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 ركف نمل عادبالاو ةكحلا نم هتاقولخم نم قلخ لك ىف عدوا يذلا هق دحلا

 يودل«:ادوجو٠ نم نكمم لكم نص يف لعجو. اليلدو ًادهاش هديحوت ىلع ريدنو

 لك او هلسر متاخىلع مالسلاو ةالصلاو. اليبسو ابحال اهي رط ةربعلا ىلا بابلالا
 سيماوت م عدي مل يذلا ؛ ميظعلا يبنلا # صر « هللا ددع نم دهم هب ةقلخ

 نم ةنحا ىلا الو ٠ أبره قحلا نع نيدنامملاو ندحاملل ةمكحلا هتعب رش

 اوقتسانمذلا هل 'ىلعو . ابرأمو ًادصقم هقيدصتو هعابنا ريغ نيدحولا نينمؤملا

 اوصضواو داشراو ةءادهأ ليس سألت هب اوؤاضا ام ةيءاهلالا همولع ع وبس نم

 هبحص ىلعو د'حلالاو ةناوغلا ةوه نع اهيلا اوادميل ديحوتلاو حلا قرط مف

 . ناسحاب هل نيمباتلاو ماركلا



 رفمج )ل مامالا مالا يذلا  لدعملا كليو 55 3 ناك 1 هناف كمرو

 لجا نم وكلا ينمجلا ربع نب لضفملا هديه ىلع ( ع ) ( قداصلا دهم نا

 ءافنعلا لزت ل ىتلا ةَْقلا ةميكحلا لئاسرلا ىمساو « ةيماسلا ةيديحوتلا بتكلا

 هءداصلاابب ولق يئورتو“ بدعلا البنم ريع نس فشرتةءابدالاو ءاكحلاو ةقالفلاو

 محم وديجوتلا لئالد قداص نم ةلاسرلا كلت هتوح امل « ضايفلا اهعبنم لالز نم

 يللا 0 مو هلأمزلا ندعم نع ةرذداص ) ميكحلا ّ دوحو نيهأرب

 اولمش ل نيفلؤملاو ءاملعلا رثك | ا نم ةرظانملا لها لثومو

 يشاع« و دده « ادهن اك اهذع أ رطالا 0 و دلو 00

 ركف (  ع ) وق راركتل «ركف » باتكب هنع ريعو هلحر ىف 40٠ ةئس يفوتملا

 هباتك يف 544 ةنس قوتملا سوواط نبا ديس'و . باتكلا ءازجا يف  لضفماب

 . « ةجحلا فدك » رخآلا هباتكو © نامزالاو رافسالا راطخا نم نامالا »

 باتكل هح رشيف ٠١7٠ ةنس ينوتملا يفت دمت خيشلا لوالا يبملجنا ةمالعلا هركذو

 روك ذملا ىفن دمحم خيشلا نم رقاب دمم خيشلا يناثلا يسلجلا ةءالعااو . ةخيششملا

 مهنتك رياس يف ءاهعلا ن. مث ريغ ءركذ اك راونالا رام يف ١١١١ هلس يفوتملا

 ةيمالسالا نادلبلا رثك ١ ىف ًاراركست هعبط رركو ًارايم عبط دقو . مهلئاسرو

 ةعبطم فو رجحلا ىلع ريعم ةهبط لثم ةيلاتتملا ةمباتتملا ةمزالا يفو

 تاطوطغلاادعاذه .اهريغو فجتلاو دادنب ودنفا ويزأ رهطو لويماتساو «بئاوجلا

 ءالضفلا نم مم دمع !؟ . ةم ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يلغا يف ةظوفحلا ةريثكلا

 ,هتمح ريو هح رش ىلا ماعلا عفنلا يبلاطو

 هدب ع( اصح



 ليزت يربنلا ءارواملا رصبتسملا ىئاتسك ىلا نيدلا رخل خيدلا ؛ هحارش نذ

 ين! ربطلايروجكلا ظعاولا ليعامسا ىلوملا نم رقاب ىلوملا ؛ مهنمو 1١56 ةنس مق
 رب اللا ةديز ]ل هياتك ىف دم خيشلا ةمالعلا هوخا هكذ دقو 11 ةنس ىقوتملا

 ىلع بتم ريجك حرشلا نا ؛ ( ةيمطاقلا صئاصخلا ) هباتك رخآ يف عوبطلا

 . تب فلا نارشع نم برب ًاداجي نيثالث

 يب وزقلارفابدمم نم اص دم ىلوملاو . روكذملا نبدلا رف خيشلا هيمجرتمن مو

 وكذلا فنآلا رفاب دمم خبشلا يناثلا يسلجلا ةمالملاو -٠١ ةنس ىفوتملا ينغورلا

 صوط لب زن يزي يتلا نيسحجاحلا نب ليعامساخيشلاك ةيسراةلاب همظن نم كانهو
 هحضوأوهرصتخانم ادع كلذو ؛ ب ىناا يف 4 بئاتب )ل هرعش يف صلختم ا

 . نيلفاذال ابيشتو « نييئاتلل هب ًاداشراو ناهذالا ىلا هل ايرقت هيلع قلع وأ

 ليلجلا باتكلا اذبب ءالضنلاو ءادلعلا ماتها تبأر امدنغ ينافكلذ لجألو

 ع وجرلاو هنع ذخالاب هالقملاو ءاكحلا نم بابلالا يوذ ةباع طرق تدهاشو

 هلانتقا ىلع ثحلاو هرك ذ ىلع باتكلاو نيفلؤملا رثك | لابقاب ترعشو ٠ هيلا

 ضعبلا نكي مل نيتملا هبواسا ةلوهسو ؛ ةغيلبلا هتارابع ةسالس ىلع وهو هتعلاطمو

 طسوتلا كاردالا يوذ ىدل (محضاو ًايلج ةليلجلا هبلاطمو ةيلاعاا هيما طم نم

 ار ريثكل رارسسالاو محلا نم هيفعدوا ام ررظي ملو ء سانلا ماوع نع الضف

 ةيلاغلاهيلاثل نيم جارختسال ىالعلا هملع رحب يف روغلا اوميطتسي مل نيذلا هيعلاطم

 : ةنااملا زاخو

 عاطتسملا بسح هحرش ىلع - ىلاع# قا قيفوتب انيعتسم  مدقا نا تببحا

 نايب وهحاضيال 6 ع زل قداصلا مامالا_ هيلمثو هبحاص ةيسدق راوناب ائيضتسمو
 مدل يب سس



 باتكلا اذه هاوح الك كردا ل يناب ًاقرتمم . ةقاطلا دب هكحو هرارسا ضع

 يفناعملا يلب نم ليلجلا رغسلا أذه هلمض امم ريثك ' لصا ملو . خلا نم ميظعلا

 . هلفا كرتي ال هلك كردي ال ام لبق ًاعدقو ٠ دصقلا ميلفعو

 باغو . هدصافقم ضماغ نم ريثكلا يلثم ىلع ينخ ام اذا عدب الو

 يداهلا هلو « ميلع لع يذ لكق وفو . هيمأرم نم حضاولا يركف رع

 . باوصلا ىلا

 باتك نم لوالا ساجلا حرش  ميركلا ءيراقلا يدب نيب مضا ينا اهو

 ىرخالاةئالثلا سلاجلا حرشل ينقفوي نأ ىملاعت هنوع نم ًادمتسم لضفملا ديحوت
 . ىلاعت هللا ءاش نا بيرقلا تقولا يف

 هلو ةماع ىالسالا ممنجملاو ةصاخ يسنن كلذب تمدخ دف نوك | ينلع

 , دصقلا ءارو نم

 قيصلاوعج فشال انجتلا



 ؟.. ظِحاَعأ دييحَو ما لِضَفملا دّيحْتَأ

 ةيمالسالا ةدحولا ةلجم ىف رشن نيريبشلا ةذئاالا دحأل لام ناونع اذه

 ءالما ( ع 9قداصلا مامالا ىلإ لضفملا ديحوت باتك ةبست هيف دعبتسي ةيفجنلا

 روصتنل نكن مل روماب كلذ ىلع الدتم  ظحاحلا ىلا هتبسنب رفي مث لضللا ىلع
 نكلو « قيقدتلاو مينتلاب هفرعن انك يذلا ةئاحبلا قفحملا اذه لثم نع اهرودص

 ؛ هتلدا صخلم كيلاو ءاوبكن دق ( داوحلا )

 راونالا راه نع ةذوخأ٠ تناك ذاتسالا اهآر يتلا ةيفجنلا ةعبطلا نأ ١-

 ةروشنمكلذ لبقاهار دق ناكن كلو 1١١١ ةنسىفوتملا هر ) يسلجلا ةءالملا

 اهرشن امسح ظحاجلا ىلا كانه ةيوسنم يو  رصفلا ةيمد باتك رخآ يف
 ىعاهاي| ًاسنتسم م ١و٠ ةنم © ١:4 ةنس خابطلا يلحلا يغار دم خيشلا

 ىف ةطوطتت بلح ىف ةينامثملا ةسردملا ةبتكم يف خابطلا اهيلع رمع دق ناك ةخسن
 ءزملا ناف اماع نيس ىلع ديزي اع ( هر ) يسلجملا ةضسن لبق يأ ٠١ ةنس

 نمو ٠١87 ةنس هفيلأت ناك ةروكذملا ةحنلا ىلع لمتشملا وهو راحبلا نم يناثلا

 , كش الب ظحاجلا اهنا روتكدلا دقتعا كلذ لجأ

 ينكلاباتك هئمضت امسح ناك باتكلا اذه يسن هيلا يذلا لضفملا نا _؟

 مالا باحصاو راطشلا ًارشامم ناكو اماما ال اباطخ وأ ايليءاعسا يثاجنلاو

 . امل ظحاجلا اذا وبف « باتكلاث هتاور ىف حدماا بجوي امم اذهو

 نكي ل ابباتك رصع نا ىلع لدن باتكلا اهاوح يتلا ةيملعلا ةميقلا نأ -*

 مم هيا



 دبع ىلع تأدب ينلا ةيبلعلا ةمضبنلا لثع اهنال دعب ام لب ( ع ) مامالا رصع

 صوتي ل ثم ةينافوي ءاساهيف باتنكملا نالو  ظحاجلا مايأ يف ترمئاو ء نومألا
 . مالا هيلع قداصلا مامالا نمز يف ةفورعم كت مل ءامسا ينو ع ههادشأو

 رمشانلا نا ىلع لدن !# نومضلا يف فلتمم هابتنمو باتكلا لوأ نا - ؛

 . فالتخالا كلذب هتقرص ةءطغت كلذب دارأ « لضدملا ىلا ابوسنم باتاكلل

 لضتملا ىلا باتكلا ةبسن داعبتسا ىلع ريبكلا ةثاحبلا اذه هب لدتسا الك اذه

 . رعغ ال ظحاحلا ىلا هتبسن حيجرتو ( ع ) مامالا نع
 ىلاجاتمن !ذا لاال . .ىراقلا ىدل !محاضتاو « هتلدال انصيخلت دمب نحو

 نكساو « فراعلا لمأتملا ىدل !مسفنب اهسفن درت يش اهنال ؛ اهنع ةءاجالاو اهدر

 لماكلا هب هدر ام صخام حاضبالا يف ةدايز كل 7 دن نا يوما سس انأر

 ةعرطلا ىلع هتفدلعت ىف يرفظملا بتاكلا لماكللاو يرخلا ةلحت ىف يفاصلا بديلا

 ع اهريغ ىرخالا رداصلا ضعب نمو ٠ لضفلا ديحوت باتكل ةريخألا ةيفجنا

 . ابنع باوحلا ىف ايدل حضو امثو

 باتكلا ةبسن خابطلا ءاءدأ درجم ةثاحبلا اذه تك ١ فك : لوقت ١-

 بذاك وا ابنف اضرغم و للا نمذا . هلوق ةحص قيقحت نود ظحاملا ىلا

 لمتحام سفن !متباتك ىف لمتحي يتلا ةخسنلا يفءار اع الهاج وأ تاياخلا نم ةياغل

 رخآلا وه نأك ( هر يللا نا لدتحم ل اذ 5 , كلذ ريغ ىلإ رشادلا م

 رثغ ىلا ًابوستم هآرف #١٠١١ ةنس لبق نسكت طواخ لع هباتك تسا لق

 ىلا باتكللا ةيسنل ذاتسالا حرت نوكي اذه ىلعو . لضفملا ىلآ لب ظحاجلا

 مج م الأ ًاحيحرت يللا لوقل هحرطو خابطلا لوق درجع لضنالا نود ظحاحلا

 باتكالا ذه سفن نع ربع نيحيشاجنلا لاجر ىلعاملطم ذاتسالا روتكدلا ناك ولو

 «فراعملاوقئاقملازغكب » ءالضفلاٍض هب هاسو اضيأهلوق ىلعو« ركف باتكي ١

-- ١ 0 



 لبق تناك يشاجنلا ةخسن نا رمل ع6 ةنس ىف تناك يثاجنلا ةافو ناو

 باتكى لع اًضيا ًاملطم اذه انتثام ناك ولو . ابيرقت نورق ةتسب خابطلا ةخسن
 ىصوا نيح سوواطنب يلعديسلا ةجحلا ةمالعلل نامالا باتكو ع ةجحنا فشك

 هالمااممهنا : الئاق هيفريكمتلاو رظنلاو لضفمادحوت باتكلهتبحاصم موزلب هدلو

 ءاشناينةكملا هوجو ةفرعم يف وهو « راثالا نه هلالح لج هفلخ امف( ع ) قداصلا

 ابطل بي دكت يف ددرت ل . هانمميف بيج هناو « هرارسا رارظأو ىلفسلا ملاعلا

 نأ يعب دب و8764 ةنس يف تناك (ه) سوواط نبا ةافو ناب ىلملا دعب اميسال

 . هئملا نورق ةسلا هان اه خاطلا خسن خيرر ىلق نوكي هءاتك فيلأت خب رأت

 ةيمالسالا نادلبلا رثك ١ يف ةيلاتتملا ةمباتتملا ةعدقلا هتاعبط ة رثك ىلع اذه

 مسا وعلاوزدملانم اهريغوفجنلاو نارباودادغب ودنطاو ةنيطئاعسقلاو ريهم لثم

 ىوس ( ع) قداصلا مامالا نع لضفملا ىلا باتكلا اذه نوبسنب ءالؤه لكو
 ميالمو مهقاوذأ فالتخا ىلع ءالؤ_ه لك ىرتا . ذاتسالا دمتعم خابطلا خبشلا

 ذاتسالااهدع ينلا ةبسنلاهذه ىلع نيطاوتم اوناك « مروصعو مهنكاماو مهلحنو

 يابو ؟ هاهتنمو باتكلال وأ نيماضم يف افالتخا لدج ناب قراساا اهانحا ةقرسم

 فلاخ نيحهتبسن يقاقداصودحو خمابطلا راصا منقم حضاوليلد وأ هرهاظ ةراما

 . هبيجوت اننكم الام اذه ؟ قيفحم وا لياد نود ةغراف ىوعدب ءاجو « روهجلا

 هنا لوفي نم ىأر نيح هتياورو لضفملاب نمط دق ناك ذاتسالا نا -

 لجرلا وهو رطاش عمج هراطشلل ارشاعم ناك اورو اعاطخوا العطايا ناك

 عيب نوطامتب نبذلا مهو » مالا باح مالو « ةلغسلا نم غوارملا رك املا ثيحلا

 يثكلا باتك ىلع كلذ يف ًادنتس. « هناريطب سنالاو هنوبالاو ماحلا ربط

 خابطلاقيدص: يف ع رست مك نمطلا |ذهيف ذاتالا ع رستي ل ولو . يشجنلاو

 ناكام ايلج هيدل رمال ةقيقحلا بلاط ثحبرعنم لضفملا ةمحرت نع اثحاب ناكو

 ب و١ بح



 ةغثلا لجرلا اذه ةداكم فرعلو ء كلا يف لاجمتسالاو ع سدنلا اذه نع هفقوي

 هتديقعع قدصو هناعا ىلعمهدايعأو هل محو ( ع) تيبلا لآ سونن يف تنللا

 ليطابالاو مهتلاب هومريو هب اومقويو هومصي نإ هءادعا تعد ىثلا ةناكملا كلت

 مروج ةأطوو نيك احلا ددشت رصع ناك ( عر) مامالا رصع ناف ٠ هبارغ الو

 نمو ةلص وأ بسنب مهيلا بستني وا مهب ذولي نمو مالسلا مهيلع تلا ل 1 ىلع
 ةسايس ابلعجي نأو ٠ ةيفتلاب لمعي نأل ارطضم ( ع ) مامالا ناك كلذ لجأ

 مهتلاوه.كلل ًاداعبا « يابا نيدو ينبد ةيفتلا لوقنفق هتعيدو هلانبالو هل ةصاخ

 برضلاو سبحلاب مه تاطاسلا ديدهت نم مهتاي+ اظفحو « هباحصاو هبوذ نع

 ًاقذحو مهسوفنل ةباقو هباصصا ةماخ بيعي مالسلا هيلع ناك ىتحو « بيذعتلاو

 : نيعا نب ةرارز نب هللا دبع ؛ لئاسولاو « يثكلا لاجر يف ىور 5. مهماقل

 كييعا اعأ ؛ هل لقو مالسلا ىنع كذلاو أرفأ هللا دبعاب : هل لاق ( ع ) مامالا نا

 هناكم اندمحو ءانرق نم لك ىلا نوعراسب ودعلاو سانلا ناف ؛ كنع ىنم اءافد

 لاخدانوربو ٠ انم هبرقو هل اندم هنومذديف « هبرقتو هبحن نميف ىذالا لاخدال

 كيييعا !بعأ اناف . هما دمحم ملو هاتبع نم لك نودمحصو ٠ هلتقو هيلع ىذالا

 مومدمك لذ يف تناو « انيلا كليو انب تربتما لجر كنأل . كرما اودمحيل

 !ودمحيل كيبعا نأ تء.حاف « ائيلا كليمو انل كتدوأ رثالا دوم ريغسانلا دنع

 . كنع مرش مفد كلذ نوكيو كصفنو كببسب نيدلا يف كرمأ

 (ع )مامالا سفن لبق نم نوباعب دق ع ) مامالا باسصا ةصاخ ناك اذاف

 عييلا ةبستلاب هباحصا ءادعاو ( عر) مامالا ءادعاب فيكق ءريغو ةرارزك, ةيق
 لمت مل اذدو * ةرارزك لضفملا نوكي نا نم عناملا وه اهف « كلذ تفرع اذاف

 هناب هتءمتك « ىهتلا هذه هب اوفصلا دق هءادعاو ( ع ) مامالا ءادعا نا قفحت وأ

 هنوك يفن دبؤي امثو . ةعيشلا ىدل هوضغيلو هتباور اوي ذكيل ايباطخ وأ ايليعامسا
 لككلا |١١١١



 “م ص ١ لحنلاو للملا هباتك يف هنع يناتسربشلا هلوقي ام ًايباطخ وأ !ليعامما

 نب ىسوم ةماماب تلاق ةدحاو ةقرف ةيلضفملا وأ ةيوسوملا ) ١؟4ه ةئس ع وبطل

 ميحاصليقو: مدئاف مّمباس : ( ع ) قداصلالاق ثيح مسالاب هيلع ًاصن رفمج
 ىلع قداصلا دالوا نا ةميشلا تأر الو . ةاروتلا بحاص ىمس وهو الا هممت

 مو « هتوم ىف فلتخم نمو « بقعي مل هيبأ ةايح لاح يف ثيم نف ؛ قرفت

 هءماقو نمالا ىلوت يذلا وه ىموم ناكو بقعم ريغ تاف هريس ةدم هدعب ماق

 نب ةرارزو رمع نب لضفملا لثم « هيلع اوعمتجاو هيلا اوعجر « هيبأ توم دعب

 / .مهلاثماو يطاباسلا رامعو « نيعا
 ينمهاوقا ىلا دنتسا نمو ةناحبلا ذاتسالا عفوأ يذلا بب نسنلا لفاو:: لوقأ

 كانه ؛ نأ وه هيزت عبتتو فصنم قيقحم نود ةيباطخلا ىلأ رمع نب ةبسن ةببش

 أك ةيلضفملاب اضيا فرعتو يفربصلا يىلجعلا لضفملا ىلا بسنت ةيباطخلا نم ةفرق
 لعب مامالا نا ةفئاط تمعزو ! «١ ص ١ ج لحالاو للملا ىف يئاتسربشلا لاق

 دقوهتلاسرو هثوبن نود رفعجةيبوبرب لوق. ناكو « يفريصلا لضفم باطخلا ينأ

 مونقلا ناف مينملو مهدرطو ( ع) قداصلا دم نب رنمج مهلك ءالؤه نم أرب
 . ( ىعتنا ) نوهثات ةمألا لاح نولهاج نولاض ىرايح

 نيفرطتملا ةعيشلا تاكرح - هباتكى لاعلا دبع رباج دحي روتكدلا لاو

 رف.هعابتال ةفوكلا يلاو ىسوم نب ىسيع عبتتو باطخلا ينأ ثوم دعب : ملا ص

 تفرعةقرف اورف نيذلا نوك و هةفوكلافرخآلا مهضعب ىقبو داوسلاىلا مهضعب

 وىلوالا ةقئاطلا امأ ا لا ( ةيلضفملاب )

 .حل(يفريص ناك يذلا ىلجعلا لضفملااميشن مساب تفرع اهنا ةديحولا اهئزيفةيلضفمل

 ةباطخلأاوةلضتملا وسوق يع سالب ن 0 نا ىرت تناف

 رمع نبا مصب نال ًامساو همام لاجمل لمجو مهتما غ وس يذلا وه ةيلضفملا

 سل سد



 نود نم ؛« لقم هعمأ اه ةنب اطخلا ةيلضفملا *يسامو لضدمملا نا اك ةبب اطخلاب

 اعابتا اما نوخرؤملا كلذ ذأ مث ء؟ءارتفاو ةوادعو ًادمعت ناك وأ قيفحت ران

 ىلاتفتلم ريغ ةمهتلا هذبب مهةحلف روتكدلا هبشا يذلا وه اذهو «البج وا محل

 يفترفاضتدق ثيداحألاو رابخألانا ىلع. ءارتفالا اذه أشنمو فالتخالا اذه

 رثك ا ونيدلا لاجر نيطاسأ و هاملعلا هيلع ىنناكلذلو. ابوسوم ايرفمج ايماما هنوك

 . هفرع اذا قحلإ كرتن ال هنا دقتعا امسح ىنكل 9 خابطلاب اكسمت» ىقس ما هبأر

 نالكلذ هتاور يف هه ريق هلمجت وأ « هردق صقنب غي الو ١ رثاص ريغ اده نأ

 لب . مهامفا يف مبتكر اشم الو مخلامعال ليم نع نكت مل رفنلا ءالؤط هتبحاصم

 قيرطلاىلامهب دباب ذخالل مهتارادمو٠ لبا ةوه نم مهلاشتناو مداشرال تناك

 تيبلا لالنيلاوملا ةعيشلا ءاهعضنم نيرحآلا ذة ىلع مهب ةناعتسالا مث ميقتسملا

 الا اهذيفات نكم مل يتلا ةيرورمغلا لامعالا نم ريثك ىلع مهب نيعتسي نآكأك

 الرما اذهو ٠ مالسلا مييلع مهتما سما وأ زاجتال وأ ةمالا حاصا يو مهتطساوب

 يف حصان ٠ ةديقملاو أدبملا بلص ء ةكنحو ةءافك يذ لحرل الا هريب دن نكمي

 يناقماملا لاجرو يشملا لاجر ىف درو ام ضعب كيلاو . هتعأ ساوأ لاثتما

 ىلا اوشلك ةفوكلا لها نم ةعامج نا : اولاق : لوقن ال نايا اهريغو كردتسااو

 ًاموقوماجلا باحمأو راطشلا سلاجي رمع نن لضفملا نا : ( ع ١ قد'سلا مامالا

 تكف ميال نأ ءرماطو:هبلا بتكت نا يهب :تارشلا نويرشن

 باتكلا اومفدي نا ممأو مييلا هعفدو : همتخو اباتك لضفملا ىلا ( ء) مامالا

 رعدقناكو )ل باتكلا هيلا اومفدو لضفللا ىلا اًواج املو « لضفملا ىلا مهبدنأ نم

  اذدكواذك رتشا ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف اذاو هارقو هضف ( |اولعف اع
 ساو كاس



 دحاو لك ىلا همقدف ( ع ) مامالا مم هب اوثدحم امم اريثك الو اليلق هيف ركدب مو

 انعد « ميظع لام اذه : اولاقف * نولوذت ام مه لاق مث باتكلاب اًؤاج نيذلا نم

 اوذمت لضفلا لاقف ٠ فارصنالا اودارأو ؛ كيلا هلمحنو هعمجتو هيف رظان ىتح

 أرق اؤاج الف « مهب اومس نيذلا هباحصا ىلا هجو مث . هئاذنل مبلجأو يدنع

 دقونايتفلا مجر ىتح ءالؤهلضفملا سبحو ٠ هدنع نم اوهجرف 6 باتكلا مييلع

 اورضخاواورضخل ءرثك اونيفلاو افلا لاما نم هتردقميسح ىهنم دحاو لكلمج

 مهل : لاقق « مهتالص نم ءالؤه غ رغب نأ لبق مرد فال  ةرشعو رانيد ىفلا

 . متالص ىلا جاتح هللا نا نونظنو . يدنع نم ءالؤه درطأ نأ ين ورمأت لضفملا

 ىلعمدامعاو لضفملاب ( ع ) مامالا ةقث ىلع انلدي املرثكلا هلاثمأو ريخلا اذهف

 ءالؤهلاثمال هن رشامع للخلاو للزلا اهيلع ىشخم ال ياا هتسايسو . هتباثلل هتنايد
 . سانلا جئاوح ءاضقلو « ةماعلا ةحيلصنلل الط ؛ مالا باحصاو راطشلا

 لسرلالسرا امنا ىلاعت هللا نااميف كشال يتفل ةحضاولا رومالا نم هنا

 هدوأ موقي ام ىلا لهاجملا نانالا اذه داثرالالا سيل بتكلا مهيلع لزناو

 لكيف ااتم لازي الو لزب مل هنال ورخالاو ةيوينالا هيئايح يف هنأش حلصيو
 حلصءىلاو « عمتجملاو درفلا مزلي اه ملاع دشرم ىلا « هتايح راودا لك ىو رمع

 وأين لك ىرت كلذل ( مثرع يف هنويحلا تايرورضلا نم نوجاتح اه فراع

 ج ردنبسح ميتفرممل ةقفاوملاو ءرصع لهأ كرادمل ةبسانملا ةزجعملاب ينأب لور
 ن. ىلاعت هيلع بجاولا ناب لقعلا كح ام اذا نذا ةبارغالف ٠ مالحالا و:لوشلا

 مدعو ميبجأو وحن انلا دشري اع الجر نامز لك يف بصني نأ فطللا باب

 لوسر ناب دقتمت انرودب رخو نومهقي ام رادقم ىلع مهملكيو « مهحلاص ىلا

 < -!هباب يلعو للا ةنيدم انا . نيمألا قداصلا وعو لوقي ناك ( ص ) هللا

 متكسم نا ام ينيب لها يترتعو هللا باتكن يلقثلا يف فلخيا :( ص ) لاق

 مع. ةه مس



 نارفلا ٠ انرق ممريغال هؤانباو يلع مهو ةريعلا نا اذه ىنممو ٠ اولضت نل اعب

 هلثم هؤ انرق ناك « هيث لك نايبت هيف باتسكلا ناكأملو ٠ هللا باتك لدعو

 مولعلاو فراعملا نم ةريبك الو ةريغص مهيلع فم ملو (ذع ءيش لك اوصحا دق

 مما ةنيدم نع ملا اوذخا دق مهنال هراودأ ميمج يف ناسنالا هيلا جاتحم اكو لب

 يرابلا نع ليثريج نع مدح نع هونروو ؛ هعوبنب نم هوقتساو ٠ اهباب نمو
 ناك ولو « باتكلا الدع لوسرلا مهلعج اه ابتكم مهلع ناك ولو . ىلاعت

 مهتذناساوموماعم ربتشالو ربظو كلذ فرعل ٠ نيباعمو ةذناسأ نعاذوخام مهماع

 ءاباشكا ال مالا *«يش لكب نوملاع ( ص ) ينلا ةرثع ةمالاف نذا . مهلبق

 كيستلاو ءادتقالاو ميعابتاب ميك-هلاهدج ماذملو . سانلا ىلع !وزاتما اىلالاو

 مولعب ( ع ) مامالا ةفرممل ىنبب دامبتسا ياف كلذ تين اذاف . باتكلاكم ب

 هذه يف ركف . محلاوقاو مهتاحاطصمو مهتنسالفو هرصح ءايلع ءاساب وأ هرصع

 ىلع ملطأو ٠ ينرعلا خب راتلا حدصت نم نا ؛ ىرخا ةبج نم رظنا م الوا ةبجلا

 لاق 5 تسيا ةبيرملا ةيدذهاا ةيفاقثلا ةضبنلا نا بير الب فرع هلاجرو همولع
 هياع تح دقلف ظح!جلا مايأ ف ترعأو نومأملا رصع ذنم تأدب دق ؛ ذاتسالا

 ةمسأو ةفرهمو قيلو لاصتا م ناك برعلا نا  ملطيل عبتتب نا أشب لذا -

 ققثلاةدلك نب ثراحلا أدهف . هدعبو ( ص ) يجن! ىلق اهريغو ةينان وما ةفاقثلاب

 ةردم يف ( ص ) يبننلا لبق ةكحلاو بطلا سرد دق ناك ٠ برعلا ييبط

 ىتح سراف ضرا نم ناتسزوخ ىف ةيروطدنلا ىراصالا اهسسأ يتلا روب اسيدنج
 برعلانيب ربتشاو , زاجحلا يف فئاطلاىلا لفتنا مث ةدم كانه جلاعو اهنم جرخم

 ابيبط ناك يذلا - ثراحلا نب رضنلا  هنبا كلذكو ( ص ) يبنلا نمز يف

 اذكعو ( ص ) يبا ةلخ نبا وهو « ةكنإلا ءازجاو ةيفلفلا مولعلا ىلع ًاملطم

 مالسالا مجم غوزب ءدب ىاليلق الاصتا ةينانويلا ةفاقثلاب ةلصت» برعلا تيقب



 « همولعو نآرقلا سيماونو نيالا لوصا ميلعت ىلع ةلبقم سأنلا تناك ثيح

 -ناورمل 1 ميكحت - فورءملايومألا ديزي نم دلاخ هاج ىتح اوناك اذكهو

 ةمنصفف مالك هل ناك أي. بطااو ةفلفلا نوب هنامز لهأ فرعا ناك دقو

 يهارلا ىمأ ىتح « ةءات ةياتع ةغلفلا مولعب ىنع نم لوا ود ناكف ايميكلا

 ترشتناو هل اههجرتف هقلقلاو بطلا بتك هل مجرتي نا ( نفطصا ) ينارحلا

 العلا وباو ىوحنلا ىحن فوسملفلا نييومالا رصع يف هدعب ءاج مث « كاذموي

 نم محريغو ٠ ينايرسلا يراهرلا بوقميو  كلملا دبع نب ماشه بتاك -ملاس

 ذنم ةلصفنم ريغ ةلصتم ةفلفو ةك نم ةيبرغلا مولملا تناك اذكهو . ةفسالفلا

 نوينابرسلا ءادلعلا حزتما دقو« ةنومألا ةفالحلا نابأ ىتح يلهاملا رسمعلا رخاوا
 نيملسلالوقع جوارت يف ريبكلا رئألا كلذل ناكمو نيبومألا نم نيك احلا ةالولاب

 ربغو ةينانوب ةيملاملا نونملاو مولعلا قاطأ ىلع احتفت يفو برعلا ريغ لوفعب
 رصعذنم أدب نكت مل ىرخالا ةكحلا ءازجاو ةفسلفلا نا ملعي انه نمو « ةينانوب

 اهرشن هرم ًارفاو طق نيبومالل نأ لب ٠ روتكدلا ذاتسالا لاق كن ومأملا

 نييسامصلا هود ذنم تدب ازتوتدنشا اهيلا ةبغرلا نأ ركني ال معن اهميلعتو اهمامتو

 ةيفسلفلاو ةيبطلا بتكلا نم ريشك هيف تدجرت يذلا روصنملا رصع ىف امس ال
 عاب اطملا نم هقدمب امو : لام نم روصنملا هلذبي ناك اذ كلذو ةعساو ةروصب

 يذلا مققملا نبأ لثم سرفلا يمجرتم ىتحو لب ةرطاسنلا نم نيمجرتملاو مولملا ةلفن

 . ممريغو تخون ل 1 لثمو ةنمدو ةليلك مجرت
 مالسالا«دب ذنم برعلا ىدل ةرشتنم مهتفلفو نيبنان ويلا ةفاقث تناك اذاف

 ةثاحيبلفاتسالا دعبتسي اذاماف نييسابعلا لئاوا ىتحو نيبومألا ةقالخ ةدم يفو

 ضب ءامتا رك ذهيف ىأر نا درجع ( ع ) مامالا ءالما ىلا لضفملا ديحوت ةبحن

 ًارصاعم ( ع ) مامالا نكي ملأ . ةكحلا تاحلطصم ضعب وأ نيبنانويلإ.ةفسالفلا



 ءادتأ ىلع ف رشا دقو . نيتفاقثلا لع هعالطأ نم كلذ منمي لهو ؟ نيتلودفل

 .رث الا مظءاابتفدريمشت ىفل ناكلب 8 !هتبابن ىلع فرشب نأداكىتح ةضبنلا كلت

 نومي الو! ( برعلا خبرات رصتخم )لهباتك ىف لع ريمأ ريسلا هلاق ام كيلاو

 بااط يبا نب يلع مامالا ديف وه . ةيدلعلا ةكرحلا كلت معزت يذلا ىلا ريدن نأ

 راوغاديعب ريكفتلا قفا بحر لجروهو «قداصلاب بقلملاو رثدج مامالاب ىمسملا
 سرادمال سسؤم لوأ من مقاونا يف ريعيو هرصع مواعب ماملالا لك ل٠ « لفملا

 ٠ ةطاحالاو هنابب رصتخلا اده مس. ال امم كلذ ريغ ىلا مالسالا ىف ٌةروبشملا

 5 رصعأا رخاوأ ذنم اهريغو ةياثويلا ةفاقثلا لاصتا نم هانركذ ام نا ىلع

 رصع يف ج والا اهغولب مث ء ييسابءلا روصنملا مايأ يف اهتضرن مث نيبومالا مايا ىلا

 مايا يف ةيقسلفلاو ةيسكملا مولعلا نم رشتناو فرعام تابثا نع انينغيل نودألا

 ةيئاثوب ريغ وأ ةينانوي ءامسا دوجو نممنام ياف كلذ تبن اذاو (  ع ) مامالا

 رودص داعتساب انيمض نوكب ليلد ياو 8 رصملا كلذ يف فلؤي باتك يأ ىف

 ةينانويلا ءامسالا ركذ درجع ( ع ) مامالا ءالءأ نع لضفملا ديحوت باتك لثم

 ىمدوحو صحت هريغ نود ظحاحلا ىلا باتكلا ةبسنحجرت صايقم يابو ! هيف
 . بيقنتلاو كحللا ىف نوخسارلا الا هكردب ال ام اذه . ةاماكلا ةضبنلا رصع

 ةبسأ ناب مح هريغ نود هسقنل ةعنقملا هلئالدب دقتعا امل ذاتسالا نا ؛

 ناو هاهتنمو هلوأ نومضم فالتخاليلدب + هقرس دعت ( ع ) مامالا ىلا باتككلا

 لك بجعنا اناو . ءيراقلا ىلع اوتيطغلو هقرسلا ءافخا هب ديرا فالتخالا اذه

 يف باترن انلعجب ثيم ةثاحبلا ذاتسالا اذه لثم نمو « اذبك <ح نم بجعلا

 ةاذاممأ# هسذن ىلع ىتح ةقيقملا هبوع بلطي لهأ . لوقلا اذه نم هامرحو هدصق
 ثوحم,لا فقسانتلا نم دجيل ليلا رقسلا ادهن والت دنع ريصبلا ل !ءاتملا ناف الاو

 ال لو . غرافلا ءاعدالا أذه قيدصت نع دهبلا لك هدعس ام ءوضولا ةدحوو



 هليحن كلو « ليلحلا قّقحلا اذه هنع لفغ ام كل انلصفإ كلذ تابثا يف ليوطتلا

 . .ىراقلا قوذ ىلا

 يف ةري> ىف اناعج» ريبشلا ةياحبلا ملاعلا اذهل ان راك او انريدقت ناف ماخلابو

 .القن الوالقعهلوق ررعي ام اهيف سيل ذا .هاعدع ضبن:اليثلا هنل دأ لوبقو هلاقمهيجوت

 ( اظحاجلا ديحوت ) ال ( لضفملا دي>وت ) وه كش نود باتكلاف نذا

 تافلؤ بولساو باتكلا بولسأ نيب حضاولا قرغلا ىلا انرظن اذا اعوصخ
 انيرقتساواتهت امانا ىلع« فاصنالاو ةريدصبلا نيعب اههنيب ائراق مك« ظحاحلا

 الو لب هتافلؤم يف باتكلا اذهل اركذ ظحاجلا ةمجرت ىف دجن مل مجارْلا بتك
 . لمأتف هيلا ةراشا

 ؟ لضفملاوه نم
 ةفوكلاىف دلو « يفوكلا ينم ىلا ريع نب لضفملا دم وب أ وأ هللا دع وبأ وه

 لئاوايناثلا نرقلا رخاوأ ىف قونو (ع) رقابلا مامالا مايا لوألا قرقلا هباهن يف

 , ةنس نيناهلا زهانب رمع نع ( ع ) اضرلا مامالا مايأ يف ةيساسعلا ةلودلا

 اضرلاو مظاكلاو قداصلاو رقايلاهو تيبلا لآ ةمعا نم ةعب رأ لضفملا كردأ

 الماك الاصت! هب لصتي مل كلذلو ًاريذص (ع ) رقابلارصع يف ناكو . مال' مهيلع

 مامالاب لصتا مث نمو هيلا ابرقتم هب ًافراع ةيتيبلاو ةئيبلا بسحم ناكءهنا ريغ
 ثكأ مامالا ةسرد» ىف روضحلا ىلع ابئاد ناك ذا , اقيئو الاصتا ( ع ) قداصلا

 هدلو نع هدعبو ؛ ع ) هنع ثيداحالاو مولعلا نه ريثكلا يفت. ناكو هناقوأ

 الاستاهب لصتاو ( ع ) اضرلا مامالا مدخ همابأرخاوا فو ( ع ) مظاكلا مامالا

 ىلا عج دقو «ةاورلا ءابتف رباك أو:ةاقثلا نايعا نم كاذب حبما ىتح اليلف

 قداصلا نيمامالا نع ةلاكولا فرش عرولاو حالصلاو ريزغلا لضفااو محا لعل
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 هل اعتضيوفت ىفو « امل ةعجارلا قوقحلا ههطستو امللاوسأ ضيق ىف ( ع ) مظاكلاو
 نمءارتفلاو ءافعضلا ةارادمو « نيبلاتاذ حالصال هرلفنب لاومألا كلت فرص

 قداصنامياو ةمه ولعو ردصةعس ىلا اهب مئاقلا جاتحي ىركك ةمهم شو . اهتءيش

 ضيوفتلا اذه امو : مهتظحالمو مهتارادمو سانلا جئاوح ءاضق ىف دهجو ربصو

 كيهان وأ ع ) نيمامالا ىدل هب قوثولاو هيلع دايتعالاة دشو هتءافك ىلع ليلد الا

 نيهللا دبع توم دعب هلاوما ىلع اليك وهللج دق ناك ( ع ) قداصلا مامالا نا

 مل هنأ تمع ( ع ) مامالا ىدل هقا دبع ةناكم ىلع تعلاعا اذا تناو روفعب يبأ

 ةلماك ةيلها ىلا جاتحت ثيح ٠ ةيمعألا نم ةفيظولا هذه امل هلثم الا لحم لحب

 :هقح ىف ( ع ) قداصلا لوقي نا لضنملا ماقم ميقر يف ىنكو ام قوم ةءافكو
 مامالا لوقي ناو « يننجلا رمع نب لضنملا وه الإ هل إ ال يذلا هللا دبعلا معن

 ةياور فو ىحارتسمو ىسنا ناك لضفملا نا : هتوء دب هيف ( ع) امرا
 لاوفا نم كلذ ريغ ىلا ا ب دعب دلاولا ناك : ىرخأ

 يف مالسلا مبيلع ثيبلا لآ ةمعأ

 ةحجرأتم ةأورلا هلاح ناب يف تفاتخاو 31 ءارا هيف تنراضت دلو

 همايسلاو هك احلا هطلسلا لبق نم ةريسملا ضارغالا نيبو هعصانلا هقيقحلا نيب

 راطشلا ةرشامع ىريو ٠ هيباطخلا وأ هيلصامسالا ةمبت هب قصلت انيبف هينمزلا
 نعةاقثلاو ةأورلاو ءاملعلانع ةل-!ستأ| تاياورلاو رابخألا ىرت مالا باحصأو

 هياعمهداتعاو تيبلا ل1 نم هبرقو هتديقع قدصو هناهبا ةبالص انا تبثت هعألا

 هك الاهئفلا نا لع . صعلا كلذ ثداوح يف نءمأو خيراتلل ىلا رظن نمو اذه

 قيرفتو ؛ مهتءارك نم طحلا يف دهتجتو ( ع ) لع لآ ءىوانت تناك يتلا

 مهلذبتو نيعاضولا سمات تناك يبا يبث ٠ . موحن ليم 5 مهبلا ىوأب ن م لع

 هعونصملاثيداحالاو ةيذاكلا رامخألا اومضت ناب ديعولاو دعوااب هعوفشملالاومألا



 ءوسوةديقعلا فارحتاب مهمابتاو ؛ همألا باسصأ نم هنارضاو لضفملا نيهوت يف

 ضا رغألا نمل ذ ريغىلا مهثيداحابذكيو سانلانعمهدعبب ام لكو لب قالخألا

 ناك نمنا فرعتل ٠ لضفملا قح يف نيفقحلاو ءاملعلا لاوقا ضعب كيلاو

 . اباطخ ناك هنا هفح يف لاقب فيك لضفلاو ملا نم هقومرملا ةناكملا نهب

 ينا نع همامالاب صنلا حي رص ىور نمهف ؛ هداشرا يف ديفملا خيشلا لاق

 ينأ باحصأ خويش نم ( ع ) ىمو» نسحلا ينأ هنبا ىلع مالسا هيلع هللا د.

