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  ظالالهنعث بارلعقعغا ظعسصاتب با.1

  
 سئثعللعرعم، هأرمةتلعك قئرعنداشلعرعم    - ظذكعلعرعم ؤة ظاحا   -هأرمةتلعك ظاكا 

بازاردا مذنداق بعر دذكان بـار، ظـذ   «: ظويالص بئقعثالرحذ؟ ظةضةر بعر ظادةم سعلةرضة 
عم دذكاننعث خوجايعنعمذ يوق، ظذ دذكانغا هئحكعم ماملذ ظةكعلعص بةرمةيدذ، هـئحك          

 جايعغا تعزعصمو قوميايدذ، ظذ دذكانغا مال ظأزعحة كئلعص،         -دذكاننعث ماللعرعنع جاي  
دئسة، ظذ ظادةمنعـث دئضـةن ضةصلعرعضـة        » ظأزعحة تعزعلعدذ، ظأزعحة سئتعلعص كئتعدذ    

ظعشعنةمسعلةر؟ بذ ظةقلعثالرغا سعغامدذ؟ ظـةقلع جايعـدا بولغـان هـةر قانـداق ظـادةم               
 ظأزعحـة سـئتعلعص، بعـر كعشـع خـةؤةر ظاملعسـعمذ         دذكانغا مال ظأزعحة كـئلعص،    «

دئضةندةك ضةصلةرضة ظعشعنةمدذ؟ يـاكع بوملعسـا       » ظوغرعلعنعص كةمتةي ساق تذرعدذ   
   يوقلعقع توغرعسعدا صعكعر ىيرضىزىص باقامدذ؟-دذنيادا شذنداق دذكاننعث بار

بذ شةهةردة بعر زاؤذت بـار، ظـذ   «: ظةضةر بعر ظادةم سعلةرضة: يةنة بعر معسال  
زاؤذتنعث باشقذرغذحع ظعضعسعمذ يوق، قذراشتذرغذحع ظعنآئنعرعمـذ يـوق، ظذنعثـدا          
ظعشلةيدعغان ظعشحعالرمذ يوق، ظذ زاؤذت ظأزعحة ياسـعلعص قالغـان، ظـذنعث هةممـة              
ماشعنعلعرع ظأزلعكعدعن ظعشلةؤاتعدذ، ظذ زاؤذتنعث هةممـة سـاميانلعرع ظأزلعكعـدعن            

هةر خعل رةثضارةث مةهسذالتالر ظعشـلعنعص      ظورذنلعشعص قالغان، هازعر ظذ زاؤذتتعن      
ظذ ظادةم توغرعسعدا   . دئسة، سعلةر بذ ظادةمضة غةزةص هأكىم قعلعسعلةر      » حعقعؤاتعدذ

كأثلىثالرغا قانداق ضذمانالر كئلعدذ؟ بذ مةسـعلعدة سـعلةر راسـتعثالرنع ظئيـتعص             
قدعردعمـذ  بئقعثالرحذ؟ بذنداق بعكار ضةصلةرنع ظةقلع جايعدا ظادةم دةمدذ؟ دئضـةن تة     

ظذنعثغا بعرةرسع ظعشعنةمدذ؟ يعراقالردعكع معسالالرنع قويذص، ظالدعمعزدعكع بعزضـة         
بـذ  «: ظةضـةر بعـر كعشـع     : يذرذقلذق بعرعؤاتقـان المصـذحكعالرنع معسـالغا ظـااليلع        
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المصذحكعغا يذرذقلذق ظأزلعكعدعن صةيدا بولـذص قالغـان، بـذنع هـئح كعشـع ظعجـاد           
زدا تـذرعؤاتقان مذنـذ ظىسـتةلنع يـاكع بوملعسـا سـعز           دئسة، ياكع ظالدعمع  » قعلمعغان

بــذالر «: ظولتــذرذؤاتقان ظورذنــدذقنع كأرســعتعص تــذرذص
 ظذالرنع بعرةر ظـادةم ياسـعغان    ظأزلعكعدعن ياسعلعص قالغان،

دئسة، هةتتا دذنيانعـث هـةر قايسـع جايلعرعـدعكع          » ظةمةس
كاتتــا ظــالعمالر كــئلعص حىشةندىرضــةن تةقــدعردة ســعلةر 

عث ضئصعضـــة ظعشعنةمســـعلةر؟ دذنيـــادعكع كاتتـــا بـــذالرن
ــعلةرنعث    ــئلعص سـ ــورالر كـ ــالر ؤة صروفئسسـ صةيالسذصـ

بـذ كعيعملـةرنع هـئحكعم توقـذغان        «: ظىسىتثالردا تذرغان كعيعملةرنع كأرسعتعص   
دئسـة، سـعلةر شـذ    » ياكع تعككةن ظةمةس، ظذالر ظأزلعكعدعن كعيعم بولـذص قالغـان   

ــلعرعنع قوبــذل قعال ــاقلعق  كاتتعالرنعــث ضةص مســعلةر؟ ظةضــةر صــىتىن دذنيــادعكع ظات
 كاتتا صروفئسسورع بعرلعشعص سعلةر ظولتـذرذؤاتقان ظـأينع     -ظذنؤعرسعتئتالرنعث كاتتا 

بذ ظأي ظةزةلدعن بار ظعـدع، بـذ ظـأينع هـئحكعم ياسـعمعغان،              «: كأرسعتعص تذرذص 
عؤاتقـان  دئسة، سعلةر ظذالرنعث ظةقعدة ؤة ظعخالس بعلةن قعل       » ظأزعحة سئلعنعص قالغان  

هةر خعل حىشةندىرىشلعرعضـة قـاراص، ظـذالرنعث بذنـداق ظاساسسـعز ضةصلعرعضـة               
  ظعشعنعشعثالر مىمكعنمذ؟

  
 ظةمدع دعققةت قعلعثالر

  

 كىندىز كأز ظالدعثالردا تذرعدعغان بعر نةححة نةرسعلةرنعث        -يذقعرعدا كئحة 
قعرعشــقا معسـالع بايــان قعلعنــدع، ظــذالرنع قايتــا بعــر مــذالهعزة قعلعــص نةتعجــة حع 

  .تعرعشعثالر
يذقعرعدا دئيعلضةندةك ظةضةر سعلةرضة بعر ظادةم ظـاددع بعـر دذكـاننع ظـأزع              
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ظئحعلعص، ظأزع يئصعلعدذ دئسة ظعشةمنةيدعكةنسعلةر، ظاددع بعر زاؤذتنع ظأزلعكعـدعن          
ياسالغان، ظأزلعكعدعن مئثعؤاتعدذ، ظأزلعكعدعن باشقذرذلعدذ دئسة ظذنعثغعمذ هةرضـعز       

 كعحعـك نةرسـعلةرنع كأرسـعتعص       -ظذنـدعن باشـقا كعحعـك     . سعلةرظعشةمنةيدعكةن
 كاتتا ظالعملعرع ظذالرنعث ظأزلعكعدعن ياسـالغانلعقعغا هـأكىم قعلسـا           -دذنيانعث كاتتا 

ــعلةر  ســـــــ
بذنعثغعمـــــذ  
ظعشــةمنةيدعكةن

ــعلةر ــع . س قئن
ــأزةثالر  ظــــ
ــاؤاب  جــــــ
ــذ؟  بئرعثالرحـ
شذنداق كـةث   

عحعك يذلتـذزالرنع ظـأز ظعحعضـة        ك -ؤة حوث ظامسان، بعصايان زئمعن، قذياش، حوث      
ظالغان، هةر خعل نةرسعلةر خـذددع      
ــاميانلعرعغا    ــاظعتعنعث سـ ــول سـ قـ
ــةص    ــذنداق مذرةكك ــاش ش ظوخش

ســـعلةرنعث  » زاؤذت«تعزعلغـــان  
ــة ــدعثالردا كئحـ ــدىز -ظالـ  كىنـ

» زاؤذت«بـذ  . هةرعكةت قعلعؤاتعدذ 
ظعحعدة دئثعزالر بولذص، ظـذالردعن     
ــذس    ــارقعلعق ب ــارارعتع ظ ــذياش ه ق

بذ هـورالردعن   . صةيدا بولعدذ ) رهو(
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صةيدا بولغان بذلذتالرنع شامال ظذحذرذص ىيرىص دذنيانعـث هـةر قايسـع جايلعرعغـا              
ؤاقتع كةلضةندة بذلذتالرغا سوغذقلذق يةتكىزىص، ظـذ بذسـالردعن يةنـة           . تارقعتعدذ

 -ظعككعنحع قئتعم سذ ياسعلعدذ، ظذ سذالر بذيرذق بولغان هامان سـذ بولـذص تاحمـة     
كةث كةتكةن قورغـاق زئمعـنالر سـذنع ظعحكةنـدعن          . هالةتتة يةرضة حىشعدذ  تاحمة  

سـذ ظعحعـص تعرعلضـةن زئمعننعـث قورسـعقعدعن      . كئيعن قايتا هاياتلعققا ظعضـة بولعـدذ     
شـذ ظأسـىملىكلةردعن    .  رةث ضـعياهالر ظـىىنص حعقعـدذ       - خعـل، رةثضـا    -خعلمذ

رنع ظعشــلةص  خعـل ظاشـلعقالرنع، هـةر خعـل ضـىللةنع،هةر خعـل مئؤعلـة       -خعلمـذ 
بعز يذقعرعدا دئضةن بـذ جةريانـدا خـذددع بعـر زاؤذتنـع ظأزلعكعـدعن           . حعقعرعسعلةر

ظـاددع  ! ياسعلعص قالغان، ظةسلعدعال بار ظعدع دئسة قانداقمـذ ظعشةنضـىثالر كئلـةر؟         
ظذرذندذق ؤة بعر غئرعح رةختكة حاغلعق نةرسعلةرنع ظأزعحة ياسعلعص قالدع دئضـةن     

 هذشع جايعدا ظةمةس، ساراث بولذص قاصتذ دةص هأكىم         -لعظادةملةرنع بذالرنعث ظةق  
 زئمعننع ظأزع ياسعلعص قالغـان دئضـةن        -قعلعؤاتقان ظادةملةر شذ قةدةر حوث ظامسان     

 زئمعننـع ظأزلعكعـدعن صـةيدا بولـذص      -ظادةملةرضة نئمة دةص هأكىم قعالر؟ ظامسـان      
ذحنعؤاال كىحلـىك ؤة    قالغان دةيدعغان ظادةملةر، دذنيادعكع بارلعق جانعؤارالرنع، شـ       

شـذنداق دئسـة   . ظةقعللعق ظعنسانالرنعمذ ظأزعحة صةيدا بولذص قالغان دئيعشـع كئـرةك    
توغرا بوالرمذ؟ ظأتكىر صعكعرلعك مئثةثالر بعلـةن ظعنسـانالرنعث نئمعـدعن تـةركعص          

  .تاصقانلعقع هةققعدة ظويلعنعص بئقعثالر
ر ظىسـكىنعلةر بعلـةن      صةن ظالعملعرع هةر خعل ظعلغـا      -دذنيادعكع ظذلذغ ظعلعم  

تـأمىر، فوسـفذر،    ظعنسان بةدعنعنع ظانالعز قعلعص كأرىش ظارقعلعق، ظعنسان بةدعنعنعث         
قاتـارلعق نةححـة تعيعنغـا ظةرزعمةيـدعغان         ظازوت، ظوكسعضعن، هعدروضـعن، كاربـذن     

هـازعر يئثـع دةؤردة     . ماددعالردعن تةركعب تاصقانلعقعنع تةتقعق قعلعص تئصعص حعقتـع       
 ظىسـكىنعلةرنع كةشـعص     -علةرنع ؤة سأزلةص تىضةتكىسـعز قـذرال      هةر خعل نةرس  
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ظاشذنداق نةرسـعلةرنع ياساشـقا قـادعر بولغـان         . قعلغذحع ظالعمالر يعتعشعص حعقماقتا   
ظالعمالر ظادةم جعسمعدة بار بولغان نةرسعلةرنع بةلضعلعك معقداردا بعرعكىترىص ظادةم          

هالعمعز شذنداق تذرسـا،  . عن ظةمةس ياساشقا قادعر بواللعدعمذ؟ ياق، ياسعيالعشع مىمك     
تــذز، ضــاز، كــأمىر، هــاؤا قاتــارلعق بعــر نةححــة ظــاددع نةرســعلةردعن يارالغــان، 
سأزلعيةلةيدعغان، ماثااليدعغان، كأرعدعغان، ظاثاليدعغان، ظايرذصـعالن ياسـعيااليدعغان،      

رنع دذنيانعث بعر بذرجعكعدعن يةنة بعر بذرجعكعضة خةؤةر يةتكىزةلةيـدعغان ظةسـؤابال         
ياسعيالعغان ظادةملةرنع ظأزلعكعدعن صةيدا بولذص قالغان دئسة، بذ قانداقمذ ظعشةنضـعلع           
بولعدعغان سأز بولدع؟ قايسع ظعنساننعث ظةقلع مذنداق ناهةق يالغـان ضةصـنع قوبـذل         

تعن ظعنساننعث قانـداق ياسـعلعص   »زاؤذت«قعالاليدذ؟ ظانعنعث قذرسعقعدعن ظعبارةت بذ  
ــدعغانلعقع توغرع ــث    حعقع ــثالر، ظانعنع ــىزىص بئقع ــذالهعزة ىيرض ــازراق م ــعدا ظ س

ظانعنعث هـئح بعـر     . قذرسعقعدعكع بالعغا دادعسعنعث هئحقانداق ظذستعلعقع ظعشلعمةيدذ     
هئكمعتع بذنعثدا يـوق، ظانعنعـث قذرسـعقعدعكع خالتعغـا مةخسـذس مئكروسـكوص              

ايسـع ؤاقعتتـا   قاحـان ق  . بوملعسا كأرضعلع بوملايدعغان بعر نةرسة صةيدا بولذص قالعدذ       
ظانعنعـث قئنـع ظـذنعث قئنـع بولذشـع باشـلعنعص           . بعرلعشعص قالغان بعلضعلع بوملايدذ   

ؤاقتع كةلضةندة ظذ ظعنحعكة نةرسعضة كأمىر، تـذز، ضـاز ؤة هـاؤا قاتـارلعق            . كئتعدذ
باشتا دةص ظأتىلضةن نةرسعلةرنعث هةممعسع بةلضعلعك معقداردا ظذنعثغا قوشـذلذص،       

ظذ بعر حعشلةم ضأش ؤاقعت ظئتعبـارع بعلـةن         . أشكة ظايلعنعدذ ظعنحعكة بعر حعشلةم ض   
 ظاستا يوغعنعغاندعن كئيعن، ظـذنعث بـاش بعكعتعلعـدعغان جايعغـا بـاش، بـذرذن                -ظاستا

بعكعتعلعدعغان جايعغا بذرذن، قذالق بعكعتعلعدعغان جايعغا قـذالق، كـأز بعكعتعلعـدعغان            
شقازان قاتارلعق هةممـة كعحعـك   جايعغا كأز ؤة باشقا قول، صذت، ىيرةك، جعضةر، ظا     

ظذندعن كئيعن ظذسـتعخان صـةيدا بولـذص، ظـذ بعـر            . ظةزالعرع ظأز جايعغا ظورذنلعشعدذ   
كئيعن ظذنعثغا كأرىش، ظـاثالش، تئـتعش ظعقتعـدارع،       . ظعنساننعث شةكلعضة ظايلعنعدذ  
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شذنداقال صذراش، سأزلةش، حىشعنعش، بعلعش ؤة شـذنعثغا ظوخشـاش بعـر نةححـة              
ظذ باال هةر تةرةصـتعن تولـذق، مذكةممـةل         . سابسعز ظعقتعدارالر بئرعلعدذ  ىيزلعضةن هئ 

ياسعلعص بولغاندعن كئيعن، توققذز ظايدعن بئرع ظأزع تذرذؤاتقان ظانعنعث قورسـعقعدعن     
مانـا شـذنداق تةرعقعـدة    . سـعرتقا حعقعـدذ  ) بأسىص(تعن ظىسىص »زاؤذت«ظعبارةت  

ــ   ــة معثلعغ ــدا كىنعض ــع جايلعرع ــةر قايس ــث ه ــانالر دذنيانع ــان ظعنس ان، ىيز معثلعغ
ظـذالرنعث  .  بعرعضـة زادع ظوخشـعمايدذ     -لئكعن ظـذالر بعـر    . حعقعؤاتعدذ» ياسعلعص«

