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قبل حـوالى ثالثة أشـهرe وأنا في زيارة إلحـدى مكتبـات أربيل أقلaبُ بعض الكتب
القـدjة التي أنزلتهـا األزمة اإلقـتصـادية اخلانقـة من رفوف ا^كتـبات اخلـاصة لتـعرض
في الســوق بالثــمن البــخس إذ بنظـري يقع على نســخــة رثة من كــتـاب (الـڤنديداد)
بطبـعتـه السـقـيمـة ا^ألوفـة على ورق اجلرائـد. وعلى غالفـه خَـتْمُ صاحب الـنسخـة وهو
زمــيل لي يدعى [مــحي الـدين أبو اخلطاب] توفــاه اللـه منذ زمن بعــيــد ورvا بيــعت
مكتبته سـداً خللة ورثته فجمدت يدي على النسخة وعـصفت بي ذكريات عن الكتاب
وعن رجل العـلم الكبـيــر الذي أحتـفنا به وحــملتني لتــبـتـعـد بـي نحـو ا^اضي vســافـة
تقـارب نصف قرن. ثـم تراءت لي صور مـتـتابعـة للعـالمة الدكـتـور داود الچلبي الذي

نقل هذا األثر الى العربية ومعها كل ا^البسات التي رافقت ترجمته وطبعه.
حملت النسـخة ا^هترئة فـوراً الى دار (ئاراس) للنشر ووضعتـها أمام مديرهـا عضو
اجملمع العلمي الكردي السيـد بدران أحمد مؤكداً أهمـية اللُّقية وضرورة إعادة طبـعها
واألهمـية ترى من جـهت�: من سـبب مكانة األثر تاريخـياً وقـوميـاً وعلميـاً وألن ناقله

هو واحد من علماء العراق األفذاذ ومفكريهم.
أجــاب مـدير الدار مــازحــاً: ننشــره شـريطة أن تـضع له مـقــدمــة وتعـريـفـاً بصــاحب

الترجمة. أجبت "حباً وكرامة." وأنا اآلن أبرّ بوعدي.
الدكتور داود الچلبي بإختـصار - ولد في ا^وصل رvا في ١٨٨٥ أو بعدها بقليل.
وتخرج طبيـباً عسكرياً في كلية الطب الـعسكري باألستانه (إستنـبول). وعاد ليكون
طبيـباً في اجليش السادس العـثماني با^وصلe وشارك في حـملة الفريق محمـد فاضل
پاشا الداغستاني على بارزان في العام ١٩١١ وقد وصـفها لي في واحد من مجالسه
العديدة. باحث مشهود له بالكفاءة العالية. عضو في عدة مجامع علمية عربية. وهو
صـاحب الفكرة األصلية إلسـتـخدام احلـروف الالتينية في كـتـابة التركـية. ذكـر لي في
هذا الصــدد قــوله "كنـا نتلقى مــعظـم دروسنا في الطـب باللغــة الفــرنســيــة وأحــيــاناً
باأل^انيـة وكـان يصـعب عـلينا قلبـهـا وتلفظهـا وكـتـابتـهـا بـاألحـرف العـربيـة التي هي

وسيلة الكتابة التركية."
ووضع الدكـتـور داود الـتلمـيـذ في العـام ١٩٠٧ أو رvـا بعـده بقليل تأليــفـاً بحـجم
كـراسة شـارحاً فـيـها طريقـة إخـترعـهـا لكتابة التـركـية باحلـرف الالتيني. وقـد أهداني

واحدة من النـسخ النادرة ا^تبقـاة عنده. وقال أنه طبع منهـا مئـات قليلةe قدر مـا يَسَّرَ
له ضـيق يده - وقـام بتوزيعـهـا على دوائر احلكومـة ذات العـالقة وعلى عـدد منتـخب
من مــوظفي نظـارة ا^عـارف ودوائـر اجلـيـش. مـؤكــداً لي أن حكـومـة مــصطفـى كـمــال
eأتاتورك عـندمــا عــمــدت الى اإلســتــغناء عن األبجــدية الـعــربيــة في العــام ١٩٢٨
وإتخــذت األلفـبــاء الالتينيــة - إعـتــمـدت بـاألصل على القــاعـدة والتــصـويـر اللذين
وضـعـهمـا هو دون تغـيـيـر يُذكـر. وخطر ببـالي يومـاً مقـارنة نسـخـة من القـرآن الكر�
مطبوع باحلروف الالتينيـة vا إقترحه في كتـيبه وإتضح لي كم كان مصيـباً في إدعائه

بهذا احلدث العظيم لنفسه.
وأنتـخب الدكـتـور عضـواً في اجمللس التـأسـيـسي العـراقي في العـام ١٩٢٤ لوضع
القـانون األساسي وا^صـادقة على ا^عـاهدة العراقـية-اإلنگليـزية. وكان من ا^عـارض�
اللجوجـ� في أثناء ا^ناقشـات على الصيغ ومضـام� ا^وادe األمر الذي أكـسبـه عداء
فيصل األول الذي وجد في إطالة أمد ا^ناقشـات في القانون وا^عاهدة �ا يهدد مركزه
تهديداً خطـيراً إزاء اإلنگليز الذين كـانوا يستـعجلون ا^عـاهدة. فأبعده عنـه وحال بينه
وب� ا^شـاركة في احلكومـات وزيراً طوال فـترة حكمـه. كـان الدكتـور الچلبي مـستـقل
الرأي صلبـاً عنيـداً يعـتـز بكرامـتـه الى أبعـد حـدeّ ويتـرفّع عن التـقـدم بطلب أو سـؤال
لعظيم ال لنفسه وال لآلخرين وفيـه أنفة وكبرياء أدّت الى أن يخطيء الناس في تقو�
شـخـصـيـته فـقـبل تعـرفي بـه كان ا^ـقول عـنه بأنه جـافي الطبع خـشن احلـديث اليعـرف
اجملــاملة. إالّ أن الـناس في بلدنـا لم يكونوا مــعــتــاديـن على هذا الطـراز من الرجــال
الذين يضـيقون ذرعـاً بالثقـالء واألدعيـاء وا^تحـذلق� وأنصاف ا^تـعلم�. وقد رأيـته
إنسـاناً بأدقّ مـا في الكلمـة من مـعنى ذا رجولة وسـمـاحـة اليبخـل على طالب علم أو
مـعـرفـة ال بوقـت وال vعلومـات. يروي الفكاهـة ويبـحث عنهـا ويضـحـك لهـا. إرتضى
لنفـسـه البـعـد عن احلـيـاة العـامـة وكـانت الوظيـفـة الوحـيـدة التي أشـغلهـا هي مـديرية
األمـور الطبـية فـي وزارة الدفاع برتـبة عـمـيـد بضع سنوات وأنتـخب نائبـاً عن ا^وصل
في دورة واحدة أو دورت�. ثم إعتزل احلياة العـامة وزاول الطب. إالّ أنه أختير ليكون

عضواً في مجلس األعيان لفترة واحدة فقط بعد وفاة ا^لك فيصل.
عـرفت له الـدوائر العلمـيـة كــتـابه الكبـيــر "مـخطوطات ا^وصل". ونشــر مع شـروح
وتعليــقـات أقـدم كــتـاب في العــالم ^هنة الطهـي وإسـمـه "كــتـاب الطبـيـخ" ^ؤلف من
العصـر العباسي األول الأتخطّر إسـمه اآلنe عثر عليـه في مكتبة (طوپ قـاپو سراي)
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باألسـتـانه فـإسـتنسـخـه وطبـعـه في ا^ـوصل. كـمـا نشـر عـدة مـقـاالت وأبحـاث لغـوية
وتاريخـية بالغـة القيـمة. منهـا سلسلة مـقاالت في مـجلة (النجم) لصاحـبهـا القس ثم
ا^طران سلـيـمــان صـائغ وهو مــؤرخ مـعــروف - حـول الـكلمـات الفــارسـيــة واألرامـيــة
والكردية والتـركية في اللغـة الدارجة ا^وصليـة. كما نشـر أبحاثاً عن اليـزيدية والفرق
الدينيـة األخـرى كـالصّـارليـة والشـبك وعـلي اإللهـيـة. وعـدّ مـرجـعـاً في تاريخ األديان
ا^قارن وهو واحد¡ من إهتـماماته وقد أوتي من حـرية الفكر ما يندر حقاً أن جتـد مثيله

في أبناء جيله.
وأمـا عن أسـبـاب تـرجـمـتـه لكتـاب (الڤنـديداد) وقـصـده فـقـد ذكـر في الـصـحـيـفـة
اخلامسة من مقدمته: هو إطالع األمة العربية على كتاب كان موضوع إجالل وتقديس
مالي� من البشـر وقدوتهم في قرون عديدة واليزال كـذلك عند نيّف ومائة ألف منهم.
وإن األفرجن عُنوا به ونقلوه الى لغتهم. وهو لم يُنقل الى العربية ال قدjاً وال حديثاً".

وهذا ما تركنا اليه من سبب فدعنا النبحث عن أسباب أخرى.
وأعـود الى كـيفـيـة نشـوء تلك العـالقة الـصمـيـمـة التي شدت أواصـرها الرغـبـة في

مبادلة األفكار وا^تابعة العلمية.
كانت عـيادته مصاقـبة ^كتبي ^زاولة احملامـاة. وندر أن مرّ يوم دون أن جنتمع مـعاً
في أحدهما وكنت أرتاد عيـادته مشفقاً على مبادرة مـنه بصعود الدرجات ا^ؤدية الى
مكتـبيe فـأنتظر حـتى يفـرغ من مـريض أو أجـده في أغلب األحـيـان جـالسـاً يقـرأ في
شـرفـة عـيـادته. ولم يـضـيـره قط أن يكون البـاديء فـيـبـعـث بسـائقـه اخلـاص أو خـادم
عيادته ليـتأكد من خلوّ ا^كان ألسـتمع وأستمتع بأحـاديثه التاريخيـة واللغوية النادرة
سـاعات. وليـصغي بإهتـمـام وجدية �ّن يصـغره ثالث� عـامـاً جوالت في عـالم الكتب
وا^عرفـة احلديثة. وفي كثـير من األحيـان كان يجرّني جراً الـى مجالس كبـار القوم في

ا^وصل ليبدو فيها تفوّقه الفكري على اجلميع.
لم تشب هذه العـالقـة أي نوع من اإلسـتعـالء بدافع السن وا^ركـز فـيعـاملني مطلقـاً
معـاملة ندٍّ لندّ ويبدو لي فهـو أشبه بتلمـيذ مستـجد عندما أحـاول أن أفتح له باباً من
األبحاث العلمية والـلغوية ا^ستحدثة وأدفع اليه vؤلفات األدبـاء ا^تأخرين من سورية
ولبنان. فـيطالعهـا ويبدي إعـجابه كلمـا وجد شـيئاً اليعـلم عنه. وقد أفـدت منه كثـيرًا
في إعطائي صوراً للماضي العراقي ولرجـاله احلاكم� وقد إلتقاهم جميـعاً أيام خدمته
في اجلـيش الـعـثـمـاني وعـضــويتـه في اجمللس التـأســيـسي ومـجلس النـواب ومـجلس

الشيوخ (األعيان).
لم أكن أدري أنـه أنهى التــرجـمــة والتــعليق عـلى كـتــاب زردشت "الڤـنديداد". إالّ

عندما برزت مشكلة مصيره وطبعه.
فـاجأني يـوماً بقـوله: لعلّك تسـتطيع أن جتـد لي مـخرجـاً قـانونيـاً من ا^شكلة التي

تورطت فيها مع اجملمع العلمي العراقي?
دهشت للطلب لكـنني أبديت إسـتعـدادي ألكـون في خدمـتـه. قال: كـان في سنةٍ مـا
من العقـد اخلامس عـضواً أو رئيـساً لوفد پـر^اني من مجلس األعـيان العراقي لـنظيره
اجمللس اإليراني (السنات). فـإنتـهز الفـرصـة لزيارة صديقـه العـالمة الكبـيـر الدكتـور
(سعيد نفـيسي) وبقصد إستعارة ترجـمة ا^ستشرق (ڤ. دارمشتـاتر) للڤنديداد بغية
نقلهـا الى العـربيـة. وأنه عـاد بهـا فـعـالً وأنهى التـرجـمة وأعـاد األصل الى صـاحـبـه.
وبعد أن أجنـز التعليـقات والشـروح بعث vخطوطته الى اجملـمع العلمي العراقـي طالباً
طبـعـهـا ونشـرها على نفـقـة اجملـمع ومـتنازالً في الوقت عـينه عن كل حـقـوق له فـيـه.

وتلك كانت النسخة الوحيدة وهي بخط يده.
عجـبت لألمر فالدكـتور كان يطبع سـائر كتبـه على نفقـته اخلاصـة وهو من ا^وسرين
الذين اليحتاجون الى مساعدة اجملـمع ا^الية. إال أنه إستدرك دهشتي بالقول أنه كان
بالدرجـة األولى بحاجـة الى ذراع اجملمع لنشـر الكتاب في أوسع دائرة علـمية وهـو ما

الjلكه.
قــال: بعـد أيام مـن إرسـالي اخملطـوطة أبلغني اجملــمع كــتـابيــاً بأنه أودع الكتــابَ
األسـتـاذَ "توفـيق الوهبـي" طبـقـاً لنظام اجملـمع وهو العـضـو اخملـتـص بغـيـة النظر فـيـه

والتوصية بطبعه.
قـال: ومـرّت أسـابيـع بعـد أسـابيع دون أن يصلنـي نبـأ فـإتصلت بسكـرتارية اجملـمع
أستطلع سبب التـأخير. فقالوا إن األسـتاذ (توفيق وهبي) قد أخـذ اخملطوطة معه الى
ا^صيـف. ثم مرّت فتـرة أخرى وكـتبت لهم. فـوردني اجلواب بأن اخملطوطة لم تـعد في

حوزة األستاذ وهبي وأنه فقدها.
قـال الدكـتـور: أعرف توفـيق وهبي شـخـصـيـاً. وهو رجل علم ومـعـرفـة وبيني وبينه
مـودّةe وهو ليس من أولئك الذين يسـتهـينون بأعمـال اآلخرين الى حـدّ إضاعـتهـا وأنا
أسـتــبـعـد ذلك مطلـقـاً. وأنت تعلم بأنـه كـرديّ األصل والنزعــة. وقـد لقي كـثــيـراً من
ا^تـاعب بسـبب كـرديّتـهe وزردشت صـاحب الڤنديداد يدّعـيـه الكُرد ألنفـسـهم مـصلحـًا
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دينياً وإجتماعياً فضالً عن خـروجه من تربة بالدهم كردستان و�ا الشكّ فيه أن توفيق
الوهبي يريد بشكل ما أن يتـخلص من التبعة. فإن أوصى بطـبعه قامت عليه القـيامة
وأتهم بالتعصـبe وإن أوصى بعكس ذلكe فإنه يكون قد خان األمانـة العلمية ووضع
سـمعـته في خطر. والثـانيـة شرٌّ من األولى وأنا الأملك عنـواناً لتوفـيق وهبي والأنوي
اإلستفسـار منه شخصياً حتى لو عـرفت vكانه. وتعاملي هو مع اجملمع. ولست أملك

نسخة ثانية من اخملطوطة فهي الوحيدة. فأيّ حل ترتأي?
قلت أرى أن تكتب لـلمـجمع مـهـدaداً بإقـامـة دعـوى تعـويض مـدنيـة vبلغ كـبـيـر من
ا^ال. ولـنَرَ مـــا ســيـكون ردّ الفـــعل. فـــإن سكت أنـذرناهم عـن طريق الكـاتب العـــدل

وباشرنا بإقامة الدعوى.
ففعل ولم تدعُ احلاجة الى أكثر من هذا فقد سارع اجملمع بإرسال اخملطوطة كاملة!!

و¯ طبع (الڤنديداد) في ا^وصل العام ١٩٥٥ على نفقة الدكتور.
في العـام ١٩٧٧ كـانت لي أكـثـر من زيارة لألسـتـاذ توفـيق وهبـي وهو نزيل لندن.
وكان يتحيّـر على لساني كثيراً أن أسأله جالء الغمـوض بعد مرور زهاء ربع قرن وعن
موقفه من القـضية. فالأجد نفسي إال وأنا أدفع الرغـبة قبل أن يتلقفها لـساني ويعثر
بي بواقع احلـالة ا^رضـيـة التي كان يعـانيـهـا األستـاذ وهو شـبـه مقـعـدe وقعـيـد الدار.
ولئـال أثيـر فيـه شـجـوناً أو أضـعه فـي حرج. وبقي مـوقف اجملـمع يحف به الغـمـوض.

وإعتقادي أن تخريج الدكتور داود كان األصوب واألقرب الى ا^نطق.
الأدري كم ســيكـون بوســعي في هذه ا^نـاســبــة - إضـافــة مــعـلومــات أخــرى على

محتويات ا^قدمة النفيسة التي إستهلّ بها الدكتور داود ترجمته. وألحاول.
كان سهل أورميه بال شـائبة موطن أسمى العقائد الدينية الفلسفيـة التي إستحدثها
البشـر لنفسـه. فهو مـسقط رأس زردشت ا^صلح الديـني العظيم. وقد بقي قـروناً عدة
كـعـبـة الزردشــتـي� ومـعـقل ديانتـهـم. وفي بليـدة [سـةرةش] التي تعــرف اليـوم بإسم
"تختي سليمـان" يقع أقدس هياكلهم وهي مدينة التبعد عن جنـوب أورميه إال قليالً.
هذا السهل يؤلف قسماً من الناحية الغربيـة لكردستانe وهو بقعة الزردشتي� ا^قدسة
األولى وفي أرجائـها يربض كل قريـة مهمـة على تل من التالل التي تكـونت من رماد
نيران بيوت النار العظيمـة أو بالقرب منها حيث تغطي ما مساحـته عشرات الدو²ات

مشيرة الى ا^واضع ا^قدسة اخلالدة للنار ا^ضطرمة أبداً.
كان زردشت مـصلحاً إجتـماعياً أكـثر من كونه مـؤسس ديانة. وا^واقع األثرية التي

إنقلبت بعـده (القرن السابع قـبل ا^يالد) رvا كـانت هياكل jارس فـيها السـكان نوعاً
من العبـادة لعدة قـرون سبـقت (زردشت) وقد وجدت بعـثات التنقـيب األثرية في تلك
األنحاء وعلـى مقربة من تلـك التالل الرمادية قـبوراً لزعـماء قـومٍ من العصـر البرونزي
(القـرن ٥-٤ ق.م) دفنت مـعـهم رؤوس رماح ونصـال سـيـوف برونزية الى جـانب حلي

وآنية دقيقة الصنع. ذلك كان موطن أجداد الكُرد األوائل.
وكـمـا قلت إن مـقـدمـة صاحـب التـرجمـة التدع لي مـجـاالً كـبـيـراً للحـركـة وعليَّ أن
أتلمّس خطاي حـذراً هناe الأملك مـرجـعـاً واحداً قـمـيناً باإلسـتعـانة به هنا للتـأكـد من
وهم أو تصـحيح هفـوةe ومعلومـاتي قد تكون أحـدث قليـالً �ا بسطه الدكتـور الچلبي
كما أني سأطأ أرضية جديدة لم يرَ الدكتور إرتيادها. ورvا أجلأني السياق الى تكرار

بعض ما جاء في مقدمته فعذراً.
نقـول: كـثـيـراً مـا أطلق على (اآلڤـسـتـا) إسم (زنداڤـسـتـا) وا^قـصـود هو الكتـاب
Cos- ا^قـدّس الزردشـتي ويحـتـوي بجـملتـه على مـادة ^ـا ندعـو اليـوم بالكوزمـولوجي
mology أي علم الكونـيّـات فـضـالً عن الـقـوان� والشـرائع والـتـعـاليم والطـقـوس التي

وضـعهـا زردشت. واآلڤـسـتـا (اآلبستـا) ا^عـروفـة اآلن إ²ا هي مـجمـوعـة أكـبر بكـثيـر
وأقـدم بكثـيـر. يظهـر أن يد زردشت عـملت فـيهـا تغـيـيـراً وتصـحـيحـاً وتعـديالً. وقـد
أتلفت هذه ا^دوّنة الـضخـمـة أيام غـزو اإلسكندر ا^قـدوني إيران خـالل األعـوام ٣٣٤-
٣٢٣ ق.م. وأما اآلبستا احلالية فقد ¯ جمـعها ومضاهاتها وتوحيدها ثم تدوينها في
عهد ملوك الساسـاني� (٢٢٤-٦٤٧م) على نحو ما سيأتي بيانه وهي خـمسة كتب:
الگاثا Gatha وتتألف من مـجموعة من التـراتيل والتسابيح يظن أنهـا ع� ما نطق به
زردشت ومنزلتها هي الوسط فـي اجلزء الطقسي (الليتورجي) من الشـريعة. والياسنا
.(Haoma أي هَومـا) وهو كـتـاب ا^راسـيم وكيـفـيـة اإلعـداد للتـقدمـة والقـراب� Yasna

والڤِــسپ-رات Visp-Rat وهو القــسـم األدنى من الطقــوس وفـــيــه األدعــيــة وصلوات
الطاعة واخلضوع لعدد كبير من كـبار كهنة الزردشتية. واليشت Yasht وهو عبارة عن
واحدة وعشـرين قصيدة أو تسبـيحة تثقلها األسـاطير وحتفل باحلكايات اخلرافـية عمّن
أســمــتـهـم باليــازاتا Yazata وهم األبطـال الغــابرون وغــيـرهـم. والكتــاب اخلــامس هو
الڤنديـداد أهم كـتب اآلبســتـاe ا^ـصـدر الرئيس لـلشـرائع والقــوان� واألوامــر والنواهي
واحملـرمات واحملـلالت فضـالً عن األحـوال ا^دنيـة وا^عـامالت. كـمـا يروي ايضـاً قصـة

اخلليقة ووجود اإلنسان Yima على األرض.
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ولآلبســتـا نســخـة تدعى (خُــردابسـتـا) أو اآلبـسـتـا الصــغـرى وهي مــجـمـوعــة من
النصوص العقائدية األصغر شأناً مع تراتيل وأدعية تُتلى في مناسبات معينة.

وقد جاء الدكتـور الچلبي الى تفسير معنى بعض التسـميات هنا فال داعي لإلطالة
بذكرها.

ويقــدر البــاحـثــون أن زردشت ولد في حــدود العــام ٦٢٨ق.م وأنه توفي في العــام
٥٥٠ أو نحوهما. ومسقط رأسه بالد ا^ادي� بأذربيجان وهم على رأي عدد كبير من
البـاحـث� أجـداد الكـرد احلـالي� أو جـيـران لهم. وقـيل أنه عـاش في أنـحـاء من إقليم
الرّي غير معـروفة. واليُعرف عنه غير القليل. إال أنه عاش فـي عصر ¸خض بحوادث
تاريخـيـة حـوّلت مـجـرى احلـيـاة اإلجـتـمـاعـيـة حتـويالً جـذرياً فـفي العـام ٦١٣ سـقطت
اإلمـبـراطورية اآلشـورية ودكّت عـاصـمتـهـا نينوى دكـاً حتت أقـدام الفـاحت ا^يـدي. و¯
إقتـسام اإلمـبراطورية بـ� ا^يدي� والكلداني�e وفي العـام ٥٥٧ق.م بدأت فتـرة حكم
السـاللـة األخـمـينيــة وإسـتـولـى كـورش األكـبـر عـلى بابل ومنهــا أصـدر في ٥٣٩ق.م
مـرســوم التـســامح الديني الشــهـيــر وأذن لليـهــود بالعـودة الـى بالدهم الشك بتـأثـيـر

الزردشتية التي كانت دين الدولة الرسمي.
والرواية الرائجة أن وحـياً نزل على زردشت من [أهورامزدا = السـيد احلكيم] الذي
بعث به رسـوالً وهادياً ومـبـشـراً باحلـقـيـقـة ومـبطالً لعـبـادة الشـركe عـبـادة العـديد من
eاآللهة - التي كان يدين بهـا اجملتمع آنذاك. وبجعله (أهورامزدا) مـركز �لكة العدل
واعــداً اإلنســان باخللود والـســعـادة والـنعــمـة وأن يـكون هذا اإلله األعظـم هو القــم�

بالعبادة وحده ال شريك له وهو األعلى الذي اليطاله أحد.
مازال العلمـاء والباحثون في أصـول األديان في عصرنا هذا غـير واثق� من أي من
التـعاليم الـوحدانيـة أو الثنوية وكـذلك ا^مـارسات الدينيـة jكن أن تعـزى الى زردشت
بالذات وأي مـنهــا jكن أن تعــزى خلـلفــائه. ويقف فـي مــقــدمــة هؤالء (كــارتيــر) أو
(كرتير) الذي سنتـحدث عنه فيما بعد. كـثير من هؤالء الباحث� نراهم اليـوم مجدّين
في العـثـور على صلة تربط ب� الـزردشتـيـة وب� األديان السـمـاوية األخـرى اليـهـودية

وا^سيحية فاإلسالم.
وتعايشت الزردشـتية مـع الديانة اليهوديةe ونَعِمَ السّـبي اليهـودي بحرية كبـيرة في
�ارسة شعائرهم الدينية خال فترات قصيرة جداً من بعض اإلضطهادات لم ترقَ الى ما
jكن تسـمــيـتـه بإضطهـاد منظـم أو جـمـاعي. وال أدلّ عل ذلك من تلك الـعـبـارة التي

وردت في التوراة (العهد القد�) عن كورش الثاني صاحب مرسوم التسامح الديني:
"في السنـة األولى لكورش ملك فــارس لكي يتـم مـا تكلـم به الرب بفم ارمــيـا نبّــه
الربُّ روح كورش ملك فارس فأطلق نداءً في �لكته كلهاe وكتابات ايضاً قائالً… من
كان منكم مـن شعبـه أجمع فإلـهه يكون معـه فليصـعد الى أورشليم التي بيـهوذا وي¼ِ
بيت الـرب إسـرائـيل… وأخــرج ا^لك كــورش آنيــة بيت الرب الـتي كــان قـد أخــرجــهــا
(نبـوخـذنصر) مـن أورشليم ووضـعهـا في بيت آلهـتـه. أخـرجـها (كـورش) ملك فـارس

على مِتِرْداتْ اخلازن وعدّها لشاشبصّر رئيس يهوذا" [سفر عزرا].
كـان ثم تواجـد كـردي يهـودي كـثـيف جـداً في منطقـة كـردسـتـان اجلنوبيـة. ومـركـزه
حدياب (أربيل) رغم نزوح الكثـيرين وعودتهم الى إسرائيل طبق ا^رسـوم ا^شار اليه.
حـتى روت ا^صادر الـسريانيـة أن األسـرة احلاكـمـة ^نطقة حـدياب ا^واليـة أو اخلـاضعـة
للفرثي� (الدولة األشكانيـة أو األرشاقية الفارسيـة ٣٥٠ق.م-٢٢٤م) كانت يهودية.
وتنوّه التــوراة فـضـالً عن تاريـخ إيران القـد� باحلـريـة الواسـعـة التـي كـان يتـمـتـع بهـا
اليهود في إقامة شعائرهم الدينيـة. وعن جدالٍ فكري ب� الزردشتية واليهودية بشكل
مسـاجالتe لكن يظهر أن اليـهود لم يكونوا عامل خـطر على الزردشتيـة ولم يحاولوا

تهديد اآلخرين.
لكن لقيت الزردشتية نداً لها والأقول خصماً - با^سـيحية وقد بدأ إنتشار العقيدة
ا^سيـحية وتعـدد مجتمـعاتها في عـهد إحياء الـتعاليم الزردشتـية وجمع اآلبسـتا أيام
الساساني�. ثـم أن ملوك الفرثي� الذين سبقـوهم وأشتهروا بالتسـامح الديني ومثلهم
مثل أباطرة الرومان لم يكونوا في القرن� األول� للميالد يعتـبرون ا^سيحية أكثر من
حـدث عـرضـي في تاريخ اليـهـوديـة. أو هي مـشكلة دينيــة يهـودية مـحليــة. إال أنهـا
مـالبـثت وقـد طلعت عليـهـا شـمس القـرن الثـالـث - أن بدت للدولة الزردشـتـيـة الدين
عـقـيدة تبـشـيـر كاملـة األبعاد وإحـتكت بالزردشـتـيـة مـباشـرة عندمـا إمـتدت ذراعـهـا
لتنصير األتباع. وكانـت فترة بالغة احلراجةe فترة جمع اآلبسـتا وتقنينها وعندما باتت
الزردشتية في العـهد الساساني دين اإلمبراطورية الرسمي وإتسع نفـوذها شرقاً وغرباً
ليشـمل بالد كردسـتان التي نـعرفهـا اليوم وجنوباً حـتى اخلليج. وزاد عـدد ا^سيـحي�
زيادة كبـيرة وهم مـازالوا في نظر (كرتيـر) اليهود ا^سـيحـيون ولذلك شمـل إضطهاده
اإلثن� مـعــاً. لم يعـتـبـر مـلوك السـاسـاني� ا^ـسـيـحـيـة عــقـيـدة هدم للزردشـتــيـة. بل
إعتبروهم عنصراً مـثيراً للمشاكل ومقلقاً للراحة. ولذلك وجـد (كرتير) الزعيم الروحي
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للزردشتية اجملال رحباً لتعقيبه نشاط الديانة اجلديدةe وأخذ دعاتها بالشدة واحلزم.
اليعــرف عن (كــرتيــر) ســوى أنه نبـغ في حــدود ٢٨٠م. وأنه كــان كــبـيــر الكـهنة
(مــوبيـد مــوبيـدان) أطـلق بهـرام الـثـاني (٢٦٧-٢٩٣) وشــاهبـور (شــاپور) الثــاني
(٣١٠-٣٧٩) يده لتـطهــيــر اإلمــبــراطورية الســاســانيــة من جــمــيـع الديانات غــيــر
الزردشـتيـة (اجملـوسيـة) وإسم (كـرتيـر) هذا يظهـر في أكثـر من سـبعـمـائة نقش أثري
على أجـراف وسـفوح جـبـال إيران مـصـحوباً بـعبـارات مـثل: "السـمـاء موجـودة وجـهنم
مـوجودة" و"الفـضيلة تكافـأ في السمـاء والرذيلة تعـاقب في جهنم" وترى في بعـضهـا

إعالناً عن سموّ قدره وعظمته هو بذاته "أنا الشمس والقمر".
وبدا رجـالً طمـوحـاً الى أبعـد حـد رvا نشـأ في عـهـد أردشـيـر األول وبدا وهو ا^رجع
الدينـي األعلى حــريصــاً علـى نقــاوة تعــاليـم زردشت ونقــاوة ا^زدائيــة. وعــرف بـلقب
(أهربات) أي ســـيــد ا^عــارف وفـي أيام هرمــزد األول رفـع الى مــقــام (مـكابوت) أو
هرمـزد رئيس اجملـوس وهو لقب لم يعـرف من قـبل لعظمـاء كـهنة الزردشـتـيـة. وأطلق
عليـه بهـرام الثـاني "منقـذ حـيـاة بهـرام" ورفـعـه الى منصب عظيم ا^مـلكة وخلع عليـه
ألقاباً أخرى كـ(قاضي اإلمبراطورية) و"رئيس الطقوس" و"حاكم النار ا^قدمة الناهيتا

أردشير في أصطخر".
ومــعلومــاتنا هذه ومــا سـيــرد ذكــره مـســتــمـدة مـن كـتــاب [دينكرد وبـندهش] أو
(دينِكرد) وحده وأحياناً يسمى (بَنْدَهَشْ) وهو مجمل تعليقات وشروح وتاريخ لتطور
الزردشـتيـة. ويعتـبره أتبـاع الديانة احلالي� جـزءً مكمـالً لآلبستـا. كتب بالفـهلوية في
غضون القرن التاسع ا^يـالدي. وفيه جتد ايضاً قصة اخلليقة تكراراً من اآلبسـتا وشيئاً
من تاريخ آل سـاسـان وعـالقـة ا^لوك بـأحـوال الديانةe وأمـوراً أخـرى حـول دوام العـالم
وأصل اإلنســان وطبـائع الـكون. وتضّـمن مــوادَّ قـدjةً من اجلــزء ا^فـقــود من اآلبســتـا
األصلية. نقل حديثاً الى اللغة الفارسيـة وطبع في إيران أكثر من مرةe ونسختي التي
إقـتنيـتــهـا من إحـدى مكتـبـات الزردشــتـي� في طهـران مطبـوعــة ألول مـرة في العـام
١٩٤٩ = ١٣٢٥ شمـسي بطهران بعناية محـمد جواد مشـكور بعنوان "دينكرد: شرح
بخشهاي دينكرد تاريخ (آوِستا) وأدبيات ديني بهلوي. وطبعة نسختي في ١٩٨٢

إني من ا^قـتطفات التـالية سـأحاول عـرض صورة إلرهاصـات الزردشتـية على عـهد
ملوك الســاسـاني� ومــجـهـوداتهـم واألخـمـينـي� قـبلهم فـي تثـبـيـت دعـائم اجملـوســيـة
(الزردشتية) وتنقيتها من اإلنحرافات مثـبتاً النص الفارسي للمضاهاة ودفعاً إلشتباه

في قصور عظيم لي بهذه اللغة:
پس أسكندر پـاشـاهe أشكاني بنام (وَخلش) كــه مـردي ديندار "ص٥٣ ومـا بعـدها: 
بو فـرمـودتا أز قطعـان باقي مـانده آڤـستـا اجنـه را كـه در دست بود جـمع آوري كنند.
پس أز زوي أردشـيـر شـاهنشـاه سـاسـاني (قَنْـسَـر) را كـه أز دانشـمندان زردشـتي بود

خوانده أو را مزمور كه بقية (آڤستا)را كرد اورده ومدوّن سازد"
أردشــيــر أول ســاسـانـي چنانكه أز سـكه هاي مكشــوفــه دي "ص٦٧ ومــا بعــدها: 
نيزتدين وخداپرستي وي اشار كارا أست پس أز نشس¿ بر تخت پادشاهي (هير بدان
هيــربدقنســر)را كـه أز دانشــمندان بنـام آن روز أربود فـرمــان داد كـه مــتــون پراكنده
(آوسـتا) عـهد اشكانـي را كرد آوري كـرده وآندا كتـاب رسمـي شرعي وقـانون كِشـور
ايران ســـازند پس أز وي شــاهـپــور پســـر چون بشــاهـي نشــسـت دنبــاله مـــارا پدر را

كرفته…"
"ص٦٨ ومابعدها: اما چون نوبت بشاپور دومe رسيد مجادالت واختالفات مذهبي
كه أز پـيش ازوي نفوذ يافـته بود باال كـرفتـه وانزون كرديدe از اين حلـاض براي آنكه
اين پادشـاه به اخـتـالفــات مـزبور پايان داده باشـر اجنـمني بريـاست (آذر بُد پسـر مـهـر
اسـپند) كــه در آن روز كـار مـوبدان مـوبد بود. وأز دانـشـمندان بسـيــار بزرگ عـصـر
ساساني بشمار ميرفت. وبعضـها مؤرخان عرب اورا (زردشت) ثاني مبده ان تشكيل
داد. اين اجنمن م¿ صـحيح وقطعي (آوستا)را تصـويب كرد وآنر به بست ويك نَسك

ياكتاب تقسيم ²ود"
"وفي ص٦٩… شاهپـور بسرشت (ادرشير) جـون بشاهي نشست دنبـاله كار پدر را
كـرفـته ورد ا¸ام واكـمـال آذر بر خـاست وكتـب علمي راجع به طب وجنـوم وحكمت را از

هندي ويوناني وساير زبانها كرفتهe وبكتاب ديني ايرانيان احلاق ²ود."
وهذه ترجمتها:

"بعــد (اإلسكندر) تولـى العـرش ملـك من األشكاني� يـدعى (وخلش) وكـان رجــالً
ديّناً تقــيـاً فـأمـر بجـمع مــا تبـقى من كـتـاب (اآلبســتـا) ا^تـداول. ثم عـقــبـه أردشـيـر
الســاسـانـي الذي بادر بتكلـيف العــالم الزردشــتي (قنســر) بجـمـع بقـايـا (اآلبسـتــا)
وتدوينهـا في كـتـاب… وأردشـيـر األول (٢٢٦-٢٤١) يظهـر من ا^سكوكـات النقـدية
التي عثـر عليها فيـما بعدe أنه كان تقـياً عابداً ربهe على أثر تسلمه زمـام احلكم أمر
(هيـربدان هربدقنسـر) بجمـع (اآلبستـا) الكتـاب الشـرعي الرسمي لبـالد إيران كلهـا.
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وعقـبه إبنه شـاهبور وسار على نـهج والده فجمع الكتـب العلمية في سـائر علوم الطب
والنجــوم واحلِكَم من الهند واليــونان ومن جـمــيع األلسن فـأحلــقـهـا بالكتــاب اإليراني
(اآلبســتـا)… ثم جـاء دور شــابور الثــاني ٣٠٩-٣٧٠ وفي أثناء فــتـرة حكمــه بلغت
اخلالفات واإلنحرافات الدينية حداً عظيماً وألجل القضاء على ذلك أمر بتشكيل جلنة
برئاسـة واحـد من أكبـر العلمـاء ا^شـاهير في الـعصـر السـاساني وهو (آذربـد إبن مهـر
أسبيند) ويلقبه بعض ا^ؤرخ� العرب بـ(زردشت) الثاني وقامت هذه اللجنة بتصحيح

وتهذيب اآلبستا وقسموها الى عشرين باباً أو كتاباً…"
ومن هنا قـام شك الباحـث� في تلك العـالقـة التي إفتـرضـوها مع األديان السمـاوية
واليداخلني شك في أن هذا ا^شـار اليـه في هذا النص هو (كرتـير) بعـينه. وفي عهـد
شــابور الـثــاني هذا أشــهــر ســـيف أعظم إضطـهــاد منظم لـلنصــارى في إيـران وســائر
اإلمبراطورية و�ا أجج سعيره هو محـاولة خطيرة لزردشتيٍّ فارسي إسمه (ماني) ومنه
eأخذت ا^انوية إسمهـا وهو داعيته وكانت محاولة توفـيقية ب� الزردشتية وا^سـيحية
حبـسه (كرتيـر) ثم قتله. وهوجم ا^سيـحيون ألنهم أنكـروا على الزردشتيـة جعلهم من
[الزمـــان = زرڤــان] إلـهــاً يعـلو قــدراً جـــمــيـع اآللهــة وســـائر البـــشــر بـوصــفـــه والد
(أزهورامـزدا) مصـدر األمـور اخليـرة قاطبـة. فـضالً عن إنكـارهم [أهرjن] مصـدر كل
األمور الشريرة. و(زرڤـان = زرڤن في اآلبستا) هو الذي يقود مسيـرة العالم ويتحكم
vصـائـر البـشـرية. كــان اإلقـرار vرتبــة (زرڤـان) التي تعـلو اآللهـة جـمــعـاء - فـاشــيـاً

ومسلَّماً به غرب اإلمبراطورية الساسانية خالل القرن الثالث.
إن مصادر اخلالف ب� الزردشتية وا^سيحية بع� غالبية ا^صادر كانت ترتكز على
رفض إعـتبـار (الشمـس والنار وا^اء) أركاناً عـقـائدية أو إنزالها منـزلة تقديس فـتلك

في نظر ا^سيحي� مجرد عبادة خمللوقات فهي كفر وجتديف.
واذا تركنا جانبـاً عامل مـزاج ا^لوك اإليراني� في مالحقـة ا^سيـحي� ودرجة شـعور
طبقة رجـال الدين الزردشتي� بخطورة هذه العقـيدة الوافدة على مصاحلـهم. فعلينا أن
النهـمل العامل السـياسي هنا مـن واقع مسـيحـية األباطرة البـيزنطي�. كـان األكاسـرة
يعـتـبـرون الدولة البـيـزنـطيـة حـامـيـة للمـسـيـحـي� الذين هم من رعـاياهـم وأنهم vثـابة
جواسـيس اليؤمن جانبـهم. فما أن أعـلنت كنيسة الشـرق في القرن اخلـامس إنفصـالها
التام عن كنيـسة الغرب حـتى ختم عـهد اإلضطهادe وتعـايشت الزردشتيـة وا^سيحـية

بعدها في وئام. ولنقف عند هذا احلد فا^وضوع متشعب وليس vثل هذه البساطة.

ولم يـكن هـناك إشكـال وخــــالف في مــــآل الـزردشــــتــــيــــة أيام ظـهــــور اإلســــالم.
فــالزردشـتــيـون أهل كــتــاب بصـراحــة اآلية "إنَّ الذينَ آمنُـوا والذين هادُوا والصَّــابئ�َ
والنَّصارى واجملـوسَ. والذين أشْرَكـواe إنَّ اللّهَ يَفصِلُ بَينَهُـم يومَ القيامـةِ. إنَّ اللّه على
كلa شيءٍ شهـيد¡" (احلج) وهي اآلية الوحـيدة التي ورد للمـجوس فيـها ذكـر في القرآن
اجملــــيـــدe ثم أن اإلســــالم هو ديـن الفـــاحت. وقــــد ســــاوى عـــمــــالً ب� األÃ والنaـحَل
والزردشتـيون أهل ذمـة على أية حال. إال أن النص شيء والتطـبيق العملـي شيء آخر
ففي دولة اإلسـالم كان غـير ا^سلم� مـواطن� من الدرجة الثـانية. لم jارس الفـاحتون
ا^سلمـون أيّ عمليـة ضغط على أصحـاب األديان السمـاوية إلعتناق الديـن اإلسالمي
ولم يسـجّل التـاريخ إرهاباً حلّ على أي شـيـعة أو طائفـةe ذي طابع عـام منظمe سـوى
ما ذكر عن عمر إبن اخلطاب اخلليفة الثاني أنه أمـر vالحقة رقوق (اآلبستا) وإتالفها
ألنهـا تخالف مـا جـاء في كالم الله. وكـذلك أمـره بتهـد� بيـوت النار وإزالتهـا. وهي
رواية تفـتـقـر الى تواتـر. إال أنهـا تنسـجم مع طبـاع هذا اخللـيـفـة اجلـائحـة وا^تناقـضـة
أحـيــاناً. بالعكس وجـدنـا بعض اخللفـاء واحلكـام ا^سلم� يثـبـطون عـمـداً هداية غــيـر
ا^سلم� ألسـباب مـاليـة بحتـة. ألن إشـهار اإلسـالم يُسـقط اجلزية عن ا^ـسلم ويتضـرر

بيت ا^ال جراء ذلك.
إال أن اإلســالم كـان صــارمــاً في مــعـاملـة ا^رتد أو التــقـيــة. مــثلمــا كـانـت الدولة
الزردشـتـية صـارمـة في مـعـاملة الزردشـتي ا^نقلب الى الديانة ا^سـيـحـيـة. فا^عـتـصم
اخلليـفة العـباسـي مثـالً لم يتردد في إنزال عـقـوبة احلد الشـرعي بقـائد جيـوشه مـحمـد
اآلڤش� األشـروسني عندما ثبت بالشـهادة واإلقـرار أن اآلڤش� كان يحـتفظ باآلبسـتا
في منزلهe وأن أتباعه كانوا ينادونه بـ(بغ بغـا) وهو ما يخاطب به ملوك الفرس وكان
سليلهم. إن بقـاء الزردشتـية في الهند وفي إيران وبقـاء جذورها في عـبادات اليـزيدية
الكردe الشك يـعـود الفــضل فــيـه الى اإلســالم. ولو تُرك األمــر للمـســيـحــيــة لكانت

الزردشتية أثراً بعد ع�.
والبد من التعريف با^ستشرق الفـرنسي الكبير الذي نقل عنه الدكتور داود الچلبي
ترجمته. هو جـمس دارمشتاترe ولد في شاتر ساالن من أعمـال مرسيليا في ٢٨ آذار
١٨٤٩ وتوفي في مــيــزون لوفـيت مـن أعـمــال س�- إت- واز في ١٩ تشــرين األول
١٨٩٤ عن عـمر يناهز اخلـمسـة واألربع� عامـاً وهو واحد¡ من ا^سـتشـرق� الفرنسـي�
الكبـار اخملـتـص� بــ(اإليرانيـات) إحـتل كـرسي األسـتـاذية فـي (الكولج دي فـرانس)
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الشهيرة التي تخرج رجال السياسـة واإلدارة الكبار منذ العام ١٨٨٥ وبقي فيها حتى
وفــاته. تخــصص في حــقله العلمـي باللغــة اإليرانيــة والدراســات األدبيـة. وكــان أول
العلماء الذين تدارسـوا بشكل منتظم اللغات اإليرانية احلـديثة وكل ما يتـعلق بها من
بحـوث ڤـيلولوجـية وتـأريخيـة وأكبَّ على جـمع أغـاني األفـغـان الشـعبـيـة ونشـرها في
جزئ� vجلد واحدٍ حتت عنوان Chants Pafuleireo Afghan وإستطارت شهرته وعُدَّ واحداً
من أسـاط� علمــاء (اإليرانيـات) في القـرن التـاسع عـشـر عـندمـا نشـر خـالل األعـوام
١٨٨٨-١٨٩٠ أعماله عن "اآلبستا" و"الديانة الزردشتية". وقام بعمل ترجمة جديدة
لآلبستـا وزندآبستـا ونشرها مع تعليـقات تاريخـية بثـالث مجلدات في خـالل العام�

١٨٩٢-١٨٩٣ وله طبعة جديدة في العام ١٩٦٠.
ومن كـتبـه اإليرانية «هفـتاد وامـريت: بحث حول أهرjن: االصـول والتاريخ» (نـشر
في العـام ١٨٧٧) وكـتـاب دراسـات إيرانيـة vجلدين (١٨٨٣)(*) وأراني وقـد بلغت
أو كــدت خـتــام تقــدjي. الأسـتطـيع أن أضن على القــاريء برأي لواحــدٍ من مــفكري
العرب وكتـابهم العظام في جانب من جوانب العـقيدة الزردشتـية هو أبو عثمـان عمرو
إبن بحر اجلاحظ (٧٧٥-٨٦٩م) على أساس مفاهيم تتعلق بأحوال اجملتمع اجلغرافية
وا^ناخـيـةe ورد ذلك في كتـابه ا^وسـوعيّ الكبـيـر (احليـوان. ج٥ ط٢ القـاهرة ١٩٤٥
الص ٣٥-٣٦) إيضــاحــاً بـله تعليــالً لـلســبب الذي دعــا (زردشـت) الى أن يتــوعــد
أصـحـابه بالـزمـهـرير الدائم بدالً من نار جـهـنم احلـارقـة. ولعل هذا الوعـيــد لم يكن له
تأثيـر إال على سكان ا^ناطق اجلبليـة التي سبق (لـزردشت) أن نشر فـيها الدعـوة الى
ديانتـه ألول مرة. فـإنه يستـدل من هذه العقـيدة نفـسهـا بأن رسالة (زردشت) ودعـوته
إ²ا كـانتـا قــاصـرت� على أمـاكن مـحـدودة. وعـلى الضـد من هذا التـحـديـد اإلقليـمي
لصـدق رسـالة (زردشت) فـإن نار جـهنم وسـعـيـرهـا في القـرآن الينحـصـر اخلـوف منهـا
والوعـيد بهـا في مكان مـحـدد. وبالنظر الى أن العـرب كانوا مـعـرض� حلـمّارة القـيظ
وصبّارة البـرد معاً. فالنار في القرآن تدل على أن الدعوة الى اإلسـالم لم تكن محددة

vكان معيّن.
والى هنـا أصل الى خــا¸ة تعليــقي عـلى هذا األثر النـفـيـس مـقــدّراً في الـوقت ذاته
ا^وقف الرائع من إهتـمـام دار (ئاراس) بإخـراج طبـعـة ثانيـة له وإتاحـتهـا لي الفـرصـة

للتــعـريف بناقـله وإليفـاء بعض مــا يدين به البــحث العلمي وعــالم الفكر في الـعـراق
والدول الناطقـة بالعـربيـة لعـالم مـتنوّر جليل القـدر سـبق تفكيـره التـقـدمي أبناء جـيله
vراحل. ولوال ذلك التشيـيع ا^هيب جلثمانه في العام ١٩٦١ الذي كـان vبادرة عفوية
صرفة من قائد اللواء اخلـامس العميد حسن عبود وهو من ا^تأدب� والشـعراء نفسه -

لَوُوري (الچلبي) التراب كما يوارى أي خامل ذكر.

جرجيس فتح الله ٣ حزيران ٢٠٠١                                        

صالح الدين                                     
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(*) عن مـعـجم السـيـر الفـرنسـيـة. Dictionaire De Biographie Franaoise. اجمللد العـاشـر پاريس
١٩٦٥. ص١٩٩.



فـأمـا الڤنديداد فـهـو كـتـاب دين و¸دين وفـيـه أبحـاث عن خلق العـالم أيضـاً
ويتــألف من ٢٢ فـرگــرد(١١) حــرر مـعظمــه بصــورة مكا^ة ب� أهورامــزدا(١٢)

وزرادشت.
وأما الڤـسپـرد فهو كـتاب خاص با^راسـيم الدينية وترتيـبهـا ويتألف من ٢٤

كردة أي فصال.
وتنقـسم اليـسنا الى ٧٢ ها ha أي قـسمـاً. وهي عـبـارة عن أدعيـة تقـرأ عند
تقـد� القراب� وتشـمل الگاثات(١٣) اخلـمس ا^كتوبة بلـسان قـد� جداً يقـرأها

اجملوسي في أهم أحوال حياته.
واخلـردة أبستـا مجـموع صلوات وأدعـية وأنـاشيـد تتلى في أوقات من اليـوم
وفي األيام ا^بـاركـة واألعـيــاد الدينيـة وغـيـرهاe وليـست مـندرجـاتهـا مـحـدودة
كـسائر أجـزاء األبستـاe ففـي كثـير من نسـخهـا القـدjة أدعيـة ال وجود لهـا في

النسخ االخرى.
واليشـتات مـجمـوع مدائح وتضـرعات وعـبادات وقرابـ�. على أن كثـيراً من
العلمـاء اليعدون الـيشـتات كـتـاباً قائمـاً بذاتةe بل يعـتبـرونهـا جزءاً من اخلـرده

أبستاe وعليه تكون كتب األبستا في نظرهم أربعة فقط.
وقد جمعوا حـسب الترتيبات ا^ستعملة عندهم في ا^راسـيم الدينية خالصات

من كتبهم ا^قدسة سموها ڤنديداد ساده(١٤).
كــانت األبســتـا مكتــوبة في الـبـدء بالـلسـان األبســتي ثم نـقلت الى اللســان
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األبسـتا(١) اسم جملـموع ا^تـون اجملوسيـة وهي كتب الـفرس القـدماء ا^قـدسة
ا^نســوبة الى زرداشت(٢) وهي اآلن بأيدي الـفـرس(٣) في الهند والـگبـر(٤) في

ايران.
إن األبسـتا الـتي وصلت الينا كـتبتe عـلى ما يظهـرe في زمن السـاسـاني�.
وكانت في األصل تـتألفe حسب رواية الفـرسe من ٢١ نسكاً(٥) أي كتاباً لم
يصل إليـنا منهـا كــامـال ســوى كـتــاب واحـد هو الڤـنديداد هذا(٦). أمـا ا^تـون

االخرى فهي الڤسپرد(٧) واليسنا(٨) واخلرده أبستا(٩) واليشتات(١٠).
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(١) أبسـتا: بـفتح االلف وكـسـر الباء واسـكان الس�. وسمـيت في الكتـب العربيـة بأبسـتـاه وأبتسـاغ
.Avesta واوستا ايضا. وبالفرجنية

(٢) اسمه الصحيح زراثشترا Zarathushtra وجاء اسمه في بعض الكتب العربية زردشت وزراتشت.
.Zoroastre وعند الفرجن زوروآستر

(٣) يقال لهم البـارسيـون «البارسي» Parsis. وهم من نسل اجملـوس الذين هجروا ايران بعـد استـيالء
العرب اليها وصاروا في الهند وخاصة في بومبي وسورت وبارودا.

(٤) الگبـر: بفتح الكاف الفـارسية واسكان الـباء والراء Guebres. هم بقيـة اجملوس الذين ظلوا على
دينهم في ايرانe وهم اآلن شـرذمة قليلة في يزد وكرمـانe ومنهم افراد منتـشرون في كثـير من بالد

ايران.
.Nask (٥) نسك: بفتح النون واسكان الس� والكاف

(٦) فنديداد: بفــتح الفـاء الفـارسـيــة واسكان النون Vendidad ومـعناه مـخـالفـة الـشـيطان او شـريعـة
مقاومة الشيطان.

.Vispered (٧) ڤسپرد: بكسر الفاء الفارسية واسكان الس� وفتح الباء الفارسية وراء ودال
.Yasna أو Yacna (٨) يسنا: بفتح الياء واسكان الس�

(٩) خردة أبستا: بضم اخلاء واسكان الراء Khorda Avesta ومعناها األبستا الصغرى.
(١٠) يشتات: جمع يشت بفتح الياء واسكان الش� Yasht وهي جتمع بالفارسية على يشتها.

(١١) فرگرد: بفتح الفاء واسكان الراء وفتح الكاف الفارسية وباسكان الراء والدال
  .Fargard

(١٢) أهورامـزدا: بـفـتح االلف وضم الهــاء وفـتح الراء وا^يـم واسكان الزاي Ahura Mazda وهو اسم
.Ormuz اله اخلير. وسمي ارمز وارمزد واورمز واورمزد وهرمز وهرمزد وعند الفرجن

(١٣) الگاثات: جمع كـاث بكاف فارسية وفـتح الثاء Gatha وهي اناشيـد مجوسـية انشئت في مـبدأ
القرن السادس قبل ا^يالد وادرجت في اليسنا.

(١٤) اي الفنديداد البسيطة.