 نبلضنملا وه هللا مبمحر نيملاصلا ءابقفلا ءاَمْثو هتناطب و هتصاخو ( ع ) هللا دبع

 : ينمجلا رمخ

 باب بابلا نم مهدارمو « نيباوباا نم يمعفكلا ميهاربا خيشلا هدّعو

 . رارسألاو مولملا يف مامالا

 روهثملالضالا ثي د يف رظن نم : يلماعلا نيدلا ردص ققحلا ديلا لاقو

 ةيبرغااظافلألاو ةبيجدعلا ينامملا وخيلبلا باطخلا كلذ نا لع ( ع ) قداصلا نع

 لمحتل العأ ىحلا ىكذ ملا ريثك اميظع الجر الا اهب ( ع ) مامالا بطاخمال

 .ناكممردقلاةلالج ونأشلامظع نم يدنع لجرلاو .ةعبدبلا قئاقدلن وةعيفرلارأرسألا

 صاصتخالا باتك نع القن ه4 ص# جس يف يرونلا ةءالعلل كردتسملا يفو

 الف مالسلا هيلع قداصلا ىلع ةرم لضاملا لخد هنأ ( هر ديفملا خبشلا فيلأت

 نم بحاو كلبحأل ينا يبروف لضنماب يلإ يلإ ؟لاقو هبجو ىف مسبت هب رعب
 لضفملاه/ل اقف « نانثا فلتخاام فرعت ام يناحصأ ميمج فرع ول لضفماي كبحب

 (ع.)مامالاهباجاف , يتزممقوف تلزنا دقنوك ١ نا تبسح دقل هللا لوسر نباي
 . اهب هلا كلنا ينلا ةلزمملا تلرثا لب

 مامالل لاق رانحلا نب ضيفلا نا ؛ يناةماملا ةجحلا مودردلل لاقملا ميقتن يفو

 مهفالتخالك شا داكأ اف « ةفوكلابانباحصأ تاةلح ىف سلجالينا ( ع ) قداصلا

 اك ا 0



 يسفن هيلا معيركست ام يلع كلذ نم يضقيف « لضفملا ىلا مجرا ىتح مهشي دح يف

 . كلذك وه لجأ ( ع ) مامالا لاف « يبلف هيلا نئمطيو

 كرم لضفللا نا ! ( ةبيفلا ) هباتك يف ةقئاطلا خيش يبموطلا خيشلا ركاذو

 نيذلا مهئالك و نم ناك هنا مث « مهبدل ابوبحم ممدنع ًادوح ناكو ؛ ةمألا ماوق

 . مهجاهنم ىلع اوضم

 دنع ةيماسلا لضاملا ةلزمم ىلع ةلادلا ةاَقثااو ءاملعلا لاوقأ نم كلذ رمغ ىلا

 هباحصألو هل كاريشلا بصن ىلا هءادعاو مءادعا تعد ينل ةلزعملا كلت ٠ ةممألا

 . بيذاكاالاو ءارتقالاو ليطابألاو مهتلأب مهيمرو

 نيساسالا سد ميتتملل حضوب يذلا مصانلا هخيرأت وه اذهو لضفملا وه اذه

 ديون ) باتكل هتباورقدص ىلع انلدب و « هيلع نيعاضولا ةاورلا بذكو هقح ىف

 اهيوربل هل اهبتك يا ةجليلهالا ةلاسرو « هيلع ( ع ) قداصلا هالمأ ( لضفملا

 . داصرملاب نيضرغملل هللاو ٠ هيلا ةوسنملا لئاسرلا نم امهريغ ىلا « هنع
 باتك نم لوألا سلجلا نتم حرش ىف ىلاعن هللا نوعب عرشاس نآلاو

 مالسلا هيله قداصلا مامالا هيلمتو هيحاص :ةيسدق نم ًادمتسم ( لضفملا ديحوت

 بسح هللا ءاش نأ باتكلا رخآ ىف اهكذنس يتلا ةقوئوملا رداصملا ىلع ًادمتعمو

 . هيضاره قيفوتلا هللا نمو هانكردأ ام



 ِهِبحاَص عم ءاجوعلا لإ نبامالك

 تاذ تنك: لاق رمح نب نضفملا انثدح : لاق ناس نب دم ىور

 هلا صخ اع ركفماناو رينلاو ريقلا نيب ةضورلا ىف اسلاج رصعلا دعب موي

 ءالتماو ههسنامو:# لئاكنلاو نئرتشلا ومدل او يلعن لص د ايجي

 ميظءو هلضف نم هولبج امو ةمالا نم روهلا هفرمب الا# هابحو هب هفرشو

 ثيحب سله ءاحوملا يلأ نا لبقا ذا كلذكسل يلاف« هتبتر رطخو هتازعم

 ساجو ءاي دق هباحصا نم لجر اذا « سلجلا هب رقتسا اماف « همالك ممسا

 نانسنب دم رفعج وبا وه لضاملا ديحوت باتك ينعا ةلاسرلا هذهل يوازلا
 يدادغبلا ااب ليعامس| ةمالعال  نيفراعلا ةيده  باتك ينو يعازخلا يرهازلا

 اري رض © ؟؟١ ةنس قوتملا نانسنب نسحلا نب دمم وه : لوبماتسا ىف ع وبطملا

 تديصلاو_بساكمللاو .فئارطلاو.ءارشلاو ميبلاباتك - تافاؤملا نم هلوكذ من

 ورمع ىلوم رهاز ىلآ يمشي هنا : يمقلك باقلالاو ىنكلا باتك يفو « رداونلاو

 اذهةديملا اذه رهاز قفو.دقو: (نض) هللا لور تجاه ىارحلا قحلا نإ
 قزر نا ىلا مداعسلا هتقاس اذ.كهو « هنفدو هناراومل قفو م" ميظملا يناحصلا

 اذه مادتسا مث ءالب رك ةمقو ىف ( ع ) يلع نب نيسحلا مامالا ةرمعن ىف ةدابشلا

 مظاكلا مامالا بادصا نم ناكف نانس نب دهم هفلخ لش ىت- هبفع ىف قيفوتلا

 دعتملا فشقتملا ردقلا ميافملا لجرلا اذه غلب دقو ماللا مبيلع داوجلاو اضرااو

 ( ع ) رفح نب ىسوم مامالا نع ىور نا ( ع ) ةعالا ىدل ةعيفرلا ةلزعملا نم

 دمي: هل لاق مث ٠ ءاملظلا ةليقلا يفقربلا نم نيبا انتميش نم كنأ اما : هل لاق هنا



 « هاهي زملا ربقلا اذه بحاص لب دقل : لاقف ءاجوعلا يفا نا ماكتف « هيلا

 هبحاص هل لاقف « هلاوحا لك يف ةوظحلا لانو « هلاصخ عيمجب فرشلا زاحو

 كلذ ىلع ىناو « ىربكحلا ةلزنلاو ىمظملا ةبترما ىعدا افوسليف ناك هنا

 بلط ىلع بايلالا تساغو « مالحالا اهيف تاضوع لوقعلا ترهب تازجعع

 هتوعدل باجتسا اماف « رسح يىهو تائساخ تعجرف ركفلا راح يف اهملع

 نيمامالا اهب ينعي اهحارخسمو اعسنا تنأو ىحارتسمو ىسنا ناك لضفلا نا

 نب هلا دبع نع ىورو ٠ ًادبأ كح نأ رانلا ىلع مارح ( ع ) داوحلاو اًضرا

 :لوقي هتهسف هرمع رخآ يف ( ع١ رفعج يفأ ىلع تلخد : لاق هنا يمقلا تلصلا

 ناك (ع) هنا اضيا ىورو . يل ينو دقف ًاريخ ينع نانس نب دم هللا ىزج

 فلاخ الو يقلاخ اق هنع ياطرب هنع هللا ىضر : لوقبو نائس نب دمحم ركذي

 هئيدح قدصو هتباور ىلع داهتعالا وهتلالج ةفرعم ىف فاك ذهو : لوفأ طق يبأ

 ىور دقو . اقوثوم سيئر ردقلا ميظع نأشلا يللاع ةعيشلا ف ناك كلذ لجالو

 هيفدر اك ٠ هحدم ىلع لدي ام 4 لئاسلا حالف آل ىف ( هر ) سووا نبإ ديسلا

 قونوم وهف اذا . كلذ لث ديفملا خيشلا نع لقنو « هيف نعطلا رك ذب نم ىلع
 . هتيأور ةحص يف كشبال « ثيدحلا حيحص ةياوزا

 هناهلاح تفرع يذلا رمع نب لضاملا نع ىور لدملا ةقثلا يوارنا اذهو

 ريثملاو ريقلا نيب ةضورلا يف ًاناج رصملا دعب موي تاذ تنك : لاقو هدح دق
 يتلاو ٠ هريتمو ( ص ) يبنلا ريق نيب ةعقاولا ةغيرشلا ةءقبلا كلت يم ةضورلاو
 تنك لضدملا لاق . ةنجلا ضايروم ةطور يرينمو يريق نيب : اهيف ص ) لاق
 هصخ ايفو ( ص ) هللا دبع نب دح انيبنو انديس ةيسدق يف اركفم كانه اسلاج



 مسأب همنا نرقف ؛ ًاجاوفا هنيد يف سانلا لخد « ءابطحلاو ءاحصفلاو ءالقملا

 ىلا مضاوم او نادلبلا عيج يف عماوصلا سوؤر ىلع هب فتبي راصق هسومان

 البسو ًارحبو 1 هتجح اهب تربظو و هتلك اهب تلعو هتوعدابيلا تهتن

 » ةماقالاو ناذالا ءءس 4 د3 ثتارص سم ةليلو موب لكح يف البجو

 هب هفرشو هاطعاو هحنم امو قالخالا لئاضفو بسنا فرش نم هب ىلاعت هللا

 ةيمهلالاتاوبنلا ةلسلس اهب تهنئ او ةنوامسلا عب ارششلا تمتخ يلا ةيماسلاةلاسرلا نم

 ىلع ىفخو , هئافلخو هئانبا نع هتقرع امم يرابلا هابحامف يمفن يحانا انأو

 ىناو ٠ ءامملاو ضرألا يف ةميظعلا هتلزنمو ىلاعلا هلضف نم ةمألا نم روهجلا

 طبتخم ةيدمحما يلاثالا كلت طاقتلا ىلع يتيلكب لبقم ىركدلا رحم ىف قراغ كلذكلا

 همالك 8 ثيحم ساجل ءاجوملا يبا نبا قدن زتملا دحمللا لفا ذأ « اهل يف ردع

 (ع )مامالا رصع ةقدانز سأرو ؛هماس نب دا بعدل رمي ركلا دبع وهءاجوملان باو

 « هتزوح لزتعاو ديحوتلا نع فرحصاف ٠ يرصبلا نسحلا ةدلءالت نم ناك دقو

 اهف تلخدو كبحامصم بهذم تكرت مل ؛ هل ليقف ٠ خسادتلاب نمؤي ًابونام راصو

 ريجلابو ًاروط ردقلاب لوفي . اطلخم ناك حام نا : لاقف ةقيف> الو هل لأ ال
 ةليسوىنام رجس نم ذخما هفارادعب و هيلع ماداهذم دقتعا هملعا امو « ًاروط

 ىف ةيذاكلا ثيداحالاهسدب هسفن وه فرتعا ىت-« مدئاقع ىف سانلا كيكشتل

 داسفوهناسأ ثبحل مهابا هتائاسم هركتءافلعلا تناك ك لذل ( ص ) يبنلا ثيداحأ

 همحفي ناك ةريثك تاجاجتحا ( ع ) قداصلا مامالا نيبو هنيب ترج دقو هريمض

 رومصتملا ماب داحلالا ىلع لتق نا ىلا « هداحلا يف هبلصتل عدتتري مل هنكل !ماك هيف

 ناملس نب دمحم ردعج يبأ دب ىلع ٠١ يذدبملا مايأ ١١ ةنس ليقو ١68 ةنس ماع

 ءاجوملا ينأ نباب ساجلا رقتسا املو ؛ لضفملا لوقي ٠ ةدم هنجس دمب ةفوكلا يلاو
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 رك ذ عد : ءاجوعلا نبا لاقف « هرمأ لمخي الف هركذ ةعاس لك يف ددجتيل

 ركذ ىف انثدحو « يركف هرمأ يف لضو « ىلقع هيف ريحت دقف ( ص ) دمت
 ةعنص ال لاهاب كلذ نا معزو «ءايشالا ءادتبا ركذ مث ءهب ىعم يذلا لصالا

 الب ابتاذ نم نوكت: ءايشالا لب ؛ ربدم الو هل مناص الو « ريدقت الو هيف

 . لازت الو لزت مل ايندلا تناك اذه ىلعو : ربدم

 مهناق ٠ وه نم لضفملا ركذي ملو . هيلا سلجو ءاج دق هباحصأ نم لجر اذا

 نباو تولاط نباو ه مرد نندعلاو يناصيدلا واش ينأو معفملا نياك نو ريثك

 (ص)يبنلاةيسدقل اضرعتم هبحاىعم ءاجوملا ينا نب' .ملكتفمهبا رضاو « ىمعالا

 ينعي ٠ هلاصخ ميمجم فرشلا زاحو هلاكب زملا ربقلا اذه بحاص غلب دقل ! الئاق

 راودأميمج ىف يأ هلاوحأ لك يف ةوطخلا لين اهلك واهزعو هفن فرش ىلا عمج

 مئابطب قراع ًاقوسليف ناك هنا : هبحاص هل لاقق . اًيدو ايح ًارييكو ًاريغص هتايح

 ًاركفم هتمرشو هثدبم ىلا مهاذتجا ةيفيكب الاع « مهفطاوعو مهويمو سانلا

 قيدصتلاو هليجتو هميظمت ىلا هيعب ان يلح قيرط القمتم « لمفيو لوي اهف

 ةلزتملاو ىمظملا ةبترملا ىعدا دقق كلذل اهيلع تايثناو ابايبس يف ينافتلاو هنوعدب

 ةمياتع تازدمع كلذ ىلع ىتأ م ءامسلا نم هتوعد ناو ؛ ةوبنلا نم ىربكلا

 مالحألا اهيف تلضو ةركتملا لوقعاا تريب يلا ةيعيبطلا نئسلاو ةداعال تاقراخو

 تيتواام لكي بالالا تصاغ دقل و. اليس هتضراممل دج ملف ٠ ةديدشلا ءارالاو

 ةئساخ تعجر لب ء حجنت ملف ركفلا رام ىف املع بلط ىلع لوطو لوح نم
 ٠ هاهتنم ىلا لصت نأ وأ ءروغ كردن نأ نود ىعلاو للكلا اهباصأ دق ةرسح

 ءالقماا هتوعدل باجتسا انف. هيهاون و هماوال تتبخاو « هكمحل تعضخ كلذإ

 لخدف هديحوتب نلعاو ةوعدلاب رهاغ ' هدعاس دتشاو هرمأ ىوق « ءاحصنلاو



 العدق هرمأ ىأر الو .مراك ءارو ًاريسو « مهشويشل امبت اجأوفا هنيد سانلا

 ىلع هب فتهب راص ىتح ( هتعيرش ل هسومان مساب همسانرق ؛ رهز دف همجنو

 يتنامضاوملا ةفاكو ٠ نادلبلا ميمج ىفو ٠ نذ اكل قوف مماوجلاو عماوصلا سوؤر

 ةحضاولا هتيتح بيق ترهظو« ةيدي>وتلا هتلك اب ثلعوةينيدلا هنوعد اهيا ثبتنا
 ناذآلا فا ددرم تارم سمخ ةليلو موي لك فو الجو البسو ًارحيو ارب ةيلجلا

 لهو» هتوعد ىسننالو «هرمأ لمخي الثاو هركذ ةعاس لك يف ددجتل « ةماقالاو

 :ءاحوملا ىتا نإ 4 لاذف ؟ هريكفت مظعو هتضراع ةوقو هلتع دادل الاكلذ لك

 نع انئدحو « يركف هرمأ ىف لضو ٠ يلقع هيف ريح دفق ( ص ) دحم ركذ عد

 هدوجو ىلع هتوعد تراس يأ ( هب ىثمت وأ )هب ىم يذلا لمالا مذ

 دقتمتاك وهمدحجيو هدوجو ركن يذلا ىلاعت قلاخلا كلذب دصقيو  هديحوتو

 نا اعاز اهأثنمو ءايشالا ءادتبا 4 دخإ 3 . نويد'لاو نويرهدلاو ةيوثأملا

 الو عادبا الو ريدقهت الو ةعنص هيف سيلو « ةفدصلاو لاهالاب دحو قلحلا |ده

 الب [نيتاذب :نوكت ايل ءايشالا نا اصده. زيدملو هل مناص ال هناو ؛ ناقفأ

 رهذلا دبا كلذك لازت الو لزت ل يعو ٠ اينالا تناكاده ىلع هناو نوكم

 : باحالاو رودهمأا بقاعت ىدمو

 يقىرتسو ؛ لسرملاو لوسرلا لو- نيدحلللا ةرواهمم تناك اذكه : لوفأ

 نيلضفملا ىلع مالسلا هيلع قداصلا دم نب رفعج مامالا هالمأ ام ةمداقلا لوسفلا

 كلتو « ةدساككلا تاءاعدالا كيتاد دينقتو ٠ ةدسافلا معازما هذه در يف رمع

 . ىلاعت هلا ءاش نأ ةغرافلا ىواعدلا

 بسن مايل سس



 2 2 و ._ هو

 ١( ىحلملا عم لّصمملا مالك

 هللا ودعأب : تاقف ء اقنحو [(ظسفو ابدع ىسن كلما لف : لضفللا لاق

 مي وقت نسحأ يف كقلخ يذلا هسدقلج يرابلا تركناوتلا نيد يف تدملا

 واف«تيبتنا ثيح ىلا كب غلب ىتح كلاوحا يف كلاقنو ةروص متأ يف كروصو

 ام تعبقو » هيحاص مم ءاحوعلا ينأ نما ةرواحم تعع* لو : لضفملا لوش

 ىنأبو كام>وم لك طخس أمم ( ص) ميركلا ياو ىلاعت ا رذ نم هأدصق

 رامتخا الب كح نا نود يسن كلما / , نيالاو لفعل نم ف يذ لك هعاعم

 :ءاجوعلاي نبال تلففدلوسرو ل اضن اهعنم ماقتنالا(لاط قنحلاو ظيغلا ةدشنم

 ياا ىلا ميقت_ما طارص' نع تدحو ؛ نددلا يف ثدحلأ دقا هللا ودعاي كليو

 ىلاغت يرابلا تركتاو « قافنلاو لبجلا ىلا ميلسلا لقعلا نع تلمو ٠ لالضلاو

 ىلذ 5 ريش ةماقلا بما ام 9 نسحأ ف كال يذلا وه هنأ 3 ركفت و

 نع كيمو ٠ حراوجلا لادتعاو :سذنلا لاك كحم دقو « تاناويهلاك كبجو

 عدب اوكطيط# ىلجاف ةروص منأ ىلع لروص من. رييدتلاو زيبمتلاو قطنلاب كرف
 غلب ىتح كلئاوحأ يف كلفن نادعب كلكيهو كئئيه نسحو كئاذنا قسانن يف

 عدوأ امف كتنطفو كترطف درجمب تركف ول كنا يأ  تيهتنا ثيح ىلا كب

 ةعيدبلا ماظناا هذه تنباع 9 لاوحألا نه اهريغ ىلا ضغبتو بحتو عتمننو
 ةفاعأ نم مث بارت نم مفلح وه ) هلوقي نآرقلا هيلا راشا يذلا ميكحلا روطنلاو

 ىفوتي نم مسنمو او اونوكتل م كدشأ اوفلصل م الفط مجرم مث ةفاع نم م



 هئيهأربو 0 ةحصأو كقلخ يف هسدق لج هدهاوشو 4 ةمئاث كيف ةعئصلا

 كل تتبنث ناف « كانلك مالكلا لها نم تنك نا اذهأي : لاقف « ةحئال كل

 كفدموم هلك كلذب ترعش م ( نولقعت كّلعلو ىمسم الجأ اوملبتل مثلبق نم
 كلويموكتالاح رباسو كومبو كتيدغت ةيفيك يفو٠ رومشلا اذه يففيطللا كسح

 تدجولو « ةفلخلا يف ناقتالاو عادبالا اذبب بجملا لك تبجعل . كفطاوءو

 كلتربللو « ةمئاق كف: يف ةميكملا ةعنصلا راآو ةحضاو اهيف هقحلا ةيبويرلا

 كازا نمءزج لك ينهتين ادحو نيهارب ناتلقعتلو « ةحنال ةيلج هدوجودهاوش

 (دحاولاهنا ىلع لدم * ةنا هل ءيش لك يفو) ةرهاظ ةئيب كئاضعأ نم وضع لكو

 يف تلمأت ول كنا دحلملا كلذ مهغي نأ نايبلا اذهب دارأ لضاملا ناق ةلجلابو
 نانكمي ال بيجملا دوجولا اذه نا تماعأ ًاديعب بهذ: نأ نود اليلف كسفن

 هس قلاخ وه نوكي نأ وأ « ةفداصملاب لب دصق نودو مناص نود هسفنب نوكتي
 نبال اقف ٠ ينادجو يلفع ىرطفرمأ وه اذه نأو . هلثم رخآ هقلاخ نوكي نا وا

 لجرلاهببطاخم باطخ وهو < لجرلا اذهاي يئأء اذهاي : لضفملا ءاجوملا ينأ

 وأ راقحتسا هيلا ماما ملكتملا لهاجنل وأ ٠ ماكتملا دنع ةيوهلا لوبجت ناك اذا

 دصقبو « كانلك مالكلا لهأ نم تنك نا ! لاق ؛ رخآ ضرغل وأ ًارافصتسا
 مهمالك لثم تملكت ناف .لدجلاوةرظانملاب نيفراعلاو لوقعملا لهأ ؛مالكلا لهاب

 مالك آلف مالكلا لها نر. يا مبنم نكن مل ناو ٠ كانمبت ةجح انيلع كل تتبثو

 انمارم مهمت الو انباطخ لبجت كنال انلثم لداجم نأ كلثمل يئبني الو ٠ انعم كل

 « مهنم تنك اذا اما (ع ) قداصلا دم نيب رنمج باحصا نم نكت مل اذا اذه

 ىاذكه نكي مل ( ع ) هناب لعاف هبداب تبدأتو « هنع كدلع تذخا دف تنكو
 مس يهب مت



 لداجكاملد لثمب الو «انيطاخي اذكهاف(ع) قداصلا د و ردعج

 شيط الو قرخ هبررتعيال « نيصرلا لقاملا نيزرلا مياحلل هنا ءانبا وج يف

 هعمانتا رظانمو هسلجم ان روض> ةرثك مم ٠ انلداج كليلد لثع الو ءانعم هباطخ

 انلدب طخ يف شخلا هانعمس الو هانيأر اف « تمحم امث رثكأ انمالك نم محم دقلو

 انياوج قىدمت الو ءاندم لعفلاو لوقلا يف لوبقملا زواجم الو « باطخلا حبقتسع

 ( ع ) مامالا فصي دحللا اذه ذخا مث « نيصرلا لقاعلا نيزرلا ميلحلل هناو
 تكو“ لوقا هاهو ها زوو الو الح هان اركم هناء راو ذب دنع

 فلكلاو « رشبلا داشر' نعلوؤسملا مامالا وهو: كلذ قوفو كلذك نوكم ال

 دقلو ةل.اكلا ةينا.سنالا مهم ىلا مهيدياب دخالاو مهقالخا ليكتو مدوا ميوقتب

 اندر ناو اقرت اند وا الات دجال اذ٠.ن1 مؤجل تفيد نياك
 ىلع هلباقي الو « هبنفي هياع يناجلا كلذ دَحاْؤب ال ناب ءاعاللا يف أدلم ىل هت هبر

 , "رمالا هجر ىوذ نم ىريناك م « هتتاها هل رتغوهبهو دق وه هنال هتيانح

 مهلماعي ناك كلذ مم هنكلو هلنقل ةرغشلاب هيلع لمح ن- مهنمو ربو متش نم

 ةوسقلالابق يف مهيلع فطميوه ءافحلا لدب مبلصيو ةعيطقلا لدب ناس>الاو ربلاب
 ةءازراما ٠ هدلح اذه . يجر يف يتبفر تللذاينا هه لعب نأ بحا ينا : لوقيو

 هبر فاخ نم الا اهيلع لصحمال يبا ةينلذلا ةبيهلاك لت يحق هتبيه راقوو هلقع

 ن٠ ىناعصا نم ىلع هللا اهضياي ىنلاو هتءاط زع ىلا هللا ةيصدم لذ نم ج رخو

 ةءاصرااو ةنازرلاو ةبيها نم ؛ ع) مامالا ىتكا دقف كلذ لجا نمو . هدابع

 الوععضاوتلا هليزي ال اميظمت بواقلا ل عضو ٠ الالجا نويعلا الع أيها ابابلج
 تسلا ##و



 انغرفتسا اذأ ىتح « انتحج ف رعت . انيلا يغصب انمالك مسي « قزن الو

 4 ريصق باطخو , ريس مالكب اننجح صضحد ءانمطق انا أننظو ءاندنعام

 رم تنك ناف 3 أدر هباوخل ميطتمسن الو ءرذعلا مطقرو ةجحلا هب انمزلب

 . هباطخ لثمب انيطاخف؛« هيأحصا

 ةمظعلابهرهاظن مدعو هعضاوتةدش مم هتمدخم سولحلاوهل هتبجاوم دنعهسفن يف اهب

 لقاعلا ميلحلا 'دذه تفرع اذاف . هناسأجو هباصصأ نع ةمامالا ةمشحم همفرت وا

 فصتب و لوقلاو ل فلا يف فرست هوسوقرخ هيرتعي ال هلثم نا تفرع نيزرا
 فصتنال ىتا ةميمذلا تافصلا كلت لاثمأ وا يضغ ةعرس وا قزن وا شيطب

 . هلثم ناك ند ابب

 اذا انمالك عمسي ناك هنا( ع ) مامالا فصو يف ءاجوملا يبا نبأ لاق مث

 انكانأ ىلع انتج ىعبو اندنع ام فرمتيل ةنانع لكب انيلا ىغصيو هعم انملكت

 اندلع ام انغ رهنتسا اذا ى ) هن دمهعو هند. يف هيلح نيض رثدملاو هيفل احم نه

 انتج ضد . انججح يف هانعطقدف انآ اننظو اناوعد تابئا يف اندوبج انلذبو

 هب انمزلي عماج ريسي باطخو « ّ ريس مالكب ابءابلأ ىف انسفنأ اندبجا يتلا

 هيأوحل ادر هدعب عيطتسنال اماحفأ كلذب محفنف رذملا انم مطقبو ٠ انيلع ةجحلا

 . نورسكنم نوروح دم نحتو هسلجم قرافنل ىتح « هباوصا ًادص الو
 « هباحصأ نم تنا تنك ناف انعم ( ص ) دم نب رفعج ناك اذكه ممن

 نا كل ينبني الو ناديا اذه لها نم تنا تسلف الاو هباطخ لثم انبطاخ

 . هيف لادملا لب ع وضوم يف انعم ملكتت



 ( عر) ماّمإلا ىلع لَمضَتملا لوخد هس ل 2 2
 ماللسالا هب ىلي اييف اركفم ان وزحم دجسلا نم تجرخف : لضفللا لق

 ين أرف 4 يال وم ىلع تلخدف «ابابطعتو ةباصملا وده رهفكص نم هلهأو

 يفايندلا تءاظا مالكلا اذهب دحلملا كلذ ينلباق !1و ؛ رمع نب لضفملا لاق

 ًاركفم انوزحم دجسملا نم تجرخو ًايثتكم تضبن نا نود ًاربص قطا لو يفيع
 اهراكتا يأ ابلياممتو ةلاضلا ةءاصملا هذه رفك نم هب هلعاو مالسالا ىلب امف

 لاجرلا نم ةعامج ةبصعلا وأ ةءاصعلا نم دارملاو. ةوبنلاو ةيبويرلأ اهدحج ومنامصلل

 ءاحوعلايبانبا لاثما انبه مو اهظنا نم اهل دحاو الو نيعب رالا ىلا ةرمشعلا وحن

 ؛لاحخلا كلت ىلع اناو ع) قداصلا يالوم ىلع تلخدف لضفملا لاق هءارضاو

 8 كاهد امو لضقماب ؛ يل لاف ؛ يهجو ىملع ةءداب نزحلا راثاو ارسكنم ينارف

 يناو> يف هالاق !مو هيلع تددر امونيبرهدلا كنيذ نم تعمس اهب هتربخاف

 العو لج يرابلا ملح نم كيلع نيقل الف . انيع رقو اسفن بط ؛ ١ ع) لاق
 رثك !لاقو ٠ قلخلا فانصا منص ةكح يف يأ ( ماللا حتنب ) ملاعلا قلخ يف

 لقسلا رصنعلاو يولعلا كلقلاب ريصحت لا ىنامسجلاوهامنأ ملاعلا نم دارملا نانيملكتملا

 كلل كم يدام اما كلذو ع ونص م وه هب دارما نا ؛ نيفراءلا ضعب لاق

 الما هدنع ةايسملا ةكتالملا وهو درج اماو « تايرصنعااو رصنعلاو ثايكلفلاو

 . ةقطانلا سوفنلاب ٌةامسملا ةيرمثباا حاورالاو ةيكلفلا سوفنلا وا لوقعلاو ىلعالا

 نان سنو يوت هناا دن زبك لو عابسلاو: ( ع ) لاق

 ميرالا تاوذ نع ةرابع يممو ةميهب عج « ملابلاو . !مهابشأو دسالاو دبغلأو
 ا 0



 سدقتوالعو لج يرابلا يح نم كيلع نيقلال لضفماي : - ع لاقف ءاهيلع

 نم حور يذ لكو ماومملاو ريطلاو مئاببلاو عابسلاو ملاملا قلخ يف همسا

 لوكامالوقبلاو بوبحلاو ءرمثلا تاذ ريغو رمثلا رجشلاو تابنلاو ماعنالا

 هماه مج . ماوهاو. هايشالا زيمب الزاويملا نمناك اكو ضرالا باودنم

 منع اي تارشحلا ىلع قلطي دقو ابدابشاو ةيهلاك شائحالا نم فوخملا مما يو
 اضيا معنلاو معن مه يحف ماعنالا اماء تابنلاو ماعنالا نمحور يذ ىلكو أضيا

 .بدعو مجتورجش نماهيلعتبتي امو ضرالا نم جرف الكوهو هتابن وأ ةتبن ممج
 لوق ىفماعنالا ىلع تابنلا فطعينعا ىكيرشتلا فطملا اذهلعلو ؛ لوقا

 ٠ ناويملا لثم ةكرحو اح هل نأ ىف حور ماعنالل اكاحور تابنلل نأ يف

 اهيلا راشأ دق ناكو ؛ رصعلا اذه ءادلع ا_مفرع ةفيقد ةيملع ةيرظن يث هذهو

 (اشيب ) يجولويسفلا ينرفلا ملاملا اهربظا رصعلا اذه يف نكلو . مهتفسالفو

 ( انيس نبا ) اهرك ذ دقو ؛ يداليملا رشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف كلذ ناكو

 كلذدعب ثتبث م اهباا اشيب ءادتها ليقءراغسأ يف نيهآتلاردصو ( ةاجناا ) يف
 يدنهلا ملاعلا ربل ةدم دعب و أرابن ةقلخملاو اليل ةحتفاملا راهزالا فاتك اب

 رثاو تا_بنلا تاكرح اهب فرعت ةقيقد لآ عرخاف (زوب سرافجرسلا )

 أثناف ةمهلا ةيرظنلا هذه تادئال ثحبلا يف لغون مث هيف ةيجراخلا تارثؤملا

 ةفظلاو دربلاو رحلاب هئالاهفتاو تابناا تاكرح سردل ( هتكلك ) يف ادبه»

 روبشملانمو. ةيرظنلا هذه ديؤيام ىلا تمتات ءاذملا تذخأ دقف اذكهو . رونلاو
 هنا سس سس



 نوئمؤماهتفرعم ىلا نكسسيو نوربتعملا هب ربتميام « لوك ألا ريغو كلذ نم

 . ادغ ىلع ركيف . نودحللا هيف ريحتيو

 فئت يلا ةريملا تاناويحلاوت أ رشثحلا ضع. ةسرتاملا تاقابنلا ةدهاشم مويا

 ةدحعاشمو ( بايذلا دئاصب ) فورعملا تابنلا لثم 'مثم برةث وأ اهناصغأ ىلع

 ( ع مامالالع ل تبثي امم اهريغ ىلا ةيبحتسملاو ةيك ابلاو ةكحاضلا راهزالا

 باستك | نود ( ص) هللا لوس رمدج نع ىلعالا ادبملا نمةيلع ضاقملا ييناذلا

 . مالسلا مييلع هئاباو هدج ادع سانلا نم ميلمت نودو

 يف ةغل'بلا حلا نم هيلع هيقلي ام لضنالل ددعب مامالا ذخا دنف اذكهو
 لوكأملا ريغو هنم لوكألا لولاوبوبحلا فو رمثلا تاذ ريغو اهنم رمثملا رجشلا

 لقب مهسنن ا يفو غلا يف نوركمتي نذلا نوربتمملا هب ريتعب امم كلذ ريغ ىلا
 ٠ ةرهاظ' دهارشاثو ةرهابلا رارسالا كل: ةقرعمل ايلط . فاض ريمضو ميلس

 0 ىلا نكستلو هديحوتو عناصلا ةفرعم ىلإ اهب نودتهب 000

 نكرنو « نيقيلاب موقع نئمطتو قدصلاب مهسوفن رقتو قحلاب نينمؤملا بولق
 دعب نودجي ال نذلا نودحلملا اهيف ريحتيلو ةنينأمطلاو ةحارلا ىلا مهناهذا