شةكلع، رةثضع، ظاؤازع، قذؤؤةتلعرع، ظعقتعـدارلعرع، تـةبعظعتع، ظـةخالقع سىصـعتع            
بعـر قذرسـاقتعن    (» بعر زاؤذتتـا ياسـالغان    « بعرعدعن صةرقلعنعدذ، هةتتا     -قاتارلعقالر بعر 

بذ ظعشالر شذنداق ظاجايعص ؤة هئكمـةتلعك  .  بعرعدعن صةرقلعنعدذ-بالعالر بعر ) قانحعق
ظعشالركع، بذ ظعشالرنع ظعنسان زادع ظويالص ياكع كأزع بعلـةن كـأرىص تئضعضـة         

ظالـةم بوشـلذقعدعكع يـةر    .  تـاث قالعـدذ    -كأرىص ظةقلع هةيرانلعقتا هاث   . يئتةملةيدذ
. نلعقع شذنداق ظاجايعص ؤة مذرةككـةص ظعشـالر  شارعنعث ظالدعمعزدا هةرعكةتلعنعؤاتقا 

تعن شذنداق هئكمةتلعك ظادةملةنعث ياسـعلعص  »زاؤذت«ظانعنعث قذرسعقعدعن ظعبارةت   
حعقعشع، بذ كاتتـا ظعشـالرنعث هةممعسـع بـذ دذنيـادعكع هةممعـدعن كاتتـا ظـالعم،           

ة هةممعدعن ظذلذغ، ناهايعتع هئكمةتلعك، هئح كعشعضة هاجعتع حىمشةيدعغان، هةممـ       
ظعشنع قعالاليدعغان، هةممعدعن ظذستا ظالالهنعث ماهارعتع بعلـةن بولغـان ظةمـةس، بـذ           
ظعشالر هةر قاحنة هئكمةتلعك بولسعمذ ظأزعحة بولـذص قئلعشـع مـذمكعن دئيعلسـة،           
سعلةر ظذالرنعث ضئصعضة ظعشعنةمسـعلةر؟ بـازاردا ظـئحعلعص تـذرغان شـذنداق كاتتـا               

عث بـايلعقعنع، تـةجرعبعلعك تعجـارةحتع       دذكاننع كأرىص، بـذ دذكاننعـث ظعضعسـعن       
بذ دذكان ظأزعحة ظئحعلعص قالعدذ، بـذ دذكاننعـث ظعضعسـع           . ظعكةنلعكعنع بعلةلةميعز 

زاؤذنعــث مئثعؤاتقــانلعقع بعزضــة ظذســتا بعــر ظعنــآئنعر، . يــوق دئســة ظعشــةمنةميعز
 بعز بذ زاؤذتنعث ظعضعسـع    . باشقذرغذحع ؤة ظعشلعضىحعلةرنعث بارلعقعنع ظعسصاتاليدذ    
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هةرةم بةيتذلالنعث شـذنداق كاتتـا سـئلعنغان ظعمارةتلعرعضـة          . يوق دئسة ظعشةمنةميعز  
قاراص ناهايعتع ظذستا تئخنعك الهعيعلةص حعققانلعقعنع، ظعشلعضىحعلةرنعثمذ شـذنداق         

. قالتعس ظعكةنلعكعنع، دذنيادا شذنداق ظذلذغ تئخنعكالرنعثمذ بارلعقعنع بعلعؤاالالميعز       
عزدا تـذرغان كعـيعم ظذسـتا بعـر سةيصـذثنعث بـارلعقعنع ؤة              شذنعثغا ظوخشاش ظذحعم  

توقذيدعغان زاؤذتنعـث بـارلعقعنع، شـذ زاؤذتنعـث ظعنـآئنعرلعرع بارلعقعـدعن تـارتعص               
ظالدعمعزدا تذرغان ظىستةل، ظذرذندذق قاتارلعق نةرسعلةر      . هةممعنع ظعسصاتالص بئرعدذ  

 ظذنعثدعن شذالرنعث بـارلعقعنع     بعز. ظذستا بعر ماهارةتنعث بارلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدذ     
  .بعلعؤاالالميعز

ظةضةر بعر كعشع كئلعص بـذ كعـيعم ظأزلعكعـدعن تعكعلضـةن، بـذ ظذرذنـدذق                
ــالعم ؤة . ظأزلعكعــدعن ياســالغان دئســة هةرضــعز ظعشــةمنةميعز هــةر قاحنــة كاتتــا ظ

صروفئسسورالر كئلعص قذرذلذشالر، زاؤذتـالر ظأزعحـة ياسـالغان، ظـذ قذرذلذشـالر             
ئخنعكالرنعث بارلعقعنع ظعسصاتلعمايدذ دةص هـةر قاحنـة حىشةندىرسـعمذ بعـز           ظذستا ت 

ظةمـدع شـذنداق كاتتـا، حـوث ؤة         . ظذنعث ضئصعنع رةت قعلعص هةرضعز ظعشةمنةميعز     
 زئمعنـدعن ظعبـارةت زاؤذتنعـث ظالـدعمعزدا هةرعكـةت           -مذرةككةص بولغان ظامسان  

ق كعحعك زاؤذتـتعن هـةر خعـل        قعلعؤاتقانلعقعنع، ظانعنعث قذرسعقعدعن ظعبارةت شذندا    
 هةممعدعن كاتتـا، قـذدرةتلعك، هئكمـةتلعك، ظذسـتا،          -ظعنسانالرنعث حعقعؤاتقانلعقع 

كىحلىك بعر زاتنعث بارلعقعنع ظعسصاتلعمايدذ، بذالر هةممعسع ظأزعحـة صـةيدا بولغـان             
 ظأزعمعزنعـث   -دئضةن ظادةملةرنع بذالرمذ ظوقذغان، بعلعملعـك ظادةملـةر دئيعشـعمعز         

عزضة تأمهةت حاصلعغانلعق بوملامدذ؟ بولذصـمذ مـةن ظذنـداق ظادةملـةرنع مـةن       ظةقلعم
بذرادةرلةر، بذ يةرضة   .  مذنازعرة قعلغذحعلعكع بار ظادةم دةص قارعماميةن      -بعلةن بةس 

كةلضعحة بولغان حىشةندىرىشلعرعمعزنع ظوبدان حىشةنضـةن بولسـاثالر سـعلةرنعث      
ةخلذقالرنع صةيدا قعلغذحع كعشع بار ظعكـةن    دعلعثالردا ظةلؤةتتة زادع دذنيا ؤة بعز م      
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  .دةيدعغانلعقعثالرغا جةزمعيةت صةيدا بولعدذ
ظعككعنحع مةزمذنـدا دذنيـادا ظالالهنعـث    . ظةمدع ظعككعنحع مةزمذنغا ظأتعمعز  

بارلعقعغا ظعشةنضةندعن كئيعن، ظةضةر ظالاله بولعدعكةن، نةححة بولذشع الزعم دئضـةن           
 .هةقتة سأزلعشعمعز

 
 بئقعثظويالص 

  
ظأزعحة ظئحعلعص، يئصعلعؤاتقان دذكاننعث ؤة ظأزعحـة ياسـالغان زاؤذتنعـث           . 1

  بارلعقعغا ظعشعنةمسعز؟
ظأزعحـة صـةيدا بولغامنـذ؟      » زاؤذت«ظامسان زئمعندعن ظعبارةت بذ حـوث       . 2

  ياسعغذحعسع بارمذ؟ ظذ زات كعم؟
  

  ظالالهنعث بعرلعكعضةببا. 2
 هأججةت ؤة ظعسصاتالر

  
. لةرنعث هةر قاندعقعثالر دذنيادا صادعشاهسعز دألةت بوملايدذ      بذرادةرلةر، سع 

مةيلع دألةت بولسـذن، مـةيلع ظألكـة بولسـذن، مـةيلع شـةهةر بولسـذن، مـةيلع           
بولسـذن، مـةيلع كةنتـة بولسـذن، كعحعـك بولسـذن، حـوث         ) كوممـذنا (ضذثشئ  

بولسذن، هةر قانـداق يةرضـة باشـلعق، شـذجع بوملعسـا بوملايـدذ دئضـةن ضةصـكة               
حىنكع هةر قانداق بعر دألةت ياكع شةهةردة ياشعغذحعالر ظىحىن بعر           . عنعسعلةرظعش

) مةسظذل بولغـذحع كعشـع  (تىزىم بولذشع ظىحىن بعر باشلعق . تىزىم بولذشع الزعم  
 كعحعـك ظعشـالر     -شذنعثغا ظوخشاش هايـاتعمعزدعكع بـارلعق حـوث       . بولذشع الزعم 

ظةضـةر باشـقذرغذحع   . شع الزعـم ظىحىن شذالرنع باشقذرذص بئرعدعغان باشلعق بولذ  
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ظةمدع باشلعقسعز هـئح ظعشـنعث ظاقمايـدعغانلعقعغا      . بوملعسا، ظعشالر راؤاج تاصاملايدذ   
بعـر  : ظةضةر شذ باشلعقالر ظعككع بولسـا قانـداق بولعـدذ؟ مةسـعلةن           . قايعل بولدذق 

دألةتنعث ظعككع صادعشاهع بولسا ياكع بعر ضذثشئنعث ظوخشاشال ظعككع شذجعسع          
ياكع بعر مةكتةصنعث ظعككع مذدعرع بولسـا، يـاكع بعـر لعيـةن ظةسـكةرنعث               بولسا،  

ظوخشاشال ظعككع لعيةن باشلعقع بولسا، شذنداق يةرلةرنعث تةرتعؤع قانـداق بـوالر؟         
دذنيادا ظاشذنداق بولغان دئضةن ضةصلةرنع سعلةر ظاثالص باققامنذ؟ ظةضةر بعر دألةتتة           

 تىزىملعـرع بعـر كـىن       -تنعث تـةرتعص  ظوخشاشال ظعككع صادعشاه بولسا، شذ دألـة      
 كعحعـك ظعشـالرغا     -جايعدا تذرارمذ؟ سعلةر ظأزةثالرنعث هاياتعثالردعكع كعحعـك      

بذ ضةصنع سئلعشتذرذص كأرىثالر، ظةضةر هةر قانداق بعـر ظعـش ظوخشـاش ظعككـع        
حىنكـع هـةر    . ظادةمنعث مةسظذلعيعتعضة قويذلسا، ظذ ظعش هةرضـعز راؤاج تاصـاملايدذ         

ــ ــث خعي ــويظادةمنع ــدذ -الع ؤة ظ ــةردعن حعقماي ــر ي ــعكرع هةرضــعز بع ــةر .  ص ظةض
بعرسعنعثكعضة يةنة بعرسع ظذناص قالسا، ظذ يةنة بعرسع بعلـةن تـةث هوقـذقتا بولغـان                

 دة، شـذنعث  -ظةضةر ظذنعمعسا ظعككعسـعنعث صـعكرع ظوخشـاش بوملايـدذ     . بوملايدذ
ــدا جعــدةل ــةردة .  مــاجرا ؤة زعددعيــةت ىيز بعرعــدذ-بعلــةن ظارع نذرغــذن شــذ ي
 بعرعضـة يـاردةم بئـرعش،       -دذنيـادعكع خاتعرجـةملعك، بعـر     . تىزىمسعزلعك بولعـدذ  

 تىزىملةرضة بويسذنذش راؤاجالنغان يةرلـةردة حوقـذم بعـرال كـىح، بعـرال              -قاظعدة
ظذنـداق بوملعغانــدا ظــذالر هةرضــعز مذنــداق  . تاقـةت هــأكىم ســىرعؤاتقان بولعــدذ 

. ولذشـالرنع هاسـعل قعالملعغـان بولعـدذ      تىزىملىك ب  -خاتعرجةملعكتة ياشاش، قاظعدة  
هةقعقةت شذنداقكع، زادع دذنيادا بعرال كىح هوقذق سىرمعضـعحة خاتعرجـةملعك،           

بـذ ضةصـلةرنع هـةر قانـداق ظـةقعل          . تةرتعصلعك ؤة تىزىملىك بولذش قولغا كةملةيدذ     
ظةمـدع بعـز يذقعرعـدعكع    . ظعضعسع قوبذل قعلعدذ، ظذ توغرعدا ظعككعلعـنعص قاملايـدذ     

ةرنع ظئســعمعزدة حعــث تذتــذص، ظالــدعمعز ؤة كــةينعمعزدعكع دذنياغــا نــةزةر ضةصــل
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ظالدعثالردا تذرغان دذنيانع، كأز ظالدعثالردا حأضعلةؤاتقان ظومنعثلعغان،       : تاشاليلع
ىيز معثلعغـان يذلتــذزالر، ظـاي، قــذياش ؤة باشــقا توصـقا ظوخشــاش حأضــعلةؤاتقان    

علعشعدة قاحنعلعك مةزمذت تىزىم بـار؟   بذالرنعث حأض . يذلتذزالرنع ظويالص بئقعثالر  
بعرةر قئتعم كئحعنعث ظأز ؤاقتعدعن ظعلضعرع كئلعص قـالغعنعنع كأردىثالرمـذ؟ بعـرةر         
قئتعم كىندىزنعث ظأز ؤاقتعدعن ظعلضعرع كعتعص قـالغعنعنع كأردىثالرمـذ؟ كىننعـث            

ـ             أز بعرةر قئتعم كةينعضة يئنعص كعتعص بارغـانلعقعنع كأردىثالرمـذ؟ يذلتـذزالرنعث ظ
يولعدعن حةتنةص، قعلحة ظذيان يا بذيانغا مئثعص سالغعنعنع كأردىثالرمـذ؟ يذلتـذزالر      
ظعحعدة يةر شارعدعن نةححة ىيز معث هةسسة حوث، قذياشتعنمذ نةححة معث هةسسة            

شذالرنعث هةممعسـع قـول سـاظعتعنعث ظعحعـدعكع سـاميانالرغا       . حوث يذلتذزالر بار  
ــتذ   ــةص ظورذنالشـ ــذنداق مذرةككـ ــاش شـ ــث  . رذلغانظوخشـ ــذالر ظأزلعرعنعـ ظـ

ــدذ  ــةنال مئثعؤاتع ــع بعل ــذلغان يول ظأزلعرعنعــث بةلضعلةنضــةن . ظورذنالشــتذرذص قوي
ظذالر نئمة ؤةزعصـة تاصشـذرذلغان بولسـا،    .  بذيان بوملايدذ -ظورذنلعرعدعن قعلحة ظذيان  

 كىنضــة ظــذالرنعث - يعلغــا يــاكع كىنــدعن-يعلــدعن. شــذ ؤةزعصــعنعال ظورذناليــدذ
ظةضةر ظعككع صويعز ظأز يولعدعن حعقعص كئـتعص،        . علحة صةرق بوملايدذ  مئثعشلعرعدا ق 

.  تالقان بولذص كئتعـدذ    - بعرع بعلةن سوقذشذص كئتعدعغان بولسا ظذالر كىكىم       -بعر
 بعـرع   -ظةضةر بعرةر يذلتذز ياكع باشقعالر ظأز ظورذنلعرعـدعن حعقعـص كعـتعص، بعـر             

. ةمنعـث ظعحعـدة ؤةيـران بولعـدذ    بعلةن سوقذشذص كئتعدعغان بولسا صىتىن دذنيا بعرد   
بعـز يذقعرعـدا ظامسـان توغرعسـعدا        .  ظىسـىتن بولـذص كئتعـدذ      -هةممعسع ظاسـتعن  

. سأزلعدذق، ظةمـدع ظـأزعمعز تـذرعؤاتقان زئمعنضـة ؤة ظأزعمعزضـة قـاراص باقـايلع               
يةر شارعغا حئحعلعص تـذرغان هايـات       . قاحنعلعك كأص هةرعكةتلةرنع بايقايدعكةمنعز   

ــذنالرنع ــردعن .  كــأرعؤاتعمعزدئضــةن ظوي ــذالرنعث هةممعســع بع ــدة-ظ ــر قاظع  - بع
 زئمعـن ظىسـتعدعكع   -تىزىملةرضة باغلعق، زئمعننع تذتذص تذرعـدعغان  كونتعروحلـع      
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زئمعننع ظئلعص ظئيتسـاق،    . هةممة نةرسعلةرنع ظأز هعمايعسعضة ظئلعص ساقالص تذرعدذ      
نعث هةممعسـع   تعكع شذنداق مذرةككةص سـاميانالر    »زاؤذت«زئمعندعن ظعبارةت بذ    