بعــد ثالث� سنة من مـلك «بشــتـاسب بن كـي لهـراسب» فــادعى النبــوة وأراده
على قبول دينه فامتنع من ذلك ثم صدقه وقبل ما دعاه اليه وأتاه به من كتاب
إدعــاه وحـيــاً. فكتب في جـلد اثني عــشـر ألف بقــرة حــفـراً في اجلـلود ونقـشــاً
بالذهب وصير بشتاسب ذلك في موضع من اصطخر يقال له «دربيشت» ووكل

به الهرابذة ومنع تعليمه العامة.
وقال في ص٤٠٢: وذكر بعـضهم أن رجال من بني إسرائيل يـقال له «سمي»
كان نبياً وأنه بعث الى بشتاسب فصار اليه الى بلخ ودخل مدينتها فاجتمع هو
وزرادشت صـاحب اجملوس و«جـاماسـب» العالم بن «فـحـد» وكان سـمي يتكلم
بالعــبـرانـيـة ويعــرف زرادشت ذلك بتلـق� ويكتب بالفــارســيـة مــا يقـول ســمي
بالعـبـرانـيـة ويدخل جـامـاسب مـعـهــمـا في ذلك وبهـذا السـبب ســمي جـامـاسب
العـالم… وقـيل إن بشـتـاسب وأباه لهـراسب كـانا علـى دين الصـابئ� حـتى أتاه

سمي وزرادشت vا أتياه به.
وقـال ا^سعـودي في مـروج الذهب (١-١٤٢)(١٦)  كان (زرادشت) من أهل
آذربيجانe واألشهر في نسبـه أنه زرادشت بن استيمان. وهو نبي اجملوس الذي
أتاهم بالـكتـاب ا^عــروف «بالزمــزمـة» عند عــوام الناس واســمـه عنـد اجملـوس
أبستاه. وأتى زرادشت عندهم با^عجزات البـاهرات للعقول وأخبر عن الكائنات
من الغـيـبـيـات قبل حـدوثهـا من الكلـيات واجلـزئيـات. والكليـات هي األشـيـاء
العامةe واجلـزئيات هي األشياء اخلاصة مـثل زيد jوت يوم كذا وjرض فالن في
وقت كـذا ويولد لـفـالن في وقت كـذا وأشـبـاه ذلك. ومـعـجم هـذا الكتـاب يدور
على سـت� حـرفـاً من أحـرف ا^عـجمe وليس في سـائر اللغـات أكـثـر حـروفـاً من
هذا. ولهم خطب طويل قـد أتينا على ذكره في كـتابينا أخـبار الزمـان والكتاب
األوسط. وأتى زرداشت بكتابهم هذا بلغـة يعجزون عن إيراد مثلـها واليدركون
كنه مـرادها. وسنذكر بعـد هذا ا^وضع من هذا الكتـاب ما أتى به زرادشت ومـا
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الپهلوي على عهد الساساني�. وتوجـد أقسام منها بلسان السنسكريت يقرأها
الپارسيe وتوجد تراجم لها باللسان الكجراتي والفارسي احلديث.

وقـد عـني الفـرجن باألبـسـتـا ونـقلوها إلى لغــاتهم. وحــيث أنهـا لم تـنقل الى
العـــربيــة ال قــدjـاً وال حــديثـــاeً أحــبــبـت أن أنقل اآلن أهم كـــتــاب منهـــا وهو
«الڤنـديداد» ذلك ألنه الـكتــاب الوحــيــد الـذي وصل إلينا كـــامــالً وألنه درس
درسـاً تاماً وعلـمت معـاني ألفـاظه بخالف سـائر كـتب األبسـتا فـانهـا ^ا يكمل

درسها وحتقيقها(١٥).
وقصـدي بذلك إطالع األمة العربيـة على كتاب كـان موضوع إجـالل وتقديس
مالي� مـن البشر وقـدوتهم في قرون عـديدة واليزال كذلك عند نيف ومـائة الف

منهم.
وقــد رأيت مـن ا^ناسب أن يطـلع القــاريء أوال علـى مــا قــالتــه الـعــرب عن
األبستا وعن اجملـوسية وعلى ما قالته الفـرجن عنهما. فاخترت مـا قاله الطبري
في كـتـابه تاريخ االÃ وا^لوكe وا^سـعـودي في كـتابيـه مـروج الذهب والتنبـيـه
Clement والشـهرسـتـاني في ا^لل والنحـل وما قـاله كليـمـان هوارت eواالشـراف
Huart في الفـــصل الثــالـث من كــتــابـه (فــارس القــدjـة واحلــضــارة االيرانـيــة.

ص٢٠٧: پاريس ١٩٢٥)
جاء في تاريخ الطبـري (١-٢٨٤ طبعـة مطبعة االسـتقامـة بالقاهرة ١٣٩٥هـ
١٩٣٩م): قال هشام وفي زمان بشتاسب ظهر زرادشت الذي تزعم اجملوس أنه
eنبيهم. وكان زرادشت فيمـا زعم قوم من علماء أهل الكتاب من أهل فلسط�
خـادمـاً لبـعض تالمـذة أرمـيـا النبي خـاصـاً به أثيـراً عندهe فـخـانه فكذب عليـه
فـدعا الله عـليهe فـبـرص فلحق ببالد آذربـيجـان فـشرع بهـا دين اجملـوسيـةe ثم
خـرج منهـا مـتـوجـهـاً نحـو بـشـتـاسب وهو ببلخe فلمـا قـدم عـليـه وشـرع له دينه
أعجـبه فقـسر الناس على الدخول فـيه وقتل فـي ذلك من رعيتـه مقتلة عظيـمة
ودانوا به. وجـاء في التـاريخ عـينه (١-٤٠٠) أن زرادشت بن اسـفـيـمـان ظهـر
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(١٥) نقلت الفنديداد هذا ترجمته الفرنسية لدارمشتاتر.
(١٦) ذكـر ا^سـعـودي في مـبـدأ كالمـه أن زرادشت مـلك بعـد لهـراسب. ولم يكن هذا بالصـواب. فـان

زرادشت لم jلك. وذكر له سلسلة نسب طويلة أوصله بها الى منوجهر ا^لك.



وكـانوا قـبل ذلك على رأي احلـفناء وهم الصـابئـونe وهو ا^ذهب الذي أتى به
«بوذاسب» الى «طهمورث»…

وجاء زرادشـت بالكتاب ا^عـروف باألبستـا وإذا عرب اثبـتت فيـه قاف فقـيل
األبســتــاقe وعــدد ســوره إحــدى وعــشــرون ســورةe كل ســورة في مــائـت� من
األوراقe وعدد حـروفه وأصـواته ستون حـرفاً وصـوتاeً لكل حرف وصـوت صورة
مــفـردةe مـنهـا حــروف تتـكرر ومنهــا حـروف تـسـقط إذ لـيـسـت خـاصــة بلســان

األبستا.
وزرادشت أحدث هذا اخلطe واجملـوس تسميه «دين دبيره» أي كـتابة الدين.
وكـتب فـي اثني عـشــر ألف جلد ثور بقــضـبـان الذهب حــفـراً باللـغـة الفـارســيـة
األولىe واليعـلم أحــد اليـــوم يعــرف مـــعنى تلـك اللغــة وإ²ـا نقل لهـم الى هذه
الفارسية شيء من السور فهي في أيديهم يقرأونها في صلواتهم «كاشتاد(١٨)
وجترشت وبانيسـت وهادوخت» وغيرها من السورe في جترشت اخلـبر عن مبدأ

العالم ومنتهاهe وفي هادوخت مواعظ.
وعـمل زرادشت لألبسـتـا شـرحـاً سـماه «الزنـد» وهو عندهم كـالم الرب ا^نزل

على زرادشتe ثم ترجمه زرادشت من لغة الفهلوية الى الفارسية.
ثم عـمل زرادشت للـزند شـرحـاً سـمـاه «پازند». وعـملت العـلمـاء من ا^وابذة
والهرابذة لذلك الشرح شرحـاً سموه «بارده» ومنهم من يسميه «اكـرده» فأحرقه

االسكندر ^ا غلب على ملك فارس وقتل دارا بن دارا.
وأحـدث زرادشت خطاً آخـر تسـمـيـه اجملـوس «كــشن دبيـره» تفـسـيـره كـتـابة

الكل… 
وللفرس غـير هذين اخلط� اللذين أحدثهمـا زرادشت خمسة خطوطe منـها ما
تدخله اللغـة النبطيـةe ومنها مـا التدخلهe وقد أتـينا على شرح جـميع ذلك ومـا
ذكـروا له من ا^عـجزات والدالئل والعـالمـات ومـا يذهبون في اخلـمـسـة القدمـاء
عندهم: (اورمـزد) وهو الله عـز وجل و(أهـرمن) وهو الشـيطان الشـرير و(گـاه)
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جعل له من التفـسير وتفسير التـفسير. وكتب هذا الكتـاب في اثنى عشر ألف
جلد بالذهبe فـيه وعـد ووعيـد وأمر ونهي وغـير ذلك من الشـرائع والعـبادات.
فلم تزل ا^لوك تعـمل vا في هذا الكتاب الى عهـد االسكندر وما كـان من قتله
لدارا بـن دارا. فـــاحــــرق االسكنـدر بعض هـذا الكتــــاب. ثم صــــار ا^لك بـعـــد
الطوائف(١٧) الى أردشير بن بابك فـجمع الفرس على قراءة سـورة منه يقال لها
اسناد. فـالفرس فـي هذا الوقت اليقرأون غـيـرها من الكتـاب األول أبستـاه. ثم
عـمل زرادشت تـفـسـيـراً عند عــجـزهم عن فـهـمــه وسـمـوا التـفـســيـر «زنداً» ثم
للتفسـير تفسيراً وسمـاه «پازند». ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفـسيراً
لتـفـسـيــر التـفـسـيـر وشـرحـاً لســائر مـا ذكـرنا وسـمـوا هذا التــفـسـيـر «بارده».
فـاجملـوس الـى هذا الوقت يعـجــزون عن حـفظ كـتـابـهم ا^نزلe فـصـار عـلمـاؤهم
eًأخـذون كثيـراً �ن يحفظ أسبـاعاً من هذا الكتـاب وأرباعاً وأثالثاÉ وموابذتهم
فيـبتديء كل واحـد vا حفظ من جـزئه فيتلـوه ويبتديء الثـاني منهم فيـتلو جزءً
آخر والثـالث كذلك الى أن يأتي اجلمـيع على قراءة سـائر الكتاب لعجـز الواحد
منهم عـن حـفظه علـى الكمـال. وقــد كـانوا يقــولون إن رجــال بسـجــسـتـان بـعـد
الثالثمائة مسـتظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال. وكـان ملك كشتاسب الى
أن ¸جس ثم هلك عـشـرين ومـائة سنة. وكـانت مدة نبـوة زرادشت فـيـهم خـمسـاً
وثالث� سنـة وهلك وهو ابن ســبع وســبـع� سـنة. و^ا هلك زرادشت ولـي مكانه
«جـامـاسپ العـالم» وكـان من أهل آذربـيـجـان. وهذا اول مـوبذ قـام فـيـهم بعـد

زرادشتe نصبه لهم كشتاسب ا^لك. انتهى.
وقـال ا^سـعـودي أيـضـاً: في التنبـيـه واالشـراف (ص٧٩ طـبـعـة دار الصـاوي

بالقاهرة ١٩٣٨م):
و(ملك) كـيبـشتـاسب مائـة سنة وعشـرين سنة. ولثـالث� سنة خلت من ملكه
أتاه زرادشت بن «بورشـسب» بن «اسـبـيـمـان» (كـذا) بدين اجملـوسيـة فـقـبلهـا

وحمل أهل �لكته عليها وقاتل عليها حتى ظهرت.
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(١٨) وردت في مروج الذهب بصورة اسناد. (١٧) هم ملوك الطوائف ويقال لهم الفرثيون واالشغانيون «اشكانيان» واالرشاقيون ايضاً.



روحــانيــاً. فلمــا مـضـت ثالثة آالف سنةe أنفــذ مــشــيـئــتــه في صــورة من نور
مـتــألليء على تركــيب صـورة اإلنســان وأحف به سـبــع� من ا^الئكـة ا^كرم�
وخلق الشـمس والقـمـر والكواكب واألرض وبنـي آدم غيـر مـتـحـركـة ثالثة االف
سنةe ثم جـعـل روح زرادشت في شـجـرة(٢٠) أنشـأها في أعلى علي� وغـرسـهـا
في قلة جبل من جـبال آذربيـجان يعرف بـ(اسـمويذخر)e ثم مـازج شبح زرادشت
بل¼ بقـرة فـشـربـه أبو زرادشت فـصـار نطفـة ثم مـضـغـة فـي رحم أمـه فـقـصـدها
الشـيطـان وغـيـرهاe فـســمـعت أمـه نداءً من الســمـاء فـيـه دالالت علـى بروئهـا
فـبـرأت. ثم ^ا ولد ضـحـك ضـحكة تبـينهـا من حـضـر. واحــتـالوا على زرادشت
حتى وضعـوه ب� مدرجة(٢١) البقر ومـدرجة اخليل ومدرجـة الذئبe وكان ينهض
كل واحـد منهم بـحـمـايتـه من جنسـه. ونشـأ بعـد ذلك الـى أن بعث (كـذاe بلغ)
ثالث� سنةe فـبعـثه الله نبـياً ورسـوالً الى اخللق. فـدعا كـشتـاسف ا^لك فأجـابه
الى دينه. وكـان دينه عبـادة الله والكفر بالشـيطان واألمر با^عـروف والنهي عن
ا^نكر واجتناب اخلبـايث. وقال النور والظلمة أصالن متـضادان وكذلك (يزدان)
و(أهرمن) وهمـا مـبــدآ مـوجـودات العـالم وحـصلت التـراكـيـب من إمـتـزاجـهـمـا
وحـدثت الصــور من التـراكـيب اخملــتلفـةe والبـاري تـعـالى خـالق النور والـظلمـة
ومبدعـهما وهو واحد ال شريك له وال ضد وال ند واليجـوز أن ينسب اليه وجود
الظلمــة كـمـا قــال الزروانيـة. لـكن اخلـيـر والـشـر والصـالح والـفـسـاد والطـهـارة
واخلــبث إ²ا حـصـلت من امـتــزاج النور والظـلمـةe ولو لـم jتـزجــا ^ا كـان وجــود
للعـالم. وهما يتـقاومان ويتـغالبـان الى أن يغلب النور الظلمـة واخلير الـشر. ثم
يتــخلص اخلــيـر الى عــا^ه والشــر ينحط الـى عـا^هe وذلك هـو سـبب اخلــالص.
والبـاري تعـالى هو مـزجـهـمـا وخلطهـمـا حلكـمـة رآها في التـركـيب. ورvا جـعل
النور أصالً وقـال وجوده وجود حـقيقي. وأمـا الظلمة فتـابع كالظل بالنسـبة الى
الشـخـصe فـانه يرى أنه مــوجـود وليس vوجــود حـقـيــقـة. فـأبدع النـور وحـصل
الظالم تبـعاeً الن من ضـرورة الوجـود التضـادe فـوجوده ضـروري واقع في اخللق
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وهو الزمـان و(جاي) وهو ا^كان و(هوم) وهو الطينة واخلـميـرة وحجاجـهم لذلك
وعلة تعظيـمـهم للنـيريـن وغيـرهمـا من األنوار والـفرق ب� الـنار والنور والكالم
في بـدء النسل ومـــا كــان مـن (مــيـــشــاه) وهـو (مــهـــال) بن كـــيــومـــرت ومن
(مـيـشـاني) وهي (مـهلينة) بنت كـيـومـرت وأن الناس من الفـرس يرجـعـون في
أنسابهم اليـها وغير ذلك من دياناتهم ووجـوه عباداتهم ومواضع بيـوت نيرانهم

فيما سمينا من كتبنا.
ومتكـلمو االسالم من أصـحاب الكتب في ا^ـقاالت ومن قصـد الى الرد على
هؤالء القـوم �ن سلف وخلف يـحكون عنهم أنهم يزعـمـون أن الله تفكر فـحـدث
من فكره شـر وأنه الشـيطـان وأنه صـالَحَـه وأمـهله مـدة من الزمـان يفـتنه فـيـهـا
وغـيـر ذلك �ا تأباه اجملـوس والتنقـاد اليـه والتقـربـه. وأرى أن ذلك حكاية عن

بعض عوامهم �ن سُمع يعتقد ذلكe فننسب الى اجلميع.
وقـال الشــهـرســتـاني في ا^لل والـنحل ا^طبـوع فـي هامش الفـصـل البن حـزم
والكـيـــومـــرثيـــة الظـاهري (٢-٦٢) بعـــد أن ذكـــر مـن الثنـوية اجملـــوس(١٩) 

والزروانية وا^سخية واخلرمدينية:
(الزرادشـتيـة) أصـحاب زرادشت بن بورشـب الذي ظهر في زمـان كـشتـاسف
بن لهـراسب ا^لكe وأبـوه كـان من آذربيـجـان وأمـه من الرّي وأسـمـهـا (دغـد).
وزعـمــوا أن لهم أنبـيـاء ومـلوكـاً أولهم كــيـومـرث وكـان من مـلك األرض وكـان
مـقـامـه بأصطـخـرe وبعـده (اوشـهنج) بن (فـراوك) ونزل أرض الهـند وكـانت له
دعوة ثـمةe وبعـده (طمهـورث) وظهرت الصـابئة في أول سنة من ملكهe وبـعده
أخوه (جم) ا^لـكe ثم بعده أنبيـاء وملوك منهم (منوجـهر) ونزل بابل وأقـام بها
وزعــمـــوا أن مــوسى علـيــه الســـالم ظهــر في زمـــانهe حــتـى إنتــهى ا^ـلك الى
كشتاسف بن لهراسب وظهر في زمانه زرادشت احلكيم. زعموا أن الله عز وجل
خلـق في وقت مــــا في الصـــحـف االولى والكـتـــاب األعلـى من ملكـوته خلـقـــًا
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(١٩) jيـز الشـهـرسـتـانـي ب� اجملـوس وب� الزرادشـتـيـه من جـهـة اعـتـقـادهم في كــيـفـيـة نشـوء النور
والظلمة.

(٢٠) هي شجرة الهوم ا^قدسة عند الزرادشتي�.
(٢١) ا^درجة: ا^سلك والطريق.



لكتابهم ا^سمى (بندهيش) يكن زرادشت قد عاش ب� القرن السابع والسادس
قبل ا^سيـحe وهذا التاريخ هو ا^قبول عند أكـثر العلماء في زماننا. فـإن كتاب
التـسابيـح ا^عروف باسم الـ(گـاثات) ذكـر اسم هذا النبي. وهذه التـسـابيح نظراً
الى قـــدم اللـغــة الـتي كـــتــبـت بهـــا ترتقي عـلى أقل تقـــدير الـى زمــان ا^ـلوك
األخميني�(٢٢) األول�. وقد أمعن ا^سـتشرق (X�…Ë) في التدقيق وحدد هذا

التاريخ ب� ٦٦٠ وب� ٥٨٣ قبل ا^سيح.
كــان مـســقط رأس زرادشت «مــيــديا» مــركـز اجملــوس وباخلــاصـة «مــيــديا
األطروباتيـة» ا^سـمى اآلن بآذربيـجـان. لكنه وجـد له على مـا يظهـر في شـرقي
إيران ببلخ حـامـيـاً قـوياً دافع عن مـذهبـه وكـان أول من اتبـعـهe وهو ڤـشـتـاسب
الذي اليبـعد أن يكون نفس هسـتـاسب والد دارا األول. ولم يكن هستـاسب في
احلــقــيــقــة ملـكاeً لكنه كــان نـائب ا^لك علـى القطر البـلخي Bactrian. هذه هي
نظرية انكتـيل- دوپرون وضـعهـا منذ زمـان طويلe لكنها لم حتـظ بالقبـول عند

ا^تخصص�.
ينقل الپارسيون أن زرادشت كان ابن (پورشسـپا) و(دغذا) وأن حياته كانت
سلسـة مـعـجـزات. حـاولت الـسـحـرة والعـرافـون قـتله فلم يفلـحـوا. و^ا بلغ نحـو
العـشرين من العـمر إعـتزل الناس ليـتهـيأ لـلرسالة التي كـان يشعـر أنه مندوب
إليـها. وفي الثـالث� من عمـره تعـينت خطته بوحـي نزل عليهe وكـان ذلك على
ضفـة نهر (دائيـتيا) الذي تزعم الروايـة أنه في آذربيجان. كـان الـ(أمشـسپند)
 Amshaspand «رئيس ا^الئكـة» (ڤـوهو-منو Voho-Mano) «الرأي الصـائب» هو

الذي ظهـر له وذهب به أمـام عـرش الله فكلمـه الله. لكن ذكـر األمشـسـپند في
هذه القصة يدل على حداثتها.

وأعـقب ذلك أن ظهر له ڤـوهو-منو ست مـرات اخـرى في ظرف عشـر سنوات
وكان في هذه احلقبة يدعـو الى مذهبه خارج األراضي االيرانيةe في طوران وفي
سـيـسـتـان وهي سـجسـتـان احلـاليـةe لكنه لـم ينجح. فـان الكهنة الذين سـمـتـهم
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ال بالقـصد األول كـمـا ذكرنا فـي الشخص والظل. ولـه كتـاب قد صـنفهe وقـيل
e(كـيـتي)وهو (زندوسـتـا) يقـسم العـالم قـسـم�: (مـيـتـه) و eأنزل ذلك عليـه
يعني الروحاني واجلسماني والروح والشخص. وكما قسم اخللق الى عا^� يقول
إن ما في العـالم ينقسم قـسم�: (بخـشش) و(كنش)e يريد به التقـدير والفعل
وكل واحــد مــقـدر عـلى الثــاني. ثم يتكلـم في مــوارد التكليف وهـي حـركــات
اإلنسـان فـيـقـسـمـهــا ثالثة أقـسـام: (منش) و(گـويش) و(كنش)e يـعني بذلك
االعتقاد والقول والعملe وبالثالثة يتم التكليفe فاذا قصر اإلنسان فيها خرج
eوإذا جرى في هذه احلـركات على مقتضى األمـر والشريعة eعن الدين والطاعة
فاز الفوز األكبر. وتدعي الزرادشـتية له معجزات كثيـرة منها دخول قوائم فرس
eوكـان زرادشت في احلـبـس فأطـلق فـانطلق قـوائم الفـرس eكـشـتـاسف في بطنه
ومنهـا أنه مر علـى أعمى بالدينور فـقـال خذوا حـشـيشـة وصفـهـا لهم واعصـروا
مـاءها في عينيـه فانه يبـصرe فـفعلـوا فأبصـر االعمى. وهذا من جـملة معـرفتـه

بخاصية احلشيشة وليس من ا^عجزات في شيء. انتهى.
وهذا ما كتبه كليمان هوارت:

ليـست سـيـرة صاحب شـريعـة إيران سـوى نسـيج قـصص حـاول العلمـاء عبـثـاً
استـخراج أسـاس تاريخي منهe حتى أن اسـمه صعب التـفسـير لم jكن ايضـاحه
بصـورة مـرضــيـة. ورد اسـمـه في األبسـتــا (زراثشـتـرا) مع لقب (اسـپــيـتـامـا)
وبدونهe ويظـهـر أن هذا اللقـب كـان اسم عـائـلتـه وهو آت من كـلمـة (اسـپــيت)
ومـعناها األبيض. أما اشـتـرا فهـو اجلملe ولكـن كل الصعـوبة هي في (زراث)
القسـم األول من اسم هذا النبي وخاصـة في وجود حـرف الثاء اللثـوية ا^همـوسة
التـي لوالها إلجتــــه الفكـر الى (زرا) الذهـب وألدى االسم بـكاملـه الى مـــعـنى

«مالك اجلمال الذهب»e ولكن هذا بعيد االحتمال.
وكـذلك يصــعب تعـي� الزمـان الذي عــاش فـيـه زرادشت. إن كـتـبــة اليـونان
والالت� يرفـعون هـذا الزمان الى قـبل التـاريخ ا^سـيحي بسـتـة االف سنة. غيـر
أنهم إقتبـسوا معلوماتهم هذه من بيـئة كانت قد صـيغت فيها هـذه القصة التي
يستحيل تصـديقها. لكن نظراً الى رواية الپارسي� التي يدعـمها ا^¿ البهلوي
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(٢٢) ويقال لهم الكپانپون.



احلـقــيـقــة قـدمـاء ولـكن ليس لدينا عـن مـؤلفــاتهم سـوى حتلبــالت ومناقــشـات
حـــديثــــة. لقـــد ســـبـق «اكـــسنوث الـســـردي» هيـــردوتـس وكـــان علـى عـــهـــد
«أرتاكـسـرس-أحـشـويرش االول» بيـد أننا الجنـد لـه ذكـراً إال عند «ديوجـانس
الأرق Diogenes Laerce» الذي عـــــاش فـي زمن «ألـكسـندر �??????W???????ÑW—» وكــــان
«هرمـپيوس» يكـتب حوالي ٢٠٠ سنة قـبل ا^سيح ولكن لم يذكـره إال «پل�»
ومــثله «اودوكس» تلمــيــذ أفـالطـون وأرسطوطاليس نـفـســه. والنرى من ذكــر
«أكثه زياس» في ما يخص ما نحن بصدده سوى «ديودور الصقلي». وكل ما
أتى هـنالك اليـوثق بـه. لكن ورود اسـم النبـي في الگـاثات يـؤدي بنا الـى زمن
األخمينـي� على أقل تقدير كما يؤدي بنا إليـه من جهة اخرى ا^ؤلفـون االغريق
ا^ذكــورونe وهذا يتــفق الى حــد مع الرواية التـي جتـعل االصــالح الذي أحــدثه
زرادشت في أوائل القـرن السـادس قـبـل التـاريخ ا^يـالديe ذلك اإلصـالح الذي

قرر مستقبل فارس الديني.
إن األبستـا هي القانون الكهنوتي الصـالح زرادشت. جند في مـتنها كـما في
شروحـها البهلويـة بياناً فيـه أوسع التفاصـيل وأدقها عـما كان يـعتقـده تابعوها
في خلقة العالم. أما اللغـة التي كتبت بها فليست الفارسيـة القدjة التي كتبت
بهـا الرقم االخمـينيةe لكنهـا اختـها. فـان الى جانب لهـجة فـارس القدjة تـوجد
اللهـجة ا^ادية القـريبـة من السنسكريت. وحتـرير األبستـا ليس على نسق واحـد
eبل يظهــر فـيـه على القليـل ثالث طبـقـات مـتـعــاقـبـة: الگاثات أو التــسـابيح
واألقـسـام القـدjةe واألقـسـام احلـديثـة. فـالتـسـابيح تـؤدي بنا من جـهـة الطبـقـة
اللسـانيـة الـى أزمنة األخـمـيني� األول�. أمـا األقـسـام احلـديـثـة فـانهـا تذكـرنا

بتغير اللهجة الذي ترى آثاره في رقم أخالف دارا األول ا^تأخرين.
في الگاثـات يقـول زرادشت نفـســه إن قـصـده كــان إعـادة الدين الى صــفـائه
القد� وترينا الـ«دينكرت»(٢٤) زرادشت يكافح اخلرافـات والسحر واالستـمداد
من الشيطان. أمـا تعاليمه فـمؤسسة علـى وجود عنصرين النور والظلمةe اخلـير
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األبســتـــا (كــاڤي) و(كـــراپان) قــاومــوه أشـــد ا^قــاومــة. ثـم إن (أهورامــزدا)
«هرمزد» أمـره بالتوجيـه الى بالط ڤشتـاسبe فقضى هناك عـام� كامل� وفّق
فـيـهـمــا الى إهداء هذا ا^لك رغم صـعــوبات جـمـة. وكـان للنـبي إذ ذاك اثنتـان

.(X�…Ë ٦١٨ قبل ا^يالد حسب حساب) .واربعون سنة
وفي الگاثات جتــد تفـاصـيل عـن نصـروا زرادشت في بالط ا^لـك وهم الوزير
(جـاماسپ) وأخـوه مسـتـشار ا^لك (فـراشاؤشـتـرا). تزوج الوزير (پوروچستـا)
بنت زرادشت صـاحب االصالحe وصارت (اهڤـوڤي) بنت ا^ستـشار زوجـة ثالثة
لزرادشت. وتضـيف فصـول األبسـتا احلـديثة وا^تـون الپـهلوية الى هذه األسمـاء
أســمــاء أوالد ا^لك. منهـم «اسـپـنتـو-داتـا» الذي صــار يســمى في القــصــائد

احلماسية «اسفنديار» وأخوه «زايري ڤايري» ا^سمى «زرير» أيضاً.
وصـارت الـناس في جـمــيع إيران تدخل في دين زرادشت أفــواجـاً. وامــتـدت
تعاليمـه على رواية الى طوران والى أقسام من الهند واالغريق وآسيـا الصغرى
لكن هـذه الرواية ال قــيـــمــة لهـــا. ألنّا نعلـم أنه لم يكـن شيء من ذلك. ولـكنا
نتـســاءل: ألم تكن بقـيت في هـذه الرويات ا^تـأخـرة والتـي هي حـديثـة نســبـيـاً
ذكـريات إنـتـشـار عــبـادة «مـيــثـرا»? وقـيـل إن النبي شـغـل في سنيـه األخــيـرة
بحروب مقدسة كانت دفاعاً أمام هجوم الـ«هياؤونا»(٢٣) وفيها قتل زرادشت.
وكـان قـائـد األعـداء «أراجـاتسـپــا»«أرجـاسپ» وكـان اسم قـاتـل النبي «توري

براترڤخش» وكان عمر زرادشت سبعاً وسبع� سنة (٥٨٣ ق.م.).
بحثت العلمـاء عما jكن اسـتخراجه من احلـقائق التاريخـية من هذه الروايات
التي أكـثـرها مـتأخـرe ولكن ا^سـألة بقـيت بال حل نـهائي. والغـريب في أخـبـار
اليــونان أنـه ال هيــرودتس صــاحب ا^عـلومــات اجلــيــدة عــرف اسم زرادشت وال
اكسينوفون الذي حاذى نهر دجلة صاعداً على رأس العشرة اآلالف الرجل الذي
أتى بهم مـن قنقـســة Cunaxa. وال وجـود السـم زرادشت إال عند مـؤلـف� هم في
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Hyong- الذين اكتسحوا اوروبا. وقد سـمى الصينيون الهون «هيونغنو Huns (٢٣) لعله يريد الهون
.«nou .(٢٤) هي مجموعة مقتطفات باللسان البهلوي تبحث عن تاريخ وادبيات ا^ذهب اجملوسي



السـماء وجـيش اجلـحيمe قـد تقابـلت قوى الطرف�. يقـود أهورا-مـزدا «السيـد
العـاقـل» اجلـيش السـمــاوي دائمـاeً على انـه ليس في مـحــاربتـه اآللهـة الـدنيـا
وحــدهe بل يســـاعــده مــجلس مــؤلف مـن ســتــة وزراء هو رئيــســهـم. هؤالء هم
�U?�W اسـپنتا)«القـديسـون اخلالدون» ينضم اليـهم الـ(أمـشـسپندات) الـستـة (أ
أهورامـزدا فـيكون سـابعـهم عـلى أنه األول فـيـهم. هؤالء مـجـردات روحـانيـة ال
حـقـيقـة لهـاe هم رؤسـاء ا^الئكة يقـفـون أمـام عـرش اللهe وزراء يقظون يتلقـون
e«أوامـر ا^لك األعـظم. وهذه أسـمـاؤهم: ڤــوهو-منو (بهـمن) «الـرأي الصـائب
أشـا-ڤهـشـتا (اردبـهشت) «الفـضـيلة احلـسنى»e أخشـثـرا-ڤئـيـريا (شـهريڤـر)
«ا^لكوت ا^نشود»e اسپنتا-آرمائتي (سپندارمذ) «التسامح الكر�»e هاأژ-

واتات (خورداذ) «الصحة»e أمرتات (مرداد) «اخللود».
يرى ژ. دارمشتاتر أن فكرة األمشسپندات مقـتبسة من أصحاب األفالطونية
احلـديثـة االسكندرانيـ�e قـوبل بهم القـوى عند (فـيلون) وبنـاء عليـه الjكن ان
تكون الگاثات «الـتسـابـيح» قـد سبـقت الـقـرن األول ا^يـالدي. لكن الظاهر ان
فكرة سلسـة مراتب لسـبع قوى مـعنويةe ولو أنهـا التطابق الـ(أديتا) «اآللهـة»
الواردة في الـ(ڤةدا) «كتـاب البرهمني� ا^قدس»e إال أنهـا على كل حال أقدم
من نظريات اليهود ا^تـأغرق� وتشبه خاصة رؤساء ا^الئكة جـبرائيل وميكائيل

وروفائيل الواردة اسماؤهم في األقسام احلديثة من التوراة.
األمــشــپندات هم احملــافـظون على مــخــتلـف الكائنات. اخــتص ڤــوهـو-منو
باحليوانات النافعةe وأشـا-ڤهشتا بالنارe واخشثرا-ڤئـيريا با^عادنe واسپنتا-
ارمائيـتي باألرض. أما هاأژ-واتات وأمراتات فيـحفظان ا^ياه والنبـاتات. وقد

نسبت اليهما بعض شهور السنة وبعض أيام االسبوع وبعض الزهور.
يأتي دونهم في الرتب الـ(يزاتات Yazatas)(٢٧) «ا^سـتـحـقـون العـبـادة» وهم
كثيـرونe هم آلهة أدنون او مالئكة. وهم اآللهة األربعة والعـشرون الذين ذكرهم
(فلوترك Phluarque) في تأليفـه ا^سمى (ايسيد واوسـيريد Isid et osirid) بيد ان

31

والشـرe كالهمـا في جدال مـستـمـرe ينتاب كليـهمـا فـيه الظفـر واالنكسار. قـد
افــتـرق الكون فــريق� بـينهـمــا هوة ســحـيــقـة. فـي كـال الطـرف� نحـارب قــوى
العـدوين. هرمـزد يخلق كل مـا في الكـون من خـيرe وأهرمـنe كي يتـغلب على
خصمهe يخلق كل مـا فيه من شر(٢٥). كان أرسطوطاليس يجهل إسم زرادشت
ولكنـه كـان عــا^اً بالـصـراع بـ� االله (اورومــزدس) «هرمــزد» وكـان يـسـمــيــه
(زةأوس) وب� اإلله (أرjـانيــوس) «أهرمـن» وكــان jثـله بـ(�œU…”). أخــيـــراً

سينتصر هرمزد وسيقهر اخلير الشر.
وقـد ظهر في عـهـد الساسـان� مـذاهب منشـقة مـال مـعتنقـوها الى االعـتقـاد
بالوحـدة االلهية مـستـفيـدين من عبـارة (زرڤان اكـاراتا) أي زمان غـير مـحدود
«سـرمد» الواردة في األقـسام احلـديثـة من األبستـاe استـخـرجوا منهـا فكرة اله
واحــد فــوق العـنصــرين هرمـــزد وأهرمن(٢٦) وكــان هذا ا^ـذهب مــعــروفـــاً لدى
(ثيـودور ا^ـوپسـوأسـتي) فـي القـرن الرابع ا^يــالدي ولدى الكاتب� االرمــيني�

(أزنيك) و(أليزه) في القرن اخلامس.
اليتـحـارب روح اخلــيـر وروح الشـر وحـدهمــا. بل لكل منهـمـا جــيشe جـيش
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(٢٥) قـابل هذا vا كان يعـتقـده قدمـاء ا^صري�. انقل هنـا ما جـاء في تاريخ التطور الديني
تاليف احــمـد زكـي بدوي (ص١٨)… تولد من االرض والســمـاء اربـعـة آلهــةe اولهـمــا
(اوزريس) و(ايزيس)e أ²ا تكون الـعالم وجـاءا باحلـضـارة وا^دنيـةe وثانيـهمـا (سـيت)
و(نفـتــيس)e أتيـا بالشــر وا^وت… وفي (ص٢١): اصـبح (سـيـت) يعـتـبـر فـي نظرهم
(نظر قــدمـاء ا^ـصـري�) اســاس كل شــر… ومن ثم اصـبـح اله الشـر و�ـثل الظالم ورب
القـحط والصـحراء وا^هلك لكل شـيء حيe وكذلك صـار عـدواً لكل خيـر وشـيطاناً ب�
اآللهـة ا^صـرية… وفي (ص٢٤): فكرة الشـيـطان «سـيت ا^صـري» هي فكرة الن الرب
سيت كان عدو الـرب «هورس» والظاهر ان العبراني� اخذوا اللفظ بتحريـف كما اخذوا

ا^عنى.
(٢٦) قابل بهذا ما عند الهندوكي�. أنقل هنا ما جـاء في كتاب حياة الشرق (ص٥٣): اذا
تأملت الى ذلك الثالوث البرهمي وجدت ان (برهمـة) يرمز به الى اخلالق و(فشنو) الى
اخليـر و(سيـفا) الـى الشر. وقـد يقولون برهمـة هو ا^وجد وفنشـو هو احلافظ وسـيفـا هو

(٢٧) مفردها يَزَتَ بثالث فتحاتe ونكتبها يزتا الظهار فتحة التاء.ا^هلك.



اليوجـــد ســوى اجــزاء فـــال عــبــرة بذلـك. على أنا جنـــد في زمــان ا^ـادي� اسم
(افراڤرتيش=افرا »Phraortes ”W�—Ë) وقد سمي أول شهر من السنة (فروردين)

باسمه.
أمـا (ڤــرطرغنا Verethraghna) ملك النـصـر فـقــد سـمـي به ا^ريخ بلفظ بـهـرام
احملـرف عن ڤــرهران Varahran بالبــهلوية. وشــخــصـوا (ڤــاتا) الريح و(أســمن)

السماء و(زم) األرض وعدوها في زمرة اليزتات.
وأمـا الـ«هـاومـا»(٣٠) فـقــد ألهــوها واعـتــقـدوا أنهــا سـيــارة تعطي الرحــيق
اخملصص لشـرب الكهنة. ولتركـيبه الطقـسي عندهم وصفات كـثيرة يـقابله عند
الهنود الـ(صــومـا) وهذا يدل على أن هـذه الشـعـائر الدينـيـة قـدjة جـداً ســبـقت
انفصـال شعـبتي الزمـرة اللسانيـة الهندية االيرانيةe بيـد أنه لم يرد لهـا ذكر في

الگاثاتe لكنها كانت معروفة لدى بلوترك باسم (اومومي).
وبأزاء جـيش اخلـيـر يقف جـيش الشـر أعني قـوى اجلـحيـم ا^تحـمـسـة لتـدويخ
العــالم وعلـى رأسـهــا الـروح الشــريرe روح الكرب والضــيقe أال وهـو (أنگرا-
مــاينيــو) «أهرمن» هـو الذي يقــود الشــيــاط�e الـ(U??ÑWz«œ) «الديوات». هذه
eUÑ…œ ديڤـوس) ويراد بهـا الكلمـة هي ع� الكلـمة الـسنسكريتـيـة والالتينيـة (
.(Areimanios انيـوسjأر) اآللهـة. وكـان أرسطوطاليـس يعـرف أهرمن ويسـمـيـه
أهرمن هو الفكرة الرديئةe هو التـمردe هو الكذب. هكذا ورد اسمـه واضحاً في
كتابة بيـستون. هو جمـيع أشكال الشر في هذا الكون. يعارض خلق اخلـير فاذا
لم يـســتطـع مــحـــوهe ســـعى ولو الى تـقليـل فــعلـه. هو اخلـــالق الرديءe يخـلق
الـ(پتياريا) «ا^ضادات». عندما يخلق أهورا-مـزدا احلياة يخلق انگرا-ماينيو
ا^وت. مـسكنه الظلمـات التي ال حـدَّ لهـا. لكن هذه احلـرب الشـعـواء سـتنتـهي

يوماً بانتصار اخلير ومحق الشر. يوم الدينونة األخيرة.
يسكـن اجلــحـــيم الـ(�U???ÑWz«œ) «الديوات» والــ(دروجــات) والـ(درڤنـتــات)
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األبستا تعتبرهم كثيرين جداً قد يبلغ عددهم األلوف.
كـان (ديـوجـانس ال أرق) يعلم ان الـفـرس كـانت تـعـتـقــد بأن الهـواء تـسكنه

أرواح.
إن أهم هؤالء اآللهـة الصـغـار هم الذين خـصص لكل واحـد منهم يوم من أيام
الشهـر كما ورد في كـتب الپارسي� ا^سـماة (سيـزوره). وهذه ا^الئكة صنفان:
صنف سماوي وصنف أرضي. أهورا-مزدا هو أعظم اليزتات السماويةe ويرأس
زرادشت اليــزتات االرضـيــة. وهم ا^الئكة ا^وكلـون بالشـمس والـقـمـر والنـجـوم
والهــواء والنار وا^اءe أو هم مــشـخــصـات أفكـار مـجــردة كـالنصــر واحلـقــيـقــة
والســالم والـقــدرة. (آتر) هو النـار الســمــاوية كــمـــا أنه النار التـي في عــروق
اخلـشب وهو ابن أهورا-مـزدا. و(آپو) أي ا^اء هو مـوضوع عـبـادة خـاصة. أمـا
(أهڤار-»�U�WzUA) أي الشمس ا^نيرة فهي ع� أهورا-مزدا جترها خيل سريعة
اجلري. يأتي بعدها (ماه) أي القمـر والنجوم «تيشتريا Tichtriya» الذي يسميه
فلوترك (سيريوس Sirius) «الشعرى»(٢٨) و«ميثرا Mithra» هو في األصل إله
العـقــود وهو إله النور واحلــقـيـقــة وقـد جــاء ذكـره مع «أناهيــتـا»(٢٩) في رقم
أخـمـيـني� من العـصـور ا^ـتـأخـرة. اتخـذه اصـحــاب ا^ذاهب الصـوفـيــة ونشـروا
عبادته في أقاصي �لكة الرومان وقد عثـر في أماكن كثيرة وخاصة في پاريس
وحديثـاً في كاپو Gapoue على ¸اثيل بارزة تصـور ميثـرا بهيئـة رجل على رأسه

طاقية افريجية وهو ينحر ثوراً.
اســراؤوشــا «ا^طيع» هو مع مــيــثــرا و(رشنو Rachinou) أحـد ا^الئـكة الذين
يكونون قـضـاة فـي اآلخـرة وهو ا^لك احلـارس للدنيـا أيضــاً والـ(افـراڤـاشي) هم
كــذلك مــالئـكة حــفظة يـكونون في الســـمــاء قــبل والدة الناس ويـتــحــدون مع
أرواحهم بعد ا^وت. هم نوع من األرواح الصاحلة تساعد أهورا-مزدا في كفاحه
الشـــر. لم يرد لهـم ذكــر في الگـاثات ا^نظـومــةe ولكن vـا أن هذه ا^نظـومــات
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(٢٨) تيشتريا: هو عطارد.
(٢٩) أناهيد وبالفارسية احلديثة ناهيد وهي الزهرة.

(٣٠) نبـات وشـراب وجوده ضـروري في تقـد� القـراب�. يسـمى النبـات هوم ايضـا وقد ذكـر في كـتب
ا^فردات العربية باسم «هوم اجملوس».



جسد ا^يت بأن ينظر اليه كلبe ويسمون هذا العمل الديني (سگديد). أما من
Ba- جـسـد احلي فـيـمكن طـرد هذه الشـيطانة باقـامـة ا^راسـيـم ا^سـمـاة (برشنوم
rachnoum) وهي اإلغـتـسـال سبـعـة أيام. ولنذكـر (أژهي دهاكـا) وهو الضـحـاك

عند مـؤرخي العرب الذين اعـتبروه ملكـاً عدواً لفارسe وتبـع صاحب الشهـنامة
العــرب في ذلك. ويلقـب الضـحــاك بلقب (بيــڤــر أسب) أي ذي العـشــرة آالف
حصـان. سمت الفرس باسمـه ثعباناً خرافـياً هو التن� (أژدرها) تصور األبسـتا
الضـحـاك مـسـيــخـاً ذا ثالثة رؤوس وست عـيـون وثالثة أفـواه. أمــا الشـهنامـه
فتـمثله رجالً قـد خرج من منكبيـه حيّتـان تتغذيـان كل يوم vخاخ البشـر. كانت
عـاصــمـة هذا ا^لك بابل. يـحـتـمل ان في هذا الـنوع من االسطورة بقـيــة ذكـرى
اضطهادات أصابـة ا^لة الفارسية من قـبل �لكة بابل في الزمن الذي كانت هذه
حتكم قطر سوز Susiane وجبـال فارس. وفي الوقت عينه كـانوا ينظرون الى هذا
ا^لك كأنه شيطـان. وهو الذي ثل عرشه (»�U�Ë√U�Wz«d) «فريدون» بطل التـجدد

في إيران وقيده باحلديد حتت جبل دماوند.
والـ(ياتو) هم سـحرة والـ(پائيريكا) «پـري» هن اجلنيات وبنات البـحر يؤثرن
تأثيـراً سـيـئـاً في التـراب وا^اء والنار وبا^اشـيـة والنبـات ويسـحـرن النجـوم كي

ال¸طر ويجعلنها تسقط شهباً.
وعندهم أن الدنيـا تـدوم اثني عـشـر الف سنة(٣١) وهذا األمـد الطويل ينقـسم
الى أدوار أقــــصــــرe كل دور ثـالثة آالف سنـة. فــــالدور األول هو دور اخلـلقــــة
الروحـيـة فـيــه يخـرج أهرمن من الظلمــات فـيـبـهـره النور. يعـرض هـرمـزد عليـه
الصلح لكنه يرفضهe فيعرض عليه هرمزد حرباً تدوم تسعة آالف سنة علماً منه
ان الروح الشـرير سـيـقـهر عنـد انتهـائهـا. والدور الثـاني دور اخللقـة ا^ادية فـيـه
يخلق هرمزد األمـشپندات والسمـاء وا^اء واألرض والنبات واحليـوان واإلنسان.
وفي الوقـت عــينه يخلق أهـرمن الشــيــاط� واالرواح الشــريرة. والـدور الثــالث
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والـ(پائـيـريكـات) «پري» والتنانـ� وا^سـوخ. خـلقــهم جـمــيــعــاً الروح الشــرير
حملـاربة مـخلوقـات اخليـر التي خلقـهـا أهورا-مـزدا. تسكن اخمللوقـات الشـريرة
الشـمــال: وباب اجلـحـيم هـو جـبل (أ—…“Arezura-«—Ë) في سلسـلة جـبـال ألـبـرز.
مسكـنهم االعتيـادي والية مازندران على سـاحل بحر قـزوين. هذه الديوات هي
مشـخصات اخلطايا والذنوب واالمـراض. عددها كثـير بعدد القـوى التي تهاجم
اإلنسـان. نور النهـار يهـزمـها. وjكـن التخلـص من افعـالهـا vراسـيم دينيـة الن
زرادشت مـن اكــبـــر أعـــدائهـــا. وكـــانت اجملـــوس - على روايـة (كليـــمـــانت)
االسكندري تفخـر بكونها قادرة على إجبار االرواح اخلـبيثة على خـدمتهم. هذا
وقـد اختص أحـد كتب األبسـتا بكامله vـقاومـة الشيـاط� وهو الكتاب ا^سـمى

ڤنديداد واألصح (ڤيدائه ڤاداتا) «شريعة مقاومة الشيطان».
يذكـر البندهش «كـتـاب الپـارسـي� ا^قدس» مـع أهرمن سـتة شـيـاط� يقـابل
بهم األمشپدات السـتة. وهنا تبدو الصفة االصطناعيـة لهذا الترتيب. ثالثة من
(Serva ســرڤــا)و (Indra إندرا) هذه الشـــيــاط� هي بأســمـــاء آلهــة هنديـة وهم
و(ناســـتــيـــا Nasatia). فــمـن هذه األســمـــاء أتت أســـمــاء (إندرا) و(ســـأورو)
و(ناأونهـــائيــثــيــا). أگـــا-منو «الرأي السـيء» هو بالطـبع خــصم ڤــوهـو-منو
«الرأي الصالح»e وتعزى وظيفة خاصة الى (آAechma UL�Wz) شيطان الغضب
والتخريب ا^عروف باسم (أسموده Asmode) وهو الذي دخل من كتاب (طوبيا)
في عداد شياط� النصرانية. إن اليزتا (اسراأوشا Sraocha) الذي هو عبارة عن
جتسـيد الطاعـة الدينية والعبـادةe موظف بصـورة خاصة vحـاربته وسيـهلكه في
آخــر الزمــان. وهناك عــدا الشــيــاط� زمــرة من الكـائنات الشــريرة مكـونة من
(الدروج) ومن أتباعـه ا^سم� باسمه. الدروج هو الكذبe هو جتـسد أو تظاهر
الروح اخلـبـيث. ومن هـذه الكلمـة أتى تعـبـيـر (درڤنت) الـذي ورد في الگاثات
vعنى األشـرار والكفـرة مـقـابل الـصـاحل� عـبـيـد الله. وفي األجـزاء احلـديثـة من
األبستـا أنهم شيـاط� متجـسدون في سكان مـستنقعـات گيالن فـي جنوب بحر
قزوين. ومن جملة الدروجـات الـ(نسو) وهي شيطانة تسبب فـساد اجلثثe وهذا
أقـذر األعــمـالe تتــخـذ ألجل الدخــول في اجلـثـث صـورة ذبابة jكـن طردها من

36

(٣١) قـابل بهذا العـدد الكامل عدد االثـني عشـر الف جلد ثور التيe حـسب الرواية الپارسـيةe كـتب
عليها م¿ األبستا باجمعه والتي أحرقها االسكندر في برسبوليس.



فيجدد العالـم بعد البعث ويكون مجيئه قبل الدينونة األخـيرة. وتأتي موجة من
معدن منصهـر فتغطي األرض وتطهرها. وعندئذ تقع ا^عركـة األخيرة ب� هرمزد
وأهرمنe ب� اخلــيـر وبـ� الشـرe ب� الـنور وب� الظلمــة وتنتــهي بهــزjة أهرمن

الهزjة التي التقوم له بعدها قائمة.
ا^ذاهب ا^نشـقة: كـانت الزرادشـتيـة دين الدولة الفـارسيـة على عـهد السـاللة
الســاســانيــة. والى جــانـب هذا الدين الســائد الـسلفي دخلـت مــذاهب منشــقــة
مـخالفـة. يعتـرف الڤنديداد نفـسه في فـصله األول بأن استـعمـال الدخمـات(٣٤)
وهي الـتي تـســـــمى بـأبراج الـسكـوتe لم تـكن عـــــامـــــة في فـــــارس. وذكـــــر
الشـهـرستـاني أحـد مـؤلفي العـرب في أوائل القـرن الثانـي عشـر ا^يـالدي ثالثة
مــذاهب رئيــســيــة: األول مــذهـب الزرادشــتــي� األصليـ� القــائم على تـعــاليم
زرادشتe الثـانـي مـذهب الزرواني� الذين يـقـولون بأن هرمـزد وأهرمـن نشـآ من
كـائن أسـبق وأعلى منهـمـا هو زرڤـان «زرڤـان أ Zrvan Akareno u�…—U» السـرمـد
«الزمان غيـر احملدود»e الثالث مذهب الگيومـرثي� الذين يرون أن أهرمن نشأ

من شك حصل عند هرمزد.
وكـان لبـدعـت� إثنـت� خطر سـيـاسي عظيم: بدعـة (مـانـي) مـؤسس ا^انوية.
إنتشر تابعوه مديدة في اوروبا وآسيـاe وبدعة (مزدك) وكانت خططه التجددية

االجتماعية على أساس االشتراكية قد أوشكت أن تقضي على ا^ملكة.

øœ«b�bMç�« Y-�� ]r�

كانت الكتب الزرادشتية ا^قدسة تؤلف على عهـد الساسان� مجموعاً ينقسم
الى أحــد وعـــشــرين نسكـاً أي كــتــاباً وصلـنا التــاسع عـــشــر منهــا تـامــاً وهو

الڤنديداد.
إذا نظرنـا إلى الڤنـديداد وجــدنـا ان القــسـم األعظم منـه يبــحـث عن قــواعـــد
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يرينا في البشرية النزاع ب� اخلير وب� الشرj eتد من البشر االول گيومرث الى
مـبـعث زرادشت وقـبـول ا^لك ڤـشتـاسـپـا االصـالح والدور الرابع jتـد من ظهـور
زرادشت الى يوم احلسابe تبعث فيه ا^وتى وينتصر هرمزد على أهرمن ويسود

اخلير بال منازع.
يعـتقـد الزرادشتـيـون بخلود الروح ويزعمـون أن الروح حتـوم حول اجلـسد بعـد
ا^وت ثالثة أيام وتنعم أو تـشقى كـمـا كانـت في احليـاةe ثم يحـملهـا الريح الى
أمام جسر (�u�…—WÄu�U!M) «چنڤات» وهناك يحـاكمها قضـاة ثالثة من اليزتات
وهم مـيثـراe وأسرائوشـاe ورشنوe كقـضاة اجلـحـيم الثالثة عند قـدماء االغـريق:
مينوس Wz eMinosآك e Eaque رادامنت Rhadamante. يزن القضـاة با^يزان أعـمال
اإلنسان التي عملهـا في حياته ويحكمون حسب حركـة لسان ا^يزان(٣٢). وبعد
ذلك يكون ا^رور اخملـيف من على الچنڤـات ا^متـد فـوق اجلحـيم ب� جبل ألبـرز
وجبل دائيتيا. يكون الچنڤات عريضاً وسهل ا^رور للروح الصاحلة ولكنه يكون
ضيقـاً ويدق تدريجياً عندمـا ¸ر عليه الروح الشريرةe فتـعثر أخيـراً وتسقط في

أعماق الهاوية حيث يكاد الظالم الدامس يقبض عليه باليد.
وبعــد أن جتـتــاز روح الصـالح منـزل الفكر الصــالح والقـول الـصـالح والعــمل
الصالح تصل الى الـنور األزليe الى دار التسبـيح والتمجـيدe الى ا^قر اجلـميل
(الگارو²انا) الذي هو العـالم األفضل الـ(انهوڤـهيشـتا) «بهـشت» اجلنة. وأما
الروح اجلهنمـية فتهـبط وتنحدر الى مثـوى اآلالم ا^عدّ لها. وب� اجلنة واجلـحيم
يكـون الـ(هامـــه شـــتگـان) «مكان تعـــادل األوزان» ا^ـطهـــر الذي تذهـب اليـــه

األرواح التي يتعادل اخلير والشر من أعمالها وهناك تنتظر البعث.
ومن أشراط األيام األخـيرة مجيء (ساأوشـيانت)(٣٣) ا^سيح اخمللص ا^نجي
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(٣٢) وزن االعمال عقيدة قدjة عند قدماء ا^صري�. جاء في تاريخ التطور الديني ما نصه:
اذا انفـصلت الروح عـن اجلـسـد تلحق باوزوريس حتت االرض حـيث تـغـيب الشـمس كل
eفيـؤتى بالروح امامهم eيوم-هناك يتصدر اوزوريس في مـحكمته وقد أحاط به اآللهة

حتاسب عما اقترفته في احلياةe وتوزن اعمالها vيزان احلق وتطلب شهادة القلب…
(٣٣) اسم آخر ابن لزرادشت لم يولد بعد!

