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  صعداآارلعق

ادا ةر ظع  دذني ارلعق ظعللةتل سعيةتحعلعك قات صةرةسلعك، شةخ ةنحعلعك، مةنصةظةت سان  مةنم ن
أزعال      صةظةتلعرعدعن ظ ا مةن سعنع ؤة دذني أزعنعثال صايدع ةرآعم ظ ذص، ه سع بول ر صارحع ةبعظعتعنعث بع ت

دذ     شنع آأزلةي ا يعغع ال ـ دذني شعحة م دذ، آىحعنعث يئتع شنع ظويالي سان . صايدعلعنع اال ظعن الاله تاظ ظ
سعنعث     صةيغةمبةر ظةلةيهعس  .  دةيدذ »ظعنسان بئخعل آئلعدذ  «: تةبعظعتعنع تونذشتذرذص  ادةم بالع ساالم ظ

ذ  «: مال ـ دذنياغا بولغان هئرعسلعقعنع بايان قعلعص  ظادةم بالعسع ظعككع ؤادع ظالتذنغا ظعضة بولسعمذ، ظ
دذ ةص قعلع سعنع تةل ة ظذحعنحع ضةن»يةن ذ .  دئ تعن، مذش ةن ظأزضةرتعلمةس ة بعل سانالر تةربعي ظعن

ة   سانالر ج سا، ظعن دعغان بول ذص بئرعلع ة قوي ةبعظعتع بويعح سعيةتحعلعكع ت ث شةخ مظعيعتع ظأزلعرعنع
شنع                 دعغان، بئرع شنع بعلع ان، ظئلع عر بولغ ؤعجدانعغا هاآعم بولغان، ظةقلع نةصسعي هةؤةسلعرعضة ظةس
ازراق                   ن ظ صةظةتع ظىحى ذمنعث مةن دعغان، ظوم صةظةتعنعال آأزلةي أز مةن بعلمةيدعغان، هةر ظعشتا صةقةت ظ

دعغان، هةم   شنعمذ ياقتذرماي عداآارلعق قعلع شة ص ةن «ع ةن، م دعغان،   »م ز« دةي دعغان، »بع  دئمةي
ان  ر زام ةلقعم«هئحبع نعم، خ ةن   »ؤةتع سانالر بعل سعيةتحع ظعن ل، شةخ دعغان بئخع شنع بعلمةي  دئيع
ع  ةرةققع          . تولغان بوالتت ذ ت ان ؤة جةمظعيةتم صعياتالر ظئحعلمعغ ضةن، آةشع دانغا آةلمع ةن مةي م ـ ص ظعلع

ع ان بوالتت اماؤعي دع . قعلمعغ ذثا س ذلذآلعرعدعكع  ش ةخالق ؤة س دعكع، ظ سان تةبعظعتع نالر ظعن
ةس،      قعثغعرلعقالرنع ظأزضةرتعص، ظذالرنع صعداآارلعق ؤة قذربان بئرعشنع  بعلعدعغان، ظأزع ظىحىنال ظةم
ص   دعغان قعلع صةظةتعم دةص تونذي أز مةن صةظةتعنع ظ ذمنعث مةن ايدعغان، ظوم ذ ياش قعالر ظىحىنم باش

ىزة     دعغان ض ضةن      تةربعيعلةص حعقع ئلعص آةل ةخالقالرنع ظ ةزرعتع      . ل ظ ةيغةمبعرع ه اخعرقع دعننعث ص ظ
ذقالث سعنع ظوح ضةنلعكعنعث غايع ساالممذ ظأزعنعث ظةؤةتعل ةد ظةلةيهعس ىزةل «: مذهةمم ةقةت ض ةن ص م

  . دئضةن»ظةخالقالرنع تولذقالش ظىحىنال ظةؤةتعلدعم
ضة             ةتنعث ظأزع ر معلل داق بع ةر قان ا        جةمظعيةتنعث تةرةققع قعلعشع، ه ا بولذشع ؤة دذني أزع خوج  ظ