 مقاولا راونا روهبظ دعب نودتبب الوع راكنالاو كشال الاجمهيدل ةقيفحلا حوضو

 ةدساكلات اءارتفالاو ةدسافلا تايعدملا كلت مهب رتغا نملو مهلت بشي قب رط ىلإ مدنع

 ىعوورجتعا نم ةربعو « ةينآلالايجاللو هسفن لضفملل أغعيلب ًاسرد نوكتلو
 . الثتمم ماقق ءادغ هيلا ريكبتلاب هرعأ م



 كوالانس اجمل

 تلخدف يل نفؤتساف تودغ تحبصا اماف « هب يندعو امل اراظتتا ةليللا

 ولخي ناكةرجح ىلا ضبن مث تسلل « سولملاب يل صاف « هيدي, نب تفو
 ( ع) مامالا ةمدخم رع ن/ لضفملا هيف ساج يذلا لوالا سلجلا وه اذه

 ناويح نمهيف ام ملاعلاةقلخ يف ىلاعت يرابلا 4 ناب نم هب هدعو ام هيلع يلميل

 ( ع )مامألا دنع نم تفر صناف : نانسؤب دمحم لوقي لضاملا وهاهو دامجو تاينو

 دعومل ا راظتنا ةليللا كلت ىلع تلاط ذا أقرا يتليل ثبو « هب يندعو اع 0006

 هيلع تلخدو يل نذؤتساف ىالوم لزعم ىلا اعرسم تودغ تحبصأ املو ؛ دغلا

 واخي ناك ةرجح ىلا ضبن مث تال سواجلاب ىنرماف هبدب نيب تق مالسلا دعب و
 هعابتابيلا راشا هنكلو « امارتحا ةضوهنب تضهاو هسفنب ولخي نا دارأ انك اهب

 هيدب نيب تسلل ساج مث ١ هفلخ تلخدو لدف « ةرجحلا كلت ىلا هتعبتف

 ناك و؛كتدعو الل ًاراظتناةليللا هذه تلاطدقو كب ينأك لضفماب ؛ ( ع ) لاقق

 ةليلجلا ثيداحألا هذه لاثءال يبلط ةدشو قوش طرف نم هب ينقرعي امل كلذ

 تلقف هتمدخت تفرشت ألك ( ع) هنم اهاقاتا تنك املاط يتلا ةيماسلا بل اعللاو

 ىلفحالتعرسسا ىتح حبصلا رون بني ملو ٠ ىلع ةليوط تناك دقل يالوماب لجأ
 .يشالو ناك هللا نا لضفماب ؛ (ع ) لاف « ةرخآلاو ايندلا ىف كنم هب زوفا اه

 . هل ةيابن الو قاب وهو هل
 دنسي يكل دخلا لبق ىلاعت قلاخلا تانصزابب يف (ع ) مامالا ع رش : لوقأ

 ناكهنا : (ع ) لاقف ٠ هناذ كردتال ىلاءث هنا ثيح هفموب نيعم مولعم ىلإ دجلا

 دم مسهل



 تلخدو « لخدف « هتعبتف ينعبتا : يالا يرو ةيو ايو

 دقو كب ى ونأك لضفماي رش لاق هيي نيا فيقاجو يتاح ب هكا

 يدمرمم ملاد هنا ٠ هل ةياهن الو قاب وهو « يلزا ميدق هنا يا هلبق ءيشالو

 قبب مل يذلا وشه رخا ريبعتبو ٠ هدوجول لوا ال يذلا وبف يلزالا ميدقلا اما

 لواىلاعت هنا ٠ هلبق ءيبثالو ناك هللا نا ( ع ) مامالا لوق ىنومو مذع هدوجو

 ءانضرفدقو « ةلع رغب دجوتال اهنأل ءايشالا ةلع ويف نذاو دوجولا ىف ءايشالا

 دوجولا ةبجاو الا نوكت ال ةلملا ناف يلزا ميدف وهف هيلعو « هلبق ءيش الو اهوأ

 لذا اضيا همم ءيبث ال نأو هلبف ءيش ال نا تبث هءدق تبن اذاو « مدعلا ةعننم

 لبقنوكي ناو دب ال قلاخلا نأل هل ااا نوكب نا زج ل لزالا يف ءيش هعم ناك

 ( ع )اضرلاانالوم راشأ اذه ىفاو هدم أ ونوم لزب ل هنا ضرف دقو « قولحما

 ءيثالو هلرف ءيبش ال هنا ىلعلقاعلا تلد ةمد مدقلاو «ميدق ىللاعت هللا نا : هلونب

 « هل ةياهن الو هدوحول رخآ ال نم ويف مئاذلا يدهرسدأا امأو . هتيموعد يف هعم

 (مارك الا ولالحلا وذ كبر هجو ىئبيونافابءلعنم لك ) هادعام لئاز ءىش لكف

 ًاريغتم ناك. هيلا يهني رخاآ .! هل ناكول هنأ وه ىلا أدهب هن هيرس لع لئلاللاو

 نعالنا ىلاعت دقو دو>ولا ب>اوالوأ اعدق نوكح الف ةزورتملاب ثداح رهفغتأاو

 ًاريثك اولعكلاذ

 : لوفأ « انحنم ام ىلع ركشلاو . انمها ام ىلع دمل' هلف : ( ع ) هل لاق

 ريخلا ميدقتب كلذو « لضفتملا معنملا هب مركشو هدمح ( ع ) مامالا صصخ دفا

 ماهالاو. كل ذك هيلع فوطممركشلاو ٠ دما وهو دتيلا لع رورج او راملا وهو
 انالف هللا مها ! لاقيف قيفوتلاو نيقلتلاو ءاحمالا وه هريغو سومافلا يف اك ةغا

 « ةيهلاو ةيطماا يع ةحيالاو .هل هقفو وأ ايا هنقا وأ « هيلا ىحوأ يا ءيثا
 اا لا



 - ع- لاقف يالوماي لجأ تاقف كندعو امل اراظتنا ةلبللا هده كيلع تلاط

 ىلع دل هلف هل هياهن الو قاب وهو هلبق ءىش الو ناك ىلاعت هللا نأ لضفمأب

 ممنأ هنال ءهب ركشلاو دجلا صخنو هركشنو ىلاعت هدمحمن انا : ( ع ) لاق هنأكف

 قيفوتلاعم اهايا اننيقلتب وأانل اهئاحباب ةريثكلا هءآلا انحنمو « ةليلجلا همعنب انيلع
 الو طقف فراعملاب صتخا نيقلتلاو ءاصبالا ىنعم ناك نا مالالا يا وبف . اه

 مولملا نم انصخ دقف :( ع ) لاق كلذ لجأ نمو ىرخالا معنلا رباس معب

 يتلا لامعلاك ىرخالا ممنلا ضمب لمثب دقف قيفوتلا ىنعمي ناك اذاو . اهالعاب

 لئاضفلا ينسأ وه ململا نأ هيف ةحاشم ال امم هنا مث . قيفوتلا ىلا اهدانسا نسحب

 اهتداعس رود هيلعو ؛ مسالا ةايح هب ذا * ريغ ال اهنيعب ةيقيقحلا ةليضنلا وه لب

 ىلع زيمتب هنو ١ هنت فرشتو ناسنالا ومسب هنو ؛ اهراوطاو اهراودأ عي ىف

 ةنسلا يف هلهأو معلا ىلع رطالا ءانثلا درو دقو « اقلط» ناويحلا عاونا رباح

 نيصلا ىلا ولو هيلا ةلحرلاو دحللا ىلا دهملا نم هبلط ىلع ثحلا درو م باتكلاو
 يف توافنتو ةلزعملا ف فلتخت يهف تفرش اهم مولعلا نا هيف بير الان نكلو

 لاؤسلادرو دقف اذه لجألو « اهتاياغواهتاعوضوم تواذن بسحم كلذو ؛ ةبئرلا
 نم لع لكك ماع هنا مأ « ةينبدلا مولعلاب صاخ وه له ءانثلاو حدملا اذه نأ ىف

 طقفنيدلا للعب صتخي كش نود كلذناب : ءالقملاو ءانلعا باجأ دقو ؛ مولعلا

 يأ مهنأو 6 ءاملعلا هدابع نم هللا ىحي اما ) : ىلاعت هلوقي كلذ ىلع نيلدتسم

 يوذو تاعانصلا ءاملع نم ريثك دنع هللا نم او الو ةيشخ اودجي مل ءاذعلا

 فرتعي مل ءالؤه ضمب نا لب نيالا ءاملع ريغ ىرخالا مولعلا رباسو نونقلا

 فيكف هللا يف مهبأر اذكه ءا_هملا ءالؤه ناك اذاف ؛ هتبلا نوكلل قلاخ دوجوب

 ١ ةيشخلا هذهب مهحدمو « هبوشخب نع ءاملعلا نع ىلاعت هللا ريع دقو « هبوشخي



 يلاعلا نمو اهالعأب مولملا نم انصخ دقف اندئم ام ىلع ركشلاو انما ام

 همكحمي مهيلع نيشيعم اذلمجو هماعب قافخا ميج ىلع انافطصاو اهانسأب

 مداعساو سانلا ربخ مهب نوبلطي اولاز ام مهنا وه قاقحتسالا اذه يف ببسلاو

 مولعلا رم دوصقملا سيلو . اليبس كلذ ىلإ اودجو اهغم هنثا الا نوعسب الو

 يماهلا لوألا نامسق ينو . هتدابعو ىلاعت هللا ةفردم ىلا تلصوأ اماالا ةينيدلا

 يناثلانم العاوف رشا لوألان أ مولعمو ,سانلا نع ذوخام يمك يناثلاو يئاحبأ

 يئاهلالا كل ذك الوءطلغالو ةحصلاو باو ملاوأطخلا هيفمغي يبسكلاوهو يناثلا نال

 مقاونع الا عبنب الو ةقيمح نع الا ردصرال ثيح ٠ باوص هلك هناف يئاحبالا

 وهو سانلا رئاس نود هايلوألاو ءايب الاب صخ اذهو .لطخ الو هيف أطخ الف

 ىلامت انا يأ . اهالعاب مولعلا نم انصخ دق : هلوقب ( ع ) مامالا هدازأ يعذلا

 يحولا نع مدج نع هو: راونيذلا يناهلالا يناحبالا وهو مولملا العاب اصخ دف

 يف هنأث لج عدوأ _:رأ دعب كلذ يف عدب الو ٠ قيفوتلاو نيقلتلاب قداصلا
 ةوف « ًاريبطت ممرهطو سجرلا مهنع هللا بهذا نيذلا هت لهأو ( ص ) يهنلا

 « دوجولا ىف مقيس ام ةفرعمو ثداوحلا مالعتسا نم اهب نونكمتي ةيرون ةيسدق
 امىلع قئئاقحلاميمج قحلا ةحاس نم مهيلع ةضاقملا ةوةلاكلن ةط-اوب نونفكتسو

 ىلع ىلعألا أدبلا نم سدقألا ضيفلا اذه نأ ىلع . ىلع وأ لوق نم اهيلع يبه

 يهالا فطالا نع ديعب ريغو الفع عونمم ريغ هيضتريو هللا هفرعي نمم صخش
 لب هدابع نم نيداعلا ىلع ىت> ةليللا همعن ضيفي ىلاعت ناك نأ دعب : لماشلا
 . ةيدجألا ةقيقملا نم مهفتشا نم ىلع هضيفب ال فيكف . هبايصع ىف نيداهتلاو

 ضايهل.أد ملاىقتاا اذاذ هيلعو . (ص )هيب دعب ضرألا يف ءانل هذمب مراتخاو

 اك ضيفةطساوب ةملاع تاوذلا كلئنوكت ناو دبال هناف .ةضافالل ةلباقلا تاوذلاو



 يعم تددعتأ دق تنكو هحرشت ام بتك أ نايل نذأنا يالوماي : تلقف
 . لضفمأاي لمفا : يل لاقف هيف بتك ام

 محو صاوخ نم هناقواحمل يف عدبملا قلاخلا هعدوأ انو ٠ ثداو- ن٠. ثدحم

 - . اهايضاو مولملا العا وه يذلا هللعب مهصخي نأ دبالو ءرارساو مولعو
 (ميملا حتتفي ) ةالمم مج ياعم : لوقأ : اهانساب يلاعملا نمو : ( ع ) لاق

 يه ىتاا هتعفرو ميركلا يوبنلا بسنلا فرش ينمي انهو « ةعفرلاو فرشلا ىو

 ريخومد1 يب دلو ديسو ملاعلا ةبخم (ص) ينلاف , اهانساو باسنألا ف رشا نم

 فرشلا اذه يف هوئراو# هؤانباو .ًابيبح هذخئا نم برقأو هتلاسر هانطصا نم
 هحض واب بسالا نمو اهانساب يلاعملا نم هقأ مهصتخا اذا ورغ الف - ةعفرلا كلمو

 دق ىلع هقا نا : لوفأ ؛ هملعل قاخلا ميمج ىلع اناناصاو ؛ ( ع) لاق

 ىلا ذوفنلا نع سانلا نم وئاصبلاو راصوالا بجبحو :هدحو بيغلا م رثأتسا

 نامزلا نم اهلحم ذخأتس يتلا ثداولا لبقتسم ىلع عالطالاو بيذلا هآرو ام

 . مح ىلع هعلطا وأ ةئداحم هدنع ايضرم ًادبع ريخأ اذا ىلاست هنكلو . ناكملاو

 :ىلاعت لاق دقو ٠ القع ليحتساما الو٠ فوأملا نع ديعبلا .يثلاب نكي مل كلذ ناف

 :رفمجوب |لاق . (لوسرنم ىضترا نم الا ًادحأ بيف ىلع ربظب الف بيذلا ملاعإ

 دعب ةلزعملا هذه نع هتونع هللا دعب لو هاضترا نمم ( ص ) دمه هللاو ناك

 نأ : هلوق مالا هيلع اضرلا مامالا نع درو دقو ( يدمحلا رونلا نم مهقافتشا
 ىلع هللا هعلطا يذلا لوسرلا كلذ ةبارو نحنو ٠ هللا دنع ىضترللا وه هللا لوسر

 . ةمايقلا موي ىلا نوكي امو ناك ام اناعف هببغ

 هدحو بيلا ل رثاتسم ىلاعت هلا نا ! هرصتخم ام يشيل رجح نبا لاق

 ريغوهو ىلاعت هللا مالعاب وه اعاف بيغلا تايئزجي ءايلوألاو ءايبنألا لع امأ

 ام سوا



 ىلعو لوقا ( ىهتنا ) هحوب الاحم مزلتسي الاذهو . هب درت يذلا يناذا هيلع

 ( يناعملا حور ) هريغت ىف يسولالا ةمالعلا لاقو هاوتف ىف يوونلا ىشم اذه

 بيغلا لع نأ لاق لاقي نأ قحلا لعل ٠ هللا الا بيغلا لد ال لق : ىلامت هلوق دنع

 اما هل هتوبث يف ةطساو الب يأ هتاذب صخشا 07 ىلاعت هريغ نع ىفنملا

 هم يجاولا نم وه اعاو ٠ ٠ ءيش ىف ىننالا معلا اذه نم سيلف صاوخال مقو ام

 ىعملا كلدب بيغلا اوملع مهنا لاقي الف هوجولا نم هجول مهيلع هتضافا لحو رع
 « نيمسق بيغلا لع نوكيف اذا.« بيذلا ىلع اوهاطا مهناب لاقي لب , رفك هاف

 رطاف تاذ ريغ ةلع نع ًارداص نوكي ال ثيم « دوجولا بجاو نيع وه !م هن

 ضيفاادوجو ىلع اعقوتمو دلع نع ارداص ناك ام هنمو . ضرألاو تاومسلا

 . ( ىهتنا ) ءايلوألاو ءايبنألا يف نوكي ام وهو ء ىملالا

 مم« مالسلا مهيلع ت تيبلا لآ ةما نوكب نأ بج الف كلذ ىلعو ؛ لوقأ

 هنرو مثو' ةيلباك نم مهيف عدوأ أعو مهب هململ , قلخلا عيمج ىلع نوفطصملا

 - هلعب قلخلا ىلع انافطصا - ىرخا ةخسن يفو ٠ مالسلا هيلع ىفترملا لوسرا

 أم انافطصا ىلاعت هللا نا ؛ ىنمملا نوكيف ءحمألا ىع اهلعلو ماللاب ال ءابلاب

 هيفصو هبيبحل ءافلخ اعيمج نيملاعلا ىلع لع ىلع انراتخاو هتاقولخم نيب نم انم هملع

 اذه ديؤي امتو . هديحوتو هتداعل هدايع داشراب انءاكو : هلوسرو هيبنل ءايصوأو

 يةنميهلأ ناف . هكمح مييلع نينميبم انلمجو: ةرابعلا كلت دعب ( ع) هلوق ىنعملا
 مئاقلا دهاشلاو ظفاحلاو بقارملا وه نميهملاو ءيثلا ىلع طلستلاو فارشالا

 هلعب انراتخا نأ انيلع ىلاعت يرابلا معن نم ناو : لاق ( ع) هنأكف لامعألاب

 مداشراب نيماف مهيلع نيدهاش مطاعأل نيبقارم قلحلا ىلع نينميب» انلعج م

 هكحو ء اني هلع دعب الا انل لصحت مل ةيلجلا ةمعتلاو ةميظعلا ةفيظولا هذه نأو

 انل ةعاطلاب مهيلعو « مداشراب انيلع



 ثتيبحا نايبلا ىف ' ادتبماركلا هذه ىديسىلع ىلما امو : لضاملا لاق

 : هل تلف كلذل ٠ اهب ةفرعملا مرحاف ٠ هنم ءيث ينتونب ال يكل كلذ بتك| نا
 هيفبتك ١ ام ىعم ددعا دق تنكو ؟ هحرشت ام تك ١ نأ يالوماب يل نذأنا

 : لوقي ع رمش مث ٠ لضفماب لعفأ يل لاقف

 ةّملكأ باساب كاكشلا لهج
 « ةقلملا ىف يناعلاو بابسالا اولبج كاكشلا نا : مالسلا هيلع لاق

 نم أربو يرابلا أرذ ايف ةكمللاو باوصلا لمأت نع مهمأبفا ترصقو

 ىلا موقع رصقب اوجرخف « رعولاو لهسلاو رحبلاو ربلا يف هقلخ فونص

 ءامشالاقلخ اوركنا ىتح دونملاو بيذك.دلاىلا هرئاصب فمضن و ؛ دوححلا

 ربدم نم ةدكح الو ريدقت الو ابيف ةعنص الو ,لامهالاب اهنوكت نا اوعداو

 مهلالض يف ميف ء نوكفؤي ىنا مباتاقو « نوفصي ام ها ىلاعت « عناصالو

 تبشرفو هنسحأو ءانب نقتا تسب دق أراد اولخد نايم ةلزنع.ممربجمو مهيغو

 نعاولض ىتح « ريدقلا قلاخلا اوركت أوه عدبملا عناصلا يف اودحلا نيذلا نا

 توي لو « كاردالا ةبهو لفعلا ةمعن مرح فنص : نافنصل « ميقتسملا قيرطلا

 ىلع هيبني يكل هل روعش الذا « مئاوسلا نم دعي لهاج اذهف « مهغلا نم هبيصن

 لوفأ وأ « ةئيضم سمت قارشا هرعاشم ظقويل هيدل سح الو نوكلا اذه لامج

 معيب مامن الك كثل وا ) تاببنملاو ربملاب ,ىملا ملاعلا يف ريشت يأ وأ ربنم رسب

 «هملع هرغو « هؤلك ذ هعدخل « ملا يتؤاو . ءاكذلا قزر فنصو . ( اليبس لضا

 قفا ىلا هرصب دق « همهنب اهكردبو « هملعب قئاقحلا ىلا لص نم هنا هيلا ليخف



 سبالملاو هب رثالاو ةنعطألا بورْصض ابيف دغاو 4 هرخفاو شرفلا نسحب

 هعضوم كلذ نم ءيش لك مضوو «اهنع ىنغتسي الو ابيلا جاتحم ىلا برألأو

 الامس وانيع اهيف نوددرتن اوأمجل «رييدتلا نم ةلكحو ريدقتلا نم باوص ىلع

 ةينبنورصبب ال ءاهنع مهراصبأ ةبوجحم 6 الابقاو ارايدا أهتويب لنوفوطيو

 دمعأو ةعضوم عضو دق يذلا ءينلاب مهصعب رثع أعرو «اهيف دعا امو رادلا

 ءاديب ىف هات ىتح هلع ىوتسم نم عفرا ىلا ىقئراو هلفع دودح نم دمبأ

 ناو «ضرألا قرخي نأ هرادتقاب نا هنم انلظ ةئيرج مدقب اهيف راسو لالفلا

 قشع هنأل ١ لهاجلا هيخأ نع اريك دعبب ال اضيا اذهو . الوط لابجلا غلب

 . رانلاب قرتحاف رونلا

 مهلاح لصف مث كاكشلاب ) نيفنصلا نيذه نع مالسلا هيلع مامالا ربع دقو

 ةفاخلا يف يناعلاو بايسألا اوابج كاكا نا !هلوةب.دوحجلا نم هيلع مث ام نيبو

 ؛ باوصلا لمأت نع مهءابفا ترصقف ٠ اهداجبأ ةكح الو اهللع اوكردي مل يا

 نءقلاخلا أربو يرابلا أرذ ام هقيقح ةفرعم ىل' لوصولا نع مهكرادم ترفبفتو

 مهسقنا يف اوركفتي موأ ) رعوو لبسو رحبو رب نم ملاعلا اذه يف هقلخ فونص

 نمار يثك نأو ىمسم لجأو قحلاب الا اهنيب امو ضرالاو تاومسلا هللا قلخ ام
 انتايآ مهبرعس ) ىلاعت هلوق قدص اونلعل أوركف ولو ( نورفاكل مهب ر ءاقلب سانلا

 .يثلك ىلع هنا كبرب فكي ملوأ قحلا هنا مهنيبتب ىتح مهسفنا يفو قافآلا يف

 فنصلا جرخو « دوسحجلا ىلا مهمولع رصقل مهنم فنص ج رخ نكلو ( ديهش
 مو ؛ ءايشالا قلخ اورككا ىتح دونعلاو بيكا ىلا مرئاصب فمضل يناثلا

 نمهيف ام ىلع ملاعلا اذه نا نيمعاز « ميكح ءىراب عدبم قلاخ نه اهنا اوفرتعي
 ةمتصالفو ةفداصملاب الا نوكتب لع بئارغو بئاجت نم ىوح امو ٠ ناقتاو ماظن

 سلا جمس



 مذتف «كلذ لمج اذاملو « دعااملو هيف ىنمملل لهاج وهو « هيلا ةجاحال

 اوركنأ ام مهراككا يف فنصلا اذه لاح هذبف « اهنيإبو رادلا مذو طخستو

 بابسالاةفرعم نع مهناهذأ تب رغامل مهناف « ةعنصلا تابثو ةقلخلا رما نم

 وها. نومحفي. الق ءىرايح ماعلا اذه يف نولوجت اوراص ؛ءايشالا يف للملاو

 رع رهاص ريغ ويف ٠ ةرييدت يف ةكح الو « هماظن ىف ريدقت الو ؛ هنبوكت يف

 . نوكفؤي ىنا هللا مهلتاق ٠ رداق ملاعو ربدم مناص

 ممدقتممبرقيو « ىلجاةروصب مهلاوحأ نع حصقي نا ( ع ) مامالا دارا 9

 رع «يثانلا مريجيو محلالض يف مهف : ( ع١ لاقف حضوأ ةراثشب ماهفالا ىلا

 ةيلاعةديشم اراد اولخد نبذلا نايمملاك ءاكّذو مع نم ميبدل اب رورغلا وأ لهجلا
 بورض اهيف تدعاو ءاه رخفاو شرفلا نسحاب تشرف دق « ةدنها ةعبدب هانبلا

 نطاقلا اهنع ىنغتسي الو نك اسلا اهيلا جاتحم اكو سبالملاو ةبرشالاو ةمعطالا
 ءالؤهلعجل ؛ رييدتو ةكحوباوصو ريدقت ل كب هعضوم ءيث لك مضو دقو اذه

 ؛ ًارابداو الايقا اهتويب نولخديو « الىثو ائيع رادلا كلت ىف نوفوطي نايمعلا

 « ةيوجحم مرئاصبو نورظني اوناك مهنكلو . اهءانب أولقمتيو « اهيف ام اوفرعيل
 فيكو ٠ اييف دعأ اب اورعشيا ةينباا كل ىر' نويع الب نكلو نورصببو

 رثع ارو اهب نوهقفي ال بواقو اهب نورصس ال نويع مهو نوكردبو نوري

 ببصافق رقد نأ وأ انهه دعا اذامل رعش نأ نود هلم يف عوضوملا ءيْلاب مبضعب

 لبجلا ىلا هبسنيو اممضاو موليو ءاهتبابو رادلا مدي مث ؛ طخايو صذتيف ٠ هعطو

 فنصلا اذه لاح وه اذه . هكملا نعي غلا وهو « ضرغلاب لهاجلاوه هنالاحلاو

 نرمي لوالا فنصاا مث ءالؤهو « ةمنصلا ناقتاو ةقلخلا عادب ال مراكنا دنع



 انمهناف . رومالا مهلقعت مدمل « ملاوسلاب مهببش نيذلا مثو ( ع ) مامالا مكذ

 مهراكفا يف نولوجي اوراص « ءايشالا يف للملاو بابسالا ةفرعم مهنع تيرغ

 أواصومهتاياغ ىلا الف . نولقمب ال ىراكسو« نيبثان ىرايحملاعلا اذه يف ةليثضلا

 اهرارسإ كردي لو ةقلخلا ةكح مهنب مل نم نأ يعيبطو . اودتها قحلا ىلا الو

 جاتحبب ال يرطق يعيبط سما اذهو .. !بفلاخ ةفرعم ىلا يدتهب نأ هيلع رسمي

 . ليلدلا مزاتسي ال حضاو ينادجو سماو « ناهرب ىلا

 كاكشلا نم الا فنصلا

 برالاوهببس لبجت ءيشلا لعمهضعب فقو اعرو : (ع) مامالا لاق

 ةينانلا هيلع تمدقا يذلاكم أطلعاو ةلاحالاب هفصوو « همذ ىلا عرسيف « هيف

 لالضلا لها نم مبهابشاو « ةرجفلا ةقراملا ةدحلالا هب ترهاجو « ةرفكلا

 . لاحملاب مهسفنا ليللعملاو

 مهضدب فقو اعرو ؛ هلوقب كاكشلا نم يناثلا فنمملا (ع ) مامالا ركذ انهو

 اولواطنو ٠ مهملعب اورتغا منأ ريغ ءاكذلاو علا نم ًائيش اوقزر نيذلا مهو حلا

 «اراضاو اولضف ةدودحلا مهتفاط قوف اولمحتو ٠ اهاوتسم قوف أوبلطف مهئاكذب

 مو « اهيلع اوفقو يتلا ءابشألا بابسا |ولبج ذا ميقتساا طارصلا نع أوداحو

 اهوفصوو ٠ اهمذ ىلا اوعرساف اهفلخ ىف عدوا يذلا برألاو ةكحلا ىلإ اونطفي

 ةينادحولا دحج ةغل رفكلاو . ةرفكلا م ءالؤهو ًارورغو ًاوتع أطخلاو ةلاحالاب

 ةنالث ىلا رفكلا اوسق دقو : عيبا دحاج وه رفاكلاو « ةعب رشلا وأ ةوننلا وأ

 اذهو ءهب فرتس الو ىلامت هلا فرع ال نا وهو « راكنا رفك )١( ماقا

 هناسلب رقي الو هبلقب فرتمي نأ وهو دوحج رفك (؟) هناسلو هبلقب رفاك
 مدل جعل



 وهو قافن رفك (©) هبارضأو لبج ينأ رفك لثم أينبو ًادسح هب نيدي الو
 ( ةيوناملا ) ةينانملا ةقئاطلا ةرذكلا نمو . هبلق يف فرتمي الو « هنالب رفي نا

 (روب اش)كلملا مايأ ربظ يذلا ءكئاف نب يمرافلا( ينام ) قدنزمملا ميكحلا عابنا

 ملاع هنأ معرب ناكو « ةيسوجملاو ةينارصنلا نم هبهذم جرم دقو « يناساسلا

 ( رونلاو ةهلظلا ) : اه نيلصا هل نكلو « ع وئصم ملاعلا نا لوي و ٠ رارسالاب

 بسن ومأطتملا ىلا اهبسن ةقلخلايف ةكملا دهاوش نع هتريصب تيم الو . نايلزالا

 ميهارباو حونو ثيشو مدآ الا مهعيمج ءايبنالا ركنأ دقو . لهجلا ىلا اهتلاخ

 ينام روهلغ يأ هروبلظب رشبيل ءاج 5 ىدعنا اعدن:كشدارزو فو

 رصع ىلاو ' ةيسابملا ةثودلا لئاوأ ىلإ هبهذم ىقيو « ريثك قلخ هعبنف : هسنن

 . ابوراو ايسآ ءاحأ ىلا هييلاعتو هؤارأ تبرست دقو ( ع ) قداصلا

 سيلامهيلع نولخدملاو ٠ قحلا نع نوثداعاا بف ٠ ةرجفلا ةقراملا ةدحلملا امأ

 هوركنيمل هيلا اونطف ول ام ىلا نولثاملاو“ هنع أوداح ام هولمع ول ال نوركنملاو هنم

 . نويداقلو نويعيبطلاو نويرهدلا مهو ٠ ًارورغو ًاونع اودحلاف اور مهنكلو
 وهرهدلا ناو ؛ ملاملا مدقو رهدلا مدقي نولوه نيذلا ميف: نويرهالا امأ

 الا انيث لبي مل هناو « ىلبي نلو ىلبب ال رعدلا ناو . هيف رثؤلاو امال ربدملا

 |ولاقو)ءهلوقب ديجملا هءاتك ىفمهنم ىلاعت هللا ىد نيذلا م ءالؤهو رخآ ثدحا

 سم كلذب محل امو رهذلا الا انكامب امو ىبحنو تومن ايندللا انئايح الأ يه ام

 . ( نونظي الا م نا مع
 نا اولاقو « ةعيبطلا ىلا ملاءلا اذه قلَخ اودنسا نيذلا مهف : نويميطلا اما

 تانئاكلا ميمج اندست لب «لوحتنال هنن" يسيل صيفارت دوقم هلك نوكلا

 . ( ةصيبطلا نيماوالاب ) مدنع سيماونلا هذه ىمستو

 اهناوابمدقب اولاقو « ةداملا ىلا قلخلا اذه اودنسا نيذلا مهف : نويداكا امأ
 دع عهد



 كذنت الواهمزالت صئاصخال ناو ؛ دوجوم لك مجرمو ناك لك دصم يه

 رك ١ ىلإ ىعب ال يذلا داما نم تانئاكلا اهب ىفرت نال حلصت ثيحب « اهنع
 ىلع ةلماع ةتباث سيماونب ةدوقم ٠ ةبقاعت».راودأ ىفو جيردتلاب يع لا فوسليف

 ران نم كنتني ام لكف هيلعو هيف روعشلاو لفعلت رثا ال ٠ تح ىلآ ماظن

 ةفسلغلاونايدألاهب تنا اكو ٠ ةيلوألا ةداملا ىلا ليلحتلاب يعتني لاعتلاو ربي دتلا

 ةيمالك فراخزف حلاعلا اده ءارو ماع نمو ركشم مورو ربدم لفع دو>و نم

 وأ , ةيئاذ ةدلصمل لاجر ابهظفح ىلع موقب « لاهحلا اهب كسمنو ؛ لايخلا اهدلوأ

 اهنعيلختلل اورطضي ىتح نانرف وأ نرق اهيلع يع ال دق ٠ ةيديلقت ةيارو ريث أب

 تاهاتم ىف نوب رضي ال « ءاضيبلا ةدداملا ةسحنلا ىلع ((اوخا مهلك انلا حبصبف

 . مالحالا نم لحب نونبدي الو « ماهوألا
 يذلا ( نيوراد ) ىلا ًاريخأ بودنملا فيخسلا يداملا يهذملا ىدؤم اذه

 ةنيخس ةيهاو اهلك ٠ ةعبرأ لوص| ىلع اذه هبعذم ىب دقو م 148 ةنم ربل

 ميقتسي ال ٠ راه فرج ىلع ةمئاق اهنا قيقدتلاو ةلبرغلا دعب اهاربل لؤاعلا نآو

 : ىف لوصأالاو . ضعب ىلع اهضعب راهني ىتح
 ١ - ةايحلا ةلوازمب ريغتلل ءايحالا لوبق .

