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 بسن اهلل الّرحهن الّرحین
 .ن اصطیفیعباده الذ عیل و سالماحلمدهلل 

أنددد  أنیعدداأا  ددأیلأاملعدد حددلأوأا سددد اأا دجحدداجللأاملدد یأقددسألدد  ی و بعــــد
أأحلسداأاالفدان یاأسأایبحسأحساأبداأاملححد اأا سدحم الن أاملؤمتاأا س الزالأحم ولد  

أتو عندداأعدداأمدد أ   ب  ددنبأتحددا جأعدداأا لأیحبحالدداأامأمولدد بك  اشددم حباًددنا
ب ل سنء أمهیالحدسأمداأمد ا وداأمیحااأمدداأوأل دمأمد أالیدعأمد أحدجبمأاشم حباًنا
قدس أأح مأفد نأالد اأالدلأاحدسأعدیحد أ هیدطلعأعلیفأالیوأتص  أف نأ و منمأمع ی

أم هتم:لحةأ وحد أماأبحال هتمأمع نأالثحضأعلحعقلاأوأعلماأو واأقسأاف
أحأعدا.حواأ د أا نعجمیمهن أم أال
أ د أاهن   أف ناأمل جیوأمهن أم أال أ تأوقتأاهن   .یأزوز
مب أالحمقسم تأالثأن  أایحیزوزأو واأجیوأمهن أم أ أسعن أا  قت.یحةأفل 
أ د أاهن   أوأجیوأمهن أم أ أرضحأا لا.حیأ ناأو واأملحسعأا  قتأ جیزوز

ا  دددحاعلأا سددد تقاأو ودددداأمعسدددزو أ لم اندددعأأوأمهنددد أمددد أحرضدددحأا لددداأوأالدددن ی
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أف نداأالحا ع  ضاأفلدوتفأماأل دمأاللداأمبد أ د أامل أوأعدییسدزو  امأأسدقلأت ملعسدزو 
أعأاالمزو .حمجأا نو نأی

أمداأالتد  أابدایداا أعداأاباأا ع میأیف علمأاناأقسأ   اأعداأیدق  زوأسأنقد  
ب ب ل لدددد اءأا صدددد ا  باشددددامب ل سددددنءباًددددنا .أوأیانتددددأ دددد بشددددنباشددددامب  ددددنباًددددنا
ألأوأت طاأوأت طاأت طا.یه  حأوأت  أ و منم

املحلد تأمداأفد   أأأفأفظ  حأفد نأحداأا دسد بیثأا   یام أه  حأ ذاأاحلس
 دد أمدداأاعظددمأأیا دودد اأا ددذأسددزو أاالنسدد نأاییفدد نأحدد اأأاأ  مئددایددا  ال

وأاحسع ددحأمدداأو ددس أأامأعددیأا دداأاالأامأحممددسأ لددزولأحأق عددلأالحدداأتوثحددا سددوأوأف
عدداأاحلددحااأوأفددح أأیحأاالعدد انأوأاالحجدداأوأاالنصدد  أوأا هنددحدداأتوثحدد بأامأوأفحدداو 

أحا ددداسأعدداأمدد أحددحاأامألددجح ناأوأا  دد اأا ددداسأوأترضددع فأن ن دد أوأاددد اأندد  
اد با بی د بفلیشنبتزوجبفقمباارزبنصد ب أیوأ ذاأ  أیفخیشح ن أوأشن هت أمم أال

لأفلدوتدفأمبد ألالحند أوأاندتأتعلدمأانأیتطزوأایأن  حیوأه  ح أالأ.ا  ص باآلخربیف
أحاتأفن أماأفد وعنمأفودلأمداأاشدنسأیحمأوأ ذاأماأاعظمأاخهیحأمهنمأوأا حاللأخ

أا.ی  أح  زأنصفأشئزونأا  الأیا ذأأ دس بحاأاأح مأاشنسأی
فأفد علمأانأامألدجح ناأخلدالأاالنسد نأمداأیثأا   یلأ ذاأاحلسیوأام أت  

تاأأعقلأوأناسأفعقلاأننناأای نداأفعقلداأحنداأوأم  حناساأوأانأوأناساأننناأای 
تداأأال نأننناأایأمل  أفد نأا دذالزو ةأ دی  اأحداأوأننداأا ا علحدننداأا ا علأیودزونألالدحك 

اأید  أا عقدلأوأیأنناأضدسأاأوأا داسأیحا ح أف  عقلألالحأوأ  أنناأا ا علنناأ
تدداأوأا جدد واةأوأا أاملقنضددأا جعددسأعدداأاملجددسب أامدد أمدداأنیج لدداأا لنددح لجدد واةأوأا حطزو