(٣٤) الدخـمـة هي عند الزرادشـتـي� البنـاء ا^عـد لعـرض جـثث ا^وتى على الطيـور ا^فـتـرسـة
لتأكلهاe ألن الدفن محرم عندهم.



ا^وضـوع وفــيـهـا أقـسـام مـكررة في الفـصـول. يســتـثنى من ذلك بعـض مـتـون
eقـصـيـرة كــالفـصل ١٠ في عـدد تكرار اجلـمـل ا^سـتـعـملة في الـعـزائم والرقى
eوالفـصـل ١١ في العـزائم ا^ســتـعـمـلة في طرد الشطان من األشــيـاء النجــسـة
والفــصل ١٢ في مــدة احلـداد عند مــوت مــخـتلف االقــاربe والفــصل ١٧ في

كيفية قص الشعر وتقليم االظافر.
ولنبدأ اآلن في نقل الڤنديداد:

œ«b�bMç�«

:(٣٧)eقال هرمزد السپيتاما زرادشت
لقد جعلتe يا اسپيتاما زرادشتe كل مكان يعجب أبناءه ولو أن الراحة فيه

.(٣٨)(u#WzUÑ Ëأيريا) لذهب البشر بأجمعه الى eقليلة

± qBH�«

أول األمكنة والبـالد التي خـلقتـهـا أنا هرمـزد كـان (أران) الذي يسـقـيـه نهـر
(أراس).

قـابل هذا أهرمن ا^متـليء موتاً بخلقـه هذه البليـة: حيـة النهـر والشتـاء الذي
خلقته الديوات. 

هناك عـشــرة شـهـور شـتـاء وشـهــران صـيف. وهذه الشـهـور تبــرد ا^اءe تبـرد
األرضe تبــرد النبــات. هناك بؤرة الشــتــاءe هناك قلب الشــتــاءe هناك يهــجم

الشتاءe هناك أسوأ الباليا.
ثاني األمـكنة والبـــالد الطيـــبــة التـي انا هرمـــزد كــان الســـهل الذي يسـكنه

الصغديون.
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التطهـيـر ويعـني بهـا طرد الشـيطان من األشـيـاء الـتي نحـبـسـهـا. فـهـو كـتـاب
الشـريعــة التي تعـتـبــر عـدوة الديوات. بيـد أن اثـني عـشـر من فـصــوله االثن�
والعــشــرين ليس لهــا صلة بدفـع الشـيــاط�e فــان الفــصل� األول� والـفـصــول
الثالثة األخيرة هي من نوع الـقصص واخلرافات. فأما الفصل األول فـفيه تعداد
أسـماء ا^دن االيرانيـة التي أوجـدها هرمزد والبـاليا التي صـبهـا عليهـا أهرمن.
وفي الفـــصل الثـــاني بحـث عن التـــاريخ القـــد� وكــيف أن هـرمــزد كلـف «jا
»�d�WzU?A»»(٣٥) Yima Khshaetra «ا^لك العـادل» وهو جمـشـيد بتـبليغ شـريعتـه

للناس وكــيف رفض jـا هذا التكليف لـكنه قــبل أن يسـوس الـعـالم ويـطرد منه
ا^رض وا^وت. وهـذا الفــصل يـصف أيضــاً الــ(ڤــار Var) الذي أمــر هـرمــزد jا
بإنشائه كي يكون ملجأ ألجمل ²اذج احليوانات والنباتات إلنقاذها من األشتية
ا^هلكـةe فـتنسل هـذه النمـاذج وجتــدد عـمــارة األرض بعـد تلك األشــتـيــة التي
يرسلها (مهركوشا)(٣٦) في آخر الزمان. وأمـا الفصول الثالثة األخيرة فـتبحث

عن أصول الطب وعن قدرة ا^ياه والكلمات ا^قدسة في شفاء األمراض.
عــدا ذلك جنـد في الـفـصل التــاسع عــشـر جــهـود أهـرمن الفـاشـلة في إهالك

زرادشت وإضالله ونبذة من وحي هرمزد إلى زرادشت.
يبـقى سـتـة عـشـر فـصــالً من الثـالث إلى الثـامن قـد خـصـصت كـلهـا تقـريبـاً
^سـائل تشــريعـيـة. فـيـبـحث الـقـسم االعظم من الفـصـول ٥-١٢ عـن النجـاسـة
ا^تـولدة من ا^وت ومن مس ا^يت وعن الوسـائل التي يجب اتخـاذها الزالتهـا.
والفـصــالن ١٦-١٧ وقـسم من ١٨ تـبـحث عن النجــاسـة التنـاسليـة وغــيـرها.
والفـصـالن ١٣-١٤ وقـسم من الفـصل ١٥ تبـحث عن الكلب وفـضله وحـقـوقـه
وسـجاياه وعـن العقـوبات ا^تـرتبـة على من يقتـله. والفصل ٣ يبـحث عن حـرث

االرضe والفصل ٤ عن العقود والعقوبات.
ليس في كثـير من هذه ا^تـون انسجـام ووحدة كاملةe فـفي أغلبهـا خروج عن
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(٣٧) قيل ان اسپيتاما هو اجلد العاشر لزرادشت.
(٣٨) يرجح انه اراد بهـذا االسم أران وهو السهل اخلـصب الكائن ب� نهر أراس وبـ� نهر كورe يـعرف

 .⁄U%…dI% هذا السهل اليوم
(٣٥) jا: في االصل (يِمَ) بكسر الياء وفتح ا^يم. نكتبها jا الظهار فتح ا^يم.

(٣٦) مهركوشا: ساحر يرسل ثالثة أشتاء �يتة مع امطار مخربة تدعى (ملكوسان).



eقــابل هذا أهرمن ا^مــتليء مــوتاً بخلـقـه هذه البـليـة: اجلــرم الذي اليغــتـفــر
اخلطيئة اخملالفة للطبيعة.

عــاشــر األمكنة والبــالد الطـيـبــة التـي خلقــتــهـا أنـا هرمــزد كـانـت (الرخج)
اجلميلة.

قابـل هذا أهرمن ا^متليء مـوتاً بخلقه هذه البلـية: اجلرم الـذي اليغتفـرe دفن
ا^وتى(٤٢).

حـادي عشـر األمكنة والبالد الطـيبـة التي خلقتـهـا أنا هرمزد كـانت (هلمند)
«سيستان» النيرة اجمليدة.

قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه هذه البلية: شرور السحر.
هي ذا العــالمــة التي يعــرف بهـاe الـعـالمــة التي يرى بـهـا: حــيـثــمــا يدعى

الساحرe جتري هناك أسوأ األعمال السحرية.
ثاني عـشـر األمكنـة والبـالد الطيـبـة التي خلقـتـهــا أنا هرمـزد كـانت (الرّي)

ذات األصناف الثالثة(٤٣).
قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه هذه البلية: سوء قلة االjان الرديئة.

ثالـث عــشـــر األمكنـة والبـــالد الطيـــبـــة التي خلـقــتـــهـــا أنا هرمـــزد كـــانت
(الكرخ)(٤٤) القديرة التقية.

قابـل هذا أهرمن ا^متليء مـوتاً بخلقه هذه البلـية: اجلرم الذي اليـغتفـرe طبخ
اجلثة.

Var- U�…—UÑ) رابع عشر األمكنة والبـالد الطيبة التي خلقتهـا أنا هرمزد كانت
ena)(٤٥) ذات الزوايا األربع التي ألجلها ولد أفريدون قاتل الضحاك.

قابل هذا أهرمن ا^متليء مـوتاً بخلقه هذه الباليا: احليض غـير العادي وظلم
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قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بهذه البلية: اجلراد مفني القطعان والنباتات.
ثالث األمكنة والبـالد الطيبـة التي خلقتـها أنا هرمـزد كانت (مـرو) احلصـينة

التقية.
قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه هذا البلية: السلب والفسق.

رابع األمكنة والبـالد الطيـبـة التي خلقـتـها أنا هرمـزد كـانت «بلخ» احلـسناء
ذات األعالم الرفيعة.

قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه هذه البلية: النمل وقراها.
خامس األمكنة والبـالد الطيبة التي خلقـتها أنا هرمـزد كانت (نسا) الواقـعة

ب� مرو وبلخ.
 قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه هذه البلية: الشك.

سادس األمكنة والبـالد الطيبة التي خلقـتها أنا هرمزد كـانت (هرات) هاجرة
البيوت(٣٩).

قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه البكاء والنواح(٤٠).
سـابع األمكنة والـبـالد الطيـبـة التي خلقـتـهـا أنـا هرمـزد كـانت (كـابل) ذات

الظالل الرديئة.
قـابل هذا أهرمن ا^مـتليء مـوتاً بخلق هذه البليـة: (اخناثئـتي) الوثنيـة التي

شغفها حب (بكرزاسپا).
ثامن األمكنة والبالد الطيـبة التي خلقتـها أنا هرمزد كانت (مـيشان) كثـيرة

األعشاب.
قابل هذا أهرمن ا^متليء موتاً بخلقه هذه البلية: الغرور.

تاسع األمكنة والبـالد الطيـبـة التي خلقـتـها أنا هرمـزد كـانت (اخننتـا) التي
يسكنها اجلرجانيون(٤١).
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(٣٩) قيل ان الهراتي كان يهجر داره تسعة ايام او شهراً كامالً اذا مات له أحد فيها.
(٤٠) البكاء على ا^ـيت مـحـرم بتـاتاً عند الزرادشـتـي� الن الدمـوع التي تسـكب على ا^يت

تكون نهراً jنعه من عبور جسر اجلنفات.
(٤١) اخننتــا هو (اخنان رود) في هرقـانـيـا أي جـرجـان. يعنـي ان اجلـرجـاني� يسـكنون على

شواطئه.

(٤٢) دفن ا^وتى محرم عند اجملوس. يعرضون موتاهم للطيور اجلارحة فتاكل حلومها.
(٤٣) يقصد باالصناف الثالثة الرهبان وا^قاتلة والزراع.

eاحداهما في خراسـان واالخرى في غزنة e(٤٤) يذكر جغـرافيو العرب مـدينت� اسمهما كـرخ
كان ابن بطوطة قد زار الثانية منهما.

(٤٥) U�…—UÑ: يرجح كونها طبرستان.



إني لم أكن مستعداً ولم أتعلم درس الشريعة وحملها. 
حينئذe يا زرادشت! قلت له أنا هرمزد: 

ّË eكـــثّــر على األقل خـــالئقي eإذا لم تقـــبل أن تدرس شــريعـــتي وحتــملهــا
خالئقيe إقبل محافظة خالئقي وتدبيرها والعناية بها.

فأجابني jا اجلميلe يا زرادشت:
نعمe ســأكـثـر خــالئقكe سـأ²ي خــالئقكe أقـبـل مـحـافظـة خـالئقك وتدبـيـرها
والعنـاية بهــا. لن يكون في �لـكتي ال ريح باردة وال ريـح حـارة وال مــرض وال

موت.
عند ذلك أحـضرت لـه أنا هرمزد آلت�: خـا¸اً ذهبـاً وسـيفـاً مـرصعـاً بالذهب.

هو ذا jا قد ملك ا^ملكة.
وفي عهـد jا مر ثالثمـائة شتاء وامـتألت األرض با^اشـية الصغـيرة وا^اشـية
الكبـيــرة والبـشـر والكـالب والطيـور وبنيــران حـمـر مـشــتـعلة حـتى أن ا^ـاشـيـة

الصغيرة وا^اشية الكبيرة وحتى الناس لم جتد لها مكاناً عليها.
فنبهت jا اجلميل:

يا jا اجلـميل ابن ڤـيـڤنهات! قـد امـتألت األرض با^اشـيـة الصغـيـرة وا^اشيـة
الكبـيرة والبـشـر والكالب والطيور وبـالنيران احلـمـر ا^شتـعلةe فلم تعـد ا^اشيـة

الصغيرة وال ا^اشية الكبيرة وال الناس جتد مكاناً عليها.
حينئـذ تقدم jا في النور نحو اجلنوب في طريق الشـمس وطبع األرض باخلا¯

الذهب وشكها بالسيف قائالً:
بصداقةe يا (اسـپنتا أرمئتي) «يا جني األرض»! أرجـو منك أن ¸تد وتتسع

لكي حتمل ا^اشية الصغيرة وا^اشية الكبيرة والناس.
ووسع jا األرض بقـدر ثلث مـا كـانـت عليـه قـبلe فـمـشت ا^اشـيـة الصـغـيـرة

وا^اشية الكبيرة والناس كما تشاء وكما شاء jا.
ومـضى في عهـد jا ستـمائة شـتـاء وامتـألت األرض vاشيـة صغـيرة ومـاشيـة
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األجانب.
خـامـس عـشـر األمـكنة والبـالد الـطيـبــة التي خلقــتـهـا أنـا هرمـزد كــانت بلد

االنهار اخلمسة (الپنجاب).
قـابل هذا أهرمن ا^مـتليء مـوتاً بـخلقـه هذه البـاليا: احلـيض اخملـالف للعـادة

والغلمة(٤٦).
سادس عشـر األمكنة والبالد الطيبـة التي خلقتها أنا هرمـزد كانت بلد منابع

(رنگها) «أروند =دجلة) التي يقطنها شعوب ال رئيس لهم.
قــابل هذا أهرمن ا^ـمـتـليء مـوتـاً بخلقــه هذه البلـيـة: الـشـتــاء الذي خلـقـتــه

الديوات.
ويوجد أمكنه وبالد أخرى جميلة وعريقة بالعدالة وتوخي اخلير وزاهية.

≤ qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح كثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من كـان أول بشـر قـبليe أنا زرادشتe كلمـتـه أنت هرمـزدe من الذي علمـتـه
ديانة هرمزدe ديانة زرادشت?

أجاب هرمزد:
jا اجلميلe الراعي الصالحe أيها القديس زرادشتe هو أول إنسان كلمته أنا

هرمزد قبلك أنت زرادشتe وعلمته ديانة هرمزدe ديانة زرادشت.
قلت له أنا هرمزدe يا زرادشت:

هل تريدe يا jا جميل ابن ڤيڤنهات Vivanhat! أن تتعلم شريعتي وحتملها? 
فأجابني jا اجلميلe يا زرادشت:
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(٤٦) يشير الى ادراك البنات ا^بكر في الهند.



وا^اشية الكبيرة والناس كما تشاء وتروم وكما شاء jا.
ع� اخلالق هرمـزد موعداً لليزتات السـماوية في أران الشهـيرة التي يسقيـها

أراس.
jا اجلمـيلe الراعي الصالحe ع� موعـداً ألخيار من الناس في أران الشهـيرة

التي يسقيها أراس. 
وفي ا^وعـد ذهب اخلـالق هرمزد واليـزتات السـمـاوية الى أران الشـهيـرة التي

يسقيها أراس. 
وقال هرمزد ليما:

يا jا اجلميل ابن ڤيـڤنهات! هي ذي أشتاء الشقاء تهـجم على عالم األجساد
آتيـة بالبرد الـقاسي ا^تلف. هي ذي أشـتـاء الشقـاء تهـجم على عـالم األجسـاد

وتسقط الثلج بقطع كبيرة بثخن «أردڤي» على اجلبال الشاهقة.
وجميع احلـيوانات ا^وجودة في األماكن احلزينة وعلى قلل اجلبـال وفي أعماق

الصحاري ستأوي من هذه األماكن الثالثة الى مالجيء حتت األرض.
كـان السهل عليـه أعشـاب قبل هذا الشـتاءe قـبل أن يطغى عليـه ا^اءe لكن
بعـد ذوبان الثلوج سيـعـتبـر أعجـوبة في عالم األجـسـادe يا jاe مكان يرى فيـه

أثر رجل خروف فقط.
إعـمل لك إذن ملجأe «ڤـاراً Var» طول كل من جـوانبـه األربعـة شوط فـرس.
وخـذ اليـه ²اذج ا^اشـيـة الصغـيـرة وا^اشـيـة الكبـيـرة والناس والكالب والطيـور
والنيران احلـمر ا^شتـعلة. إعمل لك إذن ڤـاراً طول كل من جوانبه األربعـة شوط
فـرس كي يكون مـسـكناً للناسe طوله شـوط فـرس في كـل من جـوانبـه األربعـة

للبقر والغنم(٤٧).
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كبيرة وبناس وكالب وطيـور وبنيران حمر مشتعلة فلم تعد ا^اشـية الصغيرة وال
ا^اشية الكبيرة وال الناس جتد مكاناً عليها.

فنبهت jا اجلميل:
يا jا اجلـميل ابن ڤـيـڤنهات! قـد امـتألت األرض با^اشـيـة الصغـيـرة وا^اشيـة
الكبـيرة والبـشـر والكالب والطيور وبـالنيران احلـمـر ا^شتـعلةe فلم تعـد ا^اشيـة

الصغيرة وال ا^اشية الكبيرة وال الناس جتد مكاناً عليها.
حينئـذ تقدم jا في النور نحو اجلنوب في طريق الشـمس وطبع األرض باخلا¯

الذهب وشكها بالسيف قائالً:
بصـداقةe يا اسـپنتـا أرمـئتي! أرجـو منك أن ¸تـد وتتـسع لكي حتـمل ا^اشيـة

الصغيرة وا^اشية الكبيرة والناس.
ووسع jا األرض بقـدر ثلث مـا كـانـت عليـه قـبلe فـمـشت ا^اشـيـة الصـغـيـرة

وا^اشية الكبيرة والناس كما تشاء وتروم وكما شاء jا.
ومضى في عـهد jا تسعـمائة شتـاء وامتألت األرض vاشـية صغـيرة وماشـية
كبيرة وبناس وكالب وطيـور وبنيران حمر مشتعلة فلم تعد ا^اشـية الصغيرة وال

ا^اشية الكبيرة وال الناس جتد مكاناً عليها.
فنبهت jا اجلميل:

يا jا اجلـميل ابن ڤـيـڤنهات! قـد امـتألت األرض با^اشـيـة الصغـيـرة وا^اشيـة
الكبـيرة والبـشـر والكالب والطيور وبـالنيران احلـمـر ا^شتـعلةe فلم تعـد ا^اشيـة

الصغيرة وال ا^اشية الكبيرة وال الناس جتد مكاناً عليها.
حينئـذ تقدم jا في النور نحو اجلنوب في طريق الشـمس وطبع األرض باخلا¯

الذهب وشكها بالسيف قائالً:
بصـداقةe يا اسـپنتـا أرمـئتي! أرجـو منك أن ¸تـد وتتـسع لكي حتـمل ا^اشيـة

الصغيرة وا^اشية الكبيرة والناس.
ووسع jا األرض بقـدر ثلث مـا كـانـت عليـه قـبلe فـمـشت ا^اشـيـة الصـغـيـرة
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(٤٧) يشــبـه البــاحـثــون ڤـار jـا بفُلك نوح. القــصـد مـن كليـهــمـا تـخليص قــسم من البـشــر
واحلـيـوانات من االنقـراض. والفـرق بـينهـمـا ان نوحـاً ينجي ا^ؤمنـ� من الطوفـانe وjا
ينجي احسن ²اذج من الـناس واحليوانات والنبـاتات من البرد. فالفـرق اذن منبعث من

اختالف جغرافي اقليمي.



(٤٨) الهثرة الف خطوة.
(٤٩) ^ا كـان الڤار حتت االرضe لم يقـصـد هنا باالقسـام االعلى واالوسـاط واالدنى طبقـات
بعـضهـا فوق بـعضe ا²ا ا^راد التفـاوت في االقـسامe فـيكون مـعناها االكبـر واالوسط

واالصغر.

وjده.
وعمل jا كـما أراد هرمـزد: وطيء الط� بعقبـيه وعجنه بـيده كمـا يفعل اآلن

الكواز الذي يبل الط� وjده.
وعمل jا الڤار بـطول شوط فرس في كل من جوانبه األربـعة. وجاء الى هناك
بنمــاذج من ا^اشــيــة الصــغـيــرة وا^اشــيــة الكبــيـرة والنـاس والكالب والطيــور
والنيـران احلـمـر ا^شـتـعلة. وعـمل ڤـاراً طول كل من جـوانبـه األربعـة قـدر شـوط
فــرس ليكون مــسكـناً للناس. وطول كـل من جــوانبــه قـدر شــوط فــرس للبــقــر

والغنم.
وهناك أجرى ماءً في مجرى طوله هثرة وأقام الطيـور على حافتيه في خضرة

دائمة مع علف الينفد.
وأنشأ هناك مساكن وبناء ذا شرفة وقاعات خارجية ودهاليز.

جــاء اليـه بنمــاذج الرجــال والنسـاء مـن أكـبــر وأحـسن وأجــمل مــا على هذه
االرض.

جاء اليه بنماذج مـن جميع أنواع احليوانات من أكبر وأحـسن وأجمل ما على
هذه االرض.

جاء اليه بنماذج من جميع النباتات من أعلى وأعطر ما على هذه األرض. 
 جاء اليه بنماذج من جميع الثمار من أطيب وأعطر ما على هذه األرض.

ووضع النـمـاذج أزواجــاً لكي تبــقى هـناك والتفنى طول بـقـاء هذه الـناس في
الڤار.

ولم يكن هناك ال أقـعس وال أحـدب وال عـاجـز وال ضـال وال شـرير وال خـداع
وال حـقود وال حـسـود وال معـيب األسنان وال مـجذوم يجـب عزله وال واحـدة من

العالئم التي يسم بها أهرمن أجسام الناس.
عـمل في القـسم األعلى من احملل تسـع طرقe وفي القـسم األوسط ست طرق
وفي القـــسم االدنى ثـالث طرق. أتى الى طـرق القــسـم األعلى بألـف ²وذج من
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هناك جتـري ا^يـاه مجـرى طوله «هثـرة»(٤٨)  تقـيم الطيـور على حـافتـيـه في
خضرة دائمة مع علف الينفد.

تنشيء هناك مساكنe بناءً ذا شرفة وقاعات خارجية ودهاليز.
جتيء الى هنـاك بأكـبــر وأحــسن وأجــمل ²اذج على وجــه األرض من الرجــال
والنســاء. جتيء الى هنـاك بأكـبــر وأحــسن وأجــمل ²اذج على وجــه األرض من

جميع أنواع احليوانات.
جتيء الى هنـاك بأعلى وأعطر ²اذج عـلى وجـه األرض من جــمـيع النبــاتات.
جتيء الى هناك بأطيب وأعطـر ²اذج على وجه األرض من جـمـيع الثمـار. تضع
هذه الـنمـــاذج أزواجـــاً أزواجــــاً كي تبــــقى والتفـنى طول بقــــاء هذه النـاس في

الڤارات.
لن يكون هناك أقـعس وال أحدب وال عاجـز وال ضال وال خداع وال حـقود وال
حـسـود وال مـعـيب األسنان وال مـجـذوم يجب عـزله وال واحـدة من العـالئم التي

يسم بها أهرمن أجسام الناس.
تعـمل تسع طـرق في القـسم األعلى من احملل وست طـرق في القـسم األوسط
وثالث طرق في القــسم األدنى(٤٩). تأتي الى طرق القـسـم األعلى بألف ²وذج
من الرجـال ومن النسـاء. وبسـتـمـائة الى طـرق القـسم األوسط. وبثـالثمـائة الى
طرق القسم األدنى. وتفتح بخا¸ك الذهـب لهذا الڤار باباً ونافذة تضيء الداخل

بنفسها.
قال jا في نفسه: كيف أصنع الڤار الذي أمرني به هرمزد?

فقال هرمزد ليما بن ڤيڤنهات:
طأ الط� بعــقـبـيك واعــجنه بيـديك كـمــا يفـعل اآلن الكواز الـذي يبل الط�
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(٥٢) البرسمن: ويقال له البرصومe باقة من قضبان شجرة مربوطة برباط مصنوع من اخلوص
توضع عـلى مــحــمل يســمى (برصــومــدان) يرمــز بهــا في تـقـد� الـقــراب� الى الزمــرة

النباتية.
(٥٣) هو اجلني الذي يعطي االغذية طعومهاe وهو شماس ميثرا.

(٥٤) كان االخـمينيـون jنحون حق اسـتغـالل االرض مدة خـمسـة أضهر دون ضـريبة للـفالح�
الذين يسيّلون ا^اء الى االراضي التي ال ماء فيها. فكثرت القنوات التي حفروها حتت

االرض من اسفل اجلبال الى السهول (وهي الكهاريز).

≥ qBH�«

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هو أول مكان تشعر األرض فيه بأنها أسعد?

أجاب هرمزد:
هو حيث يدعـو مؤمنe يا اسـپيتـاما زرادشتe وبيده احلطبـةe وبيده البـرسمن
Baresman(٥٢)e وبيـده ل¼ البقـرةe رافـعاً صـوته باتفـاق تام مع الدين وداعيـاً

.(٥٣)(Rama Hvastra راما أهڤاسترا)و eسيد ا^زارع الواسعة Mithra ميثرا
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هو ثاني مكان تشعر األرض فيه بأنها أسعد?
أجاب هرمزد:

eمع أوالد eمع زوجـة eمع مـاشـيـة eهو حـيث ينشيء مـؤمن داراً مع قـسـيس
مع قطيع جيد. فـتنمو في هذه الدار ا^اشيةe تنمو الفضـيلةe ينمو العلفe ينمو

الكلبe تنمو ا^رأةe ينمو الولدe تنمو النار. وينمو كل شيء صالح للعيش.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هو ثالث مكان تشعر األرض فيه بأنها أسعد?
أجاب هرمزد:

هو حيث يزرع الرجل أكثـر ما jكن من احلنطة والعشب واالشجـار ا^ثمرةe يا
اسپيـتاما زرادشتe وحيـث يجلب ا^اء الى أرض ليس فيها مـاء ويجر ا^اء من

مكان يكثر فيه(٥٤).
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الرجـال والنساءe والى طرق الـقسم األوسط بسـتمـائةe والى طرق القـسم األدنى
بثالثمائة. ثم عمل للڤار بخا¸ه الذهب باباً ونافذة تضيء الداخل بنفسها.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ماهي األنوارe يا هرمزد ا^قدسe التي تضيء الڤار الذي عمله jا? 

أجاب هرمزد:
األنوار الذاتية واألنوار الـتي تتخذ في الدنيـا. الشيء الوحيـد الذي ال وجود

له هناك رؤية النجوم والقمر والشمسe والسنة ترى كأنها يوم.
في كل أربع� سنة يولـد من زوج� بشريـ� زوجانe ذكـر وانثى. وكـذلك من
كل زوج� من أنواع احليوانات. وهؤالء الناس يـعيشون أحسن عيـشة في الڤار

الذي عمله jا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من أتى بدين هرمزد الى الڤار الذي عمله jا?
أجاب هرمزد:

هو الطائر كرشيپتر Karshiptar(٥٠) يا زرادشت القديس.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من هو الرئيس الزمني والرئيس الروحاني هناك?
أجاب هرمزد:

(٥١)Urvatatnara اورڤتطنرا
وأنتe يا زرادشت.
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(٥٠) كـرشـيــپـتـر: هو الرئيس الـروحـاني للطيـور. يـعـرف يتكلمe وهو الـذي أدخل الدين في
الڤــارe هناك تتلى األبســتـا بلـسـان الطيــور. قـيل في احلــاشـيــة انه (الكخــرفـاك) أي

(الككرفاكا) الطائر احملبوب عند شعراء الهند.
(٥١) هو أحد اوالد زرادشت الثالثة الذين ولدوا في حياته.



ما هو ثالث مكان حتزن فيه األرض أكثر?
 أجاب هرمزد:

هو ا^كـان الذي انشىء فــيــه أكـبــر عــدد من هذه الدخــمــات Dakhmas حــيث
توضع جثث الناس.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
هو حيث تكثر ماشية صغيرة وماشية كبيرة أكثر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هو خامس مكان تشعر األرض فيه بأنها أسعد?

أجاب هرمزد:
هو حيث تسمد ماشية صغيرة وماشية كبيرة أكثر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
أي مكان حتزن فيه األرض أكثر?

أجاب هرمزد:
هو مضيق في »—…“e«—Ë يا اسپيـتاما زرادشت: حيث تـتصاعد زمر الشـياط�

من جحر الدروج.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هو ثاني مكان حتزن فيه األرض أكثر?
أجاب هرمزد:

هو ا^كان الذي دفن فيه ناس موتى وكالب موتى أكثر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هو ثالث مكان حتزن فيه األرض أكثر?
أجاب هرمزد:

هو ا^كان الـذي أنشيء فــيـه أكــبــر عـدد من هـذه الدخـمــات Dakhmas حــيث
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يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هو رابع مكان تشعر األرض فيه بأنها أسعد?

أجاب هرمزد:
هو حيث تكثر ماشية صغيرة وماشية كبيرة أكثر.

أجاب هرمزد:
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هو خامس مكان تشعر األرض فيه بأنها أسعد?
أجاب هرمزد:

هو جيث تستمد ماشية صغيرة وماشية كبيرة أكثر. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
أي مكان حتزن فيه األرض أكثر?

أجاب هرمزد:
(٥٥) يا اســپـيــتـامــا زرادشت: حــيث تتـصــاعـد زمــر

«—Ë“…—« هو في مــضـيق
الشياط� من حجر الدروج(٥٦).

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
 ما هو ثاني مكان حتزن فيه األرض أكثر?

 أجاب هرمزد:
هو ا^كان الذي دفن فيه ناس موتى وكالب موتى أكثر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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(٥٥) مضيق »—…“Ë—»: ويسمى رأس »—…“Ë—» وظهر »—…“e«—Ë قمـة على باب جهنم في الشـمال
مــقـر الشــيـاط�e وهو بـركـان دمــاوند في سلسلـة جـبــال ألبـرز حــيث قـيــد الضـحــاك
بالسالسل. Ë“…—«Ë—» كان اسم شيطان هو ابن أهرمن قتله كيومرث اول البشر وانتقاماً

على هذا القتل صار كيومرث عرضة لضربات أهرمن.
(٥٦) جحر الدروج: كناية عن جهنم.



احلامل أي يخـالطه). ينقض الدروج-نسو عليـه حتى أطراف أصـابعهe فيـصبح
جنساً دائماً أبداً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
أي مكان يلزم الرجل الذي حمل (وحده) ميتاً?

أجاب هرمزد:
eفي مكان مـن األرض أخلى مـا يكون من ا^ـاء وأخلى مـا يكون من الـنبـات
ترابه أنـظف مــا يكون وأيـبس مــا يكونe ينـدر منه مــرور ا^اشــيـــة الصــغــيــرة

وا^اشية الكبيرة ونار هرمزد والباقات اخملصصة للبرسمن وا^ؤمن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

على أي بعــد عن النار? على أي بعــد عن ا^اء? على أي بعـد عن الـبـاقـات
اخملصصة للبرسمن? على أي بعد عن ا^ؤمن?

أجاب هرمزد:
على ثالثـ� خطوة عن النارe على ثـالث� خطوة عن ا^اءe على ثـالث� خطوة

عن الباقات اخملصصة للبرسمنe على ثالث� خطوة عن ا^ؤمن.
ينشىء ا^زديون Mazdeens(٥٨) سـيـاجـاً حـول هذا ا^كان ويقـيـمـون هذا الرجل

هناك مع أغذيةe يقيمونه مع ألبسة من أخشن ما يكون وأرذلها.
يأكل هـذه األغــذية ويكتــسي بـهــذه األلبــســة الى أن يبلـغ سن اخلــمــس� أو

الست� أو السبع�.
ومـتى وصل الـى سن اخلـمـس� أو الســت� أو السـبـع� يرسـل ا^زديون رجـال
قويا مدرباً الى محل عزلته فوق اليفاع يفصل رأسه عن عنقهe ويتركون جسده
ألشــره الطيـور اجلــارحـةe لـلنسـور الـتي خلقـهــا الروح الصــالح(٥٩) قــائل� هذه
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توضع جثث الناس.
ما هو رابع مكان حتزن فيه األرض أكثر?

أجاب هرمزد:
هو ا^كان الذي فيه أكبر عدد من أجحار مخلوقات أهرمن.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هو خامس مكان حتزن فيه األرض أكثر?

أجاب هرمزد:
هو ا^كـان الذي تســيــر فــيـه زوجــة مــؤمن وولـده في طريق الســبيe الـطريق

ا^غبرة القاحلةe رافع� صوتاً محزناً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من هو الرجل الذي يفرح األرض أعظم فرح?
أجاب هرمزد:

هو الذي يخرج منها أكبر عدد من جثث الناس والكالب.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من هو في الدرجة الثانية الرجل الذي يفرح األرض أعظم فرح?
أجاب هرمزد:

هو الذي يهدم أكثر هذه الدخمات ا^وضوع عليها جثث الناس.
اليحمل رجل وحده ميتاً قط!(٥٧).

إذا حـــمل رجل وحـــده مــيـــتــاً يخـــرج الـ(دروج-نســـو) من األنف (مـن أنف
اجلثة)e من الع�e من اللسانe من الفكe من الذكرe من الدبرe وjسكه (jسك
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(٥٧) يقـصـد بذلك ا^ـيت الذي لم تطرد منه ال(نسـو) بـالسكديد اي بنظر الكـلب. يجب في
مــا يتــعلق با^يت عـندهم ان ال يعــمل االنســان منفــرداeً يجب ان يـحـرس ا^يـت اثنان
ويغسله اثنان ويحـمله اثنان ويقرأ عليـة قسپسـان وان jشي وراءه ا^شيعـون مصطف�

اثن� اثن�.

(٥٨) ا^زيدون: نـسـبــة الى الـقــسم الثــاني من اسم اهـورا-مـزدا أي هـرمـزدe فــيـكون مــعنى
ا^زدي� باله اخلير.

(٥٩) الروح الصـالح هو هرمـزدe نسـبت هذه الطيـور اليه نـظراً للخدمـة التي تقـوم بهـاe وهي
تطهير الطبيعة بأكلها اجلثث.



وذراعـه األيسـر. ســأكـون دائمـاً حـاملة ألجلـك. حـاملة جـمـيع األغــذيةe حـاملة
ألجلك أوال أكداساً من القمح.

من ال يشــتـغـل في األرض يا اســپـيــتـامــا زرادشت بذراعــه األيسـر وذراعــه
األjن. بذراعه األjن وذراعه األيسر تقول له األرض:

سـتتكيء دائمـاً على باب األجنبي ب� الذين يسـتجـدون طعامـهم. سيـأتونك
بنفــايـات اخلــبـز وســقــاطـات ا^ائدة يرسلـهــا اليك أناس عنـدهم كــثــيــر من كل

اخليرات.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

كيف تغذى ديانة مزدا?
أجاب هرمزد:

بزرع القمح بهمة.
من زرع القـمحe يـزرع اخلـيـرj eشي ديانة مـزداj eشـيـهـاe يـرضع ديانة مـزدا
بقدر ما تفعله مائة رجل رجل وألف ثدي امرأة وعشرة آالف دعاء من اليسنا.
^ا خلق القـمـح اضطربت الديواتe و^ا كـبـر هلعت قـلوب الديواتe و^ا عـقـد
eو^ـا سنبل هربت الديوات. في الـبـيت الذي ينعـدم فـيــه القـمح eبكت الديوات
تسكن الديواتe لكن اذا أتى القـمح بكثرة يكـون كأنه حديد مـحمي يفـتل في

أفواهها.
لنحفظ هذه اآلية عن ظهر قلب:

«من اليأكل التـكون له قـوة للـقـيـام بـواجـبـات الـدين بحـمــاسـة وال للحــراثة
بحـمـاسة وال لـلتولـيد بحـمـاسـة. باألكل يعـيش جـمـيع عالـم األجسـادe فـاذا لم

يأكلe هلك».
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من هو في الدرجة اخلامسة الرجل الذي يفرح األرض أعظم فرح?
أجاب هرمزد:
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الكلمات:
إن هذا الرجل يندم على كل ما فكر فيه من شر وعمله من شر.

وإن كـان قـد ارتكـب اعـمـاالً رديئـة اخـرىe تـكون مـغـفـورة بنـدامـتـه. وإن لم
يرتكب اعماال رديئة اخرى قط: تقدر ندامته دائماً أبداً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
من هو في الدرجة الثالثة الرجل الذي يفرح األرض أعظم فرح?

 أجاب هرمزد:
هو الذي يخرب أكبر عدد من أجحار مخلوقات أهرمن.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
من هو في الدرجة الرابعة الرجل الذي يفرح األرض أعظم فرح?

 أجاب هرمزد:
هو الذي يـزرع أكــثـر مــا jـكن من احلنطـة والعــشب واألشــجــار ا^ثــمــرة. يا
اسـپيـتامـا زرادشت: الذي يجلب ا^اء الى أرض ليس فـيهـا ماء ويجـر ا^اء من

مكان يكثر فيه.
ألن األرض التي تبقى بوراً مدة طويلة عوض أن يزرعها الزراع التكون فرحة
قطعاً. إنـها تطلب فالحـة جيـدة. كما أن فـتاة جـميلةe إذا بقيت مـدة طويلة بال

ولدe تتمنى أن يكون لها بعل.
إن الذي يشـتـغـل في األرض يا اسـپـيـتـامـا زرادشت بـذراعـه األيسـر وذراعـه
األjن. بذراعـه األjن وذراعـه األيسر تأتـيه األرض بأنواع الثـمـرe مـثلها كـمـثل
الزوج احملــبـوب إذا نام علـى فـراشـه مـع زوجـتــه احملـبـوبـةe االولى حتـمل ثـمـراً

واالخرى ولداً.
إن الذي يشـتغل في األرضe يا اسـپيـتـاما زرادشتe بذراعـه األيسر وذراعـه

األjنe بذراعه األjن وذراعه األيسرe تقول له األرض:
أيهـا الـرجل الذي يشـتــغل فيَّ بذراعـه األيـسـر وذراعـه األjن. بـذراعـه األjن
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األعمال اخملالفة للشرع.
ألن ديانة مزداe يا اسپيتاما زرادشتe جتب صلة الذنب عن اإلنسان ا^عترف
eحو ذنبـاً اليغفر¸ eحو دفن اجلثة¸ eحو قتل ا^ـؤمن¸ eبها. ¸حو خـيانة األمانة

¸حو الربا الفاحشe ¸حو جميع اخلطايا ا^مكن ارتكابها.
ديانة مـزداe يا اسپـيـتامـا زرادشتe  تنظف ا^ؤمن سـريعـاً من كل فكر سيء
ومن كل قول سيء ومن كل عمل سيء كما تنظف الصحراء ريح شديدة(٦٠).

إذا لم يقم ا^ـؤمن من اآلن فـصــاعـداً ســوى بأعـمــال صـاحلــةe يا اسـپــيـتــامـا
زرادشتe فان ديانة مزدا الصاحلة تكفر الذنوب جميعها.

¥ qBH�«

من اليؤدي الدراهم الـتي كـان قـد توسل واسـتـقـرضـهـا الى الدائـن عند طلبـه
إياهاe يعتبر سارقاً لهاe سالباً مقرضها.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
كم هي العقود عندكe يا هرمزد?

أجاب هرمزد:
هي ستةe يا زرادشت القديس.

أولها العقد الكالمي.
ثانيها عقد اليد.

ثالثها العقد على ثمن خروف.
رابعها العقد على ثمن ثور.

خامسها العقد على ثمن إنسان (عبد).
سادسها العقد على ثمن أرضe أرض جيدة خصبة ذات حاصل جيد.
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هو الذي يـحــسنe يا اســـپــيــتــامـــا زرادشتe بكل تـقــوى ولطف الـى ا^ؤمن
ا^شتغل في األرض.

من اليحـسنe يا اسپـيـتامـا زرادشتe بكل تقوى ولـطف الى ا^ؤمن ا^شتـغل
في األرضe سـيلقـيه اسـپنتـا آرمـائتي في الظلمـاتe في عـالم األلمe في عـالم

اجلحيمe سيجعله يسقط في أعمق هاوية.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا دفن رجل جـثــة رجل أو جـثـة كلب ومـضـى نصف سنة ولم يخـرجــهـاe مـا
يكون عقابه?

 أجاب هرمزد:
خمسمائة سوط وخمسمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا دفن رجل جـثــة رجل أو جـثـة كلب ومـضـت سنة ولم يخـرجـهــاe مـا يكون
عقابه?

 أجاب هرمزد:
ألف سوط وألف عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
اذا دفن رجل جثـة رجل أو جثـة كلب  ومضت سنتان ولم يخـرجهـاe ما تكون

غرامتهe ما تكون كفارةe ما يكون تطهيره?
أجاب هرمزد:

ال غرامة له وال كفارة وال تطهيرe ذنبه اليغفر ابداً.
متى يكون كذلك?

متى كان ا^ذنب معترفاً بزرادشت أو كان واقفاً على ديانة مزدا.
أمـا إذا كــان ا^ذنب غـيـر مــعـتـرف بزرادشـت أو كـان غـيـر واقف عـلى ديانة
مزداe فـان ذنبه jـحى إذا اعتـرف بديانة مزدا على أن اليعـود الى ارتكاب هذه
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(٦٠) اي تكتسح القش عنها.



إذا لم يف رجل بالعقد على ثمن إنسانe كم شخصاً يشمل ذنبه?
أجاب هرمزد:

يشمل أقاربه األدن� فيكونون متضامن� في جزائه تسعمائة سنة.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا لم يف رجل بالعقد على ثمن أرضe كم شخصاً يشمل ذنبه?
أجاب هرمزد:

يشمل أقاربه األدن� فيكونون متضامن� في جزائه ألف سنة.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا لم يف رجل بالعقد الكالميe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

ثالثمائة سوط وثالثمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا لم يف رجل بعقد اليدe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

ستمائة سوط وستمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا لم يف رجل بعقد ثمن خروفe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

سبعمائة سوط وسبعمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا لم يف رجل بعقد ثمن ثورe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

ثما²ائة سوط وثما²ائة عصا.
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العقد الكالمي يوفى به بالكالم.
عقد اليد ينفسخ باداء أجرة اليد. 

العقد على خروف ينفسخ بأداء ثمن خروف.
العقد على ثور ينفسخ بأداء ثمن ثور.

العقد على إنسان ينفسخ بأداء ثمن إنسان.
العقد على أرض ينفسخ بأداء ثمن أرض.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لم يف رجل بعقده الكالميe كم شخصاً يشمل ذنبه?

أجاب هرمزد:
يشمل أقاربه األدن� فيكونون متضامن� في جزائه مدة ثالثمائة سنة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لم يف رجل بعقد اليدe كم شخصاً يشمل ذنبه?

أجاب هرمزد:
يشمل أقاربه األدن� فيكونون متضامن� في جزائه ستمائة سنة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لم يف رجل بالعقد على ثمن خروفe كم شخصاً يشمل ذنبه?

أجاب هرمزد:
يشمل أقاربه األدن� فيكونون متضامن� في جزائه سبعمائة سنة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لم يف رجل بالعقد على ثمن ثورe كم شخصاً يشمل ذنبه?

أجاب هرمزد:
يشمل أقاربه األدن� فيكونون متضامن� في جزائه ثما²ائة سنة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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في التهديد السادس ست� سوطاً وست� عصاً.
في التهديد السابع تسع� سوطاً وتسع� عصاً.

إذا إرتكب رجـل التــهــديد مــرة ثامنة دون أن يـكفــر عــمــا تقــدمe مــا يكون
جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا إرتكب رجل التهديد وأبى أن يكفرe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا إرتكب رجل الهجومe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
عشرة اسواط وعشر عصي.

في الهجوم الثاني خمسة عشر سوطاً وخمس عشرة عصا.
في الهجوم الثالث ثالث� سوطاً وثالث� عصا.
في الهجوم الرابع خمس� سوطاً وخمس� عصا.
في الهجوم اخلامس سبع� سوطاً وسبع� عصا.

في الهجوم السادس تسع� سوطاً وتسع� عصا.
إذا إرتكب رجل الـهـجــوم مـرة ســابعـة دون أن يـكفـر عــمـا تـقـدمe مــا يكون

جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 
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يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لم يف رجل بعقد ثمن إنسانe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
تسعمائة سوط وتسعمائة عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لم يف رجل بعقد ثمن أرضe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
ألف سوط وألف عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا قام رجل والسالح بيدهe كان ذلك تهديداً.

فاذا هز السالحe كان ذلك هجوماً.
فاذا مس بالسالح بقصد اجلرحe كان ذلك ضرباً.

.(٦١)(u�U�u�WÄ) أصبح eفاذا عاد الى الضرب ست مرات
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا إرتكب رجل التهديدe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

خمسة اسواط وخمس عصي.
في التهديد الثاني عشرة أسواط وعشر عصي.

في التهديد الثالث خمسة عشر سوطاً وخمس عشرة عصا.
في التهديد الرابع ثالث� سوطاً وثالث� عصاً.

في التهديد اخلامس خمس� سوطاً وخمس� عصاً
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(٦١) u�U�u�WÄ: هو اجملرم الذي استحق ان يجلد مائتي جلدة.



وفي مرة الثانية خمس� سوطاً وخمس� عصاً.
وفي مرة الثالثة سبع� سوطاً وسبع� عصاً.
وفي مرة الرابعة تسع� سوطاً وتسع� عصاً.

إذا إرتكب رجل هذا الفـعل مـرة خـامسـة دون أن يكفـر عـما تقـدمe مـا يكون
جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 

إذا إرتكب رجل هذا الفعل وأبى أن يكفرe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ضرب رجل رجالً فسال دمه. ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

خمس� سوطاً وخمس� عصاً.
وفي مرة الثانية سبع� سوطاً وسبع� عصاً.
وفي مرة الثالثة تسع� سوطاً وتسع� عصاً.

إذا إرتكب رجل هذا الفعل مرة رابعة ولم يكفر عما تقدمe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ضرب رجل رجالً فسال دمه وأبى أن يكفّر. ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا إرتكب رجل الهجوم وأبى أن يكفرe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا إرتكب رجل الضربe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
خمسة عشر سوطاً وخمس عشرة عصاً.

في الضرب الثاني ثالث� سوطاً وثالث� عصاً.
في الضرب الثالث خمس� سوطاً وخمس� عصاً.

في الضرب الرابع سبع� سوطاً وسبع� عصاً.
في الضرب اخلامس تسع� سوطاً وتسع� عصاً.

إذا إرتكب رجل الـضـرب مـرة ســادسـة دون أن يكـفـر عـمــا تقـدمe مــا يكون
جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا إرتكب رجل الضرب وأبى أن يكفرe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا جرح رجل رجالً رضياً. ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
ثالث� سوطاً وثالث� عصاً.
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إذا كان أخـوة أو أصدقـاء من دين واحـد وأتى أحدهم اآلخـر يطلب منه دراهم
أو إمـرأة أو علمـاeً فـمن طلب دراهم فليـعـط الدراهمe ومن طلب إمـرأة فليـزوج

بهاe ومن طلب العلم فليعلم الكالم ا^قدس.
(يعلـم في) القـــسم األول واألخــيـــر من النـهــار والقـــسم األول واألخــيـــر من
الليل(٦٢) ليـرقى في الفهم ويرسـخ في القداسـة. عليه أن يـثابر على االشـتغـال
ليـزداد فـهـمـاً وتـقـوى وعـبـادة. ينام في وسط النهــار ووسط الليل(٦٣)  الى ان

يستظهر جميع الكالم الذي تاله هرابذة(٦٤)  الزمان ا^اضي.
وأنا أقـول لكe يا اسـپـيتـامـا زرادشتe إن الرجل ا^تـزوج يفـوق الذي يعـيش
حـــصـــوراeً والرجل الذي jـلك داراً يفـــوق الذي ال دار لـهe والرجل الذي لـه ولد

يفوق الذي ال ولد لهe والرجل الذي عنده مال يفوق الذي ال مال له.
ورجالنe أحـدهما يشبـع بطنه حلماً فـيكون (ڤوهو-منو) أقـرب اليه من الذي
اليأكل. هذا يكـون كـأنه مـيتe أمـا اآلخـر فـيـعـتـبـر أن له قــيـمـة درهمe قـيـمـة

خروفe قيمة ثورe قيمة إنسان.
ذلك يقــاوم (أسـتــو-ڤـيــذوتو) Asto Vidhotu «شـيـطان ا^وت» يقـاوم الســهم
eيقــاوم اجلـبـار الذي يـقطع الرؤوس eيـقـاوم الشـتــاء البسـاً أرق لبـاس eا^سـدد
يقاوم (أ�?U?'ËU?�W) Ashemaogha الكافـر اآلمر بالصـوم(٦٥). أمـام ا^اء الغـالي
ا^عد أمام اجلـمهور(٦٦)e يا اسپيتـاما زرادشتe اليجرأنّ أحد على انكار تسلم
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إذا ضرب رجل رجالً وكسر له عظماً. ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

سبع� سوطاً وسبع� عصاً.
وفي مرة الثانية تسع� سوطاً وتسع� عصاً.

إذا إرتكب هذا الفعل مرة ثالثة ولم يكفّر عما تقدمe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ضرب رجل رجالً وكسر له عظماً وأبى أن يكفّر . ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ضرب رجل رجالً فاغمي عليه. ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

تسع� سوطاً وتسع� عصاً.
إذا إرتكب هذا الفعل مرة ثانية ولم يكفّر عما تقدمe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ضرب رجل رجالً ففارق احلياة. ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يكون هذا u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.

وعلى الذين أجرموا أن يتبعوا بعد ذلك في جـميع أفعالهم طريق اخلير وكالم
اخلير ونظام اخلير.
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(٦٢) يعني في ثلثي النهار وثلثي الليل.
(٦٣) يعني في ثلثيهما االوسط�.

(٦٤) الهربذ: هو القسيس ا^علم عندهم.
(٦٥) الصــوم مـحــرم عند الـزرادشـتــي�. جــاء في كــتـاب الســدر Saddar: يجب احلــذر من
الصــوم. في ديننا من مــضى علـيـه يوم ولم يـأكلe يكون قــد ارتكب خطيــئـة. الصــوم
عنـدنا هو أن jتـنع االنســـان من أن يخـطيء بعـــينه ولســـانه واذنـه ويده ورجله. وقـــال
البيروني: ال صـوم عند الزرادشتي�e فمن صام يكون قد ارتكب خطيـئة وجب أن يكفر

عنها باطعام عدة اشخاص.
(٦٦) يختبر به ا^تهم.



(٦٩) النسو: مر بنا أن النسو شيطانة تسبب الفساد اجلثث. ويقال لها دروج نسو.

اجلـبل ويحط على األشـجـار ذات اخلـشـب الصلب أو من األشـجـار ذات اخلـشب
الل�e وعلى هذه الشجرة يقىء ويذرق.

وإذا برجل يصـعـد من أعـمـاق الوادي إلى أعـالـي اجلـبلe يصل إلى الشـجـرة
التي عليها الطائرe يريد أن يحـتطب للوقود. يقص الشجرة ويقطعها ويقـضبها

ويشعلها في النار التي هي ابن هرمزدe فما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

eيجيء بهـا الذئب eيجيء بهـا الطيـر eإن النسو(٦٩) التي يجيء بهـا الكلب
جتيء بها الريح الجتعل اإلنسان خاطئاً قط.

ألن لو كـانت الـنسـو التي يجيء بـهـا الكلبe يجيء بـهـا الطيـرe يجـيء بهـا
الذئبe جتيء بهــا الريح جتـعل اإلنسـان خـاطـئـاeً ألضـحى سـريعـاً جـمــيع عـالم
األجـساد الذي خلقـتـه مذنبـاً مريداً مـحـو اخليـر وألنَّت روحـه بسبب العـدد الذي

اليحصى من الكائنات التي ¸وت على وجه هذه األرض.
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

رجل يسـقي حـقل حنطة. أتى ا^اء مـرةe أتى ثانيـةe أتى ثالثـة. وفي الرابعـة
أتى إليه كلب أو ثعلب أو ذئب بالنسو. ما يكون جزاء الرجل?

أجاب هرمزد:
إن النسو التي يجيء بها الكلبe يجيء بهـا الطيرe يجيء بها الذئبe جتيء

بها الريح جتعل اإلنسان خاطئاً قط.
 ألن لو كـانت النسـو التـي يجيء بهـا الكلبe يجيء بهـا الـطيـرe يجيء بهـا
الذئبe جتيء بهــا الريح جتـعل اإلنسـان خـاطـئـاeً ألضـحى سـريعـاً جـمــيع عـالم
األجـساد الذي خلقـتـه مذنبـاً مريداً مـحـو اخليـر وألنَّت روحـه بسبب العـدد الذي

اليحصى من الكائنات التي ¸وت على وجه هذه األرض.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jيت ا^اء?
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الثور او اللباس الذي لديه.
eدون انتظار الثانية eفي أول مرة يرتكب هذا الذنب

يجــازى في اآلخـرة علـى ذنبـه بأشــد عـذاب مــعـروف في الدنـيـا: كــأن تقطع
أعضـاء جسـمه الفاني عـضواً عـضواً vقراض نحـاس أصفـرe أو بأشد من ذلك.
يجازى في اآلخرة علـى ذنبه بأشد عذاب معـروف في الدنيا: كأن تقيـد أعضاء

جسمه الفاني بسالسل نحاس أصفرe أو بأشد من ذلك. 
يجازى في اآلخـرة على ذنبه بأشـد عذاب معروف فـي الدنياe كأن يجـبر على

ان يلقي نفسه في ارتفاع مائة قامة رجلe أو بأشد من ذلك.
يجازى في اآلخرة على ذنبه بأشد عذاب مـعروف في الدنياe كأن يجلده مائة

رجل الى أن اليستطيع ا^شيe أو بأشد من ذلك.
يجـازي في اآلخـرة على ذنبـه بأشد عـذاب يعـرف في الدنيـا ذاك الرجل الذي
Rash- أمــام ا^اء العـارف(٦٧)  ينتـسـب إلى رشنو eأمـام مـاء الـكبـريت والذهب

nu(٦٨) ويكذب على ميثرا Mithra وهو يعلم أنه كاذب.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
eإذا انتـسب رجل إلى رشنو وكـذب على مـيـثـرا أمـام مـاء الكبـريت والذهب

أمام ا^اء العارف وهو يعلم أنه كاذبe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

سبعمائة سوط وسبعمائة عصاً.