 . ةنارولا قيراعب لسنلا ىلا تاريغتلا هذه لاغتنا - *

 . ةايلا ىف ءاقيلا عراتت ا

 , ةيشالتو فعضألا رومضو نيعزانتلا نم لك ألاو ىوقالا ءافب 4

 نيدلانع قورملاو عناصال داحلالا نم ةفئالعلا هذه هيلع ا ريبخ دج تناو

 . لاوفالاو تايعدملا يف روجفلاو 4 يوامسلا

 ةدحلملاةرفكلا !هلوقب (ع ) مامالا مدصق نيذلا مم ةيالثلا فئاوطلا ءالؤهو

 اوطاحأوةينوكلا رارسالا اومهفمهنا اومهوتف, ممزاكذ مامعاو مبماع مرغ نيذلا

 مس جو



 نم ةيلايخلا تاطسغسلا هذه نأ نع نولفافلا مع مهنا ىلع ًاقيقح ملاعلا هف رعع

 اغرافامعز الا سيل ةداملا وا ةعيبطلا وأ رهدلا ىلا عيدبلا ماعلا اذه ريبدت عاجرا

 نيعب اورظنو اورب دنو اولءأت و مهناف . ميفتدم ربغ ر ةو ءاورت نود اكحو

 ءاكذو لع نم اوتوأ اك نورورغم مهنا اوك ردال « ميقتسم ركف نع ةريصبلا

 نومحزي مهنكلو نولوقب ام ةقيقح نوبقفي ال مهناو « مراكفا دومج نع نيلفاغ
 نا عم ةقيقحلا ىلا مريغ نم برقأ مهناو « للعلا ىلع مهئارا ىف نودنتسي مهنأ
 ايشاهرئاصمو ءايشألا تايادب نم يردي ال هناب احرصم يداني يذلا وه رعلا

 امو ناكأام لع مداج نبا نف . ةدودحما تاسوسحلا ادع ام كردي ال هناو
 -.بيذكتلاودوحجلا !ذهاهيلع او: يتلاءذه مدئاقح أوقتسا مبنم يأ نمو/نوكي

 ءارهالالهأ نم ءالؤه ادع ام مهف. ةلالضلا لهأ نممههابشاب دارملا امأ -

 مسي ال رك ممو . ميقتسم أدبم وأ ةلوقعم ةقيرط ىلا نونك رب ال نيذلا لحنلاو

 .عوضوملا اذهب ةصاخلا بتكلامجاريلف ليضفتلا باط نمو رصتخما اذه مركذ

 اهيلعركشلاو هللا معن

 هنيدلءادهو « هتف رمع هيلعهللا معنا نم ىلع قحيف : ( ع) مامالا لاق

 قكيطل نمهل قاخام لغ نقوقولاو : قئالملا ةمنم يف رييدتلا لمأتل ةققوو

 هللامعتب رومغم هنأ كرد ريدتو هسفن فصنا مث رظنلا نعمأو ركف نم نا

 مييمج يف ةرفاولا ةريزغلا هلال آو هيداباب طاح هنا رلعو ٠ ةرهاظو ةنطاب ريثكلا

 رك ذنلف اهدع نكي ال ثيحو . ( اهوم# ال ها تممن اودعت ناو ) هلاوحا

 اف رطو. ريكفتلا يف كل احذوع نوكتل ةجرد اهعفراو ًارثأ ابمظعاو ًاردق ماجا
 دل عالم



 هللا دم رثكب نا . ابعناص ىلع ةلادلا ةمئاقلا ةلالدلاب ريدقتلا باوصو ريبدنلا

 تمقثراوهدادعتلا نع تلج يتلاةيملالا معنلا كلن نم ضيف نم ضيغ ةفرعم ىلا

 ؛ مو نايبلاو ريصحلا نع

 امويف ًادوجوم هنوك ةفرعم اهنم دوصقملاو . ىلاعت هللا ةفرعم ةمعن الوا

 رداقدباو « ادلو الو ادلاو الو ةيحاص الو دض الو دنالو هل كيرث ال ًادحاو

 الو مسج سيل ؛ قداص ملكتم هراك ديم كردم ريصب ميس ميكح مناص ملاع

 ىف يتلا ةينوبثلا ةيلاكلل تافصلا نم اهريغ ىلا ٠ مون الو ةنس هذخأت ال بكم

 لصوت و « راثالاب فرعت اياك تافصلاهذه ناو « ةيبلسلا ةيلالخلاو « هتاذ نيع

 هنكلاب هنأش لج هتفرعم اما « هتادوجومو هقافولحم ىف ربدتلاو ركغتلاب اهتفرعم ىلا

 5 ليبس هيلا لوقعلل سيل مأسمو « ليحتسم ىما يعف ةقيفحلاو

 ناسنا لكف '. اهيف كشيال ةيرطف ةيلاججأ ىلا اهسفنب ةفرعملا تمسق دفو

 ضعب راكفإ اما ٠ اببسم يبس لكلو مناص عونصملل نا ىف كشيال كردم

 روهظلاةدشو « يعيدبلا نع ناسنالا لفغي دق ذا ء فان» ريغ وهف كلذل سانلا

 ىلامت . ضرألاو تاومسلا رطاف كش هللا يفا : ىلاعت هللا لاق دقو ءاقخلا يبست

 ليلدلا ىلا ةرقتفم كلشال ءذهو هيلع منتمم امو هل بجي امم مناصلا ةيليصقت ةفرعم

 عمسلابال لقملاب ابوجوناسنا لك ىلع ةبجاوف هذهشىلاعت هلا ةفرعم اما .ركفتلاو

 كلذو ( فوحلا ليلد )ل اهنم ةريثك ةلدا كلذل ءادلملا ركذ دقو «ديلقتلا وأ

 نا لمتحم نأ دعبو عناصلا ىف ءارآلا فالتخا ىلع علطي نا دعب ناسنالا نا

 امب ةفرعملا لوصحتو اهليصحم كرث نم باقعلا قحتسي ةبجاو مئاصلا كلذ ةقرعم

 بوجوب لقعلا هيلع حيف « فوخلا هل لصح كلذ لمتحا اذا لوقا . اهعبتب

 نانالا ناف ( ممنملا وكش ليلد ) ابنمو فوخلا نم نمأيل « ةفرعملا ليصحم



 همسالج هناف , هنم ةدايزلاو هيلع تابثلا يف هيلا سغريو « كلذ ىلع هالوم

 اهئاصحا ند نكمتش الام ةليزجلا ةميظعلا معنلا نم ىريف ' هلوح اميفو هسفن يف رظن
 معنلا اذه ركشل ةمدقم مث ء معنلا هذهب هيلع لفت معنم قح ةيدأت ىلع لقعلا هثمبيف

 4( اا بيتحالا ليلد ١) اهنمو هركش ءادا لوأ وه هتفرعم ليصح لب هتفرعم بجيت

 رارفالا نيب سعألا روديوكششلا رمت نيح كالذو ؛ لقعتلاو مز لابذخالا وه يذلا

 هثيداحا ضعب يف مزيخلاو طايتحالاب فخألا مالسلا هيلع مامالا ركذ دقو ٠ راكنالاو

 لوقت اكس يلو لوقت كسلا نكب نأ ؛ ًامورهل لاق دفف . ءاجوملا يبا نبا مم

 . تكللهو انؤجت  لوقن مك وهو  لوقن اك الا نكي نإو « توجتو فوجي -
 نح نوكم نا ىلا جاتحت اهانرك ذ ينلا ءوجولا هذه ميمج ناف « لاح لك لعو

 ةيرطق نكت مل ةرملا نال كلذو ٠ لاجي اهيف ديلقتلا سياو ٠ ريكفتلاو لقملا قيررط
 لسرلا لاسرا ىلإ !وجاتحا امو , ىلاعت هل ةيسنل سانا فلتخا اهل الاو ٠ ناسن الا يف

 ىف رككمتلاو لقملا ىلا مهجايتحا ليلد بانلا يف ىفالتخالا اذه نوكيف ٠ ءايبنالاو

 ىلع مهل ةزيم ال المع مهلك ساناا حبصال ةفرعلا هده الولو ٠ العو لج هتفرعم

 ٠ ابمظعأو معنلا لجا نم ةمعن ىلامت هنأ ةفرعف اذا ٠ داملاو ناويحلا

 قتلا ىلا لصوا قبرطلا ىلا قيفوتلا نعةرابع يو هنيدل ةيادحلا ةممن أيناث
 يدتبب_ امن يتلا ةوقلا كلت دبملا هللا ءاطعا ( اهنم ) بتاع ىلع ينأت ةيادملا هذهو

 ىوقلا هتك . ةنطابلا سخلاو . ةرهاظلا سنا ساوملا هئاطءاك هملاصم يلا

 . ( ىده م هقاخ ٠ يث لك ىطعا ) هلوق, ىلاءن اهيلاراشأ يتلا ةركمأاو ةربدملا

 ىلاعت راشأ اذه ىلاو قملا ىلا مداشرال قلخلا ىلا ءايبنالاو لسرلا ةثعب ( اهنمو )

 ىلولل اهيلوي يتلا ةيادهلا ةدايز ( اهنمو ) ( انرماب نودهب ةعأ ممانلعجو ) : هلوقن

 ,لامح دعب الاحو ع نا دعب انآ اب مهدادمأ مث ٠ نيحلاصلا ةدايع نم ىدتهأ نم لك

 ساشا



 . ( ديدشل يباذع نا مت رفك نئاو مكندزال متركش نال) لو

 هناحبس ينم اهأبإو ٠ حلالا لمملاو لءلا نممهتدازتساو , تاريخفل مهباستكا بسحب

 انيف اودهاج نيذلاو ) : ىلاعت هلوفو / ىده مدازاودتها نذقاو ) هلوقب ىلاعتو

 لهأ الاف يتلا ةيلكلا ىلإ ءرملا لصوتي هئبدل هيادهلا ينعا ةمعنلا هذهمو ( انلبس مه.دهنل

 انكامو اذهل اناده يذلا هل دحلا اولاقو ) : هلوقب ميركلا نآرقلا مهنع اهاكحو ةنجلا

 ميبلع هللا ممنا نيذلا نم نأك ةممنلا هذه ىتوا نف ًاذإ ( هللا انادع نا الول يدتبنل

 . نيلاضلا الو مهيلع بوضفملا ريغ
 ةفرعمو' اهرارسا ينو قلالخلا ةعنص ريد: يف ركمتلاو لمأثلاقيفوتلا ةمعن - الا"

 ىوقلا نم ىلام: هللا هل هبهو ايبف هلقس ركفاس اذإ ناسنالا يأ هناف . اهناقئاو اهعادنا

 ةكحلا قئاقد نم هنبقي يف بكراييف هئرطق روس لمأتو . ةنطأبلاو ةرهاظلا ساوحلاو

 ؛ ءالالا فونصو ممنلا عارنأ نمهيرومغم وه ام ىلا هنريصبب رظن م ةفلخلا ميادبو

 يذلا نمزلا اذه روصن مث ٠ هماما دتمب أتنب ال يذلا يف اهن اللا ءاضفلا اذه نباعو
 را هذم يف ةسوبحلا ةديقملا ةقاطلا يف ًاركفم ربتعا من ٠ ةباهع الو هل ةبادب ال
 يا هلماوعب هل دال يذلا نوكلا سفن ىف كاذكو . نوكلا اهنم نوكعا :ريغصلا

 نويعيبطلا ءانلعلا اميمسن يلا تازازئمهالا لو « دمنال ينلا 'امسلا موجن ىو ىصحت ال

 اهيماوتب اج رطيسو هبيجملا ةيبذاجلا ىفوا سيطانغملاو ةرارحلاو ءابربكلاو ءوضلاب )

 هتكما « سفنالاو قافآلا يف ركفتلل قفواذأ هرملا ناف ةلجلابو ٠ ملاعلا ىلع ”هيمييطلا

 هلعر عئاصلا لاك ىلع عادبالاو "هكحااو عقانملاو ملاصملا نم اهبف اءو اهم لدتسي نأ
 "هيتر اهمخأو ًارثا اهفرشأو ًاردق تادابعلا مظعا نم دعب ركفنلا !ذهو . هتردقو

 ةرئاوتم ”هضيفتسم راهطالا همئالاو ( ص ) يبتال نع رامخالا هب تدرو إي ةناكمو
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 . لاكلاو ريخلا ىلا لصومو ' ةلذغأأ ثابس نم ءرأل جرخي و « بواقلا رونب ام اهلكو

 نينمؤمل ريمأ لاقو ؛ ةنس نيمبس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت : ( ص ) يبنلا لاق
 موصلا ةدابملا تسبل : ( ع ) اضرلا لاقو . لمعلاو ربلا ىلا وحدي ركفتلا مالسلا هيلع

 ٠ ىلاعت هلل مأ ىف ركذتلا يع ةدابعلا نا ةالصلاو

 رييدتفيطل لكك عالطالاو هلجال قئالخلا تفلم- ام ىلع فوفرلا ةممن اهنار

 اند ةكملا مهف ىلع فوقولا قيفوتلاو كلذ يف ريكمتلا ناف ٠ اهيف ءربدقت باوصو هلا

 ينلا ىرخالا ةيماسلا معنلا نم ضيا وه كلذ لك ٠ ابلجال يع ةؤوللا ةباذلا ةفردمو

 ىلع ريكفتلا دمب فقواام اذا ناسنالا نأ كلذ حبضوتو اهبلم معنملا ركش بجي

 يناسنالا لاكلا وحن ريسبل لملاو لفعلا قزر امنأ هنأ فرعو هئملص نم عناملا ةياغ

 نرعع دمتييل مي وقت نسحا ىلع ةقواحلا ةلماعلا ءاضعالاو ةكردملا ساوحلا حنم امناو

 قرع زيمتبل هدصاقمو هضارغل ني ريبحتلا ىف قامنملا ىطعا اءاو ةلمبملا ةيناورحلا

 دمس كلذ ءرلا فرع اذا لوقأ تادوجوملا نم ةجرد ىمسا ىلا ولعيو تافولحلا رياس
 قول وهو هنع جراخ وه اهيف ريكفتلا امأ . هفن ىف ًاركفت. ناك . ربكفتلاو لقعتلا

 امهم ءابسلاو ؛ اشارف هل ضرالا لمج ينامت هبا ىلع فوقولل قفوب ناب كقذف ١ لحال

 رمقلاو ٠ ءايض سمشلا هل رخسو ؛ اقزر تارمثلا نم هل جرخيل ءام هابساا نم لزنأو

 رم كلذ ريغ ىلا « اللهو ةيداه موجنلاو اوك رو اماعط ناويحلاو « رون

 ٠ هير امو هيداعس ليفو نانالا, هحارأ اهأره ىلا تافواحما

 بج دح يا ىلا هنا كردأ ٠ كلذ نم رثك أو ثلذ لك يف ركفتلا ىلا قفو اذاف

 هفلابلا هتكح ريسفن عيطتسيل مفتر ناب لواحي فيكو , ميكحلا مناصلا فرمب نأ
 هدمحو هركش 'هفرعملا كالت دعب يدوي فيك مث « هقلخلا يف هيماسلا هدصاقم فرهيو

 . ميركل لضفتلاو ميظملا معنملا اذه لثم قبلي ام ردقب

 ماسسجلا يدايالاو ماظملا معنلا هذه لثع روما ناسفالا اذه ركفيلف نآلاو



 9 ءاءاطع ليزج ىلع ىلومال ركشلاو دملا رثكب نا هن اقيقع سيلا ءهسنن فصئيلو

 'هف رعمو ةريصم دأدزيل قيفوتلا تاذ نم هدب زب نأ يف ىلاعت هوعد» نأ هب ًاريدج سيلا

 يذلا رفكلا بنجتيلو , ركش اذا ةدايزلا نماهب ها هدعو ينلا ةبائلا ىلا لصب ىتح

 قالو مفدي زال مئركش نئلو ٠ ىلات لوقب ثيح ركشب مل نا ذيدشلا باقعلا بجوب

 ٠ ( ديدشل ينادع نا مترفك

 مهنلا ميظمت دعقب يرايتخالا ليجلاب فصواا وه محلوق دجلا ءايلملارف دقلو

 نرايئا ايلمقوا ١ ناسالاب اءاوق دخلا تلذ نوكب نأ نم معأ : امنا © يش

 مهْضع هفرعو « هلثم كاذك ركشلاو ىلامت هلا ةجو ءافدا ؛ ةيولطلا ةيندبلا لامعالا

 . هلج ال ءاطعا اميف هيلع ىلاعت هللا معنأ ام قانصأ عيمج دبملا رسم نع ةرابع هلاب

 ماودللا ىلع ناك ؛ ركشلاو دجلا نم قيرطلا اذه كلس اذا فلكللا نا كش الو

 اذهو ههنص لاكر هفطا قئاقد ةظحالم ىفو ' اهماسقا» ىلاعت هللا معن ةملاطم يف ًاركفم

 ةديحلا ثالاكلا بسكت ينلا ةحلاصلا لامحالا يف هحراوج لامعإ بجوب ام عبطلاب

 معنلا ةيح ديم ببر ال بجوب امث وه اهتظحالمو معنلا ةمااطع سفنلا لاغشإ نإو

 ركاشلا دبمعلا اذه ىلم ةفطلب قدغاو بوبحلا ىلع هممن ىف دازأ ممثلا بحأ اذإو

 نكو ركفتف ( متديزأل ) لوف يف ىلامت قداصلا ءدعو مكح كلذو , ظحالملا

 ٠ نبك اشنا نم

 ا ا



 هئازجأ فيلأتو ملاعلا همي

 لج يرابلا ىلع ةلالدلاو ربملا لوأ لضفنمإب : مالسأا هيلع مامالا لاق

 اذإ كناف « هيلع يهام ىلع اهمظنو هثازجا ثلا و ملاءلا اذه ةثيه“ هسدق

 عيمج هيف دملا ينبملا تيبلاكتدجو . كلقمب هتربخو كركفب ملاءلا تلمأت
 طاسبلاك ةدودمم ضرالاو فقسلاك ةعوفرم ءامسلاف هدابع هيلل جامحمأم
 هيف ءيش لكو « رئاخذلاك ةنوزخم ره'وجلاو ءحيباصملاك هئيضم موجنااو

 نأ نم مظم ال , هبنكو هتقيقح ىلع فوقولاو ؛ ىلاعت قلاخلا ثاذ ةفرعم نإ
 كلذ ١ لفع اهدح نأ نم لجأو « كاردا اهب طبحي نأ نم ىعسأو « ركف اهيلا لصي

 ؛ لبحتسلا كاردلا اهفلكت نا نم ةزجاع : ةدودحلا انراكفاو ٠ ةرصاقلا انلوقع نأل

 لقملاف : دوده لا اهملاع يفةنكملا ةقولحلا ءايشالا كردناك اهقلاخ ةفرعم اهنم بلطن وأ

 لزم ةساح الا نكيل ٠ غوبتلاو ةبرقيعلا يف قئرأ امهمو ٠ ءاك لاو ةوقلا ملم امهم
 ةقيضلا اهناسوحم ىفاهطيحم نمضو : اهلوانتم تحب عقب ام الإ كردت ال يتلا ساوملا

 ملاعلا ءارو ام ىلإ ىدصتن نأ ميطتست ال يهف ٠ ةنكماا ابنالابم ىف الإ لمعت ال يثلاو

 اذاو ٠ تلضأو تلض : اهتفيظو فالخو اهنقاط قوف وه ام اهنم بلط اذاف يئابناللا
 : ماهوالا _-رم تاملظ يف تقلزنا : اهب ةطيحلا قئاقحلا كاردا نم رثك اب تغلك

 ةيواطلا ةقيقحلا ىلا لوصولا نود بابسألا امم تمطقن أو لايخلاىواهم يف تروهدتو

 ء انك ذ امم ضرغلل سيلو ٠ ءريكشت دود> يه هذ_هو ؛ لقملا وه اذه معن

 ى فوفولا نع اهدم وأ ٠ ةةيقحلا باط يف ربكفالا نع لوقعلا ديبقت ذيرت اناوه



 بورْصو ؛هيفأم عج لوختاو « تيبلا كفذإ كللملاك ناسنالا وءدمم هنأشا

 يفأ « همفانمو هحلاصم يف ةؤورصم ناويحلا فونصو ؛ هير ال ةأيبم تادنلا

 ناو 7 ةملالمو ماظاو ةمكحو ردقتب قوام ملاملا نا ىلع ةحمأو ةلالدازه

 امساو الاهم لوقمإل هناح,- لعج دقاف « هتفرعمو ىلاعت هللا فثحبللاو لمأتلا تاحاس

 ةيبجعلا ناسنالا ةقلخ يف رابتعالاو رظنال ةريثك حراسم ال ًايهو ةيحرلا قافالا ىف

 وا قملا هنا مذ نيبتب ىتح مهسفنأ قو قاف الا ىف انئابا مهيرنصو )لاعت لوقب تيح

 ٠ ( ديهش ءيش لك ىلع هنا كيرب فكب |
 ؛ ىلاعت هللا ةفرمم نع ثحبلا يف اطسو اًجبنم جبنب نأ لفملا نم دير اننكاو

 قبرطلا وه كلذ ناف « هلاجو ةنقاط ىدمتبالو ٠ ضورفلاو تالايخلاءارو مفدنب الف

 فما ىلا , هلا ريكفتو هقيقحت يف ءدحو ىلفتسإ ال نأ هنم ديرت مهن ميةئسلا يعيبطلا

 اتيح ناسنا لك مم تدلوو ؛ ةيرمثبا# ضوفنلا ابءلع ترطف يتلا ةرطفلا همم بحصب
 موفأ و قرطلا برقا نم هتفرعمىلا اهليبس فرعتو . ىلاعتهللا دشنت ينلا يم اهناف :قلخ

 عونلا اذهناو . كر ادم ظقيتستو ءرملا رعاشم اهدئع حتذنت ثيح ١ كقاسلاو لبسلا

 باااط فاكت ال ىتلا ةطيسبلا روءالا رمل ٠ ةديلللا ةرطقلا قي رط نع فرعتلا نم
 هيفكت امنأو ةيمصاا مولملا وأ . ةضماغلا هفسلفا | ةيوتلم قرط ىف ًامينع ًاريس ةقيقحلا

 راهنلاو ليلا يف ٠ ضرالاو ءامسلا يف .نوكلا اذه تاند ىلا ةصلاخ ةطيسب ةرظن طقف

 اهربغ ىلا « رجحلاو داملا يف ٠ رجشلاو تبناا يف . تاومالا ملاعو « ءايحالا ملاع يف

 . ملعلا اذه روص نم ةروص يأ ىلا ةدحاو ةرظن نا مم: ٠ ةينوكلا تادوجوملا نم

 : هتينادحوو ميظعلا قااخلا دوجوب قطنت اهلك و : دهاشو دهاش فلا لقما مدقتل
 0005 مركحلا عدبلا مااصل راكالاو لالجالا نم أ..ال أسبق يعارلا باقل لمحتو

 ٠ هترلق
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 ىلام”و هس دق لح » صعل لا انش ةماظنو هلأ يذلا رهو دحاو قلاحلا

 مظعو لجو ءنودح اجلإ لوقي امع ىلامتو « هريغ هل ] الوهبجو مركو, هدج

 . نودهالا هلحتنب امع

 لوانتب يذلا حضاولا لبسلا لبذلا !فسومو : ميلسلا يرطفلا بواسالا اذيبف

 فينحلا نيدلا ءاج 1!مكلاسم ىلعا نم ةباذلا ىلا جردتجو ٠ اجابج زرما نم لئاسأا

 نءدلا كبحو مكاو ١ هباتك يف لوقب ثدح لمأتااوركفنلا» ايدانم لقملاو ةرطملا نيد

 رثكا نكللو ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدينالا,ياع سانلا رطق ينلا هلا ةرط ًاقين>

 ءاوبأ نوكد ىتح ةرطقلا ىلع دلوي دواوم لك : (صض) ييدتلا لاقو . ( نودمبال سانلا
 . هناسجع وأ هنا رصني وأ هنادوبب ناذفلا اه

 يلع هلالما ىف ( ع) قداصلا هللا دبع ربأ مامالا دارا ميقتسملا بواسالا اذهبو

 ملل لوقبف لوقملا يرصاق نبدحاجلا .الؤه لاثمأل ديحوتلا تبث. نأ لضفلا ءذيملت

 ةروظنم اهتااسد ىلع يعف « همظن وهازجا فيلأتو ماعلا اذه ةأيبت يف اولمأنو !وريتعا

 ةيرطف رومأ هذ ماهم نوموفن لوقع مل نكت مل ناف ؛ ١ ينيعا ماما ةصخاشو ملل
 اذه اودجت ٠ درجللا لقملاو ةرطفلاب اورظنا ٠ قومع ثحب وأ لمأت ربثك ىلا حانمتال

 قوف ةصوفرم ءايسلا هذبف ٠ دابملا ةيلا جاتحي ام ميمج هيف دملا ٠ ينبملا ثيبلاك ملاعلا

 ضرالا هف_هو ٠ اهيلا دنع دانس الو ؛ هيلع زكترت هنورئ دمع الب فقسلاك مسرور

 موجناا هدهو نوح رع ونوح ر-:و اهيف نولممتو اهيلع نو ريستطاسبلاك مت ةدبملا

 ؛ مةائكسو «ةاك رح ىف مالظلا كلح ىف اوطبخن: الكل 34 حاصلا ةئيضلا

 ؛ رخاف:تو ةنيز نم ؟تجاحل ةرضاح رئاغذ ضرالا فوج ةنوزحلا رهاوجلا هذهو

 فك ناسنالا اذه ىلا اورظنأ مل . هنأثل تيبلا كلذ ىف رضضاح دعم *يش لكو لد



 ىن> تيب' اذه ىف دوجو. قولخم وهام عيمجب هفرصت ىف لوما كاللاك هيف عبصأ

 نراويحلا فواصو ؛ هلت مودي و هجام ميقئسيل هاكال ةأيبم تادنلا بورض نأ

 ةفاشاا تافاسأا مطقو ابيلع بوك رلاو اهموحل لك نء هءفانمو هحلاصم ىف هفورصم

 . ةداعسلاو ةحارلا هل ىتستا اهتطساوب ةديعبلا

 مل لصحت الأ ٠ درجلا لقعلاو ةيرطنلاا ةرظنلابهيلا مئرظنو اذه يف متلمأت اذاف

 ةرطقلاب «ومتكر دا ايو فصواع - ملاعلا اذه نا ىلع ىلع ناعردو ةحضاو ةلالد

 ؟ماظنلا يف ماكحاو ربوصتلا ىف ةءادبو عئصلا ف ناقتاونكح و ربدقنن قولخم  لقعلاو

 ول ) ذإ ؛ ريظن الو دنالو هل كب رش الدحاو ىنلاخلا نا ىلع هكااذه مكلدب سيلا من

 اههيتدارا ىف فالخلانابل نينثا ناك ول قلاخلا نأ ىنعم ( اندسفل هقلاالا هلا امهيفناك

 ىلا قبب ملو ةبافك دحاولاب نأكل ةدارالا ىف اذا 0 قتلا ماظنلا اذه لتخالو

 هللا درجوب رارقالا _ءرع لقي نا لقاعلا نانالل نكع فيكف نذا . هجاح يناثلا

 لوصو# هقوشنتللا هللا هقرعم ىلا 'هملطتملا ةزب رغلاةرطملا هيفو . هتينادحوب فارتعالاو

 فاماوملا ىلا ليمتف ةدارالا فدض:و : ناطيشلاعياطتف سفنلا ثبخت نأ الإ مهلا .هبلا

 ”هفيمضلات الايخلاو هيهاولاماهوألا لئابحم ةكسسمتسم ٠ ةرطفلاو لقعلا هجحم ةكرات
 ٠ اداتعو البج

 ملاملاكب اشت ىلا ٠ تيبلاب ملام مدقتلل هليثع ىف ريشي ( عر) مامالا نق اذه دعبو

 ةدسحولا هذه نأ ىلاو ءضعب هضعب طابئراو ءاجالا يف هنل امو . ةمظن الأ يف
 ةكحملا ناهرم ريغ رخآ نهرب اذهو 2 يلا ةوقلا ةدحو يلع لدن هيملاعلا

 .٠ دايفلا عوفو مدعو ناهنالاو

 ماعلا نا ٠ ةيفاغأ همدقملا هذه تفرع ام دعب : 15 ثا ربظي ناو دبال ماعخلاو

 ماعلا اذه لثم نوكتي نأ لقسبال هناو هقلخ يف هل كي رشالدحاو هناو اميكح ًاقلاخ
525 



 اهل الو « فاتخم ريغ ميقتسم لمع ةفداصمل سبل ذإ ٠ ةفداصملاو لامهالا ممدلا مظنملا

 هسرجو مركو هدج ىلاعت ٠ ميكح عدبم نم هناحبف صقتنم ربغ اهربس يف ماظن

 0 نودحلملاا هلصتنت امه لحو ؛ نودحاجلا لوقب انع ياتو هريغ هلا الو

0 * 

 -اقا/ ء



 مجلا يي نيزجت نوكو ناضالا قا

 رييدتو محرلا ىف اناسنا ه:ةرورعصو نينجا ندوكت ةيغك ف عرش نأ لو

 كل حرشت وا بج 06 حبصت ىنح اقفاد ءأم هنوك نم هس رذدنو كانه هتب لمت

 هلوحتراوطاو - لجرلا يف يناا دلوت ةيفيك و ٠ ةأرااو لجرلا ىف يلسانتلا زابجلا بيك رق
 هتيمأ قحم ال نيسنجلا الك يف زابجلا نا : لوقتف : اناسنا جرخمب نا ىلإ محرلا يف

 كرم امم لصمتلام ىلا افاضم : لسثلا ريثكتو عونلا داجال قل هذال : هدئاوف مظعو

 نوكتن اههيبسب نيئللاةوبشلاو ةذ#ا نم اممتطساود ثدحت امو : نيسن+لا نيب ةبحلاو هفاالا

 ةطيسبلا يف نارمعلا لست بوعشلا نمو بعشلا نوكتي رسالان مو : رسالاو لئاوعلا
 فلأفالاشوحوناسنالا وني ناكلو مقلب رايدلاو ةيلاخ ضرالا تحبصال اهالوأف نذا

 . ًاراقح فرغت الو ًاراد

 ةرهاظ هامضعأ ىلا ءاسنلاو لاعزا نم 11 ىدا مقا مهلا رامخلا اده نا

 ةئلابلا امأو : جرفلا ءاسنلا فو : بيضفلا لاجرلا ىفف . ةرهاظلا امأ ٠ ةنللاب هاضعأو

 ناتدغ اههف ناتيصخلا انأ ٠ تاونقلا نم ايمساوتو نيتيصخلا نم فلأ.: لاجرلا فف

 ىمبو بيضقلا ثحت يدلج ساك يف ناتظوفمم ةطسوتملا ةزوملا مجحي ايهنم لك

 امتفيظوو . ةيشْعَأب نافلغم اهو ( ةخاساملا ) ىمس رخآ سيكب نعيم وهو ( نفملا )

 ساسا يث يتلا ةيونملا تانبوحلا ىلع يرأهلاو ايف نوكتملا يونا لئاسلا زارفأ

 ." هماسنالا ةابحلا اديمو نينا نيوكت

 قيقر هاشم ةاطغم ةريغص 'هقيقد "هينفا نم نوكف ٠ نيتيصخلا سفن جيسن امأ

 5 تاس



 ةملظ ثالث تاملظ يف برج وهو مح رلا ىف نينجلا هب ريدي ام كالذ لواف

 تايمسي اههئم نافص ٠ ايالخلا نم قوفض 'هعيرال هتوكمو. ضءب اهضهب هقتلم

 هذهو ( ةلقانلا ةبونلا تاونقلا ) نايعدي نارخآلا نافصلاو ( ةدلولا ةيونملا تاونقلا )
 ةانقتفوك ضءبب اهضعب لصناو تممتجا اذإ ٠ ةلفانلاو ةداولا ينءا عيرألا تاوذقلا

 خيربلا ينعا ةانقلا هذهو ٠ ( خيربلا ) مسأب ىعدم هيصخلا العا يف مره لكش رك

 ( ةيونملا تالصي وحلا ) وأ (.يناا ني زخ ) .ىمست ىرخأ ةانق ىلا يهتنت ىتحةدنمب ريست
 (تناتسوربلا) ةدغ فلخ ميقتسملا ءاعملاوةاثملا ف عقب لكشلا يلو رخم يناشغ سيكي و

 ىلا هعفدو هقوس مث نيتيصخلا نم اهيلا درارلا ينلا|راخداو عمج اهتفيظو ةائقلا هذهو

 . ةحاحلا دنع ( تناتسوربلا ) ةدف لعدهرورم دس ليلحالا ىلا اهنمو ( ةعفادلا ةانقلل )

 ةأرلا ىف ةينطابلا لسانعلا ءاضعا امأ لجرلا يف ةينملابلا ةءلسانتلا ءاضعالا هذه

 رظبلا ( 8 ) لببملا ( 4 ) لوبلا ةحتف (") نيترغشلا ( ؟ ) ةرهزلا لبج ( ١ ) يهف

 ٠ ضيبلا ( ؟) قوبلا (8) هسفن محرلا (7) محرلا قنع ()
 . دنع رعشلا هيلع تبذي يذلا جرفلا نم يولعلا مسقلا وهف « ةرهزلا لبج امأ

 1 غوابلا

 ٠ رخآلا اهدحأ قصتلب انيح لسبملا ناضخم ناذلاا ناراتسلا اه ناترفشااو

 دنع لوبلا جارخا اهتةدظوو ةياثملاب لص 59 ةمدتف يه : لوبلا ةحتفو

 ٠ ةحاحلا

 جرفلاب محرلا لصوي لكشلا يوضد يئادغ يلضع درفنم ىرجم وه لبهلاو
 دنعو» عاملا دنع لجرلا هلآ لخدتهنم يذلا ديحولا قيرطلا وهو نينجلا جر هنمو

 هلحيو ىلوالا ةلحلا ىلا ةدالولا دمب دومب مث لفطلا جورخل ًادج مسنت ةدالولا

 قزتن هتقرلو (ةرثكلا ءاشغ) ىمسب قيفر ءاشغِب رهاظلاهتحنف يفو ٠ لوبلاةحتف تح

 6ةق



 هناذهت بللط يف هدنع ةليح ال ثيح « ةميشلا ةءظو « محرلا ةماظو , نطبلا

 . دومب ال مث ينج لمع لوأ دنم
 ساسح وهو ٠ نين رفشلا فاخ لوبلا ةستف العا يف عقب ينأن مسج : رظبلاو

 . ةيواق هجزل ةدام زرفيو : عاملا دنع بيضقلاك بصتنيو جيمي ثيحب ًادج
 ٠ ( اضبا ناوصاا ) ىمسم هاملا م) لكش لع بلص مسج : محرلا قنع

 ميقتسملاو ةناثملا نيم ناعبلا فيوجت يف مقي لكشلا يراك يلضع مسج : محرا

 نينجلا ظمحل صلقتلاو دادتمالا 'هيلءاق اه ةيوق فايلاو تالضع نم نوكتبو

 : يفأي ايف كلل حضتيس ام ٠ ةدالولا دن هعفدلو لما نيح

 ةوسكم لخادلا نم محرلا ىفرط ىلع ةانف : ( بولاق ةانف ) وأ ( ريفنلا ١ قوبلا

 ضي اهيلع سلجت ةريثك تافرشب يعتنت ةبريرح تايديذ الو : ىلمام ءاشش

 ٠ محرلا لخاد ىلا لزشت اهنم مث - عاجلا نيح ضيبملا نم اهبلا_ردحنت يتلا ةأرملا
 . ناكمي وهو : ةريغصلا ةزوجلا مجحب ةدغك لكشلا يزول ريغص مج : ضيبما

 لجرلا ينم ةباثع يم يتلا ةأرملا تاضيوب زارفا هتفيظوو . ةأولا دنع لجرلا هيسخ

 ٠ نطبلا فيوجن لذسأ ىف ضيرعلا طابرلا فلخو . ميقتسملا ءامأا مادق هلحصو

 ايف ةرشق لع يوتحت : لكشلا ةبوضيب ًادج ةربغص ةريجح يف : هضيبلا
 "هيلسانقلا ءاضعألا معأميرشن لمج وه اذه. ةاوثو ( امزالبوتورب ) ىسمن "هيام ةدام

 . محرلا يف نيتهلا نيوكت "يفك كدنع حضتيل كل اهائءدق , نيسنحلا ىف

 ةرابع وهو ماقال هطساوب محرلا ىف نوكتي نينلا نأ : عاف كلذ تفرع اذإ

 نوكب رثك الا ىلعو لجرلا نم يونملا نيوحلا مم ةأرملا نم ”هضيوبلا عاتجا نع
 . قوبلا ىف عامتجالا اذه

 تافدفنم 'هفذف لكي ونحن يذلا يررجلا نآويحلا كقذوه : يونملا ناوبحلاو
 هك(



 ٠ هؤاذغ كلذ لازي الفع تاننلا ءاملا وذشب امك

 اذاف بنذو قنعو سأر نم نيوحلاا ذه مسج بكر ثيو . هنمنيبالملا ىلع لجرلا ينم

 لوصحلا (ءلاع ٠ الزانو ًادعاص .الامشو انيمي هعرس لكم كرحتب ذأ حرا ىف لخد

 ٠ اهحقلو اهيف لخد ابيلع رثع اذاف : قوبلا يف ةئثكارلا هضموبلا ىلع
 نء.ةكرحلا هذه نأ ٠ هيلا ثافتلالا نسحتسيو ؛ هابقن الا يعرتسي اممو لوقأ

 رارسسالا نمل اهل يف ةدكاار هتكاس يو: هضيوبلا بلط يف يوتلا نيوحلا
 ذسنم كذا صئاصخ نم امه ةكرحلاو يعسلا نأ ىلع انئدن يعف « ةقاخلا يف ةيبجملا

 . طقف ىئالاو ةأرلا صئاصخ نم عدملا ىف سولجلاو نوكسلا نأ ا , هقلخلا
 حافل ةضيوبلا دصقت اهلك ةرثكي ةمفدنلا ةيواملا تانبوملا مذه تناك امل من

 باختنال ةدهتسم اهيلح رارحلا شيحلا اذه موجب اهروعش دنع ةضيوبلا ثقن تناك

 امهنم طيشنلا نيوحلا اذه !وندب ادنعو ٠ ةكرح اهطشنأو اهاوفأو امج اهربكأ

 هموجمل ادا دمتسا رشف ىف رب مث 'هل لباقملابناجلا نم ربغص خافتنا اهحطس ىلع رهظب

 هينذ قبو اهميمص يف جلب مث . هسأرب هيقثيو خافتلالا كلذ نم اهيلع نيوحلا مجييف

 ةضيويلا لخادنيوحلا جزتميف هبنذ مطقن ىتح صاقتتو هيلع ةضيوبلا شكتتفاجراخ
 لزنم حاقلا كلذ رم ةليلق ةدم دعب مث ٠ حاقلا ليكت ىعم وه اذهو ةاونلاب

 كانه ومننو ةيلخادلا هناردج دحاب ىصتلت ثيح محرلا ىلا قولا نم ةضيوبلا
 رهظتو : ةيوضعلا ةيورصلا ةزبجالاو ةجسنالا اهيف نوكتترذإ  اهراوطا ىف بلقتتو

 لمحلا نء يناثلا رهشلا ىف امااغ اذه نوكيو . ميردنا| سأرلاو عذجلاو فارطالا

 انف بهو ثلاثلا ربشلا يف (ةميشلا ) ىمسي كم يوق ءاششب عومجملا اذه رتسب من

 هاا



 ةطساوب هتيدغتو نيلا ظذح اهتفيظوو ( ةراجلاب ) ةماملا دنع ىمسملا وهو ءاشلا

 لمحلا لبق اضيح ناك يذلا مألا مد صاغ ثيح اهنار دج يف ةثبنملا ةيرمشلا اهتيعوأ

 تابنلا رذج صاصتماب نوكمت ام هبشأ ةيبع ةيوايبك ةروص نوكت ةيذفتلا هذهو ؛

 ىمسب رذصأ لااس ابيلخاد داوتب ةميشملا ةةلخ لاك دعب مث ٠ ضرالا نم ءامل

 لبق لزنب يذلا ( سأرلا ءامب ) ةماعلا دنع قورعلا وهو ( يسونيمالا لئاسلا )

 هب ةطيحلا|ةبيشفالا نمو ةيئاملا محرلا تاحشرت نم لصحم وهو ٠ ليلقب ةدالولا

 دق الك هنع مفديلو « ةيرح لكن هيف موعيل محرلا لخاد نينجلاب طيح نا هيدلافو
 ةيسانملا ةرارحلاب نينجا ظنتم هنأ ىلا فاض هيذؤتف تامدصو تازه نم مألا هيفالت

 قيرطلا ريبطتب موقب أك ةدالولا دنع همسوبو محرلا قنع ددحي هلك كاذ عم وهو , هل

 ىلا قلطلا نيح هياع يحرلا طغضلا مقر عم هحورخ لبسل ةدالولا لبق نينحلا مامأ

 لوصحو لئاسلا ثودءو ةميشأا نب وكت دعب من ةميظعلا دناوفلا نم كذ ريغ

 رثك أو رثم فصن يلا لوطيو ة رسلا بناج يفيع"رسسلا لبحلا ريظب ؛ نينجلا لكيه
 ةطساوب هماو نينجا نيب لصويو ديروو نينايرش نم يرمسلا ليل .| اذه فاؤبو
 مالا جارخأ مث ٠ هتبذغتل نينجلا ىلا مالا نم يناي رشلا مالا لقن هتدئافو ٠ "هميشلا

 ٠ ةماعلا ةيومدلا امرود ىف هما مد عم يقئيأ مالا ىلا نينجلا نم ىدبرولا
 : لوقي ثيح ديهملا هثآرق يف ىلامت هلصف دقو : محرلا ىف نينلا نوكت وه اذه

 انقلخ مم نيكم رارق نم ”هفطن هانلعج من . نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقل )

 ءافأشتأ مث ا ماظعلا انوكف اماظع هعضلا انقلخل ٠ "هفض ”هقاعلا انقلخل 'هقلع 'هقطنلا

 . « نيقلاحلا ندحأ هللا كراتف ؛ رخآ افلخ

 ١4( 1" 1؟) هبا نوئمؤلا)

