعدا بعر خعل،    ـ ظةمةلدة بعر خعل، خذشاللعقعدا بعر خع
ان        ل بولغ ر خع ةلب  ظةلةم، خاصعلعقعدا بع اس،          ق علع بولم ةم ظعشةنض ا ه اس، ظذنعثغ علع بولم عز حىشةنض نع هةرض

  .مأظمعن قةلبع بعر خعل تذرعدذ

  ن قاحعمةن دةص قاحالمايدذقةلعب ظألىمدع

  ظةمةل تاصالمايدذ ـ ظألىمدعن قذتذلذشقا حارة

  يا ظألىمدعن خاتعرجةم ياتالمايدذ

  بذ دذنيانع ظذ دذنيا ظىحىن ساتالمايدذ

  لةر هةرضعز نعجات تاصالمايدذ قةلببذنداق

  .، هئح بعر ظعشنع باشقا ظئلعص حعقالمايدذ قةلبقورقذنجاق ظاجعز

  ، هةر قانداق مةقسعتعضة يئتةلةيدذ، قةلباتذرظعككعلةنمةس ظالعم، ب

  .، ياشعرعص آىحلىنىص تذرعدذ قةلبيامغذر سىيعدة ظأسىملىك ياشعرعص تذرغاندةك، قذرظان تةسعرعدة

دعشعغا داظعم  قةلبقةلعب، ظأز قةلبعدعشعدعن هال سوراص، سئغعنعص، ظةسلةص تذرغعنعدةك، شذ قةلبعدة
  .هذجم قعلعص تذرعدذ

ال     أز قةلعب تذرذص ئلعص                 قةلب ظ ة آ اندا ظةسلعض الر تامعحغ ةردعن ياش ةن، آأزل عنع ظةسلةص قالعدعك دعش
  .قالعدعكةن

ر  رعقتعكع بع ةن مةش ةلبم ع،    ق أردىم، حىنك ورعغعنعنع آ اردةم س عغا ي تعكع قةلبعدعش نعث مةغرعص
  . ظىحىن خعزمةت قعلعدذ قةلبداش مةشرعقتعكع قةلبمةغرعصتعكع

غارايعص  ـ  ظاجايعص قةلبدعن هةيران قالدعم، قةلبيارةهمان، مةنُسْبَحان يا ياظالاله، ! توؤا! توؤا! توؤا
  ! قةلبظعكةن، هةي

الاله    عمةيدذ، ظ ةزلع تىض الالهنعث ص دذ، ظ ة داؤام قعلع ةؤلعيالعق، قعيامةتكعح ارتذق360ظ ن ظ ةلبدع نع  ق
ةص    رنع يأتك ة بع ا يةن ة ظورنعغ ن بعرسع ظألس ذص، ظذالردع ان بول ةؤلعياهلعققا ياراتق ع، ظ ذثا ظذالرن دذ، ش تذرع

ان،   ابدالالر دةص ظاتعغ ذلذلاله، ظ دذ،     40رةس ىرعيعدة بولع عق، س ةختع دةمةش ةي ت ةنع ص ام ي ع ش ع 40ق ق
  تةخمعنةن 

ذ االمنعث  قةلبب رافيعل ظةلةيهعسس اظعل، ظعس ا، معك راهعم، مذس ادةم، ظعب ةر ظ ةلبل دذ،  ق  50لعرعدة بولع
ارتذق    355شامدعال  .  يعل بار  600، يةنة   دئمةك  يعل داؤام قعلعدذ،   2000يعلدعن ظأمىر آأرسة     ن ظ ةلب دع   ق

دذ    ة داؤام قعلع ذ قعيامةتكعح رعدذ، ب اندعن حعقع ة، ظ ةنع . تىضعس ذردذ  600ي ص ت ة حعقع نع ( .يعلغعح ظعب
  لعكعن زةظعيص )ظةساآعردعن 

  .قةلب هةقعقةت ظعشعغا بئرعلعص آةتسة، ؤاقعتنعث ظأتكعنعنع سةزمةيدعكةن

ةقعقعي  عق، زاآع  ه ةلبرظاش عمذ،       ق ن تةؤرعنس عمذ، زئمع مان آأمتىرىلس ةندة ظاس ة بئرعلض ، زعكرعض
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الاله                   عمذ ظ ألىص تىضعس ادةملعرع ظ ة ظ عمذ، بارح أيىص تىضعس ايلعقع آ ة ب عمذ بارح ان صارتعلعس ! تاغالردعن ؤولق
الاله الاله د! ظ ا ظ العغعنعنع قعالال ئي الالهنعث خ ذ، ظ ع، ظ ايدذ، حىنك ةرؤا قعلم ة ص عنعحة هئحنةرسعض ان ض يدعغ

  .قادعرلعقعغا ظعشةنح قعلعدذ

ا     ـ   ، بارحة ظالةملةرنعث مةؤجذدلذقعدعن ظالالهنعث صةيدا بولماستعن ظةزةلدعن        قةلب هةقعقةتحع ةزةل ت ظ
  .هئس قعلعدذهةقعقعي ظةبةد مةؤجذدلذقعنع  ـ ظةبةدعل

  .ص يئتعدذسىصعتعضة ظعضة ظعكةنلعكعنع تونذ ـ  ظعسعم99ظاندعن ظالالهنعث ظوخشعشع يوقلعقعنع ؤة 

انلعقعدعن               اغدا، هاياجانالنغ قان ح ن ظذحقاش ايرعلعص، آئيع عل ظ ر مةزض ئرعن بع ةلبعدة ش قةلعب، ظأز ق
  .ظاستا ظةسلعضة آئلعص قالعدعكةن ـ نةصةس ظااللماي قالعدعكةن، مذرادعغا يةتكةندعن آئيعن ظاستا

ةم   نعث دةردعدة آأص ظةسلةص، ظاه تارتعص هةسع  قةلب ، ظعككعنحع بعر   قةلب بعر الاله ظعض رةتلعنعشدعن ظ
  !ظأزع ساقلعسذن، ظامعن

  .ظةمما، بذ هةقعقةت ظةزةلدعن ظةبةدضة داؤام قعلماقتا، بذ جةننةتتة حوقذم ظاخعرلعشعدذ

م        لعكع الزع ىد ظأزمةس عمذ ظىم ذزراص آةتس اؤةت ظ ةرحة ظعج ةلعب، ض راهعم   . ق الاله، ظعب ع، ظ حىنك
  .ئيعن ظعجاؤةت قعلغاندذرظةلةيهعسساالنعث دذظاسعنع نةححة معث يعلدعن آ

  .بةزع ظعجاؤةتنع ظاخعرةتتة قعلعدذ، ياآع زعياننع آأتىرعدذ

ةل ا، ق ابعل تذرالمعغاحق ة تاق الالهنعث تةقدعرعض ةدبعرع، ظ ةلببنعث ت ارعلعقعدا  ق ارمعقع ظ اننعث ب ، رةهم
ارع دةرت       ةجبذرعي ؤة ظعختعي ر          ـ   بولغاحقا، م ا زاآع ارتعدذ، ظالالهق ازابنع ت ةلب  هةسرةت ظ الالهنع رازع   ق ، ظ

  . بذنعثدعن مذستةسنادذر قةلبقعلغان

  .قةلعبنعث ظويغانغانلعقعنعث ؤة هةرعكعتعنعث ظةمةلعيعتع، ظةمةلعيةتتة آأرىلىشع آئرةآدذر

ةن         ة آأرسةتمعض ةتنع، ظةمةلعيةتت ذرذص، ظةمةلعي ةلب  ظويغذنذص ت ألىك   ق ةلب  ، ظ ةدةم        ق ا ق ةق يولغ دذر، ه
ةلب  تاشالص بولذص، يئنعؤالغان   ذزذق  ، ظ   ق ةلب  ةث ب ان   ق ةلب  دذر، قذرظ دذ    نع ق الص تذرع ةلب .قئلعص ع   ق نعث قئلعص

  قذرظاندذر

  !قةلعبنع غةصلةتتة قالدذرذص، قاتذرذص، ظازدذرغذحع دذنيادذر

ةقعقعي  ره ةلبزاآع اثا  ق اثمذ، س مةن بولس ا هئرعس ةن دذنياغ ذدادذر، س مةنلعكعدعن ج ا هئرعس ، دذني
  .خعاالص بئرعدعغعنع يةنعال خذدادذر

ةلب  خذدذثنع بعل، دذنيانع تاللعغان   ! ، هذشذثنع تاص، ظعسعثنع يعغ     قةلب حئحةنظةي   الالهنعث    ق ، ظ
ةتلعك        ك مأهل ان       نئمعتخالعغان ظازغعنا مذددةتلع اخعرةتنع تاللعغ ة، ظ ة ظئرعشس ةلب  عض ة،    ق ة ظئرعشس  هةممعض

اقع               عز ب عز، مأهلةتس عز، مذددةتس ان ظعنتاهاسع   سةن نئمعشقا ظالالهنعث دةرضاهعدعكع تىضعمةس، حةآس بولغ
  .ظعسعت! نع تاللعمايسةننئمةتيوق 

ةن    دئضةنظالالهنعث قذرظاندعكع ظع مأظمعنلةر، ظع ظعنسانالر     ا م  نةححة يىزلةرحة نعدالعرعغا لةببةي مان
  .مأظمعن ظةمةسهةقعقعي ،  قةلبدئمعضةنتةييار، يارةببعم 

  ص بولمايدذتعن صايدعلعنعص ظالالهقا هةمدذ ظئيتمعغان قةلبعدة ظعنسانئمةت

  ظةقعدعسعنع مةخصع شئرعكدعن تازلعمعغان ظعنساصسعز قةلبعدة دعن ساص بولمايدذ

  ظةخالقنع يوقاتقان قةلبعدة ظعمان بولمايدذ ـ دعننع، ظةقعدعنع، ظعنساص

  ضة سالمعغعحة قةلبعم ظارام تاصمايدذ قةلبلةرنع قةلبشذنداق

   قاحمايدذ، هةرضعز مةندعن قةلبحىشةنضةنهةقعقعي قةلبعمنع ! ظاه
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  بةخش بعرعدذآع، دةرت، ظازابنع سالمايدذ ـ قةلبعمضة ظارام

  قةلبنع تةتقعق قعلعمةن دةص يا آأزىمدعن ياش توختعمايدذ

  ظةينةآكة قاراص باقسام، حعرايعم زادع ظأزىمضة ظوخشعمايدذ

  مذشذ نعدا بعلةن ظارام تاصتع قةلبعم! يا رةببعم! يارةببعم! يا رةببعم

  قعالرمذ بعلسذن دةص تةؤرعنعشكة باشلعدع مئنعث قةلعمعمبذ هةقعقةتنع باش

  مانا بذ هةقعقةت ظىحىن رازع مةن تعتعلعص آةتسعمذ نازذك جةسعدعم

  قئرعنداشلعرعم ـ بذ هةقعقةت ظىحىن جاندعن، دذنيادعن ظايرعلسام، هةسعرةت حةآمةثالر ظةي قةؤم

  هةق قةلبعضة سعثضةندة ظويغذنذص تذرعدذ

   ظذرنذص تذرعدذظذ هةقعقةت تةرةصكة

  .هةقعقةت يولعدا يانماستعن حعث تذرالعسا، ظةجرعنع ظاخعرةتتة حوقذم آأرعدذ

  .، ظالالهنعث جامالعنع داظعم آأرعدذ قةلبظالعي ماقامغا يئتةلعضةن

  .مئنعث قةلبعم شذ هةقعقةتنع مةثضى سأيعدذ

اال ةن ب مةن بعل ةلب دىش عناق دذني ـ ق ذ س عنالمايدذ، ب ا س ا يولذقمعس اي قازاغ ا، يولذقم ا بولغاحق
  .قذتذاللمايدذ

ل    ذنداق رةزع ةردعن ش ةلب قةلبل نعمذ        ق ةتتا جعنع ارلعقعنع ه ةززةتلعرع ظىحىن ب ةت ل ا راه ارآع، دذني  ب
  .قذربان قعلعدذ

  ظاخعرةتنعث مةثضىلىك لةززعتع ظىحىن، بعر سعنعتحعلعك حعقعم قعلمايدذ

أز        ظةل ـ   لةرنعث دةرت  قةلب مةن يةرشارعنعث بعر تةرعصعدعكع    ذص، آ اححعق تولغذن ةمدعن، هةسعرةتتعن ظ
دعكع          ر تةرةص ة بع ازابالنغعنعنع يةن ال          قةلب ياش تأآىص ظ ةززةتلعنعص خذش ةتتعن ل ا، راه ةرنعث بولس ذرام   ـ   ل خ

  .قاقاقالص آىلىص يىرضعنعنع آأردىم

ذ ا ب ةتنعث  قةلبمان ذ هةقعق ةم، ب ةن ظال بةتةن تةثشةلمعض ة نعس ةتتعمذ داؤادوزاخلةرض ةن جةنن م  بعل
  قعلعشدعن هةيران قالمعسذن ظادةم

  لةرنعث آأصعنحعسع دذنيادعن يارعدار صئتع آئتعص قالعدذ قةلبزاآعر

  حىنكع، ظذ ظةجرعنع ظاخعرةتتة حوقذم هةسسعلةص ظالعدذ

  يارعدار قعلغذحعالر، ظذ آىندة حوقذم هةسرةتتة قالعدذ! ظاه

  تا مةثضى قالعدذدوزاخ،  قةلبزةررعحة ظعمان بولمعغان

أظمع مانغا    م ن ظاس ئلعص، زئمعندع رةت ظ علةردعن ظعب كةن نةرس ا حىش ماندعن زئمعنغ ةلبع ظاس ننعث ق
  .ياخشع ظةمةللةرنع ظأرلعتعدذ

  .، ظالالهقا ظعبادةت قعلعشنع ظعنسانالرغا ياخشعلعق قعلعشنع هةقعقةت دةص بعلعدذ قةلببذ

  .رادة، ظعختعيارلعقعدا بولعدذظعنسان قةلبعنعث هايؤان قةلبعدعن ظىستىن تذرعدعغان صةرقع، ظةقعل، ظع

قا    عنع باش أز ظةقعدعس ةلعب ظ لعقع     قةلبق ك يانماس عدعن قعلعحعلع أز ظةقعدعس رةك، ظ لعقع آئ ة تاثماس ض
  .آئرةك، ظالعي ماقامغا يئتةي دعسة، ظذ هةق يولدعن باشقا يولعغا قايتماسلعقع آئرةك

دىشمعنع آأص بولعدذ، هةق هامعنع نعث  قةلبظةزةلدعن هةقنعث دىشمعنع آأص بولغاندةك، هةق يولدعكع
  .باتعل ظىستعدعن غةلعبة قعلعدذ، هةقعقةت هامعنع هةقعقةت بولعدذ
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بعرعضة زعت ظعككع نةرسة هةرضعز    ـ   ضة بعر  قةلب  يوقتذر، بعر   قةلب بعر ظعنساننعث ظعحعدة هةرضعز ظعككع    
  سعغمايدذ

ازابلعنعشعم مذمكعن، شذثا، غةيبنع ظةضةر مةن باشقعالرنعث قةلبعدعكع غةيبنع بعلعص قالسام، تئخعمذ ظ
  )يةنع ظالاله(بعلدىرمعضةندذر، ظةلمذظمعن 

   ياخشعلعقتا ظارام تاصعدذ قةلبياخشع

   يامانلعقتا ظارام تاصعدذ قةلبيامان

  هةر ظعككعلعسع ظةمعلع ظىستعدة ظةزراظعلنع تاصعدذ

  ، ظاخعرةتتة جازاسعنع تارتعدذ قةلبظعككعلع

  ينعغا ظارتعدذ ضذناهنع ظأز بو قةلبيامان

  !، جةننةتتعكع ياتاقالردا مةثضى ياتعدذ قةلبياخشع، زاآعر

  ، ظالالهنعث جامالعغا قانعدذ قةلبظالع ماقامغا يةتكةن

  لةر بذ هةقعقةتكة تانعدذ قةلبهةي ظعسعت، هازعرقع

  ظاخعر بعر آىن ؤابالع ظأزعضة يانعدذ

  ياردةمسعز، شاصاظةتسعز ظأزع تةنها قالعدذ

  ، تاقاقنع ظأز بوينعغا سالعدذآعشةن ـ آويزا

  دةرتلعك ظازاب ظعحعدة مةثضىلىآكة قالعدذ

  نادامةت دةص جار سالعدذ ـ آاشكع يا هةسرةت

  .نئرع قاحعدذ مأظمعن بذنعثدعن نةظذزذبعلاله دةص

ةي ةلبظ ة       ق ةححعنع يئس ةندةآتعن ن ا، س ةم قعلم زعقتعن غ ةن رع اندعكعن س ئنع رةززاق ياراتق ، س
. سةؤةبعنعمذ قعاللمايدذ. عنع آأتىرىص يىرمةيدذرعزعق بئرعدذ، ظذالر ظأز رعزعقالرغعمذ ظالاله تويمايدعغان هايؤان

  !رةززاق هة  ياخشع دئضةنيا توصالص يعغالمايدذ، ظالاله نئمة

  قةلعب، سوراق توقمعقع ظالدعدا تعنالماي قالعدعكةن

  شذ ؤاقعتتا بار ظعلتعجانع ظالالهقعال سالعدعكةن

  نع تةسلعم قعلعدذ قةلبعنبذ سأزلعرعم مأظم

  نع مةسخعرة قعلعدذ قةلببذ سأزلةرنع جاهعل

  قةلعب باالغةت، ظعلمع بعلةن تةسعرضة ظعضة بولعدذ

  ، تةصسعرضة ظعضة بولعدذ قةلبباالغةت ظعلمعنع ظعضعلعضةن

  نعث ظعضعلةيدعغعنع ظعلمعي مةنتعقعدذر قةلبيةنة

  دذرلةرنعث مايمعقع قةلب، سأز جةهةتتة قةلبمةنتعقعسعز

  قةلعب بئرعلسة ظعلمع هةدعس تةصسعرلةرضة

   بولماس مةرتعبعلعك تةخسعرلةرضةموهتاج

  ظالعي ماقامغا يةتمةآنعث آويعدعال
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  تاظام بعرذر صئقعر، معسكعن ظةسعرلةرضة

  هارامدعن قاحماق ظىحىن قاراص سالماس قعزحاق بار قةسعرلةرضة

  كة قةلبهةق سأز بعلةن تاقابعل تذردذم غاصعل

  آىمىشكة ـ ةرنع سئتعص ظااللماس ظالتذنهةق سأزل

  نع بألةيمعز ظألىمنعث بأشىآعضة قةلبظةمدع ظويغانمعغان

  تأشىآعضة) قةبرة(دةرهال ظذنع تاشاليمعز بعز لةهةدنعث 

  نع سعناشقا ظعمتعهان ظئلعشقا يارايدذ قةلببذ دذنيادعكع هةممة نةرسة

عرالر   ـ حعسع آاصعرالر تةرةصتعن آئلعدذمأظمعن قةلبعنع سعناش ظىحىن آئلعدعغان باالنعث آأصعن      دة، آاص
 شذ يةردة، سعناق، ظعمتعهاندعن ظأتىش بةك مذهعم، مذآاصات شذ    هئكمةت. شذ سةؤةبتعن ظازابقا اليعق بولعدذ    

  يةردة

نعث تاللعشع صانعي دذنيانع قويذص،  قةلبظالةم سودعسعدعكع تالالش، ظالعيسعنع تالالش بولغاندةك، زاآعر
  .عكع ظالعي ماقامنع تالالشتذرباقع ظالةمد

  ، داظعم تةآرار ظىستعدة تذرعدذ قةلبتةآرار ظذنتعغانلعقعنع يوقاتقانلعقع ظىحىن، زاآعر

  .، ظةصذحان آئلعدذ قةلبقادعر تذرذص آةحىرضىحع، ظالالهنع آأص ظةسلعضةن

  .، آأص آىلعدذ قةلبظاخعرةتتعكع ظاقعؤعتعدعن غةم قعلمعغان

  ضةن ؤة ظذنع حىشةنضةن قةلبعضة غةم تولعدذظاخعرةتكة هةقعقعي ظعشةن

  رةسذلذلالهنعث قةلبعمذ ظاخعرةتتعن غةم قعلعص حئحعغا ظاق آعرعص آةتكةن

   صةرماندعن آئيعن، ظذيقذدا ظارام ظالماي آةتكةن دئضةنظاخعرةتنعث غعمعدة تذر

لةر ظالالهقعال ظاشعق  قةلبلةرمذ ظعبادةت قعلعدعكةن، حىنكع، ظذ قةلب ظالغان،بئشارةتجةننةتكة آعرعشكة 
  ظعكةن

  .، مةشذقعنعث ؤئسالعغا حوقذم يئتعدعكةن قةلبظاشعق

  .نعث ظالالهقا بولغان ظعمانعنع باشقعالرنعث قورقذتذشع زعيادة قعلعؤئتعدذ قةلبزاآعر

ا،   راهعم، مذس اظعب مذ     ظعس ةرنع آأرىص قعرع مأجعزعل ادةتتعن تاش ع ظ االمالرنعث دةؤرعدعك  ظةلةيهعسس
مع  ةت تاص ان هعداي ان ظئيتمعغ اراص   قةلبغان، ظعم ة ق ازعرقع(لةرض ان   ) ه ازعرقع نذرغذنلعغ الالهنعث ه ظ

ع         قةلب مأجعزعلعرعضة قاراص، هعدايةت تاصمعغان    ئس قعلدعمك ذنع ه اراص ش ةلب لةرضة ق قعرع    ق ادةتتعن تاش نع ظ
  .مأجعزعمذ هعدايةت قعاللمايدذ

عال تاللعسا، ظاندعن هعدايةتكة تةييار تذرسا،    صةقةت ظالاله خالعسا، قةلبعمذ هعدايةتنع خالعسا، هةق يولن       
  .نع هعدايةت يئتةآلةيدذ قةلبحئكعنمعسة، بذ

ان   عق بولغ الالهقعال ظاش ةلبظ تعياقتعكع   ق عق، ظعش قا ظعش ةلب، باش رةت   ق ايدذ، هةس دةك دةرت تارتم
  .تعدذمةقسعدعضة يئ ـ حةآمةيدذ، ظازابالنمايدذ، حىنكع، ظالاله، ظذنعث هالعغا يئتعدذ، ظذ مذراد

  !آاشكع، مةهبذبةمنع ياخشع آأرضةندعن ظالالهنع بةآعرةك ياخشع آأرسةمحذ! ظئسعت

  )ظاه خذدا(قةلبعنعث بذ صذشايمعنع تئخع ظاخعرةتتعمذ بارغذ 

  ياخشع آأرىص ظةسلعضعلع قويمعغان ظاشذ يارغذهةقعقعي قةلعبنع ظالالهنع 

  !، خوص بولدعمذ ظةمدع تويدذثمذ؟ قةلبظةي قاتقان
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   سةن تئخع آأص تويعسةن، جعن تويعسة، شذ صئتع ظألعسةنب قةلظةي

  هةق زعكرعضة قايتمعساث، ظازابعنع آأرعسةن

  مةن دعمعسةممذ سةن بذنع ظوبدان بعلعسةن

  هةق ظىحىن نةسعهةت قعلدعم، سةن مئنع حىشةنسةث

  ظعككعلةنمة يولذثدا هةقنع حىشةنسةث

  ظعككعلةنمة يولذثدا هةقكة ظعشةنسةث

  ظالعسةن، جاصالعق ظعشلعسةثظةجعرنع تولذق 

  آارعم يوق، آئيعنحة بارمعقعثنع حعشلعسةث

  خالعغعنعثحة ماث، يولذثغا بذنع بعلمعسةث

  نع قذتقذزعدذ، قاراثغذ زذلمةتتعن قةلبهةق سأز

  ظعشةنمعسةث، ظعزدةص آأر بذنع ظةمةلعيةتتعن

  سةن قةلبعثنع قذتقذزاي دعسةث زذلمةتتعن،

  ان نعيةتتعنيانما هةرضعز هةق يولعغا قعلغ

  ساثا نةسعهةتنع آأص قعلعص آةتكةحكة

  )سعياهدان(تارتعؤةتتعم ظةمدع قةلةمنع دذؤةتتعن 

  خعيالنع قعلعؤةرمة هةق سأزضة آعرمةستعن ـ  خام

  سذ ظعحكعلع بولماس هةرضعز تئضع تأشىك حعلةآتعن

  

  هازعرقع ظاظعلعنعث ساؤابع يوقاص تذرغاحقا، تأشىك حعلةآكة ظوخشاتتعم

  ةرنع آأص قعلعص نذرغذن آعشعلةرنع قاخشاتتعمهةق سأزل

  ظةضةر مةن ظذالرنعث ظورنعدا بولسام قانداق قعالتتعم؟

  هةقنع حىشةنضةحكة هةق يولغا دةرهال ماثاتتعم

  بذ هةقعقةتتعن ظايرعلسام آأص صذشايمانغا قاالتتعم

  ظأزىمنع تىضعمةس ظازابقا ساالتتعم ـ ظاقعؤةتتة ظأز

  ن بولسا، هةق دىشمعنعنع ياالص ماثاتتعمآاشكع هاآعمعيعتعم بولغا

  يةر ظاستعغا ظورذنالشقان قاراثغذ زعندانغا ساالتتعم

  بعرلةص ظعنتعقامنع ظاالتتعم ـ هةق دىشمعنعدعن بعر

  شذنداقتعمذ هاآعملعقنع تاشالص زاآعرعيعن بعلةن بعللة قاالتتعم

  هةق تةرةصكة ظأرلةشكة زعكرع قاناتعم

ةرقانداق ر ه ةلببع ال ق ةت دةؤرع   نعث ب قان جاهال ادانلعقدعن داتالش اندةك، ن لعق دةؤرع بولغ علعق، ياش
  .بولعدذ

 ، ظأز هالعتعدة قالغان قةلب، هةقكة مةنسىص قةلبهةق هعدايةت سعثضةندعن آئيعن هةق يولعغا ماثغان
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   قةلب جاهالةتكة مةنسىصقةلب

لعك ظالعمالر ظارقعلعق  قةلبزعر، زاآعركة ظةلحعلةر ظارقعلعق ظذرذلغان بولسا، ها قةلبهعدايةت ظوآذلع بذرذن
  .ظذرذلعدذ

  .قةلعبضة هةق هعدايةتنعث آعرضةنلعكع ظةمةلعيةتتعن تونذلعدذ

 لةرنعث هةق يولدا ظةمةلةلعيةتتة ماثماي، ظئغعزدا ماثغانلعقع مانا مةن دةص تذرعدذ، بذنداق  قةلب هازعرقع
  لةرنع ظالالهنعث غةزعصع ظذرعدذقةلب

 ظأزع  قةلب ظأزع سةزضةندةك، زعكرعنعث تاتلعق لةززةتلعكعنع زاآعر قةلبةتلعكعنعقةلعبنعث تاتلعق لةزز
  .سئزعدذ

ث   70مأظمعننعث زاآعر، ساص قةلبع، يةرشارعدعن ظاسمانغعحة، ظاسماندعن صةرعشكعحة، ظةرشدعن             مع
يةتكةندة هةقنعث نذر صةردعضعحة، بذ صةردعدعن هةق تاظاالغعحة، سةيرة قعلعص ظىزىص ظأتةلةيدذ، ظالعي ماقامغا 

  يةنع ظاخعرةتتة .جامالعنع آأرةلةيدذ

ظعنساننعث نةصسعنع، باالسع قاتتعق آىنلةر تاؤالص تذرعدذ، ظذنعثدعكع نعجعس، صاسكعنا آعرنع تازعالص            
  .تذرعدذ

عناققا    ! خعيال قعلمعسذن  ـ ، بذ دذنيادعن سعنالماي حعقعص آئتعمةن دةص خام     قةلب هةربعر م س ذ داظع ظ
  .نتةييار تذرسذ

، يا رةببعم  قةلبقةلعبتعكع هةقعقةت قةلةمضة حىشكةندة، ظاجعزالص قالعدعكةن، قةلةمدعكع هةقعقةتتعمذ
  .دةص سالعدعكةن

ةلعب، ةن،  قةلبق ةززا بولعدعك ئغعنغاندا، تةق عنع س ةلبدعش ئغعنغان ق ةلبداش س ة  ق ا يةتمعس نعث هالعغ
  .قةرعزدار بولعدعكةن

ر  قةلعبنعث زعكرع بعلةن ماالظعكعلةر دة     ةآعرنعث   ـ صتعرعنع تولذقاليدعكةن، قةبرعستانغا آعرضةندة مذنكع ن
  .ظاغزعنع تذؤاقاليدعكةن

  قذرظاندةك زعكرعنع قةلبعضة قويغاندذر

  قةلعب قذرظاندةك زعكرعنعث قورغانعدذ

  تةؤهعد زاآعر قةلبعنعث ظادعتعدذر

  ، تةؤهعدحعنعث هالعتعدذر قةلبزاآعر

   قةلبنع حىشةنضةنهئكمةتظالالهنعث، ظعلعم 

   قعلعدذ هئسظاخعرةتنعث زأرىرلعكعنع

  ، هةق يولدعن يئنعؤالعدذ قةلبهةقعقةتكة مةجبذرالنغان

  .قةلعبنعث قةلبعضة بولغان نةصرعتعضة ظأحلعكعضة، هئحنةرسعنعث نةصعرةت، ظأحلعكع يةتمةيدذ

ئلعدذ،   عناققا دذح آ ةدةمدة س ةربعر ق ةلعب، ه ةلبق أرعدذ،   ق أح آ ع ظ ةقعقعتعنع نةصس ةنعث ه نعث لب ق
اؤايع     قةلب هةققانعيلعقعنع نةصسع ظأح آأرسة، هةقعقةتحع     عنعث ه أرعدذ،     ـ   ، نةصس أح آ عنع ظ ةلب هةؤعس نعث  ق

بعرعضة زعت آئلعدذ، مذتتةقع، مأظمعننعث زاآعر قةلبعنع نةصسعنعث  ـ هةقعقعتع بعلةن نةصسعنعث شةهؤعتع بعر
  .وقذم غةلعبة قعلعدذهةؤةس، شةهؤعتع ظىستعدعن ظالالهنعث زعكرع بعلةن ح ـ هاؤايع

  ، ظعشةنحعلعك يولدا ماثاي دعسةث قةلبظةي

  سئنع ؤة يولنع ياراتقان زاتنعث يولعدا ماث
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  يولدعن ظازماي دعسةث، يول بةلضعسعضة قاراص ماث

  يول بةلضعسعنع بعلةي دعسةث، قذرظاننع ظالغاح ماث

ان    قعالاليدذ،   سةؤرقةلعب دذنيا، بااللعرعغا ظاخعرةتنعث ظىمىدع بعلةن        ىد قعلمعغ اخعرةتنع ظىم ةلب ظ ،  ق
  .نةصسعنعث ظازابعدا ياشايدذ

  نعث ظوزذقع قةلبظاخعرةتنعث ظعتعقادع زاآعر

  لةرنعث بذزذقع قةلب، قةلببذنداق ظئتعقادسعز

  ، ظازابقا قالعدذ قةلبظأز هأرلىآعنع ؤة ظةرآعنلعكعنع يوقاتقان

ةن تعن آعبرلةنض ات تذرمذش ةلبباياش ا ظئحعل ق ةت نذرعغ عص، هةقعق ايدذ، تئرعش ا  ـ م تعرمعشعص جاص
  مذ بار قةلبقا آعرعدعغاندوزاخبعلةن 

  مذ بار، قةلبهئح بعر مذشةققةتسعز راهةت بعلةن جةننةتكة آعرعدعغان

  .دذر قةلب، جاهعل قةلب، ظأتمىشكة ظةضعشعدذ، قعممةت قارشع يوق قةلبقاناظةتلعك دةلعلع يوق

اندعن           ، هةق ظىح   قةلب ظالالهنعث هةق بومبعسع تةضكةن    ةحكة نعش ةيعبنع بعلض الاله غ ارتعاليدذ، ظ ىن ص
  ظاداشمايدذ

  .، قةلبعدعشعغا ظعشةنمعسة، دىشمةنضة ظايلعنعدذ قةلبقةلعبداش قةلبعدعشعغا يالغان سأزلعسة،

ر ةلببع ر  ق ة بع ةلبنعث يةن ع،    ق ن، حىنك لعقع مذمكع ذمانع بولماس ةلب تعكع ض ةلب ق عرنع  ق تعكع س
  .سةزمةسلعكع مذمكعن

ا       قةلب مةن! هةرعكةتتعن بعلعؤئلعشعمعز مذمكعن   ـ    سعرنع ظعش  قةلعبتعكع نع ي انحعلعق قعلغعنع نعث دئهق
  .لةرنعث زعكرع ظئيقعنعنع سةزمعدعم قةلبتعجارةت قعلغعنعنع آأرمعدعم شذنداق تذرذقلذق

  قةلعب داظعم زعكرعضة خالعيدذر

  نعث ماقامع ظالعيدذر قةلبزعكرع ظئيتقان

  يدذرحعث تذت صذرسةتنع ظأمى صانع

  ظةتة قذرذلعدعغان ظالةم مةثضى باقعيدذر

  .مأظمعننعث ساص قةلبع، ظةتة ظىحىن نئمة تةييارلعغانغا قارايدذ

  ظذ ظاخعرةتنعث بازعرع ظىحىنال باش تارايدذ

  .دةصال سايرايدذ.... ظالعي ماقامغا يةتمةك ظىحىن، ظالاله

  بعرةر هةقعقةتنع بعلعؤالسا، آأثلع يايرايدذ

  انلعقحة ظىزىلمةسقةلعب رعشتع ظاس

  قةلبع آور آعشعلةر بذنع بعلمةس

  قةلعبلةرنعث آورلعقعدعن هةقعضة قعلحة ياردةم بةرمةس

  قةلعب رعشتعنع ظالالهقا باغاليلع،

  مةخلذقالردعن ظةمدع بولدع بةس

  .لعكعن بعز سذصعزعم هةرضعز ظةمةس

  .نةس ظذالر بعدظةت بعلةن ،بولدع
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  عن تالالنمعالرسىرة نةهلة تةصسعرعنعث جةؤهةرلعرعد

אאא 
ةردع               ارعتعص ب ةآلةرنع ي ر، ظعش ات، قئحع ةت ظىحىن ظ عثالر ظىحىن ؤة زعنن علةرنعث معنعش . ظالاله س

دذ  ظالاله يةنة سعلةر بعلمةيدعغان مةخلذقالرنع يارعتعص      ذص            . تذرع أجعزة بول ىلىك م أجعزة، مةثض ةت م ذ ظاي ب
اتناش، ظات، ظعشةك، تأضة ظعدع، دئثعزدا بولسا قولؤاق، آئمة ظعدع، هاؤادا          عدا قذرذقلذقتا ق  ؤاقتتذرماقتا، ظأز   

ماندعن                        االمع ظاس ذ آ ان ب ةزلع بولغ الالهنعث ظ دع، ظ ئرعن حىش ظع ل ش ر خع قاتناش يوق ظعدع، ظذحذش بع
ات      الاله،          ـ   حىشىؤاتقان بذ مةزضعل، ظعنسانالر ظ ا، ظ ذ ؤاقعتت دع، ش اغ ظع ةيدعغان ح قعنع بعلم ةآتعن باش  ظعش

ارعتعدذ       علةرنع ي ةيدعغان نةرس ةن  سعلةر بعلم ات    .  دئض اغالردا ظ نكع ح ذلذلالهمذ آئيع ةيدذ   ـ رةس ة معنعلم  تأض
ةن تة         . دئض الص سىرىش ذالر آوحع ةقةت ظ عنةلمةيتتع، ص ع حىش ذالر ياخش لةرنع ظ ةت، هةدعس داق ظاي بذن

نع        بذ ظايةتتعكع ؤةدة قعلعن   . قعلمعغان، ظعمان ظئيتعص شةآسعز ظعشعنةتتع، خاالس      علةر، ظعسالم دع ان نةرس غ
ظةسعرلةردة ظةمةلعيلةشتع، راستعنال ظذالر  ـ 19 ـ 18ظةسعردعن آئيعن   ـ   17تارقعلعص، قذرظان تامام بولذص،     

ةلدع ةيدانغا آ علةر م ةيدعغان نةرس ةك . بعلم ارعؤعس، ظعش ول ه عكعلعت، ق عت، موتس الردا ؤئلعسعص قذرذقلذق
ان         هارؤعسع، قةدعمقع ماشعنا، ظاندعن يىك م     دا ماثعدعغ ةم قذرذقلذق ذدا ه ةم س ويعز ه تذبذس، ص اشعنعسع، ظاص

ةلدع،             . ظذحار ماشعنعالر مةيدانغا آةلدع    ا آ عنا بارلعقق عز ماش قذرذلعدعغان ظادةمس هةتتا، آذنذصكا ظارقعلعق باش
  .تانكا، زةمبعرةك ؤاهاآازاالر

 نةححة يىز ظايرذصعالن، تانكا دئثعزدا بولسا، صاراخوت، سذ ظاستع صاراخوت، سى ظىستع قذرلذشع، هةتتا
ان حوث                        ذتذص قويعدعغ ا ظوخش ك ظارالغ اآع آعحع ا ي نع قذرذقلذقق ز يىزع ذددع دئثع ا، خ سعغعدعغان ظاؤعياماتك

ةلدع     ا آ ارع،              ) 11000. (صاراخوت بارلعقق از ش عالن، ض ا، ظايرذص اؤدا بولس ةلعدع، ه ا حأآ ر حوثقذرلذقق مئتع
ةلدع          راآعتا، سىنظعي هةمراه، ظالةم ظايرذصعال     ةيدانغا آ ارلعقالر م ةم آئمعسع قات ث    . نع، ظال عدة بذالرنع آةلضىس

خذددع بذرذنقعالر ظذحذشنع . سىرظعتع نذز تئزلعكعضة يئتعشع مذمكعن، ظةمما، بذ هازعر بعر حىشتةك تذيذلعدذ
  .حىش دةص قارعغاندةك، ظةمما، ظالاله، يةنعال سعلةر بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع يارعتعص تذرعدذ

ارعتعص          بذ ظا  علةرنع ي ةيدعغان نةرس يةتتة، حةآسعزلعك بار، ظذ بولسعمذ مةثضى شذنداق، مةثضى بعز بعلم
ى      ـ   تعمذ خعلمذ دوزاختذرعدذ، هةتتا، جةنةت،     دذ، مةثض خعل ظعنسانالر بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع يارتعص تذرع

ذنداق اش . ش ار قاتن ذ ظعلغ ةيقورالظاش ان، ص الاله ياراتق عنع ظ رعنعث ماددعس ر، لع ذ ظعنجعنع ةم ش ان، ه دا قعلغ
اآع       ايؤان ي ذ ه ةتكةندةك بذالرغعم ةقعل آأرس ا ظ الاله، قابعلغ ان، ظ الاله ياراتق العمالرنعمذ ظ عس، ظ مذتةخةس

  !دة ـ تةجرعبة ظارقعلعق ظةقعل ظعلهام آأرسةتتع، حىنكع، بذ صىتىن خةلعقضة صايدعلعق

  .كع بذ قانحعلعك ظعش ظعدعظالاله، شةيتان بعلةن دةججالغاظاهانةت آارامعتع بةردع

ةنحة           بولذصمذ مذسذلمانالر ظةث تئز    را حىش ة توغ ز ظايةتك ذثا، بع ظةث ظعلغار تةرةققعياتقا ظئرعشةلةيدذ، ش
  .بعلةن قاراص خذراصعيلعقنع قةتظعي تازعلعشعمعز الزعم

أز   ت ظ ةتكعلع       ؤاق اناص تىض عياتالرنع س ثع آةشص ان يئ الاله ياراتق ةن، ظ علةر بعلمعض ايدذعدعكع آعش . بولم
ةن                    ايؤان بعل مذ ه ة بولذص ىتىن نةرس ةن ص ة آأرىنض اراث، آأزعثعزض رعص ق بعلمةآحع بولسعثعز، شةهةرلةرضة بئ

  .زعراظةتتعن باشقعسع هةممعسع ظالاله آئيعن ياراتقان بالدذرقعالر بعلمعضةن نةرسعلةردذر

وك ظعل            ع، ت ن      بعز يذقعرعدا سأزلةص ظأتكةندةك، بذالرنعث آأصعنحعسع نذر ظعلم ةر ظعلمعدع ع، زةررحعل م
ظةلؤةتتة، نذردا هعدايةت بار، هةم . تذر دئمةآ  قاراثغذ زذلمةتتعن نذر حعقعرعش     دئضةن آةلضةن، توك حعقعرعش  

ار       ةختع ب ةم ب ع ظال ةن تةرةققعيات بار، ظعكك عل          دئض ا هاس مذ قايت ش، بولذص عل قعلع عية هاس وك ظئنعرض ةص ت  ض
ع بات عية ؤة ظذن عمةس ظئنعرض ان تىض تعن  بولعدعغ ش، قذياش تئمال قعلع ة ظعس اقالش، سةصةرض ارقعلعق س ة ظ ارعي

ش، ظةسلع          أص قعلع رعم آ از، آع م ظ ش، حعقع عل قعلع زعق هاس ةت ، ظةسلع  رع الاله    نئم ذثا، ظ ذ، ش ذ ش  مذش
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  . كةن دئضةنسعلةرضة ظالاله قذياشنع يةنع نذرنع بويسذندذرذص بةردع

ظوت، .  قعلعنعدعغان آىح، ظئنعرضعيعدعن آئلعدذصسةر صىتىن قاتناش ظةسلعهةلعرعضة  دئضةنبعز يذقعرعدا
  نذر، ضاز ؤاهاآازاالر

ادرو          ارلعقالر، ي عل قعلعش قات وك هاس ارقعلعق ت بذالر نئفعت، آأمىر، ؤة تأمىر، معسالردعن شامال، سذ ظ
اندا ظوحذق سأزلةنض                  ظئلعكتئر ذالر قذرظ ارلعقالر، ب ايالندذرذش قات ا ظ ةن،  ظعستانسعسع دئثعز سىيعنع يئقعلغذغ

  .دئثعز ظوت بولذص الؤذلدعغان حاغدا دةص سأزلعضةن، بذ ظوآسعضئن، هعدروضعن آأيىش هادعسعسع بولعدذ

يئقعلغذ بولمعسا هئح ظعش هاسعل بولمايدذ، هةتتا، ظالعمالرمذ مذشذ مةسعلعنع ظويلعنعص ظعلغار نةرسعنع 
  . صعالنلعيالمايدذ، حىنكع، ظاخعرع نةتعجعلعك بولمايدذ

ذل                  ظالالهقا حةآ  ةتتا، ص لعدع، ه قا باش ةر قعلعش لذقعدا سةص ةم بوش عز ظال انالر حةآس ىآرع، ظعنس عز ش س
تاصقانالر آعرا قعلعص ساياهةت قعلعشتع، مانا بذ صىتىن نةرسعلةر دئثعز، هاؤا، قذرذقلذق قاتناشلعرع، تذرمذش        

قا نذرغذن نةرسعلةرنع ظالاله ياراقالر ظذندعن باش ـ قورالظعحمةك زاؤذتلعرع هةرخعل ظعلغار  ـ بويذملعرع يئمةك
ارعتص                 . ياراتتع نمذ ي ن آئيع ةت آىنعدع ارعتعدذ، قعيام بذالرنع ظذالر بعلمةتتع، ظالاله يةنعمذ بعز بعلمعضةننع ي
  .تذرعدذ

زع ؤة          اق ظع عزلعغان بارم ذددع سانس ظالاله، هةرعص قالمايدذ، ظالالهنعث خةزعنعسع تىضةص قالمايدذ، خ
ذدرةت ظعضعسع،    !  بىيىك، ظذلذغ هة دئضةنقالمعغاندةك، ظالاله نئمةظوخشاشماس حعرايالر تىضةص    ايعص ق ظاج

  .بعز ظالالهنعث هةقعقعتعنع تونذص يئتةلمعدذق، شذثا، اليعقعدا ظعبادةت قعاللمايمعز

ظالاله، ظةصذ قعلمعسا، آةحىرمعسة، آةرعملعك سىصعتع بعلةن رةهعم قعلمعسا، بعز حوقذم زعيان تارتعمعز، 
  !معمعزنع ظةصذ قعلغاي، ظامعنظالاله هةم

ة  . ظأز ضعصعمعزضة آةلسةك، بذرذنقعالر بعلعمعضةن نةرسعدعن توآنع معسال قعاليلع     ظالاله بذ نذر، زةررعح
  .بولسعمذ ظعنسانالر زادع بعلةلمعضةن ظعدع. بولغان توآنع نذرغذن جايدا ظعشارةت بعلةن سأزلعضةن

ى    اهابعالرمذ ص ان س ذر حعقق عدعن ن ةتتا، هاسعس اس   ه نع ظابب ان، ظعب ا قويمعغ علعنع ظوتتذرعغ تىن مةس
ةن   ةتنع م ةزع ظاي ةنهذ، ب ةلالهذ ظ ةقعقعي رةزعي علةر ه م قعلعس عر دةص رعجع نع آاص علةر مئ ام س عر قعلس  تةصس

ايتتع        . دئضةن ذل قعاللم ةنع قوب ر     . شذنداق بذ ظعلغار نةزعرعي ث بع ةم بذنع ت ه اردة ؤاق ذلذلاله   ! ع ب ع، رةس حىنك
أز          بةرضةن،   بئشارةت ت قعيامةت ظاالمعتع قعلغان نذرغذن ظعشالر بار، ظةمما، بذ ظعشالرنع ظ ة  ؤاق عدا ظةمةلعيةتك

  .ع باردةؤاقتظأزع ظاشذرمعغان هةر ظعشنعث 

ظالاله، بعلدىرسة، غةيعبنع سذاليمان ظةلةيهعسساالم بعلمةي، هأصىص بعلعص آةلدع، ظالاله بعلدىرمعسة 
دذ  غةيعبنع آعم بعلةلعدع، هةممة، ظالالهن     وك،     . عث ظعلكعدة، باشقذرذشع ظاستعدا ب ولع ة ت ةنع زةررعح ذر ي ن

  .هةتتا، صةرعشتعلةر نذردعن يارعتعلغان. هةدعستة نذرغذن يةردة آئلعدذ، هةم معسال قعلعنعدذ ـ قذرظان

ذر مةسعلعسع                   أتتذق، ن رعدا دةص ظ ز يذقع شةيتانالر ظوتتعن يارعتلغان، بذ ظعشالرنع سأزلةص بئرعشع بع
  ، بذالر هةممعسع توك ظعلمع ظةمةسمذ؟خئلع آأص

اؤالش،         والت ت ةرخعل زاؤذت، ص ايمانلعرع ه أي س راغ، ظ توك، بعز سأزلةص ظأتكةن ظاشذ قاتناشقا ؤة حع
  .هةتتا آاال ظةمحعضعدعن سىت سئغعشقعمذ ظعستئمال قعلعنعؤاتعدذ

عز     ـ   دئهقانحعلعق، زعراظةت، يئزا   ئفون، سعمس راف، تئل لعرعغا، تعلض زور،   ظئضعلعك ظعش ئفون، تئلئؤئ  تئل
ذر     ر ن ويعزع، الزع ا ص ع، آوح ا ظاصتذبذس كذص، آوح كوص، معكرذس ارقعلعق  قورالرادار، تعلئس ذر ظ ر ن ع، الزع

ازعلعق          عية، ت ع، ظوصراتس ة ظعلم تىرىش، تأرةلم ورت يئتعش تذرذش، س ذرذق حاثالش ئن، ظ داؤاالش، رئنتعض
تئمال     ظعشلعرع، تاتلعق سذ ظعشلةش، قذدذق، سذ تارتعش ؤاهاآاز        ل ظعشالردا ظعس االر بولذص، نةححة معث خع

  ...قعلعنعؤاتعدذ، مذهعمع ظذحذر ظعلمع، آومصيذتئر، باشقا نةشعر ظعشلعرع قاتارلعقالر

عمذ،   تعدارلعق بولمعس ادةمدةك ظعق ذالر ظ ةرحة ب الدع، ض ادةم ياس عنا ظ ارقعلعق ماش وك ظ ذر، ت ذ ن ةتتا ب ه
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ان       ظادةمنعث مةلذم بعر ظعش صاظالعيعتعنع قعال      ان س ةزعلعرع قاحعالنغ دذ، ب ةت      ـ الي أز، لذغ ارقعلعق س عر ظ سعص
دذ      . ظارقعلعق سأز قعالاليدذ   لعرع       . ظةمما بارنع سأزلةيدذ، يوقنع بعلمةيمةن دةي وك ظعش ث هةممعسع ت بذالرنع

  .بولذص، قةدعمقعالر بعلمةيتتع

ذن   200يئقعنقع   ان نذرغ ةقعل   يعل ظعحعدة يىز بةرضةن يئثعدعن آةشعص قعلعنغ ان   ظ ةيران قالدذرعغ نع ه
نةرسعلةردعن بذرذنقعالرنعث زادع خةؤعرع يوق ظعدع، مانا بذ، ظالاله سعلةر بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع يارعتعص 

ةن  تذرعدذ ا              دئض ذنداق، بولعدعغانغ ةنعمذ ش نع، ي ةل قعاللعغع ة ظةم أجعزلعكع، ؤةدعسعض تلعقع، م ةتنعث راس  ظاي
  .ةننع يارعتعص تذرعدذظالاله مةثضى سعلةر بعلمعض. ظعشارةتتذر

شذثا بعز، بعز بعلمعضةن نةرسعنع بعلعشكة، شذ نةرسعنع آأرىشكة، شذ نةرسة ظارقعلعق دذنيانع، دعننع 
  .تةرةققعي قعلدذرذشقا ظعنتعلعشعمعز الزعم

  . ظألىمنعث قئرعندعشع بولدع بةس ظةمدع دئضةنظذيقذ

علةرنع      صاراخوت،   بةتلةردة ـ   99 ـ   96تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،     ارلعق نةرس عالن قات ضاز شارع، ظايرذص
ةمراه،               80سىرةتلعك آةلتىرىص،    ىنظعي ه ا، س ةم آئمعسع، راآعت ا، ظال ازعر بولس ةن، ه ال سأزلعض ل بذرذنع  يع

ةبظعي         أرىؤاالاليمعز        ـ   ظعلغار تئخنعكعلعق تعك ظذحارالر بار، بذالرنع بعز ت ىرةتلةردعن آ ابلعرعدعن، س ةن آعت . ص
شذآع، بعز ظذنعث ماهعيعتعنع حىشعنعشعمعز الزعم، مةنصةظةتنع بعلعشعمعز، دعننع تةرةققعي صايدعلعق نةق سأز 

م            عمعز الزع ا آةلتىرىش عياتالرنع قولغ عدعكع آةشص ن  . قعلدذرذشعمعز، شىآرعنع ظادا قعلعشمعز، آةلضىس بذنعثدع
  .هئح آعشع توسقعنع يوق

ةرضة زةيتذن، خورما قاتارلعق ظأسىملىآلةرنع ظةمدع بعز سىرة نةهلعدعكع توققذزعنحع ظايةت، ظالاله سعل
، يةنع شاراب،  دئضةن ظايةتنع ظذنعث ظالدعدعكع ظاسماندعن شاراص حعقعرعص بئرعدذ دئضةنظىندىرىص بئرعدذ

ةت،              سذ، يامغذر بعلةن بعللة سأزلةنضةن توغرعسعدا ظازعراق توختعلعمعز، هةممعمعزضة مةلذم ظأسىملىك، زعراظ
ايدذ     دةرةخ، صىتىن ظعنسان   ةآكذر قعلم عكعر، تةص ايدذ، ص ذ   . الرغا تونذشلذق، ظةمما، ظذالر بذنعثغا زةث قويم ز ب بع

يةردة ظاجايعص بعر بعظولوضعية ظعلمعنع سأزلةيمعز، ظذ بولسعمذ، ظأسىملىك، خذددع ظعنسان، هايؤاندةك تعنعص 
ز،       اربون حعقعرعمع اق، آ ز بولس ىمىرعمعز،   تذرعدذ، آاربون حعقارماي ظوآسعضئن حعقعرعدذ، بع ئننع س  ظوآسعض

قا                 ةندعن باش ظأسىملىك ظعنساندةك تةرلةيدذ، ظعنساننعث تةرلعرع سئسعق بولعدذ، صةقةت سةن ياخشع آأرض
  .ظأسىملىك تةرلعرع بولسا شعصالعق، خذشصذراق بولعدذ.

 رعدذآىندىزدة بعر آعلوضرام تةر حعقع  ـ ظعنسان بعر آئحة صةيالسوص، تعببعي ظالعم سانكتوربوس، هةربعر  
  .نع، دذنيا بويعحة ظعالن قعلغان، بذنعثغا هةربعر ظعنسان قوشذلغان ؤة ظئتراص قعلغاندئضةن

دذ         بةتةن         . ظةمدع بعز ظأسىملىآكة آةلسةك، بذالر نةححة خعل بولع انغا نعس ىملىك ظعنس ةزع ظأس  17ب
ز   هةسسة ظارتذق تةرلةيدعكةن، نةملعكنع خورعتعص تذرعدعكةن، ظاشذ ظذسسذزلذقنع زئمعندع    ةمدعن يعلتع كع ن

ث  ةن، بذنع ةن، قاندذرعدعك ارقعلعق ظالعدعك تظ ص،  هئكمع عل قعلع ئن هاس ىن ظوآسعض انالر ظىح ةنعال ظعنس ع ي
قعالر           تذرذش ؤة باش اؤانع ساصالش ةرذم . خعزمةت قعلعش ؤة ه ةن  ظ ر        دئض ةيدذآع، بع ةك تةرل ذنداق ب  دةرةخ ش

عم  آعنارعيا . معنذتتا بعر نةححة قئتعم تامحة هاسعل قعلعدذ       م س عم   ـ ظاراللعرعدا بعر خعل دةرةخ بولذص، داظع س
دىزع              ص، آىن عل قعلع ة هاس ةص تامح ةر آئحعسع تةرل ةزع دةرةخل ةن، ب ة حىشىص تذرعدعك يامغذردةك تامح

  . توختاص قالعدعكةن، آعشعلةر سةهةردة آئلعص ظذ شارابدعن هوزذر ظالعدعكةن

ارا          ةر ش ذن دةرةخل انلعقعدا نذرغ عرالر ظعحعص           جةنذبعي ظامرعكا ظورم ع مذساص ةن، بذن عل قعلعدعك ب هاس
  .قانعدعكةن

عمذ                         ذ، بولس ةن، ظ ىز بةرض ة ي ر ؤةق علدة، بع ان مةزض عرنع يئزعؤاتق ذ تةصس تةنتاؤع رةهمةهذلاله ظةلةي، ب
ظعككع آعشع سةصةرضة حعققان، حألدة ظذسساص هالع قالماي ماغدذردعن آةتكةن بولذص، صعيازغا ظوخشاش بعر 

اندعن         خعل ظأسىملىآنع آ   عمعغان، ظ عحة ظذسس ىن آعرض ذالر آ ةن ب عدعن    والص يعضةن، شذنعث بعل ذ ظعككعس ب
ذم                    ةن زات حوق ىملىآنع ظىندىرض ان ظأس ذزلذقنع قاندذرعدعغ ة ظذسس ذنداق حألض ص، مذش بعرسعضة تةسعر قعلع

ة رةهعمدعل ظعكةن دةص بذرذنقع بارلعق خاتالعقلعرعغا        ذص، مةسج        تةؤب علةردعن بول العه آعش ص، س عددعن  قعلع
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ت حعقماي ظعبادةت قعلغان، راست، ظالاله، هةممعنع ظأز جايعغا ظأز           الدذر    ؤاق تذرعدذ، ب ن،   ـ   عدا ظورذنالش آئيع
ايؤان،    ! حوقذم هةق ! يئقعن قعلمايدذ، حوقذم بذ آاظعناتنعث بعر باشقذرغذحعسع ظالاله هةق         ـ   يعراق ان، ه ظعنس

أزلعنعدذ،   ة س اندا بعلل اتلعق قذرظ ىح هاي ذ ظ ىملىك ب مانظأس ات، ظاس مذ آاظعن ترونومعية،  ـ  بولذص ن، ظاس زئمع
نال            ارابعدعن آئيع ذددع ظاسمان ش أزلعنعدذ، خ نال س ن آئيع ن جذغراصعية ظعلمعدع ارابعنع    زئمع ىملىك ش ، ظأس

اننع  ةندةك، قذرظ ةقعقعي سأزلعض عنع   ه ع مةنعس اي ظةآس ال قالم عنع بعلعص ث مةنعس ىن، ظذنع عنعش ظىح حىش
شذنداق قعلغاندا، آاتتا . سىرة تةرتعصعنع حوآقذر حىشعنعش، تةصةآكذر قعلعش الزعمبعلعش، ظايةت تةرتعصعنع، 

دذ       قةلب نذرغذن صايدعلعق بولذصمذ  . مأجعزة ظاشكارا بولعدذ   عل بولع ةر هاس العق، بعلعمل ايدعلعق، شعص ة ص نع  . ك قئ
  !ظةمعسة، خالع جايدا تةصةآكذر قعاليلع

دذرذص بةردع، سعلةر مئزعلعك ضأش ؤة زعننةت بويذمع ظالاله سعلةرضة دئثعزنع بويسذنسىرة نةهلة، 
   ظايةت توغرعسعدا دئضةنحعقعرعسعلةر

أزلةيمعز،                     ةثرع س ةررةهماندا آ ىرة ظ ز س ع بع أهةر، بذن ان ض مذ مارج أهةر بولذص ع، ض  بذ زعننةت بويذم
  .ظعنشاظالال، شذنداقتعمذ ظازعراق سأز قعشتذرذص قويايلع

تعدارع        مارجان بعر خعل هايؤان بولذص، ظ   أز ظعخ ذ ظ دذ، ب ةرةص بولع ةآكعز ت اآع س ذنعث ظاغزعدا ظالتة ي
ايدذ                    ان دةص ظات ع مارج ايالندرعدذ، بذن قا ظ أهةر تاش ذ  . بعلةن بعر قعسعم ماددعالرنع ؤة بةزع جاندارالرنع ض ب

ايؤان            ذ ه رع ب مذ آئحعلع رعدذ، بولذص ذر حعقع ىزةل ن ايعص ض  هايؤان دةرةخ، ظأسىملىآكة ظوخشاص آئتعدذ، ظاج
ذنحة              120تذزلذق دئثعزدا بولذص، حوثقذرلذقع      ا، ش دة بولس ذ يىزع انحعكع س ةيدذ، ق  مئتعردعن ظئشعص آةتم

دذ              نذرلذق ضأهةر ظعشلةص   أص بولع ذل قعلعشع آ نع قوب ايؤانالرنعث   . حعقعرعدذ، حىنكع، ظذنعث آىن نذرع ذ ه ب
دذ     عدة بولع ةيدذ،   . آأصعيعشع بعر نةححة معيل داظعرعس الر يأتك ع دولقذن اث  بذن ذم، ح امال    ـ  الي، ق وزان، ش ت

  .سذ، تذز، الي ؤة بةزع جانلعقالرنع ظعستئمال قعلعدذ. حعشع بولذص حاثلعشعدذ ـ تارقعتعدذ، بذالرمذ ظةرآةك

ذدعمذ                  اتلعق س ذ ت تعدذ، ب ا ظوخشاص آئ ان هايؤانغ ايؤان مارج هةيدار ظعسعملعك بعر هايؤان بولذص، بذ ه
ظةث قعزعقارلعقع شذآع، بذ هايؤاننع ظذزذنعسعغا بولسذن ياآع توغرعسعغا بولعدذ، آعحعك آألحةآلةردة بولعدذ،   

ذنحة               ا، ش ارحة قعلس ة ص دذ، نةحح عل قعالالي ايؤاننع هاس ر ه ة بع بولسذن قانداق صارحعلعسا شذ صارحعسع يةن
حعقعدذ، باش ؤة قذيرذق  هايؤان آأصعيعدذ، ياز آىنلةردة ظىح صارحة قعلسا، تأت آىندعن آئيعن ظوتتذز صارحعغا،

ةث                   قذيرذق تةرعصعضة بةدةن قعسمع ؤة باش، باش قعسمعغا بةدةن ؤة قذيرذق هاسعل بولذص، باشتعكع قعسمع ظ
يدار      . بذرذن آامعل هايؤان بوالاليدذ    ا هع ةن  شذنداق بولغاحقا بذ هايؤانغ ان   دئض عم قويغ ة    .  ظعس ايؤان هةمم ذ ه ب

زعل           جةهةتتعن مارجان هايؤعنعغا ظوخشاش، مارجان هايؤعنع آأص       دذ، قع زدا بولع ارارةتلعك دئثع ززعق ه عنحة قع
    .دئثعزدعمذ بولعدذ

ظوآيان ؤة باشقا جايالردا   خعلدعن ظاشعدذ، بذ هعندع ظوآيان، هاؤاي تاقعم ظاراللعرع،      100ظذنعث تىرع   
 بذ ساياهةتحعلةرنع بةآمذ خذشال قعلماقتا، ظأزعدعن نةححة هةسسة. دعن ظارتذق مارجان ظاراللعرع بار    1000

  .ظارتذق صذلغا ظعضة قعلعص بولذص ظاندعن بازارغا سئلعنعدذ

ع آئسعص               ص، ظذن أآىم قعلع ىملىك دةص ه ايؤعنعنع ظأس ان ه ذ مارج نذرغذن تةجرعبة قعلعص آأرىص، ب
وش                          ايؤان دةص ق ىملىك ه ا ظأس ذثا، بذنعثغ ةن، ش ار ظعك عيعتع ب ىملىك خذسذس ايؤان ؤة ظأس سعناق قعلسا، ه

ايؤان بع ان، ه عم قويغ اآع  ظعس ايؤانعدا ي ان ه عؤةت مارج ح مذناس ن زع ةث يئقع عدا ظ ىملىك ظوتتذرعس ةن ظأس ل
ار                      ز ب ةن، ظئغع ار ظعك قازان ب ثدا ظاش ةمما بذنع ايدذ، ظ ظأسىملىآدة مةؤجذد، بذنعث شةآلع ظأسىملىآكة ظوخش

ةن، ظوؤحع   ظعدراك، صةم بار ظع ـ ظةقعل. ظعكةن، نذرغذن قول، صذتعنعث ظورنعدا تذرعدعغان تىآحة، نةيحة بار         ك
ىمىلككة                ةتتعن ظأس ةآعل جةه ظعكةن، نةسعل قالدذرذص آأصعيعدعكةن، بذ هايؤانالر خذسذسعيتع، ظةمما، بذ ش

ةلكع   ذ،           ظوخشاص قالماستعن ب ةن، ب ةك ظىنض ىملىك دةرةخت ة، ظأس ا تعكس ارحعالص قذرذقلذقق ع آئعسص ص بذن
ة   مارج قذرظانداظالالهنعث ظاجايعص قذدرعتع بولذص، بذنع ظالاله،        ان، ضأهةر دةص تعلغا ظالغان، هةم بعر نةحح

جايدا سأزلعضةن، بولذصمذ دئثعزدا بذ هايؤان بةزعلعرع تاق ياشايدذ، بةزعلعرع توصلعشعص نةححة معث مارجان 
  .هايؤعنع سانعسا بذالر بعر تذتاش حعقعدذ، بةزعدة مذستةقعل ظايرعم خوجايعن بولعدعغعنع بار
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رعدذ  ـ  ذ باشقعالر ظىحىن ظورذن   بعرةر مارجان هايؤعنع ظألسة، ب     ذنداق   . آأرصة، ظاساس بولذص بئ ذالر ش ب
ظةمما، . ظعتتعصاقكع، ظألضةندعن آئيعنمذ صايدا يةتكىزىص تذرعدذ، ظةمما، بذ نادان ظعنسان، زعياننعال يةتكىزعدذ

ة   30آاظعنات قانذنعغا ظةمةل قعلغان بذنعثدعن مذستةسنا، بذ هايؤان       ايدذ، ب ذر ياش ا    مئتعر حوثق ىن نذرعغ ك آ
ذ                 رعدذ، ش نع بئ أز ظوزذقع دذ، ظ ةآحعلعك قعلع ثغعمذ يئت الاله بذنع يئقعن ظةمةس، هةم بةك حوثقذر ظةمةس، ظ
ان             مذ نذرغ ظارقعلعق ظعنسانالرغا صايدا يةتكىزعدذ، هةممعسع بعر تاش خاالس، ظةمما، ظعنسان ضىزةللعككة بولذص

ذر،  ظعنتعلعدذ، شذثا، بذ هةم بةك ظاز، آام بولغاحقا ظ       ةتعؤارلعق نةرسة بولذص قالغان، ظةمما هةقعقةت، ظعلعم، ن
أهةر                 ان، ض هعدايةت ظالدعدا بذ هئحنئمة ظةمةس، مانا بذ، ظالاله، قذرظاندا تعلغا ظالغان زعننةت بويذمع، مارج

دذ أص، . بولع ةر آ ةن مأجعزعل ندا هةقعقةت ةبظعي   زئمع قا ت أص ؤة باش ةررةهماندعمذ آ ىرة ظ مذ  ـ س ةن بولذص ص
ا ؤة              ظأس ة آعتابت علةر لةؤه ىملىك ظعلمع قعسمعدا آأص ظذحرايدذ، ظالالهنعث قذدرعتعضة نةزةر سئلعثالر بذ نةرس

  .قذرظاندا سأزلةندع

 ظايةت  دئضةنخعل قعلعص ياراتقان نةرسعلةردعمذ مأجعزة بار ـ ظالاله، زئمعندا رةثضعنع خعلمذ
  توغرعسعدا

ادع أجعزعلعك دذني ارةث م ان رةثض الاله ياراتق ة  ظ قعلعرعنع سعزض ز، باش ال قعلعمع عنةآنع معس ز آئص ن بع
قالدذردذق، آئصعنةك، ظالالهنعث قوشذنع بولذص، خالعغان بعرةر قةؤعمنع هةددعدعن ظاشساا، آئؤةزلعرعنع هاالك 

بعزضة نعسبةتةن مأجعزة بولعدذ، ظالالهنعث     . قعلعدذ، ظةمما، بذ جاندار شةصةرةثدةك جانلعقالرغا ظوزذق بولعدذ       
  .عقعغا ظاالمةت، هاياتلعق تةتقعقاتع بولعدذ، بذالرمذ بعزضة ظوخشاش ظىممةت، آاظعنات قانذنعغا بويسذنعدذبارل

؛ ظالعمالر آئصعنةآنع تةآشىرىص آأرىص، ظذنعث ظاشذ آئصعنةآتعكع ؤة ظذنعث رةثضعدعكع سعرلعق ظعشالر
ك       بذ آعحعك آاتةآحة ظأينعث سان      معث ظأينع بايقعغان،   99آعحعك قانعتعدا    ذ آعحع ع مذنداق هئسابالنغان، ب

رعدة            165ظأيلةر   ةر بع نعث ه ذ سةص ةن، ب ابالص آأرسة،        600 سةص ظعك ع هئس ةن، بذالرن ار ظعك أي ب ن ظ دع
ا         500بةزعسع بعر معليون     ةزعلعرع هاؤاغ معث ظأيضة يةتكةن، بذ آعحعك ظأيلةر رةثضارةث رةثضة تولغانعكةن، ب

ىزةل آأرىنىشنع      ؤة ياآع باشقا ماددعغا تولغان، ظاشذ رةث       ةآمذ ض ة ب لعك رةثضة تولغان ظأيضة آىن نذرع حىشس
ةن عل قعلعدعك ذ  . هاس ئرعق، خعلم ع س اق، بةزعس ع ظ أك، بةزعس ع آ ةزع   ـ بةزعس ةن، ب ك ظعك ل رةثلع خع

عنةآنع مةخسذس              ع آئص ذ خعلدعك ةن، ب اياهةت قعلعدعك دأؤلةتلةردة مةخسذس مذشذ خعلدعكع آئصعنةآنع س
أجعزعدة            نا بذ باغحعدا باقعدعكةن، ما   ذ م ا ب ذدرةت، مان ك   ! ظالاله ياراتقان رةثضارةث دذنيا، مانا بذ ق ذ آعحع ب

ث    ظأيلةرنع آعم سةصكة تعزدع؟ آعم    ذ زادع آعمنع بةزعسعضة هاؤا بةزعسعضة ماددا، بةزعسعضة رةث قاحعلعدع؟ ب
  قوشذنع ؤة مىلكع؟

غارايعص سعرالرنع  ـ  دذنيادعكع ظاجايعصظالالهنعث مىلكع، مانا مذشذنداق رةثضارةث... ظالاله... ظالاله
شذثا، . لةرنع رةهمةتلةرنع بعز تاصماي آعم تاصعدذ؟ ظالاله، بذنعثغا قذرظاندا ظعشارةت قعلغاندذرهئكمةتقذدرةت، 

ظالالهنعث سأزلعرعنع دئثعزدعكع سذنع، رةث قعلعص دةرةخنع سعياه قعلعص يازسعمذ تىضعمةيدذ، بولذصمذ ظاشذ 
عمةيدذ       ظةقعلنع هةيران    ةر تىض ايعص قذدرةتل أز        . قعلعدعغان سعرلعق ظاج ةنمعز، آ ارعغذ ظعك أزع ظوحذق ق ز آ بع

داق       ةن بذن ز آأرمعض تذق، بع نع زادع آأرمةص ىزةل آأرىنىش اردعكع ض ذ ق نع، ظاش ذ قذدرةت الدعمعزدعكع ظاش ظ
  .آأرىنىش بةآمذ توال، بعز صةقةت بعرضة معسال قعلدذق، قالغعنعنع سعز تةآشىرىث

دذ   تةآشىرى ل بولع ع خع نعث حارعسع ظعكك أجعزعنع   . ش ردعكعدةك م ارقعلعق يذقع بعرسع معكرذسكذص ظ
تعش،              لذقعنع آىزع ةم بوش ماننع، ظال ةثرع ظاس ارةث آ آىزعتعش، ظعككعنحعسع بولسا تئلعسكوص ظارقعلعق رةثض

ةييا          عالنئت، س ذز ص ع، توقق اش سعستئمعس ع، قذي تذزالر تىرآىم قا يذل ع ؤة باش امان يول مان، س رعلةر ظاس
اه         ة  ! هةرعكعتعنع ؤة بذنعثدعن ظاجايعص صذختا ظورذنالشتذرذلغان ظعنتعزام، ظوربئتعالر، يولالر، ظ ذ نئم ةن ب   دئض

ة      ا ه ارةث دذني ةلبع          ! ضىزةل، رةثض ثع ظعشالردا ق ان يئ اثالص باقمعغ ان، ظ أرىص باقمعغ انالر آ ةزةلدعن ظعنس ظ
تةسعر قعلعدذ، قايتعدعن ظادةم بولعدذ، هةتتا بةزعسع        ظئرعيدذ، ظةقلع هةيران قئلعص، زور ظأزضعرعش تاصعدذ،        

  .ظابعد بولذص، مةثضى مةسجعدة بولعدذ
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ةد         راهعم، مذهةمم ذرذن، ظعب الرنع ب ذ ظعش ةردة، ب عرلعق مأجعزعل ذ س ع ظاش ةت ظوآذل هعداي
م          رعل    ـ  ظةلةيهعسساالمالرغا مأجعزة، قذدرةتتعن بئرعلضةن، هازعر بولسا، بذ ظعشالر ظعلع ةن بئ ةن بعل عؤاتعدذ، ص

  !دة ـ ، ظعلعم!دة ـ بةرعبعر بعلعش ظةلؤةتتة، بذ ظذالرنعث بعلضعنعنعث معليوندعن بعرعضة توغرا آلعدذ، ظةمما

  ع بار؟هئكمعتخوش، بذ آعصعنةآتعكع رةثنعث نئمة 

الالهنعث                   ىزةللعك، ظ قا ض ن باش ةتقعقات، ظذندع ر ت ذ بع أجعزة، ب ر م ذ بع عر، ب ر س بذ بعر قذدرةت، بذ بع
ولعدذ، بذ آئصعنةك شذ ظارقعلعق بةزع ظةهؤالغا دذح آةلسة، دىشمةندعن ساقلعنعدذ، يةنع ظذ قانعتعنع قوشذنع ب

دذ           ة ظوخشاش بولذؤالع ىلنعث رةثضعض ذ ض ذص ش ذ    ! دة ـ يايعدذ ياآع بةزع ضىلضة قون اقلعنعدذ، ب مةندعن س دىش
اخع           تعدذ، ظ ةزنع يوقع دذ، آئص الدذرعدذ، قذرتالي ذ نةسعل ق ع، ب دذ،    شذنعث ظىحىنك ا قعلع ا ظعلتعج رع، ظالالهق

ث  ذ رةثنع ا ب عزعدذ، مان ول آأتىرض ا ق تدذظاغ ث هئكمع ةتقعقاتع نذرنع ذر ت ار، ن ع ب قا رةث ظعلم ن باش ع، ظذندع
ازاالر  ع ؤاهاآ ث قايتعش ع، نذرنع ةآس    . سذنذش اددعالرنعث ظ ذ م ذر مذش ذ ن ذ رةث مذش ةلكعم مذش ةرةث ب شةص

ع  ايدعلعنعص بذن عدعن ص نيئيعشساداس خا  ع مذمكع ذن، نذس عدعغانالر، صوس ودا قوغلعش ع، م ةث ظاددعيس ، ظ
ادع               ظالدع، ةلدع، نذرغن ظعقتعس دة تعكعص آ ةآعل، ظوخشاش رةث ذل، ظوخشاش ش آعيعمنع ظوخشاش ظذس

معنعنع             مذ دةل دىش احذرعدذ، بولذص معنعنع ق ذراق دىش ذ ص ذص، ب ذراق بول ل ص ر خع عدة بع دع، بةزعس رعم بول آع
  !دة ـ هئكمةتصعالنالنغان باسقعنع ظةمةس، بذ ظاجايعص 

 بئرعلمعضةن، ظةمما، شذنداق آئصعنةآنعث رةثضع بئرعلضةن بولذص،        قورالبةزع آئصعنةآكة بذ خعل ماددا      
ةرلعك      بذ دىشمعنعنع قذرق هةيؤة بعلةن قاحذرعدذ، هذجذمدعن ساقلعنعص قالعدذ، خذددع زةهةرسعز يعالن زةه

ة    ذددع م ذ خ عغاندةك، ب عدا ياش ث صايدعس قا    يعالننع ن، باش قا دع ةت، باش قا معلل ادعم، باش االهعدة خ لذم ظ
ةخلذقالردعن   الاله، م ة، ظ كةن، ظةلؤةتت ة ظوخشاش اص ظعش بئجعرضةنض عنع تاق نع، بةلضعس كةرنعث آعيمع ظةس

  !دة ـ غاصعل ظةمةس، ظذالرمذ بعزضة ظوخشاش ظىممةت

أك        هئكمعترةثلةرنعث مذنداقمذ    ةن، آ دا آأرسعتعلض ز     ع بار، بذ تعببعي ظعلعم أآع، دئثع ذر، ظاسمان آ  ن
ر               رةثضع ؤة باشقا مذشذنداق رةثلةر، نئرؤعنع تعنعشالندذرعدذ، آأزنع آأرىش قذؤؤعتعنع ظاشذرعدذ، ظادةمضة بع
رعق رةث      تعدذ، س عتص ظذخلع عزلعقنع تىض ة رةث، ظذيقذس قعالر، بعنةصش اليدذ، ؤة باش وزذر بئغعش ل ه خع

ة     دئضةن رةث قارعغذحعنع خذرسةن قعلعدذ   ظاضاهالندذرذص تذرعدذ، سىرة بةقةردعمذ سئرعق     رؤا آئسعلعض ذ نئ ، ب
ذ      . شعصادذر، نئرؤعنع تئنعشالندذرعدذ، آأص ظعستئمال قعلعنسا ظةآسع بولذص قالعدذ         ة آةلسةك، ب قعزعل رةثض

ذالر هةممعسع                دذ، ب تار قعلعص قويع توال قارعسا آأزضة زعيانلعق، شذنداقال سعزعمنع يوقعتعش آئسعلعضة ضعرعص
عتعدذ                     نئرؤا عر آأرس ةك تةس ة ب ةس، هىجةيرعثعزض ة ظةم ذر، سعزض ع، رةث، ن دذ، حىنك .  بعلةن ظاالقعدار بولع

ع    ا، نئرعؤعس أيدة قويس ك ظ ئرعق رةثلع اآع س أك ي اراثنع آ ةجنذن، س أردعكع، م ص آ عناق قعلع العمالر س ظ
ةر      تعنعشالنغان، ظةمما قعزعل رةثلعك ظأيدة قويسا، آىحعيعص آةتكةن، مانا مذشذنداق نذ           ة رةثل ذن آئسةلض رغ

رةث قذياشتعن آئلعدذ، . عهئكمعتشعصا بولعدذ، هةم تئخعمذ زعيادة قعلعؤئتعدذ، بذ رةثضارةث دذنيادعكع رةثنعث 
تعببعي ظالعمالر ،رةث ظارقعلعق آئسةل داؤاالص .  ظةتكعلع بولعدذصةرقرةثنع يةنعال نذر ظاقعلعق . نذردعن آئلعدذ

علعنع رؤا آئس ذن نئ ةن، نذرغ اغرعقنع، دةرت آأرض ةن ظ أرىنىش بعل ىزةل آ اندا، ض ئح بولمعغ اقايتقان، ه  ـ  س
ارةث                  ىللعرع رةثض اغ ض ذنداقال ب رعمذ ش املعرع ؤة آعيعملع ظةلةمنع يوقاتقان، رةث مذهعم بولغاحقا، جةننةت تاظ

ةقةت            بةختظذ مةثضىلىك   . بولعدذ زامعنع ص ات ظعنتع ذ آاظعن ورذن، ب ان لعك ظ ع      مئهرعب الدعن ص الالهال ظ النالص  ظ
  !دة ـ ظورذنالشتذرغان، حىنكع، ظعنسان، قذياشتعن خئلعال آئيعن يارعتعلغان

ذن، هةممعسع                     ئمعال بولمعس اددعنع، ن اآع م ةآعلنع ي اآع ش ع ي مةيلع بعز رةثنع آىزعتةيلع ياآع نذرن
نذرغذن صايدا هادعسة بولذص، بعر ظالالهنعث بارلعقعغا دةلعل حعقعص تذرعدذ، ظاالمةت بولعدذ، ظعنسانالر ظىحىن        

ةلب نع خاتعرجةم قعلعص، ظوت، تأمىرنعث آعرعنع تازلعغاندةك،       قةلب ظئلص آئلعدذ،  اآع شةك     ق ذمان ي دعكع ض
ازعاليدذ ةنحعنع ت ا حىش اآع خات الدا،. ي ةم ه اندعن خاتعرج ز ظ ةلببع م  ق أثلعمعزنع مذقع زنع، آ نع، روهعمع

  .ياشعيااليمعزتوختذتذص ظعلعم، ظعبادةت، ظالالهقا بولغان ظعشعق بعلةنال 

، حىنكع، ظالالهنعث جامالعدعن ظارتذق مذآاصات يوق، مةقسةتمانا بذ ظاخعرقع نعشان، مانا بذ ظاخعرقع 
  !ظامعن. ظالالهقا ظاشعق بولذشدعن باشقا آاتتا يول ؤة ظةمةل يوق، ظالاله هةممعمعزضة جامالعنع ظاتا قعلسذن
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  )تذصراق(    هةيران قالعمةن قارعسام تذصراق،

  .تذصراقتعن حعقار خذشصذراقبذ 

  بذ قذدرةتكة تئنعؤالغانالر،

  .قةبرعدة يةيدذ تأمىر توقماق

  هةيران قالعمةن قارعسام تذصراق،

  .بذ تذصراقتعن حعقار مول بذالق

  بةزعسع ظعسسعق بةزعسع سوغذق،

  .ظارقعدا توساق ـ بذ قذدرةتكة تانغاننعث ظالدع

  هةيران قالعمةن قارعسام تذصراق،

  .عدا بايلعقالر توشاقبذنعث ظاست

  دئثعزلعرعدا مارجان ضأهةرلةر،

  .بةزعسع حوثدذر بةزعسع ظذششاق

  هةيران قالعمةن قارعسام تذصراق،

  .مئنعث بذ سةصعرعم بةآمذ ظذزاق

  يولدا باردذر قاصقان ؤة توزاق، ـ يول

  شذنداقتعمذ مةن بذ ظعلعمغا ظعشتعياق

  

قعدعكع يةنع نعجاسةت بعلةن قان ظارعسعدعن حعققان سىرة نةهلة، بعز سعلةرنع حاهارصايالرنعث قورسع
شاراب، ساص سىتتعن سذغعرعمعز، بذ ظعحكىحعلةر ظىحىن ضاللعرعدعن سعلعق ظأتعدعغان شئرعن، ساص 

   ظايةت توغرعسعدا دئضةنشاراصتذر

ا  سىتنعث هاسعل بولذشع، مةيلع ظعنسان ياآع هايؤان بولسذن، ظالدع بعلةن يعضةن يئمةآلعك ظاشقازانغ
ياآع قئرعنغا آعرعص هةزعم بولذشقا باشاليدذ، ظاندعن سذيذقلذقنع جعضةر سىمىرعدذ، زةهةرنع ظأت سىمىرعدذ، 
ذ                   العدذ، ش وزذق ظ اندعن ظ ةيرة ق ةربعر هىج ذيدذ، ه اققا توش تومذر ظارقعلعق ظايلعنعص سىيدىآنع بأرةك، دوؤس

ذيدذ،     ظارعلعقدا سىت ظعشلةص حعقارغذحع هىجةيرة سىت ماددعسعنع سىمىر    ا توش ارقعلعق يئلعنغ ذر ظ ىص، توم
ع       قا، هةممعس ذغذحع باش قا، توش قا، زاؤذت باش ع باش ع، يول مايدذ، حىنك ىت زادع ظارعالش ةن س ان بعل ق
ىزىص                    ارعلعقعدعن س ان ظ ةن ق ظالالهنعث قوماندانلعقعغا بويسذنعدذ، مانا شذنداق قعلعص سىت، نعجاسةت بعل

اننع     ظالالهمذ، قذرظاندا ظالدع    . حعقعرعلدع اندعن ق بعلةن صةرةس، يةنع ظعئحعغان نعجاسةتنع تعلغا ظئلعص، ظ
نع           ذ قذدرةت ىن، ب عمعز ظىح ةتقعق قعلعش سأزلعضةن، بذ بعظولوضعية ظعلمع بولذص، ظالاله، بذ ظعشالرنع بعزنعث ت

  .تونذشعمعز ظىحىن، بايان قعلغان، بعز ظةمدع هةزعم قعلعش سعستئمعسعنع سأزلةيمعز

ش سعستئ  ةزعم قعلع الر     ه ايؤانالر، قذش انالر، ه أزلعنعدذ، ظعنس ةثرع س ابعدا آ عية آعت ع، بعظولوض معس
دذ   ع بولع ش سعستئمعس ةزعم قعلع عنعث ه ازاالر  . هةممعس رعش ؤاهاآ اندعن حعقع ش، ظ ذل قعلع نع قوب . ظوزذق

ةن           قا   . هةممعسعنعث ظئغعزع بولعدذ، هايؤانلردعكع حعش ظورنعغا قذشالرغا تذمشذق بئرعلض ايؤانالردا ظاش زان، ه
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ايؤانالر                  تعدذ،ك ه قئرعن، ظىحةي، تئرة، تىك بار، قذشالردا صوآان بار، قذشالردا صةي بار، ظةزاالر ظوخشاص آئ
ةيدذ، هةممعسع نةسعل               هامعلدار بولعدذ، تذغعدذ، ظعمعتعدذ، قذشالر تذخذمالديدذ، حىجة حعقعرعدذ، تةربعيل

  .ا ؤة هةمكارلعققا ظعضةبذالر ظأزظارا ظوخشاشلعقق. قالدذرعدذ، آأصعيعدذ، ظألعدذ

ز      ـ  بذ تةبظعي  ةقةت بع ايدذ، ص ع بولم صةن آعتابعدعمذ آأرسعتعلعدذ، بذ بعر هةقعقةت، بذنع ظعنكار قعلغعل
  .خذراصعيلعق صةردعسعنع يعرتعص تاشالص، ظعبرةت آأزعمعز بعلةن قارعساق، نذرغذن هةقعقةتنع بعلعؤالعمعز

ش، آئرةآسعز ماددعالرنع حعقعرعش قاتارلعقالرنع سأزلةص      بعز بذ جايدا هةزعم قعلعش، ماددعالرنع توشذ      
مانا بذ ظعلعم، تةؤهعد، مانا بذ قذدرةت، مانا بذ ظعسالم . يىرعيمعز، بعز صةقةت مذشذ قذدرةتنع تونعساقال بولعدذ    

  .ماظارعصع، مذسذلمانالرنعث بذ ظعلعمنع ظوقذشع صةرعز آذصاية

ىملى  ايؤان، ظأس ان، ه نع ظعنس ذ ظعلعم الاله ب أص  ظ اندا آ نع قذرظ اتلعق ظعلمع ة، هاي نع، تأرةلم ك ظعلعمع
عيلعقنع          . دا خاتعرلعضةن »لةؤهذلمةهصذزدا«. سأزلعضةن بعزضة تةلعم بةرضةن، بعز شذنع تونذص يةتسةك، خذراص

ةم       ع ظال ةخت حأرىص تاشلعساق، تةرةققعي قعلساق، ظعكك ذص،      ب لعرع بول الالهنعث دوس ا آةلتىرسةك، ظ نع قولغ
ر الالهنعث زعك ذماننع  ظ أتكىزىص، ض ةتلعك ظ اتعمعزنع ظةهمعي اص، هاي الدا ياش ةم ه ةلبعمعز خاتعرج ةن ق ع بعل

ة                        ةن هالةتت الدا آىلىمسعرعض ان ه أزعمعزنع يذمغ ةم آ ص، خاتعرج ةم ياخشع قعلع ةلنع ه ص، ظةم ياخشع قعلع
 .شاهادةت آةلعمعسعنع ظئيتعص جان تةسلعم قعلساقال بولعدذ

أزل     عنع س عل بولذش عنعثالر،      بعز سىتنعث هاس أرىثالر ؤة حىش علعي آ ابالردعن تةصس الغعنعنع آعت عدذق، ق
ع       ث آأرىنىش الدذرذش، بذنع عل ق أتعمعز، نةس أزلةص ظ نع س عل قالدذرذش الدا نةس عؤةتلعك ه ا مذناس بذنعثغ

  .ظاناتومعيعدة، بعظولوضعية آعتابلعرعدا آأرسعتعلضةن

اندا       لعرعنع قذرظ ةيعلدة      ظالاله، بذ نةسعل قالدذرذش، آأصعيعش ظعش ىرة ل ن س أزلةيدذ، جىملعدع أص س آ
ةتتا   دئضةنحعشعنع ياراتقان زات بعلةن قةسةمكع     ـ   ظةرآةك ، سىرة ياسعندعمذ بعر جىص يارعتعش ظةهؤالع، ه

ةن   انلعقع سأزلةنض ىص ياراتق ىملىآنعمذ ج الدا     . ظأس م ه اتلعق داظع ىح هاي ذ ظ ىملىك ب ايؤان، ظأس ان، ه ظعنس
اخعر دذ، ظ ذص تذرع عيعص، يوقذل ا آأص رعلعص هاياتلعقق الر تئ ألىك دان الر، ظ ان دان الرغا قاحعالنغ ذددع قاص ع خ

  .مانا بذ قعيامةت دةص ظاتعلعدذ. ظئرعشكةندةك، ظعنسان، هايؤان هاياتلعققا ظئرعشعدذ

ة                ذ قعيامةتت ع، ش عؤةتلعك، حىنك ح مذناس ةن زع ةت بعل ذ قعيام الدذرذش، ظاش مذشذ آأصعيعش، نةسعل ق
ل،             . لعق قايتا صةيدا بولعدذ   مذشذ نةسعل، مذشذ هايات    قا دةلع نحع يارعلعش ارعلعش، ظعككع رعنحع ي ذ بع هةم مذش

م                     ثع ظعلع ذ يئ ذنداقال، ب أزلةيمعز، ش ن س ز آئيع عالتعنع بع ث تةصس ةن   ـ   آأصعيعش سعستئمعسعنع ؤة بذالرنع ص
  .آعتابعدا توال سأزلعنعدذ

م ر ظعلع عؤةتلعك بع ىتكة مذناس العمال  ـ س أتعمعز، ظ أزلةص ظ ةننع س ذنع  ص ارقعلعق، ش ش ظ ةتقعق قعلع ر ت
ايؤانالرمذ،      ةندةك، ه ىص آةتك ذلغا حىش ال ظذسس اندةك، تذرذص وزذر ظالغ ن ه انالر مذزعكعدع ايقعدعكع، ظعنس ب
ة ظوخشاش                كا، نةيض ظأسىملىآلةرمذ مذزعكعدعن هوزذر ظالعدذ، هةتتا بةزع ظالعمالر سعناص آأردعكع، ظعسكرذص

أص               مذزعكا حئلعص تذرذص ساغقان آالعدعن       اي آ ة تارتعؤالم ىتنع ظعحعض اال س ع، آ آأص سذت حعققان، حىنك
ةن ىت بةرض ان،  . س ا حالمعغ عدة بولس ة بعرس ان، يةن ا حالغ عدة مذزعك رعص، بعرس ىل تئ ة ض و يةرض ع م ظعكك

ع             ذآع، ظذالردعك ةؤةبع ش ان، س الدذر ظئحعلغ ز ظأسكةن، ب ىملىآلةر تئ ىل، ظأس ان ض ظةمةلعيةتتة مذزعكا حالغ
اقدعكع هاؤا تأشىآحعسع، يةنع آاربون سىمىرعدعغان ظوآسعضئننع حعقعرعدعغان تأشىآحة، ظاؤاز بولذصمذ يوصذرم

أص       اددعالرنع آ ايدعلعق م قا ص ن باش ةن، ظذندع أص سىمىرض اربوننع آ ذص، آ ان بول ارقعلعق يوغانغ ع ظ دولقذن
 باشقا، بذ هاياتلعقتعمذ سىمىرىص، زعيانلعقنع تئز حعقعرالعغان، شذثا، تئز ظأسكةن، بالدذر ظئحعلغان، ظذندعن  

ةتنع                          ة قعيام ا تئرعلعشع آعشعض ةنعال قايت ث ظألىشع ي اندذ، بذالرنع وزذر ظالغ ذ ه ةلكعم، بذالرم ار، ب هىجةيرة ب
  .ظةسلعتعدذ

ر         بعز بذ جايدا، هايؤان توغرعسعدا ظازراق توختعلعمعز، هاشارةتكة ظوخشاش          ةل بع ذالر مذآةمم عم؛ ب قعس
ع، ظعس  عيالمايدذ، حىنك ل ياش عقيع ايعم     ـ س ةت ق ة قعيام ذالر يةن دذ، ظ ص تذرع االك قعلع ع ه وغذق ظذالرن س

اتتعق                  وق، ق رة ي ن تئ ذالردا قئلع دذ، ظ بولغاندةك، تذخذملعرعدعن حعقعدذ، هاياتعنع ؤاقعتلعقمذ بولسا داؤام قعلع
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ذق سأثةك يوق، ظأت، يىرةك، دوؤساق يوق، ظذالرنعث جعسمع آعحعك بولذص، بةدةن تأشىآحعسع داظعم ظوح       
حوث هايؤانالرغا آةلسةك، بذالردا تئرة، تىك، ضأش، صةردة صةي، تومذر، نئرؤا، . تذرعدذ، بذ، هاشارةتلةر تىرع

ار     رعنالر ب قازان، قئ عق  . سأثةك، قوؤذرغا، ظىحةي، يىرةك، ظاش ذالر ظعسس دذ،     ـ ب عظة قعالالي وغذقتعن مذداص س
يامغذر ظارقعلعق . ظعسصاتالندعكع هاؤا، سذدا بولعدذهةددعدعن ظئشعص آةتسة، بذالرمذ هاالك بولعدذ، هازعر شذ   

اتتعق     العمالر ق االاليدذ، ظ ةس ظ ئلعقالر نةص اندعن ب رعدذ، ظ اؤا آع ذغا ه ارقعلعق س وران ظ اآع ب ذن ي اآع دولق ي
ةن        ئلعق ظألض ة، ب ذص بةرس نع قوي ذغا بئلعق أز    . قاينعتعلغان ظاندعن سويذتذلغان، هاؤا يوق س ة ظ الاله هةممعض ظ

مذهعت، شاراظعت بةرضةن، شذنداقال ظوزذقنعمذ بةرضةن، ظذالرغعمذ ظأزعضة اليعق ظةزا بةرضةن، هةرخعل اليعقعدا 
ةر   .  بةرضةن، بةزعدة ظأتكىر حعش مةضعن بولسا، بةزعدة تذمشذق بار         قورال بةزعسعدة قانات بار، بةزعسعدة زةه

ا      قذر. بار، بةزعسعدة سئسعق صذراق بار، هةممعسع هعيلة قعلعشنع بعلعدذ         ىح جايغ ارلعق ظ ذ قات اؤا، س ذقلذق، ه
ةزا،                 قا ظ ن باش اليعق، مذشذ ظىح ماآاندا ياشايدعغان جانلعقالرغا ظالدعن بعلعص شاراظعت، مذهعتتعن، ظوزذقدع

بىرآىت، ظأتكىر تعرنعقعدا سذدا ظىزةلمةيدذ، بةلكع، شاخالردا مذقعم : مةسعلةن. ظعقتعدار، ظةقعل هعيلة بةرضةن
دذ  أردةك، . تذراالي ىتنع       ظ ىرعدة س ذ س ن ب اندا، جىملعدع الاله، قذرظ دذ، ظ ذدا ظىزع عحة س ث ظةآس ازالر بذنع  غ

ىتىن          ةت حعقعرعص بئرعشنعال سأزلعضةن بولسعمذ، بذ داظعرعضة ص رعدذ          نئم الر آع ىتىن قذش ايؤان، ص ىتىن ه . ، ص
ةظةتعمعز  زنعث مةنص الاله بع ان ظ ان، مئهرعب ارةت قعلعنغ ا ظعش ئلعص، نذرغذنعغ ا ظ رنع تعلغ ىتىن بع ىن، ص  ظىح

عي          ايؤانالرنع، ؤةهش خور ه ايؤانالرنع، ضأش قا ه ايالرنع باش ن حاهارص ةن، جىملعدع ارعتعص بةرض ةمنع ي ظال
ارعتص     قذشالرنع، ضأشخور قذشالرنع، سذ هايؤانلعرعنع، هاشارةتلةرنع، صىتىن جانلعقالرنع ظعنسانالر ظىحىن ي

ذ هايؤا   . بةرضةن ئخع ش ول       بذالر ظازلعق قعلغاندةك، يةنة ت ع م علةرنع ؤة ظذالردعك ان نةرس ةقلعد قعلعنغ ا ت نالرغ
  .تةجرعبعلةرنع يارعتعص نذرغذن صايدا هاسعل قعلعص بةردع

ايدذ      نئمةتبذ   ةتكعلع بولم اناص تىض ةظةتع           . لةرنع س انالر مةنص رةآكع، ظعنس لعق آئ تذص قالماس ذنع ظذن ش
تعش،      ظىحىن بولسعمذ ظاشذ آاظعناتالرنع، ظاشذ هايؤانالرنع يارعتعش، تة   زام ظورنع ذختا ظعنتع ش، ص ةت قعلع ربعي

صىتىن آاظعناتقا ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىآلةرنع ماس هالدا هةمكارلعق قعلعش، يةنعال قعيامةت آىنع ظذالرنعمذ 
دذ،                   قذرذص تذرع الاله باش ان ظ تئرعلدىرىش، ظوزذقعنع بئرعش ؤة ظذالرنع ظوزذق قعلعش، بذ ظعشالرنعمذ مئهرعب

 ظويالنسا، هةممعسع ظالالهقا قاتعدذ، بذ ظىح هاياتلعقنعث قولعدعن آةلمةيدعغان ظعشالر آأص، ظعشالرنع ظعنحعكة
اجعز     ةآال ظ عمذ، ب ذندذرذلغان بولس ةم بويس ىتىن ظال ةرحة ص ذالر ض علةن. ب اش،   : مةس ت ت ال معتظورع ر ت بع

ةؤرةش، ظعش قعلعص             ةر ت اآع ي ذالر ص          ظاتموسفئرادعن ساق حىشسة ي ة، ب ىز بةرس االك  قايسعسع ي ىتىنلةي ه
عالنعتتا         . بولعدذ قا ص الرغا باش ةردعكع ظعش ذ ي ة، ب بذ ظعنتايعن مذرةآكةص، زةنجعرسعمان باغلعنعشنع حىشةنس

  .تذرذص قارعسا، ظاندعن بذ هةقعقةتنع حىشعنةلةيدذ، نةزةر داظعرعسعنع، تةصةآكذرعنع آئثةيتعش الزعم

ايالرنعث ت     : مةسعلةن وت      آاال، تأضة، قوي، ظأحكعدةك حاهارص اآعز ظ اؤاش، ص رعق، معجةزع ي ع يئ  ـ ذؤعق
ذ            ةآتةك بذالرم ذددع ظعش ئلعدذ، خ وم آ ع ت رنعث تذؤعق ات، خئحع وق، ظ ايدعدعن باشقعسع ي ةيدذ، ص حأص ي

ار   رنعقع ب ع، تع أتكىر حعش عنع ظ ايؤانالرنعث مةض خور ه دذ، ضأش ةت قعلع ىن خعزم انالر ظىح خور . ظعنس ضأش
ادعتع          قذشالرنعثمذ تذمشذقع، قانعتع، تعرنعقع      ق ياشاش ظ ة اليع ةمع  قورال ؤة  بار، سذ هايؤعنعنعثمذ ظأزعض ع، ص

ذتالص              . ، ظوزذقع بار  قورالشاراظعت،  . بار ة ص ر نةحح ةتتا بع هايؤانالر ظعحعدة ظعككع صذتالص، تأت صذتالص، ه
االرلعق   ةيران ق ذن ه ةك، نذرغ اثعدذ، آىزةتس عرعلعص م ةيدذ، س دذ، ظأمعل ار، بةزعسع يذمذالي اثعدعغعنع ب م

علةن    دذ           : ظعشالر مةؤجذد، مةس ارتوم دةي ع خ ار، بذن ع ب ار، بذرن عنع ب ع مةض ذتلذق، ظعكك أت ص عل، ت ا  . ص صاش
انعتع        أت ق ن ت بذنعثدعنمذ مذرةآكةصتذر، حىنكع، صاشعنعث ظالتة صذتع بار، صعلغا ظوخشاش بذرنع بار، ظعككعدع

ةزعم قعل             لذق، ظىحةي، ه ع بوش اق، ظعحك أز      بار، قذيرذق، ظئغعز، ضال، قورس قا، آ ن باش عش ظةزاسع، ظذندع
ةللعك            مانا، ظاجعز . بعلةن آأرضعلع بولماس جايالر بار     ورايدذ، آئس نع ش ذص، قئنع ايعن بول علغا خوج ا، ص صاش

  .يذقتذرعدذ، ظةمما، صعل بذنع توسالمايدذ، ظالاله خالعغعنعنع قعالاليدذ

علةن        عزعمحان   : بةزع هايؤاننعث بعرال سةزضى ظةزاسع بار، مةس ذالر سعالش س رعدذر   لعقع، ب ذرت تىرلع . ق
صذراش،  بذالر اليدا، سذدا، قاردا، معؤعلةردة، دانالردا، ياغاحالردا، تاصالردا، هايؤانالر ظعحعدة ياشايدذ، بذالرغا           

ذالر          . تئتعش، ظاثالش، آأرىش سعزعم يوق     ظعشةنمعسعثعز ؤارقعراص آأرىث، بعرةر تال قذرت قورقامدذ قئنع، ب
ذن    هئكمةتعلةنال ياشعيااليدذ،   ظاشذ بعر خعل سعزعم ب     ان، نذرغ عزعمنع ياراتمعغ لعك ظالاله، بذالرغا بذ قالغان س
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ع        أرىش س تعش، آ عالش، تئ ذراش، س اثالش، ص ار، ظ ايؤانالر ب ع    زئمعنه ةتتا بةزعس ار، ه ع ب عث هةممعس
ةزع   . ظعنسانالردعن نةححة هةسسة يذقعرع تذرعدذ     ا  حىنكع، ظذ ظذالرغا مذهعتاج، ظعهتعياجلعقتذر، ب  هايؤانالرغ

اراثغذ                  ايدذ، ق ايلعرعدا ياش بةش سةزضى ظةزانعث هئح قايسعسع بئرعلمعضةن، ظذالر صةقةت دئثعزنعث حوثقذر ج
  .جايالردا ياشايدذ

ايؤانالردعن         ةن ه ئزعم بئرعلض ةش س ئخع ب ذالر ت دذ، ب اتعنع داؤام قعالالي عز هاي ةنعال سعزعمس ذالر ي ب
اراظعت،         ! رمذ ظألعدذ، روه بار دة    ظةمما، بذال . لعك، خاتعرجةم بولعدذ  بةخت م ش ةزانع آع قاراثالر بةش سةزضى ظ

  .لعك ظالاله قعلدع، بذندعن باشقا جاؤاب يوقهئكمةتمذهعت، ماآانغا، ظوزذققا قاراص بةلضعلعدع؟ هةممعنع 

  هايؤانالردعكع هةرعكةت ظعقتعدارلعرع

راليد     ع بئغع تعدةك بةزعس ار قذرع دذ، ق ع يذمعالي ايؤانالرنعث بةزعس الردةك ه قا قذرذت ع . ذ، باش بةزعس
. بةزعسع حاياندةك ماثعدذ، بةزعسع حاشقاندةك قاحعدذ. ظأمعلةيدذ، بةزعسع يعالندةك سعيرعلعدذ، ظأمعلةيدذ

اثعدذ، بةزعسع         ذتالص م ع ص بةزعسع حعؤعن، صاشعدةك ظذحعدذ، بةزعسع شةصةرةثدةك ظذحعدذ، بةزعسع ظعكك
بةزعسع ظعككع قاناتلعق ظذحعدذ، بةزعسع تأت قاناتلعق، . ص ماثعدذتأت، بةزعسع ظالتة، بةزعسع نذرغذن صذتال

عنعث   ار، بةزعس عنع حعشع ب عنعث مةض عدةك، بةزعس ذددع صاش ار، خ انعتع ب أت ق ذتع، ت ة ص عنعث ظالت بةزعس
وم،                      نةشتعرع ذق، بةزعسع ت ةك، بةزعسع ظذحل ىز، بةزعسع ظعلم ار، بةزععسع ت ذقع ب عنعث تذمش بار، بةزعس

ذزذن،    قا، بةزعسع ظ وص    بةزعسع قعس ار، بةزعسع ت العق ب عدة صادعش عرقة،    ـ بةزعس ايدذ، بةزعسع ص وص ياش ت
اك،    ع ص نعدذ، بةزعس ةت قعلع ة خعزم دذ، بةزعسعض ةت قعلع ع خعزم ع دأت، بةزعس ةقعللعق بةزعس ع ظ بةزعس

ك، بةزعسع نعجعس، بةزعسع غالجعر، بةزعسع ياؤاش، بةزعسع زةهةرلعك بةزعسع شعصالعق، بةزعسع مىثضىزلى   
داق    ع ظذن قا، بةزعس رذقع قعس ان قذي أزع يوغ عنعث ظ ذزذن، بةزعس رذقع ظ ع قذي عز، بةزعس ع مىثضىزس بةزعس

  .ؤاهاآازاالر بةزعسع مذنداق

ذش،  نع تون الالهنعث قذدرعتع ارقعلعق ظ ةتقعقات ظ ذ ت دذهئكمعتمذش اية بولع ةرعز آذص عنعش، ص نع حىش . ع
عص ظذالر تأضعنعث قانداق يارعتعلعدعغعنعغا قاراص باقمامدذ؟ شذثا، ظالاله، يةتتة ظاسمان، ظةرعش ظىستعدعن آاي

ذالر      ـ دة، ظاسمانيذسذفدةص آايعغان، يةنة، ظالاله، سىرة    ةمما، ظ ار، ظ ةر ب زئمعندا نذرغذن مأجعزة، ظاالمةتل
ة دا نئم  زئمعن ـزئمعننع سةيرة قعلعص آأرىثالر، ظاسمان   .  دئضةن بذنعثدعن يىز ظأرعضةن هالدا ظأتىص آئتعدذ     

اراثالر   ةن  بارلعقعغا ق ال           .  دئض تةقعل ظعككع ايؤانالر مذس ةزع ه اق، ب أزعمعزنع داؤام قعلس ايلع، س اراص باق ز ق بع
دةك                ة، بةزعسع حىمىلع ة ظعض ة جىص آأزض ةك ظالت ةزع ظأمىحىآت ة، ب ة، بةزعسع    400آأزضة ظعض ة ظعض  آأزض

ذص   آأزضة ظعضة، بةزع بعر خعل آئصعنةآدعن حوث هاشارةت ب4000حعؤعندةك   ةن،    27000ول ار ظعك أزع ب  آ
  ) آأزع4000سذرةتتعكع حعؤعننعث (   . آأزع بار1200 دعن 600آئصعنةآنعث 

ة      ث هةسس ة مع ع نةحح ذص، بذالرن ان بول عل بولغ ةردعدعن هاس ةؤةت، ص ةزا، ق ايرعم ظ أز ظ ةربعر آ  ه
ا        أرىث، ظ ىص آ عزمذ آىزىت عثعز س ان، ظعشةنمعس ىص بايقعغ دا آىزىت ايتقذحع معكرذسكذص تع حوث لالهنعث قذدرع

  .ظاشكارا بولعدذ ـ هةممعضة ظوحذق

ايعص   ـ   مانا بذالر ظاسمان   ثالر،          ـ   زئمعندعكع ظاج الص بئقع ةردذر، ظوي ذالر مأجعزعل ا ب ارايعبالردذر، مان غ
ةص            ذ مذرةآك انالر ب ز ظعنس ظذل، بع ةيرة مةس ث هىج ة مع هةربعر آأزدة نةححة صةردة بار، هةربعر آأزضة نةحح

ارغعلع   ظعنحعكة ظورذنالش  تذرذشقا قاراص، آومصيذتئر ؤة ظذندعن باشقا نازذك ظعنحعكة ظةسؤابالرنع ظعشلةص حعق
ة     زئمعنتذردذق، هةممعسع هةر جةهةتتعن بعزضة صايدعلعق، قذدرةت، بعز      اق، حعكةتكعض اياهةت قعاللمعس نع س

انعتع بىرآىتك             ا       قاراص باقايلع، بذنعث بئشع ظاتقا، صذتع تأضعضة، قذيرذقع يعالنغا، ق اق قعسمع حايانغ ة، قورس
  .ظوخشايدذ

ىتىن               ال ص ذن بعالن ذ قوش ا مذش الاله، خالعس عتعدذ، ظ ىرعتعنع آأرس ايؤاننعث س ة ؤةهشع ه ر نةحح ذ بع ب
ة    . هاياتلعقنع ظاخعرالشتذرااليدذ، هاالك قعالاليدذ    انالر تأرةلم بعز ظأزعمزعضة قارايلع، مذنداقحة ظئيتقاندا، ظعنس
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ع           ظعلمعضة، بعظولوضعيعضة، ها   عنعث ظعحك انعمعزم، ظةزاس انالر ظورض ة، ظعنس ة، ظاناتومعيعض قع   ـ ياتلعق ظعلمعض تاش
ي            ا ؤة دعنع ا دذني ع، مان ذ ظعسالم ماظارعص قذراشتذرذلذشعغا قارايلع، بذ ظاجايعص قذدرةت، مانا بذ تةؤهعد مانا ب

  .تةرةققعياتتذر

راهعم ظة     ة ؤة ظعب رعلدىرىص    ظالاله، قذرظاندا، ظعشةآنع تئرعلدىرضةن قعسسعض االمغا قذشالرنع تئ لةيهعسس
ة                     لعرع، تأرةلم ةزعم، سىت ظعش ةن، ه كة ؤةدة بةرض ةت آأرسعتعش بةرضةن ؤة ظأز ؤذجذدعمعزدا مأجعزة، ظاالم
ذلذلالهع،                 ةتتا، رةس ةن، ه ذن سأزلعض عدا نذرغ ظعلمع، يارعلعش باسقذحعنع سأزلعضةن، رةسذلذلاله بذ توغرعس

اراص       جعبعرعظعل، ظعلغار، ظةث يذقعرع ما     هارةت بعلةن ظوصراتسعية قعلغان، بعز ظوصراتسعية، ظاناتومعية ظعلمعغا ق
ىرةتنع         عنع، س ع، آأرىنىش ة ظعلم عية، ظاناتومعي ار، ظوصراتس ذدرةت ب انداق ق ار، ق ةر ب ايلع، زادع نئمعل باق

ا               اراص باق ة ق ا سأثعكعض ث ظومذرتق ايؤان ظذنع ث  ظالدعثعزدا قويذث، بعز مةيلع ظعنسان بولسذن ياآع ه يلع، ظذنع
اددا قعلعنعشع،                    ـ   ظايرعم راتماس م ة ظذص عل قعلعنعشع، آعرعشمعسعض ات قعلعنعشع، صاس ظايرعم بولىنىشع، قان

  .هةممعسع ظعنساننعث ظةرآعن هةرعكةت قعلعشع، ظعضعلعص تذرذص رذآذ قعاللعشع ظىحىندذر

  ظةضةر تىز بولسا، قانداق بوالتتع؟

ذيذقلذق    بعز هةربعر مةسعلعضة قاراص باقايلع، ظذ     راتماس س ارعلعقدا ظذص الر قانداق ظاالهعدة ظورذنالشقان، ظ
  .ماددا بار، ظعحكع قعسمعدا يعلعك بار، بذ هةممعسع قاراثغذ بالعياتقذدا قعلعنعدذ

لةرنع  دئضةن خذالسة شذآع، آةلضىسعدة سعرعتقا حعقعص ماثعدذ، ظعش، ظةمةل قعلعدذ، ظعبادةت قعلعدذ          
ان    ان زات قعلغ الدعن بعلعدعغ ايدذ،     ظ ايدذ، ظاثلعم ايدذ، ماثم اتقذدا تعنم اال بالعي ة، ب ة تأرةلم ، ظةمةلعيةتت

ذ                ايلع، ب اراص باق ة ق ز معثعض ان، بع الدعن قعلعنغ ذالر ظ دذ،   7 ـ 6مةسصةللعرع آارغا آةلمةيدذ، ب ارحة بولع  ص
نعد   ـ ظارعلعقع، هةرة حعش هالةتتة قذراشتذرذلعدذ، ظايرعم     عية قعلع ة   ظايرعم ظاجرعتعص ظوصراتس ة، نةحح ذ، معث

ةت                  م خعزم ةيرة داظع ان هىج ظذل، نذرغذنلعغ ة مةس االهعدة خعزمةتك ةك ظ ةربعر بأل صارحة داظعرعضة بألىنعدذ، ه
ايدذ،                      ةتتعن توختعم عمذ خعزم انالر ظذخالؤاتس ان هىجةيرعسع ظعنس زعل ق ان، قع قعلعص تذرعدذ، هةتتا، ظاق ق

اي ذالر هارم اندةك، ب ىرةك توختعمعغ لةي ـ ي اي ظعش قا تالم ظذل، 10دذ، صذراش ةيرة مةس ارتذق هىج ن ظ  معثدع
نع   اؤاز دولقذنع ن ظ قا جىملعدع ةرقظاثالش كة  ص ظذل، آأرىش ثع مةس ة مع كة نةحح نع 9 ـ 8 ظئتعش ةرق رةث  ص

كة  دذ600000ظئتعش ظذل بولع ةيرة مةس ع .  هىج عر، بذن ر س ذ بع ئزعدذ، ب انداق س اثاليدذ؟ ق انداق ظ ذالر ق ب
ع،  ةلمعدع، حىنك العمالر بعل ا ظ ر ظعنتعزامغ ع بع دع، هةممعس ع بولمع عية قعلغعل ةيرعنع ظوصراتس ذ هىج ب

  .بويسذنعدذ، قذماندانغا بويسذنعدذ، بذ هةقعقةت

عمعز           ا، حىشعنعش مذ بولس ىرةتكة قاراص يذتئرلعق س م، آومص عمعز الزع ةن آأرىش أزعمعز بعل ةممعنع آ ز ه بع
عحعك دذنيادعن آئيعن، تئلعسكذصدا آةثرع حوث هةتتا، بذ آ  . آئرةك، بولغاندا معكرذسكذصدا آأرعشعمعز الزعم    

  .دذنيانع آىزعتعشعمعز الزعم

  .لعرعنع تونذيلعهئكمةتظالالهنعث صىتىن آاظعناتقا ظورناتقان ظعنتعزامعنع آىزعتعص، قذدرةت، رةهمةت، 

علةن             دذ، مةس ة    ـ   حوث : بعز قارايدعغان بولساق، هةربعر ظةزا يةنة بعر ظةزاغا خعزمةت قعلع ك معث آعحع
ع،             ذر ظورن ر ظذح صىتىن بةدةنضة نازارةتحع، ؤة قذماندانلعق قعلعدذ، بذيرذيدذ، سئزعدذ، ظعنكاس قعلعدذ، بذ بع

لعمةيدذ                 ثعمذ قاراثغذلذشذص ظعش ا مع ذيدذ، بولمعس ان توش ة  . بذنعثغا يىرةك خعزمةت قعلعدذ، ماددا، ق يىرةآك
 ة بولسا، ظاشقازان، تال، ظأت، بأرةك، قان     تومذرلعرع خعزمةت قعلعدذ، جعضةرض    ـ   بولسا، جعضةر، ظأصكة، قان   

ةردة،                 ـ   اي، توسذق ص ا، آان ا، آأآسع قوؤذرغ ة بولس دذ، ظأصكعض ا قوغداي دذ، قوؤذرغ تومذرلعرع خعزمةت قعلع
ةردة   . بذرنعنعث ظعككع تأشىآع خعزمةت قعلعدذ   ر ص سعلةر آأرعسعلةر، قوي ظألتىرسةثالر، ظأصكعدعن بذرذن بع

ع      ضأش بار، مانا بذ ظأصكعضة     ذنداق، بذرنعدعك تذرالمذ ش ذنداق، دوخ ذ ش  خعزمةت قعلعدذ، هةتتا صىتىن دةرةخم
دذ     ث          . قانمذ، تىآمذ خعزمةت قعلع ا، بذرعنعنع ىك بولس عتعدذ، ت ويذتعدذ، ظعسس تذرعدذ، س اؤانع ساصالش ان ه ق
) Ⅳ(اربون دة، ظأصكعضة يةتمةيدذ، آ ـ توزاثنع ظئلعص قئلعص، قاقاح قعلعدذ ـ ظةضعر دوقمذشلعرع بعلةن حاث

ذت        ئزعدذ، ص نع س ذراقنع، زةررعحع ىزعدذ، خذشص عئننع آعرض رعص ظوآسعض عدنع حعقع ا،   ـ ظوآس ول بولس ق
هارماي ظعشلةيدعغعنع بولسا، يىرةك، بأرةك، جعضةر، ظأصكة قاتارلعقالر، بذالرنع . هةممعسعنعث خادعمع بولعدذ 
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ايلعن      . ظاناتومعيعدعن تةصسعلعي آأرىش آئرةك    ان ظ ذر، ق يعلعش،      صةي، توم أثةآكة آع أش س عش، مذسكذل، ض
م         تعش الزع علعي آىزع ارتعص تةصس عدعن ت عيعش سعستئمعس ةتتا آأص اندعكع    . هةربعر ظةزانع ه ز قذرظ اندعن بع ظ

بذ صةرعز . عنع بعلةلةيمعزهئكمعتحىشعنةلةيمعز، شذنداقال، ظالالهنعث قذدرعتعنع، رةهمعتعنع، هةقعقعي  ظايةتنع  
اددعي،  ذ م ع، ب اية، حىنك ايداآذص ذن ص ةتتعن نذرغ ي جةه ةنعؤع ؤة روهع مانعي، م ئلعص  ـ جعس ةظةت ظ مةنص

ئلعدذ  ة   . آ الاله، هةمم ز، ظ عيلعقدعن قذتذلعمع ز، خذراص ةزانع تونذيمع ز، ظ االمةتلعكنع بعلعؤالعمع ع، س  ظاددعيس
  !نع هةقكة ظاحقاي، ظامعنقةلب

  .ةص هايؤانالرنع آىزعتعمزع ظايعتعنع حأرعد دئضةنبعز ظةمدع ظالالهنعث ظذالر قذشقا قارعمامدذ؟

ذثا،         ذش ش ايؤان ق ذ ه تأضة قذشقا قاراص باقايلع، بذ قذش هةم هايؤان هةم قذشدعن قذراشترذلغانعكةن، ب
ألعدذ  40 ـ 30تأضة قذش دةص ظاتعلعدذ، بذ قذش      عمغا ب تعغا     .  تذخذم تذغذص، ظىح قعس ا ظاس معنع توص ر قعس بع

ة       آأمىص قويعدذ، بعر قعسمعنع ظاصتاصتا قالدذر    رعدذ، حىج ة حعقع ةيدذ، حىج ا تةربعيل معنع بولس عدذ، بعر قعس
ذ               ةيدذ، ب ئحعص ي عنعنع ظ اندعن آأمىلعض نعدذ، ظ ئعقعص ظعحعص آىحلع تعكعنع ح حعققاندا ظالدع بعلةن ظاصتاص
ذالر                   ارقعلعق ب ذ ظ ةيدذ، ش ذ ي ذالر بذنعم عدذ، ب ارةتلةر ظولعش ذت، هاش ا، آذم ظارعلعقدا بذ تذخذمغا حعؤعن، صاش

ظالدع بعلةن هةزعم !  هةهئكمةت، ياخشع تةربعيعلةش ياخشع  دئضةنا ظايلعنعص قالعدذ، قارا، بذ نئمةظوؤحعغ
ذ                    ا، ب اق، دأت تذرس ذنداق ظاخم ة قذشع ش ذ تأض زاالر، ب لىك غع ةدرعجعي ضأش بولذشع ظاسان تاظام، ظاندعن ت

ة       ص آةلس ذم قعلع معنع هذج نعث دىش ة قذش ة تأض ةتتع؟ ظةمةلعيةتت م ظىض نع آع قا   ظعلعم ر تاش عنع بع ، بئش
ذ                   ةيدذ ظ ذص ي تعقعؤئلعص، آأزعنع يذمذص تذرعدعكةن، خةتةر يوق دةص ظوياليدعكةن، دىشمةن بولسا ظذنع تذت

  بولسا جعم تذرعدذ، مانا بذ ظاخماق، دأت قذش بذ ظعلعمنع نةدعن ظالدع؟ ظالالهدعن

ذم         بعز آأز ظالدعمعزدعكع توخذ، آةصتةرلةرضة قارايلع، ظذالر قانداق ظذؤعس         انداق تذخ دذ؟ ق ذم تذغع عغا تذخ
ةت،     م، رةهم ر ظعلع ةردعمذ بع ذ ي ةيدذ؟ ب انداق تةربعيل رعدذ؟ ق انداق حعقع ن ق العلعرعنع تذخذمدع اقعدذ؟ ب ح

ةت ص       هئكم انداق قعلع الالر ق ذ ب رعدذ، ب انداق حعقع العلعرعنع ق دذ، ب ذم تذغع انداق تذخ أمىحىآمذ ق ار؟ ظ  ب
  . دذ؟ يا ظازمايدذ؟ بذ ظعلعمنع آعم بةردع؟ ياراتقان ظالاله بةردعتور توقذي تةلعمسعز، تةربعيعسعز هالدا

تةربعية يوق، قورقذشمذ يوق، بعز آأرىص  ـ غاز، ظأردةآلةرحذ، تذخذمدعن حعقعصال سذدا ظىزعشعدذ، تةلعم
قا قذشال             تةر ؤة باش ظذل، آةص ةيدذ، ظانعسعال مةس اردةم بةرم قا ي ر باقساق، توخعنعث ظةرآعكع خوراز باال بئقعش

ذ           . بذنعث ظةآسعحة بولعدذ   ظةمةلعيةتتة بولسا، توخذنعث بالعلعرع آةصتةر دعن آأص، بذ شذنعث ظىحىنكع، توخ
قاناتلعق حعقعرعدذ، ظانعسع بعلةنال مذستةقعل ياشاص آئتةلةيدذ، خذددع بعز آأرىؤاتقاندةك،  بالعلعرع ضىحلىك

دذ   عز حعقع اجعز، تىآس العلعرع ظ الرنعث ب تةردةك قذش ةمما، آةص ذالردا   ظ مذ ب تعدذ، بولذص اردةم آئ ا ي ، بذنعثغ
  .حىجعدةك هةرعكةت يوق، ظذؤعسعدعال ياتعدذ، شذثا، ظالاله، ظئهتعياجعغا قارعتا ظعلهام قعلعدذ

عنع               مئهرعبانبذالرنع   دع، بةزعس أيعمعزدة قعل ذن، تةآشىرسذن دةص ظ  ظالاله، بعزنع آأرسذن، آىزةتس
ايؤا     ىتىن ه ازعر ص دع، ه عدا قعل أي ظةتراص عم    ظ ع قعس ايؤانالر ظعكك دذ، ه عدة بولذؤاتع انالرنعث آىزعتعش ن، ظعنس

ن ظةمةس               ة تذرذشع مذمكع ايدذ، بعرض ايرعم ياش انالردعن ظ ايعن، ظعنس تةقعل خوج رع مذس ذالر  . بولعدذ، بع ب
ؤةهشع، ياؤايع هايؤانالر، بذغ، آعيعك، صعل، يولؤاس، زةهةرلعك هايؤانالردةك، يةنة بعر خعلع، ظعت، ظعشةك، 

اؤايع، ؤةهشعي                  تأ عدذ، ي ايدذ، هةمكارلعش دة ياش انالر ظعحع ضة، قوي، ظات، آاال قاتارلعقالر بولذص، بذالر ظعنس
تةقعل       علةيدذ، مذس أزع بةلض عنع ظ أز تذرمذش ئلعدذ، ظ ةقعللعق، حئحةن آ لىك، ظ اغالم، ضأش نع س ا، تئ بولس

ىك      لعك ظعنسانالر ظارعسعدعكع بولسا، بويسذ    بةختخوجايعندذر، بذ هةممعدعن     وث، آىحل ندذرذلغان، شذنحة ح
ذرذلغان،            انالرغا تاصش ذثا، ظعنس ع ش ث تذرمذشع، ظوزذق وق، بذالرنع بولسعمذ ظةقعل يوق، ظعدراك يوق، هعيلة ي

، بذالر ظذالر بةرضةننع يةيدذ، شذثا، ظعنسانالرغا خعزمةت قعلعدذ، هةم ظامالعمذ يوق،      موهتاجبذالر ظعنسانالرغا   
  . بعلعم ظعدراك، تةرةققعيات ظعنسانالردا، ظذالر صادعشاه، ظذالر خوجايعن بولعدذحىنكع، هاآعمعيةت، ظةقعل،

ةض،           . ظعنسانالر مذشذنعثدةك ظعككع خعل بولدذ     اآعم، ب لةيدعغانالر، ه داص ظعش ةنلةر حع قذلالر، ظعزعلض
اقعدذ، زالع       ـ   ظاز. صادعشاه، زالعمالرغا خعزمةت قعلعدذ    ان ب لعككة ج العدذ، ظألمةس وزذق ظ ث   توال ظ الر بذالرنع م

ذالردا    ىح ش ةقعل، آ م، ظ ع، بعلع تذرعدذ، حىنك ةت ظورذنالش عدذ، خعزم دذ، ظويلعش ةدبعر قعلع لعرعنع ت . ظعش
نع،                 اآعمعيعتعنع، هوقذقع اندعن ه ارتعؤالعدذ، ظ زالعمالر بذالرنع قةستةن بعلعمسعز قويعدذ، بعلعمنع، ظةقلعنع ت
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ئلعؤالعدذ   أرلىآعنع ظ ا ق   ! دة ـ ه أمىر قذللذقق ر ظ العدذ  بع قا س ذ   . الدذرعدذ، دةسسةص ظعش الالهنعث مذن ذثا، ظ ش
  .سأزعضة قذالق سئلعص هأرلىآكة ظئرعشعش الزعم

ان،               أزع قعلعدعغ ةؤم ظ هةربعر قةؤم ظأز هالعنع ظأزع ظأزضةرتمعسة، ظالاله ظأزضةرتعص قويمايدذ، هةربعر ق
ذالر بذيرذل           ة، ب ة ظعض ارع، ظةرآعنلعكك تا ظعختعي ان ظعش م    قولعدعن آئلعدعغ ان ظعشنع قعلعشع الزع ا،  . غ ظالالهق

را          ظالاله،. تةقدعرضة ظارتعص قويذشقا بولمايدذ    م ظعج رذقنع آع ذ بذي ة، ب بذيرعغاننع تةقدرعضة، ظالالهقا دأثضعس
  . قعلعدذ؟ ظةقعل تاصايلع، بعلعم ظااليلع، تةرةققعي قعاليلع، ظذيقعمعزنع ظاحايلع،بذ بذيرذقنع ظعجرا قعاليلع

  تعكع ظاالمةتهاشارةت         

  تةتقعقاتعمعز سىرة نةهلعدذر،

  .بذنع حىشعنعدعغعنع ظعلعم ظةهلعدذر

  هازعر قذدرةتكة تانغانالر،

  .جوهذت، آاصعر دةهرعيدذر

  

  قذدرةتكة دةلعلدذر هاشارةت،

  .ظذالردا باردذر نذرغذن ظاالمةت

  صةننعث آىحع ظاستعدا، ـ ظعلعم

  .بولذص قالدع ظذالر بعزلةرضة آارامةت

  

  ا ظاشعق بولغانالر،ظعلعمغ

  .تاصذر بذ يولدا نذرغذن هاالؤةت

  ظعلعم بعلةن تةرةققعي قعلمعغانالر،

  .آأرعدذ ظاقعؤةت نذرغذن نادامةت

  

  خذراصعي ظالعمالرغا آةلسةك،

  .ظذالرنعث صاتقعقع تئضع يوق جاهالةت

  بعز ظذالرنع قذتقذزذش ظىحىن،

  .قعلعص تذرايلع ظعلمعي ساخاؤةت

  

  

اغالردعن،  صةرؤةر سىرة نةهلة،  دعضارعث، هةسةل هةرعسعضة مذنداق ظعلهام ؤةهعسعنع قعلدع، يةنع ت
دةرةخلةردعن، ظعنسان، ظعمارةتلعرعدعن، ظأي تذتقعن، ظاندعن هةر تىرلىك معؤعلةردعن يعضعن، رةببعثنعث 

ةل  ـ يولعغا بويسذنغان هالدا آعرضعن، بذ هةسةل هةرعسعنعث ظعحعدعن رةثضع خعلمذ  اراب، هةس خعل ش
 بذنعثدا، ظعنسانالرغا شعصالعق بار، مةزآذر ظعشالردا تةصةآكذر قعلدعغان قةؤعم ظىحىن، مأجعزة بار. قعدذحع
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   ظايةت توغرعسعدادئضةن

بذ ظايةتتة ؤة مذشذ ظايةتكة ظوخشاش ظايةتلةردة مذنداق بعر هةقعقةت بار، ظذ بولسمذ، هةربعر بعر هايؤان، 
عزعق بئرعشع، باشقذرذشع، ظعلهام، ؤةهعنع قعلعص تذرذشع، ظذالرغا هاشارةت، جانلعق، ظالالهنعث يارعتشع، ر

دة       صةم ظىضعتعشع، ظةقعل ظىضعتعشع، صىتىن هايؤاننعث معثعسع، حئكعسع، ظةقلع ظعقتعدارع، ظالالهنعث ظعلعكع
انعنع،           ة       ؤاقتظعكةنلعكع، ظالاله، هةربعر جانلعقنعث صةيدا بولذشعنع، جايعنع، ماآ انعنع، حىج ذم س نع، تذخ  ع

ةت،   انلعق، رةهم ايعص مئهرعب انلعقعنع ظاج ذص تذرعدعغ ةؤةردار بول الدعن خ انلعقع، ظ انعنع بعلعص تذرعدعغ س
  . قاتارلعقالرنع تونذتذش، شذ ظارقعلعق ظالالهقا ظاشعق بولوش، هةقعقعتع بار، بعز يةنعمذ سةضةك تذرايلعهئكمةت

تعن،  دةك ظةييذب ظةلةيهعسساالمنعث ب  دئضةن هةسةل هةرعسع باشقعالر   ةدعنعدعن حىشكةن قذرت بولماس
زئمعن ؤة ظذالر ظارعسعدعكع مةخلذقنع  ـ بةلكع، نذه ظةلةيهعسساالمنعث آئمعسعدعال بار ظعدع، ظالاله، ظاسمان

دع   ار ظع اندا، ب ةيران         . ياراتق علةرنع ه ذص، آعش تع بول تع ؤة رةهمع ايعص قذدرع الالهنعث ظاج ةرة، ظ ذ ه ب
ار              قالدذرماقتا، شذنعث ظىحىن، ظالال    أجعزة ب ة م ان قةؤعمض ةآكذر قعلعدعغ ذ ظعشالردا تةص ةن ه، ب ز   دئض عكةن، بع

ار،           اآعمعيعتع ب اهلعق ه الدذرااليدذ، صادعش ايدذ، نةسعل ق حوثقذر تةصةآكذر قعاليلع، بذ هةرة جىص بولذص ياش
ذ ظعشنع قعال     ذ ب ذ   ظاالهعدة مذنتعزعم تىزىم بار، ظعنتايعن صاآعز، ساص نةرسعنع تئخنعكعلعق زاؤذتم ايدذ، ظاش لم

دذ  ةل بولع ا هةس ةر حعحس ذ ه ةمما، ب ايدذ، ظ ع بولم ةل قعلغعل ة هةس اددعنع بعرلةشتىرس ذ . م ا ب ىتىن دذني ص
ة  الاله نئم ةلدع، ظ اجعز آ دعن ظ لةص حعقعرعش وقعنع ظعش ةرعنعث ص ةنه ة دئض ىك ه ةرعنعث !  بىي ذ ه ب

تذرذش، زعرا  ىللةرنع حاثالش ةرنع، ض ةرنع، معؤعل االهعدعلعكع، زعراظةتل ان ظ ة زعي ة قعلح ةت، معؤعلةرض ظ
ةل          ردةك ظةم ا بع يةتكىزمةستعن هةسةل ظعشلةص حعقعرعش، ظذندعن باشقا صادعشاهلعق تىزىم، صاآعزلعق قانذنعغ

  )هةسةلنع ظئغعزدعن ياندذردذ( .ظةرآةآسعز نةسعل قالدذرذش قاتارلعقالر) حعشعسع(قعلعش، ظايال 

ة     ـ   ةك ياسايدذ، قةؤةت  بعز قاراص باقايلع، بذ هةرة شذنداق ظةصحعل آأن        ث ظىستعض قةؤةت ياسايدذ، ظذنع
دذ        ة بذرجةك بولع اتعدذ،                  . آأنةك آامعرع ظالت أص ص اي، هةسةل آ ال قالم ازادة بولذص ةث، ظ اندا، آ داق بولغ بذن

  !!.ظالاله... بوشلذق قالمايدذ، بذ تئخنعكعنع آعم ظأضةتتع؟ ظاشذ ظعلهام ؤةهعسعنع قعلغان ظالاله

ةك، هةسةل    . بئتعدة بذ آأنةآنعث سىرعتع بار ـ 150ظةلةي جةؤهةرلعرعنعث   تةنتاؤع رةهمةهذلال    ذ آأن ب
اآعمعيعتعدة   . هةرعسع بار جايدعال بار، آأزعثعز بعلةن آأرىث   شذنع آىزعتعش آئرةآكع، بذ هةسةل هةرعسع ه

ألتىرىؤئتعدذ، ش             ذنداقال مةس  بعر ظايال خانعش بار، بذ بذيرذق قعلعص نعجاسةتكة قونغان هةرقانداق هةرعنع ظ
ر            . آةلضةن هةرعنعمذ ظذؤعسعغا آعرضىزمةيدذ    قا بع ظةضةر بذ خانعش هامعلدار بولماقحع بولسا، ظأز جايعدعن باش

الاليدذ  أرة ت ن ج ألتىرىؤئتعدذ، . ظذؤعدع ةرعنع ظ ةك ه ىتىن ظةرآ عدعكع ص ا، ظذؤعس امعلدار بولعؤالس ذ ه ةر ظ ظةض
  .ىدعغعنع جعنايةتحعلةرظاندعن هةسةل بالعلعرعغا قالعدذ، بولذصمذ ظألتىر

ةؤالد                   اش ظ اي، ي لعنع قذرتم اقحع، نةس ةتنع قوغدعم اقلعماقحع، هاآعمعي اندانلعقنع س مذشذ ظارقعلعق خ
امغذر،              . يئتعشتىرمةآحع بولعدذ  عنع ي ةمما ظذؤعس بةزعسع آىن نذرع حىشىص تذرغعدةك جاينع ظذؤا قعلعدذ، ظ

  .عدذنةمدعن ساقاليدذ، حىنكع، آأنةآكة نةم تةضسعال تىضعش

دذ،            . بةزعسع تاغالردا، ظأثكىرلةردة، يئرعقالردا بولعدذ     دة بولع تعدا، دةرةخ ظعحع تعدة ؤة ظاس ن ظىس زئمع
ذرذص،     ة ت آأصعنحة هةسةل ساتقذحعالرنعث ساندذقعدا آأرعمعز، بذ هةرعمذ تذخذم تذغذص ظاندعن قذرذت هالةتت

ل             هةرعضة ظايلعنعدذ، ظوزذقع آأنعكدة تةييار، هةسةل هةرعسعنعث ب        ر خع قا بع ذل قعلعشع ؤة باش اددعنع قوب ذ م
ىك      ذردع، تىرل ع ق ك زاؤذت ذن ظعحعملع انالر نذرغ ايدعلعنعص، ظعنس عدعن ص اراص ياسعش ئرعن ش ىك  ـ ش تىرل

ايرعص             ازوت ظ ارلعق       قورالآارخانعالر دذنياغا آةلدع، هةتتا بةزع دألةتلةر هاؤادعن ظ ع قات ةت ظوغذت ا ؤة زعراظ غ
  .مذهعم ظعشالرغا ظعشلةتتع

عنعؤاتعدذ،             انالر ظأض دذ، ظعنس ةيدا بولذؤاتع رعدعن ص صىتىن تةرةققعيات ظاشذ ظالالهنعث ظازماس ظوقوغذحعلع
ىحة           رعص آةلض قعزعقارلعقع شذآع، هةسةل هةرعسع ظعككع آعلومتئرع يعراققا ظوزذق ظعزدةص آئتعدذ، ظةمما بئ

ةيدذ  الاله يئتةآل ع، ظ ايدذ، حىنك زعص قالم ذرا . ظئ أرىش، ص نع آ ذ يول عق ب اؤانعث ظعسس اثالش ؤة ه  ـ ش، ظ
ةآنعث            صةرقسوغذقلعقعدعنمذ صايدعلعنعص    ةر حئح ذ تىآل ار، ب  ظئتعدذ، بذ هةرعدة قارا، قعزعل، سئرعق تىآلةر ب
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اردةمحع            ذص، حوث ي عزعم بول االهعدة س ذ ظ ذنداقال ب عؤةتلعككةن، ش ةن مذناس ورال رةثضع بعل ع   ق ةن، بذن  ظعك
  .معكرذسكذصدا آىزعتعث

تع ؤة       ظالالهنعث بذ  ت  هةرعضة بةرضةن رةهمع ة بذرجةك        نئمع مذ ظالت ةردع، بولذص اراتتع، جاي ب ع ي ع، بذن
قعلعص آةثرع قعلدع، هاؤا ظأتىشىص بالعلعرعغا زعيان سالماسلعقع ظىحىن شذنداق قعلدع، شذنداقال، هةسةل        

اتمذ  عغعدذ، ق أص س ئ   ـ آ ىتىن م نعش، ص اغدعن هوزذرلع ان ب ىرىش، خالعغ ةرآعن ي دع، ظ ات قعل ىللةر ق ؤة، ض
عنع                    ةردع، حئحةك شعرنعس ات ب أت قان ول، ت ع ق ذت، ظعكك أت ص اندعن ت ش، ظ حئحعكعدعن ظعستئمال قعلع
ةث                    ة ظ ث ظعحعض ةردع، بذنع ورال ب ان ق سىمىرىش ظىحىن، خارتذم، نةشتةر بةردع، دىشمةنضة تاقابعل تذرعدعغ

ةص     ظالعي زاؤذتنع قذردع، ضةرحة بذالر آعحعك بولسعمذ آأص بولغانلعقدعن ظ       ةن تةمعنل انالرنع هةسةل بعل عنس
االيدذ،        . آةلدع ةتتعن حعق تىرةلةيدذ، هاج النع يئتعش ا، م زاؤذت آعحعك بولسعمذ تارماق شعرآعتع آأص بولس

ى         دذ  قورال ظذنعث ظعككع مىثضىزع ظةث ظأتكىر سةزض اتتعق . ع بولع مةيال        ـ   ق عقنع تةض زعلعك، سئس اق، مئ يذمش
ة ظىلضعسع           بعلةلةيدذ، شذثا، نعجاسةتكة قونمايد    ةت ؤة تةجرعب ذ، بذالرنعث هةممعسع ظعنسانالر ظىحىن خعزم

بةتتة سىرةتلعرع آأرسعتعلدع،    ـ   153تةنتاؤع جةؤهةرلعرعنعث   ! دة ـ   بذ بعر هاآعمعيةت، صادعشاهلعق   . بولعدذ
  . خانعشع، صادعحع، آىزةتحع ظةسكةرلةر بار) خادعم(ظةرآةك، حعشع 

ةؤالد   ةتحع ظ ذيدذ، تةربعي ذ توش اقع س دذ،    س ةل يعغع اثلعرعنع ؤة هةس ىل ح ادعحع ض ةيدذ، ص  تةربعيل
اتتعق                   عدا ق ذن ظارعس ع قوش ةزعدة ظعكك لةيدذ، ب ظعنجعنعرالر قذرذلذش، ظأي جاينع اليعهةلةيدذ، خادعمالر ظعش

ىتىن          . بولعدذ، بذ بعر ظالالهنعث قوشذنع بولعدذ      جةث اندةك ص ام قعلغ قذرغاندةك، ظعله ذننع باش ذ قوش الاله، ب ظ
ع باشقذرعدذ، ؤة ظعلهام قعلعدذ، ظعنسانالرغا بويسذندذرذص بئرعدذ، بولمعسا، ظازراقال ظةقعل بةرسة ياآع قوشذنن

ةمما،            دة، ظ الالهنعث ظعلكع ة، ظ ذندذرالمايدذ، هةمم ان بويس قعالر ظعنس اآع باش ا، ي ص قويس الجعر قعلع غ
ىن،   ذنعث ظىح ا، ش عز تذرماقت ةؤةر، ظعلعمس ةنتتعن بعخ ذ نئظم ذلمانالر ب نع زأرىر ظئلعشع  مذس ذ بعلعم ذالر ب  ظ
م              ىآرع قعلعش الزع ةمدة ش اندعن ه اندعن ياخشع،     . آئرةك، ظالالهنعث نئظمعتعنع بعلعص ظ غا ظئيتق ذ قارعس ب

  .هاشارةت توغرعسعدا بعز آئيعن توختعلعمعز

 ع حةآسعزدذر، قذرظاننع صىتىنهئكمعتسأزعمعز تئخع تىضةص قالغعنع يوق، حىنكع، ظالالهنعث رةهمعتع، 
ع                ةندىرىص بولغعل دةرةخنع قةلةم، صىتىن دئثعزنع سعياه قعلعص يةنة يةتتة دئثعزنع قوشسعمذ ظعزاهالص حىش

  .بولمايدذ، مةن شذنعثغا ظعشعنعمةنكع، بذندعن آئيعن نذرغذن ظعلغار تةصسعرلةر مةيدانغا آئلعدذ

زعص      تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعنسانالرنعث ظالالهقا شىآرع قعلعش ظىحىن، مذن         ايعنع يئ داق بعر هئك
ان دذ . قالدذرغ تذرعدا بولع ةخس ظوت ىح ش الدعدعكع ظ اه ظ ة صادعش ذ هئكاي ان . ب يعك، ظعنس ذرت، آئ ةنع، ق ي

ةس   ذرت                      ـ   ظارعسعدعكع ب تذ، ق داق دةص ا مذن يعك، قذرتق قذزعدذ، آع ارام تاص ةلبعنع ظ ذص، آعشع ق ازعرة بول مذن
دة       بولسا، ظئسعل بعر ظالما ظعحعدة ظعكةن، ظةي قذرت        ، سةن بذ جايدا ظئسعل هةم صذختا بعر قورغان بعنا ظعحع

اتلعق،                 نئمةت ذلعرع ت ةن، س ةت ظعك ان جةنن ا قعلغ  ظعحعدة تذرذصسةن، بذ خذددع، ظالاله، مذتتةقعيلةرضة ظات
نع،  معنع، زئمع ةززةتلعك، ظاس ةتل ةققةت نئم وزذق، مذش ةم ظ ةت ه ةم راه ان ه ةن تولغ ةن بعل ال  دئض  ظةس

ئحعص               ماث. ظةمةسمةؤجذت   عر، يولؤاسدعن ق ئخع ش ايمةن، ت دة ياش ةققةت ظعحع ام، مذش ةن بولس ا قارا، م
عمذ      ـ   يىرعمةن، غةمضة تولغانمةن، ظذنعث ظىستعضة بذالردعنمذ ظةقعللعق، صةم        صاراسةتلعك بعر زالعم بار، بذ بولس

ام                  ةن بولس ة م اث، جةننةتت تعمةن،   اخدوزظعنسان، ظذ داظعم مئنع قوغالص ظارام بةرمةيدذ، سةن بولس ا تذرذص ت
  .ظةمةلعيةتتة سئنعث صةزعلعتعث يوق، مئنعث ضذناهعم يوق، بذ قانداق ظادعللعق؟ هئح بعلةلمعدعم دةصتذ

تعث،    وث خاتاالش ةن ح تذم، س ةي دوس ا، ه ذرت ظذنعثغ الص  نئمةتق ةن، ظوي ذق قعلعؤاتعس ذز آورل ة ت ك
دع،      باققعنة، ظالاله سئنع يوقلعقدعن بارلعققا ظئلعص حعقعص ياراتتع،        رعص حوث قعل زعق بئ اثا،    ظوزذق، رع س

قول بةردع، تذرمذش ظعشعثنع ظاسان  ـ بةردع، صذت ظعدراق، صةم بةردع، تئرة، تىك، سئزعم، قذؤؤةت ـ ظةقعل
ةص   ة ي ةردع، خالعغانح ص ب ايالق قعلع ةثرع ي نع آ اثا زئمعن دع، س عص   ـ قعل ةرآعن ظويناقش ةن، ظ ظعحعس

ةت        ذرت             يىرعسةن، صىتىن ظعنسان ساثا خعزم ارازعت ق نع ص ةنحذ، مئ ةتعؤاراليدذ، م ةيدذ، ظ دذ، هأرمةتل قعلع
ا    ا، ظالالهق ذق قعلم ذز آورل ةن ت عمةن، س ة، تىضعش ش آةلس عمذ قع ذالر ظألتىرمعس ألتىرعدذ، ظ ةردة ظ دةص زةه
نك،                    ةي آئيع تذ، ظ كة باشالص شىآرع قعل دةصتذ، نأؤةن ظعنسانغا آةصتذ، بذ ظئحعنعشلعق هالدا، دةردعنع تأآىش
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ئنعث     ـ   ساثا بولسا، ظالاله ظاسمان   : زضة سةندعن مةن اليعق، قذالق سال     ظةر زئمعننع صىتىن بويسذندذرذصتذ، س
عنع           ةرقانداق نةرس غعزايعث تولذق، سىيىث تولذق، ظورنعث مذقعم، آعيمعث ظأزىث بعلةن بعللة، مةنحذ؟ مةن ه

علعق، دةرت     مذشةققةت بعلة  ـ   يئسةم ياآع آعيسةم ياآع ظورذن تذتسام نذرغذن جاصا         ـ  ن قعلعمةن، نذرغذن خاص
تىمدة،      ـ  ظةلةملةرضة قالعمةن، نذرغذن ظعسسعق    لةر ظىس ةل تةآلعص ذن ظةم سوغذقنع باشتعن آةحىرعمةن، نذرغ

  .جةهلعم بعلةن ظورذندعمعسام بولمايدذ ـ بذنع جان

راب دةصتذ، مةن ظةث مىشكىل سعناقتا تذرعمةن، سعلةر بذنعثدعن خاتعرجةم، هةممعدعن مئنعث هالعم خا
آعيعك، جاؤاب بئرعص، ظةي ظعنسان سةنمذ تذز آورلذق قعلما، ظعككعمعزنعث ظعشع قذرتتةك ظعكةن، مةن جعق 
اثا                  اراتتع، س ئنع ي الاله، س سأزلةص ظولتذرماي، ظةقلعث بولغاندعكعن ظأزىثنع سورا، تةصةآكذر قعلعص آأر، ظ

وق،      ظةقعل، ضأهةرنع بةردع، ظعككع قول، ظعككع صذت بةردع، ما   ذم ي ع قول ةردع، ظعكك ذت ب ثا بولسا، تأت ص
رعص                  ذتالص بئ ع ص اث ظعكك شذثا مةندة سةندةك قذدرةت يوق، مةن ظوزذققا تأت صذتالص حاصعمةن، سةن بولس
اثا                 الاله، س ايعنع، ظ ث خوج ىتىن زئمعننع ظعككع قولدا نوحعسعنع ظالعسةن، بةزعدة مئنعمذ تذتعسةن، سةن ص

رال               . ةردعصىتىن ظالةمنع بويسذندذرذص ب    ةمما، بع وق، ظ ئح زةرةر ي هةممعسع تذرذص سةن يوقاص آةتسةث، ه
اه                 ادعحع صادعش ة، ص مةخلذق يوقاص آةتسة، ساثا زعيان، حىنكع، هةممعسع سةن ظىحىن يارعتعلغان، ظةلؤةتت

رةك  ع آئ اب بئرعش ع،    . هئس ةت بئرعش الالهنعث خعزم اثا، ظ ث، س ةآلعص قعلعندع ىن ت ذنعث ظىح ةن ش س
ع            بذيرذشع، توس  ا سةن بذن الاله، توسعس رذص، ظ الاله، بذي ذغ ظ ةرةص، ظذل ر ش ذشع، سةن ظىحىن حوث بع

رذيدذ،           دئضةن ظع ظعنسانالر، ظع مأظمعنلةر   . شةرةص بعلةن قعلعشعث آئرةك    عغا بذي ال، ياخش ذالق س ان ق  هام
ا   تع، ظ علةردعن دوست تذت العغعنعنع س دع، خ ة بول عتة ظعض الاله، بعؤاس اثا ظ عدذ، س اندعن توس لالهنعث يام

أرعدذ  العنع آ ة جام نع ظاخعرةتت اراملعق بولغع ئخع ي عتع، ت انالر ظئرعش ة ظعنس ارتذق . مذهةببعتعض ن ظ بذنعثدع
ىتىن                  نئمةت اخعرعدا ص اه، ظ تذ، صادعش رعص آئتعص ذص، قعزع ئجعل بول ان خ تذ، ظعنس ور دةص ذ تذزآ ار، ه ةدة ب  ن

ش قعلغذحع، صىتىن يئتةرلعك هأججةت ظالالهقا  بعلةن ظعهئكمةتمذنازعرعنع ظاثالص بولذص، ظالاله هةقعقةتةن 
 ـ دةلعل خاس، قعيامةت آىنع ظالاله، هئسابنع راستعنال ظاسان ظالعدعكةن، حىنكع، هةممة ظعش صىتىص بوصتذ،

ظعسصات، ضذؤاهحع هةممعسع تةق ظعكةن، هئح بعر آعشع ظأزرة قويالمايدعكةن، مةن سعلةرنعث هئكايةثالرعن         
ةت ال رةهمةت،   شىآرع قعلعشنع، شذنداق   لعدعم،           نئم ةتنع ظةس ذدذم، قعيام ةدرعنع بعلعشنع تون نع، ق نع تونذش

  .دةصتذ! هئسابنع ظةسلعدعم ظالاله رةهمةت قعلسذن، ظامعن
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  سىرة ظعسرا تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

عنع تع            ة ظأرلعض نعدذ   بعرعنحع ظايعتعدة، سىرة ؤةننةجمعدة رةسذلذلالهنعث يةتتة ظاسمان ظىستعض ا ظئلع . لغ
ار،         راج ؤةقةسع ب صىتىن هةدعس آعتابلعرع تعلغا ظالغان ؤة هةدعسع مةشهذر، سةهع دةص قارالغان ظعسرا، معظ

بذنعثغا جذمهذر ظالعمالر، مذسذلمانالر شةآسعز     . بذ هةدعستعمذ رةسذلذلالهنعث ظاسمان سةصعرع تعلغا ظئلعنغان      
ع جةس     ة، بةزعس ةن دعس ع بعل ع روه عنعدذ، بةزعس دذ ظعش ةن دةي انلعقع  . عدع بعل ةن حعقق عدع بعل جةس

كةن،            ئلعص حىش ازنع ظ قان،         سةهعيراق، بذ سةصةردة ظالاله تةرةصتعن رةهمةت نام ةن ظذحراش ا بعل ع دذني روه
ىن، ؤة    . جةننةتنع آأرىص آةلضةن ـ  دوزاخ عناش ظىح بذ بعر ساياهةت، بذ ؤةقةنع بعزضة سأزلةص بئرعشع، س

ةؤةردار   ـ ظىستىن ظالةمضة بولغان ظعلعم    ـ   ظاستعنشذنداقال ظالالهنعث قذدرعتع     مةرعصةت، روهعي دذنيا بعلةن خ
ادة               . بولذش ظىحىندذر  ةقعلنع زعي ةآكذرنع، ظ عدة تةص ظذندعن باشقا، يةتتة ظاسمان، آذرسع، ظةرشع مةسعلعس

ىح                     ةر ظ ز؟ سةص انداق بعلعمع نع ق الالهنعث قذدرعتع ز، ظ ةمدع بع دذ، ظ ئلعص حعقع نعش آ عم  قعلعش، ظويلع  قعس
  .تة، بذ ؤةقة سأزلعنعدذمةقسةتبولعدذ، مذشذ 

ام                 اتعننع ظعم ةيرع ب بعرعنحع سةصةر، ظةؤلعياالرنعث، ماقام ظاشقانالرنعث روهعي، باتعنعي سةصعرع، بذ س
از          . غةززالع رةهمةهذلال ظةلةي ظوتتذرعغا قويغان     ز ظ  ـ  ظعسالم دعنعدا ظةؤلعياالر آارامعتع هةقدذر، بذ سةصةرنع بع

مان،                   توال س  ة ظاس علع يةتت نع بعلض رعق، مةغرعص ث مةش ةردة زئمعننع أزلعدذق، يةنة سأزلةص تذرعمعز، بذ سةص
ادعردذر          ة ق ةث          . هةتتا آذرسع، ظةرشنع بعلضعلع بولعدعكةن، ظالاله هةممعض عنعث ظ دالر ظةقعدعس ازعر زاهع ذ ه ب
  .توغرعسعدا مةؤجذد، ظةمما، ساختا باتعللعرع بذنعثدعن مذستةسنا

تعص،       ظعككعنحع   سةصةر، آأز، ظةقعل سةصعرع، ظعلغار تئلئسكوصتا آىزىتىش بعلةن دذنيا ظاسمئنعنع آىزع
دذ             علع بولع نع بعلض الالهنعث قذدرعتع نع    . سةصةر قعلعش، بذ ظارقعلعق ظوخشاشال ظ ةرخعل قذدرةت ماندعكع ه ظاس
  . تونذغعلع بولعدذ، ظةمما، بذ ماددعي ظعش، روهعي دذنيادعن باشقا ظعش بولعدذ

عنحع خعل سةصةر، ظالةم بوشلذقعغا بولغان سةصةر، ضةرحة بعز رةسذلذلاله، جعبرعظعل بعلةن حئكعص ظىح
حعققان يةتتة ظاسمان، هةتتا بعرعنحع ظاسمانغا يئتةلمعسةآمذ ظاشذ بعرعنحع دذنيا ظاسمعنع ظأز ظعحعضة ظالغان 

  .ظالةم بوشلذقع، صعالنئتالرغا سةصةر قعلعشنع ظويلعشعشعمعز الزعم

وق،       بذ   قذنلذق ي نع توس تا دع ةؤةلعكعنع بويسذندذرذش سةصةرضة، بذ ظالةم بوشلذقعنع، آىن، ظاينع، هاؤا ت
قا    ن باش أرىث، ظذندع دا آ ىرة نذه ةرنع س لذققا سةص ةنع بوش ع ي ان«بذن زعالل قذرظ ر، »فع ةنتاؤع، مذنعي ، ت

  .ازغانتا ي نذههةتتا مذهةممةد سالعه ظعككع صارلعق تةصسعردة ،سىرة .رازيعالردا بار

ذ         خوش، ظةمدع بعز بذ ظالةم بوشلذقعغا قعلعدعغان سةصةرنع قانداق قعلعمعز؟ ظالدع بعلةن بعزنعث ؤة ظاش
ىتىن            . ظالةمنعث ماددعسعنع بعلعشعمعز الزعم    ر ص ةم بع ذ ظال اؤاتقان ب ز ياش ةندةك بع أزلةص ظأتك رعدا س ز يذقع بع

اتوم،   ةيظع، ظ رش ةن  ظئلعكتئ ن تىزىلض رون، زةررعحعدع دذون، نئيت ايتعدذ،   .  بولع ا ق وت، نذرغ ارارةت، ظ ه
ع      اتتعق بةزعس ع ق ا، بةزعس عرعش بولغاحق يعلعك ظأزض زعكعلعق، خئمع ذالردا فع ةمما، ب ذنداق، ظ ع ش هةممعس

  . دعن ظاشتع110بذ ظعلعمئنت ماددا . يذمشاق بولعدذ

اتتعق بولع                     نع ق ز بولغع ةث تئ ةرعكعتع ظ قاندذر، ه ةرآعب تاص ن ت ذ زةررعحعدع ذددع  . دذهةممعسع ظاش خ
دذ          ذيذغلذق بولع ذ س نع، حعحعالثغ ذس بولغع نع، س تا بولغع ةرعكعتع ظاس الردةك، ه أيىن تاش ع  . ح بذالرن

ظاندعن بعز . خئلع ظذزذن تةتقعق قعلعش الزعم، ماددعنع ظعضعلةش بةآمذ مذهعم       . معكرذسكذصدا بعلضعلع بولعدذ  
م   بذ سةصةر ظىحىن يئتةرلعك ظوزذقدعن باشقا ظعلغار ظالةم آئمعسع  عمعز الزع ازعر قعلعش ايعن    .  ه ذ ظعشنع ظعنت ب

باي دألةتلةر قعلعؤاتعدذ، هةتتا، صذل بولسا، آعرا قعلعص ظئلعص حعقعؤاتعدذ، بذ آئمعضة يئقعلغذ الزعم، شذنداقال 
م         ذش الزع دذ،         . ماددعسع، تعتاندةك قاتتعق بولذش، يئنعك بول ئلعص حعقعص قويذلع ا ظ ةلذم ظوربئتعغ ادا م راآعت

ذر          ظاندعن توخ  تعماستعن ظايلعنعص تذرعدذ، شذثا، تئلئسكوصدا ظارعلعقنع توغرا ظألحةش الزعم، بذنعث ظىحىن ن
ظاسماننعث ظأزعضة يئتعشدعن جعنالر توسذلغان، . سةلال سةؤةنلعك آأرىلسة، هاالك بولعدذ. ظعلمع الزعم بولعدذ
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ةن،           لذقعدعن حةآلةنمعض ةيرع قعلعش        ظعنسانالرمذ حةآلعنعش مذمكعن، ظةمما، ظالةم بوش اندا س ةلكع، قذرظ ب
ةتتذر                 ر ظةمةلعي ذ بع أص، ب ايالص آ ان ج ارةت قعلعنغ ةرةزنع      . بذيرذلغان، ظالةم آئمعسعضة ظعش ز آةلضىسع ص بع

ةتنع               ال هةقعق تةتقعق قعلعؤاتمايمعز، بةلكع، رعظاللعققا ظايلعنعص بولغان بعر ظعشتذر، بعز بعلمعضةنلعكعمعز ظىحىن
عيلعق ق   اق خذراص ار قعلس ل  ظعنك ة دةلع ايدذ، هةممعض اق بولم دذ   ـ علس م بولع ات الزع ةرةص  . ظعسص ع ت ظعككعل

  .هأججةتنع، ظةقلع ؤة نةقلع ظةمةلعي صاآعتنع ظوتتذرعغا قويسذن

سىرة ظعسرا، هةربعر شةيظع ظالالهنع مةدهعيلةش بعلةن ظالالهقا تةسبعه ظئيتعدذ، يةنع صاك دةص 
  وغرعسعدا ظايةت ت دئضةنظئتعقاد قعلعص ظعتاظةت قعلعدذ

 ـ توغرا، هةر بعر شةيظع ظالالهنعث بارلعقعغا ظاالمةت بولغاندةك، ظالالهنعث صاآلعقعنع بعلدىرعدذ، قذدرةت
: مةسعلةن. عنع بعلدىرعدذ، دذنياؤع هأآما، صةيالسوفالرنعث سأزلعرع مذشذ، ظايةت داظعرعسعضة آعرعدذهئكمعت

  . ئضةن دهأآما، ظالعم شعررازع، آاظعنات توغرعسعدا مذنداق

صىتىن مةؤجذدادتا هاياتلعق بار، ظىستىنكع مةؤجذداتالر نذرعنعث معقدارع ظاستعنقع مةخلذقالردا هاياتلعق           
بولعدذ، هاياتلعق، نذر، هارارةت معقدارعدا بولعدذ، ظعنسان ظىحىن، هايؤان ظىحىن، ظأسىملىك ظىحىن هاياتلعق 

ثد          . بار ا، ظذنع اتلعق بولمعس ةؤجذدات ظىحىن هاي كارا، بةزعسع            صىتىن م اتلعقنعث بةزعسع ظاش ار؟ هاي ة ب ا نئم
ر،        . ظالعالهدذرهةقعقعي يوشذرذن هاياتلعق توغرعسعدا ظذنع بةرضىحع   الاله بع ار، ظ الاله ب ةيظعنعث ظ ر ش ةر بع ه

ظعنحعكة آىزةتسة، بذ تةسبعه، .  تةسبعهسع قال تعلع بعلةن ظةمةس، هال تعلع بلةن بولعدذ دئضةنظالاله صاك
ةقعقعي   شذنداقال،  . هلعضة ظاشكارا بولعدذ  رعيازةت ظة  نع،            ه ةلبعنع، روهع عنع، ق دذ، نةصس كارا بولع ا ظاش زاآعرغ

  .زعكرع بعلةن آأندىرضةن، آعشعلةرضة ظاشكارا بولعدذ، بذ بعر آارامةتتذر، ظالالهقا ؤة ظاخعرةتكة ظاالمةتتذر

علةر  علةر حىشةنمةيس بعهنع س ذ تةس ةنب دذ، .  دئض الاله بعلع ةقةت ظ ع ص ةيدذ، بذن تعلةر بعلةل  صةرعش
ة      ةيظعنع ظعنحعك ر ش ةر بع العمالر، ه ةآكذر، ظ ةقعقعي مذتةص دذ، ه ةؤلعياالر بعلع دذ، ظ ةيغةمبةرلةر بعلع ص

الاله    . آىزةتكىحعلةر بعلعدذ  ايدا ظ الاله ... خالعي ج كارا        ... ظ ا ظاش ىآىتتة تذرغانالرغ نح س عنعحة تئ الاله دعض ظ
رمذ بذنع بعلدع، ظاشذ شةيظعلةر هةتتا زةررعحعلةر بعر جىص بولعدذ، معكرذسكذص ظاستعدا آىزةتكىحعلة. بولعدذ

ع  امعلدار ظعحعدعك ر ه عز بع ةتتا دعنس دع، ه انلعقعنع بعل ذنذص تذرعدعغ ا بويس ة ظالالهق انذنع بويعح ات ق آاظعن
ة آا نئمةتظةمما، بذ . تةسبعه بعلةن ظالالهقا بويسذنذص، تأرةلمة هاسعل قعلعدذ ـ هىجةيرعلةرمذ زعكرع  عرالر  ك ص

العدذ،                     عز ق عزالر ظامالس دذ، دعنس ذؤاهحع بولع أزلةص ض ةزا س ىتىن ظ ة، ص  تئنعؤالعدذ، شذنعث ظىحىن، ظاخعرةتت
ةيظعنع              ر ش ةر بع ايؤان، ه ىملىك، ه ةت، ظأس ا، زعراظ أل، قذملذقالرغ سعلةر باغالرغا، تاغالرغا، دةرياالرغا، ح

اندعن ص    ثالر، ظ ةآكذر قعلع ثالر، تةص ىص بئقع ة آىزىت ا   ظعنحعك ارلعقعنع ظالالهق اتلعق ب ا هاي ىتىن آاظعناتت
ىن،       ث ظىح علةر، بذنع ةمما، حىشةنمةيس بويسذنعدعغانلعقعنع تةسبعه ظئيتعص تذرعدعغانلعقعنع بعلةلةيسعلةر، ظ

  .رعيازةت، بةدةل، ؤاقعت آئتعدذ

 ظالالهنعث بعز قاراص باقايلع، صةرعشتعلةر هارماي داظعم تةسبعه ظئيتعدذ، ظةرشع، آذرسع، يةتتة ظاسمان
دذ،              ةت قعلعص تذرع ة هةرعك بذيرذقعغا بويسذنذص ظعتاظةت قعلعدذ، ظالالهنعث خالعشع ؤة آأرسةتمعسع بويعح

تعدا   ظالةم بوشلذقعدعكع هةربعر سةييارة يذلتذزالر ظأز ظوربئتعسعدا ظالالهقا بويسذنذص ظعتاظةت قعلعدذ،   ظأز ظوربئ
دذ   ةيرع قعلع ة س ةلذم ؤاقعتقعح ا . م ن قذي ذختا    جىملعدع اراث، ص ا ق ىزةل يولالرغ اراث، ض عغا ق ش سعستئمعس

ذت،      . ظةتتىرعدذ ظعنتعزامغا قاراث، هةممعسع تةسبعه ظئيتعص ظالالهنع ياد       هاؤا، شامال، شامال يأنعلعشع، بذل
سوغذق، سذ، تذصراق، ماددا، ظعلعمئنت هةممعسعنعث ظأزعضة اليعق خعزمعتع بار، رولع  ـ يامغذر، قار، ظعسسعق

ة    . لعك دةص ضذؤاهلعق بئرعدذ هئكمةتتعزامع بار، هةممعسع ظالالهنع بار، بعر، صاك،        بار، ظعن  عدا قعلح أز ظعش ظ
الدذر      ةيدذ، ب از   ـ بذيرذقتعن حعقعص آةتم ن، ظ ايعدا، دةل     ـ آئيع ايدذ، دةل ج أص بولم ت آ ةملعك  ؤاق عدا ظألح

قوثغذز، صاشا،  ـ الرمذ تةسبعهدة، قذرتبولعدذ، ظعنسانالردعن باشقا هايؤانالر ظذالر تئنعدعكع هىجةيرة ؤة ماددع
ت آذمذتعدعن تارتعص    ذ            هئكمع تعدذ، ظذالرم بعه ظئي دذ، تةس ةت قعلع ا ظعتاظ ارعتعلدع، هةممعسع ظالالهق ار ي ع ب
  !دة ـ بعزدةك ظىممةتتة
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ةيخ ظةسعر، معسعردا ياشاص ظأتكةن هةقعقةتحع، زاهعد،        ـ   10 ةيخ       ش ةينعث ش ةهذلال ظةل ةؤؤاس رةهم  خ
ع،             ظابدذلال ؤةه  أردىم، حىنك ق آ ا آةلتىرىشنع اليع ذ جايغ هاب رةهمةهذلال ظةلةي شةظرانعغا قعلغان جاؤابعنع ب

هةقعقعي مئنعث بذ ظعلعمع ظعسصاتلعرعمنع جا سوصعالر، خذراصعيالر ظعنكار قعلدع، شذنعث ظىحىن، هةقعقةتحع،  
 مذشذنداق هةقعقةتحع، تةرةققعي سوصع بولسا،. زاهعد، شةيخ خةؤؤاس رةهمةهذلال ظةلةينع بذ جايدا آةلتىردىم  

ةممعنع          عيلعقع ه دذ، خذراص االك قعلع قعالرنعمذ ه أزعنعمذ، باش ا، ظ رةك، بولمعس ع آئ د بولذش ان زاهع قعلغ
ث        ـ   تىضةشتىرعدذ، ظةينع حاغدا ظاشكارا بولمعغان، آئيعن ظعلعم       ذ زاتنع صةن تةرةققعي قعلغان حاغدا ظاندعن ش

دذ    سأزعضة مذؤاصعق آةلضةن، بذ ظعش بعر      أجعزة بولع دذ       .  م ةرةققعيات بولع ةم ت أجعزة ه ن ظىحىن م ةيخ . دع  ش
داق                      قا مذن ةيخ، خةؤؤاس ر ش ان بع ذ ظالمعغ اس، ظعلعمم اس، ظوقعيالم شةظرازع رةهمةهذلال ظةلةي، خةت يازالم

نةدة؟  قعلعنعدذ؟ ظارتذقحعلعقع صةرقدةصتذ، صىتىن مةؤجذداتتا هاياتلعق بو لسا، جانلعقالر، جانسعزالردعن قانداق 
  . دةص سوراصتذ

تعدعن                     عزالر ظىس انلعقالر جانس تذ، ج داق دةص عمذ مذن عز بولس ةرحة ساؤاتس خةؤؤاس رةهمةهذلال ظةلةي ض
  .لعنعدذ هةم ظارتذق قعلعنعدذصةرقشةهؤةت نةصسع بعلةن 

ذلذلاله هعجرةت                    ال، رةس ذالق س تذ، ق أزلةص بئرعص ةت، هةدعسنع س ظذ جعق سأزلعمةي بعر نةححة ظاي
 هةر بعر ظةنسارع تأضعنع توسذؤالغان، ظاندعن رةسذلذلاله ظذنع قويذؤئتعثالر، ظذ مةلذم جايغا بذيرذلغانقعلغاندا 
ةن                   . دئضةن ار ظعك ةقعل ب تذ، ظ ذ بذيرذلذص . ظاندعن شذ جايغا مةسجعد سالغان، مانا بذ تأضة، هايؤان، ظةمما، ظ

قا تأض        ان ظعشالر      بذنع ظالاله ؤة رةسذلذلاله ظوبدان بعلعدعكةن، بذندعن باش االم قعلغ ان، دةرةخ س االم قعلغ ة س
ةن         اؤاز قعلعص آةتك ة ظوخشاش         . آأص، خذتبة مذنبعرع ظ ايؤانالر سعلةرض ذش ؤة ه ار ق ر ظذح ةر بع اندا ه قذرظ

أتتع     دئضةن ظىممةت اهالندذرغذحع ظ ة ظاض ةن ، ظاندعن يةنة هةر بعر ظىممةتك ذص،     .  دئض ة خاس بول ذ ظالةمض ب
ا ظوخشاش        ظذالردعمذ بار ظعكةن يةنع ه      ذددع جعنغ ةن، خ ار ظعك اهالندذرذغذحع ب ايؤانالردا  . ايؤانالردعمذ ظاض ه

علةر              ظةقلع حىشعنعش آام بولغاحقا ظذالر ظالالهنع تونذشسا، ظاسان هةيران قالعدعكةن، خذددع ظةقلع آام آعش
علةن     اندةك، مةس ةيران قالغ ان ه أزلعدذق،      : ظاس انلعقعنع س ام قعلغ ع، ظعله ة ؤةه علةنهةسةل هةرعسعض : مةس

ئلعص    ةؤةر ظ ىص خ ةن، هأص ار ظعك ةقعل ب ذالردا ظ اهالندذردع، ب ذنعدعن ظاض ذاليمان قوش ذنعنع س ة قوش حىمىل
  .آةلدع

  بعز جانسعز دةص تونذص آةلضةن زئمعن توغرعسعدا

أزلةص           تعدعكع ظعشالرنع س ن؛ ظىس قا             قذرظاندا شذ آىنع زئمع ن باش ةقعل، ظذندع ذ ظ ا ب ةن، مان بئرعدعك
عنظالغذالر            نذرغذن جانسعز    الغذ، س زور، ظىنظ دةص قارالغان تئلعسكوص، معكرذسكذص، دذربذن، تئلئفون، تئلئؤئ

الاله               اندان ظ قذرذلعدذ، قذم دذ، باش ر صةيالسوف    . بار، بذالر نذر ظعلمع هةممعسع ظألحةملعك هةرعكةتتة تذرع بع
ةقعلنعث مةنبةسع بول            ةقعل، ظ ىتىن ظ ةن ص تعدعن آةلض ةقعل ظىس ةمدعكع ظ ةن   ظاستعن ظال الالهدعن آةلض ان ظ  غ

ةن ع        دئض ذرذن، بذن ع يوش كارا، بةزعس ع ظاش ار، بةزعس اتلعق ب ار، هاي ةم ب ار، ص ةقعل ب ا ظ ىتىن آاظعناتت ، ص
  .ظالعمالردعن باشقعسع حىشعنةلمةيدذ

ةرةققعي               ذرذن ت العقالر ب ىص ياؤرذص ابعنع آىزىت ذلمانالر آعت ةن مذس مانا بذالر سعرالرنع تةتقعق قعلعش بعل
ان، مذ دذ قعلغ ذدا تذرع ةممذ ظذيق ان، هعلعه ذلمانالر ظذخلعغ ذق. س علعنع تول ذ مةس ذلذلاله ب ةنرةس ةم .  دئض ه

مأجعزة آأرسةتكةن، ظةمما، آعشعلةر بذنع ظأز صئتع قويذص قويغان، قعزعقارلعقع شذآع، بذ مأجعزعمذ آاظعناتتا 
تا، دةرةخ             ندا، تاش ةس، بةزعسع زئمع ايؤاندا بةزعسع     يىز بةرضةن، باشقا دذنيادعن آةلضةن ظةم ة بةزعسع ه ت

ذنعث   ذ ش ةن، ب ايدا آأرسعتعلض ذن،      ظ ةتقعق قعلس ذن، ت اتنع آىزةتس ارلعق آاظعن انالرنع، ب ع، ظعنس ظىحىنك
أزلةيدذ    م س ئمعدا داظع ذ ت انمذ مذش ىن، قذرظ ذن ظىح اراص    . تةآشىرس ا ق ةز آعتابق ةتلعك قةغ ز خ ةمما، بع ظ

ارعمعدذق             شذنعثغعال ظةهمعيةت بةردذق، صىتىن آاظعناتتةك رة      ا ق ىحع حوث آعتابق دا سأزلعض ة تعل ك هةمم . ثلع
اندعن       ـ شذثا، ظالاله صىتىن آاظعناتقا قاراشقا، ظاسمان  ان ظ ةنعال ظذخلعغ انالر ي ان، ظعنس زئمعنغا قاراشقا بذيرعغ

زعقتذرذش   .  دئضةنتةسبعه ظئيتعدذ  ـ   هةممة شةيظع سعلةردةك ظىممةت، هةممعسعنع ظالالهقا زعكرع       ر قع بذ بع
. صةن جةهةتتعن مأجعزة بولذص حعقتع ـ ظةث مأجعزعلعكع شذآع، ظايةت، هةدعس، تةبظعي. ظةمةلعيةتتذرهةم 

دالر                ان زاهع ظأزعمذ ظةزةلدعن مأجعزة ظعدع، ظةمما، هازعر آةشعص قعلعندع، شذنداقال ظعلغار تةرةققعي قعاللعغ
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علةن          ا، مةس أجعزة بولماقت أزعمذ م عز،     صةيالسوف ظ  : آارامةتلعك آعشلةرنعث س ارةك، ساؤاتس نع مذب ةد ظعب ةهم
علعلةرنع         داق مةس ةيدعن مذن ةهذلال ظةل خةت يازالماس، آعتاب ظوقعيالماس، ظذستازع ظابدذلظةزعز دةبباغ رةهم

عز      أزع ساؤاتس ار، ظ ارامعتع ب ةؤلعيا، آ ع ظ ذ آعش ع ب أجعزة، بعرس ةتتعن م ع جةه ذ ظعكك ان، ب ةل قعلغ . ه
ا   ةث ظعلغ أزع ظ عنعث س ذ آعش ع، ب أز   ظعككعنحعس ان، ظ عق حعقق اش، مذؤاص ةن ظوخش م بعل تر ظعلع ذ ؤاق عدا ب

قا ظوخشاش         دئضةن آعشعلةرنع بةزعلةر مةجنذن، ساراث    ورعدعكع، تاش  بولسا، هازعر هةيران قالدع، تالعص س
رع              ث زعك رعص، ظذنع اؤاب بئ تاز ج دذر،       ـ   جانسعزالر قانداق تةسبعه ظئيتعدذ؟ ظذس أزع داظعم تةسبعهسع، س

ا         ـ   مانا بذ سأز ظعلعم   .  دئضةن تعمايدذآىندىز توخ  ـ   آئحة ةت قانذنعغ ا، هةرعك اتوم قانذنعغ صةندعكع زةررعحة، ظ
ئلعدذ ذن آ اش  . ظذيغ ة ظوخش العمالرنعث نةزةرعيعسعض تعيعندةك ظ أزع ظعينعش ث س ذآع، ظذالرنع ارلعقع ش قعزعق

عدذر       ةدعس مأجعزعس ذلذلاله       . حعققان، هةممعسع قذرظان، ه دا رةس أزعنعث داؤامع تاز س تعن   ظذس الاله تةرةص ، ظ
ةن      ةن بعلض ي بعل ةم روهع ةن ه أتىرىص آأرض ةردعنع آ وراص، ص اندعن   . س ةن دةص ظ ان، آأرض ةتتا ظاثلعغ ه

ةم                 . حىشةندىرضةن دذ، ه دذ، بعلع نع تونذي الالهنع، رةببع هةر بعر شةيظع مةيلع ظذ جانسعز دةص قارالسذن، ظ
، ظةمما ظارعلعقدا صاسعل بار، حئضرا  دئضةندع بعزدةكقورقعدذ، ظعتاظةت قعلعدذ، خذد. بارلعقعغا ظاالمةت بولعدذ

ة           ايؤانالر بعلل انالر، ه ع ظعنس ةت آىن ةردة قعيام ذ ص بار، صةردة بار، شذنعث ظىحىن بعلضعلع بولمايدذ، ظةمما، ب
أتىرىلعدذ ذرذلغاندا آ أتىرىلعدذ. قوص ةؤلعياالردعن آ ةنظ ا    دئض ةمما، ظالالهق عز، ظ بةتةن جانس ة نعس ذ بعزض ، ظ

  .ق، هاياتلعق بار دةآتذر، هةممعسع باراؤةر، نعسبةتةن ظالعمدذرجانلع

دذ،  ةممعنع بعلعص تذرع ذ ه ةمما، ظذم اثعدذ، ظ تعدة م ةخلذق ظىس عز م العدا جانس انالر خعي تظعنس ع ؤاق
  . دئضةنآةلسة، ظالالهدعن ؤةهع قوبذل قعلعص هةممعنع سأزلةص بئرعدذ

ذردذق،   خعل ماددا، ظعلعمئنت110مانا هازعر زئمعندعكع   نع ظعشقا سئلعص، جانلعققا ظوخشاش قعلغعلع ت
  .ظالاله، ظاجايعص ظىستىن تةرةققعيات ظعضعسعدذر

تعلكامعرا آأرضةندةك، سعن ظالغذالر سىرةتنع، ظاؤازنع ظئلعؤالغاندةك ظعشالر بار، صىتىن ظعشالر ظالالهنعث 
  .عزصةرعشتعلعرعنعث تةرةققعياتعغا يةتمةيدذ، بذنع آئيعن حىشعنعص قالعس

 ظايةت، مأجعزة، ظالاله،     دئضةن بعز مأجعزة، ظاالمةتلةرنع ظذصذقتا ؤة ظذالرنعث ؤذجذدعدا آأرسعتعمعز 
  .ظةقعلنع هةيران قالدذرذص خالعغعنعنع قعلعدذ، حةآسعز ظةرآعنلعك ظعضعسعدذر

  روه توغرعسعدا

  ظالةمنعث تةرآعبع زةررعحة ماددا،

  .ماددعنع بعلمعضةن ظالعم بةآمذ ساددا

   ماددعنعث هةرعكةت قذؤؤعتع،بارحة

  .هةق دةرضاهعدعكع ظالةمعي ظةرؤاهدا
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  سىرة ظعسرا ظعككعنحع قعسعم

صةرؤةردعضارعم، (ظذالر سعلعدعن روه توغرعسعدا سورعشعدذ، ظذالرغا ظئيتعثكع، روه، رةببعمنعث ظةمرع، 
 علعمدعن ظازال بئرعلدعسعلةرضة صةقةت ظ). روهنع ماددعسعز ياراتتع، روهنعث ظعشعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ

   توغرعسعدادئضةن

ارلعقع،                الالهنعث ب ةمما، ظ  روه، ظالالهنعث ظةمرع بولذص، ظذنع صةقةت ظالاله ظأزع بعلعدعغان بولدع، ظ
علةن               هئكمعتبعرلعكع،   ةيدذ، مةس انالر بعلةل ازعراق ظعنس ايدا ظ ان ج : ع، قذدرعتع قاتارلعقالرغا دااللةت قعلعدعغ

أص      . ةتكةنلةر روهع قاتارلعقالر ظةرؤاه دئيعلعدذ    صةرعشتة، جعن، ظألىص آ    ئلع آ عدا خ ن توغرعس تة، جع صةرعش
عدا،    .ماهعيعتعنع يةنعال ظالاله بعلعدذهةقعقعي مةلذماتقا ظعضة بولدذق، ظةمما،      ي توغرعس ظألىص آةتكةنلةر روهع

تعمذ        أص، هةدعس ةلذمات آ عدا م ذنداق، بةزعسع   رةسذلذلاله خئلع آأص سأزلعضةن، قذرظاندعمذ روه توغرعس  ش
  .مأجعزة قعلعنغان، بةزعسع آارامةت ظعش قعلعص ظذالر بعر ظاالمةت

بذ روه، راستعنال ظعنحعكة بعر نازذك . بعز يذقعرعدا روه توغرعسعدا روهنعث بارلعقع توغرعسعدا توختالغان       
ازراق  مةخلذق، سعرلعق بعر ظعش بولذص، ظعلعمنع، ظالالهقا تاصشذرغان بةآمذ ياخشع ظعش، ظةمما،            سعلةرضة ظ

نع     . بعزمذ ظازراق توختعلعمعز  .  توغرعسعدا  دئضةن ظعلعم بئرعلدع  الاله روه اندا، ظ ا ظالغ ظعككع ظالةمنع ظئتعبارغ
ذ             ماددعدعن بذرذن ياراتقان، بذ دذنيانع ظئتعبارغا ظالغاندا، ظاث، روهنع ماددعدعن آئيعن آعرضىزعدذ، ظةمما، ظ

وق،             ماددا تةرآعب تاصعدذ ه    ! دةـ  مةؤجذت   ةرآعب ي ةيدذ، روه ظةسال ت اص آةتم ةمما، يوق ارحعلعنعدذ، ظ ةم ص
صارحعلعنعش يوق، ظذنداق بولغان ظعكةن، يوقعلعشع يوق، ظةبةدعيلعك مةخلذق، قانداقال بولمعسذن، ظالاله ظذنع 

ةخلذقتذر     ةخلذق           . ياراتتع، بذمذ هادعسة، م ة، م أزعمذ هادعس ان ظ ذل قعلغ ةخلذقنع قوب عنع، م ع، هادعس حىنك
صىتىن هادعسعنع قوبذل قعلغان، زئمعن ظأزعمذ هادعسة، مةخلذق بولغاندةك، بذالرنع ظالاله ظةزلع . هئسابلعنعدذ

ةردع،                ـ   ظةبةدعي بولغان، يةآكة   م ب ازراق ظعلع ة ظ يعضانة، بىيىك ظالاله ياراتتع، هةم باشقذردع، شذنداقال بعزض
 .شذثا، بعز روه توغرعسعدا ظازعراق توختعلعؤاتعمعز

أص                روه ةلذمات آ عدا م ن توغرعس تة، جع نعث ماهعيعتع، هةقعقعتع ظالالهقا مةلذم، بعز بعلمةيمعز، صةرعش
ةقةت               ةس، ص ة ظةم ةلذماتقا ظعض ئح م ز ه بولسعمذ، يارعلعؤاتقانالر روهع ؤة ظألىص آةتكةنلةر روهع توغرعسعدا بع

م بئر          ازال ظعلع ة ظ ذ بعزض ا ب أزلةيمعز، مان ةن س اهعدعن    بعرةر ظاالمةت، نعشان بعل الالهنعث دةرض عنع، روه ظ علض
كة خذددع توك ماشعنا ظادةمضة ظذالنغاندةك، تذتعشعص آئتعدذ، خةؤةرضة قارعغاندا ظئغعزدعن آعرضىزىص جةسةت

دذ؟            العق قعلع م شعص ةندة آع تعدذ  ظئغعزدعن حعقعرعدعكةن، قذرظاندا، روه هةلقذمغا آةلض ةن دةص آئ ةت   دئض  ظاي
زدعن ح     دئمةك بار، دان                 ، روهنع ظئغع ث صةرعشتعسع ظوب الاله ؤة ظذنع ع ظ رعدذ؟ بذن انداق حعقع ةن، ق عقعرعدعك

ىرةتتة   ةينع        بعلعدذ، ظةمما، روه ظالعملعرعغا، سوصعالرغا بعر خعل س أز ظ ةيغةمبةرلةر ظ ار، ص ةؤةر ب ةن خ آأرىنض
نعغعلع بولعدعكةن، ضة قارعغاندا، روهدعنمذ شذ آعشعنع تو دئضةنبعلةلةيدذ، هةم تونعيااليدذ، بذ صاالنع بذ صاالنع

ذ          دذ، ب وراص بعلع اآع س دذ ي أزع بعلع مةلذم سئزعم ياآع سىرةت بولعدعكةن، بذنع ظالعمالر، روهانع ظالعمالر ظ
  . توختعلعمعزآئيعنتوغرعسعدا 

ظاز ظعلعم بعلةن ظعجمالعنع بعلضعلع بولعدذ، آأص ظعلعم بولسا، ظاندعن تةصسعلعي بعلضعلع بوالتتع، شذثا، 
عدا زروه توغرعس ازال توختعلعمع ةمما، ظ ايمعز، ظ علعي توختعاللم ةندةك، تةصس اددعنع حىشةندىرض عز .  م س

  .توغرعسعنع، ظالاله بعلعدذ دةص ظايةت، هةدعسكة يألعنعث

ر          انداق بع ةر ق ئلعدذ، ه را آ عمعزغا توغ ا      روهنع ماددا بعلةن بعرضة تونذش ة، ظاتومغ ذر، زةررعحعض اددا ن م
لذق  اددعدا بوش ىتىن م ايتعدذ، ص ذر ق العمعز، ن اي ق ةندةك، ظذقم أتىص آةتك ذر ظ ةآتعن ن ذددع ظةين دذ، خ  بولع

يذ، روه ظةلؤةتتة، ظأتىشىص آئتعدذ، صوتذلكا، ظةينةك ياآع بعر هعم تاش ظعحعدعن ظةزراظعل  ـ  ظأتىشىص تذرعدذ 
العدذ، اق ق ا س ةك بوتذلك تعدذ، ظةين ئلعص آئ نع ظ اننع، روه ةي ج ةكبعلعندىرم اددا تو دئم ا م الغذ ، ظذالرغ س

ادا         ةس، م داق ظةم ارحعلعنعدذ، روه ظذن اددا ص ذثا، م ار، ش اؤاك ب ار، آ لذق ب ع، بوش ةن، حىنك بواللمايدعك
يوقعمعغان يةردة روه قانداق يوقعسذن؟ ظذ يوقعماي قايتا هاياتلعق صةيدا قعلعشنع آىتىص تذرعدذ، بذ ظالةمنع، بذ 
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اتع ب     دئمةي معز، ظذ دذنيامذ   دئمةي دذنيانعمذ ذ هاي اتلعق      معز، ب ان هاي ذلذص تذرغ ارعلعقدا توس يعلعدذ، ظ ةرزةخ دع
  .بولعدذ

راظعلعية         أزلعرع، ظعس لةر س ار، جعنكةش اراثالر ب ذن ص قا نذرغ دعن باش ان، هةدعس رعلعق قذرظ روه توغ
ةقةت               ز ص أص، بع ةك آ مذ ب ارعالش بولذص ان ظ ع، يالغ ايدذ، حىنك راص قعلعنم ذالر ظئت ةمما، ب ار، ظ هعكايعسع ب

ةلذ   علةن    ظعشةنحعلعك م عنعمعز، مةيس ةس،            : ماتقا ظعش عي ظةم ان خذراص ةرةققعي قعلغ ةتحع، راستحعل، ت هةقعق
ظذندعن باشقا تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةيدةك زاهعدالر، صةيالسوص، ظالعمالر، ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةيدةك 

ةرت،   .  دئضةنبولعدذظالعمالرنعث سأزلعرع ظئلعنعدذ، ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةي روهنع هازعر        ةمما، ش ظ
ذرذص        ... خالعي جايدا ظالاله   ةن ت زان بعل ظالاله دةص صىتىن ماددعي دذنيادعن ظاالقعنع ظىزىش، ظعبادةت، رامع

اندعن،       يئيعشظاز تاظام    دع، ظ ا قوي ، ناحار ظةخالقدعن ساقلعنعش، خذددع صةرعشتة سىصةت بولذشنع ظوتتذرعغ
أ       اآع ظ دذ         صةرعشتة ياآع صةيغةمبةرلةر ي أز قعلع رةر روه س امعدعكع بع ةن ز ماق اظ    .  دئض ةدعس، ظعجم ةت، ه ظاي

  .بولمعسا، رةت قعلعنعدذ، ظةمما، ساهابعلةردة يىز بةرضعنع راست

ةيرة               ع س ش، روه ةر قعلع ع سةص العي ظعحك اددعدعن خ ةنع م دع، ي بذالر سةيرع باتعننعمذ ظوتتذرعغا قوي
دذ، صاس         ات بولع ةت           قعلعش، بذالر ظةؤلعياالرغا آارام ةل، نعي دذ، ظةم الش بولع ةدرعجعي باص ة، ت عقالرغا بعرعلس

  .بعلةن بولعدذ

دةك، ظالالهنعث قذدرعتع بعلةن ياؤرذصادا، ظامرعكعدا، بذ روه ظعلمع بعر مةهةل ظةؤجع  دئضةنبعز يذقعرعدا
ايدذ        وراققا تارتعلم دذ، س العغعنعنع قعلع ذالق   ! دة ـ ظالغان، بذمذ بعر قذدرةت، مأجعزة بولغان، ظالاله خ زمذ ق بع

علةر       بعلةن ةنحلعك آعش اثلعدذق، ظعش روهنع هازعر قعلعش، آأرىش، هةتتا قةبرعستانلعقتا آأرىش ظةهؤالعنع ظ
نعدذ،            االم قعلع تانلعققا س نعدعمذ قةبرعس ةك  ظئيتعص بةردع، ظعسالم دع ايتذرعدذ          دئم االم ق ذالر س ار، ظ . ، روه ب

ةنهذنعث قة    ةلالهذ ظ ةر رةزعي ردا ظأم عر مذنعي ع    تةصس انلعق ؤةقةس عص قايتق ةن صاراثلعش تانلعقتا روه بعل برعس
. بذ بعر آارامةت بولعدذ، ظاجايعص قذدرةت، بذنع ظعنكار قعلسا، ظالالهنعث قذدرعتعضة تانغان بولعدذ. سأزلعنعدذ

الدع                  ذص ق عثعزدة بول ا يئتعش عزنعث ماقامغ وق، س ثدا شةك ي ةق، بذنع ذ ه ام    . بذ راست، ب ذ ماق ادةتنع، ب ظعب
علعق                     ظىحىن   ذ ياخش ة ب أزع بةرس الاله ظ ةمما، ظ ارعدذ، ظ ول ب قعلسا، تىصتعن خاتالعشعدذ، ظاخعرةتكة قذرذق ق

وق،              بولعدذ، تةرةققعي قعلدذرذش يىزعسعدعن بولعدذ، آامالةتكة يئتعؤالسا، يةنعال بةرمةيدذ، حىنكع، الزعمع ي
ادةت  ةن ظعب ا بو      دئض دارع ظىحىن قعلس ىن، دع الاله ظىح ىن، ظ اخعرةت ظىح ةص     ظ ح ض قا ظعشالر هع دذ، باش لع
م          . ظةمةس ادعن بعلع ي دذني اآع روهع ئلعش ي م ظ ص، بعلع شذنعث ظىحىن، خعزعر ظةلةيهعسساالمنع هازعر قعلع

ةن،           ألىص آةتك اتعرعدة ظ ر خ االم بع ظئلعص، تةرةققعي قعلعش توغرعسعدا صةقةت ظازمعسعال، خعزعر ظةلةيهعسس
ةن      (تعم ظألىص آةتكةن،    بعر خاتعرعدة تئرعك، راست ضةص شذآع بعر قئ        ظةهلع سىننع ؤةلجاماظة ظألىص آةتك

لةرمذ بار، جذمهذر ظالعمالر  دئضةنظةمما، ظالاله ظذنعثغا سةيرع قعلعش، بعلعم بئرعشنع آارامةت قعلغان) دةيدذ
 هايات دةيدذ، حىشعدعغان جايع، ظورنع، ظادعمع ظةث تةقؤا بولسا بولعدذ، مانا مذشذ تةرةققعيات ظىحىن، مذشذ
نع         ازعر قعلعش ظعلمع ظالعي ماقام، ظالعي نعيةت، ظالالهنعث جامالع ظىحىن، دعن ظىحىن، بعز ظالتة خعل روه ه
ةص        ر ض ة بع ةس، يةن زدة ظةم عزنعث ظعلعكعثع ام س ةمما، ماق أرىث، ظ عناص آ عثعز س أتعمعز، خالعس أزلةص ظ س

مةيدذ  ا، ظاستعنع ظىستعضة شذآع، هةر بعر روه ظأز خعلعغا، ظأز ماقامعغا حىشعدذ، ظىستعنع ظاستعغ . حىش
ةرلعرعدعن            ـ   خعل ةنتاؤع جةؤه دذ، ت ةن بولع ع بعل ذنداقال        ـ   93خعل ش، ش ازع قعلع ل روه ه ة خع ةت، ظالت ب

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث ظعمام غةززالعنعث روهعنع هازعر قعلعشع سأزلعنعدذ، ظالاله، صاك، ظالعي نعيةتلعك    
  !قعلغاي ظامعن

د ول مذن رعنحع ي ابلعرعدعن   اق،بع ث آعت العملعرعدعن ؤة ظذالرنع ةي، روه ظ ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
  )تذغرعسعنع اهللا ظوزع بعلعدذ( .صايدعلعنعص ظالتة خعل يولنع بايان قعلغان، ظذ مذنداق دةيدذ

ةنعؤع                   اددع، م ع، م ذن، حىنك ا تةثلعس اجعزلعقعنع ظالالهق بعرعنحع، هةر قانداق روه هازعر قعلغذحع، ظ
ظةخالقتا ياخشع  ـ عن صىتىن ظالةمنع ظالاله باشقذرعدذ، روه ظالالهنعث ظعلكعدة، شذثا، بذ آعشع ظةدةبجةهةتت

روه مذنداق هازعر قعلعنعدذ، هازعر . بولذص، سىآىتنع ياخشع قعلعشع، بذنعثدعكع ظةدةبكة رعظاية قعلعشع الزعم
ر ت   ذتلذق بع ىح ص ة ظ ةن بعرض ةهلعي بعل ةن ظ ةمراهلعرع بعل ةيياراليدذ، هةممعسع قعلغذحع ه اق شعرةسع ت ام
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قوللعرعنع شعرة ظىستعضة قويعدذ، ظةمما، بعرةر نةرسعضة يألةنمةي تعك ظولتذرعدذ، هةر بعر آعشعنعث قولع يةنة 
ىآىتتة        . بعرضة تذتذشذص تذرذشع الزعم    ة س ا،         15مذشذ هالدا جعم هالةتت م بولس ةر جع تذرعدذ، ظةض نذت ظول  مع

ق                  تذرذق بولمعسا، ظة   ـ   تاراق ا اليع عدا، ماقامغ ث يارعش ةص بذالرنع ة ض ازعر بولغعح ةتتا ه تعسع قعلسا بولعدذ، ه
أز             سوظالبولذشعدذ، ظةضةر روه هازعر بولسا، شةصة بولسا، روهدعن          ا س ارقعلعق، ي ا خةت ظ دذ، ي  سورعسا بولع

ةن    ذرذش بعل نع ظ ا ظعككع رنع ي ة بع ة دعس ا هةظ ارقعلعق، روه بذالرغ ةتظ امةقس دذ، ي كة نع بعلدىرع آع هةرعص
ا، ت،             : ظعشارةت قعلعص ظذرعدذ، مةسعلةن    ا ب، ظىحنع ظذرس نع ظذرس ةلعف، ظعككع ا ظ بعرعنحع، بعرنع ظذرس

ا مةقسةت   ةتنع ظوقذس تذرذص خ نع قذراش ذ هةرعص اندعن ب دذ، ظ ةن ظذرع ةرتعص بعل ذنداق ت ةلعف ب ت مذش ظ
  .عسع يوق، ظةمدع ظعككعنحع يولغا قاراثظايدعثلعشعدذ، توال هالالردا تذنجع قئتعمدا خاتالعق آأرىلعدذ، هئحق

ام      ةن تاظ ةهلعث بعل اآع ظ ةمراهلعرعث ي ةن ه نحع، س عدة    ظعككع تعخان حأرعس ع، داس شعرةس
نعدذ،             ازعر قعلع ةك ه ر حةين ا بع تعم ظوتتذرعغ ذ قئ ةمما، ب دذ، ظ اؤؤالقعدةك تذرع ظولتذرعسةن، قوللعرعثالر ظ

علةن  حأرعسعضة بولسا، حأرضعلعتعص هةرعصالر يئزعلعدذ     ةآنع          : ، مةس الدا حةين ذزذن ه زعص ظ علعتعص يئ حأرض

دذ     ئلعص قويذلع م       ) خةت . (ظوتتذرعغا ظ زعلعش الزع رايلعق، ظوحذق يئ لةر حع ئلعقع هئرعص ة   . ه ض
علعتعص   ظوخشاش بذ  رعم      .حةينةك حأرعسعضة قويذلعدذ  هةرعص يئزعلغان قةغةزنع حأرض اندعن يئ ظ

اآع  اظةت ي ةم15س نعدذ، ظ نذت داؤام قعلع اجعزلعقعنع     ما،  مع ا ظ ةن ظالالهق ة بعل ةرتع هةمم ش
 سوظالهازعر بولسا، شةصة بولسا،  بعلدىرىص، سالعه بعر روهنع تةصةآكذر قعلعص، سىآىتتة تذرعدذ، ظاندعن روه

 ظئنعق مةقسةتسورعسا بولعدذ، روه، حةينةك جوغعسعنع معدعرلعتعص، هةرعصلةرنع ظعشارةت قعلعدذ، ظاندعن 
اآع                   بولعدذ، بذ هةرعصلة   نعدذ، ت ل قعلع رعم يع ةتتا يع اي ه ر صىتىلىص ظوقذلعدذ، ظةضةر، هازعر بولمعسا، هةصتة، ظ

ةمما،                  ن، ظ ح يئتعشع مذمكع لذق، قورقذن تعم بعهذش ةؤر تةلةصكة اليعق بولغذحة روه هازعر بولغذحة تذنجع قئ  س
  قعسقا قعلعص، ظاندعن يةنة قعلسا بولعدذ، ! قعلعش الزعم، رعيازةت آئتعدذ

نع                   ظىحعنح اآع هةربعص ة ي ةرعكعتعنع آأرس عرةنعث ه ع يول شذآع، روهالر بذ ظةهؤالالرنع آأرسة ياآع ش
ذق        ىح بذلذثل داق، ظ آأرسة، ظأزع ظعشارةت قعلعدذ، ياق ياآع هةظة بعلةن بذمذ ظذرذش بعلةن بولعدذ، يول مذن

ذ  ذتعغا قوغذش ر ص ث بع اندعن بذنع نعدذ، ظ ذت قعلع ىح ص ا ظ ئلعص بذنعثغ ا ظ ر ياغاحق ةم بع ر قةل ان بع ندعن بولغ
عحع قولنع بعر حةتتة قويذص تذرعدذ، ظاندعن قةلةم     ؤاسعتقويذلعدذ، بذ قةلةم قةغةز ظىستعضة قويذلعدذ، ظاندعن        

 بولسا، جاؤاب بئرعلعدذ، بذمذ هةرعص بعلةن ياآع خةت بعلةن بولذشع سوظالظأزع ظئلعنعص خةت يئزعلعدذ، 
ل بذلعؤئرعشع مذم          انداق تع ةر ق ع بولسذن      مذمكعن، ه ةرةب تعل اندا ظ ن، بولغ ع، آعشع ظألىشع    . كعمع حىنك

اهعر،    ا م قا تعلالرغ ا ؤة باش ةرةب تعلعغ تعلةرمذ ظ عرعدذ، صةرعش ة ظأزض ع ظةرةبض ا، تعل ذلمان بولس ةنال مذس بعل
  .جعنالرمذ، ظةرةب تعلعنع بعلةلةيدذ، حىنكع، ظذالر قذرظاننع حىشعنةلعضةن

ا   تأتعنحع يول مذنداق، ؤاسعتعحع، ظاق       أزع بولس قةغةزنع قويذص، ظاندعن قةلةمنع تذتذص ظولتذرعدذ، ظ
عنعث        سةؤرتةصةآكذر بعلةن سىآىت قعلعدذ، حعداص      ذ آعش ئلعص ب ة آ ةم هةرعكةتك اندعن قةل م، ظ  قعلعش الزع

 قويسا، جاؤاب بئرعدذ، آعتاب، تىزمةآحع بولسا، ظاخعرغعحة يئزعلعص         سوظالظعختعيارعسعز خةت يئزعلعدذ،    
خعل بعلعم صةيدا بولعدذ، هةتتا تعبابةت ظعلمع هازعر  ـ خعلمذ. نةقعش، سىرةتلة آةلتىرىلعدذ رخعلهة. حعقعدذ

  .قعلعص آئسةللةر ساقايتعلدع

عحةتلةص          نع ص اندعن قذتع ئلعنعدذ، ظ ة س ا ظعحعض ر قذت ةز بع اق قةغ ذرذق ظ ذآع، ق ول ش عنحع ي بةش
عت ئلعقؤاس اندعن ه ا، ظ ذص تذرس نع قوي ة قولع ا ظىستعض زعحع، قذت ةنع بع ىتىص  دئض دة خةت ص  ؤاقعت ظعحع

  .حعقعدذ، ياآع سىرةت سعزعلعدذ، بذالرمذ بعر هةيران قاالرلعق ظعشالر بولذص، دةسلةصتة قورقذنح باسعدذ

ارقعلعق           وك ظ ارقعلعق، ت نعت ظ عمذ ماض ذ بولس ةن، ظ أزلةص ظأتك ع س ز بذن ذآع، بع ول ش التعنحع ي ظ
شذ . ع ظعنسان، نذرانع قولالر، آأرىنىش، سىرةتلةر هازعر بولعدذ   ظذخلعتعش، نذرغذن سىرةتلةر، نذرالر ؤة نذرن     

ة، سةن                   مةقسةتظارقعلعق   أزمذ، نئم ذرذق س ذ ق ةيدعن ب كة يةتكعلع بولعدذ، بعر ظالعم، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
ع بعرعنحع ؤة ظعككعنحع يولن. قعلعص باقتعثمذ؟ دةص سوراصتذ، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مةن قعلعص باقتعم     

ةهذلال               ظالاله ماثا ظاسان قعلدع، مةن بعر آىنع ياخشع بعر قةؤعم بعلةن ظولتذراتتعم، ظذالر ظعمام غةززالع رةهم
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الدع،                     ةي ق ذالر بعلم دع، ظ تعم ظع ان ؤاق اب تىزىؤاتق ث آعت ذ مئنع ورعدع، ب توغرعسعدا سأز قعلدع، روهنع س
ة مذن           ة، بةلض ام شةص ةن داقتوساتتعن حةينةك هةرعكةتكة آةلدع، قارعس ر معسكعن      دئض ةن بع ةن، م  بولعدعك

ةييارلعقنع      ةم ت ان ه ياش، ظالالهنع تونعغان ياش، ظةمما، ظالالهنعث جامالعغا ظعشتعياق بولذشنع قةست قعلمعغ
ذ                ورعدعم، ظ علعنع س ة مةس ر نةحح الدا، بع ع ه ن مةخص ةن ظذنعثدع أزلعدع، م صذختا قعاللمعغان ياش دةص س

  واهللا أعلم!  مةن قاتتعق هةيران قالدعم، هةممعسع ظالالهنعث قذدرعتعدةتوصتوغرا مذؤاصعق جاؤاب بةردع،

  ! قعلغان آعشعلةرضة ظالاله، ظالعي روهعي ظذستاز بةرسذن، ظامعنمةقسةتهةقنع، دعننع 

اب    دئضةن يذقعرقع ظالتة خعل يولنعث ظةمةلعي معساللرعنع بعرعنحع، دةيكعنعس         مذسةننعف ظالعم بعر آعت
يعل بولغان ظعش بولذص، بذنعث  ـ  1870 بذ آعتابنع يئزعص بواللماي، ظالةمدعن ظأتعدذ، بذ         يازعدذ، ظةمما، ظذ  

نعس       دئضةن ظاخعرعنع جئيمعس  ذص، خةت صوحذرآعسع دعيك ىتكىزىص بول ةن  آعشع ص دذ،    دئض العمنعث بولع  ظ
ةمما، جع                      دع، ظ وق ظع م ي انداق ظعلع ذص، هئحق اناظةتحع بول  يمعسقعلحة حاندذرمايدذ، جيمعس بذ آعشع س

ا      دئضةن بذ ظادةم، دةيكنعس  دئضةن عت  ظالعمنعث روهعغ يكس      ؤاس ةن، دع ان ظعك ةن عحع بولغ ع    دئض العمنعث روه  ظ
ا  بذ آعشعنعث قولع ظارقعلعق آعتابنع صىتتىرضةن ظعكةن، بذ ظةهؤال ياؤرذصا،   دئضةن جعيمعس دون،  ظامئرعك ، لون

لةرنع ظاختذرسا، بذ توغرعلعق ماقالة، آورنالالر بوستذن شةهةرلعرعنع زعلزعلضة سالغان ظعدع، هازعرمذ بذ شةهةر
  .آأص تئصعلعدذ

أز  تظ نعس ؤاق يمعس، دعيك ان، جع ل قعلغ نع خعجع ةنمةي، جعمعس علةر ظعش ةنعدا آعش العمنعث  دئض  ظ
اندعن  1200روهعنع هازعر قعلعص، هةر آىنع يةتتة ساظةت سأهبةت داؤام قعلغان،             ؤاراق خةت يازدذرغان، ظ

ةهؤال        صةلعسةصةهةتتا بذالر بذ ظعشنع   آعشعلةر ظعشةنضةن،    ذ ظ زمذ ب ةن، بع دا آعرضىزض ل ظورنع ا دةلع  آعتابلعرعغ
تع خاالس        الالهنعث قذدرع ذ ظ عنعمعز، ب عز ظعش ةلالهذ   . قذرظان، هةدعسكة ظذيغذن آةلضةحكة شةآس ةر رةزعي ظأم

  .ظةنهذنعث سأزلعشعنع دئمةآحع

ادعر      آعشعلةر بذالر دعنسعز تذرسا، ظازاصدعن خالعي بواللم  انداق ق ع ق ةيرة قعلغعل ازغعلع، س عسا، خةت ي
وراققا          دذ، س العغعنعنع قعلع الاله خ ةمما، ظ ن، ظ ع مذمكع تذر دعيعش ا اليعق ى ظازابق الر مةثض ذ روه دذ، ب بولع
خمذ           ةن آعشعلةرض انع آأزلعض تارتعلمايدذ، ظالاله، شةيتانغا، دةججالغا بةزع صاسعق آعشعلةرضعمذ هةتتا بذ دذني

ايدذ،              آارامةت بةدع،  الالهدعن تارتعؤااللم م ظ ح آع نع هع ع قذدرةت ذالر ؤة روه تع، ب  هةممعسع ظالالهنعث قذدرع
قذرظاندا مأجعزعنع حعقعرعص تذرذش ؤةدة قعلعنغان، ظالاله، خالعغان آعشعضة خالعغان جايغا بئرعدذ، ظازابالشقا 

دع                ى داؤام قعلمع ذ ظعش مةثض ذثا، ب عدذ، ش تعص ظاش ر   . ؤاقعت يئ تلعق بع دذ خاالس   ؤاقع أجعزة بولع ةن  . م م
  هةيران قالدعم، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي شذنداق دةصتذ، ظالاله ظالعم

ظعككعنحع معسال شذآع، بةزع روهانع مةزهةصتعكع ظالعمالر، جىملعدعن ظالبانعيةدعكع دوآتذر سعرياآس 
ذ آع       ان، ب أز يئزعلغ ول    19شع،  سعناق قعلغان بولذص، بذ قةلةمنع تذتذص تذرغان، قةغةزضة س ذرذق ق تعم ق  قئ

 قئتعم تذيذقسعز قورقذنذشلذق ظعش يىز بئرعص،      ـ   20نةتعجعسع بولماي، ظولتذرذشنع ظاخعرالشتذرغان بولذص،      
ذص                    ةزنع قوي ةم، قةغ ذن قةل ذ قوغذش ان، بذالرم بةزع سوغذق، بةزع ظعسسعق شامال حعقعص قولعنع معدعرالتق

ةت يازغان، هةرعكةت، بذ آعشعنعث ظعختعيارعسعز بولغان، ظولتذرغان بولذص، تذيذقسعز سول قولع سةآرةص خ    
ظذنعث ظىستعضة سول قولعدا خةت يازالماس ظعكةن، بذ دوآتذرمذ بعر آعتاب يئزعص قالدرذغان، نذرغذن روهاني 
ص       عناق قعلع مذ س ام آورآوس وف ؤئلي ا، صةيالس امبعرعدا تذرماقت ارخعص ظ ةممذ ظ ذالر هعلعه ان، ب ة يازغ ماقال

ا،     . (رعشكةن، بذنعثدعكع روه، قةلةمسعز خةت يازغان   نةتعجعضة ظئ  ذلمان بولس ةيرع مذس عز، غ مةن ظذ دعنس
  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعشةنحعلعك، بذ آارامةت ظعضعسع بولذشع مذمكعن) ظعشةنمةيمةن

ة              دئضةن  ظادةم روهنعث هةقعقعتع    دئضةن بارذن ي ظعشالرنع تةجرعب ةن روهع ان، م داق يازغ   آعتابعدا مذن
زعلدع،                ارقعلعق خةت يئ ا ظ ة قذت الدعم، آئيعنح قا س ةزنع ظعش ةم قةغ تة قةل أردىم، دةسلةص عناص آ قعلدعم، س

دة       ر آىن ةتتا      10بةزعدة بع تعم ه دذم،                 20 قئ الدعمدا قوي ةزنعال ظ تعمدا قةغ نكع قئ أردىم، آئي عناص آ تعم س  قئ
ا،       . ةن دئض ماقالة، آعتابالر يئزعلعؤةردع، ظةمةلعيةتتة هئحنئمعنع آأرمعدعم      ةل تذرس عتع بذالر توققذزع ت  مةقس

العمالر                    وف، ظ ور، صةيالس تذر، صعراففععس ذالر دوآ ة ب ث ظىستعض صذل بولمعسا، نئمة دةص يالغان سأزلعسذن، ظذنع
  .دةث تئخع
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عدا صةيالسوف ؤاالس، صةيالسوف ظوآسعظون ؤة ظوآعسصورد، زولعنعر، ظالبانعيعلعك دوآتذر ؤاقتبذ ظعشنع ظأز 
عكعلعق ظوقذتقذحع ظوؤةيت آوؤةس،بذالر قاتتعق ظئهتعيات بعلةن ضذمان، شةك، تأهمةتنع ظئلعص جةيبيه، ظامر

عناص           ذ ظعشنع س تاشالص، ظعش آأرضةن، شةآسعز ظسعصاتالص حعققان، قانذنشذناس ظالعم، سارجان آوآعس ب
عحع ؤاسعت الؤرا، سوتحع ظعدموننعث ظوغلع.  دئضةنآأرىص، صةيالسوف بولذص قالغان، صةيالسوف ؤاالس مذنداق

ن،       ةندعن آئيع ذ ظعشنع بعلض ارقعلعق ب عية،       10ظ انعية، فرانس الدع، ظعسص ذص ق أزلةيدعغان بول دا س ل تعل  خع
خعل تعلدا سأزلعدع، بذ    ـ   يذنان، ظعتالعية، صورتضالعية، التعنحة، هعندعحة، ظعنضعلعزحة، ظذندعن باشقا خعلمذ        

ةيدذ  اظةتكعمذ يةتم ر س ذددةت بع ةنم ةلكع،.  دئض ش    ب ذ ظع ن، ب ع مذمكع قان بولذش ن حاصالش ا جع  بذنعثغ
توغرعسعدا نذرغذن غذلغذال بولذص، صةيالسوفالر، دوآتذرالر تةآشىرىص تةتقعق قعلعص، ظاندعنمذقعم ظعسصاتلعغان، 

يعلعمذ بولغان،  ـ 1962بذ ظعشنعث ظاخعرع . آذرنال، ماقالعضة رذخسةت قعلعنغانعكةن ـ ظاندعن آئيعن ضئزعت
 ياشقا آعرضةن 30، ظةمما، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، آئيعن يعل 22 رةهمةهذلال ظةلةي ؤاصاتعدعن بذ تةنتاؤع

  אא : دئضةنحاغدعال، بذ ظعشنع ظعسصاتالص حعققان، ظالالهنعث مذنذ ظايعتعدة مذنداق

ةن،   ظايعتع بو  دئضةن ظةضةر سعلةرضة بعرةر صاسعق خةؤةر بةرسة ظئنعقالص آأرىثالر         يعحة ظئنعقالص آأرض
عنع ظاندعن قذرظان ظايعتعضة، هةدعسلةرضة سالغان، ظايةتتة        أزعنعث ظعش انعال ظ ا، ي ا قايتذرذلس ذالر دذنياغ ظ

دذ  نع قعلع ةن ظعش دذ، حةآلةنض ةن قعلع ابنعث         دئض اندا، آعت ع قايتذرذلغ ازغذحعنعث روه ئلعقع ي ذ ه ار، ب  ب
ظذ ظأز ظعشعنع قعلغان، يةنعال حةآلةنضةن قانذنسعز . شةندىرعدذظاخعرعنع يازغان ظعش، ظأز ظةينع ظايةتنع حى

اية ظعشنع قعلغان، يةنة، ظالاله؛      ذؤاهلعققا آذص عث ض أز نةصس ةن ظوقذغعن، بىضىن ظ ةتنع  دئض ةن  ظاي ،  دئض
دذ   رعلدع       . نةصسع، روه آذصاية قعلعدذ، ضذؤاهحع بولع م بئ ازراق ظعلع ة ظ عدا سعلةرض الاله، روه توغرعس ة، ظ  يةن

ايمعنعنع  ةندئض ث صذش ابدعن روهالرنع انع آعت ةزع روه ز، ب ازراق توختعلعؤالعمع تعدة ظ ذ ظعش ظىس ز مذش ، بع
امحذ آأرضعلع بولعدذ، مانا بذ؛     ذلمان بولس ةن ظعست مذس ذلمان      دئض عرالر مذس عتعدذ، آاص ةتنع آأرس  ظاي

  . دئضةنبولذشنع ظارزذ قعلعص آئتعدذ

ول    ذدع، ق أز ؤذج اندا، ظ ذؤاه  ـ قذرظ ذت، ض أص،     ص أزلةر آ رعلعق س أزلعنعدذ، روه توغ رعش س لعق بئ
ةن، ةهؤالعنع سأزلعض ث ظ ةن، جعننع ا سأزلعض ذلذلاله روهق تعمذ رةس اثالص « هةدعس اؤازعنع ظ اقنعث ظ ذالر ظاي ظ

اتعدذ ةن»ي أز .  دئض تظ ةنتاؤع       ؤاق ن ت ان، جىملعدع اؤاب ظااللعغ ةبرعدة ج ةنهذ، ق ةلالهذ ظ ةر رةزعي عدا ظأم
ازعرمذ               رةهمةهذلال ظةلةي، تة   ان، ه ازعر قعلغ نع ه ةينعث روهع ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ صسعر يئزعؤئتعص، ظعم

ةر   ةردع، بةزعل أزلةص ب كعنعنع س ةن آأرىش ة روه بعل ز بعزض ذلمان بذرادةرلعرمع ةنحعلعك مذس ةزع ظعش ب
دذ،  قةبرعستانلعقدا آأرىشكةن، بةزعلةر ظأيدة، صةرعشتة، جعن، ظألضةنلةر روهع بذ ظىحعنع قوشسا ظةر    ؤاه بولع

ع   ) آعتابذل ظةرؤاه(تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظىح روه توغرعسعدا   د يولعدعك روهالر آعتابعنع يازغان، زاهع
أص،    ش آ ذ ظع علةردة ب ةقعقعي آعش تحعللعرعدا ه ادعل راس وق    ظ عتةلةيدعغعنع ي ةت آأرس مذ آارام از، بولذص ظ

ةدعس،             دعيةرلعك، بةزعسع ظذنعماي قويعدذ، بةزعسع قورقعدذ،        ان، ه ذ راست، قذرظ ةت، ب ذ ظةمةلعي ظةمما، ب
كارا       ذالر ظاش ا، ب الاله خالعس ةؤجذد، ظ ذم م ع حوق ذ ظىح ن، روه ب تة، جع ذن، صةرعش قا ظذيغ اظ، قعياس ظعجم

  .بذ بعر ظاالهعدة ظةهؤال، سعز باش قاتذرماث. بولعؤئرعدذ

خالعي بولذش، قةلبع تةسكعن تاصقان . ظةمما، روه هازعر قعلغذحعالر مذنداق ظةدةصكة رعظاية قعلعشع الزعم
ش،          ةؤرة قعلع لعق، س بولذش، سىآىت، قعزعقعش، راستحعل بولذش، ظعرادعلعك بولذش، ظأزضعرعشحان بولماس
ىش،                     ص، آىت ا قعلع ةن ظعلتعج اجخزلعق بعل ا ظ لعق، ظالالهق عكرعنع حاحماس غةؤغادعن خالعي جايدا بذلذش، ص

ةت   ا هأرم رعك ظادة   روهالرغ ذددع تع ش، خ م    قعلع ةت قعلعش الزع اندةك، هأرم ةت قعلغ ة هأرم عناقنع، . مض س
ل             15تةجرعبعنع هةر آىنع   رعم يع ةتتا يع اي، ه ع ظ اي، ظعكك ر ظ ذ ظعشنع بع لعق، ب ذق قعلماس ن ظوش  معنذتتع

كارا             تعم ظاش ة تذنجع قئ ت، بةزعلةرض ذزذن ؤاقع اي ظ ة ظ ع، ظالت لعق، حىنك ن قعلماس ن آئيع ش، بذنعثدع قعلع
ىح   ـ   20بولغان، بةزعلةرضة    م           ـ   قئتعم آ لعق الزع ذ ظعشنع قعلماس علةر ب اجعز آعش ع ظ ع، يىرعك ذؤؤةت، روه . ق

عدذ،                دئضةن ظةضةر بعز  ن حاصلعش  سأزضة آعرمعسة ؤابالع ظأزعضة، حىنكع، هةر خعل روهع آئسةل بولعدذ، جع
أزعدة  ؤاهاآازاالر، ظةث ياخشعسع بذرادةر بعلةن ظةهلع بعلةن ظولتذرذش، يالغذز بولسا، زةرةر يئتع           دذ، آعمكع ظ

  .صذختا تةييارلعق ظعرادة بولمعسا قعلمعغعنع تىزىك
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هةؤةس، نةصسع ظىحىن ظةمةس بةلكع،  ـ ظةضةر بذ ظعش ظاشكارا بولسا، صةسكةش ظعشالر ظىحىن، هاؤايع
ظذلذغ ظعشالر ظىحىن، مأجعزة ظىحىن، بولذصمذ قذرظان مأجعزعسع ظىحىن ظعشلةتسذن، روهالرنع هازعر قعلعش       

ن ارةتنع           آىنع نع، ظعش اآع هةرعص ةتنع ي ةر خ ةس، ظةض زدة ظةم زنعث ظعلعكعمع ذ بع تعدذ، ب الر بعكع ع، روه
دذ             انلعق بولع مذ زعي ازعر قعلعش وال ه ةن سورعسذن، ت ةدةص بعل اجعزلعق   . حىشعنةلمعسة، قايتا ظ دا ظ نئرؤعسعس
نعث ماقامعغا يئتعص آامال بولسا، مةجنذن قعلعص قويعدذ، آعحعك بالعالرغا زعيان قعلعدذ، بذ ظعش بعرةر آعشع

العي   مةقسةتتاصقانلعقع ياآع نذقسان بارلعقعدعن دئرةك بةرمةيدذ،         ظةمةلدة، قعيامةتتعكع نةتعجعدة، بةزعدة ظ
قئتعمدا بعر جايغا  تأؤةن تةبعقعدعكع روهالر، بعرال. ماقامدعكع روه، بعرال ؤاقعتتا آأص جايالرغا هازعر بوالاليدذ

اك                 هازعر بوالاليدذ، بذالر   ذالر ص ذص، ب تىن بول ةآال ظىس اددعدعن ب  زئمعنغا بةك يئقعنكةن، صاك، ظالعي روهالر م
كعال مذناجات قعلعدذ، بذ قةلبعدة آعبعر بولماسلعق شةرعت، مةنمةنلعك  قةلبماددعدعن، نعجاسةتتعن صاك، ظاق

  .بولماسلعق، تئخعمذ شةرعت

  .بولعدذظةرؤاهالر، صةرعشتة، جعن، ظألضةن روهالردعن ظىح قعسعم 

ايدذ                    ةل قعاللم علعنع ه ئلعدذ، مةس رةك آ ذالر دأت ذص، ب الر بول ةبعقعدعكع روه ذالر  . بعرعنحع، تأؤةن ت ب
  بذ جعن بذلعشع مذمكعن. غا يئقعن، يامانلعق آأص، نعجعس بولذشع تذرغانال ضةص زئمعنماددعغا،

العي، ماددعغ                اددعدعن خ ذالر م ذص، ب الر بول ةبعقعدعكع روه ةت ظعضعسع     ظعككعنحع، ظىستىن ت ا هاآعمعي
ظأزعمذ سالعه، سئخع، ظعسالهاتنع ياخشع . بوالاليدذ، ياخشعلعقنع ياخشع آأرعدذ، رةزعللعكدعن نئرع بولعدذ

ع                     دذ، ظعلعم ا بولع ةقلعيدذر، بةزعسع هأآم ةرةققعياتع ظ دذ، ت ام قعلع عكعرنع ظعله العه ص آأرعدذ، آعشعلةرضة س
ةقةت           لعك، صةزع هئكمةتتولذق، نذقسان يوق، بةزعسع      ذالر، ص ذص، ب قان بول لةت، آامالةت، ظعلعم، هةممة توش

العق  العص، دذني ذآع، ت ةرعت ش اليدذ، ش نع تاش عال ظعلعم ةن، آعشعلةرض ةتنع ظعزدعض ةتنع، مةرعص هةقعق
  .ظعشالردعن قةلبعنع، نعيعتعنع نئرع قعلعشدذر، بذ ظعككعنحع ماقامدعكع ظالعي روه

ةيعب    ظىحعنحع، ظالعي هةم صاك روه بولذص، بذال       ةن، ظ العدذر   ـ ر آامالةتكة يةتك اندعن خ ا  . نذقس ماددعغ
عل                    ةت ظئس تة سىص العي، صةرعش ةتتعن خ ار سىص ةزعلةتلعك، خ آأثىل بألمةيدذ، بذالر صةقةت ظالعي نعيةتلعك ص

اق  دذ، ظويغ ات قعلع ة مذناج تآعشعلةرض ةبظعيعتعنع  ؤاق ان ت ألىم ظعنس ا، ظ ق بولس ةر اليع دذ، ظةض أز قعلع عدا س
عدذ          ظأزضةرتم ذنداق قوص علةن . ةيدذ، بذ دذنيادا قانداق بو لسا، ظاخعرةتتعمذ ش م،      : مةس عتع، زالع العم ص العم، ظ ظ

ذص    ـ زالعم صعتع، ؤةهشع، ؤةهشع صعتع، شاظعر، شاظعر صئتع قوصعدذ، راست، قارا     العم بول تىرآلةر ظاخعرةتتة ظ
ع،     قالسا، بذ دذنيادا ظوقعغاننعث نئمة صةزعلعتع بولعدذ؟ ظةمما، بةزع         العدذ، حىنك علعلعرعنع بعلعص ق  بعر مةس

ة          ة ظعض رع بعلعمض صةردة آأتىرلىص آئتعدذ، لئكعن، بذ ظالعم، صةيالسوف بولذص قالمايدذ، بةرعبعر ظالمالرمذ يذقع
ع،          . بولعؤئرعدذ العدذ، حىنك ةآعرةك ظ العمالر ب آعم ظةمةلنع ياخشع قعلسا، شذ هأرمةتلعك بولعدذ، لةززةتنع ظ

ع ث دذظاس اندذرظذالرنع ةرةققعي قعلغ ورايدعغعنع، ت ش   . ، س ذ ظع ة ش تعدة ظألس ة ظىس ان نئم تة، ظعنس هةدعس
ظعنسان قعلعؤاتقان ظعش، هةرعكةت ظىستعدة جان ظىزعدذ، ظالاله، ظعككع صعرقعنع، .  دئضةنظىستعدة قوصذرذلعدذ

ازع              ة ظ العدذ، يةن نع ظ ةآعلعص جئنع ة ظ اس هالةتك ةتكىزىص يانم ة ي ةلنع آامالةتك ة   ظعش، ظةم أمىر آأرس راق ظ
 ـ ظأزضعرعص قاالمدذ؟ دعيعش خاتا، حىنكع، ظالاله ظالدعن بعلعص مةثضى ظأزضةرمعضعدةك هالةتتة، روهنع ظالعدذ

  .ظعنسان شذ ظعش ظىستعدة قوصذرعلعدذ، ظةضةر، صةرزةن قايتذرذلسا، يةنة شذ ظعشنع قعلعدذ! دة

ةت  دئضةنآعمكع ظةما بولسا، ظاخعرةتتعمذ ظةما قوصعدذ     ا      ظاي ةما بولس ةقدعن ظ ةلبع ه اينعث ق ةن ، ب   دئض
بولعدذ، آأصعنحة، نعجعس روهالر هازعر بولذص قالعدذ، حىنكع، بذالر بةآال يئقعن، صةستة بولعدذ، بةلكع، بذالر 
ةر،                جعندذر، بذ دذنيادا ظعنسانالر هةر خعل، هةرياثزا، هةر تاظعصة بولغاندةك، روهالرمذ هةر تاظعصة بولعدذ، ظةض

غان روهدعن شةآلةنسةك، ظذنعث ظعسمعنع، ظورنعنع، يذرتعنع، مةلذم بةلضعسعنع سوراص باق، ظذنعث هازعر بول
ذن،                     ع، بذراست دعس االنعنعث روه ةن ص ةم قعلعص م ةن قةس يئشعنع سوراص باق، قةسةم قعلدذر،، ظالاله بعل

ىرك روه، ظا            عنحة ت ايدذ، آأص رعدذ، قورقم ةم قعلعؤئ ان قةس ة    آأصىنحعغذ صاسعق روه يالغ العم روه تىرآك ا، ظ لعمغ
ل   ةلةيدذ، خع ة حىش رع صةزعلةتلعكعض مةيدذ، رةزعللع الرغا     ـ حىش الر تالعص العي روه دذ، ظ ةن بولع ع بعل خعل

امدعكع         تىن ماق الر ظىس ل روه ةزعدة رةزع رعدذ، ب ا بولعؤئ الاله خالعس ن، ظ ع مذمكع م بئرعش ىص، ظعلع حىش
م        روهالرنعث ظعسمعنع قوللعنعؤالعدذ، بذمذ ظعنسانالر     ةتقعق قعلعش الزع ايدعلعق، ت قا ص ةرةققعي قعلعش .  ظىحىن ت
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آعشعلةر ؤاسعتعسعزال ظاالقة قعالاليدذ، روهالرنع آئلعشعدعن توسذص قويعدعغان ظعشالر  صعكعر، تةصةآكذر يذقعرع
ر بار، ظعبنع تةيمعيية رةهمةهذلال ظةلةينعث صةتعؤا آعتابعدا، روه، جعن توغرعسعدا صةتعؤاال. تأؤةندعكعحة بولعدذ

  .آأرىص قويذث

شةخسعيةتحعلعك ياآع آئلعشعدعن توسذص قئلعش، رذخسةت يوق، ظورنع، ماقامع بةآال تأؤةن بولذش، 
اؤازنع                        اؤا، ظ ةؤةتعلعدذ، ه تعغا ظ العي روه ظاس تىن، ظ ازاالش ظىحىن ظىس ةزعدة ج لعق، ب ماس، مذؤاصعق بولماس

دذ  يورذتقاندةك، صعكعرنع نذر ظةسةرعي ظالةم يورذتعدذ، روه      ذنداق بول . قا ظاصعرعص ظذاليدذ، ظاندعن روهدعنمذ ش
قانغا ظوخشاص                     يذتئر تورالش ذ آومص ايدذ، ب ندا توخت ذص، زئمع صعكعرنعث حئكع يوق، روه صعكعرعنعث حعكع بول

مةنصةظةت بولسعال، ساياهةت قعالاليدذ،     ـ   صايدا. آئتعدذ، هةر بعر روه ظالاله رذعسةت قعلسا ظةرآعن بوالاليدذ        
ذ  ن          بذالرم الر يئقع أؤةن روه ذص، ت ةيؤةتلعك بول علةر ه تىن آعش امع ظىس أرعدذ، ماق ع آ نع ياخش ذ ظعش ب

آئلةلمةيدذ، هةتتا بذالردعن شةيتانمذ قاحعدذ، خذددع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن قاحقاندةك، هايات، تئرعك 
دذ         و لع ان آ      . آعشلةرنعث روهلعرع شذالر ظذخلعغاندا هازعر ب ن آئلعدعغ ن آئيع رعنع      بذندع العالر روهلع ك ب عحع

ةرةص                  ع ت دذ، ظعكك ازعر قعلعش زةرةرلعك بولع نع ه علةرنعث روهع هازعر قعلغعلع بولمايدذ، آئسةل، قئرع آعش
ذ                    ةزعلةتلعك آعشع، ب ذددع ص ايدذ، خ زعيان تارتعدذ، ماقامع ظىستىن روهالر حاخحاق مةجلعسعضة هازعر بولم

علعنسا ياآع آةيعص قعلعنسا، ظالعي روهالر آئتعص، صاسكعنعسع  تاماشا ق ـ دذنيادعمذ خالعي تذرغاندةك، ظويذن   
ع   ةن ظاالقعسع بولذش ن بعل ث جع ايدةك بذالرنع ذددع خعت العدذ، خ ذص ق ةش بول ذالر جعنك اندعن ب العدذ، ظ ق

  .مذمكعن، بعز بذنع قذرظان بعلةن هةل قعلعمعز

اتلعنعص عدعن ظعسص العملعرع تةرعص أزلةر، روه ظ ذ س علةن ب ندع، مةس ةهذلال :ظئلع ةززالعي رةهم ام غ  ظعم
ةؤعرع              :  دئضةن ظةلةي مذنداق  اتلعقعدعن خ نكع هاي ألىمدعن آئيع ذالر ظ آعشعلةر ظألىمدعن قورقعدذ، حىنكع، ب

ن  ةندعن آئيع ذالر ظألض وق، ب ةقعقعي ي العدعغعنعنع ه ارام ظ ةرآعن ظ أر، ظ ة، ه عنع بعلس اتلعقنعث باشلعنعش هاي
ةل       ماي               بعلسة، ظةث ظالعي بولغان دةرعجة ظةم عمذ ظارعالش اي آعشعلةرض وي قعلم تع، ت العي بوالت ة خ عي ظعبادةتك

ايتتع  ةنياش العمالر      .  دئض ذالر ظ ع، ب عنعدذ، حىنك ةرمذ ظعش عنعدذ، تىرآل قانالر ظعش دا توش ة ظعلعم ذ سأزلةرض ب
عدع              اآع روه توغرعس عردعن ي اتعنع تةصس اننعث ب الر قذرظ اال موللع كع يئتةآلعشعدة بولعدذ، ظةمما، بعر قعسعم ح

ابنع حأرعؤئتعشع                   ـ   تةصسعردعن ياآع تةبظعي   ذ آعت دذ، ب ار قعلع وق، ظعنك ةؤعرع ي ذق خ عرعدعن تول ةن تةصس ص
مذمكعن، نادانلعق صايدا بةرضةن ظةمةس، ظع بذرادةرلةر، مةن هئحقانحة ظادةم ظةمةس، ظةمما، سعلةر قذرظانغا، 

كةن هةقعق تعقع حىش وفالر تةس قا، صةيالس اظ، قعياس كة، ظعجم عثالر هةدعس ةت قعلعش ة هأرم ة، ظةمةلعيةتك ةتك
م أزىثالرنع    زئمعن.الزع ثالر، ظ ةآكذر قعلع ثالر، تةص أرىثالر، آىزعتع ىرىص آ ص، تةآش اياهةت قعلع نع س

 مةنمةنلعكدعن، تةآةببذرلذقدعن حىشىص تذرذص، تارتعنماي مةسعلعنع هةل  دئضةنبئسعؤئلعص، مةن بعلعمةن
م  ثالر، ظعلع ةنقعلع عزدذر، ز دئض ةس   ، حةآس ةث ظةم ا ت ث يئرعمعغ اتعنع بعلعمنع م ب ر ظعلع ا . اهع مذس

ذنداق      دئمةك ظةلةيهعسساالم، خعزعردعن دةرس ظالغاندذر،    علةرمذ ش الدع، س ، صةيغةمبةر، ظةؤلعيادعن دةرس ظ
  .قعلعثالر

ةبظعي        عدا، ت م توغرعس اتعنع بعلع عدا ب مذ روه توغرعس عرلعرعنع بولذص ةرخعل تةصس اننعث ه ةن  ـ قذرظ ص
، قةدعمقع ؤة هازعرقع تةصسعرلةرنع بعللة ظئلعص ظعككعسعنع بعرلةشتىرىص ظارعلعقنع زعتلةشتىرمةي       توغرعسعدا

ذ             ايدذ، ب آأرىثالر، هةقعقةت هامعنع هةقعقةت، ظعنسانالر خاتالعشعدذ، ظعلهام شذثا شةرعظةتكة ظاساس قعلعنم
صةقةت قذرظان، . عنع تىزعتعش الزعمسأز، نذرذلظةنؤاردا بار، شذثا، راستعنع، توغرعسعنع قوبذل قعلعش، خاتاس

هةدعسال خاتادعن ساقعت، بذ مةثضىلىك ظأزضةرمةس ضأهةردذر، ظةث توغرعسعنع هةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ   
  .هةرعكةت، قذرظان، هةدعسكة ظذيغذن آةلمعسة، حأرعؤةت ـ هةرقانداق سأز، ظعش. خاالس

  بعر هةقعقةت دذنيادعكع بارحة تعلدا سأزلةنضةن

  ادعكع بارحة تعلالر بعر تعلدا سأزلةنضةندذني

  بارحة تعلالرنعث سأزعدة بعر مةنة سأزلةنضةن

  كة يىزلةنضةنمةقسةت قعلعص ظعنسانالر قورالتعلالرنع 
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  بألةآتعن ـ توختالدذق بذ آعتابنعث بألةك

  قوشذص قويدذق ظازغعنا سأز حعن يىرةآتعن

  مةخسةدآة حوقذم يئتعمعز ـ مذراد

  تعلةآتعن ـ عسعال دذظاقوللعرعمعز ظىزىلم

  مةخلذققا بولغان ظعشعق خالعقعغا بولغان ظعشعقنعث آأرىآع،

  بارحة آاظعنات ظالالهنعث ضىزةللعكع، قذدرةت آامالعنعث آأزنعكع

   مةثضى ظألمةس قةلبزعكرع بعلةن تئرعلضةن... ظالاله

  نعث شةيتاننع دىشمةن تذتقعلعمذ حولعسع تةضمةس قةلببذ

   شةيتانغا باش ظةضمةس قةلبشذنعث ظىحىن بذ

  كة مةخلذق ظعشقع تةضمةس قةلبخالعققا ظاشعق بذ

  ضة تةضسعمذ قةلبمةخلذقنعث ظعشقع بذ

  خالعقنعث ظعشقعغا آأرىآتعن باشقا نةرسة ظةمةس

  مةجازع ظعشقعنع ظعالهعي ظعشققا تذتاشتذرمعغانالر

  ؤة ظاخعرةتتة بولعدذ نةس دذنيا

  قةلبعثضة مةجازعي ظعشعق تذتاشسا

  عي ظعشعققا قعلعص باققعن قةسظعاله

  خالعقنعث مذهةببةت ظعشقع ظالدعدا

  مةخلذقنعث ظعشقعنع قعلغعن بولدع بةس

  ظةمما بذ ظاسان ظةمةس، حعن ظاشقعققا قعيعنمذ ظةمةس

  آئسعل آةس ـ مةخلذق ظعشقعنع خالعق ظعشقع بعلةن ظىزىل

  

  تذر تاغالرنئمةتظعنسانالرغا 

  ر غارالنئمةتبولذصمذ ظةؤلعياالرغا 

  ظعبادةتكة ظايرعلغاننعث لةززعتعنع بعلمةس

  جعنسع هئسسعياتقا بعرعلضةن ياش بالعالر

  هةقدعن توسعدذ مالالر

  بذ توسالماس توسعذ بالعالر

  ظةدةبعلظةبةد هةقتة حعث تذرمعغذحة

  زادع ظارام تاصماس بذ جانالر

   قةلبحوثقذر صاتقاققا صئتعص

  خعل بولذص قالدع خعيالالر ـ خعلمذ
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   قةلبمةي توي تذمذشعنع قعلعصظأزع سةز

  معث بعر صذشايمان قعلعص قالدع جذؤانالر

  هةقعقةت هامعنع هةقعقةت ظعكةن

  خاقانالر ـ قايعل بولدع بذنعثغا خان

  هةق يولدا ماثغان دذنياغا صةرؤاسعز

  جذل حاصانالر ـ ضةرحة بولسعمذ ظذحعسعدا جذل

ن دع          عق، حع ةرعك        ظالاله رازعلعقع، ظعشقع ظىحىن هةقعقعي ظاش ذقنع ت ر مةش ةن بع ن ياخشع آأرض لعدع
  . ظايالنع تةرعك ظةتكةندعن دةرعجة جةهةتتعن ظةؤزةلدذر10ظةتسة، بذ ياخشع آأرضةن 

  

  

  سىرة آةهصة يةنع ظةؤلعياالر غارع

ذ                 أتعمعز، ظ تعلعص ظ تعدة توخ ةت ظىس ر ظاي رادعكع بع بعز سىرة آةهصعنع آىزعتعشدعن بذرذن، سىرة ظعس
ةردة          بولسعمذ سةن قذرظان     ظوقذغان حئغعثدا سةن بعلةن ظاخعرةتكة ظعمان آةلتىرمةيدعغان آعشعلةر ظارعسعغا ص

  .  دئضةنقعلعص قويعمعز، شذنعث بعلةن ظذالر قذرظان هةقعقعتعنع بعلةلمةيدذ

  : دئضةنتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ ظايةت توغرعسعدا مذنداق

دع      عرلعرعنع بعلعش عنع، س دذ      قذرظان هةقعقعتعنع، مأجعزعس ل بولع ةش خع ةردة ب ان ص  ن توسذص تذرعدعغ
ان                   . دئضةن عنعمعز، ظعنس ةردة دعض ةردعلةر، جعسمع ص نع ص ع دع ةقلعي، ظعلم يةنع بذالر، جعسمعي، خذلقع، ظ

ة        ةن ظةمةلض م بعل ة، ظعلع نع حىشعنةلمعس ظاجعز بولسا، جعسمع آئسةل بولسا، قذؤؤعتع خوراص آةتسة، ظعلعم
م ا، ظعلع ةث ماسلعشالمعس ذص،   ةتهئكم ـ ت اق بول ةردة، توس معي ص ةهؤالمذ جعس ذ ظ ا، ب ةززةت ظااللمعس تعن ل

الاله،  . هةقعقةتتعن توساص قويعدذ، بولذصمذ قذرظان مأجعزعسعدعن توسذص قالعدذ       الوتنى بذنعثغا دةلعل شذآع، ظ  ط
ع قوشذص ظعلعم بعلةن جعسعمن.  دئضةنصادعشاه قعلغاندا، ظذنعثغا، ظالاله، جعسمعدا، ظعلعمدا، بةست بئرعصتذ     

ةن          . سأزلعضةن أش بعل ذالر ض ار، ب عؤعتع ب ظةلؤةتتة، روه، ظةقعل، تةصةآكذرنعث ماددا جعسعم بعلةن زعح مذناس
  .لةرمذ بار دئضةنبولمايدذ موهتاجظةمما، روه، ماددعغا . بعرعدعن صايدا ظالعدذ ـ ياغدةك بعر تذققان، بعر

انالردعك        ةببذرلذق         ظعككعنحع صةردة، خذلقع صةردة بولذص، بذ، ظعنس اداؤةت، هةسةت، تةآ ةهؤةت، ظ ع ش
دذ  ذص قويع ةتتعن توس قا هةقعق ان ؤة باش ذص، قذرظ ةردة بول ذ ص ذص، بذالرم م. بول ذص،  ـ ظعلع ةتتعن توس مةرعص

رةت  عمةس هةس م      ـ تىض ةتتعن، ظعلع ن، هةقعق را يولدع الدذرعدذ، توغ ة ق ةت ـ نادامةتك رعص هئكم تعن حعقع
علغان ضذناهلعرع سةؤةبعدعن قارعيعص آةتتع، جةزمةن ظذالر قعيامةت آىنع تاشاليدذ، دةلعل، ظذالرنعث قةلبع ق

العدذ   ةردعلعنعص ق تعن ص الالهنع آأرىش ةنظ الالهنعث     .  دئض ة، ظ ةتتعن صةردعلةنس ادعكع هةقعق ذ دذني ا ب مان
  .جامالعدعن صةردعلعنعدذ

عت             ام، مةرعص عكعرع آ عز، ص ةللعمنعث   ظىحعنحع صةردة، ظةقلع صةردة بولذص، ظةزةلدعن ظةقعلس وق، مذظ ع ي
ةمما،                 ايدذ، ظ عر قعلم ا تةس عمذ بذالرغ اتتنعث هادعسعس تةلعمع، ظةدةبعياتشذناسالرنعث ظةدةبلعك قعلعش، آاظعن
ةت،                   ذ هةقعق ذرعدذ، بذالرم ةآتعن ظاش بذالر بةآال خام بولذص، ظاز ساندعكعسع بولسعمذ، ساختا ظعشلعتعدذ، ح

تعكع   . تة خعجعللعقتا ياشايدذ  ظاخعرةت ـ   مةرعصةتتعن توسذلذص قئلعص، دذنيا    دةلعل شذآع، ظالاله، قذرظاندا باش
  .مانا بذ ظةقعلسعز بولذص قالعدذ.  دئضةن آور بولعدذ قةلبهايؤانع آأز آور بولماس، بةلكع

دذ      ـ تأتعنحع صةردة، ظعلمع صةردة بولذص، بذ دعضعنعمعز ظعنسان ظازراق بعلعم ظئلعصال ظعلعمنع خةتمة قعلع
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رع!دة ور،    ، دةرس بئ تذر، صعراففعس ر، دوآ عس، ظعنجعنع ةنع مذتةخةس دعن ي ع مةنسةص لعرعدعن ظعلم ش ظعش
انالرنعث مةدهعيعسع،              دئضةن صةيالسوف اآع ظعنس ةن ي عيات بعل رةر آةشص اناظةت، بع ةننع س اآع ص ةن ي لةر بعل

ظالمايدذ، مةن ظةمةلعي بار، تةقؤا صةيالسوفالردعن ظعلعم هةقعقعي ماختعشع بعلةن مةغرذرلعنعص، هأآماالردعن 
العدذ    نع بعلمةسمةن، دةص ق ة نئمع ةن يةن ىتتىم، م ةل ص عزدذر . مذآةمم م حةآس ة ظعلع ع . ظةمةلعيةتت قولعدعك

ئخع             ايدذ، ت ابالرنع ياقتذرم ظازغعنا آعتاب بعلةن بعرةر آاتتا تةصسعر بعلةن آذصايعلعنعدذ، باشقعالرنع ياآع آعت
ع          زعش آةلمعس ة يئ ةتقعقات      ظأزعنعث قولعدعن بعر تال ماقال ا ت تعدعن باه وفالر تةصسعرشذناسالر ظىس مذ، صةيالس

عيلق،    . ظعلعص بارعدذ  ذ خذراص بذ خاتا، بذ توغرا دةص هأآىم قعلعص آئتعدذ، مانا بذنعث ظأزع تىرىآلىك، مانا ب
هةممعسع ظأز نةزلعدعكع ظعلعم بعلةن خذشال : تعن توسذص قويعدذ، دةلعلهئكمةت ـ بذ صةردعمذ هةقعقةت، ظعلعم

دذ           بو االك بولع ةن  لعدذ، ظاخعرع بذالرغا زاثلعق، مةسخعرة قعلغانلعقنعث جازاسع حىشعدذ، ه ار،      دئض ةت ب  ظاي
تذ،                 ور بولذص أزع آ تذ، آ عحةت ظورنعتعص بذالرنعث قةلبع، مذتعكةببعرلعك بعلةن، آورلذق بعلةن، غورذر بعلةن ص

تذ، خ    عنع ظعضعلةص اآعمعيعتع، صعسخعكعس ةت، ه علع، جاهال عيةت آئس الاله  ظئرس ذالر ظ تذ، ب اتلعق حعرماص  ذراص
  .دةك مذنداق بولعدذدئضةن

دا هةقسعز مذتةآةببعرلعك قعلغانالرنع حأرعؤئتعمعز، ظذالر هةرقانداق  زئمعنظايعتعمعزنعث هةقعقعتعدعن
نع،         دئضةن بعرةر مأجعزعنع آأرسعمذ ظعشةنمةيدذ  ، راست، بذالرغا آاظعناتنع، ظاسترونومعيعنع، روه ظعلمع

عؤئلعص    . صةننع آىحعنعث بارحة حىشةندىرسعمذ ظعشةنمةيدذ، جاهعلدذر  ـ   تةبظعي أزعنع بئس ايدذ، ظ زةث قويم
  .ظويالنمايدذ، ظاخعرع بذالرمذ مذشذ ظعلمع صةردة بعلةن هةقدعن توسذلعدذ

بةشعنحع صةردة، دعنعي صةردة بولذص، بةزعسع خعرعستعظان، بةزعسع يةهذدعي، بةزعسع بذددا، بةزعسع          
را دةص               آاتولعك، ب  ث توغ ةزعسع شامان دعنع بةزعسع هعندع، بةزعسع مةجذسع ظعش قعلعص هةممعسع مئنع

ظعسالمغا، قذرظانغا قارشع تذرذص، ظأزعضة ظوخشاش بالعلعرعنعمذ شذنداق تةربعيلةيدذ، ظاخعرع بذ صةردة بذالرنع 
ذر، صةيالسوفالر ظعسالمنع هةقعقةتتعن، قذرظان مأجعزعسعدعن توسعذد، ظالالهنعث رةهمعتع بعلةن بةزعسع دوآت
  .حىشىنىص، ظذالرنعث يالغان تأهمةتلعرعضة ظعشةنمةي، ظعسالم دعنعنع قوبذل قعلدع

ععز        عظة راؤاص ةن ش ة، بعرسع م اؤارعح دعس  ظعسالم دعنعنعث ظعحعدعكع دعنع صةردة بولسا، بعرسع مةن خ
عيظة     . دئضةن ةن ش ةن بعرسع مةن سىنني دعسة، بعرسع م ةن ظعما   دئض ةن     ، بعرسع م ة، بعرسع م ة دعس معي

افعي                 .  دئضةن زةيدعيية ة، بعرسع ش ة دعس ةن هةنعيفيي ذ بعرسع م ةص ظعحعدعم ىننعي مةزه ةن تئخع س ،  دئض
ل        دئضةن بعرسع ظةهمةدعي دعسة، بعرسع مالعكي     ، مانا شذنداق قعلعص دعن مةزهعصع، يول مةزهعصع، هةر خع

ى         ا زور بألض ةققعتعدعن توسذص، ظارعغ ذ      ظعختعالصالر قذرظان ه ةلعق ظاش ث سةؤةبحعسع خ الدع، بذنع نحعلعك س
ةت،   الاله، جةنن اخعرةت، ظ ةقعدة، ظ ن، ظ دع، دع العمالر بول ادان ظ وق، دوزاخن تعالص ي ةرعزدة ظعخ وث ص ، ح

ي                     ةتتعن ظعلمع ىزىم جةه ادةت، ت انذن، ظعب ةن ق ةقةت آعحعككعن بولذصمذ صىتىن دعن ظعحعدة ظعختعالص يوق، ص
ةمما، آع      تعن                    تةتقعقات بار ظعدع، ظ ا باش ة قايت علعنمع يةن ان مةس ذص بولغ ةل بول تعص، ه ع يوغعنع علةر بذن ش

ذلذص       ةققعدعن توس ظعختعالص قعلعص، جعدةل حعقعرعص، ظأزعنع، ظأزضعنع ظاؤارة قعلعؤاتعدذ، ظاندعن قذرظان ه
نع باش     قالدع، بذالرنعث ظةسيادع ظاشذ ظعختعالصدا   ةن بعلعم أزع بعلمعض قعالر بولذص، هة،دعسة، ؤاهابع دةص ظ

ذرات،                  ةص آومذنعست، دعمض ابعي دةص ظةيعبل دعسة، ياآع قعلمعغان بعرةر ظعشنع باشقعالر قعلسا، شذنعال ؤاه
نع              الاله، ظعختعالص ة، ظ دع، ظةمةلعيةتت ارع بولمع ةقةت آ ةن ص آاصعتالعست، سوتسعيالعزم بعلةن دعنسعزالر بعل

ةمما  ان، ظ قا بذيرعغ ا حاقعرعش عزالرنع دعنغ ذ دعنس قان، ظاش نع  توس الدع، دع ةززةت ظ دعن ل ذالر ظعختعالص ، ب
ة،         رةر دةرسنع بةرس اآع بع خعزمةتتعن زعرعكتع، هاآعمعيةتتعن قورقتع، ظأز آأثلعدة بعرةر مةزهةصتة تذرسا ي
ذرذق                        ص، ق اص قعلع تعدة، ظعتعك الدع، ؤاراق ظىس ةن دةص ق ان بولعم العقنع رازع قعلغ ذص، خ توغرا قعلغان بول

ةزعدة   ص، ب نع قعلع الاله     ظعختعالص ذص، ظ ص قوي ا قعلع عتعص رعي ؤعنع ظويناخش ةق!  تةس راص ! ه دةص ؤارقع
بذ ظئحعنعشلعق آأرىنىش، ظازابلعق آىنلةر، ! يىرعؤةردع، تةرةققعيات، هاآعمعيةت، دعنسعزالردا تذرعؤةردع، ظاه

ل ص      هةقعقعي   ةش خع ذ ب ةردعنع ظعسالم دعن بذنداق ظةمةس، بذالر ظويلعغاندةك ظةمةس، بذنعث هةقعقعتعنع ظاش
ظالاله هةممعمعزنع بذ صةردعدعن ساقلعسذن، . بأسىص ظأتكةنلةر بذ صةردعدعن ساقالنغانالر حىشىنىص يئتةلةيدذ

  !ظامعن
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  سىرة آةهصة تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

ىرعنع             ذ س ذص، ب ار بول قان غ ةؤلعياالر جايالش ار، ظ ةهعرعدعكع غ آةهصة، صةلةستعنضة يئقعن ظوسسوس ش
أرةش                ظالال ن ظىحىن آ ةق دع ة، ه م، ظعبادةتك ةؤلعياالرغا ظعلع ىرة، ظ ه، مذشذ غار ظعسمع بعلةن ظاتعغان، بذ س

ان                ىن، ظعم ن ظىح ذالر دع ذص، ب ةن بول قعلعشقا ظعشارةت قعلعدذ، حىنكع، بذ سىرعدة ظةسهابذلكةهصة سأزلةنض
ا  نع، ظات ىتىن يذرتع ىن، ص اخعرةت ظىح ىن، ظ الع ظىح الالهنعث جام ىن، ظ اال ـ ظىح عنع، ب عنع  ـ ظانعس حاقعس

تاشالص، آاصعر، دعنسعز هاآعمعيةتتعن قذتذلذص، خالعس ظعبادةتكة ظأزعنع بئغعشالص غارغا جايالشقان، ظالاله           
رعص،   ةت بئ ا آارام ةزلعدعن بذالرغ أز ص دذ 309ظ ةت بولع ل آارام ر خع ذ بع ان، بذم ل ظذخالتق ذ .  يع الاله ش ظ
  .نع بعلدىردع دئضةن، هةقظارقعلعق قعيامةتنع ظةسلةتتع، تئرعلشع

ةن      ؤاقتظةمةلعيةتتة بذالرنعث    ةت بعل ةر، نعي ع، ظةمةلل ع ظذخالص ظأتسعمذ، ظعبادةت هئسابالندع، حىنك
هةتتا، بذالرغذ خعزمةت قعلغان، ضىزةتحعلعكتة تذرغان ظعتمذ ماقامغا ظئرعشتع، ظةلؤةتتة، بذالر خالعسا . بولعدذ

ذ  ز مذش ا بع رعدذ، مان ة آع ة بعلل ادةت  جةننةتك ق ظعب ا اليع ز ظعلعمعمعزغ ع، بع دذق، حىنك تحعلعك بواللمع  ظع
اتعمعزنع         ـ   مذراد قعاللمعدذق، ذدةك هاي ةم بولغ ةلبعمعز خاتعرج ق ق مةقسةت، صعالن، ظارمان، ظارزذيعمعزغا اليع

 ماقامغا ظالعمالر بعردةك، ظةؤلعياالرغا خعزمةت قعلسا، مذشذ ظعتتةك. مةنعلعك، ظةهمعيةتلعك ظأتكىزةلمةيؤاتعمعز
تعدذ ةنيئ ذرت   .  دئض عز، ي ةنع تويس ةتتع، ي دة ظىزىل عتنة دةؤرع العمالر، ص ذر ظ ذنداقال، جذمه عز  ـ ش ماآانس

ان،                    ة ظاتلعنعشنع ؤاجعص دةص قارعغ العس، ظعسالم، ظعبادةتك ا خ داص، ظالالهق هةممعنع تاشالص ظعماننع قوغ
ة لعص آأرسذن،    دةلعل، مذشذ سىرعدة آأص، ظالاله بذ هئكايعنع بعزضة بعلعم قع          وزذر    هئكاي ةززةت، ه  قعلعص ل

ظالسذن، تارعخنع بعلسذن دةصال سأزلعمعضةن، بةلكع، ظأرنةك، ظىلضة قعلغاندذر، ظالعمالر بعردةك بذرذنقعالرنعث 
المعغعنع             ةلدعن ق ايدذ، ظةم ةل قعلعنم ا، ظةم ة    ظعشلعرعدعن مةنسذخ يةنع ظةمةلدعن قالغعنع بولس ةنعال آىحك ي

  .رة مةنسذخ ظةمةس، بذ سى دئضةنظعضة

دذ               ة بولع عز ظأتس دة تويس عتنة دةؤرع ةنع ص ان،         دئضةن بذ ظعتتعصاققا آئلعش، ي ئلعش، قذرظ اققا آ ة ظعتتعص ض
أزلعنعدذ      ردا س عر مذنعي ذ تةصس ان، ب تعن ظئلعنغ اظ، قعياس ةدعس، ظعجم أزلعنعدذ . ه ىرعدة س ذ س . دةل مذش

. دا سأزلعضةن»فعزعالل قذرظان«مةهذلال ظةلةيمذ   رةه قذتذبظةسهابذلكةهصة بعزضة ياخشع ظىلضة، بذنع سةييعد       
هةدعسلةرمذ خئلع آأص، ظةمما، ظالعمالر صعتنة هةدعسنع، صعتنة بابنع، قعيامةت يئقعنالشقان بابنع، دةججال             
بابعنع ظوقذماي، نعكاهنع، تعجارةتنع ظوقذص، بذ هأآىمضة قارشع تذردع، ظألما بولساث، دذنيا ظىحىن ظةمةس، 

  .ذصمذ ظاخعرةت ظألماسع بول، بذ ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةينعث سأزعدذردعن ظىحىن بول

بذمذ بعزضة  . بذ سىرعدة يةنة، خعزعر ظةلةيهعسساالم بعلةن مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ؤةقةسع سأزلةنضةن         
اخعرع         ان، ظ ا ظاتالنغ الص، ظعلعمغ ةممعنع تاش ىتىن، ه االممذ ص ا ظةلةيهعسس ع، مذس ة، حىنك ع ظىلض ياخش

ةتم ادةت  ةقس ا ظعب ايدا ظالالهق العي ج عز، خ عز، ؤةتةنس ا، ظةهلعس االم بولس ر ظةلةيهعسس ةندذر، خعزع كة يةتك
ارلعقعنع             ذ ب أزلعنعدذ بذم ةي س قعلعدذ، ظعلعم بعلةنال مةشغذل ، ظذندعن باشقا يةنة زذلقةرنةيعن رةهمةهذلال ظةل

دذ           أرةش قعلع دذ         بةز. (تاشالص ظالاله ظىحىن، دعن، ظاخعرةت ظىحىن آ ةيعنال دةي ةس، زذلقةرن ذ ظةم ةر ظ  )عل
  دعمعدع دعمةث حذنكع اهللا ؤةرةسذل يةنع ظعسكةندةر

دذ     ـ   نع ظالالهنعث هاآعمعيعتعضة ظأتكىزىؤالعدذ، هةتتا، يةجذجع      زئمعن صىتىن ال قعلع . مةجذجعالرنعمذ قام
دذ   ةنال بولع أرةش بعل م، آ اد، ظعلع عرع جعه ىتىن سةص دا . ص الاله مذن ة ظ ىرعدة، يةن ذ س ةنقب ةن :  دئض س

ةن ةص ظةتعض زالعقعنع تعل ارعثنعث رع اجعز،  ـ صةرؤةردعض ةنع ظ انالر ي ادةت قعلعدعغ ا ظعب امدا ظذنعثغ ظاخش
 ـ حان بولغان هالدا بعللة بولغعن، بذ دذنيانعث زعبذسةؤرآةمبةغةل، ظأزعنع هةقكة ظاتعغان مذسذلمانالر بعلةن 

خاهعشعغا ظةضةشكةن،  ـ  دعلنع غةصلةتتة قالدذرغان، نةصسعزعننعتعنع دةص ظذالرنع آأزضة ظعلماي قالما، بعز
  . بذ ظايةتتة بعز ظعككع مةسلعنع تعلغا ظالعمعز دئضةنظعشع هةددعن ظاشقان ظادةمنعث سأزعضة ظةضةشمعضعن

زعننتعنع آأزلعمة دعضعنع، ظعككعنحعسع،  ـ بعرسع، آةمبةغةلنع يوقسعز دةص تاشلعما، بذ دذنيانعث زعبذ
م زعكرعنع مذه  ةن  ع ذ ظعشالر                      دئض ان، ب لعققا بذيرعغ ذالق سالماس ة ق ان آعشعض لةتتة قالغ رعدعن غةص ةلبع زعك  ق

ةلبع                        ةمما، ق أتعدذ، ظ عز ظ ايدذ، يوقس عؤة ظااللم أص نئس ة آ صىتىنلةي ظةؤلعياالر ظعشع، بذالر بذ دذنيادعن ظانح
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ة                 نعش، ظ ة يىزلع أرىص، ظاخعرةتك ىز ظ ادعن ي ذ  زعكرع بعلةن مةشغذل، مانا بذ دذني ةن مما، ب ةرةققعي   دئض لعك ت
دا تذرسذن                دئضةن قعلماث رعنحع ظورذن اخعرةت بع الالث، ظ اخعرةتنع ت ة ظ ا ظىستعض ذ دذني ةلكع، ب   بولمايدذ، ب
ذتذص، آعشع                47 دعن   45يةنة، ظالاله   . حعدئمةآ ىملىآكة ظوخش ر ظأس انع بع ذ دذني ة ب ان ظايةتت عحة بولغ  ض

ا           دةرهال خذشال بولذص تذرسا، ظاندعن قذرذص تى       ذ دذني ةنع ب اتقان ي ة ظوخش ذرذص آةتكةنض ضةص شامالالر ظذح
ةت،            .  دئضةن رةزعل، صةسكةش، نعجعس، هعحنعمعضة ظةرزعمةيدذ     ادعكع زعنن ذ دذني العالر، ب الالر، ب اندعن م ظ

ارعثنعث       اؤابع صةرؤةردعض بذنعثغا ظالدانماثالر، ظةمةلعيةتتة بولسا، باقع قالعدعغان مةثضىلىك ياخشع ظةمةللةر س
بذ ظايةتتعمذ دذنيادعن ؤاز آةحتىرىص، نةصسعنع .  دئضةنلعدة، تئخعمذ ياخشعدذر ؤة ظىمعد تئخعمذ حوثدذرنةز

ظايةت، يةنع، ظالاله بذ  ـ 47صاآالص، ظاخعرةتكة ظالدعنع قعلدذرغان، ظاخعرعدعال قعيامةتنع ظةسلةتكةن، يةنع 
عسعنع سأزلةص، شةيتاندعن ظاضاهالندذرغان، ظايةتتة، شةيتان بعلةن ظادةم ظةلةيهعسساالم قعسس ـ 50سىرعدة 

م                   ذش الزع ع دىشمةن تذت ذش، ظذن رع بول ةتتا،  . حىنكع، ظالع ماقامغا يئتعش ظىحىن، حوقذم شةيتاندعن نئ ه
ظالاله، بذ سىرعدة، . ظذنع دىشمةن تذتقعلع حولعسع تةضمعضعدةك، ظالاله ظعشقع بعلةنال بولغذدةك بولذش الزعم      

يةتكعحة ظعككع آعشع بعرع دذنياصةرةس يةنة بعرع ظاخعرةت ظىحىان ياشعغان آعشعنع ظا ـ 46ظايةتتعن،  ـ 31
أظمعن،                ان، م معسال قعلغان، دذنياصةرةس آعشع ظعككعلع ظالةمدة ؤةيران بولغان، هاالك بولذص صذشايمان قعلغ

ذنداق                       مذ مذش دة بولذص عنتة دةؤرع المذ ص ذ معس قاندذر، ب ةخت تاص ا، ب نع بولس عز    ظاخعرةتكة تذرغع عر، دعنس آاص
هاآعمعيةت، قعيامةت ظالدعدعكع صعنتة دةؤرعدة دذنيادعن ؤاز آئحعص، ظاخعرةت ظىحىن ظالاله ظىحىنال ياشاشقا 

دذر   قا دةلعل أزعنع بئغعشالش كة ظ ادةت، آأرةش م، ظعب ث ظاساسع . ظعلع ةيتان، بذنع ازدذرعدعغعنع ش عنع ظ آعش
ي نئمة؟ بذنع هةممعمعز بعلعمعز، ظةمما حعدعماق تةسكة صايتةختع ياردةمحعسع دذنيا بعلةن ظايال آعشع بولما      

تىردذق           أزعمعزنع تىضةش اخعرع ظ ادةتنع        . حىشىؤاتعدذ، هةر خعل صةتعؤاالر ظالداص ظ اخعرعدا ظعب ىرعنعث ظ ذ س ب
ىرعنعث                             ذ س الاله، ب ة، ظ ش، يةن ر ظع م بع ذ مذهع ا ب علعغان، مان لعقنع تاص ا قعلماس ظالالهقا خالعس قعلعش، رعي

ارقعدعنال  ع      ظ ال آعش ذ ظاي ةن، ب ةمنع سأزلعض ىرة مةري اس ةهيا   ظعس ذالر ي ع، ب االمنعث ظانعس  ظةلةيهعسس
ظالاله بذالرغا بعزنع ظعقتعدا  ظةلةيهعسساالممذ تويسعز، جايسعز، ؤةتةنسعز ظالاله دةص ظاخعرةت دةص ياشعغان،

عدعمعز، دعنع        زنعث مةقس عنعدذ، بع العمالرال حىش ةقةت ظ ع ص ان، بذن قا بذيرعغ ار  قعلعش ةرآعنلعك ب زدا ظ  مع
  .حع، ظعككعلعسع جايعزدذردئمةآ

ان،  مةقسةت دةك تذرمذش ؤة تذرمذشسعزلعق ظعككعلعسع جايعز، ظاساسع        دئضةن يةنع، بعز يذقعرعدا    ظعم
ذش توسذص    ـ  تعن مذشذ رةزعل دذنيا، مذشذ باال     مةقسةتظالالهنعث جامالع، مانا بذ غاية، ظةمما، بذ         قازا، تذرم

ةن مذثدعشعشدعن               هئكمةت ـ   تتعن، ظعلعم قويعدعكةن، هةقعقة  الاله بعل ايدا ظ العي ج ادةتتعن خ العس ظعب تعن خ
  .توسذص قويعدعكةن

مةسعلعنع تىصتعن حىشعنعص . بذ مةسعلعنع ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةي رذشةن ظعزاهالص سأزلعضةن
ةدعس         عرنع، ه ابلعرعنع، تةصس ن آعت ع دع ةر قايس عثعز، ه اقحع بولس ةتقعق قعلم ةنتاؤع  ت عنع، ت شةرهعس

نع ؤة باشقا » تةزآعرةتذلظةؤلعيا«، »ظعهياظولذمذددعن«، »آعتابذلظةرؤاه«رةهمةهذلال ظةلةينعث جةؤةهةرلعرعنع 
م   عثعز الزع ابالرنع آأرىش ذن آعت ث   . (نذرغ ات قعلع أص، ظئهتعي العق آ ابالردعمذ خات ذ آعت ة، ظ ز ) ظةلؤةتت بع

ةي، بذ سىرعنعث بئشعدا بعر قعسعم ظةؤلعياالرنعث سأزعنع بولذصمذ سأزعمعزضة آةلسةك، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
ن     ةن، جىملعدع نع سأزلعض تاز بولغعنع وفالرغا ظذس عنعث صةيالس عز آعش اس، ساؤاتس اس، يازالم خةت ظوقعيالم

.  دةبباغ رةهمةهذلال ظةلةيلةر بذالرنعث بةزع مةسعلعلةرضة جاؤاب بةرضعنع سأزلةنضةنشةيخخةؤؤاس شةظرانع، 
  . بذالردعن بعر نةححعنع آةلتىرعمعزبعز

ان               تاز بولغ وفقا ظذس ةمما صةيالس اس، ظ اس، ؤة ظوقعيالم ةيخ خةت يازالم ةيدعن    ش ةهذلال ظةل اغ رةهم  دةبب
ورعغان،  داق س الرنعث بةزعسع مذن ةيخفعقهعشذناس تذش داق دةص ة :  زةروق مذن ان تةربعي ةن بولغ تعاله بعل ظعس

ةن ه          ةت بعل ةمدع هعمم ةن    ظىزىلىص قالدع، ظ ةش ال بعل ةدعس،      تةربعيعل ابنع، ه ان آعت علةر قذرظ الدع، س  ق
  بذ نئمة دعضعنع؟. سىننةتنع الزعم تذتذثالر، ظذنع زعيادة ياآع آام قعلماثالر دةصتذ

ةقعقعي    جاؤاب بئرعص،    شةيخ االقعنع              مةقسةت ه اتعل ظ قذزذش، ب ةتنع زاؤال تاص اآالش، زذلم نع ص ، زاتع
دع، بعرعنحعسع، ظعلضعرعكع سةلةصع ظالعمالر بولذص، بذالر دةسلةصكع ظىح ظىزىش، بذنعث يوللعر ظىح قعسعم ظع
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ع   سةرصظةسعردة شذنداق ياخشع ظعدع، ؤاقعتنع تالعصالرنعث نةصسعنع صاآالشقا           قلمايتتع، صةقةت بذالر مةخص
  .سعر ظعضعسعضة ظذالرنعث قذلعقعغعال سأز قعالتتع، بذنعثد اهئح شةك يوق ظعدع

ظةؤؤةلقع ظىح ظةسعردعن آئيعن نعيةت بذزذلدع، شةهؤةت ظومذمالشتع، ظاندعن ظعككع خعل يول شذآع، 
لةر تالعص، مذرعتلعرعنع خالعي جايدا تذرذشقا بذيرعدع، بذالر صىتىن باتعل ظعشالردعن، باتعل جاهالةتتعن شةيخ

ةيتتع  از ي امنع ظ دع، تاظ العي بولعؤال ذص، خ تع، د . قذتذل از بوالت ةهؤعتع ظ ع، ش اندعن، ظذيقذس الدا ظ م ه اظع
اتتع، باشقعسع           الالهقعال باغلعن الغذز ظ ىآىتلةر ي ةآكذر، س ةقعل، تةص ة ظ تع، بارح ةييارلعقعنع قعالت ألىمنعث ت ظ

  .يوقعالتتع

تع،   ـ 3ظىحعنحعسع،  ان ظارعالش ةن يالغ تع، راست بعل اتعل ظارعالش ةن ب ةق بعل ا، ه ول بولس عم ي قعس
دع  العص بول ت، مذخ ة زع ةرةز، هةقك دع، غ ةت بذزذل تعكع نعي ةدرعجعي بابالش الالهنعث ت اخعرع ظ ذالر ظ ، ب

ةيخ         ىن، ش ذنعث ظىح الدعدع، ش آارامةتلعرعنع قوبذل قعلدع، شذنعثغا مةغرذرلعنعص ظأزعنع ؤة باشقعالرنعمذ ظ
ان                  قا بذيرعغ م تذتذش ىننةتنع الزع ةدعس، س  زةروخ رةهمةهذلال ظةلةي، زعيادة سأز قعلماستعن قذرظان آعتاب، ه

ذ         مانا بذ ظ  . دئضةن العمالر ب ذناس ظ ةزع فعقهعش ان، ب اؤاب بولغ ةيخ ةث توغرا، اليعقعدا ج داق   ش ة مذن دعن يةن
عمذ                       عز بولس اآع يوقس ةؤزةلمذ؟ ي ع ظ ىآرع قعلعش يول رعص ش ذل حعقع ا ص ةق يوللعرعغ ذص ه اي بول سورعدع، ب

  .ع قعلعص ظأتسة ياخشعمذ؟ جاؤاب مذنداق بولدسةؤررعيازةت تارتعص هةق ظىحىن ظعبادةت بعلةنال 

تع              هةر ظعككعلعسع توغرا، ظعككعلع يولغا ظأزعضة اليعق صةزعلةت بار، شذنداقال هةر ظعككعلع يولنعث زااللع
را               ذ توغ ا ش ن بواللعس ا يئقع لعقتا  مةقسةت بار، قايسعسع ظالالهق اح           .، ظازماس اقنع ظ ةص، قورس از ي امنع ظ تاظ

 قعلسا، ظالاله بذنعثغا صةتعه سةؤرسا، حعداص قويذص، آئحعلعرع ظعبادةت بعلةن ظذيقذسعز هالدا، رعيازةت تارت
رةك،         ةرةققعي قعلعش ظىحىن ظعشلعتعشع آئ آةشعص يةنع غاظعب سعر بعلعمنع بئرعدذ، ظةمما، بذ ظعلعمنع ت

دذ ا بولع ذ زور ظازغذنلعقت ا، ب م. بولمعس لعك الزع قعنع زادع بعلمةس العدعن باش ةببعتع ؤة جام الالهنعث مذه . ظ
ةجرع         بايلعق ظعضعسعمذ شىآرع   ث ظ  قعلعص قةلبعدة زاهعد بولذص يىرسة، هارامدعن شىبهعدعن ساقالنسا، بذنع

ذ                    ةمما، بذم دذ، ظ العس، ساص بوالالي ادعتع خ ث ظعب ايدذ، بذنع كارا بولم عر ظاش ا س ع، بذنعثغ مذآاصاتتا، حىنك
بذنداق ظازغذنلذقدعن بولذصمذ، صعتنة، جاهالةت، آاصعر هاآعمعيعتع دةؤرعدة ظازماسلعق الزعم، . ظازماسلعقع الزعم

ارلعي                 ام ش ةن ظعم ةي بعل ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ ول ظعم ع ي ذ ظعكك صةقةت ظاشذ خالعيلعق ياخشع بولعدذ، ب
دذر ةينعث يولع ةهذلال ظةل كة . رةهم ةتهع آةشعص ذنكع، ف عثالردا بولس ةقعقعي ظعس الالهنعال ه ادعق، ظ اص، س س

ع يئتعدذ، شذنعث بعلةن بعرضة نةصسعنع رعيازةت بعلةن       ياخشع آأرعدعغان ظعخالسمةن، ضذناهدعن خالعي آش     
عقالرمذ ظئرعشعص                     عرت، صاس عالردعن س ة ياخش ذ بعلعمض دة ب انالر ظعحع قعيناص حعداص، خالعي جايدا ظولتذرغ

  . دئضةنقالعدذ، بذنعثدعن هةزةر قعلعثالر، ظذالرنع قذرظان، هةدعسكة سئلعثالر

ةيدعن   شةيخ آعتابتا ضةن دئ »دذرذلخةؤؤاس صةتعؤايع سةييعد خةؤؤاس   « ةهذلال ظةل ةيخ  خةؤؤاس رةهم  ش
  دئضةنظةهمةد ظبعنع هةنبةل رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظالالهقا مذنداق: شةظرانع رةهمةهذلاله ظةلةي مذنداق سورعغان

بعم،                ةي رةب ورذدذم، ظ داق مذناجات قعلعص س ظعكةن، مةن رةببعم ظةززة ؤة جةللعنع دعلعمدا آأرضعنعمدة مذن
  سعلعضة قانداق يئقعنلعشعدذ؟ آعشعلةر 

  .رةببعم مذنداق جاؤاب بةردع، مئنعث قذرظان آاالمعم بعلةن

  . دئدعممةن يةنة حىشعنعصمذ ياآع حىشةنمةيدذ؟

ص،         . رةببعم ماثا هةم حىشعنعص هةم حىشةنمةي دعدع       أزعنع داؤام قعلع ةي، س شةظرانع رةهمةهذلال ظةل
ةندىرىص قوي         عنةلمعدعم، حىش أزنع حىش دع   مةن بذ س دع         . سعال دع داق دع ةي مذن ةهذلال ظةل ةؤؤاس رةهم . خ

ذ،    العملعرع ش ةرعظةت ظ عنع ش عنعص دعض عدذ،      حىش ا يئقعنلعش ةل قعلس ذالر ظةم العم، ب ةرعظةتكة ظ ذالر ش ب
ةنمةي      ذ حىش ا ب حىشةنمةي دعضعنع ضةرحة ظذالر ساؤاتسعز بولسعمذ، فةتهع آةشعص ظارقعلعق حىشعنعدذ، مان

أزلعرع         دعضعنع، بذالر قةلبع ساص     بولغاحقا، سأزلعرع ؤةهعضة ظوخشاص آئتعدذ، ظةضةر قةلبع ساص بولمعسا س
  . دئضةنؤةسؤةسعضة ظوخشاص آئتعدذ

ةلبع        ذالر ق ةيدذ، ظ اللعرعدعن ظأتم انع ض علةرنعث قذرظ ان آعش ان ظوقذيدعغ ذن قذرظ ةتتعمذ نذرغ ظةمةلعي
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عز،       ةتتعن بعلعمس اتعنعي جةه ذالر        جةهةتتعن ب ذص، ب علةر بول ةزع آعش عمذ         ب العم بولمعس ةرعظةتكة ظ ةرحة ش  ض
ةيدةك،              ةهذلال ظةل ظةمةل ياخشع، سأزلعرع صةيالسوفتةك حعقعدذ، جىملعدعن جاؤاب بةرضىحع خةؤؤاس رةهم

  .بذ بعر مأجعزة بولذص، ظعنتاين ظاز آأرىلعدذ. ظالاله خالعغعنعنع قعالاليدذ

  ةر، صعرالر ؤاسعتة قعلعنامدذ؟يةنة مذنداق سوراصتذ، بذ يولدا صةيغةمبةرلةر ياآع سالعه آعشعل

هةرضعز ؤاسعتة قعلعنمايدذ، سةن ظأزىث بعلةن ظالاله ظوتتذرعسعدا ! ياق! خةؤؤاس رةهمةهذلال ظةلةي، ياق
عز                        ا هةرض عتة قعلم ذن، ؤاس اآع باشقعسع بولس ةيغةمبةر بولسذن ي ةيلع ص المعغعن، م  مةثضى ؤاسعتة قعلعص س

ايدذ،         قعلما، صةيغةمبةرلةر ظعسالم دعنعغا بولغ     عتة بولم ادا ؤاس اآع دذظ ة ي ان، ظعبادةتت عتة قعلعنغ ان دةؤةتتة ؤاس
الالهنعث        ان، ظ ا دةؤةت قعلغ ةمس، ظالالهق ة ظ ةنعال ظأزعض ذالر ي عتع ظ ان بولسعال   مةقس ان، ظعم ةيغةمبةر   بولغ ص

م ؤاس     اقعرعق، ظعلع ع، ح عتعسع  ؤاسعتعسع آأتىرىلىص آئتعدذ، سةن ظعمان ظئيتتعثمذ، ؤاسعتة قالمايدذ، حىنك
ةقتاظاال                     الال ه ن بولعؤئرعسةن، ظ ا يئقع ةن ظالالهق تىضعدع، ظاخعرالشتع، سةن ظةمدع ظعمان بعلةن قذرظان بعل

  .ساثا جئنعثدعنمذ جان تومذررذثدعنمذ يئقعندذر، نةدة بولساث بعللة بولعدذ

، يةنة ةرضة يئقعنظالاله سعلةر بعلةن بعللة، ظالاله جان تومذرذثالردعنمذ سعل: مذنذ ظايةتكة قذالق سال
سةندعن بةندعلعرعم مةن توغرعلعق سوراص قالسا، دعضعنكع، مةن ظذالرغا بةآمذ يئقعن، قاحان :  دئضةنمذنداق

ادا    دئضةندذظا قعلسا، مةن ظذنعث دذظاسعنع ظعجاؤةت قعلعمةن  ة، دذظ ، بذنداق ظايةت بةك آأص، ظعبادةتت
ا   ظالاله بعلةن ظارعلعقدا ؤاسعتة قعلعنسا قةتظعي ب       ايدذ، دذظ ةن ولم ادةتتذر،      دئض امذ ظعب ع، دذظ ادةتنعث يعلعك  ظعب

أزعنع،                 هئحبعر ةقةت ظ ان، ص عتة قعلمعغ ا، ؤاس صةيغةمبةر ياآع رةسذلذلالمذ ظالالهقا دذظا قعلسا، ظعبادةت قعلس
دع                 ـ   ظعسعم ةتحع ظع ذنداق هةقعق ابعظعنالرمذ ش ذنداق، ت اهابعالرمذ ش ان، س . زاتعنع، ظعسمع ظةزةمنع حاقعرغ

ئيعن بعر قعسعم آعشعلةر دذنيادعكع ظعشلعرعنعث ؤاسعتة بعلةن راؤاجالنغعنعنع معسال قعلعص، ظالالهقا ؤاسعتة آ
ةن      ذغ ظأتك اندعن ظذل ان، ظ نع ظويلعغ ن بولذش ارقعلعق يئقع ةيخظ ذ    ش ا ب ان، مان عتة قعلغ تازالرنع ؤاس ، ظذس
تعدذ،           بذ ظ  . ظةمةلعيةتتة توغرعدةك آأرىنضةن بولسعمذ، تىصتعن خاتا ظعدع       ا ظوخشاص آئ ذددا دعنعغ ةينع ب أز ظ

ذلذلالهمذ        دئضةن حىنكع، ظذالرمذ ظالاله بار، بعر     الال ؤة رةس عماحقا ظ ذلع ظوخش ةآلع، ظذس ادةت ش ةمما ظعب  ، ظ
ذ                   دئضةن ع، ظذالرم ندع، حىنك أآىم قعلع تعن خاتالعشعص، مذشرعك دةص ه دعن حةتنةص آةتكةحكة خاتا، تىص

 حوقذنذص، قةبرعسعضة حوقذنذص، بعر نةرسة تعلةص مذشذالر ظارقعلعق ظالالهقا مةشهذر ظذلذغ آعشعلةرنعث روهعغا
عتةقعلعص،        دئضةن يئقعن بولعمعز  ، بذ خعل آأز قاراش ظعسالم دعنعمذ بارلعققا آئلعص ظالاله بعلةن ظارعسعغا ؤاس

ة       .  دئضةن بعز مذشذالر ظارقعلعق ظالالهقا يئقعن بولعمعز      ةن سعلةرض نمذ    ظةمةلعيةتتة، ظالاله م ان تومذرذثالردع ج
ن ةنيئقع اآع    دئض العممذ، ي ةؤلعياالر ظ العممذ؟ ظ الاله ظ ا، ظ كة     تذرس ان، هةدعس ز قذرظ العممذ؟ بع عالر ظ سوص

م عمعز الزع تةهكةم ظئسعلعش تذ  . مذس ا ظعرشعص اآع ماقامغ تذ ي عرغا ظئرعشعص داق س ذالر مذن ا؛ ب ةر ظذنداقت بةزعل
ع م  را دعيعش ث توغ اندا بذالرنع ذنعثغا قارعغ عمذ  ش ةن آعش ا يةتك ذنكع، ماقامغ عثالردا بولس ن، ظعس ذمكع

 تةصسعردة ظةضةر  دئضةنخاتالعشعدذ، ظذالرنعث ماقامغا يئتعشع خاتالعقنع توغرا قعلعص قويمايدذ، ظعبنع آةسعر    
اس            ان، هةدعسكة ب ع قذرظ ذن   !بعرسعنعث سذ يىزعدة ماثغعنعنع، هاؤادا ظذحقعنعنع آأرسةثمذ ظذن ةر ظذيغ ، ظةض

  . دئضةنخعرةتنع آأزلعسة قولال، بولمعسا جايعدا قوي، هئسابنع ظالاله ظالعدذ، آارعث بولمعسذنآةلسة، ظا

أرمعتع          ةققع ه االنعنعث ه اآع ص عتة ي ذص، ؤاس  تةصسعر مذنعيردعمذ ؤاسعتة مةسعلعدة خئلع توختالغان بول
ذنداقال           .  دئضةن  بذدذظاالر خاتا  دئضةن وق، ش ةققع ي عنعث ه رةر آعش ةمما،       حىنكع، ظالالهدا بع وق، ظ عتة ي  ؤاس

بذ توغرعسعدا نذرغذن ظايةت، هةدعسنع دةلعل .  دئضةن بذ سأزلةر دذرذس دئضةنشاصاظعتع، دذظاسع، بةرةآاتع
 سأزعمعز هازعرحة توغرا حىشعنعلسعمذ،      دئضةن بعزنعث بذ ؤاسعتة  .  جايدا سأزلةنضةن   دئضةن قعلغان، ؤةسعيلة 

ذ  دئمعضةنعن، شذثا، ظالاله ؤة رةسذلذلاله     آئيعنحة بذددا دعنعغا ظايلعنعص قئلعشع مذمك       ياآع آأرسةتمعضةن ب
  .ظعشنع قويذص توغرعسعنع تعلغا ظئلعشعمعز الزعم

ة،           دا، دةؤةتت ة ظعلعم ىتىن خةلعقك ا، ص ذلذلاله بولس دع، رةس عتة بول جعبرعظعل، رةسذلذلالهقا ظعلعمدا ؤاس
ن           اللعدع، لئكع ة،         ؤاسعتة بولدع، ظةمما، بذنع ظالاله خالعدع ؤة ت لةر ظعبادةتت قا آععش اآع باش ذلذلاله ي ، رةس

ةس،        . دذظادا ؤاسعتة قعلمعدع، صةقةت ظعلعمدا ظذستاز قعلعص قويدع خاالس         مذ ظةم ةص ظعش ة مذرةآك ذ ظانح ب
االس     دذ خ عز بولع االر ؤاسعتعس ادةت، دذظ دذ، ظعب ةن بولع ع بعل تاز ؤاسعتعس ال ظذس م ظعلعش عيلة . (ظعلع ؤةس
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  .)تؤاسعتعسع، ظعبادةت، ظعتاظة

ن        سوظاليةنة مذنداق    اآع ظذالردع  قويغان، ظعنسانالر ظالالهنع قويذص، سالعه آعشعلةرنع ؤاسعتة قلعص ي
دة، خةؤؤاس رةهمةهذلال  دئضةنياردةم سورايدذ، تئخع ظذالر نامع بعلةن قةسةم قعلعص آئتعشعدذ، بذ نئمة ظعش

ةتكة تولغان بولذص، هةقدعن ظىزىلىص قالغان، زذلم ـ ظةلةي، جاؤاب بئرعص، مانا بذ آعشعلةرنعث قةلبع قاراثغذ
رةر                  اآع بع ةيخ ي ةمما، ش ةيدذ، ظ ة بةرم ر نةرس اي بع عتعص ياراتم بذالر هةتتا صعقعر، يوقسعزغا بعرةر بانا آأرس

ةنلعك              اندعن حةتنعض ذ قذرظ دذ، ب عدا قعلع نع ص ةن ظةؤلعيا، باي بولسعمذ جئنع الاله ظىحىن     .  دئض ة، ظ ذ هةدعي ب
بذ خذددع قذربانلعق ياآع قان قعلعش ظعشعغا .  دئضةن ظىحىن بةرضةنلعك بولعدذشةيخ بعر ظةمةس بةلكع، ظاشذ

ظوخشاش ظعش، بةزعلةر ظالاله ظىحىن دةص قويذص، بعرةر قةبرعستانلعقتا قوي، آاال، توخذالرنع ظألتىرىص يةص 
ش،      قايتعشعدذ، ظةمةلعيةتتة بولسا، يئقعن خوشنعسعغا هئحنئمة يوق، صعقعرالرغا هئحنئم         ان قعلع وق، ق ر   ة ي بع

اص               ا ظات ظعبادةت بولذص، خالعس، ظالالهقا بولذش آئرةك، ظةضةر ظذنع بعرةر دةرةخ ياآع ظذلذغ جاي ياآع مازاغ
قذرظان، هةدعستعن حةتنةص شعرعككة حىشكةن بولعدذ، نةدة . قعلسا، بذمذ بذددا دعنعغا ظوخشاش ظعش بولعدذ

نعدا   . ةقؤادار بولغعن، شعرعك ظعشالرنع قعلما، رعيا قعلما  بولساث ظالالهقا خالعس ظعبادةت قعلعص، ت      ظعسالم دع
نذرغذن يولالر، هةر خعل نامالر بعلةن قةلبعنع، نةصسعنع صاآالش ظىحىن ظوتتذرعغا حعققان بولسعمذ، دةسلةصتة 

ةظرانع،        : بذ توغرا ظعدع، مةسعلةن   ةؤؤاس، ش ةيدة، خ نذن معسرع، جذن ر، هةسةنذلبةسرع، زذن رابعية بةس
دةبباغ، ظعبنع مذبارةك، ظعمام جةظفةرع سادعق، ظعمما غةززالع، ظةهمةد روصاظع، ظابدذلقادعر جةيالنع، ظةهمةد    

ةر،   سةؤربةدؤعي، ظعبراهعم خةؤؤاس، ظعبراهعم ظعبنع ظةدهةم، سوصعيانذ       ، رةهمةتذلالهع ظةلةيهعم ظةجمةظعندةآل
ن ه   ذن، آئيع م قعلس ة رةهع الاله هةممعض ان، ظ ول تذتق را ي ىزىص، توغ ع آعرض ا يولالرن ل خات ر خع ةممعسع بع

ةص    ن حةتن عنعص دعندع ة ظعش ة، رعؤايةتلةرض ةرخعل قعسس ذص، ه نع قوي ان، هةدعس تذرذص، قذرظ خذراصاتالش
ع،           عر ظعلم ازراق س ع، ظ رعدذ، حىنك را دةص قعلعؤئ آةتكةن، قةسكة ظذحراص آةتكةن بولذص، ظأز ظعشعنع توغ

قا            ظةمما، بذ ظعشالر صا   ! دة ـ   ماقام بار  ان، هةدعسكة قايتعش ةلقنع قذرظ ىتىن خ ز ص ذثا، بع رعلعدذ، ش سعققعمذ بئ
ةلكع، توغرعسع،   . بذ بعردعنبعر هةقعقةتتذر. حاقعرعمعز، توغرعسعنع قوبذل قعلعص، خاتاسعنع شالالش الزعم   ب

ع، توغرعسع                    ةس، حىنك م ظةم عمذ الزع عمذ، خاتاس ث توغرعس قذرظان، هةدعس، ظةهلع سىننعيلةر شذ، ظذالرنع
  .بعزدة بار، قذرظان، هةدعس

  ظاي نذرعنع بذلذت توستع،

  .زذلمةتنع قوشتع ـ بذ قاراثغذ

  بذ زذلمةتتة تذرغذم يوق صةقةت،

  .تاقعتعم توشتع ـ سةؤرمئنعثمذ 

أزع          عنعث س ماق آعش اراثغذ، قاس ةلبع ق ايدذ، ق ة ظوخش أزع ؤةهعيض عنعث س ذق آعش اص، نذرل ةلبع س ق
  .ؤةسؤةسعضة ظوخشايدذ

  دع ظعمامالر قةلبعضة،هةقعقةت آعرمع

  .ظعمامالر يارعمايدذ هةقنعث تةلعصعضة

  قايسع ظعمام مايعل بولسا هةقنعث تةرعصعضة،

  .يةتكىزعدذ، ظالاله ظذنع ظاخعرةتنعث شةرعصعضة

  .لعنعش آئرةكصةرقجاهالةتتعكع خةلعقدعن ظعلعم بعلةن ظةمةس، ظةمةل بعلةن 

   يىزعدعكع بارحة نةرسة زعننةت،زئمعن

  . سالعدعغعنع بعردعنبعر سىننةتسئنع يولغا

  ظاخعرةتتة ظالالهنعث جامالعنع آأرىش ظىحىن،
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  .هةق يولعدا ماثغعنعثغا قعلعص قالما معننةت

  ،نئمةتتئنعثنعث ساالمةت تذرذشعال بعر 

  ).ظعنتعقام(لةرضة شىآرع قعلمعساث آئلعص قالعدذ نعقمةت نئمةت

   ظةمةسمةن، دئضةنبذ سأزنع مةنال

  .هئكمةت قالغان بعر بذ قةدعمقعالردعن

  تةدبعرعثنع بذزذدعذ تةقدعر قعسمةت،

  .خالعساث قولذثنع ظوحذق قوي خالعساث قعسعؤةت

  سئنع ضولالص آئتعدذ، مالالردعكع يا بالعالردعكع زعننةت،

  ). ظعسمعدوزاخ(بئخعلالرنعث جايع بولذر، ظاخعرع هوتعمةت 

  قذرذق بانا سأزلعرعثعنع بعر حةتتة قويعؤةت،

  .وال تاللعساث بعرنع سأز قعلماس هأآعمةتهةق يول ت

  هةق دعن ظىحىن ظعلعم صةنمذ بعرعدذ قذؤؤةت،

  .صةن تةرةققعياتع بعلةن خذراصاتلعقنع تىضعتعؤةت ـ ظعلعم

  هةق يولعمعزغا قذرظان، هةدعس صوالتتةك هأججةت،

  .قةلبعثدعكع شىبهع شةآنع تىصتعن يوقعتعؤةت

  ظاقعؤةتصىتىن مةزهةص قايتعص آةلدع هةقعقةتكة 

عنعث                ث قايس سىرة آةهصعدعكع بعز هةقعقةت زئمعن ظىستعدعكع نةرسعلةرنع زعننةت قعلدذق، بذ ظذالرنع
اخعرةتكعمذ؟           اآع ظ ةمدذ؟ ي ة بئرعل ذالر زعننةتك دذر، ظ ظةمعلع ياخشعراق ظعكةنلعكعنع سعناص بئقعشعمعز ظىحىن

تذ،  بولذشع مذهعم، آأزعمعز  ظةمةلنعث آأص بولذشع مذهعم ظةمةس، ياخشع      أرىص تذرذص ن  آ تعدعكع   زئمع  ظىس
عتةلمةيمعز          اناص تىض ة        . بارحة نةرسة راستعنال زعننةت، بذالرنع بعز س اي، آئح تذز، ظ اش، يذل مان، قذي  ـ ظاس

اغ  ايالق، ب اغ، ي ةرخعل ت ز، ه ذق، دئثع دىز، قذرذقل رع،   ـ آىن ىملىك، زاهع ايؤان، ظأس ان، ه تان، ظعنس بوس
ةتكعلع  اناص تىض ىزةللعكنع س اتعنع، ض ايدذب ةت  .  بولم ىزةللعك، زعنن ة ض ر نةحح ن بع ز بذالردع تعدة  بع ظىس

ز ةنلعرعمعزنع. توختعلعمع نع،   زئمعنظوقذرم الالهنعث قذدرعتع دذرذص، ظ اياهةت قعل ةتتعن س ة جةه نع نةزةرعي
ة،            هئكمعت عتعمعز، ظةلؤةتت عتلعقعنع آأرس أزنعث راس داق    14عنع، رةهمعتعنع، قذرظاندعكع س ذرذن بذن عر ب  ظةس
الالهدذر    سأزنع   ذ       . ظالدعن بعلعص قعاللعغذحع صةقةت بعرال ظ مذ ظاش نع بولذص ىتىن زئمعن ذلذلاله ص ع، رةس حىنك

انالرغا      ص، ظعنس ارقعلعق بعلع ي ظ ةقةت ؤةهع ع ص ان، بذن اياهةت قعلمعغ زالر، س اغالرنع، دئثع ةنزعرعلعك ت م
  .يةتكىزضةن، ظالاله بذ سأزنع مأجعزة سىصعتعدة مةثضى ساقالص تذرماقتا

ذدع ايعصس ع   ـ كع ظاج رعدا ظعكك ز يذقع تع، بع ىزةللعك زعننع ارايعص ض ةهؤاللعرعنع، قذتذبغ ار ظ تعكع ق
نع سأزلةص ظأتكةن، هةتتا، قاردعكع ضىزةل آأرىنىشنع ظعككع هئكمةتظذالردعكع مةنزعرعنع، زعننةتنع ظاالهعدة 

ار   اغالرنع، ق ار ت قا ق ن باش أزلعدذق، ظذندع تعم س ث ـ قئ اغالرنع بذالرنع ذز ت عنع م ةيرة قعلعش ع، س  آأحعش
لعرعنع        ارقعلعق آأرىنىش ةمراه ظ ىنظعي ه لذق س ةهؤالعنع معكرذسكذص ةرخعل رةث ظ زدعكع ه أزلعدذق، دئثع س

ان    ـ   ظعسسعق. سأزلعدذق ةيران قالدذرعدعغ سوغذق داظعرعسعنعث رةثضعنع تونذشتذردذق، ظةمدع بعز ظةقعلنع ه
لعق     ـ 144رعنعث تةنتاؤع جةؤهةرلع. بعر زعننةتنع سأزلةص ظأتعمعز   ئرعق تاش امرعكعدعكع س بةتتة، شعمالعي ظ

جايدا يذقعرع هارارةتلعك قعززعق بذالقنعث آأرىنىشع بار، يئثع زعلالندعيعدة ؤة باشقا جايالردا قارلعق، سوغذق 
، مذز تاغ ظارعسعدعن قعززعق هارارةتلعك بذالق حعقعص تذرعدعكةن ـ جايالردعمذ مذشذنداق بذالق بار ظعكةن، قار

ةمعن                   ةن ت ذ بعل ىملىآلةرنع س ايؤان، ظأس انالرنع، ه ةيتعص، ظعنس ذنع آأص رعص س قارالر بذ سذغا حىشىص ظئ
  !لعك ظعش قعلغذحع هةهئكمةت  دئضةنظعتعدعكةن، ظالاله نئمة
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ارارةتلعك         ززعق ه ا، قع عدا بولس اغ ظارعس ذز ت يانار تاغ ظارعسعدا بولسا، مذزدةك بذالق حعقعرعدذ، قارلعق م
  !عرعص بئرعدذ، ظعنسانالر ظئهتعياجع شذنداقدةبذالق حعق

اثزا                 ةر ي داق ه ةمما، بذن أرعمعز، ظ نع آ ذالق حعققعنع اغالردعن ب ةزع ت اآع ب بعز ظأستةث بويلعرعدعكع ي
وغذق                  زئمعن بذالقالرنع ذالق، س اتلعق ب ذالق، ت اححعق ب ةيدذ، ظ علةرال آأرةل ةن آعش اياهةت قعلعص آأرض نع س

ةتتا       بذالق، ظعسسعق بذالق، تاغ ظ   ذالق، ه ان ب عدعن حعقعدعغ ذالق، دةرةخ ظارعس ايالقتعكع ب ىستعدعكع بذالق، ي
ر                       ذالرمذ بع ع س ذ تذربعدعك ان ظاش ز ظعحعؤاتق ار، بع ذ ب ان بذالقالرم بةزع جايالردا دةرةخ شاخلعرعدعن حعقعدعغ

  .تذرنئمةتبذ بعر زور  بذالق،

لعك، ظةلؤةت           ان حىشعنعش ن بذي وغذق          بذالقنعث سوغذق بولذشع، ظذزذندع لعدة س از صةس ةر ظعحع ي ة، ي ت
تذرعدذ، ظةمما، قعززعق بذالق آعشعنع هةيران قالدذرعدذ، بذنعث سةؤةبع شذآع، يةر ظاستع حوثقذرلعغانسئرع   

عدذ،    ززعقلعق ضرادذسع ظاش عرادذس   30 تئمصراتذرعسع قع قاندا ض ن ظاش عدذ، 1000 معلدع ن ظاش ث  زئمعندع نع
  .قذرظان، هةدعستة بذرذنال سأزلةنضةنظعحكع قعسمع صىتىنلةي ظوت بولعدذ، بذ 

بعز بذنع حىشعنعؤالساق، بذالقنعث قعززعق حعقعشعنع ظاسانال حىشعنعمعز، بذمذ بعر خعل زعننةتتذر، هةم     
شعصالعق ظامعلالر بار، بذ آعشعلةر ظويلعغاندةك، ظذنداق سعرلعق ظعشعمذ ظةمةس، قانداقال بولمعسذن، ظالالهنعث       

  .قذدرعتع ؤة رةهمعتعدذر

هايؤان ؤة باشقا نةرسعدعكع زعننةت، بعز مذشذ زعننةتنعث آئلعش مةنبةسعنع سىرىشتة قعلساق، يةنعال             
ل           ة خع ذ يةتت عم ب ةربعر جعس وق، ه قذياش نذرع يةتتة خعل رةثدعن تةرآعب تاصقان، جعسعمدا ظةسلع رةث ي

ايتعدذ، ن                ة ق ا، ظةآسعض ذر ظئشعص قالس ذ ن ذ رةث، ب ةر ب ىمىرىؤالعدذ، ظةض ذنذش    رةثنع س ث قايتعشع، س ذرنع
  .صىتىن فوتذ ظاصاراتتا رةسساملعق قعلعؤاتقانالر ظاشذ نذرنعث صايدعسعدعن بولذؤاتعدذ. سةصةرلعرع بعزضة مةلذم

ع              ادةتتذر، بذالرن ن ظعب اش نذرعدع ن قذي ل رةثدع ة خع ذ يةتت صىتىن هايؤان ؤة ظأسىملىآلةرنعث رةثضع ش
ق  ا اليع الدا ظئهتعياجغ اس مذناسعص ه ةتم ل هئكم ةر خع علةش، ه نع بةلض ةآعللةندىرىش معقدارع ةن ش  بعل

ايدذ،     ع قعاللم ع هئحكعش دة، بذالرن الالهنعث ظعلعكع ئلعش، ظ الدعنع ظ اننعث ظ ةص زعي ايدعنع آأزل ش، ص قعلع
صةس قعلعص، سةت   ـ دةآلةرنع صةقةت ظالاله خالعغانحة ظعضعز دئضةنجىملعدعن بالعالر رةثضع، هايؤان رةثضع  

دذق     يا ضىزةل قعلص تذ   ز قعل ةتتعكع بع ذ ظاي ا ب ةن رعدذ، مان علةر        دئض ىتىن آعش ة ص ا هةمم ذ بذنعثغ ةلذمات ش  م
 معليارتتعن 500قايعل، قايعل بولمايمذ هةددع ظةمةس، بعز بعر تامحة سذنع معسالغا ظالساق، بذ سذ تامحعسع 

عنغا،                 رع ظوآسعض ا بع ع ظعلعمئتق ذالر ظعكك عنغا      ظارتذق جةؤهةر، ماددعدعن هاسعل بولعدذ، ب رع هعدروض ة بع يةن
  .قايتعدذ

ئكذنتتا                 ر س نع بع بذالر بولسا، مذسبةت ؤة مةنفع توك زةررعحعسعضة قايتعدذ، مةنفع، مذسبةت زةررعحع
  .نةححة يىز معليارت قئتعم ظايلعنعص تذرعدذ

ذن، هةممعسع                ايؤان بولس اآع ه ىملىك ي اآع ظأس اش ي اآع ت مةيلع سذ ياآع هاؤا بولسذن ياآع تأمىر ي
 خعلدعن ظاشتع، هةممعسع يةنعال نذر زةررعحعسع، مانا 110ذر زةررعحعسعضة قايتعدذ، بذالرنعث سانع    مذشذ ن 

ايدا      ؤاقتبذ ظالةمنعث ضىزةللعكع مانا بذ سةؤةبع، باشقذرذش، ظورذن          علةش، ص  ـ  عنع بةلضعلةش، معقدارعنع بةلض
دذ    دة بولع الالهنث ظعلعكع علةش، ظ اننع بةلض ادعرد . زعي ة ق الاله هةممعض اربونظ ةن ذر، آ أمىر  دئض اددعدعن آ  م

ا،                       ذلغان بولس أمىر ماددعسع قوش ازعراق ت ان، ظ اددعدعن حعقارغ ذ م أهةرنعمذ مذش اس ض حعقارغان بولسا، ظالم
قعزعل ياقذتنع هاسعل قعلعدذ خاالس، بذالرنع ظعشلةص حعقارغذحع زاؤذت ظالالهنعث ظعلكعدة، ظعنسانالر بةزع      

ذالر      بعلعمنع ظعضعلةص سىنظعي ياساص ب     ةتتع، ب اققان بولسعمذ، ناهايعتع قعممةت توختاص قالدع، زور بةدةل آ
  .ظاخعرع ظالالهقا حةآسعز شىآرع قعلماي بولمايدعكةن دةص تونذص يةتتع

مانا بذ زةررعحعنعث، نذرنعث آارامعتع، ضىزةللعك زعننعتع، نةححة تئرلعيون هةتتا سانسعز خعلغا يةتتع، 
معغ    زع ظوخشاش اق ظع ذددع بارم ةبظعي . اندةكخ ازعرقع ت ا      ـ ه ع آاتت اندةك، بذرذنق العملعرع ظئيتق ةن ظ ص

ذر            ر ن ذ بع وق، ظ ةن  صةيالسوفالرمذ ماددا ظةسلع ي ر              دئض ةر بع ةن، ه ةؤجذدلذق يوقك قا م ن باش ا نذردع ، ماددعغ
ةن  مةخلذق مةيلع زئمعن مةيلع ظاسمان مةيلع نذر بولسذن، ظةسعير         ةت خاالس     دئض ر هةرعك ةمدعكع بع .  ظال
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عنع            بذنع م داظعرعس تعكع ظعلع ذم بعلعش انالر حوق وق، ظعنس ثدعن بةآال ظعحكعرلةص آعرعشكة ظعنساندا قذدرةت ي
،  دئمةكحىنكع، بذنعث ظةقلعمذ حةآلعك،  . حةآلعك، دذنيادعكع حةآلعك بعلعم داظعرعسعدة توختعتعشع الزعم      

تعد      .  بولدذ  دئضةن توختاش، حةآلعك داظعرعسع بار    زعص آئ ا       بذ حةآتعن ظاشسا ظئ م، ظالالهق عز ظعلع ذ، حةآس
  .ظعنسانالر مةلذم داظعرعدة توختاص ظاندعن بذنعث هةقعقعتعنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ دعيعشع الزعم. خاس

ة              زاهعر بعلعم بعر دئثعز بولغاندةك، باتعنع روهع بعلعممذ بعر دئثعز، هةر ظعككعسعدة ظعنسانالر خالعغانح
العدذ، س    نع ظ ةآلعك ظعلعم ىرىص ح ىزىص ي اتعنع    ظ ىتىن ب ذ ص ة، ب ع ظعشالر بعلدىرىلس ر ظعكك ن بع عر ظعلمعدع

بعلعمنع بعلضةنلعك بولمايدذ، يةنعال شذنعثمذ حئكع بار، ظالاله ظالم، بذنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ دةيدعغان جايع 
ا           ! بار ذ ظعب ا ب دةتنعث ظاساسةن مةخسةد، ظعنسانغا ظأزعنعث ظاجعزلعقعنع بعلدىرىص ظالالهقا بويسذندذرذش، مان

  .مةقسةتمةنعسع، مانا بذ 

ذ   ن ظاش ذر زةررعحعدع ذ ن ةك، ظاش ة آةلس أز ضئصعمعزض اددعالردعن  110ظ ت م ارتذق ظعلعمئن ن ظ  خعلدع
الاله    اندعن ظ اق، ظ اراص باقس ا ق ارةث دذنياغ ذ رةثض قان، ب ةرآعب تاص ةنت ةتنع   دئض ادعكع زعنن أزنع دذني  س

ةتنع     هئكمةتبذنعثدعكع  . حىشعنةلةيمعز اس            نع ؤة رةهم ىملةآكة م ارةث ظأس ا، رةثض ارةث دذني ايمعز، رةثض بايق
عدا ياشاش                         ذص، تذرمذش قان بول ا ماسالش ايدعكع مذهعتق ذ ج ع ش ث رةثض هالدا هةر خعل هايؤانالر بار، بذالرنع
ظذسذلعدا، زور ظىنىمع بار، هةر بعر هايؤان رةثنع، قذياش نذرعدعن قوبذل قعلعدذ، بةزعسع ظانعنعث قورسعقعدعال 

ذغذحع                نةححة   ذر توش ذر، ن نعدعكع ن انعنعث تئ ذرع، ظ اش ن ةنعال قذي ذ ي دذ، ب ذل قعلعص بولع خعل رةثنع قوب
ةؤةبعدذر،            عنع س عيةت، ض اآع ظئرس ن، ي هىجةيرة ياآع ظأسىملىك، يئمةآلعك ظوزذقتعكع رةث بولذشع مذمكع

تا قعلعشع مذهعم ظامعل، ظعش قعلعص ظالالهنعث ظورذنالشتذرذشع، هىجةيرعلةرضة بولغان قذماندانلعقع سىرةت ظا
اآع             ةرلعك ي ةربعر زةه انلعق ه ةربعر ج ذم، ه ر تذخ ةر بع ةلذماتنع ه ظذنعث ظىستعضة صىتىن دذنيادعكع سانلعق م

ايدا   دئضةن زةهةرسعز دذ،           ـ   دةك ص ال تةثشةص تذرع دذ، نورم ابالص حعقع ز هئس انعنع تئ عنعث س انلعق نةرس زعي
  .يدعكةن، صىتىن ظالةم ؤةيران بولعدذتةثصذث هالةتنع ساقالص تذرعدذ، ظذنداق بولما

عق          ت، ظعسس ىرةت، مذهع ةآعل، س ايؤان،     ـ ماددا، ظعلعمئنت، نذر، هةرعكةت، ش ان، ه وغذق، ظعنس س
اقلعيالمايدذ،            ذثنع س ئلعص تةثص اس آ عدعن م ايدذ، ظأزلعض عدعن بولم علةر ظأزلعض ل هادعس ظأسىملىك، هةر خع

دة،        حىنكع، بذالر ظأز ظعشلعرع بعلةن ظالدعراش، ظأ       أز غعمع زظارا ظاالقة ظورناتمعدع، تونذشمايدذ، هةممعسع ظ
ةن      مئهرعبانضال غعمعدة يىرعيدذ، بذالر ظارعسعنع    أز بئكعتك اخعرع ظ تذرعدذ، ظ ة ماسالش  ظالاله تةثصذث هالةتت

اندا،                دة، بعر ؤاقعت آئلعدذ   ذنداق بولمعغ دذ، ش ةمنع قذرع ىلىك ظال ةم مةثض ر ظال قا بع تعص، باش صىتىنلةي يوقع
عناقنعث نةتعجعسع     مةقسةتهةقعقعي   هاسعل بولمايدذ،    مةقسعتع ـ   هئحبعر تةرةصنعث مذراد   ايدذ، س ةل بولم  ه

أزعنع                     اننعث ظ را قعلعش ظعنس ذ ظعج ةمما، ب حعقمايدذ، بذ سعناقنع، بذ نةتعجعسنع، ظالاله ظالدعن بعلةتتع، ظ
ار تلعق ي اراتتع، ؤاقع انع ي ذ دذني ىن ب دذرذش ظىح رار قعل ايعل ؤة ظعق ذؤاهحعق ل اتتع، ض اندا، دةلع ةخ بولغ  ـ ت

وق،                 ظعسصات هازعر تذرغاندا، نام، ظةمةل، دةصتةرلعرع ظئحعلغاندا، هئح بعر ظأزرة قالمايدذ، قاحعدعغان جاي ي
  .هةممة، ظالالهقا بويسذنذص تةسلعم بولعدذ

وق    ةنعال ي تع، ي ةزةلدعنمذ يوق ة، ظ وق نةرس الدعدا ي اخعرةت ظ عز ظ ا، حةآس ةآلعك دذني ذ ح ع ب  بولذش
ز، ظاساسع    . مذقةررةر بعز بذ رةثضارةث دذنيادعن زعننةت ظعزدةؤاتعمعز، بذنعث ظاساسع سةؤةبعنع ظئنعقالؤاتعمع

الالهنع                  ص، ظ تة قعلع عياتعنع سىرىش انداقلعقعنع، آةيص ةؤةبعنع ق ةنعال س ظامال، ظالالهنعث قذدرعتع بولسعمذ، ي
  .بعقارار بولعمعز، ظعنشاظالال ـ تعمعز، ظاخعرع ظالالهقا ظاشعقتئخعمذ حىشعنعؤاتعمعز، بارلعقعغا تئخعمذ ظعشعنعؤا

لعك  االهعدعلعكعنع دةرس عنع، ظ رعنع، رةثض اددعالرنعث تىرلع نع، م ذ ظعلعمعنت ز ظاش ا، بع وش، ظذنداقت خ
م  عمعز الزع ةرآعبعنع       . قعلعش ىملىك ت ايؤان، ظأس اق، ه عنع تونعؤالس ةك، رةثض ةقعقعتعنع بعلس ث ه ز بذنع بع

ز، ايؤان،       بعلعؤالعمع ان، ه ال ظعنس ز، دورا ظوخشاش لةص حعقعرااليمع ل دورا ظعش ةر خع ز، ه أآىم قعالاليمع  ه
ظأسىملىك، بذ ظىح هاياتلعققا الزعم، هاياتلعققا مذناسعؤةتلعك بولغان بذ صةن صةرعز آذصاية، حىنكع، بذ هاياتلعق، 

ةص ظاتايدعغان بعر خعل ظأزضعرعش بار، بعز داد د: هاياتلعقدعن مذهعم نةرسة بولمعسا آئرةك، ظاددعي بعر معسال
عص،     ةن بعرلعش ئن بعل اؤادعكع ظوآسعض ارلعقالر ه ئنعك قات عماص، س ذن، س أمىر، قوغذش ةردعن ت مةدةنل
ززعقلعق            عدلعنعش قع ذ ظوآس ايدذ، ب عد دةص ظات ئنعك، ظوآس عد، س أمىر، ظوآس ظوآسعدلعشعدذ، بذنع ظالعمالر ت
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  . سعماص ظوآسعدع ظادةتتة قعزغذح سئرعق بولعدذ:ضعرادذسعغا ظةضعشعص يىز بئرعد، مةسعلةن

ةتتا     تعدذ، ه هةر قاحان ضعرادذس ظأرلعسة، بذنعثدعكع رةثمذ ظأزضعرعدذ، قعزعل، آىلرةث، قارا بولذص آئ
  .ضعرادذس يذقعرع ظأرلعسة ظاق بولعدذ

 ظوت قالعغان  يعل3000قا دوزاخ ظةسعر بذرذنال ظعشارةت قعلغانعكةن، 14بذ خعل آأز قاراشقا رةسذلذلاله 
دذ،                   ث ظأزضعرعشع بولع ذ ضعرادذستعن رةثنع ا ب ةن، مان هةدعس بار، هةتتا رةثضع قعزعل، ظاق، قارعغا ظأزضةرض
قان،                 ايؤعنعنع ظويالش أي ه ذص، ظ رةسذلذلاله راستعنال راست ظئيتقان، ظالعمالر، هايؤاننع تةتقعق قعلماقحع بول

غاحقا، تذرار جايع ظةرآعن ظةمةس، هةم بعر خعل ظةمةس، ضاه ظةمما، بذ هايؤانالر بويسذندذرذلذش ظاستعدا بول
اه ظعش       االدا، ض اه ت ا، ض ئغعلدا بولس ايؤاننع          ـ ظ اؤايع ه عي، ي قا ؤةهش ةتقعق قعلعش ةنعال ت دذ، ي ةآتة بولع ظةمض

ايؤاننع        تاغعل زعراصة،: تاللعغان، مةسعلةن  ظعشةك، يعلصعز، سعنجاصدةك تئرعدة تىك ظىنضةن سىت ظةمضىحع ه
ىن       تةتق عق قعلغان، آىلرةث، قارا رةث، قعززعقلعق ضعرادذس يذقعرع جايدا بولغان، ظاق سئرعق، قعزعل رةثلةر آ

ا          ذالر بذنعثغ ان، ب ارا رةث بولغ نذرع هارارعتع ظاجعز بولغاندا بولغان، شذنعث ظىحىن، دىمبعسع آىلرةث ياآع ق
عقع،        ظاال تاغعل قعحعردةك هايؤاننع دةلعل قعلغان، بذن        دئضةن سعنجاص رةث، قورس عث دىمبعسع، ظذحعسع آىل

اال،    ة آ ذ ظادةتت ان، ب ارا بولغ ا، ق رذقع بولس ان، قذي اق رةث بولغ مع ظ اغ قعس ث ظاي زعل رةث، ظذنع ع قع آأآس
  .ظعشةآتعمذ يىز بئرعدذ، ظةمما، دالعدا ظوتلعغان ياؤايع بولذشع الزعم

عسع آىن نذرع، نذر هارارةت بعلةن رةثضع مةدةنلةرمذ، ظعلعمئنتالرمذ، هايؤانالرمذ، ظأسىملىآلةرمذ هةمم
قا      ـ   خعلمذ ةنعال             ـ   خعل بولغان ؤة شذنداقال باش عمذ، ي ذنداق بولس ةؤةب ش اندذر، س عل قعلغ ة هاس قا نةرس باش

 شذآع، رةثنعث نذرغذن هئكمةتحىنكع، . ظاساسع ظامعل، ظالالهنعث قذدرعتع بذنع حةتتة قالدذرماسلعق الزعم
ادعكع            ع بار، ضىزةللعك، ز   هئكمعت ىتىن دذني عؤةتلعك، ص ا مذناس ا، هوزذرغ اياهةتكة، تاماشش ا، س ةت، باهاغ عنن

  .تعجارةت رةث بعلةن مذناسعؤةتلعك، بولذصمذ مودا بولغان نةرسعلةردة

ةرلعرعنعث   ةنتاؤع جةؤه ار،      ـ 148ت ىرعتع ب عكعنعث س تان ظعش ة هةبةشعس وز،   ـ 149بةتت ة، ت بةتت
رةثضع آىن نذرع بعلةن زعح مذناسعؤةتلعك بولغان، ظةرآةآلعرعنعث رةثضع آئصعنةآنعث سىرعتع بار، بذالرنعثمذ 

لعكع       قا تئضعش ا ظئلعش روشةنكةن، آىحلىك ظعكةن، حىنكع، رةثنع سىمىرىشع آىحلىك، ظةمما، بذ يةردة تعلغ
وث  عزلعكع، ح ث ظئض ذآع، بويعنع ش    ـ ش ذل قعلع ع قوب ىمىرىش، نذرن تع، رةث س اش مذهع ع، ياش آعحعكلعك

ةت ع قاتارلعقالر، ظالدعنظاال ظالاله تةرعصعدعن      قابعلعيعت الدا،         هئكم اس مذناسعص ه تذرذلعدذ، م ةن ظورذنالش  بعل
اددا،         ذ م دذر، ب ةظةتع ظىحىن انالر مةنص ةنعال ظعنس ع ي وق، هةممعس انلعق ي عز زعي نعدذ، هةرض ايدعلعق قعلع ص

عؤ   ةن مذناس ذر، رةث بعل ر ن ع بع ىملىك هةممعس ايؤان، ظأس ةدةن، ه ت، م ل  ظعلعمئن ر خع ذ بع ا ب ةتلعك، مان
ةمدع           ز ظ اي، بع ال قالم ةقعقعي  ظعنتعزام، قانذن ظالالهنعث بعرلعكعنع آأرسعتعص زنعث    ه ز، تعلعمع ةمدة ظئيتعمع ه

ز           نئمةتظذحعدعال هئحبعر    زدا ظئيتعمع ةلبعمعزدة، روهعمع زدا، ق ةلكع، دعلعمع ان  . نع بعلمةستعن ظةمةس، ب قالغ
ىك           رةثنع. زعيارةتنع سعزلةرضة قالدذردذق   ث آىحل اددا ظعلمعنتنع ةتتا م اجعزلعقع،   ـ   ث زعننعتع، صايدعسع، ه ظ

ظاجعزلعقعنع رةثضة قاراصال بعلضعلع  ـ قايسع هايؤان قايسع ظأسىملىآنعث آىن نذرعنع قوبذل قعلعشنعث آىحلىك     
دذ، دةلعل، قارا رةث آىحلىك نذرنع قوبذل قعلغاندعن هاسعل بولعدذ، يةنعال آىحلىك نذرنع قوبذل قعالالي. بولعدذ

ىمىرىش         ع س ةؤةبع نذرن دذ، س عرالنغان بولع دة س ئرعق،  . بعناالر ظأضزعسعضة قاراث، مذنحا تذثلعرع قارا رةث س
قانالر   قذتذبظذنعثدعن تأؤةن، ظاق بولسا، ظةث تأؤةن رةثدة بولعدذ، شذثا، ظعككع   قعزعل اق توش تا ظاق ظئيعق، ظ

الالهنعث    ياشايدذ، بذالرمذ ظذالرنعث مةنصةظةتع ظىحىندذر،     دذ، ظ ت ظالاله هعكمت بعلةن ظعش قعلع ر  هئكمع ع بع
عق        اندا ظعش عق بولغ ا ظاش اخعرع ظالالهق نةححة ظعشنع ظالدعن ظالغان بولعدذ، ظةقعللةر مةثضى هةيران قالعدذ، ظ

ةن رع بعل الاله زعك اندعن ظ ةندة، ظ ةتنع بعلض ةن مةرعص ةلببعل ةس،  ق ادعال ظةم ذ دذني عدذ، رةث ب اراص تاص  ظ
ىلى ةلبع،    مةثض أثلع، ق تلعرعنعث آ أظمعن دوس اخعرةتنع م الاله ظ ة، ظ ة ظعض م ظةهمعيةتك اخعرةتتعمذ مذهع ك ظ

اغذ     ةي، سىت، هةسةل،                 ـ   ظارزذسع بويعحة تةييارلعغان، ب ذالر، م ن س اغالر، ظئقع ةنزعرعلعك ت تانالر، م بوس
أر          أزلىك ه ا آ بذ      ـ   شةهال آأزلىآم، نذرلذق يىزلىك، خذم ع زع انالر بذالردعك التذن   ـ   جان ةت، ظ ىش،   ـ زعنن آىم

ع،    ل آئلعش ىلىك خع رعقع، مةثض تع، تذص اؤا مذهع اتالر، ه ةر، بعس ل مةنزعلل ةر خع أهةرلةر، ه ةرؤايعت، ض م
ز                   ـ   ظعسسعق ار، بع ارلعقالر ب لعق، قات كعنا، نعجاسةت بولماس لعق، صاس سوغذق بولماسلعق، ظذيقا، ظألىم بولماس
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  .نشانظالاله تئمعدا سأزلةيمعز، ظع دئضةنبذالرنع جةننةت

ةت                       الر ظىحىن زعنن ةآكذر قعلغذحع ارعغذحعالر، تةص ةرنع ق ذ ظاالمةتل ةتنع، ب ذ زعنن ىرعدة، ب ظالاله، بذ س
دذق ةنقعل ار، .  دئض تع ب الالهنعث قذدرع ذم ظ ة حوق ذ زعننةتت تب عيالرحة، هئكمع ع خذراص ةمما، بذالرن ار، ظ ع ب

ةآكذر            آأزعنع يذمذؤالغان قارعغذالر بعلمةيدذ، بةلكع، صعكعرنع        ةن تةص الق بعل ر مول ةن، بع ظةرآعن قويذص بةرض
ةآكذر                   ذنداق مذتةص ز مذش ىزةلةيدذ، بع أهةر س زعدعن ض م دئثع ذ ظعلع ظةرشعضة بارغان ظالعمالر بعلةلةيدذ، هةم ب

ذدةك         ظالعمالردعن تالالص، بعلعم ظئلعؤاتعمعز، هةقعقةتةن     ىآرع قعلعص بواللمعغ ةت ظالاله بعزضة ش ةردع،  نئم  ب
  !تذز آورلذق قعلدذق، هةي ظعسعتظةمما بعز 

ابعنعث        ةي، آعت عنعش               ـ   155تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل نع حىش ةمنعث زعننعتع ذ ظال ةمنعث ب ذ ظال ة، ظ بةتت
ةش          ةن  جامالعدعن ظعدراك ظئلعش ظىحىن ظةقعلضة تةسعر آأرسةتكىدةك يول ب ةيغةمبةر     دئض ول، ص رعنحع ي ، بع

عز          قولعدا ظاشكارا بولغان ظادةتتعن تاشقعرع مأج      أزع ساؤاتس عزة، ظعككعنحع يول، ظعلعم ظىضةنمعضةن بولسعمذ ظ
ةؤلعياالردذر،   العه، ظ ان س اص آئتعدعغ ة ظوخش أزلعرع ؤةهعيض ا، س ةن تولغاحق ذر بعل اص، ن ةلبع س عمذ ق بولس

ايعص ع ظاج ارايعبالر ـ بذالردعك م. غ ول، ظعلع نحع ي ةت،  ـ ظىحع ةقعل، قابعلعي اندعكع ظ ةت، ظعنس مةرعص
ة،      ـ   تأتعنحع يول، مذشةققةت، رعيازةت، تةجرعبة    . آةشصعياتالر اؤاقالر، خذالس ة،      هئكمةتس ارعخ قعسس ةر ت ل

ذش،    ة بول ذش، ظةلالم تذر بول ؤان، دوآ رع ظذن رعص، يذقع كة آع العي مةآتةص ذش، ظ ئلعش، دةرس ظوق ةلعم ظ ت
ةن  بعرعنحع، صةيغةمبةر يولع بولسا، صىتىن دذنياغا تةسعر آأرسعتعدذ، بذ ظادةتتعن تاشقعرع         أجعزعلعرع بعل  م

اه                   زئمعن ان، ض الن بولغ نع ظةقلعنع شذ تةرةصكة بذرعيااليدذ، قارعتعدذ، ضاه تاشتعن بذالق حعققان، ضاه هاسا يع
ىملىك                ايؤان، ظأس اه، ه ان، ض ارحة بولغ ع ص اي ظعكك ظألىك تئرعلضةن، ضاه آئسةللةر، ظةماالر ساقايغان، ضاه ظ

م    سأز قعلغان، ضاه قذرظان مأجعزعسع يئثعدعن  الدا بعلع ةيران ه  آةعشص قعلعنغاندةك، ظعنسانالر ظةقعللعرع ه
ةدعيلعك               عز ظةب اخعرع شةآس احعاليدذ، ظ ة ق ن قةلبعض ةت نذرعدع ظالعدذ، بويسذنعدذ، ظعسالمغا آعرعدذ، هةقعق

عرلعق  بةخت اندعكع س ىن، قذرظ ةت ظىح ذ خعزم ا مذش ز مان عدذ، بع ة ظئرعش ةتك ةتقعق هئكم ةرنع ت ، مأجعزعل
قعرع ظعشالرنعمذ          هئكمةت، ظالةمضة سةصةر قعلعؤاتعمعز،     قعلعؤاتعمعز  بعلةن ظعش قعلغذحع ظالاله، ظادةتتعن تاش
م ذ ظعلع تذ،   ـ مذش ارةت قعص ة ظعش أزلةص، بعزض اندا س ع قذرظ اندعن ظذن تذ، ظ ص بئرعص الدا قعلع اس ه ة م صةنض
ذ ظ        : مةسعلةن ار    بذالق حعقعشع، تذربعدعن سذ حعققاندةك، دئثعزدعن ضأهةر سىزىش، س اراخت، ظذح استع ص

  .ضعلةم، سذاليمان ظةلةيهعسساالمنع ظذحذرذش، ظايرذصعالن، ظالةم آئمعسعضة ماس

دع،               رةسذلذلالغا ظاينع يئرعص بعرعشع، ظاي شارعنع تةتقعق قعلعش، ظذنع زعيارةت قعلعشقا ظعشارةت ظع
دعال جىملعدعن سىرة رةظعدةضة قذرظان بولسا، ظةمةلعي مأجعزة بولذص، مةثضى تذرذؤاتعدذ، بذنعث مةلذم سىرعسع

ظوخشاش سىرعدة صىتىن صةن سأزلعنعدذ، بذ ظةمةلعيةتتة هةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظئلعش، ظالالهنعث قذدرعتعنع،              
ذزذش،              هئكمعترةهمعتعنع،   اتلعقدعن قذتق نع، خذراص أجعزعلعكعنع، ظعسالم دعنع عنع بايان قعلعش، قذرظاننعث م

 ـ ، ظعلعم.ع تةرةققعياتنع قولالش، دعن بعلةن صةننع بعرلةشتىرىش ظىحىندذرتةرةققعياتنع قولالش، دعنع دذنياؤ
عنظالغذدا  : ظاخعرةت بولعدذ، مةسعلةن  . صةن، دعن ظىحىن ظاخعرةت ظىحىن آأرةش قعلسا، ظذمذ دعن بولعدذ          س

اتومد              ئلعش، ظ االك   ظعسالمع دةرس ظأتىلسة، قذرظان تعالؤعتع ظوقذلسا، سىنظع هةمراهدا دىشمةننع قارعغا ظ ا ه
 فعلعملعرعضة ظامئرعكاقعلعش قاتارلعقالر، ظةضةر بذ شةيتانغا ياردةمحع بولسا، قعزعل، سئرعق لئنتعغا ظوخشاش،      

ا               مةقسةت. ظوخشاش ظذنداقتا، بذ شةيتان بولعدذ     دذرذش، باتعلغ ةت قعل ةق ظىحىن خعزم اتنع ه ذ آاظعن ، ظاش
ةقلعي يةت   انالر ظ ذآع، ظعنس ةص ش ة ض ذرذش، خذالس ابعل ت أز تاق نع ظ ىدةك ظعش تمعض ص ؤاق أجعزة قعلع عدا م

ةن  ـ دةل ظاشذ ظعشالر هازعر ظعلعم  . بةرضةن تع    ص ة ظاش ةن ظةمةلض ذ       . بعل ةقعلمذ ظاش ذ ظ ذ ب ذ ظعلعمم ة، ب ظةلؤةتت
وراققا                      ذالر س ايدذ، ب وراققا تارتعلم دذ، س العغعنعنع قعلع الاله خ ةندذر، ظ ةن آةلض ام بعل ةمدعن ظعله ظىستىن ظال

  .ضة سةل قارعماسلعق الزعمبعلعم. تارتعلعدذ

ةت             ةر، مةرعص ايعص ظاالمةتل ظعككعنجع يول شذآع، سالعهالر قولعدا، ظةؤلعياالر قولعدا ظاشكارا بولغان ظاج
ان        شةيخيذلتذزع دةص نام ظالغان، صةيالسوف،      داق باي عرعدة مذن املعق ظةس ز ن ارةك، ظعبرع نع مذب ، ظةهمةد ظعب

اغ   شةيختسعز، ظةمما، ظأزع ظابعد بعر آعشعنعث يةنع     بذ آعشع ظعلعم ظالمعغان، ساؤا    . قعلعدذ ةزعز دةبب  ظابدذلظ
ة  ر نةحح رعص، بع ا بئ ةينعث ظالدعغ ةهذلال ظةل وظالرةهم ا س ةرلعك جاؤابق عدعن، قاناظةتلعن ذ آعش ورايدذ، ب  س



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 315

يمان مانا بذ صةيالسوف، ساؤاتسعزغا تالعص بولغان، ظالاله بعلدىرسة هأصىصمذ سذال      . ظئرعشعص شاضعرعت بولعدذ  
دع،      ظةلةيهعسساالم بعلمعضةننع بعلدع، ظالاله، بعلدىرمعسة سذاليمةن ظةلةيهعسساالم هأصىص بعلضةننعمذ بعلمع

ةن دةدئض اي،     ! دةك، ظعش ر قعلم اي، آعبع عدعن تارتعنم ان آعش ع ظذخلعمايدعغ ذن، آئحعس عثالردا بولس ظعس
ةيدعغ     علةر بعلم ذالر س ر      سعناقلعرعدعن ظأتىص، ظعلعم ظئلعؤئلعثالر، ظ ذ بع رعدذ، ب رعنع بئ عر بعلعملع ان روه، س

  .آارامةت مأجعزة

وف علةر صةيالس ىن، آعش ة ظىح تذ، نئم داق سوراص عدعن مذن ذ آعش العه،  ب ذص، س الالهنع قوي علةر ظ آعش
ذص،                       الالهنع قوي ذنداقال ظ تعدذ، ش ةم قعلعص آئ ةن قةس ذالر بعل ةم ب ارتعنعدذ، ه ظةؤلعياالردعن قورقعدذ، هةم ت

  قعنع تعلةيدذ؟ بذالرنعث رازعلع

  . مذنداق جاؤاب بئرعصتذشةيخ

ذ          ان، ظاش اتلعق تولغ اراثغذ، خذراص ةلبع ق ذالر ق ار، ظ ةؤةب ب ةن س الاله ظىزىؤةتك ةلبعنع ظ ث ق ظذالرنع
 شةيختعلعضةنحعلعك ظالالهقا ظعبادةت قعلمايدذ، ظةضةر      لعرعنع هأرمةت قعلغانحعلعك ظذالرنعث رازعلعقعنع    شةيخ

زالعقع      يئنعدا ظولتذرسا، مىضدة   الاله رع ةدعيعلعرعنعمذ ظ ةيدذ، ه صمذ قالمايدذ، ظالالهدعن قورقذص بعر آئحة تىنعم
ذ    ةلكع، ظاش ةس، ب ىن ظةم ةيخظىح العه     ش ث س العدذ، ظذالرنع ة ق ر حةتت ئقعرالر بع دذ، ص ىن قعلع لعرع ظىح

ذنع                 ةس، ش الاله ظىحىن ظةم ىن، ظ ىن،   آعشعلةرضة يئقعنحعلعق قعلعشع، ظأز هاجعتعنع ظادا قعلعش ظىح ث ظىح
از   شةيخظذالر ظةسهابذلكةهصة ظعتعحعلعك بواللمعغان، ظذالر      دع، نام ا   ؤاقتنع زعيارةت قعلعؤالسا بول نع ظاخعرعغ ع

سأرةيدذ، هةتتا ظوقعمايدذ، تئخع ظذالر مةس بولدذق دعيعشذد، بعهذشلذق داؤاسع قعلعدذ، ظةمما، ظاش، نان،            
  .لمايدذ، ظالاله ظىحىن بعهذشلذق يوقآئحةك ظشعلعرعدا جايعدا ضالدعن قذرذق قا ـ آعيعم

دذ،            ةقعقعي  هةممة، ظالالهنعث ظعلكعدة دةص تذرذص، صادعشاهالردعن، زالعمدعن قورقعدذ، ظةندعشة قعلع ه
الص            ةص   ـ   تةؤةآكىل قعاللمايدذ، بةزعسع زالعمغا صايدا ظىحىن خذشامةت قعلعدذ، خعزمةت قعلعدذ، قول قذؤؤةتل

  رةسذلذلالهنعث صاسعقنع ماختعغان آعشع، ظالالهنعث غةزعصعضة ضعرعصتار بولعدذمذنبةردة ماختايدذ، ظةمةلعيةتتة
نع داؤا                   دئضةن رةر ظعختعالب اه بع ايدذ، ض را نةسعهةت قعلم  سأزعنع ظذنتذص قالعدذ، مذسذلمانالرغا بولسا، توغ

ة      اه بعرةرسعض ا، ض تة قعلس عنع سىرىش ةن نةرس اه يعتك ةيدذ، ض اهلعقنع مةدهعيل اه صادعش ا، ض ايعص قعلس  آ
ىن،    ـ   داداليدذ، غةيؤةت قعلعؤالعدذ، ظةمما، هةق ظىحىن، ظعلعم       ا ظىح مةرعصةت ظىحىن، بعرمذ سأز يوق، دذني

ةق        ـ مذالهعزة قعلعشعدذ، ظاخعرةتتعن ضةص  ةرمةيدذ، ه ةتظعي ظأزض رعؤالعدذ، ق قا آع ال قئلعص سأز يوق، بعر خعل
دذ،     ـ ت يوق، صىتىنلةي ظأرصضةص آعرمةيدذ، يا حعقمايدذ، صةقةت دذنيا غعمعدة هةقعقة  ة بولع ادةت، بويعح ظ

ماق               ةلبعنع قاس ث ق ىن، بذالرنع ذنعث ظىح ا، ش ة خات عمذ ظةمةلعيةتت بذالرنعث ظعشلعرع آأرىنعشعدة توغرا بولس
  . دئضةنباسقان بولذص، ظالالهدعن هةقعقةتتعن يعراق، ظاندعن بذالر ظالالهنع قويذص، مةخلذقاتالرنع ظعزدةيدذ

رع           شةظرانع   شةيخ ةر، زعك ة ظىحىن ؤعردةل ورايدذ، نئم بولسا، خةؤؤاس رةهمةهذلال ظةلةيدعن مذنداق س
ورعغاندا،           ايدذ دةص س ةرةققعي قعلم ذالر ت ةتمةيدذ، ب عر آأرس ة تةس ةيخ ؤةزعصعلةر بذالرنعث قةلبعض ةؤؤاس  ش  خ
شذ ياآع رعزعق، رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق جاؤاب بئرعدذ، بذالرنعث مةقسعدع سعهعر ظعلمعنع ظئلعش، صةقةت 

ةلبع،   مةقسةتشذنعث ظىحىن بذالر    . ظابرذي، ياردةم، هةر خعل دذنياؤع هاجةتلةردذر      ـ   يىز كة يةتتع، ظةمما، ق
ةالدذر               أزع ظ لعرعنعث س ذددا مذخلعس ة ب ن ظةمةلعيةتت الدع، بذالردع ذالق   . روهع، نةصسع شذ صعتع ق ا ق قذرظانغ

،  دئضةنمعز، ظالالهقا يئقعن بولذشمةقسعتع روهعغا حوقذنعمعز، سال، آاصعرالر ظئيتتع، بعز بذ بذتقا يةنع بذنعث
 بذ سأزنع قعلمايدذ، ظاغزعنعث ظذحعدا  دئضةنظالالهال.. ظالاله... ظةمما، بذ مذسذلمانالر بذ سأزنع يةنع ظالاله

ة    مةقسةتلعرع بعرةر ظعش يىز بئرعشعنع      مةقسةتدعسعمذ يةنعال    يتعنع  قعلعدذ، مانا بذ ظاخعرعدا ظأز نةصسع ش
دذ  ان بولع ادةت قعلغ ىن، ظعب ةن ظىح ا.  دئض عدعن   مان عز آعشع تةرعص ر ساؤاتس ةت بع ع هةقعق ذنداق ظعلم مذش

الاله          هةقعقعي  ظاشكارا بولغان، ظذالر     ةقةت ظ دع، ص وق ظع ... ظابعد ظعدع، ظاخعرةتكة يأزلةنضةن دذنيا تاماسع ي
  ...ظالاله... ظالاله

ة ز        م ؤة ظةقعلض ذص،               بذالرنعث سأزلعرعمذ ظعلع ة بول ة ظىلض ىلىك نةمذن مذ مةثض ةتتع، بولذص عر آأرس ور تةس
  .مأجعزة بولذص قالدع
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ظىحعنحع يول، ظعنسان ظةقلع، قةلبع، تةصةآكذرع، ضةرحة بذ صةيغةمبةر يا ظةؤلعيا بولمعسعمذ نذر، ظالاله 
ن آةلض            ان   تةرةصتعن آةلضةن نذر ظارقعلعق هةممعنع بعلةلةيدذ، هةر قانداق نذر، ظالاله نذرعدع دذ، ظعنس ةن بولع

 سةؤرخالعي بولذص، زعكرع ظئيتعص، تةصةآكذر قعلسا، ظاجايعص نذرالر، سعالر ظاشكارا بولعدذ، ظةمما، حعداص 
م      الاله              مةقسةت . قعلعص، سىآىتتة خعلؤةتتة تذرذشع الزع ش، ظ ةرةققعي قعلع ةلكع، ت ذ ظةمةس ب ةنعال ب ...  ي

ن ظىحىن خع          ةت، دع عز        ظالاله جامالع، ظاخعرةت، هةقعق ص، ضذناهس ةم قعلع ةلبعنع خاتعرج ش، ق ةت قعلع زم
دذ     . ظعبادةتتة ظولتذرذش خاالس   عقلعق بولع ة ظئس . بذنداق آعشعلةر ظعككع صذتع زئمعندا تذرسعمذ قةلبع ظةرشعض

ذنداق   ا مذش يدذ، مان ال يىرع ةآكذر قعلعص ة تةص ذر جايغعح ماندعن باشالص حوثق ة ظاس عدعن يةتت ن ظةرش داظعم
ةبظعي          آعشعلةر آةشصعياتقا  اآع ت ذن،     ـ  ظئرعشعدذ، مةيلع ظذ سعر، روه ظعلمع بولسذن ي عياتع بولس ةن آةشص ص

ن               دذ، جىملعدع ةن بولع قذنلذقنع يةثض ل توس ةر خع ن  مذتةصةآكذرالرغا خاس، بذالر ه اال،        زئمع ال، ب ال، م ، ض
  .سعرعتمعقعدعن خالعي تذرعدذ، روهع ظةرآعندذر رعزعق،

ةص،          م، دةرس، مةآت ول، ظعلع ةرةققعي          تأتعنحع ي الدا ت ار ه ةث ظعلغ عنع ظ ذص، ظعسالم ماظارعص ىزىم بول ت
م   دذرذش الزع تعص،  . قعل اتلعقنع يوقع ةقعقعي  خذراص ار    ه ع بعك ىزىص، يعلالرن ذ ظعحك ن س ان بذلعقعدع قذرظ

، تىضةص بولغان ظعختعالبنع قايتا قوزغعماي، دعننع، ظعلعمنع، دأؤلةتنع توختعلعصظأتكىزمةي، نةخ مةسعلعضة 
ةقعقعي  مته دذرذش الزع ةم   . ةرةققعي قعل ةمراه، ظال ىنظعي ه كوص، رادار، س كذص، تئلعس ار معكرذس ةث ظعلغ ظ

الالش،  . قاتنعشعنع ظالغا سىرىص، بالعالرنع ظةمةلعيةتحان ظوقذتذش الزعم      ةقعقعي  ناحار ظوقذتقذحعنع ش م  ه بعلع
ةيدعغان، ظاخعرةت دةيدعغان، ؤعجدانلعق، راستحعل، ظةمةلعيةتحان، سادعق، ظالاله د. ظعضعسعنع قويذش الزعم

ةت       ىن، ظعسالمع هاآعمعي يةؤالعدعغان ظةمةس، يعدىرعدعغان نوحع دةيدعغان، هةق ظىحىن، ظعسالم دعنع ظىح
عدةك         ـ   ظىحىن جان  اش ظةضمعض ةيتانغا ب ا ش صعدا قعاللعغذدةك بارلعقعدعن ؤاز آئحةلعضعدةك، ظالدامحع، دذنياغ

ذ ظعسالمع             مةقسةت بذ ظاساسعي    مانا. قةهرعمانالرنع يئتعشتىرىش الزعم   ا ب ، مانا بذ نعشان، مانا بذ غاية، مان
ألىمنع                 ةتنع، ظ رع ياخشع، قعيام م، زعك ادةت، ظعلع ار ياخشع، ظعب اندا، غ داق بولمعغ دأؤلةت، ؤة ظاظعلة بذن

  .آىتكةن ياخشع خاالس

اياهةت،  ول، س عنحع ي ايلعنعش،  زئمعنبةش ةقعقعي نع ظ ىتىن ه ش، ص أرىش، بعلع اغذنع زئمعنآ  ـ ، ت
  .بوستانالرنع، هةر خعل سعرلعق مأجعزعلةرنع بولسا، صىتىن دذنيانع ساياهةت قعلعش الزعم ـ دةرياالرنع، باغذ

عنع       ارقعلعق آاللعس ذ ظ ان، ش ايلعنعص حعقق نع ظ ىتىن زئمعن العمالر، ص ا، ظ وفالر، هأآم ىتكىل صةيالس ص
وق،  تةرةققعي قعلدذرغان، بعز هازعر فعلعم ظارقعلعق آعتاب، نةزة        رعية ظارقعلعق ساياهةت قعلمعغاحقا، رعيازةت ي

اس    ار، خ أآىمنع ت ام ه ةثرع ظ ار، آ ز ت ةزةر داظعرعمع ايؤاتعدذ، ن ةلبعمعز ظئحعلم ةنعال ق ذص، ي عز بول قةدعرس
عمعزغا        اخعرع بئش ةنلعك ظ ز، مةنم تعالص تئرعيمع اندعن ظعخ ز، ظ ةنال دةيمع ز م ةقةت بع عنعؤالعمعز، ص حىش

ةرلعرعنعث         حعقعدذ، شذنعث ظورنعغا   زعل،     ـ   160 ساياهةتنع باشاليلع، قئنع ظةمعسة، تةنتاؤع جةؤه ة، قع بةتت
عمالعي   ك ش عل رةثلع ئرعق، يئش ذبس ار، قذت ع ب ث آأرىنىش ة  ـ 16 نذرعنع ل  ـ 1872بةتت عرعل  ـ 14يع ظاص

عمالعي       ذب بئرلعندا ظاشكارا بولغان ش ار،     قذت ىزةللعكع ب ث ض ة،   ـ 163 نذرعنع ةل   ـ 1865بةتت ع م ايدا  يعل ذم ج
عمالعي          ـ   1831 ذب يعلع بعرصعلفوتتا ظاشكارا بولغان ناهايعتع ضىزةل ش أزعمعزنع            قذت ز س ذ بع ا ب ار، مان ذرع ب  ن

باشلعغان زعننةت، ضىزةللعك، بعز سأزعمعزنع مذشذ ضىزةل زعننةت بعلةن ظاخعرالشتذرعمعز، بذ نذر ظةث ضىزةل 
علع بول            از آأرض ايعن ظ ع ظعنت دذ آأرىنىش بولذص، بذ نذرن دة         . ع ل رةث ةر خع اندعن ه ئقعص ظ اق ح اؤؤال حاقم ظ

آئصعنةك ياآع يةلصىضىح ياآع يايعسعةمان نذر صةيدا بولذص، هةرعكةتلعنعدذ، سةآرةيدذ، قعزعل، يئشعل، آأك،     
هةر بعر .  آعلومئتعر ظئضعزلعكتة يىز بئرعدذ160 معل يةنع 100توق سئرعق نذرالرنع حعقعرعص تذرعدذ، بذ نذر 

نعص  ع قئ ةزعدة    آعش عية، ب عية، شعؤعتس وتالندعية، نورؤئض ادا، ش ع آان ذ نذرن ةمما، ب ةيدذ، ظ كارا آأرةل ظاش
دذ  علع بولع امرعكعدا آأرض علةر    . ظ ع آعش ذ نذرن رعدذ، ب ىز بئ ةنذبدا ي اه ج عمالدا، ض اه ش ذبض ذرع دةص قذت  ن

صةسلعك تىصةيلعدعن هاسعل   ـظاتايدذ، ظةلؤةتتة بذ نذر آىن نذرع سةؤةبعدعن آئحة ظاسمعنعدا ظاتموسفئرا ظعضعز
ع، زعننةت، ضىزةللعك نذر ظعلمعنع آعشعلةر تةتقعق هئكمعتبذنعث سةؤةبعنع ظئنعق دعيعش هاجةتسعز،  . بولعدذ

صات ظاشكارا قعلعص تذرعدذ، خذددع آىن  ـ قعلسذن ظىحىن، خذراصاتالرحة ظذخالؤةرمعسذن ظىحىن، ظالاله صات
 آعتابدعن آأرضةن بولساقمذ، ظةمةلعيةتتة آأرةلمعدذق، ظةمما بذ نذرنع  ظاينع تذتذلدذرذص تذرغاندةك، بعز بذنع    

  . ظالالهنعث نذرعدذرمةقسةتسعنظالغذدا آأرةلةيمعز، بعز بذنع قذرظانغا ظعزاهات قعلدذق، 
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نع         الالهنث نذرع ص، ظ ار              قةلب بعز نذرنع تةتقعق قعلع ةث ظعلغ ادا ظ ةم قعلعص دذني ىزىص، خاتعرج ة آعرض ض
عمعز                 نذرنعي آةشصعياتن  ال آةلتىرىش العنع قولغ ي جام الالهنعث نذرنع ا، ظ ة بولس ع قولغا آةلتىرىشعمعز، ظاخعرةتت

  !ظامعن. ظالاله خالعسا، ظالاله دعدارعنع بةرضةي. الزعم

  ةتكة اليعق شىآرع قعلمعدذق،ئمن

  .ظعلعمغا اليعق ظةمةل قعلمعدذق

  قا آعرعشكة ظعشةنج تولذق،دوزاخ

  .يوقجةننةتكة حعقعشقا ظعشةنجعمعز 

  نع، زئمعنظاختذرذص قئزعؤةتسةثمذ

  .مةندةك تذز آور بةندة هئحيةردة يوق

  شذ تاصتا قعلغان ضذناهعم ظىحىن،

  .بعر ظوق آأآسىمضة يعسةم زةهةرلعك

  هةممة نةرسةم تولذق قورسذقذم توق،

  .ظةمما، يئنعمدا هةقعقعي سعرداش يوق

  هةقعقعي سعرداشنعث يوقلعقعدعن،

  .آأثلىم بةآمذ سذنذق! ظاه

  ظازابدعن ظعحعم سعقعلعص آةتتع،

  .تار آةلدع ماثا آةثرع ظذصذق! ظاه

  حارحاص قاصتعمةن، ـ قاتتعق هئرعص

  .سأزىمنع ظاخعرعغا ظئلعص حعقعشقا مادارعم يوق

  قانداق قعلعمةن مةن زادع قانداق قعلعمةن هئح ظامالعم يوق،

  .هةممة ياخشع مةن يامان

  باشقعالر بذغداي مةن سامان،

  . بةآمذ خاتعرجةمهةممة آشع

  ظةمما مئنعث هالعم بةآال يامان

ع  ان قعسسعس ارةت قعلغ ازعراق     مذسا ظةلةيهعسساالمنعث خعزعر ظةلةيهعسساالمنع زعي عدا؛ ظ  توغرعس
ان               ةؤةر قالغ قعالر بعخ ةقةت، باش ةيمعز، ص أزلةص يىرم تةتقعقات ظئلعص بارعمعز، بعز بذ قعسسعنع تةصسعلعي س

رعمعز، بذ قعسسعدة، مذسا ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر تذرذص، ظالالهنعث بذيرذقع نع سأزلةص بئهئكمةتسعرلعق، 
ارلعق             ايعص قعزعق ذ ظاج ان، ب بعلةن ظعلعم ظالغان، ظالالهدعنال ظالماي، ظالالهنعث بذيرذقع بعلةن خعزعردعن ظالغ

م  ازةت الزع ع، رعي ش، حىنك رن . ظع ةببعرلعكنع، آعبع ة مذتةآ م ظةهلعض ىتىن ظعلع ذنداقال، ص نع ش ع حأرىؤئتعش
  .ظىضةتكةن، ظعلعم حةآسعزدذر

عمذ                 ةؤزةل آعش ن ظ ا، بذنعثدع م ظالس ةيغةمبةردعن بعلع ةبعي ص ظالاله سأز قعلغان، رةسذلذلاله باشقا بعر ن
  . مةنانع بعلدىرعدذ دئضةنتأؤةن تةبعقعدعن بعلعم ظالسا بولعدذ

غان ياش ظالعمالردا ظوقذشع آئرةك، يةنة جىملعدعن ظارقعدا قالغان بذرذنقع خذراصعي موللعالر تةرةققعي قعل
ةر                       ةس، بةزعل م زعت ظةم اتعنع بعلع ةن ب م بعل رع بعلع عمذ زاهع ذ بولس بذ قعسسعدة مذنداق بعر مةسعلة بار، ظ
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ةن،        ةن دةص حىشةنض خعزعر ظةلةيهعسساالالمنعث ظعشعنع مذسا ظةلةيهعسساالم رةت قعلسا، ظعككع بعلعم زعتك
االم     ر ظةلةيهعسس ةمما، خعزع ةممعمعز        ظ زمذ ه االممذ، بع ا ظةلةيهعسس ن مذس ةندعن آئيع ةهؤالنع حىشةندىرض ظ

  .بعرعضة زعت ظةمةسكةن ـ حىشةندذق، قايعل بولدذق، ظعككع بعلعم بعر تال حاح معقدارع، بعر

اتعننع         ةيدذ، ب ظةمما، خعزعر ظةلةيهعسساالمنعث سأزعدعن زاهعرع بعلعمنع بعلضةن آعشع، باتعننع بعلم
ةد                دئضةن اهعرنع بعلمةيدذ بعلضةن آعشع ز   راهعم، مذهةمم دذ، ظعب عنع بعلع ا ظعككعلعس الاله خالعس ار، ظ  مةنا ب

ظةلةيهعسساالمالردةك، هةممة، ظالالهنعث ظعلعكعدة، خالعسا بئرعدذ، خالعسا بةرمةيدذ، خالعسا بئرعص ظاندعن 
أ      ة ه اراص، زأرىرعيةتت ذ    ظئلعؤاالاليدذ، شذنداقال بذ قعسسعدة زامان، ماآانغا ق ذنداقال، ب ةرتكةن، ش آىمنع ظأزض

قعسسعدة زالعم صادعشاهقا تةدبعر بعلةن تاقابعل تذرذش بار، جاهاننع ظعساله قعلعش بار، صىتكىل ظعشالر ظعلعمغا 
ان       هئكمةتباغالقلعق، آأرىنىص تذرعدذ، بعز ظالالهنعث    عنع باي ر قعسس ىن، بع عمعز ظىح را حىشعنعش لعرعنع توغ

ان،     ـ 188ع رةهمةهذلال ظةلةي  قعلعمعز، بذ سأزنع تةنتاؤ    ر دئهق ةن، بع ةيخ بةتتة، سأزلعض داق   ش ا مذن  ظالعمغ
ة   هئكمةتدةصتذ، ظةي ظذستاز، ظالاله سعلعضة قذرظاننع، ظعلعمنع،    تذ، آعمض ةت نع بئرعص ذن   هئكم ة نذرغ  بئرعلس

دذ ةن بولع علعق بئرعلض ةيرانلعقعمن . ياخش ذ ه ث ب الدعم، مئنع ةيران ق ةآال ه ادعن ب ذ دذني ةن ب عتعص م ع تىض
ذن،     هةقعقعي  قةلبعمضة شعصالعق ظاتا قعلسعال، ظالالهقا       أص رازع بولس علعدعن آ شىآرع قعلغان بولسعال ظالاله س

اي         عص، ظالدعرعم دةصتذ، ظالعم، قئنع سأسعزثعزنع دةث، ظاثالص باقاي دةصتذ، دئهقان، ظةصحعل بعر جاينع تئص
  .سأزنع ظوحذق، راؤان سأزلةشكة باشالصتذ

قا        هأرمةتلعك مانغا، قذياش ةن ظاس م، م ةيدانعدا ظعدع  ظذستاز، مةن بعر آىنع باغ ظارعالش دئهقانحعلعق م
تعن                      زئمعن صىتىن ذؤاق بولماس ذالردا ت يدذ، ب تىمدة ظذحذص يىرع الر ظىس ام قذش اتتعم، قارعس ا ص اراص خعيالغ غا ق

ةرآعن، ظ      علعك داظعرعسع    يةثضعل صذت بار ظعكةن، يةثضعل صةي، قانات بار ظعكةن، ظذالر شذنحة ظ ث ظعض ذالرنع
مئنعثدعن نذرغذن نةححة هةسسة ظارتذق ظعكةن، مةن بعرال مةنزعلنع ظعضعلةص تذرعدعكةنمةن، سةلال دعققةت 
اننع جاي         ان ماآ ةن، خالعغ وزذق ظالعدعك قعلمعسام باشقعالر هةققعنع يةيمةن، قذشالر بولسا، خالعغان جايدا ظ

ام              بعز بولساق بذالرغا قذلدةك    قعلعدعكةن، ة قارعس ةن يةن ةنمعز، م ةييارالص بئرعدعك  ظعشلةص، ظاشلعق، معؤة ت
ان                   ةن ظذحالمعغ ات بعل ذالر قان ةن، ب ةم تذرعدعك ذص خاتعرج ايعن بول أزع خوج لعتعص ظ هايؤانالرمذ بعزنع ظعش

ة  بعلةن بعزنع خادعم قعلعدذ، بعز هةر تةرةصكة قاتعراص بذالرنعث غعمعنع قعلعمعز، توغرا، ظالاله هةممعنع ب          عزض
بويسذندذرذص بئرعصتذ، بذالرنعغذ بعز ظأزعمعز ظىحىن قعلعدعكةنمعز، قعلساق ظأزعمعزضة قعلعمعز، آعم تئرعسا شذ 
تاز              اراث ظذس الدعمدا ق ئخع ظ رعم، ت ان يئ ةيران قالعدعغ ظورعدعكةن، بذ سأزلةرنع دةص يىرمةي، مئنعث ظةث ه

  .نسانالر، بذالرنعث ظةهؤالعنع آىزىتىص باقتعممةن راستعنال هةيران قالدعم، مةن هايؤان، ظأسىملىك، ظع

ار،                        ىبهع ب ر ش ةندة بع ةمما، م علةر، ظ م قعلغذحع دةيس ان، رةهع الاله، مئهرعب ظالةمنعث قذرغذحعسع ظ
قةلبعم ظارام تاصمعدع دةصتذ، ظذستاز، ظاغزعثنع يذم، بذنداق قااليمعقان سأز قعلما دةصتذ، دئهقان، ظالدعرعماي،              

ث            تةمكعنلعك بعلةن؛ ظ   أزلعرع مئنع ذ س عال، ب أزلعرعنع بئسعؤالس وظال ذستاز ظ اجعز     س اؤاب بئرعشدعن ظ عمغا ج
تذ              اي دةص اثالص باق ة ظ ا،      . آئلعدعغانلعقعنع بعلعدىرىؤاتعدذ، دةصتذ، ظذستاز قئنع دةص باق داق بولس ان ظذن دئهق

ة خعالص دةص سأزنع حعداص تذرذص ضعصعم تىضعضعحة ظاثالص تذرسعال، سأزنع بألىؤئتعش، مذنازعرة قاظعدعسعض
اخعرعدا       العدذ، ظ اننع ظ باشالصتذ، قارعسعال ظذستاز، ظالاله ظعنسانالرغا ظأزع هاياتلعق ظاتا قعلعص، يةنة ظأزع ج
ظعنسانالر نذرغذن ظازابقا قالعدذ، بذ نئمة ظعش؟ قارعسعال ظذستاز، هايؤانالرغا شعر، يولؤاسالر، قارحذغا قذشالر، 

