األمةة :ي ولةةلم ار الةةم ارلةةلم ارعما ة يةة(ال ار رةةماأل ةارحيةة :وا األمةة :وثا(ة ةة( وار ةة( و ا (اةة:
شعل ه( وذاكمة ( ) ملدم :ي رلد إه م ارب(ث لن ا(رد اي :ف ارب ث عن علامل أو مللم(ت نشلء األمم
فةة(ربعأ أ ةةل و ةةل األمةة :أو ارللماةة :ارةةك عترةةم معةةان ك(ن ةة(ء األفةةما ربعضة م ارةةبعأ رشةةعل هم
ا(رلماا :ارموثا :فموتة(ن ار الةم ارامن ة وةم أن اررةا :ار اةة رومة :و ل هة( فة اين نا ة هة
اررا :ارموثا :ف ك ة( ولةلم جمو لعة :مةن اربشةم وو ع ةم وعة وة(ب وشةعل ا(ن ة(ء أعضة(ه (
اعض ربعأ} فل(ن ر ذا ارللم أن ( وماط األفما اعض م ابعأ هل إث (س وشةعل ا(رلمااة :ارموثاة:
ثاث وشعم كل غام من أفةما هةذا األمة :ا(ن (هة ارةك أم ة م ة( و اةةا وودفعة ارةك ارع ةل وار ضة(من
مع ( قرد احلغ غ(و :ي(ما :ومش مك :أال وه ار رح  :ارعحا( روم :أم( اربعأ ايوةم وةم أن نشةلء
األمةةم وم ةةل ارةةك حةة :مةةن ارعت(وةةم أو ار للمةة(ت كةة(لقحام وارةةدون وارحية :وثةةد ارعةةمد وثةةد ار اةة(
االق رةة( و :وثةةد ار (ا ة وار رةةام ار ش ة ما وار الةةم ارعما ة وةة(ال ار رةةما وم ةةل أوةةل و ةةل
ونشلء األمم وارللما(ت ارةك عترةمون ايتةان وحمرة ( فة ارعبة( ات ار (راة :ارحية :وا األمة :وثا ة(
وار ( و ا (ا :شعل ه( ف(رت حل هذا ارعب( اشما أن نب ث عن ملان ارضعف وارلل فا ( ♥ ال وة
أن ارحيةةك ةحع ة و ا فعةة(ال ف ة ثاةة( األفةةما وارو (عةة(ت وه ة إثةةد ارةةدع(هم األي(يةةا :ف ة ار ةةمااط
وار الوم اال (ع اان األفما فإذا ك(ن ارلدم(ء قد عمفلا أن الن (ن ثالان ا (ع فإن م قد عمفلا
اأنة ثاةةلان نةة(ا األمةةم ارةةذا و وحةةك مةةن و اهة ا ةبةة(ا ا ةة(ع رنن ةة(ن ام(وةةا األي(يةةا :وهة
ارتط أو ارحي :ون ن إذا ام( ا حتة( عةن أه اة :ارحية :فة ةلااةد وةالثةم وةةمااط ارعالقة(ت اةان األفةما
وار و ع(ت نوده( عدود ومم حا :مت ( أن ارحي :أ ا ةا(هم وةم(ا واةر(م وةلاول وأن ارحي :أوضة(
ظةة(هم ا (عاةة :عحةةك أيةة(س أن ةة( ة رةةف امرةة(ه ارظةة(هم اال (عاةة :ف ة ال أن أفةةما ار و ةةل
ارعما محةملن ا(ر لحم ري :واثد وكذرك ال و لن أن ن رةل أمة :مةن ون رية :وفة هةذا ار عتةك ولةلم
فامت ةإن ارالا د اان أه(م ويا( واان ي(هم األر (ن م( ه إال فلا د ع( اة :ويةط ا :ن(ةوة :عةن
األثةةداا االع ب(ااةة :وأمةة( اراةةلا د ار ة ة اةةة األر ةة(ن عةةن يةة(هم ارشةةعلع األو ااةة :ق(ه ةة :عحةةك اباعةة:
ف(رحي :ار وش ما فا ( ال األر (ن ة اةهم عن ال األمم األوم ة ااةا لهمو( ) ك ( أن ارحي :ف
ثد ذاة ( ة ضة ن ك ة( ولةلم هةم ةعحةك كةل ذوة(هم ارالةم وار ل(راةد وار ة( و واراح ةا :وارةدون وفا ة(
وتبأ كل قحة شةع وو ةما كةل وثة ومةن ان ةةاه مةن هةذا ارشةع ري ة أو ار لرةام فة اث مام ة(

ثمم من يموة ارلثاد ار اربحك ) هذا م( فل ار الم ارعما ي(ال ار رةما اةأن ارحية :وا األمة:
وثا(ة ( أم( اع ب( ارحي :ف نظما ا (ا :شعل األم :وذاكمة ( و تد عحةك أيةم مت ة( ي أن ارحية :أ ا