 يف هسماخلا اهتلس نم 57 اهددع يف روتكدلا ةلبم يف ٠ دمحم ملاس روتكدلا لاف

 هسفن مدا قلخ ىلا ةراشا نوكي دق انه قلخلا نأ : هصخلمام هفبرشلا "هب آلا هذه ريسفت

 تكاألا



 يتلا هبذفتلا "هيلع ةديلو ىثنالاو ركذلا نم لك يف هنطنلا نأ ىنء< نوكي دقو

 : بارغلا اعؤشنمو 'هيذغتلا هذه لصأ نأو ٠ اقاطم مسجلا وأ ناسنالا اهب ىذغتب

 حيقلتلا من اذاف ىثالا نم هضيوبلاو ركذلا نم يوذملا ناويحلا كقذ ع هفطنلاو

 ىلا ريشت ريسفتلا بتك مظعم نإو ٠ 'هقلملا روط: أدب ماسقنالاب هضيوبلا تأدنو

 ال ( ربجملا ) بوكسر كلا فاشتكا دنع نكلو « ظيلغلا دمجتلا مدلا يه "هقلملا نا

 اهحيقلتدمب هضيوبلا اهيلامسقنت .هيحلا ايالخلا نم ”هءو. م يهتهقلملا نأ رهظو حضتا

 روطت# مث ٠ ءالا قلع نيبو اهنيب ريبكلا هيشق ( هقلع ) رولا اذه يف تيمص امناو

 نيبو هئيب اضمأ هبشال ( ةدْس ) روطلا اذه ىف نينملا ىمسو ' ةدضم ىلإ ةقلملا هذه

 يا محللا مث . مالقمال ابالغ روهظ روط ادب اهدس مث ٠ ةغودطمملا محألا هعطق

 : ىلاعت هلوق ىرخألا ةيآلا هذه يف انركذن اذاو ماظملا هذه وسكت ىنلا ثالضملا

 مقاولا وه اك لكشلا ةمظتنم ريغ نوكت دق هنا انملع « ةقلخم ريغو ةفادم ةغاطم نم م

 رخآ اقلخ هانأشنا م ىلاعت هلوق امأ . اهارن يلا ضاهجالا تالاح ضمب يف المف

 ةقلخلا ىف ةددمتلا راوطالا هذه نمو ايالخلا هذه نم انل جرخم ىلامت ها نإ هرهسفتف

 هلوق نم موفي دقو . هتمظعو هتردغ قلاخ# دبشت ىتلا ليجلا ةيناسن الا ةروصلا هذه

 اننال هنبوكمت أ لوا فنم نينجلا يف بدت حورلا وأ ةايحلا نا ؛ رغأآ افا : ىلاعت

 ةايح ةض.وبلا ىفف ٠ يح نثاك ىلوالا ةقياحلا نا انا تبي مويلا لعلا لب . نآلا لسن

 حورلا خفت نا ثيحو.. ةايح ةَدْضْلا فو ةءيح ةقلملا يفو ةايح يونملا ناويحلا يفو

 نوكي ىثم طبضأ اب لمنال اناف (هحور نم هيف خفنو ءاوس من )ل : ىلاعت هلوقل سم سعأ

 ٠ هيرابو هقلاخ دنع هملع امنإو خفنلا تفو

 نينجلا نيوكتو حيقلتلا ةيفك كانفرعو . نب زابجلا كل انحرش نأ دمبو نآلاو

 ىف بوجحم وهو :( ع ) هلوق نم هدأرم ةفرعمو ( ع ) مامالا مالك مبق كيلع لبس

 محرلا ءاوتحاو «يسونيمالا لئاسلا نم ابيف امب هل ةميشلا ءاوتحا يشو ١ ثالث تاملظ

 ىلا



 لوصو نم منه ةئالثاا زاوصلا هذه لكو , محرلا ىلع نطبلا ءاوتحاو ةميشملا ىلع
 . ثالث تاماظ يف نذا وهف . نينجلا ىلا رونلا

 ةثالثناردج نيب سبحو زجاوملا هذه لثع فح ايح اةواخم ناب ريبخ دج تنأو

 هسفن نع ىذألا مفدي وأ . هئاذغ بسكل لاتحي نأ هنكمي فيك + ةيوق ةكيم# بجس»
 نم همسجا بسانملا هئاذغ لاصبا يف هتكحو يرابلا فامع الوث ٠ اهل عفنلا بلطا وأ

 حيشرتلا هفيرطب هيلا لصوت يناا ةرواييكلا هيلمملا كاتي هميشأا قبرط نع همأ مد
 ةفر زاءااهيش ابهرت 'هميشا| ناردج يف ةدوحوأ ا هققدللا هب رعشلا قورملا هطساوب

 ٠ تابنلا ءاللا وذَس أك : هلوقب ( ع ) مامالا راشا ”ةيلمملا هله ىلاو . اماوقو

 ىذغتي لازب ال نهنجلا نا ىبممي « ءؤواذغ كلذ لازب الف ( ع ) مامالا لاق من

 ابو ؛ لمع يا يلع ىوقبال محرلا يف ماد ام حشر ةروصب اقيفر ايزاغ ءاذغ اذكه

 ٠ دوحولا رونو ةايحلا ءاضت ىلا جرخم نا لبق ةمأ ءاضعأ نم دك وع ماد
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 نينجا ةدالو ةينيك

 همبدأ ىوقو ءهندب كحتساو هفلخ لك اذا ىتح : ( عز مامالا لاق

 دشأ هجعزاف ماب قلظا' جاه , ءايضلا اتالم ىلع هرصبو ؛ءاوملا ةرشابم ىلع

 . دلو. ىتح هاو جاعزالا

 ىتح هقلخ زوطت ىلع تعلطاو ) محرلا ىف نينجلا نبوكت هيفك تفرع نأ لمد

 هواضعا ذخأت هفاخ لك اذإ هنا لعاق عيارلا ربشلا يف حورلا ءجلت ًانينج حبصب

 ىوقب مث ةيوضعلا هتالكشت يف هندب كحتتسي ىتح اذكهو بلصتلاو دمجتلاو فيكتلاب
 ٠ رمل دتشبو ١ جرح اذا يجراخلا ءأوحلا همواقم ىلع ًارداق ريصبل ١ هد ( هدأ

 نأل الباق راصاذاف ؛ 'هفظاا ينوهو هنابح:د. هفداص,مل يذلاءايضلا همام نم نكمتيل

 هفنعاو جاعزالا دشأ كرحو لفطلا جعزاف هءاب قلطلا جاه « ةايدللا ءاضف ىلا جرخي
 يك ةدالولا يع جاعزالا ةبابن نا . دلوب ئنح ( ع ) هلوق نم دارلا سيلو ٠ داون ىتح
 جورخلا نينجلاةأيبتو ةدالولا ليهست كلذ ىف 'هكحلا نأ وه ضرعلا لب ٠ ضمبلا معز

 , 'هيليهملاو "ةينطبلا تالضملا ضايقتاو ١ ”هيمحرلا باصعالا تاصلق: ةدش هطساوب

 كيذو اهرسمع ةوقو خيربلاو للبول خافتناو .٠ ةددتلا ددعو محرأأ ىنع عمجوب مج

 ىلإ سداسلا دعب الأ نوكي ال ميدالا ذوقو ماكحتمالا اذهو ٠ ةلوهس لفطلا جرم

 ةايح هيف تناك ناو توأاب هياع موكحم طقس ويف ضداسلا لبق جرخ !ذاق . مسانا

 . هلدب مكتحتساو هقل لك اذإ ( ع ) هلوق نم دوصقملا وه اذهو يحتمي ملادا



 هدالولا دعب لغطلا ءاذع

 همامد نم هوذني ناك يذلا مهلا كلذ فرصولو اذاف : (ع) مامالا لق

 دسشا وهو « ءاذنلا نم رخآ برم ىلا نوللاو ممطلا باقت و« اردت ىلا

 5 هيلا هداملا تثقو هيثاوبق مدلا نم دولوملل هةّوواوم

 محرلانع لصفناو دلو اذا نينجلا نا , انفو احرشنتاثلاو ؛ انادجو ملسملا نم

 مالا محر يف بصنب نراك يذلا مدلا كلذ لقن ىلا اهتيلكب ةيندبلا ةميبطلا هجوتت

 اهيف لوحتيو ٠ اهانالخ يف كانه لغد, ثيح « نيبدثلا قورع ىلا « نينجلا ةيذغتا

 نرش بسح ةفاثك و ةقر فات ماوقو صوصخم نولو صاخ مهط يذ لئاس ىلا

 ندالا اذه نا ىلع هئاضعا ومو هجازم ةعالم يدعو ٠ هل همضه ةيلءاقو دواوملا

 ًازارفا رشي مضولا دعب نكلو ٠ :دالولا ىلا لحلا راودأ ةدم يف لماحلا يف زبجتس

 نينجلا مسج نأ يهدبلا نمو . هتجاح يح هيف قفدتيل لفطلا منل ًارظتنم احضاو

 ةيالصلاو ومتلا ىف ءؤاذعا|تدخاو ءايغلا لءاقو ءاوغا الو جرخ اذإ هريغمحرلا ىف

 ومنلاو ةنالصلا رود يف راص جرخ اذإاما , نيوكتلا رود ىف ناك محرلا ىف وهو هنال

 وأ حيشرلا هبش هؤاذغ نيوكتلا رود يفف ١ هل بسانم ءاذغ رود لكل نا مولعمو

 الك دادز: ةيسانم ةفاثكو : لو ةم معط يذ لئاس ىلا لوحتب ةدالرلا دو . زاغلا

 . ءاذغاا ىضه ىلع ىوقو ربك

 ديزلا يع ةسيئر داوم ثالث نم ( بيلملا وأ نيالا ) لئاسلااذه بكرت دقو

 ؛ اهريغو ت؛ربكلاو موبدوصلاك ةيحاللا داولا ضعبو ركسلا يواملا لصأاو نجلار

 مالسا| هيلع مامالا راشأ هلك اذه ىلاو ٠ ةيذفتلا لءاك ءاذغ لكل ةيساسأ داوم يو



 نم دولوملا ةقفاوم دشا وه 'اذهلا نم رخأآ برض ىلأ نوللاو ممطلا بلقنا ) : هلو
 وهو هيلا ةجاحلا تقو الا انبل هاناو محرلا ىف هين ناك يذأا مدلا يأ ( مدلل

 . ءاضعألا ىف ةدشلاو ومنلا رود

 املا ةيذ د

 عاض رالاملط هيتفش كرحو ظمل:دق دوب نيحف : مالسلا هراع مامالا لاق

 مادام نباقب ىذنتي لازيالف , هنجاهل نيتقلملا نيتوادألاكهمأ يدئدجب وهف

 .ءاضعألا نيل ءامسألا قيقر ندبلا بطر

 هيتفش كرحيو ظملتب هلمجت يثلا يه ٠ لئاملا مم دلو: ينلا ءاذذلا بلط ةزيرغ نإ

 همأ نم ميلعت نود عاضرلا هلآ هل تأيهو ؛ ةيندبلا ةعيبطلا هتضتق| يذلا عاضرق (بلط

 امبهةميل اهردص يف نيتقلمملا نيتوادالاك هل نيدعم ني رسغاح همأ يد دم وهف كؤذل

 «:دالو دنع لفطلا ةدمم نأ يممو ؛ اهيا تافزلالا نحت ةلملح كح انهو ٠ ةياحلا دنع

 لو * لمع يأب مق مل دس يمضملا هزابج نأل  هءأ نبل ىتح هادنبا ءاذغ يأ لبقتال

 لمملاهريسيو ٠ ةدملا هبذب يعيبط هبنم هل لص نأ بجاولا ناك هيلعو مضحلا دعب

 هل رضحادق قااخلا فطأ وهاهو ٠ همضهو نبا لوبق ىلع ةرداق ريصت ىتح مضفلا

 لوالا ةثالثلا همايأيفو اهصتمي ةصم ىلوأ ف هعضتريل هما يدن يف هدعأو : هبثملا اذه

 ىسلاا ةيومدلا اههتبعوأو _:رويدثلا ةدغ نم زرفلا ينمصلا لئاسلا نع ةرابع وهو

 ةدعملا ىلا لئاسلا اذه لصو اذا هناف ( بيلحلا مم ) ةماملادنعو ( رابسم ) احالطصأ

 نبل ةروص ىلا اعدت لوحتب ةئالثلا مايالا دمبو : مضي تدمتساو ةكرحلل تبينت

 تا



 ببسا غمصلا اذه فاشترا نم عنم اذإ لثطلا دجت إف . هب يذذتلا ىلعىوقب امدنع

 دم ةدملا فعط اههماتن نم نوكي ةديدش رارضاب بامصب ام ًاريثك هناف بابسالا نم

 ةدأما كالت جارخا اهربظاىرخا دزاوق اما لئاسلا اده م . اةلطم مضل نع كاذ

 ىعستو يمحرأا هْناَذَم نرد ايهف ةفلختااو لمطلا ءاعما يف ةدوجوللا ةطاحلا ةينيجملا

 ؛ لفطلا ءاحبا ىف ةنيجملا هذع دوجو يف ةكحلاو ( قملا ) ةرعو ( قملا ) احالطصا

 ناك امل ةداملا هذه الوأ ذا ٠ ( رامسلا) هطماوب مقدت انيح زربتاا ىلع لفطلا دب وعت يف

 هبا ةكاردلا لمع ملاذإو ءاممألاو نالعموأل ةكرح كتاف او رريلا ٍق مقدي ٠ يس

 تالبسأ|و تانيلملاب ةدالا تن جارخانء ريخو» لمعلا اذهو . مدل هيثتنإ ةروصلا

 ٠ تالهسإاو تانماملا كالت لاعتساب اهم نابت ال رارض' ثودح لاهتحال

 راصو هماضر ماقتسا قفالا ف اهتةمظو ءادال ةيمضحلا *انمدءالا تدعءتسا اذاف

 ءاعمالا قير ندبلا بطر ماد امىذختي كالذك لازبال مث . هل رعاجلان للاب ىذفتب

 . هماوف فئثك و نيقا نم دتشا انك و ءاضعالا ني

 هضمي هاسروبب بلل



 لفطلا نائسا عولط

 ةبالص هيف ءاذغ ىلا جاتحاو كرح اذ ىتح : مالسلا هيلع مامالا ناق

 ابي مْضمِيل سارضالاو ناذسالا نم نحاوطلا تملط هندب ىوهبو دتشيل

 كردي ىت> كالذك لاب الف هتغاسا هل لوسي هياع نيليف مامطلا

 مضع ىلع الا ىوقي ال ٠ ءاممالاو ةدعاا قيفر هاصعألا نيل اميعض لفطلا دلوب

 ةبلظلا نيب هب قرذب امالا ريصني الو عمال نمزلا نم انيح اذكه قبب م هما نبل

 تاك رحلا كفن ناف . هيتفشوأ هيلجر وأه«دب كرحوأ انايحأ مسدرب هتيأرام اذافرونلاو

 ومن:و هكدا ىوقنو هندب دنشي ىتح ثبلال مث ١ ةدارال مضخمال ةيزيرغالا نكن م

 هسأر مقري ءارثذا : هقنع تالضع ىوقتيناثلا رهشلا يفف ٠ ايجيردب هناكارداو هساوح

 ديعبلاو يبرقلا نيب زييعال هنأ الإ هيدب هيلا مدقب ام كنسي ثلاثلا فو ةداسولا نع

 ىف وهو ؛ هسولج ميقتسيف عباسلاو سداسلا ىتح سواجلا لواح ًادعاسف مهارلا ىو

 ءاضعالا ةدشو ةءالصلا فج ردت بسحو هاوقدادتشاب ريختب هبيلح دهرا وذالاءذه لك

 قوفاف سداسلا رهشلاف جاتحيهارت ثقذل هماوق نخمو هنبل فثك ريكو امالك وهف
 ةناعا , هنانسا علطت نا ةيهلالا ةكحلا يضنقت انهو ٠ اماوفو انخم رثك أ ءاذغ ىلا

 هات فوم يق ماعطا نحطلاو قيزمتلاو عيطقن|ا هتدوجو مضحلا ىلو ةدعملل

 . ماطفلا دعب وا بيلحلا عم

 تيح ةايحاا تابرورض نمو . ناسنالا ىلع ةميظعلا مءالا نم اذا نانسالاف

 اسبنا ىلا اهاضم . ءاذفلا مضربو ةيذغتلا لكن اهتطساوبو ' ةحارلاو ةذللا لصحت اهب

 يو مالكلا ةماقتساو ظاقلالا ليمجت يف ىريكلا ةطساولاو ء هجولاو مذلا ةيلح

 هكك



 ٠ فلا يف ناسا ةكرح رأدم اهيلعو ء فورحلا رثك أ حرام

 ًادج ةبلص ةدام يهو انيملا ( ىلوالا ) تاقبط عدرا نم نانسالا ةينب نركتتو

 ةثلا نم جراخلا نسلا مسج ىلا كذلا بقثن لصتلا قنملا نم هلك ن سلا جات وسكت

 رودج ىلع يوتحتو انيملا تحم ضروكت ةءلص ةدام اضيأ وهو جاعلا ( ةيناثلا) هعيح

 سلا قدمي يهتنو رذجلا جاعب طحت ةيلص ةقبط يو تنمسلا ( ةثلاثلا ) نانسالا

 امأ . ابتبنن بكرت اذه . جاما ف وجم لخاد ىف ةوخر ةدام وهو بالا ( ةعءارلا )

 ( خانسالا )ىمست ةثللا ىف ( رفح ) تاوجل يف ةتبان ةبلص ماظد يبف يرهاظلا ابعضو

 مفلا لخاو اهبيك رتب لكشت اهتاب لماكُم دنعو , يلذسلاو يولملا نكملا يتفاح ىلع

 (ماءاوق) ىلا اههطو بسح مسقنتو نيكفلا نم لك ةفاح ىلع ةرئادلا فصت هيشب أسوق

 ةميرأ يهو ( باينأ ) و ءاذغلا مياعقت !ه:ةيظوو ؛ لفساو العا مقلا ماما ةيناه يهو

 بناوج ىلازو رمشع يهو ( سارضا ) و ماعطلا قيز. اهتفيظوو عطاوقلا بناوج ىلا
 نائسالا ىمست هذهو ٠ اند ( "؟ ) اهعوجم نوكيف هاذغاا نحط اهتفيظوو باننالا

 رهشاا فنم لمطلل تبنت يتلا نب رمثملا ةينبللا نانسالا دعب جرخ اهئال ةمئادلا ةةداصلا

 اهلحم لحال «ةمياسلا ةنسلا يف اهديمج طقست مث روذج ريغب اءااغ هرمع نم سداسلا

 هبانسا ىف يني كلاذك لازب الف : ( ع ) هلوق ىندم وه اذهو ٠ ةقداصا) نانسالا هذه

 ٠ قوفاغ ةعءاسلا ةنسلا يف كردب ىح ةينإللا

 ةياصلنت ل 7مل
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 رمل نود لحالاهحو يفرعسلا عولط

 هوجو يف رهثلا ملط ا ركذ اكو كردأ !ذاف ؛ مال. هيلع مامال# لاق

 هيشو ايصلا دو ن“ هبل جرخمن يذلا لجرا ٌرعو رك ذلا ةيالع كلذ نأكف

 كرم وضع لك دمت و ٠ هكرادم لكي نيح ينعا دشَرلا نس لفطلا غلم اذإ

 رهظب اك: همجو يف رعشلا ربظ ا وذ ناك ناف ءاهلجأل قاخ ينلا هتغيظو ءادال هئاضعا
 اصلا نس ةباهن دنع غولبلا ةمالع وهو نيطب لاو ةناملاك هندي نم ىرخا مضاوم يف

 ٠ ىثنالل ةمساتلا يفو ركذلا دنع ريثع ةسماخلا ةنسلا يف ابلاغ نوكيو ةيببشلا هدبو

 ةرشع ةسماخلا ةتسلا ىلا ركذلا ىف غولبلا ء.ىلعبي اذاملا لوقب تأ لئاقلو

 أك لنرانالا نا وه كلذ يف ببسلا لعل لوقنف ؟ ةمساتلا ىف ىثنالأ يف عرسو

 رضخلاو لوقيلاك هفيمض يف ومنلا عرس تابنلا نا اكف تابنااك ما مسج ىف ال

 ةاتفلا مسج نوكب كلذكف ةقسابلا راجشالا راسو لخنلاك هبوف وع «ىلعببو الاثمأو

 ابنم:ةزهجألا رباسو باصعألاو تالضملاو مدلا ىف ىنفلا مسج نم فءضأ وه يدقا

 هللا هنسل دجت نلو )ل هقلخ ىف هنأ ةنس يه هذهو . ىتفلا نم اًعولب لوعأو اومن عرسأ

 ٠ ( البدبت
 رس لفطلا كردأ اذإ يأ . كردأ اذإ : هلوقب ( ع) مامالا راغب اذه ىلإو

 ًاركذ ناكاذإ غلابلا هجو يف رعشلا عولط وه غوللا اذه 'همالعو . ابصلا دعب غولبلا

 اابم ًازيزع نوكيف ىثنالا نع اهب زاتم يثلا هنبروك ذل اليلدو هتيلوجرل امر حصل
 نمايقن اهبجو قب ؛ ىثنا 'هقلابلا تناك اذإامأ ٠ ءاسنلا ههماشمو اصلا دح نءاجراخ

 ةراضنلاو هجهبلا هفه نوكتلو « اهتئون أل 'همالع كفن وكيل ٠ اليمج اجيب ايفاص رمشلا



 ةحررلا امل قبنل 0 رعشلا نم 2 أميجو قس ىثنا تناك نإو 6 ءاسالا

 : هؤاهلو لسنا ماود هيف 1 لجرألا كرد يل ةراضنلاو

 ماود هيف امل ةيسفنلا هلويمو هفطاوم هظقو٠و . هئوبشا هيبنمو اهون لورق ةكرم

 يآ ونألا لالا تانص زربأ نم ةراضنلاو 'هجيبلا هذه نآأل كاذ عوالا ءاش و لسنلا

 ام ىوفأ _رءو ٠ هيسفنلا لويملاو فطاوملا كالت هيلع هيلمت ام دشأ نمو ؛ لجرال

 ىثنالاب كذا هقالع تبث ايعب نيذقا يميبطلا يفاورشاا لدلاو يلسانتلا بملا هيف شعنب

 هل ران نم لجرا لصاحااو ؛ نيسنجلا نيب لدابتلا بلا اذه ناو . ركذلاب ىثنالاو

 وه , لجرلا لامج نه هندحت-: ام ىلأ اهترظأ نم ةأرماو ةأرما لامج ىلا "هيفاماعلا

 دام وهاذهو . امودعم لقن مل نإ اليثذ حبي كقذ نودي و للسفلا مارد بدس يذألا

 ٠ ءؤاقبو لسفلا ماود هيف امل لحرلا كرحدلوقب ( ع ) مامالا

 ندماا لخد اذإ ءاذغلال نا اذه ٠ قلسلا نء هعولطو ؛ رعشلا نب وكن أشنم اما

 باقلا هعزو مث بافلا ىلا يفاصلا| ذو مقدو ؛ هيفاص ديكلا ثصتماو , :املا هئتمضهو

 نراو دال هيقابلا ةلضفلا هذهو مسجلا لخاد لقث هنم قب . اهتبذغتل ءاضعالا ىلع

 راخيلا|ذهو , دلجلا ماس. نماهراخب جرخيو رخبقتف امتدح هينطابلاةرارحلا اهيف رثؤت
 اهسفن ماسأا ىف يب اظيلغ ناك اذإ و , جسراخلا ىلا جرخ واَميفخ الياحت اًميأل ناك اذإ

 فئاك# هظياغلا ةرخد الاءذه نا يعل هنب و "هيفكا امأ ٠ رعشلا هنم ناكف فئاكنو

 ةليصن لك بكر ثيو ( ةبرعشلا تاليصبلا ) ىمست ًاراغصةيرجا نوكتل دلجلا تح الوأ
 هر بصنت ةائقلا هذه فو ٠ ةرعشلا اهتمت هقيفد ًةانق نم

 يذؤب ال نوهدم هنأك ًابرط اًنيا رعشلا لءجتل دلجاا ثحن ةرشتنلا هينهالا ددفلا

 رابغلا عامتجا بجوتف رعشلا ىلع ”هينهدلا ةدالا ءذه انايحا مارتن دقو . هفانجي

 هال



 ٠ هفيظنتو هليجرتو كغ نسحتسي ذانيحو رعشلاو دلجلا ىلع غاسوالاو
 اعريغو هجولاو سأرلاك ةنيملا ةنكمألا هذه ىف هدئاوفو رمشلا عولط ةكح امأ

 هتباقووسأرلا ةئبز نوكي ةأرلانع لجرا ازيم هنوك ادع اهناق ؛ مسجلا عطاوم نم
 ردحنب امل اعنمو + هجو# ةنيز اضبا نيبجاحلا فو ؛ دربلاو رحلا نم هيقب يذلا هءاطغو

 هبشأ نوكي اك ٠ اهلل الامجو نينيما اجايس بادهالايفو : نينيملا ىلا ةيبجلا قرع نم

 ءايضلا ةلباقم وأ ةيلاعلا حايرلا بوبه دنع هئارو نم هرم ا رظنب اهيلع كابشلاب ءيش

 نيلسبالا لثمىرخا ةريثك ةمبكح ضارغال ندبلا نم رخالا نك امالا يفو «ديدشلا

 . اهربغو ردصلاو ةناملاو
 كلت ايالخ ىف ةدوجوأا ةيولملا ةداملا ىفالتخال ساسلا يف رعشلا نول فلتخمو

 مدقتدنعو بيغلا يف ضبالا نول امأ ٠ دوسأو ببشأ ورفصأ نم ةبرعشلا ةيرجألا
 ؛ مييف ةئوالا ةداملا كالت مادم: آل كلذف اناي-أ بابشلا ضمإ ىف ىتحو ؛ نسلا

 هىراط ضيم وأابمججاب ةيندبلا ىوقلا فعض نم ايلاغ هيئانلا زارفالا فعض يبس

 . روما عدبملا مالا ناحبسف ١ ندبلا ىلع

 ب بستان هوو



 (دتمد اميةرعلا

 هذه 6 ناسنالا هر راقنا ايف لضفماب ريتعا؛ مالسلا هيلع مام الا 0

 ملول تب.أرفأ ؟ لاههألاب نوكي نأ نك هلثم ىرت له « ةفلتخلا لاوحالا

 تابنلا 38-3 اك فجنو ىوذيس نكي 5 م رأأ يف وهو مدلا كلذ هيلا رجب

 محرلا ف ىييس نكد لا ؛ هماكحتسا دنع ضال همز ولو)» ءايلا يتق اذا

 اعوج توهيس نكيملأ )0 هندالو مم نبللا هقئاوب لولو ؛ ضرألا فةدؤوااك

 يف نان الا هل ملطت ! ولو 8 هدب هيلع حلصب الو همل الد اي ءاذغب ىدذفت د

 ةقن آلا لوصفلا ىف هنايب نم مدقت ام ًاصخاتسم لضفم# : مالسلا هيلع ماسالا لوقب

 ناك ذنم نان الا اهم ريد ىتلا ةفلتخلالاوالا نم كيلع سم ا لضفماب ريتعاو ركف

 مث ' همأ محر يف ًانينج 57 نا ىلا اماظع ىك م همعل ةقاع ىلا روطن ىت> ةفطت

 يف دءم رضاح نول. ىلإ هؤاذغ ريخت فيك . ميو: نسحا يف الفط هجورخ دم هرظنا

 راص امدنع هنافسا تملط نا ىلا هوك بسح ةفاثكو ةقر هماوق ىف اجردتم همأ يد

 هيط من « دشرلا رس هقواب دنع هرعش جورخ ىف ركف مث . فرنك ١ ءاذغ ىلا جاتحم

 من كلذ لك تفرع اذاف ٠ ةبابلا بسكبو ءاثنا نع زيمتيل ةوبصلاو ةلوفطلا لحام
 ى ضرحلا مد رجيمل ول هنا ىرتل كسفنب مكحاو ؛ كترطقو كاذع ىلا مجرا « هئريدت

 ؛ هامل دقف اذإ تابنلا فب اك فجو نينجلا ىوذب نكي ملأ ٠ نينجلا ىذفتيل محرلا
 ةنوفدا معو ضرالا يف ةدوؤاا ثنبلاك مح رلا يف لظيس نكي ملأ « ضاخخلا هجيزب ملولو
 هل ملطن مل واو 7 اعوج تومي نركب ملأ ةجورخ دعب بيلحلا ةققاوي ل واو ؟ ةيح

 تالذاع



 عاضرلا ىلع هميم, وأ « هتغاساو ماعطلا ْمْطم هيلع منقءي- نكس 0 ابتقو

 هريغ ةيبرت نع هسفنب همأ لفشب نأك مث 9 لمعل حاصب الو هندب ديشي الف
 ىف قديس نكي ملأ همتقو يف هبجو يف رمشلا جرخي مل ولو ٠ دالوالا نم
 . اراتو الو ةلالح هل ىرئ الف ءاسنلاو نايبصلا ةأيه

 هيلع مئتميس نكب ملأ * هقحسو هقب زو ءاذغلا نحط يف اه هجارثحا دنع نانسالا

 ناسنالا ةعاطتسا مدع قحس مل اذا ءاذفلا نا مولعمو : هتغاساو ءاذهلا ضم رسصبو

 ذئنيحو هند دتشي باصلا ءاذفلاب دعت ا أذاف ٠ هب يذغتلا نم دفتسي مل ١ كلذ نم

 هذه جلب نأ هنكمي الو ةيويحلا لامعالا نم لع يأل حلصبال ءاضعالا وخر قيبس

 يذفتلا نم ةريئولا هذه ىلع قب لهنا ىلا ةاضم ؛ ناسنالا دارفا نم درفك ةايحلا

 نيذلا اهدالوا نم هريغ ةيبرث نع طقف هسفنن هتيءم وأ هما لفشأل ؛ ءاضءالا نيلو

 ةأرأا ةلباقم يف لجرك رهظب انيح هبجو يف رمدلا جرخي مل ولاذكهو : هدعب نودلوب

 الو ٠ هتيلوجر ىلع لد: ةمالع الو هل ةزيمال ءاسنال ابيبُش وأ نايبصلا ةأيه ىلع قبل

 ٠ هراقوو هتلالجم ره ةلالد

 ثدح ءارع لهأ نقتلاماظنلاو ٠ ميدبلا منصلا اذه يف ركفو لمأتو م نآلاو

 ةمضاخ ربغ رابتخاودصق نود ةميبطلا نع ردسب هنا مأ لاهالا ةقي رطب وأ ةفداصم

 الك نأ لب ٠ ميقتسم مظنم سوءا مم ةيشمعم الو : نونا ةديقتم الو « ماظنل

 نكي مل ةبيجملا ةيقلخلا تاروطتلاو ١ ةميكحلا لامعالا هذه لاثما نم ثدحو ثدح

 عيدبلا ماظنلا اذه لثمنأو - ابعادبا يف مركح اهعتس,ملاع اهل دصاق ةدارا نعالا مشان

 . ةفداسضلاو لامهالا ةطخ نع ديعب ىطوتلا ةقبرط نع جراخ كال نقلا قلخلاو

 اماك اردا ىدع يرتمن يثلا ةدودحلا اناوقمب ةحضاولا ينئاقحلاسهتلن ذا نحنو

 ىلع ةليلجلا لئالالاو ةتبثللا نيهأربلا نع لفمن نأ اننيكم ال ةرطنلا تالاجلا هذه ىف



 نأ يتلا ةفداصملاب نمؤن نأ وأ : هفلخم درفتملا عدبملا عادباو , دحاولا قلافخلا تابن

 تاو هيه فاا ةماقتسالاو ماظنلا نع ةحراخ بيرالب يهف . هرم امامها تماقتسا

 . اريك ًاولع نودحاجلا هلوقب ام هلا ىلامتف

 سانلا ضعب هجو يف عشلا تابنن مدع ةركح
 تنب الو هتلاح ىلع ىقب نم تبأر دقف : يالوما تلقف : لضفللا لقت

 هدئاوفو هتكح نيبوهلابلا لجرلاهجو يف رعشلا ثابن ( عب) مامالا ركذ نا دس
 هببجو يفرعشلا تينب ملو هتلاح ىلع ىق نم تدأر ينا يالوماي الئاق لضفلا هلأس

 ٠ ةفلخلا يف يعيبطلا ماظنلا اذهل هتفلامم يف ببسلا وه اف « نسلا ىف ربكلا غلب دقو

 - ديبعل مالظن سبل هللا نإو ميدبأ تمدق امي كاذ  هلودب ( ع ) مامالا هباجاف
 ءازغم دعب كردت ل ثيح .لاؤسا اقباطم ةرظن لوا يف هدجتال باوج اذهو

 ومسو دصقأ ةلالج نم غيلباا با وجلا اذهيوحم ام تكردأ تنك و لو٠ هدصقم ةلالجو

 ميظملا مثدج مولع ةلمح مم ٠ مالسلا مب ءاع لوسرلا لآ رم ةممالا نأ تملعل ؛ ىنهملا

 . نوكن امو ناك ام لع لمشي يذلا يحولا نع كلذ قتسا يذلا

 فشكل كلل ليفك بطلا لم ناف ( هيف قملا كلو )كلاذ كرد: مل تنك اذا معن
 ٠ باوحلا اذه يف ياسلا ىنعلاو ليلجلا دصقلاو ىنخلا رسلا اذه نع

 نادجولا هب قرتعاو ٠ هاضعالا فئاظو ءاملع ىدل تبثو : هابطالا معبأ دقاف

 اميرذ اكتفو ؛ ناد,ألا يف اسضاو ارث شحاوذلاو تاغبوملل نأ ةمرجتلا هترفاو
 يف ةكلا ببس وه حداقلا رثالا كلذ نأ لاقي دقو ٠ حاورألاو ماسجالا يف
 كالنثنم رثك أ نم نارهاظو ٠ ابيف عوفولا نم سانلاهريذمئ وا ماكترا عراشلاهب رحم

 دالك



 نا و « عيدي تمدقاع كلذ ( ع) لاف « ربكلا غلب نأو هبجو يف رمشلا

 ينازلا ىلع هكتفرصقب مليذلا ( ينزلا ) وه ناد.الا يف ًارتأ اه زراأو اكف تاهوأل

 ثودهل ينازلا سفن يفءرارضا امأ ٠ هلسن لسنو هلسن ىلإ يرس اع! لب /طقف هسفن

 لرسم اهريغو ةوخرااةحرقلاو ؛ يديدصلا ناليسلاو ( سيلفسلا ) يرهزلا ضيم
 هرارضا _:رءكيهانو ؛ رصتحلا اذه يف اهليصفتا لاهم ال ينلا ةكئافلا ضارمالا

 ةينديلالامعألا ,بلغا ل لعتو : ةيفنلاتاجاعزنالاو ٠ ثيوحلا ةداهلاورقلا ثودح

 يف رئاس مالا نا ثيحو : هلك مالا ىلا ضرأا اذه همونرج ناي رس مث ةيركفلاو

 ثم ةياحادلا ءاضعالا "هف اك معو ضولا رششتنب ناو دب الف : ندبلا ءاحأ عيمج

 دهجلا ىلا ىرمم ضرلا اذه ريتسأ اذاو : ماظعلاو هئرلاو دبكلاو غامدملاو بلقلا

 رباسو هجولا هيوشتو اهتب رجا تب رخمو رمشلا تبانم داسفأ وه هيف هلممب ل لوأو

 دوجولاطقاتو فجهتبرجا ثدرخو هتبانم تدسف اذإرمشلانا مولعمو ٠ ءاضعألا

 احيصص (جالع هجالمس أمات لاوز ضرما لاز اذإ الإ كلذ دمن تبني دعب / مل“ هنم

 رمشلا ناف فش ناو يرعزلا ضرمنأ ىرنام ًاريثك انأو ٠ ًادج رسم اذهو: (يفاش

 ٠ ةابحلا ةلبط صحأ سلطأ قبب لد هجولا رعش اييس الو تبنبال هدعب
 هبقعو هسنل ينازلا بالا هئروب ام امأ ٠ ينازلا سفن يف يرعزلا رثأ وه اذه

 امم اههنم وأ ةباصملا هتجوز وأ بالا نم ةموثرجلا لاقتنا ببس راءدفأو ليولا نم

 نأ نود نم ايهبضسم سفنن باصي يذلا نيكسما املفطل هلوصح ركن ال امم كهذف
 ٠ طقف اهننا راص هنا ىوس اذ فرتقي

 نيب «بقعو ينازلا لصاملا ءيملا رئالا ةفرعم ىف ءابطالا ىدل قرفال هنا لعاو

 كننلا ىف هيلع اديزي مل نأ اعناف ( ةوخرلا هحرقلاو ناليسلا ) هيوسأ نيبو يرهزلا
 تاللاث ب



 مك * رمشلا تءانم اهيف نابرخب ثدح ةمدألاو دلجلاةرمشب ىف ايس الو ؛ هنع ارصقن م

 ًاريثك اهدنع رمثلا تابن مدعو نيوبالا نم ةيانملا هذه نأ ةيرجتو ابط تبن دقو

 وأ صخا هجولا ىف رعشلا ميدع لسنلا رهظيف ءاضيأ دافحالل ليءانالل انرا قت ام
 تازارفا دوجوب هتابنمدع وأ رعشلا طقاست مبطن للعو ٠ ملصاسأ رلا رعش ميدع

 ٠ ةيرهزلا تاباهنل الا ةجيقن ةيومدلا ةيعوألا جرام ىلا مالا ىف ءاضيبلا تاركلا نم

 اذكهو , رعشلا ةبرجأ نم لفسألا ف صالا نم ةيذغتلا ىف سابحنا لصحزا رفالا أذببو

 كاذلثم لصحي دقو ؛ رمشلاطقاستو ةبرجألا تاحمضا ٠ سارمتالا اذه رمتسا اذإ

 دفع ( ريم دلج ) ةيرسلا ةداملالامتسا نموأ ٠ يل-انتلا يسنجلا لمعلا نم طارقالا ىف

 ٠ اههامشأو ؛ ةياوحكلا ةيحورلا تابورششلا لامتسا طرف نموأ ٠ تاباشلاو نابشلا

 مامالا باوج ىزمم كيدل عضو ؛ اهيف تامأتو ٠ ًاديجةمدقملا هذه تفرع اذان

 ةالاعلا ةغالبلا نم هباوج فام تفرعو لعميدنأ ثمدق ا كلذ : هلوف يف ( ع)

 امم ىلصحت ينل ةايسلا راثأألا ثقت ىلا ةراشالا نم هاوح امو ٠ لملاو نذلا ةقباطمو

 مهسفنأ اوهظف تاقبولا باكئرا ةيانج نم مهئانبال دادجألاو هاآلا ىدبأ ثمدق

 لامعتسأ وأ تاوهثلا ىف طارفالا وأ ةب رسملا ةداعلا وأ ىنإلا يحاعت ةجيذن مهبقعو

 متنا جناب ارامشأ ؛ بئاغلاال بطاحلا ريمض» ( ع ) هباطخ ناك كلذ تاياوحكلا

 ميدبأ هتيدق اهو تاقولا ملسب ؟داذحأو مدالوأ ىلع متينج دادجالا وأ ءابالا

 نود هيجو ىف رعشال سلطا صحأ لسن جرخ نا ةجيلنلا تناكف ؛ ااكترأ نم
 سياو ) ( ع) لاف م٠ ميدباهتءدق اع كاذ ناك لب ةقبوم وأ ةعرج وه لممب نأ

 هللا ةقلخ رم نكي مل رعشلا تابنمدع يأ اذه نا كلذم ًادصاق ( ديب.# مالظن هلل
 لمع نم كفذ اما لب . ةقلخلا يهمفا ميلعج نينيلا ءالؤه ملظب نا هل اشاحو ىلاء:

 . رثألا اذه ةرؤلا تاقبوملا لمس مهسضنال مهداظو نيقولحلا



 ةطساو» لب . ليبقلا اذهنم نكي مل وهف ٠ نابصالا هجو ىف رمشلا تابن مدع امأ

 رعشلا طوقس بجوت ىنلا يه ةيلمعلا هذه ناف ( ءاصخالا ) وأ ( نيتيصتملا لس) لمع

 تازارفااطو ةايحلايف ةمهم ةريثك ددغ مسحلا يقدجوب هنا وه كلذ ببس . هجولا نم

 ( نوءره ) ىمسب اهزارفاو ( 'اهملا ددغلا ) ىمست ويومدلا زاهجلا ىف بصنت ةيلخاد
 مسحلا ومن ىلع اهيظع ًاريثأت اه نال ( ةيبنلا ةظقوملا داوملا ) وأ ( ةيويحلا ةمالخلا وأ )

 ةيلسامتلا ىوفلا ىلعو : دللا ةراضنو ءاضعالا لكش نيسحتو لب ٠ هاوف شامتناو

 هتايح راودا ميم يف هعابطو هرملا ثافص ءيقالخالا مضولا ىثح : اقلطم ةايحلا ماظنو

 : ةأرملا يف ناضيبلاو ٠ لجرلا يف نائيصخلا يع ددتلا هذه ممأ نإو اهراوطاو

 ءاظلا ناكساو ىفاكلا مب ( رظك ) ةدغو :ىنملا تح ناتنلاكلا ناتيفردلا نائدغلاو

 . اهريغ ىلا ؛ ةيلكلا قوف

 عزويو ندبلا ميمج يف هتطساوب ريبل مدلا يف (انومره ) زرذم ددغلاهذه لكو

 ءاضعالاو هيسسنالا ىلع رثؤت ؛ "هميم ةميظع لامي موقيق - مسجلا ءاحنأ هفاك يف

 نران يتومرهلا زارفالا اذه لتخا اذإ امأ . اهيف يعيبطلا نزاوتلا ظفحتل ةزيجالاو

 لب هومت يف التحم اصقان حبصبو ؛ ةيدايتعا ريغ تافالتخا هيف ررظتو برطضيس مسجلا

 ٠ هيندبلا هلامعأو ةيويحلا هرهاظم رباسو
 قدي تانوءرطا هذه رثا ىدم ( نويجوليسفلا ) ءاضعالا فئاظو ءاملع سرد دقو

 انركذل انهراصتخالا مور الولو ؛ اهتازارفاوءاصلا ددغلا نوسردب اولاز الو ثدو

 نم انثحم ص امانه رم ذن انا ريغ ٠ عئارلا مهما ثحبلا نم هيلا اولصوأم ليصتت كا

 ؛ هلم ىلا تان ومره ثحن ىجرثو ٠ هجولا رعش طقاست يف 'اصخالا :هيلمع رثأ ناب

 ىرخا ةدام ةيونملا ةداملا ادع ناز رمت نيتيصخلا نا ءامغعلا 'الؤه ىدل تب: دقلف

 ةوقلا دجوت ينلا يع ةدالاهذهو ( يوصخلا نومرهلاوأ ( هيصخلا همالخ ) ىمست

 ب الشهد



 اميسال ةرثكت هروبظو رعشلا تاب نوك اهتطساوبو < لجرلا يف هبوبحلاو طاشنللو

 تانومره اهنم سكملابو ٠ همظع مخضبو لجرلا توص نخب اهب نا ال : هجولا يف
 ةقرو ؛ رهشلا تابن مدعو نيبدثلا زورمو توصلا ةفر ثدحت اهناف ؛ ةأرملا يف ضيبلا

 ٠ بيلحخلا رارداو ؛ ماظملا

 . برضقلا وع فذو « غولبلا ليفةيامعلاتناكو « ناتيصخلا تلصؤتسا !ذاف هيلعو
 ومنلا نع ةيونملا تاناويحلاو ( تناتسوربلا ) ةدغ فقو:اك .شكنأو رمض لب ءامامن

 ىف رهشلا ثني الو ١ ةيرط ةوخر تالضعلاو : ايئاسن توصلا ىقبيف . ىلءاكتلاو

 باصتنالاو ١ يسنملا بحلا مدعتبو ' ك4ذك ءىلبب يركملا ومالا نا 5 , هجولا

 ٠ امانب ظوعنلاو
 ابابش ناك ناو هيلع يتأت ضارعالا ناف « غولبلا دعب ةيلمما تدرجا اذا امأ

 ًاديور ًاديور لاحم ضالاةوقلاو ةلوجرلا رهاظم أدبنو ؛تناتسوربلا :رمضنف يردنلاب

 هذهو : ةثانالا ىلا يلوجرلا لكشلا ليعو . ةفرلاب توصلاو طقاستلاب رعشلا ذخايو

 ىحاازورب مدع يف يفملارسلا وهاذهو ؛ نينس ثالث ىلا ةنس ىف أباك متت ض ا رعالا

 . ناتيصخلا

 ١ جاز 9 مس .
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 0 باوصلاب ىباي ال لامهإإلا

 هتحلممع هل لكوت مث ء ن 000 0 0 الإ هذه

 نوكي نأبجب 24 رين دنلا اذه لثمب ينأب لاههالا ناك ناف / ناك نا ذعن

 ةعبصلا عباد نم ناسنالا ةةلخ يفام ناين ةقبالا لوصفلا يف كيلع سم دقل

 نكي ل رهالا نم نيح هيلع ىنأ نأ دعب : اهراودأو اهرا ولأ عيمج يف ماظنلا ناقثاو

 الفط مث , محرلا يف اًثينج ناكف . جاما ةفطن نم هقلخ نأ دعد م: ًاروكذم ايش

 مهب رشو موك أ يف سانالكب رش ءاراع ل من .ناتسالا جورشو ماطقلا دعب اص مث اعيضر

 اذإ : لوفأ ٠ لارا م ىتحو همجو ىف رمشلا ثدن دق امقاب امالغ غم ىتح

 ناك يذق نا ىرت لبفأ . كترطنب ركفو ةريصبلا نيب رظناف كلذ لكت فرع

 ناك يدق' نا مأ ؟ هيشئمو هفلاخ ريغ ناك ٠ هلاوحأ عيمج يف ناسنالا اذه بقارب

 نأ نكع له ؛ محاو ربدقو ل قم: من ؟ هبراو هيوكم ريغ وه هير امو ههلاصمب الكوم

 ؟ميكح رداق ملاع هدصرب نأ نودو ,ةلعو ببس نود لاهأو ةفداصملاب اذه لكل صمت

 قواخم يف بيجعلا عادبالاو رببدتلاو ١ رمتسملا ماظنلا اذه تيناع نأ دس: ايس الو

 كرات الك من الك . العاح اجاتمم اصقان ارحاع ادرج حلاعلا اذه ىلا درو دق ناك

 ةفداصملاو لاهالا ناو ٠ ال فيك « هفام: ةرطفلاو « هنم رغنب نادجولاو هاباي لقملا

 نايتأب ربدقتلاو دصقلا وهو اهدش نوكي نا مزا : ماظنلا اذه لثم نايثأب اءاك اذإ

 لوبقم ريغ هللاق نم حضاو لهجو ؛ لوقعم ريغ عيضف لوق اذهوه-كمب لاهملاو أطخلاب
 ةكسملقأ وذ اهيف كشبالو . نانثا اهيف فاتح ال ينلا ةيلوالا ةياسلا رومالا نم ناف

-481 



 نم مينمف اذهو : لاهالا دنم' :ال ااحلاو أطملاب نايئتأب ريدقتلاو دم.لا

 ينال دابضتااو )2 باوعملاب ينايال لاهالا نال ع هلئاو نم لمحو 5 لولا

 . ” ريبك اولع نودحلملا لوقت أمت هللا ىلات « ماظنلاب

 ةلوقمملا ةجيتنلانوكتف . اهطف باوصلاب نايتأبال لاهالاو ةقداصللان أ ؛ كاردالا نم

 لكلا نايرجو“ رمتسملا ماظنلاو . ةنقتلاةردتلا رببادنلاو ماظعلا.رؤمآلا هذه ميج نأ

 اهرودص ىلع حضاو ليلد  للزالو للخالو ىفارحتا الو اهيف ليدبت ال ةنس ىلع
 دجوأ يذلا وهو . هتاذل دوجوم : رداق ملاع قااغ نع اطوصحو ٠ ميك مئاص نع

 ءادهو هلضني هراودأميمج يف هاعرو « هفطلب هريس بقار من , مدعلا نم ناسنالا اذه

 ٠ هنمو همركم ًاديعمو ًأدبم هئايح ةليظ ةداعسااو ةحارلا ىلا

 هنكحو هملع ىلع نهربو ٠ هراثا عناصلا دوجو ىلع (ع) مامالا لدتسا اذكمه

 هلك و ثو هتياعرو هئيقارع هقطلو هئمحر نابأو ٠ هتفلخ عادب أو همنص ماكحاب هيردقو

 لالدتسالاب نيقبطاملا ىدل ىمسلا وه لالدتسالا اذهو ؛ ممر امو هدابع حلاص يف

 يف انئابآ مهي رئس ): ىلاعت هلوقك ةلملا ىلع لواعملاب هيف لدتسب يذلا ( يفأالا )

 . ( قحلا هنا مهل نيبقب ىتح مهسفنا يفو قافآلا

 راهنلا ةمبار يف سمشلا هوضنع اوم نيذلا نب ركملا كثاوأ لوقع ةفاخسا ايف

 ؛ ًارورغو البج هيتلا '"لظ يف موقع حابص. أنطنا نيح بحاللا قيرطلا اواضو
 ىلاعت هلا ىلا نوبسنيو نورعشب المعو الطلاب نوقطنب و ؛ ًارذه نودلكتي اوعبصأ ىنح
 . ًاريبك واع نودحللا هبسنب امجيلامتو هناحبسف « هلاثمأ نع مفترأو مو هنع لجام

 ملا



 اًيبعلْمطلا دلوي نأ ىف ةمكحأ
 ددع ماعلا ركنال ءالقاع ًامبف دلوي دولولا ناك ولو : مالسلا هيله لاق

 ريإلام هيلع دروو « فرعي. ملام ىأر اذإ لّقملا هانت اناريح قبلو « هتدالو

 هدهاشب امم كلذ ريغ ىلا ريطلاو مئاهبلا نم ملاءلا روص فالتخا نم « هلثم

 وهو دل, ىلأ دلإ نم يب نم نأب كلذ ربتعإو ؛ موي لع 5 هعأس دعب ةعأس

 سافت هبف ٠ ءايحالا رباس ىلء هل ٌةزيم مظعا هلعجو ؛ ناسنالل لقملا هلا قاخ

 ردصم غامدلا هزك مل عج دقو ٠ ملاعلا اذه ىهتناكم بستكب هبو « ةيعاتجالا هتميف

 ميظملا قولححلاو رابجلا لقملااذه ناك . ةنملابلاوةرهاظلا ساوملا ًاعنمو« باصعألا

 هدونج تاعشنو غامدلا وهو هركسم ىوف اذإالا هلامعا ودبن الو : هراثآ ربظنال

 ةرودسم ةدبَضو ةرهوج وأ دوئجالب كلك كلذ نودد وه لب ؛ باصءالا يو

 نيا ؛ دوب امدنع لفطلا ىرت كلذل . اهرون مطسب الو « اهؤوض عشبال ةبوجحم

 وهف ؛ ما ىلا ىدتبب الو ' ائيش كرسب ال : خملا فيعض ؛ باصعالا وخر ءاضعالا

 اس منكمي ال هئيأ هباصعأ نال كلذ ؛ قوذي الو مشب الو سحالو عمسي الو رصيبال

 نكل« هلام نم لمع ياب موقب نأ مطتسي مل فيمض وخر غامدلا نالو اهفئاظو ةيدأت

 لاثتمالا هرم ؛ اهتفيظوا توبقنأو تضر تبوف اكو تءوف باصعالا تفجاطا

 ظفح لع ناك انه نمو ؛ هنطايلاو ةرهاظلا هساسلا ىوقلا لاماو . لقملا اوال

 ءاوق ءامنال اميس ال ' لفطلل بلطب ام مهأ نم يبصعلا زابجلا ةياعر نا ىرب ةحصلا

 (فيقثتلا) من ( ةيبرتلاب ) هن» ربمملا يرشبلا لاكلا لويصحل ٠ ةديمةرومصب ةلقعلا

 ديجلا ءاذغلا ناك ٠ ندبلا ةزهجأ رئاسب يبصعلا زارجلا اذه طابئرال رظنلابو

 براك د



 آم" « بدالا لوبقو مالكلا لمن ىلا عرسي الف « ناديملا هلاولاك نوكي

 اذا ةضاضغ دمم ناك الفاع دلو ول مث ىلئاع ريغ ريس ىبس يذلا عرس

 لذه نع ينمتسر ال دولا ل ىعبسم قرملاب ًايصعم امض م الوم هسغاىأر

 هزابج ظفحط رومالا مزلا نم“ لفلعلا لاكلا مونلاو ؛ قاطلا ءاوهلاو ٠ مئالملا مظنلا

 تبوقو ءؤاضعأ ثع الك هنا ىرت كاذل . "هيلقملا ءاوق ةيمنتا يلاتلابو مهلا يبصملا

 كردي الفاعابف راصق . هاقع ىوق "هيمسجلا ءاوق تدتشأ امو كلردا ربظ هباصعا

 ٠ ىرب ام لقعبو . دهاشب ام

 ناك ول ذإ ٠ الهاذ امبَغ دلوبنا 'هيهالا 'هكحلا تضتفأ دقف ٠ هتدالو دنع امأ

 ثال* تاملظطسو رهشا "هعست ةدم هنوكمبغ رونلا ملاع ىلا هدورو دنعأك ردم الفاع

 اناريح عبصيو ٠ هلفع هيقيو اهركنب بيرالي هناف ٠ اهغلأي مل يتلا ءايشالا دهأشب مث

 نودو أه بلع درت ينلا "هتوافتملالاكشالاو "هفاتحلا روصلا كالت "هرباجي ىلع ىوقبال

 بيرقت تدرأ اذاومولعم ينادجو سمأ اذهو . هلقع لهذي هنهذ عدصتيف © ”هفباس

 ًاريغص وأن اك القاعآر يبك رخآ دلب ىلإ دأب نم يبسملا ظحال ٠ كنهذ ىلا ىنءلا اذه

 هدلب ريفدلب ىلا هب ءيج اذا ريبكلا يبسمللا ناق ٠ كلذ فرعتا لفطا اب هسق ملأ ٠ رف

 حبصأ «تاواع ريغ تاداع ئارو 6 ةمحقلل رش هل ممسو © هموق ريغ موقو

 اناوا نياميو < هل ”هقولأم ريغ تالاحو عاضوام مدطسب هنأ اذا ؛ اهلا وانا ريح عيطلاب
 وه يذلا رذلا ريغصلا نكلو . اطوبق ىلا عرسب الف : اهيلع أثن ىنلا ريغ اذالغاو

 ىنرتيو ناولالا نم نول لكل بقيو هعرس شقن اذ هيلع شقئيس يفاصا|صاطرقلاك
 ميتاداعو مهناذآن بدأتبو ةراشا ينداو ميلعت لفاب يناثلا دلبلا اذه لهأ هير

 ٠ ليوط نمز 3 "ةقشم نوذ ةميرقأ درصمم

 ةايحلا هسجاويل كلذو مهف ريف ايبَغ لمأطلا دلو نأ ىف 'هكحلاو رسسلا وه اذهو

 - مك



 مقولاو« ةوالجلا نم هل دجرب.أل ناك مث «دلوي ني> هتبوطرو هندب ةقراهلك

 ٠ لفطلل دجري ام بولقلا نم

 اليلق اليلق امغلأيلو ةمداصم وأ ةأجافم نود رومالا يتليلو ؛ يردنلاب اهروصو

 ٠ هنهذ هابتنأاو « هلقع جرد بسح دبور ًاديوراهكردبو

 ناك ول هناف ء هفن ىلا ةبسنلا اما ؛ ةيجراخلا روصلا ةبجاوم ىلا ةبسنلاب اذه

 در. ؛ هل ةفاستسملا ريغ عاضوالا نم هيف وهام ىلا رظني ناكو « دلوب نيح الفاع

 يجسم ديلا يف هعطوو ٠ رودصلا ىلع هلو : طاهقلاو قرخلاب هقلو هبيصدتتو هعاضر

 بسبة كردن نمي قيلت الرومان م اهربغ ىلا ةكرحلا ىلع ىوقن الو ضوبنلا عيطسال
 ؛ هزجعو هغعضو هندب ةقرأ , اهذع نغتسم ريغ امل رطغم كلذعم وهو اهتراق- لقعتي و

 هليحتت نأ هتكمي الو اسقنوكاذو ةطاضغ همن يفدجو «كلذ لك ىلا رظن اذإ : لوقأ

 ' اليكل لفاع ريغ الفاغ دلوب نأ ت'اش ةعدبملا ةكحلاو ىحلالا فاعلا ناف كلذ لجألو

 رومالا كانت لاوز دمب هكاردا ىوق اذا مث , ىذأتيف هكارداب رومالا كالت هناجي

 نأ ىلا جردتلا هكاردا بسح ًاديور ديور روءالا هجارب حبصأ « اهنع هئانغتساو

 ٠ يدرلا نم ديجلاو حيبقلا نع نسحلا زيي اك ردم الفاع الماك الجر ريصب
 نم رهسو ةيبرتو ةأرادمو ةباعر ىلا اجاتت ناك امل هناف « هيوبأ ىلا ةبسنلاب امأ

 فلمملا ةزيرف اههيف رهبخلا فيلعلا لمح دقف ؛ بالإ نم مالل ةكراشمو بعتو مالا
 قاشأا كلت لمح ىلع مالا ايي الو نيوبالا ناربجت اه ن.ذلا ةيبلقلا ةبحللاو دبدشلا

 فامملا اذه نكلو ٠ ررض وأ ىذا لكن م هيلم ةظفاحلاو اهلفط ةببرتل اهب مايقلاو

 يف ُءذلو ةوالح قوذ# فرم ٠ءيث ىلإ اهئاقو اهومنل جات ايهنم ةيحلا كاتو

 للك نود هتاوادمو هتدرت ىف رارمتسالا ىلا اهقوسي امم « هئانكسو لفطلا تاكرح

 امهفالقاع ناك اذا هنم لصحتال ةثيربلا ةفيطللا تاكرحلا ءذه نأ مولعلا نمو للم وأ

 ه4قه د



 هنم لصحتإ و ةفاطللا كلن هل نكت ملاراعفب مل اذإو ,ابلمنب الفالاهتبسانم مدع هكا ردال

 براطلا ضرغلا صحي مل كإذب و «يئبني !ك هقبن رث ىلع نالب تو الف ٠ نيوبالل ةذالا تالت

 لفاع ريغ لفطلا دلوب نا ؛ هبجاولا تامدخلا كلت ذيفنتل فامالاو ةكدلا نم ناكف

 . نم ةتاحبسف ؛ 'هيلوالا هنوبأ ”هيبرت نع ىتفتسي هكرادم يف هجردت. مث « مهف الو
 نتي ملا

 لمعلا ىلا ةوابغلا نم لغطلا جورح
 قليف « هلهأ هيف امح الفافأيبمن ايندلا ىلا جرخب راصف : مالسلا هيلع لاق

 البلف ةفرعلا ىف دياز لازيإال 3 ٠ ةصقان هفرعمو , فيعض نهذي ءايشالا

 هاقلي اع الفاغ اببغ اينالا ىلا ج رخي اذاملو فيك دولوملا نا قبس امم حمضتا دقل

 ؛ىريو فداصت نم لوأ ممذأ : هلهأ عاضوأ نم هدهاشإ امعو « ةايحلا هذه يف

 هباصعأ ضوبنو يمسجلا هو بدسح كاردالاو "هفرعلا يف جردم فيك هنأ تفرع اك

 قاخام لقعتو . هقلاخ ةفرعم ىلا لصو ىنحو ٠ لقملا جرادم يف قرن ومدشا ملي ىح

 . اليدبت هللا 'هنسل دجن ناو « هقلخ يف هلا هنس كاتو هلجأل

 : لوقن ( ع ) مامالا مالك نايب ليصفتلو

 قئاقملا فرعي اهب ينلاو ؛ ناسنالايف ةرابجلا ةكردلا ىوقلا كلت وهولقعلا نا
 بستكمو يزيرغ نيمق ىلا مسقب ؛ رشلاو ريخلاو حيبقلاو نسحلا نيب زيعو
 ناديم ىلا هدورو ذنم ناسنالا مم قلخو : هعنصب قااخلا درفت يذلا وه يزيرفلاف

 تاناويملا رياس نع رشبلا اتم هنو ' فيلكتلا فقوتب هيلع يذلا وهو ةأيحلا هده
 , لاجكأا ةجرد هن غلس ناو (الفاع ) هل لاقينأ قحتسا صخش ىف مت اذا يذلأ وهو

 - قةك



 روعساو لرعت. و 34 ءامغ الا كلا ىح لاح دعب الاحو ءيش كك ميشو اليلق

 ىلا رارطضاو ؛ فرصتلا ىلا اهيف ةريملاو اهل لمأتلا دح نم جرغيف «ابيلع

 يلصالا يزيرغلا لقملا ةطاوب ثداوحلا روسعو براجتلا نمدامتسأا وه :بس:كملاو

 ٠ ىلما اذا صقنيو ؛ لمعتسا اذإ ومنو هنال ؛ ناصقملاو :دايزلا ىف هل دح ال ادهو

 ةسراممو براجنلا يف لامتسالا ةرثكي انأ نيتقيرطب أركام نوكيف هؤامي امأ

 نأ ىرق ك0 ذل -ةوبشلا نمقملاعي قاعب وأى وهلا نم مناع ض رامي ال نأطرشب رومالا
 نسحو هاك للا اودقف نا مهناف خويشلا ءاراب يلم : ليف ىنح + ةحودم خويشلا هأرا

 طرفي امأو ٠ ريفلا راثا ميما تدصقو ؛ ربعلا هوجو مهنويع ىلع ثيم دقف ةنطفلا

 يزيرغلا لقملا مسناقي رطلا ناذه جزتمأ !ذاف٠ ةرطنلاةءالس عم ةئطفلا نسحوءاك ذل

 مامالا هالقعلا ديس راشا اذه ىلاو ؛ هبحاص اهتم لكى وقو ؛ بسنكملا لقعلا جتنأ

 : هلوقن مالسلا هيلع بلاط يبا نبا يلع نينمؤاا ربمأ

 عودمسمو عوبطق نيلقع لقملا تبأر
 ٠ .بستكلا عومسلادو يزيرغلا عوبطملاب ًادصاق

 ةيلقءلاىوقلا نوكتف « نيمق ىلا نيلقملا نبذه نم الك مهضمب مق دفو

 : يو .ماسقأ ةعمرأ ةيلقعلاىوقلا نأ : لاق ذا يب وزةلا ةمالملا اهركذ اك ةءب أ

 مرلملا لوبقل دعتسي اهبو ؛ مئاهبلا ناسنالا قراش اهب ينلا ةوقلا ( ىلوألا )
 ( يتالوبملا لقملا ) ءاكسحلا اميمسي ةزيرغ ينو ٠ ةيركملا تاعامصلا ريبدتو ةيرطفلا
 ٠ ةييببلا أو يف دجوي الو ناسنالا لمط يف دحوي يذلا

 نم ليحتسلا زيعاه يتلاو لوالا هو< دعم لذطلا يف رهظت ينلا ةوقلا ( ةيناتلا )

 نيناكم يف نوكم ال دحاولا٠يشلا نا وأ ١ دحاولا نم رثكأ نينثالانا ةفرمك رئاجلا

 ناذهؤ ( ةكلملاب لقملا ) مساب ءاكحلا اهنوعدي ةيزيرغ اضيا يو ؛ الثم دحاو نأ ىف

 امال -



 ةيصملا و ةلثلاو وبسلاو ةمالعلاو رابتعالا ىلاو « هتليحو هلّدعب شاعلا
 رو

 ٠ يزيرغلا ىلا ناعجرن نارسقلا

 يراجل براجتلا نم ةدافتملا مولعلا ناسن الا لقعتي اهب يتلا ةوقلا ( ةثلاثلا)

 ( يبغلا ) اهنم مرح نلو (ةداعلاب لفاعلا ) اب فصتا نم لاقنو لاوحالاو ثداوحلا

 ٠ ( رغلا) وأ
 اهماوش نم ىتلاو ؛اهبفاوعو روءالا قماقح اهب ىفرعت يتلا ةوقلا ( ةسبارلا )

 هذهو ٠ لجألا ةمالسا لجاملاءوركملا لمحتو « ةلجاملا ةذالا ىلا ةيعادفا ةوبشلا مق

 هماجحاو ةمادقأ نال ( لقملا لماك الفاع ) اهبحاص ىمس ناسفالا تلصح اذإ ةوقلا
 ةوهشلا نع لوقعلا هروفن مم * بقاوعلا ىلا بئامعلا هرظن بسح نوكب رومالا يف
 ةلجاعلا

 هلامعاو هرائآروبظو ؛ ةسرالا هماسقأ ىفيلقعلا ومنلا اذه جردت نأ ىنخ ريغو
 هيدتببف لوألا واللا امأ ٠ ةصاخ هلاوحأ رود لكلو : رمعلا نمةثال' راودايف نوكب
 ريثأتل هضرع هيف لذطلا نوكيو ٠ هعباسلا يتح لذطلا ينس نم ىلوالا 'هنسلا نم

 نفيناثلا رودللا امأ .ةليقصلا ةآرملا ىف ميطت اك ءابيقالب يتلاروصلا هيفعبطنتف تارثؤلا
 ةلاح ىلا لاهةنالاو لوبقلا ةلاح نم لقعلا هيف قئرإ ثوح رشع 'همبارلا ىلا ةعباسلا
 رف ثااثلا زودلا اما ٠ هظفاحلاة وق رهظن هيفو : تاالولعملاو للعلا ىفرظنلاو ركفلا

 آما حمصي و : لقعلا ناطلس لكتسي ثيح ٠ نيرشعلاو ةيداحلا ىتح رشع هعبارلا
 لامعألا هياؤسم عقت هيلعو ٠ هنع ًاتوكسم ناك نأ دع ياكمو ًارومأم ناك نا دم

 . ةيويحلا

 ”هفرممو فيمض نهذ 'ايشألا قتليف : هلوفب (ع) مامآلا راشأ هلك اذه ىلاو



 رود نم جرخ اذاناسنالا نا يا حلا اللف اليلق "هفرعلا يف ديازتي لازي ال مث "هصقان

 ريخلا زيمو ٠ حيبقلا نم نسحلا فرعو هكاردا لك مث ٠ هلقع فمضل 'هفرعلا ناصقت

 وهو لفغي وأ عيطيف لقمتبو ىرب امي رمتعب نأ اماف : هيلا مالا ناك رشلا نم
 ٠ هنطلاو هكحأ ام هناحبسف ؟ يمعيف لقءلا نع هضارعاب

 مرق ب
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 لفطلا ةوابنعة مكح يفزحأ هوجو
 مام داوي ناك ول هناف ء رخأ هوجو اضيإا اذه قو : مالسلا هيلع لاق

 نأ ردق امو « دالوالا ةينرن ةوالح مضوم بعدل , هسفنب القتسم لقملا

 ءيبجع يف ”هكحلا نايبل ىرخا ”هثالث اهوجو لصنلا اذه ىف ( ع ) مامالا ركذ

 ٠ لصحا لقملا مات دلو ناك ول هناف , لقملا لماك ريغ ايبغ لفطلا

 مدقت اك دالوالل نيوبالا نم 'هيبرثلا ةوالح بامذ ( الوأ )

 . مهتياعرو مهدالوأ هينرت ىف نيدلأولا ةحلصم لوصح مدع اناث )

 . ممربكو ميزت دنع ناسحالاو ربلاب هيدلاول دلولا ةأفاكم باهذ 4( نلاث )

 ؛ لوقنف ٠ اهرثا وه امو "هيبرتلا نء دارب ام هفرعم الوا يعدنسي كقذ نايبو

 هيعيبطلا هاوق هيمنتو ؛ نافالا مسج مبوقت ىلأ أب لصوتب يتلا هقب رطلا يع هيبرتلا

 بيذوتاو ميلعتلا بورمض ميج فيرعتلا اذه تح يوطنبو ؛ هييدالاو :هيلفملاو

 داهمعاو تاداعاا حالصاو : عبطلا ميوقتو ىلقعلا ةرانا امنأش نه يتلا فيقثنلاو

 حبصب ىتح لئطلا ةدالو ذنم هيبركلا ءيدتبتو « هرهغلو هسفنا (مفان نوكيل ناسنالا

 يف نآلا نمت يذلا لوالا رودللا امأ - هعيسولا ةاوصلا ءذه كرثدم جولول الباف الجر
 يذقاو . مالاو بالا هيف هطلسلا نوكن يذلا ةدالولا دمن لفطلا رود وبف هنايب ددص

 : هيدل وب دلول) طرت هطبار نتما اهو ٠ "هقطاملاو "هحملا ”ةماعد ىلع هساسا موقي

 ليبس يف مالآلاو تادودصلا ند هئايساقب ام عيمج مالا اميس ال نيوب الا ىلع نوهتو

 هندالو دنع لفللا نا ثيحو «ةايداا جراعمو شيعلا جرادم ىلا هلاصيأو اهدلو هير

 "هنيه "هليل "هنيه هما نطد نم جرخمو : اءاش ذك ناوبالا اهيلع شفنب ءاضيب هحفص

 بأعا



 ,اب الل ةيرتلا بجوب.أمو ,هحلصلانم دلولا لاذتشالا يف نيدلاوال نوكي

 . مهنم كلذ ىلا مهتجاح دنع يبلع فطعلاو ربلاب ةاكملا نم مانبال| ىلع

 ابا ) كدي لسن اماف . ًادلو كف تبهو اذا ةرطفلا ناف . ناديرب مهنا روصب امو

 ياب لكشنل ةلباقلا ةداملا هذه روصن نأ تنا كيلع مث : ةجل ةلتك ( لوألا يفرم

 تناق « بدألاو نادجولاو لقعلا اهنيسق-ب ةروص نسحإ ىلع لاكشالا نم لكش

 ( لوقلا حص نا ) اهم تلصح اهتيبرتي ثينع نإو : ةمءب ىلع تاصح ابنلمها نا

 . تنش ام كلضنل رثخاف : اعرك اكلم

 يعف ؛ اهلفط ةيمرتىف بامئالاو ةقشما لمحت نيود الا ىلع لبست ينلا ةبحلا امأ

 نيبجار ؛ لبةتسملاب لمأو ون- نم ٠ ةيجراخلا لماوملا اهريثن : ةيلغاد ةييذاج هوف

 هذهب اههف ؛ تايلا دعب اهدع (ةطان اهم راتو , ةايحلا يف املآقداص روص ايهدأ معبصب نأ

 نادهباهربك دنع ناسحالاو ربلاب املاهدلو ةافاكم لمألا اهربثي نيتالا ةفطاملاو ةبحلا

 هع اهتفنش فعاضب و امهدعاسي امتو ؛ هيلع ديم أل امب بامتالا دلو ةيبرتلا ةالح

 ٠ هتفأطلو * هترابطو « هتوابفو هتطاس

 اهحبقتسي ام ةلوفطلا لامعا ن.هفداص: مث ٠ هارب املاك ردم لقعلا مام دلو ذأ امأ

 ريخاط رطضم هنكلو اهيضتربالو اهنم فنأي نإو دبال هناف . قولا اهرذقتسو لقملا

 اذهمو هيف وه اممملأتلا مئادم.طااب نوكيف * هزيعو هفعضا اهنم هحبقتسي الك نع نغتسم

 ينلا طيسبلا لامفالا كالئو هل ةببحملا ةئيرعلا ةيلوفطلا ةأكر حلا ثان هنملصحمتال يبسلا

 . هئياعر ىف نيدلاولا نم هحاسلا تناك لصحتمل اذإو ؛ هوو بوبا يبلق نم هبرقت

 هكحلا هيضتقت الام اذهو : هتيبرت ىلع نوكملا نم بجي امءادا نع روتنلا لصحو

 ىلع انوع هتوابغ نوكتا : لفاع ريغ دلوو قاخ هارت كاذل , ينابرلا فطقأو هيحلالا

 هذ



 ٠ هتدبرت ىلء اههلابقا
 لقملا مانت : هلوف اهو ( ع ) مامالا مالك نم نينلملا نيناه نم ديفتسن افا مث

 خلبم ممتل اهركذ نم ديال ىرخا ةغيلب ةيعايتجا ةكحو اليلج (ملاعم ( هسفنب القسم

 ديف عاتجالا ءاملع نا كلذو : يلو لوقب ام يف هامرم دعبو ( ع ) مامالا لع ةعس

 ابضعب تاع.تبملاو دارفألا ةايح ريس ص ومانو « يرشبلا عامتجالا ماظننأ ىلع اوممجا

 لالة:سالا ) وأ ( ةموبتلاو ةيعءاتلا ) ةدءاق ساسا ىلع رودي لزب مل ضعب عم

 عوبتم نكي مل ول« ةئا ىتممب ( همدعو لقملا ةيمامم ) وأ ) هريغل جايتحالاو سفنلاب
 ميأعم هنع نتسم الو هسفنن لةثسم ريغ هل منا و عاطم لقملا مان هسفن» لقتسم

 لم اهريغ الو لب . ءانب الا ىلع ءابالل ةيالو تلصح الو « ماظن ماعلا ماقتسا ا

 ىله ديس ةبالو ثناك الو ؛ هاسنلا ىلع نيءاوق لاجرلا لدج الو ىرخالا تايالولا

 ةلود تاق الو ؛ سومان, لمع الو ؛ نيناوق تمبتا امل مث ةيعر يلع كقم وأ . دبع

 هذه ىلعو ١ اددأ ةيعاتجالا وأ ةيللا صوقطلا نم سفال الو يوامه نيدل عضخ الو

 هسيج ن٠ م.اتلا فعض ىلع رود: يتلا ةقئشلاو نانحلاو ةيرشبلا ةفطاملا ينأت ةدعاقلا

 [سمآ اوف هسفن ىري نراك امل عوبتملا نأل تلذو © ىرخا ةبج نم عوبتلا ةوقو

 نهتسم ريغ ًازجاع افيعض هعبامت ىرب نأكو « همدان نع اينهدسم هسفنلا الققتسم اك اح

 ةناتحو هقطمي هلمشي نأ ىلا مطلاب ثلذ ءاعد ؛ هسنب لالقتسالا هنكمب ال ثيح هنع
 لالقتسألا هلينأتبال ازحاع هسفنيأ راذإ اضيامباتلا نا مك« هتحرو هتفأرب هاعرمو

 هبا يلعةواللد ؛ هنع اينغ ىلقعلا مام هعوبتم دج نيحىف < هريغ نع ءانغتسالاو سفنلاب

 ع لذلا حانج هل ضخم نأ يلا هوعدب نإو دب ال كلذ ناف ٠ هل ًارزاؤ» هجناوم لاق

 ةماعلا ةدعاقلا هذه ىلعو ٠ ( ةيعوبتملاو ةيمماتاا ) ةدعاق كح كالذو هتدارال مضخم

 كوللاو , مثديبعو يللاوملاومهئانباو ءابآلا نيبو: مهجاوزار لاجرلا نيب ةقالملا معدت

 ساسأ مدقت اك ةدعاقلا هذه نا ذإ ؛ ىرخألا رومألا نم اهرب ىلا مثاياعرو



 لك نا : ليف ائه نمو ' قالطالا ىلع ةيرشبلا ةايحلا نايرجو . ماعلا ماظن ةماقتسا

 نمل عيطم بوب م لكو * هنم ىوقا وه نمل عطاخ زجاع لكو ٠ ىوق# منان فيعض
 اهدشرم وذ وذو اهدئاق رئا عمتج ةءألكو هدوبعممأعأ رفاصتم دياعلكو“ هابر

 . كيلاو اذكهو ؛ هذاتساو هملعم ركف ىلا تبخي لستم لكو

 مان ) : هلوق رم ( ع ) مامالا مالك ىزمم تكردا ؛ كلذ كلف حضنا اذاف

 مل « هبوب ال جاتمم ريغ هسفنب القتسم لقعلا ما ناك اذا دولوملاف ( هسفنب لقتسم لقعلا

 اهتماما ىأر ناو ٠ (ميعاون وام اوأ ةعاطا نم عنتمي ناك لب ةرورضلاب امل مضخم

 ٠ هيدلافو هتحلصم نم

 ؛ يرشبلا عونلا ةلسلس ىرع ماصفناو ةايحلا ماظن لالتخا بجوب ام اذهو

 يف اهلثم هسفن ىرب نأ هنامزلب ضرف اك ) اههنع هئاتختساو دولولا لقع ةيماهت نال

 «ءاءاش اك هنأ سصأيف : نادر ام ةانحلا ل هاريسب نأ ٠ هسونل يض ربال وبف ءيش لك

 بهذي امم انهو.“ دعابتلاو روفنلا هبش نيبلا ىف لصحيف , هيف ايغرب مل امم هنايهنبو
 ىنح لافطالل ةحلصلا كا: لصحت الف ؛ دالوالا ةفاطل ةذلو ةيبرتلا ةوالح مضومب

 ةمدخ نا دمت اضيأ ىرخا ةمج نمو ةبج نم اذه . مهميدا ىوقيو مهمسج كحشسي

 ةيانعلاو ةمدحلا نم هنمهنالمأب اميقرت يو اضيأ ام اهتحلصم نم يف اهدلوا نيدلاولا

 نأو دال هصيصص ب ر: يبر يذلا دلولا ناف : لامعالا نع اهزجعو اهربك دنع اهب

 ناحالاو ربل ابامهتلئاقمنم بجامل ًاديؤم . هيلع اهقوقحم افراع ؛هيدلاوم ارا جري

 . هريغ مفنمو هسفن عفنب نأ عيطتسي القاع ايوس الجر هاجرخأ ذا

 ةليضنلا نم رفاو بيصن ىلع لصح . هبجاوب لمحو كلذ فرع اذا : لوقأ
 نارقكلاب ناسحالا كقذو ةئبسلاب ةئسحلا لياق دق اًهاء ناك لمغبل اذاو * ةءورملاو