µ qBH�«

jوت رجل فـي أعــمــاق الوادىe يطيــر طـائر من أعــالي اجلــبـل إلى أعــمــاق
الواديe يأكل جـثة الرجل ا^يتe ثم يطيـر الطائر من أعماق الـوادي إلى أعالي
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(٦٧) جـاء فـي الـ(سُكَندنامــه) «كـتــاب اليـم�» قــوله: على ا^دعى علـيـهe قـبـل أن يحلف
اليم�e أن يشرب كأساً فيها ماء و(نرمينة?) ولبان وكبريت وحبة من ماء الذهب.

(٦٨) رشنوe هو جني الصدق والعدل.



(٧٣) وجدوا السحب تأتي من البـحر ا^لح فتمطر ماء عذبا ال وسخ فـيه وال مرارة وال ملوحة
ورأوا ا^د فتـخيلّوا بحـرينe أحدهمـا تسيل اليه ا^يـاه ا^تسـخة من سطح االرض فـتقف
فـيـه وتعلو وتطهـر وتعـذب ثم جتـري الى البـحـر االخـر ومنه تتـصـاعـد االبخـرة وتتكون
السحب فتمطر. هكذا فسروا دورة ا^ياه.                                              =

تعـود الطيـور الى الطيـران والنبـاتات الى الطلوع وا^يـاه اخملـتـفيـة الى اجلـريان
وجتفف الريح األرض.

فعندما تعـود الطيور إلى الطيران والنباتات إلى الطلوع وا^ياه اخملـتفية إلى
اجلريان وجتفف الريح األرض يضع عباد مزدا اجلثة ووجهها إلى الشمس.

eفان قضى عـباد مزدا سنة كاملة دون أن يضـعوا اجلثة ووجهـها إلى الشمس
فاحكم على هذا الذنب بع� جزاء قتل مؤمن.

وهكذا إلى أن تقع ا^طر عـلى اجلثـةe إلى أن تقع ا^طر على الـدخمـةe إلى أن
تقع ا^طر على السائالت النجسة وأن تكون الطيور قد افترست اجلسد.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
(Vouru Kasha ڤـوأورو-كــشــا) تأخــذ مــيــاه بحــر eهل صــحــيح أنك هرمــزد
بواسطة الريح والسـحب. وأنك تأتي بهـا فوق اجلـثثe أنت هرمـزد? وأنك تأتي
بهـا فـوق الدخـمـةe أنـت هرمـزد? وأنك تأتي بهـا فـوق السـائـالت النجـسـة أنك
هرمـزد? وأنك تتـركهـا تسـقط على العظـامe أنت هرمزد? وأنـك جتلبهـا بصـورة

?(Poitika پوئيتيكا) غير مرئية? وأنك تعيدها الى البحر
أجاب هرمزد:

أجلe إنه كــمــا تقــول يـا زرادشت الطاهر. أنـا هرمــزدe آخــذ ا^يــاه من بحــر
ڤـوأورو-كـشـا بواسطة الريح والسـحبe آتي بهـا فـوق اجلـثث. أنا هرمـزدe آتي
eأنا هرمـزد eآتى بهـا فـوق السـائالت النـجـسـة eبهـا فـوق الدخـمـة. أنـا هرمـزد
وأتركـها تسـقط فـوق العظام. أنا هرمزدe وأنـا أجلبهـا بصورة غـيـر مرئيـةe أنا

هرمزدe وأعيدها الى بحر پوئيتيكا.
تقف ا^ياه وتعلو في قلب بحر پوئيتـيكا وبعد ان تتطهر هناك جتري من بحر
پوئيـتـيكـا الى بحـر ڤـوأورو-كـشـا(٧٣) نحـو الشــجـرة الريانة(٧٤). هناك تنمـو
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أجاب هرمزد:
ليس ا^اء هو الذي jيت. إ²ا أسـتو-ڤـيذيتـو «شيطان ا^وت» يربط اإلنـسان
فيأخـذه (ڤيو Vayu)(٧٠) وهو مربوط. يدفعه ا^اء إلى سـطحهe يدفعه ا^اء إلى
قعـرهe يرميـه ا^اء إلى الشاطيءe فـتفـترسه الطيـور. فذهابه من هذه الدنـيا إ²ا

يكون بالقضاء.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل ¸يت النار?
أجاب هرمزد:

النار ال¸يت. أسـتـو-ڤيـذوتو يربط اإلنسـان فيـأخـذه ڤيـو وهو مـربوط فتـفني
النار مزيج العظام واحلياة(٧١). فذهابه من هذه الدنيا إ²ا يكون بالقضاء.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ولّى الصيف وحل الشتاءe كيف يصنع عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
في كل دارe في كل قصبة ينشئون ثالث غرف للموتى(٧٢).

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
كم تكون مساحة غرف ا^وتى هذه?

أجاب هرمزد:
تكون بسـعــة كـافـيـة بحـيث اليصطـدم رأس اإلنسـان إذا وقف وال رجـاله إذا

مدت وال ذراعاه إذا بسطت. هذه هي القاعدة في غرفة ا^وتى.
هناك توضـع جـثث ا^وتـى مـدة ليلتـ�e مـدة ثالث ليــال أو مـدة شــهـر إلـÌـأن
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(٧٠) فيـو: ملك الهواء. هناك فـيوان اثنان أحـداهما خيـر واالخر شـريرe أحداهمـا يسوق الى
اجلنة واالخر الى جهنم.

(٧١) أي اجلسد. فذهابه من هذه الدنيا إ²ا يكون بالقضاء.
(٧٢) ألن دفن ا^وتى يعــسـر شـتـاء في البــالد البـاردة. تكون غـرفــة للرجـال وغـرفـة لـلنسـاء

وغرفة لالطفال.



(٧٥) الفـاعل محـذوف وهو ا^ذنب وأحسـبه يقـصد ا^ذنـب الذي ترك اجلثـة jضي عليهـا سنة
دون ان يضعها ووجهها الى الشمس.

سائر الكلم.
ليراجع(٧٥) الـ(رتو) «الدسـتـور»e ليراجع الــ(اسراؤوشـا-UÑ—…“) «القـسـيس
الذي يقوم بالقربان» في شـأن القربان الذي كان عليه أن يقدمـه ولم يقدمه. في
شـأن الـقـربان الذي كــان عليــه أن يؤديه ولم يؤدّه. في شــأن القـربان الـذي كـان

عليه أن يسلمه ولم يسلمه.
فالـدستـور jكنه ان ينزل الثلث من جزائه. واذا كـان قد ارتـكب أفعـاالً سيـئة
اخـرىe تكون مـغـفورة بنـدامتـه. وإن كـان لم يرتكب أفـعـاالً سـيئـة اخـرى تبـقى

ندامته معتبرة دائماً أبداً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eعلى فــراش واحـد أو عـلى وسـادة واحــدة eرجــال جـالســون في مكان واحــد
الواحد الى جانب اآلخر. اثنان اثنان أو خمسة خمسة أو خمسون أو مائةe كلهم
مـتـمـاسـونe فـمـات أحـد هؤالء الرجـال. كم منهـم تسـتـحـوذ عليـه الدروج نسـو

بشرها ودنسها وجناستها?
أجاب هرمزد:

eيا اسپـيتامـا زرادشت eتنقـض عليه الدروج نسـو eًإن كان (ا^ـيت) قسيـسا
وتسري الى احلادي عشرe فتلوث عشرة.

وإن كان مـحاربـاeً تنقض عليه الدروج نسـوe يا اسپـيتـاما زرادشتe وتـسري
الى العاشرe فتلوث تسعة.

وإن كـان فالحـاeً تنقض عـليه الدروج نـسوe يا اسـپـيـتامـا زرادشتe وتسـري
الى التاسعe فتلوث ثمانية.

eيا اســپــيـتــامــا زرادشت eتنقض عليــه الدروج نســو eوإن كــان كلب قطيـع
وتسري الى الثامنe فتلوث سبعة.

71

جميع نباتاتي من كل نوع با^ئات. بااللوف. بعشرات االلوف.
وهذه النبـاتات أتركـهـا تسـقط مـع ا^طرe أنا هرمـزدe غـذاءً للمـؤمن وعـشـبـاً

للثور النافع وقمحاً ليتغذى به مخلوقي وعشباً للثور النافع.
ما تقوله يا طاهر. هو الشيء اجليد. هو الشيء احلسن.

بهذا الكالم أفرح هرمزد القدوس زرادشت القديس.
الطهارة هي بعد الوالدة أول نعمـة لإلنسان. الطهارة التي في ديانة مزداe يا
زرادشتe هي الطهـارة التي يتـطهـر بها اإلنـسان بأفـكار صـاحلة وأقـول صـاحلـة

وأعمال صاحلة.
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

الى أي درجـــة تفــوق عـظمــة وجـــودة وحــسـن الدين ا^عـــادي للديـواتe دين
زرادشتe عظمة وجودة وحسن سائر الكلم?

أجاب هرمزد:
كـما أن بحـر ڤـوأورو-كشـا يفـوق سـائر ا^ياه يا اسـپـيتـامـا زرادشت هذه هي

أعظم وأجود وأحسن من سائر الكلم.
eيا اسـپـيـتـامـا زرادشت eًوكـمـا ان نهـراً قـوياً يأخـذ في جـريه نهـيـراً صـغيـرا
كـذلك الديانة ا^ـعـادية للديواتe ديانة زرادشت هذه هـي أعظم وأجـود وأحـسن

من سائر الكلم.
وكما تغطي شجرة عـالية الشجيرات الضعيفةe يا اسپـيتاما زرادشتe كذلك
الديانـة ا^عــادية للـديواتe ديانة زرادشتe هـذه هي أعظم وأجــود وأحـــسن من

سائر الكلم.
وكما أن السـماء تعلو هذه األرض وحتيط بهـاe يا اسپيتامـا زرادشتe كذلك
الديـانة ا^عـــادية للديـواتe ديانة زرادشت هـذه هي أعظم وأجـــود وأحــسـن من
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 =
(٧٤) الشجرة الريانة: ويقال لها (هو-آب) يعتقـدون أن فيها جميع بذور النباتات. اين هذا

من قوله تعالى في القرآن الكر�: «وارسلنا الرياح لواقح».



(٧٦) سماه (سوكورونا)e قيل يحتمل انه الدلدل.
(٧٧) هذه اســـمــاء النواع مـن فــصـــيلة الكـلب لم يعـــرفــوا مـــا هي. لكن جـــاء في كـــتــاب
الـ«بندهيش» ان فـصيلة الكلب حتـتوي على عـشرة انواع: كلب الراعي وكلب احلـراسة
والكلـب السـائـب وكلب الصــيــد واخلـز والـثـعـلب وابن عــرس والقنفــذ والدلدل وغــزال

ا^سك(!).
(٧٨) الضفدع: احدى مخلوقات أهرمنe يكرهونها جداً.

(٧٩) النه يلوثها.

نسو» دائماً أبداً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إن كـان هذا قـاطع طريق أو شـريراً ذا رجل� أو كـافراً ملحـداً مـثـالeً فكم من
عباد الروح اخلير يلوث بالتماس ا^باشرe وكم بالتماس غير ا^باشر?

أجاب هرمزد:
بقـدر ضفـدع(٧٨) قـد جف جداeً مـيت منذ سنة. فـان قاطع الطريق أو الشـرير
ذا الرجل� أو الكافر ا^لحد مثالeً يا اسپيـتاما زرادشتe يلوث في حياته عباد

الروح اخلير بالتماس ا^باشر ويلوثهم بالتماس غير ا^باشر.
في حيـاته يؤثر في ا^اءe في حياته يطفيء النارe في حـياته يختلس ا^اشـية
ويذهب بهــاe في حـيـاته يـضـرب ا^ؤمن ضـربة تـفـقـد احلـواسe تفــرق الروح من

اجلسد. فاذا مات بطل فعله.
قـاطـع الطريق أو الشــرير ذو الرجل� أو الكافــر ا^لحـد مــثـالj eنـع ا^ؤمن يا
اســـپــيـــتــامـــا زرادشتe من التـــمـــتع باألغـــذية واأللبـــســة واخلـــشب واللبـــاد

واألواني(٧٩). فاذا مات بطل فعله.
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا جـئناe يا هرمـزدe الى منازلـنا. في عـالم األجـسـاد هذا. بالنار والبـرسـمن
والكؤوس والـهــاومــا وا^نـحــاز «الهــاون» وبعـــد ذلك مــات في الـدار كلب أو

إنسان. ماذا يفعل عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

يخـرجون من هذه الدار النار والبـرسمـن والكؤوس والهومـا وا^نحاز ويأخـذون
ا^يت حــسب القــواعــد ا^تـبــعــة في ا^يتe يأخــذونه إلى ا^ـكان الشــرعي لكي

يفترس فيه.
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وإن كان كلب بيتe تنقض عليه الدروج نسوe يا اسپيتاما زرادشتe وتسري
الى السابعe فتلوث ستة.

eيا اسـپــيـتـامــا زرادشت eتنقض عـليـه الدروج نســو eًوإن كـان كـلبـاً سـائـبـا
وتسري الى السادسe فتلوث خمسة.

eيا اسـپيـتامـا زرادشت eتنقض عليـه الدروج نسو eوإن كان جـرو كلب صـيد
وتسري الى اخلامسe فتلوث أربعة.

eيـا اســپــيــتــامــا زرادشت eوإن كــان الدلدل(٧٦) تنقـض عليــه الدروج نســو
وتسري الى الرابعe فتلوث ثالثة.

وإن كــان كلبــاً جــاژو Jazhu(٧٧) تنقـض عليــه الدروج نســوe يا اســپــيـتــامــا
زرادشتe وتسري الى الثالثe فتلوث اثن�.

وإن كـان كلبــاً آيڤـيـزو Aivizu(٧٧) تنقض علـيـه الدروج نسـوe يا اسـپــيـتـامـا
زرادشتe وتسري الى الثانيe فتلوث واحداً.

وإن كــان كلبــاً ڤــيــزو Vizu(٧٧) تنقـض عليــه الدروج نســوe يا اســپــيـتــامــا
زرادشتe وتسري الى األولe فتلوث األول وحده.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
فان كـان ابن عـرسe فكم يلوث من عبـاد الروح اخليـر بالتمـاس ا^باشـرe وكم

يلوث منهم بالتماس غير ا^باشر?
أجاب هرمزد:

إبن عــرس اليـلوث أحــداً من عــبــاد الـروح اخلــيــر ال بالتــمـــاس ا^بــاشــر وال
بالتـمـاس غــيـر ا^بـاشـرe باسـتـثناء مـن يضـربه ويقـتله: بهـذا تـلتـصق «الدروج
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على ثالثـ� خطوة عن النارe على ثـالث� خطوة عن ا^اءe على ثـالث� خطوة
عن الباقات اخملصصة للبرسمنe على ثالث خطوات عن ا^ؤمن�.

في هذا احملل ينشيء عباد مـزدا سياجاeً وعباد مزدا يقـيمون هذه االمرأة مع
أغذيةe يقيمونها مع ألبسة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هو أول غذاء تأخذه هذه األمرأة?

 أجاب هرمزد:
مـزيج من الرمـاد وبول الثورe ثـالث جرعـاتe ست جـرعات أو تـسع جرعـات

حتدرها الى الدخمة التي في بطنها(٨٠).
بعـد ذلك jكنهـا أخذ ل¼ مـغلي. ل¼ فـرس أو بقر أو غنم أو مـعـز مع حسـاء

أو بدونه وأخذ ل¼ مغلي بال ماء وسويق بال ماء وخمر بال ماء(٨١).
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

الى متى تنتظر? الى متى تستمر على التغذي بالل¼ واحلنطة واخلمر?
 أجاب هرمزد:

تنتظر ثالث ليـالe تسـتـمـر ثالث ليـال على التـغـذي بالل¼ واحلنطة واخلـمـر.
وبعد هذه الليالي الثالث تغتسل وتغسل ثيابها ببول الثور وبا^اء عند الثقوب

التسعة(٨٢) فتطهر!
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
مــتى يســتطيع عــبــاد مـزدا هؤالء إدخــال النـار الدار التي مــات فـيــهــا هذا

الرجل?
أجاب هرمزد:

ينتظر عـبـاد مـزدا هؤالء تـسع ليـال في الشـتـاءe شـهـراً كـامـالً في الصـيف.
وبعـد ذلـك يسـتطيـع عـبـاد مــزدا هؤالء إدخـال النار الـدار التي مـات فــيـه هذا

الرجل.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أدخل عباد مزدا هؤالء النار الدار التي مات فـيه هذا الرجل قبل إنقضاء
التسع الليالي أو قبل نهاية الشهرe ما يكون اجلزاء?

أجاب هرمزد:
يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا حـملت امـرأة في دار أحـد عـبـاد مـزدا. وفي أثـناء شـهـرe شـهـرينe ثالثة
eثمـانيـة أشهـر eسـبعـة أشـهر eسنة أشهـر eخـمـسة أشـهـر eأربعـة أشـهر eأشـهر
تسعة أشهرe أو عشرة أشهر ولدت هذه االمـرأة ولداً ميتاeً ما الذي يفعله عباد

مزدا?
أجاب هرمزد:

في مـــحـل في هذه الدار ا^ـزدوية تكـون أرضـــه أنظف مـــا يكـون وأجف مـــا
يكونe ويندر منه مرور ا^اشيـة الصغيرة وا^اشية الكبيـرة ونار هرمزد والباقات

اخملصصة للبرسمن وا^ؤمن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

على أي بعــد عن النار? على أي بعــد عن ا^اء? على أي بعـد عن الـبـاقـات
اخملصصة للبرسمن? على أي بعد عن ا^ؤمن?

أجاب هرمزد:
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(٨٠) بول الثور خير مطهر عندهمe وشبه بطن ا^سقط أو التي ولدت ولداً ميتاً بالدخمة النه
حوى ميتاً.

(٨١) أي انهــا ¸نـع من أكل اللحـم ثالث ليــالe كــمــا أنه �نوع أكـله على أقــرباء ا^ـيت في
الثالثة االيام التي تعقب ا^وت.

(٨٢) عنـد عــمل الـبــرشنـوم أي التطهـــيــر الـكبــيـــر الذي يدوم تـسع ليـــال يعــمـل في ارض
البـرشنومكاه اي مـحل التطهـيـر تسـعـة ثقـوب كي يذهب ا^اء السـاقط من على اجلـسم

فيها.



(٨٣) هذه أسـماء مـختلف القـسس عندهم. فـالزأوتر يقوم بتـقـد� القربانe والهـافنان يعصـر
الهـوماe واالتريفـخشـا يشعل النار أثناء القـربانd�…d%«d?H)«Ë e يناول الزأوتر مـا يحتـاجه
من االشـــيــاءU?�…—W%ô«Ë e يأتي بـا^اء في تقـــد� القـــربان. واالسنتـــر يغـــسل الهـــومــا

ويصفيهاe والرئثويشكر jزج الل¼ بالهوماUÑU�Ëƒ«d,)«Ë e—…“ يراقب تقد� القربان.
(٨٤) الن الذي اصابته جناسة فاعتزل يلف يديه كي الjس شيئاً طاهراً.

وهي تغزلe ال يكون باراً في حياتهe وبعد موته اليكون له حظ في اجلنة(٨٥).
eللعــالم ا^ظلم في الـدرك األسـفل من الظلـمـات eهو يتــزود لعـالم الهــالك�
الذي هو الظالم بـعـينه. في ذلك العــالمe أيهـا األشـرارe فـي جـهنم لن ينفــعكم

الندمe ذلك vا جنته أيديكم.

∂ qBH�«

كم من الزمـان تبـقى غيـر مـزروعة قطعـة األرض التي مـات عليـها كـالب أو
ناس?

أجاب هرمزد:
مـدة سنةe يا زرادشت القديـس. تبقى غـير مـزروعـة قطعة األرض التي مـات

عليها كالب أو ناس.
منذ ذلك احل� على عبـاد مزدا أال يزرعوا واليسقوا قطـعة األرض التي مات
eزرع بقـيـة األرض eإن أرادوا eكنهمj .عليـهـا كـالب أو ناس طيلة سنة كـاملة

وjكنهم سقيهاe إن أرادوا.
إذا زرع عـبـاد مـزداe إذا سـقـوا أثناء السنة قـطعـة األرض التي مـات عليـهـا
كـالب أو ناسe يكونـون قـد ارتكبـوا نحـو ا^يـاه ونحـو األرض ونـحـو النبـاتات

خطيئة دفن األموات.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا زرع عـبـاد مـزدا هؤالءe إذا سـقـوا أثناء السنـة األرض التي مـات عليـهـا
كالب أو ناسe ما يكون جزاؤهم?
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الى مـتى تنتظر? كم تبـقى بعـد هذه الليـالي الثـالثة مـعـزولة عن سائر عـبـاد
مزداe مسكنها vعزلe طعامها vعزلe ولباسها vعزل?

أجاب هرمزد:
تنتظر تسـع ليـالe تسع ليـال تبـقى مـعـزولة عن سـائر عـبـاد مـزدا. مـسكنهـا
vعزلe طعامهـا vعزلe ولباسها vعزل. وبعد هذه الليالي التـسع تغتسل وتغسل

ثيابها ببول الثور وبا^اءe فتطهر.
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكن اسـتعـمال هذه األلبـسة بعـد تطهـيرها وغـسلها من قـبل (زأوتر) أو
%U�…—W) أو (آسنـتـــر) أو (هاڤـنان) أو (آتـريڤــــخــــشــــا) أو (-?????d?�…d%«d) أو (آ

(رئثويشكر) أو (سراؤوشاUÑ—…“)(٨٣) أو كاهن أو محارب أو فالح?
أجاب هرمزد:

هذه األلبــسـةe ولو انهــا طهــرت وغـسلتe الjكـن أن يسـتــعـملهــا زأوتر وال
هاڤنـان وال آتريڤــخـشــا وال -??d�…d%«d وال ا%U�…—W وال آسنتــر وال رئثــويشكر وال

سراؤوشاUÑ—…“ وال محارب وال فالح.
لكن اذا وجـد في دار أحـد عبـاد مزدا امـرأة حـائض أو رجل مـصاب بعـارض
اضطره الى العزلة jكنهمـا استخدام هذه األلبسة بصـورة مالءة أو مخدة الى أن

يستطيع ا^عتزل إخراج يده ألجل الصالة(٨٤).
ألن هرمـزد اليسمح بنبـذ أصـغر شيء jلكـونه له قيـمة ولو قـيـمة درهم حـتى

وال ما يسقط من يد الفتاة عندما تغزل.
فـاذا رمى أحد عـبـاد مزدا علـى ميت شـيـئاً ولو بقـدر مـا يسقـط من يد فتـاة
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(٨٥) بقــدر مـا يكون الـكفن عـتــيـقــاeً يكون اصلحe يجـب ان يكون مـســتـهلكـاً مـغــسـوالً.
اليسـتـعـمل اجلـديد قط. اذا القي علـى ا^يت ولو خـيط من مـغـزل امـرأة زائداً عـمـا هو
ضــروريe فـان كل خــيط يصــيـر في االخــرة ثعـبــانا اســود يتـعلـق بقلب من عــمل هذا
الكفنe ويتــاذى ا^يت ايضـا فـيـتـعلق بـاذياله ويقـول له ان الثـوب الذي وضــعـتـه على

جسدي اكله الدود واحلشرات.



يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل عـلى األرض عظم كلب مــيت أو إنسـان مــيت بقـدر الســالمي

الكبرى من االبهام وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

سبع� سوطاً وسبع� عصاً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ألقى رجل علـى األرض عظم كلب مـيت أو إنسـان مـيـت بثـخن إصـبع أو
بقدر ضلع وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
تسع� سوطاً وتسع� عصاً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل على األرض عظم كلب مـيت أو إنسان ميت بثخن إصـبع� أو

بقدر ضلع� وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

يكون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ألقى رجل عـلى األرض عظم كلب مــيت أو إنســان مــيت بثــخن ذراع أو
بقدر احلرقفة وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
أربعمائة سوطاً وأربعمائة عصاً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل عـلى األرض عظم كلب مـيـت أو إنسـان مـيت بـقـدر جـمـجــمـة

إنسان وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?
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أجاب هرمزد:
يكونون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
فـاذا أراد عبـاد مزدا هؤالء اسـتثـمار هذه األرض من جـديد وسقـيهـا وحرثهـا

وزرعهاe ماذا يفعل عباد مزدا هؤالء?
أجاب هرمزد:

يبـحـثـون في هـذه األرض عن كل مـا jكن أن يكون عليـهــا من عظام وشـعـر
وغائط وبول ودم.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
فـاذا لم يبـحـثـوا عـن كل مـا jكن أن يكون عليـهـا مـن عظام وشـعـر وغـائط

وبول ودمe ما يكون جزاؤهم?
 أجاب هرمزد:

 يكونون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا القى رجل عـلى األرض عظم كلب مــيت أو إنســان مـيت بـقـدر الســالمي
الكبرى من اخلنصر وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
ثالث� سوطاً وثالث� عصاً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل عـلى األرض عظم كلب مــيت أو إنسـان مــيت بقـدر الســالمي

الكبرى من الوسطى وسقط منه دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

خمس� سوطاً وخمس� عصاً.
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ست خطوات من جوانبه األربعـة. جميع هذا ا^اء يبقى جنـساً اليصلح للشرب
طا^ا لم تنتـشل اجلـثـة منه. فلـتنتـشل اجلـثة مـن هذا ا^اء ولتـوضع على األرض

اليابسة.
eثم ينزح من هذا ا^ـاء نصفـه أو ربعـه أو خـمـسـه حـسب التـيـسر أو التـعـسـر
فـمـتـى أخـرجت اجلـثـة ونزح من هـذا ا^اءe تبـقى بقـيــة ا^اء طاهرةe فـتـســتطيع

ا^اشية والناس الشرب منه كما في السابق.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eبدنسـهـا eأي قـسم من مـاء بئـر ذات مـاء نابع تـصـيبـه الـدروج نسـو بشـرها
بنجاستها?

أجاب هرمزد:
هذا ا^اء يكون جنساً غير صالح للشـرب طا^ا لم تنتشل اجلثة منه. فلتنتشل

اجلثة إذن ولتوضع على األرض اليابسة.
ثم ينزح من هـذا ا^اء نصـفـه أو ثلثـه أو ربـعـه أو خـمـسـه حـسب الـتـيـسـر أو
التعسير. فمتى أخرجت اجلثـة ونزح هذا ا^اء تصير بقية ا^اء طاهرةe فتستطيع

ا^اشية والناس الشرب منه كما في السابق.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eبـدنســهــا eأي قــسم مـن طبــقــة ثلج أو بـرد تصــيــبــه الدروج نـســو بشــرها
بنجاستها?

ثالث خطى من اجلـوانب األربـعـة. هذا ا^اء يكون جنـسـاً غـيـر صـالح للشـرب
طا^ا لم تنتشل اجلثة منه. فلتنتشل اجلثة إذن ولتوضع على األرض اليابسة.

فـمــتى أخـرجت اجلــثـة وذاب الثلـج أو البـرد يصــيـر ا^اء طاهراeً فــتـســتطيع
ا^اشية والناس الشرب منه كما في السابق.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
 أي قسم من ماء جار تصيبه الدروج نسو بشرهاe بدنسهاe بنجاستها?
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أجاب هرمزد:
ستمائة سوط وستمائة عصاً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل على األرض جثـة كلب بكاملها أو جثة إنسان بـكاملها وسقط

منها دهن أو نخاعe ما يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

ألف سوط وألف عصاً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا صادف عباد مزدا وهم ماشـون أو عادونe على فرس أو على عجلةe جثة
في ماء جارe ماذا يفعلون?

أجاب هرمزد:
يخلعـون نعالهم وينزعـون ثيابهمe وبيـنما ينتظر سـائرهمe يا زرادشتe يدخل
eإلى حزامه eإلى ركبـته eأحدهم النهر وينتشـل اجلثة. يدخل في ا^اء إلى كعبه

بكل قامته إلى أن يستطيع الوصول إلى اجلثة.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

فاذا كانت اجلثة قد تفسخت وأنتنتe ماذا يفعله عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

يخرجـون من ا^اء كل ما يقـدرون على مسكه باأليدي ويضـعونه على األرض
اليابسة. ال العظم وال الشعر وال الغائط وال البول وال الدم اليجعلهم آثم� إذا

سقط منهم في ا^اء.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

أي قسم من ا^اء الراكد تصيبه الدروج نسو بشرهاe بدنسهاe بنجاستها?
أجاب هرمزد:
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أجاب هرمزد:
يكونون في هذه احلالة u�U�u�WÄ. يجلد ا^ذنب مائتي سوط ومائتي عصا. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إلى أين نذهب بعظام ا^وتىe يا هرمزد? أين نضعها?

أجاب هرمزد:
eاليـصله الذئب eاليصله الثـعلب eيعـمل لهــا مـسـتـودع(٨٧) اليصله الكـلب

التصيبه مياه ا^طر من فوق.
فـان كان عـبـاد مزدا عنـدهم الوسائطe بـنوه باحلجـارة أو باجلص أو بالتـراب.
فـان لم يكـن لديهم وسـائطe وضـعــوا ا^يت على األرض فـوق مــالءته ووسـادته

ملتحفاً نور السماء وناظراً إلى الشمس.

A qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما jوت إنسانe متى تهجم عليه الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

بعد ا^وت مـباشـرةe بعد مفـارقة الروح اجلـسد مبـاشرة تهجـم الدروج نسو من
نواحي الشــمـال بصـورة ذبابـة هائجـةe ركـبــهـا منحــيـة إلى األمـامe ذنبــهـا إلى

الوراءe دائمة الطن�e شبيهة بأن¿ احلشرات.
تبـقى عليه إلى أن يرى الـكلب اجلثـة أو يكون قـد افتـرسهـا أو إلى أن تكون

الطيور ا^فترسة قد حطت عليها.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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أجاب هرمزد:
ثالث خطى من جـهتـه العليـا. تسع خطى من جـهتـه السـفلىe ست خطى من
جانبه. ا^اء يكون جنساً غير صالح للشرب طا^ا لم تنتشل اجلثة منه. فلتنتشل

اجلثة إذن ولتوضع على األرض اليابسة.
فمـتى أخرجت اجلـثة ومـر السيل ثالث مـراتe يصير ا^ـاء طاهراeً فتسـتطيع

ا^اشية والناس الشرب منه كما في السابق.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكنe يا زرادشت القدوسe تطهير هاوما أصابها نسو كلب أو إنسان? 
أجاب هرمزد:

jكن تطهـيرهاe يا زرادشت الـقديسe ال شـر وال موت وال ¸اس نسـو للهومـا
احملـضـرةe أمــا غـيـر احملـضـرة فـتـكون غـيـر طاهرة على طـول أربع أصـابع(٨٦)
eتوضع عـلى األرض داخل الدار الـى أن تنقـــضي سنة. وبـعــد انقـــضــاء الـسنة

يستطيع ا^ؤمنون الشرب منه كما في السابق.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إلى أين نحمل أجساد ا^وتىe يا هرمزدe أين نضعها?
أجاب هرمزد:

إلى أرفـع األمكنةe يـا اســپـــيـــتــامـــا زرادشتe إلـى حــيـث يعلم أن الـكالب
ا^فترسة والطيور ا^فترسة تأتي دائماً.

eعدن أو بحـجارة أو بط�v هناك يثبت عـباد مزدا اجلـثة من رجليها وشـعرها
وإال فـان الكالب ا^ـفـتـرسـة والطـيـور ا^فـتـرســة تذهب بالعظام إلـى ا^يـاه وإلى

النباتات.
إذا لم يثـبتـوا اجلثـة فذهبـت الكالب ا^فتـرسة والطيـور ا^فـترسـة بالعظام إلى

ا^ياه وإلى النباتاتe ما يكون جزاؤهم?
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(٨٦) من ا^وضع الذي أصابته النسو.
(٨٧) هذا في االمـاكن التي ليس فـيـهـا دخـمـة. ويسـمون هـذا ا^ستـودع (اسـتـودان) ومـعناه

محل العظام.



اذا لم يكن على الثـوب ال مني وال دم وال جنس وال قيءe فـيغـسله عـباد مـزدا
ببول الثور.

وإذا كـان الثـوب من جلدe يغـسلونه ثالثاً ببـول الثـور وjعكونـه ثالثاً بالط�
ويغـسـلونه ثالثاً با^اء ويـعـرضـونه علـى ضـوء الهـواء ثالثـة أشـهـر أمــام نافـذة

ا^نزل.
وإذا كـان الـثـوب نســيـجـاeً يـغـسلونـه ست مـرات ببــول الثـور وjعـكونه ست
مـرات بالط� ويغــسلونه ست مـرات با^اء ويعـرضـونه عـلى الهـواء سـتـة أشـهـر

أمام نافذة ا^نزل.
إن النهـر ا^سـمى (أردڤي سـورا Ardvi Sura)e يا اسـپـيـتـامـا زرادشتe نهـري

هذاe يطهر نطفة الذكور ورحم النساء ول¼ األناث.
(يأتـي بعــد هـذا تكرار مـــا ورد في ص٧٠ من قـــوله: يا خـــالق… هل jـكن
استعمال هذه األلبسة… إلى قوله:… ذلك vا جنته أيديكم. فلم نشأ تكراره).

 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
هل من طهـارة لهمe يا هرمـزد القـدوسe للذين يأكـلون كلبـاً ميـتـاً أو إنسـاناً

ميتاً?
أجاب هرمزد:

ال طهارة لهمe يا زرادشت القديس.
يجب تخـريب أجحـار هؤالء الناس ونزع قلوبهم وقلع عـيـونهم من حجـاجهـا.

الدروج نسو تنقض عليهم إلى أطراف أظفارهمe فيظلون جنس� دائماً أبداً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل من طهــارةe يا هرمــزد القـدوسe للذين يـنجـســون ا^اء أو النار بالقــائهم
فيهما جثة جنسة?
أجاب هرمزد:

ال طهــارة لهمe يا زرادشت القــديس. هؤالء الهــالكونe مـقـطعـو اجلــثثe هم
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إذا كـان اإلنسان قـد قتله الكالب أو الـذئب أو الساحـر أو عدو أو سـقط من
مهواة أو قـتله الشعب(٨٨) أو قتل بالوشـاية أو شنق نفسهe بعـد كم من الزمان

تهجم الدروج عليه نسو عليه?
أجاب هرمزد:

في اليـوم التــالي ^وته تهـجم علـيـه الدروج نسـو من نواحي الشــمـال بصـورة
ذبابة هائجةe ركـبها الى األمـامe ذنبها الى الوراءe دائمـة الطن�e شبيـهة بأن¿

احلشرات.
(يأتي بعـد هذا تكرار ^ـا ورد في ص٦٥ من قـوله رجـال جـالسـون في مكان

واحد… الى قوله: فتسري الى اخلامسe فتلوث اربعة. فلم نشأ تكراره).
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eبدنســـهـــا eكم مـن أدوات الفـــراش واخملـــاد تصـــيب الدروج نـســو بـشــرهـا
بنجاستها?

أجاب هرمزد:
تصـيب الدروج نسو بشـرهاe بدنسـهاe بنجـاستـها الـغطاء الفوقـاني والثيـاب

التحتانية.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكنe يا هرمزد القدوسe تطهـير الثياب التي مستهـا نسو كلب أو نسو
إنسان?

أجاب هرمزد:
jكنe يا زرادشت القديس.

متى jكن?
إذا كـان الثـوب مني أو دم أو جنس أو قيءj eـزقـه عـبـاد مـزدا ويدفنونه أمـا
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(٨٨) يعني من قبل الطائفة بحكم شرعي. 



أجاب هرمزد:
jكن تطهيرهماe يا زرادشت القديس.

حسب أي قواعد?
eإن كـانت النسـو قــد طردت بواسطة الكالب ا^فـتـرسـة أو الـطيـور ا^فـتـرسـة
يوضع على األرض جــانبـاً احلب الذي حـول اجلــثـة على بعـد ذراع من جــوانبـهـا
األربعـة إذا كـان احلب يابسـاeً وعلى بعـد طـول اليـد اذا كـان ندياeً ويرش با^اء

مرة واحدة فيطهر.
eوإن كـانت الـنسـو لم تطرد بـواسطة الكالب ا^فــتـرسـة أو الطـيـور ا^فـتــرسـة
يوضع على االرض جـانباً احلب الذي حول اجلـثة على بعـد طول اليد من جـوانبه
األربعــة اذا كـان احلب يابـسـاeً وعلى بـعـد باع إذا كــان ندياeً ويرش با^اء مــرة

واحدة فيطهر.
هذه هي ا^قايـيس التي تؤخذ من اجلوانـب األربعة حول اجلـثة حسـب ما يكون
eمـحـصـوداً أو غــيـر مـحـصـود eمـزروعـاً أو غـيـر مـزروع eًاحلب يابسـاً إو نـديا
مـدروساً أو غـيـر مدروسe مـذرى أو غـير مـذرىe مطحـوناً أو غـير مطحـون أو

عجيناeً يوضع هذا ا^قدار على األرض ويرش با^اء مرة واحدة فيطهر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

اذا أراد أحد عباد مزدا تعاطي فن االشفاءe على من يجرب نفسه أوالً?
على عباد مزدا أم على عباد الديوات?

أجاب هرمزد:
يجـرب نفسـه على عبـاد الديوات قبـل أن يجربهـا على عبـاد مزدا. اذا عـمل
eوعمله لثان من عـباد الديوات فمات eعمالً جراحيـاً ألحد عباد الديوات فمات

وعمله لثالث من عباد الديوات فماتe يكون غير أهل دائماً أبداً.
اليخطر ببـاله إذن أن يعـالج أحـد عـبـاد مزداe اليخطـر ببالـه أن يجري عـمـالً
جـراحيـاً ألحد عـباد مـزدا ويجـرحه في العـمل. فـان عالج أحـد عبـاد مزداe فـان
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الذين يقوون السـون واجلراد. هؤالء الهالكـونe مقطعو اجلـثثe هم الذين يقوون
احملل مـاحق الكأل. هؤالء الهـالكونe مقطعـو اجلـثثe هم الذين يقـوون الشتـاء
الذي خلقـتـه الشيـاط�e الشـتـاء الذي يقـتل ا^اشـيةe الشـتـاء ذا الثلج الثـخ�
وا^يــاه الغـائضــةe الشـتـاء ا^ـضـعـضعe الـشـتـاء الرديء ا^ـؤذي. تهـجم عليــهم

الدروج نسو إلى أطراف أظفارهم فيظلون جنس� دائماً أبداً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكنe يا هرمـزد القـدوسe تطهـير اخلـشب الذي ألقي عليـه نسـو كلب أو
نسو إنسان?

أجاب هرمزد:
jكن تطهيرهe يا زرادشت القديس.

حسب أي قواعد?
eإن كـانت النسـو قــد طردت بواسطة الكالب ا^فـتـرسـة أو الـطيـور ا^فـتـرسـة
يوضع على األرض جـانبـاً اخلـشب الذي حـول اجلثـة على بعـد شـبـر من جوانبـهـا
األربعة إذا كـان اخلشب يابسـاeً وعلى بعد ذراع اذا كان نديـاeً ويرش با^اء مرة

واحدة فيطهر.
eوإن كـانت الـنسـو لم تطرد بـواسطة الكالب ا^فــتـرسـة أو الطـيـور ا^فـتــرسـة
يوضع على األرض جـانبـاً اخلـشـب الذي حـول اجلـثـة على بعـد ذراع من جـوانبـه
األربعة إذا كان اخلـشب يابساeً وعلى بعد طول اليـد إذا كان ندياeً ويرش با^اء

مرة واحدة فيطهر.
هذه هي مقاييس اخلـشب يؤخذ من جوانب اجلثة األربعة حسـب يبوسة اخلشب
أو نداوته وحــسب صــالبتـه أو رخــاوته. يوضـع هذا ا^قــدار على األرض ويرش

با^اء مرة واحدة فيطهر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكنe يا هرمـزد القـدوسe تطهـيـر احلبـوب والعلف اللذين ألـقي عليـهمـا
نسو كلب أو نسو إنسان?
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يشفي ثوراً واطيء الصفة مقابل ثمن خروف.
يشفي خروفاً مقابل ثمن قطعة حلم.

اذا حضر عـدة أطباءe يا اسپيـتاما زرادشتe أحدهم يشـفي بالسك�e واآلخر
يشــفي باألعــشــابe واآلخـر يشــفي بـالكالم اآللهيe يكـون األخـيــر هو شــافي

الشاف�.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

بعد كم من الزمان jكن أن تطهر األرض(٩١) التي وضع عليها ميت ملتحفاً
بنور السماء وناظراً الى الشمس?

أجاب هرمزد:
eيا زرادشـت القـديس eإذا وضع مـيت عـلى األرض وبقي عليـهــا سنة كـاملة

ملتحفاً بنور السماء وناظراً الى الشمسe تعود األرض طاهرة.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

 بعد كم من الزمان تعود طاهرة األرض التي دفن فيها ميت?
أجاب هرمزد:

عندمـا يكون إنسـان قـد بقي مـدفوناً في األرض خـمـس� سنةe يا اسـپـيتـامـا
زرادشتe تعود األرض طاهرة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
بعــد وضع األمـــوات على دخــمــةe كم من الـزمــان يجب أن jضـي كي تعــود

األرض طاهرة?
أجاب هرمزد:

اليكون ذلكe يا اسـپيتـاما زرادشتe قـبل أن تكون هذه الرفات قد اخـتلطت
بالتــراب. حث جـمـيـع الناس األحـيــاء في عـالم األجــسـاد هذاe يا اســپـيـتــامـا
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عمل عمـالً جراحياً ألحـد عباد مزدا وجرحـه في العملe يتحمل عن جـرحه جزاء
(٨٩)(Baodho-Varshta باؤذو-ڤرشتا)الـ

اذا عـمل عمـالً جراحـياً ألحـد عـباد الديوات فـشفـيe اذا عمل عـمالً جـراحيـًا
لثان من عباد الديوات فـشفيe اذا عمل عمالً جراحيـاً لثالث من عباد الديوات

فشفيe يكون أهالً دائماً أبداً.
يستطيع من ذلك احل� فصـاعداً معاجلة عـباد مزدا كما يشاءe يسـتطيع كما

يشاء اجراء عمل جراحي لعباد مزدا وإشفائهم بالعمل اجلراحي.

يشفي الطبيب قسيساً مقابل تبريكه تبريك رجل صالح(٩٠).
يشفي رئيس منزل مقابل ثمن ثور واطيء القيمة.

يشفي رئيس قصبة مقابل ثمن ثور متوسط القيمة.
يشفي رئيس قضاء مقابل ثمن ثور عالي القيمة.

يشفي رئيس بلد مقابل ثمن عجلة يجرها أربعة أحصن.
يشفي إمرأة رئيس منزل مقدمة مقابل ثمن حمارة لبون.

يشفي إمرأة رئيس قصبة مقابل ثمن بقرة لبون.
يشفي إمرأة رئيس قضاء مقابل ثمن فرس لبون.

يشفي إمرأة رئيس بلد مقابل ثمن ناقة لبون.
يشفي وارثاً ألسرة كبيرة مقابل ثمن ثور �تاز الصفة.

يشفي ثوراً �تاز الصفة مقابل ثمن ثور متوسط الصفة.
 يشفي ثوراً متوسط الصفة مقابل ثمن ثور واطيء الصفة.
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(٨٩) باؤذو-ڤرشـتا: قـيل هو جزاء القـتل عمداً. وقـال أحد علمـائهم: اليعد قـتالeً بل جـرما
يجازى عليـه بقطع ست من أصابعـه. قلت ان كلمتي فرشـتا وأرش وهي الدية بالعـربية
أعني دية اجلـروح قريبتـان لفظاً ومعنى. فـقد اقـتبس العـرب او الفرس احدى الكـلمت�

من االخر. فاذا صح هذا يكون القصد من باؤذو-فرشتا الدية ال غير.
(٩١) وتعود صاحلة للزراعة.(٩٠) بأن يقول له: «كن ناجيا»



تتـعلق بالدخـمـات. في هذه الدخـمـات تتكون األمـراض واجلـرب واحلـمى احلـارة
والـ(�WzU“»)(٩٣) واحلــمى البـاردة ورداءة الـبنيــة واحلـســبـة. في هـذه الدخـمــات

يجتمع أقتل الناس بعد غروب الشمس.
الناس القـليلو الفطـنة الذين اليطلـبـون فطـنة أعلى(٩٤) تكبــر (جــائني)(٩٥)
هذه األمراض قدر الثلث على أوراكـهم وعلى أيديهم وعلى شعرهم ذي الذوائب

الثالث(٩٦).
(يأتي بـعـد هـذا تكرار مــا ورد في ص٧٥ من قــوله: يـا خــالق… إذا حــملت
إمــرأة… إلى قـولـه: عند الثــقـوب الـتـســعــة فـتطـهـر. فلـم نشـأ تـكراره. ثم إنه

يقول):
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

لكن إذا استـولت احلمى على جسدها غـير الطاهرe إذا استولى عليـها األ^ان
الشديدانe اجلوع والعطشe هل jكنها شرب ا^اء(٩٧)?

أجاب هرمزد:
لتشرب مـاء. واجبها األول هو تخليص نفسـها. تشربه من يد رجل تقيe من
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زرادشتe على هدم الدخمات.
إذا هدم رجل مـن هذه الدخــمــات ولو بقــدر جــســدهe يكـون ذلك كــفــارة عن
أفكارهe كفارة عن أقوالهe كفارة عن أفعاله: تغفر له خطاياه الفكريةe تغفر له

خطاياه القوليةe تغفر له خطاياه الفعلية.
لن يكـون بحق هذا الرجـل صـراع بـ� الروح�(٩٢) وعند دخــوله اجلنـة تهنئــه
النجوم والقـمر والشـمسe وأهنئه أنا اخلالـق. هرمزد يهنئه بقـوله: طوبى لكe يا

رجلe لقد انتقلت من العالم الفاني الى العالم الباقي.
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

أين هو الشيطـان? أين هو من يقرب القراب� للشـياط�? أي مكان تتـساقط
فيـه عصابات الشـياط�? على أي مكان تهجم عـصابات الشيـاط� مجتمـعة?
eعلى أي مكان تـتـسـاقط عـصـابات الشـيـاط� ليـقـتل باخلـمــسـينات وبا^ئـات

با^ئات وباأللوفe باأللوف وبالربواتe بالربوات وبكثرة الحتصى?
أجاب هرمزد:

هي الدخمـاتe يا اسپـيتامـا زرادشتe التي يقيمـونها على األرض ويضـعون
eهناك الـرجل الذي يقرب القـراب� للشيـاط� eعليـها األمـوات. هناك الشيطان
ذلك هو ا^كان التي تتسـاقط فيه الشيـاط�e وتهجم عليه عصابـات الشياط�
eمـجتـمـعة. هناك تتـسـاقط عصـابات الشـيـاط� لتقـتل باخلـمسـينات وبا^ئـات

با^ئات وباأللوفe باأللوف وبالربواتe بالربوات وبكثرة الحتصى.
فـوق هذه الدخمـاتe يا اسپـيتـاما زرادشتe ¸ـأل الشيـاط� بطونها وتفـرغهـا
مـثلـكمe أيهـا البـشــر في هذه الدنيـاe فـكمـا تطبـخــون أنتم طعـامكـم وتأكلون
اللحم مـشـوياeً هكذا تـفعـل الشـياطـ�. إن الرائحـة التي تشـمـهـاe أيهـا الرجل

(في الدخمات) هي رائحة طعامهم.
ألن هناك يكون ســرورهمe وهكذا إلى أن يكونـوا هذه الرائحـة الكريـهـة التي
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(٩٢) يعني لن jسه أهرمن باذى.

(٩٣) �WzU“»: قال العلماء الباحثون: انه مرض اليستطاع معرفة ما يقابله اليوم اما أنا فارى
انه الطاعـون. فـان الطاعون مـشـتق من الطعن بالرمح. وفـي الفارسـيـة احلديـثة (نيـزه)
القريبـة من لفظة (�WzU“») تعني الرمح. ومن ا^عـروف ان العرب كـانت تسمي الطـاعون
رمـاح اجلن. وفي العـربيـة كلمة (عـنزه) بالتـحريك تشـبـه �WzU“» لفظاً اذا لفظنا الـهمـزة
عـينا وقــدمنا هذه الع� علـى النونe وهي تكاد تؤدي مـعـناها ¸امـا ايضـا. فــفي شـرح
القاموس: العنزة محركة رميح ب� العصا والرمحe قالوا قدر نصف الرمح او اكثر شيئاً

فيه سنان مثل سنان الرمح وفي طرفه االسفل زج كزج الرمح.
(٩٤) اليرغبون في التعلم.

(٩٥) شيطانة الرذيلة واالمراض.
(٩٦) يريد ان يقول: اذا لم تتخذ وسائط صحيحة معقولةe فان فساد ا^قابر يزيد في انتشار

االمراض.
(٩٧) قبل مضي ثالثة ايام.



أما إن كانت من تراب أو خشب أو صلصال فتبقى جنسة دائماً أبداً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكن تطهير بقرة أكلت من رمة كلب أو رمة إنسان?
أجاب هرمزد:

jكن تطهيرهاe يا زرادشت القديس.
مدة سنة الحتـلب واليعمل من لبنهـا ج¼ لتقـدمة الشراب واليسـتعـمل حلمـها
لتـقـدمـة الشـراب والبرسـمن. وبعـد انقـضـاء السنة يسـتطيع ا^ـؤمنون أن يأكلوا

منها كالسابق.
من هوe يا هرمـزد القـدوسe الرجل الـذي يفكر باخلـيـر ويريد اخلـيـر ومع ذلك

يعاكس اخلير(١٠٠) الذي يفكر باخلير لكنه اليجد غير الدروج(١٠١)?
أجاب هرمزد:

إن الذيe يا زرادشت القــديسe يفكر باخلـيــر ويريد اخلـيـر ومع ذلـك يعـاكس
اخليرe الذي يفكر باخلير لكنه اليجـد غير الدروج هو ذاك الذي يقدم ماء ملوثاً
بالنسو غـير طاهر لتقدمـة الشراب أو الذي يقدم في ظالم الليل ماء غـير طاهر

لتقدمة الشراب.

∏ qBH�«

إذا مـات كلب أو إنسـان في كـوخ من خـشب أو من لبـاد (خرگـاه) مـا يفـعل
عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
يتحرون في تلك النواحي دخمةe يذهبون يفتشون عن دخمة. فاذا وجدوا نقل
ا^يت أسـهـلe ينقلون ا^يت ويتــركـون ا^سكن في مــحله ويبـخــرونه بالراسن أو
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يد مـؤمن مـتـعلـم صـالحe تشـرب ا^اء الذي يعـيـد القـوى. لكـن أنتمe يا عـبـاد
مـــزداe عـــيـنوا جـــزاءً لهــــذه اخملـــالفـــة. اســـتـــشــــيـــروا الرتوe اســــتـــشـــيـــروا

(٩٨) وهما يعينان اجلزاء.
“…—UÑالسراؤشا

ما هو هذا اجلزاء?
أجاب هرمزد:

 هذه احلالة u�U�u�WÄ: مائتا سوط ومائتا عصا(٩٩).
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل jكنe يا هرمـزد القـدوسe تطهـيـر االناء الذي أصـابه نسـو كلب أو نسـو
إنسان?

أجاب هرمزد:
jكن تطهيرهe يا زرادشت القديس.

حسب أي قاعدة?
إن كـانت اآلنيـة ذهبـاeً تغـسل مرة ببـول ثور وتفـرك مـرة بالط� وتغـسل مـرة

با^اء فتطهر.
وإن كانت فـضةe تغسـل مرت� ببول ثور وتفـرك مرت� بالط� وتغـسل مرت�

با^اء فتطهر.
وإن كـانت حـديداeً تغـسل ثالث مـرات ببـول ثـور وتفـرك ثالث مـرات بالط�

وتغسل ثالث مرات با^اء فتطهر.
وإن كـانـت فـوالذاeً تغــسل أربع مــرات ببـول ثور وتفــرك أربع مــرات بالط�

وتغسل أربع مرات با^اء فتطهر.
وإن كـانت حـجراeً تغـسل خـمس مـرات ببول ثور وتـفرك خـمس مـرات بالط�

وتغسل خمس مرات با^اء فتطهر.
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(٩٨) مر تعريفه في احلاشية e٨٣ ص٧٠.
(٩٩) يتحمل زوجها هذا العقاب أو يبدل بغرامة.

(١٠٠) يحسب انه يفعل خيراً.
(١٠١) يخيب في عمل اخلير ويساعد الشر والشياط�.



اجلريان وجتفف الريح األرض يثـلم عباد مزدا اجلدار وينزع رجـالن قويان مدربان
ألبـسـتـهـمـا ويـأخـذانه من مـضـجـعـه التـرابي أو احلـجـري أو مـن البـيت اجلـصي

ويضعانه في مكان يعلمان أن فيه دائماً كالب مفترسة وطيور مفترسة.
حـينئـذ يـقـفـون على بعـد ثالث خطـوات من ا^يت ويقـول الرتو التــقي لعـبـاد
مزدا: «يـاعباد مـزداe ليؤتى ببـول كي يغسـل به حاملو األمـوات شعر رؤوسـهم

وأبدانهم».
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

أي بولe يا هرمــزد القـدوسe يسـتطيع حــاملو األمـوات غـسل شــعـر رؤسـهم
وأبدانهم به? هل هو بول غنم أو بقر أو رجل أو إمرأة?