زونداأا عقدلأوأامحهتداأأیاملؤنثأوأ أیاأوأاالناع لأفنحفا تأا دس بأوأنناأاملاع  
وأا ددداسأا ل امدداأوأا ددداسأامللنمدداأوأأاقسدد اأا ددداسأاالمدد  ةأت  سدد بأفدد  داسأعددی

مداأمجلداأأی دأاأوأا دداسأا دیحاأوأا دداسأاملحضدحا داسأاملطمئداأوأا دداسأا حاضد
هدد  حأاخجددحأمدداأأالدد نأاملددحااأیأاجلددداأف دد أعجدد اأامألددجح ناأوأا ددداسأا ساخلدداأی
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دداأیا دس بأا دس بأاملؤمدد تأاملحلد تأالأامل دحال تأوأاملححمد تأوأل دمأمعلد اأتق 
أیزوزأح دد أوأ ددجیددأوددزونأاملددحااأمدداأا دسدد بأا ددداسأا ددییلدداأیت  أملقدد اأفوددذ مأیا

أ  مئداحا داسأاملحض الد نأاشدسأحجد   اأوأحدلیاالمئداأا ن  أیاأاأمف أف قن أفولأمداأ
أ لداسأاملحضدی مأشئزونأا عقلأوأنن تاأ زمدحةأعجد اأامأأیأاأوأا دیحوزونأاشسأحج  

شئزونأا عقدلأوأا ن تعداأأیقاأت خ  أاالمئاأااملنخلأیدئذأ حاجلداأف هن أحأیأوأا ی
اأحتأفصدد  تأمحضددحتأوأا ترضددح ضددأانمأحددیححتددتأتودد  أاطمئدددتأیأهلددمأحددی

أ لددداسأاملحضدد أ لعقددلأاشددنسأحجدد   اأفدد لاأاح دد أاحسدداأح لعقددلأفوددلأمدداأاشددنسأحجدد  
جعددس  أعدداأا ددد  أوأیسخلن أاجلددداأوأیددامألددجح ناأوأمدد أأحیضیدد لددت أوأهلندد أمدد أحل

الحمند أعدداأالدلأان عدداحدالخدد  أاحلسدداأوأاالعمدد لأا  الاأهلند أعدی وأل داأفدد نأأاأوأا
أاحاأاللأمداأ نثدلأامدح أمیاأوأحد ا یل مأمثحةأح  أ ذاأوأانأاالنس نأالاأاحاأاحسك 

اللاأییوأ فدن بتدنا اب بب  أیا دداسأتد  أاخ قاأوأاعم  اأفقسأق لأامألدجح ناأیأ  
الددذاأقدد لأأ حینب بشدد ا یا ددمبیاقددنش ابا صددل خبفددنخ ان حبفدد نب ل ددنحبادد بیددزوأ

اأام مدداأوأحیددأاأناسدداأملحیددأأوأهنددحأملدداأنظددحأوأاتصددحأانأمدداأملنی.أفقددسأتجددا شدو ا 
أمداأاجلداأوأنی طح أوأا  دیدأاع انیهند أوأبدیبأیخیداأناساأل  أحیأعقلاأوأماأمل

الددلأاحددسأف هندد أمعحیدداالنددسأفدد ملؤماأ الثددحأمدداأ أدتدد أعددیحاأناسدداأملن تعدداأام مدداأا
ا جنداأأندداأ داألدخط  أجیأنجدعأملد ال أ ضد أوأملیألأ ض  أوأ  ال د أملحمن تعاأم ال أوأحتص

  خصأمداأحداأل دمأا  دخصأا جنداأفد فنمأوأأبحاأناساأمل ال أوأحاأیشحف
أام.أش بألاأال  أ مأانیت  أ ذاأا قس أی

 بنسدننننب بلأیدا ندزأ  اأیأالمد أوأام أت طداأف ملحااأماأا دس بأ د أف طمدا
بی بانودنبحادم تأحداأوأمداأا ولحدالهند أاللأعأاهند أمادحاةوأقدسأمجدعأا لاد أمدنسنن حب
ب لًشدریا  ًربنذ رضداأیرضد أمداأا وجدحأا ع یاأی بأفندیدضأا وج یامألدجح ناأعد أ.أوراا
أ  مئداأا ی أ ا طمداأمدتتأاد بأامأوأا ضداأف شدسالمأحجد   وأأاشدسالمأحجد  

اأوأاط عومأهل أوأمداأح د أاتجد  أ ضد   أوأانندد  ألدخطن أفد نأح د أحداأاالمئد
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الددذاأتارضدن أتاددضأأحدداأا حلدزولأوأحدداأا حلدزولأحداأاالمئدا حداأامأوأ
بیحبا م ًةباساأنسبفدیاذابهنجبرامأوأح  أاتج  أامح  أوأانند  ألخطن أف ناأ

