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 ىلع مالسلاو ةالصلاو ca ًامئاد دمحلاو ہلا مسب

 . هللا لوسر

 نیتلاقمل رد امف ءةنس نيتس نم بطخأو بتكأ انأ
 الو «نيتلاقملا نيتاهل رُڈق ام عويذلا نم امهترشن
 ‹نيسمخلا ىلإ يشمأ انأو اهتبتك (يتنب اي) ةلاقم اميس

 ةحصلا ماود هللا لأسأ .نینامثلا باب عرقأ مويلا انأو

 نم هيدي ذمي نم اريخ يزجي Oly ةمتاخلا نسحو
 . نیما :لوقيو ءارقلا

 تملع ةعبط نيعبرأو ًاتس (يتنب اي) ةلاقم تعبط
lyتحبأ دقف ءاھب ملعأ ملو اهريغ تعبط اهلعلو  
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 وأ ناجملاب اهعزوی نأ ىلع اهعبطی نأ ءاشی نمل

 .لیلقلا حبرلاب

 تاهبشلا قيرط :نيقيرط نم مويلا pl نحنو
 ربكأو ًارطخ دشأ ضرم لوألاو .تاوهشلا قيرطو

 هيلإ یقل نم لک سيلف نايرسلا ءيطب هنكلو .ًاررض
 ةوهش بابشلا نم هل راثت نم لك نكلو ءاهلبقي ةهبش
 رسيثك راشتنالا عيرس ضرم وهف اهل بيجتسي

 تیمی الو يذؤيو ينفي الو ينضي ناك ناو .یودعلا
 . قسفلا ىلإ لصوي اذهو رفك لوألاو

 تثّدحو تعذأو ترضاحو اهدعب تبتك دقو

 اهرثأ هللا لضفب ةلاقملا هذهل يقب نكلو ءأریثک ًاریثک

 نأو اهب عفني نأ هللا لأسأ ءاهتئراقو اهئراق سفن يف
 يذلا تحاتح job دمحم يرهصو يدلو بیٹیو ينبيثي

 .اهيلع مويلا اهرشني

 فيك .ًافرح (ينبا اي) اهتخأ يف الو اهيف dal ملو
 ماشلا يف تعبطو .برغلاو قرشلا يف تئرُف دقو
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 ىلإ تملع امیف تمجرتو .قارعلاو رصمو ندرألاو

 :اهب نيقطان تاغللا رشکاو ًاراشتنا نيتغل عسوأ
 فیکف ءارقلل کلم تراصو «ةيدروألاو ةيزيلكنإلا

Jat؟اهيف  

 . . ميظعلا هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ انأو

 .ه ١405 /لوألا عيبر ۱۲ :ةمركملا ةكم
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 مهم

Beet 
el مث .هماهوأو همالحأ عذوو بابشلا قراف 

 تربخو «سانلا تيقلو .نادلبلا يف تحس
 نم ةحيرص ةحيحص ةملك ينم يعمساف ءایندلا

 يريغ نم اهيعمست مل .يبراجتو ينس .

 N میوقت wl وعدن انیدانو انبتک دقل

 انم تلك eo تاوهشلا رهقو «داسفلا وحمو

 انلزأ الو ee انعنص امو .ةنسلألا ,Ei مالقالا

¿Snرشتنی داسفلاو .دادزتل تارکنملا نإ لب » 

 عرقي VEN) ةنس) مويلا وهو «ةلاقملا ةباتك موي كلذ ناك )1(
 . نينامثلا باب
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 عستنو .هترش یوقت فشکتلاو روسحلاو روفسلاو
 دلب Ge مل یتح ءدلب ىلإ دلب نم دتميو هترئاد

 ماشلا ىتح نم ةوجن يف - - بسحأ اميف - يمالسإ

 يف ولغلا اهيف اهيفو تغباسلا ةءالملا اهيف تناك يتلا

 ۱ . .روحنلاو

 ملو er باب ىلإ مويلا ىلإ دتهن 5 5

 See هدوجوب 1 اذإف a 01 « يتنب

 .لاحلا تحلص «هلوخد ىلع

 ةوطخلا وطخی يذلا وه لجرلا نأ حيحص
dal ةأرملا اهوطخت ال my! قيرط يف AN 

 «مدقأ ام كاضر الول نکلو  Voyدتشا ام كنيل

 :صلل تلق .لخد يذلا وهو هل تحتف تنأ

۱۲ 



 ينوليغآ : ئ7 «صللا كقرس املف . . . لضفت

 ًاعيمج لاجرلا of تفرع ولو . . .تقرُس «سان اي
 نم ةجعنلا رارف مهنم تررفل ءةجعنلا تنأو باتذ