أجاب هرمزد:
هو بـول غنم أو بـول ثورe ال بول رجـل وال بول إمــــرأة إال إذا كـــان بـول رجل
وامـرأة مـتـزوجـ� وهمـا من دم واحـد(١٠٢). هؤالء يقـدمـون البــول الذي يغـسل

حاملو األموات شعورهم وأبدانهم به.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

الطريق التي حمل فيها جثة كلب أو جـثة إنسان هل jكن أن ¸ر منها ا^اشية
الصــغــيـرة وا^ـاشـيــة الكبــيــرة والرجــال والنســاء والنار ابن هـرمـزد والـبـاقــات

اخملصصة للبرسمن?
أجاب هرمزد:

الjكن أن ¸ر من هـذه الطريق ال ا^اشـيـة الصــغـيـرة وال ا^اشـيـة الـكبـيـرة وال
الرجال وال النساء وال النار ابن هرمزد وال الباقات اخملصصة للبرسمن.

jر ثالث مــرات فـي هذه الطريق كـلب أصــفــر ذو أربع عــيــون(١٠٣) أو كلب
أبيض ذو أذن� صـفـراوينe يا اسـپـيـتـامـا زرادشـتe فـتـسـقط الدروج نسـو من
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اللبان أو الصبر أو الرمان (?) بأي كان من النباتات العطرية.
وإذا وجــــدوا نقل ا^ـسكن أســــهلe يـنقلـون ا^سكـن ويتــــركـــون ا^ـيت vحـله
ويبـــخــرون ا^ـسكن بالـراسن أو اللبـــان أو الصـــبــر أو الرمـــان أو بأي كـــان من

النباتات العطرية.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا مات كلب أو إنسـان في دار أحد عبـاد مزدا وكانت ¸ـطر أو تثلج أو كان
eريح عاصف وأظلمـت الدنيا أو كان آخـر النهار أو كانت ا^اشـية والناس تتـيه

ما يفعل عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

يضعونه في مكان في هذا البـيت ا^زدي تكون أرضه أنظف وأيبس ما يكون
ويندر مـنه مـرور ا^ـاشـيــة الصــغــيــرة وا^اشــيـة الـكبــيـرة ونـار مـزدا والبــاقــات

اخملصصة للبرسمن وا^ؤمن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

على أي بعــد عن النار? على أي بعــد عن ا^اء? على أي بعـد عن الـبـاقـات
اخملصصة للبرسمن? على أي بعد عن ا^ؤمن?

أجاب هرمزد:
على ثالثـ� خطوة عن النارe على ثـالث� خطوة عن ا^اءe على ثـالث� خطوة

عن الباقات اخملصصة للبرسمنe على ثالث خطى عن ا^ؤمن.
eفي هذا ا^كان يحـفر ا^زديون حـفرة بعمـق نصف قدم إن كانت األرض صـلبة
بعـمق نـصف قـامـة إنسـان إن كـانـت رخـوةe يضـعـون على ا^كـان رمـاداً أو جلة

ويضعون فوق ذلك قراميد أو حجارة أو تراباً يابساً جداً.
وهناك يتـركون اجلـسـد الذي فارقـتـه احليـاة مدة ليـلت� أو مدة ثالث ليـال أو
مــدة شــهـر إلـى أن تعــود الطيــور إلى الطيــران والنبــاتات إلى الـطلوع وا^يــاه

اخملتفية إلى اجلريان وجتفف الريح األرض.
وعندما تعود الطيـور إلى الطيران والنباتات إلى الطلوع وا^ياه اخملتـفية إلى
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(١٠٢) أهرمن يهاب جداً من الزواج الذي يقع ب� االقارب الن قدرته وقدرة الشياط� تكون
ضعيفة التاثير في أجساد ا^تزوج� بهذا النوع.

(١٠٣) أي فوق عينيه شيتان.



للبـرسمن. بعـد هذا يستـطيعـون في هذا البيت ا^زدي تـهيـئة األطعـمة اللحـميـة
واخلمر بطهارة تامة دون أن يكون هناك خطيئة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل على ا^ـيت ثوباً من نسـيج أو من جلد بقـدر جـورب مـثـالeً مـا

يكون عقابه?
 أجاب هرمزد:

أربعمائة سوط وأربعمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ألقى رجل على ا^ـيت ثوباً من نسـيج أو من جلد بقـدرسـراويل مـثـالeً مـا
يكون عقابه?

 أجاب هرمزد:
ستمائة سوط وستمائة عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ألقى رجل علـى ا^يت ثوباً من نســيج أو من جلد بقـدر ثـوب رجل كـامل

ما يكون عقابه?
 أجاب هرمزد:

ألف سوط وألف عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ارتكب رجل اغتصاباً اخلطيئة اخملالفة للطبيعةe ما يكون عقابه?
أجاب هرمزد:

ثما²ائة سوط وثما²ائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

اذا ارتكبـــهــا رضـــاءe مــا يكون الـتــغــر�? مـــا تكون الـكفــارة? مـــا يكون
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نواحي الشمال.
فاذا لم يذهب الكلب طوعـاeً يا اسپيتامـا زرادشتe يقاد ست مرات في هذه
الطـريق الـكلـب األصــــفـــــر ذو العــــيـــــون األربع أو الـكلـب األبيـض ذو األذن�
الصـفراوينe يا اسـپيـتـاما زرادشتe فـتسـقط الدروج نسـو من نواحي الشمـال.
واذا لم يذهب الكلـب طوعاeً يـا اسپـيـتـامـا زرادشتe يقـاد تسع مـرات في هذه
الطـريق الـكلـب األصــــفـــــر ذو العــــيـــــون االربع أو الـكلـب األبيـض ذو األذن�

الصفراوينe يا اسپيتاما زرادشتe فتسقط الدروج نسو من نواحي الشمال.
يتقدم القسيس وjشي في الطريق منشداً هذه الكلمات ا^نصورة:

(يثــا أهو ڤــائريو): «إرادة الرب هي قــاعـدة اخلــيــر. خـيــرات ڤـوهـومنو في
األعمـال اجلاريـة في هذه الدنيا هي ألجل مـزدا. من ساعـد الفقـير يجـعل أهورا

يحكم».
( ?ÂW-نامـزدا): «أي حــام أعطيـتـني يا مـزداe في الـسـاعـة التـي أحـدق بي
الشـرير بشنآنه? من لي غـير نارك وڤـوهومنو اللذين بفـعلهـما أصـون اخليـرe يا

أهورامزدا? ألهمني إذن أتخذ الدين قاعدة».
�Âd ژا): «من هو ا^ظفـر الذي يحـمي مـذهبـك? واضح جليـاً أني دليلd?ÑW? )
إلى الدارين. ليـأت (اسـراؤوشا)ي مـع ڤوهومنو لـيحـمني وليـحم من تشـاءe يا

مزدا».
احمنا من هذا الـذي يعذبنا(١٠٤) يا مزدا ويا اسـپنتا ارمائتي. اهلكي أيتـها
الدروج الشــيطانـة! اهلكي يا مـنبع الشــيــاط�! اهلكي يا خــالقــة الشــيــاط�!
اهلكـي أنت التي تـرب� الشــيـــاط�! اهلـكي وزوليe أيتـــهــا الدروج! اســـقطي
وزولي! اهلكـي وزولي الى األبد من نواحي الشــمـال وال تسلـمي عـالم أجــسـاد

اخلير الى ا^وت!»
وبعـد هذا يـسـتطيع عـبــاد مـزدا أن jروا من هذه الطريـق با^اشـيـة الصــغـيـرة
وا^اشـية الكبـيرة والرجـال والنساء وبـالنار ابن أهورامزدا وبالبـاقات اخملـصصـة
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(١٠٤) من أهرمنe من الدروج.



ألضـحى عـا^ي ا^ادي هذا كله مـذنبـاً مـريداً مـحـو اخلـيـر وألنّت روحـه يومـاً مـا
بسبب العدد الذي اليحصى من األشخاص الذين jوتون على وجه هذه األرض.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
هل jكنe يا هرمزد القدوسe تطهير رجل مس نسو كلب أو نسو إنسان?

أجاب هرمزد: 
jكن.

حسب أي القواعد?
إذا كان النسـو قد طرد بواسطة الكالب ا^فـترسة أو الطيـور ا^فترسـةe يغسل

جسمه ببول ثور وبا^اء فيطهر.
eوإذا كان النسـو لم يطرد بعد بواسطة الكالب ا^فتـرسة أو بالطيور ا^فتـرسة
eوهناك يغـسل جسمـه ببول ثور eيبدأ عـباد مزدا بحـفر ثالثة ثقوب في األرض
ال با^اء. ويؤخــذ كلبي(١٠٦)e يؤتى به مــحـمـوالeً ال بصــورة أخـرىe مـحــمـوال

قداماً.
ويحفـر عبـاد مزدا ثانيـة ثالثة ثقوب في األرضe وهـناك يغسل جـسمه بـبول
ثورe ال با^اء. ويـؤخـذ كلبيe يؤتـى به مـحــمـوالe ال بصـورة أخــرىe مـحــمـوال

قداماً. وينتظرون إلى أن تنشف آخر شعرة في أعلى رأسه.
eعندئذ يحــفـر عـبـاد مــزدا ثالثـة ثالثة ثقــوب على تسع أقـدام عن الســابقـة

وهناك يغسل جسمه با^اءe ال ببول ثور.
يغــسـل أوال يديه. إذا لم يغـــسل يديه أوالe ينـجس كل جــســمـــه. وبعــد أن
يغـسل يديه ثالث مـرات وتون يداه قـد غـسلت جـيـداeً تسكب على قـمـة رأسـه

ماء من أمام.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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التطهير?
أجاب هرمزد:

ال تغر� وال كفارة وال تطهير. جرمه اليغفر دائماً أبداً.
(بعـد هـذا يأتي تكرار مـا ورد في ص٥٨ مـن: مـتى يكون ذلك? إلى: كــمـا

تنظف الصحراء ريح شديدة-فاكتفينا باالشارة اليه).
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من هو الرجل الذي هو شـيطانe من هو الرجل الذي يقدم القرابـ� للشيطان?
من هـو الرجـل الذي هـو شــــيطـانة أنثـى للـشــــيطـانe الذي هـو شــــيطـان ذكــــر
للشــيطان? من هو الرجل الـذي هو إمـرأة(١٠٥) للشـيطان? مـن هو الرجل الذي
يساوي شـيطاناً? من هو الرجل الذي هو شيطان بعـينه? من هو الرجل الذي هو

شيطان قبل ان jوت ويصير بعد ا^وت شيطاناً غير مرئي?
أجاب هرمزد:

هو الذي يطأ الـذكـر أو يطؤه الذكـرe يا اســپـيـتـامـا زرادشـتe هذا هو الرجل
الذي هو شــيطانe هذا هو الرجل الـذي يقـرب قـرابـ� للشـيطان. هـذا هو الرجل
الذي هو شــيطانـة انثى للشــيطانe والذي هـو شـيطـان ذكـر للـشـيطـان. هذا هو
الرجل الذي هو إمرأة لـلشيطانe هذا هو الرجل الذي يساوي شـيطاناeً الذي هو
شيطـان بعينه. هذا هو الرجل الذي هو شـيطان قبل أن jوت ويـصير بعـد ا^وت

شيطاناً غير مرئيe سواء في ذلك الرجل الذي يطأ رجال أو يطؤه رجل.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

هل يطهـرe يا مـزدا القدوسe رجـل مس رمة يابسـة مـضى على مـوتهـا أكثـر
من سنة?

أجاب هرمزد:
eًيطهـر. اليابس اليخـتلط باليابس. لـو كان اليـابس يختلط باليـابس سريعـا
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(١٠٥) اي انه يطيع الشياط� كما تطيع االمراة بعلها.
(١٠٦) يعني كلب هرمزد وهو الكلب االصفر ذو العيون االربع أو الكلب االبيض ذو االذن�

الصفراوينe ر.ص (٩٦).



أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو إلى ا^نكب االjن.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندما تصيب ا^ياه اجليدة ا^نكب االjنe إلى أين تهبط الدروج نسو? 

أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو إلى ا^نكب األيسر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندما تصيب ا^ياه اجليدة ا^نكب األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو? 

أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو إلى االبط األjن.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندما تصيب ا^ياه اجليدة االبط األjنe إلى أين تهبط الدروج نسو? 

أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو إلى االبط األيسر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندما تصيب ا^ياه اجليدة االبط األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو? 

أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو أماماً إلى الصدر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندما تصيب ا^ياه اجليدة الصدر أماماeً إلى أين تهبط الدروج نسو? 

 أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو إلى الظهر.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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عندمــا تصــيب ا^يـاه اجلــيــدة قـمــة الرأس من أمــام. إلى أين تهــبط الدروج
نسو?

أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو من أمام إلى ب� احلاجب�.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندمـا تـصـيب ا^يـاه اجلـيـدة مـن أمـام ب� احلـاجـب�e إلى أين تـهـبط الدروج

النسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى القفا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

 عندما تصيب ا^ياه اجليدة القفاe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو أماماً إلى الفلك.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الفكe إلى أين تهبط الدروج نسو? 
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى االذن اليمنى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة االذن اليمنىe إلى أين تهبط الدروج نسو? 
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى االذن اليسرى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة االذن اليسرىe إلى أين تهبط الدروج نسو? 

102



يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندما تصيب ا^ياه اجليدة الورك األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو?

أجاب هرمزد:
تهـبط الدروج نســو إلى الناحـيـة التناسليـة. فــان كـان الشـخص رجـالe ترش
أوال األقسـام اخللفيـة ثم األقسـام األمامـيةe وإن كـان إمرأةe ترش أوالً األقـسام

األمامية ثم األقسام اخللفية.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الناحية التناسليةe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الفخذ األjن. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الفخذ األjنe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الفخذ األيسر. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الفخذ األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الركبة اليمنى. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الركبة اليمنىe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الركبة اليسرى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
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عندما تصيب ا^ياه اجليدة الظهرe إلى أين تهبط الدروج نسو? 
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الثدي األjن..
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الثدي األjنe إلى أين تهبط الدروج نسو? 
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الثدي األيسر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الثدي األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو? 
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى اجلنب األjن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة اجلنب األjنe إلى أين تهبط الدروج نسو? 
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى اجلنب األيسر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة اجلنب األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الورك األjن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الورك األjنe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الورك األيسر.
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يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
عندمـا تصـيب ا^يـاه اجلـيـدة مـفـصل الـقدم الـيـسـرىe إلى أين تهـبط الدروج

نسو?
أجاب هرمزد:

تنقلب الى أخمص القدم فيخيل للرائي كأنها جناح ذبابة.
يقف الرجل على أصـابع رجله رافـعـاً عقـبهe فـتـصب ا^اء على أخـمص قدمـه

اليمنىe فتهبط الدروج نسو الى أخمص القدم اليسرى.
وتصب ا^اء على أخمص القدم اليسـرى فتنقلب الدروج نسو الى حتت أصابع

القدمe فيخيل للرائي كأنها جناح ذبابة. 
يقف الرجل على كـعـبه رافـعـاً أصابـع قدمـهe فـتصب ا^اء علـى أصابع القـدم

اليمنىe فتهبط الدروج نسو الى أصابع القدم اليسرى.
تصب ا^ـاء على أصــابع القــدم اليـســرى فــتــهـرب الدروج نـسـو من الـنواحي
eالشـمـاليـة بصـورة ذبابة هائجـة ركـبـهـا منحنيـة الى االمـام وذنبـهـا الى الوراء

دائمة الطن�e شبيهة بأن¿ احلشرات.
فتنشد هذه الكلمات األكثر نصرة واألحسن شفاء من غيرها:

(وهي ا^ذكـورة في ص ٩٧ يثـا أهو ڤـائريو… إلى: وال تسلمي عـالم أجـسـاد
اخلير الى ا^وت).

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
eراكـبون خيـال أو على عجلة eوهم مـاشون أو عادون eإذا صادف عـباد مزدا
ناراً تسـتعمل للـنسو(١٠٧) وناساً هناك مـتهيئ� لطبخ أو شي النسـوe ما الذي

يفعله عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

يقــتلون الرجل الـذي يطبخ النســوe نعم يـقـتلـونه ويقلبــون القــدر ويبــعـثــرون
األثافي.
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عندما تصيب ا^ياه اجليدة الركبة اليسرىe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الساق اليمنى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الساق اليمنىe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الساق اليسرى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الساق اليسرىe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الكعب األjن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الكعب األjنe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى الكعب األيسر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما تصيب ا^ياه اجليدة الكعب األيسرe إلى أين تهبط الدروج نسو?
أجاب هرمزد:

تهبط الدروج نسو إلى مفصل القدم اليمنى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندمـا تـصـيب ا^يـاه اجلـيــدة مـفـصل القــدم اليـمنىe إلى أين تـهـبط الدروج
نسو?

أجاب هرمزد:
تهبط الدروج نسو إلى مفصل القدم اليسرى.
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(١٠٧) النسو هنا اجلثة اجليفة.



(١١٠) يعني با^شـاعل قطع خشب الصندل التي تـغذى بها النار ا^ـقدسةe نار بهـرام. يوضع
منها في اليوم ست قطع في ستة أوقات فيكون اجملموع ستا وثالث� قطعة.

وحـينئذe يـا اسپـيتـامـا زرادشتe اذا جـاء رجل بسائق التـقـوى الى هذه النار
براسن أو لبـان أو صبـر أو رمـان أو بأي كان من النبـاتات العطرةe فـبأي جـانب
تذهب الريح برائـحة النـار الذكيـةe تذهـب النار من ذلك اجلـانب وتقـتل باأللوف
الديـوات التي التـرى والشــــيــــاط� التـي من جنـس الظـلمــــات وأزواج اليــــاتو

والپائيريكا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

اذا أتى رجل الى الـ(داذگــاه) «مـحل النار الشــرعـيـة» بالنـار التي أو قـدت
للنسوe ما يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون جزاؤه كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بعشرة آالف

مشعل(١١٠)
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مـحل النار الشرعـية بالنار التي أحـرقت بها قـاذوراتe ما
يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون جــزاؤه كــمــا لو أتى فـي هذه الدنيــا الى مــحل الـنار الشــرعــيــة بألف

مشعل. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مــحل النـار الشـرعــيــة بالنار التـي أحـرقت بـهـا روثe مــا
يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون جزاؤه كـما لو أتى في هذه الدنيـا الى محل النار الشـرعية بخـمسـمائة
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من هذه النار يشـعل خـشب مـأخوذ مـن أشجـار فـيـها جـرثومـة النار(١٠٨) أو
مأخـوذ من نفس احلـزم ا^عدة لتـغذية النارe يؤخـذ هذا اخلشب بعـيداً ويبـدد كي

ينطفيء سريعاً.
هكذا تـوضع أول حــزمــة على األرض علـى بعــد فــتــر من النـار ا^وقــدة حتت

النسو ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حـزمة ثانيـة على األرض على بعـد فـتر عن النار ا^ـوقدة حتت النسـو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حـزمة ثالثـة على األرض على بعـد فـتر عن النار ا^ـوقدة حتت النسـو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حـزمة رابعـة على األرض على بعـد فـتر عن النار ا^ـوقدة حتت النسـو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حزمة خـامسة على األرض على بعد فتـر عن النار ا^وقدة حتت النسو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حزمة سـادسة على األرض على بعد فتر عن الـنار ا^وقدة حتت النسو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حزمـة سابعـة على األرض على بعد فـتر عن النار ا^وقـدة حتت النسو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حـزمـة ثامنة على األرض على بعـد فتـر عن النار ا^وقـدة حتت النسـو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً. 
وتوضع حزمـة تاسعـة على األرض على بعد فـتر عن النار ا^وقـدة حتت النسو

ثم تؤخذ إلى األمام وتبدد كي تنطفيء سريعاً(١٠٩).
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(١٠٨) أي سهلة االشتعال.
(١٠٩) هذه هي الترجمة احلـرفية ^ا جاء في ا^¿. وقصد الشـارع ان يقول: تشعل نار جديدة
من النار ا^نـجـسـة التي وجــدت مـشـعلة للـجـثـة. توضع النـار اجلـديدة بحـيث تـنطفيء
سـريعـاً ولكن قــبل ان تنطفيء يشـعل منـهـا نار ثانيـة ويكرر هذا الـعـمل تسع مـرات.
وفي كل مرة تخف جناسة النار وتكون النار التاسعة قد عادت الى طهارتها االولى.



يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية vائة مشعل.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مـحـل النار الشـرعـيـة بنار من حتت كــور صـائغ فـضـة. مـا
يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بتسع� مشعالً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أتى رجل الى مــحل النار الشـرعـيــة بنار من حتت كـور حــداد. مـا يكون

جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?
أجاب هرمزد:

يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بثمان� مشعالً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مـحل النـار الشـرعـيـة بنار من حتت كـور عـامل فـوالذ. مـا
يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بسبع� مشعالً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أتى رجل الى مــحل النار الـشـرعــيـة بنار تـنور. مـا يكـون جـزاؤه عندمــا

تكون روحه قد فارقت جسده?
أجاب هرمزد:

يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بست� مشعالً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مــحل النار الشـرعـيــة بنار من حتت قـدر. مــا يكون جـزاؤه
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مشعل. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eإذا أتى رجل الى مـحل النار الشرعـية بالنار التي يطبخ بـها الكواز كـيزانه
ما يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون جـزاؤه كـما لو أتى في هذه الـدنيا الى مـحل النار الشـرعـية بأربـعمـائة

مشعل. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eإذا أتى رجل الى محل النار الشرعية بالـنار التي يسبك بها الزَّجاج الزُّجاج
ما يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون جـزاؤه كــمـا لو أتى في هذه الدنيـا الـى مـحل النار الشـرعـيــة vشـاعل

بقدر الزجاج الذي أتى به الى هذه النار.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى محل النـار الشرعيـة بنار الـ(أؤنيا پارو-%U�˛…—W)(١١١) ما
يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون جـزاؤه كــمـا لو أتى في هذه الدنيـا الـى مـحل النار الشـرعـيــة vشـاعل

بقدر اخلشب الذي أتى به الى هذه النار.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مــحل النار الشــرعـيـة بنار مـن حتت كـور صـائـغ ذهبe مـا
يكون جزاؤه عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
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(١١١) لم يعرف ما هي هذه النار وكذلك نار (أؤنيا تخيريا) التي سياتي ذكرها.



يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
هل jكنe يا هرمـزد القـدوسe أن يطهـر رجل مس جـثـة وهو وحـده بعـيـد عن

كل مسكن?
أجاب هرمزد:

jكنe يا زرادشت القديس.
حسب أي قواعد?

إذا كـانت النسـو قد ضـربتـها الكالب ا^فـتـرسة أو الطـيور ا^فـتـرسةe يغـسل
جسـمه ببـول ثور ثالث� مرة ويفـرك به جسـمه ثالث� مـرةe وهذا يعادل النطهـير

في الدرجة األولى.
وإذا كانت النـسو لم تضربهـا الكالب ا^فتـرسة أو الظيـور ا^فتـرسةe يغـتسل

خمس عشرة مرة(١١٢) ثم يعدو مسافة (هثرة).
يعـدو إلى أن يالقي رجـالً حـياً. فـينادي رافـعـاً صـوته: «أنا حتت تأثيـر ^س
ميتe غير قادر على التفكرe غير قادر القولe غير قادر على الفعل(١١٣) هل
eلك أن تطهرني?». ويعدو إلى أن يصل إلى الرجل. فاذا رفض الرجل تطهيره

يكون هذا الرجل قد رفع عنه ثلث اخلطيئة.
يعـدو هثرة ثانيـةe يعدو مـرة ثانية إلى أن يصل إلى رجل. فـاذا رفض الرجل

تطهيرهe يكون هذا الرجل قد رفع عنه نصف خطيئته(١١٤).
يعـدو هثرة ثالثـةe يعدو مـرة ثالثة إلى أن يصل إلى رجل. فـاذا رفض الرجل

تطيرهe يكون هذا الرجل قد رفع عنه كل خطيئته.
يسـتـمر عـلى العدو إلـى أن يصل الى القـصبـةe إلى الناحـيـةe إلى أقـرب بلد
رافـعـاً صوته: «أنا حتت تـأثير ^س مـيتe غـيـر قـادر على التـفكرe غيـر قـادر

111

عندما تكون روحه قد فارقت جسده?
أجاب هرمزد:

يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بخمس� مشعالً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مـحل النار الشـرعيـة بنار (أؤنيا تـخيـريا) ما يكون جـزاؤه
عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بأربع� مشعالً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أتى رجل الى مـحل النـار الشـرعـية بـنار الرعـاةe مـا يكون جـزاؤه عندمـا

تكون روحه قد فارقت جسده?
أجاب هرمزد:

يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بثالث� مشعالً.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أتى رجل الى مـحل النار الـشرعـيـة بنار مـضـرب خـيـامe مـا يكون جـزاؤه
عندما تكون روحه قد فارقت جسده?

أجاب هرمزد:
يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بعشرين مشعالً.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أتى رجل الى مـحل الـنار الشـرعـيـة بنار مـوقـدe مـا يـكون جـزاؤه عندمـا

تكون روحه قد فارقت جسده?
أجاب هرمزد:

يكون كما لو أتى في هذه الدنيا الى محل النار الشرعية بعشرة مشاعل.
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(١١٢) هذا اغتسال وقتي بانتظار التمكن من االغتسال التام.
(١١٣) غير قادر على التفكير باخليرe غير قادر على القول…

(١١٤) أي نصف الثلث� الباقي�.



يقصدون رجال ورعـاeً يا اسپيتاما زرادشتe منطقـياeً اليقول إال احلقe درس
ا^تــون ا^قـدســةe تقـيــاeً مطلعــاً بقــدر االمكان على قــواعـد الديانـة ا^زدية في
التطهــيـر. يجـز هذا الـرجل النبـاتات من عـلى سطح األرض vسـافــة تسع أبواع
مـربعــة. في هذا ا^وضع من األرض حـيث يـقل ا^اء ويقل النبـات وحــيث تكون
التـربة أنـظف مـا يكون وأيبس مــا يكون وحـيث يندر مــرور ا^اشـيـة الصــغـيـرة

وا^اشية الكبيرة والنار ابن هرمزد والباقات اخملصصة للبرسمن وا^ؤمن.
على أي بعــد عن النار? على أي بعــد عن ا^اء? على أي بعـد عن الـبـاقـات

اخملصصة لللبرسمن? على أي بعد عن ا^ؤمن?
أجاب هرمزد:

على ثالثـ� خطوة عن النارe على ثـالث� خطوة عن ا^اءe على ثـالث� خطوة
عن الباقات اخملصصة للبرسمنe على ثالث خطى عن ا^ؤمن.

حتفر أول ثقب بعـمق إصبع� إذا كان الصيف قـد حل وبعمق أربع أصابع إذا
كان الشتاء واجلليد قد حل.

حتـفر ثقـباً ثانيـاً بعـمق إصبـع� إذا كان الصـيف قـد حل وبعمق أربع أصـابع
إذا كان الشتاء واجلليد قد حل.

حتفر ثقباً ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً بعمق إصبع�. الخ(١١٦).
كم يكون بعد الواحد عن اآلخر?

بعد خطوة.
كم تعادل هذه اخلطوة?

ثالث أقدام.
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eهل لكم أن تطهرونـي?» فاذا لم يطهـروه eغيـر قـادر على الفعـل eعلى القـول
يغسل جسمه ببول ثور وبا^اء فيطهر.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا لقي مـــاء في طريقـــة وجــعله ا^اء حتـت طائلة الـعــقــاب(١١٥) مــا يكون
عقابه?

أجاب هرمزد:
أربعمائة سوط وأربعمائة عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا لقي أشـجاراً في طريـقة وجـعلته األشـجـار حتت طائلة العـقابe مـا يكون

عقابه?
أجاب هرمزد:

أربعمائة سوط وأربعمائة عصا.
هذا هو العقابe هذا هو التكفيـر الذي يخلص ا^ؤمن اخلاضع للتكفيرe ليس

للذي اليخضع لهe فان هذا سيسكن دار الدروج.
(أ�?ÂW ڤـوهو) «صـالة كـثــيـرة القـداسـة». القـداسـة هي اخلــيـر األسـمىe هي

السعادة. طوبى ^ن هو قديس في أسمى القداسة.

π qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح كثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من يقـصد في هذه الدنيـا الرجالُ الذيـن يريدون أن يطهروا أجـسادهم ا^صـابة
بالنسو من ^س ميت?

أجاب هرمزد:
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(١١٦) هذه الثـقـوب التي يقف عندها ا^تطهـر هي الجل أخـذ السـائل الذي يسـقط من على
جـسـمه عـند اغتـسـاله وهي أقل عـمـقـاً في الصـيف الن األرض والهـواء يكونان أجف
فتمتص الثـقوب السائل دون ان تطفح. اما اليوم فان اجملوس يضعـون عوض الثقوب

تسعة أحجار يجلس عليها ا^تطهر. (١١٥) يعني اذا لوث ا^اء بغطس رجله فيه.



فـتــضـعف قـوة الدروج عنـد كل من هذه الكلمــات التي تسـاعـد عـلى ضـرب
أهرمن الرديء وعـلى ضـرب (أU?L??�Wz)(١١٧) ذي السـالح القـتــال وعلى ضـرب

شياط� (مازنه)(١١٨)  وعلى ضرب جميع الشياط�.
بعــد ذلك تأخـذ مــغـرفــة حـديد أو رصــاص لبــول الثـورe تتــخـذ للـصب على
ا^تنجسe يا زرادشتe عصا ذات تسع عقدe تربط في نهايتها األمامية مغرفة

الرصاص هذه.
تغسل يـداه أوالe إذا لم يغسل يديه أوال ينجس جـسده كله. وبعـد أن يغسل
يديه ثالث مـرات وتـكون يداه قـد غـسلت جـيـداeً تصـب على قـمـة رأسـه(١١٩)

من األمامe فتسقط الدروج نسو قداماً ب� احلاجب�.
ترشه من قدام في ما ب� احلاجب�e فتسقط الدروج نسو على قفاه.

ترشه على قفاهe فتسقط الدروج نسو قداماً على فكه.
ترش فكهe فتسقط الدروج نسوعلى األذن اليمنى.

ترش األذن اليمنىe فتسقط الدروج نسو على األذن اليسرى.

ترش األذن اليسرىe فتسقط الدروج نسو على ا^نكب األjن.
ترش ا^نكب األjنe فتسقط الدروج نسو على ا^نكب األيسر.
ترش ا^نكب األيسرe فتسقط الدروج نسو حتت االبط األjن.
ترش االبط األjنe فتسقط الدروج نسو حتت االبط األيسر.

ترش االبط األيسرe فتسقط الدروج نسو قداماً على الصدر.
ترشه قداماً على صدرهe فتسقط الدروج نسو على ظهره.
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ثم حتـفـر ثالثة ثقـوب أخـرى بعـمق إصـبـع� إذا كـان الصـيف قـد حل وبعـمق
أربع أصابع إذا كان الشتاء واجلليد قد حل.

على أي بعد عن الثقوب السابقة?
على ثالث خطى.

كم تعادل هذه اخلطى الثالث?
تعادل فشخة.

كم تعادل الفشخة?
تسع أقدام.

حينئذ تخط تلماً بسك� معدن حول ا^كان.
على أي بعد عن الثقوب?

على بعد ثالث خطى.
كم تعادل هذه اخلطى الثالث?

تعادل فشخة.
كم تعادل الفشخة?

تسع أقدام.
 ثم تخـط إثني عــشــر تـلمــاeً تخـط ثالثة أتالم حتــيـط بثــالثة من الـثــقــوب
وتفــرزها وتخط ثالثة أتـالم حتـيط بســتـة من الـثـقــوب وتفـرزهاe وتـخط ثالثة
أتالم حتــيط بالتـســعـة الثــقـوب وتفــرزهاe وتخط ثالثة أتالم حتــيط بالثــقـوب

التحتانية خارج الستة األخرى.
وتضع على بعد تسع أقدام عن هذه األتالم أحجاراً jشي عليها نحو الثقوب

أو كسارات خزف أو أحجاراً منحوتة أو شيئاً صلباً مهما كان.
ثم يذهب ا^لوث vس ا^يت إلى الثـقوبe وأنت يا زرادشتe تقف قـرب التلم
وتنشد هذه الـكلمات (�UJ,�W يا آرمئـيتش إيژاكـا) فيـعيدها بعـدك ا^تنجس

(�UJ,�W يا آرمئيتش إيژاكا).
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(١١٧) √UL�Wz «خشم» هو شيطان الغضب وا^شاجرة.
(١١٨) مازنه هي مازندران احلـالية. دان أهلها بدين زرادشت مؤخراً على مـا يظهر. لذا دعا

آلهتهم التي كانت لهم قبال بـ(ديوهاي مازنه) أي شياط� مازندران. 
(١١٩) يصب من الـ« W�u“» اي من بول الثور عند الثقوب الستةe ويصب ماء عند الثقوب

الثالثة االخيرة.



ترش أخمص قـدمه اليـسرىe فتنقلـب الدروج نسو حتت أصابع القـدم فيـخيل
للرائي كأنها جناح ذبابة.

يقف الرجـل على عـقـبــه رافـعـاً أصــابع قـدمــه فـتـرش أصـابـع قـدمـه اليــمنى
فتسقط الدروج نسو على أصابع قدمه اليسرى.

ترش أصـابع قـدمــه اليـسـرىe فـتـسـقـط الدروج نسـو من النواحي الشــمـاليـة
بصورة ذبابة هائجـة ركبها منحنـية إلى االمام وذنبهـا إلى الوراءe دائمة الطن�

شبيهة بأن¿ احلشرات.
فتتلو هذه الكلمات التي هي أكثر نصرة وأحسن شفاء من غيرها:

(هي ا^ذكـورة في ص٩٤: يـثـا أهو ڤـائريو… إلى: وال تسلمـي عـالم أجـسـاد
اخلير إلى ا^وت).

عند الثـقب األول يخلص الرجل من النسوe فـتتلو حـينئذ هذه الكلمـات التي
هي أكثر نصرة وأحسن شفاء من غيرها: يثا أهو ڤائريو.

عند الثقب الثاني يـخلص الرجل من النسوe فتتلو حينئـذ هذه الكلمات التي
هي أكثر نصرة وأحسن شفاء من غيرها: يثا أهو ڤائريو.

عند الثـقب الثالث.. الخ (يكرر ذلـك إلى الثقب السـادسe نكتفي باالشـارة
إليه).

بعــــد ذلك يجـلس الرجـل ا^لوث vـس ا^يت عـند احلـــد الـفـــاصل بـ� سلسـلة
الثقوب الستة األولى على بعد أربع أصابع ويغتسل بحفنة من الط�.

يجمع ط� خـمس عشرة مرة لهـذا الغرض وينتظر حتى ينشف إلى آخـر شعرة
في رأسه.

متى نشف جسمه ينتقل الرجل ا^لوث إلى الثقوب األخرى. عند الثقب األول
eوعند الثـقب الثاني يغسل جسـمه با^اء مرت� eيغسل جسـمه با^اء مرة واحدة

وعند الثقب الثالث يغسل جسمه با^اء ثالث مرات.
ثم يعـطر جــســمــه بالراسـن أو اللبــان أو الصــبــر أو الـرمــان أو بأي كــان من
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ترش ظهرهe فتسقط الدروج نسو على ثديه األjن.
ترش ثديه األjنe فتسقط الدروج نسو على ثديه األيسر.
ترش ثديه األيسرe فتسقط الدروج نسو على جنبه األjن.
ترش جنبه األjنe فتسقط الدروج نسو على جنبه األيسر.

ترش جنبه األيسرe فتسقط الدروج نسو على الورك األjن.
ترش الورك األjنe فتسقط الدروج نسو على الورك األيسر.

ترش الورك األيسرe فتسقط الدروج نسو على الناحية التناسلية.
ترش الناحية التـناسليةe فان كان ا^تجنس رجـالe ترش القسم اخللفي أوال ثم
القـسم القداميe وإن كـانت إمرأة ترش القـسم القدامي أوالe ثم القـسم اخللفي.

فتسقط الدروج نسو إلى الفخذ األjن.
ترش الفخذ األjنe فتسقط الدروج نسو على الفخذ األيسر.

ترش الفخذ األيسرe فتسقط الدروج نسو على الركبة اليمنى.
ترش الركبة اليمنىe فتسقط الدروج نسو على الركبة اليسرى.
ترش الركبة اليسرىe فتسقط الدروج نسو على الساق اليمنى.
ترش الساق اليمنىe فتسقط الدروج نسو على الساق اليسرى.
ترش الساق اليسرىe فتسقط الدروج نسو على الكعب األjن.
ترش الكعب األjنe فتسقط الدروج نسو على الكعب األيسر.

ترش الكعب األيسرe فتسقط الدروج نسو على مفصل القدم اليمنى.
ترش مفصل قدم اليمنىe فتسقط الدروج نسو على مفصل قدم اليسرى.

ترش مـفصل قـدم اليسـرىe فـتقلب الدروج نسـو إلى أخـمص القدمe فـيخـيل
للرائي كأنها جنح ذبابة.

eيقف الرجل عـلى أصـابع قـدمـه رافـعـاً عـقـبـه فـتـرش أخـمـص قـدمـه اليـمنى
فتسقط الدروج نسو على أخمض قدمه اليسرى.
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تطهر رئيس بلد مقابل جمل فحل �تاز الصفة.
تطهر رئيس قضاء مقابل حصان فحل �تاز الصفة.

تطهر رئيس قصبة مقابل ثور �تاز الصفة.
تطهر رئيس منزل مقابل بقرة القح.

تطهر إمرأة رئيس منزل مقابل عجلة.
تطهرخادم ا^نزل مقابل بقرة جر.

تطهر ولداً صغيراً مقابل حمل صغير.
هذه هي رؤوس ا^اشـيـة الصـغـيرة أو الكبـيـرة التي يقـدمـهـا عـباد مـزدا لهـذا
الرجل با^قــابلة إن اسـتطاعــوا. فـان لم يسـتطيــعـوا أن يقـدمـوا رؤوس ا^ـاشـيـة
الصـغــيـرة أو الكبــيـرة هذهe قــدمـوا له تقــدمـة مـا بحــيث يغـادر ا^طـهـر دارهم

مسروراً غير مستاء.
ألن ا^طهـر إذا غادر مـسكنهم مـستـاء مـغمـوماe تـعود هذه الدروج نسـوe يا
eمن عينيـها eوتهـجم عليه (على ا^تطهـر) من أنف اجلثـة eاسپـيتـاما زرادشت

من لسانهاe من فكهاe من عضو تناسلهاe من دبرها.
تسقط الدروج نسو عليه إلى أطراف أظفاره فيصير جنساً دائماً أبداً.

ألن الشـمس تـألمe يا اسـپـيــتـامـا زرادشتe من إلقــاء أشـعـتـهــا على الرجل
ا^لوث vيتe والقمر يألم والنجوم تألم.

eيسـر ا^اء eيسـر النـار eيت من النـسـو يسـرهاv والذي يخلص الـرجل ا^لوث
يسر الترابe يسر البقرe يسر النباتاتe يسر ا^ؤمنe رجال كان أم امرأة.

سأله زرادشت:
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

مـا يكون جـزاء من يخلص الرجل ا^ـلوث vيت من النسـو عندمـا تكون روحـه
قد فارقت جسده?
أجاب هرمزد:
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النباتات العطرةe ثم يلبس ثيابه ويدخل منزله.
هناك يبــقى جـالسـاً في مــحل االعـتـزال داخل ا^نـزل منعـزال عن سـائـر عـبـاد
مزدا. اليقدر على االقتـراب من النار وال من ا^اء وال من التراب  وال من البقر
وال من الشـجـر وال مـن ا^ؤمنe رجـالً كـان أم إمـرأةe الى انقــضـاء ثالث ليـال.
وبعـد انقـضـاء الليـالي الثـالث يغـسل جسـمـه ويغـسل ثيـابهe ويطهـر ببـول ثور

وبا^اء كما في السابق.
ويبقى جـالساً في محل االعتـزال داخل ا^نزل منعزال عن سائر عـباد مزدا. ال
يقـدر على االقـتـراب من النار وال من ا^اء  وال من التـراب  وال من البـقـر  وال
من الشجـر  وال من ا^ؤمنe رجال كـان أم امرأةe إلى انقـضاء ثالث ليـال. وبعد
انقـضاء الليـالي الثـالث يغسل جـسمـه ويغـسل ثيابهe ويـطهر ببـول ثور وبا^اء

كما في السابق.
ويبقى جـالساً في محل االعتـزال داخل ا^نزل منعزال عن سائر عـباد مزدا. ال
يقـدر على االقتـراب من النار  وال من ا^اء  وال من التـراب  وال من البقـر  وال
من الشـجر  وال من ا^ؤمنe رجـال كـان أو امرأةe إلى إنقـضـاء ست ليال. وبعـد
انقضاء الليـالي الست يغسل جسمـه ويغسل ثيابه ويطهر ببـول ثور وبا^اء كما

في السابق.
ويبـقى جـالسـاً في مـحل االعـتزال داخل ا^نـزل منعـزالً عن سائـر عبـاد مـزدا.
اليقدر على االقـتراب من النار وال من ا^اء  وال من التراب  وال من البـقر  وال
من الشـجر  وال من ا^ؤمنe رجـال كان أو إمـرأةe إلى انقضـاء تسع ليال. وبـعد
انقضاء الليالي التـسع يغسل جسمه ويغسل ثيابه ويطهـر ببول ثور وبا^اء كما

في السابق.
ومن ذلك الوقت يقدر على االقـتراب من النار واالقتراب من ا^ـاء واالقتراب
eمن التـراب واالقتـراب من البـقـر واالقتـراب من الشـجر واالقـتـراب من ا^ؤمن

رجال كان أم إمرأة.
تطهر قسيساً مقابل تبريك رجل صالح.
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يرتكب أعماال سيئة اخرى قطe تقدر ندامته دائماً أبداً.
من هوe يـا هرمــزدe الـرجل الذي jكنـه أن يذهب بالـيــســر والـتكاثر ويـجلب

ا^رض وا^وت?
أجاب هرمزد:

�?U?'ËU�W»(١٢٠) الكافـرe يا زرادشت القـديسe الذي يغـسل في عـالم هو «أ
األجساد هذا دون أن يعرف قواعد التطهير في الدين ا^زدي.

إلى ذاك الزمـان(١٢١)e يا اسـپـيـتـامـا زرادشتe لم يأت مـن هذا ا^كان ومن
هذا البلد سـوى عـسل وسمنe صـحـة وعافـيـةe يسـر وتكاثر و²و ونبـات حبـوب

وكأل.
 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

eمـتى يعـود إلـى هذا ا^كان وهذا البلد الـعـسل والسـمن والصـحـة والـعـافـيـة
واليسر والتكاثر والنمو ونبات احلبوب والكأل?

أجاب هرمزد:
لن يعود إلى هذا ا^كان وهذا البلد العسل والسمن والصحة والعافية واليسر

eوالتكاتر والنمو ونبات احلبوب والكأل
مـــا لم يـقـــتل أ�????U????'ËU?????�W في مـــحلـه ومـــا لم تقـــدم النـذور في هذا البـلد
لـ(اســراؤوشـا) ا^قــدس مـدة ثالثة ايـام وثالث ليـال مع نـار مـشــتـعلة وبرســمن

محزوم وهوما مهيئة.
eالـصحـة والعـافيـة eحـينئـذ يعود إلى هذا ا^كـان وهذا البلد العـسل والسمن

اليسر والتكاثر والنمو ونبات احلبوب والكأل.
أ�ÂW ڤوهو.
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بشر هذا الرجل بان له سمن اجلنة في اآلخرة.
سأله زرادشت:

كـيف أكـافح الدروج التي تسـقط من ا^ـيت على احلي? كـيف أكـافح الدروج
التي تذهب من ا^يت وتخالط احلي?

أجاب هرمزد:
اتل كلمات الگاثا التي تكرر مرت�. 

اتل كلمات الگاثا التي تكرر ثالث مرات. 
اتل كلمات الگاثا التي تكرر أربع مرات.
فتهرب الدروج كأنها السهم ا^رمي بشدة.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا رش رجل نفــسـه وهو اليعـرف قــواعـد التطهــيـر في الدين ا^ـزديe كـيف
أســتطيع مكـافـحــة الدروج التـي تســقط من ا^يت علـى احلي? كــيف أسـتـطيع

مكافحة الدروج التي تذهب من ا^يت وتخالط احلي?
أجاب هرمزد:

تصــبـح الدروج نســوe يا اســـپــيــتــامــا زرادشـتe أشــد من ذي قــبـل وتكون
األمراض وا^وت والباليا أشد من ذي قبل.

 يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يقـيـده عـبـاد مـزدا بقـيــودe يقـيـدون أوال يديه وينزعـون عنه ثيــابه ويقطعـون
رأسه من عنقه ويتركون جسده للنسورe أشره ما خلق الروح اخلير من احليوانات
الالحـمةe قـائل� هذه الكلـمات: «إن هذا الرجل ينـدم على كل ما فكـر فيـه من

شر وما قاله من شر وعمله من شر».
فـان كـان قـد ارتكب أعـمـاال سـيـئـة اخـرىe تكـون مـغـفـورة بندامـتـه. وإن لم
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(١٢٠) ويقال له أشموغe كان صاحب بدعة.
.U'ËU�W�√ (١٢١) يعني الى ظهور



Vahishta ishtish ڤهشتا إشتش
وبعـد تـالوة هذه الـ(بيـشــامـروتا)(١٢٣) تتلو جــهـراً هذه الـكلمـات ا^نـصـورة

الشافية:
أطرد أهرمـن من هذا ا^نـزلe من هذه القـــصــبـــةe من هذا الـقــضـــاءe من هذا
eمن رئيـس ا^نزل eومن جـسـم الرجل ا^لوث بـا^يت وا^رأة ا^لوثـة با^يت eالبلـد
من رئيس القصبةe من رئيس القضاءe من رئيس البلدe من جميع عالم اخلير.

أطرد النســوe أطرد العـدوى ا^ـبـاشـرةe أطـرد العـدوى غـيــر ا^بـاشــرة من هذا
ا^نزلe مـن هذه القــصــبـةe مـن هذا القــضــاءe من هذا البلدe ومـن جـسـم الرجل
ا^لوث با^ـيت وا^رأة ا^لوثة بـا^يتe من رئيس ا^نـزلe من رئيس القــصـبــةe من

رئيس القضاءe من رئيس البلدe من جميع عالم اخلير.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هي كلمات الگاثا التي تكرر ثالث مرات?
أجاب هرمزد:

هذه كلمات الگاثا التي تكرر ثالث مراتe فاتلها جهراً ثالث مرات:
Ashem vohu ڤوهو ÂWأ�
Ye sevishto u1AOÑW� W�

Hukhshathrotemai wzU�W�Ëd!A5�

Duzhvarenaish gzU�…dç�“Ëœ

وبعد تالوة هذه الـ(ثريشامروتا) تتلو جهراً هذه الكلمات ا^نصورة الشافية:
أطرد إندراe أطرد ســأوروe أطرد الشـيطـان ناؤنهـائيــثـيـا من هـذا ا^نزلe من
هذه القـصـبـةe من هذا القـضـاءe من هذا البلدe ومن جـسم الرجـل ا^لوث با^يت
eمن رئيس القضـاء eمن رئيس القصـبـة eمن رئـيس ا^نزل eوا^رأة ا^لوثة با^يت
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سأل زرادشت هرمزد:
هرمـزدe أيها الـروح اخليـرe يا خـالق عالم األجـسـادe يا قـدوس! كيف أكـافح
الدروج التي تسـقط من ا^يت عـلى احلي? كـيف أكافـح الدروج التي تذهب من

ا^يت وتخالط احلي?
أجاب هرمزد:

اتل جهراً كلمات الگاثا التي تكرر مرت�.
اتل جهراً كلمات الگاثا التي تكرر ثالث مرات.
اتل جهراً كلمات الگاثا التي تكرر أربع مرات.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هي كلمات الگاثا التي تكرر مرت�?

أجاب هرمزد:
هذه هي الكلمات التي تكرر مرت�e فاتلها جهراً مرت�:

Ahia Yasa (١٢٢)أهيا ياسا
Humatanam همتنام

Ashahya aat saire أشهيا آأط سئيره
Yatha tu i يثاتوئي

Humaim thwa همائم ثوا
Thwoi staotarasca ثووئي ستأوترسكا

Ushta ahmai أشتا أهمائي
Spenta mainyu اسپنتا مئينيو

Vohu khshathrem Â…d!A� ڤوهو
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(١٢٣) بيشامروتا: الدعاء الذي يقرأ مرت�. وسيأتي قريباً (ثريشامروتا) و(كثروشامروتا)
ومعناهما الدعاء الذي يقرأ ثالث مرات والدعاء الذي يقرأ أربع مرات.

(١٢٢) هذه الكلمات التي تتلى مرت� والكلمات االتية تتلى ثالث مرات وأربع مرات كلها
عناوين أدعية.



(١٢٤) تاورو هو شيطان العطش.
(١٢٥) زئيري هو شيطان اجلوع.

(١٢٦) اكـتشـا بفـتـحات مـتـتـابعةe هو شـيطان االنكار. وفـسـر بعـضهم االنـكار هنا بانكار
الوديعةe وفسرها آخرون باالحلاد.

(١٢٧) U�…—UÑ ويقال لها (كـثروكاشا) أي ذات الزوايا االربع يقـصد بها طبرسـتان الديلم في
اجلنوب الغربي من البحر قزوين.

(١٢٨) يعني الريح العاصفة.

ا^لوثة بـا^يتe من رئيس ا^نـزلe من رئيس القــصـبـةe مـن رئيس القـضــاءe من
رئيس البلدe من جميع عالم اخلير.

هذه كلمــات الگاثا التي تـكرر مـرت�e هذه كلـمـات الگاثا التـي تكرر ثالث
مراتe هذه كلمات الگاثا التي تكرر أربع مرات.

تلك هـي الكلمـــات التي تضـــرب أهرمنe تلـك هي الكلـمــات التي تـضــرب
أUL�Wz ذا السالح القتـالe تلك هي الكلمات التي تضرب شيـاط� مازنهe تلك

هي الكلمات التي تضرب جميع الشياط�.
eتلك هي الكلمـات التي تدفع الدروج نسـو التي تسـقط من ا^يت على احلي

التي من ا^يت تذهب وتخالط احلي.
أنتe يا زرادشتe حتـفـر حـينئذ فـي األرض تسعـة ثقـوب في مكان يقل فـيـه
ا^اء وتقـل فـيــه النبــاتات وليس فــيــه شيء من غــذاء ا^اشــيـة والـبـشــر. «ألن
الطهارة بعـد الوالدة أول خيـر لإلنسان. الذي يطهر نفـسه بأفكار حـسنة وأقوال

حسنة وأعمال حسنة».
طهــر إذن نفـسكe أيهــا اإلنسـانe فــان كل إنسـان حـي في هذه الدنيــا jكنه

احلصول على طهارة نفسه بالتطهير بافكار حسنة وأقوال وأعمال حسنة.
(وهنا تكرار ^ا جـاء في ص٩٧ من: يثـا أهو ڤـائريا… إلى: والتسلمي عـالم

أجساد اخلير إلى ا^وت).

±± qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

كيف أطهر البيت?
كيف أطهر النار?
كيف أطهر ا^اء?

كيف أطهر األرض?
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من رئيس البلدe من جميع عالم اخلير.
أطرد تـاورو Tauru(١٢٤)e أطرد زئـيـــــري Zairi(١٢٥) من هـذا ا^نـزلe من هـذه
القصـبةe من هذا القضاءe من هذا البلدe ومـن جسم الرجل ا^لوث با^يت وا^رأة
ا^لوثة بـا^يتe من رئيس ا^نـزلe من رئيس القــصـبـةe مـن رئيس القـضــاءe من

رئيس البلدe من جميع عالم اخلير.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هي كلمات الگاثا التي تكررأربع مرات?
Yatha ahu vairyo يثا أهو ڤائريو

Mazda at moi مزدا أط موئي
a Airyama ishyo إشيو U�Wآئر�

وبعد تالوة هذه الـ(كثروشامروتا) تتلو هذه الكلمات ا^نصورة الشافية:
(١٢٦)(Akatasha أكتـشا) أطرد الشـيطان eذا السالح القـتال (UL�Wz أطرد (أ
من هذا ا^نـزلe من هذه القـصــبـةe من هـذا القـضــاءe من هذا البلدe ومن جــسم
eمن رئيس القـصبة eمن رئيس ا^نزل eالرجل ا^لوث با^يت وا^رأة ا^لوثة با^يت

من رئيس القضاءe من رئيس البلدe من جميع عالم اخلير.
(١٢٧) أطرد شـيطان الريح(١٢٨) من هذا ا^نزلe من هذه

U�…—UÑ أطرد شـيـاط� 
القصـبةe من هذا القضاءe من هذا البلدe ومـن جسم الرجل ا^لوث با^يت وا^رأة
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(١٣٠) خلقـهـا لـه الجل ان تغـذيه وكـذلك خلقـهــا منه الن النبـاتات خـرجت مـن نخـاع الثـور
(افك- دات) الذي خلق فرداً وقتله أهرمن و(جهي) شيطانة الرذيلة والفحش.

 (١٣١) جني يشفي من جميع االمراض.
(١٣٢) يظن ان خـرو هو شــيطان القـتلe وخـروئيـغـني هو القـاتل. امـا بوئيـذي فــهـو شـيطان
الوثنيـةe وامـا كندي فـهـي (باركي ياتوكـان Baraki Yatukan) مطيـة الســحـرة. ولعل

خرو وبوئيذي وكندي هم شياط� تضاد االمشبندات االربعة الرئيسية.
(١٣٣) شيطان نوم الكسل.

إذا أردت تطهير البقرe فأنشد جهراً هذه الكلمات:
هذا الشغل الذي هو أحسن األشغال سنتمّـه آمرين الذين هم متعلمون والذين
هم غـيـر مـتـعلم�e األسـيـاد والذيـن هم غـيـر أسـيـاد أن يؤمّنوا للمـاشـيـة راحـة

وعلفاً جيداً.
إذا أردت تطهير النباتاتe فأنشد جهراً هذه الكلمات:
إ²ا أنبت هرمزد النباتات مكافأة له «للثور»(١٣٠)…

إذا أردت تطهير ا^ؤمنe رجال كان أم إمرأةe فأنشد جهراً هذه الكلمات:
(آئر�U�W إشيو). ليأت إلى هنا (أئريامن)(١٣١) قاضي احلاجات ألجل سرور
رجــال زرادشـت ونســائـه! ألجل ســرور ڤـــوهو منو! مـع ا^كافـــأة ا^رغــوبـة التي

يستحقها الدين!
أطلب ألجل القداسة االحسان ا^تمنى الذي jنحه هرمزد جسيماً.

وتنشـد هذه الكلمـات التي هي اكـثـر نصـرة وأحسـن شفـاء من غـيـرها. ترتل
ثماني مرات (أهونا ڤئريا).