 تىزىملعرعـدة قعلحـة     -بـذالرنعث تـةرتعص   .  تىزىملعرعضـة بويسـذمناقتا    -ظأز قاظعـدة  
هاؤا ظأزعنعث تةرتعؤعضة بويسـذمناقتا، سـذ ظأزنعـث تىزىمعضـة          . ظأزضعرعش بوملايدذ 
ؤة يةنة توصـا،    . ظعسسعق، سوغذق ظأز قاظعدعلعرعضة قذل بوملاقتا     . ظةضعشعص كةملةكتة 

 دةرةخلـةر ؤة باشـقا جانعؤارالرنعـث        - تـوك، بـارلعق دةل     تاش، ظاليـذمعن، تىمـىر،    
هئحقانداق ظاساسع يـوق،  .  تىزىملعرعضة بويسذنذص كةملةكتة  -هةممعسع ظأز قاظعدة  

هةر قايسع صارحعالر ظأز حعضرعلعرعنعث ظعحعدة ظأز تىزىملعرعضة ظةضةشـكةن هالةتتـة        
يـادعكع بـارلعق   شـذ سـةؤةبلعك دذن  .  بعرسع بعلةن هةمكارلعشعص ظعشـلةؤاتعدذ   -بعر

 -بعز يةرضة تئرعغان بعر دانة ظـذرذققا صـىتىن ظامسـان          . ظعشالر نذرمال داؤامالمشاقتا  
زئمعنــدعكع قذؤؤةتلــةر بعرلعشــعص يــاردةم بةرمةيــدعغان بولســا هةرضــعزمذ دةرةخ  

قـذياش  . بعز تئرعغان ظذرذققا زئمعن ظأز غةزعنعسعدعن ظذزذقلـذق بئرعـدذ          . بوالملايدذ
هاؤامـذ كئرةكلعـك مـاددعالرنع      . عسسعقلعق يـةتكىزىص بعرعـدذ    مذؤاصعق معقداردا ظ  
كئحة ظذنعثغا هـأللىك  . قذياش ظذنعث صعشعشعغا سةؤةحبع بولعدذ  . يةتكىزىص بعرعدذ 

شذنداق قعلعص بعز تئرعغان بعر دانـة ظـذرذق صـىتكىل           . ؤة شةبنةم يةتكىزىص بعرعدذ   
.  دةرةخقة ظايلعنااليـدذ    زئمعندعكع قذؤؤةتلةرنعث ياردعمعدة ظاندعن حوث بعر      -ظامسان

ظوخشاشال بذغداي ؤة قذناقالر ظىحىمنذ هةممـة  . ظذنعثدعن هةر خعل مئؤعلةر حعقعدذ 
 زئمعنـدعكع   -بـةلكع بعـز ظعنسـانالرمذ ظامسـان       . كىحلةر بعرلعشعص ياردةم بئرعـدذ    

يالغـذز هـاؤاال باشـقا     . قذؤؤةتلةرنعث ياردعمعـدة ظانـدعن تعرعـك هالـدا ياشـاؤاتعمعز          
ماسلعشعشــتعن بــاش تارتعــدعغان بولســا، بعــز ظعنســانالرمذ شــذنعثغا  قذؤؤةتلةرضــة 

 بعرعضـة  -ظةضعشعص يوق بولذص كئتعمعز ظةمةمسذ؟ ظةضةر سذ، هاؤا، ظعسسعقالر بعـر      
ظةضةر سذ بعلـةن تذصـراق      . تةسعر كأرسعتعص ماسالمشايدعغان بولسا يامغذر ياغمايدذ     
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رعمعـز صـةقةتال قـذرذص كئتعـدذ        ماسالمشايدعغان بولسا، بعزنعث باغلعرعمعز ؤة ظئتعزلع     
ظةضةر سةرةثضة بوملعسا بعز ظـذحاققا      . ظةمةمسذ؟ شذنعث بعلةن بعز ظأي ساالملاميعز     

ظةضـةر تـأمىر ظوتنعـث      . بعزنعث زاؤذتلعرعمعزمـذ توختـاص قالعـدذ      . ظوت ياقاملاميعز 
 صويعزالر ظـذياقتا تذرسـذن، بعـر تـال        -تةسعرعنع قوبذل قعلمايدعغان بولسا، بعز ماشعنا     

دئمةك، سعلةرنعث بـذ زئمعنـدا      . عثنة ؤة صعحاققا حاغلعق نةرسعلةرنعمذ ياسعياملاميعز     ي
 -قعلعص كئتعص بارغان ظعشلعرعثالرنعث ياخشع ىيرىشىشع صـةقةت صـىتىن ظامسـان           

 بعـرع  -لـةر بعـر  » جةمظعيةت-ظعدارة«زئمعندعكع قذؤؤةتلةردعن ظعبارةت هةر قايسع    
ــدة  ــعص، قاظع ــةن بعرلعش ــ-بعل ــة ق ــاردةم   تىزىملةرض ــة ي ــص، بعزض ــة قعلع اتتعق رعظاي

ــعنع     ــذرذلغان ؤةزعصعس ــة تاصش ــعنعث ظأزعض ــىن ؤة هئحقايسعس ــانلعقع ظىح بئرعؤاتق
مــةهكعمعنعث «ظورذنلعماســلعقعغا يــاكع ظارقعغــا ســأرةص تذرذؤئلعشــعغا يــاكع بعــر 

بعلةن بولغـان مذناسـعؤعتعنع     » يةنة بعر مةهكعمعنعث خعزمةحتعلعرع   » «خعزمةحتعلعرع
ضة هئحقانداق هوقذقع بوملعغانلعقع ظىحىن، ظأزلعرعنعث ظىسـتعدا هـأكىم     ظىزىؤئتعشع

ــدذر  ــرال صادعشــاهنعث هــأكىمع بولغــانلعقع ظىحىن ــذ . ســىرعؤاتقان بع ظــذالرنعث ب
  .هأكىملةرضة بويسذمناسلعقعغا هئح حارعسع يذق

سـعلةرنعث بـذ    . بعز يذقعرعدا دةص ظأتكـةن ضةصـلةرنعث هـئح يـالغعنع يـوق            
ــلةرنعث .  ظعشــعنعدعغانلعقعثالرنع بعلعمــةنضةصــلةرنع راســت دةص ظةضــةر شــذ ضةص

 زئمعنـدعكع هـةر خعـل مـاددعلعق         -هةممعسع راست بوملعغان بولسـا، بـذ ظامسـان        
 بعرعضـة يـاردةم     - بعـرع بعلـةن نئماحنـة ياخشـع ماسلعشـعدذ؟ بعـر            -كىحلةر بعـر  

ىن بئرعشعدذ؟ نئمة سةؤةبتعن ظذالر شذنداق مةزمذت تىزىمضة باغالنغان؟ نئمـة ظىحـ           
 زئمعنـدعكع شـذنداق حـوث    -ظذالر ظذ تةرتعصلةرضـة شـذنداق بويسـذنعدذ؟ ظامسـان     

ظوتتذرعسـعدا نئمـة    »  جةمظعيةتلـةر  -ظعدارة«ؤةزعصعلةرنع ظأز ظىستعضة ظالغان بذ حوث       
 مـاجرا بوملايـدذ؟ قاحانـدعن باشـالص ظعنسـانالر بـذ         -ظىحىن بعرةر قئتعممذ جعدةل   
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بعـر نةححـة    . ئلعؤاتقعنعنع بعز ظوبدان بعلعمعـز    زئمعن ظىستعدة غةلعبة ظورنعدا تذرذص ك     
نعـث  » جةمظعيةتلـةر -ظعـدارة « زئمعنـدعكع   -ىيز معث يعلنعث مابةينعدة، بـذ ظامسـان       

ــدذ    ــص كئلعؤاتع ــىردة داؤام قعلع ــل ت ــر خع ــرع بع ــقا  . تىزىملع ــةر ؤة باش دةرةخل
نئمـة ظىحـىن ظـاي يـةر شـارعغا سـوقذلذص       . ظىسىملىكلةر ظأز قةرةلعدة ظىنعؤاتعـدذ  

 كىندىزنعث ؤاقعتلعرعدا ظازراق صةرق بوملايدذ؟ نئمـة        -ةيدذ؟ نئمة ظىحىن كئحة   كةمت
ظذرذشذص قاملايـدذ؟ نئمـة ظىحـىن    » سذ ظعدارعسع«بعلةن » هاؤا ظعدارعسع «ظىحىن  

زعددعيةتلعشـعص قاملايـدذ؟ نئمـة ظىحـىن        » سـذ ظعدارعسـع   «بعلةن  » سذ ظعدارعسع «
عن يالقاملايـدذ؟ دئمـةك، شـذحنة        بعرعضة تةسعر كأرسعتعشت   -ظعسسعق بعلةن ظوت بعر   

، نئمـة ظىحـىن     »خعزمةحتعلـةر « خعـل    -لةر شذحنة خعلمـذ   »ظعدارة«) مذهعم(كاتتا  
ظذالرنعث قاظعدعلعرعدة بعرةر سعكونت ظالدع ياكع كةينعضـة بولـذص قاملايـدذ؟ نئمـة             

 مذحنــة توقذنذشــالر بولــذص قاملايــدذ؟ بــذ -ظىحــىن ظــذالرنعث ظارعســعدا ظاحنــة
  ظأزىثالر جاؤاب بئرعص بئقعثالرحذ؟سذظالالرغا قئنع 

بعر ظاددع مةكتةصتة ظعككع نةصةر ظوخشاش هوقـذقتعكع مةكتـةص مـذدعرعنعث      
بعـر ظـاددع ظعدارعـدة    . بوملاقلعقع بعلةن مةكتةصنعث صىتىن ظعنتعزامع بذزذلذص كئتعدذ   

ظعككع نةصةر باشلعق بولسا، ظعككع باشلعق بولغان سـةؤةبتعن تىزىمسـعزلعك كـئلعص     
 زئمعندعكع كأصلعضةن كىحلةرنعث قاتتعق تـىزىم ظعحعـدة         - دئمةك، ظامسان  .حعقعدذ

حأضعلةؤاتقانلعقع بعزضة، زادع شذالرنعث كةينعدة هةممعدعن كىحلـىك، هةممعـدعن          
 ظالاله ظةمةس، ظعككع ظالاله بولذص قالغان       20 -10غالعب بعر كعشعنعث بارلعقعنع،     
 هالدا ماثاملايدعغانلعقعنع، هةمـدة      مذنداق مةزمذت  -تةقدعردعمذ، شذالرنعث تةرتعصع  

شــذالرنعث هةممعســعنع ياســعغان ؤة صــةرؤعش قعلعؤاتقــان بعــر تاقــةتلعك كىحنعــث 
 بذيان بوملايدعغانلعقعنع بعزضـة ظةينـةن قعلعـص كأرسـعتعص           -بذيرذقعدعن قعلحة ظذيان  

  .بئرعؤاتعدذ
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 خذالسة
  

مـةس بعـرال    دذنيا ظأزعحة صةيدا بولذص قاملعغان، بـةلكع دذنيـانع ظعككـع ظة           
. ياسعغذحعسعمذ بعرال بولذص، ظذنعث هئحقانداق ياردةحمعسعمذ يـوق       . ظالاله ياسعغان 

باشلعقسـعز حأضـعلةؤامتايدذ، بـةلكع بعـرال باشـقذرغذحع          » ظعدارعلـةر «دذنيادعكع  
ــدذ  ــقذرذلذص كئتعؤاتع ــتعدا باش ــول ظاس ــلعقنعث ق ــادعكع . باش ــذ دذني ــدارة«ب  -ظع

ىم ظعحعدة كئتعؤاتقانلعقع، بعزضـة هأكىمـةتنعث       لةرنعث شذحنة قاتتعق تىز   »جةمظعيةت
هةممة ظعختعيارلعقع، هةممـة ظعشـلعرع، بعـرال صادعشـاهنعث قولعـدا ظعكـةنلعكع، بـذ             
دذنيادا شذ صادعشاهتعن باشقا صادعشاهنعث هأكىم قعلعشعغا هوقذق يـوق ظعكـةنلعكع،            

صـىتكىل   زئمعندعكع هأكىمـةت،     -بذ دذنيادا شذ صادعشاهتعن باشقا صىتكىل ظامسان      
مةخلذقات، ظاي، كىن، هاؤا، سذ، دةريا، تاغ، دةرةخ قاتارلعق جعمع شـةيظعلةر شـذ           
بعر صادعشاهنعث قول ظاستعدا شـذنعثغا مةهكـذم ظعكـةنلعكعنع، ظعنسـاننعث ظأىلشـع،            
تعرعلعشع قاتارلعق هةممة ظعختعيار شـذ بعـر صادعشـاهنعث قولعـدا ظعكـةنلعكع ؤة شـذ                 

ممـة نةرسـعلةرنع قـول ظاسـتعغا شـذنداق مةزمـذت       صادعشاه صىتكىل دذنيـانع ؤة هة   
هةقعقةتـةن شـذنداق كاتتـا هأكىمـةت        . ظئلعؤالغانلعقعنع ظةينةن كأرسـعتعص بعرعـدذ     

ؤة يةنـة دذنيانعـث     . ظعنتعزامع بعردعن زعيادة صادعشاهنعث بولذشعغا ظورذن بئرةملةيـدذ       
قولعـدا  تةبعظةت قانـذنع هأكىمـةت ظعختعيارلعرعنعـث هةممعسـع بعـرال صادعشـاهنعث              

بولذشنع، يةنة بعرنعث قولعدا قعلحة ظعختعيار بوملاسلعقنع، بعرال صادعشاهنعث صادعشـاه            
حىنكـع  . بولذشعنع، باشقا هةر قانـدعقعنعث هـأكىمع بوملاسـلعقنع تةقـةززا قعلعـدذ         

ظةضةر كعحعككعنة هوقذق يةنـة بعرعنعـث قولعـدا بولعـدعغان بولسـا يةنـة جعـدةل ؤة            
هوقـذق سـىرىش ظىحـىن كـىح     . تعمالع حوث بولعـدذ  تىزىمسعزلعكنعث حعقعش ظعه  

بةلكع صىتىن دذنيانع بعـرال ؤاقعتتـا كأرةلةيـدعغان، بعـرال ؤاقعتتـا             . بوملعسا بوملايدذ 
 كعحعك مذظامعلعسـعنع حىشـعنعص يئتةلةيـدعغان، هةممعضـة ظـأز        -هةممسعنعث حوث 
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ا ظذنـداق   ظةضـةر دذنيـاد   . اليعقعدا هأكىم حىشىرةلةيدعغان ظعلمعنعث بولذشعمذ الزعم     
ظةتراصلعق ظعلمع يوق، ظةمما بةزع جايالرنع ظـأز ظعختعيـارع بعلـةن باشـقذرااليدعغان              

 زئمعننعـث مذرةككـةص     -ظالالهدعن باشقا ظعاله بولـذص قالعـدعغان بولسـا، ظامسـان          
  :بعز ظاددع قارا ماشعنعنع معسالغا ظااليلع. لعرع ؤةيران بولذص كئتعدذ»زاؤذت«

 -ةمةس ظادةم هةيدةيدعغان بولسـا، ماشـعنعنع ظـذيان   بعر قارا ماشعنعنع شوصذر ظ   
بذيانغا ظىسىترىص ماشعنعنع بذزذص تاشلعغانغا ظوخشاش، دذنيانعث صىتىن سـعرلعرعنع          
بعلمعضةنلةرضة دذنيانع باشقذرذش ظعختعيارع بعـرعلعص قالعـدعغان بولسـا، دذنيانعـث             

ث ظـةقلع ؤة    شـذ سـةؤةبتعن ظعنسـانالرنع     .  تىزىملعرعنع بـذزذص تاشـاليدذ     -تةرتعص
دذنيـادعكع مةهكعمعلــةرنعث حعثلعقـع زادع دذنيــادا شـذ دذنيــانع ياسـعغان، شــذ     

 تاشقعرع هةممة سعرلعرعنع ظوبـدان بعلعـدعغان بعـرال ظالالهـدعن          -دذنيانعث ظعحكعرع 
باشقا هئح كعشـعنعث هوقـذق سـىرةملةيدعغانلعقعغا ؤة شـذ بعـرال ظالالهـدعن باشـقا               