م    باشقا هايؤان، قذشالرنع تذت    ة        ـ ذص يةيدذ، قعلحة رةهع ا آئسعلعض تاز، ؤاب وق، قارعسعال ظذس قةت زادع ي شةص
ةل             ر آةمبةغ بةزعدة ظعنسانالرنع بةزعدة هايؤانالرنع رةهعمسعزلةرحة ظئلعص آئتعدذ، قارعسال بعر باي بعلةن بع

رال آالعسع    آالعسع بار، آةمبةغةلنعث بولس  99خوشنا ظولتذرعدذ، باينعث بولسا، هةممة نةرسعسع تولذق،         ا بع
بايغا هعح ظعش يوق، ظاشذ آةمبةغةلضة آةلسةك، مذسعبةت هارماي شذنعثغا آئلعدذ، بذ زادع . بار، بالعسع بار

ةت،           نئمة ظعش، سأزلعسةم ضةص توال، ظةمدع بوال، سعلع بعر جاؤاب بةرسعلة، قةلبعم ظارام تاصسذن، بذ رةهم
  .آأيعنعش، قئنع زادع قئنع؟ دةص سوراصتذ

تاز وراققا         :ظذس دذ، س العغعنعنع قعلع الاله خ تذ، ظ اؤاب بئرعص داق ج ن مذن اندعن آئيع از ظويلعغ ر ظ  بع
ةك      ذ                ـ   تارتعلمايدذ، بذالر قعلغان ظعشعدعن، يئم ةن ب تاز م ان ؤاي ظذس ارتعلعدذ، دئهق وراققا ت ةآتعن، س ظعحم
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رعلعك حىش              ةث داظع علعي رذشةن آ ئخعمذ تةصس ا ت نع   ظايةتنع آعحعكعمدعنال بعلةتتعم، ماث علة، مئ ةنحة بةرس
عز قويمعسال        تةهدعد سئلعصقورقعتعصظذنداق ظالالهنعث ظايعتع، ظازابع بعلةن      ولالص بعلعمس ةن ض ةقدعر بعل ت

العمراق بعرسع             دةصتذ، ظذستاز، ظاندعن هةرقانداق بعر ظالعم ظىستعدة يةنة بعر ظالعم بار، بذ سأزىثضة مةندعن ظ
ارعلع      ذ ظ ةن          جاؤاب بةرسذن دةصتذ، ظاندعن ش ةي، م تذ، ه ةيدا بولذص ذش ص ر ق ىزةل بع عدا ض ث ظارعس قدا بذالرنع

ظعككعثالرنعث سأزلعرعنع ظاثلعدعم دةصتذ قذش، بذالر هةيران قئلعص، ظوهذي بذ نئمة ظعش، قئنع سعلة جاؤاب   
  .بةرسعلة دةصتذ، قذش تازا ضىزةل قعياصةتكة آئلعص سأزنع داؤام قعصتذ

عنع    تاز    ظةي ظذستاز، سعلة خعزعر قعسسعس ذش، ظذس تذ ق انمذ؟ دةص ذش    : ظوقعغ تذ، ق ان دةص ة، ظوقذغ : هةظ
نع ظويلعسعال، خعزعر ظاشذ بعحارة آةمبةغةلنعث آئمعسعنع تعشعؤةتتع، هئكمةت ـ ظذنداقتا بذ قعسسعدعكع ظعلعم

نكع       يةنعال مذسعبةت يوقسذزغا آةلدع، بذ نئمة ظىحىن؟ يةنعال آةمبةغةلنعث مةنصةظةتع ظىحىن، ظذندعن آئيع
نع ظالاله بعلعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر، آةمبةغةل آعمعسع ساق قئلعص، هئكمةتشعلعق ظىحىن، بذنعثدعكع ياخ

، ظالالهقا ظعنتعزار  قةلبآىنعنع، تذرمذشعنع ياخشع ظالدع، زالعمنعمذ زذلذمدعن ساقالص قالدع، هةم بذ نازذك
دذ،              ىحعلةر ياخشع بولع ىحعدعن ظعزعلض ا، ظةزض العنع     بولدع، ظاخعرةتتة بولس االم ب ر ظةلةيهعسس اراث، خعزع ق

انلعقنع               ةص، يام ان ض الاله بئرعشع تذرغ عنع ظ ظألتىرىؤئتعص، حوث زعياننعث ظالدعنع ظالدع، بذنعثدعن ياخش
رادة                  بولسا، مةن آعمعنع ظةيعص قعلعص قويدذم دةص ظأزعضة نعسبةت بةردع، ظالاله ياخشعراقعنع بئرعشنع ظع

ذن              نعسبةت بةردع، مانا بذ   قعلدع دةص ياخشعلعقنع ظالالهقا      ةن نذرغ ألىم بعل الالهمذ ظ ةدةب، ظ ىزةل ظ ةث ض ظ
علعقنع   ذ           مةقسةت ياخش دذ، بذم االك قعلع لعق ه ةتنع ظئحعنعش ةزع دأؤل العدذ، ب الدعنع ظ اننعث ظ دذ، زعي  قعلع

ةت ظالالهنعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولعدذ،   ازااليدذ     هئكم ةؤةبدعن ج ذ س نع ش ار، زالعم ار  .  ب ةزلذمغا ي دةم م
الاله رعدذ، ظ ةحىرىم  ... بئ ذناهع آ ن، ض ع مذمكع ورع بولذش أزعنعث ش ث ظ ةلكع، بذالرنع ىزعدذ، ب الاله دعض ظ

ىتىن                       اآع ص رعدذ، ؤة ي دان بئ ة ظوب اآع ظاخعرةتت ن ي ةت قذرذلذشع مذمكع بولعدذ، باشقا ظادعل ياخشع بعر دأل
 ع دألةتلةرنع سعنايدذ، شذنعث بعلةن صىتىندذنياغا زالعم، مةزلذمنع ظاشكارا ظعالن قعلعص دذنيادعكع هةر قايس

ىتىن        زئمعن ةت  ظةهلع ظعككع قاش بولعدذ، ص ا               هئكم الاله، مذس ةيمعز، ظ ع بعلم ز بذن دة، بع الالهنعث ظعلعكع  ظ
م             رعدع، ظعلع ةل دةص بذي ئلعص آ ار، ظ م ب ةيدعغان ظعلع االمدا سةن بعلم ظةلةيهعسساالمغا، خعزعر ظةلةيهعسس

ز توختعما     ذراد               حةآسعز، شذثا، بع ذم م الاله حوق عنعمعز، ظ ذ ظعشالرنع حىش اندعن ب اق، ظ م ظالس  ـ ستعن بعلع
اب،                       ىتىن آعت ة، ص وق نةرس الدعدا ي ع ظ الالهنعث ظعلعم ع، ظ علةرنعث بعلعم ىتىن آعش مةخسةدآة يةتكىزعدذ، ص

اسعي، قذرظان، هةدعس ظالدعدا هئحنعمعضة ظةرزعمةيدذ، صةقةت تةصسعالت بولعدذ، ظعزاهات بولعدذ خاالس، ظاس
  .تىص ظاساسع مةنبة، هةممة ظاخعرعدا بارعدعغان ظعلعم قذرظان، ظالالهنعث سأزع بولعدذ

رعدذ،     ص بئ زعق قعلع عنع رع ان نةرس ةخلذققا، خالعغ ان م الاله خالعغ ةك، ظ ة آةلس ةمدع، سأزعمعزض ظ
ذ          ـ   بةزعسعضة ظوت  ةمما ب ةزلع، ظ الالهنعث ص ذ، ظ أش، ب اث ض  ظعشالرمذ  حأص، بةزعسعضة ظاشلعق، بةزعسعضة ض

اؤانع                      هئكمةت نع، ه دذ، مذهعت ةت قعلع انالر ظىحىن خعزم الر، ظعنس ايؤانالر، قذش دذ، ضأشخور ه  بعلةن بولع
ةخلذققا                 . تازعاليدذ م قعلعشع، م الالهنعث آأيىنعشع، رةهع ة، ظ ظاشذ خةتةرلعك ؤابانعث ظالدعنع ظالعدذ، هةمم

ع     تعن خاتالعش اق، تىص ة ظوخشاتس ز ظأزعمعزض مايدذ، بع رع   ظوخشاش ةآكذرنع يذقع رعنع، تةص ةزةر داظع معز، ن
  .آأتىرىص، آةث مةنعدعن دذنياؤع قاراص ظاندعن توغرا حىشعنعشعمعز الزعم

انالر   ةر ظعنس ىتىن  100ظةض ة، ص ل ظألمعس ن يع ارا      زئمع رعدذ، ظأزظ ىز بئ ارحعلعق ي ئلعص، ظاح ار آ  ت
زعق سىملىآنعث تىرعنع، قعرغعنحعلعق بولعدذ، ضذناه مةظسعيةت بولعدذ، ظةضةر هايؤان ياآع ظأ    ن  رع عنع بذنعثدع

دذ       االك بوعل ةنعال ه ص،       . سةلال آأص ياآع ظاز قعلسا، صىتىن دذنيا ي أزع بعلع الاله ظ ذثنع ظ عق تةثص ةث مذؤاص ظ
ا   علةر بذنعثغ دذ، س أزع بعلعص تةثشةص تذرع الاله ظ ىملىآنع ظ ايؤان، ظأس ان، ه رعدذ، ظعنس ظعشالرنع بعجع

ز      ظعحعثالرنع صذشذرماثالر دةصتذ   ، بذ جاؤابنع ظاثالص، ظذستازمذ،دعهقانمذ خذشال بولذصتذ، بذنداق قعسسعنع بع
ايعص                العم، ظاج أزع ظ آعتابنعث بئشعدعمذ سأزلعضةن، بذ بعر سعر ظعلمع بولذص، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظ

  .ماقامنع بايان قعلغان، روه ظعلمع بولعدذ

الالهنعث      ذآع، ظ ةص ش ت خذالسة ض ذن ظعش  هئكمع العدذ   ع نذرغ ة ظ أز ظعحعض لعق   . الرنع ظ اال ظةتراص ظالدعنظ
لعق   علعنع ظةتعراص ذلذلالهمذ مةس العمعز، رةس عراص ق ارعلعقدا ضاثض عحة ظ ع حىشةنض ز بذن تذرذلعدذ، بع ظورذنالش
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ظوتتذرعغا قويذص سأزلعضةن، حىنكع، ظعنسان ظةهؤالع ظوخشاش ظةمةس، صىتىن ظعنسانالرمذ ظوخشاش ظةمةس، 
ا ان ظوخش ان، ماآ مان  زام عر، بةزعسع ظئلعش ا، بةزعسع آاص اندانلعق بولس المع خ ةس، بةزعسع ظعس ش ظةم

م     . بولعدذ عمعز الزع ذق حىشعنعش ةر  . شذنعث ظىحىن، بعز قذرظان، هةدعسنع ظةتعراصلعق تةصةآكذر قعلعص، تول ه
أآىم   قايسعسعنع ظأز ظورنعدا قويعشعمعز الزعم، ظأزظارا ظعختعالص قعلماي، ناسعخ، مةنسذخ يةنع آىحكة      ة ه  ظعض

  .بعلةن ظةمةلدعن قالغان هأآىمنع ظايرعص، مةسعلعنع حعرايلعق رةؤعشتة بعر تةرةص قعاليلع

تىرىص،       تذرذص، زعددعيةتلةش ةزمذنلذق،         ظايةت، هةدعسنع ظأزظارا سوقذش ةث م ايلع، آ تعالص تئرعم ظعخ
ةقة                ا، ص ئنعث خات را س ث توغ تذرذص، مئنع ارايتعص، خاسالش أزعنع ت أزعنع،   ظةتعراصلعق ظام س ةنال دةص ظ ت م

اقلعق            ا، ظعتتعص حاغلعق بولس علة، مذستةهةص قان مةس ايلع، تاالش االك قعلم ص، ه اتقاققا تعقع ظأزضعنع ضذناهقا، ص
  .صةرعزدذر

  .بعز ظةمدع، بذ سىرعدعكع يةظجذج ؤة مةظجذج توغرعسعدعكع تةتقعقاتنع بايان قعلعمعز

دذ   داق دةي ةي، مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم قا  ي ـ 1900: ت ىرعية ؤة باش ام، س عر، ش دع، معس رع ظع عللع
ا    اندا تعلغ الر، قذرظ ةتقعق قعلغذحع ن ت قا دع العيالر ؤة باش العمالر، زعي ي ظ ذن دعنع ذص، نذرغ ةردعن بول دأؤلةتل
ىتىن                        ازعر ص ةدة؟ ه ذالر ن عمذ؟ ظ قا تاظعص اآع باش عمذ ي ادةم بالعس  ظئلعنغان يةظجذج ؤة مةظجذج زادع آعم؟ ظذالر ظ

ن  ا زئمع تع  ، يةرش دع، ظاس نعص بول راغا ظذلع أمىر، رودا،     ـ رع حئض التذن، آ ىرىص، ظ زعص تةآش تعنع قع ظىس
نئفعتالرنع قعزعص صايدعلعنعؤاتعمعز، ضعظولوضعية، ظارخولوض ظالعمالرمذ خئلع آةثرع تةآشىرىش ظئلععص باردع، 

ع         اغ ظارعس ع ت ةيعن بذالرن ة زذلقةرن راتمعدع، ظةمةلعيةتت عنع ظذح داق تاظعص ةمما بذن أمىص   ظ ان، آ ال قعلغ غا قام
ةتقعق                    دئسةكقويمعغان، ظألدعمععكع    ع ت ةدة؟ بذن م؟ ن ذالر زادع آع ةن، ب ةتمة بةرض دذ دةص آأرس ، يةنة حعقع

النع      الاله، دةجج ع ظ ةر ظذالرن رةلمعدع، بةزعل اؤاب بئ ذق ج ع تول ة هئحكعش ذ مةسعلعض ايدذ، ب اي بولم قعلم
ةن   ةن  آأرسةتمعضةندةك آأرسةتمعض ق     دئض عمذ باش ذنداق        بولس ذلذلاله ش الاله ؤة رةس اندا،   دئدعم عالر، ظ ذ؟ قذرظ

ذ                تعغذ؟، ش ظالاله، مةن آأزضة آأرسةتمةيمةن دعمةصتعغذ، بةلكع، ظذالر ظعضعز جايالردعن يىرىشىص آئلعدذ دةص
دةك رةددعية بةردع، بذ مةسعلعنع مةن صىتىن دعنع آعتاب ؤة تارعخنع  دئضةنحاغدعكع آعشعلةر آأزىرىصتدعغذ،

ةظجذج                 ظاختذرذ ةظجذج ؤة م ةنكع، ي عز ظئيتعم ةن شةآس تعم، م ص نذرذغذن بةدةل تألةص تولذق ظعسصاتالص حعق
ايدذ  علع بولم راق دعض ةنزذالرنعمذ يع الر، خ ان مذثغذل ةؤالدع بولغ عزخان ظ ل . حعثض ةش خع م ب ث دةلعلع مئنع

ةهةر، تذرالغ                  امع، ش عنعث ظاتالغذسع، ن ذ تاظعص ةلدع، ب ا آ عيعلعك     تةتقعقات نةتعجعسعدة قولغ اي، جذغراص ذ ج
ايدعن               ؤاقتظورنع، بذالرنعث ظأز     عز ج قا ظعض ن باش عدعكع بذزذقحعلعقع، بذ تاظعصعنعث توساقنع ظئحعشع، ظذندع

ىص ةنيىضىرىش ةظجذج دئض ةظجذج ؤة م ازاالر، ي ن بولذشع ؤاهاآ ةتنعث يئقع ةق ؤةدة قعيام أز، ه ةن س ذ  دئض  ب
اال        ىتىن تةصسعرشذناسالر             آعشعلةر ظادةم بالعسع بو لذص، نذه ظةلةيهعسس ا ص عدذ، بذنعثغ قا تذتعش ع ياصس م ظوغل

ةيران          دئضةن قوشذلغان، ظةبذلصدا   ظالعمنعث تىرعك قةبعلعسعنع يةظجذج دةص ظاتعشع صىتىن تارعخشذناسالرنع ه
  .قالدذرغان

نعدا            و زئمع مذثغذلالر، تىرآلةر، خةنزذالر، يةظجذج ؤة مةظجذج بولذشع مذمكعن، بذالر نعسبةتةن، جذثض
ارعخع ةت ت علة، معلل ذ مةس ةتكةن، ب دذ دةص آأرس ةنتذرع ذ دئض ا ظعغؤان ةن آعتابت ةن،  دئض ار ظعك ا ب  آعتابت

أز                 ذالر ظ ذص، ب ةن بول ةص آأرض لعرع دةلعلل ت شذنداقال تاراخشذناسالر ظعسالم تارعخشذناس ةيعن  ؤاق عدا زذلقةرن
العالرن     ؤاقت ان،     عدا قاتتعق بذزذقحعلعق قعلغانعكةن، هةتتا ظايالالرنع، ب كعلعكع قالمعغ ان ظةس ألتىرىص قعلمعغ ع ظ

ةؤالدع         اس ظ ا، ظابب ن بولس ةن ظاندعن آئيعن بذالرنع زذلقةرنةيعن قامالغا ظالغانعكةن، آئيع نع  ( آعشع  دئض ظعب
ةينعث دةؤرع      ةهذلال ظةل تعص             ) تةيمعيية رةهم ادعن آئ ذلذلاله دذني اغدا رةس ان ح  700ظعسالم خةلعصعسع بولغ

ارعنعث            يعلدعن آئيعن حعثضعزخان     ذ بذخ اتقان، ب قوشذن تارتقان، مانا بذ مذثغذل قوشذنع قايتا ظةرةبنع قاخش
ةيدذ عنع دةلعلل ذ هةدعس اندعن. مذن ئلعدذ، ظ رعص آ ةم قعلعص آع عغا غ نعث قئش ذلذلاله زةينةص ة  رةس ال ظعلةه

ذنحعلعك   عقعدعن مذش ةظجذجالرنعث توس ةظجذج ؤة م انلعقدعن ؤاي، ي ر يام ة بع ةلاله ظةرةبلةرض ئحعلعص ظعلل ظ
  .بوصتذ، دةص قولعنع هالقا قعلغان

اندعن              ا، ظ دذق؟ دةص سورعس ظاندعن بذ ظايال، يا رةسذلذلاله، قئتعمعزدا ياخشعالرمذ تذرساق هاالك بوالم
ة ىيىص آةتس ذناه آأص س، ض ةر نعجع ذنداق، ظةض ذلذلاله ش ةنرةس قا  دئض تعم حعقعش ر قئ تة بع ذ هةدعس عكةن، ب
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ة     ي 700ظعشارةت قعلعنغان بولذص،     ذ تاظعص اندا، ب علدعن آئيعن حعققان، ظذندعن باشقا ظايةت، هةدعسكة قارعغ
ع ؤة                        لذق ظعحك عمالعدا تذرذش ونعث ش تع، جذثض ةن بعرلةش و بعل تعم جذثض ذ قئ يةنة بعر قئتعم حعقعدذ، بذالر ب

  . تاشقع مذثغذلالر خةرعتعسع بار

ةرعتعنع  دارولظولومدا مذددةرعسلعك قعلعدعغان ظوقذتقذحع، مذهةممةد صةخرو     ددعن رةهمةهذلال ظةلةينعث خ
تارعم دةرياسع، شعنجاث، قةشقةرمذ  آأرسىتىص، مذثغذلالر جايعنع يةظجذن ؤة مةظجذج شةهعرع دةص ظاتعغان،

ار ة ب ةن خةرعت أز . حىشىرىلض ذالر ظ تب عحة،  ؤاق العمالرنعث دعيعش ةن، ظ ىتىص ظأتك اينع آأرس ذ ج عدا ب
ع ةيجان ظةتراص ندع، ظةزةرب ةمةرقةنت، هع ار  س عل ب وققان سئص ةيعن س تعدة زذلقةرن الر دألع ةنع مذثغذل دا ، ي

  .ظعكةن، بذمذ ظةث حوث دةلعلدذر

نعث ظىستىن  زئمعنيةنة، ظالعمالرنعث ظوتتذرعغا قويعشعحة، مذثغذلالر، ظوتتذرا ظاسعيادعن ظئضعز جايالردعن
ذ                 اندعكع ظ ذ قذرظ ا ب ةن، مان ة آعرض قا، ظةللةرض ايدعن يىضىرىشىص      تأصعلعكعدعن هذجذم قعلعص باش عز ج الر ظعض

عدا حعثضعزخان ؤة ظذنعث ظعككع ظوغلع ؤاقت ظايةت شذ، بذ بعر مأجعزة بولماقتا، شذنداقال ظأز  دئضةنآئلعشعدذ
ةظجذج        ةظجذج ؤة م اهالندذرغان ي ةن ظاقعتاي بعلةن باتذرالر باشالص ماثغان قوشذن بعز صةيغةمبعرعثالر ظاض   دئض

نع   (عكةن،   دئضةن تاظعصة شذ  ار            ظعب ابعدا ب ةن آعت ةت دئض ةت ؤة ناهاي عرنعث بعداي ةرةب    ) آةس عزخانمذ ظ حعثض
م قويسعال              علةرنع جع ذالر س ةر ظ الر، ظةض م قويذث ةن ظةللعرعضة صةيغةمبرعثالر تىرىآلةرنع جع ىرك،   .  دئض ز ت بع

ذن   ةن دةص قوش علةرنع آةحىرمةيم علةر، س اللعرعمنع بذالصس ارةت م ألتىرىص تعج ةمنع ظ ث ظةلح علةر مئنع س
ارتعص حعققانلعقع، تارعخدا خاتعرلةنضةن، ظعشةنمعسعثعز معكروسكذص، بعلةن ؤة باشقا ظعلغار ظىسكىنة بعلةن ت

أرىص         ةرنع آ تارعخ آعتابلعرعنع دذنيا تارعخعنع ظوقذص قةغعزعنع تةآشىرىص آأرىث، حعثضعزخان يازغان خةتل
  .بئقعث، بذنع صةقةت دذنياؤع ظالعمالرال حىشعنةلةيدذ

تعنال  .  دئضةن يةظجذج ؤة مةظجذجالر مةآكعضة، مةدعنعضة، بةيتذلمذقةددسكة آعرةلمةيدذ      رةسذلذلاله، راس
ةددةس     زئمعنحعثضعزخان، تاتار، تىرىك قوشذنلعرع  ىح مذق ذ ظ عنعث شةرعق، غةرعبلعرعنع ظايالنسعمذ، يةنعال ب

ايدعن                  عز ج ع ظعض ة، بذالرن ا، ظايةتت أجعزة، بولماخت تعنال    جايغا آعرةلمعضةن، بذمذ بعر م ة، راس عدذ دعس حىش
اندا،       داق بولمعغ ظعضعزلعكدعن هذجذم قعلعص حىشكةن، صاساد تئرعيدذ دعسة، دةل مذشذالر صاساد تئرعغان، ظذن

ذالر              ؤاقتزذلقةرنةيعن   ذنداقال، ب وق، ش اآعت ي قا ص ن باش ذ مذثغذلالردع ا ب م، بذنعثغ عدا صاساد تئرعغان زادع آع
ذالردا       ظعنتايعن مةينةت بولذص، ظالدعغا آةلض   ة ب ث ظىستعض رعدذ، ظذنع عنعنع دةؤع ا آةلض عنعنع يةؤعرعدذ، ظاغزعغ

ةدةص      ان،                ـ   بذددا دعنعي ظةقعدعسع بار، ظ ذل قعلغ نع قوب ذددا دعنع ذالر ب دع، ب وق ظع ابالر ي نع آعت ةخالق دع ظ
ذرال                  ة ظذيغ ان، آئيعنح اد قعلغ ا ظئتعق ذددا دعنعغ ةدعمدة ب ذ ق ةنزذ، ظذيغذرالرم ر ظعسالم  بذالرغا خوشتا تذرغان خ

ان               ئتع قالغ ذ ص ا ش الر بولس از، مذثغذل ذ  . دعنعنع قوبذل قعلغان، خةنزذالردعن بةآال ظ ن ظذالرم ذلمان  آئيع  مذس
   آعتابدا دئضةنبةدايةتبذلذدذ ،

عمالعي        دئضةن ظعبنع مةسكعؤعييةنعث ظةخالق تةربعيعسع    ونعث ش ةظجذجنع جذثض  آعتابعدا، يةظجذج ؤة م
ةددعدعن    . ع آأرسةتكةن، صايتةختع بئيجعث دةص آأرسعتعدذقعسمعغا جايالشقان دةص ظورنعن   ذنداق ه ذالر ش ب

 ظاشقانكع، صادعشاهع تئمذحعننعث لةقعمعنع حعثضعزخان دةص ظاتعغان بولذص، بذ سأز شذ تعلدا دذنيا صادعشاهع
ةن انداق    دئض ة ق عص يةن ةن بعرلعش الر بعل ةن روس ةنزذلعرع بعل و خ ة، جذثض ةت تاظعص ذ مةين ةن، ب  بولعدعك

ارعخ،                   ةتقعقاتع، ت العمالر ت ةدعس، ظ ةت، ه دذ، ظاي الاله بعلع ةقعقعتعنع ظ ث ه دع، بذنع حعقعدذ، بعلضعلع بولمع
  .جذغراصعية دةلعللعرع بعلةن بعز بذ تاظعصعنع مذثغذلالر دةص ظاتعدذق

االس،      صةرق ةن خ ذل،                   صةقةت ظاتالغذسع ظأزضةرض ذالر مذثغ ةدة؟ ج ب ذالر ن م؟ ب ذالر آع ا ب داق بولمعس ظذن
ذالر، جذثضو، تعبةت، مذثغذلعيعدة، ظالاله ؤة رةسذلذلاله قانداق بايان قعلسا، شذنداق حعققان، دةل مذثغذلالر ب

باشقا معللةت زادع ظةمةس، ظذنعث ظىستعضة قذرظاندا زذلقةرنةيعن شةرعققة قعلغان سةصعرعدة ظذحقاتقان ظعككع      
  !دة ـ ةتةن شةرعق بولعدذتوساق ظارعسع دةل مذشذ شةرعقدة، بذ جاي ظةرةبلةرضة نعسب

ذلذلاله  ةنرةس ازعر      دئض ذ ه ا ب عتعدذ، مان لىآعنع آأرس عنعث آأص ذ تاظعص مذ ب ذم قعلعش يىزلىك هذج  ظومومع
مذثغذلالر بعلةن خةنزذالرنع آأرسعتعدذ، زئمعندا بذنعثدعن ظارتذق نوصذس يوق، شذنداقال بذالردا ظعسالم دعنع             

ةت         زادع يوق، بةزعلةر ظذنداقتا بذالر قعيام      ا، قعيام علعص بولس اق تئش ىن، توس ة ظىح ا، نئم ةت ظاالمعتع تذرس
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  .قايعم بولمايدذ؟ دةص سورعشع مذمكعن

، بةلكع، دئمعضةنجاؤاب شذآع، ظارعلعقدا حوقذم صاسعل بولعدذ، ظذالرنعث حعقعشعنع قعيامةت ظأزع شذ 
ةمما                 دئضةن ؤاي ن، ظ يىزلىك حعقعشع مذمكع اندعن ظومومع أرعمعز، ظ ازابنع آ ث آأصعيعشع،      ، ظ ةنعال ظذالرنع ي

  !!.قوشذن توصلعشع ظىحىن، شاراظعت ؤاقعت آئتعدذدة

رعلدع        اي يئ الدع، ظ ن ق ةن بذنداق يئقعن لةؤزع، قذرظان، هةدعسدة آأص، ظالالهمذ قعيامةت يئقع .  دئض
ةمما   ان، ظ ن قعلغ عنع يئقع اق ظارعس ع بارم ذنداق دةص ظعكك ةت ظارعسع مذش ةن قعيام ةن بعل ذلذلالهمذ م رةس

  .قعيامةت بولمعدعغذ، بذ يئقعنلعقنعث زادع قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ

الاله   1000نةححة يىز يعلمذ، نةححة معث يعلمذ، نةححة معليونمذ، ظالاله بعلعدذ، بعز سانعغان          ل ظ  يع
ةهؤال            ذ ظ ن مذنةزلعدة بعر آىندذر، ظعشقعلعص، ظاخعرع بذالر زور قوشذن بولذص، بعر حعقعدذ، ب دة،   زئمع  ظعحع

ذالر          . يةر ظاستعدا ظةمةس   ن يةر ظىستعدة بولذشع آئرةك، شذنداقال بذالر ظادةم بالعسع، هةم ب ارعلعدذ،   زئمع دا ت
ل           ايلع، دةلع وق قعلم نحعنع ي عيالرحة روشةن حىش علعنع خذراص ان،     ـ بذ ظئنعق، بذ مةس ذق، قذرظ ات تول ظعسص

ا شةك         ةلدع، بذنعثغ ة آ عئ    هةدعس، ظالعمالر بعرلعكك ا س داق بولمعس اث، ظذن ةص  ز قعلم وظال  دةلعلل اؤاب  س غا ج
ةتلعك              ةقةت دأل ع ص ئلعدذ، بذن را آ قا توغ ارعخنع ظوقذش ابنع، ت ىتىن آعت ةس، ص ان ظةم ذ ظاس رعث، ب بئ

عتئتتا  ا     30 ـ 20ظذنعؤئرس رمذ ظوتتذرعغ عر مذنعي علعنع تةصس ذ مةس دذ، ب العمالر قعالالي ةن ظ ل دةرس ظأتك  يع
ان   «مذ  بقذتذقويغان، سةييعد    زعالل قذرظ ةن »فع ةقعقعتعنع،       دئض عنع، ه دع، توغرعس ا قوي عرعدة ظوتتذرعغ  تةصس

الر            . ظالاله بعلعدذ  اه بولذث  قانداق بولمعسذن مذسذلمانالرغا ظالدعنظاال بعر باالسع، ظاصةت، خةؤةر بئرعلدع، ظاض
  .حعدئمةآ

الر ظاقس     اال تالعص ذن، ب ة بولس قا مةسعلعض اآع باش ذن ي ة بولس ذ مةسعلعض اؤع ب اثالر، دذني اقاللعق قعلم
مذ              مذتةصةآكذر، تةصسعرشذناسالر  ةثالر، بولذص أآىص، ظةيعبلعم ع س رعص، ظذالرن ظىستعدعن تةتقعقات ظئلعص بئ

ةن،              هةقعقعي  ظعسالم دألعتعدة    الر، قةسكة ظذحراص آةتك ظعسالم مةآتةصتة، بعلعم ظااللمعغان حاال ساؤات موللع
وال ظوقذ      ابالرنع ت ان   ظأزضةرتعلضةن آعت انالر، قذرظ ةن  غ عرلعق              دئض اددع ظعشنع س اثالر، ظ نع بذلغعم  ساص بذالق

اس           اظ، قعي ةدعس، ظعجم ان، ه ز، قذرظ ل بولعمع العملعرع خعجع الم ظ ز ظعس ن بع اثالر، آئيع ةقعقعي قعلم ه
ان هةدعسكة                     اختا، يالغ ةر س عم رعؤايةتل ر قعس اجعز بع ةنمةثالر، ظاساسع ظ ة ظعش ظةمةلعيةتتعن باشقا رعؤايةتك

ةن             600000دانماثالر،  ظال ار ظعك   هةدعستعن صةقةت يةتتة معثع راست، سةهع ظعكةن، قالغانلعرعدا مةسعلة ب
ثالر،       ـ   بذ سأزنع سعلةر بعلعسعلةر، آالالثالرنع سعلكعص نةزةر      . دئضةن ةآكذر قعلع ةيتعص، تةص رعنع آئث داظع

  !ظعلعم ظاتا قعلسذن، ظامعنهةقعقعي سةل آةث قورساق بولذثالر، ظالاله 

عدعكع       بعز بذ سىرعدعكع تالالش، سأزعمعزنع ظاخعرقع ظايةت بعلةن ظاخعرالشتذرعمعز، بذ ظايةت توغرعس
  .صةن ساهاسعضة باشالص آعرعدذ، ظايةت مذنداق ـ تةتقعقات ؤة تةصةآكذرالر بعزنع قايتعدعن تةبظعي

 بولذص آةتسة، ظئيتقعنكع، صةرؤةردعضارعمنعث سأزلعرعنع يئزعش ظىحىن ظةضةر دئثعز سىيع سعياه
صةرؤةردعضارعمنعث سأزلعرع تىضعمةي تذرذص دئثعز سىيع تىضةص آةتكةن بوالتتع، مذبادا يةنة شذنحعلعك 

  دئثعز سىيعنع آةلتذرسةآمذ

اندعغذ                        ىرة لوقم ىرعدة، س ر س ة بع عز، يةن أزعمذ حةآس االمع، س عز، آ ع حةآس دعمةك، ظالالهنعث ظعلعم
الالهنعث           صىتىن دةرةخلةر قةلةم بولسا،     . دةيمةن عمذ ظ زنع قوشس دئثعز سذلعرع سعياه بولسا، يةنة يةتتة دئثع

ة     بولسعمذ 700 هةتتا   70يةتتة ظةمةس   .  دئضةن سأزلعرعنع يئزعص تىضعتةلمةيدذ   ةن  شذنداق، ظالاله يةتت   دئض
دةك، ظةمةلعيةتتة ظعلمع سأزع حةآسعز، ظذنداقتا، حةآسعز سذ،       دئضةن ، خذددع يةتتة ظاسمان    دئضةن ساننع
اهالرمذ توشعمايدذ، بذ ظايةتلةر شذنع آأرسعتعدذآع، قذرظان، تةصسعرع شذنعث ظىحىن آأصعيعص آةتكةن،   سعي

  .يئثع تةصسعرلةر مةيدانغا آئلعص تذرعدذ، حىنكع، يئزعص تىضةتكعلع بولمايدذ ـ تا قعيامةتكعحة يئثع

ع   . تع، سأزعدذر ظايةت، ظالالهنعث سأزع، صىتىن آاظعنات مةخلذقالرمذ ظالالهنعث ظايع       ! راست، بذ ظعكك
ات              آعتاب ظارعسعدا زعتلعق يوق، شذنداق بولغاحقا، ظالاله ظعنسانالر حىشعنةلعضعدةك تعلدا ظاسان قعلعص آاظعن

ةدةب    انذن، ظ عدا ق ةت توغرعس عدا هةقعق ةم     ـ توغرعس ىلىك ظال ع، مةثض ارعخ، آةلضىس زام، ت ةخالق، ظعنتع ظ
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ةن         عدا سأزلعض م توغرعس ىتىن ظعلع عدا             . توغرعسعدا، ص ةخلذق توغرعس ىتىن م ارلعقع ؤة ص رلعكع، ب الالهنعث بع ظ
 بةرضةن، بئشارةتهادعسعيلعكع ظاخعرعدا يوقعلعشع، ؤة يةنة باقع، ظةبةدعيلعك توغرعسعدا سأزلعضةن، نذرغذن 

أتتذق،                   أزلةص ظ ن س از تولعدع عردة ظ ىتىن تةصس ع ص ز بذالرن ةتكةن، بع غةيعبنع ظالدعن سأزلةص مأجعزة آأرس
ةرةققعيات             هازعر بع  ع ت عدا ظعلم ات توغرعس ان آاظعن أزلعرعدعن بولغ ز صةقةت مذشذ حةآسعز بعلعم، حةآسعز س

  .توال سأزلةص ظأتعمعز ـ توغرعسعدا ظاز

ةنع،     ةتنع ي ر هةقعق ان، بع العملعرع قوللعغ ترونومعية ظ ن ظاس ذلغان، جىملعدع العمالر قوش ىتىن ظ ص
ةمظعيعتعنعث رةظعسع، صةيال     ع ج ترونومعية ظعلم أزعنع    ظاس ةندعنعث س نعس ظةص العمعز   سوف جعي الغا ظ ذ  . معس ب

العملعرعنث          سةرصعنع، ظأمرعنع، هاياتعنع    ؤاقتآعشع نذرغذن    ا ظ  قعلعص، ظئرعشكةن بذ ظعلمع هةقعقةت، دذني
  .قوللعشعغا هةتتا ظعسالم ظالعملعرعنعث قوللعشعغا ظئرعشتع

» فعزعالل قذرظان«، »مذنعير«ا تةصسعر مةن ظعككع ظئغعز سأز قوشذص قوياي، بذ ظاسترونومعية توغرعسد
ةن         أص سأزلعض ئلع آ ةييعد   . ظذندعن باشقا آعتابالرمذ خ ذب س م  قذت ذص،         ـ   ، ظعلع ارقعلعق ظعسالمنع تون ةن ظ ص

داق      ةن، بذن ظالالهنع تونذص، ظعمان آةلتىرضةن مذسذلمان ظالعم آورسع مورسعيون دوآتذرنعث سأزعنع آةلتىرض
  . دئضةنلسةك، ظذ ظالعم مذنداقهةقعقةت آأص، بعز سأزعمعزضة آة

ة          وؤاق هالةتت ئخع ب ذ ت ثع ظ ئخع يئ ةرةققعياتع ت ث ت ألىش ؤة ظذنع أثىل ب ا آ ات ظعلمعغ رعنحع، آاظعن بع
  .تذرعؤاتعدذ

ذنداق العملعرع ش عية ظ نحع، ضعظولوض ةنظعككع انالر دئض نكع، ظعنس عغعلع  زئمع ن 300000دا ياش  يعلدع
توغرا بولسذن      دا ظون    زئمعن ظذنداقتا.  دئضةن ظاشمعغان ذ توص ةيلع ب دذ، م نةححة ظةسعر آعشعلةر ياشعغان بولع

ذ       زئمعن  ياآع خاتا، هةممعسع    ىتىن مذش ةرآعزع، ص ةمنعث م ن نع، ظال ةلدع،     زئمع ان دةص آ  ظىحىن يارعتعلغ
ةث ظةمةسكةن      هازعر بولسا، بذ يةرشارع    ة ت ةن    . هئحنعمعض ة تةخمعن ارعنعث ظأمرعض ل   2000يةرش يون يع  معل

  .هازعرقعالر تأت معليارت يعل دةيدذ. ع مذمكعنكةنبولغان بولذش

ن،         ة تذرعشع مذمكع ذ هالةتت ل مذش يون يع ة معل ن نةحح ن آئيع أتعنحع، بذندع ن ت الدا   زئمع ذ ه مذ مذش
ن    ع مذمكع نع ظايلعنعش ةن قذياش عغا،      .  دئض ة، صارتعلعش ث ظأحعشعض اش نذرعنع العمالر قذي ازعر ظ ةمما، ه ظ

  .سوقذلعشعغا ظعشعنعدذسوقذلعشعغا، باشقا صعالنعت بعلةن 

ة     يون هةسس ة معل انالردعن نةحح ازعرقع ظعنس ةرةققعياتع ه انالرنعث ت عدعكع ظعنس عنحع، آةلضىس بةش
  .ظئشعص آئتعدذ

مةرعصةتتعمذ بوؤاق هالةتتة  ـ دعكع تارعخعغا بوؤاق هالةتتة تذرذؤاتقاندةك، ظعلعم زئمعنظالتعنحع، ظعنسانالر
ةك ا، يئم ذ ـ تذرماقت ةك، تذرالغ اتتعن   ظعحم ةم، آاظعن ن ظال عز، جىملعدع عدعن خةؤةرس دعن باشقعس ، جعنعس

  .آةلضىسعدة ظذنداق ظةمةس، هةم هاياتقا مذناسعؤةتلعك. خةؤةرسعز يىرعشعدذ

يةتتعنحع، صىتىن جعسعم حةآلعك، بذ جعسعمنعث ظارقعسعدا بعر حةآسعزلعك بار، قذياش، ظاي، يذلتذز، 
ار      . ظاسمان، صىتىن سعستئما حةآلعك بولعدذ     عزلعك ب ر حةآس ةن ظةمما، بذالرنعث ظارقعسعدا بع ةك . دئض ،  دئم

  !.دة ـ بار دعيعشنع بعلةلمعضةن، ظالاله بعز بعلةن بعللة هةم بار، ظوخشعشع يوق بذ، ظالاله

داق           اندةك ظذن ز ظويلعغ لذقع بع ةم بوش عدة، ظال ترونومعية ساهةس ل، ظاس تاز هوؤةيع نحع، ظذس توققذزع
تذ، تئلعسك عزمذ ظةمةس ةز   حةآس عص، مةرآ عنع تئص ةآلعرعنع، حئضرعس ذم ح ا حوق لعرعمعز ظعلغارالشس وص

  . دئضةنتذرغذزعمعز

ا          ـ   10 سعمسعز ظىسكىنعدعن نذر حعقعص خةؤةرلةر حعقعص، يةرشارعنع تئزال ظايلعنعص يةنة بعر نذختعغ
  .بعز مذشذنداق بذ ظالةمنع ظايلعنعص ظاخعرع بعر نذختعغا قايتامعز بةلكعم،. قايتعص آئلعدذ

نع       ـ 11 ان تئلعسكوص ر آئلعدعغ ىز مئتع ة ي امئتعرع نةحح ةتتا دعظ نع ه ار تئلعسكوص ةث ظعلغ ةر، ظ ظةض
يون  . قويساق، بذ آاظعناتنع، صىتىن ظاسمان جعسمعنع تولذق آأرعشعمعز مذمكعن         ظةمما، يةنعال نةححة يىز معل
عث ظىحىن ظعنسان بةربعرع بذ شذن. يعلدعن بذيان بعزضة نذرع يئتعص آةلمعضةن يذلتذز يةنة حعقعشع مذمكعن   
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  .ظعلعمدا حةآلعك تذرعدذ

نع سةآكعز قئتعم  زئمعن آعلومئتعرنع بئسعص ظأتعدذ، بعر سئكذنتتا شذنداق،300000نذر ظادةتتة  ـ 12
بعر سئكذنتتا .  معليون، هةتتا معليارت قئتعم ظايالنغان بولذشع مذمكعن100ظايلعنعدذ، بذ نذر صىتىن آاظعناتنع 

ا،          سةآكعز قئت  ذنداق بولس ن مذش ان زئمع انداقتذ، زادع            100عم ظايالنغ ات ق ذ آاظعن ان ب ل ظايالنغ ارت يع  معلي
رعدذ                    ة دةص بئ رال ظايةتت ان بع علعنع قذرظ ذ مةس ا ب ةدة؟ مان  ـ آذرسع ظاسمان  . قانداقتذ؟ بذنعث حئكع زادع ن

أتى  عدا آ تعلةر ظةتراص ا صةرعش عنع بولس دذ، ظةرش ئلعص تذرع ة ظ أز ظعحعض نع ظ ةيران زئمعن ز ه دذ، بع رىص تذرع
  .قالمايمعز، يةنعال ظاشذالر هةيران قالعدذ

  . هةسسة حوث300000قذياش، زئمعندعن بعر معليون  ـ 13

 معليارت يذلتذز بار، بةزع سعستئمعدا بولسا، نةححة معليون يذلتذز 2000سامان يولعدا قذياشتةك  ـ 14
  .بار

ران    تئلعسكوصدا آىزعتعلعشعحة، ظالةم بوشلذقع  ـ   15 ةنعال ؤةي تذ، ي دا داظعم هالدا يذلتذزالر شةآعللعنعؤئتعص
امئتعرع  . بولذؤاتعدذ، بذ قذياش، بذ زئمعن، ظاشذالردعن بعر تال دان خاالس        ردعن  300هازعر بولسا، دعظ  مئتع

رعص             ظاشعدعغان دذنياؤع ظالعمالر آىزىتىص تةتقعقات ظئلعص بارعدعغان تئلعسكوصالر ظورنعتعلدع، خالعسعثعز بئ
  .آأرىث

تعن      دئضةن جةؤزا ـ   16 يون                 25 يذلتذز قذياش ر معل ن بع ا زئمعندع اش بولس وث، قذي ة ح يون هةسس  معل
زنعث           300000 تذز بع ك يذل ةث آعحع وث، ظ ة        زئمعن  هةسسة ح تذز تئخعح ةث حوث يذل ئلعدذ، ظ زحعلعك آ عمع

  . بئكعتعلعص بولمعدع

عي          ـ   17 ةربعر       قذياش هةربعر سذث يةردعن نةححة يىز ظات آىحع ظئنعرض تذزالر ه ةزع يذل رعدذ، ب ة حعقع
  . معليون ظات آىحع ظعسسعقلعق حعقعردذ300سذث يرعدعن 

اددا       250قذياش هةر آىنع تةخمعنةن هةر معنذتتا        ـ   18 ا م يون تونن دة    سةرص  معل دذ، آىن  قعلعص تذرع
  . معث معليون توننا360بولسا 

  . معليارتقعحة10ظالةمنعث ظأمرع بةش معليارتتعن  ـ 19

ةرةز، بةزعسع               يةنة نةححة معليارت   قذياشمذ. 20 ع ص ث آأصعنحعسع ظعلم ةلكعم، بذالرنع يعل ياشايدذ ب
  .ظعشةنحعلعك هةقعقةت، ظةث توغرعسعنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ

ش            ان قعلع ةتنع باي ةنحعلعك هةقعق را، ظعش ةث توغ العي ظ ذماندعن خ ةرةزدعن، ض ةقةت ص ان، ص قذرظ
ان     ذ . يىزعسعدعن ظأز ظعحعضة ظالغ ايدذ          ب علع بولم ذ دعض عتع مذش ىتىن مةخس ةننعث ص ةن ص م بعل ان،  .  ظعلع قذرظ

وق         توغرا، خاتاسع ي دذ،        . ظالالهنعث سأزع، بذ توص ذل قعلعص قويع عنع قوب عنع توغرعس أزع خاتاس ان س ظعنس
  .قذرظان بذنداق تىزعتعشدعن شةك، ضذمان، صةرةزدعن خالعيدذر. ظاخعرعدا تىزعتعشكة توغرا آئلعدذ
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  م تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة مةرية

  ظالةملةرضة ظاالمةتتذر مةريةم ظانا،

  .مةريةم ظانعدةك ظعصصةتلعك بول سةنمذ بعر ظانا

  ظعصصةتسعزلعكعثنع يةتكىزمعضعن هةرضعز ماثا،

  .مةريةم ظانعنعث يولعنع تاصعاليمةن مةن ساثا

  مةريةم ظانعدةك ظالعم، ظابعد بواللمعغاحقا،

  .قازاالرغا يولذقتذم مانا ـ نذرغذن باال

  تأت باال بعلةن آاال ظايعغعدا ظأمعلةص يىرىص،

  .ظعبرةت بواللمعدعممذ؟ تئخع مةن ساثا

  قعيامةت ظاالمعتع يئقعنالشقاندا،

  .بولساث، بولعسةن دانا مةريةم ظانعدةك ظابعد

  ظعالهي ظعشق يئتعص قالغاندا ساثا،

  ظاتا قعلغاي ظعالهيم جامالعنع ساثا 

  بذ يولنعث ظارغامحعسعنع ظعككع قولذثدا،تذت 

  .صذشايمان قعلعص قالمعغعن هةرضعز يولذثدا

  ظالالهنعث جامالعنع آأرةي دئسةث سةن،

  .ياتما هةرضعز آئحعسع يذمشاق ظورذندا

ةن      ـ 12 ـ   11 ـ   10 تةصسرعنعث    دئضةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي جاؤاهعر    ازعدذ، م داق ي ةردة مذن بةتل
ادا                  تةصسعر قعلعص م   ذ ياؤرذص ةلدع، ظ رعص آ عدعن بعرسع آع ةص ظوقوغذحعس ذشذ جايغا آةلضةندة، ظالعي مةآت

ةر       : بعلعم ظاشذرذص مةآتةص صىتتىرضةن، ظذ ماثا مذنداق دعدع     قا ظةلل ت، باش ازعر قايسع ؤاقع تاز، ه ظةي ظذس
ار ظ    ا، ظعلغ اياهةت قعلماقت ةن س ع بعل ةم آئمعس لعؤةتتع، ظال ةرنع باش ة سةص ا، ظالةمض ؤابالر، بولس ار ظةس ذح

اؤع                   دذ، دذني الدعدا تذرع ةللةش ظ انع ظعض ىتىن دذني ظايرذصعالنالر بعلةن هةر تةرةصكة ظاتوم بومعبعسع تاشالص ص
ظذرذشنع قوزغاص ظأزعنع آأرسةتمةآتة، سعلع بولسعال بذ قةدعمقع رعؤايةتكة آأثىل بألىص، آعشعلةرنع تئخعمذ 

ايعص تذرذص، ظاج أزلة ـ خذراصاتالش ارايعص س تع،  غ ا حىش ةم ظانعغ رعظعل، مةري ال، جعب زعص ظولتذرذص رنع يئ
ة             »آعتابذلظةرؤاه«ظذندعن باشقا روه توغرعسعدا     . ؤاهاآازاالر ةيةتتة نئم داق جددع ص ث بذن ال، بذالرنع نع تىزىص

مذناسعؤعتة بار؟ قانداق رولع بار؟ ظادةمنعث قةلبعضة ظارامحعلعق بولغذدةك ظةث ظعلغار يولنع آأرستعص حعقعش               
أزلةرنع يازسعال دةص       ي ولعنع آأرسةتكىدةك آةلضىسعدة ياراملعق مذتةصةآكذرالرنع دذنياغا حقارغذدةك ظئسعل س

  . تذرذؤالدع

مانالرنع              ةتتا ظاس نع، ه امان يولع انع، س ىتىن دذني ةيلع سةن ص ال، م ذالق س ة ق مةن ظذنعثغا، سأزىمض
عسا ظذنع ظئلعؤئلعص، سئنع هةممعدعن مةهرذم بويسذندذرساثمذ، يةنعال سئنعث روهعث ظالالهنعث ظعلكعدة، خال

ىزعؤئتعدذ                 اث دعض ر ظالس نع بع عثدة  . قويعدذ، خالعسا ظذنع ظذزذن مذددةت قويذص، سئنع ظع ظالاله جئنعم ظئس
ذ       ابنع ظاش ع آعت ىن، ظعاله ش ظىح ئلعص حعقع ا ظ ةتتعن نذرغ انالرنع زذلم ادعكع ظعنس ىتىن دذني ذن، ص بولس

ك    ا حىش ةم ظانعغ رعظعل، مةري ة        جعب ز هةممعض وق، بع ةرقع ي ئح ص ارعلعقدا ه ةن، ظ ىص ظةآةلض ةندةك، حىش
ل،          ع بع امعل، بذن ظعشعنعمعز، روهنعث رولع بولمعسا، بذ دذنيادعكع صىتىن هةرعكةت توختايدذ، روه ظاساسع ظ
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دذ،      ةن قعلع ع بعل ةلبع، روه ع ق ةثنع آعش ايدذ، ج م رول ظوين اثدعنمذ مذهع اتوم بومب مذ روه، ظ ورالبولذص  ق
  معضة آار قعلمايدذ، حىنعك، روهسعز هاياتلعقسعز نئمة قعالاليسةن؟هئحنع

أز  تظ ذنداق،   ؤاق ازعرمذ ش ان، ه ةت بولغ أجعزة، آارام االهعدة م ذ ظ ةقعقعي عدا ب ةآكذر ه ةقعقعي مذتةص ه
صايالسوف، هأآما، ظالعمالر روهنع حوثقذر حىشعنعص ظاندعن روهع ظعلهام بعلةن شذنداق ماقامالرغا يئتةلعضةن، 

ئنعث        رو ايدا س ذ ج ةن ب وظال ه يةنع هاياتلعققا سةل قاراشقا بولمايدذ، شذنعث ظىحىن م ذنداقال   س ا ش عثغا يارعش
عنع             ان مأجعزعس ىن، قذرظ ئخعمذ رذشةن قعلعش ظىح عؤةتكة ت ذ مذناس صةرعشتة بعلةن ظعنسانالر ظارعسعدعكع ب

ةرؤاه       ةن ظ الدع بعل ىن، ظ ان قعلعش ظىح ةن باي ابعنعث   دئض تعدع  ـ 83 آعت الر    بئ ةجلعس، روه ةتتعنحع م كع ي
ن                       ع، جعنالردع ةنلةر روه تة، ظألض ةرؤاهالر صةرعش ال، ظ ذالق س أردىم، ق ق آ مذناجاتعنع بذ جايغا يئزعشنع اليع

 ظايرعم،  دئضةنمةيلع قايسع بولسذن، ظالع ماقامغا اليعقع ؤة تأؤةن ماقامدعكعسع بولعدذ، صةرعشتة. ظعبارةتتذر
الر،       صاك، ظاالهعدة روهدذر، شذثا ب     عمعزدعكع روه اآع ظةتراص ع ؤة ي عز، بذ جايدا ظاساسع ظألىص آةتكةنلةر روه

بذ . جعنالر توغرعسعدا مذناجاتنع سأزلةيمعز، بذ نذرغذن تةجرعبة ؤة سعناقالردعن آئيعن قولغا آةلضةن نةتعجة
  .تةتقعقات، جعنكةشكة ظوخشعمايدذ

ذص،    ار بول انالر ب داق باي اتعدا مذن ةرؤاهالر مذناج وظاظ اؤاب  لس الر ج ا روه ورالغان، بذنعثغ ن س  روهدع
  ؛ ظةرؤاهالرنعث آأرىنعشع، بعرةر آعشعضة مذمكعن بوالمدذ؟سوظالبةرضةن، 

از،            ةآمذ ظ بولعدذ، بولذصمذ ظذيقذدا توال آأرىلعدذ، ظويغاق ؤاقعتتا بولسا، آةم بذنداق ماقامدعكع آعشعلةر ب
  .نع ساياهةت قعلساثالر حوقذم تاصسعلةر زئمعنظةمما،

  ظةرؤاهالر بعرال تةبعقعدعكع آعشعضة آأرىنةمدذ ياآع ظوخشاش بعر تةبعقعدعكع آعشعلةرضة آأرىنةمدذ؟

اندعن       ا، ظ ذ خالعس روهالر قانداق تةبعقعدة بولسذن هةر قانداق تةبعقعدعكع آعشعلةرضة آأرىنعدذ، ظةضةر ظ
  .رذخسةت بولسا

  روهنعث ظاشكارا بولذشتعكع غايعسع نئمة؟

كارا              غاية نةححة خعل،   الر ظاش ذ روه دذ، ب ار، صةسكةش بولع  بةزعسع ظئسعل آاتتا بولعدذ، بةزعسع ناح
  .بولعدعغان آعشعلةرنعث روهعنعث قانداقلعقعغا باغلعق بولعدذ

  يامان روهنعث ظاشكارا بولذشع نئمة ظىحىن؟ ظذالر قاماقتا، ظازابتا تذرسا؟

كا  مذ ظاش ازابلعنعص تذرذص دذ، روه ظ العغعنعنع قعلع الاله خ ا  ظ رال ؤاقعتت ر روه بع ذددع بع دذ، خ را بوالالي
دذ                 ئلعش ظىحىن بولع ام ظ كارا بولذشع، ظعنتعق ث ظاش اآع  . نةححة جايدا هازعر بولغاندةك، بذ يامان روهالرنع ي

  .ؤةسؤةسة ياآع قعلغان ظعشعنع يةنة سئغعنعش ظىحىن

  سالعه روهنعث ظاشكارا بولذشتعكع مةقسعدع نئمة؟

ةؤجذدلعقع   ى م أزعنعث مةثض ىن      ظ الر ظىح تعص قويغذحع ع يوقع ذنداقال ظذن دذر، ش اتالش ظىحىن نع ظعسص
تةسةللع بئرعش، ظذ ياخشع آأرضةن ياآع صايدا نةص ظالغان آعشعضة ياخشع نةسعهةت قعلعش ظىحىن ظاشكارا 

  .، شئظعرنع ظعلهام قعلعش ظىحىن بولعدذهئكمةتبولعدذ، ظاجايعص يئثعحة بعلعم، آةشصعيات، 

ئخعمذ           روهالر نئمة ظىحىن    ع ت ار قعلغذحعالرن ا ظعنك ايدذ؟ بذنداقت كارا بولم ة ظاش يىزلىك آعشعلةرض  ظومومع
  قايعل قعلغعلع بوالتتع، ظاندعن بذالر تانالمايتتع، ظةمةسمذ؟

 ظعش ظذنداق ظاسان ظةمةس، ظعضعسع بار، بذ سعناق دذنيا، ظذ خالعسا بولعدذ، بولمعسا بولمايدذ، روهالر               
اغلعنعص خاسلعشعص          داظعم ظعنسانالرنع ق   دئضةن عمغا ب ةلذم جعس ا، م كارا بولس ذ ظاش ةر ظ ورشاص تذرعدذ، ظةض

ل                ةرلعك دةلع الدعدا قاناظةتلعن ث ظ ا آةلسةك، بذالرنع ار قعلغذحعالرغ دذ، ظعنك  ـ قالسا، ظذنعث ظةرآعنلعك يوقعلع
رعدعن   ظعسصات بار ظذالرنعث قةلبع قايعل بولسعمذ ظأزع ظعنكار قعلعص تئنعؤالعدذ، جوهذدلذق قعلعد            ذ، ظذالر آعب
ا                    رةر بان ةنعال بع عمذ، ي كارا بولس الر ظاش ا روه ةرحة ظذالرغ ثع    ـ  حىشسة ظعدع، هةقنع تاصاتتع، ض ةؤةب، يئ س

  .بذالر يئقعندا بعلعص قالعدذ. ظاتالغذالرنع تئصعص ظعنكار قعلعؤئرعدذ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 327

  المدذ؟روهالرنعث ظىستىنكع ظالةمدعكع آأرىنىشع، بذ تأؤةن ظالةمدعكع آأرىنىشدعن آأص بو

ادعن        اددع دذني شذنداق هةم بةآال ظاسان، ظعنسان قانحة يذقعرع ماقامغا ظأرلعسة، تةرةققعي قعلسا، بذ م
ةيعص     ارعدذ، غ تعص ب ا يئ الر مذناجاتعغ ان روه ذنحة ظاس ا، ش عنع صاآلعس نع، نةصس ةلبعنع، روهع ا، ق قذتذلس

  .دذنيادعن بعلعم ظالعدذ، بولذصمذ ظىستىن ماقامدعكع روهالردعن

  هالر ظاشكارا بولسا، ظعنسان قاتتعق قوقذص، حأحىص آئتعدعكةن، بذ راستمذ؟ نئمة ظىحىن؟رو

زة    ان مذالهع اقعل ظعنس ذنداقكةن، ظ أزع ش ان ظ وق، ظعنس اجعتع ي نعث ه داق قعلعص آئتعش لع ظذن ظةس
 بعرةر آعشعضة قعلعشع آئرةآكع، روهالر قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر تئرعكلةرضة قارعغاندا خةتعرع ظاز، بذالر

ظازار بةرمةآحع بولسا، ظاشكارا بولذشعغا هاجةت يوق، بةلكع، ظذنعث نئرؤا سعستئمعسعنع آونترول قعلعؤالعدذ، 
ع            اخعرع ظذن اليدذ، ظ ا تاش عكعر قعلعش جايعغ ث ص هةر خعل ؤةهعمعنع خعيال قعلدذرعدذ، ناحار ظعشالرنع ظذنع

  )جعن بولعشع مذمكعن( .ياخشعلعقدعن مةهرذم قويعدذ

  روه ظاشكارا بولغان آعشع ظذنعث بعلةن سأزلعشةمدذ؟

انداق   مةقسةتهةظة، سأزلعشعدذ، تئخع مذنداق سورعيااليدذ، ظذ آعم؟ ظعسمع نئمة، نئمعنع           دذ؟ ق  قعلع
ةر روه، دةرت   ارلعقالر، ظةض م، قات عش الزع ذ      ـ هةمكارلعش ا، ب ذص قالس ئمع بول ا، غ ذص قالس ار بول ةلعمع ب ظ

ةم دعن خاتعرج دذسأزلعشعش ال بولع ذص، خذش ا، .  بول العه بولس ةم، س ةر خاتعرج عهةتنع  ظةض ايدعلعق نةس ص
  .قعلعدذ، قانداق نةسعهةت قعلسذن يةنعال قذرظان، هةدعسكة يةتمةيدذ

  روهالر قانداق جاؤاب بئرعدذ؟

اؤاب              سوظال ارقعلعق ج ةش ظ عكعر يأتك اآع ص رعدذ، ي اؤاب بئ ةؤزع ج علةردةك ل رعك آعش ورعغذحعغا تئ  س
  .تذرذق ظذرذشالر ظارقعلعق سأزلعشعدذ ـ ؤة ياآع خةت، هةرعص قاتارلعقالر، تاراقبئرعدذ، 

  قاناتلعق آأرىنضةن روهقا راست قانات بارمذ؟ ياآع ظذ بعر خعيالع آأرىنىشمذ، قانداق سةير قعلعدذ؟

ع                       ذ آأص ةيدذ، ظ ة يأتكعلةل ان يةرض عزمذ خالعغ ذالر، قاناتس ع ظ وق، حىنك رعكع ي نحة روهالرغا قاناتنعث آع
اتلعق           ذق، بةزعسع قان اق تونل آعشعضة تةسعر قعلغذدةك صوسذندا ظاشكارا بولعدذ، بةزع ظادةتتعكعدةك بةزعسع ظ

  .حىشكة معسال قعلعث. ؤاهاآازاالر

ذنداق     اآع ش ذالرمذ؟ ي ةينع راست ش أز ظ ةيظعتعدعكعدةك ظ أز ه الر، ظ ان روه ةن مئهرعب ة آأرىنض بعزض
  آأرىنةمدذ؟

  . شذآأصعنحة ظأز ظةينع شذالر

ةآكذر                ز تةص ةزعدة بع ةمما ب صعكعر قعلعش، سىآىت، آأصعنحة بعزنعث روه هازعر قعلعشتعكع ظذسذلعمعز، ظ
ث آأرىنىشع          ئخع ظذالرنع ئلعؤالعدذ، ت الر آ قعلغان ظذحقذشذشقا ظىمىد قعلغان روه قئلعص، صعكعر قعلمعغان روه

  .بةآال ظاسان، بذ نئمة ظعش

كارا               مةيلع ظويغاق بولذسن، ياآع حىش بولس      ذ روه ظاش ا، ش ال قعلس ةآكذر، خعي نع تةص ذن، قايسع روه
ةن   ةؤةب بعل د، س وق، ظىمع انعيعتع ي ذش ظعمك كارا بول ة ظاش ان آعشعض ةق خالعغ ا مذتل ةيدذ، روهالرغ بولعؤةرم

ا آةلسةك،        . رذخسةت ظئلعشع الزعم  ان روهق كارا بولغ تة ظاش تعن، ظويلعماستعن حىش سعلةر تةصةآكذر قعلماس
ةيعبدة ظاالقعسع               يةنعال ظازراق  ةمعي غ مذ ظال كةن، بولذص  ظاالقة بار، هئح بولمعغاندا ظاثلعغان، آأرضةن، سأزلةش

  .بولذشع مذمكعن، روهع دذنيادا

  عدعال توال يىز بئرعدذ؟ؤاقتنئمة ظىحىن حىش آئسةل 

ارا           ؤاقت، جعسمع آئسةل    جةسةت عدذ، ظأزظ ئخعمذ ظةرآعنلعش الر ت  عدا ظاجعزاليدذ، دةل مذشذ حاغدا روه
  .قانغعحة ظاالقة باغاليدذ

  نئمة ظىحىن حىش تولعسع آئحعسع يىز بئرعدذ؟
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علةر             ن، س ةن، ظعككعنحعدع ذنعثغا ظادةتلةنض بعرعنحعدعن، ظذخالش آأصعنحة آئحعدة بولغاحقا، روهمذ ش
ة،   ذص آأرىنس ع بول ةر روه نذران دذ، ظةض ذنعثدةك بولع علةر، ش ةي آئحعسع آأرعس تذزنع آأرىم دىزع يذل آىن

ة        ـ  آىندىزع بولسا، ؤاراث  . بولعدذشذنداق   ة ظاالق ث ظىستعض دذ، ظذنع عر قعلع ذرالر تةس حذرذث ظاؤازالر قاتتعق ن
  .قعلعدعغان روهالر ظعشتا

  عحع بولغانالر تةبظعي هالةتتة آأرةمدذ؟ ياآع صعكعر هالةتتة آأزعنع يذمذص آأرةمدذ؟ؤاسعتروهقا 

  . آأزعدة آأرعدذ قةلبرع بعلةن آأرعدذ، بةزعدةآأصعنحة تةبظعي هالةتتة آأرعدذ، بةزعدة روهع نةزع

  روهالر ظأزع قانداق قعلعص مةنزعرعلعك قعلعص آأرسعتعدذ؟ يةنع قانداق قعلعص آأرىنضعدةك بوالاليدذ؟

ذنداقال                  أرىؤئرعدذ، ش ةنلةر آ امع بئرعلض أرىش ماق روه، روهقا روهانعي جعسمع بعلةن آأرىنعدذ، ياآع آ
أرىنعدذ،         ظعنسان ياآع هايؤان سىرعتع بعلةن حىشعدة     روهانع جعسعمدعن صايدعلعنعص     تعدا آ اق ؤاق اآع ظويغ ي

  .ضاهع نذرلذق حاغدا ضاهع قاراثغذدا

  روهنع روهانعي جعسمع بعلةن ماددعدعن صايدعلعنص قويذق، قاتتعق هالةتتة آأرسةتتع دعيعش دذرذسمذ؟

ذ               عز، ظ اتذرذش هاجةتس عمنع ق انعي جعس عت ياق، روه، ظوحذق روه دةك       عحعغؤاس ن بولغع أرىش مذمكع ا آ
العي                     أرىنعدذ، ظ ذص آ ع بول ةزعدة نذران ةخلذقدة، ب ر م ذ بع أرىنعدذ، روهعم ةن آ هالةتتعال روهانعي جعسمع بعل

  .ماقام

  هةر قانداق ظعنسان روهالرنع آأرةلةمدذ؟

 هاياتلعق سذيذغلذقع دعيعش  دئضةنحىشعدة شذنداق، هةممعسع آأرةلةيدذ، ظوثعدا ظذنداق ظةمةس، روه   
  )ؤاسعتعحع جعنكةش شذدذر. (بعر تةشبعه

  ؤاسعتعحعغا روهنع آأرىش خذسذسعيعتع قانداق بةرصا بولعدذ؟

ث      سوظالعحع ظوحذن، ظاسان روهنعث     ؤاسعت ةن ظذنع وظال ع بعل ئلعش،           س اس آ اؤبع م ةن ج اؤابع بعل ع ج
قا  ن باش عتظذندع ةؤاس م، ظ ةتتعن بعلع ة جةه دذ، هةمم ةت بولع ق قابعلعي ذنعثغا اليع ةتتعن عحعدا ش خالق جةه

  .ياراملعق بولعدذ، بذنداق آعشع بةآمذ ظاز، بذ بةك نازذك ظعش

  روه، ظعنسان هةيظعتعدعن باشقا هةيظةت بعلةنمذ ظاشكارا بوالمدذ؟

ع               ةمما، ظعحك ةرتعدذ، ظ رنع ظأزض ةزعدة روه زاهع ةمما، ب ذ، ظ ةت ش هةظة، ظعنسان هةيظعتع ظةسلع هةيظ
  .ظةهؤالع ظذنداق ظةمةس

  .ة ظاقار يذلتذزدةك، نذردةك آأرىنةمدذ؟روهالر بةزعد

القذنالر، روه     ذر ي ذ ن ة ظ رعدذ، ظةمةلعيةتت اؤاز حعقع اآع ظ دذ، ي ة قعلع ا بةلض أزعنعث بارلعقعغ ع ظ ذ نذرن ظ
  .ظةمةس، بعر حاقماق خاالس

عغا                    ازعر بولذش ث ه ةهؤال روهنع دةك ظ ةهؤال، تىتىن سئسعق جايدعكع ياآع قةبرعدعكع بعر خعل ضازدةك ظ
  والمدذ؟دةلعل ب

  . بعرظوت، ماددا ظعشع دئضةنظذنداق ظةمةس، بذ ظعشنع هةممة آعشع آأرةلةيدعغذ، بذ بعر نادانلعق، ظذ

  روهالر، هايؤاننعث هةيظعتعدة آأرىنةمدذ؟

عمغا                   الر جعس ع روه تلعق، حىنك ذ ؤاقع صةس روهالرنعث شذنداق قعلعشع تذرغان ضةص، جعندةك، ظةمما ب
نع ياخشع آ       م،                 آعرعص ظأزعنع قاماش ةيدذ، ظعلع دان بعلةل عنعدذ ؤة ظوب الر حىش ةقةت روه نع ص ةيدذ، روه أرم

ظالالهنعث ظعلكعدة، بعزضة صةقةت ظازغعنا ظعلعم بئرعلضةن بولسا، هةم توغرعسعنع هةم خاتاسعنع قوبذل قعلعدذ،    
ار      هةقعقعي   تة ب ان، هةدعس أجع        . توغرعسع قذرظ ةلكع، م تعن، ب ان، هةدعسكة زعت بولماس أزلةر قذرظ ذ س زة ب

ةبظعي                 ذددع ت ذ خ ذ ظعلعمم ةن   ـ  بولماقتا، نذرغذن هأآما، ظألما، صةيالسوفالرنع سأزع ؤة قعياسعغا ظذيغذن، ب ص
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ةندىرعدذ              ة ظعش ص، ظاخعرةتك ايعل قعلع العي    . ظعلمعدةك قذرظانغا ظعزاهات بولماقتا، آعشعنع تئخعمذ ق ذن ظ نذرغ
نداق ظعلعمدعن خةؤةرسعز قالغان، بذ ظوقوغذحع  مةآتةبنع صىتتىرضةن ظالعي مةآتةص ظوقوغذحعسع بولسعمذ، بذ  

ةنتاؤع         العم ت وف ظ كةن صةيالس ةن سأزلةش الدعدا روه بعل ث ظ ع بذنع دع، حىنك ايعل بول ةن ق ةيرانلعق بعل ه
  .رةهمةهذلال ظةلةي تذراتتع

ئخعمذ                   عنع ت ذ آعش أزلةص ب نع س ةدعن ظعككع انعي ؤةق تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي سأزعنعث ظاخعرعدا روه
ايعل  ث   ق قا مئنع ن باش ان، ظذندع عتع قعلغ ةي،   مةقس ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم دذ، ت أزعنع داؤام قعلعؤاتع م دةص س

نعؤاتعدذ،        هئكايةم شذآع، باشقا ظةللةردة هةر خعل       مةقسعتعمئنعث   الالر دةرسلعك قعلع ، رعؤايةت توقذلما، خعي
عرالرنع ظ     اقحع، س ص حعقم اراملعق قعلع العلعرعنع ي ةن ب ث بعل ذالر بذنع ثع  ظ الدذرذص، يئ ةيران ق ئحعص ه

ظذالرنع ظويغا سئلعص، مئثعسعنع تةرةققعي .  قعلدعممةقسةتآةشصعياتنع قولغا آةلتىرمةآحع، مةنمذ شذالرنع    
ذص،                  ةدبعر بول ةتتا، ت ةردع، ه ة ب قعلدذرماقحع، مذتةصةآكذرالردعن قعلماقحع، ظاخعرع بذ ظعش ظذالرغا نةتعج

ق           دىشمةنضة تاقابعل تذردع، مةن سأزلعض    ةث الي ذ ظ ا، ب أجعزة تذرس ةلعك، م ةلعي ؤةق ا، ظةم ذ ظعش بولس ةن ب
عنع                   ان، هةدعسنعث مأجعزعس ئحعص، قذرظ عرنع ظ ظةمةسمذ؟ ظذنعث ظىستعضة شذ ماقامدعكع بعرةر آعشع بذ س

ة        ةس، بارح الاله  مةقسةت آأرسةتسة ظةجةب ظةم ش،      ... ، ظ ادةت قعلع دىرىص، ظعب اجعزلعقعنع بعل ا ظ ظالالهق
ة ياخ نحلعق  آعشعلةرض ش، تئ علعق قعلع ار       ـ ش ةملعك، ظعلغ ع خاتعرج ةلبع روه ةملعك ق انلعق، خاتعرج ظام

ايدذ،                  ارتذقلذق قعلم م ظ ة ظعلع ث ظىستعض قعالر ظذنع ق ؤة باش ع رازعلع وظال تةرةققعيات، ظعاله ماي   س اؤاب تاص غا ج
      .ظذخلعساث هأآمة، صةيالسوف بواللمايسةن

  مةريةم ظانعنعث تذغذتع

 ظةلةيهعسساالمنع ظانعسعغا ظعسا.  بذ سأزعنع آأص تعلغا ظالعدذظعسا دئضةن مةريةم ظوغلع ظالاله قذرظاندا،
ا                عز تذغس نعسبةت بئرعدذ، دادعسعز تذغذلغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويغان، يةهذدعي ؤة ناسارالر، ظانا ظةسلع دادعس

 ةص هةر خعل ضذمانالرنع قعلغان،ظةمما، مةريةم ظوغذل تذغقان بذنعثدا حوقذم مةسعلة بار د. قعز تذغذشع الزعم
  .بأهتان قعلغان

ظالعمالر بذ مةسعلة ظىستعدة آأص تةصةآكذر قعلعص، ظعزدعنعش ظئلعص بارغان، هةر قايسع تةصسرشذناس     
اندا          الاله قذرظ ا ظالعمالر بعردةك بذ مةسعلعدة ظ ادةمدةك     ظعس ذددع ظ عدا خ االمنعث يارعلعش ةن  ظةلةيهعسس ،  دئض

الاله،    دئمةك، ظادةممذ ظاتعسع   ان ظ ةمنع ياراتق نْ زال يارالغان، ظعككعلعسعنعث ظاساسع ظامعلع صىتىن ظال ةنع  ُآ  ي
ةل  ا آ ةنهذجذدق أزنع دئض ة       س أز ظةلؤةتت ذ س ةن ب ا آةلض ات هذجذدآ ىتكىل آاظعن ان، ص اقولالنغ  ظعس

ز، ظالاله      اس، بع ات بولم ةنحعلعك ظعسص عز   ظةلةيهعسساالمنع يارعتشقا قادعر، بذنعثدعنمذ ظارتذق، ظعش ا شةآس ق
ةلبع               ظعشعنعمعز، قذرظان مأجعزعلعك آعتاب تذرذصتذ، آعم يةنة نئمة دعيةلعسذن، ظةمةلعي هةقعقةتكة تئنعش، ق

  .قاسماقلعق، يةهذدعيالرنعث ظادعتع بولذص قالدع

ل                رةر دةلع ن بع عز قذدرةتتع ذ حةآس ز مذش عز، بع تع حةآس عمعز،    ـ ظةلؤةتتة ظالالهنعث قذدرع ات تاص ظعسص
 سأز بار ؤة بذالق  دئضةنةريةم ظانعغا قذرذق خورمعدعن حعقعرعص بئرعص، خورما دةرعخنع ظئغعقعن   قذرظاندا، م 

ذ            دئضةن ظاقتذرذص بئرعص شاراص ظعح    ةتقعقاتنعث باشلعنعشع، ب ذ ت ةن  سأز بار، مانا ب ىملىآتة ؤة   دئض لعك ظأس
ارةتتذر    دئضةن ظعسصات بار  ـ   دئثعزدا، هايؤانالردا حوقذم دةلعل    ة ظعش أز      دةل ش  . ض ىملىك ظ ذن ظأس  ـ  ذنداق، نذرغ

حعشع بولسعمذ شذنعثدةك دئثعزدا بعر خعل هايؤان بولذص،  ـ ظأزعدعن حاثلعشعص، ظةؤالد قالدذرعدذ، ظةرآةك
نعدة               ةن، تئ ايؤان بوالاليدعك ىتىن ه ر صارحعسع ص بعز يذقعرعدا سأزلعضةندةك، ظىح صارحة قعلعنسا يةنعال هةر بع

  . بولعدعكةنظاالهعدة شذ ظةزانعث هىجةيرعسع

ارعتعدذ،                    العالرنع ي زةك ب وش آئ دة ق انعالر رةهعم ةزع ظ ظالالهمذ مذشذ ظذسذلدا هىجةيرعنع صارحعالص، ب
اندةك،                    4 هةتتا   2،3 ةنعال ظاتعسع دادا بولغ ا ي نحع بالعغ نحع، ظىحع ان ظعككع ة، قالغ نع تذغقانالر بار، ظةلؤةتت

  .ذ ظةلةيهعسساالمغا ظادةم ظاتا، دادا بولعدظعسايةنعال 
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ظارقعدعن يئثع ظعشالرنع حعقعرعص ظذالرنعث ظعلمع تةصةآكذرعنع ظأزع  ـ صات، ظارقا ـ دا صات زئمعنظالاله
  .تةرةصكة بذرايدذ، ظةمما، ظعنسانالر يةنعال غةصلةتتة قالعدذ

ةن      موهتاجهةسةل هةرعسعنعث حعشعسع، خانعشع ظةرآعكعضة       اي نةسعل قالدذرااليدعك علةن .  بولم : مةس
اج             معكرذص، ؤعر  ة مذت عيعدذ، ظةرآعكعض اي آأص ايرعص ظولتذرم ةك، حعشع دةص ظ ا، ظةرآ ال قالس ذسالرمذ يذقذص

دةص   بولماي آأصةيضةن، بذ بئلعق تةرساموهتاجبولمايدذ، ظالعمالر تةتقعق قعلعص بةزع بئلعقالر ظةرآةك بئلعققا 
قان    ظاتعلعدذ، تذتعيا دةص ظاتعلعدعغان هايؤانمذ شذنداق آأصعيعدعكةن، بذ آالف         . ورنعية شعتاتعنعث حعتضة جايالش

ةن           عز آأصةيض ئلعص، ظاتعس ا آ عز بارلعقق ةهؤالالرنع   . نذرغذن هايؤانالر، قذشالر، بئلعقالر تذخذملعرع ظاتعس ذ ظ ب
صىتىن دذنيادعن حعقمايدذ دعضعلع بولمايدذ، تةتقعقاتنع يةنعال ظالعمالر قعلسذن، بذ قذرظان مأجعزعسع بولماقتا، 

ذ              ضةرحة ظالاله ظا   الدع، ظةسلع ب ذص ق الهعدة مأجعزة، ظاالمةت قعلغان بولسعمذ، بذ بعر هاياتلعق تةتقعقاتع بول
  .ظعلعم، بذ ظعش مذسذلمانالرنع، هاياتلعقنع تةتقعق قعلسذن ظىحىن دعيعلضةن

ةن،              عغا ظةؤةتك ظالاله، جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنع مذآةممةل بعر ظعنسان سىرعتعدة مةريةم ظانعنعث قئش
تع                    ظاندع عرلعق قذدرع ايعص س الالهنعث ظاج رقع، ظ ذ ظعش يذقع ان، ب ن روهعنع صىدعضةن، ظاندعن هامعلدار بولغ

ظةرآعكعضعنع آأرمةيمذ، ظذرذقعدعن هامعلدار بولذص توغقعنعنع  ظالدعدا باراؤةر، ظوخشاشتذر، هةتتا، بعز نذرغذن
أرىنى     ىرةتتة آ ذ س ةي ش ن آةلم ةك يئقع ن ظةرآ ع روهدع أرعمعزغذ؟ ظعاله ا،  آ امعلدار بولس ص روه صىؤدعسة، ه

ةت هةيران قالماث، ظعزدعسةث بذنداق قذدرةت بةآال آأص، ظةث ياخشعسع       ا،    هئكم اي، ظالالهق تة قعلم  سىرىش
ش،                 ةم قعلع ةلبعنع خاتعرج رعش، ق قذرظانغا شةآسعز ظعشعنعش، ظةمما قارشع تةرةصكة دةلعللةص ظعسصاتالص بئ

بعزنعث مةجبذرعيعتعمعز، بعز ظأزعمعزنع بئسعؤئلعص، ظاححعقالنماي،      . مأجعزة بعلةن ظعسالم دعنعغا حاقعرعش    
الاله ةنظ ةردة          دئض ذ ي ةن ب اقعرايلع، م ة ح ع هةقعقةتك ص، ظذالرن ازعرة قعلع تة مذن رايلعق رةؤعش دةآال، حع

ةزع            ظعساخعرعستعظان دعنعنعث يةهذد، ناساراالرنعث      ث ب أزلعرع ؤة بذالرنع ان س  ظةلةيهعسساالم توغرعلعق قعلغ
ىزىملعرعنعث بذددا دعنعدعن آةلضعنعنع ظعسصاتالص حعقماقحع، ظالدعدا قويذص قويغان، قالدذرغان بذ مةسعلعنع ت

ازعرة        ةن مذن تعر بعل ر ماضعس نكع بع م، آئيع ان ظعدع ع قالدذرغ لع بذن ةن ظةس ايدذ، م ام بولم ذم يازمعس حوق
 خذالسعضة آةلدعم، شذنعث ظىحىن، سىرة ماظعدة، ظال  دئضةنقعلعشعص بذ تئمعنع هةرضعز قويذشقا بولمايدعكةن

ذ           تىرىص ب ظعمران، مةريةم قاتارلعق سىرعلةرنعث تةصسعرعدة بار بولغان بارلعق دةلعل ظعسصاتالرنع توصالص بعرلةش
  .جايدا يازعمةن، تئمعسع

كع دعن  دعن ظارتذق، مةسعلعدة ظعك110 جةمظعي خرعسعتعظان دعنعنعث بذددا دعنع بعلةن ظوخشاشلعقع
  .ظوخشاشكةن

بعر خعل ظعسالم دعنعنع ظذالر ظأزضةرتكةن، ظةسلع هةقعقعي ظةسلع قذرظان تعلغا ظالغان ظعنجعل، تةؤراتنع 
ع      الالهنعث       هةممعدعن صىتىن دعن بعرال ظعسالم دعنع ظعدع، آعتابالر ظعاله ذالر ظ ةمما، ظ دع، ظ ةدددةس ظع مذق

أز ق          ةرتتع، ظ ابالرنع ظأزض ار              خالعشع بعلةن ظذ آعت ابع دةص ج الالهنعث آعت ذ ظ ايالرنع ب ان ج ةن يازغ ع بعل ول
  .سالدع، آأرسةتتع

ن         ظئتعقاد توغرعلعق بولسذن، مةيلع بةزع      ظعسا دةل بذ ظأزضةرتعش،   ذددا دعنعدع ذن، ب علعدة بولس ع مةس
ةن  نع بعل ذددا دع ع ب ةرتعش مةنبةس ةن ظأزض ن آعرضىزىلض ع دعندع ن بذرذنق ةنعكةن، معالدعدع آعرضىزىلض

ذددا         ظوخشا شكةن، بذ مةسعلعنع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، نذرغذن آعتاب آأرىص تةؤرات، ظعنجعلنع هةتتا ب
  . نةححة ظوخشاشلعقنع جةدؤةل قعلعص حعققان100نوملعرعنع ظوقذص تاصقان، ظاندعن بذ 

نع، ظةضةر ظعشةنمعسةثالر بذنع سعلةرمذ آأرىص دذنياؤع ظىح حوث دعن بذددا دعنعنع، خرعستعيان دعنع      
ظعسالم دعنعنع تةتقعق قعلعثالر، آعتابلعرعنع ظوقذثالر، مذخلعسلعرع بعلةن، ظالعم، هأآمالعرع بعلةن سأهبةتتة 
ةهذلال                ةنتاؤع رةهم ة ت عنعثالر، مئنعثح ة ظعش ذ آعشعض ة ب بولذثالر، ظاندعن حىشعنعسعلةر، بولمعسا حعرايلعقح

أص            ظةلةي، ظةث ظعشةنحعلعك، بذ دذنياؤع مةسعلة، بذ تةصسعر        ة آ ذ حةت ظةللةرض مذ ظاش  صىتىن دذنياغا بولذص
  .تارقعغان، هئح آعشع ظئتراز بعلدىرمعضةن هةقعقةتتذر، بذ دذنياؤع خةلقظارالعق مةسعلة

ةن       داق دعيعلض ا مذن ع آعتابت لعقع ظعكك ةن ظوخشاش نع بعل ذددا دع ث ب تعظان دعنعنع ةنتاؤع . خعرعس ت
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اخ   اظعدة ظ ىرة م ةرلعرع، س ةي جةؤه ةهذلال ظةل ةت  ـ 225عرع رةهم ث   ـ 235ب ذددا دعنعنع ندع ب ةت، هع ب
ةن  آعتابلعرعدا، جىملعدعن خعرعستعظان دعنعدعكع بذددا دعنعنعث ظةقدعسع       قا         دئض ن باش ا ظذندع ن  « آعتابت أل

ةن  آعتابتا قةدعمقع دعن دئضةن »تةهلعيلولظعمان«  آعتابتا  دئضةن »الهند ذنعثغا ظوخشاش     دئض ا ش  48 آعتابت
اراالرنعث     خعل آعتابنعث هةممعس   ا عدة يةهذد، ناس رعلعق          ظعس ن توغ عتعظان دع رعلعق خعرعس االم توغ   ظةلةيهعسس

ةرنعث         100 سأزلعرعضة ظوخشاش صاآعتتعن     دئضةن ندع دعنعدعكعل  نةححعسع بايقالدع، ظذالر تأؤةندعكعحة، هع
ةرنعث    تعظان دعنعدعكعل اراالرنعث خرعس ةن ناس انلعرع بعل عدعكع باي نةت توغرعس اآةرعش االم  ظةلةيظعس هعسس

ا،        46توغرعلعق قعلغان سأزلعرع      48 خعل ظوخشاش بولسا، بوزا، يةنع بذددا توغرعسعدا قعلغان سأزلعرع بلس
ةم    خعل ظوخشاش، سىرة   أزع            ـ   24مةري عدعكع س يعل توغرعس ةرنعث بع ة، بابعلعينل اش،   15بةتت ل ظوخش  خع

ان  109جةمظعي   ذ       خعل ظوخشاشلعق بار ظعكةن، بعز بذالرنع تةصسعلعي باي اندعكع مذن ل قذرظ ذ دةلع ز، ب  قعلعمع
ا   ظعساظايةتكة ظذيغذن، ظالاله،     الر،        ـ   دعن سعلةر ظان اله دةث زنع ظع اال بع ةن  ب ع       دئض ذالر ظ ورعغاندا، ظ مذ دةص س

ايدا         دئمعضةنظالاله سةن صاك، بعز ظذنداق        دةص بذالرنع ظعنكار قعلعص يالغانحع قعلعدذ، بذ تةصسعر دةل شذ ج
ار ذددا دعندعكعل. ب نةب ةنةر آةرعش اراالر   دئض ذددع ناس دذ، خ ع دةص حوقذنع الالهنعث ظوغل ة ظ ا آعشعض  ظعس

ن       دئضةن ظةلةيهعسساالم شذنداق  ذددا دعنعدع ة ب دةك، بذ ظعككع دعن ظارعسعدعكع ظوخشاشلعقالر، ظاساسع مةنب
ن، آئي           الم دع ا، ظعس لع بولس ث ظةس ذددا دعنعنع ةرتكةن، ب ةؤراتنع ظأزض نجعل، ت اندعن ظع ئلعص، ظ ن آ ع
  .ظأزضةرضةن، حىنكع، ظادةمدعن باشالص، هةممعسع ظعسالم دعنع هئسابلعناتتع، آئيعن ظأزضعرعص آةتتع

اندان،                      ذ مذخلعس قذم نةت، ظ داق؛ آةرعش ابعدا مذن لعرعنعث آعت ندع مذخلعس نع هع ذددا دع بعرنحع، ب
ة  )  دئدعنةظذزذبعللة ناسارامذ شذنداق(عحع، ظالالهنث ظوغلع ؤاسعتيئتةآحع، صادعحع، سالعه    ظعككعنجع يةن

 تةن تةلعماتع، ظالاله، آةرعشنةت روهذلقذددذس، جعبرعظعل ظعحع بعرلةشكةن          بذ ظعككع دعندا بار بولغان ظىح     
ا ، سأز بولذص، خعرعستعظان دعنعدعكعلةرمذ مذنداق قارايدذ،       دئضةن ادعحع،    ظعس س، ص االم، مذخلع  ظةلةيهعسس

العه  اندان، س عتقذم ع ؤاس الالهنعث ظوغل اك(عحع ظ الاله ص ة   ) ظ ةن بعرلةشس ىح ت ةنع ظ تذم ي نحع ظذق ظعككع
ان   دئضةن آةرعشنةت دعياصاك  ةن  قعزعدعن تذغذلغان، ظالاله ظذنع صاك، ظعصصةتلعك بولغانلعقع ظىحىن تاللعغ   دئض

اراص،          . سأز بار  ذنداق دةص ق ةمنع ش ا، مةري ا ناساراالر بولس ان،     ظعس زعدعن تذغذلغ ةم قع االم مةري  ظةلةيهعسس
  .نع صاك، ظعصصةتلعك دةص تاللعغانظالاله ظذ

ةم             ةن ظال ذل بعل اك ظوغ ذ ص رعص، ب تة آع عغا صةرعش اآعنعث قئش ابعدا دعيص ث آعت نحع، ظذالرنع ظعككع
ةي               دئضةن ، ناساراالر مذنداق   دئضةن صةخعرلةنسة بولعدذ  االم ظ اثا س رعص، س تة آع ، مةريةم ظانا قئشعغا صةرعش

  . دئضةن بةرضىحعنئمةترةب 

ذالر   ظىحعنحع، آعرعشن  ا ةت تذغذلعشنع ظاسماندعكع يذلتذزدعن بعلضةن دعسة، ب االمنعث  ظعس  ظةلةيهعسس
  . دئضةنتذغذلذشعنع مةشرعقدعكع بعر يذلتذزنعث ظاشكارا بولذشعدعن بعلضةن

تعلةر          زئمعن تأتعنحع، آةرعشنةت، تذغذلغاندا،    تةسبعه ظئيتتع، ظاي ظاالهعدة نذرالندع، روهالر، صةرعش
ذت         ظعسا، ناساالرمذ    دئضةن  يامغذر تأآتع  خذرسةن بولدع، بذلذت   دع، بذل ال بولع  تذغذلغاندا صةرعشتعلةر خذش

  . دئضةنيامغذر تأآتع

دع  ة تذغذل ئقعرلعق ظىستعض ار، ص عمذ خ لعدعن بولس ةت نةس نةت، مذلعكانعي عنحع، آةرعش ةنبةش ،  دئض
ذ  ابذالرم ئ ظعس ار، ص اردا خ ر غ عمذ بع لعدعن بولس ةت نةس االم مذلعكانعي دع ظةلةيهعسس ة تذغذل  قعرلعق ظىستعض
  .دئضةن

.  دئضةنظالتعنحع، آةرعشنةت غارنع بعر ظذلذغ نذر بعلةن يورذتتع، ظانعسع دعياصاآعنعث يىزعمذ نذرالندع
  . دئضةن غارعنع ظذلذغ نذر بعلةن يورذتتع، ظذنعث ظانعسع ؤة يىسىص نةججارمذ نذرالندعظعساناساراالر، 

ن آئيعن يعغلعدع، ظارقعدعن قورقتع، ظذ ظانعسعغا سأز قعلعص        يةتتعنحع، آةرعشنةت، ظانعسع تذغقاندع   
  . ظانعسعغا آعحعك سأز قعلعص، خاتعرجةم قعلدعظعساخاتعرجةم قعلدع، 

ادعحعالر              دع، ص ا سةآكعزعنحع، بعر آاال آةرعشنةتنعث ظعالهلعقعنع بعلعص، سةجدة قعل ذص،   ظعس نع تون
  )ناسارا سأزع. ( دئضةنسةجدة قعلعشتع
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ةر،        توققذزعنحع، آ  ذن هةدعيةل دع، نذرغ راص قعل نع ظئت ةلتىردع، ظعالهلعقع ان آ عشعلةر آةرعشنةتضة ظعم
  .نعمذ شذنداق قعلغانظعساسوؤغا قعلعشتع، آعشعلةر 

ع       ـ 10 ص، ؤةزن دع دةص بعلع العنع تذغذل ك ب ان آعحع اله بولعدعغ ر ظع ارد بع ةيغةمبعرع خ ندع ص هع
ىرىص راست تذ تذز تةآش ذ يذل ةؤةتتع، ظ عنع ظ نعقلعدع، آوآذلعس انلعقعنع ظئ اغذلغ ع ظعس اندا، مةجذس  تذغذلغ

  . دئضةندعندعكع هعيردوسالر آئلعص يةهذدعيالرنعث صادعشاهع آعحعك باال قئنع؟

ةن   ـ   11 انلعقنع بعلدىرض ا . آةرعشنةت تذغذلغاندا، ظانعغا نعدا قعلعص صادعشاه حعقعمدعن قوغدايدعغ  ظعس
  . ظوخشاش سأزلعمةآتةتذغذلغاندا، شذنداق قعلغانعكةن، ظعككع آعتاب

ئقعر  ـ 12 ذرذص، ص ق ت اهقا اليع نةت، صادعش ةن، آةرعش داق دعيعلض ابعدا مذن زعمحعالرنعث آعت بذددع
  . دئضةن صادعشاهلعققا اليعق تذرذص، صئقعر تذغذلغانظعساتذغذلغان، 

ول دةص، ظعككع                 ـ   13 ز ب ال، تئ العنع ظ وص، ب سع  دعياصاآعغا ظةلحع آعرضىزضةن حاغدا مذنداق دئدع، ق
ةن             داق دعيعلض نعدا مذن تعظان دع ةن، خعرعس اه قوغلعغانعك ع، صادعش احتع، حىنك ا ق . دةريانع آئحعص، آاآذلغ

مةريةمضة ظةلحة آعرضىزىص، يىسىص نةججار ظذنعثغا قوص بالعنع ظال، دةص ظعككسع قاحقان، حىنكع، صادعشاه 
  .زالعم

نع          ـ   14 ذل          هاآعم بذ ظعالهع آعحعك باال آةرعشناتنعث تذغذلغعنع ىتىن ظوغ عدعكع ص ذ آئحعس اثالص، ش ظ
   ظةلةيهعسساالم توغرعلعقمذ دةل شذنداق سأز بارظعسابالعنع ظألتىرمةآحع بولغان، 

ذ                   ـ   15 ة ب ا هازعرغعح لعرع ت ذددا مذخلعس ندع ب آةرعشنةت تذغذلغان شةهةر، مةترة دةص ظاتعلعدذ، هع
دذ،   اينع ظذلذغالي اج ان   ظعس ةهذدعيالر قالدذرغ اي ي ان ج ةترة تذغذلغ ةنم اينع    دئض ذ ج ذ دةص ب اي ش  ج
  .ظذلذغاليدذ، دعيعلضةن

ةآحع  ـ 16 عنع ظألتىرم لةص ظعككعلعس اه قةس ذرذن صادعش نةتتعن ب ع آةرعش انعث تذغذلذش ذددذس رام ق
ان، ةهيانعث  بولغ ةننانعث(ي ع ) يوه اتذغذلذش يدرورذس  ظعس ذرذن، هع ذددةت ب از م ةندعن ظ اه  دئض  صادعش

  . بةرضةن دعيعلضةنبئشارةتدعن ظالدعن ظعساان، بذ هةتتا ظعككعلعسنع ظألتىرمةآحع بولغ

ةيران     ـ 17 ع ه ا، ظذالرن عغا ظاصرعلس تاز قئش ن ظذس ةربعيلعنعص آئيع عدا ت ادعحعالر ظارعس نةت ص آةرعش
، ظذستاز، مذظةللعم قئشعغا ظئلعص بئرعلسا،      ظعسا. لعرعغا جاؤاب بئرةلمعضةن  سوظالقالدذرغان، ظذالر بذ بالعنعث     

ذن هةر ذنذرغ لةرنعث خعلم ذ   ـ عص ذالر ب ان، ب ةيران قالدذرغ أزلةص ه ا س عنع ظذالرغ ل مةنعس وظالخع ز س نع بع
  . دئضةنظوقالمايمعز

آةرعشنةت ساياهةت قعلعص آعتعب بارسا، آالعالر ظأزعضة صادعشاه قعلعؤالغان بولذص، نةضة بذيرعسا  ـ 18
ة سةجدة           نع ظادةم ظايلعرعدا بالعالر صادعشاه ق     ظعساشذ يةرضة باراتتع،     ن ظأتس ع ظوتتذرعدع م بذالرن علؤالغان، آع

  )ناساراالر سأزع. (قعلدذرغان

ع             ـ   19 ذ ظعاله ن ظ تعدذ، آئيع ألىص آئ الن حعقعص ظ رعنع يع ا، بذرادةرلع بعر آىن آةرعشنةت ظويناؤاتس
  . توغرعسعدعمذ شذنداق مةلذمات بار ظعكةنظعساآأزع بعلةن بذالرنع تئرعلدىرضةن، 

تعلعص             آةرعشنةت هةمرا . 20 ةن قئ رع بعل ث موزايلع هلعرع ظوغرعلعق قعلعص قويسا، ظوغرعالرنع بذالرنع
ارعتعدذ،              ة ي ا غارغا قامايدذ، آةرعشنةت بولسا شذالرغا ظوخشاشنع موزاي بعلةن بعلل ال       ظعس ةن بعل أزع بعل ، ظ

  .ةنظوينايدعغان بالعالر مىآىؤالسا، ظذالردةك ظوخشاش بالعالرنع يارعتعص بعللة ظوينايدذ دعيعلض

ةن   ظعساآةرعشنةت ظاق آئسةلنع بةدةننع ساقايتاتتع،  ـ  21 تع دعيعلض ذنداق قعالت اب   . مذ ش ع آعت ظعكك
  .ظاجايعص ظوخشاش تىزىلمةآتة

عدعكع                    ـ   22 ئلعص، قاحس ذن آ عقعر خوت ر ص تع، بع ةن، آةرعشنةت ظولتذرات بذددا دعنعدا مذنداق دعيعلض
ا ع، خذشصذراقدعن حئحعص قويدع، قالغعنعنع بئشعغا سةصت   ذن      ظعس عز خوت ر يوقس اقايغاندا، بع علعدعن س  آئس

  .قاحعدا خذشصذراقتع ظةآعلعص سةصتع، ظاشقعنعنع بئشعغا قذيدع
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  . آعرعسقا معخالص ظألتىرىلضةن دعيعلضةنظعساآةرعشنةت آرعسقا معخالص ظألتىرىلضةن،  ـ 23

ار              ـ   24 اي، ق ىن، ظ ةن، آ ىز بةرض ةن،    آةرعشنةت ظألتىرىلضةندة، نذرغذن مذسعبةت ي ذص آةتك اثغذ بول
دا هةددعدعن ظاشقان، هاؤا بوشلذقعدا نذرغذن ظةرؤاهالر  زئمعنظاسمان، ظوت، آىل، تاش ياغدذرغان، شةيتانالر

ا جةث قعلغعنعنع آأرضةن،     اؤ              ظعس ان، حعرآ اراثغذ بولغ ىن ق رعص، آ ىز بئ عبةت ي ذن مذس ةندة نذرغ  ظألتىرىلض
  .ر ظئحعلعص قئلعص، نذرغذن روهالر قوصقانظاخعرغعحة ظعككع صارحة بولذص آةتكةن، قةبرعلة

ةن،      ـ 25 ةن، دعيعلض ةيزعدة تعشعؤئتعلض نع ن نةتنعث بئقع ا آةرعش ةن   ظعس ةيزعدة تعشعلض نعمذ ن نعث بئقع
  .دعيعلضةن

ةن آةرعشنةت ظأزعضة ظوق ظاتقان، ياحاقحعالرغا سعلةر منعث شةصقعتعم بعلةن آئتعثالر ـ  26 ا ،  دئض  ظعس
  . دئضةنعخلعغان آعشعضة سةن آةت، سةن مةن بعلةن فعردةؤعستة بعللة بولعسةنظألتىرىلضةندة، آعرعسقا م

ةن   ظعساآةرعشنةت ظألىص، آئيعن ظألىآلةر ظارعسعدعن تئرعلضةن، دعيعلعدذ   ـ   27 ن تئرعلض  ظألىص آئيع
  .دعيعلعدذ

  .مذ شذنداق دعيعلعدذظعساآةرعشنةت جةهعيمضة حىشكةن،  ـ 28

  .مذ شذنداقظعساآةتكةن بذنع نذرغذن آعشعلةر آأرضةن دعيعلعدذ، آةرشعنةت ظاسمانغا ظأرلةص  ـ 29

 آةرعشنةت ظاخعر زاماندا قايتعص آئلعدذ، زئمعنغا حىشعدذ، آىن قاراثغذ بولعدذ، يذلتذز تأآىلعدذ،  . 30
 تذتذص، ظعشةآكة معنعص قورال ظاخعر زاماندا قايتعص آئلعدذ، ظذ ظعسا قاتتعق تةؤرةص آئتعدذ دعيعلعدذ، زئمعن

  .ظعككعلعسع ظوخشاش سأزلعمةآتة. ىشعدذ، آىن، ظاي، تذتذلعدذ، يذلتذز تأآىلعدذ، دعيعلعدذح

مذ ظاخعرقع آىندة ظألىآلةرنع ظعساظوخشاشلعق آةرعشنةت ظاخعرقع آىندة ظألىآلةرنع جازااليدذ، ـ  ـ 31
  .جازااليدذ

دذ، ظ   ـ 32 ان دةي ةممعنع ياراتق الق، ه نةت خ ندعالر آةرعش زعمحعالر هع ةيظع بذددع ئح ش ا ه ذ بولمعس
  . دئضةنمذ هةممعنع ياراتقان، ظذ بولمعسا هئحنئمة بولمايتتعظعسا. بولمايتتع دعيعشعدذ

 الف ب ظذ ظةؤؤةل ظوتتذر ظاخعر      ظعسا.  دئضةن آةرعشنةت الف ب ظذ ظةؤؤةل ظوتتذر ظاخعرع دعيعلعدذ        ـ   33
  .دعيعلعدذ دئضةن دئمةآحع

ايعص    دا خةتةرضة قارعماي  زئمعن آةرعشنةت ـ   34 ةن، ظاج ةلعم بةرض  يامان روهالر بعلةن جةث قعلغان، ت
ةزلذمغا                 اقايتقان، م ةمانع س اس، ظ اقايتقان، ض ةن، بةرةسنع س ألىآنع تئعرلدىرض ةتكةن، ظ ظاالمةتلةرنع آأرس

  .مذ شذنداق دعيعلضةنظعسا،  دئضةنياردةم بةرضةن

الردعن    ظعساآأرةتتع،  ظوخشاشلعق، آةرعشنةت باشقا تالعصالردعن ظةرجذنانع ياخشع       ـ   ـ   35 قا تالعص  باش
  .يوهةننانع ياخشع آأرةتتع

ظةرجذنا هازعر بولغاندا، آةرعشنةت ظأزضعرعص يىزع قذياشتةك بولذص آئتةتتع، ظذ ظعالهلعقنع جةم  ـ 36
د           نع ظىمع ةتتع، رةهمعتعث أردىم، دةص آئت ةققعثنع آ قعلغاندذر، ظةجذنا بئشعنع تأؤةن تذتذص، مةن سئنعث ه

عرعص                ظعسا. يتتعقعلعمةن دة  ذ ظأزض ةن، ظ ا ظأرلعض ةن تاغق ةننا بعل رع يوه ث بذرادع ةظقذص ظذنع  توغرعسعدعمذ ي
أزلةص          ذ س لعغان، بذلذتم اية تاش يىزع آىندةك بولذص آةتكةن، آعيمع قاردةك ظاقارغان، ظذ سأزلعسة بذلذت س

  .آةتكةن، تالعصالر قورقذص آةتكةن دعيعلعدذ

ان        آةرشعنةت آعشعلةرنعث ياخشعسع ـ  37 ةتلعك ظعنس اك، ظعصص ذ ص ةتكةن، ظ عهةتنع ظىض  ظعخالس نةس
اهعن            ىك آ ذ بىي ةن  سىرعتعدة بولغان، ظذ رةهمةن بعلةن حىشكةن، ظ ا .  دئض عدعمذ     ظعس االم توغرعس  ظةلةيهعسس

  . دئضةنناساراالر شذنداق

ةن     ـ 38 عرالردذر، دعيعلض ع س ع، ظعاله كارا بولذش ث ظاش ادذر، ظذنع ر هام ذغ بع عنةت ظذل اظع. آةرش  س
  .ظةلةيهعسساالم توغرعسعدعمذ ظأز ظةينع مذشذ سأز بار
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اله                ـ   39 ةنعال ظع ع ي ابلعنعدذ بذن ةؤدة هئس ةن، بعرض ر ت ةلعماتعدعكع بع  آةرعشنةت ظىح تةن بعرلةشمة ت
كةن،       ظعسانعمذ خذدا، جعبرعظعل، روه،     ظعسا. دئضةن ةن   ظىحع بعرضةؤدة، ظىح تةن بعلةن بعرلةش أزلةر    دئض  س

  .دعيعلعدذ ن ظعنجعلدابذ ظأزضةرضة. بار

عنع،                   . 40 ان نةرس ارزذ قعلغ ان، ظ قا بذيرعغ العي بولذش عنع خ ان آعش آةرعشنةت ظعمان، ظعخالسقا تذرغ
  . دئضةنشةهؤةتنع تاشالشقا بذيرعغان، صىتىن خعيال ظالالهدا

  . دئضةنمذ شذنداق بذيرعغان، زاهعدلعقنع بذيرعغان، ظالالهدعن باشقعنع ظذنتذصظعسا

ثالر هةممعسع        ظةرجذناغا ؤة باشقعالرغا مةيلع يةثالر، آعيعثالر، ظعحعثالر،       آةرعشنةت ـ   41 ة قعلع نئم
الاله  ظعسا.  دئضةن ظعخالس بعلةن مئنعث رعزالعقعم ظىحىن بولسذن      ةن  ؟؟؟مذ شذنداق بذيرعغان ظةمما بذ ظ   دئض

  .ظىحىندذر

دة حىشكةن، هةممعسع   بولذشع، مئنع دةص مئنعث هةققعم    مةؤجذت  آةرعشنةت صىتىن آاظعناتنعث     ـ   42
، ظىحىن هةممعسع هةممة ظعساناساراالر .  دئضةنمئنعث ظىستىمدة، هةممعسع ماثا نعسبةتةن بعر يعصتا بولعدذ
  . دئضةنظذنعث سةؤةبع بعلةن ظذ بذلذص باقمعغان غةيعبنع ظأزضةرتعدذ

وق،         ـ   43 اراثغذلذق ي ةندة ق ايدا، م ةن ظ تا، م ةن قذياش ا مةن نذر، م ة  ظعس ةن ظال ةندة   مذ، م ذرع، م م ن
  . دئضةنزذلمةت يوق

ةندة        دئضةن مةن هةق، مةن رةب، مةن يول ظعضعسع       ـ   44  ، ظعنجعلدعمذ، مةن يول مةن هةق، هايات م
  )ظعككع دعن ظوخشاش آئتعؤاتعدذ، بذنع بعلعث. (دئضةن

 آةرعشنةت، مةن ظعسالهات، مةن ظعصتعداظع مةن ظوتتذر مةن ظاخعر، مةن خالعق مةن صعناظ، مةن ـ 45
العك ةنه ا،  دئض تىرعمةن  ظعس ةممعنع تىضةش ةن ه ظذل، م ة مةس ةن ظألىمض اخعر م ةؤؤةل، ظ ةن ظ ةن م .  دئض

  )شذالرنعث دعنعدا شذنداق بار ظعكةن(

ئنع    ـ 46 ةن س ا، م ةم قعلم ةن غ لعكع بعل ذناهعثنعث آأص ةرجذناغا سةن ض ع ظ ن تالعص آةرعشنةت يئقع
ا ح     ا     قذتقذزعمةن، ماثا ظئسعل، تةؤةآكىل قعلعص، ماث ةؤؤرذ قعلم قعنع تةس ةندعن باش ذن، م ةن وق ، سةن   دئض

ا بارعسةن  موهتاجظاخعرع قذياشقا    ا .  بولمايدعغان جايغ ةحىرىمدرذ، سةن      ظعس العقعث آ ئنعث خات ا س ، هاؤارعغ
اج قةلبعثنع ماثا بةرضعن، سةن ظاخعرع قذياشقعمذ        ةن   بولمايسةن  موهت ذ    .  دئض ا ب لعق،   46مان ل ظوخشاش  خع

ذددا،               صىتىن دذنيادا تانغعل   ةينع ب أز ظ نع ظ تعظان دع زآع، خعرعس الن قعلعمع ذنع ظع ع بولماس هةقعقةت، بعز ش
ذالر            ع، ب ةن، حىنك ا هعندع دعنع بعلةن ظوخشاش بولذص آةتك ذ     ظعس نع مذش االمنعث ظعسالم دعنع  ظةلةيهعسس

 ظعسا بولذص، مةنبةضة تايعنعص تذرذص بذددا دعنعغا ظأزضةرتكةن، بذ ظةمةلعيةت، بذ هةقعقةت، قذرظان، مأجعزة
انحع                  دذ، يالغ ار قعلع انعدذ، ظعنك ةنلةردعن ت ا آعرض تعظان دعنعغ اراالردعن، خعرعس ظةلةيهعسساالم ظاخعرةتة ناس

ل         . حىنكع، بذالر بذددا دعنعدا مذشرعكالردذر    . قعلعدذ والتتةك دةلع ان، ص  ـ بذنع، ظالاله بعرال ظايةتتة بايان قعلغ
  .تظانحعالر تئنعؤالعدذ، ظذالر آور، ظازغذنظعسصات تذرذصتذ، ظةمما، بذنعثغا خعرعسع

ةزةلدعنال          عنعمعز، ظ ن  بعز ظالالهقا، قذرظانغا شةآسعز ظعشعنعمعز، رةسذلذلالهقعمذ ظعش رال ظعسالم      زئمع دا بع
نع،   ةقعقعي دع ةن،   ه الغعنع ظأزضةرض ن، ق ةقعقعي دع ان    ه ةن، قذرظ الغعنع ظأزضةرض ان، ق اب قذرظ ظعسالمع آعت

أجعز   ةرمةس م ا، ظأزض ار،     750ة، بولس ةر ب ذن آةلضىسع مأجعزعل ئخخ نذرغ ة ت ا، يةن أجعزة بولماقت ايعتع م  ظ
ىحعلةرنع،          ةنعال ظعزدةنض ز ي ةس، بع داق ظةم نجعل، بذن ةؤرات، ظع ان ت ةرتعص يازغ انالر ظأزض ةمما، ظعنس ظ

اص قا                   ةن توخت ثلعق بعل دذق، بذنع ان قعل ةتنع باي اي  جاهعلالرنع، نادانالرنع قايعل قعلعش ظىحىن، بذ هةقعق لم
  دئضةنتوغرعسعدا ظعسا سأزع بعلةن ناساراالرنعث   دئضةن يةنعال هعندع مذخلعسلعرعنعث بوزا بذددا توغرعسعدا     

لعقعنع  48سأزعنعث يةنعمذ    نع          خعل ظوخشاش اؤع دعن ةنلةر دذني ا ظعشةنمعض أرىث، بذنعثغ نع آ أزلةيمعز، قئ س
ةتقعق قع  ىرىص ت ع تةآش ةتتعكع حوقذنغذحعالرن ابالرنع ظةمةلعي ص،آعت ذزراص  لع ةمما، ؤاقعت ظ ذن، ظ ظعزدةنس

وراص      ع س جاهالةتتة ظألمعسذن، ظةجةل بةآمذ يئقعن، بعزضة ظعشعنعثالر، بذ دذنياؤع خةلقظارالعق مةسعلة، بذن
  .آأرىثالر، بذ تةصسعرنع، بذ ظةسعرنع صىتىن دذنيا خةلقع بعلدع، توردا ظئنعقالثالر
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عد  ذددا توغرعس وزا ب زعمحعالرنعث ب ندع، بذددع ةنعال  هع ارقعدعنال ي أزع ظ اعكع س عدعكعنع  ظعس توغرعس
  )باش تةرعصع بذددا، ظاخعرع ناساراالر. (سأزلةيمعز، ظالدعدعكع ظذسلذبقا ظوخشاش

تعدذ  داق ظئي لعرع مذن ذددا مذخلعس رعنحع، ب ا. بع وزا ماي ةنب عمذ  دئض ان حئقعلمعس اقدعن ظعنس  قعزح
  .مات خئلع ظئنعق، مةريةمدعن دادعسعز تذغذلغان توغرعسعدا بذ مةلذظعسا،  دئضةنقعلمعسعمذ تذغذلغان

ا ظعككعنحع، بوزا بذددا روهولقذددذسنعث مايا قعزحاققا حىشىش ؤاسعتعسع بعلةن بارلعققا آةلضةن،            ، ظعس
  .روهذلقذددذس، جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث حىشىشع بعلةن مةريةمدعن هاسعل بولغان

ة ظىحعنحع، بوزا، روهالر تةؤةسعدعن قعزحاق ماي  اتقذ (انعث رةهعمعض أزىك     ) بالعي ة س ذ رةهم ةندة، ب آعرض
ان،      عرعدة بولغ ىلعدةك ظاص ال ض ر ت اندعن بع وزا ظ ذص، ب ةن بول ذص آةتك تالدةك بول اآعرعس ماندعن ظعس ، ظاس
دع،          تالدةك نذرالن ىزىك آعرعس ع س ا حىشكةندة رةهمعضة آعرعشع بعلةنال مةريةمنعث رةهم ىزةل   ظعس ا، ض  بولس

  .ع دعيعلضةنضىلدةك ظاشكارا بولد

تأتعنحع، بوزانعث تذغذلعشعغا ظذصذقدعكع بعر يذلتذز ظاشكارا بولذص، بةلضة بةرضةن، بذ يذلتذزنع مةسعيه             
  . دئضةن، توغرعسعدعمذ خعرعستعظانالر شذنداقظعسايذلتذزع دةص ظاتايدذ، 

يع،          االن ظع ان   حئسال  25بةشعنحع، قذددذس، روه حىشكةن، مايا قعزحاقدعن بوزا، معالدعية آ تذغذلغ
  . ، مذشذ ظايدا تذغذلغان دعيعلعدذظعسا. دعيعلعدذ

دع، دةص              اال تذغذل ارةك ب اك مذب ذ ص ذص، ب ال بول ذنلعرع خذش ظالتعنحع، بوزا، تذغذلغاندا، ظاسمان قوش
  .، تذغذلغاندا صةرعشتعلةر شذنداق قعلغانظعسا.  دئضةن بئرعدذ، نذر بئرعدذبئشارةتخذش 

ع              هأآماالر بوزانع شذ   يةتتعنحع، الر ظعاله ع ظعاله ص، ظذن عرعنع بعلعؤئلع  آىنعال تونذؤالعدذ، ظعالهلعق س
  .، ظأز ظةينع ظوخشاش دئضةنناساراالر خعرعستعظانالرمذ شذنداق. دةص ظاتعغان

دع،                ة قعل ةر هةدعي ا سةآكعزعنحع، ظذالر بوزاغا آعحعك حاغدعال قعممةت باهالعق ظالتذن جةؤه غعمذ ظعس
  .شذنداق قعلغان دعيعلعدذ

ع               تو ةث ظذلذغ اننعث ظ ةن ظعنس عغا م ئغعدعال ظانعس ك ح وزا، آعحع ةن ققذزعنحع، ب ا .  دئض عغا  ظعس ، ظانعس
  . دئضةنآعحعك تذرذصال، مةن ظعنسانالرنعث ظذلذغع

ان،       ـ 10 ةآحع بولغ ع ظألتىرم اه ظذن اندا، صادعش ذ تذغذلغ ان، ظ ذص تذغذلغ ع بول وزا، قورقذتقذح ب
ان  اقحع بولغ اهلعقنع قوغدعم ا. صادعش ةآحع   ،ظعس ع ظألتىرم عرةص ظذن يدروس، ظةنس اه هع اندا، صادعش  تذغذلغ

  . دئضةنبولغان، ظةضةر بذ باال هايات قالسا، خةتةرلعك

ث       ـ   11 ان، ظذنع ذرذن دةرس ظالمعغ بوزا، مةدرعسكة بارغاندا، ظذستازنع هةيران قالدذرغان، ظةمما، ظذ ب
ذ  ع خعلم ةن  ـ بعلعم ل ظعك ا. خع الدذر  ظعس ةيران ق تازعنع ه تاز ، ظذس ذفعدذ، ظذس العنع   يذس ذ ب ةن ب كة م
  .هةرعصكة مةنا بةرضةن.  دئضةنظوقعتالمايمةن

 ياشقا آعرضةندة، حئرآاؤغا آعرعص ظألماالردعن ظعلعم سورعغان، ظذالر جاؤاب بئرةلمعسة، 12بوزا،  ـ 12
ةن زاهالص بةرض ذ ظع ا. ظ ا 12، ظعس ةيران ق العمالرنع ه رعص، ظ ا آع العمدعكع حئرآاؤغ تا ظعرذس لدذرذص،  ياش

  .مةسعلعنع ظعزاهالص بةرضةن دعيعلعدذ

ان                 ـ   13 الدعدا سةجدة قعلغ ذتع ظ ث ص ذرذص، ظذنع ن ت بوزا بعر قئتعم حئرآاؤغا آعرضةنضة، بذت ظورنعدع
  .، بعر هةيكةل سىرةت يئنعدعن ظأتكةندة، ظذنعثغا سةجدة قعلغانظعسا. دعيعلضةن

ذ   دئضةنظذالر بوزانعث نةسةبع، مولعكانعيةت ـ  14 ورازا    ، ب ان ب رع قعلعنغ ةن نةسةب، زعك ا   دئض  آعتابت
  .نع مولعكانعيةضة تذتاشتذرعدذظعساناسارالر . آأرسعتعلضةن

ادةتنع   ـ 15 وزا، ظعب ةتب ذن        مةقس ذ نذرغ ان، ظ كارا بولغ ةيتان ظاش ان، ش اياهةت قعلغ ص، س  قعلع
ةن،   تعن آةحىرض ةجرعبعنع باش ات كارعلعنعص نذ ظعس ةيتان ظاش اندا، ش اياهةت قعلغ ةجرعبعنع، مذ س ذن ت رغ
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  . دئضةنسعناقنع باشتعن آةحىرعدذ

الرغا     ؤاقت، شةيتان بوزاغا سةن  دئضةن ظوخشاشلعق، بذدداالر مذنداق  ـ   ـ   16 ةس ظعش نع ظةرزعمةس ص عث
بلعس،     دئضةن  قعلمعغعن، سةن يةتتة آىندعن آئيعن دذنيانعث صادعشاهع بولعسةن        سةرص ا ، ظع ةر   ظعس غا، ظةض

  .  دئضةن ساثا صىتىن دذنيانع ظاتا قعلعمةنسةن ماثا سةجدة قعلساث، مةن

ال ظعسا،  دئضةنبوزا، شةيتان سأزعضة قذالق سالماي، آأزىمدعن يوقال    ـ   17  مذ شةيتاننع قوغلعغان، يوق
  .دئضةن

بلعس         ـ 18 ان، ظع امغذر ياغدذرغ مان ي ةندة، ظاس ةرعك ظةتك ع ت ةيتان بوزان اش لعغاندا، ظعس نع تاش
  .نصةرعشتعلةر آئلعص خعزمةت قعلغا

ا بوزا، بةك ظذزذن رامعزان تذتقان،   ـ   19 ن         ظعس ع دع ذ ظعكك يعلعدذ، ب ان دع زان تذتق ذزذن رامع ةك ظ مذ ب
  .بةآمذ ظوخشاش

ن روه                  . 20 تع، آئيع اله ظةمةس ذ ظةسلع ظع دع، ظ ازعر ظع اله ه ةن روهذل ذغا حىمىلض بوزا، مذخلعس س
ىح   نع ظوردذن دةرياسعغا حأمىلد  ظعسا، يوهةننا،    دئضةن بعلةن بعرلةشتع  ن ظ ىردع، روهولاله هازعر ظعدع، آئيع

  .، هةر ظعككع دعن ظوخشاش قارعغان دئضةنتةن بعرلعشعص دادا، باال، روهولقذددذس، ظعالهالشتع

ذ     ـ 21 اندعن ظ تع، ظ ذر حىش ر ن تع، بع عدة تذرات اغ تأص ذ ت ةن، ظ اخعرعدا ظأزضةرض رعنعث ظ وزا، آىنلع ب
نعث هةيظعتع ظعسا. آأرسة، بذ ظعنسان ظةمةس، ظعاله دةيتتعقذياشتةك بولذص آةتتع، هةر قانداق آعشع ظذنع 

ن                      تع، آئيع ا حعق ذالر تاقق دع، ظ ار ظع ةننا ب ا ظأزضةرضةن، بذ ظاخعرقع آىن ظعدع، يةظقذب يوه تةك   ظعس  قذياش
  . دئضةننذرالندع، هةرقانداق آأرضةن آعشع ظعاله دةص حوقذناتتع

ةت آأرس    ـ 22 أجعزة، آارام ارايعب م ايعص غ وزا، ظاج اةتتع، ب ةيران  ظعس ةقعلنع ه ايعص ظ مذ ظاج
  .قالدذرعدعغان آارامةت آأرسةتتع

ردةؤعس        ـ   23 ةن فع ةن آعشعلةر بوزاغا ظعبادةت قعلعش بعل عدذ     دئض ارزذ قعلعش ة آعرعشنع ظ ، . جةننةتك
  . دئضةنغا حوقذنذش بعلةن فعردةؤعسنع ظارزذ قعلعدذظعساآعشعلةر 

يعلعدذ         بوزا ظألضةندة، دةصنة قعلعنغان بولسع     ـ   24 ةن دع ئحعلعص آةتك . مذ قةبرة، آئصةنلةر ظأزلعضعدعن ظ
ةن                ظعسا ةتتع دعيعلض ئحعلعص آ ن ظ ع قذؤؤةتتع ةن ظعاله ةبرة ؤة آعص ن ق . مذ ظألضةندة، قةبرعضة قويذلعدذ، آئيع

  )سذبهانالال، ظعالهمذ ظألةمدذ؟ بذ باتعل دعنالر(

مذ شذنداق بولدع ظعسامعتع تىضعدع، دا خعز زئمعنبوزا، ظاسمانغا جةسعدع بعلةن حعقعص آةتتع، ـ 25
  .دعيعلضةن

ةلتىرعدذ           زئمعن بوزا يئقعندا  ـ   26 ة آ ا ظةسلعض ةن  غا قايتعص حىشىص، تعنعحلعقنع، بةرعكةتنع قايت ،  دئض
  . دئضةندا تعنعشلعقنع، بةرعكةتنع قايتذرعدذ زئمعنمذ قايتاظعسا

  . دئضةنمذ شذنداقظعسابوزا، ظألىآلةرنع جازااليدذ،  ـ 27

ادع    ظعساوزا، الف ب ظذ صعداسع يوق ظعنتعهاسع يوق، ظةزلع،          ب ـ   28 وق، ظعنتعه مذ الف ب ظذ ظعصداسع ي
  . دئضةنيوق ظةزلع

 بوزا، مذنداق دةيدذ، صىتىن دذنيادعكع ضذناهالر مئنعث ظىستىمضة، صىتىن ظالةم خاتالعقدعن قذتذلعدذ ـ 29
ةن ا. دئض ةن،ظعس انلعق بولعم ةن قذرب ذناهقا م ىتىن ض ةؤةبعدعن  مذخلعس ص ةن س العقدعن م ةم خات ىتىن ظال  ص
  . دئضةنقذتذلعدذ

ا ،  دئضةنبوزا، ياخشع ظةمةللةرنع آأصلةص قعلعثالر، ضذناهعثالرنع ظاشكارا ظعتراص قعلعثالر        . 30 مذ ظعس
  . قعلعدعكةنتةؤبةشذثا، خعرعستعظانالر حئرآاؤعدا، صوص ظالدعدا . عكةن دئضةنشذنداق

اية     ـ 31 ذق س ع نذرل ذالر بوزان الن    ظ ا، يع ةيتان بولس ةس، ش ةن  ظةم ذ  .  دئض ا ظذالرم ذق زاتظعس  نع نذرل
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  .، شةيتاننع يعالن دةيدذدئضةن

آىنلةرنعث بعرعدة بوزانعث تالعصع ظاناندا قذدذق بويعدا آةندعالس قةبعلعسعدعن بعر ظايالغا ظذحقاص             ـ   32
ع   قئلعص، سذ سورايدذ، شذنعث بعلةن ظايال بوزانعثمذ ظوقوغذحعسع بولذص قالع         ر آىن ا دذ، آىنلةردعن بع ، ظعس

  .سورعغان، بذ ؤةقةمذ ظوخشاش ظعكةن قذدذق بويعدا بعر ظايالدعن سذ

انذننع    ـ   33 ةن                بوزا، ظةسلع ق ةل قعلعش ظىحىن آةلض ةلكع مذآةمم ةس، ب ار قعلعش ظةم ا . بعك مذ ظعس
  .ظةسلع قانذننع مذآةممةل قعلغان، قارعمذ قارشعلعق يوق دعيعلضةن

ارتعص،           ـ    صىتىن ظةمةل، ظعش   بذددعزعمحعالر ـ   34 ةتتعن ت ش، مذهةبب علعق قعلع هةرعكةت، هةتتا ياخش
ةت           ظعسا،   دئضةن بوزانعث تةلعمع بعلةن بولعدذ    ا بةرعك ثالر، ظأزىثالرغ ، سعلةر دىشمعنعثالرغعمذ ياخشع قعلع
  . صعرعنسعص بويعحة بولسذن دئضةن دعيعلعدذ دئضةنتعلةثالر، صىتىن ظعشعثالر مةن

أت            بئشارةتنلةردة بوزا   تذنجع آى  ـ   35 اندعن ت ان، ظ  بةرضةن، تةلعم بةرضةن، بعينارس شةهعرعضة بارغ
ةر   ذن ظ ن نذرغ ان، آئيع ذرت بولغ عص م ع ظةضعش يعلعدذ  ـ آش كةن دع ال ظةضةش ا. ظاي دة ظعس ع آىنع مذ تذنج

ةر      12 بعلةن تةلعم بةرضةن، تأت آعشع مذرت بولغان، آئيعن          بئشارةت ال  ـ    بولغان، نةضة بارسا نذرغذن ظ ظاي
  .ظةضعشعؤالغان دعيعلعدذ

ان،     ـ 36 كة بذيرعغ ةرعك ظعتعش انع ت ا دذني وزا، ظوقوغذحعلعرعغ عقعرلعقدعن  آئيعنب ا، ص ةر بولس كعل
يعلعدذ اهالندذردع، دع ا. ظاض ان، ظعس ا بذيرعغ عقعرلعقدعن  آئيعنمذ، زاهعدلعقق رعلدع، ص ا بئ ا، مالغ ةر بولس كعل

  .قورقتع

انذنعدا ـ 37 ةددةس ق ث مذق ان  بوزانع ةص قعلغ أجعزة تةل ىن م عنعش ظىح ا ظعش علةر بوزاغ ذر آعش  جذمه
غا ظعمان آةلتىرىش ظىحىن، مأجعزة تةلةص قعلغان       ظعساناساراالرنعث آعتابلعرعدا جذمهذر آعشعلةر     . دعيعلعدذد
  .دعيعلضةن

ص،            زئمعن بوزانعث ـ   38 ان ظعشالرنع بعلع ىز بئرعدعغ ن ي ن آئيع ذ، بذندع قاندا، ظ ع ظاخعرالش  دعكع آىن
ةن  مةؤجذت ، ظةي ظاناندا، مةن يوقالسام يةنة بعر بوزا          دئضةن ظانانداغا مذنداق  أز م ةن بولمايدذ، س أز   دئض  س

 سأزمذ  دئضةن، مةن سعلةر بعلةن بعللة دئضةنمذ شذنداقظعسا.  دئضةنشذ بولسذن، صةرعزمذ شذنداق بولسذن
  .بار

نع     بوزا، بذددا تةلعماتعدا آعشعلةرضة ياخشعلعق قعلعش بذي      ـ   39 ا، روهع عقة قعاللمعس ع نةص رذلغان، آعمك
ةززةتلعرعدعن             ةهؤةت، ل انعث ش ذ دذني وزا، ب ةن، ب ل بولعدعك بةرضةن بولعدعكةن، حىنكع، نةصسع مالغا، بعخع
ذن،   اننع بةرس ىن ج قعالر ظىح ةر باش ذ دعندعكعل ىن ب ذنعث ظىح ةن، ش ةتكة يةتك ق مةظرعص ا ظعالهلع قذتذلغاحق

ا علعق قعظعس ة ياخش ص  مذ آعشعلةرض ذنداق قعلع ذ ش رذيدذ، ظذم كة بذي اننع بئرعش ةتتا، ج رعيدذ، ه قا بذي لعش
  .دذنيادعن يىز ظأرىص، لةززةتتدعن قئحعص، مةظرعصةتكة يةتكةن دعيعلعدذ

ةيتعش،       مةقسعتع بوزانعث    ـ 40 اهلعقنع آىح ا ، ساماؤع صادعش اندا      ظعس ذ زام ة  ش ثالر ظاسمان     تةؤب  قعلع
  . دئضةنصادعشاهلعقع يئقعن

ذر                  بوزا، ـ   41 ة ن رعص، زذلمةتك ة بئ ارس شةهرعض ةن بعين ةن، م ةرعظةتنع ياخشع آأرعم  مةن بىيىك ش
ةن  اتلعقنع ظاحعم ثع هاي ةن، يئ ةنبئرعم ا.  دئض اجراص،   ظعس ةيتاندعن ظ ن ش ةجرعبعدعن آئيع ذن ت مذ نذرغ

، نذر ظاتا ضةن دئ قعلعثال، ظاسمان صادعشاهلعقع ظاز قالدع، قذرذلعدذتةؤبة جايغا بارغان، ظذ،  دئضةنآوصةرناموم
  .قعلغان دعيعلعدذ

ةق                    ـ   42 عمذ ه أرىلىص حىشس ةر ظاسمان ظ ةق، ظةض أزىم ه ث س ا مئنع وق،     بوزا، تالعصع ظانانداغ شةك ي
، مةن  دئضةن مذنداقظعساغا بئرعلضةن، ظعسا، ظاساسع قانذن مذساغا بئرعلضةن، آئيعن هةق  دئضةنقةتظعيدذر

  . دئضةنال تاصعدذ، ظةمما، مئنعث سأزىم مةثضىلىآتذرزئمعن حوقذم زاؤ ـ هةقنع سأزلةيمةن، ظاسمان

الالر       :  دئضةنبوزا مذنداق ـ   43 وق، ظاي ان ظعش ي عدعن يام ان ظعش ظعنساندا شةهؤانع نةصسع بعلةن قعلغ
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ثالر،   ةزةر قعلع ة ه اثالر قةلبعض أز قعلس ثالر، س ةت قعلع ا دعقق كةندة، آأزىثالرغ ةن بعرلةش ابعل علةر . ظعس س
ةدعمعال   ا  بعلعسعلةر، ق ا قعلم ةن رمذ زعن ةن         .  دئض تعها بعل ة ظعش ال آعشعض ع ظاي ةنكع، آعمك ذنداق دةيم ةن ش م

  )، يةسذظ دعيعلعدذظعسا. (قارعسا، زعنا قعلغان بولعدذ، دعل آأزع آأرمةيدذ، هةزةر قعلعثالر

دذ،     دئضةن بوزا مذنداق  ـ   44 ة بولع ، ظاقعل، هأآعماظ آعشع توي قعلمايدذ، توي تذرمذشنع بعر ظوت دعس
ةرز اراالردعمذ ظ الر، ناس رع بولذث ادعن نئ لعنع  ـ عن ا، نةس ال بولمعس رةك، ظام لعقع آئ ن يولذقماس ا يئقع ظايالغ

  .قوغدعسا توي قعلسذن دعيعلضةن

ذناه      ـ   45 ذم ض ذ حوق بوزا، تةلعماتعدا مذندا دعيعلضةن، آعمكع غةم قعلسا، دةرعت تارتسا، ظازار يعسة، ب
ذ                ةتآةففارقعلغان ضةص، بذ شذ ضذناهقا       ش، ب ة ظع ذ نئم ةللعم ب ا مذظ ا، ظوقوغذحعسع ي ، يةسوظ، آئتعص بارس

  . دئضةنظعكةن ظانعسع ضذناهكار ـ آعشع تذغما ظةماآةن، دعسة، ظذ ظاتا

بوزا، آعشعلةرضة تةصةآكذرنع ظىضعتةتتع، آعشعلةرنعث تةسةؤؤذرعنع بعلعؤاالتتع، صىتىن مةخلذقنعث  ـ 46
  .، ظوخشاش قارايدذ دئضةننعمذ شذنداقظعسا ذ،تةصةآكذرعنع بعلشعكة قادعر دعيعلعد

، ظعسا.  دئضةنبذددعزعمحعالرنعث آعتابعدا بوزا، آأزع آأزع خاصا سالسا، آأزعنع ظويذص تاشلعغان ـ 47
  . ظعكةن دئضةنآأزىثمذ خاصا سالسا، ظذنع ظويذص تاشللعؤةت

اياهةت قعلعشنع         ـ   48 ىن، س اآو  مةقسةت بوزا، ظعبادةت ظىح ص، آعنت ةن  دئ قعلع ةن،   ض ا معنض  هايؤانغ
الغان،     ة س تعلةر آأرص ا صةرعش ة        ظعس ا آأرص تعلةرمذ يولغ ذص، صةرعش ةن بول نعص آعرض العمغا ظعشةك مع مذ ظعرذس

  .سالغان، ظعككعسعنعث يولعدا ضىل، دةرةخلةر سئلعنغان

ذ         ز ب لعق، بع عدعكع ظوخشاش ن ظوتتذرعس ع دع ذ ظعكك ا ب ةن    48مان ةن جةزم لعق بعل ل ظوخشاش  خع
أز        خرعستعظان   ذالر ظ ز، ظ أآىم قعالاليمع نع دةص ه ذددا دع ةزةص      ؤاقتدعنع، ب ايعب، غ الاله آ ارتعص، ظ ن ت عدع

قا هأآىم قعلعص آةلضةن، بذددا مذشرعكلعق دعنعدعن صايدعلعنعص دوزاخقعلعص آةلضةن، قارشع تذرذص، مةثضى 
  . ظئلعص آةلضةن ظعسالم دعنعنع ظأزضةرتكةنظعساشذ دعننع مةنبة قعلعص 

ن            تةؤرات، ظ  ذالر ظعنجعلدع عنجعلنع ظأزضةرتكةن، ظعنجعلدا بولسا، بذالرنعث ظةسكعلعكع يوق، حىنكع، ب
ن زآع،   آئيع أآىم حعقعرعمع كعن ه ذم آةس ز حوق رعكدذر، بع ةينع مذش أز ظ ان، ظ كعلعكنع قعلغ ذن ظةس مذ نذرغ

ان،      هةقعقعي   اب، قذرظ ةق، راست آعت نع، ه ة يول دعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظعسالم دع ول،  قعقعي ه ي
ع    ان بذرذنق ىلىك، قذرظ ان مةثض أجعزة، قذرظ ان م وق، قذرظ ةك ي ثدا ش ع، بذنع ةرنعث يول ذلمان، مأظمعنل مذس

  .هةممعسعنع ظةمةلدعن قالدذرغان

يعل  ث ب رعيون معللعتعنع ع ظاش عر بذرذنق ذز ظةس ن توقق ث معالدعدع تعظان دعنعنع ذ خعرعس اراالرنعث ب ناس
  .ل ظوخشعشع بار خع15ناملعق شعرعك بذددا دعنعغا 

  .بعرعنحع، بابعلعييةلةرنعث ظةلةملعك هئكايعسع بار، مةسهعييةلةرنعثمذ شذنداق هعكايعلعرع بار

  .مذ ظةسعر قعلعنغانظعساظعككعنحع، بعيعل، ظةسعر قعلعنغان، 

ان،      أآىم حعقعرعلغ عدة ه وت مةهكعمعس ا س نحع، بيعلغ ا ظىحع ةهكعمعدة  ظعس عدعن م اآعم تةرعص مذ ه
  .سوتالنغان

  .مذ قاتتعق ظذرذلغانظعساعنحع، بعيعل، قاتتعق ظذرذلغان، تأت

عرعلعدذ،            االص ظاص ة ي ا بةشعنحع، بعيعل، سوت مةهكعمعسعض أرةص         ظعس ةن س ة آعشةن بعل مذ مةهكعمعض
  .ظاصعرعلعدذ

رعلعدذ،      ا ظالتعنحع، بعيعل بعلةن ظعككع آعشع بعللة ظاصعرعلعدذ، بعرع ظألتىرىلعدذ، بعرع قويذص بئ  ظعس
  .ككع آعشع ظاصعرعلعص، بعرع ظألتىرىلعدذ، بعرع قويذص بئعلعدذبعلةنمذ ظع

رعدذ             ا . يةتتعنحع، بعيعل، ظعضعز جايغا ظأرلعضةندة، شةهةر تةؤرةت آئتعدذ، نذرغذن ؤةقةرلةر يىز بئ  ظعس
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  . تةؤرةيدذ، حئرآاؤ يئرعلعدذ، آأص ؤةقة يىز بئرلعدذ زئمعنظألضةندة،

  .نعث آعيمعنع ساقحعالر ظعلعؤالعدذظعسادذ، سةآكعزعنحع، بعيلنعث آعيمعنع ظوغرع ظالع

دذ،            ىرتىص قويع ال س ا توققذزعنحع، بعيلنعث يىرعكعدعن ظاققان قاننع بعر ظاي نع    ظعس ةندة قئنع ةيزة يعض  ن
  .ظايال آعشع تازعاليدذ

تعدذ،        دئضةن بيعل، قذياشتعن نئرع رابعية    ـ   10 ألىص آئ اص ظ ا  جاينعث ظاستعغا آعرعدذ، نذر يوق مذ ظعس
  .بولعدذ قةبرعدةشذنداق 

  . قةبرعسعنع ساقلعغانظعساعدا بعيلنع قاراؤذلالر ساقلعغان، قاراؤذلالر،  زئمعنرابعية ـ 11

  . قةبرعسعدة مةريةم ظولتذرغان ديعلضةنظعسا،  دئضةنبيعل بعلةن بعرضة باشقا ظعالهالر ظولتذرغان ـ 12

ذرذص يع  ـ 13 اه ظ ال ظ ر ظاي ةن، خذسذسةن بع نع ظعزدعض ذالر بعيعل انظ ئلعص، . غلعغ الالر آ اظاي نع ظعس
  .ظعزدعدع، جىملعدعن مةريةم آئلعص يعغالص آةتتع

تع،      ـ   14 تةك قوص رعلعص قذياش ن بعيعل، تئ ةتتع،   آئيع ةص آ ا  ظأرل ع     ظعس ةنبة آىن ذ يةآش رعلدع، ظ  تئ
  .قةبرعدعن حعقتع

ذالر ياردةمض      ـ 15 ع، ظ ان، حىنك ت قعلغ اينع هعي ذ ظ لعدعكع ب ار صةس ةر باه اغدا  بابعلعييعنل ذ ح ة ش
  .ناساراالرمذ شذنداق، بذ ظاينع هيعت قعلعؤالدع، ظعككعلع دعندا يةآشةنبة آىنع ظعبادةت قعلعدذ. ظئرعشكةن

ئرعك                  ذددا، ش ةدعمقع ب ذ ق ذآع، ب ةص ش ة ض دذ، خذالس ذص، حوقذنع ظعككعلع دعندا بذت، هةيكةل قويذل
ذال     نع     ظةقعدعدعكع دعندعن آعتابدعن صايدعلعنعص مةنبة قعلعص تذرذص، ظ ةرتتع، دعن نع ظأزض ةؤراد، ظعنجعل ر ت

الدعن   . ظأزضةرتعص، بذددا دعنعغا ظايالندذردع، ظاخعرع هةممعسع مذشرعك بولذص، خاتاالشتع         ظالالهمذ بذنع ظ
دع،          أآىم قعل ىحع دةص ه عرعك آةلتىرض ا ش رعك، ظالالهق عز، مذش عر، دعنس ع آاص اندا، ظذالرن ةحكة، قذرظ بعلض

  .قاتتعق نارازع بولدع

اك،             ظعسالم اتتعن ص اك، خذراص ةردعن ص ان تأهمةتل داق يالغ ةقعقعي   دعنع قذرظان قانذنع بولسا، بذن ةق  ه ه
صةن بعلةن مذؤاصعق حعقعص، مأجعزعسعنع آأرسةتمةآتة، بذ  ـ دعن، بذ دعن ظةقعلضة، تةرةققعياتقا، ياآع ظعلعم

أجعزة ظذال  ة، م وفالر آعرمةآت تذر، صةيالس ىحعلةر، دوآ ذن ظعزدةنض ا نذرغ اش  دعنغ رةتتع، ب ةلبعنع تعت ث ق رنع
ظةضدىردع، بولذصمذ قذرظان شذنداق، ظامرعكا، آانادا، ياصونعية، ضعرمانعية، ظعسصانعية صىتىن ياؤرذصا ظةللعرعدعن           
ا                    رةر آاتت ةن بع ث بعل ز بذنع ردع، بع هةرخعل ظعختعساس ظعضعلعرع، مذتةخةسعسلةر، ظعنجعنعرالر بذ دعنغا آع

ةآ عرعشع بعلةن بذ دعننع هةقمةشهذر ظعنساننعث بذ دعنغا آ    ا       دئم ةن باه ا حوقذنغذحع بعل ةس، دعنغ حع ظةم
ةخالقع،     ع، ظ زام، تىزىم ع، ظعنتع ع، صعرعنسعص ابع، يول انذنع، آعت أزع ق ث ظ ذ دعننع ةلكع، ش ةيمعز، ب بةرم

ز               أآىم قعلعمع رعص ه ا بئ ةن باه ذ  . مأجعزعسع آعشعنع قايعل قعالرلعقع، قةلبعنع خاتعرجةم قعاللعشع بعل مذش
ع   هةقعقعي مةسعلعدة، ظعسالم دعنع قذرظان،      وق، بذن تةلةصكة اليعقدذر، بذنعثدعن ظعسعلع، آاتتعسع، ظذلذغع ي

ذنداق    ةت ش ةلكع هةقعق دذق، ب ةن دةؤالمع انلعقعمعز بعل ذلمان بولغ زال مذس ارلعق  . بع ز ب ىن، بع ذنعث ظىح ش
نع    ذ دعن رانتالرنع، ب تعر، ظاسص تذر، ماضعس االرنع، دوآ وف، هأآم قا  صةيالس ص بئقعش ةتقعق قعلع ىرىص ت تةآش

بعز بذ دعنغا، . ظعزدعنعص بئقعشقا حاقعرعمعز، حىنكع، بعز قعلحة ظةنسعرةص قالمايمعز، ظعشةنحعمعز يىزدة يىز    
ةتتذر             امعنع هةقعق ةت ه ةت، هةقعق ذ هةقعق عنعمعزآع، ب عز ظعش ى   . ظالالهقا، قذرظانغا، هةدعسكة شةآس ذ مةثض ب

 قعلغانالر ظئتعقادعقادعمعزمذ مةثضى شذنداق، شذنعث ظىحىن، مةثضىلىك بذ دعنغا ظأزضعرعص قالمايدذ، بعزنعث ظعت
  .لعك بولعدذبةخت قعلعص حوقذنذص، ظعبادةت قعلغانالر مةثضىلىك ظئتعقادمةثضىلىك ظالالهقا 

 ظةمما، ظةزةلدة يوق بولغان، ظاندعن صةيدا، ظاخعرعدا يوق مةخلذققا، تةبعظةتكة، تاشقا ياآع يذلتذز، ظاي،
آىنضة ياآع صةرعشتة، صةيغةمبةرضة ياآع ظذلذغ، مةشهذر آعشعلةرضة حوقذنغانالر ياآع ؤاسعتة قعلغانالر، شذالر، 

  .دة، بةختعمذ يوقايدذ، بذنع بزع بذرذنال سأزلعضةن ـ ع يوقايدذظئتعقادبذالرنعث 

ذراد   قعلعنغان نةرسة يوقعسا، ظاندعن ظعتعقاد يوقايدذ، ظاندعن صىتىن ظازذ، ظى   ظئتعقاد ىد، م ، مةقسةت  ـ م
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الاله   . بةختع يوقايدذ  ةدعيدذر     ... ظةمما، ظعسالم دعنعدا، قذرظاندا، ظ ةزلع ظةب ذ ظ ىلىك، ظ الاله مةثض ذنعث  . ظ ش
ظىحىن، ظعسالم دعنعغا آعرضةنلةر، قذرظاننع قانذن قعلغانالر، شذ قانذن ظعحعدة ظأزعنع بذ هاآعمعيةتكة بئسعص    

ذ    بةختياشعغانالر مةثضى    ةتتذر   لعكدذر، ب ر هةقعق علعنع                . بع ذ مةس ةس، ب أز ظةم ان س ان دةؤالغ ر ظعنس زال بع بع
عنعش،                        ذم حىش ئقعش، حوق أرىص ب ذم آ اننع حوق مذ قذرظ ثالر، بولذص ةن ظويلعنع ادعللعق بعل ص، ظ ظعنساص قعلع

ةخت شذ حاغدا ظاندعن بعز مأجعزعضة ظئرعشعص، قةلبعمعز خاتعرجةم بولذص، ظةبةدع      . تةتقعق قعلعش الزعم    ب
اآع               ظعح ةر ي ة، رعؤايةتل وم، قعسس ابلعرع ن ذددا آعت قا ب ن باش ذر، ظذندع نجعل، زةب ةؤرات، ظع ايمعز، ت عدة ياش

ةلكع            . لةر هةرضعز قذرظانغا يةتمةيدذ   صةلعسةصة ةيدذ، ب ئحكعم زئرعكم اندعن ه تا قذرظ ظاددعيسع ظوقذشتا، ظاثالش
م    قايتا تةآرارالنسا، يةنعال زئرعكمةيدذ    ـ   قايتا. بئرعلعص ظاثاليدذ  ةت  ـ ، هةر قئتعم ظعلع ال   هئكم العدذ، خذش  ظ

  .بولعدذ، ياآع ضذناهلعرعغا ظعتراص قعلعص، صذشايمان قعلعص، قايتعدعن ياخشع ظادةم بولعدذ

ر               ئد ان بع ذالق، بذلغانمعغ معسعمذ قذرظان قايتعدعن آعشعنع ظادةم قعلعص تىزعدذ، ظادةم نذرغذن، بذ بعر ب
ة         ذ ظعحكةنل ن س ذالق، بذنعثدع انعدذ،        ظعسالمع ب ة ق ئلعدذ، ظاخعرةتت ة ظعحكىسع آ ايدذ، يةن ى قاغجعم ر مةثض

ا        ا، ظازغذنلذقق عقلعققا شعص ظاندعن مةثضى ظذسسعمايدذ، قذرظان دعل آورلذق آئسعلعضة، دأتلىك آئسعلعضة، مذناص
ذ ب. شعصا، بذنداق سىصةتنع مةثضى يئزعص بواللمايمعز، قعسقعسع قذرظاننع بعر ظوقذص، حىشعنعص ظةمةل قعلعث

داق                مةثضى ظأزضةرمةس مأجعزة، هةتتا قعسقا بعر سىرة، ظىح ظايةتنع آةلتىرةلمةيدذ، باشقا آعتابالر هةرضعز بذن
وق،        قا ؤةدة ي ع، ساقالش ن، حىنك ع مذمكع ةنعال ظأزضعرعش دع، ي عرعص بول ةزةلدعنال ظأزض ذالر ظ ةس، ظ ظةم

أجعزع       ر م ذ بع ار، بذم ةن ؤةدة ب ةم بعل ىك قةس ا، آىحل اندا، بولس عنع   قذرظ ان مأجعزعس ز دةل قذرظ دذر، بع
  .يئزعؤاتعمعز

، سعرنع سأزلةش، تارعخع غةيعبنع سأزلةش، آةلضىسعدعكع هئكمةتقذرظان مأجعزعسع ظعالهع بعلعم، 
ظعشالردعن خةؤةر بئرعش، صىتىن آاظعناتتعن ظأز ظعحعضة ظالغان، ظةث ظاخعرقع هةقعقةت بعلةن خةؤةر بئرعش، 

ةبظعي عرلعق ت ار ـ س ة ظعش ن،    صةنض تة، جع عدعن صةرعش ةرؤاه توغرعس ةم، ظ ةتتعن، روه، ظال ش جةه ةت قعلع
انذن                    ةتتعن ق تعش جةه ش، يعغلع عر قعلع ذر تةس ة حوثق قا قةلبعض  ـ  ظألضةنلةر روهع توغرعسعدعن، ظذندعن باش

ةدةب       ةتتعن، ظ ةمنع         ـ ظعنتعزام، صعرعنسعص جةه ر ظال قا بع ةتتعن، باش ةرةققعيات جةه ةتتعن، ت ةخالق جةه ظ
  بذ ظالةمنع ؤايران قعلعش جةهةتتعن بولسذن، قانداق جةهةتتعن بولسا، قذرظان مةثضى مةثضى مأجعزة        قذرذش،

بولماقتا، بولذصمذ هاياتلعق، ماددا جةهةتتعن ظأزضةرمةس، ظوخشعشعنع آةلتىرةلمةسلعك بعلةن هازرعمذ مأجعزة 
ذن     حىشةنضةن آععشلةرالهةقعقعي سىصعتعدة تذرماقتا، بذنع صةقةت قذرظاننع      ىن، نذرغ ث ظىح عنعدذ، بذنع  حىش

، ظعساتةصسعرنع ظوقذص آأرىش الزعم، آونا ؤة يئثع جىملعدعن بذ سىرة مةريةمدعكع ظذندعن باشقا سىرعدعكع 
  .مةريةم توغرعسعدعكع مأجعزعمذ ظاز ظةمةس

عنعث       الغذز آعش وق، ي أرىص         قذرظان، ظادةم ي الاله، آ ع، ظ ان، حىنك ان قعلغ ةندةك باي عنع آأرض قعسسعس
علةن             ذنداق، مةس ث  : تذرعدذ، ظالدعن بعلعص تذرعدذ، بذ جةهةتتعمذ حوث مأجعزة بولغان، آةلضىسعمذ ش آىننع

ذص       وت بول زالر ظ اغدا، دئثع ةن ح اتتعق تةؤرعض ن ق اغدا، زئمع ةن ح تذزالر تأآىلض اغدا، يذل ةن ح ذرع ظأحك ن
ع ظاجايعص سعرلعق ظعشنع صىتىن دةك، آةلضىسعدعك دئضةنظئتعلعص، يذثدةك بولغان حاغدا    الؤذلدعغان، تاغالر 

انالر  . ظالةمنعث ؤايران بولذشعنع ظاندعن مةثضىلىك ظالةمنع قذرذش توغرعسعدا سأزلةيدذ    شذنعث ظىحىن، ظعنس
ةيدذ        أزع       . بذ آعتابنعث ظوخشعشعنع آةلتىرةلمةيؤاتعدذ، بذندعن آئيعنمذ آةلتىرةلم الالهنعث س ذ ظ ع، ب  ـ حىنك

اتولوض،     بعزنعث مةقسعدعمعز، ظعسالم د   ! دة ا، آ عنعنع صىتىن دعنالر بعلةن جىملعدعن بذددا، خعرعستعظان، الم
ص،           زئمعن مةجذسع، شامان دعنع،   ةتقعق قعلع زدعنعص ت تذرذص، ظع ةن سئلعش ن بعل ةرقانداق دع  يىزعدعكع ه

يعش                داق دع ش، بذن ئلعص حعقع ا ظ العي ظورذنغ ةث ظ اننع ظ نع، قذرظ ةنع ظعسالم دعنع ظةث ظاخعرعدا بذ دعننع ي
العي             بةل عنعث ظ كعم توغرا ظةمةستذ، حىنكع، بذرذن ظأزع ظالعي، ظأزع ظذلذغ، ظأزع هةقعقةت، بذنع بعرةر آعش

 ظةمةس، بعز صةقةت ظاشذ هةقعقةتنع تونذشتذرساق، نادان آعشعلةرضة        موهتاجظورذنغا ظئلعص حعقعشعغا بذ دعن      
  .بعلدىرسةك دةيمعز

ان    . عن صاك، ظأزع هةق دعندذربذ دعننع ظاقالص، ظادؤذآاتلعق قعلمعساقمذ، بذ د       عنع باي ث مأجعزعس بذنع
اجعتع                  ة ه ة قعلح قعلعمعز، ظعسصاتالص حعقعمعز دعمعسةآمذ بذ دعن مأجعزعلعك دعن، بولذصمذ قذرظاننعث، بعزض
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ةت،  . ظعشعق قعلعمعز خاالس . يوق، بعز صةقةت بذنع بعلعؤالعمعز، ظاندعن باشقعالرغا بعلدىرعمعز خاالس         هةقعق
 ظةمةس، صةقةت بعز قارشع  موهتاجىنلىك بذ دعندا ظةزةلدة بار، بعزنعث ظادؤذآاتلعق قعلعشمعزغا      مأجعزة، ظىست 

  .تةرةصنعث رةزعللعكعنع باتعل قعلعقعنع بايان قعلماقحع، حىنكع، ظذالر باتعل، بذ دعن هةق

علة   بذ، خةلقظارالعق مةسعلة بولذص، ظةث حوث دعنالر ظىستعدعكع تةتقعقاتتذر، ظعزدعنعشتذر، آحع           ك مةس
. ظةمةس، بذنعث ظىحىن نذرغذن بةدةل آئتعدذ، نذرغذن زعيارةت آئتعدذ، هةم سأهبةت هةم ماتئرعيال آئعتعدذ

  .شذثا بعز تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةيضة آأص تةشةآكىر ظئيتعمعز، ظالاله رازع بولسذن

ةت             زدعنعص هةقعق العمالر ظع قا ظ ةي ؤة باش ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم اتالص   بذ مةسعلعنع ت ة ظعسص نع هةقعقةتت
عنعمعز    عز ظعش ا شةآس ا ؤة قذرظانغ ز ظالالهق ةق بع ان ه ن، قذرظ ذ دع ع، ب دع، حىنك ص بول ارلعق . حعقع ب

ذل         بارزلعققا، ص ىز   ـ ظعزدةنضىحعلةرضة تةلةص شذآع، ظادعل بولذثالر، ظعنساص دعل بعلةن قاراص تةرةص ا، ي  ـ مالغ
 زذلذمدعن قورقذص توختاص قالماثالر، حىنكع، هةق دىشمعنع آأص هةقنع تاصالمعساثالر،. ظابرذيغا بئرعلمةثالر

  .بولعدذ، هةق، باتعل، مةثضى آأرةش قعلعص تذرعدذ، باتذرلذق بعلةن هةقتة حعث تذرذثالر

  .يا سعلةر هةقنع تاصعسعلةر، يا هةق سعلةرنع تاصعدذ، حىنكع ظعزدةنضةن تاصعدذ
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  قعسعم ـ 2سىرة مةريةم 

  ش، روهالر مذناجاتعنةسعهةت، ظاضاهالندذرذ

ةم،  ىرة مةري ةممعثالر س نالر، ه انالر، جع ةي ظعنس ةرنع دوزاخظ اندعن مذتتةقعيل علةر، ظ ا آعرعس ق
 توغرعسعدا، ظالعمالر بذ ظايةتتة ظعختعالص قعلعشتع،  دئضةنقذتقذزعمعز، زالعمالرنع تعزالنغان هالدا قالدذرعمعز
 ظىستعدعكع آأؤرىك شذ، بذنعثغا     دوزاخلعك   دئضةن عص، بذ تةصسعرشذناسالر ظايةتنع، هةدعس بعلةن تةصسعر قعل     
بةزعلةر، جىملعدعن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظالةيمذ  .  دئضةن هةممة آعشعلةر بارعدذ، مأظمعنلةرنع ظالاله قذتقذزعدذ     

االمغا ظوخشاش  دوزاخ راهعم ظةلةيهعسس وت، ظعب ا ظ ةمما، بذالرغ عدذ، ظ ةرمذ حىش ةتتا مأظمعنل ا هةممعسع ه ق
وغذق بو رعدذ س ذص بئ ةنل ىن   .  دئض ش ظىح ال قعلع أظمعننع خذش ةنعال م ش ي داق قعلع ةنبذن ةمما، .  دئض ظ

ةقعي        ةن، مذتت ةقعينع قذتقذزعدعك ةن قورقذنذشلذق يئرع، هةممعسع بعر قئتعم آعرعدعكةن، مذتت ةؤلعياالر   دئض  ظ
ىرة يذنذسدا، ظةؤلعياالرنع يةنة، ظالاله، س.  دئضةنشذ، ظايةتتة، ظالالهنعث دوستلعرع، ظةؤلعيالعرع مذتتةقعيلةر

ةر   ع مذتتةقعيل ةتلةص، ظذالرن ةنسىص ةتلةيدذ،     .  دئض ةن سىص ةت بعل ذن سىص ةرنع نذرغ اندا، مذتتةقعيل قذرظ
ةهةر          . جىملعدعن، ظذالر ظاححعقعنع بئسعؤالعدذ، ظةصذ قعلعدذ      دذ، س امدا تذرع أص قعي از ظذخالص آ آئحعسع ظ

  .دذعدا مةغصعرةت سورايدذ، ظالالهدعنال قورقعؤاقت

ذل  العس ص ةتكة           ـ خ ذ سىص ذص، ب أص بول ةك آ اندا ب ةتلعرع قذرظ ةقؤادارلعق سىص ةيدذ، ت ال خةجل م
ساهابعالر .  نامدعن آئنعيرةك ظاندعن مذتتةقع بولعدذ دئضةندعن قذتذلذش قئيعن، مأظمعندوزاخظئرعشمعضىحة 

ذنداقمذ؟    دوزاخبعرةر آعشعنعث آىلضعنعنع آأرسة، سةن       ذنداق       قا آعرعشكة ظعشعنعسةن، ش ذ آشع ش ة، ظ   دعس
، ساهابة، ظةمعسة نئمعشقا  دئضةن، ظاندعن سةن جةننةتكة حعقعشقا ظعشةنح قعالالمسةن دعسة، ظذ ياق        دئضةن

قا   دوزاخ. ساثا جةننةتكة آعرعشكة ؤةهع آةلدعمذ؟ يا     ! آىلعسةن ن قذتذلذش ارةت دع تع   بئش ا؟ دةيت ةلدعمذ ي .  آ
ةححة يعل آىلمةي ظأتىص آئتةتتع، بئشعدا ظويغاتقذحع ظةزان   دعن، ظالالهدعن قورقذص، ن   دوزاخبةزع ظالعمالر   

  .عدا قعيامدا تذرااليتتعؤاقتساظعتع بولمعسعمذ ظالالهدعنال قورقذص، آئحعسع ظذيقعسع آةلمةي دةل 

  تذت بذ يولنعث ظارغامحعسعنع ظعككع قولذثدا،

  .صذشايمان قعلعص قالمعغعن هةرضعز يولذثدا

  ةثسةن،ظالالهنعث جامالعنع آأرةي دعس

  .ياتما هةرضعز آئحعسع يذمعشاق ظورذندا

وق      اندا ي ازعرقع زام علةر ه ان آعش ةل قعلعدعغ ا ظةم ةي، بذنعثغ ا   . ه ةتنع خات علةر، ظاي ازعرقع آعش ه
اه           دوزاخحىشعنعؤالعدذ،   وق، ظ ةؤعرع ي الغعنعدعن خ رعص ق ئلعص، آع ا ظ ان   ! دعن حعقعشنع تعلغ ة ظعم زةررعح

ذم              دعن حعقعدعكةن، بةش ص   دوزاخبولسا،   ة حوق ا، جةننةتك ة ظوقذس ة جىمظ ذلمان، يةتت ةرعزنع قعلسا، ظذ مذس
رعدذ    عنعثمذ          . آعرعدذ، دةص يىرعؤئ ار آعش انع ب ذ ظعم ذالر ظاش ةمما، ظ العغعمذ     دوزاخظ الغعنعنع خعي رعص ق ا آع ق

دعن حعقعص، دوزاخهةسةنذلبةسرع رةهمةهذلال ظةلةي، آاشكع مةن ظاشذ زةررعحة ظعمان بعلةن . آةلتىرمةيدذ
شذنداق، .  دئضةنةننةتكة آعرعدعغان بواللعغان بولسام صىتىن دذنيانع ماثا بئرعشعدعنمذ ياخشع ظعش بوالتتعج
ةن  بذ ارعتع         دوزاخ  دئض رعش بعش ة آع ش، جةننةتك ن حعقع ذ     ! دة ـ دع عمعز مذش ازعر قايس ةمما، ه ارةت ظ نع بئش

  دئضةنحعقااليسةن، سئنعث ظعمانعثدعن دوزاخظااللعدذق؟ نئمعضة شذنحة خاتعرجةم بولعمعز، آعم بعزنع سةن 
ةش               ةنع ب عنعث ي ةش نةرس نع ب ذنكع، ظعسالم دع عثالردا بولس ةردع؟ ظعس ظات، تأضعدةك دةص خذش خةؤةر ب

نع               ! ظىستعضة! ظىستعضة.  دئضةن صةرزعنعث ظىستعة قذرذلدع   ةرعز، ظعسالم دع ةش ص ة، ب ةش نةرس ذ ب قذرلغان ظ
نع قعلساق، ظعسالم دعنعنع بةرصا قعلغان بولعمعز دةص قالغان، ظةمةس بةلكع تىؤرىآع، آعشعلةر شذ بةش صةرعز

ذص،         ان بول ظةمما، بذ سأزنع حىشةنمعضةن، ظةمةلعيةتتة، ظعسالم دعنع بةش نةرسعنعث ظىستعضة ظايرعم قذرذلغ
ة    ة ظىستعض ةش نةرس ذ ب دع، ب ايرعم ظع ةرعز، ظ ةش ص ايرعم ب نع ظ الم دع دع، ظعس ة ظع ع نةرس ظعككعسع ظعكك

بةش صةرعزنع قعلغان .  بولمايدذ، قانداقمذ تىؤرىك ظأزع ظأي بولعدذ دئضةنلعك، ظعككعلعسع بعرةن دئضقذرذلدع
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أآىم،                  ىتىن ه ا، ص ذ بولس م، ظ نع قذرعشع الزع آعشع بةش نةرسعنع بةرصا قعلعدذ، ظاندعن ظذ يةنة ظعسالم دعنع
ةرع              ذ ظعسالم ص ا ب ار، مان ىؤرىك، ظعككسع،    هةتتا داؤادعن تارتعص، جعهادقعحة نذرغذن ظعشالر ب ا، ت زلةر بولس

ةرعز، ظعسالم            ةش ص ىؤرىك، ب ةش ت ة، ب ةن ظعككع نةرس ايدذ  دئض ةش ظعش       .  بولم ذ ب اندعن ش نع ظ ظعسالم دع
ا           علةر خات ع آعش دذ، بذن ة        ظىستعدة بولعدذ، ظايرعم بولع ة جةننةتك ةلال دعس ة ظعلل ذددع الظعلةه ةندع، خ حىش

ذرذن      دةك، بذ راست، ظةمما، بذ ضةص هئ       دئضةن آعرعدذ، ةرعز قعلعنعشدعن ب أآىم، ص رةر ه ل  12حقانداق بع  يع
  . يعل جةريانعدا شذنداقتع، ظةمما، بذمذ ظاسان ظةمةس12جةريانعدا دعيعلضةن، مذشذ 

دع  ـ بعز ظويالص باقساق، بذ بعر سأزال ظةمةس، بةلكع، بعر يول، بعردعن        أزنع   . بعر ظعتعقاد ظع ذ س مذش
ا          ظئتعقادع،  ظاشذ بذددا شئرعك دعنعنع تاشالص دعنن      نع ظأزضةرتعص ظاندعن دةيتتع، بعر دعندعن باشقا بعر دعنغ

دا         ع حوغ ة، بةزعس ا آأيدىرىلس ع ظوتت ةتتا بةزعس االتتع، ه ا ق اتتعق ظازابق ذال ق اندعن ب ةتتع، ظ أتىص آئت ظ
ذ ب                 ازابالر ظاش ذ ظ ةلذم، ب ة م ذرذلغان قعسسعسع هةممعض قا باس ر  سأرعلةتتع، بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث تاش ع

ةنمةي                  علةر حىش ع آعش ةمما، بذن دع، ظ ا ظع دع، ظئتعق ن ظع ر دع ذ بع ول، ب ر ي جىملة سأزدعنال بولغان، بذ بع
هةتتا ظالعمالرمذ هازعرقع مةزضعلدعمذ شذ سأزنع دةصال قويسا، جةننةتكة آعرعدذ، تاغدةك ظعمان هاسعل بولعدذ             

ةت    : مةسعلةن.  حىشةنضةندةص قارعدع، بذ صىتىنلةي خاتا، ظايةت، هةدعسنع صىتىنلةي خاتا    اغدا رةهم ذ ح ظ
الاله ؤة            العق ظىحىن ظ ة شعص اهابعالرنعث قةلبعض لةص قعلسذن، دةص س ظايةتلعرع، هةدعسلةرنع، ظعبادةتنع آأص

: لةر بةك آأص ظعدع، مةسعلةن قةلب، يارعدارموهتاجرذسذلاله آأص سأزلعضةن، حىنكع، بذ رةهمةت خةؤعرعضة 
م           دعدوزاخزةررعحة ظعمان بولسا     عغا رةهع ا بالعس ة ظان ن حعقعدذ، رةسذلذلاله شاصاظةت قعلعش، ظالاله بةندعلةرض

ارلعقالر       رعش قات ة آع عز جةننةتك ع، هئسابس م قعلغذح ةك رةهع اندعنمذ ب ةي   . قعلغ ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ةرلعرعنعث   داق ـ 47جةؤه ذص، مذن ا قوي ر تئم املعق بع عهةت ن ة، نةس ةنبةتت ذنداق دئض ش، ش را، ظع ، ، توغ

ة،                   ةت هةدعسلعرعض ذ رةهم ةزةر سةن ب عدعن قةيتظعين انداق بولذش ظعتتعصاققا آةلضةن سةهعه هةدعس، ظةمما، ق
ا،              ذرذق قالم تعن ق ظايةتلعرعضة ظالدانما، مةغرذر بولما، يألةنمة، ظذالرغا يألعنعؤئلعص، ظعماندعن، دعندعن، توص

ة   ان، س ةن تولغ ةهدعد بعل ىتىنلةي ت ان ص ذن، قذرظ عثدة بولس ايعقعدةك ظعس ةنال ب ةدعس بعل ةهعه ه رةر س ن بع
ظذنداق ظاسان ظةمةس، بذ سأزنع  ظايةتنع هةتتا صىتىن دعننع بعكار قعلما، ظأزىثنع ظأزضعنع هاالك قعلما، ظعش 

ةلبنع                  نع، ق دذرذش، يىرةآ ادةت قعل أص ظعب ادة آ قعلعش ظالالهنعث رةهمعتعنع ظوحذق قعلدذرذش، تئخعمذ زعي
اقعرعش،       هةقكة مايعل قعلعش ظاسعي    كة ح ةق تةرةص ة  ظىمىدنع ظأزضةن، ظىمىتسعزنع ه دع  تةؤب دذرذش ظع .  قعل

ذتلعرع ظعششعص      بئشارةتظذالر شذنداق آأصلةص ظعبادةت قعالتتع، جةننةت بعلةن         ةنعال ص ذالر ي عمذ ظ  بئرعلس
دع ادةت قعل ة ظعب امدعم . آةتكىح ةندة بولم ع ب ىآرع قعلغذح ةن ش دع، م ذنداق قعل ذلذلالهمذ ش ةتتا، رةس  ه

تع          دئضةن ادةت قعالت علعص ظعب ذنعثغا ظئس ارتعص ش ا ت ة ظارغامح ث  . ، بةزعلةر تورعسغا بةزعلةر تىؤرىآك بذالرنع
دع   مةقسعتع الع ظع ةزع   .  جةننةتال ظةمةس ظعدع، بةلكع، ظعالهع ظعشعق، ظاشعقلعق، ظالالهنعث جام ةمما، ب ظ

ألعنعص          اظةتكة ي ألعنعص شاص ة ي ذ سأزض عمذ ب أز بولس ةق س ذ ه علةر ب اندعن     دوزاخآعش رعص ظ تعم آع ر قئ ا بع ق
ا،           نع تاشلعس ةر تاش ان     70حعقعشعنع ظويالص ظولتىرعدذ، ظةض ة حىشىص بواللمايدعغ دا تئضعض ر   دوزاخ يعل ا بع ق

دا              اخعرةت يعلع اه     140قئتعم حىشمةآحع بولذؤاتعدذ، تعضعضة حىشىص حعقعش ظىحىن ظ ةن، ظ ل آعتعدعك !  يع
  الر بذ يعلالر بويعحة قانحعلعك حعقار؟دعن قورقماقدعغاندذ؟، ظذ يعلدوزاخبذالر 

نمذ؟                اندةك دع ذالر ظويلعغ ساالمةت آأؤرىآدعن ظأتىص آعتعشنع نئمة ظىحىن ظويلعمايدذ؟ ظعسالم دعنع ش
تع،               تعن خاتاالش ذالر توص قذرذق سأزالممذ،؟ بعرةر ظةمةلعيةت ظعشلعرع يوقمذ؟ مال، جاننع بةدةل قعلمامدذ؟ ظ

ئح   دئضةن معنلةرنعث مئلع، جئنع باراؤعرعضة جةننةتنع سئتعص بعرعدذ      ظايةتكة قاراثالر، ظالاله مأظ    ، بعكارغا ه
  .ظعش يوق

ذرذص،      يا ظالاله، سعلةرضة بذرذنقعالرنعث دةرتلعك، ظازابلعق آىنلعرع آةلمةي تذرذص، سعلةر سعنالماي ت
علةر،    ـ   جةننةتكة آعرعشنع خام   ال قعالمس ةن  خعي ةيغةمبةرلةرم     .  دئض الر ص ةتتا، بذرذنقع ة       ه ةن بعلل ذالر بعل ذ ظ

بولغان، مأظمعنلةرمذ ظالالهنعث ياردعمع قاحان آئلعدذ؟ دعيعشعص آةتكةن، هةتتا، بةزعلةرنعث بئشعدعن هةرة      
ىز   ذرذص، ي ةؤمع ظ ةيغةمبةرلةرنع ق ةزع ص ةن، ب ارحة قعلعؤةتك ع ص ذص، ظعكك ص  ـ قوي ان حعقع أزلعرعدعن ق آ

ةيدذ    تذرسعمذ، ظذالر قاننع سىرتىؤئتعص تذرذص، ظع ظالال  ذالر بعلم ع، ظ عن، حىنك ةن ه، ظذالرنع آةحىرض .  دئض
ذه     ن ن ان، جىملعدع ع تارالغ ارغعقع ظارعس زعتعلعص، ت اقنع قع أمىر تارغ ةر ت االم  بةزعل ل 950ظةلةيهعسس  يع
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قةؤمعنع ظعسالمغا حاقعرعص نذرغذن رعيازةت تارتقان، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم، بولسا، ظوتقا تاشالنغان، هةتتا، 
ذلذل عرالر رةس ع حعشع آاص ان، ظعكك عغا قامالغ اغ، جعلغعس ل ت ىح يع ذلذلالهمذ ظ ان، رةس ذنداق بولغ الهقعحة ش

ىز              تعص ي اش ظئ ا، ت اقعرعص بارس ان، ظعسالمغا ح  ـ تةرعصعدعن تاش بعلةن ظذرذص حىشىرىلضةن، تاصعظعضة ظعم
ا         ع ه اث ظذالرن ذرذص، سةن خالعس أتىرىص ت اغنع آ تة ت ان، صةرعش ا بويعغ أزعنع قانغ رذلدذم آ قا بذي  الك قعلعش

ان،                  دئضةن ر بعلعدعغ الالهنع بع ان، ظ ادةت قعلعدعغ ا ظعب لعدعن ظالالهق ث نةس ةن ظذالرنع دة، رةسذلذاله، ياق، م
شعرعك آةلتىرمةيدعغان آعشعلةرنع ظالالهنعث حعقعرعشنع ظىمعد قعلعمةن دةص ظذنعمعغان، دىشمةن سىيقةست 

يالعثاح قالسعمذ،  ـ   ةثلةرضة ظأزع باشحع بولذص، حعققان، ظاح     قعلعص، زةهةرلعك قوينع يعدىرضةن، نذرغذن ج     
أرىث،      الالنمعدعن آ اتعدعن ت ذالرنعث هاي عز ش ع س اهابعلةرحذ بذالرن ذلذلاله، س ذ رةس ا ب عرعمعغان، مان ؤايس

دىزع           آئيعنتابعظعنالر مذشذ    امدا، آىن دا آئحعسع قعي ة، ظعلعم ذالر ظعبادةتت كع ظةؤلعياالر رعيازعتعمذ شذنداق، ظ
اقعرعص             بئشارةترامعزاندا ظعدع، شذثا ظذالر نذرغذن       ا ح علةرنع دعنغ عتعص آعش ةت آأرس ئلعص، آارام لةرنع ظ

  !ظالاله هةممعدعن رازع بولسذن، ظامعن. ظأتتع

  سأزمعزضة آةلسةك، ظذالر ظالعممذ؟ بعزمذ؟ ظالاله ؤة رةسذلذلاله ظالعممذ؟ بعزمذ؟

الاله ؤة رة          ن، ظ ىتىن              قايسعسع ظاسان، قايسعسع قعيع ز ص ىن، بع ذنعث ظىح دذ، ش دان بعلع ذلذلاله ظوب س
تعن   اق        ـ   آعتابنع باش ص، ظويغ ةتقعق قعلع ىرىص ت ذص تةآش اخعرع ظوق ةلب ظ ذص، ظعنساص      ق ادعل بول ةن ظ  بعل

اجعزلعرعنع            الالص، ظ تعنع ت ذص،       قعلعص حوثقذر تةصةآكذر قعلعص، هةق دعننع راس ايعدا قوي اآع ج الالص، ي ش
  .لعشعمعز الزعمتةقؤادار آعشع بوهةقعقعي 

ايدذ،            اق بولم أآىمنع قويس يذمشاق، لةززةتلعك سىننةتنع ظئلعؤئلعص، قعيعن، تةس، زعيان بولعدعغان ه
ان     دوزاختةقؤادار بواللمعساق،   هةقعقعي  بعز   ا بولغ دعن قذتذاللمايدعغان بولدذق، شذثا، ظذيقعمعزنع ظئحعص دعنغ

  .ظالالهقعغذ اليعقعدا ظعبادةت قعاللمايمعز. لعشمعز الزعمخاتا حىشةنحعنع حأرىص تاشالص، اليعقعدا ظعبادةت قع

اراتتع،                      ادةت ظىحىن ي زنع ظعب الاله، بع ع، ظ ةت قعاليل اثالص، ظعتاظ عمعزحة، ظ ادعر بولعش شذنداقتعمذ ق
ظالاله، بعزنع ظعبادةت ظىحىن، ظاجعزلعقعمعزنع بعلدىرىص، ظالالهقا ياخشع ظعبادةت قعلعش  . ظعبادةت قعاليلع 

ىن، با ادةت ظىح ان، ظعب ىن ياراتق ش ظىح علعق قعلع قعالرغا ياخش ةنش ع دئض ة  زئمعن، يذقعرعس ا خةلعص غ
، بعر حىمىلة سأز بولماستعن  دئضةنظعمان. بواللعشعدعن تارتعص، تأؤعنع، يولدعن ظازارنع تازعالشقعحة بولعدذ

  . سةهعه هةدعس دئضةن نةححة شاخحة بولعدذ، بذنعمذ رةسذلذلاله ظأزع77

بذ . ظعمان يوق بولعدذهةقعقعي ، آعتابالردا تةصسعلعي آأرسعتعلعدذ، بذنع صىتىن قعلمعغذحة  شاخحا77بذ 
اندعن       عل بولغ ان، ظعسالم هاس ايلع، ظعم ذنعمذ دةص قوي دذ، ش عل بولع ان هاس اندعن ظعم ة، ظ اخحعالر صىتس ش

ار  ش ب ر ظع ة بع ن يةن ان مذه . آئيع ذلذلالهقا بولغ الاله ؤة رةس ةت، ظ عمذ مذهةبب ذ بولس ذلذلاله ظ ةت، رةس ةبب
، توغرا، ظالالهنع ياخشع آأرىش،  دئضةنظةلةيهعسساالم، بذ مذهةببةتنع بولمعسا يةنعال سعلةر مأظمعن ظةمةس

  .مذهةببةت باغالش، مال، جاننع بئرعش، نئمة دعسة شذنع قعلعش، ظاشعق بولذش ظىحىن تئرعشعش صةرعزدذر

ندع،   أآىم ظعلع دعن ه اظ، قياس ةدعس، ظعجم ان، ه ا  قذرظ ادةت، ظالالهق ىتىن ظعب ةرعز، ص ةت، ص مذهةبب
ز مةقسةتهةقعقعي شذ حاغدا بعز  . مذهةببةت باغالش يىزعسعدعن بولذشع آئرةك     قعنع   . كة يئتعمع الالهمذ ظعش ظ

ةن  انغذ دةيم أزلةص بولغ نع س ذ تئمع ز ب ان، بع ىن ياراتق ذنعث ظىح ذص، . ش ةقؤادار بول اخعرعدا ت ن دوزاخظ دع
مذسذلمان، آأصحعلعكنعث غئمعنع   :  دئضةن أزلةص قويعمةنكع، رةسذلذلاله مذنداق   قذتذلذشنعث بعر حارعسعنع س   

بذ هةدعسنع ظةهمةد رةزعيةلالهذ .  دئضةنيةص، ظذالرنعث ظعشلعرعغا باش قاتذرمعغان آعشع، مذسذلمان ظةمةس     
قعالر   تعن، باش عيةتحع بولماس ةنمعز، شةخس ز دةيدعك الالهنع رازع قعلعمع ز ظ ةن، بع ةنهذ خاتعرلعض ىن ظ ظىح

، هةممعمعز  دئمةيخذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلةردةك، مةنال. جاننع قذربان قعلعشعمعز آئرةك
ا               . دعيعشعمعز الزعم  أز ظات أرىص، ظ قعالرنع ياخشع آ ذص، باش ةن ظوق ا    ـ ظعلعمنع ظعشعق بعل انعمعزدةك ظذالرغ ظ

ان آعشع      جةننةتكة صةقةت ظالالهقا ظعبادةتنع  . آأيعنعشعمعز الزعم  علعق قعلغ قعالرغا ياخش ان، باش ياخشع قعلغ
م     . آعرةلةيدذ ا،      . ظالالهنعث ظةخالقع بعلةن ظةخالقلعنعش الزع ذزذص، نذرغ ةتتعن قذتق اراثغذ زذلم قعالرنع ق باش

اي . ظعمانغا، ظئلعص حعقعشعمعز الزعم    م     ـ   هارم معز الزع ةت قعلعش اي خعزم ةر    . تالم ةر ظوقذتقذحع، بةزعل بةزعل
ذنحعلعك      . ةزعلةر صةيالسوف، بةزعلةر ظعنجعنعر بولعدذ    مذتةخةسعس، ب  ة، ش انحعلعك ظعش آةلس آعم قولدعن ق
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ظعسالم دعنع ؤة ظذنعث تةرةققعياتع آةلضىسع ظىحىن، باش . مذسذلمان، مأظمعنلةرضة ياخشعلعق قعلعشع آئرةك
م   آةلضىسع ظةؤالد ظىحىن، باش قاتذرذشع، تأهصة آأرسعتعشع، ظىلضة، ظ    . قاتذرذشع الزعم  ةك بولذشع الزع . أرن

اراثالر،          ا ق بذنعثدا هئح بولمعغاندا دعنسعزالرنعث ظارقعدا قالماي، ظالدعدا بولذشع الزعم، قاراثالر، صىتىن دذنياغ
، بعزال ظوقذتمايمعز، آئيعنصىتىن معللةت دعنعغا قاراثالر، صةقةت بعزال ظارقعدا، بعزال هورذن، بعزال تةرةققعياتتا 

  !!!ظامعن.  ظالاله قةلبعمعزضة هعدايةت، نذر ظاتا قعلغاي!!!ظعسعت، هةي ظعسعت

سىرة مةريةمدعكع بعز شةيتاننع آاصعرالرغا، ظعمانسعزالرغا ظةؤةتعمعز، شذثا شةيتانالر ظذالرنع ظازدذرعدذ، 
انداق        . ظالعمالر آأص ظعزدةندع، تةتقعق قعلدع    .  توغرعسعدا  دئضةن هةقدعن توسعدذ،  ةيتان ق م؟ ش ةيتان آع ش

ةن   ظذ قاحاندعن بئرع مةؤجذد؟ ظذ ظألةمدذ؟      مةخلذق؟ ان          دئض اندعن، هةدعستعن ظئلعنغ انالرغا قذرظ دةك، ظعنس
تعلةر           ان، صةرعش ارعدا ياراتق تة قات ال صةرعش ادةمدعن بذرذن ةيتاننع ظ الاله ش اندا، ظ ة قارعغ أآىم ؤة حىشةنحعض ه

تذر         ا، ظوت ةيتان بولس تذر، ش ذ هةدعس ان، ب ن يارعتعلغ وت، . بولسا، نذردع ار   !ظ ة ب ذ ظايةتت ان    . ب ن يارالغ ظذتتع
  شةيتانغا ظةضةشسةث ظوتقا حذشكةندةك هاالك بذلعسةن

لعكنع           الالهدعن ظألمةس ذ، ظ دع، ب ار ظع ارعدا ب تعلةر قات ان، صةرعش ةجدة قعلمعغ ة س ةيتان ظادةمض ش
ةن، ظ                     لعكنع بةرض ة ظألمةس ىر حئلعنغعح ذرذن س ع قذرلذشدعن ب ةت آىن ا قعيام ةمما، سورعغان، ظالاله بذنعثغ

ألعدذ  ذ ظ ن بذم ث    . آئيع ةتتعمذ ظذنع قا ظاي ن باش ةلدع، ظذندع لىك آ ةيتانالر دةص آأص ة، ش ذ ظايةتت ةمما، ب ظ
ةك . ظايةت بار دئضةن بالعلعرع، قوشذنلعرع  ةك       دئم ار، ظةرآ عؤةت ب ةن، جعنسع مذناس ذ آأصةيض حعشع   ـ ، ب

ةيتاننعث   بذالرمذ بعر تاظعصة، مةخلذق، ظةمما، بالعلعرع ظألةمدذ؟ بة       . بولعدذ لكع، ظاشذ آارامةتكة ظئرعشكةن ش
ة ظئرعشكةن      . بذنعث نةسةبع جعنغا تذتعشعدذ، بذمذ ظايةتتة بار      . بالعلعرع ظألمةيدعغاندذ  ذ آارامةتك  ـ  ظةمما، ب

ان  ! دة ةن بولغ ألىم بعل ةمما ظ ةخلذق، ظ دةك م ر روه ذالر بع ةمما، ظ دذ، ظ عيعص تذرع ةم آأص ألعدذ، ه نالر ظ جع
ةرآعنلعكعدعن توسذص                   ظارعلعقدعكع صةرقعنع  ةزع ظ تذرعدذ، ب نع ظاخعرالش ألىم تةآلعص دذ، ظ دان بعلع الاله ظوب  ظ

امعنع   ـ ظذالرمذ هاياتع، بةرزةختة تذرعدذ، بةلكع،جعنالردا مذسذلمان، آاصعرالر بار، ياخشع        . تذرعدذ خاالس  ي
دذ           ةؤمع، قةبعلعسع بولع العلعر، ق ةيتاننعث ب ار،    . بار، ظةلؤةتتة، ش ة ب ذ ظايةتت ادان    بذم ىرىك، ن ةيتانالرمذ ت ش

ة      اثالص قةؤمعض اننع ظ ذلذلالهدعن قذرظ نالر، رةس ذالر جع ع، ظ العدذ، حىنك م ظ ذص ظعلع ن ظذق ذص، آئيع تذغذل
ة    ازدذرذش، هعيل ع، ظ ة تئخنعكعس ذ ؤةسؤةس ةن، ظذالردعم دذ  ـ يةتكىزض رع بولع ع،  . معك العملعرع، بوؤعس ظ

ةد    ان، ه ةرعظةتكة قذرظ ذالر ش ئلعدذ، ب ا آ ارامنع    ظالعمالرغ ذص، ه العم بول عق ظ ا صعشش ع قانذنالرغ عس، فعقه
دذ العدذ . قعلدذرع الغعنع س ا ظ ةتعؤانعمذ بولس اندا ص ةيتان زادع  . هئحبولمعغ ردعن ش عدة بع ر آعش ةر بع ه

معكرع بةك  ـ هعيلة صذرسةت تاصسعال ظازدذرعدذ، بذنعث. ظايرعلمايدذ، ظذندعن باشقعسع آئلعص آئتعص تذرعدذ
ظعسعثالردا بولسذنكع، بذنعث تةلةتع بةك سةتتذر، . ، بذنع دىشمةن تذتذشنع صةرعز قعلغانآأص، شذثا، ظالاله

عدةك ةيتان بئش عنع ش ث، معؤعس ذم دةرعخعنع الاله، زةقق ةنظ ةمما، .  دئض ةتتذر، ظ ايعن س ذ ظعنت ةلذمكع، ب م
ةرخعل ظعشالر آأزعمع             اندا، ه ةتتا،      قانداقلعقعنع بعز آأرةلمةيمعز، ظةمما، بعزضة نامازغا تذرغ أرىنعدذ، ه ة آ زض

أرىنىص،                لعرع آ رعش ظعش زعش، دةرس بئ اب يئ ئلعش، آعت م ظ ازدا ظعلع تعص، نام هةق ظعشالرمذ آأرىنىص آئ
ازعمعز  ازدعن ظ ازدذرعدذ    . نام زنع ظ ذص، بع ىرعتعدة بول اتنعث س ىتىن آاظعن ةيتان ص ةيتان، ش ذمذ ش . دةل ظاش

اه ظ      اال، ض اه ب ال، ض اه م ازدذرعدذ، ض ئلعص ظ ة س اه      ظعسعمعزض اب، ض اه آعت ذل، ض اه ص ةر، ض اه ظ ال، ض اي
نعدذ،      . دعئهقانحعلعق، ضاه سذ، ضاه ظوت بولذص آأرىنىص، بعزنع ظازدذرعدذ         ة قعلع ا، قةلبعمعزض ؤةسؤةسة بولس

ة                ة ؤةسؤةس اي، قةلبعض ة قعلم ا ؤةسؤةس ذتقا، قولغ قا، ص ةيتان باش ان، ش ان قعلغ دا باي ىرة ناس الاله، س ع ظ بذن
ايدذ،           قعلعدذ، شةيتاندعنمذ قا   ذ قاحم عياتتذر، ب ر،   تتعق هةزةر قعلعدعغان نةرسة نةصسع، شةهؤةت، هئسس زعكع

ز ةقؤادار بوالاليمع ذص، ت ةت بول تة سىص اق، صةرعش ةيتاندعن قذتذلس ةن ش ادةت بعل م، ظعب ع، . ظعلع ذ ظعككعس ب
  .ضذناهنعث بئشع، آعبرع بولسا، يولع رعيا ظاساسع نةصسع، شةهؤةت،

نع بعلعشنع       بعز ظأز سأزعمعزضة آةلسةك،    ادةمدعكع ظورنع ةيتاننعث ظ ةؤلعيا، ش ر ظ ص،  مةقسةت  بع  قعلع
ادةم      ع ظ ر نذران تذ، بع داق آأرسعتعص عدة مذن ص، حىش اؤةت قعلع عنع ظعج الاله، دذظاس تذ، ظ الالهدعن سوراص ظ
م      تعرعنع داظع ذرذص، نةش  ياتقذدةك، ظذنعث سول مىرعسعدة قارا صاقعدةك، يعالندةك ياآع حاياندةك بعر نةرسة ت
احعدذ،           ال ق لعدة، دةره ةلبعدعن ظةس ن ق الالهنع حع ان، ظ ذدةك، قاح ة قعلغ انجعص ؤةسؤةس ة س ادةم قةلبعض ظ
نعدا،              ادةم يئ ةيتان ظ ذلذلالهمذ ش ع، رةس ث ظورن غةصلةتتة قالغان هامان يةنعال ؤةسؤةسة قعلؤاتعدذ، مانا بذ ظذنع
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اقعدذ     رعدا ظ ةن  قان تومذرلع ة ي            دئض ذص بعلعص ؤةسؤةس ع ظذق ز بذن مةننع دىشمةن     ، بع ص، دىش رعنع بعلع وللع
العمعز  ذرذق ق اندعن ق ذم ظعم اق، حوق ىص،  . تذتمعس ة حىش ةن مذسابعقعض ةيتان بعل ذنكع، ش عثالردا بولس ظعس

 مذسذلمانالر بئرعص  دئضةنمةن ـ ظأزىثالرنع، باشقعالرنع سعناص يىرمةثالر، رةسذلذلاله، جةددال قئشعغا مةن
تعدذ     نعص آئ ةن  ظعماندعن يئ م        ظام .  دئض ذش الزع رع بول ار نئ ذ          . ال ب ةس، ش ادعنال ظةم اندا، زعن الالهمذ قذرظ ظ

ظعشنعث باشالمحعلعرعدعنمذ توسعغاندذر، دىشمةنضة ظذحقذشذشنع ظارزذ قعلماثالر، ظذحقذشذص قالغاندا، هةقتة         
ةي  .  قعلعثالر سةؤرحعث تذرذص،     52 ـ 51دةل مذشذ ظايةتكة مذناسعؤةتلعك بولغاحقا، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل

اتعدعن         ـ   الر مذناج ةرنعث روه وظال بةتلةردة روهانع مةزهةبل اؤاب          ـ   س الر ج ثدا روه ةن، بذنع اؤابنع آةلتىرض ج
ذ  .  سورعغان سوظالعحالر  ؤاسعتبةرضةن،   دةل، شةيتاننع بةزع روهالرنع ظازدذرذش ظىحىن، ظةؤةتعدعغانلعقع، ب

  . زلةيمعزسأزدة ظعسصاتالنغان، بعز بذنعثدعن تالالص بعر نةححعنع سأ

  ياخشع روه يامان روهدعن قانداق ظايرعلعدذ؟

داق    ذالر مذن ذص، ظ ةن بول الر بةرض اؤابنع روه ذ ج ةنب أزدعن   .  دئض ن س ان روهدع الر يام ع روه ياخش
ظايرعلعدذ، ظىستىنكع ياخشع ماقامدعكع روهالر، ياخشعلعقنع ياخشع آأرعدذ، ياخشعغا بذيرذيدذ، صةسكةش،   

ارمذ              يامان روه بولسا، ظذ داظعم     ةزعلةت ب م، ص أزعدة ظعلع ان س دذ، قعلعؤاتق علع     ـ    قاالق، دأت تذرع ذ؟ بعلض يوقم
  . دئضةنبولعدذ

  روهتعكع ظعلعم ظذنعث مةرتعؤعسعنعث ظىستىنلعكعمذ؟

ة                 دذ، ؤةهعمعض ل بولع ياق، ظعلعم بولغاندعال مةرتعؤعسع ظىستىن بولمايدذ، بةزعدة ظعلعم بعلةن بعرضة رةزع
ةرلعك،           قالعدذ، دذنيادا رةزعل     ةث خةت ذالر ظ دذ، ب اؤادةك قورشاص تذرع ذددع ه ك، خ عنع رةزعللع ةن آعش ظأتك

  . دئضةنحىنكع، بذالردا آعبرع، هةسةد بار، ناحار ظةخالق بار

ذالر     ن بعز ماقامع ظىستىن بعر روهنع هازعر قعلساق، ب اآع        زئمع ذ؟ ي ازعر بوالم أزع ه ذالر ظ دذ، ظ دا تونذلع
  ناظعب ظورذن باسارنع ظةؤةتةمدذ؟

  .مذمكعن بولسا، ظأزع هازعر بولعدذ، بولمعغاندا، باشقعسع آئلعدذ

  ناظعبالرمذ ظورذن باسار روهالرمذ شذالردةك هاجةتتعن حعقعص، مةسعلعنع هةل قعالالمدذ؟

بعلعثالرآع، روهالر قانحة ظىستىن ماقامدا بولسا، ظذالرنعث صعكعر بعرلعكع زعيادة بولعدذ، ظذ حاغدا بعرةر 
ةخعس مةسعلعض ئلعصش علةر   ـ ة آ ةقةت س ة ص نمذ سعلةرض تىن روهالردع ثالرآع ظىس ةيدذ، بعلع تعص يىرم آئ

  . دئضةنبعلضةن تونعغان روهالر تةلعم بئرعدذ، تاظعبلعقنع سعلةر ظأزىثالرغا ظوخشاتساثالر بولعدذ

  ظىستىن روهالر تأؤةندعكع روهالرغا نئمة ظىحىن يالغاننع دعيعشكة، صاساد تئرعشقا يول قويعدذ؟

أزلعرع              ب ذالر ظ ةلكع ظ ةس، ب ةن ظةم ث ظعرادعسع بعل تىنكع روهنع اندعن تئضعشلعك    ذ ظىس دذ، ظ  قعلعؤالع
  . ظئتعش ظعقتعدارعثالر بعلةن بعلعؤئلعثالرصةرقسعلةر بذنع . جازاسعنع يةيدذ

  روهالر زئمعندا قةستةن زااللةتنع حاحامدذ؟

انل        ةن           ياق، بةزع سالعه روهالر، ظاجعزلعقعدعن آامحعللعق، نذقس ذنعث بعل دذ، ش ةردىرىص قويع ىز ب عق ي
  .بذزذقحعلعق يىز بئرعدذ، بةلكع، بذزذن روهالر ؤةسؤةسة قعلعدذ

  يامان روهالر روهانع ؤاسعتة بعلةن صعتنة، ظاداؤةتنع تئرعيدذ؟

  .معكرع بةك آأص ـ هعيلة. شذنداق، قاتتعق هةزةر قعلعش الزعم

  ك قعيعنغذ؟يامان روهالر بذنداق قعاللعسا، ظعشنع ظايرعش بة

انمذ  عمذ، يام ادانمذ ياخش العممذ، ن ذص، ظ أزعنع ظوق ث س علةر ظذنع ةس، س ن ظةم اق، قعيع ةرقي  ص
  .ظعتةلةيسعلةر

  ظىستىن روه يامانلعقدعن توسامدذ؟
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  .نةيرةثدعن، يامانلعقدعن توسعدذ ـ شذنداق، بذنعثدا شةك يوق، هعيلة

  بذنعث سةؤةبع نئمة، بعرةر خذسذسعيعتع بارمذ؟

ةرةققعي      بذ روهنعث  ع ت أرعدذ، روهالرن عهةتنع ياخشع آ  ظادعللعقع ظىستىن روه، صةقةت ظعسالهنع، نةس
  .قعلعشنع ياخشع آأرعدذ

  نئمعشقا ظالاله يامان روهقا زعيارةتكة رذخسةت قعلعدذ؟

اندذ؟                  سوظالبذ   ول قويعدعغ قا ي ان ظعش قعلعش كة، يام ان سأزلةش  ، خذدع ظالاله، نئمعشقا ظعنساننع يالغ
رايدذ          ـ   وخشعدع، ياخشع ضة ظ دئضةن عغا ظذح ذالر جازاس ةن  ياماندا ظعختعيارلعق بار، ظاخعرع ب ذ    دئض ةلكع ب ، ب

  .صاسعق روهتذر

  معكعر ظعشلةتكىحع روهالر صعكعرنع تةقلعد قعالمدذ؟ ـ هعيلة

  .قعالاليدذ، ظذالر بذنعثدا تئخع ظذستا

ا، ظ       بةزع آعشعلةر حىشةنحعسع تأؤةن روهالر     ىزةل بولس ةآمذ ض علةر     سأزع ب اجعز آعش تع ظ ع قذؤؤع علم
  قانداق هأآىم ظالعدذ؟

ظذالر آعبرع قعلماي ماثا روه هازعر بولدع دةص، مةنمةنلعك قعلماي، ظاجعزلعقعنع ظئتراص قعلعص، باشقا 
  .هأآىمنع شذالر حعقعرعدذ. حئحةن ظالعمالر قئشعغا بئرعشع الزعم

  ةيدذ، ياماندعن ظايرعيااليدذ، بذ توغرعمذ؟آأصعنحة ؤاسعتعحعلةر، سالعه روهنع مةلذم تةسرعدعن بعلةل

ئلعدذ،      ىزةل آ ؤاسعتعحع، روهالر تةسعرعدعن سئزعؤالعدذ، ساظادةتمةن روه، خاتعرجةم، حوث سىصةت ض
  .خعل داؤالغذشتا بولعدذ، بذالر نئرؤعسعغا تةسعر يةتكىزعدذ، ظذششاق سأزلةيدذ ـ ظةآسع بولسا، خعلمذ

  انغا بئرعلةمدذ؟ؤاسعتعسعز روهنع هازعر قعلعش ظعنس

  . دئضةنقعلعدذ هةظة، صعكعر ظارقعلعق، سىآىت ظارقعلعق، مذناجات

  روهالر داظعم هازعر بوالمدذ؟

  .بذ شذ روهالر بار ظةهؤالغا باغلعق

ذ                      ةلكع ب ةزع ظعشالر، ب ةيدعغان ب علةر بعلم نكع س ألىمدعن آئيع ا، ظ بعرعنحعسع هأرلىك، ظذندعن قالس
  .وخشاش ظةمةستذ، ياآع باشقا ظعشالرظعالهع توسوشتذر، ياآع ماقام ظ

  شعدعن حةآلعنعدذ؟ذنئمة ظىحىن هازعر بول

  .ظذنع جازاالش، قعساس ظئلعش ياآع هازعر قعلغذحعغا مذناسعؤةتلعك، اليعق ظةمةس

ال          اثالص دةره اقعرعقنع ظ الدا ح انداق ه ص، ق انداق قعلع الر ق ةمدة روه عز ظال ةثرع حةآس ذنحة آ ش
  آئلةلةيدذ؟

زاهالش   ع ظع ث      بذن علةر، مئنع علةر بعلمةيس ةزبعنع س عكعر ج ع ص الر ظعحعدعك ش، روه ن ظع ةك قعيع ب
  . دئضةنعضة ظوخشاش مةنعؤع ظاالقة قعالاليدذ، شذ ظارقعلعق ظاثاليدذظئلعكتئرقارعشعمحة روهالر بعر خعل توك، 

  هاؤا ظاؤازنع آأتىرضةندة، روهالر ظالعمع ظاؤازنع آأتىرةمدذ؟

  . دئضةنادا حةك بار، ظةمما، روهالرنعث صعكعر ظئقعمعدا حةك يوق شذآع، ماددا هاؤصةرقهةظة، 

  روهالر ظعختعيارع هازعر بوالمدذ، ياآع مةجبذرعمذ؟

ئلعص           ظذالردا مذتلةق ظةرآعنلعك يوق، ظذنعماسلعققعمذ هةددع يوق، ظةمما، بذالر رذخسةت بعلةن ظعش ظ
  .ىشعدذظىستىن روهالر بةزعدة صايدعلعق بولسا، خالعغانحة ح. بارعدذ
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  تأؤةن تةبعقعدعكع روهالرنعث هازعر بولذشعدا زةرةر يئتةمدذ؟

الغذز       ةمما، ي يامان روهالر زعيان قعاللمايدذ، ظةضةر ؤاسعتعحع روه هازعر قعلغذحع هةيؤةتلعك بواللعسا، ظ
  .آعشع هازعر قعلماسلعقع آئرةك

  سالعه روهالرنع هازعر قعلعشنعث شةرتلعرع بارمذ؟

العي        بار، هةيؤةت، باتعنع  اددعدعن خ الش، م ةت يول ىزىك، دذرذس، رةهم ةت س العيلعق، نعي ، ظعحع خ
  .بولذش، ظةخالق

  بعر نةححة آعشعنعث بعرلعشعشع نعيةتنع، صعكعرنع بعرلةشتىرىشتة روهنع هازعر قعلعشقا ياردةم بئرةمدذ؟

ا                    عمذ ه ة آةلمعس عكرع بعرلعكك تع، ص ث نعيع ة ظذالرنع ث ظىستعض ار، ظذنع قا   شذنداق، صايدعسع ب زعر بولذش
  .زعيان يوق

  روهالر هازعر بو لذشقا مةلذم آىنلةر، ساظةتلةر بوالمدذ؟

ان    غذل بولعدعغ ثمذ مةش ع، ظذالرنع ذنداق، حىنك دذ، ش تبولع ازعر   ؤاق اغدا ه ان ح علةر خالعغ ار، س ع ب
  )بذالر جعنكةش سأزع بولذشع مذمكعن. (بواللمايدذ

  روهالر هازعر بولذش بعلةن خذشال بوالمدذ؟

  .يعضة باغلعق، ياخشع ظعش بولسا، خذشال بولعدذبذ غا

  آأ صروهالرنع هازعر قعلعشقعمذ مذمكعن بوالمدذ؟

م         عتعحع بولذشع الزع م           . بولعدذ، سعلةردة آأص ؤاس عتعحع بولذشع الزع ق ؤاس ا اليع اندا، بذنعثغ . بولمعغ
  .بولمعسا بعرسعال هازعر بولعدذ

  المدذ؟بعر روه بعر ؤاقعتتا بعر نةححة جايغا هازعر بوال

  .روه بولسا شذنداق، ظةضةر ظىستىن مةرتعؤعلعك

  روهمذ صارحعلعنامدذ؟

ذر                         ا ن ذن جايغ ا نذرغ رال ؤاقعتت اش بع ا، قذي تىن روه بولس ةمما، ظىس ارحعالنمايدذ، ظ ةيدذ، ص ظذالر بألىنم
  . دئضةنحاحقاندةك، بذالرنعث صعكرع، قذؤؤعتع شذنداق بولعدذ

   قعلغعلع بوالمدذ؟ظةث يذقعرع بولغان صاك روهنعمذ هازع

وق،           شذنداق، ظةمما، بذ   ر ي ىزىك، آعبع اك، س ةك ص الر ب دذ    قةلببةك آام، بذنداق روه ة مذناجات قعلع  ك
  .دئضةن

  .ظألضةندعن آئيعن قانحعلعك ظارعلعقدا شذ روهنع هازعر قعلغعلع بولعدذ

دذ شذ ؤاقعتتعمذ هازعر قعلغعلع بولعدذ، ضةرحة ظألىص بعر ساظةتتعمذ هازعر قعلغعلع           ن  1000. بولع  يعلدع
  .مذ شذنداقآئيعن

   توسقذنلذق قعالمدذ؟جةسةتروهنعث هازعر بولذشعغا 

ذنحة         جةسةتياق، ظاالقعسع، توسقذنلذق قعلمايدذ، ظةمما، ماددعغا،        امع ش ةن روه، ماق أثىل بألمعض كة آ
  . دئضةنكة آأثىل بألسة، روهع شذنحة تأؤةن بولعدذجةسةتقانحة ماددعغا، . ظىستىندذر

  عكلةر روهعنع هازعر قعلغعلع بوالمدذ؟تئر

  .ظذخلعغاندا بولعدذ

  تئرعك آعشعنعث هازعر بولغان روهع ظألىآنعث روهعدةك ظاسان جاؤاب بئرةلةمدذ؟
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  .ياق، حىنكع، مادا ظاالقعسع داظعم ظةرآعنلعكنع بوغعدذ

  تئرعك ظعنساننعث روهعنع هازعر قعلعش بعلةن صعكعرنع ظأزضةرتكعلع بوالمدذ؟

  .ظذحرايدعغان ظةهؤال، ظةمما، ظذنتذلدذرعدذبذ ظاز 

  آعحعك بالعالر روهعنع هازعر قعلغعلع بوالمدذ؟

  .ياق، ظذالر داظعم داؤالغذش هالةتتة

  روهالرنع خعزمةتكة سالغعلع بوالمدذ؟

علةن  دذ، مةس ة      : بولع ر نةرس ةردعن بع ةلذم ي اآع م رعش، ي اؤاب بئ ة ج ازدذرذش، مةسعلعض اب ي آعت
  .ظةآعلعش

  قانداق ظايرعيمعز؟روهالرنع 

علةر وراص ظايرعيس عدعن س أزنعث حىشةنحعس الردعن . س ةيدعغان ظعش ة، بعلم ان سأزلعس ذ يالغ ة ظ ظةرض
ر           دئضةن مانا مذشذنداق بعز يذقعرعدا   . جاؤاب بعرةلمةيدذ  عمذ بع را بولمعس ىز توغ دةك، بذ ظعشالر ضةرحة يىزدة ي

ث ؤة روهالرنعث قانداق آئلعشع، قانداق ظازدذرذشعنع قعسمع قذرظان، هةدعسكة مأجعزة بولماقتا، بعز شةيتاننع     
عدذر       ذلذلالهنعث مأجعزعس عدذر   . بذنعثدعن بعلعؤالعمعز، بذ رةس ان مأجعزعس ةؤةر        . قذرظ ةمدعن خ ر ظال قا بع باش

  . بةرسة، بذنعثغا صىتىن ظالةم ظعشعنعشع الزعم آةلدع

تعدة قوص                ذ ظعش ظىس ة ش تعدة ظألس أجعزة    بذ سأزلةردة روهالر نئمة ظعش ظىس ذ هةدعسكة م عتعدعكةن، ب
ذش، ياخشع                 . بولعدذ ازعر بول أجعزة، ه ة م  ـ  شذنداقال ظذالرنعث قعلغان ظعشعنع يةنة قعلغعسع آئلعشع ظايةتك

  .يامانغا ظايرعلعشعمذ بعر مأجعزة بولعدذ

ة             وفالر سأزعض ةدعس، صةيالس ان، ه ذص، قذرظ أجعزة بول لعقعمذ م العي بولذشع، صارحعالنماس ماددعدعن خ
شاش، روهالر سعلةرنعث تونذشذثالر بويعحة ظعلعم بئرعدذ دعضعنع بعز ظاثلعغان ياآع سأزلعضةن، يا آعتابتا             ظوخ

انمعز                 ز، ظاثلعغ ز، تونذيمع تعنع بعلعمع . آأرضةن بولذشعنع آأزدة تذتعدذ، بذ مأجعزة بولذص، بعز نذرغذن صةرعش
الر دذنياسع ب ةيدعغان روه علةر بعلم ذآع، س أزع ش ر س ث بع ةنارظذالرنع ذنعنع  دئض ثالر قوش أز رةببع ذ س  ب

ةيدذ  ع بعلم الالهدعن باشقعس دع   دئضةنظ ةت بول أجعزة، ظاي اش، م ة ظوخش ةدةب. ض ث ظ ةخالق  ـ روهالرنع ظ
ذنداق             عمذ ش ةن حىشعش قذرعدذ،     . ظىضعتعشعمذ قذرظان، هةدعس مأجعزعسع رذخسةت بعل ةممعنع باش الاله ه ظ

ز  ظعشقعلعص بذ سأزلةر بذ ؤةقةلةر بعر مأجعزة ب        ا، بع ن  ولماقت ز   آئيع أزلةص تذرعمع ة س الاله   .  يةن عنع ظ توغرعس
  . ظاشذ، جعنكةش ياآع دوآتذرالر سأزعدعن قذرظان، هةدعسنع مأجعزة دئمةآحعمةقسةتبعلعدذ، 
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  سىرة تاها تةصسعرعدعن تالالنمعالر

  ظاسان قعلغعن بعزلةرضة ظعالها،

  .تةتقعقاتعمعز سىرة تاها

  ها،... هانادانالرغا سأز قعلساث دةيدذ 

  .سأهبةتنع ظالعمالر بعلةن قعلغعن

  ،!صاه... حىنكع، ظذالر سأزىثضة دةيدذ صاه

  .صةندعن آةشصعيات حعقسا ـ يئثع ظعلعم

  ،!ؤاه... سأزلةص آئتعمعز بعزمذ ؤاه

  .ث ظالاله رعزالعقع بولسذنمةقسعتعظعلعمدعكع 

  آأزلعمعضعن سةن دذنيانع هةم قعلما تاما

  

  ذ، ضعظولوضعيعدة،آىمىش تئصعلعد ـ ظالتذن

  .مأجعزعلةر تئصعلعدذ، بعظولوضعيعدة

  مال هةل قعاللماس، ـ نذرغذن مةسعلعنع صذل

  .ظاساسع ظامعل صعسخولوضعيعدة

  ظامال آأص جايالردعن، ـ ظعزدةيسةن حارة

  .هةقعقةتكة ظئرعشكةنلةر ظأتتع داؤانالردعن

  زةن سئلعص قاراص باق، قئنع سةن قةيةردة،

  .ةن ظذحسا ظىستىثدةدىشمةنلةر بومبا بعل

  ظذخلعغان صئتع يئتعؤعرةمسةن نةم يةردة؟

  راهةت، لةززةتنع ظذالر سىرعؤعتعص،

  .شىآرع قعلماي ظارتعص قويدع قةرعزنع ضةردةنضة

  

سىرة تاهادا، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع بايان قعلعنعدذ، بعز بذ قعسسعدعن بعر نةححة سعرلعق 
ةت ز هئكم ان قعلعمع ل. نع باي دذ    دةلع ةن بولع ارةت بعل ذلعمعز ظعش ئلعش ظذس ا    .  ظ ىرعدة مذس ذ س الاله، ب ظ

 ظةلةيهعسساالمغا ظوتنع، نذرنع آأرسةتتع، مذسا ظةلةيهعسساالم مةن شذ ظوت ظىستعدة يول، هعدايةت تاصعمةن
صتع، ، ظذ ظوت يئنعغا بئرعص قارعسا، ظذ نذر ظعكةن، ظعالهع نذر، ظاندعن ظذ ظعككع ظالةملعك هعدايةت تادئضةن

ةم ظىحىن    مةقسعتعدذنيالعقتعمذ يول تاصتع، ظاخعرةتلعك ظىحىنمذ يول تاصتع، مانا، ظعسالم دعنعنعث      ع ظال  ظعكك
رعدع،                      ة بذي ىرعدة زعكرعض ذ س االمنع ب ا ظةلةيهعسس الاله، مذس دع، ظ يول تئصعش، شذ نذر بعلةن قةلبع نذرالن

دع          شذنداقال، ناماز . ظعككعثالر زئمعندا ظاجعزالشماثالر دعدع    ذ دع رعم ظىحىن ظوق ث زعك ع    . نع، مئنع ذ ظعكك ب
عنحة           رعلعدذ، آأص ىز بئ رعدة ي رعدذ، زعك ةيخ مأجعزة، بذ، ظوتنعث سعرع ظعدع، بذ سعر نامازدا يىز بئ لةرمذ ش

نعدذ         ايدا بل ذ ج عر ش ع، س رعيدذ، حىنك ا بذي ةن نامازغ رع بعل نع زعك ارذن   . تالعص ا، ه اال، مذس ظالالهتاظ
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ر االمالردعن زعك ادةت   ظةلةيهعسس ل ظعب ع خع ذ ظعكك ع، ب دع، حىنك ةص قعل ازنع تةل ةن نام ةلبع بعل تعكع  ق
الالهنع              االم ظ ا ظةلةيهعسس أردع، مذس مذهةببةتنع زعيادةت قعالتتع، ظالاله، مذسا ظةلةيهعسساالمنع ياخشع آ

ذر             ذ ن وت، ب ذ ظ ةهبذبعدذر، ب ةم م ىحع ه ةلب ياخشع آأردع، مانا بذالر، بعر بعرنع ياخشع آأرض ع  ق  ،نعث ظوت
زع؟               قةلب انداق قعلعم ز ق زحذ؟ بع ةردة، بع ذ ي ةت ش ارةتتذر، هعداي نعث نذرع، ظعشقع، ظعالهع مذهةببةتكة ظعش

  قانداق ظاشعق بولعمعز؟

الي          :  دئضةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق    تعدا قع االمغا ظعق ظةي سعردعشعم، سةن مذسا ظةلةيهعسس
عمدعن، حىشةنحعدعن شذنداق دةيمةنكع، ظةمما، مةن      دعسةث، ظعشعك آةثرع، ظعشةنحعلعك، مةن ساثا ظعل      

ار             ن،  . ساثا تةصسعلعي شةرهعيلةص بةرمةيمةن، ظأز تةجرعبةمنعمذ دةص بةرمةيمةن، حىنكع، حةآلعمة ب لئكع
اظةت   ر س ع بع ةر آىن ةن ه ةنكع، س ذنداق دعيلةيم اثا ش عث ؤاقتس ددع ظعش ة جع ةر قانح رعص ه نع حعقع عث

ولتذرغعن، تةصةآكذر قعل، سىآىتتة تذر، بةش سةزضى ظةزانع ظعشتعن بوشات، ظ بولسعمذ قويذص، بعر ساظةتلةص
ةتتعمذ               ن، ظةمةلعي سةن رةببعثنع هازعر تذرغاندةك ياآع سةن رةببعث ظالدعدا هازعر تذرغاندةك، زعكرع ظئيتقع

  .شذنداق، ظذ داظعم هازعردذر

ةلبعثدة،    ةس، ق قعنع ظةم لة، باش الالهنعال ظةس نع ظ ذ رةببعث ةقةت، ش ع  ص ع ياخش الالهدعن باشقعس ظ
قعغا  العق ظعش قع خ ةخلذق ظعش ة، م ا يأتك قعنع ظالالهق اث، ظعش عق بولس ة ظاش ةر، بعرةرسعض ذن، ظةض آأرىلمعس

ص،                 . آأؤرىآتذر اص قعلع الالهنعال ظةسلةص، خعت امعزعثدا ظ تئرعشقعن، ظامال قعل، سذسالشما، هارما، بةش ن
  . ساثا سأز قعلعؤاتقاندةك ظوقذتذرغاندةك ظوقذ، خذددع سةن سأزلعشعؤاتقاندةك،

ذنع               ةقةت مذش ةندعن ص ةن س ةس، م نمذ ظةم عقعغا قعيع ن ظاش ةمما، حع ةس، ظ ان ظةم ذ ظاس ظةلؤةتتة، ب
عثدة، ظعش          عثدا، دةرس اظالعيعتعثدة،   ـ تةلةص قعلعمةن، مةيلع ناماز ياآع زعكرع ياآع تعالؤةت، صىتىن ظعش ص

ةن،      هةربعر هةرعكعتعثدة، ظالاله قةلبعثدة بولسذن،     ةص قعلعم ذنع تةل ةن مذش  سةن ظالاله ظالدعدا تذرعسةن، م
ةنمذ       حىنكع، آةسكعن ظئيتعمةنكع، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظوتع، نذرع، سئنعث قةلبعثدعمذ يالقذناليدذ، س

ى  ةن، مةثض ول تاصعس ةم، ي ع ظال ةختظعكك انالر  ب ع، ظعنس نعث باشلعنعش ه آةشعص ذ فةتع ا ب ةن، مان لعك بولعس
مالر هةرخعل، ظاخعرعدا نئمة بولذشعنع مةن بعلمةيمةن، ظالالهنعث ظعلتعصاتع، رةهمعتعضة باغلعق  هةرخعل، ماقا 

  .ظعشتذر

ذر         ةن ظوت ؤة نذر ظعككعلعسع بعردذر، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ، بذ ظوتنع ن ا    دئض ع، مذس ، حىنك
. مذسلعم خاتعرلعضةن .الهع نذر ظعدع قعلعص قالغان، ظةمةلعيةتتة بذ نذر، ظع هئسظةلةيهعسساالم ظوتمعكع دةص

ذر     70بعر هةدعستة ظعالهع     ةردعنع ن ةن   معث ص وت          دئض ذ ظ ذلذلاله ب ص، رةس ان قعلع وت دةص باي دا ظ نعث ظورنع
دذ                    ىل بولع أيىص آ ن آ الالهنعث نذرعدع ةخلذق ظ ىتىن م ا، ص ةردة تارتعلس ةن  تارتعلسا، ظعالهع ص ة   دئض ، ظةلؤةتت

ةردة      دذ،               ظعالهع نذردعن بولغان، نذر ص ةخلذقاتنع قورشاص تذرع ىتىن م ةس، ص الالهنع ظةم اتنع، ظ ىتىن آاظعن  ص
ةن                  . حئضراغا ظااللمايدذ  ـ   ظالالهنع ظةقعلمذ حةك   ذر بعل ذ ن ات ش ىتىن آاظعن عمايدذ، ص ةرةص قورش ة ت ع ظالت ظذن

ةي                ة ظةرزعم دة هئحنةرسعض تع، مأجعزعسع ظعحع القعنعدا قذدرع الاله ظ ةخلذق ظ ة م دذ، قورشالغان بولذص، هةمم
ةدعس   . هةممعسع يوق ظعدع، يةنة يوقذلعدذ     ظالاله، رةهمةت قعلعص قايتا يارعتعص مةثضىلىك ظاتا قعلعدذ، بذ ه

ذ                     ـ   تةبظعي ةن، ب ذر ظأتك ةردة، ن ان ص الالهدعن توسذص تذرعؤاتق صةندعمذ بعر مأجعزة بولماقتا، راست، بعزنع ظ
ةردة بو         صةردة بةتةن ص دذ ظالالهقا نعسبةتةن ظةمةس، بعزضة نعس ة       . لع عنع هئحنئم عنع، بعلعش الالهنعث آأرعش ظ

عالنئت،      . توسالمايدذ، صةقةت بعزنع تذسذص تذرعدعغان صةردة خاالس       ظاسمان، قذياش سعستئمعسع، هةربعر ص
تع، هةممعسع   اتالص حعق ندا ظعسص العمالر يئقع ع ظ ةن، بذن وت ظعك ذر، ظ ر ن نمذ بع ذ زئمع ةتتا مذش اش، ه قذي

أيدىرىص تاشالص،      هارارةت، هةممعسع نذر، زةرر    حعضة قايتعدذ، راستعنال بذ ظوت، بذ نذر يوقالسا، هةممعنع آ
عل         روهالر ظالعمع قالعدذ، ظةمما، روهالرغا ماددعسعز ؤذجذدلذق يوق، ظاخعرعدا يةنعال بذ ماددعنع قايتعدعن هاس

  .قعلعص، هاياتلعق بئرعص قوصذرعدذ، بذ بعر مأجعزة بولذص، بذنع آأص سأزلعدذق

تذق،       مذسا ظةلة  ول تاص ةملعك ي ع ظال ن ظعكك يهعسساالم، ظعككع ظالةملعك يول تاصتع، بعزحذ، بعزمذ نذردع
عق                   ارارةت، ظعسس ذر، ه دذق، ن ةنلعكعنع بعل وت ظعك ذر، ظ ر   ـ   صىتىن ظالةمنعث ظةسلع ماددعسع ن وغذق بع  ـ س

انلعقعنع ب        . بعرعضة نعسصعيلعك ظعكةنلعكعنع بعلدذق    ة بولعدعغ ذردا هارارةتت اتلعق ن ةت      هاي ة هةرعك دذق، هةمم عل
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مانا بذ . ظالةمنع بعلدذق.  دئضةنصةن، تةسعرلعك بعر آىح ـ هةممة نذر زةررعحعضة مذهعم بعر ظامعل يئثع ظعلعم
لعرعنع ياسعدذق، هةتتا، صويعز، ظايرذصعالن، ظالةم     قورالظوتتعن، نذردعن، هةر خعل سايمان، ظىسكىنة، قاتناش        

عيعنع       يةنعال بذ ظو  . آئمعسع ؤاهاآازاالر  ذردا ظئنعرض لعرعنع زاؤذت          سةرص تتا، بذ ن اش ظعش ىتىن قاتن ص، ص  قعلع
دذق،        ارارةت قعل عقلعق، ه ظعشلعرعنع ظذندعن باشقا نذرغذن ظعشالرنع قعلعؤاتعمعز، مانا بذ نذر، ظوت ضاه ظعسس

ر مانا بذ ظوت، ضاه توثالتقذ قعلدذق، ضاه دئثعزغا حأآسةك، ضاه ظاسمانغا، ظالةم بوشلذقعغا حعقتذق، مانا بذ نذ
ذ                   ن ب ذ نذردع ىملىك هةممعسع ب ان، ظأس ايؤان، ظعنس مةيلع شامال مةيلع بذلذت، مةيلع يامغذر، هاياتلعق، ه

ايدذ ن زادع ظايرعاللم ذ   . ظوتتع الاله ب تذق، ظ ةت تاص ول، هعداي ةملعك ي ع ظال ز ظعكك ذآع، بع ةص ش ذالس ض خ
  .قعسسعدة مذشذ هةقعقةتكة ظعشارةت قعلغان

 هايؤانغا ظايالندع،    دئضةن  ظأسىملىك، يعالن   دئضةن  ظعنسان، قولعدآع هاسا    دئضةن االممذسا ظةلةيهعسس 
  )بذ، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك، بعظولوضعية دئضةن شذ(بذ نئمة ظعش؟ 

ة                 ر نةرسعض ة بع ذص، يةن ازعراق ظعش قوش عنع ظ ر نةرس ا بع ظالاله بذ ؤةقةدة بعر ماددعنع يةنة بعر ماددعغ
ذددع       : ت قعلغان، مةسعلةن  ظأزضةرتعشكة ظعشارة  ةرتعلدع، خ ا ظأزض ذؤؤةت ظارعلعشعص يعالنغ ع ق هاسعغا ظعاله

م      أمىر، ظعلع عز ت ان جانس م تذرغ ذنعثدةك، جع ةمنع       ـ ش اننع، ظال عص، جاه ذغا ظارعلعش ع س ةن، ظعاله ص
ر  نعث بعر حئتعدة تذرذ زئمعنظايلعنعدعغان صىتىن دذنيانع آأرعدعغان ظاثاليدعغان نةرسعضة ظايالندع،     ص يةنة بع

صىتىن دذنيانع بعر نةححة ساظةتتة ظايالنغعلع بولعدذ، مانا بذ . حئتعدعكع ظعشالرنع آأرضعلع، ظاثلعغعلع بولعدذ
صةن، ظةقعل، تةصةآكذرنعث نةتعجعسع آأمىر، تأمىر، معس،  ـ نذر، مانا بذ ظوت، مانا بذ ظعالهع قذدرةت، ظعلعم

وك،         وت، ت ذر، ظ ر قاتارلعقالردعن ن ىز              ع  ظئلعكتئ ة ي ةتتا، نةحح انلعقدةك ه عنع ج عز نةرس رعلعص، جانس حعقع
ارةت                     ةرتعص ظعش ا ظأزض عنع يعالنغ الاله هاس ة، ظ ذ هةقعقةتك ا ب دع، مان ع بول معليون ظات آىحعضة ظعضة قعلغعل

ص،            قعلغان، فعلعم قعلعص آأرسذن، قعسسة قعلعص سأزلةص يىرسذن ظةمةس، ظعبرةت ظئلعص، تةصةآكذر قعلع
  . صايدا يةتكىزسذن ظىحىن، بايان قعلغانظأزعضة، ظأزضعضة

نع    أجعزة بئرعش قا م ةجابا باش رعدذ؟ ظ ع بئ ا نذرن االمنعث قولغع ا ظةلةيهعسس ىن مذس ة ظىح الاله، نئم ظ
ةبا       : بعلمةمدذ، مةسعلةن  ا، ظةج ذنلعرع تذرس عز قوش آىن، ظاي، يذلتذز، جعن، روه قاتارلعق، ظالالهنعث سانس

   نئمة؟ تهئكمةتعن، نئمةتنذرنع بةردع، بذ 

عير،              عدا ظةس ذالر ظارقعس ارارةتتذر، ب وت، ه ذر، ظ ةمنعث ظةسلع ماددعسع، ن ىتىن ظال اتلعق، ص صىتىن هاي
.  ظالةم بار، تارتعش آىحع، تةسرعلعك ظالةم بار، صىتىن آاظعنات ظارقعسعدا حةآسعز قذدرةت بار  دئضةن ؤاآعظوم

ةك        يعم  ظعح ـ بعزدعكع ظعشالر هةتتا ظأي ظعشلعرعدعن تارتعص يئم ةك، آع ان   ـ م ا، زاؤذت   ـ آئحةك، آ آارخان
، بذ نذرسعز هئح ظعش ظاقمايدذ، بذنع ظالاله ظالدعن بعلعص، بذ نذر موهتاجهةممعسع نذرغا، ظوتقا، ظئنعرضعيعضة 

 نذرعنع، بومبا ظئلعكتئرقعسسعسعنع بعزضة سأزلةص بةرضةن، قولعمعزغا بعزمذ الزعر نذرنع، آومصيذتئر نذرعنع،       
ىن  نع، س تعنع        نذرع ىحع دةس ذر تعزضعنلعض نع، ن ارات نذرع ىحع ظاص ةمنع تةآشىرض نع، ظال ةمراه نذرع ظعي ه

اقعرااليمعز                   ا ح عتعص، ظعمانغ أجعزة آأرس االمدةك م ا ظةلةيهعسس اغدا مذس ذ ح . ظئلعشعمعزغا بذيرعيدذ، بعز ش
  .نعجات تاصااليمعز، دىشمةننع بويسذندذرااليمعز، بذ نذرنع قولغا ظالماي بولمايدذ

ايدا،            . ظعلمعنع ظعضعلعمةي، زادع بولمايدذ   نذر   االمغا حةت ج ا ظةلةيهعسس ظوت، نذر، نئمة ظىحىن مذس
  آعشعلةردعن خالعي يالغذز جايدا بئرعلعدذ؟

المعغاندا،                 قعلع دوست تاص المعغاندا، سعرداش ةت تاص اندا، مةسجعددعن، جاماظ مانا شذنداق صعتنة، جاه
لةتتة تذرغعسع          مةقسةت صذلنع هااللدعن تاصالمعغاندا، قةلبعدعكع    ذرالمعغاندا، غةص ، ظارمان، ظارزذنع ظعشقا ظاش

آةلمعضةندة، صىتىن بارلعقعدعن ؤاز آئحعص ساياهةتكة ظاتلعنعص خالعي ماآاننع ظورذن تذتذص، ظعلعم، ظعبادةت 
علع  . ظعككع ظالةم هعدايعتع حوقذم يىز بئرعدذ     . بعلةن مةشغذل بولسا، بذ نذر حوقذم بئرعلعدذ       ان   بعز مةس نع باي

عز،          عثعز تويس قعلعص بولغان، شذنداقتعمذ بذ قعسسعدة مذشذ ظعشارةتتعمذ بار ظعكةن، سأزلةص قويدذق، خالعس
ةن                 رع بعل ث، زعك ةآكذر قعلع الغذز تةص ذث، ي العي بول ص، خ ماآانسعز، غةمسعز، جاصاسعز حعداص سةؤرة قعلع

ولعدعغان غارنع تالالث، ياآع قوي بئقعث، ظالالهقا يامغذر بعلةن زعراظةت ب. شذغذللعنعث، رعزعقنع ظالاله بئرعدذ
ادعردذر،                   40ظالاله خالعسا،   . تةؤةآكىل قعلعث  الاله ق اية ظةمةسمذ؟ ظ الاله، آذص عز، ظ تار قعلعس ر ظعص دة بع  آىن
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  .مذمكعن ظةمةسنع مذمكعن قعالاليدذ

ةؤهعد صارعس             ةن ت ةتنع     ظةمدع بعز مذسا ظةلةيهعسساالم، فعرظةؤعنضة دةلعل قعلعص سأزلعض ر ظاي عدعكع بع
ز ةتقعق قعلعمع ث. ت االمدعن رةببع ا ظةلةيهعسس ةؤعن، مذس ةت، فعرظ ذ ظاي ةنب ذ؟ دئض م ظ ةن آع ا  دئض دة، مذس

ةتكةن،              نع آأرس ارعلعش يولع ذ ي ظةلةيهعسساالم بعزنعث رةببعمعز هةر بعر شةيظعضة يارلعشعنع ظاتا قعلغان ؤة ش
ة      بذ ظاية.  دئضةنهعدايةت قعلعص يتةآلعضةن زاتتذر    ةن بعرض ذنعث بعل ان، ش الاله ياراتق تة، صىتىن مةخلذقنع ظ

  . دئضةنؤة يعتةآلعضةن يولنع آأرسةتكةن

الالهنعث                ةن ظ ذل بعل دئمةك، هةر بعر شةيظعنعث يولع، يئتةآلعنعشع بار، هعدايعتع بار، ظذ شةيظع شذ ي
انذن  ل ق ر خع دذ، بع عل قعلع ةآعلنع هاس تعكع ش ذنذص، يارعلعش ا بويس ة  ـ قذماندانلعقعغ زام بويعنح ظعنتع

ظالاله، : مةسعلةن. تةسبعه ظئيتعشع، بولذشع مذمكعن ـ بويسذنعدذ، مانا بذ هةممة شةيظعنعث، ظالالهقا زعكرع
دذ               ةرعكعتع بولع ىرعتع، ه ةآلع، س لذق يارعلعشع، ش ة حذش ثمذ ظأزعض اراتتع، بذنع ة   . ظةرشنع ي الغعنع بعزض ق

ذ شذنداق، يةتتة ظاسمانمذ شذنداق، سامان يولعغا آةلسةك، بذالر       آذرسعم. نامةلذم، ظالاله ظأزع ظوبدان بعلعدذ    
م           ة داظع الالهنعث يئتةآلعشعض اج داظعم هةرعكةتتة، ظأز ظوربئتعدا ظايلعنعص تذرعدذ، ظ رال ؤاقعت    موهت ةر بع ، ظةض

  .هةرعكةتتعن حةتنةص ياآع توختعسا، صىتىن ظالةم ؤايران بولعدذ

دة       تئما ظعحع ت    2000بذ سعس ارت سعس ذز            معلي اش سعستئمعسع توقق عدعن قذي ث جىملعس ار، بذنع ئما ب
ىرةت،        . صعالنعتنع هةمراه قعلعص، داظعم هةرعكةت قعلعص تذرعدذ       عغا س بذمذ ظالالهنعث يارعتعشعغا صةيدا قعلعش

، ظةضةر بعرةر صعالنعت ياآع بعرةر جعسعم سوقذشذص        موهتاجشةآعل ظاتا قعلعشقا، هعدايةت، يول آأرسعتعشكة       
ىت  ة، ص عدذ    آةتس دذ، تىضعش ران بولع ىملىك ؤاي ايؤان ظأس ان ه ن ظعنس اتلعق جىملعدع ةردة  . ىن هاي ذ ي ز ب بع

  . بعظولوضعية ساهاسعدعكع هاياتلعق ظعلمع توغرعسعدا تأرةلمة ظعلمعنع تةصسعلعي سأزلةيمعز

عنع          ـ   102تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث آعتابعنعث      ث هىجةيرعس اتلعقنع ظذنع ىملىك، هاي تعدة، ظأس ، بئ
ةن  عنع سأزلعض ةؤالد قالدذرذش عنع، ظ عنع    ـ 103. آأصعيعش عنع حاثلعشعش عل قالدذرذش ث نةس ة بئلعقنع بةتت

تذرغان،   ىرةتلعك تونذش ادةت      ـ 104س زدعن ظعب عرعت دةل بع ايؤاندعن س ىملىك، ه ا، ظأس ة بولس بةتت
ة           اال تأرةلم ع ب ا رةهمعدعك الدذرذش، ظان ىرةتلعك   ظعنسانالرنعث آأصعيعش، حاثلعشعش، نةسعل ق ةهؤالعنع س ظ

  مانا بذ ظايةتنعث سعرع،. تأرةلمة ظعلمعنع بايان قعلعمعز بايان قعلغان، بعز دةل مذشذ

ان      . ظالالهنعث يارعتعش، آأصةيتعشع، سىرةت ظاتا قعلعش، هعدايةت بئرعشدذر        ئرعن بولغ عيات ش هئسس
ةر ةنع    ـ ظ ةردعن م ةن ظ عؤعت بعل ال مذناس ئرما(ظاي الدعنم ) ظعسص دذ، ظاي ئرماذ حعقع دذ، ظعسص ةردة  حعقع ظ

ئرما  ذنداق  ظعسص ىرعتع ش دذ، س ةيرعنع .  هىجةيرعسع بولع ذ هىج عتتةك   10000ب اران ص ا، ظ ة حوثايتس  هةسس
الغعنع                       . بولعدذ رعدذ، ق ة آع ذم ظعحعض ذ تذخ ةردعن بعرسع ب اندعن هىجةيرعل دذ، ظ ة بولع تة تذخذمح ظانا تةرةص

تعدذ ة. حىشىص آئ ذ هىج قاندا، ب ةن، حاثلعشعش ظاخعرالش ذنحة ظعزدةنض العمالر ش ألىنعدذ، ظ ة ب يرة ظعككعض
اآع ظاآعسع، ظاحعسع،                       عمذ قايسعسع دادعسع، قايسعسع ظانعسع، قايسعسع بالعسع ي ان بولس تةتقعق قعلغ

ةنلعكعنع    ع ظعك ع، سعثلعس عية قعلعش        . بعلةلمعدعظعنعس عنعمذ ظوصراتس هةتتا ظعحكع ظةزاس
ةك    ا ظةرآ علعقعنع   ـ مذمكعن بولمعغاحق             .انداق ظةزاسع بارلعقعنع بعلةلمعدعقحعش

اننع          ذ جىص س اندعن مذش مانا شذنداق بذ هاياتلعق، ظعنسان ؤذجذدعدعن حعقعص، ظعككعضة آأصةيدع، ظ
ن   . ظاساس قعلعص، ظاخعرغعحة جىص آأصعيعدذ، حىنكع، ظعنسانالر ظةزاسع ظعكةن         ، 16، 8، 4بذالر ظعككعدع

عيعص    هةت1024، 512، 256،  128،  64،  32 ا آأص تا بذ آأصعيعش مذشذ هالةتتة نةححة معليارت، تئرلعيونغ
ىرةت          تعدا س اندانلعق قعلعشع ظاس ظاندعن هةربعر هىجةيرة ظالالهنعث يارعتعش، هعدايةت يولعغا سئلعشع، قذم

دذ                  عل قعلع أثةك هاس أتكعلعص، مذسكذل، س كة ي ةر . هاسعل قعلعدذ، ظاق مةنعيلعك هالعتعدعن قانغا، ضأش  ـ  ظ
دذ   ظايا انذننع          . للعق ظئرسعيةت ضعنغا ظاساسةن هاسعل بولع ا ظةسلع ق الاله خالعس دذ، ظ ال حعقع ا ظاي ةر ي ار ظ ي

ةما    ـ ياآع ظةر. ضة ظوخشاش، صاقا ياآع باشقا نةرسة هاسعل قعالاليدذ دئضةنبذزذص، بعز يذقعرعدا   اآع ظ ظايال ي
دذ خالعغان ظة. نع بئرةلةيدذ4 ـ  3 ياآع قوشكئزةك ياآع      مئيعص ياآع ةتتا،  . رآعنلعك آذللعسع ظالالهدا بولع ه

نعؤالعدذ،      ة تئ ذالر هةقعقةتك ةمما، ظ ذنعدذ، ظ ا بويس ةيرعمذ ظالالهق ذ هىج ع ظاش عرالرنعث ظعحعدعك عز آاص دعنس
أجعزة            ةتمذ م ذ ظاي ظاخعرةتتة بولسا، صىتىن ظةزاسع، قول، صذتع، تعلع، ظذالرغا قارشع ضذؤاهلعق بئرعدذ، مانا ب
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ةتتذر  ذددع . ظاي ذ      خ ردةك ش العمالر بع اندةك، ظ أجعزة بولغ ةت م ان ظاي اق ظالغ ةهدة معيس العلعرعدعن ظ ادةم ب ظ
  . دئضةنحاغدعكع بالعالردةك مذشذنداق هىجةيرة ظعكةن

  بذ هىجةيرة تذخذم ظعحعضة آعرعشع مانا آأرىنعشع

  بذ حاثلعشعش صىتىص بولغعنع

  

  بألىنضةن آأرىنىشعبذ ظعككعضة بألىنضةن هالعتع، تأتكة، سةآكعزضة      

  تعرلعيذنغعحة...............................................بذ نةححة تئرلعيونغا بألىنضعنع

ارقعلعق                  ندعك نةيحعسع ظ ن، آئ ا رةهمعدع نع ظات ظاندعن رةسمع بعر بوؤاق باال سىرعتعضة آعرعدذ، ظوزذق
أرىث      ب. ظالعدذ، تذغذلغاندعن آئيعن سىت، ظاش، ضأش، آأآتات ظالعدذ        علعي آ عيةدة تةصس نع بعظولوض . ذ ظعلعم

اندا      ع، ظعنس ا قعلعنعش اتلعق ظات ةرعكعتع، هاي ع، ه ةآلع، ماددعس ىرعتع، ش أرعلعش س ع، ت ذ يارعلعش ا ب مان
ذددع            . هىجةيرعدعن باشقا روه، جان بار     العدذ، خ ات ق ةر هاي ذ هىجةيرعل نمذ ب جاننع، روهنع ظالغاندعن آئيع
اندةك، توغر      ات تذرغ ايلعنعص          بالدذر هاي ة ظ ذالر زةررعحعض دذ، ظ أش، قذرذتالي ذثا، ض دذ، ش الاله بعلع عنع ظ عس

ة               . آئتعدذ دذ، تةجرعب اق بولع ةتقعق قعلس بعز بذ ظعلعمنع ؤايعغا يةتكىزىش ظىحىن، توخذ، صاقا، حاشقانالرنع ت
نع تةؤهعدحعالر بعر يئتةآلةشنع تاصعمعز، هئحنئمة ظأزلعكعدعن بولمايدذ، بذ بذ يةردة حوقذم. ظعشلعسةك بولعدذ

نع،          . آأص سأزلةص آئتعدذ، بعز بولدع قعلساقمذ بولعدذ       ذش، رةهمعتع الالهنع تون ص، ظ نع  هئكمعتظعش قعلع ع
ةمدذ         ىآرع، ه ةلبعدعن ش م      ـ   بعلعش، ظاندعن حعن ق ذش الزع انا ظوق ادانالرنعث        . س ش، ن عغا ظعش قعلع قارعس

تذر، صة           ىحعلةر، دوآ أثىل بألض ة آ قا، ظعلعمض ز ظوقذش الر،     ظعشع، بع د قعلغذحع نع ظىمع وف بولذش ةقعقعي  يالس ه
ة       انذن، ظعدعي عتعص، ق ول آأرس ةص ي ةلقنع يئتةآل ىتىن خ ذص، ص العم بول ي ظ نع   ـ دعنع ةخالق، صعرعنسعص ظ

ةرةققعي    . تونذشتذرغذحعالر مةسعلعضة ظاددعي قارعماي، حوقذم ؤايعغا يةتكىزعشعمعز الزعم     ةث ت ىن، ظ بذنعث ظىح
م      تاصقان دألةتتة ظعشلةنضةن     ىتىن      . ظعلغار ظىسكىنة، معكرذسكذص، تئلعسكوص بولذشع الزع ادا ص أيعمعزدة دذني ظ

دذ  مةقسةت. ظةمةلللةر نعيةت بعلةن بولعدذ. دألةتكة تورالشقان آومصيذتئر بولذشع الزعم     ةتكعلع بولع .  قعلسا ي
  !ظالاله، آذصاية، ظالاله مذرادعمعزغا يةتكىزضةي ظامعن

ر    دا، بع نحع تعمع ز ظعككع ةنتاؤع     ةتهئكمبع العم، ت ر ظ عمذ بع ذ بولس أتعمعز، ب تعص ظ ان قعلعؤئ نع باي
الالر                   ةمما ظاي دذ؟ ظ رع حوث بولع رةهمةهذلال ظةلةيدعن نئمة ظىحىن جىملدعن قذشالر، توخذ، ظأردةك تذخذملع

  .تذخذمع، بةزعع هايؤانالر تذخذمع آعحعك بولعدذ؟ دةص سوراصتذ

ث        : ب بئرعصتذ تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق دةص جاؤا      قذشالر تذخذمعنعث بةك حوث بولذشع، ظذنع
عيعص،              دة آأص ظوزذقع ظعحعدة بعللة بولعدذ، هةم ظذنعث ظعحعدة هىجةيرة بعللة بار، ظعحعدة حاثلعشعص، ظعحع

ئلعدذ  ا آ ة دذنياغ ةل حىج اندعن مذآةمم نعص ظ ك  . ظوزذقلع ع آعحع ايؤانالر تذخذم ةزع ه انعالر ؤة ب ةمما، ظ ظ
ظاستا يوغعناص  ـ سع آئيعن آئلعش بعلةن حاثلعشعدذ، ظوزذقنع بولسا، ظاندعن ظالعدذ، ظاستاهىجةيرع بولعدذ،

نع            دذ، ظوزذق ظئغعر آةلمةيدذ، مةشعق بولذص آئتعص، ظانعمذ آأنىص قالعدذ، آأتىرىشكة دةسلةصتة يةثضعل بولع
ذ        عدذ، ب ا حىش اندعن زعمعغ ئلعص، ظ انعدعن ظ تذرلذق ظ ةت ظذت ةن ظعش قعلغذحع   هئكم الدعن   بعل الالهنعث ظ  ظ

الالهدعن    .  بولسا، جاؤاب حوقذم تئصعلعدذ    سوظال .بعلعص ظورذنالشتذرذشع دةص جاؤاب بئرعدذ     شذثا، سةن، ظ
  .سوراشنع بعل، جاؤابنع، ظعجاؤةتنع ظالاله ظأزع بئرعدذ، ظالاله قادعر

نع     ـ 115تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث آعتابعنعث     علة قذرتع ة، ص عنةآنع  117بةتت ان   آئص ىرةتلعك باي  س
ةبظعي        هئكمعتقعلعص، ظالالهنعث   ذ ت ع، ب دذق، حىنك ذرذق قعل ة تاصش ع سعلةرض ز بذن ةن   ـ عنع سأزلعضةن، بع ص
ع بذالرنع يارعتعشع، شةآعل، هئكمعتظالالهنعث ظعنسانالرغا، هايؤانالرغا بةرضةن رةهمعتع، . آعتابعدا سأزلعنعدذ

ا سئل     ةن يولغ ةت بعل ع، هعداي ا قعلعش ىرةت ظات ةم  س ةقعل، ص ع، ظ عنعث    ـ عش ع، هةممعس ةت بئرعش صاراس
  .ظعقتعدارعنعث ظالاله قولعدا ظعكةنلعكعنع تأؤةندعكع تئمعدعن بعلعؤالعمعز ـ حئكعسعنعث يةنع معثعسع، ظةقعل

ا             ا ؤة ظعشالردا هايؤانغ بذ بولسعمذ، ظعنسانالر بعلةن هايؤانالرنعث هةمكارلعقع، ظعنسانالر هةرخعل تئخنعك
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ةقلعد قعلغ  كىنعلةر،     ت ار ظىس ذن ظعلغ ا، نذرغ ازعرمذ داؤام قعلماقت ش ه ذ ظع ةر،  قورالان، ب نا ظادةمل الر، ماش
  .هايؤانالرغا تةقلعد قعلعنماقتا، قئنع بعز بذالرنع تةصسعلعي سأزلةص ظأتعمعز

  .نذرغذن هايؤانالر يةر ظاستعدا آةصعلةردة ياشايدذ، ظعنسانالر بذنع تةقلعد قعلعص غارنع آةصة تذتتع ـ 1

  .آعيعك، ؤةهشعي آاال ؤة باشقعالر يايالقتا ظةرآعن ياشايدذ، ظعنسانالر بذنعمذ تةقلعد قعلغان ـ 2

ة               ـ   3 اتتع، نةحح ىزىم ظورن اهلعق ت دع، صادعش حىمىلة، ظأي، ماآان تذتتع، قذرذلذش قعلدع، جةث قعل
  .قعلعدعيىز معليون نوصذسنع باشقذردع، بذنعمذ ظعنسانالر هةتتا حوث دأؤلةتلةر تةقلعد 

حاؤاالردعن قذرذلذش قعلدع، هازعر ظعنسانالرمذ  ـ بةزع هايؤانالر دئثعز بويلعرعغا ياغاحتعن ظةخلةت ـ 4
  .تةقلعد قعلعدع

ةر             ـ   5 يةرشارعنعث شعمالعي رايذنعدعن دئثعز ظارقعلعق قار صارحعسع، مذز صارحعسع بعلةن آأحتع، سةص
  .لةر ظارا سةصةر قعلدعدئثعزغا، قعتظة ـ قعلدع، ظعنسانالرمذ دئثعزدعن

  .قذرذقلذقلذقالردا، دئثعزدا نذرغذن هايؤانالر ظوؤاليدذ، ظعنسانالرمذ بذنع آأرىص ظوؤالشنع ظىضةندع ـ 6

  .ظأمىحىك تور توقذيدذ، ظعنسانالر بذنع تةقلعد قعلعص، توقذمحعلعق قعلدع ـ 7

ات،  ـ 8 لعق قان ةرة حعش ئلعقالردا ه ةزع ب ورالب عق انالر بذن ار، ظعنس دع،  ب ةرة قعل أرىص، ه ورال آ  ق
  .ياسعدع

يمع              ـ   9 انالر جةث آع أرىص ظعنس ع آ ار، بذن نذرغذن هايؤانالرنعث ظذحعسعدا جةث آعيمعدةك تئرعسع ب
  .بعلةن ظوقدعن مذداصعظة قعلدع

توثضذز يةرنع ظاغدذرذص نةرسة ظعزدعدع، ظعنسانالر بولسا، يةرنع ظاغدذرذص يةر تئرعدع، ظذندعن  ـ 10
  .لوضالر يةرنع قئزعص تةآشىردعباشقا، ظارخ

انالرمذ           ـ   11 دذ، ظعنس مىشىك، سئسعق صذراقتعن ساقلعنعدذ، بةزع مئزعلعك، خذشصذراقتا ظأزعنع داؤاالي
  .تةقلعد قعلدع

ع     ـ   12 ظعت، هةزعم بولذش ظاسان بولعدعغان نةرسعنع شذنداقال ظاشقازننع داؤاماليدذ، تئبابةتحعلةر بذن
  .تةقلعد قعلدع

  .قاقعرالر مةجلعس ظاحعدذ، سوت ظاحعدذ، ظعنسانالرمذ شذنداققاغا،  ـ 13

  .قاغا داظعم هةزةر قعلعص تذرعدذ، ظعنسانالرمذ شذنداق، تىلكة معجةز، ساختعصةز ظعنسانالرمذ بار ـ 14

  .ظعت، غالحعلعق قعلغاندةك، ظعنسانالرمذ غالحا آئلعدذ، ياآع ؤاصادار خعزمةتحع، ماالي آئلعدذ ـ 15

  .هايؤانالرنع آأرىص، ظعنسانالرمذ زذلذم قعلعشنع ضأشخورلذقنع ظىضةندعضأشخور  ـ 16

  .ظات، يعلصعزدا آعبعر بولغاندةك، ظعنسانالردعمذ آعبعر بار ـ 17

ذنداق،               ـ   18 انالرمذ ش رعدذ، ظعنس دذ، هةسةل ظعشلةص حعقع ذش قعلع ايعص قذرذل هةسةل هةرعسع ظاج
  .ظعنسانالر ظعحعملعك ظعشلةيدذ

وك حعقعرعشنع                 بةزع بئلعق  ـ   19 ص، ت ةقلعد قعلع ع ت انالر بذن الر، توك حعقعرعدذ، نذر حعقعرعدذ، ظعنس
  .بعلعؤالدع

تعدذ،    . 20 ا ظئي ذ، ناخش انالرمذ ش العدذ، ظعنس قا س نع ظعش اؤازنع، زعننعتع ىزةل ظ ايؤانالر ض ذن ه نذرغ
  .ياسعنعدذ

ايؤانال   ـ  21 ةينع ه ذن ظةسكع   ظةث حاتاق، ظوسال، ضذناه يئرع شذآع، دعنسعزالر ظأز ظ رنع دوراص نذرغ
  .ظعشالرنع قعلعشماقتا، بذ ياخشع ظاقعؤةت ظئلعص آةلمةيدذ
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  .دئثعز هايؤعنعدعن سذ ظىزىشنع ظىضةندع ـ 22

  .هاؤا قذشلعرعدعن ظذحذشنع آةشعص قعلدع ـ 23

ص،     ـ 24 كةن يع ذرت ظةش ذ ق ةندع، ب نع ظىض ص ظعضعرعش نع، يع ةك توقذش دةك، يعص علة قذرتع  300ص
  .عكةنمئتعرغا يئتعد

ذن     ـ 25 ةتتا نذرغ ذن، ه ان، يذل انالر ق ن ظعنس دذ، بذنعثدع رعدذ، توثالي ة آع ايؤانالر ظىحةآك ةزع ه ب
  . نذرغذن صايدا ظالماقتاآئيعننةرسعنع ظذرذقنع توثلذتذص، 

نع     ـ 26 كعل قعلغعنع أزنعث تةش ذن آ ا نذرغ ة جايغ أزلعرعنعث آعحعككعن عنةك آ ة، آئص ن، حىمىل حعؤع
 ظئلعكتئر آرعستال المصعنع، آعرمعنعيضة ؤة باشقا نةرسعضة قاحعالص، آومصيذتئر ؤة باشقا            آأرىص، الزعر نذرنع،  

  .سايمانلعرعنع ياسعدع، ضعن ؤة باشقا نذرغذن آلون تئخنعكعلعرع بار

عغان                 تعدا ياس سأزلعسةك ضةص توال، ظةمدع بوال، بعز ظاخعرعدا حىمىلعنع بايان قعلعمعز، بذنعث يةر ظاس
  .تلعك بولذص، ظعنتايعن مذستةهكةم، صذختا قةؤة16قذرذلذشع 

  .قةؤةتكة ظعشكع جايالشقان بولعدذـ  ـ 1

  .قةؤةتكة حىمىلة آعرعش، تةآشىرىش قةؤعتع ـ 2

  .قةؤةت، قاراؤذل تذرعدعغان ظأي ـ 3

  .قةؤةت، ظعشحعالر ظارام ظالعدعغان ظأي ـ 4

  .قةؤةت، ظعككعنحع قئتعمقع ظعشحعالر ظارام ظئلعش ظأيع ـ 5

  .قةؤةت، يئمةآلعك سذنذش ظأيعـ  ـ 6

  .تىلىك ساقالش ظامبعرع ـ قةؤةت، ظوزذق ـ 7

  .قةؤةت، ظةسكةرلةر تذرعدعغان جاي ـ 8

  .قةؤةت، صادعشاه، مئهمانخانعسع ـ 9

  .قةؤةت، حىمىلعضة سىت يةتكىزعدعغان بعر خعل هايؤاننع ساقالش ظأيع ـ 10

  .قةؤةت، زاصاس ظامبار ـ 11

  .ش، ؤة ظذنع حعقعرعش ظأيعقةؤةت، تذخذم ساقال ـ 12

  .قةؤةت، آعحعك بالعالر ظأيع ـ 13

  .قةؤةت، آعحعك حىمىلعلةر ظارامضاهع ـ 14

  .دةصنة قعلعش، ظألىآنع آأمىش ظأيعـ  ـ 15

  .صادعشاه، يوشذرنذش ظأيع ـ 16

ىرع،     ة ت ان، حىمىل امعرادا تارتق نع تعلك ذ آأرىنىش ا ب داق   30مان ايالردا بذن اتتعق ج عدذ، ق ن ظاش  دع
ظعنسانالر بذ قذرذلذشنع تةقلعد قعلماقتا، هةم ظىستعدة هةم ظاستعدا . ذرذلذشنع سىرةتكة ظئلعش قعيعن ظةمةسق

بئتعدة  ـ 124تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث آعتابعنعث .  قةؤةت، ظعنسانالر بذنع نةححة يىز قةؤةت قعلدع       16
ق          16. بذ آأرىنىش بار   ن باش انالر ظذندع ار، ظعنس ش،           قةؤةت سىرةت ب ةم قلع ش، غ ال قعلع دىرش، خذش ا آىل

تئرعقحعلعق، ظذزذق يعغعش، هأرلىك، ظةرآعنلعك، صادعشاهلعق، ياؤايعلعق، خالعلعق، ظارعلعشعش، ظعنجعنعرلعق، 
أيىنىش،             ةؤالدقا آ عيعش، ظ ش، جىصلعشعش، آأص سةصةر قعلعش، يأتكعلعش، هعجرةت قعلعش، تةؤةآكىل قعلع

م ة  ـ رةه زدعنعش، ظاالق قةت، ظع ارلعق  شةص ةد قات ع، هةس ةهؤةت، نةصس ةرةببازلعق، ش ورذهلذق، ت ش، ض قعلع
دع    نذرغذن ظعشالردا  قا            . هايؤانالرغا تةقلعد قعل اؤابلعقع، ياخشعسع، قولالش ان، س ذرذن يارعتعلغ ايؤانالرمذ ب ه
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 ـ  ظعضعزمئهرعبان ظالالهنعث يارعتعشعدا.ناحار، يامان ظعشالر رةت قعلعنعدذ، ظازاب قعلعنعدذ. تئضعشلعك بولعدذ
  . صةسلعك يوق، ظوخشاش قعلعص بئرعش مئهرعبانلعق بولعدذ

ار     ذم ب ر حوق ر ظعنجعنع ةن بع الاله، يئتةآلعض دة ظ ةر ظعحع اندا، حىمىلعل قا قارعغ ذ قذرذلذش ذش . ب قذرذل
  . صاراسةت بار ظعكةن ـ اليعهعلعضىحع بار ظعكةن، ظةقعل

ة     بعز تاصعنعمعز ظاستعدا دةسسةص يىرضةن هةقعقةت نذرغذن،  الاله، بعلدىرمعس دذ، ظ الدعمعزدا تذرع  آأز ظ
ثالر          ةآكذر قعلع ةن  بعلمةيمعز، آأرمةيمعز، شذنعث ظىحىن، ظالاله، قاراثالر، تةص ايؤاندةآال      .  دئض ز ه ةمما، بع ظ

  !ظعحعص ظذخالؤاتعمعز ظعسعت ـ يةص

  

  صةن، ـ قةلبعمضة يئقعص قالدع ظعلعم

  .قةنت ـ قةلبعمضة لةززةت سالدع ظذ خذددع شعكةر

  صةن خذددع روه بعلةن تةن، ـ دعن بعلةن ظعلعم

  .سةن !نادانلعقدعن ظارعلعقنع زعدالشتذرما

  صةن، ـ بعرلةشسة دعن بعلةن ظعلعم

  .تةرةققعي قعلعدذ بعزنعث ظانا ؤةتةن

  صةننع سةن، ـ زعدالشتذرذص دعن بعلةن ظعلعم

  .ؤةتةنضة ؤة دعنغا بولما خاظعن سةن

  صةن،  ـمئنعث تةتقعقاتعم دعن ؤة ظعلعم

  .بذ خعزمةت ظىحىن آأص آىح حعقعرعمةن

  صةن، ـ قةيةردة بولسا، يئثع ظعلعم

  .شذ تةرةصكة تأت صذتالص يىضىرعمةن

  ظعلعم صةننعثمذ خاتاسع بولذر،

  .مئغعزعنع يةص شاآعلعنع تاشاليمةن

  بولسا، هةقعقةت يذقعر حةآكة يةتكةن،

  .يمةنتالالدةل شذ هةقعقةتنع آعتابقا 

  جةؤهةر سىزىص مةن،ظعلعم دئثعزعدعن 

  .نادانالرنع هةقعقةتكة باشاليمةن

  صةننع بعرلةشتىرىص مةن، ـ دعن بعلةن ظعلعم

  .ظةل ظعحعدعن خذراصاتلعقنع تازعاليمةن

  دئضةنسىرة تاهادعكع، ظع مذهةممةد، صةرؤةردعضارعم ماثا ظعلعمنع زعيادة قعلسعال دعضعن،
  ظايةت توغرعسعدا

ر  ـ  ن بعرنع يوقاتتع، ظذ بولسعمذ ظعلعم     بذ ظايةت قةدعمعي خذراصاتلعقدع     ـ صةن بعلةن دعنع زعددعيةت، بع
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 آأز قاراش بار    دئضةن بعرعضة رةقعب زعت بولذصمذ، ظادةم، جةننةتدعن ظعلعم دةرعخنع يةص قويذص، قوغالنغان          
ة، ظعسالم         . ظعدع نعدا  آئيعن، ظايةت، هةدعس، ظعجاظ، قعياس بعلةن بذ خذراصاتلعق يوقذتعلدع، ظةمةلعيةتت دع

ةرعز م ص ةنظعلع ةهعدذر دئض ةدعس، س ةن   . ، ه ةهلع بعل م ظ وال، ظعلع ةآمذ ت ةر ب اش ظايةتل ة ظوخش ذ ظايةتك ب
تىن            االهعدة، ظىس دة ظ ظعلعمسعز آعشعلةر باراؤةر ظةمةس، مأظمعنلةر دعن ظعلعمعغا ظةمةل قعلغان آعشع دةرعجع

عدعن         الالهمذ ظةرش ةت، ظ ا    زئمعن مةرتعؤعضة آأتىرعدذ، بذمذ ظاي ةن          غ م بعل نع، ظعلع ةلعماتنع، يوليورذق ان ت بولغ
لعغان      دئضةن ظوقذغعن ةن باش اليدذ،          .  سأز بعل ةن باش ذش بعل م ظوق اتنع، ظعلع نالرمذ تذنجع هاي ان، جع ظعنس

. عي ظةمةس تاساددعصسعز بعرمذ ظعش هئكمةت ـ  صىتىن هاياتلعق صىتىن آاظعنات، ظعلعم ظىستعضة قذرذلغان، ظعلعم       
م       بةلكع، ظالدعنظاال آأ   ع، ظلع ث زأرىرلعك مذ ظعلعمنع ذ ظعش ةن رسعتعدذ، ظورذنالشتذرذلغاندذر، ب تعمذ دوزاخ   دئض

صىتىن . تعكع مذنازعرعنع ظوقذص آأرىث، قذرظاندا، آأص جايدا تئصعلعدذدوزاخمةنصةظةت قعلعدذ، ظعشةنمعسعثعز 
ا باشالش،        ةت يولعغ ذر، هعداي ةن، ن ةن ظةؤةتك اب بعل ةن آعت م بعل ةيغةمبةرلةرنع ظعلع ايدذ،  ص عز بولم  ظعلعمس

عز         ـ   ظةمةل، ظعش  قذرذش ظعلعمس ةلنع باش اهلعق ظ هةرعكةت، صعالنسعز، ظعلعمسعز بولمايدذ، هاآعمعيةت صادعش
ظةمةل بةندعنعث سىصتع بولسا، ظعلعم ظالالهنعث سىصعتع، صىتىن تةرةققعيات، ظعلعم بعلةن بولذؤاتعدذ، . بولمايدذ

ارتعيةلةرمذ              .صىتىن غةلعبة ظعلعم بعلةن بولذؤاتعدذ     ةرخعل ص ن، ه ةرخعل دع ئقعم، ه ةب، ظ ورذه، مةزه ىتىن ض  ص
دذ       . ظعلعم بعلةن بولذؤاتعدذ   أآىم قعلع أآىم    . ظةث توغرعسعنع ظالاله، قعيامةت آىنع ه ذنكع، ه عثالردا بولس ظئس

ةن نعق آأرسعتعلض اندا ظئ ورايدذ. قذرظ رةت س ةيظع مةغص ىتىن ش الرغا ص ا، تالعص تعمذ ظالعمالرغ ةنهةدعس  . دئض
ام        ا ظعله ةت ظالعمغ تة سىص ضذناهعغا آاصاراتتذر، صةرعشتعلةر ظاالهعدة قوغدايدذ، قاناتلعرعنع يولغا سالعدذ، صةرعش
ان،      اياهةت قعلغ ةمنع س ع ظال ان، روه ة حعقق ع ظةرشعض ةيغةمبةرلةر آاتتعس ةتتعمذ ص ذ ظاي دذ، ب ئلعص تذرع آ

اخعرع مةثض          مذ    زاهعرع، باتعنعي، ظعلعمنع تولذق ظالغان، زامان ظ أجعزة ظعضعسع بولذص ان ظعضعسع    ىلىك م قذرظ
العم         ذنداق، ظ م ش ان، ظعلع كة بذيرعغ قا، تعلةش ل دةص سوراش ادة قع نع زعي ذلذلالهنعمذ ظعلعمعم ان، رةس بولغ

  .بولماقحع بولغانالر حىشعنعدذ

أيىص، قذرظان، هةدعسدعن باشقا ساهابعلةر، تابعظعنالر هةتتا هازعرغا قةدةر ظعلعمنع قةدعرلةص ظعلعمنع س
از ظةمةس           انالر، ظ ان قعلغ ةتكىزىص، صةيالسوف     . ظعلعم ظىحىن جاننع، مالنع، بارلعقعنع قذرب ا ي نع ؤايعغ ظعلعم

 ـ ظارمان، مذراد ـ بولذص، يةنة ظعلعمغا قانماي ظعلعمع خعزمةتكة قانماي آأزع ظوحذق آةتكةنلةر نذرغذن، ظارزذ
  .ذنعث ظاخعرعنع داؤام قعلعشعمعز الزعممةقسةتلعرع حاال قالغانالر ظاز ظةمةس، بعز حوقذم ب

بعز .  هةدعس بار، ظةلؤةتتة، ظالعمالر ؤارعسمذ مذشذ هأآىمدة بولعدذ دئضةنظالعمالر، صةيغةمبةرلةر ؤارعسع
ادة قعلعش    ظأز سأزعمعزضة آةلسةك، . بذ توغرعسعدا سأزلةص تىضعتةلمةيمعز    ظالالهنعث ظعلمع حةآسعزدذر، زعي

ةن  ةمةس، ظذنعث ظىستعضة زعيادة قعل    ظالالهقا هئحقانحة ظعش ظ    ار    دئض م ب ةن لعك ظعلع دذ  دئض ا   .  بولع ار ظعلعمغ ب
ظاخعرعنع، هازعرنع،  ـ زعيادة قعلعدذ، يةنعال حةآسعز، ظئشعص تذرغان ظعلعم بعلةن ظالالهنعث ظعلمع، ظعلضعرع

ص قالعدذ، حةآسعز آةلضىسعنع بعلعص بولذص، سانسعزلعغان آاظعنات مةخلذقاتالرنع بعلعص بولذص، يةنة ظئشع
العدذ دذم   . ق ص بول ة قعلع نع خةتم زمذ ظعلعم ىن، بع ذنعث ظىح ةيش نع    دئم ادة قعلعش نع زعي ةنعال ظعلعم ، ي

  .سورعشعمعز الزعم، ظعلعمنع خةتمة قعلدعم دعيعش خاتا، بعدظةتتذر

ر   ةمنع بع ىتىن ظال الاله ص دذ، ظ ذنذص تذرع ا بويس ةم ظالالهق ىتىن ظال اس ـ ص ة م عص ه ـ بعرعض الدا مذناس
ر       : مةسعلةن. بعرعضة خعزمةت قعلعشنع ظورذنالشتذردع    ـ   ياردةملعشعص بعر  ىملىك بع ايؤان، ظأس ان، ه  ـ  ظعنس

بعرعضة ياردةمحع،  ـ بعرعضة ياردةمحع، خعزمةتحع، صىتىن سعستئمعالر، يذلتذزالر، صعالنئتالر، سةييارعلةر بعر  
دذ ةت قعلع أص ظذحر  . ؤة خعزم عدا آ ايؤان ظارعس ةهؤالنع ه ذ ظ ات   ب عي آاظعن ذ ظاساس انالرمذ ب ز، ظعنس عتعمع

ةرعبعردذر  ذن، ب اآع خالعمعس ذن، ي ذ خالعس ةيلع ظ ايدذ، م انذنعدعن حعقم ر. ق انالر بع ذم  ـ ظعنس ة حوق بعرعض
وق الع ي ايمذ، ظام داق قعلم عدذ، بذن دذ، هةمكارلعش ةت قعلع علةن. خعزم ةت : مةس اآع زعراظ ذن ي ارؤا باقس ح

رةر        تئرعسذن ياآع هىنةرؤةن بولسذن      ياآع تعجارةتحع بولسذن ياآع بعرةر ساناظةتنع آةشعص قعلسذن ياآع بع
و          ذر، رادعظ ةم آعمعسع،            ـ   بايلعقنع تاصسذن ياآع ضاز، توك، ظوت، ن ةمرا، ظال ىنظعي ه ئفون، س زور، تئل تئلئؤئ

ع،     انالر صايدعس ىن، ظعنس ةظةتع ظىح انالر مةنص ذم ظعنس ع حوق ذن، هةممعس ذر بولس قان ظذح اؤع تورالش  دذني
دذ      ةت قعلع ذنعثغا       . تةرةققعياتع ظىحىن بولعدذ، خعزم ذالر ش وق، ظ الع ي ايمذ ظام ذنداق بولم اج ش انداق  موهت ، ق

معللةت قانداق تعل، قانداق دعندعن بعرةر ظعنسان بعرةر ظعشنع بايقعسا ياآع آةشعص قعلسا، حوقذم ظذ صىتىن                 
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  . ظالاله، صىتىن آاظعناتقا ظورناتقانبذنع. دذنيا ظعنسانلعرع ظىحىن خعزمةت قعلعدذ، صايدعسع بولعدذ

م   ذص ظعلع ةن ظوق ز، س ةآحع بولغعنعمع ثع     ـ دئم اآع يئ اث، ي ة قازانس رةر نةتعج علةص، بع ةننع ظعض ص
ابلعغعلع                 انداق هئس اؤابعنع ق ث س ا، بذنع ن صايدعالنس انلعرع بذنعثدع ا ظعنس ىتىن دذني اث، ص آةشصعيات ياراتس

ذ     ا ب اجعزلعقعنع         بولسذن؟ مانا بذ ظعسالم دعنع، مان أزعنعث ظ ذص، ظ الالهنع تون ارعص، ظ ذ ماظ ا ب ةت، مان هةقعق
ىتىن         ص، ص ع قعلع ةلنعمذ ياخش ادةت، ظةم اندعن ظعب ص، ظ ع قعلع ذماننع ياخش ا ض ص، ظالالهق راص قعلع ظئت

ةقعقعي   ظعنسانالرغا ياخشعلعق قعلعص ياشاش،      ذ ظعسالم            ه ا ب أتكىزىش، مان ةتلعك ظ ةنعلعك، ظةهمعي اتنع م هاي
م                  دعنع، ظةم  ةتنع قعلعشع الزع ذ نعي انالر مذش م ظالغ دذ، ظعلع ةن بولع ةت بعل عحة،    . ةللةر، نعي عمدة قئلعش ظئس

اظ  ةنظعهي ذ آعشع   دئض ة، ظ عال دئس م قعلس ة رةهع االمنعث ظىممعتعض ة ظةلةيهعسس الاله، مذهةمم ع ظ ابدا ظ  آعت
ىتىن      .  دئضةن ظابدال، ظةؤلعياالر قاتارعدعن قوصعدذ    ذص    بذ هةدعسنع رةسذلذلالهمذ ص أزدة تذت عنع آ ةن آعش .  دئض

ةتنع        مةقسةتظاساسعي   ة معلل حعلعكنع هةمم  صىتىن ظعنسانالرغا ياخشعلعق قعلعش، صةيغةمبةرلةرمذ صىتىن آأص
ىتىن                ةس، ص ة ظةم راق، ظةرةبك تعن، ظع هعدايةت قعلعش ظىحىن ظةؤةتامكةن، ظذالر يالغذز شام، سىرعية، صةلةس

  .ةلةيهعسساالم صىتىن دذنياغا ظةلحع بولذص آةلضةندذنياغا ظةؤةتعلضةن، بولذصمذ مذهةممةد ظ

ةخالقلعنعثالر ةن ظ ةخالقع بعل الالهنعث ظ ةنظ ةت   دئض ة رةهم اراتتع، هةممعض ةمنع ي ىتىن ظال الاله ص ، ظ
 بئرعدذ، هعدايةتنع آةثرع حاحتع، مةيلع دعنسعز بولسذن ياآع مذسذلمان رعزعقياخشعلعقنع قىيذص تذرعدذ، 
ع آةش      ثع ظعلم ا حعقعشع ظىحىن             بولسذن، يئ ة ؤذجذدق ث، ظةمةلعيةتت ذردع، ظذنع ام قعلعص ت عياتالرنع ظعله ص

  .شاراظعت يارعتعص، ماددعنع يارعتعص بةردع

مذسذلمان ظالعمالر، صةيغةمبةر ؤارعسع بولغان ظعكةن، حوقذم صىتىن خةلقنع هعدايةتكة يئتةآلعشع زأرىر، 
انذن  ة ق ىتىن خةلعقق ذنداقال ص أآىم، ظعدع ـ ش ىزىم، ه ةت م ـ ي ةخالق، ظعلع ةت ـ ظ عيات، هئكم ثع آةشص ، يئ

ة،          . تةرةققعياتنع بعلدىرىشع، باشحع بولذشع، ظىلضة، ظأرنةك بولذشع الزعم        مذ خةلقك ذ ظعشنع بولذص ةمما، ب ظ
ايدا        ا ص صىتىن دذنيا ظعنسانالرغا صايدا يةتكىزىشنع، يئثع آةشصعياتنع دعنسعزالر قعلعؤاتعدذ، ظذالر صىتىن دذنياغ

ا،       مةقسعتعمذ  يةتكىزسع ان              مةقسعتع ظأز نةصسع بولغاحق العمالر بولغ ذلمان ظ دا مذس ذالر ظورنع تعؤاتعدذ، ب ة يئ ض
ظةمما، بذالر ظذخالؤاتعدذ، خذراصاتقا ظةضعشعص،  ! تىضعمةس ساؤابالر، ظعسعت!  ياخشع هة دئضةنبولسا، نئمة 

الدعدا تذ           عم ظعسالم          مةنمةنلعك بعلةن ظأتىؤاتعدذ، ظأزعنع، ظأزضعنع هاالك قعلعش ظ ر قعس ةمما، بع دذ، ظ رذؤاتع
  .دأؤلةتلعرعنع ظاز ساندعكع دعنع مذتةصةآكذر ظالعمالرنع هئسابقا ظالمعغاندا

بةتلةردة،  ـ   156 ـ   153. تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ مةسعلعضة ظىح معسالنع ظىلضة قعلعص آأرسةتتع         
  .ةم قاتنعشع قاتارلعقالردئثعز ظاستعدعكع نئفعت، قذرذقلذقتعدعكع هاياتلعق، هاؤا، ظال

لةص نئفعت                 : بعرعنحع معسال  تعدعن آأص ز ظاس علدة دئثع ذ مةزض ةر ش قا دألةتل ة ؤة باش ظامرعكا، ظالبانعي
م            ا           ـ   حعقعرعص، صىتىن خةلقكة زور صايدا هاسعل قعلغان، مانا بذ بعر ظعلع ذ نئفعتق الاله ب ان، ظ ةن بولغ ةن بعل ص

ىتىن      تةساراؤةما تةه قذرظاندا بولذصمذ مذشذ سىرعدة،      الاله ص ةنع ظ ن  دةص ي علةرنع     زئمع تعدعكع نةرس ةر ظاس  ي
ةن،     ـ ظعشارةت قعلغان ظعكةن، ظذ بولسا، دةل نئفعت، ظالتذن    بعلعص تذرعدذ دةص   ايلعق ظعك ىش، ؤة زور ب آىم

  خعل200ظةث ظاجعز دألةت .  خعلدعن ظارتذق نةرسة ظايرعؤاتعدذ250نئفعتدعن هازعر تةرةققعي قعلغان دألةت 
العم،            ن قان ظ ةرسة ظايرعؤاتعدذ، هةممعسع صىتىن دذنيا ظعنسانلعرع ظىحىن صايدعلعق، ظويالص بئقعثالر، بذنع تاص

ذم                 ا، حوق ظعجاد قعلغان، آةشعص قعلغان ظالعم، شذ قذدذقنع، نئفعتنع بايقعغان ظالم، مذسذلمان، مأظمعن بولس
 سانسعز تذرسا، بذنعث هئسابعنع ظالالهال بعلعدذ،       بذنعث ساؤابعنع ظالالهال ظأزع ظاالهعدة بئرةتتع، حىنكع، بذ       
  .ظةلؤةتتة، مانا بذ ساؤاب مانا بذ خعزمةت، مانا بذ هةقعقةت

اندا        : ظعككعنحع معسال  ال قذرظ الاله بذرذن زئمعن يىزعدعكع، قذرذقلذقتعكع هاياتلعق سعرع بذ مةسعلعنع ظ
ارا       قاندا ق ةندة ؤة صعش ؤة بةرض ا، مع ة، باغالرغ علةر زعراظةتك ةن ثالرس ةثالر  .  دئض ةن ي اراثالر . دئمعض ا ق  تاظامغ

ةآكذرنع ؤاجعص دةص                  دئضةن عتعلغان، تةص ىملىآكة ظوخش رعلعش، ظأس ا تئ ة قايت ، ظايةت، هةدعستة، قعيامةتت
اال، نةصسع               ال، ب ال، م ةن ض آأرسةتكةن، ظةمما، بذ مةسعلعضة بعز سةل قارعدذق، مةنمةنلعك، ظعختعالص بعل

حعشعسعنع، هاياتلعقنع بايقعدع، دةل    ـ   ظذالر بذنعثدا ظةرآةك  . معكرذسكذصدا قارعدع بعلةن بولذص، دعنسعزالر    
 ظايةتنع ظعسصاتالص حعقتع، ظةمما،  دئضةنحعشع بولعدذ ـ سىرة ياسعندعكع هةر بعر ظأسىملىك جىص، ظةرآةك
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ةت، ب               ذ هةقعق ة ب أرىلدع، ظةمةلعيةتت انالر آ ازعرمذ تئنعؤالغ ة  بعز بذنعثغا تئنعؤالدذق، تا ه  ـ 1920ذ جةؤهةرض
ة     ا هازعرغعح عمذ، ت ان بولس رع يئزعلغ عمعدع  ـ 2003يعللع اتلعق تىض ة خذراص اتلعقنع  . يعلغعح ذ هاي ذالر ب ظ

ؤاران،  ـ باآتئرعيعنع، معكرذصنع، ؤئرذسنع بايقعدع، ظأسىملىك هىجةيرعسعنع بايقعدع، ظاندعن زعراظةت، باغ
دذر  ةرةققعي قعل دة ت لعرعنع زور دةرعجع ارؤا ظعش ذح تذرذش،   ـ دع، خعلم تذرذش، سورتالش ل حاثالش خع

عرلةص  اراص ظعلض ا ق لعرعدا ظالغ رعش ظعش لةص حعقع ةلنع داؤاالش، دورا ظعش قذرذش، آئس نعكعلعق باش تئخ
  .هازعرغعحة ظالدعدا تةرةققعي قعلدع

ةننع             نع، ص ذ ظعلعم دذق، ب ةممعنع تاشالص قوي دذق، ه عزالرغا تاشالص قوي ، بعز بذ صةرعز آذصايعنع دعنس
ظاخعرع بذ .  شةيتان، شةيتاننعث ظعشع دةص شةيتانغا قذل بولذص، هاالك بولدذق دئضةنظعلغار ظىسكىنعنع، بذ

ةي            ذ، ه لعم بولعدذقم ةيتانغا تةس ذ ش وق، ب ال ي ةمدع ظام ا ظ ذندذردع، مان دع، بويس ذل قعل زنع ق ةيتان بع ش
لساق، بذ شةيتاننع بعز بويسذندذراتتذق، ظعسعت، ظةسلع خذراصاتلعقدعن ظويغذنذص ظذيقذمعزنع بالدذر ظاحقان بو

ةرةققعي        رةسذلذلالهنعث شةيتعنع ياخشعغا بذيرعغاندةك بعزمذ بذنع دعن ظىحىن خعزمةت قعلدذراتتذق، يةنعال ت
نع       . قعلمعساق، ظامال يوق، بةرعبعر دذنيادا، دعندا زعيان تارتعمعز   ة ظعلعمعم ذ ظايةتك ز، مذش ذنعث ظىحىن بع ش

  .قئنع ظىحعنحع معسالغا قاراص باقايلع. بذيرذققا ظةمةل قعلعشعمعز الزعم  دئضةنةزعيادة قعلعص بةرسعل

م           : ظىحعنحع معسال  ثع ظعلع ايالردعكع يئ قا ج ة     ـ ظايغا سةصةر، قذرذقلذق، دئثعز ؤة باش ذ ظايةتك ةننع ب ص
ةقعقعي  آةلتىرضةندعن آئيعن، هاؤا، ظالةم بوشلذقعغا ظأتتذق، ضةرحة ظعنسانالر          عمذ   ظاسمان ظالعم ه ة بارالمعس عض

  .يئتعص بئرعشع مذمكعن ظةمةس

ترونومعية                   ع ظاس ةت، بذن ذ ظةمةلعي ارالعدع، ب ا ب هاؤاغا، ظالةم بوشلذقعغا جىملعدعن بةزع صعالنئتقا، ظايغ
حىنكع، ظذالر بذنعثدعن خةؤةرسعز، سعلةر بذنعثدعن . ظعلمع، ظالةم ظعلمع يوق آعشعلةر قةتظعي ظعنكار قعلعدذ 

ةي     هةيران قالماثالر  اآع بعلم ار قعلعشع ي ، ظذالر تئخع بذ ظعلعمدا ضأدةك باال، هةقعقةت قارشع تةرةصنعث ظعنك
قئلعشع بعلةن خاتا بولذص قالمايدذ، دعندا، بذنعثغا هئحقانداق توسقذنلذق يوق، بعرةر ظايةت يا هةدعستة ظايغا، 

ة  .  قعلغان، ضذمان خاالسظالةم بوشلذقعغا حعقالمايدذ دةص يوق، بذ هةممعسع ظعنسانالر ظأزع صةرةز     ظةمةلعيةتت
ة     : ظايةت، هةدعستة، ظالةمضة سةصةر قعلعشع ظعشارةت بعلةن سأزلةنضةن، مةسعلةن        ر ظالةمض ةمدعن بع ر ظال بع

يعلعدذ    ثالر دئ ص بئقع ىص حعقع عدعمذ بأس ةررةهمان سىرعس أزلعنعدذ، ظ أتكعلعش س ىرة  . ي قا س ن باش ظذندع
ذف  أتتذقيذس أزلةص ظ ع س ازعر . تعمذ بذن ةم ه ارقعلعق ظال ا ظ ةمراهنع، راآعت ىنظعي ه ةن س الدع بعل انالر ظ ظعنس

ا                      ةم آئمعسع ظايغ ان ظال ادةم ظولتذرعغ اندعن ظ اردع، ظ عالنئتالرغا حعق اق ص اندعن باش ا ظ اندعن ظايغ بوشلذقعغا ظ
  .حعقتع، بذ ظةمةلعي، ظعشةنحعلعك خةؤةر، بذنع ظالعمالر ظعسصاتالص حعقتع

عثعز،  ةك قعلس ةنعال ش ةر ي ةييارعلةرنع   ظةض ث، س أرىص بئقع غذالتالرنع آ ةلعي مةش الردا ظةم  تئلعسكوص
آىزىتىص بئقعث، ظاندعن ظعشعنعسعز، آىن حعقمعسعمذ آةح بولعؤةرضةندةك، سعز ظعشةنمعسعثعزمذ بذ هةقعقةت 

  .ظأزضعرعص قالمايدذ

ن   ظايغا قعرعق ساظةتتة يئتعص بارغان ظعدع، ظاندعن بذنعثدعنمذ تئزلةشتع، يةنعمذ تئزل      مةآتة، بذندع ةش
اددعنع               تذر، م ادة قعلعص بئرعش آئيعن بعر نةححة ساظةتتة بئرعشع مذمكعن، بذالرنعث هةممعسع ظعلعمنع زعي

  .ظاسان قلعص بئرعشتذر

ن   عنعث قولعدع الالهدعن باشقعس الر ظ ذ ظعش ةن، ب دعن آةلض رعص بئرعش عيعنع حعقع ئقعلغذ ظئنعرض ي
وراش        بعم دةص س ىن، رةب م آةلمةيدذ، شذنعث ظىح ع قعسمعدعن       . الزع ةم ظعلم عنع ظال ا حعقعش مةسعلعس ظايغ

آعحعكلعكع، آعمنعث قانحعنحع  ـ ظوقذسعثعز ظاينعث قانداقلعقع، ظارعلعقع، ماددعسع، هاؤاسع، تةرتعؤع، حوث
ادة     ام زعي ذرع آ ىن ن ة ظىح انلعقع، نئم ئلعص بارغ لةرنع ظ ع تةآشىرىش انداق ظعلم انلعقع، ق ع حعقق يعل

  .معسع تةصسعلعي سأزلةنضةنبولعدعغانلعقع، هةم

ع            سوظالنذرغذن   ز بذن ن، بع العقالر بولذشع مذمكع ةزع خات ةلكع، ب الرغا بذنعثدعن باشقا جاؤابمذ يوق، ب
  .تةآشىرىشعمعز الزعم

ةرنعث   ذلمان دأؤلةتل أزلةص، مذس علعنع س ارعخع مةس ذن ت ايدا نذرغ ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
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العمالرنع      ظارقعدا قالغانلعقعنع، آئيعنحة   ذر ظ علعدة جذمه ذ مةس انلعقعنع، ب ظةزهةر ظذنعؤئرستعتعنع ظعساله قعلغ
ارعخدا           . ظعجماظقا آةلتىرضةنلعكعنع بايان قعلغان    علة، ت مةن بذ مةسعلعنع سأزلةص يىرمعدعم، حىنكع، بذ مةس

  .آأص سأزلعنعدذ

ارعخنع س           اندا ت ةمما،    تارعخع يعلمذ مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة بولمعسا، ظالاله، قذرظ تع، ظ ةن بوالت أزلعمعض
عي    الالؤاتعمعز، ظاساس ةردعن ت ا جةؤهةرل ذ آعتابق ز ب ةتبع ةت،   مةقس قا ظاي ةت ؤة باش ذ ظاي نع مذش ، ظوقذش

ص،        هةدعسنع ظاساس قعلعص تذرذص، صةيالسوفالر سأزعنع ظاساس قعلعص تذرذص، ظةمةلعيةتتعن حعقعش قعلع
ىزىش،        ظعساله قعلعش، دةرس تىزىمعضة تىزىتىش آعرضىزىش،        نع آعرض ول بعلعم ةث م ز، ظ ظةث ظعلغار، ظةث تئ

حع، ساص ظةدةبعيات، ماتعماتئكا،  دئمةآ.صىتىن دذنيا ظعسالم دعنعنع مذسذلمانالرنع تةرةققعي قعلدذرذش الزعم
ارعخ،          ذر، ت ةت، ظذح عية، تةبعظ عية، جذغراص عية، ظارخلوض فعزعكا، خعمعية، ظاسترونومعية، بعظولوضعية، ضعظولوض

  . دئضةن مذهعت قاتارلعق يئثع صةننع آعرضىزىش الزعمقذرذلذش،

ا        ظايالنعث ـ   قذرظاندعكع ظادةم ظةلةيهعسساالم، ظةر    حةآلةنضةن دةرةخنعث معؤعسعنع يةص قويذص، ظالالهق
  ظاسعي بولغان قعسسعسعضة يةنة بعر قئتعم نةزةر، ظالاله، نئمة ظىحىن بذ قعسسعنع بذ سىرعدة بايان قعلدع؟

ساالم ظالالهقا شذ دةرةخنع ظعستئمال قعلعص ظاسعي بولغان بولسا، هازعر ظعنسانالر نذرغذن ظادةم ظةلةيهعس
ة                ذن هاالآةتك ادا نذرغ ندا، دذني ذالر دع ةن ب ذنعث بعل ا، ش ذص، ظاسعي بولماقت ةص قوي عنع ي حةآلةنضةن نةرس

اهالندذرعم  اننع ظاض ةندىرعمعز، ظعنس علعنع حىش ذن مةس ةردة، نذرغ ذ ي ز ب ةن، بع ان يىزلةنض ةربعر ظعنس عز، ه
م    ـ  ظأزعنعث ظاناتومعية رةثلعك ظاتلعسعنع، مودعلعنع، سىرعتع، ظعحع       ذق بعلعشع الزع ذ   . تئشعنع تول ز مذش بع

  .مةسعلعنع بايان قعلعش بعلةن بذالرغا ظعبرةتنع سأزلةيمعز

نع          ـ   بةلكعم بذنعث دذنيا   ذ ظاضاهالندذرذش علعنع، ب ذ مةس ن، ب علةر  ظاخعرةتتة صايدعسع بولذشع مذمكع  س
علةر،             ـ   دوختذرخانعدا آأرىلسة، خعلمذ   نع آأرس علةر، ظاضاهالندذرذش ذش، آأرىنىشنع آأرعس خعل آئسةل بول

مانا بذ ظعسالم دعنعنعث ظعشع ظعدع، حىنكع، ظالاله، قذرظاندا ياخشعلعققا بذيرعغان، ياماندعن توسعغان، بذنع       
وختذرخانعدعن ظةمما، ظعش ظأتىص بولذص، ظاندعن      خذددع، د . بعز ظةث مذهعم جايغا ظورذنالشتذرعشعمعز الزعم     

  .صذشايمان قعلماسلعقع ظىحىن، بعكةتكة، قانتاشقا ظورذنالشسذن

بةدةننع ساغالم قعلعش، مذسابعقعضة قعزعقتذرذش ظىحىن، هةربع ظعشالر ظىحىن، حئنعقعش سىرعتع  ـ   1
  .آأرسعتعلعدذ

  .تعلعدذحعشنع تازعالشتا، معسؤاآنع ظعشلعتعش ظذسذلع آأرسع ـ 2

  .باش، بويذننع، حعثعتعش هةرعكعتع آأرسعتعلعدذ ـ 3

  .ظعثةك سأثعكعنع حعثعتعش سىرعتع ـ 4

ة،   70ظعنسان ظئغعرلعقع ظةضةر     ـ   4 دذ،    45 آعلوضرام آةلس ذ بولع رام س ان،    25 آعلوض قا ق رام باش  آعلوض
  .بذنع تةثشةش الزعم. تذز، ظاقسعل، ؤعتامعن ؤاهاآازاالر بولعدذ

  .سىرعتع، مذسكذل، ظعسكعلعت آأرسعتعلعدذظومذرتقا  ـ 6

  .آعحعك تومذرالر ـ قان ظايلعنعش هةرخعل حوث ـ 7

  .تاماآعدعن ظاضاهالندذرذلعدذ ـ هاراق. نةصةسلعنعش سعستئمعسع آأرسعتعلعدذ ـ 8

  .يىرةك، بأرةك، دوؤساق ظةهؤاللعرع ـ 9

  .ظعنسان هةيكعلع، ظعحكع آأرىنىشع، نئرؤا سعستئمعسع ـ 10

  .رىش، ظاثالش سعستئمعسع آأرسعتعلعدذآأ ـ 11

  .تئرة قعسمع، تىك ظةهؤالع، سعالش سئزعمع ـ 12

  .صاآلعق، تازعلعق، هةر خعل آأرىنىشلةر آأرسعتعلعدذ ـ 13
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  .ظاضاهالندذرذلعدذ. معكرذسكذصدا تارتعلغان آئسةللعك ؤئرذس، معكرذصالر سىرعتع آأرسعتعلعدذ ـ 14

ذش مةنبةسع     هةر خعل آئسةللةنعث قةبعه سى     ـ   15 ئلعش مةنبةسع، يذق رعتع، آأرىنىشع، ظذالرنعث آ
  .آأرسعتعلعدذ

  .ظةخالق، خةتلعك تونذشتذرذلعدذ ـ ساغالم ظةقعل، صاآلعق، ظةدةب ـ 16

  .تأرةلمة ظعلمع، تأرةلمة آأرىنىشع، آأصعيعش سعستئمعسع آأرنىشع ـ 17

اراق ـ 18 ذرماقالر،   ـ ه ةرلعك يوص ن، زةه ايعن، مورفئ اك، آوآ انلعرع  تام تعلعدذ، زعي روظعنالر آأرس خ
  .آأرسعتعلعدذ

  .معثة قعسمع، نئرؤا سعزعم تذتاشلعرع آأرسعتعلعدذ ـ 19

  .ظعنسان معثعسع، هايؤان معثعسع سئلعشتذرذلعدذ. 20

  .بالعالر آئسةللعكع، ظذنعث سةؤةبع ـ 21

  .آئسةللعكنعث ظالدعنع ظئلعش حارعسع ـ 22

رع،   هةزعم قعلعش سعستئمعسع، سىيدىك   ـ   23 ةآلعك تىرلع ايدا   ظايرعش سعستئمعسع، يئم نع   ـ ص زعيع
  .آأرستعلعدذ

  .زعيعنع تونذشتذرذلعدذ ـ ، بذالرنعث صايدا.هارام، هايؤان، قذشالر آأرستعلعدذ ـ هةر خعل هاالل ـ 24

ع  ـ 25 اهعل آعش يعشج تع    يئ ايدذ، مةخس ع ياش اقعل آعش ايؤاندةك، ظ ذددع ه ايدذ، خ ىن ياش  ظىح
  .ظالالهدذر

  .حئؤة صايدعسع تونذشتذرذلعدذ ـ آأآتات، مئؤة ـ 26

  .تومذرغا، ظأصكعضة، نئرؤعغا زعيان سالعدعغانلعقع تونذشتذرذلعدذ ـ تاماآعنعث يىرةآكة، قان ـ 27

  .، توق قورساققا يئمةثيئيعش ظاز يئيعشقورساق ظاحسا،  ـ 28

العالر ـ 29 ك ب ذن آعحع ةتلعكع نذرغ ارلعقع، مةين ةآلعكنعث ناح وزذق، يئم ةل ظ دذ، آئس االك قعلع نع ه
  .قعلعدذ

  .تاظام ظىستعضة تاظام، ظعككع تاظام ظارعلعقعدا تاظام يعمة. 30

  .قااليمعقان تىآىرمةث ـ 31

  .تاظامنع بةك حايناص، ظاسان هةزعم قعلعش نئرؤعغا صايدا ـ 32

  .يئيعشقاحعدا، قوشذقتا  ـ تاظامنع خاس حعنة ـ 33

  ا ظئلعشساص هاؤادعن، نذردعن صايدا شعص ـ 34

  .ظذيقذنع ظألحةملعك ظذخالص، ظاز ظذخالش، قااليمعقان ظةمةس ـ 35

  .تازعلعققا داظعم قولنع يذيذشقا دعققةت قعلعش ـ 36

  .مذنحعغا آأص آعرعش، تةر تأشىآحعسعنع ظئحعش الزعم ـ 37

  .ظارامنع تازعالش، مذهعتقا سةل قارعماث ـ ظأي، هويال ـ 38

  .دعن ظئحعشتعن ساقالثتاظامنع حعؤعندعن، معكرذص ـ 39

  .آأآتاتنع يذيذص، ظاندعن صعشذرذص يةث. 40

  .يذقذملذق آئسةلدعن مذداصعظةلعنعش الزعم ـ 41
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ئزعت         ـ   42 الن، ض اب، ظع ش، آعت را قعلع ذم ظعج ة،    ـ بذ نةسعهةتنع، بذ آأرىنىشنع حوق ال، ماقال آذرن
االهعدة تونذش             ن ظ عنظالغذدا مةخسذس فعلعمدع م تةشؤعقات بعلةن هةتتا س ة    .تذرذش الزع ةن بعرض ذنعث بعل ، ش

ذن  عرالر ظئحعلس ذن، س ان قعلعنس ع باي لةر مأجعزعس ةت، هةدعس ترونومعية  . ظاي ع، ظاس ةم ظعلم مذ، ظال بولذص
ةرخعل  ع، ه ورالآأرىنش ذم      ـ ق لعرع حوق نعقعش ظعش ل حئ ةر خع ابعقعالر، ه ل مذس ةر خع اراقالر، ه ي

  .تونذشتذرذلعدذ

  !ن، ظامعنظالاله هةممعمعزضة هعدايةت بةرسذ

  سىرة ظةنبعيا تةصسعرعدعن تالالنمعالر

ان مأجعزعسع               ارلعق قذرظ اتلعق قات بعز بذ سىرعدة ظاسترونومعية، ضعظولوضعية، يةر قاتالم نةزةرعيعسع، هاي
اندةك،                  . ظىستعدة توختعلعمعز  دذرذص حعقق ن ظوي ذددع يئثعدع أزلةر خ ذ س االمع، ب الالهنعث آ قذرظان ظةزلع ظ
ئ     را آ دذ       تاساددبعي توغ كةندةك تذرع ال حىش ئخع هعلع اندةك، ت ةت   . لعص قالغ داق ظاي عدذ  750بذن ن ظاش .  دع
. عي ظةمةس، بةلكع، ظالاله ظالدعن بعلعص مأجعزة قعلعص، حىشىرضةن هةقعقةتتذرتاساددعصبذالرنعث هةممعسع 
عر    ةتنع تةصس ذ ظاي ان «ب زعالل قذرظ ر«، »فع ةنتاؤع » «مذنعي ابالر، ج  » ت ىتىن آعت قا ص ن باش ن ظذندع ىملعدع

ةؤؤذر ةننع تةس اندعكع ص ةنقذرظ العمالر  دئض ذر ظ دذ، جذمه ل قعلع ة دةلع ردةك ظاسترونومعيعض ابالر بع  آعت
دذ        عر قعلع ع قعسمع قعلعص تةصس ةم ظعلم ترونومعية، ظال عر قعلعص        . ظاس ةتنع تةصس أجعزة ظاي ذ م ز ب نع، بع قئ

اراص           ـ   باقايلع، بذ ظايةت بولسا، آاصعرالر، دعنسعزالر هةقعقةتةن ظاسمان        ة ق اش ظعكةنلعكعض ر تذت ث بع زئمعننع
 يعل بذرذن ظاسماندعن 1400مانا بذ بعر مأجعزة    .  دئضةن باقمامدذ؟ بعز ظعككعلعسعنعث ظارعلعقعنع ظايرعؤةتتذق    

  .صةن بعلةن ظوخشاش ظعكةن ـ ظةسعردة آةشعص قعلعنغان، يئثع ظعلعم ـ 19حىشكةن، بذ ظعالهع سأز 

ل     اش ظةس العمالر قذي دع    هازعرقع ظ ارع ظع وت ش ةت زور ظ ذز     . ع غاي ةييارعلعرع توقق ث س ن ؤة ظذنع زئمع
اش       . صعالنعت قذياشتعن ظايرعلغان دةص قارايدذ     تذز، قذي ةربعر يذل ةن، ه شذنعثدةك بعزضة يذلتذز بولذص آأرىنض

دذ   علع بولع دا آأرض ازعر تئلعسكوص ع ه ار، بذن عالنئتلعرع ب ار، ص ةمراهلعرع ب ث ه ذص، ظذنع ارقعلعق . بول ذ ظ ش
 معليارت قذياش بار 2000سامان يولعدعال . قذياشنع، زئمعننع، صعالنئت، هةمراهالرنع قعياس قعلغعلع بولعدذ

ذ          300دة   دئضةن بولذص، آام   معليوندعن آأصرةك زئمعن بار، صةقةت مذشذ زئمعندا بعز ظعنسانالر ياشاؤاتعمعز، ب
ذص، ظاسمان         ان بول ا ظئلعنغ نعق تعلغ علة ظئ ذ مةس ة، ب مان    ز ـ ظايةتت ان ظاس ةنع قذياشدعن ظايرعلغ ن ي  ئمعندع

   نئمة؟ ظالةم بوشلذقع حذ؟دئضةن

ذ   . نذر، قاراثغذلذق، يذلتذز، قذياش، سةييارعلةر     خوش، زئمعن نذرعدعن قاراثغذلذقتعن ظةمةس، دةل ظاش
دذ      دئضةن قذياش ان بولع عنع         .  يذلتذزدعن ظايرعلغ اراص، ظعككلعس ماندةك حوث دةص ق نع ظاس ةدعمقعالر زئمعن  ق

، هازعر بولسا، زئمعننع سىنظعي هةمراهدا سىرةتكة ظالدع، ظذندعن  دئضةنهاؤا، شامال، يامغذر بعلةن ظايرعغان
ال            ر ت ةمدة بع ةثرع ظال ذ آ ث ب ارقعلعق زئمعننع ذ ظ دع، ش اس قعل ا قعي الر زئمعنالرغ تذز، قذياش قا يذل باش

  .يذلتذز، قذياشدعن ظايرعلغان، بذ زئمعن بعر تالال  دئمةكزةررعحعلعك ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعدع،

ذ ان، ب عدعن ظايرعلغ اش سعستئمعس وث قذي ن ح ا، ظذنعثدع اش بولس ان  قذي ةيران قالدذرعدعغ ةقعلنع ه ظ
زئمعننع  ـ يةرضعحة بارعدذ، بعض باث حوث صارتعالش نةزةرعيسععضة تاقعلعدذ، قانداقال بولسذن، ظالاله، ظاسمان         

الالهدعن باشقعسع هةممعسع         ظأرنةآسعز يوق يةردعن بار قعلغان، بعز بذ       نعثغا شةآسعز ظعشعنعمعز، حىنكع، ظ
ار                . هادعسعدذر ظالاله ظذنع صةيدا قعلعص، ياراتقان، بذ راست هةقعقةت، بذ بعر حوث مأجعزة بولذص، ظةث ظعلغ

ذ        سةرصتئلعسكوصتا آىزىتىص نةححة يعل آىح   ان ب اتالص حعقق لعكتة ظعسص ث تةس العمالر مع اؤع ظ  قعلعص دذني
  . يعل بذرذن ظاسماندعن حىشكةن، ظأزع بولسا، ظةزةلدة بار ظعدع1400بعرال ظايةتتة ظعلعم 

ةق         ظذ مةخلذق ظةمةس،  . ظالالهنعث سأزع ظةزلعيدذر   رةسذلذلال سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤةسةللةم، راست ه
مذ             ةن؟ بولذص انداق بعلض ةؤة     1400صةيغةمبةر، ظذنداق بولمعسا بذ هةقعقةتنع ق انداق خ ذرذن ق ل ب رعدذ؟   يع ر بئ

لعي نذسخعنع     ع دئسعثعزتاساددعصبذنعثغا ظعشةنمعسعثعز بذ ظويدذرما ياآع    أرىث، ظةس سعز قذرظاننع ظوقذص آ
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ظةتعقعنع تةآشىرضىحع ظىسكىنة بعلةن  ـ معكرذسكذصدا ظعلغار تارعخع ظاسارع   يعل بذرذنقع نذسخعسعنع   1400
 ظالعمالر نةححة قئتعم ظعسصاتالص بولدع، ظعلغار بذنع. تةآشىرىص، ظئنعقالص آأرىث، بذنعثدا قعلحة شةك يوق

اقلعنعؤاتعدذ            . ظىسكعنعدة تةآشىردع  دذ، س ئتع تذرع ذ ص ا    . قذرظاننعث ظةسلع نذسخعسع ش ام ي ذددع، ظاخش خ
ان،                   اص قعلعنغ ان، خعت ا قعلعنغ هازعر حىشكةندةآال، يةنة بعر مأجعزة شذآع، ظايةتتة، آاصعر، دعنسعزالرغا تاص

ظةمةلعيةتتعمذ بذ ظاسترونومعية ظعلمع تذنجع قعلعص دةسلةصتة آاصعرالر قذلعدا . دذ؟ دعيعلضةنظذالر قاراص باقمام
عر،                     . بولدع ان آاص ة تئنعؤالغ ص، قذدرعتعض الدعن بعلع الاله ظ ع ظ العدذ؟ بذن بذ قانداق قعلعص توصتوغرا آئلعص ق

ر قولعدا بولذص، ظاندعن مذسذلمانالرغا  بذ ظعلعمنعث شذال دئضةندعنسعزالرغا تاصا قعلغان، ظذالر قاراص باقمامدذ؟
  .يأتكعلعشع شذنعث ظىحىندذر، بةلكع، بذنداقتا، دعنسعزالر تئنعؤااللمايدذ

ىك     ةث آىحل ذ ظ ا ب ان، مان كارا بولغ دا ظاش ذالر قولع ةت ش ذ ظاالم أجعزة، ب ذ م ات، ب ذ ظعسص ع، ب حىنك
دذ  ةت بولع المعد   . هأجج ذرذق ق ة ق ن يةن ذلمانالرمذ بذنعثدع ةمما، مذس الاله، ظ ةتع، ظ ش  هئكم ةن ظع  بعل

  .قعلغذحعدذر

انالر   عنع ظعنس ان، ظوخشعش اقلعنعص قالغ ل س ر خع ا، بع ذ بولس ذص، ظ أجعزة بول ر م ة بع ة يةن ذ ظايةتت ب
ةيدذ ا   . آةلتىرةلم ع، فعزعك وت ظعلم ع، ظ ذر ظعلم ا، ن أجعزة بولس ر م ة بع ارارةت   ـ يةن ةتقعقاتع، ه ة ت خئمعي

عن ظايرعلعش مةسعلعسع بولدع ظةمةسذ، ظاندعن آئيعن ظالاله هاياتلعقنع حىنكع، بذ قذياشتعن زئم  . ظعلمعدذر
  .تعلغا ظالغان

ىملىآنع        آئيعنظالةمدعن آئيعن نذر، هارارةت ظعلمعدعن       ايؤان، ظأس ان، ه عنع ظعنس ال هاياتلعق مةسعلعس
يةت باشقا جايدا ، بذ ظا دئضةنبعز هةربعر هايات نةرسعنع سذدعن قعلدذق:  دئضةنتعلغا ظالغان بولذص، مذنداق

ان          . مذنداق آئلعدذ  ذدعن ياراتق نع س ايؤان تىرع ةن  ظالاله، هةر بعر ه ذنداق،          دئض ىملىآمذ ش ذنداق ظأس ا ش  مان
ةن  ظذنعث هاياتلعقعمذ سذدعن، بذمذ بعر مأجعزة بولذص، صىتىن هاياتلعق سذدعن آةلضةن           ثع     دئض ة يئ  نةزةرعيعض

م دذر ـ ظعلع ة ظذيغذن التع ظال. صةنض ةمما، تةصعس ةن  ظ ذمان بعل الرنع ض ان ظعش ايمعز، قالغ ز ظذقم ةلذم بع ا م الهق
انع           . سأزلةيمعز، ظةمما، ظالاله، راست، هةق سأزلةيدذ      اننع، خات ذ يالغ دذ، ظ ان قعلع ةتنعال باي قذرظان، هةقعق

ذدعن  اتلعق س ىتىن هاي ذن، ص انداق بولمعس ةس، ق داق ظةم أزع ظذن ان س ايدذ، ظعنس ذل قعلم نع قوب  ظأزضةرتعش
  .ىم توغرا حعققان، بذمذ بعر مأجعزة بولغان هأآدئضةن

دذ،       ع بولع شذنداقال، بذ قذرظاندعكع هاياتلعق، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك تةتقعقاتعدذر، بعظولوضعية ظعلم
بعز زئمعننعث تةؤرةتص آةتمةسلعكع ظىحىن، تاغالرنع قعلعص       :  دئضةن يةنة بعر مأجعزة شذآع، ظالاله مذنداق     

ذ بع  ا بذم ةردذق، مان م رول    ب عدا مذهع ذص تذرذش نع تذت اغ، زئمعن دا ت عية ظعلمع ازعرقع ضعظولوض أجعزة، ه ر م
ظوينايدعغانلعقع ظعسصاتالندع، تاغ، ظالاله تةرةصدعن تاشالنغانمذ ياآع ضىمىرىلىش بعلةن هاسعل بولغانمذ؟ ياآع            

ار  قذرذقلذق يأتكعلعش بعلةن هاسعل بولغانمذ؟ ياآع باشقا صعالنئتالر سوقذلذش بعلةن ه      اسعل بولغانمذ؟ ياآع يان
ر        . خعل نةزةرعية بار   ـ   تاغالر صارتعالص هاسعل بولغانمذ؟ خعلمذ     مايدذ، بع ةؤزع ظوخشاش قذرظاندعمذ ظعبارةت، ل

ىردذق ايدا حىش ةزع ج ة، ب اراتتذق دعس ايعدا ي ةنج ىردذق دئض أمىرنع حىش ز ت ةدعيدة، بع ىرة ه مذ س  ، بولذص
دذ     .  دئضةن ة قعلعص بةردذق  ، بةزع جايدا جىملعدعن مذشذ سىرعد     دئضةن دان بعلع ز  . توغرعسعنع ظالاله ظوب بع

تأصعدة تذرمعغان، شذثا، بعز قذرظان، هةدعسكة تايعنعمعز، قالغعنعنع قعياس قعلعمعز خاالس، قانداق بولمعسذن، 
ةرد              ذ ي ر  بذ زئمعننع تذتذص تذرذشتا، مذهعم رول ظوينعسا، بذنع ظالاله قذرظاندا بعز قعلعص بةردذق دعسة، ب ة بع

دع      دئضةن ظأزلعضعدعن.  هأآىم حعقعرعلعدذ   دئضةن تةؤهعد، ظالاله بار، ظالاله بعر     الاله قعل   بذ ساختا سأزدعن ظ
ار،       هئكمةت.  بذ سأز ظاجايعص اليعق ؤة ظةؤزةلدذر   دئضةن تذرذش ب الدعن ظورذنالش ش، ظ م قعلع ةدبعر، رةهع ، ت

ذ؟  وزذق قعلمعدذقم اغالرنع ق ز ت اننعث بع مذ قذرظ ةبولذص ع  ن دئض العمالر بذن ا، ظ أجعزة بولماقت ةآمذ م ايعتع ب  ظ
ةظةتع     انالر مةنص ىتىنلةي ظعنس ذالر ص ان، ب اتالص حعقق ةنلعكعنع ظعسص وزذق ظعك تال ق ارقعلعق راس ىرىش ظ تةآش

  .زئمعننع، قذياش، ظاينع، ظعنسان مةنصةظةتع ظىحىن قعلغان ـ ظىحىندذر، ظالاله، ظاسمان

ةنلعكع    بذ جايدا زئمعننعث ظوتلذق شار جعسع      تعن آةحىرض نع باش م بولذص حعققانلعقع، نةحة معليون يعل
ظاندعن سويعغانلعقع ظالتة باسقذحتا بولغانلعقع، زئمعننعث قاتالم نةزةرعيعسع، هةتتا يادروسع، ظعحكع ظةهؤالع، 

ل   . يانار تاغ ظةهؤاللعرع، ظاندعن هاياتلعق ظةهؤاللعرع سأزلعنعدذ    ةلعي دةلع ات    ـبذالرنعث بعر قعسمع ظةم ظعسص
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ةي،  . بعلةن ظئنعقالندع، آأصىنحعسع بولسا، ضذمانعي صةرةزدذر، راستعنع ظالاله بعلعدذ   تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
 بعلةن تةدبعر قعلعص تذرعدذ، هئكمةتظذ صىتىن ظالةمنع ياراتقان ؤة . ظالاله، حوقذم بار، بعردذر:  دئضةنمذنداق

نع ظاسم     اراتتع، زئمعن ماننع ي ةمنع، ظاس ذ ظال ندا    ظ ا، زئمع اتلعقنع بولس ايرعدع، هاي تعن ظ ةنع قذياش اندعن ي
ذ               هاسعل بولغان دئثعزدا ياراتتع، دئثعز سىيع بولسا، ظوآسعضئن ؤة هعدروضعندعن هاسعل بولغاندذر، ظاندعن ب

ن               ذدعن، ظوتدع راقدعن، س ، هاياتلعقنع قذرذقلذققا، هاؤاغا تةرةققعي قعلدذردع، ظادةم ظاتعنع ظالاله ياراتتع، تذص
ندعمذ؟  . عدا بعز تأصعدة تذرمعغان ظعدذقؤاقتهاؤادعن ياراتتع، ظأز   آةيصعياتنع بعز بعلمةيمعز، ظاسماندعمذ؟ زئمع

وؤزذزق  . نةدة ياراتقان بولسا، ظأزع ياراتتع، بذنع ظالاله بعلعدذ   ظذ زات، تاغالرنع، زئمعننع تذتذص تذرغذحع ق
  .عدذقعلدع، ظذ زات، صىتىن ظالةمنع شذنداق قوغداص تذر

تع،  رلعكع، رةهمع تع، بع الالهنعث قذدرع تهةممعسع ظ دذهئكمع ان . ع بولع الر ظعم الرنع بذرذنقع ذ ظعش ب
ش    عر قعلع علعي تةصس ع تةصس ا، بذن ازعر بولس ان، ه عر قعلغ اي تةصس أز قعلم ةنال س عنعش بعل ةلتىرىش، ظعش آ

ذ   . ع آةلدعؤاقتقعلعش، ظعزاهات بئرعش، حىشةندىرىش     دع، ب الاله قعل انداق،  مةقسةت  راست،  توغرا، ظ  ق
تذر             عص حعقعش ةؤةبعنع تئص انلعقعنع، س ذلدا قعلغ انداق ظذس ثدا،   . آةصعياتتا ق ةت بذنع ئخعمذ     هئكم ةت ت ، رةهم

علعدذ  ـ تةؤهعدضة، تةدبعرضة، دةلعل. ظئنعق بولعدذ  ةقعقعي  . ظعسصات تئص تعدذ    ه ان ظئي العمالر ظعم خور ظ . ظعنساص
از،    18خاتعرجةم بوعلدذ، بذرذنقع تةصسرعدعكع  قذرظان مأجعزعسع ظاشكارا بولعدذ، قةلعص       ةآال ظ ةم ب  معث ظال

ىملىآال     تع، ظأس ن ظاش ع معليوندع ىرع، ظعكك اتلعق ت ا، هاي ازعر بولس علةيدذ300000ه نع ظعض ةن خعل .  دئض
ر بذرذنقعال. شذنداق، بذرذنقعالر ظالالهنعث قذدرعتعنع تاشتةك بايان قعلغان بولسا، هازعر تاغدةك بايان قعلعنعدذ

ا،                     ةرةز قعلس ك ص ةمنع آعحع الر ظال نعدذ، بذرذنقع ان قعلع تةك باي شامحعلعك بايان قعلسا، هازعر بو لسا، قذياش
 معليون 100 ظعسصاتالر هةتتا  دئضةنهازعر بولسا، حةآسعزلعكع، آةثرعلعكع، ظالالهنعث مىلكع شذنداق آةثرع

تذزال  ان يذل ارغعلع بولمايدعغ تعص ب ا يئ زلعكعدة ظذحس ذر تئ ل ن دا  يع ذ تئلعسكوص ع، ب دع، حىنك كارا بول ر ظاش
  .آأرىلدع

ا،           )ظعسصئرما(بذرذنقعالر تذخذم، مةنعي     ازعر بولس تع، ه ذمان قعالت ألىك دةص ض نع ظ ىملىك ظذرذقع ، ظأس
ةدعمذ      ذن، ن ة بولس ة ظعض ار ظىسكىنعض داق ظعلغ ةدعمذ بذن الر ن علدع، بذرذنقع اتلعق تئص اتلعق، هاي هةممعسع هاي

صةندة هازعرقعدةك معكرذص،   آأزعنع بعلةلعسذن؟ قانداقمذ تعببعي1200، آئصعنةآنعث  آأزع 4000حعؤعننعث  
ةؤةردار             يوقعتعصؤعرذسنع   تذرذص خ أيعدة ظول عدعن ظ ا ظعش ازعرقعدةك دذني انداقمذ ه ، آئسةل داؤالعيالعسذن؟ ق

ةمدة ظذ       انداقمذ ظال ذن، ق ة قعاللعس ةن ظاالق ار    بواللعسذن، قانداقمذ تئلئفون، آومصيذتئر بعل ةث ظعلغ ذن، ظ حالعس
ع  قورال ذن، بذن قا سااللعس ع ظعش عتةلمةيمعز  الرن أزلةص تىض داق. س ةنبذن أآكةنلعك   دئض ع س لعكعمعز، ظذالرن

ادعن         ذص، دذني ة قوش لعك هةسس ذ تئعضعش ع، ظذالرم ةخعرلعنعمعز، حىنك ن ص ز ظذالردع ةلكع، بع ةس، ب ظةم
ةمما،     ظايرعلدع، بعز ظذالرحعلعك خعزمةت، ظعبادةت، نةتعجة قعالل    ذن، ظ ن رازع بولس الاله، ظذالردع معدذق، ظ

تعداظع،           ـ بعز تةرةققعياتنع، ظعلعم  اغدعكع ظعص ذ ح ز ش ةنعال بع تع، ي ة ظاش ة هةسس اغدعنمذ نةحح صةننع ظذ ح
. حع دئمةآخذراصعي ظةقعدعدة تذرذص، بعدظةت، هارام دةص ظابدذقادعر دامولالمنع ظألتىرضةندةك ظعش قعلمايلع  

ةم نةز ان، ظال اغالر،   قذرظ ز، ت ذق، دئثع ن، قذرذقل ةييارعلةر، زئمع عالنئت، س اش، ص مان، قذي ع، ظاس ةرعيعس
ع           ةمنعث قذرذلذش ىلىك ظال ر مةثض ة بع ع، يةن ران بولذش ةمنعث ؤةي ىتىن ظال ةؤةر، ص ع خ اتلعق، آةلضىس هاي

ةم             ا، ظ ةيران قالدذرماقت العمالرنع ه اؤع ظ ىتىن دذني ا، ص ذص تذرماقت أجعزة بول ةث حوث م ةتتعن ظ ز جةه ما، بع
ظعسصاتقا بولذصمذ، تئلعسكوصدا آأز بعلةن آأرضعلع بولعدعغان  ـ بذنعثغا سةل قاراص، نةخ صاآعتقا، ظةمةلعي دةلعل

معكرذسكذصدا تةآشىرضعلع بولعدعغان ظةمةلعيةتكة تئنعؤئلعص، ظأزعمعز بعلمعضةنلعكعمعز ظىحىنال، هةممعنع خاتا 
رىنىص، ظعسالم دعنعنعمذ قةدعمعي خذراصاتقا ظايالندذرذص قويدذق، دةص قاراص، باشقعالر آأزعضة ظةث خذراصعي آأ

ئخعمذ حوث                 ة ت ان مأجزعسعض بذ ظعلعمنعث تئخعمذ ظالالهنعث بارلعقعغا، قذدرعتعضة، مأجعزعسعضة، بولذصمذ قذرظ
عت   دذق، ظعس مذ قويمع نع ظويالص اردعمع بولعدعغعنع ة،  ! ي ذم ظعدعي ز حوق ةبع ةن  صةلعسةص انذن بعل أآىم، ق ، ه

يالغاننع  ـ ناهةقنع ظايرعشعمعز، راست ـ هةق. رةققعيات، ساناظةت، يئثع ظعلعمنع، صةننع ظايرعشعمعز الزعمتة
رةر  : مةسعلةن.  قعلعشعمعز الزعمسةرصعمعزنع ؤاقت. ظةمةلعيةتتة تةآشىرشعمعز الزعم.  ظئتعشعمعز الزعم صةرق بع

ا  قا ظوخش ر ظعش اندةك بع ك حعقق اآع ظعحعملع ةآلعك ي ن يئم أآىم يئثعدع ىرىص ه ذم تةآش ع حوق ز ظذن ش، بع
  .قعلعشعمعز آئرةك، بذ بعر معسالدذر



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 366

اب        ةت، هئس عدا قعيام ىرعنعث بئش ذ س تذ، ب داق سوراص ةيدعن مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم العم ت ر ظ بع
علةن   أص، مةس ةك آ ةت ب داق ظاي تذ، بذن تع دةص دع،  : يئقعنالش رعلعص بول اي يئ الدع، ظ ن ق ةت يئقع  قعيام

ا،             . ستعمذ آأص آئلعدذ  دةك هةدع دئضةن راهعم، مذس االمدعن باشالص ظعب ذه ظةلةيهعسس أز ن ذ س ا هةتتا ب ، ظعس
أز       ةؤلعياالر، ظ د، ظ ت هةتتا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمالرغا بعردةك دعيعلعص آةصتذ، بةزع زاهع اغنع  ؤاق عدعكع ح

ةت  ع آةلدع دةص ضذمان قعلغان، تا هازعرمذ شذنداق قاراش بار، دةل مذش      ؤاقتقعيامةت   ت حاغنع قعيام ع، ؤاق
 يعل ظأتتع، قعيامةت 1400ظةمما نةححة معث يعل ظأتىصتذ، هةتتا رةسذلذلالهدعن آئيعن . ظاخعر زامان دةيمعز

علعي              ا تةصس ع ماث زادع بولمعدع، صىتىن ظاالمةت آأرىلىص بولدع دةيمعز، ظةمما، بذ قعيامةت زادع قئنع؟ بذن
  .سأزلةص بةر دةصتذ

ةؤلعياالر     : ةلةي مذنداق دةصتذ  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظ   لةر، ظ ةت، هةدعس را، ظاي ارةت توغ ةتنع  بئش لعرع قعيام
ى              . يئقعن دةص سأزلعضةن   ذش، مةثض ران بول ةمنعث ؤةي ذ ظال علعنع، ب ذ مةس ظةمةلعيةتتعمذ شذنداق، حىنكع، ب

ذ، هةم بذ ظعلعم ظالةمنعث قايتا قذرذلذشعنع، بذ زةررعحعلعك آعحعك ظعنسانالرنعث آأزع بعلةن آأرضعلع بولمايد
  .بذ مةسعلعضة ظةرشدعن قاراش آئرةك، آةث نةزةرعية بعلةن آأرىش الزعم. بعلةن بعلضعلع بولمايدذ

انعغان   ز س ةيدذ،       1000بع ة ظةرزعم الدعدا زةررعحعض الاله ظ ةم ظ ىتىن ظال دذر، ص ر آىن ا بع ل ظالالهق  يع
ز، ظعالهع نةزةرعيةدعن قارايدذ، آعم ظألسة، ظذ صةيغةمبةرلةر، ظةؤلعياالر، مانا مذشذ ظعالهع قذدرةت، ظعالهع آأ

دذ    ئلعدذ           . شذنعث قعيامعتع بولع ذم آ ذ حوق عز، ظ ىش هاجةتس ةتنع آىت تذر، حوث قعيام ذ هةدعس ان  . ب آئلعدعغ
ذنداق      اننع ش اق ظعنس نةرسة بةك يئقعن، ظأتكعنع يعراقتذر، شذنعث ظىحىن، بذ نادان، ظذنذتقاق، جاهعل، ظازغ

 ـ  شذنداق تذرذصمذ بذ ظعنساننعث ظعشعنع آأرمةمسةن؟ خذددع قعيامةت يوقتةك جةننةتظاضاهالندذرذش الزعم،
ذ      دوزاخ ئخع، سةن ب  يوقتةك خععيالعدا يوق ياشايدذ، قذرظان، هةدعس، صةيالسوفالر ظاضاهالندذرذص تذرغعنع ت

  .حوث قعيامةتنع يعراق سانعما، ساثا يعراق بولسا، بذ ظالالهقا بةك يئقعندذر

م    بعز يعراق  .  سانايمعز، ظةمما، ظالاله يئقعن سانايدذ، ظذنداق بولغاندعكعن، بعزمذ يئقعن سانعشعمعز الزع
بةلكع، بذ قعيامةت، صىتىن ظالةم ؤايران بولعدعغان، قذياش سعستئمعسع آىل بولعدعغان، ؤةيران بولغان حاغدا    

الاله          ةمما، ظ ن، ظ ل آئتعشع مذمكع يون يع ة معل ا نةحح اندذر، بذنعثغ أزنع    بولعدعغ ال آ ر سذقذشذص ا بع  خالعس
ةن           ـ   يذمذص ةن بعلمةيم ةلذم، م ا م ةتنع،        . ظاحقذحة بولعدعغاندذ، بذالر ظاالهق ذن، حوث قعيام انداقال بولمعس ق

بذ يةردة ظاثغعحة هاياتع . نع آىتىش هاجةتسعز، ظذ حوقذم آئلعدذدوزاخ ـ حوث سوت مةهكعمعسعنع، جةننةت
ار     صةرزةخ بار، قةبرة ظازابع ياآع راهع      ا         ! تع بار، روهالر ظازابع ب نعق ظوتتذرعغ ةدعس ظئ ةت، ه علعنع ظاي ذ مةس ب

اآع       ـ   قويدع، ظةتعضةن  ةت ي امدا جةنن ا         دوزاخظاخش دذ، ت ذص تذرع ازاب بول ا ظ ةت ي ةبرعدة راه ةثلعنعدذ، ق  ت
دذ   ذص تذرع ذنداق بول ة ش وراق  . قعيامةتكعح ابنعث، س ةقةت هئس ذ ص وظال ـ ب ازابس ر   ـ نعث، ظ ةتنعث بع راه

رعلعدذ           . قةددعمعسع خاالس مذ ئلعص بئ ةمدة ظ ىلىك ظال اخعرع مةثض ع ظ ث داؤام ك    . بذنع ةنعال آعحع ة ي ظاثغعح
ةن           أز بعل قعيامةت بولذص تذرعدذ، ظةهؤالغا ظةتراصلعق قارعساق، آةث جايدعن نةزةرعيعنع آةث قعلعص، حوث آ

عدذ            امعنع ظاخعرلعش ار، ه ئكع ب ةآلعك، ح اق، ح امعنع     مة. قارعساق، آةلضىسعضة قارعس ةم ه عز ظال ى حةآس ثض
اق               قذرذلعدذ، بذ راست، هةق، مانا مذشذ      تلعق تام ر ؤاقع ا بع مةنعدعن ظئيتقاندا، قعيامةت بةك يئقعن، بذ دذني

ةيدانعدعن حعقعص هةممعسع           . ع خاالس ؤاقت ابعقة م بعر قئتعملعق مذسابعقة مةيدانع خاالس، ظاخعرع بذ مذس
بذنع ظالاله، ظذندعن آئيعن رةسذلذلاله، ساهابعلةر، . عتعنع آأرعدذيامان مذآاص ـ نةتعجعسعنع آىتعدذ، ياخشع

تابعظعنالر، ظةؤلعياالر، صةيالسوفالر، هأآما، ظالعمالر بعردةك بعر خعل آأز قاراشتا بولغان، ظةمدع، سةن، مةن         
ذنداق          دئضةن تىزعضةن ظةرؤاهالر  الر ش ةن  آعتابتعكع روهالرنعث سأزعضة، جاؤابعغا قارا، روه ةنعال   كع، دئض ز ي  بع

ايمعز       ةن  دةسلةصكع ظةخالق، ظعش، ظةمةل ظىستعدة ياش أرعمعز        .  دئض عنع آ ذنعث نةتعجعس عنع، ش داق دعض بذن
أرعدذ      ـ دعضعنع، مانا ظعنسان بارحة ياخشع    ابعتعنع آ ازا، مذآ ان ظعشنعث ج ذنداق  . يام الر ش ةن روه كع،  دئض

ةن  ذ هةدعسكة ظذيغذن، ظذالر شذنداق    ب.  دئضةن روهالر ظارعسعدعمذ قعساس بار   . قعساس، ظادعل ظعشتذر   كع،  دئض
ارزذ              العدذ، ظ ايرعلعص ق ةممعدعن ظ ىآكة ظوخشاش       ـ   بذ خعل ظازابتا بولعدذ، هئرعسمةن آعشع، ه ان، آأص ظارم
 سوظالروهالر مذناجاتعدا .  دئضةنيوققا حعقعدذ، نةق ظةمةل بار نةرسة آأرىلعدذ، يوق نةرسة يئزعص قويذلمايدذ

  .ئزعلعدذجاؤابعدا مذنداق يـ 
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   بعلةن بعرلعشةمدذ؟جةسةتروهالر قةبرة ظعحعدة 

اندةك،                     جةسةت ذرذص، ظازابالنغ دة ت ةهبذس تىرمع دة م يعم ظعحع ذ آع الر ب  بعر آعيعمضة ظوخشايدذ، روه
انغا ؤاي .  دئضةن ، ظعككعسعضة بولعدذ  جةسةتظازابلعنعدذ، بذ ظازاب، روه، تةن،       ةن هةدعستعمذ حاال تاص كة  دئض

 ظازابلعنعدذ، بذ ظازاب تاهارةتتة تاصعنعنع حاال يذغانغا بولسا، قالغان ظعشتا نئمة بوال؟ روهالر تجةسةقارعغاندا، 
دذ،       ة بولع ازاب، راهةتت ةك  ظةلؤةتتة، ظ ةن،      دئم أجعزة       جةسةت ، روه، ت ر م ذ بع ازابلعنعدذ، بذم  ظعككعلعسع ظ

ايع  صةندعمذ ظعسصاتالص حعقتع، بذنع بعز سأزلةص بو ـ  بولماقتا، بذنع تةبظعي   ة دذرذت، دذظ  ـ لغان، روهالر يةن
ر                   اتالنغان، بع تة ظعسص ذ هةدعس ةن، بذم ةنلعكعنع سأزلعض اللعق ظعك ساالم، مةغفعرةتنعث روهالرغا شذنداق خذش

عق              ةت، ظاش ادا دوست، مذهةبب ذ دذني علةر ب أح    ـ مأجعزة، روهالر شذنداق ظئيتعدذآع، آعش اآع ظ  ـ مةشذق ي
ةث ةت، ج اداؤةت، رعقاب ةنظ دذدةك ظ دئض الردا بولع عدذ. عش ئتع قوص ذ ص ةرمةيدذ، ش الردا ظأزض الر روه ذ ظعش  ب

ةن                    دئضةن دذ، آعشع ظألض ة بولع ةن بعلل ةن آعشع بعل . ، بذ هةدعسمذ شذنداق آأرعلعدذ، آعشع ياخشع آأرض
يامانلعقع ظأزضعرعص  ـ صةيلع، معجةزع، ظالعم، تىرىآلعكع، ياخشع ـ ظةمةل ظىستعدة قوصذرذلعدذ، خذي ـ ظعش
أرعدذقالم عتعنع آ ازا، مذآاص ث ج ذالر ظذنع اخعرع ب ةت، . ايدذ، ظ ازاب، راه ذ ظ ذرذه ظعلعمدعم ذنداق ب ا ش مان

راق             ذ يع نعدذ، ب ا ظئلع تة تعلغ ةت، هةدعس قةبرعدة، هاياتع بةرزةخدة حوقذم بولعدعغانلعقع ظعسصاتالندع، بذ ظاي
  .ظةمةس، نةخ هازعرقع ظعشتذر

الدعراص           قعيامةت راستال بةك يئقعن، آعم    : خذالس ة ظ ز قعيامةتك دذ، بع  ظألسة، ظذ شذنعث قعيامعتع بولع
  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، هةممة جةهةتتعن، قذرظان مأجعزعسعضة قعزعققان. نئمة قعالرمعز

  

  ظالاله ؤة رةسذلذلاله، قذرظاننع مأجعزة دعديا،

  .بعزنعث تةتقعقاتعمعز سىرة ظةنبعيا

  تموسفئرا،ظالالهنعث بارلعقعغا ظاالمةتتذر، ظا

  .تذر بذ هاؤانئمةتبارحة هاياتلعققا 

  

  هاؤاسعز هاياتلعققا يئتعدذ قازا،

  .قئنع ظةمعسة، تةصةآكذر بعلةن قارايلع تازا

  ظعلمعي تةصةآكذرنع قعلمعغان آعشعلةرضة،

  .قازا ـ آأزضة آأرىنمةي يئتعص آئلعدذ باال

  معكرذص، ؤئرذسدعن ؤابا تةضكةندة،

  .تاال ـ ، تاالتةن ؤة جعسعم بولذص آئتعدذ

  نادان، جاهعل خذراصعيالر بذ ظازابنع تئتعغاندا،

  .ياردةمحع قةيةردعكعن دةص قاالر! ظاه

   بار، دئضةنهةرآعم قعلسا، ظأزعضة قعلعدذ

  .خذراصعيلعقعمعز تىصةيلعدعن آةلدع بذ باال

  صةننعث ظالدعدا، ـ ظعلمعي زاهعر ظعلمعي باتعنع تةبظعي

  . مانادئدعم سةنمذ باال مةنمذ تئخع باال
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زئمعن، قذياش، ظاي، هةربعر صعالنئت،  ـ سىرة ظةنبعيادا مذنداق ظايةت بولذص، هةممعسع يةنع ظاسمان     
قا             .  دئضةن يذلتذزالر ظأز صةلعكعدة سةيرع قعلعدذ     دةدة، ؤة باش ىرة رةظع عندا، س بذ ظايةتكة ظوخشاشال سىرة ياس

رعق   دئضةن لةن قةسةمكع ظايةتلةردة آأص ظذحرايدذ، جىملعدعن يوللذق ظاسمان بع       ةغرعص   ـ ، شذنداقال مةش م
رعق        ازدعكع مةش تعكع، ي اينعث قعش لعرع  ـ يةنع هةممعنعث مةشرعقلعرع، مةغرعصلعرع ياآع قذياش، ظ  مةغرعص

رعلةر              دئضةن ةيدعغان نةس ان ؤة آأرم علةر آأرعدعغ ذنداقال، س ان، ش ةم قعلغ ةن قةس ، يةنة يذلتذزالر ظورنع بعل
ئلع        يوقعلعشلتذزالر تأآىلىش، سةيرة قعلعش،     ، يذ  دئضةن بعلةن قةسةم  اندا خ ، صةيدا قعلعش نةزةرعيعسع قذرظ

تعمذ  ةن، هةدعس ذق سأزلةنض أز  ظوح أص، ظ تآ ع   ؤاق ةم قاتنعش ا، ظال كوص بولمعس كىنة، تئلعس ار ظىس عدا ظعلغ
ذلذلاله ساؤ                   ا، رةس العم بولمعس ة ظ ذالر ظاسترونومعيعض ا ب ةم آئمعسع بولمعس ا،    بولمعسا، راآعتا، ظال عز تذرس اتس

صةن، قذرظان، هةدعستة تةصسعلعي سأزلعنعدذ؟  ـ ظةسعردة آةشعص قعلعنغان بذ يئثع ظعلعم ـ 19قانداق بولذص، 
ةم،                  ةك، ظال ار، دئم مانا بذالر قذرظاننعث ظئنعق مأجعزعسعدذر، ظاسمان ضازدعن هاسعل بولغان سأزمذ قذرظاندا ب

أزلعنعدذ    ظاسمان، ظالةم بوشلذقع، يذلتذزالر، سعستئمعال     اتالملعرع      . ر، ظوربئتعالر قذرظاندا س ةر ق عية، ي جذغراص
ايلعنعدذ                       ارع ظ أجعزة، يةرش عرلعق م ايعص س ذالر ظاج ارلعقالر، ب ع قات ذر ظعلم ة، ن اددا، زةررعح  نةزةرعيعسع، م

ةن دذ    . دئض ةيرة قعلع اثعدذ، س اش م ةنعال قذي ص، ي ا حعقع ة ظوتتذرعغ ةننةزةرعي اندا  دئض ةزةرعيعمذ قذرظ  ، ن
أز    28دةك راست، هةقعقةت بولذص حعقتع، قذياشمذ هةر آىنع تةخمعنةن          ندئضة اثعدذ، ظ  معليون آعلومئتعر م

  .نعشانعغا قاراص سةيرة قعلعدذ، بعز بذ مةسعلعنع سأزلةص بولغان، بذ جايدا ظعشارةت قعلعمعز خاالس

دذق     زة قعل ةر ظأض ماننع بعخةت ز ظاس ىرعدة بع ذ س ذآع، ب أجعزة ش ر م ة بع ةنيةن زة دةل ، ب دئض ذ ظأض
ةن    ظاتموسفئرا، قذرظاندا  ىردذق     . بذلذتنعمذ ظاسمان دئض ن حىش ذالرنع بذلذتتع ةن  س ماندعن   دئض ةن  نع ظاس ،  دئض

ايدعن                  ةمدعن، ظ قع ظال ا، تاش زة بولماقت ةر ظأض دئمةك، بذ ظاسمان دةل ظاتموسفئرا شذ، بذ بعزضة راستال بعخةت
ايلعنعص ي     م       آةلضةن، ظذندعن باشقا يةرشارع ظةتراصعدا ظ ةييارعلةر، داظع اق س الر، ظذشش ةن معتظورعت تاش ىرض

ا،              ز بولغاحق ةآال تئ ىرظعتع ب ث س دذ، بذالرنع هالدا زئمعننعث تارتعش آىحع بعلةن زئمعنغا هذجذم قعلعص تذرع
ذ               تذز ش ار يذل ذ دةل ظاق ةر      . تئزال سىرآعلعشدعن ظوت آئتعص، آأيىص آئتعدذ، ب فئرا دةك بعخةت ةر ظاتموس ظةض

تذراتتع               ظأضزة بولمعسا،  اتلعقنع ظاخعرالش ىتىن هاي الر ص ذ تاش عدعغان ب ن ظاش ر توننعدع رلعقع بع ة،  .  ظئغع ظادةتت
غا حىشسة، بعر مئتعر قئلعنلعقتعكع صوالت تاختعنع تئشعؤئتعدذ، ظةضةر  زئمعنحعالندةك بعر تال معتظورعت تاش

  بعر نةححة توننا تاشالر حىشعؤةرسة قانداق بوالر؟

ذ   .  راستعنال قذرظاندا سأزلةنضةن ظعكةن، بذ قذرظاننعث مأجعزعسعدذرمانا بذ بعخةتةر ظأضزة،   ذنداقال، ب ش
عغا     ع ظارقعس ل نذرن ر خع انلعق بع انالرغا زعي ةن، ظعنس دعن آةلض ةن قذياش ةمدعن آةلض قع ظال فئرا تاش ظاتموس

اي                    امغذرنع صةسكة ق ا، ي زة بولماقت ةر ظأض ذ بعخةت ةنعال ب العدذ، ي ةلذم  قايتذرذص هاالآةتتعن توسذص ق تذرعدذ، م
ذنداقال                 دع، ش داظعرعدة بولذت توسذلذص قئلعص، صةسكة يامغذر قايتعص حىشعدذ، يةنعال بذ بعخةتةر ظأضزة بول
نال،    ان سئض الالردعمذ تارقالغ ل قان ةر خع ارلعقالرنع ه ةمراه، قات ىنظعي ه ئفون، س و، تئل ع رادعظ ة ظذحذرن بارح

لعمةيدذ،      دولقذن، حاستوتع، ظاالقعنع دةل شذ ظاتموسفئرا ق     رقعالر ظعش ا يذقع ايتذرعدذ، بولمعس اتلعمع صةسكة ق
ع       ر رةجظ ماننع زاتع ذ ظاس الاله، ب ذثا، ظ ةنش ان ظاسمان       دئض ايتذرذش ظعضعسع بولغ ارعقدا ق ىرة ت ةن س  . دئض

  )يةرشارعنع قذرشاص تذرغان بعخةتةر ظوضزة(

 ظةمما، بذ قايتذرغذحع ظاسمان   ، هازعرمذ شذنداق،   دئضةن قةدعمقع ظالعمالر بذ ظايةتنع يامغذرلذق ظاسمان     
اندعكع      ذ قذرظ ايتذرعدذ، بذم نذرعنع سعضنالنع، دولقذننع، خةؤةر ظذحذرعنع قايتذرعدذ، ظاشذ معتظورعت تاشنع ق

صىتىن هاياتلعققا بذ هاؤا بةآمذ الزعم، بعز ظاتموسفئرانعث ظةث زعح جايعدا ياشايمعز، ظةضةر            . بعر مأجعزة بولعدذ  
ياتعمعزدعن ظايرعلعمعز، خذددع ظعضعز تاغقا حعققانالر ظوآسعضئن ظالغاح حعققاندةك آىنضة سةلال شاالث بولسا، ها

صةن آعتابلعرعدعن آأرىث، ظايةتنع تئخعمذ  ـ بولعدذ، بذ ظعلعمنع سعز تةبظعي ظاتموسفئرا يةتتة قةؤةت. قالعمزع
اي     رذشةن حىشعنعسعز، ظةلؤةتتة، بعز دذنيا ظعنسانلعرع جىملعدعن مذسذلمانالر،         زعنع بذلغعم ةر ظأض ذ بعخةت ب

م          . قوغدعشعمعز الزعم  اتلعق      . هةر قايسع دألةتلةر بذ مةسعلعضة ظاالهعدة آأثىل بألىشع الزع ىتىن هاي ا ص بولمعس
ان،   ا ظالغ نعق تعلغ عزةتنع ظئ ةرلعكنع مذهاص ذص، بعخةت ايعص مأجعزعسع بول اننعث ظاج ذ قذرظ عدذ، ب ظاخعرلعش
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ةزلع                قذرظاننعث هةربعر ظايعتع، هةربعر      الالهنعث ظ ذ ظ ع، ب عرلعق، حىنك أجعزة، س ايعص م تع ظاج سأزع، لذغع
  .بذ جةزمةن هةقعقةتتذر. سأزعدذ، مةثضى شذنداق بولعدذ، شذنداق بو لعدذ

ايؤان،         بذ ظاسمان ظاتموسفئرا يةنعال ظذحذش ظعشلعرع ظىحىن، قذشالر ظىحىن، مذهعت ظىحىن، صىتىن ه
رعدا           ظأسىملىك ظىحىن، هاؤا قاتنعشع ظىحىن ب        ز يذقع مذ بع ا، بولذص زة بولماقت ةر ظأض ةن  عخةت ن    دئض دةك، نذردع

ةيدذ                 ألىص تىض ةيدذ، ظ أيىص تىض ة آ ةيدذ،   . بعخةتةر ظأضزة ظةضةر بذ هاؤا ظاتموسفئرا بولمعسا هةمم ذرذص تىض ق
دذ االك بولع ع، . ه اؤا يول اؤا، ه فئرا، ه ذزذن ظاتموس ع ظ ذ   ـ رةثدعك الالر، ظذح الر، قان ان دولقذن قا بولغ ر قعس

عدا   . سعستئمعسع، بذالرمذ بعخةتةرلعككة آئصعل بوالاليدذ     اؤا ظذرذش هةر خعل ظذرذش، بولذصمذ ظالةم ظذرذشع، ه
ان           . حوث رول ظوينايدذ   ةن بولغ عالنئتالر بعل قا ص يةرشارعنعث ظايلعنعشع، باشقا صعالنعت، هةمراه، ظاي، ؤة باش

فئرا،     اؤا، ظاتموس ذ ه ةتتعمذ ب ع جةه ع، ظاالقعس ارتعش آىح اقاليدذ،   ت ذثلذقنع س ايدذ، تةثص وث رول ظوين ح
اؤانعث    . بولمعسا، صىتىن سعستئما ؤةيران بو لعدذ   ذ ه ةن ب هةر خعل مذز تاغالر، قار تاغالر، سذ ظامبارلعرع بعل

ة   . زعح مذناسعؤعتع بار   عدذ هةمم مذهعم ظاالقعسع بار، ظةضةر بذ هاؤا سوغذق بولمعسا، يةنعال هاياتلعق ظاخعرلعش
  .زلعقتعن ظألىص آئتعدذ، مانا بذ بعخةتةر ظأضزة، قذرظان مأجعزعسعقذرذص ظذسسذ

سىرة ظةنبعيا، ظع مذهةممةد، بعز سةندعن ظعلضعرع هةر قانداق بعر ظةلحعنع ظةؤةتسةك، ظذنعثغا مذنداق            
أجعزة بولماقت                      ا م ةتمذ آاتت ذ ظاي ثالر، ب ادةت قعلع الالهقعال ظعب وق، ظ اله ي ا، ؤةهع قعلدذق، ظالالهدعن باشقا ظع

الالهنعث           ، حىنكع، دذنياؤعي  ةؤهعدنع ظ ن ت ىتىن دع علة، ص دعن، تةتقعقاتححعللعرع ظوتتذرعغا قويغان بعر مةس
 بارلعقعنع، بعرلعكعنع تعلغا ظالغانعكةن، مةيلع، هازعر بولسذن، ياآع قةدعمكع بولسذن، هةممعسع ظالالهنع بار   

الالهدعن         ظةمما، حوقذنذش ظذسذلع ظوخشاش بولماي، شئرعك آةل      . دئضةن ا ظ ىن، ظذالرغ ذنعث ظىح تىرضةن، ش
وق اله ي قا ظع ةنباش علةن دئض ةن، مةس ان ظعك ع قعلعنغ ا: ، ؤةه االمدعن ظعس ع 4800 ظةلةيهعسس ل بذرذنق  يع

نع،    ئ يعل بذرذنقع بذددا دعنع، ه  600خرعسعتعظان دعنع، معالدعدعن     ةدعمكع دع رعلعقالرنعث ق ندع دعنع معس
عرعص           لعكعنع،دعننع ظالالهنعث بارلعقعنع، بعر    اي ظأزض را بولم ظوحذق سأزلةنضةن، ظةمما، ظعبادةت شةآلع توغ

دذ              . آةتكةن، جذثضودعكع بذددا دعنعمذ شذ يوسذندا، زئمعننعث هةر قايسع جايدعكع دعنالرمذ ظالالهنع بار دةي
ذالر       ةمما ب دذ، ظ راص قعلع رلعكنع ظئت ةقعقعي بع اب ق     ه ع آعت ةددةس ظعاله ان مذق الاله رازع بولعدعغ اننعث ظ ذرظ

ذنعث ظىحىن            ار، ش ئرعك ب عتة، ش ةآلعدة ؤاس ادةت ش تةلعص بويعحة يول تذتمايدذ، ظذنع قانذن قعلمايدذ، ظعب
ا  ارعدا    . خات عزالر قات ذالر مذشرعك دةص دعنس اش،      دوزاخظ ةيتانغا ظوخش ذالر ش ع، ب نعدذ، حىنك أآىم قعلع ا ه ق

انذن، صعرعنسعص          صةرمانعغا خعالص هالد   ـ   ظالالهنع بعلسعمذ، تونعسعمذ، ظةمعر    ا ق ا يولدعن حعققان، ظأز ظالدعغ
، سأزلةر بار، مانا  دئضةنظةمما بذالرنعث آعتابلعرعدا ظالاله بار، بعر. تىزىص، ظأزعنع، ظأزضعنع ظازدذرغانالردذر

 ـ صىتىن ظاسمان . قةدعمقع معسعرلعقالرنعث دعنع آعتابلعرعدا مذنداق دئيعلعدذ. ظايةتنعث مأجعزعسع بولعدذ   بذ
ا      هئكمةتعننع ياراتقان خالعق هةق، ظذ صاك، ظذ مذقةددةس، ظذنعثدا      زئم الر ظذنعثغ قا ظعاله ار، باش ذدرةت ب ، ق

بذ نةرسعلةرضة ظالالهقا ئيقعن بولذش  دئمةك، بذالر شئرعك ظةقعدعدة خاتاالشقان، بذالر.  دئضةنسىصةت خاالس
ر   ظىحىن حوقذنعمعز دةص قارعغان، بذ ظايةتتعمذ بار، دئمةك، بذالر   ار، بع الالهنع ب ةن  ظ أرعص   دئض عمذ ظ  ـ  بولس

  .ظادةت، ظعبادةت، ظةخالقتا خاتالعشعص ظالالهنعث غةزعصعضة يولذققانالردذر

كةن،    ـ خاهعشعغا حوقذنغان، ظاتا ـ حىنكع، بذالر ظالالهنعث سأزنع قويذص، ظأز نةصسع       عغا ظةضةش بوؤعس
 ظةهلع دوزاخ شئرعك آةلتىرىص دعندعن حعققانالر، بذالر يةنع ظالالهقا ؤاسعتة ظارقعلعق. بذالر مذشرعك دعيعلدعذ

  .بولعدذ

ارلعقالر،               ةهلع زةر دةشت قات قةدعمعي صارعس دعنعدعكعلةر، ظارعييعن قةبعلعسع، سعلتيون، صعالندةك، ظ
تعقامةت،        .  دئضةن هةق دعن سىصعتعدة ظالاله بار، بعر      انذنع ظعس نذر، زذلمةت، هةق، باتعل، باي، صعقعرلعق، ق

ظذالر ظالاله، دئضةن ظاتالغذنع . ل هأآىم، ظعبادةت، تاهارةت، ساقلعق، مةثضىلىك قانذنلعرع بايان قعلعنغانآامع
الاله تذرذص، ظ ةنظالماش ارايدذ،    دئض اراتتع، دةص ق انالرنع ي ذر، ظعنس ع ن علعق ظعاله دا، ياخش نعث ظورنع

نع،     صةرعشتعلةرنع ناماز، دذرت، زعكرع، ظعبادةتنع، صاآلعقنع، دعنع صةرع        ةت آىنع العدذ، قعيام ا ظ زلةرنع تعلغ
روهالرنع قايتا تئرعلعشنع تعلغا ظالعدذ، بذ ظةقعدعسعز، هئحقانداق دعن، دعن بولمايدذ، ظةلؤةتتة، ظذالر مذنداق 

زئمعن، قذياش، ظاي، نذر، ظوت، سذ، شامال، بذلذت، هةممعنع بعر ظعاله ياراتقان، بعز شذ           ـ   دعدع، ظاسمان 
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، سةجدة قعلعمعز، ياردةم سورايمعز، ظذنعثغا شةآعل يوق، ظوخشاش يوق، ظذ مةلذم حئضرالعق ظعالهقا حوقذنعمعز
ةيمعز،               موهتاجماآاندا ظةمةس، ماآان ظورذنغا      ةتلةص بئرةلم ةن سىص ل بعل نع تع ث ظذلذغلذقع  ظةمةس، بعز ظذنع

ث       ع              1000ظةقلعمعز ظذنع تاصالمايدذ، ظذنع علعق ظعاله ث بعرسع ياخش ار، ظذنع ةآيعم  ظعسمع ب ةن روه، ه   دئض
ةمعر      . مةنعدة بولعدذ  ش،         ـ   زةردةشتعنع ظةلحع دةص ظئتراص قعلعدذ، ظ ةت قعلع ذنذش، ظعتاظ ةرمانلعرعغا بويس ص

  .قعيامةتكة ظعمان آةلتىرىش تعلغا ظئلعنغان

ر       ةن قةدعمقع معسعرلعق، صارعسلعق مةجذسعيالر، بذددعزعمحعالر، هازعرقع هةممعسع ظالاله بار، بع ،  دئض
أز           بذ دذني  ة س ذ      . اؤع دعن تةتقعقاتع بولذص، صىتىن دعننعث آعتابلعرعدعن ظئلعنغان خذالس دذ، ب ار دةي الاله ب ظ

انذن،       ـ   تئما هةرضعز ظأزضةرمعضةن، ظاخعرةت، ظاسمان     ةمما، ق ذنداق، ظ زئمعن، ظةرشع، آذرسع هةممعسع ش
المدع  اخعرع ظعس ذالر ظ ةن، ظ ئلعص، ظأزضةرض ماي ق ةآلع، ظوخشاش ىرع، ش ادةت ت ةن، ظعب ةص آةتك ن حةتن

ةيدا نع ص ندعالر دعنع ةي، هع ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةنت نع،  دئض ذددا دعنع نع، ب تعظان دعنع ابنع، خعرعس  آعت
ث         نالرنع ؤة ظذالرنع ل دع ةر خع نع ه ع دعنع نع، مةجذس يوس دعنع نع، آونفش ابعل دعنع نع، ب و دعنع لعيونس

أجعزعل           ةزع م اندعكع ب اخعرع قذرظ ةن، ظ الاله،           آعتابلعرعنع تةآشىرض ان، راستال ظ ةص حعقق ةتنع دةلعل عك ظاي
ةددةس                  دئضةن صىتىن ظةلحعضة ظالاله بعر    ع مذق ان، ظعاله اخعرعدا قذرظ ةث ظ مايدذ، ظ ىرع ظوخشاش ادةت ت ، ظعب

آعتاب، ظاساسعي قانذن بولذص، بذنعثدعن حةتنعسة بذنع يول قعلمعسا، بذ قذرظان بعلةن صىتىن قةدعمع دعننع        
ةلدعن قالد ابنع ظةم ابلعنعدذآعت عز هئس عر، دعنس ذ آاص ا، ظ ز. ذرمعس ا بع ةقةت، ظالالهق ةنص نال،  دئض دعن آئيع

 بعز ظوتقا ظعبراهعمغا سوغذق ؤة ساالمةت بول دئدذق. قذرظانغا آئلعشع الزعم، بذ مأجعزعلعك آعتاب آذصاية
أزلةش        دئضةن ةقنع س ش، ه م    ظايةت توغرعسعدا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تةؤهعدنع بايان قعلع ةريانعدا زالع  ج

الاله،             الغان، ظ ا س لعتعص ظوتق عم ظعش الر بئس ا، زالعم ذص قويس ةتنع قوي ذرذص، هأجج ك ت الدعدا تع اه ظ صادعش
  . بولسا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظوت ظعحعدة توثالص قالعدعكةندئمعضةنساالمةت بول 

ذ          ا، س يعم   بذ ظايةتتة بعزضة زور ظىلضة بار، هةق دعن ظىحىن، ظاشذنداق ظوتق ةرقانداق خع ا ه  ـ غا، دئثعزغ
ةييعد                        ار، س ة تةؤرةنمةسلعك ب ش، قعلح أرةش قعلع ة آ ذرذش، ظاخعرعغعح ث ت خةتةرضة قارعماي بعر خعل حع

داق     قذتذب ة مذن ةن  بذ ظايةتت ةبظعي     .  دئض العمالر ت عنع، ظ وغذق بولذش ث س اتلعماقحع     ـ ظوتنع ةن ظعسص ةن بعل ص
ادةتت        الاله،              ـ   عنبولعدذ، ظةمما، بذ خاتا، حىنكع، بذ ظ ان ظ ةمنع ياراتق ىتىن ظال تذر، ص أجعزة، ظعش قعرع م تاش

ا  دئضةنآذن، يةنع ؤذجذدقا آةل  ةن  بذ سأزنع ظوتق ول      دئض وغذق ب ةنع س ا، آأيىشنع ي ةن  تذرس ا،   دئض  تذرس
عز            ىرىش هاجةتس ع تةآش ةرلعكتذر، بذن ةرمان يئت ذ ص ةددع، ب ةن ظوتنعث سوغذق بولماي نئمة ه ةنتاؤع  .  دئض ت

ارةت               رةهمةهذلال   قا ظعش ازنع باشقذرذش ةبظعي ض ع، ت نع، نذرن ة ظوت ظةلةي، بذ جايدا مذنداق قارعغان، بذ ظايةتت
  .قعلعنعدذ

وك          ـ   ظعلعم ذددع ت دذ، خ لةتكعلع بولع صةن ظارقعلعق ظالاله خالعسا ظوتنعمذ سوغذق قعلعش ظعشلعرعغا ظعش
ة زور   ذ ظايةتت الاله ب اندةك، ظ تئمال قعلغ ذ ظعس ارقعلعق توثالتق ذ ةتنئمظ ان، ب ارةت قعلغ ة ظعش ول بعلعمض ة، م ك

ةتتعن  .  دئضةنسوغذق هةممة ظعشقا ظعشلعتعش ظعلمع بولعدذ ـ   ظئنعرضعيعنع ظعسسعق  شذنداقال ماددعنع بعر هال
بذمذ قذرظان مأجعزعسع، ظوت ظادةتتعن تاشقعرع سوغذق بولغان بذ . يةنة بعر هالةتكة ظأزضةرتعش آأرسعتعلعدذ

م  ظوت ظعبراهعم ظةلةيهعسس   ة ظعلع راهعم        ـ االمغا مأجعزة بولغان، بعزض ةمما، ظعب ايدذ، ظ عل بولم ذ هاس عز ب صةنس
أرةش              ان، آ اد قعلغ ان، جعه ةت قعلغ ظةلةيهعسساالم نةصسع ظىحىن ظةمةس، دعن ظىحىن، هةق ظىحىن خعزم
ة          ع ظاقعبةتك اق، ظعكك ىآرع قعلس دا ش اق، اليعقع ةل قعلس اق، ظةم اق، تئرعشس ةث قعلس زمذ ج ان، بع قعلغ

دذ     وغذق بول عمذ س ذ  . يولذقعمعز، يا غةلعبة، غةنعيمةت، يا شئهعدلعق مةثضىلىك بةخت، بذ حاغدا ظوت بعزض ب
عمعز،            ةختعمعزنع تاص ى ب ةآال مةثض أؤرىآتعن ظأتس ذ آ ز ش دذ، بع أؤرىآع بولع ةختنعث آ اخعرع ب وت، ظ ظ

يدذ، شذ حاغدا ظوت ظأزلعضعدعن مذجاهعدالرغا ظعككع ياخشعلعق ؤةدة قعلعنغان، بذالر ظوتتعن، ظألىمدعن قورقما
راست، ظالاله، ظاخعرةت، ظالالهنعث جامالع، مةثضىلىك بةخت ظىحىن بذ ظوت .  دئضةنسوغذق بولذص آئتعدذ

ةنعال       . سوغذق تذيذلعدذ  ا، ي شذنداقال ظالالهقا ياراملعق آعشعلةر مذتتةقعيلةر، ظةؤلعياالر، ظالالهقا تةؤةآكىل قعلس
رعدذ       ذص بئ وغذق بول دذ   . بذ ظوت س ةت بولع ذ آارام ذ        . بذم رعدذر، ب الش، معك ر باص ذ بع ا آةلسةك، ب دةججالغ

ان                     ن قعاللعشع، باي اس ظعشالرنع مذمكع ن بولم تع مذمكع ظايةتتة ظالالهنعث حةآسعز قذدرعتع ظاجايعص قذدرع
بعز . ونذيدذظالالهقا، شذ ظعتعقادعدا تةؤةآكىل قعلعدذ، ظالاله هةممعضة قادعر دةص ت مأظمعن،هةقعقعي . قعلعنغان
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اهعيعتعنع        هئكمةتدةل مذشذ هةقعقةتنع، قذدرةت،      ، رةهمةتنع ظعزدةؤاتعمعز، ظةسلعنع، آةيصعياتع سةؤةبع، م
ا               . تةتقعق قعلعؤاتعمعز  ص، ظالالهق ةم قعلع ةلبعمعزنع خاتعرج االمغا ظوخشاش ق شذ ظارقعلعق ظعبراهعم ظةلةيهعسس