وهنا ايضاً تكرار ^ا جاء في ص٩٧: يثا أهو ڤئيريو… الخ.
(پرنه آÂW?L??�Wz©. إضـرب أeU?L??�Wz إضـرب النسـوe إضـرب الـتلوث بتـمـاس

مباشرe إضرب التلوث بتماس غير مباشر.
إضــرب (خــرو)e إضــرب (خـروئـيـغـني)e إضــرب (بوئيــذي)e إضــرب جنس

بوئيذيe إضرب (كندي)e إضرب جنس كندي(١٣٢).
إضرب (بوشيانستا)(١٣٣) الهزيلe إضرب بوشيانستا طويل اليدين.
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كيف أطهر البقر?
كيف أطهر النبات?

كيف أطهر ا^ؤمنe رجال كان أم إمرأة?
كـيـف أطهـر النجــوم والقـمــر والشـمس والنور الـالمـتناهي وجــمـيع األشــيـاء

األشياء احلسنة التي صنعها مزداe التي لها جرثومة في اخلير.
أجاب هرمزد:

eيـطهر ا^اء eتطهر النار eفيطهر البـيت eكلمـات التطهيـر eيا زرادشت eرتل
eيطـهـر ا^ؤمن رجـال كـان أم إمـرأة eيطهـر النبـات eيطهــر البـقـر eتطهـر األرض
تطهـر الـنجـومe يطهـر القـمــرe تطهـر الشـمسe يطـهـر النور الالمـتناهـيe تطهـر

جميع األشياء احلسنة التي صنعها مزداe التي لها جرثومة في اخلير.
تنشد إذن هذه الكلمات األكثر نصرة واألحـسن شفاء من غيرها: ترتل خمس

مرات (أهونا ڤئيريا).
(يثا أهو ڤئيريو): إرادة الرب هي قاعدة اخلير… الخ.

(أهونا ڤئيريا) حتمي الشخص.
وهنا أيضاً تكرار ^ا جاء في ص٩٧: يثا أهو ڤئيريو… الخ.

إذا أردت تطهير البيت فأنشد جهراً هذه الكلمات:
مهما طال ا^رض فان حامي العظيم هو الذي يعلم الفساد اخلير…

إذا أردت تطهير النار فأنشد جهراً هذه الكلمات:
هي نارك التي جئنا خلدمتها أوالe يا هرمزد!…

إذا أردت تطهير ا^ياهe فأنشد جهراً هذه الكلمات:
نقرب لنسغ النباتاتe ^ياه أنهر اجلبالe ^ياه ا^طر…

إذا أردت تطهير األرضe فأنشد جهراً هذه الكلمات:
نقرب لهذه األرض مع النسوة(١٢٩) لهذه األرض التي حتملنا وللنسوة الالئي

هن لكe يا هرمزد…
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(١٢٩) النموذج االلهي للمرأة الفاضلة.



«پرشــتــاثوا». ضـربـتكe يا أهرمن الدنـيءe طردتك من النارe مـن ا^اءe من
األرضe من البقـرe من النباتe من ا^ؤمن رجـال كان أم إمرأةe مـن النجومe من
القمرe من الشمسe من النور الالنهائيe من جميع األشياء اجليدة التي صنعها

مزدا والتي لها جرثومة في اخلير.
وتنشـد هذه الكلمـات التي هي أكثـر نصـرة وأحسـن شفـاء من غـيرها. تنشـد

أربع مرات (مزدا أط موئي):
يامــزداe قل لـي الكلمــات واالعــمــال الفــائقــة لـكي تقــدرe بالفكـر الصــالح
وقـداسـة ا^ؤمن الذي يؤدي واجب احلـمـد لكe يا أهوراe أن تظهـر عـالم النشـور

كما تشاء.
 …ÂWL�Wzإضرب آ .(ÂWL�Wzپرنه آ)

U??�Wوتنشــد هذه الكلـمـات التـي هي أكـثــر نصــرة… تنشــد أربع مــرات (آئر�
إشيو):

ليـــأت إلـى هنا (أئريـامن) قـــاضي احلـــاجـــات ألجـل ســـرور رجـــال زرادشت
ونسائه!…

…ÂWL�Wzضربت آ .(ÂWL�Wzپرشتا آ)
وتنشد هذه الكلمات… تنشد خمس مرات أهوما ڤئيريا:

يثـا أهو ڤـئـيريـو: إرادة الله قـاعدة اخلـيـر… إلى: وال تسلمي عـالم األجـسـاد
اخلير إلى ا^وت. (كما في ص٩٧).

±≤ qBH�«

إذا مــات األب أو إذا مـاتت األمe كم مـن الزمـان يبــقــيـان في احلــدادe االبن
على أبيهe والبنت على أمـها? كم من الزمان على الصـالحe كم من الزمان على

اخلاطيء?
أجاب هرمزد: ثالث� يوماً على الصالحe ست� يوماً على اخلاطيء.
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إضرب (مويذي)(١٣٤)e إضرب (كپشتي)(١٣٥).
eإلى البــقـر eإلى األرض eإلـى ا^اء eإضـرب الـپـائريكا الـتي جتيء إلى النار

إلى النبات.
eمن البـقر eمن األرض eمن ا^اء eپرنه ثوا». أطرد أهرمن الدنيء من النار»
من الـنبـــاتe من ا^ؤمن رجـــال كـــان أم إمـــرأةe من النـجـــومe من القـــمـــرe من
الشـمسe من الـنور الالنهـائيe من جـمــيع األشـيـاء اجلـيـدة التي صنـعـهـا مـزدا

والتي لها جرثومة في اخلير.
وتنشـد هذه الكلمـات التي هي أكثـر نصـرة وأحسـن شفـاء من غـيرها. تنشـد

أربع مرات أهونا ڤئريا:
يثا أهو ڤئريو…

eÂWL�Wz ضربت النسـوe ضربت التلوث بتـماس ÂWL�Wz». ضربت آ «پرشتا آ
مباشرe ضربت التلوث بتماس غير مباشر.

ضربت خروe ضربت خروئيغني.
ضربت بوئيذيe ضربت بوئيذيژا(١٣٦).

ضربت كنديe ضربت كنديژا(١٣٧).
ضربت بوشيانستا الهزيلe ضربت بوشيانستا طويل اليدين.

ضربت مويذيe ضربت كپشتي.
eإلى البــقـر eإلى األرض eإلـى ا^اء eضـربـت الپـائريكـا التي جتيء إلى النار

إلى النبات.
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(١٣٤) مويذي غير معروف.
Ecballium el- وهو في االصل احلنظل وقيل هو قثاء احلمار e(١٣٥) كبشتي هو مطلق السم

.Aconitum Ferox أو البيش وهو سم هالهل aterium

(١٣٦) بوئيذيزا: شيطانة الوثنية.
(١٣٧) أنثى كندي.



أجــاب هرمـزد: خــمـســة وعـشــرين يومــاً على الصــالحe خـمــس� يومــاً على
اخلاطيء.

يا خــالـق…! كــيف أطهـــر الدار…? (تكرار مـــا ورد أعــاله. ويكرر بـعــد كل
سؤال. فلن نذكره).

eاجلد على حـفيده eكم من الزمان يحدان eأو ماتت احلفيـدة eإذا مات احلفـيد
واجلـــدة على حـــفـــيــدهـا? كم من الزمـــان علـى الصـــالحe كم من الـزمــان عـلى

اخلاطيء?
أجــاب هرمـزد: خــمـســة وعـشــرين يومــاً على الصــالحe خـمــس� يومــاً على

اخلاطيء.
إذا مـات عـمe أو مـاتت عــمـةe كم مـن الزمـان يكـون احلـداد? كم من الزمــان

على الصالحe كم من الزمان على اخلاطيء?
أجاب هرمزد: عشرين يوماً على الصالحe أربع� يوماً على اخلاطيء.

إذا مــات ابن عمe أو مـــاتت بنت عمe كـم من الزمــان يكـون احلــداد? كم من
الزمان على الصالحe كم من الزمان على اخلاطيء?

أجـاب هرمـزد: خــمـسـة عـشـر يومـاً علـى الصـالحe خـمـسـة عـشــر يومـاً على
اخلاطيء.

إذا مات ابن ابن عمe أو ماتت بنت ابن عـمe كم من الزمان يكون احلداد? كم
من الزمان على الصالحe كم من الزمان على اخلاطيء?

أجاب هرمزد: عشرة أيام على الصالحe عشرين يوماً على اخلاطيء.
eأو مـاتت بنت عم من الدرجـة الثـالثـة eإذا مـات ابن عم من الدرجـة الثـالثـة
كم من الزمـان يكون احلـداد? كم من الـزمان علـى الصـالحe كم من الزمـان على

اخلاطيء?
أجاب هرمزد: خمسة أيام على الصالحe عشرة أيام على اخلاطيء.

إذا كـان هذا رجــالe من أي دم كـانe غـيــر منتـسب إلى االjـان احلقe كم من
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يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
كيف أطهر الدار? كيف تعود طاهرة?

أجاب هرمزد:
اغـسـلوا جـســدكم ثالث مـراتe اغــسلوا ثيـابـكم ثالث مـراتe رتلـوا الگاثا
ثالث مـراتe قـدمـوا القـربان لناريe احـزمـوا باقات الـبرسـمنe قـدمـوا الشـراب
eفـتـسـطيع ا^يـاه أن تدخلهـا كـمـا تشـاء eحـينئـذ تطهـر الدار eللمـيـاه الصـاحلـة

والنباتات كما تشاءe واألمشسپنتاe يا اسپيتاما زرادشت.
إذا مات االبن أو ماتت البنتe كم من الزمان يبقيان على احلدادe األب على
إبنـهe واألم على بنـتــهـــاe كـم من الزمـــان على الـصـــالحe كم من الـزمــان عـلى

اخلاطيء?
أجاب هرمزد: ثالث� يوماً على الصالحe ست� يوماً على اخلاطيء.
يا خالق…! كيف أطهر الدار…? (تكرار ما ورد أعاله: اغسلوا…).

إذا مــات أخ أو مـاتت أخـتe كم من الزمــان يبــقـيــان في احلــدادe األخ على
أخـيـهe واألخت على أخـتـها? كـم من الزمـان على الصـالحe كم من الزمـان على

اخلاطيء?
أجاب هرمزد: ثالث� يوماً على الصالحe ست� يوماً على اخلاطيء.

يا خالق…! كيف أطهر الدار…? (تكرار ما ورد أعاله).
إذا مـــات رب ا^نزلe أو مـــاتت ربة ا^ـنزلe كم مـن الزمــان يـحــدون? كـم من

الزمان على الصالحe كم من الزمان على اخلاطيء?
 أجاب هرمزد: ستة أشهر على الصالحe سنة على اخلاطيء.

يا خالق…! كيف أطهر الدار…? (تكرار ما ورد أعاله).
إذا مـات اجلدe أو مـاتت اجلدةe كم من الـزمان يبـقيـان مـحدينe احلـفيـد على
جـدهe واحلفـيـدة على جدتـها? كم من الزمـان على الصـالحe كم من الزمـان على

اخلاطيء?
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الشرير.
فـان قــتل رجلe يا اسـپــيـتــامـا زرادشتe الكلب ذا الـظهـر ا^نتــفش والرأس
ا^ستـدقe القنفذ الذي تسـميه العـامة دوژاكاe يكون ذلك الـرجل قد قتل نفـسه
مـدة تسـعة أنسـال ويكون جـسـر سنڤـات غيـر قـابل العـبور لهe اال اذا كـفّـر عن

نفسه في حياته.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا قتل رجل الكلب ذا الظهر ا^نتفش والرأس ا^ستـدقe القنفد الذي تسميه
العامة دوژاكا ما يكون عقابه?

أجاب هرمزد:
ألف سوط وألف عصا.

مـا هو اخمللوق الرديء الذي من ب� مـخلوقـات الروح الشـرير يذهب كل ليلة
من منتصف الليل الى طلوع الشمسe يقتل آالفاً من مخلوقات الروح اخلير?

أجاب هرمزد: 
هو السلحــفـاة الشـيطانيــةe يا اسـپـيـتـامـا زرادشـتe التي تسـمـيـهــا العـامـة
(زيرjيــاكـا). هذه هي اخمللوقــة الرديئـة التــيـمن ب� مــخلوقـات الروح الـشـرير
تذهـبe كل ليـلة مـن منتــــصف الـليل إلـى طلوع الـشـــمـسe تقــــتل آالفــــاً من

مخلوقات الروح اخلير(١٣٩).
فاذا قـتل رجلe يا اسـپيـتامـا زرادشتe السلحفـاة الشيطانيـة التي تسـميـها
العوام زيرjياكـاe يكون ذلك كفارة عن أفكارهe عن أقوالهe كفـارة عن أفعاله:

تغفر خطاياه الفكريةe تغفر خطاياه القوليةe تغفر خطاياه الفعلية.
إذا قــتـل رجل كلب راع أو كلـب حــراســة أو كـلبــاً ســـائبــاً أو كلـبــاً مــعلـمــاً
(للصيد)e تذهب روحه آنّة مرضوضة أكـثر �ا لو ذهب في غابة عالية قد جعل

الذئب يستولي الدمار عليها.
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عبيد الروح اخلير يلوث بالتماس ا^باشرe وكم بالتماس غير ا^باشر?
أجاب هرمزد:

بقــدر ضـفـدع قــد جف جـداً مــيت منذ أكــثـر من سنـة. فـان قـاطـع الطريق أو
الشـرير ذا الرجلـ� أو الكافـر ا^لحـد مـثـالe يا اسـپـيـتــامـا زرادشتe يلوث في

حياته عباد الروح اخلير بالتماس ا^باشر ويلوثهم بالتماس غير ا^باشر.
في حيـاته يؤثر في ا^اءe في حياته يطفيء النارe في حـياته يختلس ا^اشـية
ويذهب بهــاe في حـيـاته يـضـرب ا^ؤمن ضـربة تـفـقـد احلـواس وتفــرق الروح من

اجلسد. فاذا مات بطل فعله.
قـاطـع الطريق أو الشــرير ذو الرجل� أو الكافــر ا^لحـد مــثـال jنـع ا^ؤمنe يا
اسـپيـتامـا زرادشتe من التـمتـع باألغذية واأللبـسـة واخلشب واللبـاد واألواني.

فاذا مات بطل فعله.

±≥ qBH�«

ما هو اخمللوق اجليد الذي من ب� مـخلوقات الروح اخلير يذهبe كل ليلة من
منتصف الليل إلى طلوع الشمسe يقتل آالفاً من مخلوقات الروح الشرير?

أجاب هرمزد:
هو الكلب ذو الظهر ا^ـنتفش والرأس ا^ستـدقe هو القنفد(١٣٨) التي تسمـيه
eالعامة (دوژاكـا) هذا هو اخمللوق اجليد الذي ب� مخلوقـات الروح اخلير يذهب
كل ليلة من منتصف الليل إلى طلوع الشمسe يقتل آالفاً من مخلوقات الروح
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(١٣٨) يقول كتاب البندهيش ان القنفد خلق ضـد النمل السارق للحبوب. وعلى ما يقال انه
كلمــا بال في ثقب ²ل أهلـك آالفـا منه. وفي الســدر ان آالفـا من النـمل ¸وت بسـبــبـه
فــضـالً عن انـه يقـتـل احلـيــات وزواحف اخــرى. - وجـاء في مــعــجم البلدان في مــادة
سـجسـتـان قـوله: وفي شرط أهل سـجـسـتان على ا^ـسلم� ^ا فـتحـوها أن اليقـتل في
بلدهم قنفذ واليصادe النهم كثيرو االفـاعيe والقنافذ تاكل االفاعيe فما من بيت إال

(١٣٩) النها تضر باكلها النباتات.وفيه قنفذ. - وقال بلوترك: ان للقنفذ حرمة عند اجملوس.



عقابه?
أجاب هرمزد:

خمسمائة سوط وخمسمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ومـثلـه العـقـاب فـي (جـاژو) وفي (ڤـيــزو) وفي الدلدل وفي ابن عــرس حـاد
األسنان وفي الثـعلب دائم الركض وفـي كل ما خـلق الروح اخليـر من احلـيـوانات

اجليدة من نوع الكلب ما عدا كلب ا^اء.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هي وظيفة كلب القطيع?
أجاب هرمزد:

يذهب ويجيء (يوجيه شتي)(١٤٠) حول الدوار مترصداً اللص والذئب.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هي وظيفة كلب البيت?
أجاب هرمزد:

يذهب ويجيء بعد (هثرة) عن البيت مترصداً اللص والذئب.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

ما هي وظيفة الكلب السائب?
أجاب هرمزد:

ليس له شيء من هذه ا^زاياe اليطلب سوى قوته.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أطعم رجل كلب راع غذاء رديئاeً أي خطيئة يكون قد ارتكب?
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حــينمــا jوت التأتي روح ^ســاعـدة في اآلخــرة في أنيـنه وجـرحــهe والكلبــان
اللذان يحــرسـان اجلــسـر اليأتيــان حـينمــا jوت ^سـاعــدته في اآلخـرة فـي أنينه

وجرحه.
إذا ضــرب رجل كلب راع ضــربة عـطلتــهe إذا قطع اذنه أو قـص رجله فــدخل
اللص أو الذئب الدوار دون أن يـنبـه وعض وعـقـرe يضـمن الضـرر وجـرح الكلب

ويجازى جزاء القطع.
إذا ضـرب رجـل كلب بيت ضــربة عطلتــهe إذا قطع اذنه أو قص رجله فــدخل
اللص أو الذئب البـيـت دون أن ينبـه وعض وعـقـرe يضـمن الضـرر وجـرح الكلب

ويجازى جزاء القطع.
إذا ضرب رجل كلب راع ضربة �يتة تنزع الروح من اجلسدe ما يكون عقابه?

أجاب هرمزد:
ثما²ائة سوط وثما²ائة عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ضــرب رجل كلـب بيت ضــربة �ـيــتــة تنزع الروح من اجلــســـدe مــا يكون

عقابه?
أجاب هرمزد:

سبعمائة سوط وسبعمائة عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ضـرب رجل كـلبـاً سـائـبـاً ضـربة �يــتـة تنزع الـروح من اجلـسـدe مــا يكون
عقابه?

أجاب هرمزد:
ستمائة سوط وستمائة عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ضرب رجل جـرو كلب صيـد ضربة �يتـة تنزع الروح من اجلسـدe ما يكون
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(١٤٠) اليوجيه شـتي ١٦ هثرة والهثرة ١٠٠٠ خطوة فتكون اليوجيه شـتي مسافة ١٦٠٠٠
خطوة.



(١٤٢) أي اذا أصيب بداء الكلب.
(١٤١) يعني أنه قـد بـلغ احللم وحـزم بالـ(كـوسـتي) vراسـيم ديـنيـة وهو احلـزام الذي اليفـارق

خصر البارسي.

يكون في هذه احلالة eu�U�u�WÄ يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

 إذا أطعم رجل كلب بيت غذاء سيئاeً ما يكون عقابه?
أجاب هرمزد:

 تسع� سوطاً وتسع� عصا. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أطعم رجل كلباً سائباً غذاء سيئاeً ما يكون عقابه?
أجاب هرمزد:

 سبع� سوطاً وسبع� عصا.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أطعم رجل جرو كلب صيد غذاء سيئاeً ما يكون عقابه?
أجاب هرمزد:

 خمس� سوطاً وخمس� عصا. 
أن الشيخوخة في هذه الدنياe يا اسـپيتاما زرادشتe تبكر عند الكلب أسرع
من سائـر مخلوقات الروح اخلـير إذا بقي بال أكل قـريباً من ناس يأكـلون وحرس
خـــاوياً. فليـــقـــدم له غــذاء مـن الل¼ والســـمن مـع اللحم هـذا هو الغـــذاء الذي

يستحقه الكلب. 
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا وجـد في بيت أحـد عبـاد مـزدا كلب انقطع صـوته واختل إدراكـه(١٤٢) ما
يصنع عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

يوضع في عنقـه طوق ويسجـر بساجـور إذا كان خـشبه صلـباً وبساجـورين اذا
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أجاب هرمزد:
يكون قد ارتـكب خطيئة كـما لو قـدم في هذه الدنيا غـذاء سيئـاً لرئيس منزل

من الدرجة األولى.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أطعم رجل كلب بيت غذاء سيئاeً أي خطيئة يكون قد ارتكب?
أجاب هرمزد:

يكون قد ارتـكب خطيئة كـما لو قـدم في هذه الدنيا غـذاء سيئـاً لرئيس منزل
من درجة وسطى.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أطعم رجل كلباً سائباً غذاء سيئاً أي خطيئة يكون قد ارتكب?

أجاب هرمزد:
يكون قـد ارتكب خطـيـئـة كمـا لـو قـدم في هذه الدنيـا غـذاء سـيـئـاً إلى رجل

قديس أتى منزله بصفة قسيس.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا أطعم رجل جرو كلب صيد غذاء سيئاً أي خطيئة يكون قد ارتكب?
أجاب هرمزد:

يكون قـد ارتكب خطيئـة كمـا لو قدم فـي هذه الدنيا غـذاء سيـئاً لولد مـولود
من أبوين فاضل� محاسب عن اعماله(١٤١).

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أطعم رجل كلب راع غذاء سيئاeً ما يكون عقابه?

أجاب هرمزد:
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eًمـتيـقظا eًمنتـهبـا eناعـال eًكـاسـيا eيا زرادشت eخلقت الكلب eهرمـزد eأنا
مسلحاً بأسنان حادةe يطعمه اإلنسان كي يحرس أمواله.

أناe هرمـزدe جـعلت الكلب في هذه الدنيـا نشـيطاً يقـاوم اللص عندمـا يكون
إدراكه صحيحاً وقادراً على حراسة أموال اإلنسان.

ومن يستـيقظ من أدنى صـوتe يا اسپـيتامـا زرادشتe اليذهب ال اللص وال
eزق الذئبj eالذئب بشيء من بيـته دون أن يـنبهـه الكلب. الكلب يقـتل الذئب

يطرد الذئبe يذوب كالثلج(١٤٣).
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

أي من هذين الذئبـ� أجدر بان يـقتلe هـل الذي أولده كلب من ذئبـة أم الذي
أولده ذئب من كلبة?

أجاب هرمزد:
من هذين الذئـب� الذي يولده كلب من ذئـبـةe يا زرادشت القـديـسe هو أجـدر

بان يقتل من الذي يولده ذئب من كلبة.
ألن الـكالب الـتي تـولد مـن ذاك تهـــــجـم علـى كلـب الراعـي وكلـب البـــــيـت
والكلب السائب والـكلب ا^دربe ويتلف ا^زارع ويكون في السنة أنحس وأردأ

وأضر با^زارع من سائر الكالب.
والذئـاب ا^ولودة مـن ذاك تهــــجم علـى ا^زارع وتتـلفـــهــــا وتكـون في السـنة

أنحس وأردأ وأضر با^زارع من سائر الذئاب.
jتاز الكلب بثماني طباع:

له طبع قسيس.
 له طبع محارب.

له طبع فالح.

له طبع زطي.
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كان رخصاً ويربط الساجور بالطوقe وإن كانا ساجورين فمن اجلانب�.
إذا لم يفــعل ذلك وجــرح الكـلب منقطع الـصـوت ومــخــتل االدراك غنمــة أو

إنساناe يعاقب بالقطع.
إذا قتل في ا^رة األولى غنمة أو جرح إنساناeً تصلم أذنه اليمنى.

إذا قتل ثانية غنمة أو جرح إنساناe تصلم اذنه اليسرى.
إذا قتل ثالثة غنمة أو جرح إنساناe حتز رجله اليمنى.

إذا قتل رابعة غنمة أو جرح إنساناe حتز رجله اليسرى.
إذا قتل خامسة غنمة أو جرح إنساناe يبتر ذنبه.

إذن يربط السـاجـور بالطوقe يسـجـر من اجلـانب�. فـاذا لم يفـعل ذلك وجـرح
الكلب مـنقطع الصــوت ومـخـتـل االدراك غنمـة أو إنـسـانا يعــاقب على جــرحـه

اجملروح بالقطع.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا وجـدت في بيت أحـد عـباد مـزدا كلب اليشم ومـخـتل االدراكe مـا يصنع
عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
يسعون في شفائه كما يفعل للمؤمن.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
فاذا سعوا ولم ينجحواe ما يصنع عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
يوضع في عنقـه طوق ويسجـر بساجـور إذا كان خـشبه صلـباً وبساجـورين إذا
كـان رخصـاً ويربط الساجـور بالطوقe وإن كـانا ساجـورين فمن اجلـانب�. إذا لم
يفـعلوا ذلك يحـتـمل أن يقع الكلب ا^عـدوم الشم ومـختل االدراك فـي حفـرة أو
بئر أو من مهواة أو في نهـر أو في كهريز فيجرحe فـاذا جرح نفسه هكذا يكون

u�U�u�WÄ بسبب هذا اخلطأ. 
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(١٤٣) يعني يهرب ويتواري فجأة.



احلارس للبيت.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

عندما jوت كلب قد تلف نخاعه ونفدت نطفتهe أين تذهب روحه?
أجاب هرمزد:

تذهب إلى منبع ا^ـياهe يا اسـپـيـتامـا زرادشت. هناك مـن هذه الكالب يصنع
كلبا ماء ألف كلب وألف كلبةe يصنع زوجان ذكر وأنثى.

من يقتل كلب ماء يسبب محال يفني ا^راعي.
(يأتي بعد هذا تكرار ^ا جاء في ص١٢٢ من: إلى ذاك الزمان… إلى وكأل)

±¥ qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح كثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا ضـرب إنسـان كلب مـاء (ناشيء من ألف كـلب وكلبـة) ضـربة �يـتـة تنزع
الروح من اجلسدe ما يكون عقابه?

يجلد عشرة آالف سوط وعشرة آالف عصا.
ألجل تخليص نفـسـه يقـدم بكمـال التـقـوى إلى نار هرمـزد عشـرة آالف حـمل

خشب صلب يابس منتقى.
ألجل تخليص نفـسـه يقـدم بكمـال التـقـوى إلى نار هرمـزد عشـرة آالف حـمل
خشب رخص من الراسن أو اللبـان أو الصبر أو الرمان أو أي كـان من األخشاب

العطرة.
ألجل تخليص نفـسه يقدم بكـمال التقـوى للميـاه الصاحلة عـشرة آالف تقـدمة
شراب مضـافة إلى الهاوما ولـ¼ بقرةe مهيأة نـظيفة ومصفـاةe مهيأة نظيـفاً من
قــبل رجـل صــالحe مــصــفــاة من قـــبل رجل صــالح و�ـزوجــة بالنيــات ا^ـســمى

(�U1ÄW9�«c) «الرمان».
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له طبع قاطع طريق.
له طبع لص.

له طبع عاهرة.
له طبع صبي.

هو يأكل الفاضل كقسيسe هو سهل االرضاء كقسيسe صبور كقسيس يقنع
بقطعة خبز قفار كقسيس. ففي هذه له طبع قسيس.

jشي في األمـام كمـحارب. يقـاتل عن البـقر النافع كـمحـارب. هو األول وهو
اآلخر في البيت كمحارب. ففي هذه له طبع محارب.

هو منتــبـه اليـنام إال نومـاً خــفـيــفـاً كــفـالحe هو األول وهـو اآلخـر في البــيت
كفالح. ففي هذه له طبع فالح.

يحب أن يغـني كـزطي. يجــرح من يقـربه كــزطيe هو غـيـر مــهـذب ومـتــقلب
كزطيe ففي هذه له طبع زطي.

يحب الظالم كـقـاطع طـريقe يتـجـول في الليل كـقـاطع طريقe يـأكل بال تأثم
كقاطع طريق وبناء عليه يخون إذا استودع(١٤٤)  كقاطع طريق.

يحب الظالم كلصe يتـجـول في الليل كلصe يأكل بال تأثم كلص. فـفي هذه
له طبع لص.

يحب أن يغـني كـعـاهرةe يـجـرح من يقـتــرب منه كـعــاهرةe يذهب بعــيـداً في
الطريق كعاهرةe غير مهذب ومتقلب كعاهرة. ففي هذه له طبع عاهرة.

ينام كصـبيe يذوب كالثلج الصـبيe يدلع لسانه كصـبيe يحفـر االرض بيديه
كصبي. ففي هذه له طبع صبي.

عندما يدخـل أحد هذين احليـوان� أحد بيـوتيe التبعدوهمـا منه أبداً: الكلب
احلارس للقطيع والكلب احلـارس للبيت. لم تكن تبـقى بيوتي على األرض التي
خلـقـــهــا أهـورا لو لم يـكن هذان اخملـلوقـــان: الكلـب احلـــارس للقـطيع والكـلب
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(١٤٤) يعني اذا ترك عنده طعام أكله.



احلـــيـــاتe والســـوطe وإناء التـــقـــدمـــةe وإناء اخللـط والتـــقـــســيـمe وا^نحـــاز
القانوني(١٤٨)e وكؤوس الهوما والبرسمن.

ألجل تخـليص نفــســه يعـطي بكمــال التــقــوى أناســاً قــديـس� جــمــيع آالت
احملارب. وآالت احملارب هي:

e(١٤٩)األول نيزك
eالثاني سيف

eالثالث دبوس
 eالرابع قوس 

eاخلامس سرج مع كنانة وثالث� سهماً أطرافها من نحاس أصفر
eالسادس مقالع مع وهق(١٥٠) وثالث� حجر مقالع

e(١٥١)السابع جوشن
e(سابغة) الثامن درع

e(١٥٢)التاسع القزاغند
eالعاشر اخلودة

 eاحلادي عشر احلزام
الثاني عشر الزرد الواقي للفخذين.

eألجل تخليص نفسه يعطي بكمال التقوى اناساً قديس� جميع آالت احلراثة
وآالت احلراثة هي:
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يقتل عشرة آالف حية تزحف على بطنها.
يقتل عشرة آالف هرe وما الهر إال حية بصورة كلب(١٤٥).

يقتل عشرة آالف سلحفاة.
 يقتل عشرة آالف ضفدع بري.
يقتل عشرة آالف ضفدع مائي.

يقتل عشرة آالف ²لة سراقة للحنطة.
يقتل عشرة آالف ²لة من النوع السامe القارصة.

يقتل عشرة آالف دودة تعيش في الغائط.
 يقتل عشرة آالف ذبابة هائجة.

يردم في األرض عشرة آالف ثقب للمتنجس�.
ألجل تخليص نفـسـه يعطي بكمـال التـقوى أناسـاً قـديس�(١٤٦) أربع عـشرة

مرة آالت النار.
وآالت النار هي مكـنسـة وزوج مـالقط ومنـفـاخ مـدور عـريض األســفل ضـيق
eوسك� حـادة الفم حادة الطرف eوفأس صغـيرة حادة الفم حادة الطرف eالرأس

وجميع اآلالت التي بها يجني عباد مزدا اخلشب لنار مزدا.
ألجل تخليـص نفـسـه يقــدم بكمـال التـقــوى إلى أناس قـديس� جــمـيع آالت
القــسـيـس. وآالت القـســيس هي: الـدرةe وإناء اللحمe والفــدام(١٤٧)e وقـتــالة
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(١٤٥) احلـيوانات الـتي يكرههـا الزرادشتي: االفـاعي واحلـيـات والعقـارب واحلـراذين وانواع
اخـرى من هذا الـقـبـيل وضـفــادع البـر وضـفــادع ا^اء والسـالحف والســراط� واجلـرذان

والفار والنمل والذباب واجلراد وخاصة الهر.
(١٤٦) يريد القسس.

(١٤٧) هو الذي يضـعـه القسـيس على أنفـه مـربوطاً بقيـطان وراء رأسه jنع بـه نفسـه من ان
يلوث النارe ويسـمونه الـ(پدام) ويشتـرط فيـه ان يتجاوز الفم بقـدر اصبـع�. اليجري
القـسيـس حفلة دينـية بدونه. ويسـتـعـمله كذلك عـند االكل كي اليتلوث الطعـام. يبلغ

اللقمة بسرعة بعد اخراج النفس.

(١٤٨) يعني هاونا مع يده.
(١٤٩) النيزك هو الرمح القصير.

(١٥٠) الوهق: احلبل يرمى في انشوطة فيؤخذ به الدابة واالنسان.
(١٥١) اجلوشن: درع قصيرة تقي الصدر.

(١٥٢) قـزاغند: أصلها مـن الفارسـية كـزاكند بكاف فـزاي فـارست�e هو ثوب مـحـشو بالقـز
اخلام وحده او مع القطن يلبس حتت الدرع.



مالآت ومخاد.
ألجل تخليص نفـسه يزوج بكمـال التقوى رجـال صاحلـاً فتـاة بكراً لم يطمثـها

أحد.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

أي نوع من الفتيات?
أجاب هرمزد: أخته أو بنتهe بالغةe مع قرطيهاe قد جاوزت اخلامسة عشر.

ألجل تخليص نفـسه يـقدم بكمـال التقـوى إلى أناس صـاحل� ستـة رؤوس من
ا^اشية الصغيرة مرت�.

يربي مرت� سبعة أجراء.
ينشيء مرت� سبع قناطر على األقنية.

يصلح مرت� تسع حدائق مهملة.
ينظـف مـرتـ� تســعـة كــالب من اجلــرب وقــراد االذن والفــســاد ومن جــمــيع

األمراض التي تعتري جسد الكالب.
يشبع مرت� تسعة أناس من اللحم واخلبز والشراب أو اخلمر.

هذا هو العـقـاب وهذا هو التـفكيـر الذي يخـلص ا^ؤمن اخلـاضع للتكفـيـرe ال
الذي اليخضع لهe هذا (األخير) سيذهب ويسكن دار الدروج المحالة.

أ�ÂW ڤوهو.

±µ qBH�«

كم عــمـال يوجــد ب� األعـمــال التي ترتكـب في هذه الدنيــا إذا ارتكبت دون
?u�U�u�WÄ توبة ودون كفارة جتعل مرتكبها

أجاب هرمزد:
يوجد منها خمسةe يا زرادشت القديس.

األول من هذه األعـمال هو عـمل رجل ينقل مـؤمناً إلى دين آخـرe إلى شريعـة
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سكة الفدان مع نير ووشاح ومساس ومنحاز حجر وجاروشة.
مر للحفر واحلرث ومقدار من الفضة ومقدار من الذهب.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
كم من الفضة?

أجاب هرمزد: ثمن حصان.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

كم من الذهب? 
أجاب هرمزد: ثمن جمل فحل.

ألجل تخليص نفسه يحفر بكمال التقوى ألناس صاحل� جدول ماء جار.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

كم تكون أبعاد اجلدول?
أجاب هرمزد: بعمق كلب وعرض كلب.

ألجل تخليص نفسه يقدم بكمال التقوى إلى صاحل� أرضاً زراعية خصبة.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

كم تكون أبعاد األرض?
أجاب هرمزد: بقدر ما يسقيها هذا ا^اء إذا قسم إلى ساقيت�.

ألجل تخليص نفـسه يقدم بكمـال التقوى إلى أناس صـاحل� زريبة بقـر بتسع
(هثرات) وتسع (²تات).

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
كم تكون أبعاد الزربية?

أجـاب هرمـزد: تكون باثني عـشـر صف مـعـالف في قـسـمـها األكـبـر وتسـعـة
صفوف معالف في قسمها األوسط وستة صفوف معالف في قسمها األصغر.

ألجل تخليص نفسـه يقدم بكمال التقـوى إلى أناس صاحل� فراشاً جـميالً مع
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بالقصاص.
إذا زنى رجل بفـتاةe عند أهلهـا كانت أم لم تـكن عند أهلهاe قـد سلمت إلى
زوج أم لم تسـلمe وأحــبـلهــاe وقـــالت أنا حـــبلى من هـذا الرجلe وقـــال الرجل:
اطلبي من العـجوز أحـد هذه العـقاقـير ا^ـسقطةe وأتت العـجـوز إليهـا بالبنج أو
بالـ(�W�W9)(?) أو بعقار يقتل في الرحم أو عـقار يخرج اجلن� أو أي عقار من
هذه احلـشائش ا^سـقطة وقالت لهـا اتلفي اجلن�e يكون الرجل والفـتاة والعـجوز

مذنب� على السواء.
إذا زنى رجل بفـتاةe عند أهلهـا كانت أم لم تـكن عند أهلهاe قـد سلمت إلى
زوج أم لم تسلمe وأحبلهـاe وجب عليه إعاشتهـا إلى أن يولد الولد. فان لم يقم
باعـاشـتـهـا وحـصل ضـرر للولد من عـدم العـيش ا^ـناسبe يعـاقب بسـبب ضـرر

الولد بالقصاص.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا كانت قد أقربتe �ن من عباد مزدا تأخذ إعاشتها?
أجاب هرمزد:

إذا زنى رجل بفـتاةe عند أهلهـا كانت أم لم تـكن عند أهلهاe قـد سلمت إلى
زوج أم لم تسلمe وأحبلهاe يقوم باعاشتها إلى أن يولد الولد.

فان لم يقم باعاشتها… الخ.
هذا الواجب يكون فـي ما يـختـص بجـميـع االناثe ذوات رجل� كن أم أربع.

فذات الرجل� هي ا^رأةe وذات األربع هي الكلبة.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا دنا نتاج كلبةe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?(١٥٣)
أجاب هرمزد:

الرجل الذي يكون منـزله أقرب إلى مـكانها يـجب عليـه أن يغذيـهاe يغـذيهـا
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أخـرىe إلى مذهب أدنىe يضله وهو مـالك لشـعوره وعـقله ¸اماً. من عـمل هذا
.u�U�u�WÄ يصبح

الثـاني مـن هذه األعـمـال هو عــمل رجل يعطي كلبــاً يحـرس القطيـع أو كلبـاً
يحرس البيت عظاماً صلبة جداً أو أغذية زائدة احلرارة.

فـاذا نشـبت هذه العظام في فـكه أو وقـفت في حلقـة أو أحـرقت هذه األغـذية
الزائدة احلرارة فـمه أو لسانه jكن أن يحصـل له منها ضررe فان حـصل له منها

.u�U�u�WÄ يصبح من عمل ذلك eضرر
الثالث من هذه األعـمال هو عمل رجل يضرب كلبـة القحاً أو يعدو خلـفها أو

يصيح خلفها أو يصفق بيديه خلفها.
فــاذا وقــعت الكلبــة في حــفــرة أو في جب أو فـي وهدة أو في جــدول أو في
قناةj eكن أن يحصل لهـا من وقعتـها ضررe فان حـصل لها منها ضـررe يصبح

.u�U�u�WÄ من عمل ذلك
الرابع من هذه األعمـال هو عمل رجل يطأ امرأة عندها السيـالنات البيض أو

.u�U�u�WÄ هي حائض تدمي. من عمل ذلك يصبح
اخلامس من هذه األعمال هو عمل رجل يطأ امـرأة حامال سواء كانت تدر لبناً
eفـان حــصل لهــا منه ضــرر eـكن أن يحــصل لهــا من ذلك ضــررj eأم لم تكن

 .u�U�u�WÄ يصبح من عمل ذلك
إذا زنى رجل بفـتاةe عند أهلهـا كانت أم لم تـكن عند أهلهاe قـد سلمت إلى
زوج أم لم تسلمe وأحـبلهاe فـعلى هذه الفتـاة أن التتشبـث بجلب احليض خـالفًا

للطبيعة (باالسقاط) بواسطة ماء او بحشائش خجال من الناس.
إذا زنى رجل بفـتاةe عند أهلهـا كانت أم لم تـكن عند أهلهاe قـد سلمت إلى
زوج أم لم تسلمe وأحبلهاe فعلى هذه الفتاة أن ال تتشبث باتالف جنينها خجال

من الناس.
فـان أتـلفت جنينهــا خـجــال من الناسe يكون األبوان كــالهمـا مــذنب�e األب
واألم يكونـان مــشـــتــرك� فـي القــتـلe األب واألم يعــاقـــبــان عـلى هذا القـــتل
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(١٥٣) يقصد الكلبة السائبة الن كلبة الراعي وكلبة البيت لهما من يطعمهما.



منشيء صيرة الغنم هذه أو شاغلها يجب عليه أن يغذيهاe يغذيها إلى…
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا دنا نتاج كلبة على حائط زربيةe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

باني هذا احلائط أو واضع اليد عليه يجب عليه أن يغذيهاe يغذيها إلى…
فان لم يغذها… الخ.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا دنا نتاج كلبة في حفرةe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
حافر احلفرة أو مالكها يجب عليه أن يغذيهاe يغذيها إلى ان…

فان لم يغذها… الخ.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا دنا نتاج كلبة في حقلe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

الذي يحرث احلقل أو مـالكه يجب أن يغذيهاe يغذيهـا إلى أن… فان… يعمل
لهـا فـراشـاً مـن (²وڤنتـا)(١٥٤)  أو من أي كـان من احلـشـائش الـصـاحلـة لعـمل

فراش ويغذيها الى أن تصير صغارها قادرة على حماية نفسها وإعاشتها.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

متى تصير هذه الصغار قادرة على حماية نفسها?
أجاب هرمزد:

عندما تكون قادرة على أن تدور مرت� حول سبـعة منازل. حينئذ jكن تركها
شتاء كان أم صيفاً.
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إلى أن تكون صغارها قد ولدت.
فـان لم يـغـذها وحـصل ضــرر للصـغـار من جــراء عـدم الغـذاء الالزمe يـعـاقب

بسبب ضررها بالقصاص.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

 إذا دنا نتاج كلبة في حظيرة إبلe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

منشيء حظيـرة االبل هذه أو شاغلهـا يجب عليه أن يغـذيهاe يغـذيها إلى أن
تكون صغارها قد ولدت.

فـان لم يـغـذها وحـصل ضــرر للصـغـار من جــراء عـدم الغـذاء الالزمe يـعـاقب
بسبب ضررها بالقصاص. 

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
 إذا دنا نتاج كلبة في اصطبل خيلe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
منشيء اصطبل اخليل هذا أو شاغله يجب عليه أن يغذيهاe يغذيها إلى…

فان لم يغذها… إلخ.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

إذا دنا نتاج كلبة في زريبة بقرe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

منشيء زريبة البقر هذه أو شاغلها يجب عليه أن يغذيهاe يغذيها إلى…
فان لم يغذها… إلخ.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا دنا نتاج كلبة في صيرة غنمe من يقوم بتغذيتها من عباد مزدا?

أجاب هرمزد:
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(١٥٤) نبات مجهولe البد ان تكون أليافه لينة ومتينة.



(١٥٥) جـاء في السـدر: عنـدمـا حتـمل امـرأة يجب اشـعـال النار دومـاe وعنـدمـا يولد ا^ولود
يشــعل مــدة ثالثة ايام وثـالث ليـال ســراج او نار وهـي االرجح كي التسطيـع الديوات
والدروجـات ان تضـره. فقـد ورد في الكتب ا^ـقدسـة انه ^ا خـرج زرادشت من رحم أمـه
أتى شيطان ومـعه مائة وخـمسون شـيطاناً آخر في ثالث ليال مـتتابعـات الجل اهالكه

لكنهم كلما رأوا النار ولوا منهزم� ان يستطيعوا مسه بسوء.
(١٥٦) يعني كلباً قويا.

±∂ qBH�«

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا كــان في بـيت أحــد عــبــاد مــزدا امــرأة عنـدها ســيــالنات بيـض أو أتاها

احليض ورأت الدم ما يفعل عباد مزدا?
أجاب هرمزد:

يخـتـارون طريقـاً خـاليـة من اخلـشب ومن النبـاتات واألشـجـارe ويرشـون على
األرض ترابا جافاً ويفـرزون من الدار النصف أو الثلث أو الربع أو اخلمسe وإال

فمن ا^مكن أن يقطع نظر ا^رأة على النار.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

على أي بعــد عن النار? على أي بعــد عن ا^اء? على أي بعـد عن الـبـاقـات
اخملصصة للبرسمن? على أي بعد عن ا^ؤمن?

أجاب هرمزد:
على خـمس عـشـرة خطوة عن النارe على خـمس عـشـرة خطوة عن ا^اءe على
خـمس عــشـرة خطوة عن البــاقـات اخملـصـصـة لـلبـرسـمنe علـى ثالث خطى عن

ا^ؤمن.
يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

على أي بعــد عن ا^رأة التي عـندها سـيــالنات بيض أو أتاها احلــيض ورأت
الدم يقف اإلنسان الذي يأتيها بغذائها?

أجاب هرمزد:
على بعـد ثالث خطى عن ا^رأة التي عندهـا سيـالنات بيض أو أتاها احلـيض

ورأت الدم يقف اإلنسان الذي يأتيها بغذائها.
على أي شيء يحمل خبزها? على أي شيء يحمل شراب شعيرها?

في إناء حديد أو رصاص أو معدن عادي.
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يجب تغذية صغار الكالب إلى ستة أشهرe والصبيان إلى سبع سنوات.
النارe ابن هرمزدe حترس الكلبة كما حترس ا^رأة.(١٥٥)

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا أراد عباد مزدا أن يكون لهم نتاج قوي(١٥٦)e ماذا يفعلون?

أجاب هرمزد:
يحـفـر عـبـاد مزدا هـؤالء حفـرة في وسط صـيـرة الغنم عـمـقـهـا نصف قـدم إن

كانت األرض صلبةe ونصف قامة إنسان إن كانت رخوة.
يبــدأ بربـط الكلبــة بعــيــدة عـن األوالد وعن النار ابن مــزدا وتـالحظ إلى أن
يأتيـهـا كلب من جـهـة مـاe ثم آخـرe ثم آخـرe كل واحـد على حـدة خـوفـا من أن

يعقر بعضهم بعضاً.
فـالكلبـة التي تكون القـحـاً من ثالث إلقـاحات تنتـج وترضع جرواً واحـداً قـد

حصل من عدة كالب.
إذا قتل إنسـان كلبة القحـاً من ثالث إلقاحات ونـتجت وأتى لبنها ولهـا جرو

واحد حاصل من عدة كالبe مايكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

سبعمائة سوط وسبعمائة عصا.
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إذا أخفى أحد عباد مزدا حيض امـرأة عندها سيالنات بيض أو كانت حائضاً
وقد رأت الدمe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
هذا عمل u�U�u�WÄ: يجلد مائتي سوط ومائتي عصا.

يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
إذا ^س رجل بشـهوة مـراراً جـسم امرأة عندها سـيـالنات بيض أو قد حـاضت
ورأت الدم بحـيث تصـيـر السـيـالنات حـيـضـاً أو يصـيـر احلـيض سـيـالناتe مـا

يكون جزاؤه?
أجاب هرمزد:

في أول مرة يقـترب منهـاe في أول مرة يضطجع بجـانبها يجلـد ثالث� سوطاً
وثالث� عصا.

في ثاني مـرة يقـتـرب مـنهـاe في ثاني مـرة يضطجع بجـانـبـهـا يجلد خـمـس�
سوطاً وخمس� عصا.

في ثالث مـرة يـقـتـرب منهـاe في ثالث مـرة يـضطجع بجـانبـهـا يجـلد سـبـع�
سوطاً وسبع� عصا.

في رابع مــرة يقــتــرب منـهـاe فـي رابع مــرة يضطجع بـجـانـبــهـا ويـدخل حتت
الثياب أو يدخل ب� الفخذين الدنس�e ولكن بدون إنزالe ما يكون جزاؤه?

أجاب هرمزد:
يجلد تسع� سوطاً وتسع� عصا.

الرجل الذي يجامع امـرأة عندها سيالنات بيض أو هي حـائض وقد رأت الدم
جمـاعاً ¸اماeً هذا الرجل يكون قـد فعل فعـال فظيعاً كـما لو شوى جـسد ابن له

مصاب بالـ(�WzU“»)(١٥٨) وجعل دهنه يسيل على النار.
جميع األشرارe جتسدات الدروجe يحتقرون القـاضيe جميع محتقري القاضي
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كم من اخلبز يحمل اليها? ما مقدار شراب الشعير الذي يحمل اليها?
أجاب هرمزد:

مرت� خبزاً يابساً ومرة شراب شعيرe وإال فانها تنزف أكثر.
إذا مسها ولدe تغسل يداه أوال ثم يغسل جسمه.

إذا رأت ا^رأة الدم أيضـاً بعـد مـضي ثالث ليـالe تبـقي في ا^عـزل(١٥٧) إلى
أن ¸ضي أربع ليال.

فـاذا رأت الدم أيضــاً بعـد مـضي أربع لـيـالe تبـقى في ا^عــزل إلى أن ¸ضي
خمس ليال.

فـاذا رأت الدم أيضـاً بعد مـضي خـمس ليـالe تبـقى في ا^عـزل إلى أن ¸ضي
ست ليال.

فـاذا رأت الدم أيـضـاً بعـد مــضي ست ليـالe تـبـقى في ا^عــزل إلى أن ¸ضي
سبع ليال.

فـاذا رأت الدم أيضــاً بعـد مـضي سـبـع ليـالe تبـقى في ا^عــزل إلى أن ¸ضي
ثمان ليال.

فـاذا رأت الدم أيضـاً بعـد مـضي ثمـان ليـالe تبـقـى في ا^عـزل إلى أن ¸ضي
تسع ليال.

فـاذا رأت الدم أيضـاً بعـد مـضي تسـع ليـالe تكون الشـيـاط� قـد أصـابتـهـا
بسبب عبادة و¸جيد الشياط�.

يختار عباد مزدا طريقاً خالية من اخلشب ومن النباتات واألشجار.
ويحفزون في األرض ثالثة ثقوبe يغسلونـها عند اثن� من هذه الثقوب ببول

الثورe وعند اآلخر با^اء.
ويقـتـلون حـشـرات: في الـصـيف مـائتي ²ـلة سـراقـة للـحـبـوبe وفي الشــتـاء

مائتي حشرة من أي نوع كانت �ا خلق أهرمن.
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(١٥٨) راجع ص ٩٢ احلاشية ٩٣ بخصوص �WzU“».(١٥٧) يسمي هذا ا^عزل ارميشتكاه أو دشتانستان.



ثم حتفـر حوله بسك� مـعدن ثالثة أتالم أو سـتة أتالم أو تسعـة أتالمe وتتلو
الـ(أهونا ڤائيريا) ثالث مرات أو ست مرات أو تسع مرات.

ولألظافـر حتفـر ثقـباً في خـارج الدار عـمقـه بقـدر العقـدة األخـيرة من اخلنصـر
وتضع فيه األظافر تالياً هذه الكلمات ا^نصورة:

«األشــــيــــاء التي يـنادي بـهـــا ا^ـطهــــرون بواسـطة «أشــــا»(١٦١) و«ڤــــوهو
منو»(١٦٢).

ثم حتفـر حوله بسك� مـعدن ثالثة أتالم أو سـتة أتالم أو تسعـة أتالمe وتتلو
الـ(أهونا ڤائيريا) ثالث مرات أو ست مرات أو تسع مرات.

وتقول: «أيها الطائر (أشـو-زشتا)(١٦٣) أخبركe أخـصص لك هذه األظفار.
ليكن لك بعـددها نيـازك وسكاك�e أقواس وسـهـام ذات أجنحة صـقـر وحجـارة

مقالع ضد شياط� مازنه».
إذا لم تخـصص هذه األظـفـار للطائر أشـو-زشـتـاe تصـيــر في أيدي شـيـاط�
مـازنه بعـددها نيـازك وسكاك� وأقـواسـاً وسـهـامـاً ذات أجنحـة صـقـر وحـجـارة

مقالع.
جميع األشرارe جتسدات الدروجe يحتقرون القـاضيe جميع محتقري القاضي
هم أناس ال شــريعــة لهمe جــمــيع الذين ال شــريعــة لهم كــفـرةe جــمــيع الكفــرة

يستحقون ا^وت.

±∏ qBH�«

قـال هرمـزد: كـثـيـرون همe يا زرادشت القـديـسe الذين يحـملون فـدامـاً غـيـر
قـانـوني وهم غـيــر راسـخـ� في الدين. إنهم يكـذبون عندمــا يسـمــون أنفـســهم
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هم أناس ال شــريعــة لهمe جــمــيع الذين ال شــريعــة لهم كــفـرةe جــمــيع الكفــرة
يستحقون ا^وت.

±A qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح كثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
ما هو الفعل ا^ميت بقوة أكثرe وبه يقدم الناس للشياط�?(١٥٩)

أجاب هرمزد:
هو كون النـاس ^ا jتشطون ويقـصون شعـورهم أو يقلمون أظافـرهم يتركـونها

تسقط في ثقوب أو في شق.
فــمن جــراء هذه الزلة اخملــالفــة ألصـول الديـن يخـرج مـن األرض ديواتe من
جراء هذه الزلـة اخملالفة ألصـول الدين يخرج من األرض حـشرات تسمى بـالقمل

تأكل احلب في األهراء والثياب في األصونة.
فـأنتe يـا زرادشتe ^ا ¸تـشط أو تـقص شـعـرك أو تـقلم أظافـرك في الـعـالم
ا^ادي هذاe تأخــذها حـاالe يا زرادشـتe وتذهب بهـا إلى بـعـد عـشــر خطى عن
ا^ؤمن�. إلى عشـرين خطوة عن النار. إلى ثالث� خطوة عن ا^اء. إلى خـمس�

خطوة عن الباقات اخملصصة للبرسمن.
وحتفر ثقباً عـمقه عشر أصابع إن كانت األرض صلبةe واثني عـشر إصبعاً إن

كانت األرض رخوةe وتضع فيه الشعر تالياً جهراً هذه الكلمات ا^نصورة:
«ألجله مكافأة أنبت مزدا أهورا النباتات»(١٦٠).
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(١٥٩) كل مخالفة للدين تعتبر تقدمة تقدم للشياط� يقوون بها.
(١٦٠) بيت من ا^نظومـات ا^سـمـاة گاثا فـسـر بانه يرمـز الى ان النباتـات هي شعـر األرض.
وفي كــتــاب الـبندهيش االكــبـــر ان اجللد هو كــالســـمــاءe واللحم كــاالرضe والـعظام
eواالشعار كـالنباتات eوالدم في اجلسـد كا^اء في البحـر eوالعروق كـاالنهار eكاجلـبال

والزغب كالغابات.

(١٦١) هذا بيت من الگاثات.
(١٦٢) اخليرe الفضيلة.

e(١٦٣) جاء فـي السدر: ان هرمـزد خلق طائراً يسمى أشـو-زشتـا ويدعي بطائر بهمن ايـضا
وهو البومe ياكل االظفار.