 الس ناذآلا اه ءاوبأ نأو كلذك نوكب ال فيكو ٠ ةيصعملاب ةءاطلاو ؛ رشااب ريخلاو

 تال اهالولو ناكردي ام كردبرو نافرهب ام فرعب امهلثم هانوك ىتح هتحار اهتحار



 ٠ اناتب ةايحلا ةذل مرهل لب الاغاو اضرم كيلو اعوج

 رئابكلا مظعا نم !موقع لمجو نيدلاولا نيب ىلاعت هللا ىمو دف كلذ لجالو

 هما تلمح اناسحا.ةيدلاوب ناسن الاانيصوو ) :ىلاعت لاق ثرح ميا ألا باذءال هبجوملا

 ةنس نيمب رأ لبو هدشأ غلب اذا ىتح“ روش نوئالثلاصفو هلو ًاهرك هتمضوواعرك

 الو فا امهل لقن الو ) : : ىلاعت لاقو ( ةبآلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ بر لاف

 . ( ابرك الوق امه لفو اهربنت
 ل عاشالا نم ةدالولا دعب لفطلا ةوابغ يف ام تفرع ةمدقملا هذه تفتحت اذا

 مامالا مالك يف ام ايلج كف ربظو : ناسنالا ىلع همحرلاو فاعلا نم اهيفامو ةكحلا

 ملضتم ملام لك اهاقلتي امم ؛ 'هيلاملا ةيويهلا رومألاو ياسلا ىنملا نم مالسلا هيلع

 زججعت يا ةليلجلا هسيفنلامولعلاو « 'هيقارلا 'هيعامتجالا سوردلا نم هباف فوسليفو

 دسق ناك ( ع ) مامالا نا ىلد اذه ٠ ةربثكلا تافاؤلاو ةلوطاا بتكلا اهقيقحم نع

 ٠ مالك غلءاو ةرابع رصخأب اهيلا راشا

 تاه



00 . .- 

 ةمكحأ ىي اهريخرحأ هوجو
 مانبا ءابالا فلأي الو م.ابا نرمي دالواللا ناك مث : مالسلا هيلعلاق

 مهنع نوقرفتيف مهئطايحو هلبالا ةيبر نع نونمتسي اوناك دالوألا نال

 هتخاو هما حاكت نم ماتم الو «هماو هابا لجرلا فرعي الف «نودلوي نيح

 يعو م.طلا هقفاوع هجوزملا ”ةحلاو؛ «يثلاب سانيتسالا و ماثتا الا يف 'هزلألا

 ليحتست ال يتلا يعف هيتاذقاامأ ٠ هيضرع وأ هيئاذ بابسال امأ ٠ نينئا نيب لصحت

 نيب 'هفلالا لثم اجا لع امأ ٠ نبرهوجلا قفاونل نيفرطلا ءاقبب قبت لد لوزت الو

 لثمةميبطلاو سفنلاةبج نم امأو ؛ جازلاب اهلك اشنل نيريط وأ نيتميهب وأ نيناسنا
 بايسالا امأ ءاسفنو ةعيبط نيقفاوتملان م امهبارضاو سيطاغمماو ديدحلا نيب ةذلالا

 ةذقا (اهنمو ) هنظ وأ عفنلا مقون ( اهنمو ) ةداملا ( اهنم ) ةريثك يهف ةيضرملا
 . تايبصعلاوأ ءأرآلا وأ بهاذلاوأ ضارغألاقافنا ( ( اهنهو ) « لمالا ( اهنمو )

 ثكم لاط الك هنا مولعمو . عبطلا مئالثو بولقلا برقتو ةبحلا باجت امم اهريق ىلإ
 ٠ ًارووظو اتوبث اهداز بابسالا هذه

 الو هيلع داتما اه سنأب داتملا نأ ىرن امل ناب ىلا جاتمن الف ةدادلا ةفلأ امأ

 باحصأ ةفلاو ؛ مديسل مدخلا ةذلا لثف هنظ وأ عفنلا مقوت ةفلأ اما ٠ ءاول بغرب

 . ةقلالا كتب مبتكر ش يف مغنلا مقونل مهضءبل نوذلأب مهناف مهئاقفرل تاكرشلا

 امهتفلأب لصحم امل ني رشامتلا وأنيق امتلا وأ نيجوزلا ةفلا لثف ةذها ةذلأ انأو

 يئاهربظأ « ةريثك يعف لبقتسملاب لمالاو ءاجرلا ةغلأو , عامتجالاو ءاقلا ةذف نم

 امهل لصحت اع !نيوبالا ناق ( انه ثحبلاب دوصقملا يه هذهو ) اهدلو عم نيدلاولا ةذلا

 سهكهد



 ل! «ةحابشلا نم كلذ يفام لقاو « نيفرعي ال ناك اذإ'«هنم مراحلا تاوذو

 وهو ةما نب نم دولوألا مرح ول « ثبأو حبقاو مظفأو مظعأو منشأ وه

 امل هتلباقمو هءازج ناوجربو لجآلا مقنلا هب نالمأب امهنال : امبلفط عم ةفلالا

 امب'ا مولهمو : هتيعادمو هتاغانم يف ةيتفولا :ذللا ىلا انام ؛ لبقتسلا يف ناسحالاب

 ءامدخ الو هاغااامل يفالا يف ررضلا هنم افرع نأ وأ :نالمأب ام نالخ نادلعب اناكول

 ؛ لودألا هعقت نم سأيلا ىوقو لاز اذا هب امبلمأ نأ ىنممي هتيب رت ىلع اماقتسا الو

 ءادملاو روقتلاو ضخبلا نم هتنيو امهتيب ثدح اهئ ةقلألا ثلازو ةمحللا امهنم تفضنا

 ىلع رهسلا نمو هل ةمقنلاو ةمدخلا نم هب سح امل يبف هيدلاو عم دلولا ةذلا امأ

 ٠ هةءار

 ريغ اسرلفطو نبونالا نين هقل الا ببست ةريثك ىرخا ةيويبط بابسا كائهو

 . راهتخالل ًابلط اهنعانض عا نكلو مدقل ام

 لءألا دوجول الا نكن مل ان الاو ءابالا نيب ةلصاحلا 'هفلالا هذه نا ةصالخلاو

 وه ةيلع ايقاع ديزي امثو ' زجعلاو ربكلا دنع مهايإ هيئافاكم ءاجرو « لبقتسلا منش

 يتثأ هبلوفاماا تاكرملا نم هرهظ. ام ىلا افاضم رومالل همبغت ةلقو هلقمت مدعو هنءض

 امبضسب عم نيوبالا سفن نيب :هقلالاة دايز ىف يبس نوكب دق كقذنأ لب « امهيلا هببحت
 ةدامسلا معتو ٠ يلخادلا يلئاملا اذصلا لصحم أديس و ٠ امهلفط بح ىلع ايهعامتجال

 اذه ةطساوب الا ربظت الو لص ال ةوبألاو ةمومالا نأ لاقي نأ نكمي لب هينيبلا

 . امهيبلقل بوبحملا اميلفط ىلع كرتشلا فطملا

 بوغرما ثاكرحلا كلت هنم ردصتال كش الب هناف القاع لفطر ناك اذا امأ

 وهو اهلمت, الق ةلثم _:ردابحبق كردب هلقع نال , هل هببحلا لامفالا كان الو ؛ اهبف

 لعش ءالقملا رن املا دا رفأ دساك ةسفنى ريذأ هلثم ىلفامأل اهتبسأنم مدع روصتب
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 . هأري نأ هب نسح الو ل لحي ال امابنم ىرب نأ لمي وهو هما نطي

 ابنأ لوقل وأ هللا امهثمو هنم لصحت الف اذه ىلعو . نورتي امث رثدي و نولمشت ا

 ناكم ال الفاع ناك اذا مهتطايحو هبوبأ "هيب رت نع ةلمجا ىف ىنغتس دف مث ؛ دشنال

 بجوتسب امماضيا اذهو ؛ تائيزملا ضمن يف هفنب ءانتك الا 1 اههريغ مادختسا

 كاننل لسفنا اذاف . انمهنع لاعلا لاصفنا ًاريخأو ءانلاو ةرفلا ضسب وأ دعابتلا

 , امهنع ديعب وهو لاجرلا غلابم غلب ورربكي ىتح اذكه قبو اهريغل وأ بابسالا
 ىدحاوأ هتخا وا هما بطخم نا اذا كشويف , همراح رئاسو هما اذا زبمي ملو اهركذإ

 ال وهو  :رهادحأ حكنيف ؛ نوئببو هنيب ةبسن# هلبج وأ ؛ نل هتفرعم مدعأ ةمراح

 . ايط حجري الو القع نسحتسي الو ؛ امرش زوم الام اًذهو اهفرعي

 متاوخأو مقانبو ميتاهمأ كيلعت مرح ) ٠ ىلامت هلوفلف اعرش هزاوج مدع امأ

 ةحيحصلا رابخاللو ( ملا يتمضرأ يناللا كتابماو ثخالا تانبو مكئالاخو متامو
 ةمسمرحلاب قطنت اهلكو ( ع ) رابطالا ةمالاو ( ص ) يببنلا نع ةرثاوثملا ثيداحالاو

 ٠ ثيراوللا لالتخ'و بسنلا عايضو ةفطنلا طالتخاب اذ ةالغم

 لجرلا نالف - القع هن مدع انأو

 بمحالا نكيمل امهبح ناف تخالاو مالا اييسال همراح نينا خا اذإ ( الوا )

 صدنت نألقعلا ال غوسب مل ةرهاطلا ةرحلا هذهو رابكااو لالجا بحو ةمحرو ةقفش

 حبصيف ءاضيا هبحرلا 'هبحلا لوزت اهاوزيو لوز: نأ كشوب ةيميوب ةيناويح ةوبشب
 . اهدارفأ نيب هفد ريثلا ةفطاعلا مادعنال ةريسالا ىلع الابو اذه

 ةرهاصلاو بسنلا حبصال - مراهلا كات اكن عرشلا يف حي اول هنا ( ايناث )

 تامسنلا ضمن يف رممصتتو :تابحملا لس قيضت كذو :ةدحاو هج يف نب روصحم

 هنرسسا ىلإ مضيسهناف .هءراحص ريغ نم وأ 'هيبنجا ىرخاب لجرلا جوزرت اذا ام فالخي

 -اأةالا



 الحلا نءالخو باوسلا ةياغ ىلع ههلألا نم ءيد لك ميقا فيك ىرت الفا

 ؟ ةلياجو ةفيفد

 ةرساوبسنلا ةرسا ناةرساهل نوكتف تجوز يوذ نم نبرخاءاضعا لب رخآ[ وضع

 ٠ بابحالاو ةبحلا يف ةعس كقذو ةرهاسملا

 عازن يف ماودلا ىلع رسالا تناكل ' مراهلا حاكن مرحيمل ولهنا (انلاث )

 سفانتلا نم«يشم معلا ءانبأو ةوخالا وأءانب الا وءابآلا نيد لصحامل كلذو ءقاقشو

 اس, ف بوفم وأ اةودعم وأ ةليمج اهنال اما مهم راهم ىدحا اكن ىلع رحاشتلاو

 داسفلا نم اذه :يفو ٠ لتقلا مهنبب ثدح امدرو ؛بابسالا نم كاذ ريما وأ اهتورثل

 تلق ناف ٠ هاضرب الو تذ ندحتسي ال ىلقهلاف اذإ . هأهتنم محرلا عطق نمو هاصقا

 حيف: ينعا ىوعدلاب ةضهأن الو ةلالالا ةيوق ريغ ت ىف ينأا ةيلقملا هوجولا هذه نأ

 كا اهرك ذا ينال ةيميبطلا جئاتنلا ىلع هعالطا دعب لقعلا نا الف ٠ كإذإ لقملا

 . ًادبا هحبق يف باترب الهباف ١ هوجولا كآنت ىلا هفاضم

 ' لوقيف هان رك ذ امم دمنأ ىلا يهذب بطلا نالف : ابط اذ ناصج-ر مدع امأ

 فيكف ٠ يرق بسنلا مهاب نوكي نيذلا صاخشالا جاوزن حمسبال نأ لضفألا

 فعاطإو ٠ ةبوشموهئيند اراك امئاد جتني نإو دال انبكاجاوز نال تخالاو مألاب

 ٠ ةدحاو ةمورا نم يه ىنلا ةرسالا يف ةميقلا ءاودالاو ضارمالا

 ةيطارقتسورالا رسالا ميمج نأ يبي رجنلا خ.راتلا انأ روظب : ءابطالا دحأ لاق

 ةفاخسوةهالبلاب طقستو ائيشف اثيذ طسنتتناك ٠ جاوزلا ضع ىلا ابطس مضي ينلا

 : لوقملا

 ًادج نيبرفالاو لهالا نيب جاوزلاو ةيربصلا مير نا : انحوي رونكدللا لاقو

 براجتلاب تبثدق هنال ةيباوصلا رومالا نأ ( اهعيمج نايدالا هيلع تلوع ام وهو )



 اع نيندالا اميس الو براقالانيب ةرهاصملا ناو ؛ ةددعتملا تادهاشملاو ةرركتلا

 نيالا نادوسلا دالب رياشع يف روهش» وهاك ترركت اذا اميس الو لسنلاب ةرمضم

 للافلاوع رصلاو نونجلاةرثك ةجيتنلا تناك ةليلف رسب يفلايجا فنم مهجيوزتاو رصح
 تنبلاو تخالاو مالا جاوز ىف ًاروهظرثكأ رثالا اذهو , مدنع ةذلخلا هيوشتو

 نوكب نيبرقالاو برافالا جاوز نأ لوقلا ةوفصو : ليوط مالكب رخآ لاقو

 .ةثوروملا تاداعلاو قالخالاو ضا الاول ةمالم رثك أ

 الك جاوزلا نأ : صوصخلا اذه يف ءابطالا لاوفأ عومم نم جتنبو : لوفأ
 ةحصلا رم دسسا ناك برقا ناك اذكو . (جاتن ىوقاو لك 1 ناك اًبسن دمبأ ناك

 مراحملا كلت حاكن مرح نأ هدابع ىلع ميكا يرابلا فاعل نم ناكف لقملاو مسجلا يف

 لقملا ةمالل و ةحصلا اظذح ؛ ثخالاو مالا اهتمدقم ىفو ةغيرشلا ةبآلا يف ةروكذلل
 لدطلا داوي امدنع 'مرحأا جاوزلا لثم عوقو ( ع ) مامالا ركذ اذه لجا نمو

 ٠ ةرس.الا دارفأ نم هبسنب لهاج وهو دودي ىنح : هبراقاو هيوبأ نم رفني مم القاع
 : (ع) هوق وهو كلذ ةكح ىف رخا اهجو ( ع) مامالا ركذ ريخالا ىفو

 ءانركذ ام لكي لست مل ذا لفافلا لهاجلا اهيأ كنا : كاذب ديرب حلا كلذ ىف ام لفو
 عنشاو مظفاو عشنا وه لب ؛ حبقلا نم كترطنب هروصتنام لقا ناف . جملا ند كلل

 هما نء ىرب نأكل ١ لقعب وهو همأ ناعب نم لفطلا جرخول نا حيبق لك نم حبقأو
 دطماهت روم ىلا رظنلا وعو ؛ الةع همأأ رظن نأ نس الو ٠ اءرشمأرب نأ هل لمجال ام

 .٠ :ةحورخ

 اوظذحيو مراصنانم اوضغب نيتمؤمال لف ) : ىلاعت هلوقاف اء رش هتيلح مدع امأ

 ةمرح وه ةبالا نم دوصقملا نا ىلع نو رسفلا مجأ دقو (مهل كك زا كلذ ؛ مهجورف

 . نومماروع ىلاو ءاسنلا ىلا رظنلا

 رن ةراسجلاو ؛ ةيسنجلا ةوهشلا جيهم امم ثلذ نالف : القع هنس> مدع امأو

 هاك



 ٠ ميلسلا قوذلا اغيسقسي الو « لقعلا هغوسب ال ام ىلع رظانلا
 جرخي نرا ىف ةقلخلا امهتضتقا نيتللا ةحلصلاو ةكحلا نم هانبب ام تفرع اذاف

 باوملإ ةباغ ىلع ةقاحلا نم ءيش لكم يفا فيك ؛ ةرورضلاب تكردا اًيبغ لفطلا

 لاك زر. ةبيوسلا ةماصلا هذه يف ثدح الك نا تققحو « ناقتالاو عادبالا نم

 _:رمو : هليلج ىلا هقيقد نم للخلاو أطخلأ نم لاخ وه , ماظنلا 'هعادنو بيئرغلا

 هريبك و هريغص لاهاو ”هفدصلا نع دعبلا لك ديعب "هةيقجلا يف هنأ أك هيك ىلا هيئزج
 ٠ هعنص ىف مدكحلا هلاشنأ ىف عدبملا ناحبسف

 ٠ ..بسسوور وو عطس +



 لفطلا ءاكب ةعفنم

 « ةمفنملا نم ءاكبلا يف لافطالل ام لضفماأي فرعا : ماللا هيلع لآق

 انادحا مهيلع تئدحا اريف تيب نا ةيوطر لافطالا ةنمدا يف نا لعاو

 هب وطرلا كلن ليس ءاكبلاو «هريغو رصبلا باهذ نم ةميظع اللعو ؛ ةليلج

 دق سيلفا .مهراصبا يف ةماللاو مهنادبا يف هحصلا مهبقءيف « مهسؤر نم

 نابئاد اميف « كلذ نافرمبال هادلاوو « ءاكبلاب مغتني لفطلا نوكب نا زاج

 فورحلاب قطني نأ لبق هريمض يف اع ارب "ربعي يذلا هب "هصاخلا هتغل لفطلا ءاكم نأ

 ةهيميبطتامالعو تاراشا هما يش ذإ ( ”ةعيبطلا هنل ) "هقسالملا ابيمسب ينلا هللا يو
 ٠ اهنم ثاراشالا مقاوم ىنتءاو ارظحال نم الا اهموفي ال

 ءاوطا لأ وه يبطلا هيبسف : هتدالو ىف ضرالا ىلع طقسي امدنع هؤاكن امأ

 يف لخد ام اذإ هتدالو ةماس هيج راخلا ٌةايحلا ةمماج دنع هيفال يذلا ىح راخلا

 هنا كلذ دعب امأ ٠ لالا كلذا لفطلا يكبيف ْمْوِي نآو ديال هقيضلا نيتكرلا كلامص

 « اليذ بابسالا ركذنس اك مولعم ببس نعالا يكببال

 هركشوهتالاوأ "هيحت وههجو رخ دزعمءاكن نا : ”هفسلفتملا وأ هفسالفلا ضس لاقو

 حرفو رورس ءاكب وه 'اكبلا اذهف اذإ : رونلا ىلا تاملظلا نم هجرخأ يذلا ىلاست هَ

 هعداولا هتحارقارف ىلع نزح ءاكب هنا : لوق. رخالاضعبلا نكاو ٠ ةديدجلا ةايحلا

 لفطلا 'اكب ناف ٠ لاح لك ىلعو مث آأاو بئاصأاو.بعاغم ا ايند ىلع هلابفأ و ؛ محرلا يف
 الك هنااك ٠ "هحصلا لياد ناك همن الو هنخ هقفارت ال ايفاص ناكو ًاديدش ناك الك

 . اهفارحتا ليلد وبف توصلاو ةئرلا فاتخم وأ اديمض ناك

 هأأ١ا١ هب



 ءاكيلا نا ناماعب ال اهو 4 الثا هتاضرص رومالا ىف نايخوتبو هاتكسيا

 مفانم ءايشالا نم نيتك يف قوكت نأ زوجتي اذكتو ةيقاع لجاو هل حاصا

 ةممنم ال هناميشلا ىلع اوضه كلذ ارفرع ولو ءلاهه الاب نولئاَهلاابق رمال

 هف ميال الك ناف ء هيف بيسلا نوملسب الو هن وفرع ال مهنا لجأ نم هيف

 رم ضرغ ىلع لدب هنم مق لكو . ماسقا ىلا لفطلا دنع هاكبلا مسقنبو

 ٠ هضارغأ

 هميما لفطلاعضي ناو ٠ ايلاع اايص نوكي نأ هتمالعو ء عوجلا نعءاكبلا ١
 "هممل هقفارت دقو « هجاحزلا وأ يىدثلا مقتلي ام دنع هعرسب يهتش نأو :هف ىف

 ٠ قلقلا ىلع لدت
 , هيلا هاما لوصو دنع توكسلا هتمالعو , شطملا نع هاكبلا ؟

 ايرو نامبأا يلع نبذخفلا ينثو ؛ خايصلا ةدش هتمالعو : صخأا نع ءلكبلا  ؟

 . نطبلا يف عافتتا وأ : كاسما وا ٠ لابساو يبق هبحم

 هل فوقولا من ٠ ةنكلا مم٠ ءاكيلا رأرمتسا هتءالعو ٠ درعلا نع ءاكبلا - ؛

 ءىفدلا لوصح دنع

 0 مدع اهتم ' «ريثك روما نع لصح اذهو : قلقلا نع ءاكبلا ©

 نم اهريغ وأ هدل+ ىلع لق دوجو وأ هطاق فالتخا وا ٠ اهعضوو اهماظن لالتخاو
 ىنح هيلع رارصالا مم ءاكبلا رارمت-ا هتمالعو . هتار ليزي امم 'هيجراخلا ماسجألا
 ٠ هطاشو هسالم ريفت 0

 عجطشا اذا توكسلاو هينيعكرف مم نوكي نأ هتءالعو ؛سامالا نع هاكبلا -

 يدثلا ةماح مضو نع همانتمأ عم ناكاذإ هتمالعو « ضي وأ ملأ نع ءاكيلا د7

 ا



 مع هب طيخحم نيف وأذا مل هلع ريهام اريك و « نوفراملا هملس نو ركنملا

 . هتماك تلعو ه-دق لح قلاحلا

 سوبع عم ناك اذاو « قلحلا وأ مقلا يف مجو وأ بابتلا نع وهف هف ىف ةجاجزلا وأ

 وهف «هلبق وأ زرعتلا دندءاكبلا ناك اذاو ردمصلا مجو لياد وهف ١ هل لامس ءأننأ هجولا

 ناك اذإو * ةرجنحلا يف محول وبف : توصلا يف ةمث عم ناك اذإو . نطبلا يف مجول
 ًانيمض ءاكبلا توص ناك اذاو ٠ هنراجم وأ لوب ىف ملأ نع وهف ؛هدعب وأ لوبلا لبق

 نم اهريخيلا ٠ هلاثماريوكرلا بابنا ًالاك ىلخاد دبدش ملأ ىلع لد فيفخ نينا عم

 هءاضوأل اهتيقارمل ةيدرلاومألا اهفرعت ينالو هيلع ءاكبلا لدب ينلاةريثكلا بابسالا
 . هيلا اهئاغتلاو هنالاحو

 يهعف هب ةصاخلا ةيميبلغلا هتغل هنا نم هتف رع ام ىلا اًماضم ؛ لفطلا 'اكبلا دئاوف امأ

 : عوضوأ| ىف ةمبللا يو طقف ةعبرا اهنم ركذن ةريثك

 اهنم معشرتب ةعوصخم ةدغ يناقوفلا نفجلا ثحن يأ . نيع لك ىلعا ف نا - ١
 ابيلسما اهفارطا ىف عمدللا اذه رشتنب نافجالا ش٠ ر هطساربو نيملا يف عمدللا

 دازو عمدلا اذه رثكاذاف ؛ يحراخلا ءاوملا نم اهيلا لخادلا رابغلا ةلازاو اهبيطرتو
 فنالل رواجا يلخأدلا يلذساا نيملا فرام يف قاملا بق نم جرخ ؛ نيعلا ةجاح ىلع

 لمعلا اذهبو ( طاخم ) ةروصن جراخلا يلا همقدي هرودب وهو فالا سمن يف مفديل

 سغتتلاو هاكبلاب _:روكت ةيلمعلا هذهو ٠ م.يارجلاو رابغلا نم فنالا ربطب اضيا

 ٠ ةيممدلا ةددلا كتل رماعلا خا رمملاو د.دشلا

 ةوقب لقطلا يثار يلا قشنتلا ءاوهلا لاخدال نوكي انايحا خارصلا نأ '

 نوركلا مفد مث نيجك الا ذخاو ميسنلا بنج يأ سفنتلا ىلع نيت رلأ دم وعمت ضرفل

 . ريفزلاو قيهشلا ةطساوب

 هلا" د



 ٠ ءاكبلا اذهب هيف ةيومدلا ةرودلا زاوجو يسفتتلا زابحلا ةبوقت د؟

 تيقن نأ ؛ ةريثك ةيوطر لاماألا ةفمدا ىف نا نم ( ع ) مامالا ءركذ ام 4

 ءاضمالا 'اهرتساو « رصبلا باهذ نم ؛ ةميظع اللعو ةليلج ائادحا مهيلع تئدحا

 اهريغ ىلا : لفطلا ىف ةدالبلاو هللا ثودحو غامدلا ءارتسا ةطساوب باصعالاو

 ةحصلا ةمعن مهبقءيف . مهتتمدا نم ةبوطرلا كال: لي ءاكبلا نكلو ضارعألا نم

 محرلا ىف مادام لفطلا نا كلذ حيضوتو ٠م رئاصمو مثراصبأ يف ةمالأاو مهنادبا 7

 ال كقذو ( يسونبمالا زئاسلا ) وهوةميشلا لخاد ءاملا نم ريدغ طسو ىف شيمب وهف

 هل :ءةيجرالا تاجاعزالاو تامدصلا دص نمو . هيلع ةرارحلا لادتعا نم مدقت

 ءاضعءالا بطر جر ناو دب الف ءودفلا اذه لثم يف شبعب ناك اذإ هيا يعبدبو

 ءاوهلا ةاقالمطساوب هؤاضعا فجتو يردتااب هعدا ىوقي فوس هنكل وبناوجلا نبل

 ًاوخرابباج:- امسج قلخ غامدلانا ثيحو ؛ يجحرلا هئاذغ نمنذا ىلا هئاذغ رييغنو
 ةعرسس» هفيذجت نكميال كلذل ٠ ةبدحرلا تايوطرلاب اًنيلم نوكب ةرورضضلاب وهف . اطر
 طاممو . نيتم يمظع قودنص طسو فم وهف كلذ عم هنال , رخالا ءاضعالا رباك

 قبرا الف ًاذإ ٠ غاملا مأو ةيتوكنملاو ةيفاحلا مُأ ينعا ةبلص ةكيم ةيدغا ةئالت

 ؛ نيئيعلا قب رط نع الا نوكيال اذهو . جراخلا يلا حيشرملاب الا هتابوطر فيقجتا

 كرم نسحاو ىوقأ نا مولومو ٠ هب تاوئقلا ضددو ايوماصعا لاصتالو هنم امهمرقل

 تابوارلا كلتا ةيذاحلا ةيم.دلا ددغل رسماملاءاكبلا وه اهيلا هنم باب وطرلا كلل ناي رجل

 د1لا ىلا غامدلا 0 رمتسا اذاو حيشرملا ر.ةسا ءاكبلا ر.تسأ !ذاف املا

 ناك ال غامدلا نا م“ . ءاكبلا نع ةضننلا دئارذلا رك | نم اذهو بولطلا دوصقلا

 ءاطئرال ايس تابوطرلاب هؤاحمرا ناك ٠ اهعيمج باصعالا امين ةكرهلاو سحلا ردصم

 , غامدلا مرج سفن :.ستابب رقااو تاقيقرلا نيعلا باصعا اميس الو ءاضعالا لك

 : هلوقب ( ع ) هدام وهاذهو ٠ امامت رسبتالابنا ءاضقباصعالا هذه تخمرا اذاو
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 نم دوصقلاو  هريغو رصبلاباهذ نم ةميظع اللعو ةليلج انادحا تندحأت دقن نا

 اما اًاثماو ةقلخلا هبوشن و نونه او هلللاو لاشلاو جلافلاو ءاًضعالا ةواغر وه هريغ

 نمأ, كلذبو : باصعالا ىوقتهتوقءو : ىوق فجو غامدلا ثادوطر تحشرت اذا

 . ةيلقعلاو ةيندرلا ضأ مالا و ثاد>الا كللت نم لذطلا

 اكن يف "هنلابلا ةكحلاو ةميظعلا ةمذنملا هذه ناودالا ىفرعب ال نا زئاجلا نمو

 'هيق ملا كمال .اهثم البح هئاكب مال ةلي>لكنالمسبو ٠ هناكساب هيلع ناةئثيفاهلفا

 اهعاضوا لكو ؛ ميكح قلاخنعاهرودصل حلاصمو كح ابلك :هقلخلادجت اذكهو

 نال ؛ ائمأ الو اجوع ابيف ىرتال .ملاع أمهئاص نال لاه' الو لملح اهب وشب ال "ةنقثم

 اني الو قني' الف نيلمبأا نيدحملاا ىمعو نيلهاملا لبج اذا نيش رب دله اهعديم

 قواحلا ىلع اوضق امل :نوبداملاو نويميبطلا اهكرداونولمبملا اهفرع ول يتلا "هكملا كلت

 اورظن ولو ٠ اوامهاف ببساا مهبل ىف ىنح اوركنب مل اولي مل ولو ' هيف ”هعفنم ال هلا

 رئاصبلا يوذو ءافملا نا اوك ردال تنمتااو دانملا نع اودرجتو ةريصبلا نيعب

 نم ًاريثك نا ىلع « نولهاجلا هركنا اماكم نورقيو ٠ نوركنملا هلبج اذك نوملعيل

 اب طاحا دف ٠ قولحلا نع ةروتسملا حلاصلاو ٠ هب رشبلا لوقملا نع هيفالا محلا

 اهكاردا نع مطوقع رصقل هدابع نم ادحا اييلع علطب ملو ىلاعت ميكحلا قلاخلا مع
 . ريبخ فيطل ميك ميلع نم.ةناحبسف ٠ اريلا لوصولا نع مم أهفا *,دود#و



 لافطالا مف نم ّبرلا ناليس ةمكح
 يفف * قيرلانملافطالا هاوفا نم ليس.اماماف : مالسلا هيلع قداصلا لاق

 رومالا مبيلع تندحال مهناهبإ يف تسب ول يلا ةب وطرلا جورَخ كلذ

 نوندلاو هلبلا د> ىلا هتجرخاف ةبوطرلا هيلع تيلغ دق هارت نك ةميظملا

 . اههبشا امو ةوقللاو حلافلاك « ةفلتملا ض!رمالا نم كلذ ريغ ىلا طيلختلاو

 ةحصلا نم مهل امل «مرفص يف مههاوفا نم لست ةبوطرلا ىلاعت هللا لمج

 . مربك ىف

 ناسفاو مقلا بيطرت ةباغل . مالا يف يثلا هيباعللا ددغلا هزرفت يام لئاس قيرلا

 ىف اهداردزاو ابءالتا لبسي ةفضم ريصيا ؛ مامطلا نيبلئو ةيئاذغلا ةلتكللا ةدنتاو

 ببس ةيركس داوم ىلاهاذغلا يفةدوجوملا ةيوشنلاداوملا لب وحتل منث ٠ ٌةدعملا ىلا هيرلا

 ٠ مفلا ىلع مهب بوركيم لك لفل ًاريخأو ( نيلايقب ) ةامسملا ةريمخلا نم هيف ام

 ىلا اهضس ةمضنمو ةممتجم تايديح نمة كم ٠ لثاسلا كلذ ةزرفللا ددغلا هذهو
 ةبلص , يناجنسلا نولاا ىلإ ةيراض : ةمظقنم ريغ تاصيصف اهنم نوكتب ثيحم ضعد
 كملا ثغ ةذملا ( ؟ ) ةيفكتهلا ةدعلا ١( ) ةنالب يعو . ةمواقملا ديدش ما

 . ناسآلا ثحم ةددلا ( ")

 ىلا ةرهاظلا نذالا لفسأ ةيفكتلا :رذحلا ىف ةدوجولا يهف : ةيفيكنلا ةدفلا امأ
 هنم جرختف : مامالا ىلا اهنم هزج دتميو ' ثالثلا ددنلا ريك أ يعو هجولا بناج
 لياقم ةريغص ةحتتف ايفو فصنو نيطاربق ومن اًهوطو ( ةيقكتلا ةانقلا ) ىمسم ةانق
 ٠ حيشرلا اهنمو يناثلا ريبكلا سرغلا
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 هيعن أوقرع ولو  هوفرعب_ ماع مهل رظنو « هولبج اب هقلخ ىلع لضنفف

 اهنيساو هتمعن لجأ ام هناحبسف « هتيصعميف ىدامتلا نعكلذ مهلقشل مهيلع

 . ًاريبك ًاولع نولطبملا لوقي.امههللا ىلاعت « هقلخ نم مثريغو نيقحتسملا ىلع

 لفسالا كنلات مت ثلثم يف ةمقاو ؛ ةزولا مجحاهمجخل ؛ كفل تحت ةدفلا امأ

 ٠ باملا حشر اهنمو ؛ ناسلا

 يلاخسملا هاشننلا تحن الحف ؛ ةيبامقأ ددغلا رفصأ يشو , ناسا تح ةدئلا امأ

 اهلك« ةيرمش ةانق نبرشع ىلإ نام نم ةربثك تاونف الو « اياناسقا دبق بناجي
 ٠ ةدغلا زورب نم نوكتب قرع ىف بست

 ةقيفرلا اهي راجت ةامساوب مقلا غارف ىف باعها زرفت ابلك ثالثا ددغلا هذهو

 قلبنلا يعو هتفيظو ءادا نم نكمتيل ابرط ناسقاو , بطر ماودللا ىلع مفلا نوكيل
 . سفنتلاو مْضلاو

 ينعا « ريغال مدلا وبف ؛ ددنلا ىف لئاسلا اذه أثنمو : حيشرلا اذه عينم امأ

 هعم طلتخم نأو ددال « ءاضعالا ةيذمتل قورملا يف بلقلا هلسرب يدقلا مدلا ناف ةةي؟ام

 ىذم اذا وبف « ةقيضاأ كلاسلا ىف لخديل هتفرو هقيقرتل بورشلا هالا نم رادقم

 هضعبف ندا ىفارطاعيمج ىف ةزرفلا ددغلا ىلا هعفديف ؛ ءأا كلذ نع ىنمتسا ؛وضملا

 ددفلا ىلا هضعبو افرع نوكيل دِللا ىلا هضء»و « الوب نوكيل ةناثملاو ىلكلا ىلا لزب

 ىلع حشرتلا باملا اذه ردق نا عدبلا ميكحلا فلما نمو . اباماو احيشر نوكيل

 ؛ (ناهتلا وأ (ًفافج يراهملا رثاسو موقلحلاو مفلا ف ثدحيف اليلف (سقانال ةجاحلا ردف

 . ةيبوطرلا ضارمألا ضع ثدحف ًادئاز الو

 6١د



 فارلطالا نياءاضعالا بطر ناك امل لفطلا نا فرمنا« اهان ؟ ذ ةمدقم هذهو

 اداف , ةتيئأم ةدايزد هماوق ىف اقيقر هئاضعال (يسانم هود غنوكي نأ مزا . هتدالو دنع

 هارثفجراخلا ىلا اهجرختل ددْلا ىلا بهذتف هيئالا كانت لصق بجو ؛ لفطلا ىذه

 .هاع“ينلا 'هيئألا هذه لست ل اذإو ارمتسم اريثك اقر هه نم ليسبو ؟رمثك لوب

 همم تطاتخاو مالا سفن ىلا تمجر : نديلا يف تيقبو « ةيوطرلاب » ( ع ) مامالا

 اذهو . وضعلا ىخرتسا كلذ رمتسا ادإو . هثاذغ مه هطلتخم وضعلا يف قب: اهنا وا

 هللا لثم أهمنأ مث -:ال هيمسج اناا و هيما نا لقطلا ندب يف ثدحم بير الد

 جوعب ينلا ةوققا لثموةكرحلاو سحلا هيف لطبي يذلاجلاذلا لثمو طيلختلاو نونجلاو
 ذخاو ءاضعالا تذج تلاس اذا اهنكلل ٠ اهاثءاو قنعلا يبناج دحا ىلا قشلا ايف

 . طاشنلاو ةوقلا ستكاو درطلا ومالاب ندبلا

 مف رم قيرلا ناليس 'هيملالا "هكحلا تضتقا ؛ ناسنالل ملاصلا هذه لجألو

 ًارهتمم رظناو ٠ ًاركف. لمأتف ٠ مربك يف ةوذااو هحصلا بسكا مرذم ىف لاقطعألا

 راظن مهيلا رظن فيكو , مهسفنا ملاصم نم هولبج امي هقثح ىلع عناصلا فاملت فيك
 ٠ هوفرع ملام حنع مهياع لضفتف هحرو هقار

 سمكا امو ٠ نيدناعلا نيينذلا قعأ أمو ؛ نيلفاذلا نيصاعلا ءالؤه لبجا اه

 ميياع هييلاعت هللامعنأ ام اوف رعاونأك ول يرمعلف . موتعو مهنايمط ىف نيدامتلا ظح
 اهميسا يتلا هثالاو هممن ضعب اوكردأ ولو . هتيهم» يف يدامتلا نع كالذ مهلغشل

 لاهألاو لاما ىلأ هقلخ هن ىلا !ولام امل 'هدايعنم نيقحتساا ريغو نيقحتساا ىلع

 . اريك ًاولع كلاذ نع هللا ىلامتف ٠ هتماص يف هعادب او , هتقلخ يف هتكح ارلطنا انو

 سا ملل ب



 قئالاوركألا عاّمجلا تالآ
 يف عاملا تالا تلءج فيك « لضفمأي نالا رظنا : مالسلا هيلع لاق

 دتخت ةرشان ةل ١ ركذلل لم « هيلع كلذ لكاشب ام ىلع« امج ىثنالاو ركذلا
 هريغ يف هءأم فذقي نا ىلا ًاجاتع ناك ذا محرلا ىلآ ةفطناا لصن نتح