ةل                   عداآارلعقع ه ةلقعنعث ص ةت خ ذ معلل دا ش بعلةن صىتىنلعشعص ظارمانلعرعنع ظةمةلضة ظاشذرذشع يولع
ةلقع،        . قعلغذح رول ظوينايدذ   ارلعقعنع خ دعغان، ب ادعن قورقماي ن جاص شع ظىحى ةد آأتعرع بعر معللةت ق

ن ه     ع ظىحى دعغان، ؤةتعن ن ظاتاي ع ظىحى ع ؤة ؤةتعن ال ـ       معللعت دعغان، م سعدعن آئحةلةي ةر نةرسع
ةلقعنعث                 صةظةتعنع خ دعغان، ظأزعنعث مةن ع بئرةلةي سة جئنعن دذنياسعنع صعدا قعالاليدعغان، زأرىر آةل
شقا    شتىرىص حعقع سلةرنع يئتع عداآار شةخ ك، ص دعغان، ظعرادعلع ذربان قعلع ن ق صةظةتع ظىحى مةن

  . مذهتاجدذر
ةد        ازعر ن سلةرنع ه شعص             بذنداق ظالعيجاناب شةخ تعن يئتع سع مةآتةص ذالر قاي دذ؟ ظ قعلع بولع عن تاص

ذرغان      ساالم ق ةد ظةلةيهعس ةزرعتع مذهةمم ةيغةمبعرعمعز ه سلةرنع ص داق شةخ دذ؟  بذن ان«حعقع  »ظعم
دا    . ناملعق ظالعي مةآتةصتعن تاصقعلع بولعدذ، ظذالر مذشذ مةآتةصتعن يئتعشعص حعقعدذ          ظعمان ظأز ؤاقتع

ادعردذر        ظةنة شذنداق ظالعيجاناص شةخس    . لةرنع يئتعشتىرىص حعققان ؤة هازعرمذ يئتعشتىرىص حعقعشقا ق
دذ        ةرنع يارعتاالي ذنداق مأجعزعل ضةن             . ظعمان ظةنة ظاش ضة ظعشةن ةت آىنع ا ؤة قعيام الاله تاظاالغ حىنكع ظ

ا ـ                  ضة، جاص ةقعل ـ صاراسعتع عغا، ظ ال ـ دذنياس ان م ةرص قعلغ دا س اال يولع الاله تاظ شع ظ أمعن آع م
ض الاله          مذشةققعتع ضة ظ ةر نةرسعسع ان ه دا ظاتعغ الاله يولع قا ظ دعن باش ضة ؤة مذن م ـ ماهارعتع ة، ظعلع

ة   ث بعرض شعنعدذ    700تاظاالنع دعن ظع ن قةلبع دعغانلعقعغا حع رةك بئرع ذ آأص سة ؤة ظذنعثدعنم .  هةس
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ذر سع هةقت الاله تاظاالنعث ؤةدع ع ظ ال ـ دذني   . حىنك ان م ةرص قعلعنغ دا س الاله يولع ةرعم ظ ذرظان آ ا ق
ان                ان قعلغ ةن باي سال بعل ر مع الاله  «: ظىحىن قانحعلعك آأص مذآاصات بئرعلعدعغانلعقعنع مذنداق بع ظ

ع سةرص قعلغانالرنعث         ذل ـ مئلعن دا ص ة تعكعلعص     (يولع سع يةرض ان نةرسع ة باشاق   ) سةرص قعلغ يةتت
عقعدا    ةر باش ان، ه شايدذ    100حعقارغ ا ظوخ ر دانغ ذتقان بع ن دان ت ان بة . دع الاله خالعغ ضة ظ ندعسع
  ). ـ ظايةت 261ظال ظعمران سىرعسع (»هةسسعلةص آأص بئرعدذ

ئهعد                  دا ش الاله يولع ن ظ داش ظىحى ةلقعنع قوغ شذنعثدةك، مذسذلمان آعشع دعنعنع، ؤةتعنعنع، خ
ةن           اتالردعن بةهرعم العي مذآاص ةث ظ ذص، ظ ات بول اهعدا هاي ث دةرض الاله تاظاالنع سعمذ، ظ ذص آةت بول