يتلو الگاثاe دون أن يقدم التقدمة للمياه الصاحلة. 
فـمن رفع إلى الفضـاء الطلق رجال حـبـيس الضيق كـهذاe يكون قـد فعل شـرًا

كما لو ضرب عنق إنسان.
eوبركته الثانية التتـعدى لسانه eألن بركة شرير كـافر ملحد التتعدى شفتـيه

والثالثة ال شيءe والرابعة تعود على نفسه باللعنة.
ومن أعطى شـريراً كافـراً ملحداً هومـا مهـيأة أو تقـدمة مـخصـصةe يكون قـد
فعل شراً كمـا لو ساق على عباد مزدا جيشـاً مؤلفاً من ألف فارس وذبح الناس

واقتاد ا^واشي.
سلنيe أيهـا اإلنسـان الطاهرe أنا اخلـالق كثـيـر اخلـيرe كـثـير العلـمe خيـر من

يجيب على األسئلةe سلني لتكن فيها أفضلe سلني لتكن فيها أسعد.
سأل زرادشت هرمزد:

U?Ñ—…“»(١٦٥) اسـراؤوشــا(١٦٦) القــديس القـويe جتــسـد من هو «اســراؤوشـا 
الطاعةe ذي السالح ا^ذهلe والذي هو ملك?

أجاب هرمزد:
هو الـطائـر ا^ســــمـى «پرودش Parodarsh»(١٦٧) الذي تـســــمــــيــــه الـعــــامــــة
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قسيس�. التسمهم قسيس�e يا زرادشت القديس.
قال هرمزد: jسك أحدهم بيده قتالة حشرات غير قانونية وهو غير راسخ في
الدينe يكـذب ح� يسـمـي نفـســه قـســيــسـاً. التســمـه قــســيـســاeً يا زرادشت

القديس.
قال هرمزد: jسك بيـده غصناً غير قانوني وهـو غير راسخ في الدين. يكذب

ح� يسمي نفسه قسيساeً التسمه قسيساeً يا زرادشت القديس. 
قال هرمزد: يستعمل درة غير قانونية وهو غير راسخ في الدين. يكذب ح�

يسمي نفسه قسيساً. التسمه قسيساeً يا زرادشت القديس.
من ينام طول الـليل دون أن يقـدم التـقـدمـة ويرتل الـتـسـابيحe دون أن يدرس
وjارسe دون أن يتــعلم ويعـلم طامـعــاً في احلــيـاة األبديـةe يكذب ح� يســمي

نفسه قسيساً. التسمه قسيساeً يا زرادشت القديس.
تسـمي قـسـيـسـاeً يا زرادشت القـديسe من يسـهـر طول الـليل ينشـد احلكمـة
ا^قـدسـة التي تخلص اإلنسـان من الضـيق وتوسـع قلبـه و¸نحـه سالمـة الضـمـيـر

أمام جسر چنڤات وتوصله إلى العالمe عالم القديس�e عالم اجلنة األعلى.
سلني إذن أيها اإلنسان الطاهرe أنا اخلـالق كثير اخليرe كثـير العلمe خير من

يجيب على األسئلةe سلني لتكن فيها أفضلe سلني لتكن فيها أسعد .
وسأل زرادشت هرمزد:

هرمزدe أيها الروح الكثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!
من هو الرجل الذي يجلب اخلراب غير ا^رئي?

أجاب هرمزد:
هو الرجل الـذي يعلم ديانة ردÉـئـةe يا اســپـيــتــامـا زرادشتe هـو الذي jضي
عليـه ثالثة فـصـول ربيع مـتـواليـة دون أن يتـحـزم باحلـزام ا^قـدس(١٦٤) دون أن
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(١٦٤) هو الـ(كـوسـتي) احلـزام الذي اليفارق الـزرادشتي ابداeً هـو العالمـة الفـارقـة جلمـاعـة
ا^زدي� والرابطة التي تربـط الزرادشتي بهـا. وهو حزام مـجـوف منسوج من ٧٢ خـيط
صـوف أبيض يلف عـلى اخلـصـر ثالث لفـات ترمـز الى فـروض الـزرادشـتي الثـالثة: =

= االفكار الصـاحلـةe االقـوال الصـاحلـةe االعـمـال الـصـاحلـةe والعـدد ٧٢ يقـابل هاآت
اليـسنا الـ٧٢. وهذه اخلـيـوط ملحـوقـة بستـة خـيـوط غليظة كل واحـد منهـا مـؤلف من
اثنى عـشــر خـيطا. وهذه اخلــيـوط الغليظة هـي بعـدد (الكاهنبــار) االعـيـاد الفــصليـة
الســتـة عنـدهم. وهذا احلـزام يـفـصل القــسم العلوي مـن االنسـان وهو الـقـسم اخملــتص
(…—…b??�) بهـرمــزد من القـسـم السـفلي اخملــتص بأهرمن.- وعندهم الـقـمـيص ا^ـسـمى
«صـدرهe صـدار» وهو ذو كـم� له جـيب صـغـيـر امـام الكريبـان «اجلـربان» وهو جـيب
االعمـال الصاحلـةe على ا^ؤمن البس السـدةرة ان ينظر الى الكريبان ويـسأل نفسـه هل

هو �لوء باعمال صاحلة.
(١٦٥) اسراؤوشا UÑ—…“: مر تعـريفه في احلاشـية ٨٣ ص ٧٧ وهو هنا مضـاف والكلمة التي

بعده وهي سراوشا مضاف اليه.
(١٦٦) سراؤوشا: جني اطاعة الشريعة االلهية.
(١٦٧) هذا يضاهي نوعا ما اسم ديك العرش.



يفنيني ويريد أن أغادر الدنيا».
حينئـذ يوقظ القديس اسراؤوشـا الطائر ا^سمى پرودرش الذي تسـميه العـامة

كهركتاسe فيصيح الطائر في ساعة اوشه القديرة:
«قــومـــواe يا ناسe احــمـــدوا القــداســة الـكاملةe احـــتــقــروا الـديوات: هوذا
بوشـيـانستـا ذو األيدي الطويلة يسـقط عليـكم: يريد أن يعـيد إلى النوم جـمـيع
األحـيـاء عندمـا يسـتـيـقظون قـائال: eË أيهـا اإلنسـان ا^سكـ�e لم يحن الوقت
بعـد. ثالثة أشـيـاء حسنة التـتعـاطوها: الفكر الصـالحe القـول الصـالحe العـمل
الصالح. تعاطوا ثالثة أشـياء قبيحة جـداً: الفكر السيءe القول السيءe العمل

السيء.»
حــينئــذ يقــول الصــديق ا^ضطجع عـلى فـراشــه لصــديقــه: لنقمe لـقـد أيقـظنا

الديك.
فالذي يقوم أوال من االثن� يدخل اجلنة.

األول من االثن� يـأتي آتر بن أهورامــزدا بخــشب طاهر جــداً بأيدٍ مــغـســولة
جيداeً الذي يرضى عنه آتر بال كدر ويكون قد شبع فيباركه:

«ليكن لك قطعان من البقر واألوالد الذكور! لـيكن لك ما تتمنى نفسك وما
يتمنى وجدانك! لتعش في سرور الوجدان في جميع الليالي التي تعيشها!»

هذه هي البــركـة التـي يبـارك بهــا آتر من يأتيــه بخـشب يـابس قـد نظر الـيـه
ضياء النهار وطهره بإرادة تقية.

من يعطي بكمـال التقـوى مؤمـناً زوج� پرودرشe ذكراً وأنثىe يا اسـپيـتامـا
زرادشتe يكون كـأنه أعطاه قـصـراً ذا ألف عـمـود وألف عـارضة وعـشـرة آالف

نافذة كبيرة وعشرة آالف طاقة.
eأنا هرمزد eلن أسأله مرت� eومن يعطي مؤمناً بقدر جسم طـائري پرودروش

عند دخوله اجلنة.
سأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:

دروجe يا شقيةe يا عـدjة اخلير! أصحيح انك وحدك في عـالم األحياء تلدين
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«كهركتاس Kahrkatas»(١٦٨) يا اسپيتاما زرادشتe هو الطائر الذي يصيح في
ساعة «اوشه Ushah» القديرة «آخر النصف األخير من الليل» (الغبشة):

«قــومـــواe يا ناسe احــمـــدوا القــداســة الـكاملةe احـــتــقــروا الـديوات: هوذا
«بوشيانستا»(١٦٩) ذو األيدي الطويلة يسقط عليكم: يريد أن يعيد الى النوم
جـمـيع األحـيـاء عندمـا يسـتـيقظـونe قائـال: Ë أيهـا اإلنسان ا^ـسك�e لم يحن

الوقت بعد.
«ثالثة أشـيــاء حـسنة التتـعــاطوها: الفكر الصــالحe القـول الصـالـحe العـمل
الصالح. تعـاطو ثالثة أشياء قـبيحـة جداً: الفكر السيءe القـول السيءe العمل

السيء».
في الثلث األول من الليل يدعو آتر Atar «النار» بن أهورامزدا صاحب الدار

إلى جندته:
eاذهب وخـذ خشـبـاً وائتني به eاغـسل يديك eشد حـزامك eيا صـاحب الدار»
اشـعل فيّ خـشـبـاً طاهراً جـداً قد أخـذ بأيـد مغـسـولة جـيـداً. هوذا (آزي)(١٧٠)

مخلوق الديوات يفنيني ويريد أن أغادر الدنيا».
في الثلث الثاني من الليـل يدعو آتر بن أهورامزدا الفالح إلى جنـدته: «أيها
الفالحe قمe شد حـزامكe اغسل يديكe اذهب وخذ خشبـاً وائتني بهe اشعل في
خـشـباً طاهراً جـداً قـد أخـذ بأيد مـغسـولة جـيـداً. هوذا (آزي) مـخلوق الديوات

يفنيني ويريد أن أغادر الدنيا».
وفي الثلث الـثـالث من الليل يدعـو آتر بن أهـورامـزدا القـديس (اسـراؤوشـا)

إلى جندته:
«تعـالe يا اسـراؤوشــا القـديس ذا القـد ا^عـتـدل. هوذا آزي مــخلوق الديوات
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.(«œW-)(١٦٨) كهركتاس: لعلها محرفة من (كريكداجو) الواردة في كتاب الهندوكي� الـ
(١٦٩) بوشيانستا: شيطان نوم الكسل.

(١٧٠) آزي: شيطان احلرص والشراهةe يطفيء النار باكله اخلشب.



هذا هو الذي يحبلني كما يحبل سائر الذكور األناث بوضعهم النطفة فيهن.
 فسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:

دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! وكيف إبطال ذلك?
أجابت الدروج الشيطانية:

 أيهــا القـديس اســراؤوشــا ذا القـامــة ا^ديدة! إن مــا يبطل ذلك هو أن يقــوم
اإلنســان ويبــتـعــد ثالث خطوات ويتلـو ثالث مـرات (أهـونا ڤـائيــريا) ومــرت�
(همــتنام) وثالث مـرات (هـخـشـثــروته مـائي) ويـنشـد األهونا ڤــائيـريا ويـقـدم

(يةنهة هاتام)(١٧١).
بهذا يفني حملي كما يفعل ذئب ذو أربع قوائم بقلعه اجلن� من بطن أمه.

وسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:
دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! ومن هو ثالث ذكورك?

أجابت الدروج الشيطانية:
أيها القـديس اسراؤوشا ذا القامـة ا^ديدة! ثالث ذكوري هو الرجل الذي يلقي

نطفته في النوم (يحلم).
هذا الرجل يحلبني كما يحبل سائر الذكور االناث بوضعهم النطفة فيهن.

فسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:
دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! كيف يكون إبطال ذلك?

أجابت الدروج الشيطانية:
أيهـا القديـس اسراؤوشـا ذو القـامة ا^ديدة! ألجل إبـطال ذلك يجب على ا^رء
عندما يستـيقظ أن يقول ثالث مرات (أهونا ڤائيـريا) ومرت� (همتنام) وثالث

مرات (هخشثروته مائي) ثم ينشد األهونا ڤائيريا ويقدم (يةنهة هاتام).
بهذا يفني حملي كما يفعل ذئب ذو أربع قوائم بقلعه اجلن� من بطن أمه. 
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دون أن يقربك ذكر?
أجابت الدروج الشيطانية:

كـالe أيهـا القديس اسـراؤوشـا ذا القـد ا^عتـدل! غـيـر صحـيح أني وحـدي في
عالم األحياء ألد دون أن يقربني ذكر.

ألن لي أربعــة ذكـور يحــبلوننـي كـمـا يـحـبل ســائر الذكــور االناث بوضـعــهم
النطفة فيهن.

فسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسة:
دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! من هو أول ذكورك?

أجابت الدروج الشيطانية:
أيهـا القـديس اسـراؤوشـا ذا القـامة ا^ـديدة! أول ذكوري هـو من إذا طلب منه

ا^ؤمن شيئاً اليتصدق عليه ولو بشيء زهيد من األموال التي جمعها.
هذا هو الذي يحبلني كما يحبل سائر الذكور األناث بوضعهم النطفة فيهن. 

فسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:
دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! وكيف يبطل ذلك?

أجابت الدروج الشيطانية:
أيهـا القـديس اسـراؤوشا ذا القـامـة ا^ديدة! إن مـا يبطل ذلك هو أن يتـصـدق
الرجل على مــؤمن ولو بشيء زهيـد مـن األمـوال التي جـمـعـهــا. دون أن يطلب

منه.
بهذا يفني حملي كما يفعل ذئب ذو أربع قوائم بقلعه اجلن� من بطن أمه.

وسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:
دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! ومن هو ثاني ذكورك?

أجابت الدروج الشيطانية:
أيها الـقديس اسراؤوشـا ذا القامـة ا^ديدة! ثاني ذكوري هو من إذا بـال يترك

بوله يسيل على مفصل قدمه.
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(١٧١) هذه االسماء االربعة هي عناوين أدعية.



عندمــا jشي رجل أو إمــرأة قــد جـاوز اخلــامــسـة عــشــرة بال حــزام وقـمــيص
مـقدس�e اليخطو أحـدهما أربع خطـوات إال ونكونe نحن الديواتe قد وضـعنا
فيه ا^وت إلى لسانـه وشحمهe فيذهب من ذلك احل� يخرب عـالم اخليرe يذهب

حامال اخلراب في عالم اخلير كالياتوات والزندي�.
سلنيe أيهـا اإلنسـان الطاهرe أنا اخلـالق كثـيـر اخلـيرe كـثـير العلـمe خيـر من

يجيب على األسئلةe سلني لتكن فيها أفضلe سلني لتكن فيها أسعد.
سأل زرادشت هرمزد:

يا هرمزدe من الذي يحزنك أشد احلزن? من الذي يؤ^ك أشد االيالم? 
أجاب هرمزد:

هي العـــاهرe يا اســـپــيــتــامـــا زرادشتe التي تـخلط فــيـــهــا بذر الصـــاحل�
والطاحل�e عبدة األصنام وغير عبدة األصنامe اخلاطئ� وغير اخلاطئ�.

نظرهـا يجــفف ثلث ا^يــاه الـقـويـة ا^نحــدرة من اجلــبــالe يا زرادشتe نـظرها
يوقف ²و ثلث النباتات اجلميلة النابتة ذات األلوان الذهبيةe يا زرادشت.

نظرها يزيـل ثلث قـوة اسـپنتــا ارمـائتي «جني األرض»e يا زرادشـت. قـربهـا
يزيل عن ا^ؤمن ثلث أفكاره الصاحلـة وأقواله الصاحلة وأعمـاله الصاحلةe وثلث

قوته وعزمه ا^نتصر وقداسته.
أقول لكe يـا اسپيـتامـا زرادشتe مخلوقـات كهـذه يستـحقن ا^وت أكـثر من
األفاعيe أكـثر من الذئاب العـاويةe أكثـر من الذئبة الوحـشية التي تهـجم على

الزرائبe أكثر من الضفدع مع صغارها األلف التي تهجم على ا^اء.
سلنيe أيهـا اإلنسـان الطاهرe أنا اخلـالق كثـيـر اخلـيرe كـثـير العلـمe خيـر من

يجيب على األسئلةe سلني لتكن فيها أفضلe سلني لتكن فيها أسعد.
فسأل زرادشت هرمزد:

إذا جامـع رجل امرأة عندها سـيالنات بيض أو قـد حاضت ورأت الدمe يفـعل
هذا وهو عـارف بذلك ¸ام ا^عرفـة ومالك لشـعورهe وهي أيضـاً عارفـة بذلك ¸ام

163

وحينئذ يقول السپنتا آرمئتي:
يا اسـپـنتـا آرمـئــتيe أودعك هذا الرجلe رد لـي هذا الرجل(١٧٢) في سـاعـة
العالم اجلديد السعيدة(١٧٣) رد لي إياه عا^اً بالگاثاتe عا^اً باليسنا واألجوبة

على ا^سائلe عا^اeً فاضال قد جتسدت فيه الطاعة.
وتسـمـيـه (آتر داتا) أو (آتر سـثـرا) أو (آترزنتـو) أو (آتر دهيـو) أو اسـمـاً

آخر مشتقاً من آتر «النار».
وسأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:

دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! ومن هو رابع ذكورك?
أجابت الدروج الشيطانية:

أيهــا القـديـس اسـراؤوشــا ذو القـامــة ا^ديدة! رابع ذكــوري هو من كــانe من
الرجال أو النساءe قد جاوز اخلامسة عشرة وjشي بال حزام وقميص مقدس�.

اليخطو أربع خـطوات إال ونكونe نحن الديواتe قـد وضـعـنا فـيـه ا^وت إلى
لسانه وشـحمهe فيـذهب من ذلك احل� يخرب عالـم اخليرe يذهب حامـال اخلراب

في عالم اخلير كالياتوات والزندي� (الزنادقة)(١٧٤).
سأل القديس اسراؤوشا الدروج موجهاً إليها ضربة بدبوسه:

دروجe يا شقيةe يا عدjة اخلير! كيف يكون إبطال ذلك?
أجابت الدروج الشيطانية:

أيها القديس اسراؤوشا ذو القامة ا^ديدة! ال شيء يستطيع إبطال ذلك.
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(١٧٢) هكذا كان قـد أخذ اسپنتـا آرمائيتي «جني األرض» نطفـة (كايومرتن) «كيـومرت»
االنسـان االول عندما كـان في حـالة النزع ومن هذه النطفـة نبت كمـا ينبت النبـات أول

زوج� من البشر (مشيا) و(مشيانا).
(١٧٣) يعني في االخرة.

(١٧٤) ياتو: ساحر-زندا: من يدين بدين السحرة. ومنه كلمة زنديق لغير ا^ؤمن.



تزود لعالم الهالك�e العالم ا^ظلم ا^كون من الظلمات وجرثومة الظلمات.

±π qBH�«

eًمن أعمـاق ناحيـة الشـمال انقض أهـرمن ا^متليء مـوتا eمن ناحـية الشـمـال
ديو الديـوات. وهكذا صــاح أهرمن الـرديء ا^مــتليء مــوتاً: «يـا دروج! انقض

واقتل القديس زرادشت!»
انقض الدروج وهو الشيطان (بوئيتي) والتخريب غير ا^رئي الغدار.

بدأ زرادشت يتلو األهونا ڤائيريا:
«إرادة الرب هي قاعـدة اخليـر. خيرات ڤـوهومنو في األعمـال اجلارية في هذه

الدنيا هي ألجل مزدا. من ساعد الفقيرe يجعل أهورا يحكم».
وقـدم التـقـدمـة للمـيـاه (ڤنگوهي دائيـتـيـا) «أراس» الصـاحلـة ولفظ شـهـادة

الدين ا^زدي(١٧٦).
دهشت الدروج وهربت: الشيطان بوئيتي والتخريب غير ا^رئي الغدار.

قــال الـدروج ألهرمن: «أيهـــا ا^عــذب أهـرمنe اني لم أجـــد ســبــيـــال الهالك
اسپيتاما زرادشت: عظيم جداً هو مجد القديس زرادشت».

رأى زرادشت ذلك فـقـال فـي نفـسـه: «إن األشـرارe الديوات الرديـئـةe تتـآمـر
على قتلي».

نهض زرادشتe تـقـدم زرادشت دون أن تـفـتــر همـتــه بالفكـر السيء وقـســوة
معمياته اخلبيثةe وأخذ بيده حـجارة كبيرةe حجارة بعظم احلجارة التي تبنى بها

الدورe القديس زرادشت هو أخذها من اخلالق أهورمزدا. 
«أينe من هذه األرض الراسـعة ا^دورة ذات األطراف السـحيقـةe أين تريد أن
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ا^عرفة ومالكة لشعورهاe ما يكون العقابe ما تكون الكفارةe كيف يكفر عن
اخلطيئة ا^رتكبة?
أجاب هرمزد:

إذا جامـع رجل امرأة عندها سـيالنات بيض أو قـد حاضت ورأت الدمe يفـعل
هذا وهو عـارف بذلك ¸ام ا^عرفـة ومالك لشـعورهe وهي أيضـاً عارفـة بذلك ¸ام
ا^عـرفة ومالـكة لشعـورهاe يضحي بألف رأس من ا^اشـية الصـغيـرة ويأتي إلى
النار بأحـشاء هـذه الضحـايا(١٧٥) بورع مع تقـدمة أشـربةe ويقـدم األكتـاف إلى

ا^ياه الصاحلة.
يقـدم إلى النار بكمـال التـقـوى ألف حـمل خـشب رخص من الراسن أو اللبـان

أو الصبر أو الرمان أو أي كان من األخشاب العطرية.
يشـد ألف باقة مـن البرسـمن. ويقـدم بكمال الـتقـوى إلى ا^يـاه الصاحلـة ألف
تقـدمة شـراب مضـافة إلى الهـاوما مع ل¼ بـقرة مـهيـأة نظيفـة ومصـفاةe مـهيـأة
نظيــفـاً مـن قـبل رجل صــالحe مــصـفــاة من قـبل رجـل صـالح و�زوجــة بالنبــات

.(U1ÄW9�«c�) ا^سمى
يقتل ألف حية من هذه الزاحفة على بطنها وألف� من النوع اآلخر.

 يقتل ألف ضفدع بري وألفي ضفدع مائي.
يقتل ألف ²لة سراقة للحبوب وألف� من النوع اآلخر.

ينشيء ثالث� جسراً على األنهار.
يجلد ألف سوط وألف عصا.

هذا هو العقابe هذه هي الكفارةe هكذا يكفر عن اخلطيئة ا^رتكبة.
إذا عانى ذلكe يكون قـد تزود لعالم السعداء. وإذا لم يعـان ذلكe يكون قد
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(١٧٦) وهي: أعلن اني أعبد مزداe وأتبع زراثشـتراe وأعادي الديواتe واني من إتباع دين
اهورا.

(١٧٥) هذا أثر من منسك تقـريب القـربانe ترك استـعمـاله اال قليـالe يسمـونه (زوهر آتش)
وهو تقدمـة النار كما ان (آب زوهر) هو تقدمـة ا^اء. ذكر سترابون الزوهر آتـش فقال:

«ان اجملوس يضعون على النار قطعة من الثرب». وهذا ع� ما أمرت به التوراة.



وتال زرادشت األهونا ڤئيريا. وصاح القديس زرادشت:
لي شيء أسألك اياهe قل لي احلقيقةe يا أهورا.

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح الكثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

«وهو جــالس عـلى شــاطيء نهــر أراس ا^رتفـع أمــام هرمــزد وأمــام الصــالح
(ڤـوهومنـو) ذي التـدابيـر احلــسنةe أمـام (أشـاڤــهـشـتـا) و(اخــشـثـرا ڤـئــيـريا)

و(اسپنتا آرمائتي).»
كــيف أخلـص العــالم من هذه الـدروج? ومن أهرمن الرديء? كــيـف أطرد من
هذه الناحيـة ا^زدية النجاسة ا^بـاشرة? والنجاسة غـير ا^باشرة? والنسـو? وكيف

أطهر ا^ؤمن? كيف أعيد الطهارة إلى ا^ؤمنة?
أجابه هرمزد:

إستغثe يا زرادشتe بالديانة ا^زدية الصاحلة.
إســتـــغثe يا زرادشـتe دون أن تراهمe باألمـــشــســـپندات حـكام األرض في

األقطار السبعة. 
إستغثe يا زرادشتe بالسـماء القيومe الزمان غيـر احملدود (ڤيو Vayu) ذي

األعمال السامية.
إسـتـغثe يا زرادشتe بالريح القـديرةe خليـقـة مزداe بنت أهـورامزدا اجلـمـيلة

اخليرة.
إســتــغثe يا زرادشتe بـافــراڤـاشـي انا أهورامــزداe أكــبــر وأحــسن وأجــمل
اخمللوقـاتe األثبتe األعـقلe األكـمل شكالe األعلى في القـداسـةe الذي روحـه

هي الكالم اآللهي.
إستغثe يا زرادشتe بأهورامزدا نفسه.

إتبع زرادشت أقوالي:
أستغيثe بخليقة أهورامزدا ا^قدسة.

أسـتــغـيـث vيـثــراe سـيــد ا^زارع الواسـعــةe ا^دجج بالـسـالحe الذي له أفــتك
األسلحة.
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ترمي هذه احلــجــارة التي ¸سكهــا وأنت على شــاطيء (U?#…—œ)(١٧٧) في بيت
پوروشسپا?».

أجاب زرادشت أهرمن:
يا أهرمـن الرديءe أريد قــتل مـــخلوقــات الديواتe أريـد قــتل النســـو التي
خلـقـــتـــهـــا الـديواتe أريد قــــتل الـ(پـيـــريكا اخـناثائـتي)(١٧٨) منتـظراً والدة
(سـاؤشيـانت)(١٧٩) ا^ظفـر من بحـيـرة (كاسـو) من ناحـيـة الفـجرe من أعـمـاق

نواحي الفجر.
أجابه سيد مخلوقات الشر. أهرمن:

التهلك مـخلوقاتـيe يا زرادشت القديس. أنت ابن پـوروشسـپاe وكـانت أمك
Vad- تنل النعــمــة التي نـالهــا «ڤــذغنا eتدعــوني. اكــفــر بدين مــزدا الصــالـح

haghana»(١٨٠) سيد البالد.

أجاب اسپيتاما زرادشت:
«كالe لن أكفر بدين مزدا الصالح ولو كان في ذلك تلفي وإزهاق روحي».

أجابه أهرمن سيد مخلوقات الشر:
بكـالم من تضـــرب? بكـالم من تطـرد? بأي ســـالح تطرد مـــخـلوقـــات الشـــر

مخلوقاتيe أنا أهرمن?
أجاب اسپيتاما زرادشت:

«ا^نحــاز واألقـداح والهـاومــا والكالم ا^وحى من مــزداe هذه أسلحـة فــائقـة.
بهــذا الكالم أضــربكe بهــذا الكالم أطردكe بهــذا الســالح تطردك مــخلوقــات
اخلـــيـــرe يـا أهرمن الـرديء. روح اخلـــيـــر هو الذي خـلقe خلـق في األزل(١٨١).

االمشسپندات احلكام الصاحلون العقالء هم الذين خلقوا. 
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(١٧٧) رئيس االنهار (روت باران) عليه كان بيت ابي زرادشت وفيه ولد زرادشت.
(١٧٨) جتسد عبادة االصنام.

(١٧٩) ابن زرادشت ا^نتظر الذي لم يولد بعدe يرأس البعث بعد ا^وت في آخر االزمان.
(١٨٠) اسم آخر للضحاك (ازهي دهاكا).

(١٨١) قالوا انه يقصد خلق ا^ياه األولى التي كون هرمزد منها العالم.



مباشر. الديوات يلوثونه من األجساد التي أصابوها. فكيف يطهر?
أجابه هرمزد:

تأخــذ بول ثورe يا زرادشتe بـول ثور فـحـل تام اخللقــة مـتنـاسب األعـضــاء.
وتذهـب بالرجل ا^ـراد تطهـــيـــره الى األرض التـي خلقـــهـــا أهورا(١٨٦). والذي

يطهره يحفر تلماً حول األرض.
يتلمو مائة مرة (أ�ÂW ڤوهو):

القـداسة هي اخلـيـر األسمـىe هي السعـادةe طوبى ^ن كـان قديـساً في أسـمى
القداسة.

ويتلو مرت� الـ(أهونا ڤئيريا):
إرادة الرب هي قاعدة اخلير. الخ…

يغـتـسـل أربع مـرات ببـول الثــورe اآلتي من الثـور ومـرت� بـا^اء اخمللوق من
قبل أهورا(١٨٧) فيطهر ڤوهومنوe يطهر اإلنسان.

حـينئـذ يأخـذ ڤـوهومنـو بذراعـه األيسـر وذراعـه األjنe بذراعـه األjن وذراعـه
األيسر. وتعرض ڤوهومنو(١٨٨) على الضياء القوي لتنيره النجوم التي خلقتها

اآللهة الى أن ¸ضي تسع ليال.
وبعد تـسع ليال تأتي النار بتـقدمـات أشربةe تأتي النار بخـشب صلبe تأتي

النار ببخور اللبانe تبخر به ڤوهومنو.
فـيـطهـر ڤــوهومنو: يطهــر اإلنسـان. يـأخـذ الڤــوهومنو(١٨٨) بذراعـه األيـسـر
وذراعـه األjنe بذراعـه األjن وذراعـه األيسر. وڤـوهومنو يفـوه بهـذه الكلمـات:

حتية ألهورامزدا! حتية لألمشسپندات! حتية للقديس� اآلخرين!
سأل زرادشت هرمزد:
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أستغيثe باسراؤوشا القديس ذي القد اجلميل ا^اسك بيديه سالحاً يهزه على
رأس الديوات.

أستغيث بالكالم االلهي ا^مجد.
أستغيث بالسماء القيومe الزمان غير احملدودe (ڤيو) ذي األعمال السامية.

أستغيث بالريح القديرةe خليقة مزداe بنت أهورامزدا اجلميلة اخليرة.
أستغيث بديانة مزدا الصاحلةe شريعة زرادشت عدوة الديوات.

سأل زرادشت هرمزد:
يا خالق األشياء اجليدةe يا هرمزد!

أي تقدمه أقدمe أي تقدمة نقدم خلليقة هرمزد?
أجاب هرمزد:

انزل نحـو األشجار الـناميةe يـا اسپيـتامـا زرادشتe واتل هذه الكلمـات أمام
إحداها(١٨٢)  على أن تكون جـمـيلةe نامـية عـاليـاً وقوية: التـحـية لـكe أيتهـا

الشجرة اجلميلة مخلوقة مزداe ا^قدسة. أ�ÂW ڤوهو.
يقص الـقــســيس مـنهــا البـــرصــوم بطول سكـة الفــدان وبغـلظ احلنطـة. وعلى
ا^ؤمن�(١٨٣)  ان يثـبـتـوا دومـاً نظرهم على البـرصـوم مـاسكينه باليـد اليـسـرى
أثناء تقـذ� الهاومـا الذهبيـة العاليـة اجلمـيلة الى هرمزدe وأثناء تقـدjهم إياها

إلى األمشسپندات والفكر الصالح و(راتا) اجليدة خليقة مزدا الفائقة(١٨٤).
سأل زرادشت هرمزد:

يا هرمـــزد العلـيم بكل شيءe أنـت التنام والتسـكرe أنت أهورامـــزدا «الرب
العليم». ڤوهومنو(١٨٥)  يتلوث بتـماس مبـاشرe ڤوهومنو يتلـوث بتماس غـير
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(١٨٢) لم يع� الشـجـرة الـتي يجب ان يؤخـذ منهـا البـرصـوم. والـيـوم ياخـذون البـرصـوم من
شـجر الـرمان. jثل الـبرصـوم الطبـيـعة النـباتيـةe يقـدم له مـاء التـقدمـة رمـزاً الى ا^طر

الغزير.
(١٨٣) ليس ا^ؤمنـون احلـاضـرون هم الذين يثــبـتـون نظرهم الـى البـرصـومe فـانهـم الjسكونه

بايديهم. فالقصد من ا^ؤمن� هنا هو (الزأوتر) القسيس الذي يقوم باجراء التقدمة.
(١٨٤) راتا: ¸ثيل نعم االلهة على العبادe وتقدمات العباد الى االلهة.

eالنه يحـرس ذوي احلــيـاة ويـحـرس االنســان خـاصــة e(١٨٥) ڤــوهومنو. هنا يعـني االنســان
فبصفته اجملردة كجني الفكرة الصاحلة هو متجسد في االنسان الصالح.

(١٨٦) أي البرشنومكاهe محل االغتسال الكبير.
(١٨٧) القـاعــدة في البـرشنـوم االغـتـســال ست مـرات ببـول الـثـور وثالث مـرات با^ـاء فلعل

ا^ذكور هنا هو برشنوم مقصور.
(١٨٨) ڤـوهومنو هنا هو الثـيـاب. الن فـوهومنو هو جـني ا^واشي ايضـاe فـيـدل على جلودها

وعلى ما على جلودها.



(١٩٢) رأس جـــســـر جـنفـــات هـو على (هـرابرزائتـي) «جـــبل ألـبـــرز»e والراس االخـــر عـلى
.«⁄U%…d< eاران» (“W- ايران) (سيكات دائتيك) في

(١٩٣) الفردوس االعلى.
(١٩٤) مالك أهورامزداe رسولهe ساعيه. ويسمى (نريوسنگ) ايضا.

(١٩٥) هاوسـرافنهـا ويقـال لهـا هاوسـرافا. قـيل بحـيـرة قـريبـة من بحـيـرة اورميـة. وال وجـود
لبـحـيــرة قـرب بحـيـرة اورمـيــة في زمـاننا. قلت: هـاوسـرافـا قـريبـة اللـفظ من (سـاوه)

البحيرة التي قيل انها غارت يوم والدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

(هرابرزائتي)(١٩٢) وتسكنهاe عابرة بها جسر چنڤاتe مع اليزتات السماوية.
يقوم ڤـوهومنو على عرشـها الذهب وينادي كيف جـئتe أيها البـار من العالم

الفاني إلى العالم الباقي? 
تفرح أرواح األبرار و¸ر من أمام أهورامزداe من أمـام األمشسپندات من أمام
العـــرش الـذهبe من أمـــام الـ(گـــارو-²ـانا)(١٩٣) مـــقـــام أهورامـــزداe مـــقـــام

األمشسپنداتe مقام سائر القديس�.
ترجتف األشـرار والديـوات الشـقـيـة من رائحـة الـبـار ا^تطهـر بعـد مــوته كـمـا

ترجتف شاة حلقها ذئب.
األبرار مـجـتمـعـون هناكe نيـئـريو-سنگهـه(١٩٤) مـعهم. نـيئـريو-سنگهـا هو

صديق لهرمزد.
استغثe يا زرادشتe بخليقة أهورامزدا نفسها.

زرادشت إتبع كالمي هذا:
أستغيث بخليقة أهورامزدا ا^قدسة.

أســتـغــيث باألرض الـتي خلقــهـا أهـوراe با^اء الذي خلقــه أهوراe بالـشـجــرة
ا^قدسة.

(١٩٥)(Haosravanha هأوسراڤنها) أستغيث بالبحيرة
أستغيث بالسماء اجلميلة.

أستغيث بالنور غير ا^تناهيe احلاكم.
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يا هرمزد العليم!
هل يجب أن أحـث رجل اخلـيـرe هل يجـب أن أحث مـرأة اخلـيــرe هل يجب أن
أحث األشرارe عباد الديوات العائش� فـي اخلطيئة على أن يصدقوا من األرض
التي مـنحــهــا أهوراe مـن ا^يــاه اجلــاريةe من احلـنطة التـي تنبت ومن أمـــوالهم

األخرى?
أجاب هرمزد:

نعمe يا زرادشت القديس!
يا خالق العالم ا^اديe يا قدوس!

أين يعطون الرجلe أين يأتونهe أين يـوزعون عليـهe أين يحقـون حصتـه التي
يحصل عليها هو في هذه الدنيا لنفسه?

أجاب هرمزد:
عندمـا jوت اإلنسـانe عندما يقـضي أجلهe تذهب األشـرارe الديوات الشـقيـة
ببـصـره. وفي الليـلة الثـالثـة عندمـا يشق الفـجـر ويضـيء ويصل مـيـثـرا ا^دجج
بالسـالح الى جــبـال السـعـادة ا^قـدسـة وتطـلع الشـمسe حـينئـذe يا اســپـيـتـامـا
زرادشتe يقــود الشــيطان ا^ســمى (Vizaraesha U??�…—«e???O??Ñ)(١٨٩) روح ا^ائت�
األشـرارe عــبـاد الديـواتe الروح التي ترتاح للـخـيــر وتعـيش خــاطئـةe يقــودها
مكبلة بـالسـالسل. فـتـدخل في الطريـق التي خلقـهـا (الزمـان) للـشـرير والبـار.
وعند رأس جــســر چنڤــات اخمللوق من قــبل مــزدا تطالب الروح بقــسم األمــوال

األرضية الذي أعطته في هذه الدنيا.
هناك تأتيe مع كـالبهاe الفتـاة اجلميـلةe الكاملة اخللقe القويةe ذات القـامة
ا^ديدةe الفتـاة القادرة على التميـيز(١٩٠) كثيرة األوالد(١٩١) السعيـدةe كثيرة
ا^ناقب. جتـر روح األشـرار الى الظلمـات. وتفسح الـطريق لروح األبرار من على
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(١٨٩) شيطان يقود االرواح الهالكة.
(١٩٠) هذه الفـتــاة هي رمـز الديانة واالعـمــال التي عـملهـا االنـسـان في الدنيـاv eقــتـضـاها

يذهب الى اجلنة أو الى اجلحيم.
(١٩١) أوالدها ا^ؤمن� االبرار.



أستغيث باالقلم� «فراداذفشو» و«ڤيداذفشو»(٢٠١)
أستغيث باالقيليم� «ڤواورو برشتي» و«ڤواورو جرشتي»(٢٠٢)

أستغيث بـ«خوانيراثا» الالمع(٢٠٣)
أستغيث بـ«هائه تومنت»(٢٠٤) الفخيم اجمليد.

أستغيث بـ«أشي»(٢٠٥) اجلميل.
أستغيث بـ«سستي» اجلميلة(٢٠٦).

أستغيث vجد jا الالمعe الراعي الصالح. 
ليكن ضــحـيـة وفـرح وسـرور ورضى للـقـديس اسـراؤوشـاe ألسـراؤوشــا ا^ظفـر

والقديس ذي القد اجلميل.
قدموا تـقدمات الشراب آلترe قـدموا آلتر اخلشب الصلبe قدمـوا آلتر طيوب

اللبان.
ضحـوا للنار «ڤازشـتا»(٢٠٧) التي تقـتل الشيطان «سـپنژغرا»(٢٠٨) قدموا

له أغذية مطبوخة وأشربة كثيرة غزيرة.
ضـحـوا للقـديس اسـراؤوشاe ليـقـدر اسـراؤوشـا على ضـرب الشـيطان «كندا»
السكران بال شربe الذي يلقي األشرار عبـاد الديوات العائش� في اخلطيئة في

جحيم الدروج(٢٠٩)
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أستغيث بفردوس القديس� النوراني� الطوباوي�.
أسـتـغيـث بالفردوس األعـلىe مقـام أهورامـزداe مـقـام األمـشسـپنداتe مـقـام

سائر القديس�.
أستغيث با^كانe فمضاء النعيم األبدي وبجسر چنڤات الذي عمله مزدا.

أستغيث بـ(ساؤكا Saoka) (ا^ليحة(١٩٦) ذات الع� احلبيدة.
أسـتـغيـث بأفراڤـاشـيـات(١٩٧) القـديس� القـادرة وبجـمـيع اخمللوقـات فـاعلة

اخلير.
أستغيث بڤرطرغنا(١٩٨) مخلوق أهوراe حامل اجملدe خليقة مزدا.

أستـغيث بـ(تـيشتـريا Tichtrya)(١٩٩) الكوكب الفـخيم اجملـيد في صـورة ثور
ذي قرن� من ذهب.

أستغيث بالگاثات الكرjة ا^قدسة احلاكمة على األسياد.
أستغيث بالگاثا (أهوناڤيئتي).
أستغيث بالگاثا (اشتاڤئيتي).

أستغيث بالگاثا (اسپنتا ماثنيو).

أستغيث بالگاثا (ڤوهو-اخشترا).
أستغيث بالگاثا (ڤهيشتو ئشتي).

أستغيث باالقليم� (ارزهي) و(ساڤاهه)(٢٠٠)
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(١٩٦) جنية اخليرات النازلة من السماء وهي مساعدة ميثرا.
(١٩٧) افرافاشي: العنصر االلهي اخلالد في االنسان وهو النفس النباتية ايضا.

(١٩٨) هو بهرام جني النصر.
(١٩٩) تشـريا: عطاردe كـوكب ا^طر. يتـخذ ثالث صـور: صـورة انسـان وصورة ثور وصـورة
فـرس. كل صـورة تدوم عـشرة ايـام. اكثـر مـا يعـبـد في طوره الثـاني كي ينتـصـر على

شيطان احملل ويرسل ا^طر.
(٢٠٠) هنا يذكــر االقطار السـبـعــة: ايران واالقطار السـتــة احملـيطة بهـا وهـي: ارزهي اقليم

الغرب. سافاهه: اقليم الشرق.

(٢٠١) اقليم اجلنوب الشرقي واقليم اجلنوب الغربي.
(٢٠٢) االقليمان الشماليان.

(٢٠٣) خوانيراثا: ايران وهو القطر ا^ركزي.
(٢٠٤) هو هلمند ناحية سجستانe مباركة النها مهد ساؤشيانت وأخويه ر.ص٢٣٦ ح٣٣

(٢٠٥) أشي: ملك يعطي ا^ال للناس االخيار.
(٢٠٦) سستي: هي ا^عرفة الدينية.

(٢٠٧) فازشتا: نار البرق.
(٢٠٨) سبنزغرا: شيطان العاصفة.
(٢٠٩) الدرك االسفل من اجلحيم.



(٢١٠) كرا وتسمـى «كراماسيا»: رئيـسة السمك. بنت شـجرة الهوم االبيض ا^سمـاة كوكرن
Vou- وهو بحر (فواو روكشا (Frakh Kart فراخ كرت) في اعماق ميـاه بحر Gokarn

ru Kasha) ر.ص ٧٠ و٧١ وهي ضـرورية حلـصـول الفـراخ كرت «احلـيـاة اجلـديدة» الن

بهــــا يحــــصل اخلـلود. خـلق زناك مــــينـوئي Zanak Minoi «الروح اخملـــربe اهـرمن»
ضفدعا في اعـماق ا^ياه لكفاحها واتالف الهوم. فـالجل دفع هذا الضفدع خلق هرمزد
هناك ســمكت� تدوران بـال انقطاع حــول الهـمــوم وراس احـداهمــا مــتـجــه دائمـا نحــو

الضفدع.
(٢١١) لعله يقصد السيارات السبع.

(٢١٢) تاؤرفي: شيطان يلقي السم با^اء.
(٢١٣) ادريوي: شيطان الرداءة والشر وقيل شيطان التسول.

(٢١٤) دائيوي: شيطان اخلداع.
(٢١٥) كسفي: شيطان احلقد والناءة.

(٢١٦) بئيتيشا: شيطان ا^عاكسةe معاكسة اهرمن لكل ما هو صالح.

الشقية وضجت. تنادت الديوات الشريرة الشـقية وقد ازورت عيونها: «لنذهب
الى رأس أ—…“ورا»

ذلك ألن زرادشت ولد في بيـت پوروشـسـپـا. كـيف السـبـيل إلى إهالكـه? إنه
السـالح الذي يقـتل الشـيـاط�e هو مـصيـبـة الشـيـاط�e هو دروج الدروج. لقـد

زالت عبدة الديوات والنسو مخلوقة الديواتe والكذبe كالم الزور.
تضج الديـوات الشـريرة الشـقــيـة وتتـســاقط في قـعــر عـالم الظلمــاتe عـالم

السخط اجلحيمي.
أ�ÂW ڤوهو.

≤∞ qBH�«

سأل زرادشت هرمزد:
هرمزدe أيها الروح كثير اخليرe يا خالق عالم األجسادe يا قدوس!

من كان األول الذي ب� الـشاف� وب� العقـالء والسعداء واألغنـياء والفخـماء
واألقــوياء والـپــشــتــاديـ� أوقف ا^رض وأوقف ا^وت وأبـعــد الســيـف الهــاوي

واحلمى احملرقة عن أجساد الناس?
أجــاب هرمــزد: «ثـريتــا Thrita» هو األول الذي بـ� الشــاف� وب� الـعــقــالء
والسـعـداء واألغنـيـاء والفـخـمـاء واألقـوياء والپـشـتــادي� أوقف ا^رض وأوقف

ا^وت وأبعد السيف الهاوي واحلمى احملرقة عن أجساد الناس.
^قاومة كان يفـتش عن منبع للعالجـات فوجده في الـ«خـشترا ڤـائيريا»(٢١٧) 

eاألمراض ومقاومة ا^وت
eقاومة األلم ومقاومة احلمى^

e«قاومة «السارنه» ومقاومة «أژيڤاكه^
e«قاومة الـ«أژانه» ومقاومة الـ«أژهڤه^
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أستـغيث بالسـمكة «كرا Kara»(٢١٠) العائشـة حتت ا^ياه في قـعر البحـيرات
العميقة.

أستغيث بـ«مرزو Merezyu» اكبر محارب ب� مخلوقات الروح�. 
أستغيث بالـ«سرو Sru» السبعة ا^ضيئة(٢١١).

eًيناً وشـماالً وقـد اضطربت أفكارهم: أهرمن ا^متـليء موتاj كانوا يصـرخون
eوالشـيطان سأورو والشيطان ناؤونهائثـيا eوالشيطان إندرا eشيطان الشـياط�
eوالشـيـطان أكــتـشــا eذو الســالح القــتــال U??L???�Wz√Ë eوتاؤرڤي(٢١٢) وزئيــري
والشـتاء مـخلوق الديواتe والتـخـريب غيـر ا^رئيe والشـيخـوخـة معـاملة اآلباء
بالسوءe والشـيطان بوئيتيe والشـيطان ادريوي Driwi(٢١٣) والشيطـان دائيوي
(٢١٦)Paitisha (٢١٥) والشيطان پئـيتيـشاKasvi (٢١٤) والشيطان كـسڤيDaiwi

اكثر الشياط� شيطنة.
ونادى الشـيطان أهرمن الشـقي ا^مـتليء مـوتاً: «هلـمواe ارجـعـوا الى مـأوى

«!«—Ë“…—إلى مضيق أ eايها الديوات الشريرة الشقية eاألشرار
 تسـاقـطت الديوات الشـريرة الـشـقـيـة وهم يـضـجـون. أنّت الديوات الـشـريرة
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(٢١٧) عنوان دعاء.



(٢١٨) هذه أسـماء امـراض لم يعرف مـا هي. لعل سارنه هو وجع الرأسe وسـارستـيه احلـمى
الباردةe وأزيفاكه لدغ احلية.

(٢١٩) گاؤو- W�…—W. هي الكوكرن أي شجرة الهوم االبيض مانحة اخللود.

الصابة الع� أقول إلى الوراء!
اعطنـاe يا أهوراe احلكـم ا^ك� الذي بقـــوته نخــرب الدروجe تـخــرب الدروج

بقوته.
أطرد (ايشيره Ishira)e أطرد (أغوئيره Aghuire)e أطرد (أغرا Aghra)e أطرد
(أوغرا Ughra). أطرد ا^رضe أطرد ا^وتe أطرد األلم واحلـمىe أطرد السـارنه
والســارســـتــيــهe أطرد األژانـه واألژهڤــهe أطرد الـكوروغــه واألژيڤـــاكــهe أطرد

الدوروكه واالستائيريه.
أطرد كل مـرض وكل مـوتe كـل ياتو وكل پائيـريكا وكـل «جـائني» رديئـة.
أئريامـا إيشـيــو: ليـأت إلى هنا (أئريامن) الذي يـقـضي احلـاجـات ألجل سـرور
رجـــال زرادشت ونســـائه! ألجل ســـرور ڤـــوهومنـو! مع ا^كـافــأة ا^رغـــوبة الـتي

تستحقها الديانة.
أطلب ألجل القداسة النعمة ا^تمناة التي jنحها أهورامزدا بكثرة.

ليضـرب أئريامن الذي يقضـي احلاجات كل مـرض وكل موت! جـميع السـحرة
وجميع الپائيريكات! وجميع اجلائنيات الرديئة(٢٢٠).

يثا أهو ڤئيريوe- إرادة الرب هي قاعدة اخلـير. خيرات ڤوهومنو في األعمال
اجلارية في هذه الدنيا هي ألجل مزدا. من ساعد الفقير يجعل أهورا يحكم.

 ÂW-نامزدا: أي حام أعطيـتنيe يا مزداe في الساعة التـي أحدق بي الشرير

بشـنآنه! من لـي غــيـــر نارك وڤــوهـومنو اللـذين بفـــعلهـــمــا أصـــون اخلــيـــرe يا
أهورامزدا? ألهمني إذن أن أتخذ الدين قاعدة.

�Âd ژا: من هو ا^ظفـر الذي يحمي مـذهبك? واضح جليـاً أني دليل إلىd?ÑW  
الدارين. ليأت اسراؤوشاي مع ڤوهومنو وليحم من تشاءe يا مزدا!

احـمـنا من هذا الذي يعــذبناe يا مــزدا ويا اسـپنتــا أرمـائتـي. اهلكي أيتــهـا
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e«قاومة الـ«كوروغه» ومقاومة الـ«أژيڤاكه^
(٢١٨)e«قاومة الـ«دوروكه» ومقاومة الـ«استاتيريه^

^قـاومة االصـابة بالع� والفسـاد والنجاسـة التي خلقـها أهرمن وسلطهـا على
أجساد الناس.

وأناe هرمزدe أتيـت بالنباتات الشافـية التي تنبت با^ـئات واأللوف والربوات
.(٢١٩)«W�…—W -حول الـ«گاؤو

نتم كل هـذاe نأمـر بـكل هذاe ندعــو بكل هذه األدعــيـة ألجـل خـيــر أجـســاد
eالناس

 eألجل مقاومة األلم ومقاومة احلمى eألجل مقاومة مرض ومقاومة ا^وت
eألجل مقاومة السارنه ومقاومة السارستيه

eألجل مقاومة األژانه ومقاومة األژهڤه
eألجل مقاومة الكوروغه ومقاومة األژيڤاكه

eألجل مقاومة الدوروكه ومقاومة األستائيريه
ألجل مقـاومة االصابة بالع� والفـساد والنجاسـة التي خلقهـا أهرمن وسلطها

على أجساد الناس.
للمرض أقـول إلى الوراء! وإلى الوراء! للموت. لأللـم أقول إلى الوراء! وإلى

الوراء! للحمى.
للسارنة أقول إلى الوراء! وإلى الوراء! للسارسته. 

ولألژانه أقول إلى الوراء! وإلى الوراء! لألژهڤه.
للكوروغه أقول إلى الوراء! وإلى الوراء! لألژيڤاكه. 

 للدوروكه أقول إلى الوراء! وإلى الوراء! لألستائيريه.
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(٢٢٠) ياتي اخــيــراeً الجل ا¸ام الشــفـاء صــور الكالم الـتي يطرد بهــا النســو كــمـا مــر في
ص٩٧.



وتعالـي أضيئي الـدنيا.- وأنت أيضـاً قمe إن أردت ان تنال اجلنة! اتبع الطريق
التي خطتها اآللهةe طريق ا^اء التي فتحوها.

وكـــالم الـله يزيـل فـــعل الـوجع. أريد أن أطـهـــر فـــيـك (في األنثـى) الوالدة
والنمــوe اريد أن أطهــر فـيك اجلــسـد والقــوة. اريد أن أعطيـك أوالداً وأعطيك

لبناً.
(وأجـعلك) ولودة غـزيرة الل¼ والشـحم والنقى والنسل. ألجـلك سأفـجـر ألف

ع� صافية يجري ماؤها الى ا^زارع التي تعطي غذاء األطفال.
كـما أن الـبحـر ڤـوأورو-كـشا هو مـجـتـمع ا^ياه الصـاعـدة والنازلةe إلى اجلـو
وإلى األرضe إلـى األرض وإلى اجلــــوe قـم أنت أيـضــــاً ودر في والدتـك و²وك

اللذين جعل هرمزد منهما األرض.
eأيـهـا القـمـر احلـاوي جـرثومـة الثـور(٢٢٣) من فـوق جـبل ألبـرز eاطلع eاطلع
وتعـال أضيء الدنيـا.- وأنت أيـضاً قـمe إن أردت أن تنال اجلنة!.. الخ: (كـمـا

مر أعاله إلى قوله غذاء األطفال).
كـمــا أن البـحـر ڤــوأورو-كـشـا هو مــجـتـمع ا^ـيـاه… الخ- قـومي أنـت أيضـاً

ودوري في والدتك و²وك اللذين خلق هرمزد منها ما ينمو.
اطلعيe اطلعيe أيتـها النجوم العـميقـة احلاوية جرثـومة ا^ياهe من فـوق جبل

ألبرزe وتعالي أضيئي الدنيا… الخ.
كما أن البحر ڤوأورو-كشا… الخ.

قـوموا أنتـم أيضاً ودورواe أنتم الـذين في والدتكم و²وكم جـعل هرمـزد قيـام
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الدروج الشـيطانيـة! اهلكيe يا منبـع الشيـاط�! اهلكـيe يا خالقـة الشـيـاط�!
اهلكـيe أنت التي تربـ� الشــيــاط�! اهلكي وزوليe أيـتــهــا الدروج! اســقطي
وزولي إلى األبد في نواحي الشـمـال والتسلمي عالم أجـسـاد أجسـاد اخليـر إلى

ا^وت!

≤± qBH�«

التـحيـة لكe أيهـا الثـور النافع!(٢٢١) التـحـيـة لكe أيهـا الثور مـانح اخلـيـر!
التـحـية لك يـامنمي! التـحيـة لك يا مكـبر! التـحـيـة لك أنت الذي تعطي البـار
الفــاضل والـبـار الـذي في األرحــام رزقــه اليــومي! أنت الذي تـقـتـلك «جــهي»

و«أشه ماوغا» الكافر والشرير الظالم.
«تعــاليe يا ســحبe تـعــالي! من أعــالي الســمــاء اهبطي إلـى األرض بألف
eيا زرادشت القــديس eبعـشــرة آالف قطرة» قل هذه الكلـمـات eقطرة من ا^ـطر
eحملـو ا^وت الذي يصـيب eحملـو ا^رض الذي يصـيب eحملـو ا^وت eحملـو ا^رض

حملو الـ(گذا) والـ(أپاگذا).(٢٢٢)
إذا جاء ا^وت بعد الظهرe يأت الشفاء من نصف األول من الليل.