ذ   دئضةنمما، ظاشعق، ظعشعقمذهةببةت باغالص، ظاشعق بولذشنع صعالن قعلدذق، ظة      ةت  ب ان   نئم الاله خالعغ نع ظ
آعشعضة بئرعدذ، مةيلع خالعققا بولغان ظعشقع بولسذن، مةخلذققا بولغان مةجازع ظعشقع بولسذن، ظعككعلعسع       

عقنع باش       . ظالالهنعث ظعلكعدة، خالعغانغا بئرعص، خالعغاندعن ظئلعؤالعدذ       مايدذ،قورالظعنسان بذ ظعشنع، بذ ظعش
 لالهنعث ظعلكعدة، مذهةببةت آور قعلعص قويعدذ، ضاس قعلعص قويعدذ، ظعشعق، مةجنذن قعلعص قويعدذ ظاقةلب
  . ضةص باردئضةن

الر        دئضةن  نامنع ظالغعحة زعكرع ظئيتعثالر     دئضةن سعلةر ظالالهقا مةجنذن   عق بولذث   هةدعس، ظةسلع ظاش
تعش، ظع          دئضةن م         بولعدعكةن، بذ ظاشعق بولذش آأص ظةسلةش، زعكرع ظئي ش، ظعلع تعقامةت قعلع ادةت، ظعس ب

ان       هئكمعتتةهسعل قعلعص، ظالالهنع،     النع   ـ   عنع، رةهمعتعنع تونذش، سئغعنعش، حىشعنعش، ظعشعنعش، ج م
  . قعلعش، ظعتاظةت قعلعش، دعضعنعنع قعلعش، توسعغاندعن يئنعش بعلةن هاسعل بولعدعكةنسةرصظايعماي 

ا،            خذالسة. بذ هةدعس، تةصسعر مذنعيردا سأزلعنعدذ     ةجنذن بولس ا، م عق بولس ا ظاش  ضةص شذآع، ظالالهق
مذهةببةت ظالدعدا زةهةرلعك ظاتوم بومبعسع مئزعلعك، سالقعن هاؤادةك  ـ بذ ظعشقع. يةنعال ظوت سوغذق بولعدذ

ا،                     ئهعدلعق تذرس ا ش ةت، ي ة، غةنعيم ا غةلعب علعق ي تئتعيدذ، هئحنعمعضة آار قعلمايدذ، حىنكع، ظعككع ياخش
وغذق،               ظألسة بذ آأؤرى   وك س ذ ت از ب ذ ض آتعن ظأتىص مةشذقع ظالالهقا ظذحقعشعدعغان تذرسا، قانداقمذ بذ ظوت ب

ىن  ذنعث ظىح دا ش ةؤةب، دعلع امعل، ظاساسع س عي ظ ذن؟ ظاساس القعن بولمعس اآالص مةقسةتس عنع ص  نةصس
  .قةلبعنع سىزىش

الع        ر ظ ةتلعك    تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ سىرعدعكع قعسسعلةرنع يئزعؤاتقاندا، بع ةي هأرم رعص، ظ م آع
ة           ظذستاز، هازعر صىتىن ظالةم تةرةققعي قعلماقتا، هاؤادا ظذحماقتا، سذ ظاستعدا ظىزمةآتة، قذرذقلذقالردا خالعغانح

  تئز سىرظةتتة قاتنعماقتا، سعلعنعث بذ قعسسعنع يئزعشلعرع بعلةن بذ تةرةققعياتنعث قانداق مذناسعؤعتع بار؟

ئلعث       تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي خ    ذالق س تعص، ق ان ظعشالر         : ذرسةن بولذص آئ ا قويغ عز ظوتتذرعغ دةل س
بعلةن مذناسعؤعتع بار، دعققةت قعلعث، بذ قعسسعدة مذنداق ظعشالر سأزلعنعدذ، ظالاله، داؤذد ظةلةيهعسساالمغا 
ق ظعككع خعسلةت بةرضةن، بعرع ظالالهنع ياخشع آأرىش، ظعشتعياق، ظاشعق بولذش، ظعخالس قعلعش، مذثلذ

ان،                ثدا ظعنس اتتع، بذنع بعه ظئيت تعلعص تةس زعكرع بةردع، ظذ تةسبعه ظئيتسا، قذشالر، تاغالر، دةرياالرمذ قئ
هايؤان، ظأسىملىك، دةريا، تاغالر ظارعسعدا زعح باغلعنعش حعقعص تذرعدذ، شامالالر ظاؤازع، قذشالر، دةرةخلةر 

دذ       تارعسعنع  قةلب ظاؤازع، سذالر هةرعكعتع، آعشع نئرؤعسعنع،     أزدة تذتذلع ع آ اؤاز ظعلم  . حئكعدذ، بذنعثدا ظ
 ظاالهعدة تةسعرلعنعدذ، زاآعر، مذتةصةآكعر، ظعلعم ظالغذحع، هاؤانع، ظاتموسفئرانع صعكعر هةرعكعتع، سعر قةلب

ع،   دان، نةصس ةرعكعتع، ؤعج ةلبه تعلعدذ       ق ع آأرس اؤا ظعلم ثدا ه دذ، بذنع ع دةص تونذي ةت ظورن .  هةرعك
ا  لةت بولس نحع خعس ةردة  ظعككع ذ ي االم ب ش، داؤذد ظةلةيهعسس م ظع ةآمذ مذهع ذ ب اش، ب يعمع ياس ، جةث آع
تذرذش،        هةقعقعي  زئمعن جةهةتتعن    ـ   روهانعي، جعسمانعي ظاسمان   ان، جةثنع ظعنتعزامالش ا ظايالنغ مذجاهعدق

ذلمانالرغا         ذ مذس ا ب المعغان، مان رعدعن توس اؤا،  ظةسكةر باشقذرذش، دىشمةندعن مذداصعظةلعنعش، يةنعال زعك ه
ة         ـ   ، زعكرع قورالقذش، تاغ، باغ، يايالق، جةث، جةث آعيمع،         ش، دىشمةنض ةلبعنع ظعساله قعلع بعه، ق تةس

م          ازعر ظعلع رعلدع،     ـ تاقابعل تذرذش ظعشلعرعدا ياخشع ظىلضة بوالاليدذ، بذالرنعث هةممعسع ه ارقعلعق بئ ةن ظ ص
ىآرع قعل      اخعرةت،      بعز خذددع داؤذد ظةلةيهعسساالم ظاظعلعسعضة ظوخشاش ش الاله، ظ ىن، ظ ةق ظىح عمعز، ه عش

ةيتانالرنع،           . جامالع ظىحىن خعزمةت قعلعشعمعز الزعم     ا ش ذ زاتق الاله ب سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا آةلسةك، ظ
جعنالرنع بويسذندذرذص بةردع، قذرذلذش ظعلمعنع ظاسان قعلدع، شامالنع بويسذندذرذص بةردع، صادعشاهلعق، 

لعش، دئثعزالردعن ضأهةر سىزىش، قذرذقلذق، دئثعز بايلعقعنع ظئحعش، تأمىر،  ظةسكةر باشقذرذش، ظعشقا سئ   
ا                 نع ظات ايؤانالر تعلع صوالت تاؤالش ظعشلعرعنع ظاتا قعلدع، هاؤانع، قذشالرنع بويسذندذرذص بةردع، قذشالر، ه

دع ةرعق. قعل ا، ش ىتىن دذنياغ دع ـ ص اه قعل ة صادعش ا، . غةرعبك ازعر بولس ار، ه زدة ب ذ بع امال بذالرم ش
أز      ا، ظ ةر قعلماقت ةم آئمعسع سةص عالن، ظال ذندذرذلذص، ظايرذص تبويس اؤا قاتنعشع   ؤاق علةمنع ه ار ض عدعكع ظذح

أز     ت ظعضعلعدع، ظ ازعر         ؤاق ذندذرذلدع، ه ةينع بويس أز ظ لعرعمذ ظ ذ ظاستع ظعش ز، س ر  11000عدعكع دئثع  مئتع
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ةرخعل  حوثقذرلذققا حأآىص، ضأهةر، مارجان سىزىؤاتعدذ، هةرخعل هايؤانال      ر دئثعز مةهسذالتلعرع بئرعلدع، ه
ئفون،              كة ظوخشاش تئل ذندذرذلدع، هأصىص ةؤةلعكع بويس اؤا ت ايؤانالر ه علدع، ه بايلعقالر ظئحعلدع، نئفعت تئص

أز              ة، ظ ةؤةر بةرمةآت ذرع، خ ت سىنظعي هةمراه، آومصيذتئر تور ظذح أز         ؤاق ازعر ظ ةر ه ةت، مأجعزعل عدعكع آارام
أجعزة     صةن بعلةن بئ   ـ   ظةينع ظعلعم  ايعص م رعلدع، بذ ظةمةلعيةت، ظةلؤةتتة، شامالنع بويسذندذرذش ظعشع ظاج

ذ          ةن، ظ امال بولعدعك ةتمةيدذ، ش عر آأرس ة تةس وق نةرس ة ي ا، ظةلؤةتت ةؤجذت بولماقت ذم  م عنع حوق نةرس
ع بعللة قذرظان، بذنعثغا بذرذنال ظعشارةت قعلغان، هاؤانع، قذشالرن.  ظذقذم آئلعدذ دئضةنبويسذندذرغعلع بولعدذ

ذ               ع ش عية ظعلم ةتقعقاتع، جذغراص تعلغا ظالغان، خذدع سىرة مىلىآتة بعللة سأزلعضةندةك، دةل بذ هاؤا، شامال ت
ظوآسعضئننع، هعدروضعن . هاؤانع، شامالنع بويسذندذرذصال قالماي، هاؤادعن ظازوت، ظوغذت ياساؤاتعمعز  . ظعدع

ذ           زمذ قذشالردةك س اخعرع بع دذق، ظ ة         آأيدىرضةننع بعلعؤال ن نةحح ةتتا ظذالردع االمدةك، ه اليمان ظةلةيهعسس
ذل              ازاالرنع قوب نال ؤاهاآ ئفون، سعض ع، تئل ذن ظذحذرن ن نذرغ اؤا ظعلمعدع تذق، ه ز ظذح ةم تئ ارتذق ه ة ظ هةسس
ايؤانالردعن،       ذالر ه ةمما ب ع، ظ أمىر ظعلم والت، ت اؤا، ص ذر، ه ذ ن ا ب اتتذق، مان ة ظورن اؤع ظاالق دذق، دذني قعل

ايرعل الردعن ظ ةيتعش،     قذش ةتنع آئث ش، دأل غال قعلع ىرعدة ظعش ذ س ذنداقال ب ة، ش م بعلل ايدذ، داظع عص قالم
قذرذش         ة باش انذن بويعح ارتعص، ق ن ت ةتتا جعنالردع رعش، ه ذرذص بئ ا تاصش ىتىنلةي ظالالهق ةتنع ص هاآعمعي

ذش ظع          . ظعشلعرنع آأرستعلعدذ  ل قذرذل ةر خع ع، ه ذش ظعلم ع، قذرذل ةك تىزىم ع  دألةت بويعحة ظعش، ظةمض لم
صىتىن دذنيانع، قذرذقلذق، . هاؤا، شامال، ظوت، تأمىر، قذشالر، هايؤانالر تةتقعقاتع آأرستعلعدذ. آأرسعتعلعدذ

تعلعدذ    ش آأرس دارة قعلع ةممعنع ظع اؤا، ه ز، ه زنع    . دئثع اؤا، دئثع ذق، ه االم قذرذقل ذاليمان ظةلةيهعسس س
ةت باشقذرغان، ظالاله بذ سىرعنع بذ قعسسعنع مذشذ   اال مةقس ةم     تة ظ ةن، سأزلعس ارةت قعلعص سأزلعض هعدة ظعش

عمعز                 ىآرع قعلعش ة ظوخشاش ش االم ظاظعلعسعض ذاليمان ظةلةيهعسس ذ داؤذت، س ز ظاش ضةص توال ظةمدع بوال، بع
  . قعاليلعسةؤرظةييذب ظةلةيهعسساالمدةك . الزعم

ذداق            الاله م ذآع، ظ ةن  بذ سىرعدعكع يةنة بعر مأجعزة ظايةت ش م :  دئض ز ظاس دة بع ذ آىن ةت ظ اننع خ
شذنداقال هةر بعر مةخلذقنع دةسلةصتة تذنجع .  دئضةنصىتىش ظىحىن تذمار، قةغةزنع يأضعضةندةك يأضةيمعز

ايتذرعمعز  ة ق أز ظةسلعض اندةك، ظ تعم ياراتق ةنقئ مان .  دئض دة ظاس ذ آىن مان  ـ ظ قا ظاس ن باش ا  ـ زئمع زئمعنغ
نع قذياشتعن  زئمعنبعز بذ سىرعنعث بئشعدا. عقعدذهةممعسع ظالالهقا ظاشكارا بولذص ح.  دئضةنظايلعنعص قالعدذ

ع،          دئضةن ظايرعلغان ذ بولعدذآ ة ش ةك، خذالس دذق، دئم ، هازعر بولسا، هةممة نةرسة ظأز ظةسلعضة قايتعدذ دئ
 بولذشع  دئضةنزئمعن، يةنعال قذياش بعلةن ظاخعرعدا بعرلعشعص قالعدذ، مانا بذ آىننعث نذرع ظأحكةن حاغدا           

 ظالةمنعث ؤةيران بولذشع، ظالاله شذ حاغدا ظعنسانالرنع هئساب ظىحىن تئرعلدىرىص سعرات مذمكعن، بذ صىتىن
ارقعلعق  أؤرىآع ظ رعص  دوزاخآ اخعرع بئ ن ظ ذ زئمع دذ، ب ن قذتقذزع العدذ، دوزاختع رعص ق ا بئ ن جايغ ا يئقع ق

ةك، ظو      دوزاخمأظمعنلةر، مذتتةقعيلةر جةننةتكة آئتعدذ، آاصعر دعنسعزالر        العدذ، دئم ا ق العدذ   ت ا ق ةممعنع  . تت ه
  .ظالاله بعلضىحعدذر

م اخعرع بعرلعشعص   ـ ظعلع عالنئتالر ظ ة ص أحعدذ، هةمم ذم ظ ذرع حوق ىن ن اتلعدعكع، آ ذنع ظعسص ةن ش ص
ؤةيران   معليون صعالنئت، يذلتذزالر شذ هالةتتة60. بذ ظةهؤال تئلعسكوبالردا آىزعتعش بعلةن آأرىلضةن. قالعدذ

اس        بولغان، مانا بذ قعيامةت آأر     ذنعثغا قعي اش سعستئمعسع ش نعشع ظعدع، داظعم يوقذلذص صةيدا بولماقتا، قذي
مذ                 ايتعدذ، بولذص ة ق قعلعنماقتا، ظايةتمذ بذنع ظعسصاتالص تذرذصتذ، ظاخعرع هةممة نةرسة بعرلعشعص ظأز ظةسلعض

ة   دئضةنظاسماننع يأضةش ظايعتع صىتىن ظالةمنعث ظةسلع بولغان ؤاآعظوم، ظةسعير   نمذ    تةسعر آىحك ة نذردع ظعض
ظعنحعكة بولغان ظالةمضة هةممة ظالةم ظاخعرع قايتعدذ، شذ ظةسلعضة قايتعدذ، بذ دةل يأضعلعص آئتعشتذر، صىتىن 
ظالةم بذ ظالةم ظعحعضة آعرعص آةتسة، ظةلؤةتتة تذماردةك يأضعلعص آئتعدذ، ظالاله، ظاندعن باشقا ظاسمان، باشقا 

عدذ، مانا بذالر قذرظاننعث ظاجايعص مأجعزعسعدذر، صىتىن ظاسترونومعية زئمعن يارعتعدذ، مةثضىلىك ظالةمنع قذر
عنع            ةن       1400ظالعملعرع هةيران قالماقتا، ظذالر بذ ظايةتنعث ظةسلع نذسخعس العتعنع تةآشىرض ع ه ل بذرذنق  يع

 ) www.55A.NET ظاسمان يوضعلعش مأجعزعسع بذتذربعتعدة بار. (ظاخعرع قايعل بولغان

بعلةن  قذرظاننعث ظالةم نةزةرعيعسع صىتىن آعشعلةرنع هةيران قالدذرعدذ، حىنكع، بذ قةتظعي شةآسعزلعك
 حوقذم باشقا ظالةم قذرلذلعدذ، حوقذم ظعنسانالر تئرعلعدذ. جةزعم قعلعص هأآىم سىرىلضةن، حوقذم ؤةيران بولعدذ

اتلعق         يارع بذنعثغا نذرغذن دةلعلةر تذنجع   . دئضةن ىملىك، روه، هاي رعلعش، ظأس ا تئ ارعلعش، قايت تعش، ظالةم ي
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ل   قا دةلع ن باش عتعلدع  ـ ظذندع اتالر آأرس الالهنعث      . ظعسص ذ ظ ع، ب اية، حىنك ة آذص ا، هةممعض ان بولس قذرظ
أزعدذر     أجعزعلعك س ةرمةس م ا،     . مذقةددةس مةثضى ظأزض ذنداق بولمعس ةندىرعدذ، ش عنع قاناظةتل ةقعقعي  آعش ه

انداقمذ          قةلب لمعسا، قانداقمذ جةننةت قذرذ  ة، ق ةلب  خاتعرجةم بولسذن، ظالاله دعدارعنع ظاشعقالرغا بةرمعس   ق
انداق           ا ق أآىم قعلعنمعس خاتعرجةم بولسذن؟ صىتىن ظئقعمالر، مةزهةب، ضورذه، صارتعية، دعن ظارعلعقعدا ظادعل ه

الدعن بعلعص      توغرا بولسذن؟ حوقذم بذ ظالةم قذرذلذشع الزعم، بولذصمذ مةثضىلىك بولذش      الاله ظ ع ظ م، بذن ع الزع
اد،                  ةل، ظعتعق ىتىن ظةم اية، ص شذنداق ظورذنالشتذرذغان، بعزضة هةر جةهةتتعن قذرظان، قذرظان مأجعزعسع آذص

  .ظعشةنح، قاناظةت، هةممة جةهةتتعن قذرظان آذصاية بولعدذ

غا  زئمعنماؤع آعتابالرغا،، هةقعقةتةن بعز سا دئضةنبذ سىرعدعكع يةنة بعر مأجعزة شذآع، ظالاله مذنداق
.  دئضةنبذ هةقعقةتتة ظابعد قةؤعمضة يئتةرلعك مأجعزة بار      . مئنعث سالعه، مذسذلمان بةندعلعرعم ؤارعس بولعدذ     

علةرنعث         ندع، س ع قعلع ظاندعن سئنع، بعز ظالةملةرضة رةهمةت قعلعص ظةؤةتتذق، دئضعنعكع، ماثا مذنداق ؤةه
  . دئضةنع مذسذلمان بولمامسعلةرظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، سعلةر تئخ

دذ داق دةي عتعص، مذن عنع آأرس ا خةرعتعس ةي دذني ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ىحع، : ت الاله، راست دئض ظ
عغا،  زئمعن بعلةن سأزلعضىحع، قاراثالر، خةرعتعضة قاراثالر، راستال قةدعمكع ظعسالم دألعتعضة، ظعسالمهئكمةت

اراثالر، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بابعلدا تذرذص، آئيعن شام، سىرعيعضة يةنعال سالعه آعشعلةر ؤارعس بولذصتذ، ق
  .بارغان، ظاندعن مةآكعضة هعجرةت قعلغان

ان،              ىرعيعدة تذرغ ام، س االمالرمذ ش ذاليمةن ظةلةيهعسس ارذن   يذسذف داؤذد ظةلةيهعسساالم، س ا، ه ، مذس
ىرعيع      االم س ةرعيا ظةلةيهعسس ذران، زةآ عردا ت االمالر معس ةهيا،  ظةلةيهعسس ان، ي ادة تذرغ ماظعل  ظعس ، ظعس

ةن ظةلةيهعسساالمالر، هعجازدا تذرغان، يذنذس ظةلةيهعسساالم نةينذ      االم      دئض ذت ظةلةيهعسس ان، ل ايدا تذرغ  ج
ان   ىرعيعدة تذرغ ام، س س       . ش ان، ظعدرع رعدة تذرغ ر يئ اراللعرعنعث بع ة ظ االم ظالجعرعي ذه ظةلةيهعسس ن

  .توغرعسعنع ظالاله بعلعدذ. ةمبةر ظادةم ظاتعنعث جايع ظئنعق ظةمةسظةلةيهعسساالممذ معسعردا تذرغان، صةيغ

ذلمان  تعنال مذس ةر راس ذلمان دألةتل ازعرقع مذس ىتىنلةي ه ذالر ص ا ب دذ، مان ع دةي ة ظةتراص ةر مةآك بةزعل
ع             الاله بذن ان، ظ ا خةرعتعسع     1400زئمعنعغا يةنعال مذسذلمان، سالعهالر ؤارعس بولغ ال دذني ل بذرذن ةيدا    يع ص

كارا          دئضةن ولذشتعن بذرذنال ب أجعزعلعكع ظاش ةتنعث م ذ ظاي ، هازعر بذ دذنياؤع تةآشىرىلىص تةتقعق قعلعنعص، ب
ذلمانالر     . بولغان، قاراثالر سعلةرمذ قاراثالر    راستعنال ؤارعسالر، سالعهالر، راستعنال بذ مذسذلمانالر يذرتع، مذس

ذلذالهنعث      شةهرع، بذ ظايةتنعث ظاجايعص جذغراصعيعلعك مأجعزعسع بو       ة رةس الدعن بعلعشعض الالهنعث ظ لعدذ، ظ
  .راست ظةلحع ظعكةنلعكعضة دةلعل بوالاليدذ

مذ             هةقعقعي   ا، بولذص ان مأجعزعسع بولماقت ذ قذرظ دذ، بذم ايعل بولع تةصةآكذر قعالاليدعغان ظالعم، بذنعثغا ق
ا               دذر، ظ عرلعق بعلعم ايعص س ذ ظاج عزدذر    ظالاله بذنع قةدعمعي آعتابالرغا صىتكةنعكةن، ب ع حةآس . لالهنعث ظعلم

  .بالعالرغا خةرعتة ظعلمعنع بعلدىرىش الزعم

دذ داق دةي ةي مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ن : ت ن آئيع ة بذندع ذ يةن النغان، ظ رعص باش نع غئ الم دع ظعس
ظذ، بذ هةدعسنع تةتقعق قعلعص،   .  هةدعس بار   دئضةن غئرعصلعققا قايتعدذ، شذ حاغدا غئرعصالرغا خذش مذبارةك      

ان،                ظعس ىد قعلغ عنع ظىم ا تارعلعش ىتىن دذنياغ ايتعص، ص الم دعنعنعث يةنة باشتعكعضة ظوخشاش ساص هالعتعضة ق
ايدا   . حىنكع، ظذ ظالعم حىشعدة بذ هةدعسنعث تةصسعرعنع آأرضةن، يةنع دةسلةصكعدةك تارقعلعدذ        ة ص آعشعلةرض

ة قعل             ا غةلعب ئلعدذ، قايت ةيدانغا آ علةر م ذنداق ساص آعش ن     يةتكىزعدذ، ظاش ان، آئيع ن دةص قارعغ عش مذمكع
ةن  اناظةت، ص م، س ان، ظعلع ةرةققعي قعلغ ذص، ت تةقعل بول لةص مذس ةتلعرع آأص الم دأل ا  ـ راست ظعس تئخنعك

ذ          ان، ب ا ظايالنغ تعنال رئظاللعقق ذزذن      ـ 1927جةهةتتة مذستةقعل بولغان، بذ حىش راس رعص ظ ىز بئ رع ي يعللع
ةرحة  . مأجعزة بولعدذقالماي رئظاللعققا ظايالنغان، بذمذ بعر    مانا هازعر آأصلعضةن مذسذلمان دألةتلةر تذرذصتذ، ض

ذ      تذ، ب ةرةققعي قعلعص تذ، ت ص تذرذص عل قعلع نع هاس الم دألعتع عمذ ظعس ق بولمعس كة اليع ىز تةلةص ىزدة ي ذالر ي ظ
  .ظةمةلعيةت

ةخ           انذن، ظ اق، ق ص، ظويالنس ةآكذر قعلع ىزىم،  بعز هةربعر ظايةت، هةدعسنع قايتعدعن حوثقذر تةص الق، ت



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 374

ايعص   ـ  جةهةتتعن سعياسعي جةهةتتعن تةبظعي  صةلعسةصةظعدعية،   صةن جةهةتتعن، زامان، ماآان هالقعغان ظاج
عية،          بئشارةتخذش   ترونومعية، جذغراص ةتتعن، ظاس ة جةه ةتتعن غةلعب  جةهةتتعن آةلضىسع خذشخةؤةر جةه

  .عص حعقعمعزبعظولوضعية، روه، هاياتلعق ظعلمع جةهةتتعن حوقذم مأجعزعنع تئص

بذ   آعتاب حعقتع، ظذندعن باشقا، نذرغذن آعتابال حعقتع،        دئضةن دعمعسعمذ قذرظاندعكع صةننع تةسةؤؤذر   
 موهتاجتوغرعسعدا سعنظالغذ فعلعملعرع حعقتع، ظاجايعص سعرلعق مأجعزعلةر ظاشكارا بولماقتا، بعز بذ مأجعزعضة 

ع        ادانالرنع، دعنس ةمما، ن ش،  ظةمةس، شةآسعز ظعشعنعمعز، ظ ايعل قعلع ةم     قةلبزالرنع ق ئخعمذ خاتعرج ةرنع ت ل
ةت                  ىن، خعزم أزعمعز ظىح قعلعش، بعزنعث مةجبذرعيعتعمعز، بعز دعن ظىحىن ظالاله رعزالعقع ظىحىن ظاخعرع ظ

ظالاله . دةك هةممعسع ظأز مةنصةظعتعمعز ظىحىندذر دئضةنقعلعشعمعز الزعم، آعمكع جعهاد قعلسا، ظأزعضة قعلعدذ   
  .موهتاجةت، صةقةت بعز هةممعدعن بعهاج
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  سىرة هةجنعث تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

ذم                  ةت حوق تعدذ، قعيام ةن قورقع ةت زعلزعلعسع بعل ظالاله، ظعنسانالرنع سىرة هةجنعث ظةؤؤعلعدة، قعيام
ةق      رعلعش ه ن تئ ةندعن آئيع ةق، ظألض اندعن        دئضةنه ذدعن، ق راقدعن، س انالرنع تذص ص، ظعنس ل قعلع ة دةلع ض

كة            ي  اراتقانلعقعنع بايان قعلعدذ، ظألىك هالةتتعن تئرعلدىرعدذ، ظاندعن يةنة ظألتىرعدذ، ظاندعن يةنة تئرعلدىرىش
ذ               . ؤةدة قعلعدذ  ةق، ظ الاله ه بذ هةقعقةتكة بعظولوضعية جةهةتتعن تأرةلمة، هاياتلعق ظعلمعنع ظوتتذرعغا قويعدذ، ظ

وق            حوقذم ظألىآنع ظأز هالعتعدة تئرعلدىرعدذ، ظذ هةمم       ثدا شةك ي رعدذ، بذنع  عضة قادعر، قعيامةت حوقذم يىز بئ
ان         . دئضةن ىملىآكة قارايدعغ ايؤان، ظأس ا، ه ان بولس ئلعص قارايدعغ ة زةن س راست، ظعنسانالر تأرةلمة ظعلمعض

عنعدذ،            ةن ظعش ة جةزم بولسا، بذ ظالةمنعث جىملعدعن ظأزعنعث تذنجع يارعلعشع ظاندعن قايتا دذنياغا آئلعشعض
ان                  ظعلمع تة  ةي، قذرظ ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم رعدذ، ت ة بئ ىك نةتعج صةآكذر، تةآشىرىص تةتقعق قعلعشالر ظىنىمل

 يعل بذرذن ياشاص ظأتكةن صةيالسوف سوقراتنعث سأزعنع بذ جايغا آةلتىرضةن، بذ بعر مأجعزة 900حىشىشتعن 
  .تةرجعمة قعلغان سوقراتنعث بذ سأزعنع صةيالسوف سعنتعالؤع. بولعدذ

ا     :  دئضةن مذنداقسوقرات   بعز آأرىص تذرذؤاتعمعز، هةر قانداق نةرسة بولذصمذ زعت نةرسة ظأزعنعث زعتعغ
ذش،               ن، ظويغذن ادعللعق، زذلذمدع ةتتعن، ظ ىزةللعك، س دذ، ض م ظالمعشعص تذرع ظةضعشعدذ، قارمذقارشعلعق داظع

ن، ىح  ظذيقعدع دعن، آ الش، ظويغعنعش ىح قذ  ـ ظذخ اجعزلعق، آ اجعزلعقدعن، ظ ذؤؤةت، ظ اتلعق ق ن، هاي ؤؤةتتع
ألىمدعن، ر  ظ دذ، بع اتلعقدعن حعقعؤاتع ألىم هاي عؤاتعدذ ـ ظ ة ظةضعش انذنع ؤة  . بعرعض ع ق ةتنعث ظاساس ذ تةبعظ ب

ذم                       ة حوق ن يةن ذ يوقلعقدع ةلدع، ب ةؤجذدلذقدعن آ ة م ق يةن ةن، يوقلع ن آةلض قاظعدعسع، مةؤجذدلذق يوقلعقتع
ذم      مةؤجذت  عشعص،  مةن يوقلعقدعن هاياتلعققا ظئر   . مةؤجذدلذق آئلعدذ  ةن، حوق ة آئتعؤاتعم ازعر يةن دذم، ه بول

العملعرعمذ        .  دئضةن بولعمةن، قايتا تئرعلعمةن  مةؤجذت  مةن يوقعلعشدعن آئيعن يةنة      ةن ظ ازعرقع ص راست، ه
ل           ر خع قا بع اندعن باش دذ، ظ ران بولع ذم ؤةي دذ، حوق بذ ظالةم يوقلعقدعن صةيدا بولغان، بذ يةنة ظاخعرعدا يوقعلع

ا ا ق ةررةر دذني ذ مذق دذ، ب ةيدا بولع ةنيتعدعن ص ت   .  دئض ع، ؤاقع وق قعلغذح ع، ي ةيدا قعلغذح ذالر ص ةمما ب ظ
ان     هئكمةتتوختاتقذحع،   أجعزعلعك قذرظ  ، تةدبعر ظعضعسع بولغان، سىرةت، شةآعل ظاتا قعلغذحع ظالالهقا ؤة م

  . بذ آعتابقا سةل قارعغان، ظعسعتدئضةن

ةنحعنع         معز شذآع، قذرظان يةنع ظالاله      مةقسعتع را حىش أآىمنع توغ ةقلع ه لعرع ظ ات ظعش قذرظاندا آاظعن
مان   ىتىن ظاس دذ، ص ايعل بولع وق ق ال ي ن ظام انالر بذنعثدع ا، ظعنس ايعل قعلماقت ا، ق ل قعلماقت نع،  ـ دةلع زئمعن

ةم               ذ ظال ز ش دذر، بع هايؤان، ظأسىملىك، هةر خعل ظعلعمئنت صةيدا بولذش، يوقعلعش، يةنة صةيدا بولذشقا دةلعل
  .شذ هايؤان، ظأسىملىآنع ظعستئمال قعلعؤاتعمعز، بذالر آأز ظالدعمعزدا تذرعدذ. عدة ياشاؤاتعمعزظعح

ةقلعمعزنعث       صبعز قذرظان، هةدعس، ظعجماظ، قعياس، صةيالسو      أز ظ الر سأزع، هأآماالر، ظألماالر صعكرع، ظ
  شةآسعز بعر هةقعقةتكة حوقذمداظعرة، صعكعر، قذؤؤعتع، تةآشىرىص تةتقعق قعلعش قاتارلعق ـ ظعشةنحعسع نةزةر

دذق       . دئضةن ة بول ةنحكة ظعض ش، ظعش ةزعم قعلع ا        . ج اليمةن، توآت ا تاش اليمةن، دئثعزغ ا تاش ازعر ظوتق ا ه مان
ث                ةيمعز، مع عز ؤاز آةحم عدعن هةرض اخعرةت ظعشةنجعس ظألتىرعمةن، آالالثنع ظالعمةن دعسعمذ بذ ظعماندعن ظ

زآع   كة رازع بولعمع عمذ بئرعش ز بولس ذ  جئنعمع اننع ب ذ ظعم اد، ب ذظئتعق ةلبنع ب عز   ق ةنحنع هةرض ذ ظعش نع ب
  .يوقاتمايمعز، ظعنشاظالال

ز      ة حعقعرعمع وؤاق هالةتت ك ب علةرنع آعحع ز س ن بع اندعن آئيع ةنظ ازعراق    دئض عدا ظ ةت توغرعس  ظاي
ز علعنع       . توختعلعمع ذ مةس ذنداقال ب ةن، ش ذق سأزلعض ئلع ظوح عدة خ عية ساهةس علعنع بعظولوض ذ مةس ز ب بع

ذ            . ةؤهعدحعلةر روشةن سأزلةص بئرعدذ   ت أزلةيمعز، ظ علعنع س ان مةس بعز بذ جايدا ظةقعلنع هةيران قالدذرعدعغ
دذ    عم بولع ع قعس الدذرذش ظعكك عل ق ة، نةس ا، تأؤةندعكعح عل  . بولس عز نةس ةك، حعشعس ع، ظةرآ بعرعنحعس
ذرذت، ؤة    م: مةسعلةن. قالدذرذص، آأصعيعش، بذ بعر قعسعم هاياتلعقنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ      رذس، ق رذص، ؤئ عك

عمغا     ع قعس ةندة ظعكك ىص يئتعلض اندا، ظأس العغ بولغ ذص، ب اتلعقع بول ةزع هاي ىملىك ب عز ظأس ةزع حئحةآس ب
ظأز تئنعدعن . بألىنعدذ، ظاندعن بذ مذآةممةل ظأزعضة ظوخشاش هاياتلعققا ظئرعشعدذ، ظاخعرغعحة شذنداق بولعدذ
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ايؤاننع  تاق جعسعمدعن نةسلعنع آأصةيتعدذ، بةزع بع    ر قعسعم هايؤان ظأزع بعرال تذرذص بألىنىص بعر نةححة ه
دذ        ةرةققعي قعالالي عيعص ت رع آأص ةتتا تىرلع دذ، ه ذ ظعشالر       . هاسعل قعلعؤاتع ا ب دذ، مان العغعنعنع قعلع الاله خ ظ

ة، ظذنعثد          ظعسامةريةم ظانعنعث دادعسعز     ا يةتس ن   ظةلةيهعسساالمنع تذغقانلعقعدةك ظعش، بةزع هايؤان قذرمعغ ع
تعدذ،                      ألىص آئ ا، ظ و لس ايؤان ب ذ ه الدذرعدذ، ظ نذرغذن آعحعك هايؤانالر حعقعص، ظأسىص يئتعلعص، نةسعل ق

  .ظةمما، بذ آعحعك هايؤانالر حوث بولسا، يةنة شذنداق بولعدذ، ظعحعدعن حعقعدذ

ايؤا    ذ ه اص ب مة يوغعن ذ ظأس اندعن ب العدذ، ظ ذص ق ةيدا بول مة ص نعدة ظأس ايؤانالرنعث تئ ةزعبعر ه ندعن ب
اندعن              دذ، ظ ذنداق بولع ظايرعلعص يةنة بعر مذستةقعل هايؤاننع هاسعل قعلعدذ، تا بذ هايؤان ظألىص تىضعضعحة ش

دذ      ةيدا بولع ايؤان ص ذنداق ه أش      . هاسعل بولغان هايؤاندعن يةنعال ش اندةك ض عت حعقق انالردعن ص ذددع ظعنس خ
ايؤانالرنعث      ذ ه ذنداق ب ا ش ش، مان اندةك ظع ذرذت حعقق ا ق قايسعسع ظعنعسع، سعثلعسع، قايسعسع  سئسعس

ة              ألعدذ، نئم ةمدذ؟ ظ ظاحعسع، ظاآعسع، قايسعسع دادعسع، ظانعسع، قايسسعسع بالعسع، نةؤرعسع بذالر ظألم
ظىحىن، قانداق بولذص هاياتلعق ظعككعضة بألىنىص قالدع؟ بذ بعرعنحعدعن هاياتلعق قاحعالمدذ؟ ياقمذ؟ بذالر بعر              

الاله،  ةقةت ظ ا ص عر، بذنعثغ ةيدذ س اؤاب بئرةل اندا ج ع  .  قذرظ دذ، بذالرن رعلدىرىص تذرع ألتىرىص تئ الاله، ظ ظ
ذدرةت،  . آأرىشكة بةندعلةرنع تةآلعص قعلدع، هةتتا بذ ظعشالرنع قعيامةتكعحة قايتا تئرلعشكة دةلعل قعلدع            ق

ىح،  ةتآ ةيران ق هئكم وفالرمذ ه ذص، صةيالس أص بول ةك آ الر ب عرلعق ظعش ادا س ذ دذني ةتتع، ب الدع، نع آأرس
دذ             دان بعلع الاله ظوب ع ظ ز، بذن عز دئثع ل   . سعرلعرعنع ظاحالماي هةسرةتتة آةتتع، ظعلعم حةآس نحع خع ظعككع

ةك               ان ظةرآ أرىص تذرعدعغ م آ ز داظع اتلعق، بع ذ     ـ   نةسعل قالدذرذص آأصعيعدعغان هاي نع، بذالرم حعشعسع بولغع
الدذر       دذ     ظعككع قعسعم بولعدذ، بعرع بعر جىصلعشعش ظارقعلعق نةسعل ق ةن بولع ذم ؤاسعتعسع بعل ذ تذخ . عدذ، ب

تأرةلمة باال تذخذم ظعحعدة بولعدذ، ظالدع بعلةن تذخذم حعقعص ظاندعن تذخذمنع باسسا ظاندعن تأرةلمة ظعحعدة 
دة       يئتعلعص، ظاندعن تئشعغا حعقعدذ، هاشارةتلةر، بئلعقالر، قذشالر،       ا رةهمع اتلعقالر ظان ةزع هاي ذالردةك ب توخ

ةل                     تذخذم حعقعلعص، ت   نعص مذآةمم ا قعلع ان ظات ص، روه، ج ةآعل قعلع ىرةت ش اندعن س ن حعقعص ظ ذخذمدع
ة           قا يئمةآلعكك ىتكة ؤة باش اندعن س اج بولذص ظاندعن رةهمعدعن حعقعدذ، حعقعص ظ دذ موهت ذالر سىت   .  بولع ب

ان   ة دةل ظعنس ذ ظايةتت ز ب ان، بع ن ظعنس ايؤانالردذر، جىملعدع ىحع ه ةنظةمض رعل دئض ة توغ ك تأرةلم عق  آعحع
شذنداقتعمذ بذ قئتعم ظوخشعمعغان جايلعرعنع سأزلةيمعز، بعز . توختالماقحع، بذنع بعز خئلع ظئنعق سأزلعضةن

ا،                  ة حوثايتعلس ث هةسس ة مع ع نةحح ان تذخذم ذ ظعنس دذ، ب آأضةن توخذ تذخذمعدةك ظانعنعثمذ تذخذمع بولع
ن      هةسسة حوث قعلعنسا صعتتةك10000ظاندعن آأرىلعدذ، خذددع هىجةيرعسع   ذ تذخذمدع ا ب اندةك، مان  بولغ

ىرعتعنع                      ان س اندعن ظعنس عيعص، ظ الدذرذص آأص ذص، نةسعل ق عل بول ةيرة هاس نةححة معليون، معليارت هىج
اندعن       . هاسعل قعالاليدذ  دذ، ظ عل قعلع هةممعسع ظالالهنعث قذماندانلعقعغا بويسذنعدذ، ظأز اليعقعدا سىرةت هاس

ان     ظالاله، بذ تأرةلمعضة قايتعدعن جان، ر     ة ق ذ تأرةلم دذ، ب وهنع ظاتا قعلعدذ، دةل شذ حاغدا بذ تأرةلمة معدراي
ت ة     ؤاق اندعن آئيعنكعض ا، تذغذلغ العنعث بولس ك ب مايدذ، آعحع عغا ظوخشاش ان تعص العنعث ق ك ب ع، آعحع

ذ عرعش، خعلم ذنداق ظأزض مايدذ، مذش انعالر   ـ ظوخشاش ا، ظ ةريانع بولغاحق تعلعش ج ىص يئ ا ظأس ل مذهعتت خع
امنع           خذيلذق بو  ل تاظ ر خع لذص هأ قعلغعسع آئلعص، سئزعك بولذص، بةزع تاظامدعن خوشع آئتعص، بةزع بع

رعدذ          ىز بئ ةن           . قاتتعق سسئغعنعص، هةر خعل ظعشالر ي ان دةؤرع بعل عياتع، ق ل آةيص ةر خع العنعث ه ذ دةل ب ب
علةن    دذ، مةس ة بعلع ع هةمم عؤةتلعك، بذن ةن مذناس اال بعل ة ب عؤةتلعك، ظةلؤةتت رعش،  بالع: مذناس ان آع ا ج غ

ار،                ةهؤاللعرع ب ئلعش ظ انعدعن ظ نع ظ ظأزضعرعش، ظةزا، شةآعل هاسعل قعلعش، قان دةؤرع، ظأزضعرعش، ظوزذق
ىزةل              ذص يارعلعشع، ض ان بول ر ظعنس ىتىن بع ظوزذقنع بولسا، آعندعك تومذرعدعن ظالعدذ، آعحعك بوؤاقالرنعث ص

ةخت حعشعلعق، ـ   تذغذلعشع، ظةرآةك   مئيعص يارعلعشع، ساق يارعلعشع ياآع    ذش،  ب ذش،   بةختلعك بول ز بول س
ا آئلعشع،            ا قايسع جايغ دا بولذشع، قايسع ؤاقعتت زعق قانداق رةث قانداق سىرةت، قانداق تعل ةمعلع،  رع ع، ظ

ل آئسةل ؤة      ةر خع رع، يئتعلعشع، ه اآع        ظومع وث آئلعشع ي امعتع ظ نكع ظ اقلعنعش، آئيع ةتتعن س قا ظاص باش
ظالاله . ظاقعؤةتكة قئلعشع، قانداق ظةمةللةرنع قعلعشع هةممعسع ظالالهقا مةلذم       صعشكةللعككة يولذقعشع، قانداق    

ع     الردا جىزظ ان ظعش ن آئلعدعغ أزعنعث قولعدع انالرنعث ظ تذرعدذ، ظعنس الدعن ظورذنالش ص ظ ع بعلع بذالرن
أ        . ظةرآعنلعكنع بةرضةن، خالعغعنعنع قعالاليدذ    ةقةت ظ دذ،   ظةمما، ظالاله، ظأزعال قعلعدعغان ظعشالرنع ص زع قعلع

ةر            ع ه رذغلذق، بذالرن ل دةص بذي ة قع بذنع بعزضة بعرعش تىضىل بعلدىرىصمذ قويمايدذ، بعزنعث ظعشعمعزنع بعزض
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دذ،              . بعر ظعنسان قعلعدذ   العغعنعنع قعلع الاله خ مئنعثحة مةآكعضة تذغذلغذم بار، مةدعنعدة تذرغذم بار، ظةمما، ظ
. تابنع يئزعش، هةقنع يةتكىزىش، ظةمةل قعلعش هوقوقذم بارمةندة بذ هوقذق بولمايدذ، مئنعث صةقةت مذشذ آع

ا،                   الاله ياراتمعس اراتتع، ظ الدعن ي ص، ظ ةممعنع بعلع ظةلؤةتتة، بذمذ ظالالهنعث خالعشع بعلةن بولعدذ، ظالاله ه
  )بذالق (     .هئحنعمة يوق بوالتتع، ظالالهقا حةآسعز شىآرع ظئيتعمةن

  ظالاله صةيدا قعلدع هاياتلعقالرنع،

  .ظاندعن صةيدا قعلدع ماماتلعقالرنع

  بذ هاياتلعق، ماماتلعق ظارعلعقعدا،

  .هةيران قالدذردع ظالاله ساؤاتلعقالرنع

  هةيران قالدذردع معنع، بوؤاقالر،

  .بولذصمذ هايؤان بالعسعدعكع تذؤاقالر

  هاياتلعق ظعلمعنع آأص تةتقعق قعلغعن،

  .سةن ظىحىن بولغانمعدع نذرغذن بذالقالر

  ثعزعدا ماثغعن بعر ظأمىر،ظعلعم دئ

  .يئرعلعص آةتمعسذن هةرضعز قولؤاقالر

  ظعلعم يولع بةك مىشكىل سةصةر،

  .يئشعلعص آةتمعسذن بةلدعكع بةلؤاغالر

  ظعلعمغا ظةمةل بةآمذ زأرىدذر،

  .ظالداص قويمعسذن سئنع توزاقالر

  آأرعدعغان آىنىث تئخع ظالدعثدا،

  .توختعتعص قويمعسذن سئنع توساقالر

  غا اليعق ظةمةل قعلمعساث،ظعلعمعث

  .الردوزاخآىتىص تذرعؤاتعدذ سئنع 

  ظةمةل قعلعشقا قعزعقتذرالماسمذ؟،

  .جةننةتتعكع مةثضىلىك بذالقالر

سىرة هةجدعكع، بعز ظعنساننع حايناص تاشالنغان ضأشدعن مذآةممةل ؤة غةيرع مذآةممةل قعلعص 
  سعدا ظايةت توغرع دئضةنياراتتذق، بةزعسع آامعل بةزعسع ناقعس

نع         ان قذدرةت ةيران قالدذرعدعغ بعظولوضعيعنع خئلع آأص سأزلعدذق، شذنداق بولسعمذ بذ قئتعم آعشعنع ه
يعص بعزضة مةلذم، ظعنسانالر بةزعدة ضاس، بةزعسع آور، بةزعسع توآذر، بةزعسع   . قعلعمعز بايان ارعلعدذ  مئ .  ي

عدا ع تئش أزلىك بةزعسع يىرعك ر آ ذتلذق بةزعسع بع ىح ص ةيدانغا ةن دئضبةزعسع ظ ةر م ايعص قذدرةتل دةك ظاج
كة                   أزع تةرةص ةآكذرالرنع ظ ةقعل، تةص نع، ظ حعقعص تذرعدذ، ظالاله، شذ ظارقعلعق صىتىن دعققةتنع ظعنسان زعهنع
ذ    قارعتعدذ، بعر مةهةل غذلغذال قعلدذرذص، ظأز قذدرعتعنع آأرسعتعدذ، شذنداقال ظعنسانالر جىملعدعن ظالعمالر ب

د ةتقعق قعلع علعنع ت ذ مةس ةلتىرىؤاتعدذ، ب ةيدانغا آ عياتنع م ثع آةشص ذن يئ احعدذ، نذرغ عرعنع ظ ات س ذ، هاي
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انالرنع   عي ظعنس اهعل خذراص ادان، ج ذ ن الاله، ب اش، ظ ة ظوخش كئزةك مةسعلعسعض ذددع قوش ةهؤالالر خ ظ
خعل بذ جاهعل ظعنسان هةر خعل تعل، هةر    ظعتتعصاقلعشعشقا بذيرعغان بو لسعمذ، ظةمما ظئرسعيةت آئسعلع بار،       

الالهنعث         ر ظ ىن، بع انلعقع ظىح ارتعية بولغ ورذه، ص ل ض ةر خع ن، ه ل دع ةر خع ل رةث، ه ةر خع ةت، ه معلل
اقلعق،         انلعقعنع، ظعتتعص ر ظعنس ةنلعكع، بع ع ظعك ادةمنعث بالعس ر ظ رذقعنع بع الالهنعث بذي ذ ظ اراتقعنعنع ش ي

أح       تعالص، ظ دةل      ـ   آىحلىآلىآنع ظذنتذص، يةنعال ظعخ ارا جع اداؤةت، ظأزظ ذرذق     ـ   ظ مذ ظ اجرا بولذص انالر   ـ   م تذقق
 مانا ظةمعسة، بعرلعشعش   . ظارعسعدا يىز بةرضةحكة ظأز قذدرعتعنع آأرسعتعص، حاتما، قوشكئزةآلةرنع ياراتقان        

ةتتا،                     دئضةن ةن، ه مذ قويااليم ر قعلعص ذنداق بع اندعكعن مذش ةم ظذنعمعغ عثالر دعس  مذنداق بولعدذ، مةن بعرلعش
رذق،   . مذ قويعمةن، دةص حاتماق، قوشكئزةك بالعالرنع ياراتقان      ظاجعراتسا ظألعدعغان قعلعص   لىك بذي بذ ظةث آىش

م   ع الزع ع، ظعتتعصاقلعشعش ذم بعرلعشعش انالر حوق ارةتكع، ظعنس ةن ظعش اتلعق،  . رذش ر هاي ذ بع ذدرةت، ب ذ ق ب
دا ظعزدعنعشكة شذ ظارقعلعق دةرهال قذرظان، هةدعسكة مذراجةت قعلعنعدذ، بذ مةسعلة توغرعس. تةتقعقاتع بولعدذ

اليدذ دذ. باش ع بولع الالهنع تونذغعل ةن ظ ةآكذر قعلعش بعل عؤالعدذ، . تةص ة ظئرعش ذن هةقعقةتك ادا نذرغ ذ بان ش
ع    ا، بةزعس ىرة، يوت ول، م ع ق ذت، بةزعس ع ص اش، بةزعس ع ب اش، بةزعس ع تذت ع آأآس كئزةآلةر بةزعس قوش

العدذ      مذ ق اش تذغذلذص ةرخعل تذت ا، ه ع آاس اق، بةزعس ات    بةزعس. قورس ع هاي ألعدذ، بةزعس ا ظ ع ظاجراتس
  . بولعدذ مئيعصآةحىرةلةيدذ، بةزعسع

عنع                    كئزةآلةر مةسعلعس ن قوش نع جىملعدع ة قذدرعتع ر نةحح الالهنعث بع عرعدعن ظ بعز بذ ظايةتنعث تةصس
اآع            دذ، ي ئلعص حعقع بايان قعلعمعز، قوشكئزةك سةؤةبع؛، هىجةيرعلةر، قوش تذخذم، قوش حاثلعشعشدعن آ

اي ئلعقع ه دذ ه ئلعص حعقع دعن آ ةندةك صارحعلعنعش ة بألىنض ة، ظىحك ارحعلعنعص ظعككعض اهعر . ؤان ص الاله م ظ
ذدرةت،    مةقسةتياراتقذحع،   ةت ، ق العغعنعنع            هئكم ةرآعنلعك، خ قعرع ظ ادةتتعن تاش ةرآعنلعك، ظ ةدبعر، ظ ، ت
دة ظعك           دئضةن قعالاليدذ، ةنعال       نع بعلدىرىش، رعزعقنع خالعغانحة بئرعشع هةتتا بعر ظانا رةهمع ا ي ىح بالعغ ع، ظ ك

ن      ةندعن آئيع ةؤهعد، ظألض عتعش، ت رعنع آأرس ايعص قذدرةتلع زعق بئرعشع، ظاج ةي، رع ان يةتكىزم ا زعي ظانعغ
بعز بذ مةسعلعدة ظعزدعنعغان بولساق، .  سةؤةبلعرعدعندذرهئكمةتنع بعلدىرىش ؤة باشقا  دئضةنتئرعلعش، هةق

ةتتا              . مدذنيانعث هةر قايسع جايلعرعغا قارعشعمعز الزع       انع ه ىتىن دذني قان ص ة ظذحذرالش ارع بويعح ازعر يةرش ه
ظالةمنعث بعر حةتلعرعنعمذ آىزةتكعلع بولعدعغان دةؤعردذر، آأز، قذالق، هةقعقةتةن ظذزاردع، تةصةآكذر قعلساقال 

ا ظ       . غارايعص آارامةتلةرنع بايقايمعز   ـ   ظاجايعص عق  مئنعثحة، ظالالهقا ظاشعق بولماقحع بولغان آشع، ظعلعمغ اش
  .بولذشع الزعم

ز       ـ  ظاحا دئضةنهعندع دألعتعدة، رادعيا، دودعيكا   ـ   1 ع قع كئزةك ظعكك ان قوش علع بولمايدعغ سعثعل دعض
ان،        آئيعنتذغذلذص، توققذز ياشقا يةتمعضةن حاغدا ظاجرعتعلغان،        اش، ج ىرةك، ب ة، ي عغان، معث ئلع ياش مذ خ

ا    ة         تومذر بعر بولمعسا ظاجراتسا هايات قالعدذ، ظةضةر ظ ذ ظعككعض ا، ظ ر بولس ايالر بع ذ ج ةمما، ب ا، ظ لاله، خالعس
  .بألىنسة دةرهال ظألعدذ،

الدا   17جذثضودا قوشكئزةك ظعككع ظوغذل     ـ   2 اق ه  يعل بعرضة ياشعغان، بذالرنعث آأآرةك سأثعكع دومب
  .تذتاش بولذص، قعيعنحعلعق بولمعغان، ظاجرعتعلغاندعن آئيعن يةنة ياشاص ظأتكةن

ةهر  ـ 3 عيام ش اش،      س ع تذت ث آأآس ان، بذالرنع رال تذغذلغ ذل بع ع ظوغ عدا، ظعكك انكوك يئزعس عنعث ب
ضأشتعال بولغان، بعرع شانغذ، يةنة بعر ظانغذ بولذص، آئيعن ظامعرعكعغا بئرعص، ظايرعلغان، آارولعينا       تذتاشلعق

انغذنعث             ـ   شعتاتعدا ياشاص نذرغذن مال    ذص، ش ان بول وي قعلغ ان،   10دذنياغا ظئرعشكةن، بذالر ت  بالعسع بولغ
وث         12ظعككعسع ضاس، ظانغذنعث   انغذنعث ظ ةن، ش اغا آأحك ن ياؤرذص ان، آئيع اق تذغذلغ  بالعسع هةممعسع س

نال   1874آأزع ظاغرعص صىتىن بةدعنع ظاجعزالص   اظةتتعن آئيع  يعل هاياتعدعن ظايرعلغان، بذ ظألىص، ظعككع س
  . ياش63يئشع . تةثال ظألضةن ظانغذمذ سىيدىآع توختاص، نةصسع بوغذلذص،

اش           ـ  4 اال تذت ر ب عقعدا بع ثمذ قورس ذص بذنع اال تذغذل ر ب عملعك بع هعندعنعث لوآسعنو شةهعرعدة اللو ظعس
ذددع        ان، خ ك قالغ ع آعحع اص بعرس ع يوغعن ن بعرس ةن، آئيع ةث ظعك ع ت تة ظعككعلعس كةن، دةسلةص حىش

ةؤةر  ظذآعسعنع آأتىرضةندةك آأتىرىص يىرضةن، ظاخعرع بواللماي، ظايرعؤئتع    شكة بارغان، قانداق بولغعنعدعن خ
  .يوق
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دذ،   أرىلىص تذرع ىملىآتعمذ آ ايؤان ؤة ظأس ةهؤالال ه ذ ظ أص، ب ةك آ الر ب داق ظعش ةك بذن أزلةص آةلس س
ع                  ةدعس، ظعلم ان، ه ةقةت قذرظ ةيدذ، ص العمالرمذ يئشعص بئرةلم عرالرنع ظ ذ س ظالالهنعث قذدرعتع بةك توال، ب

 عص بئرعدذ، ظةث هةيران قاالرلعقع بعرال تذغذلذص بعرال ظألضعنع ظةسلع مذرادتةتقعقات، روهع آةشعصعياتالر يئش
ةرزةخ          ـ   مةخسةد شذنداق بولسا، دذنيا   ـ   اتع ب ةيلع هاي ذن، م اتلعق بولس ظاخعرةتتة بعرال ظأتسة مةيلع، بذ هاي

بعللة، بعرضة بولسذن مةيلع قةبرة ظعحع، مةيلع بعللة قوصذش، قعيامةتتة بولسذن ظةث ياخشعسع جةننةتكعحة      
تذر، ظالالهقا يارعساقال ظالاله بةختمةشذق ظىحىن ظةث زور  ـ  بولذصمذ بذ ظاشعق  ! بولذش، نئمة دئضةن بةخت هة    

  .بعزدعن رازع بولسعال بعزنع حوقذم رازع قعالاليدذ، ظالاله قادعردذر

 بعلةن سةن زئمعننع قذصقذرذق آأرعسةن، بعز ظذنعثغا يامغذر سىيعنع حىشىرسةك، ظذ ظأسىملىك
 خعل ضىزةل ظأسىملىآلةرنع ظىندىرعدذ ـ هةرعكةتلعنعدذ، يذمشاص ظأرلةيدذ، آأتىرعلعدذ، خعلمذ

   ظايةت توغرعسعدادئضةن

ةيران     ةقعلنع ه ةنعال ظ اقمذ، ي ةن بولس أص سأزلعض ئلع آ عدا خ ىملىك توغرعس ايؤان ؤة ظأس ز ه بع
ماقتا،     320000تىرع قالدذرعدعغان ظاجايعص سعرلعق ظعشالر تىضعضعنع يوق، ظأسىملىك     ةلكع ظاش ةتتع، ب ا ي غ

دذ        ل بولع ةر خع يعم . بذالرنعث تذرذقع، صذرعقع، تةمع، رةثضع، صايدعسع، زعيعنع ه نع،    ـ آع آئحةك بولعدعغع
ئؤة             اراب، م نع،     ـ   ظعنسان، هايؤانغا ظوزذق، غعزا بولعدعغعنع، يئقعلغذ ياآع دورا بولعدعغعنع، ش ئؤة بولعدعغع ح

ةر              هةر قان . هةر خعلع بار   ندعكع ه ةس، زئمع العي ظةم داق ظأسىملىك بولسذن، آىن نذرع، نذر، هارارةتتعن خ
علةن     اددعالرنع مةس ذز                 : خعل م ل ت ةر خع التا، ه أمىر، آعس ىرت، ت ور، ضىثض فور، خل العي، فوس عي، آ آالعتس

ذ              ارةث، خعلم نعدذ، رةثض ةن ظوغذتلع ةم،   ـ   قاتارلعقالرنع سىمىرعدذ، ظازوت، آالعي قاتارلعق ظوغذتالر بعل ل ت خع
يعم                   ـ   يئمةك ةم آع ةث حوث زاؤذت ه ذ ظ رعدذ، ب ازاالر، ظعشلةص حعقع ةك ؤاهاآ ةك    ـ   ظعحم ةم يئم  ـ آئحةك ه

  .ظعحمةك زاؤذتع، بذ زاؤذتسعز ظعنسان ؤة هايؤان هاياتعدعن ظايرعلعدذ، هةممة تىضعشعدذ

امعن  بذنعثدا فوسفور، تأمىر، مانض . بعز ظاددع بعر معسال قعلساق، بةسةيضة آئلةيلع       ان، ضىثضىرت، ؤعت
ح قئتعشنع       . نذرغذن دورذلذق قعممعتع، شعصالعق رو لع بار      . بار ةت، ظع ةم قةؤزعي ةيتعدذ، ه ظعح سىرىآنع صةس

ساقاليدذ، ظةث هةيران قاالرلعقع شذآع، بذ ياغ بعلةن بعرلةشسة تئخعمذ رولعنع جارع قعلدذرعدذ، ظعنسانالرمذ 
ذ ظاش   ايدذ، ب تئمال قعلم عز ظعس ع ياغس الالهنعث   بذن اددع زاؤذت، ظ ذ ظ ا ب ازعاليدذ، مان ذندةك ت قازاننع سوص

بذنداق . ع، قذدرعتع، رةهمعتع بعلةن ظعنسانلرغا نةححة خعل ماددعنع يةتكىزعدذ، شعصالعق دورا بولعدذهئكمعت
ع       320000ظاشذ  . معسالنع يئزعص سأزلةص تىضةتكعلع بولمايدذ     ايدعلعق، ظعكك ىملىك، هةممعسع ص  خعل ظأس

ان،       معليون ىن يارعتعلغ انالر ظىح ات ظعنس ىتىن آاظعن ايدعلعق، ص ع ص ىرع هةممعس ايؤان ت ارتذق ه ن ظ دع
نعؤالدع،               الالهقعمذ تئ بويسذندذرذلغان، ظةمما، بذ ظعنسان شىآرع قعلعش ظذياقتا تذرسذن، هةتتا خالعقعغعمذ، ظ

  .بذالر حوقذم جازاسعنع تارتعدذ

  كة اليعق شىآرع قعاللمعدذق،نئمةت

  .يعق ظةمةل قعاللمعدذقظعلعمغا ال

  قا آعرعشكة ظعشةنح تولذق،دوزاخ

  .جةننةتكة حعقعشقا هئح ظعشةنح يوق

  .هةممعنع ظالالهقا تاصشذردذق، تةؤةآكىل قعلدذق

ح      ـ  يةر شارعدعكع هايؤانالر بعلةن ظأسىملىآلةر بعر      ايعص زع ة قعلعشماي ظاج بعرعنع ظذقماي ظأزظارا ظاالق
عدذ  عدذ، ياردةملعش ع ب. هةمكارلعش ةتذن لعنعش،   هئكم تذرغان، نةصةس الاله، ظورذنالش ع ظ م قعلغذح لعك رةهع

 ـ ظعنسانالردا بولغاندةك، هايؤان ؤة ظأسىملىآتعمذ بولعدذ، هايؤانالر بعز آأرىص تذرغاندةك ظأصكة ظارقعلعق، ظئغعز
ار         ىتىن هاش ئلعقالردةك ص اقعالر، ب الر، تاشص ايالر، قذش لعنعدذ، حاهارص ارقعلعق نةصةس ذرذن ظ ذرت ب  ـ ةت، ق
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ان      . قوثغذزالرمذ نةصةسلعنعدذ  زعل ق ان، قع اق ق ان ظ هةتتا، ظعنسانالر بعلةن هايؤانالر قانلعرعدا ظئقعص مئثعؤاتق
ظذالرمذ ظأزلعرعنع بعز هاؤادعن نةصةس ظالغاندةك . هىجةيرعلعرعمذ نةصةسعلعنعدذ، ظذالرمذ ظوآسعضئننع سىمىرعدذ

ذزذق        . هئس قعلغعنعمعزدةك، شذنداق هئس قعلعدذ    ن ب ةندعن آئيع ة آعرض ان تئنعض ايؤان، ظعنس ئن، ه ظوآسعض
ايلعنعدذ    ا ظ ةن بعرلعشعص، آاربونغ اؤا بعل ىرةتنع   . ه عدذ، س ة بعلنعش ة صىؤدعس تا ظةينةآك ا، قعش اربون بولس آ

اربون،  نع دةل آ ا، دةل        تذتقع ىملىك بولس ىمىرعدذ، ظأس ئن س رعص ظوآسعض اربون حعقع ايؤان آ ان، ه ظعنس
عق   ظوآسعضئن ظةآسعحة  حعقعرعص آاربوننع سىمىرعدذ، بذ خذددع ظأسىملىك، قعغالردا تئز ظاينعغاندةك، سئس

  .هاؤادا نةصةسلعنعدذ، بعزضة ظوآسعضئن حعقعرعدذ

ا        ر قذالقت ةر بع ن  12ظأسىملىك، قذالق، يوصذرماقلعرعدعكع هاؤا تأشىآحعلعرعدة نةصةسلعنعدذ، ه  600 دع
ظالعمالر . بذ ظةهؤالنع معكرذسكذصدا آىزةتكعلع بولعدذ . ظئحعلعدذضعحة هاؤا تأشىآحعسع بولذص، بذ تأشىآحعمذ

ةن،                ع بةلضعلعض كىنعدة معقدارن ار ظىس بذ هاؤا، ظوآسعضئن، آاربون، ظازوت قاتارلعقالرنع ظألحةص آأرىص، ظعلغ
دذ،            160000يعلعدا   يةرشاردعكع ظعنسانالر هةر   ىمىرىص تذرع ئننع س رةك ظوآسعض ردعن آأص  معليون آذص مئتع

ظوآسعد ) Ⅳ( ضرام آاربون 250 هةسسة ظارتذق سىمىرعدذ، هةر بعر ظعنسان آىنعضة 5 ـ 4يؤانالر بذنعثدعن ها
دا   رعص تذرعدذ،ظذنذث ار،    75حعقع اربون ب اص آ رام س ي     6 ض عثعز ظومذمع ع آأصةيتس قا بذن ارت نوصذس  معلي

دذ    ا     . آاربوننعث معقدرع هئسابلعنعص حعقع ةتتعكع ظعنس ر دأل راق بع ةر    ظاددعيسع حوث قا ه ايؤاندعن باش نالر ه
دا  ةنع  400000يعلع ارتعدذ، ي ة ظ ةش هةسس ا ب ايؤانالرنع قوشس رعدذ، ه اربون حعقع رةك آ ن آأص  2 توننعدع

                            !معليون توننا آاربون حعقعرعص تذرعدذ، صىتىن يةرشارعداقانحعلعك بولذصكئتةرهة

الالهنعث  علعنع ظأ هئكمعتظ ذ مةس ارا، ب ة ق ز ؤة   عض ا بع ان، ظذالرغ ةل قعلغ ةن ه ةر بعل ىملىك، دةرةخل س
الالهال   هايؤانالر حعقارغان نةرسة آئرةك، بعزلةرضة     بولسا، ظذ ظأسىملىك حعقارغان نةرسة آئرةك، بذ ظاالقعنع ظ

  )ظأسىملىك قذلعقعدعكع ظئغعز(         .قعلغاندذر

ةنعال   ظعنسانالر بذ ظةهؤالدعن يئقعندا خةؤةر تاصتع، هةتتا خةؤةر    الاله ي تاصمعغان نادان ظعنسانالرمذ بار، ظ
. تعن بذ رعزعقدعن هئساب ظالعدذنئمةترةهعم قعلعص، بذ آاتتا رعزعقنع ظاتا قعلعص تذردع، هامعنع بعر آىن بذ 

بذنع جعثالص، ظألحةص معقدارعنع تاصتع، ظالاله بذالرنع ظالدعن بعلةتتع، صةرعشتعلةر بذ  ظعنسانالر ظأز ظعلمعدا
أزلعتعدعغان،                هئساب نع س ذ زئمعن تعلةردة مذش تىن، صةرعش ةممعدعن ظىس قا بةك صذختا، ظذالرنعث تةرةققعياتع ه

ان          زئمعن هةر قانداق ظاؤازنع حعقعرااليدعغان، سىرةتنع آأرسعتةلةيدعغان بذ       ةهؤالنع باي ةؤةر قعلغذحع، ظ نع خ
ان  ع قعالاليدعغ اتوم، زة    . قعلغذح ةتتا ظ انعنع ه الر س امغذر، قذم ار، ي ار،   ق م ب انعيااليدعغان ظعلع نع س ررحع

ل           ةيرعدةك دةلع اق، هىج رة، بارم ا، الم     ـ تةرةققعيات بار، هةربعر تئ الدعدا قويس ان ظ اتالرنع ظعنس م   ـ ظعسص جع
ةقعقعي   . دعيةلمةي تةسلعم بولعدذ   عز               ه ذ سانس ذص مذش ذ قورق ذ آىندعم ا ش أظمعن مان ةت م ابعدعن   نئم نعث هئس

ا  ذص، جام الالهدعن قورق ذص، ظ ص،    قورق ع قعلع ذماننع ياخش ص، ض ىد قعلع نع ظىم اؤابعنع، رةهمعتع لعنع، س
  .ظةمةلنع ظذنعثدعن ياخشع قعلعص ياشايدذ، جان، مال بعلةن هةق ظىحىن خعزمةت قعلعدذ، مانا بذ شىآرع

ر        ةنهذنعث بع ةلالهذ ظ ةلع رةزعي ة ظ تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظعنسان تةتقعقاتع توغرعسعدعكع ظايةتك
  نع سأزلعضةندذر، بعيعت مذنداق، صةلعسةصةعنع، هئكمعتع آةلتىرىص ظاندعن ظأزع ظأز بعيعتعن

  ظةي ظعنسان، آئسعلعث ظأزةثدة بذنع آأرمةيسةن،

  .داؤايعث ظأزىثدة بذنع سةزمةيسةن

  بىيىك ظالةم ساثا جذغالنغان،

  سةن ظأزةثنع آعحعك حاغاليسةن

ندا       ظعنسان ر:  دئضةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق    ةتنع زئمع ذ جةس ع، ظ اه، حىنك ر صادعش ع بع  وه
ةؤةرنع         . توختذتذص هأآمعران بولعدذ، بةش سةزضى ظةزاالر بةش ؤةزعردذر        ةتكىزىص، خ ةؤةر ي ذالر خ حىنكع، ب

راق      ةت، يع ذر، زذلم ا، ن ن،   ـ حعقعرعدذ، خةؤةرنع تذتاشتذرغذحع، مةملعكةت، تأؤةندعكعحة آأزضة بولس يئقع
 ـ سوغذق، هأل ـ قعززعق.  ظعش بار10سعالشقا بولسا . آعحعك، هةرعكةتلةردذرـ  رةث، شةآعل، هةجعم، حوث
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اق     عل، يذمش ر، يةثض ذرذق، ظئغع ارلعق    ـ ق رعك قات علعق، يع اتتعق، س اتلعق   . ق ل، ت ذز خع ا توقق قا بولس  ـ تئتعش
عز،           ذق، تذسس عز الؤزا، تذزل عق، تةمس ا  ظاححعق، حىحعمةل، تةلؤة، زةهةردةك ظاححعق، تةملعك، قاثس قذالقق

ةرخعل                  ـ   بولسا، هايؤان، جانلعق   وش ه ث ب عز، حع ذق، مذثس عز، مذثل ق، مذزعكعس اؤازع، مذزعكعلع جانسعز ظ
  .صذراش بولسا، مئزعلعك، خذشصذراق، سئسعق، نعجعس صذراقنع صذرايدذ. ظاؤازالر بارعدذ

ةش سةز                 36مانا بذ    ةقةت ب ا ص ذندذرذلغاندذر، بذنعثغ انالرغا بويس ذ ظعنس ةم، ب ل ظال ة      خع ةزاالر ظعض ى ظ ض
انالر                ـ   صايدا. بولعدذ الاله، ظعنس ع ظ اش، بذن مةنصةظةت ظالعدذ، ظعنسان مئثعسع، نئرؤعسع بعر تاختعغا ظوخش

عزعلعدذ،             ىرةتلةر س زعلعدذ، س ةر يئ ان خةتل ظىحىن قعلعص بةرضةن بولذص، بذ آعحعك تاختعغا نةححة معثلعغ
  .، هازعر، آةلضىسع نذرغذن بعلعم تةرةققعياتالر يئزعلعدذظاؤازالر ظئلعنعدذ، تارعخ، ظىلضة، ظأرنةك، ظعبرةت

دذ،      زعلعص بولع اي يئ ة قالم ةتتا هئحنئم عزلعق، ه ايلعق، يوقس اللعق، ب علعق، خذش ةلبخاص ذ  ق  بذنعم
ةك                  ىرعتع، آأرنعشع ب باشقذرعدذ، بذ تاختعنع يورذتذص بئرعدذ، قارايدعغان بولساق، داظعم هالدا مةشذقنعث س

ث ياخشعسع ظالالهقا ظاشعق بولغعن، ظاشعقنعث داؤاسع مةشذقنعث ظعسمعنع ياد ظئتعش، بذ ظة. رذشةن آأرنعدذ
ل            ظعنسان مئثعسعدعن ظعبارةت تاختعغا سعزعلغان،     ة خع ةن، يةتت ادعن آةلض سىرةت، آأرىنىش، ماددعي دذني

زعدذ ايرعص تع أرىش هىجةيرعسع ظ ةيرعلعك آ أز، هىج ع آ دذر، بذالرن ىتىن . رةث عال ص ذ خةرعتعض مانب  ـ ظاس
ان دذنياسع،         . زئمعن خةرعتعسع صاتعدذ   ذ ظعنس ا ب قذرغذحع    36مان ةمنع باش ل ظال رول      خع ةزانع آونت ةش ظ ب

ىح،       قةلبقعلغذحع تاختا، ظعنسان مئثعسع بذنع يورذتقذحع      ةت، آ ذؤؤةت، هةرعك اه، ق اش صادعش ، يىرةك، ب
ادةم آئ        . روه، جاندذر  عنا ظ ة، ماش وك ظىزىلس ذ ت دذ   بذ توآقا ظوخشايدذ، ب اراثغذ بولع دذ، ق ر  . رةآدعن حعقع بع

ىتىن    ! دةك ظعالهع تاختا قانداقتذ هة  »لةؤهذلمةهصذز«ظعنسان تاختعسع شذنداق بولسا،      ا ص ذ تاختعغ ظةلؤةتتة، ظ
اش    ةم ظالدعنقعسع، آئيعنكعسع، ب ذش،        ـ ظال و ل ةيدا ب ىلىك ص ة مةثض ش، يةن ذش، يوقعلع ةيدا بول اخعرع، ص ظ

سامان يولع سعستئمعسع، ظذندعن باشقا سئستعمعالر، يذلتذزالر ضذرذصصعسع، ظةرشع، آذرسع، يةتتة ظاسمان، 
ىرع،                  ايؤان ت ارتذق ه ن ظ ع معليوندع ثدعكع ظعكك ارع ظذنع ىتىن يةرش  400قذياش سعستئمعسع ؤة باشقعالر، ص

ث              ايؤانالر نوصذسع بذالرنع ارت ه ة معلي ان نوصذسع نةحح أص ظعنس ارتتعن آ ة معلي ىملىك، ظالت معث خعل ظأس
وث       زعقرع ة، ح امغذر، زةررعح ار، ي ةتتا ق انع ه ان ماآ ةلع زام اندذر،    ـ ع، ظةج ع يئزعلغ ك هةممعس آعحع

اندذر الر يئزعلغ ىلىك ظعش عدعكع مةثض ا  . آةلضىس ذ تاخت ع ظ ان تاختعس ذ ظعنس ذز(ب ر ) لةؤهذلمةهص الدعدا بع ظ
  .زةررعمذ ظةمةس

ةدعر   أز ق ةر ظ ان      ـ ظةض الاله ياراتق ان، ظ ة، ظعنس نع بعلس عرلعق    قعممعتع ةتلعك، س ذغ، هأرم ةث ظذل ظ
ةخلذقاتتذر ن   . م عدا جىملعدع ان توغرعس العمالر، ظعنس عدذر، ظ عرالرنعث قةبرعس ةلبع س اننعث ق مذ ظعنس بولذص

ةم   تعدار، ص ةقلع ظعق ع ظ مانع روه ةآكذر، جعس ةقعل، تةص ذن   ـ ظ ةتتعن نذرغ ع جةه قع، ظعحك ةت، تاش صاراس
ةتتع   . تةتقعقاتالرنع ظئلعص باردع   اناظةت جةه ان             س تع، ظعنس ة ظئرعش ذن نةتعجعض ةتتعن نذرغ ي جةه ن، تعببع

معثعسعضة تةقلعد قعلعص، آومصيذتئر ياسعدع، ظعنساننعث ظةث هةيران قاالرلعق يئرع شذآع، ظذ بولسعمذ قةلبع 
  .روهع جةهةتتعكع آارامةتلةردذر

ةردعن بع            أزلةص   مةن بذ جايدا آعتابدعكعدعن باشقا، ظأز قذلذغذم بعلةن ظاثلعغان آارامةتل ةححعنع س ر ن
دة              . بئرعمةن ذ يىزع آعتابالردا ظةؤلعياالر آارامعتع، هةق دةص بةلضعلةنضةن، هةم ظذالرنعث هاؤادا ظولتذرذشع، س

لعك          ا زعيانكةش مةننع ظذالرغ ع، دىش ةللةرنع ساقايتعش ع آئس ةن تئرعلدىرىش ا بعل ألىآنع دذظ ع، ظ مئثعش
ةؤةر ب       ةيعبدعن خ ةزع غ نعدذ   قعلغانالرنع هاالك قعلعش، ب ا ظئلع ةن      . ئرعشع تعلغ ذم بعل أز قذلذق ام ظ ةن بولس م

ر       . ظاثلعغان آارامةتنع بايان قعلعمةن    تذم، بع أهبةتتة       مئنعث قعيامةتلعك يئقعن بعر دوس ئحعلعك س تعمقع آ قئ
ظابرذي، دذنيا، تاظامدا  ـ مذ ناممةقسعتعظةمةلعيةتتة بذ دوستذم قعلحة يالغان سأزلعمةيدذ، هةم :  دئضةنمذنداق
امدعكع       . مةنصةظةت ظةمةس ظعدع ـ ةس، صايدا ظةم العي ماق ة ظ دذ، آئيعنح الر قورشاص تذرع ظذ مئنع داظعم روه

دذ     ـ روهالر آئلعص آأرىشتع، مةن ظذالرغا دذظايع      ا نةسعهةت قعلعص تذرع . ساالم يولالص تذرعمةن، ظذالر ماث
دذ مةن سالعه آعشعنعث قةبرعسعضة يئقعن قالغاندا، سئزعؤالعمةن، هعد، صذر       نع   . اقلعرع آئلعص تذرع ةن جعن م

تذر             ذ ظعش راس . قوغالص نذرغذن بذتقا ظايالنغعلع تاس قالغان دةرةخلةرنع حعقعرص قالعؤةتتعم، ظةمةلعيةتتعمذ ب
مةن باشقعالرنعث سورذن هالقعسعدا ظولتذرسام، ظذالر ظعحعدعن قةلبع ساص، ظاقالرنع بعلةلةيمةن، ظذالر ظالدعغا 
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وت  ! حىنكع، ماقام يوق دة. ويذلعدذ، ظةمما، ظذالر بذنع بعلمةيدذسئرعق، آأك ضأهةرلةر ق   مةن تاث سةهةردة ظ
ان         ذص قذرظ ذرذن قوص اظةت ب ع س امدادتعن ظعكك ةن ب ع، م ةن، حىنك دة قالعم ىللةر ظعحع ةزعدة ض دة ب ظعحع

ق         ةن، باش ةبعر بئرةلةيم را ت ة توغ عالرنعث ظوقذيمةن، هأرلةر ساية تاشاليدذ، بذنع سئزعمةن، هةقعقةت حىشعض
ازعر           تعنال ه الر راس قةلبعنع آأزعدعن بعلةلةيمةن، آأزنع يذمذص دعلعمدا آأرعمةن، قةلبعدة راس آأز بار، روه

آعشع، صةرعشتعمذ، هةقعقعي . بولعدذ، ظةمما بذنعث ظىحىن ماقام الزعم، صذل، رةخعتنعث باهاسعغا يئتعشع الزعم
تةرؤاز صة      ذددع آةص ع خ ذ بذن ةنلةر روهعم نمذ، ظألض ةندةك     جع ةختةآمذ؟ بعلةلعض ذ؟ ص تةر قوندعم ة آةص غةزض

ةيدذ،  ةقعقعي بعلةل الاله   ه اي ظ ةلبع توختعم مذ ق ةتتا ظذخالؤئتعص الدا ه م ه ان داظع الاله... ظعنس الاله ... ظ ظ
ذ  . دعيةلةيدذ، ظذنعث آأزع ظذخلعسعمذ قةلبع ظذخلعمايدذ     شةيتان داظعم تةخ تذرعدذ، ظذ سةلال آاؤاك تاصسا، ش

ةن،              ـ   دذ، آئحة زامان سةآرةي  ة آأرىنض ازدا آأزض ظذل، نام آىندىز ظذخلعماي، ظارام ظالماي، ظازدذرذشقعال مةس
 شةيتان. نةرسعلةرمذ شةيتان بولعدذ تعجارةت مئلع، ياآع هةق ظىستعدة تذغان   مةهبذب ياآع دئهقانحعلعق يا   

. ضة آأرىنىص آعشعنع ظازدذرعدذ   آاظعناتنعث سىرعتعدة آأز   هةق بعلةنمذ ظازدذرعدذ، حىنكع، ظذ ظالعم، ظذ صىتىن       
ةن                         ة بعل ع نةرس ذ ظعكك ذ مذش ال، ظ ةن ظاي ا بعل ايتةختع، دذني ةيتان ص دذ، ش ةن ظوقذتع نامازنع سةؤةنلعك بعل

زاآعردعن شةيتان قاحعدذ، ظةضةر ظعخالس بوش بولسا، ياآع شةيتانغا صذرسةت           هةقعقعي  هةممعنع ظازدذرعدذ،   
ا      ئخعمذ ظ ةلكع، ت ايدذ، ب ذ قاحم ا، ظ ةبولس ئلعدذ    ـ لعم، هعيل ع آ وال، بوؤعس رع ت ذ  . معك ع، ظذالرم حىنك

ةربعيلعنعدذ، ثعش،       ت عنع يئ ش، نةصس ادةت قعلع رع ظعب ةن زعك الس بعل ا ظعخ ع، ظالالهق نعث خذالسعس ضةص
  .آئحعسع تىنةش، قذرظاننع ظوقذص، ظةمةل قعلعش دعدع

كة،      ظالاله، خالعغعنعنع قعلعص، سوراققا تارتعلمايدذ، ظالالهمذ ظذ سعرال        ر ظارقعلعق بةندعسعنع ظأزع تةرةص
ث     هةق تةرةصكة تارتعدذ، ظاشعق، سادعق قعلعدذ، هةم نذرغذن آعشعلةرنع سعنايدذ، حىنكع، بذ آارامةت، مئنع

ارازع     هةقعقعي بذ ظعشالرنع يئزعص قويذشذممذ     ةص ن قعالرنعث بعلمةستعن ظةيعبل آارامعتع بار آعشعلةرنع، باش
اتعنع          قعلعص قاغعشع، خاصا بولذص ق  مذ ب ن بولذص أرىص ظعلعمدع از آ ابنع ظ ذنداقال آعت عرةص ش عدعن ظةنس ئلعش

روهعي ظعلعمدعن خةؤعرع يوق آعشعلةرنعث بذ ظعشالرنع ظعنكار قعلعص، ظالالهنعث قذدرعتعضة تئنعص، ظعماندعن 
أزلعنعدذ           أزلعرع س ةؤلعياالر س ةجدة ظ ىرة ه ازعر  ظايرعلعص قالماسلعقعنع آأزدة تذتتذم، هةم بذ جايدا س ، دةل ه

  . قعلدعممةقسةتسأزلةيمةن، شذنعث ظىحىن، آعشعلةر بذنع توغرا حىشعنعشعنع، خذراصعيلعق دعمةسلعكعنع 

اال   :  دئضةن بةتلةردة مذنداق  ـ   55بةتتة،   ـ   52تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، آعتابعنعث      ظعنسانغا، ظالالهتاظ
ةك          صةتعه آةشعص يةنع غةيعب ظعلمع، روه ظعلمعدعن ظازراق ظع         الدعدا تىرىآت قعالر ظ أزعنع باش لعم بعلدىرسة ظ

ث          . هئس قعلعدذ  اتعنع ظعلعمنع م ب رع ظعلع دذ، زاهع ةقعقعي  ظعلعمع يوقتةك هئس قعلع وق    ه الدعدا ي ث ظ ظعلعمنع
دذ  عكةن دةص بعلع ز    . نةرس عز دئثع نع حةآس العمالر ظعلعم ذر ظ ةنجذمه ة   .  دئض ث حئكعض رع ظعلعمنع زاهع

ةن علعمنعث حئكعضة قانداق يةتسذن؟ يئتةلمعضةن يةردة باتعنعي ظ  عنع       دئض ان آعش ة خالعغ ذ هةقعقةتك الاله ب ، ظ
  .تالاليدذ

عي    اهعل خذراص ذلمانالر ج ةيخمذس دعن     ش ةرةققعي قعلعش لعقع، ت رعص، ظالدانماس ة آع لةرنعث آةينعض
مةهذلال  خةؤؤاس، شةهرانع رةهشةيخ بولسا، دةبباغ رةهمةهذلال ظةلةيدةك شةيخ. حئكعنعص آةتمةسلعكع الزعم

دذ      ةبظعي             . ظةلةيلةردةك بولسا، هةقعقةتحع بولسا بولع ةتتا، ت ةس، ه ة زعت ظةم أز قارعشع هةقك ث آ  ـ بذالرنع
ماندعن   ؤاقتدةبباغ رةهمةهذلال ظةلةي ظأز : هةقعقةتكعمذ زعت ظةمةس، مةسعلةن  صةندة بايقالغان  الاله، ظاس عدا ظ

ا        دئضةن مألدىر، تاغ ياغدذرعدذ   اغ ب ماندا ت ةن  ر ظايتكة ظاس عالنالر،       .  دئض ئمعدة، ظايرذص ار آ ا، ظذح ازعر بولس ه
  . دئضةنسىنظعي هةمراهالردا بذ قار تاغ، مذز تاغ بايقالدع، ظذنعث سأزع دةل توغرا حعقتع

أص          دئضةن ، تةنتاؤع جةؤهةرلعرعدعن  »فعزعالل قذرظان «  بذ يئثعحة تةصسعرنع سأزلةص بةرسةم خئلع آ
دع        آعشعلةر جىملعدعن مولالمالر ظعنكار      ا رةت قعل ةلبعدعمذ بولس ان،      . قعلدع، ياآع ق اب ظوقعمعغ ةمما، آعت ظ

ئحكعم                           ـ   تةبظعي ع ه اقال، بذن ع س ابنع مةخص ذ آعت ا سةن ب تذم ماث قةدةم دوس ذ صعش وق، ب اؤادع ي ةندعن س ص
 بعلمةيدذ، سةن خوش، خوش دةص قويذص، ظأز ظعشعثنع قعل، حىنكع، ظذالر سأزىثنع حىشعنعص بعلةلمةيدذ

  آعشع قانداق بولذص، بذ هةقعقةتنع قوبذل قعلدع؟بذ . دئضةن

ة          ةيمذ سأزعض ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ذنداق، ت تذ، ش ةن آأرىص اراتع بعل ةك، ظاص أزع ظةين ةلبعدآع آ ق
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ةيدةك    ةهذلال ظةل ةززالع رةهم ام غ أزعنع ظعم ةؤلعياالر س ا ظ ذنداق آاتت ىن، مذش ةندىرىش ظىح علةرنع ظعش آعش
ضةن، نةححة معث يعل بذرذنقع بذ هةقعقةتلةر هازعرمذ شذ صئتع راست، توغرا            مذسةننعصنعث سأزلعرعنع آةلتىر  

حعقعؤاتعدذ، بذ بعر مأجعزة بولماقتا، ظةمما، مةن تذزآور بولذص، ظعلعمغا اليعق ظةمةل قعاللمعدعم، ظالاله، مئنع 
  .ظأز رةهمعتع بعلةن آةحىرةر، ظامعن

داق      بعز، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث سأزعنعث ظاخعرع      عدا مذن أزع توغرعس ةؤلعياالر س غا آةلسةك، ظذ ظ
زئمعن، هاؤا، قذرذقلذق، دئثعز، ظىح هاياتلعق، ظعنسان قةلبع،  ـ آأرسعتعدذ، هازعر مذسذلمانالر حوقذم ظاسمان

م ذم ظعضعلعشع الزع ةرنع حوق اتعنعي بعلعمل رعي، ب ع، زاهع ةنروه م .  دئض كىللىآلةر، ظعلع ذن مىش ة نذرغ بعزض
م              ظارقعلعق يئش  ع ظعلع علعص ظاسان بولعدذ، صىتىن آاظعنات، ظعنسان خعزمعتع ظىحىن يارعتعلغان بولذص، بذالرن

دذ ذندذرغعلع بولع ارقعلعق بويس تعرالر،  . ظ تذر، ماضعس وفالر، دوآ االر، صةيالس ازعر هأآم ةيخه ادان ش ذ ن لةر ب
عدع             ازعر ؤة آةلضىس ز، ه عمعز، روهعمع الدا      ظعنساننع تةربعية قعلماقتا، بعزنعث نةصس م ه ةت مذ داظع ةنمذ   نئم  بعل

ايدا         ةنمذ ص ةربعيلعنعدذ      ـ   نئقمةت، ظعنتعقام بعلةنمذ راهةت، ظازاب بعل ةنمذ ت ان بعل ذ    . زعي ةدةر مذش ة ق ظألضةنض
ةرةققعي                    ة ت ىلىك ظالةمض العي، مةثض ةثرع، ظ ةمدعن آ ار ظال ةي، ت ظذسذلدا تةربعيلعنعدذ، هةتتا، بذ صةس، حذص

دذ ذددع قذي  . قعلع ةمدة خ ذ ظال عش،      ظ عش، هةمكارلعش كةندةك، بعرلعش ع بعرلةش ل رةثض ة خع نعث يةتت اش
حىنكع، ظذالر بذ دذنيادا شذنداق ظعدع، ظذ . ظعتتعصاقلعق بار، ظذالر خذددع بعر آعشعنعث قةلبع ظىستعدة بولعدذ

رعد                   . جايدا ظةسال شذنداق   اغلعق بئ ة ح ةتنع تاقعتعمعزض ةخالقنع ظعخالس ؤة هعمم م ؤة ظ ة ظعلع الاله بعزض ذ، ظ
وف،                         رقع صةيالس ارآع يذقع ةر ب ا يةتكةنل العي ماقامالرغ ايعص ظ ادا ظاج ذ دذني تعدذ، ب ظاشعق حوقذم مةشذقعغا يئ

ر                 شةيخظالعم، ظةهمةد ظعبنع مذبارةك،      ذ بع ورعغاندا، ظ رعلعق س ةدعس توغ ر ه ةيدعن بع ةهذلال ظةل اغ رةهم  دةبب
ةن اؤابعنع بئرةي تذر مةن ساثا رةسذلذلالدعن سوراص ظاندعن ج        قعلعص سةؤرآئحة   ذ     دئض ذآع، ظ ة ش ، خذالس

ا                 . حىشعدة آأرشةلعضةن  العي ماقامالرغ ذنداق ظ ا ش ةن، مان اؤاب بةرض ةن ج انلعرع بعل ع ظاثلعغ ظعككعنحع آىن
ى                    أزع مةثض ةمما ظ ان، ظ ادعن ظايرعلغ ةتتا، دذني دذ، ه يةتكةنلةر بارآع، ظذالر داظعم بعزنع تةربعية قعلعص تذرع

ارايعص                   هايات آعشعلةرنعث روهلعر   ادا غ عرلعق دذني ايعص س ذ ظاج دذ، ب ة قعلعؤاتع ئلعص تةربعي ص، ظ عدعن بعلع
  .سعرلعق ظعنسانالر بار ظعكةن، ظالاله خالعغعنعنع قعالاليدذ

ان  «تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث بذ آعتابنع    زعالل قذرظ ابالرنع      »فع ا ظوخشاش آعت رنع بذنعثغ ع مذنعي ن
ةرعق،           ظوقذص حىشةنضةن، آعشعلةر حوقذم بعر       ارتعيعدة ش ة  غةربخعل آأز قاراشتا، بعر خعل مةزهةصتة، بعر ص ت

دذ              قةلب بولسذن بعر خعل   تعدة بوالالي ة ظىس ل اليعه قا  . دة، بعر دعن، بعر معللةت، بعر صعكعر، بعر خع ظعختعالص
م     ةر   . حولعسع يوق، حىنكع، بذالر نذرغذن ظعلمع صةنلةرنع ظأضعنعشع ؤة ظأضعتعشع الزع نع، ت ذالر ؤاقعت ةت، ب

ع            ةت،   هةيعز، نعكاه، تعجارةت، نذرغذن ظعختعالص مةسعلعلةر بعلةن ظةمةس، بةلكع، آاظعناتتعكع ظعلم هةقعق
ىك                هئكمةتسعرلعق قذدرةت،    م ظىنىمل أتكىزعدذ، داظع تعدة ظ عالن ظىس ، رةهمةت ظىستعدة، ظالعي بعلعم ظالعي ص

ذلمان           ةن  ظةمةس خعزمةت بعلةن مةشغذل مذسذلمانالر غعمعنع يعمعسة، ظذ مذس ذالر      دئض ة، ظ ةدعس بويعنح  ه
ذ            ةيدذ، ب ةختعنع آأزل ىلىك ب ذلمانلعرعنعث مةثض ا مذس ا، باشحع      بةختداظعم دذني أزع بولس ةيدذ، ظ ة يئتةآل ك

  .بولعدذ

ةت  :  دةبباغ رةهمةهذلال ظةلةيدعن مذنداق سورايدذ شةيخ ظعبنع مذبارةك،    شةيخ بذ آعشع ظالالهنعث آارام
نع خالعي جايدعكع بةندعلةر قعلعقلعرعنع  زئمعنةتعه آةشعصدة يةتتة ظاسمان، يةتتةبعلةن بعلدىرعشع ظارقعلعق ص

تذز،   ةن، يذل ع آأرض ةن، روهالرن ازابنع آأرض ىك ظ ةر تىرل أتنع ه ةرزةختعكع ظ اتع ب ذنداقال هاي ةن، ش بعلةلعض
ئح  صةلةك، ظوربئتعالرنع بايقعغان، ظةمما، ظذ بذالرنع هئحنعمعضة تةث دةص قارعماي، آأزضة ظعل  معغان يةنع بذ ه

ةن بذنعثدعن آاتتا ظذلذغ زات، بذ بعر ظعلعم خاالس      .  دئضةن ظعش ظةمةس، ظالاله   اي    .  دئض أزعنع حوث تونعم ظ
دع   ا بول الع بولس الاله جام الالهال، ظ ةن ظ ةرلعك بعل ةنعال آةمت ةني ا   دئض عدعن ظالالهق ةتعه آةشص داق ص ، بذن

دع   ان ظع ةن، قاحق اناه تعلعض ئغعنعص ص ع بذن. س العدذ،  آعمك ايرعلعص ق الالهدعن ظ ة، ظ الرغا بئرعلس داق ظعش
ةم            .  دئضةن زذلمةتتة قالعدذ  ةن آعشع خاتعرج ةت بئرعلمعض ع آارام عر ظعلم ةتعه، س ةن شذنعث ظىحىن ص .  دئض

العدذ          دة ق دذ،          . بذنداق ظعشالر بئرعلضةن آعشع، حوث خةتةر ظعحع االك بولع اقلعمعغانالر هةممعسع ه الاله س ظ
ظعحمةك، تذرالغذ جايالر، بذ  ـ آئحةك، يئمةك ـ ذنيانعث شةهؤةت لةززةتلعرع ظايال آعيعمظةجرع آأيعدذ، بذ د

ة       ـ   نادان ظعنساننع، ظالالهدعن، ظاخعرةتتعن توسذص قويغان تذرسا، ظذنداق ظاجايعص         ارايعص ظعشالر ظةلؤةتت غ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 384

  . دئضةنتوسذص قويعدذ، هةيران قئلعص، هاالك بولعدذ

ذ           آعمكع يذقعرقعدةك ظعشالردا ب    ولسا، آعشعلةرنع حأرعسعضة شذ سةؤةبدعن يعغسا شةيتان بعلةن بعللة ظ
دذ  اردا بولع ر قات ةن بع اهعنالر بعل ةر، آ امعن . سعهرعض ذن، ظ الاله ساقلعس الردعن ظ داق ظعش نمذ ! بذن بذنعثدع

ذ                        ة، ب دذ، ظةلؤةتت ة بولع ةن بعلل ةيغةمبةرلةر بعل تة ص ام صةرعش ع ماق اممذ  ظىستىن بعر ماقام بولذص، بذ نذران ماق
بذنداق آعشعلةر داظعم سةجدعدة تذرذص .  دئضةنظالالهنعث ساقلعشع بعلةن ياخشع بولمعسا هةممعسع ظازعيعدذ

دذ   ورايدذ، يعغالي نع س رع قعلعش ةيتاننع نئ الالهدعن ش عص    . ظ ةتعه آةش م، ص ي ظعلع عر، روهع ام، س ذ ماق ب
عدا  ةيختوغرعس ةن   ش ةي بعل ةهذلال ظةل ةؤؤاس رةهم ةيخ خ ةظرانع رةش داق  ش ةي مذن ةهذلال ظةل ةنهم .  دئض

ظةؤلعياالرنعث ظةث مذآةممعلع، بذ دذنياغا آئلعص ياخشع ظةمةل قعلعص، ظأزعنع، ) هةممعنع بعردةك قارعغان(
ذق  ةجرع تول ث ظ ةتكعنع بذنع تىرمةي، حعك ةزمةي بعلنةش ئحكعم س ذنداقال ه ةتكعنع ش ةزمةي حعك أزعمذ س ظ

وؤغا         بولذص، زةررعحعمذ آاملعمايدذ، بذ ياخشعسع       تعص س الص آئ ةلعق قول ئلعص، خ ذص ق كارا بول  ـ ظةضةر ظاش
زعيارةت آأصعيعص آئتعص قالسا، ظذ بذ دذنيادعن ظعناؤةت شأهرةت، ظةجرعنع ظئلعص بولذص، قذرذق قول  ساالم

ةن حعقعص قالعدذ، ظاخعرع ظازابقا قالعدذ، هةدعستة آعشعلةرضة تونذلغان آعشع باالغا خاس قالعدذ،    ةنع   دئض  ي
بولمعسا ظذ قذرذق قول حعقعدذ، شذنعث ظىحىن، هةربعر ظةؤلعيا ظأزعنع  . نع تارتسا ظاندعن ساق حعقعدذ    جازاسع

ةندار       : بعرةر ظعش بعلةن نعقاباليدذ، مةسعلةن     اآع سةرض دعؤانة، قةلةندةر، مةدعكار ياآع هاجةتخانا تازعالش ي
ا               ا ق العي جايغ دذ، خ رع بولع أزعدعن نئ دذ،      ـ   حعدذ، ؤاراث قاتارلعقالر، ظذالر آعشعلةر آ رع بولع ن نئ حذرذثدع

اندا   . قةلبع ظالاله بعلةن مةشغذل، صةتعه آةشعص آارامةت ظعككع قعسعم بولعدذ   الاله قذرظ بعرسع، بةراآات، ظ
دع           دئضةن مذنداق ا ظع ةقؤادار بولس ةلتىرىص ت ان آ ز ظاسمان    . ، ظةضةر صىتىن شةهةر ظةهلع ظعم اغدا بع ذ ح  ـ ظ

ا             .  دئضةن ذقزئمعندعن بةرعكةتنع ظاحاتت   ز ظذالرغ ايدا بع بذ يةردة صةتعه، بةرعكةت بعلةن آةلضةن، يةنة بعر ج
عم  .  دئضةنقاتتعق ظازابدعن بعر ظعشعك ظاحتذق    بذ صةتعه، ظازاب بعلةن بعرضة آةلضةن بولذص، بذمذ ظعككع قعس

، بذ ياخشع، بذ بولغان، ظةضةر بذ آارامةت سئنع ظةدةبلةش يىزعسعدعن تةرةققعي قعلدذرذش يىزعسعدعن بولسا
ة       . ظالالهنعث ظعلتعصاتع ؤة ظعنايعتع بولعدذ     ةيتان بعلل لعقعثدا ش ئنعث ظازماس ةص س ان ض ل،     قالغ ةزةر قع ار، ه ب
ال   ةن م زعقعش بعل عدة قع ىز   ـ ظعككعنجعس اآع ي تعدة ي ا نعيع اقلعنعش،    ـ دذني مةندعن س اآع دىش ابرذي ي ظ

ا ت         علةرنع ظالدعغ الش هةيؤةتلعك بولذؤئلعش بعلةن ياآع آعش داق آعشع       . وص ا، بذن ازاالر بولس ةنلعك ؤاهاآ مةنم
دذنيادعن قذرذق قول حعقعدذ، ظةجرع يوق، بذنعثدعن هةزةر قعل، آعمكع ظةمةلنعث نةتعجعسعنع مذشذ دذنيادا 

دذ               ان بولع ذ آعشع ظازغ ا ب . سورعسا ياآع رازع بولسا، صاناه تعلعمعسة، بذ جازا، مذآاصات دذنياسع بولمعغاحق
ا           . ئز ظالغان بولعدذ  نةتعجعسعنع ت  را يولغ نةصسانع شةهؤةت، قعزعقعشدعن خالعي بولغان، ظأزعنع، ظأزضعنع توغ

ان ةؤةبع بولغ ةت س ةت، مةظرعص ةن، هعداي ة يةتكىزض الغان، هةقعقةتك ع  س الغان، آئحعس ذناهدعن توس ض
ذل  . ةدةبدذرمىضدةتمةي، ظذخالتماي ظعبادةت قعلدذرالعغان، آارامةت ياخشع بولذص، بذنع قوبذل قعلعش ظ    قوب

ان آعشع   ادا ظالغ ذ دذني عنع ب ةل قعلعص نةتعجعس دذ، ظةم العغعنعنع قعلع الاله خ ةس، ظ ةددع ظةم ايمذ ه قعلم
دذ      ار بولع الغعنع بعك . خذددع قورسقعدعكع بالعنع حاال تاشلعغان ظايالدةك ظوسال ظةهؤالغا حىشىص قالعدذ، قعين

ة    ةق، مةرعص العدعن، ه الالهدعن، جام ىن، ظ ذنعث ظىح الردعن   ش ان ظعش ذص قويعدعغ اخعرةتتعن توس تتعن، ظ
م ةش الزع اناه تعل ئحعش، ص م. ق الالهقعال قعلعش الزع العس ظ ةلنع خ ور . ظةم أز آ دعن، آ ادعن، ظاثلعتعش رعي

ظابرذيدعن ساقلعنعش الزعم، صةقةت،  ـ دذنيا، يىز ـ نةصسعدعن، شةهؤةتتعن، مال. قئلعشتعن ساقلعنعش الزعم  
  . قعاليلعمةقسةتننةتتعكع جامالعنعال ظالالهال جة... ظالاله

العس       ـ ظةي حئحةن ظاقعلالر، سعلةر خذددع ظالةم، ظاسمان     تذزالردةك، خ ةلةك، يذل اش، ص ن، قذي زئمع
ذنداق     ظةمةل قعلعثالر، ظذالر مةثضى ظالالهقا بويسذنذص ظعتاظةت قعلعص آةلدع، ظاسعي، ضذناهكارمذ ظةمةس، ش

ةجر      ةتنعث ظ ةلنعث، ظعتاظ ان        تذرذص، ظةم الاله ظىحىن قعلعدعغ العس ظ ةلنع خ ذنعثدةك ظةم ورعمعدع، ش عنع س
آىندىز جةث  ـ تةسبعه، ظعبادةت قعلعص، آئحة  ـ   آعشعلةرضة زور صايدا، ياخشعلعق يةتكىزىص، ظالالهقا زعكرع      

العنعال         الاله جام ان، ظ نع ظوياليدعغ ة ظئلعش ان، ظاخعرةتت الالهقعال قويعدعغ ةقةت ظ ةجرعنع ص ص، ظ قعلع
دؤزاخ دةص يىرمةي خالعق، رةب دةصال نعيةت قعلعدعغان ظالعم، ظابعدالر نعجات    ـ   دعغان، هةتتا جةننةت  آأزلةي

دذ     العي بولع عدعن خ ةن، نةصس اخعرةتنع آأزلعض ذالر ظ ع، ب ان، حىنك مذ ظاس عدذ، رازع قعلعش ذحان . تاص ظةص
وؤغا  ئلعدذ، س ةيدذ، ب   ـ آ امةتنع ياخشع آأرم ذق خذش ةآكىرنع، ظوش االمنع، تةش ان، س ذالر ظاساسةن قذرظ
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تذرذش،  ة، سعرلعقالش دذ، مذبالعغ را قعلع ىننعتعنع ظعج ذلذلالهنعثال س ة رةس اس بويعنح اظ، قعي ةدعس، ظعجم ه
  .تةآةللذصدعن خالعي، هةممعضة اليعق آئلعدذ، ظعتتعصاقلعشعص ظعناق ظأتةلةيدذ، هةممعنع ظالاله باغالص تذرعدذ

ةيعب      بذ ماقامدا ساهابعلةرنعث مذنذ سأزع ياخش      أتىرىلىص، غ ةردة آ اص، ص ع ظىلضة، ظةضةر بعزدعن هعج
ايمعز              عرعص قالم ز ظأزض اش، بع ةن بعلدىرىلسعمذ، يةنعال ظعشةنحنع زعيادة قعلمايتتذق، يةنع ظوخش ذالر   . دئض ظ

 سوراص، جاؤاب سوظالظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، قةبرعضة بئرعص، : شذنداق آأرضةندةك، ظعشعنةتتع، مةسعلةن
عر    ظئلعص يان  نع آةس ةن  غعنع، ظعب تعرع         دئض نحع دةص عرنعث ظعككع اش        ـ   78 تةصس ر ي ة بع ذ ؤةق ار، ب تعدة ب بئ

يعضعت توغرعسعدا بولذص، بذ يعضعت حعرايلعق ياش قعزحاق قئشعدعن ظالالهدعن قورقذص، ظالالهنع ظةسلةص، 
ةلالهذ  شةيتاننع يئثعص ضذناهدعن ساقلعنعص، شذ ظايةتتعن تةسعرلعنعص ظألىص آئتعدذ، ظاندعن        ، ظأمةر رةزعي

ىرىص،      وظال ظةنهذ ناماز حىش الاله                س ا، ظ ذناهعدعن يانس اندعن ض ا، ظ الالهدعن قورقس عت، ظ ذ يعض ورايدذ، ب  س
رعدذ  ةت بئ ع جةنن ةنظعكك رعدذ    دئض اؤاب بئ ةردع، دةص ج ةت ب ع جةنن بعم ظعكك ا رةب ة ماث ا .  بويعح مان

دذ      مذشذنداق ظذالر، آأرضةندةك ظعشةنضةحكة بذ صةردعنع ظذالر    ةرعبعر بولع اش، ب عش ظوخش أتىرىش، يئص دعن آ
بذ آارامةت . شذ ماقامدا ظعمان، ظعشةنح بولسا، ظاندعن روهالر سأزلةيدذ، هاياتع بةرزةخمذ ظاشكارا بولعدذ! دة

  .بعلةن ظأزعنع، ظأزضعنع هةقكة حاقعرعش، دعنسعزالرنع ظعسالمغا حاقعرعش الزعم

ة  ردعم دةص، آعشعلةرض ا آع ذ يولغ ةمما، ب مظ لعق الزع ذلذص قالماس دعن توس ايدا يةتكىزىش ذ . ص ةنعال ب ي
نع      يعش ظابعدالرمذ مذسذلمانالر غئمع م  يئ ةرةققعياتالرنع        .  الزع عيات، ت عزالرحعلعك آةشص اندا، دعنس هئحبولمعغ

  .قولغا آةلتىرىص، بايلعق جةهةتتعن ياآع آةشعص، تةرةققعيات جةهةتتعن صايدا يةتكىزىش الزعم

ن        ظعدسون جع : مةسعلةن ةلقع جىملعدع ا خ ىتىن دذني ازعر ص نعدا توك المصعسعنع آةشعص قعلدع، مانا ه
وك،    ذ ت ايدعلعنعؤاتعدذ، ب ذلمانالرمذ ص رمذس ةتخانعمذ    ظئلعكتئ ئغعل، هاج ةتتا ظ ا، ه أي، بعن ةن ظ  بعكعتعلمعض

تذرمذشع صىتىن قالمعدع، هةتا بذ نذر ظعلمعدعن آومصيذتئردةك ظعلغار ظىسكةن ياسالماقتا، ظعنسانالر جةمظعيعتع 
 ـ آئحة، يول، قاتناش، زاؤذت، آان ـ ظعحمةك، آعيعم ـ يئمةك. هةرعكةتلعرع بذنعثدعن خالعي ظةمةس ـ ظعش

ةؤلعيا،            رةر ظ دا بع وننعث ظورنع آارخانا، صىتىن ظعش مذشذ توك بعلةن، حعراغ، نذر بعلةن بولماقتا، ظةضةر ظعدس
تىضعمةس ظةجعر، !  آاتتا ساؤاب هة  دئضةن لمان بولسا، بذ نئمة   ظالعم، ظابعد بولغان بولسا هئح بولمعغاندا مذسذ      

  . شذ، بذ هةدستعمذ بار دئضةنظىزىلمةس تأهصة، ظةجر

بذ ظعش . بعز مذسذلمانالر مذشذنعثدةك دذنياؤع آةشعصاتنع، ظعلغار تةرةققعياتنع قولغا آةلتىرعشعمعز الزعم
ال  ام، روه ان ظعله ذالرغا بولغ ئلعدذ، ش زدعن آ ذم قولعمع ذلمانالرغا  حوق أظمعن مذس كةن م تعلةر حىش ر، صةرعش

ذلمانالر   ذ مذس ةن ب نع بعلض عرلعق بعلعم اخعرةتنع، س الالهنع، ظ ص، ظ ةآكذر قعلع ايدا تةص الع ج مذ؟ خ بولماس
نع           ذلمانلعرعنعث غئمع ا مذس اق، دذني ةآكذر قعلس ظاددع، ماددعي، جعسمانع تةرةققعياتنع بعلةلمةسمذ؟ بعز تةص

ةرةققعيات، غ ةك، ت ز   يئس ة قعلعمع ذم غةلعب اق، حوق ا قعلس ىن دذظ عش ظىح ة، بعرلعش أؤةت . ةلعب ةمدع، ن ظ
ا         ـ   خذددع آئحة . مذسذلمانالرغا آةلدع  آىندىز خاس ظئلعشقاندةك، دعققةت قعلعص، هذشعمعزنع يعغعص قايت

ةث يىآسةك ظ    ؤاقتظذخالص قالماي، ظأزظارا تىضعضةن مةسعلعنع قايتا ظعختعالص قعلماي،          الع، ظ زنع ظ عشالر  عمع
اهابعلةر،     ـ بعزدعن ظالاله، رةسذلذلاله، صىتىن ظةجداد، ظاتا.  قعاليلع سةرصظىحىن   ةيغةمبةرلةر، س الر، ص بوؤع

عزالر          كعنلةر، يوقس رعص، معس اجعز، غئ انلعرع، ظ ا ظعنس ذلمانالر، دذني ىتىن مذس ةؤلعياالر، ص ابعظعنالر، ظ ت
  .هةممعسع رازع بولسذن، بعزمذ رازع قعليالع، تئرعشايلع

ىتىن  هئكمةتبعز ظعلعمنع، آةشصعياتنع، ظالالهنعث سىصعتع، قذدرةت،       ، رةهمعتع، هةق دعنع ظىحىن، ص
الالهنعث            ـ  ظعنسانالرغا صايدا  االيلع، ظ تعش ظىحىن ظ ا يئ العي ماقامغ ىن، ظ علعق قعلعش ظىح ةظةت، ياخش مةنص

ع ؤة ب               امان يول عرلعرعنع، س عرلعرعنع، ظاسمان س ات س عرلعرعنع آاظعن تذزالر ضذرذصصعسع،    قذدرةت س قا يذل اش
زئمعن، يةرشارع قاتالم نةزةرعيعسع، قذرذقلذق، دئثعز، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك، قذرذلذش، ظذحذر، روه، 

  .زاهعرع، باتعنعي سعرالر توغرعسعدا ظااليلع

دذم ة قعلعص بول ع خةتم عز، بذن م حةآس ةيظعلع ةنلعكنع،  دئم ر، مةنم ةيلع، آعب اي ظعزدعن لع، توختعم
ظاداؤةت، تةرةببازلعقنع، ظعختعالصنع تىصتعن قذرذتايلع، آةلمةسكة قوغالص ظذنعثغا        ـ   سعيةتحعلعكنع، ظأح شةخ
ذش       سةرصعمعزنع  ؤاقت ة ظوقذت ص، يئثعح ار قعلع نع بعك ان تىزىم  قعلمايلع، آونا، قاالق، خذراصعي، ظارقعدا قالغ
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ةث            تذرذص، ظ ك ظورذنالش ةتنع،        تىزىمع، يئثعحة دةرعسلعك صعالنالص، رةتلع اننع، مةقس العي، يىآسةك نعش ظ
  .غايعنع، ظعلغار تةرةققعياتنع آأزلةص تئرعشعص ظالغا باسايلع

هةؤةس، نةصسعضة بئرعلضةن، رعياخور ظةؤلعيانعث هاؤادا ظولتذرغان  ـ دذنياصةرةس، شأهرةتصةرةس، هاؤايع
ةر   آارامةت آةشصعدعن، ظعدسوننعث توك المصذحكا حعراغ بعلةن ظالةمنع يورذتقان   آةشصعياتع معث ياخشع، ه

  .خعل آةشصعيات بعلةن بولعدذ تةرةققعيات

  

  هاياتلعققا ظعضة ظعكةن ظأسىملىك،

  .بذالرمذ داظعم بولذص تذرعدذ ظألىملىك

  ظةللعك يعلدعن آئيعنمذ تعكسةك ظذنع،

  .هاياتلعققا ظئرعشعدذ ظىنىملىك

  باهار صةسلعنع باشتعن آةحىرسة ظأسىملىك،

  .ص آئتعدذ سأيىملىكآأزلعرعمعزضة آأرىنى

  ظارعلعقتعكع ظاالقعنع باغالص تذرغان،

  .باردذر بعر زات ظىح هاياتلعققا آأيىملىك

  لةرضة شىآرع قعلماق بعزضة الزعم،نئمةت

  .حىنكع، بعزمذ ظاخعرع بولعمعز ظألىملىك

  ظىح هاياتلعقنعث هةممعسع بولعدذ ظةجةللعك،

  .ظألحةملعك ياشعشعمعز يةتمعش ياآع ظةللعك

   صةرعشتعسع بعزنع تاصعدذ بعر آىن،ظألىم

  .ظألىم صةرعشتعسع بعزنع تاصعدذ بعر آىن

  ع قةرةللعك،ؤاقتظذنعثمذ آئلةر 

  .ظاسعي، جاصعنث جان بةرمعكع بةآمذ ظةلةملعك

   بعلةن ظذنعث ظارلعقع قالدع بعر قةدةملعك،دوزاخ

  .ظألىم صةرعشتعسع نةسةبنع ظايرعماس

   يةمةنلعك،ضةرحة بولساثمذ سةن مةدعنعلعك ياآع

  .مذنبكعر نةآعر ظالدعغا سوراققا بارغاندا

  ظةسقاتمايدذ بذ دذنيادعكع مةنمةنلعك،

  .بةلكعم ظةسقعتعص قاالر غةمكعنلعك بعلةن معسكعنلعك

داق               نال مذن ةتتعن آئيع ةن ظاي اردةم بةرض ةزلذمغا ي ةجدة، م ةن  سىرة ه نع     دئض الاله آئحع ة   ـ   ، ظ آىندىزض
ة   ة ظعحعض ع آئح ة، آىندىزن ىزعدذظعحعض ةنآعرض ن    دئض ع آئحعدع اه آىندىزن ن ض نع آىندىزدع اه آئحع ، ض

الالهنعث          . سذغذرذدذ، ظذزارتعص قعسقارعتص تذرعدذ    قعساس، ظادعللعق، قانذندعن آئيعن بذ سأزنع قعلعشع، ظ
ذنداق       ـ  قانذنع آاظعنات قانذنع بعلةن ظوخشاش بولذص، خذدع آئحة        ا، ش ان بولس انداق قعساس ظالغ آىندىز ق

اردةم بئرعشنع      ظادعل   ئلعص ي ةن  قعساس ظ الالهنعث   .  دئض عتع ظ انذن           مةقس ذ ق علةرمذ ظاش ةندعلعرعم، س ةي ب  ظ
الر ادعل بولذث ة ظ ةنبويعح ة.  دئض ذ آئح ايلع، ب اراص باق ز ق عدذ ـ بع انداق قعساس ظئلعش دىز ق ة. آىن  ـ آئح
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عدا ظعك         و ظةتراص ندع، جذثض قةر    آىندىزنعث ظذزذرذص قعسقعرعشع، معسعردا تأت ساظةت، هع اظةت، قةش ع س ك
ز        ارا دئثع ة    ـ ظةتراصعدا ظىح ساظةت، ظالتة ساظةت، سعندع، صارعس شةهةرلعرعدة تأت ساظةت، ق اندا ظالت ظوآي

ن     10ساظةت، صارعآ، بئرلعندا سةآكعز ساظةت، شعمالعي دئثعزدا         ن آئيع اظةت، ظذندع  18، 16، 14، 12 س
ة   قذتذب ساظةت بولعدذ، ظعككع     12 قعسقا بولعدذ، ظعكؤاتور ظةتراصعدا    ـ   ساظةتكعحة ظذزذن  ة ظالت دا ظالتة ظاي آئح
قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر، . بةزع جايدا بعر ظاي آئحة بولسا، بعر ظاي آىندىز بولعدذ. ظاي آىندىز بولعدذ

ذم،                          ذنعثدةك قعساس، زذل ذددع ش دع، خ ا قوي ئلعص بئرعشنع ظوتتذرعغ ةن ظ ادعللع بعل ذ قعساسنع ظ ظالاله ب
ةرةص،        ـ   ظعلعم.  بعلةن بعر تةرةص قعلعنعشع الزعم     ظادعللعق ذ ت اه ظ ذنداق، ض صةن، تةرةققعياتمذ، آةشصعياتمذ ش

أؤةت تئضعشع                ر ن عمذ بع اندةك، بعزلةرض ايمذ تذتذلص تذرغ ىن، ظ ذددع آ ن، خ ةرةص بولذشع مذمكع ذ ت اه ب ض
  . االيلعصةن آةشصعياتعنع آىتىؤ ـ مذمكعن، شذنعث ظىحىن ظذيقعمعزنع ظئحعص، يئثع ظعلعم

ظالالهنعث قانذنعنعنع صىتىن آاظعنات قانذنع بعلةن زعح بعرلةشتىرىص ظذقذش، سئلعشتذرذش، ظورتاقلعقنع، 
م        ايلع، ظعلع ةت  ـ   مذؤاصعقلعقنع، ماس مذناسعؤةتنع تئصعص حعق دذ     هئكم ئلعص حعقع ةآكذردعن آ ذ   . ، تةص ز ب بع

ذرذص، د     اص، ق كة     ظاددع آاللعمعزنع تئخعمذ ظعسكةنجعضة ظئلعص، قام مانغا، ظةرش ىزىك ظاس تىرمةي، س أتلةش
رعلعك، يىآسةك                   ةزةر داظع ةث ن ان، آ لعق ظوياليدعغ قويذص بئرعص، ظةرآعن صعكعر تةصةآكذر قعلعدعغان، ظةتراص

  .ظالعي ماقامغا نعشاناليدعغان قعلعشعمعز الزعم

  نعيةت قعلعدذ؟ظةمةللةر، نعيةت بعلةن بولعدذ، نعيةت يةنعال ظعلعم بعلةن بولعدذ، بعلمعسة نعمعنع 

 ـ زئمعن باشقا ظاسمان  ـ  ظالاله، ظاسماننع زئمعنغا حىشىص آئتعشدعن ساقالص تذرعدذ، ظةمما، ظاسمان        
ن      زئمعنغا ظايلعنعص قالعدعغان، ظأزضعرعص قالعدعغان، حىشىص آئتعدعغان، يذلتذزالر تأآىلعدعغان حاغ بذنعثدع

بذ ظايةتتة غايةت زور تارتعش آىحع . سةت بئرعدذمذستةسنا، حىنكع، ظذ حاغدا ظالاله حىشىص آئتعشكة رذخ
  دئضةنحىنكع، ظالاله، ظاسماننع تارتعش آىحع ظأزظارا ماسلعشعش، هةرعكةت قعلعش، ظةسعير. آأرسعتعلعدذ

ذث             ال تةثص م نورم ذالر داظع ظذل، ظ تعلةر مةس ة صةرعش ثدا ظةلؤةتت دذ، بذنع اقالص تذرع عرعدعن س ةم تةس ظال
وك،              .هةرعكةتلةندىرىص تذرعدذ  ةم، ت ر  هازعر مانا مذشذ تارتعش آىحعنع تاصقاندعن آئيعن، نذرغذن ظال  ظئلعكتئ

ةمراه       : ظعشلعرع راؤانالشتع، مةسعلةن   ىنظعي ه رع، س سعملعق، سعمسعز تئلئفون، رادعظو، آومصيذتئر ظذحذرلع
 نذر تئزلعكعدعن هةممعسع ظالةمنع قاصالص تذرغان تارتعش آىحعدعن، هاؤا يولعدعن، زةررعحعدعن،. قاتارلعقالر

بذ تارتعش آىحعنع نعيوتون .  يعل بذرذنال ظاسماندعن حىشىص بولغان1400صايدعالنماقتا، بذ مةسعلة، قذرظاندا 
ايدذ،         عز بولم ايدذ، هةرض قا بولم ةمدع، ظذخالش أتتع، ظ الص ظ أتتع، ظذخ تا ظ ذلمانالر ظعختعالص تع، مذس تاص

  .اثالص دذنيادعن آةتكعحة ظذخلعمعغان، سأزنع ظ دئضةنرةسذلذلاله، ظورنذثدعن تذر 

  قارعمامسةن؟ ظالاله، ظاسماندعن يامغذر سىيعنع حىشىردع، ظاندعن زئمعن ياصيئشعللعققا ظايلعنعدذ
   توغرعسعدادئضةن

ارقعلعقمذ تةثشةش                     امغذر ظ ذص، ي ةن بول انعدا سأزلعض ادعللعق باي ظالاله، بذ ظايةتنع ظعنتعقام، قعساس، ظ
 قعلسذن، تةؤبةبذنداق قعلعش يةنعال، ظىممةتنع ظويغعتعش، هذشعنع تاصسذن، .  قعالاليدذهاالك. ظئلعص بارعدذ

دذ عنع بولع ذن دعض ةرةققعي قعلس رعص، . ت ة آع ةهؤةت آةينعض ع، ش ةت نةصس ر ظىمم وفالرمذ قايسع بع صةيالس
با ياغعدذ، جةث لةززةتكة بئرعلعص، غةصلةتتة ظأتسة، دأت، خذراصي قالسا، شذ زامان ظاشذ ظىممةت ظىستعضة ؤا

وق،    امغذرلعرع، ظ ورالي اغعدذ  ق امغذرلعرع ي ا، ي ةن ، بومب دذ،    .  دئض ران بولع ةت ؤةي ىتىن مةملعك ارقعدعنال ص ظ
. يعلقع ظعراق ؤةقةسع بذنعث معسالع بولعدذ ـ 2002. ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىآلةر ؤةيران بولذص تىضعشعدذ 

ةن   مذسذلمانالر بعرلعشعشع، ظأزظارا هةمكارلعشعشع، ظ      ار ص ادرو      ـ   علغ ار ي ايدعلعنعص ظعلغ ن ص ورال تئخنعكعدع  ق
بذ يامغذر مذشذنداق . ياسعشع، بذنعث بعلةن ظالالهنعث دىشمعنع ظأزلعرعنعث دىشمعنعضة تاقابعل تذرذشع الزعم         

اغدا                    . ظعشارةت قعلعدذ  ذ ح ايلع، ش ةزةردة تذت ردةك ن ةممعنع بع ارايلع، ه تعدعن ق فئرا ظىس ا ظاتموس بذ دذنياغ
  .ذرغا باي بولذص، توغرا ظعش قعالاليمعزتةصةآك
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دذ                     ع بولع اتنعث داؤام ةم هاي اتلعقنعث ظاساسع ه ىح هاي امغذر، ظ ن  . بعز ظأز سأزعمعزضة آةلسةك، ي زئمع
ا                   اق، دذني ةتقعق قعلس علعنع ت ذ مةس العدذ؟ ب ذرذص ق ةتتا    ـ  قانداق يئشعل بولعدذ؟ قانداق قعلعص ق اخعرةت ه ظ

  .قعيامةت مةسعلعسعنع تاصااليمعز

ةن    ايؤان بعل ةرعكعكتع، ه انعكعلعق ه اتلعقنعث معخ اتلعق، هاي ىملىآتعكع هاي ايؤان، ظأس ان، ه ظعنس
عز     دة ظعض تذرعدا زور دةرعجع ىملىك ظوت دذ   ـ ظأس ةس بولع أرىش،      . ص اثالش، آ دذ، ظ ئس قعالالي ز ه ايؤانالر تئ ه

ز هةر  سعالش، صذراش، سئزعمع تئز، بذالر توك ظئقعمعنع تئز سئزعؤالعدذ، هةم  دذ  تئ ةت قعالالي ىملىك  . عك ظأس
ةيرة      دذ، هىج ا بول اش توقذلم ا ظوخش ثدعمذ هايؤانغ ةمما، بذنع ةزمةيدذ، ظ الدعراص س ة ظ ا تةضمعس دةل جايعغ

زذلمةتنع،  ـ   بذمذ ظألعدذ، تئرعلعدذ، نذرنع قاراثغذ    . هةرعكعتع بولعدذ، ظاالقة، سئزعم، ظذحذر يةتكىزىش بولدذ      
ئزةلةيدذ   ةهؤالالر مع    . ظوزذقنع س ذ ظ ازعر                ب ة ه ث ظىستعض أرىلعدذ، ظذنع نعق آ ة ظئ ةن تةآشىرىلس كرذسكذص بعل

 معليون هةسة حوثايتااليدذ، 50آعرعسكوغراص، آعرعسكوضراف دئيعلعدعغان بعر ظىسكىنة ياسعلعص، بذ نةرسة     
ند   . بذنعثدا هاياتلعق سعرلعرع بولذصمذ ظأسىملىك هاياتلعق سعرلعرع ظةينةن ظاشكارا بولعدذ          ع بذ ظىسكىنعنع هع

اردع،            ئلعص ب أزىم     معخانعكحعلعرع ياسعغان بولذص، بذنع مئنعث ظعنعستعتوتعمدا سعنعدع، تةجرعبة ظ ةن آ م
م              ا، ظعلع رع بولس عيات    ـ   بعلةن آأردىم، قارعسام بذنداق ظعشالرنع قايسع دألةتنعث ظعقتعسادع يذقع ةن آةشص ص

بعز ظعنعستعتوتتا ظةزهةر . ةرةققعي قعلعدعكةنظعلغار بولسا، شذ دألةت قعالاليدعكةن، ظاندعن ظذ تئخعمذ ظعلغار ت
عنع،         نع، شعصاس نع، دورا قعممعتع ي ظأزضعرعش ذن تعببع ىملىآتعكع نذرغ ايؤان ؤة ظأس تعتعدا ه ظذنعؤئرس

ا،       . تعببعي صةندة خئلع ظعلغارلعشعص قالدذق    . زةهةرلعكعنع تاصتذق  شذثا، مةن هةر قايسع دألةتلةرنع، آارخان
الرنع    ـ ضعسع بولغان خوجايعنالرنع، هةتتا ظاتا شعرآةتلةرنع، ظعقتعساد ظع   ان تالعص ظانعالرنع ظعلعمغا ظاشعق بولغ

ظةث ظعلغار ظىسكىنعنع ظئلعشنع، شذ ظارقعلعق تةتقعق قعلعشنع، نذرغذن نةزةرعيعنع ظةمةلعيةتتعن ظأتكىزىشنع           
. ن آىح حعقعرعشعمعز الزعمبعز صىتىن دذنيانعث، دذنيا ظعنسانلعرع ظىحىن، مذسذلمانالر ظىحى. تةلةص قعلعمةن

علعق قعلعش          رعش، ياخش اردةم بئ يالغذز، دذظا، تعلةآتعال ظةمةس، بةلكع ظةمةلعي نةتعجة، صايدا يةتكىزىش، ي
  .ظالالهنعث ظةخالقع بعلةن ظةخالقلعنعثالر. بعلةن ياد ظئتعشعمعز الزعم

عزعمع، ظعنكاسع،             ىملىك س عحة، ظأس انالرغا    هازعرقع ظعلغار ظىسكىنعدة تةآشىرىلعش ةتتا ظعنس ايؤان ه ه
دذ         . يةتتع اقايتقعلع بولع ع، داؤاالص س ع آئسةل قعلعص قويغعل ذن،       . ظذالرن ان قوغ ع آأرعدعغ ةر يعل ز ه ذ بع ب

  .قوناققا ظاال حىشىش آئسعلعضة ظوخشايدذ

دذ           الغعلع بولع الدعنع ظ قذرذص، دورا،     . دورا ظارقعلعق نذرغذنلعرعنع ساقايتقعلع بولعدذ، ظ نعكعلعق باش تئخ
ظةمما، ظالالهنعث . هوسذل ظالغعلع، آئسةل، قذرذتتعن مذداصعظة قعلغعلع بولعدذ ـ عدا سئلعص، مولؤاقتظوغذتنع 

علةن   عز، مةس ةرآعنلعك، حةآس ع، ظ عدذ  : خالعش ارقعلعق حىش عنةك ظ ع، آئص وزا قذرذت ع  . غ ز ظذن ةمما بع ظ
رعص،         بذنع ظالاله آئحعدة آئصعنةآنع شةصةرةثضة ؤة       . تعزضعنلةص بواللمايمعز  وزذق قعلعص بئ الرغا ظ باشقا قذش

بولمعسا، بعز ظامال قعاللمايمعز، ظةمما، سةؤةبعنع . يوقاتسا ياآع تذخذمعنع تعزضعنلعسة، ظاندعن ظامالع بولعدذ  
   بار؟هئكمةتقعلعص باقعمعز، ظىنىم بةرسة ظةجةب ظةمةس، بذنعثدا نئمة 

 دذنيانع آأص بةرسةك، هةددعدعن ظاشعدذ ـ الظةضةر بعز ظعنسانالرغا رعزعقنع، مظالاله، بعر ظايةتتة 
ةن ذ      . دئض الدعنع ظاش عمعزنعث ظ ص آئتعش عز حعقع عمعزنعث، ظعمانس ةددعمعزدعن ظئشعش زنعث ه ةك، بع دئم

ةن،               .آعصعنةك بعلةن حعكةتكة ظالعدعكةن    تة ظألمعض أتكىزىص، دةسلةص وك ظ ةم قعلعص ت ظالعمالر ظأسىملىآنع ن
ا، ظأسىملىك ظألىص قئلعص، سعزعمنع يوقاتقان، نذر سعزعقعمذ يوقعغان، مانا بذ قايتا سعناق قعلس ـ آئيعن قايتا
دذ           . ظألىم ظعدع  ةنعال ظىنع ع ي ةمما، ظذرذق ةن، ظ عزعمع،      . آئيعن بذ تئرعلمعض ئقعمع، س وك ظ ىملىآنعثمذ ت ظأس

ذ، ظوآسع   . ظألىص آئتعش، هةتتا آأيىص آئتعش هادعسعسع يىز بئرعدذ. ظعنكاسع بار  نعدة س ث تئ ئن ؤة  ظذنع ض
دذ                     رع قعلع عمعدعن دةرةخنع نئ وك س ع ت ول بويعدعك ىن، ي ذنعث ظىح ار، ش امعل ب ىحع ظ . باشقا توك ظأتكىزض

لعرع،             ةهؤالع، داؤاالش ظعش عدة دورا ظ ظالعمالر تئخعمذ هةيران قالغان ظعش شذآع، هايؤان، ظأسىملىك ظعككعس
ص،     ظةمما، هىجةيرعسع ظوخشاش ظةمةس . آئسةللعك ظةهؤالع ظوخشاش ظعكةن   ةتقعق قعلع العمالر ت ةن، ظ  ظعك

ظاستا ظألىص قالغان، خذددع هايؤاندعن قان حعققاندةك ظذنعثدعن  ـ بةزع ظأسىملىآنع زةهةرلةص باقسا، ظاستا
ة                  ان حعقعص ظألضةنض ةزايعدعن ق ة ظ ادةم يةتت ةن ظ ةر ظعحك ذددع زةه ذ ظعش خ ان، ب ذيذقلذق ظاقق ل س بعر خع
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و            بةزع ضأشخور ظأسىملىآنع    . ظوخشاشكةن اجعز ب ن ظ ةمما، آئيع زةهةرنع قايتذرذص داؤالعغعلع بولعدعكةن، ظ
  .لذص قالعدعكةن، بذ ظىح هاياتلعق تةتقعقاتع ظعنسانالر ظىحىن زور صايدعلعق بولعدذ

  قذرظاننعث ظةبةدعيلعكع

نع،  أز قذدرعتع اندا ظ الاله قذرظ ىتىن  هئكمعت ظ ىن، ص دىرىش ظىح رلعكعنع بعل ارلعق بع نع ب نع، رةهمعتع ع
زئمعننع، ظارعلعقدعكع تارتعش آىحعنع، ظاالقعنع، مذناسعؤةتنع، شامال، بذلذت، يامغذر،  ـ عناتنع، ظاسمانآاظ

ان،             حاقماقنع، نذر، زذلمةتنع، تاغالر، باغالرنع، دةريا، ظأستةث، قذملذقالرنع، قذرذقلذق، دئثعزالرنع، ظعنس
نع،          ماماتلعقنع، ظالةمنعث يارعل   ـ   هايؤان، ظأسىملىآنع، هاياتلعق   ةم قذرذش ر ظال عشع، ؤةيران بولذشع، قايتا بع

ارعخ،   ة، ت ةدعيلعكنع، روه، ظعدعي ةظةب ةت، صةلعسةص انهئكم ا ظالغ عس،  . نع تعلغ العملعرع، مذتةخةس ا ظ دذني
دذ        ةتقعق قعلع زدعنعص ت تعدة ظع ول     . ظعنجعنعر، تةتقعقاتحعالر دةل مذشذ مةسعلة ظىس قا ي ن باش ا بذنعثدع بذالرغ

بذالرنعث ظعلعمع حةآلعك، . ذالر صةقةت بةش سةزضى ظةزاغا تايعنعص مةسعلعنع هةل قعلعدذ   يوق، ظامال يوق، ظ   
را     .  هةقعقةتكة قايتعدذ   دئضةن شذنداق بولسعمذ، بذالر ظاخعرع قذرظان     ص، راست، توغ ةتقعق قعلع تةآشىرىص ت

دذ              ذص حعقع علة بول ان   ه. هةقعقةتنع تاصسا، بذ دةل قذرظان، بذرذنال ظوتتذرعغا قويغان مةس عنعث قايتعدعغ ةممعس
اندةك،         اهع بولغ الالهنعث دةرض اهع، ظ دذ       جايع، دةرض ان بولع ايعمذ قذرظ ايتعش ج ةرنعث ق ذ هةقعقةتل ان  . ب قذرظ

  .هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، هةق بولسعال قولاليدذ، خاتاسع رةت قعلعنعدذ

ر قعلعثالر، ظالالهنع قويذص، تةصةآكذ. ظع ظعنسانالر بعر معسال آةلتىرىلدع، قذالق سئلعثالرسىرة هةج، 
سعلةر حوقذنعؤاتقان بذتالر ؤة باشقا بارحة مةخلذقالر بعرلةشكةن تةقدعردعمذ بعر تال حعؤعننع يارعتالمايدذ، 
حىنكع يارعتعش ظةمرع قعلعش ظالالهقعال خاس، ظةضةر حعؤعن ظذالردعن بعرةر شةيظعنع ظئلعص قاحسا، ظذنع 

   توغرعسعدا دئضةنذتمذ، حعؤعنمذ ظابعدمذ، مةبذدمذ، ظاجعزدذرقايتذرالمايدذ، هةر ظعككعلعسع، ب

عنع                          رةر نةرس ةن بع الدع بعل ن ظ ةن، حعؤع ةتقعق قعلعص آأرض العمالر ت ذص، ظ أجعزة بول بذ ظايةت بعر م
اددعنع،          ذ م ةن، ب اندعن ماثعدعك ةرتعص ظ ا ظأزض ظئلعص ماثسا، ظذنعث ظىستعضة شالعنع ظئقعتعص باشقا ماددعغ

نع ظألتىر  ة             حعؤعن ة بارح ذ ظايةتت الاله، ب قا ظ ن باش دع، ظذندع أجعزة بول ر م ذ بع ةن، ب الغعلع بولمايدعك مذ ظ ىص
ر     ع بع ةن، ظاددعيس ال آةلتىرض اندعن معس ص، ظ ايعل قعلع كة م ذ تةرةص نع ش اقعرعص، دعققعتع انالرنع ح ظعنس

شذنداقال بذ ظعشنع هةرضعز حعؤعننع ياآع بعرةر هاياتلعققا ظعضة ظأسىملىك ظذرذقعنع يارعتعص بئقعشقا بذيرعغان، 
قعاللمايدذ دةص آةسكعن هأآىم حعقارغان، بذمذ بعر مأجعزة بولذص، هازعر دذنيا بويعحة صىتىن ظالعمالر بعردةك 
  .هاياتلعق يارعتعشقا هةتتا بعر جانسعز نةرسعنعمذ يوقدعن بار قعلعشقا ظاجعزلعقعنع ظئالن قعلدع، ظعقرار قعلدع

ةتقعق اتلعق ت ةت، هاي ذ ظاي ةتقعقاتع، ب ايؤان ت ةتاتع، ه الدعهئكم ذص ق عكع بول ث ظعش . ، ظعلعمنع
بعز قارعساق، راستعنال حعؤعن، نذرغذن . هاشارةتلةرنع آىزعتعش، هايؤاناتالر دذنياسعنع آىزعتعش الزعم آةلدع

ايتذرالمعدع         ع ق ئحكعم ظذن ةتتع، ه ئلعص آ عتعص ظ تعص، سئس تعص، ظئحع علةرنع قذرذتلع ذن . نةرس نذرغ
ايتذرالمعدع                ظعنسانالر ئحكعم ق ةتتع، ه ئلعص آ تذرذص ظ ص، آئسةل يذق ايؤانالرنع    . نع آئسةل قعلع ذن ه نذرغ

ةنعال          ظئلعص آةتتع، هئحكعم ظذالرنع قايتذرالمعدع، حعؤعن سذغذقتا توثالص آةتسة، هئحكعم قايتذرالمعدع، ي
رعص، هاي               ن حعقع ا تذخذمدع ايتذردع، قايت ع ق ةآعلعص، ظذالرن مذ    ظالاله، ياز صةسلعنع ظ ذ ظعش ةردع، ب اتلعق ب

هئحكعمنعث قولعدعن آةلمعدع، بذ بعر ظاددعي معسال بولسعمذ صىتىن هاشارةت، صىتىن قذشالر، صىتىن هايؤانالر 
علعي               . مذشذ داظعرعضة آعرعدذ   العدذ، تةصس ة ظ أز ظعحعض ةممعنع ظ ذ ه ىن، ب ذنعث ظىح أزع، ش الالهنعث س بذ، ظ

سة، بذ قذرظاننع نةححة تأضة، آالعمذ سأرةص ماثالمايدذ، شذنعث بعر سأزلع ـ   سأزلةص يىرمةيدذ، ظةضةر بعرمذ   
ز    ظىحىن، ظالاله، قذرظاندا، قذرظاننع يئزعشقا توغرا آةلسة، صىتىن دئثعز         ا،    ؤة شذنداق يةتتة دئثع عياه بولس س

  . دئضةنظازلعق قعلعدذ، تىضةص آئتعدذ

الغا              ذ معس ايؤانالرنع ب ىتىن ه اندعن ص ةم     بعز بذ تئمعنع حىشةنسةك، ظ ز، ه أآىم قعالاليمع عتعص ه ظوخش
ذ                       ـ   تةتقعقات قعالاليمعز، دةلعل   ا ب ع، مان اتلعق ظعلم ذ هاي ا ب ع، مان ةت ظعلم ذ تةبعظ ا ب االاليمعز، مان ظعسصات ظ

عية         عية، زوظولوض ع، بعظولوض ةن هايؤانالر ظعلمع، مانا بذ هاشارةت ظعلم ذ     دئض ةينع ش أز ظ ذ، ظ ز ظذخالص   .  ش بع
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دع              قالغان بذ دةرعسنع حةتظةل    عمعز ظع قا تئضعشلعك ظعش زنعث قعلعش ذ بع علةن . لةر ظأتتع، ظةسلع ب ر  : مةس بع
ات    سوظالع نئمة؟ دةص صةرقمذتةخةسعس، ظذستاز، ظوقوغذحعلعرعغا حعؤعن بعلةن ظاتنعث       دذ، بعرسع، ظ  قويع

دذ            اتدعنمذ حوث بولع اق ظ دا حوثايتس نع معكرذسكذص ةر حعؤعن تاز، ظةض ة، ظذس ك دئس ذ  . حوث، حعؤعن آحع ب
تاز،                    ح دع، ظذس وق دئ ا ي ار، ظاتت انعتع ب ث ق ر ظوقوغذحع، حعؤعننع ة بع اغدا بذ جاؤاب خاتا بولدذ دعسة، يةن

أت   . ظاندعن ظةضةر حعؤعننعث قانعتع آئسعلسعحذ؟ دئدع      بعر ظوقوغذحع حعؤعندة ظالتة صذت بار ظعكةن، ظاتتا ت
بعر ظوقوغذحع ظاتتا تىك بار، حعؤعندة صذت بار، دئسة، ظذستاز ظةضةر ظعككع صذتع آئسعلسعحذ؟ دئدع، ظاندعن 

دع  وق دئ ا       . ي ةردع، قارعس ذص ب ا قوي نع ظالدعغ اندعن معكرذسكذص دع، ظ ارا دئ ة ق ا، حعؤعنض تاز، خات ظذس
أرىندع      ةر آ تاز   . حعؤعندعمذ نذرغذن تىآل وظال ظذس دع        س ثالر دئ نع معجع تذرذص، حعؤعن اندعن  . نع ظاخعرالش ظ

ع رة، سئس ةقةت تئ وق، ص ة ي ا، هئحنئم ثالرآع،  قارعس اندعن بعلع تاز، ظ تذ، ظذس اددعالر قاص ذيذقلذقتةك م ق س
ايؤان،               عز ه عز، قانس ن، سأثةآس ار، حعؤع ان ب ايؤان، ق حعؤعن بعلةن ظاتنعث صةرقع شذآع ظات سأثةآلعك ه

ذ     دذ،        ظات ظومذرقعلعق هايؤان، حعؤعن ظومذرتقعسعز هايؤان، صةرقع ش ان بولع ا، ق أثةك بولس ةن، س ةردة دئض ي
ذلدا دةرعسلعك               .  دئضةن سا قان بولمايدذ  سأثةك بولمع  ارلعق ظذس ةث قعزعق نع ظ ايؤانالر ظعلمع شذنداق قعلعص ه

لعغان قا باش زعقعص . قعلعش ةرنع قع ول ظعلعمل رعص، م ةهةردة بئ كة س ةن دةرعس اللعق بعل ذ خذش ظوقوغذحعالرم
قذرظان، هةدعسكة مذؤاصعق  ظةسعرعنع يازغان، بذ ظةهؤال،  دئضةنظذستاز بذ توغرعسعدا، تةبعظةت ظعلمع. ظالغان

ةل        . آئرةك ظعدع  بولذص، بذ ظعلعمنع ظةسلع بعز ظوقذتذشعمعز      شذ ظارقعلعق ظالاله، ؤة رذسذلعنعث بذيرذقعغا ظةم
أزعمعزنع                      ز آ ة، بع ثالر دئس ةآكذر قعلع ة، تةص اراثالر دئس اتتذق، ق ايدا تاص قعلعص، ساؤاب تاصاتتذق، نذرغذن ص

، نةصسعنعال ظويلعدذق، يةنعال آىنعمعز ظوخشاش ظأتتع، تاصقعنعمعزنع بولسا يذمذص، ظألىآتةك ظذخالص دذنيانعال
الدع انال ظ ذالر ظاس االيلع . ظ ازعراق ظ ن ظ ذ ظعلعمدع ز ب ا، بع داق بولس قا . ظذن ة باش اقعرعق بويعح ةتتعكع ح ظاي

امدذ؟     ا قارعم انداق يارالغعنعغ عنعث ق ذالر تأض ة، ظ رذق بويعح ةتتعكع بذي ةنظاي ة  دئض ةت بويعح ذن  ظاي ، نذرغ
هايؤانالر تأت . توال هايؤان تةتقعقاتعغا قارايمعز ـ سىرعلةرنع، هايؤان ظعلمع بعلةن ظاتعغان، ظعشارةت بويعحة ظاز

  .قعسعم بولعدذ

علةن     ىحع،          : بعرعنحع، ظومذرتقعلعق هايؤانالر، مةس اقعدةك ظأمعلعض الر، تاشص ايالر، قذش ان، حاهارص ظعنس
ىك  ةش تىرل ذ ب رعدةك، ب ئلعق تىرلع العدذ ب ة ظ أز ظعحعض اننع ظ ةلنع ق أثةآلعك هةيك كعلعتع س ايؤانالر ظعس . ه

ظعنسانالر، تأضة، آاال، قويالر، ظات، قئحعر، ظعشةآلةر، ضأشخورالر، شعر، يولؤاسالر، ضأشخور ظوؤحع قذشالر، 
  .يعالن، حايانالر، دئثعزدعكع آعت، لةهةث بئلعقالر

ص، هاشارةتلةر، ظأمىحىآلةر تىرع، آأص صذتلذقالر تىرع، ظعككعنحع، بوغذملذق هالقعسعمان هايؤانالر بولذ
أت        . قاسعراقلعق هايؤانالر، قذرت، تىرلعدذر    اآع ت دذ، ي اتلعق بولع هاشارةتلةر، حعؤعن ظالتة صذتلذق، ظعككع قان

ةحكة    ـ   قاناتلعق بولعدذ، صاشا، آئصعنةك، بذالر ظعنسانالرغا، هايؤان، ظأسىملىآلةرضة بااليع          ظاصةت ظئلعص آةلض
ظأمىحىآلةر تىرعضة آةلسةك، سةآكعز صذتع، ظالتة جأص آأزع بولعدذ، قانعتع . بذ دةرسنع ظوقذش صةرعز آذصاية

أرىنعدذ      تة     . بولمايدذ، تىآلعرع يةنعال بار، بذ ظىسكىنعدة آ ةر تةرةص ذتلعرع ه عنعث ص ن  20بةزعس ذتع  40 دع  ص
اق هايؤانالرمذ بةك آأص، قاسعراقلعق هايؤانالر، بذند.  صذت دئيعشعدذ80بولعدعغان هايؤانمذ بار، بذنع آعشعلةر 

. بذالرمذ بوغذملذق بولعدذ، هالقعلعق بولعدذ. ياغاح قذرتعدةك، ظذندعن باشقا ظعنضعلعز تعلعدا آعرايفعش دئيعلعدذ
ارلعقالر             ع قات عمةح قذرذت ع، يأض ذالر زعمعت قذرذت ذت   . قذرذت تىرعضة آةلسةك، بذالرمذ بةك آأص، ب ذالردا ص ب

  .يوق

آول           ظ ة دعي ذص، حةتظةلح ايؤان بول ةن  ىحعنحعسع، صذرآذنسعمان، يذمشاق تةنلعك ه ذ      دئض ايؤان، مذش  ه
  .ظومذرتقا يوق، هالقعمذ يوق، بذالرنعث آأصعنحعسع دئثعزدا. بذالردعمذ سأثةك بار. تىردة بولعدذ

مذ هةر خعل هةر دئثعز يوسذنلعرع بولعدذ، دئثعز يذلتذزع، دةل بةشؤار شةآلعدة آئلعدذ، بذالر تأتعنحع،
ةمما،    دئضةنياثزا بولعدذ، ظةث آعحعك مةخلذق بذالرنع هايؤاناتالر دذنياسع  عز، ظ  فعلعمدة آأرىص، ظذحرعتعس

ةيتان   عنع، ش ةيتاننعث نةرسعس اش ش ة ظوخش اي، ظأزعض علع قويم ةتنع آأرض داق هةقعق عزنع بذن ةيتانالر س ش
  .آأرىنىشعنع، هارام ظةؤرةتنع آأرستعدذ، ؤاهاآازاالر

ز          ـ  78ةنتاؤع جةؤهةرلعرعنعث   ت ن دئثع ايؤانالرنعث جىملعدع ة ه ر نةحح ايدعغان بع زدا ياش ة، دئثع بةتت
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  . هايؤانالر سىرعتع آأرسعتعلدع دئضةنيذلتذزع، مارجان، ضأهةر

ن  2مانا بذ هايؤانالر تىرع، سانع     ة      70 معليوندع ر نةحح ا بع الاله، بذالرغ تعدذ، ظ ة يئ ىرة    معليونغعح س
ا     . ر نةححة ظايةت بعلةن ظعشارةت قعلغان    ظعسمع بعلةن بع   ةآكذر قعلمايدعغانالرغ عكعر تةص ا، ص قارعمايدعغانالرغ

ا،  هةقعقعي   وظال ظةمةلعي دةرعس قعلعص ظذقمعغانالرغ ةت،        س أص، ظاي اندا آ ةهؤال قذرظ ذ ظ ان، ب ارقعلعق آايعغ  ظ
ع بولغاح          اتلعق ظعلم م، هاي ذ ظعلع ال    هةدعس، ظعجماظ، قعياس بعلةن ظعسصاتالندع، ب ا، م انالر هاياتق ا، ظعنس  ـ ق

ا،     عؤعتع بولغاحق ح مذناس ةن زع ةرةققعياتع بعل ا ت ةتتا دذني ةت، ه ا، دأل عؤةتلعك بولغاحق ة مذناس مىلكعض
دا، قذرظاندا ظاالهعدة سأزلعنعص، تةآعتلةنضةحكة، بذ ظعلعم، صةرعز آذصاية، حوقذم صةرعز آذصاية »لةؤهذلمةهصذز«

ايقعلعدذ       هئكمةتا نذرغذن ظعلعم،    ظذنعث ظىستعضة بذ ظعلعمد   . بولدذ عرالر ب ةت، س ذ    . ، قذدرةت، رةهم ذثا، ب ش
ظعلعمنع ظافعغانعستان، صارعسالر، صاآعستان، ظعران، هةتتا سةظذدعي ظةرةبعستان قاتارلعق دألةتلةر مةآتةصلةردة           

  .معزدةرعسلعك قعلعؤاتعدذ، بعز صىتىن دذنيانعث هةر بعر شةخسنعث بذ ظعلمعنع ظوقذشنع ظىمىد قعلع

ذ                        لةر ب ان مةآتةص ع ظاحق ةتتا مةخص اب ؤة شةخسع ه ذ آعت ةر قايسع آذلل ذلمانلعرع ه صىتىن دذنيا مذس
م       ذم ظوقذشع الزع قعلع           . ظعلعمنع حوق نع توس ا يولع الغعلع، ؤاب الدعنع ظ ةلنعث ظ ذن آئس ثدا نذرغ ع، بذنع حىنك

ش قعلعص، هاياتلعقنع ساقالص قالغعلع،    ظع. ظالاله خالعسا بولعدذ، بولمعسا ظالالهنعث خالعغعنع بولعدذ      . بولعدذ
ذ    . نع، سعرالرنع ظاحقعلع بولعدذهئكمةتآئسةللةرنع داؤالعغعلع بولعدذ،    زمذ ب ةندةك، بع غالجعر ظعتنع ظألتىرض

م      عمعز الزع ر          . زةهةرلعك معكرذص، ؤعرذسالرنع ظألتىرعش ةر بع تذر، ه ذ جةث ؤاجعص اية، ب ةرعز آذص م، ص ذ ظعلع ب
ا  لعقع، ظات ةت باش ىح      ـ دأل ذم آ ا حوق لةر بذنعثغ تازالر، مذتةخةسعس الر، ظذس ةللعم، ظوقذتقذحع انعالر، مذظ ظ

م   رعش الزع م   . حعقع اردةم بئرعشع الزع ن ي ظذلعيعتع،      . يئقعندع ةم مةس ةجبذرعيعتع، ه ث م ذ ظذالرنع ع، ب حىنك
ىتى  . آعمكع، جةثحعنع جابدذتسا، ظذمذ جةث قعلغاندةك بولعدذ       ا، ص عنع  آعمكع بعر هاياتلعقنع قذتقذزس ن آعش

آعمكع ظعلعم يولعغا قةدةم قويسا، بذ . آعمكع بذ يولدا جئنعنع صعدا قعلسا، ظذ شئهعد بولعدذ. قذتقذزغان بولعدذ
ذناهعغا     ةففارةت ظذنعث ض دذ          آ ارتذق تذرع دة ظ ةنلةردعن دةرعجع ذم بعلمعض ةنلةر حوق تعنال   . ، بعلض الالهدعن راس ظ

م ظ           ات، ظعلع ىتىن آاظعن دذ، ص دذ،              ظالعمالر بةك قورقع ةن بولع م بعل ةرةققعيات، ظعلع ىتىن ت ان، ص ة قذرذلغ ىستعض
  .باغلعق بولذص قالدع صةن تةرةققعياتعغا ـ غةلعبة، ظعلعم

ذ               ذص، ش ىزع بول ال مىثض ع ت عدا ظعكك دذ، بئش حعؤعندةك هاشارةتلةرنعث ظالتة صذتع بولعدذ، قانعتع بولع
اش،     . اداالص، تازعالص تذرعدذ  ظاساسلعق سئزعمع هئسابلعنعدذ، داظعم بذ مىثضىزنع ظ       مىثضىز ةن، ب بذالردعمذ ت

دذ   ةزا بولع ع ظ اق، ظعحك ةم . قورس ةقعل، ص ة  ـ ظ ةت، هعيل دذ  ـ صاراس ر بولع ةمما،   . معكع دذ، ظ ذم تذغع تذخ
  .لعنعص تذرعدعذ، ظعككعسعنعث حوث صةرقع بارصةرقهاشارةتلةر، قذشالردعن 

. ال حعقعرعدذ، ظاندعن بالعسعنع تةربعيلةيدذبعرعنحع، قذشالر تذخذمعغا آأيىنعدذ، تةربعيلةص بئسعص با
وق             ارع ي . ظةمما، هاشارةتلةر، حعؤعن، حئكةتكعلةر، تذخذمعنعث هالعدعن خةؤةر ظالمايدذ، بالعلعرع بعلةنمذ آ

م       ا تاصشذرذشع الزع ذنداق ظالالهق العلعرعنع مذش اهعدالر ب ذرعدذ، مذج الالهقعال تاصش ا  . ظ عدا تذخذمغ ذالر ظارعس ب
  . بعلةن تاشلعؤئتعش صةرقع بارتةربعيعلةشلعرعنع آأيىنىش، بالع

دذ    ىتىن حعقع ةل، ص امعل، مذآةمم ن آ العلعر تذخذمدع ذش ب نحع، ق ا. ظعككع اش   ـ ظات عغا ظوخش ظانعس
تعلعدذ               ن يئ ص، آئيع ة حعقع ذرت هالةتت ن    . حعقعدذ، ظةمما، هاشارةتلةرنعث بالعلعر تذخذمدعن ق اندعن آئيع ظ

ةرة، آئ دذ، ه رعص ظذحع ات حعقع ع، قان ةل هةرعس دة هةس ارةتلةر ظعحع دةك هاش علة قذرتع ن، ص عنةك، حعؤع ص
  .حىنكع، بذالر، بعر يعل مذآةممةل ياشايدذ، بذالرغا ظوزذق الزعم. حىمىلة قاتارلعقالر ظوزذق توصاليدذ

ايدذ          . ظةمما، حعؤعندةك، حئكةتكعدةك، صاشعدةك بعر يعل مذآةممةل ياشعيالماس هاشارةتلةر ظوزذق يعغم
ار،      شذنداقال ةثرع ب ةم   بذالرنعث ظوزذقع آ ةم                   ـ   غ عغعنع ص امعل ياش ل آ ر يع ذن، بع انداق بولمعس وق، ق ايغذ ي ق

ظةمما، بذ نادان ظعنسان مةثضى . ظعشلعتعص ظوزذق توصلعدع، ياشعمايدعغعنع دأتلىك قعلماي، ظوزذق توصلعمعدع
عمذ  الاله بةرس ايدذ، ظ ع تويم ة نةصس ص، يةن وزذق يعغع اندةك، ظ ةقالعدعغ رعدذتهئكم ةن بئ عمذ .  بعل بةرمعس

ار،        هئكمةت عرالر ب ةت  بعلةن بةرمةيدذ، تةصةآكذر قعلساق، هايؤاناتالر دذنياسعدا نذرغذن مأجعزة، س  ؤة هئكم
ار               أزع ب أمىحىك رةهمةت بار، ظأي ظةث ظاجعز، سةآكعز صذتع بار، قانعتع يوق، ظاران ظالتة جىص آ أيعدة  ظ ، ظ

ةم    .  آأزلىك حعؤعننع ضأشلىك غعزا قعلعدذ4000لعق، ظولتذرذص ظالتة صذتلذق، ظعككع قانات   ة غ زعقدعن قعلح رع
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علدذر  الاله، آئص الدع، ظ ة ظ الاله ظىستعض نع ظ ذ ظعش ع، ب ايدذ، حىنك ةتتع، . قعلم ا ي ايؤاندا ؤايعغ ةؤةآكىل ه ت
  غعحة آأز بارلعقع بايقالدع، ظعشةنمعسعزعثعز4000 دعن 2000معكرذسكذصدا تةآشىرىش ظارقعلعق حعؤعننعث 

ث            150هازعر   ةتقعق قعلع أرىث، ت ةن آ أزعثعز بعل ار، آ ةنتاؤع  .  معليون هةسسة حوثايتقذحع معكرذسكذص ب ت
أرىص،                     ةن آ أزع بعل ن آ ةن، آئيع ان، ظعشةنمعض ةن، رةت قعلغ رةهمةهذلال ظةلةيضعمذ باشقعالر ظعتراز بعلدىرض

  !دة ـ  ظذالر بعزدةك خذراصعيمذ ظةمةسشذنداقال. قايعل بولغان، حىنكع، ظذالردا هةممة ظىسكىنة تولذق بار ظعدع

مانا .  آأز بارلعقع سأزلةنضةن400 آأز، حىمىلعدة 4000بةتتة، حعؤعندة  ـ 84تةنتاؤع جةؤهةرلعرعنعث 
الغا              بذ قذرظاننعث بعر سىرة ظعسمعنع سىرة نةملة، حىمىلة سىرعسع دةص ظاتعشع، حعؤعننع تعلغا ظئلعص، معس

عرع     الاله   .قذالق سئلعثالر، دعيعشنعث س ان،      هئكمةت ظ ايدذ، قذرظ ة ياراتم رةر نةرس عز بع ذز «س دا »لةؤهذلمةهص
ايدذ   ةتقعق           . تعلغا ظالم كة، ت عنع آىزىتىش ايؤانالر دذنياس ىتىن ه زعقتذرذص، ص العمالرنع قع ىتىن ظ علة، ص ذ مةس ب

الدع م ظ ذن بعلع ادعن نذرغ ارةث دذني انالر رةثض الدع، ظعنس كة س قا، ظعزدعنعش ةيران ق. قعلعش ةقعل ه الدع، ظ
ار     ـ   6 ـ   2003بعزنعث ظأيدة   : مةسعلةن. قعزعقارلعق ظعشالر بةآمذ آأص    ظاي مةزضعلعدة مىرعسعدة بعر آوآذال ب

تذ    . موزاي تذغذلدع، بعز هةيران قالدذق، خاالس     تعص قاص ز قئ اآع يىرعكعمع . ظانحة تةسعر قعلمعدع بولغاي، ي
ةبظعي        عنع، ت أرىث      ـ   بذنعثغا ظوخشاش قعزعقارلعق هايؤانالر دذنياس ابلعرعدعن آ ةن آعت علةن . ص ر    : مةس ةن بع م

ةن ئلعص ظأتعم الغا ظ ةححعنع معس ةبظعي. ن الر ت ذ ظعش الر،   ـ ب ارلعق ظعش عدعكع قعزعق ا ساهةس ةن، تئخنعك ص
ارلعق ظعشالر        ةن  هايؤانالر، ظأسىملىآلةر، ظاسترونومعية، جذغراصعية، قعزق ندع     دئض ابدعن ظئلع ئمعدعكع آعت .  ت

رايدذ           . علالردا يئزعلدع بذنداق آعتاب هةممة ت    أص ظذح ل ظعشالردا آ . آومصيذتئر، ظذحذرعدا دذنيادعكع هةر خع
)WWW.SULTAN.ORG (بذ تور بئتعدعن آأرىث.  

عدة   اؤمعين دادىيس ةن ظ عتعث ضذثش عدة، ش ةن ظألكعس ونعث فذجعي ةك  ـ 1979جذثض ر ظعن ل بع يع
قعسقا بولذص، بعرسع   ـ ظايرعم هالدا، ظذزذن ـ   بذ ظىح صذت ظايرعم   . دىمبعسعدة ظىح صذتع بار بعر موزاي تذغقان      

ةت    .  سانتا آةلضةن  9 سانتا، بعرسع    20 سانتا، بعرسع    51 كة هةرعك ةر تةرةص صذتلعرع هةرعكةتحان بولذص، ه
قعالاليدعكةن، بذ موزاي ظادةمضة ظاالهعدة ظامراق حعققان، جذثضونعث شةنشع ظألكعسعدعمذ دىمبعسعدة صذتع بار 

ذص       ار بول اال ب ة ظوخشاش             بعر آ ادةمنعث بعلعكعض ذددع ظ دا خ ذت ظذحع ةن، ص ذق ظعك ع بوغذمل ذتلعرع ظعكك ، ص
دذ            ةت قعالالي ةآمذ هةرعك ذ ظعلم تان . سأثةك، ظعلمعكع بار ظعكةن، ب ار  هئندعس ةن  نعث بعه ادةم      دئض رعدة، ظ  يئ

عنع    لةص ضأش العالرنع حعش ك ب رعالرنع، آعحع م قئ ذص، داظع ةيدا بول ايمذن ص ر م امعراق بع ة ظ ىزىص ضأشعض ظ
  . دعن ظارتذق آعشعنع يارعدار قعلغان100قاحقان، هةمدة مئزعلعك ظعشتعها بعلةن يعضةن، بذ 

ادعملعرعنعث تةربعيلعشع              ظامرعكعنعث ظاتالنتا شةهعرعدة، النا ظعسعملعك بعر مايمذن بولذص، تةتقعقات خ
علعز ضعرام  ر ظعنض ةزع بع ايدعلعنعص ب عدعن ص ابالش ماشعنعس ايمذن هئس ذ م ةن ب قا بعل ع ؤة باش ماتعكعس

ةن اؤاب قايتذرااليدعك ة ج ذ . مةسعلعلةرض ةن100ب نع بعلعدعك ارتذق جىملع ن ظ ت . ( دع ذالر، سىيقةس ب
  )صعالنلعدع، بعرزمذ تاقابعل تذرايلع

ئحعص             ظةنضعلعية هايؤاناتالر باغحعسعدا ظعككع ظورانضذتان مايمذن بولذص، بذالر ظةرآعن هالدا تئلئؤعزور ظ
ةلكع مذشتالش     . عشعدة ظأحىرىص قايتعدعكةن  آأرةلةيدعكةن، تىض  بذالر ظادةم سأزلةشكةن آأرىنىشكة ظةمةس ب

  .فعلعمعضة قعزعققان، بولذصمذ هايؤاناتالر دذنياسعنع سئغعنعص آأرضةن، بولذصمذ ظأزعضة ظوخشاشنع

ع يعال     ـ   12يعلع   ـ   1979 ا  ظايدا، هعندونوزعيعنعث سذماتعرا ظارعلعدا ياغاح آئسعش ظعشحعلعرع ظعكك نغ
ع               ذص، ظذزذنلذق ان بول ايعتع يوغ الر ناه ذ يعالن ةريانعدا           25يولذققان، ب ذالر ظئلعشعش ج ةن، ب ر آئلعدعك  مئتع

 جةسةتآأثلعكع ساقال  ـ بعرسع قئحعص آةتكةن، بعرسعنع ظألتىرضةن، ظعحعدعن تئخع سئسعمعغان ظعشتان
  .حعققان، يعالن بذ ظادةمنع صىتىنال يىتعؤةتكةن

ذ  ظعسصانعيعدة بعر ظ   عشحعغا توساتتعن ظعككع باشلعق بعر يعالن ظذحراص قالغان، يعالن هذجذم قعلغاندا، ب
ذ        ان، ب آعشع قاحقان بولسعمذ قاياققا قاحسا شذ تةرةصدعن يعالن بئشع آأرضةن، ظالدع ظارقعغا ظوخشاش ماثغ

ألتى       نع ظ ذ آعشع يعالن ن ب ةتقعقاتحع  يعالن ظةسلع ظعككع باشلعق ظعكةن، ظأزع زةهةرلعك ظعكةن، آئيع رىص ت
ان         عرنع ظاحالمعغ ذ س عنع       . ظالعمالرغا تاصشذرذص بةرضةن، ظالعمالر ب ويعز تئخنعكعس لعق ص ع باش ة ظعكك ذ بعزض ب

  .ظىضةتتع
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ع          ـ 1980 لذق ظعكك عدا قورقذنذش ايؤانالر باغحعس ىحع ه علبورعنع ظأمعلعض ترالعيعنعث س رعمذ ظاؤعس يعللع
ةن     باشلعق بعر آةسلةنحىك تذخذمدعن حعققان، بذ ت    ار ظعك ع، ب ىح قذلعق أزع، ظ ع    . أت آ ع ظعكك ع قذلعق ظعكك

باشنعث يان تةرعصعدة، بعر قذلعقع بولسا، تذتاشقان باش قعسمعدا ظعكةن، بذ ظذزذق يعسة ظعككع ظئغعزعدا تةثال 
  . يةيدعكةن

ةك               ذالر ظةرآ ذص، ب ان بول ئلعص بئرعلغ ع    ـ ياصذنعيعنعث آاضوسما ناهعيعسعدة بعر تةجرعبة ظ حعشع ظعكك
ةقةت سذال                     ي ذالر ص ةن، ظ ة ظألمعض ىح يعلغعح الر ظ عالننع ظوزذقسعز تاشالص، سعناق قعلغان، نةتعجعدة بذ يعالن

  .  ضعرامغا حىشىص قالغان، ظةمما تأت سانتا ظذزراص قالغان470 ضعرامدعن 1100ظعحكةن، 

عدا                الر ظارعس ان قوي وي دةص ظاتعلعدعغ ويذم ق عنجاثدا، س ان ب     280جذثضو، ش ث آئلعدعغ قار     جع ر قوش ع
  .حعققان، بذ قوشقاردعن قويالرنع نةسعللةندىرضةن

ةنذبعدا  نعث ج ص    400ماراآةش عص حعقع ة يامعش ايمذندةك دةرةخك ة، م ارتذق ظأحك اقدعن ظ ث تذي  مع
  .ظوتاليدعكةن، ظالعمالر بذ ظأحكعلةرنع تاغ رايونلعرعغا تارتعشنع صعالنلعغان، نةسلعنع آأصةيتكةن

ن    ظافرعقعدا بعر آاال بولذص،    ا يئقع ذتعنعث تذياقق  بذ آاال، تأت صذتع بعلةن مئثعشدعن باشقا، يةنة تأت ص
اش      ا تذت عتة قئرعنغ ا بعؤاس ذ خالت ةن، ب ذ ظعحعدعك ارقعلعق س اؤا تأشىآحعسع ظ التعلعرع، ه اؤا خ رعدعكع ه يئ

  .بولذص، بذ آاال بعردةم سذدا تذرسعال سذغا قانعدعكةن

ذتبولنع ظى     ات، ص قا         ظةنضعلعيعدة بعر حئحةن ظ اقلعرعنع ظعش اش، قاص عش، ب ةن تئص ذتع بعل ذ ص ةن، ظ ضةنض
  .سئلعشقا ماهعر بولذص، دةل جايعغا تةآكىزضةن

قا         ر حوش زعدا بع ر يئ لعق بع تعمدا    27جذثضو، شةندذث ظألكعسعدة، معثيعن ناهعيعسعضة قاراش ر قئ ع بع ن
  .تذغقان

تعم    سوؤعت ظعتتعصاقع، صةنلةر ظاآادعمعيعسع، آاللعظا شأبعسعنعث ضئظولوض    أص قئ دا، آ عية تةتقعقات ظورنع
بعر خعل بأرة .  خذالسعضة آةلضةن دئضةنتةجرعبة قعلعص ظاخعرعدا ظاصشارآا ظعت، رودا ؤة معتالالرنع تاصااليدذ

 دعن ظارتذق نةرسعنع 200ظعت، شئغعل، الي ياآع غازاث ظارعسعدعن رودعالرنع تاصااليدعكةن، حىنكع، ظعتالر 
قا           . لةندىرةلةيدذصةرقصذراص   ارتذق، صذراش ئزعمع ظ يون هىجةيرسع     220ظادةمدعن نةححة هةسة صذراش س  معل

  .مةسظذلدذر، ظادةمدة بذ ظاز

ذنداقال،        دذ، ش ئلعص حعقع ة ظ ةندة بعلل ة ظأتعض ارآعنع ؤةزعص ع، ظاصش ذق ظارمعيعس امعرعكعدا، قذرذقل ظ
عق  ظذالر شذنعث ظىحىن ظعتنع. يعراقالرغا صاراشوت بعلةن ظعتنع بعللة تاشاليدذ   مذ صاراشوتتعن سةآعرةشنع مةش

ث                 . قعلدذرعدذ ايدا حع عز ج عيرعلعص حىشىش، ظئض ارقعلعق صةسكة س ا ظ ثعش، ظارغامح ىدىص مئ صاراشوتنع ي
  .ظئسلعؤئلعش، صاراشوتنع ظأزعضة ظاحتذرذص، سةآعرعتعش قاتارلعق

ويذق                 ةلكع، س تعن ب ىآنع آأرسة، قاحماس ذص، مىش قان بول ة حاش ل غةلعت ر خع ةرلعك  ظافرعقعدا بع زةه
دة           . ظعس، سئسعق صذراق حعقعرعدعكةن    عنع آىن وراص ضأش  ـ مىشىك مةس بولغاندا، آانعيعنع ظىزىص قئنعنع ش

  .آىندة يةيدعكةن

ذص              35دذنيادا   امرعكعدعكع قذشالرنع تذت ةنذبعي ظ  معث خعل ظأمىحىك بولذص، بذالرنعث ظةث حوثع، ج
  .انتا آةلضةن س24 ضرام، ظذزذنلذقع 85ظئغعرلعقع . يةيدعغعنع شذالر

تعم   ر قئ اظةتتة بع رعم س ةر يئ ذص، ه ذش بول ر ق دا، بع ةلباغ رايذنع عق ب ث ظعسس ؤاتماال جذمهذرعيعتعنع ض
ةن        ـ سايرايدعكةن، ؤاقعتنع هةرضعز ظعضعز    اظةت قذشع دةص ظاتايدعك نع س ذ قذش ذالر ب ةن، ظ . صةس قعلمايدعك

  . تذرنا بعلةن تىضعتعمعزسأزلةص آةلسةك، ضةص توال، بعز سأزعمعزنعث ظاخعرعنع ظاشذ ظاق
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  ظاشعق ظاق تذرنا

ةن   ىز بةرض عدا ي و باغحعس ذنعيعنعث حعؤةنل ش ياص ذ ظع ايعتع   . ب حع ناه ر ظعش ع بع ر آىن ان بع ار ياغق ق
بذ . تةسلعكدة مئثعص آئتعؤاتقان بعر ظاق تذرنعنع ظذحرعتعص، بذ قذشنع هايؤاناتالر باغحعسعغا ظاصرعص بةرضةن

ر               حعشع ظاق تذرنا بولذص، ظأزع       عغعال بع ةآعرعص قويعش ة ظ نع قةصةزض ذ تذرنع علةر ب ةن، آعش مةشذق تذرنا ظعك
ة    تعن باتذرالرح اي، قورقماس ةنت قعلم ة صعس أص ظادةملةرض ذنحة آ ذص ش ةيدا بول اؤادا ص ا ه اق تذرن ةك ظ ظةرآ

ان     أهبةتتة بولغ ةآى      . قةصةزنعث يئنعغا حىشىص، مةشذقع بعلةن س كةن دةص ي ر جىص ذم بع ذالر حوق العمالر ب ن ظ
نع           . حعقارغان ذ حعشع تذرنع بعر حةصتة ظةتراصعدا بذ ظةرآةك تذرنا قةصةزنع حأرضعلةص آئتةلمعضةن، ظالعمالر ب

قا                            ارعدار بولذش اتالص ظىسسىص ي ذرذص، ت أزعنع ظ ة ظ ا قةصةزض اق تذرن عق ظ ذ ظاش اخعرع ب ةن، ظ قويذص بةرمعض
ةن    ا يةتك ةن مذرادعغ ذقع بعل ئحعص، مةش ىك ظ ةزدعن تأش اي قةص عق  . قارعم ذص، ظاش ةيران بول العمالر ه  ـ ظ

مةشذقلذق، مذهةببةت، هايؤانالردعمذ بولعدعكةن دةص خذالسة حعقارغان، مانا بذ قذرظاندعكع ظذالرمذ سعلةردةك 
  . سعرالر شذ دئضةن ظايةت هةم معسالالرغا قاراثالر، قذالق سئلعثالر، تةصةآكذر قعلعثالر دئضةنظىممةت

ذرذت          تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي جةؤه    ةرلعرع، ظأز سأزعمعزضة آةلسةك، آعشعلةر داظعم ضوشتا، سىتتة ق
رعدذ،        . ظاندعن بذ قذرذت، حعؤعنضة ظايلعنعدذ. صةيدا بولغعنعنع آأرعدذ  ىز بئ الدعدا ي أز ظ انالر آ ذ ظعش ظعنس ب

لعنعدذ    ةتقعقاتع باش اتلعق ت ثدا هاي ا      . بذنع نعدذ، ظ ار قعلع ةر بعك ذزذق ظةقعدعل ل ب ةر خع اتلعق، ه لاله خذراص
ذ              مذ ظاش أرىلعدذ، بولذص ان آ ا، زور زعي لةتتة قالس ةلال غةص دذ، س عتعص تذرع اهالندذرذص، سةض ظعنسانالرنع ظاض
ذراق                  عق ص علةرنع سئس ةنعمذ آعش مئزعلعك، تاتلعق ضأشلةر سئسعص تاشالندذق ظةخلةتكة ظايلعنعص قئلعص، ي

ةل  بةتتة، حعؤعننعث قذرذت ه ـ 86تةنتاؤع جةهةرلعرع  . (زعرعكتىرعدذ العتع، غوزةك هالعتع، ظاندعن مذآةمم
ذم          ) يئتعلضةن هالعتع آأرسعتعلعدذ   ان، حوق ار ياراتمعغ ارةتلةرنع بعك ذ هاش ت ظالاله، ب ر زور    هئكمع ذ بع ار، ب ع ب

نع      رذص، ؤعرذس ا، معك نع خالعس ةت قعلعش دذ، رةهم االك قعالالي ا، ه ش خالعس االك قعلع ذص، ه ذن بول قوش
انعتعدا         تازعاليدذ، بعزنعث مذهعم تةتقع    ذلذلالهمذ، ق ان، رةس ا ظالغ اندا تعلغ ع قذرظ الاله، بذالرن ذثا، ظ قاتعمعز، ش

ظالعمالرمذ آأص تةتقعق قعلعؤاتعدذ، بذ بعر ظاددعي معسال خاالس، بذندعن . شعصا، زةهةر بار دةص، تعلغا ظالغان    
  .ن آىزىتعشع الزعمباشقا ظعككع معليون هةتتا، بعر نةححة معليارتقا يئتعشع مذمكعن، هةممعسعنع ظعنسا

ىملىآلةرمذ   ـ  نةححة معثدذر، بذالر خعلمذ200ظاددعي آئصعنةآنعث تىرعال   ن  300000خعل ظأس  معثدع
علةرنع             ةن نةرس علةر بعلمعض الاله س ةتتع، ظ ا ي ة معليونغ الدا، نةحح اس ه ا م ذ هاياتلعقق ةتتا بذالرم تع، ه ظاش

  .يارعتعص تذرعدذ، هةممعسع صايدعلعق ظىحىن

عتةلمةي          ظالاله بعزل  عنع آأرس ةرنع ظأز نةسلعمعزنع، ظعسصعرمعنع تةتقعق قعلدذرالماي، هايؤاناتالر دذنياس
هةرياثزا يارعتعص، ظذنعث  ـ تةتقعق قعلعشعمعز ظىحىن هةيران قالدذرذص، هايؤانالرنع، هاشارةتلةرنع، هةر خعل

ن    ظىستعضة بعر هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة ظأزضةرتعص، هىجةيرة هالةت، ظاندع         اندعن آئيع ذرذت، ظ ن آئيعن ق
ارعدذ،                 عرعص ب ةبعظعتعمذ ظأزض ث ت تعم ظذنع ةر قئ ةآعلعدذ، ه ة ظ بعر هالةت، ظاندعن آئيعن ساق، آامعل هالةتك
اؤايع، ؤةهشع              اؤاش، بةزعسع ي ذق، بةزعسع ي ئقعملعق بةزعسع قورقذنحل ظاخعرع بذالرنعث بةزعسع ضىزةل، ي

اتلعق بةزعسع قاناتسعز بةزعسع آأص صذتلذق، بةزعسع ظاز بةزعسع   بةزعسع شعصالعق بةزعسع زةهةر بةزعسع قان     
رع             ة بةزعسع نئ ةن بعلل انالر بعل ةهةردة، بةزعسع ظعنس ألدة، بةزعسع ش اغدا، بةزعسع ح اغدا، بةزعسع ت ب

  .هةرياثزا هاياتلعق، هايؤاناتالر دذنياسعنع تةشكعل قعلعدذ ـ جايدا، هةر خعل

ن مةسعلعسع       ظةزهةر ظذنعؤئرستعتعنعث بعر ظألعم  ىرعدعكع حعؤع ذ س ة ب ةهذلال ظةلةيض اسع، تةنتاؤع رةهم
  . دئضةنبعلةن هايؤاناتالرنعث نئمة مذناسعؤعتع بار؟ سةن بةك جعق سأزلعؤةتتعث

  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظالدعرعماي، حئحعلماي، آىلىمسعرةص قويذص، مذنداق جاؤاب بةرضةن

اب حة    ذ آعت االمع، ب الالهنعث آ ان، ظ لعمعلعك      قذرظ أص تةرةص العدذ، آ ة ظ أز ظعحعض نع ظ عز ظعلعم آس
ارقعلعق     لعرع بار، نذرغذن هئكمةت ارةت ظ ةنال ظعش ظعلعمغا بعرةر ظايةت بعلةنال بعرةر مةسعلعنع تعلغا ظئلعش بعل

  .هةممعنع تعلغا ظئلعص يىرمةيدذ، قذرظاندا، بذنداق مةسعلة ظاز ظةمةس. خةؤةر بئرعدذ
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  .عدا خئلع ظئنعق سأزلعدذقبعز بذ مةسعلعنع يذقعر ـ 1

ةتقعق    دئضةن بولذصمذ قذالق سئلعثالر،  . حوقذم تةتقعق قعلعنعشع الزعم    ـ   2  بذ تئمعدا حعؤعن مةخسذس ت
  .قذؤعتع، آأزلعرع ؤاهاآازاالر ـ قعلعنعدذ، ظذنعث ظةزاسع، خذسذسعيعتع، آىح

م  هئكمةتبذنعثغا مذناسعؤةتلعك هةدعس،  ـ   3 أزلةر، ظعلع ةن  ـ لعك س ع  ص ا   آةشص ذم ظوتتذرعغ ياتلعرعنع حوق
  .قويعشعمعز الزعم

دذ، زةرةرنعث                      ـ   4 ايعل قعلع عنع ق رعدذ، آش ىم بئ ةآعرةك ظىن ايعدعن ب ات هعك بذ تةتقعقات حوقذم خذراص
  .ظالدعنع ظالعدذ

االقعدار   ـ 5 قا ظ ةتقعقات ؤة باش ثع ت ذن يئ ارلعق نذرغ ا قات رذس، ؤاب رذص، ؤئ عدة معك ن مةسعلعس حعؤع
  .عدذهايؤانالر سأزلعن

  .بذ ظعلعمع بايان بولذص، بذ صةن صىتىن دذنيادا دةرسلعك قعلعنعص ظوقذلذؤاتعدذ، بذ ظذنعث ظاساسع ـ 6

لعك      ـ 7 ةرآعن، حىشعنعش دذ، ظ ةنلةص قويع نع آعش ا، دعن ةآلعنعص قالس ةتقعقاتتعن ح ذلمانالر ت مذس
  .قعلعؤالعدذمةسعلعنع خىنىآلةشتىرعدذ، ظاددعي مةسعلعنعمذ سعرلعقالشتذرذص، حىشةنحعسعز 

ا              ـ   8 نع ظوتتذرعغ بعز خذراصاتنع تةقلعد قعلماي، ظئرسعيةتنع ظةمةلدعن قالدذرذص، يئثعحة صةن، ماظارعص
  .قويايلع، صىتىن هاياتلعقنع ظةمةلعيةتتة حىشعنةيلع

  .نع تونذيلع، شىآرع ؤاجعب، آذصرعلعق قعلمايلعنئمةتشذ ظارقعلعق  ـ 9

ذن           حعؤعننعث ظوصعراتسعيعسعدة، ظانا   ـ   10 دا نذرغ ةتقعق قعلعش تومعيعدة ظذندعن باشقا هاياتلعق ظعلمعنع ت
ظعنسانمذ هازعر ظةلةق، زعضوت قذرعتعدةك، : مةسعلةن. ظالعمالر بذ سعرالرنع بعلعش، بعلدىرىش الزعم. سعر بار

ايؤان، هاش            ارةتتة ظاندعن مذآةممةل سىرةتكة يأتكعلعدذ، بذمذ بعر قئتعم قذرذت بولعدذ، بذ تةتقعقات نذرغذن ه
تتع،        ةتتعن ظوخشاش ة جةه ر نةحح عغا بع ايؤان يارعلعش عنع ه اننعث يارعلعش الاله، ظعنس علدع، ظ تئص

ازاالر      ع ؤاهاآ عش، هىجةيرعس ع، جىصلعش ع، شةآعللعنعش ع، يارعلعش ةبعظعيعتع، ماددعس عيعتع، ت . خذسذس
يةنعال صايدعسعنع ظأزع   . دذظعنسان بذ تةتقعقاتنع قعلسا، آأص جةهةتتعن ظأز مةسعلعسعنع تةتقعق قعلغان بولع          

ا      اندا تعلغ ايؤانالرنعث قذرظ ارلعق ه ةنظام قات ة، ظ أمىحىك، حىمىل ن، ظ ذ حعؤع ز ب ىن، بع ذنعث ظىح العدذ، ش ظ
عغا  رظئلعنعش الرنعث     ظذزةي االمغا قذش راهعم ظةلةيهعسس ة، ظعب عكعنعث تئرعلعشعض االمنعث ظعش  ظةلةيهعسس

  . تىرعضة سةل قارعماسلعقعمعز الزعمتئرعلعشعضة، ظأسىملىآكة هةر قانداق هاياتلعق

ذن          ارلعق نذرغ راس قات االق، مع اه، ت ةيظع، نعك ارةت، ب االت، تاه رعص، س ىح حعقع أص آ العمالر آ ظ
ن                 ذ ظعلعمدع ةلكع ب الر ب عنحة تالعص عمذ آأص آعتابالرنع، قذرظان، هةدعس، ظعجماظ، قعياس بعلةن تىزعضةن بولس

العمال  وق، ظ ةؤعرع ي ن خ ةن تئخنعكعدع ثع ص ةرنع  يئ عدعكع ظايةتل ةرةققعيات توغرعس ذ ت اندعكع ب ر قذرظ
ا            ـ   حىشةندىرىص بئرةلمةيدذ، ظذالردعن قذرظاندا ظاسمان     ارايمعز؟ دةص سورعس انداق ق تذ ق اراثالر دةص زئمعنغا ق

اظعت                  ة ظ ةرنع، ظاسترونومعيعض عدعكع ظايةتل ات توغرعس ىتىن آاظعن ةتتا ص ىملىك، ه ياآع ظعنسان، هايؤان، ظأس
ةرنع             ظايةتلةرن عدعكع ظايةتل ةن توغرعس ة ص ةتتا يئثعح نع، ه ة ظعلمع ع، جذغراصعيعضة ظاظعت ظايةتلةرنع، تأرةلم

يةنعال ظعجمالع  . هةقعقعي، تةصسعلعي ظعزاهالص شةرهعيلةص حىشةندىرىشنع سورعسا، ضاثضعرايدذ، بعلةلمةيدذ       
ك  تومتاق مةسعلعنع، قةدعمقع صعكعرنع ظوتتذرعغا قويعدذ، آعشعلةر توال ظاثال     ص يادا بذلذص آةتكةن هةتتا آعحع

أزلةيدذ           ذ  . بالعالرمذ بعلعدعغان سأزلةرنع قعلعص يىرعيدذ، ياآع بةزعسع ظعشةنحعسعز رعؤايةت، قعسسعنع س ب
مةسعلة بعلةن دعنسعزالرغا ياآع يئثعدعن مةآتةص صىتتىرضةن داشأسعثضة ياآع ماضعستعر، دوآتذرالرغا هةرضعز 

  .رظاننع حىشةندىرضعلع بولمايدذتاقابعل تذرغعلع بولمايدذ، قذ

بذ آعتابنعث ظعالهع آعتاب ظعكةنلعكعنع      حىشةندىرىش ظىحىن، هةقعقعي  ظذالرنع قايعل قعلعص، قذرظاننع     
ةم             ةلبعنع خاتعرج عنعث ق أزعنعث، ظأزض بعلدىرىش ظىحىن، مأجعزة ظارقعلعق بذ هةق دعنغا حاقعرعش ظىحىن، ظ

ذ دذني  ةن ب ان بعل عز ظعم ىن، شةآس ش ظح ةزةرقعلع ىن، ن ايرعلعش ظىح ص،  ـ ادعن ظ ةث قعلع عنع آ داظعرعس
تةنتاؤع رةهمةهذلال «جىملعدعن . مذتةصةآكذر، صةيالسوف بولذش ظىحىن، مذشذنعثدةك تةصسعرنع ظوقذش الزعم   
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ةرلعرع ةي جةؤه ان«، »ظةل زعالل قذرظ ر«، »فع عر مذنعي ةبعير«، »تةصس ةننع «، »آ اندعكع ص قذرظ
ةؤؤذرالر ن آةشعص»تةس ة  ، يئثعدع نعث يئثعح قا هةدعس ن باش ارلعقالر، ظذندع ان مةنعسع قات ان قذرظ  قعلعنغ

ةرخعل      . مأجعزعلعك آعتابلعرعنع ظوقذش الزعم    ةن ه ة يئثعدعن تىزىلض أهبعتع،       صةلعسةص العملعرعنعث س ن ظ ، دع
ةبظعي   ابلعرع، ت ن آعت ىتىن دع ن، ص ةرخعل دع ابلعرع،   ـ ه ةن آعت ةتص ة ، هئكم ذم صةلعسةص ارلعقالرنع حوق  قات

اؤع              . أرىش الزعم آ ذش، دذني ة ظورنذت ةن ظاالق العملعرع بعل ا ظ ةن دذني ا بعل ىتىن دذني آومصيذتئردا تورلعشعص ص
ذش،       ت ظعلغار آعتابالردعن خةؤةردار بول كىل    ؤاق وظال عدا مىش م      س عش الزع اؤاب تئص ةرعز        . غا ج ذم ص م حوق ذ ظعلع ب

  .ةقآذصاية، قذرظان، هةدعس دةلعلع بعلةن صةرعز آذصاية بولعدذ، بذ ه

  ظعسمعمنع سورعساث ظةبذ مذهةممةد ظةمعين،

  .آىندىلىك مةشغذالتعم قذرظان آةرعم

  آىندىز جاصالعق تئرعشعمةن، ـ آئحة

  ).ساالمةت(قعالرمةنمعكعن دةص قةلبعمنع سةلعيعم 

  خاتالعق آأصتذر ظعنسان بولغاحقا مةن،

  .تئنةص دةص آةتمعضعن يىزع قئلعن ـ ظالدعراص

   آةحىرمعضةن بعلةن، قوبذل قعلعص،تةؤبةسةن 

  ).مئهرعبان ظةصذحان( هةلعيعم  دئضةنمنع قوبذل قعلعص آةحىرعدذ ظالالهتةؤبة

   حاصلعشعص تذرعدعكةن ، دئضةنتأهمةتلةر

  .تأهمةتنعث ظاححعقعدعن يئرعلعص آةتمعدع تةلعيعم

  ظامال قعاللمايمةن، ـ ع آةلضةندة هئح حارةؤاقت

  .لعيعم ظة دئضةنقةلبعمنع ظوبدان بعلعدذ ظالاله

   هامعنع هةقعقةت ظعكةن، دئضةنهةقعقةت

  .رازع مةن بذ يولذمدا آةتسعمذ مئلعم

   هئحنئمعضة آار قعلمايدعكةن، دئضةندذنيا ـ مال

  .حن دعلعمدعن رازع مةن آةتسعمذ جئنعم

  بارحة آاظعنات ماثا غةزةصتة ظعكةن،

  .صةرؤايعم صةلةك، ظالاله بولسعال هةبعيبعم
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  دعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة مذظمعنذن تةصسعرع

 سذدعن ظاندعن لةختة قاندعن) ظعسصئرما(بعز ظعنساننع الي جةؤهعرعدعن ياراتتذق، ظاندعن مةنعي 
   ظايةت توغرعسعدادئضةن

راقدعن،                   ن، تذص دا اليدع أص ظورذن مانا بذ بعظولوضعية، مانا بذ تأرةلمة ظعلمع، هاياتلعق ظعلمع، قذرظاندا آ
ار،     ن دئضة سذدعن قاندعن  علدذر         مةقسةت  ظعبارعلةر ب اددا، ظعلعمئنت هاس ذن م اندا نذرغ ع   .  ظعنس علةر بذن س

  .آىزعتعص تةتقعق قعلعثالر دعيعشتذر

ةبظعتع،          ي، ت مانعي، روهع ارعخعي، جعس اننع ت ز ظعنس ذص، بع ةت بول ا هعداي ة ظعلعمغ ذ ظايةتت ب
عث ظىحىن، قذرظاندعكع آئلعش ظورنع شذن. مةنعؤع جةهةتتعن تةتقعق قعلعشعمعز الزعم ـ خذسذسعيعتع، ماددع

ظعنساننعث هةيكعلع، ظعسكعلعتع، . ظوخشاشمايدذ، دااللعتعمذ ظوخشاشمايدذ، بذ مةسعلعنع بعز آأص سأزلعدذق
اننعث    . مودعلع ظاناتومعيعسع، رةثلعك ظاتلعسعنع آىزعتعثالر     ةقعقعي   ظاندعن قذرظ عتع ه علةر،   مةقس نع حىشعنعس

ع،      هةر قانداق بعر بعلعمنع مذشذ   ةتقعق قعاليل زدعنعص ت ارعخدعن باشالص ظع مةسعلعضة ظوخشاش ظعصتعداظعي ت
ة ، نةهؤة، باالغةت، فعقهع هةدعس، تةصسعر، ظذسذل،        سةرص ع       صةلعسةص ىملىك ظعلم عية، ظأس ارعخ، جذغراص ، ت

ةندىرىص،        . بولسذن، هةتتا روه بعلعمعدعن تارتعص تةصسعلعي ظعضعلةيلع       تعن باشالص حىش ا باش ظوقوغذحعالرغ
م           . ظوقذتذشعمعز الزعم  نعص ظوقذشع الزع لعق، ظويلع لعك، ظةتراص ة  . تالعص ظوقذغذحعالرمذ شذنداق حىشعنعش نئم

ذ  . نع ظايعماسلعق، تارتعنماسلعق، تةآةببذرلذق قعلماسلعق الزعم  سوظال بذ    دئضةن ظىحىن؟ زادع نئمة ظىحىن؟    ش
ةقعقعي   حاغدا بعز    االيمعز       ه نع ظاح ةت يولع ا هعداي ة           معث 100. ظعلعمغ ان نئم نع، معليونلعغ ة ظىحىن ان نئم لعغ

م  عمعز الزع اؤاب تئصعش عنعص، ج ذق حىش ةرنع تول علةص،  . ظىحىنل اي ظعض م قويم ذص، ظعلع اي ظوق اب قويم آعت
رعش                سوظال ة آع تذرالر مذنازعرعسعض اندعن دوآ ئلعش، ظ غا جاؤاب تاصمعغعحة ظذخلعماي، دوآتذرلذق ظذنعؤانعنع ظ
  .نع تولذق ظادا قعالاليسعزمةقسعتع دعنسعزالر بعلةن بولغان مذنازعرعسعدعكع شذ حاغدا سعز قذرظاننعث،. الزعم

ةتقعق قعلعص                   ةن، ت علةر ظعزدةنمعض ذالر س ع، ظ اثالر، حىنك وش حاغلعم ثالرنع ب ان   سعلةر رةقعبع باقمعغ
ةنعال       اثالرمذ، ي ان بولس ارقعدا قالغ أص ظ ئ آ علةر خلع ةمدع س دع، ظ ص بول ةرةص قعلع ر ت علعلةرنع بع مةس

ظالاله، زالعم، آاصعالرنع هعدايةت قعلمايدذ، . عشعص، ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعص، مةيدانغا آعرعشعثالر الزعم تئر
  .حوقذم ظاخعرقع غةلعبة مأظمعنلةرضة، مذسذلمانالرغا خاس

نع           يىزلىك بعلعم زمذ ظومومع بذ ظايةتتة ظعنساننعث ظةسلع آئلعص حعقعشع، تارعخنع بايان قعلغاندةك، بع
ذنداق  علةنمذش ةندىرةيلع، مةس تعن باشالص حىش ع : باش قعحة فعقه ا قعس اق، بالعالرغ انذن ظوقذتس ع ق فعقه

نع               أت ظاساسعي صعرعنسعص تةك ت اظ، قعياس ةدعس، ظعجم تارعخنع ظاساسحعالرنع، قذرظان آعتاب، سىننةت، ه
ىص يةنة يئرعمعنع قعسقعحة تونذشتذرايلع، ظاندعن باش، ظوتتذرا، ظاخعرعنع تولذق بعلدىرةيلع، يئرعمدعن حىش

ايلع رعم قالدذرم أز   . يئ دا، ظ أز ظورنع ادةمنع ظ ةر ظ الص، ه أرىص تاش ذلنع ح الدذق ظذس ا ق عز آون تةرةققعياتس
، قذتذبنع ظالماشتذرذص، زورالص ظومةقسةت، خعزمةتكة قويايلع، صعالن، قذتذبقابعلعيعتع، ظعقتعدارعغا قارعتا ظو

ذص، ظعسالمنع     ظعقتعدارسعزالرنع خعزمةتكة قويمايلع، تار     ةرآعنلعكعنع بوغ العالرنعث ظ نةزةرعية بعلةن قاراص ب
عغا          ةت دةص قارعس ارام، بعدظ ةممعنع ه ثعص، ه اتلعقنع تئ ادةت، خذراص االق ظ ذص ق ئلعص، بوغ ا س رذمكعغ
ةص        ارالص، ظةيعبل ةن ق جأيلىص، بعلمةستعنال دعنسعز دةص هأآىم حعقعرعص، هةر خعل مةزهةص، ظئقعمالر بعل

راص            ظأزعمعزنع، ظ  أزعمعزنع ظئت ارتمعدع، ظ ان ت از زعي ذلمانالر ظ داق ظعشالردا مذس أزضعنع هاالك قعلمايلع، بذن
  .قعلعص، ظعبرةت ظااليلع، ظةمدع هةممعنع تىزعتةيلع

ةي    ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةن، ت أص سأزلعض ئلع آ عيعنع خ اق، بعظولوض عغا قايتس ةتنعث تئمعس ز، ظاي بع
بةتلةردة ظادةم هةيكعلعنع، ظعسكعلعتعنع، مودعلعنع آةلتىرىص، هةرخعل   ـ109، 106  ـ،104جةؤهةرلعرعنعث 

أش                     أثةآكة ض رعش، س ان، روه آع ةآعلعننعش، ج ىرةت، ش ث هةممعسع س ظةهؤالالرنع بايان قعلغان، بذالرنع
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وزذق،                    ان ظ تئمال قعلعدعغ ةر ظأزضعرعشع، ظعس ش، هىجةيرعل كعل قعلع اددعالردعن تةش آعيضىزىش، هةر خعل م
  .الر سأزلعنعدذقاتارلعق

ذر                 ةي، توم رؤا، مذسكذل، ص رة، نئ ظعنسان بئشع، باشتعكع ظةزاالر، بةش سةزضى ظةزا، ظذندعن باشقا تئ
  .قاتارلعقالر سأزلعنعدذ

ةزعم قعلعش                   رعش سعستئمعسع، ه ع حعقع ظأصكة، نةصةس يولع، ظاؤاز يولع، ظاؤاز ظةزاسع، سىيدىك يول
  .سعستئمعسع قاتارلعقالر سأزلعنعدذ

رةثلعك آأرىنىشع  . صةن آعتابلعرعدا، بعظولوضعيعدة، زوظولوضعية صةنلعرعدة آأص سأزلعنعدذ       ـ   تةبظعيبذالر  
االهعدعلعكع،       . بعلةن حىشةندىرىلعدذ  ل ظ ةر خع ةت ه وظال لعرع،  هئكم نعدذ      س ان قعلع اؤابالر باي ة    .  ج ذ ظايةتك ب

أزلعنعدذ ةتقعقاتع س ان ت ىتىن ظعنس االقعدار ص مانعي. ظ ةنعؤع، جعس اددع، م أزلعنعدذم ة س ي جةهةتت . ، روهع
بذ . ع، مذهةببعتع، ظعشقع، تةتقعق قعلعنعدذظئتعقادظذنعث قةلبع، . آةلضىسع هاياتلعق بعلةن ظاخعرالشتذرذلعدذ

  .ظةث ظالعي صةن هئسابلعنعدذ

دذ،          ة حعقع عدعن يةن ازعرمذ آةلضىس أتتع، ه ةيدانغا حعقعص ظ انالر م ةتلعك ظعنس ةرخعل آارام ادا ه دذني
تذرالر،               صةيغةمبةرل وف، دوآ ا، صةيالس ا، هأآعم ةر، شئهعد، سعددعق، سالعه، ظةؤلعياالردعن باشقا نذرغذن ظألعم

مذتةخةسعس، ظعنجعنعرالر، قولعدعن ظعش آئلعدعغان هةر خعل هةرياثزا مةشهذر آعشعلةرنع ساناص تىضةتكعلع 
عيعتع، باشلعنعشع،          . بولمايدذ االهعدعلعكع، خذسذس ق ظ ة اليع اخعرع       هةممعسعنعث ظأزعض ع، ظ ارعخع، داؤام  ت

بذ ظعنسانالر تةتقعقاتعمذ . بولعدذ، تأهصعسع بولعدذ، جةمظعيةتتة ظعنسانالر تارعخعدا ظوينعغان مذهعم رولع بولعدذ
ار    زدة ب علةر بع انالردا س ع، ظعنس م، حىنك ر ظعلع عز بع ذ حةآس ز، بذم ر دئثع ةلببع ار ق ىرةك ب ذ ! دة ـ ، ي ب

اننعث   . حةآسعزدذر انالر          ظاددع بعر ظعنس ىتىن ظعنس دذ، ص ذص حعقع اب بول وم آعت ر ت ا، بع عنع يازس آةحىرمعش
ز     ظةهؤالع نئمة بوالر؟ ظذالرنعث تأهصعسع، نةتعجعسع، ظوينعغان رولع، يازغان آعتابع، ظةسةرلعرعحذ تئخع، بع

ةدعس  بذنعثغا ظاساسحع قذرظان،. ظعنساننع مانا مذشذنداق آةث مةنعدة، ظةتعراصلعق تةتقعق قعلعشعمعز الزعم         ه
العمعز        ـ   بعز بولساق، هة  . صةيالسوفالر، دوآتذرالر، تةتقعقاتحع ظالعمالر ظعزاهاليدذ    . بولعدذ ارنع ظ ز، ب هذ دةيمع
  .خاالس

ر                  علةردعن بع التعس آعش عدعكع ق انالر دذنياس قا ظعنس علةردعن باش هذر آعش رقع مةش ايدا يذقع مةن بذ ج
  .نةححعنع سأزلةص ظأتعمةن

ن،          ظةلؤةتتة، بذالر صةيغةمب   وف، دوآتذرالردع ةر، ظةؤلعياالردعن باشقا آعشعلةردذر، دذنياؤع داثلعق صةيالس
  :مةسعلةن. هازعرقع صادعشااه، زذثتذثالردعن باشقا آعشعلةردذر. آةشصعياتحعالردعن باشقا آعشعلةردذر

ةدةب،  لعق ظ ة ياش ر ـ 80ظالت يانو فعلئ لعق لئؤعس ة ياش رازعلعيعدة ظالت لعرعدا، بع ث باش ةن يعلالرنع  دئض
ظوغذل باال دذنياغا داثلعق بعر آعتاب يئزعص حعققان، دادعسع جةمظعيةتشذناس، ظانعسع صاراؤانلعق، قذتقذزذش 

  .خعزمعتعنع ظعشلةيدعكةن، شاراظعت تولذق بولغاحقا بذ باال شذنداق آاتتا يازغذحع بولذص قالغان

ةهعرعدعكع     و صذشةن ش ان د  10جذثض اقالص حعقق ع، يعغعنح لعق ؤذداآ ابالش    ياش انالرنع هئس ة س ةرعج
  .ظذسذلع، ماتعماتئكا ظالعملعرعنع هةيران قالدذرغان

ذ آعشع،           هئندعستان ةن، ب ار ظعك ر دا، ساشعنتارا ظعسعملعك ظاجايعص هئسابالش ماهعرع ب ونلذق ظئلعكتئ
ع    ان، بذآعش ةيران قالغ عدعن ه ذ آعش العملعرع ب ا ظ كةن، ماتعماتئك عص حىش عنعمذ بئس ابالش ماشعنعس هئس

  .تةصتة ظوقعمعغان ظعكةنمةآ

   ياشلعق دوآتذر14

سةصة بويعحة دوآتذرلذق ظذنعؤانع بئرعلضةن، آعشعلةر قايعل بولذص، ع ياشلعق بعر بالعغا صةل14ضعرمانعيعدة 
ةت                    ا قابعلعي ذ تذغم االنت ظعضعسع، ب ر ت  بذ ظاجايعص سعرلعق ظعشقا دعققةت قعلعشقان، هةمدة، بذ ظاالهعدة بع
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ةيران              دئضةن ، مذنداق دادعسع بولسا . دئضةن ةقلعمعز ه انالر ظ ز ظعنس وق، بع عر ي رةر س االهعدة بع العدا ظ ، بذ ب
ايعص          ذ ظاج عر، ب ر س ذ بع ز    ـ قالسعال، ب ارايعص ظعش دةيمع ا ظئرعشعشع      . غ ذ ظذنعؤانغ االمنعث ب ة ب ظةمةلعيةتت

  .مذنداق

ىدةآلعك  ـ 1 تض ةقلعؤاق ا   ـ عدعكع ظ ةقلعنع بعك لعق، ظ راص قعلماس نع ظعس ل، قذؤؤعتع لعق، تع ر قويماس
  .تذرذش قاتارلعق ظعشالرنع آعحعك سانعماي زعرعكمةي ظىضعنعش ـ مئثعش

ان،                ـ   2 ةرخعل روم تعلدىرىش، ه تعدارنع يئ ش، ظعق عكعر قعلع ال ص ة آعحعكعدعن باشالص ة،  هئكاي ، قعسس
  .تارعخنع سأزلةص بئرعش

ا  ظةستة قالدذرذش، ياد ظئلعش ظعقتعدارعنع حئنعقتذرذش، نذرغذن مةس      ـ   3 علعنع ظأزعنع دعضىزىش، قايت
  . سوراش، هةرخعل بعلعمنع ظأزعضة سأزلعتعص، ظعمتعهان ظئلعص تذرذشسوظال

ا    ـ 4 ص، ظذنعثغ ا قعلع تةن خات الرنع قةس ةزع ظعش تىرىش، ب ةدرعجعي ظأس نع ت اش ظعقتعدارع بايق
الر ق                   ة، حوث عص تىزةتس العقعنع تئص اص، خات علعنع بايق رةر مةس اقذل     تىزةتكىزىش، ظةضةر ظذ بع ذص، م ايعل بول

  .دئيعش، ظاندعن ظذنعث روهعي آةيصعياتع ظأسىص، ظعلضرع سىرىلعدذ، تةصةآكذر قعلعش ظأسعدذ

اؤع      ـ   داظعرعسعنع آئثةيتعش، صات   ـ   نةزةر ـ   5 ذرذش، دذني نع ظاش ش، بعلعم  صات سعرعتقا ظئلعص حعقع
  .مةسعلعنع حىشعنعدعغان قعلعش

تعلدىرىش  ـ 6 نع يئ لعمة قعزعقعش أص تةرةص ش، آ ان قعلع ةتتعن قارايدعغ ي جةه ة ظومذمع ، مةسعلعض
ةرةزلةرنع    ال، ص ةرخعل ظعهتعم لعؤالمايدعغان، ه قا ظعس رال ظعش ان بع لعق ظوياليدعغ لعق، ظةتعراص خاسالشتذرماس

  .قعالاليدعغان قعلعش

ل عغا ؤارقعرعماي، دةرهاسوظالظىضعنعشكة بولغان قعزعقعشعنع ظاشذرذش، سذسالشتذرماسلعق، سورعغان  ـ 7
ئلعص    أهبةت ظ ذلدا س ع ظذس لعق، ظعلم راص رةت قعلماس ا، ؤارقع ا بولس رعش، خات اؤاب بئ ةندىرىص، ج حىش

  .بئرعش، مذنازعرة قعلعشنع، مذالهعزة قعلعشنع ظىضعتعش

ادعتعنع       ـ 8 ذش ظ لةت، ؤة تذرم ةخالقع خعس ع ظ ذص، ياخش ةص قوي اتتعق تةل ارتعص، ق ن ت آعحكعدع
ر    ظادةتن ـ يئتعلدىرىش، هةرخعل ظأرعص  قا بع اظعدة، صعرعنسعص ع صعششعق بعلدىرىش،، خوش، بعز بذ سةآكعز ق

العلعرعمعزمذ   زنعث ب اق، بع ةححعنع قاتس مذ،  14ن تذر بواللماس تا دوآ وال،   34 ياش تذر ب ا دوآ تعمذ بولس  ياش
  .شةخسةن مةن، بذ قاظعدعضة بعر نةححعنع قاتتعم

  . ظعسالم تةربعيعسعنع آىحةيتعش،ظئتعقادظذنع ظعسالم دعنع تةربعيعسعنع بئرعش، ظعمان،  ـ 9

ذش،       ـ 10 رعص، ظوقذت عص بئ ذق تئص الالرنع تول ي ماتعرئي قا دعنع ن باش ةدعس، ظذندع ان، ه قذرظ
  .حىشةندىرىش، تةتقعق قعلدذرذش، آأز قارعشعنع ظاثالش

  .شاراظعتنع تولذق هازعرالص بئرعش، بذنعث ظىحىن هةر قانداق بةدةلنع تألةشتعن يانماسلعق الزعم ـ 11

  .هةرخعل دوآتذر، صةيالسوفالر آعتابلعرعنع ظوقذتذش ـ 12

  .ظذياندعن خةلق ظاممعسعدعن نئرع قعلعش ـ 13

أهبةت،          ـ 14 ذش، س العمالردا ظوقذت ذنداق ظ ةم ش ش، ه ةمراه قعلع ا ه ةخالقلعق ظالعمالرغ ع ظ ياخش
  .مذنازعرعسعدة بولذش

اخعرةت ؤة روه ظع        ـ   15 نع قوشذص      دذنيالعق ماددع، جعسمانعي بعلعمضة، ظ عر بعلعمع اتعنعي س نع، ب لمع
ذلغذنع             ةرخعل توس لعق، ه ل دةص توسذص قويماس دع قع ةمدع بول ن ظ ظىضعتعش، بعلعم حةآسعز ظذنع بعلعمدع

ايدذ                  اق بولم ةرآعنلعكعدعن توسذص قويس ئلعش ظ . ظذنعث غئمعنع يعدذق دةص ظأزعمعز سئلعص قويذص، بعلعم ظ
ىن  أرىش ظىح اد، آ ىن جعه ادةت ظىح م، ظعب ايدذ ظعلع ار قعاللم قذنلذق آ انداق توس ةر ق ةرآعندذر.  ه ذالر ظ . ظ

ارة  عمذ ح ئكع بولمس ث ح ة، ظعلعمنع اب   ـ ظةلؤةتت دعن آعت م ظئلعش ةتمذ ظعلع ةرخعل خعزم ة ه ال قالمعغعح ظام



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 400

زنعث         امعل، بع اد ظوقذشتعن توسذص قويمايدذ، ظاساسعي تىص ظ اس    ظئتعق عمعزدا، يانم العق تئرعشعش عمعزدا، جاص
كة يةتكىزعدذ، خالعسا مةقسةتلذشعدا، ظاندعن ظالاله ظعضةم نعيةتكة بةئقعص ياردةم قعلعدذ، خالعسا ظعرادعنعث بو

  .خالعغعنعنع قعلعدذ، سوراققا تارتعلمايدذ

 صارة قذرظاننع ياد ظئلعص بولغان بالعالر خئلع 30ظةلؤةتتة، بعزمذ ظاثلعدذك، سةآكعز ياشلعق صىتىن قارع 
ذش،      آأص ظعكةن، سىرىشتة قعلسا،     ذص ظوقذت ظذل بول م مةس ظةلؤةتتة ظاسان ظةمةس، جاصالعق تئرعشعش، داظع

ا              الاله خالعس ةن، ظ ة ظعك ةن نةتعج آأثىل بألىشتعن، جاصالعق تئرعشعشعدعن آأص بةدةل تألةشتعن قولغا آةلض
ألةشدعن  سةؤةب بعلةنمذ برعدذ، بذ بعر رةهمةت، بعز تئرعشساقال سىرىشتة قعاللمعساقال، بةدةل ت ـ  بعرةر بانا 

ةت                       ذص نعي أثىل قوي اقال آ ة سالمعس ال غةمض ن باشالص ك حئغعدع نع آعحع العم، ظوقوغذحع يانمعساقال، ظعلمع ت
ظةمما، بالعنعث تذغما قابعلعيعتعمذ مذهعم بعر ظامعل، لئكعن بذ، دأتلىك بةك    . قعلعص ظوقذتساقال نةتعجة بولعدذ   

ذالر  از، ب يعصظ أص ب      مئ اق آ از، قارعس ةآال ظ ابعدا ب الر   هئس أص ظوقوغذحع ةتالعالر، آ ةن، مةقس كة يةتك
  .هئحبولمعغاندا ماضعستعر بولغانالر ظاز ظةمةس

عحة            زدعن آئلعش ا قولعمع ش، ظعلعمغ ا قعلع م دذظ ا داظع سةؤةب قعلعش، ظاندعن تةؤةآكىل قعلعش، ظالالهق
الرحة ظوثدا يئتعص هورذن. ياردةم قعلعش، شاراظعتعنع تولذق قعلعص بئرعش، ظاندعن نةتعجعسعنع آىتىش الزعم

تذرالماي،    ايعدا ظورذنالش الرنع ج اآع ظعش ةقعقعي ي ام   ه ىش، خ ةتعجعنع آىت اي، ن تاز قعاللم العمنع ظذس  ـ ظ
  .خعيالدعن باشقا نةرسة ظةمةس

  نذر مأجعزعسعسع

عدا                       ث ظةتراص ادةم تئنعنع العملعرع ظ اقع ظ وؤئت ظعتتعص ان، س ذر بايقالغ ل ن ر خع ظادةم بةدعنع ظةتراصعدا بع
ةرنع              آىزةت كلع بولعدعغان بعر خعل نذرنع بايقعغان، بعر صروففئسورنعث دعيعشعحة ظةرلةر ظايالالرنع ظايالالر ظةرل

دذ              علع بولع ةن آأرض ذرع بعل ادةم   . آأرضةندة نذرلعنعص آئتعدذ، بذ خعل نذرنع مذرةآكةص رئنتعضعن ن ع ظ ظعكك
اش ظعككع آعشع آأرىشسة، بذ نذر ظاالهعدة     د قةلب بعرعنع ياخشع آأرعدعغان،   ـ   دعدار آأرىشكةندة بولذصمذ بعر   

صوجاثزا ظاتقاندةك رةثضارةث حاقناص آئتعدعكةن، بذ نذردعن  مةشذق بولسا، بذ نذر ـ جانلعنعص آئتعدذ، ظاشعق
انداق   ةن، ق علع بولعدعك انلعقعنع بعلض اقحع بولذؤاتق وي قعلم اآع ت ان ي اآع قعلمعغ ان ي وي قعلغ ايدعلعنعص ت ص

قذرظاندا، ظذالرغا  . ر بذ بعر آةشصعيات، قذرظان، هةدعسكة ظذيغذن بولذص، مأجعزة بولدع         بولذشعدعن قةتظعينةزة 
ار       ةت ب عز      . نذر بئرعمعز، ظذ نذر بعلةن آعشعلةر ظارعسعدا ماثعدذ دعضة ظاي رعش شةآس ذر بئ ة ن ذنداق قةلبعض ش

ار    نذر بئرعلعشع قذرظاندا آأصتذر، ظعش قعلعص ظعنسانالردا نذر بار، هةق، ظاخعرةتتعمذ  اخعرع ظعلغ أجعزة ظ  بذ م
  ظةلهةمدذلعلالة .ظىسكىنعدة ظاشكارا بولغان

التعس       اق، ق عغا قايتس ةزمذنع، ؤة تئمعس ةتنعث م عدعكع ظاي ةتقعقاتع توغرعس انالر ت رقع ظعنس ز يذقع بع
رايدذ        از ظذح ذ ظ ة، بذالرم أص، ظةلؤةتت اال،       . ظادةملةر بةك آ ال، ب ال، م حعلعكع، ض انالرنعث آأص ع، ظعنس حىنك

قا         تذر ة قالدذرذش ة، ظىلض ة، نةمذن ت مذش غئمعدة ظأز ظعشع بعلةن ظالدعراش بولغاحقا، بعرةر نةتعجة، تأهص ع ؤاق
ان          ؤاقتيوق، ظةمةلعيةتتة آعمكع     اي ج اتعنع ظايعم نع، هاي نع، مئلع علةرنعث      ـ   عنع، جئنع أيدىرىص آعش ل آ دع

ذم       صايدعسعنع آأزلةص ياخشعلعق قعلعشعنع خالعسا، ظالاله، مذنداق آعشعضة         ياردةم بئرعدذ، بذنداق آعشع حوق
ةتكىزعدذ            ايدا ي قعالرغا ص ة، باش ةن ظأزعض عياتالر بعل ثع آةشص ل يئ ةر خع رعدذ، ه داق آعشع   . نةتعجة حعقع بذن

تون   : مةسعلةن. مذسذلمانالر دذنياسعدعال ظةمةس، بةلكع دعنسعزالر جةمظعيعتعمذ تئصعلعدذ       ظامرعكعنعث ؤاشنعض
ق ظوقوغذحعسع          11شعتاتعدعكع سئظاتو شةهعرعدة      ياشلعق خئ سنمئ، ؤاشعنضتون ظذنعؤئرستعتعنعث ظىح يعللع

ىح                ان، ظ بولغان، دادعسع دوختذر، ظانعسع بعظولوضعية ظالعمع، بذ باال ظعككع ياشتعال لذغةت آأرةلةيدعغان بولغ
 ظذنعؤئرعستئتعغا ياشتا قامذسنع ظوقذغان، توققذز ياشتا بولسا، ظوتتذرا مةآتةصنع صىتتىرضةن، ظاندعن ؤاشعتضتون

  .ظوقذشقا آعرضةن، ظةال نةتعجعدة مةآتةص صىتتىرضةن

اثالش                   االهعدة ظ ادةم ظ ذ ظ ذص، ب ر آعشع بول غةربعي ضعرمانعيعدعكع فرانكفورتتا، فعرانعيس ظعسعملعك بع
ةن،   ة ظعك عزعمعغا ظعض ر س ذ  ظئلعكتئ ةن، ظ ىر ظعك ؤابعدعنمذ سةزض رونلذق ظألحةش ظةس مة ظئلعكتئ ونلذق بعرلةش



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 401

 مارعك صذل تألةص، بذ آعشعنعث      500خانعسعدا ظاؤاز ظألحةش خعزمعتعنع قعلعدذ، شذ شعرآةت مةخسذس         آار
  .قذلعقعنع خةؤعصسعزلةندىرضةن

انعنع           ظئلعكتئرياصذنعيعدعكع   ق س  سايمانلعرع شعرآعتعنعث خعزمةتحعسع يوجع يعثجع، حةمبةر تذراقلع
تعدارع         معث خان  20يادعالشنع ظونلذق آةسعر حعكعتعدعن آئيعن       الدذرذش ظعق عغا يةتكىزىص، نأؤةتتة ظةستة ق

ابالش         ذ هئس اغدا مذش عرتقع ح ظةث آىحلىك ظادةم بولذص، مذآاصات ظالغان، ظةمما، بذ آعشع داظعم ظعشتعن س
  . قعلسا شذنعثغا يئتعدذمةقسةتظذسذلع بعلةن مةشغذل بولغان، ظةلؤةتتة، نئمعنع 

افعزا  ةهعرعدة موت اد ش الؤعيعنعث نوؤعس ذص،  يذضذس ع بول ر آعش عملعك بع ةي  10آع ظعس ل س ث خع  مع
تذر  ذزذل دوآ ة ظاشص ذ آعشعض اقلعغان، ب تة س نع ظةس ةنقورذش ةن دئض ام بئرعلض ةيران .  ن عنع ه ئخعمذ آعش ت

العق      رعئل جاص نعم بئ ع آئ علعيعلعك ضعظورعض ذآع، ظةنض الدذرعدعغعنع ش عنعصق ذدةك  36 ظأض نع س ل تعل  خع
  .سأزلةيدعغان بولغان

ع، ـ 1981 ة آئيعن تىريعل ايتةختع ظةنقةرةض ث ص ةآعلعدذ،  15ع ا ظ اقنع دوختذرخانعغ ر قعزح لعق بع  ياش
قعزحاقنعث داظعم قورسعقع ظاغرعص بعظارام قعلغان بولسعمذ يئزعنعث دوختذرخانعسع توغرا دعظاضنوز قويالمعغان، 

ىح       هةمدة داؤاالص ساقايتالمعغان، بذ صايتةخعتتعكع دوختذرالر بالعنع ظوصراتسعية قعلع          رعك ظ عقعدعن تئ ص قورس
ةؤةبعنع          تذرالر س ةن، دوخ ل بولغانعك ةش يع عغعلع ب ايدا ياش ذ ج الر ب ذ يعالن لعغان، ب ئلعص تاش نع ظ يعالن
تةآشىرىص، بذ باال يعالن تذخذمع بار سذنع ظعحعص قئلعص، شذ ظارقعلعق يعالن قورساقتا صةيدا بولغان ظعكةن، 

اراثالر   شذنعث ظىحىن، ظالاله، قذرظاندا، تاظاملعرع     ا ق ةن ثالرغ ةثالر   دئض ةن ، ي ال    دئمعض أزعمعزنع يذمذص ز آ ، بع
  .نئمة آةلسة، يةؤةرمةيلع، ظاغزعمعزغا نئمة آةلسة دةؤةرمةيلع، قاراص بعر ظعش قعلعش الزعم

ال             ر ظاي عملعك بع أمىر   147صاآعستاننعث سعندع ظألكعسعدة نادا نايعهعسع صئر آةنتعدة بئبور ظعس ل ظ  يع
ة عنع ه ةن، آعش ذ آأرض ذآع، ظ الدذرعدعغعنع ش ىزةل  120يران ق ارعداص ض لعرع ق اق حاش ةندة ظ قا آعرض  ياش

ا                      تعن قايت ثع باش لعرع يئ ةن حعش نال حىشىص آةتك اندعن آئيع قعزحاقتةك قارا حاحلعق مومايغا ظايالنغان، ظ
  .حعققان، آأرىش سئزعمع آىحلىك، ظاثالشمذ جايعدا بولغان

عملعك        160الستعدا  بعرازعلعيعنعث جةنذبع رعظوضراندع ظوب     ياشتعن ظاشقانالر آأص ظعكةن، ماننوظعل ظعس
  . ياشتا ظعكةن، بذ مةدعكار ظعكةن، بةش سةزضى ظةزاسع نورمال ظعشلعضةن162بعرسع 

ئل   33ظامرعكعدا   ةن راؤظ ا،     800 ياشقا آعرض قان، فعرانشعس بولس ن ظاش ئلعص،   1076 جعثدع ث آ  جع
  .ظئغعرلعق حعمصعيذنع بولغان

ذ         1000 سذنع   ظعسصئرماا بعر تال هىجةيرعنع ظاشذ      ظالاله خالعس  ة، ب دذ، ظةلؤةتت  جعثدعن ظارتذق قعالالي
  .ظةهؤال هايؤانالردا آأص ظذحرايدذ

علةن ت : مةس ئلعدذ،  50آع ا آ ر       100 تونن ة بع ث آئحعككعن ايؤانمذ بئلعقنع ذ ه ا ب ث، مان ث جع  مع
  .تذخذمعدعن حعقعدذ، تئمساه، آاال، تأضة ؤاهاآازاالر

أتىص               هعندسعتا ا ظ ال ظورمانلعقت ذ ظاي ع، ب ةن، حىنك نع بةرض اتذرالر ظوردع ا ب ر ظايالغ ر، بع تذثع رئ ن زذث
ة                    ةمما قعلح ان، ظ ارعدار بولغ أزعمذ ي ةن، ظ آةتكعحة، بعر يولؤاسقا ظذحراص قئلعص، باتذرالرحة حاناص ظألتىرض

راص قاحقان بولسا، يولؤاسقا يةم ، ظةضةر بذ قورقذص ؤارقع!دة ـ قورقمعغان، جةث ظةسلع روه، ظعددعيعدة بولعدذ     
  .بوالتتع

اق              16ظاؤعسترالعيعنعث سعدنع شةهعرعدة     ذ قعزح ةن، ب عس ظعك  ياشلعق بعر قعزحاق بولذص، ظعسمع يئض
ئزعت             ال   ـ ضةرحة سذ ظىزىشنع بعلمعسعمذ صةقةت سذغا حأآىص آةتمةيدعكةن، سذ ظىستعدة خاتعرجةم ض آذرن

  .غا حأآةي دعسعمذ حأآمةيدعكةنظوقذؤئرعدعكةن، ظةمما هةرضعز سذ ظاستع

ر        عملعك بع ةر ظعس تىرآعية، شذرؤاس ظألكعسعنعث يئردةزعل ناهيعسعدعكع داؤراالن آةنتعدة خةدعحة هىلض
ذ         10 ياشقا آعرضةندة 100يعل  ـ   1982ظايالغا   اندا، ظ ارةت قعلغ ع زعي عر ظذن ان، مذخص ثع حعش حعقق  تال يئ

ةزايعم           عؤاقت ياشلعق   15آىلىص تذرذص، مةن ظأزىمنع      ى ظ ةش سةزض اغالم، ب نعم س مدةك هئس قعلعؤاتعمةن، تئ
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  . دئضةنساق

ر،                  ا ظئغع اجعز خالعس ا ظ ىك، خالعس ا آىحل دذ، خالعس قا قعلع ظالاله خالعسا ظأمىرنع ظذزذن، خالعسا قعس
الالهنعث            خالعسا يةثضعل، خالعسا ظذزذن، سئمعز، خالعسا قعسقا، صاآعنةك، ظورذق قعلعص قويعدذ، بذ ظعشالر ظ

بعزنعث قولعمعزدعن آةلمةيدذ، بعز سأزعمعزنع بعر نةححة هةيران قاالرلعق ظعنسانالر دذنياسع . ظعلكعدة بولعدذ
  .ظالاله، سىرةت ظاتا قعلغذحعدذر. ، ظعنسانالرنع هةرخعل تةتقعق قعلعشمةقسةتبعلةن ظاخعرالشتذرعمعز، 

كع باشلعق بعر ظادةم دذنياغا آةلضةن، جذثضو يىننةن ظألكعسعنعث شةرقع شعمالدعكع تاغلعق رايذنعدا ظعك   
ذص،                     ك بول ةك آعحع ر ب ال، بع وث، نورم ظذنعث ظعسمع جاث زئصعث، ظأزع دئهقان، ظعككع باشنعث بعرسع ح
وث                   نعث ظ اش ظاساسع حوث باش ك ب ارازعت، آعحع ظاساسع باش ؤة صارازعت باش دةص ظعككعضة ظايرعلعدذ، ص

أز،             اح، آ تعمذ ح ك باش ان، آعحع ل                تةرعصعدة بولغ ش، تع ةؤ، حع ذك، ل اقال، آالص ذرذن، س عك، ب اش، آعرص ق
  .قاتارلعق ظةزاالر بار ظعكةن

ةن،                   اآعلداص تذرعدعك زمذ م تعكع ظئغع ك باش ا، آحع أز قعلس اآع س ة، ي ة يئس ظاساسعي باشتا بعر نةرس
عحعك آىنمعث مئدعتسعنا ظعنعستعتوتع تارمعقعدعكع بعر دوختذرخانا بذ آعشعنع تةآشىرىص ظاندعن آئيعن بذ آ         

ةمما               ارلعقعنع ظ تعقع ب ة قئ صارازعت بئشعنع آئسعص تاشلعغان، ظالعمالر تةتقعق قعلعص، بذ باشتعمذ مئثة، مئث
ةت                تولذق تةرةققعي قعلمعغانلعقعنع ظذزذندعن بذيان حوث باشقا ظةضعشعص خذددع دورامحع، ظةضةشكىحع دأل

ارقعلعق      ياآع شةخعس، تةرةققعي قعاللمعغاندةك تةرةققعي قعاللمعغان، بذ    ان ظ ذرع، ق ذن توم ا، بوي  باشنع بولس
ن         ذ آعشع آئيع ةن، ب ةنلعكعنع بئكعتك قا ظعك روللذق حوث باش ةنلعكع، ظاساسعي آونت ةن تةمعنلعض ذزذق بعل ظ

  .ساقعيعص نورمال بولغان

يعلع لعيرذحاثرذث ظعسعملعك بعر باال تذغذلذص،  ـ 1970جذثضو سعحىةن ظألكعسعدة شاؤةت ضذثشعسعدا 
ةن،                   بعر ياشقا  ورذق حىشىص آةتك ة ق اقعرعص يىزلعرعض احلعرع ظ لعغان، ح قا باش تا  10 آعرضةندة، قئرعش  ياش

ر        لعق بع ةش ياش ةلدة ب ماثسا، قئرع ظادةمنعث سعياقع آأرىنىص هةمعدةص هاسعرايدعغان بولذص قالغان، حةتظ
العدا              ىرىص بذب العمالر تةآش ةن، ظ ألىص آةتك ذص ظ االمعتع   قعزحاقمذ مومايدةك قئرعص، حئحةك يذق رعلعق ظ  قئ

ةن ظافرعقعنعث ظوآعنع.  دئضةنبولغاحقا آئسةلضة قارشع تذرالماي ظألدع   ر      دئض عملعك بع نعس ظعس ايعدا فعلع  ج
ظوغذل باال يةتتة ياشتعال حئحع حىشىص تاقعر باش بولذص قالغان، حعشلعرع صةقةتال تأآىلضةن، يىزع قورذلذص 

ذ ق          80 ا ب ان، مان العالرنعث حئحع            ياشلعق بوؤايدةك بولذص قالغ ك ب ن آعحع ةتلعرعدة قورقذنجدع ةت ظاالم عيام
الاله         دئضةنظاقعرعص آئتعدذ، ظذالر قئرعص آئتعدذ    ذص، ظ نالع بول ةن سعض الدعن بئرعلض ةت، هةدعسنعث ظ  ظاي

ةن       ةن  هةممعضة قادعر، بذ ظعش راست بولعدعك ةدعس،          دئض ةت، ه ة ؤة ظاي اندعن قعيامةتك ز ظ دذ، بع نع بعلدىرع
 قعيامةت  مةقسعتعآسعز ظعشعنعدعغان بولعمعز، بعزنعث ظىح هاياتلعق تةتقعقاتعمعزنعث ظاساسع         مأجعزعسعضة شة 

  .آىنع قايتا تئرعلعش نةزةرعيعسعدذر

ظايالنعث تأت بالعسع  ـ ضذثشعسعدا بعر جىص ظةر بعيجعث شةهعرعدعكع داشعث ناهعيعسعنعث داشعنجؤاث
ولع ظاغرعص ظعششعص قالغان، دوختذرخانعغا ظاصعرعص  ياشلعق بعرسعنعث يةنع قعزعنعث سىيدىك ي     15بولذص،  

ىنحةك                 ر تىض ن بع ىيدىك يولعدع تةآشىرتسة، آعشعنع هةيران قالدذرعدعغان بعر هادعسة يىز بةرضةن، ظذنعث س
ة                  ا ظعض أرىش ظعقتعدارعغ ةرزةنت آ ذل، ص ذ ظوغ ئخع ب ان، ت ظأسىص حعقعص، بذ قعز ظوغذل بالعغا ظايلعنعص قالغ

ة بعر سعثلعسعمذ شذنداق ظوغذل بالعغا ظأزضةرضةن، بذنداق ظعش دذنيادا بةك آأص بولذص، ظعكةن، آئيعنحة يةن
تعدذ،   عص آئ ةرنعث بعرلعش ألىنعدذ، بةزعل ة ب لعق دةص ظعككعض ع جعنعس ان ظعككع لعق يالغ ع جعنعس ظعكك

دذ          ـ   بةزعلةرنعث ظايرعم  ئتع بولع أز ص تعدارع ظ دذ، ظعق ايرعم بولع دة بالعي    . ظ أرعدذ، ظعحع ةيز آ دذ ه . اتقعمذ بولع
دذ اق بولع ةرلعكمذ ساصمذس ذنداقال ظ ةريانعدا  . ش ئلعش ج ىرةتكة آ اقتا س ة قورس اال، تأرةلم ة ب ل هادعس ذ خع ب

هىجةيرعلةر صارحعلعنعش هادعسعسعدعن آئلعص حعقدذ، ظةلؤةتتة بذ ظعش قوشكئزةك بالعالر ياآع قوش ظةزالعق            
  .عضة ظوخشاص آئتعدذبالعالرغا ياآع بعرةر ظةزاسع ظارتذق حعقعش مةسعلعس

ظعسالم دعنعدا بذ آعشعنع خوناسا دةص ظاتايدذ، بذنعث ظىحىن ظاالهعدة باب توختذتذص قانذن تذرغذزذلغان 
اندعن       10بولعدذ، بذنع فعقهع مةسعلعسعدة حىشعنعث، بذنداق بالعالر ظاساسلعقع          ن ظ  ياشتن ظاشقاندعن آئيع

 قانداق ياراتسا شذنداق بولعدذ، ظةضةر بذنعثغا هىجةيرة ياآع قوش جعنعسلعق بولذشقا باشاليدذ، ظالاله خالعسا،
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بعرةر سةؤةب، ظعللةت آأرسةتسةك، نئمة ظىحىن هةممة ظعنسانالردا بولماي، بولذصمذ بعر ظاظعلة آعشعلعرعنعث             
دا هةممعسع بولماي، نئمة ظىحىن ظاز ساندا بولعدذ؟ نئمة ظىحىن صىتىن يةرشارعدا بولماي، ظاز دألةت، رايذنالر

ةآكذرنع            مئيعص بولعدذ؟ بذ بعر   نع تةص انالرنعث زعهنع ىتىن ظعنس الاله ص ذص، ظ  مةسعلعسعضة ظوخشاش ظعش بول
ث               ةتقعق قعلسذن، بذنع انالرنع ت ارعتعص، ظعنس كة ق ةتنع        هئكمعتظأزع تةرةص ذدرةت، رةهم ذن، ق نع حىشةنس ع

دذ       وراققا     . بعلسذن، شىآرع قعلسذن دةص شذنداق قعلع دذ، س العغعنعنع قعلع ا       خ ان ظويالنس ايدذ، ظعنس  تارتعلم
لةرضة هةرضعز شىآرع قعلعص بواللمايدذ، ظالاله رةهمةت قعلمعسا، هئحكعم جةننةتكة آعرمةيدذ،    نئمةتسانسعز  

ا               ةتعجعنع قولغ ول ن ص، م ظالالهنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلعص، ضذماننع ياخشع قعلعص، ظةمةلنع ياخشع قعلع
  !ظامعنآةلتىرةيلع، ظالاله ياردةم بةرسذن، 

الاليمعز،      دئضةن بعز ظةمدع سىرة مذظمعننعث بعز مةخلذقالردعن غاصعل ظةمةس،         ظايةتتعكع تةتقعقاتتعن ت
ظالاله، مةيلع قةدعمقع بولسذن مةيلع هازعرقع بولسذن، مةيلع آةلضىسعدعكع بولسذن، مةيلع ظةرشع، آذرسع 

عز    مةيلع ظةث تأؤةن جاي بولسذن، مةيلع حوث مةيلع آعحعك، جانلعق،        ةخلذقالردعن هةرض ىتىن م جانسعز ص
ئلعش  ث آ م ظذنع ةس، داظع عل ظةم لةتتة غاص تغةص ع، ؤاق ةلبع، روه اتع، ق دارع، هاي ةآلع، معق ع، ش ع، ظورن

ا           ة قايت ةلع يةن تعش، ظةج ئلعش، آئ ارلعق ظعشالرنع آ زعق قات رعلعش   جعسمانع ظوزذق، رع ت تئ نع  ؤاق ع، ظورنع
الدعن بعلع   اينع ظ ىلىك ج عدعكع مةثض دذآةلضىس ةهؤالالرنع   . ص بولع دذ، ظ ىص تذرع م آىزىت ذنداقتعمذ داظع ش

الدعن بعلعص                    ة ظ دذ، ظةمةلعيةتت ةرةص قعلعص تذرع ر ت نع بع تعلةر دوآعالتع دذ،   باشقذرذص تذرعدذ، صةرعش تذرع
تعالرنع،                      تذزالر سعستئمعسع، ظوربئ عالنئتالر، يذل لذقع ص ةم بوش ز ظال عز، بع ع حةآس تع، ظعلم ظالالهنعث قذدرع

اق،            ظعنسان،  هايؤان، ظأسىملىآنع هاياتلعق، ماماتلعقنع تةتقعق قعلساق، آىزةتسةك، دةرسلعك قعلعص ظوقذس
لعكعنع               عل ظةمةس ةخلذقالردعن غاص ظاشذ حةآسعز ظعلعمدعن بعر زةررعحة ظااللعساق، حوقذم، ظااله، ظعلمعنعث م

  .، رةهمةتنع آأرىؤالعمعزهئكمةتبعلعؤالعمعز، قذدرةت، 

نع،   . نالرنع قوغداص مذهاصعزةت قعلعؤاتقان رةث توغرعسعدا توختعلعمعزبعز بذ قئتعم هايؤا    ث هئكمعتع بذنع
هازعر بولسا، صةقةت هايؤانالر مذشذ رةثدعن صايدعلعنعص . رةهمعتعنع صايدا، ياخشعلعقنع بعز بعر قذر سأزلعضةن

انلعقعنع دىش          وزذق تذتعدعغ اتنع    مذداصعظة قعلعدعغانلعقعنع ظأزعنع قوغدايدعغانلعقعنع، ظ اقلعنعص، هاي مةندعن س
نع   ق رةث ا اليع ق ماآانغ أزع اليع ا ظ ةر هايؤانغ لعكعنع ه عل ظةمةس تعنال غاص الالهنعث راس انلعقعنع، ظ قوغدايدعغ

  .بةرضةنلعكعنع سأزلةيمعز، هايؤان ظعككع قعسعم بولعدذ

، بعرعنجعسع بعرسع ضأشخور، يعضىحع، ظعككعنحع، باشقعالرغا ظوزذق، يةم بولعدعغان يعيعلضىحع هايؤان
ةت                ـ   خعل حارة  ـ   داظعم هالدا خعلمذ   الالهنعث رةهم م، ظ اتعنع ساقلعشع الزع وزذق تذتذشع، هاي ظامال بعلةن ظ
ظامالنع  ـ صاراسةت بئرعشع، رعزعقنع مول قعلعص بئرعشع بعلةن بذالر ظاح قالمايدذ، حارة ـ صةزلع، ظةقعل، صةم

دذ مةندعن مذداص  . قعلع ا، دىش ع بولس نحع خعل ةن   ظعككع ذش بعل ا ظذح ع، ي ئحعش، يوشذرنعش عظةلعنعش، ق
 ظذحالمعسا مذالهعزة قعلعص ظةقعل ظعشلعتعص ظامال تئصعش بعلةن ياآع ظأزعنع قارعغذحعالردعن يوشذرذن دالدعغا
ذرنذص          دىزع يوش اآع آىن ذش ي وزذق تذت ظئلعش، مىآىؤئلعش بعلةن يا آئحعدة ظاشكارا بولماسلعق، آىندىزع ظ

 بعلةن ياآع زئمعن ظاستعغا يوشذرنذش ياآع دةرةخ قوؤزعقع، قذالق، يوصذرماق ظارعسعغا            آئحعسع ظوؤغا حعقعش  
اآع                    ةن ي ئلعؤئلعش بعل ة آ ايؤانالر سىرعتعض قا ه اآع باش ةن ي ياآع ضىللةر، حئحةآلةر ظارعسعغا يوشذرنذش بعل

ل ظذسذلدا ظأزعنع سئسعق صذراق حعقعرعش، ضاز قويذص بئرعش بعلةن باشقا رةثضة آعرعؤئلعش بعلةن خعلمذ خع
ذالر،        ـ   ظامال، ظةقعل  ـ   قوغدايدذ، مئهرعبان ظالاله، بذالرغا ظأزعضة اليعق حارة       ذص، ب صاراسةت رةث بةرضةن بول

  .تةسبعه ظئيتعص شىآرع قعلعدذ ـ كة داظعم زعكرعنئمةتبذ 

مان  ات، ظاس ىتىن آاظعن ةرن     ـ ص ذ بعحارعل ة، ب اراثغذ آئح ىيع، ق ز س ةك، دئثع ذالق حئح ن، ق ع زئمع
  .ظذنداق بولمعسا غوجعسعنعث غوجعسع جاياليدذ. قوغدايدذ، ماسلعشعص بئرعدذ

وزذق                   داش، ظ أزعنع قوغ ايدعلعنعص يوشذرنعشع، ظ ن ص ايؤانالرنعث رئثعدع ةي، ه تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
ذ    32تذتذص يئيعش مةسعلعسعضة     العمعز، ش الالص ظ  معسالنع آةلتىرضةن بولذص، بعز بذنعثدعن بعر نةححعنع ت

ع          الالهنعث ظعلم تعنال ظ ت ظارقعلعق بعز راس ة        هئكمع عل ظةمةسكةن، ظةلؤةتت ةخلذقدعن غاص ىتىن م عز، ص ع حةآس
مئنعث بذ هالعمنع آأرىص تذرعدذ، ظةهؤالعمنع بعلعص تذرعدذ، ظأزع بعلعدذ دةص ظالالهقا تةؤةآكىل قعلعمعز، ظع 
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  .ظالاله، سعلع ظوبدان بعلعال دةص دذظا قعلعمعز

ىل  سعالق دةص    ـ   1 اردا ض ص،     ـ ظاتعلعدعغان بعر خعل هاشارةت، يازدا، باه عدة بولذؤئلع ةر رةثض حئحةآل
ايدا        ذ ج يوشذرنذص تذرعدعكةن، قعشتا بولسا، ظذششاق تاشالرغا ظوخشاش بولذؤالعدعكةن، ظوزذقع بولسا دةل ش

  .ظعكةن، باشقا جايدا هةم ظوزذق يوق هةم يوشذرذنذش ظةصلعك بولمايدعكةن

ذنغان              هاسا تاياق  ـ   2 ئخعدا س ة، دةرةخ ش ذم قعلعص آةلس معنع هذج ةر دىش ارةت، ظةض عملعك هاش  ظعس
ةن     صةرققذرذق شاخ بولذؤالعدعكةن، هذجذمحع، بذنع       أتىص آئتعدعك ىل       .  ظئتةلمةي ظ ارةت، ض ذ هاش ةر ب  ـ  ظةض

  .حئحةك ظارعسعدا بولسا، يةنعال رةثدعن صايدعلعنعص ضىلضة ظوخشاش بولذؤالعدعكةن

  .بةزعسع دىشمةننع سةزسة، الي، تاش، توصا رةثضعدة بولذؤالعدعكةنقذرتالرنعث  ـ 3

ىملىك    ـ 4 ذ ظأس ةن، ب ة آعرعؤالعدعك عنعث شةآلعض ىملىك دانحعس ارةت، ظأس عملعك هاش عس ظعس خاناص
  .ظذنعث ظوزذقع ظعكةن، بذ قذش، صايدا ظالغان

د             ـ   5 أك رةث دا، آ دة بولذؤئلعص       يذقعرقع هاشارةتنعث بعر تىرع داظعم هالدا سأضةت قذلعقع عل رةث ة يئش
  .دىشمعنعنع ظالدايدعكةن

ةن،   ـ 6 ة آعرعؤالعدعك عص، آىلرةثض ة حاصلعش اح تىؤرىآلةرض ارةت، ياغ ر هاش عملعك بع معس ظعس رةقعس
  .ظاندعن آئيعن قارعسا، سئرعق بولعدعكةن

ةيدعغان      ـ 7 ذص ي وزذق تذت ةم ظ ان ه أزعنع قوغدايدعغ ايدعلعنعص ظ ن ص دة رةثدع ارةتلةر ظعحع هاش
  .آعشعلةرضعمذ هوزذر بئرعدعغعنع، آئصعنةآلةر تىرع ظعكةن

ىملىك  ـ 8 ذ ظأس رعؤئلعص، آىندىزعم ة آع ئرعق رةثلةرض رةث، س عل، آىل عنةآلةر يئش ةزع آئص ب
ةرلعرعنعث   . (سعز تذرعدعكةن صةرقحئحةآلعرعدعن يوصذرماق قذالقالردعن     ةردة   ـ 117 ـ 116تةنتاؤع جةؤه بةتل

  )بئلعقنعث يوشذرنعؤئلعشع(                .)عتع باربذ هاشارةتنعث يوشذرنذش سىر

  .بةزع آئصعنةآلةر، الي، تام، سئمونت رةثضعدة بولعدذ ـ 9

آئصعنةك تىرعدعكع هاشارةتلةر قوغدعنعصال قالماي، بةلكع رةثدعن صايدعلعنعص ظوزذق تذتذص يةيدذ،  ـ 10
  .آئحعسع بعر خعل آىندىزع بعر خعل بولذؤالعدذ

ا ـ 11 ةزع هاش ايعنعص  ب ذراققا ت ذ ص نعمذ مذش دذ، ظوزذق أزعنع قوغداي رعص ظ ذراق حعقع عق ص رةتلةر سئس
  .تذتعدذ

بةزع هاشارةتلةر ظأزعنع، بالعلعرعنع هةرخعل ظأز رةثضعدعكع ظأسىملىآنع ظذؤعسعغا ظةآعلعص ياآع  ـ 12
وغدايدذ، بذ ظةقعلنع دىشمعنع قاحعدعغان زةهةرلعنعص قالعدعغان سئسعق صذراقلعق نةرسعلةرنع ظئلعص ظأزعنع ق

  آعم بةردع؟ آعم ظوقذتتع؟

سةهراالردا، حأللةردة، دةرةخ بولمعغاحقا بذ يةردعكع جانلعقالر شذ جاينعث رةثضعدة بولدذ، ظعتتعك  ـ 13
دة                   صةرققاراصال   ق رةث ا اليع ذ جايغ راقدا ش ع تذص ةرخعل رةثدعك  ظةتكعلع بولمايدذ، بذ نعئظمةتنع آعم بةردع؟ ه

  .خذددع بوز توشقاندةك. دذهايؤانالر ياشاي

دذ        ـ  14 دة بولع وز رةث اآع ب دذ، ي رةث بولع ارا، آىل وز    . هةر قانداق ظئيعق، توشقان، ق قان ب مذ توش بولذص
دذ  دة بولع عمالعي  . رةث ةمما، ش ذبظ ةنذبعي قذت يعق،     قذتذب، ج اينعث ظئ ذ ج ا، ب ارالر بولغاحق ذزالر، ق دا م

ث ذ زادع آعمنع دذ، ب دة بولع اق رةث قانلعرع ظ ىك توش ذرع آىحل ىن ن ايدا آ ذ ج العمالر ب ع؟ ظ  ظورذنالشتذرذش
ز         ذم        . بولمعغاحقا بذالرنعث رةثضع ظاق بولغان دةيدذ، بعز دةيمع انذننع حوق ذ ق لعقنع ش ذ ظوخشاش ةت ب لعك هئكم

  .مئهرعبان ظالاله قعلدع دةيمعز

العدذ         هئكمعتظالالهنعث   ة ظ أز ظعحعض نع ظ ايالردا دةل    . ع آأص تةرةص عق ج أص،   دةرةخ  ـ ظعسس انالر آ ظورم
تذردع،  . بذالر هةرخعل رةثدة بذ جايدعكع هايؤانالر، هاشارةتلةرمذ هةرخعل رةثدة بولعدذ         بذالرنع آعم ظورذنالش
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ىملىك    ةن ظأس ع بعل اتالر دذنياس الاله، هايؤان ةردع؟ ظ م ب نع آع ذل قعلعش نع قوب ايؤاندعكع رةث ذ ه مذ ش بولذص
اس  ارعلعقنع م ةك ظ عنع آىزةتس عص  ـ دذنياس ةن  مذناس ةزةر بعل لعق ن ةث، ظةتراص اق، آ ص، سئلعشتذرس قعلع

بذ يالغذز رةثدعال ظةمةس، شذ ظىح هاياتلعقدعكع صىتىن ظعشالردا بار، . لةرنع بايقايمعزهئكمةتقارعساق، نذرغذن 
  .بولذصمذ بعز بذنع قذرظان ظايعتعنعث حىشةنجعسع، تةصسعر قعاليلع

ذ         ظةسعردة، جذنةيد رةزعيةلالهذ ظةن    ـ   4هعجعرعية   ئلعدذ، ب هذنعث قئشعغا بعر مةزلذم ظايال ظةرز قعلعص آ
ةن               الغعدةك؟ م ذن ظ ر خوت ة قوشالص بع ة يةن ث ظىستىمض ظايال ظةي هةزرعتعم، مئنعث ظعرعم نئمة ظىحىن مئنع
ا،       نئمعنع خاتا قعلدعم؟ مةندعن نئمة ظىحىن رازع ظةمةس، ظةضةر ياتالرغا يىز ظئحعش هارام بولمايدعغان بولس

ةندعن        مةن سعلعضة   يىزىمنع آأرسعتعص قوياتتع، سعلع مئنعث ضىزةللعكعمنع بعلؤالغان بوالتتعلة، بذ دعياردا م
ذ  ا، ب عنع داؤام قعلعؤاتس وق، دةص ضئص ال ي ىزةل ظاي ةيخض ن ش اندعن آئيع ال آعشع ظ تذ، ظاي عدعن آئتعص  هذش

 تىضةتمةي تذرسا، هذشلعرعدعن حعقعص آئتعصتذ، هازعر بولغان مذرعتلعرع سعلعضة نئمة بولدع، بذ ظايال ضئصعنع
  .آةتتعلعغذ؟ دةص سوراصتذ

، ظالاله، ماثا بذ ظايالنعث تعلع بعلةن خعتاص قعلدعكع، بذ ظايال شذنحة ضىزةل بولسا، خالعق ظالاله شةيخ
ةقةت ظعضعسعال     . قانحة ضىزةل، سةن يةنعال خالعققا ظعشعق باغال دةؤاتعدذ   العنع ص النعث جام يةنة آئلعص بذ ظاي

ق         هةقعقعي  بولغان  اليعق العنع اليع الالهنعث جام العق ظ ذم خ ا، حوق ةهرذم بولس قعالر م بار ظئرعال آأرةلعسة، باش
ةن انالر آأرعدعك عق بولغ أرىص ظاش انالر، ياخشع آ ةت قعلغ انالر، ظعتاظ ادعقالردعن باشقعسع . بولغ عق، س ظاش

ةت صعكعر، تةصةآكذر قعلغانالر، تاصااليدذ، آأرةلمةيدعكةن، بذ دذنيانعث آذللعسع، ضىزةلكةن، بذ ضىزةللعكنع صةق
ةتتعم      ذمدعن آ الص هذش ةن هةم آأرىص هوزذر ظاالاليدذ، باشقعالر بذنعثدعن مةهذرم، مةن مذشذالرنع ظوي ،  دئض

ا هئرعسمةن               مةقسةتبعز بذ هئكايعنع سأزلعشعمعزدعكع      ان ظعلعمغ عق بولغ ىزةللعككة ظاش ان ض ةآكذر قعلغ ، تةص
ىزةللعك،    دئضةن شعق، سادعق بولماقحع بولغانالر، حوقذم ظعلعمنع ظاالاليدذ، بعز يذقرعدا        بولغانالر، ظالالهقا ظا    ض

ةر     . عنع بعلةلةيدذ، يىرعكع، قةلبع، روهع خاتعرجةم بولعدذ     هئكمعترةثلةر   ئمعدة ظأتكةنل ال، نةصسع غ ضال، م
  .مةثضى ظاؤارة بذ غةمدعن ظألسعمذ قذتذاللمايدذ

ذ        ـ حىنكع، آعشع قعلعؤاتقان ظعش  عدذ، ب تعدة قوص ذ ظعش ظىس ة ش هةرعكةت ظىستعدة جان بئرعص، يةن
تعص،           هةق ظايةت، هةدعس، روهالر بعلعمع بعلةن ظعسصاتالندع، شذنعث ظىحىن بعز بذ رةثضارةث دذنيانع آىزع

العم،  ر ظ ةردة بع ذ ي ص، ب ةآكذر قعلع ذر تةص ةتحوثق ةنهئكم ار ظعك الاله ب عالنلعغذحع ظ ةنلعك ص م، .  دئض ظعلع
ةؤهعد ادةت        ت لةص ظعب عدعن آأص ش يىزعس ىآرع قعلع ذص، ش ةتنع تون قا رةهم ن باش ز، ظذندع ة بولعمع قا ظعض

عنع       . عمعزنع زايا قعلمايمعز  ؤاقتقعلعؤالعمعز،   شذنداقال، دارؤعن، المارعكالرنعث تةدرعجعي تةرةققعيات نةزةرعيعس
عدعن  ةنعيتاساددعصظأزلعض دع،   دئض الاله قعل اغدذرذص، ظ أزلعرعنع ظ ةت س الدعن هئكم عالن، ظ ةدبعر، ص ، ت

رعلدىرىش               ا تئ ش، قايت بعلعش، تةقدعر، سىرةت ظاتا قعلعش، رةهمةت قعلعش، آأيعنعش، روه، جان ظاتا قعلع
ةجبذرعيعتعمعزدذر         ز، م . نةزةرعيعسعنع ظوتتذرعغا قويعمعز، ظةلؤةتتة، بذ تةتقعقاتقا بعز اليعق، بذ بعزنعث بذرحعمع

ار        بعز بذ، رةث تةتقعقاتعنعث ظارقعسع     رةت ب ايؤانالردا ظعب ةن  دا هةقعقةتةن سعلةرضة ه ةتتعكع تةصرعسنع      دئض  ظاي
ةيدا                       ايدعكع ص ذ ج ص، ب ةآكذر قعلع ىرىص تةص عرلعرعنع تةآش ات س ايؤان، رةث، آاظعن ىملىك، ه آةلتىرىص ظأس

ةقعل           ان، ظ ش، روه، ج قذرذش،        ـ   قعلغذحع ظالاله، سىرةت ظاتا قعلع اتتنع باش ىتىن آاظعن رعش، ص صاراسةت بئ
ةت، اساددعصت اتالص ظاي قانلعقعنع ظعسص ةن ظورذنالش ع بعل عالن، تئخنعكعس االهعدة ص اغدذرذص، ظ عيلعقنع ظ

ارعك        ن، الم ةن دارؤئ أزلعرع بعل العمالر س تذر، ظ وف، دوآ ةلقظارا صةيالس ادعكع خ عرعت دذني دعن س هةدعس
  .قعلعص بولدعظةمةلعيةتتعمذ حةتظةللةر بذنع ظعنكار . مةزهعصعنع تىصتعن ظاغدذرذص تاشاليمعز

عنع، سعرعنع، يةنة تئرعلعشنع هئكمعتقع ظىح هاياتلعق تةتقعقاتعمزعدعن ظالالهنع، رةهمعتعنع، عبعز يذقعر
تاصقاندعن سعرعت، بذ ظةخمعقانة، ظةصسانة، ضذمانع قاراشتعكع مةزهةصنع ظاغدذرعمعز، آىحلىك رةت قعلعمعز،            

  .بذ دارؤئن مةزهعص ظاساسع تأت تىرضة بألىنعدذ

  .هاياتلعقنعث صةيدا بولذشع، ؤة تةدرعجعي تةرةققعيات ـ 1

  .بذ تةرةققعيات ؤارعسلعق، ظئرسعيةتتعن نةسلعضة يأتكعلعش ـ 2
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  .ظومومعيىزلىك هاياتلعق باقع قئلعشنع تالعشعش، مةنمةنلعك ـ 3

اجعزالر           ـ   4 ق، ظ قا اليع ى قئلعش ةن آىحلىآل     . يوقعلعش آىحلىآلةر مةثض ة بعل ذنداق نةزةرعي ا مذش ةر مان
 صعرعنسعصقا ظةمةل قعلعص، ظامعرعكعدةك  دئضةنيوقعلعشياشاش، ظاجعزالر ظألىش، آىحلىآلةر اليعق، ظاجعزالر 

ئلعش،                   اقع ق ة ب ع، يةن رةك، حىنك اجعز، يوقعلعش آئ زومعضةر دألةتلةر ظاجعزالرنع يألةش ظذياقتا تذرسذن، ظ
  .سعمذ شذنداق قعلدعآىحلىآلةرنعث دةص خالعغانحة زذلذم قعلدع، ظةنضعلعية ظعمصرعيع

بذنعث تةرةققعيات نةزةرعيعسع، نذرغذن ظعسالم دعنعدعكع آعشعلةرنعمذ قايمذقتذرذص، دعندعن حعقاردع،      
ظأسمىرلةرنع ظاشذ ضذمانع آأز قاراش بعلةن تةربعيلعدع، هةم  ـ ياآع دعندعن، ظعماندعن ظاجعزالشتذردع، ياش

عدعن            هازعرمذ تةربعيلةؤاتعدذ، شذنعث ظىحىن، بعز بذ م       العملعرع تةرعص ا ظ انلعقعنع دذني ار قعلعنغ ةبنعث بعك ةزه
اؤع           عدعن دذني تذرذش يىزعس انلعقعنع ظذق ذص بولغ تعن يوقذل ةردعن تىص ةزع دألةتل ازعر ب نعص، ه رةت قعلع

  . آعشعنعث سأزعنع ظعسصات قعلعص آةلتىرعمعز20صةيالسوف، دوآتذر، ظالعمالردعن 

ذنعدذ،    ماددا:  دئضةنحذستاص لوبون مذنداق  ـ   1 ان بويس  ظةبةدعيلعك ظةمةس، بةلكع ظذ ظاساسع قانذنغ
ةتتعن             ىرظةتتعكع هةرعك ز س عغا ظوخشاش تئ اش سعستئمعس دذ، هةممعسع قذي اخعرع يوقعلع ات ظ ىتىن آاظعن ص

عدذ        ةن  هاسعلدذر، بذ سعستئما هامعنع بعر آىنع ظاخعرلعش االقعدار         .  دئض ا ظ ا ماددعغ دارؤئن نةزةرعيعسع بولس
، ماددا يوقعغاندةك، بذالرنعث آأز قارعشع، نةزةرعيعسع، مةزهعصع  دئمةكظاساسع ماددعزعمحعالر،بولذص، ظذالر 

  .يوقعلعدذ

عية ـ 2 داق فرانس ارع مذن رع بذنعك تاز هعن ع، ظذس ةمظعيعتعنعث ظةزاس ع ج ةن ظعلم ع :  دئض ز ظاساس بع
أز قار            زنعث آ ةيمعزآع، بع ةن،    قانذنعيةتكة قارايدعغان بولسا، شذنع آىحلىك تةآعتل ةن دئيعلض عمعز تةخمعن عش

داق هةقعقعي ظذنداقتا نةتعجعمذ تةخمعنةن بولعدذ، بذنعث     ظاساسع يوق، بذ سأزضة قئتعلعص دوآتذر جعلعية مذن
ظاساسعي قانذنعيةتمذ مةلذم هادعسة تىصةيلعدعن ظأزضعرعشع مذمكعن، آاظعناتتا ظالةم بوشلذقعدا هايؤان، . دئضةن

ؤاتعدذ، بذ ظةهؤال مةثضى شذنداق بولعدذ، بذرذنقع صىتىن نةزةرعية، آأز قاراش،      ظأسىملىآتة زور ظأزضعرعش بولذ   
  . دئضةنضذمانع سأزلةر يوقعلعدذ

دارؤئن ظوتتذرعغا قويغان بذ مةزهةص، نذرغذن مةسعلعلةرنع :  دئضةنظذستاز حذستاص جذلعيه مذنداق ـ 3
نعث ظةسلعدة بار بولغان مذآةممةل، تذراقلعق شذنداقال تىرلةر. حىشةندىرىص قاناظةتلةندىرىشدعن ظاجعز آئلعدذ

ةيدا              . سىصةتلةرنع حىشةندىرىص بئرةلمةيدذ   ن ص ة يئثعدع ث ظىستعض ةيدذ، ظذنع ئحعص بئرةلم بذنعث سعرعنع ظ
ذش       ةيدا بول نكع ص ن آئيع ةرنع ؤة بذندع ان تىرل ةيدا بولذؤاتق ن ص ةنعال يئثعدع امالرنع ي ان ظعله بولذؤاتق

  .عشعدعن قاناظةتلةندىرىشعدعن ظاجعز آئلعدذهادعسعلعرعنع حىشةندىرىص بئر

ةرةزدعن             :  دئضةن ظاندعن ظذستاز جذلعية مذنداق    ذمانع ص ةس، ض ذق ظةم امعحعل، تول بذ مةزهةص مةثضى آ
ات              را ظعزاه ذالر توغ ا ب ة قارعت خالع ظةمةس، سذ هايؤعنعنعث قذرذقلذققا، قذرذقلذق هايؤعنعنعث هاؤاغا يأتكعشعض

نعثغا هاؤا آئلعماتعمذ، شاراظعتمذ ماس آةلمةيدذ، ظأمعلعضىحع هايؤانالر، ظذحار قذش          شذنداقال، بذ . بئرةلمةيدذ
ذ               بولماي تذرذص ظذحالمعسا، ظذحار قذش بولذص ظاندعن ظذحتع، دئسةك، شاراظعت، مذهعت ماس آةلمعسة، ب

ت     ـ مةسعلعنع حىشةندىرىش قئيعن، بذ ظايرعم   ذق مذهع ا قذرذقل اؤا، قذرذقلذقت ر  ظايرعم مةسعلة، ه ا بع  ـ ع هاؤاغ
  بعرعضة زعت، ماس آةلمةيدذ، قانداق تةرةققعي قعلغان؟ ظارا تىرلةر قئنع؟

داق   ـ 4 رع مذن وف دوخ ةنصةيالس عرعش،     :  دئض عز ظأزض عدا تذيذقس ىملىآلةر دذنياس اتالر، ظأس هايؤان
لمايدذ، ظذنداق يأتكعلعش، بذ ظاساسعي ظةسلعدة بار بولغان هةقعقةت قاظعدعسع بذنع تةرةققعي قعلدع دعضعلع بو

ارمذ؟             ئكع ب ث ح ذ         بولمعسا، تةرةققعي قعلعش نئمة ظىحىن توختاص قالعدذ؟ بذنع ان؟ ب م توختاتق ذ حةآنع آع ب
ذش،     عل بول ن يةردة ظةرآعنلعك يوققذ؟ بذ تذيذقسعز ظأزضعرعش، ظةزا هاس ةتكة      زئمع ةل سىص ذ مذآةمم ار، ب دعال ب

  .تةؤة

دةك قذرذقلذقدعن تةرةققعي  دئضةنارةتلةر تىرع، دارؤئنهاش:  دئضةندوآتذر حذستاص جذلعية مذنداق ـ 5
علةن         اتالندع، مةس ذرذن    : قعلماستعن، بةلكع، بذ هايؤانالدعنمذ قةدعمعي ظعكةنلعكع ظعسص ن ب عنةك قذرذتتع آئص

ن ظةمةس                   ذش مذمكع ذرذن بول ذم ب اندةك، تذخ ذرذن بولغ ذ ب ن توخ ةك   . بولغاندةك، تذخذمدع ع، ظةرآ  ـ  حىنك
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ذم   ع تذخ ع ظعكك ذ    حعش ا توخ ة قعلمعس عص تةربعي نع بئس ة تذخذم ث ظىستعض ايدذ، ظذنع علع بولم ذرذن دعض ب
ارةت                   ايؤانالردا ظذحذش، هاش ئلعص ه ة آ حعقمايدذ، توخذ باشقا قذشالردعن آةلضةن بولسعمذ يةنعال بذرذن يةن

ئلعش مةنبةسع              ر ظاساسع، آ دذ،  هىجةيرعسع، ضعنع بولمعسا، نةدعن تةرةققعي قعلعدذ؟ بذنعث يةنعال بع بولع
ار                 ذرذن ب ارةتلةر ب الر، هاش ذم قذش ا حوق ايعل، ظذنداقت ا هةممعسع ق ظئرسعيةت، ضعن مةسعلع راست، بذنعثغ

  .ظأمعلعضىحعلةردة ظذحذش، ظئرسعيةت ضعنع يوقتذر. دعيعلعدذ

  قارعسام ظىستىمدة تذرذصتذ ظاسمان،

  .ظذ ظةسلع ضاز ماددعسعدعن قاتقان

  بعز حاال ظألىآتةك ظذخالؤئرعصتذق،

  .ارعسام دعنسعزالر صةلةآكة حعقعص ياتقانق

  بعزنعث ظألىآتةك ظذخلعشمعزدعن،

  .قةلبعمعزنع قاصقارا قاسماق باسقان

  نة حارة نة ظامال ظةمدع بةك آئحعكتذق،

  .جاهعل خذراصعيلعق صاتقعقعغا بةلضعحة صاتقان

  ضة يئتعش ظىحىنال،مةقسعتعدعنسعزالر 

  .قذرذص تذرعدذ يوللعرعمعزغا قاصقان

  ن آشعلعرعمعز بعلعمسعزلعكتعن،نادا

  .ظعماننع ظةرزعمةس صىحةك صذلغا ساتقان

  شةيتان ؤةسؤةسة قعلعدذ سأزلعرعث يالغان،

  .ظعمانعمنع قعلدعم شةيتانغا قالقان

  حىنكع مةن بذنع ظعزدعنعص ظاران تاصقان،

  .يازاي مةن هةقعقةت بئيعتلعرعنع

  ضةرحة ظعحعص قالعساممذ ظذماح بعلةن تالقان،

  .وف ظعز باسارعدعن بوالي دةيمةنصةيالس

  .حىنكع، بذ يولنع نذرغذن هةقعقةتحعلةر سالغان

داق           ـ   6 عدا مذن ذ توغرعس ايعر ب ةن  ظالعم خون ب ر       :  دئض يعش بع دع دع ةرةققعي قعل ايمذندعن ت ان م ظعنس
ةرةقق    ايمذن ت ىتىن م ا، ص ارةت، ظذنداقت ان هاق ا قعلعنغ انالر تارعخعغ ذ ظعنس أزع، ب ةجنذننعث س اراث، م عي س

ن                 دذ؟ هةرقايسع دع اندا بولع وث ي ع ظ ايمذن يىرعك ة ظىحىن م العدذ؟ نئم ة نةسلع ق قعلماي، نئمة ظىحىن يةن
ث                   ة ظعلمعنع عية، تأرةلم ذص، بعظولوض انعيعلعك صةيالسوف بول ذ آعشع ظالب عنعمعز؟ ب انداق حىش مأجعزعلعرعنع ق

  .ظاساس سالغذحعسع، فعزعظولوضعية ظعلمعدعمذ خئلع نوصذزع بار

داقظ ـ 7 رآو مذن العم، فعي ةتقعق قعلغذحع ظ ارعخعنع ت ةبعظعتعنعث ت انالر ت وف، ظعنس انعيعلعك صةيالس  الب
ةيدذ             : دئضةن . ظعنسانالر تةبعظعتع، تارعخعنع مايمذنالرغا يئقعن قعلعش، تىصتعن باتعل بولذص، بذ يئقعنمذ آةلم

  .عسعنعث آأز قارعشع ظوخشاش حعققانبذ آأز قاراشقا فعرانسعيعلعك صةيالسوف دوآاتعرفعرفاج قوشذلغان، ظعكك

داق      ـ   8 عيون مذن ةن  صةيالسوف ظعيلع دوس م      :  دئض الاله ؤة ظعلع أزع ظ ذ س ث ب ةن بذنع ار،    دئض ابعدا ب  آعت
 بذ غةرةزلعرعنعث ظاساسع   دئضةنيعل نةشرع، دارؤئننعث تةبعظعي تاللعنعش ؤة سىصةتنعث يأتكعلعشع ـ   1912

 ظةمةس، ظةضةر خالعساق، بعز بذنعثدعنمذ حوثقذرراق موهتاج هئحكعشع يوق، ظعلمع قعممعتع يوق، بذ ظعزاهاتقا



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 408

  .معز دئمةيسأزنع قعالتتذق، ظةمما، بعز ظعنساننع هايؤان

داق         ـ  9 ن مذن تاز جورجع يوهع رع، ظذس ةمظعيعتعنعث مذدع ع ج عية ظعلم ةن بعظولوضعية، صعسخولوض :  دئض
ة           ةتقعق قعلعش ج نع ت عية ظعلمع ةبعظعي     بعظولوضعية بعلةن صعسخولوض اتلعدعكع، ت ذنع ظعسص ة ش ريانعدعكع نةتعج

ن                   العدذ، بذندع ا حىشىص ق اتعل ظورذنغ تاللعنعش نةزةرعيعسع باتعلكةن، بذ نةزةرعية بذندعن آئيعنمذ تئخعمذ ب
  .آئيعن بذ نةزةرعية خذراصاتقا ظايلعنعدذ

داق           ـ   10 دا مذن اتلعق ظعلمع ه، هاي ون بعرايع ةن  صةيالسوف ظعدم ا   :  دئض أردةك، غازغ ذن     ظ  ظوخشاش نذرغ
عل         عنع هاس ةن ظةزاس هايؤانالر يارعلعشعدعال مذهعتقا ماس آئلعش، شذ شاراظعت، مذهعتقا تةييارلعق قعلعش بعل

تذرعدذ           الدعن ظورذنالش عالن ظ ر ص ةن بع عرتتعن آةلض ذم س ةردة حوق ذ ي ةن، ب ص بولعدعك ن  . قعلع ذ آئيع ب
قا،       ذص، ظذحذش دذ؟       ظأزضةرمةيدعكةن، غاز، ظأردةآلةر قانداق بول ةرةققعي قعلع كة ت ذ تةرةص اي س ةرةققعي قعلم  ت

  .الر بةك آأصسوظالبذنداق، آعشعنع هةيران قالدذرعدعغان 

داق   ـ 11 ر مذن وف بعلوجع انعيعلعك صةيالس ةنظالب ر    :  دئض ةتنعث بع عيةتتة سىص لعق، ظئرس ةن ؤارعس م
ةن، دارؤئن نةزةرعيعسع ظةمةلدعن هايؤاندعن يةنة بعر هايؤانغا يأتكعلعشعنع آأرىص باقمعدعم، شذنداق بولغانعك

  .دئمعسعمذ ظالبانعيعدة دارؤئن سأزع ظةمةلدعن قالدع.  دئضةنقالعدذ

  .فعزعظولوضعية ظالعمع دوبؤار بعمةندعمذ رةت قعلغان ـ 12

عية  ـ 13 الدذرذص، دارؤئن        فرانس ةلدعن ق ةبنع ظةم ذ مةزه رعمذ ب ع ظعدارعلع ةت ماظارعص عي تاساددعص دأل
عدعن  ةنظأزلعض رمذ  ن دئض ن بع اتلعق ظعلمعدع ذ هاي ةمما ب ةن، ظ أص سأزلعض وقتاساددعصع آ عدعن ي  عيلعق ظأزلعض

  .دئضةن

  .دوآتذر ظعدؤارد هارتمان، بذ دارؤئن مةزهعصعضة رةددعية بةرضةن ـ 14

تةنلعك       :  دئضةن صةيالسوف ليعن بذردو مذنداق    ـ   15 ةت بعز بذ يةردة بعر قةس عمعز    مةقس راص قعلعش نع ظئت
  . ذ روهانع تةدبعر بولمعسا، صىتىن جةمظعيةت، سعستئمعسع ؤةيران بولعدذظةضةر ب. الزعم

رةر         :  دئضةن ظذستاز خون فيعر مذنداق    ـ   16 عدا بع ةت دذنياس ذ تةبعظ ىحعلةر       مةقسةت ب وق دعض ة ي ، غاي
  !!، غاية، صعالن، تةدبعر حوقذم بارمةقسةتبولسا، مةن شذنعث ظةآسعنع يذقعرع ظاؤاز بعلةن جاآاراليمةنكع، 

ر           :  دئضةن آامعيعل صعالمعريون مذنداق   ـ   17 ايدا بع ذ ج ع، ب مةؤجذدلذق دةرسع بعزضة شذنع بعلدىرعدذآ
  .نعزام بار، غاية بار، صذختا ظورذنالشتذرذش بار، بذ سأزىمضة بىيىك ظالةم هةتتا زةررعحعلةرمذ ضذؤاه بوالاليدذ

ذ       ـ   18 ةزةلع    فعرانسعيعلعك صةيالسوف لوجعيعل هةرقانداق هةرعكةت آىحع، ق ةدعي ظ ةؤؤةلكع ظةب ؤؤةت ظ
  . دئضةنبذنعث بعر مةرآعزع بولعدذ. بعر آىح قذؤؤةتتعن آةلضةن بولعدذ

ةؤجذدات،    فرانسعية ـ  19 عز م انلعق ؤة جانس  ماظارعصع شذنداق ظعالن قعلغانكع، هةر قانداق آاظعنات، ج
ايلعنعدذ      بعر غاية ظىحىن قويذلغان، ظذنعث بعر مةرآعزع بولذص، بذ آاظعنات دةل شذ ي             ةز قعلعص ظ  ادرونع مةرآ

  .دئضةن

دا                ـ   29 اتلعق ظعلمع مذ هاي اتنع بولذص انلعق آاظعن عز ؤة ج انداق جانس ظذستاز معيلعن ظعدؤارعد، بعز هةر ق
ذرالص           ةنعمذ حوثق اق، ي قا سالس كىنعنع ظعش ار ظىس اق، ظعلغ ةتقعق قعلس ايتعدعن ت ىملىآنع ق ايؤان، ظأس ه

ةرخعل ظعشالر     . ر، ظأسىملىآلةر، ظةقعلنع هةيران قالدذرعدذ    تةآشىرسةك، حوقذم هةر خعل هايؤانال     يئثعدعن ه
العدذ   ةلدعن ق ة ظةم ع نةزةرعي دذ، بذرذنق ا حعقع ةنظوتتذرعغ ىتىن  .  دئض ذنداق ص ا مذش ةربمان ذ غ ةللعرع ب  ظ

دع، بع  . مةزهةبنع باتعل دةص ظعالن قعلدع   ز تةبعظةت دةرسعضة يئثعدعن قايتا روه ، ظعددعية بعلةن قةدةم قوي
ةرخعل               ة، ه ذص، هةمم را بول ايعن توغ اظ، ظعنت شذنع جاآاراليمعزآع، قذرظان، هةدعس، ظعسالمع هأآىم، ظعجم

ئلعدذ       ايتعص آ ة ق ذ هةقعقةتك اخعرع مذش ئقعص، ظ أزلةص ب ةنع س ذص    . نةزةرعي ذ يوقذل ةن، ظ داق بولمايدعك ظذن
  .آئتعدذ ياآع خذراصاتقا ظايلعنعص قالعدذ

عدعن                دئضةن ذرصاالنع صةيالسوف، صوآونع دوآت    ر هةرعص اآع بع ايعتع ي ر ظ اننعث بع لةرنعث هةممعسع، قذرظ
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  .تايعللعق، ظةث توغرا هةقعقةت بولسا، قذرظان ظعزاهاتع بوالاليدذ خاالس حعقعص آئتةلمةيدذ، يازغان ظةسعرعمذ

دا هةر قذرظان، ظالالنعث سأزع، آاظعناتنع ياراتقان ظالدعن بعلعص تذرعدعغان زاتنعث سأزع، بذ سأز ظالدع
  .قانداق سأز هئحنعمعضة ظةرزعمةيدذ

نع،      عرعنع، هةدعس ث تةصس اننع، ظذنع م قذرظ ز داظع ةت بع ة ، هئكم ىتىن  صةلعسةص ذص بةرسةك، ص لرنع ظوق
ابتعكع      ذ آعت دذنياغا داثلعق آعتابالرنعث، ظعلعمالرنعث قذرظان دئثعزعغا حأآىص، يوقاص آةتكعنعنع بايقايمعز، ب

، ظعلعمالر هئكمةتعزة، سعرالرنع يازسا، دئثعزمذ تىضةص آئتعدذآع، يةنعال بذ ، مأجهئكمةتظعلعم هةقعقةت، 
، ظعددعية،  قةلب بولذصمذ روه، . بذ مذبالعغة ظةمةس، ظارتذق ماختاش ظةمةس، نةق هةقعقةتتذر       . ظئشعص قالعدذ 

لمايدذ، بةلكعم سعر، قذرظاندعن باشقا آعتابالردا ظاختذرذص قئزعؤةتسعمذ هةرضعز تئصع هةقعقعي  بةخت،  هةقعقعي  
  .بذ ظعالهع آعتابدعن صايدعالنسا تئصعلعدذ خاالس

ال          ة خذش أز ظالدعدعكعض ةن  سىرة مذظمعنذن، هةربعر ضورذه ظ ةربعر        دئض ارتعية، ه ةربعر ص ةنع ه ةت، ي  ظاي
ةربعر            ال، ه ة خذش أز ظالدعدعكعض العم، ظ ةربعر ظ تةشكعالت، هةربعر مةزهةص، هةربعر دألةت ياآع شةخس، ه

ةت،             دعن ظةهلعمذ   شذنداق، صىتىن ظعنسانالرمذ شذنداق، بذ ظايةتتة يذقعرقع هةربعر ضورذه مئنعث توغرا، هةقعق
دذ              دان بعلع الاله ظوب ان ظ عنع ياراتق ةث توغرعس ان، ظ ان قعلعنغ نع باي تعالص قعلعدعغع . سئنعث خاتا دةص، ظعخ

  ظالاله ظالعممذ؟ ظعنسانالرمذ؟ 

الالهنعث، ر       ،!ظالاله ةن، ظ داق بولغانعك را            ظذن اظ، قعياسنعث توغ ةدعس، ظعجم ان، ه ذلذلالهنعث، قذرظ ةس
ةلعي        قةلب ظةقعلضة ظذيغذن هالدعكع  . بولعدذ ةت نع خاتعرجةم قعالاليدعغان صةيالسوفالرنعث ظةم أزعمذ   هئكم لعك س

ة، را، ظةلؤةتت ايتعدذ   توغ ا ق ة، قذرظانغ الص آةلس ةممعنع جذغ ة   . ه ر قانح عرعدعن بع ةتنعث تةصس ذ ظاي ز ب بع
صعلدعن . ظالعمالرنعث سأزعنع ؤة بعر هعكايعنع ظالدذق، ظالدع بعلةن صعل هعكايعسعنع بايان قعلعمعزصةيالسوف، 

بعلعص بئقعثالر دئسة، بعرعنحعسع،  خةؤعرع يوق ظالتة ظةما، صعل ظالدعغا آئلص، صعل زادع نئمعضة ظوخشايدذ،
تذ   آئلعص صعلغا ظىسسىص يعقعلعص حىشىص، هةي قئرعنداشالر صعل بعر تامغا ظ           ايدعكةن، دةص نحع  . وخش ظعككع

تذ     دئضةنظةما آئلعص، صعلنعث حعشعنع تذتذص صعل      ايدعكةن دةص ة ظوخش ر نةيزعض ئلعص    .  بع ةما آ نحع ظ ظىحع
تأتعنحع ظةما آئلعص، صعلنعث صذتعنع     .  يعالنغا ظوخشايدعكةن دةصتذ    دئضةن صعلنعث بذرنعنع تذتذص، هةي، صعل    

علنعث    حوث دةرةخكة ياآع   دئضةن تذتذص، هةي، صعل   ئلعص ص  تىؤرىآكة ظوخشايدعكةن دةصتذ، بةشعنحع ظةما آ
تذ      دئضةن قذلعقعنع تذتذص، هةممعسع خاتالعشعصتذ، صعل     .  ظةسلع شامالدذرغذحنعث صالعقعغا ظوخشايدعكةن، دةص

عل                   ا، ص ةممعثنعث خات ةر ه ةي دأتل ذص، ه رذقعنع تذت علنعث قذي ئلعص، ص ةما آ ةن ظالتعنحع ظ ا   دئض  ظارغامحعغ
تاالشقا حىشىصتذ، هةممعسع مئنعث توغرا، سئنعث خاتا دةص  ـ شذنداق قعلعص، بذالر دة.  دةصتذظوخشايدعكةن

را            ث توغ تع، مئنع ا دةيت ةن، ظعككعنحعسع خات قا يألةنض ر ظاساس قةسةم قعلعشعصتذ، حىنكع، هةر قايسعسع بع
ةر    دةص جعدةل قعالتتع شذنداق قعلعص بذالر ظالتة فعرقة بولذص، ظأز ظةسلعدة قالعدذ،    ار ظادةمل أزع ب ظةمما، آ

ة    دئمةيصعل توغرعسعدا زادع سئنعث مئنعث   ظعختعالص قعلماي، بعرلعككة آةلضةن، بذ هعكايعضة ظوخشاش يةن
 بار، بعر ضاس بعلةن بعر ظةما حوث تعصتعكع بعر تعياتعرغا آعرعصتذ، بذالر ظويذندعن قايتعص حعقعص، هئكايةبعر 

ضاس بولسا، ياق سةن . اخشع، ظاجايعص ياخشع ناخشعالر ظوقذلدع دةصتذظةما، بىضىنكع ظويذندا ناخشا بةك ي
ع،       . خاتاالشنعث بىضىنكع ظويذندا ظذسسذل قعززعدع دةصتذ      بذالر ظأزظارا سوقذشذص، ظعختعالص قعلعشصتذ، حىنك

سالغان ظعسصاتقا ظعضة ظعدع، ظةضةر بذ ضاس، ظةماالر ظالدعدعكع ظةقعل ظعدراآنع ظعشقا     ـ   هةر ظعككعلعسع دةلعل  
أزعنع               ا، ظ ةن بولس ىص تةآشىرض ة آىزىت ةهؤالنع ظعنحعك ئلعص، ظ قا س عنعمذ ظعش بولسا، ظويلعنعص باشقا ظةزاس

ارا                     بئسعؤئلعص اتتع، ظأزظ ةتنع تاص ا، هةممعسع هةقعق ان بولس اي، ظويالنغ تعالص قعلم ثعص، ظعع اححعقنع يئ ظ
ةب،    ظعختعالص قعلعشمايتتع، بعرلعككة حوقذم آئلةتتع، خذددع مذشذ ظع        شقا ظوخشاش هةر قايسع دعن، مةزه

الدعراص            كة ظ ضورذه، صارتعيعلةر ظةقعل ظعشلةتسة، ظأزعنع بئسعؤئلعص، ظعختعالبنع قويذص تذرسا، قارشع تةرةص
ةت           خاتا هأآىم حعقارماي تذرذص، سأهبةت، مذنازعرة ظأتكىزسة، بةلكع، بذالر بعلعص قاالتتع، حىنكع، هةقعق

ذنداقال      دئضةنرلةشتىرةتتع، توغرعسعهامعنع هةقعقةت، هةممعنع بع   ايدذ، ش ع بولم عز ظعكك  بعر بولعدذ، هةرض
ظعسالم ظعحعدعكع حوث تأت مةزهةص، هةنعيفعيية، شافعظع، مالعكع، هةمبةلعيةلةرمذ، شعظة، خاؤارعج، راؤاصعز 

تع، هئحبولم          مذظتعزعلةت، جذهةيمعتة، تةظتعيل ؤاهاآازاالر    ة بوالت ة آةلس ةت ظىستعض ةهلع    ، بعر هةقعق اندا ظ عغ
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ة              مذ بعرلعكك أت مةزهةص ذ ت اندا ب تع، بولغ ا ياخشع بوالت دة بولس سىننع مةزهةص بولغان، تأت مةزهةص ظعحع
أت        ذ ت اندعكعن ب ر بولغ أآمع بع آةلسة، بعر ظالالهنعث ظعسالم دعنع بولغاندعكعن رةسذلذلالهنعث هةق دعنع، ه

ةص               ع مةزه ارعدا ظعكك ىتىن يةرش ص، ص ول قعلع رال ي عر،         يولنع بع تع، بعرسع ظعسالم، بعرسع آاص ا بوالت  قالس
دذ،      ايدا بولع ع ج دعنسعز، مانا بذ ظعككع مةزهةص ظعككع ضذرذه، مةثضى بعرلةشمةيدذ، بذالر ظاخعرةتتعمذ ظعكك

مةيدذ،    ةد بعرلةش ى، ظةبةدعلظةب ةتمةثض ل   مةقس أزنع دةلع ذ س عش، ب عش، هةمكارلعش اتنع  ـ  بعرلعش ظعسص
ن             حعرايلعق سأزلةص قويذش، ظو    ةتنع قولدع ال صذرس ةلكع دةره ةس، ب ذش ظةم قذص قويذش، دةرس بئرعص قوي

  .بةرمةي هةمكارلعشعص، بعرلعشعص نةتعجة هاسعل قعلعشتذر

تذر،    ـ  ظأزعمعزضة، باشقعالرغا، صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرعغا ياخشعلعق قعلعش، صايدا        ةظةت يةتكىزىش مةنص
ةلعبة قعلعش، هاآعمعيةتنع ظالالهقا تاصشذرذص بئرعص، ظادعل ظالاله ؤة رةسذلذعنعث آىتكةن يئرعدعن حعقعص، غ

ةتتعن               اب جةه انذن آعت بعر خعل هةققانعي هأآىمنع قوللعنعشتذر، بذنعثغا ظةلؤةتتة، دعن جةهةتتعن ظعسالم، ق
  .قذرظان، يئتةآحعلعككة، رةسذلذلاله ظةث مذؤاصعقدذر

أز            را دةص ظ ث توغ ا مئنع قعنع رةت     بعز بذ جايدا هةرقايسع ظأز ظالدعغ ذش، باش ال بول ة خذش  ظالدعدعكعض
عدا  تعلعصقعلعش توغرعس ئلعشتوخ ة آ رال هةققةتك عش، بع عي توغرعسع بعرلعش ةن ظاساس نع  دئض  صعرعنسعص

تةآعتلعمةآحع، بذ توغرعسعدا دذنياؤع، يةرشارع هأآمالعرع، صةيالسوفلعرعنعث سأزعنع آةلتىرعمعز، حىنكع،          
 ان، ماآانغا قاراص تذرذص آعشعلةرنع توغرا يولغا باشلعغان، هةقعقةتنع خعلمذ    بذالرمذ هةرقايسع ظأز ظالدعغا زام    

ارةـ  ل ح ةخت  ـ خع نع، ب ةظةت يةتكىزىش ة مةنص ةن، خةلقق ةن شةرهعيلعض ال بعل نع  ـ ظام اظادةت يارعتعش س
  : دئضةنآأزلعضةن، صةيالسوف سوقرات مذنداق

تعدة،      ـ 1 عكعرعدة، نعيع أزعنعث ص ان ظ ر ظعنس ةرقانداق بع شه ىتىن    ـ ظع ايعللعقعدا، ص اظالعيعتعدة، م ص
  . قعلعدذمةقسةتساظادةتنع  ـ ظةهؤاللعرعدا مةثضىلىك بعر بةخت

ر             ـ   2 ى بع ةن    ـ   ياخشعلعق بعلةن يامانلعق، قعيعنلعق بعلةن ظاسانلعق، هةق بعلةن باتعل، مةثض رع بعل بع
  .يانداش آئلعدذ

  .، صةزعلةتنعث ظاساسعهئكمةت ـ ظعلعم ـ 3

. آأصحعلعكنعث ياخشعلعقع خاس ياخشعلعقدعن بذرذن ظعلضعرع بولعدذ، هةم ظىستعدة تذرعدذ    ظةمما،   ـ   4
ةص             ان ض ة،    . خاس آعشعنعث ياخشعلعقع صىتىن آعشعلةر ياخشعلعقعدعن آئيعن بولذشع تذرغ ذنداقال، هةمم ش

  ظذستذن بعل آأصحعلعكنعث مةنصةظةتعنع .كة يئتعدذمةقسةتاليعق تئز 

  شذنداق ظةآسعمذ .خالقنعث يئرعمعضىزةللعك، جامال، ظة ـ 5

يةر يىزعدعكع شةرعظةت، قانذن، ساماؤع ظاسمان، شةرظعدعن داؤامالشقان، ظةضةر بذ قانذن، ساماؤع  ـ 6
عدذ            . قانذندعن حةتنعسة، هاالك بلعدذ    ةدةر، خاتالعش ا ق ذن بولغانغ ة ظذيغ . تا ظاشذ قانذنغا، ظاشذ نعزام، تىزىمض

  . دئضةن ظعمتعياز ظىستعضة قذرذلذشع آئرةك ؤةهئكمةتصةيالسوفالر هاياتع، 

داق   عدا مذن اقلعق توغرعس ارابع، ظعتتعص وف ف ةنصةيالس ةن   :  دئض ل بعل ةت، تع ا لذغ ةت، ي ىتىن ظىمم ص
ةن،      ـ بعرلعشعدذ، يا دعن بعلةن بعرلعشعدذ، يا يئقعنحعلعق، قذدا    ا ؤةت عدذ، ي ةن بعرلعش باجعلعق، نةسةب بعل

عدذ،   ةن بعرلعش ع بعل ةت داؤاس ةممعنع     معلل ا ه عدذ، ي ةن بعرلعش ىلهع بعل ام، س عم، توخت ا آئلعش  ي
بويسذندذرغذحع جةمظعي قعلعص بعرلةشتىرضىحع صادعشاه، هاآعمعيةت بعلةن بعرلعشعدذ، يا بعرسع خوجايعن 
بعرسع قذل بولذص مةجبذرعي بعرلعشعص ياشايدذ، بذ قذللذق، خالرعق بعر صعرقعسع ظامالسعز دأتلىك، نادانلعق، 

ةتتذر،                خذراصعي عد، مةدةنعي عق، صاس ث هةممعسع صاس ايدذ، بذالرنع لعق تىصةيلعدعن ظئزعلعص مةزلذم بولذص ياش
ةزعرعمدعكع             ث ن ةن، مئنع ا دةيم تعن خات ع تىص ةن بذالرن ةس، م عز ظةم ةت هةرض ةزعلةتلعك ياخشع مةدةنعي ص

ةرخعل   هةقعقةت مذنداق، هةقعقع، هةققانعي صةزعلةتلعك مةدةنعيةت، نذرغذن جاماظةتتعن هة  ةت، ه رخعل معلل
ةث            قان، ظ كةن، ظذيذش تعل، هةرخعل رةث بولذشعدعن قةتظعينةزةر، شذ يةرشارعدعكع جاماظةتتعن مذرةآكةصلةش
الاله ؤة                 ةنع ظ الص ي توغرا دعن ظىستعدة يةنع ظعسالم دعنع ظىستعدة ظةث توغرا بولغان قانذن، هاآعمعيةتنع قول

ةيلع     دئضةنقةت ظىستعضة جةم بولذش، سئنعث، مئنعثقذرظاننع بعرال آعشعنعث قةلبعدةك بعر هةقع     أز م ذ س  ب
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عدا،        تعالص دةؤاس هةق تةلةص دةؤاسعدا بولسذن، مةيلع معللةت، دعن، مةزهةص دةؤاسعدا بولسذن مةيلع ظعخ
لعق   مةؤجذت هأآىم دةؤاسعدا بولسذن قةتظعي بولماسلعقع، تةرةببازلعق      ةتظعي بولماس بولماسلعقع، مةنمةنلعك ق

ذالر بعر ياقعدعن باش حعقعرعص، بةزعسع يىرةك بولسا، بةزعسع باش معثة، بةزعسع ظاشقازان بولسا،          ب. الزعم
ذص،                 انعحع بول ا، بعرسع آارخ ادعم بولس بةزعسع سأثةك، بةزعسع جعضةر بولسا، بةزعسع بأرةك، بةزعسع خ

. ، ظعتتعصاقلعشعش الزعم  هةرقايسعسع ظأز قابعلعيعتعنع، ظأز آارامعتعنع آأرسىتىص، بعرلعشعش، هةمكارلعشعش       
م               ارةت بولذشع الزع ةمما،   . هةر ياثزا تةتقعقات، هةر ياثزا هىنةر، ساناظةت، هةر خعل تعج رال،   مةقسةت ظ  بع

ة   قةلب ظعش باشقا خعزمةت باشقا، ظةمةل باشقا، ظةمما، دعل،       . هةقعقةت بولذشع الزعم   ، يىرةك، روه، ظعددعي
ر         . زعم ظىستعدة بولذعش ال    قةلب بعر بعرال بولذشع،  اقلعقع بع ظاشذ ظةزاالردةك خعزمةت ؤةزععصعسع باشقا ظعتتعص

  .بولسذن

عش،          معدةك بعرلعش مان جعس عالنئت، ظاس اخعرعدا ص ةنعال ظ عمذ ي ان بولس دةك تارقالغ ةنع زةررعحع ي
. بعر خعل صذختا ظعنتعزام، صذختا قانذن بعلةن داؤام قعلعش الزعم. بعرلعشعص هةرعكةت قعلعش الزعم ظذيذشذش،

داق   م ةن انا بذ آاظعنات قانذنعغا ماس هالدا، ظذيغذن آئلعشتذر، يذنان صةيالسوفع ظارستوتعل مذن ةزعلةت  :  دئض ص
م دذ، ظعلع عدا تذرع ةرةص ظوتتذرعس ع ت الدا ظعكك م ه ةت ـ داظع م آأرىشع هئكم ىك، ظعلع ةن دأتل ادانلعق بعل ، ن

عدا     اق ظوتتذرعس ةن قورقذنح ذم بعل ا، زذل اتذرلذق بولس تذرعدا، ب ع   ظوت الرنعث ياخشعس ذددع ظعش دذ، خ  تذرع
م  ع الزع أثىل بألىش االهعدة آ ا ظ ةت، بالعالرغ ةت، دأل ةربعر هأآىم اندةك، ه ال بولغ ذالر . ظوتتذرعه ع، ب حىنك

ةت       ةت، دأل ذ هأآىم ذ ظاش ع، ب رةك، حىنك ع آئ أثىل بألىش عمذ آ ةتتذر، ظاظعلعض عدعكع هأآىم آةلضىس
، بذالرنع قةلبعي،   تةربعيعلةش، ظةمةلعيةتتة هأآىمةتنع    تةربعيعلةشبالعالرنع  . باشلعقلعرعنعث ظاظعلعسع بولعدذ  

ةل    ةتتعن مذآةمم مانعي جةه ي، جعس ةشروهع متةربعيعل ا،.  الزع رلعق،   ماتعماتئك عكا، ظعنجعنع صعداضوض
  . الزعمتةربعيعلةشمذتةخةسعسلعك، تةبعظةت، ظاسترونومعية، جذغراصعية، هةممة جةهةتتعن 

ة                  تةربعية ياخشع بولسا، ظعل    ا، هةمم ذق بولس ةت تول ا، خعزم تعدار بولس ةت، ظعق ا، قابعلعي عم آاتتا بولس
  .ظعتتعصقالعق بولعدذهةقعقعي هةمكارلعشعص ظأز ظعشعنع قعلسا، ظاندعن ظعختعالصقا حولع يوق بولعدذ، 

داق   دئضةن »قانذن«صةيالسوف ظةلالمة ظعبن سعنا،      ةن  آعتابعدا مذن ألىش،    :  دئض أثىل ب ا آ هامعلدارالرغ
غذتع يئقعنالشقانالرغا آأثىل بألىش، ظوزذقنع مول قعلعش، جعسمانعي حئنعقعشنع ياخشع قعلعش، تازعلعق، تذ

ةلدعن                اندعن آئس ذص داؤاالنغ صاآلعققا آأثىل بألىش الزعم، هةرخعل آئسةللعكنعث ظالدعنع ظئلعش، آئسةل بول
علدعن ساقلعنعش، ساغالم، آىحلىك، ساقلعنعش، ظانا سىتعنع ظعمكان قةدةر ظألحةملعك قعلعش، زةرةرلعك ظام       

ةخالقلعق  ىزةل ظ اآعز، ض ةشص متةربعيعل داق  .  الزع دذ، بذن عر قعلع ذم تةس ا حوق ا، بالعغ ةخالقالر بولس ان ظ يام
مذ مذهعم ظعلعم بولذص، هةممة آعشع تةربعيعلةشظعشالرنع مذظةللعمال آىحةص هةل قعاللمايدذ، باال بئقعش، باال 

عدا       تةربعيعلةش آئرةك، راست، رةسذلذلالهمذ باال     مذشذ ظعشقا آأثىل بألىشع      انلعقع توغرعس اغلعق بولعدعغ كة ب
ةقدعرنعث       .  دئضةن ظانعسع، يةهذدعي، ناسارا قعلعؤئتعدذ    ـ   ظاتا ظةلؤةتتة، مذشذمذ بعزنعث آأثلعمعزضة آةلضةن ت

  .جىملعسدعن، ظالالهنعث خالعغعنع بولعدذ، بذ سعناق دذنيادذر

  . نداق ؤةسعيةت قعلغانهعندع ظالعمع جاجادعس مذ

ةربعيعنع ياخشع              ـ   1 ذ ت كة تئرعشعش، ب عنع ظألتىرىش مذ نةصس ي، نةصسع بولذص ةقلع، روهع ظعنسانالر ظ
  .ظعشلعشع الزعم، ظاجعز، قورقذنجاق بولذش، روهقا، ظعددعيعسعضة مذناسعؤةتلعك

ث       ـ 2 ذ يولنع ثعش، ظ ةي مئ ثدا ظعككعلةنم الالش، ظذنع نع ت ت يول ةق، راس ته ةزعلعتع، ع،هئكمع  ص
نع ظعسراص               ىرىص، ؤاقعت زعص ي ياخشعلعقع ظىستعدة آأص ظعزدعنعص باشقعالرغا سأزلةص يىرىص ماقالعالرغا يئ

ايدذ                    اية قعلم م، بعلعشال، سأزلةشال، يئزعشال آذص عل قعلعش الزع . قعلماي دةرهال مئثعش، نةتعجعسعنع هاس
  !!!ظةمةل قعلعش مذهعم

ةص،        دعننع، ؤةتةننع بعرلعككة آةلتىر    ـ   3 لعكنع، مةزه عيلعقنع، مذتةظةسسلعص ىش الزعم، هةرخعل خذراص
  .مةنمةنلعك، تةرةببازلعقنع تاشالش الزعم. ظئقعم صارتعية، ضذرذهلعقنع تاشالش الزعم

ةزع               ـ   4 ةتتعكع ب ةرعظةت جةه دعننعث ظاساسع، آةث قورساق بولذش، دعنع ظةقعدعدعكع ظعختعالص، ش
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ايدعلعق، سع ة ص الر، دىشمةنض أز  ظعختعالص نع دةص ظ ة ظعختعالص ذن، آعحعككعن انلعق بولمعس ة زعي لةرض
قئرعندعشعثالرغا ظاسعي بولذص، دىشمةن آىحع بعلةن هةمكارالشماثالر، دوست، مذهةببةت ظىستعدة بعرلعككة 

  . دئضةنآئلعثالر

داق    دئضةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي ظعنسان قةيةردة؟     ةن  ظةسعرعدة مذن ةت   :  دئض ةهلع، هأآىم م ظ  ظعلع
زمعتع                   أز خع ةهلع ظ ةربعر ظ ةهلع، ه ظةهلع، سعياسةت ظةهلع، ساناظةت ظةهلع، تعجارةت ظةهلع، تعبابةت ظ

  .ظىحىن يارعتعلغان، ظذالر بعر هةقعقةت ظىستعضة بعرلعشعص، ظأز خعزمعتعنع قعلعشع الزعم

عنع ش   الالص، خاتاس عنع ت ةتقعق قعلعص،توغرعس ىص، ت ةللعرعنع آىزىت ا ظ انع، دذني ىتىن دذني الالص، ص
م        تذرذش الزع ة ظالماش ة، ظىلض . تةرةققعي قعلعشع الزعم، صعكعر ظالماشتذرذص، ظعلمعي سأهبةت قذرذص، تةجرعب

ايدذ                ةل بولم ئح ظعش ه ا، ه ردةك ظعتتعصاقالشمعس ةن دذنيا ظعنسانلعرع بةزع ظعشالردا بع ث   .  دئض را، بذنع توغ
داق      ةؤاظعي مذن عر ن ةن معسالع، ؤابا آئسعلع شذ، ظةلعش رع  ؤا:  دئض ا، مئه نع حئحعش،     ـ ص ةت ظذرذقع مذهةبب

  .  دئضةنهةممعدعن ظةال

داق      اجعص مذن ةن  يىسىص خاس ه ار،           :  دئض ةظةت ب تا مةنص ذ ظعش ا، ش نلعق بولس اقلعق، يئقع ةردة ظعن قةي
ظاداؤةت، مةنمةنلعك، تةرةببازلعق، بار ظعشتا زعيان بار، ظذنعثدعن  ـ ظذنعثغا آأثىل قوي، ظعتتعصاقسعزلعق، ظأح

  .ولنئرع ب

ظعككع آعشع ياآع ظعككع دألةت ياراشسا، هامان صايدا بار، :  دئضةنيىسىص خاس هاجعص يةنة مذنداق   
ذ             ذن، خعلم ىل   ـ   قوثذر يةر بعلةن يئشعل يةر سذ بعلةن ياراشقانلعقتعن، ظارعسعدعن نذرغ ل ض ةر   ـ خع حئحةآل

اق        اق يىرس    ـ   ظئحعلدع، قئرعنداش ياآع دوستالر يارعشعص ظأتسة، ظعن عدعن     ظعتتعص ذالر ظارعس عنكع، ظ ة، بعلض
  .قئرعنداشالر صةيدا بولعدذ ـ نذرغذن آئرةآلعك قةؤعم

  : دئضةنظةبذ نةسعر فارابع مذنداق

الدعدا      قعالر ظ ذ باش سئنعث ظالدعثدا باشقعالر ظىستعدعن غةيؤةت قعلعدعغان آعشعضة ظعشةنمة، حىنكع، ظ
  .سئنعث ظىستعثدعمذ غةيؤةت قعلعدذ

  :  دئضةنقمةهمذد قةشقةرع مذندا

دذ                  ن بول عمذ يئقع ا، آأثىلض ن بولس ة يئقع عدذ، آأزض أثىلدعنمذ يعراقلعش ةمما،  . آأزدعن يعراقالشسا، آ ظ
  .آأثىلضة بةك يئقعن بولذص، ظاشعق بولغاندعن آئيعن يعراقالشمعقع قعيعن

  : دئضةنهىسةينخان تةجةللع مذنداق

  .لعنع قارا قعلغانلعق بولعدذمذهةببةتلعك دوستالرنع ياد ظئتعص خةت ظةؤةتمةسلعك ؤاصا يو

  : دئضةنظةلعشعر ناؤاظع مذنداق

  .دذنيا، نةصسعنع دةص قئرعنداشقا جاصا قعلغذحع بولما ـ صذل، مال

  ظةضةر آعمكع بعؤاصادذر،

  .ظاثا آأثىل باغلعماق خاتادذر

ر               اندعكع بع الالهنعث قذرظ ة  هةرقانداق هأآىما، ظألما، صةيالسوفالرنعث بذ توغرعسعدعكع سأزع، ظ ظايعتعض
اهةتلعك     هةقعقعي  قذرظاندا، هةدعستا   . تةث ظةمةس  ةتلعك، صاس ول   هئكمةتباالغ ةر م الاله،   . ل ةت ظ ةن   هئكم  بعل

دذر   هئكمةتظعش قعلغذحع زات، شذنداقال      ئلعص،            . لعك سأز قعلغذحع م ظ العملعرعدعن بعلع ا ظ ىتىن دذني ز، ص بع
ةل قعلعش         داظعرعمعزنع، صعكعر، تةصةآكذرعمعزنع آئثةيتسةآمذ،      ـ   نةزةر ةتتعن ظةم يةنعال ظاساسعي قانذن جةه

ايتعص               ة ق ذ هةقعقةتك اخعرع ب اية، هةممعسع ظ ةدعس آذص ان، ه ةنعال قذرظ ةتتعن ي ةآحع جةه جةهةتتعن، يئت
ات                  . آئلعدذ ذص، ظعزاه تعدا قوي ةت ظاس أزعنع ظاي وفالر س ةي، صةيالس ةهذلال ظةل شذنعث ظىحىن، تةنتاؤع رةهم

  .، قذرظانغا ظاصعرعن ظوقذيمعزقعلغان، بعز سئلعشتذرذص آأرىص
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ظالاله سعلةرضة قذالق، آأز، يىرةك قعلعص بةردع، سعلةر ظاز شىآرع قعلعسعلةرظايةت  دئضةن 
  توغرعسعدا

ذ          ئلعص، ب قا س ك ظاتالسنع ظعش بذ توغرعسعدا بعز بذرذن آأص سأزلعضةن، بولذصمذ، ظاناتومعيعلعك رةثلع
تذرد       علعي تونذش ىرعتعنع تةصس ازعرمذ  ظةزاالرنعث س الالنمعالر       ( ذق، ه ةرلعرعدعن ت ةنتاؤع جةؤه  ـ  173 ـ   172ت

أرىص      عيعدة آ عالتعنع بعظولوض ىرىلدع، تةصس ىرعتع حىش عنعث س ان ظايالنمعس ىرةك، ق أز، ي ذالق، آ ة، ق بةتت
  )حىشعنعث

دع،      ان قعل مئهرعبان ظالاله، يىرةآنع يارعتعص، ظعحكع قعسمعنع تأتكة بألىص، قاننع نورمال ظايلعنعدعغ
دذ           ص ة، تىزىلع دذ، تىزىلس ة بذزذلع ا، هةمم ذ   . ىتىن هاياتلعقنع بذ جايغا مةرآةز قعلدع، بذ جاي بذزذلس ةتتا ب ه

أتىص                 . جايغا هذجذم قعلسا، هايات ظاخعرلعشعدذ     ايلعنعص ظ ايدعن ظ ذ ج ةيرعلعرع ب ان هىج زعل ق ان، قع ظاق ق
. ماددعالرنع، هىجةيرعلةرضة يةتكىزعدذتذرعدذ، ظوآسعضئننع قوبذل قعلعص آاربوننع حعقعرعص تذرعدذ، هةرخعل 

ةزاغا    ذ ظ ثعمذ ب ةتتا، مع دذ، ه رول قعلع ةتنع آونت ىتىن هةرعك اقاليدذ، ص عيعنع س اجظئنعرض ذموهت ةلب، ب ،  ق
  .يذقرعقعدعن باشقا نذرغذن ظعشالرغا مةسظذل

 شقع آأزعنع ظئحعش، باتعننع بعلعش، قةلبع جةهةتتعكع صةتعه آةشعص، ظع قةلبنذرلعنعش،: مةسعلةن
ذ ظعشالر          قةلب .مذهةببةت، ؤعجدان ؤاهاآازاالر  ـ   ةمما، ب ئغععدذ، ظ ةم س ىتىن ظال ا ص  حةآسعز آئلعدذ، بذنعثغ

ا خاالس            ر لوقم ةتتعن بع مانعي جةه ايعص     . مةنعؤعدذر، ظةمةلعيةتتة، ظذ جعس ةتتعن ظاج ي جةه ةنعؤع، روهع م
ذ ةتلعك، ب ةلبآارام ةتقعق قعالال  ق ةؤلعياالر ت ةن ظ ا يةتك ة،  نع ماقامغ ةيعبنع بعلدىرس الاله، غ ةر ظ دذ، ظةض  .ي

ةلب الدذق،   ق أزلةص ق عدا س ذ توغرعس ز ب عق، بع ع ظعش عق، ظعاله ة ظعش ذغ نةرس وث ظذل ةث ح ةقعقعي دعكع ظ ه
ش،             ـ   بةختخذشاللعق،   عنع بعلع ث حارعس ا بذنع تعش، ظذنداقت ا يئ ذص، مذرادعغ عق بول ا ظاش اظادةت ظالالهق س

عق     مةشذقعن ـ تونذش ؤة باشقعالر، ظاشعق   ارلعق ظاش ةن ب الدع بعل ع بعلعص، تونذص ظاندعن ظاشعق بولغاندةك، ظ
عق  م، ظاش نع ظعضعلعشع الزع ع، ظعلعم رلعكنع تونذش ارلعق بع ةن ب الدع بعل انالر ظ اقحع بولغ ذقنعث  ـ بولم مةش

ا،                     عتعنع تونعس الالهنعث سىص ةندةك، ظ ع آىحةيض أرىص، ظعشقع ظوت اثالص، آ ةتلعرعنع ظ هةرخعل ياخشع سىص
أتكعلعدذ         بعلسة عققا ي الالهنع        . ، ظعشقع آىحيعدذ، ياخشع آأرىشدعن ظعش ئغعنغاندةك ظ ذقعنع س عق، مةش ظاش

عق آئشع،       . سئغعنعش، ياد ظئتعش الزعم    ا ظاش ةندةك ظالالهق رع آئتةلمعض ايلعنعص نئ ظاشعق، مةشذق ظأيعنع ظ
م         لعكع الزع ايلعنعص آةتمةس م ظ ىن،    ظ. ظالالهنعث ظأيع، مةسجعددعن نئرع بولماي، داظع ذقع ظىح عق، مةش اش

ة ا             ـ آئح أزمذ بولس ز س ر ظئغع االرمذ، بع ص ق ئلع حعقع اقالص ه ذقعنع س اي، مةش أز يذمم ةرنع آ آئحعل
ام              قعلعؤاالرمةن، آةحىرىم سورعؤاالرمةن دةص تذرغاندةك، هةقعقع، ظالالهقا ظاشعق آعشع آئحعلةرنع ناماز، قعي

  .بعلةن ظذخلعماي ظأتكىزعدذ

ة                   ظالالهقا مذناجات قعلعد   دذ، نئم عدا قعلع ال ص ان، م ذقع ظىحىن ج عق، مةش ورايدذ، ظاش ةحىرىم س ذ، آ
ظالالهقا ظاشعقمذ جان، مالنع ظالاله يولعدا ظايعماسلعقع الزعم، ظالاله بذيرعغاننع قعلعص،           . دئسة قعلعص بئرعدذ  

م   . توسقاندعن يئنعشع الزعم   ذن دةرت     . ظعتاظةت قعلعش الزع ذقع ظىحىن نذرغ عق، مةش ةم  ـ ظاش ةت  ظةل ، ظةزعي
ة                       عناقلعرعدعن قعلح ازابلعق س الالنعث ظ عق آعشع، ظ ا ظاش ايدذ، ظالالهق ايمان قعلم ة صذش تارتعدذ، ظةمما، قعلح

  .بولماي، رازع بولعدذ، صذشايمان قعلمايدذ نارازع

ظاشعق، مةشذقع ظىحىن قاراثغذ، تئنح جايدا، خالعي ياش تأآىص ظأآسىص يعغالص، دةردعنع حعقعرعدذ، 
نع بوش   ايدذ،      ظعحع ة، ظعحع بوش اش تأآس ايدا ظةسلةص، ي العي ج الالهنعمذ خ ةلب عتعدذ، ظ اد   ق الالهنع ي ، ظ

  .ظئتعش بعلةن خاتعرجةم بولعدذ

ةخلذقمذ              وق، م ظئسعثالردا بولسذنكع، بذ بعر ظعلعمع حىشةندىرىش، ظةمةلعيةتتة ظالالهنعث ظوخشعشع ي
ان            صى  دئضةن ظالالهقا تةث ظةمةس، سئلعشتذرغعلع بولمايدذ، ظذ      وق قعالاليدعغ ا ي ان، خالعس ةمنع ياراتق تىن ظال

  !!!ظالاله



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 414

ةن                 الدع بعل ا ظ دذ، خالعس ظارعلعقدا تالالش يوق، ظعشقع، ظالالهنعث ظعلكعدة، خالعسا ظأزعضة ظاشعق قعلع
ذ                     ا ب دذ، مان ةرةققعي قعلدذرع ارقعلعق ت ذ ظ مةخلذققا، بولذصمذ قذدرةتتعن ياراتقان ضىزةل قعزغا ظاشعق قعلعدذ، ش

نعث نئظمعتعنع سأزلةؤاتعمعز،  قةلب شذ، بعز بذ جايدا دئضةنظعالهع ظعشعقنعث آأرآعهةقعقعي جازع ظعشعق، مة
الر ذ ظعش ا ب ةلبمان علةر،  ق ىآرع قعلعس از ش علةر ظ ةمما، س رعدذ، ظ ىز بئ ةلبدة ي نع  ق لعرعنع، بعلعم نعث ظعش

  .سأزلعسة تىضعمةيدذ

ة قعلعص             آأز، قذالققا آةلسةك، آأز ظىحىن، ظالالهتاظاال،      تال تةنح ةن، آعرعس ةردة قعلعص بةرض  يةتتة ص
 ظئتعش ظىحىن صةرقظاندعن سىرةتنع، هةرخعل رةثنع . بةرضةن، بذنع خذددع ظاصارات، تعلكامعرا دئسة بولدعذ

بذ .  معثدعن ظارتذق هىجةيرعنع آأىشكة مةسظذل قعلدع، بذ هىجةيرعلةرنع حوث مئثعضة مةسظذل قعلدع 600
ىرةك، روه،               هىجةيرعلةر حوث معث   ةنعال ي ذ ظعشالرنع ي ايتذرعدذ، ب اس ق ة ظعنك عضة يولالص بئرعص ظاندعن معث

  )آأزنعث فوتو ظاصاراتتةك سأرةتنع خاتاسعز آأرىشع( .جان بولمعسا قعاللمايمعز

اراتتع،                نع ي عنع، بعلعم ةرخعل نةرس ذر، رةث، ه ظالاله، بذ ظةزانع يارعتعص، شذنعثغا اليعق آأرعدعغان ن
ذن، مئكرذسكذص، تئلئسكوص،       . اتتعظوزذقنع يار  ذ آأرىشنع دذرب ص، ب ظاندعن ظالاله، ظالعمالرغا ظعلهام قعلع

ةرةققعي           ةن ت قعالر بعل ع ؤة باش ةم آئمعس ةمراه، ظال ىنظعي ه يذتئر، س امعرا، آومص كوص، تعلك سعصعكتورذس
ةنعال    قعلدذردع، مانا هازعر دذنيانعث هةرقايسع جايلعرعنع آأرىؤاتعمعز، صىتىن ظالةمدعن خ          ةؤةر تئصعؤاتعمعز، ي

  .ظاز شىآرع قعلعمعز

ئقعمع      اؤا ظ اؤاز، ه ار، ظ ةردعلعرع ب ذن ص ألىنعدذ، نذرغ ة ب ع دةص ظىحك تذرا، ظعحك قع، ظوت ذالق، تاش ق
اؤازنع                  ذ ظ ةر ب ان هىجةيرعل ظارقعلعق ظوتتذرا ؤة ظعحكع قذالققا يئتعدذ، ظاندعن ظاثالشقا مةسظذل نةححة معثلعغ

اؤازالرنع       معثعضة يةتكىزىص بئرع   ةرق دذ، ظاندعن مئثة بذ ظ ةزا           ص ى ظ ةش سةزض ايتذرعدذ، ب اس ق لةندىرعدذ، ظعنك
ايعص           الاله، ظاج انالرغا ظ ز ظعنس اق، بع ةتقعق قعلس عيعنع ت ز بعظولوض ذنداق، بع ع مذش ارايعص   ـ هةممعس غ

علةر         . لةرنع قعلعص بةرضعنعنع بعلةلةيمعز   نئمةت ىآرع قعلعس از ش علةر ظ ةتنع  ةن دئض ظاندعن بذ جايدعكع س  ظاي
رعدا      ز يذقع ةن حىشعنعمعز، آأص شىآرع قعلعدعغان بولعمعز، بع ةرةققعي       دئض أص ت قعمذ آ ذالق ظاثالش ذ ق دةك، ب

ازعر                      ا ه ار، مان ذرالر ب ةرخعل ظذح ة، ه عملعق ظاالق قعلدع، تئلئفون، صوحتا تئلئضراف، آومصيذتئر، سعمسعز، س
العمعز،           م ظ ز، ظعلع اثالص تذرعمع أرىص، ظ انع آ ودا   صىتىن دذني ز، س ةرةققعي قعلعمع ةمما،     ـ  ت ز، ظ ة قعلعمع ظاالق

  .راستعنال ظاز شىآرع قعلعمعز، بعز مانا بذ هةقعقةتنع سأزلةص قويماقحع خاالس

   ظايةت توغرعسعدا دئضةنمعزان، شذ قعيامةت آىنع هةقتذرهةقعقعي 

ان ؤة ياخشع ظ             ان   راست، ظالاله ظادعل، بذ ظالالهنعث معزانع، ظادعللعق معزانع، ظعم ةرنع تارتعدعغ ةمةلل
ةؤجذت   معزاندذر، خاتالعق، سةؤةنلعك، غاصعللعق، ظئزعش، ظذنتذش،        ةخ      م ذؤاهحع ت ث ض ة مع ةس، نةحح ظةم

  .تذرعدذ

ارحعالنغان   اتومدعن ص ال ظ ر ت زان، بع ذ مع اية، ب ع آذص أرىص تذرذش ذؤاهلعقع آ ازعرلعقع، ض الالهنعث ه ظ
ارتعدذ، زةر       ظئلعكتئر نعمذ ت روندةك زةررعحع ك ياخشع   ون، نئت ايدذ،      ـ رعحعلع ىرىص قويم عز حىش اننع هةرض يام

ةر بعرلعشعص       اثالر، زةررعحعل شذنعث ظىحىن، ياخشعلعق بولسذن، يامانلعق بولسذن، آعحعك دةص سةل قارعم
ذ  ع ب ارةت دةلعل عمذ ظعش ة ظاصعرعلس رقع هةقعقةتك تع، يذقع ارعتع، دااللع ةتنعث ظعب دذ، ظاي اتوم بومبعسع بولع ظ

  .ع آأرسعتعدذ، بذمذ بعر مأجعزة بولذص قالدع دئضةنهةق معزان يوق هةقعقعيدذنيادا 

ارتعش              زانالر، ت ارازا، مع ث، ت ةس، جع ل ظةم حىنكع، بذ يةرشارعنعث هةرعكعتع، تارتعش آىحع بعر خع
آىحع بعلةن زعح مذناسعؤةتلعك بولذص، يةرشارعنعث ظئكؤاتورع ظعككع قذتذبع، هةرعكةتتة بعر خعل بولمعغاحقا، 

  .ارازا، معزان بعر خعل بولمايدذجعث، ت

ر   : مةسعلةن. تارتعش آىحعمذ بعر خعل ظةمةس     ئكذنتتا بع ظعضعزدعن صةسكة حىشكةن تاش صارعآدا بعر س
ا             اندا، ظئكؤاتورغ ارعآغا باقق عر ص ع، معس مئتعر تئزلعك بعلةن حىشسة، معسعردا ظذنعثدعن ظاستا بولعدذ، حىنك
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اجعز           ارتعش آىحع ظ ز، ت ةت تئ دذ  يئقعن، هةرعك ل              .  بولع ر خع زان بع ث، مع ةتتعكع جع ع دأل ة، ظعكك ظةلؤةتت
ادعكع             ظوخشاشمايدذ، ظعككع جايدا بعرال    ذ دذني ذ ب ا بذم ةيدذ، مان ا، ظوخشاش آةلم جعثدا بعرال نةرسة تارتس

معزاننعث هةق ظةمةسلعكع، ظذنعث ظىستعضة قذرذقلذقتا تارتعلغان نةرسة، دئثعزدا ظوخشاش آةلمةيدذ، تارتعش        
ع ظو ارازا،       آىح ث، ت مايدذ، جع ال ظوخشاش ةييارعلةردة ظةس عالنئت، س قا ص ذنداقال باش ةس، ش اش ظةم خش

الر،                     ةر، رايذن ىتىن دألةتل مايدذ، ص ذ ظوخشاش ار، بذم علة ب ايمانالردعمذ مةس ةرخعل س معزانالرنعث ظأزعدعكع ه
ةم قع        زاننع ظألح ةرخعل مع ةت، ه ةرخعل معلل ايدذ، ه ذلنع قولالنم اش ظذس زعالرمذ ظوخش ث،  يئ دذ، جع لع

تارازعدعكع ساختعلعق، ظالدامحعلعق، ظئزعقعش، ظذنتذش، بذنعث سعرتعدا، بذنع صةقةت مذشذ صةننع ظوقعغانالر            
  .حىشعنةلةيدذ

 مئتعر ظئضعز،   48000ظذندعن باشقا، هاؤا، ظاتموسفئرا مةسعلعسع بار، ظاتموسفئرا هاؤاسع يةر يىزعدعن           
ة  . آئلومئتعر ظةتراصعدا بولعدذ   50يةنع   لةيدذ،        150ر  ، ه عقلعق صةس عرادذس ظعسس ر ض ة بع ر دةرعج ردا بع  مئتع

 مئتعرغعحة بولعدذ، يةرشارعغا هاؤا بئسعمعمذ زور 8000قانحة يذقعرع ظأرلعسة شذنحعلعك صةسلةيدذ، هةتتا بذ 
ار              ةنلعرعدة ب ا ص ة، فعزعك ذ خعمعي ةن، ب ذدا ظألحةص آأرض اؤا،  . تةسعر آأرستعدذ، ظالعمالر بذنع سعماصتا، س ه

زان،   ـ صةس بولسا، هارارةت، قعززعقلعق ضرادذس، ظعضعز     ـ   اتموسفئرا، ظعضعز ظ صةس بولسا، بذ يةرشارعدعكع مع
عزع ث، ظض دذ ـ جع ةس بولع ةر  . ص ا، ه عؤةتلعك بولغاحق ح مذناس ةن زع عم بعل اؤا بئس ةن ه ع بعل ارتعش آىح ت

ا،     دألةتتعكع هةربعر قعظةتدعكع جعث، معزانالر بعر خعل ظوخشاش آةلمةيدذ، ب      ر قذرذقلذقت ة، بع ر دألةتت  50ع
عز          ذم ظعض ا، حوق ر     ـ آعلو ظالتذن ظئلعص، شذ جعثدا باشقا دألةتتة باشقا بعر قذرذقلذقتا تارتس ئلعدذ، بع ةس آ ص

هةق ظةمةسلعكع، تذراقسعزلعقعنع آأرسعتعدذ، بذ هةقعقعي  خعل ظوخشاش آةلمةيدذ، مانا بذ معزان، تارازعنعث        
  .شارةت قعلغانمةسعلعضة قذرظان بذرذنال ظع

بذ يالغذز يةرشارعدعال ظةمةس، صىتىن سعستئمعالردا، صعالنئت، سةييارعلةردة بولعدعغان ظةهؤال، حىنكع، 
ظذالرنعثمذ هةرعكعتع، تارتعش آىحع ظوخشاش ظةمةس، ظذنداق بولغانعكةن، جعث، تارازا، معزان ظوخشاش بعر 

ز ظىحىن           . خعل ظةمةس   زاننع بع ذ مع ذنداقتعمذ ب الاله، ش ارةت          ظ ىن، تعج اناظةت ظىح ىان، س ةت ظىح ، تةبعظ
ع                      ةت آىنعدعك الالهنعث قعيام ذ، ظ ة ب ةن، ظةمةلعيةتت االل قعلعص بةرض ظىحىن ظورنعتعص ظأز رةهمعتع بعلةن ه

ذ  . معزانعدةك ظادعل، توغرا ظةمةس   مايدذ، ب ن حىنكع ظذ معزان تذراقلعق، بذ ظالةمنعث معزانعغا ظوخشاش دا  زئمع
ن  :مةسعلةن. عدذبولسا، تذراقسعز بول   ئكؤاتذردا     زئمع ةرعكعتع ظ ئكذنتتا           زئمعن  ه ر س معدا بع تذرع قعس ث ظوت نعع

ئكذنتتا   419 مئتعر سىرظةت بعلةن ظايلعنعدذ، معسعردا بولسا،        465 ر س ر  305 مئتعر، صارعآدا بولسا، بع  مئتع
تعاليدذ،       قذتذبسىرظةتتة ظايلعنعدذ، بارغانحة ظعككع      ارتعش آىحع      قا يئقعن بولغانسئرع سىرظةت ظاس اندعن ت ظ

عناص               ـ   لعق بولعدذ صةرق ة س عثعز ظةمةلعيةتت ةيدذ، ظعشةنمعس دة، جعث، تارازا، معزان بعر خعل ظوخشاش آةلم
  .آأرىث، ضولعبذسنع ظايالندذرذص هةرعكعتعنع آىزىتىث، ؤاهاآازاالر

ع   ذبظعكك اماليدذ،    قذت ئلعال آ ا، خ ئكؤاتذردا تارتعلس عدعن ظ ان نةرس عدا تارتعلغ ئلعص  ظةتراص عل آ يةثض
ئلع                         عمعمذ خل اؤا بئس اجعز، ه ارتعش آىحع ظ ز، ت ةرعكعتع تئ ةرآعزع، ظئكؤاتذرنعث ه ةر م قالعدذ، حىنكع، ي

ةرق  ةر . لعنعدذص رامدعن 1000ه ةرعكعتعدعن 5، 3 ض ازعرقع ه اع ه ةر يةرش العمالر ظةض اماليدذ، ظ رام آ  17 ض
تعدذ    رلعقعنع يوقع ة ظئغع ىتىن نةرس ا، ص ارتذق ظايالنس ة ظ ةن هةسس دذ،  . دئض ئكؤاتذردا بولع ةنعال ظ ةهؤال ي ذ ظ ب

ادعكع               قذتذبحىنكع، ظعككع    ذ دذني ةق، ب زان ه ، يةنعال ظاستا هةرعكةتلعنعدذ، هةر جةهةتتعن قعيامةتتعكع مع
ز،                   أز قعلعؤاتعمع عدا س زان توغرعس ز مع ىآرع، بع وق، ش ال ي اي ظام معزان ناهةق، ظةمما، بذنع ظعستئمال قعلم

وث ن ة ح زان ظةلؤةتت ز،    مع ةرةص قعلعمع ر ت ارتعص بع ثالص، ت ثدا جع عنع ظذنع ىتىن نةرس ع، ص ةن، حىنك ئظم
.  ياساشمذ جعثدا ظألحعنعدذ، شذنداق قعلعؤاتعمعزقورالظألحةيمعز، معقدار بةلضعلةيمعز، هةتتا آىللع شةيظعنع، 

ذدعن      اؤا س ارتتع، ه ة 700ظاتوم بومبعسعنعمذ شذنداق قعلعدذ، هةتتا، هازعر هاؤانعمذ ت ا،    هةسس عل بولس  يةثض
  . هةسسة يةثضعل آئلعدذ، صىتىن شةيظعنع مذشذنداق سئلعشتذرغعلع بولعدذ1728ضاز، سذدعن 

اج              تذ، ت بذ توغرعسعدا بعر هئكاية آةلتىرعمعز، بعر صادعشاه، زةرضةرضة ظالتذن بئرعص، بعر تال تاج بذيرذص
الداص       التذننع ظ ة قوشذص ظ ةمما،    صىتكةندة صادعشاه بذ ظالتذنغا بعرةر نةرس تذ، ظ انمعدذ دةص ضذمانلعنعص  ظئلعؤالغ

ر                       ـ   دةلعل اي، بع اخعرع بواللم تذ، ظ أز قعاللماص ةص س ا ض ةر ظوخشاش بولغاحق زان، س ظعسصات بولمعغاحقا، مع
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ايدعلعنعص   ذدعن ص نعص س اتتعق ظويلع العم ق ذ ظ تذ، ب أزلةص بئرعص ةهؤالنع س اقعرتعص، ظ العمنع ح وف ظ صةيالس
اجنع       مةسعلعنع هةل قعلعصتذ، شذ ت  ئلعقع ت اندعن ه تذ، ظ اج ياسعتعص ر ت اجنعث ظوخشعشعدا ساص ظالتذندعن بع

ذلغان      ىش،        آةلتىرىص سذغا سالسا، ساص ظالتذن ظئغعرراقع ظعش قوش تذ، ظةسلع آىم عل آةص ذدا يةثض اج، س ت
زاندا           ةمما مع ةن، ظ ئلعص قالعدعك ر آ ا ظئغع عل ي ا يةثض اج ي ذلغان ت ش قوش ةن، ظع عل ظعك التذندعن يةثض ظ

ئلعق،            ظوخش تذ، ب اد قعص ة ظعج اشكةن، ظاخعرع زةرضةر ظعقرار قعصتذ، صةيالسوف بذ مةسعلعدعن صايدعلعنعص آئم
  .سذ ظاستع صاراخوت ياسالدع، بئلعق سةؤةب. سذدا شذنداق بولعدذ

هةرقانداق نةرسة يةثضعل بولسا، سذدعمذ حأآمةيدذ، هاؤادعن حىشىص آةتمةيدذ، مانا بذ معزان، ظألحةم 
ةن                مةسعلعسع، ص  ةملعك دئض ة ظألح ة نةرس دذردع، هةمم اراخذت، ظايرذصعالن ؤة باشقا ظعشالرنع تةرةققعي قعل

ةللعرعمعز،                        اي ياخشع ظةم ؤا بولم زاندا رةس ةتتعكع مع ان قعيام را بولغ ادعل توغ ذ ظ بابقا قاراث، بعز صةقةت ظاش
ذ   .  قعلعمعزمةقسةتيامانلعقنع بئسعص حىشىشنع     رع بول اندعن نئ أص   شذنعث ظىحىن، يام علعقنع آ ص، ياخش

معزاننعث .  قعلعص، قةتظعي قعلماسلعق الزعمتةؤبةظةضةر ضذناه، مةظسعيةت بولذص قالسا، دةرهال . قعلعش الزعم
الالهنعث                            ذص، ظ ل بول ةنلةر خعجع ةث آةلض عدذ، ت انالر نعجات تاص ذرذق بولغ ع ق ول تةرعص ق، س ع لع ظوث تةرعص

عزنع آةحىرىم قعلعص، ياخشع ظةمةللةرنع جعق قعلدذرذص، ظالعي ظالاله، هةممعم . قذتقذزذشعغا ظعنتعزار بولعدذ  
  !. ماقامالرغا يةتكىزسذن، جامالعنع ظاتا قعلسذن ظامعن

  !!!ضذماننع ياخشع قعلعص، ظةمةلنع ياخشع قعاليلع

ةؤاهعرعنعث   ةي ج ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةن   192 ـ 190ت تع بعل أز رةهمع االنعث ظ ةتلعرعدة ظالالهتاظ  ب
عق ةرخعل،    س ـ ظعسس ادا ه ةن، دذني عنع سأزلعض ارعتعص تذرذش الدا ي ال ه ةص نورم زانالص ظألح وغذقنعمذ مع

ة            قا ظئنعرضعيعض ارة ؤة باش الر، هاش اج هةرياثزا قذش عقلعققا،       موهت ق ظعسس ة اليع ذالر، ظأزلعرعض ار، ب انلعقالر ب  ج
ا     .  بولعدذ، بولمعسا هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ    موهتاجظئنعرضعيعضة   ع ظ الاله، بذن الدعن ظألحةص،       ظ ص، ظ لدعن بعلع

ىتىن          ارعنعث، ص ىتىن يةرش عرعت، ص معزاندا تارتعص، تةثشةص ظاتا قعلعدذ، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىآدعن س
ةهذلال            ةنتاؤع رةهم اقاليدذ، ت ذثدا س ل تةثص ر خع ظالةمنعث هةرعكعتعنع، تارتعش آىحعنع تةثشةص تذرعدذ، بع

ة      ة    11ظةلةي، بذ مةسعلعض النع آةلتىرض ارةتلةرنعث آأصعيعشع،           معس انلعقالر، هاش الر، ج ن، آأصعنحعسع قذش
ذ     اندعن ب ارعتعص ظ اراظعتنع ي اننع، ش اننع، ماآ الاله، زام ذص، ظ ع بول اال تةربعيلعش ع، ب ن حعقعش تذخذمدع

ةقعل   دذ             ـ   هايؤاناتالرغا ظ قذرذص تذرذؤاتع أزع باش عنع ظ ث حئكعسع، معثعس ةنعال ظذالرنع رعص، ي . صاراسةت بئ
الاله بىي تذرظ ارتعص         . ىآ اددعالرنع ت ندعكع م نع زئمع ارتعش آىحع تئمعالرنع ت ةن سعس زان بعل الاله، مع ظ
  .تةثشةيدذ

  بذالقهةقعقعي قذرظان 

  تذتتع بعر آىح توساتتعنال قذالقتعن،

  .سذ ظعح دئدع، قذرظاندعكع بذالقتعن

  بذ دذنيادعكع آارامةتنعث ظةؤالسع،

  .اهدعنظعبادت قعلعشتذر، ساقلعنعش بعلةن بعرضة ضذن

  قةلعب ظازابقا قاتتعق بةرداشلعق ظعكةن،

  .ظئرعيتتع، ظذنعث ظورنعدا بولسعمذ بعر يىرةك صوالتتعن

  ظعشعقنع بانا قعلعص يانمعساثسةن ضذناهدعن،

  .سأزلةص يىرمة آعشعلةرضة ظذياتتعن

  مةرعصةتتة، هةقعقةتتة، صةزعلةتتة توشاقدعن،
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  .ضة بعرذر لةززةتنع هةرخعل بذالقدعن قةلبظذ

  ةق دعن سأزلعسة هةقعقةتنع بذياقتعن،ه

  .ظاقماس صةتعؤانع ظعزدةرسةنمذ ظذياقتعن

  هةقعقعي هةقعقةت بولغاحقا بذ دعن،

  .هةقعقةتحعلةر قورقذص قالمعدع قاماقتعن

  قاماق ظىستعضة قعينالدع ظذالر تاماقتعن،

  .شذنداقتعمذ صةرؤا قعلماس ظذالر تاياقدعن

  ،تاللعساث سةن هةقعقةتنع هةقعقةتتعن

  .تئصعلمايدذ ساالي دعسةث ظاستعثغا بعر تال صاالستعن

  ظئلعؤالساث نئسعؤةثنع بذ دذنيادا شذ تاصتعن،

  .بولذص آئتعدذ سةندعن شذظان خاالس دعن

  

  )قذياش،سذ،تذصراق،ظذرذق(          سىرة نذر

  ظالالهنعث بعر ظعسمع نذر، قذرظاننعث بعر ظعسمع نذر،

  .لةمنعث ظةسلع مةنبةسع نذربذ سىرعنعث ظعسمع يةنعال نذر، ظا

  صةرعشتعلةرنعث ظةسلع مةنبةسعمذ نذر، صىتىن هاياتلعقنعث مةنبةسع، تةرةققعياتع نذر،

  .رةسذلذلالهنعث سورعغعنعمذ يةنعال نذر، مأظمعن قةلبعضة بئرعلعدعغان هعدايةتمذ نذر

  .سعرات ظىستعدة ظأتكىحة رول ظوينايدعغعنع نذر

  قذتقذزغذحع نذر،ظاخعرةتتة زذلمةتتعن  ـ دذنيا

        ظاشعق قةلبعنع جةزبعضة سالعدعغعنع نذر،

  .صةن تةرةققعياتع، راؤاج تاصعدعغانمذ نذر ـ ظعلعم

  ظاددعي آئسلةللةرنع تةآشىرضىحع ظىسكىنعمذ نذر،

  .صىتىن جاهاننع، هةتتا ظأيلعرعمعزنع يورعتقانمذ نذر

  . مانا بذ هةقعقةتكة ظعشارةت قعلغان سىرة نذر

اتعنعي           بذ سىرعنع  رع، ب ذم زاهع ز حوق ار، بع ارةت ب ا ظعش ث ظعسمعدا نذر ظعلمعغا، هةرخعل نذر ظعلعملعرعغ
م     ـ   دذنيالعق، ظاخعرةتلعك ظعلعم   عمعز الزع نع بعلعش ةتتعن     . صةن تةرةققعياتلعق نذر ظعلمع ذم زذلم زنع حوق ذر بع ن

  !قذتقذزعدذ، ظالاله، هةممعمعزنعث قةلبعضة نذر بةرسذن، ظامعن

 ظايةت توغرعسعدا  دئضةنويتاق ظةرنع ظأيلةص قويذثالر، تذل ظايالنع ظةرضة بعرعثالرع، بسىرة نذردعك
أيلىك قعلعش ؤاجعص     دئضةن صىتىن ظالعمالر بذ بذيرذقنع مذستةهةص ظىحىن     . توختعلعمعز ، بولمعسا تذلالرنع ظ

دذ  ذناهكار بولع علةر ض ذن آعش ئلعص، نذرغ ذص ق ةتتا مذ. بول ىننةت، ه اه، س ذنداقال نعك ةزعدة ش تةهةص، ب س
عدعمذ   . نعكاه بابعدا بار  . مذستةهةصمذ ظةمةس، ظالتة سةهعه هةدعس شةرهعدة آأرسعتعلعدذ       ذ توغرعس ظالعمالر ب

ىص      ا حىش ق، هارامغ عتنة، بذزذقحعلع عدة، ص ةنهذنعث مةزهعص ةلالهذ ظ ة رةزعي ةبذ هةنعيف ان، ظ تعالص قعلغ ظعخ
، شافعظعي، مالعكع، هةنبةلع رةزعيةلالهذ  دئضةندعن ظةؤزةلقئلعش، آأزدة تذتذلذص، نعكاه، ظعبادةتكة ظايرعلعش

ةت    ـ ظةنهذنعث مةزهعصعدة ظعبادةتكة، جعهادقا، ظعلعم، ظوقذ   أمىر خعزم ظوقذتذشقا ظايرعلعش، دعن ظىحىن بعر ظ
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  . دئضةنقعلعش، نعكاهدعن ظةؤزةل

ن ظ      ةؤالعياالر، جىملعدع ةزع ظ ابعظعنالر ب اهابعلةر، ت ذن س ةتتعمذ نذرغ ةم   ظةمةلعي نع ظةده راهعم ظعب عب
ارابعي   عر، ف ة بةس ةي، رابعظ ةهذلال ظةل ةنرةهم ان    ( دئض وي قعلمعغ ةيمذ ت ةهذلال ظةل ة رةهم نع تةيمعيي ) ظعب

ةمما،   صةلعسةصةصةيالسوفالرمذ تويسعز ظأتكةن، بذالر، نذرغذن ظايةت، هةدعس ؤة ظةقلعي           نع ظعسصات قعلغان، ظ
ةت ؤاج  ةتتا ظأزل عزلعق، ه دة تويس عتنة دةؤرع ردا   ص عر مذنعي علة، تةصس ةن مةس اققا آةلض ذ ظعتتعص ص، ب ع

  زاهعد بولغان الر....تابعظعندعن هةسةنذلبةسةري رةه...ساهابعالردعن؛ظةبذزةر،جابعر،هذزةيصة رةزي.بار

أردىم  ق آ ةك اليع اؤابعنع ب ذ ج ةززالعنعث مذن ام غ ة ظعم ذ مةسعلعض ايدعلعرع . ب نعث ص ةر نعكاهلعنعش ظةض
، بولذصمذ دعن، ظعمانغا زعيعنع بولمعسا، نعكاه ظةؤزةل، ظةضةر صايدعسع بولماي، زعيعنع بولذص، زعيعنع بولمعسا

ا،          قعلع بولمعس آأص بولسا، صذلنع هااللدعن تاصقعلع بولمعسا، جاماظةتنع تاصقعلع بولمعسا، سعرداش دوست تاص
العالرنع             ا، ب ع بولمعس ةت قعلغعل ةقعقعي   دعن ظىحىن خعزم ةرآعن ظعسالمع تةربعيلع    ه ةر   ظ ا، ظ علع بولمعس  ـ ض

ذش،    ـ ظايال، دعن ظىحىن، بعر    ابعد بول بعرعضة ياردةمحع بواللمعسا، بذ حاغدا تويسعز ظأتىش، ظالعم بولذش، ظ
ا    مةؤجذت زاهعد بولذش هةممعدعن ظةؤزةل، ظةضةر هةر ظعككعلعسع تةث   ارام، زعناغ ارايمعز، ه بولسا، قةلبعضة ق

ىك،      ذل      حىشىص قالغعدةك، نةصسع شةيتعنع آىحل ا، ص ةرةس بولس اه      ـ   شةهؤةتص ا، نعك االلدعن تاصالعس النع ه م
ذل      أزعنع            ـ   ظةؤزةل، بذ ياخشع، ظةضةر ص ا، ظ ادعن قورقمعس ا، زعن اندعن ظاجرعس عص، ظعم ارامدعن تئص النع ه م

عزلعق ياخشع،             ساقالص تذرالعسا، ظعصصةتلعك ظأتةلعسة، بعر ظامال قعلعص شةهؤةتنع يئثةلعسة، بذ حاغدا تويس
  .، ظالالهنع رازع قعلعشمةقسةت.  دئضةنبعلةن جةث قعلعص ظألسة، ظذ شئهعدنةصسع 

اآع                ظالعمالر ظعككعنجع بعر مةسعلعدة ظعختعالص قعلعشتع، شافعظع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، قعز باال بولسذن ي
  . ظعضة بولغذحع، دةؤاالشقذحعسع دئضةنظايال آعشع بولسذن، ؤةلعسعز نعكاه بولمايدذ دئدع، ؤةلع

اق                        ظةب ا، س ة بواللعس أزع ظعض عغا ظ أز ظعش ا، ظ ك بولمعس ز آعحع ةر قع ةنهذ، ظةض ةلالهذ ظ ذ هةنعيفة رةزعي
  . بولمعسا، ؤةلعسعز نعكاه بولعدذ دعدع مئيعصبولسا، ظاجعز،

ةيدذ،            ع آةتم ا، ؤةل ال بولس عز ظاي ةبعقعدعكع، سةت، آأرىمس أؤةن ت مالعكع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظةضةر ت
حىنكع، بذالردا آأص دةؤالعشعشع .  دئضةنناؤةتلعك، ضىزةل قعز بولسا، ؤةلع الزعم بولعدذظةضةر هأرمةتلعك، ظع

ةتلعك           . بوالرمعش تعدارلعق، الياق ذدةك ظعق ة بولغ ظةث ياخشعسع بعرةر قئتعم توي قعلغان، ظأز ظعشعغا ظأزع ظعض
دذ،       ظعككع ضذؤاهحع بولذ  . قعز بولسا، ظةقلع، ظعلعمغا توشقان بولسا، ؤةلعسعز بولعدذ        ةرعت بولع ةنعال ش شع، ي

ةر، يعصظةض تعدذ  مئ ع آئ ذم ؤةل ا، حوق اق بولس ك قعزح ا، آعحع ادان بولس اجعز، ن ةقلع ظ ا، ظ اجعز بولس . ، ظ
اش        ةت، ظوخش تعدار، قابعلعي ع ظعق انالر ؤة ظذالردعك العدذ، ظعنس ذص ق ة بول ا، ظأزعض ان بولس ع، زعي حىنك

  .بولمعغاحقا، ظالعمالر آأز قارعشع ظعختعالصالشتع

  دئضةنمأظمعنلةر ظأز ظأيىثالردعن باشقا ظأيلةرضة رذخسةتسعز آعرمةثالر، ساالم قعلعثالربذ سىرعدة، 
تع         ـ   بذ ظةث ضىزةل ظةدةب   . توغرعسعدا عزالردعمذ ظومذمالش ةخالق، دعنس ذ ظ ةت    . ظةخالقتذر، ب ع، هةقعق حىنك

ةت   ذلم             ! دة ـ   هامعنع هةقعق االق مذس ادان، ق ةزع ن زنعث ب ةمما، ظةصسذس، بع ق     ظ ة قعلع انلعرعمعزدا هايؤانالرح
لةر هئكمةتظذالر خذددع ظعشةآتةك ظىسسىصال آعرعؤئرعدذ، ظعشعكنع حئكعص آعرعش، مذنداق         . تئخع مةؤجذد 

تعم      ر قئ رعص بع ظىحىن، بعرعنحعدعن، ساالم قعلعدذ، رةسذلذلالهمذ رذخسةت سوراشقا، بعر ساالم قعالتتع، آع
ر قعالت  قاندا بع تع، خوشالش االم قعالت ع  س نحع، ظاظعلعس ايمعز، ظىحع أرىص قالم ةؤرةتنع آ نحع، ظ تع، ظعككع

ظعحعدعكع بةزع ظعشالرنع آأرىص قالمايمعز، تأتعنحع، آعم، بذ آشع ظئنعق بولعدذ خالعسا رذخسةت قعلعدذ،               
ا،              . آعرعدذ، خالعسا قايت دةيدذ، آئتعدذ     ان آعشع بولس ىحع ياخشع آأرعدعغ ة آعرض بةشعنحع، ظةضةر ظأيض

ا،   ظذنعثغا ضى  زةل آأرىنىش بولذص قالسا، ظأزعنع ظوثشعؤالعدذ، ياسعنعدذ، ظةضةر ظأيضة آعرضىحع دىشمةن بولس
ذن                 قا، نذرغ ن باش رةك، ظذندع لعقع آئ رعص قالماس ة آع نعث ظىستعض دذ، آىلىش ةن تذرعؤالع ةزةص بعل بذنعثغا غ

ت  أص    هئكمع ع ظعشالر آ ار، مةخص ا     « .ع ب ذر ظات ث ن مانالرنعث ؤة زئمعننع الاله، ظاس الالهنعث   ظ  قعلغذحعسع، ظ
ارةك                        ار، مذب راغ ب اندعن حع انذس، ظ ة، ص ىزىك شعش ةآحعدة، س ر ت ايدذ، بع ة ظوخش ذ ؤةقةض ذددع ب نذرع، خ

 راستعنال، ظالاله ظاسمان. توغرعسعدا»  دئضةندةرةخنعث يئغعدا يانعدذ، ظوت تةضمعسعمذ يورعغعلع تاس قالعدذ
اليدذـ  ةن قاص ذر بعل نع ن ىتىن. زئمعن ذنداقال ص ة  ش ذر، زةررعحعض ة ن ة نةرس ان، هةمم ن ياراتق ةمنع نذردع  ظال
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دذ  . قايتعدذ، آأزضة آأرىنضعنعمذ نذر، رةث، رةث نذردعن آئلعدذ      علع بولع . بذ رةث نذرنع يةنعال نذر بعلةن آأرض
ذ       ةنع ب ا، ي ذلذلالهقا قارعتعلغ ال، رةس ذ معس ةر، ب تع، بةزعل تعالص قعلعش دا ظعخ ال توغرعس ذ معس العمالر ب ظ

ةيغةمبةرلعك، دةرةخ،                 رةسذل راغ، ص ذ، حع ةلبع ش ذلالهنعث نذرع، تةآحة بولسا آأآسع شذ، شعشة، صانذس، ق
االتتع             اس ق انغعلع ت عمذ ي ذر قوشذلمعس ةن صةيغةمبةرلعك دةرعخع، رةسذلذلالهنعث نذرع ظوت، ن ةر   دئض ، بةزعل

ذر شذ، شةرعقتة ظةمةس، شعشة قةلبع شذ، حعراغ، ن ، تةآحة رةسذلذلالهنعث ظعحع حوقذم شذ، دئضةنمذنداق
ةرب عنع  غ ةس دعض ارامذ ظةم ةس، ناس ةهذدعمذ ظةم عنع، ي ةس دعض ةنتعمذ ظةم راهعم .  دئض ارةك دةرةخ ظعب مذب

  .، نذرعدعن ظةال نذر بولدع قةلبظةلةيهعسساالم شذ، مانا بذ ظعككع

الم شذ، شعشة، ، تةآحة ظعبراهعم ظةلةيهعسسا دئضةنبةزع ظالعمالر بذ، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا معسال
ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم، حعراغ بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذ، حىنكع، ظالاله، قذرظاندا، رةسذلذلالهنع 

ةس،     .  دئضةن حعراغ ةرعقتعمذ ظةم ةرب ش ةس،             غ ةهعدعمذ ظةم االم ي راهعم ظةلةيهعسس عنع، ظعب تعمذ ظةمةس دعض
ارعتعلعدذ       ناسارامذ ظةمةس، دعضعنع شذ، قذرظاندا آأص، بةزع ظ        ة ق ةرقانداق مأظمعنض النع ه ذ  . العمالر بذ معس ب

  .داظعرعلعك صعكعر قعالاليدعغان قةلبع صاك ظويغاق مأظمعنلةرضة ظعشلةيدذ ـ نةزةر

وت         ارةك دةرةخ، ظعخالسدعن ظ تةآحة، نةصسع شذ، شئشة، قةلبع شذ، حعراغ، ظعمان شذ، قذرظان، مذب
ق       . وتتذرهال دعضعنع مذ ظةمةس دعضعنع ظ   غةربيئقعلعدذ، شةرعقمذ،    ىتىن ظعدراآلع الالنع ص ذ معس بةزع ظالعمالر ب

  .ظعنسانالرغا ظام دةص قارايدذ

ةن              م بعل اندعن، ظعلع دذ، ظ الع بولع ن خ قا ظعلعمدع ذ باش دذ، ظ ال قعلع ة معس ع ظةقعلض ةر بذن بةزعل
أ        ـ  نةقعشلعنعدذ، هئس  نع ظ ذ ظعلعم ايدذ، ظ ة ظوخش انذس شعشعض ان، ص ةن   تذيغذ بعلةن نذرغا تولغ عكرع بعل ز ص

تونذيدذ، تةصةآكذر خذددع زةيتذن يئغعدةك ظةقعلنع يورعتعدذ، ظةقعل، بذ ياغسعز يورعغعلع تاس قالعدذ، ظةضةر        
نعث  .  دئضةن يورعسا ظعلعم قوشذلسا، ظذ حاغدا نذرعن ظةال نذر بولعدذ         قذرظاننع، رةسذلذلاله ؤة ساهابعدةك حىش

  توغرعسع شذ

ةنه    ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب وت       ظعب نع ظ تذن يئغع ىزىك زةي تع، س ذرع، هعدايع الالهنعث ن ذ، ظ ذ، ب
ةتنع   . تةضمعسعمذ يورعغعلع تاس قالعدذ، ظوت تةضسة نذردعن ظةال نذر بولعدذ          ةلبع، هعداي شذنعثدةك مأظمعن ق

دذ                  ذر بولع ةال ن ن ظ اغدا نذرع ذ ح ة، ظ ةزةر      . تونذيدذ، ظةضةر، ظعلعم بعلةن بعرلةشس عدعن قةتظعين انداق بولذش ق
ةآكذرغا   ـ   لالهتاظال بذ ظايةتتعن صىتىن آعشعلةرنعث دعققعتعنع نذرغا بذرعغان، نذرغا قاراتقان، ظوي          ظا صعكعر، تةص

العمالر        ـ   قابعلعيعتع بعلةن خعلمذ   ـ   سالغان، ظالعمالرمذ ظأز ظةقلع    وف، ظ ا، صةيالس ان، هأآم عر قعلغ ل تةصس خع
اراب   ةي، رازع،      نةزلعدة جىملعدعن ظارستوتعل، ظةصالتذن، سوقرات، ف ةهذلال ظةل ةززالع رةهم عنا، غ ع، ظعبن س

ةتحان                         ةن ظةمةلعي عل بعل ةقعل ص اآع ظ دذ ي ةن بولع ذؤؤةت بعل ا ق ةقعل ي ةزلعدة ظ ارلعقالرنعث ن عد قات ظعبنع رةش
االر         .  دئضةن بولعدذ، يا صايدا ظالغان ظةقعل بولعدذ، يا ظأزع صاظالعيةتحان بولعدذ          ةنعال هأآم ةقةت ي أزنع ص بذ س

علةن               بعلعدذ،   ةندىرعدذ، مةس ىزىص حىش ال ت ردعن معس ة بع اش    : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ سأزلةرض ر ي بع
ةزةر              ىك، ن داظعرعسع   ـ  يعضعتنع تةسةؤؤرذ قعاليلع، بذ يعضعت، زةآع، حئحةن، صعكعرع ظأتكىر، زعهنع آىحل

نحع   ب. آةث، آىزىتعشع آىحلىك، مةسعلعضة هةرضعز سةل قارعمايدذ، ظةتراصلعق ظويلعنعدذ     ةت، ظعككع ذ بعر هال
أز                      عت ظ اي يعض ذ ب اندعن ب العتع، ظ نحع ه ذ ظعككع هالعتع، بذ يعضعت، تعجارةت قعلدع، آأص صايدا ظالدع، ب
قابعليعتع، ظأز بايلعقعنعث معقدارعدا تعجارةت قعلدع، بذ ظىحعنحع هالعتع، بذ ظىح هالةتنع بعز تةرتعص بويعحة 

ايلعقع، مانا بذ قذؤؤةت ظةقلع شذ، ظعككعنحعسع، ظةقلع بايلعقع، بذ       مذنداق ظاتايمعز، بعرعنحعسع، قذؤؤةت، ب    
أص     . ساص ظةقعل، آةسعص ظةقلع شذ     ايدا آ ظعشنع ظعش ظىستعدة، تةجرعبة بعلةن ظأضعنعش، ظىحعنحعسع، ص

ال     نحع معس قا ظعككع ن باش ةقعل، بذندع ةن، ظ اب آأرض أص آعت ان، آ م ظالغ ان، ظعلع ايدا ظالغ ذ ص ذش، ب : بول
اندعن       ظعلضعرآعدةك  بعر حئحةن ياش يعضعت بار، بذ يعضعت، صادعشاه بالسع بولسا، بذ قذؤؤةت، ظةقعل شذ، ظ

اال ؤارعس     . صادعشاه بالعسعنع ؤالع قعلسا، بذ آةسصع ظةقعلغا تةمسعل بولعدذ      ة، ب اه ظألس ظاندعن آئيعن صادعش
ايدعالنغ           ذ ص ا، ب رذق قعاللعس ذ،     بولسا، ظأز ظالدعغا مذستةقعل ظعش قعلؤالسا، بذي ةقعل ش ايدعلعق ظ س، ص ان ؤارع

ذ        ذؤؤةت ش ذ ق دذ، ب ةييار تذرع قا ت . خذددع شذنعثدةك ظعنسانالر ظةقلع دةسلةصتة ظعلعمنع، تةسةؤؤذرنع ظئلعش
ظاندعن بذ ظعنسان ظاثاليدذ، آأرعدذ، صذرايدذ، تئتعيدذ، سعاليدذ، آأرىلضةن، سعالنغان، ظاثالنغان، صذرالغان، 
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ذ          . بولسا، ظةقعلضة آعيعم بولعدذ    خعل آاظعنات    36تئتعلغان بذ    ةقلع، ب العالر ؤة ظ ك ب اندةك آعحع ز آأرىؤاتق بع
ا،              ظعشالرنع قوبذل قعلعش   ةقعل بولس ذؤؤةت، ظ الدعدا ق ذل قلعش ظ ع قوب ةقعل بذالرن ذ ظ دذ، ب ةييارلعقعدا تذرع ت

ع        ص، آةسص دذ    ظاندعن آئيعن بذالرنع قوبذل قعلع ةقعل بولع اآع بع         . ظ ة ي رةر آأرىنىشنع آأرس نع   بع رةر ظعلعم
ز          دع دةيمع ةقعل قعل ةن ظ عظعلع بعل ةلعي ص ةن ؤة ظةم ة،      . ظالسا، قذؤؤةت بعل ا يةتس ا، ؤايعغ م توشس ةر ظعلع ظةض

ةت،      ةت، جةمظعي عية، سعياس ترونومعية، جذغراص ا، ظاس ة، فعزعك ةدةبعيات، خئمعي ةت، ظ ا، تةبعظ ماتعماتئك
ةخالق،  ةظ ةت قعالصةلعسةص انالر تاق اندعن ظعنس ا، ظ ىن،  لةرنع ظذقس م ظىح ذ ظعلع ا، ب نع ظالس انال ظعلعم اليدعغ

وف،        . ظةقعلنع ظعشقا سالسا، بذ صعظعلع ظةقعل بولعدذ      ذص، صةيالس تة تذت اقالص، ظةس نعدة س ع زعه ذ ظعلعمالرن ب
هأآما بولسا، باتعنع، روهانعي ظعلمعنع قوبذل قعلسا، صعظعلع ظارقعلعق صايدا ظالغان، ؤة صايدا بةرضىحع، ظةقعلضة 