أ یددسدد اوب بشنشددربا اشددروب باوا دد بن اهشنبی لبا م ًدد  ب ب اددربا م ًدد  ب لددظددا
أمل ا  أ ا طمداحفولأماأاشنسأحج   أیذاأ   دمأجمد معأوأفد ننمعأتدذ أاأاشنسأحج  

بشلغبفأعاأا ص ا  باحباز ا ب ل سدنءبخیدمن بخیاحبیشناظنبااماا أیوأ  أراابیدراا
االأف طمدددداأوأأیاأ یددددن حباحبا  سددددنءب با  یددددشنااًًدددد بشددددنب نأعددداأا دددددی

لأوأیددا ندزأجدد  أوأا دسدد بأنسدد   أالمدد أیحوأطأامأ نندد أ لددزولحیأف هنمدد أ نیاحلسددد
بیفدبی دیقدرخب أعدداأی احئاأاجلداأوأالذاأ  أ مأمهنم یجاأف ناأال نأحاأطحا ط

نبیاننبصل خبا مدمش الم ق لأأنیحاملؤمدحف  صل ةأامأا  سنءبیفبیا صل خب ب ذت
أف فنم.أ بنسننننب بنسنن ح ق  اأأوأا دس بأف طماأنشوحی بص

أاعی مداأل دمأفاد لأقلجدمأوأالدنمعأملد أاقدزولأوأ د أانأاملدحااأأوأانأشئتأتطد  
حأحمق اأا داسأوأا دقج بأمق منمأمق اأا عقلأفرضمأ بأف هنمأیماأا دس بأمق اأا دجج

مقدد اأا دقجدد بأفدد هنمأناددسأاملددنولمأوأأیأ دد بشددنباشددامب  ددنباًددنابأق  دداأی«أندد »
أق لأیمق اأا نولمأا ذأاأوأهنزو  أیحجتل أوأشحع   نبیان بأ  أاف ضاأا و اأال ن  
.أوأالمدد أانأنابیدد بوعل ددنب وددحب سددن بصددم ب لوأقدد لألددجح ناأأیتسددمصبصدد تبی لدد
وأأمسدمع اأفد تأاالمئداأوأ سد ناأالدذ مأا دقجد بأمعأفد تأا ددیمسدأ  أحعل

 د بشدنبا عجد اأوأا دج اأفق  داأأ س هنمأوأ مأاملنولمزونأعدهنمأوأمدمأوأتحمجد هنمأی
ب أأیااشامب  نباًنا ب لدقج بأحجد    لدججد بأفد هنمأنادسأا دقجد بأأیااشدامب ل سدنءباًدنا

الدد   یسدد حباز اوددنابخلدد ب  ددحبشددنبان قدد لأامألددجح ناأ أ لدددیأ.أف  دججدد بأ لدقجدد بأ
ااأفوددذ مأیاأا  دد یددتدددصأاآأنادسأا دددیأمدد أوأاهلمدد أف دد أانأا دد یهیامأعلأفدی

اأیدا دججد بألدحأا  الأیأا دقج بألحأا دجد ةأوأجتدیأیأا دجج بأناسأا دقج بأوأ ذاأجتی
أ لدقج بأا أالمدح م.أقدحداشسالمأمن تعداأهلدمأوأانقأیف شسالمأحج   ا بب لأامألدجح نا اك 

أحف شسالمأانقأی  احبت ًو با بفنتًع ن أ لدجج بأفد فنمأوأح لدقج بأاشسالمأانق اك   اك 
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وأا دججدد بأاللنددمأنسدد  مأالهنددمأف  دقجدد بأأمددم«أندد »حأحختددصأضددمأانأشددئتأان
عأ ددؤالبأمقدد منمأمقدد اأحددتمأفجمحدد تأانحددعنمأمظدد  حأشددئزونأناددسأاالمئدداأوأجتلحمجدد

مدحأفندمأا دسد بأف شدسالمأأاأوأا دداسأمقد اأا زونداأالمد حدوأمق اأاالنأناسأاالم ا
أآل أالمدددح مأوأهندددحددداشدددسالمأانقأیاأحممدددسأحجددد   أاهی اك  أحدددانقأیمأاشدددسالمأحجددد    اك 

 با ببیةب دددیدددودددنبش  یحااددد بشنح مدددن لب با بز ددد ب بحارا دددسع بأأعتمأفدددیفح  ددد
بش وددنقل ب با قًددو لبشددنباملاوددنب بیادد ب باحیصددل  باحبا ح امددنببشدد ب باحقددرائ

أامأعدیأسأمداأل دمأفلدخدلأا ود اأوأفدییدسدعأا  قدتأالزیوأالأحب ر اتودنیا اسل
أحممسأوأا اأا وحاا.

الدد میالتجدداأمصدددااأا عجددسأاال دد لدداأاجلمعدداأ سددتأخلددزونأمدداأح أأیمیأبدداأابددح میأ
أمصلأ3621شنزو ألداأا قعسةأماأأیل .حح مسك     