نلل ةماا ار (ا إرك ار (ام كتلل ةماا األ دا إرك األات(ء ف(لن (ن و اك ا ( ثا( ا (عاة :وعةن
امول ( و و(وز ثدو ار ل(ن وارةم(ن فا رل ا(رت(س اةر(ال مب(شما ك ة( و رةل مع ةم اةرة(ال ال مب(شةم
ألن ارحي :ي ت رو ا(م اتلل ةو( ا ( ووبماة ( رحذون وأةلن اعدهم وكذرك ارتظم إرك ار ( و كةذكمو(ت
مش مك :ةلثد مش(عم وأث(يام األفما وةأ ج علااا م ارلاتا :وشعل هم ارللم ف(ر ( و ا(رت ةب:
ألفما األم :ةء من ثا(ة م ثاث ومح ردو م ارشةعل ا(رلثةد وعحةك أية(س أن ار ة( و ال وع بةم فة
نظمهم موم ة وال رح لا ا ال هل وياح :رحلشف عن ث(امهم قرد ات(ء م ة لبح م أو مة( و لةن أن
وللن عحا م لبح م وللم ي(ال ار رما ة ار ( و هل ا (ا :شعل األم وذاكمة ( فين أم :من األمم
إن ةة( ةشةةعم اةةذاة ( وة عةةمص ارةةك شمرةةا ( الايةةط :ة( وم ةة( ارمةة(ب) وولةةلم أوضةة( ةإن ارةةذكمو(ت
ار ( وما :ةلمع ارتالس وةل د اات ( نلع( من ارلماا :ار عتلو :واألم :ار للمة :ار ة ةت ةك ة( وم ة(
ارم(ب ةللن قد فلةد شةعل ه( ووعا ة( وهةذا ارشةعل وهةذا ارةلع ال وعةل إرا ة( إال عتةدم( ة ةذكم ذرةك
ار ةة( و وةعةةل إرا ة ) وإذا فةةال و لةةن فرةةل ث(اةةم األمةة :عةةن م(اةةا ( م ح ةة( ال و لةةن فرةةل ذكموةة(ت
ارشةةم عةةن واقعة اينة أو ارةةماهن ف (اةةم األمةة :مةةمةبط ا (اةةا ( وث(اةةم الن ةة(ن أيةةام ا (اةةا
ف(ر ( و ف أاع( ا ار الا م(ض وث(ام وم لبل هل ف ار لال :اردو لمة :ارم(وة :رح اة( ارشةعل و:
روم :وكا(ن ( ارموث وارل دان وإن ك(ن ار الم ي(ال ار رما وم اأن ارحي :وار ( و وحعب(ن و ا
ف ن شلء األمم وارللما(ت ون ةن اةدو ن( ندوةد هةذا ارةمأا ورلةن ال ووعحتة( نياةل ار للم ة( األوةم م ةل
وا أي(ي من اات ة( مة( وحعة
اردون و القحام وارع( ات وار ل(راد.....آر ف ذا ار للم(ت امم ( ةحع
وا أك ةةم أه اةة :مةةن و ارحيةة :وار ةة( و ف ةةل(ن يلو ةةما م ة ال و ةةديلن اعةةد ري ة(ت ومةةل ذرةةك ف ةةم
وشلحلن أم :من أ قك أمم األ ض  .......وم( ول(م عن ارحي :ول(م عن ار ( و ألن ار ( و ف ةلح اهةم
متذ ارعرل ارلدو  :ارك ارعرم ار (ام ش دت ك ام من األمم ةلحب(ت فة ةة( و وهةذا مة( ووعحتة( نلةلم
أن من اررع ةدا عحةك أم تة( أن ة ة اذ متةذ ارلةدم الثةد ة( وم ة( واية لالر (♥ و(ة ة :ي فة األواةم
و لن أن نللم األم :ك(هن ث وت لا وو طل وو شلل هالح ا(ي ما فلد وحع هذا ارعترةم أو ذاا فة
ارتلم وار طل وار شلل ف ظموص معات :فلد وحع نام هذا اردوم ف ظموص مم حا :ورلحةك فإنة مةن

ارمطأ ارو ام ارللم اأن عترم واثد هةل وثةدا ارةذا كة(ن ارع(مةل اراعة(م واألي(ية فة و ةل ةشةلال
األمةةم ووةةا(ن :وثةةدة ( ف ة كةةل زمةة(ن وف ة كةةل ملةة(ن ف(ألمةة :كظةة(هم معلةةد ار مكا ة م ح ةة( م ةةل اةةل
ارظلاهم اال (عا :ألن ( ةمضل رو ح :من ارعلامل أو ارعت(وم ار و م الايط ( ةا ام نشلء األمة:
وو ل ه( وهذا ار للم(ت وم حف ةةأيام كةل مت ة( اة(و الص ارةمة(ن وار لة(ن ةاأل ض) والن ة(ن وهة
ار ع( ر :ار لالعا :ار ةا م ا ( و ل األم. :