دذ            . ظايلعنعدذ وفالردا بولع ا، صةيالس العم، حوث هأآم ةقعل        . بذنداق ظةقعل، آاتتا ظ ة ظ ة ظعض اظالعيةتحان آىحض ص
ذن          ةقعل نذرغ ذ ظ ذص، ب ةقعل بول ان ظ وؤغا قعلغ االهعدة س الاله ظ االنتلعق، ظ قعرع ت ن تاش ا، دةرعجعدع بولس

نع  ةقعل، ظعلعم داق ظ ارعتعدذ، بذن عيات ي الدذرعدذ، آةشص ةيران ق ةرنع ه ةلكع، ظةقعللل ةس، ب اددعدعن ظةم  م
دذ  ـ ظعلهامع آىحدعن ظالعدذ، ظأز    . ظأزعدة مةؤجذت بولعدذ، ماددع دذنيادعكع ظعلعم بذ ظةقعلضة خعزمةت قعلع

دذ            لعغان بولع اش          . بذنداق ظةقعل هةممعنع، ظومذمنع، صىتىنال جةمظع قعلعص توص ذر، قذي ر ن ةقعل، بع داق ظ بذن
االس،       اندعن               دئسةك، بعزدعكع ظةقعل، بعر آأز خ ا، ظ ذر حاحس ةقعل ن ذ ظ ةييار، ظاش كة ت أز آأىش زدعكع آ  بع

 ظالالهنعث سأزع، يةنع  دئضةنبعزدعكع ظةقعل يورذيدذ، هةممة ظةقعل ظعلهام، ؤةهع ظالدعدا تعز صىآعدذ، ؤةهع     
ذ        دئضةن توغرعسعنع امدعن مذش ع، ظعله ع ؤةه ذ ظعاله ةر، مذش دة، ظةقعلنع ياراتقذحعنعث سأزع بولعدذ، ظةقعلل

  . بذالقدعن سذ ظعحعدذصاك

ل             ةآىننعث دةلع ةقلع ي أآىم، ظ ةقلع ه ايعنعدذ،      ـ  ؤةهعنعث ظأزع، قذرظاننع ظ ا ت دذ، قذرظانغ اتع قعلع ظعسص
دذ   اتع بولع ةرهع، ظعزاه اتع، ش اننعث بايان ا، قذرظ ةدعس بولس عالتع  . ه ةقلع، تةصس ةر، ظ اندعن مذجتةهعدل ظ

  `.م بولعدذشذنعث ظىحىن، ظعجتعهاد الزعم، فعقهع الزع. بولعدذ

  بعلعش نةزةرعيعسع

علعدة،                ىزىش مةزض ان آعرض ظالاله، بعزنع ظانعالر قورسعقعدعن حعقاردع، ظاشذ سىرةت هاسعل بولذش، ج
صعكر، قابعلعيعتعنع بةردع، شذنداقتعمذ بعز      ـ   صعكرع، قابعلعيعتعنع بةردع، ظوي    ـ   معثة، يىرةآنع بةردع، ظوي   

العالرنع    ـ   شذثا، ظاتا . ن باشالصال، بعلعشكة تةييار تذرعمعز    هئحنئمعنع بعلمةيتتذق، ظةمما، شذ حاغدع     ظانعالر ب
دذ،     تةربعيعلةشتذغذلذص ظىح آىندعن آئيعن     ةن بولع ىن آئحعكك ىح آ ا، ظ ةن كة باشلعس ار   دئض ةص ب م  .  ض ظعلع

أز       ة آ ةمدع        ـ بأشىآعدعن، تأشىآكعحة دئضةن هةدعس بار، ظالاله، بعزض ز ظ ةردع، بع ة ب ىرةك، مئث ذالق، ي ق
ص، صاك قةلبعمعز بعلةن ظعلعم ظالعمعز، ماددعي بعلعم ظالعمعز، بعز ظالغان ظاشذ مةلذماتالر، ظةقلعمعزنعث ظأزع سا

دذ           قةلب شذ، ظةقعلضة بذندعن باشقا سىصةت يوق، ظةقعل،       ادعم بولع ى ظةزاسع، خ ة، سةزض ة صاظالعيعتعض . ، معث
عسا، بعز ظاشذ سىرةتنع يةنع ظأزعمعزنع ظةقعل ظةينةآتة ظأزعمعزنعث سىرعتعدعن باشقا، سىرةت بولم: مةسعلةن

ظعنسان، ظأزع . قعلساق، حىشةنسةك، ظذنداقتا، بعز هةم ظةقعل، هةم ظاقعل هةم ظةقعل قعلعنغان نةرسة بولعمعز
دذ              ةظقذل بولع ان م ةقعل قعلعنغ وق،     . ظةقعل قعلسا، ظذ هةم ظةقعل، ظاقعل هةم ظ ةت ي ردذر، زعددعي هةممعسع بع

بعز ظأزعمعزنع ظةقعل قعلعص . دئمةك، خذالسة شذآع، بعز بعلضةن نةرسة، ظةقعل شذ. عدذرهةممعسع بعر نةرس
  ظةضةرسذرةت ظورنعغاباشقانةرسةقذيذلسا دةل شذنةرسة ظةقعل قعلعنعدذ.باقتذق

ا قعلغذحع     ـ  ظالاله، ظاسمان   ذر ظات ا ن ةن زئمعنغ ماندعن،        دئض ةت، ظاس ذ ظاي ةزةر، ب ر ن ة بع ة يةن   ظايةتك
حىنكع، .  ظةسعر بولدع، ظةمما، ظأزع بولسا، ظةزلعدة بار ظعدع، بذ بعر مأجعزة ظايةتتذر14لع غا حىشكعزئمعن

دع               ـ   يئثع ظعلعم  ةن دئ اتومدعن تىزىلض ن، ظ ذر، زةررعحعدع ةم ن ىتىن ظال ة  . صةن شذنع ظعسصاتلعدعكع، ص هةمم
ىتىن       زئمعنغا ـ   نةرسة ظةسلعضة قايتذرذلسا، نذرغا قايتعدذ، ظالاله، راستعنال ظاسمان         نذر بةرضىحع، بعز هازعر ص

ز،  . معزموهتاجنذر ظعحعدة ياشاؤاتعمعز، شذنداقال، نذر، ظعسسعق هارارةتتعن هاسعل قعلعندذق، يةنعال نذرغا          بع
عل        ـ هايؤان، ظأسىملىك، جانلعق ؤة جانسعز، ظاسمان  ن هاس ذر، زةررعحعدع المعمذ ن اش، ح ةربعر ت زئمعن، ه
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تئخنعكا ظالعملعرعال بعلةلةيدذ، ظعلغار معكرذسكذصدا تةتقعق قعلعدذ،  ـ يئثع صةنبذنع صةقةت، ظالعمالر، . بولغان
دع    ا قوي ان ظوتتذرعغ ةتنع، قذرظ ذ هةقعق ز،      . ب ةمدع بع ا ظ اندذر، مان ةردة بولغ ا ص ذر نذرغ ذر، ن ع ن هةممعس

ذر           ةندذق، ن عنع حىش دذ      رةسذلذلالهنعث نذر صةردة بار، دئضةن هةدعس ةردة بولع ذنداق ص الال . ظاش ة   ظ ه، هةممعض
  .قادعردذر

ل  ذنع دةلع ة س ر تامح ئن،     ـ بع ذ، ظوآسعض االس، ب ذر خ ر ن ذمذ، بع ىرعمعز، س ص تةآش ات قعلع ظعسص
ر        ار، بع ع ب اتوم زةررعحعس اددعدا ظ ع م ةر ظعككعل ةن، ه عدعن تىزىلض ئن ماددعس ذنع   هعدروض ة س  15تامح

 ـ   هةسسة حوثايتسا، هةسةن    170ر  هىسةن آأرىنعدذ، ظأز ظةينع شذ، ظةضة      ـ   سانتعمئتعر حوثايتسا، هةسةن  
ذ     160 معيعل،يةنع 100هىسةن يوقاص، سذ ظأز هالعتعدة آأرىنعدذ، ظةضةر     اغدا ب ذ ح ا، ظ  آعلومئتعر حوثايتس

دذ        تةك بولع ذ، توص أرىنعدذ،           ـ   بعر تامحة س ةرلعرع آ اهعيعتع، ظةسلع ماددعسع، جةؤه ذنعث ظةسلع م دة، س
ةنع                ظذنعثدعكع ظذششاق هاياتلعق بايقعلعدذ، ش     عمغا ي ع قعس ذنع ظعكك ذ س ةن ب ذ حاغدا خئمعيعلعك ظذسذل بعل

ز      ئخعمذ         . ظوآسعضئن ؤة هعدروضعنغا ظعضة بولعمع دا ت ايتقذحع معكرذسكذص ة حوث يون هةسس ة معل ةر، نةحح ظةض
ةلكع،             ةس، ب عنعال ظةم ن تىزىلض ع ظعلعمئنتتع ارةت ظعكك ئندعن ظعب ئن، ظوآسعض ذ، هعدروض ذ س اق، ب حوثايتس

عنع          ظذنعث نذر زةرر   وك زةررعحعس ز، ت أآىم قعالاليمع ذر دةص ه ذنع ن ذ س ز ب عحعلعرع آأرىنعدذ، شذ حاغدا، بع
  .بايقايمعز

دذ           م بولع ئخعمذ            . بذ تةتقعقاتقا ظعلغار ظىسكىنة بعلةن، خئمعية ظعلمع الزع ذنع ت ة س ر تامح ذ بع ةر، ب ظةض
أرعمعز    لذقعنع آ ةم بوش عز ظال دة حةآس ذ ظعحع ذ س ز ب اغدا، بع ذ ح اق، ظ أز حوثايتس ةييارعلةر ظ ذددع س ، خ

ئكذنتتا       ر س  6000ظوربئتعسعدا مئثعؤاتقاندةك، مذسبةت توك زةررعحعسع ظةتراصعدا مةنفع توك زةررعحعسع بع
اندعن                  ئلعص، ظ ىرةتكة ظ معليارت قئتعم ظايلعنعص حعقعدذ، بذ ظعشالرنع ظاشذ ظعلغار ظىسكىنعدة آأرىنىشكة، س

دذ   ع بولع تعلعتعص، ظذققعل ةص ش  . ظاس ذالس ض الدع،      خ ع ق وك زةررعحعس ذر، ت ةمدع ن ايدا ظ ذ ج ذآع، ب
ر       . ظوآسعضئن، هعدروضئن، يةنعال نذر زةررعحعسع بولعدذ    اتوم زةررعحعسع بع ذ ظ ةمما، ب ذنداق، ظ هةممعسع ش

خعل بولسعمذ، خذددع بعر هاؤادعن نذرغذن تعل، نذرغذن ظاؤاز، نذرغذن ظاهاث حعققاندةك، نذرغذن ظعلعمئنت، 
ذ                  ماددعالر هاسعل قع   اراتتع، ظاش ع ي الاله، بذالرن ان ظ ا، مئهرعب ذنداق بولغاحق اجع ش لعندع، ظعنسانالر ظئهتعي

 نذردعن، زةررعحعدعن، تأمىر، معس، ظالتذن، ظالماس، مةدةن، ظاشلعق، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك، يئمةك           
  .آئحةآنع ياراتتع ـ ظعحمةك، آعيعمـ 

ة  اآرو ظالةمض وث م ذ ح ةم ظاش رو ظال ك معك ذ آعحع ةن راست  ب الاله، هةقعقةت ايدذ، ظ ةينع ظوخش أز ظ  ظ
  . دئضةنصةسلعكنع آأرمةيسةن ـ سأزلعضىحع، ظالالهدعن ظعبارةت رةهمانتاظاالنعث يارعتعشعدا ظعضعز

 خعلدعن ظارتذق ظعلعمئنت، ماددا هةممعسع نذر زةررعحعسعدذر، مةيلع سذ بولسذن ياآع الي ياآع 116
ذن، ت بولس اآع رةخ ا ي اآع حالم اش ي ذر  ت ع ن ىملىك هةممعس ايؤان، ظأس اآع ه اختا ي ذث، ص اآع ي  ي

دذ عدعن بولع أرىث،    . زةررعحعس عناص آ ذزذص، س ارحعالص، ب علةرنع ص ص، نةرس العز قعلع عثعز ظان ظعشةنمعس
ةت                ة داالل ان مأجعزعسعض ة، قذرظ ا، بعرلعكعض خئمعيعلعك ظذسذلدا تةآشىرىص آأرىث، بذ بعر ظالالهنعث بارلعقعغ

الاله،   دذ، ظ اراتتذققعلع ةيظعنع جىص ي ة ش ةنهةمم علةرمذ  دئض ةيدعغان نةرس علةر بعلم ةت، س ةؤجذت  ظاي م
مةنفع بولذص، ظوت  ـ صعلذس، مذسبةت ـ  ظايةت بار، راستكةن، هةتتا، ظاشذ توك زةررعحعسعمذ معنذسدئضةن

م            ذ ظعلع ىحعدذر، ب الاله، راست سأزلعض ةن، ظ عر بذ 14سعم، نأل سعم بولذص هةممعسع جىص ظعك ال   ظةس رذن
  .مذشذ سىرعدة سأزلةنضةن، بولذصمذ آعشعنعث دعققعتعنع قوزغايدعغان بذ معسالدا سأزلةنضةن

ز   عدا توختعلعمع الر توغرعس ع قذش رعص ظذحقذح اتلعرعنع آئ ىرعدعكع قان ذ س ث . ب ع ظذالرنع الر تعل قذش
ازعر،         ةن ه الدع بعل ز ظ عرع   تةسبعهسع توغرعسعدا خئلع آأص سأزلعدذق، يةنعمذ سأزلةيمعز، بع الر سةص قذش

  .ظىستعدة توختعاليلع

اندا ياشاص          ر ماآ ذ بع بذ جةهةتتة، قذشالرنع ظعككع قسعمغا بألعمعز، بعرع، ظأز جايعدعن يأتكةلمةي ش
بذالرمذ بةك آأص، ظعككعنحع خعلع، سوغذق، ظعسسعق ماآان تالالص ياشايدذ، بعر نةححة . ظألعدعغعنع بولعدذ

  . بعر جايدا ظأتكىزةلمةيدذظايدا بعر آأحىص تذرعدذ، بعر يعلنع
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التماقحع،         ةتقعقاتنع باش ةآحع، ت نع بعلدىرم عتعص، نئظمعتع ة آأرس نع بعزض ذ ظعش ا مذش الاله، مان ظ
ادع       الاله، ه ع، ظ ايدذ، حىنك عز ظازم ن هةرض أتعدذ، يولدع نع بئسعص ظ ث معل ة مع الر نةحح ةرداش قذش سةص

هقعال تةؤةآكىل قعلعدذ، ظاندعن آذصايعحعضة ظئرعشدذ ع جةهةتتعن ظالالرعزعقيئتةآلعضىحع بار، بذ قذشالر يول، 
ذالر          . خاالس ايدذ، ب بذ قذشالرمذ بةزعسع قعشلعق، بةزعسع يازلعق سةصةر قعلعدذ، بةزعسع ظعسسعق هاؤادا ياش

اينع             وغذق ج اص، س ايدا ياش وغذق ج دذ، بةزعسع س ةر قعلع زدةص سةص عق جاي ظع كةندة ظعسس وغذق حىش س
  )صةردة يذلتذزالردعن صايدعلعنعدذسة. (ظعزدةص سةصةر قعلعدذ

ة               الر ظادةتت ةيدذ، قذش م آةتم زدا حعقع اآع دئثع قذشالر سةصعرعدة ظعككع قانعتعغعال تايعنعدذ، قذرذقلذق ي
اال               أرىص، ب اينع ياخشع آ ةش ياخشع ظوزذق، ساص هاؤا، ظعسسعق ج ذ       تةربعيعل عدذ، ب ةر قعلعش  ظىحىن سةص

ىن،               ظعلعمنع ظذالرغا ظالالهال بةرضةن، بذالر     م ظىح ىن، ظعلع ارةت ظىح انالر تعج الالهنعث ظوقوغذحعسع، ظعنس  ظ
ظعنسانالر ضاه ياؤرذصاغا، . ساياهةت ظىحىن، جعهاد ظىحىن سةصةر قعلغاندةك، قذشالرمذ شذنداق سةصةر قعلعدذ     

ذرذش      ر      ـ   ضاه ظافرعقعغا، ضاه ظاسعياغا، ظ ص، بع دةل قعلع نع     زئمعن  جع دذ مةقسةت نع صارحعالش ةمما،  .  قعلع ظ
ايؤانالر بذ قذشالر بولسا، صىتىن جايدعن هةممعسع بعرلعشعص ظورتاق بةهرعمةن بولعدذ، ظالعمالر شذنع تةتقعق ه

 ساظةتتة ظايلعنعص بولعدذ، دئمةك، آأحىص بارسا ياآع آةلسة، صةقةت 17قعلغانكع، بةزع قذشالر يةرشارعنع 
ة الاله نئم ةن، ظ ال آئتعدعك ر آىن ةنبع ة دئض ىك ه ال!  بىي ةزع قذش عفنومعياب مذ س ةنر بولذص ر  دئض ذش، بع  ق

ا                ر مذنذتت ةزع بع ةن، ب ات قاقعدعك تعم قان ث قئ ة مع ةر     2000سئكذنتعغا نةحح ةن، ظةض ات قاقعدعك تعم قان  قئ
اقنع            لىك تام اآع حىش ةحلعك ي ةص، آ ا ي اقنع نعيويورذآت ظعنسانالرغا مذشذ قذؤؤةت بئرعلسة، ظةتعضةنلعك تام

ارعنع نةحح ةيدذ، يةرش ثدا ي ةمما،  بئيجع دذ، ظ ةج قعالالي ع ه ةر يعل االيدذ، ه ايلعنعص حعق ر ظ اظةتتة بع ة س
ظعنسانالر بذ ظعشقا ظاخعرع يةتتع، ظذحار ظةسؤاب، ظىسكىنعلةر شذ دةرعجعضة يةتتع، ظةمما، بذالر ظاز شىآرع              

ىرظعتعنع ظألحةص                 . قعلعدذ، بةلكع، يوق   ثعش س ل مئ ةر خع ةن ه عؤةت بعل عرعدعكع مذناس  بعز بذ قذشالر سةص
ة                   ا، ساظعتعض ز ماثس ةك تئ ان ب ةم، ظعنس ىرظةتتعكع ظألح اثعدذ،   12حعقعمعز، بذ ظةث تئز، يذقعرع س يعل م  م

اثعدذ  22ظذالغلعق ماثسا،    يعل م ات  .  مع اثعدذ  39ظ يعل م عت  .  مع عكلئت    75ؤئلعسعص اثعدذ، موتس يعل م  مع
ة 112 ويعز ساظعتعض يعل، ص عالن ساظع120 مئ ز ظايرذص ةلكع، تئ اثعدذ، ب يعل م ة  مئ اثعدذ، 288تعض يعل م  مئ

بذمذ تةرةققعي قعلعؤاتعدذ، هةتتا، نذر تئزلعكعضة . ظةمما، تئز سىرظةتتة ماثسا، بذ باشقا، تئزلعك ظوخشاشمايدذ
رنع بئسعص   300يئتعشع مذمكعن، سىرظةتتة هازعر هةممعدعن تئزعرةآع نذر، بذ بعر سئكذنتتا    معث آعلومئتع

  .شذنداقظأتعدذ، توسالغذ بولمعسا ؤاآعظومدا 

 ظايةت  دئضةنظالاله، ظاسماندةك، تاغدةك بذلذتتعن مألدىر حىشىرعدذ، ياآع تاغدةك مألدىر حىشىرعدذ
ذ       . توغرعسعدا بذ ظايةت دئثعز، ظوآيان، هاؤارايع، ظاتموسفئرا، سذ قذرذلذش ظعلعملعرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، ب

دذق    ةن دئض توغرعسعدا، سىرة رةظعدةدة ؤة هةربعر شةيظع ظألحةملعك       ارنعث      .  ظايةتتة سأزلعضةن ظع ز ق ةتتا بع ه
ذ  . آأرىنىشعنع ظالتة تةرةص ظعكةنلعكعنع سأزلعضةن  بذ جايدا بولسا، ظوخشعمعغان بعر هةقعقةتنع سأزلةيمعز، ب

علدة، ظعسالم                 . ظايةتمذ مأجعزة بولعدذ   رعنحع صةس أزلةيمعز، بع ىح صةسعل قعلعص س بذ ظايةتنعث تةتقعقاتعنع ظ
 ـ صةن آةشصعياتحعلعرع بولغان، تةبعظعي ـ أز قارعشعنع، ظعككعنحع صةسعلدة بولسا، يئثع ظعلعمظالعملعرعنعث آ

 250ظاخعرعدا بولسا، ظعسالم ظالعمع، مذستاصا بةضنعث ياؤرذصالعق     . صةن ظالعملعرعنعث آأز قارعشعنع سأزلةيمعز    
ة ان، هةقعق ا قويغ عتعدة ظوتتذرعغ عرع سىص ةتنعث تةصس ذ ظاي الدعدا ب العم ظ ىتىن ظ ز ص ن بع أزلةيمعز، آئيع تنع س

ةؤلعيا،          . يةرشارعغا ظومذمع نةزةر سالعمعز    ةن ظ أزلةص ظأتك رعدا س ز يذقع علع، بع رعنحع صةس ةيخ بع اغ  ش ، دةبب
آأز قارشع توغرعسعدا . بعلةن صةيالسوف، ظالعم ظعبنع مذبارةك، هعجعرعية ظعككعنحع ظةسعردة ظوتتذرعغا قويغان

ة   ـ صةن ظالعملعرع هازعر ظعسصاتالص حعققان ظعلعم ـ بذ آأز قاراش، تةبعظعيظةث هةيران قاالرلعقع شذآع،      صةنض
الر سوظال  دئضةن دةبباغ، ظوقذمعغان، ساؤاتسعز، بذ زاتقا مذنداق نئمة ظىحىن؟        شةيخظوخشاشكةن، ظةمةلعيةتتة   

  قويذلغان قار توغرعلعق مألدىر توغرعلعق آأز قاراش جاؤاب قانداق؟

اشذنداق يئشعلعص حىشةمدذ؟ حىشىش ظورنع نةدة؟ نئمعدعن حىشعدذ؟ نئمة ظىحىن          قار ظأز ظورنعدعال ظ   
سوغذققا خاس قعلعندع؟ نئمة ظىحىن تاغقا خاس آأص حىشعدذ؟ نئمة ظىحىن بةزعدة يالغذز قار، بةزعدة يامغذر 
ةس؟ مان               داق ظةم عق جاي ظذن ايالق، ظعسس عدذ، ي ذنداق حىش ا ش وغذق تاغق ا بعلةن حىشعدذ؟ نئمة ظىحىن س

علةن      ـ   الرغا هازعر بولسا، خعلمذ   سوظالالر بذ   سوظالمذشذنداق   دع، مةس ابالر تىزىل : خعل جاؤاب بئرعلعص، آعت
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ذ     ـ صةن ظالعملعرع خعلمذ ـ  معثلعغان نئمة ظىحىن ؤاهاآازاالر، تةبظعي     100 ةمما، ب ةردع، ظ خعل جاؤابالرنع ب
اش حعقتع، بةزعسع صةرةز بولسا، خاتاسعنع شالالص جاؤابالر يةنعال ظاشذ بذرذنقع ظالعمالر جاؤابع بعلةن ظوخش

  .تاشاليمعز خاالس

ةت،     ىننع ؤةلجاماظ ظسعالم ظالعملعرع بذرذنال بذ مةسعلعضة مذنداق جاؤاب بةرضةن، ظةمةلعيةتتة ظةهلع س
ذالر  ـ بذ ظعلعمدعن صايدا ظئلعشنع خالعماي ظذالر تةصسعر، هةدعس، فعقعهع ظذسذل، ظعلعم            هةدعسنع ظوقذيدذ، ب

راز           عردة ظئت ر ظةس ئح بع ةن ه رلعقع بعل عنعث يذقع يومع دةرعجعس العم س هذر ظ ق مةش ةث داثلع ن ظ ظعحعدع
بعلدىرمعدع، بذ ظعلعمنع قوللعغان، ظةمما، قار، يامغذر توغرعلعق، بذ مةسعلة ظىستعدة توختالمعغان، سةؤةبعنع 

وغذق قاتالمغ              ارالر س ةن ص زدعن آأتىرىلض العمالر دئثع ةزع ظ ةن،     يةشمعضةن، ب ايلعنعدذ دئض ا ظ ة، بذلذتق ا يةتس
ةن   عدذ دئض ةؤةبدعن حىش ذ س امغذر مذش اندعن ي ة    . ظ مذ يةرض ة، بولذص ذص آةتس اتتعق بول وغذق، ق ةر س ظةض

ظعبنع مذبارةك .  دئضةنحىشكعحة سوغذق بولسا، قار ظئرعمةيال حىشعدذ، ظعسسعق جايغا يولذقسا يامغذر بولعدذ
ورعغاندا،      ةيخ بذ توغرعسعدا س ا ش امال          دةبب ارنع ش ةن ق ةن، جةزم اؤاب بةرض داق ج ةي، مذن ةهذلل ظةل غ رةهم

امغذردذر          . هاسعل قعلعدذ  ىيعدعكع ي ز س وغذق،     . قار قعلعص حىشىرعدذ، بذ آأصعنحة دئثع لذقتا، س اؤادا، بوش ه
دع،         دئضةن بذنع يذثدةك قعلعص حىشىردذ، مانا بذ قارنعث ظةسلع        ، مانا بذ هازعرمذ شذنداق ظعسصاتقا ظعضة بول

  .، شامال، سوغذق قارنع هاسعل قعلعدذ، سةؤةبحعسع ظالالهسذ

دا   الدع، تئلئسكوص ىرةتكة ظ ةمراهدا س ىنظعي ه الدع، س ىرةتكة ظ عالندا س ع ظايرذص العمالر بذن ازعرقع ظ ه
ةق            أزعدة ن وفلعرع س ذ ظعسالم صةيالس آىزةتتع، مذشذ ظةمةلعي مأجعزة بولذص قالدع، حىنكع بذ، قذرظاندا ظاش

علدع، ظعشةن ذش     تئص اس بول ا خ وغذق جايالرغ أرىث، س ىرىص آ الالرنع تةآش ىرىص، ماتعرئي عثعز تةآش معس
ذ      ا، ظ توغرعسعدا مذنداق جاؤاب بةرضةن، ظةضةر قار، سوغذق جايدعن ظعسسعق جايغا، ظعسسعق شامالغا يولذقس

اغعدذ، ظعس       ايدا   حاغدا قارلعقع سذنذص يامغذر بولذص قالعدذ، ظئرعص آئتعدذ، شذثا، سوغذق جايدعال ي عق ج س
ة      اغعدذ دعض عق             . بولسا، يامغذر ي ا، ظعسس عدة بولس ة حىشىش امغذر بعلل ار، ي ةمما، ق ا     ـ  ظ اؤا ظئقعمعغ وغذق ه س

أتىرعدذ،                   ذنع آ ل س ع خع يولذقعدذ، ظئرعضعنع يامغذر بولسا، ظئرعمعضعنع قار صئتع حىشعدذ، ياآع شامال ظعكك
غالردا توال قار يئغعشع، سوغذق آأص، هةم ظئضعز، تا.  دئضةنبعرسع قار بولسا، بعرسع يامغذر بولذص حىشعدذ 

  .  دئضةنظئرعضعحة حىشىص بولعدذ

اغدعن               سوظاليةنة مذنداق    ذ ت ارمذ، ش اغ ب ماندا ت اندةك، ظاس ا قويغ  قويذلغان، تةصسعرشذناسالر ظوتتذرعغ
  ظاندعن بذلذت بولذص مألدىر حىشةمدذ؟

وشلذقع شذ، بذ تاغ بذلذت شذ، بذلذتتعن دئثعز ظذنداق ظةمةس، ظاسمان، بذ جايدا ظىستىثالر شذ، هاؤا ب
ئلعص  .  ظعدع دئضةنيىزعدعن آأتىرىلضةن سذ بولذت هاسلع بولغان مألدىر تاغ شذ       هةممعنع شامال آأتىرىص ظ

  . دئضةنحعقعص يةنة صةسكة تاشاليدذ

ازعر ظعسصاتلعن       ـ   مانا هازعر ظعلعم   ألدىر ه ةن، م اؤاب بةرض ذنداق ظوخشاش ج عحة  صةن ظالعملعرع مذش عش
ىيع                ز س امال، دئثع ةؤةبع ش اغعدذ، س اق ي بةزعسع تىضمعدةك، بةزعسع ظالمعدةك يةزعسع حوثعراق بولعدذ، ظ

ذ       شةيخبذالر، بذ   .  دئضةن سوغذق ا، ب كىنة بولمعس ار ظىس داق ظعلغ عدة بذن نعث سأزعضة هةيران قالغان، بذ آعش
ان    مذ قذرظ ةت بولذص أجعزة، آارام ر م ذ بع ةن؟ ب انداق بعلض نع ق ار  ظعلعم ذت، ق امغذر، بذل ة ي ذ ظايةتت ، ب

مةسعلعسعنع، مألدىر مةسعلعسعنع تةصسعلعي سأزلعضةن، بذنع ظالعمالر ظةث ظعلغار ظىسكىنعدعن تئلعسكوصدعن     
صايدعلعنعص سىرةتكة ظئلعص، ظاندعن حىشةندىرةلعضةن، ظعسالم ظالعملعرع بذ ظايةتنع مأجعزة قاتارعدا قويذص، 

  .فعلعم ظعشلعضةن

ةؤةبعدعن            مألدىر ظةسل  ع قارغا ظوخشاش ظالتة بذرجةك، ضىزةل قاتعدعكةن، ظاندعن ظئرعش، سوقذلذش س
ة      رنع، ظالت ة قع ىرىص ظالت العمالر تةآش ةن، ظ ذص قالعدعك رلعق بول ىح قع اآع ظ الق ي ةن، يذمع يادروسع قالعدعك

دا                العمالر ظوب ةتقعق قعلغذحع ظ امغذرنع ت دذ  بذرجةآنع تاصقان، بذنع صةقةت مألدىر، قارنع، ي  ـ  1819. ن بعلع
عتعلدع،        ـ   1869يعللعرع فعرانسعيعنعث غةربعدة     ىرعتع آأرس ألدىر س يعللعرع تعصلعس شةهعرعضة حىشكةن م

يادروسع، ظالتة بذرجعكع بار، بذمذ ظألحةملعك حىشعدعكةن، مألدىر، ظالالهنعث قوشذنع بولذص، ظةضةر خالعسا 
نع ظألحةص     ؤاقتؤئتعدذ، بذنعمذ جايع، زامانع،     بعرةر حوث دألةتنع بعر نةححة منذتتعال هاالك قعلع        ع، معقدارع
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  .عيلعق قةتظعي يوقتاساددعصحىشىرعدذ، هئسابسعز، 

دأؤة تاغقا ظوخشاش  ـ ظالاله، بذلذتنع هةيدةيدذ، ظاندعن ظارعسعنع زعحالشتذرعدذ، ظاندعن ظذنع دأؤة
ماندعن         دئضةن قاتذرعدذ ىرعدذ     ظايةت بويعحة، ظىح خعل سىرةت آةلتىرىلدع، ظاس ألدىر حىش اغدعن م نع ت   يئ
ذ    .  ظايةت بويعحة بذلذت تاغ شةآلعضة آعرعص ظاندعن مألدىر حىشعدعكةن        دئضةن ىن، ظاش ئغعش ظىح مألدىر ي

 ظةسعر بذرذنال قذرظان سأزلعضةن، ظةمما، بذنع هازعر ظةث ظعلغار ظىسكىنعدة 14قانذن الزعمكةن، بذ هةقعقةتنع 
 بعلعص بواللمعغان مةسعلة بار، تاغدعن مألدىر حىشىرعدذ دعضعنع هاؤادا،         آأرضعلع بولذؤاتعدذ، تئخع نذرغذن،   

  .ظاندعن مألدىر ياغعدذ. دةك قار تاغ، مذز تاغ هاسعل بولعدذ دئضةنشةيخبوشلذقتا يىز بئرعدذ، 

ةقعقعي  هةيران قاالرلعقع شذآع، بذ ظعشنع بذرذن قانداق بعلضةن؟ بذ بعر آارامةت بولذص،            ةؤلعياالرغا  ه ظ
نعم              ظالال ةث ظئحعنعدعغع ه بعلدىرعدذ، هازعر بولسا، ظعلغار ظىسكىنعدة بعزمذ بعلدذق، ظةمما، بذ باشقا، مئنعث ظ

ن            أجعزعلعرع، بذندع ةت م ذ هةقعق ان ب علةر،       80شذآع، مةن يئزعؤاتق ع هادعس ةن ظعلم ىز بةرض ذرذن ي ل ب  يع
علةر        يعل ظعحعدة قانداق تةرةققعياتالر يىز بةردع، بذنع       80ظذندعن آئيعنكع    ازعرقع آعش  بعلمةيمةن، ظةمما، ه

 يعللعق ظعشالرنع ظةسال بعلمةيدذ، بةلكع، بذ هقعقةتنع 80مذشذ سأزنعمذ حىشعنعص بعلةلمةيؤاتعدذ، آئيعنكع 
 يعلدعن آئيعن بعلعشع مذمنكعن، بةلكع، بعلةلمةي ظألعدعغانالر خئلع آأص، بةزعسع 50بةزع ظعنسانالر يةنة 
ل  80 يعلدعن آئيعن ؤة ظأتكةنكع 100 مانا شذنداق آةينعدة قالغان، بعر ظةسعر       بعز. ظعنكار قعلعدذ خاالس    يع

  .ظعحعدعكع ظعشالرنع آةلضىسعدعكعلةر قانداق بعلةر؟ بذ هةقعقةتةن، ظئحعنعشلعق ظعشالردعندذر

سعر  بذ ظايةتكة، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق تةص دئضةنزئمعنغا نذر ظاتا قعلغذحع ـ ظالاله، ظاسمان 
ان ذر   . قعلغ ندع، ن ا قعلع ذر ظات انداق ن ارعغا ق ا، يةرش ايلع، زئعمعنغ اراص باق ز ق نع بع ةنقئ ىزةللعك،  دئض  ض

ة         . هاياتلعق، رةث دئضةن، مةنعلةرضة ظعضة     ة قعتظةض ارعدعكع يةتت اق، يةرش ان بولس بعز ظاتموسفئرادعن قارايدعغ
  .قانداق نذر، ضىزةللك بئرعلدع، بذنع ظوحذق آأرةلةيمعز

ة      : علةنمةس ةن بعرض ع بعل عيعلعك خةرعتعس ىرةت، جذغراص ذ س رع، ب ىملىك رايذنلع ارعنعث ظأس يةرش
ةرلعرعنعث  ةنتاؤع جةؤه عتعلدع،   ـ 56ت ذ آأرس ايؤانالر رايذنعم ارعنعث ه ذنداقال يةرش عتعلدع، ش ة آأرس بةتت
ذغراصعيعلعك خةرعتعسع  بةتتة ظافرعقا قذرذقلذقعنعث ج    ـ   57تةنتاؤع جةؤهةرلعرعنعث    تةصسعلعي بولسا، مذنداق،  

بعلةن آةلتىرىص بذ خةرعتة ظعحعضة شذ جايغا ماسالشقان ظأسىملىك، ؤة هايؤانالر بعلةن بعرضة آةلتىرضةن، بعز 
ز    ةن دةص بعلعؤاالاليمع ار ظعك ىملىآلةر ب ايؤانالر ؤة ظأس داق ه افرعقعدا مذن ال، ظ ةرعتعنع آأرىص ذ خ ك . ب رةثلع

ةنتاؤ     عر ت ذ تةصس اآع ب ا ي ىرعتع بولس اآع      س زعلغعنع ي ةن يئ ىرةت بعل ك س ةينعث رةثلع ةهذلال ظةل ع رةهم
ايؤان،                   عمعز، ه ارعنع آىزعتعش ز يةرش اندا بع داق بولمعغ تع، ظذن آومصيذتئردعكعسع بولسا، تئخعمذ ياخشع بوالت

ة            ـ   61. ظأسىملىآلةرنع بعلعشعمعز الزعم   ةن، ظعحعض عنعث خةرعتعسع حىشىرىلض بئتعدة بولسا، ياؤرذصا قعتظةس
ةن،           بولسا ةن بئرعلض املعرع بعل  ـ 63، شذ جايغا ماس، مذؤاصعق آةلضةن هايؤانالر، ظأسىملىآلةر ظاتالغذسع، ن

ا خةرعتعسع،         ـ   65بئتعدة، ظاسعيا قعتظةسعنعث خةرعتعسع،      ا،     ـ   67بةتتة بولسا، شعمالعي ظافرعق ة بولس بةتت
ة   بةتتة بولسا ـ 68، شعمالعي ظامعرعكعالر خةرعتعسع،  ظامئرعكاجةنذبعي   عتع، خةرعت ، ظاؤعسترالعيعنعث خةرعس

  .ظعحعدة هايؤانالر، ظأسىملىآلةر آةلتىرىلضةن

تع               ةك ياخشع بوالت ةرنع بئرةلعسةك ب ذ خةرعتعل زمذ ب ةريانعدا بع ةرقانداق  . آعتابنع نةشعر قعلعش ج ه
ىملىآلةر                 ايالردعكع ظأس ذ ج ايؤان ؤة ب ذق  آعشع بذ خةرعتعلةرضة قاراص، بذ بةش قعتظةدة ياشايدعغان ه دعن تول

دذ ةؤةردا بولع دذ،   . خ عنعنع بعلعؤالع ىزةللعك بةرض ذر، ض تعنال ن ا راس الالهنعث زئمعنعغ ذنداقال ظ ةرنع نئمةتش ل
دذ     . تونذص، شىآرع قعلعدذ   عق بولع ا ظاش زنعث   . ظالالهق عتع بع دع    مةقس ذنداق ظع ةهذلال    . معزمذ ش ةنتاؤع رةهم ت

ةن ظ       ايؤانالر بعل علعنع        ظةلةي، شذ بةتلةرنعث ظارقعسعدا بذ ه ذ مةس ز ب ةن، بع ةؤةر بةرض ذق خ ىملىآدعن تول أس
  .بذ توغرعسعدا ماتئرعيال آأص، آأرىؤئلعثالر. سعلةرضة تاصشذردذق

هايؤانات هاياتلعق تىرع نةححة معليوندعن، ظأسىملىك نةححة يىزمعثدعن ظئشعص آةتتع، ظالاله، يةنعال 
اآع   خالعغعنعنع قعلعؤاتعدذ، بعز بعلمعضةننع يارعتعؤاتعدذ، حىن     ايؤان ي كع، ظذ زات، هئرعص قالمايدذ، هةربعر ه

انالر     ع ظعنس ة، هةممعس ع، ظةلؤةتت ش قعلغذح ةن ظع ةت بعل الاله، هئكم ار، ظ ةت ب ذم هئكم ىملىآتة حوق ظأس
رعلدع                  زئمعن مةنصةظةتع ظىحىن،  عية بئ ارارةت، ظئنعرض ذر، ه ذنداقال ن رعلدع، ش ىزةللعك بئ ذر، ض ا ن ذرذن  . غ ب
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ئنعرضعيعلةر، يةنعال يةرشارعدعن، جىملعدعن آأمىردعن، نئفعتتعن، شامالدعن، تأمىر، بئرعلمعضةن قعززعقلعق ظ
رعلدع     نعص بئ تعن ظئلع رعلدع، قذياش ارعغا بئ ةنعال يةرش نعص ي دعن ظئلع ذ   . معس نع ب ذ ظعلعم ةن ب هةقعقةت

ارعتعص ب                اراظعتنع ي ةردع، ش ةقعل ب اندعن،   تةرةققعياتنع ظالاله ياراتتع، ظعنسانالرغا ظعلهام قعلدع، ظ ةردع، ظ
ظعنسانالر آةسعص قعلعص، مةنصةظةتلةندع، مانا بذ ظةهؤالالر هةتتا نذر ظعلمع، الزعر نذرع ؤة نذر ظعلمع بعلةن       
ةت            ذ ظاي يذتئرمذ مذش عدعغان، آومص ةن راؤاج تاص وك بعل ذر ت لةيدعغان ن ةن ظعش ياسالغان، يةنعال نذر دعسكا بعل

  .ظعحعضة آعرعص آئتعدذ خاالس

ة ةنتاؤع رةهم عدعن ؤة  ت ايؤانالر دذنياس ان، ه عؤةتلعك بولغ ة مذناس ةتنعث تةصسعرعض ذ ظاي ةي، ب هذلال ظةل
ظأسىملىك دذنياسعدعن ظالالهنعث قذدرعتعضة سعرلعق، قعزعقارلعق ظعشالرغا داظعر بعر نةححة معسال آةلتىرضةن، 

  .بعز بذنعثدعن بعر نةححعنع يئزعص قويعمعز

ةآكذرعمع         زنعث تةص ذ ظعشالر بع عمعزنع         بةلكع، ب ةثرعتعص، آىزىتعش ةزعرعمعز آ تذرذص، ن زنع حوثقذرالش
  .آىحةيتعص، ظةتراصلعق ظوياليدعغان قعلعشع مذمكعن، ظعنشاظالال

  يئشعل ظأسىملىآلةر دذنياسعدا

ةن  ضىللةر صادعشاهع  اتعلعدذ         دئض عية دةص ظ ذص، ظعسمع ناصرعس ىل بول ر ض ةن بع ام بئرعلض ىلنعث   .  ن ذ ض ب
ن         دئظامئتعرع بعر مئتعر ظةلل  اش نذرعدع ذ قذي ة، ب زعل ظةلؤةتت ع قع رام، رةثض ة آعلوض عك سانتا، ظئغعرلعقع يةتت

آةلضةن رةث، صىتىن ضىللةر شذنداق، بذ ضىل بعر ظايدا ظاران ظئحعلعص بولعدعيذ، ظةمما، ظىح آىندعال توزذيدذ،       
قا                     ذنداقال باش ىل، ش ذ ض رايدذ، ب أص ظذح اندا آ ال قذرظ ارةتلةر     مانا بذ دذنيانعث معسالع، بذ معس ىللةر، هاش  ض

هئسابالشالرغا قارعغاندا، دذنيادا حئحةآلةيدعغان . حعشعسع حئحةآتة بولعدذ ـ ظارقعلعق حاثلعشعدذ، ظةرآةك
ع،              300ظأسىملىآال    معث خلدعن ظاشعدعكةن، بذ ضىل، ظىزىم ظاظعلعسعضة مةنسىص بولذص، يعلتعزع يوق، غول

  .ه خالعغعنعنع قعلعدذيوصذرمعقع يوق، بعر تالال ضىل ظئحعلعدذ، ظالال

ىل ر ض عملعك بع ذؤا ظعس رعدا مذجذيخ ةزع رايذنلع انزانعيعنعث ب ع  ت ذ دورعس ةن ظذيق ىل بعل ذ ض ذص، ب بول
ىل               ر ض ياسعلعدعكةن، بذرذنقعالر بذ ضىلنع يئمةآلعككة ظارعالشتذرذص ظوؤلعغان، ظافرعقعنعث شعمالعي رايذنعدا بع

حاصقذندعن  ـ  يامغذر، بوران  ـ   عل بويع ياصيئشعل تذرعدعكةن، قار     يعل ياشعيااليدعكةن، ي   100تئصعلغان بولذص،   
 آىندة ظىح 100قورقماي بعر خعلال تذرعدعكةن، بذ بعزضة جةننةتنع ظةسلعتعدذ، ماضعنولعيعدة بعر ضىل بولذص،           

ى                ر ض يعدة بع أىث، هعندونوزع الدعن آ ع ماتئرعي دذ، بذن ىلع بولع ل قئتعم ظئحعلعدذ، هةر بعر دألةنتعث دألةت ض
ان     االدعن ظام ذ ب علةر ب ةن، آعش ةلذمات بئرعدعك الدعن م اغدعن ظ ار ت ةن يان ئحعلعش بعل عدة ظ ذص، هىصص بول

سوغذقنع ظعنسانالر ؤة  ـ قالعدعكةن، بذ سعضنال ضىلع دةص تونذلغان، هةرقانداق ضىل ؤة ظأسىملىآلةر، ظعسسعق
ىملىآدة ظذخالت           اآع ظأس ىل ي ىل          هايؤانالرغا ظوخشاش سئزةلةيدذ، بةزع ض ةزع ض ا، ب علع بولس ع، زةهةرلعض قعل

دذ ع بولع ةل داؤالعغعل ىملىآتة آئس اآع ظأس دذ. ي علع بولع ةزعدة ظألتىرض ا، ب عياتنع قوزغعس عدة هئسس . بةزعس
ر قذياشدعن             رعدذ، بع راق بئ ر تذص ةممعنع بع ذرايدذ، ه بزعسع خذشصذراق بذرعسا، بةزعسع سئسعق، ظاححعق ص

ةن           هةقعقعيصايدا ظالعدذ، بذ قذدرةتنع      أآىص آةتك علةر ح ةما، آعش ةلبع ظ دذ، ق العمالر بعلعؤالع قةلبع ظوحذق ظ
  .كة يئتةلمةيدذمةقسةتآئمة، قعرغاققا حعقالمعغاندةك، مةثضى 

ضعرمانيعدة تعكةنسعز بعر ظةتعرضىل تئصعلغان، بذ خذددع صعتنة دذنياسع بولغان، ظايالالر ظعحعدعن رابعية             
 جايدا، بعر دةرةخ بولذص،  دئضةنغا ظوخشاش ظعشتذر، ظافرعقعدعكع آعضالعبةسرعدةك، بعر ظايال ظةؤلعيا حعققان

عدة           ا ظوخشاش مئؤعس ث قوثغذراقق شامال حعققاندا ظادةمدةك قاقاهالص آىلىص آئتعدعكةن، بذنعث سةؤةبع ظذنع
أ هئندعستانبولذص، ظعحعدة ظذششاق دانحعالر ظةرآعن هةرعكةت قعلعص تذرعدعكةن،          زع دا بعر دةرةخ بولذص، ظ

توآلوك ظعكةن، ظةضةر بعرةرسع بذ دةرةخ يئنعدعن ظأتىص، تذتذص سالسا، توك تئصعدعكةن، ظالعمالر تةآشىرسة 
نع         وك ظعلمع الاله ت ان ظ ةن، مئهرعب ة ظعك ة ظعض رعش ظاالهعدعلعكعض نع حعقع اقالش ؤة توآ وك س ذ دةرةخ ت ب

اراثالر دةص  ظعنسانالرغا هةر خعل يول بعلةن ظىضعتعص، هةتتا دةرةخكة ظورذنالشتذ     رذص، ظاندعن ظأسىملىآكة ق
ل دةرةخ                 ر خع ترالعيعلةردة بع ة، ظاؤعس ز، بعرازعلعي ازعرمذ ظذخالؤاتعمع خعتاص قعلسا، بعز ظذخالص ظأتتذق، تا ه
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قان                    ة جايالش ذ دةرةخ حألض ة ب ث ظىستعض اقاليدذ، ظذنع ذنع س ا س بولذص، بذنعث معؤعسع ؤة غولع نةححة تونن
ىرىص،     هئكمةتلةن تةمعنلةيدذ، ظالاله،    بولذص، مذساصعرالرنع سذ بع    العمالر تةآش دذر، ظ  بعلةن ظعش قعلغذحع

  .نذرغذن دةرةخنعث نئفعت هاسعل قعلعش ظعقتعدارع بارلعقعنع بعلدع، ظالاله، ظاجايعص مئهرعبان زاتتذر

אאא 

  دئضعنة،... اهللا... اهللا... اهللا... اهللا

  .شعمغا آةلضعنةظاالي دعسةث سعرلعق ظعلعم قئ

  بةرسةم ساثا سعرلعق ظعلعم، حعن دعلعثدعن آىلضعنة،

  .ظالةم بوشلذقعغا سةصةر قعاليلع بعز يىرضعنة

  بعرلةص آأرضعنة، ـ ظالةمدعكع سعرالرنع بعر

  .بارحة ظالةملةرنع ظعنحعكعلعك بعلةن آىزةتكعنة

  ونلذق ظعلغار ظىسكىنة،ظئلعكتئرظئلعص قولذثغا 

  . ظالالهنعال سأيضعنةمةشذقهةقعقعي  مةقسةت

  ظالالهنعال سأيةلعسةث، قةلبعثدعن باشقعنع قويغعنة،

  .سةن نئمة ظىحىن ظالالهقعال ظاشعق بواللمايسةن

  قةلبعثدعكعنع ماثا بعر دئضعنة؟ بعر دئضعنة؟،

  .ظعنساندةك آئتةي دئسةثهةقعقعي سةن بذ دذنيادعن 

  ة،مةجازع ظعشقعنع قويذص، ظعالهعي ظعشعقنعث غئمعنع يعضعن

  .ظعشقع ظالالهنعث ظعلكعدة بذنع ظوبدان بعلضعنة

  شذنعث ظىحىن ظع ظالاله، ظأزىثضة ظاشعق قعلع دعضعنة،

  .ظةي نادان ظعنسان هةممعدعن ؤاز آئحعص بذ يولغا آعرضعنة

  ضةرحة بذ دذنيادا زعيان تارتساثمذ سأزىمضة آعرضعنة،

  .ظةلةمضة آىلضعنة ـ بذ زعيان زعيان ظةمةس، دةرت

  عسة، بعز سةصعرعمعزنع باشاليلع يىرضعنة،ظةم! خوش

  . ظاخعرةتتة بذنع ظئسعثدة تذتقعنةمةقسةت ـ مذرادهةقعقعي 

  بذ بعر مةيدان مذسابعقعدة حوقذم ظذتذص حعققعنة،

  .بذ دذنيادا نةصسعث ظالدعراتسعمذ ظاخعرةتنع آىتكعنة

  سىرة فذرقان تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

هةممة  تةرجعمعسع  ؤةخةلةقة آذللع شةيظعن فةقةددةرةهذ تةقدعيراظايةت توغرعسعدابذ سىرعدعكع مذنذ 
  . دئضةننةرسعنع ظالاله ياراتتع، هةربعر شةيظعضة ظاالهعدة تةقدعر ظورذنالشتذردع

ةيلع                         اآعز م ةيلع ص ةي، م ةيلع حذص ا، م ةيلع آاتت ك، م ةيلع آعحع بذ ظايةتكة قارعغاندا، مةيلع حوث م
سعنع ظالاله ظأزع ياراتتع، ظالالهدعن باشقا بعرةر خالعق يوق ظةلؤةتتة، بةندعلةر قعلعقعنعمذ نعجعس، هةممة نةر
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  .ظعشلعرعنعمذ ظالاله ياراتتع، بةندعلةر آةسعص قعلعدذ خاالس

ةرش،           ع، ظ ةث حوث رعدذ، ظ ة آع ع شةيظعض ذ ظعشالرمذ آذلل ع، ب ةث     70حىنك ارتعص ظ ةردعدعن ت ذر ص  ن
ذص ؤة زةررعحعلةردعن تارتعص هةممعنع ظالاله ظالدعن بعلعص ياراتتع،تةقدعر آعحعكع هىجةيرة، ؤعرذس، معكر

عنع سىرىشتة هئكمعت ظورذنالشتذردع، ظعبادةتنعث هئكمةتبةلضعلعدع، يئتةآلعدع، هةر نةرسعضة ظأزعضة اليعق 
اتنعث    ةن آاظعن ان بعل ذنذص، قعلغ ةق بويس اي مذتل ارلعق  هئكمعتقعلم الالهنعث ب ص ظ تة قعلع نع سىرىش عنع، ع

، تةصةآكذر،  دئضةنشذنعث ظىحىن ظالاله بعزضة مةن هةآعيعم. ع، رةهمعتعنع تونذشعمعز الزعم  هئكمعتبعرلعكع،  
  .ظةقعل، تةدبعر، نةزةرنع ؤاجعص قعلدع

انحلعق                  ر دئهق ذ بع دذ، ظ عيادة حعقع ا ص داش ظىحىن يئزعغ نع ظورذن ذ ؤاجعب تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ب
ظعنسانالر بعنا، قذرذلذش سالمعغان بذ .  دئضةنهةسةل هةرعسعنع آىزىتىص، مذنداق  مةيدانعدا ظأمىحىك بعلةن    

االرلعقع        ةيران ق ئخعمذ ه جايدا ظأمىحىك، بعناآارلعق ظعشلعرعنع ظئلعص بئرعصتذ، ظذ مئنع هةيران قالدذردع، ت
ذتع،                  ةآكعز ص ةقةت س ث، ص دذ، بذنع ةرنع ظوؤالي ار   جىص آ   6شذآع، مذشذ جايدعمذ ظأمىحىك، حعؤعنل أزع ب

حئؤعن تورغا حىشكةن هامان، ظذ دةرهال تورنع ظذنعث بئشعغا         .  آأز بار  4000ظعكةن، حئؤعندة بولسا، قانات     
ساناالر ظوقذص، خاتعرجةم    ـ   يأضةيدذ، ظاندعن زةهةرلةيدذ، ظأزع ؤة بالعلعرعغا ظوزذق راستالص، ظالالهقا هةمدذ         

العدذ،     ةرلعرع     (ظارام ظ ةنتاؤع جةؤه أ    ـ   149ت ة ظ ان ظةزاسع         بةتت نع، ظعشلةص حعقعرعدعغ ور يعص مىحىآنعث ت
ةن الرنع    ) آأرسعتعلض ذ ظعش نع ؤة ب داق آأرىنىش ان، بذن ايعن حوثايتعلغ ارقعلعق ظعنت كذص ظ ةزا مئكرذس ذ ظ ب

ةل           ة، هةس ذ بةتت ذنداقال، ب ةن، ش علعي بولعدعك ةن، تةصس ئخعمذ رذش ةك ت رعدعن آأرس عنظالغذ فعلعملع س
ةن ح  كذص بعل عنعث معكرذس تذرع     هةرعس اق ظوت ر قاص ذددع بع ذ خ ار، ب ىرعتعمذ ب تعرعنعث س ان نةش وثايتعلغ

ة هةسةل              بوغذقلذق نةشتةر ظذحع ظذحلذق، بذ، هاشارةت، ظأسىملىك ؤة حئحةآلةرنع ظعستئمال قعلعص، بعزض
ايدا                ذ ج ةن، ب أزلةص ظأتك ز س ةهؤالعنع بع ظعشلةص حعقعرعدذ، بذ بعزضة مةلذم، بذنعث بعناآارلعقعنع، آأنةك ظ

اناظةت،               صة ةرقانداق س اناظةت، ه ايؤاندعكع س ع ه ذ ظعكك عمذ، ب ذ بولس أزلعنعدذ، ظ ة ظعشالر س قةت بعر نةحح
ذ     مةقسةتصايدعنع آةلتىرىش، زعياندعن قئحعش، مذداصعظة قعلعشنع         قعلعدذ، ظعنسانالر ساناظعتعمذ شذنداق، ب

وزذق             رعش، ظ ذش، هةسةل حعقع ور توق اناظةت، ت ايدعلعق س ايؤاندعكع ص ةحىرىش،    ظعككع ه ات آ ئلعش، هاي  ظ
  .نةسعل قالدذرذش، زةرةردعن ساقلعنعش بولسا، زةهةرلةش، مةس قعلعش، قوغدعنعش ؤاهاآازاالر

تةر      ) بةتتة ـ   150تةنتاؤع جةؤهةرلعرع   ( ظأمىحىك سىرعتع بولذص، بذ ظأمىحىك بئشعدا ظعككع تال نةش
ذص،   بار، حاقسا هةر ظعككعلعسع بعلةن حاقعدذ، بذ نةص ظئلعش خاالس،         تةر بول ظذنعث ظاستعدا بعر حوث نةش

ة هىجةيرعسع       ـ   زةهةرنع مذشذ نةشتةر حعقعرعدذ، بذ هايؤانالردعمذ ظاالهعدة ظةقعل، صةم         رؤا، معث صاراسةت، نئ
ةر          ايرعم زةه ع، ظ ةرةص قعلعش ظورن ر ت بار، سئزعم بار، مئثعش، تذرذش، آأرىش بار، ظوزذق يولع ؤة ظذنع بع

ةر قايس ايرعم، ه امبعرع ظ اندعن ظ عش، زعي ةظةت قوغلعش ايدا مةنص ايرعم ص تعرع ظ ايرعم نةش عنعث نةيحعسع ظ
  . بعلةن يارعتعص بعزضة آأرسةتتعهئكمةتقئحعش بار، بذالرنعمذ ظالاله 

ا              اناظةتنع زاؤذتت ان، س أتعمعز، ظعنس بذ ظعككع جانلعقنع سأزلةش بعلةن بعرضة بعر هئكمةتنع سأزلةص ظ
اناظع       أمىحىك، س ذ ظ ق                   بذلعؤاتعدذ، ب ور تاشالش، توقذمعحعلع أمىحىك ت ذ ظ دع، ب دا بول أز ؤذجذدع ا، ظ تع بولس

اناظةتكة                ار س قعلعش ظارقعلعق حعؤعننع ظوؤالص، باشقا هةرخعل هاشارةتنع قذل قعلدع، خذددع شذنعثدةك ظعلغ
، باشقعلرنع ظعضة دألةتلةر بولذصمذ توقذمعحعلعق ؤة باشقا هةرخعل ساناظةتكة ظعضة دألةتلةر بعلمضة ظعضة دألةتلةر

  !دة ـ قذل قعلماقتا، قئنعنع شورعماقتا، حىنكع، ساناظةت بار، تور بار، ظعلعم آىح بار

ىتىن      اي، ص اص قالم ةن توخت ايؤان بعل ع ه ذ ظعكك الغذز ب أص، ي ةك آ ةر ب داق هئكمةتل الر بذن قئرعنداش
ة نة                االه، هةمم ع، ظ ع، حىنك ةتقعق قعاليل ىملىآنع ت أزع     دذنيانع، هايؤان، هاشارةت، ظأس عنع ظ ةت رس  هئكم

اياهةت         أرىثالر، س اراثالر، آ ةن ق ةت بعل ذن ظاي ة نذرغ اندعن بعزض اراتتع، ظ ايدعلعق قعلعص ي ة ص ةن بعزض بعل
ث                         اندذر، ظذنع ان، آايعغ ا قعلغ ايدا تاص أص ج اق، آ ارعغعلع ظذنعمعس ز ق ةن، بع ثالر دئض قعلعثالر، ظعبرةت ظئلع

 ظةتراصعمعزدا ظةضعشعص يىرعيدذ، خذددع مئنع آأر، قذرظانغا ظىستعضة بذ هةممة نةرسة بعزضة بويسذندذرذلغان،
  .دةك دئضةنظةمةل قعل

ماندعن             :  دئضةن تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يةنة مذنداق     رع ظاس ار، بع ابع ب ل آعت ع خع ظالالهنعث ظعكك
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أز                  ع، ظ أز تعل انالر ظ ابنع ظعنس ةقلع  حىشكةن ؤةهع بعلةن صةيغةمبةرلةرضة بةرضةن ساماؤع آعتاب، بذ آعت  ـ  ظ
دذ           أزع بعلع الاله ظ ةقعقعتعنع ظ ةندع، ه ع      . قابعلعيعتع بعلةن هةرخعل حىش أز قول ا، ظ ابع بولس نحع آعت ظعككع

ع          ةم، بذن ذ ظال ان مذش بعلةن ياراتقان، رةثضارةث، ضىزل دذنيا، هةممة تعلدا سأزلةيدعغان، رةثلعك آعتاب بولغ
ك       آأز آأرىصال حىشعنةلةيدذ، خالعقعغا ظعشعنةلةيدذ، ساما   ذ رةثلع ا، ب از بولس ةجاز، ظعج ة، م ؤع آعتابدا آعناي

دذ             لعم بولع وق تةس ع          . آعتاب هةممعسع ظوحذق، حىشعنعش ظاسان، هةممعسع ظامال ي ذ ظعكك ار ب ال ب ز ظام بع
ر   تذرماي،     ـ   آعتابنع بع ة زعتالش ةتبعق بعرعض م   ت عمعز الزع تىرىص ظوقذش ةييعد    . الص ظأزلةش أزنع س ذ س ذب ب  قذت

ان       . أز تةصسعرعدة آأص تعلغا ظالغان  رةهمةهذلاله ظةلةي ظ   ةر ماآ ان، ه ةر زام ان، هةدعسنع ه راست، بعز قذرظ
ا  ةتبعقآاظعناتق م    ت عمعز الزع تىرىص حىشعنعش ابنع بعرلةش ع آعت ذ ظعكك عمعز، ب ىن،  . الص ظوقذش ذنعث ظىح ش

  . بذيرعغانمئهرعبان ظالاله، ساماؤع آعتابدا بذ ظالةمدعن ظعبارةت رةثلعك، آأص تعللعق آعتابقا قاراشقا

ةقدعر                ذ ت قا ظاش ة قاراش ىتىن شةيظعض ان ص الاله ياراتق ز، ظ ة، بع ذ ظايةتت اق، ب بعز، ظايةت تئمعسعغا قايتس
هاؤا، قذرذقلذق، . عنع، رةهمعتعنع تئصعص حعقعشقا توغرا آئلعدذهئكمعتمةسعلعسعنع يئتةآلةش مةسعلعسعنع، 

ايمعز، بعز يذقعرعدا ظعككع هاشارةتنع تعلغا ظئلعص، زئمعن هةممة نةرسعضة قار ـ دئثعز، يئزا، شةهةر، ظاسمان
ز    ةمدع بع أردذق، ظ اراتقعنعنع آ ص ي ةلتىرعدعغان قعلع ا آ ايدعنع قولغ ان ص اندعن قاحعدعغ ا زعي الاله، بذالرغ ظ
ذ                ش، ظ عل قعلع وك هاس اقالش، ت وك س ا ت ذ بئلعقق الاله ب اقعمعز، ظ دئثعزغا شذثغذص بعر تال بئلعقنع آأرىص ب

تئما   نع ظعس ثعدذ،       توآ معنعنع يئ تئمال قعلعص دىش نع ظعس ذ توآ ئلعق، ب ذ ب ةن، ب نع بةرض ل قعلعش ظعقتعدارع
زعياندعن ساقلعنعدذ ياآع قاحعدذ، بذ توآنع ظعستئمال قعلعص ظوؤ ظوؤلعيااليدذ، جان باقعدذ، خذددع ظعنسانالر 

اندعن،            ان ؤة زعي ايدا ظالغ ورال آئمعدة ظوؤحعلعق قعلعص ص ا    ق ارقعلعق قاحق ة ظ الالهنعث يارعتعشع   ، آئم ندةك، ظ
بةتلعرعدة بعرازعلعية ؤة آومعضودعكع توك بئلعقنعث    ـ   154 ـ   153تةنتاؤع جةؤهةرلعرعنعث   (ظوخشاص آئتعدذ،   

مانا بذ بئلعق ؤة بةزع هايؤانالر ظأسىملىآلةر، ظعنسانالرغا توك هاسعل قعلعش، ظذنع ساقالش، .) آأرىنىشع بار
الاله،         . ، ظعستئمال قعلعشنع ظىضعتعدذ   ظئهتعياجعغا قارعتا يةنة حعقعرعش    ةيظعنع ظ ة ش تعنال هةمم ةت راس  هئكم

ة         . بعلةن يارعتعص، بعزضة ظىلضة قعلغان     ةردعن  نئمةتهةر تىرلىك صايدعالرنع يارعتعص بةرضةن، ظاخعرعدا هةمم ل
ن،       ارعدعن قعلغع انالر قات ة آعرعدعغ عز جةننةتك اندا، هئسابس زنع بولغ الاله، بع ع ظ العدذ، ظ اب ظ ئح هئس  ه

  !بولمعغاندا ظاسان هئساب بئرعدعغانالردعن قعلغعن، ظامعن

ةممعنع          الاله ه ةن، ظ علعنعمذ آةلتىرض ر مةس داق بع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةت داظعرعسعضة مذن
ان             ياراتتع، مأجعزعلعك صةيغةمبةرنع، آارامةتلعك ظةؤلعياالرنع شذنداق ظادةتتعن تاشقعرع ظعشالرنع قعالاليدعغ

عشعلةرنع هةيران قالدذرعدعغان، صاسعق، دةججالالرنعمذ، آشعلةرنع سعناش ظىحىن ياراتتع، ظةمما، آعشعلةر آ
 بذ مةسعلعنع تولذق حىشعنعؤاالي دئسعثعز آعتابذلظةرؤاه     . هازعر قايمذقذص، هةيران قئلعص، ظئزعص آئتعؤاتعدذ     

ةن رةي، ظ     دئض ةنحة بئ وال حىش از ت ذنداقتعمذ ظ ذث، ش ابعمنع ظوق الاله    آعت ذ، ظ ةق، ب ارامعتع ه ةؤلعياالر آ
ةيدذ،       . ظورذنالشتذرغان هةق ظعش، هئكمعتعنع ظأزع بعلعدذ      اخعرةتنعال آأزل دذ، ظ الالهنعال بعلع ذالر ظ ةمما، ب ظ

  .دذنياصةرةس ظةمةس، آعشعلةرنع ظازدذرمايدذ، آعتاب، سىننةتتعن حةتنةص آةتمةيدذ

هةيران قالدذرغعنع، ظةؤلعياالر، بةلكع، صاسعق آعشعلةر، ظةمما، بذ يةردة بعزنع ظئلعشتذرذؤاتقان، بزعنع 
مأظمعن هةقعقعي قارعساق ظادةتتعن تاشقعرع ظعشلعرع بار، آارامعتع با، ظةمما، ظأزع آعتاب، سىننةتكة زعت، 

ةس ةت، . ظةم عمذ آارام عق آعشعلةرض ارقعلعق صاس تعدراج ظ الاله، ظع ع، ظ ايلع، حىنك ةيران قالم ا ه ز بذنعثغ بع
عشالر بئرعلعشنع ظذقتذرغان، بذ بعر ظعستعدراج، تةدرعجعي بابالش، دذنيادعن قذرذق قول حعقعرعش، هةرخعل ظ
اخعرعدا  علةندوزاخظ أيدىرىش، مةس ا آ ايعص: ت ث ظاج ةيتان بذنع ة  ـ ش ار، قعيامةتكعح لعرع ب ارايعص ظعش غ

عدة خعيالعمعز         ـ   ظألمةسلعك، قان  علةرنعث آأرىنعش ةرخعل نةرس رعص      تومذرالردا مئثعش، ه ة آع ا، قةلبعمعزض غ
  .بعزنع ظازدذرذش، ؤةسؤةسة ؤاهاآازاالر

دةججال، ظعبنع سةيياد، آاهعنالر بذالرنعث هةممعسع، صةرعشتة، صةيغةمبةر، سالعه، مأظمعن، مذتتةقع، 
ابعقة             . ظةؤلعياالرغا زعت قارعمذقارشعدذر   عناق، مذس ةيدان س ر م ذ بع مانا بذ جةثضاه مانا بذ سعنعصع آأرةش، ب

  .نع، ظاقعؤةت مذتتةقعيلةرنعث بولغاحقا، ظالالهنعث قوشذنلعرع حوقذم ظذتذص حعقعدذمةيدا

ةن، سةن       : سعلةرضة بعر نةححة معسال قعلعص بئرةي، مةسعلةن       االمغا م هأصىص، سذاليمان ظةلةيهعسس
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دع   ةلدعم، دئ ص آ ةننع بعلع الرنع     . بعلمعض ذ ظعش ذرذص، ب ةيغةمبةر ت االم ص ذاليمان ظةلةيهعسس تعنال س راس
ذلذلاله                    ةتتا، رةس ةؤزةلمذ؟ ه االمدعن ظ ذاليمان ظةلةيهعسس ىص س علةرحة هأص دع، س ةيعبنع بعلمع بعلمعدع، غ
ةلبعدة   ذلذلاله، ق ا، رةس ةيياد بولس نع س دع، ظعب ةننع بعل الاله بعلدىرض ةقةت ظ دع، ص ةيعبنع بعلمع ةزعدة غ ب

  عتعنع بعلدىرةمدذ؟يوشذرغانننع بعلعؤالغان، دوخ دةص دذخاننع بعلضةن، بذ ظعش ظذنعث صةزعل

ةؤزةل      خعزعر، مذسا ظةلةيهعسساالم بعلمعضةن ظعشالرنع بعلدع، بذمذ خعزعر، مذسا ظةلةيهعسساالمدعن ظ
  ع بعلدىرةمدذ؟دئضةن

ظالاله، ظأمىحىآكة، تور توقذش، توقذمعحعلعقنع ظىضةتتع، ساناظةت بةردع، بذ ظعش ظذنعث باشقعالردعن             
االللعقع  اآلعقعنع، ه ةؤزةللعكعنع، ص الاله،    ظ نع ظ ةربعر ظعش ةس، ه داق ظةم عز ظذن اق، هةرض دذ؟ ي نع بعلدىرةم

 بعلةن قعلعدذ، شذنعث ظىحىن، بعز بعرةرسع هاؤادا ظذحسعمذ، سذ يىزعدة ماثسعمذ، غةيعبدعن خةؤةر هئكمةت
ارعمعز      ذرذص آ ا تاصش ةن، ظالالهق العص بولعدعك ت، مذخ ىننةتكة زع ةدعس، س اب، ه ان، آعت عمذ، قذرظ بةرس

  .، جايعدا قويايلعبولمعسذن

ار           ا، ظعلغ اك تذتس أزعنع ص هةقعقع، راستحعل، مذتتةقع، ظالاله، ظاخعرةتنع آأزلعسة، صىحةك دذنيادعن ظ
خعزمةت قعلسا، ياخشع ظىلضة بواللعسا، آعتاب، سىننةتكة ظذيغذن بولسا، قةلبعمعز خاتعرجةم بولسا، بعز، مانا 

م،           مذشذنداق دعنع داهع، رةهبةرضة ظةضعشةيلع، بعزن      اناظةتلةر، ظعلع قعرع ظعشالر، س ع هةرخعل ظادةتتعن تاش
الاله،         . بعلعملةر هةيران قالدذرمعسذن   ايمعز، ظ ذم ظازم هةقعقةت هامعنع هةقعقةت، بعز هةقنع آأزلعسةك، حوق

توغرا يولغا يئتةآلةيدذ، قذرظان، بعردعنبعر هةقعقةت شذ، بذ هةقعقةتتتعن قالسا، ظازغذنلذقدعن باشقا نئمة بار؟ 
اراص                لعرعغا ق را ظعش عنع توغ لعقعمعز، خاتاس ا حعقارماس اراص خاتاغ عغا ق شذنعث ظىحىن بعز توغرعسعنع خاتاس

عنع   . توغرعكةن دةص آةتمةسلعكعمعز  الالص، خاتاس بةلكع، توغرعنع توغرا، خاتاسعنع خاتا دةص توغرعسعنع ت
أرعدذ، ه         م،      شالالص، هةقعقةتحع بواليلع، ظالاله، هةقعقةتحعلةرنع ياخشع آ ة بعلع ة ظعشالرغا، ظةمةللةرض ةمم

اؤارة بولذشدعن سعرت                  ةيلع، ظ ول ظعزدعم ر ي قا بع ساناظةت، تةرةققعياتالرغا قذرظان آذصاية، بعز ظذنعثدعن باش
قان       دئضةنهةممة نةرسعنع ظالاله ياراتتع،. ظئزعص آئتعمعز  ة حاش ال، زعهنعمعزض اندا، دةره ةتنع ظوقذغ  بذ ظاي

   بار؟هئكمةتعنع آأص، بذنعث يارعلعشعدا نئمة آئلعدذ، حىنكع، بذنعث زعي

ئخعل                      ذالر ب اندعن ظ دذ، ظ اهالندذرذص تذرع م ظاض انالرنع داظع ذص، ظعنس ذنع بول بذ، ظالالهنعث ظعلغار قوش
دذ،        سةرصبولماي، تاصقعنعنع ظالاله يولعدا      ةرةققعي قعلع أص ت ا، آ دة تذرس  قعلعدذ، شذنداقال بذالر خةتةر ظعحع

عظة سع    دذ   هةرخعل مذداص عنع بعلع دذ،             . ستئمعس العغعنعنع قعلع الاله خ ذنعدذ، ظ ةق بويس ا مذتل ةت ظاالهق ، هئكم
ان                 تئمال قعلعدعغ قاننع ظعس قا حاش ن باش عالقنع ؤة ظذندع ىآنع، مىشىآياص ذنعث ظىحىن مىش ظالالهقا خاس، ش

ىرىش   جانلعقالرنع ياراتتع، حاشقان، ظعنسانالر هاياتعدعكع مذهعم تةتقعقات، آىزىتىش، تةتقعق قع         ش، تةآش لع
ةن                      عتع بعل قان ظاص ا، حاش الاله خالعس ةر ظ ذنع، ظةض ظورنع، شذنداقال، هاالك قعلغذحع قوشذن، ظالالهنعث قوش

تذرااليدذ    ذص           . صىتىن هاياتلعقنع ظاخعرالش ةمرا بول انالرغا ه ذ، ظعنس ةخلذق، ب ار م ارعدا ب ىتىن يةرش قان ص حاش
ىح            تىرلىك زعيان، ظاصةتلةرن   ـ   آةلدع، هةرخعل تىرلىك   ةيدذ، ظ أمىر آأرةل ل ظ ع سالدع، بذ حاشقان، ظعككع يع

اظةتتعن           21ع  ؤاقتبذنعث هامعلدار   . ظايلعق بولذصال هامعلدار بولذشقا باشاليدذ     ة س ر نةحح ذص، بع  آىن، بذ تذغ
تة    . آئيعنال حاثلعشعدذ، تذغذلذشعدا تىآسعز، يالعثاح تذغذلعدذ، ضاس، ظةما تذغذلعدذ    ة هةص ة يةتت مذشذ هالةتت

دذ، ظاندعن آئيعن حوث بولذشعغا، ظةزاسع ظةسلعضة آئلعشكة باشاليدذ، هةربعر حعشع حاشقان بعر يعلدا      تذرع
نعمذ 20هةربعر هامعلدار بولغاندا ظالتعدعن توققذزغعحة تذغعدذ، بةزعسع . بةش قئتعمدعن آأص هامعلدار بولعدذ
  .عشع تئز بولعدذآئلمات ماسالشسا، بذنعث آأصعي ـ تذغعدذ، ظوزذق ياخشع بولسا، هاؤا

دذ،                      عنحة ظذخالي دذ، آأص ةت قعلع ا هةرعك ال بولمعس دىزع ظام دذ، آىن ةت قعلع حاشقان آئحعسع هةرعك
بذنعث آئحعدة آأرىش قابعلعيعتع يذقعرع، بذ ظوزذقالرنع ظذؤا ظعحعضة توصاليدذ، ظذؤعسعنع ظامال بار، ظوزذق بار 

 آوالص ظوزذق ظاصعرعدذ، باهاردا، آىزدة، قعشتا، يازدا ظذؤا جايغا آواليدذ، بةزعسع تةجرعبعلعكلعرع، يعراققا ظذؤا
ارا                 ةنلعرعنع ظأزظ اآع ظألض رعنع ي ةتتا آعحعكلع العدذ، ه ذص ق ذ ضأشخور بول اندا ب ع قالمعغ ظالماشتذرعدذ، ظوزذق

دذ                   ذم قعلع ا هذج اآع هايؤانالرغ دذ ؤة ي ذم قعلع ا هذج انالرغا، بالعالرغ ، يةؤعتعدذ، بةزعدة يوغان حاشقان، ظعنس
دذ،     . حىنكع، ظذنع ظاحارحعلعق غالجعرالشتذردع   نع ظوؤالي دذ، تذخذمع عنع ظوؤالي بذ، بةزع هايؤانالرنعث بالعس
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نع         الغان زعيعنع قاننعث س ذ حاش ةيدذ، ب ذرالص ي نع ظوغ ذ تذخذمع ةزعدة توخ ذ ب از، ظ ةيدعغعنع ظ ث يئم بذنع
ذزذص    هئسابالص حعقعش ظاسان، بعر دانة حاشقاننعث آىندة يةيدعغعنع ظذندعن   ش، ب عرعت ظعسراص قعلع  ـ  س

ة           ر دألةتت اندعن حوث بع ار دةص     15حئحعشع، زاصاس ساقلعشعنع هئسابالص ظ قان ب ارتذق حاش ن ظ  معليوندع
صةرةز قعلساق، بذنعث سالعدعغان زعيعنع بعر يعلدا ظعككع معليون دولالردعن ظاشعدذ، ظذندعن سعرت بذ تذرالغذ 

ا             جايالرنع بذزعدذ، هةر ظعضعز بعناالر       ةرلعكع ؤاب ةث خةت دذ، ظ ةؤةبحع بولع كة س ظأرىلعدذ، بةزعدة ظوت آئتعش
ا،        ة حاقس آئسعلع، يذقذملذق آئسةل، آأصعنحة حاشقاندعن آئلعص حعقعدذ، بولذصمذ حاشقاندعن حعققان بىرض
العمالر      ذثا، ظ دذ، ش ةؤةبعدعن بول س س ذ نعجع ةللةر مذش ذق آئس ةرخعل يذقذمل ايدذ، ه اي قالم ةل بولم آئس

ةلنعث،        حاشقانن رعص، آئس ئلعص بئ ع بولذصمذ ظاق حاشقاننع تةتقعق قعلماقتا، بذنعثدا نذرغذن تةجرعبعلةرنع ظ
ةننع                  ةص ظألض اآعدا زةهةرل قاننع تام اق حاش مذ ظ تع، بولذص زعياننعث ظالدعنع ظالدع، هةرخعل دورا ياساص حعق

ارام ا ه عتعص تاماآ ةنآأرس ذ  دئض ةلق ب ىتىن خ ةتتع، ص ةلعي آأرس أآىمنع ظةم ةر  ه أردع، ظةض ةجرعبعنع آ ت
  .حاشقان بولمعسا ظعككع جانغا زامعن بوالتتذق

ذللعرع                 تعش ظذس ع يوقع رعدع، بذن كة بذي ظالاله ظةلحعسع ظارقعلعق حاشقاننع هةرةمدة بولسعمذ ظألتىرىش
زعق      ا رع ذن جانلعقق قاننع نذرغ ذ حاش الاله ب انالر، ظ عالق، ظاغمعغ ىك، مىشىآياص ع مىش ةث ياخشعس أص، ظ آ

ةنعمذ            قعلعدع ، ظةضةر بذ حارة ظاقمعسا، ظأز ظامبارلعمعزنع سئمونت بعلةن سذؤاص، مذداصعظةنع آىحةيتةيلع، ي
م،           راش، مذهع العالرنع ظاس ايؤانالرنع، ب دا، ه تئمال قعلعش ع ظعس بولمعسا، زةهةرلعك دورا قويايلع، ظةمما، بذن

ايما          م    حىنكع، بذ ظعنساننع ظألتىرعدذ، قاصقان، هةرخعل حاشقان تذتذش س لعتعش الزع ىرت  . نلعرعنع ظعش ضىثض
اتتعق                ذرعقعدعن ق ةيدذ، ص قان آةلم ا حاش ذ جايغ ا، ب ذص قيس بعلةن نئفتالعن ماددعسعنع حاشقان بار جايغا قوي
قورقعدذ، بذ خةتةرلعك ظةهؤالالرنع ظالاله، قذرظاندا فعرظةؤعن ؤةقةسعدة بايان قعلعص، حئكةتكة، صعت، بىرضة، 

ع،           صاقا، حاشقان، توصان، حعؤع     ان، حىنك ا بذيرعغ ةتقعق قعلعش ع ت أزلةص بذالرن ازاالرنع س أمىحىك ؤاهاآ ن، ظ
  . بعزضة زعياننع نئرع قعلعص، صايدعنع قولغا آةلتىرىص بئرعشمةقسةت

   ظايةت توغرعسعدا دئضةن قعالالمسعلةر؟سةؤربةزعثالرنع بةزعثالرغا سعناق قعلعص ياراتتذق، سعلةر 

نع  مئيعصق قعلدع، باينع صئقعرغا، صئقعرنع بايغا، آىحلىآنع ظاجعزغا،راست، ظالاله بعرعنع بعرعضة سعنا
ساققا، حعرايلعقنع سةتكة، ظالعمنع جاهعلغا، ظاشعقنع مةشذققا سعناق قعلدع، هةتتا بعر دألةت ظعككعنحع بعر 

ارايدذ               عناققا ي ة س ة نةرس ةيدانع هةمم عناق م ةؤر . دألةتكة سعناق، بذ س تع، بو       س اؤاب تاص انالر س ا   قعلغ لمعس
ظازاب، ظالاله خالعسا، دعنسعزالرنع ظأل دئسعال ظألةتتع، ظةمما، جةثنع، جعهادنع صةرعز قعلعص، آعشعلةرنع     

ظاندعن آئيعن، آعم جعهاد قعلسا، ظأزعضة قعلدذردع، . سعنعدع، شئهعد تاللعدع، ضذناهالرنع آةحىرىم قعلدع
. قانذن بويعحة ماثعدذ، ظأزعضة قعلعدذ خاالس يامان ظةمةللةر، هةممعسع مذشذ      ـ   هةممة ظعش شذنداق ياخشع   

الاله،                     مذ ظ ةن، بولذص تة سأزلعض ةهعه هةدعس ذلذلاله، س ع رةس ال مةسعلعسع، بذن عناق، ظاي ظةث حوث صعتنة س
 سةؤربعرعضة سعناق بوالاليدذ،  ـ مذهةببةت سئلعص، ظعشتعياق سئلعص، ظاشعق قعلعص سعنايدذ، راستعنال بعر

ا       ـ   ظاشعقهةقعقعي   قعلماي ظامال يوق بةرعبعر      سةؤرعلعدذ،  قعاللعسا ظأزعضة ظاشعق ق    ادا مذراعغ ذ دذني مةشذقالر ب
عناق       ذ س اخعرعدا       . يئتةلمةيدذ، ظاه مانا ب ةتنعث ظ ذ ظاي ةؤر ب ةرنع،    س ةن ي علة؟ دئض ةؤر  قعالالمس اثالر  س  قعلس

اراتتع، ياخشع             . دذر دئضةن ياخشع ةن ي انذنع بعل ةت، ق اتنع زعددعي ىتىن آاظعن ان  ـ  ص ةن،   ـ ، ظةسكع يام بةل
از    ـ ، بعرع نعقمةت، آئحة   نئمةتضىزةل، بعر    ـ   سةت ذر، ي اراثغذ، ن عق   ـ آىندىز، ق ش، ظعسس وغذق،   ـ قع س

ةتتا،               ـ   ياشلعق، آىحلىك  ـ   قئرعلعق اتعل، ه ةن ب ةق بعل رع، ه ةن آذص ان بعل ألىم، ظعم اتلعق، ظ اجعزلعق، هاي ظ
ةخت   ـ   ظاسمان ازاب   ـ  زئمعن، ب اللعق، ظ علعق،  ـ خذش ةم،   ـ  دةرتخاص عناق    مةقسةت ظةل ة س رعنع بعرعض ، بع

ةن،  ش ظعك ةتقعلع عزلعك،    هئكم ئقعرلعق، ظعلعمس ةل، ص علعق، آئس ةم، خاص انالرنع غ اس، ظعنس ا خ  ظالالهق
عدذ،    .  بار، آأصعنحة آئسةل بولسا، تأؤبعضة سةؤةب بولعدذ       هئكمةتدىشمةن قورشاص تذرعدذ،     ذناهدعن توس ض

العدذ             زعيانلعق تاظامنع يئيعشدعن توس     ع س علعق قعلغعل لعتعص، ياخش ألىمنع ظةس عدذ، ظ ارامدعن توس . عدذ، ه
كة،    ةن تةربعيلعنعش ةخالق بعل امعل ظ قا، آ عق بولذش قا، صشش اي بولذش ا، ب ئقعرلعق بولس ةؤرص قا س حان بولذش

ا     !  بار هئكمةتظعسراص يوقعلعدذ، مةنمةنلعك، آعبرع يوقعلعدذ،      . سةؤةبحع بولذص قالعدذ   ازاب، جاص هةربعر ظ
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  . بار، بعز بذنع سأزلةص ظأتكةنهئكمةتدةص ضذمان قعلغان ظعشالردا حوقذم 

ان،         دئضةن سعناق قعلدذق  بةزعثالرنع، بةزعثالرغا  ةتتا ظعنس ةت، شةخس، ه ة دأل ةت داظعرعسعض  بذ ظاي
تعدذ               رعص آئ ة  . هايؤان تئنعدعكع هىجةيرة، هاياتلعق قوغدعغذحع هىجةيرة بعلةن معكرذص، ؤذرذسالر آ هةمم

ة           ـ بعر ةن بعزض وراق بةلضعسع بعل الاله س ع، ظ ةث مذهعم دذ، ظ بعرعضة سعناق بوالاليدذ، نةتعجة ظاخعرعدا حعق
ةؤر لةص  س زنع حعش ان، لئؤعمع عيةت قعلغ ةؤرنع ؤةس ا س ة دذني ذم بعزض اق، حوق أص  ـ  قعاللعس ة آ ظاخعرةتت

قعالر   . ولعدذ صةرعز بسةؤر دةرعجعسع بعر نةححة قعسعمغا بألىنعدذ، بةزع        سةؤرياخشعلعق بار،    ةثدة ؤة باش ج
، حعداش، قذرظاندا بذيرذلغان ظعش، ظالاله، سابعرالر بعلةن سةؤرقانداقال بولمعسذن، . بةزعسع ؤاجعص بولعدذ

 باالدعن آئيعن بولذص ظاندعن سابعر سةؤر قعلعص، سةؤر باالدعن آئيعن  دئضةندئمةك، سابعر. بعللة دةص بار
ن           سةؤران، ظةمما حعداش،    ظئغعزدا، خةتتة، دئمةك ظاس   . بولعدذ ةث يئقع مذ ظ ن، بولذص  قعلعش، راستعنال قئيع

 قعلعش قئيعن، شذنعث ظىحىن، بذنعث ساؤابعمذ سةؤرآعشعدعن ظايرعلغاندا، حعداش،  بةك ياخشع آأرعدعغان
دذ،                      اؤةت قعلع عنع ظعج ة، دذظاس ذم بعلل ةن حوق ابعر بعل اهعد س ةن مذج زور، ظالاله، مانا مذشذنداق سابعر بعل

  .زع ياردةم بئرعدذظأ

ذم     ـ  ـ    1يعل   ـ   1929 ةيدعن، دارعلظول ةهذلال ظةل نويابعر، بذ تةصسعرنع يئزعؤاتقان حاغدا، تةنتاؤع رةهم
  . سوراصتذسوظالظوقذتقذحعسعدعن بعر ياش مذنداق 

ص          ةيدا قعلع ذص، ص ة بول ةم هادعس ع، ظال وق، حىنك ةك ي ثدا ش تذ، بذنع االه يارعتص ةمنع ظ ىتكىل ظال ص
ةؤؤرذ               ياراتقذحع انداق تةس نع ق ارلعقعنع، ؤذجذدع سعز هاسعل بولمايدذ، مئنعث سورايدعغعنعم، بعز، ظالالهنعث ب

  قعلعمعز؟ ظةقلعمعز يئتةلمعسة مةؤجذدلعقعغا قانداق هأآىم قعلعمعز؟

سةن، ظالالهنعث مةخلذقلعرع ظىستعدة تةصةآكذر قعلغعن، زاتع :  بولدع، قذالق سالسوظالبذ ظةث مذهعم 
ياش يعضعت شذ زامان، مئنع بذنداق تةهدعد بعلةن .  تةصةآكذر قعلما، بذنع ظةقلعث تاصالمايدذ دةصتذتوغرعسعدا

ايعل                    قعالرنع ق ش، باش ةآكذر قعلع علعنع تةص ذ مةس ذم ب ةن حوق اث، م دع قعلم ةنمذ بول قورقذتماث، هةدعس بعل
خذراصعيلعق ظةمةس توغرا، راست ماثا . قعلغذدةك بعلعمضة ظعضة بولعمةن، مئنع بذنعثدعن هئح آىح توسالمايدذ

  .هةقعقةت، هةقعقعي جاؤاب الزعم دةصتذ

اثال  ة، ظ دذ ظةمعس ذص، بولع ىص قوي ةي آىل ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ة : ت ة نةحح كة آأصةيتس نع بةش بةش
علعلةر هئساب         25بولعدذ؟ دئسة،    ذنداق مةس ذددع مذش اندعن خ عت ظ  بولعدذ دةص جاؤاب بئرعصتذ، ياش يعض

اآع            ظعلمعدا ظعنجع  دذ؟ ي نعرلعق ظعلمعدا آأص ظذحرايدذ، بذ جاؤابالر، صعالنالر زعهنعدة مةنعؤع جةهةتتعن بوالم
ظةمةلعيةتتة بوالمذ؟ دئسة، مةنعؤع جةهةتتعن بولعدذ، زئهنعدة ظأزع ظةمةلعيةتتة مةؤجذدلذقنع آأرسةتمةيدذ، 

ز   مةؤجذت دعدا ظاندعن، ظذنداق بولغانعكةن، ظذ ظأز ؤذجذ. دةص جاؤاب بئرعصتذ ياش يعضعت   ةيلع بع بولعدذ، م
ذنعثدةك،                  ذددع ش ةؤجذد، خ تةسةؤؤرذ قعاليلع ياآع ظةقعل قعاليلع، ياآع قعاللمايلع، ظذ هةقعقةت راست، م
ارلعقعنع       ةقلعمعز ب ز، ظ ظالاله راست بار، ظذ مةؤجذد، ظذ حةآسعز، تةثداشسعز، صاك زات، زئهنعمعزدة تونذيمع

دذ، زا   االمعتعنع بعلع نع، ظ ةيدذ  قذدرعتع انداقلعقعنع بعلم ا، ق نع بولس ز  . تع ع، بع ايمعز، حىنك ةؤؤذر قعاللم تةس
ة،                    وق نةرس الدعدا ي الالهنعث ظ ةرش، ظ زئمعنغا نعسبةتةن يوق نةرسة، زئمعن، ظاسمانغا، ظاسمان ظةرشعضة، ظ

ز    ةن، بع داق بولغانعك اراتتع، ظذن ع ي الاله، ظذالرن ن، ظ دع، آئيع وق ظع ع ي الالهدعن باشقعس ةزةلدعمذ ظ نعث ظ
ةم                     مان، ظال ة ظاس ظةقلعمعزغذ يوقال نةرسة، قارا، نةزةر سال، تةصةآكذر قعل، صىتىن ظالةم ظةرشع آذرسع، يةتت
ارت        ة معلي الر، نةحح تذز، قذياش ان يذل ان، معليارتلعغ  بوشلذقع، سامان يولع سعستئمعسع، نةححة معليونلعغ

ن  ى    زئمع ة ي راقكع، نةحح ذنداق يع زدعن ش ث بةزعسع بع اقمذ،   الر، بذالرنع زلعكعدة ظذحس ذر تئ ل ن يون يع ز معل
ايمعز  تعص بارالم عغا يئ ار،    . قئش لذق ب ة حذش ة، بعزض ةقعل ظةلؤةتت زدعكع ظ ان، بع ذنحعلعك ظعنس ز ش ا بع مان

ىتىن             انداقمذ ص ذ؟ ق ايمعز ي ةؤؤذر قعاللم ص، تةس ةقعل قعلع حةآلعك، بعز ظاشذ ظالةملةرنع، ظةرشع آذرسعنع، ظ
  الهنع ظةقعل قعلعص، تةسةؤؤذر قعالاليمعز؟ظالةمنع ياراتقان، حةآسعز ظال

ص،              ارلعقعنع بعلع الالهنعث ب ز، ظ ئلعمذ بع ن، ه وؤا قعلغع عن، ت ىآرع دعض بذ هةرضعز مذمكعن ظةمةس، ش
ئلعدذ            ذق آ ة ظوش را،        . تونذص قولحعلعق قعلعص، ظعبادةت قعالاليمعز، بذمذ بعزض عنعث توغ ئنعث دئض راست، س

ع  ةمما، زات ةرعز، ظ ذش ص الالهنع تون ةقةت   ظ ةرمعدع، ص ة ب ذلذلاله بعزض الاله ؤة رةس ةلذماتنع ظ عدا م  توغرعس
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ذدرةت                    . ظوخشعشع يوق خاالس   الالهنعث ق ة، ظ عز، هةمم ىك، حةآس ذ بىي عمايدذ، ظ ةرةص قورش ة ت ع، ظالت ظذن
  . هةدعس آعتابعدا بار دئضةنبارمعقعدا توختذتذغلذق، بذ سأز مذسلعم

ذ         صىتكىل ظالةم، ظالالهنعث ظالدعدا زةررعحة     ا مذش  ظةمةس، ظذ صةقةت ظالالهنعث رةهمعتع خاالس، بعز مان
هالغا آةلسةك، صىتىن ظالةملةر بعلةن بعللة ظالالهنعث قذدرةت ظالقعنع ظعحعدة يوقذلذص آئتعمعز، زاهعدالر بذنع       

  .صعنا دةيدذ، يوقعلعش نةزةرعيعسع، صةقةت ظالالهال قالعدذ خاالس

الالهنع          ص، ظ ةت قعلع اندعن     ياش يعضعت، قاناظ وظال ظذلذغالص ظ لعدع،    س وظال نع باش أزع     س الاله، ظ ، ظ
  تةقدعر قعلعص ظأزع يارعتعص، ظأزع ظورذنالشتذرذص، يةنة نئمة ظىحىن، دذنيادا ياع ظاخعرةتتة ظازاباليدذ؟

ةتتع،             عنع بئسعص آ ظئسعثدا حعث تذت، ظالاله ظالةمنع رةهمةت يىزعسعدعن ياراتتع، رةهمعتع، غةزعص
ال  ىن، ظ ذنعث ظىح ارعتعص،  ش ةن ي ةتدع بعل ازاب    نئم ق ظ ذناهقا اليع ذ ض ا ش ذناه قعلس اندعن ض رعص، ظ  بئ

دع     تةؤبةبةلضعلعدع،   ةحىرعدعغان بول رعدا       .  قعلسا، آ ز يذقع ازابالرنعث بع ةزع ظ ةن  ب ىك  دئض ىك   ـ دةك تىرل تىرل
ت  عؤةتكةندةك، ظا    هئكمع االم تئش ر ظةلةيهعسس عنع خعزع كعننعث آئمعس ةل، معس ذددع آةمبةغ ار، خ ساسع ع ب

دذ               ةؤةبعدعن بولع ذناه س ازاب، ض اندا، ظ ان، هةدعسكة قارعغ ةنعال       . تىزىم، قذرظ ص، ي الدعن بعلع الاله ظ ع ظ بذن
ايدذ               ا بولم . يارعتعدذ، ظعنسانالرنعث ضذناهع، ظالالهنعث بذ ضذناهنع ظالدعن بعلعشع، يارعتعشعنع توسذص قويس

  .ظالدعن بعلعش، ظةيعب ظةمةس

ةيعص،       مانا بذ تةقدعر، يارعتعش، ؤ     ةس، ظ يعص ظةم ذ ظئ دذ، ب الدعن بعلع ة ظازابالش، ظالاله، هةممعنع ظ
ةن،                 رعلعدعغعنع آأرسعتعلض ةيلعدعن بئ ذم تىص عيلعق، زذل ضذناه ظعنسانالردا، قذرظاندا صىتىنلةي ظازا، ضذناه، ظاس

  .مةيلع ظذ، دذنيادا بولسذن ياآع ظاخعرةتتة

  ظازاب هةم بذ دذنيادا هةم ظةخعرةتتة بوالمدذ؟

ةن نداق، ظايةتكة قارا، ظالاله، مذنداق شذ اال  : دئض ةن ب عزالرغا بةرض عر، دعنس ال  ـ بعز آاص ا، م  ـ حاق
الدا  عر ه نع آاص ث جئ مىلىآنع ظةجةبلةندىرمعسذن، بعز بذنعث بعلةن ظذالرنع ظازاباليمعز، ظاندعن ظذالرنع

ا      :  دئضةن  ظالاله يةنة مذنداق   حعقعدذ ا       بعز بذ مذناصعقالرنع ظعككع قئتعم ظ ازابنعث قاتتعقعغ اندعن ظ زاباليمعز، ظ
ثلعق                  ازابلعدع، بذنع ةن ظ ازاب بعل ظاصعرعمعز، بذ دةل ظاخعرةتتعكع شذ صىتىن زالعم ظىممةتنع ظاجايعص قاتتعق ظ

ازابال          . قا هأآىم قعلعد  دوزاخبعلةن بولدع قعلماي، ظاخعرةتتة      الغذز ظ ار، ي عرتعدا ب ث س قةؤرة ظازابع تئخع بذنع
داق   . ظاخعرةتتة بعرال بئرعلعدذ ـ   مذ دذنيا ظةمةس، ياخشعلعق  الاله مذن ال، ظ ةن قذالق س ز :  دئض ا بع ظعبراهعمغ

سذاليمان ظةلةيهعسساالمنع ظالاله، .  دئضةنظةجعرنع، دذنيادا بةردذق، ظذ ظاخعرةتتعمذ سالعه آعشعلةردعندذر
دع  دذنيادعمذ صادعشاه هةم صةيغةمبةر قعلدع، ظاخعرةتتة بولسا، ظىستىن دةرعجعد         ازاب،      . ة قعل ادعكع ظ ذ دذني ب

. صةيغةمبةرضة، ظةؤلعياالرغا آةلضةن بولسا، دةرعجعسعنع آأتىرىش ظىحىن، ظىلضة، ظأرنةك قعلعش ظىحىن بولعدذ
  .سابعرنع آأرسعتعص قويعدذ

ةن  حىرىش ظىحىن، سابعر  ةظةضةر، مأظمعن مذسذلمانالرغا آةلضةن بولسا، ضذناهنع آ       رعش      دئض امنع بئ  ن
  .عالر ظىحىن بئرعلعدذظىحىن ؤة باشق

حىنكع، ظذ مةغصعرةت قعلعنمايدذ، ظازاب ظذالرنعث . زالعم، آاصعر، مذناصعقالرغا بولسا، قوش ظازاب خاالس
ان                   م بولغ ذددع زالع عدذ، خ ا تذتعش اخعرةت ظازابعغ ذص، ظ كارا بول ادعال ظاش ذ دذني ضذناهع حئكعدعن ظاشقاحقا ب

اش   ة ظوخش ع ظىممةتك االك ق . بذرذنق ع ه نعص هةممعس الاله،     دوزاخعلع ذآع، ظ ةص ش ة ض اتتع، خذالس ا ي ت
رةر         . خالعغعنعنع قعلعدذ  ز بع ايدذ، بع وراققا تارتعلم ةت س عنعص      هئكم ة حىش ذ بويعح عتعص، ش ةؤةب آأرس ، س

 ـ ع توال، حارةهئكمعتظالالهنعث . تذرساق، ظالاله، خالعغعنعنع قعلعص، بعزنع يةنعال هةيران قالدذرذص سعنايدذ
. قةؤييذن، يةنع آىحلىك، هةآعيعم، ظةلؤةتتة بذ مةسعلعنع حىشعنعش ظىحىن، مول بعلعم الزعمظامال آأص، ظذ 

بةلكع، مةنمذ ظئنعق حىشةنحة بئرةلمةسلعكعم مذمكعن، يةنعال قذرظان، هةدعس جاؤاب بةرضعنع تىزىك، سعلةر 
ةت  آعتابنع آأص آأرىص، تةصةآكذر قعلعثالر، ظالاله، هةربعر ظعنسانغا ظأزع بعلعص مئ     ثة، ظةقعل، صةم، قابعلعي

  .بةرضةن، ظعلعم حةآسعزدذر، هةربعر ظالعم ظىستعدة يةنة بعر دانا ظالعم بار

تعنع                   الالهنعث دوس الالص، ظ تنع ت ةمما، دوس م، ظ اقلعق مذهع دوستلذق مذهعم، مذهةببةت مذهعم، ظعتتعص
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رمعقعنع حعشلةص، ظئسعت مةن دوست تذتمعسا، ظاخعرةتتة مذنداق دةص قالعدذ، قعيامةت آىنع زالعم آعشع با
قاتمايدذ  (صةيغةمبةر يولعنع تذتسامحذ، صاالنع صاسعقنع دوست تذتمعسامحذ، دةص آئتعدذ،     ايمان ظةس ) بذ صذش

ذلعنع  . دوست تذتذش، مذهةببةت، بعر نةححة دةرعجعضة بألىنعدذ، ؤة بعر نةححة قعسعم بولعدذ     ظالاله ؤة رةس
. بعزمذ يذقعرعدا سأزلةص ظأتتذق. قذرظان، هةدعستة آأص سأزلعنعدذياخشع آأرىش، ظاشعق بولذش صةرعز، بذ، 

ظةضةر هةقتعن توسذص . حاقعالر هةقدعن توسمعسا، ياخشع آأرسة بولعدذ    ـ   يارةنلةر، باال  ـ   ظانا، دوست  ـ   ظاتا
نعدعمذ ظاياللعق مذهةببةت ظعسالم دع    ـ   ظةر. قويسا، مذهةببةت ظورنعغا نةصرةت ياغعدذ، مةيداننع ظايرعش الزعم       

ان                       عدا باي اللعرع توغرعس ذلذلالهنعث ظاي قا، رةس ن باش أزلعنعدذ، ظذندع دة س ىرة يىسىص اندا س مةؤجذد، بذ قذرظ
رايدذ   . قعلغان جايدا بار   أص ظذح تلذق        . هةدعستة بولسا، آ ةت، دوس عمذ مذهةبب ذ بولس ار، ظ اب ب مةخسذس ب

قويعدذ، ظةمما، ضذناه بولعدعغان ظعشالرغا يول  شذآع، ظعسالم دعنع مذهةببةتكة يول صةرققاتارلعق، ظةمما، بعر    
ظاالقة قعلسا،  ـ قولنعث جعم تذرماسلعقع ضذناه بولعدذ، خةت ـ قويمايدذ، ياخشع آأرىش، ضذناه ظةمةس، صذت

ز،                  ةمدع بع وق، ظ ول ي قا ي ة بولذش ه، صاهعش ةمما، قةبع دذ، ظ ظةلحع آعرضىزسة هةق، ظادعل سأزنع دئسة بولع
ذراد      هةقعقعي  عضة آةلسةك، ظةضةر بذالر     مةشذق مةسلعس  ـ   ظاشعق ة  مةقسعتع ـ بولسا، بذ دذنيادا آأصعنحعسع م ض

دةلعل، جةننةتتة . يئتةلمةيدذ، ظةضةر بذالر، ظالالهنع رازع قعلسا، ظاخعرةتتة ظالاله بذالرنع حوقذم رازع قعلعدذ
ادعردذر،         كة ق ا يةتكىزىش ة     خالعغعنع بولعدذ، ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، مذرادعغ ةر بعرةرسعض تة ظةض ر هةدعس  بع

ذ                         ة، ب ألىص آةتس ارتعص ظ الدا دةرعت ت ةتلعك ه ا، ظعصص كارا قعاللمعس ةببعتعنع ظاش ظاشعق بولذص قئلعص، مذه
رعلعدذ   ةجرع بئ ئهعدنعث ظ ة ش ةنآعشعض ةي،    .  دئض ةهذلال ظةل ةززةلع رةهم ام غ نع ظعم ذ هةدعس اظ «ب ظعهي

ان       صىتى.  آعتابعدا خاتعرلعضةن   دئضةن ددعن»ظألىمذ ة يارعتلغ ةت، ظعشقع ظىستعض تلذق، مذهةبب ةم، دوس . ن ظال
  .هةدعس، زةظعص بولسعمذ، مةنعسع سةهعه، ظازابقا مةغصعرةت بار

مةننع             مةقسةتظاساسعي   ذش، دىش ، دوست تذتذشنع بعلعص، حىشعنعص اليعقعدا هةقعقعنع دوست تذت
رقع     ـ عنع دذنيابولمعسا، زعي.  ظئتعش آئرةكصةرقدىشمةن تذتذش، ظعككعسعنع ظايرعش،   ار، يذقع ة ب ظاخعرةتت

ةن، ظعسعت      ةن ظايةتتة صةقةت دوستنعث زعيعنع سأزلةنض ار،       دئض تالرمذ ب أص دوس عحة صايدعسع آ  دةل ظةآس
ةقعقعي  بعرعضة دىشمةن بولسا،  ـ يةنة بعر ظايةتتة، هةممة دوستالر بعر   داق ظةمةس   ه ةر ظذن ةن مذتتةقعيل .  دئض

ص،        ـ   شعدذ، دذنيادعكع ظةهدة  بعرعضة شاصاظةت قعلع   ـ   بذالر بعر  ؤةدعلعرعضة ؤاصا قعلعدذ، ظالالهنع ضذؤاهحع قعلع
بعرعنع ظالاله يولعدا،  ـ رةسذلذلاله، ظةضةر ظعككع آعشع بعر. تانمايدذ، ظةهدة، ؤةدعنعث حوقذم سورعقع بولعدذ   

ايد  ر ج ادا بع ذالر دذني ةرحة ظ ة، ض ع آأرىشس ا، ياخش ذص قالس زالعقعدا دوست تذتذش الاله رع عمذ، ظ ا بولمعس
ةن ظاخعرةتتة بعر ظورذندا قوصعدذ  ة     )معشكات . ( دئض ةن بعلل عنع بعل ان، ياخشع آأرض ةن ، ظعنس ةدعس   دئض  ه

  )مذتتةصةقذن ظةلةيدذر

عتع مةشذقالر مذراد    ـ   نذرغذن ظاشعق  الالهنع،              مةقس ةقةت ظ ادا ص ذ دذني دذ، ب ة قويع ا، ظاخعرةتك نع ظالالهق
د . دعننع، هةقنع دةص ظأتىص آئتعدذ     ذراد     ظذن ة م ذالر ظاخعرةتت ةن، ب تعدذ   مةقسعتع ـ اق بولغانعك ذم يئ ة حوق . ض

دذ         العغعنع بولع رعدذ، خ ىرعتعنع بئ ا س الاله،  . بذنعثغا ظالاله قادعر، يا ظأزعنع بئرعدذ، يا يارعتعص بئرعدذ، ي ظ
  .عشدذرمذتتةقع، مأظمعن بولذص، دذنيادعن ظايرعلهةقعقعي قادعردذر، صةقةت شةرت، ظالالهنع رازع قعلعش، 

  .دوستلذق يةنة تأت خعل بولعدذ

ةؤةب                ـ   1 عيات س ةهؤةت، هئسس تلذققا ش ل دوس ذ خع تئز هاسلع بولذص، تئزال يوقايدعغان دوستلذق، ب
عغان                تلذقتا ياش بولذص، تئزال صةيدا بولعدذ، شةهؤةت ظعشع ظاخعرالشسا، تئزال يوقايدذ، ظأحعدذ، بذ خعل دوس

  . شةهؤةتصةرةسظعنسانالر خذددع هايؤانغا ظوخشايدذ،

لعةن              ـ   2 تلذق، مةس ةلذم  : تئز آئلعص ظعنتايعن ظاستا، آئيعن يوقايدذ، بذ خعل دوستلذق ظةقلعية دوس م
ان             ذ ظاس أرعمعز، ب وفنع ياخشع آ تازنع، صةيالس ةلذم بولسعال        . ظالعمنع، ظذس ابعلعيعتع م ث ق ع، ظذالرنع حىنك
ةآم          ةت ب ةن           دوستلذق هاسعل بولعدذ، ظةمما، بذ دوستلذق، مذهةبب ةؤةبلةر بعل ذن س ة نذرغ دا، آئيعنح ذ ظذزذن

ايدذ           ى يوقعم ا، مةثض اخعرةت ظىحىن بولس ا، ظ ىتىن     . يوقايدذ، بةلكع، ظالاله ظىحىن بولس تلذق ص ل دوس ذ خع ب
اخعرةتنع  الاله، ظ نع، ظ ةؤزةل آاتتعسع ظعسالمع بولغع ةث ظ ةمما، ظ لعدع، ظ ةتنع قاص نع مةقسةتمعلل  قعلغع

  .ظعشةنمعسعثعز تةآشىرىص آأرىث. سالم دعنعغا صىتىن دعن، معللةت، يئتةلمةيدذبولدع، بذ خعل دوستلذقتا ظع
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ر            ـ  3 دا بع ايدا، يعل ذالر ظ تلذقعدةك، ب ةر دوس ذددع، تعجارةتحعل ايدذ، خ زال يوق دذ، تئ ظاستا صةيدا بولع
دا   عدذ،                  نةححة يعل اندعن دوستلعش ةندة ظ ةجرعبعدعن ظأتك أرىص، ت ة قعلعص آ تعم مذظامعل ة قئ ر نةحح ذ  بع ب

دوستلذق بعرةر خعيانةتنع ياآع ظالداش ساختعلعقنع آأرضةن هامان ظاخعرلعشعدذ، مانا بذ ظاستا هاسعل بولذص، 
  .تئز يوقاش

الردا            ـ   4 ذزذن يعل تلذق ظ ظاستا صةيدا بولذص، ظاستا، آئيعن يوقايدذ، بةلكع يوقعمايدذ، حىنكع، بذ دوس
ذ    هاسعل بولغان، آأص مذظامعلة، آأص سةؤةب، آأص ياخش     ىن، ب ذنعث ظىح علعقدعن آئيعن هاسعل بولغان، ش

ايدذ     تعص،              . دوستلذقنع ظاسانلعقحة يوقاتقعلع بولم وق قعلعؤئ ةزعلةت ي ذن ص عمذ نذرغ ةمحعلعك آأرىلس رةر آ بع
دذنيا، جامال ظىحىن هاسعل بولغان دوستلذق،  ـ ظابرذي، مال ـ  آةحىرىشتة، ظةصذ قعلعش، هاسعل بولعدذ، يىز     

  .علةر يوقاص ظاندعن يوقايدذمذهةببةت ظاشذ نةرس

صةزعلةت، ظعمان، دعن ظىستعدة بولغان دوستلذق، مذهةببةت بولسا، بذ مةثضى    ـ   ظةضةر، ياخشع ظةخالق  
ان            . يوقعمايدذ، بةلكع، تةرةققعي قعلعص حعثعيعدذ     ذ ظعم ةت، مذش ذ هةقعق ا مذش ةتنع مان تلذقنع، مذهةبب دوس

ى      ظاندعن صذشايمان ظورنعد. ظىستعضة قذرذش آئرةك   ذص، مةثض ايدعلعق بول دا ص ان ظورنع اللعق، زعي ةلب ا خذش   ق
لعك بولعدذ، بذنداق بةختبعرعدعن تانمايدذ، بعزار بولمايدذ، مةثضى   ـ   بذنداق دوستلذق، بعر  . خاتعرجةم بولعدذ 

دوستسعز جةننةتمذ حألدةرةص قالعدذ، بذنع، ظالاله ظالدعن بعلعص، جةننةت ظعحعضة دوستالرنع، هةمراهالرنع 
ةن  قذدرعتعدعن آأصةيتكةن، ظأزعنع مةن دوستذثالر   ظأز تىن        دئض ةتتعن ظىس ذ مذهةبب تلذقدعن ب ذ دوس اه، ب ، ظ

ز                      ةت قعلعم عق ظىحىن هةرعك ذ ظعش ةت، مذش ذ مذهةبب تلذق، مذش ذ دوس ا مذش ز مان انالردا  . نئمة بار؟ بع ظعنس
  .بذنعثدعن يذقعرع غاية بولمعسا آئرةك

  سئنعث زعكرعث يا رةببعم، شاراصتذر،

  )خعيالداسذآذرذنضةن شو ( .ئنعثدعن باشقا هةممعسع خذددع ساراصتذرس

  سعز ساثا ظعشقع دةؤا قعلغانالر، قةلبحعن

  .يول بويعدعكع قانجذق ظعتتةك قاؤاصتذ

  .ظعالهع ظعشعقتعن مةي ظعحىرسة يىرةآتعكع ظعشعق ظوتعنع ظأحىرسة

  .قةلبعمدعكع مةجازع ظعشعقنع، ظالاله ظأزعنعث ظعشقعغا آأحىرسة

  تةنبعه

ذ                       ىن ظ ر آ ةردعن بع ع، آىنل ة، حىنك عرعثنع بةرم ن، س ةزةر قعلغع اهعلدعن ه دوست تذتذشتا نادان، ج
تتعن         ـ   بولسا، بةآمذ خةتةرلعك، بذ ظعشالر ظاز      دىشمعنعث ادان دوس ةقعللعق دىشمةن ن أتتع، ظ تعن ظ توال باش

اداندعن هئحنئم             دع، ن عل بول رةت هاس ةقةت    ياخشع، حىنكع، دىشمةندعن ظةقعل، ظعب ايدذ، ص عل بولم ة هاس
  .زعيان خاالس

مةن   تذثدعنمذ دىش اندةك، دوس ةل حعقق ارابدعن آئس ارابدعن، ش ام ش عل تاظ ةن ظئس ةن يعض ذددع س خ
بولسا، سعرداش، سعر بئرعشنعث صايدعسع زعياندعن ظارتذق هةقعقعي حعقعشع تذرغانال ضةص، آأص سعرداشما، 

ة        بولسا، هئح ضةص يوق، ظةمما، صايدعسعز زعيان       تة حةآلعم ةت، هةدعس عدا ظاي  بولسا، سعر بةرمة، بذ توغرعس
علةن ار، مةس أز     : ب ز ظ أرىث، بع عردعن آ دع، تةصس عق بول ع مذناص ذن آعش ةن نذرغ كارعالش بعل عرنع ظاش س

دا          م ظورذن ضئصعمعزضة آةلسة، دوستلذق، مذهةببةت مةسعلعسع قذرظان، هةدعس، ظعسالم دعنعدا ظاساسعي مذهع
  .تذرعدذ

دا،       بذ توغرعس  ة عدا قذرظان، هةدعس، ظعجماظ، قعياس ةتتعمذ       صةلعسةص أص، ظةمةلعي ل، ظاساس آ لةردة دةلع
ةتتا،             ظةقعلدة شذنداق، دوستلذق، مذهةببةت ظعنسانالردا ظةمةس، بةلكع، هايؤانالردعمذ مةؤجذد، ظأسىملىك ه
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ةك  ع ظةرآ ةؤجذد، هةممعس اددعالردعمذ م عز م ايدذ  ـ جانس ذص ياش ىص بول ر ج ع، بع عز، دو. حعش ستس
انالر     عق بولغ ا ظاش ةتتا ظالالهق ة، ه ة، صةيغةمبةرض ةر، مأظمعنلةرض ايؤاندعنمذ بةتت ع، ه عز آعش مذهةببةتس

دذنيانع دوست تذتقاندعن آأرة، ظعلعم، هةقعقةتنع دوست      ـ   ظةي ظعنسانالر، مال  . صةرعشتعدعنمذ ظذلذغ تذرعدذ  
م     . تذتذش الزعمن  ذش الزع عق      بذندعن آئيعن مأظمعنلةرنع دوست تذت ا ظاش ص، ظالالهق ةرةققعي قعلع اندعن ت ، ظ

الاله          . بولذش الزعم  انالر، ظ عق بولغ ئغعنغانالر، ظاش ظالالهنعث جامالعنع صةقةت، ظالالهنع ياخشع آأرضةنلةر، س
اآع مةنسذخ                . يولعدا جان صعدا قعلغانالرال آأرةلةيدذ     ن، ي ا بولذشع مذمكع ةن ظعش خات قةلبعثالردا توغرا دئض

  . بولذشع مذمكعن، هئحبولمعغاندا ظذنعثدعنمذ توغرا، ظةؤزةلرةآع حعقعص قالعدذظةمةلدعن قالغان

دةك            ةيتعص، ظعتتعصاقلعشعص، زةررعحع ةتنع آىح دا دوستلعشعص، مذهةبب صىتىن مذسذلمانالر ظالاله يولع
  !!!ظذيذشذص، ظاتومدةك آارامةت آأرسعتةيلع

ئنعث     ث  ـ  بذ حةآلعك دذنيانع س ةي مئنع ار،    دئم ال   لع، ظعضعسع ب عتنة، م ارلعق ص ال     ـ ب ةن ظاي ا بعل دذني
  !!!بذ ظعككعسعنع تاالشقانلعق صعتنعنع تاالشقانلعق بولعدذ، ظالاله، صعتنعدعن ساقلعسذن ظامعن. آعشعدة بولعدذ

  )ظادعل ظاقعل(

  بوالي دئسةث ظعمانعم آامعل،

  .بولغعن سةن داظعم هةقكة مايعل

  قعلساث هأآىم ظعككع تةرةص ظاراسعدا،

  .بولسذن هأآىمعث ظادعلمةثضىلىك 

  هةق خعزمعتعنع ظعشلعضعن بعجانعدعل،

  .ظةمةللعرعثدة بولغعن ساص دعل

  دذنيانع قويذص، ظاخعرةتنع تاللعساث،

  .هةممعنعث نةزعرعدة بولعسةن ظاقعل

  بئرعص تذرغعن نئمة سورعسا ساظعل،

  .ظةمما، ظأزىث بولما هةرضعز ساظعل

  ضةرحة سةن سأزلعسةثمذ هةقعقةتنع،

  .تذرذص بولمايدذ آعشعلةر سأزىثضة قايعلبعلعص 

  بولمعسذن هةرضعز سعردعشعث نادان، جاهعل،

  .نادان، جاهعلنعث قعلغان ظعشع صىتىن باتعل

  مةن تىرمعلةرنع تةآشىرىص آأرسةم،

  .جاهعلالردعن آأص حعقعصتذ قاراقحع قاتعل

  هاآعمعيةتكة خعزمةتنع قعالاليدذ ظاقعل،

  .ي ظادعلظةضةر بولسا هاآعمعيةت ظعسالمع

  ظةؤلعياالرغا قعلسام خعزمةت بعر ظأمىر،

  يئتةرمةنمعكعن دةص ظالالهنعث صةزلعضة ناظعل
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  سىرة فذرقان

.  ظايةت توغرعسعدا تةتقعقات ظئلعص بارعمعز دئضةنرةببعثنعث سايعنع قانداق سوزغانلعقعغا قارعمامسةن؟
   نئمة؟ آئحة حذ؟ نذر حذ؟ دئضةنساية

ويالن، تةصةآكذر قعلغعن، بعز، ساية تةتقعقاتعنع بذرذن سأزلةص بولغان، ظةي حئحةن آعتاب خذمارع، ظ
ا       ذ دذني ذ، ب أص ظوق ابالرنع آ الن، آعت عمذ ظوي ذنداق بولس ان، ش أزلةص بولغ ذردا س ىرة ن ةتقعقاتعنع س ذر ت ن

 ظاندعن توغرعسعدا، ماددا توغرعسعدا، نذر، قاراثغذلذق توغرعسعدا ظويالن، ظالدع بعلةن سةن نذرنعال تاصعسةن،
نع         ايعنع، آئحع انع، س اراثغذ دذني اث، ق ةنعمذ ظويالنس اندعن ي ةن، ظ اراثغذنع تاصعس اث، ق ةنعمذ ظويالنس ي

اية،           بايقايسةن، قارا،  ى س ثدا مةثض دذ، بذنع بىيىك نذرلذق يذلتذزالرغا قارا، ظأز ؤذجذدعدعن ظوت حعقعص تذرع
الع . ن بولمعسعالآىندىز مةثضى يورذيدذ، صةقةت، ؤايرا     ـ   آئحة يوق، ظذ آئحة    ةن    : بذنعث معس ذر بةرض ة ن بعزض

  .قذياشتذر، بذالرنعث سانع هازعر بعلعشعمعزحة نةححة معليارتتعن ظاشتع، بذ صةقةت بعلضعنعمعز خاالس

ةمدة                  25بذ قذياشتن حوث، هةتتا      داق ظال ةن، بذن أزلةص ظأتك ز س ة حوث قذياشالرنع بع  معليون هةسس
ا،           وق، ظذنداقت ة ي اية، آئح عدا                 مةثضى س ث ظوخشعش ندا ؤة بذنع ذ زئمع اراثغذلذق، مذش ة، ق ذ آئح اية، ب ذ س ب

  .بعلضعنكع، صىتكىل ظالةم، ظىح قعسعم بولعدذ. نئمةتظعكةن، بذمذ بعزضة حوث مةؤجذت 

  .نذرلذق جعسعم، يذقعرقع قذياشتةك ـ 1

رقا تةرةص بولسا، ظا. قاراثغذ جعسعم، زئمعن، ظاي، مارعستةك، بذالر نذر قايتذرذص، نذرلذق آأرىنعدذ ـ 2
  .يةنعال آئحة، ساية بار

ساية، آئحة، قاراثغذ . سىزىك، نئصعز ظالةم، بذالردعن نذر ظأتىص آئتعدذ، ظالماس، ظةينةك، هاؤادةك ـ 3
ةرةص،                   ا ت ةلكع، ظارق ةس، ب ةرةص ظةم قا قارشع ت دئضةن بذ ظذقذم، بذ مةنا شذآع، زئمعننعث سايعسع، قذياش

ة،     .  نذرلذق، آىندىز، قذياش آعردع دةيمعزقذياشقا قاراص تذرغان تةرةص    ن سايعسع، آئح ةردعلةندع، زئمع ص
بعز صةقةت  مةيلع، بذ صعالنئتالردا ياشعغذحع بولسذن، ياآع بولمعسذن، هةممعسع ظوخشاش،. قاراثغذلذقع شذ

ةت،              اية، حوث رةهم ذ س ة، ب ذ آئح ةت مذشذ زئمعندا تذرعمعز، ب ار     . تذرنئم ذش، ق وغذق بول ذش، س ة بول  آئح
حىشىش، مذزالش، سذ ظامبالعرعنعث ساقلعنعشع، صىتىن دذنيانع سذ بئسعص آئتعشدعن ساقلعنعش، هةرخعل            

بذ ظةهؤال . آعتاب، مةخصع ظعشالر، ظاشذ سايعدعن بولعدذ ـ ؤئرذس، معكرذص، ؤاباالرنعث تازعلعنعش، هئساب
  .صةسلعك يوق ـ صىتىن صعالنئتالردا بولعدذ، ظالالهنعث يارعتعشعدا ظعضعز

سايعنع . عنع، صذختا ساناظعتعنع بايقايمعزهئكمعتبعز مذشذنداق تةصةآكذر قعلساق، ظالالهنعث رةهمعتعنع، 
اية          دع، س ايعل قعل ةن  قانداق سىزدع، يةنة قانداق م ةلدع       دئض عدعن آ ث صةردعس اآع     .  نذرنع ذر ي اق، ن قارعس

ةم،            ذ ظال ا ب ن           قاراثغذلذق ظارعلعقعدا، سىزىك دذنيادا نذر ظأتعشعدذ، مان ا، زئمع ةرعكعتع بولمعس ةمنعث ه ذ ظال  ب
ةيدذ         أيىص تىض اآع آ دذ، ي وق، هةممعسع توثالي ة ي وق، آئح اية ي اآع س ذر ي ا، ن ةممعنع  . ظايالنمعس ع ه بذن

ث             ة رةببع ذ ظايةتت ىن، ب ذنعث ظىح ةن  بعلضىحع ظالاله قعلغان، ش ة          دئض ىحع، ظعض ال، تةربعيلعض ةنع، آأيىنىص  ي
معن ظالماس، ظةينةآتةك، هاؤادةك نذر ظأتعشعدعغان سىزىك ظالةم بولسا، ظذ ظةضةر، زئ.  بولعدذ دئضةنبولغذحع

دىزع     . حاغدا بذ آئحة بولمعغان بوالتتع، ساية بولمايدذ       ذر آىن ةنعال ن هاؤانع ظاتموسفئرانع سىزىك قعلمعسا، ي
ن             ا قذياش دذق    بولمايتتع، هةممة يوقعالتتع، ظالاله، بذ جايدا ظاسترونومعيةنع سأزلةص، بعز بذنعثغ ل قعل  ع دةلع

ةن عالنئت     . دئض ذز ص ث توقق امعل، بذنع ع ظ اش، ظاساس ار، قذي عؤعتع ب م مذناس نعث مذهع الرغا قذياش ذ ظعش ب
نع   دئضةن11هةمراهعنع بعز سأزلةص ظأتتذق، بةزعلةر       دذ،  مةقسةت ، بذ بعر تةتقعقات بولذص، نذر ظعلمع  قعلع

  .خاالس

الاله، ظاسمان      ةي، ظ ةهذلال ظةل اراتتع    زئ ـ تةنتاؤع رةهم دة ي ة آىن نع ظالت ةن معن عدا    دئض ةت توغرعس  ظاي
ة           توختعلعص ةن  ، ضةرحة بذ ظالتة آىن توغرعسعدا ظئنعق مةلذمات بولمعسمذ، بذ ظالت نعدا        دئض ان، ظعسالم دع  س

ذنداق         مذ مذش دذ، بولذص ارةت قعلع ا ظعش هئساب، ماتعماتئكا ظعلمعنعث مذهعملعقعنع آأرسعتعدذ، هةم شذ ظعلعمغ
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دذ   آاتتا ظعشتا،    ة    . ظئنعقسعز آةلسة، تئخعمذ مذهعم بولع ذ ظالت ةت، ظاش ة دئقق ةن بارح ذ     دئض ارايدذ، ب انغا ق  س
ة      . تةتقعقات، ماتعماتئكا ظعلمعغا ظاساس سالعدذ     ذ ظالت ئلعص، ب ةن  يةنة آ ذ         دئض ايدا، خعلم ةرخعل ج ان ه  ـ   س

ر                 ز يذقع عدا بع ذ توغرعس الدذرعدذ، ب ةيران ق عنع ه نعدذ، آعش ارنع    خعل سعرلعق بايان قعلع ة بذرجةك ق عدا ظالت
أزلعدذق  ة. س تعم ظالت ذ قئ ةنب ان دئض امعل س ةل، آ دا مذآةمم ا ظعلمع ان، ماتعماتئك ةن س أزلعدذق،  دئض نع س

  .ظذندعن باشقا، مذنداق بعر ؤةقةنع سأزلةيمعز

ةن  عدا ظابدذلال ظعبنع مةرؤان   ؤاقتظأز   ةنهذ              دئض ةلالهذ ظ ذظعبع رةزعي اهعغا ش دعن رذم صادعش ة تةرةص  خةلعص
داق         ظ وظال ةلحة بولذص بارعدذ، صادعشاه، بذ حاغدا مذن اخعرةت      س ة، ظ ورايدذ، سةن دةص باققعن ةت  س لعرع نئم

  .تىضعمةيمعش، ظالسا آاملعمايمعش، بذ مذمكعن بوالمدذ؟ بذنع ظعنسان تةسةؤؤرذ قعالالمدذ؟ دةص سورايدذ

  :ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق جاؤاب بئرعدذ

ر        1000عالي، ظةضةر سةن    بعر تال شامنع معسال ق     ذ بع  تال شامنع ظاشذ بعر تال شامدعن ياندذرساث، ظ
  تال شام آامالمدذ؟

 قاراش، ظاندعن، صةلعسةصةمانا بذ نذر ظعلمع، شذنداقال بعر . ياق، بةلكع نذر تئخعمذ زعيادة بولذص آئتعدذ
ا                 سوظالصادعشاه   ص، تاه اراص ظعحع ةص، ش ام ي ةهلع تاظ ةت ظ ص، جةنن ةتتا    نع داؤام قعلع ةن، ه رةت قعلمايدعك

ادا ظوخشعشع       دذ؟ دذني ن بوالم بذرنعنعمذ تاشلعمايدعكةن، تةرلعسة خذشصذراق ظةتعر تةرلةيدعكةن، بذمذ مذمكع
  بارمذ؟

العالر       ذ ب ةنمذ ش ايدذ، س ارةت قعلم ةمما تاه نعدذ، ظ العالر ظوزذقلع عقعدا ب ا قورس ال، ظان ذالق س ق
ذص        جىملعسعدعن، ظةضةر تةرةت قعلعص قويسا، ظان     دة بول نعص جعممع اغزع تذؤاقلع اه ظ العدذ، صادعش ألىص ق ا ظ

الدعدا بعرةرسع       .  سورايدذسوظالقالدع، ظاندعن ظذ مذنداق   ث ظ ةن، ظذنع ر ظعك ةن، بع ظالاله ظةزةلدعن بار ظعك
  يوق ظعكةن، بذنعثغا نئمة دةيسةن؟

انالرنعث ظةزلعس              ال، س ذالق س قا       شذظعبنع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، بذ بةآال ظاسان، ق ر، باش ع، تذنجعسع بع
ر        دئضةن سانالر ظاشذ بعر   ةر بع ةن، ظةض ةن   ساندعن آةلض ايدذ           دئض انالر بولم ة س ا هةمم ان بولمعس ذ س ر  .  ب بع

ةم                   ا ظال الاله بولمعس ةن، ظ ن آةلض الالهنعث رةهمعتعدع ةم، ظ ىتىن ظال ذنعثدةك ص دذ، ش يوقالسا، سانالرمذ يوقعلع
  .بولمايتتع

تعمذ  ظالاله بعر، ظذنعث ظالدعدا هئ     حنئمة يوق، هةتتا، ظالدعدا دئضةن ظاشذ سأزمذ يوق، ظاشذ ؤة زامان ؤاق
ذ              يوقتع، صةقةت ظالالهال بار دئضةن، مانا بذ نذر ظعلمع، تأرةلمة ظعلمع، ماتئماتعكا ظعلمع، ساهابعلةر بذرذنال ب

  . سأزلةص، دعنسعزالرنع ضاحا قعلغانصةلعسةصةظعلعملةر ظارقعلعق 

صةن ظعلمع ظارقعلعق هةقعقةتلةرنع ظعسصاتالص، دعنسعزالرنع ضاحا  ـ عزمذ يئثع تةبظعيظذالر بعزضة ظىلضة، ب
، خاتعرجةم  قةلبظالدع بعلةن ظأزعمعزنع، قةلبعمعزنع خاتعرجةم قعلعش، هةممعدعن مذهعم،. قعلعشعمعز الزعم

علعدذ،  جةسةت بولذص، ظوثشالسا، صىتىن     ةلب   ظوثش دذ       ق ة بذزذلع ا، هةمم ىتىن ظعل  .  بذزذلس ةت،    ص م، هةقعق ع
ةمما،           ةؤجذد، ظ ةردة م ةمعلع، هةقعقةتل تةرةققعيات، قذرظان، هةدعس، ظعجماظ، قعياس، ظعسالم صةلسةصعسع، ظ
اندةك،              االك بولغ ادا ه آعشعلةر بذنعثدعن يىز ظأرىص هاالك بولماقتا، ظةضةر يةنعال ظذيقعسعنع ظاحمعسا، بذ دذني

  .ظاخعرةتتعمذ هاالك بولذشع، جةزعملعك ظعشتذر

ىرة فذرقان، ظالاله، ظعككع دئثعزنع ظةؤةتتع، بعرسع تاتلعق، بعرسع ظاححعق، تذزلذق، ظعككع س
   ظايةت توغرعسعدا دئضةندئثعز ظارعلعقعدا توسما قعلدع

ع       دئضةن دئثعز ةررةهماندا، ظعكك ىرة ظ  بذ سأز قذرظاندا بةك آأص تعلغا ظئلعنعدذ، بذ سىرعدة شذنداقال س
سىرة نةهلعدعمذ دئثعز سأزلعنعدذ، صىتىن هاياتلعقنع سذدعن ياراتقانلعقعنع . زلعنعدذدئثعز ؤة توسما بارلعقع سأ

ةن  سذ، هاياتلق ظاساسع  . سأزلةيدذ ار     دئض ةتمذ ب ذ             .  هةقعق ةن مذش أثىل بألض أزلةص آ ةآرار س الاله، ت ز، ظ بع
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ز عق         ـ دئثع ار، ظعسس امغذر، ق ذت، ي امال، بذل ز، ش ألعمعز، دئثع أثىل ب ةتقعقاتعغا آ ان ت وغذق،  ـ ظوآي س
ر  ذص، بع ةؤدة بول ر ض عمان، بع ذالر زةنجعرس فئرا ب اؤا، ظاتموس ئن، ه ايدذ ـ ظوآسعض رعدعن ظايرعاللم ع . بع بذن

ةن،                 أزلةص ظأتك ةن س زام بعل ك ظعنتع ال رةتلع علعنع بايقاشدعن بذرذن ظالدعن بعلضةن ظالاله، ظعنسانالر بذ مةس
مذ  . ضةرمةس آعتابع قذرظاندا بذرذنال سأزلعضةندا خاتعرلعضةن، مذقةددةس مةثضىلىك ظأز   »لةؤهذلمةهصذز« بولذص

ذ   ان، ب ا ظالغ عنع تعلغ ع مةنبةس اتع ظاساس ىملىآلةرنعث هاي ايؤان، ظأس ان، ه ز، ظعنس ذ، دئثع ةرنع نئمةتس ل
  .قوغداشقا بذيرعغان

قا      قا، قوغدعلعش ايؤانالر قوغداش ان ه ارام قعلعنغ ذن، ه اؤادا بولس اآع ه ذق ي اآع قذرذقل ز ي ةيلع دئثع م
ع     تئ وث هةممعس ةيلع ح ك، م ةيلع آعحع ذ، م ايؤانالر ش لعك ه ةتضعش ايدعلعق  هئكم انالرغا ص ةن ظعنس  بعل

مةيلع . بذ يةرشارعغا، بذ ظالةمضة، ظالاله بعز ظعنسانالردعنمذ بةآعرةك آأثىل بألعدذ، رةهعم قعلعدذ           . يارعتعلغان
شذنعث ظىحىن رةسذلذلاله   . آأيعنعدذبعلعص، حىشعنةيلع ياآع آعحعك بالعدةك بعلمةيلع، رةهعم قعلعؤئرعدذ،         

ةن    ةخالقلعنعثالر دئض ةن ظ ةخالقع بعل الالهنعث ظ ةص ظ عنع آأزل ذ تةرعص ز . مذش ز دئثع ا بع ان  ـ ظذنداقت ظوآي
اليمعز  ةتقعقاتعمعزنع باش ايؤانلعرع       . ت ز ه تعم دئثع ذ قئ أتتذق، ب أزلةص ظ أص س ئلع آ عدا خ ز توغرعس دئثع

ارعنعث ظىحت   . توغرعسعدا سأزلةيمعز  ع             يةرش دذ، حوثقذرراق كعل قعلعص تذرع ز، تةش ع قعسمعنع دئثع ةن ظعكك
ظاححعق، تذزلذق، تاتلعق دئثعزالر بار، هةممعدعن ضأهةر، مارجان حعقعدذ، دئثعز .  مئتعردعن ظاشعدذ11000

ةر                  ـ   ظعحعدعمذ ظوت  ةتلعنعدذ، ي ةن زعنن ىملىك بعل ايؤان، ظأس ان، ه حأصلةر مةؤجذد، يةر ظىستع بولسا، ظعنس
  . هايؤانالر، جانلعقالر ياشايدذ، يةر ظاستعدا بةآمذ ظاز جانلعقالر ياشايدذيىزعدعال

ايدذ          انلعقالر ياش عز ج ةن     . دئثعز بولسا، هةربعر مئتعر ظارعلعقعدا سانس يلدا تةخمعن ذص مع ةربعر آ  23ه
  . تئرلعيوندعن ظارتذق جانلعق ياشايدذ888تئرلعيوندعن هةتتا 

دة،            بذ آأزعمعز آأرضعنع خاالس، ظذششاق       ز يىزع ةس، دئثع ن ظةم ابالش مذمكع معكرذ جانلعقالرنع هئس
ايدذ        انلعقالر ياش عز ج دا، حةآس ىح رايذن ذ ظ ارعلعقعدا ب تعدا، ظ ز ظاس ة   . دئثع ز ظةهلعض ع، دئثع ز يىزعدعك دئثع

االه،              . مةلذمدذر علعؤاتعدذ، ظ ن تئص نعؤاتعدذ، يئثعدع ظوتتذرعدعكع، ظاستعدعكع بولسا، داظعم هالدا آةشعص قعلع
ايعص    ـ   نعال بذ ظالةمدة بعز بعلمعضةننع يارعتعؤاتعدذ، بذ دئثعز       ية ةخلذقالر،    ـ   ظوآيان دذنياسعغا ظاج ارايعص م غ

قذدرةت، ظاالمةتلةر جايالشقان، شذنعث ظىحىن ظالاله بعزنع بذ ظعشالرنع آأرىشكة تةآلعص قعلعص، ساياهةت      
رةت ظئ أرىص ظعب نع، آ ةآكذر قعلعش نع، تةص اراص بئقعش نع، ق ة، قعلعش ز، آئم تذرذص، دئثع نع ظورذنالش لعش

ةن أص سأزلعض امغذرالرنع آ ان، ي ات، 150. مارج ايعص آاظعن ة، ؤة ظاج ىتىنلةي قعسس ع ص ةتتعن باشقعس  ظاي
  .ظذنداقتا بعز بذ هايؤانالرنع آىزىتىص باقايلع. تةبعظةت ظعشلعرعدذر، خاالس

رلعقع   زدا ظئغع ةث،   50دئثع ار، لةه تالر ب عدعغان آع ن ظاش ذ   توننعدع قعالر، بذالرم اه ؤة باش تعمس
ايدذ             ص، يوغعن ذمدعن حعقع ةيرة خذروموس ن، هىج عدذ، تذخذمدع ث   . جىصلعشعدذ، حاثلعش زعق بذالرنع عنعمذ رع

ئلعق   60بةزعسع . ظالاله بئرعدذ، ظةمةلعيةتتة، ظذالر رعزعق توصالص، آأتىرىص يىرمةيدذ   ةزع ب  قةدةم آئلعدذ، ب
يدذ               مئتع 14 قةدةم آئلعدذ، يةنع     70بولسا،   ىزىص يىرع عغا ظ عغا، توغرعس زدا ظذزذنعس ئلعقالر دئثع ةزع ب . ر، ب

بةزعسع ظعنسانالرغا . آأيىنضةن آعشعضة آأيىنعدذ، غةزةص قعلعص، تاجاؤذز قعلسا، ظأح آأرىص ظعنتعقام ظالعدذ       
ايعص  . ياردةم قعلعدذ، بةزعسع بولسا، يذتعؤئتعدذ، ظالاله خالعغعنع بولعدذ       ذ ظاج انع    ـ ب ارايعص دذني العمالر  غ ظ

أزلةص،    نع س الالهنعث قذدرعتع العملعرع ظ الم ظ ةتتا، ظعس لعدع، ه ص ظعش م قعلع ازدع، فعلع ص ي اب قعلع آعت
تعمعز           ذم   . آأصلعضةن آعشعلةرنع ظعمانغا آعرضىزدع، مانا هازعر قولعمعزدا تذرذصتذ، آأرىص تذرذص اظالال، حوق ظعنش

  ) مئتعر آئلعدعغان بئلعق14(        .تةرةققعي قعلعمعز

. نع ظعشالرنع قعالاليمعز ـ بذنداق ظعشالرنع آةلضىسعدة ظاددع دةص قارايمعز، بعزمذ شاراظعت بولسا، نع
  .ظعنشاظالال ظالاله، مذرادعمعزغا يةتكىزضةي،

ز             ا، دئثع ث، دئثعزغ ةن، بذنع قاق قعلعؤئتعدعك ىيعنع يئصعش دئثعزدا بعر خعل جانلعقالر بولذص، دئثعز س
  .غا زور صايدعسع بار ظعكةن زئمعنتىنهايؤانلعرعغا، شذنداقال صى

أص،       هئكمةتظالاله،   ةك آ  بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، يةنة بعر قعسعم جانلعقالر بولذص، بذالرنعث سانع ب
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بذالر دئثعزنع ظاجايعص ضىزةل رةثة آعرضىزعؤئتعدعكةن، هايؤانالر، ظعنسانالر . هةتتا هئسابالش مذمكعن ظةمةس
ا،    . ندعن باشقا صايدعسع ظىستعدة ظالعمالر ظعزدعنعؤاتعدذ، خاالس      بذنعثدعن هوزذر ظالعدعكةن، ظذ    زدا بولس دئثع

ن                 ا يئقع ذالر قذرذقلذقق ةمما، ب ايدعكةن، ظ هاشارةتلةرمذ، هةتتا بةزعسع سىتلىك، ظةمحةآلعك، هايؤانالرمذ ياش
اؤاز حعق       ةآتةك ظ ذددع ظعش ذ خ ةن،  تذرعدعكةن، ساخاص ظعسعمنلعك بعر دئثعز ظذحقذسع بار ظعكةن، ب عرعدعك

انالرغا،    .  قةدةم آئلعدذ، هاؤادا، سذدا ظةرآن هةرعكةت قعالاليدذ 15ظككع قانعتعنعث ظذزذنلذقع     ز ظعنس ا بع مان
هةتتا، بةزع تةجرعبة، ماتعرئيال . سذدعمذ، هاؤادعمذ، قذرذقلذقتعمذ ياشاش، سةصةر قعلعش ظذسذلعنع ظىضعتعدذ

  .بعلةن تةمعن ظئتعدذ

ا،     ةثرع دذني ذنحة آ ئخع          دئثعز ش ة ت اي، يةن ال قالم ةثرع بولذص ة آ ع هةسس ن ظعكك ىتىن قذرذقلعقدع  ص
ةتظعي           3000 مئتعر حوثقذر، ظالعمالر     11000 ذرع ق ىن ن ا آ ذ جايغ تع، ب ئلعقالرنع تاص  مئتعر حوثقذرلذقدعن ب
وق               200آىن نذرع   . بارمايدذ أزع ي عنعث آ ث ظوخشعش ث ؤة بذنع  متعردعال يوقاص بولعدذ، ظذنداقتا، بذ بئلعقنع
ذ                        . بولعدذ تع، ب ايؤاننع تاص ل ه ر خع العمالر بع ةمما، ظ ة صايدعسع، ظ اننعث نئم أز بولغ ظةلؤةتتة، نذر بولمعسا آ

هايؤاننعث آأزع بولذص، قاراثغذدا ظعشلةتمةيدذ، ظةمما، دئثعز يىزعضة يئقعن بارغاندا ظعشلعتعدذ، بذ ظالالهنعث 
فوردةك     بةزع دئثعز هايؤانلعرع رةثس   ! دة ـ   زاصاس رةهمةت قعلعش   ذددع فوس ةن، خ عز بولذص، سىصسىزىك ظعك

تذزدذر           راغ، يذل بةتةن حع تعدعن     . داظعم نذر حعقعرعص تذرعدعكةن، مانا بذ دئثعزغا نعس ايدا ظىس ذ ج العمالر ب ظ
تعدذ            ذص آئ ال بول تعص خذش ذلمانالر        . يذلتذزالرنع، ظاستعدعن بذ يذلتذزالرنع آىزع ةر مذس العدذ، ظةض ةيران ق ه

ةآبعر ظئي  ا، ت ةر بولس الالهذ ظةآب تعدذ، ظ ىزةل    !تعص آئ ايعص ض ةريانعدا ظاج ىش ج ارلعق آىزىت ذالر قعزعق ، ب
ايتذرعدذ،           . جانلعقالرنع بايقايدذ  ذر ق ذق، بةزعسع ن اق، بةزعسع نذرل بةزعسع قعزعل، بةزعسع قارا، بةزعسع ظ

ةر   بةزعسع آأزع يوق، بةزعسع بولسا، سةزضىسع تولذق، بةزعسعنعث بولسا، هةممة سةزضى ظةزاس           وق، ظةض ع ي
. ظولجعنع آأرسة، نذرنع قويذص بئرعص بذنع تذتعدذ، دىشمةن آةلسة، حعراغنع، نذرنع ظأحىرىص، يوشذرنعدذ

بةزع بذ نذر . بولذصمذ مارجان بار جايغا يوشذرذنسا، ظعككع نذر ظارعلعشعص آئتعص، دىشمةن ظئزعقعص آئتعدذ 
دئثعز . عنع آأرمةس قعلعص قويذص، غايعص بولعدذظارقعلق دىشمةن آأزعنع نعشانالص قويذص بئرعص، هئحنعم

ايؤان        ذ ه ان، ب ار، بئشع يوغ شعصويونع ناملعق بعر هايؤان بولذص، ظعنتايعن هعلعضةر آئلعدذ، بذنعث تورلعرع ب
حأصتةك تذرعدذ، ظأزع قعزعل  ـ ظارغامحعسعنع قويذص بئرعدذ، بذ خذددع ظوت ظأزع يوشذرنذص تذرذص، بذ تور

ذر             بولذص، بئلعق ؤة     ا ن ور ظارغامح ذ ت ا، ب تعدا بولس ز ظاس ةيدذ، دئثع ذص ي باشقا جانلعقالر آةلسة، دةرهال تذت
زدا،     . حعقعرعص بذ هايؤان ظىحىن قولحعراغ بولعدذ      ظالاله، قذرظاندا هةممة نةرسعنعث خةزعنعسع بعزنعث قولعمع

ةملعك  ة ظألح ة نةرس ز، هةمم ص تذرعمع ةملعك قعلع ع ظألح ز بذن ةنبع ذرة(     . دئض تتعكع س
  )دئثعز،ضذهةرمارجان،هايؤعنع

ذ      ةنعال ب أيىنعدذ، ي رعدذ، آ زعق بئ دذ، رع اية قعلع أزع آذص ةس، ظ عل ظةم ةخلذقالردعن غاص ذ م الاله ب ظ
اقالص                  النع س ذث ه ايدذ، تةثص ارتذق قعلعص قويم ام، ظ اآع آ از ي جانلعقالرنعث نةسلعنع قوغداص آأصةيتعدذ، ظ

رعدذ     بعرعضة رعزعق قعلعص ظعنت    بعرنع. تذرعدذ ئلعص بئ ام ظ ةم            . عق اراتتع، ه ادعللعقنع ي ادعل، ظ أزع ظ الاله، ظ ظ
  .بذيرعدع، ظادعلالرنع ياخشع آأرعدذ

ة    ىملىآلعرع ظادةتت ز ظأس ايدذ،     600دئثع رعدا ياش ن يذقع عيالمايدذ، ظذنعثدع دا ياش ةدةم حوثقذرلذق  ق
ع  زعنعث حوثقذرلذق ان دئثع اتالنتعك ظوآي ةتتا 2000ظ عد12000 ه ةدةمدعن ظاش ا، . ذ ق ايدا بولس ذ ج ب

ظأسىملىآدعن باشقا هةرخعل يئمةآلعك ماددعالر بار ظعكةن، ظذندعن باشقا آان بايلعقع تئصعلغان، ظةث حوثقذر     
ذرراق   12000.  قةدةم هئسابلعغان38000 قةدةم حعقارغان، بةزعلةر     39000جاينع ظألحةص    ردعن حوثق  مئتع

أهةر          ظعكةن، ظالعمالر دئثعزالرنع نةححة ظارالغا بألض      ةن، ساص آان ظاراللعرع، يانار تاغ ظاراللعرع، مارجان، ض
اق،                        أل، بةزعسع ظذزذنح ةآعللعك، بةزعسع آ ا ش ك، بةزعسع هالق وث، بةزعسع آعحع ظاراللعرع، بةزعسع ح

أص  100000بةزعسع ظىح بذرجةك، بةزع ظارالالر تاغ، بةزعسع تاش، بةزعسع قذم، ظالعمالر تةآشىرىص      دعن آ
ةن،      1000عغان، بذنعثدعن   ظارالالرنع بايق  اراللعرع ظعك ةرلعرع   ( ظارال مارجان، ضأهةر ظ ةنتاؤع جةؤه  ـ 220ت

  ).بةتتة، مارجان، ضأهةر آأرىنىشع بار، دةرةخ شةآعللعك ظعكةن ـ 221

ايؤانالردعن                        انلعق ه ذ ج انالرغا ب الاله، ظعنس ان ظ ةن، مئهرعب أص ظعك ارال آ داق ظ امرعكعدا بذن جةنذبع ظ
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ةن            نئمةتةل ضأهةرلةر بعلةن    سعرعت بذنداق ضىز   تالر بعل اددا، ظعلعمئن ذن م قا نذرغ ن باش ان، ظذندع ا قعلغ  ظات
 بةرضةن، سةصةرلعرعنع صاراخوتالر بعلةن ظاسان قعلغان، ظذندعن باشقا بذ دئثعز سىيع تذزلذق، ظاححعق  نئمةت

ا    ـ   عرعمذ سئسعمايدذ هايؤانالرمذ سئسعمايدذ، ظألضةن تاصل   . بولذص، بذنداق بولغاندا، بذ سذ سئسعمايدذ      دة، ؤاب
امغذر          . آئسعلع بولمايدذ  ايدعلعق، ي ارع ظىحىن ص ىتىن يةرش  بذ ظعنسانالر ظىحىن ظاشذ هايؤانالر ظىحىن هةتتا ص

  .بولسا، مذشذ سذدعن آئلعص حعقدعذ، سذ هاياتلعق مةنبةسع دذنيانعث ظانعسع

دذ                 اآعز تذرع اص، ص اؤامذ س ا، ه عماي تذرس ل سئس ر خع زدعك . سذ بع ذز       دئثع أزدعكع ت ذددع آ ذز، خ ع ت
ذز   . دة، آأرضعلع بولمايدذ   ـ   سىيعضة ظوخشايدذ، ظةضةر بذ تذز بولمعسا، آأز قارحذقع سئسعيدذ         شذنعثدةك بذ ت

ذق            اححعق، تذزل ذ ظ ذآع، ظاش ارلعقع ش االرلعق، قعزعق ةيران ق بولمعسا سذ سئسعيدذ، هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ، ه
اتلعق       ن ت اآع يئنعدع دذ  دئثعز ظاستعدعن ي ذ حعقع وغ         . س دة ح اختا ظعحع ذددع ص ذ خ دذ، ب ذالق حعقع اتلعق ب ت

  .ساقلعغاندةك ظعش

ل،   ـ ظعككع سذ ظارعلعشعص آةتمةيدذ، ظاقار تومذرلعرع بعر ظةمةس، باشقا      باشقا يولالر بعلةن ظاقعدذ، نع
ذ سذالر بذ دئثعزنع ظةمما، ب. ظوآيانغا قذيذلعدذ ـ صورات، دةجلةت، صارس قولتذقع، ظوتتذر ظاق دئثعزالر، دئثعز
ذيدذ ذز توش دذ، ت ةلكع ياشالص تذرع ايدذ، ب اتلعق قعاللم ز . ت اتلعق دئثع ذ ت ىيع ب ز س ذرذص، دئثع ذنداق ت ش

ظارعلعقنع ظالاله ظايرعص تذرعؤاتعدذ، بذ جايدا بعر ظوخشاشلعق بار، يةر ظاستعدا . دةرياالرنع ظاححعق قعاللمايدذ
هاؤادا بولسا، هةرخعل آأرىنىش، . بعرعضة ظارعالشمايدذ ـ ر ظاقعدذ، بعربولسا، هةرخعل آان، ماددعالر، بايلعقال 

ر    رع بع اؤاز دولقذنلع مايدذ   ـ ظ ة ظارعالش ايرعم . بعرعض ذ     ـ ظ ار، ب الر ب ايرعم يول ةت ظ عالنالص قعلعص   نئم م ص نع آع
  !بةردع؟ ظالاله

يدذ   ذص يىرع ةر ظذح ذن زةررعحعل اؤادا نذرغ انعل . ه اتعلعق، ظ ىملىك، ظ ذن ظأس ذص نذرذغ اثالر ظذح عق ح
ر  ةمما، بع يدذ، ظ مايدذ ـ يىرع ة زادع ظارعالش عدذ . بعرعض عص حاثلعش ايعنع تئص أز ج ت. ظ ع، ؤاق ع، ظورن

ذز« اندةك،   »لةؤهذلمةهص ذص تذرغ نع توس ز ظوتتذرع ع دئثع ذ ظعكك الاله مذش ذددع ظ ذالر خ ةن، ب دا خاتعرلةنض
ة دئ        تعدا يةن ةم        ظارعالشمعغاندةك، هاؤامذ، بعر دئثعز، دئثعز ظاس عز ظال ز حةآس ر دئثع تعدعمذ بع ةر ظاس ز، ي ثع

رع ظعشالرمذ                  عز، زاهع اتعنع ظعشالرمذ حةآس ار، ب را ب ما، حئض عدا توس زالر ظارعس بوشلذقعمذ، دئثعز، بذ دئثع
ع           معغاندةك، هئحقايسعس ىرةت، ظارعالش اؤاز، س ذددع ظ ار، خ اق ب عدعمذ توس ع ظوتتذرعس ذ ظعكك ز، ب دئثع

ةت تتذرعدا توسما، توساق بار، ظالاله،      ظارعالشمايدذ، هةممة دئثعز ظو    م       هئكم ع آع ةن ظعش قعلغذحع، بذن  بعل
الاله     سوظالقعلدع؟ دئضةن بذ     ةن  غا قذرظاندعكع مأجعزلعك ظايةتتعكع ظ وق،       دئض اؤاب ي ةؤزةل ج اؤابعدن ظ ذ ج  ب

  .قةتظعي يوق

   جةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرراةسىرة شذظ

يةتلةرنعث تةصسعرعدة ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع توغرعسعدا تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعدعكع ظا   
ةن،           . قذرظان مأجعزعسع توغرعسعدا توختالغان    أص سأزلعض عدا آ ىملىك توغرعس قذدرةتكة دةاللةت قعلغان، ظأس

  .مةن بذ سأزدعن بعر نةححعنع تالالص ظالدعم

عنسان هةر آىنع ظوتتذرا هئساب ظعنسانالر ظوآسعضئن سىمىرىص، آاربون حعقعرعش هةممعضة مةلذم، بعر ظ
 توننا آاربوننع هةر يعلدا حعقارسا، بعر 400000 ضرام آاربون حعقعرعدذ، بعر دألةتتعكع ظعنسانالر 250بعلةن 
ة                   2) 2000000( يعلدا ةش هةسس ذ ب اق، ب ايؤانالرنع قوشس ئننع سىمىرسة، ه ر ظوآسعض ذص مئتع  معليون آ

ش آ    ةل قعلع انداق ه علعنع ق ذ مةس ة ب عدذ   آأصةيس اتلعق تىضعش ةي هاي ذزذن ظأتم رةك؟ ظ ةنئ ة  دئض  خذالس
انالرنع               . حعقعرعلعدذ ارعغا، ظعنس ذ يةرش اندعن ب ذص، ظ ةل قعلعص بول أزع ه الاله، ظ ان ظ بذ مةسعلعنع مئهرعب

اروبون   رعص، آ لةص حعقع ئن ظعش ة ظوآسعض ىملىك بعزض ان، دةل ظأس ىمىرىؤالعدذ) Ⅳ(ياراتق عدنع س . ظوآس
ألةت دةرةخ، ظأسىملىآنع قوغداص، ظعكولوضعيعلعك مذهعتنع ظاسرعشع الزعم، ظاالهعدة شذنعث ظىحىن، هةربعر د
  )ظوآسعدنع حعقعرعش) Ⅳ(ظوآسعضعن سىمىرىص آاربون . (قانذن تذرغذزذشع الزعم
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ىملىك       تذندةك ظأس بذ مةسعلعنع مئهرعبان ظالاله، ظالدعن ظورذنالشتذرذص بولغان، قذرظاندا، ظةنجىر، زةي
ىملىك،    . لعص، دةرةخ، ظأسىملىآنعث بةآمذ مذهعم ؤة ظذلذغلذقعنع بايان قعلغان        بعلةن قةسةم قع   اندا، ظأس قذرظ

بذ مةسعلعنع تةصسعر ظوقعغان آعشع      . قا هأآىم قعلعدذ  دوزاخحار صايالرنع نةسلعنع قذرتقان آعشعنع ظةيعبلةص       
ان، تة       ـ   ظوبدان بعلعدذ، ظأسىملىآكة، تاظامالرغا قايتا     قا بذيرعغ ا قاراش ان، ياخشع        قايت قا بذيرعغ ةآكذر قعلعش ص

 سةرصنع يةنة باغقا 3/1باشقذرذص، هةققعنع ظادا قعلشعقا بذيرعغان، رةسذلذلذلالهمذ باغدعن حعققان آعرعمنعث 
ىل      يئيعشنع ظأزع   3/1نع سةدعقة قعلعشقا،    3/1قعلعشنع بذيرعغان،     ـ  كة بذيرعغان، باغ، دةرةخ، ظأسىملىك، ض

اي،       ضعياه، ظعسالم دعنعدا ظاالهع    اخعرةتتعكع ج ات، ظ ان مذآاص ة بئرعدعغ دة مذهعم ظورذندا تذرعدذ، هةتتا، بعزض
ى       .  مةنعدة بولعدذ دئضةنجةننةت يةنع باغ   ىملىآدعن مةثض اغدعن، ظأس ذ ب اخعرةتتعمذ، ب ادعمذ، ظ بعز بذ دذني

ع ياخشع   ، نئمةتظايرعاللمايمعز، بذ بعزنعث مةثضىلىك هةمراهعمعز، بعزضة بئرعلضةن سوؤغا، ظاالهعدة      بعز بذن
  .ظاسراص شىآرع قعلعشمعز الزعم

ز            ع، بع ان، حىنك م بولغ اغ الزع ةنعال ب عمذ، ي ضةرحة جةننةتدة آاربون، ضاز، زةهةرلعك نةرسعلةر بولمعس
، ظارزذ، ظىمىدع  مةقسعتعظةضةر،  .  قعلعدذ مةقسةتظعنسانالر بذنعثغا آأنىص قالغان، هةم شذنع ظارزذ قعلعدذ،         

عدذ  ظذنعثدعن يذقعرع بول   زنعث       . سا، حوقذم ظذنعثغعمذ ظئرعش ةيدةك بع ةهذلال ظةل ة بةسرع رةهم ذددع، رابعظ خ
ةت،    مةقسعتع ةت معز، بذ رةهم م          هئكم ىك ظورذنالشتذرذشنع آع االهعدة بىي ذ ظ ة ب ةن بعرض ش، بعل ان قعلع نع باي
ةن  قعلدع؟ وظال ،   دئض عدعن،                . غاس اؤاب ظأزلعض ذ ج ة ب رعش، ظةلؤةتت اؤاب بئ الاله دةص ج ةن  عص تاساددعظ   دئض

ىملىك   .  هةسسة، هةتتا سانسعز ياخشع ؤة ظةؤزةلدذر 1000جاؤابدعن   وق، ظأس ظعش بذنعث بعلةن تىضعضعنع ي
قا،         ذن، قذياش تعلعص صعشس اآع ظأسىص يئ مةيلع هاياتلعققا ظئرعشسذن ياآع آأصةيئسذن ياآع حاثالشسذن، ي

، آىحلىك بولسا ياآع ظاز، آام، ظاجعز بولسا  بولعدذ، بذ، آأصموهتاجيامغذر، سذغا .  بولعدذموهتاجآىن نذرعغا 
  بذنع آعم قعلدع؟ . بولمايدذ، دةل تةثصذث بولذشع الزعم

زمذ              دع، بع ان قعل يةنعال ظالاله، ظالاله بعزضة آأيىنىص رةهمةت قعلدع، بذ مةسعلعنع قذرظاندا تةآرار باي
آئثةيتعشص، يعراققا قارايدعغان بولساق، داظعرعمعزنع  ـ تةآرار سأزلةص سالدذق، بعز ظةتعراصلعق ظويالص، نةزةر

ذق،                     ز، قذرذقل ع، دئثع امان يول اش، س امال، قذي ذت، ش ظةرش آذرسع، يةتتة ظاسمان، هاؤا، ظاتموسفئرا، بذل
أل        يامغذار، قار،  اغ، ح االهعدة             ـ   تاغ، مذز تاغ، قار ت اش ظ ر تذت انلعقالر هةممعسع بع ذر ج ةتتا معك اؤانالر ه باي

  . تةثصذث بعلةن يارعتعلغانصعالنالنغان ظألحةملعك

نةزةرعية . عمعزنع حعقعرعص آعتابدعنال آأرىص قويماي، ظةمةلعي تةآشىرىشعمعز الزعم    ؤاقتبعز قعممةتلعك   
ار           ةندةك ص ار ظأرلعض زدعن ص ذددع دئثع بعلةن ظةمةلعيةت ظعككعسع ظعككع ظعشتذر، قاراثالر، ظأسىملىآدعنمذ خ

دذ        ظأرلةص تذرعدذ، ظالعمالر تةتقعق قعلعص،       أص بولع امغذر آ ايدا ي ةن دةرةخ، ظأسىملىك آأص ج ة .  دئض  ـ آئح
أص     . آىندىز توختعماي ظأرلعضةن صار، هاؤا بوشلذقعدا بولذتنع هاسعل قعلعشقا ياردعمع بولعدذ           ارتعش آىحع آ ت

رع             ا، هةممعسع زعك أص بولغاحق ايؤانالر آ انلعق، ه ايدا ج داق ج الالهنعث     ـ بولعدذ، بذن ا، ظ بعه ظئيتقاحق تةس
ةممعنع      رة همعتعمذ بذ جايغا ياغعدذ، ظالاله، هةممعنع ظالدعن بعلعص بولعدذ، غاصعل ظةمةس، هئكمةت بعلةن ه

اندذر  ةملعك قعلغ ةؤاهعرلعرع  . (ظألح ةنتاؤع ج ةت ـ 8ت ان    ) ب ةن باي ىرعتع بعل ةرنعث س ةرخعل حئحةآل ه
  . ص ظاندعن مذنداق دئضةنهةر بعر حئحةآنع يةنعمذ صارحعالص ظعزاهالص، تةصسعلعي حىشةندىرى. قعلغاندذر

الالهنعث         ةت دةرسع، ظ الالهنعث هئكم بذ، سىرة شذظراظ دةرسع، قذرظان ظعلمع دةرسع، دعن دةرسع، ظ
ة       ع، ظاخعرةتك ةرةققعيات دةرس العق، ت ع، دذني ةت دةرس تعكع مذهةبب ع آأرىش الالهنع ياخش ةببعتع، ظ مذه

  .  دئضةنتةييارلعق دةرسع

ذ          تةؤهعد دةرسع ب  هةقعقعي  مانا بذ    عنع، ب ة ظأتىش ةدعن ظةمةلعيةتك نعث نةزةرعي ةربعر تالعص ةن ه ولعدذ، م
ا              نع، دذني رقع دةرسنع بعلعش عنع يذقع الالهنع تونذش  ـ بعظولوضعيعدعن قئتعقئنعص حعن قةلبعدعن ظىضعنعص، ظ

ان     ماي، ج ماي، بوشاش ة سذسالش نع قعلح ا آةلتىرىش ةتعجعنع قولغ اخعرةتلعك ن ةت   ـ ظ ةن خعزم ل بعل دع
ةرقانداق             قعلعشنع،   حعن قةلبعمدعن ظأتىنىص تةلةص قعلعمةن، بذ ظعلمع لةززةت، روهع هئكمةت، لةززةت، ه

ةن  ةؤزةل دةص قارايم ث ظ ةززةتدعن مع مانع ل اددع، جعس ع  . م انعث هةرقايس ز دذني ىن، بع ذنعث ظىح ش
ةت         ـ   جايلعرعدعكع ظاجايعص  ىملىآلةرنع ت عمعز   غارايعصدعن خةؤةر تئصعشعمعز الزعم، هايؤانالرنع، ظأس قعق قعلعش
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  .الزعم

ذ             ذنداقتعمذ ب ان، ش تعلعص بولغ قذرظان آةرعم، قعسسة، تارعخنع آأص سأزلةيدذ، بعز بذ توغرعسعدا توخ
أزلةيمعز           عدا س ة توغرعس ذظراظدعكع قعسس ن        . جايدا يةنع سىرة ش اق، حع رةت ظالس ز ظعب ا بع ة، تارعخت قعسس

ةك آأص، قذرظان سعرلعرعغا يةنعال قةدعمعقع ظذستاز، قةلبعمعز بعلةن قارعساق، هئكمةت، صةزعلةت، ظىلضة، ظأرن
ان                   نع باي ان هئكمعتع عدعن ظالغ ةنهذنعث قعسس ةلالهذ ظ افعظع رةزعي ةقةت ش ظالعملعرعمعز ظالعمكةن، بذالردعن ص

  . آعتابعدا سأزلعضةن دئضةنبذ سأزنع ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعهياظ. قعلعمعز

اهعر ةنظابدذلق ةقؤادار، دئض تذ     ت داق سوراص ةنهذدعن مذن ةلالهذ ظ افعظع رةزعي ع ش العه آعش ةؤرة :  س س
  ظةؤزةلمذ؟ معهنةتمذ؟ ياآع تةمكعنلعكمذ؟

دذ،                      ةيغةمبةر دةرعجعسع بولع ةن ص ةمكعنلعك دئض تذ، ت اؤاب بئرعص داق ج ةنهذ مذن ةلالهذ ظ شافعظع رةزعي
دذ  ن بولع ةتتعن آئيع ةمكعنلعك مئهن ارقعلعق ظعمت . ت ةت ظ ةن مئهن الدع بعل ةؤرة  ظ اندعن س نعدذ، ظ ان قعلع عه

  .قعلسا، ظاندعن آئيعن تةمكعنلعك ظاتا قعلعنعدذ

ةللةملةرنع           االتذ ؤةس ةد ظةلةيهعسس ةتتا مذهةمم قارا، ظالالهتاظاال ظعبراهعم، مذسا، ظةييذص، سذاليمان، ه
اندع  سةؤرظالدع بعلةن مئهنةت ظارقعلعق سعناص ظاندعن    ةن، ظ داق   قعلدذرذص، ظاندعن تةمكعنلعك بةرض ن مذن

  : قويذلذصتذسوظال

  ظالعم؟هةقعقعي آعم 

ع                     اي، آذلل ةآلعنعص قالم دا ح رال ظعلعم ا، بع ةل قعلس ظعلعمنع هةقعقةتلةص ظاندعن ظىضىتىص ظاندعن ظةم
أزلةيدذ،              ة س ظعلعمغا تذتذش قعلسا، ظعلعمنعث حةآسعزلعكعنع هئس قعلسا، مانا بذ آعشع ظالعم، بذ ظالعم بعلس

دئمعضةن آعشع ظعختعالص بعلةنال . مةنال ظالعم دةص باشقعالرنعمذ بعلسة آئرةك   . صشذرعدذبعلمعضةننع ظالمعغا تا  
دع       قعالر   ! دة ـ ظأتىص آئتعدذ، جعدعلع تىضعمةيدذ، حىنكع، ظذ، باشقعالرنعثمذ بعلعشعنع ظعنكار قعل أزع باش ظ
تى   قعالرنعمذ دأتلةش أزعنعمذ، باش اخعرع ظ رعدذ، ظ تعالص قعلعؤئ ةي، ظعخ ةننع بعلم أحبعلض ة  ـ رىص، ظ ظاداؤةآ

ةآكذر                   ئحعص، تةص أز ظ اندعن س ة ظذي اندعن سأزلعس العدذ، ماي آعرعص قالعدذ، مةثضى قايعل بولماي، ضذماندا ق
  .تئمعسعنع بذرمعاليدذ، بذنداق آعشع ظعلعمغا، تةصةآكذرغا، ظوقذشقا، هةتتا مذنازعرة سأهبعتعضة اليعق ظةمةس

أآىم، د      ةيران            قذرظان قعسسعلعرعدعن حعقعرعلغان ه العمالرنعمذ ه ا، ظ وف، هأآم ةلقظارا صايالس اؤع، خ ذني
العم،   ق ظ وف داثلع ر صةيالس ةرقانداق بع الدرعدذ، ه ول    ق أزلعرع، م ةممعنعث س ايدعالنغان، ه أهةردعن ص ذ ض ب

  .بعلعملعرع، هئكمةتلعرع، قذرظان، بولذصمذ قعسسة، تارعخدعكع ظعبرةت ظالدعدا نألضة تةث

ةؤرة         بعز قعسسعدعن ظئلعنغان يذقع    ن س رقع هأآىمضة قايعل بولماي تذرالمايمعز، راستعنال معهنةتدعن آئي
قعلعص ظاندعن آئيعن تةمكعنلعككة ظئرعشعمعز، بذنع صةقةت قعسسة، تارعخقا نةزةر سالغان، حوثقذر تةصةآكذر             

  .قعلغان آعشعلةر بعلةلةيدذ

اال    ة، ب اندعن مئهنةتك ز، ظ ا  ـ بع ةؤرقازاغ ةمكعنلعكنع قولغ  س ص، ت عمعزنع،   قعلع ةلتىرىص، نةصس ا آ
م       عمعز الزع ادعن ظايرعلعش ةن دذني ان بعل والتتةك ظعم ص، ص ةم قعلع ةلبعمعزنع خاتعرج ئمعمذ مةخسذس  . ق ذ ت ب

 ظالعم، ظابعدالر ؤةيران  دئضةنمةن ـ توختعلعشقا ظةرزعيدذ، بذ بةآمذ مذهعم، نةصسعنعث آةينعضة آعرعص، مةن       
  .بولدع ظةمةسمذ

ة ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ابعنعث ت عدا  ـ 31 ـ 30ينعث آعت عهعر توغرعس ةردة س تعلعصبةتل ئهعرتوخ  ، س
عهعر        قةلب  هةقدعن توسقان ظعش، بولذصمذ    دئضةن ذ س ا ش ةن  نع هةقعقةتتعن توسعس نع    .  دئض عدا ظعب ذ توغرعس ب

  .آةسعردة سةآكعز خعل سعهعر توغرعسعدا شذنداقال سعهرعضةرنع ظألتىرىش توغرعسعدا هأآىملةر بار

ا     ذ ج عدعغان،               بعز ب ذل تاص ارقعلعق ص ذ ظ ان، ش ةيران قالدذرعدعغ ةقلعنع ه ايمذقتذرذص، ظ علةرنع ق يدا آعش
ع           ذص، ظعلم عنع تون لعككة، توغرعس سعهرعضةرلعككة ظاظعت مةسعلعلةرنع ظوتتذرعغا قويذص، بذ ظعشقا ظعشةنمةس
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اددع،         عهعرنعث م كارعالص، س اختعلعقنع ظاش ةآحع، س قا رعغبةتلةندىرم ةن قاراش ةزةر بعل يعؤعلعك ن  خعمع
انلعقنعث                     ذ ج رعش، ش اؤاز حعقع انلعقدةك ظ رعك ج ذددع تئ نع خ ظعشلرعنع سأزلةيمعز، ظألىك موزاي ياآع قوي
ضئلعغا صاقا سئلعص، ظاندعن ظاؤاز حعقعرعلغان، بذنع بعلمعضةنلةر هةيران قئلعص، ظعشعنعص قالعدذ، ظعككع تال 

ة           ذ سعهرعض أحىرىش، ب رعنع ظ ةن          شامنعث بعرعنع يورذتذص، بع تئمال قعلعش بعل عنع ظعس فور ماددعس رلةر فوس
ذص،       ز بول ع تئ وت ظئلعش ث ظ دذ، بذنع فور بول عدة فوس امنعث صعلعض ان ش اقحع بولغ ارعدذ، ياندذرم ئلعص ب ظ

اددع     ـ هةسةن. ظأحىرىلضعنعنع شذ تةرةصكة قارعتعص صىؤدعسة ظأحكعنع يانعدذ   ةآمذ ظ ذ ب هىسةن حعقعرعش، ب
ا، دىمبعسعنع قذياشقا قارعتعص، ظئغزعدعن سذنع صىرآعسة سذ نذر قايتذرذص، بولذص، آىن نذرع آىحلىك حاغد

ة          ـ   هةسةن هىسةن آأرىنىص آئتعدذ، قةغةزنع زةمحعضة حعالص قورذتذص، يةنة حعالص، قذرذتذص، بعر نةحح
ضةرلةر قئتعم هةتتا، تأت قئتعم شذنداق قعلعص، ظاندعن ظوتقا تذتسا، شامغا تذتسا، آأيمةيدعغان بولعدذ، سئهرع

  . بذ حارعنع ظعشلعتعص صذل تاصعدذ

ذنع      ذ س عزالندذرذص، ب ئلعص، هاؤاس قا س عنع ظعش فور ماددعس ةك، فوس اندعن ظةين اينعتعص ظ ذنع ق س
دذ     ان قعلع ذر حعقعرعدعغ ة ن ارذد . ظذزذنغعح ةن ب ة،       دئض ةن حئحةآنع ظذزذنغعح ام ماددعسع بعل ةن ش ذز بعل  ت

ذالر        سئرعق معسنع ظعستئمال قعلعص، ظةينةآنعث يا      ةهؤاللعرعنعمذ ظ الدذرذش ظ وت ظ ردعمعدة ظوت تةآكىزمةي ظ
قوللعنعدذ، تذز، زةصعران، صاختا، ظأيدعكع حعراغالرنع ظعستئمال قعلعص، ظأيدعكع آعشعلةرنعث حعرايعنع باشقا 
ةن                        ذز بعل تعدذ، ت اص آئ ذ يوق ا ب ا حعقس ةن، تاالغ ة آةلض ذ رةثض أي ش ع، ظ دذ، حىنك رةثضة ظأزضةرتكعلع بولع

ع أزدعن  زةظص ةن آ انلعق بعل تعدذ، حاقق ة يورع ةن بعرض راغ بعل اندعن حع الص، ظ اختعنع حع اينعتعص، ص راننع ق
اختعلعق خاالس         انلعق، س ذن، حاقق ذنع  . آعرضىزىص، ظئغزعدعن، بذرنعدعن حعقعرعش، هةممعسع ظوي ازدا س  ي

ي    نعدذ، زةرنع ئلعص قعلع قا س اددعالرنع ظعش قا م ذز ؤة باش ع، ت ايالندذرذش ظعش ا ظ ةنخمذزغ عنعث  دئض  نةرس
ن                أرىنعدذ، ظذندع عل آ ا، يئش ا تذتس ع ظوتق اندعن ظذن ايدذ، ظ ا رةث حعقم توصعسعنع سذغا حعالص، خةت يازس

اغلعقنع           دئضةن باشقا حارعالرمذ بار، زةمحة، نوشادعر     اآع ي ة ي تذرذلذص، ألثض  تذز، تذخذم ظئقع بعلةن ظارعالش
ةيدذ، زةرنعيخنع        نع       يول قعلعص ظورتقا سالسا، ظذ آأيم ىرآةص ظوت ا س تذرذص، قولغ ة ظارعالش رقع نةرسعض  يذقع
  .ساختا آةتمةن دةسسةشمذ شذنداق، هةقعيقعيسعمذ بار. تذتسا، قولع آأيمةيدذ، مانا بذ حوغ تذتذش حارعسع

آةصتةر تذخذمعنعث ظعحعدعكعنع ظئلعؤئعص، ظعحعضة نذشادعر ماددا قاحعالص، ظئغزعنع ظئتعص، ظاق ياغدا    
ا قويسا، تذخذم ظأزلعضعدعن هاؤادا ظذحذص آأتىرىلعدذ، نذشادعرنع ظعشقا سئلعص، آئحعسع ياغالص، آىن نذرعد

دذ        ازغعلع بولع قاننع     . ظوقوغذلع بولعدعغان، آىندىزع آأرىنمةيدعغان، خةت ي ة، حاش ارقعلعق بىرض ىرت ظ ضىثض
ةرلعك     ار، سعهرعض ع ب رعش ظعش ذر حعقع ئلعص، ن قا س نع ظعش فور، زةيتذن دذ، فوس ا بولع ةددعدعن قاحذرس  ه

ادانلعقدعن                علةر ن ع، آعش ان، حىنك ةؤلعيا بولذؤالعغ ظئشعص، بةزعلةر، صةيغةمبةرلعك داؤاسع، بةزعلةر ساختا ظ
  .هةيران قئلعص، ظةضةشكةن، بذ مةسعلة، آأص سأزلةنضةن
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  سىرة نةملة تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةر

ذ ظعلعم            ش، ظ عتعدذ      بذ سىرعنعث ظعسمعال هايؤاناتالر دذنياسعنع تةتقعق قعلع نع آأرس ذختا ظعضعلةش . نع ص
نع     عنعث دعققعتع ذ آعش ةس، ب ش ظةم ك ظع اش آحع ة دةص ظات ةنع حىمىل ة ي عنع نةمل ر سىرعس اننعث بع قذرظ
ن                   ر معليوندع أص، بع عدعن آ ةتنعث نوصذس ر دأل ة نوصذسع، حوث بع ر ظاظعل قوزغايدذ، بولذصمذ حىمىلة حوث بع

امع       ظارتذق حىمىلعلةر، بعر صادعشاهلعق تىزىمعضة بو    الالهنعث ظعله رعص، ظ ىح حعقع اق آ ايدذ، ظورت يسذنذص ياش
حعلعكنع ظعسالم                ةن آأص أتكىزعدذ، م بعلةن بذالر صذختا قذرذلذش ياسايدذ، ظوزذق توصالص، قعشنع خاتعرجةم ظ
قا     أرىص حعقعش دألةتلعرع ظعشلعضةن حىمىلة ؤة ظذندعن باشقا هايؤانالر قذرذلذشع توغرعسعدعكع فعلعمنع بعر آ

  . قعلعمةنتةآلعص

ةؤةرنع بعلعص              بعز، ظةمدع بذ سىرعدعكع هأصىصنعث، سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا مةن سةن بعلمعضةن خ
  ! سأزع ظىستعدة تةتقعقات ظئلعص بارايلع دئضةنآةلدعم

ةيغةمبةرمذ      ـ   1 نع ص ةن ظعلعم ة بعلض ظالاله بعلدىرمعسة، هئلعغذ غةيعبكةن، بعر هأصىص قذشحعلعك نةرس
  .اله بعلدىرسة هةممعسع بعلةلةيدعكةنبعلةلمعضةن، ظال

ةن                   ـ   2 االمغا م ذاليمان ظةلةيهعسس نعث س ان، هأصىص أآىم ظئلعنغ داق ه ةتتعن مذن تةصسعر مذنعيردا بذ ظاي
ةلدعم     ةننع بعلعص آ ةن سةن بعلمعض قان،          دئض ع ظاش اندا، ظعلعم ا قارعغ ةؤةر قعلغانغ ة خ الاله، بعزض أزعنع ظ  س

تازعمذ       تةرةققعي قعلغان، تالعص، ظذستازع      ة دذرذس، ظذس ةلدعم دئس ظالدعدا مةن سعلةر بعلمعضةننع بعلعص آ
  .تةسلعم بولذشع آئرةك، هةقعقةت هامعنع هةقعقةت دعيعلضةن

 رةهمةهذلال قذتذببذ جايدا، ظالالهنعث خالعشع بعلةن هأصىص، صةيغةمبةرضة تةلعم بةرضةن، سةييعد         ـ   3
ةقةت           ، حى  دئضةن ظةلةي، بذ ظاالهعدة بعر تالال هأصىص      عدعن ص الر ظارعس نكع، معليونلعغان هأصىص ؤة باشقا قذش

  .شذ بعر هأصىصنع يىتتىرىص قويغان ؤة ظعزدعضةن، بذ ظايةتتعن مذنداق يةآىن حعقعرعلعدذ

علةن 50 ـ 40 ةن، مةس ايؤانالردعن ظىضةنض انالر، ه رعنع ظعنس اناظةت تىرلع ارتذق س ن ظ ارلعق، : دع بعناآ
ذرذن         قذرذلذش، توقذمعحعلعق، ظوؤحعلع    انالردعن ب ايؤانالر، ظعنس ان، ه أزلةص بولغ ع س ز بذن قعالر بع ق، ؤة باش

ايؤانالردعن              يارعلعص، نذرغذن ظعشالردا ظىلضة، ظأرنةك بولذص، تةلعم بةرضةن، هعلعهةممذ، هازعرمذ ظعنسانالر ه
  .آأص صايدعلعنعؤاتعدذ

عيعنع  ظةث ظعلغار ساناظةت ظعشلعرعدا هايؤاندعن صايدعالندع، صىتىن دألةت،      هايؤاناتالر ظعلمعنع، بعظولوض
م                   ةؤةتعص، بعلع ا ظ اغعنع قابعلغ ةن، ق ظاساسع دةرسلعك قعلعؤاتعدذ، ظالاله بذنع قذرظانادا، بةآمذ آأص سأزلعض

ز   ةتقعق قعلعؤاتعمع عنعنع ت ةلعم بةرض ة ت نعث صةيغةمبةرض ز هأصىص ةمدع بع ا ظ ةن، مان اؤعع، . بةرض ذ دذني ا ب مان
نعث      خةلقظارالعق ظذحذر ظعلمع،    تىر ظعلمع، آومصعيذتئرغا ظعشارةتتذر، حىنكع، سذاليمان ظةلةيهعسساالم، هأصىص

ة               الاله بعزض ارعخنع ظ ظذحذرع، خةؤعرع بعلةنال بعر دألةتنع ظعشخال قعلعص، صادعشاهعنع خوتذن قعلدع، بذ ت
االمنعث حىمىل     ذاليمان ظةلةيهعسس عنع س ىص مةسعلعس مذ هأص رعدذ؟ بولذص أزلةص بئ ىن س ة ظىح ةن نئم ة بعل

اؤالش            والت ت سأزلعشعشع، ظذحار ضعلةمدة، ظاسماندا، هاؤا بوشلذقعدا ظذحذشع، دئثعزدعن ضأهةر سىزىشع، ص
  .قاتارلعقالر

ىملىك             ع، ظأس ايؤانالر ظعلم اق، ه ذص ظويالنس ةك بول عص، سةض عمعزنع تئص بعز ظذيقعمعزنع ظئحعص، هذش
ة        ع،             ظعلمع آان، معتالحعلعق ظعلمع، ماددا، ظعلعمئنت، خئمعي لذقعدا ظذحذش ظعلم اؤا بوش ع ه ا ظعلم ، فعزةعك

  .ظعنسانالرغا مذهعم، ؤاجعصتذر
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  حىمىلة توغرعسعدا

ة ياشاص          ةن بعلل انالر بعل ةت ظعنس ذ ظىمم حىمىلة، نذه ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة آئمعضة سئلعنغان، ب
ىن،  ذنعث ظىح ئلعؤاتعدذ، ش عتعص آ ةرنع ظىض ا، تةجرعبعل ةرخعل تئخنعك ئلعؤاتعدذ، ه ةتنع آ ذ ظىمم الاله، ب  ظ

ةردة       ايالندع، حىمىلعل ةتقعقاتعمعزغا ظ م ت زنعث مذهع ذالر بع ةمدع، ب ا ظ دع، مان ة قعل ةن بعلل انالر بعل ظعنس
رعدة       أرىنعدذ     400صادعشاهلعق تىزىم بار، تةدبعر، سعياسةت بار، هةر بع دا آ ار، معكرذسكذص أز ب ن آ ذالر  . دع ب

ار،     زئمعن قعلعدذ، ظأزظعككع قةبعلة، ظعككع دألةت بولذص، ظذرذشمذ      كةرلعرع ب عنع قوغدايدذ، مةخسذس ظةس
ار         انلعرع ب ةؤاهعرلعرع   . (ظعشحعلرع بار، ظامبارحعسع، تةربعيحعسع، دئهق ةنتاؤع ج  ـ 163 ـ 162 ـ 160ت

ع       ةت آأرىنىشع، قذرذلذشع، ظعحك ار     ـ بةتتة حىمىلعلةر تئرعغان زعراظ قع آأرىنىشع ب ة  17 ـ 16تاش  قةؤةتك
ذاليمان          100 بعزنعث   ، بذ )بألىنعدذ  قةؤةتلعك قذرذلذشعمعزغا ظوخشاشتذر، ظأزظارا تعلعنع بعلدىرعدذ، هةتتا، س

ع              ذص، ظةرآعض ةؤجذت   ظةلةيهعسساالممذ سأزعنع حىشعنعص آةلضةن، بةزعلعرع صةقةت حعشع بول ةس،  م ظةم
دع       »قالةت« مانا بذ قذرظاندعكع   داق دئ ة مذن ةن   يةنع حىمىل ة آةلتىرىش       دئض علنع ظايالح ةت،   ، ص تعكع هئكم

  .بذالرنعث تىرع معث خعلدعن ظاشعدذ، هةر قايسعسعنعث ظاالهعدة سىصعتع، خذسذسعيعتع بولعدذ

ةملعكعتع،  دذ، م ل بولع ة يع أمرع يةتت ة ظ ة 15حىمىل ةربعر جذمهذرعيةتك ار، ه انلعرع ب ل داؤام قعلغ  يع
انعتع        ظاالهعدة صادعشاهلعق تىزىم بولعدذ، بةزعسعنعث قانعتع بولعدذ، مانا بذ ص          ا، ق امعلدار بولس ادعشاه، ظةضةر ه

رعنع، ظعش                    أز هىنع تذر، هةممعسع ظ ع يوق قا رول ةآلعرعنع   ـ   سذنعدذ، حىنكع، ظذ بعر بةلضة بولذص، باش ظةمض
  .صادعشاهقا بويسذنذص تذرذص قعلعدذ

ىزمةيدذ،       عغا آعرض ةتكعنعنع ظذؤعس ذص آ ت بول ص، مةس تئمال قعلع أص ظعس عنع آ عرعت ماددعس ظعسص
قااليمعقان قعلعدذ، ظذرذشتا مةغلذص بولغانالر ظةسعر بولذص قالسا، آاتعباشالرنعث خعزمعتعنع قعلعدذ، بولمعسا، 

ظذالرنع آىتعدذ، بذالر قذرذلذشنع صعالنالص قعاللعغانغا قارعغاندا، هئساب، ماتعماتئعكعنع بعلةلةيدذ ياآع ظأزعضة 
رعنع     أيىنعدذ، آعحعكلع ةؤالدقا آ ع ظ ار، هةممعس اب ب اس هئس ايدا   خ ةر ج دذ، بعخةت ةيدذ، قوغداي تةربعيل

ةن،          نع آأتىرض ةربعرعنعث حوثلعقع ث ه ة، بذالرنع ة ظعض أم، زور آىحك اق، ظ ايعص ظعتتعص ذ ظاج اقاليدذ، ب س
العمالر                     ابالص ظ رلعقعنع هئس عنعث ظئغع ةن نةرس ذ، آأتىرض ةن ظ ة بعل تذرذص، حىمىل نةرسعضة، تاشالرغا سئلعش

 هةسسة آىحلىك، حىمىلة آىحعنع سئلعشتذرغاندا، ظعنسانالر 3000اندعن  مذنداق قارار قعلغان، حىمىلة ظعنس    
ة           ةن، حىمىل ةرةص قعاللعشع آئرةآك ةن     هةربعرع بعر توننا نةرسعنع آأتىرىص بعر ت اغزعدا حعشلةص آأتىرض ظ

ةيدذ،               نعمذ آأتعرةلم ال حعنع ر ت نةرسعنع ظأزعدعن نةححة معث هةسسة ظوشذق آةلضةن، ظعنسانالر حعشعدا بع
نع 200(ان، حىمىلعدةك ظةمةس، بةلكع ظأزعنعث ظئغعرلعقعدعكع نةرسعنعمذ آأتعرةلمةيدذ،        ظعنس ةزع  )  جعث ب

ة     140حىمىلعنعث مئثعشعنع سةآعرعشعنع هئسابلعغاندا، ظعنسانالر       ةن، خذالس  مئتعرغا بعر حامدعسا بولعدعك
ة          ةن، ه داق دئض العملعرع مذن ات ظ ىك، هايؤان ةربعر    سأز شذآع، حىمىلة ظعنساندعن آىحل ةت، ه ذ ظةمةلعي م ب

  . هةتتا بعر نةححة يىز، نةححة معث آأزدعن تةشكعل تاصقان12 ـ 10هاشارةت آأزع، ظاز دئضةندة 

ارعغذ         400دعن  200ظاددعيسع، حىمىلعدة     ضعحة آأز بار، هةممعسع بذنداق ظةمةس، ظةلؤةتتة بةزعسع ق
ئكمةت بعلةن يارعتعدذ، آئصعنةآنعث بةزعسعدة بولذص، بعر تالمذ آأزع يوق، ظالاله، هةممعنع ظالدعن بعلعص ه   

ان    10000 آأز بار، بةزع هاشارةتتة      1200دعن  600 ئخعمذ  . دعن ظارتذق آأز بار، بذالر مئكرذسكذصدا بايقالغ ت
ظايرعم آأرىش صةردعسعضة آعرعستالغا آأرىش، آأرضةن سىرةتنع نئرعؤعغا  ـ قعزعقارلعقع شذآع، بذ آأزلةر ظايرعم

ةت            صةرقع، سىزىش، رةثنع    يولالش هىجةيرعس  تةقعل هةرعك ةن، هةممعسع مذس ة ظعك  ظئتعش ظعقتعدارعغا ظعض
ة                ةث ظةمةسكةن، نةحح عمذ ت ثدةن بعرض ة مع ث نةحح قعالاليدعكةن، بعر تال آأزعنعث حوثلعقع، بعر معللعنع

عنةآنعث حوث        عردة آئص ان  مئث هةسسة حوثايتسا ظاندعن بعر تال يعثنة ظذحعحعلعك بولعدعكةن، بذ تةصس ايتعلغ
  !آأز سىرعتع بار، ظالاله، نئمعدعضةن بىيىك هة

أثىل          ة آ بذ سىرعنعث ظعسمعنع نةملة، حىمىلة دةص بعكار قويمعغان، صةيغةمبةرنعث هايؤان، هاشارةتلةرض
أزعدذر،     الالهنعث س ابتذر، ظ ع آعت ذ ظعاله ةس، ظ اب ظةم اددع آعت ان، ظ ةن، قذرظ ار سأزلعمعض عنع بعك بألىش

ان   ذنعثغا قارعغ ز       مذش ذص، بع م بول ةآمذ مذهع ارةتلةر ب ةزع ظعش ارعخ، ب عم، ت الغذ، ظعس اندعكع ظات دا، قذرظ
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أجعزة       ـ   مذسذلمانالرغا بذندعن آئيعن زور ظعلعم     ةدعيلعك م ئلعدذ، ظةب صةن تةرةققعيات، آىح، غةلعبة ظئلعص آ
  .ظعضعسعدذر

ال     هةسةل هةرعسعنعثمذ بةش تال آأزع بولذص، ظوتتذرعدا آعحعك ظىح تال ظعككع ح         ع ت ة حوث ظعكك ةتت
انالر       1400آأز بار، بذ آأزلةر   ز ظعنس ة، بع قا ظعض ة، فوآعس اراتعغا ظعض ر  آأرىش ظاص ونلذق زاصحاسالرنع  ظئلعكتئ

مذشذنداق توصالشتذرعمعز، بولذصمذ آومصيذتئرنع، ظالاله، بذ هاشارةتلةرنع قذرظاندا بعكار تعلغا ظالمعغان، ظاالهعدة 
ارةتلةردعكع               بعر دعن سىرعنعث ظعسمعنع مذش     عمعدع، هاش ئخع تىض ةت ت اندذر، هئكم ةن ظاتعغ انلعقالر بعل ذ ج

ارقعلعق                ذراق ظ ارقعلعق خذشص ع ظ ذر، يول اؤا، ن ذالردا ه ابلعنعدذ، ب ةزا هئس ى ظ ظعككع تال نةشتةر ظاالهعدة سةزض
انالر      ةتتا      ـ   1750ظاالقة بولعدذ، ظعنس رع ه ارقعلعق ظاال         ـ   1800يعللع ئفون ظ عز تئل رع سعمس ة قعلعص    يعللع ق

ابنعث      ةي آعت ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ان، ت انالر   ـ 158بولغ ة، ظعنس ارعلعقدعن  300000بةتت رع ظ  آعلومتئ
دذ                  ر بولع ث آعلومئتع ة مع ا، نةحح لذقعدا بولس اؤا بوش ةيدذ، ه ةن  ظاالقعسعنع ؤاآعظومدا بعلةل ازعر    دئض ا ه ، مان

ةتتا باش   ة ه ارع بويعح عال، يةرش ةيتكىحع بولس انالر آىح ة  ظعنس عمذ ظاالق ارعلعرعدا بولس اي ش عالنئتتا، ظ قا ص
  .ظاشذ مىثضىز صةردعلةردة، شذ ظاالقة بار. قعاللعدع، هايؤاندعن صايدعلعنعص تئخعمذ تةرةققعي قعلعؤاتعدذ

ذاليمان      تةيعرعضة  ) تة(ا  دعكع     تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،     ا، س قا س بولس  يةنع قذش
ز    .  دئضةن تذرظةلةيهعسساالمغا ظعشارةت  ةم ظع ان، ه ةتقعق قعلغ رعكعنع   ـ سذاليمان ظةلةيهعسساالم قذشالرنع ت دئ

ل      تعدا قع ة، ظعق ث هعدايعتعض اندا ظذالرنع اق، قذرظ ز بولس ان، بع ةنقعلغ ة    دئض ةن صةيغةمبةرلةرض ةت بعل  ظاي
عمعز     ظةضعشعشكة بذيرذلغان، بولذصمذ ظاشذنداق ظعنسانالرغا صايدعلعق ظعشالردا ظةمةلعيةتتة حوقذ         تعدا قعلعش م ظعق

ةتقعق              . الزعم ذم ت لةرنع حوق ظةمدع، ظذيقعدعن ظويغعنعدعغان ؤاقتع آةلدع، بذ توغرعسعدعكع قذرظان ؤة هةدعس
م      عمعز الزع زدةص تئصعش عنع ظع عمعز، مأجعزعس أآىم حعقعرعش عمعز، ه ذاليمان  . قعلعش اندا، س قذرظ

ىتىن    ظةلةيهعسساالمنعث بعر تال هأصىصنع سىرىشتة قعلعشع سأزلعن   ان ص ايدعلعق بولغ عص، بعزضة، ظعنسانالرغا ص
  .قذشالرنع سىرىشتة قعلعشمعزغا يول ظئحعلغاندذر

رةسذلذلالهمذ هايؤانالرغا آأثىل بألضةن، مئسال قعلغان ظأسىملىآمذ شذنداق، بذ توغرعسعدا نةححة معث  
ونومعيعنع سىرىشتة قعلغان، جعسمعنع، ظاستر ـ هةدعس خاتعرلةنضةن، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بولسا، ظاسمان

ا        . بعزضة ياخشع ظىلضة   علةر ظالالهق ةر س ةقعقعي   رةسذلذلاله، ظةض ة،     ه اثالر، سعلةرض ةؤةآكىل قعاللعس دا ت اليعقع
الر    رعزعققذشالرغا ظوخشاش   ذ قذش ا ب  بئرعلةتتع، ظةتعضةندة ظاح حعقعص، آةحتة توق قايتاتتعثالر دئضةن، مان

الاله،                 تةتقعقاتع، رةسذلذلاله، قذشالرن   دذ؟ ظ ال قعلع انداق معس ة، ق نع بعلمعس ذ ظعلعم ة، ب ذق حىشةنمعس ع تول
ذاليمان ظةلةيهعسسالمدةك       ز س ةن، بع سىرة فعلدا بعر توص قذش بعلةن دىشمةنلةرنع هاالك قعلغعنعنع سأزلعض

ةتقعقات             ةن، ت نعق آةلتىرىلض ىرعتع ظئ الر س عردة قذش ذ تةصس ايلع، ب تة قعلعص باق  مةقسةتقذشالرنع سىرىش
قوغدايدعغان قذشالرنع ظايرعص . زعيانالر ظايرعلعشع آئرةك  ـ   هااللالر، صايدا  ـ   قعلعنغان ؤة ظعلعم شذنداقال هارام    

  .سىرةت بذ جايدا دذرذس بولغان. قوغداش آئرةك

  

  مذسةننعصنعث سىرىشتعسع

  

  :تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ

ةمنع، ظاسمان    بارحة ظالةم بعر هةقكة بويسذنذص، بعر هةقعقة       ىتىن ظال نع  زئمعن  ـتكة باغالنغاحقا، مةن ص
أزلعنعدذ             عرعمدة س ذ تةصس ذالر ب ةم ب ةن، ه تة قعلعم اراغعحة سىرىش عدعن تةهتةس عز   . هةتتا ظةرش م حةآس ظعلع

ةم     مان، ظال ةن ظاس تعلعدذ، م كة ظعن ةننع بعلعش ايدذ، بعلمعض اص قالم رعدا توخت رةر حئض ةلبعم بع ا، ق بولغاحق
ةرخ لذقع، ه ة  بوش عالنئتالردعن آئح اي، ص اش، ظ تئما، قذي ار،    ـ عل سعس امغذر، ق ذت، ي اؤا، بذل دىز، ه آىن

  .قذرذقلذق، دئثعز، باغالردعن، تاغالردعن، هايؤانالردعن، ظعلمع لةززةت ظالعمةن، قاتتعق هةيران قالعمةن

ولعدذ، باشقعسعنع هةربعر قذش ظأزع ظىحىن يارعتعلغان، ظةزاالرغا، غعزاالرغا، قاناظةت قعلعدذ، خذشال ب
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ذص،                 اتلعق بول ىك قان ةزعلعرع آىحل تامامذ قعلمايدذ، بةزعلعرع توخذ، آةصتةردةك بالعلعرعغا قاتتعق آىيىنعدذ، ب
أردةك           ةزعلعرع ظ دذ، ب الاليدذ، ظوؤالي اخالرنع قام ةن ش اقلعرع بعل ذتلعرع    ـ هاؤادا ظذحعدذ، تعرن ازالردةك، ص غ

بةزعلعرع . قوثغذزالرنع تةآشىرىص تئصعص يةيدذ    ـ   شذق بولذص، قذرت  صاالقلعق، بةزعلعرع هأصىصتةك ظذزذن تذم    
زالردا       ذدا، دئثع دان، مئؤعلةردة قاناظةت قعلعدذ، بةزعلعرع مةخسذس ضأشخور بولعدذ، بةزعلعرع مةخسذس س
ا                عنع تام ال، باشقعس ة خذش أز ظالدعدعكعض دذ، هةممعسع، ظ ا قعلع اغالردا تاماشش ياشايدذ، بةزعلعرع ظئسعل ب

  .سانا ظوقذيدذ ـ ايدذ، ظالالهقا شىآرع قعلعص، تةسبعه، هةمدذقعلم

  مةن قةلبعمدعن، ظةي دوستذم، سةن ماثا بعر دعضعنة، سةن زادع قانداق ظالةم؟

ادةم        ةربعر ظ ةؤةتعلدعم، ه ا ظ ذ زئمعنغ ةن ب ارة، م ر ص ن بع ث نذرعدع ةن رةببعمنع دع، م داق دئ ذ مذن ظ
عم   جةسةتانا بذ غا ظةؤةتعلدع، م زئمعنبالعسعنعث قةلبع بذ   ذ جعس دع، ب ةلب  دئضةن جعسعمغا قويول وؤ   ق نعث ظ

آئحةك،  ـ ظعحمةك، آعيعم ـ  هةممعنع آونترول قعلعدذ، بعز بذ ظالةمدعن غعزا، يئمةك قةلب سايمعنع بولعدذ، 
 لعباسالرنع، تذرالغذ جاي، قورغان، قورذالرنع ظعستئمال قعلعمعز، آىح تاصعمعز، موسكذللعرعمعز هةرعكةت بعلةن

عدذ ىح تاص ةتلعرعدعن   . آ ىزةللعك، زعنن ا، ض عمعز بولس عدذ، نةصس ىح تاص ةن آ ةآكذر بعل عكعر، تةص ةقلعمعز، ص ظ
ةمدعن                قوراللةززةت ظالعدذ، ظةقعل نةصسعنع باش     كعنا ظال ار صاس ةم خ ار ه ذ ت اندعن ب ز ظ عسا، نعجات تاصعدذ، بع

ةث   ازادة، آ اآعز، ظ أتكعلعص     ـ ص ة ي اقعي ظالةمض ىلىك ب ادة مةثض زآذش ةربعر. آئتعمع ةلبه ذ   ق ع ب  ظعضعس
دذ      أؤةن بولع تىن، ت ةردة ظىس ة، مةنزعلل ابعدا دةرعج ةللرعنعث هئس ةخالق ظةم ي ظ ان ظعلمع ارعدعن ظالغ يةرش

  .مةن ظاشذ قةلبعم بعلةن قذشالرنع سىرىشتة قعلدعم. خاالس، دئدع

زالردا    ذق، دئثع اؤا، قذرذقل دذ، ه ن حعقع ايؤان، تذخذمدع ذق ه الر ظومذرتقذل الاله، قذش ايدذ، ظ ياش
مذشةققةتسعز ظةرآعن صةرؤاز قعلعدذ،  ـ هةممعسعضة ظأزعضة اليعق شاراظعت يارعتعص بةرضةن، ظذالر هاؤادا، جاصا    

ار، دان،                  ةزعم قعلعش ظةزاسع ب ىك ه ظذالردا حعش يوق، تذمشذق بعلةنال ظوزذقلعنعدذ، ظاشقازان ظورنعدا آىحل
زعم قعلعش ظورنعغا بارعدذ، مةشغذالت ظاسانلعشعدذ، قذشالر صةيدا ضأش، غعزاالر، صوآاندا يذمشاص، ظاندعن هة    

عز               ا شةرتس ايدذ، بذيرذقعغ امعدعن ظايرعلم الالهنعث ظعله ةت بولذص، تا ظألىص يوقعغعحة ظ تىرمةي  هئكم  سىرىش
از،             . ظةمةل قعلعدذ، ظذالردعن   ةلذم، غ ةتتعن م ة جةه ة، هةمم ذالر بعزض توخذ، آةصتةردةك ظأي قذشلعرع بار، ب

تةك                   ظأ ذقتةك، هأصىص أمىر تذمش ار، ت لعرع ب ا قذش ا ظوخشاش باغح ار، توزغ ايؤانلعرع ب ردةآتةك صاالقلعق سذ ه
انع        ةص، ؤاب زةهةرلعك زعيانداشنع يوقاتقذحع بار، بذلبذلدةك، شاتذتتةك، تعلع ضىزةللعرع بار، قاغعدةك تاص ي

  .نسانالر مةنصةظةتع ظىحىن يارعتعلغانتازعاليدعغانالر بار، بىرآىتتةك، ظوؤحع قذشالر بولذص، هةممعسع ظع

اتقذحع          ئحعدة يوق عالقدةك آ ةرةثدةك، مىشىآياص ارةتلةرنع شةص انلعق هاش ان زعي آىندىزع قئحعص قذتذلغ
ئزعمع                  اثالش س االهعدة ظ تعدار، ظ لذق ظعق ظوؤحعالر بار، بذالردا ظاالهعدة آئحعدة آأرىش ماهارعتع، معكرذسكذص

ع كذلعنعث تىزىلش الر موس ار، قذش اثالش  ب ذراش، ظ أرىش، ص االهعدة آ ةزالعرع ظ ى ظ ع، سةزض ةربعر ظةزاس ، ه
ظعقتعدارلعرع، تئز سىرظةتتة ظذحذشلعرع، يولدعن ظازماي خةرعتعنع بعلةلعشع، مئهرعبانلعق قعلعشع، سوت،      
اتتعق           العملعرع ق ات ظ ايدعلعرعدعن هايؤان ةن ص انالرغا يةتكىزض رع، ظعنس اهلعق تىزىملع هأآىم حعقعرعش، صادعش
ا                ةر، ظالالهق الالهذ ظةآب انلعرع ظ هةيران قئلعص، بةزعلعرع ظالالهنع تونذص، مذسذلمان بولدع، مذسذلمان بولغ

ةن  الاله نئمعدعض ىآرع، ظ يون ش ةتمعل ةهئكم ان ه ل، آأيىمح ة رةهعمدع ع، نئمةنح دةص ! لعك ظعش قعلغذح
م        ذ ظعلع ةتتتع  ـ آةتتع، ظةمما، نادان، جاهعل، تىرىك، خذراصعيالر، ب ةت،  هئكم ةت ن، رةهم عز  نئم تعن خةؤةرس

  !ظذخالص آةتتع، هةي ظعسعت

علةردةك                      ذالر س ةن، ظ ذش بولعدعك ار ق ىحع ؤة ظذح ايؤان ظأمعلعض ر ه ةرقانداق بع ظالاله، سىرة ظةنظامدا ه
رع ظذحقذحع      .  دئضةن ظىممةت بذ سىرعدة بولسا، حىمىلة بعلةن هأصىصدعن ظعبارةت بعرع ظأمعلعضىحع يةنة بع

ع ظىم ذش، ظعكك ةن،    ق ايعص بعرلةشتىرض ىرعنع ظاج ع س ذ ظعكك ان، ب ا ظالغ ةتنع تعلغ عتعم م، مةقس ذ ظعلع  ب
دع ةآحع ظع اية، دئم ةرعز آذص ة ص ذلمان ظىممةتلعرعض ندا . مذس ذ زئمع ثمذ ب عنع ظذالرنع ةت دئض علةردة ظىمم س

ةيدعغان     ار، ي ةققع ب ع، ه زعقهوقذق الر،      رع لعكعنع قوغداث قا تئضعش ار، قوغداش ايع ب ذرار ج كة يعشيئع، ت
. هئكمةت بعلةن زعيانلعقنعث ظالدعنع ظئلعص، صايدعلعق ظعش قعلعثالر، دئمةآحع ـ تئضعشلعكعنع يةثالر، ظعلعم

ذزذص    ةييار، ب اي،     ـ شذ حاغدا بعز صةيغةمبةرلةرضة ؤارعس بوالاليمعز، بعز تةييارغا ه ار ؤارعسالردعن بولم حاح
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م  ظ ـ ظةخالق، ظعش ـ   حئكمةت، ظةدةب  ـ   ظاشذالرنعث ظلعم  عمعز الزع ةجبذرعيعتعمعزنع  . عزلعرعغا ؤارعس بولعش م
  ظعنشاظالال! تولذق ظادا قعاليلع

אאא 

  

امال،             سىرة نةملعدة هأصىصنعث،   أزعنع ش ة س ئلعص آئلعشع، حىمىل سذاليمان ظةلةيسعسساالمغا ظذحذر ظ
  .ثعز ظاستع خعزمعتع قاتارلعقالر بارسذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث قذلعقعغا يةتكىزىشع، جعنالر خةؤعرع، دئ

  : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ توغرعسعدا مذنداق دةيدذ

عدة              ر تةرعص ارعنعث بع دذ، يةرش ةرةص قعلعؤاتع ر ت ع بع ئلعص، ظذحذرن هازعر، سعمسعز تئلئفوننع ظعشقا س
ادعكع    تذرذص، يةنة بعر تةرعصعدعكع خةؤةرنع ظاثلعغعلع بولعدذ، بذ ظايةتتعن صادعشاه بولغ           ان آعشع صىتىن دذني

ابعل               ا تاق ظعشالردعن خةؤةر تئصعشع، ظذحذر ظعضعلعشع، دىشمةننعث ظعشعدعن تولذق خةؤةردار بولذشع، ظذنعثغ
م             لعرعدا مذهع ارةت ظعش لعرعدا تعج تذرذشع، تةييارلعق قعلعش الزعم، ظعشةنحعلعك خةؤةر، ظذحذر، دألةت ظعش

  . دئضةنظورذندا تذرعدذ

ش،           مةن دةيمةنكع، بذ     عالنئتقا حعقع قا ص ةمراه، باش ىنظعي ه ةم قاتنعشع، س تةرةققعي قعلعص، هازعر ظال
عدعكع            ـ   رادعظو ةم آئمعس ةتتا ظال ارعدعكع ه ا، يةرش ازعر بولس ار، ه ورع ب رنئت ت تئلعؤئزور، آومصعيذتئر ظعنتعئ

  .ئردا باشقذرلعدذالرنع آومصيذتقورالصىتىن . بعرعنع آأرىص تذرذص سأزلةشكعلع بولعدذ ـ آعشع بعلةنمذ بعر

تع،      تئما حعق دا سعس ةرخعل تعل ارلعق ه ندع قات ةرةب، هع ةنزذ ظ علعز، خ ةك، ظعنض يذتئرغا آةلس آومص
Windowsxp        ا عز تورغ ص، سعمس يذتئر حعقع ول آومص امعدان ق ةنع ح يذتئر، ي اتعرة آومص سعستئمعسع، خ

أرى  ـ بعر. آعرعص، صىتىن يةرشارع بعلةن ظاالقة قعلغعلع بولعدذ      ن     بعرعنع آ ور بئتعدع ةرخعل ت دذ، ه ص تذراالي
ذ          االاليدذ، ظ ةتعؤا ظ عتة ص ايدعلعنعدذ، بعؤاس فعلعم، آعتاب، ماقالة، صةتعؤا، خذتبة، سأهبةت، مذنازعرعلةردعن ص
يذتئر                 بعر دذنيا بولذص، هةممة نةرسة بار، هةتتا شةهؤانع نةرسعلةرمذ بار بولذص، شذنعث ظىحىن بةزعلةر آومص

ةقعدة،        .  دئضةن  يئرعمع هارام  تورعنعث يئرعمع هاالل،   صىتىن بذزذقحعلعق، آذصرعلعق، صاسعق، صاجعرلعق، خاتا ظ
ذ        ة، ب ار، ظةلؤةتت ذنعثدا ب ابالرمذ ش ةن آعت ةتتا ظأزضةرتعلض ةتعؤاالرمذ، ه ا ص ةتخات عنئم ا  ـ نع ياخش يامانغ

دذ  لةتكعلع بولع الم د     . ظعش لعتعص، ظعس ة ظعش ةدعس بويعح ان، ه ذص، قذرظ را بول ع توغ ةرنعث ظةقدعس ألةتل
ةدعس                  ان، ه ةرةققعياتنع قذرظ ان، ت را بولغ ظةهؤالعنع آأرسة، تعلعؤئزورنع بعؤاسعتة نةخ مةيداندعن آأرسة توغ

ر       . قولاليدذ ذ بع دذ، ب ارام بولع ةت ظةمما، ظذنع قذرظان، هةدعس حةآلعضةن ظعشالرغا ظعشلةتسة، قةتظعي ه  نئم
ذناه،         خذددع تعل، آأز، ظةزاالردةك آومصيذتئردا تةرةققعيا      وق، ض تتا ضذناه يوق، هةرخعل تعلدا لذغةتتة، ضذناه ي

العدذ                 ةجعر ظ دذ، ظ اؤاب بولع ة س عغا ظعشلةتس . ظاسعيلعق، ظذنع ظعشلةتكىحعدة، سأزلعضىحعدة بولعدذ، توغرعس
ايدعلع       علةردعن ص ار نةرس نمذ ظعلغ ةتتا ظذنعثدع يذتئر، ه العم، آومص نع ظ ةربعر دع ازعر ه ا   ،نعصه ىتىن دذني ص

ىح ظعش                 ظالعملعرع ذ ظ ذر، ب ان ظذح ةن بولعدعغ ذر، هئساب بعل ىن، ن ذ تىت م، ب دعن ظعلغار هالةتتة تذرذشع الزع
، ، نذر ظاتا قعلغذحعگازئمعن ـ ظالاله، ظاسمانقذرظاندا تعلغا ظئعلعنغان، نذر، هةتتا صةرعشتعمذ نذردعن ياراتتع، 

ر          الالهنعثمذ بع ذر، ظ ىرعنعث ظعسمع ن ر س ثدعكع بع ذر ظذنع ان، ن ذردا    قذرظ ةختعمذ ن ةر ب ذر، مأظمعنل ظعسمع ن
دذ ذر      . بولع ةن ظذح ئلعص آةلض ىص ظ ر هأص ازعر بع ا ه اراتتع، مان ىن ي عثالر ظىح ابنع بعلعؤئلعش اينع، هئس ظ

ز   ذالق بولذؤاتعمع أز، ق دذ، آ ةؤةردار بولذؤاتع ادعن خ ىتىن دذني ز، ص عدا توختعلعؤاتعمع قا . توغرعس ن باش ظذندع
ع، ص ر صايدعس يذتئرنعث يذقع دذ آومص احعلعغعلع بولع كعغا ق ال دعس ر ت عرلعرعنع بع ان تةصس ةربعر . ىتىن قذرظ ه

ال   ر ت ةرهعنع بع ةدعس، ؤة ش ىتىن ه دذ، ص علع بولع تئما قعلعص ظعشلعض كا، سعس تةقعل دعس نعمذ مذس تةصرعس
ةن  يىةنلعك آام  10000دعسكعغا صاتقذزغعلع بولعدذ، بذ ظةمةلعيةتتة بار، بةش يىةنلعك بعر تال دعسكعغا             دة  دئض

ايعت    20000 ة ه ابالرنع خالعغانح ذ آعت اتعدذ، ب اب ص ك آعت ئككذنتتا    ـ  يىةنلع ر س عحة بع ت دعض هذي
آأزضة زعيان . خالعغعنعمعزنع تالالص آأرىص، جايغا ظئلعص قويااليمعز، آعتابنعث تئضع يىزع، ظأزعمعز خالعغان    

وث      ةتنع ح دذ، خ علع بولع دة آأرض ان رةث دذ   ـ قعلمايدعغ ع بولع ك قعلغعل ةت،   آعحع اي، ظاي ةم تذتم ، قةل
اآع     ة ي يذتئر دةصتعرعض الالص، آومص لةرنع ت دذ   هةدعس ع بولع اب قعلغعل ةن   . آعت ع بعل ةيتعش ماشعنعس آأص
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ارع             لذآأصةيتكعلع بولعدذ، ظعلغار ظعشلةنضةن مةثضى     ىتىن يةرش ثدا ص ذص، بذنع كا بول ر دعس ك مأجعزة ناملعق بع
ة     ة نةرس ايؤان هةمم ىملىك، ه ز، ظأس ذق دئثع تذرذلعدذ،  قذرذقل ك تونذش ك  700رةثلع ارتذق آعحع ن ظ دع

  .هةرعكةتلعك فعلعم ظعحعدعن حعقعدذ

ارعخدعن              ع ت اآع فعقه تةصسعر، هةدعس تةتقعقاتعدا ظةث آىحلىك ياردةمحع بوالاليدذ، قذرظان، هةدعس ي
ةرة                         ر ت عص بع زدةص تئص ئكذنتتا ظع ةت هةدعسنع س اآع ظاي نع ي ص ياآع لذغةتتعن هةر بعر سأزنع ياآع جىملع

  .قعالاليدذ

م نعبعلمعضةن لذغةتلةرنع ظىستعضة نذر بةلضعنع حئكعش بعلةنال بعلضعلع بولعدذ، مةن بذنع مذبالعغة قعلغع
يوق، ظةمةلعي آأز ظالدعمدعكع ظعشالرنع ظعنتعرنئت تور بةتلعرعدة ظئلعص بئرعؤاتقان مةشغذالتنع يئزعؤاتعمةن، 

ع ي    ار آعش يذتئر ب الدعدا آومص أزعنعث ظ ا ظ عنعدذ بذنعثغ عز ظعش ةنلةر شةآس ةرخعل  . اآع آأرض ئخع ه ة ت يةن
علع،        .  بعر تةرةص قعلغعلع بولعدذ    نعصعالستعنكعالر ةص آعرعشتىرض سىرةت تارتقعلع، ظذنع حوثايتقعلع، اليعهةل

  .هةرخعل قعلغعلع باشقا سىرةت بعلةن آعرشتىرضعلع بولعدذ

ع، ظة        دذ، قارشع          فعلعم ظعشلعضعلع بولعدذ، تعلكامعرا ظارقعلعق آىزةتكعل ئلعؤالغعلع بولع ىرةتكة ظ ةلعي س م
دذ        ـ   تةرةص بعلةن ظارعلعق يعراق بولسعمذ بعر      كعلع بولع رعنع آأرىشىص سأزلةش وال،      . بع ةص ت ةم ض دةص آةلس

ث، دةس                   زنع ظئحع ث، ظذيقعثع أرىص بئقع ةث ياخشعسع آ ةال، ظ ظةمدع بوال، معث ظاثلعغاندعن بعر آأرضةن ظ
ذ      ذ      تذرذث، تةرةققعي قعلعث، مةن ب ةرنع مذش ةت  ظةس ةزلذم             مةقس ارة، م ادان، بعح اه، ن م، ظ ة قعلدع تة تةرجعم

صةن  ـ صاراسةت، ظعلعم ـ قذدرةت هاآعمعيةت ظعقتعساد، هوقذق، ظةقعل ـ مذ بعر آىن آىحعخةلعق، ظالاله سعلةرض
ةقؤالق،  ظةث مذهعمع، ظةمةل، تةرةققعياتنعمذ مذه! تةرةققعيات، ياخشع ظةمةل، تةقؤالعق ظاتا قعال، ظامعن      عمع ت

ع،             تئر، ظوقذتقذح تذر، ماضعس وف، دوآ ذن صةيالس ةن نذرغ الس، م ةل، ظعخ ع ظةم الم، ياخش ان، ظعس ظعم
م                أردىم، داظع لعرعنعمذ آ يذتئر مذتةخةسعس أردىم، آومص تةتقعقاتحع، مذجاهعد، دةؤةتحع، تالعص، ؤاظعزالرنع آ

أردىم،         قذرظان، هةدعس، آاظعناتتعكع مأجعزعلةرنع بعر تةرةص قعلعدعغان،       انالرنع آ لةص، تارقاتقاتق م ظعش  فعلع
ام      ع قعي ة، آئحعس كة حىشمعس ان، هةدعس ا، قذرظ ا يعلعنمعس ا، ظالالهق ةل قعلمعس أزع ظةم ا، ظ ةقؤا بولمعس ت
بولمعسا، سةهةردة تذرمعسا، سالعه، ياخشع ظالعمالر بعلةن بعللة بولذص تةقؤالعققا قاراص، ظالغا ظعلضعرلعمعسة،             

  .ن، مذهعمع ظعمان، تةقؤالعق ظعكةنهةممعسع بعكار ظعكة

هةقعقةتةن صادعشاهالر قوشذن سىرة نةملة، ظايال صادعشاهنعث سأزعنع ظالاله بعزضة مذنداق بايان قعلعدذ، 
   .باشالص، شةهةرضة آعرسة، صاساد تئرعيدذ، هةممة هاالك بولعدذ

  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ ظايةتتة مذنداق توختعلعدذ

ةبععتع،                     نئمة ظىحىن ها   ةزع، ت انعث معج ذ دذني ع ب االيدذ؟ حىنك اد تعرعي ة ظىحىن صاس دذ، نئم الك بولع
وك زةررعحعسع                  عدة مذسبةت ت ةر هةممعس تالر، ظعمارةتل آأيىش، ظأسىملىآلةر، هايؤانالر، ظعنسانالر، ظعلعمئن

ا           ظئلعكتئربولعدذ، يةنع    ذدا، آ نئت،  ون، مةنفع توك زةررعحعسع بولعدذ، هةممة نةرسة هعدروضئن س ربون ماض
ذ        قان، ب ةرآعب تاص اددعالردعن ت عندةك م ئن، ظوآسعض عد، هعدروض أمىر ظوآس ور، ت ىرت، خل فور، ضىثض فوس

ظأسىملىآلةر ظسعتئمال قعلعدذ، ظاندعن هايؤان، ظاندعن هةر . دعن تاصقعلع بولعدذ   زئمعن ماددعالرنع آانالردعن، 
ادا زةر ىتكىل دذني دذ، ص تئمال قعلع ان ظعس عنع ظعنس ذ ظعككعس انالر ب دذ، ظعنس ةت قعلعص تذرع ةر هةرعك رعحعل

ذق،             اش، قذرذقل ذش، قانت وك قذرل ذش، ت ذ قذرذل ذش، س ول قذرذل ماددعالردعن صايدعلعنعص، ظذحذر ظعلمعنع، ي
ةتتا،    ةهؤاللعرعنع ه ةت ظ ش، زعراظ ةر قعلع ةرآعن سةص اؤادا ظ ز، ه ورالدئثع ةرةققعي  ـ ق لعرعنعمذ ت اراق ظعش ي

ةمدع،  ا ظ د، مان ة،   قعلدذرع الص آعرس ذن باش ة قوش رةر شةهةرض ئنرال بع اندان، ض اآع قذم اه ي رةر صادعش بع
  .صىتىنلةي ؤةيران قعلعؤئتعدذ، هةممة هاالك بولعدذ

ةملعنعث         ىرة ن رلعكع،           70تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، س ارلعقع، بع الالهنعث ب أرعدةص، ظ ةتلعرعنع ح  ظاي
م   نئمةتغذن ظألضةندعن آئيعن تئرعلدىرىشكة، بعزضة بةرضةن نذر    لعقع، ظعلع ىآرعنعث ؤاجعص ةت   ـ لةرضة ش هئكم

  .بعلةن ظعش قعلغذحع، ظالالهقا تةشةآكىرنع بعلدىرص مذنداق دةيدذ

  .زئمعننع يارعتعش ـ ظاسمان ـ 1
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  .ظاسماندعن، بذلذتتعن سذ حىشىرىش ـ 2

  .ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىش ـ 3

  .بوستانالرنع بةرصا قعلعش ـ ضىزةل، مئؤعلعك باغذ ـ 4

  .يةرشارعنع، ظعنسان، هايؤانالرغا قارارضاه قعلعش ـ 5

  .ظأستةثلةردة سذ ظاقتذرذش ـ ظذنعثدا، ظئرعق ـ 6

  .زئمعننعث تةؤرعمةسلعكع ظىحىن، سذالرنعث ظئقعشع ظىحىن تاغالرنع يارعتعش ـ 7

  .دئثعز بعلةن دةريانعث ظاححعق سذ بعلةن تاتلعقنعث ظارعسعغا توسذق قعلعنعش ـ 8

  . حئكعص، يعلعنضىحعنعث دذظاسعنع ظعجاؤةت قعلعشظتةزةررذ ـ 9

  .ظعنساندعن زةرةرنع، مذشةققةتنع آأتىرىؤئتعش، ظاسان قعلعص بئرعش ـ 10

  . ظىممةت، جاماظةت قعلعشآئيعنظةسعر، ظىممةتتعن  ـ ظعنسانالرنع ظةسعرمذ ـ 11

  .قعلعشظعلضعرعكعلةردعن آئيعن، آئيعنكعلةرنع ؤارعس قعلعص، ياشتعن تةسةررذص  ـ 12

  .سوغذق يارعتعش، ساص هاؤا قعلعش ـ شامالالرنع ظةؤةتعش، صةيدا قعلعش، ظعسسعق ـ 13

  .صةن ظعلهام قعلعش، تةرةققعي قعلدذرذش، صىتىن ظعشالرنع ظاسان قعلعش ـ ظعلعم ـ 14

ادعردذر،        ـ  15 عز ق كة شةآس ن تئرعلدىرىش ةندعن آئيع ذم ظألض مانا مذشذ ظعشالرنع قعاللعغان زات، حوق
أثلعدعكعدةك                ية ىلىك آ ةن مةثض تع بعل ةزلع، رةهمع أز ص ا، ظ ةهلعنع بولس ةت ظ ة  بةختنة تئرعلدىرىص، جةنن ك

 ظةهلعنع بولسا، ظادعللعقدعن جازااليدذ، يةنة ظعنسانالر شىآرع قعلمايدذ، ظذالر ظةمةالرحة دوزاخظئرعشتىرعدذ، 
  .ياشايدذ

ةؤاهعرعنعث  ةي ج ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم وم،  ـ 8ت دذ ـ 234ئلعد، ج ـ 13ت داق دةي ة مذن ان : بةتت يذن
ذ           ةن  صةيالسوفع، تايلعس، معالدعدعن نةححة ظةسعر بذرذن، صىتىن ظالةمنعث ظةسلع س ة    .  دئض ع، هةمم حىنك

ان     االك بولغ ا ه ذ بولمعس ةن س ةن، سعثض ذ آعرض ة ب اؤا  . يئرعض ا، ه يماس بولس وف ظةنكعس ةنصةيالس .  دئض
 ديمقراتعس بولسا، ظالةمنعث ظةسلعسع  دئضةن بعلةن هاؤا بعر قعسمعظةنكعسيمةندةر بولسا، ظومذمع ماددا، سذ

ةن        ة دئض ان،          . صارحعالنماس بعر خعل ماددا، زةررعح ةن س ةمنعث ظةسلع هئساب بعل ا، ظال اغورس بولس فعيس
  . دئضةنحىنكع، هةممعسعدة صذختا ظعنتعزام، رةتلعك ظورذنالشتذرذش، شةآعل بار

ا، ورس بولس ا غ ىتىن اب، هئه هئسظةنعكعس ايدذ، ص عز بولم زامنع بةلضعلعضىحعس زام، نع عز نع ابلعغذحعس
  . دئضةنظةقعل ظالةمنعث ظةسلع

ةقعل،             اددا، ظ ة، م وت، زةررعح راق، ظ ظاندعن سوقرات، ظةفالتذن، ظارستوتعلالر، يذقعرقع سذ، هاؤا، تذص
ةدع            ذم      نعزام، هئساب، هةممعسع هادعسة، بذنع قعلغذحع، صةيدا قعلغذحع، ظأزع، ظةزلع ظةب اله، حوق ر ظع  بع

  . دئضةنيارعتعلغان بار ظعكةن، بذ ظالةم شذ زاتتعن، شذ زات تةرةصتعن آةلضةن،

ن، ياؤرذص            كةن، آئيع ا ظةضةش أز    ابذ، يذنان صةلسةصسع، رذملذقالر بذنعثغ ل آ ذ خع تعن   ـ لعقالرمذ ب قاراش
أز    رقع آ ا، يذقع ندعلعقالر بولس ةن، هع ص آئتةلمعض ذ  ـ حعقع الرغا خعلم ألىنىص  خع ـ قاراش كةن، ب ل ظةضةش

  .آةتكةن

ر        ذددع بع دذ، خ را دةص تذرعؤالع ث توغ ا مئنع أز ظالدعغ وفالرنعث هةممعسع ظ ذ صةيالس زآع، ب ز دةيمع بع
ةن ظايةتتة هةربعر ضورذه، صارتعية ظأز ظالدعدعكع نةرسعضة خذشال     ر      دئض ذ بع اق، مذن عنع جذغلعس دةك، هةممعس

ايدذ،  ةتحعلعك بولم ماندعن س «ظاي الاله، ظاس اغذ    ظ ىزةل ب ةؤةبلعك ض ذ س ذ س اندعن ش ىردع، ظ  ـ ذنع حىش
ةردع،     ذن              »بوستانالرنع بةرصا قعلعص ب ان، نذرغ ةدع بولغ ةزلع، ظةب اراتقذحع، ظ العق ي ذ خ ةممعنع ظاش ز ه  بع

  .لغان هةممعضة قادعر مئهرعبان ظالاله قعلدع دةيمعزذضىزةل سىصةتلعرعضة ظعضة ب
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أجعزة،         بارحة صةيالسوفالرنع بعرلةشتىرسة، بعر ظا     يةتكة تةث آةلمةيدذ، حىنكع، بذ ظالالهنعث سأزع، م
ارتذق         ةؤزةل، ظ ن ظ ة هعدايةتتذر، ظذنعثدع ذل،       صةلعسةص ةت، ظذس ةت، باالغ ةنتعق، هئكم عكا، م ةت، لوض ، باالغ

  .ظايدا يازغان ظعكةن ـ 6يعلع  ـ 1929نئزام، صعرعنسعص يوق،  ـ قانذن

الاله   ندا ظ ةردع، زئمع ص ب اغالرنع قعلع ىزةل ب أز   ض ار، ظ ةر ب ذن مأجعزعل ة نذرغ ارلعق، بعرلعكعض نعث ب
  ، ظايةتلةرضة مذنداق تةصسعر قعلدع، دئضةنؤذجذدذثالردعمذ بار

اغحعالرنع                ةن ب امع بعل الالهنعث ظعله رعص، ظ ىح حعقع لةص آ ةر، آأص ذن، ظألكل هةرقايسع دألةتلةر، راي
ىس              ز ظعسالمع ت ةخلذقعدة، بع الالهنعث م ذالر ظ اندا،      ياسعدع، ظةلؤةتتة، ب اياهةت قعلغ اغحعالرنع س ان ب  ظالغ

ايمعز            أجعزعنع بايق ذن م اندا، نذرغ ايدا قعلغ ذ ج زعقحعلعقنع ش . تةتقعق قعلغاندا، ظارام ظالغاندا، دةرس ياآع يئ
ارا                     انالر ظأزظ ذددع ظعنس ام، خ ةتقعق قعلس ةن ت ار، م عمذ ب ظأسىملىآلةر باغحعسعدعن باشقا هايؤاناتالر باغحعس

قاند   ر     مذهةببةت تذتذش اندةك، بع رع ظالغ أثلعنع بع رنعث آ ة       ـ ةك، بع ص، هةدعي ايعل قعلع ةلبعنع م رعنعث ق بع
مذزعكا، ظذسذل ظارقعلعق ضىزةل آعيعملةرنع آعيعص،  ـ ناخشا قعلعص، شئظعر ظئيتعش، نةزمة، قوشاق قوشذص،     

ة،   خذشصذراق ظةتعرلةرنع حئحعص، ضعرعم، صةرداز قعلعص ظةيبعنع يوشذرذص، ساالصةتلعك، ظةخالقل          عق، مةردان
ل ظعشالر       ذ خع اردةم  غانوحع آأرىنضعنعدةك، هايؤانالردا مذنداق ظعشالر ناهايعتع آأص ظعكةن، ظأسىملىآلةر ب  ي

الرنعث              ارةتلةرنعث، قذش ذن هاش بئرعدعكةن، خذددع قعزعل ظةتعرضىلنع ظعنسانالر سوؤغا قعلغاندةك، مةن نذرغ
ةرخعل  ظأز مةهبذبع بعلةن ظذحرعشعش ظىحىن، ظأزعنع صةردا      زالص، خذشصذراق ضىللةردعن ظأزعضة يذقتذرذص، ه

ر        رعص، بع  ـ سايراص، خذشال بولذص، ساالصةتلعك هالدا ظذحراشقعنعنع آأردىم، ظذالر ظأزظارا سئضنال قويذص بئ
أرىش،                      اثالش، آ انالر ظ اندةك، ظعنس اقعرغذ قعلغ ئفون، ح انالر تئل ذددع ظعنس عدعكةن، خ ةن آأرعش بعرع بعل

ة،                  صذراش، سةزضىلعر  دذ، ظةلؤةتت أؤةن تذرع ة ت يون هةسس ة معل ىز، نةحح عدة ظةلؤةتتة، هايؤانالردعن نةححة ي
عثالر             سأزىمضة ظعشةنمعسةثالر، قايسعثالر خروظعن ياآع بعرةر جعنايةتحعنع ظعتتةك صذراص تاصااليسعلةر، قايس

أزعمع           ةيدعغان     شةصةرةثدةك دةل آئحعدة آأرةلةيسعلةر، بعر قعسعم هاشارةت، قذشالردةك بعز آ ةن آأرةلم ز بعل
زةهةرلعك معكرذص، ؤئرذسالرنع تاصااليسعلةر؟ هئحكعم بذنداق قعاللمايدذ، ظذالردعكع ظاالقة، آأيعنعش، آأثىل           

حىنكع، مةيلع . ظاياش، مذهةببةت، آعشعنع هةيران قالدذرعدذ، مانا بذ ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكعضة دةلعلدذر
ةت           ظعنسان مةيلع هايؤان بولسذن، تةت     ة مذهةبب ن بارح عدعن آئيع زدعنعش، آىزعتعش قعقاتدعن آئيعن ياآع ظع

  .ظعشقع ظالالهقعال بولعدذ، هةممة ظذنعثغا قايتعدذ

  عي تةتقعقاتتتعن بعر نةححة ظىلضةظةمةل

بئرتانعية صايتةخدعكع بعر باغحعدا بعر خعل دةرةخنع ظذحراتتعم، بذ دةرةخ شذنداق ضىزةل، يةنع سأرىن   
كة     ظعكةن، حىنكع،    بذ دةرةخ نذرغذن سذنع ظأزعدة ساقاليدعكةن، بعرةر شاخنع آةسسة ياآع تةشسة، ظعحعش

ةن       أتىرىص تذرعدعك ذنع آ تةقعل س ذنداق مذس ئخع مذش ةربعر ش ةن، ه ذ حعقعدعك ان س الرمذ . بولعدعغ قذش
  )بةتتة سىرعتع حىشىرىلضةن ـ 240تةنتاؤع جةؤاهعرلعرع . (بذنعثدعن بةآال صايدعلعنعدعكةن

أزعنع ياساص                   يةنة بع  ئحعص، ظ ةث ظ اتلعرعنع آ ذص، قان ر باغحعدا ظةرآةك توز، حعشع توزغا آأثىل قوي
ص،              از قعلع وز ن ناهايعتع ضىزةل هالةتتة حعرايلعق سايراص، حعشع توزغا بعر نئمعلةرنع دةص آةتتع، حعشع ت

آئصعنةآلةر بولسا، . ذدذرلعك هالدا مذهةببةتلةشتع، سذبهانةلال، ظالاله قادعربةختقئحعص باقتع، آئيعن بذالر   
ذ     أزعنعث خعلم ذص، ظ عدعغانالر بول ةن ظذحرعش نال بعل ارةث     ـ سئض العدذ، رةثض قا س ىزةللعكعنع ظعش ل ض خع

ئلعص      علةرنع ظ ذراق نةرس بذي، خذشص عرت، خذش دعن س نع آأرسعتعش ة    آأرىنىش ارا هةدعي ذرعتعدذ، ظأزظ ص
أثىللىك،  قعلعشعدذ، ضىزةل باغالرنع تاصسا، باشالص ظئلعص بارعدذ، ب   ئخعمذ آ أمىحىك  ذالر ت عم   . ظ ع قعس ظعكك

بولذص، بعرسع آأرعدعغعنع، بذالر بةك آأص، بذالر تو توقذص ناهايعتع ضىزةل توقذيدذ، ظاندعن مةهبذبعغا ظاتاص 
ارا        ص، ظأزظ ةت قعلع ةرخعل هةرعك ان ه ةن هام ذقع آةلض دذ، مةش ئلعص قويع عنع ظ عدعن ياخش ان نةرس ظوؤلعغ

اندعن                  بعلعشعدعغان ظاؤازالرن  ايعل قعلعص بولغ ةلبعنع م ذقعنعث ق دذ، مةش نعغعلع تذرع ع حعقعرعص، ظذسذل ظوي
ايتعدذ       ـ   آئيعن هةدعيعسعنع بئرعدذ   ةنتاؤع  . (دة، هةدعيعنع يةص بولذشعغا، مةهبذبعغا هذجذم قعلعص مذرادعغ ت
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ةتتعن آ      : رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ    ان مذهةبب ذقعغا بولغ دذ،   تعمساه، ظاشعقلعقعدعن، مةش أز يئشع قعلع
 بولذص، بذ ظأمىحىكظعككعنحع خعلع بولسا، آور ) حعشعدعن رةنجعضةندة يعغاليدذ، مانا بذ تعمساه آأز يئشع

ان         أزعنعث توقعغ ذ ظ خعلمذ يةنعال تور توقعيااليدذ، ظةمما، قارشع تةرةص آأرةلمعضةحكة ظذ ظذسذل ظوينعمايدذ، ب
دذ   تورعدعن بعر تالنع حئكعص بعر خعل ظاؤاز حعق     وؤغا قعلع ةدعيعنع س أزع   . عرعدذ، سأزلعشعدذ، ه ةدعيعدة ظ ه

ذن        ـ يأضعضةن يعصةك يعص بار   بذل، نذرغ اتذت، بذل ةلذم، ش ة م أنىك، هةممعمعزض دة، قارشع تةرةصمذ بذنعثغا آ
ظاددعسي خوراز، ساقعلع . قذشالر، هايؤانالر، ضىزةل ظاؤازع، ضىزةل آأرىنىشع بعلةن مةشذقعنع جةلعص قعلعدذ

ةن ايؤانالرنع     بعل عز ه عز، يولس انالر قانذنس ازعر ظعنس ةمما، ه العدذ، ظ قا س ةيلعرعنع ظعش ىزةل ص ع، ض  تاجعس
  .دورعغعلع تذردع

ةص       ة ظةآعل أز جىصتعض ذنداق ظ مذهةببةتنع ظعسالم قانذنع يولعغا قويغان ظاساستا ظئلعص بارماي، ظةنة ظاش
قولنعث جعم تذرماسلعقع، ظعشنعث قانذنسعزلعقع  ـ ياخشع آأرىش ضذناه ظةمةس، صذت. باشقعغا تاجاؤذز قعلدع
ساالم، هةدعية ظأزظارا دوستلذق، مذهةببةت، آأيعنعش،  ـ قذرظان، هةدعس بويعحة سوؤغا. ضذناه، مةظسعيةتتذر

ةتتع،              . هاالل ظعشالرمذ توغرا بولعدذ    ةن ظعشةآنع دوراص آ ذز بعل ذص، توثض نع قوي ع، بذلبذل ظةمما، بذالر توزن
ةت م  ذددع قعيام اندةك،   خ ة قذرذلعدعغ ذالرنعث ظىستعض ةتذش اتالر،   مةقس ىملىآنع، هايؤان اغالرنع، ظأس ، ب

ا،               الالهنعث بارلعقعغ ةمدعن ظ ة ظال قذشالرنع هةتتا، هاشارةتلةرنعمذ تةتقعق قعلعص، زئمعندعن ظأزعمعزدعن بارح
الاله،             تع، ظ ذراد  بعرلعكعضة، هئكمةت، رةهمةت، صةزلعضة دةلعل تاصساق، بذ آاتتا ظعش بوالت ةممعمعزنعث م  ـ  ه

  !ضة يةتكىزسذن ظامعنمةقسعتع

بذ سىرعدة، قعيامةتكة يئقعن، ظالاله، بعر هايؤاننع حعقعرعص، سأز قعلدذرعدعغانلعقع بايان قعلعنغان، بذ   
ت هايؤاننعث سىصعتع، حعقعش     ز             ؤاق ةلذم، بع ا م عياتع، هةممعسع ظالالهق ش، آةيص أز قعلع انداق س ع، ق ع، ظورن

ةيمعز ذ ص . بعلم االس  ب ع خ االمعتع، بةلضعس ةتنعث ظ الالهدعن   . ةقةت قعيام ع، ظ ع، حىنك ان مأجعزعس قذرظ
أزلعيةلمةيدذ     ةم س ةيدذ، ه ةيعبنع بعلم نع، غ ع ظعلعم داق آةلضىس ع بذن ع  . باشقعس ايؤاننعث سأزلعش ر ه بع

  .دعققةت، نةزعرعثعزنع قوزغعمعدعمذ؟

الاله،   . ىستعدة توختعلعمعزظايةتتعكع، يةرشارع مةسعلعسع ظ   ـ   83بعز هازعر سىرة نةملة،      ة، ظ بذ ظايةتت
تاغالرنع، تذرغذن هالةتتة ضذمان قعلعسةن، ؤةهالةنكع ظذ بذلذتتةك حأرضعلةص تذرعدذ، مانا بذ هةممعنع صذختا              

قةدعمقع مذصةسسعر ظالعمالر، بذ ظايةتنع قعيامةت آىنع تاغالر ظئتعلغان، .  دئضةنياراتقان ظالالهنعث هىنعرعدذر
علةيدذ              يذثدةك بولذص  ةك حأرض اغالر بذلذتت اغدا ت ذ ح ةن   آئتعص، زئمعن قاتتعق تةؤرةص، ش ازعرقعالر  .  دئض ه

أت         عدة، ت ذل، قاظعدعس بولسا، بذ ظايةتتة ظعبارةت ؤة دااللةتتة بولسا، شذنداق مةنا بار، ظةمما، قذرظاندعن ظذس
  .قا ظعشارةتتعنمذ دةلعل ظئلعنعدذخعل دةلعل ظئلعنعدذ، ظذ بولسعمذ ظعبارةت، دااللةت، تةلةص، تةقةززادعن باش

الق ؤة                    ةآعللعك، يذمع عس ش ارعنعث ظعلعص ةت، يةرش ذ ظاي اندا، ب بعز بعرعنحعدعن ظعشارةتتعن دةلعل ظالغ
ة         ةث بعرض ةن ت ةمراهلعرع بعل ىتىن ه حأرضعلةص تذرذشعنع، قذياشنع حأرعدةص ظايلعنعشعنع، قذياش بولسا، ص

  .يىرىشعنع آأرسعتعدذ

عنع    دئمعضةن، أخرب  دئضةنتة، ظالاله، ظةتقةنة آذللع شةيظع ظعككعنحعدعن، ظايةت  ة نةرس ةنع هةمم ، ي
ةن ، خاراب قعلغذحع     دئضةن صذختا قعلغذحع ظالالهنعث هىنعرع    ةتلعك      دئمعض اراب، هاالآ ا، خ ةت بولس ، قعيام
ذختا  ا، ص ة بولس ذ ظايةتت دذ، ب ةنبولع ار، بع   دئض ةنا ب ل م ع خع ة ظعكك ذ ظايةتت ز، ب ذثا بع ار، ش أز ب ع  س رس

قةدعمعقعالرنعث قعيامةت آىنعدعكع تةصسعرع يةنة بعرع بولسا، دةل هازعرقع قذياش سعستئمعسع، يةرشارعنعث 
ن       أزنع مذندع ذ س ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ع، ت ا مأجعزعس اننعث آاتت ذ، قذرظ ع، ب ل  ـ 75ظايلعنعش يع

ازعر،   ةن، ه عرعال سأزلعض م  ـ 2005ظعلض ا، ظعلع ع بولس ةرةق ـ يعل ةن ت تقعيات، ص وف، ؤاق ذن صةيالس ع، نذرغ
دع، هةرقايسع ظعسالم                      شةيخدوآتذر،   اتالص بول ةن ظعسص ةر بعل ةقلع دةلعل ةقلع، ن علعنع ظ ذ مةس تازال ب ، ظذس

  .دألةتلعرعنعث تعلعؤئزور، تور بةتلعرعدة بذ مةسعلعلةر، قذرظان مأجعزعسع سىصعتعدة بايان قعلعنماقتا
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  ظةقعدة

  مانا بذ بعزنعث ظةقعدعمعز،

  .شقعالردةك سىصةتكة تانمايمعزبا

  يامغذردةك ظوق ياغسعمذ آأسعمعزضة، ـ قار

  .بذ ظةقعدعمعزدعن هةرضعز يانمايمعز

  

  .ظةهلع سىننع ؤةلجاماظةنعث ظةقعدعسع بولغان مئنعث ظةقعدةم

ة،           ـ   مةن ظالالهقا، ظعسعم   ارلق صةيغةمبةرلةرض ة ب ا، ظةلحعلعرعض ة، آعتابلعرعغ سىصةتلعرعضة، صةرعشتعلعرعض
ا  دوزاخاب، معزان، جةننةت،     هئس قعيامةت آىنعضة، ظألضةندعن آئيعن مذشذ صئتع تئرعلعشعمضة، تةقدعرضة،        ق

شةآسعز ظعشعنعمةن، ظعمان آةلتىرعمةن، دعلعم بعلةن تةستعقاليمةن، تعلعم بعلةن ظعقرار قعلعمةن، ظعنشاظالال، 
ا بذنع ظالعمالر ظعمان دةيدذ، ظئتعقادع بذزذق ظالالهنعث رةهمةت، صةزلع بعلةن ظةمةلعيعتعمدة آأرسعتعمةن، مان

دذ   عق بولع ذ مذناص عمذ ظ ةلعي بولس ا، ظةم ذ   . بولس ةرعظةت؛ مذش دذ، ش عر دةي ع آاص ا، ظذن رار قعلمعس دا ظعق تعلع
اندعن   ا ظعم اآع قعلعص سالس اندعن حعقعص آئتعدعغان،ي ة، ظعم ةرعك ظةتس عر دةص، ت ا آاص ةلنع قعلمعس ظةم

ظةمما، . غان ظعشالردعن باشقا ظةمةللعرعدة مةسعلة آأرىلسة، بذنع بعز صاسعق دةيمعزحعقعرعص آاصعر قعلعؤئتعدع
ازعرقعالر،           ذص، ه عنعش بول نامازنع قةستةن تةرعك ظةتسة، ظذنع آاصعر دةيمعز، ظعماننعث مةنعسع لذغةتتة ظعش

مأظمعنلةر، هةقعقعي ص، ظعشةنسعال ظأزعنع مأظمعن دةيدعغان بولذؤالدع، بذالر ظةمةلعيةتتة لذغؤعي مأظمعن بولذ   
ةلبعدة             دئضةن ظالاله ؤة رةسذلذلاله   ا، ق رار قعلس دا ظعق م، تعلع ث تذرذشع الزع دةك بولذشع، يذقعرقع نعزامدا حع

  .حعن دعلعدعن ظعشةنسة، ظةمةلعيةتتة آأرسعتعص بئرةلعسة، مانا بذ مأظمعن هئسابلعنعدذ

ذلمان      ظاتاقتا مأظمعن بولغانالر ياآع مذسذلمانالر ياشاي      ـ   نام دعغان دألةتتة، تذغذلذص قالغانالر، ياآع مذس
  .مأظمعن ظةمةسهةقعقعي ظاظعلعسعدة تذغذلذص قئلعص، نئمعنعث ظعسالم، ظعمان ظعكةنلعكعنع بعلمةيدعغانالر 

ةردة               ذ ظالةمل ذنداقال ظاش ذؤاه، ش أزع ض العم ظ ة ظ ا بارح ار، بذنعثغ سأزعمعزنعث بئشعغا آةلسةك، ظالاله ب
االر،        ـ   مبةرلةر بولسا، ظادةتتعن  دةلعل بار، صةيغة   وفالر، هأآم تاشقعرع مأجعزعلةر بعلةن قايعل قعالتتع، صةيالس

علةن         صةلعسةصةظةقعلنع ظعشقا سئلعص،     تع، مةس ايعل قعالت ر دةص ق ار، بع الاله ب ارقعلعق ظ : ، لوضعكا، مةنتعقة ظ
صةيدا قعاللمايدذ، حىنكع، ظأزعمذ يوق ظذ يوق تذرذص، ظأزعنع . صىتىن ظالةم، آاظعنات، هادعسة، ظذ صةيدا بولغان

تذرسا، ظةزلع ظةمةس، هادعسة تذرسا، ظذنداقتا، بذ ظالةمنع بذ دذنيانع ؤة ظعحعدعكع نةرسعلةرنع صةيدا قعلغان 
ةم،        . بعر ظالاله حوقذم بار    ذ ظال ةتلعنعدذ، ب عرعدعن هةرعك ث تةس عرعتقع آىحنع هةرقانداق هةرعكةتلةنضىحع، س

ئلعص     ظالةم ظعحعدعكع شةيظع   ةآعل، آ لةر   ـ لةر، سعستئمعلعق ظورذنالشقان، نئزام، تةثصذث، هئساب، ش آئتعش
  .هةتتا حعراي، ضىزةللعك ؤة بارماق ظعزع قاتارلعقالر ظالالهنعث بار ؤة بعرلعكعضة شاهعدتذر

العمالر،     ع ظ ذددع بذرذنق ص، خ ةتقعق قعلع أجعزعلعرعنع ت ةدعس م ان، ه ا، قذرظ العمالر بولس ازعرقع ظ ه
ةيغةم  رعدعن ص اندةك، 1000بةر دةلعللع اب قعلغ الص آعت ع توص ل1000ن أجعزعنع، دةلع ارتذق م ن ظ  ـ  دع

ارتعية،     ئقعم، ص ةص، ظ الر، مةزه ةر، رايذن ع دألةتل ةر قايس ةتتا، ه دع، ه ة قعل الص، آعتابح اتالرنع توص ظعسص
ة      ةر، آئح ص، آع           ـ   ضذرذهالر، تةشكعالتالر، دةؤةتحعل ةت قعلع رعص خعزم ىح حعقع دىز، آ ئزعت   آىن اب، ض  ـ  ت

و   ىتىن                     ـ   آذرنال، رادعظ ص، ص ق قعلع ة تعللع رعلعك نةحح ةث داظع ةتلعرعدة آ ور ب يذتئر ت ةتتا آومص زور، ه تئلئؤئ
ةن   ا م ا، مان ةتكىدةك قلعص تارقاتماقت اؤاتقانالرغعمذ ي ةمدة ياش قع ظال عالنئت، تاش قا ص ةتتا، باش ارعدا ه يةرش

  .صمذ باقتعمبولسام، هةممعنع آأردىم، ظاثلعدعم، خعزمةت قعلع

ا         ذ ظالالهق ازعر ظاش ظالالهنعث بارلعق، بعرلعكعدة شةك يوق، هةتتا بذنداق دعيعشنعثمذ هاجعتع يوق، بعز ه
ز  ان قعلعمع ةقعدعمعزنع باي ان ظ انداقلعقع،    . بولغ ن ق ةؤجذد، لئكع ار، م ع ب ار، زات ر زات ب ار، بع الاله ب ذ ظ ظ

بعزنعث ظةقلعمعز ظأزعنعث زاتعغا، سعصاتعغا، ظعلمعضة  . آةيصعياتع بعزضة نامةلذم، ظذنعث ظوخشعشع يوق، خاالس      
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ث ظوخشعشع    ! زادع يئتةلمةيدذ، ظةقعل، ظالالهنع حةك داظعرعضة ظااللمايدذ، ظالالهذ ظةآبةر،      ذ زاتنع حىنكع، ظ
يوق، ظذ ماددا ظةمةس، مةخلذق ظةمةس، خالعق، ظذنع ظالتة تةرةص قورشعمايدذ، ظالالهقا، مةخلذققا ظوخشاش، 

ذ          تةرةص   ايدذ، ظ علع بولم بةلضعلعضعلع بولمايدذ، ظالاله بعلةن بعزنعث ظارعلعقعمعزغعمذ مذساصة، معقدار بةلضعلعض
بعزضة يئقعن، بعز بعلةن بعللة، هةقعقةتتة بعللة، ظةلؤةتتة، ظةزلعدة ظالالهال بار، ظذنعثدعن باشقا هئحنئمة يوق                

ذ       ظالاله، ظةزلع، ظةزلعدة بار، ظةزةلدعن بذنع هئسا      . ظعدع بلعغعلع بولمايدذ، ظأمىر يعل توختاتقعلع بولمايدذ، ظ
ةؤؤةل   ةدعيدذر، ظ ةم ظةب ةزةل، ه ايرعمدذر     ـ ظ قا ظ الالهدعن باش ةخلذقالر ظ ة، م اخعر ظةلؤةتت ةخلذقاتالر . ظ م

ةخلذق           الاله، م ذ ظ ع، ظ ايدذ، حىنك ظالالهنعث زاتعغا آعرعؤالمايدذ، ظالالهنعث زاتعمذ مةخلذقالر ظعحعضة آعرؤالم
  .س، ماددا ظةمةس، بذ ظالةم، ظذ ظالةم هةممعسع ماددا، مةخلذق، مةؤجذداد، هادعسعدذرظةمة

ظالالهنعث ظوخشعشع يوق، شذثا ظذ زات ظالتة تةرةص قورشاص تذرعدعغان، بذ حةآلعك ماددع ؤة مةنعؤع         
ا،  روهع ظالةملةرضة زادع ظوخشعمايدذ، بارلعق ظالعمالر، آعمكع ظالالهقا بعرةر نةرسعنع يا شةخع         سنع ظوخشاتس

ازعمعز،                   الص حىشةنسةك ظ ة ظوي الالهنع مةخلذقالرح آاصعر بولعدذ دةص ظعجماظ ظئتعقادقا آةلضةن، شذثا، بعز ظ
ع،                لعمةيدذ، حىنك ة ظعش ذ مةسعلعض مذ ب اظ، قعياس ة، ظعجم ا ظعض ذلذلاله هوقذقق الاله ؤة رةس ظةقعدة مةسعلعدة ظ

بارلعق مةخلذقالر ظالالهنعث قذدرعتعدة، ظالالهنعث ظأزعضة اليعق ظذ صىتكىل ظالةملةرنع ياراتتع، . ظةقعل يةتمةيدذ
ة                  رةر نةرسعض ةزةلدة بع الاله، ظ ةيدذ، ظ ة ظةرزعم دا، هئحنعمعض اج رةؤعشتة بولغان قولع ةزةلدة،     موهت ةس، ظ  ظةم

ان            نع ظالالهال بار ظعدع، شذثا، ظذنع بعرةر جايدا دئضعلع بولمايتع، حىنكع، شذ جايمذ يوق ظعدع، زامان، ماآ
وق،          الغعنع ي عرعص ق ارعتعص، ظأزض ةخلذقالرنع ي ارلعق م ارتعص، ب ظالاله ياراتقان، بةزعلةر، ظالاله ظةرشعدعن ت

  .هازعرمذ ماآان، ظورذن يوق دةيمعز دةيدذ

ةؤؤةل     ةدع، ظ ةزةل، ظةب ر، ظ ار، بع الاله ب العهالر ظ ةلةف، س ةن س ة خذسذس ىننع ؤةلجاماظ ةهلع س  ـ ظ
ةرش               ظاخعرع، ظذ مةخلذقالرنع يارا    دة ظ اندا ظةلحعسع، هةدعس االمعدا قذرظ تتع، قذدرعتع حةآسعز زات، ظأز آ

  .ظىستعدة دئدع، بعز مذشذنداق دةيمعز

عمذ            تىن، ياراتس ةممعدعن ظىس عمذ ه ع ياراتمعس الاله ظذن تعدة، ظ ظالاله ظأزعضة اليعق رةؤعشتة ظةرشع ظىس
تىن،  اجظىس عص قال موهت ةس، تذتعش ان ظةم تعدة ظولتذرغ ةس، ظىس الالهنع   ظةم ةرش، ظ ةس، ظ ان ظةم غ

آأتىرمةيدذ، بةلكع، ظالاله، ظةرشنع ؤة ظذنع آأتىرىص تذرغان، صةرعشتعلةرنع آأتىرىص تذرعدذ، ظالاله، صىتىن       
دذ،        אمةخلذقنع هةتتا، ظةرعشنعمذ قورشاص تذرعدذ،       ةممعنع قورشاص تذرع الاله ه  ظ

كة    وق، ظةرش ع ي اجظوخشعش ةسموهت تىن  ظةم ذ ظىس ة    !! ، ظ ةنلعك، ظىستعض تعدة دئض ع ظىس الاله، ظةرش ظ
ةن  حعقعؤالغانلعق ظةمةس، بةلكع، هةممعدعن، هةتتا ظةرشعدعنمذ ظىستىن       ةخلذقالر     دئض ىتىن م ةرش ص لعكتذر، ظ

  .لعكتذر دئضةنبعلةن ظالالهنعث ظالدعدا يوق نةرسة

عز           دئسة يوقعلعدذ، ! ظةضةر، ظالاله صىتىن مةخلذققا، ظةرشكة، يوقال      اندةك، س ة يارالغ ذن دئس ذددع آ  خ
ةددعم،           العق، راززاق، مذق الالهدذر، خ ذ ظ اث، ظ الص قالم رعص ظوي ةن بئ ةخلذققا قعياس عز م الالهنع هةرض ظ

ع،             . مذظةخخعردذر قذرظان، هةدعستة نئمة دئسة، شذنع دةث، خالعغانحة ظأزضةرتمةث، ظذنعث ظأزعضة اليعق قول
وق، بذ ار، ظوخشعشع ي ع ب أزع، قذلعق ة  آ انداقلعقع بعزض عياتع ق ةلذم، آةيص ة م تع، بعزض ع، لذغع ث مةنعس نع

بذ بارلعق ظةهلع سىننع، سةلةف، سالعهالر .  سوراش، بعدظةتدذرسوظالنامةلذم، ظعمان ؤاجعص، آةيصعياتعدعن   
ا         . سأزعدذر آع ظالاله ظأزعضة اليعق آأز بعلةن آأرعدذ، قذالق بعلةن ظاثاليدذ، ظوخشعشع يوق، قولعغا قذدرةت ي
ةن               نئمةت ةؤزة بعل ، مةنا بئرعمعز دئسعثعز، خذددع مذظتةزعللةردةك ظازغان بولعسعز، يةداهذ دةص ظعككعلعك ل

ع    ذدرةت، ظعكك ع ق ة، ظعكك ع دةص آةلس ع قول الالهنعث ظعكك ةتظ را  نئم ذ توغ عز؟ ب ة بئرةمس  دةص تةرجعم
اراتقان ظادةمضة سةجدة قعلعشعثدعن مةن ظأز قولذم بعلةن يظةمةس، ظالاله، ظعبلعسقا مذنداق خعتاص قعلغان، 

ع                 نئمة توستع  أز قول ةم ظ ذدرةت ه  ؟ دئمةك، بذ ظايةتتة، شةيتاننع قذدرةت بعلةن يارعتعص، ظالاله، ظادةمنع ق
ةن،           ةؤزةل دئض ةيتاندعن ظ ادةمنع ش ئلعص، ظ بعلةن ياراتقان، شذثا، ظأز قولع بعلةن ياراتقانلعقعنع هةم تعلغا ظ

ول  ةتتعكع ق ذ ظاي ةر ب ةن دظةض ة   ئض ادةمنعمذ هةمم ةيتاننعمذ، ظ الاله، ش عثعز، ظ ةنا بةرس ذدرةت، م ة، ق  يةرض
ظادةمنعث، .دة، ظاندعن آئيعن، ظادةمنعث بذ يةردعكع صةزعلعتع يوقايدذ ـ مةخلذقالرنع قذدعرعتع بعلةن ياراتقان

  .قول  حذقذم دئضةنقول  !ظالالهنعث قولع بعلةن يارالغان صةزعلعتع قئنع ؟
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االم،                       شذثا، ظالاله،  ةت، س ةيتان، هأرم ذص، ش ةزعلةت ظعضعسع بول ادةم، ص ان ظ ةن ياراتق ع بعل أز قول  ظ
  .سةجدعسع قعلعدذ

تعكع    » فعقعهذلظةآبةر«ظةبذ هةنعيفة رةزعيةلالهذ ظةنهذ،     ان، هةدعس ع، قذرظ ناملعق ظةقعدة آعتابعدا آعمك
ا،            نئمةتقول دئضةن يةرضة قذدرةت،      ةظؤعل قعلس ةرتعص ت ة، ظأزض ةنا بةرس ول    ، م الالهنعث ق ةردةك ظ  مذظتةزعل

وق      .  دئضةن سىصعتعضة تانغان بولعدذ   دئضةن ار، ظوخشعشع ي ع ب ق قول ة اليع ةت،    . شذثا، ظأزعض ذ ظاي ةر ب بةزعل
  بذنعثغا نئمة دةلعل بار؟. مذتةشابعه هةدعسمذ شذنداق بعز سأز قعلمايمعز، دةيدذ

ةدعس  ان، ه العهدةك قذرظ ةلةف، س ة، س ىننع ؤةلجاماظ ةهلع س ز ظ ز، بع ذنع دةيمع ة ش ة دئس نئم
  .ظأزضةرتمةيمعز، دةلعلعمعز ظأزع تذرذصتذ

دذ،                     ة بوالالي ا، بعلل رال ؤاقعتت ة، بع ةن بعلل ةهلع بعل ةن ظاسمان ظ ظالاله، ظةرش ظىستعدة تذرذص بعز بعل
العق،             ذ خ ع، ظ ةس، حىنك ة بولذشع زعت ظةم ةن بعلل ظوخشعشع يوق، ظةرش ظىستعدة بولذشع بعلةن بعز بعل

عم ظةمةس          ياراتقذحع اددا، جعس ةخلذق، م داق    . ، هةممعضة قادعر، ظوخعشعشع يوق، م تة بذن رعظعل صةرعش جعب
ايعص                    ة، غ وق، آةتس الدعدا ي ئلعش ظ تعدذ، آ ة آئ وق، آةلس قعاللمايدذ، ظذ بعر يةردة بولسا، يةنة بعر يةردة ي

تعدة، ظاس     ةرش ظىس ا ظ رال ؤاقعتت ذ زات، بع ةس، ظ داق ظةم الاله، ظذن تعدذ، ظ ذص آئ ة بول تعدة، هةمم مان ظىس
ىص،        تة حىش ق رةؤعش ظىستعدة، شذنداقال بعز بعلةن بعللة، ظاسمان ظةهلع بعلةنمذ بعللة، شذنداقال ظأزعضة اليع
ا     ا، ظالالهق الدذر، خالعقق ةس، ماه ن ظةم ةخلذققا مذمكع الر م ذ ظعش ةمما، ب ادعردذر، ظ ةيدذ، ق ص آئتةل حعقع

  .مذمكعن، ظذ قادعردذر

ةهذلال   عر رةهم نع آةس ةتادة        ظعب ان، ق نع يازغ ر هةدعس داق بع رعدة مذن ةدعيد تةفس ىرة ه ةي، س  ظةل
ذالر، ظاسمان      ـ   رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن، يةآكة   تذ، ب  ـ يعضانة بعر ظالاله، تأت صةرعشتعنع تأت تةرةصتعن ظةؤةتعص

ايدا      ذ ج الاله ش ةؤةتتع، ظ الدع  زئمعن ظوتتذرعدا ظذحرعشعص، بعرسع دةصتذ، مئنع ظالاله ظةرش ظىستعدعن ظ  ق
ة                        تذ، يةن الدع دةص ةردة ق ذ ي الاله ش ةؤةتتع، ظ تعدعن ظ ن ظاس دئسة يةنة بعرسع، مئنع ظالاله يةتتة قات زئمع
ةؤةتتع،          بعرسع، ظالاله مئنع مةشرعقدعن ظةؤةتتع دئسة، يةنة بعرسع ظالاله مئنع مةغرعصنعث بعر حئتعدعن ظ

ة          ذ       ظالاله شذ جايدا قالدع دةصتذ، دئمةك، بذالر بذ حةآلك ظال ر ظ الاله، بع الدع، ظ عنعص ق ذنداق حىش مدة ظاش
ا             ذ، ظالالهق دذ، ب لةردة بوالالي مةخالذققا ظوخشاشمايدذ، شذثا ظذ، بعرال ؤاقعتتا تأتعلع تةرةصتة ظةث حةت تةرةص

دذ      ن بولع الدذر             . زعت آةلمةيدذ، مذمكع ن ظةمةس ماه ا مذمكع ةخلذققا جعبرعظعلغ ذ م ةمما، ب ةدعس،    . ظ ذ ه ب
بنع آةسعر تةفسعرعضة يازغان، شذنداقال مذهةممةد ظةلع سابذنع بذنعمذ، يةنع بذ تةفسعرنع سةهعه بولغاحقا ظع

ان،            عرعدة قالدذرغ ةدعيد تةفس ىرة ه سةهعه بولمعغان زةظعص هةدعسلةردعن قعسقارتقان آعشعمذ بذ هةدعسنع س
ة،   ادعر ظعكةنلعكعض ة ق الالهنعث هةممعض ز، ظ ةزةر، بع عدعن قةتظعين انداق بولعش ةدعس ق نعث ه ذ ظعش ا ب ظذنعثغ

ةن  تة دئض ذ تةرةص ذ ش اثالر ظ ا قارعس ار، قاياقق ايدا ب ة ج ذ هةمم عنعمعز، ظ عز ظعش ة شةآس ن ظعكةنلعكعض مذمكع
  .ظايةت، قعبلة توغرعسعدا حىشكةن

ئلعص تة آ ق رةؤعش ة اليع الاله، ظأزعض رعدذ،  ـ ظ ذرذص، آئتعؤئ ة ت ةن بعلل ز بعل ذنداقال بع ةيدذ، ش آئتةل
تىندذر      آئلعؤئرعدذ، شذنعث ب   تعدعن ظىس اندا،          . علةن بعرضة ظةرش ظىس رع قالغ ن بع اخعرقع ظىحتع ث ظ آئحعنع

دذنيا ظاسمعنعغا ظأزعضة اليعق بولغان هالدا حىشعدذ، ظاسمان ظةهلع بعلةن بعللة تذرذص حىشعدذ، حىشىؤئتعص 
ةرتمةيم       نع ظأزض ةت، هةدعس عدذ دةص ظاي تع حىش ئلعدذ، رةهمع ةمرع آ ةيدذ، ظ اص آةتم دعن يوق عز، ظةرش

نذتمذ                  . بذرمعلعمايمعز ر مئ ن بع ةزلع، رةهمعتعدع الالهنعث ف ز ظ دذ، بع م حىشىص تذرع تع داظع الالهنعث رةهمع ظ
دذ،      . رةهمةتنعث حىشعشعنع آئحعضة خاسالشتذرذص ظولتذرمايمعز    . ظايرعاللمايمعز رةهمةت داظعم حىشىص تذرع

الاله،       اندا، ظ ةتت        100هةدعسكة قارعغ ان، ه رعنع ظعنس ةتتعن بع تذرغان،        رةهم عغعمذ ظورذنالش ايؤانالر ظارعس ا ه
حىشةلةيدعغان . آعمكع، رةهمةت حىشعدذ دةص مةنا بةرسة، ظالالهنعث حىشىش سىصعتعنع يوق قعلغان بولعدذ

تعدذ   أتىص آئ ة ظ ةر مةزهعصعض اجرايدذ، مذظتةزعلل اندعن ظ ذص، ظعم ان بول ة تانغ ادعر، . قذدرةتك ة ق ذ هةممعض ظ
علةن بعللة تذرذص، شذنداقال ظةرشدعن ظىستىن تذرذص، هةممة مةخلذقالر بعلةن بعز ب. حىشةلةيدذ، آئلةلةيدذ

  . بعللة، ظذ هةممعضة قادعردذر

علعك                 رةر بةلض اآع بع اي ي اآع ظ اش ي ا، قذي ايدا تذرس الغذز ج اآع ي ا ي ة حعقس هةربعر ظعنسان ظأضزعسعض
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الغذزال تذرغ               ةن ي أزع بعل اندةك، ظ ة، آعشع         يذلتذز، شذ آعشعلةر بعلةن بعللة بولغ دذ، هةمم ئس قعلع اندةك ه
ة           ىك زات، ظةمةلعيةتت ا، بىي ذغ، آاتت ةخالذقالردعن ظذل ةآلعك م ذ ح الاله، ب ذنعثدةك، ظ ة ش ذنداق، ظةن ش

ع       . هةقعقةتةن بعللة بوالاليدذ   زاتع بعلةن بعللة دةص قذرظان، هةدعستة آةلمعضةحكة بعز، ظالاله، بعز بعلةن زات
ز، خاالس       بعلةن بعللة ياآع بعللة ظةمةس دئ   ة دةيمع ةن بعلل ز بعل ةن بع ة بعل ذر  . مةيمعز، ظالاله، هةمم جذمه

ةرعبعر              ـ   ظالعمالر، ظعلمع آىح   ةن، ب ا آةلض قذدرعتع، آىزىتىشع، نذسرعتع بعلةن بعللة دةص، ظعجماظ، ظعتعقادق
ايدذ          اس قعلنم ةخالذققا قعي وق، م ةيدذ، قذر        . ظذنعث ظوخشعشع ي ةقلعمعز يةتم زنعث ظ علعلةردة بع ذ مةس ان،  ب ظ

اتالص   . ظالاله، ؤة رةسذلذلاله نئمة دئسةن شذنع دةيمعز. هةدعسلةر آذصاية خاالس  ةتنع ظعسص مةيلع بعرةر سىص
عدذ    . مذقعملعسذن، ياآع نةصع بولذشسعز قعلعص يوققا حعقارسذن، بعز شذنعال دةيمعز     أرعدذ، حىش اثاليدذ، آ ظ

ذندا      . دئسة بعزمذ شذنداق دةيمعز    زمذ ش ا       ظوخشعشع يوق دئسة، بع ةتلةرنع يوقق ةخلذققا خاس سىص ق دةص، م
ذالر       ـ   سول، ظالدع  ـ   ظىستع، ظوث  ـ   ظذنع ظاستع : حعقعرعمعز، مةسعلةن  ظارقا دةص ظالتة تةرةص قورشعمايدذ، ب
  .مةخلذقنعث سىصعتعدذر

عدعمةيدذ،    ايدذ، مىض نع ظذخلعم ذ زات اندا، ظ ان زات، قذرظ ةممعنع ياراتق ةس، ه عم ظةم اددا، جعس ذ م ظ
ذن بالع  ئلعدذ     خوت ةيدذ، دةص آ ةيدذ، ظعحم وق، يئم ز   . سع ي ذنداق دةيمع ز مذش أزلعمةيمعز . بع ان س . قااليمعق

علةن        ايمعز، مةس أز قعلم ة س اتمايمعز، دةص خالعغانح ز، ظوخش رع قعلعمع ةخلذقدعن نئ الالهنع م رةر : ظ بع
ذ ظةمةلع             ة، ب ةس، دئس از ظةم عز ت ةتتذر، صادعشاهنع، ظذلذغ آعشعنع سعز صاهعشؤاز، بذزذق ظةمةس، س ةمما   ي ظ

  !.ظةدةبسعزلعك بولعدذ، ظةمما، سأزع توغرا، لئكعن خالعغانحة سأز قعلسا بولمايدذدة

ةندةك      ظالاله، ظذالرنع مةسخعرة، زاثلعق قعلعدذ، هعيلة بعلةن باباليدذ، ظذالر ظذنذتقاندةك ظذنتذيدذ، دئض
ئلعدذ   ةتلةر آ دا       . سىص ا مذن داق قازانغ عدة، ظذن ازاالش مةنعس ا، ج ذ بولس أمىح ب ةن ق ح ذ    دئض ز ب دةك، بع

مئكعر قعلغذحع، ظذنذتقذحع، ظالدعغذحع دةص سىصةتلعمةيمعز، بذ بولسا، صةس،  ـ سىصةتلةردعن، ظالاله، هعيلة
ة،              ة آةلس ةن بعلل رةزعل سىصةت، ظةمما، آاصعر، مذناصعقالرنعث ظةدعبعنع بئرعش، ظذالرنعث سأزع، قعلعقع بعل

ايدذ          ظأزعضة اليعق مةنا بئرعمعز، بذنع ظة      ل دةص ظات را    . رةبلةر، لةؤزع، بعر خعل مةنعسع نةححة خع اآع توغ ي
علةن . حىشعنعمعز الالهمذ               : مةس عغاندةك، ظ ذرذص ياش رعنع يوش دا آذف كارعالص دعلع عقالر، ظعسالمنع ظاش مذناص

ا،   ة بولس ص، ظاخعرةتت امعلعنع قعلع ان مذظ ذلمانالرغا قعلغ ادا مذس ذ دذني دة ب قع آأرىنىش ا تاش ا دوزاخظذالرغ ق
سئلعص، ظةدعؤعنع بئرعدذ، مذناصعقالر، مأظمعنلةرنع زاثلعق قعلغاندةك، ظاخعرةتتة بولسا، ظذالر يةنة مأظمعنلةر          

  .مانا بذ، مةسخعرة .يول ظىستعدة ظذالر نذردعن ظايرعلعص قاراثغذلذقتا قالعدذ! بعلةن ظارعلعشعص مئثعؤالعدذ دة

ا    ا، مذس ةؤعن بولس أص، فعرظ ةك آ الالر ب داق معس اقحع  بذن ةنال يوقاتم االمنع تذغذلعشع بعل  ظةلةيهعسس
ة                 الاله هةممعض اقعدذ، ظ بولذص، نذرغذن بالعالرنع ظألتىرعدذ، ظةمةلعيةتتة، مذسا ظةلةيهعسساالمنع ظأز ظأيعدة ب

ادعردذر ةت. ق عممةقس ة ظعس ايمعز  ـ ، خالعغانح نع قعلم ا حعقعرعش اآع يوقق الش ي ةتنع مذقعم ان، . سىص قذرظ
م                    هةدعستة نئمة آة   ا، جع ىآىت قعلس ا، س م تذرس ز، جع ا حعقعرعمع ا، يوقق لسة، دئسة، دةيمعز، يوققا حعقارس

ةيمعز      ةننع دئم ز، بعلمعض ةل قعلعمع ةك ظةم ز، بعلس ىآىت قعلعمع ذرذص، س ع   . ت ذرعمعز، ظعلم ا تاصش ظالالهق
  .ظةخالقنعث ياخشسع، يذقعرع بعلعم بولسا، بعلمعضةننع، ظالاله ظوبدان بعلعدذ دعيعشتذر

علةن      ـ   هنعث هةربعر ظعسعم  ظالال رعدذ، مةس عتعص بئ ةتنع آأرس ذ سىص ان،  : سىصعتع، ظالالهنع ؤة ش رةهم
ش،                   ش، بعلع م قعلع اندعن رةهع رعص، ظ عتعص بئ ةن  عليم دئسةك بذ ظعككع سىصةت بعر ظالالهنع آأرس نع،  دئض

ا،   لعك ظةمةس، دئضةنسىصةت ظأزع، ظالاله ـ ظعككع سىصةتنع آأرسعتعدذ، ظةمةلعيةتتة ظعسعم   داق بلس  99 ظذن
عم ةت  ـ ظعس ردذر   99سىص الاله بع ا، ظ ذ خات العدذ، ب عتعص ق الالهنع آأرس عم.  ظ الالهنع   ـ ظعس ةتتعن ظ سىص

آأرسةتمةيدذ دئضعلع بولمايدذ، حىنكع، رةهمان دئسة، بذ ظالالهنع آأرسعتعدذ، شذثا، بعز بذ ظعسعمالرنع ظأز 
ةي  مةيدعمذظةينع ظالالهمذ دئمةيمعز، ظالالهنع آأرسعتعص بةر      الالهنعث          . معز دئم عمالرنع ظ ذ ظعس ز ب ةلكع، بع ب

ز   رعدذ دةيمع عتعص بئ ةتلعرعنع آأرس الالهنعث سىص ذنداقال، ظ عتعص ش الالهنع آأرس عتع، ظ ر، . سىص الاله بع ظ
ةخلذق         .  دذر 99سىصعتع، ظعسمع     ةن م العق بعل ذددع خ مايدذ، خ ة ظوخشاش أزع مةخلذقنعثكعض الالهنعث س ظ

 بولسا، ظالالهنعث سأزع بعلةن مةخلذق سأزع صةرقه بعلةن مةخالذق ظوتتذرعدا قانداق ظوخشاشمعغاندةك، ظالال
ىرآىلىش           صةرقظوتتذرعدا شذنداق    ارقعلعق س اددا ظ اؤا، م ل، ه ش، تع ةؤ، حع ال، ل أزلعرعمعز، ض زنعث س  بار، بع
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ةتكىزىص  هاسعل قعلعص حعقعدذ، هاؤادا تارقعلعص قذالققا تئضعدذ، بذنع ظاثالشقا مةسظذل هىجةيرعل    ةر نئرؤعغا ي
  . ظئتعمعزصةرقبئرعص، ظاندعن بعز بذ ظاؤازنع 

ةقلعمعز      ز ظ عنع بع ظةمما، ظالاله، بعز مةخلذققا زادع ظوخشاشمايدذ، ظالالهنعث قانداق آةيصعياتتا سأزلعش
انلعق        . بعلةن بعلةلمةيمعز  ات، ج ىتىن آاظعن أزعنع ص ةيدذ،      ـ ظالالهنعث س عنعص بعلةل عز هةممعسع حىش جانس

الالهنعث                   حى ةس، ظ ان ظةم ةيدا بولغ ةخلذقدعن ص اؤا، م اددا، ه ةندةك م نكع ظالالهنعث سأزع بعز يذقعرعدا دئض
سأزلعشع، ظةزلع بولذص، بذ، ظالالهنعث سىصعتع، هادعسة ظةمةس، ظالاله، ؤذجذدقا آةل دئسة، نئمعنع خالعسا 

الاله،        بذ خالعققا مةنس  . شذ يارعلعدذ، صةيدا بولعدذ، يوقال دئسةك يوقعلعدذ       تذر، ظ ىص سأزدذر، ظوخشعشع يوق
  ) ليس آمثله شيئ(ظأزعضة اليعق رةؤعشتة نعدا قعلعدذ، بذ نعدا، بذ سأز مةخلذقنعثكعضة زادع ظوخشاشمايدذ، 

قذرظان آةرعم بولسا، ظالالهنعث آاالمع، ظالالهنعث سأزع، بذنع جعبرعظعل، رةسذلذلالهقا ظالالهنعث ظعزنع 
ةنع               بعلةن ظةرةب تعلع ظارقعلع    ر ي ذ مذتعؤاتع ن ب ازدع، آئيع ق حىشىرضةن، رةسذلذلالهدعن ظاثلعغان آاتعصالر ي

ة،               ة ظعض أجعزة، بعلعمض عز م ذ حةآس ظةث ظعشةنحعلعك قةتظعي خةؤةر سىصعتعدة بعزضة يئتعص آةلدع، تئخع ظ
ار     ـ حىنكع، ظذ ظالالهنعث ظعلعمع بعلةن حىشكةن، ظذنعثدا ظالالهنعث ظعسمع     ع ب ار، ظعلم عتع ب ةيعب  سىص ، غ

قعحة هةممعسع                 ن باشالص، ؤةنناس ظعشالر بار، قانذن، صعرعنسعص، هعدايةت، شعصا بار، قذرظان، بسم اهللا دع
  .ظالالهنعث آاالمع، سأزعدذر

عم     أزع،       ـ ظذ، ظالالهنعث سأزع بولغاحقا، ظعلمع بولغاحقا، ظعس ع، س الالهنعث ظعلم ا، ظ عتع بولغاحق سىص
رادعسع قاتارلعقالر، ظعسعم، زات بولذص، ظةزلع ظةبةدع بولغاحقا، قذرظان، بعلعشع، آأرىشع، آامال هاياتع، ظع 

ة                ة يةتت ا، يةن عياه بولس هةرضعز مةخلذق، هادعسة ظةمةس، حىنكع، بارلعق دةرةخلةر قةلةم بولسا، دئثعزالر س
ت        ةص آئ ذ  دئثعز قئتعلسا، ظالالهنعث سأزع، آةلعمعسع تىضةص آةتمةيدذ، ظاشذ قةلةملةر، سعياهالر تىض عدذ، ب

عتع،            . ظايةتتذر الالهنعث سىص الق، ظ ةلكع، خ ةس، ب العقمذ ظةم ةس، خ ةخلذق ظةم ان، م مانا بذ دةلعلكع، قذرظ
  .نعزامدذر ـ سأزع، بعزضة ظاتا قعلغان صةزلع، نذر، شعصا، هعدايةت، قانذن

  .ظذنع مةثضى هئحكعم ظأزضةرتةلمةيدذ، ظوخشعشعدعن بعر ظايةتمذ آةلتىرةلمةيدذ

ةيدذ       ـ   سعمظالالهنعث ظع  ع آةلم دذ،    . زاتع، خالعشعغا باغلعق ظةمةس، بولذشسعز، نةص ابع بولع ةنع ظعج ي
ايدذ        : سةلبع بولمايدذ، مةسعلةن   . ظالاله بعلعدذ، آأرعدذ، دئسةك، خالعسا آأرمةيدذ، بعلمةيدذ، دئضعلع بولم

ةل       ـ   ظعسعم دذ سىصةت صعظعلع بولسا، خالعشعغا، ظعرادعسعضة باغلعق بولذص، ظعجابع هةم س علةن . بع بولع : مةس
  .يارعتعدذ، خالق ياراتقذحع خالعسا ياراتمايدذ، رعزعق بئرعدذ، خالعسا بةرمةيدذ، دئضعلع بولعدذ

  قذرظان آةرعم توغرعسعدا بعر مذهعم مةسعلة

ظةضةر سعز، ظالاله ؤة رةسذلذلاله، قذرظاننع مةخلذق دعيعش، دعمةسلعك توغرعسعدا سأز قعلماي سىآىت 
ىآىت قعلعمعز دئسعثعز، بعز دةيمعزآع، ظةنة شذنعثدةك قذرظاننع مةخلذق ظةمةس، دةث ياآع قعلدع، بعزمذ س

دئمةث، دةصمذ سأز قعلمعدع، سىآىت قعلدع، سعز سىآىتنع دةلعل قعلعص، سأز قعلمعسعثعز، بعزمذ سىآىتنع 
  .دةلعل قعلعص قذرظان مةخلذق ظةمةس دةث دةيمعز

الالهنعث ظعس        اندا ظ عم    ـ   عمظذنعث ظىستعضة قذرظ ع، ظعس ار،          ـ   زات م ب ةيعب ظعلع ار، غ ع ب عتع، ظعلعم سىص
  .ظالالهنعث سىصعتع ظةزلعدذر، شذثا، ظذ مةخلذق ظةمةستذر.  بار، ظذ تىضعمةيدذهئكمةتتىضعمةس 

تىرعمعز،                    زحعل ظةمةلعيلةش نع ظع اندعكع يوليورذق ةنمعز، قذرظ ان ظعك اد قعلغ ر دةص ظئتعق ظالالهنع بار، بع
ىتىن      ـ ظالالهنع ظىستعمعزدة تذرغاندةك، ظةمما ظذنع حةك ظعبادةت قعلغاندا،    ز ص عمايدذ، بع رة قورش حئضرا داظع

ات       ز مذناج اندةك، بع الدعمعزدا تذرغ اندا، ظ از ظوقذغ ز نام الاله، بع ز، ظ القعنعدا تذرعمع ث ظ ةن ظذنع ةم بعل ظال
علةن ابلعرعمعزنع مةس ةربعر خت اندةك، ه الاله،: قعلؤاتق ع ظ بعم، ظ ع رةب ةنظ ع دة دئض ةقعقعي ، ظذن لةص ه ظةس

ظذنعث ظوخشعشع يوق، ظةقعل ظذنع قورشعيالمايدذ، ظذ مةخلذققا زادع ظوخشعمايدذ،          . تذرذص، قعلعشعمعز الزعم  



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 458

بعز ظذنع ظةسلعسةآال، ظذ بعزنع هةرداظعم ظةسلةضلعك، ظذنعث بعلةن بولغان مذناسعؤةتنع بعز ظأزعؤةتمعسةآال،             
شذ تاصتا، ظذ مئنع ؤة سعلةرنع آأرىؤاتعدذ، سأزعمعزنع ظاثالؤاتعدذ، مذشذ        ظذ هةرضعز ظىزعؤةتمةيدذ، مانا هازعر      

  .خةتلةرنعث حئكعتعنعمذ آأرىؤاتعدذ، آةيصعياتعنع بعلمةيمةن

ن                ع نذردع الاله، ظذالرن ز، ظ اد قعلعمع ةلتىرعمعز، ؤة ظئتعق ان آ داق ظعم بعز، ظالالهنعث صةرعشتعلعرعضة مذن
ة             600ظىح، تأت، هةتتا    ظعككع،  ) مذسلعم رعؤايعتع (ياراتتع،   عياتع بعزض اتنعث آةيص ذ قان اراتتع، ظ اتلعق ي  قان

نامةلذم، جعبرعظعل، معكاظعل، ظعسراصعل، ظةزراظعل ظةلةيهعسساالمالرنع باش، آاتعباش قعلعص ياراتتع، ظذالرغا    
ار             ـ   ظايرعم ةزعلعرع ق ظذل، ب ة مةس ةزعلعرع ؤةهعض امال ؤا   ـ   ظايرعم خعزمةت تاصشذردع، ب امغذر، ش ازاالر،  ي هاآ

ارتعص           ذن ت بةزعسع جاننع ظئلعشقا بةزعسع سىرنع صىؤدةشكة، يةنة بةزعلعرع مأظمعنلةرضة ياردةم بولذص، قوش
ازعدذ،               زنعمذ ي ةربعر ؤايساش، تعنعقلعرعمع ةتتا ه أزلعرعمعزنع، ه ةتتا، س ةللعرعمعزنع ه حىشعدذ، بةزعسع ظةم

ة، بةزعسع   نةآعر شذ، ب ـ بةزعسع قةبرعدة ظازابقا مةسظذل، مذنكعر   ةزعسع هئسابقا مةسظذل، بةزعسع جةننةتك
أتىرىص   ـ قا، ظةنة شذنعثدةك يةتتة ظاسماندا ظايرعم    دوزاخ ظايرعم ظعبادةت قعلعدعغانلعرع بار، هةتتا ظةرشنعمذ آ

ذ                          ةمعلعمنع، مذش اندعمذ ظ ةربعر ظعش قعلغ ةي، ه ال يىرم ار دةص انعم ب ة ظعم عز صةرعشتعض ار، س تذرعدعغانلعرع ب
أزىمنع آ م س ش الزع اد قعلع زعؤاتعدذ دةص ظئتق زعؤاتعدذ،   . اتعص يئ ذ يئ ة ظذالرم ةن بعلل ةن بعل ازعر م ا ه مان

نع،          ث دعدارع ز ظذنع ةندةك، بع عنع بةرض ذش مئؤعس أظمعن بول ذلمان، م عنعش، مذس ا ظعش ذددع، ظالالهق خ
اندةك، صةرشت  الالهقعال قعلغ ذ ظ ادةتنع ش ةندةك، ظعب ةدةل تألعض عنع دةص ب ةتنع، ؤةدعس مذ جةنن ة ظعشعنعش عض

ةلب  نذرغذن مئؤة، نةتعجة حعقعدذ،    اردةم،           ق دذ، نذسرةت، ي ع حعقع الالهنعث ظذلذغلعق دذ، ظ ةم بولع ، خاتعرج
  .ظذالر بعزنعث دوستعمعز. غةيرةت آئلعدذ

ةلعم             انالرغا ت يةنة بعز مذنداق ظئتعقاد قعلعمعز، ظالاله، صةيغةمبةرلةرنع يةنع ظةلحعلةرنع ظةؤةتعص، ظعنس
ال ةردع، ظ الالهنعث  ب الالهنع، ظ ز، ظ ةتتع، بع نع ظىض ادةت قعلعش ذنذص، ظعب انداق بويس نع ق انداق تونذش اله ق

الاله،       اندا    124000رةهمةت، صةزلع، ياردعمع بعلةن تونعدذق، سةهعه هةدعستة ظ ةن، قذرظ ةيغةمبةر ظةؤةتك  ص
أزلةص              25بةزعسعنع يةنع    رعنع س ةن، نذرغذنلع أزلةص بةرض عنع س ئلعص، قعسس ا ظ ع تعلغ ةن،  ن  310 بةرمعض

ةلحع،       ان ظ ةن حاقعرغ ةلقنع دةؤةت قعلعش بعل ع خ ار، ظومذم اب ب دا آعت ةنع قولع ذلذلاله، ي نةححعسع رةس
ر                   ذلذلالهدعن بع ان، رةس ةلقنع حاقعرغ ةن خ ع بعل ام، ؤةه اآع ظعله قالغعنع نةبعي، يةنع رعسالة ياآع حىش ي

ةؤؤعل   . دةرعجة آئيعن تذرعدعغان ظةلحعدذر  ذآع، ظ أز ش ةث ظاخعرقعسع     سةهعه س االمدذر، ظ ذه ظةلةيهعسس ع ن
ظةث ظةؤزةل مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدذر، حوث    . بولسا، بعزنعث صةيغةمبعرعمعز، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدذر    

شاصاظةت هوقذقع شذ زاتقا بئرعلعدذ، يارعلعشع آئيعن بولسعمذ، جةننةتكة ظةؤؤةل آعرعدذ، ظىممعتعمذ شذنداق،  
ن       80دعن   سةص جةننةت ظةهلع   120 االمنعث ظىممعتعدع  سةص آعشع مذشذ صةيغةمبةر، مذهةممةد ظةلةيهعسس
ظةهمةد رعؤايعتع، شذنداقتعمذ بعز، ظذ ظةؤزةل بذ تأؤةن دةص ظعختعالص قعلمايمعز، هةممعسع ظالالهنعث . بولعدذ

ةلتىرعمعز، دذرت            . دوستع، يئقعن بةندعلعرعدذر   ان آ أرعمعز، ظعم ةممعنع ياخشع آ ز ه االم   ـ بع ز،  س يولاليمع
  .بعرةرسعنعث ظارعلعقعنع ظايرعؤةتمةيمعز، لئكعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعمعز

نجعل،                      ذر، ظع ةؤرات، زةب ع ت ةث حوث دع، ظ ازعل قعل اب ن ذن آعت ة نذرغ ذ صةيغةمبةرلةرض ظالاله، ظةنة ش
ةق      اتعلعدذ، ه ان دةص ظ ة، فذرق اماؤع آعتاب ة س اندذر، هةمم ايرعغذحع  ـ قذرظ اتعلنع ظ راهعم  ب وهوفع ظعب  س

ظةلةيهعسساالم، سوهوفع مذسا ظةلةيهعسساالم ؤة باشقعالر، ظالالهنعث قذرظان ظارقعلعق بعزضة بةرضةن خةؤعرعضة         
ز،            ة قعلعمع داق مذظامعل ا مذن ظاساسالنغاندا، تةؤرات، ظعنجعل، صىتىنلةي ظأزضةرتعلضةن، شذثا بعز بذ آعتابالرغ

ؤةر ياآع هأآىم آةلسة، بعزنعث قذرظان، هةدعس، شةرظعتعمعزضة مذؤاصعق، ظةضةر بذ آعتابالردعن بعزضة بعرةر خة
ايمعز           رةك قعلم ع آئ ا ظذن زدعمذ بولغاحق ةنعال بع عنعمعز، ي ز، ظعش ةت قعلعمع ز هأرم ة، بع ذن آةلس ةر . ظذيغ ظةض
ن قعلعص   ظذالردعن آةلضةن هأآىم، خةؤةرلةر يالغان بولسا، قةتظعي رةت قعلعمعز، رةددعية بئرعمعز، ماقالة ظئال            

ان       يذسذف سأآعمعز، خذددع ظذالر داؤذد،     ارام قعلعنغ لعغاندةك، ه ان حاص االمالرغا بأهت ذاليمان ظةلةيهعسس ، س
نةرسعلةرنع صةتعؤا قعلعص، هاالل قعلعؤالغاندةك، رةسذلذلالهنعث سىصعتعنع ظأزضةئرتكةندةك، ظةضةر ظذ خةؤةر يا 

ىرىص،          راست ظةمةس يا يالغان ظةمةس، ظوتتذرعدا تذرسا، س         اتتعق تةآش ةؤةرنعمذ ق داق خ ز، بذن ىآىت قعلعمع
عتعدة              قذرظان، هةدعسكة ظذيغذن آةلسة، ياخشع تةرعصع بولذص، يامان تةرعصع بولمعسا، ظعبرةت، تةمسعل سىص

اد          . آةلتىرعمعز، ظةمما، قاتتعق ظئهتعيات قعلعمعز     ةن دةص ظئتق بعز ظذ آعتابالرغا ظعشةنسةآمذ، ظالاله حأرشىرض
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ذرذص           قعلساقمذ،   ابالر ت ذ آعت ز، ظ ة قعلعمع ةدعس بويعح ان، ه لئكعن، ظةمةل، هأآىم صىتىن ظعشلعرعمعزنع قذرظ
  .تذرعدذ خاالس

  :بعز ظاخعرةت آىنعضة، قعيامةت آىنعضة مذنداق ظئتعقاد قعلعمعز

ظالاله ؤة رةسذلذلاله، بعزضة قذرظان، هةدعستة نئمة دئضةن بولسا، بعز شذنع راست، هةق دةص بعلعمعز،  
ايؤان،              بذ ان، ه ة ظعنس دذ، هةمم  دذنيا حةآلعك دذنيا، ظاخعرقع بعر آىن ظاخعرلعشعص مةثضىلىك دذنيا قذرذلع

ذ                 ا ب ايدذ، مان ة بولم تئرعلعص قوصعدذ، مانا بذ آىن ظاخعرقع بعر آىن دةص ظاتعلعدذ، ظذندعن آئين، آىن آئح
ةييا            ابقا ت ذرذص هئس دذ آىن قعيامةت دةص ظاتعلعدذ، حىنكع، هةممة، دةس ت ايعمعز،    . ر بولع ىتىن غ زنعث ص بع

ارزذ ةن    ـ ظ ع بعل ىرنع صىؤدعش االمنعث س رافعل ظةلةيهعسس اظالال، ظعس دذ، ظعنش دة بولع ذ آىن انلعرعمعز ش ظارم
ذرعلعدذ،                اؤايؤانالرنعمذ قوص ةتتا، ه عدذ، ه رعلعص قوص ةن هةممعسع تئ هةممعسع ظألىص، يةنة بعر صىؤدعشع بعل

العملعرعمذ،    ـ زئمعن، صىتىن نةرسة يوقعلعدذ، بذنع هازعر تةبظعي ـ انهئساب ظئلعنعدذ، بذ دذنيا، ظاسم     ةن ظ ص
علةن        اتلعدع، مةس ذ       : ظاسترونومعية ظالعملعرعمذ صةن ظارقعلعق ظعسص العدذ، ب أحىص ق ذرع ظ امعنع ن نعث ه قذياش

ا             ةن ظعسص ةر بعل ةقلع دةلعلل ةقلع ؤة ظ ذ ن ذنداق ب ةندةك، ش دذ، دئض ران بولع امعنع ؤةي تالنغان، سعستئمعالر ه
ةث                     اد، ظ ذ ظئتق ش، ب ر ظع م بع ةث مذهع مذهعم بعر هةقعقةت، بذ آىننعث بولعشعغا ظعشعنعش، مذشذ دذنيادعمذ ظ
حوث، ظذلذغ مئؤة، نةتعجة بئرعدذ، نةححة معليارت آعشع، مانا مذشذ آىننع دةص بةدةل تألةيدذ، قعلعدعغاننع 

ذ             قعلعدذ، قعلمايدعغاننع قعلمايدذ، هارام دةص نةخ صايدعد       ع، ظ العدذ، حىنك ةهرذم ق ةتتعن م ةززةت، راه عن، ل
ادعللعقنع    ذثلذقنع، ظ م، تةثص ةك مذهع ذ ب ا ظىحىنم ذ دذني اد مذش ان ظئتق ة بولغ ذ آىنض دذ، ب نع آىتع ذ آىن ظاش

  .ساقاليدذ

مايدذ        جةسةتظةنة ظاشذ آىنع بعز مذشذ       ةن قوص عدذ، ت لعرعمعز بعلةن قوصعمعز، نذرغذن صةيالسوف روه قوص
ظألمالعرع، سةلةف خةلةص ظالعملعرع بعردةك ظذالرنع دعنسعز دئدع، بعز قذرظانغا ظعشعنعمعز، ظذ، دةص ظعسالم 

اخعرعدا   عننعث ظ ىرة ياس ذ زات، س أزع، ظ ث س ان زاتنع ةممعنع تئرعلدىرعدعغ ع ه ذ آىن أزع، ش الالهنعث س ظ
ىص، يةنة زئمعندعن حعرعص آةتكةن سأثةآنعمذ قوصذرعمةن دئضةن، زئمعندعن حعقعرعص يةنة زئمعنغا آعرضىز    

ةر                     دع، تئرعل ةن دئ ة آةلتىرعم أز ظةسلعض اقالرنعمذ ظ ة بارم زعنعمذ ظعنحعك حعقعرعمةن دئدع، هةتتا، بارماق ظع
رةسذلذلاله بولسا، سعلةر يالعثاح،    . صعشعص تىضعسة، ظازابنع تئتعسذن ظىحىن، يةنة تئرة ظالماشتذرعمعز دئدع        

ظعسصاتالر بعلةن تةن  ـ قسعز قوصذرعسعلةر دئدع، بعز مانا مذشذ دةلعلياالثباش، ياالث ظاياغ، هةتتا، خةتنة قعلع
ة ةن بعلل ةم روه بعل ز ه اد قعلعمع عمعز دةص ظئتق دذر. قوص ن تئرعلعش ةندعن آئيع ذ ظألض ا ب عدا . مان ذ توغرعس ب

لعرعمعزغ     . نذرغذن ظايةت، هةدعسلةر بار بولذص، شذ جايدا آأرىث  االل ظعش ز، ه رعلعص هئساب بئرعمع ا بعز تئ
ام                     ةق، ن اب، ه ال، هئس ان قع الاله، ظاس ار، ظ ازاب ب لعرعمعزغا ظ ارام ظعش ا    ـ هئساب بار، ه ةرنع معزانغ ظةمةلل

ةلتىرىص                  ىرةتكة آ اآع سةت س رايلعق ي ةرنع حع ةيلع ظةمةلل ذن، م زنع تارتس ةيلع بع سئلعص تارتسا، هةق م
  .رتارتسذن، مةيلع باشقعحة تارتسذن، معزان، هةق ظالاله هةممعضة قادعردذ

  

   مةسعلعسعدوزاخجةننةت ؤة 

ز         دوزاخ ـ   بعز هازعر جةننةت   اد قعلعمع دع دةص ظئتعق ندع      .  بار، يارعتعلعص بول ةييار قعلع ة ت ع ظايةتت  بذن
، رةسذلذلالهمذ معراجدا آأرضةن، جةننةت بولسا، هةممعدعن ظىستىنع ظةرشع، ظةرش بولسا، فعردةؤعس دئضةن

  ، دئضةنة جةننةت ظىستىندئضةن جةننةتنعث ظأضزعسع دئضةن، هةدعست

ة ةتعن ظالعي تعدة،    جةنن مان ظىس ة ظاس ةت يةتت ةتتعمذ جةنن ةن ظاي عحة، دوزاخدئض ا، دةل ظةآس  بولس
ا،         . هةممعدعن ظاستعدا دةيمعز   ةثلعك بولس ةتنعث آ ار، جةنن اتعرة ب ةن خ سىرة تعيندا، ظةسفةل، ظاستعن دئض

رعلعق      ةتنعث توغ نعدذ، جةنن ا ظئلع داق تعلغ اندا مذن مانقذرظ ع     ـ ع، ظاس ةديد، ظذزذنلذق ىرة ه ة، س زئمعنح
ة   دذ،       ! قانحعلعكتذر ه أزع بعلع الاله ظ ن،          دوزاخ ظ دذ، بذنعثدع ارمذ دةي ة ب ة، يةن ذ دئس ث  دوزاخنع تولدذثم نع
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ا،             نع تاشلعس ث يئقعلغذسع تاش ا،     70هةقعقةتةن بةث حوث، آةثلعكعنع، ظذنع تعص بارالمعس ة يئ دا تئضعض  يعل
ة  ظذنعث حوثقذرلذقع قانحعل   أتع            ! عك ه راهعمدا ت ىرة ظعب نعدذ، س ا ظئلع عزع تعلغ اندا سةآكس ةتتعن، قذرظ جةنن

ز                ذ بع نعق، ب ارلعقع ظئ عكع ب ةآكعز ظعش دذ، س سأزلعنعدذ، شذثا ظالعمالر جةننةت تأت ظعشعكع سةآكسعز دةي
قادعر، بةرعبعر، مةيلع، تأت ظعشكع، سةآكعز بولسذن، مةيلع ظأزع سةآكعز بولسذن، ظالاله هةممعضة  ظىحىن

دذ،           ةن هوزذرالندذرع ا          دوزاخجةننةت ظةهلعنع ظذالر خالعغانحة لةززةت بعل اندا تعلغ عكع قذرظ ة ظعش ثمذ يةتت نع
  .ظئلعنعدذ، ظذنعث يةتتة ظعشعكع بار، بذ ظعشعكدعن آعرعدعغانالر تةقسعم قعلعنغاندذر

أظمعن م        ايع، م ةر ج ذ مأظمعنل ةرعظةتتة، ظ تع، ش ذ لذغع عدة، ب اغ مةنعس ةت، ب ذلمانالرنعث جةنن ذس
ايعدذر ىلىك ج ان،   . مةثض ع ظاثلعمعغ ان، قذلعق أرىص باقمعغ أزع آ ار، آ العغعنع ب ةرنعث خ ع مأظمعنل قعسقعس

ار     نئمةتخعيالعغعمذ آةلمعضةن    ذ ب الع، دعدارعم الالهنعث جام ةتتا، ظ ارةت    دوزاخ. لةر بار، ه ن ظعب ا، ظوتتع  بولس
ززعق  .  دةرتلعك ظازابال خاالسقايناق سذ، زةققذم دةرعخع، توقماق، قامحا، خارلعق،    ظوتع بذ دذنيادعكع ظةث قع

 دوزاخ ـ هةر ظعككع جاي، جةننةت. قاتتعق قول، زابانع صةرعشتعلةر مةسظذلدذر.  هةسسة ظارتذقدذر69ظوتتعن 
اش        عمذ، ب ةخلذق بولس لعك م كة تئضعش قا، تىضةش ة يوقاش ان، يةن ان، يارعتعلغ ةيدا قعلعنغ ةرحة ص اخعرع  ـ ض ظ

ةدع دةص           بولذشقا تئض  ى، ظةب تع، مةثض عشلعك بولسعمذ، ظالاله بذ ظعككع جاينع مةثضىلىك، ظةبةدعيلعك قعلعؤةت
ذم               ةردعمذ حوق ىحع ؤةدة ب ةث راست سأزلعض الاله ظ ةردع، ظ باقعي سىصةتكة ظعضة قعلعص، نذرغذن ؤةدعلةرنع ب

عنعمعز، ظ    ا ظعش ز بذنعثغ ايدذ، بع لعق قعلم دذ، خعالص عدة تذرع دذ، ؤةدعس را قعلع انالر  ظعج ايدا تذرغ ع ج عككعل
تا قالعدذ، حعقمايدذ، صاسعق، فاجعر، دوزاخمةثضىلىآكة ظعضة بولذص مةثضى تذرعدذ، آاصعرالر، مذناصعقالر مةثضى         

اندعن      ةص ظ ذناهع تىض أيىص، ض اآع آ ةن ي اظةت بعل انالر شاص ةبعر قعلغ ذناهع آ ةتتا ض ذناهكارالر ه عي، ض ظاس
  .جةننةتكة حعقعرعلعدذ

ا،         دوزاخلعق آعبر بولسا،    خذددع زةررة حاغ   قا آعرضةندةك، زةررعحة حاغلعق ظعمان، ياخشع ظةمةل بولس
ذص             ادة بول ةن، زعي ةقؤالعق بعل ةخالق، ت بذ آعشع ظاخعرع جةننةتتة بولعدذ، ظعمان، ياخشع ظةمةل، ياخشع ظ

. ذ، ظاجعزلعشعدذضذناه، مةظسعيةت، ظاسعيلعق بعلةن آاماليد. آىحعيعدذ، آذصرعلعق، مذناصعقلعق بعلةن يوقايدذ
ظعمان، مأظمعن ظعنساننعث سىصعتع، ظعمان ظعسالم بعللة آةلسة، ظعمان ظةؤزةل بولعدذ، حىنكع، ظعمان مةنعؤع 
اخحعدا       ة ش ةتمعش نةحح ظةقعدة، يةتمعش نةححة شاخحة، ظعسالم بولسا زاهعرع ظةمةلضة قارعتعلعدذ، ظاشذ ي

ان،  ظعسالممذ بار، ظعسالمدا مذناصعقمذ بولعدذ، مذناصع      ققا مذسذلمانالرغا قعلعنغان مذظامعلة قعلعنعدذ، ظةمما، ظعم
أظمعن ةنم رع   دئض ث زاهع ع، ظذالرنع ة ظعش ةقعدة ظعددعي ذ ظ ع، ب ةيدذ، حىنك عقالر آعرةلم ةتكة مذناص ذ سىص  ب

ا                      عمذ دذني ةيدذ، دعيعلس أظمعن دعيعلم ا، م عر بولغاحق عدة آاص ةلبع، ظعددعيعس ع ق ذلمان ظعحك آأرىنىشع، مذس
أظمعنل يعلعدذ م أظمعن دئ رع م ةس . عرع، زاهع اخعرةتلعك ظةم ةقعدعمعزنع   . ظ ةممعمعز، ظ ىن، ه ذنعث ظىح ش

ذ   ذنذص ظاش عز بويس ص، شةرتس ةل قعلع تكة ياخشع ظةم ان، هةدعس ةيتعص، قذرظ انعمعزنع آىح رذسالص، ظعم
  !دعن قذتذلذص، جةننةتنع قولغا آةلتىرةيلعدوزاخ

ذ قع ص، ظةص عرةت قعلع ة مةغص الاله هةممعمعزض امعنظ ةي ظ العنع بةرض نع، جام ص، دعدارع اخعرعدا ! لع ظ
  .تةقدعر توغرعسعدا ظازعراق توختعاليلع

ةقلع                ان ظ علعدة ظعنس ذ مةس ع، ب عدذ، حىنك نع توس تةقدعر، بذ توغرعدا حوثقذرالص آئتعشنع ظعسالم دع
 هةدعس، ظالعمالر ظاجعز آئلعص، ظةقعل يةتمةيدذ، ظةمما، صةقةتال تةقدعردعن، بعلعمسعز قال دئمةيدذ، ظايةت،

ان                     الدعن بعلعص تذرعدعغ ةممعنع ظ الالهنعث ه علة، ظ ذ مةس ةقدعر، ب ر ت حذشةنحعسعنع بعلعش الزعم، بذمذ بع
ظعلمعغا حئتعلعدذ، شذثا، بذ مذرةآكةصرةك، قعيعن ظعشتذر، هةر هالدا بعر حىشةنحة بئرعص ظأتةيلع، تةقدعر،        

شةرعظةتتة بولسا، ظالالهنعث .  بولعدذ دئضةنلحةم، معقدارالشلذغةتتة، ظالدعن صعالنالنغان، مألحةر، صعالن، ظأ
  .غا هةممعسعنع ظالدعن بعلعص يازدذرذشع، صىتعشعدذر »لةؤهذلمةهصذز«

ة،       : ظعنسانالرنعث قولعدعن آةلمةيدعغان نذرغذن ظعشالر بار، مةسعلةن       ان، قةيةرض انالرنعث قاح شذ ظعنس
اق،      ظةرآةك ياآع حعشع يارعتعلعشع، حعراي، شةآعل،        يعص  بارماق ظعزعنعث قانداق بولذشع، س  بولذشع،    مئ

ةجبذرع   ـ  آىندىز، قار  ـ   زئمعن، آئحة  ـ   ظاسمان يامغذر، آىن، ظاي، آعرعص حعقعشعدةآلةر بذالرنع ظالاله، م
ت ظأز ظعلعمع،    ةيعص          هئكمع ر ظ ئح بع اندذر، ه ةنال يازغ وق    ـ   ع بعل ان ي ان    . نذقس ن آئلعدعغ أزعمعزنعث قولعدع ظ
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ذنع ظالاله نئمة قعلعشعمعزغا قاراص ظالدعن بعلعص، يازغاندذر، مةجبذر ظةمةس، ظأز ظعختعيارع،        ظعشالر بار، ب  
علةن               ازعدذ، مةس دذ دةص ي ةص    : ظةمةلنع قعلساق، ظالاله بذنع ظالدعن آأرىص بعلعص مذشذنداق قعلع ر مةآت بع

اخعرعدا ظعمتعهان نةتعجعسع  نومذر قويذص قويعدذ، ظ30مذدعرع ياآع مذظةمللعم، بةزةن ظوقوغذحعغا نأل ياآع  
دذ ذنداق حعقع ةتتعم   . دةل ش اندعن ظأت ةن ظعمتعه ا، م ان بولس أؤةن قويمعغ ع ت ذالر نومذرن ع ظاش ذ ظوقوغذح ب

ةيعب        ة ظ عالنالص بعلعص           ـ   دعيعشع اليعق ظةمةس، ظذالردا قعلح ةص، ص الدعن مألحةرل ةقةت ظ وق، ص ان ي نذقس
ادد   ذ ظ دا، ب ةؤةنلعك ظوقوغذحع ان، س ذنداق قعلغ الدعن   ش عدذر، ظ م ظعضعس عز بعلع الاله، حةآس ال، ظ عي معس

ئلعش                   ن ق ش، آئيع ذرذن بعلع ع، ب الالهنعث ظعلم ازدع، ظ الدعن ي ةممعنع ظ ذثا، ه غةيعبنع بعلعص تذرعدذ، ش
ظةمةس، يةنة، ظالاله، قذرظاندا ظذنع قعلعثالر بذنعث قعلعثالر، ظذنع قعلماثالر بذنع قعلماثالر دةصتذ، ظعختعيارع 

ةرآعنلع ةتتعمذ   ظ دع، ظةمةلعي عر دئ اث آاص ول خالعس أظمعن ب اث م ةهمعيعتع، خالعس ة ظ ث نئم ا بذنع ك بولمعس
اؤاتعدذ        ايؤاندةك ياش الدا ه عر ه ة آاص ةيلع بويعح أز م ارع، ظ أز ظعختعي علةر ظ ان آعش زدعن . يارعتعلغ قولعمع

م      ذت   . آئلعدعغان ظعشالرغا آىح حعقعرعشعمعز الزع ا، ص اننعث    ـ   بولمعس نع ياراتق العدذ،       قولع اي ق تع بولم  هئكمع
. ظةمما، مذشذ ظعختعيارع ظعشالرمذ ظالدعن يئزعلعص بولعدذ، نئمة يئزعلعدذ؟ دةل بعزنعث قعلغعنعمزع يئزعلعدذ

ذ ظعشالر               ان ظاش الدعن يئزعلغ تئخع ظةمةلعيةتتة بولمعغان بولسعمذ، ظالالهنعث ظعلمعدا بار، آأرىلعدذ، شذثا، ظ
رعدذ      ىز بئ ع، . دةل جايعدا ي ص،                حىنك عنع بعلع ةلنعث بولذش ذ ظةم ان، ش توغرا يازغ مايدذ، توص الاله خاتاالش  ظ

ايدذ    زعص قويم نع يئ ان، يوق ةمعلعمعزنع يازغ زنعث ظ اي،   . بع ا يألعنعؤالم عحة آعتابعمعزغ زدعن آئلعش قولعمع
ةؤةبعن  ةن، س نعدذ دئض ان قعلع ثالر، ظاس ةل قعلع ان، ظةم ذنعثغا بذيرعغ ذلذلالهمذ ش ز، رةس ةؤةبعنع قعلعمع ع س

ز     ةقدعر دةيمع ز، ت ةؤةآكىل قعلعمع اندعن ت ص ظ ةلبعمعزنع    . قعلع عمعز، ق ةقدعر دئعيعش ن ت الردعن آئيع ظعش
ن     . تةنة قعلعشماسلعق ظىحىندذر   ـ   تاصا. خاتعرجةم قعلعش ظىحىندذر   لعك، قولدع ا آأرةثلعمةس اللعقتا بارغ خذش

ع ةرعبعر ظاس ةتحع ب عي جعناي ة ظاس لعق، ظةمةلعيةتت ة قايغذرماس ادةم آةتكعنعض ةرحة، ظ ابلعنعدذ، ض ي هئس
  !دة ـ ظةلةيهعسساالم، مذسا ظةلةيهعسساالمنع تةقدعر بعلةن يةثضةن بولسعمذ، يةنعال ضذناهكار ظاسعي بولدع

وق،       نع ي ارتعص قويغع ة ظ دع، تةقدرعض ادعر بول أزعدعن س ةت ظ ةؤةنلعك، جعناي العق، س ع، خات حىنك
ةآحع    قعلغذحع ضذناتةؤبة، بعرعنحع،  مةقسةتهةدعسدعكع   ا دئم ا قعلم ذق   . هسعز، ماثا تاص نحع، بوغذل ظعككع

ا                ا قعلم ا، تاص ةص قعلم ةمدع ض ع بعلعسةن، ظ ازاالش        . بولدع، سةن بذن نكع ج عيلعقدعن آئيع نحع، ظاس ظىحع
ذنع                الاله ش ةردة ظ ذ ي ازااليتتع، ب ة ج الاله خالعغانح ةيتتعم، ظ ةن بعلم حارعسع يةنع جةننةتدعن قوغالشنع م

ة     تع، ه دذ           خالعدع، بئكعت ةن بولع ة دةص يةثض نع ظةيعبلعم ذثا مئ دع، ش ةربعر   . ممعمعزنع قوغلع ة، ه ظةلؤةتتت
تةقدعرنعثمذ بعر سةؤةبحعسع بو لعدذ، ياخشع سةؤةبحع بولذشقا تئرعشعص، يامان سةؤةبحع بولذشدعن هةزةر 

قا تئرعش                    ةل قعلعش قا ياخشع ظةم وراص، ياخشع آعشع بولذش ةزلعنع س ةت، ص ايلع، قعاليلع، ظالالهنعث رةهم
  .تةقدعرضة شةآسعز ظعمان آةلتىرعمعز، خذددع مذشذ هةدعستعكعدةك

الماقحع             ان س عمذ   صىتىن آعشعلةر بعزضة ياخشعلعق قعلماقحع بولسا، ظالاله صىتكةننع قعالاليدذ، زعي بولس
  !شذنداق، حىنكع، هةممعنع ظالاله صةيدا قعلدع، ياراتتعدة

ذ     زاخدو ظةهلعنع يارعتعشدعن بذرذن ظذالرنعث      دوزاخ ارعتعؤئرعدذ، ب ةنعال ي دذ، ي قا آعرعشعنع ظالدعن بعلع
ع  ةت،  دوزاخدةل ظذالرن ةؤةب، جعناي ةمما، س اش، ظ ا ظوخش ا ياراتقانغ الالهنعث دوزاخق أزعدة، ظ ةهلعنعث ظ  ظ

  !دة ـ ظالدعن بعلعشع، يارعتعشعنع توسذص قويسا بولمايدذ

عنع بعلع    ةص آئتعش ةلذم     بعر تال شامنع يئقعشدعن بذرذن آأيىص تىض ةنعال م ن، ي عز، لئكع ةت س تعن هئكم
  . ظذنع يئقعؤعرعسعزغذ

ةت،                      الالهنعث رةهم ةهلع ظ ةت ظ ذثا، جةنن دع، ش وق ظع بةرعبعر، ظالاله ياراتتع، ياراتمعسا هئح ظعش ي
ة  دوزاخ. صةزلع بعلةن جةننةتكة آعرعدذ، ظذالرنعث ياخشع ظةمعلعمذ يةنعال ظالالهنعث رةهمةت صةزلعدذر    ظةهلعض

  .جازا، ظالالهنعث ظادعللعقعدذربئرعلضةن 

ذالرغا         »لةؤهذلمةهصذز«سعز   غا قارعؤالماي، تةقدعرضة يألةنمةي، آعرامةن، آابعيعنضعمذ قاراص قويذث، ش
ان                       دذ، ظعنس ةن بولع ةت بعل ةر نعي ث، ظةمةلل ةل قعلع ذث، ياخشع ظةم ذث، ياخشع ظوق ث تذت يازدذرذشنع حع

ذددع         ـ   دذ، قعلعؤاتقان ظعش  هةرعكةت ظىستعدة جان ظىزع    ـ   قعلعؤاتقان ظعش  ذرعلعدذ، خ تعدة قوص ةت ظىس هةرعك
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  .مذناصعقالر مذشذ دذنيادا قةسةم قعلعص، قذتذلذص، ظاخعرةتتعمذ قةسةم قعلعص باققاندةك

شذثا، ياخشع ظوقذص، آاتتا بعلم ظئلعص، آاتتا ظةمةلنع تالالش آئرةك، ياخشعسع ظومذمع مذسذلمانالر             
ش ةت قعلع ىن خعزم ةظةتع ظىح دذمةنص ة بوالالي ع ظىلض اهابعلةر ياخش ةيغةمبةر، س ة . ، ص عث، تةقدعرض تئرعش

ث    دئضةنيألةنمةي، ظالاله ؤة رةسذلذلاله   قاندعن يئنع ث، توس عثعز   . ع سةللةمنا دةص قعلع عثعز، تئرعس تئرعشس
  : تئرعغاننع ظورعسعز، ظةتعدعن ظعبارةت قعيامةتكة نئمة تةييارلعغعنعثعزغا قاراث، معسالالر

ةن               بعر ظوغرع  ةر م ا ظأم  ظوغرعلعق قعلعصتذ، ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، قولعنع آئسعثالر دئسة، ظوغرع، ي
ةللالهذ                  ةر رةزعي تذ، ظأم اقحعمذ؟ دةص ة قارشع حعقم م سةن تةقدعرض رعلعق قعلدع ظالالهنعث تةقدعرع بعلةن ظوغ

ةن   ظةنهذ، قولعنع آةستىرىص بولذص، بعزمذ تةقدعر بعلةن آةستذق دةص، ظذنداق تةقدع       ةقدعر بعل رضة مذنداق ت
أزعمعز،            ةننع آ تاقابعل تذرذصتذ، ظذ ؤابا بار جايدعن آةتكةن، بةزع ساهابعلةر قارشع حعقعص، ظالالهدعن آةلض
اندا،               اقحعمذ؟ دةص تذرذؤالغ ةقدعردعن قاحم ظألىم، ظةجةل صىتىلومعسة هئح ظعش يوق، يولذثغا مئثعؤةر، سةن ت

ار  ظذ، مةن ظالالهنعث تةقدعرعدعن يةنة     ظالالهنعث تةقدعرعضة قاحماقحع دةص بذ جايغا آعرمةيدذ، آئيعن ؤابا ب
اثالر         ةن  جايغا آعرمةثالر، هةم ظذ جايدعن بولذص قالساثالر حعقم ةآبعر         دئض ذص ت ال بول تعص خذش ةدعس يئ  ه

ةيدع   ـ توؤالص آئتعصتذ، سعز يا آئسةل مذناسعؤعت بعلةن تاتلعق آاال ضأشعنع نذرغذن مئؤة   ةرنع يئم غان حئؤعل
ة       ىن تةقدعرض ة ظىح ذالر نئم عز، ب ذن آأرعس علةرنع نذرغ ةيدعغان آعش نع ي اححعق دورع دذ دةص ظ ايدا قعلع ص
انداق        اقعؤعتعثعزنع ق ان ظ عز يام ة س ةن آعشعض ة يألةنض دع دةص تةقدعرض ذق بول امعنع بولغذل ةيدذ؟ ه يألةنم

عنعمةن دةصمذ يألعنةلمةيسعز، بةرعبعر    بعلعسعز؟ نئمة ظىحىن ظعلعم يوق نةرسعضة يألعنعسعز؟ ظذنعثدعن آأرة يأل         
الالص           . ظةمةل بعلةن ياخشع ياآع يامان آعشع بولذشقا تئضعشلعك بولعدذ         انع ت ذ دذني ةن ظ ان ظعك داق بولغ ظذن

ز           بةختظعككع دذنيادا    اث، دةيمع ذرذق قالم اندعن    . لعك بولذث، بذ دذنياغعال تذرذص، هةممعدعن ق الاله، خالعغ ظ
ع،                 دئضةن علةر،آئيعن سعلةرمذ خالعيااليس   ذنع قعاليل ة ش ة دئس الاله نئم ار، ظ  ظعكةن، ظعختعيارلعق بعزدعمذ ب

ان،              اي، قذرظ علعنع آوحعلعم ذ مةس ذرايلع، ب ا تاصش ةننع ظالالهق توسقذنعدعن يانايلع، بعلضةننع دةيلع، بعلمعض
عنحعلعك بعلدذق، هةدعسكة ياخشع ظةمةل قعاليلع، بذ مذآاصات، جازا، ظةمةللعرعمعزضة صذتالشمايدذ، بعز مذش          

ا ؤة      ا، هازعرقعالرغ زنع بذرذنقعالرغ اق ظعزعمع زنع بارم ذددع حعرايعمع ةيدذ، خ الدعن بعلةل ةممعنع ظ الاله ه ظ
دان              عنع ظوب ازعرنع آةلضىس آةلضىسعدعكعلةرضة ظوخشاتماي ياراتقاندةك، بذنعثدعن ظالاله هةممعنع بذرذنقعنع ه

الغعنعنع ظالالهقا تاصشذرذص، تةسلم بولذص، مذتتةقع بولذشقا  بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، شذثا قهئكمةتبولعدذ، 
  !تئرعشايلع، ظامعن

  مانا بذ بعزنعث ظةقعدعمعز،

  .سىصةتكة تانمايمعز ـ باشقعالردةك ظعسعم

  يامغذردةك ظوق ياغعسعمذ آأآسعمعزضة، ـ قار

  .بذ ظةقعدعمعزدعن هةرضعز يانمايمعز

אات      ـ ع، صىتكىل هةمدذ دعضعن ة ص ذ سعلةرض تذرآع، ظ سانا ظالالهقا خاس
يئقعندا ظأزعنعث بارلعق، بعرلعكعضة دةلعل، مأجعزلةرنع آأرسعتعدذ، ظذنع سعلةر تونذيسعلةر، مأجعزعنع ظوبدان 

ةتتعن،    .  دئضةن تونذيسعلةر عتعدذ،        ـ   1بذ ظاي ةرنع آأرس ة مأجعزعل ندا بعزض الاله يئقع تعك    ـ 2ظ ذ ؤاقعت ذ ش ع ب
نمذ                     ن آئيع ذنداقال بذندع تعدة، ش أجعزة ظىس ذ م ز ش آعشعلةرضة نعسبةتةن بذندعن آئيعن دعيعلضةن بولسا، بع

ز    ـ  3. مأجعزلةرنع آأرسعتعص تذرعدذ   أجعزعلعكعنع تونذيمع عز م . سعلةر ظذنع تونذيسعلةر دئضةن سأز، شةآس
ان     ة يازغ ذ ظايةتت ةينعث ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ز ت ا، بع عنع   ظ30ظذنداقت لةرنعث مأجعزعس ةت ؤة هةدعس اي

  مأجعزلةر  .شذنداقال هازعر، دذنيا ظالعملعرعنعث تةتقعق قعلعص تاصقان بعر نةححة مأجعزعلعرعنع آأرةيلع

ظالالهتاظاال، قذرظاندا سعلةرضة مئنعشعثالر ظىحىن، ظات، خعحعر، ظعشةآلةرنع يارعتعص بةردع، يةنة  ـ 1
ةيدعغان ن  علةر بعلم ن س ن آئيع رعدذبذندع ارعتعص بئ علةرنع ي ةنةرس ابعظعنالر .  دئض اهابعالر، ت ة، س ظةلؤةتت

آةشعص قعلعص تاصتع، يةنة بذندعن آئيعنمذ     بعلةلمعضةن نذرغذن نةرسعلةرنع يارعتعص بةردع، آةشصعياتحعالر     
  . بعز بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع يارعتعص بئرعدذ، بذ ظةث حوث مأجعزعدذر
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ةن       رةببعثضة قارعمامسةن، ظذ س ـ   2 دذ دئض م تذرغذزاالي اينع جع ا، س ةر خالعس ايعنع قانداق يايدع، ظةض
علةرنعث      قا نةرس ىملىك ؤة باش ايؤان، ظأس ان، ه ارقعلعق ظعنس اراتع ظ ارتعش ظاص عم ت راف، رةس ة، فوتوض ظايةتت

  .سايعسع، آألةثضعسعنع جعم تذرغذزغان يةنع سىرةتكة تارتعؤالغعلع بولعدعغانغا ظعشارةت بار

ةيرة             زئمعن عندا، قذياش، ظاي،  سىرة ياس  ـ   3 ةلعكعدة س أز ص نع تعلغا ظئلعص، ظاندعن آئيعن هةممعسع ظ
 صعظعلنع آأصلىك آةلتىرعشعدة زئمعننعثمذ سةيرة قعلعشع،  دئضةنقعلعدذ دئضةن، بذنعثدعنمذ بولذصمذ يةسبةهذن

  .لدعحعقعص تذراتتع، هازعر هةممة مذصةسسعرلةر بذنعثغا ظعتعقادقا آةلدع، ظعتتعصاققا آة

يةنة، ظالاله، بذ سىرعدة مذشذ صعالنئت، قذياش، ظاي، زئمعننع تعلغا ظئلعص، ظذالرنعث سةيرعسعنع  ـ 4
زدعكع                     أتىردذق دةص، دئثع ئمعدة آ ان آ ق تولغ ةؤالتلعرعنع لع ةتتذرآع، ظ ا ظاالم سأزلةص ظاندعن آئيعن ظذالرغ

عالنئت  لذقعدا، ص ةم بوش ذددع ظال ن خ ان، بذنعثدع ا ظالغ نع تعلغ دا آئمع اندةك، ؤاآعظوم ةت قعلغ الر هةرعك
ع،     ر، يارعلعش الاله بع ع، ظ ر، ظعاله ع بع عنعث ماددعس ةر ظعككعلعس دذ، ه زدا ظىزع ئمعمذ دئثع ةندةك، آ ظىزض

ر   ع بع ر، بويسذنذش ع بع اراخوت،       دئضةنباشقذرذلذش ذ ص ةن ب اراتتذق دئض عنع ي ار، ظوخشعش ارةت ب ة ظعش ض
  .ظاؤعياماتكعالرغا ظعشارةت

ة،          سىرة قةمةر  ـ   5 ةن ظايةتت دع، دئض اينعث   ـ 1نعث بئشع، قعيامةت يئقعن قالدع، ظاي يئرعلعص بول ظ
ئلعص           ـ   2يئرعق ظعكةنلعكع، بذ هازعر ظعسصاتالندع،       كة ظ رعلعص ظةؤرعش ظاي شارعنعث ظعنسانالر تةرعصعدعن يئ

ع،  ز     ـ 3تةآشىرىش الاله، بع ع، ظ عالنئتلعقع، حىنك ان ص رعلعص، ظاجرعغ ارعدعن يئ اينعث يةرش ث ظ  زئمعننع
  .شذنداقال، رةسذلذلالهقا يئرعلغان. ظةتراصعدعن آاملعتعمعز دئضةن

ارعلعقنع      ـ 6 ز ظ دع، بع اش ظع ر تذت ن بع مانالر ؤة زئمع امدذآع، ظاس عرالر، قارعم ةنبعيادا، آاص ىرة ظ س
ع  ظايرعؤةتتذق دئضةن، بذنعثدعن قذياش، ظاي، زئمعن بعر ظئدع، آئيعن ظايرعلغان دئضةنضة ظعشارةت بار،           بذن

  .دا مذشذ سىرعدة شذنداق يازغان»مذنعير«دوآتذر ؤوهبةتوزذهةيلعمذ تةصسعر 

ة،                  ـ   7 ةن ظايةتت دع دئض ة ظع ان هالةتت از، تذم ذ ض ةنكع، ظ ةندع، ؤةهال قا يىزل ظالاله، ظاسماننع يارعتعش
صةقةت، ظةقعلال ظاسمان ماددعسع ضاز، تذمان، شذنداقال ؤاآعظوم، بعر خعل تةسعرلعك ظالةمنعث بارلعقعنع، ظذنع 

  .نع ظعشارةت قعلعدذ دئضةنهئس قعالاليدذ

تذيغذسع،   ـ  هئس ظايةتتة، ظعنسانالر جعسمع، ظةزاسع، دئضةنظالاله، سعلةرنع تذصراقدعن ياراتتع ـ   8
اددعالر              ذ م عرعدذ، ش ة ظأزض ان هالةتت ر ظعنس ماددعسع، تذصراق بولذص، ظأسىملىك، هايؤان جعسمع ظارقعلعق بع

  . آعرعدذ، هةم تئصعلعدذظعنسان تئنعضة

ن   ـ 9 ةندعن آئيع انالرنعث ظألض ة، ظعنس ةن ظايةتت دذ دئض ةآتة بولع ثع يارعلعشدعن ش ذالر يئ ةلكع، ظ ب
ة      ألىص، يةن ةر ظ نعدة هىجةيرعل انالر تئ ازعرمذ ظعنس أزدعن ه ةن س ثع دئض ةدعيد يئ قا، ج عدعن باش تئرعلعش

  .ارعلعص تذرذشع حعقعدذيئثعلعنعص تذرذشع، ظألىك ماددعالردعن يئثع هاياتلعق ي

ةتقعاتالر      ـ 10 ذن ت ازعر نذرغ ةندعن ه ندع دئض ارام قعلع ع ه ذز ضأش ألىك، توثض ةن ظ أزع ظألض ان، ظ ق
ظاشكارعالندع، ضةرحة بعز هئكمةت سىرىشتة قعلماي، ظةمةل، ظئتعقاد قعلساقمذ، ظوشذق دألةت باشنع يارماصتذ 

اس هئكمةت ـ  دئضةندةك ظارتذق ظعلعم   عدعن       نذ.  زعيان قعلم كعنا، نعجعس نةرس ذ صاس ةللعكلةر مذش ذن آئس رغ
ا         ةث تارقاتماقت ةتلعرعدة آ ور ب ذ ت ازعر ب ع ه ارلعقالر، بذن ع قات ةددة قذرذت ع م ةث ظاددعيس ةن، ظ  .تارقايدعك

org.sultan   NET.A55.www           

تعم   ـ 11 ة قئ عنع يةتت ان نةرس االص قويغ ت ي أجعزة  ظع دا م الص يذيذش مذ قذم دة بولذص يذيذؤئتعش
نعث               رذس، يوقعتعش رذف، ؤئ ظاشكارعالندع، زةهةرلعك معكرذص، شذنداق قعلغاندا تازعلعنعدذ، شذنداقال بذ معك

  .بعر خعل حارعسع، ؤة شذنداقال ظالدعنع ظئلعشمذ آأرسعتعلعدذ

  .دعحعؤعننعث بعر قانعتع زةهةر دئضةن بذ هةقعقةتمذ ظاشكارعالن ـ 12

لعقدعن  ـ 13 ايدا يذيذنماس ذ ج لعق ؤة ش ارةت قعلماس ذدا، تاه ام س ةن  توخت دعن هةقعقةت ذ هةدعس مذش
  .مةينةت، صاسكعنا جايدعن هةرخعل آئسةل، مئكرذص، ؤابا، تارقايدعغانلعقع مةلذم بولدع
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دا تذرماق  ـ 14 ار ظورذن ادا ظعلغ ازعرمذ دذني يورذقع ه نعث يول عدعكع هةدعس علع توغرعس ا آئس ا، ؤاب ت
  .آعرضىزمةسلعك، حعقارماسلعقنع هةرقانحة بةدةل آةتسعمذ ظعجرا قعلعؤاتعدذ

انعث           ؤاسعترةسذلذلاله، ؤابا آئسعلعدعن يول    ذص، ؤاب أجعزة بول ر م ذ بع ةن، ب عن قاحقاندةك قئحعثالر دئض
  .شةآلعمذ خذددع يولؤاسقا ظوخشاص آةتكةن، بولذصمذ جوزام، تئرة آئسعلع

نعدا      قعلغذتةؤبةظالاله،  ـ   15 ذنداقال ظعسالم دئ ار، ش حعنع ؤة صاآعزالرنع دوست تذتعدذ دئضةن ظايةت ب
آأص يذيذنذشنع، تاهارةتنع تةآعتلةيدذ، بذنعثدعن هازعر بعر خعلع تاشقع صاآعزلعق، ظعحكع صاآعزلعقنع ظئلعص 

العي   عيةتتعنمذ خ ذناهدعنمذ، مةظس تعن، ض ال قالماس العي بولذص ةلدعن خ علةر آئس اآعز آعش ئلعص ص ةن، آ  ظعك
لةص               هةرخعل مةنعؤع، روهع آئسةل بولمايدعكةن، شذثا ظالاله، تأؤبعضة صاآلعقنع ظعحكع تاشقع صاآلعقنع جىص

  .آةلتىرضةن

سىرة ياسعندا، ظأسىملىك، بعز ؤة بعز : قذرظاندا، هةممة نةرسعنعث جىصلعكع سأزلعنعدذ، مةسعلةن ـ 16
ىزةل جىص      ) من آل زوج بهجوأنبتا فيها (بعلمةيدعغان نةرسعلةر جىص دئيعلضةن      ةرخعل ض اغالردا ه ذ ب بعز ظ

نةرسعلةر ظىندىردذق، دئضةن مانا بذ خعل ظةرآةك حعشعلعق ؤة باغؤةنحعلعك، ظذرذق سورتالش، هازعر آةشعص 
  .قعلعندع، بذ بعر مأجعزة

ةن  EאאF ـ 17 ةؤةتتذق دئض امالالرنع ظ تذرغذحع ش ز حاثالش ازعر نذرغ .  بع ا ه ذن مان
  .ظأسىملىك، آأآتات، مئؤعلةر، شامال ظارقعلعق حاثلعشعدذ، يامغذرمذ بار تئخع

رذص بولشع                ـ   18 ا، مئك الردا ؤاب ذ تاش ان ظاش الر ظاتق سىرة فعلدا، صعل ظعضعلعرعنع هاالك قعلغاندا، قذش
علعق ظىممةتنع مذ مذشذنداق تةصسعرلعضةن، بذنعثدعن، ظالاله خالعسا، ؤابا ظارق     قذتذبمذمكعن، دئضةن، سةييعد    

  .آذللع هاالك قعلعدذ

ذن     ) آل شيئ عنده بمقدار( ـ   19 ةتتعن نذرغ ذ ظاي ةن ب هةممة نةرسة ظالالهنعث نةزلعدة ظألحةملعك دئض
ةم،                ـ   مأجعزة حعقتع، هةتتا، قار شةآلع، قار      علةر ظألح ذن نةرس عدذ، نذرغ ة حىش ا بويعح ث، تونن امغذر جع ي

  .لعقعمذ شذنداق، مذزعكا سازلعرعغعحةهةتتا، دةرةخ قذ. معزان بويعحة بولعدذ

اراتتع، قعلعص                 . 20 تع، ي اغالرنع بئكعت ذختا ت عز، ص يةرنعث تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن، زئمعنغا ظعض
اغ     ر ت ةرلعكعنع بعردعنبع ذثلذقعنع، بعخةت ع، تةثص ارعنعث مذقعملعق ازعر، يةرش ا ه ةت، مان ةن ظاي ةردع دئض ب

  .ساقالؤاتقانلعقع ظئنعقالندع

نع يايدع دئضةن، ظايةتتدعن قذرذقلذق آأحىش ظةهؤالع، هازعرمذ آأحىؤاتعدذ، هئلع           زئمعن اله،ظال ـ   21
ذق،                  ذنداقال قذرذقل دذ، ش بعر تاغ حأآىص آةتسة، يةنة بعرسع ظاشكارا بولذص، تذرعدذ، ظالاله، خالعغاننع قعلع

  .بعرعدعن ظاجرعغانكةن ـ بعر

ةظجذج  ـ 22 تعك ـ ي اندعكع، هةدعس ةظجذجنعث قذرظ دعن، م ىرىش قعلعش ع، ي عتع، ظورن ةرخعل سىص ع ه
الدعدا     . مذثغذل، خعتايالر شذمعكع دئضةن صةرةز قعلعنعدذ، ظايةتتة ظعشارةت بار     ةت ظ ةتة، قعيام ن هةدعس لئكع

  .حعقعدذ دئيعلضةن

مأظمعنلةرضة دوستلذققا ظةث يئقعنع ناساراالر ظعكةنلعكع، سأزلةندع، بذ ظايةتتة، بذرذنمذ، آئيعنمذ   ـ   23
شقا ياندعن صةقةت ناساراالر ظعسالم دعنعغا ظةث آأص آعرضةن، بذندعن آئيعنمذ شذنداق بولغعسع، ظعنشاظالال، با

  .بذمذ بعر مأجعزة

ان            ـ   24 اتتعقعنع تئتعتعدعغ ةث ق ازابنعث ظ ا ظ ظالاله، قذرظاندا، رةببعث، يةهذدعيالرغا قعيامةتكعحة ظذالرغ
ذزالر،   آعشعلةرنع ظةؤةتعدذ دئضةن، ظايةت مةثضى مأ    ذلمانالر، فعرانس جعزة ظورذندا تذرماقتا، يةهذدعيالرنع مذس

  .روسالر، ؤة باشقعالر داظعم ظازابالص تذرعدذ، جىملعدعن ضئتلعردةك

الالهال  ـ 25 ةقةت ظ ع ص ةمرع، ظذن ث ظ ع، روه رةببعمنع عدذ، دةثك رعلعق سورعش ذالر روه توغ اندا ظ قذرظ
 بئرعلدع دئضة ظايةتتة، ظعنسانالر ظاسترونوم، بعظولوضعية، خعمعية،    ظوبدان بعلعدذ، سعلةرضة صةقةت ظازال ظعلعم     
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فعزعكا، دئثعز، هاؤا، قذرذقلذق، ماددا، هاياتلعق ظعلعملعرعنع تةتقعق قعلعص، تةرةققعي قعلغان بولسعمذ، يةنعال           
  .بعرظازمذ ظعلعم يوق تذرماقتا روه توغرعسعدا

عنعص آع    ـ 26 ع س ن ظعكعك ذلذلاله، ظىممعتعمدع علةر رةس أرىص     دوزاخش ع آ ةن ظذالرن رعدذ، م ا آع ق
دذ،           ذم قعلعص ظذرع زعص، زذل علةرنع ظع ذص، آعش امحعالر بول رذقعدةك ق باقمعدعم، بعرع قوللعرعدا آالعنعث قذي
ايعل قعلغذحع،                        ة م قعالرنعمذ صعتنعض ايعل، باش أزلعرعمذ م اح، ظ أزع يالعث ةمما ظ ةندةك ظ يةنة بعرع آعيعم آعيض

عنعث لو  احلعرعنع تأض دذ،  ح عدةك قعلعؤالع لعم(آعس ذرعقعنعمذ    ) مذس ةتتا، ص ةيدذ، ه ة آعرةلم ذالر جةننةتك ب
ةؤجذد،              ازعرمذ م الالر ه ذ ظاي صذرعيالمايدذ دئضةن، مانا بذ خعل آعشعلةر آئيعن ظاشكارا بولذؤاتعدذ، بولذصمذ ظاش

  .يعللعرع مانا بذ مأجعزة ـ 2005يعللعرع ؤة هازعرمذ مةؤجذد،  ـ 1930

دع  حعؤعن، ص ـ   27 كارا بول . اشا، آذمذتعالردعكع يذقذملذق آئسةللةر ظاخعرع رةسذلذلاله دئضةندةآال ظاش
  .ظذالر، معكرذص، ؤئرذسنع يعضةحكة زةهةر بار ظعكةن

ةث                      ـ   28 ة ت الالرنع ظةرلةرض العقالر ظاي دع، ياؤرذص ارتذق قعلع ة ظ ر دةرعج الالردعن بع ةرنع ظاي ظالاله، ظةرل
ةق               ظورذنغا ظئلعص حعقعش ظىحىن، شذ     أزع ه الالهنعث س ةنعال ظ عمذ ي نع ظىضةتس ىتىن ظعلعم نحة تئرعشسعمذ ص

ىح               ةدبعر، آ ئخيلعق، ت اتذرلذق، س ةقعلدعن، ب م، ظ ر       ـ   بولذص، داظعم ظايالالر ظعلع تة بع ة ظأتةش ذؤؤةت، ؤةزعص ق
  .دةرعجة ظارقعدا تذرذؤاتعدذ

لسا، يةنة بعرسع دةص بئرعص، ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعقع بعر ظةرضة تةث، ظةضةر بعرسع ظذنتذص قا ـ 29
لةؤةرمةيدعكةن،     ةرنعثكعدةك ظعش اندا، ظةرل أز قعلعؤاتق ع س الالر مئثعس ةتتعن ظاي ةن، ظاي العدذ دئض ة ظ ظعسعض
تذر        العم، دوآ ازعر ظ ع ه ةن، بذن ةآكذر قعالاليدعك عنع تةص ر نةرس ةح بع ةر سأزلعض ةن، ظةرل اص تذرعدعك توخت

  .قعلعص ظعشلةصحعقاردعزعندانعمذ، هارذن يةهيامذ مةخسذس فعلعم 

ذت. 30 ةن، ص ذؤاهلعق بةرض ذناهكار، ض عي، ض ع، ظاس ةت آىنعس ىن  ـ قعيام ة ظىح ة نئم ول، تئرعلعرعض ق
بعزنعث زعيعنعمعزغا ضذؤاهلعق بئرعسعلةر دةص سورسا، ظذالر، آذللع شةيظعنع يةنع هةممة نةرسعنع سأزلةتكةن 

ذ ظا     رعدذ، ب اؤاب بئ أزلةتتع، دةص ج زنعمذ س الاله، بع عنع    ظ ىتىن نةرس ةنع ص ةن ي ةيظعنع دئض ع ش ة آذلل يةتت
ةن                     أزلةيدذ دئض ةخلذقمذ س عز م قا جانس اؤايندعن باش ان، ه ارلعق ظعنس سأزلةتكةن ظالاله دئضةن، بذنعثدعن ب

  .آومصيذتئرالر، MP3 تئلئؤئزور، ظىنظالغذ، ـ رادعظو. حعقعدذ

ذرظاننعث هةقلعقع، ظالالهنث بارلعق،    دئضةن ظايةت، يةنع ق   ) فات وفىأنفسهم آلسنريهم آياتنا فى ا   ( ـ   31
ذقالردا،       أجعزعلعرعمعزنع ظذص ا م ةدةر ظذالرغ ا ق كارا بولغانغ ا ظاش ةقلعقع، ظذالرغ ث ه الم دعنعنع رلعكع، ظعس بع

بذ ظايةتتة بعر قانحة مأجعزعلةر بار، . ظاسمانالردا، زئمعندا، ظذالرنعث ؤذجذدعلعرعدا آأرسعتعص تذرعمعز دئضةن
  :مةسعلةن

رعنحع، ور       بع يذتئر ت ةمراهقا، آومص ىنظعي ه ا، س أزدعن تئلئؤئزورغ ذ س ةن ب عتعمعز دئض ذقتا آأرس  ظذص
  .بةتلعرعضة ظعشارةت بار، ظايةتتعن ظعشارةت جةهةتتعن دةلعل بار

ايعص   مانالردا ظاج نحع، ظاس م      ـ ظعككع ع، ظعلع تع، ظذلذغلذق الالهنعث قذدرع ةر، ظ ارايعص مأجعزعل  ـ غ
  .ع ظاشكارا بولماقتاهئكمعت

ارقعلعق        CTىحعنحع، ظأز ؤذجذدعمعزدعمذ، رئنتعضعن، آومصيذتئرلعق تةآشىرىش،     ظ ايمانالر ظ قا س ؤة باش
ايعص ىرىلىص، ظاج علةن  ـ تةآش دذ، مةس كارا بولذؤاتع ةر ظاش ارايعص مأجعزعل ة : غ ع، مئث ةيرة مةسعلعس هىج

ان       اتقذدعكع    ـ   قذرذلمعسع، هةرقايسع ظةزاالر، ظعحكع ظةزاالر، ق رع، بالعي العنعث       تومذرلع تعكع ب ذ زاؤذت ةنع ب  ي
  . يارعلعشع قاتارلعقالر، بذنع هازعر نةخ مةيداندا آأرىؤاتعمعز

قذح       ـ   32 العنعث باس ىرةتكة آئلعشع         ـ   ظايةت، هةدعستة دئيعلضةن ب أتكعلعص يارعلعشع، س قذحقا ي باس
  .قاتارلعقالر ؤة ظىح قاراثغذلذق هازعر، ظأز ظةينع ظاشكارا بولدع

سىيعنعث هةممة يئرعدعن باال تأرةلمةيدذ دئضةن، مذسنةد ظةهمةددة ) ظعسصئرما(ةنع رةسذلذلاله، م ـ 33
رعص  ظعسصئرمابار، مانا هازعر مةلذم بولدعكع،     سىيعدعن ظذنعث ظعحعدعكع بعر تالال هىجةيرة تذخذم ظعحعضة آع
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ع رةس دذ، بذالرن أجعزة بولذؤاتع ر م ذ بع ايدذ، بذم اال يارعتعلم عدعن ب عدذ، هةممعس م دةص حاثلعش ذلذلالهقا آع
  !!!بةرضةن، ظالاله

ةت  ـ 34 ذلذلاله، آةمن ونعث(رةس ةن) موض ار دئض ا ب ة شعص ىيعدة آأزض ةتقعق . س ازعر ت علعمذ ه ذ مةس ب
  .قعلعص، هةرخعل آأز ظاغرعقعغا ظاشذ سذنع تئمعتعص ساقايتعدعغان دورا ياسالدع

ة د  ـ 35 ار، يةن ز ب ة دئثع ار، يةن وت ب تعدا ظ ز ظاس تة، دئثع ار، دةص هةدعس وت ب تعدا ظ زنعث ظاس ئثع
ع              )معشكات(خاتعرلةنضةن   ةقلع دةلعل ، مانا هازعر يةرشارعنعث ظعحكع قعسمع صىتىنلةي ظوت ظعكةن، بذنعث ظ
  .يانار تاغالردذر

ذ           ـ   36 نع س رةسذلذلاله، هةدعستة، ظاسمانالردا سذ بارلعقعنع، بعر تامحة حىشىص آةتسة، صىتىن زئمعن
عر بولسا، ظعنسانالر باشقا صعالنعتدعن هاياتلعق ؤة سذ ظعزدةؤاتعدذ، ظةضةر تئصعلعص       بئسعص آئتعدذ دئضةن، هاز   

  .ظاسماندذرهةقعقعي قالسا، بذ هةدعس شذ سذغا ظعشارةت قعلغان بولعدذ، ظةمةلعيعتع بولسا، 

ذ  زئمعندا ظالالهنعث، هايؤانالردعن تارتعص يارعتعشعدا مأجعزة بار دئيعلضةن  ـ   قذرظاندا، ظاسمان  ـ   37 ، ب
ار دةص     اتلعق ب عالنئتالردا هاي قا ص ذم باش ةتتعن حوق ذ ظاي العمالر ب ةن، ظ اش ظعشلعتعلض ك ظالم ة ظعككعلع ظايةتت

  .دا يازغاندذر»تةصسعر مذنعير«قارعدع، بذنع ؤوهبةتوززذ هةيلعيمذ 

 ظورنع سىرة ؤاقعظةدة، يذلتذزالر ظورنع، ظورذنلعرع بعلةن قةسةمعكع، دةص بار، بذنعثدعن بذالرنعث ـ 38
راق  لعكع، يع اش ظةمةس ع ظوخش ذنداقال ظورن ع، ش ةك مذهعملعق زدعن   ـ ب ازعر، بع ا ه دذ، مان نلعقع حعقع يئقع
  .نةححة نذر يعلع يعراق ؤة ظةث يئقعن يذلتذزالر تةتقعق قعلعنعؤاتعدذ

بك( ـ 39 ماء ذات الح روج والس ماء ذات الب ةمكع ) والس ةن قةس مان بعل ار ظاس رع ب ةنع، يوللع ي
، مانا هازعر بذ يولالر، يةنع ظوربئتعالر، سةييارة، يذلتذزالرنعث سةيرة قعلعش يوللعرع، تئلعسكوصالردا دئيعلضةن

  .ظاشكارعالندع

اندةك   . 40 م تذرغ ة جع تعدا بعزض ذ ظوربئ ةتتعن، ظاش ةن ظاي دذ دئض ةيرة قعلع ةلعكعدة س أز ص ةممعس ظ ه
  .اسمانمذ هةرعكةت قعلعص تذرعدذهالةتتة آأرىنضةن يذلتذزالرمذ سةيرة قعلعدذ، هةتتا صىتىن ظ

رجع( ـ 41 ماء ذات ال ذ   ) والس ةن، ب ةمكع دئض ةن قةس مان بعل ان ظاس ع بولغ ايتذرذش ظئضعس ةنع ق ي
ا      ظايةتنع قةدعمقعلةر يامغذرلذق ظاسمان دةص تةصسعر قعلغان، حىنكع، يامغذر، دئثعزدعن ظأرلةص، يةنة زئمعنغ

ذ       قايتعدذ، هازعر بولسا، ظالعمالر بذ ظاتموسفئ  الاله، ب ع، ظ قا، حىنك عدعن باش را بولذص، يةتتة ظاسمان داظعرعس
ظاسماننع بعر سىصةت بعلةن يةنع قايتذرذش ظعضعسع دةص قةيعد قعلغان، يةنع ظاالقعدار قعلعص قويغان، هازعر          

و    ةرخعل رادعظ امغذرنع، ه فئرا، ي ا، ظاتموس نالالرنع     ـ بولس رعنع، سئض ةمراه ظذحذرلع ىنظعي ه زور، س تئلئؤئ
. رشارعغا قايتذرعدذ، تاشقع ظالةمدعن، قذياشتعن آةلضةن زةهةرلعك نذرالرنع تاشقع تةرةصكة قايتذرعدذ دئدع           ية

  .مئتظورعت تاشالرنع بولسا، يةنة آأيدىرىص ظئرعتعص آةينعضة قايتذرذص، زئمعنغا يوالتمايدذ دئدع

تع   ـ 42 ىرة مىلىآ ةت، س ان ظاي اش ياغدذرغ ة ت االمنعث قةؤمعض ذت ظةلةيهعسس اش ل تىثالرغا ت كع ظىس
ةؤعرعنع                 ةيتانالرنع ظاسمان خ ة، ش ةن ظايةتت ياغدذرذص هاالك قعلعؤئتعشدعن قورقماي ظةمعن يىرةمسعلةر دئض
ظاثلعغعلع حعققاندا، ظاقار يذلتذزالر بعلةن رعجعم قعلعدعغان، سىرة ساففاتتعكع ظايةتتة، يةرشارع ظةتراصعدعكع،   

  .رعلةر حعقعص تذرعدذمعتظورعت تاشالر، هةرخعل ظذششاق سةييا

ان،    ) رض ذات الصدع  الوا( ـ   43 ن يةنع يئرعق ظعضعسع بولغ ةتنع       زئمع ذ ظاي ةن، ب ةن قةسةمكع دئض  بعل
  .قةدعمقعالر، تئرعخحعلعق ظىحىن يئرعلدع دةص تةصسعر قعلعدذ

ات    ة هاي ايؤانالر، ظأسىملىآلةرض انالر، ه ن ظعنس ردة، زئمع ةدعمكع دةؤع رعق ق ذ يئ ا، ب ازعر بولس ه
ةن ؤة        آةحىرة ن دئض ع مذمكع رعلعش بولذش نكع يئ اندعن آئيع اغدعكع زور توص ةن ح ة آةلض عدةك هالةتك لعض

ذالرنع    اق س وزذلغان قاين عغا س ايالردعن ظذزذنعس ذن ج ىرىص، نذرغ تعنع تةآش ز ظاس العمالر، دئثع ذنداقال ظ ش
عقلعقعدعن بذ سذ قايناص بايقعغان، آئيعن تةآشىرسة، ظاشذ جايالردا يئرعق بولذص، يةر ظاستعدعكع ظوتنعث قعزز

ذنداقال،            عتعدذ، ش ةننع آأرس ار دئض آةتكةنعكةن، بذ دةل بعز يذقعرعدا دئضةن هةدعستة، دئثعز ظاستعدا ظوت ب
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رعقالرنع              ؤاقت ع آةلضةندة، قذرظاندعكع، دئثعز ظوت بولذص الؤذلدعغاندا دئضةن ظايةتكعمذ ظذيغذن، ظالعمالر بذ يئ
لةتتة آأرسعتعص سعزعص بةرضةن، هةقعقةتةن آعشعنع هةيران قالدذرعدذ، خةرعتعدة دئثعز ظاستعنع سذسعز ها    

سعز بذنداق مأجعزعلةرنع آأرةي دئسعثعز، تور بةتلعرعضة آعرعص، قذرظان مأجعزعلعرع دئضةن تئمعنع آأرىث، 
  .مةن بذ تةصسعرضة مذنذ مأجعزعلةرنع قوشذص يئزعؤاتعمةن

ة     معث يعل آئل 50سىرة مذظارعجدا، معقدارع     ـ   44 الاله تةرعصعض تعلةر، ظ عدعغان بعر آىندة، ظذالر صةرعش
ان،    ن يارعتعلغ تعلةر نذردع ع، صةرعش ان، حىنك زلعكعنع ظالغ ذر تئ ةتتعن ن ذ ظاي العمالر ب ان، ظ ع يئزعلغ ظأرلعش

ئكذنتتا        ) مذسلعم رعؤايعتع ( ر س ةحكة، بع ث  300شذنداقال، آعلومئتعر هئساؤاتع ظالةم بوشلذقعدا ظعشلعمعض  مع
ة  آعلومئتع اؤع بويعح ع هئس ذر يعل ص ن ةم قعلع زلعكعنع ظألح ذر تئ ان ن ةيرة قعلعدعغ ةن س زلعك بعل ر تئ

  .هئسابالؤاتعدذ، مانا بذالرنع مذنذ ظايةتتعن ظالغاندذر، تةصسعر بايان

ةمرةن،             ـ   45 ا، ق قذرظاندا، قذياش، سعراجا يةنع ظأزعدعن ظوت حعقعدعغان حعراغ دئيعلضةن، ظاي بولس
ارع              مذنعيرا دئيعلضةن،  اي ش دذ، ظ وت حعقعص تذرع أزعدعن ظ  سعراج دئمعضةن، بذنعثدعن قذياشتعن بولسا، ظ

اينعث                       تة، ظ ع هةدعس دذ، بذن نع قايتذرذشع حعقعص تذرع اش نذرع ةلكع، قذي بولسا، ظأزعدعن ظوت حعقماي، ب
وت                  ارع ظ اي ش ةر ظ عتعدذ، ظةض ان  يئرعلعشع ؤة بعر صارعسع تاغ ظىستعدة تذرغان دةص خاتعرلعشعنع آأرس بولغ

عالنئت            ن ص ةث يئقع ا ظ اي، زئمعنغ ن، ظ بولسا، شذ حاغدا ظوت آئتةتتع، هةممعسع آأيىص آئتةتتع، بذنعثدع
  .ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدذ

ظاي شارعنعث ظعنسانالر هئسابعنع بعلسذن دةص يارعتعلعشع، شذنداقال يةر شارعغا ظعنسانالر بذندعن  ـ 46
دذ،           ابنع ظذقع أرىلىص هئس ئلعص ت ةنع            آئيعن آ ل ي ارت يع ة معلي ايدعلعنعدذ، دةص نةحح ن ص آئحعسع نذردع

ل       ارت يع ة معلي الدعن بعلعص          ظعنسانالردعن نةحح رلعكع، ظ ارلعقع، بع الاله ب ة، ظ عدا ظةلؤةتت ذرذن يارعتعلعش ب
  .ظالالهنعث سأزع هةق ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدذهةقعقعي تذرذشع، قذرظاننعث 

ةؤةتمذ  دئضةن ظا ) لترآبون طبقا عن طبق   ( ـ   47 ةنع ق ذ       ـ يةتتة، ي ةن، ب علةر دئض ةر قعلعس ةؤةت سةص ق
ظعسصعرمعدعن : مةسعلةن. ظايةتنع ظعنسانالر، ظالعمالر بذرذن ظعنسانالر بعر هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة يأتكعلعدذ