هةمدة هئح كعشـع   . والتتع دئضعنعضة يول قوميايدذ   كعشعنعث مةمنذ صادعشاه بولسام ب    
هوقذق سىرىشتة ظالاله تاظاالغا شئرعك بوملايدذ، بذ ضةصلةردعن بـذ دذنيـانع ظـالاله              

بـةلكع ظالالهـدعن باشـقا    . ظأزع باشقذرذشع الزعم دئضـةنلةر ظعسصـاتلعنعص حعقعـدذ       
لعق، ظــالاله صــةرؤعش قعلعــص هــاؤا، ســذ، ظعسســعق(صــىتىن مةخلــذقات ظالالهســعز 

سوغذقلذقالر بعلةن خةؤةر ظئلعص تذرمايدعغان بولسا دذنيادا بعـر سـئكونتمذ هايـات              
قادعر بوالملايؤاتقان ظاجعز بةندعلةر قانداقمذ ظالاله تاظاالنعـث شـذنداق         ) كةحىرىشكة

  ! بولسذن؟شئرعك شةؤكةتلعك صادعشاهلعقعغا -شانذ
  :نع كأرسعتعشدذنيادا ظعنسانالر زادع هوقذقدار بوالملايدذ دئضةنلةر
رعك ئ ظعختعيارلعرعـدا شـ   ،بعر صادعشاه دئضةن ظأزعنعث قذلعنع ظأزعنعث هوقـذق       

قعالمدذ؟ قانداقمذ بعر كاصعتالعست ظأزعنعث خعزمـةتكارعنع ظأزعنعـث ظعقتعسـادلعرعدا،           
رعك قعلعؤالسـذن؟ بـذ ضةصـلةرنع حوثقـذر ظويلعغانـدعن      ئ ؤاقلعرعدا ش -ظأزعنعث ظأي 
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دع بعر كاتتا ظالالهنعـث هـأكىمرانلعقع ظاسـتعدا تذرذقلـذق       كئيعن بعزنعث قةلبعمعز زا   
هئحقانداق بعر بةندعضة ظأز ظعختعيارع بويعحة ظعش قعلعش هاسـعل بوملايـدذ، هةمـدة             
هاسعل بولذش مىمكعن ظةمةس، بذنداق بولذشع صةقةتال ظةقعلضة ؤة تةبعظـةت قانـذنعغا             

  .كنع كأرسعتعص بئرعدذخعالص ظةمةس بةلكع، دذنيانعث هةقعقعتعضة خعالص دئضةنلع
  :ظعزاهات

ظةمدع بعز زادع دذنيانع صـةيدا قعلغـذحع بعـر زاتنعـث بـارلعقعنع تئصـعص                . 1
حعققاندعن كئيعن، بعز شذ دذنيانع باشقذرذص تذرغذحعنعث هـةم بـارلعقعنع، بوملعسـا     

  .بوملايدعغانلعقعنع تئصعص حعقتذق
ملايـدعغانلعقعنع،  ياساص حعققذحع ؤة باشقذرغذحع بعرال بوملعسا يةنـة بو        . 2

زادع ياراتقذحع ؤة باشقذرغذحع هةممعسـع بعـرال ظالالهنعـث ظـأزع ظعكـةنلعكعنع              
  .تةتقعقالص تئصعص حعقتذق

 -ظةمدع تأؤةندة بعز نئمة ظىحىن دذنيادعكع ظعنسـانالر خاصـعلعق ؤة جاصـا          . 3
 .مذشةققةتتعن قذتذالملاي ظأتىص كئتعدذ؟ دئضةن هةقتة سأزلةميعز

 
 ظويالص بئقعث

  
   ظعسصات كةلىترىث؟-ظالالهنعث بارلعقعغا دةلعل. 1
  ظعسصات كةلىترىث؟-ظالالهنعث بعر ظعكةنلعكعضة دةلعل. 2
  
  ظعنساننعث تةباه بولذص كئتعشعنعثببا. 3

 ظةسلع سةؤةبع نئمة؟
  

يذقعرعدا بعز حىشعنعص كةلضةندةك صىتىن دذنيانع صةيدا قعلغان ؤة         ! بذرادةرلةر
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بـارلعق ظعشـالر ظـذنعث    . ول قعلعؤاتقان زات ظالالهتعن ظعبارةت  بارلعق كاظعناتنع كونتعر  
بـذ ظعشـالر بولسـا دذنيانعـث ظةسـلع هةقعقـةتلعرع       . بذيرذقلعرع بعلـةن بولذؤاتعـدذ   

بعز ظعنسانالرمذ دذنيادعن بألةك بعر صـارحة       . بولذص، ظذالر كأز ظالدعمعزدا بولذؤاتعدذ    
قةتلعرعنعث بعر صارحعسـع هئسـابعدا      هئسابعدا ياشاؤامتاميعز بةلكع، دذنيانعث شذ هةقع     

شذنعث ظىحىن بعزنعثمذ دذنيانعث ظةسلع هـةقعقعتعنع ظوبـدان   . هايات كةحىرعؤاتعمعز 
هةقعقـةت  . حىشىىنص، شذ هةقعقةت بويعحة هايات كةحىرعشعمعزضة توغرا كئلعـدذ        

ظالالهنعـث صادعشـاهلعقعدا هـةر      . دذنيانعث صادعشاهع بعر ظـالالهتعن ظعبـارةت      : شذكع
بعز كأرىؤاتقـان يذلتـذزالر خاتعرجـةملعك ظعحعـدة ظـأز           . تعن خاتعرجةملعك بار  تةرةص

شــذنعثغا ظوخشــاش هــاؤا، ســذ، دةرةخلــةر ؤة باشــقا . خعزمــةتلعرعنع ظأتةؤاتعــدذ
جــانعؤارالر هةممعســع شــذنداق خاتعرجــةملعك ظعحعــدة ظــأز خعزمــةتلعرعنع       

زلعرعنعـث شـذنداق    ظذندعن باشـقا دذنيـادعكع بـارلعق مةخلـذقالر ظأ         . ظورذنالؤاتعدذ
مةزمذت ظعنتعزاملعرعغا بويسذنذش بعلةن بعرضة مذكةممةل خاتعرجةملعك ظعحعـدة ظـأز    

ــا   ــلةص كئلعؤامتاقت ــةتلعرعنع ظعش ــعزلعقالر   . خعزم ــذزذقحعلعق، ظعنتعزامس ــر ب هئحبع
لئكعن بعز ظعنسانالر ظالاله تاظاالنعث بذ خاتعرجـةملعك دئضـةن نئظمعتعـدعن            . تئصعلمايدذ

نئمة ظىحىن دذنيادعكع ظعنسانالر خاتعرجةملعك ظعحعـدة هايـات         . تعمعزمةهرذم بولذؤا 
كةحىرةملةيدذ؟ دئضةن سذظالغا جاؤاب بئرعش صىتىن ظعنسـانالر ظىحـىن بعـر قعـيعن              

 ظارقعـدعن   -نئمة ظىحىن بعز ظعنسـانالرنعث ظىستعمعزضـة ظارقـا        . ظعش بولذص تذيذلعدذ  
نة بعر دألـةت بعلـةن ظذرذشـعدذ؟    مذسعبةتلةر كئلعؤئرعدذ؟ نئمة ظىحىن بعر دألةت ية   

نئمة ظىحىن بعر دألةت يةنة بعر دألةتنع بئسعؤالعدذ؟ نئمة ظىحىن بعر خةلق يةنـة بعـر         
 ظادةمنع ظذرعدذ؟ قـويالر بأرعلةرضـة يـةم         -خةلقنع بوزةك ظئتعدذ؟ نئمة ظىحىن ظادةم     

ر ظـون معثلعغـان ظادةملـة   . بولغاندةك ظعنسـانالر ظعنسـانالر ظىحـىن يـةم بولذؤاتعـدذ      
بعر شةهةرلعك يةنة بعر شـةهةرلعكنع بـوزةك      . ظذرذشالردا ظأىلص تىضةص كئتعؤاتعدذ   
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ظادالـةت  . بـايالر غئرعبالرنـع بذاليـدذ     . قعلعدذ، يامانالر ياؤاشـالرنع يـةص كئتعـدذ       
  .ظعدارعلعرعدا ظعنساص يوق

. هأكىمةت خادعملعرع قانذنالرنع ظأزعنعث صايدا مةنصةظةتع ظىحىن ظعشـلعتعدذ        
دوستلذقتا ؤاصا يـوق، ظامانةتكـة      . لعدعن هئح كعشعنعث خةؤعرع بوملايدذ    خةلقنعث ها 

ظـادةم  . مـةزهعبعنعث هـئح ظعتعـؤارع يـوق       . ظةخالقتا راستلعق يـوق   . خعيانةت قعلعدذ 
 بعرعنع بـوزةك  -ظادةملةر بعر. بالعلعرع نةححة ىيز معث ظعرقالرغا بأىلىنص كئتعلضةن      

ضــة زذلـذم قعلعشــنع ياخشـع صــةرق    بعرع- بعرعنـع ظالداشــنع، بعـر  -قعلعشـنع، بعــر 
. يذقعرعدا دئيعلضةن بـذزذقحعلعقالرنعث هةممعسـع ظعنسـانالردا تئصـعلعدذ         . ظئتةملةيدذ

نئمة ظىحىن؟ بذنعث ظةسلع سةؤةبع نئمة؟ دئضةن سذظالالرغا جاؤاب بئرعشتة هةممـة            
لئكعن مةن بذ مىشكىل سذظالنعث جاؤابعنع صةقةت ظعككـع ظئغعـز           . ظادةملةر قعينعلعدذ 

جــاؤابع تأؤةنــدعكع قعســقعحة . عســقا ســأز بعلــةن حىشةندىرىشــنع خاالميــةنق
  .حىشةندىرىش بعلةن بولعدذ

ــث ظةســلع    ــذنلعرعنع دذنيانع ــات كــةحىرىش قان ــث هاي ظعنســانالر ظأزلعرعنع
بـةلكع ظـذنعث ظةكسـعحة      . هةقعقعتعدة مئثعؤاتقان قانذنلعرعغا ظذيغذن هالدا تىزمعـدع      

  .عص، ظذنعث تةتىرعسعحة تىزعؤالدعهةقعقعي قانذننع ظذقماس بولذؤئل
ظعنسـانالر  .  مذشةققةتلةرنع تارتعؤاتعدذ  -شذ سةؤةبتعن ظعنسانالر نذرغذن جاصا    

قاحانغعحة دذنيانعـث ظةسـلع هـةقعقعتعنع تونـذص، ظأزلعرعنعـث هايـات كـةحىرىش               
  .قانذنلعرعنع شذنعثغا توغرعلعمايدعكةن ظذالر خاصعلعقتعن قذتذالملايدذ

  :ر شذكعحىشعنعشلعك معسالال
ظةضةر بعر ظادةم راسـا تئـز كئتعؤاتقـان صـويعزنعث ظعحعـدة ظولتـذرذص، مـةن                 
ظولتذرذؤاتقان ظورذن مئنعث ظأىيم، صويعزنعث ظعشـعكع مئنعـث ظأىيمنعـث ظعشـعكع،             
سعرتعدعكع بولسا مئنعث ظأىيمنعث هويلعسع دةص خعيال قعلعص، صويعزنعث ظعشـعكعنع     
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عنعث ظأيعدعن سعرتقا حعققانـدةك قـةدعمعنع   ظئحعص هويلعغا حعقتعم دةص، خذددع ظأز     
. باسعدعغان بولسا، ظذ ظادةم شذ هامان ظأزعنعث خيالعنعث خاتـا ظعكـةنلعكعنع سـعزعدذ           

صـويعزنعث  . ظةمما ظذ ظادةمنعث بذ خعياللعرع بعلةن صويعز ظذنعث ظأيع بولذص قاملايـدذ           
، ظةسـلع   دعمـةك . ظعشعكع ظذنعث ظعشعكع، سعرت ظذنعث هويلعسع بولذص قاملايـدذ        

لــئكعن ظةســلع هةقعقــةتنع . هةقعقــةت هةقعقــةت بويعحــة ظــأز جايعــدا قئلعؤعرعــدذ
يـاق، مئنعـث ظاشـذ    « قوللعرع سذنعدذ، بولذصمذ، يةنة   -حىشةمنعضةن ظادةمنعث صذت  

دةص ظةسلع هةقعقةتنع صةقةتال حىشةنضـعلع      » خيالعم توغرا، صويعز زادع مئنعث ظأىيم     
دةل شـذنعثغا ظوخشـاش، بعـز       .  تذرعؤئرعـدذ  ظذنعمعسعمذ، هةقعقةت هةقعقـةت صـئتع     

ظعنسانالرمذ دذنيادا ظالاله دةيدعغان نةرسة يوق، بذ دذنيا ظأزعحة بولذص قالغـان دةص     
ظالالهنعــث . ظعشةنســةكمذ ظةســلع هةقعقــةت يةنــة ظــأز صــئتع بويعحــة تذرعؤئرعــدذ 

ةت يعضانعلعقع، هةممة ظعختعيار، هةممة هوقـذق ظـذنعث قولعـدا ظعكةنلعكعـدعن ظعبـار              
لـئكعن ظعنسـانالرنعث خاتـا حىشـعنعص قالغانلعقعنعـث      . ظعشالر ظأز جايعدا تذرعؤئرعدذ   

ظةضــةر ظعنســانالر شــذنداق . سـةؤةبعدعن ظــذالرنعث ظىستعضــة خاصــعلعق كعلعؤئرعـدذ  
زادع بـذ  . خاصعلعقالرنع تارتعص تذرذص يةنة ياق، بعزنعث حىشةنضعنعمعز توغرا ظعـدع      

 ظةمةس، كأص ظالاله بار دةص ظأزعنعث ظةسـلعدعكع         بولسعمذ بعر . دذنيادا ظالاله يوق  
لـئكعن  . صعكرعدة جاهعللعق بعلةن تذرعؤةرسعمذ ظعنسانالر ظىستعضة خاصعلعق كعلعؤئرعدذ       

ظالالهنعث صادعشـاهلعقع، يالغـذزلعقع ظـأز       . ظذنعث هةقعقةتكة قعلحة تةسعرع بوملايدذ    
يةنة بعر قئتعم تةكرارالص    ظةمدع بعز باشتا دةص ظأتكةن ضةصلةرنع       . جايعدا تذرعؤئرعدذ 

  :باقايلع
ظالالهنع بعز ظعنسانالر ياساص قوميعدذق، ظذ ظةزةلدعن تـارتعص ظـالاله بولـذص     

. بعز ظـذنعث ظالالهلعقعغـا قايعـل بوملعسـاقمذ ظـذ ظـالاله صـئتع تذرعؤئرعـدذ               . كةلضةن
 ظـذنعث   ظذنعث ظالالهلعقعغا قايعل بولساقمذ يةنة    . صادعشاهلعقع يةنة ظأز صئتع قئلعؤئرعدذ    
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ظذ ظأزعنعث مةهكةم كىحـع، تـاقعتع، ظعلمـع بعلـةن          . ظالالهلعقع شذ صئتع تذرعؤئرعدذ   
 زئمعننـع، صـىتىن مةخلـذقاتنع       -ظذ ظالاله صىتكىل ظامسان   . ظالاله بولذص تذرعؤئرعدذ  

دذنيـادعكع بـارلعق كاظعنـاتالر شـذ ظـالاله تاظاالنعـث       . ظأزع ظأز قولع بعلةن ياسعغان   
 زئمعن، قـذياش، ظـاي هةممعسـع شـذ بعـر            -صىتىن ظامسان . هأكمع بويعحة ماثعدذ  
بعز ظذالرنعث قايسع بعرسعنع قانداقتذر بعرةر ظذسـذل بعلـةن       . ظالالهنعث قولعدا بولعدذ  

بعز هةقعقةتكـة قايعـل بولسـاقمذ يـاكع قايعـل بوملعسـاقمذ، كـأز           . ظأزضةرتةملةميعز
  .عحة قئلعؤئرعدذيذمعؤئلعص حىشةنضعلع ظذنعمعساقمذ هةقعقةت يةنة هةقعقةت بوي