 مهنم تسرتحال ,صوصل ًاعیمج مهنأو بئذلا
 .صللا نم حيحشلا سارتحا

 ءاهمحل الإ ةجعنلا نم ديري ال بئذلا ناك اذإو

 ىلع محللا نم كيلع زعأ لجرلا كنم هديري يذلاف

 كنم ديري ءاهيلع توملا نم كيلع رشو «ةجعنلا

 هبو «نيفرشت هب يذلا كفافع :كيلع ءيش زعأ
 اهعجف يتلا تنبلا ةايحو «نيشيعت هبو ءنیرخفت
 توملا نم ةرم ةئمب اهيلع دشأ ءاھفافعب لجرلا
 يا . . .اهمحلب بئذلا اهعجف يتلا ةجعنلا ىلع

cdl,نم هلايخب اهدرج الإ ةاتف باش ىأر امو  

 .بايث الب اهروصت مث اهبايث

 ام يقّدصت الو ءةیناث ةرم كل فلخآ ءہللاو يا

 تنبلا يف نوري ال مهنأ نم ءلاجرلا ضعب هلوقي
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 «قیفرلا مالک اهنوملکی مهنأو ءاھبدأو اهقلخ الا

 تعمس ولو للاو CIS .قیدصلا دو اهنودویو
 Yoga تعمسل .مهتاولخ يف بابشلا ثيداحأ

les eeeباشلا كل مسي:  edoكل نیلی الو  
 دیھمت هدنع يهو الا تمدخ كل مدقي الو تملک

 اهنآ هسفنل ماهيإ لقألا ىلع يه وأ ءديري امل

 .يركف ؟تنب ای اذام ؟دعب اذامو

 نیلظتو وه ىسني مث «ةعاس ةذل يف ناکرتشت

fal clنیعرجتت  ¿Lgaas(ًافیفخ) يضمي  

 ءونیو ءاهضرع اهنم قرسی یرخآ lin نع شتفی
 يف مهلاو .كنطب يف لمحلا لقث تنا “كب
 اذه هل رفغي «كنيبج یلع ةمصولاو «كسفن

 بات مث لض باش :لوقيو ملاظلا عمتجملا

 ءونتل هحتافم نإ ام » : یلاعت لاق .حصفالا ریبعتلا وه اذه )1(
 .© ةوقلا يلوآ ةبصعلاب
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 ءةايحلا لوط راعلاو يزخلا ةأمح يف ST نیقبتو

 Sal عمتجملا كل رفغی ال

 هنع تیوزو .كردص هل تبصن هتيقل ذإ كنآ ولو
 مل اذإف ... ضارعالاو مزحلا هتيرأو «كرصب

 نأ ةحاقولا هب تغلب اذاو .دصلا اذه كنع هفرصی

 «كلجر cp كءاذح تعزن دی وأ ناسلب كنم لاني

 تيأرل ءاذه تلعف كنآ ول .هسأر ىلع هب تلزنو

 5 ءهيلع كل ًانوع قيرطلا يف رمي نم لك نم
 - كءاجلو ںاوس تاذ ىلع رجاف اهدعب ؤرج

JS olsانا  arةلصلا لا  a 

 .جاوزلا بلطي كءاج
a 

 ةرهشلاو ینغلاو ةلزنملا نم تغلب امهم تنبلاو

collaيف الا اهتداعسو ربکالا زهلمآ تنبلا دجت ال  

 یر صابر علامات نوکت نأ يف «جاوزلا

 «تاریمألاو تاکلملا كلذ ىف ءاوس . تیب هبرو

 عدخي يذلا قیربلاو ةرهشلا تاوذ دویلوه تالثممو
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 ىف نیتریبک نیتبیدآ فرعأ انأو .ءاسنلا نم تاریثک
 لاملا امهل عمج ءاقح نیتبیدآ «ماشلاو رصم