ذر،               «. ذبولعدعغانلعقعغا ظعشعنعد  ذالر تعرعكت ةلكع ظ ةثالر، ب انالرنع ظألىك دئم ظالاله يولعدا شئهعد بولغ
ذحعالردذر   اهعدا رعزعقالنغ ث دةرض عداآار، ظى  . »ظالالهنع ث ص ةقعقعي ظعماننع سلةرنع  ه ضعلعك شةخ ل

ذر  سعز هةقعقةتت دعغانلعقع شةآ شتىرىص حعقاالي ةرنعث ظى ظ. يئتع داق ظةرل ارعخع مذن سالم ت ضعلعك  ع ل
الاله تاظاالنعث           . عضة بايدذر قعسسعلعر زةيد ظعبنع ظةسلةم رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، ظ

ة               « ةن بعرض ذنعث بعل آعمكع ظالالهقا قةرز هةسةنة بئرعدعكةن، ظالاله ظذنعثغا هةسسعلةص قايتذرعدذ، ش
ا       دئضةن ظايعتع حىشكةندة،   »ظذنعثغا آأص ساؤاص بئرعدذ    ةيغةمبةر   هابة ظةبذ دةهداه ظعسعملعك بعر س  ص
  :ظةلةيهعسساالمدعن سورايدذ

  ظالاله تاظاال هةممعدعن بعهاجةت تذرذص بعزدعن قانداق قةرز سورايدذ؟! ــ يا رةسذلذلال
شنع                    ة ظةآعرع علةرنع جةننةتك ةن س ذنعث بعل ذ ظ ــ توغرا، ظالاله تاظاال هةممعدعن بعهاجةت، بعراق ظ

  .سساالمخااليدذ، دةص جاؤاب بئرعدذ صةيغةمبةر ظةلةيهع
  ــ ظةضةر مةن ظالاله تاظاالغا قةرز بةرسةم، مئنع ؤة قعزعمنع جةننةتكة ظةآعرعشكة آئصعللعك قعالمدذ؟

  .ــ ظةلؤةتتة شذنداق قعلعدذ
  .ــ ظانداقتا دذنيادا مئنعث ظعككعال بئغعم بار، ظذنعث هةر ظعككعلعسعنع ظالاله يولعدا ظاتعدعم

الغعن      ــ ياق، بعرعنع شذنداق قعل، يةنة بعرع       ن ظعلعص ق نع ظأزىث ؤة ظاظعلةثنعث ظئهتعياجع ظىحى
  :لعقع ساهابةبذؤاقعتتا هئ. دةيدذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

نداق بولسا، ظةث ياخشعسعنع ظاتعدعم، ناحارراقعنع ظأزىمضة ظئلعص قالدعم دةص ؤةدة قعلعدذ ؤة             ــ ظذ 
  .شذنداق قعلعدذ

ةت سىر  ظةبذ تةلهة ظةنسارعي قذرظاننعث بة     الاله تاظاالنعث           راظ ؤئتعص، ظ الؤةت قعلع سعنع تع ةيلع  «ع م
اآع     ياش ـ قئرع، صعيادة ـ ظذالغلعق بولذثالر، ظوثذشلذق ياآع قعيعن شاراظعتتا بولذثالر، ظعختعيارعي ي
ثالر     ةن، جئنع ثالر بعل دا مئلع ث يولع ثالر، ظالالهنع ا حعقع ة جعهادق ةر هالةتت ذثالر ه عز بول ظعختعيارس

شعدذر            بعلةن جعهاد قعلعثال   ن ياخ علةر ظىحى داق قعلعش س سةثالر مذن ةر بعل ضة   »ر، ظةض ضةن ظايعتع  دئ
  :آةلضعنعدة، بالعلعرعنع حاقعرتعص آئلعص ظذالرغا دةيدذ