  
 خذالسة

  
باشتا معسال كةلىترىلضةن صويعز ؤةقةسعدعكع ظادةم ظةضةر صـويعزنعث ظعحعـدة           

دةص ظورذنـدذقنع تئصـعص     » بذ صـويعز مئنعـث ظـأىيم ظةمـةس        «ظولتذرذؤاتقان ؤاقتعدا   
 -بئرعص، ظأز جايعـدا ظولتـذرغان بولسـا ظأزعنعـث بارمـاقحع بولغـان جايعغـا سـاق                 

ظةمما ظذ ظادةم ظذنداق قعلماي صويعزنع ظأزىمنعث ظأىيم،        . االيتتعساالمةتلعك بعلةن بار  
 -ظذ ظادةمنعث صـذت   . صويعزنعث ظعشعكع ظأىيمنعث ظعشعكع دةص خعيال قعلعص حعقتع       

ظـةمما ظـذ    . قوللعرع سذندع، باشلعرع يارعدار بولدع، يةنة نذرغذن زعيانالرنع تارتتع        
عث ظعشـعكع ظـذ ظادةمنعـث ظأيعنعـث         صويعزن. صويعز ظذ ظادةمنعث ظأيع بولذص قاملعدع     

شذنعثغا ظوخشاش  . لعؤةردعظةسلع هةقعقةت ظأز جايعدا قئ    . ظعشعكع بولذص قاملعدع  
ظةضةر بعزمذ ظالالهنع بعر دةص تونـذص، صـىتىن ظعختعيـار، صـىتىن قانـذن ظالالهنعـث               

نئمعنـع  . قولعدا دةص تونذص، ظالاله نئمة قعل دئسة شذنع قعلسـاق ياخشـع بوالتتـع             
ظأزعمعزنعـث هايـات كـةحىرىش      . مةنظع قعلغان بولسا شذنع قعلماسلعق الزعم ظعـدع       

 ظالاله تاظاال قذرظاندا كأرسةتكةن بويعحـة، هةقعقةتكـة ظذيغـذن هالـدا             قانذنلعرعمعزنع
. ماثساق، بعزضعمذ دذنيـا ؤة ظاخعرةتتـة خذشـاللعق ؤة ظـاراحمعلعق هاسـعل بولعـدذ               
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يـاق،  «ظةضـةر ظذنـداق دةص تونـذماي    . هاياتعمعزدعكع مذشةققةتلةردعن قذتذالالميعز 
هايـات  «ظالاله بولغان تةقدعردعمـذ  ياكع » زادع دذنيادا ظالاله يوق دةص تذرعؤالساق 

كةحىرعشعمعزدة بعز ظأزعمعزضة قانذن ياساميعز، دعن دئضةن ظادةتتعكع بعر مةزهـةب،           
دئضـةندةك هـةر خعــل   » دعنـدا سعياسـةت يـوق، دعـن دئضـةن مةسـجعددة بولعـدذ       

حىشعنعشلةر بعلةن دذنيادعن ظأتعؤةرسةك، بذ دذنيادا بعزنعـث بئشـعمعزغا خاصـعلعق ؤة     
. ظـأزعمعز تارتقـان ظـازاب ظأزعمعزنعـث بولعؤئرعـدذ         . شةققةت كئلعؤئرعـدذ   مذ -جاصا

 .ظةسلع هةقعقةت ظةسلع بويعحة قئلعؤئرعدذ
 

  ظويالص بئقعث
  
  دذنيانعث ظةسلع هةقعقعتع نئمة؟. 1
  بعز قانداق هايات كةحىرعشعمعز كئرةك؟. 2
  هةقعقةت دئضةحنذ؟. 3
  خاتعرجةملعك بار؟نئمة ظىحىن ظالالهنعث صادعشاهلعقعدا مذتلةق . 4
 مذشـةققةت تارتعؤاتعـدذ؟ نئمـة ظىحـىن     -ظعنسـانالر نئمـة ظىحـىن جاصـا    . 5

  خاصعلعقتعن قوتذالملايدذ؟
  قانداق قعلغاندا خاتعرجةملعك، خذشاللعق ؤة ظاراحمعلعق هاسعل بولعدذ؟. 6
   مذشةققةت كئلعؤعرعدذ؟-نئمة ظىحىن بئشعمعزغا جاصا. 7
 ةسعراتقا ظعضة بولدعثعز؟صويعز ؤةقةسعدعن سعز قانداق ت. 8
  
 باب ظعنسانالرنعث توغرا دةرعجعسع. 4

  
باشـتا ظأتكـةن بـابالرنع ظوبـدان حىشـعنعص ظذققانـدعن كئـيعن،           ! بذرادةرلةر
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هةقعقةتنعمذ حىشةندعم، ظةمدع دذنيادا بعزنعث دةرعجعمعز      «سعلةرنعث كأثلىثالرغا   
بـذ  . ل صـةيدا بولعـدذ    دئضةن بعـر سـذظا    » بولذشع الزعم؟ ) قاحنعلعك(قايسع ظورذندا   

ظةضـةر سـعلةر بعـر مـةدعكار        . سذظالنعث جاؤابعنع مـةن سعلةرضـة حىشـةندىرعمةن       
مـةن سـاثا بأضـىندعن باشـالص ماظـاش بئرعمـةن، ســةن       «ظـةكعلعص  ) خعزمـةحتع (

دةص ظـذنع ياللعؤالسـاثالر، بـذ       » بأضىندعن باشـالص مئنعـث خعزمـةحتعم بولـدذث        
رعجعسع قاحنعلعك بولعدذ؟ ظذنعث ظورنـع      خعزمةحتعنعث سعلةرنعث ظالدعثالردعكع دة   

سعلةر دئضةننع قلعش، خعزمةتتة هةددعدعن ظئشعص كةمتةسلعك، ظأزعنع        ) دةرعجعسع(
ظأزع مةدعكار حاغالص سعلةرنعث بذيرذقذثالرنع كىتىص تذرذش بوالمـدذ؟ يـاكع           
ــذيرذق    ــأينع باشــقذرذص، سعلةرضــة نةســعهةت قعلعــص، سعلةرضــة ب ســعلةرنعث ظ

ظةلؤةتتـة ظـذ مـةدعكارنعث      : ذنعث دةرعجعسع بوالمدذ؟ جاؤاب   حىشىرىص ىيرىش ظ  
شـذنعثغا ظوخشـاش ظةضـةر سـعلةر بعـر      . دةرعجعسع سعلةرضة ظعتاظةت قعلعش بولعدذ 

ظعدارعضـة باشــلعق بولســاثالر ســعلةرنعث دةرعجــةثالر نئمــة؟ ظةلؤةتتــة ســعلةرنعث  
عش، دةرعجةثالر ظذالرنع باشـقذرذش، باشـقعالرنعث دةرعجعسـع سعلةرضـة ظةضعشـ           

ظةضةر سعلةر بعر ظأينعث باشلعقع     . سعلةرنعث بذيرذقذثالرغا ظعتاظةت قعلعش بولعدذغذ    
بولساثالر، بذ ظأيدة سعلةرنعث دةرعجـةثالر نئمـة بولعـدذ؟ ظأيدعكعلـةر سـعلةرنعث        

سـعلةر  . ضئصعثالرغا ظذنعشع ؤة سـعلةرنعث خـالعغعنعثالر بويعحـة مئثعشـع كئـرةك            
كىمرانلعقعدا تذرذغلذق، سعلةرنعث دةرعجةثالر    ظىسىتثالردعكع بعر صادعشاهنعث هأ   

شذ صادعشاهنعث توختاتقان قانذنلعرع ؤة حىشىرضةن بـذيرذقلعرع بويعحـة مئـثعش،            
نئمة دئسة شذنع قعلعش بوالمدذ؟ ياكع ظأزةثالرنعمذ صادعشاه هئسابالص، باشقا بعـر            

ر ظــادةمنع ظأزةثالرغــا صادعشــاه قعلعــص، باشــقا قانــذنالرنع تــىزىص ىيرىشــىثال 
ــاؤاب  ــدذ؟ ج ــةثالر بوالم ــعلةرنعث دةرعج ــةثالر  : س ــعلةرنعث دةرعج ــة س ظةلؤةتت

. صادعشاهنعث قانذنلعرعغا بويسذنذص، دئضةن يـول بويعحـة مئثعشـعثالردعن ظعبـارةت     
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ظةضةر ظذنداق قعلماي صادعشاهقا قارشعلعق قعلساثالر، سـعلةر ظةتعسـع ظعـنقعالحبعالر            
مذشـذ معسـالالرنع    . عنعص كئتعص قالعسـعلةر   قاتارعدا بولذص، صادعشاه تةرعصعدعن جازال    

يادعثالردا ظوبدان تذتذص، ظعنسانالرنع ظالاله ظالدعدا قويذص باقساثالر، سعلةر زادع          
ظالاله بعزلـةرنع صـةيدا   . دذنيادا قاحنعلعك دةرعجعدة ظعكةنلعكعثالرنع بعلعؤاالاليسعلةر   

الالهنعـث خةزعنعسـعدعن   بعـز ظعنسـانالر شـذ ظ    . ظذ هازعر بعزلةرنع بئقعؤاتعـدذ    . قعلغان
ظـذ ظـالاله   . شذ ظالالهنعث بةرضةن رعزقع بعلـةن جـان بئقعـؤاتعمعز   . ماظاش ظئلعؤاتعمعز 

شذنعث ظىحىن بعزضة، شذ ظالالهقـا بـاش        . بولسا بعزنعث هةممدعن كاتتا صادعشاهعمعز    
 زئمعـن  -صـىتىن ظامسـان  . ظعضعش ؤة ظذنعث دئضعنعنع قعلعشتعن باشقا حـارعمعز يـوق   

ظـالاله تاظاالنعـث ظـأيع، بعـز بـذ دذنيـادعن ظعبـارةت ظالالهنعـث ظأيعـدة              بولسا، شذ   
ظةضـةر بعـز   . ياشاؤاتقانالر مذشذ ظالالهنعث خاهعشع بويعحة ظعش كأرعشـعمعز الزعـم       

بـذ  . ظأزعمعزنعث خاهعشع بويعحـة مئثعشـقا تعرعشسـاق، بـذرنعمعزغا يـةص قـالعمعز          
ـ         دا، شـذ ظالالهنعـث قـذدرةتلعك       دذنيادعكع صادعشاهلعق بولسا ظـالاله تاظاالنعـث قولع

.  زئمعن هةممعسع شذ بعرال ظالالهنعـث ظعرادعسـع        -ظامسان. كىحع بعلةن تذرعؤاتعدذ  
.   زئمعندا نئمة ظعش قعلسا، قانداق هأكىم حعقارسا ظذنعث سورعقع بوملايـدذ    -ظامسان

ظالالهنعث حعقارغان هأكىملعرع بعز قوبذل قعاليلـع يـاكع نـارازع بواليلـع ظعجـرا               
هئحقانداق ظعنسـاننعث دذنيـادا ظأزعنعـث توختعتعؤالغـان قانـذنع بويعحـة           . ئرعدذبولعؤ

ظذنعث بعزضة حىشىرضـةن هـأكمع هامـان ظعجـرا     . هوقذق سىرىشعضة هوقذقع يوق   
 كعحعك بارلعق ظعنسانالر ظالالهنعـث خاهعشـعنعث سـعرتعغا    -دذنيادعكع حوث . بولعدذ

تـوختعتعص قويغـان خاهعشـعنعث      هئحقانداق ظعنسـان ظالالهنعـث      . حعقعص كعتةملةيدذ 
هئحقانداق ظعنسانغا ظةسـلع صادعشـاه بولغـان ظالالهنعـث     . سعرتعغا حعقعص كعتةملةيدذ 

نعيعتعـدة بولسـعمذ،    ) قوبـذل قعلعـش   (حىشىرضةن قانذنلعرعغا ظذنعماي يـاكع ظـذناش        
ظذنعثغا ظاحنة كأثىل بأملةي، ظأزعضة ظوخشاش بةندعلةرنعث تىزعؤالغان قانـذنلعرعنع        
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 قعلعشع، ظالالهنعث قانذنلعرعنع تاشـالص قويـذص، قانـذن يئزعلغـان كعتـابالرنع         ظعجرا
ظذنـداق كعشـعلةردعن   . ظعشكاصقا سئلعص قويذص، هةددعدعن ظئشعشعغا يول قويذملايدذ  

سةن مئنعث قذلذم، مئنعث بةندةم تـذرذص، قانداقمـذ         : ظالاله بذ سذظالالرنع سورايدذ   
تـذرذص،  » خعزمةحتعم«كةلدع؟ سةن مئنعث    باشقعالرغا قذل بولذشقا رازع بولغذث      

ظئلعؤئتعص، مئنعث بةرضةن رعزقعم بعلةن جان سـاقالص، قانداقمـذ          » ماظاش«مئنعثدعن  
باشقعالرنع سئنع باققذحع ؤة ساثا ياردةم قعلعؤاتقان دةص حىشعنعشـكة ظعنتعلـدعث؟            

رعنع سةن مئنعث صادعشاهلعقعم ظاسـتعدا تـذرذؤئتعص، قانداقمـذ باشـقعالرنعث قانـذنلع            
ظعجرا قعلعشقا ظذنذغذث كةلدع؟ بذنداق هةددعدعن ظئشعشنع ساثا كعـم ظأضـةتكةن؟            

قئنـع جـاؤاب    .  ظـايرعم هالـدا مذشـذنداق سـوظال سـورايدذ          -ظالاله بعزدعن ظـايرعم   
بئرعثالرحذ؟ سعلةرنعث قايسـعثالر بـذ سـذظالالرغا جـاؤاب بئرةلةيسـعلةر؟ قايسـع              

رةلةيدذ؟ قايسع قذتقذزذص قالغذحع بعزنع     مةهكعمعنعث ظاقلعغذحعسع بعزنع ظاقالص بئ    
قذتقذزذص قاالاليدذ؟ قئنع دةص بئقعثالرحذ؟ قايسع كعشعضـة صـاالنع دةص ظعشـةنح     

 قعالالميعز؟
 

  ظويالص بئقعث
  
  .هةر بعر ظعنساننعث ظالاله ظالدعدعكع دةرعجعسع نئمة؟ حىشةندىرىث. 1
  ؟ظعنسانالرنعث دذنيادا قانداق هوقذق سىرىش هوقذقع يوق. 2
ظعنسانالرنعث قانـداق قعلعشـعغا يـول قويذملايـدذ؟ بذنـداق كعشـعلةردعن             . 3

  قانداق سوظال سورعلعدذ؟
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 باب بولذؤاتقان زذلذمنعث سةؤةبع. 5
  

بعزنعث سورايدعغان سـذظالعمعز صـةقةتال   : حىشعنعش زأرىر بولغان سأز شذكع  
 يوقمـذ؟ دئضـةندعن   -دذنيادا ظعنسانالرنعث هوقذقدار، قانذحنع بولذشعغا هةققع بارمذ    

ظعبارةت ظةمةس، بةلكع ظةسلع سذظال ظةضةر قانذحنع بوملـاقحع بولغانـدا، قانـذحنع      
ظـأزعمعز  .  يوق؟ دئضـةنلعكتعن ظعبـارةت    -ؤة هوقذقدار بولذشعغا الياقةحتعلعكع بارمذ    

ظةضةر بعر دانة ماشعنا يـاكع      . بعز باشتعمذ دةص ظأتتذق   : شذ توغرعدا ظويلعنعص باقايلع   
صعالننع ظـذالرنعث تعلعنـع ظوبـدان ظذقمايـدعغان، هةممـة ظعشـلعرعنع ظوبـدان            بعر ظايرذ 

ظأضةمنعضةن ظادةملةر هةيدعسة ياكع حذؤذص ظأضعنعمةن دئسة، ظـذقماي هةيدعضـةن           
ياكع ظذقماي ظوثشاميةن دئضةن ظادةملةر شذ ماشعنا ياكع ظايرذصعالننع قانداق قعلعص           

ــذياق  ــعنعنع ظ ــذيار؟ هةيدعضــةن كعشــع ماش ــذي-ق ــذ  ب اقالرغا ظىســىترىص ظأزعنعم
ظوثشاميةن دةص حـذؤذقعنع بذرذنقعـدعن      . ظألىترعدذ، ماشعنعنعمذ كاردعن حعقعرعدذ   

ظـادةتتعكع  : بةكرةك حذؤذص تاشاليدذ، شذنداققذ؟ ظةمدع ظأزعمعز ظويالص كأرةيلع       
ماشعنعالرنع ظوبدان بعلمعضةن ظادةم هةيدعسة بذزذلذص كئتعدعغان، ظأزعنعمذ، ماشعنعدا         