 لقعلا اتدقف جوزلا اتدقف امهنکلو « يبدألا دجملاو

 نع يلاؤسب ينيجرحت الو «نيتنونجم اتراصو
 . !!ةفورعم اهنإ ءامسألا

 ةوضع تراص ولو ةأرملا ينامأ ىصقأ جاوزلا __
 : لا ةقسافلاو .ناطلسلا dole «نامنربلا

 ةفيرشلا تنبلا يوغي يذلا یتح .دحآ اهجوزتی ال
 اهکرت تطقسو توغ يه نإ «جاوزلا دعوب

 نم اهریغ جوزتف - جاوزلا دارآ اذإ- بهذو
 مأو هتیب ةبر نوکت نأ ىضري ال هنأل ءتافیرشلا

 . !ةطقاس ةأرما «هتنب

  eیو 9

 ءهيمدق  dal eادب

 جاوزلا يف هکراشت يتلا تلفغملا تنبلا وأ ةقس
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 بلط طابش يف ططقلا ةعيرشو «سيلبإ نيد ىلع
 . مالس الا Lu ىلع هتجوز نوکت نم

 نكي مل ول ءتانب اي نکنم جاوزلا قوس داسکف
 تجار الو جاوزلا قوس تدسک ام تاقسافلا نکنم

loلمعت ال ادامل تل الاااملل  
 یلوآ نتنأ ؟ءالبلا اذه ةبراحم ىلع ءاسنلا تافیرش

 all ناسلب فرعآ نکنال انه abe ردقآو هب

 داسفلا اذه ةيحض بهذي ال هنألو ءاهماهفإ قرطو
 تانبلا تافیرشلا تافیفعلا تانبلا :نتنآ الإ

 . تانیدلا تانیصلا

 نس يف تانب ماشلا توبب نم تيب لك يف
 نم وج بابشلا نأل Las¿ ندجي ال جاوزلا

 اذه لثم des تالیلحلا نع ينغُي ام تالیلخلا
 al ماشلا ريغ يف

 تاملعتملاو تابيدألا نم نكنم تاعامج نفلاف

 ديعت ةعماجلا تابلاطو ةسردملا تاسردمو
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 ناف فلا ٌنهنفوخ .ةداجلا ىلإ تالاضلا نکتاوخآ

isال  feeال نك ناف .ضرملا نهنرذحف  

 : نهل نلق .عقاولا ناسلب نهنبطاخف «هنرذحي
 «نکیلع بابشلا لبقی كلذلف تالیمج ایابص نکن

 ابصلا Silo¿ مودي له نکلو نکلوح نوموحیو
 مودي یتح ءيش ایندلا يف ماد یتمو ؟لامجلاو

 فیکف ؟اهلامج ةليمجلا یلعو اهابص ةيبصلا ىلع
 تادعجم «روهظلا تام زئاجع نترص )3( نك

 ؟نکنع لأسي نمو ؟نکب ذثموی متهي نم !؟هوجولا
 اهدالوآ ؟اهرقویو اهمرکیو زوجعلاب متهی نم نفرعتآ

 زوجعلا نوکت كلانه .اهتادیفحو اهتدفحو ءاهتانبو

 نيح ىلع اهشرع ىلع ةجوتمو ءاهتيعر يف ةكلم

 نوكت امب فرعأ نتنآ.- (. . .ىرخألا) نوكت
 . ! )هيلع

 قيرطلا حتف دقو «نيقيرط یقتلم دنع لسکورب يف تيأر (۱)
 .اهافام HEN Is «ةراملل
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 . يرتشن لهو؟مالالا كلت ةذللا هذه يواست لهف

 . ؟هیاهنلا كلت ةيادبلا هذهب

 نکلدی نم ىلإ نجتحت ال مالكلا اذه لاثمأو

 نكتاوخأ ةياده ىلإ ةليسو Crd الو .هیلع

 نهعم كلذ نعطتست مل ناف .تالاضلا تانيكسملا

 نهضرم نم تاملاسلا ةياقو ىلع نلمعاف

 . نھقیرط نكلس نأ نم تالفاغلا تائشانلاو

“Rx 

 ةملسملا ةأرملاب ندعت نأ نکنم N انأو
 ةأرملا هيلع تناك ام لثم ىلإ ةدحاو ةبثوب مویلا