  :بالعلعرع ظذنعثغا! ــ مئنع تئزدعن يولغا سئلعثالر، مةن جعهادقا حعقعمةن
ة            سعز، ص ةن     ــ دادا، ظةمدع سعز قئرعص آةتتعثعز، جعهادقا تاقةت قعاللماي ساالم بعل يغةمبةر ظةلةيهعس

ةن                   ةر بعل دع، ظأم ات بذل جعهادقا حعقتعثعز، ظذمذ ؤاصات بولدع، ظةبذ بةآرع بعلةن حعقتعثعز، ظذمذ ؤاص
ايلع   ز حعق ا بع عزنعث ظورنعثعزغ دع س دع، ظةم ات بول ذ ؤاص ز، ظذم عزنعث . حعقتعثع اال س الاله تاظ ظ

أزعد ة س ذ تةله ضةندة، ظةب دذ دئ ذل قعلع أزرعثعزنع قوب ر ظ دذ، بع ا حعقع اخعرع جعهادق دذ، ظ عن قايتماي
  .دئثعز غازعتعدا شئهعد بولعدذ
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دعن           هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعدعن مذسظةب ظعبنع ظأمةير باياشاتلعق ظاظعلع
دذ     ىص يئتعلع دة ظأس اهعيةت ظعحع ايلعق ؤة راص ذص، ب ان بول ةد  . حعقق ةزرعتع مذهةمم ذ ه ظ

عنع         ظةلةيهعسساالمنعث دةؤ  عتعنع ظاثلعغاندعن آئيعن، ظذنعث دعنعغا ظةضعشعدذ، راصاهعيةتلعك تذرمذش
ر               ةهعرعدعكع بع رةت ش تةرك ظئتعص ظاؤؤال هةبةشكة، ظاندعن مةدعنعضة هعجرةت قعلعدذ، ظاخعرع هعج

تعص جةسعدع ظوحذق ق         . غازاتتا شئهعد بولعدذ   عدعنع    ظذنعث آعيملعرع تعتعلعص آئ انلعقتعن جةس الغ
ذلمانال            ةنيأرضةص دةص  صعلماي  مذس ة تئ ةرلعك نةرس ن يئت ةن            قعلعش ظىحى ةك بعل ال آأثل ر ت ذنع بع ر ظ

ان،              ةندةص ايعغع ظوحذق قالغ سا ظ شعنع ياص ذنعث بئ ةن ظ ةك بعل ال آأثل ذ بعرت دا، ب اقحع بولغعنع  قعلم
ايعغعنع   صعص، ظ شعنع يئ ذنعث بئ ةن ظ ةك بعل ذ آأثل اخعرع ب ان، ظ ذق قالغ شع ظوح سا بئ ايعغعنع ياص ظ

ذرم خورمع ث يوص دا دةص   نع ضةن هال ةن يأرضع دذةناقلعرع بعل سعق    .  قعلع ث ظعس اهابعنع ظأزعنع ذ س ب
ة رازع        اغا، غذربةتحعلعكك ئقعرلعققا، جاص ايرعص، ص ظأيعدعن، بايلعق، راهةت ـ صاراغةتلعك تذرمذشعدعن ظ
ة؟  ة نئم ان نةرس ة بولغ قا تىرتك ضة قوشذلذش ساالمنعث سئصع ةد ظةلةيهعس ةزرعتع مذهةمم ذص، ه  بول

بعزمذ ظأزعمعزنع مأمعن ـ مذسذلمان دةيمعز، ظةمما ظذالر بعلةن ظاسمان ـ زئمعن   ! نةبعظعيكع، حعن ظعمان
ذنعث                  . صةرقعمعز بار  ةمما ظ ان، ظ امع قالغ ذلمانلعقنعث ن سع، مذس ذرذق جازع سالمنعث ق حىنكع بعزدة ظع

دعكع ؤ        . روهع ظاللعبذرذن ظألضةن   ساالمنعث دةؤرع ةد ظةلةيهعس ةزرعتع مذهةمم سالمنعث     ه ة آئيعنكع ظع
داقال              ع، قان تذر قعالتت ذق دةس ظالتذن دةؤرلعرعدعكع مذسذلمانالر قذرظاننع صىتىن هايات ساهةلعرعدة تول