ذرغانالرنعمذ هاالك قعلعص تاشاليدعغان تذرسا، شذحنة حـوث ظالـةمنع، شـذنداق            ظولت
مذرةككةص، نةححة ىيز معث خعللعغـان تـةركعبلعرع بولغـان دذنيـانع باشـقذرعمةن         
دةص، بذ دذنيانعث ظعضعسع توختعتعص قويغان قانذنالرنع  بذزذؤئتعص، ظـأزىم قانـذن             

 تئخنعكالر  -ضىحع ظةمخةقنعث معسالع  حعقعرعص، دذنيانع ظأز ظالدعمغا حأرىميةن دئ     
ؤة ظعنآئنعرالر ماشعنعنع ياسعغان ؤاقعتتا بةلضعلةص بةرضةن ماشعنعنع قانـداق هةيـدةش             
توغرعسعدعكع قانذننع ظأضةمنةي، ظذنعث ظورنعغا باشقا بعر قاظعدة ياساص حعقعص، شذ           

الرنعمذ، ظأزةمنعث قاظعدةم ؤة ظويلعغعنعم بويعحـة هةيدةميـةن دةص ظأزعنعمـذ، باشـقع            
  ماشعنعنعمذ هاالك قعلعص تاشلعغان ظةمخةقنعث معسالعغا ظوخشعمامدذ؟

دذنيانعث مةخصع سعرلعرع بةك جعق، بعـز ظعنسـانالر بـةك ظـاجعز             ! بذرادةرلةر
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بعـر  . يارعتعلغامنعز، بعزنعث دذنيانعث هةممة ياقلعرعنع حىشةنضعدةك قابعلعيعتعمعز يـوق        
 -دعكع ظعلعـم تأضـعمةيدذ، بـذنعث سـةؤةبع         يعل ظوقذسعمذ، يةنة دذنيا    1000ظادةم  

دذنيانعث هةقعقعتعنع حىشعنعش ظىحىن ظوقـذص بعلعشـكة ظـأمرعمعز، تـةتقعق قعلعـص              
شذ ؤةجعـدعن ظعنسـانالر هـةر قاحنـة قعلعصـمذ           . تئصعشقا ظةقلعمعز هةرضعز يئتعشمةيدذ   

انعث ظالالهدعن باشقا هئحبعر كعشع دذني    . دذنيانعث هةقعقعي ماهعيعتعنع حىشعنةملةيدذ   
هةممـة سـعرلعرعنع ؤة هةممـة    . هةقعقعي مـاهعيعتعنع حىشعنعشـكة مـاهعر بوالملايـدذ        

شذنعث ظىحـىن   . باشقا هئحبعر كعشع بعلمةيدذ   . هةقعقةتلعرعنع شذ بعرال ظالاله بعلعدذ    
دذنيادا هوقذق سىرىشكة، دذنيادعكع قانذنالرنع تىزىص حعقعشقا كعشـعنعث قـذربع    

 كعحعـك   -نـدا بعزنعـث هايـاتعمعزدعكع بـارلعق حـوث         ظـالاله تاظـاال قذرظا    . يةمتةيدذ
ظـارقعلعق ظـذنع    ) هةدعس شـةرعف  (صةيغةمبعرعمعز ظأز سأزلعرع    . ظعشالرنع ظأضةتكةن 

هةمـدة صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالمنعث زامانلعرعـدا        . بعزضة شةرهعيلةص بةرضةن ظعدع   
) رعدألـةتلع (ظعسالم قانذنلعرع ظـأز ظـةينع ىيرضـىزىىلص، ظعسـالم هأكىمـةتلعرع             

  .قذرذلغان ظعدع
ظةمما هازعرقع دذنيادا ظاددع ظعنسانالر باشقا ظعشـالر ظىحـىن قانـذن تىزسـة              

شـذنداق قوبـذل قعلغـانلعقع ظىحـىن        . باشقا ظعنسانالر بذنع قوبذل قعلعص كةملةكتـة      
 بعرعضـة ظـذرذش ظـئالن       -بعـر . هازعر دذنيانعث هئحقانداق يئرع خاتعرجـةم ظةمـةس       

ملـةرنع بـوزةك قعلعؤاتقـان، ظادةمنعـث ظادةملعـك ظئتعـؤارع       قعلعؤاتقان، ظادةملةر ظادة  
ــدة   ــعتالعزم دألةتلعرع ــان، كاص ــر مةززعســع بوملايؤاتق بوملايؤاتقــان، هاياتنعــث هئحبع
ظعنسانالر ظعنسانالرنع قذل قعلعص ظعشلعتعؤاتقان، ناظعنساصلعق، زالعملعق، بـذالثحعلعق،         

شـالر بعزضـة زادع دذنيـادعكع       بـذ ظع  . بوملاقتـا ) تـأكىش (بعؤاصالعق، قان ظاققذزذش    
قانذحنعالر دذنيانعث هةقعقعتعنع حىشةمنعسعمذ، شوصذر ظةمةس كعحعك باال ظأزعنعـث          
قعزعقعشع بعلةن ماشعنا هةيدةص بـئقعص، ظـأزعنع ؤة باشـقعالرنع هـاالك قعلغانـدةك،              
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ــدذ     ــاالك قعلعؤاتع ــقعالرنع ه ــأزعنع ؤة باش ــانالر ظ ــادعكع ظعنس ــادعكع . دذني دذني
ــذياقتا تذرســذن، ظأزعنعــث هةقعقعتعنعمــذ  ظعنســانالرنعث  هةقعقــةتلعرعنع حىشــعنعش ظ

ظذقمايدعغان كعشـعلةر  ) ظأزعضة قانداق قانذننعث بولذشع الزعملعقعنع    (حىشةمنةيدعغان  
نع ماثدذرعمـةن دةص، ظأزعنعمـذ ؤة صـىتىن دذنيـا           »زاؤذت«دذنيادةك مذرةككةص   

ظةضـةر  . ن باشقا صايدعسع يوق   خةلقعنعمذ هاالكةت تةرةصكة ظئلعص كئتعص بارغانلعقعدع     
شذالر ظأزعنعث بعلمةيدعغانلعقعغا هةقعقعي تةسلعم بولذص، هوقذق سىرىشتة ظالالهنعث         
توختعتعص بةرضةن قانذنلعرع بويعحة هوقذق سىرسة ياكع دذنيـادعكع صـىتىن خـةلق             
بعرلعشعص ظذنداق قانذنالرنع يوق قعلعص، ظالالهنعـث تـوغرا قانـذنعنع ىيرضىزىشـكة           

بوملعسا بذ دذنيـادا ؤة  . ا، ظعنسانالر ظةلؤةتتة بذ زذلذمالردعن قذتذلغان بوالتتع تعرعشس
بذندعن باشقا بذ دذنيا ؤة ظذ دذنيادعكع خاصـعلعقتعن         . ظاخعرةتتعمذ ظازاب ظعحعدة قالعدذ   

 .قذتذلذص قالغعلع بولعدعغان باشقا يول يوق
 

  ظويالص بئقعث
  
قذقدار بولذشـعغا اليـاقعتع يـوق       نئمة ظىحىن ظعنسانالرنعث قانذحنع ؤة هو     . 1
  دةميعز؟

نئمة ظىحىن قانذن تـىزىش صـةقةت ظـالالهقعال خـاس دةميعـز؟ قـذرظان،               . 2
  هةدعس شةرعفحذ؟

  نئمة ظىحىن هازعر دذنيانعث هئحبعر يعرع خاتعرجةم ظةمةس؟. 3
ظأزع قانذن تىزىص دذنيانعث ظعشلعرعنع باشقذرعمةن دئضـةن ظةمخـةقنعث      . 4

  ايدذ؟معسالع نئمعضة ظوخش
 ظعنسانالر قانداق قعلغاندا زذلذمدعن قذتذالاليدذ؟. 5
  

 



 .28. 

  ناظعنساصلعق نئمة ظىحىن؟ببا. 6
  

ظةضةر سعلةر سعنحعالص قاراص تذرذص، ظوبـدانراق ظوياليـدعغان         ! بذرادةرلةر
بولساثالر، سعلةر هاياتلعقنعث بـذزذقحعلعققا ظـذحراص كئتعشـعدة، بعلعمسـعزلعكتعن           

ظعنسان دئضةن سـأز بعـر ظادةمنعـث        . بارلعقعنع بعلةلةيسعلةر باشقا يةنة بعر سةؤةبنعث     
صـىتىن دذنيـادعكع    . ياكع بعر ظاظعلعنعث ظعسمع ياكع بعر معللـةتنعث ظعسـمع ظةمـةس           

ــعش،    ــث نعجــاتلعق تئص ــانلعقع ظىحــىن ظأزلعرعنع ظعنســانالر هةممعســع ظعنســان بولغ
 قانــدعقع هــةر. هةممعســنعث ظأزلعرعنعــث زأرىرعيــةتلعرعنع تولــذقالش هــةققع بــار

خاتعرجةملعكتة هايات كةحىرىشكة، ظعنساص بعلةن مذظامعلة قعلعشقا، هأرمةتلـةش ؤة   
. ظعززةتلعنعشكة هةقلعق، بذ ضةصنع ظازراق ظةقلع بار ظادةمنعث هةممعسع حىشعنةلةيدذ         

خذشاللعق ظعحعدة هايات كـةحىرىش دئضـةنلعك بولعـدعغان بولسـا، بـذ خذشـاللعق               
هايات كةحىرىشع ياكع بعر ظاظعلعنعث خذشال هايـات       بعر ظادةمنعث خذشال     -هايات

كةحىرىشع ياكع بعر معللةتنعث خذشـال هايـات كةحىرىشـع دئضـةنلعك ظةمـةس،             
 خذراملعق ؤة خاتعرجـةملعك ظعحعـدة هايـات       -بةلكع صىتىن دذنيا خةلقعنعث خذشال    

  .كةحىرىشع دئضةنلعك بولعدذ
هايات كـةحىرعؤاتقان    خذرام   -ظذنداق بوملعغاندا هازعرقعدةك بعرسع خذشال    

بولسا، يةنة بعرسع يئغالؤاتقان، قاقشاؤاتقان بولسا بذنـداق هايـاتنع خذشـال هايـات              
 بعر ظعنسـاننعث يـاكع بعـر ظاظعلعنعـث        -شذنعثغا ظوخشاش نعجاتلعق  . دئضعلع بوملايدذ 

ياكع بعر معللةتنعث نعجـاتلعقع ظةمـةس بـةلكع، هةممـة ظعنسـانالرنعث نعجاتلعقعـدعن          
 باياشــات -ظذنــداق بوملعغانــدا ظةضــةر بعرســع ظازاتلعقتــا شــات. دذظعبــارةت بولعــ

ياشاؤاتسا، ىيزع قذللذق ظعحعـدة ظئزعلعؤاتسـا بـذنع ظعنسـاننعث نعجـاتلعقع دئضـعلع               
  .بوملايدذ

 



 .29. 

 
  ظويالص بئقعث

  
  ظعنسان دئضةن كعمنعث ظعسمع؟. 1
  ظعنسانالرنعث قانداق هوقذقع بار؟. 2
   دئضةن نئمة؟خذشاللعق ظعحعدة هايات كةحىرىش. 3
 -بعرسـع خذشــاللعق ظعحعــدة هايــات كةحىرســة، ىيزع، معثــع ظــازاب . 4

ظوقذبةت ظعحعدة هايـات كةحىرسـة بذنعمـذ خذشـاللعق هايـات دئضـعلع بوالمـدذ؟                
 نعجاتلعق دئضةحنذ؟

  
  نعجاتلعقنع قانداق هاسعلببا. 7

 قعلعش مذمكعن؟
  

. ال سـوراميةن  زةث قويذص ظويالثالر، مةن سعلةردعن بعـر سـذظ        ! بذرادةرلةر
دذنيادا هئحقانداق بعر كعشع بعلةن تذققاحنلعقع يوق، هئحبعر كعشع بعلةن ظاالقعسـع   
يوق، هئحبعر كعشعضة يانبامسايدعغان، هةممة ظعشعدا شذنداق خالعس، ظادةتتـة باشـقا            
ظعنســانالردا بولعــدعغان كةحمعلعكلــةردعن صــاك ظــادةم بوالمــدذ؟ مئنعثحــة بذنــداق 

باشــقا هئحبعــر كعشــعدة بوملايــدذ دةص جــاؤاب بئرعشــعثالر سىصــةتلةر ظــالالهتعن 
حىنكع كامالةتكة يةتكةن بذنداق سىصةتلةر، ظالالهتعن باشقا يةنـة بعرسـعدة           . مىمكعن

  .بولذشع مىمكعن ظةمةس
هةر قانداق ظعنسان مةيلع هةر قاحنة كاتتا ظالعم بولذص كةتسذن، ظـذ بـةرعبعر              

سـع ظىحـىن بولغـان بعـر نةححـة خعـل            ظعنسان بولغانلعقع ظىحـىن ظـذنعث ظـأز نةص        
بعر نةححة نةرسعضة ظامراق بولعدذ ؤة بعر نةححة نةرسعضة ظـأح        . مةقسةتلعرع بولعدذ 
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شذنداقال بةزع ظادةملةر بعلةن ظاالقعسع ياخشع بولعدذ، يةنة بةزع ظادةملـةر            . بولعدذ
ة بعـر   بعر نةححة ظادةملةرنع ياخشع كأرعدذ ؤة يةن      . بعلةن ظاالقعسع ياخشع بوملايدذ   

شــذنعثدةك ظادةتتــة ظعنســانالردا بولعــدعغان، . نةححــة ظادةملــةرنع يامــان كأرعــدذ
ــىتىنلةي خــاالس بولــذص كئتةملةيــدذ  ــز . كةحمعلعكلــةردعن ص شــذنعث ظىحــىن بع

 خـذرام ؤة خاتعرجــةملعك ظعحعـدة هايـات كةحىرعشــعمعز    -ظعنسـانالرنعث خذشـال  
ةس بـةلكع، بعزنـع ياراتقـان،    ظىحىن بعز ظعنسانالرغا، بعزنعث ظـأز ظعرقعمعـزدعن ظةمـ      

هةممة ظعنسانالرغا ظوخشاش مذظامعلة قعلعدعغان، صـىتىن ظعنسـانالرغا ظعنسـاص بعلـةن             
هوقذق بئرعدعغان، ظأز نةصسع ظىحىن بعرةر ظاظعلة، قةبعلة، دألةت ياكع بعر معللةتكـة             

اق يان بامسايدعغان، بعرعنع ياخشع كأرىص يةنة بعرعنع يامان كأرمةيدعغان، هةر قانـد  
مةخلــذق ظــذنعث هأكمعضــة ماقــذل بولعــدعغان، هــأكىم قعلعشــتا ظأزعنعــث        
بعلعمسعزلعكعدعن خاتا هأكىم قعلعص قوميايدعغان، هأكىملةرنع ظأزعنعث خاهعشـع ؤة    
هوقذقعغا ظذيغذن تىزىص، ظعنسانالرغا زعيان يةتكىزمةيـدعغان، بةزعلـةرنعث دوسـتع،           

عث تةرةصــدارع ؤة يةنـة بعرعنعــث  يةنـة بةزعلــةرنعث دىمشعنـع بوملايــدعغان، بعرسـعن   
 ظادالـةتنع تذرغـذزغعلع   -قارشعحعسع بوملايدعغان بعر زات بولغاندعال ظانـدعن ظـةدلع      

شذنداق بولغانال صىتىن ضورذهالر ظأزلعرعنعـث هوقـذقلعرعنع هاسـعل قعلعـص            . بولعدذ
ظةضةر هازعرقعدةك هةممة يـةردة ظالالهنعـث قانـذنعنعث ظورنعغـا بةنـدعنعث             . ظاالاليدذ

قانــذنع ىيرضىزىلســة، ظالالهنعــث هــأكىملعرعنع تاشــالص قويــذص، ظعنســانالرنعث  
هأكىملعرعضة ظعتاظةت قعلسـا، بذنـداق يةرلـةردة هةرضـعز زذلـذم ؤة ظعنساصسـعزلعق               

ظأزلعرعنعـث  . ؤة خاتعرجـةملعك هايـات كـةحىرىش قولغـا كعلةملةيـدذ         . تأضعمةيدذ
لعرعنع باشقعالردعن ظـايرعؤئلعص،  كىحلىك هوقذقلعرعدعن صايدعلعص، ظأزلعرعنعث دةرعجع 