ةت          اندعن جةنن رعلعش، ظ اندعن تئ ألىم، ظ اندعن ظ قانغا، ظاندعن ضأشكة، ظاندعن سأآةث، ظاندعن ظعنسان، ظ
ا ةؤةتمذدوزاخآع ي ذلذلالهنع ق ةر رةس ةن، بةزعل ةن  ـ  دةص تةصسعرلعض ةيرة قعلعشع بعل مانالردا س ةؤةت ظاس ق

ةن        ذ       . تةصسعرلعضةن، ظةمما، ظايةت آأصلىك لةؤزع بعلةن آةلض ا، ب العمالر بولس ازعرقع ظ ةن  ه علةر    دئض لعكع، س
ةؤةتمذ ص، ق ةرةققعي قعلع عالنعتمذ ـ ت ةؤةت، ص ةر قعلعس ـ ق عالنئت، سةص علةر ص لذقعغا حعقعس ةم بوش علةر، ظال

  .دئضةنضة ظعشارةت دةص تةصسعرلةيدذ، بذ ظئنعقال مأجعزعدذر

اغ                   ـ   43سىرة نذر،    ـ   48 ماندعن ت اآع ظاس ألدىر ياغدذرذشع ي ن م اغدةك بذلذتتع الالهنعث ت ة، ظ ظايةتت
ألدىر يئغع             ذت      ياغدذرذشع يئزعلغان، بذ ظايةتتعن مذز تاغ حىشىشع ياآع تاغدةك بذلذتعن م ةك، بذل شع، دئم

تاغسعمعغان هالةتكة آةلمعسة، مألدىرنعث حىشمةسلعكع دةل تاغدةك بولغاندا، مألدىر حىشىشع يئزعلغان، بذ 
  .ظايةتنع زعندانع، بعر فعلعم قعلعص ظعشلعضةن، آأرىص بئقعث

ان                ـ   49 ئكعص حعقق ةن ح االم بعل رعظعل ظةلةيهعسس ة  ظالاله، قذرظاندا سأزلعضةن، رةسذلذلاله، جعب يةتت
مانالرغا        . ظاسماننعث هةقعقعتعنع هئحكعم بعلةلمةيؤاتعدذ، بذ هةم مذمكعن ظةمةس         ذ ظاس نالر، ظ انالر، جع ظعنس

انالر                 لةردعن ظعنس ةت، هةدعس ذ ظاي يئتةلمةيدذ، هةم حعقالمايدذ، حئكلعنعدذ، بذ سىرة جعندا خاتعرلةنضةن، ب
نع نع، بعلعم ةقلع ظعقتعدارع ص، ظ ةآكذر قعلع ةث تةص ئخعمذ آ ذرعدذت ة .  ظاش ذ هةمم وراثالر، ظ نع س فعردةؤعس

ةآلعدة                        ىمبةز ش عمذ ض ةتتا آذرس مانالر ه تة، ظاس ةن هةدعس دا دئض اص ظوتتذرعس ةم ق تىن ه جةننةتلةردعن ظىس
حىنكع، بذ جةننةت ظىستعدة ظةرشع بار، بذ سأزلةر هازعرقع تئلعسكوص ظارقعلعق آةشعص . يذمعالق دئيعلضةن

عياتالرغا نئ  ان، آةشص ة  قعلعنغ ذن ه ةن ظذيغ ة دئض ىمبةز     !م الق ض ا، يذمع تذرعدا بولس تىن، ظوت ة ظىس ، نةرس
  .دعمةك ظاسمان جعسعملعرع يذمالق.بولعدذ

هةر نةرسة ظأز ظةسلعضة قايتعدذ، بعز تذنجع قئتعم ياراتقاندةك، ظةسلعضة قايتذرعمعز، قذياش بعلةن          . 50
ذياش بعلةن ظاي بئرلعشعدذ، بذ حاغدا قذياش ق) وجمع الشمش والقمر(بعرلةشتىرىلضةن حاغدا، دئضةن ظايةت 



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 468

ذ                . سعستئمعسع ؤةيران قعلعنعدذ   نعؤاتعدذ، ب نعص، آةشعص قعلع ةتقعق قعلع دا ت ترونوم ظعلمع بذمذ هازعرقع ظاس
 دئضةن ظايةتلةر  قذياشنعث نذرع ظأحكةن حاغدا، يذلتذزالر تأآىلضةن حاغدا.سعستئما هامعنع ؤةيران بولعدذ

ةن  ـ   هازعرقع تةبظعي  ذص،                ص ران بول امعنع ؤةي ةم ه ذ ظال العدذ، ب أحىص ق امعنع ظ ذرع ه اش ن العملعرعنعث قذي  ظ
  .ظاخعرلعشعدذ دئضةن، آةشصعياتقا ظذيغذن، بذ قذياش فعزعكعسع ظعلمع ظةلؤةتتة

ارا  ـ 51 أتىرىلىص، ق م آ ان ؤة ظعلع ايعم بولمايدعغ ةت ق عحة قعيام ةر تةؤرعمعض اتتعق ي ةرنعث،  ـ ق تىرىآل
ادانال   عيعص              جاهعل، ن ا آأص ة، زعن عنعمذ ظازدذرمعغعح أزعنعمذ، ظأزض ئلعص، ظ ةر ق ةر، خةلقل ا مذنبةرل رنعث قولعغ

عتنة                          ذ ص ازعر دةل ظاش ا ه ا، مان كارا بولماقت م ظاش ةر داظع ذ هةقعقةتل ةن، ب آةتمعضعحة، قعيامةت قذرذلمايدذ دئض
  .ذمكعنآةلمةآتة، قعيامةت مذشذنداق ظةث ؤةهشعي يامان آعشعلةر ظىستعضة قذرذلذشع م

ةن    ـ 52 داق دئيعلض عدة، مذن زعنعث هةدعس ة،    . تئرمع عنعث دةستعسعض علةر قامحعس ذلذلاله، آعش رةس
ةؤةر                    أيعدعكع ظعشالرنع خ ة، ظ عدعكع نةرس ن يوتعس اندعن آئيع أيدعن حعقق ظاياغنعث تاصعنعغا سأزلعمعضعحة ظ

ذص        بةرمعضىحة، هايؤانالر ظعنسانالرغا سأزلعمعضعحة، قعيامةت قايعم بولمايدذ         دئضةن، مانا هازعر بذ ظعشالر بول
  .بولدع، حاقعرغذ، تئلئفون، آومصعيذتئر، ظذحذر، سئضنال سايمانلعرع بذ ظعشالرنع آأرسةتتع

العملعرع   » تاغالرنع قوزذق قعلعمعدذقمذ « ـ   53 سىرة نةبظع، بذ، ظاتموسفئرا، جذغراصعية، ضعظولوضعية ظ
ةآلعد      وزذق ش تعغا ق ةر ظاس اغالرنعث ي عدعن ت م رول     تةرعص عدا مذهع ذص تذرذش ارعنع تذت ع، يةرش ة قئقعلعش

  .ظوينعغانلعقعنع ظعسصاتلعغان

ةن    يئيعش ظةسعر بذرذنال، ظعسالم دعنع هارام قعلعص يئيعشنع حةآلعضةن ؤة           14 ـ   54 كة رذخسةت بةرض
رذخسةت كة يئيعشهايؤانالر، قذشالر تعزعملعكع، هازعرقع ب د ت، خةلقظارالعق دوآتذر ظالعمالرنعث بعرلعشعص 

ذالر           ة، ب ان، ظةمةلعيةتت قعلغان ؤة حةآلعضةن، قوغدايمعز دئضةن هايؤانالر، قذشالر تئزعملعكع، ظوخشاش حعقق
ارار   ذنداق ق ن ش ةجرعبعدعن آئيع ةص ت ةدةل تأل ان، ب م قعلغ ادعي حعقع مانعي، ظعقتعس ةقلعي، جعس ذن ظ نذرغ

  .قعلغان

ئح        ـ   55 اندةك ق ةلنعث،         جوزام آئسعلعدعن، يولؤاس، شعردعن قاحق ذ آئس تة، دةل ب ةن هةدعس عش دئض
عدعن                   الاله تةرعص ذلذلاله، ظ ع رةس عغان، بذن قا ظوخش عر، يولؤاس ىرعتع ش تة، س  معكرذص، ؤعرذسنع تةآشىرىش

  . آأزع بعلةن آأرىص دئضةنعكةنقةلب

سىرة ظةرراهماندعكع، ظاححعق ؤة تاتلعق دئثعز سذلعرعدعن ضأهةر، مارجان حعقعشع خاتعرلةنضةن،  ـ 56
ذنداق                بذر ة ش ادعتع بويعح ةر ظ أز، ظةرةبل ةتتعكع س ذ ظاي ايدذ، ب اتلعقدعن حعقم دذ، ت ذنقعالر ظاححعقدعن حعقع

ع         ةر ظعكك اتالندعكع، ه ازعر ظعسص ع، ه ص تذرعدذآ دان بعلع الاله، ظوب ا، ظ ذ خات ان، ب ةن دةص يازغ دئيعلض
رخعل         مارجانالر، ضأهةر حعققان، شذنداقال    ـ   تاتلعقدعنمذ ظىنحة  ـ   دئثعزدعن ظاححعق  ان بع ةتتعن مارج ذ ظاي ، ب

ىرعتع              ةررةهماندا س ة، ظ هايؤان بولذص، دةرةخكة ظوخشاص آئتعدعكةن، بذنع بزع بذرذن سأزلةص بولغان، يةن
  .بعلةن آةلتىرىص يازعمعز

ر        ـ ظعككع دئثعز ظارعسعغا ظعالهع آىح ـ   57 ذنعث بع ع س ص، ظعكك ما قعلع ر توس ن بع ة   ـ قذدرةتتع بعرعض
ل       قوشذلماسلعقع، تاج  ر خع اؤذز قعلماسلعقع يئزعلغان، هازعر تةآشىرىص ظوتتذرعدا قذرذقلذق توسمعسع ياآع بع

    .ظاق سعزعقنع بايقاص، ظعالهع قذدرةتتعن توسما بارآةن دةص بعلدع

قاندا،     ـ  سىرة نذردا، قاتمذ   ـ   58 ذت توس ذرع، بذل قات دئثعز دولقذنلعرع ظاستعدا ظذنعث ظىستعضة آىن ن
ا ا بارم نع حقارس ةللعرعنعث قول ان ظةم ع دةص قعلغ عرالر ياخش ذنعثدةك آاص ة ش لعك، ظةن قلعرع آأرةلمةس

نعقالندعكع،      .  دئضةن نةتعجعسعنع آأرةلمةيدذ  ىرىص ظئ ل     300 ـ  200هازعر تةآش ذ خع دا، ب ر حوثقذرلذق  مئتع
ذص تذ   ث توس ذنداقال، بذلذتنع ايدذ، ش رع يوق اش نذرلع عدا قذي ذن ظارعس ةن، دولق ا آةلض ة بارلعقق ع هادعس رذش

  . ظةسعر بذرذن تعلغا ظئلعنغان، ظذ حاغدا غةؤؤاسالر يوق ظعدع14شةرعت، بذ ظعشالر 

عية         ـ   59 ازعر، بعظولوض ةت، ه سىرة غاشعية، ظذالر تأضعنعث قانداق يارعتعلغانلعقعغا قارعمامدذ؟ دئضةن ظاي
تعدا ظاالهعدة قومدعمذ سةصةر ظالعمالر تةآشىرىص، تأضعنعث آأزعدة بوراندا قذم آعرمةس صةردة قاص بارلعقعنع، صذ

قعالاليدعغان قابعلعيةت بارلعقعنع، ظذسسذزلذققا حعداملعق ؤة ظذنعث ظذسقعنع، يىك آأتىرىشع، قاتارلعق نذرغذن 
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  .مأجعزعلةرنع تاصتع

ان          . 60 ةيلع ظعنس ذت م ةيلع ب عنع م ان نةرس ئلعص قاحق ث ظ ةجدعكع، حعؤعننع ىرة ه س
ان انلعقع يئزعلغ الع. قايتذرالمايدعغ ا   ظ قا ماددعغ اغدعال باش ذ ح عنع ش ذ نةرس ن ظ ىرىص، حعؤع مالر تةآش

المعغانلعقعنع      اددعنع تاص ذ م عمذ ظ ع ظألتىرس لعكعنع، ظذن ن ظةمةس نعث مذمكع ةرتعدعغانلعقعنع، قايتذرذش ظأزض
  .بعلدع

ةن              ـ   61 ايدذ دئض هعجازدعن ظوت حعقعص، تأضعنعث بوينعدةك سوزذلذص ماثمعغعحة قعيامةت قايعم بولم
  )بذخارع (هةدعس،

عنع،       لةص حعقعش عنع، آأص اغنعث صارتعلعش بذ ظةهؤال ظأز ظةينع هعجازدا يىز بةرضةن، شذنداقال بذ يانار ت
  .نئفعت قذدذقلعرعنعث حعقحعشعنع، قئزعلعشعنع آأرسعتعدذ

ان  ـ   قذرظاندا، تعلغا ظئلعنغان ظأمىحىآدة، صاشعدا، ظاجايعص      ـ   62 ةتتا،  . غارايعص ظعشالر ظاشكارا بولغ ه
أ انلعقع   ظ كة يئتعدعغ تعم يأضةش ة قئ ارعنع نةحح ص يةرش رام يع ر آعلوض دا، بع ان يعص لةص حعقارغ مىحىك ظعش

ةتتا  اتالندع، ه أمىحىكظعسص عدعن ظ ال  4000 يعص ر ت عنعث بع اران ظةرآعش ا، ظ تىرىص صعششعقلعس ع بعرلةش ن
لع               اددعنعث صارحعلعنعشع ؤة مذرةآكةص ذ م ةت،     ساقعلعغا ياآع حئحعغا تةث بولغان، مانا ب عدعكع آارام كع، صاش

  .آئسةل يذقتذرذش ؤاهاآازاالر

سىرة نةهلة، هةسةل هةرعسعنعث قذرذلذش قعلعشع، هةسةلدعكع شعصالعق، باشقا هةرعلةردعكع ظذؤا   ـ   63
اهلعق            ش، صادعش ياساش ظةهؤاللعرع، قذندذزنعث ظأي سئلعشع، توسما توسعشع، حىمىلعلةرنعث قذرذلذش قعلع

  .ع قاتارلعقالر فعلعم قعلعص ظعشلةندعتىزىمع، ظذرذش قعلعشلعر

ةص دةؤا              ـ   64 ةق تةل ايع ظعشالر، ه ازا، جعن زام، ج هةممعضة مةلذمكع، ظعسالم قانذنع، صعرعنسعص، نع
ةدةص      ةريانعدعكع ظ غال ج ع، ظعش ذرذش قعلعش تىزىم ةتتا ظ ارةت، ه انذنع، تعج عزالنعمذ   ـ ق ةخالقالر، دعنس ظ

ذن            هئكمةت ـ   مهازعر بولسا، ظذ ظعلع   . تةسعرلةندىرعدذ انالر نذرغ دذ، ظعنس دا تذرع أجعزعلعك ظورذن لعرع بعلةن م
ر                    ـ   تةجرعبة ذلذلاله، بع ةتتا، رةس ايتعدذ، ه ا ق ذص، ظذنعثغ ةقلعقعنع تون ث ه ساؤاقالردعن آئيعن، ظاندعن ظذنع

تتة، بذ تئخع تاهارة. هةدعستة، ضةرحة سةن ظئقعؤاتقان ظأستةث ظىستعدة بولساثمذ سذنع ظعسراص قعلما دئضةن
انعث      ظعبادةتتة دئيعلضةن سأز ظعدع، مانا هازعر صىتىن ظعسالم ؤة باشقا ظةللةر بذ تةتلعماتقا ظاساسةن، سذ دذني
ظانعسع، سذسعز هاياتلعق مذمكعن ظةمةس بولغاحقا، بعر تامحة سذنعمذ ظاسعراص، ظأنىملىك جايغا ظعشلعتعش، 

  .عقالرنع يولغا قويدع ظعنستانسعسع قاتارلظئلعكتئرسذ ظعنشاتع قذرذلذش، سذ 

رةسذلذلاله، مةن ظايالالر . ظعسالم دعنعدا ظايالالر بعلةن ظةرلةر قول ظئلعشعص آأرىشىش حةآلعنعدذ ـ 65
ى              ةش سةزض بعلةن قول ظئلعشعص آأرىشمةيمةن دئضةن، ظالعمالر تةآشىرىص شذنع بايقعدعكع، ظعنسانالرنعث ب

تا بولغان هىجةيرعلةردعن نذرغذنع هئسسعياتنع قوزغاشقا ظةزاسعدا، ظاثالش، آأرىش، صذراش، تئتعش، سعالش     
  .مةسظذل ظعكةن، شذثا، بذ هةدعس هازعر مأجعزة هئسابلعنعدذ

ان ظعشق         EאF ـ   66 ة بولغ رةر نةرسعض اس      ـ  تةرجعمعسع، سئنعث ب ور، ض ئنع آ ةببعتعث، س مذه
ة        عر تةصسعرض نع آةس عمذ، ظعب يعص بولس ةدعس زةظ ذ ه ةن، ب تعدذ دئض أرىلىؤاتعدذآع،   قعلعؤئ ازعر آ ان، ه  ظالغ

أزعنعمذ        دذ، ظ االك بولذؤاتع ن ه قعؤازلعقع دةردعدع عرالر، ظعش ز آاص اآع دعنس ذلمانالر ي ان مذس معليونلعغ
  .ظألتىرىؤاتعدذ، هةقنع آأرةلمةيدذ، ظاثلعمايدذ

 ندىرىص،لوقمان هةآعم بعر ظايةتتة بالعسعغا نةسعهةت قعلعش جةريانعدا، ظالالهنعث ظعلمعنع حىشة ـ 67
الاله           زئمعن نعمذ ظ ال دان ر ت ايدعكع بع ذ ج ذن، ش دة بولس اش ظعحع ر ت ذن، بع ة بولس اراثغذ زذلمةتت ث ق نع

بذنع ظالاله، قذرظاندا بعزضة يةتكىزضةن، بعز شذنداق ظئتقاد قعلعمعز، مانا . آةلتىرىلةيدذ، بعلعص تذرعدذ دئضةن
ان،   هازعر ظاشذ آأمىر آاثلعرعدةك، قاراثغذ زذلمةتتعكع تاشال     رع بايقالغ ر ظعحعدعن دةرةخ، ظأسىملىك دانعحعلع

  .بذ ظاجايعص مأجعزعدذر

قذرظان آةرعم، ؤة هةدعس، رةسذلذلالهنعث آةلضىسعدعكع غةيعص ظعشالردعن بةرضةن، مأجعزعلعرع  ـ 68
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علةن   عدذ، مةس الر ظةمعلعلعش ذ ظعش ن ب ن آئيع اآع مذندع ندا ي ات يئقع دع، ص كارا بولمع ئخع ظاش ث : ت آىننع
االمنعث   ظعسادعن بعر هايؤان حعقعص سأز قعلعشع، دةججال،         زئمعن ضةن تةرعصعدعن حعقعشع،  آعر  ظةلةيهعسس

  .حىشىشع ؤة باشقا ظعشالر هةممعسع هةق، بعز ظعشعنعمعز

اص        ـ   69 ذ خعت ةن، ب ثالر دئض قذرظاننعث ظوخشعشعدعن قعسقا ظىح ظايةتنعث ظوخشعشعنع آةلتىرىص بئقع
ةيدذ                مةثضى مأجعزة ظورذندا تذرعد    ع آةلتىرةلم اندا بذن ةرقانداق زام انالر هةممعسع ه ن، ظعنس ةيلع، جع . ذ، م

ندع،                         ئالن قعلع ذ جةث ظ ذثا ب ىرىلدع، ش دا حىش ةرةب تعلع ذ ظ ةمما، ظ حىنكع، قذرظان، ظالالهنعث سأزع، ظ
عي      ـ   ظأتمىشتعكع غةيعب، آةلضىسع غةيعب، ظعنسانالردعكع، هايؤانالردعكع ظعحكع       قع ظعشالر، بعظولوض ة، تاش

ارعتعش،              أآىم، ي تعدعكع ه صعسخولوضعية، ظاسترونومعيعلعك ظالةم توغرعسعدا، توغرا مةلذمات، صىتىن ظالةم ظىس
ن               ـ   قانذن ةخلذققا مذمكع ان قعسقعسع، م ادعر بواللمايدعغ كة ق تىزىم، سعياسةت قاتارلعق، ظعنسانالر آةلتىرىش

ة   ىرة آةؤس علةن، س ةن، مةس اندا خاتعرلةنض الر قذرظ ةس، ظعش دع، ظةم ل دع ادةت قع ة، ظعب ؤة  ردة، رةببعثض
عدة،  أحىش مةنعس عرع ظ وق، ظةس رع ي ن زعك ةر آئيع يعش، ظةبت ةر، دع معنعنع ظةبت ذنداقال، دىش » رةب«ش

  .دئضةن بذ ظذقذمنع مةخلذق هةرضعز سأزلعيةلمةيدذ

ععمعز، شذثا، قذرظان، هةدعس، مةثضىلىك مأجعزة سىصعتعدة تذرعدذ، ظذ بعزنعث هعدايةتحعمعز، يول باشح
  .نذر، شعصايعمعز، هةممعضة شذالر آذصاية

  .ظاخعرعدا مةن مذهعم بولغان بعر ظعشارةتنع ظوتتذرعغا قويعمةن. 70

أظمعن              ذر، م ىرعنعث ظعسمع ن ر س اندعكع بع ذر، قذرظ ظالاله، نذر بعر ظعسمع نذر قذرظاننعث بعر ظعسمع ن
برة ظعحعدة مأظمعننع خاتعرجةم قعلعدعغعنع نذر، قةلبعضة بئرعلعدعغان ظةث ظئسعل سوؤغا نذر، هعدايةت نذر، قة

الدع    ذر، ظ ىزع ن ةر ي ذر، مأظمعنل رعلعدعغعنع ن ة بئ ذر، جةننةتت أتكىزعدعغعنع ن تعدة ظ عرات ظىس ارقعدا  ـ س ظ
ظويناخشعص تذرعدعغعنع نذر، مذسا ظةلةيهعسساالمنع مولالق ظاتقذزذص، هذشعدعن آةتكىزضةن نذر، صةرعشتعلةر 

ىتىن              ظةسلعسع نذر، صىتى   ة، ص ذلذلالهنعث قةلبعض ذر، رةس ة ن ن ظالةمنعث ظةسلع، ظاسمان، ظةسلع نذر، زةررعح
ظاخعرع، بذ  ـ ؤذجذدعغا سورعغعنع نذر، مةسجعدضة ماثغاندعكع دذظادا نذر، ظعسالم دعنعدا نئمة ظىحىن باشتعن

اتلعق   ذن، هاي ادا بولس ذ دذني ا، ظ ايتلعقد    ـ دذني تعمقع ه ر قئ ة بع ةتتا يةن اتلعق ه ن  مام ادعمذ نذردع عكع دذني
  ظايرعلمايدذ؟ نذر بعلةن نئمة مذناسعؤعتع بار؟

ان  اب، س ع، هئس ر س نحع بع ذختا    ـ ظعككع ىن، ص عثالر ظىح اننع بعلعش ابنع، س الاله، هئس عفعر، ظ س
خذالسة شذآع، بذ يةردة، صذختا ظعنتعزام، هئساب، نذرال بار، ظويالص بئقعث، . ظعنتعزام ظىحىن، ظاينع ياراتقان

 آىحع، بومبا، ظاتوم، راآعتا، قاتناش ؤاسعتعسع، ظذحذر، ظاالقة، سئضنال، هةتتا آومصيذتئر، قورالققعيات، تةرة
هةممعسع نذر، توآمذ نذر، زةررعحعمذ نذر، مذهعمع ظةث ظعلغار تةرةققعيات، ظذنعؤئرسال سايمان آومصيذتئر دةل 

ظاساعس . سعصعرالردذ ـ حكا، نذر ؤة هئساب، ساننذردعن يةنع آعرعستال تةنحعضة ظورذنالشتذرذلغان المصذ. نذر
م             ان، مذهع ةرةققعيات بولغ ىتكىل ت اتعكعدا ص اندا، ماتئم مةنبةسع مانا شذ نذر، هئساب، نذر بعلةن هئساب، س

  .ظاساسع، نذر، توك خاالس

عنع قذرظان، هةدعس، ظعسالم دعنع مذهعتع، تذرمذش، مانا شذ تةرةققعياتالرغا ظعشارةت قعلعدذ، ظعسالم د
ر                  ةمما، بع االيدذ، ظ ة خ ؤة ظةهلع بذ تةرةققعياتنع ظعلضعرلةشنع، دىشمةن ظىستعدعن غالعص آئلعشعنع ظةلؤةتت

تذرالرنع،         وفالرنع، دوآ ةيخ قعسعم نادان آعشعلةر، ظالعمالرنع، صةيالس اغا    ش ةص، ياؤرذص تازالرنع هاقارةتل ، ظذس
  .صالعغان، مانا بذ ظذالرنعث ظاقعؤعتع

خئمعةي، تةرةققعياتع آعتابع  ـ صةن، ظاسترونوم، فعزعكا ـ دعس، تعببعي ياآع تةبظعيضةرحة، قذرظان، هة
ة    أز ظعحعض ةرنع ظ رعقعدةك هةقعقةتل عمذ يذق ابع بولعس ادةت آعت ةؤهعد، ظعب ةقعدة، ت ث ظ ذ دعننع عمذ، ظ بولمعس

الال        ةقلعقعنع، ظ أزعنعث ه ا، ظ ةلعمات بولغاحق يورذق، ت أز، يول ع س ذ ظعاله ع، ب ان، حىنك أزع ظالغ هنعث س
أجعزة  ةرنع م ذ هةقعقةتل عدعن ظاش دىرىش يىزعس تىنلعكعنع بعل ةممعدعن ظىس أجعزعلعكعنع، ه ةنلعكعنع، م ظعك
سىصعتعدة ظأز ظعحعضة ظالعدذ، بذنع ظعسالم ظألمالعرع خذسذسةن ظذيقذدعن ظويغانغان نامدا بار، ظالعمالر، مولال، 

ع          دان حىشعنعشع، ظويغعنعشع، آاللعس العص بولذشع،           سوصعالر بذنع ظوب ةرةققعي قعلعشع، غ نع سعلكعشع، ت
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  .مةغلذبعيةتكة خاتعمة بئرعشع زأرىر

ظالاله، مانا مذشذنداق ظأزعدعن قورققذحع ظالعمالرنع ياخشع آأرعدذ، مذشذنداق هةقعقةتصةرؤةر ظالعمالر،            
  .صةيغةمبةر ؤارعسع هئسابلعنعدذ

  .بعر قانحعنع تالاليمعزهةرقايسع دذنيا ظةللعرعنعث تةرةققعياتع، آةشصعياتعدعن 

يعلعال تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث دةؤرعدة بةش معليوندعن ظارتذق سعمسعز ظاالقعلعشعش   ـ 1930 ـ  1
  .ظىسكىنة بار ظعكةن، بذنعثدعن ب د ت ظاجايعص صايدعالنغان

  .سعمسعز ؤة سعملعق، فوتو ظاصارات، سىرةتكة تارتعش ظةسؤابع آةشعص قعلعنغان ـ 2

  .ودعن سعرعت، سىرةتنعمذ خةلقظاراغا تارقعتعص، نةخ مةيداندعن آأرىنىشنع بةرضعلع بولغانرادعظ ـ 3

  .توك مةنبةسع ؤة باشقا يئقعلغذ مةنبةسع بعلةن ظالةم بوشلذقعغا سةصةر قعلعش ـ 4

  .توك ظارقعلعق صىتىن ظةل، نذرغذن مةسعلعلعرعنع هةل قعلغان ـ 5

ذلدا باش ـ 6 يعؤعلعك ظذس ةتنع خعمع اش ؤة زعراظ ذت ياس ص، ظوغ ذل قعلع ازوتنع قوب اؤادعن ظ قذرذش، ه
  .باشقعالر

  .هةرخعل توقذمعحعلعق، تةرةققعياتع، آةشصعياتع ـ 7

  .آئحةك، سىنظعي خروم، سىنظعي ظعشالر بةك آأص ـ سىنظعي آعيعم ـ 8

  .نئفعت بايلعقع، تةرةققعياتع ـ 9

  .رتةبظعي ضاز بايلعقع، يانار تاغدعكع نذرغذن بايلعقال ـ 10

  آأمىر بايلعقع ؤة ظذنعثدعكع توك ـ 11

  .ظذحذش تةرةققعياتع، هةتتا ظالةم بوشلذقعغعحة راآعتا باشقذرذلعدعغان بومبا ـ 12

  . ظعستانسعسع بارلعققا آئلعشظئلعكتئرشامال، سذ، آأمىردعن، ظوتتعدعن باشقا، قذياش  ـ 13

  . حعقعرعلعدذ، ضاز ظعشلعنعدذمذندعن آئيعن نذرغذن قعززعق، ظعسسعق بذالقالردعن توك ـ 14

  . معليون ظات آىحع توك بار8000بعر ضرام معس تأمىردعن  ـ 15

  .زعراظةت، باغؤةنحلعكتعكع تةرةققعيات، ظذرذق سورتالش ـ 16

  .بذ صعالندا بار. تاشقع ظالةم آعشعلعرعضة سئضنال بةلضة قويذص بئرعش ـ 17

  .ساقالش، صعششعقالص ظعشلةشظاشلعقنع، يئمةآلعكنع، خعمعؤعلعك ظذسذلدا  ـ 18

  .توثلعتعش تةرةققعياتلعرع، بذنعثدا هةتتا ظذرذق، ظعنسان ظةزالعرع، قانلعرعنع ساقاليدذ ـ 19

 معليون ظات آىحع، توك زةررعحعسع بار 133 سذدا يةنع بعر قوشذق سذدا، ظذنعثدعكع زةررعحعدة  ـ20
انالرغا آ         وت،         ظعكةن، ظةضةر بعر خعل مةنبة، ظئنعرضعية، ظعنس أمىر، ظ ذص، آ اية بول ذ آذص ا، س ةشعص قعلعنس

ةت بولذشع                          ةن ظاي اندا دئض ذص الؤذلدعغ وت بول ز، ظ ابذ دئثع ةن، مان وق بولعدعك تعنمذ هاجةت ي شامال قوياش
  .يعلمذ يوق ـ 2006لئكعن، بذ هازهعر . مذمكعن

ةنع  ـ 21 اق ي ازعرقعنع قاتس ازعرقع   ـ 1930ه ة ه ذ سأزعض ةنتاؤعنعث ب ع ت ع  ـ 2006يعلعدعك يعلعدعك
  .ظعشالرنع قاتساق، مذنداق تةرةققعياتالر بار

  .ظاالقة، هةرخعل تةتقعقات ـ ظالةم بوشلذقعغا سةصةر، ظذحذر ـ 22

  .آومصيذتئر ظعشلعرع، ظعنتئرنئت تور ظعشلعرع ـ 23
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  . ظعشلعرع، ظذرذش ظةهؤاللعرعقوراليادرو  ـ 24

  .هةرخعل قذرذلذشالر، سذ، توك يول ؤاهاآازاالر ـ 25

  . خعلدعن ظارتذق بايلعقالر300نئفعتتعكع  ـ 26

  .آىمىش، مةرؤايعت، ضأهةر مارجان تةرةققعياتع ـ ظالتذن ـ 27

  .خةلقظاراالشقان بازار، تعجارةت، تةرةققعياتع ـ 28

  .دئثعز قاتنعشع، دئثعز ظاستع تةآشىرىش ظةهؤاللعرع ـ 29

ش  ـ30 ةرةص قعلع ر ت أرىش، بع اب آ زعقحعلعق، آعت ازعرقع يئ ارقعتعش،  ه عص ت ص بئس عر قعلع ، نةش
ئلعدذ،                . آأصةيتعش ظعشلعرع  ةيدانعغا آ ذن ظعشالر م ساناص آةلسةك، بذ بةك آأص، يةنة بذندعن آئيعن نذرغ

ةلكع،          ةس، ب ةت ظةم ةرخعل بعدظ الر ه ذ ظعش دذ، ب ارعتعص تذرع ةيدعغاننع ي علةر بعلم الاله، س ع، ظ حىنك
  .تةرةققعيات ؤاسعتة ؤةسلعدذر

ادان،   ع ن ةيلعدعن     بذرذنق اتلعقع تىص أزعنعث خذراص ةت دةص، ظ ذنداق دةص بعدظ اهعلالر ش ةق، ج ظةخم
  .هازعرمذ دىشمةن ظاستعدا مةغلذص صئتع ياشاؤاتعدذ

بعدظةت . ظةمدع ظويغذنذص، خذراصاتلعق، نادانلعق، بعلعمسعزلعك، حئكعنعش ظةهؤاللعرعغا خاتعمة بئرةيلع
ان،          دئضةن ظةقعدة، ظعبادةتتة بولعدذ، ظعسالم دعنع      ، قذرظان، هةدعس قوللعغان مذسذلمانالر ياخشع دةص قارعغ

ابعظعنالر،       ظعجماظ، ظعتتعصاققا آةلضةن، ظعش هةرضعز بعدظةت      اهابعلةر، ت ذددع س ز خ بولماس، بعدظةتكة مانا بع
ن لئكعن، بعز تةرةققعيات، ؤاسعتة ؤة سعلعلةر غةلعبعدع. هةقعقةتحع ظالعمالر، قارعش تذرغاندةك قارشع تذرعمعز

  .قذؤؤةتتتعن ؤاز آةحمةيمعز، بذ بولسا هةقعقةت، ظةمةلعيةت، آأزعثعز بولسا، آأرىص قويذث ـ آىح
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  سىرة قةسةس تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

ارعخ                   عتعدذ، ت ارعخنع آأرس ىرة ت ذ س دذ، ب داق دةي الدعدا مذن ىرعنعث ظ تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ س
ةندذر   ارعخدعن خ  . مذهعم ص لةردة            ت ذنعث ظىحىن مةآتةص ةنمةيدذ، ش رعمعنع حىش ث يئ عز آعشع، دعننع ةؤةرس

تارعخنع دةرسلعك قعلعش مذهعم، تارعخ ظعلمع آةلضىسعضة بولغان قةدةمنعث ظعسالهاتع، شذنعث بعلةن مةن بذ 
  .جايدا سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث تارعخعدعن قذرظاننعث ظعشارعتعدعن بعر نةححعنع آةلتىرعمةن

ارقعلعق      س ـ   1 نال ظ ارقعلعق سئض اؤا ظ ذاليمان ظةلةيهعسساالم، حىمىلعنعث ظاؤازعنع ظاثلعغان، بذنعثدعن ه
  .ظذحذرنع يةتكىزىش حعقعدذ

اهلعقتا،            ـ   2 ة، صادعش ةرةققعياتتا، ظةلحعلعكت سذاليمان ظةلةيهعسساالم، داؤذد ظةلةيهعسسالمغا ظعلعمدا، ت
  .لمع شذنداقال ياخشع ؤارعسلعق مةسعلعسع بارتة ؤارعس بولغان، بذ معراس ظعهئكمةتتةدبعر، 

ةرخعل               ـ   3 عية مةسعلعسع ه ةتقعقات، بعظولوض قذشالر تعلع ظأضعتعلضةن، بذنعثدعن هايؤاناتالر، قذشالر ت
  .تةرةققعيات بار، شذنداقال شامالنع قاتقاندا، ظذحذش تةرةققعياتع حعقعدذ

اندا،      ـ  4 الرغا قارعغ ةن ظعش ةآعلعدذ؟ دئض م ظ اآعملعق،     تةخعتنع آع يلعق، ه اي، ؤالع تةبعتلعك قعلم  مذس
  .صادعشاهلعق ظعشلعرعنع مةسلعهةت، مذشاؤؤعرلعق بعلةن ظئلعص بارغان، زالعمالرحة زذلذم قعلمعغان

ذن،     ـ 5 اؤادا بولس ةيلع ه ع، م ةص ظةآعلعش ىرظةتتة يأتك ز س أتىرىص تئ ةختنع آ ر ت ث ظئغع ذ جعننع ب
ةش       قذرقلذقدا بولسذن، دئثعزدا بولسذن، ظاشذن     ىرظةتتة يأتك داق نةححة توننا ظئغعرلعقدعكع نةرسعلةرنع تئز س

ورت    عنع، ظعمص ذر قذرذلذش عنع، ظذح ول قذرذلذش ةرةققعياتنع، ي عنع، ت لعرنع   ـ مةسعلس ورت ظعش ظئكعسص
  .آأرسعتعدذ، مةملعكةتلةر ظارا، خةلقظارا قاتناشنع آأرسعتعدذ

زانالرنع سئلعشع، ياسعشعدا، بعناآارلعق ظعلمع     جعنالر بعنا سئلعشع، هةيكةللةرنع، ظئغعر، حوث قا       ـ   6
ش،           ةرةققعي قعلع نع ت اؤالش زاؤذتع والت ت ئلعش، ص قا س انالرنع ظعش ةدةن آ ذنداقال م دذ، ش ص تذرع حعقع

  .سةنظةت ظعلمع، نةققاشلعق بار ـ قذيمعحعلعق ظعلمع بار، شذنداقال، ضىزةل

علةم     ـ 7 ار ض ذندذرذص، ظذح امالنع بويس ةتقعقاتع، ش الر ت ةم   قذش عالن، ظال لعرع، ظايرذص دة ظذحذش ظعش
ةت ظاالقعسع،       لعرع، دأل ة ظعش بوشلذقعغا سةصةر قعلعش، تةرةققعياتعنع آأرسعتعدذ، ظذرذش تاآتعكعسع، ظةلح

  .خةؤةردار بولذص تذرذش، ظادعل سعياسةت بار

الالهنعث           ـ 8 يعش، ظ داق دئ عش، بذن ذنعثغا ظةضعش ص، ش ةآحع قعلع اش يئت اناظةتنع ب المع س ظعس
ا        ظ ت ماددعالرغ ة ظعلعمئن ىملىك، مةدةنلةرض نع، ظأس ام قعلغع ا ظعله عنع، هايؤانالرغ ةلعم بةرض انالرغا ت عنس

  .ظورذنالشتذرذغعنع بويعحة ظعش ظئلعص بئرعش

 بذ سىرعدعكع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعدة، يةنعال ظعلعمع تةرةققعيات، ظعاله يوليورذق، آىح ـ 9
عنع         قذدرةت، هاسعنعث يعالنغا  ـ   ةؤدة ماسلعشعش ر ض ث بع ذ ظىحعنع  ظأزضعرعشع، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك ب

ذر،          . آأرسعتعدذ مذسا ظةلةيهعسساالم ظعنسان، هاسا، ظأسىملىك، يعالن هايؤاندذر، شذنداقال قولدعن حعققان ن
  .بعز يذقعرعدا سأزلةص ظأتكةن نذر ظعلمع، تةرةققعياتقا ظعشارةتتذر

ذ حعقعرعشع، هازعرقع سذ قذرذلذشع، قذدذق قئزعشنع، سذنع ظادعل تةقسعم تاشنع هاسا بعلةن ظذرذص س
ذالر           سةؤرزذلذمغا  . قعلعشنع آأرسعتعدذ  دذ، ظ  قعلعص، ظئتقادنع يوقاتماي، آأرةش قعلسا، شذنداق غةلعبة قعلع

  .حألدة تةؤةآكىل قعلغاندةك، تةؤةآكىل قعلسا، شذالردةك ظعالهع رعزعق يةيدذ، تةييارنع يةيدذ

دذ،   ـ لةر حعقعص تذرعدذ، ؤةز   هئكمةت ـ   غارايعص ظعلمع  ـ   خع ؤةقةرلةردعن ظاجايعص  تارع نةسعهةت حعقع
يذقعرقعدةك، تةرةققعياتالرغا ظعشارةت بار بولذص، ظعنسانالر تةصةآكذرعنع، ظةقلعنع ظاشذرعدذ، آةشصعيات هاسعل 

ع،    تعن صايدعلعنعص، شىنئمةتتةرةققعي قعلدذرعدذ، دعن، دذنيالعق،    . قعلعدذ ةلتىرعدذ، حىنك ةجا آ آرعسعنع ب
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  .ظاسعيلعقنعث ظاقعؤعتع هةممعضة مةلذم

  ظذنداق بولسا، بعز بذ سىرعنعث جةؤهةرلعرعدعن تالاليمعز

  باالغةت

باالغةت، ظةرةب تعلعدا مذهعم صةن بولذص، بذنع ظعضعلعمعسةك، قذرظان، هةدعسنعث مأجعزعسعنع ظاسان 
ذ               تونعيالمايمعز، سأزنع قانداق ظعشلعتعش،    م، ب ةآمذ مذهع ذ ب اش، ب  قانداق حىشعنعش سعرلعرعنع قانداق بايق

ةتتعكع            ةت جةه اننعث، باالغ ألىنعدذ، قذرظ ة ب ةدظعي دةص ظىحك م ب ان، ظعلع ع باي انع، ظعلم ع ماظ ةن، ظعلعم ص
ذ،                  ع، ظ ان، حىنك ا ظالغ مأجعزعسع، هةممعمعزضة مةلذم، بذ جايدا، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، باالغةتنع تعلغ

سر مةملعكةتلعك ظذنعؤئرستعتعنعث ظةزهةر جامظةسعنعث باش رةظعسع، مةآتةصتة بذ صةننع ظةمةلعيلةشتىرىش مع
  .ظذنعث بذرحع، قئنع، قذرظاندعكع بذ سعردعن بعر نةمذنة

אאא
א            ع اث ظذن ن، قورعقس ع ظعمعتكع دذق، ظذن داق دةص ؤةزع قعل  تةرجعمعسع، بعز مذسانعث ظانعسعغا مذن

دةرياغا تاشلعغعن، قورقما، غةممذ قعلما، بعز ظذنع ساثا قايتذرذص بئرعمعز، ؤة ظذنع مذرسةل صةيغةمبةر قعلعمعز 
ا،    .  بار بئشارةت دئضةن، بذ ظايةتتة، ظعككع بذيرذق، ظعككع نةهع، ظعككع خةؤةر، ظعككع          ظعككع بذيرذق بولس

دذق،         ع قعل ا، ؤةه ةؤةر بولس ظذنع ظعمعت، دةرياغا تاشال، ظعككع ؤةهع بولسا، قورقما، غةممذ قعلما، ظعككع خ
ارةت ظةضةر قورقساث، ظعككع     ز                بئش ةيغةمبةر قعلعمع ع ص ز، ظذن ايتذرذص بئرعمع اثا ق ع س ا، ظذن ان،  .  بولس قذرظ

عرلعق باالغة   داق س تة بذن ل        هةدعس ر خع عيعلعك بع ول، قاص ع م قا، مةنعس ةؤزع قعس أص، ل ايعتع آ ةر ناه تل
ع                    ذنداق، ظعكك ازعرمذ ش دذ، ه ارع قعلدذرع توختاشالر، ظةينع حاغدعمذ قةدعمدة ظأز مةنعسعنع، ظأز رولعنع ج

ةن            . مةنا بةرسة، هةرضعز زعت آةلمةيدذ     ان بعل ذص، ظعم ةم بول ةلبع خاتعرج ىنىص، ق را حىش بذرذنقعالرمذ توغ
ذص                آةت ول بول م م دذ، ظعلع ةم قعلعؤاتع ةلبعنع خاتعرج اص، ق ةرنع بايق عرلعق مأجعزعل ا، س ازعرقعالر بولس تع، ه

  .آةتتع، هةقعقةت ظاشكارا، هازعرقع ضةص تةقؤالعقتا قالدع

ذآع، ياخشع       لذبع ش ةت    ـ   قذرظان ظذس اننع، جةنن عنع،      دوزاخ  ـ   يام أتمىش، آةلضاس ةت نع، ظ نع ؤة نئم
ات   ة    ـ ظعنتعقامنع، مذآاص ذددع آئح ازانع، خ ع، ظاسمان   ـ ج ذر       ـ آىندىزن اندةك، ن ا ظالغ ة تعلغ نع بعلل زئمعن

ةآكذرغا                 اقعرعدذ، تةص قا ح ىآرع قعلعش انالرنع ش ة، ظعنس اندةك، جىص هالةتت ا ظالغ بعلةن زذلمةتنع بعللة تعلغ
ثالر       انداق قعالتتع ة، ق م قعلعؤةتس ع داظع ةن آىندىزن ة بعل الاله آئح ىرعدة، ظ ذ س اقعرعدذ، ب ةن  ح ذر بعل ، ن

ذنداق      عر قعلعص ش قاراثغذنعمذ سعلةرضة آعم آةلتىرىص بئرةلةيدذ؟ دةص شىآرعضة حاقعرغان، بعز بذنعثغا تةصس
ةت،              ازاب، راه دةيمعزآع، بذ دذنيا يةنع يةرشارعدا هايؤان، ظأسىملىآتة ظأز ظعحعمعزدة، ظاشذنداق جىصلىك، ظ

ةت اغالر  نئم ا، ت ندا بولس نع، زئمع ار قئ ةت ب ذق،    ؤة نعقم ز، قذرذقل ايالقالر، دئثع ةر، ي الالر، حألل ، جاثض
ظعمارةت، ؤة خارابلعق، مولحعلعق، ؤة قةهةتحعلعك، تاتلعق ؤة ظاححعق، تذزلذق ؤة تذزسعز، ياخشع هاؤا، ناحار 

ىملىك  . يئقعنالر بار ـ   قويذق، يعراق  ـ   سوغذق، سذيذق  ـ   يذمشاق، قعززعق  ـ   قذمالر، قاتتعق  هاؤا، تاشالر ؤة   ظأس
ةر          ؤة   ا ؤة زةه ذددع شعص ار، خ انلعقلعرع ب ايدعلعق ؤة زعي ة ص هايؤانالردعمذ بذ خعل هادعسة بار، قعسقعسع بعزض

اق            . بولغاندةك أزلةيدعغان، س ظأز ظعحعمعزدا بولسا، آور ؤة آأرعدعغان ظادةم، ضاس ؤة ظاثاليدعغان، ضاحا ؤة س
ةلبع آئسةل ن                اقالر، ق اقالر، آئسةل ؤة س ةللةر ؤة         آعشعلةر ؤة صالةج ؤة س ةزالعرع آئس اآالر، ظ عجعسالر ؤة ص

ادان،               العم ؤة ن الؤاث، ظ ا ؤة ض ساقالر، باي ؤة صئقعرالر، ظذلذغ ؤة خارالر، سئخي ؤة بئخعلالر، حئحةن، هذشش
ةك ؤة             ر، معسمعس، سةض ان ؤة ظئغع ار،      جاهعل، ظاقعل ؤة ظةهمةق، حاقق ورذن ؤة تئرعشحانالر ب ذ، ه ظذخالثغ

  .ةكخذددع ضىزةل ؤة سةتلةرد

اه    ةتنع، ض اه جةنن اال، ض ا، ظالالهتاظ ة   دوزاخمان اه آئح اننع، ض اه يام ة، ض عنع ظىلض اه ياخش  ـ نع، ض
نع         ىآرع قعلعش اقعرعص، ش ة ح كةرتعص، هةقك ع ظةس اه بذن ع ض اه ظذن ةتنع، ض ذر، زذلم اه ن ع، ض آىندىزن

أزعنعث    نع، ضاه نعقمةت، ظعنتعقامنع ظةسلعتعص، هةقكة حاقعرعص ش       نئمةتظذقتذرغاندةك، ضاه    قا ظ ىآرع قعلعش
تة      نئمةتشذثا بعز، مةيلع    . عضة دةلعللعضةن هئكمعت ـ   بارلعق، بعرلعكعضة، ظعلعم    مةيلع نعقمةت بولسذن هةدعس

  !  قعلعص، صىتىن ظعشعمعزنع ياخشعق قعاليلعسةؤرسانا، شىآرع قعلعص، بولمعسا  ـ دعيعلضةندةك، هةمدذ
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حة يارعتعص، خالعغاننع تالاليدذ دئضةن ظايةت توغرعسعدارةببعث خالعغان  

عم   ذن ظعس الالهنعث نذرغ أز، ظ ذ س ةن ب ارعتعش دئض ش، ي ةرؤعش قعلع ص، ص ة قعلع  ـ رةب، تةربعي
قا    تةربعيعلةششذنداقال، ظالاله ظاجايعص يارعتعش، رعزعق بئرعش،       . سىصةتلعرعنع ظىستعضة ظالعدذ   ، ظعضة بولذش
عث ظةلحعنعث خةلعصعسع، ؤة ظةضةشكىحعلةر مذشذنداق ظةخالققا ظعضة، يةنع صةرؤعش ظعضة زات، ظةلحعسع، ظذن

  .ؤة تةربعيعضة

صعل هةممعمعزضة مةلذم، يوغان، آىحلىك، . بعز بذ مةسعلعنع بعر معسال آةلتىرىش بعلةن حىشةندىرعمعز
اشارةت، قذرتالرنع غالعص تئرعسعمذ قئلعن هايؤان، شذنعث بعلةن بعرضة، ظالاله بذ صعلنعث دىمبعسعضة مةلذم ه       

ة،               اي، دةرةخلةرض عل حعدعيالم رعدذ، ص ازار بئ ا ظ ةيدذ، ظذنعثغ زعق ي علدعن رع علةر ص ذ نةرس دذ، ب قعلعص قويع
ا زار         ايدذ، ظالالهق معنعدعن زادع قذتذاللم ذ      ـ تاشالرغا ظأزعنع سىآةص، بذ دىش ا ش نعدذ، مان زار قاخشاص يعلع

ارةت،  صةيتتة، ظالاله ظذنعثغا بعر قذشالر تو  صعنع ظةؤةتعدذ، بذ قذشالر صعل دىمبعسعضة قونذص، بذ زعيانداش هاش
ز                       العدذ، بع أرىص ق ذ قذشالرنع ياخشع آ ذص، ب ازابدعن قذتذل ذ ظ علمذ ب نعدذ، ص ازعاليدذ، ظوزذقلع قذرذتالرنع ت

م       عمعز الزع ر . ظعنسانالرمذ ظةنة شذنعثدةك هةمكارلعشعش الاله،     ـ  بع م، ظ عمعز الزع ة آأيعنعش ة  بعرعمعزض  هةممعض
  .قادعردذر، مةيلع ظأسىملىك ياآع هايؤان ياآع ظعنسان بولسذن بذ خعل هادعسعدعن خالع ظةمةس

اننعث    ـ   نذخساندعن خالع زات، ظعلعم    ـ   ظالاله، قذددذس، ظةيعب   هئكمةت، بعلةن ظعش قعلغذحع، قذرظ
انذن      ةت، ق ةن، هعداي الاله،   ـ سأزع بعزضة بةرض ع، ظ ذ   السالم مؤمن  تىزىم ةنع ظاش الرغا     ي ذ قذش ا ؤة ظاش نداق تعلغ

ظةمعنلعك، خاتعرجةملعك بةرضىحع، مذهةيمعن يةنع آىزةتكىحع، هايؤان، ظعنسان هةممعنع ظوبدان آىزىتىص           
اجعز ظةمةس                رعدذ، ظ العغعنعنع قعلعؤئ العبتذر، خ ةزعز، غ ة   . دةردعضة، هالعغا يئتعص تذرعدذ، ظ ةببعر ظةن مذتةآ

ر       شذنعثدةك يةنع صعلنع آعحعككعنة بعر ه   قذرغذحع، آعبع ذندذرغان، باش ةن، بويس اش ظةضضىزض ةن ب ايؤان بعل
  .ظعضعسع، قاههاردذر

ةن زار        ذندذرعدذ   ـ   ظعنسانالرنعمذ معكرذصدةك آعحعككعنة مةخلذق قوشذنع بعل عتعؤئتعدذ، بويس . زار قاخش
             ذلعد رعش ظذس زعق بئ الالهنعث رع ىحع، ظ ى  ظةنة شذنداق رعزعق ظعشعكعنع ظاحقذحع، رعزعق بةرض عن مةثض

  .هةيران قالعسةن

       دان ةممعنع ظوب ةلعيم، ه ةندةك، ظ نع بةرض قا قذرت نع، قذش علغا قذش ذددع ص ىحع، خ ةك بةرض ب
ةل                   علعلةرنع ه ةن مةس تع بعل دذ، قذدرع بعلضىحع، مذشذ خعل هادعسعلةرنع هةممعنع بعرال ؤاقعتتا بعلعص تذرع

  .قعلعدذ

تذرذؤاتعمعز، خالعغعنعنعث جئنعنع ظالغذحع، بذنع آأرىص א  آأتىرضىحع، ظةنة آأردىث، قذرتنعمذ
ىص          ذددع يىس دذ، خ اه قعالالي ةهبذبعنع صادعش اآع م نع ي ر قذل ا بع ةر خالعس أتىردع، ظةض تعدة آ عل ظىس ص

  .خالعغعنعنع قعلغذحعدذر  خار قعلغذحع،ظةزعز قعلغذحع،  ، ظةلةيهعسساالمنع قعلغاندةك

ذنداق        سىصةتلعرع بعلةن بذ   ـ   ة ظالالهنعث ظعسعم  بعز بذ معسال ؤ    الاله ظاش ا ظ ىتىن دذنياغ عمعزدعن ص دةرس
دذ،  ة قعلع ةتمذظامعل علةر،  هئكم دذ؟ دعيةلمةيس ة ظىحىن ذ نئم ةن ظ ذ مذنداقك علةر ب دذ، س ش قعلع ةن ظع  بعل

وراققا   . دئسةثالرمذ آارعث نئمة دئضةن جاؤابقا ظئرعشعسعلةر      علةر   ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، س ايدذ، س  تارتعلم
ازا    قذرذص ج الاله باش ةممعنع ظ علةر، ه الالهنع سعنعمايس علةر ظ عنايدذ، س الاله س علةر، ظ وراققا تارتعلعس  ـ س

زار، تةزةرروظ حةآكىحع، ظاجعز، صئقعر بةندة  ـ  مذآاصاتنع ظأزع بئرعدذ، هةممة ظذنعث قولعدا، بعز صةقةت خار        
  .خاالس

انداق           يةنع بذ ظايةتتة آئحعنع، زذلمةت     ة ق  قاراثغذنع ياآع آىندىزنع نذرنع قعيامةتكعحة داظعم قعلعؤةتس
ة،       ةن ظايةتت ةيدذ؟ دئض ةلتىرىص بئرةل نع آ اآع آئحع ع ي ذق، آىندىزن ذر، يورذقل ة ن م سعلةرض ثالر، آع قعالتتع

ارلعقالرنع ظعن  ـ ظالالهتاظاال صىتىن ظاسمان زئمعن، قذياش، ظاي، آئحة   انالرغا  آىندىز، هايؤان، ظأسىملىك قات س
ا              ال، ظات ر ظاي ذددع بع ان خ ةربعر ظعنس ا    ـ   يارعتعص بةرضةن، ه عنع، ظاآ العرلعنع       ـ   ظانعس رع، ب عنع، ظئ ظذآعس
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ان دةص         رعش ظىحىن يارعتعلغ هةممة جاماظةت قةؤمنع مةن ظىحىن، مئنع قوغداش، هعماية قعلعش، ياردةم بئ
ز ظىحىن دةص قارشع ؤ               ىن، بع ةن ظىح أثىل بألىشع     قارعغاندةك، بذ مةخلذقالر م أزعنعثكعدةك آ ذنداقال ظ ة ش

بولذصمذ يةرشارعنع، ظعكولوضعيعلعك مذهعتنع، ظةتعراصعدعكع مذهعتنع، هاؤا      . قوغدعشع، ظاسعرعشع الزعم  . الزعم
علةن      نئمةتظالاله، يارعتص بةرضةن    . ساصلعقعنع قوغدعشع الزعم   : تعن ظعلمع ظذسذلدا صايدعلعنعشع آئرةك، مةس

  .ايدعسعنع سأزلةيمعزبعز هازعر قذياشنعث ص

  .بولمايدذمةؤجذت قذياشسعز يةرشارع  ـ 1

  .قذياش، يةرشارعنعث سةيرة قعلعشعدا تةثصذثلذقنع ساقاليدذ ـ 2

  .تارتعش آىحع ظارقعلعق يةرشارعنع تذتذص تذرعدذ ـ 3

  .ظعسسعق ظئنعرضعية بعلةن تةمعنلةيدذ ـ 4

  .آىندىزنع هاسعل قعلعدذ ـ آئحة ـ 5

  .ن، ظأسىملىك هاياتع ظىحىن بعر ظئنعرضعية بةك مذهعمظعنسان، هايؤا ـ 6

  .زعراظةتلةرنعث ظىنىشع، ظأسىص يئتعلعشع، هةتتا صعشعشع ظىحىن مذهعم ـ 7

  .سوغذقدعن هاسعل بولعدعغان، شامالنع ظاشذ ظعسسعق حعقعرعدذ ـ ظعسسعق ـ 8

  .بذلذت، يامغذر، صارالرنع ظاشذ قذياش قعززعقلعقع هاسعل قعلعدذ ـ 9

  .بارلعق آأآتات، مئؤعلةرنع قذياش صعشذرعدذ ـ 10

  .نئفعت هاسعل بولذشقا سةؤةب بولعدذ ـ 11

  .هاؤا ساصالشتذرعدذ ـ 12

  .هةرخعل ماددعالر ظذنعثدعن يةرشارعغا يئتعص آئلعدذ ـ 13

  .لعنعدذصةرقيةتتة رةث قذياشدعن آئلعدذ ؤة شذ نذر بعلةن  ـ 14

  .لةص بئرعدذشةرعق، غةرعب، جةنذب، شعمالنع بةلضع ـ 15

  .مذزالرنع ظئرعتعص، ظأستةث هاسعل بولعدذ ـ 16

  .ظذنعث نذردعن توك هاسعل قعلعنعدذ ـ 17

  .قذياش نذرع سةؤةبعدعن سىرةتكة تارتعلعدذ، فعلعم ظعشلعنعدذ ـ 18

  .بارلعق ظئنعرضعية هاسعل بولذشقا ظاساسع سةؤةب بولعدذ ـ 19

 ظعلمع، نذر ظعلمع ؤة باشقعالر مةجذد، هةتتا آىن نذرعدا  زةررعحعدعن ظاتوم بومبا ياسعلعدذ، فعزعكا    . 20
  ْ.داؤالعنعؤاتعدذ

        ،نعث صىتىن تةبعظةت   صةلعسةصةظالالهدعن باشقا هةممعسع يوقعلعدذ دئضةن ظايةت
ة            ةزلع دئض عالنئتالر، ظ نعدع، ظعلمعنعث ظاساسع ؤة توغرعلعغذحع، حىنكع، يذنان صةيالسوفلعرع، ظاسمانالر، ص

ايدذ   ةزلع،   . ظعسكةندةرعييةمذ رذملذقالر هاآعمعيةت دةؤرعدة مذشذنداق قاراص، ظاسمان جعسعملعرع يوقعم ذ ظ ظ
بارلعق نةرسعلةر، سذ، هاؤا، تذصراق، ظوتتعن آةلضةن، بذ ظةسلع ماددعالرمذ يوقعمايدذ، آىن، ظاي ؤاهاآازاالرمذ 

ان      ةيدذ دةص قارعغ علدة، بع     . يوقاص آةتم نكع مةزض ارلعدع،         آئيع ا دةص جاآ ذ خات ص، ظ العمالر حعقع ل ظ ر خع
ةدعيدذر         ةزلع، ظةب الالهال ظ ةم      . هةتتا، ظعسالم صةيالسوفلعرعغا ظوخشاش، ظ ة، ه ةخلذقالر هادعس ارلعق م قا ب باش

ن               عمذ، لئكع يوقايدذ، ضةرحة آأرىنىشعدة هةربعر ماددا يةنة بعر نةرسعضة ظأزضعرعص، ظةسلعسع يوقاص آةتمعس
تعدذ           ظذ بةرعبعر هاد   اص آئ ذنداقال يوق ان، ش نعص يارعتعلغ ةؤؤةل     . عسة، صةيدا قعلع الاله، ظ ةقةت، ظ اخعر،   ـ   ص ظ

ارعدع،    ايدذ دةص ق ع يوق قا هةممعس ةيدذ، باش اص آةتم ذ زات يوق ةدع، ب ةزلع، ظةب ةخخر، ظ ةددعم، مذظ مذق
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ة          دوزاخظاخعرةت، جةننةت،    عمذ،   ، بذنعثدعن مذستةسنا بولذص، ضةرحة بذالر يوقاشقا تئضعشلعك م خلذق بولس
  .ظالاله بذالرنع مةثضىلىك قعلدعم دئدع

  .بذ ظايةتكة نعسبةتةن يةنة بعر تةتقعقات بار، ظذ بولسعمذ رادعيوم توغرعسعدا

ا                     ارلعق ماددعالرغ ذص، ب اددا بول ان م ةيران قالدذرغ العمالرنع ه ةتقعقاتحع ظ وف، ت ىتىن صةيالس رادعيوم، ص
ثدةن   . ؤة آىحلىآتذر، ظاجايعص نذر حعقعرعدذ قارعغاندا، صارحعلعنعشع ؤة يوقعشع تئز       ث مع بعر ضرام رادعيومنع

اص                   اخعرع يوق رعص ظ نع حعقع ث نذرع يون زةررعحعنع ة معل ارحعلعنعص، نةحح ىرظةتتة ص ز س ذنداق تئ بعرعمذ ش
تعدذ    اددا    . آئتعدذ، رادعيومنعث ظأزع تىضىل، ظذنع قويغان ظورذنمذ نةححة زامان يورذص آئ ة م ة، هةمم ظةلؤةتت

ةر               صار اتلعدعكع، ظةض ذنع ظعسص حعلعنعشنع قوبذل قعلعدذ، ظةمما، رادعيوم ناهايعتع تئز هةم آىحلىك، ظالعمالر ش
وك       ا، ت عتعص بواللعس ارحعالص توض ةنع ص ا، ي ارحعالص بواللعس دة ص ئكذنت ظعحع ر س رامنع بع ر ض أمىردعن بع ت

ا،  رااليدذ     6800حعقعرالعس وك حعقع ىدةك ت را آةلض ة توغ ات آىحعض يون ظ ويعزنع   .  معل ونلذق ص ة ؤاض نةحح
الرنعث    أمىر، معس ازعر، ت ةمما، ه العدذ، ظ عص ق ع ظئش ة آىح ايالندذرذص يةن تعم ظ ةش قئ ارعنع ب يةرش
. صارحعلعنعشع، توك زةررعحة حعقعرعش، ناهايعتع ظاستا، شذنداقتعمذ هةر هالدا خئلع ياخشع تةرةققعي قعلدع

اي،        ـ   مانا بعز آأرىؤاتقان ظاسمان    ىن، ظ ن، آ ذر،         زئمع اددعالر ن ت، م ىملىك، ظعلعمئن ايؤان، ظأس ان، ه ظعنس
ةنع   أشيرهارارةت، ماضنئتالر هةممعسع بعر هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة يأتكعلعدعغان ماددا، ظاخعرعدا ظةرةبحة         ي

اآع                   ذرعقع ي اآع ص ع ي اددعنعث رةثض تةسرعلعك ظالةم، ؤاآعظوم دةص ظاتعلعدعغان بعر دذنياغا قايتعدذ، بذ خعل م
زنع يوق، ظةمما، ظالعمالر بذنعث تةسعر آىحعنع هئس قعلغان، ظذ شذنداق آىحلىآكع، صىتىن سعستئمعالرنع ؤة

ايدذ، دةل           ةم يوق ان، ه ةيدا بولغ دذ، ص هةرعكةتلةندىرعدذ، بذمذ ظةلؤةتتة هادعسة بولذص، هةرعكةتنع قوبذل قعلع
ةت آىحع       نع، هةرعك رلعك آىح ةن، تةس ان، هةرعكةتلةندىرض ذنع ياراتق ذ   ش أزعدذر، ظ الاله ظ ارغذحع ظ نع حعق

ىلىآتذر         . خالعقدذر . مانا هازعر بعز مذشذ ظايةتكة قايتعص آئلعمعز، هةممة نةرسة يوقايدذ، صةقةت ظالالهال مةثض
ةن  العدذ دئض ى ق ذ مةثض ىتىن  . ظ ةت ص ذ ظاي ذثا، ب ةش ت  صةلعسةص اددا، ظعلعمئن رعنع، م ةت ظعلعملع  ؤة تةبعظ

  .ة ظاساسع معزاندذرظعلعملعرعنع توغرعلعغذحعدذر ؤ
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  سىرة ظةنكةبذت تةصسعرعدعن تالالنمعالر

אאא{אאאא ع ذالر : تةرجعمعس ظ
دعرلعقعغا ظالالهنعث مةخلذقاتالرنع تذنجع قئتعم قانداق ياراتقانلعقعنع، ظاندعن ظعككعنحع قئتعم يةنة يارعتعشقا قا

ةن          اراتتع، دئض انداق ي ةخلذقاتالرنع ق الاله، م قارعمامدذ؟، دعضعنكع، زئمعندا سةيرة قعلعص قاراث بئقعثالر، ظ
ظايةتلةردة، مةخسذس سةيرة، ساياهةت قعلعشقا صىتىن دألةتلةرضة بئرعص، ظالالهنعث قذدرعتعضة قاراشقا تذنجع 

اقعرعدذ،            قئتعم قانداق ياراتقان، ظعككعنحع قئتعم يةنة قا       قا ح تعدة ظويلعنعش علة ظىس ةن مةس نداق يارعتعدذ دئض
ةص       . صةرمان حعقارغان  ـ   ظوحذق قعلعص ظةمعر   اث ظاتسعال ي م ت وق    ـ   داظع عنع ي ثالر دئض ة . ظعحع ة   ـ ظانح مذنح

لعنعدذ   هةقعقعي  قاراص قويذثالر، بذ مةسعلعضعمذ ؤاقعت ظاجرعتعثالر، حىنكع،         . هاياتلعق ظألضةندعن آئيعن باش
شذنعث ظىحىن دعن ؤة دذنيا ظىحىن، ظعلعم ؤة . هاياتلعق دةيدذهةقعقعي رةت هاياتلعقع، ظةضةر بعلسةثالر، ظاخع

رةك ايلعنعش آئ ةرنع ظ ةر قايسع مةملعكةتل ىن، ه ةرةققعيات ظىح ذش ؤة ت ىن، ظويغذن ارةت ظىح الاله، . تعج ظ
ةرعز      ماللعرع، ظ  ـ   شذثا، صىتىن يةرشارعدعكع مذسذلمانالر ظىحىن بولذصمذ صذل       ةقلع بار مذسذلمانالرغا هةجنع ص

  .قعلغان، قاراص باقامدعكع دةص

بعز قايسع بعر ظالةمضة قارعساق، ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع، : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق دةيدذ
ع،  تظعلم علةنهئكمع دذ، مةس ال تذرع انلعقع حعقعص ة يارعتعدعغ انلعقع ؤة يةن ث ياراتق ذ زاتنع ما: ع، ش نالر، ظاس

  .ظعنتعزامعغا قارعساق

  .ظادةتتة سانالر نعزامع مذنداق بولعدذ

اآع ... 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1 اخعر، ي اآع ... 96، 48، 24، 12، 6، 3ظ ، 16، 8، 4، 2ي
  تاق... 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1جىص، ياآع ... 12، 10، 8، 6، 4، 2ياآع ... 32

اند   اثعدذ    خذددع شذنعثدةآال ظعنسانالر يارالغ عيعص م ذنداق آأص ةيرعلعرع ش ع رذشةن،    . ا، هىج ز بذن بع
عالنئتالردعمذ       . حىشعنعشلعك يازغان  عملعرع، ص هازعرقع ظاسترونوم ظالعمالر، بذ خعل ظعنتعزامنع، ظاسمان جعس
زأهرة، زئمعندعن آئيعن ظىحعنع ظورذندا، مارعس، ظالتعنحع ظورذندا، باشقا بعر صعالنئت    : بايقعدع، مةسعلةن 

ذران      ـ   48ساتذرذن   ظورذندا، ـ   24ظعككعنحع ظورذندا، يذصعتعر    ظون   دا، ظ تون    ـ  96ظورذن دا، نئص  ـ 192ظورذن
  :ظورذندا، بذ ظعنتعزام ظاخعرعدا مذنداق ـ 284ظورذندا، يةنة بعرسع 

3  6  12  24  48  96  192  284  

  نئصتون  ظذران  ساتذرذن  يذصعتعر  صعلوتون  مارعس  يةرشارع  زأهرة

انلعق       ل س ا                بذ خع عدا ؤة ت ع سعستئمعس امان يول تئمعالردا س قا سعس اش ؤة باش ةلذمات هةرقايسع قذي م
تئمعالر،              ظاخعرعنع ظالاله ظأزع بعلضةنضة قةدةر، داؤاملعشعدذ، ظاسترونوم ظالعمالر ظاسمان جعسعملعرع ؤة سعس

الدع           ةيران ق اتتعق ه ابقا ق انلعق هئس زام، س ل نع ذ خع ارا ب عالنئتالر ظ ا  . ص ارعدا بولس ايؤان،   يةرش ان، ه ، ظعنس
اق    ةآلعمعز، بارم راي ش ا، حع ةيران قالماقت ا ه دار، نعزامالرغ اب، معق ذختا هئس ارلعقالردعكع ص ىملىك قات ظأس
ئخعمذ     ةلذماتالرغا ت انلعق م زام، س ةم، نع ذختا ظألح اددعالردعكع ص ت، م ةتتا ظعلعمئن ارتعص، ه زدعن ت ظعزعمع

 خعل ماددا، ظعلعمئنت جةدؤعلعنع ظةآةلضةن،     116غا بارلعق   هةيران قالدع، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ جاي      
ةدؤةللعرعدة      ا ج ة، فعزعك ةدؤةل، خئمعي ل ج ذ خع قعالر، ب ذرع، ؤة باش اتوم نوم ذرع، ظ ث رةت نوم ؤة ظذالرنع
عز،              مةؤجذد، ظوتتذرا مةآتةص ظوقوغذحعلعرعنعث خئمعية دةرسلعكعدة بار، صةرقع شذآع، ظذالر دعنسعز، ظعالهس

ةخلذقاتالرنع              تةدرعجعي ت  رلعكع، م ارلعقع، بع الالهنعث ب ا، ظ ةي بولس ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةرةققعياتعحعالر، ت
ازعدذ أجعزعلعكعنع ي اننعث م انلعقع، قذرظ انداق ياراتق المعدذر. ق ذ ظعس ة . ب ةدؤعلعنع خئمعي تالر ج ظعلعمئ

  .آعتابلعرعدعن آأرىث
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ورال ظذ يةنة، . كعسع، حىنكع، بذ ظعسالمعدذر   بولذصمذ مذشذ، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث آعتابعدع       ؤة ق
فور،    ازوت، فوس ئن، ظ ور، ظوآسعض ا، خل مع بولس اددا ظعس ان، م علعي يازغ ةهؤاللعرعنع تةصس اش ظ ا ياس بومب
يوم                  اربون، رادع ان، آ ذز، تعت ئن، ت عماص، هعدروض اترعي، س عي، ن س، آالعتس أمىر، مع ضىثضىرت، سئنعك، ت

  .قاتارلعقالر

أز             زئمعن مانا قاراثالر،  الر، ظ نع سةيرع قعلعثالر، ظالعم، مذتةخةسعس، دوآتذرالر بعلةن سأهبةتتة بولذث
تعم                    نحع قئ انداق قعلعص ظعككع ة ق اراتتع؟ يةن آأزىثالر بعلةن آأرىثالر، بذ ماددعالردعن قانداق نةرسعلةرنع ي

تعم ناه  نحع قئ ة، ظعككع ان زات، ظةلؤتت ةيدا قعلغ تعم ص رعنحع قئ ذ بع ارعتعدذ؟ مذش ارعتعدذي انال ي . ايعتع ظاس
ظاخعرةتلعكع ظىحىن غةلعبة  ـ دعن، دذنيا ظةلؤةتتة، ظالالهقا هةممعسع ظاسان، بذ ؤاجعصنع حوقذم ظورذندعغانالر،

  .اهللا دعن باشقعسع هادعس ،مةخلذقتذر .ؤة تةرةققعياتقا ظئرعشعدذ

אא    ةتتعكع   هةقعقةتةن ظأيلةرنعث ظاث ظاجعزع ظأمىحىآ ةن ظاي نعث ظأيع، دئض
ان،           . ظأمىحىك مةسعلعسع ظىستعدة توختعلعمعز    أمىحىك، قذرظ ىرعنعث ظعسمع ظ ذ س وظ   ب وح المحف ان،     ل ع قذرظ دعك

الدع                   أمىحىك دةص ظات ر سىرعسع ظ اننعث بع ةآحع، قذرظ ذر، يئت تع، ن ة    . ظالالهنعث سأزع، هعدايع ذ ظةلؤةتت ب
ةتقعقا  ايؤانالر ت ايدذ، ه زنع قوزغ ز    دعققعتعمع ازعر بع ا ه علة، مان ر مةس لعك بع ة تئضعش أثىل بألىشض ز آ تع بع

  .ظأمىحىآنع تةتقعق قعلعمعز

 ظةلةيهعسساالمنعث دةؤرعدعال بار ظعدع، يةنة آئلعص، ظعنسانالرغا صايدعلعق بولغاحقا، آعمعضة بعر  نذهظذ،
ام   دا بار ظعدع، ب»لةؤهذلمةهصذز«جىص ظئلعؤالغان، بذ ظاتالغذ بولسا، ظةينع حاغدا       االهعدة ظعله ذ، ظالالهتاظاال ظ

بذ ظةهؤالالرنع هارذن يةهيا ظاالهعدة فعلعم قعلعص  . قعلغان، توقذمحع هايؤان، ظعنسانالر بذنعثدعن تةلعم ظالعدذ      
ا،           نع بولس ور توقذش ان، ت أزلىك ياراتق ىص آ ة ج ذتلذق، ظالت ةآكعز ص ةخلذقنع س ذ م الاله، ب ةن، ظ ظعشلعض

ان بو  ام قعلغ نال ظعله ذددع    آعحعكعدع ةت، خ ا قابعلعي ة، تذغم ة ظعض ع ظوخشاش سةؤعيعض ك، حوث ذص، آعحع ل
ذ                   اندةك، ب لعرعنع قعلغ أز ظعش ال، ظ ةرمذ تذغذلذص ظأردةك تذخذمدعن حعقعصال سذ ظىزضةندةك، هةرعلةر، حىمىلعل

ةلعم  عز، ت ايؤانمذ مةآتةصس ايؤانالر ظة   ـ ه ارةت، ه يىزلىك هاش دذ، ظومومع رعنع قعلع أز هىنع عزال ظ ة تةربعيةس ن
ظةمما، ظعنسانالردا بذ خعل هادعسة بولغاحقا، رةسذلذلاله، . شذنداق، هةرضعز خاتالعق، سةؤةنلعك يىز بةرمةيدذ

ذنداق   (رةببعم، ظىممعتعمدعن خاتالعق، سةؤةنلعكنع آأتعرؤةتتع،       ذناهعنع    ) خاتاالشقان مةسعلعلةردة ش ةنع ض ي
أمىحىك           ظةضةر، صىتىن توقذمعحع ظعشحعال    . سىرىشتة قعلمايدذ دئضةن   الالص، ظ اهعرالرنع ت ةث م عدعن ظ ر سئص

العدذ          زعص ق ان ظئ ة ظعنس ثعلعدذ  ـ بعلةن مذسابعقعضة سالسا، ظةلؤةتت عظة     . دة، يئ مةندعن مذداص ايؤان دىش ذ ه ب
ظةضةر، يأتكعلعشنع خالعسا، شاختعن شاخقا . قعلعش، شذنداقال، ظوؤالش ظىحىن، بذ قذرذلذشنع ظئلعص بارعدذ

 قعلعص، بةدةل تألةص، مذنداق بعر ظعشنع بايقعغان، سةرصقاتحع ظالعمالر، نذرغذن آىح تةتقع. آأؤرىك سالعدذ
اخقا حعقعص                    ر ش عز بع ىن، ظئض أتىش ظىح ا ظ ر قعرغاقق ة بع ئلعص، يةن ة دذح آ ار ظأستةثض ظأمىحىك بعر سذ ب

تعدذ تذرذص، ظاغزعدعكع تورنع قويذص بئرعص، يةنة بعر قعرغاقتعكع شاخقا ظعسعلعؤئلعص، تورنع ظىزى            دة،  ـ   ؤئ
دذ        . غةلعبة قعلعدذ  ايعتع خذرسةن بولع ن ناه العمالر بذنعثدع ام       . ظ ذ ظعله ا ب العدذ، بذنعثغ ةيران ق ذنداقال، ه ش
  .هةربعر هايؤاننعث حئكعسع، معثعسع، ظةقلع ظأز قولعدا بولغان ظالاله، ظعلهام قعلغان ظةلؤةتتة. نةدعن آةلضةن

ظايرعم يولدعن  ـ حعقعرعدذ، هةربعر حعققان يعص ظايرعمظأمىحىك يعضةن غعزاسعدعن يةنة يعص ظعشلةص    
ذص،  ان بول ال   4 )4000000000(حعقعدعغ ر ت ة، بع عقالص ظعشلعس ذص، صعشش ة قوش نع بعرض ارت يعص  معلي

ىرظةتتة   . ساقعلعمعزغا تةث آئلعدذ   بذ ماددعنع مذشذنداق صارحعليالعغان، هةممعمعزضة مةلذمكع، ماددعنع تئز س
رام       : ذرغذن تةرةققعيات ؤة مةنصةظةتلةر بار، مةسعلةن     صارحعالشتا، بعزضة ن   ة آعلوض توك هاسعل قعلعشتةك نةحح

ة  . تأمىر، معسدعن نةححة معليون، معليارت صذلالرنع توك حعقعرعش ظذسذلع بعلةن يعغعؤالغعلع بولعدذ            نةحح
دذ       ع بولع ة بولغعل ة ظعض ات آىحعض ارت ظ ةرةققعياتالرغا ظئرعشعص ظعشالرنع     . معلي ذن ت ع  نذرغ ق قعلغعل قواليلع

ز      ةر قعلعؤاتعمع ص، سةص ويعزالرغا حعقع تذؤذز، ص ان ظاص ارقعلعق ماثعدعغ وك ظ ز ت ةتتا بع دذ، ه ان . بولع معليونلعغ
زاؤذتالرنع توك بعلةن ماثدذرذؤاتعمعز، مانا بذ، ظأمىحىآنعث ماددعنع صارحعالش تئخنعكعسع بولذص، مذشذنداق 

  .ت بولغاحقا ظالاله، بعزنع آأرىص ظويالنسذن ظىحىن بذنع تعلغا ظالغانظعنحعكة، نازذك بعر تئخنعكا ؤة تةرةققعيا

عنعث               عنع هةسةل هةرعس ة قذرذلذش ذنداقال حىمل علعلةرنع ش مةن، جامالولظالةم دئضةن آعتابعمدا بذ مةس
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ارقعلعق ظعسالم           ذ ظ ع، ب ة، حىنك الدعم، ظةلؤةتت ا ظ ظالتة بذرجةك قذرذلذشنع، نذرغذن توقذمعحع قذشالرنع تعلغ
ةنتاؤع                 ذ ت ا ب ع دةص، مان ة قعالمدعك ص، غةلعب ظىممةتلعرع، ظألمالعرع ظذيقعسعدعن ظويغعنعص، تةرةققعي قعلع

الرنع    ذ ظعش ةهيا، مذش ارذن ي ا، ه ازعر بولس أزع، ه ةهذلالنعث س م قعلعص VCD، DVDرةهم وردا  فعلع ت
ىلى                 ذ مةثض ندع، ب ة قعلع ذ تةرجعم ذر تعلعغعم ر نةححعسع ظذيغ عز    تارقاتتع، هةتتا، بع ذص، هةرض أجعزة بول ك م

ةرمةيدذ ىن      . ظأزض ةؤالدالر ظىح م ظ اقالش مذهع ى س ع مةثض ذ فعلعمالرن ابالرنع ؤة ش ذ آعت ىن، ب ذنعث ظىح ش
ذ            . دةرسلعك قعلعنسذن  عغاحقا، ب ص، ياش تئمال قعلع ارةتلةرنع ظعس ذن هاش ظأمىحىك، حعؤعنضة ظوخشاش نذرغ

اثغذ         دئهقانالر ظىحىن، بولذصمذ باغؤةنلةر ظىحىن ناهايعتع      ل حاصلعش ر خع ع، بع  صايدعلعق، ظذنعث حعقارغان يعص
ايدذ           عدعن زادع قذتذاللم ع        . بولذص، بذ تورغا ظىسسعضةن هاشارةت، ظذنعث ظوؤلعش ص، ظذن ذم قعلع ال هذج دةره

  .حعرماص، خذددع جعنايةتحعنع باغلعغاندةك باصاليدذ

و  ع ظ دذ، بةزعس ور توقذي ع ت ذص، بةزعس مايدعغان بول ةر ظوخشاش ع ظأمىحىآل ع تورن ايدذ، بةزعس ؤا ياس
ور      توقذص، تأصعضة حعقعص ظذحار ضعلةم قعلعص خذددع بذلذتتا ظولتذرغاندةك، شامالدا ظذحعدذ، بةزعسع قذمغا ت

ذنداقال      ـ تذقذص، قذمالرنع حاصالشتذرذص، ظاندعن ظىستعضة ظئلعص ياتعدذ      دذ، ش اية بولع ا س دة، بذ تور ظذنعثغ
ىزىص            . ة، هذجذم قعالاليدذ  يوشذرنذش ظورنع بولذص، نعشان آةلس     اندةك، ظ ئمعدة ماثغ دة، آ ذ يىزع بةزعسع س

اؤادا،   ذ ه اراثالر، ب اتعدذ، ق ع ح ذص، قذالقالرن ة توق الر ظىستعض عم قذالق ر قعس ع بع ذ تورن ع، ظ اثعدذ، حىنك م
ع ظىحىن، قذرذقلذقدا، حأل، سةهرادا، سذالردا، باغالردا، ظئغعلالردا، ظأيلةردة هةممة يةردة ظعنسانالر مةنصةظةت

زمذ     . جان باقااليدذ . خعزمةت قعالاليدذ  مانا بذ، ظالالهنعث يارعتعش، ظعلهام قعلعشع، بعزضة تةلعم بئرعشع، بع
ةيدعغان         ذش آةحىرةل ةردة تذرم ة ي اغ، هةمم بالعلعرمعزنع ظاشذنداق هاؤا، قذرذقلذق، سذ، دئثعز، حأل، باغ، ت

  .عشانغا يئتعص، غةلعبة قعلعشع آئرةكدىشمةندعن مذداصعظةلعنعص، ن. تةربعيلعشعمعز الزعم

أز            ظأمىحىآنعث هاشارةتلةر بعلةن بولغان صةرقع، بذنعث سةآكسعز صذتع بار، باش قعسمعدا ظالتة جىص آ
ايدذ     ذص، ظذحالم ايؤان بول ىحع ه دذ، ظأمعلعض أزىتىص ظوؤالي نع آ ة تةرةص ذص، هةمم ا، . بول ارةتلةر بولس هاش

عنعث             بةزعسعنعث ظعككع آأزع بولسا، بةزعسعن     ار، بةزعس أز ب ث آ ة مع دة نةحح أزع ظحع عث ظاشذ بعر جىص آ
دذ      27هةتا   و لع انعتع ب ع، ق رعدذ، حىنك .  معث آأزع بار، قانعتع بار ظذحااليدذ، حىمىلة، هاشارةت تىرعضة آع

علةر         400بةزعلعرعنعث قانعتع حوث بولغاندا، حىشىص آئتعدذ، ظذنعث آأزلعرعمذ          ل هادعس ذ خع عدذ، ب دعن ظاش
دذمعكرذسك كارا بولع دا ظاش م . ذص تع، ظعلع داق قذدرع الالهنعث بذن ذلمانالر، ظ ذن مذس ةن، نذرغ ةن هةيرانم  ـ م
ايعصهئكمعت ن ظاج ارايعص  ـ عدع ةتغ العدذهئكم ذرذق ق ةردعن ق الدا . ، مأجعزعل عز ه ن خةؤةرس هئحنئمعدع

ةص   ايؤاندةك ي ذددع ه اص، خ عت   ـ ياش ةي ظعس تعؤاتعدذ، ه ذص آئ ال تذغذل الاله ب! ظعحعص ةقعل ظ عمذ ظ  ـ عزض
  !صاراسةت، صةم بئرةر، ظامعن

اش    تئمعالر، قذي ل سعس ةر خع لذقع، ه ةم بوش ةنع ظال ىرةتلةر، ي ك س ىتىنلةي رةثلع عر ص ذ تةصس ب
ع ظعشالردعن              سعستئمعسع، ظعنسان، هايؤان، ظأسىمىللىك، هاؤا، قذرذقلذق، دئثعز، ظأز ؤذجذدعمعزعكع ظعحك

 سىرة بةقةردة بولسا، آالعالر ظةهؤالع ظذنعث ظعحكع قعسمع، سىرة تارتعص، سىرةتلعك حىشةندىرىلضةن، هةتتا   
ةرعلعرع،              ا، هةسةل ه ةهلعدة بولس ىرة ن ةر، س ا، حىمىلعل أمىحىك      نةملعدة بولس ا، ظ ةبذتتا بولس ىرةت ظةنك س

ث يعص                  ةهؤالعنع ظذنع أمىحىآنعث ظ ذ ظ ذص، دةل مذش ةن بول ظةهؤاللعرع، صىتىنلةي سىرةت ظارقعلعق آةلتىرىلض
معنعنع     حعقعرع ع، دىش ئلعص ظوؤن ش ظئغعزع، يعص ظعشلةش ظئغعزع، سذيذقلذق حعقعرعش، زةهةرنع ظعشقا س

بعهذش قعلعش ظةهؤالع، هةتتا، بعر آعلوضرام ظأمىحىك يعصع، يةرشارعنع يأضةشكة ظعككع قئتعم يئتعدعغانلعقع، 
الشقان بولذص، بذ تةصسعرنعثمذ هازعر بولسا، بذ خعل ظعشالر، آومصيذتئر. رةثلعك سىرةتلةر بعلةن آأرستععلضةن

ىرةتنع حوث               ذص، س ك بول ىرةت رةثلع ةربعر س دذ     ـ   آومصيذتئر دعسكعسع بار، ه ع بولع ك قعلغعل ةتتا  . آعحع ه
  .هةرعكةتلعك ظةمةلعي سىرةت، فعلعم آعرضىزىلضةن

بةتلةردة، ظأمىحىك سىرعتع، هةسةل هةرعسع، ظأمىحىك       ـ   155،  153  ـ، 151تةنتاؤع جةؤهةرلعرع   (
ذتع العمنعث  ص ر ظ ةتتا بع ةهؤاللعرع ه وؤالش ظ ىرعتع، ظ ور س ان ت ذ توقعغ ىرعتع، ظ ان س رنعقع حوثايتعلغ نعث تع

  .)ظأمىحىك تور شةآلعدة ظأيعضة ظعشعث ظورنعتعشع سىرةتلةنضةن

بذ خعل ظعشالرنع آأضةن ؤة بذ تةصسعرنعث ظذتتذرلذق نةشعرضة حعقعشع سةؤةبعدعن ظوقذص تذرذؤاتقان بعر 
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ةنتاؤ  العم، ت تعدة ظ ىزىش مةسعلعسع ظىس ة آعرض ىرةتلةرنع تةصسعرض ذنداق س ةن مذش ةي بعل ةهذلال ظةل ع رةهم
ة                         ا، سةن نئم ارام تذرس عزعش ه ىرةت س دذ، س ا قويع مذنازعرة قعلعص، سةهعه بولغان ظىح هةدعسنع ظوتتذرعغ

ىص آ       ةن آىل ةمكعنلعك بعل ةي، ت ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ورايدذ، ت ة؟ دةص س داق قعلعس ىن بذن تعص، ظىح ئ
ظالدعرعما، دوستذم، ظأزىثنع بئسعؤالغعن، مةن تعرمعزع خاتعرلعضةن ؤة هةسةن سةهعيه دئضةن بعر هةدعسنع          

  .بعلعمةن، مةنمذ ساثا ظوخشاش ظىح هةدعسنع، ظىح خعل راؤعيدعن ظىح ساهابعدعن سأزلةص بئرةي، ظاثال

ةن هةدعسنع رعؤا           العد،        بعرعنحعسع، سىرةت بار ظأيضة صةرعشتة آعرمةيدذ دئض ن خ ان زةيددع ةت قعلغ ي
أرعدذ         ىرةتنع آ اتالردا س ةآعيدة، بعس ةنلةر ت داق هةدعسنع     ـ ظاغرعص قئلعص ظذنع يوقالص آعرض عز مذن دة، س

سأزلةؤاتاتتعثعز، ظةمدع بولسا، ظأيعثعزدة سىرةت تذرعدعغذ دةص سورعغاندا، ظذ، مةن رةسذلذلالهدعن شذنداق          
 مةقسةت، بعسات، صةردة قاتارلعقالردا رةقةم، سىرةت بولسا، ظعبادةت       ظاثلعغان، بذ راست، ؤة شذنداقال آعيعم     

  .قعلعنمايدذ، بذتقعمذ ظوخشاشمايدذ، بذنعثغا مةيلع دئضةن

  ظعككعنحعسع، ظذتبة رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن ظةبع تةلهة ظةنسارذدعدعننعث هةدعسعدعمذ 

FEةت مذستةسنا، تعرمعزع يةنع، بعسات، آعيعملةردة بولغان سىر.  

ظىحعنحعسع، ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ظاظعشة ظانعمعز ظىحىن بعر صةردة بولذص، ظذنعثدا سىرةت بار      
ع          ا دةخل ع          ـ   ظعدع، رةسذلذلاله، بذنع مةندعن نئرع قعلعثالر، نامعزعمغ ن ظذن ةن، لئكع دذ دئض ةرذز بولذؤاتع ت

  .كة ظاساسةن ظالعمالر مذنداق دئضةنمانا بذ هةدعس. يعرتعص، صارحعالص تاشلعمعغان

بئشع آئسعؤئتعلسة، ياآع ظاياق ظاستعدا بولسا، ياآع آةينعمعزدة بولسا، ناماز جايعز، بذ بعر خعل صةتعؤا 
بولذص، هاراملعققا دةلعل بولغان، ظىح هةدعس، سعزما سىرةتنع، هةيكةلنع آأرسعتعدذ، بولذصمذ بذتنع دةاللةت              

أز                قعلعدعغان نةرسعلةر، فوتو   تعن ظ ىرةت بولماس عزعلغان س داق س ا، بذن م بولس  ظاصارات، تئلئؤئزو بولسا، فعلع
ةخلذقنعث                     ذ م ش، ب ةندةك، ظع أزع آأرض ع ظ كةندةك، ظذن ة حىش ذددع ظةينةآك ان، خ ظةينع ظةمةلعيةتنع ظالغ
ع    أرىنىش، بذن ىزةل آ عزغان، ض أزع س الاله ظ ةؤؤرع، ظ الاله، مذس العق، ظ تعن، خ ع بولماس ىرةت سعزعش س

ظةمما، شةرعت، شذآع، هارام قعلعنغان . شذثا، بذ فوتو ظاصارات، تئخعمذ مذستةسنا دئضةن. وسقعلع بولمايدذت
ةزع            اآع ب ارام ي ا، ه عتعلعدعغان ظعشالر بولس سىرةتلةر، بذتالر، يالعثاح رةسعم، يات ظةر، ظايال سىرعتع آأرس

 ة ظوخشاش ياآع تعببعي ظعلعم ياآع هاالل  ظةمما، زأرىر، هاجةت، خذددع صاسصورت، آعملعكك     . مةآرذه بولعدذ 
م،       ـ   ول بعلع هارام ياآع مذهعم ظعالنالر، تذتذش بذيرذقع، ياآع آئسةللعك ظةهؤاللعرع ياآع مذشذ تةصسعردةك م

 ، هةرخعل مأجعزعلةرنع بعلعش، ظعلعميئيعشهارامنع ظايرعش، قوغدايدعغعنعنع قوغداش، يةيدعغعنعنع  ـ هاالل
ان             ظىحىن، تةتق  هئكمةتـ   ع ياراتق عقات ظىحىن ظذنعثغا حوقذنماستعن بةلكع، ظاجعز مةخلذق ظعكةنلعكعنع ظذن

. ظاصارات، فعلعملةر شةرعتلعك هالدا دذرذس بولعدذ ـ عنع بعلعش ظىحىن، فوتوهئكمعت ـ ظالاله، ظالالهنعث ظعلمع
  .سةهعيه دئضةن خاالس دئدع دةلعل، ظالدعنقع ظىح هةدعس شذ، بذنع تعرمعزع، هةسةن

ايدذ           ش كة بولم . ذنع ظاضاهالندذرعمعزآع، بذ صةتعؤاغا تايعنعص، خالعغانحة سىرةتكة حىشىشكة، خاتعرلةش
م               ةن بولذشع الزع ث،    . مةلذم سةؤةب بولذشع، شذ سةؤةب، صةتعؤانع اليعق بولذشع، حةآلةنمعض ةت قعلع دئقق

  .بذت، هةيكةل، سعزما سىرةتلةر، جانلعق بولسا، هارام بولعدذ
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  ةصسعرعدعن تالالنمعالرسىرة رذمنعث ت

  ظالعم ظىستعدة ظالعم بولغاندةك، ظعلعمنعث ظىستعدة يةنة ظعلعم بار

م اهللا  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،     عرعدة      بس ث تةصس تعلعص نع تعدة         توخ ةتنعث تةآرارلعنعشع ظىس ذ ظاي ، ب
ة            : ظويلعنعص، مذنداق دةيدذ   ة رةهم ةن بعرض عتع بعل ا    ظالاله بةآمذ رةهعم قعلغذحع، شذ سىص ذددع ظات  ـ  تنعمذ خ

ذن        لعكع، ظوي ةهؤةتكة بئرعلمةس ع، ش م ظئلعش ذص، بعلع ع ظوق العلعرعنعث ياخش انعالر، ب ة  ـ ظ تاماشعض
نع                اه آئحع اندةك، ض بئرعلمةسلعكع ظىحىن، صذل، خعراجةتنع ظازعراق بئرعص، بةزعدة بئرعص بةزعدة ظئلعؤالغ

م آئ ة، داظع رنع بئرعؤةرس ةر بع ع، ظةض اه آىندىزن رعدذ، ض امغذرنع بئ م ي ا، داظع دىز قعلس م آىن اآع داظع ة ي ح
  .ياغدذرعؤةرسة، ظةلةؤةتتة هاالك بولعمعز

ظةنة شذنعثدةك ضاهع باي، ضاهع آةمبةغةل، ضاهع ضىزةل، ضاهع سةت، ضاهع ياش، ضاهع قئرع، ضاهع 
ر         ألىم، بع ات، ظ دذ      ـ   ساق، آئسةل، ضاهع هاي رعنع قوغلعشعص تذرع ا،       . بع ة بولس اهع غةلعب ةتتا، ض ةزعدة  ه ب

ةغلذص    زئمعنمةغلذص بولعمعز، خذددع دعنسعزالر غةلعبة قعلعؤئلعص،     ة م عمعزنع ظعشغال قعلعص، تا هازعرغعح
علة           تلعق مةس ذ ؤاقع ةمما، ب رال   : بولذص، دعن دذنيالعقتا، تةرةققعياتتا حئكعنعص آةينعدة قالغعنعمعزدةك، ظ ا بع ي

ة قعلعم       ارع بعرلعشعص غةلعب ز     ظويغذنذص مةجبذرعي، ظعختعي ة قعلعمع ة غةلعب اآع ظاخعرةتت ز، ي ذ   . ع ع، ب حىنك
  .ع، ظازغعنة مأهلةتتذرؤاقتدذنيانعث هةممة 

دذ   توختعلعصظذ، ال م دئضةن بذ ظايةتتة        ة        : ، مذنداق دةي ا هازعرغعح ارتعص، ت اهابعالردعن ت العمالر، س ظ
ذ        ـ   1930 عدا خعلم دع      ـ   يعلغعحة بذ ظايةت مذتةشابعه توغرعس عكعردة بول ل ص نع . خع ةلالهذ     ظعب اس رةزعي  ظابب

ع،     ةنع باشلعنعش ةن، ي احقذحع دئض عملعرعنعث ظ الالهنعث ظعس ذ، ظ ابعظعنالر، ب اهابعلةر، ت ةنهذدةك س ظ
دع             دذ دئ ة  . آئيعنكعسع، ظالعمالر بولسا، بذ قذرظاننعث مأجعزعسع، سعرلعق بعر ظعش بولذص، ظالالهال بعلع يةن

 14 هةرعصنعث يئرعمعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، بذ بعر سعر،     28بعر قعسعم آعشعلةر بولسا، بذ هةرعصلةر، ظومذمع        
اتتعق       14 هةرعص تةشتعتلعك بولسا،     14 هةرعص يذمشاق،    14هةرعص قاتتعق ظوقذلسا،     عز ق ةرعص تةشتعدس  ه

ةر               8ظوقذلعدعغان   ة بةزعل دع، يةن عرلعق دئ ان، دةص س  هةرعصنعث تأتع مذشذنداق سىرة باشلعرعدا تعلغا ظئلعنغ
  .دعن مةسصةل بار14 بارماق مةسصةللةر بار، هةربعر قولدا 28ا ظعككع قولعمعزد

تع 14تع يورذق، 14، 28بةزع هايؤانالر مذشذنداق بةزع ظومذرتقعسمذ شذنداق، قاراثالر، ظاي مةنزعلعمذ 
ذ   اراثغذ، ب نعث 28ق ةرعص،  14 هةرعص اش ه ع قذي املعق،    14ت ةنع ظعدغ اتعلعدذ، ي ةرعص دةص ظ اي ه ع ظ ت

  .سعز، ظةنة شذنعثدةك سعرالر بار، ظالاله ظأزع بعلعدذ دئضةنتةشدعدلعك، تةشتعد

ةنكع،            : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ     ذنداق دةيم ةن ش ظةمدع مةن مذشذ ظىح خعل ظىلضة بعل
النغان        . بذ ظايةتلةر مذشذ ظالةمدةك ظاالمةتتذر     ةن باش هةرعصلةر بولسا، سىرة ظعحعدعكع مذشذنداق هةرعصلةر بعل

  .ظايةتكة مةلذم، مذهعم بعر ظعشقا ظعشارةتتذرمةلذم 

مةنعسع بعرلةشكةن . ظةرةب تعلعدا ظعشارةت ظارقعلعق سأز قعلعش مةؤجذد،خذددع هازعرمذ ب د ت دةك
دذ    ذص،           . دألةتلةر تةشكعالتع بولع أص بول ةك آ ادا ب عر، دذني ع شعص ارةت، مةخص داق ظعش أزلةر، بذن داق س بذن

ىرعلةردة        قةدعممذ بار ظعدع، مانا بذ، قذر      ع س ع بذرذنق ز بذن ظان، ظعسالم دعنعنعث بعر خعل مذشذنداق يولع، بع
داق  ةن، بذن أزلةص ظأتك ةن  EאאאFאس امدذ؟ س ذالر قارعم ةنع ظ دةك، ي

مع،          مان جعس مذ ظاس الرغا بولذص م ظعش ةندةك مذهع ثالر دئض علةر دةص بئقع علةر قارعمامس ةن، س  قارعمامس
ة،            ذق، زور غةلعب ز، قذرذقل اآع دئثع عية ي ىملىك، بعظولوض ايؤان، ظأس ان، ه ظوربئتعالر، سعرلعق مأجعزة، ظعنس

  . آىحع، ظذرذش ياآع تارعخدةك ظعشالرغا ظعشارةتتذر دئضةنقورالمةنصةظةتكة، زور دةرعجعدعكع تةرةققعيات، 

ة  يةنة بعر ظالعم، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةيضة، آعتابعثنعث نةرع       ضة قارعسا، ظعلعمغا، تةرةققعياتقا، غةلعبعض
  تةآرار سأزلةصسةن، بذ نئمة ظىحىن؟ ـ قعزعقتذرذلغان، تةآرار
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ةتنع        : ظذ مذنداق دةيدذ   ر ظاي ةرراهماندا بع اندا، ظ ةن   ـ 31ظالاله، قذرظ تعم سأزلعض ة   . قئ اننعث نئرعض قذرظ
ظةمما، . عتعش، تارعخع مةسعلعلةر سأزلعنعدذالرنع يار زئمعنقارعساث، تةؤهعد، آاظعنات ظعلمع، ظاسمانالرنع،

ةزعدة                     ذزذن، ب ةزعدة ظ أزنع ب ذص، س اص بول ةت، ظعتن ذ باالغ بذ هةرضعز ظوقعسا زعرعكعدعغان تةآرار ظةمةس، ب
ارتذق    31قعسقا، بةزعدة نورمال، باراؤةر قعلعمعز، سىرة ظةرراهماندا بولسا،    ن ظ ا،    نئمةتدع ا ظالغاحق ةرنع تعلغ ل

ارا        قئتعم بذ خعت   31 ةآرار      ابنع سأزلعضةن، بذ تةآرار ظةمةس، ظةمما، بعر قعسعم ق ا، ت ادان، جاهعلغ ىرىك، ن ت
أزلعنعدذ   ارعخالر س ة، ت ا، قعسس ىرعلةردة بولس ذزذن س نعدذ، ظ ئس قعلع ع،  . ه ان بولذش ا ظاس ن، يادعغ آئيع
تة، ظاد، سةمذد، بعر نةححة ظايةت. ظعبرةت، ظةسلةتمة يىزعسعدعن سىرة فةجعرضة ظوخشاش، قعسقا سأزلعنعدذ

ياآع . فعرظةؤعن قعسسعلعرع سأزلعنعدذ، ظةلؤةتتة، بعرةر مةسعلة، مذهعم بولسا، بعزمذ ظىح قئتعم تةآراراليمعز         
مةن يئزعؤاتقان بذ تةصسعر جةؤهةرلعرع بولسا، نذرغذن       . قارشع تةرةص ظاسان حىشعنةلمعسة، شذنداق قعلعمعز     

 تةجرعبة، تةتقعقات، نذرغذن ظالعمالر بعلةن بولغان سأهبةت، دةرس بئرعش، ظةمةلعي رعيازةت، ظعلعم ظئلعش،
امع،    الالهنعث ظعله ذرذش، ظ م ظاش أرىش، بعلع الالرنع آ ذن ماتئرعي ةلبنذرغ ةن،   ق امدعن آةلض عر، ظعله  س

ان،         تعم، ظاثلعنعؤاتق ع قئ مذ تذنج ةس، بولذص ان ظةم عنعش ظاس عرنع حىش لةرنع، تةصس ذ دةرعس ا، ب بولغاحق
ة         بذرذندعن ظئتعقاد    قعلعص آئلعؤاتقان آاظعنات مةسعلعلعرع بولذصمذ بعدظةت دةص قارشعلعشعؤاتقان مةسعلعلةرض

عنعش                عز؟ حىش ان دةمس ذل قعلعشع ظاس ع قوب ث بذن قارشع، يئثعحة بعر نةزةرعيةنع ظوتتذرعغا قويسام، ظذالرنع
ذ     ـظاسانمذ؟ شذنداقال بذ مةسعلة، تةرةققعيات، غةلعبعضة بةك مذهعم بولغاحقا، خعلمذ    لذبدا، خعلم ل ظذس  ـ خع

لذبعنع                   ان ظذس ةنمذ قذرظ ةن م ع بعل ارةت يول اه ظعش قا، ض اه قعس ةآرار، ض اه ت ذزذن ض اه ظ خعل يولالر بعلةن ض
ايعص              ةس، ظاج ةآرار بعلعنم ئخعمذ    ـ  ظأزىمضة ظذسلذب، يول قعلعص شذنداق يازدعم، بذ ظاقعلالرغا ت ارايعص ت غ

  .شذنداق

FאאE  بذ، ظالالهنعث ؤةدعسع، ظالاله ؤةدعسعضة هةرضعز خعالصلعق قعلمايدذ دئضةن، مانا
  .بذ ظايةتكة بعز سىرة رذم توغرعسعدا توختعلعص بولذص، ظاندعن سأز قعلعمعز

سىرة رذم بولسا، حوث بعر ظعمصعرعية ظعسمع بعلةن ظاتالغان، ظةهلع آعتابالرنع آأزدة تذتاتتع، بذنعثدعن 
دان                  خةلقظارالعق دألةت،    لعق، ظوب عغعمذ سةل قارعماس ةر ظذرذش قا دألةتل ألىش، باش أثىل ب هةربعي ظعشالرغا آ

ايالص                    ةهلعلحعنع س ان، سعياسعي ت ةهلعل قعلعدعغ لعرعنع ت ذرذش ظعش آىزىتىص تةهلعل قعلعش، مةخسذس ظ
  .بذنعثدا مذسذلمان ظىممةتلعرعضة ظعسالم دألعتعضة زور صايدا بار. حعقعش الزعم

ظةرزة دئضةن بذ سأز بذرذنقع، قةدعمقع تةصسعردة، يئقعن مةنا بئرعضلعك، يةنع مةآكعضة مأظجعزة، ظةدنةل
ةن       ايدا دعيعلض ن ج الرغا يئقع ث، صارعس الر زئمعنعنع اآع رذملذق ا، رذم    . ي العملعرع بولس عية ظ ازعرقع جذغراص ه

ذ    انلعق، ب ذر ظويم ةث حوثق ة ظ ارع بويعح العمنع، يةرش اينع يعرذس ذ ج ةن ظ ةلقع، يئثعلض ذر خ ةن حوثق دئض
ع،      . ظويمانلعق دئضةن مةنعدة آئلعدذ دةص تةصسعر قعلدع       قذرظاننعث يةنة بعر مأجعزعسع ظاشكارعالندع، حىنك

  .رةسذلذلاله، ساهابعلةر، جذغراصعية ظوقعمعغان

ة    ة غةلعب تعدعن يةن الر ظىس ن، صارعس ن آئيع ة يعلدع ر نةحح ةلقع بع ا، رذم خ أجعزة بولس نحع م ظعككع
تع،     قعلعدذ دئضةن ظا   ىرىك ظىممع نعدا، ت يةت، بذ ظايةت، مذشرعكلةر، مذسذلمانالرنع، صارعسالر بولسا بذددا دع

علةرنعث        زمذ س ةن، بع داق بولغانعك ذنداق، ظذن علةر مذش اب، س ةهلع آعت الر، ظ ذنداق رذملذق ز مذش بع
ةآرع       ةبذ ب ةنمةي ظ ةلالهذ  ظىستىثالردعن غةلعبة قعلعمعز، دئضةندة، بذ ظايةت حىشكةن، مذشرعكالر ظعش  رةزعي

أجعزة         100ظةنهذ بعلةن    ر م ص، بع  تأضة تعكعشعص قول باغالشقان، دةل يةتتة يعلدعن آئيعن رذم غةلعبة قعلع
ان   تعدعن            . ظاشكارا بولغ ذلمانالرمذ هةممعسع ظىس ة، مذس ذ ظايةتت ة قارشع حىشكةن ب ذنداقال، مذشرعكلةرض ش

ضةن بار، راستعنال مذسذلمانالر، مذشرعكالر ؤة رذمالر غةلعبة قعلعدذ، حىنكع، ظالاله، هةقكة ياردةم بةرضىحع دئ
ذن       . ظىستعدعن ظايةت حىشىص، توققذز يعلدعن آئيعن غةلعبة قعلدع   ة نذرغ دع، آئيعنح أجعزة ظع ر م ذ بع بذم

دة،                زئمعن رذم علعك دةؤرع ةنهذنعث خةلعص ةلالهذ ظ ةر رةزعي ةلدع، ظأم عنع ظعشغال قعلعص، زور غةلعبة ظئلعص آ
االهعد ة س ى   آئيعنح ةت مةثض ان، ظاي ة قعلغ ص، غةلعب ةغلذص قعلع ع م ذ رذملذقالرن ةييذبعنعث دةؤرعدعم دعن ظ

  .مأجعزة بولذص تذرماقتا

اغدا حىشكةن                   ذ ح ةت، ش ذ ظاي ةن ب ايدذ دئض لعق قعلم ة خعالص الاله ؤةدعسعض الالهنعث ؤةدعسع، ظ بذ، ظ
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تتة ؤة تئرعلدىرىش، هئساب، معزان،    بولذص، ظالاله، قانداق ؤةدة بةرضةن بولسا، ظعجرا قعلعدذ، مةيلع ظاخعرة         
ث               دوزاخجةننةت،   دذ، بذنع را قعلع ذم ظعج عتعش بولسذن حوق ة آأرس العنع مأظمعنض ، ظعنتعقام، دعدارعنع، جام

  :دةلعلع تأؤةندعكعحة

اننع                    ذردع، قذرظ عدة ت دع، ؤةدعس را قعل دع، ظعج ةن ظع ظالاله، مذسذلمانالرغا ظةنة شذنداق ؤةدعنع بةرض
كارعالص        دئضةن ساقاليمعز ان ظاش ةر زام ظعدع، راستعنال ساقلعدع، قوغداصال قالماستعن ظذنعث مأجعزعسعنع ه

ادع،                         ا، ه ةيغةمبةر ؤارعسع، ظألم ردعن ص ايدا بع ةر ج دع، ه الالهنعث ؤةدعسع ظع تذرعؤاتعدذ، حىنكع، بذمذ ظ
دذ،        را بولذؤاتع ةينع ظعج ذلمانالر   يئتةآحع، دةؤةتحعنع حعقعرعشنع ؤةدة قعلغان ظعدع، بذمذ ظأز ظ ةمما، مذس ظ

ةيغةمبةر              ةجبذرعيعتع، ص ث م ظأز ظىستعدعكع صةرعزضة سةل قارعمعسذن، ظعلعم ظئلعش، ظذنع تارقعتعش، ظذالرنع
دع،                ةن ظع ةيعبنع سأزلعض أجعزعنع، آةلضىسع، غ ظةلحعسع ظارقعلعق نذرغذن قعيامةت ظاالمةتلعرع ؤة باشقا م

  .بذمذ شذنداق ظعجرا بولدع

الاله   ذنعثدةك ظ ة ش عز   ظةن عدا ظعض االنعث يارعتعش اندا رةهمانتاالظ ةتنع   ـ ، قذرظ لعكنع، زعددعي صةس
ر                     ذالردا بع ىملىك بولسذن ب ايؤان، ظأس اآع ه ان ي آأرمةيسةن، دئضةن، توصتوغرا شذنداق بولذص، مةيلع ظعنس

الع     ةنع آ دعن خعل ظئرسعيةت ضئنع بولذص، نئمة بولسا شذ حعقعدذ، يةنع ظعنساندعن ظعنسان، هايؤانالردعن ي
قذشالرمذ شذنداق، ظأسىملىآمذ شذنداق، قوناق هامعنع قوناق،     . آاال، ظاتتعن ظات، ظعشةآدعن ظعشةك حعقعدذ     

  .بذغدايدعن مةثضى بذغداي حعقعدذ، حىنكع، بذمذ ظالالهنعث بعر ؤةدعسعدذر

 ظىستعضة عنعرعزعقصارعنعث بئشعدا هةرقانداق ظأمعلعضىحع هايؤان، جاندارنعث  ـ 12ظةنة شذنداق، ظالاله 
اآع                         نع ي االك بولذش دعن ه الاله، غةزةص تعمعزآع، ظ أرىص تذرذص ان، آ ان، ؤةدة قعلغ عل بولغ ظئلعص، ظأزع آئص
ذق،          اؤادا، بةزعسع قذرذقل قةهةتنع ظعرادة قعلغان جانلعقدعن باشقا بارلعق جانلعق، رعزعق يةؤاتعدذ، بةزعسع ه

ا، بةزعسع        دئثعزدا، بةزعسع بولسا، هايؤان تئنعدة، بةزعسع بولسا،       اغ، بةزعسع باغالرغ ةبعردة      ت ةهرايع آ س
  .بةزعسع بولسا، بعزنعث تئنعمعزدة رعزعق يةؤاتعدذ

ةيدعغان،                          ذ ي ةن ظ الدع بعل الاله، ظ ان ظ انلعقنع ياراتق ار، ج وزذق مةنبةسع ب ق ظ ة اليع هةممعنعث ظأزعض
غا ظعنسانالر صايدعلعنعدعغان معن زئظعحعدعغان سذ ؤة ظوزذق، رعزعقدعن يارعتعص، ظاندعن ظذنع ياراتقان، خذددع

نةرسعنع ظورذنالشتذرذص، ظاندعن ظادةم ظةلةيهعسساالمنع زعمعغان تاشلعغاندةك، بةزعسعضة ضأشلىك، بةزعسعضة 
سىتلىك ظوزذق، هةتتا هاؤاي تاقعم ظاراللعرعدا بعر قعسعم آالعالر بولذص، بذالر قةتظعي سذ ظعحمةيدذ، حىنكع بذ 

دةك س  ذالر ظعحكع ايدا ظ رعقج ذ، ظئ ذ    ـ ذمذ، بذالقم الاله، ب ع ظ ا قعلغذح ة ؤاص ةمما ؤةدعسعض وق، ظ تةث ي ظأس
وت          ىملىآنع، ظ ل ظأس ىملىك               ـ   حارصايالرغا، سىيع ظأزعدعن بعر خع ذ ظأس ذالر ب ان، ظ ا ياراتق ذ جايغ نع ش حأص
ةتلعك ظعش قع   . بعلةن هةم ظاحلعقنع هةم ظذسسذزلذقنع بعراقال قاندذرعدذ       ة  ظالاله نئمة دئضةن هئكم ! لغذحع ه

ورذن،           ! نئمة دئضةن ؤةدعسعضة ؤاصا قعلغذحع هة      ا ظ ذ هايؤانغ بذ هايؤانالرنع شذ ظأسىملىآكة، بذ ظأسىملىآنع ش
  .ماآان، زامان هةممعنع مذؤاصعق تةثشةص ياراتقان ظالاله، ظةنة شذنداق ؤةدعسعضة ؤاصا قعلعدذ، غةم قعلماث

راب « ن ت م م ه أن خلقك ن آيات ارلعق،   »وم الالهنعث ب راقدعن    ظ علةرنع تذص ل س أجعزعلعك دةلع ر م ة بع بعرلعكعض
  .ياراتقانلقعدذر، دئضةن ظايةت توغرعسعدا

ان ا قويذلغ ال ظوتتذرعغ ع، بذرذن ة قارش قا نةزةرعيعلةرض ن ؤة باش ازعرقع دارؤئ ةت ه ذ ظاي ادةم . ب اتعمعز ظ ظ
ان،   ظةلةيهعسساالمنع تذصراقدعن ياراتقان، ظةمما، بذ ظايةتتة بولسا، سعلةرنع دةص     اص قعلعنغ هةممعمعزضة خعت

ان     ظالعمالر بذ مةسعلعنع تةآشىرىص، ظعنسانالر هازعرمذ تذصراقدعن يارعلؤاتقانلعقع ظعسصاتالندع، حىنكع، ظعنس
حؤة هةممعسع تذصراقدعن آةلضةن،  ـ ظستئمال قعلغان بارلعق يئمةآلعك، مةيلع هايؤان مةيلع ظأسىملىك، مئؤة

ةنع   اددعدعن ي ألىك م ذ ظ م    110ظاش ةر داظع اال ه ن ظالالهتاظ اددا ظعحعدع ت، م ل ظعلعمئن ئرماخع  ظعسص
عيعص،   ا آأص ة معليارتق ن، نةحح قاندعن آئيع ةر حاثالش ذ هىجةيرعل دذ، ب ارعتعص تذرع عنع ي  120هىجةيرعس

ر        ـ   آىندة، تأت ظايدا روه، جاننع صىؤدععضعدةك هالةتكة، سىرةتكة آئلعدذ         دة، ظالاله، روهنع سئلعص، يةنة بع
  .بذ نذقتعدعن ظئيتقاندعمذ ظعنسان تذصراقدعن يارعتلعدذ. مةل ظعنسان قعلعص حعقعدذمذآةم

امع           ئهعدلعق ماق اآع ش ظالعمالر يةنة تةآشىرىص بارلعق ظعنسانالر يةنع ظالاله، ظةلحع قعلعص ظةؤةتكةن ي
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ايلعنعؤات               راققا ظ رعص تذص ةبرعدة حع اخعرعدا ق ةر   بةرضةنلةردعن باشقا بارلعق ظعنسانالر ظألىص ظ ة، ه عدذ، ظةلؤةتت
ان       . نةرسة ظةسلعضة قايتعدذ، بذ هةقعقةت  راقتا بولغ نعدة تذص ان تئ ذآع، ظعنس ةت ش ل  110يةنة بعر هةقعق  خع

ةرراهماننعث      قذتذب ضعحة يئقعن ماددا بار، بذ مةسعلعنع سةييعد         75دعن  30ظعلعمئنت ماددعالردعن    ىرة ظ ذ س م
  .تةصسعرعدة يازغاندذر

ذ               مئنعث ظاثلعشعمحة ظعنسان   اخعرعدا ب ة، ظ اينعتعص بةرس ذدا ق  جعسمعنع يذقعرع هارارةتلعك قعززعق س
  .جعسعم تذصراققا ظايالنغان ظعكةن

وفعدعن          ارلعقالر ظعسالم صةيالس ةفالتذن قات نع  يذنان صةيالسوفلعرع سوقرات، ظ ارابع،   ظعب عنا، ف نع  س ظعب
ا               راقدعن ي ذم تذص ان حوق العملعرعمذ ظعنس الالهنعث      رةشعدالر ؤة بارلعق ظعسالم ظ ة ظ ارعدع، بعزض رعتعلدع دةص ق

  .آاالمع، قذرظان، يئتةرلعكتذر

رعلدىرعدذ       . ظالاله، ظألىآدعن، تئرعكنع ظاشذنداق حعقعرعدذ     ذنداق تئ ةرنع ش ذنداقال ظألىآل اراثالر،  . ش ق
ة           ا ظىسكىنعسعض ا، معخانعك ر زاؤذدق ايعص بع ان ظاج ذ ظعنس ان ب اددعدعن يارعتعلغ م   جانسعز م ان، بولذص ذ ظايالنغ

  .ظايالالر بالعياتقذسع حوث تعصتعكع بعر زاؤذدقا ظوخشايدذ

عيالمعدع                عنعمذ ياس مذ، ظوخشعش  .ظالاله، بذ زاؤذتتعن حعقارغان بعر دانة بوؤاقنع صىتىن خةلعق بعرلعشعص
ةلمعدع         ـ   خعلمذ نمذ آ ا يئقع ذ بوؤاقق ذنحة    . خعل ماشعنا ظادةم ياسالغان بولسعمذ هةرضعز ب ذالر ش ةن، ظ هةيرانم
اراتقذحع،                 قعلع ذم ي نع حوق ذ بوؤاق ذرذص، ب عيالمعغان ت عنع ياس ر بوؤاقنعث ظوخشعش صمذ زور بةدةل تألةيدذ، بع

نعدعكع        . ياسعغذحع بار، دةص ظعقرار قعلمعدع، ياآع قةلبعدة ظعقرار قعلعسعمذ تئنعؤالعدذ          ان تئ ازعر ظعنس ز ه بع
بذ موسكذل، ظةزاالرغا . ز ظعحعضة ظالعدذ موسكذلنع ظأ500يىرةك، قان مةسعلعسعنعال يازعمعز، ظعنسان جعسمع 

ةنع  انال ي تعص  15ق وزذق يئ اندعن ظ ة ق ة هىجةيرعسعض ةتتا، معث رعدذ، ه ةتكىزىص بئ وزذق ي ان ظ رام ق  آعلوض
نعغذحع،         . بارعدذ م رول ظوي ةلب  بذنع هةرعكةتلةندىرضىحع ظعشقا سالغذحع ظاساسع، مذهع تذر،     ق ذر، يىرةآ  ، ن
ر      قةلب .اشمايدذ، شذنحة آعحعك ظةمما، ظذ، باش مةرآةزدذر       سانتعمئتعردعن ظ  15 بولسا،   قةلب ىرةك، بع ، ي

ذ سوقذشدعن     36792000، بعر يعلدا بولسا،   4200، بعر ساظةتتة    70مئنذتتا   ة، مذش وقعدذ، ظةلؤةتت  قئتعم س
وققاندا                ةربعر س عدذ، ه اتع ظاخعرلعش ان هاي اننع   44ظىح قئتعم ياآع ظعككع قئتعم توختاص قالسا، ظعنس رام ق  ض

تومذرالر، بعرسع سىمىرىص، بعرسعنع ظئتعص تذرعدذ،  بئسعم بعلةن ظاتعدذ، ؤعنا ظارتئرعية قاتارلعق آأك، قعزل
اتومعيعدعن                    ع ظان ار، بذن رع ب دعن حعقعص ظالمعشعش ظئغعزلع ر تةرةص رعص، بع دعن آع آأك تومذرغا بعر تةرةص

ولسا، ظادةتتة، بةش لئتعر سذنع ظأز ظعحعضة    ظأصكة ب . آأرىث، قان ظىح مئنذتتا صىتىن بةدةننع ظايلعنعص بولعدذ       
اظةتتة      ر س ا، بع ذ      1200ظالعدذ، ظعنسان بولس ارعلعقدا ظ ذ ظ نعدذ، مذش تعم تع ازعالص    60000 قئ اؤانع ت ر ه لئتع

اردةمحع                      امعن ي ا ؤعت دذ، بذنعثغ وزذق قعلع رع ظ ان دانعحعلع زعل ق ئننع قع اؤانع، ظوآسعض ذ ه دذ، ب ظوزذق قعلع
أثةآنع، م  .بولعدذ ةربعر           ضأش، س قان، ه ةرآعب تاص ةؤةتتعن ت ىح ق ا، ظ رة بولس ان تئ عص تذرغ كذلالرنع يئص ذس

بذ تأشىآحة بعلةن آئرةآسعز .  تأشىآحعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ12000آذؤادرات سانتعمئتر يةنع بعر سانتعسع 
ئن       ثع ظوآسعض ان يئ ذغا  ماددعنع حعقعرعدذ، هاؤا ظعسسعغاندا تةرلةرنع سعرتقا حعقعرعدذ، ظاندعن، ظعنس نعث س

تعدذ    موهتاج ذص حعقعص آئ ةر  .  بولذص ظذسسايدذ، ظألىآسعمان هىجةيرعلةر بولسا، حاح، تىك، تعرناق بول ظةض
 ظاستعدعكع(.قارا صعضمئنت، حاح، تىك ظارقعلعق حعقعص آةتمعسة، ظعنسان نةححةظايدعال قاصقارا بولذص قالعدذ

  )تعرة،قان هذجةيرة سذرتع

ر         ان حوث بع ذنداق، ظعنس الالر بالعياتقذسع،             ز مانا ش أرةك، ظاي ةر، ب قازان، جعض ثدعكع ظاش اؤذت، ظذنع
أرىث،                   عنع آ ادةم ظاناتومعيعس عثعز، ظ ايلع دئس أرىص باق ع آ ة، بذالرن جعنسعي ظةزاالرنع سأزلعمعدذق، ظةلؤةتت

ز ان قعلعمع ة باي ز يةن ا، بع الاله خالعس أرىث، ظ م آ كىنعنع. فعلع ذ ظىس نع، ب ذ زاؤذت ز، ب ةآحع بولغعنعمع  دئم
  .ياراتقان، صةيدا قعلغان، ظعنتعزامغا سالغان، باشقذرغذحع، هةرعكةتلةندىرضىحع ظالاله حوقذم بار

ظىحىن  جعنالر ـ سعلةرنعث تعللعرعثالرنعث ؤة حعراي، رةث، شةآلعثالرنعث ظوخشاشماسلعقعدا، ظعنسع
   ظايةت توغرعسعدامأجعزة بار دئضةن

، ظةلؤةتتة بعز حعراي، بارماق ظعزعنعث ظوخشعماسلعق تعلعصتوختةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ توغرعسعدا 
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ةس،                   انالرغا خاس ظةم ذ رةث ظعنس ة، ب أزلةيمعز، ظةلؤةتت عدا س مأجعزعسعنع يازغان، هازعر بعز، رةث توغرعس
ةنع،                  ز، ي ةتقعق قعلعمع ايؤانالرنع ت ظوخشعماسلعق ؤة ظوخشعؤةلعش، هايؤانالردعمذ آأص ظذحرايدذ، بعز هازعر ه

ر تاآت ة بع ا، هعيل ذن    ـ عك عنع نذرغ ر حارعس ة،   قورالمئكع عز آئصعنةآلةرض عز، زةهةرس ةرلعك  قورالس ق زةه لع
اقعدذ،                     ان ب داص ج أزعنع قوغ عدا ظ ث سايعس اجعزع آىحلىآنع ة، ظ ا آئصعنةآلةرضة ظوخشاص آةتكةحك  ظامئرعك

ةمما بعرسع                ةن، ظ ذالر ظوخشاش ظعك ذص، ب ةرلعك، بعرسع   ظورمانلعقعدا، حوث ظعككع يعالن بايقالغان بول زةه
زةهةرسعز ظعكةن، زةهةرسعز، زةهةرلعكنعث سايعسعدا ظوخشعؤئلعص، ظأزعنع قوغدعغان، هةتتا هةرعكةتلعرعنعمذ 
ز       ذرغان، دئثع أزعنع يوش تذرذص ظ ذالق قعس عغا دةرةخ، ق ةثحعلعرع، بئش ذق ج ذددع قذرذقل اتقان، خ ظوخش

ا           عدة قعلعؤالغ ىيعنعث رةثض ز س اراخوتلعرعنع دئثع ذ          ظةترعتع ص رقع ب ذنداق، يذقع الرمذ ش ةزع قذش ة ب ندةك، يةن
ةرلعرعنعث    تةنتاؤع(ظةهؤالالرنعث هةممعسعضة    ىرةت        ـ 40 ـ 39جةؤه تعن س ر جىص ار، بع ىرةت ب ةتلعرعدة س ب

ارةت،                 ـ   48بار،   ان هاش اندةك تذرعدعغ ة تذرغ ان هالةتت ذ، سةجدعدة تذرغ ةنع رذآ از ظوقوغذحع ي ة، نام بةتت
ةآعللةر           ، هة )حئكةتكة سىرعتع بار   ان رةث، ش قعقةتةن هةيرانمةن، مانا مذشذنداق آعشعنع هةيران قالدذرعدعغ

ة            ـ   49(مةؤجذد،   خ سىرعتعض ذرماقنعث بةزعسع بع ذالق، بةزعسع يوص بئتعدة بعر قعسعم هاشارةتلةر، بةزعسع ق
ةن          انلعقع سىرةتلةنض عظة قعلغ مةندعن مذداص أزعنع دىش ص، ظ ذتاق بولذؤئلع ةن ص داق  )بةزعسع سذنذص آةتك  بذن

ةرتعص                ىرةتلعرعنع ظأزض اغدا س ظةهؤالالر ناهايعتع آأص، هةتتا، ظعنسانالرمذ ظأزعنع هةرخعل ياسايدذ، بةزع ح
ا،           ع بولس دذ، بةزعس أزعنع قوغداي ىرعتعدة ظ اننعث س نعح ظعنس ةم، تئ ةنع خاتعرج اننعث ي ر ظعنس قا بع باش

الدامح     علةرنعث     ظالدامحعلعق قعلعدذ، بةزعسع بولسا، سىرةت آعرعشتىرىص ظ ا، آعش دذ، بةزعسع بولس لعق قعلع
ذ   دذ، خعلم ؤا قعلع ىرعدذ، رةس نع حىش ل     ـ يىزع ذ خع ذن، ب انداقال بولمعس ةؤجذد، ق ادا م الر دذني ل ظعش خع

  .هادعسعلةر ظالالهنعث بارلعقعغا دةلعلدذر

 خعل 110يةنع تةسعرلعكع ماددا ظاندعن زةررعحة، نذر ظاندعن  أشير تعل توغرعسعدا هةممعمعزضة مةلذمكع
ة    ر زةررعح لع بع ةؤةبعدعن ظةس ةت س ةن هةرعك تع بعل الالهنعث قذدرع اددعالر ظ ذ م ا ب ت، مان اددا، ظعلعمئن م

ألىندع، ظاسمان    ـ بولغان، بذ ماددعالر خعلمذ    ةؤجذداتالرغا ب ان،    ـ خعل آاظعنات مةخلذقات، م ن، ظعنس زئمع
أهةر، ظىن           ذ ؤة ض ة هايؤان، ظأسىملىك، هاياتلعق مةنبةسع بولغان س ازاالر    ـ   ح انالر ؤاهاآ أهةر،    . مارج ةتتا، ض ه

دذ    ةنع                  . ظالماستا آاربون بولع ن ي ان تئنعقعدع اندةك، ظعنس ر بولغ ةندةك، ظةسلع بع اددعالر ظأزضةرض ذددع م خ
ذ         سةرصهاؤادعن   ألىنىص، خعلم ة ب ة، لةؤزعض لةر، آةلعم ان هةرعص اؤازدعن حعقق اث،    ـ  بولغان ظاؤاز، ظ ل ظاه خع

ذ  اؤاز، تع  ـ خعلم ل ظ ر    خع الاله، بع ان ظ عنع ياراتق ل نةرس ة خع اددعدعن نةحح ر م ألىندع، بع ة ب ل لذغةتلةرض
دا       أجعزة ظورنع هاؤادعن بعر هةرعصدعن بعر خعل ضأشبولغان تعلدعن نةححة خعل تعل، لذغةتنع بةرصا قعلدع، م

ةؤجذددذر           عدة م ةر ظعككعلعس ةت، ه ذردع، هةرعك دا ت اددعنعث ظورنع ا، م اؤاز بولس دع، ظ الال . قوي ةمنع ظ ه، ظال
ر                 عؤةت، بع ح مذناس تذرعدا زع ذالر ظوت اراتتع، ب ةؤزع قعلعص ي ش،     ـ ماددع مةنعؤع ل اخالص حعقع رعدعن ش بع

  .صذختا ظعنتعزام بار

جعسعم بولسا، ظأسىص يئتعلضىحع ؤة ظةآسع بولعدذ، ظأسىص يئتعلضىحعنعث هئس، هةرعكةتلعكع بولعدذ 
اتعق        ةيدعغعنع        ؤة ظةآسع بار، هئس، هةرعكةتلعكع بولسا، ن ار، ظأسىص يئتعلم اتعق ب ةيرع ن ىحع، غ ، سأزلعض

ذالر             ىملىك، ب ايؤان، ظأس بولسا، مةدةنلةردذر، ظةمما هةرعكةت بار، هئس بعلةن هةرعكةت هاياتلعقع بعرسع ه
  .غةيرع ناتعق، سأز قعاللمايدذ

ةدةن   ىملىك، م ايؤان، ظأس ان، ه اندذر، ظعنس ا، ظعنس ةقعللعقع بولس ىحع، ظ اتعق، سأزلعض ل 110ن  خع
ر  ات، بع ىتىن آاظعن ت، ص اددا، ظعلعمئن ةقعللعق   ـ م اتعق، ظ ع ن ان، هةممعس الدا يارعتعلغ اس ه ح م ة زع بعرعض

ا،      (ظعنسانغا بويسذندذرذلغان،    عنع تاصس ذ، ظأش ر       ) ظةضةر ظ انالرنعث بع ذش ظعنس ازعر م ز ه ان    ـ بع رعنع ظاس بع
ل،         بعرعضة ظورذن بولذشع، تةرةق    ـ   تونذشع، ظايرعشع، قةلبعدة بعر    ةت، تع ةرخعل معلل ىن، ه قعي قعلعشع ظىح

تعل، ظةلؤةتتة خةتلعك يةنع يئزعققا     . رةثضة بألىنضةنلعكعنع، بولذصمذ تعلع، لذغعتع تورغرعسعدا توختعلعؤاتعمعز      
ألىنعدذ          عمغا ب ةرةققعي            . ؤة لةؤزع يةنع سأزضة يةنع ظعككع قعس ةن، ت لعدعن آأصةيض ر ظةس ةر، بع ل، لذغةتل تع

 ظةرةب تعلع دئضةن رعؤايةتلةر بار، تعل تةرةققعياتع، بةزعسع، ظالالهنعث ظعلهامع بعلةن         قعلغان، ظةسلع، تعل  
  .بةزعسع آةسصع، ظعجادعيةت، آةشصعيات، هةرخعل ظامعلالر سةؤةبعدعن بولعدذ
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ع       ا ظذن ةيعص بولس ذناه، ظ تعن، ض ةيعص بولماس ذناه، ظ دا ض ةزةر، تعل عدعن قةتظعين انداق بولذش ق
انداق  ىحعدة، ق ق      سأزلعض ا اليع ا ظازابق اؤاب ي ا س ان، ي ا يام ع ي ا ياخش ذ ي ةزةر، ظ عدعن قةتظعين ل بولذش تع

ةيدذ،               . سأزلعنعدذ ةرنع بعلةل ةرنع، لذغةتل ىتىن تعلل تعلةر ص هةممعسعنع صةرعشتعلةر خاتعرلةص تذرعدذ، صةرعش
ةن سىرة قافتا، ظعنسان بعر لةؤزعنع ظئغعزدعن حعقارسا، ظذنع آىزىتىص تذرغان صةرعشتة خاتعرل    ل  . ةيدذ دئض تع

ا                 تذر ظافرعق هازعر مذنداق آأصعيعص، نةححعضة بألىندع، هعندع تعلع، زةنضع، قارا تةنلعك تعلع، بذ تعلالر ظوت
ل،             ظامئرعكاجايلعرعدا مةؤجذد، قةدعمع     ارعلعدعكع تع العن ظ عمال، سعص ةرعق، ش  تعلع، ظامعرعكعدا، ظاسعيا، ش
لعرعدة   عل، هةرعص عم، ص ةرقظعس و، ص وق، جذثض ة    ي عية، ظعفرانعي ة، قةفماس ة، مذثغذلعي ع، تىرآعي اي تعل خعت

دع        علعز، هوالن ارآع، ظعنض وؤعت، دارعم عية، س الندع، نورؤئض عرمان، ظعيس امعيية، ض ة، س رع، ظارعي تعللع
  .تعللعرع، سئرؤعية، بذلغارعية، رذسعية، هعندعيية، صارعس، ظةرمعنعية، يذنان، التعن تعللعرع مةؤجذد

ين، ساسان، يئثع صارعس تعلعغا بألىندع، التعنع تعلع بولسا، فرانسعية، ظعسصانعية، صارعس تعلع، ماددع
دذر  عر تعلع ةدعمع مس ا، ق ع بولس عية تعل ألىندع، ساس ة ب العية، رذمعنعيعض ة، . صورتعض قا بابعلعيي ن باش ظذندع

  .ظاشذرعيية، هةبشعيية، سذريانعيية، ظارامعيية، صعينيقعية، ظةرةب تعللعرع بار

ر                 ـ يةآكة لعنع بع الر ظةس ىتىن تعل دع، ص ر قعل لعنع بع يعضانة بعر ظالاله، صىتىن ظالةم، ماددعسعنعث ظةس
ذ                اؤا، خعلم ر ه ذ     ـ   قعلدع، ظةسلع بعر تعلع، بعر ضأش تعلع ،بعر ماددعسع، بع ةخلذق، خعلم ل م ل   ـ خع خع
ر ىزةللعكعدة بع راي ض انالر حع تع، ظعنس الالهنعث قذدرع ةر، ظ ل، لذغةتل ة ظ ـ تع اؤاز، بعرعض معغاندةك، ظ وخشاش

ر           ـ   ظاهاثدعمذ بعر  ةنمذ بع تع بعل ل لذغع ذددع       ـ   بعرعضة ظوخشاشمايدذ، شذنداقال، تع مايدذ، خ ة ظوخشاش بعرعض
ةنع                 ا ي ة معثغ ةآلعدةك، نةحح راي ش ادا      5000بارماق ظعزعدةك، لذغةت بولسا، خذددع حع ةتتع، ياؤرذص ا ي غ

عيادا 587 افرعقعدا 937، ظاس امعرعكعدا 276، ظ الغذز  1624، ظ علعزالر ي ةتنع  25000، ظعنض ة لذغ  آةلعم
ةت،   20000، ظعسصانعية 30000 فرانسعيةنع، 25000 معثنع، ظعتالعية    80ظةرةبلةر  . ظعشلعتعدذ ة لذغ  آةلعم

دذ تئمال قعلع أزنع ظعس نال . س عرمان تعلعدع ن، ض ان، التع ةم 32000يذن ان، ه ةت ظئلعنغ ة لذغ أز، آةلعم  س
  .ظعستئمال قعلعنعدذ

  .، ظعتالعية، رذمعنعية تعللعرع بعرلةشتىرلىص، التعن تعلع دةص ظاتعلعدذفرانسعيةنعية، صذرتعضالعية، ظسعصا

علعز              ازعر، ظعنض ظعنضلعز، ظالبانعية، نعمساؤعية، هولعندعية تعللعرع، ضعرمان تعلعنعث ظةسلعضة قايتعدذ، ه
  .دئيعلعدذ

ذن ظعلعمض        ةريانعدا نذرغ عنعش ج ع ظأض ذ تعلالرن انالر ب اآع      ظعنس ةت ي ع دأل عدذ، قايسع تعلدعك ة ظئرعش
تعدذ،               امعراص آئ ا ي ىتىن دذنياغ ل ص ذ تع ة، ش ة قعلس ا، غةلعب ا بولس ا خوج ص، دذنياغ ةرةققعي قعلع ةت ت معلل

ةر     .  بولذص قالعدذ  موهتاجظعنسانالر   حىنكع، ةن، ه انالرغا بةرض الاله، ظعنس بذ خعل ظعقتعدارنع، ظعختعيارنع، ظ
الاله،              ـ   قةؤعم، معللةت، ظأزعنع   ا، ظ ا، تئرعشمعس رادة قعلمعس ظأزع ظوثشاشقا، ظعساله قعلعشقا ظذرذنمعسا، ظع

دذ ةن بولع ةت بعل ةر نعي ايدذ، ظةمةلل ةرتعص قويم ةت، . ظأزض ةؤعم، معلل رةر ق ذددع بع عيلعق، نئمةتخ ة ظاس ك
الاله،      ة، ظ العنع ظأزضةرتعؤةتس أز ه ةن ظ ذناه بعل رع، ض ص، آذف ذق قعلع ةتتذزآورل ا،نئم ة نع ظازابق  هاالآةتك

ظأزضةرتعؤةتكةندةك ظأزضةرمعسة، ظأزضةرتعؤةتمةيتتع، سعلةرمذ ظأزضةرمعسةثالر، تةرةققعي قعلمعساثالر، ظالالهمذ 
ايدذ ةرتعص قويم اق    . ظأزض اراص ب ةييارلعدعث ق ة ت ة نئم ةن، ظةتعض اننع ظورعس عدذ، تئرعغ ا تاص م تئرعشس . آع

ةتتا      دذرذص،           ظأزىثنع، دعنعثنع، دذنيارعثنع، معللعتعثنع، ه ةرةققعي قعل ارتعص ت ةردعن ت اخعرةتلعك ظةمةلل  ظ
تذر ال. ظاسانالش اندةك،    : معس دا دةؤةت قعلغ رنئت تورع اندةك، ظعنتع ةج قعلغ رعص ه ذص بئ عالندا ظذح ظايرذص

دوآتذرالر مأجعزلةرنع دذنياغا ظعالن قعلغاندةك، خةلقظارالعق تةصسعر، هةدعس دةرعس ظأتكةندةك، خةلقظارالعق           
عرع قذرغاندةك، آومصعيذتئر دعسكعسع، بارلعق ماتئرعيالالر، صىتىن آعتاب تةصسعر، هةدعس، فعقهع      صةتعؤا مذنب 

ة             ان ه ةن ظاس ة دئض ةرزان، نئم ةن ظ ة دئض اتقذزغاندةك، نئم كعغا ص ىتىن   ! ؤاهاآازاالرنع بعر تال دعس ان، ص قذرظ
، ظعلعم هئكمةت، صةلعسةصةمةنتعق، تىزىم، سعياسةت، لوضعكا،  ـ تعلالردا تةصسعر، تةرجعمة قعلعندع، ظذ قانذن

  .بذلذقع، ظعلعم آانعدذر

 ظةلؤةتتة، ظةسهابذلكةهصعلةرنعث ظذيقذسع FEسعلةرنعث ظذيقذثالرمذ مأجعزة دئضةن ظايةت 
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ايعص     بئشارةتشذنداقال، آارامةت،   . مأجعزة بولعدذ  قا، ظاج ن باش  ـ حعلةر ظذيقذسعمذ مأجعزة، آارامةت، ظذندع
دة يازغاندةك، حىش توغرعسعدا توختعتعلعص، يذسذفمذ بذ مةسعلعنع سىرة قذتذبسةييعد . ص ظذيقعالر بارغارايع

أتىص،     ىص ظ اقالرنع بأس ان، توس ان، ماآ ارقعلعق، زام ىش ظ ان، ح ةقعقعي ظعنس ةن، ه ةهؤالالرنع آأرعدعك ظ
م، بذ آئين راست حعقعص حىنكع، مةن ظامعرعكعدا تذرذص، جعيةن ظوغلذمنعث آأز ظاغرعقعنع حىشىمدة آأردى

  .قالدع دةص يازغان

ايعص   ادعكع ظاج عدا دذني ىش توغرعس ا، ح ازعر، ظذيق ز ه الرنع   ـ بع عرلعق ظعش أجعزلعك، س ارايعص م غ
مأجعزة قعلدع، بعزضة، قذرظان ) ظايةت(بذ ظةلؤةتتة، ظالالهنعث قذدرعتع، شذنعث ظىحىن، ظالاله بذنع . يازعمعز

  .آاالمعدا ظذقتذردع، قاراثالر

ذن   ارقعلعقعمذ نذرغ ىش ظ ع ح ىش ظذيقذدعك ت ح ان، راس لذق بولغ اندةك، ظوثذش عنا ظئيتق ن س ظعب
عنع    . بةزعلةر راستعنال بعكارغا ظذخلعمايدذ. مةسعلعلةرنع هةل قعلغعلع بولعدذ    ةن نةرس عدة آأرض ظذيقذدا، حىش

  .سذخ قعلعؤئتعدذؤة ظةمةلعيةتتة خذددع آئحعنع مةنسذخ قعلعص ظةمةلدعن قالدذرغاندةك، مةن آىندىز

  غارايعب بار ـ بذ جايدا نذرغذن ظاجايعص

ة    اقحعالر ظاظعل تعدذ، س اص آئ لعقع يوق ة باش عملعك ظاظعل ردةرعيك ظعس ذص، فع ة بول ر ظاظعل رلعندا، بع بئ
ظون . ظعسصات بولمعغاحقا قويذص بئرعدذ ـ   ظعحعدعكعلةرنع قاتعلمعكع دةص ضذمان قعلعص تذتعدذ، ظةمما، دةلعل       

نع دةص                  يعل ظأتكةند  عدعنعث ظورنع رعص، جةس ادةم آع ذ ظ عن آئيعن، بذ جايدعكع بعر ياغاححعنعث حىشعضة ب
أثةآدعن                      عدذ، س ةتنع تاص والص جةس اينع آ ذ ج اخعرع ش أرىص، ظ بئرعدذ، ياغاححع بذ حىشنع ظىح قئتعم آ

ةن             اظةتنعث دةل ظألتىرىلض ذ س ذؤاهحعالر ب دع، ض ار ظع اظةتال ب ىش س ةقةت آىم وق، ص عنعث  باشقا نةرسة ي آعش
ر بالعسع،              . ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعدذ   اخعرع بع دذ، ظ وراق قعلع ساقحعالر ظاظعلعدعكعلةرنع يةنة تذتذص، س

دئمةك، دئلو ظون يعلدعن آئيعن ظذيقا حىشع ظارقعلعق        . ظانامنع قوغداص ظألتىرىص سالدعم دةص ظعقرار قعلعدذ      
  .صاش قعلعنغان

ئقعش   31ذلذش ظةترعتع، سئلعنغعنعغا ظامعرعكعنعث تعكساس شعتاتعدا، بعر قذر  انع ح  يعل بولغان بعر بعن
ذمان                ألدعمعكع دةص ض ع ظ ذالر بذن جةريانعدا حوث بعر تاشنعث قئتعدعن حوث صاتمعحذقدعن بعرسع حعقعدذ، ظ

ارعدذ،                ئلعص ب عغا ظ اتالر باغحعس ةي    31قعلعص تذرذشعغا، صاتمذحذق معدعراليدذ، بذالر ظذنع هايؤان ل يئم  ـ   يع
لعق                    ظعحمةي ايؤاننعث قعش ذ ه ىرىص، ب العمالر تةآش اخعرع ظ ايدذ، ظ ة قوزغ اتعمذحذق زعلزل  هايات تذرغان بذ ص

  .ظذيقذغا آعرعش دةص دةلعللةيدذ

علةن    تعدذ، مةس رعص آئ ا آع لعق ظذيقذغ ذنداق قعش ة ش ايؤانالر ظةن ذن ه ةت  : نذرغ تا هةرعك الن قعش يع
ةت ق اندعن هةرعك ئزعص، ظ عنع س ازنعث شةصعس ايدذ، ي ةيقعلم ذدا يئم علعق ظذيق ذ قش دذ، ظذم ةي  ـ علع ظعحم

  .ياشايدذ

ايؤانغعال خاس                    ىحع ه ة، سىت ظةمض ل هادعس ذ خع ظىحةآكة آعرعشتة شةصةرةث قاتارلعقالرمذ شذنداق، ب
  .ظعكةنمةؤجذت بولماستعن، بعر قعسعم هاشارةتلةردعمذ 

ا        ر معنذتت ةن، بع از تعنعدعك ايعتع ظ ايؤانالر ناه ةن ه ا آعرض لعق ظذيقذغ ىح قعش اران ظ تعم   ـ  ظ أت قئ ت
أز .  آىن، يازدعكع ظىح آىنضة تةث ظعكةن  100تعنعدعكةن، قعشتعكع    أزعنع   ـ بذ جةرياندا بذ خعل هايؤانالر ظ ظ

تا                  اندا قعش ا قارعغ انالرمذ يازغ ة، ظعنس ةن، ظةلؤةتت ظعستئمال قعلغاندةك، ظذيقذدعن ظويغانغاندا، يئرعمع قالعدعك
ع       ذب قذآأص ظذخاليدذ، بولذصمذ ظعكك عمالع      ت انالر، ش تة ياتق ذص، قعش      قذتذب  تةرةص ئلعقالر بول عم ب ر قعس دا بع

ارالر        ئلعص ق آئلعشع بعلةنال ظذالرنع قار ظوراص تذرعدعكةن، ظذالر قار ظعحعدة قعشلعق ظذيقذغا آرعدعكةن، ياز آ
  .ظئرعسة ظذ يةنة ظةسلعضة آئلعص هايات آةحىرعدعكةن، بذ خذددع ظألىك تئرعلضةندةآال ظعش

ادعن                 معس ذ دةري ذص، س عرنعث نعل دةرياسع قعرغعقعدا، الي بئلعقع دةص ظاتعلعدعغان بعر خعل بئلعق بول
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ذ بئسعص            ئلعص س ةلكىن آ قعن، آ ةر تاش ةن، ظةض بةآال آامالص آةتسة، ظأزعنع اليغا ظوراصال ظذيقذغا آئتعدعك
ادعردذر         تعنال  . آةتسة، ظأز ظةسلعضة آئلعدعكةن، ظالاله، هةممة نةرسعضة ق ةن،     راس ار ظعك أجعزة ب ذالردا م ظذيق

 65تةنتاؤع جةؤهةرعلعرع (عنع آأردذق، هئكمعت ـ بذنعثدعن بعر ظالالهنعث بارلعق، بعرلعكع، قادعرلعقع، ظعلعم
  )بةتتة، صاتمعحذق، بئلعق سىرعتع بار ـ 66ـ 

اتلعق ظاتا ظةنة شذنعثدةك نذرغذن حعؤعن، هةرعدةك هاشارةتلةرنعث تذخذمع قعشتا توثالص، ظةتعيازدا هاي     
ا،         . قعلعنعص، ظذيقذدعن ظويغعنعدذ   اردا بولس ظةنة شذنعثدةك، نذرغذن ظأسىملىك توثالص، ظذخالص تذرعدذ، باه

  .لعك ظاظعلعسعنع باشالص نذرغذن مئؤة، نذرغذن ظةؤالد قالدذرعدذر، آأصعيعدذبةختهاياتعنع، تذرمذشعنع 

باهاردا هاياتعنع داؤام قعلعدذ، تذغذص نةسعل      ظةنة شذنداق بذغداي، قوناق، ضىرىحلةرمذ قعشتا ظذخالص،        
ايؤانالردة،                ان، ه ذددع ظعنس قالدذرعدذ، آأصعيعدذ، بذ ظةلؤةتتة بعز ظعنسانالر هاياتعنعث ظاساسع، ظذرذقالرمذ خ
تئنعدة نةصةس ظالعدذ، حىنكع، ظذنعث ظعحعدة هاياتلعق بار، بعر جىص هىجةيرة بار، بذالر خذددع قذش، يةنع              

ذ تذخذمعغ ة،توخ ار آةلس ةر باه ايدذ، ظةض نا ظوخش ة،  زئمع ا ظئرعشس عقلعق ؤة ظوزذقق ة، ظعسس ا آعرس  قوينعغ
عز        ر             ـ   دةرهال هاياتلعققا قةدةم قويعدذ، ظالالهنعث يارعتعشعدا ظعض ةن، بع ع بئكعتعؤةتك الاله بذن وق، ظ صةسلعك ي

  .خعل قانذنعيةت

صع ظعحعدة هاياتلعق هىجةيرعسعنع ساقالص، ظالعمالر شذنع ظعسصاتلعدعكع، هةر بعر دان، ظذرذقحا، ظأز قئ
ا،       ةتكة ظذحرعمعس ل  800ظأزعضة اليعق نةصةسللةندىرعدذ، بذهايتلعق زعيانداش هاشارةت ياآع ظوت ياآع ظاص  يع

  .ظوآسعدنع حعقعرعدذ) Ⅳ(داؤام قعالاليدذ، بذ جةرياندا، ظوآسعضئننع سىمىرىص، آاربون 

عص،   ا ظئرعش ةر هاياتلعقق اردا   ظةض ةنع باه ئننع     ي عحة، ظوآسعض ا، دةل ظةآس ىص قالس اندا، ظىن تئرعلغ
عدا ؤاقتحعقعرعص، آاربوننع سىمىرعدذ، ظالاله هةممعضة قادعر، سعز ظعشةنمعسعثعز، بعر تال قوناقنع، آأآعؤاش 

اآع     . آىزىتىث، معكرذسكذصدا آأرىص بئقعث، بذ ظأز ظةينع تذخذمغا ظوخشايدذ       قان، ي ةر ظعككعلعسع حاثالش ه
عية،  ا ظئنعرض عقلعق، ظوزذقق اجظعسس ةؤالد    موهت عص، ظ عص، حاثلعش عال جىصلعش ا ظئرعشس ذ ظوزذقق ذص، ب  بول

  . قالدذرعدذ، ظعنسانالر، هايؤانالر، تةرعصعدعن ظعستئمال قعلعنسا، غعزاغا ظايلعنعدذ خاالس

ايؤانالر ظعحعد              الر ه ةزع ظذرذق ثدةك ب ن  ظةمما، بةزع مئؤة ظىحكعلعرع ظارعسعدعن حعقسعمذ، يةنة ظذنع ع
ذنداق بةزعسع        . حعقعدذ، ظاندعن ظىنعدذ، ظةؤالد قالدذرعدذ    ة ش ةن ظةن اتلعق بولعدعك دذ، هاي هةممعسع ظذخالي

اي                         ة ظ ر نةحح ل بةزعسع بع ة يع ر نةحح دىز بةزعسع بع قعشتا بةزعسع يازدا، بةزعسع آئحعسع بةزعسع آىن
ظعلعنغان بولسعمذ، بذ ظعككع ظذيقذنعث ظايةتتة، ظعنسانالر ظذيقذسع تعلغا . بةزعسع بعر نةححة ساظةت ظذخاليدذ

ذ        هئكمعتصةرقع بولمعغاحقا، هةممعسع ظالالهنعث ظعلمع،       ة، ب ازدعم، ظةلؤةتت ةممعنع ي ا، ه تع بولغاحق ع، قذدرع
  .ظذيقذ تةتقعقاتع، ظوقوغذحعالر هةممعدعن خةؤةردار بولذشع آئرةك

تعدذ   خذددع ظعت، بةش آىن ظذخلعمعسا، ظألضةندةك، ظعنسانمذ ظذيقذدعن ظ         ةمما،  . ايرعلسا، ظألىص آئ ظ
ةآلعك          ع ح ذثا، بذن لعقع      7 ـ 6بذ ظذيقذمذ ظألىمنعث قئرعندعشع، ش أص بولماس اظةت ظذخالش بولذشع، آ  س

العالر    ك ب م، آعحع ةتتا 11 ـ 10الزع ا     14 ه رعالر بولس ةمما، قئ دذ، ظ اظةت ظذخالي اظةت 5 ـ 4 ـ 3 س  س
ان   ظةضةر سة.  ساظةت7 ـ 6ظذخاليدذ، نورمال ظذيقذ   رعدة ظذخلعغ آكعز ساظةت ظذخلعسا، ظأمىرنعث ظىحتعن بع

 ظذخالش ظىحىن ظةلؤةتتة ظورذن ياخشع، هاؤاسع ساص بولذشع الزعم، يئنعدا 24/8بوعلدذ، هئسابالص آأرىص 
م               اظةت بولذشع الزع اراثلعق س ان ج ا ظويغذتعدعغ از  . ؤاقعت توشقاندا تةهةججذدقا، بامداتق ذص، ظ وال   ـ ظويغذن ت

يعدذ،   حئنعقعش ال  كذلالر حعثع زعم، حىنكع، بذنعث صايدسع آأص، ناماز ياخشع حئنعقشتذر، قوش صايدا، موس
نةصةس ظاشعدذ، قان تازعلعنعدذ، يىرةك آىحلعنعدذ، صىتىن صةدةن هارارةتكة تولعدذ، تئرة صاظالعيعتع جانلعنعدذ، 

علعنعد   ةزالرع ياخش رعش ظ ارلعق حعقع أرةك قات ةر، ب دذ، جعض ع بولع ةزعم ياخش دذ، ه ن قذتذلع ذ، هورذنلذقدع
  .تةرةققعياتقا هةرعكةت قعلعص، ظذيقذثعزدعن ظويغذنذث، ظذيقذ راهةت، صايدعلعق، هةم شذنداقال دىشمةندذر

אאאאאא ظعنسانالر قعلغان 
ع        ـ   قلذقتعمذ، دئثعزدعمذ صعتنة  ضذناه، مةظسعيةتلعرع تىصةيلعدعن قذرذ    الاله، ظذالرن صاساد، ظاصةت يىز بةردع، ظ

  . قعلعص هةقكة قايتسذن دةص قعلمعشلعرعنعث بةزع جازاسعنع تئتعتتعتةؤبة
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ةؤةبعدعن                 أزع س ةتنع ظ انالر بااليعظاص بعز بذ ظازابنعث بعر قعسمعنع معسال يىزعسعدعن آةلتىرعمعز، ظعنس
رع،    ذناه، آذص ال   دةص بعلسذن، ض ر معس اددعي بع ىن ظ ذن ظىح ةزةر قعلس عقلعقدعن ه ذنع : صاس الالهنعث قوش ظ

ةمما             ـ   سانسعز، ظاسمان  ةيدعغان ظ ان هاقارةتل ة ظعلمايدعغ علةر آأزض ذن، س زئمعن ظارعسعدعكع هةممعسع قوش
  .آىندة بعزار بولغان حاشقاننع معسال ظالعمعز

ان   ظةنضلعيعدة بعر قئتعملعق حاشقان ظاصعتعدة يىز بةرضةن ز        ةنع   250000000عي ن   25 ي يون يىةندع  معل
ص، زور      ارار قعلع نع ق ظاشقان، زعيانغا ظذحقعمعغان آعشع قالمعغان، هأآىمةت دةرهال بذ ظاصةتكة تاقابعل تذرذش

لعقع   . بةدةل تألةص، حاشقان بعلةن نةححة ظاي جةث قعلغان، ظالاله، هةممعضة قادعرذدر           بذنعثدعنمذ قورقونذش
علعنع        ـ   14تع نعجعس، صاسكعنا جايدا تذرغاحقا،      شذآع، حاشقان ناهايع   ا آئس املعق ؤاب ظةسعردة، قارا ظألىم ن

  .  معليون ظادةمنعث ظألىشعضة سةؤةب بولغان25آةلتىرىشكة سةؤةب بولغان، معكرذص، ؤئرذس تارقعتعص، 

الدذرذص،              ةؤالد ق قان جىصلعشعص، ظ ر  ظةنضلعية تعببعي ظذنعؤئرستعتع تةتقعق قعلعص، بعر جىص حاش  بع
دا            10000يعلدا   ع يعل ذلذص، ب ةن قوش ةؤالدلعرع بعل ان   1500غا يئتعدذ، بذ بعر جىص حاشقان، ظ الر زعي  دول

  .سالعدذ دئضةن

لعرع   علعية مذتةخةسعس اننع      70ظةنض أص زعي ذنحة آ دا ش ر يعل الغانلعقعنع بع ان س ىةن زعي يون ي  معل
ئخع   . ظأرىص تاشلعغان مارةت، قذرذلذشنعظعقتعسادع زعياندعن باشقا ظذالر نذرغذن ظع    . هئسابالص حعققان  ذ ت ظ

ةيدذ،    العلعرعنعمذ ي أز ب عدذ، ظ ا، غالجعرلعش ة تاصالمعس ةيدعغان نةرس قاننع  14ي ر حاش ةن بع رام آةلض  آعلوض
ن ؤة             قا بذنعثدع ن باش هايؤاناتالر باغحعسعغا قويذص قويغان، حوثلذقع بعر قوزا ياآع آىحىآتةك آئلعدذ، ظذندع

ةؤة امعلالر س قا ظ ايدذباش ةللةر تارق ذق آئس ذن يذقذمل ذ . بعدعن نذرغ ةن ب وق دئض ذش ي ةل يذق ة، آئس ظةلؤةتت
لعك،                    ةلخانعغا حىشمةس اقالر آئس لعك، س ة آعرمةس ار يةرض ا ب هةدعس بعلةن جوزام آئسعلعدعن قئحعش، ؤاب
ةن     ول بعل ل ي ة خع العمالر نةحح ارعلعقعنع ظ لعرعنعث ظ لعك، هةدعس ا حىشمةس اقالر جايعغ ةللةر س آئس

  .رلةشتىرضةنبع

ذ     ز ظاش ذن، بع ة ظذيغ ام سأزض ةن ظ وق، دئض ذش ي ةل يذق ذ آئس ايدذ، ب ةل يذقم ة آئس رعنحع، هةمم بع
عدة             ذ ظذسذل قاظعدعس ا ب ز، مان آئسةللةردعن جوزام، ؤابادةك خاس ظاالهعدة آئسةلنعث يذقعشعنع حعقعرعؤالعمع

  .ظامدعن خاسنع حعقعرعش دةص ظاتعلعدذ

ةدةر خالعشع،     ـ   تةقدعرعسعز ظأزعال يذقمايدذ، ظةمما، ظالالهنعث قازاظع     ظعككعنحع، آئسةل، ظالالهنعث     ق
حىنكع، . ل هةدعسنع مذشذنداق حىشىنىش الزعم.ع بعلةن يذقعؤئرعدذ، ظالاله خالعغاننع قعلعدذهئكمعتظعلمع، 

ابع             ة تاق عي ظادةتلعرعض ذرذص،   رةسذلذلاله ظةرةبلةرنعث آئسةل تةقدعرسعزمذ ظأزع يذقعؤئرعدذ، دئضةن خذراص ل ت
  .شذالرغا قارشع بذ هةدعسنع دئضةن، شذنداقال، مةددة، هذؤقذش دئضةن نةرسعلةرنعمذ بعللة قوشذص قويغان

ئلعش               ة آ العمالر بعرلعكك ىتىن ظ ة ص خذالسة آاالم، مذنذ ظايةت، هةدعلسةر بعلةن ؤة ظةمةلعيةت، تةجرعب
ار، ؤاب     ذن     بعلةن آئسةل يذقعدذ، يذقعدعغان ؤة يذقمايدعغان آئسةل ب ذنعثدةك نذرغ ةررةر، ش انعث يذقعشع مذق

اؤا،                   زا، ه ذ، غع ةن س ةقدعرع بعل آئسةللةر يذقعؤاتعدذ، آئسةل ظاشذ ضذناه، صاسعقلعق سةؤةبعدعن ظالالهنعث ت
عدا              ةلنعث قاحعس حاثلعشعش، جىصلعشعش، آأرىشىش، بعللة ظاالقة باغالص، بعللة غعزالعنعش، يذقذملذق آئس

ارقعلعق            تاظام يئيعش، حاشقان، حعؤعن    ، صاشا، آذمات ياآع مةلذم تةشكعالت، صارتعية، ضذرذهنعث قةسلعشع ظ
ع،         . يذقعدذ ةر راآ قاق، جعض علع، قعحعش رة آئس ظعح سىرضى، تةيفود آئسعلع، ظأصكة ياللذغع، تئبعرآعليذز، تئ

وي   ظاق آئسةلمذ قئنع خعل آةلس. هازعر حعققان سارعس، بعر قعسعم قعزعتما زذآام قاتارلعقالر يذقعدذ       ة ت ة بعلل
دذ،            كارا بولع ةللةر ظاش ذق آئس قعلعص جىصلةشسة يذقعدذ، قورقذنذشلذقع، ظةيدعز آئسعلع، يةنة قانداق يذقذمل

ةيمعز    ز بعلم ع بع ز     . بذن ةنلعكعنع بعلعمع أجعزة ظعك ذ هةدعسنعث م ز مذن ن، بع ةؤعمدة،   . لئكع ر ق ةرقانداق بع ه
اقمعغان آئسةللةر يىز بئرعدذ، بذ مأجعزعنع توردعن آأرىث ضذناه، صاسعقلعق، زعنا ظاشكارا بولسا، ظذالر آأرىص ب

  .آئسةلنعث يذقعشعنعث مذنداق ظالدعنع ظالعمعز. سىرعتع بار

  .سذنع قاينعتعص ظعحعش، توثالتماسلعق ـ 1

  .آأآتات، سةيلةرنع خام يئمةسلعك ـ 2
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ذش، ظعسس              ـ   3 اتتعق يذي ةندة ق عرعتتعن ظةآعرض ذش   مئؤة، يئشعل يئمةآلعك، ضأشلةرنع س ذدا يذي عق س
  .بولسا، قايناق سذدا بعر مئنذت قويذش، ظاندعن صعشذرذص يئيعش

  .سىتنع ياخشع قاينعتعص ظعحعش ـ 4

  .قذمذشالرنع قعززعق سذدا ياخشع يذيذش الزعم ـ قاحا، قازان ـ حعنة ـ 5

  .ص قويذشحئؤة، قازان، قاحا، هةتتا تاختعالرنعمذ يئصع ـ هةدعستة آأرسعتعلضةندةك سذ، نان، مئؤة ـ 6

  .، يا يعمةسلعكيئيعشتةستة هةزعم بولعدعغان يئمةآلعكنع آةم  ـ 7

  .دعن بذرذن ؤة آئيعن قولنع ياخشع يذيذشيئيعش ـ 8

  .ظأي، ظاشلعق ظامبعرع، ظاشخانعالرنع ياخشع تازعالش، بولذصمذ حاشقاندعن ـ 9

  .ظئغعل، هاجةتخانعدعن حعقعص، قولنع يذيذش ـ 10

  .رنع يعراق سئلعش، صاآعز تذتذشهاجةتخانا، ظئغعلال ـ 11

  .شةهةرلعكلةر مذهعتنع ظاسعراش، تازعلعققا دعققةت قعلعش ـ 12

  .يذقذملذق آئسةللةرنع ظايرعمخانعدا داؤاالش ـ 13

  .آأرصة، بولذصمذ آئسةل ياتقان ظورذنالرنع دعزعنفعكسعيعلةش ـ ظورذن ـ 14

الاله           سأزلعسةك، ضأص توال ظةمدع بوال، هةرقانداق آئسةل        ـ   15 ذث، ظ رع بول امعللعرعدعن نئ ذش ظ  يذق
  !!!ظامعن. ساقلعسذن
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  سىرة لوقماننعث تةصسعرعدعن تالالنمعالر

ىرعدعكع      ذ س ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم تعم ت ذ قئ م اهللاب الالهنعث  بس ة ظ ث تةصسعرعض عم99 نع  ـ  ظعس
  .عغان دا ظىح ظعسعمنع تاللبسم اهللاظالاله بذنعثدعن ظأزعضة . سىصعتعنع يازغان

  الرحيم  الرحمن  اهللا

ةنهذ  (ظةبذ هىرةيرةدعن  ام               ) رةزيةاهللا ظ الالهنعث بعرسع آ ةن، ظ داق دئض ذلذلاله مذن ةن رةس  100هةقعقةت
ةنع   عم99ي ار  ـ  ظعس عتع ب رعدذ   . سىص ة آع ا، جةننةتك ةل قعاللعس ةنع ظةم ا، ي ع يادعلعس م ظذن ةنآع ذ .  دئض ظ

  :ظعسعمالر بولسعمذ تأؤةندعكعحة

אאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאFאאאE 

ذ هةدعسنع زاظعب            ـ   2001 ةي، ب ةهذلال ظةل يعلع ؤاصات تاصقان ظاتاقلعق ظةقعدة ظالعمع ظذسةيمعين رةهم
لعغان     قواعدسىصةتنع   ـ    ظعسعم 99آأرىص، قذرظاندعال    ابعدا توص املعق آعت اظعدة  . ن ان ق ةرنع   ـ ؤة نذرغذنلعغ تىزىمل

 هةجةر ظةسقاالنع، ظعمام نةؤعؤعالرنعمذ ظعجتعهاددا خاتاالشقانالر، سةلةف سالعه يوللعرعنع بايان قعلعص، ظعبنع
بةزع سىصةتلةرنع تةظؤعيل قعلعص خاتا آةتكةن، ظةمما، ظذالرغا ظةجعر بار، ظةصذ قعلعنعدذ، دةص يازغان، ظعمان 

لاله ؤة  ، بعدظةت، ظا  سوظالآةيصعياتع بعزضة نامةلذم، مةنعسع مةلذم، ظوشذقحة       . ؤاجعب تةسلعم بولذش آئرةك   
ةظؤعيل     . رسذلذلاله قانداق بايان قعلسا، نئمة دئسة، شذنع دةيمعز   ةرخعل ت ز، ه ىآىت قعلعمع سىآةت قعلسا س

ع   ة قارش قا مةزهةصلةرض وق دةص باش ش ي عز ظع ايعدذ، دةلعلس قا بولم ةنعث «قعلعش ىننع ؤةلجاظ ةهلع س ظ
عنع ان» ظةقعدعس اب قعلعص يازغ ةيمذ تةآ. آعت ةهذلال ظةل از رةهم نع ب زعص ظعب ةقرعز يئ الص، ت ىرىص، داث ش

اؤع،         ـ   بةرضةن، ظةقعدة مةسعلعلعردة ظعسعم    ةقعيدةتذ تتاه ةنعث، ظ ه سىصةتتة، ظةقعدة ؤاسعتة، ظعبع تةيمعيي  ـ فق

ظذسةيمعن رةهمةهذلالنعثمذ بولعدذ، مانا مذشذنداق توغرا بولغان ظةقعدة آعتابالرنع دةرعسلعك         .  لةر بولعدذ  األآبر
  .قعلعشعمعز الزعم

  .عدة دئمةك، ظعمان دئمةك، ظةقعدة توغرا، ساص بولمعسا، هةممعسع خاتا بولعدذظةق

  :سىصةت توغرعسعدا مذنداق دةيدذ ـ تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعسعم

دذ   ىك بولع ىح تىرل ع ظ ان نئسعؤعس عمالردعن ظالعدعغ ذ ظعس علةرنعث ب عم. آعش ذ ظعس رعنحع، ش  ـ بع
دعن  ش، آةشعص عنع بعلع ةتلةرنعث مةنعس تعش،   سىص ة يئ ث هةقعقعتعض ش، ظذنع ةالدعن بعلع م ظ ش، ظعلع  بعلع

اتتعن          ةتلةرنع آاظعن ذ سىص ذش، ب كارا بول عتع ظاش الالهنعث سىص ا، ظ ذزذش، ظذالرغ خاتاالشماي هأججةت تذرغ
 بار، صةرقزئمعن  ـ آأرىش، بذنداق بعلعش بعلةن ظاتعالرغا، ظةجدادالرغا تةقلعد قعلعشنعث ظارعلعقعدا، ظاسمان

  .صاتتا آاتتا بولعدذبذ مذآا

عق                      تعياق، ظعش ةتلةر ظعش ذ سىص دذ، ب كارا بولع ةتلعرع ظاش ذق سىص الالهنعث ظذلذغل ظعككعنحعسع بولسا، ظ
عدذ           . هاسعل قعلعص، هةقكة يئقعنالشتذرعدذ، ماآان جةهةتتعن ظةمةس، سىصةت، مةنعؤع جةهةتتعن يئقعنلعش

ةر         هةقنع ظ   قةلب .خذددع مةلةك مذقةررةبدةك هالةتتة تذرعدذ     ع ظةسلةش، ه م ظذن اتتعالش، داظع الش، آ ذلذغ
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نةرسعنع آأرسة، ظالالهنعث سىصةتلعرعنع شذنعثدعن تئصعش، ضاه لةززةتلعك تةسعرلعنعش بعلةن ظالالهقا ظاشعق 
  .بولعدذ، قةلبعدة ظالالهدعن باشقعغا ظورذن قالمايدذ

ةتلعرعن      ةندةك سىص ةملةص،   ظىحعنحعسع، ظالالهنعث رةهعم، سئخع، ظةصذ، ظادعل دئض ة مذجةسس ع ظأزعض
ذش،      ن بول ة يئقع ةنع، هةقك ذش، ي العم بول انع ظ ةخالقلعنعش، رةبب ةن ظ ةخالقع بعل ذنداق ظ الالهنعث مذش ظ

ةت              مةن، مذهةبب مةننع دىش ذش، دىش تذر،     ـ   صةرعشتعلةرضة هةمراه بولذش، هةقنع دوست تذت رةت بولذش نةص
  .ظعمان آامال تئصعشتذر

  :بذ يةردة بعر نةححة مةسعلة بار

ع              ـ   1 ة ظعكك ظعنسانالرنعث ظأزظارا رةهمةت قعلعش، ظالالهنعث رةهمعتعضة بعر معسال خاالس، ظةمةلعيةتت
تذرعدعكع    ةخلذق ظوت ةن م العق بعل ذددع خ عغا خ ةت ظارعس ةرقرةهم ةرقتةك ص االس،  ص عنعمزع خ ار، حىش  ب

  .مةنعسعنع بعلعمعز، ظةمما، آةيصعياتع بعزضة نامةلذم

أزع         ظةنة شذنعثدةك بعلعش   ـ   2 ع، آ تىن، قول اثالش، ظةرعشدعن ظىس ةن ، آأرىش، ظ ا   دئض لةرمذ ظالالهق
  .ظأزعضة اليعق بولعدذ، بذنعث هةقعقعتعنع بعز بعلةلمةيمعز، حىنكع، ظوخشعشع يوق

ةيعب    ـ 3 ث ظ ة، ظذنع الاله ظعض ةقةت ظ ا ص ةيغةمبةر   ـ آامعللعقق عمذ، ص تة بولس وق، صةرعش انلعرع ي نذخس
  .نذقسانع، آةمتىك يةرلعرع بار ـ الهنعث بةندعسع، ظةيعصبولسعمذ، هةممعسع قذل، ظال

ان                     ـ   4 ةس، زام ان ظةم دذ، ماآ ةن بولع ةت بعل ة بولذشع، سىص بةندعنعث، ظالالهقا يئقعن بولذشع، بعلل
ةيمعز،                  ز بعلةلم ةلذم، بع ا م عياتع ظالالهق ظةمةس، صةقةت مةنعؤع جةهةتتعن بذنعث هةقعقعتع، ماهعيعتع، آةيص

  . قعلعش بعدظةتسوظالدةيمعز، ظالاله ظالعم، ظعمان ؤاجعب، آةيصعياتتعن نئمة دئسة شذنع 

الالهنعث             ـ   5 دذق، ظ الالهنع تونع ز، ظ ةر بع دذ، ظةض دذ، بعلع دان تونذي أزعال ظوب الاله ظ ظالالهنع صةقةت ظ
الالهنع           هةقعقعي  ياردعمع بعلةن    ةن ظ را، م ذ توغ ةقعقعي  بعلعمةن، تونذدذم دئسةك، بذم المعدعم د ه ة،  تونذي ئس

  .جةهةتتة، ظالاله ظأزع، ظأزعنع تونذيدذهةقعقعي بذمذ توغرا، حىنكع، 

  !!!ظع ظالاله، بعزضة ظأزىثنع ظأزىث تونذت، ظامعن

سىصةتلعرعنعث هةقعقعتعنع، ماهعيعتعنع، آةيصعياتعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ،  ـ ظالالهنع ؤة ظذنعث ظعسعم ـ 6
ةن خ         ةمدذلعلال،       بعزضة صةقةت، ظايةت، هةدعس، ظةسةر بعل ةر حىشعنةلعسةك، ظةله ز ظةض لعك، بع ةؤةر بئرعض

ظةضةر بعلةلمعسةك، ظالالهقا تاصشذرعمعز، بعزضة صةقةت، مةلذم حىشةنحة بئرعضلعك، ظةمةلعي، هةقعقعتع بولسا، 
ايدذ    اندةك بولم ز ظويلعغ ة         . بع عز هةسس ة، سانس ة هةسس اندعنمذ نةحح ذغ دةص قارعغ ان ظذل ز تونذغ الاله، بع ظ

ةقعقعي  ظالالهنعث ظذلذغلذقعنع . حىنكع ظةقلعمعز حةآلعك، هئحنةرسعضة يئتةلمةيدذ   .رظذلذغدذ ايدذ ه . تونذيالم
ةث ةت،     ـ ح ألىم، جةنن ن، ظ تة، جع وق، روه، صةرعش ع ي ث ظوخشعش ع، ظذنع ايدذ، حىنك رعغعمذ ظااللم حئض
ماهيعتع هةقعقعي  لضةن،  الرمذ بعزضة ظةقلعمعزنعث معقدارع بعلةن معسال، تةمسعل آةلتىرىص حىشةندىرى        دوزاخ

تة    ئخع تةس ة ت اندعن يةن اندا، ظ ةمعنع تئتعغ اص، ت تا ياش ذ تذرمذش ةندة، ش ا، آأرض عياتع بولس ا، آةيص بولس
  .بعلةلةيمعز

اآع       ةندعن ي ة آعرض ار، جةننةتك عمال ب ةقةت ظعس ادا ص ذ دذني اندعن   دوزاخب ن، ظ ةندعن آئيع ا آعرض ق
م         نئمعلعكعنع ظوبدان بعلعسعز، هازعر، سةللةمعن     ةل قعلعش الزع ا تةسلعم بولذص، ظعمان آةلتىرىص ياخشع ظةم

  .خاالس

  .سىصةت توغرعسعدا مذنداق تةقسعماتالر بار ـ ظعسعم

  .دةك دئضةنظالالهنعث زاتعنعال آأرسعتعدعغعنع بار، ظالاله هةقدةك، هةق نذر ـ 1

ر    ـ   2 ا حعقع علةن . عدذزاتعنع آأرسعتعدذ، شذنداقال، سةلبعيلعكع يوق يةنع ظةآسعنع يوقق א :مةس
 ،ي نذخسان يوقعلعدذ ـ   ساالمدعن ظةيعص  دئسةك اج  دئضةندعن  غن ةرق ، موهت ةنامذ    ص ةن م وق دئض لعقع ي
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 دئضعنع هةم زاتعنع، بعرلعكعنع بعر دئضةن مةنادعن باشقا ظوخشعشع يوق، ظعككع ظةمةس دئضةن . حعقعدذ
  .بولعدذ

ذنداقال ظع    ـ 3 عتعص ش نع آأرس دذ     زاتع االقعدار بولع قا ظ ة ظعش ر نةرسعض قا بع انع باش . زافعيلعكع، باي
ظةؤؤةل دئسةك، .  دئسةك ظىستىن دئسةك هةممعدعن ظىستىن دئضةن بولعدذ :مةسعلةن

  . هةممعدعن سابعق دئضةن، ظاخعر دئسةك، هةممعدعن ظاخعر، باقع مةنعسعدة يةنة بعر ظعشقا ظاالقعدار آئلعدذ

ار،      ـ  يةنة بعر خعل ظعسعم     ـ 4 ةلعبعيلعكمذ ب ة س ةن بعرض سىصعتع بولسا، زاتعنع آأرسعتعدذ، شذنعث بعل
ك  :مةسعلةن. ظعزافعيلعكمذ بار، يةنع ظةآسعنع يوققا حعقعرعص، نةفع قعلعص، يةنة بعر ظعشقا ظارقعدا آئلعدذ        مل

زز  ذ ه         غ اندعن ظ عتعص ظ نع آأرس اهع دئسةك زاتع اهنعث صادعش ة  دئسةك، صادعش اج ئحنئمعض ةس دةص موهت  ظةم
ظةزعز، غالعص دئسةك، .  دةص ظعزابع مةنا بئرعمعزموهتاجسةلبع مةنا بئرعمعز، ظاندعن هةممة خةلعق ظذنعثغا   

ث                     ة ظذنع اندعن هةمم رعص ظ ا بئ ةلبع مان ةن س زاتعنع آأرسعتعص ظاندعن ظاجعز ظةمةس، ظوخشعشع يوق دئض
  .، دةص ظعزابع مةنالةر بئرعلعدذظالدعدا مةغلذص، ظذنعثغا يئتعش مذمكن ظةمةس

رادة     ،ظعسعم زات، زاتعيية سىصعتعنع آأرسعتعدعغان ظعسعمالر      ـ   5   قادعر ظع
  .قاتارلعق زاتعنعال، سىصعتعنع آأرسعتعدعغان ظعسعمالر بار

ةبعير دئسةك،     زاتعنع آأرسعتعص ظاندعن ظعلعم دئضةن سىصةتكة ظعزافعيلعك قايتعدعغان سىصةتلة         ـ   6 ر خ
ةك،                        ئهعد، دئم رعدذ، ش ذمحعنع حعقع ر قوش ة بع ةن، يةن دذ دئض الرنعمذ بعلع اتعنعي ظعش ذنداقال ب ظعلعمنع، ش

ئلدىرعدذ،               ةرنع ب ةن مةنال عنع بعلعش دئض ى  زاتعنع ظاندعن ضذؤاهلعق ظعلمعنع ظاندعن ظاشكارا نةرس دئسةك  محص
  .تالرنع قورشاص تذرذشنع آأرسعتعدذزاتعنع ظاندعن هئساب ظعلمعنع ظاندعن سانلعق مةلذما

ار،             ـ   7 نع ب االقعدار آئلعدعغع قا ظ زاتعنع، قذدرعتعنع آأرسعتعص ظاندعن يةنة ظعزافعيلعكع، يةنة بعر ظعش
قةههار دئسةك، زاتعنع ظالالهنع آأرسعتعص، دةاللةت قعلعص، ظاندعن قذدرعتعضة ظاالقعدار آئلعص،           : مةسعلةن

  .غةلعبعنع آأرسعتعدذ. نةرسعنعمذ آأرسعتعص بئرعدذظاندعن قذدرةت، تةسعر قعلغان 

ة،         زاتعغا، ظعرادعضة ظاندعن   ـ   8 ذف، ؤةدذد دئس ان، رةظ عمالر، رةهم زافعيلعك ظعس ا ظع ة، قعلعقعغ ض
ا             ـ   دوست تذتقذحع، ظعسعم   ش، مذرادق رادة قعلع اندعن ظع رعدذ، ظ نع بئ ةن ظذقذم الاله دئض سىصةت، زاتعنع، ظ

االقعدار                  قايتعدذ، ظاندعن ها   ارلعق ظ ذل قعلعش قات تلذقنع قوب رعش، دوس ام بئ ان، ظعنظ جةتنع قاندذرذش، ظئهس
ة           ا، يةن عدةك بولس اغدةك ظةرش ظعشالر بار، بعرال نذختا شذآع، ظوخشعشع يوق، هةممة مأظمعنلةر دوستلذقع ت

  .ذالر مةخلذقالردذرظالالهنعث زةررعحعلعك دوستلذق مذهةببعتعضة يئتةلمةيدذ، حىنكع، ظذ خالق، ظالاله ظذ، ب

 אא. قعلعقعغا قايتعدعغعنع بار   سىصةت   ـ   ظعسعم ـ   9

ةت  ـ   قاتارلعقالر، ظعسعم  دذ   سىص زعق                .  بولع ارعتعش، رع اندعن ي دذ، ظ ةت قعلع نع دةالل عمالر زاتع ذ ظعس ب
عتعدذ،    نع آأرس تةك قعلعق ةرقبئرعش عمص ا      ز ـ ع، ظعس ئلعص يوقق ةفع آ ةس، ن اغلعق ظةم عغا ب ع، خالعش ات

ةيدذ      حعقعرلمايدذ، سةلبعيلعكع يوق، ظذ مةثضى   ا، بعلم ةر خالعس دذ، ظةض آامعل هاياتلعق ظعضعسع، بعلعص تذرع
علةن              ـ   ظعسعم. دئيعلمةيدذ دذ، مةس ةلبعي بولع ذص، س اغلعق بول عغا ب ا خالعش ارعتعدذ،  : سىصةت صعظعلع بولس ي

  .، رعزعق بئرعدذ خالعسا بةرمةيدذ، ظةزعز قعلعدذ، خالعسا قعلمايدذ دئضةندةكخالعسا ياراتمايدذ

سىصةت توغرعلعق بذ تةصسعر ظعلعملعرعنع نئمة ظىحىن باشتا يازماي مذشذ  ـ ظةضةر بعرسع ظةقعدة، ظعسعم
  .ظورذندا سأزلعدعث؟ دئسة

ىحع،         ةت سأزلعض ةت ظالاله، بذ سأزنع هئكم ان ظةلةيهع     هئكم ةن، لوقم ةن       بئرعلض امع بعل االمنعث ن سس
ةلدع            ة آ علعلةر قةلبعمض ذ مةس عز مذش اندا، تذيذقس قا ظورذنغ عرعنع قعلعش ىرعنعث تةصس ذ س تذ، مذش  دة، ـ ظاتاص

ىرعدة مةخسذس    ذ س ذص، ب ار بول امع ب ق ماق ة اليع اينعث ظأزعض ةر ج ازدعم، ه اندعن ي ةتظ ار، ؤةزهئكم  ـ  ب
  .نةسعهةت، دةؤةت بار
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ةت ةؤ  هئكم ث ج ع، ظعلعمنع ذص،   ظعلم ع بول ةهعرع، خذالسعس ةتنع   صةلعسةص ةن هعك وف دئض ، صةيالس
ا،         . سأيضىحع، سأيىش دئضةن مةنعدة آئلعدذ     أزلعرعنع بولس بذرذنقع يئتةآحع ظالعمالرنع شذثا، صةيالسوف س

  . دئضةنصةلعسةصة

  . بعلعملعرعنع سأزلةيمعزهئكمةتشذثا بعز، بذ سىرعدة ظعنشاظالال، 

ايدعكع      صىتىن معللةت    هئكمةت ـ   ظعلعم ةت، هةرقايسع ج ىتىن مةملعك ةؤجذت  دعنالردا ص ةث   م ذص ظ بول
لعك قعلعدعغعنع ظةلؤةتتة ظعسالم دعنعدا بار، قذرظان، هةدعس بةختيىآسةك ظورذندا تذرعدعغعنع، ظعككع ظالةمدة 

  .  بولسا، يئزعص قويعمعزهئكمةتنذر بذالقدعن ظئلعنغان  شذنداقتعمذ. هةممعدعن ظىستىن تذرعدذ

  .ةلةيهعسساالم، قذرظاندا مذشذ سىرعدة مذنداق تعلغا ظئلعنعدذلوقمان ظ

ةردع،           لعكع ب ةؤهعد دةرس ظذ بالعسعغا ظةث مذهعم بولغان ظعش، ظالالهنعث بارلعقع، بعرلعكع توغرعسعدا ت
عنع              أز بالعس ع، ظ ة بولغذسع، حىنك ر ظىلض م بع ةش بذ هةممعمعزضة مذهع ةن     تةربعيعل ن ظعش ظعك ةآمذ قئيع . ب

تةؤهعدآة زعت بولغان ظعشدعن توسذص، ظالالهقا شئرعك آةلتىرىشدعن توسعدع، ظاندعن ظالالهنع        ظاندعن ظذ،   
الالهنعث        قذؤؤةت بعلةن سىصةتلعدع،   ـ   آامعل ظعلعم، آىح   عنع، ظعشالرنع ظ ع نةرس ة، مةخص ة ظعنحعك هةرقانح

ئلعص،             ا ظ نع،     بعلعص تذرعدعغانلعقعنع دئدع، ظاندعن ظذ ظةث مذهعم ظعبادةت نامازنع تعلغ عنع باشقذرذش  نةصس
ذ              ارةت ب اندعن توسذشدعن ظعب رذش، يام علعققا بذي اندعن ياخش دع، ظ آامال تاصقان بعر ظعشنع نةسعهةت قعل
ة دذح       ةق دىشمةنلعرعض جةمظعيةت، ظعسالهاتعنع يولغا قويدع، ظةلؤةتتة، بذنداق قعلغان دةؤةتحع ظةزعيةتكة، ه

عدع،          آأرة. ضة ؤةسعيةت قعلدع  سةؤرآئلعدذ، شذثا، ظذ     رعدعن توس ان آعب ذناه بولغ ثلعمةسلعك، ظةث حوث ض
االمنعث  ان ظةلةيهعسس تلوقم ةلذم،    هئكمع ة م م، هةممعض ي ظعلع عحة تعببع ةرنعث دئيعش عهعتع، بةزعل ع، نةس

  ظذنداقتا، ظذ آعم، قةيةرلعك، قايسع معللةتتعن، قاحان ياشاص ظأتكةن؟

الاله ؤة رة            ةر ظ العم، ظةض را             توغرا جاؤاب شذآع، ظالاله ظ ةهعه، توغ ذ س ا، ب ةن بولس ذلذلاله دةص بةرض س
وق،         هئكمةت ـ   جعم تذرغان بولسا، هئحقانداق ظعلعم    . بولعدذ  بولمايدذ، بعلسةك صايدا يوق، بعلمعسةك زعيان ي

  .قااليمعقان جأيلعمةث

دع،           زدعن دئ ع بع راظعلالر ظذن ةنع ظعس دع، ب تةصسعر ظالعملعرع تارعخقا تايعنعص هةرخعل سأزلةرنع قعل
دع               حى عغان دئ دة ياش االمنعث دةؤرع ذ ياخشع آعشع، داؤذد ظةلةيهعسس ةنلعك،       . نكع، ظ ارا ت ع ق ةر ظذن بةزعل

ادعحع        . بةزعلةر ظذنع ماشعنحع دئدع   . هةبةشعستانلعق قذل ظعدع دئدع    ةر ص دع، بةزعل اححع دئ ةر ياغ بةزعل
قانداق . ضةص بولذشع مذمكعنسذبهانالال، ظالاله، ظأزع بعلعدذ، بةلكعم ياغاححع، ماشعنحعالر دئضةن . دئدع

ندع،                   ا ظئلع اندا تعلغ ارلعقع قذرظ ةم بالعسع ب ت بولذشعدعن قةتظعينةزةر ظذ ظعنسان بالعسع، ه ا   هئكمع ع، دذنياغ
  .تارالدع، بعر قعسمع ظأزعنعث بولسا، بعر قعسمع قوشذص قويذلغان، سةهعه سأزنع تاصماق قعيعن

ر    ـ عتابالرنع دةلعللعدع، ؤة ظذنعث ظعش يذنانلعقالر ظذ بعزضة مةنسىص دةص، بعر قعسعم آ    رعدعن بع ظعزلع
ةن       : قانحعنع يازغان، مةسعلةن   بعر آىنع لوقمان ظةلةيهعسساالمنعث خوجايعنعدعن بعر دئهقان نئمة ظىحىن م

العدذ دةص    ص ق ذل حعقع أص هوس ةردعن آ ةن ي اي، ظعشلعمعض ةك بولم ةر ب ةن ي ص ظعشلعض ةجعر قعلع أص ظ آ
ر       . ةن تةبعظةت ظعشع دةصتذ سوراصتذ، خوجايعن بذ دئض    ايعننع بع تعص، خوج ىص آئ االم آىل ان ظةلةيهعسس لوقم

حةتكة تارتعص، ظذنعثغا مذنداق دةث، بذ دئضةن آعحعك مةسعلة، بذنعثغا ماؤذ قذلذممذ جاؤاب بئرعؤعتعدذ دةث 
  .دةصتذ ؤة شذنداق دةصتذ

ة       ا      لوقمان ظةلةيهعسساالم دئهقانغا يةر دئضةن بالعلعرع آأص بعر ظةرض ذل خوتذنغ ار ت العلعرع ب كةن ب تةض
أزع                          ةرمذ ظ ذنعثدةك ي ة ش أيعنعدذ، ظةن ا آ أزعنعث بالعلعرعغ ذن ظ ذ خوت ةن ب ان بعل ة قعلغ ظوخشايدذ، ظةر قانح

  .خالعغان يئرعدعن هوسذلنع آأص بئرعدذ دةصتذ

عؤئلعش      ئلعص، يارعش ئلعص ق اححعقع آ الدعن ظ تعم، ظاي ر قئ ايع بع عتعدةخوج اتلعق  مةقس ازادعن ت  ب
االم     ي ان ظةلةيهعسس تذ، لوقم ةر دةص ظةؤةتعص ة ب تذمغا، هةبعيبعمض ع دوس ا بذن ئتعؤئلعص، لوقمانغ ةآلعك س ئم

أرمعدعم                 ة آ ةن هئحنئم تاظامنع ظعتقا بئرعصتذ، خوجايع آئلعص خوتذنعدعن تاظام توغرعلعق سورعسا، خوتذنع م
تذ، لو      نع دةص سوراص ام قئ اقعرعص، تاظ االمنع ح ان ظةلةيهعسس تذ، لوقم عز ياخشع   دةص االم س ان ظةلةيهعسس قم
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آأرعدعغان هةبعبعثعز، ظعتعثعزغا بةردعم، حىنكع ظذ سعزضة سادعق، ظذرسعثعزمذ يئنعثعزغا آئلعؤالعدذ، ظةمما،            
ان              ال ظاححعقالنغ تذ، ظاي ةلمعدع دةص عم آ ا بةرض ذثا، بذنعثغ ورعدع، ش نع س بذ ظايالعثعز سةؤةبسعز تاالق خئتع

ايعل ب      اثالص ق ةقنع ظ اقعرعص         بولسعمذ ه تعثعزنع ح عز دوس ا س االم خوجايعنغ ان ظةلةيهعسس ن لوقم تذ، آئيع وص
زعياصةت بئرعص، باشقا بعر ظايالنع ظااليمعكعن دئضةن خةؤةرنع تارقاتسعثعز، خوتذنعثعز قورقذص سعزضة ياخشع 

االمغا خوجايعن يئقعن دوستلعرعنع حاقعرعص، لوقمان ظةلةيهعسس   . ظعتاظةت قعلعدذ، آئلعشص قالعسعلةر دةصتذ    
رعنع     ة تعللع وي، ظأحك اال، ق ةنع، آ ع ي االم تعلالرن ان ظةلةيهعسس ة، لوقم ئتعؤال دئس أش س ع ض ةث ياخش ظ

االمنع             ـ   ظةآةصتذ، مئهمانالر باشتعن   ان ظةلةيهعس ايع لوقم ة، خوج ة ظعش دئس ظاخعرع تعلنعال يعدذق، بذ نئم
أش   حاقعرعص نئمة ظىحىن ياخشع ضأش سئتعؤالماي تعلنعال سئتعؤالدعث؟ د        ئسة، ظذ، حىنكع، ظةث ياخشع ض

اغاليدذ، ظاالقعلعشعش       االقعنع ب ىحع، هأججةت      قورال تعل، حىنكع، ظذ ظ ةقنع سأزلعض احقذحع، ه م ظ ع، ظعلع
ظةتعسع يةنة ظةمدع .  تعلعدا سأزلعنعدذ دئسة هة راست دةصتذهئكمةتتذرغذزغذحع، ظعلعم هاسعل قعلغذحع،    

نع         ظةث ناحار، قةبعه ضأش سئتعؤال دئسة، يةن     ة تعل ةمدع يةن ة ظىحىن ظ ايعن نئم تذ، خوج ع ظةآةص ة تعلالرن
عحة                   ذ دةل ظةآس ع، ظ ة، حىنك ار نةرس ةث ناح ا ظ ل ي سئتعؤالدعث؟ دئسة، لوقمان ظةلةيهعسساالم، حىنكع، تع
باتعلنعمذ سأزلةيدذ، باتعل ظعلعمنعمذ ظىضعتعدذ، آذصرع سأزنع قعلعدذ، غةيؤةت قعلعدذ، سذخةنحعلعك قعلعدذ، 

اداؤةت ذرذشظ ار ـ ، ظ ع، ظ ث ظاساس عم   ـ جعدةلنع ةؤةبدعن آئلعش ذ س عدعمذ ش ةت ظارعس ةتتا دأل ذس، ه نوم
ارلعق    ـ آةلمةس غةلعتة سأزلةص شةهؤانع ناخشا  ـ   بذزذلذص ظذرذش قعلعنعدذ، آةلسة    رعدذ دةص، ب مذزعكا حعق

  .ظةيعبعنع سأزلةصتذ، ظذالر هةق، راست دةصتذ

عي ظعشالردا، شأهرةت قازعنعص دذنياغا بعر آئتعصتذ، صادعشاهالر   ، صةلسةدة تعبب  هئكمةت ـ   ، ظعلعم آئيعن
نةسعهةت تةرعقعسعدة  ـ هوزذرعغا ظاصعرعص صايدعلعنعصتذ، جاهان آئزعص نذرغذن ظةسةر يئزعص قالدذرذصتذ، ؤةز

  . يعلع نةشعر قعصتذ ـ 1906 تةمسعللةرنع يئزعصتذ، مذهةممةد بةض شذ ظةسةرلةرنع تةرجعمة قعلعص، هئكمةت

  )لوقمان ظةلةيهعسساالمنعث نةسةبع، ظأمعرع نامةلذم(

  هئكمةتلعك سأزلةر

، روهع لةززةتنع ظاتا قعلغان بولذص، هئكمةت هئكمةت ـ ظالاله، ظعنسانالرغا زاهعرعي، باتعنعي يةنع ظعلعم
  .ظعلمع دذنيادا زور تةسعر آأرسعتعدذ، بذنعث يامعنعنع آأرمعدعم، قذالق سئلعث

   ظاتا قعلدذقهئكمةت  ـبعز لوقمانغا ظعلعم

  )ظايةت(. هئكمةت بئرعلضةن آعشع، نذرغذن ياخشعلعق بئرعلضةن بولعدذ ـ ظعلعم

أزع           ـ   ظعلعم ذ ظ ا، ظ ةردة تاصس ايدذ، قةي ة ظوخش ان نةرسعسعض هئكمةت، هأآما، ظالعمنعث يعتتىرىص قويغ
  )هةدعستعن. (ظاندعن يةنة هئكمةت حعقعدذ. اليعق

ة ظذ    أت خةلعص ا، ت ةردعن بولس ذن       ظةس ذص، نذرغ ةر بول ابعظعنالر ؤة آئيعنكعل اهابة، ت قا س ن باش ندع
أرىث         ارعخدعن آ ع ت ان، بذن أزلةرنع قعلغ ابدا      . هئكمةتلعك س ةن آعت دالر تةبعقعسع دئض ذنداقال، زاهع  200ش

ةقعقعي  ظالعمنعث هئكمةتلعك سأزلعرع بار، لئكعن ظذالر سوصع ظةمةس ظعدع، آئيعنكعلةر شذنداق ظاتعؤالدع،        ه
  . ظأزعنع سوصع دئسة، ظاححعقع آئلعدذ، حىنكع بعدظةت سأززاهعد،

ةرنع      ـ  158دعن  140تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي     ارلعق هئكمةمتل ئظعر، تةمسعل قات بةتكعحة صىتىنلةي ش
  .آةلتىرضةن، مةن ظذنعثدعن ظذيغذر تعلعغا ماسلعشعدعغانلعرعنع تالاليمةن

  .دةت، ظعستعقامةتتة حعث تذرظالاله غةزعصع ساثا حىشمةسلعكع ظىحىن ظعبا ـ 1

  .توال داؤاالشما، غةزةصكة يولذقذص قالعسةن ـ 2

  .دذنيا ظةهؤالعنع ياخشع بعلسةث، ظةؤالدالرنع ياخشع تةربعيلعيةلةيسةن ـ 3
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  .ظةخالقنعث ظازعلعقع، خارلعقنع ظئلعص آئلعدذ ـ ظةدةص ـ 4

ايدذ،      زعياصةتتة ياخشع تاظام ظالدعثغا قويذلسا، ظالدعراص آةتمة،       ـ   5  سذنع تئز ظعحكةن ظادةم تئز ظذسس
  .ظالدعراثغذلذق شةيتاندعن

  .ظاخعرةتتة ظعسعل صةزعلةتكة اليق بولعسةن ـ هئكمةتكة ظةمةل قعاللعساث، دذنيا ـ ظةضةر، سةن ظعلعم ـ 6

  .تذرنئمةتآعشعلةرنعث ظذلذغعنع تونذشمذ بعر  ـ 7

  .ع قورقذتمارةببعث سةندعن ظعنتعقام ظالمعسذن دئسةث، آعشعلةرن ـ 8

  .زذلذم قعلعص باي بولساث، آئين زذلذمغا ظذحراص صئقعر بولعسةن ـ 9

بذ ظعرادعضة ظعتراز، حاخحاق قعلغعلع . ظالاله خالعغانننع ظةزعز، باي، خالعغاننع صعقعر، خار قعلعدذ ـ 10
  .بولمايدذ

العغعنعنع قعلعص س             ـ   11 ذ خ ايدذ،  سئنع ظالاله سعنايدذ، سةن ظالالهنع سعنعمايسةن، ظ وراققا تارتعلم
  .بذنع نئمة ظىحىن قعلدعث؟ دةيدذ. سوراق قعلعدذ، نئمة قعلدعث دئمةيدذ

ةدةص           .12 ة، ياخشع ظ االثنع ياخشع تةربعيل علةردعن     ـ  ظاقعل بولساث، ب عتعص،يامان آعش ةخالق ظىض ظ
  .تعلعسةنيعراق قعل، حىنكع، ظذ ظاق دةصتةر شذنداق قعاللعساث، دذنيا ظاخعرةتتة ظاؤارعحعلعقدعن قذ

ان        ـ 13 ارعتعص، تذرعدعغ أيىنىص ي أرىص، آ ع آ ةخلذقالرنع ياخش ىتكىل م ةنكع، ص ذنعثغا هةيرانم ش
  .ظالالهنعث قولعدا، تةقدعر بار ؤة تةدبعرلةر بار

الدذرقع       ـ 14 ةث، ب ة ظعرعشس ن، ظعززةتك ارلعقعدعن آئيع ة، خ ن دألةتك ئقعرلعقدعن آئيع عنكع ص بعلض
اثا       ـ مالآىنىثنع ظذنذتماي شىآرع قعل،    ذ س ع، ظ عما، حىنك ةقنع توس مىلىآنع ساقالص بئخعللعق قعلعص، ه

اخعردا ياخشع           ةقةت ظ اثا ص تعدذ، س أتكعلعص آئ ةندعن ي ذ س أآىم    ـ ظامانةت، ياخشع ظادا قعل، ظذم ان ه يام
  .حعقعرعلعش قالدذ خاالس

  هةق يولغا، هعدايةت تاصقان آعشعدعنمذ ظذلذغ آعشعنع تاصاالمسةن؟ ـ 15

  .تىزىم شةرعظةتكة خعالصلعق قعلسا، يامان جازالعنعدذ ـ كع، قانذنآعم ـ 16

  . ظوتعدعن حوث جازا يوقدوزاخآذفرعدعن حوث ضذناه يوق،  ـ 17

  .ظادالةت بةلضعلعمعسع، ظأزضةرتعشعنع قوبذل قعلمايدذهةقعقعي  ـ 18

  . سورعمعسا ضةص قعلماسوظالبةزع حاغالردا  ـ 19

  .ا بولمعسعال، ظعجرا قعل، بولمعسا خةتةرلعكحوثالر ظعشقا بذيرعسا، خات. 20

م ـ 21 نعهئكمةت ـ ظعلع عنعث ظذلذغلذقع ة، بعرةرس ئست ع  ه ا، حىنك ق قعلم ا حوثحعلع اث، ظذنعثغ  قعلس
  .هئكمةتتعن حوث بواللمايسةن ـ سةن، ظعلعم

  .ظالعمالر مةجلعسعدة ظالدعراص سأز قعلما، حىنكع، سةندعن ظالعمراقع باردذر ـ 22

  .ن جايالردا بعر خعل سأز قعلعش نادانلعق، هةرخعل جايالردا، اليعقعدا سأز قعلعش دانالعقنذرغذ ـ 23

  .بعرةرسعنع ياخشع ظةمةلدعن توختعتعص قويما، بولمعسا سةن ياخشعلعقنعث دىشمعنع بولعسةن ـ 24

  . ظامانةتكة خعيانةت قعلمعساث، ظعززعتعث، ظعشةنحعلعكلعكعث ظاشعدذ ـ 25

  .ظةخمةق بولعدذهةقعقعي م، ظذستاز ياآع ظعمام باشلعق بعلةن بةسلةشكةن آعشع، ظالعهةقعقعي  ـ 26

أز        ـ   27 ل، آ ةزةر قع اتتعق ه الالردعن ق الما،    ـ بعرةر ظأيضة آعرسةث، شذ ظأيدعكع ضىزةل ظاي رعثنع س قع
ا                       دع، زعن ابذت قعل أمعرعنع ن ذزذن ظ علةرنعث ظ ذن آعش ع،  مايعل بولما، ظةنة شذنداق قعسقا لةززةت، نذرغ ظوي
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ان  مةقسةتخارابلعق جايع، زعنانع     ةلب   قعلغ كة              ق المايدذ، غةزةص نع تاص را يول ا، توغ اخور بولس اراب، زعن ، خ
  .يولذقعدذ

ظاقعل بولساث، ظأز ظأيىثنعث تةدبعرعنع ياخشع قعل، ياخشع ظعضة بول، دةيىز بولما، يولعدا آىنلة،  ـ 28
ةلبعنع    ـ    قعل، يذمشاق دعللعق، سوغا    ظعككع ظالةمندة شئرعكعث بولغان ظايالعثغا ياخشعلعق      ساالملعق بولذص، ق

  .ظذت

ة     ـ   29 ر ضأهةرض ظعلعمعثدعن ظةجةبلةنمة، حىنكع، ظعلعم دئضةن قعرغعقع يوق حةآسعز دئثعز، سةن بع
ةتلعك،        ـ   ظئرعشسةث، باشقعالر معثغا ظئرعشكةن بولذشع مذمكعن، ظعلعم       ةرؤايعتتعنمذ قعمم أهةر، م هئكمةت ض

  . بولسا، ؤذجذدع آام مةنعؤع ظذلذغ نةرسةهئكمةتبولغان ماددع تاش، ةؤجذت محىنكع، ضأهةر 

اثالص،  . 30 ع ظ اث، ياخش ازع بولس ول، ق ذدةك ب ة بولغ ع ظىلض ة ياخش اث، آةينعثدعكعلةرض اش بولس ب
  .غةزةصلةنمةي توغرا هأآىم قعل

علعققا ظئرعشعش ظى      ـ 31 دارة قعلعشعث ياخش عنعث، ظع اآع حةآلعش رذقذث ي ئنعث بذي ةس،  س حىن ظةم
  .بةلكع، ظعرادعنع ياخشعالش ظىحىن بولسذن، ظةمةللةر نعيةت بعلةن بولعدذ

تلعرعث           ـ   32 ظازماسلعقعث ظىحىن، صعكعر، تةصةآكذر، آأز قاراشتا مذستةبعدلعك قعلما، هةم سئنعث دوس
  .ظالدعدا شةخسعيةتحلعك قعلما

  .تعسةنقاتتعق بولما، سذنذص آئتعسةن، يذمشاق بولما سعقعلعص آئ ـ 33

  .ظعقتعساددا بئخعللعق ياآع ظعسراصحعلعق قعلماي ظوتتذرعهال بول ـ 34

  .ساثا باشقعالر ظعتاظةت قعلغاندا، قادعر بوالاليدعغانغا تةآلعص قعل ـ 35

  .ظعككع تةرةصكة ظوتتذرعدا تذرذص ظادعل هأآىم قعل، بعر يانغا يان باسما ـ 36

  .غان بولساث ظعككعنحع شذ ظعشنع تعلغا ظالماساثا يامانلعق قعلغان آعشعنع ظةصذ قعل ـ 37

  .آعم تئرشسا، ظعخالس قعلسا، ظالاله ظذنعث نةتعجعسعنع حعقعرعص بئرعدذ ـ 38

  .بىضىنكع صذرسةتنع ظةتعضة قويما، تئرعشقان تاصعدذ ـ 39

ةن،        . 40 ان بولعس ة قعلغ اث، زور غةلعب رول قعاللعس أزىثنع آونت ةن ظ انلعق بعل اتعثدا ظعنتعزامح هاي
  .ةهؤةتكة بويسذنغان خار، مةغلذصتذرش

اندا            ـ   41 أزع توختعغ حوثالر ظالدعدا هةقنع دئسةثمذ، تاآالالشقان بولعسةن، ظأزىثنع آةمتةر تذت، س
  .صذرسةت تئصعص سأزلة

  .مذنازعلةشكةندة، آىلىص تذرذص، ظةخالقلعق بعلةن مذنازعرعلةش ـ 42

  . ضةص قعلقئرعندعشعث ساثا يامان ضةص قعلسا، سةن ياخشع ـ 43

ةتلعك،         ـ 44 أهةردعن قعمم ىآىت، ض اثال، س رعلعص ظ ةي، بئ عنع بألم ا، ضص ةص قعلؤاتس قعالر ض باش
  .سأزلعسةث قعممةتلعك سأزلة

  .صئقعرنع ؤة ظذنعث آأز قارعشعنع هاقارةتلعمة، بذ ظالعيجاناصنعث ظعشع ظةمةس ـ 45

  .عؤةت آئلعص حعقعدذآعشعلةر ظارعسعدا هةقعقةتنع بذرمعلعما، بولمعسا، زور ظاق ـ 46

  .ساثا باشقعالر ظاشكارعلغان سعرنع سةن باشقعالرغا ظاشكارعلعما ـ 47

ا،                يةنع سيرسى ـ   48 ةينعدعن ظازم ث آ ةنمذ ظذنع ازغذن، س ان آعشع ظ هاياتع تةرجعمهالع ياخشع بولمعغ
  .ظعبرةت ظال

  .تارعخ دئضةن آةلضىسعضة تذتذلغان ظةينةآتذر، ياخشع آأرىص باق ـ 49
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  .ر قانداق قةؤعم بعلةن ياشعساث، ظذالرنعث قةلبعنع ظذتعؤالهة. 50

  .سأزلعرعث داظعم قعسقا توغرا، صايدعلعق بولسذن ـ 51

ذ داؤسع                ـ   52 ول، ظ راق ب ادعنمذ يع توغرا يول تاصاي دئسةث، ياماندعن يعراق بول، مةخلذققا بولغان تام
  .يوق آئسةل، صئقعر قعلعؤئتعدذ

نعم ـ 53 ة غئمع أزعنعمذ بارح تعدذ،  ؤاقتذ ظ اي آئ ةززةت ظااللم ة ل ع قعلح ان آعش اغعال قاراتق نعمذ دذني ع
  .آعشعلةردعن قورققان آعشع، غةمدة ظألىص آئتعدذ، لةززةتنع، باتذرالر تئتعيااليدذ

ذ  ؤاقتآىندىزدعكع ظةمةل  ـ  54 عنعمذ شةهؤةتكة بةرضةن آعشعنعث ظاظعلعسع ؤةيران، خاراص بولغاندةك، ب
  .عنع شةهؤةتكة بةرضةن آعشع ظاخعرةتتة ؤةيران، خاراصتذرتؤاقدذنيادعكع بارلعق 

  .خاراآتئرعنع ظذقماقحع بولساث، ظأتمىشعنع سورا ـ دوستذثنعث تةبعظعتعنع، معجةز ـ 55

  .هاياتال بولساث، خذشخذي، ظةخالقلعق بول ـ 56

  .آعشعلةر ظارعسعغا ظاداؤةت سالغان آعشع يالغذز قالعدذ، هةمراه تاصالمايدذ ـ 57

  .تئشعثدا ياخشع بولغاندةك، ظعحعثدعمذ ياخشع بول ـ 58

ايتعدذ       ـ   59 ة ق ا آعحعكلعكعض ىح             . ظعنسان قئرعس تة تذتذشع، آ ةقلع، ظةس ع، ظ أزع، قذلعق أزع، س  ـ  آ
  .قذؤؤعتع هةممعسع شذ

  .ظاناثغا ياخشعلعق قعل، قئرعالرغا آأيىن ـ شذثا ظاتا. 60

  .حعلعقعثنعث سةمعمعيعتعظةمةللعرعثدة ظالالهقا ظعخالس قعل، بذ قذل ـ 61

ا،    ـ  62 عرنع آوحعلعم رةببعث ياقتذرمايدعغان ظعشالر بعلةن ظذنعثغا يئقعنحعلعق ظعزدعمة، تةقدعردعكع س
  .بذ ظةقلع ظعدراآدعن تاشقعرع ظعشتذر

ذص،  ـ 63 ذلمان بول ةر، مذس لعهةت ب اندعن مةس اب قذرظ اماؤع آعت ا، س لعهةت سورعس بعرةرسع مةس
  : زاهعد مذنداق دئضةنآارامةت بئرعلضةن بعر

ةن            مةن ظعسالم دعنعنع نةصسعمضة دةثلعسةم، ظذ ياقتذرمعدع، شذنعث بعلةن مةن ظعسالم دعنع توغرا ظعك
  .دةص مذسذلمان بولغان

  .ظايالالرغا مةسلعهةت سئلعص، قارشعسعنع قعلساث، غةلعبة قعلعسةن ـ 65

ذن، حىنك     ـ 66 ةرعز قعلس الالهقعال ظ ع، ظ ان آش ا ظذحرعغ اتعلنع   زذلذمغ كارعالص ب ةقنع ظاش ذ ه ع، ظ
  .يوقاتقذحعدذر

  .ياخشع باشلعنعشقا ظئرعش، ظاخعرع تئخعمذ ياخشع بولعدذ ـ 67

ةربعر     ـ 68 ع ه ةت آىن ع، قعيام انلعقنعث سةؤةبحعس ة يام ذ هةمم ع، ظ اقال، حىنك دان س نع ظوب تعلعث
  . شذلةؤزعدعنمذ هئساب بئرعسةن، هاالللعرعغا هئساب، هاراملعرعغا ظازاب دئضةن

ال،   ـ 69 اقنع ظ ك قعزح ع آعحع اغدا يئش ك ح عث آعحع ةختيئش االث ب ندا ب ات يئقع ةن، ص لعك بولعس
  .قولذثنع بعكاراليدذ، زاهعد بولعسةن

  .ظانعغا ياخشعلعق قعلساث، سةنمذ شذ ياخشعلعققا ظئرعشعص، يةنة جةننةت بئرعلعدذ ـ ظاتا. 70

  .تايعنعص ظئلعؤالماقئرعندعشعثنعث هةققعنع قئرعنداشلعق هةققعضة  ـ 71

  .ظعرادةم آىحلىك بوالي دئسةث، ظايال آعشعنع قةلبعثضة غالعص قعلما ـ 72

ظايال آعشعضة مايعل بولذص، ظازساث، دعنعث، شةرعظعتعث بعلةن ظويناشقان بولعسةن، ظايال آعشع       ـ   73
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ةهؤة       مةن، ش ئرعن دىش ذ ش ة، ظ عرعثنع بةرم ايدذ، س ذغا ظوخش ان س وق، ظاقق ارارع ي ةن ق ع دئض ت نةصس
  .هاالآةتتذر

  .هاراق ظعحكىحع، خارلعق، خاراص ظعحكىحعدذر ـ 74

  .قورقذنحاقلعق هاياتعنع ظذزارتالمعغاندةك، باتذرلذق قعسقارتالمايدذ ـ 75

ن    ـ 76 اث، يئقع ارةت قعلس العمنع زعي رذغذحع ظ علعققا بذي ذت، ياخش م ت نع الزع ةن ظويذث ادةت بعل ظعب
  .عدوستذثنع آئسةلدعن يوقلعساق مةيل

  .بعر صذرسةت قولدعن آةتسة، ظىمعد ظىزمةي ظعككعنحعنع حعث تذت ـ 77

  .هةيعبنعث يوقالماسلعقع ظىحىن آعحعك بالعالر بعلةن ظوينعما ـ 78

  .يامانلعقنع سأزلعسةث، ظاقعؤعتع ظأزىثضة قايتعص آئلعدذ ـ 79

  .هةؤةسدعن توسذشتذر ـ نةصسعنع باشقذرذش دئضةن هاؤايع. 80

  .تعكةندعن ظىزىم ظىزةلمةيسةن سةن هةرضعز ـ 81

  .هةربعر ظعنسان باشقعالر بعلةن ظةمةس، ظأزع بعلةن مةشغذل بولسذن ـ 82

ةخالق،         ـ بةخت، مالهةقعقعي   ـ   83 عل ظ ةزعلةت، ظئس ذرع، ص ةقعل ن ةلكع، ظ ايدذ، ب دذنيا بعلةن بولم
  .عهاجةتلعكع بعلةن بولغاندةكخذددع، بايلعق صذل بعلةن ظةمةس نةصسعنعث ب. قاناظةت، رازعلعق بعلةن بولعدذ

  .ظذستازعثنعث ظاححعقع بئسعققعحة نئرع تذر ـ 84

ةن       . قانحة قاتتعق آىنضة قالساث، شذنحة ظىمعد ظىزمة       ـ   85 ن ظعش بعل كىللىك، قئيع ر مىش ع، بع حىنك
  .ظاسان بعللة

  .ؤةآعل تذتماقحع بولساث، ظعشةنحعلعك، ظاقعلنع تذت ـ 86

  .شعضة قاراص ظعشعنعص قالما، هاالك بولعسةنآعشعلةرنعث تاشقع آأرىنى ـ 87

  .يامانلعقعنع دوستعدعنمذ، دىشمعنعدعنمذ سورعما ـ آعشعنعث ياخشع ـ 88

  .قعلعؤاتقان خعزمةتتة هورذنلذق قعلساث، ظاقعؤعتع زور زعيان ـ 89

اندا،  . 90 العم بولغ قان ظ ةلبتوش نعدذ       ق ا ظئلع ذلعدذ، ي ا قوش اق، ي ىرىص ب علعرعثنع تةآش .  سةهعص
  .ئحبولمعغاندا تةآرار بولعدذه

دان                     ـ   91 ة، ظوب نع هأرمةتل عدذر، ظعلعم ة ظعض تىن مةنزعلض عمذ، ظىس ئقعر بولس ا ص ةن دذنيالعقت ظالعم دئض
  .هعماية قعل، سئنعمذ هعماية قعلعدذ

  .نةرسة يئسةث بعللة تذرغانالرغعمذ بئرعص ية ـ 92

ةص       ظعنسان، يئيعش ظىحىنال يارعتعلمعغان، بةلكع، ظذ صاك       ـ   93 ال، ي ةحىرىش ظىحىن ات آ عل هاي ، ظئس
  .قويعدذ، بذ هاياتنع ظةبةدعي هاياتقا ظذاليدذ

ايدذ  ـ 94 اخعرعدا يوق عرعدذ، ؤة ظ ة ظأزض ان هادعس ا يولذقق ان، ماآانغ ةرقانداق زام اخعرةت . ه ذثا، ظ ش
  .آىندىز، زامان يوق ـ دذنياسعدا آئحة

  .ةبعهلعكعنعمذ ضىزةل آأرسعتعدذمذهةببةت آور ؤة ضاس قعلعؤئتعدذ، مةهبذبعنعث ق ـ 95

  .ظوغرعلعق قعلما، بولمعسا جاهانغا ظعبرةت بولذص قالعسةن ـ 96

  .باي، صئقعرنع خارلعسا، ظذنع ظالاله خاراليدذ، يا دذنيادا يا ظذ دذنيادا ـ 97

  .ظالالهقا ظعتاظةت قعل، شةيتانغا ظاسعي بول، نعجات تاصعسةن ـ 98
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  .قعلما، خعيانةت قعلغان بولعسةنشئرعكعثضة هئسابنع غةلعتة  ـ 99

  .آعشعلةرضة ظعحعثدعكعدعن ظةآسع بويعحة مذظامعلة قعلساث،ظذالرنع ظالدعغان بولعسةن. 100

  . يىةندعن ياخشع1000هااللدعن تاصقان بعر يىةن، هارامدعن تاصقان  ـ 101

  .آىنلعرعثنع بعكار قعلعؤةتمة تذيذقسعزمذ ظألىم بولغاحقا، ـ 102

ىثدة ظةرآعن هالدا يعضةن بعر صارحة نان، مةهبذس بولذص ياآع خارلعق، ظاهانةت ظاستعدا ظأز ظأي ـ 103
  .يعضةن ضأش صولودعن ياخشع

دذنيا يعغعشقعمذ هئرعسمةن بولما، حىنكع، ظذ   ـ   دذنيانع ياخشع آأرسةتمة، مال    ـ   قةلبعثضة مال  ـ   104
  .تةقسعم قعلعنعص بولغان

  .ذشال بولغعنعث، دذنيانع دوست تذتقعنعث شذصىحةآكة خ ـ دذنيا، صذل ـ مال ـ 105

  .داظعم ظعشالردا حىشىثضة تاينعؤالما، ظوثذثغعمذ قاراص باق ـ 106

  .ياخشع ظةمةلدة يوغان تاش ظعزعدا حعث تذرغاندةك حعث تذر ـ 107

تكةن دةص               ـ   108 ةؤةبلعك راس يالغانحعنعث سأزعنع تةستعقلعما، رةددعية بةر بولمعسا باشقعالر سةن س
  .دة، سةنمذ بعر آاززاص هئسابلعنعسةن ـ لعدذقا

  .آىن حعققعحة يئتعص قالماي، سةهةر تذر، بذ بةك صايدعلعق ـ 109

  .قذؤؤةتمذ بولعدذ ـ ظاقعلدا تةدبعر بولغاحقا، آىح ـ 110

  .سةن بعر آعشعنع ظالداص قويساث، سئنع هةممة آعشع ظالداص قويعدذ ـ 111

  .قعلما، مذظامعلعمذ قعلما، شئرعك بولذص قالعسةنصاسعق، يامان آعشعلةرضة سأز  ـ 112

اندا بعلعسةن،              ـ   113 كة ظولتذرغ ذ مةنسةص ادعلنع ظ ظعشةنحعلعك آعشعنع ظامانةت قويغاندا بعلعسةن، ظ
ظاناثغا  ـ  بولغاندا بعلعسةن، ظاتاموهتاجدوستنع قاتتعق آىنضة قالغاندا بعلعسةن، بالعلعرثنعث ياخشعسعنع سةن 

اقلعق                 ياخشعلعق قعلعشن  لعق، س اندا بعلعسةن، ياش قعنع ظايرعلغ ذقنعث ظعش ع سةنمذ قئرعغاندا بعلعسةن، مةش
  .بايلعق، هاياتلعقنعث قةدرعنع شذالرنعث ظةآسعدة بعلعسةن

  .ياخشع ظعنسان داظعم ظالالهنع، ظاخعرةتنع ظةسلةيدذ ـ 114

  .جةننةت، قذربان بئرعشكة تةييار آعشعضة تةييارالنغان ـ 115

  .ان بةختع، جعسمانع ظوزذقتا ظةمةس، روهعي ظوزذقتا، ظازابمذ شذدذرظعنس ـ 116

  .ياشلعق ضىزةل، ظةمما، ظذ جاصالعق حئنعقعشقا تولغان ـ 117

  .هةرضعز غةيؤةت قعلعص قالما ـ 118

  .سةندعن صايدعلعنعشنع غةزةر قعلمعغان ظاقعل آعشعنعث سأزعنع تاشالص قويما ـ 119

  .ز، هةرعكةت قعلما، حىنكع، ظذالر ساثا ظعقتعدا قعلعدذظأيىثدعمذ قااليمعقان سأ. 120

  .داظعم قةلبعثنع ظايال آعشعضة ظاالقعدار قعلعص قويما هاياتعث نابذت بولعدذ ـ 121

  .ظةخالقلعق، ضىزةل ظايال، مذنكةر ظعشنع قعلمعسعال ظاقعل هئسابلعنعدذ ـ 122

  .ظاقعل آعشع دئضةن ظاخعرةت تةييارلعقعنعال قعلعدذ ـ 123

  .سئنع شةيتان ظازدذرااليدعغان هةرقانداق يولدعن يعراق بول ـ 124

شذثا، ظذنتذشنع بعل، صةقةت . سةن ظةث ظذنتذشقا تئضعشلعك ظعش، بةك ظئسعثدة قالغان بولعدذ    ـ   125
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  .ظذنتالمعساث، ظذنع ظةسلعمةسلعككة تئرعشقعن

  .لعدذ يا سةن آئتعص قالعسةندذنيا آئتعص قا ـ هةق يولغا بئخعللعق قعلما، يا سةندعن مال ـ 126

زع            ـ   127 اش، ظع قا ظوخش قان قذش يئقعنلعرعغا ياخشعلعق قعلمعغان آعشع باشقا قذشنعث تذخذمعنع باس
  .ظأحىص آئتعدذ

  .ظةخالق يامان آعشعضة آعشعلةر ظالدعدا قوصاللعق قعلما ـ ظةدةص ـ 128

  .تعدذهارام ظعشالرنع قعلعش، ظاخعرةتتعكع نعسعؤةثنع قعرعص تىضع ـ 129

ةيياراليدذ،         هئكمةت ـ   بذ ظعلعم . 130 وزذق ت نع ظوقذغان ظاقعل آعشع، ظةمةل قعلعص، ظاخعرةت ظىحىن ظ
  .تئخعمذ مذهعم دةص قارعغاننع يادغا ظئلعص، باشقعالرغا سأزلةص بئرعدذ

  )ظاي، تةرجعمة ـ 1يعل  ـ 2006) (يعلع ـ 1930تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي (

   بولعدذ دئضةنسأيىش دئضةن هئكمةتنع صةلعسةصة

اثا         ةثمذ س اج ضةرحة سةن جاصالعق ظعشلعس اث، ياخشع           موهت اجعتعدعن حعقمعس عنعص ه عنع حىش  آعش
  .هئسابالنمايسةن

  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ سىرعنعث ظاخعرعدا مذنداق توختعلعدذ

الاله،  علهئكمعتظ ذن ياخش ة، نذرغ ةت بئرعلس ة هئكم رعدذ، آعمض ة بئ ان آعشعض نع خالعغ ةن ع ق بئرعلض
بذ ظايةتتة هئكةت يالغذز لوقمان ظةلةيهعسساالمغعال بئرعلضةن ظةمةس، بةلكع، هئكمةت، ظعسالم دعنع . بولعدذ

هئكمةت، . ظعلعمع بولذص، ظالاله مةيلع غئرعص، مةيلع باشقا معللةتتعكع ظعنسان بولسذن، ظعلهام قعلعؤئرعدذ
  . بئرعلضةنهئكمةت ـ ذلذلالهقا ظعلعمظالدعنقع ظايةتتة تعلغان ظئلعندع، يةنة تئخع رةس

، هئكمةت ـ رةسذلذلالهمذ هئكمةتنع تعلغا ظئلعص، ماختعغان، آئيعنكع نذرغذن ظالعمالر، زاهعدالر، ظعلعم
رعلعدذ،            . شئظعر، تةمسعل بعلةن نةسعهةت، ؤةسعيةت قالدذرغان      ةت بئ ة، هئكم م بئرعلس ة ظعلع ذثا، آعمض ش

ترونومعية،           مةنتعق، لو : هةربعر ظعلعم، مةسعلةن   ع، ظاس ةرهعيلةش، فعقه ةدعس، ش ضعكا، باالغةت، تةصسعر، ه
هةرقانداق بعلعمدا حوثقذر تةتقعق ظئلعص بارغان ظةقعل، هةممة        . جذغراصعية، بعظولوضعية، سعياسةت ؤاهاآازاالر   

ةت،    ـ   ظعشتا ظعشلعضةندةك ظاخعرعدا ظعلعم    عدذ   صةلعسةصةهئكم ة ظئرعش ة . ض ةتنعث، نذرغ  صةلعسةص ذن نعث، هئكم
ا،          شةرتلعرع بار، بعز بذنعثغا نةمذنة، ظىلضة قعلعص، قةدعمدعن هازعرغعحة بولغان بعر قعسعم صةيالسوف، هأآم

  .ظالعمالرنعث سأزلعرعنع معسال آةلتىرعمعز

ةق  : يذنان صةيالسوفع سوقرات، ظوقوغذحع سعمياسقا مذنداق دةيدذ       بذ يةردة بعر نةرسة بار، ظعسمع مذتل
  ةللعك، مذتلةق ياخشعلعق، ظةقعل مذشذ نةرسعلةرضة بعر ؤذجذد بارمذ؟ظادعللعق، مذتلةق ضىز

  .سعيماس، شذنداق، هةقعقةتةن بذ نةرسعلةر مةؤجذدتذر

   سوقرات، سةن ظذالرنعث بعرةرسعنع آأرىص باقتعثمذ؟ 

  .سعيماس، ياق، آأزىم بعلةن آأرمعدعم

ةلةمدذق؟ زئهعنضة مةنسذص بولغان سوقرات، بعز ظذالرنع هئسسع ظةزالعرعمعزنعث بعرةرسع بعلةن حىشعن
  مةنعلةرنع ظعدراك قعالالمسةن؟ ظذنع بعز جعسمعمعز بعلةن ظويالص حىشعنةمدذق؟

  . قارا، تةصةآكذر قعلغاندا بةدةنضة جعسعمغا بولغان هاجةتلةردعن خالعي بولعمعز

اددع، هئسس  مانع م انغا جعس ةقعقعتع ظعنس ةيظعلةر ه ةنا، ش ي م ةنكع، زئهنع ذنع دةيم ةن ش ع م
  .دذنياسعدعن خالعي بولغاندا، خالعس ظةقعلضة تايانغاندا، ظاندعن ظاشكارا بولعدذ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 503

  .سعيماس، سةن دئضةن سأزلعرعثدة توغرا هةقعقةتكة ظئرعشعصسةن

ة يئتعشنع          أز غايعلعرعض الدا، ظ ان ه ول تذتق سوقرات، صةيالسوفالر خالعس، ساص ظةقعل ظارقعلعق توغرا ي
  .ذ مذمكعن ظةمةسظأزلعرعضة ؤاقعص قعلعؤالدع، ب

ةمراهدذر    ةن ه ةيظعلةر      . حىنكع، جعسعم نةصسع بعلةن روه بعل زنع ش اجع بع عمنعث ظئهتعي اددع جعس م
ةت،                   ةرخعل ظعلل دذ، ه ةتقعق قعلعشدعن توسذص قويع هةقعقعتعنع هةقعقةت ظارقعسعدعكع نةرسعنع ظعزدةش، ت

زنع ظ ة بع اددع شةهؤةتلةرض دذ، م اص تذرع زنع قورش ةتلةر بع ةؤةب، ظاص االدذرس وث ب ذ ح دذ، ب عرعص تذرع . اص
ةقعقعي  مانع         ه اددع جعس العق م عمعز دذني عمعز، نةصس ةتنع تئصعش عمعز، هةقعق عل قعلعش نع هاس ظعلعم

  .مةشغذالتالردعن خالعي بولغاندا، ظاندعن هاعسل بولعدذ دئضةن

  :ظةفالتذن مذنداق دةيدذ

  .مذآةممةل جةمظعيةت مذنذ ظىح تةبعقعدعن شةآعللعنعدذ

زا          بعرعنحع، ث ؤةزعصعسع غع  ظعشلةصحعقارغذحع قوشذن يةنع دئهقان، ساناظةتحع، هىنةرؤةنلةر، بذالرنع
  .هاسعل قعلعش، آأصحعلعك، جاماظةت حعقعمعنع آأتىرىش

داش،    ـ   بذالرنعث ؤةزعصعسع، مذداصعظة قعلعش، ظأز    . ظعككعنحع، ظةسكةر، قوشذن، ساقحعالر    ظأزعنع قوغ
  .ؤة آئثعيعش

ةدبعر           ظىحعنحع، هأآما، صةيال   رعش، ت لعهةت بئ را مةس سوف، ظالعمالر، بذالر هأآىمضة ظعضة بولذش، توغ
دةل     عتعش،      ـ   قعلعش، ظعختعالبنع، زعددعيةتنع جع اجرانع تىض ت م كة         ؤاق ع آأرسعتعش ةندة حعقعش يول ع آةلض

  .مةسظذل

قذؤؤةت ـ  ظىح آىح ظعنسانالر دذنياسعغا آةلسةك، بذالرنعث نةصسع ظىحىن يذقعرقع ظىح تةبعقعضة قعياسةن
مانع                 ـ   بعرعنحع، شةهؤانع آىح  . بولعدذ اددع، جعس عدةك م اراص، جعنس ام، ش زمعتع تاظ ث خع ذؤؤةت، بذنع ق

ذش، ياخشع                     ايعل بول الرغا م ان ظعش ذآع، يام انلعقع ش هاجةتنع هاسعل قعلعش مةرآعزع، قورساق، ضال، يام
  .تةرعصع بولسا، ظعصصةتلعك بولذشدا

ىح   ظعككعنحع آىح قذؤؤةت بولسا، غةزع     ع آ ش،        ـ   ص عظة قعلع معنع مذداص ث ؤةزعصعسع جعس ذؤؤةت، ظذنع ق
تومذردا ياخشع تةرعصع بولسا، باتذرلذقتا  ـ ، يىرةآتعكع تةسعرع بولسا، قان قةلبظازاردعن ساقالش، قارارضاه،

  .  قعلشتا بولعدذسةؤر

ىح نحع آ تذر    ـ ظىحع ىح قذؤؤةت ةقلعي آ ةآكذر، ظ عكعر، تةص ا، ص ذؤؤةت بولس ةل. ق ةقعل، ق ىرةك ظ بعدة ي
دذ         تا بولع الش باش ةدبعر             . قذماندان، صعكعر، ظةسلةش، ظوي لعرعنع ت انالر ظعش ي ؤة خذسذسعي ظعنس ذ ظومذمع ظ

م             يارلعق، ظعلع ةنلعك، هذش ا، حئح ع بولس  ـ قعلعص، هأآىم حعقعرعص، يول آأرسعتعص تذرعدذ، ياخشع تةرعص
  .هئكمةتتذر

ةن،     ظةمدع بعز دذنيادعكع ظعنسانالرنع ظوياليدعغان بول    ذص شةآعللةنض عنعص بول ىح س ساق، ظذالر، دةل ظ
ال    ـ بعرعنحعسع بولسا، شةهؤانع آىح    ص، م ا حعقعؤئلع ة     ـ قذؤؤةت، هاآعمعيةت ظورنعغ ش، لةززةتك ا يعغع دذني

ةص   دذ، ي ةنال بولع رعلعش بعل ا      ـ بئ ذالر هايؤانغ االس، ب ةؤةس خ عي ه اي، جعنس ذ ج ش، تذرالغ ظعحع
  .ظوصمذظوخشاش

لسا، غةزةص قورشعغانالر بولذص، داظعم باتذر بولذشنع، ظئلعشعشنع، دةؤالعشعشنع، ظعككعنحع سعنعص بو
  .دىشمةن دةصال ظعش قعلعدعغانالردذر ـ ظابرذينع ظويالص، دوست ـ شأهرةت قازعنعشنع، غةلعبة قعلعشنع، يىز

م  ظىحعنحعسع بولسا، ظةقعل، صعكعر، تةصةآكذر، هاآعمعيةتلعك قعلعدعغان، ظعسعل آشعلةردذر، ظ       ذالر داظع
هةربعر سعنعص ظأز ظعشعغا . نع سأيعدذ، ياخشع آأرعدذ، شذثا، ظذالر صةيالسوف دةص ظاتالغان    هئكمةتظعلعمنع  

ا       ز؟ بذنعثغ را دةيمع نع توغ ز زادع آعمنعثكع ا، بع دذ، ظذنداقت ا دةي ئنعث خات را س ث توغ ذص، مئنع ال بول خذش
اش           ظةمةلعي تةجرعبة جاؤاب بئرعدذآع، شةهؤانع ظعشالر، غةزة        ع ظعشالر هةممعسع ب لعك ظعشالر، آةسص  ـ  ص
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ت   ازابلعق، دةرع اخعرع ظ م   ـ ظ دذ، ظعلع ةملعك بولع ةت ـ ظةل تعن هئكم ا، باش ةززةتلعك،   ـ  بولس اخعرع ل ظ
  .نع تالاليمةن، حىنكع ظذ هاآعمدذرهئكمةت ـ خذشاللعق، آعشع قانماي ظأتعدعغان ظئسعل نةرسة، مةن ظعلعم

ذ       ذن     تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ب ايدا نذرغ ة ج ة ،  صةلعسةص عنع    صةلعسةص ان، بةزعس ةرنع يازغ ؤع هئكايعل
دذ دةص      ع قولالي زمذ بذن الم دعنعمع زنعث ظعس ةص بع نع دةلعلل ان، هةدعس ة قذرظ رعص، بةزعسعض ا حعقع خاتاغ

ة سعنع ؤة   صةلعسةصةظةسكةرتعش بةرضةن، ظذ ظةرةب      م  صةلعسةص وف، ظعلع ةت  ـ ، صةيالس م  هئكم ةرخعل ظعلع  ـ ، ه
  :رعسعدا توختعلعص، مذنداق دةيدذصةن توغ

ة                      زدةش، ظىستعض ع ظع أيىش، ظذن ىزةللعكنع س أرىش، ض نع ياخشع آ أثلع، نةصسع يئثعلعق ظعنسانالر آ
علةن  ان، مةس ذ   : يارعتعلغ داق خعلم ايلعرع مذن زدةش ج ةتقعقات ظع ع ت ث ظعلم ةن   ـ ظذنع تذزالر بعل ل يذل خع

عدعك   ـ زعننةتلةنضةن ظاسمانالر، ظاسمان    ن ظارعس امال،       زئمع وران، ش اق، ب امغذر، حاقم ذت، ي لذق، بذل ع بوش
عق ةر،   ـ ظعسس ىملىك، مةدةنل ايؤان، ظأس ان، ه ىزةللعك، ظعنس ثدعكع ض ارع، ظذنع وغذق، يةرش ل 110س  خع

ةزةر،                     ة ن ةر، آةلضىسعض ارعخع ؤةقةلعكل علةر، ت عرلعق هادعس اؤا، س ذق، ه ز، قذرذقل ظعلعمئنت، ماددعالر، دئثع
  .ظذنعث قعززعقمايدعغعنع يوق. م، روه، آةلضىسع دذنيا ؤاهاآازاالرخعيالع صعالنئتالر، ظألى

ةن،   الدعن بعلض ع ظ ةتبذن ع    هئكم ذن ظعلم ان نذرغ را بولغ انالرغا توغ الاله، ظعنس ع ظ ش قعلغذح لعك ظع
ازعر   ةن ه ا م ةن، مان عر ؤة شةرهعيلعض ع تةصس ةن، ظةلحعسع بذن اننع حىشىرض رعص، قذرظ ةتمعلةرنع بئ آأرس

، صةلعسةصةعلعؤاتعمةن، مةن نذرغذن ظايةت، هةدعس، ظةسةر ؤة ظةمةلعي تةجرعبعدعن ظأتكةن        قذرظان تةصسعر ق  
  . صةنلعرعنع تونذشتذرعمةنصةلعسةصة، هئكمةت ـ تعن هازعر بعر قانحة، ظعلعمهئكمةت

  صةلعسةصة

ه              ـ   ، ظعلعم صةلعسةصةمةن بذ    كةرتعش، تةنبع ر ظةس م بع ذرذن، مذهع هئكمةت توغرعسعدا توختعلعشدعن ب
علعلةردة      صةلعسةصةهئكمةت،   ـ   بئرعص قويماقحع، بعز بارلعق ظعلعم     ارلعق مةس ةهكام، سعياسةت قات ، ظةقعدة، ظ

م عمعز الزع ة قعلعش عي مةنب نع ظاساس ان، هةدعس ة. قذرظ أز صةلعسةص ة س ان خذالس ارقعلعق حعقعرعلغ ةقعل ظ ، ظ
ةد     ان، ه ذ، قذرظ ةر ظ ةقلع، ظةض ان ظ ع ظعنس ئلعش مةنبةس ةرعبعر آ ذص، ب ا،  بول ان بولس ن ظئلعنغ عس نذردع

ظذنداق بولمايدعكةن، . شةرعظةتكة خعالص آةلمعسة، ظعسالم قانذنع قوللعسا، ظئتراص قعلسا، ظذ توغرا ب ولعدذ          
مذ بةزعدة صةلعسةصة الزعم ظةمةس، صةلعسةصةهئكمةت،  ـ بعزضة قذرظان، هةدعس آذصاية، ظذنعثدعن ظارتذق ظعلعم   

ان  ة ظالدعغ ذ هئكاي علةرنع مذن الدرعدذ آعش ةيران ق ةقعلنع ه تعدذ، ظ الداص آئ عز . دةك ظ ارلعق دعنس ازعرقع ب ه
ايعنع         ر هئك داق بع ادعمالر مذن ةمذرعي خ ان م ةت قعلعؤاتق ان، خعزم ادعرلعق قعلعؤاتق تعدا آ ةت ظاس هاآعمعي

ام   ا، ت ة بولس ذ هئكاي ا، ظ ذ خات ة ب ابالؤاتعدذ، ظةمةلعيةتت عز دةص هئس اقالص، ضذناهس أزلعرعنع ظ ةص ظ ، دةلعلل
تذ،                         ورا دةص اقدعن س ان توقم نع قاقق ا مئ ا، تامغ وؤزذق بولس تذ، ق قوؤزذققا نئمة ظىحىن مئنع يئرعؤئتعسةن دةص

ةآحع       مةقسعتع. دئضةن هئكاية  ذناه، دئم ة ض ا نئم ا، قوؤزذقق ارلعق توختعماقت دة،  ـ ، ضذناه، جعنايةت، جاؤابك
ةت قعلعؤئ     عالرغا خعزم م آاص ابالص، زالع عز هئس أزلعرعنع ضذناهس ذالر،    ظ ازغذنلذق، ظ وث ظ ةث ح ذ ظ رعدذ، ب

  .قذرظاندعكع مذنداق هأآىمنع ظاثالصمذ حىشةنمعضةن ظوخشايدذ

ز  . بعرعضة لةنةت ظئرعشعدذ ـ تا آأيعدذ، بعردوزاخظةضةشكىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةر بعلةن بعللة   رةببعمع
الال          ة، ظ علة دئس ازاص بةرس ةندان ظ ع ح ا ظعكك تذ، ظذالرغ ازاب    ظذالر بعزنع ظازدذرذص ذنداق ظ ةممعثالرغا ش ه، ه

ئخع،    ة ت ازدذرعدذ؟ يةن نع ظ ذ نئمع ا، حوثالرم ذالر بولمعس ع، ظ ةن، حىنك دذ دئض ةيغةمبةرنع دوست  بولع ص
تذتسامحذ؟ صاالنعغا ظةضةشمعسةمحذ دئضةن ظايةت بار، خالعققا ظاسعي بولذص تذرذص، مةخلذققا ظعتاظةت قعلعش 

  .  بعلةن يذقعرقع نةزةرعية خاتا بولعدذيوق دئضةن، سةهعه هةدعس بار، مذشذ دةلعل

  .بعرعنحع، ظايةت ضذؤاه، هةدعس ضذؤاه، ظذالر بعر ظورذندا تذرعدذ

ال               ار، معس ع ب :  ظعككعنحع، ظذالر بولمعسا حوثالر نئمعنع ظازدذرعدذ، توقماقنعثمذ ظأزعضة حذشلذق دةلعل
  .بولمايتتعمةؤجذت ذلسا، توقماقمذ بولمعغان بمةؤجذت قوؤزذق بولمعسا، نئمعنع قاقعدذ؟ هةتتا، قوؤزذق 
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ا    ةمذرعالر بولمعس ذ م نحع، ظاش ايتتع   ظىحع امعرالر بولم وث ظ ةت    . ح ا هاآعمعي ةلق بولمعس ذددع خ خ
  .بولمعغاندةك

اردةمحع                    عرالرغا ي ا، آاص ذالر زالعمالرغ أيعدذ، ظ الدذر آ ةحكة ب ا آعرض تأتعنحع، آأسةينعث ظذحع تونذرغ
  .ن حعقتعبولدع، ظعظانة قعلدع، هةتتا دعندع

انذن               ان ق ذنع قوللعغ ةتتا ش ةمذر ه عدعن، م ةت تةرعص الص،      ـ   بةشعنحع، هاآعمعي داص، قول نع قوغ تىزىم
ذالر                     نعدذ، ظ ةرةص قعلع ر ت ارعدا بع ذالر قات انالرمذ ش ةرعز قعلغ مةسعلعلةرنع شذالر بعلةن هةل قعلغان، ظذالرغا ظ

ةر،     ةدعس، ظةس ةت، ه ذن ظاي ت، نذرغ ارا دوس ةتظأزظ عهئكم اش    دةلعلك ذرذه، ظوخش ر ض ع بع ، هةممعس
  . حوقذم تعكةندعن مئؤة ظىزضعلع بولمايدذ. جازالعنعدذ

الداص       خذالسة ضةص شذآع، مذشذنداق قااليمعقان هئكاية، ظةصسانة، رعؤايةت، يالغان زةظعص هةدعلسةر ظ
ةربعر          صةلعسةصةآةتكةندةك، ظازدذرغاندةك، سعلةرنع     ذم ه ذن، حوق ذن، ظازدذرمعس الداص آةتمعس تا دذح   ظ ظعش

ش    رعالص قعلع كة توغ ان، هةدعس ةتتعن، قذرظ ادةت جةه ةتتعن ظعب أآىم جةه اد، ه علعنع، ظئتعق ةن مةس آةلض
  .بذنعثغا دئققةت قعلعث، دةلعلنعمذ ساهابعلةر، تابعظعنالردةك حىشعنعث، بولمعسا يةنة خاتا بولعدذ. آئرةك

دذ       نع سأيى هئكمةت ـ   نع سأيىش، صةيالسوف، ظعلعم   هئكمةت،  صةلعسةصة ةن بولع ىحع دئض . ص ياخشع آأرض
دا           ةلتىرىش ظعلمع ان هأججةت آ ة قازانغ دا نةتعج رةر ظعلعم بذ يذنان تعلع بولذشع مذمكعن، هازعر آعشعلةر بع
كة        م، آئنعش اختا بعلع علةر س ياآع مةنتعق لوضعكعسعدا ماهعر بولسا، ظذنع صةيالسوف دةيدذ، ياآع نذرغذن آعش

را       . ماضعستعر، صةيالسوف بولذؤالعدذ  ظئلعؤئلعص، دوآتذر، صعراففعسور،     وف، توغ ان صةيالس علةر دةؤاتق هازعر آعش
دذ،          راق تذرع ةقدعن يع ازغذن، ه ةس، آأصعنحعسع ظ ةقعقعي  باها ظةم م   ه ةن، ظعلع ة،  هئكمةت ـ صةيالسوف دئض ت

ةدبعر بعل                لعرعنع ياخشع ت ةت ظعش ةنلةردة، دأل دا، هةرقايسع ص ات ظعلمع ةت، ظعالهعي ةن ماتعماتئكعدا، تةبعظ
ذ       ا ب ا، مان عدة بولس ىننعلةر ظةقعدعس ةهلع س مذ، ظ ةتتة بولذص عدا، سعياس دارة قعلعش ةقعقعي ظع وف، ه صةيالس

ع            ظعبنع  ، صةيالسوفالر باشلعقع، رةظعس     صةلعسةصةسأزلعرع بولسا    ان، بذن ةرعت قعلغ ةل قعلعشنع ش عنا ظةم س
ذر تة  صةلعسةصةهئكمةت مئؤعسع دئضةن،     نعش،     ظىحىن، ظعنحعكة آىزىتىش، حوثق لعق ظويلع ىرىش، ظةتعراص آش

ةهلعل               ـ   نةزةر ص، ت العز قعلع را ظان ش، توغ ةآكذر قعلع داظعرعسع آةث بولذش، توختعماي ظعزدعنعش، داظعم تةص
  .قعلعش، توغرا دةلعللةص هأآىم قعلعش، ظومذمعي سأزلةشدةك نذرغذن شةرتلةر الزعم

ذن     وف، نذرغ ذن صةيالس ادا نذرغ ةدذني ار، صةلعسةص ابلعرع ب ن     آعت نع دع ةق بولغع ع، ه ةث توغرعس  ظ
ذ  نع ش ن ظئلعنغع ان نذرعدع عنع، قذرظ ذن آةلض كة ظذيغ ان، هةدعس نع، قذرظ ة صةلعسةصة. قوللعغع ىح دةرعج ة ظ ض

ش،   امعل قعلع نع آ أرىش، ظعككعنحعسع، ظعلعم نع ياخشع آ ةتقعق قعلعش زدعنعش، ت ذص، بعرعنحعسع ظع بول
م،   ظةلؤةتتة، آامالةت، ظالالهقا خاس، بعز دعضعنع   ذ مذهع ظعنسان تاقعتع ظعحعدة، ظىحعنحع، ظةمةل قعلعش، ب
نعث ظةؤؤعلع، ظعلعمالرنع   صةلعسةصةظعخؤانذلساصا دئضةن آعتابدا    : حىنكع مئؤعسعدذر، بةزع آعتابالردا مةسعلةن    

اخعرع   ذش، ظ ةقعقعتعنع تون ةؤجذداتالر ه داردا م ةن معق اقعتع يةتك انعيةت، ت تذرع ظعنس أرىش، ظوت ياخشع آ
ا، ظ ةن    بولس تذر دئيعلض ةل قعلعش أزلةش، ؤة ظةم عق س ا مذؤاص ةلعي   . علعمغ ةرتلةرنع ظةم ان ش ا قويذلغ بذنعثغ

  .ظعزحعلالشتذرساق، صةيالسوف، دذنيادا بعرسع ياآع ظعككعسع حعقعشع مذمكعن

ا         صةلعسةصةبعز هازعر هئكمةت،   ألىنعدذ، ماتعماتئك ة ب أت حوث تىرض ذ ت ز، ب عم قعلعمع  ظعلعملعرعنع تةقس
مع، ل ع، قعس ةت ظعلم عكا، تةبعظ دذ،      وض عم بولع أت قعس ا، ت ا بولس م، ماتعماتئك عؤةتلعك ظعلع ا مذناس ظعالهق

بعرعنحعسع، سانالر ظعلمع ظعككعنحعسع، هاؤا، معئتظورولوضعية، ظعنجعنعر ظعلمع، ظىحعنحعسع، ظاسترونومعية، 
  .تأتعنحعسع، مذزعكا ظعلمع

ذ ظ              ذص، ب ةن، هئساب بول ع دئض انالر ظعلم ةتنعث بئشع،          بعرعنحع، س ةت مةنبةسع، هئكم م مةرعص علع
ىرةت،               .  ظةسلع بولعدذ  صةلعسةصة ةآعل، س عيعتع، ش عياتع، خذسذس اهعيعتع، آةيص ع، م ظذ بولسا، سانالر ظعلم

العدذ  ة ظ أز ظعحعض ةتنع ظ ةزةر   . سىص ة ن العي نةرسعض عمدعن خ اددا، جعس نع م ع زئهنع ا، آعش ع بولس مئؤعس
  .تاشالتقذزعدذ، تةصةآكذر قعلدذرعدذ

ةآعل،               رة، ش ظعككعنحع، هاؤا ظأزضعرعشع، يامغذر ؤة ظذنعث ماهعيعتع، آةيصعياتع، نذرع، معقدارع، داظع
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  .بذلذث ؤاهاآازاالر

ث       تذزالر، ظذالرنع مع، يذل مان جعس ذ، ظاس يعلعدذ، ب ع دئ ةلةك ظعلم ترونومعية، ص نحع، ظاس ظىحع
هةرخعل قذياش سعستئمعسع، قذياش ، سامان يولع سعستئمعسع، غةربظوربئتعلعرع، سةيرة ظورنع، شةرعق، 

  .يعلع، ظاي يعلع قاتارلعقالرنع ظعضعلةيدذ

م،     ة، ظعقلع ة قعتظ ع، يةتت ر قعلعش ةآلع، دةؤع ع، ش ع، قذرذلذش ارع ظعلم عية، يةرش أتعنحع، جذغراص ت
  .قذرذقلذق، دئثعز، مةدةن، ظعسسعقلعق دةرعجعسع ؤاهاآازاالر

ةرةص         بةشعنحع، مذزعكا ظعلمع، بذ ظعلعمدا يةنعال سا       ر ت اثنع بع نعدذ، ظاه ةتقعق قعلع اؤاز ت ن، معقدار، ظ
رع،                  عر آىحع يذقع ث تةس قعلعدذ، ظاثلعغذحالر قةلبعدة قانداق تةسعر صةيدا قعلعؤاتعدذ، شذنعثغا قارايدذ، بذنع

  .شذثا، ظذ آشعنع ظالدايدذ، شةرعظةت تولعسعنع حةآلةيدذ

تونذش داظعرعسعنعث صاسعتتعن سةهعنع ظايرعشنع  مةنتعق، لوضعكا ظعلمع، بذ ظعلعم شةيظعلةر ماهعيعتعنع   
عرعدذ    ة ظاص ع يةرض ذ ظعكك تعق، مذش ةؤؤرذ ؤة تةس رع تةس ث يوللع دذ، بذنع العدذ،  . بعلدىرع ا س عنع ظويغ آعش

  .تةصةآكذرنع ظاشذرعدذ، بذ ظعلعم مذنداق قعسعمالرغا بألىنعدذ

  .بعرعنحع، آذللعيات جعنسع، نةسلع، صةسلع تىر، خاس، ظام، ظارعزالر

ت، ؤة                      عر ظعلعمئن عم، ظاناس عيات، جعس دار، آةيص ةن معق انحعلعك دئض ةنع ق ةم ي ظعككعنحع، جةؤهةر آ
  .سىصةتلةر

ظىحعنحع، نةقعيز يةنع تةتىر ظةآسع، مذمكعن نةقعيز يةنع مذمكعن ظةآسع، ظعجابع، سةلبع، خذددع           
  .مةنفعدةك ـ مذسبةت

ةننع  تأتعنحع، قعياس، قعياس سىرعتع، بذ ظئهتعمالع شةرعتع،       زةننعي ضمان، يئقعن، شةآسعزلعك دئض
  .ؤة قعياس ماددعسع بةش تىر

  بذرهان، يةنع هأججةت، خذددع آأز آأرضةن، ظاثلعغان ياآع تةجرعبعدعن ظأتكةندةك ـ 1

دذ،        ـ   2 ا قويع جعدةل، مذنازعرة، خذددع تأت مةزهةص فعقهعسعدةك هةرقايسع ظأز دةلعللعرعنع ظوتتذرعغ
  .جايعدا قالعدذ

  .بةت، آعشعنع قعزعقتذرذش، ؤةز ظئيتعشتةكختا ـ 3

  .سةصسةتة، بذ مذنازعرعنعث غةلعتعسع، هةقنعث خعالصع، آعشعنع باتعل بعلةن قايمذقتذرذش ـ 4

، تةمسعلنع ظأز ظعحعضة هئكمةتشئظعر، بذ تةمسعل، تةشبعهنع نةصرةتلةندىرىش ياآع قعزعقتذرذش،  ـ 5
  .ظالعدذ

داق د  ةي مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم دذت الردةك : ةي ألىؤاتعدذ،  آئيعنبذرذنقع أثىل ب ة آ ةرمذ مةنتعقعض كعل
ا،                ةنتعق بولس ذؤاتعدذ، م عمالرنع قوش قعزعقعؤاتعدذ، دةرسلعك قعلعؤاتعدذ، نةحة قعسعمنع ظئلعص، نةححة قعس

علةن  نعؤاتعدذ، مةس لعك قعلع انعمعزدا دةرس ازعر زام ة : ه عيروددعن   ـ 700هعجعرعي ان ظةس ات بولغ ع، ؤاص يعل
ع،            ظعساهةرنعث  ظةب عيرذددعن توسنعث تالعص اؤع، نةس املعق آعت ن        ـ   700غوجع ن ةر ظعب العم ظأم ع ظ ع يعلعدعك
ار،            EאאFنعث  ظةلع ةرهعيلةر ب ذن ش دذ، نذرغ ابلعرع دةرسلعك بولذؤاتع ةن آعت دئض

ة ظىحىن     ظةمةلعيةتتة مةنتعق ظعلمع، هازعر مئؤعسعز دةرةخ بعزضة ظذنعثدعن حوثعر        ز نئم ا، بع اق صايدعالر تذرس
  بذ آونا صروضرامما، ظذسلذب، دةرس قاظعدعسعنع ظأزضةرتمةيمعز؟

ة،              االيلع، ظةلؤةتت ظذنعثدعنمذ مذهعم، مذآةممةل، بعر يولغا ماثايلع، خعيالنع ظاز قعلعص، نةخ صايدعنع ظ
عز                 ةر دعنس ئخع بةزعل قان، ت ن توس االم ظعلمعدع ةنتعق، آ العمالرمذ م ةن    سةلةف ظ دذ دئض ةززالع   .  بولع ام غ ظعم

ول          عغا ي الدا توغرعس ةر ه رةهمةهذلال ظةلةي، مأتعدعل ظورذندا سأز قعلعص، ياخشعدعن يامعنع آأص دئضةن، ه
  .قويغان، سأزىمضة ظعشةنمعسعثعز ظةقعدة آعتابلعرعغا قاراث
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  .تةبعظةت ظعلعملعرع سةآكعز قعسعم بولعدذ

ا خاس           ظةسلع ماددا جةؤهةر، سىرةت،      ـ   1 عم، ماددعغ ان، جعس ان، ماآ شةآعل، هةرعكةت، زام
  .ظعشالر تةتقعقاتع

  . ظاسمان ؤة ظالةم، ظالةم شةآلع، نعزامع، صةلةآلةر، صعالنئتالر قةؤةت سانع، تةبعقعسع، سةيرعلعرع ـ 2

نت  خعل ظعلعمئ110مةدةن، ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك قاتارلعقالر،  آاظعنات ؤة صاساد، بذ ظعلعمدا ـ 3
  .ماددعدعن قانداق شةآعللةنضةن؟ مذشذ مةسعلعلةر تةتقعق قعلعندذ

ار،       ـ ظىستىن ظالةم تةسعرع، هاؤا آئلعماتع، ظعسسعق      ـ   4 ألدىر، ق امال، م امغذر، ش ذت، ي سوغذق، بذل
  هىسةن، نذر، زذلمةت، صار ظعلعملعرع بار ـ حاقماق، هةسةن

اتتعق     ن زئمع مةدةن هاسلع بولذشع، تذصراق، الي، قاتتعق      ـ   5 اق  ـ ، تاش، ضىثضىرت، ظةينةك، ق . يذمش
  .آىمىش، آأمىر ؤاهاآازاالر تةتقعقاتع ـ دئثعز ظاستع، ضأهةر، مارجان، تاغ، ظأثكىر، قذم بارخان، ظالتذن

ايدا             ـ   6 عيعتع، ص ىرع، خذسذس نع،   ـ ظأسىملىك ظعلمع، بعظولوضعية قعسمع، ظأسىملىك جعنسع، ت زعيع
ا   ع، ت ع، مةرتعؤعس ةر، دورعس اغالر      زةه تع، ب ذ ظاس ىزع، س ذ ي ىملىآلعرع، س ز، ظأس ذق، دئثع غ، قذرذقل

  .ؤاهاآازاالر

ايعص  ـ 7 ةتقعقاتع، ظاج اتالر ت وزذق    ـ هايؤان ع، ظ ةت تذرمذش ةزع، مذهةبب ةبعظعتع، معج الر، ت غارايعص
ةهؤالع، ىح ظ ايؤانالر، سىت ظةمض اؤايع ه ايؤانلعرع، ي أي ه ز، ظ ذق، دئثع اؤا، قذرذقل ةهؤالع، ه ذش ظ ع، تذرم

  .تذخذمدعن حعققان، تذغذلغانلعرع، ضأشخورلعرع قاتارلعقالر

ةرآعبع،       ـ 8 عم ت ةتقعقاتع، جعس انالر ت ذندذرذلغان، ظعنس ة بويس ة ظأزعض اهع، هةمم ةممعنعث صادعش ه
 ـ ظاثالش، آأرىش، صذراش، تئتعش، سعالشدعن ظعبارةت بةش سةزضى ظةزا، معثة قعسمع، روهع قعسمع ظةقعل

  .صةآكذر بةش سةزضى ظةزاالرغا تةقسعم قعلعنغان، مةلذمات تةتقعقاتعظعدراك، صعكعر، تة

علةن           : مةسعلةن ش، مةس ع بعلع ون تىرن ةن ظ اتتعق : سعالش يولع بعل عق    ـ   ق اق، ظعسس وغذق،   ـ   يذمش س
سوغذق  ـ تاتلعق، حىحىك، تةلؤة، الؤزا، ظعسسعق ـ قوصال، تئتعش يولع بعلةن توققذز تىرنع، ظاححعق ـ سعلعق

ازاال عز،    . رؤاهاآ ذق، مذثس ع، مذثل ةش تىرن ةن ب اثالش بعل عق، ظ زعلعك، سئس نع، مئ ةن ظعككع ذراش بعل ص
ع            ـ   آىحلىك، ظاجعز، مةخصع، ظةر    ون تىرن ةن ظ ع بعل ظايال، ظعنسان، هايؤان ياآع نةرسة ظاؤازع، آأرىش يول

دذ علع بولع ةلذمات، . بعلض ع م دذ36ظومذم ذر بولع ان .  ن ةزالعرعنع ياراتق دراك ظ ئس، ظع ةلذمات، ه الاله، م ظ
ةخالق،              ةز، ظ ذنداق معج ا ش اندةك، مان قازان ياراتق ارعتعص، ظاش ةآلعكنع ي ذددع يئم ان، خ مةدرذآاتنع ياراتق
عدا                   ع داظعرعس ان ظعلم ش، ظعنس ةتقعق قعلع علعلعرعنع ت ألىم مةس ؤعجدان، غةزةص، شةهؤةت مةسعلعلعرعنع، ظ

دعضعنع، آذللع مةؤجذدات، مةخلذقاتنع تةتقعق قعلعص، هةممعنع ظعنسان تةتقعقاتع، ظعالهعيات ظعلمع . بولعدذ
ع  . هةقعقعتعضة تاقةتنعث يئتعشع بعلةن يئتعص، ظةقلع، مةنتعقعسع، ظذسذل بعلةن ظالاله بار، بعر دئيعش       آذلل

ذدع،            انع بولذشع، ؤذج اقع، ص ة بولذشع، ب عل بولذشع، هادعس ث هاس تىرىص، ظذنع ةؤجذداتنع مذظةييةنلةش م
اندعن            ماهعيعتع، بعرلعك،  ةببةبلعرع، ظ  آأصلىآع، مذآعن، مذمتةنعه، قةدعمع، ظةزلع هادعسة، سةؤةبع، مذس

اتالش،                       يعش، ظعسص ر دع ار، بع الالهنع ب ر ظ ادعل بع ةق، ظ ظعلعمنعث آذللعسع، باشلعنعشع، ظاخعرلعشعشع، ه
ذ     ة ب نحع ظالةمض ةتقعقاتع، ظعككع ةم ت ع ظال ةتقعقاتع، ظعكك ن ت تة، جع ع، روه، صةرعش ةقعل، نةصس ةمنع ظ  ظال

ارلعقالر تذرذش قات نع . تذتاش م دةص    ظعب عدعكع بعلع ةت ظارقعس نكع تةبعظ ةتدعن آئيع نع تةبعظ ذ ظعلعم عنا ب س
ةن  ارةت بةرض ذن      . ظعش ا، نذرغ ازعر بولس ان، ه اب يازغ عدمذ آعت نع رةش ان، ظعب ا قويغ ابلعرعدا ظوتتذرعغ آعت

ىبهع ان، ش ادعر قعلغ العق س رعص، خات عثعص آع ة س علعلةر ظةقدعض أز مةس ان، ظ ةيدا قعلغ ت ص ام ؤاق عدعمذ ظعم
را       » «غةززالع،   معنع توغ ان قعس رعص، قالغ ا حعقع ايالرنع خاتاغ دئضةن آعتابعدا نذرغذن ج

  .دةص تةنبعه بةرضةن

هازعر تئخعمذ آأثىل بألىشكة ظةرزعيدذ، حىنكع، بذ ظةقعدة، ظعمان مةسعلعسع، ظعددعية مةسعلعسع، بذ       
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ان،          ظعشالردا ظة  قعدة، ظعمان، ظعددعية مةسعلعسعدة قذرظان، هةدعسدعن باشقعسع توغرا بولذص آةتمةيدذ، قذرظ
دذ  را بولع ة، توغ العف آةلمعس ا، مذخ ان بولس ن حعقارغ ةدعس، نذردع ازعرة، . ه دةل، مذن اس، جع ةقعل، قعي ظ

  .يةنع ظةقعدعدة. ظعجماظ، قعياسقا يول يوق

اهع    ذص، م ةرنع ظوق ارلعق بعلعمل رقع ب نع     يذقع ةقلع دةلعل ا، ن رعش بولس ل حعقع ةقلع دةلع ذص، ظ ر بول
ةس،     . آىحةيتعدذ خاالس  اراؤةر ظةم ةن ب ةنلةر بعل قايعل قعلعش آىحع ظاشعدذ، ظعلعم زأرىر، بعلضةنلةر بعلمعض

  .ظةمةلعيةت ظعلمع بولسا، مذنداق تةقسعم قعلعنعدذ

ةقعل، ظع     ةزةص، ظ ةهؤةت، غ م ش ذ ظعلع ةلعيعتع، ب ع ؤة ظةم ةخالق ظعلم ادعللعق،  ظ اتذرلذق، ظ ةت، ب صص
انعنع،   ايعنع، ماآ ةهلعنع، ج علعلعرع، ظ ل مةس ل، بعخع ةزعلةت، رةزع ةدبعر  ؤاقتص ئلعش، ت كة س نع تةرتعص ع

انذن            قعلعش، نعزام، بةلضعلعمة حعقعرعص باشقذرذش، سعياسةت، شةهةر، دألةت، جعنعس، معللةت، دعن، ق
انذنلعرع        ـ   تىزىم، هةق ـ   ا ق علعلعرع، دذظ ةق مةس ذراد          ناه ة، م ان، غاي ةدبعرلعرع، نعش ، مةقسةت  ـ  ، جةث ت

اد،         ة، ظعقتعس ادةت، مالعي عص، ظعب ةر، آةس ان، هىن حع، دئهق ذق، ظعش ةت، هوق ارعص، خعزم م، ماظ ظعلع
  .جعسمانع، قةلبع، ظعددعية مةسلعلعرع، ظةسكةر باشقذرذش ؤاهاآازاالر تةتقعق قعلعنعدذ

  معالرسىرة سةجدة تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالن

مان    ايعتعدة، ظاس أتعنحع ظ اال، ت ىرعدة، ظالالهتاظ ذ س أزعنعث    ـ ب انلعقع، ظ دة ياراتق ة آىن نع ظالت زئمعن
اندعن      ص، ظ ان قعلع تىنلعكعنع باي عدعنمذ ظىس ماندعن   ـ 5ظةرش الاله، ظاس ة، ظ ان   ـ ظايةتت ة بولغ زئمعنغعح

لعرعنع( ةخلذقاتالر ظعش ذ ظ  ) م دذ، ب ص تذرع دارة قعلع ةن ظع ةدبرع بعل علةر  ت اهعغا س الالهنعث دةرض الر، ظ عش
ع       دارع ظذزذنلذق ذ            1000ساناؤاتقان معق زنع مذش ز دئققعتعمع ةن، بع ةيدذ دئض دة ظأرل ر آىن ان بع ل آئلعدعغ  يع

  .ظايةتكة قويايلع

زنعث             ةش، بع را         1000بذ ظايةتتة، ظاشذنداق يعراق مذساصة، تئز سىرظةتتة ظأرل ة توغ ر آىنض ز، بع  يعلعمع
نغان، يعراق مذساصة بعزضة نعسبةتةن شذنداق بعز بعلةن ظالاله ظوتتذرعمعزدا مذساصة يوق، ظذ آئلعش، تعلغا ظئلع

بعللة، ظوخشعشع يوق، تئز سىرظةتتة ظأرلةش، نذر تئزلعكع، حىنكع، صةرعشتعلةر نذردعن يارعتلغان، شذنداقال 
ار         زع     . نذر يعلع مذساصعسعنع آأرسعتعص تذرعدذ، دةلعل، ظعشارةت ب ةك قع ث ب ع     مئنع دارع، ظذزذنلذق ققنعم معق

زنعث 1000 ازعر دةل بع ع، ه ابلعنعدذ، حىنك أجعزة هئس ازعر م أز، ه ذ س ىن دةل مذش ر آ ان بع ل آئلعدعغ  يع
ةتتا،        1000 يعلعمعز، يةرشارعنعث    1000 دع، ه كارا بول عالنئتالرمذ ظاش  يعلع، بعر آىنعضة توغرا آئلعدعغان، ص

عنع             ـ ظذنعثدعنمذ ظذزذن، هةتتا ظالعمالر ظاسمان     تع، توغرعس تعالص قعلعش ذ ظعخ زئمعننع ياراتقان ظالتة آىندعم
ايلعنعش، دةؤرع،           ت، ظ ان، ؤاقع ىن، زام ة، آ ذ ظايةتت ز، ب ةآحع بولغعنعمع ىحع، دئم دان بعلض الاله ظوب ظ

اآع           1000يةرشارعدعن ظاستا، يةشارعنعث     ارلعقع ي عمنعث ب عالنئت، جعس ان ص را آئلعدعغ  يعلع بعر آىنضة توغ
  .عث بارلعقعغا ظعشارةت باردذرحوث جعسعمن

 يعل بذرذن بذ سأزلةر تعلغا 1425صةن، قذرظاندا،  ـ بذ هازعر تئلعسكوبدا ظاشكارا بولغان، بعر يئثع ظعلعم
  . ظئلعنعشع، آعشعنع هةقعقةتةن هةيران قالدذرعدذ

ةن                  ذ دئض ذبهانةلال، ظ ةن، س ةلبعمدعن قايعلم الالهنعث  مةن، قذرظانغا هةقعقةتةن قول قويعمةن، حعن ق ظ
  .سعزحذ؟ تةصةآكذر قعلعث، ظعزدعنعث، هةقنع تئصعث! دة ـ سأزع

انالر               قا ظعنس ن باش دع، ظذندع ان قعل عنع باي اش سعستئمعس ة، قذي تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةتك
ةث            بايقعغان ؤة تئخع بايقعيالمعغان سعستئمعالرنع سأزلةص، ظون خعل ماددعنع جةدؤةتللعك حىشةندىرىص، آ

رعص،           دا ةمنع حعقع ذ ظال ةن ب ان دئض ظعرعلعك مول بعلعم بعلةن تةصسعر قعلغان، ظاشذ حوث سعستئمعدعن ظعنس
  .مذرةآكةص بايان قعلغان

رايلعق،       عنع حع ة نةرس ذ هةمم ة، ظ التعنحع ظايةتت ة،     هئكمعتظ ةن ظايةتت اراتتع دئض ايدا ي عق ج ة مذؤاص عض
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ىزةللعكع،   توختعلعمعز، ظعنساننع اليدعن ياراتتع، هةممعمعزضة م    تعالر ض ةلذم، آاظعنات، ظاسمان، يذلتذز، ظوربئ
ةخالقلعق،    ابعد، ظ العم، ظ ع ظ انالر ظعحعدعك ىزةللعكع، ظعنس ةنزعرة ض ةرخعل م اهعصه ايؤانالر س الالر، ه  جام

  .ظعحعدعكع، قذشالر ظعحعدعكع ضىزةللعك آعشعنع هةيران قالدذرعدذ

بةتلةردة ظاجايعص ضىزةل، هةتتا نةيزة شةآعللعك ـ  208 ـ 207جعلعد  ـ 15تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، 
ظأسىملىك قذلعقعنع سىرعتع بعلةن آةلتىرضةن، خذددع ظىزىم ياآع يأضعمةح ضىلدةك، ضعرةلعشعدعغان بعر خعل        

  . بةتتة مذشذنداق ـ 209ظأسىملىآنعث ضىزةل آأرىنىشعنع آةلتىرضةن، 

. ةتقعقاتحع ظالعمالر، بعظولوضالر ظوبدان حىشعنعدذبذنع صةقةت ظأسىملىك تةتقعقاتع بعلةن شذغذلالنغان ت  
تعدذ  ذبهانالال دةص آئ ئلعص، س ةيران ق ةقلع ه العدذ، ظ وزذر ظ علةرال ه ةؤةردار آعش ةردعن خ رقع بعلعمل                .يذقع

  )دوآتذر هارذن يةهيا(

ا               العم، خورم ذغذلالنغذحع ظ ةن ش ىتىن   فعرانسعيعلعك بعر بعظولوض، ظأسىملىك تةتقعقاتع بعل ث ص دةرعخنع
  .لعنعص تذرعدعغعنعنع ظوتتذرعغا قويغانصةرقظأسىملىآدعن 

خورما، قذرظاندا، هةدعستة، مةخسذس باب قعلعص تعلغا ظئلعنعدذ، بعز نذرغذن قئتعم دئدذق، ظأسىملىك 
ذيدذ، صةرمانالر بعلةن بذير ـ دةرسلعكعنع، ظعسالم دعنع، قذرظان، هةدعس، آأص قئتعم ظوتتذرعغا قويعدذ، ظةمعر

ذ              ةنعال ب ا، ي ادعتع بولغاحق ث ظ لةتتة ظذخالش ظذالرنع ظةمما، مذسذلمانالر يوليورذق، بذيرذققا سةل قاراش، غةص
عدعمذ    اغؤةنحعلعك تئخنعكعس انحلعق، ب ةتتا دئهق تا ه ة ظعش رعص، هةمم اخعرع بئ دذ، ظ ادةتنع قعلعؤاتع ظ

ذ    ضىزةل، حعرايلعق ياراتتع دئضةندعن     .  بولدع موهتاجدعنسعزالرغا   آئيعن، ظعنساننع اليعدعن ياراتتع دئضةن ب
ان  زعص حعقق اددعالرنعمذ تع ان م ار بولغ معدا ب ان جعس ةتتا ظعنس ان، ه أص توختالغ ز آ عدا بع ةت توغرعس      .ظاي

  )مةصسةللعك ظأسىملىك(

ةندةك،   ىرةتنع آةلتىرض ىزةل س ن ض ىملىآلةر ظعحعدع ذددع ظأس ا خ ذ جايغ ةي ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ث بارلعق سعستئمعلعرعنع، قذرذلذشلعرعنع سىرةتلعك آةلتىرضةن، بذنع ظادةم ظاناتومعيعسعنع آأرسعثعز ظعنساننع
  .بعلعسعز

اندعن             ذنذص، ظ ة س ابالرنع بعزض ك آعت ذ رةثلع ةن ب ع بعل أز قول ارعتعص، ظ اتالرنع ي ىتىن آاظعن الاله، ص ظ
أرىثال  اراثالر، آ اندا؛ ق ابع، قذرظ اماؤع آعت ان س الؤةت قعلعنعدعغ ثالر،  تع ةقعل قعلع ثالر، ظ ةآكذر قعلع ر، تةص

بذنعثدا ظةقعل قعلعدعغان قةؤم ظىحىن، ظعبرةت ظالعدعغان قةؤعم ظىحىن دةلعل، ظاالمةت بار دةص بذيرعغان، تازا 
اياهةت   ةيرة، س اراثالر، س الردا ق كوص، معكرذسكذآص اراثالر، تئلعس رعص ق اراثالر، مةخسذس ؤاقعت حعقع ق

  .ظئلعثالربعلةن قاراثالر، ظعبرةت 

ةؤةت،       عنعث ق اش سعستئمعس انع، قذي اش،    ظعنسان جعسمعنعث تةبعقعسع، قةؤةت س ة ظوخش تةبعقعسعض
علةن ارع،  : مةس رة، يةرش عدا زأه ث ظةتراص دذ، ظذنع ةيرة قعلع ذرذص س ةزدة ت تذز مةرآ ذنعثدة يذل اش ؤة ش قذي

عالنئت    مارعس، يذصعتعر، ساتذرذندةك توققذز صعالنت هةرعكةت قعلعدذ، ظذنع قورشاص           تذرعدذ، ظذندعن باشقا ص
ةن هةمراهالرمذ هةرعكةت قعلعص تذرعدذ، بذ سعستئمعنع سامان يولع ظذنع ظاسمان بوشلذقع ظةسعر   ةم   دئض  ظال

  .ظأز ظعحعضة ظالعدذ

دةل شذنعثدةك مئنعث ؤة سئنعث جعسمعث مذشذنداق توققذز قةؤةتتعن تةرآعص تاصقان، سأثةك، يعلعك، 
ةزدة       ضأش، قان تومذرلعرع، قان    تةك مةرآ ا قذياش ك بولس اقالر، يعلع ىك، تعرن ، صةي، موسكذل، تئرة، حاح، ت

  .تذرعدذ

ةللةرنع      كذلالر مةصس ةي، موس اندةك، ص تعص تذرغ ع حئ ارتعش آىح عير ت ةمراهالرنع ظةس عالنئت، ه ص
 بذالرغا حئتعص تذرعدذ، ماس هةرعكةتلةندىرعدذ، ظذنعث بوشلذقلعرعدا ضأش، ياغالر تذرعدذ، ظذالرنع ساقاليدذ،

دذ،          ـ   ظارعسعدآع قان  عل قعلع ىزةللعك هاس عص، ض ة يئص تومذرلعرع ظوزذق يةتكىزعدذ، تئرة بولسا، صةردة هالةتت
تئما         ذددع سعس الاليدذ، خ حاح، تىك، تعرناقالر بولسا، ظوشذق ماددعالرنع بعر تةرةص قعلعص، آئرةآسعزنع ش

ع         شذنداق قعلعص، يولدعن حعققان ظوشذقلعرعنع يوقعتعص تذرغ       ة ظعكك ةر جةهةتت عياتقا ه داردا آةيص اندةك، معق
  .سعستئما ظوخشاش
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ةيمعز           ةننع دةلعلل علةن . ظةمدع بعز ظاسماندعكع ظوربئتا، يولالرمذ ظعنسان جعسمعغا ظوخشاش دئض : مةس
الر           ا، يول عدعغان ظوربئت ة       12ظالعمالر، قذياش، ظاي حىش ذددع ساظةتلةرض اتلعغان، خ ةنع ظعسص ةث دئض ا ت  ظايغ

اش، عدا ظوخش اش ظةتراص ارعمذ قذي ذنعثدةك يةرش ة ش ذنداق 12 ظةن اندعمذ مذش عدذ، ظعنس ة حىش  12 مةنزعلض
علةن ار، مةس ةنزعل ب ع  : م ول، ظعكك زع، ي ع حعقعش ظئغع ذرذن، ظعكك ع ب ذالق، ظعكك ع ق أز، ظعكك ع آ ظعكك

  .آئلعش بار ـ آعرعش، بئرعش ـ  مةنزعل حعقعش12 بذرذج 12آأآرةك، ظئغعز، آعندعك قاتارلعق، 

ع    تعالر ظالتعس رع، ظوربئ مان بذرذجلع ذددع ظاس ةربخ ان   غ ذ ظعنس اندةك، ب ةرعقتة بولغ ع ش ، ظالتعس
ذندذردذق    . جعسمعدعكع مةنزعلمذ ظالتعسع ظوثدا، ظالتعسع سولدا بولعدذ    لىآكة بويس ز آأص ظئغعز، آعندعكنع بع

عز          . خاالس عدا ظعض االنعث يارعتعش اش، رةهمانتاظ ذ ظوخش لعكنع، ظو  ـ  مانا ب لعقنع تاصالمايسةن،   صةس خشاشماس
  .ظالاله بذ معقدار، هةيظةت، شةآعل، سىرةت، ضىزةللعكع صىتىن مةخلذقالردا ظوخشاش ياراتقان

بذ بةزع آعشعلةرنع خاتا نةزةرعيعضة ظئلعص باردع، ظذالرنع شةيتان ظازدذردع، ظذالر توختايدعغان حةآتة 
تع، ظةمةلع ةقدعن يعراقالش ص، ه ن حعقع اي، يولدع ات، توختعم ةيظعلةر، آاظعن علةر، ش ذ هادعس ةة، ب يةت

ع،        ت مةؤجذدات هةممعسع ظالالهنعث بعرلعكعنع، ظعلم ةما،           هئكمع ةتتا، ظ دذ، ه نع تونذتع ذدرةت، رةهمعتع ع، ق
تذرعمعز        . ضاسمذ هئس قعالاليدذ   . ظةنة شذنعثدةك بعز ظأز جعسمعمعز ظةمدع هاؤا ؤة زئمعن قاتالملعرعغا سئلعش
عالنئتالر ظى اش ؤة ص ز،     قذي ع تذيغذمع ىتىن هئسس دذ، ص تىن تذرع عمعزمذ ظىس زنعث بئش اندةك، بع تىن تذرغ س

نعق،             . سئزعمعمعزنع ظذ آونترول قعلعدذ    دذ، تع نذرلذق ظالةم ظاستعدعكع هاؤانع، آأآرةك قةصعسع بئسعص تذرع
  .هاؤاغا تذتاش بعر قعسعم آأز بولسا، باشتا بولذص، ظاشذ ظىستىن صعالنئت نذرعغا تذتذشذص تذرعدذ

ذ              عل س اؤادعن يةثض ذددع ه دذ، خ يعص تىرع ذالرنع يئ ذيذقلذق، س ىتىن س ا، ص اتالملعرع بولس اق ق قورس
اق                اتالممذ قورس ىح ق ذ ظ اندةك، ب تعدة تذرغ ن ظىس ذ، زئمع اؤا، س ظذنعث ظاستعدا بولغاندةك، ظىح قاتالم نذر، ه

امال، بذلذت، يامغذر ؤة باشقعالر زئمعن ظىستعدعكع قاتالمالردعن صار، ش   . ظاستع، زئمعن ظىستعدة قارار ظالدع    
قا               أللىك ؤة باش امال، ه ةل، ش ذيذغلذق، ي هاسعل بولغاندةك، ظعنسان قاتالملعرعدعمذ قةؤةتلعرعدعمذ هةرخعل س

علةن   جةسةت. ماددعالر هاسعل بولعدذ  اش، مةس ا ظوخش اش،    :  قذرذلذشع بولسا، زئمعنغ ا ظوخش أثةك، تاغق س
ان      يعلعك، مةدةنضة ظوخشاش، قورساق ظعحع،     رع   ـ  دئثعزغا ظوخشاش، ظىحةيلةر بولسا، دةرياالرغا، ق تومذرلع

راققا،       ةت تذص اي، مذنب ةن ج بولسا، ظذششاق، آعحعك ظئرعقالرغا، ضأش، تذصراققا، تئرة يةر يىزعضة، تىك ظىنض
الدع                ىز قعسمع ظ ا، ي ةن جايغ ىملىك ظىنمعض ا، ظأس ارقع       ظىنمعضةن جاي بولس ة، ظ ة ظعمارةتك ةرةص، ضىللةنض ت

ول            تةر ةنذبقا، س ع ج وث تةرعص كة، ظ رعقكة، ظارقعسع مةغرعص ةرةص مةش الدع ت ث ظ ةص، خاراص جايغا، يىزعنع
ة يعغلعشع   ع، آىندىزض ىلدىرمامعغا، آىلعش اؤازع، ض ع، ظ امالغا، سأزلعش ا، ش ةس بولس عمالغا، نةص ع ش تةرعص

ار   قايغذسع آئحعضة، زذلمةتكة، ظذيقعسع ظألىمضة، ظويغعنعشع هايا     ـ   يامغذرغا، غةم  رع باه تلعققا، بالعلعق آىنلع
ةن             ا يةتك ة، قورامعغ از آىنلعرعض رع ي رعلعق      40آىنلعرعضة ياشلعق آىنلع ة، قئ ىز آىنلعرعض ةر، آ تعكع آىنل  ياش

ة،                   عالنئتالر هةرعكعتعض ةييارة، ص ا، س اياهةت بولس ةيرة، س آىنلعرع بولسا، قعش آىنلعرعضة، هةرعكةتلعرع، س
تعص     ئثع حعققان، بايقالغان صعالنئتقا، ظألىص، يوقعلعشع     تذغذلعشع، هازعر بولذشع بولسا، ي     بولسا، آعرعص آئ

  .يوقالغان صعالنئت، يذلتذزغا ظوخشاص آئتعدذ

انالرمذ            قا، ظعنس ةص ؤة صارحعلعنعش ظعلعمئنت، ماددعالرغا بولغان قعززعق، سوغذق، هأل، قذرذق، مذرةآك
ذ،    ظوخشايدذ، مةدةنلةردعكع ظةهؤالغعمذ ظوخشايدذ، ظأسىملىآك     ايؤانالرمذ ش عمذ ظأز ظةينع ظوخشاص آئتعدذ، ه

حىنكع، هةممعسع ظعنسانالرغا بويسذندذرذلغان، شذثا، ظعنسانالر بذالرنع ظوبدان بعلعشع، حىشعنعشع، تةتقعق 
عيات                      ع، آةشص ةرةققعي قعلغعل ع، ت ايدعلعق، ظعش قعلغعل عمذ ص عمذ، ظأزضعض اندعن ظأزعض قعاللعشع الزعمدةك، ظ

  . ظةلهةمدذلعلال، ظالاله خالعق، ظذ قادعر. تاصقعلع بولعدذ

  .بعرع ماس هالدا ياردةمدة صذختا يارعتعلغان، زعددعيةت يوق ـ آاظعنات ظاشذنداق بعر
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  ظعسالم دعنعدا ظوقذشقا تئضعشلعك صةنلةر

  

   تةرآعب  عواملصرف مؤزى ـ 1

  .نةسعهةت ـ  باالغةت ؤةزאאاالغةت، تةلخعس، ب ـ 2

  . ؤاهاآازاالر،א ظةلؤةجعز رعسالةאא ظذسلذص، فعقهع، ظذسذل ـ 3

  .فعقهع يةنع تأت مةزهةص فعقهعلعرع، هعدايعدةك تأتعلع مةزهةص فعقعسعهع بار ـ 4

  .ظذسذل هةدعس، مذسةلهذلعظة هادعس، مذقةددعمة توظبنع سعاله ؤاهاآازاالر ـ 5

ةمظعي          هةدعس، رعسالة آعتابالر معشكا    ـ   6 اب، ج ة آعت ةهعه ظالت ار، س ن زةظعب ب ارحة  120ت لئكع  ص
  . صارحة حعقعدذ، بذخارع ؤاهاآازاالر50ظاساسلعقع . آعتاب بار

  .بار ظذسذلذتتةفسعر، ظعبنع تةمعييةنعث يةنع تةصسعر قاظعدعسع بار، ظذسةيمعينعثمذ ـ 7

  .تةصسعر ظةقعدسع، ساص مذفةسسعرنعث تةصسعرعنع ظوقذش الزعم ـ 8

ان  «،  »ظعبنع آةسعر » «مذنعير«،  »تةصسير بةيزاؤع «،  »دذررولمةنسذر«،  »اللعجا« » فعزعالل قذرظ
  . جعلعد، ظةسةر بعلةن قعلعنغان30تةنتاؤع تةصسعر قذرتةبع، تةصسعر تةبعرع 

ظةقعيدة ظةهلع سىننع ؤةلجاماظة، ظذسةيمعيننعث اإلنابة ظةقعدة، بذنعثغا ظةقعيدة تاهاؤع، ؤاسعتعيية،  ـ 9
  .الر بارقواعد

  .هئكمةت، ظعسالم صةلسةصعسع، تةمسعل، ظعبرةتلةر ـ 10

  .ظعسالمع شئظعرالرنع ظىضعنعش ـ 11

  .تةؤهعد، ظعمان مةسلعلعرع، آعتابذتتةؤهعدلةر ـ 12

  .سعياسةت، جةث تةدبعرلعرع، تازعلعق، هوقذق تذتذش ظعلمع ـ 13

  .غعنع بولمعسذنبولسذن قةس قعل لذغةت، قامذس، مذنجعدلكةبعيردةك ظعسالمع ـ 14

  .مذؤارعس، فراظعز، يةنع معراس ظعلمع ـ 15

  .تةربعيعلةشظةؤالدالرنع ظعسالمع  ـ 16

  .صعداضوضعكا يةنع قانداق ظوقذتقذحع، قانداق ظوقوغذحع بولذش ظعلمع، ماظارعص باشقذرذش ـ 17

  .صةن ـ قذرظان، هةدعس، مأجعزعلعرعنع تةتقعق قعلعدعغان تةبظعي ـ 18

  . جعدةل ظعلمع، مةنتعق، لوضعكا مةسلعلعرعمذنازعرة، ـ 19

تارعخ، صةيغةمبةرلةر تارعخع، رةسذلذلالهنعث مةخسذس تارعخع، تأت خةلعصة تارعخع، ساهابعلةر، . 20
نع    تابعظعنالر هاياتعدعن تالالنمعالر، بذنعثغا مةآتةبذتتارعخ دئضةن دئسكا يئتةرلعك،      ةت، ظعب بةدايةت ؤة نةهاي

  . قعقات آعتابالرآةسعرنعث ؤة باشقا تةت

  .نةسعهةت آعتابلعرع ـ ظةخالق، صةزعلةت، ؤةز ـ ظةدةب ـ 21

  .زاهعدلعق آعتابلعرع، يةنع تةزآعيةتذننةفعسع، نةصسعنع صاآالش ـ 22

  .حىش تةبعرع، ظعبنع سريتنعث بار، نابلعسعنعث بار ـ 23
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  .تئببعي آعتابالر ؤة تعببعي صةنلةر ـ 24

ةبظع ـ 25 ان ت ع ظالغ الم تىس ة  ـ يظعس ةن يةن ذ ص ةن، ب علةن15ص دذ، مةس ةن بولع ترونومعية، :  ص ظاس
  .جذغراصعية، بعظولوضعية، ضعظولوضعية، بوتانعكا ؤاهاآازاالر، خذددع تةنتاؤع، هارذن يةهيانعثكعدةك بولسذن

ىن     ـ   26 ىن    ـ   هةرخعل فعلعم ظعسالمع ظ رع، ظ ةر،      ـ سعن فعلعملع أجعزلعك فعلعمل رعياتع، م سعن نةش
  .ظةخالق فعلعملعرع ـ عملةر، ظةدةصتارعخع فعل

رعش،    ـ   27 آومصيذتئر، بعلعمع هةرخعل آعتاب ؤة ظعلعم، دعسكعلعرعنع ظعشلعتعش، خةت بئسعص حعقع
  .ظعلعم حةآسعزدذر. تور بةتلعرعنع ياساش، توردا سةيرة قعلعشالر خاالس

 

  سىرة ظةهزاص تةصسعرعدعن تالالنمعالر

  

  .ظةلةمضة، ظةقعيدعضة هةرخعل آئسةللةرضة شعصادذر ـ سىبهعضة، دةت ـ قذرظان قةلبعضة شةك

  .ظالالهنعث غةيرعضة ظاشعق بولذشدعن هةزةر بول

تعدة    ع ظىس ذش مةسعلعس ذق بول أص خوتذنل ع، ؤة آ ذق بولذش ذز خوتذنل ذلذلالهنعث توقق ازعر رةس ز ه بع
  .توختعلعمعز

قا   بعر تالعص، ظةي ظذستاز نئمة ظىحىن رةسذلذلاله شةرعظةت هارام قعلغان           تأتعدعن ظوشذق خوتذن ظئلعش
أزع                  رذيدذ؟ ظ لعققا بذي ذق ظالماس يول قويمعغان تذرسا، ظأزع توققذزنع ظئلعص، باشقعالرنع تأتنع ظئلعشقا، ظوش

  .قعلمعغانظعشنع باشقعالر قانداق قعلعدذ؟ بذ زادع نئمة ظعش دةص سوراصتذ

تذ  داق دةص تاز مذن ة،  : ظذس ةنع ظاظعش الالرنع ي ذ ظاي ذلذلاله ب ند،  رةس ة، هع وفعيية، هةفعس ة، س مةيمذن
زةينةص، جذؤةرعية، رةمعلة، سةؤدةت رةزعيةلالهذ ظةنهاالر رةيهان، مارعية قاتارلعق ظايالالرنع تأتدعن ظوشذقنع      

  .ظئلعش هارام بولذشدعن ظعلضعرع ظالغان دةص جاؤاب بئرعصتذ

ا                ةآكعز ي اآع س ون ي تعدعكع ظ ول ظاس اهابعالرنع ق ا، س أتنع    تالعص، ظذنداق بولس ن ت ةش خوتذندع آع ب
  ظئلعص قئلعص، تأتتعن ظوشذقنع تاالق قعلعؤئتعشكة بذيرعغان، نئمة ظىحىن بذ ظعشنع ظأزع قعلمايدذ؟

  :غا ظىح جاؤاب بار، قذالق سالسوظالظذستاز، بذ 

كة                 تذرذص، يةثضىشلةش اآع ظالماش االق قعلعش ي اآع ت بعرعنحع، مذسذلمانالر خالعغانحة تأتنع ظئلعش ي
ا              رذخسةت ق  اآع ظونغ قا ي ذش، ظالماشتذرذش ث تذت دا حع ال قولع ذ توققذزنع  علعنغان، رةسذلذلالهقا آةلسةك، ظاش

ا   اآع ظورنعغ ايتتع ي االق قعلم ع ت ذثا، ظذالرن ةن، ش ة بعلعس ع ظايةتت وق، بذن ةتظعي رذخسةت ي كة ق يةتكىزىش
  .ظالمايتتع

ا،       االق قعلس رةرنع ت اللعرعدعن بع ذلذلاله ظاي ةر، رةس نحع، ظةض ةدبعر    ظعككع تع، ت ةت بذزعالت  سعياس
ا                   اآع ظات ال ي ر ظاي ئح بع تع، ه عل بوالت ذش هاس ظانعسع، قةبعلعسع     ـ   يامانلعشاتتع، ظارعلعققا تةصرعقحعلعق بول

ن      ذص، بذنعثدع ال بول ايعتع خذش قانغا ناه ذدا بولذش ةن ق ذلذلاله بعل ذالر رةس ايتتع، ظ داص تذرالم ا حع بذنعثغ
ةث         ةن ت ألىم بعل ةتتع  ظايرعلعص قئلعشنع ظ ةر              . بعل ةنع ظأم تة ي ر هةدعس ان بع ةهعه بولغ ةهؤالنع س ل ظ ذ خع ب

رةزعيةلالهذ ظةنهذ قعزع هةصعسنعث ياآع رةسذلذلالهنعث ظاياللعرعنع تاالق قعلعشنع حوث بعر جةثدعنمذ مذهعم، 
االق         عنع ت ع بعرس نع، قايس ة قئ ةن دةص باققعن تع، س أرىؤالغعلع بوالت تة آ ةن، هةدعس ص آةتك وث بعلع ح

زع قعال ةنهذنعث قع ةلالهذ ظ ةر رةزعي اآع ظأم ةنعمذ؟ ي زع ظاظعش ةنهذنعث قع ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ةبذ ب ذن، ظ لعس
هةصعسعنعمذ؟ ياآع ظةبذ سوصعياننعث قعزع ظذممة هةبعبةنعمذ؟ ياآع ظةسةدعية قةبعلعسعدعن زةينةب رةزعيةلالهذ 

  ةنعمذ؟ ظةنهادعنمذ؟ ياآع يئتعم بالعلعر بولغان يئقعن تذققان ظذممذ سةلعم

ةمراهع،                     اردعكع ه تع، غ ن دوس ذ يئقع ان، ظعسالمدعن بذرذنم ذلمان بولغ ظةبذ بةآرع بولسا تذنجع مذس
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ةنهذ             ةلالهذ ظ ةر رةزعي ظعقدعساتنع ظعسالمغا ظعشلةتكىحع، بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظازات قعلغذحعسع، ظأم
أز             اتذر، ظ ث ياردةمحعسع، ب ت بولسا، ظعسالم دعنعنع ع   ؤاق ذ آعش ةلالهذ     عدا ب ةمزع رةزعي ةن ه نعث ظعسالمع بعل

النعث    ةربعر ظاي ذنعثدةك ه ة ش كةن، ظةن ة ظئرعش الم زور ياردةمض ذلمانالر ظعس ةن مذس المع بعل ةنهذنعث ظعس ظ
ظةضةر بعرةرسعنع  . قايسعسعسعنع تاالق قعالاليدذ  . تذققان، جةمةتع، نذرغذن سةؤةبلةر بار     ـ   قةبعلعسع، ظذرذق 

اقعؤةت   ا، زور ظ االق قعلس ةتظعي     ت ذلمانالرغا ق اهةبة، مذس قا س ايدا، باش ذ ج ذلذلاله ب دذ، رةس ئلعص حعقع آ
قا     ئلعص قئلعش أتنع ظ ةن ت ة ظاساس قعالرنع ظايةتك ذص، باش ث تذت ع حع أزع توققذزن ذثا، ظ عمايتتع، ش ظوخش
ان،            ةت قعلغ الاله رذخس ذص، ظ عيعتع بول ذلذلالهنعث خذسذس ة، رةس ل هادعس ذ خع ذنداقال ب ان، ش بذيرعغ

ذ         باشقعال ئحكعم ظ ذنداقال ه ةآلعنعدذ، ش ةتظعي ح رنعث ظاقساقاللعق قعلعشع، ظارعلعشعشع، ظعتراز بعلدىرىشع ق
تع          سوظالحاغدا بذنداق    ةل قعالت ذص، ظةم لعم بول ةي دةص تةس ةللةمنا، لةبب ذدع،   .  قويمايتتع، س ارلعق ؤذج ب

قال، رةسذلذلاله سةؤدةتتعن ظعبارةت شذندا. جان، مالنع ظاتاص ظالال ؤة رذسذلذلالهنع رازع قعلعشنعال ظوياليتتع
ذ                ذلذلاله، ب ا رةس ئلعص، ي ال آ االم دةره رعظعل ظةلةيهعسس دع، جعب خوتذنعنع تاالق قعلعشنع ظعرادة قعلغان ظع
أزع ؤة         الاله ظ العنع، ظ ةنهذدةك ظاي ةلالهذ ظ سعلعنعث جةننةتتعكع ظاياللعرع دةص توسذص قويدع، ظاظعشة رةزعي

شىص، ظالدعن يوليورذق بئرعص، ظئلعص بةرضةن تذرسا، ظذممذ سةلعمة رةزعيةلالهذ جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم حى
نع           ا قاراش تعم بالعلعرعغ عدعن، يئ قعالرغا   مةقسةت ظةنهذنع ظعضة بولذش، ياخشعلعق قعلعش يىزعس  قعلعص باش

 مذهعم سةؤةب، ظىلضة بولذص، ظالغان تذرسا، بذ ظعشنع قانداق بعكار قعاللعسذن؟ ظةنة شذنعثدةك هةربعر ظايالدا     
الاله               ع ظ ظأزرة، مذهعم ظامعل بار ظعدع، ظةضةر بعرنع تاالق قعلسا، آئيعنكع ظاقعؤةت بةآمذ ظوسال بوالتتع، بذن

دةل مذشذ مةسعلة ظىستعدة باش . ؤة رةسذلذلاله ظوبدان بعلةتتع، هةتتاآع، رةسذلذلاله ظةمةل قعلمعغان ظةمةس
الالص،           قاتذرذص، رةسذلذلاله ظاياللعرع ظعحعدة ظع     ذلذلالهنع ت ردةك رةس ختعيارلعق بةردع، ظةمما، هةممعسع بع

ا،            ـ   بعرسعمذ ظايرعلمعدع، حارة   ة ظئرعشكةن تذرس ذص، بةختتك ر جىص بول ظامال تىضةص، ظعككع ظالةملعك بع
امتعث؟        اث، ظاجرعش قانداق بذ ظةهدعنع بذزعدذ، ظةضةر سةن صةرزةن، ظايال بولذص، رةسذلذلالهنعث ظايالع بولس

ال  مايتتعم،  ت عز ظاجراش ةنع           عص، هةرض نمذ ي اللعرعنع آئيع ذلذلالهنعث ظاي الاله، رةس ةتتا ظ ارا، ه ذنداق، ق ة ش ه
ذالر           . دذنيادعن آةتكةندعن آئيعنمذ باشقعالرغا هارام قعلدع      اندةك، ظ دا بولغ ث ظورنع ذلذلاله دادعنع خذددع رةس

ذ      ارا، ظ ذن؟ ق قا صئتعنالعس نع قعلعش ذ ظعش ذ ب دع، آعمم انعمعز ظع ةنظ زنعث    دئض ةن بع ذ دئض ذلذلاله، ظ رةس
  .صةيغةمبعرعمعز تذرسا، هئكمةتنع ظالاله ظأزع ظوبدان بعلعدذ

ارعخدعن            زنعث ت ايمعز، بع بذنعثغا بعز نئمعشقا؟ نئمة ظىحىن دةص ظعتراز بعلدىرمةيمعز، ظاقساقاللعق قعلم
ان بو  عنع ظااللعغ الدعن بعرةرس ع، ظاي ةرزةنتتعن بعرةرس ةر ص عمعزحة ظةض ةؤالدلعرع  بعلعش ث ظ ذ ؤة ظذنع ا، ظ لس

خةلعصعلعككة بعز اليعق دةص تذرذؤالعص، زور صعتنة صاساد آئلعص حعقاتتع، شذنعث ظىحىن هارام بولذشع ظةؤزةل 
تعقامةت،           . ظعشتذر ادةت، ظعس قاندا، ظعب أمرع ظاخعرالش ة شذنداقال، ظعنسان ظ تغفار  ـ تةؤب ةن بولذشع   ظعس  بعل

اللعرع  ذلذلالهنعث ظاي ىتىن    زأرىر، رةس ع ص ذن ظعلعمالرن دذ، نذرغ ة بوالالي ع ظىلض ا ياخش ة، زاهعدالرغ ظةلؤةتت
علةن         دع، مةس ة  : يةرشارعغا تارقاتتع، ظعلعم، ظعبادةت بعلةنال بولذص، هاياتعنع ظعسالم دعنعغا قذربان قعل ظاظعش

 تا شذ حاغقعحة  ياشتا تذل قئلعص، ظاتمعش نةححة ياشتا ؤاصات بولذص آئتعدذ،18رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظانعمعز، 
غا يئقعن هةدعسنع دذنياغا تارقاتتع، رةسذلذلاله، شذنعث ظىحىن بةك ياخشع آأرةتتع ظةمةسمذ؟ ظعجماظ 3000

ىتىن  ع، ص انذنعنعث ظاساس الم ق ان ظعس دا تذرعدعغ نحع ظورذن عال، ظىحع دعن قالس ان، هةدعس ا، قذرظ بولس
ةر   ابعظعنالر، آئيعنكعل اهابعلةر، ت العمالر، س ةهعد، ظ ذق،   مذجت ذز خوتذنل ذ توقق ئلعص، ب اققا آ ردةك ظعتتعص بع

  .رةسذلذلالهقعال خاس، بذ ظأزعنعث خذسذسعيعتع دةص ظعجماظقا آةلضةن

ذش دذرذس              ذق بول ذز خوتذنل بةزع ظةقعدعسع بذزذق مةزهةصلةرنعث بذ ظعجماظدعن حعقعص، هازعرمذ توقق
ةن ظاي              دذ دئض اثالر بولع أتتعن ظالس ن، ت ان      دئيعشع، ظعككعدعن، ظىحدع . ةتتعكع، ظةتصةؤذعسنع جةمظع قعلغ

ظعككع، ظعككعدعن، تأتتعن، بذنع بعرلةشتىرسةك، بذ ظايةتتعمذ توققذزنع ظئلعش دذرذس دئيعشع قةتظعي خاتا، 
ةن              . بذ خذددع مذنذ يالغانحعلعققا ظوخشايدذ     ةظعد دئض ن س ةد بع اتعبع مذهةمم ةنهذنعث آ ؤاقدع رةزعيةلالهذ ظ

عردة تةبعق  نحع ظةس ع، ظىحع زعص   آعش اب يئ عدا آعت ةرجعمهالع توغرعس ذلذلالهنعث ت املعق، رةس ةبعر ن اتذلك
ا    ذز خوتذنغ ذثا توقق دع، ش امعراق ظع ولوغا ظ ذلذلاله ص الغان، رةس تذرذص س نع قعس ان هةدعس ر يالغ داق بع مذن
شةهؤةت مذناسعؤعتع آىحلىآتع دةص يئزعلغان، بذ هةدعس يالغان بولذص، صولو سئتعش ظىحىن توقذص حعققان 
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ذلذلالهنع          مذ ةردة رةس ةر، حةتظةلل قا معللةتل ةؤةبدعن باش أت س لةر ت ةدعس، زةظعص هةدعس ان ه ذنداق يالغ ش
ذن                ةي، نذرغ ةتقعقاتعنع بعلم ظةيعبلةص شةهؤةتصةرةس دةص ضذمان قعلعص قالغان، ظذسذل هةدعسنع، هةدسع ت

ةه      راظعلعية، ي اآع ظعس ال ي أزع توقذص اآع ظ نع ي انة رعؤايعتع ةدعس، ظةصس ان ه تعنع  يالغ اراالر قةس ذدع، ناس
ئلعص    اقعؤةت ظ ذمان، زور ظ ا ض ةنحة، خات ا حىش ذن خات رعص، نذرغ ا يئزعؤئ أزلةؤئعص، آعتابت ة س آعشعلةرض

بةتتة خاتعرلعضةن، شذنعث ظىحىن   ـ 50جعلعد،  ـ 16آةلضةن، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ خعل ظةهؤالنع       
ةدعس د              عر، ظذسذل ه ةنع ظذسذل تةصس ة ي ذ صةنض ةت       مةن ب تازالرنعث ظةهمعي العص، ظذس ة ت ذ صةنلةرض ةن ب ئض

ازعرقعدةك                  مذ ه ةن، بولذص ىد قعلعم ذص، دةرسلعك قعلعشنع ظىم ث تذت اردعن حع بئرعشعنع مذهعم دةرسلعك قات
ذن                ة بوي دعنسعزالر قةس قعلؤاتقان، خذتبة مذنبعرع بعلعمسعزلةر قولعدا بولذص قالغان، هةقعقةتحعلةر بعر حةتت

م        ـ   ان، مذشذنداق صعتنة  قعسعص تذرذص قالغ   ئخعمذ مذهع ةن ت ذ ص ة     . صاساد دةؤرعدة ب أز ضئصعمعزض ز ظ ةمدع بع ظ
آةلسةك، يالغان هةدعس توقذص حعققذحعالر، بعرعنحع، بعدظةتحعلةر، ظةضةر ظذالر بعرةر آأز قاراشنع ظوتتذرعغا 

ةهؤال   قاراشنع هةدعسكة ظايالندذرذص، آعشعلةرضة تارقاتق ـ قويماقحع بولسا، بذ خعل آأز     ةرلعك ظ ذ خةت . ان، ب
ةن        ذرذص سأزلعض عكة ظ . ظعككعنحع، خاؤارعجالر، بذالرمذ بعرةر مةسعلعضة، آأز قارعشعنع بعرلةشتىرسة، هةدس

ن      . ظىحعنحع، راؤافعزالر، بذالر بعرةر ظعشنع ياخشع آأرسة، هةدعس توقعغان         ذلذلالهدعن آئيع أتعنحع، رةس ت
ذل   ذس ص انالر، مةخس ارزذ قعلغ علعكنع ظ ع   خةلعص اندعن توقذغعل أزعنع يالغ اهابع س اآع س ةدعس ي رعص ه بئ

  .سالغان

ة بذ خعل ظعشالرنع هةرقايسع مةزهةص ظئقعمدعن        ذ       تةؤب اخعرعدا ب أمرعنعث ظ علةر ظ ان آعش  قعلعص قايتق
بةزعلةر آعشعلةرنع قذرظانغا . ظعشالرنع سأزلةص بةرضةن، بعر قعسعم يالغان هةدعسلةرنع معسال قعلعص بةرضةن

عالردا                 ياآع زاهع  لةر، سوص ل هادعس ذ خع ان، ب دلعققا قعزعقتذرذص، دذنيادعن يىز ظأرىتىص، يالغان هةدعس توقعغ
ةقعدة     ةرلعكع، ظ ايعلعرع خةت ان هئك أزلةص يىرعيدعغ تذرذص س ث سعرلعقالش مذ ظذالرنع رايدذ، بولذص أص ظذح آ

نع     مةسعلعسعضة يالغاننع قوشتع، شئرعك ظعشالر، بةزعلةر خةلعصة، ظةمعر، صادعشاه،           ن بولذش سذلتانالرغا يئقع
 قعلعص، ظذالرنع مةدهعيلةص ياآع ظذالر ظامعراق، ظةمما، دعندا ظاساسع يوق ظعشالرغا هةدعس توقذص           مةقسةت
بةزعلةر بعرةر مةزهةص ياآع ظاححعقنع آةلتىرضةن آعشعنع سأآىص، ظةيعبلةش ياآع ماختاش ظىحىن . بةرضةن

نع ظعد ةد ظعب ذددع مذهةمم ان، خ ةدعس توقعغ انه دعنمذ يام ة ظعبلعس ث ظىممعتعمض افعظع، مئنع س ش  رع
ةن د، دئض ةر زاهع ةتتا بةزعل ان، ه علةر توقعغ دعكع آعش قا مةزهةص ة باش نع ظةلؤةتت ذ هةدعس ذبهانالال، ب دةك، س

علةن  الغان، مةس ذص س ةدعس توق ان ه ةيدذ ؤة يالغ عالرنع ظةيعبل زابكم: سوص رارآم ع ذل، ش امعنعثالر ت ةث ي ةنع ظ  ي
  .سعز ظولتذرغعنعثالر بذمذ يالغان هةدعسخوتذنسعز، توي

علةن ان، مةس ةدعس توقعغ ان ه ص، يالغ ةس قعلع عزمذ ق ةزع دعنس عز : ب ةن دعنس ةبعلظوباظ دئض نع ظ ظعب
ذاليمان              4000 ةد ظعبن س  هةدعسنع يالغاندعن توقذص، هااللنع، هارام، هارامنع هاالل قعلدعم دئضةن، مذهةمم

ذددع          دئضةن ظةمعر، بذ آعشعنع آاللعسعنع ظئ      عنع خ ان هةدعس ث يالغ لعشقا بويرذص، خاتعرجةم بولذثالر، بذنع
قا،     . ظذنعدعن آئصةآنع تاسقاص حعقارغاندةك، حعقعرعؤئتعمعز دئضةن     بذغداي ةؤزع قعس ةك ياخشع ل بةزعلةر ب

ص،        ذمان قعلع أزلعرع ض ةر ظ ان، بةزعل ةدعس قعلؤالغ ذنعمذ ه ة، ش اص آةتس كة ظوخش ول، هةدعس ع م مةنعس
بةزعلةر بولسا،  .عسعمعكع دةص سأزلةص سالغان، ظاندعن باشقعالر هةدعس ظورنعدا خاتعرلعضةنخاتالعشعص هةد

دع،                 ةدعس توقع ان ه هئكاية، تارعخ، قعسسة قعلعص، ظأزلعرعنعث سأزعنع، آعتابعنع ظعشةنحعلعك قعلعص يالغ
ازعر       بذالر بةك آأصتذر، بذ خعل ظةهؤالالرنع، ظذسذل هةدعسنع ظوقعغان آعشع، ظوبدان بعلعؤ            ز ه دذ، بع  ـ  54الع

  .بةتتعكع يالغان هةدعس توقذغان آعشعلةرنعث ظعسمعنع ظوقذيمعز

ةن     نع          : ظعبنع جةؤزع مذنداق دئض ازع ؤةهعب ظعب ع، ق ةث حوث علةرنعث ظ ان آعش ةدعس توقعغ ان ه يالغ
علغان، مذهة               ا ظئس ةد  ؤةهبع، مذهةممةد آةلبع، بذنعث تئخع تةصسعرع بار، ظةمما يالغانحع دئيعلدع، دارغ مم
ظةهمةد . ظعبنع سةظعدشامع، ظةلؤةتتة يالغان هةدعس توقعسا، دارغا ظئسعلعدذ، حىنكع ظذ آاصعر، دعنسعز بولعدذ

ارلعقالر     اندعن        . جذؤةيبارع، مةظمذن هةرؤعر قات ذص، ظ ةدعس توق ان ه ة يالغ ةرةمدة     تةؤب ر آعشع ه ان، بع  قعلغ
ورا          عدعن س ذ آعش ةن، ب الص آةتك اتتعق يعغ علعص، ق اندعن      يذصذققا ظئس ةللعك هةدعسنع يالغ ةن ظ ذ م لغاندا، ظ

ة،              توقذص، آعشعلةر قئتعغا آعرضىزىؤةتتعم، آئيعن بذ هةدعسلةرنع حعقعرالمعدعم دةص يعغالص آةتكةن، ظةلؤةتت
ابدا   ذ آعت ةن ب ذص، م اب بول ر آعت لةر دةص بع ان هةدعس أرىص 2000يالغ لةرنع آ ان هةدعس ارتذق يالغ ن ظ دع
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عغا       حعقتعم، ظةمما، آعشعلةر هاز    علةر ظارعس تعص، آعش عرمذ بذ هةدعسلةرنع نومذس قعلماي، ظاغزعنع تاتلعق ظئ
انداق                      أزلعمةي ق اننع س ةندعكعن يالغ را هةدعسنع بعلمعض ةهعه توغ اآع س ةت ي سأزلةص يىرعيدذ ظةلؤةتتة، ظاي

ذ قعلعص               . قعلعدذ ةي، ظةص ةممعمعزنع آةحىرض الاله ه عرةت   ظذ دئضةن آاتتا ظألماالر تذرسا، سذبهانالال، ظ  مةغص
ان  2000ظالاله خالعسا، يالغان هةدعسلةردعن  (،  !ظامعن. قعلسذن نع توصالص، رةتلةص، تةرجعمة قعلعص، يالغ

  .)تىزىص حعقعمةن هةدعسلةر توصلعمعنع

ازمعدذق،                       ذن، هةدعسكة ظعشةنمعسذن دةص ي ةيدا بولس ىبهع ص لعرعدا ش ن ظعش علعلةرنع دع ذ مةس بعز ب
غان هةدعسنع بعلمةي سأزلةص خذددع توقذص حعققذحعغا ظوخشاش، ضذناهكار معز دئققةت قعلسذن، يالمةقسعتع
ذص،  تعق     دوزاخبول ذص، تةس نعمذ ظوق ذل هةدعس عر، ظذس ذل تةصس ذنداقال ظذس ذن دةص ش ىص آةتمعس ا حىش ق

كع              ة   قعلسذن دةص سأزلعدذق، بذ دئضةن بذرحعمعز، ؤةزعصعمعز، دعن خعزمعتع، ظةمدع بعز دةسلةص سأزعمعزض
  .آئلةيلع

  سذلمانالر آأص خوتذنلذق بولذش يةنع تأت خوتذنلذق بولذشمذ

ا،       ظعسالم دعنعدا بةزع سةؤةبلةر تىصةيلعدعن تأتضعحة خوتذن ظئلعشنع يولغان قويغان، ظذ سةؤةبلةر بولس
  :تأؤةندعكعحة

عدعن                     ذش يىزعس ة بول ا ظعض ا، ظذالرغ ةن قالس العلعرع بعل بعرعنحع، جةث بولذص آئتعص، ظايالالر يئتعم ب
  .دع رةسذلذلالهدةكخذد

ظعككعنحع، ظايالالر ظذرذش سةؤةبعدعن ظةرلعرعدعن ظايرعلعص، بةك آأصعيعص آئتعص، ياآع ظايالالر توي      
عتنة   ةردةك زور ص ةزع دألةتل ذددع ب اي خ ع ظذنعم ع    ـ قعلغعل ة، تذلالرن كارعلعنعص آةتس ة ظاش اد، صاهعش صاس

ع  ارالر بولس ع ب ة خوتذن ذش، يئتعشمعس ةص قوي ةجبذرع ظأيل اد، م ذ صاس رعص، ب ئلعص بئ ن ظ ر ظعككعدع مذ بع
  .ظاصةتنعث ظالدعنع ظئلعش

ظىحعنحع، ظايالع تذغماس حعقعص قئلعص، قويذص بئرعشكة بولمايدعغان قاتتعق ياخشع آأرعدعغان ياآع     
عتنة اقعؤةت، ص ة زور ظ ذص بةرس ان    ـ قوي اص قالغ ذص توخت نع تذغ ر ظعككع اآع بع ان ي ئلعص حعقعدعغ اد آ صاس

  .ةنة بعر ظايالنع ظئلعشقا رذخسةت قعلعدذظةهؤالدا، ي

اآع           ذق آئسةل ي تأتعنحع، ظايالع آئسةل بولذص قئلعص، ياآع صالةج، ساراث بولذص قئلعص ياآع يذقذمل
ئلعص،                 النع ظ ظاق آئسةل دئضةندةك، قويذص بئرعشكة، يىز ظأرىشكة بولمايدذ، مذشذنداق ظةهؤالدا يةنة بعر ظاي

  .راص ظأتسة بولعدذبذرذنقع ظايالعغعمذ ظوبدان قا

تلذقنع،             ةن دوس ةت بعل بةشعنحع، دعنع ظةمعر، صادعشاه، قوماندان بولذص، بعرةر دألةت، قةبعلة، معلل
اردع           ارا يارعشعش، ب ئلعش، ظأزظ اقالص ق عدعن      ـ آئلعشعمنامعنع س ةيتعش يىزعس اقلعقنع آىح ةلدع، ظعتتعص آ
دذ   مذسذلمان ظايالنع هةدعية قعلسا، ياآع قذدعالشماقحع بولسا    ا بولع اهالص ظالس . ، ظايال مذسذلمان بولسا، نعك

  .بذنع رةسذلذلالهمذ، آئيعنكعلةرمذ قعلغان

ة              ظالتعنحع، ظعقتعسادع ياخشع بولذص، دألةتلةر ظارا، مةملعكةت، رايذنالردا سةصةر قعلعدذ، ظايالعمذ يةن
ال     ع، م ةيدذ، حىنك اححعقع آةلم الص، ظ نع قول ا نعكاهلعنعش ر ظايالغ ىك يئ ـ بع ذ   مىل اغدا ب ذ ح عدذ، ب تعش

ع  ندا ياخش ةيتعش، دع ةؤالدعنع آأص ذلمان ظ اي مذس ذلمان، ب ص   مذس ذلمان قعلع امعل مذس ذش، آ ظوقذت
الدا   مةقسةتكة آأزع يةتسة، ظةضةر ظأزع خاالص ياخشع آأرسة، شةهؤةتنعال       تةربعيعلةش انذنلذق ه  قعلماي، ق
  .ظادعللعق قعلعش مذهعم شةرتتذر. ظالسا بولعدذ

ال آعشع   : الع بالدذر قئرعص آئتعش، تذغذش قابعلعيعتعدعن بالدذر قئلعش، مةسعلةن   بةزعلةر ظاي   50ظاي
 آعحة توختعمايدذ، شذثا بذ حاغدا يةنعال ظعقتعسادع يار بةرسة، 70ياشتا تذغذتتعن توختاص قالسا، ظةر آعشع 

ة        صئقعرلعق هالعتع آأرىلمعسة، بالعسعنع ياخشع ظالعم، ظابعد قعاللعسا، تةربعيلعية         ان، يةن ة رذخسةت قعلغ لعس
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  .بعرنع ظالعدذ

ر         ةرةص بع ع ت ةر ظعكك ر          ـ   بةزعلةر ه ئلعص، بع أرىص ق اتتعق ياخشع آ رعنع ق ذص     ـ بع عق بول ة ظاش بعرعض
ذ ئلعص، ظوق م  ـ ق ةقعدة، ظعلع اص، ظ ادةتتعن توخت م، ظعب ةت، ظعلع نع خعزم ذش، دع عر  ـ ظوقذت ة تةس ظعبادةتك

ذص              آأرسعتعص، ظذنعث ظىستعضة هةر ظعككعلع     نحعلعكع بول ئلعش مذمكع ئلعص ق ا آ ة، هارامغ سع زعنا، صاهعشعض
ر  !دة ـ  قالسا، هارامغا حىشىص قالسا، ظعشعق، مذهةببةت آور ، ضاس قعلعؤئتعدذ          ، مذشذ خعل ظةهؤالدا يةنة بع

  .لئكن بذنع بانا، سةؤةب قعلماثالر. مةشذقعنع نعكاهالص ياآع حأرعلعككة ظالسا، رذخسةت دةيدذ

ذش،       آأص خوتذنلذق  از بول ذناه ظ ا، ض عيعش، زعن نعث صايدعسع شذآع، نةسعل آأصعيعش، مذسذلمانالر آأص
آئصعل يوق آعشعضة آئصعل بولذش، ياخشعلعق قعلعش، يئتعمضة ظعضة بولذش، مئيعص ظايالالرنعمذ خارلعماسلعق، 

عتنة       اندعكع ص أص بولغ الالر آ از، ظاي ش، هةمك     ـ ظةرلةر ظ ادعللعق قعلع تعش، ظ ادنع يوقع ر   صاس ارلعشعش، زور بع
  .آاصعر، صاسعق صاجعرلعققا رذخسةت يوق ظةلؤةتتة. ظعسالمع ظاظعلة قذرذشتذر

صاسادقا سالسا، هةقدعن، دعندعن توسعسا، ياخشع   ـ   شذنع ظةسكةرتعمعزآع، ظعماندعن حعقارسا، صعتنة    
ا،   ضة، جازانعنع قعلغعلع سالسا، ظوغذرلذققا سيئيعشظعلعم، ظعبادةتتعن توسعسا، هارامنع    ا سالس السا، قاتعللعقق

ةثدعن      رةت، ج ا، هئج ع سالس ةت قعلغعل ةخلذققا ظعتاظ ذص، م عي بول ا ظاس ذنذص، خالعقق عزالرغا بويس دعنس
ةتظعي دذرذس ظةمةس                 ا، ق ذص قالس الالش بول ة ت عمذ    . توسعسا، دذنيا راهعتعنع، ظاخعرةت ظىستعض ةتتا بعرس ه

دذ، ظذنعثدعن زاهعدلعق ياخشع، قاتتعق ظويلعنعث، يول دذرذس ظةمةس، بذ نعكاهنع هارام، مةآروه، دئسة بولع
  .آةثرع، آذفرعغا رذخسةت يوق

وي                  عز، ت ا تذرعس ة ظعمانغ عز ظةلؤةتت ة، س ةرنعمذ دئس اآع ظ نعمذ ي عز؟ خوتذن اننع تالالمس عز ظعم ظةضةر س
ا      ـ   قعلمايسعز، ظةهؤالعثعزغا، جةمظعيةتكة، دألةت قانذن     ذرذق خعي ث، ق اراص ظعش قعلع اي،  تىزىمعضة ق ل قعلم

  .خاتا صةرز قعلماي، قذرظان، هةدعسكة قاراث

 א    يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم، صةيغةمبةر ظاخعرع، تىضةنحعسع، ظةث ظاخعرقعسع دئضةن
  . مةنعدة، رةسذلذلالهمذ سةهعه هةدسعتة مةندعن آئيعن صةيغةمبةر آةلمةيدذ دئضةن

ا ذلذلالهد ظعس ا، رةس االم بولس ذص،     ظةلةيهعسس االمعتع بول ةت ظ ذص، قعيام ةيغةمبةر بول ع ص عن بذرذنق
جةددالنع ظألتىرضعلع حىشعدذ، يةنعال مذشذ ظعسالم دعنعغا ظئتعقاد قعلعص، ظةمةل قعلعدذ، هةتتا، شذ حاغدعكع 

  .مذسذلمانالردعن، ظالعمدعن بعرنع حعقعرعص، ظعمام قعلعص، ظأزع ظعقتعدا قعلعدذ دةص بار

ةت ؤةمةقسةت ذ ظاي ع ، مذش ابلعنعدذ، حىنك أجعزة هئس ةدعس، م دع1426 ه ل بول ن .  يع ؤة بذنعثدع
ع    رةر آعش يعمذ بع ةقعقعي آئ ئلعص،        ه ع آ ىش، ؤةه ام، ح اآع ظعله رعلعص ي اب بئ ابدةك آعت ان آعت قذرظ

ةؤةردذر،  . رةسذلذلالهدةك صةيغةمبةر بولذص آةلمعدع، بذندعن آئيعنمذ آةلمةيدذ    بذ زور مأجعزة، غةيعبدعن خ
ةقةت                 بعز مذسذلم  ةيدذ، ص ةيغةمبةر آةلم ةتظعي ص نمذ ق ن آئيع اراليمعزآع، بذنعثدع انالر هةممعمعز شذنداق جاآ

أجعزة   ظعسا  ظةلةيهعسساالم حىشعدذ دةص قارايمعز، بذ باشقا مةسعلة، بذ بعزنعث ظةقعدة، ظئتعقادعمعز، بذ بعر م
  .خاالس

ةن لةثالر، ظةتعض أص ظةس الالهنع آ ةي، ظ ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةن  ـ ت ثالر دئض بعه ظئيتع ام تةس ظاخش
اهابعلةر،           ظعستغفارتةسبعه،   ـ   بذ زعكرع : ظايةتتة مذنداق دئضةن   ةندةك، س تة آةلض اندا، هةدعس ة، قذرظ  ظةلؤةتت

تةسبعه  ـ دةلعلنعمذ شذالردةآال حىشعنعشعمعز الزعم، هةتتا، زعكرع. تابعظعنالر، ظةمةل قعلغاندةك بولذشع الزعم
عمذ صايدعلعق بولذص، بذ آأص زعكرع، آأص تعنعق، آأص نةصةسلعنعش، ظةلؤةتتة، زور آأص بولسا، ساالمةتلعكك

  .صايدعلعق بولذص، مأجعزة ظورذندا تذرعدذ

ظةمما، بذ هازعرقع سوصعالر، بعر قعسعم خاتاالشقان، رعياخور، زاهعدالر دئضةندةك ظةمةس، ظذالر ظازغان، 
ورذنلعرعغا نذر ةجلعس س ع م ادةت، ظعلم ةقعدة، ظعب ةرلعك ظ ذ خةت تذرغان، ب ةرنع ظارعالش ه بعدظةتل ذن قةبع غ

ةن،  ا آةلض عز آعتابت عالر هةرض ةيخسوص ةتكة  ش ام، مةرعص ةت، ماق ةزعلةت، مةرعص ةن ص أزلةص بةرض لةر س
را                        انلعرع، توغ ن بولغ ة يئقع انلعرع هةقك از بولغ ايعتع ظ عم ناه ر قعس ةقةت بع يئتةلمةيدذ، هةممعسع يالغان، ص
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أز    بولغان، توغرا تةصةآكذ   ىتىنلةي ظ  ـ ر قعلغان، خالعي ظعبادةت قعلغان، ظالعم، زاهعدالر يئتةلةيدذ، باشقعسع ص
  .ظأزعنع ضولالص، ظأزعضة تةسةللع بئرعص ياشايدذ، ظذالردةك ظةخمةق بولماس دئضةن

ذؤاهحع،       ئنع ض ز س ةيغةمبةر، بع ع ص ارةت ظ ث      بئش ةن ظذنع زنع بعل الالهنعث ظع اهالندذرغذحع، ظ حع، ظاض
قرعغذحع، نذرلذق حعراغ، قذياشتةك صىتىن ظعنسانالرغا ظةلحع قعلعص ظةؤةتتذق دئضةن، قذياشتعنمذ تةرعصعضة حا

  ظذنداقتا، رةسذلذلاله زادع نئمعدة قذياشقا ظوخشايدذ؟. سعراج دةص ظاتعغان، رةسذلذلالهنع قذياشقا ظوخشاتقان

ذلذلال          ـ   قذياش بعر حعراق، ظأز    ـ   1 ذنعثدةك، رةس دذ، ش ذر حعقع أزعدعن ن ظةل،       ظ راق، مةش ر حع همذ بع
  .ظذنعثدعن نذرالر حعقعص تذرعدذ

  .هةرعكتعمذ شذنداق ـ قذياش نذرع صىتىن دذنياغا تارقعغان، رةسذلذلالهنعث دعنع، هةدعس، سأز ـ 2

  .قذياش نذرع صىتىن ظالةمضة رةهمةتتذر، رةسذلذلالهمذ صىتىن ظالةملةرضة رةهمةتتذر ـ 3

ا،  ـ 4 ىتىن هايتلعقق ذرع ص اش ن ةؤةب   قذي اليدذ، س اتلعق بئغعش ة هاي ايؤان، ظأسىملىآلةرض ان، ه  ظعنس
اتلعق         قةلببولعدذ، رةسذلذلالهمذ، سأزلعرعمذ، ظألىك  اك هاي ىلىك ص ة مةثض اتلعق بئغعشاليدذ، هةممعمعزض ة هاي ك

  .بئغعشاليدذ

اقتذرعدذ           ـ   5 رعتعص ظ ع ظئ ع، توثالرن ذرع، مذزالرن ذن ق      . قذياش ن أزلعرعمذ نذرغ ذلذلالهمذ، س ان رةس  اتق
  .لةرنع ظئرعتعدذ، قاتمال، خذراصعي آعشعلةرنع ظأزضةرتعدذقةلب

ةيدانغا              قذياش نذرعدعن  ـ   6 ذر م ر ن ة بع ارةت يةن ن ظعب اقالص، توآدع اتوردا س ص، رادعظ ذل قعلع ذر قوب ن
آةلدع، ظةنة شذنعثدةك، رةسذلذلالهنث نذرلذق هةدعسلعرعنع، مذهةددعس ظالعمالر قةلبعدة ساقالص، هئكمةت، 

  .هعدعن ظعبارةت، يةنة بعر نذر مةيدانغا آةلدعفعق

ذص،       ـ 7 عل بول امال هاس عص، ش ةن ظئلعش ئقعمع بعل اؤا ظ وغذق ه عقلعق، س ةن ظعسس تعن آةلض قذياش
ارعنعث  ةربيةرش راق   غ ةتتع، يع عر آأرس ص، تةس اياهةت قعلع عماللعرعغا س ةنذب، ش ةرعق، ج ن  ـ ، ش يئقع

رع ا يذق أنع  ـ جايالرغ ةن ي عرادذس بعل أؤةن ض أزلعرع،  ت نع س ذلذلالهنعث دع دع، رةس عل قعل لعش هاس
عر            اتتعق تةس تعص، ق ةث يئ ة ت أت تةرعصعض ارعنعث ت ص، يةرش أرةش قعلع ع آ ا قارش رع، باتعلغ يوليورذقلع

أرص              نالر، ظ عي دع ا، خذراص ارقعلعص، آون ز ت لعدع       ـ   آأرسةتتع، بوراندةك تئ ذمران قعلعص تاش ةرنع ض . ظادةتل
يئقعن جايالردا آىحلىك ياآع ظاجعز بولدع، شامال،  ـ ة بألىنضةندةك، يعراقخذددع شامال، ضرادذس دةرعجعض 

  . بةردعبئشارةت بةرضةندةك، ظالدعن خوش بئشارةتيامغذردعن 

قذياش نذرعدعن صىتىن زئمعن، صىتىن هاياتلعق صايدعالنغاندةك، ظعسالم دعنعدعن قذرظان، هةدعسدعن   ـ   8
  .دعلعنعص بةهرع ظالدعصىتىن زئمعن ظةهلع، صىتىن هاياتلعق صاي

يئثع ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص تذرغاندةك، هةدعس شةرعص نذرع، يئثع بعر  ـ قذياش نذرع، يئثع   ـ   9
  .ظةؤالد قةهرعمانالرنع، ظعز باسارالرنع، هةقعقةتحعلةرنع داظعم تةربعيلةص ظأستىرىص تذرعدذ

عية، يئقعلغذالرن       ـ 10 از، ظئنعرض ت، ض تع نئفع ةر ظاس ذرع ي اش ن ةؤةب     قذي عغا س عل بولذش ث هاس ع
بولغاندةك، هةدعس نذرعمذ ظالالهقا، ظاخعرةتكة، جةننةتكة بولغان قعزعقعش، ظعشتعياق مذهةببةت، ظعشعقنعث،            

  .مذسذلمانالر قةلبعدة هاسعل بولذشعغا سةؤةب بولعدذ

عر ب   ـ 11 ةهؤالعغا تةصس ذر ظ نعث ن ةهؤالع، قذياش اددعالرنعث ظ ت، م ذر، ظعلعمئن ارعدعكع ن دذيةرش . ولع
قذياش نذرع، هةمراهلعرع سعستئمعسعنعث ظةهؤاللعرع، سامان يولعغا تةصسعر بولغاندةك، هةدعس نذرع بولسا، 

  .قذرظاننعث تةصسعرع بولعدذ، تئخعمذ ظعزاهالص شةرهعيلةص حىشةنحة بئرعدذ

اندةك،           ـ   12 قا بولغ العق دورا ياساش ة  تببونن  قذياش نذرعدعن صايدعلعنعص، آئسةل داؤاالش، شعص وى آتابوالتباب  ه ب
ة             ةنعؤع تعبابةتك اددع، م ةنع م ارقعلعق ي ةت ظ ة، آعتاب يةنع هةدعس شةرعفلةرنعث تعبابةتكة ظاظعتلعرع، رذقعي

دوختذرلذق ظعلمعدا زور بأسىش هاسعل قعلعندع، بذنعثغا، . ياآع آعتابةتكة تةؤة آئسةللةرنع داؤالعغعلع بولعدذ 
  .داظسعالم دعنع، هةدعس باش قوماندان ظورنع
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عؤةتلعك ظعشالردعن،         ـ   13 ا مذناس ة، توآق قذياش نذرعدعن ؤة باشقا نذردعن، ظعش قعلعص، نذر، زةررعح
آومصيذتئردةك، يئثع آةشصعياتالر ظوتتذرعغا حعققاندةك، قذرظان، هةدعسلةردعن يئثع مأجعزعلةر، داظعم ظاشكارا 

  .بولذص تذرماقتا

اندان     ـ 14 ذرذص، قذم ةزدة ت اش، ظاساسع مةرآ اندةك،    قذي ةمراهلعرعنع قوغدعغ اندةك، ه دا تذرغ  ظورذن
  .رةسذلذلالهمذ شذنداق، هةدسعلعرعمذ ظاساسع قوماندانلعق ظورذندا تذرعدذ، آعشعنع هئماية قعلعدذ

قذياش نذرعنعث ظعسسعق، يئقعملعقعدعن ظأسىملىك، ضىللةر شذ تةرةصكة مايعل بولعدذ، شذنعثدةك،            ـ   15
أزلعرع، ذلذالهنعث س ةدعس، رةس ذثا،   ه ار، ش وزذق ب ايدعلعق، ظ اقعدذ، ص ا ي ذق، قذالقق ذ مذثل ةدعس نذرعم  ه

  .ظعنسانالر، قذرظان، هةدعس تةرةصكة مايعل بولعدذ

ةتنع  ـ 16 ذرع، زذلم اش ن تعصقذي رعدذ، يوقع ارارةت بئ تعدذ، ه دذرذص يورع اننع نذرالن ، جاه
ةتنع   اتلعقنع، بعدظ تعص، خذراص اتعلنع يوقع أزلعرعمذ ب ذلذلالهمذ، س ا  رةس ةت ظات ذق، هعداي تعص، يورذقل  يوقع

  .قعلعدذ، بعزلةرنع توغرا يولغا باشاليدذ

ذرع         ـ 17 اش ن عمذ قذي اية بولس عمذ س اراثغذ بولس ةت، ق ة، زذلم عدة آئح ر تةرعص ث بع ةرحة، زئمعننع ض
، ظأحىص قالماي، يةنة بعر تةرةصنع يورذتذص، يةنة ظةسلعضة آئلعص تذرغاندةك، مةلذم ؤاقعت، باتعل، بعدظةت          

مةلذم زئمعندا ظةؤج ظالسعمذ، سىننةت، هةدعس نذرع ظأحىص قالمعغاحقا، ظذ هامعنع ظاخعرع ظةسلعضة آئلعص، 
  .يورذقلذق ظاتا قعلعدذ، هعدايةت قعلعص، هةقكة يئتةآلةيدذ

نعث       ـ 18 ان، هةدعس ةندةك، قذرظ ع تأآك امغذر تامحعس الر، ي عرعدعن بذلذت ث تةس اش نذرعنع قذي
  .ش تأآعدذلةر يا قةلبتةسعرعدعن

ة  ـ 19 ة، آئح ذرع، زذلمةتك اش ن اندةك،    ـ قذي ص، تذرغ أرةش قعلع ةث، آ م ج ع داظع ة قارش آىندىزض
قذرظان، هةدعس نذرع، هعدايعتع، شعصاسع، باتعلغا، صاسادقا، هةرخعل آئسةلضة قارشع مةثضى آأرىش قعلعص             

  .تذرعدذ

تا       . 20 علةر ظاس عرعدعن، نةرس ززعق تةس ث قع تا   ـ قذياش نذرعنع ةندةك،    ظاس اجعزالص تىضعض رعص، ظ حع
تا     ـ   قذرظان، هةدعس تةسعرعدعن جعن    اجعزالص، ظاس ةيتانالر ظ ن،       ـ ش اش نذرعدع ةيدذ، قذي اص تىض تا يوق ظاس

ان               زةررعحعدعن بومبا، هةتتا ظاتوم بومبعسع ياسعلعص دىشمةنضة قارشع صارتعلعغاندةك، قذرظان، هةدعس، قذرظ
ا ظوخشاش      ـ ةت تةلعماتالر، فعقهعالر، جعن  زعكرع، هةرخعل ظعبادةتلةر، ظعلمع هئكم     ةيتانغا قارشع بومبعغ ش

عدذر    . يوقعتعص تذرعدذ  . قذياشنعث ظأزع بعر يول بةلضعسع بولغاندةك، قذرظان هةدعسنعث ظأزع بعر يول بةلضعس
اجعزالص، قعش                 ذر ظ ذ ن ا، ظ ا، قاحس ايعل بولس كة م ر تةرةص ة بع عدعن يةن ذرع تةرعص اش ن ظةضةر، يةرشارع قذي

ئلعدذصةس تعص آ وغذق يئ دذ ـ لعدعكع س ة توثالي ذن نةرس ان،  . دة، نذرغ انالر، قذرظ ذنعثدةك، ظعنس ة ش ظةن
هةدعس نذردعن يوليورذقدعن ظعسالم دعنع، هةقعقةت تةرةصدعن باشقا باتعل تةرةصكة قاحسا، بذ دعن، بذ نذر، بذ 

االيع  هةقعقةت، ظاجعزالص خذددع قعش صةسلع يئتعص آةلضةندةك، مذسذلمانالرغا د         تعص    ـ  ذنياؤع ب ةت يئ ظاص
لةر، صذرسةتلةر نئمةتآئلعدذ، نذرغذن نةرسة توثالص تىضةشكةندةك، نذرغذن مذسذلمانالر، ظعسالمع دألةتلةر،   

  .قولدعن آئتعص تىضعشعدذ

ة           انع زعلزعلض علعص، دذني اتوم بومبعسع ياس عدعن ظ ن بعرلةشمعس ع زةررعحعدع خذددع، قذياش نذرعدعك
قالعققا          سالدع، نذرغذن دىشمة   زنع ظعتتعص ننع يوقاتتع، غةلعبة قعلغاندةك، ظةنة شذنعثدةك، قذرظان، هةدعس بع

اتتع،              مةننع يوق عتعص، دىش حاقعرعدذ، ظةمةلعيةتتة، ساهابعلةر، تابعظعنالر بعرلعشعص، ظاتومدةك تةسعر آأرس
ذرذص،   بعزلةرمذ بعرلعشعص، زةررعحة بعرلعشعص، ظاتوم بولغاندةك، مذسذلمانالر بعرلعشعص، ب        ةت ق د ت دأل

  .صىتىن يةرشارعنع باشقذرذشع الزعم ظعدع

قذياش نذرع نذرغذن صاسكعنعلعقنع ناحار هاؤانع تازعالص يوقاتقاندةك، رةسذلذلاله، ظعسالم دعنع، قذرظان، 
ةتتذر  ذ ظةمةلعي تعدذ، ب ازعالص يوقع ةرنع ت ات، بعدظةتل اتعل، خذراص ذن ب مذ نذرغ داق . هةدعس ةك، بذن ظعزدةنس

عقالر نذرغذن، دئمةآحع بولغعنعمعز، مذشذ سةؤةبلةردعن ؤة ظالاله ظأزع ظالعم قالغعننع بعز بعلمةيمعز، ظوخشاشل
  .ظالاله ظالعم، ظالاله، رةسذلذلالهنع قذياشقا ظوخشاتقان، نذرلذق حعراغ دئضةن
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ا            قارتعص ت ةن قعس ةمما، م ان، ظ ةث توختالغ ايعتع آ عدا ناه ذ توغرعس ةي، ب لالص تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل
مذ   ا ظةمةس ذ تالالنم ع، ب الدعم، حىنك ةن     . ظ ئخعمذ رذش دذق، ت ةؤالدالرغا قوي ع ظ علةر آةلضىس الغعنعنع س ق

م     ا   هئكمةت ـ ظعزاهالص، ظاساسقا ظعضة بولغاندعكعن، بذنع صذختعالص، زور ظعلع ة ظئرعشعص، دذني ة   ـ ك ظاخعرةتت
  !معنغةلعبعضة ظئرعشعشعثالرنع، مةرهةمةتلعك ظالالهدعن سورايمةن، ظا

  ظ تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرةسىرة سةب

א 

ةت، ؤة                 زئمعن ظالاله، ذ ظاي ةن ب دذ دئض عنع بعلعص تذرع ة نةرس ان، هةمم ن حعقق ةن ؤة ظذنعثدع ا آعرض غ
  .بذنعث ظوخشعشع قذرظاندا خئلع آأص

تعلعص، ي        دذ،          تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةتتة توخ ا قويع ىتىنلةي ظوتتذرعغ عنع ص ارع مةسعلعس ةرش
قا                 الالهدعن باش ع ظ الدع، بذن ا ظ حىنكع، ظالاله، قذرظاندا زئمعننع تعلغا ظالدع، هةربعر آعرعص حعققاننع تعلغ

ةيدذ  داق آةلتىرةلم عنعمذ مذن اننعث ظوخشعش ذثا، قذرظ ايدذ، ش ص بواللم ةخلذق بعلع ئح م رعص . ه ا آع زئمعنغ
رعص             آةتكةن، زئمعندعن    ذرذن آ حعققان نةرسة، ظعحعدة نذرغذن قةدعمع ظةسةر، نذرغذن سىرةت بار، ظذالر ب

دذ     ص تذرع دان بعلع الاله ظوب ع، ظ ا، بذن ازعر حعقماقت تعص، ه تدة،  ـ آئ عنع  ؤاق ذن نةرس ةندة، نذرغ ع آةلض
مىر ماددعسعنع ظةتعقعنع حعقارغاندةك، تأ ـ زئمعندعن حعقعرعدذ، خذددع نئفعتنع، ضازنع حعقارغاندةك، ظاسارة

ةنعمذ                    عدا ي ن توغرعس ز زئمع ار، بع ةر ب آعرضىزىص، يةنة تأمىر قعلعص حعقارغاندةك، نذرغذن سعرلعق مأجعزعل
  .تةصسعلعي توختعلعمعز

  زئمعننعث شةآلع توغرعسعدا

ا   ىمبةزدةك، زئمعنغ ا، ض ماننع بولس أرةتتع، ظاس عز آ ايان حةآس نع بعص تة زئمعن انالر دةسلةص ظعنس
ىزىص                    آأمتىرىضلعك دة  ذدا ظ زدا، س عز دئثع ا، حةآس ن بولس النغاندا، زئمع عرع باش ز سةص يتتع، آئيعن، دئثع

ن         . يىرعيدعكةن دئعشتع  ا، زئمع يةنة بةزعلةر، زئمعننع آاال آأتىرعدذ، بئلعق آأتىرعدذ دئيعشتع، آئيعن بولس
دةرةختةك، ظذنع حوقذم حةآلعك مةخلذق، ظذ مةرآةزلةشكةن يذمعالق شةآعلدة ظأزع تىز، خذددع آئسعلضةن           

تع،            دذ دئيعش أتىرىص تذرع ىؤرىك آ ةآكعز ت ع س ا، ظذن ةر بولس تع، بةزعل آأتىرىص تذرعدعغان يعلتعز بار دعيعش
تع، صةيالسوف            600معالدعدعن بذرذن، يةنع      يعل بذرذن، بعرسع حعقعص، زئمعن تىؤرىآكة ظوخشايدذ دئيعش

ايد      دع ظةفالتذن حعقعص، زئمعن تأت حاسا، خذددع آةظبعضة ظوخش ن  . ذ دئ ةرب آئيع نع   غ العملعرع زئمعن  ظ
عز      ةآمذ ظعض ع ب ر تةرعص ث بع ا، زئمعننع العملعرع بولس ندع ظ ن هع دع، آئيع ةآلعدة دئ عس ش الق ظعلعص يذمع
تع،       تة دئيعش ةآال صةس آأتىرىضلىك، يةنة بعر تةرعصع بةآلة صةس دئدع، بعر حئتعنع ظاسماندا، بعر حئتعنع ب

  .يعتع حوث، تاشصاقعنعث دىمبعسعضة ظوخشايدذ دئيعشتعيةنة هعندع ظالعملعرع زئمعن ناها

ذص،       ـ 1100ظةرةب ظعحعدعن حعققان، جذغراصعية ظالعمع ظعدرعس،   ةآلعدة بول ذم ش ن تذخ ع، زئمع يعل
ذددع    ـ 1200تئضع سذ ظاستعغا حأآىآلىك دئدع، مةشهذر ظاسترونومعية ظالعمع بعتلومعس،    ن خ يعلع، زئمع

  .دذ دئضةنظةنجىر شةآلعدة، ظىزىص يىرعي

دة، شذنعث بعلةن زئمعن،  ـ يعلع، ظةنيانذس حعقعص، زئمعن ظعنسان قةلبعضة ظوخشاش دئدع ـ 1520
ظالالهنعث يىرعكع دةيدعغان نةزةرعية حعقعص، آذفرعلعق، دعنسعزلعق ظةؤج ظالدع، آئيعن، دانعت دئضةن ظالعم  

  .حعقعص، زئمعن ظامذتتةك، قاصاقتةك، بعر تةرعصع سوزذلغان دئدع

ن آ ع        ـ 1819ئيع ن ظاساس كعالتعدا، زئمع ةر تةش كةن دألةتل ص، بعرلةش ز حعقع عنت لويع ع، س يعل
ةن  ان دئض عل بولغ عمالردعن هاس اق جعس ذن ظذشش ذ نذرغ ةآلعدة، ظ عس ش ةتتعن ظعلعص ع،  ـ 1913. جةه يعل
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ن   جاردعر حعقعص، زئمعننعث ظعحع آاؤاك، ظذنعث قاصا ظوتتذرعدا قذياش تذرعدذ دةص جاآارلع           . مارشا دع، آئيع
  . آعتابعدا يةنة بعر خعل آأز قاراشنع ظوتتذرعغا قويدع دئضةنمورعيه، بىضىنكع ظاسترونوم ظعلمع

تعالص   ة ظعخ ا هازعرغعح ةؤجذت ت عر    م ةيزاؤعدا، تةصس عر ب ةلذمكع، تةصس ة م ا، هةممعض ذص تذرماقت بول
اب      ردا     رازعيدا، تةصسعر فعزعاللدا، مذن تةصسعردة ؤة باشقا مةلذم ظاسترونوم آعت عر مذنعي ثع تةصس ةث يئ لعرعدا، ظ

ذم         هازعرقع سىنظعي هةمراهدا تارعتعلغان  ةنع تذخ ولذبذس، ي ازعرقع ض ن ه اتالردا زئمع ارقعلعق ظعسص سىرةتلةر ظ
ةلدع  ا آ ةآلعدة دةص ظئتعقادق تعدة      . ش ث ظىس ز ظذنع اراتتع، بع الاله ي ة، ظ ذ هادعس ةيلع، ظ ا م انداق بولس ق

ذ             بذ بعر مذسابع  . سعنعلعمعز خاالس  ا ب ز، مان ة آئتعمع قة مةيدانعدةك، بعر ظالةم، بعز آئتعمعز، يةنة بعر ظالةمض
بعلسةك، صايدعسع يوق، بعلمعسةك زعيعنع يوق، ظعلعم شذنداقتعمذ تةتقعق قعلعص باقعمعز،          . بعزنعث ظةقعدعمعز 

عالندا نعش    ة، ظايرذص ار آئم ةمراه، ظذح ىنظعي ه عمذ س ذ بولس ار، ظ امعل ب ر ظ م بع ةردة مذهع ذ ي دان ب اننع ظوب
دةل حعقعش الزعم، سةلال  ـ لةندىرىص، هذجذم قعلعش، خةؤةر تارقعتعش، ظذحذر قوبذل قعلعش، بذالر دةلمذصةرق

خاتاالشسا، نعشاندعن ظئزعص قئلعص، زور بةدةل تألةص غةلعبة، مةنصةظةت، صايدعدعن قذرذق قالعدعغان ضةص، 
ذص              م بول ةك مذهع نع بعلعش ب عية ظعلمع الدع  شذثا، بذ جذغراص ة   .  ق اندعمذ آئح دىز، ظالعمعشعشع،    ـ   قذرظ آىن

ع   ث ظعح ن، ظذنع ا          ـ زئمع أزلعنعدذ، ظذنعثغ اغالر س نعدذ، ت ا ظئلع علةر تعلغ ان نةرس رعص حعقق ع، آع تئش
دذ ا قعلع ا تاص ةنتاؤع   . قارعمعغعنمعزغ ع، ت ية ظعلم ذ جذغراص ةن، ب م ظعك عز الزع علعي ظوقذمعش ز، تةصس ذثا بع ش

 ـ 137ع نةزةرعيعلةرنعث هةممعسعضة ظأز هالعتع بويعحة زئمعن سىرعتعنع آةلتىرضةن، رةهمةهذلال ظةلةي، بايعق
الاله         16بةتكعحة   ـ   140بةتتعن،   ن، ظ  صارحة سىرةت حىشىرىلضةن، زئمعن شةآلع ظأزضعرص تذرعشمذ مذمكع
  .ظالعمدذر

ايلعقع، ه    : ظةمدع، ظالعمالر زئمعندعكع بايلعقالر توغرعسعدا مذنداق دةيدذ       راق ب اتلعقنعث ظاساسع،   تذص اي
ايعتع                 ع ناه راق بذن ذم تذص قارا تذصراق بذنعثغا نذرغذن زعراظةتلةن تئرعلعدذ، ظاز سذغذرذلسعمذ ظوبدان بولعدذ، ق

ايدذ ا بولم وال سذغارمعس ةريانعدا    . ت ل ج ث يع ة مع ذص، نةحح رع بول ندع زئمعنلع راق، هع ع تذص ةث ياخش ظ
ا  ة، تاغق رعلعص آةلمةآت عز تئ عز، حعقعمس رعلعدذظوغذتس عزال تئ ذت، قعغس ذنداق ظوغ راقالرمذ ش ن، تذص . يئقع

ار             أردىم، يان ةن آ نذرغذن زئمعنالر، سو قويماستعن يامغذر بعلةن تئرعلعدذ، بذنع مةن آىنمعثدا ظأز آأزىم بعل
ايعتع                 تاغدعن هاسعل بولغان، تذصراقتا نذرغذن بايلعق، صايدعلعق ماددعالر بار بولذص، بذ جايدعكع زعراظةتمذ ناه

يةر تةؤرةش بولسا، . ياخشع هوسذل بئرعدذ، ظالاله، زئمعندعن نئمعلةر حعقعص، آعرعص تذرعدذ ظوبدان بعلعدذ
دذ،                   30000هةر يعلدا    ةلتىرىص تذرع ان آ ايدا، زعي ذن ص ذص، نذرغ عل بول ر، يةثض  قئتعمدعن ظاشعدعكةن، ظئغع

، شذ يألعنعشع ظأزضعرعدعكةن، نذرغذن ظئغعرراق تةؤرعضةندة، ظعضعز جايالر صةسلةص، صةس جايالر ظئضعزلعشعص
دة،                       ـ   بااليع الالهنعث ظعلعكع ة، ظ دذ، هةمم دة تذرع ةهدعد ظعحع م ت انالر داظع ة، ظعنس ئلعدذ، ظةلؤةتت ةتلةر آ ظاص

ةزعدة،                        دذ، ب رعتعص تذرع اددعالرنع ظئ ذن م ا، نذرغ ززعق بولغاحق ارارةتلعك، قع ر ه ايعتع يذقع زئمعن ظعحع ناه
تعلعص             زئمعن صوستع قةؤعتعنعث ب    ايدعلعنعص، ظئ ةتتعن ص ذ صذرس اددعالر مذش ئسعمع يةثضعللةص، ظعحعدعكع م

عدذ،                     ـ   حعقعدذ ث ضعرادذستعن ظاش ةححؤة مع ززعقلعق، ن ان قع اغدعن حعقق دة، يانار تاغ هاسعل بولعدذ، يانا ت
ث              ةتتا ظذنع ة، ه ةس، ظةلؤةتت ن  بذنعث ظعحعدعن نذرغذن ماددعالر ظئتعص حعقعدذ، بايلعقالرمذ يوق ظةم ظعحعدع

دعن،     عل بولماس نال هاس أمىر، دةرةخدع ع، آ ةلذم بولدعك ن م العدذ، بذنعثدع ص ق عمذ حعقع أمىر، يئقعلغذس آ
يعلع ظاؤعسرالعيعنعث جةنذبعدا آارعكتؤا ظارعلعدا بعر  ـ   1883زئمعندا ظعحكع قعسمعدعمذ ظةزةلدعن بار ظعكةن،       

ع ظألىص آةتكةن، ظاسماننع قاراثغذلذق قاصالص،  آعش36000 يئزعنع ؤةيران قعلعص، 300يانار تاغ صارتعالص، 
  . آعلومئتعر ظئضعزلعككة يةتكةن40حاث ماددعالر  ـ تاغدعن ظئتعلعص حعققان توصا

 تةرعصعدة، قعزعل شةصةق هاسعل قعلغان، ظةتراصعنع بولسا، قعزعل الي قاصالص آةتكةن،            غةربياؤرذصانعث  
دذ،            بذنداق قورقذنذشلذق ظعشالر داظعم يةرشارعدا بو      عتعص تذرع ذنداق آأرس ة ش لذص تذرعدذ، ظالاله، ظأزعنع ظةن

زئمعنغا نئمة آعرعص نئمة حعقعص تذرعدذ، بعلعص تذرعدذ، مانا بذالر، زئمعندعن حعقعؤاتقان نةرسعلةردذر، بعز 
مة، جذغراصعيعنع ظوبدان ظوقعساقال، نئمعلةر حعقعؤاتعدذ، نئمعلةر زئمعن ظعحعضة آعرعؤاتعدذ بذنع بعلعمعز، هةم

ةن،    هئكمعتظالالهنعث قذدرعتع، بارلعق، بعرلعكع، رةهمةت،       ذندذرذص بةرض ع، ظعنسانالر صايدعس ظىحىن بويس
ارتعش   عنع ت ايؤاتعدذ، جازاس ىآرع قعلم انالر ش ةمما، ظعنس تظ تعدة  ؤاق أمىر ظىس ز آ ةمدع بع الدع، ظ از ق ع ظ

  .توختعلعمعز
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  .تذركة شىآرع قعلمعغانلعق زاؤال تئصعشنع تعلعضةنلعكنئمةت

 . دئضةن ظايةتحعقعدعغان نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ ـ ظالاله، زئمعنغا آعرعص

ا              . بعز هازعر آأمىر ظىستعدة توختعلعؤاتعمعز     ان زئمعنغ ع قاح دذ، بذن أزع بعلع الاله ظ آأمىر توغرعسعنع ظ
أمىرنعث ظةسلع   ياراتتع، تارعخنع هئحكعم بعلمةيدذ، زئمعن بعلةن بعللة يارالدعمذ تئخع هازعرقع ظالعمالر،           آ