 إذا جاء ا^وت في النصف األول من الليلee يأت الشفاء ليالً.
إذا جاء ا^وت ليالeً يجيء الشفاء في الثلث األخير من الليل.

ومع هذه األمطار يـنزل مـاء جـديد وأرض جــديدة ونبـاتات جـديـدة وعـالجـات
جديدة وشفاء جديد.

كمـا أن البحر (ڤوأورو-كـشا) هو مجتـمع ا^ياه الصاعـدة والنازلةe إلى اجلو
وإلى األرضe وإلى األرض وإلـى اجلــوe قم أنت أيـضــاً ودر في الوالدة والـنمــو

اللذين جعل هرمزد منهما الطريق.
اطلعيe اطلـعيe أيتـهـا الشـمس ذات اخلــيل السـريعـةe من فـوق جــبل ألبـرز
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(٢٢١) هذه التحية يتلوها الزرادشتي كلما مر به ثور.
(٢٢٢) أسماء ^رض�.

(٢٢٣) ^ا قــتل أهرمن الثـور (أفـك-دات) نبت من االرض من النطـفـة التي خــرجت من آلة
الثور خمسة وخمسون نوعاً من احلـبوب وأثنا عشر نوعا من النباتات الشافية. والنور
واجلـمـال اللذان كـانا في نطفـة الثـور اودعـا القـمر. ومـن هذه النطفـة التي طهـرها نور
القمـر وسواها ظهرت احليـاة فحصل زوجان ذكـر وانثى ثم جميع االنواعe منهـا ثمانون
ومائتـا نوع على وجه االرض.- وما الهـالل اال قرنا الثـور الذي يجر القمـر قرناه ذهب

ورجاله فضة وهو من نور. (عن البيروني).



(٢٢٤) كهفوزي: ماحي اجملد وهو أهرمن.
(٢٢٥) »�w�W: اجلدب ويعني به أهرمن .

(٢٢٦) هي جنة هرمزد في الضياء الالنهائي فوق السماء وفوق جنة االبرار.
(٢٢٧) هذا ¸ني ا^ؤمن وهو جملة معترضة.

(٢٢٨) يريد به أهرمن.
(٢٢٩) يراد به االبسـتــاe الشكل الثـالث من الطـب اي الطب الروحـاني بعـد الطـب بالسك�

والطب بالعقاقير.

(٢٣٠) ماثرا اسـبنتا: يراد به االبسـتا ايضا ويقـال له (مهـرسبند) وهو ا^وكل باليـوم التاسع
والعشرين من الشهر.

(٢٣١و٢٣٢) مكا^ة هرمزد وزرادشت.

أعطيك مقابل ذلك ألف رأس من ا^اشية الصغيرة.
أقدم لك التقدمةe يا سؤوكا الصالح يا خليقة أهوراe يا قديس.

واباركك بركـة بار وديةe تبـدل العسـر يسـرا وتزيد في اليسـرe تسـعف الرجل
في مرضه وتعيد ا^ريض إلى الصحة.

أجاب (ماثرا اسپنتا Mathra Spenta)(٣٣٠) ا^مجد:
«كيف اشفيك? كيف ابعـد عنك التسعة والتسع� الفاً والتسعـمائة والتسعة

والتسع� مرضاً?»
دعـا هرمزد (نـئيـريو-سنگهـه)«نريوسنگ»: «يا نئـيـريو-سنگهـهe يا رئيس
احملافلe اذهبe اذهب في عجلتك الى دار (أئيريامن) وقل هكذا ألئيريامن:

هكذا يقول لك القدوس أهورامزدا:
أناe هرمزدe خالق األشياء احلسنةe ^ا عملت هذه الدار اجلميلة… الخ.

(تكرار ^ا ورد أعاله إلى قوله وتعيد ا^ريض إلى الصحة).
امتثـاال لكالم أهوراe ذهب نئيريو- سنگها رئيس احملـافلe ذهب في عجلته

إلى دار أئيريامن وقال ألئيريامن:
هكذا يقول لك القدوس أهورامزدا:

أناe هرمزدe خالق األشياء احلسنة… الخ. (تكرار أيضاً ^ا ورد أعاله).
مـــا عـــتم أن ذهب أئـيـــريامن قـــاضـي احلــاجـــات بـهـــمـــة إلى جـــبل ا^كـا^ة

ا^قدسة(٢٣١) إلى غابة ا^كا^ة ا^قدسة(٢٣٢).
أخذ أئيريامن قاضي احلاجات معه تسعة أنواع من احلصن.
 أخذ أئيريامن قاضي احلاجات معه تسعة أنواع من اجلمال.
 أخذ أئيريامن قاضي احلاجات معه تسعة أنواع من الثيران.
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(األشياء).
حــينمـا يـهـرب «كــهـڤــوژي»(٢٢٤) وهو يعــويe يهــرب «أ�w�W»(٢٢٥) وهو

يعويe تهرب «جهي» ا^ولعة بالساحر وهي تعوي.
وهنا تأتي الرقـية ا^ذكورة في ص١٧٨: أطرد أيـشيره… أئريامـا اشيـو… يثا

أهو ڤئيريو…  ÂW-نا مزدا…  W-ڤرثرم ژا…

≤≤ qBH�«

قال هرمزد السپيتاما زرادشت:
أناe هرمزدe خـالق األشياء احلـسنةe ^ا عملت هذه الدار اجلـميلة ا^ضـية التي
عانني ترى من بعـيـد(٢٢٦) «ليـتني أصـعد إليـهـا! ليتنـي أصل إليهـا!»(٢٢٧) 
اللص(٢٢٨) وأصابنى بـ٩٩٫٩٩٩ مرضاً. وأنـتe يا كالم الله اجمليد(٢٢٩)  هل

تقدر أن تشفيني!
أعطيك مقابل ذلك ألف حصان سريعe عجيب الركض.

أقدم لك التقدمةe يا سؤوكا الصالحe يا خليقة أهوراe يا قديس.
اعطيك مقابل ذلك ألف جمل سريع قوي السنام.

اقدم لك التقدمةe يا سؤوكا الصالحe يا خليقة أهوراe يا قديس.
اعطيك مقابل ذلك ألف رأس ثور غير مؤذ.

أقدم لك التقدمةe يا سؤوكا الصالح يا خليقة أهوراe يا قديس.
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أخذ أئيريامن قاضي احلاجات معه تسعة أنواع من الغنم.
أخذ معه العصا ذات العقد التسع(٢٣٣) وحفر تسعة أتالم(٢٣٤)

أطرد إيشــيــرهe أطرد أغــوئيــري… الخ (الرقــيــة ا^ذكــورة في ص ١٧٨ إلى
آخرها).

***

 œ«b�bMç�« »U�  -

eوفهرس األبحاث eفي الصفحات التالية ثالثة فهارس: فهرس الفصول
وفهرس األسماء
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(٢٣٣) عصا يثبت براسها مغرفة تستعمل في تطهير ا^تنجس عن بعد.
(٢٣٤) لتهيئة البرشنومكاهe محل التطهير.



فضل الطهارة وعلو قيمة قسم الشريعة الزرادشتية الذي يعلم كيفية التطهير
سعة عدوى الدروج نسو أي شيطان الفسـاد اخملتفي في اجلثث يكون أكبر أو

أقل حسب درجة ا^يت في الهيئة االجتماعية 
تطهير آالت التقدمة إذا تنجست بتماس النسو 

معاجلة ا^رأة التي تلد ولداً ميتاeً وما يجب أن يفعل بثيابها 
في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللسسسسااااددددسسسس: كم من الزمان تبقى غير طاهرة األرض التي تنجست بالنسو 

معاقبة من ينجس األرض بوضعه النسو عليها. 
تطهير مختلف أنواع ا^ياه التي أصابها النسو 

 تطهير الهاوما ا^لوثة بالنسو 
إلى أين تذهب باجلثث? الدخمات 

في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللسسسسااااببببعععع: متى تستولي الدروج نسو على اجلثة 
مدى عدوى الدروج نسو يكون متناسياً مع جاللة قدر ا^يت 

تطهير الثياب ا^لوثة بالنسو 
جرم الذين يأكلون ا^يتة اليغتفر 

جرم الذين يلقون النسو في النار أو ا^اء اليغتفر 
تطهير اخلشب واحلبوب ا^لوثة بالنسو 

تعاطي الطبابة 
أجور الطبيب 

تطهير األرض ا^لوثة بالنسو 
تطهير الدخمات التي هي مأوى الشياط� وبؤرة االنتان 

معاجلة ا^رأة التي تلد ولداً ميتاً 
تطهير اآلنية ا^لوثة بالنسو 

تطهير البقرة 
تقد� الشراب ا^لوث بالنسو

في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااممممنننن: تطهير الدار التي مات فيها إنسان 
تشييع اجلنائز 

تطهير الطريق التي مرت منها جنازة 
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في ااااللللففففصصصصلللل    ااااألألألألوووولللل: تعداد ستـة عشر بلد فائقـةج خلقها هرمزد وذكـر الباليا التي ابتلى
أهرمن هذه البالد 

في ااااللللففففــــصصصصلللل    ااااللللثثثثــــااااننننيييي: jا يرفض تكـليف هرمـزد بأن يكون رسـولهe لكنـه يرضى بتـدبيـر
األرض فيعمرها ويوسعها ويطرد منها ا^رض وا^وت 

هرمــزد ينبيء jا بقــرب حلول شـتــاء اليبـقي أحــداً على األرض ويأمــره ببناء
ملـجــأ. فـــينـشيء jا الـ«وار» ويـدخل فـــيــه أجـــمل ²ـاذج من جـــمــيـع أنواع

اخمللوقات ألجل إبقاء النسل على األرض 
في ااااللللففففــــصصصصلللل    ااااللللثثثثــــااااللللثثثث: األرض واألشـيـاء التي تسـرها والتي حتـزنها. مـنع نقل ا^يت من
قـبل شخص واحـد. قداسـة الفالحـة. منع دفن ا^يت. قـدرة الدين على تكفيـر

الذنوب
في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللررررااااببببعععع: العقود واجلنايات على األشخاص 

تصنيف اجلـرائم حسب قيـمة األشيـاء. ا^صاحلـة في العقود بتـأدية ثمن أعلى
من ثمن الشيء الذي جرى عليه العقد 

ا^سؤولية الدينية الواقعة على االسرة التي أخل أحد أعضائها بتعهده 
تعريف اجلـرائم الواقعة على األشـخاص: التهديدe الـهجومe الضرب. العـقاب
eالضـــرب ا^ؤدي إلى اجلــرح eعلى الضــرب eعلى الـهــجــوم eعلى الـتــهــديد

الضرب ا^سيل للدمe الضرب ا^ؤدي إلى كسر عظمe الضرب ا^ميت 
االحسان إلى االخوان في الدينe إعطاؤهم دراهمe تزويجهمe تعليمهم 

فضل الغني والزواج واحلياة ا^ادية 
ثقل اليم� الكاذبة في االختبار العدلي 

االختبار العدلي: ثقل اليم� الكاذبة 
في ااااللللففففصصصصلللل    ااااخلخلخلخلااااممممسسسس: اذا جنس رجل بال اختيـاره النار أو ا^اء بوضعه فيهمـا بال شعور

مادة ميتة «نسو» اليعد مذنباً 
براءة ا^اء والنار اللذيـن يظهـر أحيـاناً أنهـمـا jيـتـان لكنهـما الjـيتـان. كـيف
يصنع يجثث ا^وتـى في الشتاء عندمـا الjكن نقلها إلى الدخمـة. سبب إنزال
هرمـزد من السـمـاء على الدخـمـات التي عليـهـا اجلـثث ألجل تطهـيـرهاe حـال

كونه يحظر على الناس تلويث ا^اء 
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مدح الكلب
كلب ا^اءe قتله جرjة عظمى

في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللررررااااببببعععع    ععععششششرررر: ا^عاقبة على قتل كلب ا^اء والكفارة عنه
u�U�u�WÄ في ااااللللففففصصصصلللل    ااااخلخلخلخلااااممممسسسس    ععععششششرررر: خمس خطايا جتعل مرتكبها

اجلـمـاع غـيـر ا^شــروع واالسـقـاط. يكون الرجل شـريكـاً في اجلـرمe جـرم قـتل
الولدe إذا أسقطت خليلته بوسائط اتخذتها

واجب األب غير الشرعي ازاء األم والولد
العناية الواجب إسداؤها إلى الكلبة الالقح

تربية الكالب
في ااااللللففففــــصصصصلللل    ااااللللسسسســــااااددددسسسس    ععععــــششششــــرررر: جنابة ا^رأة أثنـاء احلـيضe عـزلهـا في «الدشـتـانسـتـان»
ا^عزل ^نع اختالطها با^ؤمن�. العـدة ا^تبعة إذا امتد حيضها كـثيراً. العقاب

ا^ترتب على الرجل إذا جامعها.
في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللسسسسااااببببعععع    ععععششششرررر: ما يجب عمله بالشعر إذا قص

مايجب عمله باالظفار إذا قلمت
في ااااللللففففصصصصــــلللل    ااااللللثثثثااااممممنننن    ععععــــششششرررر: القـسـيس غيـر ا^قـبـول الذي اليعمل vـقتـضى الدين القـو�
واليسـهر ألجل الدرس والـعبـادةe ويلقن مـذاهب باطلة. الشـر الذي يلحق من

يستخدمه
قـدسـية الـديكe طير اسـراؤوشـاe الذي ينبـه الناس ألجل الصـالة وألجل قـيـام
ا^ؤمن باسـعـار النار الـتي يريد الشـيطان آزي أن يطفـئـهـا. النـار تطلب ا^دد
ثالث مــرات في الليلe فـفـي ا^رة الثـالثــة يوقظ اسـراؤوشــا الديكe فـيــوقظ

الديك الناس
اخلطايا األربع التي حتبل الدروج بنسل شيطاني وكيفية إبطال ذلك احلبل

األذى الذي تسببه (اجلاهي) العاهر. هي تستحق ا^وت
التكفير عن خطيئة مجامعة إمرأة حائض

في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللتتتتــــااااسسسسعععع    ععععششششرررر: أراد أهرمن قتل زرادشتe فلـما لم يقدر عليـه اراد إغواءه.
وحي هرمزد إلى زرادشت بالشريعة

أرسل أهرمن الـشـيطان (بوئـيـتي) ليــقـتل زرادشـت في مـهــده. تال زرادشت
الـ(أهوناڤئيريا) فنكص الشـيطان على عقبيه مبهوتاً. وفـقد قدرته من جاللة
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منع القاء ثياب على اجلثة 
اخلطيئة اخملالفة للطبيعة 

مس الهيكل العظمي اليلوث
تطهـير الرجل ا^تنجـس vسه النسـو. التطهيـر الكبـير «البـرشنوم» الذي يدوم

تسع ليال
تطهير النار

عمل نار بهرام
التطهير في البرية

في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللتتتتااااسسسسعععع: صفة (البرشنومكاه) احملل الذي يجري فيه البرشنوم
صفة البرشنوم

اجرة القسيس الذي يجري التطهير
جرم من يجري التطهير وهو ليس متقناً لهe ومعاقبته

في ااااللللففففــــصصصصلللل    ااااللللععععااااششششــــرررر: األدعـيـة التي تتلى مـرت� والتي تتـلى ثالث مـرات والتي تتلى
أربع مرات من الگاثا

في ااااللللففففــــــــصصصصلللل    ااااحلحلحلحلــــاااادددديييي    ععععــــــــششششــــرررر: العــزائم التي تقــرأ لطرد الـدروج نسـو من األشــيــاء التي
جنستها: الدارe ا^اءe األرضe احليواناتe النباتاتe اإلنسان

في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي    ععععششششرررر: مدة احلداد حسب درجة القرابة من ا^يت
في ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث    ععععششششرررر: قدسية القنفذ. جرjة التعدي على حياته

السلحفاة والفضل في قتلها
انواع الكالب وعقوبات قتلها

وظيفة كلب الراعي والكلب احلارس
ما يجب إعطاؤه الكلب من الغذاء

الكلب الكلب أو ا^ريضe كيفية منع ضرره والعناية به
فضل الكلب

الكلب الذئبيe خطرe يقتل
علم نفـس الكلب وتشــبــيـهــه بالقــسـيس واحملــارب والفــالح والزطي وقــاطع

الطريق واللص والعاهرة والصبي
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(أ)
e١٦ e١٥ e١٤ e١٣ e١٢ e١١ eأوستـا: ١٠ eأبسـتـاغ eأبستـاق eأبسـتـاه eأبستـا eآبسـتـا

٣٦ e٣٥ e٣٣ e٣١ e٣٠ e٢٩ e٢٧ e٢٤ e٢٣ e٢٢ e٢١ e٢٠ e١٩ e١٧
إبن بطوطة: ٤٢

١٣٦ eإبن عرس: ٧٣
∑∑ ∫U�…—W%آ

آپاگذا: ١٧٩
آپ زوهر: ١٦٥

e٨٨ e٨٧ e٨٢ e٨١ e٧٥ e٧٤ e٦٩ e٦٨ e٥٤ e٥٠ e٤٦ e٤٠ e٣٦ eآپـــو (ا^ــــاء): ٣٣
e١٣٣ e١٣٠ e١٢٧ e١٢٦ e١١٩ e١١٨ e١١٤ e١١٣ e١٠٦ e١٠٠ e٩٤ e٩٣

١٨٩ e١٨٥ e١٨٣ e١٧٩ e١٧٠ e١٦٤ e١٥٣ e١٤٧ e١٤٥
١٧٤ e١٦٣ e١٦٠ e١٥٩ eآتر (النار): ٣٣

آتريڤخشا: ٧٧
أترائةتا أونا-(فريدون): ٣٦

أحشويرش األول: ٣٠
أخبار الزمان (كتاب): ٢٢

±∂∏ ¨≥≤ ∫dç�dN�-أخشثرا-ڤئيريا
٣٣ e٣٠ e٢٨ e١٣ eاألخمينيون (الكيانون): ١١

أخناثائتي (أخنان رود): ١٦٧
ادريوي: ١٧٥

اديتيا: ٣٢
٢٨ e٢٦ e٢٥ e٢٣ e٢٢ e٢١ eآذربيجان: ١١

أراجاتسپا (ارجاسپ): ٢٩
١٦٨ e١٦٦ e٤٦ e٤٠ e١٧ eأراس (نهر الراس): ٥ e(دار نشر) ئاراس

١٧٢ eأران: ٤٠
ارتاكسرسس-احشويرش: ٣٠

١٦٨ eأدبهشت-أشاڤهشتا: ٣٢
٢٣ e١٤ eأردشير بن بابك: ١٣

أردڤي سورا: ٨٦
ارزهي: ١٧٣

٣٤ e٣١ eارسطوطاليس: ٣٠
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هذا النبي
هجم عليه أهـرمن vعميـاته ا^ميتـةe فلم يضطرب زرادشتe بل قابله بحـجارة
سـمــاوية أعطاه إياها هرمــزد وأنذره باهالك الشـيــاط�. فـوعـده أهـرمن vلك
الدنيا إن هو كفـر بدين مزدا وعبده كـما عبدته أسـالفه. رفض زرادشت بشدة
مـا وعـده به أهرمن وقـال انه سـيهـلك الشـياط� بـاألسلحـة التي أعطاه إياها

هرمزد وهي ا^نحاز والكأس ا^قدس والهاوما والكالم ا^قدس
²اذج من األسـئلة التـي سـألهـا زرادشت وأجـوبة هرمـزد عليـهـا. مـخـتـصـر �ا

أوحي إليه
كـيف يطـرد النجـاسـة باالسـتــغـاثة بالديانة ا^ـزدية. سلسلة من االسـتــغـاثات

علمه إياها هرمزد فكررها هو
التقدمة التي يقدمها ألجل صالح العالم. تقد� البرشنوم

كـيـفـيـة تطهـيـر اإلنسـان والثـيـاب ا^تنجـسـة بتـمـاس ا^يت. بول الثـور وا^اء
والطيب

جـزاء االعمـال بعـد ا^وت. مـصيـر األشـرار واألبرار. ا^رور من جسـر سنڤـات.
دخول الصاحل� اجلنة

سلسلة ايحاءات جديدة
نزول الشياط� الى أعماق اجلحيم خائب� بسبب والدة النبي

ااااللللععععــــــــششششــــرررروووونننن: منشــأ الطب وخــاصـيــة الطب بالـنبـاتـات. أوحـاه هرمــزد الى ففففيييي    ااااللللففففــــــــصصصصلللل 
(ثريته)

ففففيييي    ااااللللففففصصصصلللل ااااحلحلحلحلاااادددديييي    ااااللللععععششششرررروووونننن: االستغاثة با^ياه أساس الشفاء
ففففيييي    ااااللللففففــــصصصصلللل    ااااللللــــثثثثــــااااننننيييي    ووووااااللللععععــــششششــــرررروووونننن: التـحـيـة لـلثـور. الكالم ا^قـدس وخـاصـة الــ(ائيـريامـا
ايشـيـو) واسطة للشـفـاء. هرمـزد اسـتـعـان بـ(أئريامن) على شـفـائه من ٩٩٫٩٩٩

مرضاً أصابه بها أهرمنe فلباه أيريامن

190



أسموده: ٣٥
اسمويذخر: ٢٦

اسناد: ٢٣
آسنتر: ٧٧

آسيا الصغرى: ٢٩
أشا: ١٥٦

١٦٨ eأشاڤهشتا (أردبهشت): ٣٢
اشتاد: ٢٤

أشو-زشتا (طائر بهمنe البوم): ١٥٦
±∑π ¨±≤≤ ¨∂∂ ∫(اشموغ) U'ËU�Wأ�

أشي: ١٧٤
١٧٨ eاالصابة بالع�: ١٧٧

٢٥ e٢٢ eاصطخر: ١٣
األصناف الثالثة: ٤٢

االعتقاد بالوحدة االلهية: ٣١
أعلى علي�: ٢٦

أغرا: ١٧٨
٣٧ e٣٠ eاالغريق: ٢٩

١٨٣ eأغوئيره: ١٧٨
١٧٣ e١٦٨ eافراڤاشي: ٣٣

افرڤرتيش-افرا اورتةس فروردين: ٣٤
٤٢ eافريدون-فريدون: ٣٦

أفالطون: ٣٠
أفالطونية احلديثة: ٣٢

١٨٠ eأڤك-دات (أبو الثيران): ١٢٨
١٧٥ eأكتشا: ١٢٥

≥∞ ∫”U�“W! √

أكرده (بارده): ٢٤
اكسنثوس السردي: ٣٠

اكسينوفون: ٢٩
آالت التقدمة: ١٨٦
آالت احلراثة: ١٤٤

آالت القسيس: ١٤٣
آالت احملارب: ١٤٤
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أألرش: ٨٩
أرشاقيون-ملوك الطوائف: ١٢

e٥٠ e٤٨ e٤٧ e٤٦ e٤٥ e٤٤ e٤٠ e٣٩ e٣٨ e٣٦ e٣٤ e٣٢ e٢٦ e٢٥ eاألرض: ١٠
e٨٤ e٨٣ e٨٢ e٨١ e٨٠ e٧٩ e٧٨ e٧١ e٦٨ e٥٧ e٥٦ e٥٥ e٥٤ e٥٣ e٥٢ e٥١
e١٥١ e١٤١ e١٣٠ e١٢٩ e١٢٧ e١٢٦ e١١٤ e١٠٧ e١٠٠ e٩٥ e٩٠ e٨٨ e٨٧

١٨٧ e١٨٥ e١٨٠ e١٧٩ e١٧٢ e١٧١ e١٧٠ e١٦٦ e١٥٥
ارمزe ارمزدe اوزمرe اورمزد: ٢٤

٢١ eارميا النبي: ١٢
ارمية: ١٧٢

ارمپشتگاه (معزل): ١٥٣
١٧٢ e٣٥ eأرواح:  ٣٣

١٧٦ e١٧٥ e٥٢ e٥١ eأ—…“ورا: ٣٥
٣٤ eانيوس (أهرمن): ٣١jأر

أزنيك: ٣١
١٨٨ eآزي: ١٥٩

١٧٨ e١٧٧ eأژانه: ١٧٦
١٧٨ e١٧٧ eأژهڤه: ١٧٦ eأژدرها-تن�

٤٢ eأژهي دهاكا-الضحاك: ٣٦
١٧٨ e١٧٧ eأژيڤاكه: ١٧٦

اسبيمان: ٢٣
استيمان: ٢٢
اسفيمان: ٢١

e١٦٤ e١٦٣ e٩٧ e٥٧ e٤٥ e٤٤ eاســپنتــا آرمـائتي (اســپــيندارمــذ)- جني األرض: ٣٢
١٧٨ e١٦٨

اسپنتو-داتا (اسفنديار): ٢٩
١٨١ e١٦٧ e١٦٦ e٥٠ e٤٠ eاسپيتاما: ٢٧

١٧٨ eاستائيريه: ١٧٧
استودان (مستودع العظام): ٨٤

٦٩ eأستو-ڤيذوتو: ٦٦
e١٧٤ e١٦٤ e١٦٣ e١٦٢ e١٦١ e١٦٠ e١٥٩ e١٥٨ e١٢٢ e٩٧ eاســــــراؤوشـــــــا: ٣٣

١٨٨ e١٧٨
١٥٨ e٧٧ e٧٢ : “…—UÑ سراؤوشا-“…—UÑ اسراؤوشا

٣٦ e٣٢ e٢٤ e٢٣ e١٤ eاالسكندر: ١٠
أسمن (السماء): ٣٤

192



إيسيد واوسيريد: ٣٢
١٨٣ e١٨١ eإيشيره: ١٧٨

آيڤيزو: ٧٣
Wzآك: ٣٧

١٧٥ e١٢٨ e١٢٦ e١٢٥ e١١٦ eخشم (الغضب): ٣٥ eUL�Wzآ
±∏± ∫w�W�√

(ب)
٣٦ e٢٥ eبابل: ١١

باركي ياتوكان (مطية السحرة): ١٢٨
بارودا: ١٩

٣٣ eباريس: ٢١
بانيست: ٢٤

باؤذو-ڤرشتا: ٨٩
١٢٥ eبحر قزوين: ٣٥
بخشش (تقدير): ٢٧

بدء النسل: ٢٥
e١٤٤ e١٣١ e١٢٢ e١١٤ e٩٨ e٩٦ e٩٥ e٩٤ e٧٦ e٧٥ e٧٤ e٥٤ eبـرســــــــــــمـن: ٥٠

١٦٥ e١٥٥ e١٥٢
١٨٩ e١٨٧ e١٧٠ e٧٦ eبرشنوم: ٣٦
١٨٧ e١٨٣ e١٧٠ eبرشنومگاه: ٧٦

١٦٩ eبرصوم-برسمن: ٥٠
برصومدان: ٥٠
برهمنيون: ٣٢

برهمه: ٣١
٢٣ e٢٢ e٢١ :(كيتي eكيبشتاسب) بشتاسب

٣٨ eالبعث (بعد ا^وت): ٣٧
بكرزاسپا: ٤١

٤١ e٢٨ e٢٢ eبلخ: ٢١
vني: ١٩

بنات البحر: ٣٦
البنج: ١٤٨

١٣٣ e٣٥ eبندهش: ٢٨ eبندهيش
بوذاسب: ٢٤
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آالت النار: ١٤٣
١٨٠ e١٧٩ e٥١ e٣٧ eألبرز (سلسة جبال): ٣٥

≥∞ ∫—WÑW� ألكسندر
٢٦ e٢٥ e٢٤ e٢١ eالله: ٥

إله الشر (أنگرا-ماينيو-هرمزد): ٣٤
إله الشر (عند قدماء ا^صري�: سيت): ٣١

اآللهة ا^صرية: ٣١
أليزه: ٣١

أمرتات (مرداد): ٣٢
١٧٣ e١٧٢ e١٧٠ e١٦٩ e١٦٨ e١٦٧ e٣٢ eأمشسپند (رئيس ا^الئكة): ٢٨

١٣١ eامشسپند: ٣٢-U1Má�U�Wأ�
أناهيتاe أناهيدe ناهيد (الزهرة): ٣٣

١٧٥ e١٢٤ eإندرا: ٣٥
أنكتيل-دوپرون: ٢٨

انهو ڤهيشتا (بهشت): ٣٧
اودوكس: ٣٠

اورڤتطنرا: ٤٩
اورمزد (هرمزد): ٢٤

اورومزدس (هرمزد): ٣١
٣٧ eاوزوريس: ٣١ eاوزريس
١٦٠ eاوشه (الغبشة): ١٥٩

اوشهنج بن فراوك: ٢٥
اوغرا: ١٧٨
اومومي: ٣٤

±∞π ∫U�˛…—W%-أؤنيا پارو
أؤنيا تخيريا: ١١١

e٤٨ e٤٧ e٤٣ e٤٢ e٤١ e٤٠ e٣٩ e٣٨ e٣٧ e٣٦ e٣٥ e٣٤ e٣١ e٢٦ eأهــرمــن: ٢١
e١٧٥ e١٦٨ e١٦٧ e١٦٦ e١٥٣ e١٣٠ e١٢٩ e١٢٦ e١٢٤ e١١٦ e٥٥ e٥٣

١٨٩ e١٨٨ e١٨٥ e١٧٧
اهڤار-»�U�W�UA (الشمس ا^نيرة): ٣٣

اهڤوڤي: ٢٩
١٧٤ e٣٦ e٢٩ e٢٨ e٢٧ e١٦ e١٥ e١٤ e١٣ eإيران: ١٠

١٨٩ e١٧٨ e١٣٠ eأئريامن: ١٢٨
إيزيس: ٩٧
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پيريكا اخناثائتي: ١٦٧
پيشتاديون: ١٧٦

(ت)
تاريخ األÃ وا^لوك (للطبري): ٢١

تاريخ التطوير الديني: ٣١
تاؤرڤي: ١٧٥
تاورو: ١٢٥

تقليم األظافر: ١٥٦
٢٣ eالتنبيه واالشراف (للمسعودي): ٢١

٣٦ eتنان�: ٣٥ eتن�
١٦٥ e٣٢ eالتوراة: ١٢

توري براترڤخش: ٢٩
١٧٣ eتيشتريا (عطارد): ٣٣

(ث)
الثالوث البرهمي: ٣١

ثريتا: ١٧٦
ثريشا مروتا: ١٢٤

١٣٦ e٧٣ eالثعلب: ٨٤
١٧٣ e١٧٢ e١٧١ e١٥٧ e(چنڤات: جسر): ٣٧ u�—WÄu�UçM�

الثنوية: ٢٥
١٨٩ e١٨٠ e١٧٩ e١٧٠ e٧٦ eالثور: ٦٧

ثيودور ا^وپسوأستي: ٣١

(ج)
١٣٦ eجاژو: ٧٣

٢٩ e٢٣ eجاماسپ (العالم): ٢٢
جاي (ا^كان): ٢٥
١٧٨ eجائني: ٩٢

جبرائيل: ٣٢
جبل ا^كا^ة ا^قدسة: ١٨٢

جترشت: ٢٤
١٨٩ e٥٧ e٣٧ e٣٥ e٣٤ eاجلحيم: ٣٢

٨٧ eاجلراد: ٤١
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بورشب: ٢٥
١٦٠ e١٥٩ e١٢٩ eبوشيا نستا: ١٢٨

١٨٩ e١٧٠ e١٥٣ e١١٩ e١١٦ e١١٣ e١١٢ e١٠٠ e٩٦ e٩٣ e٨٦ e eبول الثور: ٧٦
بول الغنم: ٩٦

١٢٩ eبوئيذي: ١٢٨
بوئيذيژا: ١٢٩

١٨٨ e١٧٥ eبوئيتي: ١٦٦
١٨٧ eبهرام (ا^ريخ): ٣٤

e١٧٠ e١٦٩ e١٦٨ e١٦٦ e١٥٦ e١٢٨ e٩٧ e٦٦ e٣٥ e٣٢ eبهــــمن-ڤـــوهو-مـنو: ٢٨
١٧٨ e١٧٢

١٨٠ eالبيروني: ٦٦
بيستون (كتابة): ٣٤

البيش: ١٢٩
بيشامروتا: ١٢٤

بيڤرأسب: ٣٦

(پ)
٣٦ e٣٥ e٣٣ e٢٨ e٢٧ e٢٥ e٢٣ e٢١ e١٩  eالپارسيون-الفرس: ١٦ eپارسي

٢٤ eپازند: ٢٣
١٧٨ e١٠٨ e٣٦ eپائيريكا (پري): ٣٥

پتيار (ا^ضادات): ٣٤
١٥٦ eپدام (الفدام): ١٤٣
پرسپوليس (اصطخر): ٣١

پرودرش: ١٦٠
٣٤ e٣٣ eپلوترك-فلوترك: ٣٢

پل�: ٣٠
پنجاب (األنهار السبعة): ٤٣

پوروچستا: ١٩
١٧٦ eپوروشسپا: ١٦٧

پوئيتيكا (بحر): ٧٠
e١٤٦ e١٣٩ e١٣٨ e٩٣ e٨٤ e٨٠ e٧٩ e٧٥ e٦٥ e٦٤ e٦٣ e٦٢ eپـةشـــــــــوتـانـو: ٦١

١٨٨ e١٥٤ e١٤٧
٣٤ e٣٠ e٢٩ e٢٧ e٢٤ e٢١ eفهلوي (لسان): ١٣ eپهلوي

پئيتيشا: ١٧٥
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١٨٦ e١٨٥ e٩٤ e٩٢ e٩١ e٩٠ e٧٦ e٧٠ e٥٣ e٥٢ eدخمة - دخمات: ٣٨
دربيشت: ٢٢

٣٥ eدرڤنت: ٣٤
e٩٤ e٨٧ e٨٦ e٨٥ e٨٤ e٨٢ e٨١ e٧٣ e٧٢ e٥٤ e٥٣ e٣٥ eدروج - دروج نسو: ٣٤
e١٢٠ e١١٨ e١١٧ e١١٦ e١٠٦ e١٠٥ e١٠٤ e١٠٣ e١٠٢ e١٠١ e٩٧ e٩٦
e١٨٧ e١٨٦ e١٧٩ e١٧٨ e١٧٦ e١٦٦ e١٦٣ e١٦٢ e١٦١ e١٦٠ e١٢٣ e١٢١

١٨٨
U#…—œ (روت باران): ١٦٧

دشتانستان: ١٨٨
دغدeدغذا: ٢٥

١٣٦ eالدلدل-سوكورونا: ٧٣
دماوند: ٣٦

١٧٨ eدوروكه: ١٧٧
١٣٤ eدوژاكا: ١٣٣

e١٥٩ e١٥٥ e١٠٨ e٨٨ e٧١ e٥٦ e٤٣ e٤٠ e٣٩ e٣٥ eديـڤـــــــوس-ديـو: ٣٤ eدةڤـــــــا
١٧٥ e١٧١ e١٧٠ e١٦٧ e١٦٦ e١٦٤ e١٦٣ e١٦٠

ديلم: ١٢٥
دين دبيره (كتابة الدين): ٢٤

٣٠ eدينكرت: ١٣
دينور: ٢٧

٣١ eديوجانس الأرق: ٣٠
ديودور الصقلي: ٣٠

(ر)
راتا: ١٦٩

رادامنت: ٣٧
راما اهڤاسترا: ٥٠

٩٦ e٩٣ eرتو (دستور): ٧٢
رخج: ٤٢

٦٧ e٣٧ eرشنو: ٣٣
روفائيل: ٣٢
الرومان: ٣٣

٤٢ e٢٥ eالرّي: ١١
رئثويشكر: ٧٧
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١٤٦  e١٤٣ eاجلرب: ٩٢
جرجان- هرقانيا: ٤١

١٨٥ e١٧٤ e٤٩ e٤٨ e٤٧ e٤٦ e٤٥ e٤٤ e٤٣ e٣٩ :(ا أخشائةتراj) اj-جم-جمشيد
١٨٩ e١٨٠ e١٦٠ e١٥٧ e١٢١ e٩١ e٧٨ eاجلنة: ٣٧

جنية-جنيات: ٣٦
جهنم: ٧٨

١٨١ e١٧٩ eجهي: ١٢٨

(ح)
١٨٧ e١٣٢ e١٣١ e١٣٠ eاحلداد: ٤٠

احلسبة: ٩٢
١٧٨ e١٧٧ e١٧٦ eاحلمى (احلارة والباردة): ٩٢

١٧١ e١٦٩ e٧٦ e٥٥ eالقمح: ٥٠ eاحلنطة
٢٥ e٢٤ eاحلنفاء-الصابئون: ٢٢

حياة الشرق (كتاب): ٣١

(خ)
خراسان: ٤٢

٢٠ eخرده أبستا: ١٩
خرگاه: ٩٤

خرمدينية: ٢٥
١٢٩ eخرو: ١٢٨

١٢٩ eخروئيغني: ١٢٨
خوانيراثا: ١٧٤

خورداذ-هاأژ-واتات: ٣٢

(د)
داذگاه: ١٠٨

٣٠ eدارا األول: ٢٨
٢٤ eدارا بن دارا: ٢٣ eدارا الثاني

٣٢ e٢١ e١٦ eدارمشتاتر: ٨
دائةڤا-ديو: ٣٤

٣٧ eدائيتيا (نهر وجبل): ٢٧
دائيوي: ١٧٥

٤٣ eدجلة: ٢٩
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٤٢ e٢٨ eسجستان (سيستان): ٢٣
١٥١ e١٣٣ eسدر (كتاب): ٦٦

سدةرة (صدرةe صدار): ١٥٨
سرڤا: ٣٥

سرو سستي: ١٧٥
سگديد: ٣٦

سكندنامه (كتاب اليم�): ٦٧
١٧٨ eالسلحفاة: ١٣٤

سمن اجلنة: ١٢١
سم هالهل: ١٢٩

سمي: ٢٢
٣٤ e٣٠ eسنسكريت: ٢١

سورت: ١٩
٢٤ eسورة (نسك): ٢٣

سوز: ٣٦
السون: ٨٧

سيزوره: ٣٣
سيريوس (الشعرى): ٣٣

سيڤا: ٣١
سيكات دائتيك: ١٧٢

(ش)
e١٣٠ e١٢٩ e١٢٧ e١٢٠ e٩١ e٩٠ e٨٤ e٧٠ e٤٩ e٣٣ e٢٦ e١٥ eالـشــــــــــمـس: ١٣

١٧٩
شهادة الدين ا^زدي: ١٦٦

٣٨ e٢٥ eالشهرستاني: ٢١
الشهنامه: ٣٦

e٩١ e٨٧ e٥٢ e٥١ e٣٩ e٣٦ e٣٥ e٣٤ e٣٠ e٢٦ e٢٥ eالـشـــيــــاط�: ٢٤ eالشــــيطان
e١٧٦ e١٧٥ e١٦٦ e١٥٥ e١٥٣ e١٢٦ e١٢٥ e١٢٤ e١١٦ e١٠٨ e٩٩ e٩٧

١٨٩ e١٨٨ e١٨٦ e١٧٩
٩٩ e٩٧ e٣٦ eشيطانه: ٣٥

±¥∏ ∫W�W9�

(ص)
الصغديون: ٤٠
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(ز)
زأوتر: ٧٧

زايري ڤايري (زرير): ٢٩
e٢١ e٢٠ e١٧ e١٥ e١٤ e١٣ e١١ e١٠ e٩ eزراثشـتــرا: ٨ eزردشـت eزرتشت eزرادشت
e٤٠ e٣٩ e٣٨ e٣٧ e٣٥ e٣٣ e٣١ e٣٠ e٢٩ e٢٨ e٢٧ e٢٦ e٢٥ e٢٤ e٢٣ e٢٢
e٨١ e٧٨ e٧٣ e٧٢ e٧١ e٧٠ e٦٦ e٥٨ e٥٧ e٥٥ e٥٢ e٥١ e٥٠ e٤٩ e٤٤ e٤٣
e١١٣ e١١٢ e١٠٨ e٩٧ e٩٦ e٩٤ e٩٣ e٩١ e٩٠ e٨٨ e٨٧ e٨٦ e٨٥ e٨٤ e٨٣
e١٣٣ e١٣١ e١٣٠ e١٢٧ e١٢٦ e١٢٣ e١٢٢ e١٢١ e١٢٠ e١١٦ e١١٥ e١١٤
e١٦٤ e١٦٠ e١٥٩ e١٥٨ e١٥٧ e١٥٦ e١٥٥ e١٤٦ e١٤٢ e١٤٠ e١٣٨ e١٣٤

١٨٨ e١٨١ e١٧٩ e١٧٨ e١٧٦ e١٧٢ e١٧١ e١٧٠ e١٦٩ e١٦٨ e١٦٧ e١٦٦
١٨٦ e٣٨ e٢٧ e٢٥ e١٧ e١٦ e١٥ e١٣ e١٢ e١١ eزرادشتية- زردشتية: ١٠

٣٨ eزرڤان أكارانا (سرمد): ٣١
٣٨ e٢٦ eزروانيون: ٢٥ eزروانية

زره (بحيرة)- كاسو - هموم: ١٦٧
زم (زم�e األرض): ٣٤
الزمزمة (األبستا): ٢٢

زناك مينوئي (الروح اخملرب): ١٧٥
٢٧ e٢٤ e٢٣ e١٧ eزند (تفسير األبستا): ١٠

١٦٤ eزنديق: ١٦٣ eزندي
زوهر آتش: ١٦٥

الزهرة: ٣٣
زيرjياكا: ١٣٤

١٧٥ eزئيري: ١٢٥

(س)
سا أوشيانت: ٣٧

١٧٨ eسارستيه: ١٧٧
١٧٨ e١٧٧ eسارنه: ١٧٦

٣٨ e٣١ e٢١ e١٩ e١٥ e١٤ e١٣ e١٢ eالساسانيون: ١٠
ساڤاهه: ١٧٣

١٧٥ e١٢٤ eسأورو: ٣٥
ساوه (بحيرة): ١٧٢

سپنژغرا: ١٧٤
سترابون: ١٦٥
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الفارسي احلديث (لسان): ٢١
فحد: ٢٢

∑∑ ∫d�…d%«d-

فراخ كرت: ١٧٥
فردا ذفشو: ١٧٤
فراشاؤشترا: ٢٩

فراوك: ٢٥
١٧٢ eالفردوس األعلى-گارو-²انا: ٣٧

فرگرد: ٢٠
٤٣ eافريدون: ٣٦ eفريدون

فشنو: ٣١
الفصل (كتاب): ٢٥

فصيلة الكلب: ٧٣
فلسط�: ٢١
فلك نوح: ٤٦

فيلون: ٣٢

(ڤ)
ڤاتا (الريح): ٣٤

٤٩ e٤٨ e٤٧ e٤٦ eڤار: ٣٩
±≤µ ¨¥≤ ∫U�…—UÑ

ڤازشتا: ١٧٤
١٧٣ eڤرطرغنا (ملك النصر): ٣٤

ڤرهران: ٣٤
٢٠ eڤسپرد: ١٩

٢٩ e٢٨ eڤشتاسبا (كشتاسب): ٢٣ eڤشتاسب
١٨٣ e٤٠ e٣٨ e٣٥ e٢١ e٢٠ e١٩ e١٠ e٩ e٨ e٧ eڤنديداد (ڤيدائه ڤاداتا): ٥

ڤنديداد ساده (الڤنداد البسيطة): ٢٠
ڤو أورو برشتي: ١٧٤
ڤو أورو جرشتي: ١٧٤

١٨٠ e١٧٩ e١٧٥ e٧١ eڤو أورو-كشا: ٧٠
١٥٩ e(كتاب البرهمي� ا^قدس): ٣٢ «œWÑ

ڤيدا ذفشو: ١٧٤
±∑± ∫U�…—«eOÑ
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الصوم: ٦٦
صوما: ٣٤

(ض)
١٦٥ e١٦٤ e١٤٣ e١٣٣ eالضفدع: ٧٤

(ط)
الطاعون (رماح اجلن): ٩٢

٨٤ eالطب (فن االشفاء): ٢٧
طبرستان (كثروگاوشا): ١٢٥

الطبري: ٢١
١٨٦ e٩٠ eأطباء: ٨٩ eطبيب

طوبيا (كتابه): ٣٥
٢٩ eطوران: ٢٨

١٨٦ e١٦٨ e١٢٦ e٧١ eالطهارة: ٢٦
طهمورث: ٢٤

(ظ)
٣٨ e٣٠ eالظلمة: ٢٦

(ع)
١٨٨ eعاهر: ١٦٤
عبد (رقيق): ٥٨

العبرانيون: ٣١
١٨٧ eالعزائم والرقي: ٤٠

١٨٣ eالعصا ذات العقد التسع: ١١٦
عنزة: ٩٢

(غ)
غابة ا^كا^ة ا^قدسة: ١٨٢

غرف ا^وتى: ٦٩
غزنة: ٤٢

(ف)
٣٨ e٣٦ e٣٠ eفارس: ٢٤
فارس القدjة (كتاب): ٢١
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كشن دبيره (كتابة الكل): ٢٤
e٩٧ e٩٦ e٩٥ e٩٤ e٨٦ e٨٤ e٨٠ e٧٩ e٧٤ e٦٨ e٥٠ e٣٩ eالــكــلـب-الــكــالب: ٣٦
e١٤٦ e١٤٥ e١٤٢ e١٤١ e١٤٠ e١٣٩ e١٣٨ e١٣٧ e١٣٦ e١٣٥ e١٣٤ e١٣٣

١٨٨ e١٨٧ e١٥١ e١٥٠ e١٤٩ e١٤٧
١٨٨ eكلب ا^اء: ١٣٦

كليمانت االسكندري: ٣٥
٢٧ eكليمان هوارت: ٢١

كندا: ١٧٤
١٢٩ eكندي: ١٢٨

كنديژا: ١٢٩
كنش (العمل): ٢٧

كور (نهر): ٤٠
١٧٨ eكوروغه: ١٧٧

١٥٧ eكوستي (احلزام ا^قدس): ١٣٧
١٦٠ eكهركتاس: ١٥٩

كهريز: ١٣٩
كهڤوژي: ١٨١

كيتي (الروحاني): ٢٧
٢٥ eكي لهراسب (لهراسب): ٢٢

(گ)
e١٢١ e٣٥ e٣٤ e٣٣ e٣٢ e٣٠ e٢٩ e٢٨ e٢٠ eجـ گـــاثات (الـتـــســـابـيح): ١٠ eگـــاثـا

١٨٧ e١٧٨ e١٧٣ e١٦٣ e١٥٨ e١٣١ e١٢٦ e١٢٥ e١٢٤ e١٢٣
گاؤو- eW�…—W گوكرن: ١٧٧

گاهنبار: ١٥٨
١٦٣ e٥١ e٣٧ eگايومرتن-گيومرث: ٢٥
٣٨ eمذهب الگيومرثي�: ٢٥ eالگيومرثية

گبر: ١٩
گذا: ١٧٩

گريبان (اجلربان): ١٥٨
گويش (القول): ٢٧

گيالن: ٣٥

(ل)
٣٠ e٢٤ :(ةjالفارسية األولى- الفرسية القد) اللسان األبستي
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١٣٦ eڤيزو: ٧٣
٤٧ e٤٦ e٤٥ e٤٤ eڤيڤنهات: ٤٣

١٦٩ e١٦٨ eڤيو: ٦٩

(ق)

قثاء احلمار: ١٢٩
القرآن: ٧١

قرنا الثور: ١٨٠
e١٨٧ e١٦٩ e١٥٧ e١٤١ e١٤٠ e١٣٧ e١١٩ e٩٧ e٨٩ e٧٢ e٥٣ eقـــــــســــــيـس: ٥٠

١٨٨
١٢٥ e١٢٤ eالقضاء: ٦٩

قضاة اآلخرة: ٣٣
القطر البلخي: ٢٨

١٨٠ e١٣٠ e١٢٩ e١٢٧ e١٢٠ e٩١ e٤٩ e٣٣ eالقمر (ماه): ٢٦
١٨٧ eالقنفذ: ١٣٤

قنقسة: ٢٩

(ك)
كابل: ٤١
كاپو: ٣٣
كاڤي: ٢٩

كپشتي: ١٢٩
الكتاب األعلى: ٢٥

الكتاب األوسط (للمسعودي): ٢٢
١٢٥ eكثروشامروتا: ١٢٤

كجراتي (لسان): ٢١
كخرڤاكe ككرڤاكا: ٤٩
كرا (كراماسيا): ١٧٥

كراپان: ٢٩
الكرخ: ٤٢

كرشيپتر (طائر): ٤٩
كرمان: ١٩

كريكداچو: ١٥٩
كسڤي: ١٧٥
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مهركوشا: ٣٩
ميته (اجلسماني): ٢٧

١٧١ e١٦٨ e٦٧ e٥٠ e٣٧ e٣٣ eميثرا (مثرا): ٢٩
ميديا: ٢٨

ا^يزان (ميزان األعمال): ٣٧
ميشان: ٤١

ميشاني (كذا في التنبيه واالشراف): ٢٥
ميشاه (كذا في التنبيه واالشراف): ٢٥

ميكائيل: ٣٢
مينوس: ٣٧

(ن)
١٧٥ e١٢٤ eناأونهائيثيا: ٣٥

نار بهرام: ١٠٨
±µ¥ ¨π≤ ∫«“WzU�

النبطية (لغة): ٢٤
نرمينه: ٦٧

نريوسنگ-نئيريوسنكهه: ١٧٢
نسا (بلدة): ٤١
٣٨ eنسك: ١٩

e١٠٨ e١٠٧ e١٠٦ e٨٢ e٨١ e٧٤ e٧٣ e٧٢ e٦٨ e٥٤ e٥٣ e٣٥ :(جيـفة eجثـة) نسـو
e١٢٨ e١٢٧ e١٢٦ e١٢٤ e١٢٣ e١٢١ e١٢٠ e١١٨ e١١٧ e١١٦ e١١٣ e١١٢

١٨٧ e١٨٦ e١٨٥ e١٧٦ e١٦٨ e١٦٧ e١٢٩
نفتيس: ٣١

²ته جـ ²تات: ١٤٥
²وڤنتا: ١٥٠

(و)
٢٩ e(ا^ستشرق): ٢٨ X�…Ë

(هـ)
هادوخت: ٢٤
٣١ :”…œU�

هاڤنان : ٧٧
هامةشتكان (ا^طهر): ٣٧

205

ا^اء العارف: ٦٧
ا^اء الغالي: ٦٦

ماء الكبريت والذهب: ٦٧
ماثرا اسپنتا (مهرسبند): ١٨٢

ا^اديون: ٣٤
١٥٦ e١٢٦ e١١٦ eمازندران (مازنه): ٣٥

ا^انوية: ٣٨
ماني: ٣٨

٤٨ eمجذوم: ٤٧
٣٥ e٢٨ e٢٥ e٢٤ e٢٣ e٢٢ e٢١ e٢٠ e١٩ e١٦ eاجملوسية: ١٣ eاجملوس eاجملوسي

ا^د واجلزر: ٧٠
مرزو: ١٧٥

مرو: ٤١
٢٢ eمروج الذهب (كتاب): ٢١

مزدك: ٣٨
١٥٧ e٩٥ eا^زديون: ٥٤

ا^سخية: ٢٥
٢٣ e٢٢ eا^سعودي: ٢١

ا^سيح اخمللص: ٣٧
مسيخ جـ مسوخ: ٣٦

١١١ e١١٠ e١٠٩ eمشعل: ١٠٨
مشيا (مهال): ١٦٣

مشيانا (مهلينة): ١٦٣
ا^عادن: ٣٢

معجم البلدان (لياقوت): ١٣٣
معدن منصهر: ٣٨

٣٣ e٣٢ e٢٨ eا^الئكة: ٢٦
٣٢ eملكوت: ٢٥

ملكوسان: ٣٩
٢٥ eا^لل والنحل (كتاب للشهرستاني): ٢١

منبع ا^ياه: ١٤٢
منش (االعتقاد): ٢٧

٢٥ eمنوچهر: ٢٢
٢٤ eموبذ جـ موابذة: ٢٣

موسى (النبي): ٢٥
مويذي: ١٢٩
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هأوسراڤهناe هأوسرڤا: ١٧٢
٥٧ eالهاوية: ٣٧

١٧٤ eهلمند: ٤٢-XM�u�WzU�

١٤٥ e١٣٦ e١١٢ e٤٨ eهثرة (ألف خطوة): ٤٧
١٦٥ e(الرمان): ١٤٢ U1ÄW9�«c�

الهر: ١٤٣
هرابرزائتي: ١٧٢

هرات: ٤١
٦٦ e٢٤ eهربذ جـ هرابذة: ٢١

هشام: ٢١
e٤٢ e٤١ e٤٠ e٣٩ e٣٨ e٣٧ e٣٦ e٣١ e٢٩ e٢٠ eهرمـزد (أهورا-مـزدا) (مـزدا): ١٣
e١٥٥ e١٢٧ e٩٩ e٩٧ e٩٥ e٨٣ e٧٦ e٧٥ e٧٤ e٤٩ e٤٨ e٤٧ e٤٦ e٤٤ e٤٣

١٨٢ e١٧٨ e١٧٢ e١٧٠ e١٦٦ e١٥٩
هرميپوس: ٣٠
هستاسب: ٢٨
الهالل: ١٨٠

٤٣ e٢٩ e٢٥ e١٩ e١٦ eالهند: ١٥
الهندوكيون: ٣١

هو-آپe الشجرة الريانة: ٧١
هورس: ٣١

١٨٩ e١٨٦ e١٧٩ e١٧٦ e١٦٥ e١٤٤ e١٤٢ e٨٣ e٧٤ eالهوم (الهاوما): ٣٤
الهوم األبيض: ١٧٥

الهون: ٢٩
هياؤونا: ٢٩

هيردوتس: ٣٠
هيونغنو (اسم الهون عند الصيني�): ٢٩

(ي)
١٧٢ e٤٦ e٣٧ e٣٥ e٣٤ eياتو يزتا جـ يزتات: ٣٣

يزد: ١٩
يزدان: ٢٦

١٦٣ e٥٦ e٢٠ eيسنا: ١٩
٢٠ e١٩ eيشت جـ يشات: ١٠

يوجيةشتي: ١٣٦
٢٩ eاليونان: ١٥
٣٢ eاليهود: ١٢