 نم ىعم ناك نمل تلقف اهدیب دحأ كسمي الو ءاهسعدت =
 قيدصلا انعم ناكو ءاھدعاسیلف مكدحأ بهذيل :بابشلا
 نم رثكأ نم لسكورب يف ميقم وهو .نايبظ ميدن ذاتسألا
 : ىل لاقف ءةنس نيعبرأ

 ةنتفو ةدلبلا ةليمج lags تناك Sal هذه نأ يردتأ

 ىلع (مهبويج) يف امو مهبولقب نوقلي لاجرلا ناكو ءسانلا
 یوزو اهبابش بهذ املف ءاهنم ةسمل وأ ةرظنب اوزوفيل اهيمدق

 . !!اهدیب كمي نم دجت دعت مل ءاھلامج

 لحل |



 ةليحتسم ةرفطلا نأ ملعال ينإو ءال cle ةملسملا
 ةوطخ ریخلا ىلإ نعجرت نأ نکلو ۲۱)ةداعلا يف

 نکنا .ةوطخ ةوطخ رشلا ىلع نتلبقآ امك قوطخ
aباجحلا نتققرو «ةرعش ةرعش بايثلا  

 «لاقتنالل اذهل نلمعت لوطألا رهدلا نتربصو

 ةرعادلا تالجملاو ءەب رعشي ال لضافلا لجرلاو

 ىلإ انلصو یتح «هب نوحرفی قاًسفلاو .هیلع ثحت
 اهب یضرت الو مالسالا اهب ىضري ال لاح

 La نیذلا سوجملا اهلمعی ملو «ةينارصنلا
 . تاناویحلا اهابأت لاح ىلإ خیراتلا يف مهرابخآ

 ام هللا نکلو .حاضو قرشم یحضلاو .ملظم دوسآ لیللاف (۱)

 يف راهنلا جلوي وه لب .ةظحل يف رونلا ىلإ مالظلا نم انلقن
 ءةعاسلا يف ریغصلا برقعلاک ةلقنلا هذهب سحت الف لیللا

 دق هرت نیتعاس دعب هيلإ ذع نکلو كرحتی ال ًافقاو هارت

 نمو .ابصلا ىلإ ةلوفطلا نم ناسنالا لقتنی كلذکو .یشم
 اهلوحتو ممألا لدبت نوکی كلذکو «ةخوخيشلا ىلإ بابشلا
 .لاح ىلإ لاح نم



A 
 A ةجاجدلا ىلع اعمتجا اذإ نيكيدلا نإ

 يف ءىطاوشلا ىلعو ءاهنع ًادودو اهيلع ةریغ
 نوراغي ال «نوملسم لاجر توریبو ةيردنکس الا

 نأ ال .يبنجألا نهاري of تاملسملا مهئاسن یلع

 الو . . .نهفکا الو . . نههوجو یر

 ا یف لک Mad ×ض لک لب . نهروحن
 اتقلح وهو «هرتس لمجیو هارم حبقي يذلا ءيشلا

 . .؟)نییدثلا اتملحو «نیتروعلا

 ةیقارلا (ةیمدقتلا) تارهسلاو يداونلا یفو
 a a نوش لاك

 ردصلا سمالي یتح نهمضي ءنھصقاریل يبنجألل

 عارذلاو ءدخلا مفلاو ءنطبلا نطبلاو «ردصلا
 يفو .دحآ كلذ رکنی الو دسجلا ىلع ةیوتلم

tulتاج ساعت رسم اھ  

 هلك ردصلا ادبف el اذه نع نفشک نهنآ Lab دقو )١(

 .ايراع
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 رکنی الو .تاروعلا تایداب تافشکتم تاملسم