ىمىرىلىص     ن ض ذص، زئمع اددعلعرع بول اربون م ئن، آ ئن، هعدروض ة ظوآسعض ذص، دةرةخت ع دةرةخ بول مةنبةس
ة                   ا نةحح دع، بذنعثغ ان دئ ة ظايالنغ ن، آأمىرض تعن آئيع يعؤئلعك ظأزضعرعش دةرةخلةر آأمىلىص قئلعص، خعمع

نع،       معث يعل آئتعدذ، ظةلؤةتتة، صعششعق آأمىر، تاش آأمىر، هارارعتع         أمىر، تىتع ار، آ از، ص ع ظ  يذقعرع، ظوت
ضئزع ظاز هارارعتع يذقعرع، ضاز آأمىر، ظذندعن باشقا بعز ظعشلعتعؤاتقان آأمىرلةر تىرع، ناهايعتع آأص بولذص، 
بةزعسعنع هازعر تونذرالردا ظعستئمال قعلعص، نان، سامسا، آاؤابالرنعمذ صعشذرعؤاتعدذ، بةزعسع قاتتعق آأيعدذ، 

ةزعسع ضازسعز، حوغع، هارارعتع آىحلىك، قعزعقارلعقع شذآع، آأمىردة ظئنعرضعية مةنبةسعدعن ضئزع آأص، ب
باشقا، نذرغذن ماددعالر بولذص، هةرخعل صايدعالنغعلع بولعدذ، توك حعقارغعلع، ظوغذت ياسعغعلع، تعببعي دورا 

ذن ما   ذددع نئفعت     حعقعدذ، آئسةلضة شعصالعق دورا حعقعدذ، هةتتا، ظةتعر ماددعسع بار، سوص ار، خ عمذ ب ددعس
اش   ا ظوخش ة حعققانغ ةرخعل نةرس عدعن ه د  ـ 16. ماددعس ةردة،   ـ 146 ـ 144جعلع ذ بةتل ة، مذش بةتكعح

 آأمىرنعث ظورنعنع، آاندا تةآشىرىص ظئلعص بئرعص، خذددع آأمىر قئزعلعص بولغاندعن آئيعن دةرةخ آأتعضع            
ةن ياآع دةرةخ شاخ، غوللعرعنعث آأرىنعشعدةك جايالر ظا     ىن  (  .شكارعالنغان، مانا مذشذ سىرةتلة آةلتىرىلض آ

  )نذرعدعن ظئنعرضعية هاسعل بولذش

وت،    ذر، ظ عالنئتالردا ن مانالردا ص ذددع، ظاس ان، خ ةرةز تارتعلغ اس، ص ع قعي ةلعي، بةزعس ع ظةم بةزععس
عية،     ظئنعرضعية مةنبةسع بولغاندةك، هايؤانالردعمذ ياغ، ظئنعرضعية، يئقعلغذ بولغاندةك، ظأسىمل         ر ظئنعرض ىآمذ بع

الاله، ظاسمان       ةن، ظ ذنعثدةك ظعك ا     ـ يئقعلغذ مةنبةسع، شذنداقال، يةر ظاستعدا بار آأمىرمذ ش ذر ظات ا ن زئمعنغ
ةر      250قعلغذحع، قاراثلالر، دذنيادعكع زور بايلعق، زاصاس قالدذرذلغان، بايلعق، نئفعت            خعل ماددا ظايرعص ه

ةر، يئم  لعرعغا سةص ةرةققعيات ظعش ل ت يعم ـ ةكخع ةك، آع ة   ـ ظعحم انحعلعق، ظاظعل ةت، دئهق ةك، زعراظ آئح
اش   ايمانلعرع، قاتن حعقعلعؤاتقان  قورالس ةرخعل ظعشلةص رع، ه رلع تعكع   ظئلعكتئ ذ نئفعت ة ش ايمانلعرعغا ظةن  س

ذ    ان، ظاش ن حعقعؤاتق ان، ؤة زئمعندع رعص آئتعؤاتق ا آع ة، زئمعنغ الاله، ظةلؤةتت لعتعلعؤاتعدذ، ظ علةر ظعش نةرس
تذن يئقعلغذسع، نئفعت ظعشلةص                . علةرنع بعلعص تذرعدذ  نةرس ل تاشدعن زةي ر خع ظاجايعص يئرع شذآع، بع

  .حعقرعلعدعكةن، ظئرعتعص ظاقتذرذلعدعكةن

ارلعق   ان ب ن حقق ذص، زئمعندع ان بول ةزمذنلذق توختالغ ةث م ة آ ذ ظايةتك ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
شتئشع، ضأهةر، مارجان، ظالماس، نئفعت، آأمىر، ضاز، يانار تاغ ظةتعقة، هةرخعل تاش، قا ـ بايلعقالر، ظاسارة

بذنعثدعن هاسعل بولغان بايلعق ؤة ظاصةت، يةر تةؤرةش، زئمعن ظعحكع قاتالم، دئثعز ظةهؤالع، زئمعن صوستع، 
ةك                    ايلعق، آئص ع ب انلعرع، قذمالردعك ذم بارخ اغالر، ق ةرخل ت فئرا، ه عمع، ظاتموس قةؤةت هةرعكعتع، هاؤا بئس

 ، مذز ظوآيان، هةرخعل ظعنسانالرغا يئمةآلعك، ظعحعملعك، آعيم       قذتذبلتذن، حأللةردعكع هئكمةت، ظعككع     ظا
ن   ـ  رعص ظذنعثدع ا آع ص، زئمعنغ ش قعلع عدا، ظع ايؤانالر توغرعس ةرخعل ه ىملىك، ه ان ظأس ةك حعقعدعغ آئح

م،         دذ، ظعلع ص تذرع الاله بعلع ةممعنع ظ ان، ه تعدة توختالغ ة ظىس ان نةرس ةتهحعقعدعغ ش  ئكم ةن ظع  بعل
  .قعلغذحعدذر

عمعز،          ةت بعز مذسذلمانالر، بذ ظعلعمدا دعنسعزالرنع بئسعص حىشعش مةندعن       نئم ئلعص، دىش ةهعر ظ تعن ب
ا ن، دذني ئلعص، دع العص آ م ـ غ عمعز الزع ةرةققعي قعلعش ىن، ت اخعرةتلعك ظىح م. ظ الاله، ظعلع ةت،  ـ ظ هئكم

  .ساظادةتكة حاقعرعدذ ـ بةختكة مةثضىلىك نئمةت

ةباظ س ةيعبنع   ـ 14ىرة س ث غ ةهؤالع، جعنالرنع ألىم ظ االمنعث ظ ذاليمان ظةلةيهعسس ةتتعكع، س ظاي
ذزص                ةآدعن قذتذق بعلمةسلعكع، بعر تال ياغاح قذرذتع، بذ ظألىمدعن خةؤةر بئرعص، جعنالرنع ظازابدعن، ظةمض

ةتقعقاتالردا                   ع ت ش، ظعلم ةتقعق قعلع نع ت ارةت ظعلمع ةنعال هاش ثدا، ي نع     قويذشع، بذنع ارةت ظعلمع مذ هاش بولذص
زمذ   ئلعص، بع ذل ظ ايدا، هوس دا زور ص انحعلعق ظعلمع ةت، دئهق اغؤةت، زعراظ ازعرقع ب اق، ه ةتقعق قعلس ت

  .مذشةققةتتعن، زعياندعن ساقلعنعص قئلعشعمعز حعقعص تذرعدذ، ظايةت، ظةنة شذنعثغا ظعشارةت قعلعدذ
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نع ظذنع               ذ قذرذت ايدا، ب ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ان           تةنتاؤع رةهم معنع بولغ ايع، ظذؤعسع، دىش ث ياشاش ج
ةدعس            ان، ه اش، قذرظ ة ظوخش ةل هةرعسعض ة، هةس ذددع حىمىل ص، خ ةتقعق قعلع ة ت ةن بعلل ة بعل حىمىل

دة، بذ خعل تةتقعقاتنع ياؤرذصالعقالر  ـ مأجعزعلعرعنع تاصقان، حىنكع، بذ هاشارةتنع ظالاله، قذرظاندا تعلغا ظالدع
صةقةت دذنيالعقدا ظالدع خاالس، ظةضةر بعز مذسذلمانالر تةتقعق قعلساق، بذنعثدا قعلعص، نذرغذن صايدا ظالدع، 

أرةش                   داص آ اغا حع اقلعق، تئرعشعش، تئرعشعص جاص ىزىم، ظعتتعص قذرذش، ت بعر خعل سعياسةت، دألةت باش
ع                ذن ظعلم دذ، نذرغ ة حعقع اندةك، زور نةتعج ران قعلغ احنع ؤةي اتتعق ياغ ذرت، ق ذ ق ةت قعلسا، ظاش ا هئكم ر  ب

  .ظةلؤةتتة

ذ    ز ب ةن، بع علعلعرعنع سأزلعض ة، روه مةس ادعتع بويعح ةنعال ظ ايدا ي ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ةقلعدعن،           ان ظ لعرع ظعنس ذص، روه ظعش ةتقعقات بول ر ت ذ بع ةن، ب أزلةص ظأتك عدة س اش تةرعص ابنعث ب آعت

ايدذ  تةتقعقاتعدعن يعراق ظعشتذر، بعز بذنداق هئكايعلةرضة ظعشعنعص ظأز ظة     . قعدعمعزدعن بذرذلذص آةتسةك بولم
  .بةلكع، بذ خعل هادعسعلةر، جعنالردا بولذشع مذمكعن

 صةرعشتة ؤة ظألىص آةتكةنلةر روهع توغرعسعدا

ازعمعز    الدعنعمعز، ظ ايدذ، ظ كة بولم ايدذ، ظعشعنعش ل بواللم ةتظعي دةلع ع ق دعن باشقعس ان، هةدعس  قذرظ
اق،        عدا توختالس ن توغرعس زنع                 خاالس، ظةمما، جع ذالر بع اراتتع، ظ الاله ي ذص، ظ ةخلذق بول ةيعبع م ذالر، غ  ظ

اثالص،                 اؤازنع ظ ل ظ ر خع لةر بع ةمما، جعنكةش ةن، ظ ذلذلاله، آأرةلعض ةيمعز، رةس ع آأرةلم آأرسعمذ بعز ظذالرن
ةك                 عيعدذ، ظةرآ دذ، آأص وي قعلع ذ ت ةن، ظذالرم تة خاتعرلةنض  ـ ظذالردعن نةرسة، ظعلعم قوبذل قعلعدذ، بذ هةدعس

ةيدذ،          حعش العلعرعنع تةرعبيل ايرعلعدذ، ب ا ظ ةت، يذرتالرغ ةرخعل معلل ل، ه ع بولعدذ، سأزلعشعدذ، هةرخعل تع
أيدىرىص         تذزالر آ ار يذل اندا، ظاق احع بولغ ةؤعرعنع ظوغذرلعمق دذ، ظاسمان خ ألىص تذرع ظعبلعسدعن باشقعسع ظ

شعدذ، ظةرةب تعلعنع بعلعدذ، قذرظاننع يامان، مذسذلمان، آاصعرالر بار، جازا، مذآاصاتقا ظئرع       ـ   تذرعدذ، ياخشع 
اي                    ىآىت قعلعص آوحعلعم ا، س ىآىت قعلس نعص، س ة ظعش عتة آةلضةنض حىشعنعدذ، ؤاهاآازاالر، قذرظان، هةدس

  .ياشاث

ةظرةب        ان م ايتةختع بولغ ث ص ةهعرعنع ظذنع ةباظ ش ان، س ىرعدة ظاتالغ ذ س ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ةهةر         600نقع، معالدعدعن    يعل بذرذ  1400شةهعرعنع معالدعدعن    ذ ش ةدعمقع ب عنع، ق نكع خةرعتعس  يعل آئيع

خةرعتعسعنع تئصعص، تذنجع آةشصعياتحع، تارعخشذناس ظالعمالرنعث جاصالعق ظعزدعنعص، بذ جايدعن حعققان، 
ذه                    ـ   ظاسار ةنلعكعنع، ن ىز بةرض عتع، ي ةلكىن ظاص ان، آ تعنال توص ظةتعقة، نةقعشلةردعن دةلعللةص، بذ جايدا راس

داق    ظ ان، بذن ةلةيهعسساالم دةؤرعدعكع توصان باالسعنع، قذرظاننعث تارعخع مأجعزعسع قاتارعدا ظعسصاتالص حعقق
ان،              نع يازغ عص حعققعنع ع تئص تارعخ بعلعمنع مذسذلمانالر يةنعال ظذقماي، قعزعقماي، ظالبانعيعلعك ظالعمنعث بذن

عيعلعك           ارعخ، جذغراص ذنداق ت ةدعس          قاتتعق ظةصسذسالنغان، مانا مذش ان، ه ص، قذرظ ةتقعق قعلع علعلةرنع ت مةس
ةن                   أزلةيدذ، دئض ةدعس، راست س االمع، ظةلحعسع، ه الالهنعث آ مأجعزعسعنع تئصعص حعقعش، قذرظاننع، ظ

  .ظعسصاتالش، مذسذلمانالرنعث مذهعم ؤةزعصعسع دئضةن

ان             ئالن قعلعنغ ةتلعرعدة     راستعنال بذ تارعخع ؤةقةلعك، قذرظان مأجعزعسع دئضةن تئمعدا دذنياغا ظ ور ب ، ت
ارة          ةتتعن، ظاس ةتتعن،    ـ تارعخ جةهةتتعن، جذغراصعية جةهةتتعن، معللةت، هةرخعل ظذرذش جةه ة جةه ظةتعق

ز             ع بع ندع، بذن ئالن قعلع أجعزة ظ ةتتعن م ظاسترونوم، بعظولوض، خعمعية، فعزعكا قاتارلعق هةرخعل صةنلةر جةه
  .آأردذق

ىرعدة         أز     تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يةنة بذ س الر، ظ ةن زالعم علةر        ـ   سأزلةنض ان آعش ذم قعلغ ة زذل ظأزعض
اتتعق                  ةتتعن ق ةقعدة جةه ن، ظ ةص، هةرقايسع دع توغرعسعدا توختعلعص، دذنيادعكع هةرقايسع معللةت، مةزه

صاساد،  ـ بوؤعسع، ظةجدادعغا ظةضعشعص، نذرذغن صعتنة ـ خذراصعيالشقان، ظةشةددعي تةقلعد آىحع يذقرع، ظاتا
ذ ذن زذل ن  نذرغ مذ هعندعالردع علةردعن بولذص ل آعش ادعكع رةزع ىتىن دذني اتلعقنع ص ةت، خذراص ذن بعدظ م، نذرغ

ان،          ةزةر قعلدذرغ تئصعص يازغان، شذنداق زالعم بولذص قئلعشعدعن ظةماالرحة تةقلعدع ظةضعشعشعدعن قاتتعق ه
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أزلةص      بعر ظايةتنع صىتىن زالعمالرنع خذراصعي دعنالرنع، خذراصعي تةقلعدحع معللةتلةرنع         نع س  ظذالرنعث قعلعقع
  .تةصسعر قعلغان

ةرخعل                    ةص، ه ن، مةزه ةت، دع أرىش، معلل اننع آ ش، جاه ارعخ بعلع ةنعال ت ظةلؤةتتة، بذنعث ظىحىن، ي
أرعص  اد، ظ ةقعدة، ظئتعق تعدذ   ـ ظ اياهةت آئ ةيرة، س م، س ش مذهع ةتقعق قعلع ةرنع ت اياهةتمذ . ظادةتل س

أز  مةقسةت تةرةققعياتنعث بعر سةؤةبحعسع،      ش، بعرلعشعش،          ، آ ةرةققعي قعلع ذش، ت ئحعش، ظويغذن عمعزنع ظ
  .غةلعبة قعلعشتذر
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  سىرة صاتعر تةصسعر جةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالر

  

א 
الاله            ة، ظ ذ ظايةتت تذر، ب الغذحع يوق ذلمانالرغا  ظالاله، ظعنسانالرغا ظئحعؤةتكةن رةهمةتنع توسذص ق ، مذس

العدذ        ة ظ أز ظعحعض ةممعنع ظ . دئمةي، ظعنسانالرغا دئضةن بولذص، بذ آةلعمة، مذسذلمان، غةيرع مذسذلمان، ه
قانداق بعر دألةت، معللةت ظعحعدعن بعرةر ظعنسان حعقعص، بعرةر يئثع آةشصعيات تاصسا، مانا بذ، ظالالهنعث 

ذلمانالر ؤة  ىتىن مذس ع، ص دذ، حىنك و لع تع ب اش رةهمع ةرةققعياتعنعث ب ا ت ايدعلعنعدذ، دذني انالر ص قا ظعنس باش
دا    . سةؤةبحعسع، مذهعم ظامعل بولغان، توك، ظعدعسوننعث قولعدا آةشعص بو لدع       تعيعننعث قولع اتوم، ظعينعش ظ

ةت          عياتع، زعراظ ةت آةشص عياتع، تعباب اناظةت، آةشص آةشعص بو لدع، ظذندعن باشقا، نذرغذن تةرةققعيات، س
انالرغا       ) هةتتا آومصيذتئرغا قةدةر آةشعص قعلعندع    (ع ظاشكارعالندع،   آةشصعياتلعر الالهنعث ظعنس ذالر، ظ مانا ب

ذ    لعق، ب ش، قعلماس ىآرع قعلع ة ش ذ رةهمةتك ةص، ب ةمدع ض تع، ظ ةن رةهمع عغا نئمةتظئحعؤةتك ةرنع ياخش ل
  . ار خاالسظعشلعتعش، ياآع يامانغا ظعشلعتعش قالدع، هاالللعرعغا هئساب، هاراملعرعغا ظازاب ب

ىزدع        اددعالرنعمذ آعرض ت، م ا ظعلعمئن ةر قاتارعغ ةتتعكع رةهمةتل ذ ظاي ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم . ت
اددا،                   ذ م علةيدعغان ب معنع ظعض أص قعس اؤانعث آ ار، ه ازوت ب اددا ظ ر م م بع دة مذهع اددعالر ظعحع ظعلعمئنت، م

ةيرع     ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك هاياتع ظىحىن ناهايعتع مذهعم، بذلذ   ث س زدعكع آئمعنع أتىرىش، دئثع تنع آ
انلعقعنع                   ث زعي اش نذرعنع الش، قذي الرنع قوغ اددا، معكرذص انلعق م قعلعص مئثعشع، ظأيلعرعمعزدعكع بعزضة زعي
ش،           عل قعلع كذلنع هاس ايؤانالر موس ةتتع، ه ارا آأرىن اؤامذ ق ا، ه ازوت بولمعس ةتتا، ظ ذرذش، ه ذص ت  توس

وزذق مةنبةسع         م ظ اددعنع                 ظأسىملىآنعث مذهع ذ م ا ب ذص، مان اددا بول ان م ةت قعلعنغ ازوت، رةهم ذ ظ ان ب بولغ
ةنع              ارقعلعق، ي اق ظ وك ظوح ابعر، ت العم، فعرتعزه ةرقانداق     460ظالبانعيعلعك ظ ارقعلعق ه تعش ظ عرادذس توثلع  ض

ايالندذرذ               عمغا ظ ان جعس ص، هاؤادةك ؤة باشقا آأزضة آأرىنمةس ماددعنعمذ قاتذرذص، مذزلعتعص تذتقعلع بولعدعغ
 ضعرادذسدعن 3000 ضرادذس، قعزعتعش ظئلعص بئرعص، بذ قذياش قعززعقلعقعدعن 14450قعزعتعشقا آةلسةك، 

ظارتذق بولذص، هةرقانداق ماددعنع ظأز ظةسلعضة، زةررعحة هالةتكة آةلتىرىؤئتعدذ، مذشذ ظعككع ظذسذل ظارقعلعق 
، هازعرقع بعز ظعشلعتعؤاتقان، ظاق ظوغذتالرنع   مانا ظعلغار سايمان، توك ظوحعقع بعلةن هاؤادعن ظازوتنع ظايرعص        

ذت               ـ   1930ظعشلةش تئخنعكعسعنع    ان ظوغ م بولغ ذ مذهع يعللعرعال آةشعص قعلغان، شذنعث بعلةن ظعنسانالر ب
دع         ان بول لةت هوسذل ظالعدعغ ةتتا آأص اربوننع     . ماددعسدعن ظةنسرعمةيدعغان بولعدذ، ه ارقعلعق آ اق ظ ذ ظوح ب

، آأمىرنع ضرانت ؤة هةرخعل ماددعالرغا ظأزضةرتكعلع بولعدذ، بذ ظازذت دئضةن ماددعنع ظالماسقا ظايالندذرغعلع
قا      تعن باش ر تةرةص ة بع ا، يةن اغالرنع ظوغذتلعس ةت، ب ةن زعراظ ش بعل ذت قعلع دعن ظوغ ر تةرةص تا، بع ظايرعش

تعن               ر تةرةص ة بع ا، يةن وزذق مةنبةسع، دورا، داؤاالش مةبةسع بولس لةص، ظ و ماددعالرنع ظعش لعرعغا  رالق  ظعش
قا    اه قعزعتعش ويذتذش، ض اه س عيات، ض ار آةشص ذنداق ظعلغ ا مذش ان، مان ابعل تذرغ ة تاق لعتعص، دىشمةنض ظعش

اؤادعن               ا، ه ور بولس ار، ه ةن ص ز آأرض ار، بع  1728قايتعدذ، بذنعث مذمكعنلعكعنع بعز مذنداق بايان قعلعمعز، ص
امغذرمذ       هةسسة يةثضعل،    800هةسسة يةثضعل، هاؤا بولسا، سذدعن       ايلعنعدذ، ي ذغا ظ شذنداق تذرذص، صار، س

ان،                            ر بولغ اردعن ظئغع ذنداق ص ة ش ايلعنعدذ، ظةن ا ظ اآع قارغ ذز ي الص، م ا، توث ذ بولس شذ صاردعن حىشعدذ، س
اؤادعن                          ةن ه زعتعش بعل اتذرغعلع، قع ةن ق ويذتذش بعل اتعدذ، س ذ ق ازوت، بذم ان ظ هاؤانعث بعر جىزظعسع بولغ

ذددع   . ظايرغعلع بولعدذ  ع                خ ئننع، تذث عز ظوآسعض اندةك، س ايرعؤالغعلع بولغ اؤادعن ظ ذدعن، ه ئننع س ظوآسعض
وزذق                  ةيلع ظ ةلدع، م ا آ عياتالر بارلعقق بعلةن ساتقعنعنع آأرعسعزغذ، توآنع ظعستمال قعلعص، مذشذنداق آةشص

ة                  قورالمةنبةسعضة مةيلع ظذرذش     عيات ض ل، آةشص ذ خع ذن، ب الرغا بولس قا ظعش ةيلع باش ة، م رحة ع مةنبةسعض
 .دعنسعزنعث قولعدعن حعقسعمذ، ظالةمضة رةهمةتتذر، ظالالهنعث رةهمعتع

ةبعقعلعرعدعن ظايرعشنع                      ن ت ىيعدعن، زئمع ز س عنع دئثع ور ماددعس ع، خعل العم، تذزن ر ظ ظامعرعكعلعق بع
ذص،          . آةشعص قعلدع، خذددع، ظازوتنع ظايرعغاندةآال ظعش ظعدع       اددا بول ارعالش م خلور، تاظام تذزع بعلةن ظ
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  .عز هازعر مذشذ ماددعنعث صايدعسعنع يازعمعزب

امحعنع           ـ   1 ر ت اددعدعن بع ذ م ذنع        80خلور دئضةن ب ا، س ة سالس ك سىيعض ةنع ظعحعملع ذغا ي ر س  لئتع
  .صىتىنلةي معكرذص، هةرخعل زعيانلعق جانلعقالردعن تازعالص، صاآعز قعلعؤئتعدذ

  .ؤاراق، قةغةزنع ظاقارتعشقا ظعشلعتعلعدذ ـ 2

  .ة، دورا ياسعغعلع بولعدذ، ظوصراتسعيعدة مةس قعلعدعغان دورا ياسعلعدذتعبابةتت ـ 3

  . قعلعص ظعشلعتعلعدذقورالظأزعال زةهةرلعك ضاز بولذص، ظذرذشتا  ـ 4

  .ع ياسعغعلع بولعدذقورالزةهةرلعك ضاز بومبعسع، ضاز  ـ 5

  .دئهقانحلعق ظعلمعدا زعيانداش هاشارةتنع يوقعتعدعغان دورا بولعدذ ـ 6

  .ظذندعن باشقا هةرخعل ماددعالرغا ظارعالشتذرذص، هةرخعل صايدعالنغعلع بولعدذ ـ 7

الالهنعث  تظ العمعز،   هئكمع االمةت ق رذبدعن س ارقعلعق معك اددا ظ ذ م العمعزدة، ب ذز س ا ت ةن تاظامغ ع بعل
ةر         دذ، ظةض عل بولع ذ هاس ةن بعرلعشعص، س ذ  هعدروضئن دئضةن بذ ماددا، هاؤادا آأيدىرىلسة، ظوآسعضئن بعل  ظ

ذ                   علعدذ، ب ا ياس ىحع بومب ئندعن آأيدىرض دذ، هئدروض عل بولع ظازوت بعلةن بعرلةشسة، نذشادعر ماددعسع هاس
  .ماددا، آأيضىحع ظئنرعضعيعدة ظاساسةن بولعدذ

عالن ؤة                 ةتتا ظايرذص رع، ه ذش بويذملع ظاليذمعن، هةممعضة مةلذم بولذص، هةرخعل ظأي سايمانلعرع، تذرم
لعت   ة ظعش قا نةرسعلةرض قاندةك،       . علعدذباش أمىر داتالش ةندةك، ت ارعداص آةتك اؤادا ق ىش، ه اددا، آىم ذ م ب

لعتعلعدذ        ةج،        . داتالشمايدذ، قارعدعمايدذ، هةتتا، تأمىرنعمذ داتالشماس ظىحىن ظعش س، ض ةك، مع أمىر، ظةين ت
ذص،   110سئمونئت، هاك، نئفعتتعن حعققان هةرخعل ماددا، سذلعياؤ، هةممة ماددا     ذالر   خعل ظعلعمئنت بول ب

علةردذر،      ةن نةرس ص ظئحعؤةتك ةت قعلع انالرغا رةهم الاله ظعنس ىن، ظ ع ظىح انالر صايدعس ىتىنلةي ظعنس ذ  ص ب
ماددعالرنع تةتقعق قعلعص، نذرغذن دورا ياسالدع، مةيلع مذسذلمان آةشعص قعلسذن، مةيلع دعنسعز بولسذن، 

انع  ظالاله، تئرعشقانغا بئرعؤئرعدذ، ظعزدةنضةن تاصعدذ، تئرعغان ظورع  اخعرةتنع    مةقسةت دذ، دذني ذ ظ ا، ش  قعلس
الالهنعال         مةقسةت ةر ظ دذ     مةقسةت  قعلسا، ظذمذ شذ، ظةض ذنداق بولع ذ ش ا، ظذم اال،     .  قعلس ئقعر ب ر ص اددعي بع ظ

تذرغان،    آةشصعياتدعن بعرنع تئصعص معليونعر بولذص آئتعدذ، ظعلعم هامعنع خارلعمايدذ، يذقعرقعالرنع ظورذنالش
تىن         ـ اظةمعن قعلغذحع، صايد   ص، ظىس ةزعز قعلع احقذحع، ظ عكعنع ظ عنعث ظعش ةر نةرس زعيان آأرسةتكىحع، ه

ذز      ـ   آأتىرضىحع، خار قعلعص، صةسكة تاشلعغذحع، باي      احقذحع، ت آةمبةغةل قعلغذحع، رةهمةت ظعشعكعنع ظ
  .آورنع جازالعغذحع، ظادعل بعر ظالالهدذر

عياتالر   تةنتاؤع رةهمةهذلاله ظةلةي، ظالالهنعث ظعنسانالرغا رةه      ةن آةشص مةت ظعشعكعنع ظئحعص بئرعؤةتك
  :ظىستعدة توختعلعص، يةنة مذنداق دةيدذ

عيات ؤة                       قا آةشص ز، باش ازعر بع أردذق، ه عياتنع آ ةتنع، آةشص اددعالردعكع رةهم ةرخعل م بعز يذقعرعدا ه
  .بايلعقالرنع آأرىص باقايلع

عمالعي  ـ 1 أمىر قذتذبش أمىر، ت ان آ ةيران قالدذرعدعغ عنع ه ذن  دا، آش ارلعق نذرغ ت قات س، نئفع ، مع
عرتعدا             726بايلعقالر ظاشكارا بولدع، هةتتا      ث س ايلعقع، بذنع اتالر ب ةرخعل هايؤان علدع، ه  خعل ظأسىملىك تئص

  .بذمذ رةهمةتتذر

ةنذبع  ـ 2 علةر ظذحذش  قذتذبج ةلدع، آعش ا آ عيات بارلعقق ايلعق ؤة آةشص ول ب نمذ م ا، بذنعثدع دا بولس
اؤ  تع، ه عياتعنع تاص ئفونالر   آةشص عز تئل عملعق، سعمس لعرع، س راف ظعش عش، تئلئض ارقعلعق ظاالقعلعش ع ظ ا يول

ةر            ـ   2005يعللعرع هازعر    ـ   1930آةشعص قعلعندع،    ةتتع، ه ذص آ انفون بول يعلع بو لسا، تذل خوتذندعمذ ي
ارةت،   ـ آئحةك، يئمةك ـ ظأيدة ظعلغار آومصيذتئر، سةصةر قعلعش، ظاالقعلعشعش، آعيعم  ةك، تعج م،  ظعحم  ظعلع

ىآرع                   دذر، ش ةقؤا، هورذن ةس، ل ةقؤا ظةم علةر ت ةمما، آعش بايلعق، آةشصعيات، هةر جةهةتتة زاصاس تذرعدذ، ظ
  !!!قعلعش تىضىل، ظعضعسع خالعق ظالالهنعمذ تونعمايدذ، سذبهانالال، ظالاله هةممعمعزنع آةحىرضةي ظامعن
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ةيلع،   ة آئل أز ضئصعمعزض عم   ـ 1930ظ ر قعس العمالر بع رع، ظ ةآلعك  يعللع ذلدا، يئم يعؤئلعك ظذس  خئمع
امنع         تذر، تاظ ر دوآ تةييارالص، ظعنسانالرغا زعيانلعق ظاصةت بولمعسذن دةص، تةرعك ظةتكةن، مذشذ يعلالردا، بع
تع      ات قعممع اتعغا ظئرعشكةن، مذآاص ل مذآاص ص، نوبع ةزعم قعلعش دورعسع آةشعص قعلع ان ه قازاندا ظاس ظاش

نع ي    8000 ذ دورع ةتتع، ب الر آئل ا، ظعشحع      دول تذر، دوختذرخان عرآةت، دوخ اتقان ش ةتحع  ـ اساص س خعزم
اتلعق مةنبةسع،                   ذص، هاي أص بول ظالغان صايدعنعث هئساؤع يوق، ظعلمع آةشصعياتنعث ظةنة شذنداق صايدعسع آ

ةر   ـ  آىحع مةنبةسع، مذداصعظة، آعيعمقورالداؤاالص جاننع قذتقذزذش، ظوزذق مةنبةسع،    آئحةك، قاتناش، ه
ةتتعن دذجةه انلعرعغا بولع ا ظعنس ارلعق دذني مذ، ب انالرغا دةص .  صايدعسع زور، بولذص ة، ظعنس ذ ظايةتت ذثا، ب ش

ر   ارقعلعق بع ع ظ ذل آىح عمذ ظوآ اق يئمعس اننع تام ذلدا، ظعنس يعؤئلعك ظذس الردا خعمع ذ يعل ةن، ظاش آةلتىرىلض
ةنذب   الردا ج ذ يعل ان، ظاش ئلعص بئرعلغ عز داؤاالش ظ ام، شارابس ىن تاظ ة آ تعردامدا نةحح افرعقعدا، ظامعس عي ظ

ازعالص   اددعالردعن ت ما م الرنع ظارعالش ص، ظالماس عياتع حعقع لةش آةشص ازعالش، نةقعش اس ت مةخسذس ظالم
  ).بةتتة سىرعتع بار ـ 61 ـ 60جعلعد  ـ 17(بئرعص، نذرغذن ظعشحعالر تةرةققعي قعلغان، 

ئ           اق ش اخلعرعدعن         يةنة بعر آةشصعيات، ظامعرعكعدا يىز بةرضةن بولذص، قون ئؤةز ش ازعر آ ذددع ه خعدا خ
ةز                  ذلدا، قةغ يعؤئلعك ظذس ئخعدعن خئمع اق ش عغاندةك، قون ةز ياس صةنةرآة ظعشلعضةندةك، بورا قذمذشدعن قةغ

ةر ظعشلةص    ـ ظعشلةص حعقعرعش آةشصعياتع بارلعققا آةلضةن بولذص، آعتاب       آذرنال، ضئزعت، دةصتةر، خاتعرعل
ظةث صايدعلعق بعر آةشصعيات، يةر ظاستع تةبظعي ضاز بايلعقع، خذددع . لغانحعقعرعلعص، نذرغذن قذاليلعقالر بو

أص،       تاغالردا، يةر ظاستعدا آأمىر بولغاندةك، نئفعت بولغاندةك، تةبظعي ضاز بولذص، بذ جذثضو زئمعنعدا ظةث آ
ذالر  ايدعالنغان،   1000ظ ازدعن ص ذ ض زعص، ب ذدذق قئ دا ق ر حوثقذرلذق ا مئتع ايظامئرعك ن ص دعالنغعلع  بذنعثدع

دع،      50تذرغعلع   ل بول ةتتع،               10000 يع عغا ي رعش، تئخنعكعس ازنع حعقع ذ ض دا تئشعص، ب ر حوثقذرلذق  مئتع
ةتلعك                    ايعتع قعمم نالرمذ ناه ال زئمع أل، جاثض ذ ح ةن ب ذنعث بعل ظاظعلعلعكلةرضة تذربعالشتذرذلذص بئرعلدع، ش

 ظويلعنعص بئقعث، بذ سأزنع قعلغعلع هازعر بولذص قالدع، بذ سعزنعثحة ظاشذ ظالاله ظاحقان رةهمةت ظةمةسمذ؟
ا    ـ 1925يعل بولدع،   ـ   80 ازعر بولس ا   ـ 2006يعللعرع ه ةرةققعيات       1يعلغ ذ ت ا، ب ازعر بولس الدع، ه اي ق  ظ

ايلعرعدعن                  ةآلعماآان ج ألعدعن، ت نور ح ةن، لوص قةر، خوت ةلذمكع، قةش نةححة هةسسة ظارتذقتذر، هةممعضة م
  .ي ضاز تذربعالشتذرذلدع، لئكعن بعزضة يوقبئيجعث، شاثخةيضعحة بذ تةبظع

ساظةت، ؤاقعت، حئسالنع بعلعش، مذهعم بعر ظعش بولذص، ظةينع يلالردا بعر ظالعم، ؤاقعت، حئسالدعن 
ل  صةرقباشقا قذياش يعلع، ظاي يعلعنع    لةندىرعدعغان بعر ساظةت آةشعص قعلغان بولذص، مايسعز نةححة يىز يع
ر        ا، بع ازعر بولس ورذن،         ماثااليدذ، ه ت، حئسال، ظ ةملعرع، ؤاقع اظةتلعرع، قةل عمنعث س االهعدة قعس عم ظ قعس

ان                     ا بولعدعغ ةتتا بةزعسع بومب رعش، ه نالع بئ ذر سئض ؤابع، ظذح جةنذب، شةرعق، آومصاس، سأزلعشعش ظةس
  .دةرعجعضة يةتتع

و     ـ 1930 ازاردا س نعص، ب عص قعلع ارات آةش ر ظاص عتعدعغان بع ةت ظىض ل لذغ ىرةتلعك تع رع س دا يعللع
عز،   عز آأرىؤاتعس ازعر س ان، ه ان بولغ علع بولعدعغ عز ظىضةنض ةتنع ظذستازس ل لذغ ان، تع ع بولعدعغ قعلغعل

ر ةتنع    ظئلعكتئ ل لذغ ا تع ر ؤاقعتت ىزىص بع نع آعرض ة تعل تع، نةحح اب حعق رونلذق آعت ةت، ظئلئلكت ونلذق لذغ
دذ   دذ       . بعلضعلع بولع ع بولع ة قعلغعل ارا تةرجعم اتعدذ، قذال    . ظأزظ ا ص ار       يانحذقق ذ ب ةرةب تعلعمعم ق، ظ ز  . يلع دئثع

ظاستعنع خذددع آىندىزع قذرذقلذقنع آأرضةندةك آأرعدعغان سايمانالر آةشعص قعلعنعص، هايؤان، ظأسىملىك، 
ضأهةر، مارجان، دئثعز ظاستع يانار تاغ، يةر تةؤرةش ظةهؤاللعرع تةتقعق قعلعنماقتا، هازعر بذ تئخعمذ تةرةققعي     

  .قعلدع

ا تو  ذ آعتابت ز ب ان،    ب عنع قذرظ كارعالندع، آأصعنحعس عياتالر ظاش ذن آةشص ةتتذق، نذرغ أزلةص آ ذ س لعم
ع                   ذلمانالر بذن ز مذس ةمما، بع ةن، ظ ارةت قعلعص ظأتك ان، ظعش ة ظالغ أز ظعحعض عدعن ظ هةدعس، مأجعزة يىزعس

ىرتىص، ياؤرذ      ارا س ة ق وفالرنعث يىزعض تذر، صةيالس ةص، دوآ عيلعققا ظةزؤةيل ئخعمذ خذراص ةت دةص ت اغا بعدظ ص
ذالر              قوغالص، ظذالر صايدعلعنعص تةتقعق قعلعص، بعزنعث ساماؤع آعتابلعرعمعزنع آأرىص صايدعالندع، ظاخعرع ظ
غةلعبة قعلعص، بعز بئشعمعزنع يةص، مانا هازعر يةنعال ظذالر خوجايعن، بعز مةدعكار، قذل بولذص تذرذؤاتعمعز،               

عم    يةنة تئخع ظذيقعسعنع ظاحماي، مذشذنداق ظعلغار آةشصعي    ةر قعس ىحعنع ه ات، تةرةققعيات ظةهؤالعنع سأزلعض
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ةن،   . مةزهةص، صارتعيعضة مةنسذص قعلعص، ظةيعبلةص تعلاليدذ      نادانلعقنعثمذ خذددع ظعلعمدةك حئكع يوق ظعك
دذ               ةت بولع ذ بعدظ ا، ب ةيدا قعلس ة ص قا بعرسع نةرس ذلذلالهدعن باش الاله ؤة رةس ةمما،  . ظةقعدة، ظعبادةتتة، ظ ظ

ةت         ـ   ساناظةت، هىنةر  ذالر، بعدظ اتعلعدذ، ب آةسعص، دذنيا تةرةققعياتع، ؤةسعيلة، ؤاسعتة، تةرةققعيات دةص ظ
ايدذ اس،      .بولم اظ، قعي ةدعس، ظعجم ان، ه الم، قذرظ ةر ظعس ار، ظةض ذ ب ر ظذقذمم ةن بع ىننةت دئض ع س ياخش

ة ق     ا     مذسذلمان جاماظة قوللعسا، بذ ياخشع دةص قارالسا، ظومذمغا صايدعلعق بولسا، دةرعجعض ص، ي ا ؤاجع ا ي ارعت
 .سىننةت، يا مذباه ياخشع ظعش دةص قارعلعدذ، رذخسةت قعلعنعدذ، ظويالص آأرىث

احقذحع           ا، ظ ظةمدع بعز يذقعرقع ظايةتنعث ظةآسع بولغان، ظةضةر ظالاله، رةهمعتعنع ساقالص تذتذص قالس
  .يوق دئضةن ظايةتتة توختعلعمعز

ألدىر        ـ 1929تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ توغرعسعدا   نع، م وغذق، توثالش تعملعق س ر قئ ع بع يعلدعك
ذص               عز بول ظاصعتعنع يازغان، نذرغذن زعيان آئلعص حعققان، نذرغذن آعشع ظألضةن، خعزمةت، ظعشالر نورمالس

وران            ةتحعلعك، ب ارحعلعق، قةه ةتلعرع    ـ آةتكةن، ظةلؤةتتة، تارعخ بئتعنع ؤاراقلعساق، نذرغذن ظاح قذن ظاص حاص
  .آئشع ظألىص تىضعضةن ؤابا آئسعلعمذ بار، يةر تةؤرةص، آةلكىن ظاصعتع ؤاهاآازاالر 100000هةتتا 

 ظادةم ظألضعنعنع آأردىم، بذنداق 70000يعلع، صاآعستاندا يةر تةؤرةص  ـ 2005 مةن هازعرقع آىنلةردعمذ
نع ظاحمعسا، ظذنع تةبظعي ظاصةتلةر ناهايعتع آأص بولذص، ظةضةر، ظالاله، غةزةص قعلسا، ظازاب قعلسا، رةهمعتع         

ةدبعرنع                 ىتىن ت ةقدعر ص ظاحقذحع يوق، ظالالهنعث بذنداق آاظعنات خاراآتئرلعك ظازاب ياآع رةهمةت قعلعش، ت
بذزذص حعقعدذ، ظعنسانالر داظعم بعر تةهدعد ظاستعدا تذرعدعغانلعقعنع هئس قعلعدذ، ظالاله، حوقذم بار، بعر، ظذ 

 . بعةن ظعش قعلغذحعدذرهئكمةت
اراتتع،         م من تراب ثمَّ من نطفةجعلكم أزواجا   واهللا خلقك  ذدعن ي رعما س اندعن ظعسص اراتتع، ظ راقدعن ي علةرنع تذص الاله س  ظ

ةر ىص ظ ر ج علةرنع بع اندعن س ةك ـ ظ دع، ظةرآ ال قعل ذ  ـ ظاي ز ب ة بع ةت، ظةلؤةتت ةن ظاي دع دئض حعشع قعل
قعحة       قذرظاندا، يةنة آةلضةحكة، تةنتاؤع رةهمةهذ    . توغرعسعدا آأص توختالغان   لذبنع باش لال ظةلةي، يةنعال ظذس

  .قعلعص تةصسعر قعلغان

 ظذ بذ قئتعم يةنعال بعظولوضعية ظعلمعنع ظعشقا سئلعص، ظادةم ظاناتومعيعسعدعن رةثلعك سىرةتلةرنع تالالص،
عنع،        ـ   74 قازان،      ـ   76بةتتة ظعنساننث هةزعم قعلعش سعسئمعس ة ظاش ال         12بةتت ةر، ت اق ظىحةح، جعض  بارم

ىيدىك     ـ 81بةتتة، نةصةس يولعنع، ظأصكة سىرةتلعرعنع،  ـ 78 ظةزاالر صاظالعيعتعنع،   قاتارلعق أرةك، س ة، ب بةتت
ةهؤالعنع،    ـ بةتتة، نئرؤا، سعزعم، قان   ـ   82حعقعرعش سعستئمعسعنعث سىرعتعنع،     رع ظ ة،   ـ 83تومذرلع بةتت

ايعص   بةتتة، بعر تال بئلعقنعث نئرؤا، سئزعم سعستعمعسع ـ  84مئثة سىرعتعنع،    ةلتىرىص، ظاج نع سىرةتلعك آ
حىشعنعص ظوقذغان آعشع، بعظولوض بولذص قالغذدةك دةرعجعدة، هةقعقعي آةث مةزمذندا سأزلعضةن، ظةضةر بذنع 

م            رلعكع، ظعلع ارلعقع، بع الالهنعث ب ة      هئكمعت ـ   هةربعر سعستئما توغرعسعدا سأزلةص، ظ كارعالص، ظايةت نع ظاش ع
ر   ةن تذص ةمعمعيلعك بعل ةندةك س ةيران    آةلض عنع ه ىرةتلةص، آعش اننع س ز ظعنس ةن بع ذدعن آةلض اقدعن، س

  .قالدذرذص بةآمذ قايعل قعلعدذ

تعم        ر قئ ة بع ة، يةن ةن ظايةتك تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعدعكع ظعككع دئثعز باراؤةر ظةمةس دئض
ىرةتلعك ب   ةن س الردعن آةلتىرىلض زدعكع ظاجايعص ذص، دئثع ةن بول ة يىزلةنض ز ظعحعض ة دئثع ان، آئم ان قعلغ اي

ظةهؤالعنع، صاراخوت ظةهؤالعنع يازغان، نةححة معث توننا ظئغعرلعقتعكع صاراخوت ناهايعتع تئز سىرظةتتة سةصةر 
ة                   ا هةممعض لعتعلعدعغان ظاؤعياماتك ةربعي ظعشالردا ظعش ق ه قعلعشنع معسال قعلغان، هازعر بولسا، دذنياغا داثلع

 104ذتتعن سذنع، يامغذرنع حىشىرضعنعضة قارعمامسعلةر دئضةن ظايةتكة        مةلذم، ظذ، ظالالهنعث ظاسماندعن، بذل    
ايعص     ـ 111ـ  ذن ظاج الدا، نذرغ ىرةتلعك ه ة س ةهؤاللعرعنع،    ـ بةتكعح ايؤان ظ ىملىك، ه ارايعص دةرةخ، ظأس غ

ةهيانع               ارذن ي ث قذشالرنع آةلتىرىص سأزلعضةن، ظةرةبحعنع بعلسعثعز، بعر آأرىص باققذلذق، ظةلؤةتتة، هازعر ه
ة                       ار، ظةن رع ب عم فعلعملع ة قعس ارلعق نةحح ان قات ان ظعنس ن، قذرظ ان زئمع قذرظان صةلةك، قذرظان دئثعز، قذرظ
ع           ةيدذ، ظذن عرعص بئرعلم ايدذ، ظاص زدةص بارم م ظع شذالرنع آأرسعثعزمذ تور بئتعدعن آأرسعثعزمذ بولعدذ، ظعلع

  . سعز ظعزدةيسعز، ظئلعص آئتعسعز
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ذنداق              زئمعن، دئثع  ـ   ظالاله، ظاسمان  ة ش اخعرعدا ظةن ئلعص، ظ ا ظ ازاالرنع تعلغ امغذر ؤاهاآ ان، ي ز، ظعنس
ظالالهدعن ظالعمالرال قورقعدذ دئضةن ظايةتنع تعلغا ظالغان، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةتكة، ظالاله ظذالرنع 

بعرعضة  ـ ضىحع بعرياخشع آأرعدذ، ظذالر ظالالهنع ياخشع آأرعدذ دئضةن، بذ ظايةتنع يةنع ظعككع ياخشع آأر
ةنع  ؤةدذد  بعلةن ظعش قعلغذحع، رةهعم قعلغذحع، ظةصذ قعلغذحع،       هئكمةت ـ   مةهبذب بولعدذ، ظالاله، ظعلعم      ي

عم   دذ،         ـ دوست تذتقذحع دئضةن ظايةت ؤة ظعس ةك قورقع الالهدعن ب العم، ظ انداق ظ ةلتىرىص، ق ةتلعرعنع آ سىص
ان، ظةقعدسع،          ةل قعلعدعغ ئلعص، ظةم زدعنعش،       ظعلعمنع آامعل ظ م ظع رع، داظع عكعرع يذقع اص، ص ةؤهعدع س  ت
  .تةتقعقاتقا ظامعراق ظالعم دةص مذنداق معسال آةلتىرعدذ

عق    عقع،         ـ مذهةببةتنع ظىح قعسعمغا بألىص، ظاش النعث ظاش ةن ظاي ةيلع دئض أزلةص، ل نع س مةشذق ظعلمع
ةضةر ظذ لةيلعنع زعيارةت قعاللعسا، ظابدذقادعر مةجنذننع ؤة ظذنعث بعر شئظعرعنع يازعدذ، مةجنذن بذ شئظعردا ظ

راق    ذنحة يع ة، ش تعم آأرةلعس ر قئ نبع ة      زئمع قان، بعلل ةن مذثداش ةيلع بعل ةتتا، ل أرىنعدذ، ه ن آ مذ يئقع
ا دةص          ر تةآرارلعس ة بع ظولتذرغانالرمذ ظذنعثغا حعرايلعق ضىزةل آأرىنعدذ، هةتتا، ظارعلعقتعكع شذ صاراثالرنع يةن

عقالر            آئتعدعغان، ظأز هاياتع، جئ  داق ظاش ادا بذن ذ دذني ذ ب اندعن ظ ادعلةص، ظ نع ظعص ةقدعم قعلعش روهع نع ت نع
ةرنعث                  ة بةزعل ىحعلةرنع يئزعص،يةن ان بةرض نع ظىحىن قذرب ساماندةك، يةنع مةهبذبع ظىحىن مةشذقعنعث جئ

ع           ةريانعدا ن ىرىش ج ع، دئث       ـ   ظعلعم ظعشعقلعق آئسعلع، تةتقعقات، ظعزدعنعش، تةآش عز حوققعالرن ع ظعض ز،  ن ع
ةتكعنعنع،               ذص آ ان بول عنعث قذرب ةتتا نةححعس انلعقعنع، ه ةرنع آئزعدعغ ان، حألل تاغالرنع، قورقذنحلذق ظورم
ظةصسذسلعنارلعقع شذآع، ظذالرنعث دعنسعز، آاصعرلعقعنع، ظةمما مذسذلمانالرنعث دعنع ظالعم، مولال دئضةنلةرنعث 

، ماظاشنع ظالسا، مةنسةصدعن حىشىص آةتمعسة، صةقةت بعر آىنلىك آىنع ظأتسة، قورسعقع تويسا، جان باقسا
ظالم ظالالهدعن قورقعدذ، حىنكع، ظذ ظىستىن ظالةم، ظاستعن ظالةم، هةقعقعي هايؤاندةك ياشاؤئرعشنع ظةيعبلةص، 

عص    هةقعقعي ظأزعدعن تارتعص تةتقعق قعلعدذ، ظعزدعنعدذ،    نع تئص ذدرةت آىحع ظالالهنعث هئكمةت، رةهمةت، ق
ا ظ  ص، ظالالهق لةيدذ  حعقع ئغعنعدذ، ظةس دذ، س و لع عق ب اليدذ،   . اش ارلعقعنع بئغعش الص، ب عنع رذس ظةقعدعس

ذ              العم ظاش ذ ظ ز ظاش ة، بع ذ يةن بولمعسا، هازعقع آعشعلةردةك ظعبادةت ظئغعر آئلعدعغان بولذص قالعدذ دئضةن، ظ
ةن،    ذش دئض الالهنع تون ع، ظ ع، يذقعرعس ةث آاتتعس ةززةتنعث ظ ةيلع، ل ةدةل تأل عقتةك ب ةظاش ةث ختب نعث ظ

أرىش،             الالهنع ياخشع آ يذقعرعسع ظالالهنعث دعدارعغا قاراش، ظعشعق، مذهةببةتنعث ظةث يذقعرع صةللعسع، ظ
سىصةت توغرعسعدا، ظالالهنعث صىتىن مةخلذقاتلعرع توغرعسعدا  ـ ظعلعمنعث آاتتعسع، ظالاله توغرعسعدا، ظعسعم

  .، آةشصعيات هاسعل قعلشع دئضةنظعزدعنعش، تةتقعق قعلعش، صايدعنعث، ظةجعرنعث آاتتعسع

عنعث دةرعجعسع، مةرتعؤعسع             ظةلؤةتتة، ظعلعمنعث مةرتعؤعسع مةلذمنعث يةنع بعلعشكة تئضعشلعك نةرس
بعلةن ظألحعنعدذ، هاشارةت، تةتقعقاتدعن، ظعنسان تةتقعقاتع ظىستىندة، ظذنداقتا، تةؤهعد ظعلمع، ظعمان ظةقعدة 

الالهنعث  ع، ظ تظعلم تع،هئكمع ا ع، قذدرع ذلمانالرنعث دذني ةتقعقاتع، ؤة مذس أجعزة ت ةؤة م ة ت  ـ  تةؤهعدآ
ساظادعتعنع ظزعدةش ظعلعمع هةممعدعن ظىستىن، يذقعرع تذرعدذ، نةزةرعيعنع  ـ بةختظاخعرةتلعك مةنصةظةتع، 

ال           رةك، معس ةن         : بعر دةرعجة هةتتا، بعر نةححة دةرعجة آأتىرىش آئ داق دئض ةي، مذن ةهذلال ظةل ة رةهم : رابعظ
زن تغفارعث بع ذن  ظعس ة نذرغ تغفارعمعز، يةن اجغا ظعس ةحىرىم    موهت عرةت، آ الالهدعن مةغص ةن، ظ دذ، م  بولع

سورعشعمنعث يالغان بولذص قئلعشع، سةؤةنلعكع ظىحىن، يةنة بعر قئتعم مةغصعرةت، ظةصذ، آةحىرىم سورايمةن 
  .دئضةن

يان  ةؤرسوص ذ     س ورعغاندا، ظ ة؟ دةص س ةقعقعتع نئم انعثنعث ه ن ظعم ث    ظذنعثدع ا ظذنع ةن، ظالالهق ، م
ان              ة خوش بولعدعغ اغدا بةرس ذ ح دوؤزعخعدعن قورقذص ياآع جةننةتنع ياخشع آأرىص ظعبادةت قعلمايمةن، ظ
ع    الالهنعال ياخش ع، ظ ةن، ظذن ةن، م اص قالعم ةدعكارغا ظوخش لةمحع، م ان ظعش ان يام ا بولعدعغ ا خاص بولمعس

أزعدعنال ق   ذص، ظ تعياق بول عق، ظعش ا ظاش أرىص، ظذنعثغ ن   آ ة ظذنعثدع ةن، يةن ةن دئض ادةت قعلعم ذص ظعب ورق
  .مذهةببةتنعث مةنعسع توغرعسعدا سورعغاندا، ظذ مذنداق شئظعر ظوقعغان

  ظع ظالاله، مةن سئنع شذنداق ياخشع آأرعمةنكع،

  .سئنع ظةسلةش بعلةنال سةندعن باشقعسعدعن مةشغذلمةن

  سةن بذ مذهةببةتكة ظةهلع سةنكع، هئجابنع آأتىرىص،
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  .نع آأرسةتسةث، مةن سئنع بعر آأرسةمدعدارعث

ةزلعث                 ئنعث ص تذر، هةممعسع س ة يوق ئح نةرس ةندة ه اثعال خاس، م ةمدة س ةآكىر ه صىتىن صةزلع، تةش
  .دئضةن

ادعمذ نةصسع                   ذ دذني ظةبذ سذاليمان دئضةن آعشع، آعمكع بذ دذنيادا ظأز نةصسع بعلةن مةشغذل بولسا، ظ
ادا رة      ذ دذني ةن          بعلةن مةشغذلدذر، آعمكع، ب بع بعل اخعرةتتعمذ رةب ادا، ظ ذ دذني ا، ظ غذل بولس ةن مةش بع بعل ب

  .مةشغذلدذر دئضةن

، ظعحعش، نعكاه، تذرالغذ ؤاهاآازاالر، هةممعسع مةخلذق، هادعسة، ظالاله دئضةن ظالاله، يئيعشظةلؤةتتة، 
  !يا رةببعم، دئدعثنع ظاتا قعلغعن، ظامعن

ةت   ـ  هئكمعتعضة، ظعشعق  ـ   لعق ظالالهنعث ظعلعم  هئكمةتنع سأيىش، ظعلعم ظارقع    ـ   ، ظعلعم مةقسةت مذهةبب
ئهعد               رعش، ش ان بئ عزالرحعلعك قذرب دا دعنس الالهنعث يولع الالهنعال ظةسلةش، ظ أرىش، ظ ظالالهنعال ياخشع آ

ا        ص، دذني ص،        ـ   بولذش ظارقعلعق ظعزدعنعص تةتقعق قعلع ة قعلع ة غةلعب ةخت ظاخعرةتت ذص،    ـ   ب اظادةتمةن بول س
  .غا ظئرعشعش الزعم، ظالالهدعن ظالعمالر قورقعدذ، بذ هةقعقةتةن راستظالالهنعث دعدارع

ةن ؤةز   ة م ة، سعلةرض ذن آعشعلةرض ع نذرغ ةت آىن الاله قعيام أمىر   ـ ظ ان ظ رةت ظالدعغ عهةت، ظعب نةس
ةلدع،         ةيغةمبةر آ ةلحع، ص ةنع ظ ةن ي اهالندذرغذحع آةلض ة ظاض ةنمعدعم؟ سعلةرض االمعتع،   بةرمعض ألىم ظ ظ

ات  بةلضعسع، ظاق    ةلدع،       ـ حاح آةلدع، حاح ساقالغا ظاق آعردع، ياآع ص عبةت آ ةت، مذس ةرخعل ظاص ات ه ص
ةك،           ظالالهنعث قامحعسع آةلدع، ظاندعن بةزعلةر شاش ظاتتةك بولذص آةتتع، قامحعمعز آئسةل باالسع، دئم

أمىر            ر ظ ةت، بع ذ ظاي ةن ب دع، دئض اهعللعق قعل ةآتةك ج ذر ظئش ن، قوت ةر قئلع علعنعدذ، بةزعل ةتقعقات ياخش  ت
ث             200بولذص، ظعنسانالر تذغذلذصال ظألضعلع تذرسا، تا        ة مع ا، نةحح ذرذن بولس أتعؤاتعدذ، ب  ياشقعحة ياشاص ظ

دة            عر ظعحع ألىؤاتعدذ،     100يعلغعحة ياشعغان بولسا، هازعر آأصعنحعسع بعر ظةس دة ظ ل ظعحع اش  70 ـ 60 يع  ي
هةممعدعن ظعبرةت ظئلعشع، زئرةك، سةضةك تذرذشع ظأمىر بةرسة، مذشذ خعتاصقا اليعق بولذص قالعدذ، ظعنسان 

دة، ظعبرةت شذنداق بولعدذآع، باشقعالر يامانلعق دةص  ـ الزعم، تذيذقسعز ظألىممذ يوق ظةمةس، بةرعبعر ظألعدذ
علةن         دذر، مةس اظادعتعمعز ظىحىن ذن        : قارعغان ظةلةملةرمذ بعزنعث س ذ نذرغ ئلعش ظىحىنم اقالص ق اتنع س ذ هاي ب

الر       ظةلةم ال  ـ   دةرت قا ظوزذق زعم، ظاحلعق، ظذسسذزلذق ظةلةملعرع، ظازابلعرع بولغاحقا، بعز، تاظام، شاراب، باش
ن سوغذق ظةلةملعرعدعن ياخشع     ـ   بعلةن هاياتعمعزنع ساقاليمعز، ظعسسعق    اقاليمعز،     آئيع معمعزنع س عص، جعس

عق لع ق ـ ظعش اقاليمعز، نةس ةؤالدنع س ةردعن ظ عيات، جعنسع ظةلةمل ةت، هئسس ئقعرلعق مذهةبب ايدذ، ص ذرعم
ظئكرامغا ظئرعشعمعز،  ـ ظازابعدعن قئحعص، باي بولذص، مالغا ظئرعشعمعز، خارلعق ظةلعمعدعن قئحعص، ظعززةت

اق،      ضالؤاث، معسمعسلعق ظةلعمعدعن، حئحةن، حاققانلعققا، بئخعللعق ظةلعمع سةؤةبعدعن سئخيلعققا، قورقذنج
اتذر، آىحلىآلىآ   ةؤةبعدعن ب ةلعمع س اجعزلعق ظ ن     ظ راظعلدةك قذللذقدع ةنع ظعس اقلعققا، ب ةلدعن س ة، آئس ك

ارقعدا             نعش، ظ عزلعك، حئكع ا، بعلعمس ة، هاآعملعقق ىك دألةتك ةرآعن، آىحل ةتتعن ظ ةن معلل هأرلىآكة، ظئزعلض
ة         ة ظعض قان دألةتك قئلعشتعكع زعيان، ظازاب ظةلةملةرنع تئتعغاندعن آئيعن، ظةث تةرةققعي قعلغان، قذدرةت تاص

ةم،        بولذص، قئلع  ازاب، ظةل ةن ظ عز دئض شعمعز مذمكعن، ظاحلعق، ظذسسذزلذق،يالعثاح، تذرالغذ جايسعز، ؤةتةنس
ةن  ةن دئض ان، ؤةت يعم، ج اراب، آع ام، ش ةتتاظ دا، نئم ذلمانالر، ظعلعم ز مذس ازعر بع ةن، ه الدعدا آةلض نعث ظ

ة      آىحعدة، ظعتتعصاقسعزلعقتا، آةشصعياتتا ظارقعدا      قورالغةلعبعدة، تةرةققعياتتا،    اظالال، آئيعنح تذرعؤاتعمعز، ظعنش
 ـ تئرعشعشعمعز، ظاخعرعدا حوقذم تةرةققعي قعلعمعز ظعتتعصاقلعشعص، غةلعبة قعلعمعز، ظالاله، هةممعمعزضة ظعلعم       

  !!!هئكمةت بةرسذن، ظامعن

  

  سىرة ياسعن تةصسعردعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

  

ذ         ـ   علعمتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذرذن يازغان بارلعق ظ       عنع، ب ةنلةرنعث خذالسعس هئكمةت، هةممة ص
ذ                      ةلبعدة ب ث ق ذلذلاله، ظىممعتعنع ع، رةس ان يىرعك عن، قذرظ ع، ياس سىرعدة يةنة بعر تةآرار آةلتىرضةن، حىنك
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ن     سىرعنعث يادا بولذص قئلعشعنع ظارزذ قعلغان، بذ سىرعدة تةؤهعد، ظةقعدة، تارعخ، قعيامةت، ظألضةندعن آئيع
ةت،            تئرعلعش، قةبر  زان، جةنن اب، مع ذش، هئس انداق قوص م  دوزاخعدعن ق ةبظعي   ـ ، ظعلع ةت، ت ةن،   ـ هئكم ص

  .آاظعنات، ظاسمان جعسعملعرع، ظوربئتعالر، ظأسىملىك ؤاهاآازاالر سأزلعنعدذ

ياسعن دئضةن بذ ظعككع هةرعصنعث مةنعسع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظع ظعنسان دئضةن بولعدذ 
  .  ظع مذهةممةد دئضةن بولعدذ دةيدذ، آئيعنكع خعتابنع دةلعل قعلعدذدئسة، بةزعلةر،

ةن    سىرة ظاخعرعدعكع    س بعلةن   يظةلةي، ظأز ظذسلذبع بويعحة،      تةنتاؤع رةهمةهذلال  دئض

  . غا ظعشارةتتذرظايةتتعكع 

ار قع   عمعزنع ظعنك ع تئرعلعش ةت آىن عزالرنعث قعيام ةت، دعنس ذ ظاي ع، ب ةن  حىنك رعص آةتك ص، حع لع
أزع            ا ظ الاله، ظذالرغ ان، ظ تذص قالغ عنع ظذن تعم يارعلعش سأثةآنع معسال قعلعص، ظأزعنعث دةسلةصتة تذنجع قئ

ةيدا        مذنداق جاؤاب بةرضةن، ظذالرغا دئضعنكع، سعلةرنع      ان، ص تة ياراتق أثةآنع دةسلةص ةن س ظذ حعرعص آةتك
اؤا         عن دةص ج ذ    قعلغان زات، ظالاله تئرعلدىرعدذ، دئض ةن، ب س  ب بةرض ة           ي م ظةقعدعض ة مذهع ذ هةقعقةتك ة ش  ظةن

رع،        ات ظعلعملع ةرنع، آاظعن ظعشارةتتذر، ظالاله بعزنع بذ مةسعلعضة ظاضاهالندذرعدذ، بعز بذ سىرعدعكع هةقعقةتل
ةيدانعدا                      ازعرة م ذرذص، مذن ابعل ت لذبدا تاق عزالرغا ياخشع ظذس علةص، دعنس ذق ظعض رعنع تول بعظولوضعية بعلعملع

  .  ظالالهنعث بارلعقعنع، بعرلعكعنع، قعيامةتنع حوقذم قذرعدعغانلعقعنع ظعسصاتالص بئرعشعمعز الزعمحوقذم،

 بعلةن يدعكع  أوليس الذيدعن باشقا  َنِسَي يسظذنداقتا، بعز بذ سىرعدعكع ظعلمع هةقعقةتلةرضة قذالق سااليلع، 
ار،     يسدة  ليس غعمذ ظعشارةت قعلعدذ،     س ةرعص ب ع ه ذ ظعكك زنع        دئضةن ب ان، بع م، قذرظ ةآال مذهع ةتمذ ب ذ ظاي ب

ذرذن               ـ   صىتىن آاظعنات، ظاسمان    دذ، ب وت حعقع انداق ظ ن ق عل دةرةختع ةتتا، يئش ة ه ة نةرسعض ن، هةمم زئمع
ذ             ـ   مةرعخ ظعصار دئضةن بذ ظعككع دةرةخنع بعر       ة س عل دةرةخت الاله، يئش اتتع، ظ وت حعق ة سىرآعسة، ظ بعرعض

ا ظئلعشع،    بعلةن ظوتتةك ظعككع نةرسعنع بعرل     ىرعدة تعلغ ةشتىرضةن، يئشعل دةرةخدعن ظوت حعقعرعشنع بذ س
ذن،    تع بولس الالهنعث قذدرع ادعكع، ظ ةيلع دذني ىرعدة م ذ س ذثا، ب ة، ش ارةتتذر، ظةلؤةتت ا ظعش ة ظعلمعغ خئمعي
 مةيلع، ظاخعرةتتعكع ظعشالر بولسذن، بعزنعث بعلعؤئلعشعمعزنع آأزدة تذتذص، شئهعد قعلعنغان آعشعنعث مذنذ           

ون    سأزع دةص بئرعلضةن،   ايدذ،       آاشكع مئنعث قةؤمعم  ياليت قومى يعلم زنع قوزغ أز دئققعتعمع ذ س ةن ب بعلسعحذ دئض
ىرعدة         ذ س ذثا، ب او    آاشكع سعلةرمذ بذ هةقعقةتنع بعلسةثالرحذ، ظعنسانالر يةنعال غةصلةتتة، ش ى العب رة عل ةنع   ياحس ي

  .لضةننادامةت دةص آةلتىرى ـ مذشذنداق بةندعلةرضة هةسعرةت
تقرلها  رى لمس مس تج ةنتاؤع       والش عدا ت ةت توغرعس ةن ظاي اثعدذ، دئض ص م ةيرة قعلع اهعدا س أز قارارض اش ظ قذي

  : رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ

ئكذنتعغا            بعز ظالدع بعلةن ظالاله تةقدعر قعلغان سىرظةتنع بعلعشعمعز الزعم، ظادةتتة، نذر تئزلعكع، بعر س
ىرظةتتة300000 ر س ع  آعلومئتع ارعنعث ظايالنمعس اثعدذ، يةرش ذر  40 م رقع ن ذص، يذقع ر بول ث آعلومئتع  مع

و              ز، رادعظ ذنعث ظىحىن بع ايلعنعدذ، ش تعم ظ ةآكعز قئ نع س ئكذنتتا زئمعن ر س ذ    ـ تئزلعكع بع زورالرنع ش تئلئؤئ
  .حاغدعال قوبذل قعالاليمعز

ةنع   65533يةرشارع قذياش ظةتراصعنع بعر ساظةتتة       ث آعلومئ 140 معيل ي زلعك،     مع رةك تئ ردعن آأص تع
ز                ايعتع تئ عدا ناه ع سعستئمعس امان يول سىرظةت بعلةن ظايلعنعدذ، قذياش بولسا، بارلعق هةمراهلعرع بعلةن س

  .سىرظةتتة سةيرة قعلعدذ، بعر آىندعكع باسقان مذساصعسع، ظوربئتعالر دئضةن فعلعمدة آأرسعتعلضةن

ن  ) آعلومئتعر 3500( معيل   2000 بعر سئكذنتتا    يعلع، باشقذرذلعدعغان بومبا،   ـ   1930ظادةتة، يةنع    دع
اثعدذ،      عية آأصرةك سىرظةتتة م اظةتة            فرانس ر س اغدا بع ذ ح عالنع ش امعرعكعنعث     3023 ظايرذص ة ظ يل تئزلعكت  مع

ة     160 معيل سىرظةتتة، ظاصتوموبعل     24581 معيل، دئثعزدا ظذحعدعغان ظايرذصعالن      3000  معيعل يةنع ساظعتعض
دذ،              آعلومئتعر تئزلعك  300 ايلعنعص بولع اظةتتعال ظ ة   ـ   169تة ماثعدذ، بةزع قذشالر يةرشارعنع نةححة س بةتت

اش   ةرخعل قاتن ىرظةتتة       قوراله ز س تا ؤة تئ ةن، ظاس ةن حىشىرىلض زلعكع بعل ىرظةت تئ ىرعتع، س رعنعث س لع
  .هةرعكةت قعلغان هةممة نةرسة بار، تاشصاقا، قذلذلعدعن تارتعص، هةممة هةرعكةتتة
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  . آعلومئتعردةك ماثاتتع، صاراخوت، موتسعكعلعت120 معيل يةنع 68ويعز بعر ساظةتتة شذ حاغدعكع ص

ئخعمذ        انالر ت ذص، ظعنس ان بول ةرةققعي قعلغ ئلع ت لعرع، خ ز قاتناش ذق، دئثع اؤا، قذرذقل ة، ه  خذالس
دع،              ةر قعل تر    مةقسةت زعيادعنع تةلةص قعلماقتا ظعدع، مانا هازعر، ظالةم بوشلذقعغا سةص ةلةك، ظاس ونومعية ، ص

عيعلةر،          ع، جذغراص علنع      ـ 196ظعلمعنع ظعضعلةشتذر، قذياش فعزعكعسع، نذر ظعلم أت صةس نعث ت ة، قذياش بةتت
ةن،            ـ 198قانداق هاسعل قعلعش، يةرشارع نةضة بارغاندا، قعش، ياز بولذشع، ظوربئتعالر سىرظعتع حىشىرىلض

  ) ظعلغار تئلعسكوص(  بةتتة

يون  6عرعنعث سةيرة هالةتتعكع سىرعتع، ظوربئتعالرنع آىزةتكةن قذياش سعستئمعسع بارلعق هةمراهل   معل
 معليون يىةن جذثضو صذلع قعممعتعدعكع تئلعسكوصدا آىزعتعش ظةهؤالع، سىرةتلعك 12رعيال قعممعتعدعكع يةنع 

       .بايان قعلعنغان

ة ة آئح ا ظةلؤةتت ذ ظعلعمغ أ ـ ب ةتتذر، م ا ظاالم ذآع، ظذالرغ ل ش ئرعك، دةلع دىز ش ةآىن  ـ جعزعدذر، آئح
  .آىندىزنع حعقعرعص، سذغذرذؤالعمعز، ظةضةر ظذالر قاراثغذدا قالعدذ دئضةن ظايةت

انداق         ـ   بذ ظايةتتة، آئحة   تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،   ة ق تعدذ، آئح انداق آئ دىز ق آىندىز ظعلمعنع، آىن
ذر       ارارةت     آئلعدذ، قانداق زعيادة آام بولعدذ، بذنعمذ سىرةتلعك حىشعنعث، بذ بعر ن ذردا ه ةرقانداق ن ع، ه ظعلم

  .بولعدذ، نذر، آىندىز آةتسة، قاراثغذ، سوغذق قالعدذ

ةزع       اندةك، ب ظةمما، هازعر بعر خعل آةشعص ظاشكارا بولعدذآع، ظالاله، بةزع ظعنساننع غةزةصسعز ياراتق
ذر    ـ   مةخلذقالرنع ظةرآةآسعز ياآع ظةرآةك    تذزالر ن عم يذل ارارعتع،   حعشعسعز آأصةيتكةندةك، بعر قعس ار، ه ع ب

ةس،           ايالرنعث ظوخشعشع ظةم قعززعقلعق ضعرادذسع يوق يارعتعلغان، بذ دئضعنعمعز ظةلؤةتتة، نذر قايتذرعدعغان ظ
امعرعكعدعكع ؤئلسعن                 ادعردذر، ظ ة ق ظأزعدعن نذر حعقعدذ، هارارعتع يوق صعالنئتالر بار ظعكةن، ظالاله، هةممعض

كو   ار تئلس ئغعدا، ظعلغ ىش ت ئغعدعكع آىزىت اغدا  ت ذ ح ذص، ش ذ    ـ 1930ص بول انز، ب تذر جعين رع دوآ يعللع
ان   ن حعقق ا، نذردع ن بارس ا يئقع ارع ظذنعثغ ةر يةرش ارآع، ظةض عالنئت ب تذز، ص عم يذل ر قعس تئمعالردا بع سعس
عالنئتتةك،                  ارارةتلعك ص ان ه عق حعقارغ ذنداق ظعسس ا ش سوغذق، صىتىن دئثعزنع توثلعتعص قويعدذ دئضةن، مان

  .غان صعالنئتمذ بار ظعكةنسوغذق حعقعرعدع

ةتقعقات     ع ت خةؤةر قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر، بعز، ظالالهنعث قذدرعتعضة ظعشعنعمعز، ظاسترونوم ظعلم
هةيظعتعنعث باش رةظعسع، دوآتذر جيانعس مذنداق دئضةن، بةزع قذياش سعستئمعسعدةك سعستئمعالر بعزدعن      

ذرع           ث ن ة ظذنع راقكع، بعزض ي  140شذنداق يع عز            معل ةن، س ن دئض تعص آئلعشع مذمكع ن يئ ن آئيع ون يعلدع
ئكذنتتا         ر س يون               300000بعلعسعز، نذر دئضةن بع ن معل اش زئمعندع دذ، قذي ةيرة قعلع ة س ر تئزلعكت  آعلومئتع

ذالر            ةمما، ظ ار، ظ تذزالر ب ة حوث يذل ارت هةسس هةسسة حوث بولغاندةك، قذياشدعن نةححة يىز معليون، معلي
  .ولغاحقا، آأزعمعزضة شذنداق آعحعك آأرىنعدذبعزدعن شذنداق يعراق ب

  .آاظعنات ظعلعملعرعدا ظةقعلنع هةيران قالدذرعدعغان مأجعزعلةر بار

ذم         زئمعن بذ: بعر دوآتذر مذنداق دةيدذ    ةردة حوق نعث باشلعنعشع بار، شذنداقال، ظاخعرلعشعشعمذ بار، بذ ي
  .تةدبعر، صعكعر ظارقعلعق باشقذرغذحع بعر زات بار

  إله إالاهللا وأشهدأن محمًدا عبده ورسولهأشهدأن ال

  .سئغعنعش ظايرعلغاندا بولعدعكةن، دعدار مذآاصعتعمذ ظاسان قولغان آةلمةيدذ
ازل    ظايغا بعز مةنزعللةر بئكعتتذق، ظذ ظاخعرع قذرذص قالغان آونا خورما شئخعدةك بولذص قالعدذ     والقمرقدرناه من

ة           قا ت أرىص بئقعش ر آ اراص               دئضةن ظايةتتة، بعزنع بع ارقعلعق ق ازعر تئلعسكوص ظ ز ه ذثا بع اندذر، ش آلعص قعلغ
  .باقعمعز

 ـ 201 ـ 200بةتتة، قذياش سعستئمعسعدعن آئيعنال تذنجع حعققان ظاينعث تأت آىنلىك ظاينعث  ـ 199
ىح          15بةتلةردة سةآكعز آىنلىك   اخعرعقع ظ ان ظ ة تذرغ اختةك هالةتت مةك ش تعنال ظةض اخعرعدا راس ا ظ  آىنلىك ت
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  . ظاينعث سىرعتعنع حىشىرضةنآىنلىك

ذص             لعمة بول ر ظةس ىرعدة بع ذ س ةندةك، ب رعدا دئض ز يذقع بعز بذ مةسعلعلةرنع آأص سأزلةص آةتكةن، بع
ا        نع زئمعنغ اش نذرع ارع قذي اي ش ةلتىردذق، ظ ر آ ة بع ىرةتلةص يةن لةرنع س ارلعق آأرىنىش ذن دةص، ب قالس

اي ؤة ب       ن، ظ اش سةيرعسع، زئمع ة        ياندذرذص يورذتعدذ، قذي ا قعلح ا ؤاقعتت ذ يعلغ ةمراهالر سةيرعسع ب قا ه اش
  .تةسعر آأرسةتمةيدذ

אאאא 
ةن        أزلعرعدعن آةلض انالرنعث ظ ةن ؤة ظعنس ن ظىندىرض ان، زئمئ ىص ياراتق عنع ج ة نةرس ذالر هةمم ؤة ظ

ة              ر يةآك الالهال بع ة، ظ ةن ظايةتت ة   ـ بعلمةيدعغان نةرسعلةرنعمذ جىص ياراتقان ظالاله، صاآتذر دئض انة، بارح  يعض
ةن     عير دئض ن، ظةس ع مذمكع ذص حعقعش عص بول ة آةش لةر، يةن ةس جىص ز بعلم مذ بع تذر، بولذص ةخلذق جىص م

تئمالر،   بوشلذق، ظالةم، ؤاآعظوم، زةررعحة، سةلبع، مةنفع، ظعجابع، مذ     قا سئس سبةت، توك زةررعحعسع، باش
ىملىك        ايؤان، ظأس ان، ه ذق، ظعنس ز، قذرذقل اؤا، دئثع ع، ه اش سعستئمعس ع، قذي ع سعستئمعس امان يول س

ة،    ـ   هةممعسع جىص، جانلعقالرنع بعز ظةرآةك     حعشع، بعر جىص دةيمعز، باشقا نةرسعمذ بعر جىص، بذ ظايةتت
ا ظئلعنغ         اغؤةنحعلعك             مةخسذس ظأسىملىك جىص دةص تعلغ تعن، ب ال قالماس أجعزة حعقعص ر م ن بع ان، بذنعثدع

  .تئخنعكعسع، ظذرذق سورتالش، حاثالشتذرذش ظعلمع حعقعص تذرعدذ

ةن     ز بعلمعض ئخع بع ذنداقال ت ش، ش ةتقعق قعلع أزعمعزنع ت ش، ظ ةتقعق قعلع ىملىآنع ت ة، ظأس ذ ظايةتت ب
عص قعلع     ن آةش ذددع يئثعدع دذ، خ ص تذرع زدةش حعقع عنعمذ ظع رذص،   نةرس ايؤان، معك اق ه ان ظذششش نغ

باآتئرعيعلةرمذ جىص ظعكةن، بذنع بعز بعلمعضةن ظعدذق، توك زةررعحعسع هةتتا، نذرغذن آةشعص قعلعنغان ؤة   
  .بذندعن آئيعن آةشعص بولعدعغان نةرسعمذ جىص بولعدذ

ث         ان ظعدسون ؤة ظذنع ةمراهلعرع    تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، توآنع آةشعص قعلغ لعقع، ه آةشعص  باش
ئمونت                  امالدذرغذح، س ذ، ش ع، توثالتق وك ظوحعق م ت قعلغان فوتوضراف ظاصاراتع، هةرعكةتلعك سىرةت يةنع فعلع
ة                   اص، آأآك ذنداق ماخت ع ش علةر ظذن ئلعص، آعش ا ظ عياتنع تعلغ ىز آةشص تارتعدعغان تىضمةن قاتارلعق نةححة ي

انالرغا  ذ ظعنس ع، ظ نع، حىنك اله بعلعؤالغع الدع ظع اس ق أتىرىص، ت ةتتا، آ ةلدع، ه ئلعص آ ايدا ظ  زور ص
  .مذسذلمانالرغعمذ بعر قعسعم بعدظةتحع، خذراصعي مولالمدعن حعرايلعق آأرىنىص آةتتع

ذ                      عياتنعمذ ظ ذ آةشص اراتتع، ظاش ذ ي ع، ظ ايمعز، حىنك الالهنعال ماخت اق، ظ نع ظوقعس ات ظعلمع بعز بذ آاظعن
ش،    الاله،رةهمعتع     ياراتتع، بةندعلةر آةشعص ؤة آةسعص قعلدع، ظعجاد قعلع تذر، ظ الالهقعال خاس ارعتعش، ظ ي

وك آةشعص                    ة ت ون، آعشعلةرض دذ، ظعدعس ام قعلع ة ظعله تع، تةقةززاسع بويعح ة هئكمع ان بةندعض بعلةن خالعغ
ذنداقال،                   اراتقذحع، ش ة قوشذص ي نعمذ بعلل وننعمذ آةشعص، آةسعص ذ ظعدعس الاله، ش ا، ظ ةن بولس قعلعص بةرض

ىحع،        هاياتلعق تة ! جئنعنع ظالدعغذ،  تقعقاتحعلعرعمذ ظألىص آةتتع، ظالاله خالعق، بعزضة هةممعنع يارعتعص بةرض
أزلةص                     ةرنع س عرلعق مأجعزعل ذنداق س اندا مذش ذلمانالرمذ آةشعص قعلسذن دةص، قذرظ ذن، مذس بعزنع ظوقعس

  .بةردع، ظةمما، بعز ظةسهابذلكةهصعدةك ظذخلعدذق

ع    اناظةتحع آعش عياتحع، س العم، آةشص ر ظ ةرقانداق بع ا،   ه ا، ظذلذغالنس ا، قولالنس ذنداق ماختالس ، ش
يةتكىزضةن صايدعسعنعث معقدارعدا مةرتعصعضة ظعرعشسة، ظويالص بئقعثالر، ظالاله، قانداقراق، ظذ زات هةممعدعن 

أرىص        ـ   بىيىك، ظذلذغ، ظةيعب   عمعز، ياخشع آ عق بولعش نذخساندعن صاك، ظوخشعشع يوق، شئرعكع يوق، ظاش
عمعز اليع  ادةت قعلعش أزلةص    ظعب ةتنع س أجعزة، هةقعق ذ م ة مذش االمعدا بعزض ان آ ذ زات، قذرظ تذر، ظاش ق زات

  .بئرعؤاتعدذ، بذ زاتعث رةهمعتعضة قاراثالر، بعز هازعر ظأسىملىك ؤة قذالقنع تةتقعق قعلعمعز

ك هةممعسع     »لةؤهذلمةهصذز«قذرظاندا، قذالقالر،    دا خاتعرلةنضةن دةص حعقعدذ، زةررعدعن حوث يا آعحع
ىرعتع،   مةؤجذت  بةتتة، هاياتلعق    ـ   211ةنضةن،  خاتعرل بولذص تذرغان يئثع يئشعل قذالق، قذالقنعث ظوحذق س

آىزدعكع قذرعغان قذالق آأرىنىشع بار، قذالقنع معكرذسكذصدا تةآشىرضةندة، ظوآسعضئننع حعقعرعص، آاربوننع            
، ضازنع حعقعرعص تذرغاندةك، سىمىرعدعغان ظئغعزلعرع آأرىنضةن، خذددع بعز ظوآسعضئننع سىمىرىص، آاربون

عدة    24 ظئغعز، بةزعدة  12بةزع قذالقتا، بعر آؤادرات سانتعمئتعردا       ىز بةزعس ة ي  160000 بةزعسعدة بةش ظالت
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ةزع      708750هةتتا بةزع قذالقتا بذنداق ظئغعزدعن بعر سانتعدا         ة ب  ظئغعز بار ظعكةن، يةنعمذ حوثقذر تةآشىرس
  . كةنتا، بعر معليون ظئغعز بار ظعقذالق

ىملىك،          ان، دةرةخ، ظأس ان قعلغ ةينع باي أز ظ نع ظ ا ظعلمع ايدا بوتانعك ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ة                   ةن بعلل ةدؤعلع بعل عمع، ج ارلعقالرنع رةس قذالق، ظذرذق حاثالشتذرذش، هاؤا، هةرخعل ماددا، ظعلعمئنت قات

ذ     سأزلةص حىشةندىرضةن، بذنع سعز بعظولوضعية، خئمعية، بوتانعكا ظع        ذآع، ب ةرقع ش لمعدة بعلعسعز، ظةمما، ص
عزلعققا         ذالر دعنس ار، ظ تةصسعر، قذرظان، ظعسالم دعنع ظعلمع، ظذالرنعث بولسا، دعنسعزلعق، ظةقعدة مةسعلعسع ب

  .حاقعرعدذ

اظادةتكة   ـ بةختتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، دةلعل بعلةن قايعل قعلعص، دعنغا، ظعسالمغا، غةلعبعضة،          س
  .تتعكع ظعلعمنع دةرسلعك قعلعص ظوقذشقا حاقعرعدذبارلعق آاظعنا

ظذ ظاندعن جىص هايؤانالر تةتقعقاتعغا حىشىص آةتتع، هايؤانالر توغرعسعدا آأص سأزلعضةن ظعدذق، هازعر 
ةن،                  أزعثعز ظئحعلسذن دئض ز، آ ةلتىرىص قويعمع ىرعتعنع آ ايؤانالر س لىك ه ىزةل جىص بعز صةقةت بعر نةححة ض

  .ةرخعل هايؤانالر سىرعتعنع حىشىرضةنبةتكعحة ه ـ 226 ـ 218

عز،       ةك هاجةتس ةيدعغان ظةين توزنع تةقلعد قعلغان، تأضة قذشع، صىتىن جعسعمنع ظأز بوينع بعلةن آأرةل
  .بوينع ظذزذن بعر قذش سىرعتع

אאא 

ةرنعث   (قعيامةت آىنع ظذالرنعث     ةنع جعنايةتحعل أزلةص          ) ي رع س ة قوللع عحةتلعؤئتعمعز، بعزض اغزعنع ص ظ
ذ    عمذ، ب اس بولس ة خ ةت آىنعض ةت قعيام ذ ظاي ةرحة ب ةت، ض ةن ظاي رعدذ دئض ذؤاهلعق بئ ذتلعرع ض رعدذ، ص بئ

ذت     قولنعث قعلغان جعنايعتعضة ضذؤاهلعق بئرع   ـ   دذنيالعقتعمذ صذت  ازعر، ص ا، ه ار، ظذنداقت ارةت ب ول   ـ شكة ظعش ق
  قانداق ضذؤاهلعق بئرعدذ، قول قانداق سأزلةيدذ؟

الر    ايع ظعش ةردعكع جعن ار دألةتل ةرةققعياتع ظعلغ امعرعكعدةك ت ذنعية، ظ ةي، ياص ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
 ظئنعقالص نةتعجة قازانغان،    ساقحعلعرع، بارماق ظعزعنع تةآشىرىص بعر نةححة قاتعللعق، ظوغرعلعق دعلولعرعنع        

  !معسالالرنع آةلتىرىص بارماق ظعزلعرعنع سىرةتلعك آةلتىرضةن، بعزمذ بذنع سىرةتلعك بايان قعلعمعز قاراثالر

ارالرنع      ع ب عي تةرعص ذماندارالرنع سعياس م ض الدعن مذهع اآع ظ ىرىش ي ل تةآش ذ خع ازعرمذ ب ذنداق ه ش
ةرجعمهالع ب قعحة ت زع، قعس اق ظع ىرعتع، بارم و، س رةر دعل ا، بع ارخعص قالدذرماقت انالر ظ اقحع ظورض ةن س عل

جعنايةت سادعر بولسا، دةرهال تةآشىرىص، صذت ظعزع، بارماق ظعزع، تعل آامعرادا تارتعلغا سىرةت، ظاصشارآا         
ظعتالرنع ظعشقا سئلعص، دعلونع صاش قعلماقتا، بذ ظايةت مأجعزة ظورذندا تذرعدذ، حىنكع، ظذ قولنع سأزلةيدذ              

 . يعل بذرذن خةؤةر بةرضةن1426دةص 

א 

 قعلعص قويساق قانداق  مئيعصبعز بةزع آعشعضة ظأمىرنع ظذزذن بئرعمعز، يارعلعشعدا ناآا، ظةزاسع آام،
 حوالق، ـ ، ظذالرنعث ظةقلع يوقمذ؟ دئضةن بذ ظايةت، ظأمىر تةتقعقاتع بولذص، دذنيادعكع بارلعق ظاقساققعالتتع
ثالر مئيعص ال قعلعص بئقع ةندىرىلعدذ، خعي ةلتىرىص حىش ىرةتلعك آ ذ س الدذرعدذ، ظذالرنعم رةت ظ        .الردعن ظعب

  )آأز، قذالقلعرع يوق ظعنسان(

ظعنسانالر، هايؤان، ظأسىملىك بولذص نةححة معليون جانلعقنع تةتقعق قعلدع، مةخسذس ظأمىر ظذزارتعش 
انداق قعلس تع، ق ةيظعتع قذدرع ة  ه ألدع، نةحح ع ظ ةمما، هةممعس تع، ظ ارمعز دةص تئرعش أمىرنع ظذزارت اق ظ

ىزدع،           ةمعنع          (معليون، معليارت جانلعقالر مذنذ ظايةتكة ظاساسةن جان ظ ألىمنعث ت ةربعر نةصسع ظعضعسع ظ ه
  ).تئتعيدذ

ةؤةبل       دةك س تذرلذق ظعلمع ة دوخ ا، تعبابةتت ا قعلس عيات ظات ة، آةشص انلعق بةرس الاله، ظاس ةمما، ظ ةر ظ
ايتتع،            ة بولم ألدع، ظألمعس ةرعبعر ظ ةمما، ب الدع، ظ اقالص ق تىصةيلعدعن ظعنسانالر مةلذم ؤاقعتقعحة جئنعنع س
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تعدا     ةهؤال ظاس ال ظ ة نورم انالر ظادةتت ةتقعقاتعدا ظعنس أمىر ت ن 60ظ ةتتا 100دع عدع،  140 ه قعحة ياش  ياش
  . يعلغعحة ظألىص تىضةؤاتعدذ100علع تذرسا، تا ظألىؤاتقانالرغا قارعساق، تذغذلذصال هةتتا ظانا قورسعقعدا ظألض

علةن    أرعدذ، مةس أمىر آ ذزذن ظ اندعن ظ ايؤانالر ظعنس عم ه ر قعس اقا : بع ايدذ، 200تاشص ل ياش  يع
ةزع   104 يعل، قذش    118 يعلغعحة، ظاق باشلعق بىرآىت      150ظالبانعيعدعكع بعر بئلعق تىرع      عدع، ب  يعل ياش

اال   40 يعل، ظات 35بار، ظعشةتك    قاغا، نةححة يىز يعل ياشايدذ دئضةن      ل، آ ىك   25 يع ل، مىش ل،  40 يع  يع
ذ  أردةك  30توخ ل، ظ عر 75 يع ل، ش ؤاس  ـ  يع ع   25يول اقعنعث بةزعس ل، ص اه  36 يع ل، تعمس ل 40 يع  يع

علةن     ارةتتذر، مةس ةخلذق، هاش قا م أمعرع قعس ألعدذ، ظ ة ظ ةل آةلس ةلذم، ظةج ة م عيااليدذ، هةممعسعض : ياش
ن،  اي30حعؤع ىن ياش أص    آ ةر آ ايدذ، دةرةخل عحة ياش ة آىنض اظةتتعن، نةحح ىح س ارةتلةر ظ ةزع هاش دذ، ب

ارةت    ل هاش ر خع وق بع بع ي ةر، رةقع ةؤةبلةرنع   35بعخةت ارلعق س ةن ب ن آةلض عيااليدعكةن، قولدع ل ياش  يع
ال        اآعز، خذش ةيمعز، ص ام ي اق، تاظ اح قالس ز، ظ اق، داؤالعنعمع ز، آئسةل بولس اق،   ـ قعلعمع ةث قورس ذرام، آ  خ

مذنحة حئنعقعش، هةرعكةت قعلعش، ساياهةت قعلعش، باغحعالردا هوزذرلعنعش، آأآتات،         ـ   لعك، ظانحة بةخت
دةرمةك ظعستئمال  ـ سةيلةردعن ظوزذقلعنعش، ماددعالرغا دئققةت قعلعص، آام ماددعنع تولذقالش، هةرخعل دورا

ةدبعرعمعزنع بذزذص يةنة ظألعمعز، ظألىم قعلعشالردةك سةؤةبعنع قعلعص باقعمعز، ظاخعرع ظالالهنعث تةقدعرع، ت
  .حوث هةقعقةت، ظعبرةت ظال، تةييارلعق قعل

ز،     بعز بذ يةردة قذياشقا، يئشعل دةرةخدعن حعققان ظوتقا مذناسعص هارارةت ظىستعدة مذنداق تئما قويعمع
  .آةلضىسع تةتقعقاتحعالر مذشذ تئمعدا تةتقعق قعلسذن

  هارارةت، قعززعقلعق نذر ظعلمع ـ 1

  .توك تةرةققعياتع نذر، نذر تئزلعكع، ـ 2

  .مةنعؤع ؤة ماددع نذر ظعلعم ماظارعصقا يئتةآلةيدذ ـ 3

  .نذر، هارارةتنعث بةش سةزضى ظةزادا سئزعلعشع، سئزعم ـ 4

  .هارارةت ماددعسع، هئسسع ؤة مةنعؤع بولعدذ ـ 5

  .هئسسع هارارةت، مأتعدعل ؤة غةيرع مأتعدعل بولعدذ ـ 6

  .سا، ظذ صايدعلعق مةنصةظةتمأتعدعل بول ـ 7

قذرغذحع                    ـ   8 دارة قعلعص باش عر قعلغذحع، ظع ا تةس ىحع ي صايدعلعق هارارةت يا جذغلعغذحع، ظأستىرض
  : مةسعلةن. بولعدذ

  .هارارةت، الي، خئمعردةك جذغاليدذ ـ 9

  .ظأسىملىآنع، هايؤاننع ظأستىرعدذ، تةسعر آىحع بار ـ 10

  .عرعدا تةدبعر قعلعص باشقذرعدذهاؤا، قذرذقلذق، دئثعز قاتناشل ـ 11

  .دئثعزغا، هاؤاغا، صارغا، شامالغا تةسعر بئرعدذ، يذقعرقعالرنع بعز مأتعدعل هارارةت دةيمعز ـ 12

  .مأتعدعل ظةمةس هارارةت بولسا، زومعضةر آئلعدذ ـ 13

  .جعسمعمعزغا تاجاؤذز قعلغان زومعضةر هارارةت، قعزعتما آئسةل قعلعدذ ـ 14

ؤاران، هاؤا آئلعماتع، قاتارلعقالرغا هذجذم قعلعص، زومعضةرلعك قعلغان، ظوت ظاصعتع  ـ   غشةهةر، با  ـ   15
  .حعقارغان، توك هارارعتع بولسا، هةممعنع ؤةيران قعلعدذ، بذالر مأتعدعل ظةمةس

أتعدعل دةص          ـ   16 ةيرع م أتعدعل ؤة غ ةك م مةنعؤع هارارةت، قعززعقلعق، ظعسسعقلعق، هئسسع هارارةتت
  .لىنعدذبأ ظعككعضة

عر    ـ ظةضةر ظذ مأتعدعل، نورمال بولسا، حوث ـ   17 عياتقا تةس حوث ظذلذغ ظعشالرغا، مذهعم نةتعجة، آةشص
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  .آأرسعتعدذ

  .ياآع ظاظعلة، جةمظعيةت، دألةت، دذنيانع باشقذرعدذ، ياآع ظذنع ظأستىرعدذ، ظىستىن آأتىرعلعدذ ـ 18

رع، ظأ    ـ 19 ةت تىرلع ارارةت، مذهةبب ةنعؤع ه ذ م اآع ب انالرنع   ي ئلعص، ظعنس عقحعلعق س ارا ظعسس زظ
  .بعرلةشتىرعدذ

ذص،  . 20 اق بول ئخعمذ حات اغدا، ظعش ت ذ ح ا، ظ أتعدعل بولمعس ال م ارارةت، نورم ةنعؤع ه ذ م ةر ب ظةض
دذ   ةيدا قعلع ةللةرنع ص ةنعؤع آئس ةرخعل م عزلعقنع، ه ةثنع، ظعتتعصاقس ذرذش، ج ةزةبنع، ظ ز . غ بع

ظعلمعنع تئخعمذ حوثقذر تةتقعق قعلعص، زور تةرةققعيات، غةلعبعنع قولغا         مذسذلمانالرنعث، نذر، هارارةت، توك     
ذ       . آةلتىرىشنع ظىمعد قعلعمعز   عنع خعلم و مةسعلعس ارارةت، ظ ذر، ه اندا، ن الاله، قذرظ دذ،     ـ ظ ان قعلع ل باي خع

ع               ان ظعاله الق ظاتقذزغ ذر،  قذياش، قذياش نذرع، هعدايةت نذرع، حاقماق نذرع، مذسا ظةلةيهعسساالمنع مول ن
 مذسا ظةلةيهعسساالم سةصةردة آأرضةن نذر، مأظمعنلةر نذرع، قعيامةتتعكع نذر، سعرات ظىستعدة، قةبرة ظعحعدة

  .ؤاهاآازاالر، صةرعشتعمذ نذردعن ظعدع
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  سىرة سةففات تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

 ظالالهنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحع بعز هةقعقةتةن يئقعن ظاسماننع، يذلتذزالر نذرع بعلةن زعننةت قعلدذق،
هةربعر جعن، شةيتاندعن ظذنع قوغدعدذق، ظذالر صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعدعن هئحنةرسعنع ظاثلعيالمايدذ، ظذالر 
قوغلعنعشع ظىحىن، هةر تةرةصتعن ظاقار يذلتذزالر بعلةن قوغلعنعدذ، ظئتعلعدذ، ظذالر ظاخعرةتتة مةثضىلىك ظازابتا 

  .ةتلةرظاي ـ 9 ـ 6. بولعدذ

ن              ؤاقتساهابعلةر، تابعظعنالر ظأز     ايدذ، يذلتذزدع ن قوزغالم تذز ظورنعدع ص، يذل عر قعلع ة تةصس عدا بذ ظايةتك
ةن           دذ دئض االك قعلع ىرىص،            . حعققان نذر، ظذالرنع قوغالص ه ارقعلعق تةآش ردة، تئلعسكوص ظ ازعرقع دةؤع ذ ه ب

ص، ظاندعن سويذص، معتظورعت تاشقا ظايلعنعدذ، ظأزعدعن نذر، ظوت حعقعدعغان يذلتذزالردعن ظوت، ضاز، ظاجعرا
ار      . ظاندعن ظاستموسفئرا قاتلعمعدا سىرآعلعش هاسعل قعلعص، ظوت آئتعدذ دةص يازغان          ة ظاق ذ آأزعمعزض مانا ب

أرىنعدذ  ذص آ تذز بول فئراغا . يذل ئلعص، ظاتموس ن آ ا يئقع اش، زئمعنغ ذ مئتظورعت ت ىن ب ة ظىح ا، نئم ظذنداقت
ذ دةل   العدذ؟ ب رعص ق تعلةر        آع ذس صةرعش ا مةخس ىن، بذالرغ أيدىرىش ظىح الص آ نع قوغ ةيتاننع، جعن  ش

ظذلدذر دذر  . مةس ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل الاله، هئكم ابعظعنالر   . ظ ذآع، ت ع ش عرلعق تةرعص أجعزعلعك، س م
دةؤرعدعكع تةصسعر، هازعرقع زامانعؤع ظىسكىنة ظارقعلعق تةآشىرىص حعقارغان يةآىنضة ظذيغذن حعقعص قالغان، 

تذز                      ظ ار يذل ة ظاق ش، يةن ةيرة قعلع كة س ن تةرةص ىرظةتتة زئمع ز س اجعراش، تئ ذ بولسعمذ يذلتذزدعن نذر، ظوت ظ
ان، هةدعسكة               ز قذرظ بولذش، بعز قارعساقمذ بذ ظاقار يذلتذزالر بعرةر نةرسعنع قوغلعغاندةك قعلعدذ، ظةلؤةتتة، بع

  .ظعشعنعمعز

ة    ظاسماند: تةنتاع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ     ل هالةتت عكع بذ زعننةتكة نعسبةتةن آعشعلةر تأت خع
  .بولعدذ

  . بعرعنحعسع بولسا، خذددع هايؤانالردةك ظةقعل قعلمايدذ، ظعبرةت ظالمايدذ، نةزةر سالمايدذ

عنعدذ،               دذ، حىش ئس قعلع دعن ه اددع تةرةص عي، م ظعككنحعسع بولسا، ضىزةللعكنع هئس قعلعدذ، هئسس
  .ظةقعل قعلعدذ

ع بولس انذنع،    ظىحعنحعس ةت ق عكعر، هةرعك ةدبعر، ص اب، ت زام، هئس ذختا ظعنتع ذ ص ىزةللعك، ب ذ ض ا، ب
  . سعرالرنع تاصعدذ

ذالق     ةن، ق أزع آأرمعض ةقلع آ ث ظ أتىص، ظذالرنع عص ظ قذحنع بئس ىح باس اؤؤالقع ظ ا، ظ أتعنحع بولس ت
تذزالر   غارايعبالرنع هئس قعلع  ـ  ظاثلعمعغان، باشقعالرنعث خعيالعغا آئلعص باقمعغان ظاجايعص      مان، يذل دذ، ظاس

تىرآىمع، سامان يولع، قذياش سعستئمعسع، صذختا سةيرة قعلعش، قعلحة خاتالعق يوق دةص حوقذم بذنع ظالاله 
  .ياراتتع دةيدذ

  .بذالر تأت دةرعجعضة بألىنعدذ

  .بعرعنحعسع قارايدذ، ظةقعل قعلمايدذ، خذددع هايؤان، آاال

  .ع بارصةرققعلعدذ، هايؤاندعن ظعككعنحع دةرعجة بولسا، قارايدذ، ظةقعل 

  .ظىحعنحعسع قارايدذ، هةرعكةت، نعزام، هئسا، تةدبعرنع تاصعدذ

تأتعنحعسع بولسا ماددع، هئسسع ظالةمنعث ظارقعدا بعر آىحنع صعالنلعغذحع، باشقذرغذحعنع، ياراتقذحع 
  .ظالالهنع تونذص يئتعدذ، ظالاله بار دةص ضذؤاهلعق بئرعدذ

علع    ظةنة شذنعثدةك قذرظان     ازعرال آأرض ظوقوغذحعالرمذ تأت دةرعجعضة، تأت قعسعمغا بألىنعدذ، بذالرنع ه
  .بولعدذ

بعرعنحع، قذرظاننع ظوقذيدذ، لةؤزع بعلةنال، تعالؤةت بعلةنال آذصايعلعنعدذ، مةنعسعنع ظذقمايدذ، قارعسعغا 
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  .بذ دةل بعرعنحع قعسعمغا، بعرعنحع صعرقعضة ظوخشايدذ. ظئتقاد قعلعدذ

ةؤزع             ظعككعنحع، اهةتلعك ل ةتلعك، صاس ث باالغ ذص، ظذنع اننع ظوق ا، قذرظ عنعص بولس ع س  آعشعلةر ظعكك
ةيران         اراص ه اللعرعغا ق ة تةمسعل معس بعه، آعناي ضىزةللعكعضة قعزعقعدذ، ظعلمع بايان، ظعلعم، بةدظعيلعك، تةش

العدذ مان . ق عرقة، ظاس نحع ص ذددع، ظعككع عنع حىشةن  ـ خ اددع تةرعص ع م ث هئسس ةندةك، زئمعننعنع ض
  .هوزذرالنغاندةك

ا،  ع بولس ةقعقعي ظىحعنحعس ة   ه ع ؤة بارح ذم بذالرن عنعدذ، حوق دذ، حىش عر قعلع دذ، تةصس ةتقعق قعلع ت
مةنعسعنع بعلش هةقعقعي  ظعككع آعتابنع بعرلةشتىرىش آئرةك،     . آاظعناتنع، ؤذجذدعنع دةرسلعك قعلعش الزعم    

  .الزعم، دةص قارايدذ

ا، ز    عم بولس الع قعس أتعنحع، ظ عرالرنع،      ت عنع، س ابعه مةنعس ةم، مذتاش اتعنعي، موهك رع، ب اهع
عم                 ع قعس عرعكع ظعكك انالر، ظعلض عص حعقعدعغ ةرنع تئص ظعشارةتلةرنع، آةلضىسع خةؤةرلةرنع، ظعلمعي مأجعزعل

تعدذ  اغدعال قعلؤئ ك ح عنع آحع علةرنعث ظعش م . آعش دذ، ظعلع ةرةققعي قعلع اندعن ت ةت،  ـ ظ ةهئكم ، صةلعسةص
ذر            سعرالرنع مةخصع    ايدذ، حوثق اراص تذرم مةنعلعرنع تئصعص حعقعدذ، ماددع، هئسسعي، زاهعرع تةرعصعضعال ق

ةت                  ةتكة ظةهمعي دذ، سعياس ةهلعل قعلع علعلةرنع ت ةلقظارالعق مةس زدعنعدذ، خ رعدة ظع تةتقعق قعلعص، آةث داظع
ذندا             ةممعمعزنع مذش الاله، ه ايدعلعنعدذ، ظ ة    بئرعدذ، قذرظان، هةدعس، تةدبعردعن، نذردعن ص العي دةرعجعض ق ظ

  !ظعضة قعلسذن، ظامعن

ةرعق،         ارلعق ش ةرب تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يذنان، رذم، ظةرةب، ظالبانعية، ظعنضعلعز، فرانسعية قات  غ
  .ظةللعرعنعث بارلعق صةيالسوفلعرعنع تأت دةرعجعضة ظايرعص مذنداق دةيدذ

ة ظ       اس     بعرعنحع تاظعصعسع، تايلعس، دعمضراتعس قاتارلعقالر، بارح ارحعالنماس، يوقالم ةمنعث ظةسلع ص ال
ةنلةر                ةقدعر دئض بولغان، هاؤا، سذ، ظوت، زئمعن، تذصراقدذر، بذ يةردة، ظعالهع صةرعشتةآعلعش، صةيغةمبةر، ت

  . هئسابلعنعدذصةرقيوق دةص قارعدع، بذالر ظأز ظةينع هايؤانغا ظوخشاش تذنجع 

ز مةث  هةقعقعي  ظعككعنحع تاظعصة، بعزضة     وق، بع اندا،       ظعلعم ي ة قايتق ة ظةسلعض ارلعق نةرس ةيرانلعقتا ب ى ه ض
دع             دذ دئ ا بولع اراش قعلس أز ق ة، آ ادةم خالعغانح ةربعر ظ ةتعحعلةر،   . خعيالع دذنياغا قايتعدذ، ه ذالر، سةصس ب

  .ظةخمةقلةردذر

ار،                     زام ب ار، نع عدا هئساب ب ةت دذنياس ذ تةبعظ ذص، ب ظىحعنحع، تاظعصة بولسا، صعياغورس قاتارلعقالر بول
ةمنعث ظةسلع                    ـ   جعنعرلعق بار، مذهةببةت  ظعن ارلعق ظال ار، ب رعش آىحع ب ارتعش آىحع، ظعتتع ار، ت نةصرةت ب

  .نةصرةت دئدع ـ هئساب، مذهةببةت

ايدذ،            ظاندعن تأتعنحع تاظعصة، سوقرات، ظةفالتون، ظارستوتعل قاتارلعقالر، هئسابلعغذحعسعز هئساب بولم
ايدذ، م   زام بولم عز نع زام بعكىتكىحعس ةتظعنتع ر      ـ ذهةبب ات بع ارلعق آاظعن ةم ب ذ ظال علةر، ب رةت، هادعس نةص

  .قعلغذحعسعز، ياراتقذحعسعز بولمايدذ دةص، بعر ظاالهقا ظعقرار قعلدع

ايعدا                   قا تئضعشلعك ج أزع توختاش ةمما، ظ ان، ظ اص قالغ الدعدا توخت اددا ظ دارؤعنحعالر بولسا، هئسسع م
اال  اي، ظ ة   ـ توختعم ةن، آةلس ا سأزلعض علةردذر  آةل ـ جوق ةن آعش ةس جأيلعض ةن    . م ر دئض ار، بع الاله ب ظ

ي  ؤاقتصةيالسوفالرمذ ظةمةل، ظئتعقاد، ظةخالقع، سعياسةتنع، قذرظان، هةدعسكة ياآع ظأز      عدعكع ساماؤع، دعنع
رعكلعرعدةك                     ة مذش ذددع مةآك ارعلعدذ، خ عز دةص ق ةنعال دعنس ا، ي انذن قعلمعس آعتابالرغا ظأزعنع باسمعسا، ق

  .ه بار، بعر دةيتتعظذالرمذ، ظالال

  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ تأت دةرعجعنعث جةمظعسعنع مذنذ تأت دةرعجة ظاساسعدعن ظالغاندذر

ا قارشع           ذرذش، ظذالرغ ابعل ت ة تاق عر قةؤعملعرعض اراص، آاص ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم، ظةؤؤةل يذلتذزالرغا ق
ث      مةقسةت هأججةت قعلعص يئثعشنع      ذالر مئنع ص، ب دع  س  ـ  قعلع بعم دئ اندعن    . ئنعث رةب ا، ظ اندعن ظايغ ظ

ان، ظاسمان                ةلرنع ياراتق ارلعقعمنع ظالةم ةن ب أتكعلعص، م ن ي ىح دةرعجعدع ذ ظ  ـ قذياشقا يأتكةلدع، ظاخعرع ب
زئمعننع ياراتقان ظالالهقا قاراتتعم دئضةن، ظةث يذقعرع مةرتعبعضة آأتىرىلضةن، بعز مذسذلمانالر مانا بذ ظىلضعضة 
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ة، مةرتعؤعضة ظعقتعدا قعلعشقا بذيرذلغان، سعلةرمذ لةؤزع ظىستعدة زاهعرع مةنة ظىستعدة توختاص    مانا بذ دةرعج  
قالماثالر، قذرظان، بارلعق مذسذلمانالرنعث دذنيادا، دعندا، ظاخعرع تةرةققعي قعلعص، ظالاله تةرعصعضة يةتتعنحع 

ة ظاسمان                 ىن، يةتت ع ظأرلعشع ظىح ةنع روه عش        ظاسمانغا ظأرلعشع ظىحىن، ي ارار تئص ة ق تعدعكع جةننةتت ظىس
  .ظىحىن حىشىرىلضةندذر

انداق      ـ بعز هازعر آاظعناتتعكع ظاسمان   ز ق عدا ؤة بع العمالر توغرعس زئمعندعكع ظاالمةتتعن بةهرع ظالغان ظ
  .قعلعمعز؟ ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعمعز دئضةن توغرعسعدا توختعلعؤاتعمعز

ر ظذ       ة بع داق     ظذنداقتا، بعز ظأزعمعزض علةن، مذن ازعراليلع، مةس ةتتة    : سلذص ه ارعص، مةرعص انالر ماظ ظعنس
صةس بولعدذ، مذآاصاتمذ شذنداق، بعز قانداق تاظعصعضة مةنسىص  ـ ظةمةل، خعزمةتتة ظعضعز. صةس بولعدذ ـ ظعضعز

  بولعمعز؟

ن    ـ ظالاله، قذرظاندا، دعضعنكع، مةن سعلةرضة بعر ظعشنع ؤةز  ع، ظعككعدع ن   ـ نةسعهةت قعاليك ظعككعدع
ذ        ز مذش ياآع يالغذز تةنها تذرذص، تةصةآكذر قعلعثالر، ظالالهنعث مةخلذقاتلعرع ظىستعدة تةصةآكذر قعلعثالر، بع

  .ؤاجعصنع ظعجرا قعلعمعز

ةقلع       اندعن ظ ذص، ظ را تون ع توغ اندعن ظذن ص، ظ ةقعل قعلع علةرنع ظ اددع نةرس ع، م ان، هئسس ظعنس
ول        ظعشالرنع تةصةآكذر قعلسا، ظةقلعضة مةنسى     ة، ي ةتقعق قعلعص ظعزدةنس ةتلعرعنع ت ص ظعشالرنع ؤة ظذنعث ظعلل

ةرةص        ول ت ظعككع بولعدذ، بعرع ظوث، بعرع سول ظوث تةرةصتعكع يول بولسا، هعدايةت توغرا يولغا ظاصعرعدذ، س
. ذبولسا، دةل ظةآسعحة، ظازغذنلذق، ضذمراهلعققا ظاصعرعدذ، حىنكع، ظالةم، آاظعنات ظعشلعرع ظعككع تىر بولعد           

  .بعرسع، آذللعيات، يةنة بعرسع جذزظعييات بولعدذ

مةسعلعلعرعنع ظةقعدة  آذللعيات دئضعنعمعز، ظعالهع، ظاخعرةت، صةرعشتة، يةنة بعر ظالةم، صىتىن آاظعنات     
علعلةرنع       ذ مةس ان ب تعش، ظعنس أتىص آئ عغا ظ انعث ظارقعس ع دذني اددا، هئسس ش، م ةتقعق قعلع دعن ت تةرةص

تةتقعق قعلغانسئرع هئدايةت تئصعص، نذر ظىستعضة نذر قوشذلذص، شةآسعز ظعشةنحعضة          تةصةآكذر قعلغانسئرع،   
  .ظئرعشذدذ، ظالالهقا يئقعنلعشعدذ، آارامةت آأرعدذ

ةتقعق               علعلةرنع ت رع مةس اددع، زاهع الدعدعكع م جىزظعييات مةسعللعلةرنع، آعحعك مةسعلعلةرنع آأز ظ
ةآلعن   العدذ، ش ةيران ق ا، ه ةآكذر قعلس ا، تةص دةك،   قعلس اددعزعمحع تايلعس اخعرعدا، م ذمانلعنعدذ، ظ عدذ، ض

ة              داق مةسعلعلةرض أثلعدة مذن ذ آ دذ، ظ ذص حعقع وظال دارؤئندةك، مارآعستةك، دعنسعز بول ك   س دذ، آعحع  قويع
بالعالر نئمة ظىحىن ضذناهسعز ظازابلعنعدذ؟ نئمة ظىحىن يامانلعق، ياخشعلعقنع بئسعص حىشعدذ، نئمعشقا باتعل 

عز  ةهلع دعنس ئلعدذ  ظ العص آ ن غ ئح ظعش    . الر، دعندارالردع ا ه ذ بايغ أرعدذ، ب عبةت آ ئقعر مذس ذ ص قا ب نئمعش
بولمايدذ، نئمعشقا بذ دأت آعشع باشلعق بولذص قالعدذ، نئمعشقا بذ ظاجعز، آىحلىك نئمعشقا بذ قذرت آعحعك          

ذتع                      ة ص ث ظالت ا، آذمذتعنع ار، صاش ذتع ب أت ص ذرذص، ت ار؟     بذ تأضة حوث، نئمعشقا صعل حوث ت انعتع ب ع ق  ظعكك
علعلةر     ان مةس الالهال بعلعدعغ ر ظ نع بع ةندةك هئكمعتع اراتتع، دئض ىن ي ة ظىح ذزنع نئم ان، توثض الن، حاي يع

، شةك ظىستعضة شةك، بعلعمسعز آئسةل ظىستعضة     توختعلعصظىستعدة ظويلعنعص، جىزظع مةسعللعلةر ظىستعدة      
  .آئسةلنع زعيادة قعلعدذ

ةنعؤع               هئكمةتنع صةقةت    ـ   بذ ظعلعم  ي، م أتىص، آذللع عدعن بأسىص ظ اددعي نةرس عي، م ع، هئسس جىزظ
  .ماددا ظارقعسعدعكع ظعشالرنع تةتقعق قعلعص، ظةقلع ظعشالردا تةصةآكذر قعلغانالرال تاصااليدذ

أز جعسمع،                 دع، ظ ةيدا قعل ظاؤؤال ظأزعدعن باشاليدذ، مةن نةدعن آةلدعم، قانداق آةلدعم، مئنع آعم ص
عل                هةيكعلع، نةصسع، رو   ىرةت هاس انداق س تع؟ ق انداق حاثالش دة ق ا رةهمع تع، ظان انداق حعق ا ق هعغا ؤذجذدق

العلعق                            عدذ، ب ذ ظأس اردع؟ ظ م حعق الدع، آع انداق قعلعص حعقعص ق ا ق ذ دذنياغ بولدع، روه نةدعن آةلدع، ب
العد               ـ   بولعدذ، قئرعيدذ، حاح   ذص ق العدةك بول ك ب ة آعحع عدذ، يةن اخعرع   ساقعلعغا ظاق آعرعدذ، ظاجعزلعش ذ، ظ

ظألىص آئتعدذ، نةضة آئتعدذ؟ ظذ، بذ جةرياندا، ياراتقذحعنع تئصعؤالعدذ، ظذ زات، هاياتلعق ظاتا قعلغذحع، آامعل 
هاياتلعق ظعضعسع، ياراتقذحع، سىرةت سعزغذحع، رعزعق بةرضىحع دئضةنلةر، ظاندعن ظذ ظاناتومعيعضة قارايعدذ، 

ا،   ة، آاظعناتق ة، ظاسترونومعيعض تعنبعظولوضعيعض ذددع     ـ ظاس دذ، خ ةآكذر قعلع ارايدذ، تةص ة ق تىن ظالةمض ظىس
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دذ               . بايعقعدةك نةدعن آةلدع، نةضة بارعدذ، بئشع بار ظعكةن، ظاخعرع بولعدذ، بذ هادعسعكةن، ياراتقذحع بولع
ةر،   حىنكع، هادعسة يوق هالعتعدة ظأزعنع صةيدا قعاللمايدذ، بذنداق صذختا       هئساب، ظعنتعزام، سةيرة، هةرعكةتل

آئتعشلةر، ساماؤع آعتابالر، سعرلعق مأجعزعلةر، بولذصمذ، قذرظان، ظاخعرع ظةقعلنع ظعشقا سئلعص،         ـ   آئلعص
عش    ايعقعدةك حعض ابالردعن ب اماؤع آت ذنذص، س ا بويس ر ظالالهق عدة بع ةآكذر نةتعجعس وظالتةص اؤاب س الرغا ج

  .تاصعدذ

ة      ىن، آ رةت ظىح ار، ظعب ةر ب داق هئكايعل ابالردا مذن اماؤع آعت ز   س ع، دعنعمع ز، حىنك لتىرىص قويعمع
ر        . توسعمايدعغان قعسعمدعن  ا، بع عدا ظولتذرس بعر صةيغةمبةر، بذالق بئشعدعن ظأتىص سذ ظعحعص، تاغ حوققعس

صارعس آئلعص، بذالق بئشعغا حىشىصتذ، ظذ ظارام ظئلعص بولذص، صذل بار هةمياننع ظذنتذص آئتعص قاصتذ، آئيعن 
رع   باي، بعر صادعحع آئلعص، هةميان     ر قئ ةيخ نع ظئلعص آئتعص قاصتذ، ظارقعدعن بع الدا،    ش ةن ه ذن يىدعض  ظوت

ةي ظعئسعت،                    دة ه ةيغةمبةر ظعحع ةن ص رعنع آأرض ذ قئ ةل ب آئلعص، بذالق بئشعغا حىشىصتذ، ناهايعتع آةمبةغ
، دة ـ هئلعقع هةمياننع بذ قئرع ظالسعحذ دةص قاصتذ، ظارقعدعن، صارعس، صذل يوقلعقعنع سئزعص، يئنعص آةصتذ

ألتىرىؤئتعص   شةيخبذ قئرع ظادةمنع سوراق قعلعصتذ، بذ         مةن ظالمعدعم دئسة، ظعشةنمةي، ظذرذص، ظازابالص، ظ
ايعقع                ظاندعن آئتعصتذ، صةيغةمبةر شذ حاغدا، ظع رةببعم ظالاله، بذ نئمة ظعش، بذمذ ظادعللعق بوالمدذ؟ دةص، ب

تةآتعنع  ـ   كمةت سوراص دذظا قعصتذ، ظعشنعث تئضع     ماددع زاهعرع تةرعصعضة قاراص، تةصةآكذر قعلغانالردةك، هئ      
ذ   شةيخحىشةنمةصتذ، ظالاله، ظاندعن ؤةهع قعلعص، بذ صارعسنعث دادعسعنع بذ          ىن ب  ظألتىرىؤةتكةن، شذثا، بىض

نع دادعسعنعث قعساسعنع ظأزع ظذقماي هةمياننع دةص ظألتىرىؤةتتع، صارعسنعث دادعسع بولسا، شةيخصارعس بذ 
ادعحعدعن   ادعللعقعم                  هئلعقع ص ث ظ ذالر مئنع رذدذم، ب ادعحعغا بذي ذلنع ص ذثا ص دع، ش ةرعزدار ظع ذلحعلعك ق ذ ص  ش

  .دئضةن، مانا شذنعث ظىحىن، صةيغةمبةر جعم تذرذص تذرغان

ارعدعن                    اؤاتقعدةك، ظ ىص ظوين ذغا حىمىل العالر، س ك ب ذن آعحع ا، نذرغ تعص بارس ةيغةمبةر آئ ر ص يةنة بع
اق قعلساث دةص         بعرسع ظةما بولذص، ظولتذرذص قاصتذ     ، صةيغةمبةرنعث ظعحع ظاغرعص، ظع ظالاله، بذ بالعنعمذ س

ذغا                العنع س ك ب ر آعحع ال بع اال ساقعيعؤئلعص تذ، ب اق قعص العنع س ص، ب دذظا قعصتذ، ظالاله دذظانع ظعجاؤةت قعلع
ةيغةمبةر، دة              تذ، ص ذص قئحعص العالر قورق تذ، ب ذم قععص ول   حىمدىرىص ظألتىرىصتذ، ظاندعن يةنة بعرضة هذج ال ق ره

آأتىرىص، ظع ظالاله، بذ بالعنع ظأز ظةسلعضة قايتذرذص، ظةما قعلساث، دةص دذظا قعصتذ، ظالاله ظذنعثغا مةن ظأز        
ا      هئكمعت ـ   ظعلعم ص، ماث ا قعلع عم بعلةن ظالدعن بعلعص ظذنع ظةما ياراتسام، سةن مئنعث تةقدرعمضة قارشع دذظ

دعرنعمذ حىشةندعثمذ دةص آايعصتذ، ظةنة شذنداق هئكايعلةر،      نارازع بولدذث، ظةمدع آأردىثمذ، بعلدعثمذ، تةق     
مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن خعزعر ظةلةيهعسساالم ظارعلعقعدعمذ يىز بةردع، بعز بذ مةسعلعنع بذرذنمذ بعر قئعتم          

م    مةقسةتيازغان،   اقعؤعتعنع، ظعلع نعث ظ رع آأرىنىش  ـ ، تةقدرعنعث سعرعنع، آاظعنات ظعشلعرعنع ماددا، زاهع
ئكمةت هةقعقعتعنع، شةيظعلةر هةقعقعتعنع بعرال ظالاله، ظأزع بعلعدذ، ظذ سعنايدذ، بعز سعنعلعمعز، ظذ سوراق              ه

  .قعلغذحع، بعز سوراققا تارتعلعمعز، ظذ هئساب ظالعدذ، بعز بئرعمعز خاالس

  .بار يذقعرقع ظايةتتة، مذنداق ظعشارةتمذ

دذ  الاله قوغداي نع ظ ث زعنعنعتع مانالرنع ؤة ظذنع دع،  ظاس راق قعل ةيتاننع يع اقلعدع، ش ةيتاندعن س ، ش
ةتتعن           ذ زعنن ةيتاننعمذ ب ةلكع، ش ظةمما، زئمعندعكع زعننةتتعن شةيتاننع نئرع قعلمعدع، ظذنع ساقلعمعدع، ب

جعن، شةيتان نةصسع،  ـ ساقلعمعدع، قوغدعمعدع، بةلكع، شةيتاندةك ظازدذرغذحع قعلدع، بعر قعسعم ظعنسع
اؤايع ا   ـ ه ةؤةس، دذني م     ه ةتتعن، ظعلع علةرنع هةقعق ذص، آعش الدامحع بول تع، ظ ةتتعن، زور  ـ زعننع هئكم

قذن،             صايدعدعن، ظاخعرةتتعن، جةننةتتعن هةتتا خالعق بولغان رةببعدعنمذ ظالداص ظازدذرذص تذرعدذ، حوث توس
 دعن، هاؤايع دذنيانعث ظازدذرعشع  ـ   هاث بولذص تذرعدذ، شذثا، بعز سعلةرنع دذنيادعن، دذنيا زعننعتعدعن، مال         

ةن،         . هةؤةس، نةصسع شةيتاندعن ظاضاهالندذرعمعز   ـ   ثالر دئض هةدعستة، دذنيادعن، ظايال آعشعدعن هةزةر قعلع
  .حىنكع، بعر قعسعم ظايالالرمذ شةيتان هةم زعننةتتذر

مان، روه           بذ ظايةتتعكع ظاسمان، بعز بذرذن حىشةندىرضةن ظاسمان شذ، رةسذلذلاله حئكعص حعققان ظاس
ةيمعز                ظأرلعضة ز بعلم دذ، بع أزع بعلع ذ  . ن ظاسمان، يةتتة ظاسمان، بذ ظاسمان توغرعسعدا توغرعسعنع ظالاله ظ ب

ظايةتتة، دذنيا ظاسمعنعنع يذلتذز بعلةن زعننةتلعضةن، ظذنداقتا، يذلتذز، ظاسماندا ظاسمان دئضةن نئمة؟ ظالعمالر      
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ئلعص،     ـ بذنع بوشلذق دةص ظاتاص باقتع، ظةمما، ظايةتتة بوشلذق، ظاسمان        ة دةص آ عدعكع نةرس زئمعن ظارعس
دا           ـ   ظاسمان ةرةب تعلع ةنع ظ وم، ي ة، ؤاآعظ العمالر يةن ادعلعدع، ظ لذق قعلعص ظعص ير (زئمعن ظارعسعنع بوش ) أش

بعرعضة زعح باغلعغذحع،  ـ يةنع ظةسعر تارتعش آىحعضة تةسعر آأرسةتكىحع، صىتىن ظاسمان جعسعملعرعنع بعر
اس           بعر تةسعرلعك ماددا، ظالةم    ص، قعي ال قعلع ةن معس  دئيعشتع، ظةلؤةتتة، بذنعث ؤةزنع بار، ظالعمالر تةخمعن

 توننا ظئغعرلعقتعكع زعحلعق، 1000قعلعص، بعر معللعمئتعردا يةنع ظةسعيرنعث ظاشذ ظالةمنعث بعر معللعمعتعردا 
ا،      توننا دةص هئسابلعغان، ظةضةر ب      1000يةنع، بعر معللعمئتعرنع    . قئتعش ماددا بار دئضةن    ا ظايالنس ذ ماددعغ

ح                         تعمعالرنع زع ارلعق سئس ةم، ب ذ ظال ع، ب ةن، حىنك اددا بولعدعك اتتعق م ىك، ق صوالتتعن نةححة هةسسة آىحل
قعمذ           . تذتذص تذرعدذ  ة ظايالندذرذش نع نةحح ا، زئمعن ا بولس والت ظارغامح دا ص ث ظورنع هةرعكةتلةندىرعدذ، ظذنع

  .يةتمةيدذ دئدع

اددا ظ  ةم، م ةن ظال عر دئض ذ ظةس دع ب داق دئ العمالر مذن ىن ظ وم، : (ىح ةقعقعي ؤاآعظ لذقه عر ) بوش ظةس
  .دعيعلضةن

  .ماددعغا سىرآعلعش يوق ـ 2ظذ سىزىك،  ـ 1

  .قاتتعق، قئتعشعش، قويذق، زعح ـ 3

  .صذختا، مذستةهكةم، حعداملعق ـ 4

  .هارارعتعمذ يوق، ظاؤازعمذ يوق، صذراق، رةث يوق ـ 5

نئتلعق دول   ـ 6 نع، ماض ارتعش آىحع ع       ت نالعنع، ياخش ذر سئض ع، ظذح نع، نذرن وك دولقذنع نع، ت قذنع
  .يةتكىزضىحع

  .بعرعضة توشذص تذرذشعنع، حعثعتعش رولع بار ـ ماددعالرنعث بعر ـ 7

  .خئمعيعؤئلعك تارتعش آىحعنعث ؤاسعتعحعسع ـ 8

  .هةربعر ماددعنعث بوشلذقعغا ظذ لعق تولغان ـ 9

  .ه ظأزع بعلعدذبذ آىحنعث توغرعسعنع نئمعلعكعنع ظالال ـ 10

ةننع    ز، بعلمعض ةننع دةيمع ايمعز، بعلض أز قعلم تعدة س ة ظىس ةن نةرس ذلمانالر بعلمعض ز مذس ع، بع حىنك
كة            داق دئيعش رعدا مذن ذ توغ اندا، ب نع بايقعغ ارتعش آىحع العم، ت ةن ظ يوتون دئض ذرذمعز، نع ا تاصش ظالالهق

  .مةجبذرالنغان

قا      بذ تةسعرنع بعر تذتاشتذرغذحع، يةتكىزضىحع، تة   اآع باش تعن ي ة قذياش عز ظالةملةرض سعرلةندىرضىحعس
والت             تةهكةم ص ر مذس ذددع بع سعستئمعالردعن ظأزع يأتكةلضةن دةص تةسةؤؤذر قعاللمايمةن، تارتعش آىحع خ
قعرع            ةقلعدعن تاش ظارغامحعغا ظوخشاص آئتعدذ، ظارغامحعنعث يةنة بعر ظذحعدا نئمعلةر بار؟ بذ بعز ظعنسانالر ظ

زعلةر ظاسمان جعسمعغا تةسعر آأرسةتكىحع بذ ظةسعير ظعسعملعك ظالةم ؤةزنع ظئغعر، هةرعكعتع بعر ظعشتذر، بة
  .تئز، زعح بعر زةررحعلةردعن تةرآعب تاصقان دةص باقتع

ا                    عنع ظوتتذرعغ أز قارعش العمالرمذ آ ارلعق ظ والض قات جورجع توآعس سعرظولسعصعر لودعج، ماآسول، ماك آ
  .قويدع

ع، ن  اتوم تةتقعقاتحعس ةم      ظ ر ظال ةن بع عير دئض تعيعن، ظةس ع ظئينعش عنعث ظعضعس عيلعك نةزةرعيعس عسص
بوشلذقعدعكع خعيالغا ظوخشايدذ، ظأزع مةؤجذد، ظةمما، قانداقلعقعنع بعلضعلع بولمايدذ دئضةن، ظذ تةسعر بار،    

  .شذثا، ظالعمالر ظذنع ظةسعير دةص ظاتعغان، يةنع تةسعر آأرسةتكىحع دئضةن مةنعدة

الاله،        : هذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ   تةنتاؤع رةهمة  بذ قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر، بعزنعث ظةقعدعمعز، ظ
ةن،              ةن زعننةتلةنض تذزالر بعل ذ يذل قذرظاندا دئضةندةآال، ظاسمان مةؤجذد، قذرلذشع صذختا، آىحلىك، قاتتعق، ظ

المعغان    ـ   يئثع ظعلعم  جعنالرمذ حعقالمايدذ، قذرظان ظايةتلعرع بولسا، بىضىنكع زامانعؤع آةشصعيات،        ةنلةر تاص ص
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ان             ةي قالغ عنع بعلم ة دئيعش وفالر نئم ارلعق صةيالس ةن ب ع يةتمعض كة آىح زاهالص بئرعش ةرهعيلةش، ظع ش
أتعدذ،              هةقعقةتلةرنع مأجعزلعك، سعرلعق مةسعلعلةرنع ظوتتذرعغا قويعدذ، ياآع بعر قعسمعغا ظعشارةت قعلعص ظ

ةك           بذنع صةقةت تةتقعق قعلغان، ظعزدعنعص آ      العمالرال ب الالهدعن ظ ةيدذ، ظ العمالرال بعلةل أرضةن آعتاب خذمار ظ
  .قورقعدذ

ز        تعدة توختعلعمع ةم       . بذ مةسعلعضة ظاالقعدار بولغان نذر مةسعلعسع ظىس ذ ظال ة، ظاش ذ نةرس ةن ب ذر دئض ن
ثمذ مذساصعسع بولغ                  ذ نذرنع ة، ب ةتحان زةررعح ان هةرعك اندةك، بوشلذقعدا ؤاآعظومدا هةرعكةت قعلعص تذرعدعغ

علةن ئكذنتتا : مةس ر س ع،   300000بع اندةك، ؤةزن ع بولغ ذددع مذساصعس اثعدذ، خ ارتذق م ردعن ظ  آعلومئتع
تأمىردعن ياآع معسدعن حعقعؤاتقان توك آىحعنع معليون ياآع معليارت : مةسعلةن. ظئغعرلعقع، معزانع بولعدذ

ز              ةث دةيمع ة ت ات آىحعض ث ظ اتال     . ياآع ظاددع نةحة يىز مع ذ ظ ةك، ش ان ظعشالرنع     سةرص ر آىحع    دئم  قعلغ
ان        ع، آ دذ، زاؤذتالرن ان        ـ  قعلعدذ دئضةن بولع ويعزالرنع ماثدذرعدعغ ةتتا ص امالدذرغذح، ه راغ، ش ا، حع آارعخان

آىحنع مألحةرلةيمعز، ظةنة شذنعثدةك هازعر بعز ظذنع ؤةزنعضة سالماقحع، باشقا ماددعالرنعث ؤةزنع، ظئغعرلعقع 
  .سع تةرعصع بار هئسعقع، ماددع،بولغاندةك، نذرنعثمذ ظئغعرل

ال   اددع معس ذ      : ظ ا ب تعدذ، مان اص آئ ة يوق علةر آأيدىرس انالر نةس ةتتا آأيدعغ زعن، ه راغ، بئن ام، حع ش
عنع،       نذرنعث، هارارةتنعث ظئغعرلعقع، ؤةزنع شذ، بعت آعلو       ارارةت دعض وت، ه بئنزعن دئضعنع بعر آعلو نذر، ظ

  :عمذ، دوآتذر جعيمعس جانعز مذنداق دئضةننذر زةررعحعسعنعث بئسعمع بعلةنمذ ظألحعن

وراص           ع خ ارارةت مةنبةس ذر، ه عق، ن عية، ظعسس ةرقانداق ظئنعرض عحة، ه ابالص آأرعش العمالر هئس ظ
تىضعضةندةك، قذياشتعنمذ نذر، هارارةت آاملعماقتا، قذياش يىزعنعث ظىح آؤادرات سانتعمئتعردعن هةر سئكذنتعغا 

ا،            توننا نذر، هارارةت، ظئن    4000000 ر معنذتت دذ، بع وراص تذرع ذر،     250000000عرضعية آامالص، خ ا ن  تونن
  . هارارةت، ماددا خوراص تذرعدذ دئضةن

تعنال      : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق دةيدذ     أجعزة، راس ةن م ان هةقعقةت سذبهانالال، ماشاظالال، قذرظ
ا            اص، ظاخعرلعشعص تذرغ ات يوق ة آاظعن أزع، بارح الالهنعث س اتلعقمذ ظاخعرلعشعص    رةببعم ظ ارلعق هاي ندةك، ب

امالص         ذنداق آ مذ، مذش تذرغاندةك، بئشع بار هادعسة بولغان هةرعكةتنع قوبذل قعلغان بذ ظوتلذق جعسعم قذياش
ظاخعرع تىضةيدذ، يوقايدذ، نذرع ظأحىص قالعدذ، بذ مذقةررةر، ظايةتتة، سىرة آذؤؤعرات آىننعث نذرع ظأحكةن 

ة    ةن       حاغدا، يذلتذزالر تأآىلض نعق آةلتىرىلض اغدا دةص ظئ ةن       . ن ح ىن بعرلةشتىرىلض ةن آ اي بعل ئخع، ظ ة ت يةن
الدامحع                       ةزع ظ ا، ب ةن، ظذنداقت ايتذرذش خاتعرلةنض ة ق عنع ظةسلعض ةر نةرس ة، ه حاغدا دئضةن يةنة بعر ظايةتت

عية م            ةن ظئنعرض ذ دئض ةنبةسع،  يالغان صةيالسوف، دوآتذرالر قذياش مانحة معليون، معليارت يعل ظأحمةيدذ، ظ
داق              ـ   ظأز دذ، ظذن تذزالر سوقذشذص، تولذقالي ظأزعدعن تولذقاليدذ، باشقا صعالنئتالرغا سوقذشذص، قذيرذقلذق يذل

  .قعلعدذ، مذنداق قعلعدذ، دةص جأيلععشع، سعلةرنع ظالداص قويمعسذن، قذياش حوقذم ظأحعدذ، حوقذم يوقايدذ

هةدعستة، ظاي بعلةن   . ة هامعنع يوقايدذ، دئضةن    مةنتعق قاظعدعسعدة، بئشع بار هادعسة، نةرس      صةلعسةصة
  .قا سئلعص، دعنسعز آاصعرالرنعث ظازابعنع آىحةيتعش خاتعرلةنضةندوزاخقذياشنع بعرلةشتىرىص، 

اندا،               ة ظاسمان يئرعلغ ذالر ظايةتت دئمةك، بذ ظاسمان زعننعتع، ظاسمان ظأزعمذ ؤايران بولعدذ، يوقايدذ، ب
تذ اندا، يذل ئحعلعص قالغ عك ظ عنع  ظعش ة صارعس ةن، ظةمم ةندة دةص خاتعرلةنض ذرع ظأحك ىن ن ةندة، آ ز تأآىلض

  .آأرىث، ظاخعرعدا بعز نذر يوقامدذ؟ ياقمذ؟ دئضةن ظىستعدة توختعلعمعز

ر            ث آعلومئتع ىز مع ة ي ئكذنتتا نةحح ر س ةت قعلعص تذرغذحع، بع ذر هةرعك ةندةك، ن رعدا دئض ز يذقع بع
ذر        مذساصعنع بئسعص ظأتعدذ، قذياشتعن ؤة باشق      ن ن وت حعقعص تذرغذحع يذلتذزالردع ا قذياشتعن باشقا نذر، ظ

زدعن            اش بع ن، ظاددعيسع، قذي ةن بولذشع مذمكع تعص آةلض  150حعقعص نةححة معليون يعلدا بذ زئمعنغا يئ
نذت                 ةآكعز مع ص، س ارارةت حعقع ذر ه ةنع   18معليون آعلومئتعر يعراق تذرعدذ، قذياشتعن ن ئكذنتتا ي  500 س

عير    سئكذنتتا بعزضة    ةن يئتعص آئلعدذ، مذشذنداق تئزلعك سىرظعتع بعلةن ظالةم بوشلذقعنع ؤاآعظومنع ظةس   دئض
بعز ظعنسانالردعن باشقا ظالةمضعمذ يئتعص بارعدذ، مذشذ . ظايلعنعص يىرىص، بعزضة يئتعص آئلعدذ ظاشذ ظالةمنع

يون يعلالر  ة معل دة نةحح ذزذن ؤاقعت ظعحع ذ ظ ةريانعدا ش عنع بئسعش ج ذزذن مذساص أحىص ظ ذر ظ ذ ن ذ ب دعم



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 542

قالمايدذ، يوقاص آةتمةيدذ، حىنكع، ظذ نذر، زةررعحة، جةؤهةر ماددا هئسابلعنعدذ، ماددعالر ظةسلعسع بولغان             
اددا     ساص ماددا، بذ نذرنع ظالاله ياراتقذحع، يوقاتسا ظةلؤةتتة يوقعلعدذ، بولمعسا يوقاص آةتمةيدذ، ظاشذ نذر، م

ع جان نةضة يوقاص آةتسذن؟ ظألىآلةر حوقذم قعيامةت آىنع روهع، جئنع        يوقعمعغان يةردة، روه، يةنع بعزدعك    
  .آعرضىزىلىص قوصذرعلعدذ

  تةنتاؤع بذ تةتقعقاتعدا

عمعزدعن   زنعث قذياش اش بع ةنع قذي تذزالر ي ةزع يذل دة ب تذزالر تىرآىمع ةؤزا يذل ة 25ج ارت هةسس  معلي
ارعدعن    ا، يةرش عمعز بولس زنعث قذياش نع، بع يون   حوثلعقع ر معل دذ  300بع نع دةي ة حوثلعقع ث هةسس .  مع

اندةك                    ئقعص قويغ ام ي ك ش قذياشعمعز نذرع ظذ يذلتذز نذرع ظالدعدا خذددع آىندىزع قذياش نذرع ظالدعدا آعحع
ايعص   دة ظاج رع ظعحع تذزالر تىآىملع ان يذل ة ظالغ أز ظعحعض مان ظ ا، ظاس ذ آاظعناتت ةن، ب ارايعص  ـ ظعش دئض غ

ر آارامةت مأجعزعلةر بار، ضعرةلةشكةن     الاله،         ـ ، بع تعالر، ظ ار، ظوربئ تئمعالر ب ار، سعس عؤعتع ب ة مذناس بعرعض
  .ظعنشاظالال دئضةن. هةقعقةتةن ظاسماننع زعننةتلعدع، بذنع سعلةر ظعلغار تئلعسكوصدا آأرىثالر



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 543

  سات تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر) (سىرة 

  .يدذ، هةقنع سأزلعتعدذ هةر ظعشتا ظعنساص قعلعش آعشعنع توغرا يولغا يئتةآلة

  .ظعمانعثعزنع آىحةيتعدعغان مأجعزة ظأز جعسمعثعزدا بار

אאאא 
اؤايع ظع داؤذد، بعز سئنع زئمعندا خةلعصة قعلدذق، آعشعلةر ظارعسعدا هةق ب  ل، ه أآىم قع  ـ علةن ه

  .هةؤةسكة ظةضةشمة، ظذ سئنع ظالالهنعث يولعدعن ظازدذرعدذ

ك ياخشع ادعللعقعنع، زةررعحعلع الالهنعث ظ ة، ظ ذ ظايةتت ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ازا،  ـ ت ا ج يامانغ
عنع،               ادعل بئجعرعش ةن ظعشالرنع ظ ذلذلالهنعث  مذآاصات بئرعشعنع، صةرعشتعلةرنعث ظالالهنعث بذيرعقع بعل رةس

ةنهذغا        ةلالهذ ظ ةلع رةزعي ة ظ ظادعل هأآىم حعقعرعشنع، تأت خةلعصعنعث ظادعللعقعنع، شىرةيعه عفازعينعث خةلعص
ةن،           ازعالرنع آةلتىرض ادعل ق نكع ظ قارشع هأآىمدة ظادعل بولذشنع، تارعخدعكع ساهابة، تابعظعن، ظذندعن آئيع

االمنعث          بعردعن ظةمةلعي تارعخ ظارقعلعق معسال آةلتىرضة      ذاليمان ظةلةيهعسس ةن س االم بعل ن، داؤذد ظةلةيهعسس
ة                    ةلذم خةلعص ة م ادعللعق قعلعشع، هةممعض عص ظ عنع تئعص االم توغرعس ذاليمان ظةلةيهعسس هأآىم حعقعرعشع، س
لعق                     ةببذر بولماس ىن، تةآ ث ظىح ذش، بذنع ادعل بول ةريانعدا ظ ذش ج ةل تذت ذق، ظةم بولذش، قازع بولذش، هوق

لعق             الزعم، هأآىم ح   ةزةص قعلماس تعص، غ أآىم قعلعؤئ م، ه ئلعش الزع ذالق س ةث ق كة ت ع تةرةص عقارغاندا، ظعكك
أز                          م، ظ أآىمنع ظأزضةرتمةسلعك الزع ةن ه ابدا آةلض م، آعت لعق الزع ارا ظالماس ةتظعي ص اآعمالر ق الزعم، قازع، ه

اش    تذققانلعرع بولغان تةقدعردعمذ ظادعل هأآىم قعلعش، يان باسماسلعق، ظادعل ضذؤاهلع     ة ب رعش، هةقعقةتت ق بئ
تحعك              آةتسعمذ حعث تذرذش الزعم، بذنعث ظىحىن، هازعر تعببعي ظعلعمنع، بعظولوضعية، صعسخولوضعيعنع، رازؤئ

علةن       ـ   ظعلمعنع، ظعز قوغالش، دعلو صاش قعلعش، دةلعل       اتالش، مةس : ظعسصاتنع زامانعؤع ظىسكىنة بعلةن ظعسص
عتنة    بارماق ظعزع، خةلق ظارعسعغا حوثقذر حأآىص      ىرىش، ص ة           ـ    تةآش ةت سأزلةرض ان تأهم ذرذق يالغ اد، ق صاس

ظعسصات بعلةن بعر تةرةص قعلعش، حئقعمحع، سذخةنحعنع ياندعن نئرع  ـ قةتظعي ظعشةنمةي، ظةمةلعي دةلعل
  .قعلعش الزعم

كة ةشتةربعيعلبعز مذسذلمانالر، ظوقذتقذحعالر، قانداق ظعمام، باشلعق، قانداق قازع، خةلعصة، دعنع رةهبةر 
قاتتعق ظةهمعيةت بئعرعشعمعز الزعم، ظذالرنع زادع قانداق تةربعيلةيمعز؟ آعملةرنع ظىلضة قعلعمعز؟ ظذالرنع زادع 
قا                 تاز، ظوقذتقذحع بولذش م ظذس قا، آع ةمعر بولذش ازع، ظ ة، ق م خةلعص قا، آع ام بولذش آعم تةربعيلةيدذ؟ آعم ظعم

ةن   ق، قعش دئض ةلب اليع ا  ق دذ، ظات ا، ظذ ـ دعن حقع دذر  ظان ةك مذهعم تاز تةربعيعسع ب الالهنعث  . س ة، ظ ظةلؤةتت
آعتابع، قذرظان، صةيغةمبةر سىننعتع، هةدعس، ساهابعلةر، تابعظعنالر، ظادعل قازع، خةلعصة، دعنعي رةهبةرلةر، 
ادعل                   ةقعقعي ظ مذ ه ارعخنع بولذص الالنمعالرنع، ت اتعدعن ت ياخشع ظىلضة بوالاليدذ، بذنعث ظىحىن، شذالرنعث هاي

  . ظةقعدعسع ساص تارعخنع الزعم تذتذش آئرةكتوغرا

م             ازعرقع ظعلع ىن، ه ذش ظىح ةتقعقاتنع     ـ ظادعل هأآىم قعلعش ظىحىن، ظادعل رةهبةر بول ةرخعل ت ةننع ه ص
دع،   ةرةققعي قعل تع، ت اتتعق ساختعالش ةرمذ ق ةنع جعنايةتحعل علةر ي مذ آعش ةرعت، بولذص ش ش بعلع

زمذ    تع، بع ةتتا، هةمكارالش تع، ه ىح      خةلقظاراالش عمعز، آ ةرةققعي قعلعش ىن ت ذرذش ظىح ابعل ت ا تاق  بذنعثغ
م  عمعز الزع عمعز، هةمكارلعشعش عمعز، خةلقظارالعشعش اؤايع. تئصعش عنعث، ه ة  ـ نةصس ةنعث آةينعض هةس

م      ازدذرذش          . آعرمةسلعكتة رةسذلذلالهنع، ساهابعلةرنع دورعشعمعز الزع ازعنع ظ ادعل ق ةر ظ ع، جعنايةتحعل حىنك
اتتعق               ظىحىن، صارا بئرعشد   نع ق رع، ظعسالم دع ث بع عن باشقا، نذرغذن قةبعه ؤاسعتعلةرنع ظعشقا سالعدذ، ظذنع

ال         . صاسادالردذر ـ   هةزةر قعلدذرعدعغان ظايال آعشع، هةرخعل صعتنة      ال، م ا، ظاي ازدذرعدعغعنع، دذني عنع ظ  ـ  آش
اؤايع    ا آئ               ـ   دذنيا، نةصسع، ه ع ظئغعزغ ان ظعكك ةؤجذد، ظعنس ذمحة م ةيتان قوش ةؤةس، ش ةنع      ه ا، ي عل بولس ص

ظئغزعنع، ضئلعنع، قورسعقع، يةنة بعرسع ظةؤرةت، مذشذ ظعككع ظئغعزغا حعث ساقالشقا آئصعل بولسا، ظذنعثغا       
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اح        . جةننةت بعلةن آئصعل بولغعلع بولعدذ   عنع، ظ نع تارتعش امراتلعق دةردع احلعق، ن أزعنعث ظ ذلذلالهنعث ظ رةس
ذالرنعث         خةندةك آوالشلعرع، نةححة يىز ساهابعلة     قورساق، اق، س ا تام ر ظاح قئلعص، ظذسسذز قئلعص، ظذالرغ

أمعرعنعث                 ةتتا ظ لعقع، ه مأجعزة يولع بعلةن آأصعيعشع، ظاظعلعسعدة يعضىدةك نةرسة يوق، تاماققا ظوت ياقالماس
ظاخعرعدا، جةث آعيمعنع يةيدعغان تاظام ظىحىن، يةهذدعينعث نةزلعدة ضأرىضة قويذص، شذ حاغدا جان ظىزىشع، 

دذنيا، ظايال، نةصسع، شةيتانالرنعث ظازدذرذشعدعن  ـ دذنيا قالدذرماسلعقع، نذرغذن ؤةسعيعتع، مال ـ هئح مال
ةنهذنعث   ةلالهذ ظ ةر رةزعي مذ ظأم اهابعلةرنعث بولذص رع، س زاآع يوليورذقلع ةلعي ؤة ظعغ ع، ظةم ةزةر قعلدذرذش ه

ث تذرذشع     ظاددعي يةص، ظاددعي آعيعص، تةقؤالعق بعلةن ظادعل خةلعصة بولذشع، قا        ئخعمذ حع ا، ت زعلعرع بولس
ةص       ـ   الزعم اددعي ي ش، ظ عنع يعغع ذ نةصس ا ظاش اددعي      ـ دة، ظةلؤةتتة، بذ ظادعللعقق يعش، ظ ادعتع، آع ظعحعش ظ

رةر                 . قذرذلذش قعلعش الزعم آئلعدذ    ئلكعدة بع ول ظ اندعكعن ق ان آعشع، آةسعص قعلمعغ زمعتعنع قعلغ دعن خع
ئقعر آ         امرات، ص انال         نةرسة بولمايدذ، ظذ ن ذرذق قئلعشع تذرغ ادعن ق اندعكعن، دذني ة تذرغ ذ ظاخعرةتك ئلعدذ، ظ

  .ضةص، شذنعث ظىحىن، سةؤرة قعلعش مذهعم

 قعلعش، ياآع ظاشذنداق سةؤرظعبادةتكة  ـ مانا مذشذ، ظةمةلعي دعنع خعزمةت، جاصالعق ظعشلةش، تاظةت
 ساد هةرصعنع ص، ظالاله بذ سىرعدعكع  قعلعشنعث مذهعملعقعدعنسةؤرنةصسعنع يعغعشدا هارامدعن ؤاز آئحعشدة 

  .بعر سةصعرعضة ظعشارةت قعلغاندذر

 .ضة ظعشارةتتذر دئضةنسةؤرتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ساد هةرصعنع ظاشذ ظادعللعقتعكع 

اق      مذ، تام لعرع، بولذص ة ظعش ذلذلالهنعث ظاظعل ةن رةس ايدا، آةلتىرض ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
عياتعنعث    ـ   ، قورساقنع ظاح قويذشتةك ظةهؤاللعرعغا مذناسعص يئثع ظعلم       يئيعش ظاز   ظعستئمال قععش،  صةن آةشص

ةص               ذش، ي مذ تذرم علعرعدا بولذص ش،   ـ  هةدعس بعلةن ظوخشاش حعقعشع، ظذنداقتا مذسذلمانالر بارلعق ظش ظعحع
ةت ق                ا مذراجعظ ي ظعشالردا هةدعسكة، ظعسالم يوليورذقعغ نعش، تعببع م، دةص،     ساالمةتلعك، داؤالع علعشع الزع

ةثالر،                   ةظرابدعكع ي ىرة ظ ةت، س سىرة شذظرادعكع ظةضةر آئسةل بولسام، رةببعم شعصالعق ظاتا قعلعدذ دئضةن ظاي
اندعن   ةلتىرىص، ظ لةرنع آ ذن هةدعس عدعكع نذرغ ام توغرعس ةت، تاظ ةن ظاي اثالر دئض راص قعلم ثالر، ظعس ظعحع

  .عنع بعزلةرضة تةقدعم قعلغانهازعرقع، تعببعي ظالعمالر، دوآتذرالرنعث نةسعهعت

تار قعلعشع                     ة ضعرعص ر آئسةلض ة بع ةلدعن يةن ل آئس ظالعمالر، تعبابةت ظذسذلعدا داؤاالش، ظةزانع بعر خع
مذمكعن دئضةن، ياآع بعر خعل هالةتتعن يةنة بعر خعل هالةتكة يأتكةش، ظذنداقتا، داؤالعنعش حارعسع، ظالاله 

ةرلعك  شعصالعق ظاتا قعلعدذ، دئضةن ظذسذل بو    يعحة، تةبظعي هاؤا، نةصةس تةبظعي، شاراظعت، مذهعت تةبظعي، ي
م داؤادذر ةر، مذهع ةن . يئمةآلعكل داق دئض عر مذن تذر آةيس ةهؤالالردا: دوآ ةزع ظ نعش،  ب دا داؤالع دورا، ظوآذل

أزعنع      ع، ظ ةلدعن ساقلعنعش ار، آئس ال ب انالر ظام ن، ظعنس ع مذمكع ذص قئلعش ةرلعكرةك بول ةلدعن خةت آئس
 .عشع، آئسةل بولذص قالسا، تةبظعي ظذسذلدا داؤالعنعشع ياخشع دئضةنظاسعر

دوآتذر، هةيعج، آئسةل داؤاالشنعث ياخشع حارعسع، ظذ آئسةل ظعستئمال قعلعؤاتقان زةهةرلعك ماددعنع    
  .، آئسةل ظامعلعنع ظىزىص تاشالش دئضةنتوختعتعش

ا      : دوآتذر آانتانع، مذنداق دةيدذ    ةلنع داؤاالش حارعسع، ص ع ياخشع       آئس اددعالرنع، ظوزذقالرن يدعلعق م
يةتكىزىش، ظعنسانغا زعيانسعز دورعالرنع ظعشلعتعش، بذلغانغان هاؤادعن نئرع قعلعص، ظوآسعضئننع ياخشعالش 

  .دئضةن

اية        ةؤةب آذص دوآتذر آوهعن، آئسةللةرنعث هةممعسع بعر سةؤةبدعن بولعدذ، داؤاالش حارعسعمذ بعرال س
ذش         قعلعدذ دةص آئسةللةرنعث ص   ا تون عمغا ن ذ جعس معدا ش ان جعس ة، ظعنس ان نةرس ةيدا بولذشعغا سةؤةب بولغ

ا،          عدذر، داؤاالش حارعسع بولس ذم قعلعش جعسعمالرنعث معكرذص، هايؤانالرنعث آعرعؤئلعشع، بعرلعشعص حذج
الدا،                 عز ه معغا زعيانس ان جعس اآع ظعنس لعك، ي ايؤانالرنع آعرضىزمةس رذص، ه عمالرنع، معك شذ ناتونذش جعس

  . ئضةنيوقعتعشذالرنع ظ

ش،       ـ   ظالعمالر بعردةك، آأآتاتالرنع، ظأسىملىآلةرنع ظعستئمال قعلعش، مئؤة       تئمال قعلع ةرنع ظعس حئؤعل
آئسةلنعث ظالدعنع ظئلعش، ؤة ظذنع داؤاالشنعث ظةث ياخشع حارعسع دةص قارعغان، ظالاله، بذ ظعلعمنع بعزضة، 
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ئلعص       هةسةل هةرعسع سىرة نةهلعدة آأرسعتعص بةرضةن،        رةسذلذلالهمذ نذرغذن ظأسىملىك، مئؤعلةرنع تعلغا ظ
  .شعصا بار دئضةن

ةلعماتالر          ذن ت ةتتعن نذرغ ةت جةه ة، تئباب ةلعماتعدا بعزض ذلذلالهنعث ت ىننعتع، رةس ةرعم س ان آ قذرظ
عم         بئرعلضةن، مةخسذس تئبابةت آعتابذتتعببعي دةص، باب، صةسعل قعلعص يئزعلغان، بذالر ظعحعدعن بعر قعس

ان            . زعلةر ظاشكارعالندع مأجع أرىص باقمعغ ذالر آ ةؤمدة ظ ةن ق ضذناه، مةظسعيةت، زعنا، صاهعشة آأصىيىص آةتك
أردىم،       ن آ ور بئتعدع ةن ت عنع م نعث مأجعزعس ةن، هةدعس كارعلعنعدذ دئض ةللةر ظاش اآئس ا ظامئرعك ، ظافرعق

ةص    ةن       ـ ظةللعرعدة قااليمعقان ي ذالردا هةقعقةت ذص، ظ ة بول ا، صاهعش ش، زعن ةللةر    ظعحع ان آئس أرىلىص باقمعغ  آ
  . ظاشكارعالنغان، ظذالرنعث بعر معسالع ظةيدعز

ذ عنع     ب ذص، آعش ةن بول الدا حىشىرىلض ك ه ىرظعتع، رةثلع ةللةرنعث س ةرخعل آئس ذ ه تعدة ظاش ور بئ ت
مذ             دذ، بولذص ةيدا قعلع ةرخعل آئسةل ص خورلذقمذ، ه عيةتمذ، ظعسراص ذناه، مةهس عمذ، ض ا، صاهعش قورقعتعدذ، زعن

عمعز       داؤ اسعز آئسةللةر يىز بئرعدذ، بعز ظعبرةت ظئلعشعمعز، مةسخعرة قعلماي، ظأزعمزعضة صذختا، هئزع بولعش
  .الزعم

ىن،      : دوآتذر هعندع هةيدع مذنداق دئضةن     االمةتلعكع ظىح ةك  ظعنسانالر ظأز هاياتع، س ة   ـ يئم ظعحمةآك
رةك    ع آئ ةت قعلعش اتتعق دئقق زا    . ق االمةتلعك، غع اتلعق، س ع، هاي ثدعكع   حىنك ان، بذنع ة قذرذلغ ظىستعض

  .آعحعككعنة خاتالعق، قورقذنذشلذق، قةبعه آئسةللةرنع صةيدا قعلعدذ دئضةن

امالرنع               أص تاظ عل ماددعسع آ ياؤرذصالعق تئؤعصالر، ظعنسانالر، ضأش، تذخذم، سىت، بئلعق قاتارلعق ظاقس
علع، ظعستئمال قعلعش ظارقعلعق ظأز ؤذجذدعغا ناهايعتع آأص زعيان سالعدذ دئ  اي    ضةن، نئرؤا، قان آئس اندا م ق

ئؤة     يئيعشآأصعيعص آئتعش، جعضةر، بأرةك، ظاشقازان آئسةللعرع،        ئؤة   ـ كة نان، حاي، آأآتات، سةي، م ح
امرات  ةيدعغان ن ان      ي العي ظأتعدعغ ع ظ ةهةردعكع تذرمذش اندا، ش ة قارعغ ةهرادعكع آعشعلةرض ا، س دئهقانالرغ

أت        ةردة ت أص،              آادعرالردا، باي، تعجارةتحعل ةللةرمذ آ اق آئس قا، ظذشش ن باش ةن، بذندع ارتذق ظعك ة ظ هةسس
ارتذق             ن ظ اي، نورمعدع أزع تويم يعش سةؤةب، لةززةتلعك تاظامالرنع آ ذزذص، ساص         يئ ةك تويغ عقعنع ب ، قورس

ةيدذ          ة ي هاؤادا تعنالماسلعقتذر، نةصةس ظااللماسلعق، مأظمعن بعر ظىحةيضة يةيدذ، آاصعر، مذناصعق يةتتة ظىحةيض
تعص،                   دئضة ذص آئ ةن بول ذنمعغانلعقتا، نةصسع بعل ا بويس ةلعمات، يوليورذقق ةدعس، ت ن هةدعسكة ظوخشاش، ه

ةدعس،            ذ ه ار، ب ةدعس ب ةن ه أرعدذ دئض أح آ الاله ظ العمالرنع ظ راهةتتعن قورسعقع حعقعص آةتكةن، سئمعز ظ
  .مذسنةد ظةهمةتتة بار

امالردعن حةآلعم  االل تاظ ةززةتلعك ه رقع ل نع يذقع الم دع نع، ظعس ال بولذش ابدا نورم ةمما، هئس ةيدذ، ظ
ةص     لعقنع، ي ةت                ـ   ظعسراص قعلماس ىن، تاظ ا ياشاش ظىح عل هاياتت عماي، ظئس ادةت   ـ ظعحعش ظىحىن ياش ظعب

  .نع تةآعتلةيدذيئيعشظىحىن، يولعدا 

دوآتذر حاستون دورصعل، تاظامنع هةددعدعن ظارتذق يةؤعتعش، ظعنسان جعسمعدعكع زةهةرلعك جاراهةتتذر 
  .ةندئض

ذزذن     ع          ـ صةيالسوف سعنعيكع، هاياتعمعز ظةسلع ظ ارقعلعق ظذن ز ظ أز قولعمع ز ظ ةمما، بع ةس، ظ قا ظةم قعس
روظعن،       ايعن، خ عيذن، آوآ اددا، ظةص ةرلعك م ذناه، زةه ةت، ض ة، جعناي ذ ظةلؤةتت ةن، ب قارتعؤئتعمعز دئض قس

أزدة      ـ    ظأز تاماآعالرنع، هاراقالرنع ظعستئمال قعلعشنع ظاشذنداق نةصسعنع يعغالماي،       ظأزعنع آئسةل قعلعشنع آ
  .تذتعدذ

ارعنعكلعق                   ذالتع، ص انحعلعق مةهس ةت، دئهق ان زعراظ ئلعص بئرعلغ ذلدا، ظ هازعرقع ظالعمالر، سىنظعي ظذس
ارةتلةرنع،     الرنع هاش ايدعلعق، قذش انالرغا ص عم ظعنس ر قعس الش، بع ذلدعكع ظوغذت يعؤع ظذس اتالر، خعمع آأآت

تذر      هةرخعل دورعالر، بعلةن يوقعت    ان سئلعش دذ  عؤئتعش، ظعنسانالرغا حوث زعي ةتلةر     . دةي انداق ظاص ن ق بذنعثدع
اتعمعزنع،        أمرعمعزنع، هاي أز ظ ةندةك، ظ وف دئض رقع صةيالس ةلكع، يذقع ةيمعز، ب ز بعلم دذ؟ بع ئلعص حعقع آ

  .ظأزعمزعنع قعسقارتعؤاتقان بولعشعمعز مذمكعن

ةجبذرعي صىتىلض   ةيلع م ةزةر، م دعن قةتظعين انداق بولذش أز   ق ةيلع ظ ذن، م علعرع بولس ات ظش ةن آاظعن
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ذن، هةممعسع          ذز «ظعختعيارع ظأزعمعز قعلغان ظعشالر بولس الدعن بعلعص         »لةؤهذلمةهص الاله، ظ ةن، ظ دا صىتىلض
قا              يازغان، تةقدعردعن قئحعص قذتذاللمايدذ، يذقعرقع ظعشالر بةلكعم، ظأزعمعزضة زذلذم قعلماسلعق، ظادعل بولذش

  .آعرعدعغاندذ

ة ظىحىن             تةنتاؤع   ة نئم الاله بعزض أزعنع، ظ رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعدعكع ظعبلعس شةيتاننعث مذنذ س
ة         ارع بويعح يىزلىك يةرش ةممعنع ظومومع ث ه ةن ظذالرنع آةلتىرعدذ، ظذ بولسعمذ، ظعززعتعث بعلةن قةسةمكع، م

ازدذرد          يىزلىك ظ ةلقظارالعق، ظومومع تعنال خ اراثالر، راس عزالر،   ظازدذرعمةن، دئضةن سأزع، ق عرالر، دعنس ع، آاص
ع      ذلمانالرغا قارش ع، مذس عص، ب د ت ن ةلقظارالعق بعرلعش عص خ ذالر بعرلعش ازدع، ظ عقالر زادع ظ مذناص

  . قذرغاندةك، ظعسالمغا قارعش هذجذم قعلعص، راستعنال ظازدع

تع، ظا      عرالردعن قورق معدع، آاص ازدع، ظعتتعصاقالش ةتلعرعمذ ظ الم دأل ذلمانالرمذ ظعس ةمما، مذس ا ظ لالهق
ئحعص       تةؤةآكىل قعلمعدع، ظالاله، ظذالرغا زاصاس بايلعقالرنع يارعتعص بةرسعمذ، هةر تةرةصلعمة آعرعم يولعنع ظ

ةر         ـ   بةرسعمذ، ظذالر يةنعال نامراتلعقدعن قورقتع، يىز      الداص، ه ع ظ ظابرذي، باشلعقلعق، راهةت، نةصسع ظذالرن
عنعمذ ظ   أزعنع، ظأزض رعص، ظ ةتعؤاالرنع حعقع عم ص ازدعقعس نع،  . الداص ظ ةت، هةدعس ةتعؤاالرنع ظاي ذ ص ب

اق،           اراص ب ا ق عمذ، تارعخق ساهابعلةردةك، تابعظعنالردةك حىشةنمعدع، ظذالر بعلمةسمعدع؟ دةلعلنع قايعل قعلس
  .ساهابعالر، تابعظعنالر قانداق حةشةنسة سةنمذ شذنداق حىشةن

م  كة آةلسةك، رةسذلذلاله، مأظمعنلةر ظأزظارا دوستلذق،       مةقسةت ر     ـ  آأيعنعش، رةهع دا بع قةت قعلعش شةص
ىتىن  ا، ص ةل بولس ةزا آئس ر ظ ةر بع ايدذ، ظةض ةتكة ظوخش ارام جةسةتجةس ئلعص، بعظ عز ق ززعص ظذيقذس ، قع

  ).بذخارع، مذسلعم(بولعدذ، دئضةن، 

معغعحة               ارا دوستالش علةر، ظأزظ ة آعرةلمةيس ظالاله بعلةن قةسةمكع، سعلةر مأظمعن بولمعغعحة، جةننةتك
عتعص               مأظمع علةرنع آأرس قا س ر ظعش ن بولمايسعلةر، ظةضةر، ظةمةل قعلساثالر، سعلةرنع دوستالشتذرعدعغان بع

  )مذسلعم، ظةبذ داؤذد، تعرمعزع(قويايمذ؟ ظذ بولسعمذ، ساالمنع ظاراثالرغا آأص قعلعثالر، 

علع     عمذ بعلض اخعرع ياخش ا ظ عمذ ي ةؤؤعلع ياخش ث ظ ايدذ، ظذنع ا ظوخش تعم يامغذرغ ث ظىممع  مئنع
بذنداق هةدعسلةر، ظايةتلةر بةك آأص، . بولمعغاندةك، بذ ظىممعتعمدعن ظاخعردعمذ ياخشعالر حعقعدذ دئمةآحع  

ظئتعقاد قعلعش، دوستلعشعش، ساالمنع شةخعسلةر ظارا ظةمةس، دألةتلةر ظارا، خةلقظارا قعلعش، دذناي بويعحة 
الغذز جةث،          ـ   مذسذلمانالر باردع  م،          آةلدع قعلعش، هةمكارلعشعش، ي ةلكع، ظعلع ةس، ب عدا ظةم ذرذش ظعش ظ

آةسعص، بارلعق ظعشالردا، ظذالر بعر جةسةتتةك، هةمكارلعشعشع،  ـ آةشصعيات، تةرةققعيات، تعجارةت، هىنةر
  .آأيعنعشع الزعم

تع،         ـ   قاراثالر، رادعظو  ذر مذالزعمع ارلعق ظاالقعلعشعش، ظذح تئلئؤئزور، تئلئفون، آومصيذتئر تور بئتع، قات
ذ  ا مذس اؤع،       دذني االمنع دذني ع، س ةتتةك هةمكارالشتذرغذس ر جةس ذددع بع ع، خ لمانالرنع بعرلةشتىرضعس

ة         ـ   خةلقظارالعق قعلدذرغذسع، ظعتتعصقاالشتذرذص، ظأزظارا ظعلعم     دذرذص، غةلعب ةرةققعي قعل صةن ظالماشتذرذص، ت
ذلما       ةن مذس ارلعق، م االرنع ب ةر   ظاتا قعلغذسع، بعز بارلعق مذسذلمانالرنع، دعنعي ظألم ان ه ن دةص داؤا قعلعدعغ

قايسع مةزهةبلةرنع تور بئتع ظارقعلعق ظاالقعلعشص، هةمكارلعشعشقا، ظعتتعصاقلعشعشقا، ظأزظارا آأيىنىشكة، صايدا 
ذلمانالر غةلعبعسع               ىن، مذس تىن قعلعش ظىح عنع ظىس الالهنعث آةلعمعس ىن، ظ يةتكىزىشكة، ظعسالم دعنع ظىح

الع      الالهنعث جام ةتنع ظ ىن، جةنن ةق          ظىح ةص، ه ةدةل تأل ةن ب ئلع بعل ان، م قا، ج ةت قعلعش ىن، خعزم ظىح
 !!!ظىحىن تةييار تذرذشقا حاقعرعمعز، ظالاله ظاسان قعلسذن، ظامعن
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  سىرة زذمةر تةصسعردعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

م اهللا تةنتاع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعدعكع       ةزمذنلعر            بس قعحة م ىرعنعث قعس ذ س عرعدة مذش ث تةصس ع  نع
ةن                     اب بعل ان آعت زدعكع ظوقذلذؤاتق ابعنع قولعمع ات آعت عدعن آاظعن ةت يىزعس الاله رةهم ظىستعدة توختعلعص، ظ

 آأزع بارلعقعنع، بعر 400شةرهعيلةص بعزضة مةلذمات، يوليورذق بةرضةن، ظذنعث ظىستعضة بعر دانة حىمىلعنعث 
  .هئكمةت، آةشصعياتالر ظاتا قعلغاندذرـ   آأزع بارلعقعنع، ظعلهام قعلغاندذر، ظعلعم4000دانة حعؤعننعث 

ةهبذب             114 نعث   بسم اهللا بذ بةلكعم    ان م انالر ياخشع آأرعدعغ عرعدذر، ظعنس نعث س تعم تةآرارلعنعش  قئ
اآع   ذش ي اتذر بول ىك، ب ذش، آىحل العم بول كةن ظ ذش، يئتعش ىزةل بول ايعتع ض دذ، ناه لةتتعن بولع ةش خعس ب

عدعغان      ياخشعلعق قعلغذحع، ياخشع آعشع ياآع ياخ      أزلعرعال بعلعش تذرعدا ظ ةهبذب ظوت ةن م شع آأرضىحع بعل
ئلعش مةنبةسع                   ث آ ةس، ظذالرنع ةزلع ظةم ةس، ظ باشقعالرغا نامةلذم بعر سعر بولذشتذر، هةممعسع، باقع ظةم

عمعز    ةتتعن تاص ذ ظاي ز مذن ذ بع ار، ب ةك،    . ب اهعدذر، دئم ارعثنعث دةرض اي، صةرؤةردعض ان ج اخعرع قايتعدعغ ظ
م ضىزةللعك، ظع  ىح    ـ   لع ةت، آ ايتعدذ،            ـ   هئكم ة ق الاله تةرعصعض ةن، ظ دعن آةلض الاله تةرةص ذؤؤةت، هةمعسع ظ ق

ث                   أرىش، ظذنع الالهنع ياخشع آ ان ظ لةتنعث ظعضعسع، ظاساسع، مةنبةسع، مئهرعب ةش خعس ذ ب ظذنداقتا، ب
  .دعدارع ظىحىنال خعزمةت قعلعش، ناهايعتع شةرةصلعكتذر

الال ةندةك، ظ رعدا دةص ظأتك ز يذقع ع، بع ةيغةمبةر ؤارعس العمالر ص ذنداقال، ظ دذ، ش العمالرال قورقع هدعن ظ
زئمعندعكع بارلعق مةخلذقالرنع تةتقعق قعلعص، ظعزدعنعص يذقعرقع بةش خعسلةتنع تئصعص  ـ ظالعمالرال ظاسمان

ايؤان،      ان، ه ز، ظعنس ن، دئثع ةلةك، زئمع مان، ص دذ، ظاس ان بولع ع آأرعدعغ الالهنعال ياخش ر ظ ص، بع حعقع
 ـ هئكمةت بارعدا ظعزدعنعص، ظعلعم بعلةنال شذغذللعنعص، نادانالرغا يئتةآحع بولذص، ظعلعم ـ ىملىك، ظعلعمظأس

ةخالق ذص، ظ ول باشحع بول ةردة ي ادةت، ظةقعدعل ةت، ظعب الاله  ـ هئكم ئحعص، ظ ةث ح نع آ ةزعلةت ظذرذقع ص
عغا ظالاله آئصعل، ظعككعنحع، تاظعصة عزعقرمذهةببعتعضة، رازعلعقعغا ظعئرعشعدذ، مةشغذالتع صىتىنلةي ظعلعم بعلةن 

رع          زان، زعك دىزع رازم دذ، آىن امدا تذرع ةن قعي از بعل الالهنع ظةسلةش،     ـ آشعلةر، آئحعسع نام بعه، ظ تةس
ظالالهقا بولغان ظعشتعياق، مذهةببةت ظعشقع بعلةن ظاؤارة، ظىحعنحع آعشعلةر بولسا، تةقؤادار ياخشع آعشعلةر     

ذ                  بولذص، مذستةهكةم ظئتعقا   ة ش ذالر ظةن دذ، ب ئلعص تذرع ةت آ دع حعث، ظعمانع آىحلىك، بذالرغا بةك ظةرزعي
  . قعلعدذ، باشقعالرغا هةقنع ؤةسعيةت قعلعشعدذ، باتعلغا قارشع آأرةش قعلعص تذرعدذسةؤرمذسعبةتكة 

م     ةقعل، ظعلع ةت،   ـ تأتعنحع آعشعلةر بولسا، بذالرنعث بارلعق ظةخالقع، ظ ة هئكم ةربع  صةلعسةص ذالر ه ر ، ب
ذ            اندعن ب دذ، ؤة ظ ذل قعلع ص، قوب ىزىص حعقع ةتنع س نعص، هةقعق ذر ظويلع ىرىص، حوثق اتتعق تةآش أزعنع ق س

  . دئضةن ظايةت بارسأزنع ظاثالص ياخشعنع قوبذل قعلعص، ظةضعشعدذسأزنع قعلعدذ، 

اآع        كة ي خةؤةر بئرعش ذالر خذش انالر، ب اش بولغ اآعم ب ة، ه ا، خةلعص علةر بولس ة آعش عنحع تاظعص بةش
  .ضاهالندذرذشقا، جازاالشقا مةسظذل، مذداصعظة ؤة هذجذمغا مةسظذلدذرظا

م        الالهدعن رازع، ظعلع م ظ ان، داظع ةث ظئحعلغ ع آ ةلبع، آأآس ا، ق علةر بولس عظة آعش التعنحع تاص  ـ ظ
اية         الاله آذص ا ظ تعنال ظذالرغ ةر، راس انالر، تةؤةآكىلحعل أ . هئكمةتكة ظعضة، بعزضة ظالاله آذصاية دةيدعغ الاله ظ ز ظ

  بةندعسعضة آذصاية قعلمامدذ؟

ةزةر  ةآكذرع، ن ا، تةص علةر بولس اخعرقع آعش ةت   ـ ظ ع، خعزم م دةرعجعس ع، ظعلع ع، آأزقارعش داظعرعس
ال         ظةمةلعيعتع، هةممعدعن دةرعجة جةهةتتة، بعر نةححة دةرعجة يذقعرالردذر، بذالر ظالالهنعث جامال، دعدارعغع

ةلكع،        تعدذ، ب ا يئ رعدذ      ظئرعشعدذ، ظىستىن ماقامغ ة آع عز جةننةتك تلعرعدذر،      .  هئسابس ن دوس الالهنعث يئقع ظ
  !ظامعن. ظالاله، هةممعمعزنع ظاشذ تةآراردةك رةهمعتع بعلةن شذالردعن قعلسذن

قارعمامسةن، ظالاله، ظاسماندعن، بذلذتتعن سذنع حىشىردع، ظاندعن ظذنع زئمعن ظعحعدعكع بذالقالرغا 
ىيع آعرضىزدع، سذ خذددع ظعنسان تومذرعدا ق  ذالق س ذ ب اقعدذ، ب ان ظاققاندةك، يةر ظاستعدا تومذرالردا ظ

 . خعل ظأسىملىآلةرنع ظىندىردع ـ ظاسمان سىيع سةؤةبلعك خعلمذخعل، رةثضع خعلمذ
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سوغذق، بذالقالر آأرىنىشع آئلعدذ، بذالقالر سانع خعلع، تىرع، بةآمذ آأص،  ـ بذ جايغا بارلعق ظعسسعق
  بعز بذالرنع سأزلةص ظأتكةن،

ايدعلعق              . هازعر بعز ظاشذ سذ ظىستعدة توختعلعمعز       معغا ص ان جعس الاله، ظعنس ذ، ظ اراملعق س كة ي ظعحعش
ةرخعل           ئقعص، ه رعقالردا ظ ةر ظىستع ظئ ذرالردا، ي ماددعالرنع سذ بعلةن يةتكىزعدذ، سذ بولسا، يةر ظاستع توم

عيدعن    ماددعالرنع قوبذل قعلعص، ظاندعن ظعنسان جعسم،عدا ظئقعص، ظوزذق يةتكىزع         اربون، آالعتس ذدا آ دذ، س
ذ،     تةرآعب تاصقان ظاز توال تذزع بار، سذ، آاربون، ماضنئتدعن تةرآعص تاصقان سذ، خلور ماددعسع ظارعالش س
ذ،                 ان س ك قعلغ وغذق ظعحعملع ار، س ذق ب ئن تول ذدا ظوآسعض ة، س ذالر، ظةلؤةتت ؤة باشقا ماددعالر ظارعالشقان س

ظعحعش ظىحىن،  ذلذص، شعصالعق رولعنع ظوينايدعغان سذ، هةرقانداق سذدا،ظعنسانالر ساناظعتع بعلةن ظعش قوش
ان جعسمع قذرذلذشع           50بعر لئتعر سذدا      ضرام تذزدعن ظوشذق تذز بولماسلعق آئرةك، مانا بذ ماددعالرنع ظعنس

  . بولغاحقا، ظالاله، سذغا ظورذنالشتذردعموهتاج

ذ  قا س ذالق ؤة باش ارلعق ب ةن ب ة ظاساس ذ ظايةتك ز ب مبع عمعز الزع ع . الرغا قارعش ا، بةزعس عع دةري بةزعس
ظأستةث، بةزعسع ظئرعق، بةزعسع بذالق، بةزعسع زةي سذ، بةزعسع قعززعق بذالق، بةزعسع سوغذق، بةزعسع            

اقعدذ،      .حألدة، بةزعسع تاغدا، بةزعسع دةرةخ شاخلعرعدا بولعدذ       اي ظ تعدة توختعم ن ظىس زئمعن ظاستع، زئمع
ذز            ظعنسانالر ظحععدذ زعراظة   ايدعلعنعدذ، ت اددعالردعن ص ةرخعل م ت تئرعيدذ، هايؤان، ظأسىملىك صايدعلعنعدذ، ه

ة   ر تامح اتلعق مةنبةسع، بع انعث ظانعسع، هاي ذ دذني دذ، س تئمال قعلع اناظةتتة ظعس ايرعيدذ، س عنع ظ ماددعس
ذالرمذ           ةؤة س ذلعرعغا ت ةدةن س ايدذ، م قا بولم ةؤجذت  سذنعمذ ظعسراص قعلعش ار   م ززعق ه ذص، قع ذ  بول ارةتلعك ب

رعتعلعص،                      اربون آعسالتاسع ظئ ذالر، آ التالعق س ىيع، آعس از س رع، ض عمذ يذقع ظادةتتعكع قعززعقلعق دةرعجعس
وك               قوشذلغان سذ، تأمىر ماددعسع، آاربون بعلةن بعرلةشتىرىلضةن سذالر، هاؤادعال قاينايدذ، آعسالتا سىيع، ت

نئت،          ساقالشتا ظعشلعتعلعدذ، بةزع سذالر بعر قعسعم آاربوند       عي، ماض ذز، آالعتس عن تةرآعب تاصعدذ، خلور، ت
اربون            دذ، آ ىرت ماددعسع بولع تاظام تذزع قاتارلعق ماددعالر بعرلةشكةن سذ، ضىثضىرت سىيع، بذ سذدا، ضىثض
ةرخعل        ىيع، ه بعلةن بعرلةشكةن تأمىر ماددعسع بار سذ، تأمىر سىيع دئيعلعدذ، بذالقالر، يامغذرالر، دئثعز س

ىن، ؤةز    . هةممعسع ظعنسانالر مةنصةظةتع ظىحىندذر    ماددا بار سذ،   علعرع ظىح ةقعل ظعض  ـ بذ ظايةتنعث ظاخعرعدا ظ
ار                 ةظةتلةر ب ماددعسع  . نةسعهةت، ظعبرةت بار دئيعلضةن بولذص، بذ ظعلعمدا، بذ سذالردا ماددع ؤة ظةقلع مةنص

عيات       ظةقلع دئضعنعمعز، تةصةآكذر ظعزدعنعشعمعز   .بولسا، بذنع آعحعك بالعمذ بعلعدذ     عمعز، آةشص ةتقعق قعلعش ، ت
م        رلعكع، ظعلع ارلعق، بع ت  ـ هاسعل قعلعشعمعز، صايدعنع تئصعص حعقعشعمعز، ظاخعرعدا بعر ظالالهنعث ب ع، هئكمع

ص،     ةرنع قعلع ك خعزمةتل رع دةرعجعلع ةث يذقع ةن ظ ذنعث بعل عش، ش نع تئص ان رةهمعتع ة بولغ تع، بعزض قذدرع
تذر،     اتقا ظئرعشعش ا        ظئقعؤات(يذقعرع مذآاص ة ظعسراص قعلم ارةت ظالغعح اثمذ، تاه تعدة بولس ان ظأستةث ظىس ، )ق

ايعتع     . هةدعس ىزىش ظ مانا بذ سذ ظعنشاظاتع قذرلذشعبذ سىرعدعكع آئحعنع آىندىزضة، آىندىزنع آئحعضة آعرض
بولسا، يذآةؤؤعر دئضةن لةؤزع بعلةن يةرشارعنعث يذمعالق ظعكةنلعكعضة ظعشارةت قعلغاندذر، يةرشارع سىرعتع، 

ةييعد     ـ  آئحة ابدذ، س ةد ظ ذب آىندىز ظةهؤالع بار سىرةت حىشسذن، بذ خعل آأزقارعشعنع رازع مذهةمم ، قذت
ةيتعص،        دوآتذر ؤةهبذتذززةهةيلعلةر تةصسعرلعرعدة يازغان، ظالاله، سعلةرنع بعر نةصسعدعن يةنع ظادةمدعنال آأص

ضةن ظايةتتة، بعز آأص توختالغان، ظةمما بذ ياراتتع، ظذنعث جىصتع هةؤؤانع شذ نةصسعنعث ظأزعدعن ياراتتع، دئ
عدعن               ذنعث هةممعس ةهؤالع، س جايدا تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، تأرةلمة ظعلمعدا بار بولغان، ظىح قاراثغذلذق ظ

أجعزة    تعكع م ةن، هةدعس ايدذ دئض اال بولم ةد(ب نةد ظةهم عل  )مذس ىرةت هةس اندانلعقع، س الالهنعث قذم ، ظ
شع، سأثةآكة ضأش آعيضىزىشع قاتارلعق مأجعزعلةردعن باشقا، ظعنسان جعسمعدا بار قعلعشع، شةآعل ظاتا قعلع

   هئكمةتنع يازغان، 50بولغان، 

 صارحة قعلغاندذر، هاجةتنعث معقدارع بويعحة ظذزذن  ـ   ظالاله، ظعنسان ظةزالعرع بعرال قعلماي، صارحة      ـ   1
ىت   ـ   ثدا     ـ ىن، آعرعشع قعسقا، توم، يذمعالق، ظعنحعكة، ظعحع آاؤاك ياآع ظعحع ص رعدةك بذنع حعقعش ظئغعزلع

  .هةرعكةت، خعزمةت، ظةمةللةر ظاسان بولعدذ

وك     ـ 2 ةآعل، ح ئقعص، ش ة ب اتتع، هاجةتك ةللةر ظورن ر    ـ مةفس ةزاالرنع بع دع، ظ ك قعل ة  ـ آعحع بعرعض
  .حاتتع، بذ مةسصةللةرنعث مةلذم معقداردا سانع بولذص، بعرسع ظوشذق، آام بولسا، هةممة بذزعلعدذ
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الق   ـ 3 ام، يذمع ةرةص آ ر ت ة بع ادة، يةن ذق، زعي ةرةص ظوش ر ت ايع بع ةل ج أثةك، مةفس كةن س آعرعش
ةن                    . بولعدذ عدا ظعشلةنض ذ توغرعس أرىث، ب عنع آ ادةم ظاناتومعس أثةآلعرعنع ظ لعرعنع س سعز يةؤاتقان قوي ضأش

  .فعلعملةرنع آأرىث،، ظعمان آىشلعنعدذ

أزع خالعغ       ـ   4 ةيدذ،           ظعنسان، صىتىن جعسمعدعن ظ عنع هةرعكةتلةندىرةل ر ظةزاس ان بع اينع، خالعغ ان ج
  .سعناص آأرةث

ذ     ـ   5 ذثا ظ بارلعق ظةزاالر هةرعكعتعضة، هةتتا جعنسع ظةزا، هئسسعيات ظورنعغعمذ ظأزع ظعضة بوالاليدذ، ش
  .مةسظذلدذر

ئح   ـ 6 زنع ظ ار، ظئغعزعثع ع ب ثمذ ضعرةلةشمعس ار، بذنع ع ب ة صارعس الق، ظالعت أثعكع يذمع اش س  ـ عصب
  !!!قاتتعق ظويلعنعث يئصعص، آأزعثعزنع ظوينعتعص بئقعث،

ر        ـ   7 اؤاك، بع رايلعق     ـ بويذن، يةتتة ظومذرتقعدعن تةرآعص تاصعدذ، يذمعالق ظعحع آ ذنداق حع ة ش بعرعض
ارلعق                   أثعكع ب ازان س أردعثعزمذ؟ ق اقتعم، آ ضعرةلةشكةن، لعثشعص بئقعث، مانا مةن هازعر لعثشعص سعناص ب

 248مبة، آأآرةك، تاغاق، ظعككع قول، يوتا، صاحاق سأثعكع، صذت بارمعقع، قول بارمعقع، بارلعق ظومذرتقا، دى
ظايرعم خعزمعتع بار، مةن هةقعقةتةن هةيران،    ـ   بعرعضة تذتاش، بذالرنعث ظاجايعص ظايرعم     ـ   صارحة سأثةك بعر  

 .بعلةن قاراث ظعسكعلعتقا قاراث، شذنداقال ظةمةس، تةصةآكذر. قايعلمةن

  .يئصعش دةرؤازعسع، آعرصعكلةر ـ ظعككع آأز بذنعث ظئحعشـ  8

  .آعرصعكلةر قارا بولذص، آأزضة زعننةت شذنداقال آأرىشكة ياردةم بئرعدذ ـ 9

عز        ـ   10 ذ ظعض اآع ظ ةلتىرعدذ، ي ان آ ا زعي أز     ـ ظذ توك زععيادة، آام بولمايدذ، بولمعس ايدذ، ظ ةس حعقم ص
  .بولعسعز، سذبهانالالع ؤاسعتجايعدعن باشقا جايغا حعقسا، ظال

  .آأز سىيعدة آعرعص آةتكةن نةرسعنع ظئرعتعص حعقعرعش ماددعسع بار ـ 11

  .ظعككع قاش، زعننةت، آأزنع قوغدايدعغان مذهاصعزةتحع ـ 12

ة   ـ 13 دذ، ظأزعض ذص تذرع ع توس ذ نذرن انلعق، ظ ا زعي ايدذ، بولمعس ام بولم ادة، آ ذ زعي اش، تىآم ق
  .تةردعن ساقاليدذ. تعدذ، تةرعنع بئسعص تذرعدذتارتعؤئلعص، آأز نذرعنع ظازلع

ساقال ظعنسانالرغا بئقعص ظذزذن، قسعقا قويذش بعلةن زعننةت، ضىزةللعك بولغاحقا، ظأسىص  ـ حاح ـ 14
  .قعسقا قويااليدذ ـ تذرعدذ، ظعنسان ظذنع ظأزعضة اليعق يارعشعغعدا، ظذزذن

ا       ـ   حقاش، آعرصعك، باش ظةزالعرع ظومذمعي زعننةت، حا       ـ   15 ا، بولمعس عراق، بولس ساقال بولسا، خاس
  .يارعشعغع بولعؤئرعدذ، مذسذلمانالر، ساقال بعلةن بةلضعلعك

  .يئصعش ظةرآعنلعكع سعزدة ـ ظعككع لةؤ، خذددع ظعككع ظعشعك، ظئحعش ـ 16

رعدعن  ـ 17 ةن تئ زعللعقع بعل دذ، قع عص تذرع نع يئص ذ حعش ةرقظ ىزةللعككة ص دذ، ض ىزةل بولع لعنعص، ض
  !ن قوشذص، ظذ بولمعسا ياآع صذحذق بولسا، ظاه، قانداق سةت بولعسعز هةهأسى

ار   ـ 18 ةتنع ظعزه االل مذهةبب ذ ه عدا ظ انالر ظارعس دذ، ظعنس اردعمع بولع ا ي ة، نذتذقق ةؤ، سأزض ع ل ظعكك
  .قعلعدذ، صايدعسع آأص

ظذل           ـ   19 قا، مةس ةرةص قعلعش ر ت ان بع زدا ظاس امنع ظئغع ةزعم   تعل، سأزلةشكة، تئتعشقا، تاظ ان ه ، ظاس
  .قعلعشمذ بار

  .ع، ظعلعم مةنبةسع، ظالالهنع ظةسلةش، زعكرع هالعتعقورالتعل، ظاالقة . 20

ة  ـ 21 ارحة، دان عدةك ص ةرة حعش اي، ه أثةك بولم رال س الرنعث بع ر ـ حعش ع، بع ة بولذش ة  ـ دان بعرعض
  .مةنصةظةت بعلةن ضىزةللعك بعرلةشكةن ـ يئقعن، تئزلعشع، صايدا
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، قذدرعتعنع هئكمةتحعشلعرعثعزدا لةززةتلعك تاظامالرنع غاجعلعغاندا، ظالالهنعث رةهمةت،     ظأتكىر   ـ   22
  .ظةسلةص قويذث

  32ظذ، يذمشاق ظةمةس، قاتتعق، ظذصراص آةتمةيدذ، سانع  ـ 23

مارجانالر، ظأزع ظاق، ظةتعراصعدعكع مذهعت قعزعل نذر  ـ ظذنعث ظذحع ضويا تعزعلغان ضأهةر، ظىنحة ـ 24
  .نذرظىستعضة 

ظايرعم خعزمةتكة ظعضة، شذنداقال، ضىزةللعك، ظذتتذر حعشعدا    ـ   ظئزعق حعش، ظوتتذر حعش، ظايرعم     ـ   25
  .بولعدذ، ظذ غاجايدذ، حعشلةيدذ، ظئزعق حعش، ظئزعدذ، حعشعثعزنع ظاسعراث، معسؤاك قعلعث

سان هةزعم قعلعشقا ظئغعزدا مةلذم سذيذغلذق بولذص، هاجةت حىشكةندة، ظاشكارعلعنعدذ، تاظامنع ظا ـ 26
 ضالدعن ظاسان يىتىشكة صايدعسع بار، ظاغعزعثعزغا سذ يعغعلعص باققانمذ؟

رع                ـ   27 ز تعللع العدذ، ظئغع اقالص ق أللىآنع س ةندة ه ذقع سأزلعض ةينعث ظوش ذ شألض ة، ب تاظام يعيعلمعس
ا              أز جايعغ ة، قاتلعشعص،    ظعالستعكعلعققا ظعضة، يةنع ظذزراش، قعسقعراشتا، آةث ظئحعلعش، يئصعلعشدا ظ آةلس

قالماي، حعرايلعق شذ صعتع تذرعدذ، ظةضةر ظذ سوزذلذص، ظذزعراص ظأز ظةسلعضة آةلمعسة، زعيادة بولذص قالعدذ، 
  .قاتلعشعص قالعدذ، ضىزةللعك يوقايدذ، بذ خعل ظعالستعكعلعق بارلعق ظةزاالردا مةؤجذد

ظىح ساظةت سأزلعسعمذ، هأللىك تىضةص ظةضةر، ظئغعز قذرذص قالسا، ظعنسان هاالك بولعدذ، ظعككع       ـ   28
  .آةتمةيدذ

ة            ـ   29 ايرعيدذ، آعشعض عنع ظ عق نةرس ةن نامذؤاص تئتعش سعزعمحانلعقع، ظعنسانغا مذؤاصعق نةرسعسع بعل
  .لةززةت بئغعشاليدذ، ظةضةر بذ مذهاصعزةتحع بولمعسا، ظعنسان هاالك بولعدذ

عق. 30 تعش، ظعسس اتلعق ـ تئ وغذق، ت ةتتا ه ـ س اححعق، ه ان  ـ االلظ االيدذ، مئهرعب ارامنع ظايرعي ه
  .ظالاله، بذ سةزضى ظةزاالرغا ظأزعضة اليعق ظعستئمال قعلعنعدعغان نةرسعنعمذ ياراتقان

أللىك      ـ   31 ذ ه قذالق تأشىضع، ظذنعثدعكع مةلذم ماددا، هةرخعل زعيانلعق، هاشارةتلةرنع ظألتىرعدذ، ظاش
  .يعغعص آعرضىزىص، معثعضة يولالص بئرعدذشذ، سذصرعسع بولسا، ظذنع قوغدايدذ، ظاؤازنع 

  . ظئتعسعزصةرقجعسمعثعزدا يةنة بعر سئزعم، زعيادة بولعدذ، هةرخعل ظاؤازالرنع  ـ 32

  .قذالق، آأزدعكع سعرلعق مأجعزعلةرنع ظوقعدذق، ظاناتومعيعنع آأرىث، ظذ ظعلعم مةنبةسع ـ 33

أزع     ـ   34 اردعمع، س ل ي اش     ظاؤاز صةردعسع، ضال، آعحعك تعل، تع رعش، توخت ئقعص حعقع ة ب ، هاجةتك
  .قذدرعتع

ذزذن       ـ 35 رعش، ظ اجعز حعقع ىك، ظ وش، آىحل اتتعق، ب اؤازالرنع ق عتعص    ـ ظ ش، ظوخش قا قعلع قعس
  .سأزلةش، ظاؤاز ظارتعسلعقع، تةرجعمانلعق ظةهؤالالر بار

ل  ـ 36 ىرةتمذ ظوخشاشماس ع س ذنعثدةك، ظعكك لعق، ش ع ظوخشاشماس ع تعلدعك اؤاز، ظعكك ع ظ عق، ظعكك
  .ظعككع ظاؤاز ظوخشاص قالسعمذ، تئلئفون ظارقعلعق، نذرغذن زعيان آئلعص حعقعدذ

اق             ـ   37 ةش بارم ععز؟ ب انداق قعلس ا، ق ذزذن بولس رال ظ ظعككع قول يارعتعش، ظعككن جةينةك، ظةضةر بع
  .خالعسعثعز بعرنعال معدعرلعتااليسعز

اغلعغذحع،   حعقعمغا، سوؤغا بئرعش ـ قول، خعزمةتتعن باشقا آعرعم   ـ   38 كة مةسظذل، سودعدا ظاساسع ب
  .ظئلعص بةرضىحع

  .ظذ آاتعص، مانا مئنعث قولذم بولمعسا، بذنع سعزضة قانداق يئزعص يةتكىزعمةن ـ 39

ىتىن     . 40 ذ ص دذ، ظ اق بولع ا توقم ذص ظذرس ع يذم دذ، ظذن ةت قعلع ل خعزم ر خع اا، بع ع ظاحس ورالظذن  ق
  .نئمةت ظاالهعدة آىحعنع، آومصيذتئر ظعشلعرعنع بئجعرعدذ، قول
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  .آةسعصنعث ظاساسع، دئهقانالر شاصاظةتحعسع ـ ظذ حأمىح بوالاليدذ، ظذ هةممعنع قعالاليدذ، هىنةر ـ 41

االيدذ،          ـ   42 ةم تذت ةيدذ، قةل تعرناق يارعلعشع، زعننةت، ظةمةلضة آىح قوشعدذ، ظذششاق نةرسعنع تئرةل
  .خةت باسااليدذ ؤاهاآازاالر

ذص     ظذ قاشاليدذ، بذنعث     ـ   43 ظورنعدا ياسالغان سايمانالر ظذنعث ظورنعنع باسالمايدذ، سعز قعحعشقاق بول
  باققانمذ؟ ظايالعثعز، دىمبعثعزنع قاشالمدذ؟

أزلةص        ـ 44 عنع س ث صايدعس عزعمحانلعقع، بذالرنع عالش، س ذراش، س تعش، ص اثالش، تئ أرىش، ظ آ
  .ر ظوتتا آأيىص آئتعدذتىضةتكلع بولمايدذ، ظاددعيسع سعالش سعزعمع بولمعسا، آعحعك بالعال

  .بارماق ظعزع، ضذؤاهحع ظورذندا تذرعؤاتعدذ ـ 45

  .ظايالالر، بالعياتقذسع، حوث بعر زاؤذتتةك، ظاالهعدة، ظالالهنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدذ ـ 46

أص،              ـ   47 ةردة آ ةر فعلعمل ذدرةت، مأجعزل ع، ق ةت ظعلم ظعنسانالر، جعنسع ظةزالعرع، بذالردعكع هئكم
مةشذقنعث دذنيادعكع مذرادع، ؤعسال،  ـ   مع قعسمعدا بار، بعزمذ بذرذن خئلع آأص يازغان، ظاشعق        تأرةلمة ظعل 

  .بذ بولسا، ظةؤالد قالدذرذش سةؤةبحعسع

، ماددع قعسمع مذهعم، صىتىن ظوزذقنع ظذ يةتكىزعدذ، هايات    قةلب ظعنسانالر جعسمعدعكع يىرةك،   ـ   48
ةت         هةرعكةتلةندىرعدذ، مةنعؤع قعسمع بولسا، بذن     ةت، مذهةبب رادة، نعي م، ظع ةقعل، ظعلع ذ ظ عثدعنمذ مذهعم، ظ

  .ظورنع، ظاساسع، قذماندان، ظذ ظوثشالسا، هةممعسع ظوثشعلعدذ

 ـ تومذرالر، مذسكذلالر، صةيلةر، ضىزةل تئرة، ظعنسان باغرع، سىتلىك آأآرةك، ظذنعث قةددع ـ قان ـ 49
 بعرعنع ظازدذرغذحع، شةيتانالر، بعر ـ ال ظعنسانالر بةزعدة بعرظاي ـ ظةر! قامعتع، بارلعق ظةزاالر ضىزةللعكع، ظاه

  .بعرعضة شذمبذيعدذر، مأظمعنلةر بذنعثدعن مذستةسناـ 

ةتقعق   . 50 ايؤانالرنعمذ ت أرىص، ه أزعثعز آ ةلعي ظ أرىص، ظةم م آ أرىص، فعلع ىرةتنع آ رقع س عز يذقع س
ارلعق     قعلعص، ضأش، سأثعكع، قوينع باش سأثعكع، معثة، ظعحع ظةزاالر،           ارلعق ب حعقعرعش سعستئمعسع قات

الالهنعث                    عثعز، ظ ة قارعس ةت، هةدعسلةرض ذنداق ظاي ذص مذش عيعنع ظوق ص، بعظولوض هاياتلعق تىرعنع تةتقعق قعلع
ةت،  ع   هئكمعترةهم الالهنع ياخش عز، ظ عق بولعس تعياق، ظاش ئغعنعص، ظعش ع س عص، ظذن نع تئص نع، قذدرعتع ع

ة آأرىص، ظذنعال ظةسلةص، ظالاله رازع ب    ا  ! ولذص، ظذمذ بعزنع ياخشع آأرسة، نئمة دئضةن ظالعي مةرتعؤة ه مان
  .معزمةقسعتعبذ بعزنعث 

ةس اراؤةر ظةم ةيدعغانالر ب ةن بعلم ان بعل ةت (بعلعدعغ عدعغان )ظاي عغا ظةضعش اثالص ياخش أزنع ظ ، س
رعلضةنلةرنع دةرعجعدة  ظالاله ظعلعم، ظعمان، ظةمةل بئ     . بةر، ظالعمالر ظالالهدعن قورقعدذ    بئشارةتبةندعلعرعمضة  
  .ظىستىن قعلعدذ

ةرةققعي      ةس، ت اراؤةر ظةم ةن ب ةر بعل ان دألةتل ةرةققعي قعلعؤاتق ةر، ت قان دألةتل ةرةققعي تاص اراثالر، ت ق
تاصقانالر، دذنيانعث خوجايعنع، صادعحعسع بولدع، تةرةققعي قعاللمعغان، ظعسالم دألعتعمذ ظذالرغا غالحا بولدع، 

 بولذص، ظذالردعن موهتاج آىحع، ساناظةت آىحع يوق، آاصعرالرغا قورالتع بولمعغاحقعال،  صةن تةرةققعيا  ـ   ظعلعم
قورقذص، ظعماندعنمذ ظايرعلغعلع تذردع، ظذنداقتا، بعلعش، ظعلعم ظئلعش، تةرةققعي قعلعش، آةشصعيات تئصعش، 

  .ظأزعضة، ظأزضعضة صايدا يةتكىزىش، ظعسالم دعنعدا صةرعز آذصاية بولعدذ

عبادةتتة، ظةلؤةتتة، ساهابعلةرضة، تابعظعنالرغا، سةلةف، سالعه آعشعلةرضة ظةضعشعمعز، بذنعثدا، ظةقعدة، ظ
نعث    ابعظعنالر، مةزهةص اهابعلةر، ت ذلذلاله، س ايدذ، رةس قا بولم تعالص قعلعش قا، ظعخ ةيدا قعلعش ةت ص بعدظ

ةيدعغانالر بعل    ةس، توغعرسع    ياخشعسع، هازعر قايسع مةزهةصكة ظةضعشعمعز؟ بعلعدعغانالر بعلم اراؤةر ظةم ةن ب
  .بعر بولعدذ، هةق بعرال

بذنعثغا هةرقايسع دوآتذر، ظالعمالردعن مذنداق جاؤاب آةلدع، ظالالهنعث آاالمع قذرظان، رةسذلذلالهنعث 
اظ،       اث، ظعجم عنعص تاصالمعس هةدعسع آذصاية، شذنعثغا ظةضةش، ظةضةر ظذنعثدعن تاصالمعساث، يةنع سةن حىش
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ضةر صذخرا، قةؤعم دةرعجعلعك بولساث، ظعمامعث، باشلعقعث قايسع مةزةهةصتة بولسا، ظةهلع قعياسقا ظةضةش، ظة
  .سىننع ؤةلجاماظة بولسعال، تأتعلع مةزهةصنعث بعرعضة حىشسة، ظةضةش، ظعختعالص قعلما

نع            ظةضةر سةن، تالعص، ظوقوغذحع بولساث، بعرسعنع بولذصمذ، يذرتعثدا خةلق ظئتعقاد قعلعدعغان مةزهةص
ساس قعلعص، فعقهع ظوقذيسةن، قالغانلعرعنعمذ آأرىص، تةتقعق قعلعص، صعشعص يئتعلعسةن، بذرذنقع داثلعق ظا

ذص، ظو          ذب ظالعمالرمذ، ظةنة شذنداق قعلغان، ظعبنع تةيمعيية، هةمبةلعييعدة ظوق ازعالر  قذت ة، ق رذقع   ، خةلعص بذي
 ظةنهذ مةزهعصعدة ظذنعث ظوقوغذحعسع، ظعبع بعلةن ظعختعالص قعلماي ظأتتع، آئيعن بولسا، شافعظع رةزعيةلالهذ

كة مةنسىص                 رةر مةزهةص أزعنع بع ذالر ظ تع، ظ تعلعص حعق آةسعر، ظعبنع قةيعم، جةؤزع رةهمةهذلال ظةلةيلةر يئ
العم،    . قعلؤالمعدع، سةنمذ شذنداق تةربعيلعنعص حعقعسةن     آئيعن، ظةضةر سةن ظذستاز، ظوقذتقذحع، مذصتع، ظ

ة،  اث، ظةلؤةتت تذر بولس ة،     دوآ ىننع ؤةلجاماظ ةهلع س ةن، ظ ةرةبباز بولمايس ةن، ت كة يئتعؤالمايس ر مةهةص  بع
ةن                  ةدعس بعل ر ه مذ مذتعؤاتع ةدعس بولذص ةهعه ه ةت، س ىرىص، ظاي جذمهذر، ظعتتعصاق دةيسةن، آأرىص، تةآش
ةدعس              دةثسةص آأرىص، هةدعس يةتمعضةنضة يةتكىزىص، ظذنذتقان بولسا، ظةسلعتعص، ظاجعز، زةظعص يالغان ه

ة                        ب ة ظعض ةنع آىحك عخ ي ىك، ناس ةهعه، آىحل ا، س ان بولس أآىم قعلغ ةن ه لةر بعل اآع مةنسذخ هةدعس ولسا، ي
ةقنع،              عنع ه ةث توغرعس أتىص، ظ ذلذالهقا ظ أتىص، رةس هةدسع بعلةن هأآىم قعلعص، تأتتعن، تأت خةلعصعضة ظ

ة     راستعنع، ظعشةنحعلعكعنع آعشلةرضة ظاسان ساؤابع مول، ظالاله رازع بولعدعغان،     ةتكة ظعض ةن سىص ةقؤا دئض ت
ا،                     عدا صذتالشمعس ةقعدة ظعش ا، ظ رع ظعشالر بولمعس ان آذص ن حعقعرعدعغ قعلعدعغان، هأآىمنع ظالعسةن، دعندع
ةن،           علةر بعل ان آعش ع بولغ مذ، دةلعل ا، بولذص تعالق قعلم ار، ظعخ ال ب ا، ظام ةيدا قعلمعس ةت ص ه، بعدظ قةبع

ةن، العم بع هةقعقةت قان، ظ ةقنع تاص رعنع، ه ةستوغ اراؤةر ظةم ادانالر ب ةن ن عر، . ل ةدعس، تةصس ةت، ه ذ ظاي ب
  .صةن تةرةققعياتعمذ ظام، آىحلىآلةر، ظاجعزالرنع يوقعتعدذ ـ فعقعهعضعال ظةمةس، بارلعق ظعلعم

صةن ؤة بذندعن  ـ مةن يازغان بارلعق بذرذنقع ظعلعم: تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةتكة مذنداق دةيدذ
ولغعنعم، بذ ظايةتكة تةصسعر بولعدذ، هةممة جةهةتتعن بعلعدعغان، بعلمةيدعغان بعلةن باراؤةر آئيعن يازماقحع ب

اندا،   اددع قعلعص ظئيتق اندةك، ظ اراؤةر بولمعغ ةن ب ان بعل اددع دئهق عياتحع، ظ ر آةشص ذددع، بع ةس، خ ظةم
دة،     دة، ب  25000تةرةققعي قعلعؤاتقان ياآع قعلعص بولغان دألةتلةر ظعحع ادةم ظعحع ةيدعغان،     ظ اب تىزةل ر آعت ع

 مذظةللعص، ظاصتور بولعدعكةن، 4500يئزعص حعقااليدعغان، ظاصتور، مذظةللعص بولعدعكةن، بعر آعحعك دألةتتة 
ا،   انع بولس اب س ة،     24860آعت ةر جةهةتت ص، ه عص قعلع زدعنعص، آةش اي ظع ذالر توختعم ةن، ب  بولعدعك

ا   هةقعقعي  تةرةققعي قعلعص، زئمعندا     عغاندةك، ياش ةنعال،        ياش ا، ي ذلمانالر بولس ا، مذس ز قالدذرس ةر ظع ص، ظةس
خذراصعي، بعدظةت ظعحعدة تذرذص، بذ ظعلعم صةننع بعدظةت دةص، ظأز بوينعغا ظأزع صالتا حئصعص، دعنسعزالرغا              

اج ارلعق      موهت الص، ب ىندعن باش ىن، بىض ذنعث ظىح ا، ش اندعنمذ ظايرعلماقت ذص، ظعم ن قورق ا، ظذالردع  بولماقت
يعلع دئيعلضةن  ـ 1930 هذشعنع تئصعص، سةضةك تذرذص، ظأز هالعنع ظأزع ظوثشعسذن، بذ سأز     مذسذلمانالر،

  .بولسعمذ، يةنعال هازعرمذ بعز مذسذلمانالرغا ناهايعتع ماس آئلعدذ

ىرىش         ةتقعقات، تةآش ارةت، ت ان زعي ة بولغ ا ظةللعرعض ايدا، ياؤرذص ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
العمالر، د  عنع ظ ةص       نةتعجعس العي مةآت تئت، ظ ايدعكع ظذنعؤئرس ذ ج أهبةت، ش ان س ةن بولغ تذرالر بعل وآ

عدعن         دةرعسلعك تىزىلمعسع اليعهةسع، ظوقذتقذحع سةؤعيعسع، دةرعسلعك صةنلةر تىزىلمعسع، دةرس سةتكعس
دذ   ان قعلع ارتعص باي ةلعي      . ت عتعنعث ظةم ارعص، سعياس ةجبذرعي ماظ عيات، م ةرةققعيات، آةشص ع ت ظذالردعك

  .عسع، نةتعجعسعنع يازعدذتةجرعب

ذلمانالرغا    ز مذس زعص، بع الرنع يئ ةهرعمان بولذش لةر، ق ةدةل تألةش رادة، روه، ب ع ظع ظذالردعك
الاله         اثعمعز، ظ الاله  !ظةصسذسالنغان، بعز دئضةن، ظالاله دةص م ةم،         ! ، ظ ىلىك ظال ةت، مةثض ا، جةنن دةص بئقعث

د     انالال، ساظادعتع، ظةجعر، ساؤابالر، سذبه ـ  ظعككع ظالةم بةخت   ذلمانالر ظىمع ةي مذس ظ
  .ظىزمةثالر، ظالاله، دذنيادا بةرمعسة، ظاخعرةتتة بعرةر ظىستىن مةرتعؤة ظىستىنلىك غةلعبة ظعلعم يولعدا
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  سعزضة زعيانلعق تذيذلغان بةزع ظعشالر،

  .سعز ظىحىن دذنيا، ظاخعرةتتة صايدعلعقتذر

  ظةلةم تذيذلغان ظعشالر، ـ  دةرتسعزضة ظازاص،

  .ظةمةلعيةتتة سعز ظىحىن رةهمةتتذر

اراثغذ سوظالتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةيدعن، بعر ظوقوغذحع مذنداق     سوراصتذ، ظعنسان، تأرةلمة هالةتتة، ق
ؤع زذلمةتتة تذرسا، حعققاندعن آئيعن، بذ ماددع قاراثغذلذقدعن قذتذلذص، شةيتان ؤةسؤةسعسع دئضةن، مةنعـ 

  قاراثغذلذققا ظذحقايدعكةن، ظالاله، رةهمان، رةهعم تذرسا، نئمة ظىحىن مذشذنداق بولعدذ؟

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، آىلىص آئتعص، قذالق سال، بذ ظىح قاراثغذلذق، ظةمةلعيةتتة تأرةلمة ظىحىن، 
ا        راقال، قذي ذ بع ةر ظ ع ظةض عرايدعغان، قوغدعغذح دان ظاس ع ظوب عزةتحع ظذن ر مذهاص ة،  بع ا يىزلةنس ش نذرعغ

بذنع آأتعرةلمةيدذ، بذنع ظالدعن بعلضةن ظالاله، ظةنة شذنداق ظورذنالشتذرغان هةم . يارعاللمايدذ، هاالك بولعدذ
ةس        ةددعمعز ظةم ةيمعز، ه راز بعلدىرةلم ان، ظئتع نع خالعغ ذلدا يارعتعش ذنداق ظذس ات    . ش ىح ق ذ ظ ازعر ب ه

ة، ه         ا، تأرةلم ذل قعلس ةؤةر        قاراثغذلذق، نذرنع قوب ةيعبدعن خ الدعن غ ارقعلعق ظ ان، ظ ا، قذرظ ذش بولس االك بول
ذنداق         ة ش ذت،             زئمعن قعلعنغان، مأجعزة بولذص قالدع، ظعنسان، ظةن ات بذل ة ق نمذ، نةحح اندعن آئيع ا حعقق غ

اش           ـ   هاؤا، ظاتموسفئرا، حاث   توزاث، آئحة بولذشتةك قاراثغذلذقالردا مذهاصعزةت قعلعنعدذ، قوغدعلعدذ، ظذ، قذي
ايدذ    نذر علعص تذرالم ة تةثش م هالةتت ا داظع اقاليدذ    . عغ ن س ك نذرالردع ع زةرةرلع الاله ظذن ةقةت،  . ظ ع ص بذن

اآع                     اص ي راقال ظذحق ن بع اددع نذردع ذ م ة ش ظاسترونوم، ظاتموسفئرا ظعلمعنع ظوقذغانالر بعلةلةيدذ، ظعنسان ظةن
نمذ،   ـ  ظةقلع، ظعلعم داظعم ظذحقاص هاالك بولذشعدعن قوغداص ساقالنغاندةك، روهع تةرةصتعكع        مةرعصةت، نذردع

ا،         م نذرعغ ا، ظعلع ة، نذرغ ث تةجةللعسعض كة، رةببعنع رع ظأرلةش م يذقع ذ داظع اقلعنعدذ، ظ عدعن، س االك بولذش ه
ة               اآع تأرةلم اندةك ي م تذرالمعغ دا داظع اش نذرع ذددع قذي ذ خ ةمما، ظ الدعرايدذ، ظ ةيدذ، ظ ا ظأرل ةت نذرعغ هةقعق

هاالك بولغعنعدةك، هةق نذرغا هةقعقع، ظالاله ظاتا قعلعدعغان نذرغا بعرال يةتسة، داظعم هالةتتة، بعرال يىزلةنسة، 
اندةك،               داص قالغ ن قوغ اددع نذردع الاله، م ةن ظ الدعن بعلض ذ ظ تذرسا، هاالك بولعدذ، تىضىشىص آئتعدذ، بذنعم

م  نمذ ظعلع ةنعؤع نذردع ذ م ةن ب ذل بعل ةيت  ـ ظذس نمذ ش أز نذرعدع نمذ، ظ ةت نذرعدع ع، مةرعص اننعث ؤةسؤةسعس
صات ظىزىص قويذص، ظالعي مةرعصةت، ظالعي ماقام، ظالع نذردعن توسذص قويعدذ،  ـ ظازدذرذص تذرذشع بعلةن صات

ذنداقال،            ـ   بذنعثدا ظعنسان، ظاستا   ظاستا يئتعلعص حعقعدذ، تةرةققعي قعلعدذ، ظامال قعلعدذ، هاالك بولمايدذ، ش
دذ    م . سئغعنعدذ، ظعشتعياق بولع عناققا              هئ ـ   ظعلع ة س ة نةرس ادعكع هةمم ذ دذني ةس، ب انمذ ظةم ذ، ظاس ةت ش كم

  .يارايدذ، بعز سعنعلعمعز، ظالاله سعنايدذ دةص جاؤاب بةرضةن

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا يةنة، هاؤا ظعلمعنع ظاتموسفئرانع، نذرنعث سذنعشعنع، نذر ظعلمعنع    
ىرعتعنع       تةصسعلعي يئزعص، ظاندعن ظىح قاراثغذلذق ظعحعنع       ة س ةلعي تةجرعب ازعدذ، ظةم اراثغذلذقعنع ي ةلةك ق ص

ذلذلالهنعث         ة رةس ةن، ظايةتك ةس دئض اراؤةر ظةم ةن، ب ةيدعغانالر بعل انالر بعلم ة بعلعدعغ ذ يةن ةلتىرعدذ، ظ آ
التذن  انالر، ظ المدعمذ       ـ ظعنس ع، ظعس ةتتعكع، ياخشعس ث جاهعلعي اش، ظذالرنع ة ظوخش ىش، مةدةنلةرض آىم
دعندا فعقهعشذناس ظالعم بولسا، دةص ظعنسانالرنع مةدةن، بايلعققا ظوخشاتقان، بذ هةدعستعن ياخشع، ظةضةر ظذ 

عنع             قا تئضعشلعك نةرس دذ، ظوخشعتعش آان بايلعقعنع، مةدةننع تةتقعق قعلعش، تةصةآكذر قعلعش حعقعص تذرع
  بعلمعسة، هةدعسنع قانداق حىشعنعدذ؟

انالر ظئهت        اددعالرنع ظعنس ت، م رعدذ،            ظالاله، ظعلعمئن رص بئ ئقعص حعقع ةرةققعياتعغا ب ئقعص، ت ا ب عياجعغ
ناهايعتع آام،  . بولمعسا، زايا آئتعدذ، ظالعم، هأآماالر، ظالتذن، مةرؤايعت، ضأهةرضة ياآع رادعيذمغا ظوخشايدذ          

علعدذ          ام تئص م     . ظةمما، قعممعتع زور، صايدعسع آأص، ظأزع آ اددعنع ظعلع ذ م لةتكعلع       ـ   ب ةن ظعش ةت بعل مةرعص
ذ                بولعدذ ان ب انلعق بولغ ةم زعي ايدعلعق ه ةم ص اددعنع ه ذ م اندعن ب الاله، ظ ةندة، ظ ا يةتك ذ ظعلعمغ ، ظعنسانالر ش

عدعن       ماددعنع ؤة باشقا   ماددعالرنع ظاشكارعالص بةرضةن، بذ تةرتعصلعك ظورذنالشتذرذش، حوقذم بعر ظالاله تةرعص
  .بولذؤاتعدذ

عؤة        تعدة          بعز هازعر ظاسمان، يذلتذز، قذياش، نذرغا مذناس يذم ظىس اددا، رادع ت، م ةدةن، ظعلعمئن تلعك، م
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  . آعلو ظالتذنمذ ظذنعث بعر آعلوسعغا تةث ظةمةس1000ظذ ناهايعتع آام بولغاحقا، . توختعلعمعز

ذر                       ظذ ةتتعمذ ن اراثغذ زذلم اندةك، ق ذرع حاقنعغ العم، ن نع ظوقوغذحع، ظ ع دع ةت ظعحعدعك ذددع جاهال خ
ان   ايالردعن         حاقنايدذ، ظةضةر، نامرات بعر ظعنس ر ب ذ معليونع ا، ظ ة ظئرعشعص، خالعس اددعدعن آعحعككعن ذ م  ب

اتعدعن               . بولذص قالعدذ  ان هاي ةن ظعنس ن آةلض ا يئقع ذ جايغ اق، ب ظةضةر بذ ماددعدعن مةلذم جايغا ظازعراق قويس
ايرعلعدذ              ةي، ظ ذزذن ظأتم الغان آعشع، ظ ذص، س ع تذت ذزذن      . ظايرعلعدذ، ظذن الغان آعشع، ظ ذص، س ع تذت ظذن

العدذ  ظأت ذص ق ةما بول تعدذ، ظ تلعص آئ ةزالعرع تع ةي ظ ألعدذ ـ م ةتقعق . دة، ظ عتة ت اددعنع بعؤاس ذ م العمالر ب ظ
  .قعاللمايدذ، صةقةت، صةرزةنت ياآع باشقا ظىسكىنة ظارقعلعق آىزىتىص يةآىن حعقعرعدذ

عمايدذ، ظةضةر، رادعيوم، آئحعسعمذ حعراقتةك، نذر حعقعرعدذ، ظةمما، ظذنعث ؤةزنع، ظئغعرلعقع زادع آامل
ةزع         ايالندذرااليدذ، ب ارعنع ظ ىرظةتتة يةرش ز س صويعزنعث آأمىر قااليدعغان ظوحعقعغا ظازعراقال حىشسة، ظذنع تئ
ذص               ان بول ة يىرعيدعغ ة ؤاقعتقعح ظالعمالر رادعيومنع سئلعص، ساقلعغان، ساندذقالرمذ ظذنعث تةسعرعدعن نةحح

ةرلعك       ذنداقال، زةه ايلعنع   قورالقالغان، ش ا ظ عنع          . دذغ ايعص آعش ة، ظاج ة ظعشلعتعلس أ،توك ساناظعتعض ةر، ظ ظةض
ىك            ارحعالش، آىحل هةيران قالدذرعدعغان دةرعجعدة توك حعقعدذ، بذ ماددعنعث ؤةزعصعسع، تئز صارحعلعنعش، ص

دذ               عغعلع بولع بع دورا ياس العق تعب قا شعص ذ،   . هةرعكةت هاسعل قعلعش، ظذندعن باش كارا     ـ   1896ظ ع، ظاش يعل
دع، ظذ عز،  بول ةريانعدا تذيذقس ةتقعقات ج اآورعيل ت العم ب ةتقعقاتحع ظ عيعلعك ت ع فعرانس اص تاساددعصن عي بايق

دذ                ايالندذرغعلع بولع ا ظ ر ماددعغ قا بع اددعنع باش ةزع م ارقعلعق ب عرلعق    . قالغنان، رادعيوم ظ ذن س ثدا نذرغ ظذنع
، دىشمعنعضة زعيان بولذص، ظأزعضة جةلعص ظةهؤالالر بار، ظةضةر ظعسالم ظالعملعرع رادعيومدةك قئرعندعشعغا صايدا

اددعنع    ذددع م ا، خ عر قالدذرالعس ا، تةس عرلعق ياشعيالعس ة، س عر آأرسعتةلعس ا تةس ص، دذنياغ قعلع
ىح      ىحع آ ة، هةرعكةتلةندىرض العهقا ظأزضةرتةلعس عقالرنع، س ذلمانغا، صاس عزالرنع مذس ةرتكةندةك، دعنس ظأزض

  !عن زادع حعقمعسا، نئمة دئضةن ياخشع هةبواللعسا، شعصالعق دورا بواللعسا، ظةست

  !ظالاله، بعزلةرنع ظاشذنداق ظئسعل دعنعي رةهبةرلةردعن قعلسذن ظامعن

أؤةن              ةث ت علةرنعث ظ ذددع س ظعلعم توغرعسعدا مذنداق هةدسعلةر بار، ظالعمنعث صةزلع، ظابعد ظىستعضة خ
  )تعرمعزع(دةرعجعلعك آعشعنعث ظىستعدعكع مئنعث صةزلعمضة ظوخشايدذ، 

العم         ع ظ ر فعقه ع، بع عرةت سورعش ارتعص، مةغص ن ت ةتتا، بئلعقتع تعلةر ه تة، صةرعش ر هةدعس ة بع يةن
  .شةيتانغا، معث ظابعددعن قاتتعق حعث تذرااليدذ دئضةن، بعز يذقعرعدا دئضةن مةدةنضة ظوخشاتقان هةدعس

  )ظةبذ داؤذد، تعرمعزع(ظعلمغا بولسا، جةننةت يولع ظاسان بولعدعغان هةدعس، 

  )بذخارع، مذسلعم، تعرمعزع(لاله، ياخشعلعق ظعرادة قعلغان آعشعنع دعندا فعقهع ظالعم قعلعدذ، ظا

  )تعرمعزع. (ظعلعم تةلةص قعلعص حعققان آعشع، ظالالهنعث يولعدا بولعدذ

  . بولعدذ دئضةن بارآةففارةتيةنة بعر خاتعرعدة، ظأتكةن ضذناهقا 

ان   تىرىص قويغ أظمعننعث يىت أز، م ةتلعك س ةن هئكم زع خاتعرلعض نع تعرمع ةن، هةدعس ع دئض . نةرسعس
  )ظةبذ داؤذد، تعرمعزع(ظذندعن باشقا، ظعلعمنع يوشذرذص، يىضةنلعشع، 

  )بذخارع(آعشعلةرضة، ظذالر بعلةلعضدةآنع سأزلةص بئرعثالر 

  )مذسلعم(سةن ظذالر حىشعنةلمةيدعغان سأزنع قعلساث، صعتنة حعقعدذ 

  .ولعدعغان هةدعس بار، ظعلعممذ شذنداقتعرمعزعدا، هةدعسنع يئزعؤئلعشقا ب

ظالعم قالماي، قذرذق جازا، سةللعسع يوغان هةقعقعي ظالعمالر آأتىرىلشع بعلةن ظعلعم آأتىرىلىص آئتعدذ، 
دذ اش قعلع علةرنع ب ادان آعش علةر، ن ئلعص، آعش ةر ق اؤازع آىحلىآل رعص،  ـ ظ ةتعؤا بئ عز ص ذالر ظعلعمس دة، ظ

  )بذخارع، مذسلعم، ترعمعزع خاتعرلعضةن(ذ، ظأزعنعمذ، ظأزضعنعمذ ظازدذرعد

انة        ةدعس، ظةصس بذ مأجعزة هةدعس بولذص، هازعر ظأز ظةينع آأرىؤاتعمعز، مذنبةردعكع آاززاص، يالغان ه
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ةقعقعي   رعؤايةت، خاتا هأآىملةرنع ظاثلعغعنعمدا، ظذالرنع دةرهال آاللعسعنع ظئلعص، ظورنعغا           ئلعص   ه العمنع ظ ظ
  .قةيةردة بار؟ بعز هازعر دةل مذشذ مةسعلة ظىستعدة توختعلعمعز حعقسام دةيمةن، لئكعن،

ا   ةنع ظوتتذرعغ ذ نةزةرعي ىن، ب ذن ظىح ذن، صايدعالنس اآع ظوقذتقذحع بولس ذن، ي ةيلع ظوقوغذحع بولس م
اال  نعدعكع ب الم دع ز، ظعس ةشقويعمع الم  تةربعيعل ةلعماتع، ظعس ةدعس ت ان، ه ارقعلعق، قذرظ ابلعرع ظ  آعت

جرعبعلعك مذتةخةسعسلةرنعث يوليورذقع بعلةن آعحعك بالعالرنع ياخشع تةربعيلةص، ظاندعن دوآتذرلعرعنعث تة
ةقعدة                لعك، ظ ي دةرس ظذالرغا، باشالنغذحدعن تارتعص، تولذقسعز، تولذق ظوتتذرا مةآتةصكعحة، ظأز اليعقعدا دعنع

أجعزعلعرعنع     . دةرسلعكعنع ياخشع بئرعش الزعم    ةندىرىص،   تةؤهعد، ظعمان دةرسلعكع، ظعسالم م ياخشع حىش
  . آئرةكتةربعيعلةشظعماندعن يانماس، 

م  30بعز يذقعرعدا دةص ظأتكةن بارلعق     تىرىش الزع اراظعت  . غا يئقعن صةنلةرنع ظعضعلعتعش، ظةمةلعيلةش ش
العالرنعث   العمالر ب ي ظ ار، دعنع الماي،    ؤاقتب عغا س أز ظعش ع ظ اي، ظذالرن راص قعلم نع ظعس تع ةص ؤاق عدا مةآت

علةرنع        صىتتىرىشع الزع  م، ظةلؤةتتة، مةآتةص، شاراظعتع ياخشع، بعز هازعر ظأيدعكع شةخسع ظوقذتعؤاتقان آعش
ةت  قذن، مذهةبب ق، جذش ةرؤةر، ؤعجدانلع ةآحع، هةقعقةتص ار،  ـ دئم رعتع ب ةشنةص متةربعيعل اك، .  الزع بوش

ةرخ         . مةغلذبعيةتحعلةردعن قعلماسلعق آئرةك   ذرذص، ه ئلعص ت ان ظ الالص، ظعمتعه عنع ت اظالعيةت  ياخشعس عل ص
يذتئرغا                  ة، آومص ار بةرس اراظعت ي ا، ش ةندىرىص، بولس ةهؤاللعرعنع ياخشع حىش ظئلعص بئرعص، تةرةققعيات ظ

ايلع         ! تايعنعص، ياخشع، ظعلغار ظىسكىنعلةردعن صايدعلعنعص، تئز ظذسذلدا ياراملعق آعشعلةرنع تةربعيلةص حعق
ث  ةنعال، ظوقذتقذحعنع ةقعقعي ي ةقؤا ه عدا، ت العم بولذش ةت، ظ ع نعي رادعلعك، ياخش ث ظع عدا، ظوقوغذحعنع بلذش

ال            ظعخالس قعلعشعدا، ظةث مذهعمع، هاآعمعيةتنعث قوللعشع، ياخشع ظعش ظعدع، ظةمما، هازعر يةنة مةن ظام
يوق، مذشذ خعل ظوقذتذش ظذسذللعرعنع ياخشع صعالنالرنع ظةمةلعيةتتة، بعرةر قئتعم، قعلعص باققان بولساممذ،             

  .رعية ظىستعدة مذشذ بةتكة يئزعؤاتعمةن، ظةمما، ظىمىد بار، آةلضىسع ظالالهقا مةلذمهازعر قذرذق نةزة

انداق                 العالرنع ق انعتنعث ب انعيعلعك صةيالسوف آ ايدا ظالب ذ ج ةي، ب ةش تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل ، تةربعيعل
انداق       ع ق ةش ظوقوغذحعالرنع، ظوقذتقذحعالرن ةل        تةربعيعل اندا، مذآةمم انداق قعلغ نع ق ئلعش، ياخشع   ، ظعلعم  ظ

ةمما،       دذ، ظ نةتعجة حعقعرعص، آةشصعيات هاسعل قعلعص، تةرةققعي قعلعش توغرعسعدعكع آعتابنع معسال قعلع
عز       ةر، س ذص، ظةض ار بول ع ب لعك تىزىلمعس راممعالر، دةرس لذبالر، صروض ار ظذس ن ظعلغ ا، بذنعثدع ازعر بولس ه

ذن ياخشع نة           عثعز، نذرغ ال، ظعزدةنس اختعلعق زادع         ظئنتعرنئت تورعغا آعرعص ا س ةمما، ظعلعمغ ار، ظ ةر ب زةرعيةل
صةن  ـ   يعلع، تةبظعي  ـ   2006ظعشلعمةيدذ، ظعقتعدار، ظعلعم بولذشع آئرةك، آأص تئرعشايلع، هازعرقع آىندة،          

اق    ةرةققعي قعلس ئلعص، ت ة ظ ةآكعدعن ظىلض ة، م ةقؤالعقتا مةدعين ةقعدة، ت ةردعن ظ عر، ظةزه ةرةققعياتتا، معس ت
يعلدعن باشالنغان صعداضوضعكا دةرسلعكع بةك  ـ 1930 معزانع، قذرظان، هةدعس ظةلؤةتتة،      بولعدذ، توغعرعسع، 

أرص    ا ظ ذثا، خات م، ش ةك مذهع ة ب ةلعي تةجرعب ةحكة، ظةم اي ظعزدةنض العمالر توختعم م، ظ ادةتتعن،  ـ مذهع ظ
ةلؤةتتة، ظاخعردعمذ خذراصعيلعقدعن، ظاتا معراسلعقعدعن قذتذلذص، ياخشع تةرةققعي قعاليلع، آةلضىسع غةلعبة ظ 

  .بولسا، مذسذلمانالرغا مةنسىص

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظالالهنعث ظاسماندعن سذ حىشىرعشعضة، زئمعنغا بذالق قعلعص آعرضىزىشعضة، 
رةك،         قارعمامسةن، دئضةن بذ ظايةتتة، يةنة توختعلعص، قاراش ظىحىن، مذنداق ظىسكىنة، ظةسؤاب بولذشع آئ

معنع               12ظامعرعكعلعقالر،   عالنئتالرنع، ظاسمان جعس قا ص فئرانع باش يعل بولدع، يةرشارع، هاؤارايعنع، ظاتموس
تةآشىرىش ظىحىن، ظالةم بوشلذقعغا، سىنظعي هةمراه قويذص بئرعش، راآعتا ظارقعلعق ظئلعص حعقعش، ظذحذش         

ىرىش ن              داق تةآش ازدع،    الزعملعقعنع صعالنالص، ظعجرا قعلعؤاتعدذ دةص يازغان، ؤة بعر قعسعم مذن عنع ي ةتعجعس
اي            40بةزع يذلتذزالر بعزدعن قعرعق      ة ظ ل يةتت أت يع  تئرلعيون آعلومئتعر يعراقتا تذرعدذ، ظذنعث نذرع بعزضة ت

  .ظالتة، آىندة يئتعص آئلةلةيدذ، دئضةن

دذ      ا تذرع دةك يعراقت ئلعص، بواللمعغع تعص آ عردعمذ يئ ث ظةس ذرع مع زدعن ن تذزالر بع عم يذل ر قعس . بع
ذص،       مذنداقحة ظئيت  ران بول علع      قاندا، ظذ يذلتذز صارتعالص ؤةي ذ         999ظذحذص تىضعض ا، مذش ان بولس عر بولغ  ظةس

دة، بعز ظاشذ نذرنع  ـ ظةسعرنعث ظاخعرعدا ظذنعثدعن ظايرعلعص، ظاجعراص حعققان نذر، بعزضة يئتعص آئلةلةيدذ
ذر ي     ذ ن ةن ب ع ظىزىلض ةي، مةنبةس ذزذن ظأتم اندعن ظ ةيمعز، ظ ةن دةص آأرةل ايدذيذلتذزآ ة  ـ وق ز يةن دة، بع
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  .آأرةلمةيمعز

عي     تعيعننعث نعسص ع، ظعينعش ةثرعش نةزةرعيعس مان آ ان ظاس ا قويغ ةت ظوتتذرعغ ةدعكع، ظاي ىرة ؤاقعظ س
  .نةزةرعيعسع، ظاسمان آةثعرعش نةزةرعيعسع، بعر قعسعم هةدعسنعث ظعشارعتع

تعنال             أزلعرع، راس داق س ةينعث مذن ةهذلال ظةل ع،  ـ   1996تةنتاؤع رةهم ةن    يعل ان، م ة حعقق  ظةمةلعيةتك
ن،              ور بئتعدع رنئت ت ئمعدعكع ظعنتئ ةن ت أرىص        ـ   1996قذرظان مأجعزعسع دئض اص، آ الدذرقعالر بايق ع، ب يعل

باقمعغان، نةححة يىز يذلتذزالر تىرآىمع، سامان يولع سعستئمعسعدةك، سعستئمعالر ظاشكارا بولغان، ظاسمان             
تئمعالر يوقع   ةن، سعس ةثرععص تذرعدعك م آ عيعص    داظع ئخعمذ آأص ذص، ت عل بول تئمعالر هاس ة سعس ص، يةن لع

تذرعدعكةن، بعزضة نذرع يئتعص آئلعص بواللمعغان نذرالر آأرىنىص، يذلتذزالر، سعستئمعالر ظاشكارا بولعدعكةن، 
  .بذنع ظاشذنداق ظعلغار تئلعسكوص ظالدعدا ظولتذرغانالردا بعلةلةيدذ

ا كوص، ظعلغ ار تئلعس عمذ ظعلغ الاله، بعزلةرض ة ظ دذرذص، ظأزعض ةرةققعي قعل ص، ت ا قعلع ر معكرذسكذص ظات
  !ظالعم، ظابعد، زاهعدالردعن قعلسذن، ظامعنهةقعقعي قعلسذن،  تئخعمذ ظعشتعياق قعلغذزذص، ظاشعق زاآعرالردعن
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  سىرة غافعر تةصسعردعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

  

ع  عدعكع  ظاستهام ممعنع حمتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعدعكع    م دعك ة  هام مع  ض
 غا ظعشارةت بولذص، ظةرشعنع صةرعشتعلةر آأتىرىص تذرعدعغان، بعر هام معم دعكع يةنع هةمدع دعدعكع ِبَحْمَدَربِِّهْم

الاله،    دذ، ظ أتىرىص تذرع الاله آ ذص، ظ ةن قوش تة بعل نع صةرعش ايدذ، ظةرش ع قورش ةرةص ظذن ة ت ةخلذق ظالت م
عمايدذ، حةك            ظةرشعدعنمذ ظىست  ةرةص قورش ة ت الغعلع       ـ   ىن، ظوخشعشع يوق، ظذ زاتنع ظالت ة ظ را، داظعرعض حئض

دا               ئح اليعقع ا ه أزعنع، ظالالهق ة ظ ذالر يةن دذ، ظ تعدذ، ظذلذغالي ةمدذ ظئي ا ه تعلةر، ظالالهق بولمايدذ، ظاشذ صةرعش
ذق ظعبادةت قعاللمايدذ، ظالاله، ظعبادةت قعاللمعغاندةك، هئس قعلعدذ، ظةلؤةتتة شذنداق، اليعقعدا هئحبعر مةخل

ذ       تذر، ب م بعز ؤة صةرعشتعلةر ظذلذغ دةص ظئتعقاد قعلغعنعمعزدعنمذ حةآسعز ظذلذغ، آاتتا، بىيىك زات ام مع ذ  ه  ظاش
ىحعدذر        الاله بعلض عنع ظ العمدعم،      . هةقعقةتكة ظعشارةت دئضةن، توغرعس أزنع ظ ةن س ةآرار آةلض رعنحعدعن ت بع

أص              ظعككعنحعدعن، بذ سىرة، تارعخ    الدذرقعدةك آ علعنع ب ع مةس ن، روه ا، ظىحعنحعدع ع خاراآتئرلعك بولغاحق
م أز قعلعش الزع عدةك س علةر حىشةنض ع، آعش المعدعم، حىنك از . ظ ايعتع ظ ىرعدعن ناه ذ س ىن، ب ذنعث ظىح ش

  .تالالندع

عر ظالاله سعلةرضة مأجعزلعرعنع، دةلعل، ظاالمةتلعرعنع آأرسعتعص تذرعدذ، سعلةر، ظالالهنث، قايسع ب
 .ظايعتعضة تئنعؤئلعص، ظعنكار قعلعسعلةر

ان،             ندا، قذرظ زدا، زئمع أز ؤذجذدعمع راستعنال، ظالاله، آاظعناتتا ظاسمان جعسعملعرعدا، ظالةم بوشلذقعدا ظ
ز                  عغا بع ةرنعث ظاشكارعلعنعش ذن مأجعزعل نمذ نذرغ ن آئيع دذ، بذندع كارعالص تذرع عنع ظاش هةدعسنعث مأجعزعس

رعدذ     لئكعن، آاصعر  ظعشعنعمعز، ار قعلعؤئ ةرنعث            . الر، دعنسعزالر ظعنك ةت، مأجعزعل ذ ظاالم ة، ب ذ ظايةتت ذثا، ب ش
ث       دذ، ظذالرنع دا تذرع أجعزلعك ظورذن ةتمذ م ذ ظاي ذص، ب ةن بول علةر؟ دةص آةلض ار قعلعس رعنع ظعنك ع بع قايس

  . تئنعؤئلعشع سعزنع سذسالشتذرمعسذن، يالغذز قالسعثعزمذ هةقعقةت دئضةن هامعنع هةققةت

دئضةن ظايةت، ظالعمالر، بذ ظايةتنع ظاخشام تةرةصلةردة دةثلعنعص تذرعدذ  ـ قا، ظوتقا، ظةتعضةندوزاخر ظذال
لةر             ار، هةدعس عمذ ب ذن هةدعس قا نذرغ ن باش ةن، بذندع ل دئض ا دةلع ةبرة ظازابعغ عنع ق ث ظوخشعش ؤة بذنع

ةن     ظوخشاشمايدذ، آعشعلةرمذ ظوخشاشمايدذ، بةزع آعشعنعث روهع، جةننةتتة ساياهة        ذنعث بعل دذ، ش ت قعلع
نعدذ،                دذ، قةبرعسع نذرلع ندا تذرع بعرضة زئمعنغعمذ حىشةلةيدذ، ظاالقة ظىزىلمةيدذ، بةزعسع قايتذرذلذص، زئمع

  .حايان ؤاهاآازاالر ـ تا تذرغاندةك تذرعدذ، زذلمةت، ظوت، توقماق، يعالندوزاخبةزعسع 

م، آةلكىندة، دئثعزدا، سذ ظعحعدة بولسعمذ، روه بعلةن تةن، ظاالقة باغالص تذرعدذ، ضةرحة، تةن، جعسع
ة                   ادعن ظاالق اددع دذني ذ م خذددع فعرظةؤعن قوشذنعدةك يةنعال ظذالر ظوتقا تةثلعنعدذ، ظالاله، قادعر، حىنكع، ب
ظىزىلىص، هاياتع بةرزةخ دئضةن يةرضة آةتتع، ظذيةردعكع ظازاب، روه هةم جعسعم، تةنضعمذ بولسعمذ، يةنعال بذ 

قعسع ظىزىلضةن، ظةمما، روه بعلةن تةن ظاالقعسع ظىزىلمةيدذ، بعز ظةهلع سىننعيلةر ظازاب، روهقا ظالةمدعن ظاال
  .هةم تةنضعمذ بولعدذ دةص قارايمعز

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةت، هةدعسلةردعكع قةبرة ظازابعنع ظعمام غةززالع رةهمةهذلال ظةلةينعث      
اب ةن آعت افا دئض أزلعرعنع ظعخؤانذسس ذ س ىش، ظذيق أزعنع ح لةر س انعي مةزهةص قا روه ن باش دعن، ظذندع

عنع   ـ   1882مةسعلعلعرعنع، روه توغرعسعدا     د،  19يعلع يىز بةرضةن، بعر هادعس أزلةص،   ـ 29 جعلع ة س  بةتت
ةنعؤع   ةت م اآع راه ازاب ي ذ ظ ان، ب اتلعماقحع بولغ ازابعنع ظعسص ةبرة ظ ةن ق رع بعل ةآكذر، دةلعللع ةقلع تةص ظ

ق   ادعر،                    ظعشتذر، باش الاله، ق ايمعز، ظ ذقحة آوحعلعم االس، ظوش عنعمعز خ عز ظعش ز شةآس ا، بع ادا بولغاحق ا دذني
  .قذرظان، هةدعس هةق، راست، ظالاله ؤة رةسذلذلاله نئمة دئسة شذ هةق بعز تةسلعم بولعمعز

ة     ع، تأرةلم اننعث يارعلعش تعلعص، ظعنس عرعدة توخ ىرعنعث تةصس ذ س ةي ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
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تعن  مةسع ةتقعقاتعنع          ـ   لعلةرنع ظاس ايؤان ت عؤةتلعك، ه ا مذناس ارقعدعن بذنعثغ أزلةص، ظ ةرنع س تىن ظالةمل ظىس
اليدذ ارلعق       ـ باش عز ب ةرلعك ؤة زةهةرس ان زةه ن حعقعدعغ ارعدعن، تذخذمدع ايؤانتالر قات ىحع ه دة، ظأمعلعض

  .لغانبةتكعحة بايان قع ـ 43 ـ 34يعالنالرنع سىرةتلعك آةلتىرىص حىشةندىرعدذ، 

ةر                          ة، زةه ةرةققعياتعغا، تةجرعبعض ث ت ذ ظعلعمنع الن، ب مذ، يع ةتقعقاتع بولذص ع ت ايؤان ظعلم ل ه ر خع بذ بع
ة                    انداقتذ ه الر ق ذ يعالن ا، ظ ذنداق بولس الن ظاش ح   ! ظعلمعغا، هةتتا قةبرة ظازابعغا صايدعسع بار، يع ةن قورقذن دئض

رعالص ت    نع توغ ن ؤاقعت ة، يعالندع عدذ، ظةلؤةتت ئخعمذ ظاش علعدذ،  ت ةر ياس ان زةه علع بولعدعغ ذرذص، ظألتىرض
  . بعلةن ظعش قعلغذحع، بعز بذ توغرعسعدا سأزلعضةنهئكمةترةقعبعنع مةخصع يوقاتقعلع بولعدذ، ظالاله، 

ا   نذه دةججالدعن،: تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةيدعن بعرسع مذنداق سوراصتذ       ظةلةيهعسساالمدعن تارتعص، ت
ث              رةسذلذلالهقعحة، ظاندعن تا     دذ، مئنع امعنع حعقع ذ ه دع، ظذغ ذ حعقمع ةمما، ظ ةؤاتعمعز، ظ بعزضعحة صاناه تعل

ةنلةر          مةقسعتع اناه تعلعض ن ص ةؤجذت  م، دةججال حعقمايدعغان ؤاقعتتا ظذنعثدع كارا    م عدعن، ظاش ان نةرس بولمعغ
ةيغة    ةن، ص ذص قالعدعك ةندةك بول اناه تعلعض عدعن ص وق نةرس ةن، ي ىز بةرمعض ئخع ي ذددع ت ان، خ مبةر بولمعغ

العي،   دعن خ عز ظعش ة صايدعس اهابعلةر، ظةلؤةتت االم، س ذ  هئكمةتظةلةيهعسس ا، ب ايدذ، ظذنداقت ش قعلم عز ظع س
  .ع بار؟ دةصتذهئكمعتدةججالدعن بعر ظأمىر صاناه تعلةش قانداق ظعش، بذنعث زادع نئمة 

ذ حوق   : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق جاؤاب بئرعصتذ     ار، ظ دذ،  دةججال مةؤجذد، ظذ ب ت ذم حعقع ع ؤاق
ان،                 ىز بئرعدعغ ذم ي ذددع حوق ذ خ ةيدذ، ب اناه تعل ا دةص ص بعزضة مةلذم ظةمةس، شذنعث ظىحىن، حعقعص قالس

اآع               دوزاخ ة ي ألىص آةتكةنلةرض ةي ظ ع آأرم ةمدع، ظذن تذر، ظ ورعغاندةك ظعش ةتنع س ةص، جةنن اناه تعل دعن ص
 ظىحىن، هئكمةتع قعلعؤئرعشعمعز، مذنداق بعر بعزنعث ظعحعمعزدعن ظذنع آأرمةي ظألىص آئتعش بولسا، دذظان

ار           ارةت ب تة ظعش الردعن        . ظذ بولسعمذ، بذ صاناه تعلةش، هةدعس اتعل، آاززاص ذنداق تئشع ياخشع، ظعحع ب ظاش
تئشع مذسا ظةلةيهعسساالمدةك، ظعحع فعرظةؤعندةك، مذناصعق آعشعلةردعن تاشقع آأرىنىشع دعنعي ظالعمدةك،           

تىرىك، نادان، آاززاص موللعدعن، مذنبةر ظىستعدة، خذددع ظالعمدةك راستحعل،  ـ راظعحكع ظةهؤالع بولسا، قا  
ذنداق    ة ش امالردعن ظةن ةتحع ظعم ىرىك، بعدظ خور، ت اززاص، آةسعص ع، آ ع باالس ة نةصس ةقؤادةك ظةمةلعيةتت ت

  .دةججالدعنمذ صاناه تعلةشكة ظعشارةت بار

  :ظذ، بذ تةصسعردة مذنداق بعر سأزنع دئضةن

ر ظعنض  عغا    بع ةبرة بئش ة، ق ذ دألةتت رعص، ظ اياهةتكة بئ وغا س ذص   لعز، جذثض امنع قوي ذرذلغان تاظ صعش
قويعدعغان، هاراق، شاراص قويذص قويغعنعنع آأرىص، ظذنع زاثلعق، مةسخعرة قعلعص، سعزنعثحة بذ تاظامنع بذ 

ىل          عغا ض ألىآلعرعثالرنعث بئش علةر ظ ذ   ظألىك قاحان ية؟ دةص آىلىصتذ، جذثضولذق آعشع، س علةرغذ، ظاش قويعس
  .آعشعلةر قوصذص ضىلنع صذرعغان حاغدا، بذالرمذ تاظامنع يةيدذ دةص جاؤاب بئرعصتذ

وص     آئيعن بذ آعشعضة بعر حعرآاؤدعكع صوص، بارلعق صاظالعيةت ؤة خادعمالرنع تونذشتذرذص بولذص، بعر ت
ز           ذالر بع ع، ب زنع آةسعص دةص   جذثضولذق خعرعستعظانالرنع آأرسىتىص، بذالرغا ظعشةنمةث، حىنك نعث دعنعمع

  .دذنياغا تذرغانالردذر دئضةن ـ قاراص، جان بئقعش ظىحىن بذ دعنغا آعرضةنلةر، مال

ةقلع،               مةقسةت وق، ظ ع ي ايعل قعالرلعق وق، ق ايعنع ي ، بعزنعث دعنع ظالعملعرعمعز، ظذنداق قامالشمعغان ت
ةقل         ة، ن ةتقعقات، تةجرعب ةلعي ت ةي ظةم اؤاب بةرم وق، ج ع ي ةقلع دةلعل ع   ن ات ظذن ل، ظعسص ع دةلع

م       ق ظعلع ايعل قعالرلع ل، ق ةت،   ـ آىحلةندىرعدعغان مأجعزلعك ظةقلع دةلع ة هئكم ةر   صةلعسةص عرلعق مأجعزعل ، س
نع صذرسةت سوظالبعلةن راستعنع، هةقنع راؤذرذس توغرا حىشةندىرىشع، تةسعرلعك جاؤا بئرعشع، ظاشذنداق          

  .بعلعص، دعنغا حاقعرعص، ظةآعلعشع الزعم

ذ   ةلدعن                     ظةنة ظ ان ظةم ندعكع مةنسذخ بولغ اتعل دع ةق، ب ذ ناه لعقع، ظاش دار بولماس ي آةسعص الردةك دعنع
لعكع                  اقذل دئمةس ة، م دارالر دئس نع آةسعص ةنمةي، دع نع حىش اي، دعن حعلعك بواللم ر صوص قالغان دعندعكع بع

  .الزعم

ع، آ زنع حىشعنعش ص، دعنعمع ةتقعق قعلع زدعنعص، ت ارتذق ظع ة ظ ة هةسس ن نةحح عص ظذنعثدع ةس
قعلماسلعقع، ظاشذ صوص، راهعبالر جئنعدا مذنداق دةؤاتسا، مةن دئضةن هةق، توغرا، راسعت دعننعث ظىستعدة، 
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رعدعن،                 نع زاتلع ن دع ةن بذالردع ة، م ةن، ظةلؤةتت ئرعك آةلتىرمةيم ا ش ظالاله دةصال ماثعمةن، ظذالردةك ظالالهق
ار  انلعرعدعن، ظعلغ ةت تذتق ادعملعرعدعن، هاآعمعي ارلعق خ ةهرعمانالردعن، ب عدعن، ق ارتعية ظةزاس ص

ةت ظىحىن                    ىن، جةنن اخعرةت ظىح ىن، ظ الاله ظىح ةن ظ ذن، م ار بولس ة ظعلغ ة هةسس نةمذنحعسعدعن، نةحح
ص،   ايعل قعلع اي، ق عرلعنعص قالم ذص، تةس ايعل بول رةك، ق عم آئ م ظئلعش رةك، ظعلع عم آئ تئرعشعش

  .غار ظالعم، ظابعد، زاهعد بولذشع آئرةك دئضةنتةسعرلةندىرىشىم آئرةك دةص، تةصةآكذر قعلعشع، ظةث ظعل

ذالر      عتعمعز، ظ دا آأرس أز ؤذجذدع ث ظ اتالردا ظذالرنع ندا آاظعن ات يئقع أجعزعلعرعمعزنع ص ةت م ز ظاالم بع
عدة،                     ةتنعث مذقةددعمعس ةن ظاي ز، دئض ذنداق قعلعمع ةدةر، ش ة ق ةقلعقعنع بعلضةنض ث ه قذرظاننعث ظعسالم دعنعنع

ة           : ةي مذنداق دةيدذ  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل   الاله ؤةدعسعض بذ ظايةت، ظالاله تةرعصعدعن بعزضة بئرعلضةن ؤةدة، ظ
ةم          عتعدذ، ه ةرنع آأرس زدا مأجعزعل أز ؤذجذدعمع عدا ظ ةم ظةتراص ذقالردا، ظال ذم ظوص ايدذ، حوق لعق قعلم خعالص

داق بول     العدذ، ظذن ص ق ذم بعلع ةقلعقعنع حوق اننعث ه عزالرمذ قذرظ ز ؤة دعنس ةتتع، بع ز  آأرس ةن، بع ان ظعك غ
ةدعس                     داق ه م، مذن عمعز الزع عص حعقعش اص، تئص ةرنع بايق أجعزة ظاالمةتل ذ م  مذسذلمانالر قاتتعق تئرعشعص، ب
نع                 رعنحعدعن، ؤاقعت ايتعدذ، بع لعققا ق بعلةن ظىمعد ظىزمةسلعك آئرةك، ظعسالم غئرعص باشالندع، يةنة غئرعص

ن مةن         ادذ، ظعككعنحعدع أز          بعلمةيمعز، بةلكع خئلع ؤاقعت ب ن، ظ داق بولذشع مذمكع ت عسع مذن عدا ظعسالم  ؤاق
ايعص       عز ظاج ارايعص   ـ ظوخشعشع يوق، ظاجايعص تارقاص غةلعبة قعلغاندةك، يةنة شذنداق تارقعشع، معسلعس غ

ةق               آعشلةر آأرىص باقمعغان دةرعجعدة، غةلعبعلةرنع قولغا آةلتىرىشع مذمكعن، حىنكع، قعيامةت آىنعضعحة ه
ةر  مةؤجذت  لعبة قعلعدعغانالر، يةنع بعر تاظعفة آعشعلةرنعث       ظىستعدة حعث تذرذص، غة    بولذص تذرعشعغعمذ ؤةدعل

  .باردذر

ذن             يةنة بعرسع، قعيامةت يئقعن دئضةن ظايةت، هةدعسدعن ظىمىتسعزلعك صةيدا قعلماسلعقع الزعم، نذرغ
اندةك دةجج     ىز بئرعدعغ ال ي عر ظعحعدع ذ ظةس ذددع مذش ةت خ لةر، قعيام ذن هةدعس ةت، نذرغ ازعرال ظاي ال ه

  . ظةلةيهعسساالممذ حىشعدعغاندةك آأرىنعدذظعساحقعدعغاندةك، 

ا،                ذص قالس داق بول ةس، ظذن بذ يئقعنلعقنعث بعز حىشةنضةن، بعز آأنضةن، بعز ظادةتلةنضةن يئقعنلعق ظةم
ا         ز س ذص، بع نعغان قعيامةت هازعرال قذرذلذص آئتةتتع، بذ يئقعنلعق، ظالالهنعث نةزلعدعكع ساماؤع نةزةرعية بول

ذنعثغا                        1000 ا، ش ان بولس ل بولغ ارت يع ة معلي ارالغعنعدا، نةحح ارع ي ئلعدذ، يةرش را آ ة توغ ر آىنض  يعل، بع
ن                 انايدعغان يعلدع ز س اق، بع ةزةرعيعدعن قارعس اماؤع ن ةندة، س داق حىشةنض دذ، ظذن نلعق بولع نعسبةتةن يئقع

بةتةن  نةححة معث، نةححة معليون يعل بولذشع مذمكعن، بةش معليارت ياآع      بعر نةححة معليارت يعلغا نعس
اآع ث ي ة يىزمع اآع نةحح يون ي ر معل دذ،   بع انلعقعنع بعلدىرع از قالغ ن، ظ ة يئقع الر ظةلؤةتت ث يعل ة مع نةحح

الدع،      ن ق تعنال يئقع دذ، راس الاله بعلع عنع ظ تتوغرعس د     ؤاق ن ظىمع ز بذنعثدع ةمما، بع ةلذم، ظ ة نام ع بعزض
ةرنع ظىمعد ظىزسذن دةص ظةمةس، بةلكع تئخعمذ تئرعشسذن، شى آىنضة ظىزمةسلعكعمعز الزعم، حىنكع، بذ خةؤ

  .تىلىك تةييارلعسذن دةص خةؤةر قعلغان، جعددع تةييارلعق الزعم ظعدع ـ ظاشذ ظذزذن سةصةرضة، ظوزذق

صةرمانالر تذرسا، شذنعث ظىحىن، بعز قاتتعق  ـ ظذنعث ظىستعضة ظىمعد ظىزمةثالر دئضةن، بذيرذقالر، ظةمعر
ع عنعص،   تئرعش عز ظعش ة شةآس ةن ؤةدعض ة بئرعلض ذ ظايةتت ىرىص ؤة    ص، ب ذر تةآش ةن حوثق نحعكعلعك بعل ظع

ا،                    ةرنعمذ بولس ان مأجعزعل كارعالنغان، آةشعص قعلغ ان، ظاش عص حعقق قعالر تئص اندا باش آىزىتىص، هئحبولمعغ
ة شةآ                را ظةقعدعض ة، توغ تةهكةم تةؤهعدآ ز مذس ا، بع ةنحكة،   حىشىنىص، آأرىص يةتكىزةيلع، ظذنداقت عز ظعش س

وران       ز، ب زنع              ـ   يانماس ظعرادعضة ظعضة بولعمع م بع ىح داظع ر آ ز، بع ك تذرااليمع ةي، تع الدعدا تةؤرةنم قذن ظ حاص
دذ               ـ   هةيدةص تذرعدذ  ة مةنسذص بولع ة بعزض ز، غةلعب ةتعجعلعك قعالاليمع اندعن ظعشالرنع ن داق  . دة، بعز ظ ظذن

  .ايةتلةر ظىستعدة ظعزدعنعشنع باشاليمعزبولسا، بعز مذشذ ظايةت ظىستعدة ظذندعن باشقا، ظ

ا بذ سىرعنعث بئشعدا آئلعدعغان،   ة         آتاب فصلت آياُته قرآناعربيَّ ع هالةتت ةرةب تعل ةتلعرع، ظ ابنعث ظاي ذ آعت ةنع ب ي
ذر،        . تةصسعلع بايان قعلعندع، دئضةن مذشذ ظايةتتة، توختعلعمعز       خذددع بارلعق ظعلعمئنت، ماددعالر ظةسلع ن

ع ظةسعير، ؤاآعظومدعكع بعر ماددعغا قايتقاندةك، هةربعر هةرعص، لذغةت، تعلالرمذ ظةسلع هاؤا    زةررعحة ؤة ياآ  
ا    ان قذالقت الردا ظوقذلعدعغ الالهنعث تعل ةندةك، ظ اص آةتك اددعالر ظوخش لةر، م ايتعدذ، هةرعص ا ق ةن ماددعغ دئض

ايعتع             ات ظ ان، آاظعن ة آأرىنعدعغ الالهنعث     ظاثلعنعدعغان قذرظان ظايعتع بعلةن آأزلةرض ذ، ظ ةمما ظ ايدذ، ظ ظوخش
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  .آاالمع، ظوخشعشع يوق، بذ بعر معسال

ا،      مةقسةت ان بولس ا « قعلعنغ ةنذرعيهعم ظاياتعن اندعكع        »س ةتلعرعدذر، قذرظ ات ظاي ةت، آاظعن ع ظاي دعك
ازعر                      ةن ه ان، م ةتتعن توختالغ اهةت جةه ةت، صاس العمالر باالغ ذن ظ تعدة نذرغ علعلعكع ظىس ظايةتلةرنعث تةصس

ا الردا آاظعن ا، تعل ان بولس ةن، قذرظ تعدة توختعلعم ةتلعرع ظىس ل، ظاالم أجعزة، دةلع ةنع م ةت ي تتعكع ظاي
زئمعندا، ظأز ؤذجذدعمعزدا يارعتعلغان،  ـ ظوقذلعدعغان قذالقتا، ظاثاليدعغان ظايةت، مأجعزعلعرع بعلةن، ظاسمان

أجعزعلعرعنعث          ةر ظعككعلعسع      آأزلعرعمعز ياآع ظعلغار ظىسكىنعمعز آأرعدعغان ظايةت، م ايدذ، ه ةرقعنع ظايرعم ص
دا                    أز قولع الاله ظ ذم، ظ ةتلعرعنع حوق ذ ظاي ان ب دا ظوقذيدعغ ز تعل ةتلعرع، بع أجعزة ظاالم ةتلعرع، م ظالالهنعث ظاي

أجعزة           ة م زدعكع ظايةتلعرعض أز ؤذجذدعمع ة ظ اتتعكع ظايةتلعرعض ك آاظعن ة   ـ سعزغان، يازغان، رةثلع ظاالمةتلعرعض
ظالاله، قذالق . ع ظةمةلعيلةشتىرىص، هةر ظعككعلعسعنع دةرعسلعك قعلعص ظوقذشعمعز الزعمتةتبعقالص، نةزعرعيعن

ةرةب             ار، ظ ةر ب الر، لذغةتل بعلةن آأزنع ياراتتع، بذ ظعككع ظةزا، ظعلم مةنبةسع، قذالقالر ظىحىن، نذرغذن تعل
ةرةب تع                   اثاليمعز، ظ اننع ظ ةن قذرظ ع بعل ةرةب تعل ز ظ ةتتعمذ     تعلع شذ تعلالردعن بعرسع، بع ةؤزعدعمذ خ ع، ل ل

  .بولذص تذرماقتا، قذرظاننع ظالاله قوغدايدذمةؤجذت 

مان    ةخلذقاتالرنع ظاس ارلعق م ىن، ب أزلعرعمعز ظىح الاله آ زنع    ـ ظ أز ؤذجذدعمع عالنئتالرنع ظ ن، ص زئمع
ةن آ     أز بعل ةتلعرعنع آ ات ظاي اندةك، آاظعن ا ظاثلعغ ذص، قذلذقت ايعتعنع ظوق ان ظ الردا، قذرظ اراتتع، تعل أرىص، ي

اس                 ةتتا، ض ةت، ه ع معلل ر تعلدعك ةرقانداق بع احعالرمذ،   ـ دةرسلعك قعلعمعز، بذ ظايةتلةر رةثلعك بولذص، ه ض
ةيدذ     عنةلةيدذ، بعلةل ا، حىش ةماال بولمعس ا          . ظ أص تعلغ ايعتع آ نع ناه ةن قذالق أز بعل الاله، آ ذنعث ظىحىن ظ ش

ارتعلعدذ دةص     ـ زسىرة ظعسرادا هةقعقةتةن آأ . ظالغان، يىرةك بعللة سأزلعنعدذ    وراققا ت ذم س قذالق، يىرةك، حوق
  .بايان قعلغان

ات                   اندةك، آاظعن علع توختالغ عرلةردة، تةصس اي، تةصس دع قعلم ال بول ةؤزةن ظوقذص ايعتعنع، ل ان ظ بعز قذرظ
ة                ةت، مأجعزعلةرض ذ ظاي الاله، ب ع، ظ ظايةتلعرعنع، مأجعزة ظالةمةتلعرعنعمذ تةصسعلعي دةرسلعك قعلعمعز، حىنك

  . قعلدعؤةدة

انايدعغان    علةر س اندا، س الاله، قذرظ تعلةر    1000ظ ذ صةرعش ك، ظ ر آىنحعلع ةزلعدة بع الالهنعث ن ل ظ  يع
دارع  ذ  50000معق اندعن ب ز ظ دع، بع أزلةرنع قعل ةندةك، س ةيدذ، دئض دة، ظأرل ر آىن ان بع ة، آئلعدعغ  يعلح

ع       24زئمعننعث بعر آىنع     ر يعل اش س        360 ساظةت، بع زنعث قذي ا، بع ىن بولس ة     آ أز ظعحعض تئمعمعمعزنع ظ عس
ةتتا      300ظالغان، سامان يولع سعستئمعسعنعث بعر ظايلعنعشع، بعزنعث ساناؤاتقان           معليون يعلغا تةثلعكعنع، ه

از         ا ظ ظذنعثدعنمذ ظئشعص آئتعشعنع، نذرغذن سعستئمعالرنعث ظايلعنعشع، بذ سانلعق مةلذماتالردعن يا آأص، ي
  . قالمايدعغعنعنع بايقعدذقبولذشعنع بذنعثلعق بعلةنال حةآلعنعص

قذرظان ظايعتع ظةنة شذنداق، آاظعنات ظايةتلعرعضة ظعشارةت قعلعص، خذددع يول بةلضعسع بعزنعث قاياققا          
مةرعصةتكة ظعشارةت قعلعص، نذرغذن مأجعزة، ظاالمةتلةرضة       ـ   مئثعشعمعزنع آأرسعتعص بةرضةندةك، مول ظعلعم    

ا             ظعشارةت قعلدع، ظةصسذس مذسذلمانالر بذ ظ      عنع قوينعغ اي، بئش ةرؤا قعلم ة ص ة، آأرسةتمعلةرض عشارةت، بةلض
  .تعقعصال، هاثغا حىشىص آةتكةن، ظةمدع بعزنعث ظويغذنعدعغان ؤاقتعمعز آةلدع، ظالاله خالعسا

دذ  داق دةي ةي، مذن ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ايدا،   : ت ذ ج الاله ب العمالر، ظ ي ظ ع دعنع ذلمانالر، ظ ع مذس ظ
الاله               قذرظاندا، مذنداق نةح   ارةك ظ دع، ب ة قعل حة ظونلعغان صعظعلالرنع آةلتىرضةن خةلق، ظالاله ياراتتع، جةظةل

ارع   . يارعتعشقا يىزلةندع، ظةرش ظىستعدعنمذ ظىستىندذر      ظالاله ظاسمانالرنع  إستوىبةرعكةت بةردع،    ز ظعختعي بع
دع   ئه وهاع، ظالاله ظاسمانالرنع يةتتة قةؤةت قعلعص، قذرذص حعقت و قازاهوننه  آةلدذق دئدع،  ع قعل زه  .ظالاله ؤةه

ان                    ايين ة ظونلعغ ةندةك، نةحح عتعمعز، دئض ايعتعمعزنع آأرس ةردذق، ظ ةت ب ةن زعنن تذزالر بعل مانغا يذل ز ظاس  بع
  .صعلالرنع آةلتىردع، بذ صعلالر، قعلعقالر، ظالالهنعث ظعدع

ةممذم     سعلةر تاهارةتتة، نامازدا، زاآاتتا آةلضةن، يىزىثالرنع يذيذثالر، مةسعه ق         ا تةي علعثالر، بوينذثالرغ
ةلعص، دة                ذلالرغا س اثالر، ظذس ان بولس  ـ قعلعثالر، دئضةندةك صعلالرنع، بةندعلةر قعلعقعنع قانداق تةتقعق قعلغ

تاالش قعلغان بولساثالر، نةححة يعلالر بةدةل تألةص حعث تذرغان بولساثالر، مذشذ صعلالرغعمذ، رةببعثالرنعث       



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 561

ع داق ص ان مذن ع بولغ زدعنعثالر، دةقعلعق ئلعثالر، ظع ذلالرغا س الر، ظذس ةتقعق قعلعص قويذث االش  ـ لالرغعمذ ت ت
ان       . قعلعص، مذنازعرة قعلعثالر   علعلةر، ظاللعقاح ان مةس تعالص قعلعؤاتق عؤاتقان ظعخ علةر تالعش ظذنعث ظىستعضة س

، هأآىم حعقعرعلعص بو لغان، ساهابعلةر، تابعظعنالر دةؤرعدة داثلعق مأتعؤةر، ظالعمالر تةرعصدعن تةتقعق قعلعنعص
علالرنع     ظةمدع يةنة نئمة دةص ظعختعالص قعلعسعلةر، بعكار قالغان بولساثالر، ظعشعثالر بولمعسا مذنذ ظايةت، ص

  .صةرمانالرنع تةتقعق قعلعثالر، بذ ظةلؤةتتة، سعلةرنعث مةجبذرعيعتعثالر دئضةن ـ قاراثالر دئضةن ظةمعر

ا الالهنعث آاظعن ز ظ ا، بع ذ  ظذنداقت ز، ب تعدة توختعلعمع ةتلعرع ظىس ل، ظاالم أجعزة، دةلع ةت، م تتعكع ظاي
علةر         عتعمعز، س ىرةتنع آأرس ةقةت، س ز ص عتعمعز، بع ة آأرس ص، آأزلةرض ان قعلع علعي باي ةرنع تةصس ظايةتل

ةآكذر          ؤاقتظةمةلعيةتتة قعممةتلعك    اراثالر، تةص ة ق ثالر، ظأزىثلةرض أرىص بئقع عثالرنع حعقعرعص، ظةمةلعيةتنع آ
قعحة   ق علعثالر، دوختذرخانعالرغا آعرعص، تةآشىرىص آأرىثالر، بعز بذ آعتابدا نذرغذن توختالغان بذ قئتعم قعس

  .هالةتتة، يةرشارع ظىستعدة توختعلعمعز

يةرشارع دئضةن بذ سأز، قذرذقلذقدعن، دئثعزدعن ظذنع قورشاص تذرغان هاؤا، ظاتموسفئرادعن ظعبارةت،            
ماندا  ةث ظاس اؤاتقان آ ز ياش اتلعمع،    بع اؤا ق فئرا، ه ذ ظاتموس عتعدذ، ب عالنئتنع آأرس ر ص ةن بع ىزىص يىرض ، ظ

ةر       االهعدة مأجعزل ايدا ظ قذرذقلذق، دئثعز، ظعحكع قعسمعدعن ظعبارةت تأت رايونغا بألىنضةن بولذص، هةربعر ج
االه        ةؤةلعكع، ظ اؤا ت زالر، ه ةر، دئثع رعلغذ يةرل اغالر، تئ ز، ت ذق دئثع اندا، قذرذقل اردذر، قذرظ ذق ب عدة ظوح

ن             سأزلةنضةن، ظعحكع قعسعم ب ولسا، يةردعن حعقعدعغان، آعرعدعغان نةرسة، بايانعدا شذنداقال، يةتتة زئمع
يةر . دئضةن نةزةرعيعدة بار، يةتتة زئمعن دئضةن بذ ظذقذم بولغاحقا، يةر ظاستع بايلعقعنع ظاسان تاصقعلع بولعدذ

ا،  يادروسعنع تةآشىرىش قذاليلعقع بولعدذ، ظةلؤةتت      78ة، بعخةتةر ظأضعزة بولغان، يامغذرلذق هاؤا قاتلعمع بولس
قان           21صعرسةنت، ظازوت    ةرآعص تاص اددعالردعن ت ارلعق م عد قات أت ظوآس اربون ت ئن، آ .  صعرسةنت، ظوآسعض

تذرذلغان          ق ظورذنالش ة اليع اتلعق هاجةتلعرعض ا،   . ظةلؤةتتة، باشقا ماددعالردعمذ بار، هةممعسع هاي زالر بولس دئثع
عل   زئم عننعث صةس جايلعرعغا ظورذنالشتع، حىنكع، مئهرعبان ظالاله، هئكمةت بعلةن مذز تاغالرنع، دةريا هاس

عز           دع   ـ   بولعدعغان تاغالرنع، ظعضعز حوققعالرنع، دئثعز سىيع تذرعدعغان جايالرنع ظأزع ظعض ةس قعل ز  . ص دئثع
 مئتعرغا يةتكةن جايالرمذ بار، سذ 11000سىيع، زئمعننعث ظىحتعن ظعككع قعسمعنع ظعضعلةيدذ، حوثقذرلعقع 

بولسا، ظوآسعضئن بعلةن هعدروضئندعن تةرآعب تاصقان بولذص، تذزغا ظوخشاش باشقا ماددعالرمذ بار، قذرذقلذق  
ةيران   زنع ه اغ بع ار ت وت، يان اتلعمعدعكع ظ ع ق ث ظعحك تعدة زئمعننع ث ظىس ز ظذنع ع، بع ةلذم، حىنك ة م بعزض

ذ      لذق ب ان              قالدذرعدذ، يذقعرع ضعرادذس از، تذم معنعث ض عدعن، ظاسمان جعس ع سعستئمعس امان يول ن س  ظوتتع
عدعن                عنع آىزىتعش تذز سعستئمعس قا يذل هالةتتعن هاسعل بولذشعدعن، زئمعننعث قذياش هةمراهع بولذشع، باش
ة                   ة ظةسلعض ةر نةرس اخعرعدا ه زئمعن، ظاي، دئضةن هةمراهالر، قذياشتعن ظايرعلغان بولذشع مذمكعن، يةنة، ظ

، بعرلعشعشع مذمكعن، زئمعننعث تاشقع صوستع سويذص، نةححة معليارت يعلالردا هاياتلعق ياشعغعدةك قايتعص
اش               ان، قذي ماندعن ظايرعغ نع ظاس از، زئمعن ماننعث ظةسلع ض اندا، ظاس ع، قذرظ بولغان بولذشع مذمكعن، حىنك

  .بعلةن ظاي بعرلشعص قالعدعغان، آىن نذرع ظأحعدعغان خةؤةرلةر بار

ارعخنعث                    ظالالهنعث   ع، ت ةيدذ، حىنك ةينع بعلةلم أز ظ ئحكعم ظ ذ يارعتعشنع ه ان، ب قعلعقع، بعلعمع بولغ
اندةك،         ظعنسانالر ظةقلعدعن يعراق بذرذنقع قعسمع، ظالاله ؤة رةسذلذلاله تةرعصعدعن سأزلةنسة، بذ مأجعزة بولغ

ةيغة          نعمذ     ظعنسان تارعخعدعن بذنداق مأجعزعنع سأزلعيةلمةيدذ، ظذنداق بولذص قالسا، ص االم دع مبةر ظةلةيهعسس
شذثا بعز، قذرظان، هةدعسكة     . بذ مذمكعن ظةمةس، ظذالر بعر صةرةز، نةزةرعية خاالس       . ظعشعص آةتكةن بولعدذ  

حىنكع، قذرظان، ظأزضةرمةس، . تةثلةيمعز، ظذيغذن آئلعص، مأجعزة بولسا، ظالعمعز، بولمعسا، جايعدا قويعمعز
دذ، ظعنسان نةزةرعيعسع، آأزقارعشع، ظعلمع تةتقعقاتع بولسا، توغرا هةم     هةقعقةتنع، توصتوغرعسعنع قوبذل قعلع   

دذ،    ذص حعقع ا بول ةيلعدعن خات لةر تىص ة ظأزضعرعش عمذ، آئيعنح رعدةك بولس ازعر توغ دذ، ه ذل قعلع انع قوب خات
ازعر             العمالرنعث ه ذ ظ ةندةك، ظ ةلذماتالر ظأزضةرض انلعق م ةزع س ةن ب ةي دئض قع خذددع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل

ةتقعقاتعدعن      ايؤانلعرعنعث ت ز ه ذق، دئثع اؤا، قذرذقل اتمعدعن، ه اش ق ةدعمقع ت ع، ق ايتلعقالرنع بذرذنق ه
اتلعق،                    عم هاي ر قعس ةن، بع عنع بئسعص ظأتك حعقعرعلغان، تذنجع، ظوتتذرانجع، ؤة هازعرقع هاياتلعق مذساصعس

ىرةتلعرعنع     ان،          124 ـ   120جانلعقالر س ان قعلغ ىرةتلعك باي ةردة س ىرعتعنع       بةتل اتمعالر س اش ق عم ت ر قعس بع
اش     ان، ت تئمال قعلغ انالر ظعس ىحعدذر      قورالظعنس الاله بعلض نع ظ ان، توغعرعس ان قعلغ ىرةتلك باي ع س   .الرن
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   )دارؤعننعث آا ززا صلعقع(

رعدعن              ظذ، يةنة، زئمعندعكع جىملعدعن معسعردعكع نئفعت قذدذقلعرعنع نةححة معليون نئفعت قذدذقلع
انالرنعث ظئ التذن ظعنس ايدعلعرع، ظ ان ص ة  ـ لعؤاتق از، ظىنح ةبظعي ض ىش، ت اناظةت   ـ آىم ارلعق س انالر قات مارج

زئمعنغا آعرعؤاتقان،  بويذملعرعنع، آةشصعياتالرنع سىرةتلعك بايان قعلغان بولذص، بذالرنع ظالاله ظوبدان بعلعدذ،
لةر     مارجانالرنع حعقعر ـ ظذنعثدعن حعقعؤاتقان نةرسعنع بعلعدذ، سعلةر ظىنحة    ةت، هةدعس داق ظاي علةر، بذن عس

ايعتع      ع، ظ ذص، فعقه أص بول ةك آ ةظةتلعك،      150ب اخعرةتلعك مةنص ا، ظ ةرةققعيات، دذني داق ت ا، بذن  بولس
ةتلعرع             ةت ظاي ةت، ظاالم أجعزة، ظاي ةتنع             750مذسذلمانالر غةلعبعسع، م ع ظاي ز ظعكك ذثا، بع أص، ش ن آ  دع

 ظوقعساق، ظةمةل قعلعص، بولذصمذ فعقهعغا ظةمةس، بةلكع،     بعرلةشتىرىص، خذددع، ساهابعلةردةك، ظون ظايةت    
داظعرة،  ـ مذشذنداق ظايةت، يةنع مأجعزة ظاالمةت ظايةتلعرعنع آأص دةرسلعك قعلعص، تةؤهعد، ظةقعدة، نةزةر  

ع    ةآعرعص، ظذالرن لةص ظ انالرنع آأص ا ظعنس ذ دعنغ عمعز، ب عل قعلعش د هاس رادة، ظىمع ةنح، ظع اراش، ظعش آأزق
ز     . دعن قذتقذزذش الزعم  دوزاخلعدعن ظاشذ دةهشةت    هاالآةت يو  ىن، بع هئحبولمعغاندا، آةلضىسع ظةؤالدالر ظىح

  .دة، ياخشع يئتةآحع بواليلع ـ ظالعم هئسابلعنعمعز

قذرظان، ظةرةب تعلع بعلةن حىشىرىلضةنلعكع ظايعتعمذ ظةرةب تعلعدا تةصسعلعي بايان قعلعنعشع توغرعسعدا 
ل،          .  سأزلعضىحع، بعز بذنعثغا ظعشعنعمعز    ظالاله راست : مذنداق دةيدذ  قا تع ةرةبحعدعن باش اندا، ظ ةر، قذرظ ظةض

ن،             كةندعن آئيع ان حىش ذص، قذرظ ع بول ةرةب تعل لذغةت تئصعلعص قالسا، بعرعنحعدعن، ظاشذ تعلمذ ظةسلع ظ
ع  قايتذرذلذص آئلعندع، ظعككعنحع، ظذ تعل ظةرةب تعلع بولمعسا، ظةرةبلةر ظعستئمال قعلعش بعلةن ظةر            ةب تعل

الدع،                 . بولذص قالدع  ة ظ أز ظعحعض ع ظ خذددع ظذيغذر تعلع، ظةرةب تعلعنعمذ ظأز ظعحعضة ظالغاندةك، ظةرةب تعل
اننعث     . ظذمذ، ظةرةب تعلع بولعدذ    ةرنعث بولذشع، قذرظ الر، لذغةتل ظىحعنحعدعن ظاز بعر قعسعم يةنة غةيرع تعل

أتعنحعدعن،            ايدذ، ت ا حعقارم عنع، يوقق داق        ظةرةب تعلع بولذش ةيغةمبةر ظذن ة، ص ىتىن آعشعلةرض ذلذلاله، ص رةس
ع،                          ةهؤال، حىنك ةبظعي ظ ئلعش، ت رعص ق الر آع قا تعل عمذ، باش ةرةب بولس ع ظ ا ظةسلع تعل بولغانعكةن، ظذالرغ
ظالاله، هةربعر ظةلحعنع شذ قةؤمنعث تعلع بعلةن ظةؤةتتع، بذ ظايةتتة بار، رةسذلذلاله ظأزعنعث هةدعسعدة صىتىن 

ر ظعنسع          ظالةمضة ظةؤة  عالنئتتا بع ر ص قا بع ز             ـ   تعلضةن، باش ةلحع بع ذنعثغعمذ ظ ذلذلاله ش ةن، رةس ن بولعدعك جع
بةتكعحة جةدعؤةللعك قعلعص،  ـ 137دعن 131ظذالرنعمذ ظعسالم دعنعغا حاقعرعمعز، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، 

ن بعللة، آةلتىرىلضةن، ظأزعثعز هةربعر ظةرةب قةبعلعسعنعث تعللعرعنع لذغعتع، تعلع، مةنعسع، قةبعلعسع بعلة
عغا     ظذ يةنة بعر تعل، بعر معللةتنعث، دألةتنعث،. دعن ظاشعدذ 100آأرىث، بذ لةؤزة تعلالر      رةص تذرعش ذت تئ ص

مذ     تةرةققعي قعلعشقا، يوقاص آةتمةسلعكعضة    رةك، بولذص مذناسعؤةتلعك، شذثا، مذسذلمانالر تعلعنع قوغدعشع آئ
ارعدا       ظةرةب تعلعنع مذستةهكةم ساقلع   ىتىن يةرش ايالردا ص ة هةرقايسع ج ةن بعرض شع الزعم، ظالاله، قذرظان بعل

ةزةر               تعدعن ه ان سىيقةس ارقعلعق قعلعنغ ةت ظ ايؤاتعدذ، لذغ ار قعلم ظةرةب تعلعنعمذ ساقالؤاتعدذ، سىيقةستلةر آ
عث قوغدعلعشع قعلع، سةن ظالالهنعث قوشذنعدعن بعر ظةزانعثمذ مةجبذرعيعتعث بار، قذرظان بعلةن ظةرةب تعلعن

ةراآاتعدعن               ان ب ةرمةيدذ، قذرظ ل ظأزض ذ تع ةن، ب انال بولعدعك ةتتذر، قذرظ ةم هةقعق ظئنعق، رذشةن بعر مأجعزة ه
عياتالرمذ                ةرةققعيات، آةشص ةرقانداق ت ع ه ذ تعلدعك بذنعث مأجعزعلعكعنعث سةؤةبعدعن قوغدالغان سةؤةبعدعن ب

ارقعلعق            قوغدالدع، باشقا تعلدا ظاشكارا بولغان، آةشصعيات،      ذ ظ دذ، ش  تةرةققعيات بولسا، بذ تعلغا آعرعص تذرع
ادعر،               ة ق الاله، هةممعض تعدذ، ظ عغا يئ ذلمان ظاممعس ةث مذس كارعلعنعدذ ؤة آ أجعزعلعرع ظاش قذرظان، هةدعس م
يذتئر       رعدا آومص ةرنعث تعللع ةزع معللةتل ذرالر ؤة ب ز ظذيغ ذنداق، بع ازعر دةل ظاش ت، ه راس

WINDOWSXP  الاله                  يوق بولغان بولسا ذن، ظ ا بولس ةؤةب بولس انداق س دذ، ق ار بولذؤاتع دا ب ، ظةرةب تعلع
  .ؤةدعسعدة تذرعدذ، ظذ قادعردذر

ز  :  ظىستعدة تاغالرنع ظورناتتذق، دئضةن ظايعتع ظىستعدة مذنداق دةيدذ    زئمعن ظذ يةنة، ظالالهنعث بعز،    بع
ز جذغرا          تعم، بع ذ قئ ز، ب ة توختعلعمع الدذق، يةن أص توخت عدا آ ذ توغرعس ةنع،     ب قا ي أجعزعدعن باش عيعلعك م ص

عمذ   ذ بولس ازعمعز، ظ ةنع ي ر ؤةق قا، بع ةندعن باش ةآلع دئض وزذق ش ع، ق ذرذش رول ذص ت نع تذت اغنعث زئمعن ت
ر           ـ   1545جةنذبعي ظامعرآعدا    ةنلعك، بع ئرعق ت يعلع، بعر آىمىش تاغ ظاشكارعلعنعص، بذنع قعزعل تةنلعك، س

ةرةص     هعندع ظامعرعكعلعق تةتقعق قعلعش، ظعزدعن  ةن ت ةؤةر بعل ذ خ عؤالعدذ، ب ذ    ـ عش جةريانعدا تئص دعن ب تةرةص
ذ                ىرعدذ، ب ا حىش ايلعقالرنع قولغ ذن ب علةر نذرغ تعدذ، آعش اتتعق سوقذشذص آئ آىمىشنع تالعشعص، آعشعلةر ق
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يعلغعحة سئتعلعدذ، قعممعتعنع معليارت، تئرلعيون هئح هئسابالص بولغعلع بولمايدذ، دئمةآحع  ـ 1825بايلعق 
قا     بول ذالر نئمعش اق، ظ ة، قارعس اراثالر دئس اق، ق ا بويسذنس يورذق بذيرذقعغ ث يول ا ظذنع ز قذرظانغ ز، بع غعنعمع

التذن          ذنداق ظ دذق، ظاش ان       ـ قارعمايدذ دةص، تاصا قعلغعلع حىشةنسةك ظع ارلعق آ أمىر، نئفعت قات ىش، آ آىم
ةن     ةيمعز دئض ةممذ آئحعكم تذق، هئلعه قان بوالت ايلعقلعرعنع تاص اراثال. ب ال  ق زنع م ذ زات بع ا  ـ ر، ب دذنياغ

زالعقعدا                    الاله رع رعدع دةص، ظ الاله بذي ز ظةسلع، ظ رذؤاتعدذ، بع قعزعقتذرذص، ظعزدعنعشكة، تةتقعق قعلعشقا بذي
ةن      . نع تئصعشعمعز الزعم  نئمةتهئكمةت، مأجعزعنع رةهمةت،     ـ   تةتقعق قعلعشعمعز، ظعلعم   ةت بعل الاله، هئكم ظ

هئكمةت، قذدرةت، آىح، تةؤهعد،  ـ ئكمةت بعر نةرسة ظاستعدا بولعدذ، ظعلعمظعش قعلغذحع بولذص، نذرغذن ه
ظعمان، ظةقعدة، بايلعق، تةرةققعيات، غةلعبة، هةممعسع بذ بذيرذق ظاستعغا ظورذنالشقان، بذنع بعز بعلمةيمعز،             

  .بعلسةآمذ، بعر ظعككع تةرعصعنع بعلعمعز، ظالاله هةممعنع ظالدعن بعلضىحعدذر

  )هةدعس( شةيتاندعن ظالدعراثغذلذق

ش،     ةل قعلع ةن ظةم ادةت بعل ئلعش، ظعب م ظ ةظعلع ةت،   تةؤب رعش، رةهم ةرعزنع بئ ش، ق ةت قعلع  نئم
م  ةلتىرىش، ظعلع ا آ ةلعبعنع قولغ ايدا    ـ غ دا ص ا، ظعلعم نا، مذزعك ن مذستةس ش، بذنعثدع ةرةققعي قعلع ةندة ت ص
  .بةرسعمذ، ظةمةلدة صايدا بةرمةيدذ

ا قارشع     ع ظذالرغ ةت آىن ذؤاهلعق        قعيام رعص ض أزلةص بئ ةللعرعنع س ان ظةم رع قعلغ أز، تعللع ذالق، آ ، ق
عنع              ة نةرس ذالر هةمم ة، ظ علةر دئس بئرعدذ، ظذالر تئرعلعرعضة نئمة ظىحىن بعزنعث زعيعنعمعزغا ضذؤاهلعق بئرعس

دذ   أزلةتتع دةي زنعمذ س الاله بع أزلةتكةن ظ ةيظعنع س ع ش ذت. آذلل ا، ص نعدا بولس ىرة ياس ع خاس ـ س  قولالرن
  قولنع ظاالهعدة خاسالص سأزلعدع؟ ـ آةلتىردع، ظالاله، نئمة ظىحىن صىتىن ظةزاالردعن صذت

الاله،                 أزلةتكةن ظ ةيظعنع س ع ش ةن آذلل ز دةص ظأتك ذص، بعرعنحعسع، بع أص بول أجعزة آ بذ ظايةتتة، م
ن،   بعزنعمذ سأزلةتتع، دئضةن سأزدعن بولذصمذ آذللع شةيظعدعن بارلعق سأزلعضىحع مةخلذقالر، ظع           ان، جع نس

تئلئؤئزور، ظىنظالغذ قاتارلعق هةممعسع آعرعدذ، بذ  ـ رادعظو: صةرعشتة ؤة جانسعز نةرسعلةرمذ آعرعدذ، مةسعلةن
ظايةت شذنداق سأزلعضىحع نةرسعضة هةتتا، بذندعن آئيعن آةشعص بولعدعغان بذرذنقعالرنعث سأزع خاتعرلةص  

أزلةص    قويغان، تامالرنعث سأزلعشعضعمذ آعرعص آئتعدذ، سىر      ة زعلزعلعدعمذ، زئمعن ظىستعدعكع ظعشالردعن س
  .بئرعشع، خاتعرلةندع، ساناظةتلةرمذ زئمعندعن حعقتع، ظةلؤةتتة

ا،    أجعزة بولس نحع، م وظالظعككع ذت   س ةتتعكع ص ةرحة ظاي دذ، ض اؤاب بولع عنعث   ـ غا ج ث تئرعس قولنع
عمذ،       ةت قعلس عمذ دةالل اخعرةتنع آأرسةتس ان     سأزلعشع، ضذؤاهلعق بئرعشع، ظ ان، ظعنس ةآكذر قعلغ ةنعال تةص ي

ئلعدذ  ذؤاهلعق بئرعشع آ ع ض ادعمذ سأزلعش ذ دذني ة ب ذت. زئهنعض رة، ص االهعدة تئ ة ظ مذ، ظايةتت الر  ـ بولذص قول
ذؤاهلعق              سأزلةندع، بارلعق جعسعمدعن ظةزاالردعن بذالرنع ظايرعص سأزلعدع، قارعساق راستعنال، صذت ظعزع ض

اق  الر، بارم دذ، قول دا تذرع ا، ظورنع زع بولس ةقعقعي الر ظع نع،  ه معنع، ظورنع عنعث ظعس ذ آعش أزلةيدعغان ش س
اآعتعنع،           ورال ظادعرعسعدعن تارتعص، سأزلةيدعغان قعلغان ظعشعنع يةنع جعنايةت ص اآع       ق عحاقمذ ي تعمذ، ص  تذت

زع،  بذ بارماق ظ. ظعسصات، صاآعت بولذص بئرعدذ ـ ظعشعكنع ياآع قذلذصنع تذتتعمذ دئضةننع سأزلةيدذ، دةلعل   ع
شذنداقال، ظالالهنعث حةآسعز ظعلمعنع، ظالدعن بعلعص تذرذشعنع آأرسعتعص بئرعدذ، حىنكع، ظالاله، بذ تئرة           
رال   اراتتع، بع تماي ي عمذ ظوخشاش ازعرقعالرغعمذ، آةلضىسعدعكعلةرض ذ ه عزعقحعالرنع بذرذنقعالرغعم رعنع س ظعزلع

االهعدة         ؤاقعتتا هةممعنع بعلعص تذرعدذ، بذ حوث بعر مأجعزة، ظذنعث         اقالر ظ ذ بارم ة ب ىرة قعيامةتت  ظىستعضة، س
انالر            نمذ، ظعنس ذ بذنعثدع ةن، ب تعلغا ظئلعنغان، هةر آعشعنعث ظعنحعكة بارماقلعرعنعمذ تئرعلدىرىش، خاتعرلةنض

ةآمذ،    ـ بعرعضة زادع ظوخشاشماسلعق حعقعص تذرعدذ، بعز ظعنسانالر راست     ـ   بارماقلعرع، بعر  ان سأزلعس يالغ
ذؤاهلعق              ظالالهنعث ص  ادعل ض عظلع بولغان، بذ بارماق ظةزاالر، مةخلذق ظاالمةتلعرع راستعنع، هةقنع سأزلةيدذ، ظ

عياتنع  ذ آةشص ع، ب أجعزة بولعش ةتنعث م ذ ظاي ادعال ب ذ دذني رعدذ، ب ع، 1400بئ أزلةص بولذش ال س ل بذرذن  يع
ذت   ذنداقال، ص ذؤا       ـ ش ذ ض ةت آىنعم ذؤاهلعق بئرعشع، قعيام تعنال ض ث راس عنع،  هلعق بئرعشنع قولالرنع سأزلعش

زئمعننعث سأزلعشعنع، ظالالهنعث راست، هةقنع سأزلةص بئرعص، خةؤةردار قعلعشعنع، قذرظاننعث هةقلعقعنع، 
ةت           را، هةقعق ةللعرعنعث توغ ع، ظةم ذلمانالرنعث ظةقعدعسع، يول ظعسالم دعنعنعث هةقلعقعنع، ظاخعرعدا بعز مذس

اص ق   ةلبع، ظعنس دذ، ق ةنلعكعنع بعلدىرع أجعزة،      ظعك ر م ايعص بع ةن ظاج ذ هةقعقةت ىن، ب ع ظىح ان آعش علغ
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  .هةقعقةتتذر

ةي،   ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم د  ـ 19ت زعنع،   ـ 154جعلع اق ظع ان، بارم ة، ظالق ة،  ـ 156بةتت بةتت
زعنع       زعنع،               ـ   157ياحاقسعمان ظعضعلضةن بارماق ظع اق ظع ل بارم ع خع ةن ظعكك ولغا ظعضعلض ا ؤة س ة، ظوثغ بةتت

بةتلةردة، ظعككع جىص مئثعؤاتقان ؤة جعم  ـ 160 ـ 159، يادروسعمان، يذمعالق بارماق ظعزعنع،    بةتتة ـ   158
ك                  زمذ رةثلع تذرغان صذت ظالقعنع، ظعضعك ؤة تىزدعن ظعبارةت صذت ظعزلعرعنع سىرةتلعك آةلتىرضةن، قاراث، بع

ة   مانا بذالر بعزضة يةتكةن، هازعرحة مذشذنحعلعك آةشعص قعلعنغان م    . آةلتىردذق ن، يةن أجعزة، بذندعن آئيع
  .قانداق مأجعزعلةر حعقعدذ؟ بذنع ظالاله بعلعدذ

ان،          ع، ظعنس ةت آىن ةن           جةسةت يذقعرقع ظايةتلةردعن قعيام رع بعل ةزا تئرعلع ةن ظ نع بعل  جعسمع، تئ
ة،        ة دئس ذلذلاله نئم قوصعدذ، بذ جةسةت تئرعلعش ظةهلع سىننع ؤةلجاماظةنعث ظةقعدعسع، بعز، ظالاله ؤة رةس

زمذ        شذ ا، بع نع دةيمعز، سىآىت قعلسا، سىآىت قعلعمعز، ظعسصاتلعسا ظعسصاتالص، نةفع، مةنفع، سةلبع قعلس
ان،              ان، قذرظ مايدذ دةص ظازغ معمعز قوص عدذ، جعس وفالر روه قوص عم صةيالس ر قعس ارابعدةك بع شذنداق، ظةمما، ف

  .هةدعس هةقتذر

ةندعن آئي        ةتنعث، ظألض ةت          ظالالهنعث بعرلعك، بارلعقع، قعيام ل، ظاالم ة، دةلع ن تئرعلعشنعث هةقلعكعض ع
نع قذرعغان ظألىآتةك، ضعياهسعز آأرعسةن، ظذنعثغا سذنع حىشىرضعنعمعزدة، ظذ هةرعكةتكة           زئمعن شذآع، سةن 

نع تئرعلدىرضةن ظالاله، ظألىآلةرنع حوقذم تئرعلدىرعدذ، ظذ  زئمعنآئلعص، جانلعنعص آأصعيعدذ، ظألىك، قذرغاق
ادعردذ ة ق ةر نةرسعض ةته ةن ظاي ةبرعدعن . ر دئض ةندةك ق ىملىك تئرعلض ذنداق ظأس علةرمذ ش ىرعدة س قا س باش

ار   آه زالكه توهشه رون    قوصذرعسعلةر،   اردعكع        .  دةص ب ذددع باه نع، خ نكع تئرعلعش ةندعن آئيع ا، ظألض تة بولس هةدعس
  :تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي مذنداق دةيدذ. آأك، يئشعللعققا ظوخشاتقان

رعدا دئض  ز يذقع ز     بع ندع، بع ان قعلع علع باي ايعتع تةصس ات ظ ذنداقال، آاظعن ايعتع، ش ان ظ ةندةك، قذرظ
دذ،         ةيدا بولع ةنح ص عز ظعش كة شةآس ن تئرعلعش ةندعن آئيع ةك، ظألض ص، آىزةتس ةتقعق قعلع ىملىآنع ت ظأس

ئخعمذ  مةقسةت ظةلؤةتتة، هازعرمذ ظعشعنعمعز،     ةلب  ، ت ا           ق ةؤالدالرنع ق قعالرنع، ظ ش، باش ةم قعلع يعل نع خاتعرج
ةش قعلعص، ياخشع    ذم                 تةربعيعل اق، ظعزدةنسةك، حوق ةتقعق قعلس علعي حىشةنسةك، ت ةتنع تةصس ع ظاي ، ظعكك

  .قةلبعدة شةك، ضذمان قالمايدذ، ظذنداق بولسا، مةن بذ جايدا ظاجايعص بعر مأجعزعنع سأزلةي

العمالرنعث   صةنلةر ظاآادعمعيعسعنعث ظةزاسع بول بئرعت، ماظارعص معنعستعرع ظذستاز سعربون قاتا          رلعق ظ
ك،         تةتقعقاتعدعن بعز شذنع بايقعدذقكع، سئسعق سذالردا ياشايدعغان ظانفامعظوريا ظعسعملعك بعر ناهايعتع آعحع

ذ         ـ   آأزضة آأرىنمةس بعر هايؤان بار، شذنداقال، ظوت       حأص، ساماندةك ظأسىملىآلةردة بار بولغان باآتئرعية، ب
دذ،     خعل هايؤانالر، آىزىتىش ظةينعكعدة، معكر   علع بولع عدة آأرض أرىش ظىسكىنعس ايتعص آ ر   ذسكذصدةك حوث بع

زعدعكع          ةر، ظأض ةزع باآتئرعيعل ايدذ، ب عص ياش يون بعرلعش ة معل ةتتا نةحح ث ه ة مع ذدا، نةحح ة س تامح
دذ        قان بولع اتع ظاخعرالش ا، هاي ذرذص   ـ ظأسىملىآتة بولعدذ، ظةضةر، بذالردعن سذ ظايرعلسا، صارغا ظايالنس دة، ق

ذ                     قالعدذ، مع  ذزدا ش لعدة، توم از صةس مذ، ي أرىنعدذ، بولذص دةك آ عل قذم الردةك يئش ذددع دانعحع دا خ كرذسكذص
ا ظئرعشعص،    ـ هالةتتة تذرعدذ، ظةضةر، سذ صةيدا بولسا، يامغذر ياغسا، ظذالر ظاستا   ظاستا معدعراليدذ، هاياتلعقق

سذدعن . ئنعق، روشةن آأرضعلع بولعدذتئخعمذ ظ رعزعق، ظوزذق ظعزدةيدذ، ظذالرنعث ظةزالعرع بار، معكرذسكذصدا
ظايرعلسا، يةنة شذ هالةتتة خذددع هايؤانالر قعشلعق ظذيقعغا آةتكةندةك، قاتقان هالدا تذرعدذ، ظاددع آأزعمعزضة 
ايعص                 ذ ظاج عدذ، ب ا ظئرعش رعلعدذ، هاياتلعقق ةنعال تئ اق، ي ذ تئمعتس ة س ر تامح بولسا، تذصراقتةك آأرىنعدذ، بع

اتلعق        مةخلذقتذر، ظةنة شذ   يون هاي ث، معل ة مع نعثدةك، بذغداي دانلعرعمذ هةر قانداق دانالر ظأز ظعحعدة نةحح
ع                 العمالر، دانالرن الدذرعدذ، ظ ةؤالد ق  28هىجةيرعسعنع ساقالص تذرعدذ، تذصراققا، سذغا ظئرعشسة تئرعلعدذ، ظ

اتلعق          ةنعال هاي ا، ي ةم قعلس اندعن ن ذص، ظ اقالص قذرذت تعص، ق الدا آىزع ذرذق ه ل ق ذالر  يع ةن، ظ ايتعص آةلض ق
ةن،          ـ   219تئخعحة هةيران    ىرعتع حىشىرىلض ايؤان س اق ه ذدعكع ظذشش ة ؤة س  ـ 227 ـ 223بةتتة، باآتئرعي

كةن،       بةتكعحة، هةرخعل   223ظذششاق هايؤان، باآتئرعية، ظأسىملىك، دئثعز ظأسىملىآلعرعنعث سىرعتع حىش
ة     بةتتة، بعر تال هىجةيرة مذناسعص، اليعقعدا جايعغا        ـ   ر آئح رلعيوندعن       ـ   حىشىص قالسا، بع ر تئ دىزدة بع آىن

تا                      ة ظاس ةنعال آأزعمعزض ا، ي اق بولغاحق ك، ظذشش ايعتع آعحع ذالر ناه ةمما، ظ ظارتذق آأصىيىص آئتعدعغانلعقع، ظ
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  .ظأسكةندةك، يوغانغاندةك آأرىنعدعغانلعقع خاتعرلةندع

ايقعغاندةك، معكرذسكذصدا مذشنداق ظذششاق ظالعمالر، تئلعسكوصدا يعراق جايدعكع صعالنئت، يذلتذزالرنع ب
عنع          ا قعلعنعش اتلعق ظات جانلعقالرنع بايقاص، ظاشذنداق تذصراققا ظايلعنعص آةتكةن نةرسعضة قايتا جان، روه، هاي
اتلعق،                ةخلذقالر، هاي ة م رعلدىرعدذ، هةمم آأرسةتتع، ظالاله، هةممعضة قادعردذر، ظألىآلةرنع ظةنة شذنداقال تئ

ظةضةر سعز بذ . تئرعلعشع، ظالالهنعث نةزلعدة بعرال جاندةك بولعدذ ـ  ظىممةتتةك، ظذالرنعث ظألىصجانلعقالر بعر
ة     ! خعل تةتقعقاتنع ظأزعثعز قعلسعثعز، حوقذم تئرعلعش هةق     ار بةرس اراظعتعثعز ي ةتتعثعز، ش دةص ؤارقعراص آئت

ايدعلع  الردعن ص ان معكرذسكذص ة حوثايتعدعغ ارت هةسس يون، معلي ازعرقع معل ث، ه أرىص بئقع ر آ نعص بع
ةمدع             ـ   قذرذقلذقدا، دئثعزدا بذنداق ظةهؤالالر، ظألىص     ذالردعن بعرسع، ظ ز مذش أص، بع تئرعلعشلةر ناهايعتع آ

عنع،         ةيدا بولذش اتلعق ص ة هاي ذ حىشس ا، س ذ تامس ةتنع، س ةن ظاي علةر دئض ذنداق تئرعلعس علةرمذ ش ز س بع
رعلعص          تئرعلعشنع، باهاردعكع يعشعللعققا ظوخشاتقان هةدع     ن، تئ كةندعن آئيع سنع، قعيامةت آىنعمذ سذ حىش

  .صةن تةرةققعيات، ظةقلعي دةلعل بعلةن نةقلع دةلعلنع آىحةيتتع ـ ظعلعم. حىشةندذقهةقعقعي قوصعشعمعزنع، 

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا مذنداق بعر ظاجايعص ظعشنع يازعدذ، تةؤفعق دوست صاشا دةيدعغان        
ان،              بعر تونذشع، معسر   ةتقعق قعلعدعغ عنع ت رعص، روه، نةصس ا بئ ةن لوندونغ ةر بعل  هأآىمتع ظةؤةتكةن ظةلحعل

ىص،     ـ   1912شذنداقال، جعنكةشلةر بعلةن ظذحرعشعص قالغان،       ا حىش يلع، بذالر بعر نةححة آعشع، بذ جايغ
ع                    عدعغان ظعش ةن سأزلعش نالر بعل اآع جع ةن ي الر بعل تعنال روه ث راس ايدذ،  تةآشىرضةن بولذص، ظذالرنع نع بايق

ئلعص       ـ تئخع ظذالر، روه يةنع ظألىص آةتكةن ظاتا      ارتقذزذص، ظ ذؤا ت تعن غ ع تةرةص ظانعسعنعث سىرظعتعنع، روه
  .آئلعدذ

ث             عز راست دةص حع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعشةنمعسة سىرةتنع بئرعدذ، بذ ظعش راست، شةآس
ةي،       ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةن ت ذنعث بعل دذ، ش ةهؤالنع       ـ 221تذرع ذ ظ ة ب ذ تةصسعرض ةنع مذش ة، ي بةتت

ةهؤال                ـ   آعرضىزعدذ، يذقعرقع ظعلعم   ذ ظ قا، ب ةتقعقاتعدعن باش ايؤان ت اق ه ىملىك، ظذشش ةرةققعيات، ظأس صةن، ت
دذ،           هةقعقعي  بعلةن روهنعث    اتلعماقحع بولع ةقلعقعنع ظعسص بولعشعنع، ظألضةندعن آئيعن، حوقذم تئرعلعشنعث ه

ةنحعلعك              . ماقالعدة ظعالن قعلعدذ   ا ظعش ةؤفعق صاش ذ ت آعتابذلظةرؤاه دئضةن آعتابقعمذ آعرضىزدع، ظذ ظةلحعلةر، ظ
ظعسصات بعلةن آأرسعتعص  ـ ظةمما، مةن، آعشعلةرضة حىشةنضعدةك سأز قعلعش، ظةمةلعي دةلعل. دةص قارايدذ

ع م    ع بولذش ث ظعش ا جعننع ذ ي ع، ظ ةقعدة مةسعلعس ذ ظ ذنداقال، ب ةن، ش رةك دةص قارايم ذش آئ ن، قوي ذمكع
دذ           ل بولع عغا دةلع ر روه دذنياس ذ بع ذنداق         . ظذنداقتا، بذم االهعدة ش ةن ظ الالهنعث ظعرادعسع بعل ر ظ ذ بع اآع ب ي

داق روه             ن، بذن ع مذمكع وق بولذش ن ي رعص، آئيع ىز بئ تدا ي ذ ؤاقعت ع، ش ش بولذش تذرذلغان ظع ظورذنالش
تذر، روه        قال توغرعسعدعكع سأزلةرنع آأص يازغان بولساممذ، بذ قئتعم توختاص        دعم، بذ نازذك ظعش، حوث ظعش

  .ظعشع ظالالهقا خاس ظعشتذر

اآع   الالهنع ي اية، ظ ةدعس آذص ان، ه ذالر، قذرظ ز، ش ايعل قعالاليمع رقعدةك ق ةتتعن يذقع ةقلع جةه ز ظ بع
ة    . تئرعلعشنع ياآع روهنع يا صةرعشتعنع ظئنعق آأرسىتىص بئرةلمةيمعز      ان، غةيعبك ةقعدة، ظعم ظذنداق بولسا، ظ

  . عش نةدة قالعدذ؟ بذ دئضةن سعناق دذنيا، بذ بةلكع، بعر قئتعملعق هادعسعدذر، ظالاله ظالعمدذرظعشعن

 بعز ظايةتلعرعمعزنع دةلعل، مأجعزة ظاالمةتلعرعمعزنع ظوصذقتا ؤة ظأز ؤذجذدذثالردا آأرسعتعص تذرعمعز
ةتنع د        ذ ظاي ا، مذش ل تاصس أجعزة، دةلع رةر م م بع العمالر داظع ة، ظ ةن ظايةتت دذ دئض ل قعلع الالر،  ـ ةلع دة، ظ

ذقتا                        ايعتعمعزنع ظوص ذرذص، ظ عنعص ت عنع حىش رع مةنعس ةتنع زاهع ذ ظاي العمالر ب ةتتا، ظ دذ، ه راستحعلدذر دةي
  .آأرسعتعمعز دئضةنلعك، يعراقدعن آأرىشكة ظعشارةت، تئلئؤئزور هةتتا آومصيذتئرغا ظعشارةتتذر

دع  حىنكع، مةيلع قذرظان ظايعتع بولسذن مةيلع مأجعزة         . ظايةت بولسذن، ظذصذق ظارقعلعق آأرسةتتع دئ
شذنداقال، ظذصذق ظارقعلعق سىنظعي هةمراه ظارقعلعق آأرىنىشنع، بذ ظايةتكة ظعشارةت جةهةتتعن تةصسعر قعلدع، 
ذقالردا،                 تعنال ظذص ندع، راس ا ظئلع ز تعلغ أز ؤذجذدعمع ظذسذل، قاظعدعدة ظعشارةت، دةلعلع بار، ظايةتتة، ظذصذق ظ

زدا                    ظاسمانالر أز ؤذجذدعمع ذق ؤة ظ ان، هةدعسدعن ظذص كارعالندع، قذرظ ةر ظاش ثع مأجعزعل دا يئثع بايقاشالر يئ
  .ظاشكارعالنغان مأجعزعلةر نةححة يىزدعن ظئشعص معثالرغا يةتتع
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تع،         ز ظاس امغذر، دئثع ذت، ي فئرا، بذل الر، ظاتموس ا يول از، ظوبئت ةنع ض ان، ي ع دذخ مان ماددعس ظاس
ة               ظأزعمعزدعكع ظعحكع ظةز   دذ، ظةن عدة تذرع ةن ؤةدعس الاله، هةقعقةت االر، ظانا رةهمعدعكع تأرةلمة مأجعزعلةر، ظ

ةتتعكع     دذ، ظاي عدعمذ تذرع ةت ؤةدعس ذنداق قعيام ازعر     سش ذ، ه ا، ب ةن بولغاحق ندا دئض ات يئقع ع، ص  هةرعص
نمذ       ؤاقتساهابعلةر، تابعظعنالر    ن آئيع ذنداقال بذندع نع، ش اي آةشعص   عدا يوق مأجعزعلةر ظاشكارا بولغع  توختعم

ةمدع،             عتعدذ، ظ عنع آأرس ة بولذش ةرةققعياتالرغا ظعض قعلعنعشعنع، ظاشكاراعلعنعشعنع، ظعنسانالر تئخعمذ آأص ت
راقنع              ! نأؤةت بعزضة آةلضةندذ، تئرعشايلع    عمعز، يع ا ظئرعش ذر، يورذقلذقق ة ن بذ آئحعمذ ظاخعرلعشعدذ، بعز يةن

دذنياسعنع  ـ جعز حاغدا آعسرا قةيسةرلةرنع هاالك قعلعص، مالآأزلةث، رةسذلذلالهنعث مةآكعدعكع حاغدا، ظا
ظئلعشعنع سأزلةص بئرعشع، شذنداقال، بذ آىنلةر آئلعشدعن بذرذن ؤااصات تئصعشع، شذ  مذسذلمانالرنعث ظولجا

ة     ظعشالرنعث راستعنال بولذشع، مأجعزعدعن باشقا، ناهايعتع ظذزذن صعالنالشنع آأرسعتعدذ، شذثا، قذرظاندا ظةت
ماؤذ ظعشنع قعلعمةن، دئسة، ظعنشاظالال، يةنع ظالال خالعسا دةص قويذص صعالنالش، دذرذس قعلعنغان، ظىمىدؤار 

  .بولذث

عر       ـ 20بةتكعحة،  ـ 278 ـ   275 العمالر، نةش نكع ظ ةردة آئيع ذ بةتل جعلعد باشلعنعشعدعن بذرذن، مذش
العم،       قعلغذحع ظورذنالر، هةرقايسع دألةتلةردعن ظعراق، باغداد، ظعرا       ةن ظ ندعن دةمةشعق، سىرعيعلةردعن آةلض

ةهذلال    ةنتاؤع رةهم ةتلعرعدة، ت ذ خ ذالر، ب ان، ظ عر قعلغ ذص نةش نع قوش ةقرعزدعن بةش تعالرنعث ت ع مذص فعقه
عر        ـ   ظةلةينع ماختاص، دذظايع   ابنع تةصس ران ساالم يولالص، بذ آعت أص     جواهرالق ةص، آ اص، مةدهعيل ع ماخت  ن

ع      تةشةآكىر ظئيتقان، بذ آعتاب   ان ظعلعمالرن كة تئضعشلعك بولغ ةن، بعلعش ، بارلعق ظعنسان بعلعدعغان، بعلةلعض
م    ـ   ظأز ظعحعضة ظاصتذ، مذشذنداق صةيعتتة بعز ظىحىن مول بعلعم بئرعصال قالماي، تةبظعي            ةن، ظعلع ةت،   ـ ص هئكم

  .تةرةققعياتقا دةلعل تئصعص بةردع، بعزنع توغرا حىشةنحعضة ظعضة قعلدع

ةنمعز، دئيعشعص                 ظعددعيعمعز ظازاد  ز ظعك ةتحع بع عي، بعدظ ةس، ظةسلع خذراص ةت ظةم ذ بعدظ دع، ب  بول
ر                آةتتع، شذنداق، تةصسعالتعنع ظاشذ خةتلةردعن آأرىث، مئنعث بذ تالالنمعالر آعتابعممذ بذ تةصسعر ظىحىن بع

ة ظعنسان بالعسع خاتالعشعدذ، ياخشعسع . ظعالندذر، خاالس  وراث،    تةؤب عرةت س نعدذر، مةغص اث،   قعلغع تعللعم
  .ظةيعبلعمةث
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  را تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة شذ

ةي،   ـ 2006تأتعنحع بئسعلعشع، هازعر  ـ 1991ه  ـ  1412 ة   ـ 16يعلع، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل بةتت
هام ظالاله هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، هادع يةنع يئتةآلعضىحع، توغرا يولغا باشلعغذحع، هايؤانالرغعمذ ظعل     

الاله               ص، ظ ال قعل قعلعص، رةهمةت قعلغذحع، دئضةنلةر ظىستعدة توختعلعص، دئثعزغا بارعدذ، ظذ بئلعقنع معس
ظذ بئلعقنعث جعسمعنع سذغا اليعق، سى ظىزىشكة اليعق، حأآىص ظأرلةشكة اليعق ياراتقان بولذص، بئلعق ظعحعدة 

ئلعق، حأآىشنع   لةيلةتكىحع خالتا بار، بذ خالتا لعق هاؤاغا تولغان، خذددع   ظعحعضة يةل بئرعص قويغاندةك، ب
ار    ـ دة، حأآعدذ، ظأرلةشنع خالعسا، هاؤانع ظعحعضة سىمىرعدذ ـ  خالعسا، يةلنع حعقعرعدذ   ةيدذ، ظعلغ دة، ظأرل

ا      تةرةققعي تاصقان دألةتلةر، تذنجع بولذص سذ ظاستع صاراخوتعنع   ذ تولس ة س عغان، ظعحعض ظةنة شذ ظذسذلدا ياس
  .، ظايةتهةقعقةتةن بعز مةخلذقاتالردعن غاصعل ظةمةسعقارسا ظأرلةيدذ، حأآعدذ، سذنع ح

ق                هةربعر هايؤاننعث حئكعسع، مئثعسع      ة اليع ث ظةآسع، ظأزعض الر بذنع اراث، قذش دا، ق الالهنعث قولع ظ
ةتقعقاتتعن ظذحذشنع آةشعص          ذ ت قانات، تعرناق، ظأتكىر آأزلةر، ظذنعث جعسمع هاؤاغا اليعق اليعهعلةنضةن، ب

  .لدذق، ظالاله شذثا قاراثالر دةص بذيرعغانقع

 مئهرعبان، هئكمةت بعلةن ظعش قعغلذحع ظالاله، يعالن     : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يةنة مذنداق دةيدذ     
حايانالرنع بعر قعسعم مةينةت، نعجعس هايؤان، هاشارةتلةرنع، هاؤانع تازعالش، معكرذصنع تازعالش ظىحىن، ـ 

ارةتنع            ؤابانعث ظالدعنع ظئلعش     قا هاش ةرة باش ن، ه عز حعؤع عز هةرض اراتتع، س ايدا ي كعنا ج ذ صاس ظىحىن، ظاش
تأمىرحعنعث، ياغاححعنعث دذآكعنعدعن تاصالمايسعز، ظةلؤةتتة بذالر، قاسساص بازعرعدا، قذشخانعدا، مةينةت،          

لعر      ات ظعش ع، آاظعن ش قعلغذح ةن ظع ةت بعل ةن هئكم الاله، هةقعقةت دذ، ظ ايالردا بولع كعنا ج أزع صاس عنع ظ
  . باشقذرعدذ، هةممعسع، ظالالهنعث قوشذنلعرع، ظذ خالعغعنعنع قعلعدذ

الدع،          لعهةت دةص ظات ذؤراع مةس االهعدة مةخسذس ش ىرعنعث ظعسمع ظ لعرع بذ س ةرنعث ظعش مأظمعنل
دذ ةن بولع لعهةت بعل ارا مةس ةتظأزظ ةن ظاي ةن .  دئض الدع دئض ةت ق ة ظامان ئلعش، سعلةرض لعهةت س مةس

تعدا قعلسذن، ظىضةنسذن            هةدعس، رةسذلذ  زنع ظعق ىن، بع ذش ظىح لاله، ظالالهنعث ظةلحعسع تذرذص، ظىلضة بول
ةنهذنعث                ةلالهذ ظ ةر رةزعي دةص، ساهابعلةردعن مةسلعهةت ظئلعشع، ظذالرنعث قةلبعنع خاتعرجةم قعلعشع، ظأم

لةن مةخسذس يعغعن   مةسلعهةت بعلةن سايالشقا قويذشع، ساهابعلةر بع      خةلعصة ظعشعنع ظالتة آعشع ظوتتذرعغا    
م                  عمذ ظعلع ك بولس ةنهذ، آعحع ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ظئحعص، مةسلعهةت قعلعشع، ساهابعلةر ظارعسعغا ظعب
بولغانلعقدعن ظارعالشتذرذشع، آئيعنكع خةلعصة، سذلتانالرنعث مةسلعهةت يعغعنع ظئحعشع، بعزضة مةسلعهةت  

الرن         أز قاراش تعم         سئلعشنع ظورتاق يعغعن ظئحعص، صعكعر، آ ث ظىممع ش، مئنع عنع قعلع ةث توغرعس ئلعص ظ ع ظ
ان ظعش   ذلمانالر ياخشع دةص قارعغ ةن، مذس كة ظاساس ةن هةدعس مةيدذ دئض تعدة بعرلةش ةت ظىس ا، زاالل خات

م     . ياخشع دئضةن  . هةدعسكة ظاساسةن، حوقذم ظعتتعصاقلعشعش، جةم بولذش، بعرلعشعش، هةمكارلعشعش الزع
قلعق، قذرظاندعكع بعرلعشعثالر، ظعختعالصالشماثالر، مذتةآةببعرلعك قعلماثالر، ب د تنع مذسذلمانالر قذرذشقا هة

ارعلعقعثالرنع        الر، ظ ةم بولذث ذص، ج تعغا ظذيذش ايرعقع ظاس الم ب علعثالر، ظعس ا ظئس ةممعثالر قذرظانغ ه
 بذيرذقالرمذ  ظةصلةشتىرىثالر، ظاداؤةت ساقلعماثالر، دىشمةنضة بعرلعكتة تاقابعل تذرذص، هذجذم قعلعثالر دئضةن         

مذشذنع آأرسةتسة آئرةك، بعز تاهارةت، تةيةممذم، زاآات مةسعلعلعلعرعنعال تةتقعق قعلماي، مذنداق بذيرذق،        
م،                     ـ   ظةمعر عمعز الزع ةل قعلعش رعص، ظةم أآىم حعقع عمعز، ه كة سئلعش عمعز، تةرتعص ةتقعق قعلش ةرمانالرنعمذ ت ص

  .ثعزدعن ظعنساص قعلعثهةممعسع ظوخشاشال ظالالهنعث بذيرذقلعرع، حعن دعلع

ةي،  ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ع   ـ 56ت مذ، ظعكك ايعتع بولذص ان ظ وفالردعن قذرظ ارلعق صةيالس عدة، ب سةهعص
بَّ ح ب  هةرعص، يةنع    عمذ   ُح ذ بولس  دئضةن، ظعككع هةرعص ظعحعضة آعرضىزىؤئتعدذ، مةنعسع، ياخشع آأرىش، ظ

اددا،       بارلعق هةقعقةتحع صةيالسوفالر بعردةك، مذنداق خذال      سعضة آةلضةن، آاظعنات، مةؤجذدات، مةخلذقات، م
كة       ا، تةرتعص زان، نعزامغ ان، مع ةيدا قعلغ ان، ص ع ياراتق ايدذ، بذالرن اله بواللم عز ظع علةر هةرض عم هادعس جعس

ا    . ظعالهتذر، ظذ ظالالهدذر  هةقعقعي  هئكمةت بعلةن باشقذرغذحع،     ـ   سئلعص، تةدبعر، ظعلعم   ظاشذ خالعققا ظالالهق
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  .ظعبادةت، ظذنعثغا بولغان مذهةببةت بعلةن بولعدذ دئضةنبولغان 

ذالر  بعم ظ ث رةب ةس، مئنع اله ظةم ةرنع ظع اي، آىنل تذزالرنع، ظ االم، يذل راهعم ظةلةيهعسس ةآىن ظعب ذ ي ب
 الظذهعببذلظافعلعيعنظةمةس، مةن ظذالرنع ياراتقان زات تةرعصعضة يىزلةندعم، دةص مذنداق بعر سأزنع قعلعدذ،        

ةن ب  ةنع م ع         م ةن، ياخش ت تذتمايم ةخلذقالرنع دوس ان م اص آئتعدعغ اراآتئرلعك، يوق ة خ داق هادعس ذن
ةن ةن دئض ا قعلمايم ادةتنع ظذالرغ نع ظعب ةن، ي تعن . آأرمةيم ةن، دئمةس ادةت قعلمايم ىن، ظعب ة ظىح ذ نئم ظ

  . ظعككع هةرعص، دةل مذشذ شذدذرظذالرنع ياخشع آأرمةيمةن دةيدذ، 

ا            هةرقانداق ظعبادةت قعل   ص، تام د قعلع غذحع، يا ظازابدعن قورقذص، يا رةهمةتنع، جةننةتنع ظارزذ، ظىمع
انالر،                   دة تذرعدعغ أؤةن دةرعجع قعلعص قعلعدذ، بعرع قورقذص، بعر ظىمىتتة ياآع ظعككعلعسع بار، بذالر بولسا، ت

ئغعنعص، دذ          نع س دع، رةببع ادةت قعل دع،   حىنكع، بذالر، زعياندعن قئحعص، صايدعنع قوغلعشعص، ظعب ا قعل ظ
ةببعتع،                  ان مذه ا بولغ أىص، ظالالهق بذالردعن يذقعرع تذرعدعغانالر بولسا، رةببعضة ظعشتعياق باغالص، ياخشع آ

دذ ادةت قعلع ىن ظعب قع ظىح دذ،  . ظعش ادةت قعلع ىن، ظعب ىآرع ظىح عتعش ذنعث مةقس لةش، ش نع ظةس  رةببع
ا          أزنعث ظورنعغ ةن س ادةت دئض االم ظعب راهعم ظةلةيهعسس ةنع      ظىحىن، ظعب ةن، ي ع ياخشع آأرمةيم ةن بذالرن م

ةن  ادةت قعلمايم أرىص ظعب ع آ ىآرع   . ياخش ئغعنعص، ش ذص، س عق بول تعياقتا ظاش أرىص ظعش ع آ ةن ياخش م
ظعاله بولذشقا تئضعشلعك زات هةقعقعي قعلعص، ظعبادةت قعلعدعغان زات، هةممعنع ياراتقان بعر ظالالهدذر، دةص 

ةببةتنع ظوتتذرعغا قويغان، مانا بذ هةبعب دئضةن ظعككع هةرعص، مذشذ          ظالالهنع ظعبادةت غايعسع بولغان، مذه    
  .هةقعقةتنع آأرسعتعدذ دةص يازدع

عرعدة          قذتذبسةييعد   ان   « رةهمةهذلال ظةلةي، بذ نةزةرعيةنع، سىرة مذهةممةدنعث تةصس زعالل قذرظ دا »فع
ع، يئم      ةن، نةصس ذ دئض ةتنع ب ان ظاي تةث حعقعدعغ أت ظأس ذ ت دع، ظ ا قوي ا   ـ ةكظوتتذرعغ ةك، نعكاهق ظعحم

ان        علةر، ظعم ذ آعش ةمدعكع مذن قعزعقعدعغانالرغا بذ دئضةن قعزعقتذرذش، بذالردعن يذقعرعسع بولسا، سىرة مةري
ةت،     ان مذهةبب ا بولغ رعدا، ظالالهق ث دعللع الاله، ظذالرنع علةر ظ ةقؤادار آعش ان ت ةل قعلغ ع ظةم ان ياخش ظئيتق

  .ظايةت ـ 96 دوستلذق صةيدا قعلعدذ،

ذال ةيدذ،    ظ العنعال آأزل الالهنعث جام دار، ظ دذ، دع ادةت قعلع ال ظعب تلذق ظىحىن ةت، دوس ذ مذهةبب ر ظاش
ادةتنع              عمذ، ظعب ذ بولس ةلتىرعدذ، ظ أزنع آ ةنعث س ظعككعلعسع توغرا بولسعمذ، بذالر يذقعرع تذرعدذ، دةص رابعظ

آأرىص، ظعشتعياق باغالص، ، جةننةتنع ظىمعد قعلعص ظةمةس، ظالالهنعال ياخشع )دعندوزاخ(قورقذص ظةمةس 
ةت،  ش، جةنن ىن قعلع ىآرع ظىح ذلذلالهمذ  دوزاخش ع، رةس ش نةزةرعيعس ادةت قعلع ا ظعب عمذ، ظالالهق  بولمعس

أزلعرعنع   ـ صذتلعرع ظعششعغعدةك ظعبادةت قعلغان، ظعلضعرع   ظاخعرع ضذناهلعرع، مةغصعرةت قعلعنغان تذرسا، ظ
  .ن بةندة بولمامدعم دئضةننئمانحة قعينايال؟ دئسة، مةن شىآرع قعلعدعغا

ةن  ةت بعل ارةتجةنن ةن، بئش ادةت قعلعص آةتك أص ظعب ئخعمذ آ علةرمذ، ت ةن آعش ، مةقسةت بئرعلض
عق  تذر،  ـ ظئش العنع آأزلةش نع، جام الالهنعث دعدارع ةت، ظ ةتكةي،   مذهةبب العنع آأرس عمذ جام الاله بعزلةرض ظ
  !ظامعن

عد    ذ ظعككعس ع ؤة ظ ث يارعلعش مانالرنعث، زئمعننع الالهنعث   ظاس يعلعش، ظ اتلعقالرنعث يئ اندار، هاي ة ج
ذؤراع              ىرة ش قذدرعتعضة دةلعل، ظاالمةتتذر، ظالاله، ظةضةر خالعسا، ظذالرنع جةمظعي قعلعص يعغعشقا قادعردذر، س

  .ظايةت ـ 29

نع    ك، ظالماش ةنع ظعككعلع رنع ي ك زةمعي ةتتعكع ظعككعلع ذ ظاي عرلةر، ب العمالر، مذصةسس ةدعمقع ظ ق
رلعك      حىشةندىرىشتة ادعن بع عنع       مةقسةت  بذنعثدعن هذم أز قارعش أز آ قان، ظ ص، خاتاالش عر قعلع  دةص تةصس

علة     ـ ظايةتكة تةثشةص، زاهعرع ظوحذق  ذالردا مةس ان، ظ ظاشكارا مةنعسعنع بذرمعلعغان، ساهابعلةرنعمذ دورعمعغ
بذ هذما ظعضعلعك، آعشعلعك يوق، هازعرقع ظالعمالر مذصةسسعرلةر بذ ظايةتنع مأجعزة قاتارعدا سانايدذ، حىنكع، 

عالنئتالردا              قا ص ارعدعن باش ةؤزع، يةرش ةن ل اندار دئض ظالماش، ؤة داببةت دئضةن، لةؤزع يةنع ظأمعلعضىحع ج
ا           اتلعق ظامعللعرعغ اردعكع هاي ذ يةرش المايلع، ب اآع تاص االيلع، ي حوقذم هاياتلعق بار، جانلعق بار، مةيلع بعز تاص

ار   م بار دئدع، بذنعثدا  ظذيغذن آةلسذن، آةلمعسذن، حوقذ    أجعزة ب اغدةك    . آةلضىسعدة م اتنعغذحع ت زدا ق دئثع
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دذ       تذتذص قويع امالنع توخ  ـ آئمعلةر، ظالالهنعث بارلعق، بعرلعكع، قذدرعتعضة دةلعلدذر، ظةضةر ظالاله خالعسا، ش
ةردة              اتتعق آىنل ثدا ق ةؤر دة، آئمعلةر دئثعز ظىستعدة توختاص قالعدذ، بذنع ىآرع    قعلغذحع، آةثحعلع س ة ش كت

  .ظايةت ـ 33 ـ 32قعلغذحع، هةربعر مأظمعن ظىحىن ظعبرةتلةر بار، 

ة،  ذ ظايةتت ةؤرب ش    س عص حعقع رةتنع تئص ش، ظعب ةتقعق قعلع زدعنعش، ت ص، ظع ىآرع قعلع ص، ش  قعلع
صاراخوت تةتقعقاتع، بذ جايدا بعز آأز ظالدعمعزغا تاغدةك آئتعؤاتقان  ـ آأرسعتعلدع، بذ ظايةت، دئثعز ؤة آئمة

ذم            اق، حوق ةر قعلس ةلعي سةص زدا ظةم ذ دئثع اتكعالرنع آةلتىرسةك، ؤة ش اراخوت، ظاؤعيام ة، ص ة ؤة سةؤرآئم ض
ىآرع        نئمةتهلعهةممذ بذ   . شىآرع قعلعشقا اليعق بوالتتذق    دذ، ش ةن بولذؤاتع تعن صىتىن يةرشارع ظةهلع بةهرعم

  .قعلعش الزعم

تعم   ذ قئ ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ار ـ 60ت ة، ه ان  بةتت عمعغا بولغ اؤا بئس عقلعقنعث، ه ارةت، ظعسس
سوغذق، هاؤا ظئقعمعنع  ـ بةتتة شامال حعقعش نةزةرعيعسعنع ظعسسعق  ـ   61تةسعرعنع شامال هاسعل بولذشعنع     

ةنذب،              ـ   62مةسذم شاماللعرعنع،    امالنعث ج عرعنع، ش ان، تةس امالغا بولغ بةتتة، يةرشارعنعث ظايلعنعشنعث ش
بةتتة،  ـ 65بةتتة يةرشارعدعكع شامالالر يأنعلعشعنع  ـ 64صكة بولغان يأنعلعشعنع  تةرةغةربشعمال، شةرعق، 

زام،    اظعدة، ظعنت ذ ق ا ب تذرغان، مان ىرةتلعك تونذش ةهؤالالرنع س رقع ظ ةلتىرىص، يذقع عنع آ ارع خةرعتعس يةرش
ص ظورذنال         الدعن بعلع ث ظ ر زاتنع اندا، بع نع ظوقعغ امغذر ظعلمع ذت، ي امال، بذل ةرنع، ش عنع بعلعمل شتذرذش

ذ                ذنداقال، ب ايدذ، ش اي تذرالم هعلعهةممذ داظعم صذختا نعزام بعلةن باشقذرذشنع سةزضةندة، حوقذم شىآرع قعلم
ذم بعلعشع                      ع حوق ذ ظعلعمالرن ز ظارمعيعسع ب مذ دئثع كةر بولذص زور غةلعبة، ظذرذشالردا ظةسقاتعدذ، هةربعر ظةس

امال ظ    ةس، ش عرتعدا ظةم ث س ذ بذنع م، ظذحقذحعالرم عدعن،   الزع ذش نةزةرعيعس علةمدة ظذح ار ض ارقعلعق ظذح
ازعر          ةقعقعي  ظايرذصعالن، ظالةم آئمعسعضة تةرةققعي قعلغاندةك، شامال بعلةن يةلكةنلعك آئمعدة مئثعشعدعن ه ه

عياتالرنع،     ل آةشص ذ خع دذق، ب ةرةققعي قعل اراختالرغا ت تع ص ذ ظاس ا، س اراخوتالرغا، ظاؤعياماتكعالرغ اغدةك ص ت
 بذرذنال ظوتتذرعغا قويغان، لئكعن، مذسذلمانالر، قاراش، آىزعتعش، ظعبرةت ظئلعش، آةشعص قذرظان، هةدعس،

  .قعلعشالردعن يىز ظأرعضةن، هةرآعم قعلسا، ظأزعضة قعلعدذ، بذ خعل جازامذ بذ سىرعدة سأزلعنعدذ

ةي       ةهذلال ظةل دذ      ـ   69تةنتاؤع رةهم داق دةي ة مذن لعكعنع ظوقذ        : بةتت ة دةرس امال، آئم ز، ش ان ؤة   دئثع غ
ماثغان آعشع، ظاستعن ظالةمدعن ظىستىن ظالةمضة نةزةر تاشالص، ظالالهنعث مذنذ ظايةتلعرعنع، بعز ظاسمانالردا 
ذدرةت       ماننع ق دذق، ظاس ةت قعل ع زعنن ىن، ظذالرن ارعغذحعالر ظىح اتتذق، ق ا ظورن الر، ظوربئت ةر، يول مةنزعلل

عز   آىحعمعز بعلةن قذرذص حعقتذق، بعز ظذنع آئثةيتعص تذرعم    أتىردع، ظعض عز، سىرة ؤاقعظة، ظالاله ظاسماننع آ
قعلدع، ظذنعثغامعزان ظورناتتع، يوللذق ظاسمان بعلةن قةسةمكع، دئضةندةك، ظايةتلعرعنع ظةمةلعي آاظعناتتعكع 
انداق               ذالر ق نعدذ، ظ ارايدذ، ظويلع ة ق ان سةييارعلةرض ةيرة قعلعؤاتق ماندا س ةتبعقالص، ظاس ظايةت ظاالمةتلعرعضة ت

ةرحة      سوظالة قعلعدعغاندذ؟ قايسع يولالردذر ظذ؟ دةص       سةير ةن، ض اؤاب بئرعم داق ج ا مذن  قويعدذ، مةن ظذنعثغ
ارعلعقع،                     ع، ظ ةييارعلةرنعث يعل عدعكع س اش سعستئمعس تعم قذي ذ قئ اممذ، ب بذرذن آأص سأزلةص يازغان بولس

  .هةجمع قاتارلعقالرنع سأزلةص بئرعمةن

امان      قذياش بولسا، آئحة ظاسمعنعدا آأزىثض    تذزدةك، س راق يذل العيراق، حوثع ع خ ة آأرىنعدعغان، ظةتراص
ةن                           عتعمعز بعل ذش سىص ةمراهع بول ث ه ز ظذنع ةس، بع ن ظةم ة يئقع ذ بعزض تذز، ظ ر يذل يولع سعستئمعسدعكع بع
ان،      ةي قالغ ة آأرىنم ث آأزىثض ر يذلتذزنع راقتعكع بع ذ يع ةن ظاش ة، س ز، ظةلؤةتت ن تذرعمع ةك يئقع ا ب ظذنعثغ

اعدةك ب ةتتع،  يةرش تذزدةآال آأرىن ذ يذل ة ظاش نعمذ آأزىثض ذ قذياش اث، ب ان بولس ةمراهعدا بولغ عالنئت، ه ر ص ع
اش     ا، قذي رآذرع بولس ةك، مئ ة آةلس أز ضئصعمعزض االتتع، ظ ةي ق ةمراهالر آأرىنم ذ ه ارةت ب ارعدعن ظعب يةرش

ةن     تعن                   88ظةتراصعنع تةخمعن ذ قذياش ع ظ ر يعل ث بع ذ ظذنع دذ، ب ايلعنعص بولع دة ظ ر   57 آىن يون آعلومئتع  معل
  .ظذنعث هةجمع يةرشارعحعلعك آئلعدذ معليون آعلومئتر يعراقتا تذرعدذ،108يعراقتا تذرعدذ، زأهرة بولسا، 

ارعس                    اتعؤالعدذ، م ان دةص ظ رة، حولص ظذ يذلتذز ؤة نعسرا يذلتذزع دةص ظاتالغان يذلتذز شذ، ظذيغذرالر زأه
اش تةرة        ن، قذي ذ          بولسا، يةرشارعحعلعك بولذص، زئمع دذ، ظ دا تذرع أتعنحع ظورذن ذ ت ا، ب نحع بولس دعن ظىحع ص

 معليون آعلومئتعر يعراقتا، 150 معليون آعلومئتعر يعراقتا تذرعدذ، يةرشارع بولسا، تةخمعنةن 225قذياشدعن 
ذص،   1300 آىندة ظايلعنعص بولعدذ، بذ ظذ نعث بعر يعلع، يذصعتعر بولسا،   669ظذ، قذياشنع     هةسسة حوث بول
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 معليون آئلومئتعر يعراقتا، ظذنعث قذياشنع بعر 770معليون آعلومئتعر آئلعدذ، قذياشتعن 140000 ظايالنمعسع
ارعنعث        ع يةرش ا،  12ظايالنغا بعر يعل تعن       12 يعلعغ اتذرذن، قذياش ةث، س عغا ت ايلعنعص حعقعش تعم ظ  1400 قئ

نع ز           718معليون آعلومئتعر يعراقتا، ظذ زئمعندعن       ذ، قذياش ذص، ظ ة حوث بول ن    هةسس ن آىنعدع  10759ئمع
 84ظذرانذس، قذياش ظةتراصعنع، يةرشارع يعلع بويعحة . آىندة، يةنع توققذز يئرعم يعلدا بعر ظايلعنعص حعقعدذ

دعن   ذد، قذياش ايلعنعص حعقع ر ظ دا بع ارعدعن  708يعل ةجمع، يةرش دذ، ه ا تذرع ةخ يعراقت يون صةرس  69 معل
تعن       عالنئت        صةرسةخ يع   1107000هةسسة حوث، نئصتون، قذياش ذ ص ا، ب نع         125راقت تعم قذياش ر قئ دا بع  يعل

ذن   قا نذرغ ن باش ن، ظذندع ع، آةشعص قعلعنعشع مذمكع ةمراهالر بولذش قا ه ن باش دذ، بذندع ايلعنعص حعقع ظ
  .سةييارعلةر بار، توغرعسعنع ظالاله بعلضىحعدذر

عدعن    انداق بولذش ن، ق ع مذمكع ةن بولذش ةلذماتالر ظأزضةرض انلعق م دة س ازعرقع آىن ذ ه ةزةر، ب قةتظعين
الدذر      عمذ،        ـ هةمراهالر ظارعلعقعنع ساقالص، سوقذلذص آةتمةي، ب تا ماثس ز، ظاس عمذ تئ ايلعنعص بولس ن ظ آئيع

ان،                   ذختا ياراتق ةممعنع ص بعزنعث هاياتعمعزغا تةهدعد سالماي، صذختا نعزام بعلةن ماثعدذ، سةيرة قعلعدذ، بذ ه
داق    ظالالهنعث هىنعرعدذر، ياراتقذحعسعز صةيدا بو     عز بذن لمايدذ، حىنكع، ظذ هادعسة، باشقذرغذحعسعز، تةدبعرس

صذختا نعزامغا ظعضة بولذص قالمايدذ، حىنكع، ظذ جانسعز، ظةقعلسعز، بذالر آعمنعث مةنصةظةتع ظىحىن؟ خذددع            
ىح  ظاي شارعدةآال بعزنعث صايدعمعز ظىحىن بذ صعالنئتالر سىرظعتعضة قاراث، يولالر، ظوربئتعغا قاراث، ظذنع بع        ر آ

ظالاله قوبذل قعلسا، . ظعتتعرعؤاتعدذ، ظايالندذرعؤاتعدذ، ظالاله هةممعنع ياراتقذحع، مأجعزعلعك قذرظان شاهعددذر
  .شةآسعز ظعمانعم بار

ث      ارلعق ظعلعمنع ان ب تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ يةردة خذددع بذرذن يازغان ؤة بذندعن آئيعن يازعدعغ
دئضةندةك، مذهعم مةسعلعنع ظوتتذرعغا قويذص ظأتعدذ، ظذ بولسعمذ، تةؤهعد خذالسعسع، جةؤهعرع مذشذ جايدا 

يعضانة بعر  ـ جةهةتتعن بعز يذقعرعدا مأجعزعلةر ظارقعلعق ظعسصاتالص حعققان، بارلعق آاظعناتنع ياراتقذحع يةآكة
كارا   ـ ظالالهقا شةآسعز ظعشعنعش، صةقةت ظذنعثغعال ظعبادةت قعلعش، حوث   ك، ظاش ذ  ـ آعحع ئرعك  يوش رذن، ش

آةلتىرمةسلعك، بةندعلةرنع ظالالهقا يئقعنالشتذرعدعغعنع صةقةت ظالالهقا قعلعنغان ظعبادةت، ؤاسعتة، ؤةسعيلعمذ 
 قعلعص مةقسةتشذ ظعبادةت، ظالاله بعلةن ظعبادةت ظوتتذرعدا ؤاسعتة يوق، صةقةت شذ بعر ظالالهنعال آأزلةشنع 

ة   دةبباغشةيخبذ جايدا ظعبنع مذبارةك بعلةن       رةهمةهذلال ظةلةيلةر ظارعسعدعكع بعر سأهبةت خاتعرعسعنع بعزض
  .تةقدعم قعلعدذ

الالهنع     : دعن مذنداق سورايدذشةيخظعبنع مذبارةك رةهمةهذلال ظةلةي، بذ     عالر، ظ مذ سوص علةر، بولذص آعش
عرلعرعنع ظةسلةص ظذالر       شةيخ، تةقؤا بةندعلةرنع ياآع ظأز      شةيخقويذص، سالعه،    تازلعرعنع، ص اردةم    ظذس ن ي دع

ةم      ئخع قةس ةن، ت نحعلعق ظعزدةيدعك عيلة يئقع ةن، ؤةس عتة قعلعدعك عغا ؤاس ةن ظارعس الاله بعل ورايدعكةن، ظ س
ازايع    ثالر، م ةن قعلع ادةت بعل عيلعنع ظعب وراثالر ؤةس اردةم س الالهدعنال ي ا ظ ةر ظذالرغ لعرع، ظةض  ـ قعلعش

اية، ؤ  الاله آذص ر ظ ة بع اثالر، هةممعض ايعخالرغا حوقذنم ا  ماش أزلةر جايعغ ذ س ة، ب اثالر دئيعلس عتة قعلعؤالم اس
ذنع                   ا ش ة قعلس الدذرقعالر نئم حىشمةيدذ، ظذالر جاهعللعق بعلةن تذرعؤالعدذ، بذ دئضةن ظعلهام بعلةن بولغان، ب

ةلتىرىص             : قعلعمعز دةيدذ  ةقعدعنع آ ئرعك ظ ظةمةلعيةتتة، ظعلهام ظةجدادقا بولغان تةقلعدحعلعك تىصتعن خاتا، ش
ةس، سةن          حعقعرعدذ، ةيخ  ظذالرنعث بةزعسع هةددعدعن ظئشعص، سةن تئخع ظالاله دئيعشكة اليعق ظةم عم، ش

ةن                  نع بعل ةرقانداق قعلغع ذالر، ه اقعرعدذ، ظ ئرعككة ح اية دةص ظوحذق ش ةم آذص الاله دئس صعرعم دةصتذر، مةن ظ
 شةيخ ظةؤلعياالر صعشؤاسع سالعه. بعدظةت، شئرعك ظئتعقاد بولغاحقا، ظالالهدعن يعراق تذرعدعغذ دةيمةن؟ دةصتذ    

علةرنع            ة دةص آعش ايرعم نةرس ةت ظ ةت، تةرعق ة، هةقعق دةبباغ مذنداق جاؤاب بئرعصتذ، شةرعظةت ظايرعم نةرس
الدامحع،                      اززاص، ظ علةر آ داق آعش اتقان بذن عيلعققا ص ةت خذراص ص، بعدظ ةرعظةتتعن حعقع اك ش ضولاليدعغان، ص

ث داؤاسع نعجعس ب علةردذر، ظذالرنع ة نعجعس آعش ادةتلعرعنع ظأزعض ذالر ظعب دذر، ظ ذ نعجعس اندةك، زاتعم ولغ
ةؤلعيا،  هةقعقعي قارشع حعققان هةقعقةتحع ظالعمالرنع قاغاش ظىحىنال قعلعدذ،       ةيخ ظ ان آعشع    ش تاز بولغ ، ظذس
لعتعدذ        رعلعص       . دئضةن، بعر خالعقنعال ظةسلةيدذ، هةم شذ زاتنعال ظةس ورعغعنع بئ ال س ا دةره ث دذظاسع ي ظذنع

اؤةت ةث  ظعج ذ ظ رعلعدذ، ب ة بئ اآع ظاخعرةتت اش، ي ة ظوخش ذ بةرضةنض أتىرىلعدذ، بذم ان آ ذ زعي ا ش دذ، ي  بولع
آاتتعسع، نوحعسع، ياآع ظالاله ظعجاؤةت قعلماسلعق سعرعنع تةقدعردعكع بعر سعرنع آأرسعتعص قويعدذ ياآع 

، ظذستاز بولسذن  شةيخمةيلع  . ظةؤالدالردةك باشقعالرغا بئرعدذ، ظعشقعلعص، هئكمةتنع بعر ظالاله ظأزع بعلعدذ        
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ذرذق                 ار، ق ان داؤاسع بعك ةن، قعلغ ةؤةبلةر بولعدعك أؤةندعكعدةك س ذالردا، ت ذن، ظ العص بولس ذرت، ت مةيلع م
  .داؤادذر، ظذالر ظأزعنعمذ ظأزضعنعمذ ظازدذرغانالردذر

ةت          نئمةتظالاله، ظذنعثغا، سانسعز     ة خعيان ذ ظامانةتك ا     لةرنع بةرسة، ظذ قةتظعي بةرمةيدذ، ب دذ، مان  قعلع
ذنداق  ة، 360مذش عحة      360 آىنض ةلكع ظةآس تذرماي، ب ا يئقعنالش ع ظالالهق ذص، هةممعس ةؤةب بول  س

دذ     ارتقذحع بولع ان ت . يعراقالشتذرعدذ، ظذ قعلغان ظعشنع توغرا، ياخشع دةص قعلعدذ، ظةمةلعيةتتة ظذ، ظةث زعي
  :ظذ سةؤةبنعث بعر قعسمع مذنداق

ذ             ظأزعدعن يذقعرع دةرعجعلعك   ـ   1 ةي، ش ةص بةرم نع آأزل زالعقعنع، دعدارع الاله رع ة ظ  سالعه آعشعلةرض
  .آعشعنعث رازع بولذشعنع آأزلةص بئرعش

اآع   ـ   2 ظالالهقا ظعخالس بعلةن قعلغان ظعبادةت ظارقعلعق ؤةسعيلة، يئقعنحعلعق ظعزدعمةي، ظاشذ سالعه ي
عتة              ع ؤاس زدةيدذ، ظذالرن نحعلعق ظع ةن يئقع علةر بعل ذ          نامدا سالعه آعش دذ، ب ذالرغا قويع اجعتعنع ش ص، ه  قعلع

  .ظالالهدعن ظةث يعراق آعشعدذر

الالهنعث           ـ   3 دذ، ظ ةقعقعي   سالعه آعشعنع ياآع قةبرعسعنع زعيارةت قعلع نع      ه اآع ؤاجعص ةرعز ي ان ص بولغ
ةمما،                      دذ، ظ ةتنع حوث بعلع ةلكع بعدظ را آةلمةس ب كة توغ ةقعقعي  ياآع قازاسعنع تةرعك ظئتعدذ، مذستةهةص ه

  .ةت تةآلعصلعرعضة سةل قارايدذشةرعظ

ال ـ 4 ام،       ـ م ةت قعلمعس ةر، ظعتاظ دذ، ظةض ن قورقع بةتةن زالعمدع ة نعس اآع ظأمىرض زعقع ي ا، رع دذني
ة     هةقعقعي جعسمانع، ظعقتعسادع زعيان يئتعدذ دةص ظالالهدعن ظعبارةت       الالهنعث غةيرعض تذيدذ، ظ نع ظذن راززاق

  .يعراق، صةقةت، ظالالهدعنال قورققان، ظالالهقا يئقعندذربئقعندع بولذص قالعدذ، بذالر، ظالالهدعن 

أيعدة            ـ   5 راززاق، ظالالهنع قويذص، بةندعدعن بولذصمذ ظاشذنداق زالعم، صاسعقالردعن تاما قعلعدذ، ظأزع ظ
  .قةلبع جاهاندا بولعدذ

عتعدذ،  ـ 6 ول آأرس ا ي دذ، ظذالرغ و لع اردةمحع ب ة ي عققا، بعدظةتحعض ا، صاس عرغا، زالعمغ عهةت آاص  نةس
  .قعلعدذ، بذالرمذ زعياندا

اندعن                ـ   7 رذص، يام عغا بذي ع ياخش مذسذلمانالر بعلةن آارع يوق، بولذصمذ نامرات، صئقعرال بعلةن ظذالرن
  .توسعدعغان ظعشنع قعلمايدذ، ظأز نةصسع بعلةنال بولعدذ

ظعبادةت ظىستعضة  ـ تاظةت قعلعص قالعدذ، يا دذنيانع مةقسةتظالالهقا قعلغان ظعبادةتلةردعمذ دذنيانع  ـ 8
  .قويذص قالعدذ، بذ ظاخعرةتنع قويذص، دذنياغا تذرغانلعق بولعدذ

ارةت،     ـ 9 اد، تعج اهابعالردةك، جعه ةيدذ، س ةن تعل الر بعل أؤةن يول كةش، ت س، صةس انع، نعجع دذني
  .ذزعراظةت قاتارلعق هاالل يول بعلةن تعلعمةيدذ، تأؤةننع تالاليدذ، مذشذ دذنياال بولسا بولعد

ىن،            ـ   10 م قعلعشع ظىح الالهنعث رةهع ظعبادةتنع دذنيادا مولحعلعق ظىحىن، ساالمةت تذرذش ظىحىن، ظ
ادةتلعرعدة      هةقعقعي  زعياندعن مذداصعظة ظىحىن قعلعدذ، ظالالهنع، دعدارعنع        ةلكع، ظعب ظاخعرةتنع آأزلعمةيدذ، ب

  .عن، ظةيعبلعشعدعن ساالمةت قالعدذظأزعضة مذخالعص آعشعلةرنع قاغايدذ، دعنسعز آاصعرالر ظذنعث تعلعد

مةسجعددةك جايالردا ظأزع بعلعص، بعلمةي ظاسعيلعق قعلعدذ، بذ مةظسعيةتنع، جعنايةتنع صةقةت       ـ   11
  . قعلمعسا، ظأزعنع ظوثشعمعسا، ظالالهدعن يعراقتةؤبةظأزعال بعلعدذ، بذنداق آعشعمذ 

  .اشقعالرنع توسعمايدذبعدظةت، خذراصع مةسعلعسع، بذنعثدعن نئرع بولسعمذ ب ـ 12

  .ظايالنع، ظةهلعنع، يئقعنلعرعنع ضذناهسعز ظذرعدذ، ظةيعبلةيدذ، ظذالرنعث هةققعنع ظادا قعلمايدذ ـ 13

  .قعلغان ياخشع ظعشعغا ؤة ظئهسانعغا، نةصعقعسعضة معننةت قعلعدذ ـ 14

  .هةسةد قعلعدذ، ظأزعدعن تأؤةنلةرنعث يذقعرالص آئتعشعنع آأرةلمةيدذ ـ 15

  . قعلعمةن دةيدذتةؤبةضذناهنع، ظاسعيلعقنع بعلعص تذرذص قعلعدذ،  ـ 16
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  . صاآلعمايدذمةقسةتدذنيانع هارامدعن توصاليدذ،  ـ 17

  .ظانعسعغا ؤارقعرايدذ، بذ هةرقانحة قعلسا، ظالالهدعن يعراق ـ ظاتا ـ 18

م   ـ  19 الالهنعث ظعلع ةت ـ  سالعه ظالعمالر بعلةن ظارعالشماي، صاسعق آعشعلةر بعلةن، ظ ةت  هئكم ، مةرعص
  .نذرعدعن صةردعلعنعص قالغانالر بعلةن ظارعلعشعدذ، ظاخعرع ظأزعمذ شذنداق بولعدذ

ىنحعلعك      . 20 عدا بألض ذلمانالر ظوتتذرعس تذرعدا مذس ابعظعنالر ظوت اهابعلةر، ت تذرعدا س ة ظوت أت خةلعص ت
  .سالعدذ، ظعتتعصاقالشمايدذ

أ         ص، ظ الاله           قالغان سةؤةبلةرنع مذشذالرنع ظاساس قعلع عمذ، ظ تة بولس ةيغةمبةر، صةرعش عث، ص زعثعز تئص
  .بعلةن ظعبادةت ظوتتذرعدا ؤاسعتة قعلؤالما، بذ قعلعق، بذددا دعنعنعث ظاساسع باشلعنعشع، شئرعك ظعشتذر

  

  سىرة زذخرذف تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

 .قا باشاليدذدوزاخلذص، بعر ظئغعز سأز بولسعمذ بعدظةتتعن هةزةر قعل، بعدظةت، زااللةت بو

 .صةن، آةشصعيات، مذسذلمانالرغا صايدعلعق غةلعبة، جةننةتكة باشاليدذ ـ ظةمما، تةرةققعيات، ظعلعم

ىرعدعكع            ذ س ة، ب ادعتع بويعح أز ظ ةي، ظ يم  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل ام م ان     ح م ه ا ظئلعنغ ىرعدة تعلغ ذ س  مذش
ارةتتذر   بسم اهللانغان  سةآكعز رةهمةتكة يةنع، سةآكعز قئتعم تعلغا ظئلع       ة ظعش  نع قوشساق ظون بولعدعغان رةهمةتك

  .دةيدذ

آعمكع، مئهرعبان، راهمان ظعضعسع بولغان ظالالهنع ياد ظئتعشتعن يةنع قذرظاندعن يىز ظأرعيدعكةن، بعز 
ةنع         ان ي ةندةك، رةهم دذ، دئض ةمراه بذلع ا ه ةيتان ظذنعثغ ز، ش العص قعلعمع ةللةت، غ ةيتاننع مذس ا ش ظذنعثغ

  .لالهنعث رةهمان ظعسمع حعقعدعغان مةزمذنالرنعث ظعنتايعن مذهعملعقعغا ظعشارةتتذر دةيدذظا

ذ                  م، ب م دةص بعلعش الزع ش، مذهع ةتقعق قعلع اتتعق ت مذسذلمانالر مذشذ ظعشارةتنع ؤة شذ مةزمذنالرنع ق
  . ظأزع بعلضىحعدذرتوغرعسعنع ظالاله. خعل ظعشارةت، تةنبعه، ظاضاهالندذرذش، ظةسكةرتعشنعث ظورنعدا تذرعدذ