ظـذالرغا  . ظأزع ظأزعضة يذغانلعق جازعلعرعنع ياسعؤالغان هوقذقدارالرغا قاراص باقايلع       
، ظذالردا بـار هوقـذق، ظـذالرغا    »جازا«قعلعنعدعغان هأرمةت، ظئهتعرام ؤة ظذالردا بار     
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لعـص  تأت تامـدعن كئلعـدعغان قـذلالر ؤة ظـذالردا بـار ظعختعيـار شـذالرغا خـاس قع             
هأكىمـةتنعث  . قويذلغان، ظذالردعن باشقا هئحبعر كعشع ظذالردةك ظةركعن بوالملايدذ       

ظذالرنعث قارشعلعقعغا هـئح بعـر كعشـع داؤا         . قانذنلعرع ظذالرغا ظعشلعمعسعمذ بولعدذ   
. ظــذالر نئمعنــع خالعســا شــذ قعالاليــدذ، هــئح سوراقحعســع بوملايــدذ . قعلمايــدذ

ظـذالرنعث  . الرنع جازاالشـقا قـادعر بوالملايـدذ      هئحقانداق ظادالةت ظعـدارعلعرع ظـذ     
بةزعلـةر  . خاتالعقلعرعنع كأرىص تـذرذص، ظـذنعثغا هةممـة ظادةملـةر كـأز يذمعـدذ             

ــعنعدذ   ــدذ دةص حىش ــالعق ظأتكىزمةي ــداق خات ــدارالر هئحقان ــاهالر، هوقذق . صادعش
ر صادعشاهالرمذ، هوقذقدارالرمذ باشقعالرغا ظوخشاشال ظعنسان تذرسا، باشـقا ظعنسـانال    

نئمة ظىحىن ظـذالرغا خـذددع شـذ باشـقا صـذقراالرنعث هةممعسـنع يئمـةكلعك ؤة                 
خعراجةت بعلةن تةمعنلةؤاتقانـدةك، ظـذالرنعث ظأىلشـع، تئرعلعشـع هةممعسـع شـذ              
ــىن    ــة ظىح ــدذ؟ نئم ــاغالص كئتع ــول ب ــذنداق ق ــدةك ش ــدارالرنعث قولعدعكع هوقذق

عن بـذحنعؤاال قورقعـدذ؟    دوثغاقاليدذ؟ نئمة ظىحىن باش ظذرذدذ؟ نئمة ظىحىن ظذالرد       
نئمة ظىحىن ظذالرنعث خاتالعقلعرعنع كأرسعتعص قويذشقا مايعل بولسا ياكع ظـذالرنعث           
خاتالعقلعرع توغرعسعدا سأزلةشسـة خةلقلـةر خاتالعشـعص كئتعـدذ؟ ظـذالر ياخشـع              

 -ظـذالرنعث راهـةت   . بولسذن، ظةسـكع بولسـذن، خاتـالعقعنع قعلعـص كئتعؤئرعـدذ          
 كىنـدىز دةم ظاملـاي   -كئحـة . كةحىرعشـعدة حاتـاق يـوق     صاراغةت ظعحعدة هايات    

 دئهقانالرغا بئرعلمةيدعغان ياخشع ظاشلعقالر ظذالرنعث ظعتلعرعغـا  -ظعشلةيدعغان ظعشحع 
  .بئرعلعدذ

مذشـذنداق دةص تىضةتكىسـعز زذلـذمالر      ! ظويالص بئقعثالرحـذ  ! بذرادةرلةر
اتقعنـع ظـادعللعق بعلـةن    بعلةن باشقذرغانلعق ظعنساصسعزلعق بوملامدذ؟ مذشـذنداق قعلعؤ    

باشــقذرغانلعق بوالمــدذ؟ مذشــذنداق قانــذنالر هةممــة ظادةملــةرنع ظوخشــاش دةص 
قارايدعغان قانذحنعالرنعث توختعتعص بةرضةن قانذنلعرع بوالالمدذ؟ شذنداق ظادةملـةر         
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ــدذ؟       ــىزىص حعقاالم ــذنالرنع ت ــان قان ــايدعلعق بولغ ــىن ص ــانالر ظىح ــة ظعنس هةمم
الرغا، زئمعن ظعضعلعرعضة، شذجع، هاكعم ؤة باشـقا بايالرغـا          صادعشاهالرغا، هوقذقدار 

بذالرنعث هةر قاندعقع ظأز ظورنعنع باشقا ظعنسـانالردعن يـذقعرع دةص           : قاراص باقايلع 
بذنداق ظادةملةرضـة دذنيانعـث هـةر قانـداق قانـذنلعرع باشـقا ظادةملةرضـة            . قارايدذ

بذالر . قعالردعن ظىسىتن تذرعدذ  بذالر هةممة ظعشتا باش   . بةرمعضةن هوقذقالرنع بئرعدذ  
بـذالر هأرمـةتلعك ؤة يـذقعرع تـةبعقعلعك     . صاكعز بولعدذ، باشـقعالر بولسـا صاسـكعنا    

ظــذالر . بــذالر بــذلعغعلع تــذرغان، باشــقعالر بــذالنغعلع تــذرغان. ظادةملــةر بولعــدذ
ظذالر ظىحـىن خـةلقنعث مئلـع، جئنـع،         . ظأزلعرعنعث خاهعشع بويعحة ظعش قعالاليدذ    

مذشـذنداق قعلغعنـع    ! ظويالص بئقعثالر .  ؤة هةممة نةرسعسع قذربان قعلعنعدذ     ظابرويع
هئحبعر مةقسةتسعز، تةرةصدارلعقسعز هوقذق سىرضعنع بوالمدذ؟ مذشذنداق قعلغـانالر         
ظعحعدة ماختعغذدةك قانـذنالر تـىزىىلص حعقاالمـدذ؟ هـةي بذرادةرلـةر، هوقذقـدار              

عك كىحع بعلةن باشـقا معللةتلـةرنع قـذل         ظأزعنعث تاقةتل : معللةتلةرضة قاراص باقايلع  
ظــذالرنعث تىزضــةن قانـذنلعرع ظأزلعرعنعــث غــةرةزلعك مةقســةتلعرعدعن  . قعلعؤالغـان 

تةركعب تاصقان بولذص، ظذالر ظأزلعرعنعث معللعتعنـع ظىسـىتن تةبعقعـدعكع ظعنسـانالر             
ظةضــةر ظعنســان دةص هئســابلعغان . دةص باشـقعالرنع ظعنســان دةصــمذ هئسـابلعمايدذ  

بـذالر ظـأزلعرعنع هـةر      . لةتتة، ناهايعتع تأؤةن دةرعجعدعكع ظعنسانالر دةص قارايدذ      ها
باشـقعالرنعث صـايدعلعرعنع    . هالدا باشقعالردعن يذقعرع دةرعجعلعك دةص هئسـاباليدذ      

صةقةتال هئسابقا ظاملاي، ظأزعنعث صايدعسع ظىحـىن، باشـقعالرنعث قئنعنـع ؤة مئلعنـع،            
دذنيـادعكع هةممـة جايـدا     . عرعنع ظئلعشقا تـةييار تذرعـدذ     ظابرويلعرعنع ؤة باشقا صايدعل   

ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن قانذنالر بولعدعكةن، هةممعسعدة مذشذالرنعث تةسـعرع        
بذ يةردة هةممعنع بعردعن بعر تةصسعلعي بايـان قعلعـش مـىمكعن بوملعغـانلعقع              . بولعدذ

انالرنعث تىزضةن قانـذنلعرع  ظىحىن، سعلةرنع زادع دذنيانعث هةر قانداق يئرعدة ظعنس    
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ظعجرا بولذؤاتقان بولسـا، ظـذ يةرلـةردة حوقـذم زذلـذم ؤة ظعنساصسـعزلعقمذ بولعـدذ                 
دئضةنلعككة ظاضاهالندذرذش ظىحىن، يذقعرعدا مةن سعلةرضة بعر نةححـة معسـالالرنع    

ظعنسانالرنعث تىزعؤالغان قانـذنلعرع مئثعؤاتقـان يةرلـةردة بـةزع       . كأرسعتعص ظأتىتم 
ــادة هوقــذقالر بئرعؤئتعلعــدذ ظادةملة بــةزع هوقــذق بئرعشــكة . رضــة هةددعــدعن زعي

تئضعشلعك بولغـان ظادةملةرضـة هوقـذق بئـرعلعش ظـذياقتا تذرسـذن بـةلكع، ظـذالر                 
 ظعنسـانالر كـةحمعلعكتعن خـالعي       -بذنـداق بولـذص قئلعشـنعث سـةؤةبع       . خارلعنعدذ

قالرنع تةقسـعم قعلعـش   ظعنسانالر شـذنداق هوقـذ    . بوالملايدعغانلعقعنعث سةؤةبعدعندذر 
ظىحىن مةسلعهةتكة ظولتذرغان حئغعدا، ظذنعث دعلعغا ؤة ظذنعث كأثلعضة ظأز نةصسع،           

 خوشنا ؤة ظـاغعنعلعرع  -ظاظعلعسعدعكع كعشعلةر، ظأزعنعث تذققانلعرع، ظأزعنعث خذلذم  
. ياكع ظأزعنعث معللعتع كئلعؤئلعص، هأكىمدة هةققانعيةت بعلـةن هـأكىم قعالملايـدذ         

ر كعشعلةرضة ياردةم قعلغعنعدةك، باشـقا ظاالقعسـع يـوق كعشعلةرضـة يـاردةم              ظاالقعدا
ــدذ  ــذنعث ماجــالع يةمتةي ــأزةثالر دةص بئقعثالرحــذ . قعلعشــقا ظ ــع، هــازعر ظ ! قئن

ــىزىم  ــذش ظىحــىن، كعشــعلةرنعث ت ــلعق زولــذمالردعن قذتذل  -مذشــذنداق ناظعنساص
انـذنلعرعنع ظةمةلـدعن    قاظعدعلعرعضة ظةضعشعشتعن ىيز ظـأرىص، صـىتىن ظعنسـانالرنعث ق         

قالدذرذص، ظاشذ هةممعنع ظأزع صةيدا قعلغان، هةممة سعرلعرعمعزنع بعلعدعغان، هةممة          
ــان    ــدعغان، ظايرعغ ــعنع ظايرعماي ــذالرنعث ظارعس ــدعغان، ظ ــاراؤةر كأرع ــانالرنع ب ظعنس
تةقدعردعمذ ظذالرنعث نةسلعنعث سةؤةبعدعن ياكع ظذالرنعث ضـورذهعنعث سـةؤةبعدعن          

 ماللعرنعـث سـةؤةبعدعن     -ث رةثضعنعث ؤة جعسمعنعث ياكع باشقا صـذل       ياكع ظذالرنع 
ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ظةخالقعنعث سةؤةبعدعن ظايرعيدعغان بعرال ظالالهنعث قانـذنعنع          

  ظعجرا قعلعشتعن باشقا يةنة قانداق ظذسذل بولسذن؟
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  ظويالص بئقعث

  
  سأزلةث؟ظالاله تاظاالنعث كامالع سىصةتلعرعنعث بعر قعسمعنع . 1
 ظادالـةتنع تذرغـذزذص، صـىتىن ضـورذهالرنعث       -قانداق بولغانـدا ظـةدلع    . 2

  هوقذقلعرعنع جارع قعلدذرغعلع بولعدذ؟
قانداق يةرلةردة ناظعنساصلعق زذلذم تىضـعمةيدذ؟ ؤة خاتعرجـةملعق ظعحعـدة         . 3

  هايات كةحىرىش قولغا كةملةيدذ؟
  عق بولعدذ؟ نئمة ظىحىن؟دذنيانعث قانداق يةرلعدة زذلذم ؤة ناظعنساصسعزل. 4
 ناظعنساصلعق زذلذمدعن قذتذلذش ظىحىن قانداق قعلعش كئرةك؟. 5
  

 باب خاتعرجةملعك ظعحعدة هايات. 8
 قانداق قعلغاندا قولغا كةحىرىشنع

 كةلتىرضعلع بولعدذ؟
  

ظةقعدعدة بعزضة تاشلعؤئتعشكة بولعـدعغان يةنـة بعـر مةسـعلة بـار،             ! بذرادةرلةر
 ظـذالرنعث  -ةملةرنعث ساقالص قالعدعغان ظةث مـذهعم نةرسعسـع  سعلةر بعلضةندةك ظاد  

ظةضـةر هـةر قانـداق    . زعممعسعدة بار بولغان ؤةزعصعلةرنع ظورذنالشقا بولغان تذيغذسع 
مةندعن هئح كعشع بعرةر نةرسـة تةلـةص        . بعر ظادةم مةن نئمة ظعش قعلسام قعالالميةن      

مئنعـث ظىسـىتمدة مةنـدعن      .  سوراق قعالملايدذ  -قعالملايدذ، هئحكعم مةندعن سذظال   
هـئحكعم ماثـا جـازا بئرةملةيـدذ دةص شـذ خعياللعرعـدا             . ظىسىتن هئح كعشع يوق   

. جةزمعيةت هاسعل قعلعص قالسا، ظذنداق ظادةمنعـث ظـادةحمعلعكع تىضعضـةن بولعـدذ      
شذ ظادةم شذنداق بولذص كةتكةندةك ظةضةر بعر ظاظعلـة شـذنداق تونذشـتا بولعـدعغان       
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. عسعدعكع ظةرلةرنعث هةممعسـع تاصـنعث تئشـعغا حعقعـص كئتعـدذ          بولسا، ظذنعث ظاظعل  
شذنداقال ظةضةر بعر قةبعلة ظادةملةر ياكع بعر قةؤم كعشعلةر شذنداق ظويالرغا كـئلعص         
قالسا، ظذالر هةم توغرا يولدعن حعقعص كئـتعص، نئمعنـع خالعسـا شـذنع قعلعـدعغان،                

تـةربعيعلعنعص، ظأزلعرعـدعن    بعزدعن هئحبعر سوراق قعلغذحع يوق دئضةن صعكعر بعلـةن          
 -ظاجعز دألةتلةرنع، ظأزلعرعدعن ظاجعز خةلقلةرنع جاثضالدعكع بأرعلةر يوؤاش قـوي         

ظذندعن باشـقا حئكعـدعن ظاشـقان    . ظأحكعلةرنع يةص تىضةتكةندةك يةص تىضعتعؤئتعدذ  
دذنيانعــث هــةر قانــداق يئرعــدة زذلــذم . ظعشــالرنع قعلعشــتعن هةرضــعز تارتعنمايــدذ

ولسا، بذ شذ جايدعكع زالعمالرنعث بعزنعث ظىستعمعزدة هئحبعـر سـوراق           بولذؤاتقان ب 
هـةر قانـداق بعـر جايـدا        . قعلغذحع كىح يوق دةص حىشةنضـةنلعك سـةؤةبعدعندذر       

كىحلىك بعر كىح هأكىم سىرمعضىحة ؤة شذ جاينعث ظادةملعرعنعث حىشةحنعسـعدة        
 -عز توغرعسعدا سـذظال بعزنعث ظىستعمعزدة بعزنعث ظاشكارا ؤة مةخصع قعلغان ظعشلعرعم  

سوراق قعلعص، بعزضة مذكاصات هةم جازا بئرعدعغان كىح بار دةص حىشةمنعضعحة ظذ            
  .جايدعن زذلذمنعث دةرؤازعسع ظعتعلمةيدذ

مذنداق كىحلىك، هةممـة    ! ظةمدع ظأزةثالر دةص بئقعثالر قئنع    ! بذرادةرلةر
دعغان بعــرال  ســوراق قعالاليــ-ظعنســانالردعن قعلغــان ظعشــلعرع توغرعســعدا ســذظال

ظالالهدعن باشقا هوقذقنع كعمضة مةنسذص قعلغعلع بولعدذ؟ ظعنسـانالرنعث ظعحعدعنمـذ           
 سـوراق قعلغـذحع تـةقؤادارالرنعث حعقعشـع مـذمكعن        -مذنداق كىحلـىك سـذظال    

ظةضةرحة بعز ظعنسانالر بذ حوث هوقذقنع بعر ضـورذه ظادةملةرضـة بةرسـةك،             . ظةمةس
بعـرةر قةبعلعضـة    . ن ظئشعص كئتعش ظعهتعمـالع بـار      ظذالرنعث ظأزعدعن ظأزعضة هةددعدع   