اتتع                ةل قعلعص ماث ذق ظةم ذيرعغانلعرعغا تول ذنعث ب ذالر دذنيانعث      . بعر ظايةتنع ظوقذمعسذن،  ظ ذثا ظ ش
شعلعرعنع       ظىحتعن بعرعضة هأآىمران بولغان ؤة ظأزلعرعنعث جةثضع       ا آع ؤارلعقع، دعندارلعقع بعلةن دذني

ذالرنعث                دا ظ ارع هال دادلعرعمعز ظعختعي قايعل قعاللعغان، آأصلعضةن معللةتلةر، جىملعدعن بعزنعث ظةج
ان   ذلمان بولغ كةن، مذس ا ظةضةش انالرد . دعنعغ ذ زام ث ش ةن  بعزنع ذ هةقعقةت عكع ظةجدادلعرعمعزم

ةتتا قاراظى ان، ه شعلةردعن بولغ ضعلعك آع ة ل سعز قذدرةتك شع ؤة معسلع عيادا آئثعيع ث ظاس خانعيالرنع
يعن           دعن آئ ذل قعلغعنع ع قوب ظعضة بولذص، ظأزعنع آأرسعتعشعمذ، سذتذق بذغراخاننعث ظعسالم دعنعن

  .ظةمةلضة ظاشقان
ان            اخعرةتلعكعنع  قازانغ ا ؤة ظ انلعقتعن دذني ةل قعلغ ا ظةم ةمما  .  بذرذنقعالر ظعسالم دعنعنعث روهعغ ظ

ذص            بعزدة قذر ايعخالردا ظوق ازار ـ ماش راغالردا، م ةزعر ـ حع أتىص، موللعالرنعث ن ة ظ ظان قارعالرنعث خةتم
ان            ايلعنعص قالغ تذرعغا ظ ساد دةس عدعغان ظعقتع اجعز، ظعخالس         . بئرعص صذل تاص ان ظ  »0«بعزدعكع ظعم

ازعر       ان ه ذ ظعم الغان ب ة س ضة ؤةهعم ذففارالرنعث قةلبلعرع ذرذن آ انلعقتعن، ب دة بولغ ذالرنع دةرعجع  ظ
ان          ايلعنعص قالغ ضة ظ دعغان        . ظةمةس، ظأزعمعزنع قورقعتعدعغان بعر نةرسع عر قعلماي ة تةس ذ بعزض قذرظانم

ان ذص قالغ ةر  . بول ست ظةرةبل دعكع بذددع أز ؤاقتع ذلذلاله«ظ ةدذن رةس ذ، مذهةمم ة ظعللةلاله  »الظعاله
. دعن ظةلؤةتتة ياخشع بعلةتتع   لعمعسعنعث مةنعسعنع ؤة غايعسعنع بىضىنكع مذسذلمانالر     دئضةن ظعمان آة  

مذشذ آةلعمعدعن باشقا نئمة سورعسعثعز ظورذناليمعز «شذثا ظذالر هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن      
ة                      عزنع ظأزعمعزض سعثعز س سةب دئ ع، مةن الص بئرةيل ة توص ايلعقعمعزنع سعزض ىتىن ب ــ بايلعق دئسعثعز ص

سعث        ة دئ ايمعز          صادعشاه قعلعؤااليلع، مذندعن باشقا نئم ةلعمعنع ظئيتم ذ آ ةمما ب ورذناليمعز، ظ  دةص  »عز ظ
و           . ظعلتعماس قعلغان  ع، ب نئمة ظىحىن ظذالر بذ بعر جىملة سأزنع ظئيتماسلعقتا شذنحة تاقاراشتع؟ حىنك

سع   قا،                : آةلعمعنعث مةنع شكة، ظعخالس باغالش قا، يألىنى شكة، حوقذنذش قا ظعشعنع االدعن باش الاله تاظ ظ
عي ظعاله يوقتذر، ظالاله تاظاال تعرعلدىرضىحع، ظألتىرضىحع، رعزعق بةرضىحعدذر،         بويسذنذشقا اليعق هةقعق  