ا        عثعز ظالالهق عثعز دةث، بعلمعس اث، بعلس ةلتىرىث، آوحعلعم ان آ ابعهقا ظعم ةت مذناش ار، ظةي ال ب ظام
  .تاصشذرذث، قذرظان، ظالالهنعث سأزع، بذ ظايةت بولسا سعردذر

  .لةرضة بألعدذمةقسةتتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعنع مذنداق 

  .ظةؤةتعش ظعشعنع آأحةيتكةنصةيغةمبةرلعك يةنع ظةلحع  ـ 1

  .نةقلع، ظةقلع، تةبظعي دةلعللةر بعلةن ظالالهنعث بارلعقعنع ظعسصاتالش ـ 2

  .صةيلعنع بايان قعلعش ـ آاصعرالرنعث ظوسال، يامان صعسخعكعسعنع، خذي ـ 3

ان بو     ـ ظذالرنعث آاصعر بولذص آئتعشعنعث سةؤةبع، بعز ظاتا     ـ   4 انداق ماثغ ةجدادعمعز ق ز، ظ ا،  بوؤعمع لس
ان،               ئلعص حعقق اقعؤةت آ ان ظ ةت، يام ئرعك، بعدظ ةن ش بعزمذ شذالرغا ظةضعشعمعز دعيعشلعرعنعث سةؤةبع بعل

  .هازعرمذ شذنداق

اتتعق                   ـ   5 ادعدا ق أز ظئتعق ة ظ ةن بعرض ذنعث بعل ىك، ش ادانلعقع آىحل آاصعرالر، شذنداق تةرسا، جاهعل، ن
  .حعث تذرعدذ

العدذ     ظعش ظاشذ دةرعجعضة بارغاندا، ظالال ـ   6 نع ظ الدا جئنع عر ه ةتتا، آاص . ه ظذالردعن ظعنتعقام ظالعدذ، ه
  . يعل ظأمىر بةرسعمذ، مذسذلمان بولماسلعقعنع، ظالاله بعلعص تذرعدذ1000

ةللع ؤة              ـ   7 ذلمانالرغا، تةس ز مذس ذلذلالهقا، بع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنع سأزلةص، رةس
  .ظعبرةت بئرعدذ
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 يذقعرع دةرعجة، يالغذز ماددع، زاهعرع تةرةصتعال ظةمةس، بةلكع، مةنعؤع، ظعلمع، يذقعرع مةرتعؤة، ـ 8
  .دعنعي تةرةصتة بولعدذ

م   ـ 9 الص، ظعلع ةقلعنع تاش اص، ظ ةقلعنع بذلغ م ظ ةقعدعنع   ـ آع ا، ظ ةن شذغذلالنمعس ةت بعل هئكم
  . بعللة آعرعدذرذسلعمعسا، هةقتعن يىز ظأرعسة، ظذنعثغا شةيتان ظعضة بولذؤئلعص، تا جةهةننةمضة

ا،        ـ 10 ئرعك بولس ا، ش تعدة دوستالشس ةت ظىس ةت، بعدظ عيةت، زاالل اتعل، مةظس ادا ب ذ دذني م ب آع
  .هةقعقةتةن سعلةر ظازابدا شئرعك دئضةن ظايةت بار. ظاخعرةتتعمذ ظازابتعمذ شئرعك بولعدذ، بعللة تذرعدذ

  .عدذنةسعهةت حىشعنعشكة تةييار تذرغان آعشعضة صايدا بئر ـ ؤةز ـ 11

ان،     ـ  12 ن، قذرظ ةؤمعدعن، دع ظالاله، صةيغةمبعرعضة نذسرةت بعلةن ؤةدة بئرعص، ظاندعن ظذنعثدعن، ق
 . ظايةت.سعلةر يئقعندا سوراققا تارتعلعسعلةرظعسالم توغرعسعدا سوراققا تارتعدذ، 

زاهعرع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع بعزضة نذرغذن ظعبرةت، ظىلضة بئرعص، ظاندعن ماددع،  ـ 13
بذ دذنيانعث زاهعرعنع بعلعش، ظاخعرةتتعن . سةؤةبلةر، ظةقلع ماظارعصقا سةؤةب بواللمايدذ دئضةننع آىحةيتعدذ   

  .خةؤةر تاصقانلعق ظةمةس

  .مذنازعرة، جعدةل، ظعختعالص، هةقكة قارشعلعق، شذملذقتذر ـ 14

ىرعدة،  ـ 15 ذ س اب ةظعس ذ س ان، ب ان قعلعنغ ع باي االمنعث حىشعش لةردعمذ  ظةلةيهعسس هعه هةدعس
  . قعلعمعزظئتعقادسأزلةنضةن، بعز بذنعثغا شةآسعز 

دذ،     ـ  يامان آعشعلةر ضةرحة دوست بولسعمذ، ظاخعرةتتة بعر       ـ   16 ة بولع دذ، ظاداؤةتت بعرعضة هذجذم قعلع
ر  دذ، ـ بع ئرعك بولع ارا ش ذالر، ظأزظ اخعرعدا ظ ورايدذ، ظ عنع س ادة بولذش ازابنعث زعي دذ، ظ ةت قعلع ة لةن  بعرعض

ةث       ـ   مأظمعنلةر بذنعثدعن مذستةسنا، ظاندعن باشقا، ظالالهنعث صاآلعقع، ظعسعم        سىصعتع، ظةصذحان بو لذش، آ
  .قورساقلعق بار

بعرعضة دىشمةن بولعدذ، صةقةت ظالاله يولعدا دوستالشقانالر، تةقؤادار مأظمعنلةر  ـ بذ آىندة، دوستالر بعر
  .ظايةت ـ 67. ظذنداق ظةمةس

ادا بعرسع     ـ يولعدا بعرهةدعستة، ظالاله    ذ دذني ةرحة ب  ـ بعرعنع ياخشع آأرىشكةنلةر، دوستالشقانالر، ض
قعيامةت . مةشرعقتة، بعرسع مةغرعصتة قويذلسعمذ، ظاخعرةتتة، بعرضة قوصعدذ دةص آأرسعتعلضةن، معشكاتتا بار   

ةن            ع بعل أز قول علةرنع قذتقذ    دوزاخآىنع، ظالالهنعث رةهمعتع، صةزلع، ظ ذن آعش ن نذرغ تعلةر،   دع دذ، صةرعش زع
ر            قانالرمذ بع ة   ـ   صةيغةمبةرلةر، خذسذسةن رةسذلذلاله شاصاظةت قعلعدذ، شذنداقال، ظالاله يولعدا دوستالش بعرعض

بعرعنع ياخشع آأرسة، مذهةببةتنع ظعمان ظىستعضة  ـ شاصاظةت قعلعدذ، مأظمعن، مذتتةقعيلةر دوستالشسا، بعر
اخعرةت    ةلكع، ظ ةس، ب ادعال ظةم ا، دذني ةملعك    قذرس ع ظال ذلمانالر ظعكك ز مذس دذ، بع ع بولع تعمذ زور صايدعس

ةتتعن     ةر جةه ا، ه داق بولس عمعز، ظذن عص، هةمكارلعش عمعز، ظعتتعصاقلعش ع آأرىش عمعز، ياخش دوستلعش
  .دعنسعزالرنع بئسعص حىشةيلع

 .ايةتظ ـ 72. سعلةر دذنيادا قعلغان ياخشع ظةمةللعرعثالر بعلةن ؤارعس بولغان، جةننةت ظةنة شذدذر
يعلعدذ،                    داق دئ ا، مذن تة بولس عتعلدع، هةدعس رعش آأرس ة آع بذ ظايةتتة، ياخشع ظةمةل سةؤةبلعك، جةننةتك
ل            ع خع ذ ظعكك علةر، ب سعلةر جةننةتكة ظةمةللعرعثالر بعلةن ظةمةس، ظالالهنعث رةهمةت، صةزلع بعلةن آعرعس

  .آأز قاراشنع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مذنداق ياراشتذرعدذ

ةتتة آأرسعتعلضةن ظاشذ ياخشع ظةمةللةر، هةدعستة، آأرسعتعلضةن ظالالنعث رةهمةت، صةزلع شذدذر،           ظاي
الالهنعث                  اراظعتالر، هةممعسع ظ ةن ش ة بئرعلض ظعنساننعث يارعلعشع، هةتتا، ياخشع ظةمةللعرع شذ ظةمةللعرعض

  .رةهمةت، صةزلعدذر

صاراسةت بةرمعسة،   ـ   يةت تاصمايتتعث، ظةقعل  بولمايتتععث، ظةلحع ظةؤةتمعسة، هعدا   مةؤجذت  ياراتمعسا،  
انداق              ة ق ا، جةننةتك نع ظالمعس ةتتا، جئنعث ايتتعث، ه ةل قعاللم ة، ظةم هأآمعران بولمايتتع، شاراظعت بةرمعس
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  .باراتتعث، ظع رةببعم بعزنع رةهمةت صةزلعث بعلةن ياراتتعث

انالر   ةرةق(ظعنس عنع، ت ات تذرمذش عزالرنعث باياش عرالرنعث، دعنس أرىص، آاص عنع آ قعيات غةلعبعس
دع، ) آذصرعلعققا قعزعقعص، ظذالرغا قوشذلذص  ا ظع هةممعسع آذصرعدا بعر ظىممةت بولذص قالمايدعغان بولس

ان  مةرهةمةتلعك ظالالهنع ظعنكار قعلغان دعنسعز آعشعلةرنعث ظأيلعرعنعث ظأضزعسعنع ؤة ظأضزعضة حعقعدعغ
ص شوتعلعرعنع آىمىشتعن، قعلعص بئرةتتذق، ظأيلعر  تعن قعلع عنعث ظعشعكلعرعنع ؤة تةختلعرعنعمذ آىمىش

ص  التذندعن قعلع معنع ظ بئرةتتذق، ظذالر آىمىش تةخعتلةرضة يأنعلعص ظولتذراتتع، يذقعرقعالرنعث بعر قعس
الالهنعث . بئرةتتذق، ظذالرنعث هةممعسع صةقةت دذنيا تئرعكحعلعكعدة صايدعلعنعدعغان ماتاظ نةرسعلةردذر  ظ

تذر نئمةت ـ ةت، جةننةت ؤة ظذنعث ظعحعدعكع نازذ هوزذرعدعكع ظاخعر   ـ  35 ـ   33 .لةر، تةقؤادارالرغا خاس
 ظايةتكعحة

ذص          نئمةتبذ ظايةتتعن، آاصعرالرغا بةرضةن      از بول ، باياشات تذرمذش، تةرةققعيات، آةشصعياتالر، تئخع ظ
ئرعلةتتع، حىنكع، ظذ دئضةن، قالغانلعقع، ظةضةر مذسذلمانالر ظذالرغا قوشذلذص آةتمعضةن بولسا، تئخعمذ آأص ب

ا      علةردذر، تعلغ وق نةرس بذ دذنيانعث ؤاقعتلعق ماتالعرع، ظاخعرةت، جةننةت، ظالالهنعث جامالع ظالدعدا بذالر ي
التذن  . ظئلعشقعمذ ظةرزعمةيدذ، بذ ظايةت آعشعنع تةقؤا، زاهعدالشتذرعدذ      ة ظ أمىردةك     ـ آأزض اش، ت آىمىشنع ت

  .آأرسعتعدذ

قا دوزاختا مةثضى آأيىص تذرذشعنع ظوبدان بعلعدذ، آأرىص تذرعدذ، ظذالر دوزاخظذالرنعث ظالاله، ظاقعؤةتنع 
ر             نئمةتآعرضةندة، هئحبعر    ا، بع ادا بولس ذ دذني ، باياشات تذرمذشنع آأرىص باقمعغاندةك، هئس قعلعشعدذ، ب

ت حاشكا   دذ  ؤاق انع سئل            . عحعلعك تذيذلع ةآلعك دذني ذ ح ة ب عز ظاخعرةتك ةتتعمذ حةآس اص   ظةمةلعي ا، يوق عشتذرس
  . قويعدذسوظالآئتعدذ، يوقعالث نةرسعدذر، بةزعلةر شذنداق 

ال      ا م عرةص، ظذالرغ عدعن ظةنس أتىص آئتعش ة ظ عزالر تةرعصعض عر، دعنس ذلمانالرنعث، آاص الاله، مذس  ـ ظ
التذن  انع، ظ عزالرنعث      ـ دذني عرالرنعث دعنس ا، آاص ةن بولس از بةرض ةرةققعياتالرنع ظ عيات، ت نع، آةشص آىمىش

 ـ مذسذلمانالر تةرعصعضة ظأتىص، مذسذلمانالرغا قوشذلذشع ظىحىن، ظعمان ظئيتعشع ظىحىن، مذسذلمانالرغا، مال
 آىحلعرعنع قورالآىمىش، آةشصعيات، تةرةققعياتالرنع، غةلعبة، آىحلةرنع   ـ   دذنيا، باياشات تذرمذش، ظالتذن   

ةنعال نئ            ايدذ؟ ي داق قعلم ة ظىحىن بذن امدذ؟ نئم اي،       آأص بةرسة بولم ذالر ب ىك؟ ظ عزالر آىحل ة ظىحىن دعنس م
ىن؟ دةص    ة ظىح ذ زادع نئم العدذ؟ ب ارقعدا ق نعص ظ ذلمانالر حئكع دذ؟ مذس ةرةققعياتتا تذرع اتتا، ت وظالباياش  س

  .قويعدذ

  :ظذالرغا مذنداق جاؤاب بئرعلدع

ةت ظى   اخعرةت، جةنن الع، ظ الالهنعث جام الاله، ظ ةقةت ظ ةر، ص ع ظةمةلل اد، ياخش ان، ظئتعق ال ظعم حىن
ذل         . بولذشع آئرةك  ذالر ص ا، ظ داق قعلس ةر ظذن التذن    ـ   ظةض ال، ظ ةرةققعيات،       ـ   م ذش، ت ىش، باياشات تذرم آىم

دذ              ان بولع ادةت قعلغ ةل، ظعب ان، ياخشع ظةم ان ظئيتق ةس، ظعخالس،      ـ غةلعبة ظىحىن ظعم ذل ظةم ذ قوب دة، ب
العرع،       ظاخعرةت ظىحىن بولماي، ظالاله ظىحىن بولماي، ظالالهنعث رعزالعقع،         دعدارع ظىحىن بولماي، دذنيا مات

الاله        . ظابرذي، غةلعبة ظىحىن بولذص قالعدذ ـ   يىز ارايدذ، ظ عناققا ي ة، س ة نةرس ا، هةمم عناق دذني بذ دئضةن س
الاله          ةن، ظ وراققا تارتعلعس ةن س ايدذ، س وراققا تارتعلم الاله س ةن، ظ الالهنع سعنعمايس ةن، ظ عنايدذ، س س

دذ، سةن ظ    العغعنعنع قعلع ذلمانالرنع       خ دذر، مذس ةن ظعش قعلغذحع ةت بعل الاله، هئكم داق قعاللمايسةن، ظ ذن
ذالر                       اآع ظ اندذ ي ايعتع ظىحىن جازالعغ أزع، جعن ذلمانالرنعث ظ ذ مذس ةلكعم بذم عنايدذ، ب ةقعقعي  ظاشذنداق س ه

ةييعد            ذددع س اندذ، خ ةردعن بواللمعغ ذب تةلةصكة اليعق مأظمعنل ةندةك،        قذت ةي دئض ةهذلال ظةل أزعنعث ظ ( رةهم
ذص،             ) شورع اتذر بول ة ب قا آةلس اندذ، باش ا، ظعزدةيدعغ م بولس يا مةجبذرع، ظعختعيارع بعرلعشعدعغاندذر، الزع

  .تةرةققعي قعلعص، آىح تاصعدعغاندذ، ظالاله ظالعم

ظالاله، بذلذتتعن سعلةرضة زعيان يةتكىزمةي، صايدعلعق بولعدعغان ظألحةم معقداردا يامغذر ياغدذردع، 
ن بعز ضعياه ظىنمةس، قاقاس، ظألىك زئمعننع تعلدىردذق، سعلةر ظع ظعنسانالر، مذشذنداق ظألىك ظذنعث بعلة

 .ظايةت ـ 11 يةردعن ظأسىملىك حعقعرعلغاندةك، قةبرةثالردعن حعقعرعلعسعلةر،
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لةردة               لذق تةآشىرىش يعدة، معكرذسكذص ةتقعقاتعدا، بعظولوض اتلعق ت بعز يذقعرعدا ظأسىملىك تةتقعقاتعدا، هاي
ةندةك،   ه ا، تئرعلض ذ تامس انلعقالر، س ة، ج ان باآتئرعي ئلعص قالغ ة آ راق رةثضعض ذ تذص ذددع ظاش ةن خ ةقعقةت

قاصالرغا، ساثالرغا قاحعالنغان ظاشلعقالر خذددع ظألىك تئرعلضةندةك، قعشلعق ظذيقذدعن هايؤانالر ظويغانغاندةك، 
ةت آىن      ع قعيام تة بذن ةت بةلضعسع     باها صةسلعدة هاياتلعققا ظئرعشعشع، هةدعس انالر تئرعلعشنعث ظاالم ع ظعنس

انلعقع                 قعلع بولعدعغ ةقلعقعنع، تاص ن تئرعلعشنعث ه ةندعن آئيع قعلعشع، ظأسىملىك تةتقعقاتعدا هةقعقةتةن ظألض
كارا             . توغرعسعدا آأص توختالدذق   ةر ظاش أجعزة، ظاالمةتل ظعنسان ظةقلع شذنحعلعك، بذالر يا بذندعن آئيعنمذ م

ان          وصذرعلعشعمعزنعقةبرعسعدعن ق  بوالر، ا، ظعم داق بولس اد   ـ   بذنعثدعن ظارتذق ظعسصاتلعغعلع بولماس، ظذن ظئتعق
ان            عز، ظعم ان آةلتىرعس عثعز ظعم يعص    ـ   نةدة، قةيةردة قالدع، ظعنساص قعلس ادعثعز آىحع ا     ظئتعق االر، بولمعس ق

  .هئسابنع ظالاله ظاالر

ةملعك م          امغذر ظألح ةن ي عية هةقعقةت ة      بذ ظايةتتة، معتظورولوض ثالص ؤةزنعض ذددع جع عدذ، خ داردا حىش عق
سئلعص، قويغاندةك هاجةتكة بئقعص حىشعدذ، ظاصةت، باالنع ظعرادة قعلعش مذستةسنا، حىشكةن يامغذرالرنع         
هةقعقةتةن هازعر بعر آعؤادرات جايغا حىشكةن يامغذرنع ظألحةص، جعثالص آأرىث، بعر شةهةرضة نةححة توننا 

ابالص ت اغقعنعنع هئس امغذر ي دذي و لع قعلع ب يون،  . اص ة معل ىز، نةحح ة ي ث نةحح امال، بذلذتنع ن ش بذنعثدع
معليارت توننا يامغذرالرنع آأتىرىص، ظذحذرذص، سةيرة قعلدذرذشعنع، ظالاله ظأزع خالعغان جايغا ياغدذرذشع، 

تذر، غ       ـ   بذنعثدعكع ظاجايعص آىح   . العبدذرقذدرةت، مأجعزعلةرنع بعلضعلع بولعدذ، ظالاله، هةقعقةتةن آىحلىآ
اقالص،                       ةتتعن س اندذرغذحع، ظاص ةيدا قعلغذحع، هاجةتحع ق امغذر ص ذت، ي اتتعن بول شذنداقال، بذ جايدا توس
ص،               ةتكىحع، ظعش قعلع ئلعص آ حالما ظأيلةرنعث ظأرىلىشعدعن ساقلعغذحع، ظذالرنع يةنة بعر بذيرذق بعلةن ظ

  .مئهرعبان ظالاله، ياراتقذحع خالعق ظالالهدذربعر باشقذرغذحع، ظعنتعزامغا سالغذحع، حوقذم بار، ظذ بولسعمذ 

ثدعكع      ـ 225 ـ 224 ـ 223تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ قئتعم    ةتقعقاتع، ظذنع ىملىك ت ةردة، ظأس بةتل
تعن             زع، ظاس ث آىحع، يعلتع ث ظىنىشع، ظذرذقنع ذ         ـ   هاياتلعق، ظذرذقنع ةنعال ظ ثعص قئلعشع، ي ة مئ ظىستىنض

اددا،               ظأزعنع رذسلعشع، قذياش نذرع    ا، م ز بولس ث مئثعشع، يعلتع نع سئزعص، ظذ تةرةصكة يوصذرماق، غولالرنع
تذرعدا ظأسىص،           اخ ظوت اؤا، ش ا، ه ظوزذق تةرةصكة مئثعشع قاتارلعق ظعشالرنع بةزع دةرةخلةرنعث يعلتعزع بولس

يدا، ظالاله، يةنعال ظىستىنضة ظةمةس، صةسكة، تذصراققا قاراص صئتعص آئرعشعنع سىرةتلعك بايان قعلعدذ، بذ جا 
ةنتاؤع                     ان، ت ان قعلغ ىملىك ظىندىرىشنع باي ةملعك ظأس ردة ظألح ىرة هعجع ة، س امغذرنع سأزلعس ظألحةملعك ي

ةي،     ة ظوخشاش                 ـ   227رةهمةهذلال ظةل تة، بعزض ةح تةرةص عنع، آ ذرذص حعقعش خ ظ ث بع ذرماقنع ظذنع ة يوص بةتت
اظالعيةت         يذمذلذص ظذخاليدعغعنعنع، ظارام ظالعدعغعنعنع، قذياش آأتىرلى      ة ص نعص، يةن ص، آىندىزدة بولسا، ظويغع

ىص،     ع ظىزىل وزذق مةنبةس ة، ظ ش آةلس ة، قع ىز آةلس عص، آ ار ظاخعرلعش أزلةيدذ، باه عنع س ئلعص بئرعش ظ
سارغعيعص، سولعشعص، قذرذص هاياتعدعن ظايرعلعص، يةرنعث تارتعش آىحع بعلةن ظىستعضة حعقعص آةتمةي، 

ذز «بذ ظةهؤالالر ظأز ظةينع     . وزذق يا ظأسىملىآكة ظوزذق بولعدذ    يةرضة حىشعدذ، ظذ يةنة هايؤانغا ظ       »لةؤهذلمةهص
أجعزة، . دا، قذرظاندا خاتعرلةندع   ة م ات ظايعتعض ايعتع، آاظعن ان ظ ةنع قذرظ ة ي ظذالر بعزنعث ظايةتلعرعمعزض

خذرام هالدا  ـ ذشالظاالمةتلعرعضة ظعمان ظئيتقان مذسذلمان بو لغانالردذر، ظذالرغا ظاياللعرعثالر بعلةن بعللة خ
ظذالرغا ظالتذن لعضةنلةردة ظالتذن جامالردا تاظام، شارابالر تذتذلعدذ، جةننةتتة . جةننةتكة آعرعثالر دئيعلعدذ

آأثىللةر تارتعدعغان، آأزلةر لةززةتلعنعدعغان نةرسعلةر بار، سعلةر جةننةتتة مةثضى قالعسعلةر، مةثضى تئخع 
 .ظايةتلةر ـ 71 ـ 69ظالالهنعث دعدارع، جامالع بار، 

بذ ظايةتكة مذنداق بعر ظايةتنع قوشذص حىشعنعشكة توغرا آئلعدذ، ظذ بولسعمذ، ظايالالردعن، بالعالردعن،           
 ـ ظايال، ظذرذق ـ ظانا، ظةر ـ تذققانالردعن، تأؤةن دةرعجعدة بولذص قالغانالرنع يذقعرع دةرعجعلعك، ظاتا ـ ظذرذق

أتىرىص،    ا آ تالر قاتارعغ ان، دوس ة      تذقق ا، قعلعح ةللعرعنع بولس رقعالرنعث ظةم ذش، يذقع تعص قوي ة قئ  بعلل
  .آامالتماسلعق سأزلةنضةن، بذ ظايةتنع بعز آئيعن آةلتىرعمعز

ع       كةن ظعكك كةن، ؤةدعلةش ع آأرىش ةن ياخش ة ظأتك ادا بعلل ةن، دذني اردةم بةرض ان، ي ذنداق قوللعغ ش
ةر     قانالر، ظ ة بعلل      ـ   ظالةملعك دوستالش الالر، جةننةتت دذ ظاي ة       . ة بولع ةن بعلل ةن آعشع بعل سةن ياخشع آأض

ةدعس   ةن   . دئضةن، بذ ه اغدا دئيعلض داق ح ورايدذ     . مذن ان؟ دةص س ةت قاح اهةبة، قعيام ر س ذلذلاله،  . بع رةس
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ةييارلعيالمعدعم،             ة ت ةن هئحنةرس اهابة، م سةن قعيامةتكة قانحعلعك نةرسة تةييارلعدعث، دةص سورايدذ، ظذ س
الهنعث ظةلحعسعنع يةنع سعلعنع ياخشع آأرعمةن دةيدذ، دةل شذ حاغدا رةسذلذلاله، ظةمما، مةن ظالاله ؤة ظال

ئلعص     اللعق ظ ةآعرةك خذش ةندعنمذ ب انع بةرض ىتىن دذني ة ص ةدعس، ساهابعلةرض ذ ه ةن، ب نع دئض ذ هةدعس مذش
ةتتعمذ، بعلل                ذش،   آةلدع، حىنكع، بذ جايدا رةسذلذلاله بعلةن بعللة بولذش، بعللة تذرذش بار ظعدع، ظاي ة بول

 ـ قوشذص قويذش، بذ ظالالهنعث صةزلع، رةهمعتع دةص آةلضةن، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا، جةننةت
ةلتىرعدذ،      دوزاخ ةص آ تعن دةلعلل ةت، هةدعس عنع ظاي ع، هةممعس انع، ظورن ةؤةت س ةتلعرع، ق ارلعق سىص ، ب

ةت زدعنعص، مةقس اندةك، ظع ةتقعق قعلغ ةرنع ت ارلعق بعلعمل ز، ب ة ، بع قاندةك، مأجعزلةرض عيات تاص آةشص
ةت       رعلعش، جةنن اخعرةت، تئ اندةك، ظ ةم قعلغ ةلبعنع خاتعرج عص، ق ةم   دوزاخ ـ ظئرعش ذ ظال عدا ظ  توغرعس

ذ              عنعش، ب ةندةك ظعش أز آأرض ش، آ ةتقعق قعلع زدعنعش، ت عدعمذ ظع ةرزةخ توغرعس توغرعسعدا، قةبرة، هاياتع ب
ن   ص قويذش ةييارلعق قعلع عنعش، ت نعمذ حىش ةدعس    تذرمذش ان، ه ة، قذرظ ع مةنب دذ، ظاساس ا قويع ع ظوتتذرعغ

  .بولسذن
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ذص،                  عدة بول ىن مةنعس ان، تىت بذ سىرعنعث ظعسمعال آعشعنعث دعققعتعنع قوزغايدذ، حىنكع، بذ ضاز، تذم
أزلعن انلعقع س اندعن يارالغ از، تذم ماننعث ض ىرعدة ظاس ر س ة بع ان دةص يةن ىرة دذخ ذ س ىن، ب ة ظىح عدذ، نئم

ثمذ ظةسلع              ىن، ظذنع ان، تىت از، تذم العتع، ض ةمنعث ظةسلع ماددعسع، تذنجع ه ارلعق ظال ظاتعلعدذ؟ بذنعثدا ب
اث نةزةرعيعسع،يةنع      ئض ب بولسا، نذر زةررعحعسع، ؤاآعظومدعكع تةسعرلعك ظالةم، بذنع ظالاله ظأزع بعلعدذ، ب

.  آىحع حعقعدذ، بذ ظازاب بولعدذقورالضازدعن، . ايةت ظالدعدا هئحنئمة ظةمةسحوث صارتعالش نةزةرعيعسع، ظ
  .بذ سىرعدعكع دذخانمذ ظازابالش، باال مةنعسعدة

ان،                      ازنعث زعي عدعكع ؤة ض عنعث صارتعلعش ا ظذرذش عدا دذني ىرعنعث بئش ذ س ةي، ب ةهذلال ظةل تةنتاؤع رةهم
از  أزلةيدذ، ض عنع س ةقورالصايدعس از، ت ةرلعك ض ازغا ع، زةه قا، ض ن باش عيعلةر، ظذندع از، ظئنعرض بظعي ض

علةرنع (مذناسعؤةتلعك بارلعق نةرسعلةرضة هةتتا، نئفعتقعمذ بذ ظعسعم ظعشارةت قعلعدذ،      از، آعش ىن، ض ذ تىت ظ
  )ظايةت ـ 11قورشاص، ظورعؤالعدذ، بذ قاتتعق ظازابتذر 

عز ظات          114قذرظاندعكع   ان، هئكمةتس ار قويذلغ الغذالر بعك تعال          ظعسعم، ظات ةزع باش ع ب ةس، بذن ان ظةم الغ
  سأزلةص بولغان

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظالاله، دذخان، ضازنع قذرةيعشلةرضة ظازاب قعلدع، ظعلمع تةرةققعياتقا سةل             
مةيدعغان،             قارعغان مذسذلمانالرغا ظازاب قعلدع، هازعر، بذندعن آئيعن يةنة ظذيقعسعنع ظاحمعغان، سةضةآلةش

قتا ظأزع تذرذص، تةرةققعياتنع بعدظةت دةص ظةيعبلةيدعغان آعشعلةرضة يةنة ظازاب قعلعشع            بعدظةت، خذراصعيلع 
عدعكع ظعنضعلعز ظةسكةرلعرعنعث ضاز شارعنع حىشىرىؤاتقان ؤة ؤاقتبةتتة ظأز  ـ 28(مذمكعن، ظالاله ساقلعسذن، 

ا، 235حىشىص بولغان حاغدعكع سىرعتعنع آةلتىرىص، بذ ضاز شارع     ر  37 ظايالنمعسع،   مئتعر ظذزذنلذقت  مئتع
 .ظاصرئل يىز بئرعدذ ـ 9يعلع  ـ 1931بذ ؤةقة . آئلعدذ، تئز سىرظةتتة ماثعدذ دةيدذ

ة    ذص، ساظعتعض ان بول تذرذص باقق ا ظول ذ بذنعثغ ردعن 95ظ ةن،  120 آعلومئتع ة ماثعدعك  آعلومئتعرغعح
ذرظاندا، ضازنع، تذمان، تىتىننع ظازاب    بةتلةردة، ق  ـ   31 ـ   30 ساظةتتعال بارغان، ظذ     24ظالبانعيعدعن ظافرعقعغا   

 ـ 11. دةص سأزلعنعشع، هازعرمذ بذ ضازنعث هةر تةرةصدعن مذسذلمانالرغا ظازاب بولذشع مأجعزة بولعدذ دةيدذ           
  .ظايةتتة، قاتتعق ظازاب دئضةن

از     عزال غةلعب        قورالبذ ضاز شارعدعن صايدعلعنعص، ض دذ، زعيانس و لع لعغعلع ب نع تاش ةرخعل بومبع نع، ه ة ع
 قورال سانتعمئتعر آئلعدعغان بعر 20عدا ظامعرعكعلعقالر، ظعنضعلعزالر بذ ضازدعن ؤاقتظأز  . قعلغعلع بولعدذ دئضةن  

ذ             لعغان، ب ا تاش ايدعلعنعص، بومب ارعدعن ص ياساص ظاتقان، ضازدعن باشقذرذلعدعغان بومبا ياسعغان، ظاشذ ضاز ش
ةن، ق   علةرنعمذ زةهةرلعض راق مذساص ارتعالص، يع ا ص ان  بومب ة، ق كة، معث ىرةك، ظأص ةن، ي ازاب آةلض  ـ اتتعق ظ

ال             ةر دةره قا رةقعبل ذلمانالر ؤة باش ان، مذس اننع ظالغ اظةتتعال ج ة س ر نةحح ةص، بع ارتعص زةهةرل ن ت تومذردع
ايعتع       قورالدة، هازعرمذ خعمعيعؤئلعك     ـ   تةسلعم بولعدذ  ذم قعلعش ناه ارقعلعق هذج از ظ الر ظارقعلعق، زةهةرلعك ض
عالرنع زةهةرلعك ضاز ظارقعلعق هذشعدعن آةتكىزىش، آأزدعن ياش ظاققذزذش بومبعسع تاشالش،           آأص، تئرورح 

عدعال جاننع ظالعدعغان بومبا ياساش ظاددع، ظعشقا ظايلعنعص قالدع، ؤاقتتاال بولذص، شذ  ـ هةتتا، ظةزالعرع تاال
ادرو                ةلذم، ي ة م اتوم بومبعسع هةممعض عز، ظ ةنعال خةؤةرس ذلمانالر   قورال لئكعن، سعز، بعز ي ذنداق مذس الر مذش

ةينعث ظارزذسع،                    ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم دذ، ت ارقعدا تذرذؤاتع ةنعال ظ ة ي عتع تئخعحة بذ جةهةتت ة  مةقس  تئخعح
ا،                ذص قالس ا بول ظةمةلضة ظاشقعنع يوق، شذثا، مةنمذ بذالرنع تالالص يازدعم، توغرا بولسا، تئخع ياخشع، خات

  .يةنعال مذسذلمانالر ظويغذنعدذ
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 دعكع رةهمان، رةهعم دئضةن ظعككع سىصةتتعن، א تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعنعث بئشعدا 
ا      مذنداق رةهمةتلةرنع هئس قعلعدذ، ظذ ظأزعنع بعر ظعنساننع قاتتعق آىزىتىص، تةصةآكذر قعلعص، ظاندعن هاؤاغ

الرغ اراص قذش اهق اراص، ظ ةرؤاز   ! ا ق ماندا ص ىن ظاس ة ظىح ةن، نئم حعلعك ظذحالمايم ذ قذش قا ظاش ةن نئمعش م
ةآكذر      سوظالقعلمايمةن دةص     قويعدذ، ظاندعن ظذ، ظالالهنعث هئكمعتعنع، قذدرعتعنع، رةهمعتعنع ظةسلةص، تةص

عالنئتقا يأتكةل دئيعلسة، ظذ ظةضةر ظعنسانغا ظذح، صةرؤاز قعل دئيعلسة، باشقا بعر ص    : دة، مذنداق دةيدذ   ـ   قعلعدذ
ةن ةتتعال ظذحعدعك ادان هال ادانلعقدعن ن ن،  ـ ن عدعن، ظوزذقدع اتلعق مةنبةس ارعدةك هاي اندعن يةرش دة، ظ

ذ                 ةن، ظ ان ظألعدعك رعزعقدعن ظايرعلعص، هئح نةتعجة حعقعرالماي، باشقا صعالنئتتتعنمذ ظوزذق تاصالماي، شذ زام
ةح، ظ ات آةحىرض ذرذص، هاي ارعدا ت عقيةرش ة ـ عسس ذن تةجرعب وغذقالرنع نذرغ تعن  ـ س اؤاقالرنع باش س

آةحىرسة، دةرس ظوقذص، بعلعم ظالسا، تةرةققعي قعلسا، آىح تاصسا، ظاندعن ظذ زئمعندعن باشقا جايغا حعقعش      
ايدعلعقكةن،                  ث ظىحىن ص ذ ظذنع ة، ب ايتعص حىشةلعس ة ق ا، يةن ة ظذحس انعؤع هالةتت ا، زام ظىحىن، ظوزذق ظالس

  .ظعنساننعث بذ زئمعندا ؤاقعتلعق قامعلعص تذرذشع، رةهمةتكةن دةيدذظذنداقتا، 

و           24 ظايغا حعققاندا،    ظامئرعكاظذحذش ظاسان ظةمةس،     ةن، جذثض ةدةل تألعض الر ب ارت دول  ـ 2005 معلي
  .يعلع بوشلذققا حعقعشتا، بعر معليات بةدةل تألعدع

الالهنعث قذدرع  ىن، ظ ةر ظىح ةر، ظاسمانالردا ؤة زئمعندا مأظمعنل ذن دةلعلل عتعدعغان نذرغ نع آأرس تع
  . ظايةت ـ 3 ظاالمةتلةر بار،

ةن  ـ آئحة ث بعل آىندىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذشعدا، ظالالهنعث بذلذتتعن يامغذر حىشىرعشعدة، ظذنع
رعزعقالندذرذص، ظألضةن زئمعننع تئرعلدىرشعدة، شامالالرنعث يأنعلعشعنع ظأزضةرتعشعدة، حىشعنعدعغان قةؤم 

 ـ 5 .ظالالهنعث بارلعق، بعرلعكعضة نذرغذن دةلعللةر، ظاالمةتلةر بار، ظةنة شذالر ظالالهنعث ظايةتلعرعدذرظىحىن، 
  .بذ سىرعدعمذ ظوقعلعدعغان ظايةت بعلةن آاظعنات ظايةتلعرعنع بعرلةشتىرضةن. ظايةتلةر ـ 6

يذقعرعدا توختعلعص ظأتكةن بعز بذ توغرعسعدا آأص توختالغان، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ قئتعم، بعز 
ون      وظال مةزمذندا يةرشارع، قذياش توغرعسعدا ظ ة    ـ س ازعدذ، آئح اؤابنع ي ازعدذ،     ـ ج عنع ي دىز ظالمعشعش آىن

تأت صةسعل، ظاي مةسعلعلعرعنع جةدؤةللعك بايان قعلعدذ، بعز بذ جايدا يةرشارعنعث قذياشنع ظايلعنعص، تأت     
ايلعن     دا ظ أز ظوقع ع، ظ عل قعلعش عل هاس ةصةس ال     ـ عص، آئح ىرةتلعك آةلتىرىص نع س ع ظالماشتذرذش آىندىزن

  .ظالالهذ ظةآبةر. قاراثالر، بذالرنع باشقذرذؤاتقان بعر ظالاله حوقذم باردذر. آذصايعلعنعمعز

ظالاله، ظأز ظةمرع بعلةن دئثعزدا آئمعلةرنعث يىرىشع ظىحىن، سعلةرنعث، ظالالهنعث صةزلعدعن تةلةص 
 ىحىن، يةنع، تعجارةت، هةج قعلعشعثالر، بئلعق تذتذشذثالر، دئثعز ظاستعدعن ظىنحةقعلعص، ظعزدعنعشعثالر ظ

الاله ـ  مةرؤايعالرنع، ضأهةر، مارجانالرنع سىزىؤئلعشعثالر ظىحىن، ظالالهقا شىآرع قعلعشعثالر ظىحىن، ظ
 حىشةنضعلع راست، بذ ظايةتنع ظوقذص آئتعص بئرعصال. ظايةت ـ 12سعلةرضة دئثعزنع بويسذندذرذص بةردع، 

ات،                     ايعتعنع، آاظعن ان ظ ةنع، قذرظ ةتنع ي ع ظاي ايدا ظعكك بولعدذ، شذنداقتعمذ تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ج
ازعدذ،               اتالرنع ي ة ظاجايعب ر نةحح ة   ـ 75 ـ  62دئثعزدعكع ظايةت، ظاالمةتلةر بعلةن بعرلةشتىرىص، بع بةتكعح

  .سىرةتلعك آةلتىرعدذ

ىرةتتة،    ـ 62 ـ 1 ةتتعكع، س قا     ب ذددع تاش ةآلع، خ ع ش ذص، رةثض ئلعق بول ل ب ر خع زدا، بع دئثع
ع شذ جايدا ظعكةن، بذ بئلعق رعزعقظوخشايدعكةن، بذ بئلعق، شذنداق تاشالرنع تئصعص شذ جايدا ظوتاليدعكةن، 

مارجان بولمعسعمذ،  ـ شذ ظارقعلعق دىشمعنعدعن، ظوؤلعنعشعدعن ساقلعنعص قالعدعكةن، بذ بئلعق ضةرحة ظىنحة     
ذ ا،  مذش ارتذق دذني ة ظ ىز هةسس ة ي دةك نةحح ةن، قذرذقلذق ز دئض كارعالنغان، دئثع ةريانعدا ظاش ةتقعقات ج  ت

  . مئتعر حوثقذر قذرذقلذقدعن ظعككع هةسسة حوث10000حىنكع ظذ، 

ىح        ـ  2 ذ، ظ ةقةت ظ وق، ص انعتع ي عقع، ق يةنة بعر خعل ظاجايعص هئكمةت بار بئلعق بولذص، بذنعث قورس
  .ن نةرسعسع بولذص، شذنعث بعلةن هةرعكةت قعلعدذ، ظىزعدذ، حأآعدذ، لةيلةيدذبذرجةك بولذص، ظذزذ
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لةك                ـ   2 ة لةض خذددع آاالح، ظاياققا ظوخشاش تأت بذرجةك بعر بئلعق بولذص، ظعككع تةرعصعدة، يعثحعك
نع     ز فعلعمع ان، دئثع ىرةتلعك، قذرظ ع س ذالر هةممعس ذبهانالال، ب ةن، س ار ظعك رذق ب ع قذي رذقعدةك ظعكك قذي

  .آأرىث

  .خذددع يذقعرقعغا ظوخشاش، تأت بذرجةك تأت تةرعصعدة مىثضىزلىك بعر بئلعقنعث آأرىنىشع بار ـ 4

ة ـ 5 ىتىنلةي ظىنح ةردة، ص ان بةتل ع،  ـ قالغ ان دةرعخ ايؤانلعرع، مارج ان ه ىرظعتع، مارج انالر س مارج
  .سىرةتلعك آةلتىرىلضةن

م،   مارج ـ دئثعز، دئثعز هايؤانالرع، بئلعقالر، ظىنحة    عثعز الزع انالر، زئرعكمةي تةصسعلعي آأرىص حعقعش
  .بذ توغرعسعدا هازعر هارذن يةهيا نذرغذن فعلعم ظعشلعدع، بةزعلعر ظذيغذرحعغا تةرجعنة قعلعندع

 ـ ظاسماندعكع ؤة زئمعندعنكع ظذلذغلذق، تةآةببذرلذق، آاتتلعق، بىيىآلىك، بعر ظاالهقا خاستذر، ظذ ظعلعم
  .ظايةت  دئضةنذحع، ظذ غالعب، آىحلىآتذرهئكمةت بعلةن ظعش قعلغ

ةت     ـ ظالالهنعث ظذلذغلعقعنع، آاتتعلعقعنع، غالعب، آىحعنع، ظعلعم      زنع هئكم ةتبعقالش، بع هئكمعتعنع ت
ة الاله  بعل ات، ظ ش، آاظعن ةرؤعش قعلع ىن    تن ص ةظعتعمعز ظىح زنعث مةنص ذنذص، بع ا بويس ذص، ظالالهق عن قورق

ا، ظ  الالهنعث آاتت ع، ظ ذت،   هةرعكةتلعنعش وران، بذل امال، ب ذر، ش اش، ن نع، قذي ذدرةت آىحع نع، ق ذلذغلذقع
ذنداق   ـ يامغذر، دئثعز، آةلكىن، دةرياالرغعحة ظةمعر  صةرمان قعلعص، قانداق آأيىنضعنعنع، قذدرةت آىحعنع ش

رعلعك        ةث داظع عيعلعك تةآشىرىشنع آ تذرذص، رةهمةت صةزلع بعلةن آأيىنعشعنع، بعز ضعظولوضعيعلعك، جذغراص
ر            ظئ ةتنع بع  ـ لعص بارساقال، هةتتا، سىنظعي هةمراهالرنع ظعشقا سالساق، ظاندعن تولذق بعلةلةيمعز، ظعككع ظاي

  .بةتتعكع، ظالاله غالعب، هةممعضة قادعردذر ـ 115 ـ 101بعرعضة تةتبعقاليمعز، سىرةتكة قاراث، 

عل بولغان ظاجايعص تاشالر، بةتتة، هاؤا آئلعماتع ظأزضعرعشنعث تةسعرعضة ظذحراص، يئرعقالر هاس ـ  103
 ـ 105 ـ 104يامغذر تاسعرعدعن ظئرعضةن تاشالر، هةرخعل غارالر، سذ ظئقعش جايلعرع، هاثالر سىرظعتع بار، 

عل               امالالردعن هاس ع، ش بةتتة، ظأستةثلةر، بذالقالر ظىستعدعن حىشىؤاتقان مةنزعللعك سذالر، ساياهةت رايذن
ةر،        بولغان تاشالر ضىزةللعكع، يعالن باغ     تعدعكع آألل اغ ظىس ةر، ت رع ظةضعتمة دةرياالر، دئثعز توسمعسع، آألل

عل   ـ   ظاجايعص حوث، قويذق ظورمانالر، ظعنسان ظارقعلعق رةتلةنضةن دةرةخزارلعق، باغذ         بوستانالر، هةرخعل ظئس
اغالرنعث                    ار ت ذز، ق اغالر، م ار ت اغالر، ق ذز ت زدا   قذرذلذشالر ظىستعدعن تارتعلغان، شةهةر مةنزعرعسع، م  دئثع

ث،         ـ ظئقعشع، قعش   ةردعن هوزذرلعنع ارلعق مةنزعرعل ىزع ب ز ي ةلؤاغ، دئثع عق ب الر، ظعسس از ظوخشاش رايذن ي
ىرة                نكع س اظالال، آئيع ىزةل، ماش ةن ض ظعنسان، هايؤان، ظأسىملىك ظاجايعص سعرلعق هاياتلعق، ظاه، نئمة دئض

  .ظةهقاف، قذم بارخانالر مةنزعرعسع
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  ع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة ظةهقاف تةصسعرعدعك

عدا بعر تىرآىم جعنالرنع ساثا قذرظان تعثشاشقا ظةؤةتتذق، ظذالر، ؤاقتظع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم، ظأز 
بعرعضة جعم تذرذثالر دعيعشتع، تعالؤةت ظاخعرالشقاندعن آئيعن،  ـ قذرظان تعالؤعتعضة هازعر بولغاندا، بعر 
  . ظايةت29 .ع بولذص قايتتعظذالر، ظأز قةؤمعضة ظاضاهالندذرغذح

ظعسالم ظألمالعرع، جعنالر، ظعنسانالردةك قةبعلة، معللةت، هةرخعل مةزهةبدة، هةرخعل دعندا، ظئتعقادتا 
ذلمانلعرعدا                   دذ، مذس عز، آومذنئست بولع نعدا، دعنس ذددا دع بولعدذ، ظذالردعنمذ يةهذدع، ناسارا، مةجذسع، ب

ندا،    بولسا، بعدظةتحع، خذراصعيلعرع بولعدذ،    ىرة جع ان، س ظذالرمذ بعزنعث ظعسالم شةرعظعتعضة تةآلعص قعلعنغ
  .ظةررةهماندا باشقا ظايةت، هةدعسلةردة آأرسعتعلضةن

ذنداق،            ورالغاندا، ش دذ؟ دةص س ازاب بوالم اؤاب، ظ نالرغعمذ س ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن، جع
  .قا آعرضةندةك، مأظمعنلعرع جةننةتكة آعرعدذ دئضةندوزاخ

ن بولذشع      مةقسةت بذ تةصسعرعدعكع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،      عنحع روه مةسلعسع، جع ان آأص  قعلغ
  .مذمكعن، صةرعشتعلةر بعلةن ظألىك روهلعرع، آارامعتع بار آعشعدعن باشقعالرغا سأزلعمةيدذ، ظعلهام باردذر

ا   ةتقعقاتحع، ظ ا ت قا ياؤرذص ذلمانالردعن باش ة مذس ن مةسعلعسعض ل روه، جع ذ خع داق ب لعمالرمذ مذن
زدعن            ذالر بع ار، ظ ةخلذقالر ب دئيعشكةن، ظةتعراصعمعزدا بعزدعن باشقا بعرنع قورشاص تذرغان، باشقا بعر ظالةم م

ع   ار، ياخش رعمذ ب ق، بعزدةآلع ةرةققعي قعلعغلع ة ت ة هةسس ةن ـ نةحح ار دئض انلعرع ب أزنع  . يام ذ س ذالر ب ظ
دعن ظةمةلعي جعنكةشلعرعدعن، سعرلعق ظعشالردعن، جعننع تةتقعقاتتعن ظعزدعنعشعدعن صةلسةصلعرعدعن، تارعخ

تذتذؤئلعش، جعنالر حاصلعشعش، سعهعر مةسعلعلعرعدعن، دوختذرالر تةتقعقاتعدعن، ظألىم، جان قاتارلعقالردعن          
ا    وفلعرعنعث آعتابعغ ةفالتذندةك صةيالس وقرات، ظ أتتع، س ىص ظ عدعن بأس رع نةرس اددع، زاهع اراص، م ق

ةتتا،         ظةضعشعص، هةرخعل دع   ارقعدا، ه نالرنع تةتقعق قعلعص دئضةن، نذرغذن تةتقعقاتقا بعز مذسذلمانالر بةآال ظ
نع،   نع، ظعزدعنعش ةتقعق قعلعش انداق ت وظالق ةنلعكعنع،  س عنع بعلمعض رةر نةرس ةيمعز، بع نعمذ بعلم  قويذش

اندةك،     ةم قعلمعغ اؤةتتعن غ ا، ظعج اال بولس دذر، دذظ ر ظعلعم مذ بع وظالبعلعؤئلعش ذم الر بولسس اؤاب حوق ا، ج
  .حعقعدذ

ة دوزاخآاصعرالر  عدعن سعلةرض ةت قا توغرعلعنعدعغان آىندة، ظذالرنع ظةيعبلةش يىزعس رعلعص نئم  بئ
بولدع، سعلةر، لةززةتلعرعثالرنع هاياتع دذنيادعكع حاغدعال بةهرعمةن بولذص، تىضةتتعثالر، سعلةر زئمعندا 

رتتعثالر، ظالالهنعث ظعتاظعتعدعن حعققانلعقعثالر ظىحىن، هةقسعز رةؤعشتة حوثحعلعق قعلعص، ظعماندعن باش تا
  ظايةت ـ 20 بىضىن خار قعلغذحع، ظازابتا جازالعنعسعلةر،

ة              ةتتعن ظأزعض ذ ظاي ةنهذ، ب ضةرحة، بذ ظايةت، آاصعرالر توغرعسعدا دئيعلضة بولسعمذ، ظأمةر رةزعيةلالهذ ظ
ةص      اددع ي ةتتا        ـ   دةلعل ظاالتتع، ظ يعص، ه اددع آع ص، ظ ةن        ظعحع اق بعل رعدة يام ة يئ ون نةحح ث ظ ، آعيعمنع

ة   ذلذلالهنع ظىلض ةلتىرىص، رةس لةرنع آ تعلعص، هةدعس ة توخ ذ ظايةتت ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةتتع، ت ظأت
اددعي         ـ   139قعلعص آةلتىرىص، ظاندعن     ادعللعقع، ظ عنعث ظ أت خةلعص اددا تذرمذشع، ظعسالمغا،     ـ   بةتتة، ت س
ة      ـ   141عسعنع يازعدذ، ظذالرنع بعردةك مةدهعيلةيدذ،      مذسذلمانالرغا قوشقان تأهص    ـ  41بةتتة بولسا، هعجعرعي

ازعدذ،          ـ 132يعلدعن   نع ي حعلعق، بذزذقحعلعق ع ظعسراص علعك دةؤرعدعك ة خةلعص ةنع ظذمةيي ان، ب يعلغعحة بولغ
ا،  ـ 143 ة بولس ة  بةتت ن  ـ 132هعجرعي ث ظع   ـ 218يعلدع اس دألعتعنع ةنع ظابب ان ب ة بولغ راص، يعلغعح س

بةتتة بولسا، ظذالرنعث ظاياللعرع  ـ 144صاراغةتلعرعنع يازعدذ،  ـ بذزذقحعلعق، لةززةت، دألةت آأرىش، راهةت
  . معليون دعينار حعقعم قعلغانلعقعنع يازعدذ13حاحقان صذلالر، هةتتا،  ـ بذزذص

عنعث  ـ 145 رال آعش انع بع ةر س دةك، حأرعل ةنع دئ انالر ي أر، غعلم ا، ه ة بولس قان 300بةتت ن ظاش دع
ىن،      ـ نةححة معث قذل   ان ظىح رلال قورغ ة بع ةرنعث     20غوالمالر خعزمةتت لةر، ؤةزعرل ةم خةآلةش يون دةره  معل

ذل        ةص،           ـ   ظعسراصهعلعقعمذ بار، هةتتا، ظذالر نةححة معث ق أرعلعرعدعن آىنل دةك ح اللعرع، دئ ع، ظاي غوالمالرن
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ا   الغان، ظأزظ ة س دا خعزمةتك اندعن ظوردع عتعؤئعتعص، ظ وؤغابوش أرة   ـ را س دةك، ح رايلعق دئ االمالرغا حع س
 حاخحاقالر، شئظعرالر آةثرع، آئيعم    ـ   مذزعكا، سازالر، آىلكة   ـ   قعزالرنع ظئلعص بارغان، ظوردا ظعحعدة ناخشا     

اندذقتا، ـ  ر س ةتتا، بع تع، ه اس تذرات الر زاص اس، تون ةك، لعب الر 200آئح العق تون ةت باه ارتذق قعمم ن ظ دع
ة        آعيعلعص باقماي تذ   انالر، ظىنح رعلةر، قورغ ةن، قةس ةل هةممعسع           ـ   رذص آةتك ذزع ت أهةر، توقق ان، ض مارج

تةآفع      ارتعص، مذس ن ت عر بعلالهدع ازعدذ، مذنتةس انالرنع ي ئلعص بولغ ذق ظ ةززةتلعرعنع تول ارلعق ل ةييار، ب ت
عن         ةردة ظألتىرىلض ةيزة، زةه ح، ن عحاق، قعلع راص، ص ة ظذح اخعرعدا  بعلالهقعحة ظون خةلعصعنعث سىيقةستعض عنع ظ

بذالر، تىضعشعص، ظورنعنع يا هةقعقةتحعلةر، يا دعنسعزالر ظعضعلعلعشعنع يازعدذ، بذ تارعخالر، ظعبنع آةسعرنعث 
بةدايةت ؤة نةهايةت دئضةن آعتابعدا هةقعقع، ظادعل، ظعتعقادع توغرا يئزعلغان، مةخسذس، تارعخ آعتابلعرعنع، 

  .م بعر صةن، بذنع بعزضة ظالاله ظأزع تةلعم بئرعدذتارعخع فعلعملعرعنع آأرىثالر، تارعخ مذهع

عر         اآع تةصس ةن، ي ةيؤةت قعلؤاتامس ةن غ رعص، س ع آع عغا بعرس ةينعث قئش ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ان آأرسعتعسةن؟                 ذلمانالرغا يام زعص، مذس ةهؤاللعرعنع يئ يئزعؤاتامسةن؟ نئمة دةص ظذالرنعث يامان، ظوسال ظ

  .دةص سوراصتذ

ذلال ظةلةي، ظالاله، قذرظاندا، رةسذلذلاله هةدعسعدة، نذرغذن تارعخع ؤةقةلعكنع ياخشعنع تةنتاؤع رةهمةه
ع  . ياخشع، ياماننع يامان دةص بئرعدذ    مةن رةسذلذلالهقا، قذرظانغا ظةضةشتعم، ظعبرةت بولسذن ظىحىن، ظذالرن

ةؤةردار قع           ىن، ظعسراص      دورعماسلعق ظىحىن، ظاشذ ظايةتكة حىشىص قالماسلعق ظىحىن، تارعخدعن خ لعش ظىح
زعص           نع قةدعرلعتعش شىآرع  نئمةتقعلماسلعق، تةث بةهرعمةن بولذش،      أزلةص يئ ع س ىن، بذالرن قعلسذن ظىح

ةتنع،          . قويدذم دع، ظاي ظةسلع سعلةر ظوقعغان بولساثالر، بذالرنعث هةممعسع تارعخ بةتلعرعدة ظأز ظةينع بار ظع
ةن     ةر بعل ةن ظةس ةدعس بعل ة ه ةن صةلعسةص ةت بعل ةن    ، هئكم ةر بعل اتعنع مةنعل ةنعؤع، ب رع، م اددع، زاهع  م

ةن    ظعشارةت، دةلعللةر بعلةن ظعلهام بعلةن، ظةمةلعي تةتقعقات، تةجرعبة، ظالةملةرضة ظذحذش، هةتتا تارعخ بعل
داظعرعسعنع آئثةيتكعلع، حوثقذر تةتقعق  ـ شذنداق قعلغاندا، تئخعمذ حىشةنضعلع، نةزةر. تةصسعر قعلعش الزعم

بذ تةصسعرنع يىزةآع . صةن تةرةققعيات ظارقعلعق سعرلعق مأجعزعلةرنع تاصقعلع بولعدذ ـ ةتتا، تةبظعيقعلغعلع، ه
ذن دةص      ةؤعرعث بولس ذق خ ةنلةردعن تول ارلعق ص زدةن، ب ل، ظع ةتقعق قع ةلعي ت اي، ظةم دع قعلم ال، بول ظوقذص

  .تاصعاليدذ

  

  

  سىرة مذهةممةد تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

א 

الالهنعث   ةيغةمبعرع، ظ ث ص الم دعنعنع ان، ظعس اد قعلعؤاتق ز ظئتعق رعنحعدعن بع ا، بع عم بولس ذ ظعس ب
ارلعق ظعش             ث ب ذ زاتنع اش، مذش ةن ظات عم بعل ذ ظعس ىرعنع ب ذ س عنعث ظعسمع، ب أز  ـ ظةلحعس رعنع، س  ـ ظعزلع

  .ع تولذق بعلعشكة ظعشارةت قعلعدذهةرعكةتلعرعنع، تةرجعمهالعنع، تارعخعن

ظعككعنحعدعن، بذ صةيغةمبةر ظعسمع، قذرظاندا، مةثضى ساقالنسا، بذ زاتنعث هةق صةيغةمبةرلعكع، دعننعث 
دذ،                   عتعدة تذرع أجعزة سىص ر م ان، بع ةنلعكع حعقعص تذرعدعغ ن ظعك ةق دع هةقلعكع، ظعسالم دعنعنعث توغرا، ه

بارلعق صةيغةمبةرلةرنعث، صةيغةمبةر خةلعصعلعرعنعث بولذصمذ مذشذ زاتنعث مةثضى ساقلعنعدذ، شذنداقال بذ ظعسعم 
ش   ارعخعنع، ظع عنعث ت أت خةلعصعس ة     ـ ت نعث زأرىرلعكعض ذق بعلعش الالنمعالرنع تول اتعدعن ت رعنع، هاي ظعزلع

 ظئلعش ظعشارةتتذر، مانا بذ خذددع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، قذرظاندعن ظذسذل ظعلمعدعكع ظعشارةتتعن دةلعل
ئلعش             ل ظ ارةتتعن دةلع عمدعن، ظعش ذ ظعس ظارقعلعق، تةصسعر قعلعص، تةبظعي صةنضة دةلعل ظالغعنعغا ظوخشاش، ب

  .هئسابلعنعدذ
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نعدذ                  ل ظئلع ل دةلع أت خع ارلعق ت ارةت قات زاظ، ظعش ةت، ظعقتع ابدعكع    . قذرظاندعن ظعبارةت، دةالل ذ آعت ب
  .مأجعزعدذرةقعقعي هدةلعللةر، آأصعنحعسع ظعشارةت دةلعلعدذر، بةزعسع 

 نعث تةصسعرعدة، ظألىممذ رةهمةتتذر ؤة ظادعللعقتذر אאאتةنتاؤع رةهمةهذلاله ظةلةي، بذ قئتعم،      
دئضةن تئمعدا توختعلعدذ، ظةضةر، بارلعق ظعنسانالر، هايؤانالر، ظأسىملىك قاتارلعق هاياتلعقالر نةححة معث يعل            

ذالر       ياشاؤةرسة، بعر تال هايؤانم   ةر ظ ةيدذ؟ ظةض ة ي انالر نئم مذ ظعنس ذ ظألمعسة، ظذ حاغدا ظعنسان، هايؤان بولذص
ةؤجذت  اتقان م اتامدذ، ص ا ص ذالر زئمعنغ ة، ظ ئلعدذ، ياشاؤةرس ألىم آ ة ظ ة، يةن رنع يعس اتلعقدعن بع ان هاي بولغ

ان،   ـ ث، يعالنتةقدعردعمذ، قانداق حعداص ياشاص، بوالاليدذ؟ قئرعمامدذ، آئسةل بولمامدذ، ظويالص بئقع     حاي
ر                     ةي ياشاؤةرسة، بع ئلعقالر ظألم تالر، ب ةث، آع اهالر، لةه ىت، تعمس يعرتقذح هايؤانالر، شعر، يولؤاسالر، بىرآ

ال          ـ   نةححة يعلدعال، زور قااليمعقانحعلعق، بااليع     ذص، قئتعص ئلعق بول ىيعمذ ب ز س ظاصةتلةر يئتعص آئلعدذ، دئثع
اغدا    صةرعيات حئك ـ   قالعدذ، ظعنسانالر، دات   ذ ح العدذ، ب عص، هايؤانالر ظىحىن، ظوزذق مةنبةسعضة ظايلعنعص ق

ة والر ه انداق ب ة، ق انلعق،  !ظألمعس عدةك ج عدةك، بىرض الاله، صاش ذثا، ظ ادعللعقتذر، ش ةتتذر، ظ ألىم رةهم ؟، ظ
ـ  211 ـ 209هاشارةتلةرنع يارعتعص، آئسةل، ؤابا تارقعتعص، جاننع ظالعدذ، هةممعسع، ظالالهنعث قوشذنع،    

  .بةتكعحة سىرظعتع بار

مةبذد بةرهةق يوقتذر، ظعبادةتكة اليعق، ظعتاظةتكة اليعق زات، بعرال  بعلضعنكع، ظالالهدعن باشقا هئح 
ةت  ـ   19 ظالالهدذر، رلعكعنع،                  . ظاي ارلعق، بع الالهنعث ب ةؤهعدنع ظ ة، ت ذ ظايةتت ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت

م      قا، ظعلع ةت،   ـ  ظايةت، هةدعسدعن باش ة هئكم ذ     صةلعسةص اتاليدذ، ظ ةن ظعسص ةقعل بعل ة ، ظ داق  صةلعسةص نع مذن
  .باشاليدذ

عنع  عي نةرس ارةت، هئسس ن ظعب ن نذرعدع ةس، زئمع ا مةنسىص ظةم اماؤعدذر، زئمعنغ ةم، س ةقلعي ظال ظ
ذنداقتذر   ذ ش ةنعؤع نذرنعم ارةت م ةقلعدعن ظعب ذ، ظ ذل قعلدعم ماندعن قوب ان، . ظاس ذنعثدةك، روه، ج ة ش ظةن

اتلعقمذ س اجعزدذر هاي دعن ظ عل قعلعش ن هاس ع زئمع الالهنعث  . اماؤعدذر، بذالرن اتالش، ظ اماؤعيلعقنع ظعسص س
) ظالاله، صةرعشتة، جةننةت، ظةرش آذرسعدةك: مةسعلةن(بارلعق، بعرلعكعنع ظعسصاتالشتذر، ساماؤع ظاتالغذالر 

ةيدذ؟ ظعن    ظاشذ ظاسماندعن، ظىستعدعن زئمعنغا    انداق بعلةل ن     حىشمعسة، ظعنسانالر ق از زئمعندع ذ ت انالرنع ب س
  .ساماؤع ظالةمضة يأتكةيدعغان صةرعشتعلةر حوقذم باردذر

تىن              ةنع ظىس ةمدة ي ع ظال بذالرنعث ظعلهام، تةدبعرلعرعضة ظعشالرنع ظعدارة قعلعص، باشقذرذشلعرعغا، ظعكك
  .ساماؤع، ظاستعن ظالةمدة، دةلعللةر، ظاالمةتلةر آأصتذر

ا        ةمدعن ظ ا        ظةقلع ظالةم، جعسمعي ظال ةيدذ، يوقلعقق ل آةتم ا دةلع لعدذر، ؤذجذدق ةؤجذدلذق ظةس معدذر، م
بو لذص تذرذصتعمعز، ظالةملةر هادعسعدذر، هادعسة صةيدا بولذشدعن مةؤجذت دةلعل آئتعدذ، بعز ؤة صارحة ظالةم، 

رة                  ةيدا قعلغذحع بولذشع آئ ذ   بذرذن ظأزع يوقتذر، يوق تذرذص ظأزعنع صةيدا قعاللمايدذ، ظذنداقتا، ظذنع ص ك، ظ
أتكعلعدذ،                    ة ي ر هالةتك ة بع ةتتعن يةن ر هال ذرذص، بع ة ت ار هالةتت تعن، ب ظاشذ بعر ظالالهدذر، ماددعالر يوقالماس
ارقعلعص،          ذص، ظذيذشذش، ت ةم بول ارحعلعنعش، ج ر آعشع ص الغعنع، بع عنعص ق الدع دةص حىش انالر يوق ظعنس

عنع، تارقاقلع  ايتعش، صارحعلعنعش ة ق اآع ظةسلعض تعش ي ألىنىص آئ ر  ب ة بع ذرذص، يةن ة ت ار هالةتت نع، ب شعش
 دةص حىشةنضةن، مذرةآكةص    يوقعلعشظأتىشنع ياآع ظةسعير، ؤاآعظوم ظةسلعضة قايتعشنع، ظعنسانالر         هالةتتكة

ان،                      ان روه، ج ةرآعبلعكع، صارحعلعنعشع بولمعغ ة، ت ان هالةتت اددا، يوقعمعغ ارحعالنغان م تةرآعب تاصقان ؤة ص
ذن؟ ظ انداق يوقعس اتلعق ق اددا،  هاي ئلعص، م ايتعص آ قاندا، ق ةل توش ت، ظةج ىن، ؤاقع ر آ اخعر بع ة، ظ ذ يةن

  .جعسعمنع تئرعلدىرعدذ، بذنع بعز ظألضةندعن آئيعن تئرعلعش دةيمعز

وق    دا ي ذددع قول ايدذ، خ عل قعاللم ع هاس ذق، ؤجذدن ةيدذ، يوقل ن آةلم ةؤجذدلذق، يوقلعقدع ذد، م ؤذج
ةزلعدة   نةرسعنع بةرضعلع بولمعغاندةك، ظذنداقتا، ب     ةرنع ظ ةؤجذت  ذ ظالةمل ةدع    م ان ظةب ذص، تذرغ ةؤجذت  بول م

ةدع                       ةزلع، ظةب اراتقذحع، ظ ان، ي الاله، ياراتق ر ظ ىحع بع اتلعق بةرض اتلعق ظعضعسع، هاي بوالاليدعغان آامعل هاي
اتلعقدعن   . يارالغان هادعسة، حةآلعك مةخلذقالرغا قةتظعي ظوخشعمايدذ   . خالعق ظالاله  اتلعق، هاي ةرقانداق هاي  ه

  .آئلعدذ
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عنعؤئرعمعز                 ز ظعش ةؤجذدتذر، بع ةخلذقالر م ذن م ةس، نذرغ ة آأرىنم قعمذ آأزض ةآمذ  . ظالالهدعن باش آأرم
ظعنسانالر ظادعللعقنع .  سعناق دذنيادذر، جازا، مذآاصات، هامعنع بعر آىن يىز بئرعدذ دئضةنبذ ظاسان ظةمةس،

ذ     ياخشع آأرعدذ، بارلعق معللةت، مةزهةص، دعن، ظئتعقاد، صارتع      عدا، ظاش اهلعق ظارعس ةر، صادعش يعلةر، دألةتل
ظادعللعقنع ياراتقان ظذنعثغا بولغان مذهةببةتنعمذ ياراتقان، ظادعل ظالالهنعث ظادعللعقع، ظادالعتع، ظادعللعق بعلةن 

اتعلعدذ  ع دةص ظ اب آىن ذ هئس دذ، ب أآىم قعلع ذم ه ذ . حوق ةن، ش ىحع بولعدعك عر تةسعرلةنض ر تةس ذم بع حوق
ارتعش آىحع                   تةسعرنع بةرض   دذ، ت ةؤةبلعك بولع ىحع س ةت، هةرعكةتلةندىرض ةرقانداق هةرعك دذ، ه و لع ىحع ب

بولعدعكةن، تارتقذحع بولعدذ، تارتعش آىحع بعر ظارغامحا بولسا، ظذنعث يةنة بعر ظذحعدا آعم باردذ؟ هئساب،      
ع نعز               ةن، بذالرن زام بولعدعك ذختا ظعنتع دذ، ص ابلعغذحعمذ بولع العدعن     سانالر بولعدعكةن، هئس الغذحع، ظ ا س امغ

  .بعلعص ظورذنالشتذرغذحع بولعدذ، سىرةت، شةآعل بولعدعكةن، بذ سىرةتنع سعزغذحع بولعدذ

ىحع،              ىحع، هةرعكةتلةندىرض ىرةتكة آعرضىزض ةآعل، س ظذنداقتا، ظالةملةرنع صةيدا قعلعص، ياراتقذحع، ش
ة ظوخ  ـ صذختا ظعنتعزامغا سالغذحع، ظالدعن بعلعص تذرذص، بعر    اق      بعرعض ةتتا بارم ةآعل ه راي، ش اتماي، حع ش

ى               االمعدا مةثض ان آ ار دةص قذرظ ةن ب ا م قذرغذحع، مان ةرنع باش ظعزعنعمذ ظوخشاتماي ياراتقذحع، بارحة ظالةمل
رعص تذرغذحع،          ةرنع حعقع عرلعق مأجعزعل ايعص س اهالندذرذص، ظاج انالرنع ظاض ظعالن قعلعص تذرغذحع، ظعنس

  .ر ظالاله حوقذم باردذرظةقعللةرنع هةيران قالدذرغذحع، بع

ا     انالرنع ظان عغاندةك، ظعنس انالر ياس علعرعنع، ظعنس اناظةت نةرس عياتالردعكع س ةرةقعقعيات، آةشص ت
عتعص،    . رةهمعدعن ظعبارةت بذ زاؤذتتعن ياساص حعقارغذحع حوقذم باردذر    ا ظوخش ر بوؤاقق ظعنسانالر آعحعك بع

عيالمايؤاتعدذ    ادةم ياس عنا ظ ع    ـ ماش أزعنع ياس ذ، ظ تذص     ي الالهنع ظذن ارع ظ اراتقذحع ظعضعسع، صةرؤةردعض غذحع ي
  .قئلعؤاتعدذ

بذالر ظألمةسلعككة شذنحعكلعك تئرعشعص باققان بولسعمذ، جاننع ظالغذحع صةرعشتعلةر، ظالالهنعث ظعزنع 
، سعناق ظالاله، ظاشكارا بولذص. بعلةن بذالرنع مةثضىلىك ظالةمضة ظئلعص آئتعؤاتعدذ، ظألىم بعردعنبعر هةقعقةتتذر

ظعشةنضىحع مأظمعن، مأجعزة تةلةص قعلمايدذ، مذآاصاتنعث آاتتعسع، ظةنة هةقعقعي . بعكار قعلعنعشقا ظاز قالدع
  .شذالر ظىحىندذر

ةقلع      بةش سةزضى ظةزاالرنع ظةقعل بعلةن ياراتقذحع، مئنع تونذسذن دةص شذنداق قعلغاندذر، ظذنداقتا، ظ
هئكمةت، ظعماننعث زعيادة بولذشع، آىحيعشعضة صايدعلعقتذر، ظةقعدة  ـ دةلعل، نةقلع دةلعلنع آىحةيتعدذ، ظعلعم

  .قةلبعدعكع ظعلعمدذر

سعي سئزعم ظارقعسعغا، مةنعؤع، باتعنعي، ظةقلعي سئزعم ظورذنالشقاندذر، خذددع،  هئسماددع، زاهعرع،
ا               العمع بولغ تىن ظ ةث ظىس تلعق،    ظاشكاراعنعث يوشذرعنع بولغاندةك، بذ تار ظاستعن ظالةمنعث، آ ذ، ؤاقع ندةك، ب

ار            ذم ب العمع حوق ةقعقعي  . حةآلعك يوقعلعش، ظالةمنعث ؤاقعتسعز، حةآسعز مةثضىلىك ظ ةندعن   ه اتلعق ظألض هاي
  . ظايةتهاياتلعقتذر،هةقعقعي ظةضةر ظذالر بعلسة، ظاخعرةت دذنياسع آئيعن باشلعنعدذ، 

ةدةلمذ  مةؤجذدلذقع يوق نةسعلةرنع ظعنسان ظذنحة ظارزذ قعلعص تةلةص قعلم      اس، ظذنعث ظىحىن، ظذنحة ب
عز،                   ىلىك آئسةلس اتلعق، مةثض ىلىك هاي اس، مةثض عر قعلم ة تةس ة، بذنح وق هالةتت تألعمةس، ظذ نةرسعلةرمذ ي

ارزذ    زدذر  ـ قئرعلعقسعز، ساالمةتلعك، جةننةت تذرمذشع، داظعملعق ظ ان    . ظىمىدعمع ان، معليارتلعغ ذ معليونلعغ ظ
ن، معليارتلعغان آعشعلةر بذرذن، هازعر ؤة آةلضىسعدة ظذنعث ظىحىن جئنعنع          بةدةللةرنع بةرضىزدع، معليونلعغا  

ث        ظاتعدع، بولذصمذ ظةث ظةقعللعق، نورمال ظالع مةرتعؤعلعك آعشعلةر، صةيالسوفالر، قذربان بةردع، ظالاله، ظذنع
  . حوقذم باردذردوزاخ ـ جامالع، جةننةت

عتع بولغا          ةخلذقنعث سىص عرعمذ، م ذ، تةس ذر،            تارتعش آىحعم اؤاز، ن اندذر، ظ الاله ياراتق ةممعنع ظ ا، ه حق
الالهدذر     . سىرةت، هةرعكةتتذر  ظذل      . هةرعكةتنعمذ ياراتقذحع، تةسعر بةرضىحع، ظ تعلةرنع مةس ة صةرعش هةممعض

ةؤجذدتذر،   نالر م تة، روه، جع ةؤجذدتذر، صةرعش ي م ام، ؤة ؤةهع ةم، ظعله ةقلع ظال ةقعل ؤة ظ دذ، ظ قعلعص قويع
ةقلع  ان ظ وف،  بذالرن ظعنس المايدذ، صةيالس ةع تاص امع،  صةلعسةص الالهنعث ؤةهعيسع، ظعله ةنلةر، ظ ةقعل دئض ، ظ

را،          ذ توغ عنع ب ر نةرس ةن بع قذرظان، هةدعس ظالدعدا يوق نةرسة، يوق بولذص آئتعدذ، ظةضةر ظذالرغا ظةقلع بعل
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نعؤالعدذ          ال يئ ذالر دةره ا، ظ عناق قعلعنس ا، س ام قعلعنس ة ظعله ن، يةن ةندعن آئيع ةق دئض ةزةرعيعدعن ه ، ن
ظذل     . يأتكعلعدذ، ظعلهاممذ توغرا، خاتا بولعدذ  تة مةس ة، صةرعش الاله ظعض صةيغةمبةرضة بولغان ظعلهام، ؤةهعيضة ظ

ةؤلعياالرمذ              ةمما، ظ اثعمعز، ظ ص م ع قعلع ةرعظةت ظاساس ز ش ع ب ايدذ، بذن ا بولم عز خات ذ هةرض دذ، ظ بولع
ةيتان  ن، ش عدذ، جع املعرعمذ خاتالعش عدذ، ظعله ع  خاتالعش ذثا، ظذالرن دذ، ش ذناه قعلع ذ ض ئقعلعدذ، ظذالرم  ح

  .ظعلهامنع ظاساس قعلمايمعز، مانا بذ ظذسذل قاظعدعسع، ظذلذغع بولسا، ظالالهنعث سأزع قذرظاندذر
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  سىرة فةتهع تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

  

ذلمانالرنعث ظع              ذص، مذس ةنعدة بول ةن م م بذ ظعسعم، غةلعبة، ظعشغال قعلعش دئض م    ـ   لع ة، ظعلع  ـ  هئكمةتت
ةرةققعياتتا،      ورال صةندة، آةشصعياتتا، ت عدة ظعتتعصاقلعشعص،             ق عتعدذ، آةلضىس عنع آأرس ة قعلعش دة غةلعب  آىحع

قا               ذص تذرذش هةمكارلعشعص، ظورتاق تةرةققعي قعلعص، دىشمةن ظىستعدعن غالعص آئلعص، دذنياغا ساقحع بول
  .ظعككع ظالةملعك غةلعسعضة ظعشارةتتذر

ذرذش مظ ةييارلعق، ظعلع ةش،  ـ ، ت اراملعق تةربيل ةؤالدالرنع ي العالرنع، ظ ش، ب ارقعلعق جةث قعلع ةن ظ ص
اهعر،    ـ  حئنعقتذرذش، قورقذنجاق قعلماي، باتذر يئتعشتىرىش، بارلعق ظعلعم       ة م صةندعن خةؤةردار قعلعش، بعرض

ادعر   كة ق ةشآأص اندان  تةربعيعل ئنرال، قذم ذنداق م تةربعيعلةش، ض ا مذش ة   كة، مان ة ظعض ىلىك مأجعزعض ةثض
ص،     لعك قعلع ةردة دةرس عي ظأيل لةردة شةخس ص، مةآتةص عر قعلع لةص نةش اقالص، آأص ةم س ابالرنع مةهك آعت

  .تةرةققعي قعلعص، مةثضىلىك غةلعبعنع قولغا آةلتىرىشكة ظعشارةتتذر

را ح  ة توغ ر ؤةقةض عؤةتلعك بع ة مذناس ذم، مذداصعظةض ة، هذج قا، غةلعبعض ايدا، ظذرذش ذ ج ةن ب ةنحة م ىش
ذص،                   ارتعلعتعش ؤةقةسع بول أزعنع قوشذص ص ايالردعكع ظ بئرعص ظأتمةآحع، ظذ بولسعمذ صةلةستعن ؤة باشقا ج
ةؤةبلعك                   ان آأرسعتعشع س مةنلةرنعث قذترعتعشع، يام ذرذص، دىش ة ت آعشعلةر بذ توغرعسعدا بعلعمسعز هالةتت

ةت     زاخدوهةرخعل سأزلةرنع قعلعشعدذ، تئخع ظذالر، قةهرعمان، شئهعدالرنع       ةر، نعي دذ، ظةمةلل أآىم قعلع قا ه
ذالر         ا، ظ بعلةن بولذص، ظةضةر ظذالر، ظأزعنع ظألتىرىؤئلعش نعيعتعدة، دذنيادعن زئرعكعص، شذنداق قعلغان بولس

ذنعثغا  دوزاخ ز ش ةمما، بع ةيمعز، ظ نع بعلم ز غةيعص ىحع، بع دان بعلض الاله ظوب عنع ظ رعدذ، توغرعس ا آع ق
أ   عز ظ ذالر هةرض عنعمزعكع، ظ ةر،      ظعش ار جةثحعل عم، ظعلغ عداظع قعس ةن ص ذالر دئض وق، ظ ع ي زعنع ظألتىرضىس

ذ          مذ ب كعالتقا بولذص ذ تةش علةر، ب ة آعش ة ظعض ول بعلعمض ةتلعك م تعدارلعق، قابعلعي علةر، ظعق ةلذماتلعق آعش م
زمذ   ايدذ، بع ذل قعلم زنع قوب عز، بع ذم، س ذالر حوق ةس، ظ ان ظةم ة ظاس زعملعتعش ظذنح أزعنع تئ ئهعدلعققا ظ ش

العمالر،       ي عس، ظ تعالر، مذتةخةس ازع، مذص العمالر، ق تذر، ظ ع دوآ أز ظعحعدعك نع ظ ذ ظعش ذالر ب ايمعز، ظ ارعم
ىن    ذم ظىح ص، هذج رة قعلع ئحعص، مذزاآع ن ظ تعم يعغع ة قئ ة نةحح ع بعرلعكت العمالر هةممعس ذناس ظ فعقهعش

  .ظامال يوق، مذداصعظة ظىحىن يولغا قويغان ـ ظةمةس، حارة

دات، سىرعية، معسر، ظعران قاتارلعق دألةتلةردعكع ظالعمالردعن صةتعؤا آومعتعتعدعن         مةآكة، مةدعنة، باغ  
لةردعن       سورايدذ، قاتاردا تذرذشلذق قةرزاؤعيمذ شةخسةن صةتعؤا بئرعدذ، ظةنة شذالرنعث نذرغذن ظايةت، هةدعس

العنع آأ   نع، جام الاله دعدارع ةقةت، ظ ئتعؤئلعش، ص ةتنع س رعص، جةنن نع بئ ان، مئلع ةنع ج ةش، ي زل
ةت                 عدعكع آارام ذد ؤةقةس ان، ظوه ظةسهابذلظوخذردةك ظألىمضة تةييار تذرذش، ؤة ظعبنع آةسعر تةصسعرعدة يازغ
عغا                       عالر ظارعس وص آاص ر ت اهعد بع عتعص بئرعشع، مذج عنع آأرس ألتىرىش حارعس أزعنع ظ بئرعلضةن غذالمنعث ظ

اننع      يالغذز آعرعص آئتعش، قورغان ظعشكعنع يالغذز ظئحعش، باتذرالرحة          قةهرعمان بولذص، قذربان بئرعش، ج
ةش،         ةدةل تأل اي، ب ة قارعم اغالردا ظألىمض ةزع ح ذص، ب ص قوي لعم (تعكع أزعنع   )مذس ةؤةبلعك ظ ع س دعك

تةك   ة آعرعش ةؤةبعدعن جةننةتك رةت س عمذ، هعج ةؤةب بولس ة س أز ظىلمىعض ةنع ظ عمذ، ي ةت،  ظألتىرىؤالس ظاي
رع تو   ان، دةلعللع ص تذرغ ل قعلع لةرنع دةلع ص،   هةدعس ذل قعلع ةتعؤالعرعنعمذ قوب ان ص ة، حعقعرعلغ ذق هالةتت ل

شةخسعيةتحعلعك قعلماي، دذنياؤع، خةلقظارالعق قاراص، خةلقظارا ظالعمالرغا مةسلعهةت سئلعص، آئثعشعص،      
تعننع                 رعص صةلةس ة آع ور بئتعض حعقارغان قارارلعرعدذ، شذالرغا ظعتاظةت قعلعدذ، تةصسعلعسعنع سذلتان ظورضة ت

  .أرعسعزباسسعثعز آ

   دئضة ظايةت توغرسعدابعز ساثا رذشةن غةلعبة ظاتا قعلدذق،بذ سىرعنعث بئشعدعكع 

ادعمذ          ا دذني ة آعرعشع، ي ذص جةننةتك  بعز مذسذلمانالر ظعككع ياخشع ظاقعؤةتنع آىتعمعز، يا شئهعد بول
ص،  سانا،  ـ غةلعبة قعلعص، خذشال بولذص، يةنة شئهعدلعقنع آىتىش، ياخشعلعق يةتسة، هةمدذ      شىآرع قعلع
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ازايع         سةؤرمذسعبةت يةتسة،    ارلعق ق تذرغان ب ة ظورذنالش الالهنعث بعزض عمعز ياخشع، ظ  ـ  قعلعص، هةممة ظعش
ارازع،        عغا ن رعكالرنعث قعلمعش عر، مذش م آاص ز زالع ةمما، بع ة رازع، ظ ز، تةقدعرعض ة رازع بولعمع قةدةرلعرعض

وث تةر        ز ظ ز        شئرعككة رازع بولسا، مذشرعك هئسابلعنعدذ، بع ذثا بع ان، ش ولنع تاللعغ ذالر س اق، ظ نع تاللعس ةص
ذص                       ا ظاسعي بول ارازعمعز، خالعقق رعلعققا ن ز، آذص ة رازعمع ايمعز، تةقدعرض ةت قعلم عرالرغا ظعتاظ تةقدعر دةصال آاص

  .تذرذص، مةخلذققا ظعتاظةت قعلعش يوق

أز  ةمما، ظ ةيمعز، ظ تا، زادع ظعككعلةنم ذ قعلعش ةحىرىش، ظةص ذلمانالرنع آ ز مذس ذ بع ةتظعي ظةص عمعزنع ق
ساظادةت ظىحىن،  ـ قعلمايمعز، بذنداق ياشاشقا رازع ظةمةسمعز، توختعماي تئرعشعص، ظعككع ظالةملعك بةخت

  !نةتعجة ظعزدةيمعز، غةلعبة ظالدعمعزدا، ظالاله، مذرادعمعزغا يةتكىزةر، ظامعن

ة دة        أت خةلعص ئغعدا ت ات ح ذ زات، هاي ةر    رةسذلذلالهنعث غةلعبعسعضة آةلسةك، ظ مذ ظأم رعدة بولذص ؤعرلع
ىتىن          غةربرةزعيةلالهذ ظةنهذنعث دةؤرعدة، شةرعق ؤة       دة، ظعسالم قوشذنع ظالالهنعث غةلعبة ظاتا قعلعشع بعلةن ص
  .مةرعصةت نذرعنع تارقاتتع، بذ ظعزالر تا قعيامةتكعحة ظأحمةيدذ ـ دذنيادا ظعسالم نذرعنع، ظادعللعق، ظعلعم

  .عبنع مذسلعميعلع، قذتةيبة ظ ـ 96هعجعرعية 

ةت ؤة           عر بةداي نع آةس ع ظعب آاشعغةرع يةنع قةشقةرنع ظعشغال قعلعص، ظعسالمنع ظئلعص آعرضةن، بذن
ال          دئضةن نةهايةت اددع معس ذ ظ ةن، ب امعدا سأزلعض ذ يعلن ابعدا مذش ىتىن    :  تارعخ آعت ز، ص ةآحع بولغعنعمع دئم

ارلعرع،   ام دعي ة ظعلس ا هازعرغعح الر ت ذ رايذن ان ظاش غال قعلغ زع ظعش الم ظع قان، ظعس ذلمانالر ظولتذراقالش مذس
اؤع              تعم دذني ر قئ ة بع ظأحمعضةن جاي بولذص قالدع، مانا بعزضعمذ بذ غةلعبة تةسعرع آةلدع، مذسذلمانالر يةن
ر                    اآع بع غةلعبة قعلغان بولسا، ظعدع، تا قعيامةتكعحة ظعزع ظأحمةيتتع، مةيلع سعز غةلعبة ياآع بعر ظةسةر ي

دذ،             آةشصعيات قالدذرذث،    اقلعنعدذ، قوغدعلع ىلىك س ا، مةثض ايدعلعقال بولس مذسذلمانالرغا دذنيا ظعنسانلعرعغا ص
  .ظعزع ظأحمةيدذ، بذ مذشذنداق مذهعم غةلعبعدذر

ةملعك   ةمكعنلعك، خاتعرج ة ت ث قةلبعض الاله ظذالرنع ىن، ظ ع ظىح ان قوشذلعش ا ظعم ةرنعث ظعمانغ مأظمعنل
ذنل ث قوش مانالرنعث ؤة زئمعننع ىردع، ظاس الالهنعثدذرحىش ايؤانالر، . عرع، ظ نالر، ه تعلةر، جع ةنع، صةرعش ي

ةن ظعش    ةت بعل ع، هئكم ةممعنع بعلعص تذرغذح الاله ه الالهنعثدذر، ظ علعرع، هةممعسع، ظ ةت هادعس تةبعظ
  . ظايةت4قعلغذحعدذر، 

ايدذ،       بعز قوشذن توغرعسعدا خئلع آأص توختالدذق، دئمعسعمذ، غةلعبة ظىحىن، قوشذن مذهعم رول ظوين
  :تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا مذنداق دةيدذ

اهابعلةر                 مذ س ة بولذص ةر قةلبعض ايالردا مأظمعنل قا ج ةيدانعدا ؤة باش تعدة، جةث م ذرذش ظىس ةت، ظ بذ ظاي
ةم       ةلبعنع خاتعرج م ق قةلبعضة خاتعرجةملعك ظئلعص آةلضةن، مأجعزلةر، ظاالمةتلةرنع آأزدة تذتعدذ، ظذالر داظع

ةتنعث               قعلعش ظىحىن،    تع، ظاي أرىص تذرات وال آ ةتلعرعنع ت ةت ظاي أجعزة ظاالم ايعتع ؤة م ان ظ ةنع قذرظ ظايةت ي
غةيعبدعن خةؤةر بئرعشع، رةسذلذلالهنعث خةؤةر بئرعشع، سعرلعق مأجعزعلعرع، سذالر، تاماقالر آأصعيعشع،            

علةرنع   أص آعش ذن آ از قوش ع 300ظ ة صارحعلعنعش 1000 آعش اينعث ظعككعض ثعش، ظ عنع يئ داق آعش ع، بذن
  .نع توصلدع1000مأجعزعلةر مةآكعدعن، مةدعنة ظعككع جايدا ظاز ظةمةس، آئيعنكعلةر 

ةر،   ع جةثل ابعظعنالر دةؤرعدعك ذن،  40ت علعك قوش ث آعش ةتتا، 120 مع ث ه علعك 200 مع ث آعش  مع
أص آأرىل                     لةر آ أتىص آئتعش اي ظ أل بولم ايعغع ه زدعن ظ ةن،  قوشذننع يئثعش، جةثحعلةر ظاتلعق هالدا دئثع ض

ةلبعنع                ورعغاندةك ق االم س ظذالرنعث قةلبع هةقعقةتةن خاترعجةم بوالتتع، بذنعث ظىحىنمذ، ظعبراهعم ظةلةيهعسس
خاتعرجةم قعلعدعغان، شذنداق ظعشالر الزعمكةن، بذنع بعلضةن ظالاله، قذرظاننع بعردعنبعر خاتعرجةم قعلغذحع، 

ا            ذ تالالنم عردة مذش ذ تةصس ةر       شعصا قعلدع، مانا هازعر مذش عرلعق مأجعزعل ادا س ةندةك، دذني ا، سأزلةنض  آعتابت
أجعزعلعرع،       ةدعس م ز               قةلب ناهايعتع آأص، قذرظان، ه ث ظىحىن بع دذ، بذنع ةم قعلعص تذرذؤاتع ةرنع خاتعرج ل

قذرظان تةصسعرلعرعنع، ظايةتلعرعنع، آاظعنات ظايةتلعرعضة تةتبعقالص، تئخعمذ حوثقذر تةتقعق قعلعص ظعزدعنعص، 
عمالرنعث آةشصعياتلعرعنع ظذالر تاصقان، قذرظان مأجعزعلعرعنع، آعتابدعن، تور بئتعدعن آأرعشعمعز، خةلقظارا ظال

ئيعدةك             ذ ص ةلبعمعزنع توخ عز ق ذ آةصس اقمذ، ب ةص قعلمعس أجعزة تةل ز م ةرحة بع داظعم ظعزدعنعص تذرعشعمعز، ض
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اخدعن  احدةك ش ان، قذحق الص تذرعدعغ ةلبعم  ـ يذمع ان ق أتكعلعص تذرعدعغ اخقا ي ش، ش ةم قعلع عزنع خاتعرج
  .باشقعالرنعمذ قايعل ؤة خاتعرجةم قعلعش ظىحىن تئرعشايلع

ةدعس،          ـ   ظعنسان ظاجايعص  ان، ه مذ قذرظ عرلعق ظعشالرنع آأرسة، بولذص ةرنع، س غارايعصالرنع، مأجعزعل
اد         يعدذ،  ظعسالم دعنعغا، ظالالهقا مذناسعؤةتلعك بولغاحقا، ظذنعث ظعمانع زعيادة بولذص، آىحعيعدذ، ظئتعق ع حعثع

  ظعمان، ظئتعقاد قوشقعثعز يوقمذ؟

دذ،        ياخشع ظعبادةتلةرنع آأصلةص قعلعص، ضذناهدعن نئرع بولغاندا، ظعمان ظاران قوشذلعدذ، زعيادة بو لع
م   ا، ظعلع يعدذ، ظذنداقت دعكةنمعز،       ـ آىحع ان تاص اق، ظعم ةرنع تاصس عرلعق ظاالمةتل أجزعلعك، س ةت، م هئكم
  .لسا تئرعشايلعتئرعشايلع، ظعمان الزعم بو

دذ         اية قعلع . غةلعبة ظىحىن يئثعلمةس قوشذن الزعم بولعدذ، قوشذنالر، ظالالهقا خاستذر، بعزضة ظالاله آذص
  .هةرقانداق بعر نةتعجة، نذرغذن تئرعشحانلعق ؤة حعداشحانلعق بةدعلعضة آئلعدذ

ذ   زئمعندعكع قوشذنالر، ظالالهقا خاستذر دئضةن، تأتعنحع ظايةتتة، ية       ـ   ظاسمان ذ، ب نة بعر توختذلذش، ظ
انالردعكع      معمعزدعكع ق أز جعس عمذ، ظ ذ بولس أزلةيدذ، ظ ذنالرنع س ان قوش ئلعص باقمعغ ا آ تعم خعيالعمعزغ قئ

ان هةجةيرعسع    9000هىجةيرعلةر، بعر تامحة قاندا، بةش معليوندعن ظارتذق قعزعل قان هىجةيرعسع،      اق ق  ظ
ن         بولعدذ، يعثنعنعث ظذحعحعلعك معقداردا، بذنحة آ      والر؟ ظذندع انحعلعك ب انالردا ق ىتىن ق ا، ص انالر بولس أص س

ةيدانعغا             باشقا، موسكذل، نئرؤا، ظعسصئرما هىجةيرعلعرع بولعدذ، ظعنسان جعسمع بعر دذنيا، شةهةرضة جةث م
ةآعلعص،   علةرنع ظ ايدعلعق نةرس ة ص ةهةر ظعحعض ا، ش عنعث ؤةزعصعسع بولس ان هىجةيرعس زعل ق ايدذ، قع ظوخش

ظذ ظوآسعضئننع ظأصكة دئضةن شةهةردعن ظةآعلعص، صىتىن . انلعق نةرسعنع حعقعرعص تاشالشتذرتارقعتعش، زعي 
ةرةص      ر ت ةرنع بع عز ظةخلةتل ذددع آئرةآس اندعن خ ذ ظ رعدذ، ظ ارقعتعص بئ ة ت ةت، شةهةرلةرض مةملعك

اربون دةك، آ ئلعدذ  ) Ⅳ(قعلغذحع ئلعص آ ة ظ علةرنع ظأصكعض انلعق نةرس عدنع زعي كة بذال ـ ظوآس ع دة، ظأص رن
عمعزغا  ةنع تئش اربوننع ي ةن آ ئننع سىمىرض دع، ظوآسعض الاله قعل ان ظ اليدذ، مئهرعب رعص تاش عرعتقا حعقع س
ئننعث        ع، ظوآسعض اربوننعث حعقعش ان آ ذص قويعدعغ تعن توس ةآنع آأرىش اؤا، ظةين ان، ه اق، حعقعدعغ تعنس

ع       ـ  آعرعشع، بعر  ان ظذن ةن هام ئن آعرض ايدذ، ظوآسعض ان    بعرعضة توسالغذغا ظذحرعم اربون حعقق اس، آ حعقارم
ان           اق ق ةيدذ، ظ ةرنع ظأت ذ خعزمةتل ع ب ان هىجةيرعس زعل ق ذ قع ار، ظاش ةزا ب ىزمةس ظ ع آعرض ان، ظذن هام
ةر،       ار جةثحعل عم، ظعلغ عداظع قعس ع، ص ةهةرلةرنع قوغدعغذح ةت، ش ذالر مةملعك ةك، ب ة آةلس هىجةيرعسعض

ىحع    ظةتراصعمعزنع يةنع شةهةر ظةتراصعنع هاؤادعن، ظذندعن باشق   ةن زةهةرلعض الر بعل ا آئسةل ؤعرذسع، معكرذص
اتعلعنعدذ             ال ظ ذن، دةره ذ قوش ة، ب دة،  ـ هايؤانالردعن آةلضةن، زعيانداش ظألتىرضىحع، قاتعل دىشمةنلةر آةلس

ات  عص، هاي اتتعق ظئلعش ةن ق ذالر بعل معمعزدعن   ـ ظ ةن جعس ذنعث بعل تعدذ، ش لعنعص آئ ةث باش اتلعق ج مام
ز ةيدانع قع ةث م ارةت ج اتونذش  ظعب ذ ن معمذ ب ان جعس عمعز، ظعنس ةلدعن قعززعش ذ آئس ا ب تعدذ، مان زعص آئ

جعسعم، هايؤانالردعن بعزار، معكرذص، ؤئرذسالر ظعنسان جعسمع بعلةن حعقعشالمايدذ، ظاق قان هىجةيرعسع        
ةث               ذرعدذ، ت نع ظاش ة قارشع ظعممذنئت آىحع امالرمذ آئسةلض ان تاظ تئمال قعلغ  بولغان قوشذنغا جعسعم ؤة ظعس

ةرلعك   ةمدعن زةه قع ظال ة، تاش ع زادع يةتمعس ةر آىح دذ، ظةض ابعل تذرع ورالتاق ئلعص، ق ئلعص آ نع ظ ، دورع
عدذ  ةث ظاخعرلعش ز، ج راقال يوقعتعمع مةننع بع اظالعيةتلةرنع   ـ دىش ةم ص نعدذ، خاتعرج ةت تئنعحلع دة، مةملعك

ةل قعل       رعص، آئس معغا آع ان جعس م ظعنس الر داظع ةزع معكرذص ارعمعز، ب ئلعص ب ص   ظ ذ قعلع ايدذ، هذجذمم م
رعص،   ايالندذرعدذ، حع راققا ظ معنع تذص اندا جعس اتعدعن ظايرعلغ ان هاي ذس ظعنس ذالر مةخس ةيدذ، ظ آةتم

عتعدذ  تعص تىض ذدعن،   . قذرذتلع اؤادعن، س ص، ه ذم قعلع اتعلدةك، هذج ل ق ذددع رةزع الر، ؤئرذسالر خ معكرذص
اآع ظ         ىآحعلعرع ي رة تأش ذم          هايؤانالردعن، يئمةآلعكلةردعن، تئ عيعص، توصلعشعص هذج رعص، آأص زدعن آع ئغع

اغرعتعدذ،                دذ، ظ ةص حعقع معمعزغا ظذيذشذص، ظأرل ازذك جعس ةلذم ن رعكعليوزدةك، م ا تعب ذددع لعمص قعلعدذ، خ
ارعدذ،       ئلعص ب تعش ظ اص، يوقع دعن قورش أت تةرةص ع ت ةيرعلعرع بذالرن اق هىج اندعن يذتقذنح  ـ 59 ـ 55ظ

ةريانعدا           بةتكعحة، بذ خعل هادعسعنع سىرةتلعك     عيعدة، دةرسلعك قعلعش ج عمذ بعظولوض ذ بولس  تونذشتذرعدذ، ظ
ر            ذالر، بع ا ب اق، مان رايدذ، خذالسعلعس أص ظذح حعقعدعغان آأرىنىشلةر، تعببعي مةآتةصلةردة، ظعنعستوتالردا آ
ر          ألىممذ بع العدذ، ظ اننع ظ  قوشذن، هةممعسع، ظالالهقا خاستذر، خالعسا دىشمةن قوشذنعنع غالعص قعلعص، ج
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تذر              ارتعلعتعدذ، دوخ ةن ص بعالر بعل العدذ، دورا بوم قا س رةهمةتتذر، خالعسا ظاق قان هىجةيرعسع قوشذنعنع ظعش
  .قوشذنعمذ بار

دذ،                  ا قعلع ا، شعص العققا بذيرذلس ورايدذ، شعص زنع س هةدعستة مذنداق بار، دورا، ظالالهدعن، رذخسةت ظع
دة، داؤاالش  ـ ث زاصاس قعسمعدةك حىشىص آئتعدذآئسةل ساقعيعدذ، رذخسةت بئرعلمعسة، ظذ خذددع تاظامنع

رول                ذننع آونت ة قوش ةمما، هةمم ار، ظ ار، شعصاسع ب ظىنىم بةرمةيدذ، هةرقانداق آئسةل بولعدعكةن، داؤاسع ب
ا      قعلعص تذرعدعغان قوماندان، باشقذرغذحع، تةدبعر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع ظالالهدذر، هةممة، ظالالهق

ا       ـ    ظاسمان خاستذر، ظذ صاآتذر،   ذ دذني ذص، ب الالهنعث بول زئمعن، هةتتا ظأز جعسمعمعزدعكع بارلعق قوشذنالر ظ
ىرة             ز س دذ، بع ذنلعرع بولع داق قوش قا مذن ن باش داظعم جةث هالةتتة تذرعدذ، ظالالهنعث يةنة، صةرعشتة، جعندع

سعنع خئلع سأزلعدذق، ظالةم زئمعنغا نذر ظاتا قعلغذحع، بعز نذر مةسعلع ـ نذردا سأزلعضةندةك، ظالاله، ظاسمان   
ر   ذالر بع عدذ، ب ةرآعب تاص ةردعن ت بةت زةررعحعل ةنفع، مذس عدعن، م ذر زةررعحعس لع ن ةنع  ـ ظةس رعنع ي بع

عتعلعدذ،                مذسبةت زةررعحعنع  ىرةتلعك آأرس ذ س دذ، بذالرم ايلعنعص حعقع تعم ظ مةنفعسع نةححة معليارعت قئ
ذ           خئمعية ظعلمعدا بار، دئمةك، مذسبةت، مةنفع زةررع       دذ، ظذالرم ذنع بولع الالهنعث قوش حعلةر توك، نذرالرمذ ظ

  .بعر جىص هالةتتة هةرعكةت قعلعدذ

ىن   اتع ظىح ىملىك هاي ايؤان، ظأس ان، ه ص، ظعنس عل قعلع اددا، ظعلعمئنت هاس ةرخعل م ذنالر ه ذ قوش ب
ايعص    ةيياراليدذ، ظاج وزذق ت ذن ظ ةل      ـ نذرغ نع آ يعؤعلعك ظأزضعرعش لةرنع، خعمع ارايعص ظأزضعرعش تىرىص غ

اتوم                  ذر، ظ ة، الزع ن أرعمعز، هازعرح م آ عنع داظع حعقعرعدذ، ظعلعمئنت، ماددعالرنعث قعلعؤاتقان جةث آأرىنعش
 بذ. الر غالعص آةلدع، ظذالرمذ ظعنسانالرنع قوغدايدذ، هةم يوقعتعدذ، زعيان صايدعسع بار        قورالبومبعسع، يادرو   

ةرقانداق           يةردة ار، ه اتقذحعمذ ب رعتعص، يوق العلعرع،         سئسعص، حع أز ب ارةت، ظ ايؤان، هاش اآع ه ذش ي ر ق بع
ا،               ذش، قارحذغ رعتقذح ق ؤاس، ؤةهشع يع عر، يول دذ، ش ثع قعلع اتلعق جئ دذ، هاي يئقعنلعرع ظىحىن جةث قعلع
ضأشخور هايؤانالرمذ هاياتلعق جئثع قعلعدذ، ظذالرمذ نذرغذن هاياتلقنع نابذت قعلعدذ، بذالر ظوتتذرعغا هاشارةت، 

ةرةص قعلغذحع،                 حعؤعن، هةرعلةر،  ر ت ةن بع ادعللعق بعل ةممعنع ظ  ظأمىحىآدعن تارتعص جةث ظورذنالشقان، ه
ات                ىحع، آاظعن ظادعل هأآىم قعلغذحع، هئكمةت بعلةن ظأزع ظالدعنع هازعرنع، آةلضىسعنع بعلعص ظعش آأرض

ذ ن           اخعرع مذش ايتعص   سعرلعرعنع تةقدعرنع بعلضىحع ظورذنالشتذرذغذحع بعر ظالالهتذر، بعز، بةرعبعر ظ ا ق ذقتعغ
  .آئلعمعز، ظالالهذ ظةآبةر

ظذ يةنة، ظعنسانع قوشذن، ظعنسانالر آةشعص قعلغان سىنظعي قوشذن، ماددع، هئسسع قوشذن، مةنعؤع، 
ؤعقات             ةت آأرعشع، تةش ةقعدة آأرعشع، مةدةنعي ة، ظ ةم آأرعشع، ظعددعي ظةقلع قوشذن، قةلةم آأرعشع، ظةل

انعؤع   ع، زام الر،  قورالآأرعش ق ظذرذش ةق   لع ةرنع، ه ارعلعقتعكع جةثل لةرنع ظ ةرخعل آأرةش ةق  ـ ه ناه
عدا                     لعرع توغرعس ا ظذرذش ثع، دذني ة جئ ةقعدة، ظعددعي ثع، ظ اتلعق جئ ذ هاي مةسعلعلعرعنع ظوتتذرعغا قويذص، ب

ةن             ةق، م ث ه را، مئنع ث توغ دذ   ـ هةممعسع مئنعث راست، مئنع ةن دةي وزذلغان،     . م ا س ذ ظذزذنغ اخعرع ب ظ
أآىم                   قةدعمدعن تارتعص هاز   الاله ه ر ظ عدا بع الر ظارعس الر، ظعختعالص ةر، ظذرذش عدعكع جةثل ة ؤة آةلضىس عرغعح

م              . حعقعرعدذ ةرةص قعلعنعشع الزع . مذشذ نذقتعدعن قارعغاندعمذ، قعيامةت حوقذم قذرذلذشع هةق، باتعل، بعر ت
ألىص   ادعال ظ ىملىك دذني رعلدىرىش، قو     ـ ظأس ع تئ ةت آىن ع قعيام ا، بذالرن رعلعص تذرغاحق ا  تئ ذرذش تعلغ ص

ةق،             الاله ه رعلعدذ، ظ ظئلعنمايدذ، ظةمما، ظعنسان، هايؤانالر حوقذم تئرعلعدذ، بذالر ظارعسعدا ظادعل هأآىم حعقع
  .قعيامةت هةق، ظألضةندعن آئيعن تئرعلعش هةق

  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعنعث ظاخعرعدا مذنداق توختعلعدذ

ر ظىستعدعن غالعص قعلعش ظىحىن، هةق دعن بعلةن هعدايةت بعلةن ظالاله، ظأز ظةلحعسعنع بارلعق دعنال
  .  ظايةتظةؤةتتع،

ةرعق         نع، ش دذ، ظعسالم دع دان بعلع انالر ظوب ةرب  ـ بذ هةقعقةتةن مأجعزة بولذص، تارعخ ظوقذغ ىتىن  غ ، ص
م                 ةت، ظعلع ادعللعق، مةدةنعي ة، ظ ةقعدة، ظعددعي ذنع، ظ الدع، ظعسالم قوش ةت، ظ    ـ   زئمعنغا تارق  ـ  ةخالقمةرعص

ىتىن   ةنع ص ع، ي علعك تىزىم اؤع خةلعص قذرذش، دذني ةت باش ةت، دأل ذرذش، مةملعك ةردعن ظ ةزعلةر جةهةتل ص
اش         ر تذت قذرذلعدذ، بع دذنيا، صىتىن يةرشارع، صىتىن دألةت، مةملعكةتلةر بعرال مةرآةزضة قاراشلعق هالدا، باش
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عالنئتتا  ر ص قا بع ةتتا، باش ذنذش، ه الالهقعال بويس قذرذش، ظ ةرةز (باش ا ) ص ذ هأآىمرانلعقق اؤاتقانالرمذ مذش ياش
بويسذنذش، ظذندعن باشقا نذرغذن جةهةتلةردة غةلعبة قعلدع، ظىستىنلىآنع ظعضعلعدع، ظةمما، مذسذلمانالرنعث 

ةت ع، راه ع،   ـ نةصس ن قورقذش ع، ظذالردع ةن بعرلعشعش عزالر بعل عر، دعنس ذش، آاص ات تذرم اراغةت، باياش ص
ةقعقعي  ق ه كة اليع ةؤةبلةر     تةلةص لعقدةك، س انذن قعاللماس نع ق ان، هةدعس لعق، قذرظ ةردعن بواللماس  مأظمعنل

دا       أجعزة ظورذن ةنعال م ةت ي ةرهالدا، ظاي ورع، ه أزعنعث ش دذ، ظ ةم بولذؤاتع دع، ه ةغلذص بول ةيلعدعن م تىص
  .تذرذؤاتعدذ

ذ              علعنع، مذس ز مةس دذ، بع مذ   مذسذلمانالر مةغلذص بولسعمذ، ظعسالم دعنع غةلعبة قعلعؤاتع لمانالرغا بولذص
ةلكع،                   هةقعقعي   ةس، ب اراص ظةم ذلمانالرغا ق امعدعكع مذس ةتحع ن عي بعدظ ةنمةس، خذراص نع حىش ظعسالم دعنع

عمعز            ظعسالم دعنعنعث ظأزعضة قاراص، قذرظان، هةدعسكة هةق تارعخقا قاراص تةتقعق قعلعشعمعز الزعم، باها بئرعش
ن      ذ نذقتعدع دا         الزعم، ظئتعقاد قعلعشعمعز الزعم، ب ر ظورذن العص، يذقع ة، غ ةر جةهةتت نع ه اق، ظعسالم دع قارعس

ادعل،                      أزعال ظ ذ ظ اقمذ، ظ ةك ظاقلمعس نع ظادؤذآاتت تذرعدذ، بذنداق دةص آئتعشعمعز هاجةتسعز، بعز ظعسالم دعنع
ع،    غالعص، آىحلىك، توغرا، هةق دعن، ظذ، ظالاله رازع بولذص تاللغاندعن، ظذ هةر جةهةتتعن             ظعالهلعق تىزىم

ا انذنظعب قذرذش، ق ةت باش ةت، دأل اد، ظعتاظ ةقعدة، ظئتعق ع، ظ ادع،  ـ دةت تىزىم ةت، ظعقتعس ىزىم، سعياس ت
صةن، تةرةققعيات، آةلضىسع صعالن، هاياتلعق،  ـ ظعجتعماظع جةمظعيةت، دذنيا قارعشع، ظعلعم، ماظارعص، ظعلعم

  .ماماتلعق، مةثضىلىك ظعشالردا هةممعدعن غالعص، ظذ مةثضى غالعص

مةن بولسام، ظعسالم دعنعغا ظئتعقاد قعلعدعغان ) ظايةت(،عث نةزلعدعكع هةق دعن ظعسالم دعنعدذرظالالهن
االس،                     ر بةندعسع خ اددعي بع أؤةن، ظ ةث ت الالهنعث ظ ار، ظ ظعسالمغا، مذسذلمانالرغا خعزمةت قعلعدعغان حاآ

  .ظعسالم دعنع، هةق دعن

  )ظايةت (ق قولمأظمعنلةر ظأزظارا مئهرعبان، آاصعرالرغا بولسا، قاتتع

اتذرلذق                ةددع ب ىك، ظةش العص، آىحل ا، غ عزغا بولس عمذ، دعس أؤةن تذتس أزعنع ت مأظمعنلةرضة آةمتةر، ظ
  هةدعس... بعلةن قارشع تذرعدذ، بذ ظعمان بعلةن آذصرع ظذرذشع، ظئتعقاد آأرعشع، مأظمعنلةر بعر جةسةتتةك

  اش هةدعسبعرعنع حعثعتعص تذرعدعغان بعر بعناغا ظوخش ـ مأظمعنلةر بعر

بذنداق ظايةت، هةدعسلةر بةك آأص بولذص، بعز بذ توغرعسعدا توختعلعص بولغان بولساقمذ، بذ سىرعدعكع 
  .جةث، ظذرذش، غةلعبعضة مذناسعؤةتلعك قعسقعحة توختعلعمعز

 تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي ناهايعتع ظذزذن توختالغان، مذسذلمانالر ظأزظارا ظاظعلة، رايذن ظارا، مةملعكةت،
اتتعق    ـ دألةت ظارا، خةلعقظارا بعر  ا، ق بعرعضة آأيىمحان، مئهرعبان بولذش، ظةمما، دعنسعز، آذصصارالرغا بو لس

ذش،                 ول بول اتتعق ق قول بولذش، ظذالرنعث مذسذلمانالرغا قعلعؤاتقان قاتتعق قوللعقعدعن نةححة هةسسة ظارتذق ق
امعلدذر ظعسالم دعنع غةلعبعسع، ظعسالم تةرةققعياتع، مذسذلمانال     ذنعث  . ر غةلعبعضة ناهايعتع زور مذهعم بعر ظ ش
أثىل       ظىحىن، ظايةت، هةدعس، ظعجماظ، قعياسالر، مذتةصةآكذر      ة آ ذ مةسعلعض وفالر ب تذر، صةيالس ظالعمالر، دوآ

ةؤاتعدذ،     ـ   خعل ؤاسعتعلةر بعلةن ظةؤالدالرنع، جةثحعلةرنع، مذهةببةت      ـ   بألىص، خعلمذ  نةصرعتع بار، تةربعيل
  .نةصرعتععث بولسذن، مذسذلمان سئنعث دوستذث ـ زظارا ؤة خةلقظارا مذهةببةتسئنعث ظأ

  سىرة هذجرات تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

بذ ظعسعم، رةسذلذلالهنعث مةسجعدضة يئقعن سالغان هذجرعلعرعنع آأرسعتعدعغان بولذص، بذ ظاتالغذنعث،  
ىرعنع بذن    ر س ذس بع ع، مةخس ة آعرعش ان آةرعمض ا،   قذرظ ذش ظعلمعغ يعش، قذرذل رات دئ اش، هذج داق ظات

ش،             ظأيلعرعنع ظعسالمغا اليعق،   ةملعك قعلع عنع ظألح ةهةر قذرذلذش ق، ش هاجةتخانا، مذنحعلعرعنع تةلةصكة اليع
 10هاجةتكة حذشلذق قعلعش، شةهةر مذهعتعنع، تازعلعق مذهعتعنع، قذرذلذش مذهعتعنع آأزدة تذتذص، بالعالر             

ايرعم         ـ   اق ظايرعشتةك هةم، بعر   ياشقا آعرضةندة، يات   ذ ظ ايرعم   ـ  بعرعضة خاس هذجعرا قعلعص بئرعش، ظذالرغعم ظ
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ص،   را قعلع ردعن هذجع ةن بع ادعللعق بعل ذ ظ ا، ظذالرغعم أت بولس اللعرع ت ةر ظاي تةك، ظةض ايرص بئرعش اق ظ يات
  .م يوليورذقالر باربعرعشلةرضة ظعشارةت قعلعدذ، ظةلؤةتتة، يذقعرقع ظعشالر توغرعسعدا ظعسالم دعنعمذ مذهع

ة                   : مةسعلةن ارع بويعح تا، يةرش أي سئلعش عالنالش، ظ دان ص احعالرنع ظوب ةتخانا، مذن ظالدع بعلةن هاج
رعش                     ةتعؤا بئ ا، ص اراظعتعغا قارعت ا، ش ا قارعت ذالرنعث مذهعتعغ اندعن ش بارلعق زئمعننعث خاراآتئرععنع بعلعش، ظ

ان         أص ياغعدعغ امغذر آ توندا             الزعم، ظعحكعرع ظألكعلةردةك ي ئمونت، بئ أينع قعشالردا، س ا، سةن ظ  رايذنالرغ
  .قاتذرذص سالما، حعنة قعش سئلعشقا بولمايدذ، دئسعثعز، ظذالر سعزنع تاش، حالمعدا رعجعم قعلعؤئتعدذ

  .بذ سىرة ظةخالق سىرعسع دةصمذ ظاتعلعدذ

ةخالق        ةزعلةت، رة   ـ   بذ يةردة، قذرظاننع ظعنسانالرغا ظىضىتكةن، رةهمانتاظاال، ظ ص،    ص ان قعلع نع باي همعتع
  .ظةخالقتا تةربعية بئرعؤاتعدذ، صةزعلةت، ظئسعل خعسلةت ظىضعتعؤاتعدذ

تىن                    اؤازنعمذ ظىس ةتتا ظ اقالش، ه ةدةص س ةخالق، ظ ان ظ بعرعنحع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بولغ
ةخالق     ظا ـ   آأتىرمةسلعك، بذ ظةسعر ظاخعرالشقاندا، خةلعصعلةر، سذلتانالر، ظذستازالر، ظاتا        نعالر، حوثالر، بذ ظ

م   العمالرنع ظعلع تذر، ظ ةرنع، دوآ رعدذ، مذظةللعمل ة آع ول  ـ مذناسعؤعتعض وفالرنع، ي ةت ظعضعسع، صةيالس هئكم
م      عيونالرنع، ظعلع ذلمانالرغا،       ـ  آأرسةتكىحع مذشاؤعرالرنع، سعياس عياتقا، ظعسالمغا، مذس ارقعلعق آةشص ةن ظ ص

آةشصعياتحع، تةتقعقاتحع ظالعمالرنع هأرمةتلةش، ظأز مةرتعؤعسعدة قويذش، دذنيا ظعنسانلعرعغا صايدا يةتكىزضةن 
ا  . اليعقعدا آىتىش، مذآاصاتالرنع تةسعس قعلعص بئرعشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ     ظةسكةرلةر، ضئنرال، قذماندانالرغ

كةن دألةتل         ةزةرعيعنع بعرلةش ق ن ان ب د تلع ا قويغ ىرة ظوتتذرعغ ذ س اغدا ب ذ ح ةرعت، ش ع ش ةر بويسذنذش
ةخت       ةملعك ب اظادةتكة   ـ تةشكعالتعنع قذرذص، صىتىن مذسذلمانالرنع، دألةتلةرنع ظعناق، ظعتتعصاق ظعككع ظال س

  .باشالص آعرضعلع بولعدذ، سىلهعسع ظةمةلضة ظاشعدذ

ارعلعقدا          ة، ظ ا ظايرعمعغعح اننع يالغانغ ت، يالغ تنع راس اتعلنع باتعل،راس ةق، ب ةقنع ه نحع، ه ظعككع
عقنعث         توشذلغان، ظئلعص آئ   لعق، صاس ول قويماس لعنضةن سأزلةرضة ظعشةنمةسلعك، غةيؤةت، سذخةنحعلعككة ي

ارا، زور      علةر ظ ارا، آعش ة ظ ا ظاظعل ة، ي ا دألةتت ادا ي ىتىن دذني اندا، ص داق بولغ لعك، ظذن ة ظعشةنمةس خةؤعرعض
الاله،     ىرعدة مةخسذس    قااليمعقانحعلعق، بألضىنحعلعك، صاتصاراقحعلعق، هةتتا ظذرذش صارتعاليدذ، شذثا، ظ ذ س ب

ذلذلاله               ة رةس ذ داظعرعض لم   آئلعنضةن خةؤةرلةرنع ظعسصاتالص، ظئنعقالص، تةآشىرىص آأرىشكة بذيرعغان، ب ه وس  علي
ع،  ةدعس توقذغذح ان ه ةنع يالغ ان آعشع ي اننع توقعغ ةت، يالغ ا تأهم أزنع دةص ماث ةن س ةن دئمعض ث م نع

أزع               هةدعسنعث يالغانلعقعنع آأر   ،)هةدعس(قا آعرعدذ   دوزاخ اآع ظ ذرذص، ي ذمان قعلعص ت اآع ض ذرذص ي ىص ت
اش،      ا ظوخش ةدعس توقذغذحعغ ان ه ةنع يالغ رع ي انحعنعث بع ع يالغ ىحعمذ ظعكك ة يةتكىزض اي آعشعلةرض ظذقم

  . يالغانحع بولعدذ، هةدعس

ة،                انة، هئكاي رعنع، ظةصس راظعلعية توقذلمعلع هةدعسنع ظاثالص، ظاندعن يالغان هةدعسنع ياآع يالغان ظعس
انحع،            رعؤا عمذ، يالغ ةن آعش ة بةرمعض ةن، رةددعي راز بعلدىرمعض ذرذص، ظئت ا بعلعص ت يةتلةرنع ظاثالص، ظذنعثغ

  .آاززاص، حىنكع، شذنعث سةؤةبعدعن آعشعلةر يالغاننع راست دةص قالعدذ

ىرىش،      ةنع تةآش ة ي ذ داظعرعض ةن ب ع بعل الر دةلعل ةت، قعياس ةدعس، هئكم ةت، ه ذنداق ظاي ا مذش مان
لعرعمذ           ـ   يالغاننع، آىحلىك  ـ   ش، راست ظئنعقالص آأرى  ذلذلالهنعث هةدعس ة، رةس ايرعش داظعرعسعض اجعزنع ظ ظ

ةت           ا قعيام ة، ت ا هازعرغعح ارتعص، ت اندعن ت ذلذلالهنعث زام ان، رةس ةؤةر، قذرظ ر خ ذ بع ع، ظذم رعدذ، حىنك آ
دذ،                  ع قوغداي الاله، ظذن وق، ظ ةتظع شةك ي ةنحعلعك، ق ةنع ظعش ةؤةر، ي ا،   آىنعضعحة مذتؤاتعر خ ةدعس بولس ه

نع           ةهعينع ظعب لعمدةك س ارع، مذس ث بذخ ا، ظذنع ن يئزعلغاحق ابعظعنالردعن آئيع عرلةردة، ت نكع ظةس آئيع
ث  رعنع، رابغذزعنع اآعردةك زةظعبلع ذلظةنبعيا«ظةس ةك،  »قعسسةس انة، حأح ة، ظةصس ذن هئكاي ان نذرغ دا يازغ

ر ة آع ذ داظعرعض مذ ب عص حعقعش نعقالش، تئص انلعرعنع ظئ ا يالغ ن توقذلم ن آئيع ذل فعقهعدع ز ظذس ع بع عدذ، بذن
ا سةل            ذ ظعلعمغ العمالر ب عنجاثدا ظ دةرسلعك قعلعدعغان صةن، ظذسذل هةدعس، ظولومذلهةدعس دةص ظاتايمعز، ش

ةبظعي             ذل، ت ةقعدة، ظذس يذتئرالردا     ـ   قاراص آةلضةن، ياآع سةؤعيعسع يةتمةي آةلضةن، ظذالرغعمذ ظ ةن، آومص ص
ذال ةمما، ظ م، ظ رعش الزع ا دةرس بئ ةببذرالر، ظازنعغ ةن، تةآ نع بعلمعض ص، حىشىش نع بعلع ر ظذحذش
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  .هةقعقةتحعحعللعرعدعن باشقعسع صىتىنلةي بعدظةتحع، ظازغذن

الغذز    لعق، ي اداؤةت تذتماس ارتذق ظ ن ظ ىح آىندع تذرغذحع، ظ تىرىش، ياراش ىلهع، آئلعش نحع، س ظىحع
ةلقظارالعق     ظعككع آعشع ظارعسعدا ظةمةس، ظعككع دألةت ظارعسعدعمذ بار، بذن   ز خ لةرنع بع ةت، هةدعس داق ظاي

داق             . حىشعنعمعشعمعز الزعم  ة بذن ق نةزةرعي ذ ب د تلع ا ب العدذ، مان ظالالهمذ قذرظاندا ظعككع تاظعصة دةص تعلغا ظ
آئيعنكع ( يعل بذرذنال قذرظان ظوتتذرعغا قويغان بولسعمذ، بذ خعل قانذنغا مذسذلمانالر ظةمةس 1400نةزةرعيعنع 

ذلمانالر  ذنداق   مذس ذص، مذش اقحع بول ا س ص، دذنياغ ةل قعلع عزالر ظةم عر دعنس ةلكع، آاص ةآحع، ب دئم
ظاؤارعحعلعقالر آئلعؤاتعدذ، يةنعال تئخعحة ظذيقذسعنع ظاحقعنع يوق، تةصةآكذر بعلةن ظويالص باق، ظذالرنع يةنع 

  .ةؤةبلةر شذمذسذلمانالرنع زادع نئمة بعرلةشتىرمعدع؟ هةممعسع ظعسالم قانذنعدا حةآلعنعدعغان س

ألىش،  أثىل ب ا آ داش، بذنعثغ لعقعنع قوغ الم قئرعدانش أتعنحع، ظعس ةقعقعي ت اه ذش  ـ ظاآ دةك بول ظذآع
 نةسةب جةهةتتعمذ ظىلضة قعلعص، آأرسةتكعدةك، ظاآاهةقعقعي صعرعنسعصع، ظةمما، هازعر مذسذلمانالر ظعحعدة، 

ن   ظذآا قئرعنداشالر يوق بذالرنع سةن تارعخ بئتعدعن ساهابعل       ـ   ةر، تابعظعنالر ظارعسعدعن تاصااليسةن، بذ مذمكع
  .بولعدعغان ظعشتذر، ظالاله، تاقةت يئتعدعغان ظعشقا تةآلعص قعلعدذ

أرىش،                أح آ اش، ظ بةشعنحع، مةسخعرة، زاثلعق، غةيؤةت، ظازار بئرعش، جاسذسلذق، لةقةم بعلةن ظات
ذ د ةآمذ ب ز دئمعس ع بع ةآلعنعدذ، بذالرن ةتظعي ح الر ق ةد قعلعش ةآلعنعدعغان هةس ةلقظارالعق ح ازعر خ ةن ه ئض

ذلمانالردا   ةخالقنع مذس ا ظ ار بولغ ةردة ب س، رةهبةرل تذث، رةظع عر، زذث عز آاص عم دعنس ر قعس ةن بع الر، م ظعش
ع        ا، ظذالردعك علعص قالغعنعغ ذلمانالردا تئص آأرمعضعنعمضة، ظذالردا يوق بولغان بعر قعسعم ناحا ظةخالقالرنعث مذس

الرنعث              ظعزدعنعش، تةتقعق قعل   ةهرعمان بولذش رعص، ق نع بئ ةتتا، جئنع رعش، ه ان بئ عش، بةدةل تألةش، قذرب
  .مذسذلمانالردا تئصعلمعغعنغا قاتتعق ظئحعنعمةن، ؤة ظةصسذسلعنعمةن

العدذ،               ص، هئساب ظ وراق قعلع م س ةيدذ؟ آع م تةربعيل زنع آع ذنع؟ بع ث قوش بعز دئضةن آعم؟ بعز آعمنع
زنعث            بعزنعث ظىلضعمعز آعم؟ آعملةر؟ زاد     م؟ بع ع آعملةر؟ بعز ظةسلع قانداق قعلشعمعز، قانداق ياشعشعمعز الزع

ةيمعز؟      انداق تةربعيل ةؤالدالرنع ق ة؟ آةلضىسع ظ ةخالققا ظعض ةزعلةت، ظ لةت، ص عل خعس انداق ظئس لعمعز ق  ظةس
  .قةلبعثعزدعن، ظعنساص قعلعص، ؤعجدانعثعز بعلةن جاؤاب بئرعث

س ظاؤازدا ضةص قعلغانالر، لةببةي، سةللةمنا دةص تذرغانالر، شىبهعسعزآع، رةسذلذلالهنعث يئنعدا، صة
ة  دعللعرعنع ظالاله تةقؤالعق ظىحىن سعنعغان آعشعلةر بولذص، ظذالر مةغصعرةتكة ؤة آاتتا ساؤاب، جةننةتك

  .ظايةت ـ 3 .ظئرعشعدذ

اتذر،        ةقؤادار، ب ابعظعنالر، ت اهابعلةر، ت نعدعكع س ذلذلالهنعث يئ ذ رةس ةيغةمبةرلةر، ظاش عكةن ص  يئتئش
ث          ظالعمالر، بعزنعث ؤة آةلضىسع ظةؤالدلعرعمعزنعث ياخشع ظىلضعسع، بعز ظأزعمعزنع ؤة ظةؤالدلعرعمعزنع ظذالرنع

انذن     ـ ظعزلعرعدعن ماثغذزذص، ظعش  ذددع ق الدا، خ انلعق ه ةندةك،    ـ ظعزلعرعنع، تارعخلعرعنع ج ىزىم ظىضةنض ت
  .دةرعسلعك قعلعص ظوقذتذشعمعز الزعم

لةص آةتتذق، حىنكع، بذ ظعشالر ظةمةلعيلةشمعدع، آةحىرىثالر، ظةصذ قعلعص، ظالالهدعن بذنع آأص سأز
ألىص            ـ   ضذناهعمعز ظىحىن مةغصعرةت سوراص قويذثالر، بعزنعث ظارزذ       ةك ظ ادعن ظعتت ذ دذني ذ، ب زمذ ش ظىمىدعمع

ع ةت تئص ايدعلعنعص، هعداي ذص، ص ةؤالدالر ظوق اق، آةلضىسع ظ ةر قالدذرس رةر ظةس ةي، بع ىلىك آةتم ص، مةثض
عرةتكة ظئرعشسةك                    بةخت ذ قعلعشع، آةحىرعشع، مةغص الالهنعث ظةص ز ظ ا، بع كة ظئرعشسة، بعزلةرضة دذظا قعلس

  .دةيمعز، حىنكع، بعزضة بذنعثدعن باشقا ظامال، يول قالمعدع

ثالر   ىلهع قعلع تىرىثالر، س تذرذثالر، آئلعش ارعلعقنع ياراش ا، ظ ذص قالس ةر ظذرذش ة مأظمعنل ع تاظعص ظعكك
ارعخع    د عدةك ت مان ظئمصعرعيعس عية، ظوس ة، ظابباس ةي، ظذمةؤعيي ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ة ت ذ ظايةتك ةن، ب ئض

ؤةقةلعكلةرنع ظةمةلعيةتتة، ظأز آأزع بعلةن آأرضةن، دألةت ظارا ظعشالرنع، معسعر هأآىمعتعنع، بذ ظالةمدعكع 
عدعكع          ذ توغرعس كعالتالرنع ب ارتعية، تةش ةقعقع هةرقايسع مةزهةص، ص انذنعنع،     ي ه زام، ق نع، نع ظعسالم تىزىمع

ةن          ث ظعشلةنض رعنع ظذالنع اندانالر نذتذقلع ئنرال، قذم العمالر، ض تذر، ظ المع دوآ وف، ظعس ع صةيالس هةرقايس
نع،   نعث زعيعنع ةتكىحعلةرنعث ظعختعالص علعق آأرس نع، قارش م رولع ث مذهع ةتلعرعنع، ب د ت نع خعزم
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ر          ظعتتعصاقلعق، آئثعشعش، يارعشعص ظأتىشنعث      عغا داظع ةزمذندا سعياس ةث م ايعتع آ أزلةص، ناه عنع س صايدعس
ةلدعم         اجعز آ ةآلعك، ظ ةؤعيةم ح ان، س ةتنع،    . بارلعق بعلعملةرنع حعقارغ ارعخنع، ظةمةلعي عثالرنعث ت هةرقايس

خةلقظارا مةسعلعلةرنع تةتقعق قعلعص، تةهلعل قعلعص، بذ ظايةتنع ؤة باشقا ظايةت، هةدعسلةرنع باش ظاساسع         
ذثالرنع             يئتةآحع ة بولذش ئلعص، ظىلض رةت ظ عثالرنع، ياخشع ظعب ةآكذر قعلعش لعق تةص  قعلعص تذرذص، ظةتعراص

  .سورايمةن، سعلةرضة تاصشذردذم

ايدا        ةر              110تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ج ةدةر، دألةتل ا ق ات بولغانغ ةنع ؤاص ةتلعرعنع، ي  ظعسالم دأل
لتان، صادعشاهالرنع، سانعنع، هعجعرعية تذنجع قذرذلغان ؤة ظعسعملعكعنع، صايتةختعنع، سايالنغان خةلعصة، سذ

ةتلعرعنع                      داق ظعسالم دأل ازعرمذ بذن ةرزعيدذ، ه كة ظ ر آأرىش ةن، بع ةدؤةللعك آةلتىرض نع ج ظاخعرالشقان ؤاقعت
ةس،      صىتىن ظةهؤالع، هةتتا، دألةت بايرعقع، دألةت ضعرعبعدعن تارتعص، تونذشتذرذص يازغان آعتابالر ظاز ظةم

ذص،              بذندا و ل ةؤةردار ب ذم خ العمالر حوق مذ ظ ت، بولذص ق ظةهؤالدعن خةلقظارا ؤةزعيةتتعن، مذسذلمانالر هةر ؤاقع
  .تذرذشع زأرىر، بذ، ب د ت لعق، خةلقظارالعق نةزةرعيعضة صايدعلعق

ان             : معسال ت خةلعصة خولفاظ راشعدنالر صايتةختع، مةآكة مةدعينة، سانع تأت، تذنجع قذرذلغ  ـ 11ع ؤاق
اه          ـ   40ع  ؤاقتظاخعرالشقان  يعلع،   ايالنغان صادعش ىرعية، س عق، س يعلع، ظذمةؤعيية دألعتع، صايتةختع، دةمةش
  41 ـ 132، ه 14سانع 

  . يعلغعحة566يعلدعن  ـ 132، 37ظابباسعيالر صايتةختع، باغداد، سانع 

انع        ةنع هعجعرعي     ـ   1940 ـ   699،  35ظوسمان ظئمصعرعيعسع، صايتةختع، ظاستانة، س ع، ي  ـ 699ة يعل
  .يعلغعحة داؤامالشقان، تا ظاخعرغعحة هةممعسع جةدؤةتللعك آةلضةن ـ 1340يعلدعن 

العدذ،                 ا ظ أهبةتنع تعلغ ر س داق بع ة مذن ايدا يةن ذ ج د،   ـ 22تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ب  ـ 195جعلع
  .سةهعصة

خان دئضةن آعشع بعر يعغعندا، مةن، جذثضو، تىرآعستان، قةشقةر شةهعرعدعن سةييعد مةنسذر ظةمعن        
ة               ع، يةن ةرةب تعل ذز، ظ ارعس، فرانس بعلةن آأرىشىص قالدعم، يئشع ظوتتذز ياشالر ظةتعراصعدا، تىرآع تعلع، ص

ةرةب                   ةر ظ ةن، ظةض نع بعلعدعك ةش تعل ةك، ب ةن، دئم نع بعلدعك علعز تعلع نع       ظازعراق ظعنض ةرلعك تعل ا، ي تعلعغ
ئلعص               . ظارعالشتذرمعساق، تةصسعرنع، لذغعتعنع سورايدعكةن    ذص آ انداق بول ا ق ذ جايغ عز ب ن، س مةن ظذنعثدع

ثع            قالدعثعز دئسةم، ظذ، مةن    ا، يئ ارلعرعمعزدا آون زنعث دعي ةن، بع ةهعرعدة ظوقذؤاتعم ا يةنع قةشقةر ش
م ث        ـ ظعلع اتقان، ظذالرنع اتقاققا ص ادانلعق، ص ة، ن ايعتع جاهالةتت ان ناه ازعرقع زام مذ ه از، بولذص ةآال ظ ةن ب ص

اظع  ارلعق      ظعجتعم ةلدعمكع، ب ة آ ذنداق نعيةتك ازعر، ش ةن ه ةن، م ادعلةص بئرةلمةيم دا ظعص ةهؤالعنع تعلعم ظ
م       انعؤع ظعلع نع،               ـ   خةلقعمنع، يذرت، دعيارعمنع زام ارقعلعق ظويغذتذش ةر ظ ا ظةس ذنداق آاتت ارقعلعق مذش ةن ظ ص

م       نع، ظعلع ةرةققعي قعلدذرذش ص، ت ةل قعلع عنع ه نع، ظعددعيعس رع آأتىرىش ئخعمذ يذقع ةتكة  ـ ت مةرعص
  .ظةلؤةتتة، ظذالردا مذنداق سةؤةبلةر بار.  قعلعمةنمةقسةتحأمدىرىشنع 

هاآعمعيةتنعث نادان قالدذرذشع، دعنسعزلعقنع تةسعر قالدذرذشع، دعنسعزالر بعلةن بعللة ظذزذن تذرذش، 
ة، بعدظةتل        ةقعدة جةهةتت راش، ظ ة ظذحع ث تةسعرعض ات دعننع ادانلعق، ي عزلعك، ن أزدعكع بعلعمس عش، ظ عش

ةمدع               اظالال، ظ ادانالر، ظعنش ان ن ان، ظعش ظذقمايدعغ أزع ظئحعلمعغ لعك، آ اننع آأرمةس خذراصعيلعشعش، جاه
صةن  ـ ظعشالر ياخشع ب ولذص آئتعدذ، سعزنعث بذ جةؤاهعر ناملعق تةصسعرعثعز قذرظان ؤة هازعرقع زامان ظعلعم

دع، ق       ةل قعل ةمنع ه احتع، ظعددعي أزىمنع ظ ابعثعز، آ املعق آعت عيات،     ن ذن آةشص المعدع، نذرغ ة شةك ق علح
تةرةققعياتالرغا يول ظئحعص، دةلعل تئصعص بةردع، قايسع بعر ظعسالم دألعتعضة بارسام، سعزنعث بذ ظةسعرعثعز              
ؤة باشقا ظعلمع ماقالعثعزنع آأردىم، هةتتا، ظافعغانعستان صادعشاهع ظامانولالهخان، بذ آعتابعثعزنع صارعس تعلعغا 

بئرعصتذ، سعزنعث بذ ظةسةرلعرعثعزنعث تىرعك، صارعس تعللعرعغا تةرجعمة قعلعنغعنعنع آأردىم، تةرجعمة قعلعص 
ة            ن يةن ةن ظذنعثدع اندعن م ا، ظ الاله خالعس وظال ظعنشاظالال، آةلضىسعدة ظعشالر ياخشع بولذشع مذمكعن، ظ  س

  ؟سورعدذم، يذرتذثالردا قانحلعك مذسذلمان بار؟ ظذالرغا آعم هاآعمعيةت يىرضىزعدذ

قا               تعدعكع باش و دألع عمعز، جذثض ن ظاش ون معليوندع ذلمانالر ظ أزلةيدعغان مذس ةن س ع بعل ك تعل بز تىرع
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ذلمانالر         ان مذس ةتتعن بولغ زذالر،             70هةرقايسع معلل مذ خذي ث آأصعنحعسع بولذص عدذ، ظذالرنع ن ظاش  معليوندع
ا       ا ظئتعق ة ظعسالم دعنعغ ةمما، مذهةممعدعيي عدذ، ظ ةن سأزلعش ع بعل و تعل و   جذثض ة جذثض دذ، هةممعمعزض د قعلع

  .صادعشاهلعق هأآىمعتع هاآعمعيةت يىرضىزعدذ

  هأآىمةت، دعن ظعشعثالردا سعلةرنع سعقعص حةآلةيدعغان ظعشالر بارمذ؟ سعلةر ظةرآعنلعككة ظعضعمذ؟

بعز سأز جةهةتتعن، ظئتعقاد جةهةتتعن، مةنا جةهةتتعن ظةرآعن، ظةمما، سعياسةت، هأآىمةت قذرذش، 
ةنع                    قذرظاننع   ة ي قع ظعسالم دألةتلةرض ةس، تاش داق ظةم ةتتعن، ظذن ةت جةه ةتتعن ظةمةلعي قانذن قعلعش جةه

  .زعيارةتحعلةرضة آأرسةتكةن، ظعالن قعلغاندةك، ظةمةس دئدع

  .مةن يةنة، معسعر، تىرآعيعدعن باشقا قايسع ظعسالم دألةتلعرعنع زعيارةت قعلدعثعز؟ دةص سورعدعم

ة، ظافع   ة بارغعح ذ، تىرآعيعض ذردذم    ظ اي ت ة ظ تاندا، ظالت م، ظافعغانعس ارةت قعلدع راننع زعي تاننع، ظع غانعس
عم     ر قعس ث بع ذ مئنع تذ، ظ تة ظوقذص تاندعكع مةآتةص اردعمعدة ظافعغانعس اننعث ي ن ظامانذلالخ دع، آئيع دئ

م           . ظةسةرلعرعمنع صارعس تعلعغا، تىرك تعلعغا تةرجعمة قعصتذ       ثع ظعلع ةلقع، يئ ةؤمع، خ عحة، ق ث دئيعش ـ  ظذنع
  .دعنسعزلعق دةيدعكةن، خذددع سوصعدةك صةن دةرسلعكعنع، دعندعن حعققان

ة،   ذ ؤةق ةن ب ةي، دئض ةهذلال ظةل ةنتاع رةهم ع،  ـ 1932ت ة  ـ 18يعل ابعر، هعجرعي ع،  ـ 1350نوي يعل
دة                       ـ   10رامعزان،   ةت ظعحع ادانلعق، جاهال ذ ن ة ش ز يةن ة بع ا هازعرغعح اغدعن ت ذ ح ةن، ش ىز بةرض ظايلعرع ي
ع،  . عمعز، بئسعم خئلعال ظئغعرلعدع   تذرذؤات قانحة قاتتعق آىنضة قالساق، شذنحة ظىمعد ظىزمةي، ظىمىدؤار بواليل

ةؤةبعدعن      ةر س بعر تةسلعك بعلةن ظاسانلعق بعللة، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةينعث ظةسةرلعرع ؤة باشقا خعزمةتل
ذنعيعدة  ايدعكةن، 20ياص ة ياش ذلمان هالةتت ع مذس ارتذق آعش ن ظ ة   معثدع ةن، ظةن ا آةلض ذلمانالر بارلعقق  مذس

ةر                       ة، دةؤةتحعل ىتىن دألةتلةرض ا، ص ىتىن دذنياغ ذنداق، ص ازعر ش لعدع، ه ارعنع ظعسالم قاص شذنداق صىتىن يةرش
م           ةرخعل ظعلع ذص، ه ا قوي أجعزلعرعنع ظوتتذرعغ ةدعس، م ةن    ـ بئرعص، ظعسالمغا حاقعردع، قذرظان، ه ةن بعل ص

رمذ   نةدعن دئسة، شذ يةردعن حعقعص، ق      وق، بع ايعل قعلعص، مذسذلمانالر سانع ظاشتع، هازعر، مذسذلمانالر ي
الردا   ـ شةهةر يوق، ظعسالم دعنع بولسا، رادعظو   تئلعؤئزور، سىنظعي هةمراه، آومصيذتئر تور بةتلعرعدة بارلعق تعل

ةرةققعي قع      ئحعص ت ر   آةث تارقعماقتا، ظالاله خالعسا، مذسذلمانالرمذ بعرلعشعص قاال، ظذيقعنع ظ اخعرع بع الر، ظ
 ظةلةيهعسساالم حىشكةندة غةلعبة قعال، قعيامةتتعغذ غةلعبة قعال، بذ دذنيا ظعساآىن غةلعبة قعال، هئح بولمعسا، 

  !لعرعمعزضة يةتكىزسذن، ظامعنمةقسةت ـ دئضةن قعسقا ؤاقعت، مذهعمع مةثضىلىك جاي، ظالاله، مذراد
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  رسىرة قاف تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعال

ىرة                   ق   اف ظةسلع، س ذ ق ةن، ب نعث ظعشارعتع بذ سىرعدعكع، قاف هةرعصعنع بةزعلةر، قذرظان ظعسمع دئض
 دئضةن ظاخعرقع نةسعهةت قعلغعن ـ مئنعث ظاضاهالندذرذشذمدعن قورقذدعغانالرغا قذرظان بعلةن ؤةزظاخرعدعكع 

  .ظايةتكة ظعشارةت ـ 45

اننع        مئهرعبان ظالاله، بذ ظىممةتنعث، قذرظان مأجعزع      ص، قذرظ لعرعدعن غةصلةتتة قئلعشعنع، ظالدعن بعلع
ةن                 اف دئض ص، ق الدعن بعلع ذص آئتعشنع ظ ةن بول قويذص، هةدعسنع قويذص، فعقهع ظعختعالبع مةسعلعلةر بعل
هةرعصنع قذرظاندعكع قافقا ظعشارةت قعلعص، ظع بةندعلعرعم، سعلةر قذرظاننع الزعم تذتذثالر، سعلةرضة بعردعنبعر 

  . بعلةن تةنبعه بةرضةنقظان شعصامذ، قذرظان هعدايةت، يئتةآحعمذ، قذرظان دةص ظاضاهالندذرغان مأجعزة قذر

 :ظايةتتعكع، لةقةد دئضةن قاصقعمذ ظعشارةت بولذص، بذ ظايةتنعث مةنعسع مذنداق ـ 22 هةرعصع، يةنة قبذ 
 تذق، بىضىن آأزىث ظأتكىرظع ظعنسان، سةن بذنعثدعن غةصلةتتة ظعدعث، ظةمدع آأزىثدعن صةردعنع آأتىرىؤةت

ضةرحة، بذ ظايةت، قعيامةت آىنعدعكع ظعشالرنع بايان قعلغان بولسعمذ، ظعبارةت، دةاللةتلعرع، شذ  . دئيعلعدذ
داق                ة مذن ان زئهنعض العم، ظعنس ظةهؤالالرنع آأرسةتسعمذ، ظةمما، ظعشارةت مةنعسع، بعر تةصةآكذر قعلغذحع ظ

بولذصمذ، ظاخعرقع بعر جىملعنع ظئلعص، ظايرعم حىشةنسةك، بىضىن آأزىث نةزةرعيعنعمذ آةلتىرعدذ، بذ ظايةتنع 
ةنعدعمذ   ةن م أمىر دئض أز، ت ةن س ةدعيد دئض ذ ه ذص، ب أز بول ةن س ةدعيد دئض أزدة، ه ةن س أتكىردذر، دئض ظ

ذن              . آئلعدذ ان، سةن نذرذغ ع ظعنس ا، ظ الغان مةنعسع بولس ة س ا، زئهنعمعزض ظعشارةت قعلغان مةنعسع بولس
ث،              مأجعزعلةر لةتتة ظئدع ةتلعرعدعن غةص ات ظاالم الالهنعث آاظعن ث، ظ لةتة ظعدع دعن يئثع آةشصعياتالردعن غةص

ةنعدة           ةن م ةن تأمىرلةشتع دئض ظةمدع، صةردةثنع آأتىرىؤةتتذق، مانا بىضىن آأزىث تأمىرلةشتع، هةدعيد دئض
ةنعنع                     ع م ةن ظعكك أمىر دئض ةن ت أتكىر بعل ارةت مةنعسع، ظ ذ        بولعدذ، بذ لةؤزةن ظعش ان، ب ة ظالغ أز ظىستعض ظ

ذن،                   ةنع دذرب أمىر ي أزىث ت هةدعيد، تأمىر دئضةن مةنا بةرضةندة، يةنع ظايةتتعن ظعشارةت، دةلعل قعلغاندا، آ
ر         ةلقظارالعق بع يذتئردا، خ ةتتا، آومص ةمراه، ه ىنظعي ه كوص، س كذص، تئلعس امعرا، معكرذس رعنع   ـ تعلك بع

أزن        ة، آ كىنعلةر         آأرىشكعحة ظعشارةت قعلعدذ، بذ ظايةتت ذ ظىس أمىردةك ظاش عغا، ت أتكىر بولذش ة، ظ عث آأرىشعض
ياردةم بئرعدذ دئضةن ظعشارةت، مةنا بئرعلعدذ، شذنع بعلعؤئلعثكع، بذ ظايةتنع بذرمعلعغانلعق ظةمةس، ظذسذل      

  )آومصيذتئر تورعدا دذنيانع آأرىش(     .قاظعدعسعدعكع ظعشارةت، دةلعل ظئلعشتذر

رىآسعز بةرصا قعلغانلعقعمعزغا، ظذنع يذلتذز بعلةن بئزعضةنلعكعمعزضة، ظذنعثدا ظذالر، ظاسماننع قانداق تىؤ
امدذ؟ دةص     ـ 6 دئضةن هئحقانداق بعر يوحذق يوقلعقعغا قارعمامدذ؟  مانغا قارعم علةرنع ظاس ظايةتتة، ظالاله، س

ثالر، حوقذم ظعمان، ظئتعقاد سوراؤاتعدذ، قارعمعغانغا ظةيعبلةؤاتعدذ، لةببةي دةص بعر قاراثالر، تئلعسكوصالردا قارا
  . مأجعزعلةرنع آأرىص، صايدا ظالعسعلةر، بعز بذ توغرعسعدا آأص توختالدذق

يةتتعنحع ظايةتتعن توققذزذنحع ظايةتكعحة، يةر يىزعنع ظذزذنعسعغا ؤة توغرعسعغا سوزذص، آةث ياراتتذق، 
ثدا تىر        دذق، ظذنع اغالرنع قعل ىن ت لعكع ظىح ث تةؤرعمةس دة ظذنع ةر يىزع ىملىآلةرنع   ي رايلعق ظأس ىك حع ل

نع            الالهنعث ظذلذغلعقع ىن، ظ عتعش ظىح ة آأرس ةربعر بةندعض ايتقذحع ه ا ق ز، ظالالهق ع بع تىردذق، بذن ظأس
 ظةسلعتعش ظىحىن، شذنداق قعلدذق، بذ ظايةتلةردة بعرعنحعدعن قذرذقلذقنع، ظالالهنعث سوزذص يايغانلعقع، بعر

ذ        ـ   ة ش ةزةرعيعمذ ظةن ان ن ةن،         بعرعدعن ظاجرعغ تذق دئض اغالرنع تةؤرعمةسلعك ظىحىن بئكعت عتعدذ، ت نع آأرس
ذنداقال               ة، ش ةن نةزةرعيعض ىك دئض ع آىحل ذرذش رول ذص ت نع تذت ظايةتتعكع هازعر ظاشكارا بولغان تاغنعث زئمعن

ةن دذق دئض اراتتذق، قعل ايدذق، ي عنع  . ي اننعث ظوخشعش ذثا، قذرظ ايدذ، ش ةخلذق قعاللم أزلةرنع م داق س بذن
ةتتعكع   آةلتىرةلم ذالر ظاي دع، ب ذنداق قعل ةن ش ذ هةقعقةت ةيدذ، ظ ذنداق دعيةل الالهال ش ر ظ ةقةت، بع ةيمعز، ص

مأجعزة ظاالمةتتذر، بعز هازعر تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق، دئضةن جايدا توختعلعص ظأتعمعز،            
ذ    ارعنع خعلم ة يةرش ز ظةمةلعيةتت ىن بع ث ظىح ىملىآلة  ـ بذنع ىك ظأس ل، تىرل اياهةت  خع عمعز، س رنع آأرعش

، صةلعسةصةتىزىم بولغان، شةرعظةت آعتابعنع آأرضةندةك،  ـ هئحبولمعغاندا، هعدايةت، قانذن . قعلعشعمعز الزعم 
عمعز                ابلعرعنعمذ آأرىش ةت آعت ةندةك، تةبعظ ابلعرعنع آأرض هئكمةت آعتابعنع ظأز ؤذجذدعمعزنعث ظاناتومعية آعت
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عل مةنز      . الزعم وردا، ظئس ابدا، ت ن ياخشع،              آعت رعدذ، يوقدع اقمذ بولعؤئ اياهةت قعلس ةردة س ةردة، فعلعمل عرعل
ع،                       تذل، بعه ىرىك، شاص ىزىم، ظ ةنجىر، ظ زا، ظ اق، لع ار، ياث ا، ظان تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ يةردة، خورم
ع      دذ، ظذالردعك ةتقعق قعلع ىملىآلةرنع ت ىك ظأس ئؤعلعك تىرل ذن م ارلعق نذرغ ةنذبةر، قات تةك، س ون، صعس  لعم

نع يئزعص حعقعدذ، مانا بذ تةؤهعد مانا تةبعظةت ظعلمع، سعز آأز ظالدعثعزدعكع بعر تال ظانارنع ظئلعص هئكمةت
ذرذق،              ان، ظ أرىنىص تذرعدعغ عمدا آ ع قعس ذ، ظعحك آأرىص بئقعث، ظذنعثدعكع ضىزةللعك، قعزعللعق، سىزىك س

ة،                 ذص آةتس ان، حذؤذل ك تعزعلغ ذنداق رةتلع ز، ش دة مئغع ةدةآنع       توصعنعث ظعحع ال م ر ت عز؟ بع ا تعزاالمس قايت
قوناقالرمذ شذنداق، بذغدايمذ شذ، ظعمام غةززالع،      ) قوناقنعث دئنعنع حعقعرعؤةتكةندعن آئيعنكع قالغان غولع     (

مةيلع ظذ يذمعالق ياآع ظىح بذرجةك ياآع تأت ياآع ظالتة قعرلعق : ظاسمان جعسمعدا توختعلعص، مذنداق دةيدذ
ارايعتع  ث آ ذن، بذنع تذز،   بلس ع يذل ث ظعحعدعك عيازدةك ظذنع ذددع ص انع، خ ةؤةت س ماننعث ق اغلعق، ظاس ح

ة،                     ذن دئس ةرعبعر، آ الدعدا ب تع ظ الالهنعث قذدرع ةر ظعككعلعسع، ظ رعدةك ه ار دانعحعلع ذددع ظان جعسعمالر خ
ةن                   دذ دئض ان بولع الاله ياراتق ا، ظ علةر بولس ذالر هادعس ع ظ علةر مذهعم ع   . يارالغان نةرس ذنداق، ظذالرن الاله  ش  ظ

  .ياراتتع، شذنداق تئزعص حعقتع، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ قئتعم، بعر نةححة هئكمةتنع يازعدذ

ع قذشالردعن           ـ  1 ذ دانالرن الاله، ب ان ظ عز، مئهرعب الرنع آأرعس ل قاص ر خع ظاشلعق دانعلعرع ظىستعدة بع
ة           ازاث بعل اقنعث غ ة         جاندارالردعن ظعنسانالرغا ساقالص بئرعدذ، سعز قون ةزعدة يةن عز، ب عنع بعلعس ن ساقلعنعش

ازذك،            ئخع ن قذشالر يةؤالعدعغذ؟ بذغداي، خالتا ظعحعدة بولذصال قالماي، ظذنعث غولع يةنع سامان بولعدعغان ش
ظعنحعكة، بذنداق بولذشع، قذشالر قونالمايدذ، قونسا، يعقعلعص آئتعص، تعك تذرمايدذ، قذشالر قورقذص ظذحذص 

قوناقدعنمذ ظوبدان ساقالنغان، غولع بولسا، ظوبدان سامان بولغان،  ـ زضة قالعدذ، بذغدايدة، دانالر بع ـ آئتعدذ
دا     ـ   ظذنعثدعكع ظويمانحاقالر بعكار ظةمةس، بعر     ةتتعن ظذحع  15بعرعضة تعزعلعص تذرعدذ، بذغداي، مذشذ هئكم

ل تذرذؤئ           ا، تع تعدذ،      سانتعمئتعر ظةتراصعدا بولعدذ، آأتةآكعحة بولمايدذ، ظذنداق بولمعس ةص آئ الر ي ص، قذش لع
شذنداقال نذرغذنع يةرضة تأآىلىص ظعسراص بولذص آئتعدذ، قانداق ظذرعسعز؟ ظذالر نئمة يةيدذ؟ ظالاله، هئكمةت   

  .بعلةن ظورذنالشتذردع

ذص                  ـ   2 داق بول ايدذ، ظذن ايؤانالردةك ماثم عمذ، ه اتلعق بولس انلعق هاي دةرةخلةر، ظأسىملىآلةر ضةرحة ج
ز ظذالرن    العلعرعنع            قالسا، بع العدذ، ب وزذق ظ ال ظ عم تذرذص ذالر جعس العمعز؟ ظ وزذق ظ ذص، ظ ةدعن قوغالص تذت ع ن

  .باقعدذ، ظةؤالد قالدذرذص، آأصعيعدذ، شذثا بعز ظذالرنع باقعمعز

ظأسىملىآلةر يعلتعزع، آةث تارقاص تذرعدذ، ظةتراصقا ماثعدذ، بذنعثدعن ظذ، ظوزذقنع ياخشع ظالعدذ،  ـ 3
ص   ذنداقال يعقعلع ع       ش ةملعكنع ياخش ذالرنع، ن رعدذ، س لعق بئ امالغا بةرداش دذ، ش ك تذراالي مةي، تع حىش

الاله   ع ظ اراث، ظذن ا ق اقنعث يعلتعزعغ اندةك، قون ةص تذرعؤاتق ذنداق يأل ع بعرسع ش ذددع بذالرن ىمىرعدذ، خ س
  بعلعسعزغذ؟! يعتعص آةتسة قانداق بو لعدذ؟ هة يألةيدذ، ظةضةر

لعدذ، بةزعسع ظعنحعكة، بةزعسع ظذزذن، آةث، قوناقنعثكعدةك، بةزعسع ظذنعث قذالقلعرع هةرخعل بو ـ 4
ذ  دذ، خعلم امغذردةك بولع ةي، ح تعدذ، بةزعسع بةس اص آئ ة ظوخش ةرخعل  ـ دةرةخنعثكعض عدا، ه ل بولذش خع

ازوت،  ان ظ ن ظالعدعغ ىن نذرعدع عؤةتلعك، آ زغعمذ مذناس عؤةتلعك، يعلتع ا مذناس ذالر، يامغذرغ ار، ب ةت ب هئكم
رعدذ،          هاؤادعن   رعص بئ ئن حعقع ة ظوآسعض ظالعدعغان ظازوتقا مذناسعؤةتلعك، هةممعسع آاربوننع سىمىرىص بعزض

  .ظالاله بعر ظعشنع نذرغذن هئكمةت بعلةن قعلعدذ

تعنمذ  ـ خورما ظذرذقع ؤة باشقا ظىحكعلةر، بذالر بعز ظعنسانالر ظىحىن ضأهةر، ظالماس، ظالتذن  ـ   5  آىمىش
علةر   ذ نةرس ع، ب م، حىنك االس مذهع اددا خ ام م أمىر، آ اش، ت ر ت اؤئرعدذ، . بع ان ياش عمذ ظعنس ذالر بولمعس ظ

ظذالرنعث قعممةتلعك بولذص قئلعشع، آام تئصعلعشعدا، هةممة نةرسة آئلعدعغان تةثداش قعممةت بويذمع بولذص 
االس  عدا خ تئمال بولذش الرغا ظعس ايدعلعق ظعش ذن ص تا، نذرغ ذلغا ياراش عدا، ص ا. قئلعش اننع س ةمما، ج قالش ظ

ا،       ظىحىن، آئسةلنع داؤاالش ظىحىن، ظذالر يئمةآلعك بواللمايدذ، دورا بواللمايدذ، بذ ظذرذقالر، ظىحكعلةر بولس
ع       ئؤة ظىحكعس ارلعق م عدذر، ب اتلعق سةؤةبحعس ة هاي ع بعزض دذر، آأصعيعش ع داؤامع ةرنعث ظاساس ذ مئؤعل ظاش

  .شذنداق، تئخع ياغ حعقعدذ ؤاهاآازاالر

ات ةر ق ذرذق، ظىحكعل ز  ظ ايدذ، بع اقالص تذرالم نع س نع، ظئتع ا، مئؤع داق بولمعس م، ظذن ع الزع ععق بولذش
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ة،             ة حىشىص آةتس اقاليدذ، يةرض هئحنئمة يعيةلمةيمعز، ظذ مئؤة قئصعحذ تئخع، مئؤعنع ساقاليدذ، سىيعنع س
دذ، بذ        اقالص تذرع اتعمعزنع س علةر   هئحنئمة بولمايدذ، دانالر قئصع، غعالصحعالرمذ ظذنعث ؤة بعزنعث هاي ع آعش ن

  .بعلمةي يةيدذ

اراص     ـ 6 ا ق ا، هاؤاغ ىن نذرعغ مانغا، آ ع ظاس ةيلةرمذ غول ات، س ىملىك، آأآت اآع ظأس ةربعر دةرةخ ي ه
ماثعدذ، يعلتعزع بولسا، صةسكة قاراص ماثعدذ، ظةضةر يأنعلعشع ظأزضعرعص قالسعمذ تولغعشعص ماثعدذ، بذالرنع 

ا    ص يولغ ةآحعلعك قعلع ص، يئت ةت قعلع م هعداي ذنحعلعك   آع زمذ ش ة، يعلتع انحعلعك ظأسس ول ق الدع، غ س
زع، دورا،                ىملىك يعلتع يوغعنايدذ، ظذسسذزلذقنع قاندذرعدذ ؤة ظذنع يألةص، حعث تذتذص تذرعدذ، نذرغذن ظأس
ذ                 ذ دورعالرم اندةك، ب اقالص تذرغ اتعمعزنع س رع هاي لعق دانلع شعصا بولذص، ظذنعث غولع، تئنع، مئؤعسع، ظاش

شذمبعلعرع بولسا، الزعملعق نذرنع ظأتكىزىص، الزعم بولمعغعنعنع توسذص  ـ ذ، قذالقالر، شاخهاياتلعقنع ساقاليد
رعص              ـ   تذرعدذ، ظعسسعق  انلعقنع حعقع ا، زعي سوغذققا قارعتا رول ظوينايدذ، هةرخعل ماددعالرنع سىمىرىص تذرس

  .تذرعدذ

ص قويمعدع، ظعش بذنداق ظةآسع تاؤذزالرنع، آاؤعالرنع يوغان قعلدع، دةرةخ ظىستعضة ظئلع ـ قوغذن ـ 7
عمذ،                     أص بولس ذ آ ك دةرةخ، ظ ئؤة، آعحع ع، م دذ، حىنك ةت بذزذلع دذ، هئكم بولسا، زور قااليمعقانحعلعق حعقع

تاؤذز  ـ آأتىرىص تذرعدذ، سئسعص آةتمةيدذ، ظذالر يةرضة تةضسعال خذددع ظىزىمدةك سئسعص آئتعدذ، قوغذن
ئخعمذ ظذسساص          يةردة تذرمعسا بولمايدذ، بذالرنع دةرةخ ظ      دذ، ت تعص يوقعلع ىستعضة ظعلعص قويسا، حىشىص آئ

ذغا   أص س ذالر، آ تعدذ، ب اج آئ اتتعق  موهت ةك ق الاله، دةرةخت نع، ظ ىملىك غولع ث ظأس ذثا، بذالرنع ذص، ش  بول
ر    ذددع بع ز خ علةآلةر يعلتع ذ ص ةلكع، ب دع، ب اتتعق قعلمع زنعمذ ق دع، يعلتع ذالرنع،  قعلمع علةنكعدةك، س ش

عمةح                  قتؤاظوزذقالرنع   ا يأض ىزىم بارعثعغ علةآكة، ظ عز، ص دذ، س ذغذرذص تذرع عدا يةتكىزعدذ، دئهقانالرمذ آأص س
ا              ةس، يذقعرغ ذالر صةسكة ظةم ة، ظ ة ظعض انلعق سةزضىض ذالر ج اتلعق ظعضعسع، ظ ضىلنعث تئنعضة قاراث، ظذالر هاي

، قذياش نذرع تةرةصكة مايعل يامعشعدذ، حاثزعدا بعر تةشتةك ضىلعنع قويسعثعز، ظذالر ظاصتاص سذنغذسع آئلعص
ةق             ةت، ه انالر هعداي ن، ظعنس ئزعدذ، لئكع ع س نعدا نذرن أز جئ ذ ظ علعدذ، ظذالرم ايعل ظعض رعلعص م دذ، قع بولع

ةزمعدع نع س ةك. نذرع ةنتاؤع   سأزلعس تعدذ، ت ذص آئ ةن توش ةتلعرع بعل ىملىك هئكم اب دةرةخ، ظأس ذ آعت ب
، سعز بذ ظايةت، هةدعسلةرنعث يوليورذق، ظةمرع بعلةن رةهمةهذلال ظةلةي، ظاساس سئلعص بةرضةندعن آئيعن

وث   ئلعص، ح يذتئر ظ كوص ، آومص كذص، تئلعس ا، معكرذس زدعنعث، بولس ث، ظع ةتقعق قعلع اراث، ت ك  ـ ق آعحع
ظالةملةرنع آىزعتعث، ظالعمالر، دوآتذرالر تةتقعقاتعنع آأرىث، مأجعزة، هئكمةتلةرنع آأص ظوقذص، ظعمانعثعزنع  

ذ زع    دذ   آىحةيتعث، ظ ادة بولع ةرخعل                . ي عزنع ه ةيتان س تعدذ، ش مذ آئ امالص يوقاص عثعز، آ لةتة ظذخالؤةرس غةص
  .ظئتعقاددعن قذرذق قالعسعز ـ  قويدذرذص، جاؤابدعن توسذص، ظعمانسوظال

 ظالاله، بعز مذسذلمانالرغعمذ ظعزدعنعشنع، تةتقعق قعلعشنع، آةشعص قعلعشنع، تةرةققعي قعلعشنع، ظعلعم
ا ـ   ةم         ـ نهئكمةتنع، ظعم ع ظال تىرىص، ظعكك نعص، سةضةآلةش زدعن ظويغع ةن، ظذيقذمع ادنع بةرض ةخت ظئتعق نع ب

زنعث        ئلعمذ بع ةيدعغان قعلسذن، ه ا،        ظوياليدعغان، آأزل ةردع، ظالالهق أص ب ئلع آ الاله خ لعقعزمعغا، ظ يارعماس
  !ساناالر بولسذن، ظامعن ـ سانسعز شىآرع، هةمدذ

بولذص، ظعنسان ظاغزعدعن قانداق  ظعككع صةرعشتة ةن آاتعبعيعندةكظعنسانالر ظوث ؤة سول تةرعصعدة آعرام
  . ظايةت8 ـ 7 بعر سأزنع حعقارسا، صةرعشتعلةر ظذنع آىزىتىص تذرعدذ، خاتعرلةيدذ،

ر           بعز مذسذلمانالر بذ صةرعشتعلةرنعث خاتعرلعشعضة، قعيامةت آىنع ضذؤاهحع بولذشعغا، ياخشع، هةتتا بع
ة،   ظئغعز سأزنعمذ خاتعرلعشعضة   ةهذلال ظةلةيض شةآسعز ظعشعنعمعز، ظئتعقاد قعلعمعز، ظةهمةد ظعبنع هةنبةل رةهم

سةآراتقا حىشىص قالغاندا، يئنعدعكعلةر بعزضة ؤةسعيةت قعلسعال دئسة، ظذ، سعلةرضة نئمعنع ؤةسعيةت قعالي، 
رعمنع             اه، ظعنجعقلع ان ظ اغزعمدعن حعقعؤاتق ن ظ ةؤاتعدذ  مانا هازعر صةرعشتعلةر مئنعث آئسةل دةردعدع مذ خاتعرل

اآع             . دئضةن ذ ياخشع، ي دذ، ظ ةص تذرع ا   ـ زادع ظئغعزدعن حعققان بعر مةنعلعك سأز، تعنعقنعمذ خاتعرل يامانغ
ل      . آعرعدذ ةممعنع دةلع ع ه ع               ـ   قعيامةت آىن عزالر بذن مذ دعنس انالر، بولذص عتعدذ، ظعنس ات قعلعص آأرس ظعسص

العدذ، ظةمةل   دذ دةص ق ن بولع انداق مذمكع ا، ق امعرا،    ظاثلعس عنظالغذ، تعلك الغذ، س ازعر ظىنظ ا، ه ة بولس عيةتت
تذرق،  ةرةققعياتالرغا ظئرعش دةك ت ةمراهدا آىزىتعش ىنظعي ه الش ظىسكىنعسع، س ز قوغ ؤابع، ظع ىش ظةس آىزىت
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ق       ةرةققعي قعلعغلع ة ت هةممعضة مةلذم، جعنالر بولذصمذ صةرعشتعلةر بعزدعن نةححة هةسسة هةتتا سانسعز هةسس
الردعمذ            يارعتعلغان، ظذال  رنع، ظالاله، مةخسذس نذردعن ظاالهعدة ياراتقان، بعز ظذالرنع تئلعسكوص، مئكرذسكذص

آأرةلمعدذق، آأز آأرضعلع بولمايدعغان هىجةيرة، زةررحعلةرنع آأرسةآمذ، ظذالرنع آأرةلمعدذق، حىنكع، ظذالر 
قعحة    عمدعن باش ادد      ماددع ظالةمدعن، ماددا، جعس ا م ذص، ظذالرغ ةخلذق بول ر م ايدذ،    بع ار قعلم اقالر آ ا، توس

علةن       ـ   آعرعص ةلةيدذ، مةس االيدذ، حىش ة          : حعقعؤئرعدذ، ظذح ة، نةحح ةزراظعل، هةرقانح ألىم صةرعشتعسع ظ ظ
نع         انلعقالرنعث جئنع اتلعق، ج ع هاي علةر ظعحعدعك ةن نةرس م ظئتعلض ع مذقع ئمونت ظعحعدعك تون، س ةؤةت بع ق

رةر نةرس  ايدذ، بع ة حعقارم ة شةص رعدذ، قعلح اآع رةث،   ظئلعؤئ ذراق ي ايدذ، ص عص قالم عص، صذتلعش ة تاقعش عض
زدعن           ذالر بع ذص، ظ ان بول ظاؤازالرنع حعقارمايدذ، هةربعر صةرعشتة، ظأز خعزمعتعضة ماهعر، آأصكة قادعر يارعتعلغ
نةححة هةسسة ظىستىن، بعز ظاددع ظعنسان، خئلع ظعشالرنع خاتعرلةص ظىنظالغذغا، سعنظالغذغا ظئلعص، خئلع 

ل         ظعشالرنع   اق، دةلع اش قعلعؤاتس و ص ةتحع    ـ خاتعرلةص، معكرذسكذصالردا تةآشىرىص، دعل اتالرنع، جعناي ظعسص
ل       ذ خع مذ؟ ب الرنع قعاللماس ذ ظعش اقحعلعرع، ب ذنلعرع، س الاله قوش تعلةر، ظ ذ صةرعش اق، ظ ا قويذؤاتس ظالدعغ

  .مذ تعلغا ظالغان، ظالاله، هةممعضة قادعردذرقذتذبنةزةرعيةنع سةييعد 

اندا ص،  قذرظ ةيرة قعلع ةردع، س أز قعلعص ب ة آ الاله، سعلةرض ار، ظ رةت ب اراثالر، ظعب علةر؟ ق  قارعمامس
ساياهةت قعلعص آأرىص بئقعثالر، دئضةندةك، ظايةتلةر ناهايعتع آأص، بذ سىرعدعمذ ظاسمانغا قارعمامدذ؟ دةص      

  .سورعغان، ظةيعبلةص ظذالرنعث بعخةؤةر يىرضعنعنع ظعنكار قعلغان

ظاسمانغا قاراشقا بذيرعغان تذرسا، ظعمانغا، ظعسالمغا، ظئتعقادقا، بذ آأز : ذلال ظةلةي دةيدذ  تةنتاؤع رةهمةه 
ذ               ايعتعنع مذش ان ظ ةن قذرظ مذناسعؤةتلعك تذرسا، مأجعزعلةرنع بذ آأز بايقايدعغان تذرسا، ظاالمةت، ظايةت بعل

أرىص ت                   ر آ ز بع ع بع ذص، بذن و ل ة ب ذن    آأز آأرسة، ظذنداقتا، بذ آأز مذهعم نةرس ايلع، نذرغ ةتقعق قعلعص باق
عنع    نع، تىزىلىش االهعدعلعكعنع، ظعقتعدارع نع، ظ ث نئمعلعكع علةر، ظذنع ان آعش اراتع آأتىرىؤالغ ىرةت ظاص س
ز             ىرمةيدذ، بع ةيدذ، تةآش ا آأرم بعلمةيدذ، نذرغذن ظعنسانالر آأزع بعلةن آأرضةن بولسعمذ، ظأز آأزعنع بولس

عنع،      ـ 33 ـ 29ظاؤؤال آأزنع آأرىص باقايلع،      ث سذنذش عنع، نذرنع أرىش تةجرعبعس بةت، آأز آأرىنىشع، آ
دذ      600آأزدعكع   داق دةي ا،   :  معليوندعن ظارتذق آأرىشكة مةسظذل هىجةيرة سىرعتعنع آةلتىرىص مذن أز بولس آ

ذص،              ازاالر بول ن،   15آأرىش، سئزعش، مىثضىزلىك صةردعلعرع، شعللعق صةردة، آعرعستال تةنحة، ؤاهاآ  تىردع
  . هاسعل بولغانجىزظعدعن

آأزدة ظاالهعدة فوتذ ظاصاراتتعنمذ ظعلغار تئخنعكا قوللعنعلغان بولذص، نذرنع، سىرةتنع ظذ قانداق بعر تةرةص 
أرىنعدذ،                      ذص آ را بول اخعرع توغ عغا ظ أرىش نذقتعس ذص آ قعلعشنع بعلعدذ، سىرةت بعرع تةتىر، بعرع ظوث بول

ذص،     600آأز، نذر بعلةن آأرىص، نذرنع آأرعدذ، آأزدعكع       ظذل بول ئزعمعغا مةس أرىش س  معليون هىجةيرة، آ
بذ سئزعم، سئضنالنع نئرعؤعغا، معثعضة   يةتتة رةثنع ؤة ظوندعن آأص خعل رةثنع آأرىص تونذيدذ، هىجةيرعلةر         

انداق   يةتكىزىص بئرعدذ، ظاندعن، ظعنسان، آأرىش سئزعمعغا ظعضة      بولعدذ، هىجةيرعلةر قانداق آأرعدذ؟ ظذالر ق
ان      سئزعدذ؟ ظذ  ةيرعنع ظعنس الر قانداق بولذص، يةتتة رةثضة مةسظذل بولذص قالدع؟ ظالاله ظالعمدذر، تئخع هىج

اظالعيعتعنع          ث ص ةن ظذالرنع كذص بعل ةمما، معكرذس اقمعدع، ظ ص ب تعية قعلع ارحعالص، ظوصراس معدةك ص جعس
ر دو     ـ   33آىزةتتع،   ر    بةتتعكع بولسا، مةخسذس هىجةيرة صاظالعيعتعدذر، ظامعرعكعلعق بع ةتقعقاتحع، بع تذر، ت آ

يذ          ةتتا، نع عؤالغذدةك     ـ تال هىجةيرعنع نةححة معليارت، تئرلعيون هةسسة يوغانتعص، ه ةهعرعنع بئس ورك ش ي
ذص      ـ حوثايتعص، ظاندعن بذنعث ظعحكع دذنياسعغا آعرعص، ظاجايعص  انداةك بول رعص قالغ ا آع غارايعص دذنياغ

  .غان، هةيران قالغانآةتكةن، خذددع، حوث بعر ظالةمضة آةلضةندةك بول

آأزدعكع هئكمةت ؤة ظاجايعص صذختا ساناظةتنع بعز سأزلةص بولغان بولساقمذ، قذرظاندا آأص آةلضةحكة، 
أرىص،        ر آ أزعثعزنع بع أز آ ذث، ظ أرىص قوي ةرنع آ عية، ظاناتومعيعل الدذق، بعظولوض قعحة توخت تعم قعس ذ قئ ب

ضةن ظالاله قعلدع، آأرىشكة، بعلعشكة تئضعشلعك مأجعزة تةآشىرىص بئقعث، بذالرنع ظاشذ ظاسمانغا قاراثالر دئ
دة،  ـ ظاالمةتلةرنعمذ يارعتعص قويذص، ظاندعن آأزنع ياراتقان، آأز آامار نئمة، آأرمعسة بعكار نئمة دئضةن شذ

ةنحكة  عز ظعش ة شةآس أجعزة ظاالمةتلةرض ا، م ا، ظئتعقادق عرعت، ظعمانغ دعن س أز آأرىش ذ آ ازعر ب ه
  .مذناسعؤةتلعكتذر
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ث                  ن، بذنع اندعن آئيع ةؤةردار بولغ أزعمعزدعن خ ن آ اندعن آئيع ىرىص بولغ أزعمعزنع تةآش ظةمدع بعز آ
مانغا  ذنذص، ظاس ا بويس الالهنعث بذيرذقعغ دذرذص، ظ ارع قعل نع ج تعم   هئكمعتع ذ قئ ز ب ايلع، بع اراص باق ر ق بع

معسعدعال توختاص قالمايمعز، آأزعمعزنع تةآشىردذق، قولعمعزغا تئلعسكوص ظالدذق، شذثا، يالغذز قذياش سعستئ
ع                 امان يول ذ س ذ، ب تذز، ظ ال يذل ر ت عدعكع بع ع سعستئمعس امان يول ةن س ةمراهلعرع بعل أز ه ةن ظ قذياش دئض

ن     عدعكع يىزدع ع سعستئمعس امان يول اش، س عدعن، قذي ىزىص   50000سعستئمعس ا ظ ع يعراقت ذر يعل ل ن  يع
ة    ر آئح يدذ، بع يون آ     ـ يىرع ة معل ىرظعتع نةحح دىزدة س اش     آىن داق قذي اثعدذ، بذن ة م ر تئزلعكت علومئتع

ر    ك بع ةزع آعحع ايقعمعدع، ب عنع ب انالر بةزعس ار، ظعنس رلعيون ب ة تئ دا نةحح امان يولع عدعن س سعستئمعس
معزدعن    زنعث قذياش ذ بع ة، ظ دا آىزةتس ذص تئلعسكوص ةس بول ةندةك، ظةم ة آأرىنض لع آأزعمعزض تذزالر ظةس يذل

ة   15000 ذر حعقعرعدعك ارتذق ن ة ظ ةتتا بةزعسع،   هةسس ة   60ن، ه ةن، آأزعمعزض ىك ظعك ة آىحل ث هةسس  مع
تذزالر، عم يذل ر قعس ةن بع اش  آأرىنض زدعن قذي عمعزدعن بع اندةك، 150قذياش ا تذرغ ر يعراقت يون آعلومئتع  معل

رنع     150 هةسسة يعراقلعقتا ظعكةن، يةنع بعزدعن يعراقلعقنع        200000 ة   200000 معليون آعلومئتع  هةسسعض
ا        100عدذ، بذ دئضةن آأزعمعز آأرضعنع، تئلعسكصدا بولسا، بعزدعن         آأصةيتسةك، حعق  ع يعراقت ذر يعل يون ن  معل

ئكذنتتا      ر س ةن، بع ع دئض ذر يعل دذ، ن كارا بولع ع ظاش تذزالر سعستئمعس ان يذل ر 300تذرعدعغ ث آعلومئتع  مع
دذ،              ع بولع زدع    ـ   38 ـ   37تئزلعكتة ساق بعر يعل ماثسا، ظاندعن بعر نذر يعل عدة بع ان   سةهعص راق تذرعدعغ ن يع

  .نذرغذن سعستئمعالرنع يازغان، نةححة يىزمعث نذر يعلع يعراقتا تذرعدذ، ظالالهذ ظةآبةر

، توختعلعص دئضةن ظايةتتة، يةنة ضىزةل، حعرايلعق ظأسىملىك ظأستىردذق،تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، 
ةآكعز   ـ 44عنع بةتتة، دةرةخ ظذرذقعدعكع هىجةيرعنعث بألىنعشع، آأصعيعش ظةهؤال ـ  43 بةتتة بولسا، يةتتة س

ذش   هةقعقعي بةتتة بولسا،  ـ  47خعل دةرةخ هىجةيرعسعنع سىرةتلعك آةلتىرعدذ،       عل بول بعر دةرةخ، ياغاح هاس
ذ     ـ  49جةريانعنع سىرةتلعك آةلتىرىص تةصسعلع يازغان،       ازعدذ، ب القعلعرعنع ي بةتتة بولسا، دةرةختعكع يعل ه

ل     هالقعالر بعلةن نةححة يعلل    ذ خع عية، ب ذ بعظولوض عق ظأمىرنع بعلضعلع بولعدذ، مانا بذ بوتانعكا، بذ تةبعظةت، ب
الر، دةرعسلعك                   رعدذ، تذنجع آةشعص قعلغذحع ا بولعؤئ ظعسعم سعزضة تونذش ظعلعمنعث ظعسمعنع قانداق ظاتعس

اق                قان بولس ، دةرعسلعك   تىزضىحعلةر، شذنداق ظاتايدذ، حىنكع، تعلع شذنداق، ظةضةر بعز آةشعص قعلعص تاص
ةلقظارالعق              ذ خ ةمدع، ب اتتذق، ظ ز قوي معنع بع اق، ظعس ان بولس ةتقعق قعلغ تىزىص حعققان بولساق ظعزدعنعص، ت
ا    ىحعدة، خات ا سأزلعض ع خات ا، ظذن ةيعب بولس ذناه، ظ ةت، ض وق، جعناي ذناه ي دا ض الدع، تعل ذص ق الغذ بول ظات

دذ       ورا . ظةقعدة، خاتا ظعددعيعضة آةلتىرىص قويغذحعدا بولع ع،          س ارتعلعدذ، حىنك ذالر ت ة ش ةس، ظةن ل ظةم ققا تع
اتعل                  ة ب الص، آعشعلةرض ةتنع بذرمع ذص، هةقعق علةرنع قوش ةن آعش ةت بعل ان، هةقعق ةتنع بذرمعلعغ ظذالر هةقعق
نع،    ا دةرس ر ظوقوغذحعغ ةيتان بع ذددع ش ان، خ علةرنع ظازدذرغ ةنمذ آعش ةت بعل اآع هةقعق ان، ي ةقعدة تاثغ ظ

لعتعص، نامعزعدعن ظازدذرغاندةك، آعشعلةر نادان بولغاحقا، آأز ظالدعدعكع هةقعقةتنع قذرظاننع، تةتقعقاتنع ظةس
قعلع        ةتتا توس ع، ه ع بذرمعلعغعل ةقدعن ظذالرن  ظذالرغا آأرسعتعص، حىشةندىرىص تذرذص، حوث هةقعقةتتعن، ه

دذ، ب               ذل قعلع الر       بولعدعكةن، حىنكع، ظذالر نادان بالعالر بولسا، ظاق دةصتةر نئمة يازسا، قوب ذ ظعلعم ازعر ب ز ه ع
ارقعلعق               ةيرة ظ عدةك، هىج ظارقعلعق، بذالرنع يةنع ظأسىملىك دةرةخلةرنعمذ خذددع ظعنسان، هايؤان هىجةيرعس
ياراتقعنعنع آأردذق، ظالالهنعث ؤة ظذنعث ظةلحعسعنعث ظأسىملىآنع ظألضةندعن آئيعن تئرعلعشكة ظوخشاتقعنعنع 

هئكمةتكة ظئرعشتذق، زعراظةت، باغؤةنلعك، تئنعكعغا ظئرعشتذق،  ـ معسال قعلغعنعنع حىشةندذق، نذرغذن ظعلعم
الاله،                   دذق، ظ أص هوسذل ظئلعشنع بعل اندا آ انداق قعلغ ظذرذقالرنع قانداق حاثالشتذرذش، سورتالشتذرذش، ق

ة  ةتهةمم منئم ذالر  ـ نع، ظعلع ثالر، ظ رةت ظئلع ثالر، ظعب اراثالر، آىزعتع تذرغاح، ق عتغا ظورذنالش ةت ظاس هئكم
  .بةندة ظىحىن ظعبرةت بار) א(ارعمامدذ؟ دةصتعكةن، ظالاله تةرةصكة قايتقذحع، ق

هةربعر سأزنع صةرعشتعلةر آىزىتىص تذرعدذ، ظذنع  ظعنسان ظئغعزعدعن حعققانتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، 
ةتلعرع               يازعدذ ث ظاص ابعدعن تعلنع املعق آعت داق    ، دئضةن ظايةتنع، ظعمام غةززالعنعث ظعهياظ ن عدعكع مذن تئمعس

مةزمذنالر بعلةن تةصسعر قعلعدذ، دئققةت قعلعثكع، ظاغزعثعزدعن حعققان سأزلةرنع يئزعؤاتعدذ، تعلنعث ظاصعتع 
  :مذنداق

  .مةسخعرة ؤة زاثلعق بذ سىرة هذجراتتا حةآلةنضةن ـ 1
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أز سعل          ـ   2 ان س اراثالردا قعلعنغ االمعتع، ظ عقنعث ظ ةتتذر   سعرنع ظاشكارعالص قويذش، بذ مذناص ة ظامان ةرض
  .دئضةن هةدعس بار

  يالغان ؤةدة، بذ مذناصعق خعسلعتع، ظايةت، هةدعس بار ـ 3

  .سأزدة ؤة قةسةمدة يالغانحعلعق، ظايةت، هةدعس بار ـ 4

  .ياصتا، ساختا، آعناية، ماجاز بعلةن يالغان سأزلةش ـ 5

ةس،       ـ   6 دا ظةم ذ تعل ةن، ب ىز    غةيؤةت قعلعش، بذمذ ظايةت، هةدعستة حةآلةنض تعمذ ي ةتلةش قعلعق  سىص
ل                    ذ خع ع، ب عهةت، حىنك ةس، نةس ةيؤةت ظةم بئرعدذ، هةدعس، هئكاية سأزلعضىحع، ظارقعسعدا سأزلةش، غ

  .هادعسة، ظذسذل هةدعس ظعلمعدا آأص ظذحرايدذ، خاتا صةتعؤاالرمذ شذنداق

  .سذخةنحعلعك، بذمذ قاتتعق حةآلةنضةن ظعش ـ 7

  .سعققا بولسا حةآلعنعدذ، ظالالهنعال مةدهعيلةثمةدهعيلةشمذ ظورذنسعز بولسا، صا ـ 8

ل  ـ 9 عدة، تع ةقعدة مةسعلعس مذ ظ أزلةش، بولذص ا س اآع خات ةش ي عنعؤئلعص، ظةيعبل ا حىش أزنع خات س
عدا            عياتع توغرعس ع، آةيص الالهنعث زات ذث، ظ عل بول ا آئص دذ، ظئغعزغ ةرلعك بولع العقع، خةت وظال خات  قعلعش س

  .ساث، ظذستازعث ظوبدان حىشةندىرىص قويعدذخاتالعق، بعدظةت، ظوقوغذحع بول

  .حةآلةنضةن ناخشا، صاهعشة سأزلةر هارام، تأهمةت، صعنتة تئرعش حةآلعنعدذ ـ 10

  .يالغان ضذؤاهلعق بئرعش ـ 11

  .ظعلعمسعز مةسعلعلةرضة صةتعؤا بئرعش بذ ظازغذنلذق ـ 12

  .مذهةببةت صاراث سئلعشتئلئفونالردا خةؤةر قعلعص، ظادةم حئقعش، يات قعزالر بعلةن  ـ 13

رع   ـ 14 ذ، ظئ أزع ظىحىنم ذ ظ ش، ب ا حعقع ا، دئكتورلذقق ا، ظاؤازغ ةن ظعالنغ اؤازع بعل ىزةل ظ الالر، ض ظاي
  .ظىحىنمذ، خةلق ظىحىنمذ زور بااليعظاصةت

ةزةر         ـ   15 ار، ه ةتلةر ب ذن ظاص قا نذرغ ن باش هةدعسنع يالغاندعن توقذش ياآع يةتكىزىش، يالغاننع ظذندع
  .شتة خاتعرلةؤاتعدذقعل، صةرع

ا     رنع تعلغ عدعن بع ةتلعك مأجعزعس اننعث باالغ اخعرعدا قذرظ ىرعنعث ظ ذ س ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ظالعدذ، ظذ بولسعمذ نذرغذن ظالعمالر، دوآتذرالر، تعلشذناسالر بعرلعشعص، جةهةننةمنعث آةثرعلعكع توغرعسعدا 

زع   أزلةرنع يئ تذ، بعرسع، س اقحع بولذص أزلةص باقم ة،   س ةثرع دئس ةآال آ ةم ب دذ، بةزعسع، جةهةنن ص تذرع
ان     . بةزعسع جةهةننةم سعلةر ضذمان قعلغاندعمذ بةك آةثرع دةيدذ        ةثرعلعكعنع ظعنس ث آ ا، ظذنع بةزعسع بولس

ة، بةزعسع ظاسمان                    ئغعنعدذ دئس ا س ا ظذنعثغ ىتىن دذني ة، بةزعسع، ص ةيدذ، دئس نمذ   ـ ظةقلع ظألحعيةلم زئمع
 دةصتذ، بةزعسع، ظذنعث آةثلعكعدة سأز قعاللمايسعلةر دةص ظأزعمذ بذ سأزع قعلعصتذ، ظذنعثدا آعحعك آأرىنعدذ  

ةآحع ةث دئم ةمظعي  ـ آ ذالر ج ص، ب ذنداق قعلع الص 15دة، مذش ةممعنع جذغ تذ، ه أز قعلعص ة س  جىمل
ىرعدعكع                  ذ س اننعث ب اندعن قذرظ ذص، ظ ىزىص بول ز، قعسقارتعص، مةنعسع مول، لةؤزع قعسقا، باالغةتلعك ت  بع

تعص،      ظذنعثغا تولدذثمذ دةيمعز، ظذ يةنة بارمذ؟  ىص آئ  دةيدذ دئضةن ظايةتنع آةلتىرىصتذ، ظذالر هةممعسع آىل
  .قذرظان هةقعقةتةن باالغةتلعك، ظذ باالغةت جةهةتتعن مأجعزة ظورذندا تذرعدذ

ور، تعلشذناس       تذر، صعراففئس ز دوآ ا بع ةيدذ، مان عنع آةلتىرةلم ث ظوخشعش انالر ظذنع ع، ظعنس الر حىنك
ز    ذص، بع ة بول ة ظعض داق ظاالهعدعلعكك ذ مذن ئخع ظ ةلتىرةلمعدذق، ت عنع آ ةتنعث ظوخشعش ر ظاي عص، بع بعرلعش
دعيةلعسةآمذ، آأز بعلةن آأرمعدذق، بذ جةهةننةم دئضةن غةيعب تذرسا، بعز بذنع بعلمةي تذرذص جأيلعيمعز، 

ان ز    ع ياراتق ان ظذن دان بعلعدعغ عنع، ظوب ازعرنع، آةلضىس ةننع، ه ا،  ظأتك ةن تذرس أزع سأزلعض الاله ظ ات، ظ
اننعث           ةتتعن، قذرظ لعرع جةه ات ظعش ةتتعن آاظعن أزع جةه مةخلذققا مانا مذشذنداق جةهةتلةردعن يارعتعش س
ازعر          ز ه ا، بع  ظوخشعشعنع زادع آةلتىرةلمةيدذ، حىنكع، ظذالر ياراتمعغاندةك، آأرىصمذ، بعلعصمذ باقمعغان تذرس
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 قعلدذرغان، هةتتا، بعهذش قعلعص، جئنعنع ظالغان، تةسعرلعك بعر تةؤبةعن نةححة آعشعنع يعغالتقان، ضذناهد
ت        ةم راس ت، جةهةنن ةق، راس أزع، ه الالهنعث س ةن، ظ ذ هةقعقةت ةلمعدذق، ظ عنع دعي ةتنعث ظوخشعش ظاي

  .بولغاحقا، شذنداق تةسعر قعلعدذ دئيعشتذق
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 سىرة زارعيات تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

 جئنعنع غةزةص بعلةن ظئلعشمذ، ظذالر ظىحىن رةهمةتتذر، ظةضةر ظذالرغا ظأمىر بةرسة، ضذناه، آاصعرالرنعث
  .قا نعسبةتةن ظذالر ظىحىن جةننةتتذردوزاخمةظسعيةت زعيادة بولذر، بذ دذنيا 

  شةيظعلةر هئكمعتعنع بعلعش سأيىملىآتذر،

  .غا ظىنىملىآتذرسوظالظذنعث شعصاسع مىشكىل 

  ، تةقدعرضة ظعشةن،هئكمةتنع سورعماستعن

  .حىنكع، شةيظعلةر لةؤهذلكعتابتا صىتىضلعكتذر

  ظذنعثغا سةن قعلماقحع بولغان ظعش صىتىلضةن،

  .شذثا ظذ سئنعث شذ ظعشنع قعلعشعثنع آىتىضلىآتذر

  ظعككع ظالةم ظعشلعرع سةؤةبلعكتذر،

 .تئرعشعص ظوقذص، سةنمذ بولغعن دوآتذر

دذر،         ظالاله، بذ سىرعدة شامالالر بعلةن قةسةم      ةك ظذلذغ ة ب  قعلغان، ظةلؤةتتة، ظالاله قةسةم قعلغان نةرس
ةم                     ةن قةس رع بعل تذز ظورذنلع تذز، يذل اب، يذل ةم آعت ىرعلةردة، قةل نكع س ن آئيع شذنعث ظىحىن ظالاله، بذندع
امال         عية، ش نع جذغراص ث مذهعملعقع ان، بذنع ئلع توختالغ عدا خ امال توغرعس رعدا ش ز يذقع دذ، بع قعلع

الاله،             يأنعلعشلعرعنع ىن، ظ  ظوقذغان آعشعلةر ظوبدان بعلعدذ، شامالمذ هاياتلعق ظاساسلعرعدعندذر، شذنعث ظىح
زئمعندا ؤة ظأز ؤذجذدذثالردا، ظالالهقا حعن ظئتعقاد قعلعص ظعشعنعدعغانالر ظىحىن، بذ سىرعدة مذنداق دئضةن، 

مأجعزعلةر بار، بذنع آأرمةمسعلةر؟ ظالالهنعث بارلعق، بعرلعكعنع، قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان نذرغذن ظاالمةت 
 .ظايةتلةر ـ 22 ـ 20 عثالر بار، سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان ساؤاب بار،رعزعقظاسماندا، سعلةرنعث 

ىآرع        ةص، ش االلدعن ي زعقنع ه ز، رع ظاؤؤال بعز، ظاخعرقع ظايةتتعكع مذناسعؤةتنع قعسقعحة بايان قعلعمع
ةمدذ     ا    ـ   قعلسا، ظعضعسعنع تونذص، ه انا ظئيتس عنع         س ذ، ظعضعس ةر ظ رعدذ، ظةض ة آع اؤاب جةننةتك ذ س ذ ظاش ، ظ

تونعمعسا، شىآرع قعلمعسا، هارامدعن يئسة، جةهةننةمضة آعرعدذ، ظةلؤةتتة، مةظسعيةت، تذرمذش، رعزعقنعث 
االلدعن                 عمذ، ه ذل بولعش ادةتنعث قوب يعش جةننةت، ساؤاب بعلةن مذهعم مذناسعؤعتع بولعدذ، حىنكع، ظعب ، يئ

  .بذ ظايةتتة، رعزعق بعلةن ساؤابنع بعللة آةلتىرضةنشذنعث ظىحىن، 

الالص    ـ 22 ـ  21بعز هازعر،    ىتىن ت ظايةت ظىستعدة ظعزدعنعمعز، بذ توغرعسعدا خئلع آأص سأزلعدذق، ص
بعرعضة ظوخشاشمايدذ، قاراثالر، ظالاله زئمعندا ظأز  ـ ظالغعنعمعزمذ شذ تئمعدا بولدع، ظةلؤةتتة، هةر قئتعمقع بعر

ال ةن        ؤذجذدذث الدع بعل ايلع، ظ أرىص باق كةن، آ راق ظةمةس تذ، يع ار دةص أجعزة ب ةت م ةت، آارام ردا ظاالم
اندا،      ر ق ةش لئتع ان ب اندا بولعدعغ ر ظعنس ال بع اددع، نورم ارايمعز، ظ ئلعص ق ا ظ نع قولعمعزغ  25معكرذسكذص

ا                    ا خ ذن، ظالالهق ز قوش ةيرعنع، بع ل هىج ذ خع دذ، ب ان هىجةيرعسع بولع ايدا   تئرلعيون قععزعل ق ةن ج س دئض
 آعلومئتعر 187000سأزلةص ظأتتذق، بذ هىجةيرعلةرنع، بعرعنع، بعرعنعث يئنعغا تعزسا، تةخمعنةن ظذزذنلذقع 

ذ   .  معث يعل آئتعدذ 80بولعدذ، هةر سئكذنتتا ظوندعن سانعساث، توختعماي سانعغاندا،         ةر ظ رلعيون  25ظةض  تئ
اث،   ئلعص تعزس ة ظ رعنعث ظىستعض رعنع، بع ةيرعنع بع عزلعكع، هىج ةنع،  62 ظعض دذ، ي ر بولع ث آعلومئتع  مع

ة        22 معث آعلومئتعردعن    40يةرشارعنع بعر يئرعم ظايلعنعص حعقعدذ،       قاندعكعن، ساظعتعض ر ظاش  معث آعلومئتع
اقلعنعص،       70 ا س أت حاس  آعلومئتعر ماثسا، يىز آىندة بئسعص بولعدذ، بذ هىجةيرعلةر، آذؤادرات شةآلعدة ت

ا،  ذؤادرات1400تعزعلس ا   آ عدة، دذني ة هىجةيرعس ان مئث ذق آئلعدعغ ر قوش ئلعدذ، بع را آ ا توغ  مئتعرغ
ةن      ةيرعلعرع بعل ان هىج اق ق ةر، ظ ذ هىجةيرعل ة ش عدذ، ظةن امذس ظورذنلعش يون ق ة معل عدةك، نةحح قامذس

  لعق ظاقعدذ، بذ ظأز ؤذجذدعمعزدعكع ظاالمةت ظةمةسمذ؟ ـ قوشذلذص، قان تومذرعمعزدا لعق
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عي ز بعظولوض ةمدع بع ذن  ظ ان نذرغ كىل بولغ ةتقعقاتع مىش ع ت ان ظعلم ن بولغ ةث يئقع عدة ظ ة ساهاس
عتاص                اش ش ارةت ب ن ظعب نع، مئثعدع ة ظعلمع ان مئث ةيران قالدذرغ ورالرنع ه تذر، صعراففئس مذتةخةسعس، دوآ

عتع               ن آأرس ن آئيع ان ؤة بذندع زدا ياراتق ص قوماندانلعق مةرآعزعنع تةتقعق قعلعمعز، بذمذ، ظالاله ظأز ؤذجذدعمع
تع،            ةتقعقات ظةمةلعيلةش ذ ت ازعر ب ا ه ة   قويعمةن دةص ؤةدة قعلغان ظاالمةتتذر، ظالاله، ؤةدسعدة تذردع، مان مئث

ة           عرامدعن   1300ظعنساننعث باش قعسمعغا جايالشقان، شةآلع ياثاققا ظوخشاص آئتعدعغان، ظئغعرلعقع ظادةتت  ض
رلعقع   1800 ة ظئغع ان ظوتتذرعح عرامغعحة آئلعدعغ رام آئل1400ض ةن    ض عمغا بألىنض ةآكعز قعس ان س  12عدعغ

قان،       ةرآعص تاص ع                14رايذندعن ت اددا ظوزذقالرن قان، م ةرآعب تاص عدعن ت رؤا هىجةيرعس ارتذق نئ ارتتعن ظ  معلي
ةرآعزعدذر                 اندانلعق م ازذك قذم ةث ن ةص، ظ ةث مذرةآك ث  . بولسا، يىرةك هةرعكعتعدعن، قاندعن ظالدعغان ظ ظذنع

ة ة، هةرعك ةيرعلعرعدعن ظادةتت وي هىج ظذلدذر، ظ ةزاالرغا مةس ى ظ ةش سةزض اقالش،  ـ ت، ب تة س عكعر، ظةس ص
زعل           ان، قع اق ق اندعكع ظ ةك، ق تةصةآكذر هىجةيرعلعرع، ظذخلعغاندا ظارام ظالسعمذ، آأصعنحعسع خذددع يىرةآت
ةلذماتقا                 ع م عز، روه قان هىجةيرعلعرعدةك، ظارام ظالماي، خعزمةت قعلعدذ، شذنعث ظىحىن، سعز حىش آأرعس

عز،                     ظئرع ارةتمذ قعلعص قويعس ةزعدة تاه عز، ب ذص بولعس ذص، جذن تعالم بول ةك، ظئه ذددع ظةمةلعيةتت شعسعز، خ
عز            ذص، س ةيرة بول ظذل هىج قا مةس ىيدىآنع حعقعرعش ذزذن     تئخع مئثعدة ظاالهعدة س ة ظ ةتخانعدا هةرقانح هاج

ةتظعي      ا، ق عل بولمعس ع هاس ش ظعددعيعس ارةت قعلع زدا تاه عثعزمذ، نئرعؤعثع عز،  ظولتذرس ارةت قعاللمايس تاه
ئلعدذ            ة آ دة، حعقعش   ـ حىشعثعزدة سعز تاهارةت قعلعص حىش آأرسعثعز، ظاشذ نئرؤا هىجةيرعسع هةرعكةتك

ةززةت          ارقعلعق ل ىش ظ عص، ح رؤا بعرلعش ةن نئ ز، روه بعل ارةت قعلعس ة تاه ئحعلعص، آأرصعض ع ظ دةرؤازعس
ذف ظاالاليعسعز، بذنداق حىشلةر سىرة      ان    يذس ان قعلعنغ ةزالعرعغا،     مةقسةت ،  دة باي ى ظ ةش سةزض اننعث ب ، ظعنس

اغالص           ارعلعقنع ب هةرعكةتكة، مةلذماتالرنع بعر تةرةص قعلعشقا، ظاشذ سةزضىلةر بعلةن سئزعم بعلةن مةلذماتقا ظ
  .ظاالقعالشتذرذشقا، ظذحذر يةتكىزضىحع هىجةيرعلةر بار

ظذل   كة مةس ظذل    600آأرىش قا مةس تعش، صذراش اثالش، تئ ةيرة، ظ ث هىج ان   مع ةر، ظعنس  هىجةيرعل
كة    ش، تةرتعص ةرةص قعلع ر ت ع بع ذ ظذحذرالرن ا، ب نعدا بولس ث يئ قان، ظذنع كة جايالش ا تةرةص عنعث ظارق مئثعس
ةآكذر             قا، تةص سئلعش، ظعنتعزامالشتذرذش، خاتاالشتذرماسلعق مةلذماتالرنع بعر تةرةص قعلعش، ظةستة ساقالش

ع  قان، بذالرن ةر جايالش ظذل هىجةيرعل قا مةس ئزعمغا  قعلعش ةنع س قا، ي ألعمعز، هئس ا ب داق رايذنالرغ ز مذن  بع
كذل      دذ، موس ةرةص قعلع ر ت ئزعملعرعنع بع عالش س تعش، س ذراش، تئ اثالش، ص أرىش، ظ ذن، آ ظذل راي مةس

ر   ةزاالرنع بع ارلعق ظ ا، ب ظذللعرع بولس ة مةس ار، هةرعكةتك نع ب ظذل بولعدعغع ة مةس ت  ـ هةرعكعتعض ة زع بعرعض
ال     صذتال ـ  ظةزاالرنع، قول  ر ت ان، بع ةندىرعدذ، ظعنس رنع، تعل ؤة هةتتا ظاشذ مئثة جايالشقان باشنعمذ هةرعكةتل

ةرةص،      ـ   بارمعقعنعمذ ظايرعص هةرعكةتلةندىرةلةيدذ، بعر    ول ت ذن، س بعرعضة زعت هةرعكةتنعمذ قعالاليدذ، بذ راي
 بةلضعسعدةك، بذ x ظوك تةرةص جعسمعغا ظوث تةرةص سول تةرةص جعسمعغا ظالمعشعص مةسظذل بولعدذ، خذددع

ة  ارا ظاالق عز، ظأزظ عيعدة آأرعس اتومعيعدة، بعظولوض عز ظان ع س ةؤجذد، بذالرن دا م انة رايذنع ادةمنعث صعش ذن ظ راي
ةس،             ـ   باغلعغذحع، بعر  ظذل ظةم ئزعمعغا مةس ةت س ا، هةرعك ع بولس ةر رايذن تذرغذحع هىجةيرعل رعنع تذتاش بع

ئزعم          عكعر            آارعمذ يوق، حىنكع، بذالرنعث ؤةزعصعسع س ةآكذر، ص ةن تةص ذش بعل تة تذت ةتنعث ظةس ةن هةرعك بعل
االيع     اددع      ـ قعلعشنعث ظاالقعسعنع باغالص تذرعدذ، بذ ظالةقة ظىزىلىص قالسا، حوث ب ئلعدذ، ظ تعص آ ةت يئ ظاص

ةيرة                  ظذل هىج ة مةس زعللعق، ضىزةللعكعض أردعثعز، قع بعر معسال قعلساق، سعز آأز بعلةن بعر تال ظةتعرضىلنع آ
ة    مئثعضة ب  ةنغذ، دةص     ! ذ ظذحذرنع يةتكىزدع، سعز ظاندعن ظويلعنعص، تةصةآكذر قعلعص ه ةك قعزعلك ىل ب ذ ض ب

ةردعن   ان زةررحعل ا ظذرذلغ ىلدعن حعقعص دعماقق ةر ض ظذل هىجةيرعل قا مةس ذرعدعثعز، صذراش ةن ص ز بعل بذرنعثع
 هىجةيرة دةرهال، باش شعتاصقا ناهايعتع خذشصذراق سئزعمنع مئثعضة يولالص بئرعدذ، ظأزظارا ظاالقة باغاليدعغان

دة، ؤاه، بذ  ـ خةؤةر قعلعدذ، مةرآةز ظويلعنعص، صعكعر قعلعص، ظاندعن ظئسعضة ظايالعثعز، مةهبذبعثعزنع ظالعدذ
ذ                   ان ب ةزدعن حعقق اندعن مةرآ دذ، ظ عالننع تىزع ةن ص ذ، دئض ال قعاليح ضىلنع ظذنعثغا سوؤغا قعلعص، بعر خذش

ر     رعش               صعالننع، يىرةآتعكع نعيةت، ظع ارار حعقع ةز، ق ذ ظاساسع مةرآ ع، ظ ذلعدذ، حىنك تعقاليدذ، قوش ادة تةس
ظذل    ة مةس ئلعص، هةرعكةتك ة آ ال هةرعكةتك ة هىجةيرعسع دةره اندعن ظاالق ع، ظ عش ظورن ا بئس عالنعغا تامغ ص
ئلعص        ة آ ذتعثعز هةرعكةتك عز، ص زدا ظىزعس ىلنع قولعثع ةمعلةص ض تا ص عز ظاس ئلعص، س قا س ةيرعنع ظعش هىج

دة، ضىلنع مةهبذبعثعزضة بئرعسعز، بذ خعل مةنعؤع  ـ دعن بعرسع ظعتتعرضةندةك، ظأيضة قاراص ماثعسعز ظأزلعكع
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نع               ىل بولغع ال ض ر ت دذ، ماددعسع بع ؤة ماددع آأثىل ظعصادعلةشنع آأرضةن مةهبذبعثعز، ناهايعتع خذشال بولع
ن           ن يىرةآتع ا       حعقق  بعلةن، آأزضة آأرىنمةس، مةنعؤع، روهع تةرعصع بولسا، حع ةت، مان ةمعمع مذهةبب ان س

مذهةببةت نةقعل، تةصةآكذر، روهدعن ظعبارةت مةنعؤع ظالةممذ، ظعنسان دذنياسعدا مةؤجذد، بذالرنع آأز بعلةن 
ظذل             عياتقا مةس الش، هئسس آأرمعسةآمذ، شةآسعز ظعشنعمعزغذ، ظاندعن آئيعنكع تةسعرات، ظأزظارا ظذحذر يول

أزلةص، يىرمعس  ارامعتعنع س ةر آ ا    هىجةيرعل اثلعدعثعز، ظان ا ظ أردعثعز، قذالقت ةن آ أزعثعز بعل عز آ ةممذ، س
ئلعدذ،                   ا آ ىرةك بارلعقق ان ي ةت ظعضعسع بولغ ر مذهةبب ة بع ة، يةن ر مئث ة بع رةهمعدعن ظعبارةت، زاؤذتتعن يةن
لعق             ةممعنع ظةتعراص الاله، ه ان ظ دذ، مئهرعب عل بولع ةيرعدعن هاس شذالرمذ دةسلةصكع هالعتعدة يةتتة خعل هىج

نع  ظور ذ زات ز ظ تذرغان، بع ة   ؤاقتذنالش ة، ظاخعرةتت ا، بعرلعكعض ةآمذ، بارلعقعغ ادا آأرةلمعس ذ دذني ة ب عنح
  .آأرعشعمعزضة شةآسعز ظعشعنعمعز، ظالاله خالعسا

ةي،  ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ة  ـ 167 ـ 165ت ع، مئث ة رايذن ع، مئث ة قذرذلمعس ةردة، مئث بةتل
عز ةن، س ىرةتلعك آةلتىرض ةيرعلعرعنع س مع،  هىج ادةم قعس عية، ظ ع، بعظولوض ادةم ظاناتومعيعس ع ظ  100 بذالرن

عز،                        ن آأرعس ةن فعلعمعدع ان دئض ان، ظعنس ةهيانعث قذرظ ارذن ي اآع ه عز، ي ةردة آأرعس معثلعغان نئمة ظىحىنل
  .بعزمذ، سىرةتنع تةييارلعدذق، ظالاله خالعسا

االمةتلةر، مأجعزعلةر باردذر، ظالاله، مئهرعبان ظالاله راست سأزلعضىحعدذر، ظأز ؤذجذدعمعزدا راستعنال ظ
ع             ةرنع، رايذنالرن ذ هىجةيرعل قان ظاش ذيذقلذققا ظورذنالش اق س رةهمةت صةزلع بعلةن بذ نازذك مةرآةزنع، يذمش
عص                 ا تئض اتتعق جايالرغ علةردة ق ةزع هادعس قاتتعق باش سأثعكع بعلةن قوغداص تذرعدذ، مذهاصعزةت قعلعدذ، ب

ال                 آةتسعمذ، هةتتا، يئرعلعص آ    ز دةره ا، بع ازذك بولس وش، ن مذ ب ذ قاص ةر ب الدذق، ظةض اق ق ةتسعمذ، يةنعال س
هاياتعمعزدعن ظايرعلعمعز، ياآع صالةج بولذص قالعمعز، آةلضىسع حاغالردا مئثة ظوصراتسعيعسعنع قعلعشنع ظالدعن 

ازعر                         ان، ه ارحة قعلغ ة ص اي، ظالت ارحة قعلم رال ص أثةآنع بع اش س اتتعق ب ذ ق الاله، ب ع    بعلضةن ظ ا، بذالرن  بولس
ش         ص ظع الدعن بعلع ةن ظ ةت بعل ةن هئكم الاله، هةقعقةت دذ، ظ عنع قعلعؤاتع ة ظوصعراتسعيعس ارحعالص، مئث ص

  .قعلغذحعدذر

قذرظان، هةدعستة تعلغا : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا، مةن سعلةرضة شذنع ؤةسعيةت قعلعمةنكع
م، ظ        ن            ظالغان بارلعق نةرسعنع تةتقعق قعلعش الزع عدة، زئمع عية ساهاس ىملىآنع، بعظولوض ايؤان، ظأس ان، ه عنس

م               اتومعيعنع، ظعلع نع، ظان ي ظعلعم تةبعقعلعرعنع جذغراصعيعدة، ظاسمان جعسمعنع بولسا، ظاسترونومعيعدة، تعببع
ةت   عز هئكم لعك      صةلعسةصةحةآس لةردة، دةرس العي مةآتةص لةردة، ظ تذرا مةآتةص ذق ظوت عز، تول عحة، تولذقس ض

م        قعلعشعمعز، عمعز الزع نع تونذتذش ز،    .  ظعسالمعيالشتذرذص، تةؤهعد، هئكمةت، رةهمةت، قذدرةت ازعر بع ا ه مان
أز               ةتلعرعنع ظ أجعزة ظاالم ندعكع م الالهنعث زئمع قذرظان ظايعتعنع ظاساس قعلعص تذرذص، تةتقعق قعلعؤاتعمعز، ظ

  .جعسمعمعزدعكع ظاالمةتلةرنع آأرىؤاتعمعز

هايؤانالر هىجةيرعسعنع، هىجةيرة تةرآعبعنع ظئتعبارغا .  نةزةر تاشاليمعزبعز ظةمدع، هايؤانالر دذنياسعغا
  .ظئلعص، ظعككع قعسعم بولعدذ، بذ بولسعمذ، تاق هىجةيرعلعك هايؤانالر، آأص هىجةيرعلعك هايؤانالر بولعدذ

ألىنعدذ، ظومذرتقعلع         ة ب عز دةص ظعككعض ق، ظومذرتقعس ا، ظومذرتقعلع ايؤانالر بولس ةيرعلعك ه أص هىج ع، آ ق
الن،           ذنداقال، يع ألىنعدذ، ش ا ب ىحع هايؤانالرغ ىت ظةمض تكىحع، س الر، ظعمع ىحعلةر، قذش ئلعق، ظأمعلعض ب

 179ظومذرتقعسعز بولسا، دئثعز يذلتذزعدةك، قذرتتةك هايؤانالر، . تمساهتةك تذخذمدعن حعقعدعغانلعرع بولعدذ
ألحعكعدة،    ـ  ذ آ ص، س ال قعلع ا معس ةيرعلعك هايؤانغ اق هىج ة، ت الردا  بةتت ذدعكع تاش ذالردا، س عق س سئس

أص      ايعتع آ المايدعغان ناه ىرةت تاص ةآعل، س ةن ش رةر مذظةيي ث بع ىص ظذنع دا آىزىت ايدعغان معكرذسكذص ياش
ةن،          صعروتوصالزمعدعن هاسعل بولذص، شةآعللعنعدعغان بعر خعل      ىرةتلعك آةلتىرض ايؤاننع س ةيرعلعك ه تاق هىج

  . تئرعسع، حعقعرعش سعستئمعسعدعن تارتعص يازغاندذرظذنعث هىجةيرة يادروسع، ظئغعز بوشلذقع،

اق            ـ 180 ايدعغان ت نعدا ياش انالر قئ ان، ظعنس ةيدا قعلعدعغ علعنع ص ا آئس معدا ظويق ان جعس ة، ظعنس بةتت
ل   ذ خع رعدذ، ب عزعص بئ عنع س ةيرة يادروس ايؤاننعث هىج ذ ه ةلتىرعدذ، ب ىرةتلعك آ ايؤاننع س ةيرعلعك ه هىج

 صةيدا قعلعدعكةن، معكرذص، ؤئرذسالر، تاق هىجةيرعلعك هايؤانالر بولذص، تئرعدعن          هايؤان، نئرؤا آئسعلعنعمذ  
اردعن                عتعش، آ ةرنع سئس علع، جعض ةر آئس عيعص، جعض ال آأص ذ دةره ياآع قاندعن ياآع ظئغعزدعن آعرسة، ب
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لعدذ، بذ خعل حعقعرعش، تذبرعكعليذز، يذقذملذق تئرة آئسعلعنع صةيدا قعلعدذ، هةتتا، ؤاباغا ظايلعنعص جاننع ظا
  .هايؤاننعث سىرعتعنع دوختذرالر آىندة دئضىدةك آأرىص تذرعدذ

ةهذلال                ةنتاؤع رةهم ذثا، ت علةر، ش آأص هىجةيرعلعك هايؤانالردعن تأضة، آالعنع هةممعسع ظوبدان بعلعس
ةي،  ز    ـ 185 ـ 181ظةل ان، دئثع ةيران قالدذرعدعغ عنع ه ةرخعل آعش ة، ه ىرةتلعك   بةتكعح ايؤانلعرعنع س ه

عغا ظوخشايدذ، مارجان هايؤانلعرع،    ؤاسعتتىرضةن، بةزعسع خذددع قاصاققا، آوزعغا ظوخشايدذ، بةزعسع، ظال       آةل
ا                       تذتذص قويغانغ مانغا قعلعص توخ أتعكعنع ظاس ئخعنع آئسعص، آ ث ش ذص، دةرةخنع ذتلذق بول بةزعسع بةش ص

ذص،           ار بول ايلعرع ب رعش ج ار، حعقع عز،    ظوخشايدذ، ظذالرنعث ظأزعضة اليعق ظئغعزع ب ةيران قالعس عثعز ه  آأرس
اتمعالرنع   ان ق قا ظايالنغ ةتتا تاش عنع، ه ز قذلذلعس انالرنع، دئث ذت، حاي ةن ص ةردة، سةآس نكع بةتل آئيع

تعن    ذ ظاس عز ب ةن، س معثعزنع      ـ آةلتىرض أز جعس نع ظ ةمنع، زئمعن تىن ظال ةقعقعي ظىس ص،  ه ةتقعق قعلع ت
ال ب     اندةك خذش رعص قالغ ة آع ذددع جةننةتك عثعز، خ ةتلعرعنع،   آىزةتس ذدرةت، ظاالم ذن ق عزع، نذرغ ولعس

هئكمةتلةرنع بايقايسعز، ظةضةر قةلبعثعزدعن ظعنساص قعلسعثعز، تةصةآكذر قعلعص، هةقكة  ـ رةهمةتلةرنع، ظعلعم
بويسذنسعثعز، توساقالردعن بأسىص ظأتةلعسعثعز، حوقذم بعر ظالاله بار، بعر، ظذ نئمة دئضةن رةهعم قعلغذحع،         

 . دذنيادعكع ظةث تةقؤا ظعلغار نةمذنعحع ظىلضعلةردعن بولذص قالعسعزدةص! مئهرعبان هة

  تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر) تذر(

ةن             ئغع بعل ذر ت آاظعنات تةتقعقاتع، آاظعنات ظعلمع، جذغراصعية بولسا، مذهعم، شذنعث ظىحىن، ظالاله، ت
ع آأرعمعز، ظوهذد تئغع هةم بعزنع ياخشع آأرعدذ  بعز ظوهذد تئغعنع ياخشقةسةم قعلدع، رةسذلذلاله 

 ـ ظةسةرمذ مةرعصةت، هعدايةت نذرع، ـ ظعلعم! دئضةن، بذ نئمعدعضةن ياخشع هةمكارلعق، ظأزظارا آأيىنىش هة
اب،             ذ آعت ات ظعلمعم ارعخ، آاظعن ه، ت ةدعس، فعقع اب، ه االمذلالمذ آعت ظةسةر، آعتاب بعلةن بولعدذ، قذرظان آ

دع،   شذنعث ظىحىن، ظال   ةت،   ـ 3اله، آعتاب بعلةن قةسةم قعل عياتقا    ظاي ةز، آةشص ة قةغ  قةغةزض
ذ              ـ   ظعشارةتتذر، ضئزعت  ارةتتذر، ب آذرنال، ماقالعمذ بار، ؤة باشقا آعتاب يئزعلغان، تةرةققعيات مةتبةلةرضة ظعش

عمنع، دةؤةتنع ظىستعضة ظالغان، بذ ظعشقا خعل تةرةققعياتمذ يئقعنقع مةزضعللةردة ظاجايعص تةرةققعي قعلدع، ظعل
دعنعي توسقذنلذق يوقتذر، ظالاله، قةسةم قعلغان هةرقانداق نةرسعضة سةل قارعماث، تئخع بذندعن آئيعن قانداق 

  .مأجعزعلةر حعقعدذ، ظالاله ظأزع بعلعدذ

ةمد   ةن قةس ز بعل ان دئثع ذص ياندذرذلعدعغ وت بول ز، ظ ةتقعق قعلعدعغعنعمع زنعث ت ازعر بع ةن ه عكع دئض
غازات ياآع هةج، ظأمعرعدة باشقا . ظايةت، يةنة تئخع، دئثعز ظوت بولذص الؤذلدعغان حاغدا دئضةن ظايةتمذ بار

ار                  ز ب ة دئثع تعدا يةن وت ظاس ار، ظ وت ب تعدا ظ ز ظاس ظعشالردا آعشع دئثعز سةصعرع قعلمعسذن، حىنكع، دئثع
ةن ه           ةردعن خاتعرلةنض نع ظأم دا        دئضةن هةدعس، ظابدذلاله ظعب أجعزة ظورذن ةدعس، م داق ه ذص، بذن ةدعس بول

اندعن        بولغاحقا، سةهعيلعكعدة مةسعلة   ةيغةمبةردعن باشقعسع يالغ أجعزعلعك هةدعسنع ص بولمايدذ، حىنكع، م
م      ثع ظعلع ذ يئ ايدذ، ب ذص حعقعرالم ذق        ـ توق تة ظوح ةت، هةدعس تذر، ظاي أجعزة هةدعس ر م اتلعغان بع ةن ظعسص ص

 بار دعيعلضةن، ظةلؤةتتة، سذدعمذ هعدروضئندةك ظوت بار، زةررعحة بار، ياآع سذ دئثعزدا، ظعحعدة ظوت قعلعص،
ذص،               ظئلعكتئر وت بول معدعكع ظ ع قعس ن ظعحك أجعزة، زئمع ان م ةآحع بولغ ز دئم ازعر بع ار، ه  ظعستانسعسع ب

كع قعسمع ظالعمالر ظعسصاتالص حعقتع، يانار تاغ بولسا، شاهعد بولذص تذرذصتذ، دئثعز ظاستعدعكع يةرشارع ظعح
ة                            ةن بعرض ةت بعل ةن ظاي ةن قةسةمكع دئض ن بعل رعق ظعضعسع، زئمع ذ يئ تذر، ب رع ظوت بولسا، ضرادذسع يذقع

ز،              . مأجعزة سانعلعدذ  عنع، دئثع ز دئض تعدا دئثع ة ظاس وت، يةن تعدا ظ ز ظاس ا، دئثع هةدعسنعث مةنعسع بولس
تذر،        يةرشارعنع قورشاص تذرعدذ، يةرشارعنعث ظعككع تةرعصع دئثعز بولسا، ظ         ع قعسمع ظوت وتتذر قعسمع، ظعحك

ارلعق    . ظعككع تةرةصتة، دئثعز بار، ظوتتذرا قعسمع، ظعحكع قعسمع ظوت دئضةن بولعدذ   ئحعدة ب ر آ ظةلؤةتتة، بع
ظاسمان ظعككع ظالةم ظعشلعرعنع بعلعص حىشكةن زات بذنع بعلدذ، آأزع بعلةن آأرضةن، ظةمما، بذنع ظوحذق                

ةؤةب بولذ داق س لعكتة، مذن ن   دعمةس ة زئمع مان يةتت ة ظاس اخعرعدعكع يةتت االقنعث ظ ىرة ت ن، س ع مذمكع ش
ةتنع                  ذ ظاي ةن ب ةر م تعلعص، ظةض ةنهذ توخ ةقعقعي   مةسعلعسعدة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظ عر قعلعص   ه تةصس

  .بةرسةم، سعلةر مئنع تاش، حالمعدا رعجعم قعلعؤئتعسعلةر دئضةن، ظعبنع آةسعر تةصسعرعدعن
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قا                  شذنداق، ظذالر تئخ   ا آاززاص م، بولمعس أز قعلعش الزع عدةك س علةر حىشةنض ا، آعش ع مذسذلمانالر تذرس
العمالر،       ـ   حعقعرعلعدذ، ظةمما، ظاستا   ان ظ ظاستا هةقعقةتنع مانا مذشذنداق ظاشكارعالش الزعم، ظعنساص قعلعدعغ

  .هةقكة بويسذنعدذ، توغرعسعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ

  عن تالالنمعالرسىرة نةجمة تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةرد

ز                   ةمدذر، بع ا قةس ةم آاتت ذ قةس ظالاله، بذ سىرعدة، يذلتذز بعلةن قةسةم قعلعؤاتعدذ، ظةضةر بعلسةثالر، ب
ئحعدعمذ               الدع، آ ا ظ تذزنع تعلغ ة يذل اخعرعدا يةن ىرة ظ دا، س مذ تئلعسكوص االيلع، بولذص ةزةر س ةلةآكة ن م ص داظع

بعه ظ       اغدا         يذلتذزالر صاتقاندعن آئيعنمذ، ظالالهقا تةس ةينع ح الاله ظ ن، ظ ازعر ؤة       1400ئيتقع ذرذن، ؤة ه ل ب  يع
زئمعن، يذلتذز، دئثعز هئحنئمة قويماي دةرسلعك قعلعص ظوقذشعنع،  ـ بذندعن آئيعن مذسذلمانالرنعث ظاسمان

ذ       ظاالمةت، ظايةتلةرنع آةشعص قعلعص، حعقعشنع ظالدعن بعلعص، مذشذنداق قةسةم بعلةن آةلتىرىص، يةنة ش
ذ               يذلتذزنع ت  ة ش تا باشالص، يةن أزنع باش م س دا مذهع علغا ظئلعص بذ سىرعنع ظاخعرالشتذرغان، باالغةت ظعلمع

عتعلعدذ       تذرذش آأرس ةن ظاخعرالش ةمدذ     . سأز بعل ز ه ذددع بع تعن      ـ  خ اندةك، ظاس ا قعلغ اخعرعدا دذظ انا ظ  ـ س
ر  ـ ظىستىن ظعكع ظالةم تةرةققعياتع، بعر     ةتتعن    بع ـ بعرعضة زعح مذناسعؤةتلعك خذددع بع ةييارعلةر جةه ة س رعض

ش،   ن ؤاقعت بعلع ا، ظذنعثدع هرع قعلمعس ا، س نعال داؤا قعلمعس دا غةيعص تذز ظعلمع ةندةك، يذل ظوخشاص آةتك
جايالرنع بعلعش، زعننةتنع بعلعش، ظالاله قاراثالر، ظعبرةت ظئلعثالر، ظالالهنع تونذثالر دئضةندعكعن، ظعبراهعم 

ماننعث ظاجايعص   االمغا ظاس معنع،     ظةلةيهعسس مان جعس ةتتعن ظاس ةؤهعد جةه ذ ت ذ زاتم ةتتع، ظ لعرعنع آأرس
حعقعشعنع، ظالالهقا ظاصعرص، قئنع سةن، آىننع مةغرعصدعن حعقعرعص باققعنة دةص قايعل        ـ   قذياشنعث آعرعص 

ذ     زمذ ب ةتتع، بع ص آأرس ارحة قعلع ع ص اينع ظعكك تع، ظ ص حىش مانغا حعقع ا، ظاس ذلذلاله بولس ان، رةس قعلغ
ةم    ـ صةن، تةرةققعياتالرغا ظئرعشسةك، ياخشع    ـ   ؤهعد، ظةقعدة، آةشصعيات، ظعلعم   جةهةتتعن تة  ازعر، ظال دة، ه

بوشلذقع ظذرذشع ظالدعدا تذرساق، قئنع ظةمعسة، ظأز ظادعتعمعز بويعحة، بذ هادعسعلةرنع صذختا ظعنتعزام بعلةن          
الالهنع    تذرغذحع، ظ أزع ظورذنالش ابعنع ظ انالر هئس اراتقذحع، س ع، ي أرىص  قعلغذح ر آ ة بع نع يةن ث قذدرعتع

  . باقايلع

ا،  ـ 214 ع بولمعغاحق ةن قعلغعل ر بعل ىرظعتعنع، آعلومئتع ذر س زلعكعنع، ن ارعلعقعنع، تئ تذز ظ ة، يذل بةتت
ئكذنتتا                  ر س عمذ بع ذ بولس دذ، ظ تئمال قعلع نع ظعس ةت        300ظالعمالر، نذر يعلع ة هةرعك ر تئزلعكت ث آعلومئتع  مع

ذر  ة ن ت بويعح ذ ؤاقع ش، مذش ارعنع  قعلع الر، يةرش عز دولقذن عثعز، سعمس ع حىشةنمعس تعدذ، بذن ع بئكع  يعل
و  ايالنغعنعنع، رادعظ ىز     ـ ظ ة ي عنع نةحح ات ظةتراص ذر، آاظعن ة ن ذ تئزلعكت عز؟ مذش ةهؤالعنعغذ بعلةس زور ظ تئلعؤئ

بةتةن بع       . معليون نذر يعلدعمذ ظايلعنعص بواللمايدذ    ا نعس ن، آاظعناتق ذ زئمع اش سعستئمعسع، ب ال  بذ، قذي ر ت
لذقعدا      مان بوش انالر، ظاس عحة، ظعنس دا تةآشىرىلىش ةص، تئلعسكوص وق ض ةن ي ز دئض ةن بع االس، س زةررة خ
زنعث            ذ بع ع، ب هازعرحة نةححة معليارت زئمعننع، مذشذ بعز ياشاؤاتقاندةك زئمعن، صعالنئتنع بايقعغان، حىنك

ةزادذر       ال ظ ر ت اش     قذياش سعستئمعمعز، ظاشذ سامان يولع سعستئمعسعدعن بع ارت قذي ة معلي ثدا، نةحح ، ظذنع
يون                      ة معل ا، نةحح تعدذ، بةزعسع بولس عمعزغا ظوخشاص آئ زنعث قذياش اردذر، هةممعسع، بع سعستئمعلعرع ب
ذر             رعدذ، ن وت حعقع أزعدعن ظ ار، بةزعسع، ظ ةمراهع ب ة ه ةربعرعنعث نةحح ك ه هةسسة حوث، بةزعسع آعحع

دا            حعقعرعدذ، بةزعسع بولسا، نذر قايتذرعدذ، بةزعسع ب       ةن تئلعسكوص انالر آأرض ة ظعنس ذرذن، هازعرح ا يوش ولس
ا        المعدعم، قايت زعص ق ةن ظئ علةيدذ، م اننع ظعض داق س تذزالر مذن ةن يذل ذص     ـ آأرض ازدعم، ظوق ىص ي ا آىزىت قايت

ث ةرلعرعنعث     . بئقع ةنتاؤع جةؤه ان ت ذ س ار   214ب ة ب ةن  2000000000000000000000000. بةتت  م
ل  65ذنع هئح ظوقعيالمعدعم، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي ؤاصات بولغعلع هازعر        حعتتعرتئرليونغعحة بعلعمةن، ب    يع

  .بولدع، هازعر قانداق سانالر بار، بذنع تور بئتعدعن آأرىث، مانا بذ آةث ظالةم، بعر ظالالهقا ظاالمةتتذر

  . قويذص قويايسوظالسعزضة بعر قانحة 

ةن ن  مان دئض ان؟ ظاس ةيدا قعلغ م ص علةرنع آع ذ هادعس ةآلعنع،  ب أز ش قا ظ ذ نئمعش تذزالرحذ، ظ ة؟ يذل ئم
ة ظىحىن حوث         ىن،          ـ  هالعتعنع بذزماي ماثعدذ؟ نئم ة ظىح ار، نئم ايدعن بعرسع ب قا ظ دذ، نئمعش ك بولع آعحع
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ةم                ذ ظال ألىم، روه، ظ ألعمعز؟ ظ قا ظ ارارمعز، نئمعش زئمعندعن يةنة بعرنع تئصعص حعقعص آةتمةيمعز؟ بعز نةضة ب
ذ؟ نةصسع، روه،                 زادع قانداق، نئمعشقا     ة يوقم ر نةرس ة بع ىملىك، يةن قذياشقا ظةزامعز، ظعنسان، هايؤان، ظأس

ذ                 ار، ظ امغذر، ق امال، ي اغ، ش ز، ت ةن، دئثع االر هةيرانم ةنعؤع دذني مذهةببةت، تةصةآكذر، جعن، صةرعشتة، م
ذر، ب      ـ نئمعشقا ظالتة قعرلعق، نئمعشقا يةر تةؤرةيدذ؟ هةسةن   اق، ن ة، حاقم قذن،   ـ ورانهىسةن زادع نئم حاص

ةمنعث         ارعدذ، ظال  مولحعلعق، بااليعظاصةت، تةقدعرحذ، سعرلعق ظةهؤالالر، نذر، نذر زادع نةدعن آةلضةن، نةضة ب
ةت    اب، جةنن رعلعش، هئس اخعرةت، تئ ةبرة، ظ ةرزةخ، ق اتع ب ارمذ، هاي ئكع ب م دوزاخ ـ ح ع آع  بذالرن

ةدعن آةلض     ة ن انالر زئهنعض اراتتع، ظعنس م ي ةندىرعدذ؟ آع ان،    حىش ىز معثلعغ داق ي ارمذ؟ بذن ع ب ةن؟ دةلعل
الرغا ظعسالم دعنع، ظعسالم آعتابع، ظعسالم ظالعملعرع مذشذنداق آعتابالر توغرا، هةق جاؤاب  سوظالمعليونلعغان  
  .بئرةلةيدذ

تذ،               داق سوراص ةص مذن ةتنع دةلعلل اننع تةنتاؤع رةهمةهذلاله ظةلةيهعدعن بعرسع، مذنذ ظاي الاله، ظعنس ظ
ظايةتتعن باشالص، ظألتىرىش، تئرعلدىرىش، ظادنع، سةمذدنع هاالك  ـ 43 دئضةن   دذ، يعغلعتااليدذ آىلدىرةلةي

ذ    ا، ظةص م تذرس ان، رةهع ةن رةهم الاله دئض ئلعص، ظ ا ظ ةتنع تعلغ ازعرقع بااليعظاص ئلعص، ه ا ظ قعحة تعلغ قعلعش
  .راصتذقعلغذحع، آةحىرضىحع، دوست تذتقذحع، مئهرعبان تذرسا، بذ نئمة تةقدعر دةص سو

رعلدع، هةممعسع                     اؤابمذ بئ أص ج ورالدع، آ أص س عدا آ تةنتاؤع رةهمةهذلل ظةلةي ظذنعثغا، بذ توغرعس
  . سورعمعغدةك بعر جاؤاب بئرةي، ظذ بولسعمذ مذنذ ظايةتسوظالرةهمةتتذر، ظعككعنحع 

دع              ارتعلعدذ دئ وراققا ت ذالر س ايدذ، ظ ذنداق بولس   . ظالاله قعلغان ظعشعدعن سوراققا تارتعلم ئخعمذ   ش عمذ ت
تعن عرنعث باش ذ تةصس ةث، مذش الي دئس ةم قع ةلبعنع خاتعرج ا ظئرعشعص ق ةن جاؤابق ذ  ـ رذش اخعرع، مذش ظ

ا       تئمعدعكع جايلعرعنع  ذ تئم مذندةرعجعدعن ظاختذرذص آأر، بذ آعتابدعن قايسع بعر تئمعدا آأرةي دئسةث، ش
اك،  تئصعلعدذ، شذنع بعلضعنكع، سةن بعلمةيسةن، ظالاله، هةممعنع ظالد  عن بعلعص تذرعدذ، ظذ زات ناهايعتع ص

ذ                     زمذ ش تذ، بع ةيلع دةص خوشلعشعص ايدا آأرىش ذ ج ز، ش ة توختعلعمع ز يةن ةدعيددة بع ىرة ه ظالاله خالعسا، س
  .جايدا تالالرمعز، ظالاله خالعسا

ظالاله، ظئتعلعص حعققان مةنعدعن بعر جىص ظةرآةك حعشع ظعنساننع ياراتتع، هئساب ظىحىن، قعيامةت 
ةقنع               ظايةت، بعز  ـ   47 نع يةنة بعر قئتعم يارعتعدذ، آى ىرة ظةل ة س ذ ظايةتك أزلعدذق، ب أص س بذ توغرعسعدا آ

 قويغذحعغا تذنجع قئتعم ياراتقذحع، صةيدا      سوظالقوشذص، تأرةلمة ظعلمع تةتقعق قعلعنعدذ، يةنة بعر تئرعلعشكة         
ذنداقال، تأرةل  رعلعدذ، ش اؤاب بئ رعلدىرعدذ دةص ج ع زات تئ ع  قعلغذح ع ظعحعدعك ا رةهم ع، ظان ة ظعلم م

ع        . قذدرةت بعلةن جاؤاب بئرعلعدذ    ـ   مأجعزعلةر، ظاالمةت، آىح   ز بذن اهعتتذر، بع أجعزعدذر، ش قذرظان ظأزع م
ايعل                      ارالرنع ق ةلبعدة شةك ب علة، ق ةمدع مةس المعدع، ظ آأص قئتعم ظعسصاتالص حعقتذق، بعزدة قعلحة شةك ق

دعن بعرسع مذسذلمان بولذص قالسا، ظعمان بعلةن دذنيادعن حعقسا، بذ قعلعش، هةقكة ظةآعلعشتة قالدع، ظذالر 
  !، صىتىن دذنيادعن ياخشع ظعش بولعدذ، ظالاله، هعدايةت قعالر، ظامعنبةختبعز ظىحىن ظةث زور 
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  تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر) ظاي(سىرة قةمةر 

نكع، بذ سىرعنعث ظعسمع ظاي، ظالاله، قذرظاندا بعز بذ جايدا، ظاي شارعنع تةتقعق قعلعشعمعز آئرةك، حى
انالر               ال ظعنس ل بذرذن ارت يع ة معلي اينع نةحح ايالردا ظ ذن ج دع، نذرغ ىرة ظعسمع قعل ر س ظاينع مةخسذس بع
ايلعنعش                ارعنع ظ ذ، يةرش ذنداقال ظ آئلعشدعن بذرذن، ظالدعن بعلعص ياراتقان، نذردعن صايدعالنسذن دئضةن، ش

ىص،     مةنزعللة 29 ـ   28بعلةن   ة حىش الاله،                30رض ىن، ظ ذنعث ظىح رعدذ، ش ادعلةص بئ اينع ظعص ر ظ ىك بع  آىنل
ع                      ر ظعكك ذ بع ةس، ظ وق ظةم ةؤجذد، ي ذ م ةن، ظ يعلالرنع، هئسابنع بعلعؤئلعشعثالر ظىحىن ظاينع ياراتتذق دئض

حاحعدذ، ياآع ظىح ظةمةس، يةرشارعنعث تأتتعن بعرعضة تةث بولذص، قذياش نذرعنع قايتذرذش بعلةن بعزضة نذر 
  .شذثا، ظالاله، ظذنع آىندةك حعراق دئمةي، نذرلذق ظاي دئضةن

ع       ةت آىن ذ قعيام ةتكةن، ظ عنع آأرس اينعث يئرعلعش ة، ظ تعكع ظايةتت ذ باش أجعزة، مذن ايدعكع م ذ ج ب
عحة،     لعمدا خاتعرلعنعش يئرعلعص ؤةيران بوالمدذ ياآع ظذ هةدعستة آةلضةندةك يئرعلعص بولغان، بذخارع، مذس

  .لعص بولغان، رةسذلذلالهقا مأجعزة سىصعتعدة ظعككع صارحة قعلعص، مةآكة خةلقعضة آأرسةتكةنظاي يئرع

ظالعمالرنعث آىزعتعشعحة، سىنظعي هةمراهدا تارتقان سىرةتتة، ظايدا حوث يئرعق بارلعقع ظعسصاتالنغان، ظذ 
اي  ظون بةش آىن آئحة، ظون بةش آىن آىندىزدةك بولغاحقا، سوغذق بولعدذ، بةلكعم ها     ؤا يوقتذر، ظعنسانالر ظ

م      ةرةققعيات، ظعلع ذ ت ةيدذ، ظاش ةدةل تأل ارتعص، ب ان ت الر زعي يون دول ة معل ىن، نةحح ش ظىح ارعغا حعقع ش
  .آىحعنعث بةلضعسعدذر، ظاي توغرعسعدا خئلع آأص توختالغان، شذ جايغا مذراجعظةت قعلعث

ةت       ظالاله بذ سىرعدة، نذه ظةلةيهعسساالمنعث آئمعسعنع تعلغا ظئلعص        أجعزة، ظاالم ز م ع بع ، ظاندعن ظذن
ان       ـ   قعلدذق، ؤةز  كة ظاس قا ؤة حىشعنعش اننع يادعالش ن، قذرظ نةسعهةت ظالدعغان بارمذ؟ دئضةن، ظاندعن آئيع

ة             ةن، يةتت قعلدذق دةص، يةنة شذنداق دئضةن، ظاندعن ظاد، سةمذد، لذت قةؤعملعرعنع سأزلةص، شذنداق دئض
ة       ذنداق دئض ذص،    قئتعم سوراق هالةتتة ش ةمعر  مةقسةت ن بول ةؤزع        ـ   ، ظ وراق، ل رذقنع، س ذص، بذي ارمان بول ص
  . بعلةن آةلتىرسة، آىحلىك بو لعدذ

ارعخ،                        عر، ت ةدعس، تةصس ان، ه ان، قذرظ ةث ظاحق عكعنع آ ث ظعش ارلعق ظعلعمنع ة ب دئمةك، بذ سىرة بعزض
داق             م، ظذن ذش الزع ة       آاظعنات، ظاسمان جعسمع، بارحة ظالةملةرنع دةرسلعك قعلعص ظوق ان نئم ا، قذرظ  بولمعس

عنع             ة نةرس ز هةمم ةن بع انلعقدعن، هةقعقةت م بولغ دذ؟ مذهع ةم قعلع قا قةس العدذ؟ نئمعش ظىحىن ظذالرنع تعلغا ظ
  . ظألحةملعك ياراتتذق، تةقدعر بعلةن ياراتتذق دئضةن مةنعسعمذ بار

داق     ايدا، مذن وظال تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ج رعدذ  س اؤاب بئ الاله،  . غا ج أزع    ظ عنع ظ ة نةرس هةمم
ةن                 ازاباليدذ؟ دئض قا ظ عنايدذ؟ نئمعش قا س وظال تةقدعر قعلسا، بعزضة نئمة ظامال، نئمعش اؤاب       س داق ج ذ مذن غا ظ

ة                  : بئرعدذ ىن، آةلس ذنعث ظىح ةيدذ، ش ذالر بعلم ع ظ ةمما، بذن دذ، ظ الدعن بعلع ةممعنع ظ آةلمةس   ـ ظالاله، ه
اغذ        سأزلةيدذ، ظاددع بعر معسال قعالي، بعر خوجايع       ةثرع، ب ةم، آ ار،    ـ  ن ناهايعتع ضىزةل، آأرآ تانالر ب بوس

ة                     ذن آعشعلةرض ةن نذرغ ئخعلعقع بعل ذحانلعق، س اقلعقع، ظةص ةث قورس توققذزع تةل بعر داحا سالسا، ظاندعن آ
ع    ةما آعش ر ظ اآع بع ذص ي ةس بول ع م ص، بعرس ا قعلع ازا تاماش ذالر ت ة، ظ ة، ظئحعؤةتس ذص بةرس ةرآن قوي ظ

ا عص يعقعلس انلعقعنع   صذتلعش ذملعقعنع، يام ث ش اندعن بذنع ا، ظ أزلعرعنع يئرعؤالس اش آ ا، ب ا ظىسعؤالس ، تامغ
العدع،            نع خ ةردع، سعناش خوجايعندعن آأرسة، توغرا بوالمدذ؟ ظالاله، ظعنسانالرنع بذ آةث ظالةمضة قويذص ب

ة ظوخشاش              ةما، مةستلةرض ة   ظةرآعنلعك بةردع، مةجبذرع صىتكعنع يوق، ظعنسان خذددع ظاشذ ظ أزع، ظأزعض ظ
ةيعص  عدة ظ الدعن بعلعش ث ظ ذ زاتنع الالهدا، ظ دذ، ظ ان،  ـ قعلع ذناه، نذقس ةت، ض ىتىن جعناي وق، ص ان ي نذقس

راقنع               الص يع لعق ظوي ةيدذ، ظةتعراص اقعؤعتعنع بعلم خاتالعق ظعنساننعث ظىزعدة، ظعنسانالر خذددع آعحعك باال، ظ
ةحىرعدذ،      ـ  ظةصذ قعلعص، ظاستاآأرةلمةيدذ، ظااله، ظذالرغا آأيىنىص، رةهعم قعلعص،     دذ، آ ة قعلع تا تةربعي ظاس

ةن،                 . ظةصذ قعلعدذ  ابنع حىشىرض أجعزعلعك آعت اندةك م ةؤةتعص، قذرظ ةلحع ظ ىن، ظ رةهعم قعلعدذ، شذنعث ظىح
ةمما،           دذ، ظ ةك قعلع ارع يوقت ة قعلساث آ ت هازعر نئم ئحعص قذتعاللمايسةن،      ؤاق دذ، ق رال تذتع ةندة، بع ع آةلض

ا ةقدعرنع بان ةيدذ،  ـ  ت ةدعس ظةيعبل ان، ه علةرنع، قذرظ ان آعش ة ظالمعغ ةتنع ظىستعض ص، جعناي ةؤةب قعلع س
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ث     ةس، ظذنع ةيعب ظةم ع، ظ زعص قويذش اندعن يئ ع، ظ الدعن آأرىش ع، ظ الدعن بعلعش ع، ظ الالهنعث بعلعش ظ
ايدذ،                 عنع توسذص قويم ث يارعتعش الدعن بعلعشع، ظذنع ةس، ظ ةيعب ظةم ةهلعنع ظذالر دوزاخيارعتعشع ظ ث   ظ نع

ةهلعمذ        دوزاخقا آعرعشعنع بعلعص تذرذص يارعتعؤئرعدذ، بذ ظذالرنع        دوزاخ ةت ظ  ظعحعضة ياراتقاندةك ظعش، جةنن
ةقدعردة        دوزاخشذنداق، لئكعن، ضذناه، ظاسعيلعق،      الدعن بعلعص ت الاله ظ  ظةهلعنعث ظأزعدة، سةؤةب ظأزعدة، ظ

ةقدعر،  صىتتع خاالس، بذنع بعز خئلع آأص دئضةن، هةممعسع ظالالهنعث   ظعلمع، هئكمعتع بعلةن صىتىلضةن، ت
. شىبهعسعزآع، تةقؤادارالر جةننةتلةردة بولعدذ. ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، سةن ياخشع مأظمعن بولذشنع بعل

اهعدا        الالهنعث دةرض ك ظ ذالر قذدرةتلع دذ، ظ ةن بولع تةثلةردة بةهرعم ىت، ظأس ةل، س ةي، هةس ذ، م س
ظاخعرقع ظعككع ظايةتتة، ظعككع خعل ماقام، مةرتعؤة سأزلةنضةن، بعرعنحعسع       بذ  . آأثىلدعكعدةك جايدا بولعدذ  

ذرذش،     أرىص ت العنع آ ذش، جام ة بول ةن بعلل الاله بعل اي، ظ أثىلدعكع ج ا، آ ع بولس ةت، ظعككعنحعس جةنن
  بولماس، يةنة بعرسع، تةقؤادارنع سأزلعدع، قذرظان، هةدعستة، آعم تةقؤا،مةقسةت ـ بذنعثدعن ظارتذق مذراد

بذنع سىصعتع، قعلعقع، ظةخالقع، ؤةزعصعسع بعلةن قوشذص سأزلةيدذ، تةقؤا دئضةن، ظةؤلعيا دئضةن شذ، سىرة    
  . دئضةنيذنذسدا شذنداق دئضةن، سىرة تأؤبعدعمذ ظةؤلعياالر، يةنع ظالالهنعث دوستع تةقؤادارالر

ذناه،    ظالالهقا، تاظةت، ظعبادةتتة بويسذنغاندةك حةآلعضةنضعمذ بويسذنسا، تاظةتك       اندةك، ض ة سةؤؤرع قعلغ
ةقؤا          ذص، ت د بول ابعد، زاهع ع، ظ ا، ياخش ال تاصالعس ة آام م، ظعبادةتت ا، ظعلع ةؤرة قعاللعس عيةتتعنمذ س مةظس

دعن قذتذاللمايمعز، دوزاخسانعلعدذ، بذنع، قذرظان، هةدعسدة آأرىث، ظع، ظالاله، جةننةتكة اليعق ظةمةسمعز،           
  !شقا ظامالعمعز يوق، بعزنع آىحىرىص، مةغصعرةت قعلغعن، ظامعنسئنعث ظةصذ قعلعص، آةحىرىشعثدعن با
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  سىرة ظةررةهمان تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

ذراد       ـ   بذ ظعسعم، مئهرعبان ظالالهنعث ظعسعم     ارلعق م زنعث ب عتع  ـ سىصعتع بولذص، بع ذ   مةقس ة ش معز، ظةن
م ظالالهنعث رةهمعتع ؤة جامالعدذ، بعز بذ آعتابدا، شذ ظا      ـ لالهنعث بارلعقع، بعرلعكع، قذدرعتع، رةهمعتع، ظعلع

أجعزعلعرعنع      دذق  مةقسةت هئكمعتعنع، قذرظان م ىن،            .  قعل تع ظىح الالهنعث رةهمع ان، ظ ة، رةهم ذ ظةلؤةتت بذم
أز             الاله ظ شذنداقال بذ ظةمعلعمعزمذ رةهمان، ظالالهنعث رةهمعتعدعندذر، بذ سىرعدة باشتعكع ظايةتتعال قذرظاننع ظ

ةلعم االمعدذ  ت الالهنعث آ ذ ظ ار، ظ عتع ب ار، سىص ع ب الالهنعث ظعلم اندا، ظ دذ، قذرظ ص تذرع ةنلعكع حعقع .  بةرض
ظالتعنحع ظايةتتة بولسا، دةرةخ، ظأسىملىآلةرنعث ظالالهقا سةجدة قعلعشع آأرسىتىلىص، بذنعثدا ظأسىملىآنعمذ 

دة      انالر ظعحع ذنداقال، ظعنس ان، ش لةيدعغان،    هاياتلعق بارلعقعغا ظعشارةت قعلعنغ الالهنع ظةس ىملىآحعلعك ظ  ظأس
 14تةنة قعلشعتذر،  ـ سةجدة قعلعدعغان بةندة بولماستعن، بةلكع، ظالالهنع ظعنكار قعلعدعغانالر ظىحىن بعر تاصا

ن         ـ 15ـ  ا، ظوتتع نالرنع بولس ع، جع لع ماددعس انلعقع، ظةس راقتعن ياراتق انالرنع تذص ا، ظعنس ة بولس ظايةتت
انلعقع، ظذالر أجعزة      ياراتق ذ م ص، ب ةتقعق قعلع انالرنع ت ةن، ظعنس عتعص بةرض عنع آأرس لع ماددعس ث ظةس نع

ىرعدة    قذتذبظعسصاتالندع، ظةمما، جعنالر بعزنعث تةتقعقات داظعرعمعزدة ظةمةس، بذ مةسعلعنع سةييعد     ذ س ذ ب م
  .ظوتتذرعغا قويغان

 دئضةن بذ معتعضة تئنعؤالعسعلةر؟ ظع ظعنسانالر، جعنالر، صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع بعر نئظبذ سىرعدة،
ش   ا قعلع ةآرارلعنعدذ 31تاص تعم ت ئلعدذ،      .  قئ ور آ ايعتع تذزآ نالر ناه انالر، جع ن، ظعنس ةت بذنعثدع نع نئم

ع،    . قةدعرلعمةيدذ، شىآرع قعلمايدذ، دئضةن حعقعدذ     ايدذ، حىنك ةآراردةك تذرم شذنداقال، بذ ظايةت هةرضعز ت
ةن      أز   نئمةتبذ سىرعدة، نةححعلعض ةر س ةربعر   . لعنعدذل ةت ه ةتنع             نئم ذ ظاي اندعن ب تعص، ظ ان قعلعؤئ ر باي نع بع

  .لةرنئمةت: سأزلةيدذ، مةسعلةن

عم        ـ   1 ع، ظعس الالهنعث ظعلم ةيعبدعن    ـ قذرظاننع نازعل قعلعش، ؤة ظذنع قوغداش، ظذنعثدا ظ عتع، غ سىص
  .بئرعلضةن خةؤةرلةر بار، سعرالر بار

  .لةرنئمةت، ظذالر جعسمعدعكع مةتنئظعنسانالرنع، جعنالرنع ياراتقان،  ـ 2

  .ظذالرغا سأزلةش، نذتذقنع بعلدىرىش، ظةقعل ظاتا قعلعش ـ 3

  .قذياش، ظاينع بويسذندذرذش، يةنع نذرنع بويسذندذرذش ـ 4

  .زعراظةت، دةرةخلةرنع يارعتعص بئرعش، ؤة بويسذندذرذص بئرعش ـ 5

  .ظاسماننع ظعضعز آأتىرىش، صذختا بعنا قعلعص بئرعش ـ 6

  .زئمعننع، مةخلذقالرغا قويذص بئرعش، يارعتعص بئرعشـ  7

  .بوستان قعلعص بئرعش ـ ظذنعثدا هةرخعل جانلعق، باغذ ـ 8

  .مةغرعص، مةشرعق قعلعص بئرعش، بولمعسا هاياتلعق ظاخعرلعشعدذ ـ 9

عيدذ   ـ 10 ذ سئس ا س رعش، بولمعس ص بئ ز قعلع ذق دئثع اححعق، تذزل رعش،  . ظ ص بئ ذ قعلع اتلعق س ت
  .ندا هاياتلعق ظاخعرلعشعدذبولمعغا

  .بعرعضة ظارعالشمايدذ ـ ظعككعدئثعز ظوتتذرعغا ماددع ؤة مةنعؤع توسما قعلعص بئرعش، بعر ـ 11

  .دئثعزدعن ضأهةر، مارجان ؤة يئثع ضأشلةر حعقعرعش ـ 12

ذ زور              ـ   13 ثعش، بذم اراخوتالرنع مئ ة، ص ذندذرذش، آئم امالنع بويس ذندذرذش، ش ىيعنع بويس دئثعز س
  .ةتنئم

  .موهتاجزئمعن ظةهلع، ظالالهقا  ـ ظاسمان ـ 14
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ا،      . هةممة، يوقعلعص، ظالاله، زاتع، جامالع مةثضى قالعدذ ـ   15 ةقعدعدة بولغاحق اد، ظ ذ ظئتعق ا ش بعز مان
  .لعكبةخت بولسا ظةقعدعضة ظاالقعدار بولغاحقا، بعز مةثضى بةخت

  .ضذناهكارالردعن، ظاسعيالردعن ظعنتعقام ظئلعش ـ 16

  .هئساب ظىحىن، جازا، مذآاصات ظىحىن قعيامةتنع قذرذش  ـ17

  .مأظمعنلةرنع جةننةتكة آعرضىزىش ـ 18

  .بذ سىرعدة تأت جةننةت سىصعتع بعلةن سأزلعنعدذ، ظذالر ظةلؤةتتة، تةقؤا، مأظمعنلةرنعث ـ 19

هنعث رةهمةت، لةرنع سأزلةص تىضةتكعلع بولمايدذ، ظةضةر سعلةر، ظالالنئمةتدذنيا، ظاخعرةتتعكع بذ . 20
  .نئظمعتعنع سانعماقحع بولساثالر، هةرضعز ساناص بواللمايسعلةر ظايةت

ة        31مانا شذ سةؤةبتعن بذ ظايةت،      ةس، سعزض ةآرار ظةم ةنعال ت ذ ي أزلعنعدذ، ب تعم س ةت  قئ ةآرار  نئم  ت
ر نئظمع                ئنعث هئحبع ز س الاله، بع ع ظ ذن، ظ ئس قعلعنمعس ةآرار ه ةتمذ ت ذ ظاي اندعكعن، ب ة  هئس قعلعنمعغ تعثض

  .ساناالر بولسذن ـ تانمايمعز، تذزآور ظةمةسمعز، ساثا سانسعز شىآرعلةر، هةمدذ

ةن  ظاسماننع ظئضعز آأتىردع، ؤة معزان ظورناتتع  ةلةآلعرعدة دئضةن بذ ظايةت بعل أز ص اي ظ اش، ظ قذي
دذ  ةيرة قعلع ة س اب بويعح ةن هئس زانال مذظةيي اب، مع ذختا هئس ذ ص ةك، ب ةتنع بعرلةشتىرس ةن ظاي ر، دئض

كارا       ة ظاش ان آعشعض عتعدذ،بذ ظوقذغ تئمعالرنع آأرس قا سعس عنع ؤة باش اش سعستئمعس ترونومعيعنع، قذي ظاس
دذ دار  . بولع ذ معق ذثلذق، ب ارعلعقع، تةثص تعالر ظ تئمعالر، ظوربئ ع، سعس ارتعش آىح وم، ت زلعكع، ؤاآعظ ذر تئ ن

عتعد              نع آأرس ارازا بعكعتكعنع زان، ت ث مع ر زاتنع ةم،        ظألحةملةر راستعنال بع اب، ظألح ةن هئس ت ذ، مذظةيي ع ؤاق
  .توشعدعغان ظةجةل بئكعتعكعنعنع آأرسعتعدذ، ظالاله، هةقعقةتةن راست سأزلعضىحعدذر

زئمعن، هايؤان، ظأسىملىك، دئثعز، هةتتا قعممةتلعك  ـ بذ هئساب، بذ معزان، تارازا، ظألحةملةر ظاسمان
ة بذرجةآنع     . ملعك حىشىرعمةن دئضةنتاشالردعمذ بار بولذص، ظالاله، يامغذر، قارنعمذ ظألحة     اردعكع ظالت ز ق بع

ز    ازعر بع ةن، ه عنع آأرض رلعق بولذش ة قع الرنع     ـ 33ظالت أهةر تاش الر، ض رلعق ظالماس ة قع ا، ظالت ة بولس بةتت
تع،  زان بئكعت ذ مع الال، بذالرغعم ايمعز، ظ ةآلع،   ـ 37 ـ 36بايق مع، ش ث جعس ئلعق، ظذالرنع ا، ب ة بولس بةتت

ة                 دئثعزدا ظىزىشع  ة نةرس ار، هةمم دار ب ار، معق زان ب اب، مع ذختا هئس ، لةيلعشع، حأآعشع قاتارلعقالرغعمذ ص
   .ظالالهنعث نةزلعدة ظألحةملعكتذر

بةتتة بولسا، قذرذقلذق ظأمىحىآلعرعنعث دةرةخلةرضة ظألحةملعك تور توقذشع، دةرةخ شئخع قانداق  ـ  39
ةزةر   نع         بولعشعدعن، تىز ياآع ظةضعرع بولعشعدعن قةتظعين أت بذلذث ةن ت الدع بعل ىن، ظ ور توقذشع ظىح ذ ت ، ظ

ةتظعي    ابالص، ق ذختا هئس ايعتع ص ارعلعقنع ناه ةن، ظ اندعن توقذيدعك ئلعؤئلعص، ظ ابقا س ةملعك هئس ظألح
ةلتىرعدذ،                      ىملىآلةرنع آ ان ظأس ةم بولغ اب، ظألح زان، هئس زام، مع ذختا نع عم ص ظازمايدعكةن، ظذ يةنة بعر قعس

اق، بذ  ةلةس، قون ةم،معقدارنع      ظاصتاصص ذختا ظألح ةك، ص ذر تةآشىرس ارتعص، حوثق ن ت ار، آئؤةزدع داي، ظان غ
ذنعدذ،          ابقا بويس ذختا هئس ة، ص آأرعمعز، بذ ظعنتعزام، قةتظعي ظئزعص قالمايدذ، هةممعسع شذ، تارازا، ظألحةمض

ىك        ـ   49 عدعغان تأش ة  بةتتة بولسا، هةسةل هةرعسعنعث ظالتة بذرجةآلعك ظذؤعسعنع، يةنع هةسةل حىش ، ظالت
ان،           قان         ـ   53بذرجةك، ظةنة شذ ظعنجعنعرلعق هئسابنع ظالاله ظعلهام قعلغ ة جايالش افرعقعنعث شةرقعض ة، ظ بةتت

ع                   ذالر ظذن ةن، ب ر قذرذلذشنع صىتتىرض عز بع ة ظئض ىح هةسس اندعن ظ ث ظعنس بعر جايدا، بعر خعل ظاق حىمىلعنع
ةن،    ذ زات       صذختا هئساب، معزان، ظألحةم بعلةن ظاالهعدة اليعهعلعض ع، ظ اندذر، حىنك ام قعلغ الاله ظعله ع ظ  بذن

  .زئمعنغا تارازا، معزان ظورناتتع ـ ظاسمان

ان،               ا ظالغ انلعقعنع تعلغ ظالاله، قذرظاندا، ظاينع مةخسذس هئساب، يعلالرنع بعلعؤئلعشعمعز ظىحىن ياراتق
ن بع   . شذنداقال، سىرة فةجعردة، تاق ؤة جىص سانالر بعلةن قةسةمكع دئضةن          ا   بذنعثدع اب، ماتعماتئك ز، هئس

ز             ئس قعالاليمع نع ه ةدةر مذهعملعقع ث نةق ةم، معقدارنع زان، ظألح ذختا مع ث ص رلعق ظعلمعنع . ظعلمعنعث ظعنجعنع
قا           قورال ظذنعث ظىستعضة هازعرقع     ن باش ةم آئمعسع، ظذندع بعالر، ظال قذرذلعدعغان بوم بعالر، باش ار بوم الر، ظعلغ

ذ    يذتئرنعث ش مذ آومص ةمراه، بولذص ىنظع ه ةنلعكعنع     س ارةت ظعك ن ظعب ةلذمات ؤة نذردع انلعق م اب، س  هئس
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  .سعصعردعن خالع ظةمةسلعكعنع آأرعمعز، ظالاله، قةسةم قعلغان نةرسة هةقعقةت، بذ بىيىآتذر ـ هةممعسع سان

ذ                 ـ   ظعككع دئثعز، ظاححعق   ذق توسمعسع بوم العمالر قذرذقل ع ظ دع، بذن ما قعل عدا توس ذ ظارعس اتلعق س ت
ة زور رة ةنعدة،  ظةلؤةتت داق م لع مذن ث ظةس العمالر بذنع ة ظ عمذ، آئيعنح ةن بولس أجعزعدذر دئض ةتتذر، ؤة م هم

بعرعضة ظارعلعشعش ظىحىن    ـ   ظايةتتة بولسا، ظعككع سذ ظذحرعشعدذ، شذنداقتعمذ ظارعلعقتا توسما بولغاحقا، بعر         
ارعس         ةلذم رذم، ص ا، م ةيزاؤعيدا بولس ان، ب ر    تاجاؤذز قعاللمايدذ، دةص بايان قعلعنغ ذ بع ع س زعدا، ظعكك  ـ  دئثع

ايدعن              ـ   بعرعضة قوشذلذص، ظاندعن يةنة بعر     ذ ج تعدذ، دةل ظاش ايرعلعص آئ بعرعضة رةثضع، تةمع ظارعالشماي ظ
  .سةدةص ظعسعملعك بعر هايؤان حعقعدذ، مانا شذ هايؤان ظعحعدعن ضأهةر، مارجان حعقعدذ دةص يئزعلغان

ةن تةآ        كىنة بعل ر   آئينحة ظالعمالر، ظعلغار ظىس ىرىص، بع ل          ـ   ش ر خع ارعلعقدا بع ذ ظ ذلغان ظاش ة قوش بعرعض
ةهياالر   ارذن ي ندانع، ه الرنع زع ذ ظعش ان، ب عنعنع بايقعغ عزعقحة آأرض اق س معدا، ظ ذ توس ارلعقعنع، ب ما ب توس

  .مةخسذس فعلعم قعلعص ظعشلعدع، قذرظان دئثعز دئضةن فعلعمنع آأرىث

ذد             ل س ع خع زدعن ظعكك ع دئثع اتلعق  ظذندعن باشقا، بذ ظعكك ان         ـ   عن ت أهةر، مارج ذن، ض اححعق بولس ظ
ايدعكع               ذ ج حعقعدذ دةص خاتعرلةندع، قةدعمكع ظالعمالر بولسا، ظاححعقدعن حعقسعمذ تاتلعقدعن حعقمايدذ، ب

ةن        االيدذ دئض رنع خ ر بع اش، زعمع علعك ظالم عدعن      . ظايةتتعكع ظعككع آعش ةر ظعككعس ا، ه ازعر بولس ةمما، ه ظ
ر          ضأهةر، مارجان تئصعلغان، ب    اندةك بع ان قعلغ رعدا باي ز يذقع ذمذ قذرظان مأجعزعسع هئسابلعنعدذ، مارجان، بع

الدا                  م ه عردة داظع ذ تةصس ذالر ب ةآعللعنعدذ، ب ان ش أهةر، مارج ان    خعل هايؤان، ظذنعث ظعحعدة ض ىرةتلعك باي س
  .قعلغان، توغرعسعنع ظالاله بعلضىحعدذر

  سىرة ؤاقعظة تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

اندا  عمدعن، قذرظ داق ظعس ذص، بذن مع بول ةتنعث ظعس ذ قعيام ق 52ب ة اليع رعنعث ظأزعض ةر بع ار، ه ع ب س
بذ ظعسعمنعث مةنعسع حوقذم يىز بةرضىحع قعيامةتتذر، بذ سىرة بعلةن سىرة ظةررةهماندا، ظاالقة . مةنعسع باردذ

عدا، يذل            ةتنع يارعتعش عدعا، زعراظ اننع يارعتعش ععدا،         مذناسعؤعتع بولسا، ظعنس ةم قعلش ةن قةس ع بعل تذزالر ظورن
عؤعتع دةص    ةت مذناس ع ظاي ىرة، ظعكك ع س م ظعكك ذ ظعلع ارلعقالر، ب ات قات ازا، مذآاص ع، ج ةت مةسعلعس قعيام

  . ظاتعلعدذ

ر   114تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بارلعق      ىرعدة           ـ    سىرعنع بع ذ س تذرغان، ب اغالص تونذش ة ب  ـ 75بعرعض
لتذزالر جايلعرع بعلةن قةسةم قعلعمةن، ظةضةر بعلسةثالر بذ آاتتا قةسةمدذر، حىنكع، ظايةتتة بولسا، ظالاله، يذ

ةث،                    ذنحة آ نع، ش نع، ظذلذغلعقع الالهنعث قذدرعتع رع، ظ ةيرة قعلعشع، ظوربئتعلع يذلتذزالر ظذالرنعث ظورنع، س
ربئتعالر، يذلتذزالر ظورنعنع   بعصايان ظالةم، ظالالهنعث ظالدعدا هئحنئمة ظةمةسلعكعنع بعلدىرعدذ، بذ جايدا بعز ظو          

ر      . سىرةتكة قاراث، تةصةآكذر قعلعث   . تةتقعق قعلعشعمعز آئرةك   عز بع شذنداقال بذ ظايةتتعن يذلتذزالر ظورنع هةرض
دذ  ـ   يئقعن، حوث  ـ   ظىستىن، يعراق  ـ   خعل ظةمةس، ظاستعن   ةلةآنع دةرسلعك     . آعحعك بول نع، ص ذ ظولذغلذق ب

  .قعلغانالر بعلعدذ

ظايةتكعحة، تا هازعرغعحة ظالاله، ظعنساننع تذنجع يارعتعش، زعراظةت، ظأسىملىآنع  ـ 73ظايةتتعن  ـ 57
تعم            ر قئ يارعتعش، بذلذتتعن سذ حىشىرىش، دةرةخدعن ظوت حعقعرعش قاتارلعق قذدرةتلةرنع سأزلةص، يةنة بع

  .حعقعرعلعدذتئرعلدىرىشنع دةلعللعضةن، بذ جايدا بعز يذقعرعدا سأزلةص ظأتكةن نذرغذن تةتقعقاتالر 

ظالاله، بعز سعلةرنعث ظاراثالردا ظألىمنع بةلضعلعدذق، يةنع هةر بعرعثالرنعث ظألىش ظايةتتة،  ـ 61 ـ 60
دعن ؤة . عنع، ظةجةل بعكعتتذق ؤاقت ةؤعمنع ظالماشتذرذش سعزلةرنع هاالك قعلعص، ظورنذثالرغا باشقا بعر ق

  .ظةمةسمعز ن ظاجعزسعلةرنع سعلةر بعلمةيدعغان بعر شةآعلدة يارعتعشعمعزدع

ألىم،         ةنعال ظ عمذ، ي تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا، ظألىم، رةهمةت دئضةننع آأص سأزلعضةن بولس
ازعرقع      ظاخعر صةيالسوفالر، تئؤعب، ظالعمالر    ـ   باشتعن. ظأمىر مةسعلعسعدة توختعلعدذ   نع، ه ظأمرعنع ظذزارتعش
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رع  ر ظةس نع 100بع ا آ200، 150 ياش قعمذ بولس ةر  ياش رعص آةتكةنل ةك قئ ةمما، ب دذ، ظ نع ظويالي أتىرىش
ادعن خوشلذشذشنع           ةن دذني ان بعل دذ، ظعم انالر، ظألىشنع ظويالي تار بولغ بولسا، بولذصمذ بعرةر آئسةلضة ضعرعص

  .بذ خعل ظىمعد، ظارزذ ياشالردعمذ تئصعلعص قالعدذ. ظارزذ قعلعدذ

 دئضةن ظايةتنع بعرلةشتىرسةك، بذمذ تئتعيدذ هةربعر جان ظعضعسع، ظألىمنعث تةمعنع بذ ظايةت بعلةن
ةم                . بعر مأجعزة بو لعدذ    ةن ه انلعقالرنع آأرمعض ىتىن ج ارعنع، ص ىتىن يةرش دة ص حىنكع، رةسذلذلالهنعث دةؤرع

ارت،        ة معلي ا، نةحح ازعر بولس ةن، ه ال سأزلةنض ةت ظذدذل ذنداق هةقعق ذنداقتعمذ، مذش ان، ش ةتقعق قعاللمعغ ت
ذزذن        معليون هاياتلعق ظعضعسع،   اق ظ  جانلعقالر تةتقعق قعلعنعؤاتعدذ، ظأمىرلةر تةتقعق قعلعنعؤاتعدذ، قانداق قعلس

ألىم         ذ ظ تعؤاتعدذ، ب ةمعنع تئ ألىم ت ظأمىر آأرةرمعز دةص ظعزدعنعؤاتعدذ، ظةمما، ظايةتتة آةلضةندةك، هةممعسع ظ
ةن  عنع نةدة ظألىشنع بعلمةيسةن،     ؤاقتبعردعنبعر هةقعقةت، بولذصمذ، ظالاله      ة          دئض ة نئم دذق، ظةت دع بعلمع  ظع

أجعزعدذر     ةن م ذ رذش دذق، ب نعمذ بعلمع دذ دةص     . (قعلعش ةلقذمدعن حعقع ان، روه، ه ىرعدة، ج ذ س ب
ةن ا،   ) آأرسعتعلض ةريانعدا بولس ش ج ةتقعق قعلع أمىر ت ةتتا 150، 130، 110ظ ةنلةرمذ 200 ه قا آعرض  ياش

ارعس      ةلمان ص دة س ذ        ي200تئصعلغان، خذددع رةسذلذلالهنعث دةؤرع ار، ب عغاندةك ظعشالر ب ارتذق ياش تعن ظ اش
ةرخعل    اندعمذ ه ادةم قئرعغ عمذ، ظ ذ بولس ان، ظ أجعزة بولغ ةت، م ر ظاي ة بع ةرياندا يةن ذ ج ام، مذش ايعتع آ ناه
تة ساقالشدعن           آئسةل، ظاجعزلعق سةؤةبعدعن آعحعك بالعدةك بولذص قئلعش، بعلضةن نةرسعنع ظذنتذش، ظةس

  .قئلعشالر

  دعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة هةدعيد تةصسعرع

  )تأمىرنعث يةرشارعغا حىشص شةآعللعنعشع(            

دذ       ةظةتع،             . بذ ظعسعم، تأمىر دئضةن مةنعدة بولع أمىرنعث صايدعسع، مةنص ىرعدة، ت ذ س ع، ب ورال حىنك  ق
اب،  هةدعيد دئضةن بذ سأزدعكع هةربعر هةرعص آأرسعتعدعغا      . آىحع، ظذنعثدعكع ظازاب تعلغا ظئلعنغان     ن هئس

 بولذص حعققان، بذ، قذرظاندعكع 26تأمىرنعث، ظاتوم رةت نومذرعمذ .  بولعدذ26يةنع ظةبجةد هئسابع جذممةل 
عرعدذر ان س ع، قذرظ عرلعق مةنعس عمنعث س ذ ظعس ذ . ب ةي، ب اراتتذق دةص آةلم أمىرنع ي اندا ت ذنداقال، قذرظ ش

 دةص سأزلعضةن، خذددع، صةيغةمبةر ظةؤةتعص  ظايعتعدة تأمىرنع نازعل قعلدذق، يةنع حىشىردذق25سىرعنعث 
دذق دةص                     ازعل قعل ىردذق، ن أمىرنع حىش اندةك، ت ا ظئلعنغ ىرىش تعلغ ش، حىش ازعل قعلع اب ن ظذالر بعلةن آعت
آئلعدذ، مذهةممةت سالعه، بذ جايدا ياراتتذق دةص تةرجعمة قعلغان، خذددع بعر قسعم هايؤانالرنع حىشىردذق 

ةتنعث        دةص آةلضةن ظايةتنع ياراتت    ةمما، ظاي ذق دةص تةرجعمة قعلغاندةك، ظةلؤةتتة، مذشذنداق مةنعسعمذ بار، ظ
أجعزعدذر    . زاهعرع مةنعسع، نازعل قعلعش، بعز دئمةآحع بولغان سأز، قذرظاندعكع بعر ظئغز لةؤزة سأزدعكع م

لعقعنع، بةلكع، باشقا ظذ بولسعمذ، ظالعمالر، تأمىرنعث بذ زئمعندا يارالمايدعغعنعنع، ماددعالردعن هاسعل بولماس
صعالنئتتعن حىشكةنلعكعنع، تأمىر ماددعسع زئمعنغا حوقذم تاشقع ظالةمدعن، ظالةم بوشلذقعدعن حىشكةنلعكعنع 

خذددع، قذرظان ظأزع صىتىنلةي مأجعزة . ظعسصاتالص حعققان، ظذنداقتا، بذ ظايةت يةنة بعر مأجعزة هئسابلعنعدذ
ىملىآكعحة       بولغاندةك، بعرعنحع ظايةتتة بولسا، ب     ارلعق جانلعق ؤة جانسعز نةرسعنعث هةتتا، بعر تال ظوت، ظأس

ة        اق، بارح انالر بولس ز ظعنس ةت ظالالهقا تةسبعه، زعكرع ظئيتعشع سأزلعنعدذ، بع ذرذص،   نئم نعص ت تعن هوزذرلع
ا قارعغ          اندا زور بولذصمذ هازعر تاظام، آعيعم، سةصةر، قذرذلذش، هةرقايسع قذرذلذشالر هةممة جةهةتتعن بذرذنقعغ

ةنال         يئيعشلةر بار، شذنداقتعمذ شىآرع يوق، بولسعمذ ظاز، ساهابعلةر         نئمةت ذ بعل عضة ظارصا نان يةص، خورما، س
جان بئقعص شئهعد بولسا، صىتىن يئرعنع ياصقعدةك آعصةنلعك يوق، بئشعنع ياصسا صذتع ظئحعلعص قالغان، ظذالر 

انالر       ةرنع، قذرب ايعص بةدةلل ذرذص، ظاج ة ت ز       شذ هالةتت ةتكةن، بع ةت آأرس رعص، ظعسالم ظىحىن خعزم نع بئ
  .تعن هوزذرلعنعص تذرذص، هئح ظعش قعاللمعدذقنئمةتبولساق، هةممة 

مان   ةتلعرع، ظاس الالهنعث سىص ةنع ظ ان ي ةدع بولغ ةزلع، ظةب عدة ظ اش تةرعص ىرعنعث ب ذ س نع  ـ ب زئمعن
تىن بولذشع، ش          ة      يارعتعش، قذدرعتع ظأزعضة اليعق رةؤعشتة ظةرشدعن ظىس ةن بعلل ز بعل ة بع ةن بعرض ذنعث بعل

ذ                  ع، ظ ع، حىنك ق يوقلعق ئح زعدلع عدا ه بولذشع، ظةمما، بذ ظارعلعقدا يةنع ظةرشعدة هةم بعز بعلةن بعللة بولذش
أزلعنعدذ             علعلعرع س ةقعدة مةس ةندةك، ظ وق دئض ع، ظوخشعشع ي عمايدذ، حىنك ةرةص قورش ا  . زاتنع ظالتة ت مان

  . ظوقوغذحع ظةقعدعضة حوقذم آأثىل بألىشع الزعممذشذنداق ظايةتلةردة ظوقذتقذحع،
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دذ،   ةل بولع ةيتانغا ظ ةن ش ةقعدة بعلمعض ارلعق  1000ظ ادعكع ب ةلدذر، دذني ذ ي عمذ ظ ادةت قعلس ل ظعب  يع
  . ظةقعدعلةرضة ظةهلع سىننع ؤةلجاماظةنعث ظةقعدعسع بةضدذر

م  تعتعدا، ظعلع ةر ظذنعؤئرس ث تذت  ـ ظةزه ذص، حع دا قوي ع ظورذن ةننع ظاساس ةص اندةك، مةآك ة  ـ ق مةدعن
جاماسعدة، ظذنعؤئرستلعرعدا ظةقعدة، ظعلعمنع ظاساسع ظورذندا قويذص حعث تذتعدذ، بعز بولساق، ظعككعلعسعنع 

  .حعث تذتايلع

ذ           ذرذص، ظةص م ت تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يذقعرعدا ؤةدة قعلغان ؤةدعسعدة تذرذص، ظالاله رةهمان، رةهع
ىحع، دوست     دذ،        قعلغذحع، آةحىرض االك قعل قا ه رعدذ، نئمعش االالرنع بئ ا، ب قا ؤاب ذرذص، نئمعش تذتقذحع ت

داق         سوظالنئمعشقا دئضةندةك    ايدا مذن الرغا، ظالاله خالعغعنعنع قعلعدذ، سورالمايدذ دئضةن ظايةتتعن باشقا بذ ج
دذ   ذنداق قعلع ةن ش زامع بعل ات نع رعدذ، آاظعن اؤاب بئ اله قع . ج ش، ظعس اراص قعلع ش، خ االك قعلع ش ه لع

اندةك،          ـ   ياز قعلعش، قعش قعلعش، ظعسسعق    . ظىحىندذر م بولغ دىز الزع ة آىن اندةك، آئحعض م بولغ سوغذق الزع
 ساققا آئسةل، هاياتقا ظألىم الزعم بولعدذ، بذ ظالةمنع ؤةيران قعلسا، يةنة مةثضىلىك ظالةمنع قذرعدذ، بذ ياخشع

ثع       ـ   ىرةتلةرنع يئ ع، س ث  ـ دة، ظالاله، نذرغذن روهالرن م  يئ ةرنع، ظعلع عياتالرنع    ـ ع مأجعزعل ةت، آةشص هئكم
ا،      . ع آةلضةندة ظاشكارعاليدذؤاقتهازعرالص قويغان، ظذالرنع حوقذم   ات بولس دذ، مذآاص ادعللعق بولع ازاالش، ظ ج

قا تئضعشلعك                االك قعلعش ألىك ه ر ب عدذ، بع رةهمةت، صةزلع، بذ جانالر، روهالر دذنياسعغا بئرعص، جايعنع تاص
ا                آعشعلةرنع مع  ةؤمنع بارلعقق ان ق الرنعمذ يوقعتعدعغ ذ ؤئرذس كرذص، ؤئرذس ؤاباسع بعلةن يوقعتعدذ، ظاندعن ب

  .ظذ قانداق قعلسا هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. آةلتىرعدذ، هةممعنع ظالدعن بعلعص تذرذص قعلعدذ

دةلعل قعاللمايدذ، شةرعظةت نعزامع بار، ظذ بولسعمذ، آاظعنات نعزامعغا ماسلعشعدذ، ظةمما، ظعنسان بذنع 
االك         دوزاخبعر مأظمعننع ظألتىرضةن قاتعل،      علةرنع ه ان آعش الاله، سةن معليونلعغ قا آعرعدذ، ظةمما، ظذ، ظع ظ

عنع                  رال آعش ةندةث، بع ئنعث ب قعلدعث، ظألتىردىث، سةن دئضةن خالق ظالاله، خالعغعنعثنع قعلعسةن، مةن س
ةن        اردةمحعث بولعم دذ        ظألتىرىص قويدذم، مةن سئنعث ي ئخعمذ ظاسعي بولع ة، ت داق      .  دئس ا مذن الاله، ظذنعثغ ظ

ةظةتع ظىحىن                       أظمعننعث مةنص ذ م ام ظ ةن قعلس عز، م اردةمحع هاجةتس ئرعك، ي ا ش ةص، ماث دعيعشع تذرغان ض
ةيعب              هئكمةتظالدعن بعلعص،    ايعتعنع، ظ ورعنع، جعن أزعنعث ش ث ظ ةن، ظذالرنع ةن قعلعم انلعرعنع   ـ  بعل نذقس

اتعللعقنع           بعلعص قعلعمةن، سةن بو     ذ ق الدعن بعلمةيسةن، سةن ب مذ ظ نع بعلمةيسةن، بولذص اث، هئحنئمع لس
رعلعص،              عياتقا بئ شةخسع مةنصةظةت، شةخسع غةزةردة، ظعنتعقام ظىحىن ظاححعقنع حعقعرعش ظىحىن، هئسس

ذثا سةن        شةيتانغا ظةضعشعص قعلدعث، بولذصمذ مئنعث دوستذم بولغان       ق   دوزاخمأظمعننع ظألتىردىث، ش ا اليع ، ق
دئمةك، ظالاله، شةرعظةت، . مةن بولسام مةثضى ظعاله، خالعق، هئكمةتكة اليعقمةن، مةدهعيعضة اليعقمةن دةيدذ

  .نعزامعغعمذ قاراص بعر تةرةص قعلعدذ

ار           ةن ب دذ دئض . هةدعستة، ظالاله بةندعسعضة ظانا، بالعسعغا آأيىنضةندعنمذ بةآعرةك آأيىنعدذ، رةهعم قعلع
ان       ظانا، آعحعك بالعسعنع ه    أيىنعدذ، ج ةن    ـ ئحقانداق ظعشعنع ظئغعر آأرمةي، ؤايسعماي ظاسعراص آ ع بعل دعل

ال      اددع معس ذ ظ اغرعتعدذ، ب ح ظ دذ، ظع داق     : قوغداي الاله بذن تذر، ظ اآتذر، ظوخشعشع يوق ةممعدعن ص الاله، ه ظ
 شذثا ظذ، مةنعؤع، ماددع آأيىنىش، رةهعم قعلعشتعن نةححة هةسسة هةتتا سانسعز آأيىنعدذ، رةهعم قعلعدذ،          

قا ياراتماي يةنعال دذنياغا حعقعرعص، بارحة      دوزاخهةممعنع ياراتتع، هةتتا، آاصعرالرنع ظالدعن بعلعص تذرذص،        
اي                   نئمةت مذ قويم ة قاراص اي هةقك ذنماي، صعسةنت قعلم ة بويس ذالر ظةلحعض اندعن ظ لةرنع ظاتا قعلعص بئرعص، ظ

ل  ازالعدع، دةلع ى ج اندعن مةثض ةندة ظ ات،  ـ ظألض ازالعدعظسعص ذزذص ج ةت تذرغ ا، . هأجج ةر بولس مأظمعنل
الع،                    الالهنعث جام ةقؤادارالر، ظ ةتتا، ت تع، ه ة ظئرعش ةزعلةتكة ياردةمض جةننةتكة هةم بذ دذنيادعمذ رةهمةت، ص

عدذ   ا . دعدارعغعمذ ظئرعش اندا،           ـ   ظات الاله يارعتعؤاتق زنع ظ ذالر بع دذ؟ ظ ةت قعالالم االمدذ؟ هعداي زنع يارعت ا بع ظان
ةك ا ـ  ظةرآ ةيدذ، دذني علعقعمزنعمذ بعلم ةت،  ـ حعش اخعرةتتعكع رةهم ةتظ ةت  نئم انعغعلع جىرظ انداق س نع ق

  .ظالاله، مئهرعباندذر، تأؤبعنع قوبذل قعلغذحعدذر. قعالاليسةن، حىنكع ظذ سانسعزدذر

ةيدذ،    نع تةربعيل ةيدذ، روهع ذنداق تةربعيل ةرنع ظاش اس بةندعل ةرةز ظوقم اهعل، غ ادان، ج ذ ن الاله، ب ظ
اغدعال            تةؤبةظاقعؤعتعضة قاراص،    ذ ح  قعلعشعنع بعلعص تذرذص ظالدعن جازالعمايدذ، بولمعسا، هةربعر ضذناهكار ش

اندعن              . هاالك بولعدذ  ةنمذ ظعم اي قعلعش بعل ا ب رعدذ، خالعس اننع بئ ذرذص ظعم ظذ باي هةم آةمبةغةل قعلعص ت
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ان      ةنعال ظعنس ىردع، ي اننع حىش أيىنىص، قذرظ ة آ ذ بعزض ايرعيدذ، ظ ةر،   ظ ازعر بعزل تع، ه ةددعدعن ظاش الر ه
ع،                   ىآرع قعاليل ة ش ةآكة ظأزضةرتعؤةتمعضةنض ت، ظعش ذز، ظع ىرعتعمعزنع توثض ا، س ظعنسانالرنع هاالك قعلمعغانغ

ار،             ةققع ب ة ه الالهدا نئم عيالرنعث ظ وظال بعزدةك ظاس دىرىش              س راز بعل داق ظئتع ار، بذن ةققع ب ة ه قا نئم  قويذش
م       ظاسعيلعقتذر، ظةمما، هةقنع ب    ش، ظعلع ةم قعلع ةلبعنع خاتعرج دىرىش، ق قعالرغا بعل ش، باش ةتتعن   ـ علع هئكم

ان مةقسةت نئسعؤة ظئلعش، بذالر بولسا، ظةمةللةر نعيةت بعلةن بولعدذ، ظالعمالرال ظالالهدعن قورقعدذ،      ـ ، ظئم
ا،                ةنح بولس عز ظعش ةلبعدعن شةآس ن ق ة    ظئتعقاد، توغرا نعيةت، ظعخالس، سةمعمعيلعك، تةقؤالعق، حع ذ نئم  ب

ا،        ! دئضةن ياخشع هة  وق قعلعش بولس ش، ي ازاب قعلع ش، ظ االك قعلع بعز مانا مذشذنع دئمةآحع، بذ يةردة ه
ذ          ةر ظىحىنم ارلعق هئكمةتل رةت قعلعش قات ا ظعب ألتىرىص معثغ خذددع صاالص تذرذص، جازاالص تذرذص، بعرنع ظ

ة     بولعدذ، بذ تارعخ ظارقعلعق تا قعيامةتكعحة ظعبرةت بولعدذ، شذث   ةن، ظانح أزلةص بةرض ارعخنع س الاله، ت  ـ ا، ظ
ةربعيعدذر  ع ت ع ظعاله ذالر هةممعس دذ، ب ص تذرع رامذ قعلع ة ظعج رنع . مذنح ئلعص بع نع ظ رنعث جئنع بع

ذددع          تذغذلدذرغاندةك، جازا، ظعبرةت بعلةن بعرنع هاالك قعلسا، يةنة بعرعنع ظعز باسار قعلعدذ، هةممعسع خ
ةزانع يئرعشع         بعرال جانغا ظوخشايدذ، دوختذرن    اقنع آئسعشع، ظ ة قورس دة نةحح ألىمعدة آىن عث ظوصراتسعية ب

ةنلعكعنع              عناق دذنياسع ظعك ةمنعث س ذ ظال ز ب بولسا، ظاشذ آئسةل بعمارالر مةنصةظةتع، صايدعسع ظىحىندذر، بع
  .ظذنتذص قالساق بولمايدذ، هةممة سعناش ظىحىندذر

الالهنعث       اس ظ دذر   ظةث مذهعمع بولسا، مةثضىلىك ظايرعلم ة ظئرعشعش ظىحىن ةت   .  مذهةببعتعض ذ مذهةبب ب
ةرةققعي                      ىن، ت ن رازع بولسذن ظىح ن دعلعدع الالهدعن، حع ىن، ظ ة ظأرلعسذن ظىح صعراقسعزدذر، شذ دةرعجعض

  .قعلسذن ظىحىن، ظالاله نذرغذن ظعشالرنع قعلعدذ

حة بولمعسذن، سئنع بذ دذنيا ظازدذرذص آةتمعسذن، شةيتان ؤة ظايال آعشع ظايالغا ظةر آعشع قوشذم
  .هةممعسع يوقعلعدعغان صانع مةآكارالردذر

  :ظالاله، شذثا بذ سىرعدة مذنداق دئضةن

رع                  ع زاهع الدع تةرعص الدامحع، ظ ازدذرغذحع، ظ عدذر، ظ ذن، تاماش ر ظوي ا بع بعلعثالرآع، بذ هاياتع دذني
أرىنعدذ،             ة آ ةقؤادار مأظمعنلةرض ا، ت اددا     آأزضة آأرىنعدذ، باتعنع ظارقا آأرىنىشع بولس ىلىك م ذ مةثض ذالر ظاش  ظ

تذرالر،     صلى اهللا عليه وسلمظارقعسعدعكع ظةبةدعيلعككة قعزعقعدذ، ظالاله، قذرظاندا رةسذلذلاله        العمالر، دوآ عدة، ظ هةدعس
ذ    ـ  دة بذ هةقعقةتنع داظعم سأزلةيدذ، شةيتاننعث قعلحعلعك دةلعل       صةلعسةصة عمذ، ظاش ظعسصات هأججعتع بولمعس

ازدذرعدذ      دذنيانع ظعنسان، جع   م ظ ةرنع داظع . ن، شةيتاندعن بولغان ياردةمحعلعرعنع ظعشقا سئلعص، سعز، بعزل
ع                    العمع، آىحلىآ ع ظ ذ دةرعجعدعك ةيتاننعثمذ ش ا، ش رع بولس ة يذقع م قانح ا، ظعلع ىك بولس ظعمان قانحة آىحل

عدعن س  ث ظازدذرذش ةيتاندعن، ظذنع ةممعمعزنع ش الاله، ه ازدذرعدذ، ظ دذ، ظ ة قعلع ئلعص ؤةسؤةس ذن، آ اقلعس
عدذ،              !. ظامعن شذنع بعلعثالرآع، روه، هاياتلعق بذ ظالةمضة مةنسىص ظةمةس، ظذ هامعنع مةثضىلىك جايعنع تاص

  .ظاثغعحة ظازماثالر
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  سىرة مذجادعلةتتعن سىرة مىلىآكعحة تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

ارلعق            ارعدعكع ب ذ ص ةي، ب تعلعص،    אאאتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةل عرعدة توخ ث تةصس  نع
ع،                        نعدذ، حىنك ا ظئلع ايعتع تعلغ ةت ظ ذ رةهم تعم ب مذنداق رةهمةتلةرنع بايان قعلعدذ، بذ ظون سىرعدة، ظون قئ

ةت هةربعر سىرعدة، مذهعم رةهمةت،      دان               نئم داش، ظوب اظعلعنع قوغ ا، ظ ة بولس ىرة مذجادعلةتت أزلعنعدذ، س  س
ةت،            ـ   ، ظةر مذهاصعزةت قعلعش، دألةتنع قوغداش    ة ظىلص ارا ظونس الر ظ ظايال ظارعسعدا ظونسة ظىلصةت، قئرعنداش

  .مةجلعس ظةدةصلعرع، قازع، هاآعمالر ظادعللعق قاتارلعقالر سأزلعنعدذ

ة                      داش، دىشمةن قةلبعض اظعلعنع قوغ داش، ظ ةتنع قوغ عرآعدةك دأل ذددع ظعلض ا، خ ةردة بولس سىرة هةش
  .تعدعن صاالص، قوغالش، يا قذل قعلعش سأزلعنعدذقورقذنج سئلعش، دعنسعزالرنع ظعسالم يذر

نةصرةت،  ـ سىرة مذمتعهةنةتتة بولسا، مذشذ ظذسلذصتا ماثعدذ، دىشمةننع دوست تذتماسلعق، مذهةببةت
  .بعرلعكنع ساقالش، ظعمتعهان ظئلعص، سعناشالر تعلغا ظئلعنعدذ

ةت،      ذ رةهم ا، ب ةفتة بولس ىرة س ةت س دذ، دأ  نئم ةل قعل ئخعمذ مذآةمم دان   نع ت اظعلعنع ظوب ةت، ظ ل
  .قوغدعغاندعن آئيعن، دىشمةنضة بعر سةص بولذص هذجذم قعلعدذ

ةص       ر س ذلمانالر بع ذنداق مذس ا مذش ا، مان تةهكةم بعن ذددع مذس اقلعقع، خ رلعكع، ظعتتعص ث بع ظذالرنع
  .بواللعسا، حوقذم غةلعبة قعلعدذ

نامازدعمذ، سةصتة بعرلعككة آئلعش، سىرة جىمظةدة بولسا، خذددع ظذرذشتا سةصتة بعرلعككة آةلضةندةك، 
ارلعق                ادةت ؤة ب ةس، ظعب الع ظةم رلعكدعن خ ادةتتعكع بع رلعك، ظعب ة قارشع بع أزلعنعدذ، دىشمةنض رةهمعتع س

 ظعبادةت ؤة مذظامعلعدعكع. ظعشالردا صذختا ظعنتعزام بولسعال، دىشمةنضة قارشع ظذرذشتعمذ صذختا ظعنتعزام بولعدذ
ةلب ة ق ةث م نحعلعقع، ج اد     يئقع الالهنعال ي لةردة، ظ رلعك سةص ع بع ةر ظكك مذ ه قاتعدذ، بولذص يدانعدعمذ ظةس

  .ظئتعشتذر

علةر       ث س ذ رةببعثالرنع ا ب تةنتاؤع بذ جايدا مذنداق نعدا قعلعص توؤاليدذ، ظع ظةرةب مذسذلمانلعرع، مان
ئرعق ت  ةنلعك، س اق ت ةنلعك، ظ ارا ت ة، ق عت سعلةرض ذس، ظئس ة نوم ابع، سعلةرض ان آعت ةنلعك ظوقذؤاتق

ا،          عيا، ظافرعق مذسذلمانالر، ظةرةب ؤة غةيرع ظةرةب مذسذلمانالر، معسعر ؤة باشقا دألةتتعكع مذسذلمانالر، ظاس
ةر             ن، ظةض ر دع ةت، بع ياؤرذصا، ظامعرعكعدعكع بارلعق يةرشارعدعكع مذسذلمانالر، سعلةر بعر ظىممةت، بعر معلل

علةر    يةنعال ظعتتعصاقالشمعساثالر، بعرلعشعص هةمكارالشمعس  ةرقعثالر، س ة ص اثالر، سعلةرنعث جاهعلعيةتتعن نئم
ذمان                 اق ض ردةك، ظعتتعص ذالرع بع خذددع ظالاله قذرظاندا ظةيعبلعضةن يةهذدع، ناسارا مذشرعك، دعنسعزالردةك ظ

  .قعلعسةن، ظةمةلعيةتتة، بولسا، قةلبع مذتةصةررعقتذر، دئضةنضة ظوخشاص قالعسعلةر

، بذ ظايةتكة حىشىص قالدع، مانا بذ بعرلةشتىرىش، هةمكارالشتذرذش،         سعلةرنعث هازعرقع ظةمةلعيتعثالر  
ذلذلالهنعث ظعسالمنعث          الالهنعث، رةس عتع غةلعبة قعلدذرذش، ظ ذنعث ظىحىن حىشكةن        مةقس ان، مذش . ، قذرظ

ظةضةر سعلةر تعل، رةث، معللةت، ؤةتةن، مةزهةص سةؤةبعدعن بعرلةشمعسةثالر، ظعتتعصاقالشمعساثالر، ظأزظارا 
  . لعقتا ياشايسعلةرموهتاجظاخعرةتتة ظازابتا،  ـ دةمدة بولماي، دىشمةننع دوست تذتساثالر، مةثضى دذنيايار

  .تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعنعث يةنع مذجادعلةتنعث ظاخعرقع ظايتعدعمذ مذشذ تئمعدا توختالغان

ا  عزنع دوست تذتقانالرغ عر، دعنس الص، آاص تعنع تاش أظمعن دوس الاله، م دع، ظ ازاب ؤةدة قعل اتتعق ظ  ق
عالم       دوزاخظذالرنع مذناصعق دةص ظاتاص،      ذلمانالرنعث، ظس ازعر مذس  ظاستعغا سالدع، شذنداقتعمذ بذ خعل باال، ه

ازعر        اقعرعق،      75دعنعنعث مذسعبعتع بولذص قالدع دئضةن، بذ سأزضة، بذ حاقعرعققا ه ذ ح تذ، ب ذص قاص ل بول  يع
ى    هازعرمذ آةلضىسعدعمذ حوقذم الزعم   ةن مةثض اقعرعق بعل ظعكةن، شذنعث ظىحىن، ظالاله، قذرظاننع مذشذنداق ح

  .ساقاليدعكةن، مةنمذ بذ حاقعرعقنع تالالص ظالدعم، ظالاله خالعسا، ظةمةلضة ظاشعدذ
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ةتعؤا                  ئلعص، ص ذالق س الاله ق ة مةخسذس، ظ النعث مةسعلعسض ر ظاي ا، بع بذ سىرعنعث باش تةرعصعدة بولس
ةص              بةرضةنلعكع سأزلعنعدذ، ظ   قان، ض اهابعلةر آئحعسع مذثداش دع، س ذنداق ظع اغدا ش عمذ   ـ   ةينع ح سأزلةرض

دع،                      ذق ظع عؤةت قوي أزلعنةتتع، مذناس ةدعس س ةتتع، ه ةت حىش ا، ظاي عؤةتلعك بولس ةرعظةتكة مذناس ظةضةر ش
ازعر، قذر       ! دة ـ   ؤةهعي زامانع  ز ه عنعدذ، بع توغرا حىش ان،  ساهابعلةر، تابعظعنالر، قذرظاننع شذنعث ظىحىن توص ظ

عرع                 ةبع، تةصس عر قذرت ىن، تةصس عنعش ظىح ابعظعنالردةك حىش هةدعسكة يىزلعنعمعز، قذرظاننع ساهابعالردةك، ت
  .يةنع مذهةممةد ظعبنع جةرعير تةبعرعنعث ؤة ظعبنع آةسعردةك ظةسةر بعلةن يئزعلغان تةصسعرنع آأرىش الزعم

قان سأزلةرنع ظاثالص تذرعدذ، حىنكع، كة آةلسةك، هازعرمذ، ظالاله، ظةرش ظىستعدعن بعز قعلعشمةقسةت
ا          اثالؤاتعدذ، مان الاله ظ م ظ ذنعث، داظع ا بويس ث، بذيرذقق ةت قعلع ة، دئقق ةن بعلل ز بعل الدا، بع ق ه ة اليع ظأزعض
آأرىؤاتعدذ، دةص ظئتعقاد قعلعث، دئمةآحع، هةربعر مةسعلعنع ظاشذالردةك قذرظان، هةدعس بعلةن هةل قلععث، 

  ! ظامعنظالاله، هعدايةت قعلسذن

  سىرة هةشةر تةصسعرعدعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالر

  .هاياتلعق ظألضةندعن آئين باشلعنعدذهةقعقعي هاياتلعقنعث ظةسلع بذ ظالةمضة مةنسىص بولمعغاحقا، 

  .بعز بذ سىرعنعث ظاخعرقع ظايةتلعرعدة توختعلعمعز

  .دئضةن ظايةتص آةتكةن بوالتتع ظةضةر قذرظاننع تاغقا نازعل قعلساق، ظذ، ظالالهدعن قورقذص يئرعلع

تةنة قعلعشنع آأرسعتعدذ، جانسعز تاغ، شذنداق بولذص آئتعدذآع، بذ ظعنسان  ـ ظعنسانالرغا آايعش، تاصا
اتتعقلعقعدعن،         ةلبع ق ان ق ايدذ، ظعنس عر قعلم غةصلةتتة قئلعشعدعن قةلبعنعث قاتتعقلعقعدعن قذرظان ظذنعثغا تةس

ايدذ          آذصرعغا يئقعن بارغاندا، خذددع      عر قعلم اندةك، تةس عر قعلمعغ ان تةس أرعص . آذصصارالرغا قذرظ ة   ـ   ظ ظادةتك
  .ظايلعنعص قالعدذ، بذنداق ظةهؤالدعن قاتتعق هةزةر قعلعش آئرةك

رعص،                   ةلبع ظئ ة، ق الاله، ظةسلةنس ا، ظ الؤةت قعلنس ةت، تع ظالاله، مأظمعنلةرنع سىصةتلةص، ظذالرغا ظاي
ةنل   رع، ت أآعدذ، تئرعلع اش ت أزلعرع ي انداق   آ ا ق ةتلةر تئصعلمعس داق سىص ةن بذن تعدذ، دئض رةص آئ عرع تعت

  !بوالرمعز؟ ظالاله، هةممعمعزنعث قةلبعضة ظعمان، توغرا ظئتعقاد، تةقؤالعق ظاتا قعلسذن ظامعن

مانا بذ . سعز بعزلةرمذ سةؤةبعنع قعلعص، قاتتعق تئرعشايلع، ظةلؤةتتة، بارلعق ظعشالرغا ظعلعم الزعم بولعدذ
ذ        ـ   لالهنعث ظعسعم جايدا، ظا  ع ب سىصةتلعرعنعث ظةرةبحة آةلضةن مةنعلعرعنع تةرجعمة قعلعشنع خالعدعم، حىنك

 ـ ظايةتنع، رةسذلذاله ياد ظئلعشقا، ظوقذص تذرذشقا بذيرعغان، رةهمان بولسا، ظالالهقا خاس ظعسعم بولذص، دذنيا
ز         ةندةك،           ظاخعرةتتة بارلعق مةخلذقالرغا رةهعم قعلعشنع آأرسعتعدذ، خذددع بع ان قعلعص آةلض ابدا باي ذ آعت  ب

يارعتعش، هعدايةت قعلعش، ظةلحة ظةؤةتعش، مةثضىلىك ظاخعرةت، بةختعضة ظعضة قعلعش، ظاسعيالرنع آةحىرىم 
نع           اردةم بئرعش ادا ي ش، دذني ةت قعلع ة رةهم ة، ظاخعرةتت ذس مأظمعنلةرض ا، مةخس م بولس الر، رةهع قعلعش

  .آأرسعتعدذ

 موهتاجعسعدة بولعدذ، ظالاله، زاتع، سصاتع، ظةصظاللعرعدا مةثضىلىك باقعيلعقعدا مةلعك بولسا، صادعشاه مةن
يعضانة  ـ ظةمةس، هةممعدعن بعهاجةتتذر، شئرعك ؤةزعرع، مةسلعهةتحعسع، ياردةمحعسع يوق، تةنها، يةآكة

عشاهالر صادعشاهع صادعشاهالر، صادعشاهعدذر، ظالالهدعن باشقا مةخلذقالرنع مةلكذلمذلذك، شانعهانشاه، يةنع صاد
ةيعب    ا، ظ ذددذس بولس ايدذ، ق ةتظعي بولم قا ق ةرنعث    ـ دةص ظاتاش ةخلذقالرنعث، بةندعل اك، م اندعن ص نذقس

سىصةتلعرعدعن صاآتذر، ظذ ظعسعمالردعن بةندعلةرنعث ظالعدعغان نئسعؤعسع، ظالالهنع شذ سىصةتلةر بعلةن آامال 
ل        تاصقان زات دةص ظئتعقاد قعلعش، هةممعدعن صاك دةص        ان، رةهعمدع أزع مئهرعب  ظئتعقاد قعلعش، شذنداقال، ظ

ايؤانع      الص، ه الالهقعال بئغعش ةببعتعنع ظ اص مذه ةقةت س ذش، ص اك تذت ةهؤةتتعن ص ع ش أزع نةصس ذش، ظ بول
عم      . غةرةزدعن صاك بولذشع الزعم    م ظعس ذل قعلعشع،      ـ مأظمعن، ظالالهنعث بعر قعس ةخالق قوب ةتلعرعدعن ظ سىص

  .نئسعؤة ظئلعشع الزعم
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اتاليدذ،       قةلب ظالاله مةثضى ساالمةتلعك ظذنعثدعن آئلعدذ، ظذ ساالمةت       السالم ىحعنع مذآاص  بعلةن آةلض
  .زاتع ظةيعبدعن، سىصعتع نذقساندعن، قعلعقلعرع يامانغا نعسبةت بئرعشدعن ساالمةتتذر

ةؤةبل           ةملعك س انغا خاتعرج عرعنع مأظمعن، ظةمعن قعلغذحع، خاتعرجةم قعلعش، ظذنعثغا مةنسىص، ظعنس
  . صةقةت، ظذنعث بعلةنال خاتعرجةم بولعدذ، ظةمعن بولعدذ قةلبظاتا قعلغذحع،

اننعث       ع، ظعنس تعص تذرغذح زعقالرنع آىزع ةرنع، رع ةرنع، ظةجةلل ةيمعن، ظةمةلل عمدعن    مذه ذ ظعس ب
أز             ذرذش، ظ ىص ت عرلعرعنع آىزىت ع س ةللعرعنع، ظعحك أزعنع، ظةم أزعدعن هئساب    ـ ظالعدعغان نئسعؤعسع، ظ ظ

  .عش، خاتالعقلعرعنع تىزىتىشتذرظئل

              ،ندذر ن، يئقعنلعشعش قئيع ث ظذلذغلعقعدع ذ زاتنع غالعص، آىحلىك، هاجةتلةر ظذنعثغا حىشعدذ، ظ
  .ظوخشعشع يوقتذر، ظعززةت، ظالالهقا خاستذر، ظالاله ظأزعال ظةزعز قعلغذحعدذر

ةجبذرع قعالل  א العغعنعنع م قذرغذحع، خ ذندذرغذحع، باش ع   بويس علعدعن هئحكعش ع، حاثض عغذح
  .قئحعص قذتذاللمايدذ، زالعمالرنعمذ بويسذندذرعدذ، هةممة ظذنعث ظالدعدا ظاجعزدذر

ارةتلعكتذر       א الدعدا هاق ث ظ ة، ظذنع .  حوثحعلعق، ظذلذغلذق، تةآةببذرلذق، ظالالهقعال خاستذر، هةمم
الدعدا يو  الاله ظ ة، ظ ة، هةمم ةن بعرلةشتىرس ر بعل ا آئبع الدعدا، دذني الع ظ ع، جام الالهنعث زات دذر، ظ  ـ قعالث

الالهنعث ظوخشعشع         عكعحة، ظ ارتعص صةرش عدعن ت ظاخعرةتمذ هاقارةتلعكتذر، بارحة آاظعنات مةخلذقاتالر، ظةرش
  .يوق، ظالقانلعرعدا زةررعضة ظةرزعمةيدذ

ا    א، ذحعظعجاد قعلغذحع، ظةيعبدعن ساالمةت ياراتق א،  ياراتقذحع א ىرةت ظات ةآعل، س  ش
اراتقذحع،            . ظذخالعق قعلغذحع، اددعالرنع ي ار قعلغذحع، م ن ب معقدار تةقدعرضة تةسؤعر، سىرةتكة ظعضة، يوقدع

  .سىرةت، شةآعل هاسعل قعلعص هةرعكةتكة آةلتىرضىحع بعر ظالالهدذر

א، ةردة، بةدعلةر نئسعؤعسع يوق، ظةخالق قوبذل قعلعش يوق، نذر، ظةزعيم دئضةن سىصةتل
ةتلةر ذ سىص ع، ب عم حىنك ثالرآع، ظعس تذر، بعلع الالهقعال خاس عنع  ـ ظ عنعش، مةنعس ذق حىش ةتلةرنع تول سىص

  .بعلعش، ظةمةلعي تةتبعقالش الزعم

ة                مةنعسعنع بعلمةي  ع ظةمةلعيةتك ص، ظذن دذ، بعلع اهعل بولع رعنحع ج ا، بع ةتبعق ظوقعس ا،   لعمت اي ظوقعس
ا                   ة، آاظعناتالرغ ص، ظةمةلعيةتك عر قعلع عنعص، تةصس ص، حىش ع بعلع ةتبعق ظعككعنحع جاهعل، نادان، ظذن الص ت

عم         ذ ظعس ةثالر ب علةر حىشةنس الم، س ذ ظ ا، ظ ةل قعلس ا، ظةم يعم    ـ ظوقذس الردا، آع أز ؤذجذدذث ةتلةرنع ظ  ـ سىص
ةك ةك، يعم علةر ـ آئح ةردعال تاصااليس علةن. ظعحمةآل اص هاي: مةس داق خعت ذ، مذن ان س ع بولغ اتلعق مةنبةس

ةنمذ                    ة م ىرةت، شةآعلض اددا، س ل م قعلعدذ، ظع ظعنسان، مةن، سةن ظىحىن يارعتعلدعم، تةرآعبعم ظعككع خع
زئمعنغا نذر ظاتا قعلغذحع ظالاله تةرعصعدعن نذرغذن نذر زةررعحعلةرنع ظأز ظعحعمضة     ـ   آئلعضلعك، مةن، ظاسمان  

. ظاخعر، صةقةت بعر ظالالهدذر ـ ن يةنة يوقايمةن، حىنكع، ظةزلع، ظةبةدع، ظةؤؤةلظالعمةن، مةن هادعسة، مة  
ع       مةندعكع هاياتلعق سعرلعرعغا، مةنبةلةرضة، ظأزىممذ هةيرانمةن، سعلةر آعيضةن صاختا مذنداق نعدا قعلعدذ، ظ

ةمما سةن       ! ظعنسان انداق          سةن مئنع آعيعسةن، ظ ةلدعم، ق ةدعن آ ةتقعق قعلمايسةن، ن نع ت اددعالردعن  مئ  م
راهعم                     ذددع ظعب ن، خ تعم، لئكع ةرآعص تاص اددعدعن ت ىحع م ةن آأيدىرض تةرآعب تاصتعم، بذنع بعلمةيسةن، م
ظةلةيسساالمغا ظوت سوغذق، ساالمةت بولذص بةرضةندةك، مةنمذ ساثا سوغذق، ساالمةت بولذص بةردعم، سةن 

ا آأيم    االم ظوتت راهعم ظةلةيهعسس أجعزة ظعب قعرع م ادةتتعن تاش دذ، دةص   ظ الردعال بولع اش ظعش ة ظوخش عضةنض
ةر                      ذالر ه ئنع ظ أص، س ةر آ ةر، ظاالمةتل داق مأجعزعل اتالردا ظذن ارلعق آاظعن علةردة ب ظويلعما، مانا مةندةك نةرس
تةرةصتعن قورشاص تذرعدذ، زئمعن ساثا جاي بةردع، ظذنع قورشاص تذرغان تاشالر ساثا ياغمعدع، دئثعز ظوت 

ئنع                بولذص الؤعلدماي ساثا ه    ايلعنعص، س ةن ظ ةرتعص بعل ةي ت ات سوقذشذص آةتم لعدع، آاظعن اياتلعق بئغعش
دع،                 تةهدعت م قعل أيىندع، رةهع اثا آ الاله، س عن ساالمةت قعلدع، سةن بذالردعن خةؤةرسعز، شذنداقتعمذ، ظ
 شذنداق  بةردع، ظاخعرعدا هاالللعرعغا هئساب بار، هاراملعرع ظازاب، ظع ظعنسان، ساثا بارحة آاظعنات،نئمةت
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ة    ـ سىصعتعنع، رةهمةت، قذدرعتعنع، ظعلعم ـ خعتاص قعلعص تذرعدذ، سةن ظالالهنعث ظعسعم      نع، هةمم هئكمعتع
  .جايدعن تاصااليسةن، صةقةت ظعزدةنسةثال حوقذم تاصعسةن

انلعقعدعن،               ئقعش بذيرذلغ ئناص ب سىرة مذمتةهنةت، بذ سىرة، مذهاجعر ظايالالردعن ظعمتعهان ظئلعص، س
ذنداق ظا العدذ،        ش انالرنع س داق ظعمتعه ة مذن ع، زئهنعض ةآكذر قعلغذح ة تةص عم ظةلؤةتت ذ ظعس ان، ب تالغ

حع  ان ظعش تذرماقحع بولغ ئلعش، ظورذنالش ان ظ ن ظعمتعه ئلعش،  ـ ظوقوغذحعالردع ان ظ ةتحعدعن ظعمتعه خعزم
االهعدة     الالش، ظ ةثحع ت كةر، ج انع، ظةس الالش ظعمتعه العمالرنع ت تذر، ظ ةرنع، دوآ دارالر اليةقةتلعكل  زةربع

عناص          ئلعش، س ان ظ ظةترعتع تالالش ظعمتعهانع، ظومذمع صةندعن ظعمتعهان ظئلعشالرنع ظةسكة سالعدذ، ظعمتعه
عناق دذنياسع، نةتعجعسع                    امذ س ذ دذني ان، ب ا قويذلغ علدعال ظوتتذرعغ كع مةزض نعدا دةسلةص آأرىش، ظعسالم دع

تع   ظاخعرةتتة بولعدذ، رةسذلذلالهمذ جةثضة سعناص بئقعص سا   اندان قعالت اتذرالرنع قذم . التتع، ظذرذشقا ماهعر ب
ةر  ةؤالدالردعن، ه اظعلعمعزدعن، ظ أزعمعزدعن، ظ ز ظ ىن، بع ذنعث ظىح ة؟ ش تع ظةمعس ا، بوالم ذنداق بواللمعس ش

م عمعز الزع ئلعص بئقعش ان ظ ةتتعن ظعمتعه ةت، . جةه ة، جةمظعي ادةت، مذظامعل ةؤهعد، ظعب ان، ت ةقعدة، ظعم ظ
ا   ارعخ قات ةخالق، ت م    ظ عمعز الزع عناص بئقعش ئلعص، س ان ظ اخعرةتتعمذ  . رلعقالردعن ظعمتعه ازعر ظأتةلعسةث، ظ ه

  .ظأتةلةيسةن، ظعنسان ظألضةن ظعش ظىستعدة قوصذرعلعدذ

عدا                      ان آشع توغرعس ةآحع بولغ عرالرغا يةتكىزم ةؤعرعنع آاص ةرنع خ ع، مأظمعنل اش تةرعص ىرعنعث ب بذ س
، مةخصع ظذسذلدا ظاالقعلعشعشقا، ظاجعز هالةتتة، نوحعلعق بعلةن حىشكةن بولذص، بعزنع قاتتعق سعر ساقالشقا     

ةلقظارا           ظعشالرنع ظاشكارعلعماسلعققا، دىشمةن ظةهؤالعدعن تولذق خةؤةردار بولذص تذرذشقا، قاتتعق آىزىتىش، خ
اقحعمع   ع س االهعدة مةخص زنعثمذ ظ رذيدذ، بع قا بذي ا قعلعش ع رازؤئتك قا، مةخص ةؤةردار بولذش ةتتعنمذ خ ز ؤةزعي

  . دىشمةننعث ظازدذرذشعدعن قاتتعق ساقلعنعش الزعم. بولذشع الزعم

ع      ر ياخش يعلعك بع دذ، تىرآع ال قعلع ةنع معس ر ؤةق داق بع ايدا مذن ذ ج ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ت
ةن،                داق دةص بةرض اندا، بالعسع مذن آعشعنعث بالعسع، فعرانسعيعدة بولذص، بذ آعشع، بالعسعنع يوقالص بارغ

 ـ عياصةتتة ظولتذرسام بعرسع ماثا تاماآا تةثلعدع، مةن ظذنعثغا، مةندة رامعزان بار، دئسةم، ظذ، ؤايمةن بعر ز
ول          ؤذي، تئخع سةن شذ آونا ظةقعدعدعمذ، سةن دئضةن هازعر آعم؟ ظةقلعث نذر حاحتع، تةرةققعي قعلدعث، م

ة         عدا ب  ؤاقتبعلعم ظالدعث، تاشال بذنداق ظادةتلةرنع دةصتذ، ظذالر قايتعش          عتكة ظةت ذ يعض لعقع ب ث باش ذددا دعنعنع
تذ،            صاالنع جايدا مةن بعلةن آأرىشكعن دةصتذ، ظةتعسع بارسا، بذ آعشع، سةن نئمعلةرنع آأردىث دةص سوراص

ظذ بذددعست، رةظعسع مةن    . ظذ يعضعت، مةن بذ جايدا صاآذلتعت رةظعسعنعث ظعبادةت قعلغعنعنع آأردىم دةصتذ          
اقعردعم،  ذن دةص ح ئنع آأرس ا  س تذرالردةك، دعنغ العم، دوآ قا ظ ذددع باش العملعرع خ عية ظ عنكع، فرانس بعلض

ث         ا، ظذالرنع قارشع، ظذالر داظعم دعننع يوقعتعشنع ظوياليدذ، سةن ظذالردعن قاتتعق هةزةر قعل، دعنعثدعن قايتم
يعتع، ظذالر بعز سأزلعرع ساثا تةسعر قعلمعسذن دةص تاصعاليدذ، قاراثالر بذ بعر بذددا دعنعدعكع آعشعنعث ؤةسع

مذسذلمانالرغا نةسعهةت قعلغذدةك بولذصتذ، سذبهانالال، بعز ظذالرنع خعرعستعظانالرنع، يةهذدع، ناساراالرنع بذ 
دذ             م بولع ل بعلعش الزع . دعنغا قاحان قايعل قعلعص، دةؤةت قعالرمعز؟ ظةلؤةتتة، يةنعال بذنعث ظىحىن ظعلعم، تع

أردىم،  ةؤةرنع آ داق خ عردا مذن ةن، معس عية م قافرانس لعرع،    ؤة باش اآذلتئت رةظعس العمالر، ص ةردعكع ظ ظةلل
ذل               ذلمانالرنع ق ان، مذس ظةدعبلةر، شاظعرالر هةممعسع بعرلعشعص، مذسذلمانالرغا قارشع جةثضة حاقعرعق قعلغ
ل          ارعخدعن دةلع اهالندذرغان، ت اندعن ظاض ان زعي ة آئلعدعغ ا، ظأزلعرعض داق بولمعس ان، ظذن نع بذيرعغ قعلعش

ةلتى نعال       آ االك قعلعش ىتىنلةي ه نع ص الم دعنع ذلمانالرنع ظعس م مذس ذالر داظع اراثالر، ظ ان، ق ايعل قعلغ رىص ق
ةقةت  دذ، ص تعصظويالي ع،  يوقع ع ظوقوغذح ىن، ظ ذنعث ظىح دذ، ش نع ظويالي زعدعن قذرذتذش ىص يعلتع ، ت

ة قعالل  تا غةلعب ةرحة، ظذرذش ارقعتعش، ض ةث ت المنع آ ذرذش، ظعس ةك ت الر، سةض الم ظوقذتقذحع اقمذ، ظعس معس
  .دعنعنعث ظعزعنع ظأحىرمةسلعككة تئرعشايلع

ئلعش     ان ظ ةتتعن ظعمتعه اد جةه ان، ظئتعق ةقعدة، ظعم زالردعن ظ الالردعن، قع ذس ظاي ىرعدة مةخس ذ س ب
ا مةخسذس             أردع، ظايالالرغ عناص آ ة س ذلذلالهمذ ظةمةلعيةتت ن       آأرسعتعلدع، رةس رعص دةؤةت، دةرس، دع بئ

ةرخعل        تةلعماتلعرعنع بئرةتتع،  الالرمذ ه اراتتع، ظاي  ظايرعم ؤاقعت، ظايرعم آىن ظاجرعتعص، تةشؤعقات ظئلعص ب
وظال ةت،       س ان ظاي أيدة ظوقذلغ ذ ظ اللعرع ش ةيغةمبةر ظاي تعمذ ص ىرة ظةهزاص االتتع، س اؤاب ظ وراص، ج الرنع س
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رعلةرنع ظايالالرغا، سىرة نذرنع، سىرة ظةهزابنع ؤة مذشذنداق سى هةدعسلةرنع يادعالشقا بذيرذلغان، رةسذلذلاله،
لعرعدا       ـ   بالعالرغا مةخسذس ظأضعتعشكة بذيرذلغان، ظةر     اؤاب ظعش ادةت، س لعرعدا، ظعب ظايال، دعن، ظعمان ظعش

انعمعز   مةقسةتباراؤةر، قذرظاننعث ظايالالرغا ظاظعلة ظعشلرعغا بةآال آأثىل بألىشنع بعلعمعز،   زنعث ظ ، ظايالالر بع
ذ ع، ظ ةؤالدالر ظانعس اندةك، ظ أزع  بولغ ةيدذ، ظ ا تةربعيل اؤؤال ظان العالرنع ظ ابلعنعدذ، ب تاز هئس رعنحع ظذس  بع

ظوقعتعدذ، ضةرحة بعر قعسعم قعز ظوقوغذحعالر الياقةتلعك حعقمعغان بولسعمذ، يةنعال ظايالالرنع، قعزالرنع بارلعق   
ث آأرسةتمعسع     تةربعيعلةشصةنلةردة ياخشع  ـ  ظعلعم الالهنعث، ظعسالم دعنعنع ذ، ظ ىح     الزعم، ب ار، آ ال ب ، ظام

  .حعقعرعص صعتنعدعن يعراق بولذص، تئرعشايلع، ظذنداق بولمعسا، تئخعمذ حوث صعتنعلةر آئلعص حعقعدذ

ةردعكع،                   ازدعكع، جةثل ةندة، نام ا آةلض ذ جايغ ص، ب الؤةت قعلع اننع تع ذلمانالر، قذرظ سىرة سةف، مذس
اهابعل     ع، س ازعالر سئص ارعخدعكع، غ ةر ت لةيدذ، بةزعل لةرنع ظةس ع   سةص أز يئش لةص، آ لعرعنع ظةس ةر سةص

  بعز هازعر نئمة؟ زادع نئمة؟! ظذالرمذ ظالالهنعث بةندعسع ظعدع، بعزمذ بعر بةندة هة. قعلعشعدذ

ذرذص        ع، ق ال، سوص ةرؤةن، مول ةن، هىن باي، دئهقان، آارخانحع، تعجارةتحع، تئرعحع، صاختعحع، لوب
داق          قارا، قارا دوستذم، ظالالهقا     . آةتسذن بذنداق نامالر   ا مذن الغذالر، مان ام، ظات ياراملعق، ظاخعرةتتة صايدعلعق ن

العم،      . بولعدذ ان ظ ةل قعلغ ةقع، ظةم صةيغةمبةرلةر، سعددعقالر، شئهعدالر، سالعهالر، ظةؤلعياالر، تةقؤادار، مذتت
عم، لةقةملةر ظاتاقالر، ظعس ـ مانا مذنداق نام. مأظمعن، مذسذلمان، زاآعر، شاآعرالر، سادعق سابعرالر ؤاهاآازاالر

ارعدعن               . بئرعلسة، صايدا قعلعدذ   لةر قات ذ سةص ة مذش اي، ظاخعرةتت لعرعدعن قعلغ ظالال، مذشذ دوستلعرعنعث سةص
  .ظةمما، صةرعشتة يوقنع يئزعص قويمايدذ، سعز، بعزمذ تةقؤاللعققا تئرعشايلع! مةرتعؤة، دةرعجة بةرضةي، ظامعن

عزالرنعث ظعسالم دع        ىرعدة         بعز يذقعرعدا، آاصعر، دعنس ذ س ان، ب ان قعلغ تعنع باي ان سىيقةس ا بولغ  ـ 8نعغ
دذ     داق دةي الاله، مذن ا، ظ ة بولس ذق        : ظايةتت نع نذرل الم دعنع الالهنعث ظعس ةنع ظ نع ي الالهنعث نذرع ذالر ظ ظ

الاله،                 ةقدعردعمذ، ظ ةن ت ان آأرض عرالر يام دذ، آاص و لع ةآحع ب ىؤدةص ظأحىرم شةرعظعتعنع، ظعغعزلعرع بعلةن ص
أزعنعث نذرع اقالص    ظ ى س ةم مةثض كارعلعغذحعدذر، ه نع، ظاش الم دعنع ةنع ظعس دذر، ي ةل قعلغذحع نع، مذآةمم

ةن دةص                   ةن ظأحىرعم زع بعل نع ظئغع اش نذرع ذددع، قذي ذ قعلمعشع خ ث ب ة   قوغدعغذحعدذر، ظذالرنع صىؤدعضةنض
  .ظوخشايدذ

الال         اي، ظ اراص ظولتذرم رعش،   ظةمما، ظالاله ظأزع ظعضة، لئكعن، بعز ظالاله ظعضة دةص ق ذنعغا آع هنعث قوش
داق      ـ   ظعسالم دعنعغا ياردةم بئرعش، دىشمةنضة تاقابعل تذرذش، ظذنداق هعيلة         ا، مذن معكعر بعلةن قارشع حعقس

  .ظامال بعلةن تاقابعل تذرعشعمعز الزعم ـ حارة

ة،  ظأز ظىستىمعزدعكع مةجبذرعيعتعمعزنع ظادا قعلشعمعز الزعم، ظىستعمعزدعكع صةرزنع ظذنتذص، ظالاله ظع     ض
ةنح                      ةتتعن ظعش اد جةه ز، ظئتعق ىحع بولعمع اي يألةنض ةؤةآكىل قعلم اق ت ىحعلةردعن بولس اقاليدذ، دئض ظالاله س
اق،                ةرنع قورقذنج الاله، بعزل ز، ظ ان بولعمع ةؤةب قعلعؤالغ ا، س ادنع بان ل ظئتعق ذ خع ةلكع، ب اي، ب قعلغان بولم

  !هورذنلذقدعن ساقلعسذن، ظامعن

دذ               شذنعث ظىحىن، رةسذلذلاله قعيا    ة قعلعص تذرع تعدة غةلعب ةق ظىس أظمعن، ه مةتكة قةدةر بعر تاظعصة، م
ىرعدة  ذ س الالهمذ ب ةن، ظ ةردة،  ـ 11 ـ 10دئض ارةتنع ظايةتل ر تعج ان بع و لغ ايدعلعق ب ةملعك ص ع ظال ظعكك
 ظةلةملعك ظازابدعن قذتقذزعدعغان ـ سعلةرضة سعلةرنع قاتتعق دةرت! ظع مأظمعنلةر: آأرسعتعص، مذنداق دةيدذ

ةلتىرىثالر،  ان آ بعر تعجارةتنع آأرسعتعص قويايمذ؟ ظذ بولسعمذ، ظالاله ؤة ظةلحعسعضة حعن دعلعدعن ظعم
 ظالالهنعث يولعدا مئلعثالر، جئنعثالر بعلةن جعهاد قعلعثالر، ظةضةر بعلسةثالر بذ سعلةر ظىحىن بةك ياخشع

ز   دئضةن، سعلةرنعث بذ تعجارةتنع قعلغعثالر يوقمذ؟ بعرةر مال، تعرد         ة،صاختعدا صايدا ظذحذرعنع ظاثلعساثالر، تئ
علةرنع    ىحع س ةنحعلعك، راست سأزلعض ةث ظعش تعم ظ ذ قئ الدعرايتتعثالر، ظةجةص ب ثالر، ظ ةت قعالتتع هةرعك
ةك          ذ؟ ظةرآ ةييارلعقمذ يوقق ا ت ئح بولمعس علةرغذ؟ ه م تذرعس عمذ جع ع بةرس ذ ظذحذرن الاله ب ان زات، ظ ياراتق

ا             ؤاقت. ةييار تذرذشع الزعم  مذسذلمانالر، بذ حاقعرعققا ت    ال ظالالهق ةر دةص الالهذ ظةآب ةي، ظ ذ دئم ذ، ب ع آةلسة، ظ
ةييارلعق              . ظذحقذشذشقا ظالدعرعشع آئرةك   دان ت دذ، ظوب ىص تذرعؤاتع الع آىت الالهنعث جام سعلةرنع جةننةت، ظ

  .قعلعثالر، ظةؤالدالرنع ياخشع تةربعيلةص، ظعسالم قوشذنع قذرذص حعقايلع



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 620

ةتتعن               بةشعنحع ظايةتتة  رعنع هعداي ث دعللع الاله، ظذالرنع ن، ظ ةندعن آئيع ، ظذالر هةقتعن بذرذلذص آةتك
ذنعث ظىحىن                        دذ، ش دان بعلع الدعن ظوب الاله ظ ع ظ ايدذ، بذن ةت قعلم ةؤمنع هعداي عق ق الاله، صاس بذرعؤةتتع، ظ

وق،        ة   ظالدعن بعلعص، شةقعيلعقنع صىتعدذ، بذ ظايةت، ظالاله ظازدذرغاننع هعدايةت قعلغذحع ي ث قةلبعض  ظذالرنع
  .صعحةت ظذرعؤةتتع، بةرعبعر ظذالر ظعمان ظئيتمايدذ دئضةن، ظايةتلةرضة توغرا حىشةنحة بئرعدذ

اراظعتنع                نع، ش ا ظئزعش ةحكة، ظذالرغ مةنعسع، ظذالر ظازغذن بولغاندعكعن، ظعزعشنع، ظالاله ظالدعن بعلض
ع          خالعدع، يةنعال بعلعص تذرذص ياراتتع، بعلعشع، يارعتعشعنع تو        ذرذص يارعتعشع، ظذالرن عمايدذ، بعلعص ت س

نع               ازدع، يوق ذنع ي ا مذش ةؤةبلعك مان أزع س ازدع، ظ ظازغذن ظعحعضة ياراتقانغا ظوخشاش، ظةمما، ظذالر ظأزع ظ
ق                 ذنعثغا اليع ذالر ش ايدذ، ظ ةتمذ قعلم يئزعص قويمايتتع، آذصرعغا اليعق صاسعقالرنع بعلعص هأآىم قعلدع، هعداي

نع تاللعؤئلعشتةك          ظعدع، ظذالرنعث صاسع   ول تةرةص قلعق، ظازغذنلذق، هةقدعن بذرذلذش، ظوث تةرةصنع قويذص، س
عحةت           تع، ص ةقتعن بذرعؤةت اندعكعن، ه ةربعر بولغ ع ب ذثا ظذالرن ةتتع، ش الدعن بعل الاله ظ لعرعنع ظ قعلمعش

  .ظذرعؤةتتع، شاراظعت بةردع، هأآىم قعلعؤةتتع، توغرا حىشعنعث

عم ظةلؤةت       ذ ظعس لعككة،            سىرة جىمظة، ب م دةرس تعلعك مذهع كة هةص ة، توصلعشعش، ظذيذشذش، بعرلعشعش ت
  .مذهعم سأهبةتكة، تةشؤعقاتقا ظعشارةت قعلعدذ

بذ سىرة ساقلعنعدعكةن، جىمة، مةثضى داؤام قعلعدذ، ظذ بعز مذسذلمانالرنعث هئيتعمعز، تةلعمات ظورنعمعز 
ذ آىننع           ةن، ب ا      جىمظة نامعزع توغرعسعدا، نذرغذن هةدعسلةر آةلض ع دذظ ذ آىندعك عيعتع، ب ةزعلعتع، خاس ث ص

ازنع قةستةن                ذ نام ةتتا ب ئلعش، ه الدذر آ ش، ب ازاالر، غذسلع قعلع تعلةر ؤاهاآ ظعجاؤعتع، حىشعدعغان صةرعش
ار        لةر ب ان هةدعس . دذنيانع آأزلةص، دعنسعز هاآعمعيةتتعن قورقذص، ظىح قئتعم تةرعك ظةتسة، مذناصعق بولعدعغ

ةن   ـ  ظعبادةت، مذظامعلة، تةلعم بذ آىندعكع ماددع، مةنعؤع    تةربعية جةهةتتعكع صةزعلةتلةرنع ظوبدان حىشةنض
ث               دعنسعزالر مةخسذس مذشذ آىندة مذسذلمانالرغا بعر قعسعم ظوقذتقذحع، ظوقوغذحعالرغا ظأز ظةزالعرعغا ظذالرنع

ذنعثغا قارعغاندعمذ  مذسذلمانالر تةرعصعضة ظأتىص آئتعشدعن ظةنسعرةص قاتتعق حعث ساقاليدذ، هئزع بولعدذ، ش          
ةردة،               ارلعق مذنبةرل بذ ظعبادةت صاظالعيةتنعث مذهعملعقعنع ظىنىمنعث زأرىرلعكعنع هئس قعالاليمعز، ظةصسذس، ب
ذص ظويلعشعشع              دا قوي م ظورذن علعنعمذ مذهع ساؤاتسعز خذراصعي، بعدظةتحعلةر ظولتذرذقلذق، مذسذلمانالر بذ مةس

  .الزعم

ر تئمع          داق بع ىرعدعن مذن الالهنعث                  بعز بذ س ع، ظ م ؤةل ةؤلعيا؟ آع م ظ عمذ زادع آع ذ بولس الاليمعز، ظ نع ت
ةن            ـ   7 ـ   6دوستع   داق دئض ذص، مذن عتعص بول ةآكة ظوخش ةهذدعالرنع ظعش الاله، ي ة ظ ةت   . ظايةتت ع مذهةمم ظ

الالهنعث           أزىثالرنعث، ظ ةقةت ظ ةس، ص ظةلةيهعسساالم، ظئيعقتعكع ظع يةهذدعيالر، ظةضةر سعلةر باشقعالرنع ظةم
علةر                  دو ا، س اثالر، ظذنداقت ستلعرع يةنع ظةؤلعيا دةص داؤا قعلعدعغان بولساثالر، بذ داؤايعثالردا راستحعل بولس

ص،          ـ   جةننةتكة ظالالهنعث دعدارعنع آأرىشكة راهةت     ارزذ قعلع ألىمنع ظ ىن، ظ رعش ظىح رةك بئ اراغةتكة تئزع ص
انح       ذناهلعرع، يالغ ان ض ارزذ     تعلةص بئقعثالر دئضةن، آئيعن ظذالر قعلغ عز ظ ألىمنع هةرض ةيلعدعن ظ علعقلعرع تىص

دذ،                ألىمدعن قورقع ذالر ظ اراثالر، ظ ةن، ق ىحعدذر دئض دان بعلض ع ظوب تةلةص قعلمايدذ، ظالاله، بذنداق زالعمالرن
ةر              دذ، ظةض عدعن قورقع ظاخعرةتتعكع هئسابدعن قورقعدذ، بذالر، مذسذلماندةك قورقمايدذ، بةلكع، ظألىص بئرعش

لالهنعث دوستع، ظةؤلعيا بولغان بولسا، ظذنحة قورقمايتتع، يةنة بعر ظايةتتة بولسا، ظةضةر سعلةر ظاهةقعقعي ظذالر 
ذ                  ةن، ب ازاباليدذ، دئض علةرنع ظ ظالالهنعث دوستع بولساثالر، ظالاله سعلةرنع ياخشع آأرسة، نئمة ظىحىن، س

ا، يذسذف سىرة ظايةتتعن ياخشع آأرضةن دوست، دوستعنع ظازابلعمايدذ دئضةن مةنا حعقاتتع،   يىسىص   تة بولس
ارعدعن قعلعشنع           هةقعقعي  ظةلةيهعسساالم، ظالالهدعن ظألىمنع سورايدذ،      العهالر قات دذ، س ذنداق بولع ةؤلعيا ش ظ

  .سورايدذ

مذ        ىرة يىنىس ةن، س ةقؤادارالر دةص آةلض ةقةت ت ةؤلعياالر، ص تلعرع، ظ الالهنعث دوس ة، ظ ر ظايةتت ة بع يةن
ا  ان ظئيتق ةن، ظعم ذنداق آةلض ةر   ش ذلمان، مأظمعنل ةقؤادار مذس انالر، ت ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ةقعقعي ن، ياخش ه

  . ظةؤلعياالردذر

علةر داؤا           الغذز آعش ةؤلعيا، ي ار، ظ ةت ب ةن ظاي تع دئض ع، دوس ع، ؤةلعس ةرنعث ظعضعس الاله مأظمعنل ظ
ةؤ   ع ظ ةلكع، ظومذم ةس، ب ةنلةرال ظةم ةت بئرعلض قعرع آارام ادةتتعن تاش االهعدة ظ ان، ظ أزعمذ قعلعؤاتق لعياالر ظ
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ظوقمايدذ، بذنعث ظةجعرع آاتتا بولعدذ، بذ سىرعدعكع مةلذماتقا قارعغاندا ظذ ظألىمدعن قورقمايدذ، جئنعنع هةق 
ارزذ   عنع ظ ة ظذحقعش ة، جةننةتك ا، ظاخعرةتك دذ، ظالالهق ةق تذرع ة ت م ظألىمض ذص، داظع لعغان بول ىن بئغعش ظىح

نع              قعلعدذ، ظالاله آةلضىسعدة نذرغذن آعشعلةرنعث     ذ قئ ص، ظذالرنعم الدعن بعلع عنع ظ  ظةؤلعيالعق داؤاسع قعلعش
ايرعش،                    اتعلنع ظ ةق، ب علنع، ه ل صاس ذ خع نع دةص ب ظألىمنع سوراص بئقعثالر، راهةتكة تئزعرةك بعرعثالر، قئ

الالهقعال            . تةآلعصنع بةرضةن  ان، ظ نعال ياخشع آأرعدعغ ان، رةببع عرالرنع بعلعدعغ ظالاله، هةقعقةتةن زئمعندا س
ذراد              ظا ر م نع بعردعنبع اراص تذرذش ا ق الالهنعث جامالعغ ةيدعغان، ظ اخعرةتنعال آأزل ان،  مةقسةت  ـ شعق، ظ  قعلغ

  .سةمعمع، سادعق، ظةؤلعياالرنع ياراتتع

دالردذر،    هةقعقعي ظةمما، ظذالر هةرضعز يالغانحع ظةمةس، بعدظةتحع تئخعمذ ظةمةس،     ابعد، زاهع العم، ظ ظ
  .ظذالر ظألىمنع سورعيااليدذ

ان،              لالهقاظا ة بولغ ىننع ؤةلجاماظ ةهلع س اددا ظ ظعشعنعص، قذرظان، هةدعس بويعحة ماثغان ظةقعدة، ظئتعق
رذق       ارلعق بذي ان، ب ئلعص بارغ ة، ظ يورذقع بويعح ةرعظةت يول امعلعلعرعنع ش ةللعرعنع، مذظ ادةت ظةم ظعب

ةؤلعيا،      حةآلعمعلةرضة قادعر بولذشعحة، ظةمةل قعلغان، تةقؤادار آعشع ضةرحة آارامةت بئر          ةنعال ظ عمذ، ي علمعس
علةردذر،             . ظالالهنعث دوستع، بذالر ظامعدذر    ا، خاس آعش ةنلةر بولس ة دةؤةت بئرعلض ةن هةقك ةت بئرعلض آارام

اي،                    ةم بولم ايعغع ن دة ظ ى يىزع عمذ، س ا آأيس عمذ، ظوتت ماندا ظذحس ةيدذ، ظاس ظالالهدعن باشقعنع زادع آأزلعم
ص،     ةيعبدعن داؤا قعلع عمذ غ ىرىص ماثس ال       يىض ر سعالص ةللةرنع بع عمذ، آئس ص قالس الرنع بعلع ةزع ظعش ب

ساقايتعدعغان تةقدعردعمذ يةنعال قذرظان، هةدعسكة ظذيغذن آةلمعسة، ظذنعثغا ظةضةشمةيمعز، ظئتعقاد قعلمايمعز،        
ك ظذنع، ظالاله ظأزع بعلعدذ، ظذ آارامةتمذ، يا ظاهانةتمذ، دةججال شةيتانغا بةرضةندةك، سعناقمذ، تةدرعجع هاال

رةر                       ةرحة بع ص، ض ةل قعل ص، ظةم اد قعلع ان، هةدعسكعال ظئتعق ةقةت قذرظ ز ص قعلعشمذ، بذنع ظالاله بعلعدذ، بع
ة      الغعنعنع قعيامةتت ز، ق زدا مئثعؤئرعمع أز يولعمع عمذ، ظ ةت بئرعلمعس ةآمذ، آارام الرنع آأرمعس عرلعق ظعش س

  .بعلعمعز، ظالاله ظالعمدذر

مان، قذرظاننع ظوقذص، بذ سىرعضة آةلضةندة، مذناصعقالر توغرعسعدا سىرة مذنافعقذن، هةرقانداق بعر مذسذل
تعلعدذ ارة. توخ دذ، ح ةآكذر قعلع ذ    ـ تةص أزعنعمذ ب ذنداقال ظ دذ، ش ةزةر قعلع اتتعق ه ن ق ةن ظذالردع ال بعل ظام

يورذق،                    قا مةخسذس يول ذص قئلعشدعن ساقلعنعش داق بول قا بذن ةزةر قعلعش ع، ه اقاليدذ، حىنك خعسلةتتعن س
ذنداقتعمذ            . قالر بار بذيرذ انعدةك، ش عقالر زام ذ مذناص ذددع ب ةتتع، خ ةرةققعي قعلعص آ هازعر ظذالر، ظاجايعص ت

ارقعلعق                     ئفون ظ ذالر، تئل ايدذ، ظ قا بذيرعم ةيدعغان ظعش اقعتعمعز يةتم الاله، ت ع، ظ دذ، حىنك ع بولع هةزةر قعلغعل
أزلةرن       اؤاز، س تعش، ظ يذتئرنع آىزع ش، آومص ازارةت قعلع نع ن ة   تئلئفون ىنظعي هةمراهقعح ةش، س ع خاتعرل

ةزةر قعلعشنع بعلسةك           ـ   بعزمذ، بذ خعل ظعلعم   . جاسذسلذق قعلعدذ  اق، ه ابعل تذرس اق، تاق ةندعن صايدعالنس ص
م          . بولعدذ ذ ظعلع  ـ شذثا، مذشذنداق آعتابالر يئزعلعؤاتعدذ، ظالاله، يالغذز تةؤهعد، مأجعزعنع ظاتا قعلماستعن، ب

ز    ةردع،            صةن، تةرةققعياتالردعن بع ارعتعص ب ع ي اراظعتالرنع، قذاليلعقالرن ايدعلعق ش ذن ص ذلمانالرغعمذ نذرغ  مذس
  .تعن صايدعلعنعص، شىآرع قعلمعسا، ظذ تئزال قولدعن آئتعص قالعدذ، هذششا تذرذثنئمةت

رال ظعش          مذهعم بعر ظةسكةرتعش، بعز مذسذلمان، بعزنع هئحكعشع آاصعر، دعنسعز دئمةيدذ، ظةمدع، بع
اي           قالدع، ظذ بو   عق بولم ادعن مذناص لعكعمنع دذني عق ظةمةس لسعمذ، مذناصعق بولذش، ظةضةر مةن ظأزىمنعث مذناص

اللعق،   ارتذق خذش ن ظ ةم، بذنعثدع عمنع بعلس ةختآئتعش ةن  ب ةت بعل ةن، جةنن ذ دئض ع، ب اس، حىنك  بولم
ارةت ةقةت م  بئش تذرعدا ص عزلعق ظوت عر، دعنس ةن آاص ذلمان بعل ذنداق، مذس ايدذ، ش كة ظوخش عقلعق  بئرعش ذناص
ظةضةر، سعلةرمذ مذناصعق بولمعساثالر، مذسذلمان هئسابلعنعص، جةننةتكة آعرعسعلةر، حىنكع، سعلةر          . قالدع

بولذش، لذغةت هةقعقعي مةن مذسذلمان دةص داؤا قعلعسعلةر، ظةمما، بذ ؤعؤعسكا جةهةتتعن نامدا بولماستعن، 
م     بولذش، دذنيالعق ظىحىن بهةقعقعي جةهةتتعن بولماستعن،   ذش الزع اخعرةت ظىحىن بول تعن ظ ةربعر  . ولماس ه

ان       ـ سأز، داؤانعث ظةمةلعيعتع، دةلعل  ةلتىرىثالر دةيدعغ أججعتعثالرنع آ نع ه دذ، قئ ظعسصات، هأججعتع بولع
  .آىندعن قورقذث

اراث                 دذ، ق ةزةر قعلدذرع ئخعمذ ه ذص قئلعشدعن ت عق بول ةر،    . سىرة تاغابذندا، آعشعنع مذناص ع مأظمعنل ظ
علةرنعث ظ ات        س ن ظئهتعي ار، ظذالردع انالرمذ ب مةن بولعدعغ ة دىش العلعرعثالردعن سعلةرض اللعرعثالردعن، ب اي
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م     (قعلعثالر،   ات قعلعش الزع عمذ ظئهتعي اال بولس اثالر،     ) دىشمةن دئضةن، خوتذن، ب ذ قعلس ع ظةص ةر ظذالرن ظةض
ا               دذ، ظ عرةت قعلع ةحىرعدذ، مةغص علةرنع آ الاله، س عرةت   آةحىرسةثالر، ظأتعؤةتسةثالر، ظ ايعتع مةغص لاله ناه

اؤاب         قعلغذحع، سعلةرنعث بالعلعرعثالر، ماللعرعثال، صعتنة، سعناق، ظازدذرغذحع، ظالالهنعث دةرضاهعدا آاتتا س
  .ظايةت ـ 15بار، 

العالر،              ةآكعدة، ب سعلةر شذ ساؤابنع، ظالالهنع، جامالعنع آأزلةثالر، بذ ظايةتلةر بعر قعسعم ساهابعلةر م
ذص،                مالالر خاصعلعقعد  العم بول ا، ظ انالر دان ذرذن حعقق عن هعجرةت قعاللمايدذ، آئيعن قالعدذ، ظذالر حعققاندا، ب

دذ      ةص     . يذقعرع مةرتعؤعضة، ظاخعرةتتعمذ ظىستىن دةرعجعضة ظئرعشص بولع ع مةدهعيل ان، مةخسذس ظذالرن قذرظ
ةنلة        ـ ماختايدذ، ظذالر، خوتذن  العق، س ذ خات ا ب أتىرىص، مان ا قعلعحنع آ دع دةص   بالعلعرعغ ةؤةبعدعن بول ر س

ةهؤالالر،     . ظألتىرضعلع يىضىرعدذ، دةل شذ حاغدا بذ ظايةت حىشكةن، ظاندعن ظذالر ظةصذ قعلغان            ةتتعكع ظ ذ ظاي ب
مةثضى شذنداق بولذص تذرعدعكةن، هةدعسلةردعمذ دذنايدعن، ظايال آعشعدعن هةزةر قعلدذرعدذ، صعتنة، سعناق، 

  .عد بولهةتتا آذصرعلعق آئلعص حعقعدعكةن، زاه

ان،              ـ   ظةنة شذنداق صعتنة   ة ؤةب بولعدعغ قا س ةهرذم قويذش اؤابدعن م عيلعققا، س رعلعققا، ظاس صاساتقا، آذص
هةق، هعدايةتتعن، ظعلغار خعزمةتتعن توسذص قويعدعغان، ظايالعنع تاالق قعلسذن دةص سىرة تاالق، بذ سىرعضة               

ذنداق دةلعل      . ظةضعشعص آةلدع  دالر، ش ةتحع زاهع ذن هةقعق وي قعلعشدعن،       نذرغ ع سةن ت ةمما، بذن ةيدذ، ظ ل
بالعلعق بولذشدعن بذرذن ظويلعشعث الزعم، ظذ حاغدا سةندة بذ ظعلعم نئمة قعلسذن، ظذزذن ضةصنع قويذص، مذشذ 

  .سىرعنعث خذالسعسع، هأآمعنع ظاثال

  .تاالق قعلعنغان ظايال، هةيزع آأرسة، ظعددعتع ظىح هةيز آأرىش ـ 1

  .ةهؤالدعن باشقا حاغدا ظعددةت، مةزضعلعدة، ظأيدعن سعرعتقا حعقمايدذخذسذسع بةزع زأرىر ظ ـ 2

ث  . ظعددةت توشذش ظالدعدا، ظةر يا حعرايلعق قويذص بئرعش، ياآع قايتا يارعشعؤئلعش الزعم       ـ   3 بذ ظذنع
  .ظعختعيارع

  .مةيلع ياراشسذن، مةيلع قويذص بةرسذن، ضذؤاهحع آةلتىرسذن ـ 4

  .عدعن ظىمعد ظىزضةن ظايالالر، ظعددعتع ظىح ظايدذر، ظون آىنع يوقتذرهةيزع آأرمةيدعغان، هةيز ـ 5

  .هامعلدار ظايالنعث ظعددعتع، ظئرع ظألضةن بولسعمذ، تذغقان هامان توشعدذ ـ 6

  .باال ظئمعتكةن ظايالغا ظئمعتعش هةققع بئرعش الزعم ـ 7

  .بايالر بايحة، صئقعر صئقعرحة نةصعقة بئرعدذ ـ 8

ا، يةتتة ظاسماننع يارعتعص، يةتتة زئمعننعمذ شذنداق يةتتة قعلعص ياراتقانلعقع بار، بذ سىرعنعث ظاخعرعد
  . بذ مةسعلعدة بعز توختالغان، بذنعث توغرعسعنع بعر ظالاله ظأزع بعلعدذ

ةس،              تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا، بذ يةتتة دئضةنلعك، خاسلعق ظةمةس، يةتتعدعن ظارتذق ظةم
ن       . دئضةنلعك ظةمةس  داق زئمعندع ازعر بذن ايدا، ه ذ ج ةلكع، ب ارتذقراق   300ب ن ظ ةؤجذت   معليوندع ذص  م بول

ة           عالنئتمذ يةتت ة ص ذ يةتت اؤاتعمعز، ظ ندا ياش ة زئمع ر دان عدعكع بع اش سعستئمعس ةقةت، قذي ز ص دذ، بع تذرعؤاتع
الاله،  سعلةر بذ يةتتعدعال    . قذرذقلذقمذ، يةتتة قةؤةتمذ زادع قايسع يةتتة بذنع ظالاله بعلعدذ         توختاص قالماي، ظ

أزلةص          نالرنع س ة زئمع ةيدعغان يةن أزىثالر آأرم ةلذم، آ ة نام ةندعن، سعلةرض ئلعص، بةرض اس س ظاس
بذ ظايةتتة، ظاشذنداق آأص زئمعن، صعالنئتالرنعث بارلعقعغا، صةلةك       . بةرضةندعكعن، قالغعنعنع ظأزىثالر تئصعثالر   

  .ظئلعمعغا ظعشارةت باردذر

نع ىن، ظعب ذنعث ظىح ةتنع  ش ذ ظاي ةن ب ةر م ةنهذ، ظةض ةلالهذ ظ اس رةزعي ةقعقعي  ظابب ص ه عر قعلع تةصس
ةن      علةر دئض م قعلعؤئتعس الردا رعجع ا، تاش نع حالم ةم، مئ ةتقعق   . بةرس علةر ت ىحع، س الاله بعلض نع ظ توغعرعس

  .قعلعص، ظعزدةنضىحع، بعز بولساق ظةجةل توشسا ظاخعرةتكة آةتضىحع

الل قعلعص بةرضةن نةرسعنع ظأزلعكعمعزدعن هارام قعلعؤالماسلعقعمعز بار، سىرة تةهرعمدة بولسا، ظالاله، ها
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االل ةر ه دذ،    ـ ظةض رادة قعلع اننع ظع الاله ظاس ع، ظ ال، حىنك االلنع ظ ا، ه عص قالس أآىم تاقعش ع ه ارام ظعكك ه
ةيمعيين     . شذنداقال، هةممة نةرسعنعث ظةسلع هااللدذر     ث  بذ ظذسذل قاظعدعسع، ظذس ةقؤالع   نع أزع، ت ق، س

سةن تةس ظعشنع قعلغانغا تةقؤا بولذص . ظالاله ظاتا قعلسا، رةهمةت صةزلع بعلةن ظاسان ظعشالردعمذ بولعؤئرعدذ
توغعرعسنع . قالمايسةن، بةزعلةر قئيعننع تاللعساث، تةقؤا بولعسةن، قعيامةتتة هئسابنع ظاسان بئرعسةن دةيدذ

  ظالاله ظوبدان بعلعدذ

قانالر،    بذ ظعختعالصالر ظارعسعدا قعيام    ةت آىنع هأآىم قعلعدذ، ظعجتعهاددا توغرا قعلغانالر، ظعككع خاتاالش
ةزلع،             الالهنعث ص ذ ظ العدذ، ب ةجعر ظ ان،            مةقسةت بعر ظ ةن دةص قذرظ ةقؤا بولعم ةن، ت ع بولعم أزعحعال سوص ، ظ

ةن      ذ دئض ذ، ب ةت، ظ ةت، هةقعق ن، تةرعق ةرعظةت نذرعدع ص، ش عدعن حعقع ذلمانالر ظعجماس ةدعس، مذس . ه
ص،           زذلم ذمان قعلع دا ض را يول ا، توغ ةتكة حعقعص، ظاخعرعدا ظعماندعن، ساؤابدعن قذرذق قئلعص، ظأزعنع بولس

  .ظةث حوث زعيان تارتقذحع بولمايلع دئمةآحع، توغرعسع قذرظان، هةدعس

 ظايةتتة، رةسذلذلالهقا ظةضةر ظايالعنع قويعؤةتسة، هازعرقع ظاياللعرعدعن ـ 5يةنة بعر مةسعلة، بذ سىرعدة، 
 قعلغذحع، ظعبادةت قعلغذحع، روزا تذتقذحع تةؤبةياخشع بويسذنغذحع، ظعمان ظئيتقذحع، ظعتاظةت قعلغذحع،     

ايدذ،          اللعرعنع ماخت ذلذلاله، ظاي تة، رةس ةن هةدعس ن، دئض ع مذمكع ئلعص بئرعش زالرنع ظ انالرنع، قع حوآ
ار، ظ            خةدعحة، ظاظعشة  لةر ب ذن هةدعس عدا نذرغ ةنهذالر توغرعس الالر        رةزعيةلالهذ ظ ان ظاي ةزلع، قالغ ةنعث ص اظعش

ةن   مةقسةت. ظىستعضة، خذددع قالغان تاماق ظىستعدعكع شورصعغا ظوخشاش دئضةن   ، بذالرنع ظةث ياخشع دئض
تذرسا، ظايةتتعكع ظذالردعن ياخشع قايسع ظايالنع ظئلعص بئرعدذ؟ بعر هةدعستة خةدعحة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 

عدعن               ظأيع، مةريةم، ظاسعيةنعث ظأيع قئش      الاله تةرعص ةتتعكع ظ ة ؤة ظاي ذنداق دةلعلض ا مذش ار، مان ةن ب عدا دئض
ةن   . آةلضةن ظةسا يةنع مذمكعن دئضةن سأزمذ بعر ؤةدة بولذص، ظالاله، حوقذم ظعجرا قعلعدذ دئضةن         ل بعل دةلع
 شذنداق ظةنة. بةزع هةدعسلةردة مةريةم، ظاسعية، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظاحعسع، ماثا بئرعلعدذ دئضةن بار

ذلذلالهقا              ة رةس ذالر قعيامةتت دذ، ب أزدة تذتع عيةنع آ ا، ظاس ان بولس ةم، حوآ دةلعللةر بعلةن ظايةتتعكع قعز مةري
  .ظعبنع آةسعر، تارعخ ؤة تةصسعردة آةلضةن. ظئلعص بئرعلعدذ، دئضةن

ة،  ـ 8 ةمعمع ظايةتت ا س ةر، ظالالهق ع مأظمعنل ةظ علةرن تةؤب الاله، س ع، ظ ثالر، ظىمىددعك عث  قعلع
ىزعدذ   ضذناهعثالرنع يوققا حعقعرعدذ، سعلةرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرض

  دئضةن توغرعسعدا

بذ جايدعكع نةسذها، يالغانحع، آاززاصالر دئضةندةك، بعرةر آعشعنعث ظعسمع ظةمةس، ظذنعث هةممعسع           
ةنعد            ةن م عنع  هئكاية، حأحةك، بذ نةسذه دئضةن سأز نةسعهةت دئض ذناهدعن       ة، ظعضعس نةسعهةت قعلعص ض

ةرتلةر               تةؤبةتوسقعدةك، قايتا ضذناه قعلمعغذدةك      داق ش ة مذن داق تأؤبعض ةمعمعي، بذن ةنع، س  دئضةن بولعدذ، ي
  .الزعم بولعدذ

نع،              ـ   1 ذ قعلعش عنع، ظةص ةحىرىم بولذش الالهدعن آ ش، ظ ايمان قعلع اتتعق صذش ذناهقا ق ةن ض ظأتىص آةتك
  مةغصعرةت سوراش

اننع     ـ 2 ارقعلعق نذقس ادةت ظ لة ظعب الش، نةص ش، تولذق ا قعلع عنع قايت ش، بةزعس ادا قعلع ةرعزلةرنع ظ ص
  .تولذقالش

  .زذلذمنع، يةنع هةققعنع قايتذرذش، رازع قعلعش ـ 3

  .آعشع هةققع بولسا، قايتذرذش، رازع قعلعش، هةتتا، ماددع، مةنعؤع بولسذن، هةممعنع قايتذرذش ـ 4

  . قايتا بارماسلعق، قةتظعي قعلماسلعقظعككعنحع ضذناهقا ـ 5

ةت   ـ 6 اندةك، تاظ ةرؤعش قعلغ عثنع ص اندا، نةصس عي بولغ ا ظاس ةرؤعش  ـ ظالالهق عثنع ص ادةتتعمذ نةصس ظعب
  .، باشقعالرنع تةجرعبةث بعلةن قايعل قعلعص، ضذناهدعن توسذشتةربعيعلةشقعلعش، 
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  رلةردعن تالالنمعالرسىرة مىلىآدعن ؤةلمذرسةالتقعحة بولغان تةصسعردعكع جةؤهة

  

ةرنع    אאאتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي بذ سىرعلةردعكع    داق رةهمةتل تعلعص، مذن  توغرعسعدا توخ
  .يازعدذ

ة،           ذش، هةمم ا خاس بول ةقةت ظالالهق أآمعرانلعق، ص اهلعق، ه ارلعق صادعش ةت، ب تعكع رةهم ىرة مىلىآ س
ة       ذ ظةلؤةتت ةلكع              ظالالهنعث ظعلعكعدة بولذص، ب ةس، ب انالرغا ظةم انالر ظعنس ةت، ظعنس انالر ظىحىن رةهم ، ظعنس
ةردعن       . ظالالهقعال حوقذنذش، بويسذنذش الزعم    ان ظةمةلل ةخالق، يام ل ظ اننع رةزع ىرعدة، ظعنس شذنداقال، بذ س

لعتع               انالرنع ظةس االك بولغ ةنع ه ش تازعاليدذ، حىنكع بذ سىرعدة قاتتعق ظازاب، ظذالرنعث دةردع، ظأتمىشعنع ي
  .شامالالرنع بويسذندذرذش، قذشالر تةتقعقاتع بار. بار، ظعلعم، رةهمعتع بار

سىرة قةلةمدة بولسا، قةلةمنعث ظأزع حوث رةهمةتتذر، ظعلعمالر، آعتابالر قةلةم بعلةن نةشعر بولعدذ، ظذ، 
  .ماظارعصنعث ظاساسع، شذثا، ظالاله، قةلةم بعلةن قةسةم قعلغاندذر

ةر تذنجع          يذلتذز، قذياش، ظاي بعلة    دذ، ظةض دا تذرع ن قةسةم قعلغان بولسا، قةلةم، ظذالردةك مذهعم ظورذن
أآىص،               » لةؤهذل«قئتعمقع   نع س ىرعدة بئخعللعق ذ س دذ، ب ا بولع ئخعمذ آاتت ذ ت ا، ب ةم قعلس ةن قةس ةم بعل قةل

  .سئخعيلعققا قعزعقتذرذلغان، تارعخ جةهةتتعن ظاححعق ساؤاق بار

علةر      ذ            سىرة قةلةمدة، بعر بألىك آعش ار، ب ذش ب االك بول ةم ه ىتىن ظال ةققعدة ص ىرة ه ذ س ا، ب االك بولس  ه
وث،   . يامانلعقنعث تذزآورلذقنعث ظاقعؤعتعنع تئخعمذ رذشةن بايان قعلعدذ، قعيامةت آأرنعشع باردذر  ابنعث ظ آعت

سة، جان تذر، قذرظان توغرعسعدا ظالاله دئمعضةننع دئنئمةتسول تةرةصدعن آئلعشع، ظالدعن ظذقتذرذلغان بذ زور 
ذر                ع، ن تة ظعلم ذر، صةرعش ا، ن ارعجدا بولس ىرة ماظ دذر، س ذلمانالر ظىحىن تومذرنع ظىزىؤئتعدذ، بذ، ظعسالم مذس

أزلعنعدذ      اقعؤعتع س ان ظ عم يام ر قعس اننعث بع زلعكع، ظعنس انذن    . تئ ة ق ون نةحح قا تئضعشلعك ظ ةل قعلعش ظةم
دذرذص، يذقعرع ظأرلعتعش، ظةمةللعرع بار، شذثا ، ظذنع صاآالش، تةرةققع قعلتةربعيعلةشسأزلعنعدذ، نةصسعنع 

عيةت،    ةت، مةظس ان، تاظ رع ظعم ع، آذص اتعلنعث آأرعش ةت، ب ا، هةقعق دا بولس ىرة نذه ارعج، س ىرة ماظ ذ س ب
ا،          . ، ظازاب سأزلعنعدذ  نئمةت تارعخدعن ظاححعق ساؤاق، ظعبرةتلةر بار، سىرة مذددةسسعر، مذززةممعلدة بولس

نةصسعنع ظألتىرىش حارعسع، ؤةهع، ظعلهام مةسعلعسع، . ، آئحة قعيامع سأزلعنعدذنةصسع، روه نذرلعنعشع بار
أزلعنعدذ،                  قان نةفسع س ال تاص سىرة قعيامةتتة تاصا، ماالمةت قعلغذحع، نةصسع سأزلةنسة، سىرة ظعنساندا آام

  .آئيعن بولسا، ظارام تاصقان نةصسعمذ سأزلعنعدذ

ةرعكعتع         زئم ـ   ظأز ضئصعمعزضة آةلسةك، صىتىن ظاسمان     الالهنعث ب ان، ظ دة بولغ اهلعقع ظعلكع ث صادعش عننع
ظئلكعدة .  ظايةت هةممعسع تةصسعرلةيدذ30ظالاله، هةر نةرسعضة قادعردذر دئضةن بعرعنحع ظايةتنع، . بىيىآتذر

ارعتعش،                اتلعق ي ألىم، هاي ارعتعش، ظ اتنع ي مىلىك، صادعشاهلعق بولذش دئضةنلعك، آئيعنكع ظايةتلةردعكع آاظعن
الش،                    سعنا ن قوغ قذرذص، مىلكعدع ةيتانالرنع باش رعش، ش ةت بئ ا زعنن ارعتعش، ظذالرغ ماننع ي ة ظاس ش، يةتت

 قعلعش، ضذناهالرغا ظئتراص سوظال ـ جةهةننةمضة سئلعش، ظاضاهالندذرغذحع ظةلحع ظةؤةتعش، هئساب، سوراق
 زئمعننع بويسذندذرذش، قعلدذرذش، ياخشعالرنع مذآاصاتالش، جةننةتنع بئرعش، قةلبدعكع سعرالرنع بعلعش،

ذص                      أحىرىص، تذت اؤادا ظ اغدذرذش، قذشالرنع ه اش ي ا، ت عنع تونعمعس ا ظعضعس رعزعق بئرعش، شىآرع قعلمعس
تذرذش، هعدايةت هةق يول آأرسعتعش، قذالق، آأز، يىرةك يارعتعص بئرعش، قايتا تئرعلدىرىش، دوستعغا ظعضة 

ع  اتلعق مةنبةس ش، هاي االك قعلع معنعنع ه ذش، دىش علةر،  بول اقتذرذص بئرعش ذالرنع ظ ع، س انعث ظانعس  دذني
  .بذالرمذ رةهمةتتذر. هةممعسع ظاشذ صادعشاهلعققا، مىلىآكة تةؤة هةم تةصسعر بولعدذ

ألىممذ       داق، ظ تع مذن ةؤةبع ؤة هئكمع ةلتىرىش س ذرذن آ اتتعن ب ة هاي ع ظايةتت ارعتعش، ظذن ألىمنع ي ظ
العدذ،    . ردا هاياتلعق قعيعن بو لعدذ رةهمةتتذر، نئظةمتتذر، ظألىم بولمعسا، هاياتال     تعلعص ق ع ظئ هةم هاياتلعق يول

ألىم                   انلعقالرنع ظ اق ج اتلعقلعرعنع ظذشش ىملىآلةر هاي ظذزذن قالماي زادع هاالك بولعدذ، نذرغذن هايؤانالر، ظأس
ا         اتلعق بولس تذر، هاي الع قعلعش ألىم خ العدذ، ظ ازاب س امعراص، ظ ا ي ىتىن زئمعنغ ة، ص ةن تعزضعنلعمعس ، بعل

ة           ةن، هةمم ا، ظذحذص يىرض عدعن توسذص تذرمعس ىملىآلةرنع حاثلعش قا ظأس ا ؤة باش ةر خورم ةتتذر، ظةض زعنن
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تعدذ،       . هاياتلعق حاثالشسا، ظذ حاغدا زئمعنغا سئغماي قالعدذ       هةممعسع، ظأسىملىك، ظذرذق، دةرةخ بولذص آئ
ا،    ظةضةر آعشعلةر يةؤاتقان بئلعقالر، هايؤانالر يةؤالغان، بئلعقالر ظأل    ات قالس ئلعقالر، هاي ىؤاتقان، يوقذلذؤاتقان ب

  .هاياتلعق يةنعال ظاخعرلعشعدذ صىتىن دئثعز، بئلعق بولذص، قئتعص قالعدذ،

انداق                  ة، ق ذالر ظألمعس ا، ظ تعص تذرمعس علةرنع يوقع قاندةك نةرس ظةضةر، هةرة، حعؤعن، بىرضعدةك، حاش
ة هةممعسع      بوالرسعز ظةضةر معكرذص، ؤئرذسالر يوقعتعلماي بعر هةصتة        داؤام قعلسا، آأصةيسة، بعر ظاي آأصةيس

  .ؤابادا ظألعدذ، هاياتلعق يةنعال ظاخعرلعشعدذ، داؤاالش ظىنىم بةرمةيدذ

 معنذتال آأصعيعدعكةن، ظةضةر بعر يعل آأصةيسة، 20 يعلدا ظاران 20بعر قعسعم ؤابا معكرذصع، ؤئرذسالر،     
اغدعمذ،          نألنع قويسا بولعد   21بةش دئضةن ساننعث ظالدعغا      ذ ح عيعدعكةن، ب ا آأص ة تونن عغان سانالردا، نةحح

  . هاياتلعق يةنعال ظاخعرلعشعدذ، ظألىم بذنع تئزضعنلةيدذ

اي        20صعل نةسلعنع ظالاله تئعزضعنلةيدذ، ظذ        يعلدا بعر قئتعم تذغعدذ، ظةضةر ظذ يعلدا تذغسا، ظذزذن قالم
أزعنع   ـ كةتكة، زعراظةتلةرنع يةيدذ، تاصالمعسا، ظأزبعر نةححة ظةسعردعال، زئمعنغا صعلالر تولذص آئتعدذ، حئ     ظ

  .يةيدذ ياآع بعر خعل قذشالر ظذنع يةيدذ

  بذنداق بولمعغاندا، ظعنسانالر نئمة يةيدذ؟

ا   زدا يعلعغ انلعقالر، دئثع ةزع ج ذص   60ب وزذق بول ألىص، ظ ذالر ظ ةر ب ةن، ظةض ذم تذغعدعك يون تذخ  معل
رةهمةتتذر، بعر قعسعم هايؤانالر، يةنة بعرخعل هايؤانالردا جان  ذ، ظألىمتذرمعسا، بذ جانلعق يةرشارعنع ظعضعلةيد

ألعدذ،        يئيعشع شذالرنع   رعزعقبئقعص ياشايدذ، ظذنعث     ذالر ظ ، ظةضةر ظوزذق مةنبةسع يوقالسا ياآع ظألمعسة، ظ
الدذرغذحع، جةن                 ةت ظ ارام، راه أظمعننع ظ ة  خذددع معكرذص، ؤئرذس ظألمعسة، بعز ظألضةندةك، ظألىم، م نةتك

  .تذرنئمةتظاصارغذحع، مةثضىلىك ظالةمضة ظاصعرعدذ، ظالاله بعلةن ظذحراشتذرعدذ، ظذ رةهمةت، ظذ 

هةقعقةتةن، دذنيا ظاسمعنعنع، يذلتذزالر بعلةن زعننةت قعلدذق دئضةن ظايةتكة تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي    
ةتنع      ةن ظاي ايرعدذق دئض ةؤعرعدعن ظ ةيتانالرنع ظاسمان خ ز ش عرآع بع دذ ظعلض داق دةي ذص، مذن ذ  .  قوش ز ب بع

م            ازاب، رعجع زعننةت توغرعسعدا آأص توختالدذق، سىرةتلةرنعمذ آةلتىردذق، بذ جايدا بذ زعننةت، شةيتانغا ظ
ايعص          ةيتانالر ظاج ةييارلعدذق، ش ذ        ـ   بولدع، ظاخعرةتكة هةم ظازاص ت ةر سةن ب اندةك، ظةض دعن ظايرعلغ غارايعص

دذ،             آعتابدعكع ظاسمان خةؤعرعنع، ظاست    ايدذ، قولالي علةر ماخت عم آعش ر قعس رونومعية ظعلمعنع سأزلعسةث، بع
ة              ظعمانع آىحعيعدذ، بعر قعسعم آعشعلةر يىز ظأرعيدذ، صةرؤا قعلمايدذ، بةلكع، سئنع ظةيعبلةص، تعلاليدذ، ظةن

ورالردذر شذالر بذ ظئسعل خةؤةردعن ظاشذ شةيتانالر ظايرعلغاندةك ظايرعلعص آةتكةنلةر، قذلعقع ضاس، قةلبع     . آ
ان                  ئلعص ظاثلعغ ذالق س ا ق ا، ي ان بولس م بولغ ذ، ظئسعت، ظعلع ة ظ ا، ظاخعرةتت دةل قعلم ذن، جع آارعث بولمعس

ةدعس،    . بوسالم بذنداق ظاقعؤةتكة، بذنداق ظازابلعق آىنضة قالماس ظعدعم دةص آئتعدذ     ان، ه ز، قذرظ حىنكع، بع
  .عدذقظعسالم دعنع توغرعسعدا مذسذلمانالر صايدعسع ظىحىن سأزل

ظذالر قاناتلعرعنع يايغان ؤة يعغقان هالدا، ظذحذص آئتعؤاتقان قذشالرغا ظعبرةت آأزع بعلةن قارعمامدذ؟ 
ظذحعؤاتقان قذشالرنع، قاناتلعرعنع ظاحقان، يعغقان حاغدا، ظالاله، ظأز قذدرعتع بعلةن ساقاليدذ، ظذالر حىشىص 

  .آةتمةيدذ

اق         تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ ظايةتكة، سذ      عنع تام الميمانغا شامالنع بويسذندذرذص بةردذق، ظذ ظةتعض
ةردذق             ؤاقت ذندذرذص ب عدا بعر ظايلعق ظاخشعمع بعر ظايلعق مذساصعنع باساتتع، دئضةن ظايةتنع ؤة شامالنع بويس

اتالر، قذشال                    ةتنع، هايؤان ةن ظاي ار دئض ةت ب ة ظاالم الالهنعث قذدرعتعض ر دئضةن ظايةتنع، شامالالر يأنعلعشعدة ظ
دذ داق دةي ةلتىرىص مذن علعلعرعنع آ ةتقعقاتع مةس ةتقعقاتع، . ت الر ت ع، قذش امال ظعلم ع، ش اؤا ظعلم ذ ه ا ب مان

ا،          ةآلعص قعلعنس قا ت ة قاراش ظذحذش تةتقعقاتع، ظذحذش ظعلمع، ظعنسانالر بذنداق ظذحذشقا ظذحقان نةرعسلةرض
ة ظ . ظاندعن ظذ خذددع ظذحذشقا تةآلعص قعلعنغاندةك بولعدذ    رعؤالعدذ  زئهنعض أز   . ذحذش آع ذددع، ظ ت خ عدا ؤاق

ةييارالص           ـ   16 ات ت ع قان ظةسعردة ظعتالعيعلعك ظةر جعيمعس، ظذحماقحع بولذص، قذشالر قانعتعدةك حوث ظعكك
ألىص           دئثعزدعن ظأتعمةن دةص، سةآعرةص ظألىص آئتعدذ، آئيعن، ظالبانعيعلعك بعر راهعب، ظذحعمةن دةص، ظ

  .ع ظذحذشنع قارار قعلعص، ظازتوال ظذتذق قازعنعدذ مةرآعزفرانسعيةآئتعدذ، آئيعن، 
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ذ ظذحذشنع                 ابعنعث ظعضعسع، بذم ةن آت ظعسالم ظالعمع، ظابباس ظعبنع فعرناس، سةهعيهذلجةؤهةرع دئض
تعدذ     انالر                    . سعناش جةريانعدا ظألىص آئ ن، ظعنس العدذ، آئيع ذص ق ة بول قا ظىلض أت آعشع ظذحذش ذ ت ةمما، ب ظ

ن   ذش مذمكع ا ظذح تةك قاناتت اندا    قذش تذرذش، ظعنس ةش، ظورذنالش االهعدة اليعهعل داق ظ لعكعنع، ظذن  ظةمةس
 ـ 1713يوقلعقعنع، ظعنساننعث بئشعمذ قذشالر تذمشذقعدةك هاؤادا ظذحذشقا ماس ظةمةسلعكعنمع هئس قعلعص، 

ارع ظوتتذرعغ        از ش ةن ض ا يعلع، قذشتةك ظذحذش ظةمةلدعن قالعدذ، آئيعن، بعز يذقعرعدا سىرة دذخاندا سأزلعض
دذ فئرا     ـ 1782. حعقع اؤا، ظاتموس ذم ه الغاندةك، حوق ة ياس ذدا آئم ذددع س ذ خ نعدذ، ب عص قعلع ع آةش يعل

وث،              ةجمعنع ح عل قعلعش ظىحىن ه اؤادعن يةثض ةن دةص، ه بئسعمع، لةيلعتعش آىحع، آأتىرىشع الزعم ظعك
ازعر فعز          ذ ه ايدعلعنعدذ، ب ن ص ةيلعتعش آىحعدع علعدذ، ل ر قعلعص ياس ىز مئتع ة ي عدة   نةحح ع ساهةس ا ظعلم عك

  .سأزلعنعدذ

تعدذ،        ـ 1891آئيعن   ألىص آئ ةن دةص ظ ة قذشالردةك ظذحعم يعلع، لعيلعيةنتال ظعسعملعك بعرسع، يةن
 24 معنذتتا 38يعلع،  ـ 1905ظذآا ظعككع ياش ؤةيعلبور ؤة ظورفعل رايعت دئضةنلةر  ـ آئيعن، ظامعرعكعلعق ظاآا
ة             مذ  آعلومئتعر 46معيعل مذساصعنع، يةنع     ذص، ظىلض ذالر تذنجع بول ازعنعدذ، ب ساصعنع هاؤادا ظذحذص نةتعجة ق
 ـ 1909آئيعن بذالر نذرغذن ظاؤارعحعلعقالرغا يولذقذص، قوؤورغعلعرع سذنذص، ظاخعرع . بولغانالر بولذص قالعدذ

ذ    ظامئرعكا معث 25يعلع ظذحذشتا سعناقدعن ظأتعدذ، دألةت بذالرغا   رعدذ، ش ات بئ اغدا   دولالر بعلةن مذآاص ح
ئكذنت ظذحذص،   22 معنذت 45ؤةيلبور رايعت بعر ساظةت     أتعدذ    61 س عنع بئسعص ظ يل مذساص ن،  .  مع آئيع

ةرةققع                ظالبانعيعلعكلةر، ضاز شارعنع آةشعص قعلعدذ، آئيعن بذ ظذحذشالر تذنجع قئتعم ظايرذصعالن ياسالغعحة ت
ذ  يعل جةريانعدا بذ ظذحذش، خ 100يعلدعن هازعرغعحة  ـ  1910. قعلعدذ ةتتا     ـ علم عالن، ه ل ظايرذص  500خع

ار ؤة  ك ظذح عالنغا، تع انحع ظايرذص لعتعلعدعغان بومباردعم تا ظعش عالنعغا، ظذرذش الر ظايرذص علعك يولذحع آعش
مةخسذس ظذرذشتا، رادارغا حىشمةي ظذحعدعغان ظايرذصعالنغا، مانا هازعر، سىنظعي هةمرا قويذص بئرعش، ظالةم 

ا، هاؤا، ظاتموسفئرادعن بأسىص ظأتىص، ظالةم بوشلذقعغا حعقعشقا قةدةر تةرةققعي      آئمعسع بعلةن ظالةم بوشلذقعغ   
  . آعلومئتعر سىرظةتتة تئز ماثالعغعدةك بولدع10قعلدع، بعر سئكذنتتا، هاؤا تةؤةلعكعدة، 

ةرةزنع    الع ص ةي، خعي ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم دذ، ت ال، ظذحعؤاتع ة تايعنعص ئقعلغذ آىحعض ةقةت ي ازعر، ص ه
ع          ظوتتذر ايلعنعص حعققعل ارعنع ظ ئكذنتتعال يةرش ة س ا، نةحح ىرظعتع ظاشس عغا قويغاندةك، بذ تئزلعك تئخعمذ س
ا،     . بولعدذ مانا هازعرمذ نةححة ساظةتتة ظايلعنعص حعقعؤاتعدذ، آعشعلةر تةرةققعي قعلسا، تذرمذشع ياخشعالنس

لةر          ار شةخعس تعدارع ب ار، ظعق ذلع ب لذقعغا ص ةم بوش ن، ظال ن آئيع ذس   بذنعثدع دذ، مةخس اياهةت قعلع س
تعقلعنعدذ     رع تةس دذرذش ظورذنلع اياهةت قعل ةر، س ازعرقعدةك بئكةتل اياهةت   . ه رعص، س را بئ علةر آع آعش

قعلعدعغان بولعدذ، ظالاله خالعسا، ظةنة شذنداق تةتقعقات، تةجرعبة، ظعنسانالر صايدعسع ظىحىن، هةرخعل دورا، 
ذم     ـ   ، صايدا زعراظةت ظذرذقلعرنع بوشلذقتا تةجرعبة قعلعص     الردا، هذج مةنصةظةت ظئلعص آئلعش ظىحىن، ظذرذش

أرىص،        ةندةك آ اينع آأرض رال ج نع بع قعلعشدا، آىح تئصعش ظىحىن، صىتىن يةرشارعنع، هاؤا، دئثعز، قذرذقلذق
ة               االمنع ظىلض ذاليمان ظةلةيهعسس آىزىتىص، هذجذم قعلعش ظىحىن، ظالاله، بعزنع ظذحذشقا تةآلعص قعلغان، س

اندذر              قعلغان،   ص، آايعغ ا قعلع امدذ؟ دةص تاص أز ( .قذشالرنع تةتقعقات ظورنع قعلغان، بعزلةرضة بولسا، قارعم آ
  )سذرعتع

علةر  ةردع، س ارعتعص ب ظذالرغا دئضعنكع، ظالاله سعلةرنع ياراتتع، سعلةرضة قذالق، آأز، يىرةآنع ي
تلعق ظعلمع، تأرةلمة ظعلمع، ظاؤاز ظعلمع، بذ ظايةت، بعظولوضعية تةتقعقاتع، هايا . ناهايعتع ظاز شىآرع قعلسعلةر

نعدذ            عز     . نذر، هةرعكةت ظعلمعغا مذناسعؤةتلعك، حىنكع، بذنعثدا يىرةك، آأز، قذالق تعلغا ظئلع ع س ا بذالرن مان
ابتعكع    هةقعقعي  ظاناتومعيعدعن، بعظولوضعيعدعن هازعرقع ظعلغار فعلعملةردعن آأرسعثعز،        حىشعنةلةيسعز، بذ آعت

  . قاراثرةسعم، سىرةتكة

أزلعرعمذ                   ةيرعلعرع ظ ان هىج زعل ق ان، قع اق ق اندعكع ظ ة، ق يىرةك ظأزعال قاننع ظايالندذرالمايدذ، ظةلؤةتت
ذالق دةص                      ع ق تذرا، ظعحك قع، ظوت ا، تاش ذالق بولس دذ، ق توختعماي هةرعكةتتة بولعدذ، ظأز خعزمعتعنع ظورذنالي

ا، ةيرعلعرع نئرؤعغ ئزعم هىج نع، س اؤاز دولقذنع ايرعلعدذ، ظ ز ظ اندعن بع رعدذ؟ ظ ةتكىزىص بئ انداق ي ة ق  مئثعض
لةندىرةلةيمعز؟ بذالرنع ظوبدان ظويلعنعص، سعزدة مانا شذنداق بعلعم بولمعغاحقا، صةرقهةرخعل ظاؤازالرنع قانداق 
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  .ظأز ظةزالعرعثعزدعن خةؤةرسعز يىرضةحكة، ظاز شىآرع قعلعسعزدة

ةي،     ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ةتتعن،   ـ 221ت عقلعق،     بةت ـ 232ب ارارةت، ظعسس ذر، ه أز، ن ة، آ كعح
ىرةتنع       ـ ضعرادذس ظألحعضىح، تئرمومئتعر، نذرنعث سذنذشع، هةسةن    ايتععش، س ث ق ةهؤالع، نذرنع هىسةن ظ

و       ة ظىحىن فوت العدذ؟ نئم توشذشع، يةنع سعز ظةينةآكة قاراث، قانداق بولذص، سىرعتعثعز ظةينةآكة حىشىص ق
  ضة تارتعؤالعدذ؟ظاصارات سعزنعث، سىرعتعثعزنع ظعحع

ىرةتلةرنع توشذص   . مانا بذ نذر، نذرنعث سذنذشع، نذر قايتعشع     نذرنعث خذددع، تئلئؤئزوردا آأىنضةن س
بذالر بولسا، قذرظاندعكع، . يىرضةندةك، سىرةتنع، ظاؤازنع ظذحذرذص، توشذص تذرعدذ، سىرةتلةر ظئقعص يىرعيدذ

أزلعنعدعغان ن      ـ   نذر، ظعسالم دعندعكع قايتا    ا س ان               قايت ةن آأرعدعغ ذر بعل ع ن ذر، نذرن ةت، ن مانغا زعنن ذر، ظاس
آأزضة مذناسعؤةتلعك، آأزنع قعلعص بئرعص، نذرنع بةرمعسة، قانداق آأرعدذ؟ آأزنعث ظأزع، ظذنعث آأرىشع، 

ةرنع   ةرقرةثل ث  ص ان ظاالقعسع، ظذنع ةن بولغ ة هىجةيرعسع بعل رؤا، مئث ةيرعلعرع، نئ ئزعم هىج  ظئتعشع، س
نع، خةرعتعسعنع، سئزعم يوللعرعنع، ظاالقعسعنع، ظاناتومعيعدعن آأرىث، فعلعمدعن آأرىث،         مودعلعنع، سىرعتع 

  .سىرةتكة قاراث

ة         ذر مةسعلعلعرعض تع، ن مان زعننع ذ ظاس أز، ب ذ آ ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ة،  ـ 225ت بةتت
أزلةيدذ، بذال      ىرةتلعك س نع س ايمان، تئلعسكوص نعدا    معكرذسكذصنع، آئيعن يئقعنالشتذرغذحع س ذ ظعسالم دع رم

ظالاله، بذرذن ظوتتذرعغا قويغان، بذيرذغان هازعر بولسا، مأجعزة خاراآتئرلعك قعززعق نذختعغا ظايالنغان مةسعلة 
  .بولذص قالغان ظعشالردذر

ظعككع ظالةمدة مذسذلمانالرغا صايدعلعق ظعشالر حوقذم بذيرذلغان، سعز، بعز يةنعال سةل قاراؤاتعمعز، شذثا 
  .دذرشىآرع ظاز

عم         ر تةقس ة بع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، قذشالر توغرعسعدا يةنة بعر توختعلعدذ، بارلعق هايؤانالرنع يةن
ذ          ذ باشلعنعشع، ب ن حعقعشع، ب الرنعث تذخذمعدع دذ، قذش قعلعص سأزلةص بولذص، قذشنع مذنداق بايان قعلع

ا قوي               عدة ظوتتذرعغ ذ مةسعلعس ز توخ امنع بع ع ظعله ةر،        خعل قذدرةت، ظعاله ةتقعقاتتعمذ مأجعزل ل ت ذ خع ان، ب غ
ظالالهنعث قذدرعتع حعقعص تذرعدذ، ظاندعن قذشالر، قارلعغاح، بأدىنة قذشع، بذلبذل قاتارلعقالردةك آأحعدعغان، 

ار  انلعرع ب رةت قعلعدعغ افرعقعدةك    . هعج ة، ظ رع تىضعس ارةت، ظوزذقلع عال، هاش تعص آئلعش لع يئ ش صةس قع
ظاندعن . ، بذالرغا مةخسذس ظعلهام، يول خةرعتعسع، يذلتذزالر يول باشاليدذظعسسعق جايالرغا آأحىص آئتعدذ

خور ؤة  رتقذح، ضأش الر، يع رعتقذحالر،   قذش دذ، يع عم بولع ع قعس ةيدعغان دةص ظعكك ال ي ةس، دان رعتقذح ظةم يع
دذ  دىزع ظوؤالي دذ، بعرسع آىن عم بولع ع قعس ىن ظعكك انالر صايدعسع ظىح ةن، ظعنس تع بعل الالهنعث هئكمع ، ظ

عالقتةك،            دذ، مىشىآياص ذ    ـ 241 ـ 236قارحذغا، بىرآىتتةك، يةنة بعرسع بولسا، آئحعسع ظوؤالي ة، ب بةتكعح
هااللنع قوغدايدعغان قذشالرنع يةيدعغان قذشالرنع ظايرعؤالسذن،  ـ خعل قذشالرنعث سىرعتع آةلتىرىلضةن، هارام

ع،    نع، ظعلم الالهنعث قذدرعتع ذن، ظئت  هئكمعتظ ةتقعق قعلس نع ت مانغا    ع ذن دةص، ظاس انع آىحةيس اد، ظعم عق
  .بذ قذشالر دذنياسع. قارعغاندعكعن، آعتابقا آةلتىرضةن، هاؤا، دئثعز، قذرذقلذق قذشلعرعنعمذ سأزلةيدذ

الاله                 عنع ظ ا، توغرعس سىرة قةلةم، قةلةمنعث آاتتعلعقعدعن ظالاله، قةلةم بعلةن قةسةم قعلغان، نذن بولس
تع د ث نئظمع ىحع، رةببعثنع ذ  بعلض ا، ظ معغان بولس تع تاص ث نئظمع نع، رةببعنع ةن يذنذس أز بعل ةن س ئض

ةن،    لعناتتع دئض ا تاش عز دالعغ ارةتتذر،  نئمةتظأسىملىآس ة ظعش ةتلةرض عنع   نئم ىآرع قعلش ةش، ش نع قةدعرل
أز   ـ   بارلعق ظعش  سةن بىيىك ظةخالق ظىستعدة دئضةن بذ ظايةت، رةسذلذلالهنعث،       . آأرسعتعدذ  ـ ظعزلعرعنع، س
عتعدذ           هةرعكعت عمعزنع آأرس ة،    . عنع ظأزعمعزضة ظىلضة قعلعشنع، ظذ زاتقا ظةضعشعص مئثعش ذلذلالهنعث ظاظعل رةس

ةردعن        ة جةهةتل ادةت، مذظامعل عؤةت، دةؤةت، ظعب جةمظعيةت، سأهبةت، ظةلحع، ظذرذش، خةلقظارالعق مذناس
ظةخالق . قا ظعضة بولذشعمعز الزعم   هةقعقةتةن بىيىك ظةخالققا ظعضة ظعكةنلعكعنع آأرىؤاالاليمعز، بعز مذشذ ظةخالق        

عل خعسلةت،                    ذن، ظعس ةخالق بولس ةن ظ ع يئتعلض ظةيلع تذغما، ظالاله بةرضةن ظةخالق بولسذن، مةيلع آةسص
ع        ىزةل، ياخش ةخالقتا ض عثالر، ظ علةرنعث ياخش رذيدذ، س م بذي قا داظع ىزةل بولذش ةخالقتا ض نع ظ الم دع ظعس

  )هةدعس. (بولغعنعثالر
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ةخالق مةسعلعسع،    مةقسةتعث ظاساسع   ظةمدع بعز بذ سىرعن    ذ ظ لعرعضة آةلسةك، بعرعنحعسع، دةل مذش
  .بذ توغرعسعدا ظايةت، هةدعس نذرغذن يئزعلغان، آعتابالر، فعلعملةر بار

نحع  ةتظعككع ع  مةقس ث جازاس ةخالقع، ؤة ظذالرنع ان ظ ار، يام عقالرنعث ناح ار، صاس ا، آذصص  بولس
تخور، سذخةنحع، بئخعل، هةددعدعن ظاشقان، ضذناهكار، قوصال،       قةسةمخورلذق، صةسكةش، غةيؤة  . سأزلعنعدذ

ظاخعرةتتعكع جازاسع  ـ هارامدعن بولغان، هارام ظعش قعلغذحع قاتارلعق ناحار، يامان ظةخالقالر بذالرنعث دذنيا        
  .سأزلعنعدذ

نحع  ةتظىحع ز دة  مةقس تا يعغعؤالعمع ئقعرالر ظذقماس ةر، ص ذلنع، آةمبةغةلل اغالرنع، هوس ا، ب ص،  بولس
أزلةص                        العنع س ةؤعمنعث معس ئخعل ق انحذق، ب ان، قعزغ و لغ االك ب اخعرعدا ه ان، ظ عدعن حعقارغ ظالالهنع ظئس

  .مذسذلمانالر ظورتاق، تةث بةهرعمةن بولذش سأزلعنعدذ. ظعبرةت بئرعدذ

 بولسا، يذنذس ظةلةيهعسساالمدةك قئحعص حعقعص آةتمةي، ظىمعد ظىزمةي، دةؤةتنع        مةقسةتتأتعنحع  
ا،  داؤامالش راهعم، مذس ذه، ظعب ذددع ن اتذرذش، خ االمالردةك ظعس ةد ظةلةيسعس ةؤر، مذهةمم ا  س ص، ت  قعلع

  .ظاخعرغعحة غةلعبة قعلغعحة داؤام قعلعش سأزلعنعدذ

  .مانا بذالر ظعرادعلعكلةر، سابعرالر، ظالالهنعث سادعق دوستلعرعدذر

ع ظاشذ آىنضة، ظوزذق راستالص، سىرة هاققة بولسا، مةخسذس، قعيامةت آأرىنىشعنع آأرسعتعدذ، آعشعن
عر   ذص، زور تةس الردعن توس ذن ظعش دذرذص، نذرغ الرنع قعل ذن ظعش ادعمذ نذرغ ذ دذني دذ، ب ةييارلعق قعلدذرع ت

  .آأرسعتعدذ، ظذ حوقذم قذرذلعدعكةن

  .كة بألىنعدذمةقسةتبذ سىرة، ظاساسلعق ظعككع 

ة ظذحراص          مةقسةتبعرعنحع   الالهنعث غةزعصعض اتتعق         بولسا، تارعخدا، ظ اخعرةتتعمذ ق انالر، ظ االك بولغ ه
  .ظازابقا قالغانالرنع سأزلةص، ظعبرةت ظالدذرعدذ

دذ،             ةن قعلع الدعمعزدا ناماي أز ظ ازاب آأرىنىشع آ ظعككعنحع مةخسعتع بولسا، ظاخعرةت آأرىنىشعنع، ظ
  !، شذ ظةمةسمذ؟مةقسةتمذآاصاتنع آأرسعتعدذ، ظاساسلعق  ـ ياماننعث، جازا ـ ياخشع

ةن            ظاخعرعدا ا سأزلةنض ذ آعتابت ة، ب اتاليدذ، ظةلؤةتت ةلحعلعكعنع ظعسص ، رةسذلذلالهنعث هةقعقع، راست ظ
ةلحعلعكعنع،        االمنعث ظ بارلعق مأجعزعلةر، نةقلع، ظةقلع دةلعللةر، ظالالهنعث قذدرعتعنع رةسذلذلاله ظةلةيهعسس

ةت زان، جةنن اب، مع نعث، هئس ن تئرلعش ةندعن آئيع ث، ظألض ةت آىنعنع ةقلعقعنع زاخدو ـ قعيام ث ه نع
  .ظالاله، هةممعضة ضذؤاهحعدذر. ظعسصاتالش ظىحىندذر

رع                  المعارجسىرة   ةرةققعياتعنع يذقع ث ت عنعث، روهنع عنع، نةصس تة، روه ظأرلعش ا، مةخسذس صةرعش  بولس
  .آأتىرىلىشعنع نذر تئزلعكعنع سأزلةيدذ

م           عمعز الزع عمعز، ظأرلعش رع آأتىرىلعش ز يذقع ذنعث ظىحىن   . ظةلؤةتتة، بع ان ظعشالرنع      ش ئلعص بارعدعغ  ظ
  .مذنداق آأرسعتعدذ

  ناماز، بذ مأظمعننعث معظراجع دعن تىؤرىآع ـ 1

  .عدا داظعم شةرتلعرعنع تولذق قعلعص، ظادا قعلعشؤاقتظذنع  ـ 2

ةلب  هوزذر، ـ   3 ازاب،          ق ةتنع، ظ رعلعص قعيام ذص، بئ الالهدعن قورق ةن ظ ةت  بعل ذرذص   نئم نع ظةسلةص ت
  .ظوقذش

  . آىنعضة ظعشعنعش، ظأزعدعن هئساب ظئلعص تذرذشهئساب، جازا ـ 4

  .ظالاله بةرضةن ظامانةت قويغان مالالردعن زاآات ؤة نةصلة سةدعقة ظىحىن سئخعلعق بعلةن خةآلةش ـ 5

  .ظةهدة، توختام، ؤةدعلةرضة رعظاية قعلعش ـ 6
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ةرنع، تةآ     ـ 7 ةن ظامانةتل الاله بةلضعلعض ايتذرذش، ظ ذرذش، ق ا تاصش ةتنع جايعغ ادا  ظامان لعرعنعمذ ظ لعص
  .قعلعش

  .ظةؤرةتنع هارامدعن ساقالش، هارامدعن يعراق بولذش ـ 8

  .ظادعل ضذؤاهلعق بئرعش، هةقنع سأزلةش ـ 9

ر     ـ   10 اننع زةنجع ةن    ـ مةخسذس ظالالهنعث ظازابعدعن قورقذش، مانا بذ خعل ظعشالر، ظعنس آعشةن بعل
، يذقعرع آأتىرىص، مةثضىلىك يذقعرع ماقامغا ظأرلعتعدذ، باغالص، قامعؤالغان تىرمعدعن قذتقذزعدذ، ظازاد قعلعص

  !!!جةننةتكة قاراص ظالغا

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعنعث تةصسعرعدة مذنداق معسالالرنع، هئكايعلةرنع سأزلةيدذ، ظعبرةت 
ذظعب        اه ش ذ، صادعش ةؤةتعدذ، ظ علةر،   ظالدذرعدذ، ظابدذلمةلعك دئضةن خةلعصة رذم صادعشاهعغا ظةلحع ظ ن س نع دع

ة             علةر، يةن اد قعلعس ان دةص ظئتق ذ ياراتق ةممعنع ظ وق، ه ة ي ر نةرس ظالالهنعث ظعصداسع يوق، ظذنعث ظالدعدا بع
ةص    ة ي ان، جةننةتت ئخع، ظعنس ةك       ـ ت ةتنعث يئم علةر، جةنن ايدذ دةيس ارةت قعلم ةمما، تاه دذ، ظ  ـ ظعحع

اد     . ظئحمةآلعرع مةثضى تىضعمةيدذ دةيسعلةر    ذ دذني ا ب ان       بذالرغ ةقلعمعز ظاس اققعن، ظ ةلتىرىص ب الالر آ عن معس
شذظعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظذنداق بولسا، قذالق سال، . حىشةنسذن، قايعل بولذص، توغرا ظئتعقاد قعاليلع دةصتذ

ةؤةبعدعن جىص     ان س ةن س ر دئض اردذر، بع ر ب اندا بع ةربعر س ردذر، ه ةؤؤعلع بع انالرنعث ظ ة س اقالر  ـ بارح ت
انالر     . قعسعمذ بعر دئضةن سان يوقعمايدذ   هاسعل، سانالر يو   ارلعق س ة، ب اص آةتس ظةضةر، بعر بولمعسا ياآع يوق

وق،     ة ي بولمايدذ هةم يوقايدذ، بعرنعث ظالدعدا هئحنئمة يوق، دئمةك، ظالاله بار، ظذ بعر ظذنعث ظالدعدا هئحنئم
ايتتع    ة بولم ة، هةمم اص آةتس ا يوق ذ بولمعس ان، ظ ذ ياراتق ةممعنع ظ ةزلع، ه ذ ظ اص ظ ة يوق ايتتع، هةمم ، يوق

رال      ـ ظذ بعزلةر بعلةن بعللة، ظةرآةك. آةتسعمذ، ظالاله مةثضى باقعيدذر    وق، بع ان، ظوخشعشع ي حعشعنع ياراتق
  .زاتتذر، ظالاله، ظىستىن، صاآتذر

ظعحعص، تاهارةت قعلماسلعق، ظانا رةهمعدة باال تأرةلمة مةسعلعسعدة ظأز ظةينع باردذر،        ـ   جةننةتتة يةص 
باال هاالك بوالتتع، ظالاله، هئكمةت بعلةن ظورذنالشتذردع، بعز ظالالهنعث  ـ ر، ظذ تاهارةت قعلعؤةتسة، ظاناظةضة

  .هةممعضة قادعرلعقعغا ظعشعنعمعز

ن                  نئمةتجةننةت   ةر سةن ظذنعثدع ةن، ظةض ال قعلعم امنع معس ال ش لعرع تىضعمةسلعككة آةلسةك، بعر ت
.  نذرع زةررعحة آامالص آةتمةي، بةلكع، نذر زعيادة بولذص آئتعدذ تال شامنع تذتاشتذرساثمذ، ظأزعنعث1000

عال،             ة دئس ا آةلس ذن، ؤذجذتق ا، آ عنع خالعس عنع يارعتعش رةر نةرس ذ بع تذر، ظ بذ ظاددع معسال، ظالاله، بىيىآ
ئلعدذ  ا آ ئنع . بارلعقق ذلمانالر ظةجةب س ا مذس اهع ظذنعثغ اه   رذم صادعش ئنع صادعش قا س تذ، نئمعش اي قاص تونعم

ذظعبعدعن،       . علمعغاندذ؟ دةصتذ ق شذظعبنع يذرتقا قايتسا، خةلعصة بارلعق ظعشالردعن خةؤةر تئصعص بولذصتذ، ظذ، ش
ئنع                رذم صادعشاهع، بذ سأزنع نئمة ظىحىن قعلغانلعقعنع بعلةمسةن؟ شذظعبع، ياق، بعلمةيمةن، خةلعصة، ظذ س

الدذرذص، س     ان س اثا زعي ا، س نع بولس اقحع، مئ ةد قعلدذرم ا هةس اقحع،  ماث نع ظالدذرم ئنعث جئنعث
ا                 م دةص، ظذنعثغ عمعز الزع يار تذرعش عمعز، هذش دان بعلعش عنع ظوب ظألتىرضىزمةآحع، دىشمةننعث بذنداق هعلعس

  .مال بئرعص يولغا ساصتذ ـ نذرغذن صذل

تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، مةن بولسام، شذظعبيدةك ظاخعرةتتة ظأرلةش، دةرعجة ظأرلةش، معظراجغا، بذ     
ةنعؤع  دذني ذلمانالر م ارقعلعق مذس ذ ظ ةن، ب ال قعلعم الرنع، معس ةرةققعي قعلعش ةش، ت ة ظأرل ر نةحح ادعكع بع

ةش،                   الالرنع ظأرل داق معس عنعؤالعدذ دةص، مذن تذرذص، رذشةن حىش ة يئقعنالش ظاخعرةتتعكع ظأرلةشنع ظةقعلض
  .تةرةققعياتقا آةلتىرعدذ

يئتعلعدذ، تةرةققعي قعلعدذ،  ـ استا صةيدا بولذص، ظأسىصظ ـ ظأسىملىآلةر، هايؤانالر، ظعنسانالر ظاستا ـ 1
ال          ر ت ان بع ئرما يذقعرع ظأرلةيدذ، بولذصمذ، ظعنس تعلعدذ،       ظعسص ذص يئ ان بول ر ظعنس امعل بع عدعن آ  هىجةيرعس
ةتتع،          ـ   هئكمةتتة، ظعلعم  ـ   ظةقعل تاصعدذ، هةتتا، تةرةققعي قعلعص، ظعلعم      ة ي ذ دةرعجعض صةندة يئتعشعص، مذش

ذزدةك      ـ  آىمىشلةر، ظىنحة  ـ   ايلعقالر، آان بايلعقالر ظالتذن   مةدةن، ب  التذن، ت تعلعدذ، ظ ذنداق يئ مارجانالرمذ ش
رع        100تذز ظىح يعلدا هاسعل بولسا، ظالتذن       . هاسعل بولعدذ  قذح يذقع ةرةققعيات، باس  يعلدا يئتعلعدذ، بذ بعر ت
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  .ظأرلةش هئسابلعنعدذ

ذقعرع ظأرلةيدذ، تةرةققعي قعلعدذ، خذددع، قاتناش، يول، سذ، صةندة آةشصعياتقا ي ـ ظعنسانالر ظعلعم ـ 2
  .ظذحذر، ظاالقة، قذرذلذشلعرعنع ظئلعص بارغاندةك

ةرنعث      ـ 3 علةرنعث دألةتل امرات آعش ذن ن ةش، نذرغ رع ظأرل ا يذقع ةرةققعيات بارلعقق ادع ت ظعقتعس
  .معليونعرلعقعنع، بايلعق صادعشاهع بولغعنعنع آأرعسةن

  .عش، ظالع تذرمذش، ظالع ظعمارةتتة تةرةققعي قعلعص، يذقعرع ظأرلةشلةريعنآئضىزةللعك،  ـ 4

التذن           ـ   5 ةص، ظ رع ظأرل ص، يذقع اس،    ـ ؤاآعظوم، ظةسعير دئضةن ماددعنعث تةرةققعي قعلع ىش، ظالم آىم
سال ضأهةر بولغعنعنع آأرعسةن، مةن بذنعثغا هازعرقع بعر تةرةققعيات، يذقعرع ظأرلةشنع يةنع، آومصيذتئرنع مع

  .قعلعمةن، بذ هةممة جةهةتتعن ظذنعؤئرسال، يذقعرع ظأرلةش، تةرةققعي قعلعشتذر

ساؤاق ظئلعص، يذقعرع ظأرلةيدذ،  ـ تةربعيعدة يئتعلعص، تةجرعبة ـ ظاخعرعدا ظعنسان ظةخالقتا، تةلعم ـ 6
  .يلعنعدذتةرةققعي قعلعدذ، ظئسعل خعسلةت، صةزعلةتلةرضة ظئرعشعدذ، هةتتا، صةرعشتعلةر دوستعغا ظا

تا  ـ 7 تة، ظاس ع آأرىش تلذقتا ياخش ةت، دوس رع   ـ مذهةبب ش، يذقع ةرةققعي قعلع ارا ت تا، ظأزظ ظاس
ةممعدعن   ة ه اس، هةممعض ى ظايرعلم ذ مةثض اآع ب ايرعلعدذ، ي اندعن ظ ذص، ج عق بول اخعرعدا ظاش لةر، ظ ظأرلةش

ا      ذ ظاج أرعدذ، ب ةش، ياخشع    ضىزةل، خالعق، رةببع، بعر ظالالهقا ظاشعق بولعدذ، ياخشع آ يعص، ياخشع ظأرل
  .تةرةققعي قعلشعتذر

م  اخعرع ظعلع ان ظ رع     ـ ظعنس ةزعلةتتة يذقع لةت، ص عل خعس ةخالق، ظئس ةل، ظ ع ظةم ةت، ياخش هئكم
قذرذص،     ةتنع ياخشع باش ةتكىزىص، دأل ايدا ي ةرةققعياتتا ص عياتتا، ت ا، آةشص ذلمانالرغا، ظومذمعغ ةص، مذس ظأرل

ى  اخعرع مةثض ذص، ظ ة بول ع خةلعص ةيدذ ياخش ة ظأرل مانالر ظىستعض ة، ظاس ازادة، جةننةتك اآعز، ظ ةث ص . لىك آ
  تةرةققعي قعلعدذ، بذ ظاخعرةتتعكع ظأرلةش، ياخشع ظةمةل بعلةن ظأرلةش

ا          ا، دذني داق بولس عز، ظذن  ـ ظةمدع سعز، بذ مةنعؤع ماددع، هئسسع ظأرلةشلةرنع رذشةن حىشعنةلةيس
ة،         رع دةرعج ىن،              ظاخعرةتتة، يذقعرع مةرتعؤة، يذقع الع ظىح الالهنعث جام ىن، ظ ات ظىح العي مذآاص رع، ظ يذقع

  !آأرةش قعاليلع

  ظئتعقاد، ـ مذسذلمان يولع ظعمان

  . دعدار، جةننةتمةقسةتظاخعرع 

  حارحعماي، ـ تةييارلعق قعل، ظألىمضة هارماي

  .زعيان يوقتذر ظعككع دذنيادا ساص بولسا نعيةت

ا        ع ت ارلعقالرنع     سىرة نذه بولسا، آعشعضة ناهايعتع بذرذنق ان، يادعك ارعخدعن قالغ لعتعدذ، ت رعخالرنع ظةس
قذزعدذ  زعص تاص لعتعدذ    . قئ ةلكىننع ظةس عنع آ ان باالس ةن توص ىز بةرض ي ي ة  . ظومذمع ع آئم ذنداقال، تذنج ش

االهعدة     الغذحع، ظ اقالص ق انالرنع س ز ظعنس ايدعلعنعص، بع ن ص ةيلعتعش، آىحعدع ذنعث ل عغذحع، س ياس
ل               آةشصعياتحع، يئتةآحع، تئن   ذزذن يع ايعتع ظ ذ ناه ةيغةمبةر، ظ الالهنعث ظةلحعسع، تذنجع ص ةرؤةر، ظ عشلعقص

رادعلعك            ص، ظع ياشاص، قةؤمنع ظعسالم دعنعغا دةؤةت قعلغان، بذ يولغا، قاتتعق بةرداشلعق بئرعص، سةؤرة قعلع
 ياخشع، سالعه بولذص، ظاخعرع ظالالهنعث ياردعمعدة غةلعبة قعلغان، ظذنعث دةؤرعدعكع بذددا دعنع، ظاساسلعقع

دا            ةق يول ذ ه ةيدذ، ظ آعشلةرنعث سىرعتعدعن مةيدانغا آةلضةن، شذنعث ظىحىن، ظعسالم دعنع، سىرةتنع حةآل
ان                         ذنماي، ظعم ة بويس ةلحعنعث بالعسع، هةقك ذ تذنجع ظ الاله، ب ان، ظ ة حعقارغ ص، نةتعج تةنها آأرةش قعلع

عنعث   ة، ظعككعس ذلذص آةتكةحك ة قوش عرالر سئصعض ا، آاص ذ ظئيتمعس ةن، ظ عؤةتنع ظىزعؤةتك ارعلعقعدعكع مذناس ظ
عر،     . سئنعث ظةهلعث ظةمةس دئضةن    بذ بعر مةيدان ظايرعش، سعلع بعزنعث بالعلعرمعزدعن مذنداق مذرتةد، آاص

  !، ظالاله، ظاسان قعال، ظامعنتةربعيعلةشمذناصعقالر حعقماسلعقع ظىحىن، ظذالرنع ياخشع 

ة اتتعق هعيل عرالر ق ىرعدة، آاص ذ س رمعك ـ ب ذالر، بع ازعرمذ ب أزلعنعدذ، ه لةتكةنلعكع س ر ظعش ة  ـ ع بعرعض
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  . ؤةسعيةت قعلعشقاندةك، بذ خعل ظادعتعنع ظاتا معراس قعلعص، داؤامالشتذرؤاتعدذ، ظذالردعن هةزةر قعلعثالر

نذه ظةلةيهعسساالم ظاخعرعدا ظالالهدعن ظذالرنعث هةممعنع هاالك قعلعؤئتعشنع سورعغان، شذنداقال، ظذالر           
ةيعب ظعشنع             يةن ل غ ذ خع عال آاصعر، صاسعقالرنع تذغعدعكةن دئضةن، ظالعمالر بذ جايدا، نذه ظةلةيهعسساالم، ب

  . قويذص، مذنداق جاؤابالرنع بئرعص باققانسوظالقانداق بعلضةن؟ دةص 

  .بعرعنحع، ظالالهنعث ظةلحعسع صةيغةمبةر، ظالاله تةرعصعدعن ؤةهع، ظعلهام بعلةن بعلعدذ

ذ ن    ةؤالدمذ               ظعككعنحع، ظ عغاحقا، ظ دة ياش عرالرنعث ظعحع ذ آاص أرىص، ب أمىر آ ذزذن ظ ايعتع ظ ةؤالد،   ـ اه ظ
عز      عغان، هةرض عدعن توس االمغا ظةضعشعش ذه ظةلةيهعسس عتعص، ن ان آأرس ا يام نع بالعلعرعغ الم دعنع ظعس
اؤاب        ةن دةص ج ةجرعبعدعن بعلض ةلعي ت ذنداق ظةم ا مذش ةن، مان ص ظألض عيةت قعلع لعكعنع ؤةس ظةضةشمةس

  .ئرعلدعب

ىن،               ذش ظىح ظىحعنحع، ظذالرنعث هةممعسع، آاصعر هالدا هاالك بولذشنع سةزضةن، شذ هاالآةتتعن قذتذل
  آئمة ياسعغان تذرسا، توغرعسعنع ظالاله بعلعدذ، بعزضة صايدعلعقع بولسا، ياخشع ظعبرةت ظئلعص، تةقؤا بولذش

اددع دذني                ةيدعغان، م ةقلع يةتم ان ظ ىرة، ظعنس ذ س ر      سىرة جعندعن، ب قا بع ةم، باش ر ظال قا بع ادعن باش
معنع،          ىرة ظعس عز  هئكمةتمةخلذقنعث ظعسمع بعلةن ظاتالغان، نئمة ظىحىن؟ ظالالهتاظاال، قذرظان ظعسمعنع، س س

ار         م ب ةآكذر            . ظاتعمايدذ، بذنعثدعمذ بعر هئكمةت بار، ظعلع ايدذ، تةص نع قوزغ عنعث دعققعتع عم، آعش ةربعر ظعس ه
ةزةر    ع           داظ ـ   قعلغعلع سالعدذ، ن لعق ظويلعغعل كة، ظةتعراص ة آىزعتعش ا ظعنحعك ذر ظويغ ةيتعص، حوثق عنع آئث عرعس

ة                    ة، نةهل ة، حىمذل سالعدذ، بةزعسع سىرة بةقةر، آاال دةص حارعصاي ظعسمع بعلةن ظاتالسا، بةزع سىرة، نةمل
ةبذت   ع، ظةنك ةل هةرعس أمىحىكهةس ثدع   ظ ا، ظذنع ع بولس ان، بةزعس ةن ظاتالغ اراتلةر بعل ةندةك هاش مذ  دئض

 دةص، تةؤبة، هذد، نذه دئضةندةك صةيغةمبةر ظعسمع بعلةن بةزعسع يذسذفظعنحعكة بولغان، نذر بعلةن بةزسع 
ةن     عالنئت ظعسمع بعل تذزدةك ص اي، يذل ىن، ظ ذم، آ ةر، نذج ةن بةزعسع، شةمسع، قةم ةخالق ظعسمع بعل ظ

أ      ةدعيد، ت ةن بةزعسع، ه ادةك ؤاقعت ظعسمع بعل ةجعر، زوه ةللعيعل، ص اددا،  بةزعسع ظ ةدةن، م مىر دةص، م
ىملىك        ظعلعمئنت ظعسمع بعلةن بةزعسع    ةنجىر دةص ظأس ن، ظ ان ظعسمع بةزعسع، تعي بةلةد، بذرذج دةص ماآ

الص                  الدع، ظوي ةن ظات نالر بعل ان، جع ة مةنسىص بولغ ع ظالةمض ذنداق روه ا، مذش و لس ظعسمع بعلةن بةزعسع ب
  .بئقعث، بذالر نئمعنع بعلدىرعدذ

ىملىك،          ـ   ت، ظاسمان مانا بذالر، آاظعنا   ايؤان، ظأس ان، ه زئمعن، يذلتذز، صعالنئت، ظاسترونومعية، ظعنس
ا    ارحعلعنعش، فعزعك رعكعش، ص ت، بئ اددا، ظعلعمئن عية، م عية،    ـ بعظولوض ان، جذغراص ت، ماآ ة، ؤاقع خئمعي

ةنعؤ                  ع، م عم، نةصسع، روه ذ ظعس ةتكةندةك، ب رعنع آأرس ةت ظعلعملع ىرظةت، هةيظ ع، هئساب، نذر، ظاؤاز، س
 باتعنعي بعلعملةرنع آأسعتعدذ، بعز روهع بعلعملةرنعمذ مةنعؤع بعلعملةرنعمذ، نةصسعنع قانداق قعلغاندا، هاؤايع         

ةل                 ـ   ةت، ظةم ة قارشع هةرعك لةش، نةصسعض هةؤةسدعن توسقعلع بولعدذ؟ قانداق قعلعص، ظذنع صاآالش، ظةدةص
ابعل       ا تاق ةيتانغا، جعنالرغ ةيتان      قعلعش، ش مذ ش ا           حارعسع، بولذص ع يوليورذقق ص، ظعاله ةتقعق قعلع اتتعق ت نع ق

ذص،               قاراص، قذرظان، هةدعسنع ظاساسع مةنبة يئتةآحع قعلعص، ظذنع ظوبدان حىشعنعص، تولذق خةؤةردار بول
شةيتاندعن مذداصعظة آأرىش، هذجمدعن ساقلعنعش، ظعماننع ظوغذرالتماسلعق، مذهعم بعر ظعش، مانا مذشذنداق 

اظادةت ظىحىن، مذهعم بولغان ظعلعم، روهع، جعن، شةيتاننع تعزضعنلةش، ظذنعثغا س ـ ظعككع ظالةملعك بةخت
الر،            نعص قويذث ذ ظويلع عتعدذ، بذالرنعم نع آأرس لعك، ظعلعم زعص آةتمةس رعص، ظئ ة آع قارشع تذرذص، آةينعض

  .بعلعص قويذثالر دةيدذ

أ            نالر س ةتقعقات قعلعشع، جع داق ت ن، مذن ذالر   بذ سىرعدة مةيلع ظعنسان، مةيلع جع ان، ظ زعدعن حعقق
  .دة ـ تعلنع بعلعدذ

لعغذحع دةص                 ـ   1 ا باش را يولغ ايعص توغ جعنالر، قذرظاننع ظاثالص، حىشةنضةن، جعم تذرغان، ظذنع ظاج
  .ماختعغان، بعر قعسمع ظعمان آةلتىرضةن، شئرعك ظئتعقادنع تاشلعغان

ا ـ 2 دعن ص ال تذتذش اال، ظاي ذ ب ر، ظ ار، بع الاله، ب ارعمعز ظ وق صةرؤةردعض ث ظوخشعشع ي ةن، ظذنع ك ظعك
  .دئضةن
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ذددا     ـ 3 رعك، ب اليدعغان، مذش ان حاص ا بأهت قان، ظالالهق ةددعدعن ظاش اندةك ه نمذ ظعنس جعنالردع
  .دعنعدعكعسع بار

ة، ظعنسع               ـ   ظذالر، ظعنسع  ـ   4 ان، ظةمةلعيةتت اد قعلعص قالغ نع راستحعلمعكع دةص ظئتعق نالر   ـ جعن جع
  .آاززاص حعققان

ايدا     بعر قعسعم    ـ   5 ص، ص اد قعلع ةتكىزعدذ    ـ ظعنسانالر، جعنالرغا حوقذنذص، حوث بعلعص، ظئتعق ان ي زعي
  .دةص، ظذالرغا تئخعمذ هاآاؤذرلذق، تةآةببذرلذق، ظازغذنلذقنع زعيادة قعلؤةتكةن

ئلعص،   ـ 6 اد قعلعص ق وق دةص ظئتعق رعلعش ي ة تئ تالردةك ظاخعرةتت ازعرقع آومعنئس ذددع ه نالر خ جع
  .توغرعسعغا قايتقانهةقعقعي انغان، هةقنع تئصعص، آئيعن توغرعغا ي

عمذ،    ـ 7 ةن بولس ا ظأرلعض عمذ، يذقعرعغ ان بولس ص، حعقق ةص قعلع ةؤعرعنع تةل مان خ نالر، ظاس جع
  .حةآلةنضةن، توسالغان

جعنالر ظوغذرلعقحة ضةص ظاثلعماقحع بولسا، يذلتذز نذرع، ظاقار يذلتذزالر بعلةن آأيدىرىلعدذ، ظذالرمذ  ـ 8
  .دذظألع

ةيمعز دةص       ـ   9 أزع بعلم نالر ظ جعنالر، غةيعبنع بعلمةيدذ، بذ بذرذنمذ سأزلةنضةن، بذ جايدا بولسا، جع
  .ظعقرار قعلغان

ع ـ 10 نمذ ياخش ذلمان ـ جعنالردع ان، مذس ذرت،  ـ يام دذ، ي ةت بولع ةص، معلل ةرخعل مةزه عر، ه آاص
  .ماآان، قةبعلة بو لعدذ

ئحعص     جعنالر ظةضةر ظالاله ظذالرغا ب ـ   11 ا، ق رادة قعلعص قالس عرةر ظعشنع هاالك ياآع زعيان باالالنع ظع
  زعيان يةتكىزةلعسذن؟ ـ قذتذاللمايدعغعنعنع بعلعدذ، باشقعالرغا قانداق صايدا

ظذالر، هعدايةتنع قوبذل قعلعدع، ظعمان ظئيتتع، ظاندعن ظذالر، ياخشع ظةمةل، ساؤابنعث آئمعيعص  ـ 12
  .عنع بعلدعآةتمةسلعكعنع، زعيادة بولذش

  .قا آعرعشنع هةق باتعلنع بعلعؤالدعدوزاخمذسذلمانالر، جةننةتكة، آاصعر، صاسعقالر،  ـ 13

رعدذ،           مةقسةت آعمكع، ياخشع ظعبادةت، ظئتعقادنع      ـ   14 ق بئ ةثرعحعلعك، مولحعلع الاله، آ ا، ظ  قعلس
  .ظاسانلعق بئرعدذ، ظةآسعنع قعلسا، ظازاباليدذ دئدع

ا  ـ 15 ا خ جعد، ظالالهق قا      مةس قا، باش ا قعلعش كة، رعي ئرعك آةلتىرىش ة، ش ا آعرس ذ جايغ م ظ س، آع
  .مةظسعيةتنع قعلعشقا بولمايدذ

ر    ـ   16 ة معنضعشعص    ـ رةسذلذلاله، قعيامدا تذرغاندا، ظذالر، قذرظان تعالؤعتعنع ظاثالش ظىحىن، بع بعرعض
انالردعمذ  الر ظعنس ل ظعش ذ خع ان، ب رعلعص ظاثلعغ زعقعص، بئ ذنداق قع ةن، ش رعدذ، آةتك ىز بئ ةزعدة ي ب

  .هةقعقةتحعلةر، خذسذسةن شذنداق بولعدذ، يةنة بذ سىرعدة، مذنداق ظعشالرمذ بار

ا                      ثغعال دذظ ش، ظذنع ادةت قعلع الالهقعال ظعب ةقةت ظ ذلمانالر، ص ارلعق مذس ةن ب ذلذلاله، بعل بعرعنحع، رةس
  .قعلعش، شئرعك آةلتىرمةسلعك

ةقعقعي    بواللمايدذ،   ظعككعنحع، رةسذلذلالهمذ زعيان، صايدعغا ظعضة     ر          ه ات، بع ى هاي ة بولغذحع، مةثض ظعض
  .ظالالهدذر، ظذ زات بولسا، ظةلحع، دةؤةت ؤةزعصعسع بار

  .ظىحعنحع، ظالالهدعن باشقا هئح ظعلتعجا قعلعدعغان جاي يوق، ظالاله غالعص، آىحلىك، قوشذنع آأصتذر

ةت    ذلذلالهمذ قعيام أتعنحع، رةس الاله بعلد  ؤاقتت ةيدذ، ظ نع بعلم الاله   ع ةيدذ، ظ ةيعبنعمذ بعلم ة، غ ىرمعس
  .بعلدىرسة بعلعدذ

  .بةشعنحع، رةسذلذلاله، جعنالرغعمذ صةيغةمبةردذر
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ص،                  ادةت قعلع ذص، ظعب ا، حوقذن ظعنسانالردعن جعننع يوق دةيدعغانالر بار، دعنسعزالردةك بةزعسع بولس
  .ان باقعدذبةزعلةر، جعنكةش بولذؤئلعص، ج. زعيان صايدعنع جعندعن آىتعدعغانالر بار

ذنع                  ة، ش ة دةص آةلس تة نئم ان، هةدعس ةر، قذرظ ذلمانالر، مأظمعنل ة، مذس ىننع ؤةلجاماظ ةهلع س بعز، ظ
را دةص                ةق، توغ دةيمعز، بعلضةنع دةيمعز، بعلمعضةننع ظالالهقا تاصشذرعمعز، ظالاله ؤة رةسذلذلالهنعث راست، ه

  .ظئتعقاد قعلعمعز، ظالاله ظالعمدذر

ل ؤة مذدد ىرة مذزةممع ازعر س ةنعال ه عمذ، ي كةن بولس عدا حىش ذلذلاله توغرعس ةرحة رةس ا، ض عر بولس ةس
ا       نئمةتراهةتكة بئرعلعص،    ار آوحعغ كة حأمىلىص، ظعسسعق يوتقانغا يأضعنعص، دعنسعزالردعن قورقذص، جان باق

ةلقعمعز      ادان خ ئتعؤاتقان ن ة  آعرعؤالغان سعز، بعزلةرنع ظورنعمعزدعن دةس تذرذص، جاهالةت صاتقعقعغا ص نع هةقك
ة                 ة ظعض اد، ظةقعدعض را ظئتعق ص، توغ ازات قعلع نع ظ عمعزنع، ظعددعيع ا حاقعرعش دةؤةت قعلعشمعز، ظعسالم نذرعغ

م   رعتعص، ظعلع ةلبعنع ظئ ان ق ث قاتق عمعزنع، ظذالرنع ال    ـ قعلعش العم، مول ز ظ عمعزنع، بع ةتكة قاندذرعش مةرعص
ظعسالم ظىحىن، مذسذلمانالر ظىحىن، هةقعقعي عزنع، داؤاسعنع قعلغاندعكعن، ظذالرنعث هاجةتلعرعنع قاندذرعشعم

ا            ص، ت ةؤةآكىل قعل الالهقعال ت ةي، ظ دا تةؤرةنم ةق يولع اي، ه ة قورقم جان تعكعص خعزمةت قعلعشمعزنع قعلح
ظاخعرعغعحة بذ يولدا مذستةهكةم تذرذص مئثعشعمعزنع آأرسعتعدذ، شذنعث ظىحىن، بذ سىرعدة آئحعدة قعيامدا 

ذرذص،        تذرذشقا، ظالالهدعن  ةن         دوزاخ ياردةم سوراشقا، آىندىزمذ دةس ت ةت بعل قا، جةنن ةن ظاضاهالندذرذش  بعل
ةيغةمبةر              بئشارةت ز ص علع، بع رذقالرنع س  بئرعشكة بذيرذلغان، رةسذلذلاله ؤاصات بولذص آةتتع، ظةمدع بذ بذي

  .ؤارعسلعقعنع داؤا قعلعدعغانالر، ظعجرا قعلعشعمعز الزعم

  :، خذالسعسع مذنداقمةقسعتع سىرة مذزةممعلنعث ظاساسلعق

  .آئحعدة قعيامدا تذرذص، ناماز ظوقذش، بولذصمذ سةهةردة ـ 1

  .بعرلةص ظوقذش ـ دانة ظوحذق، بعر ـ قذرظان ظايعتعنع دانعمذ ـ 2

  .سانا، تةسبعه، تعالؤةت، ناماز، دةرس بعلةن بولذش ـ آىندىز هةمدذ ـ آئحة ـ 3

  .ا ظةمةسصةقةت، ظالالهقعال يىزلعنعش، باشقعغ ـ 4

  .بارلعق ظعشالرنع ظالالهقا تاصشذرذص، ظذنع ؤةآعل قعلعش، ظعضة قعلعش ـ 5

  . قعلعص حعداشسةؤردعنسعزالر تةرةصدعن آةلضةن، ظةزعيةتلةرضة  ـ 6

  .ظذالر جاهعللعق قعلسا، حعرايلعقحة تةرعك ظئتعص تذرذش، مأهلةت بئرعش ـ 7

  .ذظذالرغا ظالاله آذصاية، ظالاله ظأزعع تئتعيد ـ 8

  .ظذالرغا ظازعراق مأهلةت بئرعش، بذ دذنيا ظاز مأهلةتتذر ـ 9

بذالردعن بعر قعسمع مةنسذخ قعلعنغان بولذص، آئيعن، قعيامدا تذرذشنعث ظورنعدا، قذرظان تعالؤعتع  ـ 10
امعزع،        . ياآع ظازعراقمذ بولسا، قعيامدعكع قعراظةت بئكعتعلضةن      ةججذت ن ذش، تةه از ظوق قعيام، آئحعسع نام

ةرعز،        ياخ ث دةص ص ة ظىحىن قعلمعدع شع ظةمةللةر بولذص، قعلغانالر مذآاصات ظالعدعغان، قعلمعغانالر سةن نئم
ذ            . ؤاجعصقا جازا بةرضةندةك جازالعمايدعغان بولدع     دع، ب ذرذش قعل ةن ظ مأهلةتمذ ظةمةلدعن قئلعص، ظذالر بعل

  .مةسعلعلةر، فعقهع مةسعلعلةر بولذص، فعقهع آعتابالردا آأرىؤئلعث

ةنع،     س ةت ي ة ظاي ر جىمل اخعرقع بع ث ظ أز ىرة جعننع ث س الاله ظذالرنع ذق  ـ ظ ةتلعرعنع تول هةرعك
  .ظايةت ـ 28، بعلضىحعدذر، هةر شةيظعنعث سانعنع تولذق ظعضةللعضىحعدذر

ذنداق    ة ش ذ ظايةتت ع، ب ص تذرغذح الدعن بعلع ةممعنع ظ اراتقذحع، ه اهع، ي ةم صادعش ع ظال الاله، ظعكك ظ
خلذقاتالرنعث سانعنع تولذق بعلعص تذرذشع خاتعرلةندع، ظالاله، بعزضة بذ ظايةت ظارقعلعق، بولسعمذ، بارلعق مة

ان                     ذلتان بولغ ة س رةر دألةتك اآع بع قذرذؤاتقان ي نع باش ان زئمعن ة بولغ ارعغا خةلعص مذنداق تةلعم بئرعدذ، يةرش
ةلق،    آعشع، حوقذم ظأزع باشقذرذؤاتقان هأآمعران بولذؤاتقان بارلعق ظىممةت، صايدا      ايلعقالردعن خ ان ب ظئلعؤاتق
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م        . نوصذس، تذرالغذ جاي، يةردعن تارتعص، سانلعق مةلذماتالرنع تولذق بعلعص تذرذشع، ظعضعلةص تذرذشع الزع
مانا بذ زئمعننع، دألةتنع باشقذرذش     . هةر آىنع دئضىدةك، آأرىص، آىزىتىص، دوآعالت ظاثالص تذرذشع الزعم        

  .ارعسع، ظذنداق بولسا، مةن سعلةرضة ظاددع معسال آةلتىرةيحارعسع، صايتةختنع ساقالص تذرذش ح

ارت  ـ 1910 ر معلي ع، بع ا نوصذس ع، دذني ئدع، 600يعل يون ظ ا،  ـ 1932 معل ع بولس ارت 2يعل  معلي
 معليون، 50 معليون، ياؤرذصادا، 900 معليون قوشذلدع، بذالر مذنداق، ظاسعيادا 40 يعلدا 20نوصذسقا يةتتع، 

ياؤرذصا ظةللعرعدعن .  معليون آعشع ياشايدذ8 معليون، ظاؤعسترالعيعدة 150عليون، ظافرعقعدا  م220ظامعرعكعدا 
عيعدة   رةي، روس ةؤةر بئ انعيعدة  150خ يون، ظالب انعيعدة  63 معل يون، بئرت ةدة  43 معل يون، ظعتالعي  41 معل

عيةدة   يون، فرانس انيةدة  40معل يون، ظعسص اندا  22 معل يون، يذن يون، صذرتعض 6 معل يون، 6العيةدة  معل  معل
 معث نوصذسع بار دألةت ظعدع، 260 معليون، لعظوآسعمبذرضدا 2 معليون، ياؤرذصادعكع تىرآعيةدة 5بذلغارعيةدة 

  .يعلع، تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، ظعضعلعضةن سانلعق مةلذماتالر ـ 1932مانا بذ 

ع،  ا نوصذس ازعر دذني تع، 6ه ارتتعن ظاش دا 80 معلي ارت نوص4 يعل ع  معلي ذلدع، هةرقايس ذس قوش
ارت         ر معلي ودا بع ن جذثض وق، لئكع ةقةت      40قعتظةلةردعن، دألةتلةردعن خةؤعرعم ي ذ ص ار، ب ذس ب يون نوص  معل

م،   ذش الزع ةؤةردار بول ذق خ ةممعدعن تول اندعكعن، ه ذق بولغ اراظعت تول ازعر ش ة، ه انع، ظةلؤةتت انالر س ظعنس
  .بولذصمذ دألةت ظعضعلعرع

  . قعلغان رةسذلذلالهقا حىشىرىلضةن مذنداق ظالتة بذيرذق بارمةقسةتا، بعزنعمذ سىرة مذددةسسعردة بولس

  .دعنسعزالرنع غةصلةتتة قالغانالرنع ظاضاهالندذرذش ـ 1

  .ظالالهقا تةآبعر ظئيتعش، ظذلذغالش ـ 2

  .آعيعمنع هةر جةهةتتعن صاآعز تذتذش ـ 3

  .ظازابقا ظاصعرعدعغان ضذناهنع تةرعك ظئتعش ـ 4

  .ظىحىن بةرمةسلعك، معننةت قعلماسلعق ئلعؤئلعشآأص ظ ـ 5

  . قعلعش، يةنعال شىآرع قعلعشسةؤرصاسادقا  ـ ظةزعيةتكة، صعتنة ـ 6

اندعن                       ةيغةمبةر ؤة ظاظعلعسع، ظ اؤؤال ص ارقعلعق ظ الر، ظذسلذص ظ ذ يول أآىملعرع مذش ظةلؤةتتة، ظعسالم ه
  .باشقعالرغا آةث تارقايدذ، خاس، ظاملعشعدذ

ايدذ،              بذنع ظوبدان حىش   عثعز بولم دع دئس ة خاس ظع ةنمةي، بذ دئضةن رةسذلذلالهقا، ظاظعلعسعدعكعلةرض
ذثا،       قان، ش ة ظامالش اندعن آعشعلةرض عص، ظ اؤؤال خاسلعش ذ ظ عدةك، ب اش مةسعلعس اص، روص ذددع هئج خ

ئلعؤاتعدذ،                     ذص آ و ل را ب أآىم ظعج ل ه ذ خع ة ب عز   ساهابعلةر، تابعظعنالر ظارعسعدا، آئيعنكعلةردة تا هازعرغعح  س
ان    ا، ظالغ عنعث، بولمعس ابعظعنالردةك حىش اهابعالردةك، ت نع س ان، هةدعس عز، قذرظ ةن آأراؤاتعس أزعثعز بعل آ

ا تعكعلعص قارعمعسذن           : مةسعلةن. دةلعلعثعز صىتىنلةي خاتا بولذص حعقعدذ     ةر، ظايالالرغ ن مأظمعنل سىرة نذردع
لئكعن، ساهابة ظعبنع . ىمنع بةزعلةر ظالدعدئضةن جايدعن هئجاص، روصاش بولمعسعمذ بولعدعكةن، دئضةن هأآ

ع يأضعسذن             ذص، يىزن أزنع ظوحذق قوي ر آ الالر بع ذردا، ظاي ىرة ن ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ، سىرة ظةهزابدا، س
  .بعز مانا مذشذنع ظالعمز، سعلةر ؤة دوآتذر ظالعمالر قذرظاننع ساهابعلةردةك حىشعنةلمةيسعلةر. دئضةن

ةهذلال ظةل   ةنتاؤع رةهم ىح  ت لىآعنع، آ ذنعنعث آأص ارعثنعث قوش ث   ـ ةي، صةرؤةدرعض نع، ظذالرنع قذؤؤعتع
دذ أزع بعلع الاله ظ ر ظ ةقةت بع نع، ص ذ . حوثلعقع ىن ؤةزدوزاخب انالر ظىح ةقةت، ظعنس عهةتتذر ـ  ص  ـ 31. نةس

  .ظايةت

أظمعن آعش              ذنداقتعمذ م ةن، ش أص سأزلعض عدا آ ذن توغرعس ذ قوش ذرذن ب ز ب ع بذ ظايةتتة توختعلعص، بع
ذناهدعن     ـ   مذشذنداق قوشذنع، آىح   قذؤؤعتع زور بولغان ظالالهقا ظئتعقاد قعلسا، بعر تةرةصتعن قاتتعق قورقعدذ، ض

يانعدذ، حىنكع ظذ، داظعم قوشذنالر ظارعسعدا قورشاؤدا قئلعقلعق، يةنة بعرسع، بذ زات تةرعصعدة تذرغان آعشع،   
ةن ب    ث بعل ات، ظذنع ىتىن آاظعن ع، ص العص، حىنك ى غ ةت    مةثض ع، دأل ة بعرس ذنع يةن الالهنعث قوش ة، ظ علل
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مأظمعنلةرمذ . باشقذرغذحع، جةثضة ظاتالنغذحع، حوقذم قوشذن بعلةن بعللة بولذشع، زور قوشذنع بولذشع الزعم
اراملعق،      دةك ي ةردة بولغع ة ص الالهنعث قذدرعتعض اندا، ظ ةؤرهئحبولمعغ ئلعص   س ذننع ظ عم قوش ر قعس حان، بع

ذنالرنع             مةقسةت بولذص قالعدذ،    حعقمعسا، ظالاله ظاشكارا   عم قوش ر قعس ذلدا بع عمايدعغان ظذس ، بذ جايدا ظوخش
  .بايان قعلعمعز

 ـ ظاسمان قوشذنع، سعزضة مةلذم، صةرعشتعدعن سعرت، يذلتذزالر، جعن، شةيتانالرنع قوغاليتتع، ظعنسع
أز  . قوشذندذرجعننعث ظاسمانغا حعقعشعدعن توسذص تذرعدذ، يذلتذزالر هةتتا، هاؤاسعزلعقمذ بعر           يذلتذزالردعن آ

ةر       دذ، ظةض علع بولع نع آأرض ىز معليون ة ي ةن نةحح كوص بعل دذ، تئلعس علع بولع نع آأرض ة معث ةن نةحح بعل
امان          ظئلعكتئرتئلعسكوص،   تذز، س عزلعغان يذل ة سانس ونلذق بولسا، ظعلغار بولسا، سانعنع ظالاله بعلعدعغان بعزض

أرىنعدذ، بذالرنعث هةممعسع، ظالالهنعث قوشذنع، هاؤا ظارمعيعسع،    يولع سعستئمعسع، يذلتذزالر تىرآىملعرع آ    
دذ                  و لع ايعم ب ةت ق ة، قعيام ارعغا سوقعؤةتس ايعم   . ظةضةر خالعسا، بعر تال قذيرذقلذق يذلتذزنع يةرش ةتنع ق قعيام

  .ظاحقذحة ظارعلعقدا يىز بئرعدعغان ظعشتذر دئضةن ظايةت بار ـ قعلعش، آأزنع يذمذص

ايعتع    بعزنعث بذ قذياشعم   زدعن ناه ذالر بع عزدعن نةححة معليون هةسسة حوث هةم نذرلذق يذلتذزالر بار، ظ
تةك       2500يعراقتا، سذهةيعل ظعسعملعك بعر يذلتذز، قذياشتعن         هةسسة نذرلذق ظعكةن، ظةضةر ظذ زئمعنغا قذياش

تعدذ      ىل قعلعؤئ أيدىرىص آ ةممعنع آ ا، ه ئلعص قالس ن آ تذز ظ   . يئقع عملعك يذل ه ظعس عماآع رام ز س ةث تئ
ظذ قذياشتعن سةآكعز معث هةسسة نذرلذق،  ماثعدعكةن، بعر سئكذنتتا نةححة يىز معل مذساصعنع باسعدعكةن،     

 يعلدا يئتعص آئلعدعكةن، دئمةك، ظذ يوقالسعمذ، 200 هةسسة ظارتذق، ظذنعث نذرع بعزضة 80هةجعمع بولسا، 
وق       يعلغعحة نذرع بعزضة آئلعص تذرعدعكةن، بعز ظذنع بار دةص ت        200 ذ ي العمعز، ظ تعص ق ادعن آئ ذرذص، دذني
  )معتعربئلعق14( .ظعدع

اراث    ا ق ذن، دئثعزغ ان قوش ايؤانالردعن بولغ ل     . ه ر خع عرعت، بع ةردعن س ةرخعل لةهةثل اه، ه تعمس
ع  ذص، ظذزذنلذق ق بول عملعك بعلع ذلذت ظعس عنع 70آاش ع، مةض أتكىر حعش تعك، ظ ث ظعت ئلعدذ، ظذنع ةدةم آ  ق

الرنع ؤةهشع قعرعؤئتعدذ، ظذ بعر قئتعم ظامعرعكعلعقالرنعث صاراخوتعغا هذجذم قعلعص، بولذص، دئثعزدعكع جانلعق 
ع             ذص، ظذزذنلعق ئلعقالرمذ بول عم ب ارتعص،   90دئثعزغا حأآتىرىؤةتكةن، يةنة بعر قعس ةدةمدعن ت ةدةم  120 ق  ق

ايؤان    50آئلعدذ، ظئغعرلعقع    ل ه ر خع اق بع ذص، ظعسمع    توننا آئلعدذ، ظاجايعص دئثعز ظارمعيعسع، ظذشش  بول
دذ      علةص تذرع نع ظعض ل رايذنع ة مع زنعث نةحح ذ دئثع اتعلعدذ، ب يولبةهر دةص ظ دا  . قةرعس ؤادرات معل ر آ بع

ةن   دذ  23888000000000000تةخمعن ايؤان تذراالي رلعيون ه ذنعنعث  .  حعتتعرتئ الالهنعث قوش ةن، ظ هةقعقةت
اراث، ظة   ة ق عثعز هاشاراتلةرض دذ، ظعشةنمعس الالهال بعلع انعنع ظ ةرنع  س الرنع، هىجةيرعل رذص، ؤعرذس ةر معك ض

ايعدذ   عثعز ق اق، زادع بئش أزلةص قالس مان . س ذ، ظاس ان    ـ ب ىملىآكعحة بولغ ايؤان، ظأس تذز، ه ن، يذل زئمع
  .قوشذنالرنع، شذالرنع دةرسلعك قعلعص ظوقذغانالر ظوبدان بعلعدذ

ذث، دةرسلعك            عز         بذ سىرة، قعيامةتنعث ظعسمع بعلةن ظاتالدع، ظذنع ظةسلةص قوي ذ س ذث، ب  قعلعص ظوق
عمذ           بعلعشكة تئضعشلعك ظةث مذهعم ظعلعم، حىنكع، بذ مةثضىلىك تذرمذش، نذرغذن آعشعلةر قعيامةتكة ظعشةنس
ابالرنع     عملعك آعت ةت ظعس ك قعيام ةت، آعحع وث قعيام العمالر ح ذص، ظ ةن بول ايرعم ص ذ ظ ةنمةيدذ، بذم حىش

أرىص قو ابالرنع آ ذ آعت عز ظ دع، س و ل تذر ب زعص، دوآ ةت يئ عزدعمذ ماالم ع، س ث، حىنك عز؟ بعلعؤئلع يمامس
  .قعلغذحع، تاصا قعلغذحع نةصسع بار

ار،      ةهؤالالر ب ان ظ اي بعرلعشعص قالعدعغ ةن ظ اش بعل ع، قذي ان، حىنك ذرع ظأحعدعغ اي ن ىرعدة، ظ ذ س ب
ايتعدذ          ة ق أز ظةسلعض ة ظ ن             ـ   ظةلؤةتتة، هةر نةرس ان، آئيع ايرعلعص حعقق تعن ظ اي، قذياش العمالر ظ ذرع  دة، ظ ن

دذ       ان دةي ذص قالغ ان بول ع قايتذرعدعغ اش نذرن أحىص، قذي اينع     . ظ ةنهذمذ، ظ ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ظعب
  .ظأحىرىلضةن، ظذ ظةسلع ظأزعدعن نذر حعقعراتتع، آئين ظأحىرىلىص آةتتع دئضةن

عراج ؤة نع س اندا، آىن نع   قذرظ ذر حعقعرعش وت، ن أزعدعن ظ ذ ظ ايدذ، ب ا دةص ظات ا ؤة زعياظ ؤةههاج
ظاينع بولسا، نذر، مذنعيرا دةص ظاتايدذ، ظذ بولسعمذ، نذرلذق، نذرنع قايتذرعدذ دئضةن مةنعدة، بذ، . أرسعتعدذآ

  .قذرظاننعث لةؤزعدعكع لذغةت مأجعزعسع
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ا  ايدذ، قايت ةمظع قعاللم أثةآلعرعنع ج ةن س ارقعلعص آةتك رعص ت أزعنعث حع زنع ظ ان، بع ظعنس
نداق ظةمةس، ظذنعث سأثةآلعرعنع جةمظع قعلعمعز، ظذنعث ظةث تئرعلدىرةلمةيدذ دةص ضذمان قعالمدذ؟ ظذ

  .ظايةت ـ 4 ـ 3 ظعنحعكة ظةث نازذك بارماقلعرعنعمذ ظةسلعضة آةلتىرعمعز،

اراث          ة ق مذ ظاناتومعيعض الدذرعدذ، بولذص ةزةر س ر ن ة بع ا، يةن عية ظعلمعغ ةت، بعظولوض ذ ظاي ان . ب ظعنس
تىن   صارحة ظذستعخان، سأثةآلةردعن 248جعسمعدعكع   بعر نةححعنع آةلتىرعمعز، باش سأثعكع، ظالتة، ظىس

ارحة          16 صارحة، ظاستع    14ظعثةك، حعش تةرةص     ع ص  قوؤزذققا ظوخشاش سأثةك بعرال، ظاستعن ظعثةآتة ظعكك
  . حعش بار32ظىستىن حعشعدا  ـ ظاستعن

 لةك، ظاستعن، ظعككع تاغاق، ظعككع مىرة، ظعككع بع24، قوؤذرغا 3، داس بوشلذقع 24سذلذص ظومذرعتقا
عدا          ـ   ان، بئغعش ع ظالق أثعكع      16ظىستىن ظعككع دةندان، ظعكك اق س أثعكع      8 تاغ اق س ع  . دذر30، بارم ظعكك

ع          ةدةم بئغعش ان، ق ع تاص احاق، ظعكك ع ص ز، ظعكك ع تع ا، ظعكك أثعكع  9يوت اق س اقلعرعنعث 10، تاغ  بارم
  .، ظةؤرةت سأثعكع ظعككع28مةفسةللعرع 

  .تئرعلدىرعدذ، دئمةك جعسعم تئرعلعدذظالاله بذالرنع جةمظع قعلعص 

ة          عنعث ظعنحعك ةربعر آعش ىرعدة ه ذ س زع، ب اق ظع عمذ، بارم ذ بولس أجعزة، ظ ر م ة بع اندعكع يةن قذرظ
بارماقلعرعنع قايتا تئرعلدىرىش تعلغا ظئلعنعدذ، شذنحة قةؤرعلةر ظارعسعدعن هةربعر آعشعنعث بارمعقع ظئلعشص   

دذ،         ـ   اندا، حوقذم بارماقالر بعر   آةتمةي، ظأز جايعغا آةلضعنعضة قارعغ     ةنعدة بولع ةن م بعرعضة ظوخشاشمايدذ دئض
العدذ  ا س ذنداق ظويغ عنع ش رع   . آعش اق ظعزلع ةندةك، بارم ايالردا سأزلعض قا ج عندا ؤة باش ىرة ياس ذددع س خ

ر  ةن بع مايدذ  ـ هةقعقةت ة ظوخشاش دذ     . بعرعض دا تذرع ك ظورنع دذ، آعملع ذؤاهعحع بولع ذ ض ةتتعكع  . ظ ذ ظاي ب
أج ة،           م ث ظالدعدعكعلةرض ر زاتنع تع، زادع بع الالهنعث قذدرع ر ظ أزعال بع زع، ظ اق ظع عرت، بارم عزعدعن س

ا،  نع،   آئيعنهازعرقعالرغ عز ظعلمع ول، حةآس ان م الدعن بعلعدعغ انلعقعنع ظ اتماي يارعتعؤاتق ة ظوخش كعلةرض
وال س               . هئكمعتعنع آأرسعتعدذ  ةرنع ت داق مأجعزعل ز بذن اراث، بع ا ق اق ظعزلعرعغ ايدا      بارم ذ ج ةتتذق، ب أزلةص آ

ةن                الاله دئض ان ظ اؤاب بئرعؤاتق نع ج ةدعس، ظعسالم دع مذنداق بعر مأجعزة بار، ظذ بولسعمذ، ظااله، قذرظان، ه
الر نئمة ظىحىنلةر سوظالظذقذم بعلةن هةل قعلعؤاتقان، ظالاله قعلدع دةص جاؤاب بئرعؤاتقان نذرغذن مةسعلعلةر،      

دة توغرا جاؤاب حعقعرعلعدذ، بولمعسا  دئضةن؟ هئحكعم يوق، زادع شذ ظالالهبار، قئنع آعم جاؤاب ئرعص باقعدذ
  .مةثضى جاؤاب يوق، بذ زور مأجعزعدذر

ىرعنعث  ذ س يعلعدذ  ـ 23ب داق دئ ص، مذن ذق قعل ايعتعدة، ظوح ةر . ظ ةقؤادار مأظمعنل ةنع ت ذالر، ي ظ
ةتمذ        ر ظاي ةن بع ادة دئض قا زعي ةرمذ     صةرؤةردعضارعغا قاراص تذرعدذ، ظذندعن باش ةن ظايةتل ادة دئض عنا، ؤة زعي  هوس

العدذ         ظالالهنعث جامالع دةص تةصسعر قعلعنعدذ، صاسعقالر، آاصعر، دعنسعزالر رةببعنع آأرىشعدعن صةردعلعنعص ق
ع،   . دئضةن، بولمعسا بذ، ظذالر دعنسعزالرغا ظازاب بولمايتتع دئضةن     ةت آىن سةهعيه، مذتعؤاتعر هةدعستة قعيام

ةر  الالهنع مأظمعنل زعص    ظ لةرنع يئ ذ هةدعس ز، ظ اد قعلعمع ذنداق ظئتعق ذلمانالر مذش ز مذس ةن، بع أرعدذ دئض آ
  .ظولتارمعدعم، حىنكع سعلةر بعلعسعلةر

ةت العنع     مةقس الالهنعث جام ات، ظ ر مذآاص ان بعردعنبع ع بولمعغ ارتذق، يذقعرس ةؤزةل، ظ ةممعدعن ظ  ه
  !امعنآأرىش، ظالاله، هةممعمعزضة جامالعنع آأرىشكة نعسعص قعالر، ظ

ل        ـ 40 ـ   36 ذ يارعتعشنع دةلع ارقعلعق ش ارعتعش ظ تعم ي ضعحة بولغان ظايةتلةردة بولسا، ظالاله تذنجع قئ
  .قعلعص تذرذص، يةنع بعر قئتعم ظألىآلةرنع تئرعلدىرىشكة قادعر ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذ

اننع يار     ظعسصئرمامةنعيدعن   ر ظعنس امعل بع ةيرعدعن آ عتعدذ،    سىيعدعن بذنع بعر تال هىج عتعشنع آأرس
ةك     ةت         ـ تئخع بعر جىص ظةرآ ةن تعباب الدع بعل ة ظ ذ ظايةتت دذ، ب انلعقعنع دةي ة    حعشع قعلغ ع، ظاناتومعي ظعلم

عية،      ع، بعظولوض اتلعق ظعلم ع، هاي ىملىك ظعلم عؤةتلعك ظأس ا مذناس ذنداقال بذنعثغ ع، ش ة ظعلم ع، تأرةلم ظعلم
. اضوضعكا، سعياسةت ظعلمع، نئرؤا، مئثة ظعلمع قاتارلعقالر بارهايؤانالر تةتقعقاتع ظعلمع، تةربعيةت ظعلمع، صعد

هةممة آعشع بذنداق ظعلعم بعلةن ظالالهنع تاصقان، تونعغان بولسا، ياؤرذصالعقالر، دعنسعزالر تةرةققعي قعلغانالر،     
ألىم    ان، ظ عمذ روه، ج ذ بولس ار، ظ م ب م ظعلع ر مذهع ة بع ايدا يةن ذ ج ىن ب ذنعث ظىح تع، ش ا بوالت ا تونعس قايت
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تئرعلعش، ماددا ظارقعسعدعكع مةنعؤع ظعلعم، ظةنة شذ ظعشالرنع قعلعؤاتقان، صةيدا قعلغان، ظعنتعزامغا سالغان،             
ذ                           ا مذش ار، مان ع ب نع ظعلم ةنع، ظعسالم دع ع، ي ةقعدة ظعلم ع، ظ بعر ظالاله توغرعسعدعكع تةؤهعد، ظعمان ظعلم

  )شذنداق بولغان بولسا، ظذالرمذ ظالالهنع تونذيتتع. (توغرا بولعدذهةقعقعي ظعلهامالرنع قوشساق، ظاندعن 

ةدعن        ةزالعرعثعزنع ن أز ظ مذ ظ ث، بولذص دان بعلع أزعثعزنع ظوب دذ، ظ زنع دةؤاتع ةنع بع ان ي ىرة ظعنس س
ألىث،                 أثىل ب ث، آ ث، آىزعتع ةتقعق قعلع دان ت انالرنع ظوب ث، ظعنس آةلضعنعثعزنع نةضة باردعغعنثعزنع بعلعؤئلع

رعنحع           قانداق قعلغاندا صايدا   ىرعنعث بع ان، س ر ظعنس عزمذ بع ع، س  مةنصةظةت بئرعمةن دئضةننع ظويالث، حىنك
ةر              مةقسعتع اننعث ظ ذنداقال، ظعنس  ـ   بولسا، ظعنساننعث نةدعن آةلضةنلعكع، ظالاله ظذنع قانداق ياراتقانلعقع، ش

اددا، ظعلعمئ          راق، م ذن تذص ذدا نذرغ ةنعال،    ظايال ظارعالشما سذدعن يارعلعشعنع شذنداقال، بذ س ارلعقعنع ي تالر ب ن
عغا              ذل بولذش ز، ظوغ  تذصراقدعن آةلضعنعنع هازعرمذ تذصراقدعن، سذدعن يارعلؤاتقانلعقعنع آأرسعتعدذ، بالعنعث قع

  .ظةلؤةتتة، ظةر سةؤةبحع دئضةننع، ظةرنعث تعككةن ظذرذقع ظىنعدعغانلعقعنع سأزلةيدذ

نحع  عتعظعككع عم بول    مةقس ع قعس ان، ظعكك ذ ظعنس ا، ظاش دذ بولس عنع   . ع ع، ظعضعس ىآرع قعلغذح ش
انغذحع،   عر، ت ان، آاص ع بولغ اآع دةل ظةآس ذلمان ي أظمعن مذس ىحع، م ارعدعغعنعنع بعلض ة ب ع، نةض تونذغذح
نعث                   ذ باشلعنعش ة، ب ةيدذ، ظةلؤةتت اتعنع آأزل ازا، مذآاص ان ج جوهذد، ظعنسان مانا بذالرنعث ظاقعؤعتع، آأرعدعغ

  !ظاخعرع باردة

لةي، ظارعالشما مةنعدعن ظعنساننع يارعتعص، ظذنع ظاثاليدعغان، آأرعدعغان قعلدذق تةنتاؤع رةهمةهذلال ظة
ةن               دئضةن ظايةت ظىستعدة توختعلعص، بذ توغرعسعدا آأص سأزلعدذق، شذ قايعل قعالرلعق، يئتةرلعك قذالق بعل

ةن،           . آأزنعث آأرىنىشعنع يةنة بعر قئتعم آأرىث      ذرذن آةلتىرض أزدعن ب نع آ ة، قذالق ذ ظايةتت ذالق    ب ع، ق  حىنك
ا،          ظاثلعماي، آأز آأرسعمذ، سعز دةرسنع حىشةنمةيسعز، ظعلعم ظااللمايسعلةر، ظةمما، قذالق بولسا، ساق بولس

م،   شةيخدةرسنع حىشعنعسعز، ظاثاليسعز، شذثا، سعز، دوآتذر، ظالعم،         ، ظذستاز بوالاليسعز، ظعككعلعسع مذهع
ذرذن           مةقسةت ذثا ب م، ش ئخعمذ مذهع ا ت أزلعنعدذ ، قذالق ظعلمعغ اددعدا       .  س ما م ذ ظارعالش علة، ب ر مةس ة بع يةن

عي،      عيوم، آالعتس فور، بوتاس مذنداق ظعلعمئنتالر بار، ظوآسعضئن، هعدروضئن، آاربون، ظازوت، ضىثضىرت، فوس
ةنعي          . ماضنعئت، تأمىر، سئنعكالر بار    اددعالردعن م آأصعنحعسع آأيعدعغان يئقعلغذ ظئنعرضعية ماددعلعرع، بذ م

دذ  ) ظعسصئرما( ان جعنسع             . سىيع تذغذلع ص، ظعنس ا قعلع اتلعق ظات ا هاي عز ماددعالرغ ألىك، جانس ذ ظ الاله، ب ظ
اخعرعدا               ظذرذقدانلعرع، نةححة معليون ظذرذق هىجةيرة ظعشلةص حعقعرعدذ، ظالاله، جان ظاتا قعلعص تذرعدذ، ظ

ذدعن،     ئرما بذ س ىؤدة             ظعسص ان ص اتلعقنع، روه، ج ةن هاي ان دئض عدعن ظعنس ةخلذق      هىجةيرعس ر م قا بع ص، باش
ان،            ا، ق قعلعص يارعتعدذ، بذ ماددعالر، آأيىش ماددعلعرع شذثا ظعنسان ظاححعقاليدذ، تأمىر ماددعسع بولغاحق
قععزعل آأرىنعدذ، قعزعل قان، هىجةيرعسع شذ رةثدة، مانا شذنداق ماددا، ظعلعمئت، تذصراق ظعلمعنع، تأرةلمة 

تعنال        الالهنعث راس تعم دةل                 ظعلمعنع بعلسعثعز، ظ ر قئ ة بع عز، يةن اراتقعنعنع آأرعس العنع ي ذدعن ب ما س ظارعالش
انعثعز    ان ظعم ة بولغ تعص، قعيامةتك ذص يئ عز تون عنع سةآس ا تئرعلدىرىش ث، قايت ان زاتنع تعم ياراتق ع قئ تذنج
عز،                     ذص قالعس علةردعن بول ةقؤادار آعش عز، ياخشع، ت ىح حعقعرعس ىن، آ ةختع ظىح ةم ب آىحعيعص، ظعككع ظال

  .تتة، ظاشذ جةننةتكة شارابةن تةهوراالرغا، ظالالهنعث جامالعغا ظئرعشعش ظىحىن، آأرةش قعلعسعزظاخعرة

عزنع                ة س ول بعلعملةرض ان م دذ، قالغ دا تذرع ة ظورنع ة، مذندةرعج الن، مذقةددعم ر ظع ا، بع بذ آعتاب بولس
م، دارؤعندةك، مةقسعتع(ر؟ تةآلعص قعلعمعز، ظعلعم حةآسعز بولسعمذ، سعز بعزدة حةآلعمة بولمعسا قانداق تذرا

  .حئضرا بار ـ ظةقعل توختايدعغان بعر حةك) حةآدعن ظاشماث

معدذر،                      امالالر ظعس ا، ش عم بولس ذ ظعس ةندىرعدذ، ب ئمعالرنع آىحل الدعدعكع ت ا، ظ سىرة مذرسةالت بولس
اخعرةتلعك    ـصةرعشتعلةر مةسعلعسع سأزلعنعدذ، بذالر بعلةنمذ ياخشع تونذشذث، حىنكع ظذالر، بعزنعث دذنيا         ظ

االك          ارعخدعن ه ة ت ىرعدة، يةن ذ س ةيياردذر، ب ة ت دوستعمعز، ظذالر داظعم ظعنسانالر خعزمعتعدة تذرعدذ، ياردةمض
رعدا                 ز يذقع اراتمعدذقمذ؟ دةص، بع ذدعن ي ار س علةرنع خ ز س ة بع بولغانالردعن ظعبرةت ظالدذرعدذ، ظاندعن، يةن

تة، ظذ ظعلعمالر نذرغذن شاخقا بألىنعدذ، شذنعث ظىحىن بذ          قعلعدذ، ظةلؤةت  مةقسةتسأزلةص ظأتكةن تئمعالرنع    
  .تةآرار آةلضةنلعك ظةمةس

  شذنداق تذرسعمذ، ظعنسانالر قاراص باقتعمذ؟
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مذسذلمانالر بذنع حىشةندعمذ؟ يةنعال خةؤةرسعز، ظالاله، بذ سىرعدة ظأز رةهمعتعمدعن زئمعننع ظألىك ؤة 
اتلعق    تئرعك ظعنسانالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان قع      انعمعز، هاي لعص ياراتقعنعنع آأرسةتكةن، زئمعن بعزنعث ماآ

ز                ةيدانعدةك، بع ابعقة م ذددع، مذس جايعمعز، ظذ ظعنسان ظانعسع، ظاخعرةت ظوزذقع راستاليدعغان جايعدذر، خ
  .نذرغذن مةسعلعلةرنع ظوتتذرعغا قويدذق، بةزع ظذزذن، بةزعسع قعسقعحة ظوبدان ظويلعنعث
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   ناسقعحة تةصسعردعكع جةؤهةرلةردعن تالالنمعالرسىرة نةبعظدعن سىرة

ارة،   ع ص اخعرقع ظعكك ذ ظ لعق   ـ 30 ـ 29ب ع، ظاساس اننعث خذالسعس ذددع قذرظ ا، خ ارعلةر بولس ص
ىرة         ةهزاص، س مذقةددعمة، مذندةرعجعسعضة ظوخشايدذ، لةؤزع قعسقا، مةنعسع مول، شذثا، سىرة هذد، سىرة ظ

تعدذ، ؤة    آةهصة، سىرة تاهاالردا، تةصسعلعي آة   أتىص آئ لضةن، قعسسة، تارعخالرغا شذنداقال ظعشارةت قعلعص ظ
ذ                امالر ب ىرعلةردذر، ظعم ان س ةرآىنع ظوقذيدعغ ةآرار ه ازالردا ت شذنداقال بذ سىرعلةر، صىتىن زئمعن ظةهلع، نام

ةص س  ـ سىرعلةرنع تةصسعر قعلغاندا، بعز يذقعرعدا ظوتتذرعغا قويغان بارلعق هةقعقةتلةرنع بعر        م   بعرل أزلعشع الزع
  .ظعدع

ان،            دع، قذرظ م ظع اننع آىحةيتعشع الزع كارعالص، ظعم ةرنع ظاش ةتنع، مأجعزعل ة هةقعق قةؤعم، جاماظةتك
ةنعال                 . ظاخعرعغا تةصسعردذر  ـ   ظالدع ا، ي الاله خالعس الدع، ظ ذص ق ارزذيعمعز بول زنعث ظ ذ بع بعراق، ظةصسذس، ب

ن، ياخشع          ظىمعد بار، ظالاله ؤةدعسعضة ظاساسةن، بذ ظةهؤالالر       ةرتكةندعن آئيع نعمذ بعز ظأز ظةهؤالعمعزنع ظأزض
  !هالةتكة ظأزضةرتعص بعرةر، ظامعن

ذ    ةي، ب ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ان   37ت ةآرار آئلعدعغ ىرعدعكع ت ا אאאس  دا تعلغ
اراث، س            ة ق ىرعدعكع رةهمةتلةرض ةربعر س دذ، ه ان قعلع ا،   ظئلعنعدعغان رةهمةتلةرنع مذنداق باي ةبادا بولس ىرة ن

زئمعننع هاياتلعققا هازعرالص بئرعش، تاغالرنع قوؤزذق قعلعص، مةهكةم تذتذص تذرذش، شذنداقال، هازعر بذ تاغ 
ان      اتنع باي ازا، مذآاص ةيدانع، ج ةت م ىملىك، قعيام ذ، ظأس اش، س ة ظايلعنعشع، قذي عنعث مأجعزعض مةسعلعس

ع        بذالر مةؤجذدلذق، هاياتلعق  . قعلعشالر سأزلعنعدذ  ا، بذالرن ات بولس ىرة نازعظ ةر، س  ظامعللعرع بولغان رةهمةتل
ال              تئخعمذ مذآةممةل، تئخعمذ روشةنلةشتىرعدذ، نةصسع، روهالرنعث سةصعرعنع صاك، ؤة نعجعس روهالرغا معس

أزلةيدذ         ـ   ظاسمان. آةلتىرعدذ ر     . زئمعن، نذر ؤة زذلمةت ظاخعرعدا صانع دذنيالعقنع س ا، بع ة بولس ىرة ظةبةس س
ألىص                تامحة ص، ظ ةرةققعي قعلع انغا ت ر ظعنس امعل بع ذدعن، آ انغا        ـ    نعجعس س ر ظعنس اخعرعدا بع تئرعلعشنع ظ

  .ياماننع بايان قعلعدذ ـ تئرعلعشنع ظاخعرعدا ياخشع ـ تةرةققعي قعلعص، ظألىص

ان                    ةن قذرظ ث بعل أزلةص، بذنع نع س سىرة تةآؤعر بولسا، بذ ظالةمنع يوقعتعص، مةثضىلىك ظالةمنع قذرذش
عدعن               مأج الالهنعث خالعش انغا، ظ أزلةيدذ، ظعنس عزعسعنع هةرخعل ظعلعمالرنع ظأز ظعحعضة ظالغان، رةهمةتنع س

  .آئيعن، جىزظع ظعختعيارلعق بئرعدذ

ةت سىرة ظعنفتار بولسا، بذنع تولذقالص، ظالةمنعث ؤةيرانلعقعدعن آئيعنكع      ادعلةيدذ،  مةقس ةت نع ظعص نع نئم
ازا            ظةسلعتعدذ، ظاخعرعدا، بىيىك ظالاله    عنع، ج ةت آأرىنىش ىرة، قعيام  ـ  قا قايتذرعدذ، مانا مذشذنداق هةربعر س

هةتتا، آةؤسةر بولسا، مذسذلمانالرغا، خذسذسةن رةسذلذلالهقا . مذآاصاتنع، ظعككع ظالةم قذرذلذشعنع سأزلةيدذ
  .تذرنئمةتبئرعلضةن زور 

ؤةتلةر، خذددع ظوق، بومبعدذر، تةسبعه، تعال ـ قالقان زعكرع فةلةق، ناس سىرعلعرع بولسا، شةيتاندعن
  .قالغان رةهمةتلةرنع ظأزعدعن تةصسعلع آأرىث

عية                     عية، ضعظولوض ازعر جذغراص ذ ه أزلعنعدذ، ب ع س اغنعث قوؤزذقلعق ىرعدة، ت سىرة نةبعظضة آةلسةك، بذ س
ذص                 ث تذت اقالص تذرذشع، حع  ظعلمعدا مأجعزة ظورذندا تذرماقتا، بعرعنحعدعن، زئمعننع تةؤرةت آئتعشدعن س

  . تذرذشع، تةثصذثلذقنع ساقلعشع ظاشكارا بولدع

عل                اغدعن هاس ار ت مذ، يان ان، بولذص ظعككعنحعدعن، تاغ، ظأز ظةينع قوؤزذققا ظوخشاش، ظاستعغعمذ قئقعلغ
بولغان تاغالر شذنداق، بعز، قذرظاننعث باشقا ظايعتعضة ظاساسةن، تاغ، زئمعننع بعردعنبر تذتذص تذرغذحع دةص       

  .قارايمعز

ز                 ظعككعنح ع بع عنع، بذن را دئض ذر، مذني اينع ن اص، ظ راغ دةص ظات ع مأجعزة بولسا، قذياشنع سعراج، حع
دئضةن، يامغذر ظةهؤاللعرعنع بولسا، زعندانع مةخسذس فعلعم قعلعص ظعشلعضةن، هةتتا، ظذيغذر تعلعغا تةرجعمة 
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ا     ةن، ظ اننعث هةقعقةت ذص، قذرظ ةتقعقاتع بول اؤا ت عية، ه ذ، مئتظورولوض ندع، ب ةنلعكعنع قعلع أزع ظعك لالهنعث س
ظعسصاتاليدذ، قذرظان، ظالالهنعث سأزع دةص ظئتعقاد قعلغاندعن آئيعن، بارلعق ظعشالر ناهايعتع ظاسان، شذنعث    
عدذ، ظعسالم               ادالر ظاسانلعش ان ظئتعق كة بولغ ظىحىن، ظالعمالر، بذ مةسعلعضة آأثىل بألضةن، قعيامةتكة، تئرلعش

دذ،  دعنع، ظأز ظةمةلعيعتعدعكعدةك ه    ذ    مةقسةت ةق، ظةزلعدعن هةق توغرا هالةتتة تذرع قعالرنع ش زنع، باش ، بع
م                  ات الزع ايدذ، ظادؤذآ ذل قعلم نع قوب ذ ظاقالش ةس، ظ اتلعق قعلعش ظةم هةقكة يةتكىزىش، ظذ هةقعقةتكة ظادؤذآ

دا، ظةمةس، ظةسلعدعن هةق، توغرا، ظادعل، مةسعلة بعزنعث هةقنع تئصعشعمعزدا، ظاخعرغعحة حعث تذرذشعمعز     
  ! ظىستعدة ظعمان بعلةن جاننع ظاال، ظامعنظالاله، هةق

ظىستىثالردا مذستةهكةم يةتتة ظاسمان بعنا قعلدذق، سعلةر ظىحىن يئنعص تذرعدعغان حعراق، قذياشنع 
  .ظايةت ـ 13 ـ 12 ياراتتذق،

عدادا        ةتتعكع ش عمذ، ظاي أز،   تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا مذنداق مأجعزة بار، بذ بولس ةن س دئض
ةمنع                   ذ ظال ةن ظاش عير دئض ة ظةس نع ظةرةبح العمالر، ؤاآعظوم ذص، ظ ة بول ة ظعض ةن مةنعض قاتتعق مذستةهكةم دئض
ةن،                    ذ دئض دذ، ظ ناهايعتع قاتتعق دةص سىصةتلعدع، ظةضةر، ظذ ماددا بولذص قالسا، هةممعدعن قاتتعق ماددا بولع

 رعنع، قذياش سعستئمعلعرعنع، صعالنئت، يذلتذزالرنع بعربارلعق سامان يولع سعستئمعسعنع، يذلتذزالر تىرآىملع
ا  ـ  والت ظارغامح دا ص ث ظورنع ايالندذرعدذ، ظذنع تعملعق ظ اقالص، رئ ةن س ع بعل ارتعش آىح اغالص، ت ة ب بعرعض

ةن،       ارةتتذر دئض ة ظعش ذ مأجعزعض أز، ظاش ةن س اتتعق دئض ةتتعكع ق ذ ظاي ا ب ةتتع، مان ىص آئت عمذ ظىزىل بولس
ىرة م ذنداقال، س عزش عدا، ظعض الالهنعث يارعتعش تعكع، ظ ة   ـ ىلىآ ةت، يةتت ةن ظاي ةن دئض لعكنع آأرمةيس صةس

ئلعدذ                    نع آأرةمسةن؟ دةص آ رةر يوحذق ايتذرغعن، بع أزىثنع ق ةن، آ ارقعدعن آةلض ذ  . ظاسماننع سأزلةص، ظ ب
ةت،    مةقسةتظايةتتة بولسا، يةتتة ظاسماندعن آئيعن، قذياشنع تعلغا ظالدعذ،          ة    مذنداق بعر هةقعق  مأجعزعلةرض

  .ظعشارةت باردذر، بذ آئينكع يعلالردا ظاشكارعالنغان

عدا                 ةر ظارعس ذ رةثل دذ، ب ةتقعق قعلع نع ت ة رةث ةن يةتت العم، قذياشدعن آةلض صعرعنهوصعر ظعسعملعك بعر ظ
دذ،  A B D C F E F G Hمةلذم سعزعقحعالر بايقعلعدذ، بذ سعزعقحعالرغا  دةص هةرعصلعك بةلضعلةرنع قويع

مانا بذ ظايةتتعكع بعرةر يوحذقنع آأرةمسةن . ق آئيعن، صعرعنهوصعر سعزعقع دةص مةشهذر بولذص قالعدذبذ سعزع
تعش        » خوتوت«دئضةن جاي بولذص، صوتور دئضةن سأز،        ة آىزع سعزعق مةنعسعدة ظعشارةت قعلعنغان، ظعنحعك

صةسلعكنع هئح نذقساننع  ـ ا، ظعضعزظةمما، بعر ظايةتتة بولس. نةتعجعسعدة بذ سعزعقالر، يوحذقالر ظاشكارا بولعدذ
  .مذستةهكةم، صذختا، قاتتعق دئضةن سأز، ؤاآعظومغا ظعشارةتتذر. آأرمةيسةن ديعلعدذ

ظالعمالر، سئصعكتعرعسكوص دئضةن ظىسكىنة بعلةن يةنع ظىح تةرةصدعن آأرىش، آىزعتعشكة ظعضة ظىسكىنة 
أيد       اددعالرنع آ ئقعلغذ، م ةرخعل ي ان ه ن حعقق ةن، زئمعندع عدعكع    بعل ذر ظارعس ان ن ن حعقق ىرىص بذالردع

يئقعلغذ  سععزعقالرنع تةآشىرىص، دةل قذياشدعن حعققان رةث ظارعسعدعكع سعزعقالر ظوخشاشلعقعنع بايقايدذ، بذ
ئرعق                ثدعكع س ماددعنع ظوت قويعدعغان جايغا تاديوم دئضةن ماددعنع قويذص، بذنعث رةثضعنع تةآشىرسة، ظذنع

ا،       .  بةلضة بار سعزعققا ظذيغذن آئلعدذ     Dعدعكع  سعزعق، صرونهوصعر سعقعزعق   اددعنع قويس  Aبذ تادعيوم دئضةن م
  . سعزعققا توغرا آئلعدذ، هةربعر يئقعلغذ ماددا شذ سعزعقالرغا توغرا آئلعص قالعدذ

  .ظالعمالر بذنعثدعن مذنداق قارار حعقعرعدذ

دا تأمىر، معس، سئنعك، آالعتسعي، قذياش، مةدةن، آان، ظذ، ضاز، ظئنعرضعية، يئقعلغذ، شذنداقال ظذنعث
ةزا،                ر ظ عدعكع بع ول سعستئمعس امان ي ذ س ار، ظ اددعالر ب ارلعق م سودعيوم، هعدروضعن، ظوآسعضئن، ظازوت قات
ظاسماندعن ظايرعلغان يةرشارعدعكع بذ ظعلعمئنت ماددعالر قذياشقا ماس، ظذيغذن آةلضةنضة قارعغاندا، يةرشارعمذ 

اي ش ذددع ظ تعن خ ذم قذياش ان، دةصحوق ان  ارعدةك ظايرعلغ ار بولغ ارعدا ب ذنداقال، يةرش ان، ش ارار حعقارغ ق
ايقعلعدذ،            . ماددعالر ظعحعدة شذ رةثلةر تئصعلعدذ     ةر ب ذنداق رةثل ل ش ة خع ن نةحح هةتتا، قذمدعمذ قان قئتعدع

ةن بع               . قاراص بئقعث  ذنعث بعل العمالر ش ار، ظ ذن    يةرشارع ظعحع بولسا، صىتىنلةي، ظوتتذر، يانار تاغ ب ة نذرغ رض
ئلعش            ئلعص آ ا ظ ايلعقالرنع زئمعنغ ذ ب ن، ظ يذلتذزالردا بار بولغان، ماددا ظعلعمئنتالرنع تةآشىرىص تاصتع، لئكع

  .بولمعسا، يةرشارعدعن حوث هةجعمدعكع ظالتذن، يذلتذزالر بار. مذمكعن ظةمةس
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ا              ةت قايت ةتقعقاتع، ظاي ذر ت ذ       قاي ـ   مانا بذالر، ظاسمان، يذلتذز، قذياش، رةث، ن ان، ظاش قا بذيرعغ ا قاراش ت
امال يأنعلعشع،          فئرا، ش ىن، ظاتموس از، تىت ةم ماددعسع، ض قاتتعق، مذستةهكةم، صذختا يولالر، ظوربئتعالر، ظال

  .يامغذر قاتارلعقالردا ظايةت تعلغا ظئلعص ظأتكةن سعرلعق مأجعزعلةر بار

  .ظايةتتة بولسا، شذنداق ظعشارةتلةر بار

ةت،            ظاسماننع، يةتتة، بعخةتةر   تذزنع زعنن أزلةش، يذل  ظأضزة، قاتتعق ضاز، تىتىن، ظعشكع بار قعلعص س
رعدا دةص       ز يذقع اش، بع ر دةص ظات نذر، قذياشنع حعراق، ظأزعدعن نذر حعقعرعدذ دةص ظاينع بولسا، نذر، مذنعي

ار   علعلةر ب ةن مةس ار،  . ظأتك رذقالر ب اراثالر دةص بذي ةق  (ق ةن تةب ةن ظ ة تةبعق علةر ق) لةتةرآةبذنن  ـ ةؤةتمذس
قةؤةت سةصةر قعلعسعلةر دئضةن ظايةت، ظالةم بوشلذقعغا ظعشارةتتذر، ظذصذقتا ظةنة شذنداق مأجعزة، ظاالمةتلةرنع 
عر،                    اندعمذ آاص دع، دةل قذرظ كارا بول دا ظاش عرالر قولع عز آاص ظالاله ؤةدعسعضة ظاساسةن آأرسةتتع، بذالر، دعنس

ل      .دعنسعزالرغا قاراثالر، قارعمامدذ؟ دئيعلضةن    ةت       ـ    بذ ظذالرغا قارشع هأججةت، دةلع ذص، قعيام ات بول ظعسص
ايدا                      ةمدة، ص ع ظال ا، ظعكك ذلمانالر بولس دذ، مذس ل، هأججةت بولع  ـ  آىنع، بذ تةرةققعيات ظذالرغا قارشع دةلع

  .سانا ظالالهقا خاستذر ـ مةنصةظةت ظئلعؤئرعدذ، بارلعق هةمدذ

حأصلةرنع، دةرةخلةرنع قويذق باغحعالرنع ظأستىرىش   ـظاشلعقالرنع، ظوتتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، 
تعلعص،     ـ 16 ـ  14 ظىحىن، بذلذتالردعن مول يامغذرنع ياغدذردذق  ة توخ ةن ظايةتت ة   ـ 16ظايةتلةر دئض بةتت

وت    عز ظ ىملىك، غولس ك دةرةخ، ظأس وث دةرةخ، آعحع ةن،   ـ ح نع آةلتىرض ا، دةرةخ،   ـ 17حأص ة بولس بةتت
اخالرنع  زع ؤة ش عنع ـ  18يعلتع اخالر يأنعلعش ة، ش نع  ـ 19بةتت الر تىرع ة، قذالق ة،  ـ 20بةتت بةتت

بعر باغدعكع ظاتعلعق  بةتتة، حاثالشتذرذش، ـ 22بةتتة، ظامذتنع،  ـ 21حئحةآلةرنع، ظأزظارا حاثلعشعشنع، 
عز                ق ؤة يعلس ىللةرنع، يعللع ةرخعل ض اقنع ه نع، قون تة تذرذش ا، صةس انعلعق بولس ةنع  حاث زةررة ظىستعدة، ظ ي

آامعل بعر يعل ظأمىر آأرةلمةيدعغانالرنع، نةححة يعلال تذرااليدعغان ظةجةل توشسا تىضةص آئتعدعغان، دةرةخ،         
ظأسىملىآلةرنع سىرةتلعك آةلتىرىص تونذشتذرغان، بذ ظأسىملىك تةتقعقاتع، هاياتلعق تةتقعقاتع، حاثلعشعش،           

م  آأصعيعش، سورتالشتذرذش ظعلمع، بعر تةرةصتعن ظالالهنعث   تع، ظعلع عنع     ـ قذدرع ان مأجعزعس تع، قذرظ هئكمع
ةملعك                ةخت بايان قعلسا، يةنة بعر تةرةصتعن باغؤةنلعك، ظذرذق سورتالش مةسعلعسعنع سأزلةص، ظعككع ظال  ب

  !ظالاله، ظذنعثغا مةغصعرةت قعلسذن ظامعن. ظىحىن، مةسعلعلةرنع تةصسعلعي، رذشةن سأزلةيدذ

ؤعرع دئضةن بوالتتع، بذ سىرة بولسا، نازعظات يةنع جاننع، روهنع قعيامةت خة  نبأ سىرة نازعظات، سىرة  
تعدعن   الغذحع صةرعش اننع ظ ةتتعن ج ا، قعيام عم بولس ع ظعس ذ ظعكك ذص، ب عدة بول تعلةر مةنعس الغذحع صةرعش ظ
عثعزدة           عتعدذ، ظعس ةييارلعق قعلعشنع آأرس ة ت ة، ظألىمض ذرذش، قعيامةتك خةؤةردار بولذش، ظذالرنع ظةسلةص ت

العدذ        بولسذن زنع ظ ذالر جئنعثع امعنع ظ عز،             . ، ه رعلعص هئساب بئرعس ع، تئ ةت آىن ىن، قعيام ر آ امعنع بع ه
عتعدذ             . قذرظان سعزضة ظعككع ظالةملعك ياخشع هةمراهدذر      ةينع آأرس أز ظ عنع ظ ةت آأرىنىش ىرة، قعيام ذ س . ب

اتاليدذ          ادرعلعقعنع ظعسص ع       ـ   27،  شذنداقال، ظالالهنعث ظذنع قذرذشقا، قايتا تئرعلدىرىشكة ق ا، بذن ة بولس ظايةتت
ظالاله، ظاسماننع ياراتتع، ظذنعث ) سعلةرنع يارعتعش مىشكىلمذ؟ ياآع ظاسماننع يارعتعشمذ؟: (مذنداق دةيدذ

آىتسعز قعلدع، آئحعسعنع قاصقاراثغذ، آىندىزنع يورذق قعلدع، ظاندعن  ـ ظعضعزلعكعنع يىآسةك قعلدع، ؤة آةم
الاله،               آئيعن، زئمعننع يايدع، بذالقالرن     دع، ظ م قعل اغالرنع مذقع تىردع، ت ىملىآلةرنع ظأس اقتذردع، ظأس ع ظ

يامان  ـ بذالرنع بعز ظعنسانالر ؤة هايؤانالر مةنصةظةتع، صايدعسع ظىحىن ياراتتع، قعيامةت آىنع ظعنسان ياخشع
لةيدذ  لعرعنع ظةس أتىرىش، تىؤرىآس     ـ 35 ـ 27. قعلعمعش عز آ ارعتعش، ظعض مانالرنع ي ةر، ظاس عز ظايةتل

  .توختعتعش، ظعنسانالرنع يارعتعشدعن مىشكىل، ظةمما، بذالر، ظالالهقا ظاسان، هةممة يارعتعشدا ظوخشاشتذر

ةم            دع، آ عز، يىآسةك قعل تعدة          ـ   بعز، ظةمدع ظالاله، ظاسماننع ظعض ةت ظىس ةن ظاي دع دئض عز قعل آىتس
عنع، آئحعسع         . توختعلعمعز فئرا رةثض أك، ظاتموس دىزع آ عز، آىن ة، س ةن     ظةلؤةتت ذرع بعل تذزالر ن ا، يذل بولس

عز،                عزلعكعنع، تىؤرىآس ايعتع ظعض ةآلعكعنع، ناه قاراثغذ زذلمةتنع آأزعثعز بعلةنال آأرىص، بذ ظاسماننعث يىآس
ر    زلعكع بع ذر تئ ةلذم، ن ة م اراث، سعزض داق ق ةن مذن كوص بعل عز تئلعس ازعر س ايمعز، ه نع بايق ذختا تذرغعنع ص

 500 سئكذنتتا يةنع    18 ظأتعدذ، قذياش نذرع بعزضة سةآكعز معنذت        معث آعلومئتعرنع بئسعص  300سئكذنتتا  
ةن     اق، تةخمعن ةر قعلس ئلعدذ، سةص تعص آ ئكذنتتا يئ زلعكعدة    354س ذر تئ ةر ن ارعمعز، ظةض تعص ب دا يئ  يعل
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ارعمعز   ا ب ةآكعز معنذتت اق، س دع،      . ماثس ر بول ةآكعز آعلومئتع ئكذنتتا س ر س ةرةققعيات بع ا، ت ازعر بولس ه
ة                 ، قذيا مةقسةت ث، نةحح ة يىزمع ث، نةحح ة مع تذزالر نةحح ةزع يذل تذز، ب ان يذل ن بولغ  ش بعزضة ظةث يئقع

ذنداق            ة ش ز، ظةن نع بعلدعثع ذر يعلع عز ن ا، س يىزمعليون يعلالردا ظاران بعزضة نذرع يئتعص آئلعدعغان يعراقلعقت
ةن          ةنلعكعنع ي ةث ظعك ا، آ ايعتع يعراقت ماننعث ناه ة، ظاس ذ ظةلؤةتت دذ، ب ا تذرع ةثرعؤاتقانلعقعنع  يعراقت عمذ آ

 راستعنال ظذنع ظعضعز، آةث قعلدع، ناهايعتع صذختا، آةم. بعلدىرعدذ، ظالاله، يةنة يارعتعص، آةثرعتعص تذرعدذ
  .بعكعتتع، يولالر قعلدع آىتسعز، هئساب بعلةن ظعنتعزامـ 

ر  . بئرعدذمعسعردعكع بعر دئهقان، ظذنعثغا مذنداق سأزلةص    . ظذ مذنداق بعر هئكايعنع آةلتىرعدذ     مةن بع
عمدا،            ة قايتعش ذص، ظأيض ار بول ذص، بعك ذص بول ذنع قوي ةن س آئحعدة، زعراظةتلعرعمضة سذ تذتعؤاتقان ظعدعم، م
ةرنع                    رعص، زعراظةتل ذص بئ ة قوي مةننعث يئرعض ر دىش شةيتان ماثا ؤةسؤةسة قعلعص، بذ سذنعث تاشقعنعنع، بع

ىص قارعسام، يذلتذزالر نذرلعرع سذدا آأرىنىص، آأزىمضة غةرعق قعلعؤئتعشنع ظويلعدعم، آةتمةننع شذنداق آأتىر
ةن         ! حىشتع، قاماشتذردع، ظاه   ة دئض يا ظالاله، سةن شذنحة ضىزةللعكنع ماثا سذدا آأرسعتعصسةن، سةن نئم

الالهدعن    عقعلعص، ظ م س ىص، يىرعكع ا حىش ع، دعلعمغ الالهنعث ظذلذغلعق اتتعن، ظ ةن، توس ا زاتس ذغ، آاتت ظذل
عز      قورقتذم، شذنحة آ   اق هةرض ةث، ظئضعز ظالةمنع، ضىزةل ياراتقان آاتتا ظالالهقا قانداق ظاسعيلعق قعالي؟ ياق، ي

  .ظاسعيلعق قعلمايمةن، دئدعم دة بذ ضذناه، مةسعيةتنع قعلماي، ظأيضة قايتتعم، مةن تئخعحة خذشال دئدع

ع، قذدرع  اتتعلعقع، ظذلذغلعق الالهنعث آ اراثالر، ظ ةي، ق ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم مت تع،  ـ تع، ظعلع هئكمع
ذ                 ذص آئتةرسةن، ظ مأجعزة ظاالمةتلةر، آعشعنع شذنداق قعلعص قويعدذ، بذنع تئلعسكوصدا آأرعسةك، نئمة بول

ةت                  انعمعز، تاظ ذناهدعن ي عيةتتعن، ض ذنداق مةظس ة ش ان، ظةن اددع دئهق ان   ـ  دئضةن بعر ظ ةرنع، ج  ـ ظعبادةتل
  .تة بذالرنع يازدذق دئضةنمةقسةت، بعز شذ دعلعمعز بعلةن ظعخالس قعلعص قعلعدعغان بولعمعز

نع يايدع، سذ، بذالقالرنع حعقاردع، ظأسىملىك قعلدع دئضةن ظايةت  زئمعنظذ، شذندعن آئيعن، ظالاله،
تئخع بذ ظايةتتة تاغالرنع بئكعتتع دةص آئلعدذ، ظاجايعص مأجعزة، قاراث، . ظىستعدة توختعلعص مذنداق دةيدذ

ارع     العمالر، يةرش عدذ      هازعرقع ظ داق دئيعش تعدة مذن ذص،        .  ظىس ةزا بول عغا ظ اش سعستئمعس تعم، قذي تذنجع قئ
آئيعن . ظاستا نةححة معليون يعلالردا سويعيدذ، هةرخعل ماددعالر بارلعققا آئلعدذ ـ قذياشتعن ظايرعلعدذ، ظاستا

اتمعلعرع              اش ق عم ت ر قعس ازعر بع اندعن ه دذ، ظ عل بولع قع صوستع هاس اتعدذ، تاش ن ق ان،  بولسا، زئمع  قئزعلغ
ةيران                           ة ه ذ تئخعح ان؟ ب عل بولغ انداق هاس اتلعق ق ذ هاي ةمما، ب دذ، ظ كارا بولع رع ظاش قةدعمكع هاياتلعق تىرلع
ن،               ان، آئيع عل بولغ اتالر هاس ةرخعل هايؤان ىملىآلةر ه قالدذرعدعغان مةسعلة، ظاندعن آئيعن، دةرةخلةر، ظأس

ا            ار ت دذ، يان عل بولع تعم           زئمعن قاتتعق تةؤرةص، تاغالر هاس ذ قئ رعدذ، ب ىز بئ ان باالسع ي ارتعاليدذ، توص غالر ص
باسذرذلذص قالغان دةرةخ، ظأسىملىك، هايؤانالر، آأمىر، نئفعتنعث، ضازالرنعث هاسعل بولذشعغا سةؤةب بولغان، 

ةن             ةيمعز دئض عنع بعلم ة بولذش ن، نئم ن آئيع ذ، بذندع . ظةث ظاخعرقع باسقذح بولسا، بعز ياشاؤاتقان هالةت ش
ان،           بذالر، ظ  ا قويغ ةرةزلعرعنع ظوتتذرعغ الع ص قاندةك، خعي ة قاتناش تعدة بعلل ةنة شذنداق تأصعدة تذرغاندةك، ظىس

ذ،               وزدع، س ايدع، س بذالر يةتتة باسقذح دةؤعرضة بألىنعدذ، قانداق بولذشعدعن قةتظعينةزةر، ظالاله، زئمعننع ي
االهع   ا، ظ اتلعقنع بولس دع، هاي ىملىك قعل ذالق، دةرةخ، ظأس ز، ب وؤغات  دئثع ادعن س ىلىك روه، دذني دة مةثض

ايلعنعدذ            ىلىآكة ظ ايتعدذ، مةثض ا ق ىن،      . قعلدع، ظذ هامعنع ظأز جايعغ ذرذش ظىح ذص ت نع تذت ةن زئمعن هةقعقةت
تاغالرنع بئكعتتع، بذ ظةهؤالالرنعث يعل معقدارعنع، دةؤعر تةرتعصلعرعنع ظالاله ظأزع بعلعدذ، ضةرحة ظذالر بعزضة 

ة،      توغرا،                    شذنداق بعر نةزةرعي ان توص ةمما، قذرظ عمذ، ظ الغان بولس ا س عمذ، ظويغ ان بولس عل قعلغ ةآكذر هاس تةص
ايدذ          ع،    . هةقعقةت، مأجعزة، سعرالرنع سأزلةيدذ، هةرضعز خاتاالشمايدذ، تىزىتىشنع قوبذل قعلم ان ظعلم ظعنس

دذ،   . نةزةرعيعسع حعقارغان يةتكىنلعرع بولسا، توغرا، خاتا بولعدذ    ذل قعلع ذ    تىزىتىشنع قوب ىن، ب ذنعث ظىح ش
خعل نةزةرعيعنع ظأز ظةينع مذشذ هأآىم ؤة يةآىن، قذرظاننعث مذشذ ظايعتعضة تةصسعر، ظايةت، مذشذنع خااليدذ 

ايدذ        . دئضعلع بولمايدذ  ذ بولم ار قعلغعلعم ةرنع ظعنك ان مأجعزعل ان،  . ظةمما، قذرظان ظايعتع، ظعشارةت قعلغ قذرظ
ىمضة، توغرا نةزةرعيعضة، توغرا تةتقعقاتقا، هةق مأجعزة، ظاالمةتلةرضة، توغرا يولغا، توغرا هةقعقةتكة، توغرا هأآ

عم               . هئكمةتكة باشاليدذ  ـ   ظعلعم ر قعس عنعمعز، بع ةتظعي ظعش ة ق ذلذلالهنعث سأزعض الاله ؤة رةس ا، ظ بعز، قذرظانغ
ا             ةنحعمعزنع يوقق زنعث ظعش ايدذ،  ظعنسانالر بايقعغان هأآىملةر، نةزةرعيعلةر، تةتقعقات نةتعجعسع، بع حعقعرالم

  .ظذ، مةثضى هةق، توغرا
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ان           ا حاقعرعؤاتق ةرنع ظعسالم دعنعغ لعرع، بايؤةتحعل ة آاتعباش ذلذلاله، مةآك سىرة ظةبةسة، بذ سىرة، رةس
ذلذلاله                   رعدذ، رةس ذلذلالهنع توؤالؤئ ةي، رةس ةهؤالنع آأرم ذ ظ اهابة، ب ةما س ر ظ عملعك بع حاغدا، ظابدذلال ظعس

ل شذ حاغدا حىشعدذ، ظذ آاتعباشالر، مذشرعك، دعنسعز هئسابالنغاحقا، ظذالرنع قوشذمعسعنع تىرىص قالعدذ، دة
زان                         م، مع نمذ مذهع ىتىن زئمعندع ةزلعدة ص الالهنعث ن أظمعن، ظ ر م را، بع ايدذ، توغ ةث قعلم بذ ظةما مأظمعنضة ت

ة    الل رةزعي أظمعن بع ةنلعك م ارا ت نع، ق الم دع ىن، ظعس ذنعث ظىح رةك، ش ع آئ اماؤع بولذش ةم، س لالهذ ظألح
ةس،       . ظةنهذنع، مذظةززعنلعككة ساياليدذ   ةن ظةم ة، نةسةص بعل ةص، قةبعل معزان، تعل، رةث، معللةت، مةزه

ان ةقؤالعق، ظعم أر       ـ ت دذ، ه يورذق بولع م يول ة مذهع ىرة، دةؤةتحعلةرض ذ س ا ب ألحعنعدذ، مان ةن ظ اد بعل ظئتعق
أآمعراندعن،     خشع،مذشرعكدعن، قذل مأظمعن باي، دعنسعزدعن صقعر معسكعن مذسذلمان يا   عق ه عي، صاس ظاس

ظعتاظةتحان، تةقؤا مذسذلمان ياخشع، ظأزع ضىزةل، ظةخالقع ناحار صاسعق ظايالدعن، سةت بولسعمذ مذسذلمان 
ظايال ياخشع، بعز ظذنع ياخشع، بذنع ياخشع دةيمعز، هةممعدعن ظالاله ؤة رةسذلذلاله، ظعسالم دعنع ياخشع          

ر      عنع توغ را دعض عنع ياخشع، توغ انع،       دعض ة ياخشع، ياخشع باه ةممعمعز ظأزعمعزض ةق، ه عنع ه ةق دعض ا، ه
  !ظالاله، بعزلةرنع ياخشعالر قاتارعدعن قعلسذن، ظامعن. نةتعجعنع ظالاله ظأزع بئرعدذ

ا         ذن    ـ   بذ سىرعنعث ظاخعرعدعكع، هةربعر ظعنسان، قئرعندعشعدعن ؤة ظات عدعن، خوت العلعرعدعن   ـ  ظانعس ب
ةت ظاالهقعال يىزلعنعثالر دئضةن ظايةتنع، ظالاله تةرعصعضة قئحعثالر دئضةننع، سىرة قاحعدذ دئضةن ظايةتنع، صةق

ةتنع    أؤبعدعكع ظاي ىرة ت ابذندعكع، س ةننع دوزاخ(تاغ اقلعنعالر دئض ن س ةهيا  ) دع نع، ي عتنة هةدعس ص
غعنعثالر ظةلةيهعسساالمنع ظعككع يىز يعلدعن آئيعن ظةث ياخشعثالر، مالدعن، بالعدعن، ظةهلعدعن يةثضعل بول

عتنة   . بذ هةدعسنع ظعبنع آةسعر بعدايةتتة يازعدذ دئضةن هةدعسنع،    ا ص اتقا   ـ ظذندعن باشقا ظاخعر زامانغ صاس
 آةتتع  ظعلعم، ظايالالر بعلةن توي قعلعش ظارقعلعق زايامذناسعؤةتلعك هةدعسلةرنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث،

العملعرعنعث قايسع          دئضعنع، رةسذلذلالهنعث تذلالرنع مةجبذرع ظأيلة     ةص ظ ص، ظةرضة بةرمعضعنعنع، تأت مةزه
ا            م، جعهادق ادةت، ظعلع ن، ظعب ةص تويدع ىح مةزه قا ظ ظةؤزةل دعضعنعنع، تالعشعص، ظعمام ظةبذ هةنعيفةدعن باش
ةآرذه                 اه م حعقعش، ظأزعنع ظاتاش ظةؤزةل دئضعنعنع، توي قعلعشنع خالعماي تذرذص مةجبذرالنسا، بذنداق نعك

از                      ةيخشدئضعنعنع،   عم ظ ر قعس اهعدالرنع بع العم، مذج ابعد، ظ د، ظ عز زاهع ةدةك تويس نع تةيمعيي ذلظعسالم، ظعب
نع     اد، دةؤةت ادةت، جعه م، ظعب أزعنع ظعلع اندعكع ظ ةتس ل   مةقس انالر دةلع أزعنع ظاتعغ دالر، ظ ان زاهع  قعلغ

  .مةس، ظاز ساندا جاظعزآةلتىرعدذ، ظةمما، ظاشذ ظاز سانغا رذخسةت بار، ظومومعيىزلىك تويسعزلعق دذرذس ظة

ن                تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ سىرعدعكع ظعنسان لةنةت قعلعنسذن، ظذ نئمة دئضةن آاصعر، ظذ نئمعدع
يارعتعلدع؟ نعجعس سذدعن يارعتعلدع، ظالاله ياراتتع، حعقعش يولعنع ظاسان قعلدع، ظألتىرىص ظأزع خالعغان 

بعز بذ آعتابدا، ظالالهنعث : عدذ دئضةن ظايةتلةرضة مذنداق دةيدذجايغا قةبرعضة ظالدع، خالعغان حاغدا تئرعلدىر  
ىدةك    ة ظعشةنمعض ةر سأزعمعزض ةتتذق، ظةض أزلةص آ أص س ةتلعرعنع آ أجعزة، ظاالم نع، م اراتقعنعنع، قذدرعتع ي

وظال غا مذنداق  سوظالبولسعثعز، مةن، ظالالهنعث بذ ظايةتتعكع بعر        رعص      س اؤاب بئ م ج نع آع ةن، قئ الرنع قويعم
  عدذ؟باق

ةددع    ـ 1 زعق، ق وزذق، رع عدا، ظ معثالر توغرعس علةرنعث جعس ةنعي س ذ، م ذ س انالر، ظاش ةي ظعنس  ـ ظ
  قامةت، صذختا نعزام ظىستعدة تةصةآكذر قعالالمدذ؟

ظاشذ مةنعي سذ، هةيز قئنع، باال هةمرعيع قاتارلعقالر، بذ باال بذندعن آئيعن هاؤاغا حعقعدذ، نةصةس  ـ 2
  .رنع ظاثاليدذ دةص ظذنعثغا قذالق، ظأصكة قعلعص قوياالمدذظالدذ، سأزنع، ظاؤازال

ىرةتنع           ـ   3 ايدعلعنعص س ةرق دذنياغا حعقعص، نذرالرنع آأرعدذ، نذردعن ص علةر       ص أزنع س تعدذ دةص آ  ظئ
  يذقعرعدا آأرضةن ظاشذ ظاجايعص آأز، قذالقالرنع قعلعص قوياالمدذ؟ هىجةيرعلةرنع ظاتا قعالالمدذ؟

ة، دذن ـ 4 ذ تأرةلم ا ب ا، ظوزذقق ا حعقس اجياغ ع،  موهت ىن، ظعلم ث ظىح دذ، بذنع ع بولع دذ، ظاظعلعس  بولع
  ظةمةلعي قذؤؤةت بولمعسا بولمايدذ، دةص بةش سةزضى ظةزاالرنع بعرةمدذ؟ ظأزلعكعدعن بولدعمذ؟

ع                  ـ   5 تذز ظعكك ة ظوت ذ تأرةلمعض ةردعمذ، ب ةرنع ب هةرعكةت، سئزعم، ظةزاالرنع ظذالرغا مةسظذل هىجةيرعل
   ظالدعن ظورذنالشتذرغانمذ؟حعشنع
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، ظعنسان جعسمعدا بار، بارلعق سأثةك هةرعكعتع بار، بذالرنع ظاشذ هئكمةت 50بعز يذقعرعدا يازغان  ـ 6
  مةنع سذ قعلدعمذ؟

ذ                   ـ   7 ذ ش ذ س ذ؟ ش قازانالرنع قعاللعدعم ع، ظاش ةزعم قعلعش ظورن تعل، قعزعل آئكعردةك، تئتعش، ضال ه
  هةيز قئنع قعلدعمذ؟

ز           يةنعال ـ   8 ع قع  آةلضىسعدة ظةؤالدالرنع داؤام قعلعدذ دةص، شذ سذ، شذ قان، ظاشذ ظانا رةهمع ظعحعدعك
  باال، ظعحعدعكع بالعياتقذنع ظالدعن ظورذنالشتذردعمذ؟

مايدعغان              ـ   9 م ظوخشاش ة زادع آع ازعر، آةلضىسعدعكعلةرض ذرذن، ه زعنع، ب اق ظع ظذنعث حعرايعنع، بارم
  قعلدع؟

ىزىش، حعقعرعش، مذسكذلالرنع قعلدعمذ، ظون ظعككع بارماق ظىحةي، جعضةر، هةزعم قعلعش، آعرض ـ 10
  ظأت، بأرةآلةرنع قعلدعمذ؟

  ع، مئثة هىجةيرعسعنع، تةصةآكذرنع، ظةقعلنع قعاللعدعمذ؟زئمعنثة سئئم.12

ذ       20قايتا ظةؤالد قالدذرعدذ، توي قعلعدذ، بالعلعق بولعدذ دةص، ظالدعن بعلعص،            ـ   13 م ظ ذرذن آع  يعل ب
ئلعص                يذغا، قانغا، جعنسع  س الدعن س تلذق، آأيىنىشنع ظ ةتنع، دوس ةهؤةتنع، مذهةبب  ظةزاالرنع، نةصسع، ش

  قويدع؟

ان،  ـ 14 اننع ظايلعنعدعغ ذنداق ق ع ظاش م ظذن دع؟ آع م قعل ةردع، زادع آع ص ب نع قعلع م يىرةآ آع
الدع               ـ   هىجةيرعلةر آعرعص  ا ظ م ظذنعثغ دع؟ آع ان قعل ان، جةث قعلعدعغ ازعرلعدع؟   حعقعص تذرعدعغ ن سىت ه

ذ نعجعس    ـ حعققاندعن آئيعن، بارلعق ظوزذق، رعزعقالرنع آعم قعلدع، ظاتا    ظانعمذ؟ دألةتمذ، ب د ت مذ؟ يا ش
  !مذ؟ قئنع دةص بئقعثا، زادع آعم؟سذمذ، قان

وظال  معثلعغان   100بعر ظالاله قعلغان، بذندعن     ... ظالاله... ظالاله ةقةت        س ا ص أص، ظذالرغ ايعتع آ الر ناه
ةيدذ   بعر ةر، هأججةت،     .  ظالاله بعلةن جاؤاب بئرعمعز، ظعسالم دعنع توغرا جاؤاب بئرةل ةقلع دةلعلل ةقلع، ن ظ

  .ظعسصات بعلةن آعشعنع قايعل قعلغذدةك جاؤاب بئرعدذ، بولذصمذ قذرظان، هةدعس

  مةن شذنعث ظىحىن، بذ آعتابنع تاللعدعم، ظالالهذ ظةآبةر، ؤةلهةمدذلعلال

   آارامةت، بذ ظالالهنعث بعرلعكعضة ظاالمةتهةربعر شةيظعدة باردذر

ةي،  ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم ذن    ـ 24ت امنع يعس ان تاظ ة، ظعنس ذ ظايةتت الاله، ب تعلعص، ظ ة، توخ ظايةتت
ةن ةن        دئمعض ذن دئض ةن قارعس ةزعرع بعل رةت ن ذن، ظعب الاله، قارعس ةن، ظ ام دئض ع، تاظ داق . ، حىنك بذن

اراث،           ـ   نضة ظأزضةرتعص، يةص  بذيرذقالرنع موللعلعرعمعز، يعسذن دئضة    وق، ق ذ ي اخعرعدا، ظذم ظعحعصال ظأتتع، ظ
ا،      ذغا، يامغذرغ ع س لعق مةنبةس ث ظاساس اراث، ظذنع ا ق ذنذص، تاظامغ ا بويس اندعن بذيرذقق اراث، ظ ة ق ظايةتك
اراص           اندا، ق اراث، هئحبولمعغ ةتقعقاتقا ق اراث، ت دا ق اراث، معكرذسكذص ة ق ىملىآكة، زعراظةتك راققا، ظأس تذص

نذرغذن دورا، ظوغذت، ظذرذق سئتعؤالعسعز، زعراظةت . عققانالرغا، صايدا ظالغانالرغا، تةرةققعي قعلغانالرغا قاراثح
ايؤانالر        . ظذرذقعدعن باشقا هايؤان ظذرذقعنعمذ سعتعؤالعسعز، شذالرغا قاراث       سعز ظىحىن هازعر هةر ظعككع خعل ه

اندعن ي    . بار، شذالرغا قاراث  ئلعص، ظ رةت ظ دذ   قاراص ظعب عز دةي ئخع ظىلضىرعس ذ  . ةث، ت ةتتعن   ـ 60ظ  ـ 74ب
ازعدذ             . بةتكعحة، خئلع آأص ظأسىملىآلةرنع تازا قاراص بذيرذققا بويسذنذص، سىرةتلعك آةلتىرىص، تةصسعلع ي

ايعص      . هئكمةتنع يازعدذ  ـ   بذ جايدعكع قذدرةت، ظعلعم    داق ظاج ةتقعقاتالردعن مذن ذ ت الرنع   ـ ظاخعرعدا ب غارايعص
  . ظاشذ ظاجايعصالردعن بعر نةححعنع تاللعدعميازعدذ، مةن

عملعك                ـ   1 اندةك، لةسعص ظعس ارام ظالغ ظعنسانالر ظعسسعقتا غار، آةصعلةردة، ظأيلةردة، ظعشكنع تاقاص ظ
اقحعلعق  عق، قذرغ ىملىك، ظعسس ر ظأس تبع رعنع ؤاق عك ظئغعزلع رعص، ظعش اددا حعقع امدةك م ل ش ر خع عدا، بع

ة        صعحةتلةص، سوزعلعدعكةن، ظاندعن   ا ظةسلعض امغذر ياغس ةن، ي ايعؤةن بولعدعك عدعكةن، س  قذالقلعرع ظذنع ياص
  .قايتعدعكةن، بذنع تةتقعق قعلعص آأرضةن ظالعم بعلعدذ
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بةزع ظأسىملىآلةر نذرنع قوبذل قعلعش ظةمةس، بةلكع، نذرنع قايتذرذش، رةثضع بعلةن ظعسسعقدعن  ـ 2
ذدد ا، خ اي، قايتذرذلس ذل قعلعنم ذر قوب اقلعنعدذ، ن ذق، س اش، مذزل عدعكع ت ة حأرعس ة، آةظعب ازعر مةآك ع ه

  .سأرىن تذرغاندةك، سوغذق تذرعدذ

ىملىك ظذسساشدعن                ـ   3 عملعك ظأس ةقتعيق ظعس اندةك، ت ظعنسانالر تةرلةص آئتعص، ظذسساشدعن قورقق
  .قورقعدذ، شذثا ظذ تئرعلمةيدذ، آاربوناتلعكالعيوم ماددعالر بعلةن هارارةتتعن ساقلعنعدذ

نالر آىنلىآتة ظعسسعقدعن ساقالنغاندةك، دةرةخلةر، ظأسىملىآلةر قذالقلعرع بعلةن هارارةتتعن     ظعنسا ـ   4
  .ساقلعنعدذ

  . ظعنسانالر سذ ساقلعغاندةك نذرغذن ظأسىملىك تئنعدة يةر ظاستعدا، يعلتعزعدا سذ ساقاليدذ ـ 5

ذ          ـ   6 ىملىآلةر س ا،      ظعنسانالر ظذسسعسا هأللىآنع، نةمنع شورعغاندةك، بةزع ظأس ا، ظذسسعس از بولس  ظ
نع     . شةبنةمنع، هاؤا نةملعكعنع شذرايدذ    ىملىك قذلعقع عم ظأس ظعنسانالر ظئغعر يىآنع تاشلعؤةتكةندةك، بعر قعس

  .تاشاليدذ، هةتتا بةزعسع يالعثاحال يارعتعلعدذ، حعقعم ظاز بولعدذ

ذالرنع  ظعنجعنعرالر سذالرنع ظألحةص تذرذص، ظئرعق، ظأستةثدعن ظارتذقنع حعقعرعص        ـ   7 تذرغاندةك، س
ذ                    ةر س دذ، ظةض ةيرعلعرع بولع ىح هىج نعدة ظألحعض ىملىك تئ تةثشةص تذرغاندةك، فااليا هارعس ظعسعملعك ظأس

 500قعسمع جعقراق بولذص آةتسة، نذرغذن نةملعكنع حعقعرعص تاشالعدذ، بةزعدة بعر توص دةرةخ، بعر آىندة 
  .ايدذلئتعر سذنع حعقعرعدذ، حىنكع، ظذ تومذرلعرعغا سعغم

ةندةك،         ـ   8 اراظعت بةرض ق ش ة اليع ة ظأزعض ذق ظأسىملىآلعرعض ذددع قذرذقل قعزعقارلعقع شذآع، ظالاله، خ
تعن           . دئثعز ظأسىملىآلعرعضة ظأزعضة اليعق شاراظعت، مذهع بةرضةن       كة بولماس ا، ظأص ذدا بولس ذ س ظذ، قذالقالرم

ظعككع شاراظعتقا، ظعككع خعل ظاالهعدعلعك . ايدذقذرذقلذققا، سذ يىزعضة حعقسا ظأصكة رولعنع ظوين. بذرذن بولعدذ
بئرعلضةن، شذنداقال بعز يذقعرعدا سذنع ظألحةص تذرعدذ دئضةندةك، بارلعق ظأسىملىآلةر ظوآسعضئننع، آاربوننع 
عدعغان        عص ظأس عز يأضعش دذ، س رعص تذرع ذقعنع حعقع ص، ظوش ذل قعلع ق قوب ة اليع ذرذص، ظأزعض ةص ت ظألح

ةيحعلعرعدة             ظأسىملىك، باراثالرنع آأ   دذ، ن ئس قعالالي ع ه ةنغذ؟ نذرن ة ظعك عزعمغا ظعض رعسعز، ظذالر ظةجةص س
  تاؤذزالرنع آأرضةنسعز، ظذالرنع آعم شذنداق ظورذنالشتذرغان؟ ـ ظأزعضة اليعق سذالرنع توشذيدذ، قوغذن

خعل ظوؤالش خذدع ظعنسانالر ظوؤ ظوؤلعغاندةك، هاشارةتلةرنع ظوؤاليدعغان ظأسىملىآلةر بار، ظذالر بذ     ـ   9
دذ          عؤئلعص، ظوؤالي رعنع يئص ئزعص، قذالقلع ارقعلعق س ةيرة ظ دذ، هىج ازوتالرنع تولذقالي ةن ظ عردا  . بعل معس

ىملىك   ) ظوؤحعدعن(خامولولماظ ظعسعملعك بعرسعال بار ظعكةن       بذالر سعلةرنعث صايدعلعنعشعثالر ظىحىن بعز ظأس
بذ جايدا سعياسةت  . ظذالردعن هةرخعل صايدعلعنعدذظىندىردذق دئضةن ظايةتنعث تةصسعرع بولذص، مذسذلمانالر  

اراظعتع                 ـ   جةهةتتعن صايدعلعنعدذ، بذنداق ظاجايعص    أرىش ش ذالرنع آ ة ش ةقةت سعزض أص، ص ةك آ الر ب غارايعص
رايدذ  ة ظذح ارتعش آىحعض ع ت ايؤانالر هةممعس ىملىك، ه ارلعق ظأس عال، ب ذص . بولس ث تذت ع حع ن ظذالرن زئمع

ةردة         ان ي ذ تذرغ ايؤان ظىحىن زور                    تذرعدذ، س ان، ه ذالر ظعنس دذ، ب ث تذرع ةن حع زع بعل ذالر يعلتع ةت ب ، نئم
ا،       300رةهمةت، شذنداق آةثرع بولذص، هايؤانالر تىرعال        يون،   200 معليوندعن ظاشعدذ، ظأسىملىك بولس  معل

ام،                 العدذ، تاظ ىملىآدعن ظ ايؤان ؤة ظأس ا، ه ان بولس اراص،  هايؤان، ظوزذقلعرعنع ظأسىملىآدعن ظالعدذ، ظعنس ش
ةت،     . آئحةك، شذالردعن آئلعدذ   ـ   آعيعم ةت مانا بذالر، رةهم ىآرع         نئم ة ش ةتتذر، بعزلةرض ذدرةت، هئكم تذر، ق

  .ظالالهقا سانسعز شىآرع. ؤاجعصتذر
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  سىرة تةآؤعر، آىن نذرعنعث ظأحعشعدذر

ىز بئ      ةتنع ي ة ظاالم اندعن  بذ سىرة، قعيامةتتة يىز بئرعدعغان ظالةمةتلةرنع قعيامةت ظالدعدا ظالت رعص بولغ
ىلىك                .  ظالتة ظاالمةتنع سأزلةيدذ   آئيعن ةمدعن مةثض ةس ظال ار، ص ذ ت نع، ب االك بولذش ران، ه بذ ظالةمتنعث ؤةي

عالنلعق تذغذتحع،       . آةثرع ظالةمضة آأحىشنعث مذهعملعقعنع سأزلةيدذ     ظايةتتة، بالعالرنع تئرعك ظألتىرضةن، ص
ضىحعلةرضة قاتتعق رةددعية باردذر، قعيامةت آىنع مةخسذس ظاز تذغذص ساز تذغذص دةيدعغان نةسلعنع تعزضعنلع

ةق           . سوراققا تارتعلعدذ  ةنلعكع، مذتل ظاخعرعدا بولسا، قذرظاننعث، ظالاله تةرعصعدعن صةرعشتة ظارقعلعق حىشىرىلض
تذزالر تأآىلىشع،       ث ظأحعشع، يذل باشقا يوحذق ظعزدعضىحعلةرضة رةددعية بار، شذنعث بعلةن بعرضة آىن نذرعنع

ا         دئ عية،         ـ   ثعز ظوت بولذص الؤذلدعشع، تاغالر ضذمران بولذشع، فعزعك اش فعزعكعسع، جذغراصراص ة، قذي خئمعي
دذ   ارةت قعلع ا ظعش اتلعق ظعلعملعرعغ نع  . هاي لعك قعلعش نع مةخسذس دةرعس ةتقعق قعلعش علع ت ةتتةصس  مةقس

  .قعلعدذ

تئمعغ       قا سئس اآع باش ةمدذ ي عية تىض ا، ظئنعرض ع بولس ث ظأحعش ىن نذرعنع أز   آ اآع ظ وقعالمدذ، ي ا س
ايلعنعص          ازغا ظ ة، ض لع هالعتعض ذص، ظةس ران بول ارتعالص ؤةي أزع ص اآع ظ ارتعالمدذ، ي وقذلذص ص ةمراهلعرع س ه

دذ                  غةربقاالمدذ،   أزع بعلع الاله ظ ع ظ دذ؟ بذالرن ةرعقدعن حعقع ذص، ش انداق بول تذزالر  . كة آعرضةن قذياش ق يذل
أآىلعدذ،       ظأزظارا سوقذالمدذ، تارتعش آىحع تىضةص ظالة      م ؤةيران بوالمدذ، صارتعالمدذ، قانداق تأآىلعدذ، نةضة ت

ندعكع  . عنع ظالاله ظأزع بعلعدذؤاقتبذالرنعث ظئنعق    بذنداق زور ظاالمةتلةر يىز بةرسة، ظالةم ؤةيران بولسا، زئمع
دذ             أزع بعلع الاله ظ عياتنع ظ ةص، آةيص انال ض ران بولذشع ظاس ز ؤةي ىرعدعكع  . تاغ، دئث اننع  ، ظعنمةقسةت س س

ة                 تعص آئلعشعض ث يئ ر آىننع داق بع شذنداق بعرآىندعن ظاضاهالندذرذش، قورقذتذش، ظاسترونوم ظالعملعرعمذ بذن
بذندعن آئيعن، قذرظان مأجعزعسع، ظعسالم نةزةرعيعسع آأز قارعشعغا ظذيغذن بولذص . شةآسعز ظعشعنص بولدع

عردةك صىتىن ظالعمالر حوقذم ظالةم ؤةيران بولعدذ، قالعدعكةن دةص، ظأزضةرتسة ظذققعلع بولمايدذ، ظةمما، هازعر ب
  .مةلذم معقداردعن آئيعن آىن نذرع ظأحىص قالعدذ دئدع. دعيعشتع

ىن                  ر آ امعنع بع ىرة ه ع س سىرة ظعنفعتار بولسا، ظاسمان يئرعلغان حاغدا دئضةن مةنعدة بولعدذ، بذ ظعكك
سعز ظويالص بئقعث، ظاسمانالر ؤةيران  . بعلدىرعدذظعنسانالر دةهشةتلعك، قورقذنذشلذق بعر آىنضة قالعدعغعنعنع       

أزعدعن       رع ظ ا، نذرغذنلع وث تذرس ة ح ة هةسس ن نةحح تذز زئمعندع ةربعر يذل ة، ه تذزالر تأآىلس ا، يذل بولس
ات            اغدا هاي ذ ح ا ش ا، مان ا ظايالنس اغالر ظوتق ا، ت قذياشتةك ظوت حعقعرعدعغان تذرسا، آىن نذرع ظأحىص قالس

انداق    عثعز ق ذص قالس ةت    بول عدعن جةنن عدعن، آذرس ةم ظةرش ذ ظال عز، ب قا هةممعسع   دوزاخ ـ بوالرس ن باش دع
دذ       ران بولع دذ، ؤةي االك بولع تعثعزدة،        . صىتىنلةي ه ةت ظىس ذق، جةنن ةييار، قذرذقل ازعرمذ ت ةم ه ىلىك ظال مةثض

سابدعن، مذ شذنداق، سعز بولسعثعز، غةصلةتتة مذنداق آىنلةردعن خةؤةرسعز، هئدوزاخسعزنع آىتىص تذرعدذ، 
اتعثعزنع،   ـ ظئحعصال، آئحة ـ جازا، مذآاصاتتعن خةؤةرسعز، خذددع هايؤانالردةك يةص  آىندىزنع ظأتكىزىص هاي

ةم          ـ   ظاستا ا ي ز قذرتق دذ، تئنعثع ران بولع ةرمذ ؤةي ظاستا ظاخعرالشتذرذؤاتعسعز، ظةجةل آةلسة، سعزدعكع ظالةمل
  .بولعدذ

ران         بذ سىرعلةر ضةرحة قعسقا بولسعمذ، ظالالهنع      ةمنعث ؤةي ث قذدرعتعنع، قذرظان مأجعزعسعنع، بارحة ظال
زدة     ع مىرعمع ةتتا ظعكك ازا، ه اب، ج نع، هئس ةمنع قذرذش ىلىك ظال ر مةثض نحع بع ةؤعرعنع، ظعككع ذش خ بول

رعدذ         ةؤةر بئ تعلةردعن خ اآع            . آاتعصلعق ؤةزعصعسع ظأتةيدعغان صةرعش ا ي اآع آارخان عرآةت ي ر ش ةرقانداق بع ه
دىآكعضة حىشعدذ، قاتتعق حأحىص  ـ   تةآشىرىشكة حىشسة، هئساب ظئلعشقا حىشسة، دةآكة     ظعدارة يذقعردعن   

ا،           اللعقمذ بولس العدذ، دةم ة س لعرعنع رةتك اص، ظعش أزعنع ظوثش دذ، ظ أرىلىص تذرع ةؤةنلعك آ دذ، س قورقع
نعث داظ           ع آاتعص نع ظعكك ىرىش آىحع ةث راست تةآش ة ظ الاله سعزض م  آىزىتىشدعن قورقعدذ، ظةنة شذنداق، ظ ع

تذردع،      عنع ظوق أزنعمذ خاتعرلعش ز س ر ظئغع ةتتا، بع عنع، ه ةص تذرذش لعرعثعزنع خاتعرل ةتظعش ، مةقس
انحعلعكمذ      ات قعلغ ن هاي حذحعمدعكع، قورقذمدعكع، هايا قعالمدعكع، يذرت حوثلعرعدعن دامولال، دوآتذرالردع

  .قعلغاندذر سذن دةص شذنداق قعلتةؤبةبولسا، هايا قعلسذن، ظعشلعرعنع ظوثشعسذن خاتالعقعنع تىزةتسذن، 
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ودا ارلعق س ادعكع ب ا، دذني ةففعفعن بولس ىرة مذت ارازا،  ـ س ذش، ت تحعل بول ذش، راس ادعل بول االقعدة ظ ظ
المع      أزلةيدذ، ظعس ةتلعرعنع س ة، سعياس ادعكع مذظامعل لعقتةك دذني اختا قعلماس ذش، س ادعل بول ثالردا ظ جع

دذ        هالةتتة، جعث، معزانالرنع، ظألحةيدعغان ظألحةم       ارةت قعلع ة ظعش ةق مةسعلعلعرعض ذددع  . ظعدارعسعغا، ه خ
ا،   . ياماننع سأزلةيدذ ـ مذآاصاتنع، ياخشع ـ   بذرذنقع سىرعلةردةك، هةق، باتعلنع، جازا     مذهعم بعر جاي بولس

ئلعص،     أزلةص آ ةتنع س ئلعدذ (جةنن ذن دةص آ ة قعزعقس ذ جةننةتك زعققذحعالر ظاش ة  ) .قع ان هةممعض ظعنس
ات،        قعزعقعدذ، آأزع آأر   ذنداق مذآاص ىص باقمعغان، خعيالعغعمذ آئلعص باقمعغان نةرسعلةرضة قعزعقعدذ، دةل ش

دذ           نئمةت ةيدذ دةي قا ظةرزعم عز قعزعقعش ذن، باشقعسع هةرض ذ  . لةر جةننةتتة بولغاحقا، صةقةت شذنعثغا قعزعقس ب
ر آىلىص، زاثلعق قعلعص، دذنيادا ظعسالم دألعتعدعن، دعنسعز آاصعر دألةتلةر، مأظمعن مذسذلمانالردعن، آاصعرال      

أرىص،                  العنع آ ث ه ذلمانالرمذ ظذالرنع أظمعن، مذس مةسخعرة، هاقارةت قعلعص ظأتكةن بولسا، قعيامةت آىنع م
  .آىلعشعدذ، ظعنتعقام ظالعدذ، بذ حوقذم آئلعدذ

ةلتىرعدذ،    تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا، يذقعرقع ظىح سىرعدعن مذنداق بعر تةمسعل، معسالنع آ
اغذ           تانالر،   ـ ظذ بولسعمذ، بذ دذنيا آاتتا حوث، ضىزةل بعر قةسعرضة ظوخشايدذ، نةقعشلعرع، بعساتلعرع، ب بوس

مانالر،                 ـ   يئمةك عمذ ظاس ذ بولس ةن، ظ ةن بعزةلض راقالر بعل ةقعش حع ىزةل ن ظعحمةك تولذق، ظأضزعسع بولسا، ض
  .يذلتذزالردذر

كةرلةردذر  ظالاله، ظعككع ظالةم صادعشاهع، ياراتقذحعسع، صة     ةر، ظةس . رعشتعلةر بولسا حاآار، قذل، بةندعل
ذالر،              اخعرعدا ب دذ، ظ ا قعلعؤالع العدذ، تاماش ظعنسانالر بذ قةسعرنعث ظاحقذحعغا ظعضة بولذص، خالعغانحة هوزذر ظ

ظالاله، بذ قةسعرنع سعناق مةيدانعنع حذؤذص . تأؤةن نةتعجعضة ظئرعشعدذ ـ يامان ظاقعؤةتكة، يذقعرع ـ ياخشع
عز   ـ شالص، ياخشعالرنع يذقعر نومذر ظالغانالرنع، دوستلعرعنع مةثضى سعناقسعز جاصا    تا مذشةققةتسعز، تةآلعصس

ةن     بةخت ل بعل عحة، تع ا، دةل ظةآس كةنلةر بولس ة ظئرعش ار نةتعجعض ة، ناح ان ظاقعؤةتك تىرعدذ، يام ة ظئرعش ك
نداقتذر، تئز ظأتىص آئتعدعغان بذ ظأتةثدة، ظعصادعلةص بواللمعغذدةك ظئغعر ظازابقا قالعدذ، خةتةرلعكع، مةثضى شذ

  .ظالدعنعص قئلعشدعن هةزةر قعل

عدذر    ةلبع       . سىرة ظعنشعقاق، ظةلؤةتتة بذمذ ظاسمان يئرعلعش ع، ق ا، دعل لةتتة بولغاحق اتتعق غةص ان ق ظعنس
ا ه قايت ل تةنبع ذ خع ة، ب تعص آةتكةحك اتتعق قئ ئلعدذ ـ ق ا آ ع. قايت ذددع بذرذنق ىرعدعمذ خ ذ س الاله، ب  ؤة ظ

ة     تذز، آئح ذرع          ـ آئيعنكع ظايةتلةردة ظاسمان، يذل ةق ن اندةك، شةص ةم قعلغ ةن قةس اي بعل اش، ظ دىز، قذي آىن
ةلتىرعدذ،              ةتنع آ بعلةن آئحة بعلةن ظاندعن تولغان ظاي بعلةن قةسةم قعلعص، بذ قةسةمنعث جاؤابعغا مذنذ ظاي

علةر، تولغان ظاي بعلةن قةسةمكع، جةزمةن سعلةر بعر هالةتتعن يةنة ب   ـ 19 عر هالةتكة يأتكعلعص تذرعس
  . ظايةت

  نئمة ظىحىن ظاي بعلةن قةسةم قعلعص، ظذنعث جاؤابعغا بذ ظايةتنع آةلتىرعدذ؟

م      ان،                 ـ   جاؤاب مذنداق، بعر مأجعزة، ظعلع ة ظعنس ذ ظايةتك العمالر ب عمذ ظ ذ بولس انلعقعدا، ظ ةت بولغ هئكم
ةت،      قانغا، ظاندعن ضأشكة، ظاندعن سأ   مةنع سذ هالةتتعن   اندعن باالغ ةبع، ظ اندعن س اال، ظ ثةآكة، ظاندعن ب

ةنلعك      أتكعلعش دئض ا ي ر هالغ ة بع الدعن يةن ر ه ذ بع ةر، ب ة بةزعل ا، يةن عر قعلس رعلعق دةص تةصس اندعن قئ ظ
رعلعص            ة تئ اندعن يةن ة يأتكعلعشنع ظ اتع بةرزةخك ةبرعدعكع هاي كة، ق ة ظألىش  ظألىمدعن هاياتلعققا ظاندعن يةن

بةزعلةر بولسا، بذ دئضةن بة هةرعصعنع صعح ظةمةس، . قا يأتكعلعدذ دئضةندوزاخ يا جةننةت يا قوصذشقا، ظاندعن
ةؤةتمذ      االم، سةن ق ةد ظةلةيهعسس  ـ بةلكع زةؤةر ظوقعساق، ظذ حاغدا خعتاص، رةسذلذلالهقا بولذص، ظع مذهةمم

نحع  نحع، ظىحع اندعن ظعككع معنعغا ظ ا ظاس ن دذني ةن، زئمعندع ةر قعلعس ةؤةت سةص ةر . ..ق مانغعحة سةص ظاس
ذ      عص، ب لةر بعرلعش العمالر، مذتةخةسعس ارلعق ظ ازعرقع ب دذ، ه عر قعلع دذ، دةص تةصس ةن بولع ةن دئض قعلعس
ظايةتنع، بة هةرعصعنع صعح هالدا قويذص ظوقذيمعز، يةنع آأصلىك هالةتتة تذرعدذ، بذ حاغدا ظايةت مذنداق ظعلمع 

صةن  ـ عنسانالر، سعلةر هامعنع بعر آىن تةرةققعي قعلعص، ظعلعمهةقعقةتكة ظعشارةت قعلعدذ، ظذ بولسعمذ، ظع ظ    
ةؤةتمذ ارقعلعق ق ة  ـ ظ ةم آئمعسعض ادةملعك ظال علةر، ظ ةر قعلعس لذقعغا سةص ةم بوش علةر، ظال ةر قعلس ةؤةت سةص ق

ةن قةؤةت سةصةر قعلعسعلةر دئض ـ حعقعص، زئمعندعن ظايغا ظاندعن مارعسقا، ظاندعن باشقا صعالنئتالرغا قةؤةتمذ
  .مانا بذ قذرظان ظايعتعنعث ظعشارعتع دئضةن. مةنعدة بولعدذ
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بعز يذقعرعدا تولعمذ جعق سأزلعدذق، ظايةتتعن ظعشارةت ظارقعلعق دةلعل ظئلعش ظذسذل قاظعدعسع، بذ خعل 
ةؤةتمذ      ذلذلاله، ق ذص، رةس ـ  نةزةرعيعنع هازعرقع تةصسعرال ظةمةس، قةدعمقع تابعظعنالر دةؤرعدئعال ظوتتذرعغا قوي

ةزةر، ظعسالم                 عدعن قةتظعين انداق بولذش أرىث، ق قةؤةت ظاسمانغا سةصةر قعلغان دةص يازغان، سعز ظويلعنعص آ
ز،        اد قعلعمع دعنعدا ظاسمانغا حعقعش نةزةرعيعسع مةؤجذد، رةسذلذلالهنع معظراجدا ظاسمانغا حعققان دةص ظئتعق

ىرة ظ             ةآلعنعدذ، س اففاتتا ح ىرة س ماننع بأسىص         جعنالر ظاسمانغا حعقعشدعن، س نع ظاس ا، قئ ةررةهماندا بولس
نال                      ايدعن آئيع ا، ظ ة بولس ذ ظايةتت ظأتىص بئقعثالر دئضةن بذيرذق بار، ظاسمان خةؤعرع بعزدة داظعم مةؤجذد، ب

أزلعدع  ةتنع س ذ ظاي اؤابدا ب ارقعدعن ج ال ظ ةم قعلعص ةن قةس اي بعل ةنع ظ ةؤةتمذ. ي ش  ـ ق ةر قعلع ةؤةت سةص ق
ان         سأزلةندع، ظاندعن بذ سىرع  ار، بذرذجالر ظعضعسع بولغ رع ب ةلتىرىص، يوللع ىرة بذرذجنع آ دعن آئيعنال س

ان                لذقعغا بولغ ظاسمان بعلةن قةسةم قعلدع، بذرذج، بذ يولالر، ظوربئتعالر ظةلؤةتتة، ظاشذ سةصةردعن، ظالةم بوش
الاله . سةصةر، سىنظعي هةمراه قويذص بئرعش، تئلعسكوصدا تةآشىرىش بعلةن ظاشكارا بولعدذ          ان    ظ ةم قعلغ ، قةس

ايدا   م، زور ص ايعتع مذهع ة ناه ارلعقع،      ـ نةرس الالهنعث ب ارقعلعق ظ ذ ظ ا ش ة، مان ة ظعض ةظةت، ظةهمعيةتك مةنص
دذ     ـ   بعرلعكع، قذدرعتع، ظعلمع   كارا بولع لذققا                . هئكمعتع، ظاش ذ بوش ا ب ع، مان ةلةك ظعلم ترونوم، ص ذ ظاس ا ب مان

ىح بوشلذققا سةصةر، بارلعق ظعلمع  هةقعقعي  ؤاآعظوم   ع     ـ  تةرةققعيات يعغعندعسع، آ ذدرةت نامايةندعسع، ظعكك ق
  .ساظادةتتذر ـ ظالةملعك بةخت

ث     تعالرنع ظذالرنع تذزالرنع، ظوربئ ذن يذل ةنعال نذرغ ةي، ي ةهذلال ظةل ةنتاؤع رةهم دا، ت ىرة بذرذج س
عنع تةص          ازعدذ،   مةنزعللعرعنع، نذر تئزلكعنع، هةجعملعرعنع، نذرنعث بعزضة نةححة يعلدا يئتعص آئلعش علع ي س

مةن بذ توغرعسعدا آأص سأزلعضةحكة تةآرار ظالمعدعم، سعز صةقةت ظاسمان بعلةن بذرذجالر بعلةن يوللعرع بار 
ايدعلعق دةص         انالرغا ص ز ظعنس ةتلعك، بع ذم ظةهمعي ذ حوق اراث، ب ة ق ان قةسةمض الاله قعلغ ة، ظ ةن سأزض دئض

  .ثظذنداق بولسا، سىرة تارعققا قارا. قارعسعثعزال بولعدذ

اراثغذلذقنع            ذ ق دذ، ظ ظالاله، سىرة تارعقتا، يةنة ظاسمان بعلةن تارعق ظعسعملعك يذلتذز بعلةن قةسةم قعلع
بأسىص ظأتعدعغان يورذق يذلتذزدذر، ظالعمالر، سىنظعي هةمراه، تئلعسكوص، ظالةم آئمعسعضة حعقعش ظارقعلعق،            

 رع ظعككع تةرةصكة سوقذلغاندةك، ظاندعن تاراقتةآشىرىش ظئلعص بارغان، بذ جةرياندا بذالر نذر حعقعرعص، نذ   
ئلعص      ـ   ذن آ اس، ظذيغ ا م تذرذق ظاؤاز حعقعرعدعغان بعر يذلتذزنع بايقعغان، مانا بذ يذلتذز بذ ظايةتتعكع يذلتذزغ

لةؤزة، تارعق،بذ يول آئحة يول يىرضىحع، شذنداقال ظعشعكنع قاققذحع،  قالغان، ظذ بولسعمذ بعرعنحعدعن ظايةت
دذ     ت ـ   تاراق أتكىحع        . ذرذق ظاؤاز حعقعرعش مةنعسعدة بولع ةتنع بأسىص ظ ةنع زذلم اقعص ي ا، س اخعرعدا بولس ظ

ذر          ـ  مةنعسعدة آةلضةن، دةل ظاشذ يذلتذز، تاراق      ة ن اص يةن ذرذص، توخت ا، ت ذرع بولس ان ن اؤاز حعقارغ تذرذق ظ
آأرسعتعلضةن، سعز بذنع بعر حعقعرعش بعلةن زذلمةتنع بأسىص ظأتكةن، بذ خعل ظةهؤالالر، فعلعمدة تةصسعلعي 

  .آأرىص بئقعث

نع                      ع قذياش عالنئت، ظعكك ر ص ذالر بع عمذ، ظ بذ جةرياندا ظالعمالر مذنداق بعر ظةهؤالنعمذ بايقايدذ، ظذ بولس
ش         رعش، حعقع ىن آع تعم آ ع قئ ةن، ظعكك ار ظعك تذزع ب اش يذل ع قذي ث ظعكك ةك، ظذنع ةن، دئم ظايلعنعدعك

 17ظايةتكة قاراث، سىرة ظةررةهمان . ظعككع مةغرعص بار دئضةن بو لدعبولعدعكةن، دئمةك، ظعككع مةشرعق، 
ةن    ـ  ارعدذر دئض نعث صةرؤةردعض ع مةغرعص رعق ؤة ظعكك ع مةش الاله ظعكك ةت، ظ ازدعكع،  . ظاي العمالر ي ع ظ بذن

ةمما،                      ةن، ظ ع دئض ع مةغرعص رعق، ظعكك ع مةش اينعث ظعكك ةن ظ اش بعل ةر، قذي ة، بةزعل ع دئس قعشتعكع ظعكك
  .تتعمذ ظعككع قذياشلعق ظعككع يذلتذزلذق صعالنئت، ظعككع مةشرعق، مةغرعص بار ظعكةنظةمةلعية

ةن،   ام دئض ةق ظ أزنع مذتل ذ س الاله، ب ع، ظ ابلعنعدذ، حىنك ع هئس اننعث مأجعزعس ذ قذرظ بذم
  .خاسالشتذرمعغان، بعز ظةمدع سىرة تارعققا قايتعص آئلةيلع

ن يارالغعن اننع نئمعدع ىرعدة، ظعنس ذ س الاله، ب ةرظ رذيدذ، ظ ذن دةص بذي ا قارعس ذلعرعدعن  ـ عغ ال س ظاي
  .دعن ظعنساننع ياراتقعنعنع سأزلةيدذ)ظعسصئرما(ظئتعلعص حعققان ظارعالشما مةنعي 

عدذ؟             انداق حاثلعش ذالر ق اراث، ظ ر ق ة بع عز يةن بذ بعز يذقعرعدا آأص سأزلعضةن سأزلةر، شذنداقتعمذ، س
أثةآكة         ـ   قانداق بولذص، خروموسذم ظارقعلعق ظةرآةك     أش، س دذ، ض عل بولع انداق هاس حعشع بولعدذ؟ ظةزاالر ق

ث،                 ةتقعق قعلع ةدةر ت ا ق قانداق آةيدىرعلعدذ، ظىح قاراثغذلذق دئضةن نئمة؟ ظذ قانداق ظوزذقلعنعدذ؟ تا تذغذلغانغ
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اث، قاراث، بذ تاهارةت، زاآات مةسعلعلعرعدعكع بذيرذققا ظوخشاش بذيرذق، سعز بذ مةسعلعضة معكرذسكذصدا قار
هئح بولمعغاندا هارذن يةهيانعث فعلعملعرعدةك فعلعمضة قاراث، سىرةتكة، بعظولوضعية، ظانانومعيعضة قاراث، مانا بذ 

اخعرعدا                   ةتنعث ظ ذ ظاي عمذ، ش ذ بولس دذ، ظ ة حعقع ةن تأرةلمة ظعلمع، بذ ظعلعمدا مذنداق نةتعج  ـ شةك . دذر دئض
ادعردذر     شىبهعسعز ظالاله ظذنع ظةسلعضة آةلتىرىشكة يةنع، ية       ةت  ـ 8. نة بعر قئتعم تئرعلدىرىشكة ق  ـ 11. ظاي

ذ،                امغذر ش ةن ي ذ دئض العمالر ب دع، ظ ةم قعل ةن قةس ان، ظاسمان بعل ايتذرذش ظعضعسع بولغ الاله، ق ظايةتتة، ظ
ذ         ذثا ب يامغذر، دئثعزدعن صار بولذص آأتىرىلىص ظاندعن قذرذقلذققا قايتعدذ، بذنع ظاسمان، بذلذت قايتذرعدذ، ش

  .يامغذرلذق بولذت بعلةن قةسةم قعلغان بولعدذ دئضةنمةنا، 

ةرنع                العمالر، ظاسمان زادع نئمعل ازعرقع ظ دع، ه عر قعل يامغذرلذق ظاسمان، يامغذرلذق بذلذت دةص تةصس
قايتذرعدذ؟ بذالرنع تةتقعق قعلعص مذنداق بعلعمضة ظئرعشتع، توغرا، يامغذرنع زئمعنغا قايتذرعدذ، قايتعش بذنعث 

ذم               بعلةن تىضةص  ارعغا هذج ايتعدذ، يةرش عغا ق ذر تئش ةرلعك ن ةن زةه ةمدعن آةلض قع ظال  آةتمةيدذ، قاراث، تاش
ايتعدذ ايدذ، ق ىن،  . قعاللم ذنعث ظىح ايتعدذ، ش نالالر ق ان سئض ن حعقق ايتعدذ، زئمعندع ذر ق ة ن زعل بعنةصش قع

و  انالر رادعظ نع قعالاليمع     ـ ظعنس عمعز، ظاالقعلعشعش ئفوندا سأزلعش زور، تئل ةن   . زتئلئؤئ ةمراه بعل ىنظع ه س
دئمةك، بذ ظاتموسفئرا قةؤعتع، هاؤا قةؤعتع، بذلذت قاتارلعق قايتذرغذحعالرنع آأرسعتعدذ . ظاالقعالشقعلع بولعدذ

اراث،   ة ق فئرا قةؤعتعض ا، ظاتموس ازعر بولس عز، ه ن آأرةلةيس ةن فعلعمدع تعالر دئض عز ظوربئ ع س ةن، بذالرن دئض
دذ      ظةضةر، يامغذرنع قايتذرذص بةرمعسة    ةق ظىزىلع ا، ظال ذر قايتمعس نال، ظذح عدذ، سئض ذ  . ، هاياتلعق ظاخعرلعش ب

ظايةتتة بولسا، يئرعلعص، ضعياهالرنع ظىندىرضىحع زئمعن بعلةن  ـ 12. مذهعم بولغاحقا، ظالاله قةسةم قعلغاندذر
. ةن بولعدذقةسةم قعلدع، ظايةتنعث ظأز مةنعسع زاهعردا، يئرعق ظعضعسع بولغان، زئمعن بعلةن قةسةمكع دئض            

قا مذهعت                    ا، ياشاش ن، هاياتلعقق ث تذنجع يئرعلعشع مذمكع ظالعمالر بذنعمذ تةآشىرىص، بذ دئضةنلعك زئمعننع
دع    ن دئ ع مذمكع رعلعش بولذش ع يئ اندعكع تذنج ةن    . هازعرلعغ ذ دئض عز، ظ ازعرمذ آأرعس ا، ه ةر بولس بةزعل

  )ثعز ظاستعدعكع يئرعقالردئ( .ظأسىملىك، دةرةخ، زعراظةتلةر ظذرذقع ظىحىن يئرعلعش دئضةن

ر        ث مئتع ة مع عمذ، نةحح ذ بولس تع، ظ رعقالرنع تاص ذ يئ اخعرع ب تعص، ظ ة آىزع العمالر ظعنحعك ظ
ن        ا يئقع معدعكع ظوتق ع قعس ث ظعحك رعقالر زئمعننع ذ يئ ارلعقعنع، ب رعق ب تعدا يئ ز ظاس تعكع دئثع حوثقذرلذق

اص تذر     ذالر قاين الص س رعقنع بوي ةؤةبدعن يئ ذ س ةنلعكعنع، ش ىيعنع    ظعك ز س وت، دئثع ذ ظ نع، ظاش عدعغعنع
ذ               ذص، ب عزعص قوي عنع س ةآلع خةرعتعس ةر ش قاينعتعص، قعززعقلعققا ظايالندذرغعنعنع آأرضةن، دئثعز ظاستع ي
ز             ارتعالص، دئثع اغ ص ار ت وت، يان رعقدعن ظ ذ يئ ىن ب ر آ يئرعقالرنع خةرعتعلعك سعزعص قويغان، آىنلةردعن بع

  .ندةك ظوت بولذص الؤذلدعشع مذمكعن ظعكةنخذددع ظالاله سىرة تةآؤعردة دئضة

ذمان قعلعص            ا ض ع خات انالر ظذن ا، ظعنس ة ظالغاحق أز ظعحعض ان ظ عرالرنع قذرظ أجعزة، س ذنداق م ا مذش مان
داق           ـ   14 ـ   13قالمعسذن دةص، بذ سىرعنعث      اؤابعدا مذن ةمنعث ج أجعزعلعك قةس ظايعتعدة يذقعرقع سعرلعق، م

ةن ةك. دئض ان، ش عز،  ـ قذرظ أزدذر شىبهعس ىحع س ةقنعال سأزلعض ةقةت ه ايرعغذحع، ص اتعلنع ظ ةق، ب ذ . ه ظ
ذنداق  . حاخحاق ظةمةستذر دئضةن، قاراث   راستعنال ظذ حاخحاق ظةمةس، ظذ سعرلعق مأجعزعضة تولغان، ظةنة ش

عنع    ةيدذ، ظوخشعش انالر تىزةلم ع ظعنس ا، ظذن ةآىنلعرع بولغاحق أآىم، ي ان ه تعدعن حعقارغ ات ظىس آاظعن
ةيد مان آةلتىرةلم أزع ظاس الاله، ظ ذق     ـ ذ، ظ اقعؤعتعنع تول عرالرنع، ظ ةنعؤع س اددع، م ات، م ن، آاظعن زئمع

دذ      تعدذ دةي ذص آئ داق بول ذ مذن م، ظ ةن قعلدع اراتتعم، م ةن ي دذ، م ان قعلع ذنداق رذشةن باي ةحكة، ش . بعلض
دذ، ظاسمان             : مةسعلةن ان    آىن نذرع ظأحعدذ، يذلتذزالر تأآىلعدذ، دئثعز ظوت بولذص الؤذلداي از تذم ظةسلع ض

عنع                اننعث ظوخشعش ظعدع، دئضةندةك مانا بذنداق سأزلةرنع ظعنسان هةرضعز دعيةلمةيدذ، شذنعث ظىحىن، قذرظ
  .آةلتىرةلمةيدذ

م          ذنداق ظعلع ة ش ث ظةن عم، رةببع ىح   ـ سىرة ظةظال، بذ ظعس ة، آ ا،     ـ هئكمةتت ة يىآسةك ظذلذغلذقت قذؤؤةتت
دذ    ىن،     . ظىستىندذر دئضةن بولع ذنعث ظىح ةزعيم دةص           ش ذدا ظ ز، رذآ أزنع دةيمع ذ س اندا، ب ز، سةجدة قعلغ بع

  .ظذلذغلعغان بولساق، سةجدعدة ظةظال يةنع ظةرشعدعنمذ ظىستىن دةص بىيىك بعلعمعز

ةن      ز بعل ظةمما، ظذ مةخلذققا ظوخشعمعغاحقا، ظوخشعشع بولمعغاحقا،يةنعاال ظةرشدعن ظىستىن تذرذص، بع
ذ  ةس، ب ت ظةم ذ زع دذ، ب ة بوالالي رعم،   بعلل ع بعجع اراتتع، ظذالرن ةخلذقاتالرنع ي ىتىن م الاله، ص ىرعدة، ظ  س
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دع،       . حعرايلعق، مذناسعص شةآعلدة قعلدع، باراؤةر قعلدع      ظذ مةخلذقاتالرغا صايدعلعق نةرسعلةرنع تةقدعر قعل
ةردع،     ـ  ظذالرغا صايدعلعنعش يولعرعنع آأرسةتتع، هعدايةت قعلدع، ظوت       تىرىص ب ىملىآلةرنع ظأس حأص، ظأس

وت    ذرذق ظ ارامتذل، ق ع ق ةن ظذالرن تع بعل ايالندذرذدع،   ـ قذدرع كة ظ ذ    ـ 5 ـ 1خةس ز ب ةن بع ةت، دئض ظاي
  .ظايةتلةردة قعسقعحة توختعلعمعز

ئؤة    ـ   قاراثالر، ظعنسانالر تةبعظعتع، خعلمذ    لعق، م ةرنع، ظاش  ـ خعل بولغاحقا، ظالال، ظأسىملىك، زعراظةتل
  .خعل قعلعص بةردع ـ ع، هايؤانالر تةبعظعتعضعمذ خعلمذخعل ظأستىرىص بةرد ـ حئؤعلةرنع خعلمذ

وت          ـ   حأصلةر بعر  ـ   باهاردعكع، يازدعكع، آىزدعكع، قعشتعكع ظوت     ذ ظ ةر ب مايدذ، ظةض ة ظوخشاش  ـ  بعرعض
دذ،           ئلعص حعقع ةت آ ة، زور ظاص حأصلةر صةسعلنع ظالماشتذرذص بئرعلسة، يازدا قعشنعث، قعشتا يازنعث بئرعلس

ا    اي ق نمذ بولم وت؛  مذمكع ذ ظ الاله، ظ ا      ـ لعدذ، ظ ئلعص، ظذالغق الص ق تا توث ا، قعش ذنداق قذرتمعس لةرنع ش حأص
العدذ           ذص ق از بول معغاحقا      . بةرضعلع بولمايدذ، صايدا قعلعش نعسبعتع ظ تع ظوخشاش اراظعت، مذهعع ةبعظعتع، ش ت

  .خعل قاندذرغذحعدذر ـ ظالالهمذ هاجةتلةرنع خعلمذ

ةدا  ىرعدة، ه ذ س الاله، ب ةت(ظ اراثالر، قعش ،)هعداي ةن، ق ةتتع دئض ول آأرس ىحع، ي ةنع يئتةآلعض  ي
صةسلعدة قذشالر آأحعدذ، ظعسسعق بةلؤاغالرغا بئرعص، دان، هاشارةت، ظوزذقالرنع تئصعص يةيدذ، ظذالرنع آعم 

  يئتةآلعدع؟ ظالاله

اربوننع                  رعص، آ ئن حعقع ةس ظئلعشع، ظوآسعض عنع، نةص زع، هىجةيرعس هةربعر ظأسىملىك غولع، يعلتع
الاله،            . ىمىرعشع قاتارلعقالرنعمذ ظالاله قعلدع   س ةنعال ظ ةيتكىحع، ي ةؤالدالرنع آأص تذرغذحع، ظ ع حاثالش ظذالرن

ذص               دا تذت أز قولع عنع ظ ة، حئكعس ص، مئث ام قعلع رعنع ظعله وزذق يوللع ا ظ ارعتعص، ظذالرغ هةربعر هايؤانالرنع ي
الاله  ع ظ ايلعقالرنع قئزعش    . تذرغذح ةرخعل ب انالرغا ه ذددع ظعنس نع    خ تئمال قعلعش انداق ظعس ع ق نع، ظذن

ام     ايؤانالرغعمذ ظعله اندةك، ه عل بولغ ا آئص اندةك، رعزعقعمعزغ ام قعلغ رعنع ظعله عيات يوللع ةرةققعيات، آةشص ت
ةيلع         ذن، م و لس زدا ب ةيلع دئثع ذق، م ةيلع قذرذقل اؤا، م ةيلع ه ذالر م دذ، ظ عل بولع ا آئص دذ، رعزعقعغ قعلع

نع،          تذخذمدعن حعقسذن، مةيلع تذغذص،      ات آةحىرىش سىت ظئمعتسذن، ظذالرغا قانداق قعلعشنع، قانداق هاي
م          نع، رةه نع، قوغداش انداق ظاسعراش العلعرعنع ق قانداق جىصلعشعشنع، قانداق آأصعيعص ظةؤالد قالدذرذشنع، ب
ةتتا             ورذش، ه ارا ظ ع، ظأزظ قعلعشنع، قانداق هةمكارلعشعشنع، هةتتا، حىمىلعدةك، صادعشاهلعق، ظةسكةر تىزىم

ام          ـ   ظةمضةك، هعيلة  ـ   هةرخعل ساناظةت، ظعش   ةتتع، ظعله معكعرالرنع، دىشمةنضة قانداق تاقابعل تذرذشنع ظىض
ةن                  ةتتع دئض ول آأرس ةآلعدع ، ي ةنع يئت ةدا ي أز، ه رال س بعلةن يول آأرسةتتع، مانا بذالر، بعرال ظايةت، بع

دذ    ةن           . ظايةتكة تةصسعر بولع ةتقعقات بعل م، ت ل بعلع ذ خع ع ظاش ذنداق     بذالرن اندا ش ذغذلالنغذحع، هئحبولمعغ  ش
  .تةصسرعلةرنع ظوقوغذحع بعلةلةيدذ

ر           ع، بع ةيدا قعلغذح اتنع ص ذ آاظعن ذم ب أرىص، حوق امالرنع آ ذ ظعله ع، ب ر نةححعس ث بع دوآتذرالرنع
ا      ذختا ظعنتعزامغ لعك، ص اندذرغذحع، تةرتعص ةتلعرعنع ق ىحع، هاج ع، يئتةآلعض ام قعلغذح قذرغذحع، ظعله باش

ظالاله بار، ظذ بعردذر دةص، شاهادةت آةلعمعسعنع ظوقذص، مذسذلمان بولغان، ظذالرنعث جىملعدعن، سالغذحع، 
ةييعد             عيوننع، س ذب صةيالسوف، سعبعنسعر، دوآتذر آذرسع مورسعيذن، آذرسع مورس ةي،    قذت ةهذلال ظةل  رةهم

اال     . دةل مذشذ سىرعدة سأزلةيدذ    ة ظ عنةك، صةرؤانعلةرض اتقذحع،   ظالاله، هةرة، شةصةرةث، آئص نال تارق هعدة سئض
ئ  نال س االهعدة سئض نعكعلعق ظ رع تئخ ذالر يذقع ان، ظ ئزعم قوبذللعغذحع ظورناتق ش، زئمعنس ةرةص قعلع ر ت ع بع

عم               ر قعس عالقتةك بع ىت، مىشىآياص ةس، بىرآ ة ظةم ظاثالش، آأرىشكة ظعضة، سعز ظعتتةك صذراش سئزعمعغا ظعض
ة ظةمةس       معكرذصالرنع آأرىص يةيدعغان قذشالردةك ظاالهع     ئزعمعغعمذ ظعض اثالش    . دة آأرىش س ةرةثدةك، ظ شةص

سئزعمعغا ظعضة ظةمةس، سعزدة قول تئلئفوندعن باشقا ظأز ظةزالعرعثعزدعن ظاشذ هاشارةتلةردةك ظاالهعدة سئضنال 
  .ظارقعلعق ظاالقعلعشعش ظةزالعرعثعز يوق، مانا بذالرنع بعر ظالاله قعلعص بةرضةن

 ظذالردعن ظذحذشنع بةآال ظئغعرنع، بةآال يةثضعلعنع آأرعسعز، قاغعدةك، سعز، قذشالرنع آأرضعنعثعزدة،
عز،                 ايدعغعنعنع آأرعس ن ظايرعلم أز ؤةتعنعدع اختةآتةك ظ ةك، ص قارلعغاحتةك يعراققا سةصةر قعلغعنعنع، قذحقاحت

اندةك سةص      ازدا سةص تارتق دذ    ـ بةزع قذشالر، بعز نام ذص ظذحع ع    . سةص بول ةت توص ا، جاماظ  بةزعسع بولس
ة ظةضعشعش                امال يأنعلعشعض ةن بةزعسع ش امالغا قارشع ظذحذش بعل بولذص، توصلعشعص ظذحعدذ، بةزعسع، ش



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 651

عز، بةزعسع              ةك ظئض بعلةن يول، ماآاننع تاصعدذ، بةزعسع، يذلتذزالر ظورنع بعلةن نعشاننع بايقايدذ، بةزعسع ب
ةتقعق قع               ع ت ص، بذالرن ايعص     صةس، بةزعسع تئز بةزعسع ظاستا ظذحعدذ، ظعش قعلع عثعز، ظاج ص، آىزةتس  ـ  لع

  .غارايعص مأجعزة، سعرالرنع بايقايسعز

ذث  أرىص قوي ر آ نع بع ةن فعلعم الر دئض ذس قذش انداق  . مةخس ع ق الالهنعث ظذالرن عز ظ اندعن س ظ
اح،     ة، قارلعغ يئتةآلعشعنع، قانداق ظعلهامالرنع قعلعشعنع بعلةلةيسعز، بعز هةسةل هةرعسع، ظأمىحىك، حىمىل

ال ع قذش عدة  توقذمعح ةحىرىش مذساصعس ات آ وزذق، هاي اش، ظ ذؤا ياس ث ظ أزلعدذق، ظذالرنع ارلعقالرنع س ر قات
  .مأجعزة، سعرالر، ظعلهام آأصتذر

ىرعنع،                ـ   131تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،     ة س ر نةحح عدعن بع ان سىرعس الالهنعث قذرظ ا، ظ بةتتة بولس
ة، ظذ        عؤةتلعك،      هاشارةتلةر ظعسمع بعلةن ظاتعشعغا شذنداقال، بذ ظايةتت ة مذناس ام قعلعص يئتةآلعشعض ا ظعله الرغ

ع  نع، ظعلم الالهنعث قذدرعتع أجعزعنع      ـ ظ االهعدة م ر ظ ايعص بع عتعدعغان ظاج اناظعتعنع آأرس نع، س هئكمعتع
ان     200000سىرةتلعك آأرسةتكةن، ظذ بولسعمذ       خعل هاشارةتلةر ظارعسعدعن آأز ظالدعثعزدا ظذحذص يىرعيدعغ

ة، غوزعالرغا زعيان سالعدعغان قذرت ظاصعتع آةلتىرعدعغان صةرؤانة، آئصعنةآتذر، ظالاله، آئصنةك تورع، آئؤةزلةرض
ىح          الالهنعث آ ذن، ظ ةتقعق قعلس ذن، ت زنع آأرس عز، بع ارةتنع س ذ هاش أز     ـ ب ذن دةص آ نع بعلس قذدرعتع

الدذرغاندذر  ان س الدعمعزدعال زعي اراث،   . ظ ة ق قان، هئكمةتك عرالر ظورذنالش داق س ثدا، مذن كذص بذنع معكرذس
ذددع    1200دعن 600ظارقعلعق بذ خعل هاشارةتنعث آأزعنع آىزةتكةندة، هةربعر آأزع    ةن، خ ة ظعك  آأزضة ظعض

ع               عتعص قويدعمعك ةآرار آأرس ةيتعص، ت نع آأص العمالر معكرذسكذص ةن، ظ أزلىك ظعك حىمىلة، حعؤعندةك آأص آ
  . آأص، تةآرار آأرسةتمةيدذدةص باشقا نةرسة سالسا، معكرسكذص ساق، ظذ ظةزةلدعن بعر نةرسعنع

عنع       ك نةرس ايعتع آحع ك، ناه االهعدعلعكع، آعحع نعث ظ ر مئكرذسكذص ايعنعص،  ظئلعكتئ ا ت ونلذق توآق
آومصيذتئرغا تايعنعص، نةححة معليون هةتتا، معليارت هةسسة حوثايتعدذ، هةرضعز ظعككع آأرسعتص قويمايدذ، 

زلةر ظاشذ آحعك ظعككع آأز ظعحعضة جايالشقان، بذنعث، بذ آأ.  آأزع بار ظعدع1200بذ هاشارةتنعث راستعنال 
ىرعتع  ان س اراتتا تارتعلغ و ظاص ةؤةهعرنعث(فوت ار ـ 131) ج ة ب أرىص . بةتت ار، آ ىرعتع ب أز س ان آ حوثايتعلغ

ث ذ. بئقع ىح     ب الالهنعث آ رعنحعدعدن، ظ ار، بع ةت ب انداق هئكم دذ؟ ق نع بعلدىرع م  ـ نئمع تع، ظعلع  ـ قذدرع
صذختا ظعنتعزام بعلةن . اناظةت، هىنعرع حعقعص تذرعدذ، بذنع بعر زات ظاالهعدة اليعهعلةيدذهئكمعتع، ظعلغار س

ى      اناظعتع مةثض رع، س الالهنعث هىنع ن، ظ الاله، ظعككعنحعدع عمذ، ظ ذ بولس ة، ظ تذرعدذ، ظةلؤةتت ظورذنالش
دذ               دا تذرع ار، يىآسةك ظورذن ة ظعلغ عز هةسس ةخلذقالرنعثكعدعن سانس ن،   ظعنسانالرنعثكعدعن، م ، ظىحعنحعدع

تذيغذغغا  ـ ظعنسانالر بذنع آأرسة، تئخع ظعلمع تةرةققعيات، آةشصعياتالر مةثضى ظاخعرالشمعغذدةك دئضةن هئس
خذددع ظأيدةك حوث آومصيذتئرنع، . آئلعص، يةنعمذ ظعزدعنعص زور تةرةققعياتالرغا ظئرعشعدذ، آةشعص قعلعدذ

اندةك  انحعلعك قعلغ تةرحعلعك، ظالق اتعرعدةك دةص ارةت،  .خ ايؤان، هاش ذرالص، ه ةنعمذ حوثق أتعنحعدعن، ي  ت
قذشالر، ظأسىملىآلةر، ماددا، ظعلعمئنت، ظأز جعسمعمعزدعن تةآشىرىش ظئلعص بئرعص، نذرغذنلعغان سعرلعق     

ايعص  عدذ، ظاج ةرنع تاص عنعث      ـ مأجعزعل أزعنعث سةؤعيعس ع ظ ةربعر آعش ايدذ، ه ةرنع بايق ارايعص ظاالمةتل غ
  .ا، قاتتعق تئرعشعدذ، آأرىص باقمعغان خعيالغا، آةلتىرمعضةن نةرسعضة قعزعقعدذ قعلس هئستأؤةنلعكعنع

بةتتعن باشالص، تا سىرة غايعشةضعحة هاشاراتلةرنع سىرةتلعك بايان   ـ   132تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،    
حاثلعشعش، قعلعص، ظذنعث تىرلعرعنع، قعسعملعرعنع، صايدا زعيعنعنع، قانداق ظوزذقلعنعشعنع، هايات ظىحىن، 

ايعص                  ع ظاج عزنع، ظذالردعك ةرلعك، زةهةرس عزلعرعنع، زةه ذتلعقلعرعنع، صذتس أص ص ةهؤاللعرعنع آ جىصلعشعش ظ
  .سعرالرنع بعرمذ بعر بايان قعلغان

عزالرنعث       ذص، دعنس مع بول ةت ظعس عم، قعيام ذ ظعس ز، ب ةتقعق قعلعمع عيةنع ت ىرة غاش ز، س ةمدع بع ظ
ة ق لذق ظاقعؤةتك ةتلعك، قورقذنذش ذددا دةهش اراالر، ب ةهذدعيالر، ناس مذ ي رعدذ، بولذص ىرةتلةص بئ العدعغعنعنع س

ا            دعنعدعكعلةر، نذرغذن جاصا  ززعق ظوتق اخعرعدا قع دذ، ظ اخ بولع وص، مذن ب، ص دذ، راهع ادةت قعلع ارتعص، ظعب ت
  .آعرعدذ

ةق    ـ   ظايةت، قعيامةت آأرىنىشعنع، ياخشع    اننع، ه ازا    ـ   يام اتعلنع، ج أزلةص بو   ـ   ب اتنع س ذص،  مذآاص ل
عنعث                     ذالر تأض ةن، ظ داق دئض عدعن مذن ل يىزعس ة، دةلع ادعر ظعكةنلعكعض عغا ق ظالالهنعث بذ آىنعنع حوقذم قذرذش
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انداق                ث ق ا، زئمعننع ك تذرغذزذلغعنعغ قانداق يارعتعلغعنعغا، ظاسمان قانداق آأتىرىلعشعضة، تاغالرنعث قانداق تع
يةت ظةلؤةتتة بعر سةهرادعكع ظةرةبلةرضة خعتاب قعلعنغان، ظايةتكعحة قاراث، بذ ظا ـ 20يئيعلغعنعغا قارعمامدذ؟ 

عنع              ايعص تأض ا، ظاج ظىستعضة قارعسا، ظاسماننع، صةسكة قارعسا زئمعننع، ظالدعغا قارعسا تاغنع، ظاستعدا بولس
  .آأرةتتع، ظاندعن ظالالهنعث قذدرعتعضة دةلعل تاصاتتع

عز تذرذشع،         قئنع بعز، بذيرذققا بعناظةت قاراص باقايلع، نةزةر ساال        يلع، ظاسمان آأتىرىلىشع، تىؤرىآس
ذتلعرع،                    ان ص اتماي ماثعدعغ دا ص أزلعرع، قذم لعق آ ث قاص آأص سأزلةندع، تأضعدعكع مأجعزعمذ شذنداق، ظذنع
اش  ة، قاتن راق سةصةرض ع، يع ا بويسذنذش ك بالعغ ر آعحع ذق، بع ذنداق تذرذغل تعخانلعرع، ش لذق ظذس قورقذنذش

  .ققا بةرداشلعق بئرعشع، يةتتة آىن سذسعز تذرااليدذبولذشع، سذ ساقالص ظذسسذزلذ

ةينع         ةس، آ عال ظةم الغذز تأضعض ا دةص        ـ ظايةت، ي ةآكة، ظاتق ا، ظعش امدذ؟ آالعغ ة قارعم ةينعدعن تأضعض آ
ةلتىرىص،              عنع آ ايدذ، تأض ع بولم أتىرىص بولغعل ابنع آ اغدا آعت ذ ح ت، ظ ا زع ةت ظعلمعغ آةلتىرىؤئرعش، باالغ

 سالدع، بعز ظةمدع بارلعق هايؤانالر، هاشارةتلةر، قذشالر هةممعضة قارايمعز، شذنداق ظعشعكنع ظاحتع، ظاساس
عتع قعلغاندا، ظالالهنعث    م        مةقس عرالرنع، ظعلع الاله، س كارعلعنعدذ، ظ ةرنع       ـ    ظاش أجعزة، ظاالمةتل ةتنع، م هئكم

بعز . الهمذ ظذالردعن رازعدذرظالعمالرال ظالالهدعن قورقعدذ، ظال. بايقعغذحعدعن، حىشةنضىحعدعن، بةآمذ رازعدذر
الغذحع،           اقالص ق اتلعقنع س ندعكع هاي اغالر زئمع ذ ت هازعر، زئمعن ظىستعدعكع، تاغالر ظىستعدة توختعلعمعز، ب

  تذر، تاغالر،نئمةتداؤام قعلغذحع، زور 

  تاش تاغالر، ضعياه ظىنمةيدذ، قاتتعقتذر، ـ 1 

  ظأسىملىك، ضعياه ظىنعدعغان يئشعل تاغالر، ـ 2 

س   ـ3  م ظع اغالردعن داظع ذ ت اغالر، ب ار ت ان يان ص تذرعدعغ وت حعقع ص  ـ ظ از حعقع ان، ض ةك، تذم تىت
  .تذرعدذ، بذ ظعحعدعكع ظوتنعث تةسعرعدذر

  .صةس قعلعص تذرعدذ ـ قار، مذز تاغالر، هاؤانع ظعضعز ـ 4

ان؟ قايسع  ـ 5 عل بولغ انداق هاس ذالر ق انالر، ب ذم بارخ اندعن ق اغالر، ظ ىك ت أيىك، حىلل وزذق آ سعس ق
ارتعالش    بولعدذ؟ تاغالر باشقا جعسعمالر زئمعنغا سوقذلذش بعلةن ياآع ضىمىرلىش بعلةن ياآع يانار تاغ بعلةن ص

صةسلعك هاسعل بولذش، تةؤرةش سةؤةبعدعن دئضةندةك ياآع آعحعك ظارال ظأسىش بعلةن  ـ  بعلةن ياآع ظئضعز  
ذق دئثع   ا، قذرذقل ز قذرذقلذقق اآع دئثع ةن ي يعش بعل عتة،   حوثع ر ؤاس الاله، بع اآع ظ ةن ي أتكعلعش بعل ا ي زغ

دذ     عل بولع ةن هاس ارعتعش بعل عز ي ع        . سةؤةبس عز ظذن تذ، س اغالر تذرذص اراث ت ذن، ق عل بولس انداق هاس ق
ذ ةن خعلم ةت بعل ع هئكم الاله ظذالرن عز، ظ دع،  ـ آأرىؤاتعس انلعق قعلمع عل ظورم ةممعنع يئش دع، ه ل قعل خع

معنع مذز، قار قعلمعدع، ظعنسانالر ظئهتعياجعغا ظاساسةن، هئكمةت بعلةن هةممعنع آأيىك تاش قعلمعدع، هةم
بارلعق يةرشارعدعكع هةممة هاياتلعقالرنع مذهعتالرنع آأزدة تذتذص ياراتتع، هةربعر تاغ، زئمعننع تذتذص تذرذش 

عردعن   ذ تةصس ع ب ايدذ، بذالرن نع ظوين وؤزذق رولع اقاليدعكةن، ق ذثلذقنع س ةن، تةثص ع بولعدعك اآع رول ي
  .جذغراصعيةدعن آأرىث

  .سىرة فةجعر، بذ سىرعنعث ظعحعدة، سىبهع مةدهعيلعنعدذ

ة              عنعث جةننةتك هئيت، هارصا آىنلعرع مةدهعيلعنعدذ، تارعخدعن ظعبرةتكة ظعشارةتتذر، ظارام تاصقان نةصس
ةبرعدة                      عنعث ق ر آعش ةن بع ذص ظأتك د بول ةن زاهع ادةت بعل ةن  آعرعشع سأزلعنعدذ، مةخسذس ظعلعم، ظعب ظألض

  .آىنع بعر قذش آئلعص، بذ ظايةتنع ظوقذيدذ، آعشعلةر هةيران قالدعذ، بذ بعر آارامةتتذر

نع               انلعق آىنع دعن قذرب العمالردعن، جىص ان، ظ ةم قعلغ ةن قةس ان بعل اق س ىرعدة جىص ؤة ت ذ س الاله ب ظ
ة،     ان، ظةمةلعيةتت نع ظالغ ا آىنع اقدعن هارص انالرنع      ت اق س عنع، جىص ؤة ت رع مةنعس ةمدعكع  زاهع ةن قةس بعل

ع ظعسالم            ـ   ؤاقعت، آئحة . دئضةن مةنعدة بولعدذ   آىندىز، زامان، هئساب سانالر بعلةن قةسةم قعلشع، بذالرن
دذ            ارةت بولع عياتالرغا ظعش ةرةققعيات، آةشص ايعص ت ة بعرلةشتىرسة، ظاج ذر مةسعلعسعض ع،  . دعنعدعكع ن حىنك

ار   وك، ظعلغ ورال ت اب،   ق ذر، هئس ذ ن يذتئرالرمذ ش ةرعز،   ، آومص دة ص ةرعظةت ظعحع ئلعدذ، ش ا آ اندعن بارلعقق س
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دذ    ةن بولع ا بعل ةن، ماتعماتئك اب بعل ذ هئس راس ظعلمعم ع   . مع التعرلعق ظعلم ع، بوغ تذز ظعلم ترونوم، يذل ظاس
  .قاتارلعقالرمذ شذنداق

االهعدعلعكع، ماتعمات      ا  تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا مذنداق قعزعقارلعق سانالر خذسذسعيعتع، ظ ئك
  .سعرلعرعنع يازعدذ

ذ           ـ   1 ايدذ، ظ ذ يوقعم انالر ظاساسع، ظ ة، س بعر دئضةن سان، بعز يذقعرعدا دئضةندةك خذسذسعيةتكة ظعض
  .بولمعسا هةممة سان يوقايدذ

  .ظعككع بولسا، تذنجع آأصةيضىحع، سانالر جىصع هئسابلعنعدذ ـ 2

ن  ظىح، تذنجع تاق سان، حىنكع، تذنجع آأصةيضىحع سان ظعككع،  ـ   3  ظذ جىص، تذنجع جىصدعن آئيع
  .آةلضةن سان ظىح تاق بولعدذ

دذ                  ـ   4 أت بولع ة ت ة آأصةيتس نع ظعككعض ان، ظعككع ، 2+2=4. تأت بولسا، تأتعنحع يعلتعزلعق جىص س
  . بولعدذ1+3=4 ،2×2=4

ةش         ـ   5 ى ب ة مةثض بةش بولسا، داظعرعلعك سان يةنع بةشنع بةشكة آأصةيتسة يةنة ظذنع بشكة آأصةيتس
  .مايدذيوقال

(625×5=390625) 125×5=625 125=25×5=125 5×5=25  

  .تا ظاخعرغعحة مةثضى بةش يوقاص آةتمةيدذ، ظايلعنعدذ

  ظالتعمذ بةشتةك داظعرعلعك.  قالغان سان، بذنداق بولمايدذ1+2+3=6ظالتة، آامعل سان بولعدذ  ـ 6

دذ2+4=6، 1+5=6، 3+3=6) 2×3=6( ع .  بولع ةر خانعس ان، ظونل امعل س ذ آ ةر 28دة ب ، يىزل
ادة  12.  آامعل سان هئسابلعنعدذ 8128، معثلةر خانعسعدا    496خانعسعدة   ان،   8 دئضةن سان زعي ةن س  دئض

  ناقعس هئسابلعنعدذ

، تذنجع 4، ظعككعنحع جىص سان 2يةتتة، آامعل سان هئسابلعنعدذ، بذ مذنداق تذنجع جىص سان  ـ 7
ا   5 سان ظعككعنع تاق سان ، ظةضةر تذنجع جىص5، ظعككعنحع تاق سان     3تاق سان    ة قوشس ة  7=5+2ض  يةتت
  . يةنعال يةتتة بولعدذ4+3=7ضة قوشسا، 3ظةضةر، ظعككعنحع جىص سان، تأتنع تذنجع تاق سان . بولعدذ

اق        .8 ة قوشس أتنع تأتك ع، ت ان، حىنك دذ 4+4=8سةآكعز، تذنجع آذؤادرات، جىص س نع  .  بولع ظعككع
 2×2=4، 2+2=4 بولدع، خذددع 8صكة قوشسا، آأصةيعتسة،  بولعدذ، جىصنع جى2×4=8تأتكة آأصةيتسةك، 

  .بولغاندةك، يعلتعزلعق آذؤادرات سان

  . بولعدذ3×3=9توققذز، يعلتعزلعق تاق سان، حىنكع،  ـ 9

  .بةش، يةتتة، ظذنداق بولمايدذ

دذ      10بعر تذنجع بعرلةر خانعسعدةك،      ـ   10 ر        .  تذنجع ظونلةر خانعسع بولع ةر خانعسع، تذنجع بع بعرل
  .101، يىزلةر 10ونلةر خانعسع، تذنجع ظ

  ظون بعر، ضاحا سان، صىتىن سان، حىنكع، صارحعلعنعشع يوق، يئرعم  ـ 11

ةمما   دذ، ظ علع بولع ةيدذ، دئض ة دعيعلم زدا، ظةرةبح ةنع ظئغع ةيدذ، ي دئيعلم
  .خذمسة، ظذشرة دئضةندةك

نعدذ       ة بعلع ذ ظايةتت ع، مذن ع ظاساس انالرنعث تذنج ابنعث، س الال. هئس ع   ظ ابنع، يعلالرن ز هئس ه، بع
ذص، ؤاقعت                         ان بول ةم قعلغ ةن قةس ان بعل عردة زام ىرة ظةس ةن، س اراتتذق دئض بعلعؤئلعشعثالر ظىحىن، ظاينع ي

ازعرقع            ة بواللمايسةن، ه ة ظعض ال، آةلضىسعض رةت ظ ةتتع، ظعب نع  ؤاقتظعنتايعن مذهعمدذر، ظأتكةن ؤاقعت آ عث
و       ئنع              حعث تذتذص، صذرسةتنع غةنعيمةت بعلضعن، ظ ان س ت، زام عمذ ؤاقع اقالص تذرس ئنع س ان، س رذن، ماآ
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ع         ةت آىن رعدذ، قعيمام ةت بئ ايعن ظةهمعي ا ظعنت ا ماتعماتئك اب، ؤاقعتق ذ هئس نع ب الم دع اقلعمايدذ، ظعس س
  .ؤاقعتتعن، صذرسةتتعن هئساب قعلعنعص سورعلعدذ

ةمد                  ذ ظال ان، ب عتعدذ، ظعنس أثىل بألىشنع آأرس ا آ ةهةر مذهعتعغ عال     سىرة بةلةد، ش ةققةت ظعحعض ة مذش
ا  ىحة جاص ة آعرمعض ا جةننةتك ايدذ، ت ةققةتتعن قذتعاللم ا، مذش ةم بولغاحق عناق ظال ان، س ةققةت  ـ يارعتلغ مذش

ةندةك،        رعدا سأزلعض ز يذقع أزلعنعدذ، بع مةؤجذد، يةنة، بذ سىرعدة، مةخسذس ظعككع آأز، ظعككع لةؤ، تعل س
ظاسعراش، آأرعدعغاننع تالالص آأرىشكة تئضعشلعكعنع آأرىش آأزنع ظاالهعدة تةتقعق قعلعش مذهعمدذر، آأزنع 

  .آأزدعنمذ هئساب قعلعنعدذ، تعل بولسا تئخعمذ شذنداق. الزعم

  )ظاؤاز صةردعلعرع(

 ـ سىرة شةمسع يةنع قذياش، سةرة لةيلع، آئحة، سىرة زذها، ظالاله بذ سىرعلةردة، قذياش، ظاي، آئحة
ةندةك،         زئمعن، ظعنسان نةصس   ـ   آىندىز، ظاسمان  ع، روهع بعلةن قةسةم قعلعدذ، مانا بذالر بعزنع يذقعرعدا دئض

صةن، آةشصعيات، تةرةققعيات ظعلمعغا، روه مةسعلعسعنع، هاياتلعق، قايتا تئرعلعش،  ـ آاظعنات ظعلمعغا، تةبظعي
ةت  ةت، جةنن دذ     دوزاخ ـ قعيام ذق بولع ذ تول اندعن ب قاندا، ظ نع قوش ذ    .  ظعلمع رعدذ، ب ة بئ ع نةتعج ياخش

ةت               ا، جةنن اخعرعدا بولس ص، ظ  ـ سىرعلةردعمذ ظاخعرعدا ظاشذ آاظعنات، صةلةك، جذغراصعيعلةرضة ظعشارةت قعلع
م     دوزاخ ةللعرعدةك ظعلع ا ظ عزالر ياؤرذص ا، دعنس داق بولمعس دذ، ظذن ذص قويع نع قوش ةرةققعيات   ـ  ظعلمع ةن ت ص

  .بولسعمذ، يةنعال ظالالهدعن، ظاخعرةتتعن خةؤةرسعز يىرعدذ

ذ   ع                     بعز مذس اغدا ظعكك ذ ح ز، ب ص، دةرسلعك قعلعمع ةن قعلع ع ص تىرىص، ظومذم ةممعنع بعرلةش لمانالر ه
رعدا     ز يذقع ىن، بع ذنعث ظىح ايدذ، ش ارةتكة ظوخش ة، ظعش ارة، خذالسعض ذ ص ز، ب اظادةتمةن بولعمع ةملعك س ظال

عز        رعدذ، س ذص بئ علع   سأزلةص ظأتكةن بارلعق ظعلعم صةن هئكمةتلةرضة ظعشارةت قعلعدذ، دةلعل بول تا تةصس باش
  .تةتقعق قعلسعثعز، آئيعن بذ قعسقا سىرعلةر بولسا، ظةسلةتمة، ظعشارةت بولعدذ، خذالسعلةيدذ

راح سىرة   ة       قةلب إنش ابلعرع بعزض عمذ، خعت ذلذلالهقا خاس بولس نعث هةقكة ظئحعلعشع، بذ سىرة ضةرحة رةس
أتىرعدذ،     خذددع، رةسذلذلالهنعث ظئغعر يىآنع آأتىرىؤةتكعنعدةك، هازر     . ظامعدذر قع دةؤةتحعلةرنعثمذ يىآعنع آ

دذ ةن بولع داق دئض ذ مذن ة ب م . بعزض م، ظعلع ذق قعلدع ا ظوح الم، ظعمانغ ة، ظعس ةلبعثنع هةقك ان، ق ع ظعنس  ـ ظ
هئكمةت، آةشصعيات، تةرةققعياتقا ظاحتعم، ساناظةتلةر ظارقعلعق مةن ظاتا قعلغان بايلعقالر ظارقعلعق ظىستىثدعن             

ةن          ظئغعر يىآنع آأتىردىم،   ةن دئض الالهقعال يىزل ةقةت ظ  ظعشعثنع ظاسانالشتذردذم، شذثا، سىرعنعث ظاخعرعدا ص
ذ                          ز، ش الالهقعال قعلعمع ذ ظ ةقةت ش ةممعنع ص ةتنع، ه أؤبعنع، خعزم ادةتنع، ت ىآرعنع، ظعب ز ش ار، بع بذيرذق ب

ابنع ظأ           ارعتعص،    ظالالهقعال يىزلعنعمعز، بذ ظايةت مةنعسعنع ظأزضةرتعص، بذرمعلعغانلعق ظةمةس، خعت ة ق زعمعزض
خاسلعقدعن ظاملعققا قارعتعص، خذددع ظالاله بعزضة دةؤةتقاندةك، هئس قعلغانلعق، حىنكع، رةسذلذلاله آةتتع، 

  . قعلعدذمةقسةتبذ خعتاص قعيامةتكعحة داؤام قعلعدذ، بعزلةرنعمذ 

ىرعنع مة  ر س عتعدذ، بع نع آأرس ىملىك، دةرةخ ظعلمع ذص، ظأس ةن بول ةنجىر دئض ن، ظ ىرة تع خسذس س
اندذر   ةم قعلغ ئخع قةس ة ت اص، يةن ةن ظات ىملىك ظعسمع بعل ةن  . ظأس ذ دئض اراؤاتعمعز، ب ةل ق اق، س ز بولس بع

قامةتلعك،  ـ   زعراظةت، باغؤةنلعك، بوتانعكا ظعلمعغا ظعشارةتتذر، ظالاله، بذ سىعردة ظعنساننع حعرايلعق، قةددع          
ع  ان بذن ةر ظعنس اراتقعنعنع، ظةض ىزةل ي ئسض ا، بعلم ه أز   قعلمعس ا، ظ ةتقعق قعلمعس عزالرحعلعك ت ة، دعنس عس

ئؤة       ة، م ا، ظةلؤةتت ىآرع قعلمعس ة، ش عز يىرس ةتتعن خةؤةرس أزعدعكع هئكم ىزةللعكعدعن، ظ معدعن، ض جعس
نع تونذشدعن آئلعدذ، نئمةتقا سالعدذ، شىآرع قعلعش، دوزاخبةرمعضةن ظىرىآنع آئسعص تونذردا قالعغاندةك، 

ادةت قعل الص، ظعب الالهنع ظذلذغ ع، ظ نع، ظعلم مذ، قذدرعتع ة، هئكمعتعش عنعنع بعلس نع، آأيىنض نع، رةهمعتع ع
ةي     . ياخشع بولعدذ  ايتذرعدذ، ظ ا ق شذنعث ظىحىن، بذ ظايةتلةر يةنعال ظعلضعرعكع ظعلعمالرغا سىرةتلعك بايانالرغ

ةندة    عمدذر، س اغ جعس اش، ت ر ت ةن بع ذ دئض ع ظ ىزةل، حىنك ايدعنمذ ض ىك ظ ةش آىنل ون ب ةن ظ ان، س ظعنس
  .ظئتعقاد باردذر ـ ممةتلعك ظعمانقع

هةربعر مذسذلمان بذ سأزنع ظوقعغعنعدا، ياآع ظاثلعسا، ظأزعنعث . سىرة ظةلةق، لةختة قان دئضةن بولعدذ 
قعحة    عدا قعس ذ توغرعس ز ب ا، بع لةيدذ، ظذنداقت ارالغعنعنع ظةس اندعن ي ة ق ذدعن، لةخت س س ة نعجع ر تامح بع
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  .توختعلعص ظأتعمعز

ر    وت، بع ةق، زعض ئندا     ظةل دا، رئنتعض ذص، معكرذسكذص عدة بول ذرت مةنعس علعص تذرغذحع، ق ا ظئس جايغ
ز،        أزلةص آئلعمع تةآشىرسة، تأرةلمعنعث راستعنال شذ قذرتقا ظوخشاش هالعتع بولعدعكةن، بذنع بعز باشتعن س

اال       )ظعسصرما(قذرظان، خاس سذدعن، مةنع      ة، ب ، دعن ظعنساننعث يارلعشعنع آأص سأزلةيدذ، مذسنةد ظةهمةتت
سذنعث هةممعسعدعن يارالمايدذ دئضةن، هةدعس بار، شذنداق، بعر تامحة مةنع سذ، حوث بعر آألدةك قعياس          

ر      .  هىجةيرعسع بولعدذ  ظعسصئرماقعلعنسا، ظذنعث ظعحعدة نةححة معليارت       ع، بع ذنداق آعحعكك ةيرة ش ذ هىج ب
ةر         100غا يارسا، شذ    100تال قعلنع    ةيدذ ظةض رعحعلعك آةلم ث بع ع   3000نع اق       ن ة ظ ا، ظعنحعك ا تعزس بارماقق

  .سعزعق هاسععل قعلعدذ خاالس

داق                    قان، بذن ة جايالش ذم ظعحعض ع تذخ أرعمعز، ظوزذق نع آ ن حعققعنع ايؤانالرنعث تذخذمدع ذن ه بعز نذرغ
ان               . تذخذم ظايالدعمذ بولعدذ   ذ معليارتلعغ ا، ظاش عنع بولس اننعث حاثلعشعش دذ، ظعنس بذمذ ظعنتايعن آعحعك بولع

ارعدذ،              هىج ظعسصئرما ئلعص ب رعص، حاثلعشعش ظ ة آع ةيرعسعدعن صةقةت، تالالنغان بعرسعال تذخذمحة ظعحعض
ون              ةآعللعنعدذ، حاثلعشعص، ظ عدعن ش ر جىزظعس مانا بذ، يذقعرقع هةدعسنعث مأجعزعسعدذر، باال، سذنعث بع

علع  أرىش مةزض ةيز آ ذ دةل ه ارعدذ، ب ة ب ع ظعشكعض ا رةهم ةح، ظان ذالر آأصةيض ن، ب ن آئيع دذآىندع ذ . بولع ب
، ظاشذ قاندعن ظوزذق ظئلعشتذر، شذنعث ظىحىن، هامعلدار ظايال هةيزع آأرمةيدذ، بذ مةقسعتعهىجةيرعلةرنعث 

ا                          اندعن ت عيعص، ظ ة آأص ةيرة ظعككعض ذ هىج دذ، ب اش تذرع ة تذت اتعلعص، آعندعدآك ةمرعيع دةص ظ اال ه قانالر ب
ة   ارت، تئرلعيونغعح ة معلي ة نةحح ة  128، 64، 32، 16، 8، 4، 2ظاخعرغعح ىص هالةتت ذنداق ج ا ش ، مان

ةيرة      هةربعر. آأصعيعص ظاخعرعدا بذالر ظعنسانغا بعر جىصدعن ظةزا هاسعل قعلدذ         ىحع هىج ظةزانع شةآعللةندىرض
ثالر    علةرنعث رةببع ةن س الاله م العمالر، ظ ةن، ظ الدعن آةلض ر ت ذ بع ةر ظاش ذ هىجةيرعل ا ب ذص، مان ايرعم بول ظ

عل  ذالر س ة، ظ ذ ظةمةسمذ؟ دئس اقنع دةل ش ةهدة، معيس ةن، ظ اؤاب بةرض ز دةص ج زنعث رةببعمع ة بع ع ظةلؤةتت
ايتتع دةص      ا ظوخش اق بالعلعرعغ اق ظ ث ظذشش عرلةر، حىمىلعنع ع تةصس دذ، بذرذنق ةن دعيعش ةر بةرض هىجةيرعل

ا   يازغان، مانا ظذ، شذ هىجةيرعلةر بولذشع، ظادةم ظاتعنعث سىلبعدعن بعراقال حعقعرعلعص، ظةهدة ظئلعنعشع،               ت
ةن            ذ دئض ايلعق    120. قعيامةت آىنعضعحة بذ ظعنسان يارعلعدعغان هىجةيرة داؤام قعلعشع، دةل ش أت ظ ىن، ت  آ

دذ                     ا قعلع اننع ظات ةمدعن روه، ج ىلىك ظال اهعدعن مةثض أز دةرض ة ظ ذ تأرةلمعض الاله ب ذ   . بولغاندا، ظ ان ب روه، ج
تعدذ ايتعص آئ ا ق أز جايعغ اخعرع ظ ا، ظ ة مةنسىص بولمعغاحق ة ظالةمض ىلىآكة ظعض ىن مةثض ر آ امعنع بع ذ ه ، ظ

ر            امعل بع اق، آ ةزالعرع س رعم ظ ذص، راؤذرذس، بعجع بوعلدذ، ظعنسان بعر تال هىجةيرعدعن تةرةققعي قعلدذرذل
رايلعق             أش آعيعشع، حع أثةآكة ض ظعنسانغا ظايلعنعدذ، ظذ بذ جةرياندا ظاشذ لةختة قان، بعر حعشلةم ضأش، س

عر سىرةتكة، هةتتا بارماق ظعزعمذ هئحكعشعضة ظوخشعماسلعق بولذص، دذنياغا شةآعل هئحكعشعضة ظوخشعمعغان ب
آأز ظاحعدذ، بذ حاغدا ظوزذق مةنبةسع، آعندعك آئسعص تاشلعنعدذ، باال هةمرعيع بولغان قان، خذددع قعزعل 

اغرعدعن             ا ب نعص ظان ام قعلع عدعن ظعله الاله تةرعص ان ظ اغدا ظعنس ذ ح اق  ضأشدةك حىشىص يةرضة آأمىلعدذ، ب  ظ
  .سىتنع ظعمعشكة باشاليدذ

بعر ظوزذق مةنبةسعدعن ظايرعلعشنع ظالدعن بعلضةن ظالاله، سىتنع تةييارالص قويغان، سىتتعن ظايرعلسا، 
يةنة نذرغذن رعزعق، هايؤان، ظأسىملىك ظارقعلعق تةيياردذر، ظاخعرعدا مانا سعز بعزدةك بعر ظعنسان ظاشذ لةختة 

الاله       نع تونذسذن                قاندعن آئلعص حعقعمعز، ظ ىآرع قعلسذن، مئ ذن، ش ة بعلسذن، حىشةنس ع بعزلةرض بذالرن
ن                ةدعن، نئمعدع أزعنعث ن دةص، سأزلةص بئرعدذ، ظةمما، نذرغذن مذسذلمانالر بذ ظعلعمدعن خةؤةرسعز هالدا ظ
معنع،                    أز جعس ةتتا ظ ارعدعغعنعنع، ه ة ب اخعرعدا نةض ة ظ نع يةن ةيدا بولغعنع ذص، ص انداق بول هاسعل بولغعنعنع ق

ظعحصال ياشاؤئرعدذ، خذددع بعر ظعت، جاثضالدا  ـ ظةزالعرعنع بعلمةسدعن خعيالعغعمذ آعرعص حعقماستعن يةص
ز ذ  ـ ظع ع، ظ ايدذ، حىنك مذ قويم ةر ظةسلةص تعدذ، آئيعنكعل ادعن يوقعلعص آئ ذ دذني اندةك، ب عز يوقالغ دئرةآس

ايدا ة، ص رةر نةرس عدةك بع ان ـ ظةسلعض عيات قالدرذرمعغ ةظةت، آةشص نع آةشعص مةنص نعدا توآ ون جئ ، ظعدس
ر                   دا بع ذالرنعث ظورنع أص، ظاش ايعتع آ الالر ناه داق معس اتعرلعنعدذ، بذن دع، مةخسذس خ ةن ظع قعلعص، آةتك

  .ساؤابع دةصتةرضة سعغماي قاالتتع! مذسذلمان بولغان بو لسا، نئمعدعضةن ياخشع هة

ا ابعدا يازغ ةن آعت م قعلعص ظعشلعض ندانع، فعلع ىرعدة، زع ذ س ز ب ارةت قعلعص بع ة ظعش ر مأجعزعض ن بع
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ةنع             ـ   61 ـ   15ظأتعمعز، ظذ بولسعمذ معثة مةسعلعسع،       ث ي ا، ظذنع ذمراهلعقدعن يانمعس ذ ض ذ ب ظايةتتة ظةضةر ظ
أرةيمعز       ذص، س عدعن تذت ةنع مئثعس عدعن، ي عدعن، آذآذلعس قذحع حئكعس احع، خاتاالش ذناهكارنعث يالغ ض

ث دةص يازغان، ظةمةلعيةتتة، زاهعرع مةنعسع آاززاص، خاتعظةلةر، ظالعمالر بذنع يالغانحع، ضذناهكارنع. دئضةن
ذ         تع، ب ةن بوالت ز دئض حئكعضة، آذآذلعغا سىصةت بولذص، يالغانحع، خاتاالشقذحع، حئكة، مئثعسعدعن تذتعمع
عدا            عدة، آذآذلعس دة، حئكعس ان مئثعس عمذ، ظعنس ذ بولس كارعلعنعدذ، ظ أجعزة ظاش ر م داق بع اغدا، مذن ح

ةن،               خاتالعشعدعغا ار ظعك ن، ظذنع ضولالص يالغان سأزلعضعلع سالعدعغان مةلذم جايدا مةلذم هىجةيرة، نئرعصالر ب
ة بعرسع                  أجعزة، يةن ذ م ا ب ظعنسان شذ سةؤةبدعن خاتالعشعدذ، ظاندعن ظذ ظازغاندعكعن يالغان سأزلةيدذ، مان

ع       ةر بعرس ان، ظةض و لعدعغ ذؤاهحع ب دا ض ةرنعث ظورنع ر ظ ال بع ع ظاي ا، ظعكك ال   بولس ر ظاي ة بع ا، يةن ظذنذتس
ظةسلعتعدعغان مةسعلة بولذص، بذ جايدعمذ مئثة، حئكعسعدة ظايال سأز قعلعؤاتقاندا، ظةرنعثكعدةك ظعشلعمةي،            

  .تذرذؤالعدعغان هىجةيرة، سئزعم بارلعقع ظعسصاتالنغان

ةت           ذ     ظالاله، ظةررةهمان سىرعسعدة، قذرظاننع ظىضةتتع، بايان، سأز، نذتذق قابعلعيعتعنع ظىض ة، ب تع، دئس
علةرنع       ةن نةرس انغا بعلمعض ةتتع، ظعنس ةن خةت يئزعشنع ظىض ةم بعل ذ قةل اندعن ظ ن، دةص ظ ىرعدة ظوقذغع س

رعيات،    . بعلدىردع، ظىضةتتع دةص آئلعدذ   ذ نةش ا ب مانا بذ ماظارعص، مانا بذ ظعلعم، مانا بذ قةلةم، آعتاب، مان
م     . قعسعدذرآذرنال، ماقالة، هةتتا ظعنتعرنئت تورع ظاال      ـ   ضعزعت ارتذق ظعلع ن ظ رع     ـ   بذنعثدع ةت دةلعللع مةرعص
  . بولماس

عنع،          تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا قةلةمنعث خاسعيعتع، ظذلذغلعقع، خعزمعتعنع، ظعسالم ماظارعص
ظذ هةتتا، توققذز خعل قةلةمنع، . صةن تةرةققعياتعنع، نذرغذن ظايةت، هةدعسلةرنع دةلعللةص سأزلةيدذ     ـ   ظعلعم

ةدعمع خةت      عنع، ق قةلةم تارعخعنع، تذنجع خةت، يئزعقنع هةتتا، هةرخعل يئزعق شةآلعنع، خةت نذسخعس
ةلتىرعدذ،           ىرةتلعك آ ةرنع س شةآعللعرعنع سىرةتلعك هةتتا رةسعملعك، قذش سىرةتع بعلةن يئزعلعدعغان خةتل

نسانالرغا بعلمعضةننع بعلدىرىشع   بذالر مذنجعد لذغةت آعتابعدا، خ هةرصعدة حعقعدذ، ظذ ظاخعرعدا ظالالهنعث ظع          
  .ظىستعدة مذنداق توختعلعدذ

ة  انالر ظعلعمض اجظعنس عزدذرموهت م حةآس ةلعمع،   . ، ظعلع الم ت تع، ظعس الم ظىممع ن، ظعس ن آئيع بذندع
  .ظعنسانالر دذنياسع، مذشذ ظىح تىرضة آعرعص آئتعدذ. ماظارعصع، مذنداق ظىح تىرلىك بولذشع الزعم

ةخالقتا ظةدةصلعشع،            بعرعنحع، ظعنسان ظأز ظ    ةل ظ ع مذآةمم ةقلعنع ساقلعشع، جعسمعنع ساقلعشع، ظذن
  .نةصسعنع صاآلعشع الزعم

ةظةت    ظعككعنحع، ظأزع ياشاص ظوسكةن يذرتعغا ظأزع بعللة ياشعغان معللةت، قةؤمعضة، يئقعنلعرعغا مةنص
  .بئرعشع الزعم

ان        ارلعق ظعنس اي، ب اص قالم ةن توخت ثلعق بعل ذ بذنع ن، ظ ة،   ظىحعنحعدع ة، ظىممةتك ة، ظالةمض تىرعض
ذ     . مةصةظةت يةتكىزىشع، ظاشذ دعنسعزالرنع بئسعيص حىشىشع الزعم       ـ   مةخلذقاتالرغا صايدا  ظذ، بذ سأزضة مذش

ايدعمذ   ذ ج ذ ب ةتكةن، ظ اناظةتلةرنع آأرس عياتالرنع، س ةرةققعيات، آةشص ذن ت ان، نذرغ ةل قعلغ رعدة ظةم تةصس
م          23مةخسذسن آعؤةز، صاختعدعن ياسعلعدعغان      انالرغا مذهع ى ظعنس اختا، مةثض أزلةيدذ، ص  خعل ساناظةتنع س

ةربعيعدعن            مانع ت اتذر قعلعص            20ظورذندا تذرعدذ دئضةن، ظذ بذ جايدا جعس العالرنع ب ازعدذ، ظاددعسع، ب ع ي ن
ن         ظأمىحىكحعقعش،   قان ظذنعثدع ةتتا حاش دذ، ه ، قوثغذز، حاشقان، صاقعالردعن خئلع حوث آعشعلةرمذ قورقع
  . ا، ظذ حاشقاندعن قورقعدذ، شذثا، بالعالرنع ظاشذ نةرسعنع آعحعكعدة تذتقذزذص تةربعيلةثقورقذؤاتس

ا        ازعدذ، تذغم عنع ي ةص تةربعيعس ارعص مةآت ا ماظ ةربعيعنع، ساص ةقلع ت ةم ظ مانع ه اندعن جعس ذ، ظ ظ
عنع             ةخالق تةربعيعس ع ظ ةخالق، آةسص ا ظ ةت، تذغم ازعدذ،  قابعلعيةت، تذغما ظةستة تذتذش، آةسصع قابعلعي ي

ذش                 تة تذت ظوزذق مةنبةسعدة باشقا آعتاب ظوقذش، خةت يئزعش، لذغةت آأرىش، قذرظان يادعالش بعلةن ظةس
م  ذرذش الزع ابعلعيعتعنع ظاش رعص      . ق عدذ، نئ ئخعمذ دأتلعش ذ ت ة، ظ الماي قويعؤةرس قا س نع ظعش ةر مئثع ظةض

ةلعم    ذ ت ةن، ظ ايدذ دئض رعص بواللم اب بئ عدعن هئس ة، م ـ هىجةيرعس ة  تةربعي عكا صةنلعرعض ةص، صعداضوض ةآت
مذناسعؤةتلعك، ظون تىزىم بئكعتعدذ، قانداق آعشع مذظةللعم بوالاليدذ، آعم ظةال نةتعجعدة ظوقذش صىتتىرةلةيدذ، 
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نع،    نعث مذهعملعقع ة ظاشذرذش ةزةرعيعنع ظةمةلعيةتك ع ن اندعن، ظعلم ذ، ظ ةندةك، ظ م دئض ع الزع م تاللعنعش آع
ة              ظةمةلع تةجرعبة بعلةن ظىضعتعشن    ذش، تةجرعب ة بول تازالر ظىلض ا ظذس ذ بذنعثغ ةيدذ، ظ نع تةآعتل عث مذهعملعقع

عهةتنع            ـ   قعلعص بئرعش، ظعحع   عنعش، ظارعلعشعش، نةس العالرنع حىش ةمكارلعق ب ذص، ه تئشع ظوخشاش بول
تةك                ـ   قانذن ادا قعلعش ذق ظ ةجبذرعيعتعنع تول ش، م ة قعلع ع،      8تىزىم بعلةن بعلل تعدذ، حىنك ىزىم بئكع ل ت  خع
  .مذ، بعر مذددةرس، ظوقذتقذحعدةظذ

ظذ، ظوقوغذحعالردا بولعدعغان قورقذش، ظةنسعرةش، ظئهتعيات قعلعش، باشقذرذش، بويسذنذش، ظعتاظةت، 
ذرذص،         ايدعلعنعص ت انداق ص تاز، ظوقذتقذحع ق عيةتلةردعن، ظذس زومعضةرلعك، غةزةص، باتذر دئضةندةك خذسذس

ع  العالرنع ياخش ةشب رعنع آأرستةربعيعل علةن يوللع ةتلةر،   : عتعدذ، مةس ذ سىص ان ب ار بولغ اندا ب ظعنس
م     رعش الزع ة بئ عص تةربعي ة مذناس ر     . خذسذسعةيتلةرض ان زادع بع دذرذش، ظعنس الالهقعال قعل نع ظ قورقذش

ةت                ذلذلالهقا ظعتاظ قورقعدعغان جاينع تاصمعسا ظذنعمايدذ، ظذنداقتا ظذ، ظالالهدعنال قورقذشع الزعم، ظالاله ؤة رةس
ع الز مقعلعش نع،      . ع ا قعلعش ذ جايغ ار، دةل ش ايع ب ان ج ا، قعلعدعغ نع بولس اتذرلذق، غةزةص ةرلعك، ب زومعض

ذن،                 ئخعل بولمعس عق، ب ن، صعخس ذن، لئكع دعنسعزالرغا، دىشمةنضة قعلعشنع ظىضعتعث، صعششعق، صذختا بولس
ا، خةت حعققاندةك، قةلةمنعث ظذحعنع يعرعص قويس   . ظذنعث قورقذشعمذ، سعز ظاتا يا ظذستازغا صايدعلعق بولعدذ       

ال     ـ  بالعنعمذ ظانحة  نعص خذش مذنحة ظةدةصلةص قويعسعز، بذنعثغا ساؤاب بار، خذشال قعلغاندعمذ ياخشع ظويلع
نع هئكمةتمذهةببةت، آأيىنىشنع ظىضعتعث، ظعزدعنعص تةتقعق قعلعص، ظعلعمنع،  ـ قعلعث، بذ ظارقعلعق مئهرع  

  ! ياخشع تةقؤادارالردعن قعال، ظامعنسأيعدعغان قعلعث، ظالاله، بالعالرنع بعزدعنمذ

ة خةت                70تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي،     اخعرعدا هةرقايسع ظةللةرض أمرعنعث ظ اندا، ظ رعص قالغ  ياشقا آع
دذ    م،                    : يئزعص، مذنداق دةي تع ظعلع زعص، ظعسالم ظىممع ةزعزغا خةت يئ اهع ظابدذلظ ة صادعش از، مةآك ذ هعج ظ

عمذ        ، مةن بذ ظىممةموهتاجظةمةلضة ظعنتايعن    ذ بولس ازدعم، ظ عنع ي عنع، داؤاس عص، شعصاس علعنع تئص تنعث آئس
ا   ةرخعل تعلالرغ عص، ه قا ظئرعش ةردة قولالش ابعم هةرقايسع ظةلل ذ آعت ذ، ب عر ش ذ تةصس عملعك ب ةؤاهعر ظعس ج

م        ةرةققعيات       ـ   تةرجعمة قعلعندع، بذ ظةسةر، دعن بعلةن ظعلع ايدا، ت ذلمانالرغا زور ص تىرىص مذس ةننع بعرلةش ص
ارلعق         ظئلع رابلعس قات ةش، تع ذمعترا، ماراآ اؤعيعه، س عنعية، نعمس ص آةلضةحكة، هعندع، ظعراق، صارعس، بوس

ة،                  ىننع ؤةلجاماظ ةهلع س لعرعم ظ عم قئرعنداش ر قعس دعن بع جايالردا نةشعر ؤة تةرجعمة قعلعندع، سعلةر تةرةص
ئلعص    سةلةص، سالعه يولعدا تذرذص، ظةقعدعدة قعلحة تةؤرةنمةي توغرا حىشعنعص، ب           اقعرعقنع ظ نع، ح ذ دةؤةت

مةن بذنعثدعن ناهايعتع خذرسةن بولدذم، مانا بذ غةلعبة، ياردةم، ظعشنعث هةق توغرعلعقعغا دةلعلدذر،             . باردع
  .حىنكع، بذ مذسذلمان ظىممةتلةر ظعجماظغا، ظعتتعصاققا آةلضةن ظعش بولذص قالدع

رعص، هةمكارلعشعش       اردةم بئ ة ي ةرعز آذصايعض ذ ص عزنعث ب ةن س عز،   م عز بعلعس ورايمةن، س عثعزنع س
تا     تارعخشذناسالر بعردةك مذنداق بعر ؤةقةضة ظعتتعصاققا آةلضةن، ظذ بولسعمذ، صةيالسوف ظعبنع رةشعد ظةندذلذس
دع،          ة قعل رعدا تةرجعم ا تعللع ةرلعرعنع ياؤرذص يةنع هازعرقع ظعسصانعيعضة قوغالندع، ظذنعث ظوقوغذحعلعرع ظةس

الر تةرةققعي قعلدع، ظةسلع بذ تةرةققعياتنعث ظاساسع بعزنعث ظةجدادعمعز، ظةرةب شذنعث بعلةن ظذالر، دعنسعز
ةن، دةص خةت                عز خالعمايم عنع هةرض تعم تةآرارلعنعش صةيالسوف، ظالعمالر ظعدع، مةن بذ ظعشنعث يةنة بعر قئ

اجعالر خاتع           . يازعدذ ةتتا ه دذ، ه ول قويع ةمعن   صادعشاه بذ خةتنع تاصشذرذص ظئلعص، هةمكارلعشعدذ، ي ةم ظ رج
ظذ، مذشذ مةزمذندا، يةمةن صادعشاهعغا خةت   . هالدا دةؤةت قعلعص، تةشؤعقات قعلعص، تعنعح قايتعص آئلعدذ       

تعتعغا     ةر ظذنعؤئرس ذالر ظةزه ازعدذ، ظ ذ        50ي ا ش ارعدذ، مان ئلعص ب اله ظ ةؤةتعص، ظعس ع ظ ةر ظوقذغذح  نةص
تذرالر،        ان دوآ ةيخ ظوقوغذحعالر قاتارعدعن بولغ ايعص ت   ش ةرةققعيات      لةر ظاج لعرعنع، ت عرلعك ظعسالهات ظعش ةس

عر    عتعدة نةش ة سىص ةينع ماقال أز ظ ذ ظ رعدذ، ظذالرم أزلةص بئ نحعلعقالرنع س الغذ قئي ذن توس لعرعنع، نذرغ ظعش
  .قعلعندع

عر       ظذ، هةرقايسع ظةللةردة حاقعرعق قعلعص يىرىص، خةت ظةؤةتعص، ظاالقة باغالص، ظأز آعتابلعرعنع نةش
ةر               قعلدذرغان، بذ زور ت    ورذش، جةثل ة ظ ازات قعلغعح نع ظ ةردة ظعددعيع ذرت، ظةلل عم ي ةسعر قوزغاص، بعر قعس

ذ            ز ب ازعر، بع ا ه كةن، مان ة ظئرعش ة، غةلعبعض ةص، نةتعجعض ةدةل تأل ذن ب اخعرع نذرغ ةن، ظ ذص آةتك بول
ارعد           ـ   ظةسةرلةرنعث مةآكة  ىتىن يةرش ارعمعزدا ص ذ دعي زنعث مذش ا بع ةردة ت عر  مةدعنعدة ؤة هةرقايسع ظةلل ا نةش
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ةظةتكة،   ـ قعلعنغعنعنع آأردذق، قولالشقا ظئرعشكةن بعردعنبعر تةرةققعياتقا، آةشصعياتقا، زور غةلعبة، صايدا          مةنص
مأجعزة سعرالرغا يول، ظاساس سالغذحع، ظةمةلعي نةتعجة، آعتاب، ظةسةر، تالعص، ظوقوغذحع تةربعيلةص ظعز 

تازدذر الدذرغذحع ظذس ار ق تعت. باس ةر ظذنعؤئرس م  ظةزه ع، ظعلع م بذلذق قا ظعلع نع حعقعرعش ا داثقع عنعث دذنياغ
كىحع      ذص، ياردةملةش ةؤةب بول عغا س ذص قئلعش ةرآعزع بول ةيخم ةنتاؤع ش تاز، ت الاله   ، ظذس ةرع، ظ جةؤه

عرةت        ةحىرىص، مةغص ص، آ ذ قعلع العقعنع ظةص ذناهعنع، خات ذن، ض ةت قعلس ذن، رةهم ن رازع بولس ظذنعثدع
  !قعلسذن، ظامعن

 يعلدعن ياخشع، بذ صةزلع 84 ظايدعن يةنع 1000لذغ بعر آئحعنع آأرسعتعدذ، بذ آئحة سىرة قةدعر، ظذ
ةزعلةت،                ةت ص ا آامال عمذ، ظذنعثغ قا بولس ةت رةهمةتنع، ظالاله بعزلةرضة بةرضةن، مذددةت قعس تع  هئكم  قعممع

ةل   ـ   آامالةت، ظعلعم .  ظايدعنمذ ياخشع بولعدذ   1000آامالةت بولمعغان   . بولعدذ ةن     هئكمةت، ظةم  قعلعش بعل
ة            ةش، ظةمةلض ئحعدة تىن ذ آ ا، ش بولعدذ، نةصسعنع صاآالشمذ بار، قذرظاننعث حىشىشع، ظعلعمغا ظعشارةت بولس
عدةك    نع آأتىرض ع، ؤةهعي نع تةربعيلعش عنع، روهع ش، نةصس اص قعلع اردا ظعتك ذلذلالهنعث، غ ارةتتذر، رةس ظعش

ص،      ـ   ، نذرغذن ظعلعم  بولذشع، هةتتا، صةرعشتعضة مذالقات بولذشع بولسا، ظعنسان       ةل قعلع هئكمةت ظئلعص ظةم
اؤايع        أرىص، ه ةييارلعق آ ة ت ع، ظعددعي اآالص، روه عنع ص العم،      ـ نةصس ةل ظ ذص، مذآةمم رع بول هةؤةسدعن نئ

  .ضة دةلعلدذر دئضةنظابعد، زاهعد بواللعسا، ظاندعن صةرعشتعدةك سىصةتكة ظعضة بولعدذ،

 ظأرلةيدذ، آامال تئصعص، ظذنعث روهع مةثضىلىك جايدا ظارام تةرةققعي قعلغان بولذص، يذقعرعهةقعقعي بذ 
  .ساظادعتعضة ظعضة بولعدذ، بذ سىرة، مانا شذنداق خعسلةتلةرنع آأرسعتعدذ ـ تاصعدذ، ظعككع ظالةملعك بةخت

ذم    ـ ظعسصات، هأججةت دئضةن مةنعدة بولذص، بذ هةربعر سأز ـ  سىرة بةييعنةت، دةلعل   ة حوق هةرعكةتك
  .ظعسصات بولمعسا، ظذ رةت قعلعنعدذ ـ هةر قانداق سأزضة دةلعل. ات بولذشع الزعمظعسص ـ دةلعل

ةقلع              رةسذلذلاله، بعردعنبعر هأججةت، دةلعل سأزع، هةرعكعتع دةلعل، قذرظان دةلعل، هأججةت بذالر ن
ذلمان  آاظعنات ظعلمع بولسا، ظةقلع دةلعل بولذص، بذ، ظذ دةلعلنع آىحةيتعدذ، سعز، بعر        . دةلعل دئيعلعدذ   مذس

الدعدا          اتعنع ظ عثعز، هأججةت ظعسص اقعرعق قعلس ذث، ح بولذش سىصعتعثعز بعلةن، هةر ظعككع دةلعلضة ظعضة بول
عر               عز آاص قويذص حاقعرعث، بذ سىرعدة ظةهلع آعتابالرنع مذشرعكالرنع ضةرحة ظالالهنع بار، بعر دئسعمذ، دعنس

ة،    سانعدع، حىنكع، ظذالر شئرعك آةلتىردع، بذتقا حوقذندع،       ان دةرةخك  خذددع هعندعالر، جذثضودا بار بولغ
هايؤانغا، ضىزةللعككة، نذر، ظوتقا، سىرةتكة، مةشهذر شةخعسلةرضة حوقذنغاندةك، مةيلع ظذالر بولسذن، مةيلع        
ابلعنعدذ،      عر هئس عز، آاص ع دعنس ة، هةممعس ا آةلمعس الم دعنعغ ذن، ظعس ة حوقذنمعس عز هئحنعمعض دعنس

عدا جةننةت، رازعلعق، رةببعدعن قورققان آعشعضة، مةنسىص بولدع، ظذالر دةل ظالاله سىرة ظاخعر. شةيتانالردذر
ا       ة رازعلعقق ذ دةرعجعض عال ش ةل قعلس ذ ظةم ةمما، ظ علةر، ظ ةن آعش دذ دئض العمالرال قورقع الالهدعن ظ ةن ظ دئض

  .ظئرعشعدذ

ر             انغا بع ىرة، ظعنس ذ س عدة، ب الغذحع     سىرة زعلزال، يةنع زئمعن قاتتعق تةؤرعتعلعش مةنعس ان ظ اال، ج ب
هةتتا، ظعنسان نئمة . تةهدعد، خذددع هازعرالر ظألعدعغاندةك قورقذنج بئرعدذ، قعيامةت آأرىنعشعنع ظةسلعتعدذ

اننع   ـ مانا بذ قعيامةت ظعدع، تئرعلعش ظعدع، زةررحعلعك ياخشع. بولغاندذ؟ نئمة بولغاندذ؟ دةص آئتعدذ  يام
  . سوراق مةيدانعدذرمذآاصات، هئساب، ـ جازا آأرىش مةيدانع،

ةن         از سأزلعض ر ظ ةؤةبعنع بع تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا يةر تةؤرةشنع سأزلةيدذ، بعز ظذنعث س
دذق  االدذر   . ظع اس، ب ئحعص قذتعاللم ان، ق ذ ظعنس تع، ظعرادعسع، ب الالهنعث قذدرع ةؤةب، ظ ذ، . ظاساسع س ظ

  . ظادةم يارعالنغعنعنع يازعدذ4551ع  ظادةم ظألضعنعن2142ظعتالعيعدة يةر تةؤرةش سةؤةبعدعن 

لعكعنع        70000مةن ظأتكةن يعلع صاآعستاندا يةر تةؤرةص        از ظةمةس انع ظ ارعدارالر س عنعنع، ي  ظادةم ظألض
ام             ـ   2006يازعمةن، هازعر    ألىص، آ ادةم ظ ة ظ ةؤرةص، نةحح ةر ت اتتعق ي ودعمذ ق ةندة، جذثض رةي دئض يعلع آع

ةندة،   رالر ت2000دئض ارتذق حعدع ن ظ ةؤةر،   دع ر خ ذ مذتعؤاتع ةن، ب الغعنعنع يازعم االدا ق علةر ت ص، آعش عكعلع
  .ظعشةنحعلعك

وق ظعش           مةقسةت ايعنع ي اآع ت ، مذشذنداق باالسع، ظاصةتلةر آئلعص، تذيذقسعز يامان ظةمةل ظىستعدة ي
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ة         عثعزمذ، قعيامةتكعح ع ظألس ع ياخش ار، نةتعجعس امع ب ار، تذت ع ب اقلعنعص، ظىنىم تعن س تعدة ظألىش ظىس
ان ظعش            ظة ان قعلعؤاتق ةآحع، ظعنس ان     ـ   سلعنعص، دذظا قعلعنعص تذرغعدةك ظألىث، دئم تعدة ج ةت ظىس هةرعك

زةررعحة ياخشعلعق، يامانلعقنع . (ظةمةل ظىستعدة نعيعتعضة ظاساسةن قوصذرعلعدذ ـ ظىزىص، جان ظىزضةن ظعش
علةر زةررع                ) آأرعدذ ن آعش كةندعن آئيع ةت حىش ذ ظاي عدا، ب ةت توغرعس ةن ظاي عمذ،      دئض علعق بولس ة ياخش ح

عمذ،          علةر بولس ار نةرس عمذ، ناح اددع بولس عمذ، ظ از بولس عحة ظ ن آئلعش ةن دةص قولعدع ار ظعك ات ب مذآاص
ان                  دع، ظعم ان بول ةزةر قعلعدعغ عيلعقدعن ه عيةت، ظاس ساؤابلعقنع قولدعن بةرمةيدعغان، آعحعك ضذناه، مةظس

ةقعدعدع ةن ظ ايدذ، دئض عر قعلم ةن تةس ذناه دئض ا، ض ع بولس أزع ياخش ة ظ اس نةرسعض ة ظعلم اندع، آأزض ن ي
ة ياخشع                    اندع، زادع زةررعح ةقعدعدعن ي ةن، ظ ايدذ، دئض اؤاب بولم ا، س  ـ  آأرمعضةن نةرسعنع سةدعقة قعلس

ا               ار، هاالللعرعغ اققعمذ هئساب ب يامان حوقذم آأرىلعدذ دةص ظئتعقاد قعلدع، شذنداق بعر تال قذالق، بعر تال تاي
  .عص، هااللدعن قعلعثآئيعنظعحعص،  ـ غا ظازاب بار، دئققةت بعلةن يةصهئساب بار، هاراملعرع

التذن     ةدةن، ظ رعنع م نعدعكع يىآلع أز قوي ذ ظ ةؤرعتعلعص، ظ اتتعق ت ن ق وت،   ـ زئمع ألىك ظ ىش، ظ آىم
ةت    ذلذلاله، قعيام ع، رةس ارةتتذر، حىنك ا ظعش تع بايلعقعغ ةر ظاس ةت، ي ةن ظاي اندا، دئض ارلعقالرنع حعقارغ قات

التذن  يئقعنال عم ظ ر قعس قاندا، بع التذن    ـ ش االرمذ ظ ز، دةري ةزع دئثع نع، ب لةر حعقعش لةرنع  ـ آىمىش آىمىش
آىمىش، ظالتذن   ـ   مانا هازعر نئفعت، ضاز، ظالتذن    . حعقعرعشنع، آعشعلةرنعث باي بولذص آئتعشعنع سأزلعضةن     

علة   تع، آعش ايلعقالر حعق تع ب تالر، يةرظاس اددا، ظعلعمئن ةرخعل م أمىر، ه ان، آ ةر، آ ةتتع، سةص يعص آ ر بئ
ئلعؤاتعدذ  ك آ ةم آعحع تع، ظال اتلعقنع   . خةلقظاراالش ذ هاي ز، ش اتلعق ظعزدةؤاتعمع عالنئتتعن هاي قا ص ةتتا، باش ه

از           ةت ظ تذر، قعيام اتعمعزنع ظعزدةش زنعثمذ هاي ت،           ظعزدةش، بع از ؤاقع ذ ظ ةمما، ب ن، ظ ان بولذشع مذمعكع قالغ
عمذ مذم       ل بولش يون يع ة معل ث نةحح ة مع انداق        نةحح ذنداقتذر، ق ةن ش ةزةر بعل اماؤع ن ذ س ع، ب ن، حىنك كع

ازا     ـ   بولسذن، بذ بعزضة مذهعم ظةمةس، مذهعمع، شذ آىندة زةررعحة ياخشع           أرىش، ج اننع آ اتنع   ـ يام مذآاص
  .آأرىشتذر، ظاشذ بايلعقالردا ياخشعلعق قعلعشتذر

وت   سىرة ظادعيات، يةنع غازعالرنعث دىشمةنضة هذجذم قعلعشعدا، هاسعراص   رعدعن ظ يىضىرضىحع، تذؤاقلع
انحع                ا، بومباردعم ارغذحع، تانك وت حعق اغلعرعدعن ظ حعقارغذحع، ظاتالر بعلةن قةسةم قعلغان، بذ قةسةم، ظاي

العدذ            ة ظ أز ظعحعض عنعالرنعمذ ظ ذيدعغان ماش وت          . ظايرذصعالن، ظةسكةر توش ةنع ظ ات ي ةت، موؤرعي ع، ظاي حىنك
ة  ث ظىستعض ةن، ظذنع ارغذحع دةص آةلض اش حعق ان قاتن دا قوللعنعلعدعغ ةر ظعككعلعسع ظذرذش رعدذر، قوراله لع

التذن    ئلعص، ظ ا ظ ص، ظولج ة قعلع تا غةلعب اخعرعدا ظذرذش ىرة ظ أيىملىآتذر، س ا س ذالر، ظالالهق كة،  ـ ظ آىمىش
ةتتعن               ذرذق قئلعشدعن، قعيام ةزعلةتتعن ق زعص، ص دئدةك، آئنعزةك، حأرعلةرضة ظعضة بولذص، هةق يولدعن ظئ

لةتتة دذ    غةص رعدعكعنع بعلع ذ دعللع ةؤةرداردذر، ظ عثالردعن خ الاله، قعلمعش ان، ظ ةزةر قعلدذرغ تعن، ه  قئلعش
اهعدالر       . دئضةن ظذنعث ظىستعضة آئيعنكع سىرعنع آةلتىرىص، قعززعق ظوتتعن ظاضاهالندذرغان، شذ حاغدا، مذج

  .مذسذلمانالرنع قذتقذزعدذنةصسعضة، راهةتكة بئرعلمةي، توختعماستعن هةرعكةت قعلعدذ، آئثعيعدذ، ظاجعز 

ث            ىرة ؤة بذنع ذ س سىرة قارعظة، بذ دعلنع قاققذحع مةنعسعدة، قعيامةت آىنعنعث بعر ظعسمع، شذنداق، ب
تئخع بةزعلةرنعث جئنعنع . نع قاتتعق سعلكعص، يىرةآنع ظئغعزغا تعقعص قويعدذ  قةلب ظوخشعشعدعكع ظايةتلةر، 

عر قعل  ةت تةس ع، ظاي ار، بذن ارعخالر ب ان ت ةيدذظالغ ةتظعي بعلم انالر ق عنع، . معغ ةت آأرنعش ىرة، قعيام ذ س ب
  . دةهشةتلعك، قورقذنذشلذق آىننع، معزان ظالدعدعكع خعجالةتلةرنع ظةسلعتعدذ

عنع،      ران بولذش تاغالر ظئتعلغان، يذثدةك بولذص آئتعدذ دئضةن ظايةت، بذ ظالةمنعث هامعنع بعر آىن ؤةي
نع     ر صارتعالش ةت زور بع ارعدا غاي ذ يةرش اه   ب عتعدذ، ظ عنع آأرس ىز بئرعش ان   ! ث ي أزىث ظاس ا، ظ صةرؤةردعض

  .قعلغايسةن، قعززعق ظوتتعن ساقلعغايسةن، شذنعث ظىحىن، مذنذ آئيعنكع سىرعضة قاراث

ذل   ةدةر، ص ا ق تانغا بارغانغ اآع قةبرعس ةنع ت ذر، ي ىرة تةآاس علةرنع   ـ س ع س العالرنعث آأصعيعش ال، ب م
ة،         غةصلةتتة قالدذردع، آئيعنحة راستع    ل هالةتت ر خع ةر بع نال بعلعص قالعسعلةر، راست، قارعساق بارلعق ظايةتل

دذنيانع، بالعالرنع، ظةؤالدنع، هةقتعن توسقذحع هةتتا، مذناصعق قعلعص قويغذحع، جاننع ظاخعرعدا آاصعر  ـ مال
  هالدا، حعقعرعشقا سةؤةب بولعدعغان قعلعص بايان قعلعدذ

عر   ظايةتتة، ظ ـ 85 ـ 55سىرة تأؤبعدة،    ةتتا آاص وخشاشال، بالعالر، مالالر سةؤةبلعك ظذالرنع ظازابالش، ه
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  .هالدا جئنعنع ظئلعش، تةآرار آةلضةن، حىنكع، بذ سىرة مةخسذس ظعلعم، ظعبادةت، جعهادنع آأزدة تذتعدذ

ا        ىرعدعمذ قايت ذ س اخعرعدا مذن ع،     ـ سىرة مذنافعقمذ سىرة تاغابذندعمذ شذنداق، ظ ةن، حىنك ا سأزلعض قايت
عمذ،                بعز ذ بولس ، بعز ظعنسان، هةقعقةتةن غاصعل، نادان، جاهعلمعز، ظاخعرعدا تئخعمذ ظئغعر بعر مةسعلة بار، ظ

  .ظايةت ـ 8لةردعن سوراق قعلعنعسعلةر، نئمةتهئساب، دذنيادا سعلةرضة بئرعلضةن بارلعق 

ال   اقلعق، م زعق، س ات، رع ذد، آاظعن اتلعق، ؤذج م  ـ هاي ىزةللعك، ظعلع ىك، ض ة ـ مىل مهئكم  ـ ت، رةهع
ةتتا          ـ   شةصقةت، دوستلذق، مذهةببةت، ظعلعم    ايلعقالر، ه صةندعكع آةشصعيات، تةرةققعيات، ساناظةت، بارلعق ب

ةملعك         ةت ماددا، ظعلعمئنتالرمذ بار، صىتىن ظعككع ظال علةر،       نئم وراققا تارتعلعس ةلعمعدعن س ان ت ةتتا، قذرظ تعن ه
  .بولذصمذ، بعز بةآعرةك تارتعلعمعز

ث            ظالاله، سىرة  ذنداقال ؤاقعتنع نع، ش ةمنعث مذهعملعقع ز قةس دع، بع ةم قعل ةن قةس  ظةسعردة، زامان بعل
ق             ة، مذهعملع ةم آةلس ان قةس م بعلدىرعدعغ ة مذهع ة يةن مذهعملعقعنع سأزلعضةن، قاراث، مذهعم ؤاقعت ظىستعض

  .ةيدذؤاقعتنع قةدعرلةث، هاياتلعق قايتا آةلسعمذ، بذ ظالةمضة آةلم. ظىستعضة مذهعملعق بولعدذ

  .ظادةم، ظعككع قئتعم ظألعؤالغعلع بولمايدذ

ر                     اهابة، بع ع س ىرعنع ظعكك ذ س كة تئرعشعث، ب ان ظىزىش ةن ج ان بعل تعدة، ظعم  ـ شذثا، سعز هةق ظىس
ش،       سةؤربعرعضة ظوقمعغعحة ظايرعلمايتتع، حىنكع، بذ سىرة،        ر ظع ةرقانداق بع ضة، هةقكة ؤةسعيةت قعالتتع، ه

  .حانلعق بولغاندا، ظاندعن ياخشع نةتعجة بئرعدذسةؤرنلعق هةق ظىستعدة بولسا، تئرعشحا

ةن               تع دئض اية قعالت عمذ آذص ىرعال حىشكةن بولس ذ س ان   . شافعظع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، مذش ع، ظعنس حىنك
ا،               تعدة بولس ةق ظىس ا، ه ا، ظةقعدعسع بولس ةؤر ظالالهنع تونعس ص،      س ةرعز ؤاجع ن، ص اندعن آئيع ا، ظعم  قعلس

العه ظةمةللةرنع قعلسعال، ظالالهدعن قورقذص، ضذناهدعن يانسعال، ظعككع ظالةم بةختعنع سىننةتتدعن ظعبارةت س
  .تاصعدذ، خالعققا ظعبادةت قعلعدذ، مةخلذققا ياخشعلعق

ال      ايلعق، م ىرعمذ ب ذ س اراث، ب ةزة، ق ىرة هذم ةن      ـ س ةص، بعل ذق، مةنس ةخعرلعنعش، هوق ا، ص دذني
هازعر بارلعق ظعشالر ظعختعسادقا .  بولسا، هةممة ظعش هةل بولعدذآعشعلةرنع مةسخعرة، زاثلعق قعلغان، صذلالر  

ذل دذ ص ةل قعلع ذل ه الدع، ص اراص ق ان ! ق ذص، حوقذنعدعغ ةندة بول ذلغا ب ان، ص اله بعلعدعغ ذلنع ظع ان ص دةيدعغ
هىمةزة دئضةن مةخسذس ظالاله ياققان . قا بذيرعيدذدوزاخبئخعل، صعخسعق آعشعلةرنع ظاشذ هىمةزة ظعسعملعك 

  .تتذرظو

ال ذ، م ىز ـ ظ نع، ي عنع، هوقذقع انع، مةنبةس ع   ـ دذني الالهنع ياخش ذص، ظ ت تذت ابرذيعنع دوس ظ
عي ةن، ظاس ارارعتع    قةلبآأرةلمعض ىن، ه ة ظىح تذر، نئم ززعق ظوت ان قع تعص بارعدعغ ارارعتع يئ ة ه ة، يىرةآك ك

ىرةك   عي ي ذ ظاس ارعدذ؟ ب تعص ب ة يئ ةلعب(يىرةآك ال) ق ذص، م الالهنع قوي ا ـ ظ ر دذني ةس بع اآع ظةرزعم نع ي
ظةلةملةر بعلةن ظأتكىزضةن، تا  ـ جاهعل، نادان، صاسعق، ساهعبجامالنع ياخشع آأرىص، آىنلعرعنع شذ دةرعت

ان،  ةرةققعي قعلدذرالمعغ ةببعتعنع، ت ا مذه ةح ظالالهق ع(ظألحعض ا ) ظعاله ةقعقعي خالعقق ةس، ه عق ظةم ظاش
  .دذر قةلبمةخلذققا ظاشعق) مةجازع(

ندع             سىرة فعيعل،    افرعقعدا، هع عل ظ دذ، ص ةتقعق قعلع علنع ت ةن ص الدع بعل ةي، ظ ةهذلال ظةل ةنتاؤي رةهم ت
 توننا مالنع، يىآنع 4 ـ 3 يعلدا بعر تذغعدعغان ظاجايعص حوث مةخلذق، ظذ ظئغعرلعقع 25. دعيارلعرعدا ياشايدذ

  .آأتىرةلةيدذ

ا،     اياهةت، تاماش ا، س ازعر بولس لعتعلةتتع، ه تا ظعش ن ظذرذش ىن  بذرذندع أتىرىش ظىح ىك آ ةخعر، ي ص
ةيمعن                  . ظعشلعتعلعدذ ثكع، ظذس ذنع بعلعؤئلع دذ، ش علغا حوقذنع ذ ص ظةث ظةؤزعلع، ظاق صعل بولذص، هعندعالر، ب

  .رةزعيةلالهذ ظةنهذ، مةضعنع بار دةص صعلنع هارام دئضةن، يةنع يئيعش هارامدذر

بعر صعل، : نع تةسؤعرلةص، مذنداق دةيدذتةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، بذ جايدا صعلنعث ظةقعللعق ظعكةنلعكع
صعل، قايتعص . ماشعنحعنعث دذآعنع يئنعدا تذرسا، ظذ قئيعشعص، بذرنعغا يعثنعسعنع سانجعص تةظةججىبلعنعدذ

ةهمذد     عدعمذ م ىرعنعث قعسسعس ذ س ىرآىيدذ، ب ا ص ذ دذآانغ ئلعص، ب احعالص آ ةت ق ا نعجاس تعص، بذرنعغ آئ
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اردذر     ظعسعملعك حوك صعل، مةآكعضة هذجذم ق    ارعخع ب ان، ت اي، يئتعؤالغ علع ظذنعم ا   . علعص آعرض ةر ظذنعثغ ظةض
  .بذ خعل ظةهؤالالر هعندعالردا مةؤجذد. ظعش ظىضةتسة، قعالاليدذ

سىرعدعكع   دةل مذشذنداقا ل مسىرة بةقةرنعث بئشعدعكع : تةنتاؤع رةهمةهذلال ظةلةي، يةنة مذنداق دةيدذ
ةردعكع  مظايةتل ارةتتذرا ل ة ظعش ع ةتمةقس.  ض دذ، بذرذنق ةننع بعلدىرع ار دئض رةت ب م ظعب ايدا مذهع ذ ج ، مذش

ايعل         ة ق عزالرنع تةؤهعدآ ذص، دعنس ل قوي ةت، دةلع االمنعث هأجج راهعم ظةلةيهعسس ا، ظعب ىرعلةردة بولس س
ا،     . قعلعشع، ظألضةندعن آئيعن تئرعلعشلةر، جعهاد قاتارلعق مذهعم ظعشالرغا ظعشارةت قعلغان          ىرعدة بولس بذ س

الالهن مان   ظ ذنغا ظاس عغا، زور قوش االك قعلعش مةننع ه داص، دىش ةبعنع قوغ ةآكعنع، آ ث  ـ عث م زئمعندعكعنع
ارةتتذر     عغا ظعش ذنع بولذش الالهنعث قوش اش،     . هةممعسع ظ ان ت الر ظاتق ذ قذش ذآع، ب ع ش م تةرعص ئخعمذ مذهع ت

رذص، ؤئرذسال             ان معك علعنع يذقتذرعدعغ ار  بذرذنقعالر حىشةنضةن تاش بولماستعن، ؤابا آئس اش بولذشع    . ر ب ت
ةيعيعد    ة س ل تةصسعرض ذ خع رع ب ةن تةصس ن دئض ذبمذمكع ذالر  قذت ذم ظ ذلذص، حوق ةيمذ قوش ةهذلال ظةل  رةهم

  . ؤعرذسالنغان ؤاباغا يولذققان دةص يازعدذ، تارعخمذ بذنع ظعسصاتاليدذ

  .دةكتاال بولذص آئتعدذ، خذددع سامان ـ ظذالر تعتعلعص آةتكةن، حىنكع ظذالر، ضأشلعرع تاال

ةن          االم بعل ةد ظةلةيهعسس سىرة قذرةيعش، ظةسلع بذ نةزةر ظعبنع آةنانةنعث بالعلعرعدعن بولذص، مذهةمم
ةتتعن                  ذردا، نئم ىرة تةآاس الاله س ان، ظ ةن ظاتالغ عم بعل ذ ظعس ة، مذش ان قةبعيل ةتع مةنسىص بولغ هاشعم جةم

ان               وراققا تارتعدعغ ذ س ىرعدة، ش ذ س ذ        نئمةتسورعلعسعلةر، دئضة بولسا، ب عمذ، ب ذ بولس ةن، ظ ةرنع سأزلعض لةرل
زعق،     ـ قةبعلعنع ظةرةبلةرنع مةآكة، آةبة ظةهلعنع خاتعرجةم، تئنح، ظةمعن قعلعشع، خعلمذ        ذلدا رع ل ظذس خع

ش    ع، قع ام بئرعش دذ    ـ تاظ ان قعلع ةرنع باي ازدعكع تعجارةتل ارةت زور  . ي ةت تعج الالهنعث،  نئم ذص، ظ  بول
ان         االل قعلغ ا، ه الع بولس ةت، ظعشحع      جازاسعدعن خ دار، هاآعمعي قا       ـ    هوقذق انالردعن باش ةتحع، دئهق خعزم

تذر، نئمةتبارلعق ظعنسانالر تعجارةت بعلةن هايات آةحىرعدذ، بذ سوراققا تارتعشقا تئضعشلعك قعلعص قويعدعغان 
ذلتان                 اه، س ة، صادعش ارلعق خةلعص ةمعندذر، ب نح، ظ ازعرمذ تئ الر ظةرةب ظةللعرع بولذصمذ مةآكة خةلقع، آةبة، ه

دةؤرعدعمذ تئنح ظةمعن ظعدع، دعنسعزالر، دىشمةنلةر ظذنعثغا ظالدعراص هذجذم قعاللمايدذ، ظذنداق قعلسا بارلعق 
ةددةس         . دذنيا مذسذلمانالرعنعث قةلبعضة هذجذم قعلغان بولعدذ      ةلبعدة مذق ذلمانالر ق ىتىن مذس ة، ص حىنكع، آةب

  . بولسذنجاي، مذسذلمانالر بذ جةهةتتة يةنعال خاتعرجةم، ظةمعن

نع                      ان، يئتعم ار قعلعدعغ ةلبعدة ظعنك عمذ، ق ار قعاللمعس عدا ظعنك ان، تئش ار قعلغ نع ظعنك سىرة ماظذن، دعن
از        ـ   دىشكةلةص، ظاجعزنع بوزةك قعلعدعغان، صذل     ان، نام م قعلمايدعغ ة حعقع ماللعرعنع هةق يولغا، معسكعنلةرض

علةرنعث خعجع       ان آعش ا قعلعدعغ ان، رعي ةهؤة قعلعدعغ ا س ارةت      ظوقعس ادعن ظعب ان، رعي نع ياخشع آأرعدعغ للعق
ة      ا ظأتن ن قولعغ ة بعخعللعقدع ان آعشعلةرض ئرعك قعلعدعغ ع ش ان     ـ مةخص ىص تذرعدعغ ةت حىش رعم، هاج يئ

دع دةص                     ار قعل نع ظعنك اناص، دعن ارعدا س عز قات ذ دعنس أآىص، ظذنعم نةرسعلةرنع بةرمةيدعغان، مذناصقالرنع س
  .ظةيعبلةيدذ

عنع             آئيعنكع سىرعدة بولسا   اخورنعث ظةآس ذ رعي ، نامازنع، قذربانلعقنع، بعر ظالالهقا قعلعشنع بذيرذص، ب
  .قعلعشقا بذيرذغان

علعق              ع ياخش العمالر ظذن  آةؤسةر، رةسذلذلالهقا ؤة مذسذلمانالرغا بئرعلضةن بعر بذالق، شاراب ظعسمع، ظ
ةلدعن         ذ هةس عمايدذ، ظ ى ظذسس وغذق،    دةص تةصسعرلعضةن، ظذنع بعر ظعحكةن آعشع، مةثض اردعن س اتلعق، ق  ت

ا   رعنع ظذنعثغ ارابلعرعنع، ظعحعملعكلع ا ش ايدعلعنعص، دذني ةتتعن ص ذ سىص انالر ب ازعر، ظعنس اقتذر، ه ىتتعن ظ س
ة             ع ظالةمح ارعلعقدا ظعكك ةرق ظوخشذتذذص، هةتتا ظعسمعنعمذ قويعؤالعدذ، لئكعن، ظ اردذر ص ةقةت، ظعسمعال   .  ب ص

  .ظوخشاش

ذبهانالال    افعرذن، س ىرة آ ذ  ! س عقالر دةص       ب ىرة مذناص ر س ذددع بع تذ، خ عرالر دةص ظاتعلعص ىرة آاص س
ز،               را، بع عنع، توغ ةن، دئض ا حوقذنمايم ان بذتق علةر حوقذنعدعغ ةن س عرالر، م ع آاص ئخع ظ ظاتالغاندةك، يةنة ت
ا دعنسزالر، آاصعرالر، يةهذدع، ناساراالر، بذددا دعنعدعكعلةر، مةجذسعالر، هةرخعل دعنسعز يةنع ظعسالم دعنعغ           

حوقذنمايدعغان بعر ظالالهقا بويسذنمايدعغان بارلعق خةلقتعن، هاآعمعيةتتعن بعزار، ظذالر بعزضة دىشمةن، قاتتعق 



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 662

كعالتعثالردعن   ارتعيةثالردعن، تةش علةردعن، ص ةن س مةيمةن، م ة ظةضةش ةن سعلةرض عزمذ م ث، س ةزةر قعلع ه
معنعم           ث دىش علةر مئنع ىندعن باشالص، س ئح بول   ! بعزار، بىض ةلبعثعزدة          دةث، ه اد ق ل ظئتعق ذ خع اندا، مذش معغ

ة   نعم سعلةرض ث دع ا، مئنع ةن ماث ايعتع بعل رذش ظ ا بذي ةنع جعهادق ذخ ي العمالر مةنس ىرعنع ظ ذ س ذن، ب بولس
ذرذص،   اج تاصش ا ب دذ، ي ذلمان بولع ا مذس ذالر ي ازعر ظ المعدع، ه داق ظعش ق ان بذن نع دةيدعغ أزىثالرنعث دع ظ

ةنعال          مذسذلمانالر هاآعمعيعتعضة بويسذن   ىرة ي ذ س عمذ، ب عدذ، يا قعلعح ظاستعدا جان تةسلعم قعلعدذ دئضةن بولس
  .نةصرةت، مةيدان ظايرعيدعغان سىرعدذر، آاصعرالردعن هةزةر قعلدذرعدذ ـ مذهةببةت

رعدعكعدةك،               ذ تةصس ذلمانالرنعثمذ مذش سىرة نةسعر، ياردةم، نذسرةت، غةلعبة مةنعسعدة بولذص، بذ مذس
صةننع، آةشصيات، تةرةققعياتنع قولغا ظالسا، حوقذم ظأزظارا هةمكارلعشعص، ظعتتعصاق  ـ علعمهئكمةتنع، ظ ـ ظعلعم

ىرة،    .  آىحع بعلةن نذسرةتكة، غةلعبعضة ظئرعشعدعغانلعقعدعن دئرةك بئرعدذ  قورالبولذص، ظعلغار    ذ س ةرحة ب ض
بةرسعمذ، يةنعال مذسذلمانالرغا رةسذلذلالهنع ظعستعغفار ظئيتعؤئلعشقا بذيرذص، ظةجةلنعث توشقانلعقعدعن خةؤةر 

توص بولذص، ظعسالم دعنعغا آعرضةن ظةزعمةتلةتنع ظةسلعتعص،  ـ ظاشذ توص. نذسرةت، غةلعبة بعشارعتع بئرعدذ
زدةك                . شذالردةك بولذشقا حاقعرعدذ   ذالر بع وق، ظ ةص ي عدا ض ة قعاللعش عال، غةلعب مذسذلمانالر شذالردةك بواللعس
ئخعل،            معس، ـ   قورقذنجاق، سوالش، معس   اهعل، ب ادان، ج ور، ن  هورذن، مذتةفةررعق، ظعختعالبحع، جعدةلخ

ان    ايعتع ماختعغ ان ظ ذس قذرظ ةن مةخس ذالر دئض دع، ظ ةس ظع علالردعن ظةم اماتحع، غاص ةرةس، خذش دذنياص
  .ظئتعقاددا آامعل، تةقؤا مأظمعنلةر ظعدع ـ ساهابعلةر، تابعظعنالر، مذجاهعدالر، ظعمان

ةن             دوزاخذخةنحعنع،  سىرة مةسةد، بذ ظعسعم س     ا بعل ان، ظارغامح ن بولغ ةن ظوتتع ةم ظعشلعض تعكع مةهك
ارعخع                     اننعث ت ىرة، قذرظ ذ س عدذ، ب ان سذخةنحعلعكدعن توس ارقعلعق قعلعؤاتق ظاضاهالندذرعدذ، ضةص توشذش ظ
مأجعزعلعرعدعن بولذص، ظذ بولسعمذ، ظةبذلةهةب بعلةن ظذنعث سذخةنحع خوتذنعنع، ظذالرنعث هايات حاغدعال            

ون                دوزاخ ذددع ظ قا آعرعدذ دةص هأآىم قعلعؤةتكةن، ظذالر ظايةت دئضةندةآال، آاصعر هالدا ظعمانسعز ظألضةن، خ
ذص،                بعر ساهابعنع جةننةتكة آعرعدذ دئضةن هةدعس، ظذالر راستعنال ظعمان ظىستعدة آئتعص، هةتتا شئهعد بول

  .رذشةن مأجعزعضة ظايالنغاندةك، بذالر تارعخع مأجعزةهةقعقعي 

رعدذت أآىم حعقع ازذك ه ر ن داق بع ىرعدعن مذن ذ س ةي، ب ةهذلال ظةل رذص، . ةنتاؤع رةهم علعققا بذي ياخش
انالر،              ةؤةب بولغ اآع س انالر، ي ياماندعن توسذؤاتقان ظعسالم ظىحىن خعزمةت قعلعؤاتقان مذسذلمانالرنع خارلعغ

الالردا ظعالن قعلعنسا، هاقارةتلةنسة، آذرن ـ خوتذن دذنياغا ظعالن قعلعنغاندةك، ماقالة، ضئزعت ـ خذددع بذ ظةر
ابعل       . ظةيعبلةنسة، ظارقعسعدعن ضئصع قعلعنسا، غةيؤةت ظةمةس، هئح ضذناه بولمايدذ         ا قارشع تاق زمذ ظذالرغ بع
  .تذرعشعمعز الزعم دئضةن، تةشؤعقات مذهعم ظورذندا تذرعدذ، بذ قةلةم ظذرذشعدذر

نع آأرس  ةتتعن، ظعخالس قعلعش ةر جةه الس، ه ىرة ظعخ أز س ىرة، ظ ذ س تعتعدذ، ب رعكالر، ؤاق عدا مذش
ة           الاله تةرعصض ذلذلاله، ظ ا، رةس ةن؟ دةص سورعس ة حاقعرعس زنع نئمعض ئلعص، بع عغا آ ذلذلالهنعث قئش رةس
ةتلةص   ة سىص اق، بعزض نع دةص ب ةن، قئ ا قعياس أز بذتلعرعغ اندعن ظ ذالر ظ رعدذ، ظ اؤاب بئ ةن دةص ج حاقعرعم

ذ يا تأمىرمذ يا ياغاحمذ؟ دةص سورعدع، دةل شذ حاغدا بذ سىرة حىشىص، بةرضعن، ظذ ظالتذندعنمذ، آىمىشتعنم
تذر موهتاج ظةمةس، بةلكع هةممة ظذنعثغا    موهتاجظذ، ظالاله بعردذر، ظالاله      . دذر، ظذنعث خوتذنع يا بالعسع يوق

ا تذ    ـ ظات ع يوق تذر، تةثدعش ع يوق اراتقذحع، ظوخشعش العق، ي ةن خ ذ دئض ع، ظ تذر، حىنك ةم يوق ع ه . رظانعس
ذ                 ع، ظ مايدذ، حىنك ةخلذققا زادع ظوخشاش ذ م عتع، ظ ةخلذقنعث سىص تذغذلغان يا تذغقان ظةمةس، بذ دئضةن م
ةس،                    ةرمذ ظةم عم جةؤه اددا، جعس ذ م اراتقذحع، ظ خالعق هةممعنع ياراتقان، بارلعق هادعسعنع صةيدا قعلغان، ي

ع                 عمايدذ، حىنك ةرةص قورش ة ت ع ظالت عتع ظذن ةخلذق سىص ذ م ث       حىنكع، بذالرم عتع، ظذنع ةخلذق سىص ذ م ، بذم
  .ظوخشعشع يوق، زادع ظوخشعشع يوق، ظذ، ظةؤؤةل ظةزةلدعن بار، ظاخعر مةثضى ظةبةدع باردذر

دذ      3/1مانا بذ سىرعنع، بعر ظوقذسا، قذرظاننعث        ان بولع ةؤهعدنع        .  قعسمعنع ظوقذغ ىرة، ت ذ س ع، ب حىنك
ق نةزةرعيعسع،            قعسمع تةؤهعد، مانا بذ تةؤهعد،     3/1آأرسعتعدذ، قذرظاننعث    ذ ظعالهلع ا ب ةقعدة، مان ذ ظ ا ب  مان

ا       ث ظالالهق ظعسالم دعنعنعث بعر خذدالعق دعنع، نةزةرعيعسع، ظئتعقادتذر، بذ خعل نةزةرعية، يةنع ظعسالم دعنعنع
قذ         داق دعيعش دذ، بذن دا تذرع رع ظورذن بولغان ظئتعقاد، آأز قارعشع، نةزةرعيعسع بارلعق دعندعن يىآسةك، يذقع

عز عرالردذر  هاجةتس ةن، آاص ىتىنلةي ظأزضةرض ندا، ص ئرعك دع اتعل، ش ذالر، ب ع ظ ةهذلال . ، حىنك ةنتاؤع رةهم ت
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ازعدذ،     ةنع ي ذلماننع      ـ 1931ظةلةي، بذ سأزنع ظعسصاتالص، مذنداق بعر ؤةق أت مذس امعرعكعلعق ت رع، ظ يعللع
اننعث  آأرعدذ، ظذالردعن سعلةرنعث مذسذلمان بولذشذثالرغا نئمة سةؤةب بولدع دةص سورا  لسا؟ ظذالر، بعز قذرظ

ةزةرعيعمعزنع              تةرجعمعسعنع ظوقذغان، بذ سىرة ظعخالس بعزنع قاتتعق هةيران قالدذردع، ظعاله توغرعسعدعكع ن
ذنعث           دع، ش ةل قعل علعلةرنع ه عش مةس ار حعض زدا ب أثلعمعزدة، دعلعمع دع، آ را قعل عز     توغ ز شةآس ةن بع بعل

  .مذسذلمانالردعن بولدذق دئضةن

ةر سةن           سىرة فةلةق،    انالر، ظةض ىبهع ؤة ظعنس ةقعقعي  سىرة ناس، مةنعسع س العم    ه ان ظ ةل قعلعدعغ ظةم
نع                     ةت زذلمعتع ذر حئحعص يوقعتعسةن، بعدظ ذردةك ن ىبهع ن نع، س ةت زذلمعتع انالرنعث جاهال بولساث، ظعنس

ةمدذ          اننع ه الاله، قذرظ ةن باشالص،       ـ   سىننةت نذرع بعلةن يوقعتعسةن، ظ رذش بعل قا بذي انا ظئيتعش ا  س  دذظاغ
ا    ذ دذظ تذرغان، ظ ةن ظاخعرالش رذش بعل ةخ     بذي عز، بةدعب كةش، نومذسس الس، صةس س، ظعص عمذ، نعجع بولس

ان                     ىرعنع قالق ع س ذ ظعكك اقلعنعش، ب عدعن س ث ؤةسؤةسعس ةش، ظذنع شةيتاندعن، ظالالهقا سئغعنعص صاناه تعل
رع    اح،             ـ   قعلعص، تعالؤةت، زعك ع ظ ش، ظذن ا قعلع وق بومب ادةتنع ظ بعه، ظعب ادعتعص،    تةس ذص، ي ذز قوي  ظذسس

دذ،      قةلبقذرتذشتذر، بذ ظعصالس، مذهعم مةرآةز، قذماندانلعق ظورنع     ذم قعلع دذ، هذج ة قعلع ، يىرةآكة ؤةسؤةس
دذ  ة تىزىلع ة هةمم ذ تىزةلس دذ، ظ ة بذزذلع ا، هةمم ىرةك بذزذلس ةر، ي اندعن، . ظةض ز ظعنس ىن، بع ذنعث ظىح ش

دىشمةننع ظوبدان . ز، ؤةسؤةسعضة صذرسةت بةرمةسلعكعمعز الزعمجعندعن بولغان شةيتانالردعن يعراق تذرعشعمع
  .تونذؤئلعش الزعم، بذ تاقابعل تذرذشنعث ياخشع حارعسع

ذرذش           ث ت اتتعق حع ىزةردة ق ان ظ اخعرعدا ج مذ، ظ اغلعق، بولذص ظعماننع ساقالش، شةيتاندعن قذتذلذشقا ب
 يعل ظعبادةت 1000. نعال ظعلعم الزعم بولعدذمةيلع ظعبادةت، مةيلع آأرةش، مةيلع ظألىش بولسذن، ية. الزعم

ث                   ل حع ر خع ةنح، بع عز ظعش عرالر شةآس أجعزعلعك س اد، م قعلسعمذ، ظعلعم ظارقعلعق ظئرعشكةن ظةقعدة، ظئتعق
أظمعن                     ذلمان، م ةن مذس ان بعل قا، ظعم والتتةك تذرذش تةهكةم، ص قا مذس ذختا داؤام قعلعش تذرذش، ظاخعرغعحة ص

عتعدذ،   . رعشكعلع بولمايدذ هالدا دذنيادعن آئتعشكة ظئ    ع    1000بذنع مذنذ هةدعس آأرس ر فعقه ابعددعنعمذ بع  ظ
  )مذسنةد ظةهمةد. (ظالعم شةيتانغا قارعش تذرذشدا قاتتعق حعث تذرااليدذ

ذن          ةت، نذرغ ان ظاي العمالر قورقعدعغ الالهدعن ظ ادةتتعن ياخشع، ظ بعر ساظةت تةصةآكذر، بعر يعللعق ظعب
م  مةقسةت نع آأرسعتعدذ،   مةقسةتظايةت هةدعستة، بذ     ةن           ـ   ، ظعلع ةقؤالعق بعل ةل، ت ادةت، ظةم ةت، ظعب هئكم

ةيتان،             ن ش ةيتان، جع ال ش ةيتان، ظاي قارعشع تذرغعلع بولعدذ، نةصسعنع صاآالش، زاهعدلعق بعلةن ظعسنع ش
  !دذنيا شةيتان، مال شةيتان، باال شةيتانغا قارشع تذرايلع

عرنع         ظالالهنعث رةهمةت صةزلع بعلةن تةنتاؤع ر      ذ تةصس ةي، ب ةهذلال ظةل ن باشالص،     ـ   1922ةهم يعلعدع
راص،           13يعلعغعحة   ـ   1935  يعل جةريانعدا جاصالعق ظعزدعنعص، نذرغذن بةدةللةرنع تألةص، قارشعلعقالرغا ظذح

ذ                  اخعرع ب ان، ظ عر قعلغ تذرلذق نةش اغدعال ظذت ذ ح ةن، ؤة ش ظاخعرع ظالالهنعث ياردعمع بعلةن يئزعص صىتتىرض
ذن      ظةسةر، مذس  عغا ظئرعشكةن، نذرغ ذلمانالرنعث ظعسالم دعنع، ظالعمالرنعث صىتىن دذنيا ظعنسانلعرعنعث قوللعش

يعلع تأتعنحع  ـ 1991م  ـ 1412صةيالسوف، دوآتذر، ظالعمالر، تةقرعز يئزعص بةرضةن، قولعمعزدعكع بولسا، ه 
مةدعنعمذ نةشعر قعلعص تارقاتتع،  ـ ةهازعر بذ ظةسةر صىتىن دذنيادا نةشعر قعلعندع، مةآك. قئتعم بئسعلعشعدذر
ع   ـ 2006مةن بذ ظةسةرنع    الالنمعالر          ـ 1يعل ةرلعرعدعن ت ةنتاؤع جةؤه ذ ت ةتتعم، ب تعم تىض الالص حعق ايدا ت ظ

، مذسذلمانالرنع خذسذسةن ظذيغذر مذسذلمانلعرعنع تةرةققعي قعلدذرذص، مةقسةتدئضةن ظةسةرنع يئزعشدعكع 
ا     ةرةققعياتقا، س ايدعلعق               آةشصعياتقا، ت ا ص ىتىن دذنياغ ا، ص ةؤالدالردعنمذ بولس تىرىش، آةلضىسع ظ ناظةتكة ظئرعش

م     تىرىص، ظعلع ا          ـ  آةشصعياتحع يئتعش ش، خات ازاد قعلع نع ظ ةندىرىش، ظعددعيع را حىش ةرةققعياتعنع توغ ةن ت ص
انذن ةقعدة، ق ا ظ نع، خات ةرةققعيات، آةش  ـ ظعددعيع ةمما، ت زار، ظ ز بع ةخالقالردعن بع عص، ظ عيات، صعرعنس ص

م    ةرنع، ظلع عرلعق مأجعزعل ةيمعز، س ن بةرم ةلعبنع قولدع عتعنع غ علة ؤاس الم   ـ ؤةس ةرنع، ظعس هئكمةتل
ة                   أز ظعحعض ةرنع ظ ىلىك مأجعزعل ةر مةثض ذ ظةس صةلسةصعلعرعنع بايان قعلعص، قةلبعضة شعصا، داؤا بةرمةآحع، ب

تعم    ر قئ دا بع ا، يعل ذثالرنع هئحبولمعس ذص تذرذش م ظوق ا، داظع انظالغاحق ذص، ظعم ادنع  ـ ظوق ظئتعق
ا،   اقالص، بالعالرغ ةم س ةردة مةهك ا شةخسع ظأيل لةردة، بولمعس ا، مةثتةص اراظعت بولس عثالرنع، ش آىحةيتعش
عدة           نع ظةقعدعس الم دع ع، ظعس الم ظعددعيعس ع ظعس عثالرنع ظذالرن ص بئرعش لعك قعلع ةؤالدالرغا دةرس ظ



  جواهر الطنطاوي                                                    ةؤهةرلعرعدعن تالالنمعالرتةنتاؤعي ج

 664

ةؤالدال   أزىثالرنع ؤة ظ اخعرعدا ظ عثالرنع، ظ ئلعص    تةربعيلعش ادعن ظ الدا، دذني أظمعن ه تعدة م ان ظىس رنع ظعم
الالهدعن           الع ظةمةسمةن، ظ العقدعن خ ةن، خات عتعم بعل آئتعشعثالرنع سورايمةن، ظعنسان بالعسع بولذش سىص
ذثالرنع ظةسلةص              وراص تذرذش ظةصذ قعلعشنع، آةحىرىشنع، ضذناهعمنعث مةغصعرةت قعلعنعشع دذظالعرعثالردا س

  .نقويذشذثالرنع سورايمة

  قوشذمحعالر

  ظوشذق دألةت باشنع يارماصتذ،

  . آارامةت سةؤةبلعك شةك، ضذمان قالماصتذ ـ مأجعزة

  ظئتعقادنع آىحةيتعش ظىحىن،  ـ ظعمان

  .صئقعر يةنة مأجعزعلةرنع تالالصتذ

بذ تةصسعرنعث ظاخعرعدا، قوشذمحعالر دئضةن تئمعدا بعر مةزمذن ظارتذق بولذص، بذنعثدا بذرذن سأزلعضةن 
ة،       . الردعكع قعسقعحة ظعجمالع سأزلةرنع تةصسعلع بايان قعلعدذ    جاي ةن بعرض الالش بعل ن ت ة بذالردع ةن، يةن م

ان،   مةقسةت ظعنئترنئت تور بةتلعرعدعن، قذرظان، هةدعس مأجعزعلعرعدعن تالاليمةن، يةنعال،      عز ظعم ، شةآس
  .ؤة ظئتعقاتتذر

ةهعه هة   ـ 1 ةنلعكعنع، س ان ظعك ةن رةهم الالهنعث هةقعقةت ةتنع  ظ ةن، رةهم تة سأزلةنض ارا 100دعس  ص
 صارعسعنع ظاخعرةتكة ظئلعص قويذص، بعر هةسسعسعنع دذنياغا تاشلعغان، ظاشذ رةهمةت سةؤةبدعن 99قعلعص، 

ةلع    ةننع ظةم دذ، دئض أتىرىص تذرع اص آ عنع ظاي نع، بالعس ات، تذؤعقع عدذ، ظ م قعلعش ارا رةهع ايؤانالرمذ ظأزظ ه
اتالص،  ةتتعن  ـ 4ظعسص م   بةت ـ 9ب عغا رةهع أز بالعس ايؤانالرنعث ظ ةرخعل ه ذن، ه ة نذرغ قةت  ـ كعح شةص

  )باللعرغا آذيذنمةآتة(     .قعلعؤاتقعنع، بالعسعنع قوغداص، جةث قعلؤاتقعنعنع، سىرةتلعك آةلتىرضةن

بذالرنع سعز ظةمةلعيةتتعمذ صعلدعمذ آأرةلةيسعز، ظالاله ؤة رةسذلذلاله، هةقعقةتةن راست سأزلعضىحعدذر، 
  !عرع مأجعزعدذر، ظالاله، بعزلةرضة ظاشذ رةهمعتعدعن ظاتا قعلسذن، ظامعنسأزل

  )رةث دولقذنلعرع( تئلئؤئزور، سىنظع هةمراه، تئلئفون ظاالقسعدا، آىن نذرع، زةرر ـ رادعظو ـ 2

  عحة، آىن نذرعدعن آةلضةن رةثلةر، دولقذن آأتىرىص ماثعدذ، سئضنالنع

ةؤةبع،      ز، س ذل قعلعمع ارقعلعق قوب ذ ظ ع          ش ةنع نذرن نع ي ة قذياش الاله سعلةرض ذر رةث، ظ ذ ن ا ب ذر، مان  ن
  . ظايةت شذ دئضةنبويسذندذرذص بةردع

ظايةتتة، ظالاله، ماهعر ياراتقذحع، ضىزةل سىرةت ظاتا قعلعغذحع، هةربعر نةرسة ظذنعث نةزلعدة    ـ   61 ـ   3
وث ن ح ةملعك، زةررعدع م  ـ ظألح مذ ظاس ة بولذص ةن ظايةتك ةن دئض ع صىتىلض ار، آعحعك ة ب ندا نئم انالردا، زئمع

رلعق،              32قاراثالر دئضةن، ظايةتكة،     ة قع ة ظىحىن ظالت ذالر نئم  خعلدعن ظارتذق قارنعث سىرعتعنع آةلتىرىص، ب
ذ     ـ   ظالتة بذرجةك، بولذصمذ، خعلمذ    الدا، مذن الع ه خعل، بذ توآدعن، زةررعحعدعن هةرقانداق بعر تةسعردعن خ

دع              ضىزةل سىرةتنع هاسعل قعلغان، حوقذ     الاله قعل ة بولغذحع ظ ةن بعلل ة بعل ىحع، هةمم م بذنع هةممعنع بعلض
  . دئضةن، بعر آأرىث

اراثالر       (ظالاله، ظاسمانننع ظعضعز قعلدع،      ـ   4 مانالرغا ق ةن  ) بعز ظاسماننع آةثرعتعص تذرعمعز، ظاس دئض
ة،   ـ 311 يعلدا، هةتتا  1600000 يعلدا،   900000بةتكعحة نذرع بعزضة     ـ   315 ـ   306ظايةتلةرضة،    50بةتت

ة         ذرع بعزض ابدا ن ذ آعت معليون يعلدا ظاران يئتعص آئلعدعغان يذلتذزالر سعستئمعسعنع سىرةتلعك آةلتىرضةن، ب
  . معليون يعلدا يئتعص آةلضىدةك يذلتذزالر بار100

قذرظاندا، لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع، شةهةرلعرع بعلةن بعللة قوشذص، دىم آأمتىرىلضةن زامانع  ـ 5
عبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدع، هازعر ظالعمالر، سىنظعي هةمراه ظارقعلعق تارتعلغان سىرةتلةر بعلةن ظ
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ةزع      تةآشىرىص، دئثعز ظاستعدا خاراب بولغان، شةهةرنع تارتقان، ظىستعضة راستعنال معتظورعت تاش ياغقان ب
  .جايالر دىم آأمتىرىضلىك ظعكةن

ةللةر،       مة360سةهعه هةدعستة،   ـ   6 أثةآتعكع مةفس اش س أجعزعدذر، ب ازعر م فسةل سأزلةنضةن، بذ ه
ع 86 الغا تةؤةس ذن، ض ةللعرع  6 ـ ، بوي اص مةفس أآرةك ق لذقع  66، آ ا، داس بوش تىن 76، ظورمذرتق ، ظىس

  .62، ظاستعندعكع ظةتراص مةفسةللعرع، 64 ـ ظةتراصعمعز مةفسةللعرع

ع    ـ 7 ةخلذقاتالر ظارعس ةن م ةرعظعتع بعل ة ظعسالم ش ةن يةتت ذن آةلض عرلعق  )  ـ 7(دعكع ظذيغ اننعث س س
  .مأجعزعسع

  .ظىستىن ظالةم، آاظعناتتعكع يةتتة ـ  دةص آئلعدذ، بذ ظاستعن زئمعنظايةتتة يةتتة ظاسمان، يةتتة ـ 1

 3ظارعالشما ظعككع تةرةص سىيع،  ـ 2، )ظعسصئرما(مةنع  ـ 1ظعنساننعث يارعلعش باسقذحع يةتتة،  ـ 2
  .روه صىؤدةش ـ 7ضأش آةيدىرىلىش،  ـ 6سأثةك،  ـ 5ضأش صارحعسع،  ـ 4لةختة قان، ـ 

، ظوربئتا 8ون ظايلعنعش دةؤرع، ظوربئتا يةتتة، سىرةتكة قاراث، شارحة، ظئلعكتئرزةررعحة نئيترون،    ـ   3
  .يةتتة

  .ظعنسان بويذن ظومذرتقعسع يةتتة، مةفسةل ظالتة ـ 4

  .رذآئحعسع، قةدعر آئحعسعد ـ 27رامعزاننعث  ـ 5

  .بذرذندعكع صذراش سئزعم هىجةيرعسعضة ظاالقعدار صذراق يةتتة ـ 6

  ) سذدعكع زةررعحعلةر (       .قذياشتعن آةلضةن ظاساسع رةث يةتتة ـ 7

 87شذنداقال بذ سذندا، يةتتة بار، . ظايةتتة آةلضةن، بئرعلضةن ظايةت يةتتة ـ 87سىرة هعجعردعكع  ـ 8
  .دة يةتتة بار

  .زئمعننع ظالتة آىندة يارعتعش، يةتتة قئتعم تةآرار آعلعدذ ـ سمانقذرظاندا، ظا ـ 9

سىرة ظةظراب، يذنذس، هذد، . ظالاله، ظةرشدعن ظىستىن دئضةن ظايةتلةر يةتتة قئتعم تةآرار آئلعدذ ـ 10
ان، سةجدة،              فذرقان، سةجدة، هةدعيد، قاف، بذالر بعرعنحعسعضة، سىرة ظةظراب، يذنذس، رةظعدة، تاها، فذرق

  .دعيد، بذ يةتتة، ظعككعنحعسعضةهة

أظمعنذن،   سىرة. قذرظاندا، يةتتة ظاسمان دئضةن ظايةت، يةتتة قئتعم تةآرارلعنعدذ      ـ   11 بةقةر، ظعسرا، م
  .فذسسعلةت، تاالق، سىرة مىلىك، نذه، يةتتة آئلعدذ

  .ياخشعلعققا بذيرذص يامانلعقدعن توسعدذ دئضةن، سأزعمذ يةتتة قئتعم آئلعدذ ـ 12

علةن  ه ـ 13 تع، مةس عدعن توس ة نةرس رذص، يةتت ة بذي ة نةرسعض ذلذلاله، يةتت تة، رةس ةل : ةدعس آئس
  .يوقالش، جعنازعغا ظةضعشعش، تذسقعنع، ظالتذن قاحا، يعصةك قاتارلعقالر

االك                    ـ   14 ة ه ئحعش، يةتت اتعللعق، جةثدعن ق ان، ق ئلع، بأهت يةنة سعهعر، شئرعك، جازانة، يعتعم م
  .قعلغذحع

  ...يةتتة جايدا ناماز دذرذس ظةمةس، تأضة قوتانلعرعغا ظوخشاشهةدعستة  ـ 15

ةت   ـ 16 ايلعقنع، غةنعم ذرذن ب ئقعرلعقدعن ب ةن، ص الدعراثالر دئض ة ظ ة نةرسعض ذرذن، يةتت ةتتعدعن ب ي
  .ظالعم قاتارلعق بعلةن صئقعرلعق، قئرعلعق، آئسةل، ظألىم، دةججال، زذلذمالر، باي

  ، هةدعس مذسلعميئيعشل ظةجؤةت خورمعسعدعن يةتتة تا ـ 17

امعراق،             ـ   18 ام، مةسجعدآة ظ ادعل ظعم ىرعدذ، ظ اية حىش الاله س ة، ظ قعيامةت آىنع يةتتة خعل آعشعض
  .ظالاله يولعدعكع دوست، ظايالدعن ظأزعنع توسعغاندةك
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  . قئتعم قذمدا يذيذش7ظعت ياالص قويغان نةرسعنع  ـ 19

   دئضةننع، يةتتة دعيعشكة بذيرعغانالإله الاهللا عليه توآلت وهورب عرش العفيم. 20

  .آئسةل ظىستعضة قولنع قويذص ظوقذيدعغان، دذظا يةتتة قئتعم ظوقذلعدذ ـ 21

  .ظةزان، يةتتة جىملة بولعدذ ـ 23

ةزاالر    تاهارةتتة يذيذلذش ظورنع. قول، صذت، باش، يىز، ظئغعز، بذرذن، قذالقتعن ظعبارةت   ـ   24 ان ظ بولغ
  .ةيةتتة، يذيذلذش ظورنع يةتت

  .نامازدا سةجدة قعلعدعغان ظةزا يةتتة ـ 25

  .دة حةآلةيدذ7هةجدعكع تاؤاب يةتتة،  ـ 27

  .ظةتتةهعيياتذ، يةتتة آةلعمة ـ تةشةههذد ـ 28

  .يةتتة ظايةتتة، يةتتة دان، يةتتة يىزضة آأصةيضةن، ساؤاب شذنداق، حةندان بولعدذ دئضةن، بذ ـ 29

  .آئلعش ـ ب يةتتة، بئرعشساصا، مةرؤة تئغع ظارعسعدعكع تاؤا. 30

ةن              ـ   31 ارعتعلدع دئض ةتمذ   ـ   189. سىرة بةقةردة، ظاي، هةج ظىحىن، ظعنسانالرغا ؤاقعت ظىحىن ي ظاي
  . آأصةيدع27×7=189. مذنداق يةتتعضة آأصةيتعلعدذ

تعم     ـ 196هةجنع، ظأمرة هةجنع آامعل قعلعثالر دئضةن، سىرة بةقةر         ـ   32 ع قئ ةم ظعكك ظايةت، بذ رةق
  .، يةنعال يةتتعسع قالدع196 ـ 189=7 شذنداقال، 4×7=28×7=196. ضة آأصةيتعلعدذيةتتع

عم                       ـ   33 ص، ظعس ة قعلع عز، ظةقعق ا دةيس ةزاننع قذلعقعغ ة ظ ة جىمل ع، يةتت ةتتعنحع آىن ذص، ي باال تذغذل
  .قويعسعز، يةتتعنحع آىنع

  .باال تذغذلذص، يةتتة ياشتا نامازغا بذيرذش دةص سةهعه هةدعس بار ـ 34

  .آىنلةر يةنع بعر هةصتة يةتتة آىن دةص هةدعس بار ـ 35

  . يةتتة دةص حعقعدذدوزاخ ـ 36

  . 70ظالالهنعث هعجابع، نذر صةردعسع  ـ 37

  7×10=70بذ ساندا يةتتة بار، شذنداقال .  يعلدا يئتعص بارعدذ70قا تاشالنغان تاش دوزاخ ـ 38

  .قعتظة، قذرذقلذق يةتتة ـ 39

ةنزعلع . 40 ايالر م ةللةر 28ظ اق مةفس دذ28، بارم ةن،  .  بولع أص حعقعدعك ةنعمذ آ اق، ي ةر يازس ظةض
ةت مان  مةقس ات، ظاس ارلعق آاظعن ادةت،      ـ ، ب مع، ظعب ان جعس ت، ظعنس ذرذن ؤاقع كارا، يوش ن، ظاش زئمع

دذ،               الالهال قعالالي االقعنع ظ شةرعظةت مةسعلعلعرع، يةتتة دئضةن سانغا ظاالقعدار آةلضةن، بذنداق باغالشنع، ظ
  .بذلذدذ 28 آوصةيعتسة ضة7نع 4 .مأجعزة، سعر هئسابلعنعدذ

اق            309مأجعزة، سىرة آةهصعدعكع     ـ   8 اردا س ةهلع غ ة ظ ىرة      309 دئضةن سان، آةهص ان، س ل تذرغ  يع
  .ظالاله، هئسابنع تئز ظالغذحعدذر. حعققان) آةلعمع( سأز 309آةهصعمذ ساق 

انعتع    . ننع يارعتالمايدذ دئضةن بارظايعتعدة ظذالر بعر تال حعؤع   ـ   73سىرة هةجنعث    ـ   9 ر ق ث بع حئؤعننع
العدذ   4000دعن 2000شعصا بعرسع زةهةر، هةربعر آأزعدة    ة ظ أز ظعحعض قا     .  آأزنع ظ ال باش اددعنع دةره ذ، م ظ

ايدذ         ايتذرغعلع بولم اثعدذ، ق ذ                . ماددعغا ظأزضةرتعص، ظئلعص م وق، ب ان ي ار، ق انعتع ب ع ق ذتلذق، ظعكك ة ص ظالت
ظذ .  مةخلذق، شذثا بذنع بولذصمذ روه، هاياتلعق ظاتا قعلعص، ظالالهدعن باشقعسع يارعتالمايدذظاتتعن مذرةآكةص

  .بعر قوشذن

  . ظالعملعرع ظاجعزلعقعنع ظعالن قعلدعغةرببارلعق شةرعق، 
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ار،        ـ   10 سىرة بةقةرةدة،ظالاله صاشعنع تعلغا ظئلعص، معسال قعلعدذ، ظذ، ظالتة صذتع بار، ظعككع قانعتع ب
تذرالر                200دعن  100عدة مةخلذق،   ظااله اراث، دوآ ة ق ذن، رةسعمض ر قوش ذ بع اتعل، ظ  آأزضة ظعضة زةهةرلعك، ق

  .تةتقعقاتع

ع          ـ   11 عز ظعكك ن صذتس سىرة نذردا، هاياتلعق ظعضعسع بولغان هايؤانالرنع ظالاله سذدعن ياراتقان، ظذالردع
ةرخعل   بذ ظاي. صذت بعلةن تأت صذت بعلةن ماثعدعغعنع بار دئضةن ظايةت        نعق، ه ةتتة، سذدعن ياراتقان سأز ظئ

أرذث   ىرةتتعن آ ايؤانالرنع س ىرةت       . ه الالرغا س ةن معس اندا دئض زعالل قذرظ عر ؤة فع نع آةس عرنع ظعب تةصس
معنعث        عدذ          70آةلتىرىلدع، هازعرمذ ظعنسان ظأز جعس رلعقعنع تاص ذدعن ظئغع عدا س ةك،  .  صعرسةنت ظةتراص دئم

  . صعرسةنتع سذ70ؤةزنعنعث 

 20 صعرسةنت سذدعن 70عز ياشعغعلع بولسعمذ، سذسعز ياشعغعلع بولمايدذ، ظةضةر جعسمعدعكع    ظوزذقس
ظايةتتة آةلضةن هايؤان لةؤزعدة راستعنال بارلعق هايؤانالرنعث سذدعن يارعلعؤاتقعنع . صعرسةنتعنع يوقاتسا، ظألعدذ

ع، ضع       عية ظعلم ع، جذغراص ارع ظعلم رع،    ظةمةلعيةت بولذصمذ ظأمعلعضىحعلةر، يةرش عية ظعلعملع عية، بعظولوض ظولوض
ذدعن    ة س ىملىك ظةلؤةتت ايؤان، ظأس ان، ه اتلعغان، ظعنس نع ظعسص عل بولغعن ذدعن هاس تعنال س اتلعقنعث راس هاي

ظانا رةهمعدعكع تأرةلمة تذخذم ظعحعدعكع . يارعلعؤاتعدذ، شذنداقال، بذالر سذدعن ظايرعلسا، هاياتعدعن ظايرعلعدذ
 400 هةتتا 40ظايةتتة تأت صذت بعلةن تامامالندع، ظةمما، ظذ خاسالشمايدذ، . جانلعق هةممعسع، سذدعندذر

 صذت دئضةن هايؤاناتالرمذ باردذر، تةتقعق قعلعث، هايؤانالر قذرذقلذقدا صذت   80ظومذرتقعسع بار، حوث يعالنالر،     
ايلعنعص تذر  . بعلةن ماثغاندةك، دئثعزدعمذ ماثعدذ، مةسعلةن، تعمساه    ة ظ ع    هةممة هةرعكةتت امان يول دذ، س ع

ذنداق،   . سعستئمعسعمذ حأرضعلةيدذ، قذياش سعستئمعسعمذ حأرضعلةيدذ، ظايلعنعص دةؤعر قعلعدذ        يةرشارعمذ ش
علةيدذ،     ؤاقتآةبة ظةتراصعنع آعشعلةر ظعبادةت، تاؤاب قعلعص حأرضعلةيدذ، ناماز          ع، ظةزانالرمذ ظايلعنعص حأرض

  .زدا هةممعسع دةؤعر قعلعص حأرضعلةيدذعمذ، هاؤا، قذرذقلذق، دئثعقورالهةربعر قاتناش 

ان     ـ   12 ةم قعلغ اوارالكوننس  .سىرة تةآؤعردة، ظالاله، يذلتذز بعلةن مذنداق قةس نس الج ة      خون أز بعلل ىح س ذ ظ ب
عغا  ة، ظذؤعس اخعرعدا يةن ع، ظ ةيرة قعلغذح ذرذنغذحع، س ع، يوش ذص، مةنعس ةن بول اندةك،  آةلض ايؤان قايتق ه

  .عسع بارصذشذرنذص يوقعغذحع دئضةن مةن

ذرنعدذ،                       اؤؤال يوش تذز ظ ذ يذل ع، ب ان، حىنك بذ ظىح خعل مةنعضة ظعضة يذلتذز مذنداق مأجعزعضة ظعضة بولغ
ايتعدذ        ا ق أز جايعغ ة ظ اخعرعدا يةن أرىنعدذ، ظ ة آ ص، آأزض ةيرة قعلع تعدا س اندعن ظوربئ ن، . ظ ظعككعنحعدع

لعزحة  ان يذلتذز ) BLACKHOLGS(ظعنض س، دةص ظاتعلعدعغ كا خولع ة  بعالس اتلعق مذساصعسعض ث هاي نع
ةؤجذت  ظذيغذن آةلضةن، سىرةتتة بار، ظذ بولسعمذ بذ يذلتذزنعث آاظعناتتا يوشذرذن تذرذشع، ظاندعن     ذص،  م بول

أز        اخعرعدا ظ ةيرة قعلغذحع، ظ ذرنغذحع، س اخعرعدا يوقعلعشع، دةل يوش اندعن ظ ع، ظ ةيرة قعلعش تعدا س ظوربئ
ةتكة   ةتتعكع سىص ةن ظاي ايتقذحع دئض ا ق ذنجايعغ مع،    .  ظذيغ مان جعس ارلعق ظاس ةت ب ذ ظاي ن، ب ظىحنحعدع

ا،                ارعلعص ؤذجذتت ةت، ي نحع هال ةت، ظعككع ذرذن هال ان، يوش از، تذم ةت، ض رعنحع هال يذلتذزالرغا دةلعل، بع
  .ظوربئتا سةيرة قعلعشع، ظاخعرعدا صارتعالص، يوقعلعشع، دةل ظاشذ ظىح سىصةتكة مذؤاصعق آةلضةن

ىبهع             سىرة تةآؤعردة ؤة سى    ـ   13 اغدعكع س ان ح ار، مةنعسع، يورعغ بهع ظعزاتةنةففةس دئضةن ظايةت ب
ىبهع               ىملىك، س ذن ظأس ذص، نذرغ ةن بول الدذرغذحع دئض ةس ظ ت بعلةن قةسةم، ظعشارةت مةنعسع، نةص عدا ؤاق

  .نةصةس ظالغان، سىرةتكة قاراث

معضةن نةرسعلةر، نذر سعلةر آأرضةن ؤة آأرمعضةن نةرسعلةر بعلةن قةسةم دئضةن ظايةتتعن بعز آأر ـ 14
ة           ذرع، باآتئرعي نال ظذح ع، سئض اؤاز دولقذن ئقعمع، ظ وك ظ ارتعش آىحع، ت ع، ت نئت دولقذن زةررعحعسع، ماض

  .هىجةيرعلعرع، معكرذص، ؤئرذسالر، ظذندعن باشقا بعز آأرةلمعضةن نةرسعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

راغ          ـ   15 ةس، حع ارغذحع ظةم ر       قذرظاندا، ظاينع مذنعير، نذر حعق ةن، مذنعي رعدذ دئض ذرال بئ ةس، ن  ظةم
وك                      قا، ت ذر قايتذرذشدعن باش ايدا ن ص، ظ ةتقعق قعلع العمالر ت ذص، ظ دئضةن، بذ ظعسعم ظعضة، فاظعل ظورذندا بول
ةن           ةن، دئض ار ظعك اددا ب عراق م ايالندذرغذحع، تذص ا ظ تا نذرغ نع قايتذرذش ىن نذرع نع، آ ظئقعمع

WWW.55A.NET    ىتىنلةي   750 بذ تور بئتعدة تةخمعنةن   . ثتور بئتعدة سىرعتع بار، آأرى ار، ص  مأجعزة ب
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  .سىرةتلعك ظةرةب تعلعدا

لذقعدعكع   . ياراتتع، قعلدع دةص آئلعدذ ظالاله، قذرظاندا، زذلمةتلةرنع ؤة نذرنع     ـ   16 ةم بوش مانا بذ، ظال
ارةتتذر ة ظعش اراثغذ ظأثكىرض ذنداقال، . ق ةس«ش ةس، آىنن تذزمذ ظع » خذنن ذرنغذحع يذل ةن يوش ارةت دئض ش

  .دئضةن

ة،                      ـ   17 اؤادعكع باآتئرعي عمذ، ه ذ بولس ار، ظ نعق ب ةن، ظئ ار دئض ع ب قذرظاندا، شامال حاثالشتذرذش رول
ا   ع، توص ز دولقذن ةرخعل        ـ دئثع ع، ه ذ زةررعحعس ع، س ةك زةررعحعس الر، حئح ىن، دانحع از، تىت اث، ض ح

  .عدذر، سىرةتتة بارماددعالرنع حاثالشتذرذص، يامغذر، مألدىر ياغدذرعدذ، بذمذ بعر مأجعز

ار،          ـ  18 ة ب ندا نئم ماندا، زئمع ار، ظاس امدذ؟ دةص ب ا قارعم انداق يارالغانلعقعغ قذرظاندا، ظذالر تأضعنعث ق
قاراثالر دةص بار، هايؤانالردا مأجعزة، ظاالمةت بار، ظذنداق بولسا، بعز تأضعدعن ظأتىص زعراصعضة قاراص باقايلع، 

ر آئلع        ةش مئتع عزلعكع ب رعنع          زعراصة ظعض اتلعق يوللع ق، هاي ا اليع الاله، ظذنعثغ ذص، ظ ايؤان بول عز ه ان، ظئض دعغ
بةرضةن، ظذنعث يىرعكع، باشتعكع نئرؤا، باشقا قان الزعم جايالرغا قان يةتكىزىص بئرعدذ، يىرةك بعلةن بئشع                

ةتكىزع          اننع ي عزلعككة ق ر ظعض ع مئتع ة ظعكك ايدعن يةن ر ج ع  . دذظارعلعقع ظعككع مئتعر آئلعدذ، ظىح مئتع ظعحك
تةرةصتعن بئسعم بار، ظعضعز جايدا هاؤا بئسعمع بار، شذنعث ظىحىن، ظذنعث تئرعسعدة، قان تومذردا بذ بئسعمغا 

  .قارشعلعق آىح، قارشعلعق آأرسةتكىحعنع، ظالاله يارعتعص بةرضةن، سىرةتكة قاراث

 ـ 165ستذر، سىرة بةقةر قذؤؤةت، ظالالهقا خا ـ قذرظاننعث تارتعش آىحعضة ظعشارةت قعلعشع، آىح ـ 19
ة        ىرة آةهص دذ، س ةن بولع اردعمع بعل الالهنعث ي ذؤؤةت ظ ةت، ق ذد،  ـ 39ظاي ةت، ه ةنفال،   ـ 52 ظاي ةت، ظ ظاي

  .ظايةت ـ 2آةهصة، ظالاله ظاسمانالرنع تىؤرىآسعز آأتىردع، سىرة رةظعدة 

  .ظايةت ـ 10ظالاله، ظاسمانالرنع تىؤرىآسعز ياراتتع، لوقمان 

ا سعلةر آأرةلعضعدةك تىؤرىآسعز يةنع تىؤرىك بولسعمذ سعلةر آأرةلمةيسعلةر، ظذ بولسعمذ، ظايةت ظاخعرعد
ئلدذ                      ذص آ عتع بول أز، تىؤرىآنعث سىص عز س ةن بولذشس ةيرع دئض عدة، غ اآع  . تارتعش آىحع دئضةن مةنعس ي

، تىؤرىك بار، ظةمما، ظعبنع ظابباس ؤة مذجاهعدالر. تىؤرىآسعز دئضةن سأزدعنال تارتعش آىحع حعقعص تذرعدذ
 65ظالاله، ظاسماننع زئمعنغا حىشىص آئتعشدعن ظأزع تذتذص تذرعدذ، سىرة هةج . سعلةر آأرمةيسعلةر دئضةن

اتعر        . ظايةتـ   ىرة ف دذ، س ذص تذرع عدعن تذت نع حىشىص آئتعش  ـ 40هةقعقةتةن، ظالاله ظاسمانالرنع ؤة زئمعن
ان    بذ ظايةتتة، تارتعش آىحعدعن باشقا زئمعنمذ ظا      . ظايةت لةم بوشلذقعدا ظئسعلعص تذرعدعغان، ظىزىص يىرعيدعغ

  . نةرسعلعكع حعقعص تذرعدذ

ارتعش       ـ   1915 الالص تاشالص، ت عنع ش أزلعرعنعث آأصعنحعس يعلع ظئينعشتعيعن حعقعص، نعيوتوننعث س
. ئضةنبوشلذق، ؤاآعظومغا ظاالقعدار بولعدذ دهةقعقعي آىحع ظعككع جعسعمنعث ظارعلعقعدعكع نةرسة بولماستعن، 

  .ظاسمانغا، هةتتا، ماددعدعن تاشقعرع باشقا ظالةمضة تذتاشتذرغان

  .قذرظاننعث ظئنعرضعية مةنبةلعرعضة ظعشارةت قعلعشع. 20

ىرة       . ظئنعرضعية دئضةن سأز، ظةرةبحة تاقةت دةص ظاتعلعدذ       ئلعدذ، س أص آ ايعتع آ اندا ناه أز، قذرظ بذ س
  .قع قذؤؤةت، آىح دئضةنلةرمذ ظعشارةت قعلعدذظايةتتة بار، يذقعر ـ 286ظايةتتة،  ـ 249بةقةر 

ظايةتتة بار، بذنداق شامال آىحع ظارقعلعق  ـ 42ظايةتتة، شامالنعث آئمعلةرنع ماثدذرذشع، سىرة شذؤعرا 
مانا بذ، شامال ظئلعكتعر ظعستانسعسع، قذرظاندا، بذنعثغا مذنداق ظعشارةت بار، . حعقعرعلغان توآالر ظاز ظةمةس

ىرة رذم  ئلعدذظ ـ 46س ة آ امال . ايةتت ارةتش ةنبئش ةزلع دئض الالهنعث ص ةت، ظ ةهقاف . ، رةهم ىرة ظ  ـ 24س
أزلعنعدذ      ذت س ذق بول وت، ظوتل امالدا، ظ ذ ش ةن، ب امال ظةؤةتك ة ش ان قةؤعمض االك قعلعنغ ة، ه ذالر . ظايةتت ظ

ك، شامالدا ظوت دئمة. يامغذرمعكع دةص ضذمان قعلعص قالغان، ظةمما، ظوتلذق شامال، آأيدىرىص هاالك قعلعدذ
ذت        .بار، توك بار، دئضةن بولدع     ايدذ، بذل نع قورش قذرظاندا، شامال ظةؤةتكةن، بذلذت ظةؤةتكةن، شامال بذلذت

امال                  ارتذق ش ةددعدعن ظ ظارعسعدعن حاقماق نذر حعقعدذ، بذمذ بعر توك ظئقعمع، سىرة هاققةدة، تاجاؤذزحع، ه
ذ          بعلةن ظاد قةؤمعنع هاالك قعلغان، يةنة بعر ظاية      ذ ش دذ، بذم عنع حعقع امالدا آأيدىرض ار ش وت ب اغنع ظ ة، ب تت
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  .ظعشارةتتذر

ظايةتتة، ظوت، ظئنعرضعيعنع سأزلةيدذ، سىرة ياسعندا، يئشعل دةرةخدعن ظوت ياققان  ـ 72سىرة ؤاقعظة، 
 6عم ظايةت، سىرة تةهر ـ   24ظايةت بار، مانا بذالر، دةرةخ، ظأسىملىآتعن حعققان ظئنعرضعيعلةر، سىرة بةقةر،           

ةت، ـ  يعلعدذ    دوزاخظاي الر دئ انالر ؤة تاش عر ظعنس ع، آاص ة     .  يئقعلغذس أمىر ظئنعرضعيعسعض اش، آ ذ ت ا ب مان
. آىن ؤة ظايمذ يئقعلغذ قعلعنعص تاشلعنعدذ. قا تاشنع قالعشع سأزلعنعدذدوزاخظعشارةتتذر، سةهعه هةدعستعمذ، 

تة،        تعرمعزع، ظةبذ هىرةيرة رةزعيةلالهذ ظة    . مانا بذ تاش آأمىر    ر هةدعس ةن بع ا  دوزاخنهذدعن خاتعرلعض  1000ق
ة   دع، يةن زعل بولع ا، قع وت قالعس ل ظ ة 1000يع اردع، يةن ا، ظاق وت قالعس ل ظ ا، 1000 يع وت قالعس ل ظ  يع

لذق             ث ضعرادذس عقلعق، ظوتنع عية، ظعسس ذالر ظئنعرض ةن، ب ئحعدةك دئض اراثغذ آ ذم ق ازعر ت ذ ه ارايدع، ظ ق
ةن           ظأزضعرعشع، يةنة بعر هةدعستة، د     ئلعص حعقعص بةرض ن ظ ذ ظوتتع نع، ظاش ا ظوتع ةن ذني ذر    دئض نع ن ، قذياش

ئلعدذ                أص آ ةت آ ةن ظاي ةردع دئض ىرة   . قعلدع، حعراغ قعلدع، نذرنع سعلةرضة بويسذندذرذص ب علةن، س مةس
ث                  ىرة نذرنع نةبظ بار، سىرة يذنذس، نذهدا مانا بذ نذر، قذياش ظئنعرضعيعسع، قذياشتعن توك حعقعرعلعشالر، س

ان،             ـ 35 ذر دةص ظاتعغ عنع ن  ظايعتعدة، زةيتذن يئغعنع آأيدىرضةن، نذر ظةهؤالع بار، قذرظاننع نذر، بعر سىرعس
  .رةسذلذلالهمذ قذياشقا ظوخشعتعلغان، مانا بذالر بذ دعن، بذ قذرظان آعتاب، نذردذر، نذرالرغا ظعشارةت

ذص ال    ـ   21 وت بول ؤذلدعشع، ظاسمان يئرعلعشع،    آىن نذرعنعث ظأحىشع، يذلتذزالر تأآىلىشع، دئثعز ظ
ع،         ئلعص قئلعش ة آ لع هالةتك ة ظةس ةر نةرس ع، ه الر آأيعش ةؤرةص، تاش ةر ت اتتعق ي ع، ق اغالر صارتعلعش ت
ار دعيعلعشع،     ظاسماننعث ضاز، تىتىن، تذمان ماددعسع، نذر ؤة زذلمةت، هاياتلعق، دئثعز ظاستعدا يةنع ظوت ب

وم              بعرعدعن ظايرعشع، ق   ـ   زئمعننع بعر  ـ   ظاسمان عية مةنبةسع، ؤاآعظ ارتعش آىحع، ظئنعرض ذ ت ارلعقالر، ظاش ات
ةقعقعي  ذ،    ه ذ س ع، ب وت حعقعرعش ذدعن ظ ع، س عدادا دةص آئلعش اندا ش اتتلعقلعقع، قذرظ ث ق لذق، ظذنع بوش
ر  ةتقعقاتلعرعدذر ظئلعكتئ ة ت ا، خئمعي رعش، فعزعك عية حعقع وت، ظئنعرض أزعدعنمذ ظ ذدعن ظ .  ظعستانسعسع ؤة س

اغالرنع تاشالرنع             تاغالرنعث ظئتع  لةر، ت لغان يذثدةك بولذشع، ظاقار يذلتذزالرنع سأزلةش، جعنالرنع آأيدىرىش
اؤؤالقع             الر، ظ اش ياغدذرذش ة ت ذت قةؤمعض ار      آأيدىرىش، نذر تئزلعكع، ل اش ظات بعالر،     قورال ت اندعن بوم الر، ظ

ة ظ           قورالظاندعن   اتوم زةررعحعسعض ة، ظ اندعكع زةررعح قا، قذرظ ر     الرغا ،صارتعلعتعش ة، بع ان، ظةلؤةتت ارةت قعلغ عش
  .ظعشارةت قعلعنعدذ. تةصةآكذر قعلغذحع، زعهنع ظوحذق آعشعنعث مئثعسعضة، بذ خعيالالر آئلعدذ

الالهنعث             ـ   20سىرة ظةنكةبذت    ـ   22 ىرىثالر، ظ ةنع تةآش أرىثالر، ي ظايةتتة، زئمعننع سةيرع قعلعص آ
قاراثالر، ظاندعن ظالاله، ظعككعنحع قئتعم يةنة يارعتعدذ،       مةخلذقلعرعنع قانداق قعلعص تذنجع قئتعم ياراتقعنعغا       

  .ظذ هةممعضة قادعر دئضةن

بذ ظايةتتة، زئمعننع، قذرذقلذق، دئثعز، هاؤا تةؤةلعكعنع تةآشىرىشدة، مةخلذقالرنعث تذرقع يارعلعشع،            
لعمنعث باشلعنعشع،  بذ ظع . سةيرة قعلعش، قاراشالرنع بذيرذيدذ    ظاشكارا بولذشع، هاياتلعق، شذنداقال، ظايةت،    

  .ظاساس سئلعنعشع، بعظولوضعية، ضعظولوضعية، جذغراصعيعضة، هايؤانالر، ظأسىملىآلةر تةتقعقاتعنعث باشلعنعشعدذر

ذ،       ـ   20ظايةتتة، قاراص باقمامدذ؟ دةص آايعص،       ـ   19ظةنكة بذت    رعدذ، ب رذق حعقع ة رةسمع بذي ظايةتت
ذ  ع، ب الالهنعث بذيرعش ال بذي ـ 1426ظ ل بذرذن ابع،  يع ان آعت ا قذرظ اتنعث آعتابعغ الردذر، آاظعن ان ظعلعم رذلغ

ز،                    ارقعدا قئلعؤاتعمع ةنعال ظ ز ي ةمما، بع ان، ظ عتعص بولغ ذرذن آأرس الاله، ب ايعتع، ظ آاظعنات ظايعتعضة قذرظان ظ
  .هازعرمذ بولسا، بعر قاراص قويذثالر، سةيرة قعلعثالر

عنعث سأزلعشعض ـ 23 عز نةرس قا جانس انلعقالردعن باش ىرة ج دذ، س ارةت قعلع ةر ظعش ذ ظايةتل ة مذن
دع،             ـ   11فذسسعلةت،   ة ظع ان هالةتت از، تذم ظايةتتة، ظالاله، ظاسماننع يارعتعشقا يىزلةندع، ؤةهالةنكع، ظذ ض
زئمعن، بعز ظأز  ـ ظاندعن ظاسمان. زئمعنغا سعلةر ظعختعيارع ياآع مةجبذرع آئلعثالر دئدع ـ ظالاله، ظاسمان

ث   ـ مةجاز ظةمةس، يةنع ظاسمان آةلدذق دئدع، ظالعمالر، بذ   ظعختعيارعمعز بعلةن    ةقعقعي  زئمعننع أزدذر،  ه س
زئمعندا سأز ياراتقان، ظذالر ظاشذ سأز بعلةن  ـ   قذرتةبع ظأز تةصسعرعدة، مذنذ ظايةتكة، ظالاله، ظاسمان      . دئضةن

ةقعقعي  اننعث،  ه ىرة دذخ ةن، س أزلةيدذ، دئض مان  ـ 29س ايعتعدة، ظاس ث ي ـ ظ أزلعنعدذ،  زئمعننع ع س عغعس
عز               عنع، جانس دئمةك، سأز، يعغا، هةممة شةيظعنعث سأزلعشع، ظاشذ آاظعناتنعث بولذصمذ بذ زئمعننعث سأزلعش

ذزذن    ةردعكع ظ ع، رةثل اؤاز دولقذن ذنداقال، ظ عتعدذ، ش عنع آأرس علةرنعث سأزلعش ا،  ـ نةرس قا دولقذنالرغ قعس
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عدا ظا     ئفون ظارعس ذر،    سئضنالالرغا ظعشارةت، هةربعر تئل ذ ظذح ذن، ظاش ذ دولق ن ش ذص     زئمع عتة بول أزع، ؤاس  س
ع          ـ   جانسعز نةرسعلةر، رادعظو  . سأزلةيدذ ال تعل ذنداقال، ه عدذ، ش يذتئرالر سأزلعش ئفون، آومص زور، تئل تئلئؤئ

  .بعلةن بويسذنذص سأزلعشعدذ، ظالاله هةممعضة قادعردذر

م، بةزعسع           ـ   24 الالص بواللمعدع ةن ت كع، م الدع،       مأجعزعلةر شذنداق آأص ئلعص ق أؤةن آ ةؤعيةم ت ة س ض
ازعر              دذ، ه الن قعلؤاتع عدةك ظع دة دئض عص، آىن أجعزعلعرعنع تئص هةربعر دألةتتة، مةخسذس قذرظان، هةدعس م

ةر تئمعسع               1000بذالر،   أرىثالر، مأجعزعل ابالردعن آ ن، آعت ن، فعلعمالردع ور بئتعدع علةر، ت تع، س ن ظاش دع
  :مذنداق

ذالر          تارعخع مأجعزعلةر، بذ دئضعن  ـ   1 عيعش، س ام آأص رعلعش، تاظ اي يئ رع، ظ دذ بع ل بولع ع خع ع ظعكك
عدذر  ارةت مأجعزعس ةتكةن ظعش ة آأرس ارعخع مةسعلعلةرض نعث ت ان، هةدعس رع، قذرظ ة بع تةك، يةن . آأصعيعش

ةهةرلةر، مئتظورعت                : مةسعلةن ةدعمع ش ةتتعكع ق ان ظاي ظاد، هود ظةلةيهعسساالم، لذت قةؤمعضة ظعشارةت قعلغ
  .جذغراصعية ظورذنلعرع، رذم زئمعنعدةك. دذق ماتعرئيالالر، ظئهرام قاتارلعقالرتاشالر، قال

  ظعنسان جعسمعدعكع مةثضىلىك مأجعزعلةر ـ 2

ة،         عزعم، تأرةلم ان، س ىرةك، ق ذالق، ي أز، ق ئرما ماددع، مةنعؤع، روهع، جعسمع مأجعزعلةر، آ ، ظعسص
  .نئرؤا، مئثة، ظذيقذ، موسكذل، سأثةك قاتارلعقالر

ةن     ظعس ـ 3 عدعن آةلض ىملىك، صاهعش ةت، دورا، ظأس نعقعش، هةرعك بع داؤاالش، حئ ث تعب الم دعنعنع
  .ظةيدعزدةك آئسةللةر، هارام نةرسعلةردعكع زعيانالر، داؤاسع يوق قاتارلعقالر

ان،          ـ   4 ةن س ة دئض ذددع يةتت سانالر، هئساب، شعفعر ظعشارةتتعكع، قذرظان، هةدعس مأجعزعلعرع، خ
  . دئضةن ساندةك19

ذددع    ـ 5 ةر، خ ارةتتعكع مأجعزعل أمىحىكهاش ةرعلعرعدةك،     ظ ةل ه ا، هةس ن، صاش ة، حعؤع ، حىمىل
  ظعنسانالر بذرذن آأرىص باقمعغان، بايقاص باقمعغان، معكرذص هىجةيرعلةر زةررعدعن آعحعك مةخلذقالردةك

علةن  ـ 6 اتالردةك، مةس قا مأجعز   : هايؤان دذز ؤة باش الر، قذن ذز، قذش ة، توثض ة، زعراص ام  تأض ةر ظعله عل
  .مةسعلعلعرع

ا         ـ   7 ةر، قايت ظأسىملىآتعكع مأجعزعلةر، هاياتلعق، باآتئرعية هىجةيرعسع، ضأشخور ظأسىملىك، دةرةخل
  .تئرعلعش مةسعلعلعرع بار

انذن    ـ 8 ث، ق علعلعرعدعكع       ـ ظعسالم دعنعنع ةرعظةت مةس ةخالق، ش ادةت، ظ ةقعدة، ظعب زام، ظ ىزىم، نع ت
  .علعش قانذنلعرع قاتارلعقالرهاالل ق ـ مأجعزعلةر، هارام

أز،  ظةدنارذم زئمعنعدعكع : قذرظان، هةدعسنعث لذغةت، سأزلعكع، مأجعزعسع، مةسعلةن     ـ   9  دئضةن س
  . حوثقذر ظويمانلعق، ظةلةق دئضةن، زعضوت، قذرذت مةسعلعسع، بعظولوضعية ظعلعملعرع، ظاتالغذالر قاتارلعقالر

أت صةسلع،      زئمعن توغرعسعدعكع يذمعالق، حأرضعلة    ـ   10 اغ، ت ص، هةرعكةت قعلعش، تةؤرةش، يانار ت
اددا،          ت، م أمىر، ظعلعمئن فئرا، ت امغذر، ظاتموس ذت، ي ظوربئتعالر، تاغنعث قوؤزذقع، قةؤةت سانع، شامال، بذل

  .حعشع مةسعلعسع، ظوت، توك، ظئنعرضعية قاتارلعق مأجعزعلةر ـ ظةرآةك

اددعسع ظوت آئتعشع توك حعقعشع تذزلذق بولذشع، دئثعزدا سذالردعكع سذالرنعث هاسعل بولذشع م ـ 11
  .ظعحكع، تاشقع دولقذن، سذ ؤة هاياتلعق، يامغذر يئغعش، دئثعز توسمعسع قاتارلعقالر

تعالر،       ـ  12 از، ظوربئ أجعزة، ظاسمان ماددعسع، ض آاظعنات، ظاسمان جعسعملعرع، صةلةك، ظوصذقتعكع م
رعق        ع مةش زلعكع،        يولالر، ظأثكىر، سةييارة يذلتذز، ظعكك ذر تئ ةرعكعتع، ن اش سعستئمعسع ه ةغرعص، قذي ، م
  .يذلتذز ظورذنلعرع، ظاخعرقع صارتعالشالر قاتارلعقالر

قعالر           ـ   13 هةرخعل تئمعدعكع مأجعزعلةر، تةتقعقات جةريانعدعكع ظالالهنعث قذدرةتلعرع، ظالالهدعن باش
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  .عشالر، جاؤابعنع بعر ظالاله بعلسوظالقعاللمايدعغان سعرلعق ظعشالر، 

ة     ـ ، هئكمةت، قانذنصةلعسةصةقذرظان، هةدعسنعث  ـ  14 ةخالق، ظعددعي تىزىم، صعسخعكا، سعياسةت، ظ
  .مةسعلعلعرعدعكع مأجعزعلعكع، غالعص، ظىستىنلعكع

تعدعن        ـ   15 ات ظىس ةؤةر بئرعشع، آاظعن ةيعبدعن خ ظأتمىشتعكع غةيعبدعن خةؤةر بئرعشع آةلضىسع غ
  .هأآىم قعلعشالر توغرعسعدا

ةمدعن    دوزاخ ـ   ظةقعدة، روهع، ظعددعية، قعيامةت، جةننةت     ـ   16  نةزةرعيعسع، باشقا ظالةم، ظىستىن ظال
آةلضةن ظاتالغذالر مأجعزعسع، ظعككع ظالةم نةزةرعيعسع، مةثضىلىك ظةزلع، ظةبةدع نةزةرعيعلةر، آعشعنع قايعل 

  .قعلعش، قةلبعنع خاتعرجةم قعلعش قاتارلعقالر

ةل        ظالالهنعث رعزعق تةثشعشع،   تلعقع، ظةم عنعث راس ةن ؤةدعس عنع، بةرض عل بولذش عنع، آئص  ظعضة بولذش
ارلعقالر             ةص قعلعش قات ذ تةل اؤعتع، س االر ظعج علةرنع       . قعلعش، دذظ ارلعق ؤةزعص ىرىش قات ئقعش، تةآش اراب ب ق

  .نعدذهةممعمعز تةث ظأتةيلع، سعلةرضة تاصشذردذم، بذ ظذنعؤئرسال آعتاب، بارلعق ظعلعم صةنلةر تىرلعرع سأزلع

اراث           ة ق اي ظةمةلعيةتك ذ  . شذنعث ظىحىن، ظةمةلعي تةتقعق قعلعص، بعلعم، فعلعم بعلةن سىرةتكعال قارعم ب
دذ      ادعنع         . جةريانعدا مذنداق مأجعزعلةر ظاشكارا بولع انعنع، ظئتعق ذلمانالرنعث ظعم ارلعق مذس ابنع ب ذ آعت ةن ب م

انالرنعث ظع  ارلعق ظعنس عرالرنعث ب عز آاص ةيتعدعغان، دعنس ةآحع  آىح ة، يئت ة زور تىرتك ا آعرعشعض الم دعنعغ س
ان،    تذرعمةن         بولعدعغان، سةؤةب بولعدعغ ةن ظاخعرالش أجعزة بعل ر م ةت زور بع تاز،     . غاي تذر، ظذس ذ دوآ ا ب مان

ا      ع، دذني ةك مئؤعس حانلعق، ظةمض العق تئرعش ةججارنعث جاص تذر زة غلولن ورع، دوآ عية صعراففعس ضعظولوض
أجعزعنع     مذسذلمانلعرعغا ظىلضة، نةمذنة،   ةن WWW.55A.NET قاراث، مةن بذ م تع ظادرعسع     دئض ور بئ  ت

  :مأجعزة تةصسعالتع مذنداق. مانا مذشذ تور بئتعدعن تاصتعم، سعزمذ بعر آأرىص قويذث، سىرةتلةرضة قاراث. شذ

اراث                 رع، ق ذختا هىنع اناظعتع ص عغان، س ان، ياس يون   30. ظالالهنعث قذدرعتع، ظأز قولع بعلةن ياراتق  معل
ار                    يعلل ذ تاشالرنع ظعلغ ذل، ب تذر زةغل العمالر خذسذسةن دوآ ار، ظ ىرةتتة ب اراث، س عق تارعخقا ظعضة تاشالرغا ق

ىرةت، رذشةن                     ان، رذشةن س ىرعتعنع بايقعغ ةبعنعث س دة، آ الر ظعحع ىرىص، تاش معكرذسكذص ظارقعلعق تةآش
أجعزة،  دعن يارعتعلغ     30م الاله تةرةص ان، ظ عل قعلعنغ ال هاس ل بذرذن يون يع ة   معل ع آةب اش ظعحعدعك ان، ت

ان،      . آأرىنىشع سىرةتكة بعر قاراث    ةؤزعمذ حعقق ةن ل الاله دئض شذنداقال، تاش ظعحعدعكع ظالاله دئضةن سأز، ظ
يعلع، قةدعر آئحعسع، سىنظع هةمراهدا  ـ 2002بذالرنع دوآتذر زةغلذل، ضعظولوضعية تةتقعقاتحع ظالعم بايقاص، 

عملعك ظع    ة ظعس ان، مذهةمم الن قعلعنغ ةن        ظع ع بعل ىرةت تةمعنلعش ث س ة دوآتذرنع ور بئتعض ذ ت ر، ب نجعنع
  . صعرسةنت، ظالالهال ياراتقاندذر100تاشنعث تةبظعلعكع يةنع تةبظعلعكع . يعلع ـ 2005آعرضىزضةن، 

ازعر،         30تاشنعث ظأمرع، تارعخع   اش ه ذ ت ل، ب ة دةلع ذ تةبعظعلعكك ة، بذم ان، ظةلؤةتت  معلليون يعل بولغ
ال،        مةآكعدة، بانكعدا بع   ذ، ظوحذق ع ب نعدذ، حىنك خةتةر ساندذقتا ساقالقلعق، قاتتعق قوغداص، مذهاصعزةت قعلع

ظالالهنعث قذدرعتع، ظعسالم دعنع، قذرظان، هةدعس خالعسا، زاهعرع، آاظعنات مأجعزعسع، مانا بذ، ظالالهنعث             
ر، سةيرة قعلعص آأرىثالر   مأجعزة، ظاالمةت آأرعسعتعش ؤةدعسع، مانا بذ، قاراثالر، زئمعندا نئمة بار، قاراثال          

صةن، تةرةققعيات نةتعجعسع، حىنكع، بذ مأجعزة سىرةتنع، تاش  ـ دئضةن ظايةتنعث مأجعزعسع، سعرع، ظعلعم
ونلذق معكرذسكذصدا بايقعغان، هةممعسع، ظالالهنعث ظعلهامع، رةهمعتع، قذدرعتع، مأجعزة،         ظئلعكتئرظأمعرعنع  

 ظادرعسعدا، ظالالهنعث ظذلذغ ظالةمةت مأجعزعلعرع دئضةن  مذنذ تورWWW.55A.NET. ظاالمةت سعرلعرع
  .تئمعدا، تعلع ظةرةب تعلع، شذنداقال ظالتة خعل تعلدا آأرضعلع بولعدذ

رعدا         بعز ظةمةلع سعناص باقتذق، ظةرةب، ظعنضعلعز، فرانسذس، ظعسصانعية، ظعتالعية، رذس، ضعرمان تعللع
ايقعدذق،         قايسع تعلنع بعلسعثعز شذ تعل    . آأرضعلع بولعدذ  ن ب ل    ـ   2006دا آأرىث، بعز، ظةرةب تعلعدع  ـ 1يع

. ظاي، مانا مذشذنداق مأجعزعلةر تا قعيامةت قذرذلغعحة، هةتتا، قعيامةت قذرذلذش جةريانعدعمذ حعقعص تذرعدذ
دذ      كارعلعص تذرع ىحة ظاش الاله         . قذرظان، هةقكةن دئض اق ظ ةقؤا بولس عزمذ تئرعشعث، ت ايدذ، س ةص قالم ذ تىض ظ

، ظالاله ظاخعرةت، جةننةت، ظالالهنعث دعدارع، مةقسةتقعلعدذ، بعزمذ تاصااليمعز، بعزضعمذ ظذحرايدذ، ظعلهام 
ش، شةك،                         ادةت قعلع ن ظعب ن دعلدع ةن حع ةقؤالعق، ظعخالس بعل ان، ت اد، ظعم ةرتعؤة، ظئتعق الع م جامالع، ظ
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  . قعلعشتذرنع خاتعرجةم قعلعص، ظعبادةت قةلبضذماننع يوقعتعص، شةيتاننع قوغالص، خالعس

رعك،   ـ   مانا بذنعثدعن ظارتذق مأجعزة، ظاالمةت، دةلعل      ظعسصات بولماس، دارؤئن ؤة دعنسعز آاصعر، مذش
مذ؟     اراث  !يةهذدع، ناساراالرغا رةددعية بولماس ث           . ، ق عثعز سةجدة قعلع أجعزعنع آأرس اراث، م ا ق الاله  . قايت ظ

ا قعلسذن،           هةممعمعزنع هةق، توغرا يولغا، قذرظان، هةدعس بعلةن هعداي         ة ظات العنع بعزلةرض ةت قعلسذن، جام
  !تةقؤادار مذسذلمان، مأظمعنلةردعن قعلسذن ظامعن

ة    אسانا ظالالهقا خاستذر، ظالالهنعث رةهمةت صةزلع،        ـ   بارلعق هةمدذ  ا، ظاظعل  ـ غ
ام             ذلمانالرغا بولسذن ظ ارلعق مذس ا، ب اهابة، تابعظعنالرغ ةت ؤة      . عنتاؤابعظاتلعرعغا، س ة جةنن الاله هةممعمعزض ظ

اردةم                !!! جامالعنع ظاتا قعلسذن ظامعن    ةتتعن ي ةنعؤع جةه اددع ؤة م ةريانعمدا م ىزىش ج ابنع ت ذ آئت ث ب مئنع
  !!!!بةرضةن قئرعنداشلعرعمغا ظالالهنعث رةهمعتع بولسذن، ظامعن

א 