 «تاملسملا تاهمألا الو نوملسملا ءابالا كلذ
 .!!اذه لاثمأو

 الو «دحاو موی يف عفدي ال ريثك اذه لاثمأو

 قيرطلا نم «قحلا ىلإ دوعن ob لب .ةلجاع ةبثوب

 OV هاندجو ولو «لطابلا ىلإ هنم انلصو يذلا

 ال يذلا ليوطلا قيرطلا كلسي ال نم ناو ء اليوط

 / ةبراحمب أدبن ناو ءأدبا لصي ال هريغ دجي
 فشك امأ .روفسلا ريغ طالتخالاو .طالتخالا

 ةاتفلا ىلع ررضلا هفشكب ققحتي ال ناك نإ .هجولا

 نم نوهأ هلعلو Jet¿ هرمأف اهفافع ىلع ناودعلاو

 الإ وه امو ءاباجح ماشلا دالب يف هیمسن يذلا اذه

 .رظانلل ءارغإو لامجلل ميسجتو بیاعملل رتس

 هللا قلخ امك هجولا ىلع رصتقا نإ روفسلا

 یرن انك ناو .هتمرح ىلع ًاقفتم ًامارح سيل هجولا
 ةنتفلا فوخ دنع هرتس ناكو ءیلوأو نسحأ رتسلا

YY 



 نم مزلی سیلو «رخآ ءيشف طالتخالا امآ .ًابجاو
 لبقتست نأو ءاھمراحم ریغب ةاتفلا طلتخت نأ روفسلا

 نأ وأ ءاهتيب يف اهجوز قیدص ةرفاسلا ةجوزلا
 ig راشلا يف هتیقل وأ مارتلا يف هتلباق نإ

 لصت نأ وأ ةعماجلا يف اهقيفر تنبلا حفاصت نأو

en 

 ىثنأ اهلعج هللا نأ ىسنتو ناحتمالل هعم ٌدعتستو

 الف خال ىلإ ليملا لك يف بكرو .ًاركذ هلعجو
 نأ ae al الو وه الو يه عیطتست

 تا بسا باورم ناو eal فلت اوري
 .لیملا اذه مهسوفن نم اوحمی نأ وأ

 اهنأو قاواسملا ینعم اهیف تحرش ثیداحأو تالاقم يل (۱)

 يف ال باقعلاو باوثلاو .تابجاولاو قوقحلا يف نوكت
 الو ءةأرملا نم ًالدب عضرُيو لجرلا لبحي الف .فتاظولا
 الو .لجرلا نم الدب ةقاشلا نهملا نهتمت وأ يه براحت
 . مارحلا ىلإ اهرجت يتلا وأ فا لامعألا

۳۳ 



 موق ةيندملا مساب طالتخالاو ةاواسملا ةاعد ناو
 نم اودارآ ام مهنأل نوباذک : نیتهج نم نوباذک

 .مهلويم ءاضراو .مهحراوج عاتمإ iy هلك اذه

 هب نولمأي امو رظنلا ةذل نم اهظح مهسوفن ءاطعإو
 ىلع ةأرجلا اودجي مل مهنكلو ؛رخأ ذئاذل نم

 هذه نم هب نوفرهي يذلا اذهب هوسّبلف «هب حيرصتلا
 :ءىش اهءارو سيل ىتلا .ةنانطلا ظافلألا

vassalدملا  Aءةعفاجلا  
 (هيود (Je غرافلا مالكلا اذهو .ةيضايرلا حورلاو

 . لبطلا alse ینعملا نم

 نودتهیو cle نومتأی A ةبوروأ نأل نوباذکو

 re ا یا نوت ر ا
 ام قحلا نکلو « لطابلا لباقی يذلا مهدنع قحلا

 «كرویوینو نيلربو ندنلو سیراب نم : كانه نم ءاج

 يف طالتخالاو .ةعالخلاو صقرلا ناك ولو

 ىلع يرعلاو بعلملا ىف فشكتلاو فعماجلا

ví 



POM نم :انه نم ءاج ام لطابلاو OL 

 دجاسملاو ءةیقرشلا سرادملا كيتاهو يومألاو

 فافعلاو یدهلاو فرشلا ناك ولو ءةیمالسالا

 .دسجلا ةراهطو بلقلا ةراهط ةراهطلاو

 نم hey انأرق امك ءاكريمأ يفو ابوروأ يف نإ

 اذهب ىضرت ال تاريثك ارسأ ءامهيلإ بهذ
 اي سیراب يف) زيراب يف ناو «هغيست الو طالتخالا
 تاريبكلا مهتانبل نوحمسي ال تاهمأو ءابا (سان