ئحكعم                 قا ه االدعن باش يةر يىزعدعكع بارلعق جان ظعضعلعرعنعث رعزقع ظالاله تاظاالدعن آئلعدذ، ظالاله تاظ
ت          الالهقعال خاس ر ظ ذ بع ةقةت ش ذق ص ذق، ظذلذغل دذ، حوثل ان يةتكىزةلمةي ايدا ـ زعي شعلةرضة ص ذر آع

ضةنلعك ذ          . دئ ن، ب الغعنعمعز ظىحى ذص ظات ذلمان بول ال مذس زدعن باشالص ذلغان آىنعمع ز تذغ ةمما بع ظ
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شةنمةيمعز   ذق حى سعنع تول ذر مةنع ذنعث حوثق ةيمعز، ظ ع بعلم ةلعمعنعث قعممعتعن ة . آ ذ آةلعم ب
  .نزامانعمعزغعحة ظوثاي يئتعص آةلضةن ظةمةس، بةلكع نذرغذن صعداآارلعقالر بعلةن يئتعص آةلضة

ع       ذلمانالرنعث زئمعنلعرعن ذلمانالرنع ؤة مذس ةنكع، مذس كةرتعص ظأتمةآحعم ذنع ظةس ش
ان       ئهعد بولغ ةتتا ش ان، ه باسقذنحعالردعن قذتذلدذرذش يولعدا صذل ـ مال سةرص قعلغان، آىرةش قعلغ

دذ         الاله يول       «. هةرقانداق مذسذلمان آعشع ظالاله يولعدا شئهعد بولغان بولع ضةنلةر ظ ةن دةص ظأل دا  ؤةت ع
دذ ان قاتارغاآعرمةي ئهعد بولغ دعن  »ش سكة قايتع ةن هةدع ذرظان بعل ضاالر ق دعغان ظةب  دةص جأيلىي

شلعكتذر     شقا تئضع ساله قعل سعنع ظع ص، حىشةنحع ةت قعلع ةيغةمبةر   . مذراجعظ ةر ص ذ تةلؤعل ب
ان    ةت قعلغ ذخارعي رعؤاي ام ب ساالمنعث ظعم ضةن    «: ظةلةيهعس دا ظأل داش يولع ةقلعنع قوغ ث ظ ظأزعنع

داش          شئهع ع قوغ ال ـ مىلكعن ئهعدتذر، ظأزعنعث م ضةن ش دا ظأل داش يولع دتذر، ظأزعنعث دعنعنع قوغ
ئهعدتذر   سعنع   »يولعدا ظألضةن شئهعدتذر، ظأزعنعث نومذسعنع قوغداش يولعدا ظألضةن ش ضةن هةدع  دئ

  ! نئمة دةص تةؤعل قعلعدعكعن تاث
عزةت قعلعش     . عرعيوقعرعقع بةش هوقذقنع مذهاصعزةت قعلعش ظعسالم صةرزلعرعنعث ب        بذالرنع مذهاص

رةك،              ؤة تاجاؤذزحع زالعمالرنعث ظاياق ظاستع قعلعشعدعن مذداصعظة قعلعش ظىحىن مذستةقعل ؤةتةن آئ
بذنداق ظعكةن، ؤةتةننع قوغداش ؤة ظذنعث مذستةقعللعقع ظىحىن آىرةش قعلعش يوقعرعقع           . ظةلؤةتتة

دعغان          حىنكع،. بةش هوقذقنع قوغداشتعنمذ ظةلؤةتتة زأرىردذر     ضة قعلع الةتكة ظع  بذ بةش هوقذقنع آاص
سالم                   تةقعل ظع دة مذس ساالممذ مةدعنع ةد ظةلةيهعس ةزرعتع مذهةمم مذ؟ ه ةن ظةمةس نةرسة مذستةقعل ؤةت
الاله               ةهكاملعرعنع ظ قا ظ ةرزلعرعنع ؤة باش سالمنعث ص دعن ظع دألعتعنع تةسعس قعاللعغاندعن آئيعن، ظان