مذنداق حوث هوقذقنع مةنسذص قعلعص قويغان تةقدعردة، ظذالر ظأزلعرعنعـث خـذدعنع            
بعلمةس بولذؤئلعص، دذنيادا خذدالعق داؤاسع قعلغان صعرظةؤننعثمذ ظةؤعنع بولـذؤئلعش       

. ققانلعرع بولعـدذ  شذنداق، ظذالرنعثمذ بةزع يئقعنلعرع بولعـدذ، تـذ       . ظعمكانعيعتع بار 
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شذنداق حوث هوقـذق ظـذالرنعث      . ظوخشعمعغان هةرخعل مةقسةتلعك ظادةملةر بولعدذ    
قولعدا بولغاندعكعن، ظذالر شذالرنعث تةرةصدارع بولـذؤئلعص، نذرغـذن ناهـةقحعلعك           
كةلىترىص، بـةزع يـذقعرع دةرعجعسـع بـار ظادةملـةرنع يعقعتقـان ؤة يةنـة تـأؤةن                 

  .هتعمالع بارئعضةن بولذص نذرغذن زذلذمالرنع قعلعش ظدةرعجعلعك ظادةملةرنع تعكل
بذرذن مذشذ زومعضةرلعك ؤة هةددعدعن ظئشعشـالرنع تىضـعتعش ظىحـىن           . 1

ياؤرذصادا بعر دذنيا يعغعنـع ظـئحعلعص، يعغعنغـا قاتناشـقانالر دذنيـادعكع زذلـذمالرنع               
ـ         يعن، ظـاق  تىضعتعش توغرعلعق ظعصادة بعلدىرىشكةن، ظةمما ظذ مةجلعس ظاز كىندعن كئ

حاحالرنعثال يعغعنع بولذص قئلعص، ظذ ظاق حاحالر بعـر نةححـة كىحلـىك دألةتلـةر         
  .بعلةن بعرلعشعص دذنيادعكع ظاجعز معللةتلةرضة ناظعنساصلعق قلعشنع باشلعغان ظعدع

هازعرقع دةؤردة ظامئرعكعـدعكع بعرلةشـكةن دألةتلـةر تةشـكعالتع هـةم            . 2
ع، نوصذسـع كـأص بولغـان معللةتلـةرنعث         شذالرنعث دذنيادعكع كىحلىك دألـةتلعر    

ــعص      ــذملعرع داؤاملعش ــان زول ــص كئلعؤاتق ــة قعلع ــاجعز معللةتلةرض ــةتلعرع، ظ دأل
ظـةمما بعرلةشـكةن دألةتلـةر تةشـكعالتعنعث سـةؤةبع بعلـةن ظـاجعز              . كئلعؤةرمةكتة

بعز بذ ظعككع خعـل تةجرعبعضـة ظعضـة         . دألةتلةر زذلذمدعن قذتذلذشقا ظعنتعلضعنع يوق    
ن كئــيعن، زادع دذنيــادا ظــذالرنعث ظادعمعــدعن تــارتعص صادعشــاهلعرعغعحة، بولغانــدع

ــةن        ــاص بعل ــةممعنع ظعنس ــئلعص، ه ــتعغا ظ ــأكىمرانلعقع ظاس ــأز ه ــعنع ظ هةممعس
باشـقذرااليدعغان كىحلــىك كىحنعـث حعقعشــع مــذمكعن ظةمـةس دئضــةن قاراشــقا    

ن زادع شذنداق كىحلـىك ؤة هوقذقـدار بولغـذحع كعشـع، ظعنسـانالردع            . كةلدذق
دذنيادا ظالالهـدعن باشـقا، ظذنـداق       . ظىسىتن تةبعقعدة تذرعدعغان كىح بولذشع الزعم     

. بولذشـعمذ مـىمكعن ظةمـةس   . ظعنسانالردعن ظىسىتن تةبعقعدة تذرعدعغان كـىح يـوق       
شذنعث ظىحىن ظةضةر بعـز ظعنسـانالر ياخشـلعقنع خااليـدعغان بولسـاق، شـذ بعـرال                 

ظعمان كةلىترىص، شذ ظالالهنعث هأكىمعضـة     ظالالهنعث هأكىمعضة ظعشعنعص، ظالالهقا     
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ؤة يةنـة   . ظأزعمعنعث صىتكىل هاياتعمعزنع ظأتكىزىص بئرعشتعن باشـقا حـارعمعز يـوق          
دذنيادا بعزنعث مةيلع مةخصع بولسذن، مةيلع ظاشكارا بولسذن، هةممة ظعشعمعزنع شذ           

ز بعـر كىنـع ظةمـةس بعـر كىنـع هـةممعمع      . ظالاله كأرىص تذرعدذ ؤة بعلعص تذرعدذ   
بعردعنبعر شذ ظالالهنعث مةهكعمعسعضة بئـرعص، ظأزعمعزنعـث دذنيـادا قعلغـان هةممـة             

. ظعشعمعزدعن هئساب بئرعمعز دةص تذرذص هايات كةحىرىشتعن باشقا حارعمعز يـوق          
 .بعزضة ياخشع ظادةم بولذشعمعز ظىحىن مذشذ بعرال يول بار، ظذندعن باشقا ظامال يوق

 
  ظويالص بئقعث

  
   ظةث مذهعم نةرسعسع نئمة؟ظعنسانالرنعث. 1
  ظةقعدعدة تاشلعؤئتعشكة تئضعشلعك نةرسة نئمة؟. 2
  دذنيانعث قانداق يةرلعرعدة زذلذم بولعؤاتعدذ؟ نئمة سةؤةبتعن؟. 3
 قانداق جايالردا زذلذمنعث دةرؤازعسع ظعتعلمةيدذ؟. 4
  
 باب كأثىلدعكع شةكنع يذقعتعش. 9
  

ضعرع، سعلةرنعث كأثلىثالرغا   هازعر مةن ظأزىمنعث سأزعنع تىضعتعشتعن ظعل     
 ظاخعرعغعحـة   -بذ ضةصلةرنع باشتعن  . كئلعص قالغان بعر شةكنع يوق قعلعشنع خاالميةن      

ظالالهنعث هـأكمع شـذنداق     «: حىشعنعص ظذققاندعن كئيعن، سعلةرنعث هةر بعرعثالر     
كىحلىك، شذنداق تاقةتلعك، زئمعندعن تارتعص تاكع ظاي ؤة قويـاش، يذلتذزالرغعحـة       

 شذ بعرال ظالالهنعث  قولعدا تذرذغلـذق، دذنيـادعكع ظعنسـانالر هـةم شـذ                هةممعسع
ظالالهنعث مةخلذقع ؤة قـذللعرع تـذرذص، ظعنسـانالر هـازعر ظالالهنعـث هأكىمعضـة             
قارشع قانذن تـىزىص، ظأزعنعـث دذنيانعـث صادعشـاهع ظعكـةنلعكعنع ظـئالن قعلعـص،                
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مىمكعن بولغاندذ؟ نئمة ظىحـىن  ظأزلعرعنعث تىزعؤالغان قانذنلعرعنع ماثدذرذش قانداق     
شذنداق كىحلىك ظالاله ظذالرنع تذسذص قاملايدذ؟  نئمة ظىحـىن شـذ كاتتـا ظـالاله             

مــةن . دةص ظــويالص قئلعشــعثالر مــىمكعن» بــذالرنعث جازاســعنع بةرمةيدعغانــدذ؟
بعـر حـوث   : مةسـعلةن . سعلةرضة بذنعث جاؤابعنع بعر معسال ظـارقعلعق دةص بئرعمـةن     

سع بعر ظادةمنع ظأزعنعث بعر ناهعيعلعرعدعن ياكع بعـر ضذثشـئلعرعدعن         دألةتنعث صادعشا 
ظـذ ناهعيـة يـاكع ضذثشـع ظةؤةتكـةن      . بعرعضة هاكعم ياكع شذجع قعلعص ظةؤةتعـدذ    

ناهعيعـدعكع بـارلعق قانـذنالر هةممعسـع صادعشـاهنعث          . صادعشاهنعث مىلكـع بولعـدذ    
ذن، تئلئضـراف ؤة باشـقا      شذ ناهعية ياكع ضذثشئدعكع صويعز، تئلئفـ      . ظعلكعدة بولعدذ 

. بارلعق نةرسعلةر هةممعسع هاكعمنع ظةؤةتكةن صادعشاهنعث هأكىمرانلعقعـدا بولعـدذ         
شذنداق هالةتتة صادعشـاه هئلعقـع هـاكعمنع يـاكع شـذجعنع سـةن مئنعـث سـعزغان          

ظـةمما  .  بذيان بولذص كةمتةيسةن دةص مةجبذر قعالاليـدذ    -سعزعقعمدعن قعلحة ظذيان  
عمنعث ظةقلعنعث قاحنعلعك ظعكةنلعكعنع، ظذنعث الياقـةحتعلعكعنعث       صادعشاه هئلعقع هاك  

شـذنعث بعلـةن ظـذنع صادعشـاه        . قاحنعلعك ظعكةنلعكعنع سعناص كأرىشـنع خااليـدذ      
هوقذقعغا الياقةحتعلعكع بـار دةص هئسـابالص، ظـذنع كىنـدعن كىنضـة ظأسـىترىص              

  .كئتعؤئرعدذ
 تـذزكور، ظةمخـةق،     ظةضةر هئلعقع ظةؤةتكةن هاكعم ياكع شذجع بعلعمسـعز،       

ظةسكع ظادةم بولسا ؤة يةنة هئلعقع ناهعيعدة ياكع ضذثشئدا تذرذشلذق ظادةملةر هةم            
بعلعمسعز، ظعحـع تـار، نـادان ظادةملـةر بولسـا، هئلعقـع هـاكعم ظأزعضـة بعرعلضـةن                  
ظعختعيارالرنع كأرىص، ظأزعنع شذ ناهعيعنعث صادعشاهع خعيـال قعلعـص، ظـأز ظالـدعغا             

أز ظالدعغا قانذنالرنع تىزىص حعقعـص، ظـأز خاهعشـع بويعحـة            هأكىمةت قذرذص، ظ  
ظذ يةردة تذرذشلذق بعلعمسعز، بعحارة ظادةملـةر راسـتال هوقـذق           . مئثعشقا باشاليدذ 

مذشذنعث قولعدا ظعكـةن، مةهكعمعلـةر مذشـذنعث قولعـدا ظعكـةن، بعزنـع تىرمعضـة                
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قولعدا ظعكـةن  سوالش، ظازاد قعلعش، بعزنع بذزذش ياكع تىزةش هةممعسع مذشذنعث    
دةص خعيال قعلعص، هئلعقع هاكعمنعث ظأز ظالدعغا قذرغان هأكىمعتعنع قوبذل قعلعـص            

صادعشاه هئلعقع قارعغذ صذقراالرنع ؤة هاكعمنع، شذنداقال ظـذنعث قعلعؤاتقـان           . قويعدذ
شـذ ؤاقعتتـا صادعشـاه      . ظعشلعرعدعن تارتعص هةممعنع كأرىص تذرعدذ، بعلعص تذرعـدذ       

ةقةت هذشعدعن كةتكعحعلعك ظازاب بئرعدذ، لئكعن صادعشاه هئلعقـع         خالعسا ظذالرغا ص  
شذنعث ظىحىن صادعشاه   . هاكعم ياكع شذجعنع تازا ظوبدان سعناص كأرىشنع خااليدذ       

قاتتعق سةؤرع بعلةن ظذالرغا مأهلةت بعرعص، ظـذالرنعث ظعحعضـة توشـذص كةتكـةن       
ظـذ صادعشـاه شـذنداق    . الياقةتسعزلعك تولذق تئشعغا حعققانغا قةدةر كىتىص تذرعـدذ       

كىحلىككع، ظذ هئلعقع هاكعمنعث تئخعمـذ هةددعـدعن ظئشـعص، ظأزعنعـث تـةختعنع              
ياكع تـذزكور خـةلقنعث ؤة      . تارتعؤئلعشعدعن ظةنسعرةص ظذنع جازاالشقا ظالدعرعمايدذ    

هأكىمراننعث صادعشاهنعث قانذنعغا بويسذمناي ظأز خاهعشـع بويعحـة ظعـش قعالرمـذ             
شـذنعث ظىحـىن ظـذحنعؤاال تئزلعكتـة هـأكىم قعلعـص            .  يوق دةيدعغان ظةندعشعسعمذ 

ظذ صادعشاه ظـذالرغا    . بعرتةرةص قعلعشنعث ياكع جازا بعرعشنعث هئح زأرىرعيعتع يوق       
ــص    ــدان ظاشــكارا قعلع ــكعلعكعنع هــةممعنع ظوب ــدعكع ظةس ــث ظعحع ــذالر ظأزلعرعنع ظ

عنع ظوبـدان   ظذالر ظأزلعرعنعث ظةسـكعلعكلعر   . بولغذحعلعك مأهلةت بئرعص كئتعؤئرعدذ   
ظاشكارعالص بولغاندعن كئيعن، بعر كىنع ظذالرغا شذنداق قـاتتعق ظـازاب بئرعـدذكع،             

ظـذالر  . ظـذ ظـازابتعن ظـذالرنع هئحكعممـذ قذتذلدذراملايـدذ         . ظعنتايعن قاتتعق بولعـدذ   
مةمنـذ، سـعلةرمذ ؤة ظالالهنعـث       ! بذرادةرلةر. ظأزلعرعمذ هئحقانداق حارة قعالملايدذ   

ع قعلعص ظةؤةتكـةن هوقذقدارلعرعمـذ هـةممعمعز مذشـذ سـعناق            هئلعقع هاكعم، شذج  
ظالاله هازعر بعزنعث ظةقلعمعزدعن، بعزنعث قعلمعشـلعرعمعزدعن،       . ظعحعدة كئتعص بارعمعز  

تةقؤالعق ؤة ظعهتعياحتانلعقلعرعمعزدعن ؤة بعزنعث ؤاصايعمعزدعن ناهايعتع قـاتتعق ظعمتعهـان         
كئثـةش قعلعـص،   ) ظأزعمعز بعلـةن (عقعمعز شذنعث ظىحىن بعزنعث هةر قاند  . ظئلعؤاتعدذ
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ظأزعنعث ظةسلع صادعشاهع بولغان ظالاله، هاالل يةيدعغان هاكعم، شذجعالر ؤة ظوبـدان           
صذقراالرنع ياخشع كأرةمدذ ياكع تذزكور صـذقرا، هـاكعمالرنع ياخشـع كأرةمـدذ             

 خذسذسةن مةن ظأزةم تـذزنع هـاالل يةيـدعغان صـذقراالر    . بذنع ظوبدان ظايرعش الزعم   
شذنعث ظىحىن كعمكع ظالالهنعـث زومعضـةر صـذقرالعرع      . قاتارعدعن بولذشنع تاللعدعم  

. بولعدعكةن، ظـذ مئنعـث دىمشعـنعم بولعـدذ، مةمنـذ ظـذالرنعث دىمشعنـع بولعمـةن               
شذنعثغا ظوخشاش سـعلةرنعثمذ هـةر قانـدعقعثالر يامـان يولـدا مئثعشـنع دوسـت               

 قعيامـةت كىنـع نذرغـذنلعغان       ظةضـةر هـاالل يولـدا ماثسـا       . تذمتاسلعقعثالر الزعم 
ظةمما دذنيادا خاتا يولـدا ماثغـان قةؤملـةر تةرعصـعدعن     .  صاراغةتكة ظئرعشعدذ -راهةت

ظةضةر هاراخمورلذق يولعدا مئثعشنع ظعختعيار قعلسـا، دذنيـادا نئمعنـع       . زعيان تارتعدذ 
ظـةمما قعيامـةت كىنعضـة    . خالعسا شذنع قعلعص بـاغعيالر بعلـةن هايـات كةحىرعـدذ          

. اندا شذنداق قـاتتعق ظازابقـا دذحـار بولعـدذكع، حعداشـقا مـىمكعن بوملايـدذ               بارغ
شذنعث ظىحىن هةر قانداق ظادةم تئزراق ظأزع ظىحىن مذشذ ظعككع يولنعـث بعرعنـع           

 .تالالص ظئلعش الزعم
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