 لب ءامنيسلا ىلإ هنبحصي وأ باش عم نرسي نأ
 اونقيأو ءاهوفرع تاياور ىلإ الا ْنهنولخدی ال مه

 ولخي ال نيذللا ءروجفلاو شحفلا نم اهتمالسب
 (تاجیرهتلا) هذه نم دحاو فسألا عم امهنم

Yass 7رقم تاك رش  

 لشم يتامنيسلا نفلاب ةلهاجلار ةعيقرلا ةليزهلا
 ME (all اهلهج

 . ليئارسإ ةلود تءاج Cal كلانه نمو (۱)

Yo 



 توهشلا ةّرش رسکی طالتخالا نإ :نولوقی

ul, eeeبرج نم یلع باوجلا يف ذ ليحأ  

 لا دوعت y يتلا ايسور EN يف طالتخالا

 عجرت ملأ < .سیش الو e وہ ‹ نيد

 ؟اهداسف تأر امل ةبرجتلا هذه نع

 نم (تالماحلا) ةبسن دايدزا ةلكشم ءاكيرمأ

 تاعماج يف نوكي نأ هرسي نمف ؟(')تابلاطلا

 يأ .سرادملا يف ةيسنجلا ةفاقثلا نوسردی اوراص كلذل (۱)

 ةاتفلل نوفصی مهنا يأ .رانلا ىلع نیزنبلا نوبصی مهن|
 الخ اذإ عنصي اذامو لجرلا ةأوس نم يفخ ام ةئيربلا ةلفاغلا

 نأ ىلإ انوعدي نم سنإلا نيطايش نم انيف دجوو « یئنألاب

 . مهعينص لثم كلذ يف عنصن

 ةطسوتملا سرادملا تابلاط نوبردي اوراص مهنأ امك

 . لمحلا عنم بوبح لامعتسا ىلع

۳۹ 



 هذه لثم مالسالا du رئاسو «ماشلاو رصم

 . ةلکشملا

Ul;نأ يف عمطأ الو «بابشلا بطاخأ ال  

 يلع نوُدري دق مهنآ ملعا انأو «يل اوعمسي

 اوقّدص ام ذئاذل نم مهمرحأ أل «ييأر نوهفسیو

 ای نتنآ نکبطاخآ نکلو ءاقح اهيلإ اولصو دق مهنآ
 gu اي .تانیدلا تانمژملا Gh اي . يتانب

ral Nee 

 حبذم ىلع ایاحض نکسوفن َنمّدقت الف «نتنأ
 نکل نونیزی نيذلا ءالژه مالک نعمست ال ءسیلبإ
 ةيمدقتلاو ةيندملاو ةيرحلا مساب طالتخالا ةايح
 نیعالعلا ءالؤه رثكأ ناف ةیعماجلا ةايحلاو نفلاو

 الا ًاعيمج نکنم همهي الو دلو الو هل ةجوز ال
 نيح Ub «تانب وبآ ينإف انآ امأ ءةضراعلا ةذللا

 نم نکل ديرأ تک ےہ

 oe هديرأ ام ریخلا

۳۷ 



 تنبلا ىلع دری ءالؤه هب فرهي امم ءيش ال هنإ

 الو «مولثملا اهفرش اهل عجري الو .بهاذلا اهضرع
 مل تنبلا تطقس اذإو ةعئاضلا اهتمارك اهل ديعي

 نم اهعفري وأ ءاهديب Jeb مهنم ادحاو دجت

 ىلع نومحازتي ewes) مهدجت [la كهتطقس

 ءاهنع اولو a اذإف .لامج اهیف يقب ام ءاهلامج

 اهيف قبي مل يتلا ةفيجلا نع بالكلا Jy امك
 !محل ةعزم

ee OR 

 الف قحلا وه اذهو تب اب كل ينحبصن هذه

 انیدیاب ال woof tay of يملعاو cone يعمست

 BB «حالصإلا باب حاتفم كديب .لاجرلا رشعم

 ةمألا كحالصب تحلصأو كسفن تحلصأ تعش

 . اهلك

 هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

Selle 

YA 