  لعيلةشتىرىش صذرسعتعضة ظعضة بولغان ظةمةسمذ؟ تاظاال بذيرعغان رةؤعشتة ظةرآعن ظةمة
ك         ازادة آأثىللى ذ ظ ت نامازلعرعثعزنعم ةش ؤاقع دعلعك ب سا آىن ز بولمع تةقعل ؤةتعنعثع مذس

شلةص                     . ظورذنلعيالمايسعز أآىص ظع ةر ت أمىر ت ر ظ شقا بع صورت ظئلع ن صاس هةج صةرزعنع ظادا قعلعش ظىحى
س       سابعدا  بئرع ارا هئ ع ص ذل ـ مئلعثعزن سع      . عزيعغقان ص شعنعث ؤاسعتع شانعثعزنعث داؤام قعلع ام ـ نع ن

سعقلعق ذ قع أرىش هوقذقعثعزم ةرزنت آ ان ص ازاالر..... بولغ عس . ؤاهاآ ث نةص أز دعيارعثعزنع ظ
ضةحكة    سعنع آىرةلمع ة صايدع ث قعلح ة «بايلعقلعرعنع اؤاقلعق دعؤان ذن ت ذص، مو»ظالت ا،  بول هتاجلعقت

ةن          بذنداق تار جاه  . خورلذقتا ظأمىر سىرعسعز   ةت بعل اندعن ظةرآعن دذنياغا حعقعص آئتةيلع دئضةن نعي
ةتلعك تذرمذش                  ذق، هأرم ةرآعن، هذزذرل اث ظ ة بارم داقال دألةتك حةتظةللةردة يةرلعشعص قالسعثعزمذ قان
ذنداق  قعالرنع ش ةر باش ان ظادةمل ع بولغ تةقعل دألعت سعز، مذس سعز، خورلعنع سعز، يةآلعنع آةحىرةلمةي

دذ، خورلعياال ا        يةآلعيةلةي دعن زورعغ دا يالغان عز بذهال مذ؟ س ث ظةمةس ةن ظأزلعرعنع ع ؤةت دذ، حىنك ي
سعز دا ظأتع ان هال امان بولغ ضعثعز س ضةن، رةث ز آىلمع سعثعزمذ ظعحعثع ةن، . آىل داق ظعك ةهؤال بذن ظ

  سعزدة ؤةتعنعثعزنعث مذستةقعللعقعدعن باشقا تئلةك بوالمدذ؟ 
اؤاب بئرعث دع ج ة:  ظةم ةزرعتع مذهةمم ن ه ة ظىحى دعكع نئم ساالم مةآكع ق 13د ظةلةيهعس  يعللع

سالم  ص، ظع اية قعلع ضة آذص ةخالق مةسعلعلعرع ان ؤة ظ دا ظعم ش جةريانع سالمغا دةؤةت قعلع ظع
سعنع  ـ توغرع ع، ـ دع؟ حىنك شقا بذيرذلمع را قعلع ذنلعرعنع ظعج تىرىش ؤة قان ةهكاملعرعنع ظةمةلعيلةش ظ

ض       ذددع بى ذلمانالر خ ا مذس ذ ؤاقعتت ـ ش دذ ـ الاله بعلع ةرةب    ظ ذلمانالردةك، ظ ارةتتعكع مذس ىنكع ظاس
ة          تعدا ظئزعلمةآت ستاقلعرع ظاس يعن ـ قع ةرتىرلىك قع ذملعرع ؤة ه شع زذل آذففارلعرعنعث ظاسارعتع، ؤةه

دع                ةس ظئ ادعر ظةم شقا ق ذالرنع  . ظئدع، بذهالدا ظذالر ظعسالم ظةهكاملعرعنع ؤة قانذنلعرعنع ظعجرا قعلع ظ
  .دع دألةت قذرذص حعقعشتعن ظعبارةت ظع مذستةقعلظعجرا قعلعشنعث ظالدعنقع شةرتع 

يذسذصمذهةممةد   