 لاصتا يف عونلا ءاغاو لسألا داجتال ءابحألا ىف ةيراجلا هيعيبطلا نئسلا نه

 جاتح هيليملا هذهو . ( عاملا ) ىمست ةصاخ ءهيلمع ءارجاب ىثنالاو ركذلا نيسنجلا

 محرلاو لجرلا يف.ييضقلا ( معلا يف ءام>الو ) اه نييساسا نب وضع ىلا |هد.غنت يف

 عونق قبااو لسنلا جتنال حاقلا لصحةيلمعلا كالتب ناوضملا لصتا اذاق ٠ةأرملا يف

 قولملا ةيفك حضتتل. امباع ةيفيكو نيوضملا سفن ةفرعم مزا, كلذ حيضوتلو
 : لوقتف ٠ ةيسنجلا ةيلمملا كلن نم دوصقملا حاقملاو

 مسجلا يجنةسا هلوط عيج ىفف وجم لكشلا يناوامسا وضع وهف بيضقلا امأ
 : ماسقأ ةثالث نم بك رتب ساسح الا دبدش

 ( ةفلقلا ) ىمست ةدلغ ةاطغم ينامالا هفرلع يف جات ةأبع ىلع يو ةقشحلا(١)

 يسجلا صاسحالا لو ةيلسانتلا ةذللا مظمم ركس يو : اهلفسا نمديقب ةلوصفمو

 ةنشحلا سأر ىلا ةلاثاا قع نم يدتببو ٠ ليلحألا ( ؟)

 للهختن . هضع عم كبتشم قيقرجبست نم ةرابع يو ةيقيكلا ماسجالا ( © )

 دتم:يتلا ةرشانلا ةلآلاوه وضءالاذهو -ددمتلا ةريثك ةيومد ةيعوأ نم رئافض هناكبش

 (ع)مامالا ركذ ك٠ هيف ءاملا ف ذقتو اهظوعنو اماصتنابمحرلا ىلا ةفطنلا لصون ىنح

 ةيديرولا رئافضلا كلت ىلا ةدحاو ةمفد مالا دراوت وه ظومنلاو.باصتنالاب دارلاو

 تاسع



 هل مستو « دولا لمتحتو امي نيالا ىلع لمتشيل رمق ءأعو ىثنالل قلخو
 امم هتاحبس فيطل ميكح رييدت نم كلذ نيبلا ( كحتسي ىتح هنوصبو

 . نوكرشب

 مالا كلذب تالتما اذا اهناف ؛ ةيسنجلا ةوهشلا ناروث دنع بدضقلا فوبك ةللختلا

 ةساسحلا ةيامانتلا باصعالا جيبتت رئوتلا كاذ,و فوبكلا ترتوت « هعفد دراونملا

 ٠ باصتنالا لصحيف ءاضبأ رثوتتو
 دوجو وه ءابيف ظومنلا ةدش لع دعاسبو ٠ ةلآلا يف باصتنالا اذه دعزب امجو

 يوقتف ؛ ةوبشلا ناجم اهباصعأ جلشتت اهناف : بيضقلا ةدعاقدنع هيبصع تالضع

 ٠ باصتنالا باصتو رشنلا

 يذلا هؤامو ؛ هباصتناب لجرلا هلآ نم نوذقملا يلا تقذ يغ 'هفطنلاب دارلاو

 "منار ةبشت هصاخ 'هحتار وذ ماوفلا ظ لع نوللا ضبا لئاس ينلاو ٠ محرلا ىلا هلصوي

 . ثالث داو» نم نوكتبو . ناتيصخلا هردصمو « لخنلا علط

 . ”هيئاملا وأ ةلئاسلا ةدالا ( ) ١

 ٠ ( ةيونملا تابيبحلاب ) بطلا ىف هفورعلا ةيومدلا ةداملا ( ؟ )

 (بوكس ركيلا) روح ابىرت امثكل وةدرجلا نيملا,ىرت اليثلا ةيونملاتانب وحلا( ")

 'نب وحلا مسج وهلكشلا يغب حطسم فرط نم هفلؤم ٠ ةليطتسم طويخ ةأيه لع

 حافلا ىف ديحولا لماعلا يشختانب وحلا هذهو ٠ هينذ وه هب لصتم قوفرلي واع طيخو

 ٠ مقعلا نوكي اهدقترو

 ىف ةيدوماع "هتف نم بكى وضع وبف ؛ ىثنالا يف ( رعقللا ءاعولا ) محرلا امأ

 نائرفش ايهيلت , نيت ريك نين رفشن 'هحتفلا هذه 'هطام ( جرفلا ) ىمست يجراخلا هفرط

 يف لجرلا ركذ ةلزنو , هيئاسنلا ذوهشلا طح وه يدقأ ( رظبا ) امهنيبو « نا: ر يمص
 -تا١ك١٠ د



 محرلا مسج سفن مث محرلا قئع ملبلا سفن مث لبهلا لخدم اهدع مث ٠ ذأرل

 ةناثلاو فلخلا نم ميقتسما ءامملا نيب مقاو . يرثكلا لكشب يلطع سيك وه يذلا

 ةيلضع ف ايلا نم فل ؤم كلي يطاخم ءاشفب نايمو ٠ يضوحلا فيوجتلايف مامالا نم
 مجح ردق ىلع لحلا ةدمعسنب نا ضرغل كلذو : شاكتالاو ددمت# ةلبا بعقب وف

 ثاجعزماو تافآلا رم هراودا عيمج يف هتنايصو نينجلا لمح نم نكمنيلو نينجلا

 ىلا هنايوتحم عم نينجلا مفديل عضولا دنع صاقتيل مث ٠ هقلخ لكد ىتح هىراوطلاو
 تالصيوح ةعومم نعةرابع اههناذللا ناضيبملا هيبناج ىلع دجوب محرلا اذهوو راخلا

 مفدنت يثلا يو ( ىثنالا ءام ) اهيلع حاطصملا ىثنالا ىف ةيونلا تاضيوبلا عنص اهتغيظو

 ٠ لجرلا نم يونلا نبوحلا اهفداصن ام دنم هيف حقلتل محرلا لخاد ىلا
 ةفاغم © لكشلا ةيوركلا ( امزالبوتورب ) ةامسأا ةداملا نع ةرابع ةضيوبلا هدهو

 هموث رجلا اهتلمج نمو هيف هام تابيبحو تاب رك هطسوىفو لئاس# يواح فافشءاهب
 . ركذلا ىف نيتيصخلا ةلزلمب ىثنالا يف ناضيبملا ناذه نوكيف أذإ . حيقلت# ةلءاقلا

 ةوهشلا دامحأ وأ لسناا داجا ابنم دصقب يتلا ( عاملا ) ةيدنجلا ةيلمملا هذهو

 جالبالا ( ؟) ظامتالاو يسنجلا جيبتلا ( ١ ) ةئس راوداب رم « ايبيلكو أ ةبسنجلا
 طوبع ( ١ ) :ذبدللا تاساسح الا ( ه ) فدقلا ( 4 ) ةمقلا ىلا ةوهشلا لوصو (" )

 . ةيلصلا لكت هبو ةوبشلا
 زامجلا يف ةعمتج ارناك عاملا ىدلل اهلك ةايحلا نوكت نا . ةقلخلا بيجت نمو

 ةيومدلا ةرودلا ىرتف ١ هئانثا ىف اهدشأ ةيوضعلا فلاظولا عيمج غلق ثيح يلسانتلا

 ؛ ةيبصملا د دغلا جيبتتو * سفنلا مطقتيو : دنجلا ميدأ لضامو ٠ نارودلا ىف عرس

 زتبنو © هيلفلاتالضدلا عيمج ضبقننو ؛ اهرومش ةجرد ىمفا سمالا ةساح غلبتو
 , يونلا فذقلا لصح « ماعلا جابلا اذه طسو يفو . ةرتوتم هجنشتم باصعالا

 باصتنالا بهذيو٠ ليلق دعب ماملا جالتخالا كالذ نكسبو ؛ جايا ثقذلك طبببق

 هاأأ ه



 ٠ ميكا ربدلا ناحبسف ٠ .هيلصالا هتحارو هباصن ىلا *ىش لك دوعبف
 لجرلا ةقطعل بري ملا ”رتعاو ركف مث همدقملا هذط كتف رعم دع لمأتو رظااف

 ادع . جتحيملا ؟ ىذقلا ىلا كاد جنم 7 حاقالا لصحيل ةأرملا محر ف عدو نا

 نوكت نرأآلالا هذه مزلب أ 7 هل ظف.لا ءاعولا كقذ رمق ىلاهلصون هلا ىلا نذقلا

 لمتشيا ًارعقم لحلا اذه نوكي نأ بجي ملأ من ؟دوصقلا لحما بتل ةبصتنم ةرشان

 لكي ىت- ظاحيو ناصب مث نينا نوكتيو حاقألا ميل ىثنالا ءامو لجرلا ءأم ىلع

 ؟ محرلا جراخ ةايملا ةرجاوم الباق نوكيل همسج محتس ىةقلخ

 ماع فطأ ميكح قااخ قفماخاو ريدقتو رج دق ىلا جات كاز لك سلا

 ٠ اه جاتحيو !ماكاشب امم !طاحىف ءاضعألا نم الكل مجيل * داق

 رييدتلاو ةكحلا ىف ناقثالا اذه لكنا ها كلذ دمب لقعتو روصت مث

 كلذ سيل ذأ الك مثالك مبالا ةفداص. وأ لاها نع ردصي له . ةقلخلايف عيدبلا

 ٠ ميكحلا ءيثنلا ناصيسف نادجو لك هديستسب و ؛ لقاع لك هلبقم امن
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 ندبلا ءاضعا قل ةكحلا

 اهنملك ريبدتو« عجأ قدبلا ءاضعا يف لضففمإب ركف : مال-)| هيلع لاق

 مفلاو ؛ءادتهالل نائيملاو ء يمسلل نالد رلاو جالمال ناويلاف « برالل

 « لوضفلا ذيفنتل ذفانلاو ءصيلختال دبكلاو , مضبلل ةدملاو« ءاذتمالل

 ءاقبو لسنلا داجيل ىف ريبدتو ةكح نم لسانتلا ءاضعا يفام ( ع ) مامالا ركذ 1

 ىف لضفماب ركف : (ع) لاقف اهمفائمو ءاّضعالا رئاس قلخ مح ركّذ دارا . عوتلا

 وه انه جالملاب دارملاو . جالملل ناديلاف برالل اهنم لك ريبدتتو ممجا نمبلا ءانضءا

 عفرو يهطو ةطايخو ةناقكو طقلو لقنو لمح نم اه لمعلاو ةايحلا مزاوا هجلاعم

 ءاقب ىف ةايحلا تايرورمض رم كلذ ىلا امو ء طساو ضبقو عفدو بدجو مضوو

 ٠ نيديلاب الأ متب الامم هنحصو مسحلا

 ةدسيعب تاباغ بالطو ةءانصو بسك نم تاوحلل يتلاك : يعسلل نالجرلاو

 يعسلا يلا جاتحت يثلا لاممالا نم اهربغ وا ودع وأ فوخم نم بره وأ ةببرق وأ

 . ايه. ةكرحلاو ىئملاو

 ءاقتا وأ ةوه يف طوقسلا نم سفنلا ظفحا وأ قءرطلا وحن: ءادتهالل نائيعأاو

 لاقالل مقان ةيؤر وأ لك وأ نو 00 وأ رظنع عتمتلل 5 ةمدص ةبباج و ودع

 بدك وأ ميلعت وأ لمت وأ ةباتك وأ ةءارف ىلا ءادتهالل وأهنع داعتبالل راض وأ هيام

 كاردأو رمهبلاب الاهنم ةدافتسالا نكمي الاطكو لب ٠ هيويحلا لامعالا رئاس وأ ةعانص

 ش . نيملا

 تايرورض نميرو رضءادملا ناف نا يل جاتحمال حضاو اذهو ءاذتغالل مفلاو

 ىلاهلاصبال قب رطالو ٠ هتايح نكرو ناسنالادوجو ماوق وه لب ءاحورو انديةايحلا



 اهتلمأت اذا ءاضعالا ميج كلذكو « لسلا ةماقال جرفلاو ءابلخل ةيعوالاو

 باوص ىلع ردق دق ابنم ءيش لك تدج و « كرظنو اهيف كركف تلمصأو
 .ةكحو

 لحل ءالولو ؛ بورشملاو لوك أمل ديحولا بايلا هاف ٠ مهلا ةمدتف الا ندبلا ءاضعا

 ءاذغلا مضيب ملول ذإ ءاقيلا تابرو رض نم اضيا مضحلا يأاذهو مضيلل ةدعلاو

 . ثوملاب ىعتنا اذه ماد اذاو : مسجلا نم للحن ام لحم لحت نا حلصتال ةلضفو ؟ هب

 ماسلا داولا رم ندبلا صيلخت وه انه صيلختلاب دارااو صيلختلت دبكلاو

 ةماسلا داوملا كلت مدللا جرت ب فيكامأ ٠ ةناثلاو ىلكلا قب رط نع ةءاسلا تالضفلا

 . مالا فئاظو ناين يف هركذتس امن تقذف ' داوملا كالت يع امو : ةراضلا

 ماسم قبرط نع جرو ةيلخادلا *اضءالا رئاس ةلضفوه يذلا قرهلاكو ةباثلاو ىلكلا

 ناجرخيوددغلا ضب وغامالا حيشر ةلضف امهنادالا قاصيلاو ماختلاك و رمدلاودلجلا

 يه كؤت تفرع اك يهف تالضفلا لمحت ينلا ةيعوالا امأ . مهلاو فنالا قيرط نع

 ٠ لوضنلا مفدت يتلا ةروكدأا ءاضعالا
 مث « قباسلا لصفلا يف الصفم كلذ لايم مدقت دقو , لسنلا ةماقال جرفلاو
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 وضع لك قلخ دق ميكحلا قلاخلا نا يا حلا ءاضعالا ميمج كهنكو : ( ع ) لوقب
 وه وضمن ةطونم اهنم ةيرو ريض لك لمجو :ةيمجلا ةاوحلا تايرو رض نم ةرورمفل

 اذإ لهو لضنماب اهتلمات اذاف ٠ باوصو ةكح نع هعضوميف ءيث لكر دقو ءابيدؤم
 . عنصلا ماكحاب نارتعالاو قيدمتلا نم أدب ديل - فصنم روعش يذ لك ابهلمأت

 ٠ هل بسانلا هلت يف مضو ءيث لك نإو ؛رييدنلا ماظنو ةقلخلا عأدبا ماما عوضخلاو

 . هئاحبس هلاحبسف

 مهباوجو ةقلخلا إ نييعيبطلا مت

 ةميبطلا لمف نم اذه ن' نومزي اموق نأ يالوماي تلم : لضفأا لاق
 هذه لثم ىلع ةردقو لع هل ءيش يها ةميبطلا هذه نءيلس ( ع) لاف

 'هكحلا ميظعو ةقلخلا عيدب نم ( ع ١ مامالا هيل هالمأ ام لضنلا فرعام دم»

 . هتباصعو ءاجوملا يلا نبا لاثما نيدحللا ءالؤه معز درب فيك فرعي نأ دارأ

 : لاقف قحلاب ميلط» ضحمبو : ليلدلاب مهئايرتفم دصبو هبوقأا 'هجحااب عردتيا

 ىلع لدن الو ةمييطلا لعق نم ةاك ةترك ذ يذلا اذه نا نومي [موق نا يال وما

 كاذ كآ اولاق اذإ : ( ع ) مامالا هل لاقف ٠ اهدجوب قلاخ وأ اهعنصب مااص دوجو

 ةرداق تقلخ اهب "هملاع يع ىلع عادبالا اذه لكامل نوبسن:ت ىلا "هميبطلا هذه نامبلكت

 اوركنا ام اوفرتعاو + نورعشي ال محو قلاخلا اوتبثا دقف ممن اولاق ناف ؟ ال مآ هيلع

 يقيفحلا قلاخلاتاذص نم ناتنصاهو ٠ !,ةردقوةميبطلا لعب اورقا مهنأل نومهغبال مو
 . ( هللا ) ءومحس نونمؤلاو ٠ ةميبط هوم مهنا ريغ

 اهيلا ةميكملا لامفالا هذه ةبسن عم اهتفاخ يف دصق الو اه لعال نا اومعز نإو



 تارا نم ميلك اذ ةردقلاو معا اهلاويح وأ ناف: كلذك تسيل مألاعفالا

 دمعالو لع ريثب لامقإلا هذه لفت اهنا او ز ناو , هتعنص هذهناف قلاحلا

 قلاخخلل لمفلا اذه نأ ىلع ؛ ةمكملاو باوصلأ نم هارت دقام اهلامفا ىف ناكو

 اهارجأ ام ىلع ةيراجلا هقلخ يف هننس وه «ةميبط هوعس يذلا ناف « ميكحلا

 رودصروصتب نأ ميطتال رومش يذ لك نأل ثلذ مبسفناب مه-ذنأ ىلع اودر دقف

 .:ءءروهذلا رب ىلع و رك راودأ عيمج ىف هماظن فلتخم ال يذلا نقنملا مظنلا ءيلا

 ٠ مولعم رداق ملاع نع هداراو دصق نودعو ٠ لاهو ةفداهم

 ردصتال لامفالا هذه لثم نا ىلع ةرو رضلأب ناكسيل نادجولاو لقملا نآف ًاذا

 ٠ ميك عديم وجلاع رذداف قااخ نع الإ

 قااخلا كلذ ة:ءالاسيلفةميط هيو. امممطاشمأو نوبعيبطلا ءالؤههمزي امامأ

 ركدن حاضبالا لجألو . باوصلا نم اوداح املا وكردأ ولو « لاهالاو ةفدصلا ىلا

 هناتك يف ءاطغلا فشاك لآ نيسح دمحم خبشلا ةجحلا 4 روفغلا هلاق ام رصتخم كف

 : لوقي ثيح ( تانيبلا تابآلا )

 فرش « يحلا ملاماا ساسحلا كردأا نا ١ ر وعشيذ لك دنم هيف بم رالامم هنا

 هلا ردا الولع الو روهد الو هل سدح هل يذلا تاوأملا داحلا ند لضفاو ممأو لكاو

 ةدارأو لو سحو ةأمح ِتاذ ةكردم ةرعاش يفأ ٠ ةدالاوأ ةهيبطلا نا لوقت دلدبحو

 , منمو اننيب سمالا ناهو ١ مكرطش مشت دقف ممن منلق ناف ؟ ال مأ ةكحو ريبدتو

 اذه نا : هيف لاقي هتعانئو هتفاخس ىلع لوقلا ناف : ريسبلا الا ىفالحلا نم قبي ملو

 قلاخلا وه وه ةةمقحلا ىو( ةعيط ) هوم نأ ٍِق ريضال : ةردقو لع هل يذاا
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 ءامص يف لب ٠ المتلق ناو ٠ نولفعتال موق منكلو : نودحوملا هب لوقب يذلا ميكحلا

 تانثاكلا ةفا أشنم كقذ مم اهنكلو , ةدارا الو لعالو ةايح الواط سحال ءايمداك

 يف ةايحلا هذه نا : لوقنو كيلا لاؤسلاب هجوتن ذئنيحو تادوجولا عيمج لصاو
 :ناسنالا ىف ةشعدلاراكفالاو معلا اذهو : هعاوخأ عيمجي ناويحلا نم ةيحلا تانلاكلا

 ةدالا وأ ةميبطلا 1: وهاعدجوم ناب مهاق نا 7 هبف اهدجوا نمو  تءاج نبا نم
 راص صقانلا ناب ل وفلا كم زا ؛ ةدارالاو ةايحلاو رومثلاو سدا: دفاقلا ءاكملا .ابصلا

 نيهوتمملاو نيناهلا لبف ٠ ةايحلت انعاو ثاولاداجاو , هيطمم ءيّلا دفافلا ناوالكم

 ملام يلطعتو لعت اهنا (اذملا كاوةع ىلعو ) متنا نولقمت فوكو ؟ لوقلا اذه نولبق

 اوفرتمت نا نادجولاو سحلاو لقعلا مم نوروبجم متناف نذا «ثالم الام بهنو دجت
 رطافو ةايحلابهاو وه العو لج هناف ٠ طقف مبكحلا قلاخلا وه لمفلل اذه تراب

 علا لك وه لب ٠ هلك لعوه يذلا قلاخلا و ٠ تانلاكلاعدبمو :٠ تاوامسلاو نيضرالا

 لاك" ةفلاخض الو ؛ ةبجل ةبج ةرماشم الو بيكر ت الو ددعت ريغ نم ةرئدقلاو ةامحلاو

 وه امي ملاعو ملاع وه امب رداقو : ريصن وه اع ميعسو ؛ ميمس وه ام ملاع وه لب لاكل

 .وه الإ هلال“ مدكح

 ىمسلا هباتك يفيدجو ديرف دح ذاتسالل مالك ضمن فطتقن انبأ حاضياللو
 : لوقنف نيبميبطلاو نهيدام ا ىلع درلا يف ( يداملا بهذللا لالطا ىلع )

 هتدحوأ :عادبأو ماظن نم نوكلا اذعيفأب لك نا « نويعيبطلاو نويداملا لوقب

 ةظفاحلا ليملاو ماحلالا نم اهبف هاوم الك و - ةيعيبطلا لماوعلاو ةيدوجولا لعاوفلا

 ةيرطفاا ةجاهلاو ةيميبطلا ةرورسغلا راآ وه اماف احلةيفاولا ءاضءألاو اهدوجول

 ةقاححلا كنت ىلع نوكم نأ يضقت ةرو رضلا نكلو ؛ اب كذ دسفاقلاخ نأل اذهسيلو

 ببت يتلا ةرورضلا كلت يمام يرمش تيل . اضبا يدجو لوقو ٠ تسال الاو
 يع مأ ةكردم ةلفاع يغأ ٠ هؤاقيو هايج هنأم يح لك مهلثو « هتجاح حاتم لكسل

 هااال -



 ؛ هاقيو نوكلا ةرامع دصقت ةكردم ةبطأ مأ 9 ةغراف ةلك يع مأ 7 ءابص ءايكب ءايمح

 درج وه لب نوكلا يف لماع ةدارأب رمشب الو  دصقلا ىلع لدبال اذه لكن اك ناف

 ىئنالاو رك ذلا تقل عاومألا ءاغن تدارأ يتلا يه ةرورمضلا لبق .ةجاحلاو ةرورسغلا

 رخآلاو هجتنملا ميئارجال امهدحأ تقلخو ,رخالا ىلا ايرطفاليم سنج لكيت لمجو
 اهل ت دعا م. ةينينجلا اهتايح ىفوتست ىتع همد» اهوذهبو هلاشدا ىف اهلممم ال ءاعو

 لرم نيوألا ردص ثءدوأو ٠ عرمرتتو بشق ين صاخلا ءاذغلاب هد ءأدنأ

 ىتلا يع ةرو رمضلا لهو ةايحإل اهدادعاو . اهراغص ةيرت ىلإ اهرطضي ام ةحزا

 بيكرتلا يف ههباشت ركذلا بئاجم ىثبا داجإب الا نوكي ال عونلا ماود نأ تكردا
 ديل و:1 ةمزاللا ءاضعألا ايهنم لكل تدعاف ٠ ينطابلا بكرْلا مل اكو « يرهاظلا

 ةليسو نمدبال لب ؛عونلا ظفح ةفااع درجع نوكي نأ نكمال ا,مراقت ناتكردا من
 امفاو نوك.ا ؛ لاصنالا تهذيف هذل ابنم لككا تقلخخ - اههيللع امتحم اسما (هطاصتا لمحت

 : ةذلا كلتل ابلط رخآلا ىلا بذجتب اهدحأ حاف ريثاوملا نم اهضرتما اههم ةلامال

 . ٠ هيلا ايعسي ملو هاديرب مل ناو حيقلتلا متيا ء ةجاحلا كقتل ةيفوتو

 ةرورمضلا ثفاك ناف ٠ نوكي ام ربظا نم ىعألا اذه يف دصقلا رانا نا مهللا

 ءاهقيل ةدبرص ةميكح ةريدم ةكردم ةلفاع ةرورمض يهف ٠ اذ تلعف ينلا يه ةيميطلا

 نم بجهد. و ٠ اهناطلس ةعسو اهتمحر راثآ ينل أت ناو : ديعت نأ قتلا ٠ عاونألا

 عيمجو ةبيجملا ثاعدبلا هذه لك ناب ىفرتمب نأ يجو مك .اهتردقةطاحاو ابباعلوعت

 لعودي دس ري دو مك دصق نع «يببنن قيقد ماظنب ةداقم 'هييكحلا تانقتلاكيئاه

 ةداملل مزالملا مظملا سوءانلا اذه نوبسنت اذادف كاذك ألا ناك اذإو . ةردقو

 ميكحلا قااخلاو ريدا لقملا ىلا هوبي الو ؛ فرصا مدعلا ىلا كنأر ىلع "هميباعلاو



 ةبومدلا ةرودلاو ةيمضهلا ةرودلا زاهج

 هبيف امو ندبلا ىلا ءاذغلا لوصو يف لطفماي ركف : مالسلا هيلع لاق

 دبكلا ىلا هوفص ثعبناو هخبطتف ةدسملا ىلا ريصي) مامطلا ناف , ريبدتلا نم

 : امو ندبلا ةزهجا نء نيمب» نيزاهج لصنلا اذه يف : مالسلا هيلع مابالا ركذ
 ل وقل '«مالش ابيك مج ةزيجو :رابسب ةنومالا ةرودلا زاهجو ةيمضولا ةرودلا زامج

 دنع كلا كذندو نوثدحلاو ءامققلا هيلع قفتا امو نيحرمشلا ةروءو ءايطالا سطن

 ةرودهلا هفرعمل لوالا فشتكسلا وه قمم ناك (ع ) مامالا نا ةيومدل ةرودلا ناب

 : نبزاهجلا كيبذ ليصفن كيلاو انرق رشع هنالث مويلا اهفاشتك | لبق ةيومدلا

 امأ ٠ مضهلا ءاضعا ركذو ءاذغلا هفرعم ىلا اهنا جاتديف 'هيمضحلا ةرودللا امأ

 ريصت ىفع 'راويحلاو ناسنالا اهيلا جانا مسجلا نع هجراخلا دأوملا كلت وبف ءاذغلا

 لخاد هقارحاب هترارح نهمأت مم هنم للحتإ ام لدب هتروريصب هتينإ ميمرتو همسج

 شلمملا وأ عوجلاب ىسحي ام دنع يعف هيلا ناويحلاو ناسنالا "هجاح امأ ٠ "هجيسفالا
 ةيواحن وكت دقف ؛ةيلالزو هيندعمو هيمحش وأب ركسو هيئاشن ىلا مسقن بلغالا لعو

 . رثكأ وأ هئالث وأ اهنم نينثأل وأ اهدحال

 ةدمملاو ءيرملاو موقلحلاو ةيباعللا ددعلاو نانسال' ومغلا :يهف مضحلا ءاضءإامأ

 ةدعملاودبكلا نيب ةلصوملا قي راسالا قورعوةرأ رماو ساي ركنبلاو ةيدهاا هيبامالا دددلاو

 يوايكر خآلا و يميبط امهدحأ نيمبم نيلمعب لكت الجم يعف مشملا ”هيلمع امأ

 مل نحاوطلاو سارضألاب هنحطو ناتسالاب ءاذذلا ميطقت نم ةرابع وهف يعيبطلا امأ

 اذ



 ىلا لسد اليكل ءاذغلل يممماك تلمج دق أحلم ةهجشاو قاتد قورع يف

 ملا فما لمعال ةميقر دركما بترا كلذو «اهأكتنف ءيمش هنم ديكلا

 دبكلا صاصتما من ءاعفالا ىلا مث ةدعملا ىلا هقوس من باعملا هجزم ناسللاب هبيلقت

 ٠ جراخلا ىلا هنالضف جارخا مث هتصالخ

 'هحلاص اهلعجو ابليلحتو هيئاذفلا داوملا ةياذا نع ةزابع وبف يوابيكلا لمعلا امأ

 فرا : كلذ ليصفتو .ءاضعالا ايذهمامفان امد اهتااحتسا منأ صاصتمالل ةدعتسمو

 كلا كي رستب مضمي من :هنحطو هعيطقت ىلا نانسالا ثرداب غلا ىلا لخد اذإ|ءاذفلا

 دعاسيو ناسقا هبلقب مث . كرحتب ال اناث قبب هناف ىلعالا كفغلا امأ , طقف لفسالا

 باملا بصنب ْمَصْلا اذه هانا ىفو ءاذملا مم ىلع امكيرحتب ناتفشلاو دخلا كنلا

 ةدوجوأ ةرئادناا داولل لبحموام جز:هيل ةيئاذغلا ةلدكلا ىلع مفلا ىف ةينامقا ددغلا نم

 ثغضم اذا ةمقلا ىرت كلذا ( نيلبات ) ةابسلا ةداملا نم هيف ام ةيركس داوم ىلا اوبف

 ناسفا ىلع ممجت:ف .داردزالل ةمقالا دعتست انهو .سوسحم ولح معط (ميف لصح ًاديج

 ةمقلا ىلع قطنبو ىادقاأ هدأر عقن رب مث بازءملك لءروكي و اش وه رمق نأ لعب

 ةيلمملا هذه ءاننا يف عفت ريف موهابلا امأ ٠ اردت موعلبلا وح اهقوسيل اهيلع طغضمو

 اهجرحديف هلفسا ىلا هقوف نم صلقت ء هيلا ثدرو !ذاف : هيلا ةردحخأا ةمقلاب قنلبل

 تاحتغلا دست «ىرملا ىلا موملبلا ىلا ملا نم ةمقللا رادحتا نمز ىفو ٠ ءيرملا ىل

 لخدب اليكل رامزأأ ناسملل ةرجنح# ةيولملا ةحتفلادستو :كلاحلاو ةابقا عارشم ةيفلخلا

 اضبا وه ضاقتب ءيرأا ىلإ همقلا لوصو دنع مث . ةثرلا ةبصق ىلا مامطلا نم هي
 اباك ةيلمعا) هذهو ٠ ةدمملا ىلا ةمقللا جرح ديف ٠ لفسا ىلا قوف نم موململا صلقتكا

 ددنلا نم اليلق اهثوكم دعب اهيلع زرفت ةدملا ىلا لصت ام دنءو ( داردزالا ) ىمست

 ةايسلا ةمضاحللا ةدالا ىلم ةيوتحلا ةيدملا ةراصملا ةدعملل يلماحلا ءاشماا لخاد ةدوحوملا

 هاأاك* بد



 راجع يف هلك ندبلا ىلا هلقنتو « امد ريد دتلا فطلب ليحتسيف هليفت ديكلا نا

 جرخام ذفنيو ءاباكض رالايف درطيل ءاملل يبن يتلا يراجلا ةلزنع كلذلةأيبم
 .لرم هنم ناك امث  كلذإ تدعا دق ضئانم ىلا لوضفلاو ثبحللا نم هنم

 ةفاثك اذالكشءاذذلا ذخاب انهو .ةيئاذؤلا ةلذكلاث8:يف ةيلالزلا داما بوذنل (نيسدب)

 صاصتمالا و مضيلا أببم( اسوميك )ىمسب وابروشلا نولعبشب يناجنس نولولدةممماوقو

 ءاعلا ىلا باوبلاب ًارام ردمتا ةدملا يف همه لكا اذإ سوميكلا اذه نا مث
 ءارفصلا ةراصع اه نيتمبم نيتدغ نم نات راصع هيلع بصنن انهو : يرشع ىنثالا

 ةيمحشلا داوما لك أمهب للحتتف سايركنبلا ةدغ نم ساي ركنبلا ةراصتو ؛ةرارملا نم
 كانه طلختف قاقالا ءاممالا ىلا ةيسوميكلا ةلتكلا ردحنت مث : سوميكلا كالذ ىف

 اهئاشغ تحن ةرشتنلا ةيرجألا نمقاقدلا ءاممالا سفن اهزرفت ىرخاةمضاه ةراصمب

 اذببو ( سوايك ) ىمسي يولقملام يبا ماوف اذ الثاس حبصيو همضه لكيف ٠ يلعاحما

 . هلك مسجلا ىذني امد ليدتسي يكل صاصتمالل ادعم حبصيف يناثلا مضطأ مم

 كلن هققر ص4 ص راك راص نأ دعس ءاذغلا 2را يف ةتيفيككف صاصتمالا امأ

 راجشالا روذج هبشن ينلاو ٠. يوءلا يطاحلا ءاشغلا ىف ةرشتنملا ةروءلا تاءاغزلا

 هاعملا ردج ىف ةمظتنلا ةيرهشلا بادهالا هبشت وا هام هيف رثب لخاد ةالدللا ةيتاينلا

 ةانقلا ) اهل لاقب واطول ىلع دنع ًادج ةقيقد ةانق تاباغزلا كلت نم ةياغز لك يفنإو

 اضيأ دجوي هنا ال. سواكلا ص. ينلا يع هذهو ( يسوليكلا ءاعولا ) وأ ( ةينبلل

 تصعتما اذاف ٠ةريفشك اهبطيحت ىرخأ ةيديرو ةنرعش ةيعوأةانقلابمج ةباغز لك عم
 دبكلا ىلا ةدسعلاو ءاملا جراخ همفدت ؛ هادذلا يفاص ةيوعملا ةيرمشلا تاباغزلا كالت

 ٠ نينقبرطب نوكي دبكلا ىلا مفدلا اذه نا مث . اهلاص امد كانه ريصيل

 ؛ ةيوعلا ةيقب راساملا ةيرعشلا ةدروالا ىلا هعففدت تاءاغزلا هذه نا ( امدحأ )

 تاكا د



 ىرج ءادوسلا سنج نم ناكامو « ةراوملا ىلا ىرج ءارفصلا ةرملا سنج

 . ةناثلا ىلا ىرج ةبوطرلاو ةلبلا نه ناك امو « لاحطلا ىلا

 ةيرعش ةيعوأ لخاد . دكلا يف بارود دمبو ٠ دبكلا ىلا هنمو بابلا ديرو ىلا اهئمو

 «ةروك فلا ةيقي راساملا ةدروالا هذهو ٠ ريبدتلا املب ةيذغتلل اص امد ليحتس ابيف

 نيبةلوصوم ةكبلشم يأ «ةجشا. ؤاقد قدرع يف 9 (ع ) مامالا لوقيةدوصقلا يش

 هنم قيفرلا قصت اهنأ ىنمع هاذفلل قصملاك قورملا هذه تلج دقو ' دبكلاو ءاممالا

 فذع لمتحن ال ةقيقر دكلا ناف دكلا ىلا فاصلا ٌىيقرلا اذه مفدت مث ظيلفلا نع

 اذه ىمسبو . اهيلع ترئاواهتح رج يأ اهئأكن اهبلا تاصو اذا ينلا ةظيلفلا ءازجالا

 ٠ ( يديرولا قيرطلا ) قيراعلا

 ةيواذللا قورعلا نا وهف « يسوليكلا ءاعولا قيرط 9 ىمسملا يناثلا قب رطلا امأ
 هاعولا ىلااب رمتف ٠ طقف سوليكاا نمةيمدشلا ءازجالا صتم « أقب راسملا يفةدوجوأ ا

 دمصتف زجاحلا باجحلا بقثت يتلاو © ةيردصلا ةانقلا » ىمسلا رييكلا يوافنللا

 ةوقرتلا ثحن ديرولا ىف بصنن مث ' يرقفلا دؤمملا لوط ىلع يردسلا ىوجلا ىلا
 نميالا نيذالا ىف بصب اذهو : يواملا فوجالا دب رولا ىلا بني يذلا : رسالا

 5 البف ةروكذلا هبومدلا ةرودلا جزتمي انه نمو بلقلا نم

 ءاممالا ناف روكفلا صاصتمالا دعب ءاعمالا يف تيفب ينلا ةظيلذلا ءازجألا امأ

 جراخلا ىلا ميفتلا نم زرهتف ةبوعلا تااوتلالا هيلمع»» ميقت-لا ءاءاا ىلا اهمفدت

 . ةيمضطلا ةروذلا رخاوهاذهو

 هلك ندبلا ىلا ذنئبو ) هلوقب ( ع ) مامالا اهلا راشأ يتق : : ةبومالا ءرودلا امأ

 ةكرملا كان يعف (اباك ضرالا يف درطيا ءامإ ينلا يرجملا ةلرنم كلذلةأ.رم راج يف
 ةيقبتلا تالضفلا لقنلو :ندبلا ءازجا عيدج ىلع مالا ميزوتل قورعلاىف مدلل ةيئارودلا

 - ١ 78ا-



 ٠ اهرارضأ نم اصلخف جراحلا ىلإ اهئبخ مفدو يناذفلا ليوحتلا تايلمم نم

 ركم بلقلا يو ؛ ةمهم ءاضغأ ةعب را ىلع لمتشي ميظع زابجةمبلا ةيلمملا هدف و
 . ةيرعشلا ةيعوالاو « ةدروالاو ؛ نيئارملاو , لصأو نارودلا

 هصتم يذلا ءاذما/ نم قيقرلا ىفاصلا اذه نأ : يهف ةيومدللا ةرودلا ةيفيك امأ

 ةيرمذلا اهفورع يف رشّناو « دبكلا لخد اذإ , قاقدلا ءاءمالا نم اقيراساملا قورعلا

 كللذ خلي !ذاف( (مد )ىمسيف اناس ماوقلا لدتعم الئاس ربصب ىنتح فلطاو قرو جضن

 ةطسارباصتمم ناك يذلا مدلا نا اك ىدعاصلا فوجالا قب رط نع بلقلا ىلا دبكلاهتمفد

 كو 3 قيرط نءاضيا باقلا ىلا يناي ( مدقت اك ) ةبردملا ةانقلا ىلاةيواقنللا ةعوالا

 ن٠ اهيفام نابصي لزانااودعاصلا نافوج الا نادبروأا ناذدهو . .لزانلا فوحالا

 1 هيفام مفديل ضيفنا ٠ مدلاب نذألا اذه التءا اداف ؛ بلقلا نم نمالأ نيذألا ىف

 ذئدنعو اهني ةباوبلاك وه يآ ينالثلا مامصلا نم ًارام ؛ باقلا نم نعألا نيطيلا

 نينثرلاىلا هلصوب يذلا يدي رولا ناي رشلا ىلا هيف ام مفديل :نميالا نيطبلا اذه ضرقني
 للف هيلأ اهتم مدا ت1 يحل هتمامص تدس + نيتارلا ىلا همد ناب رثنا مثد م :اذاف

 دوعب مث نيتأرلا سفنت نم# لصاحلا نيجسكالاب هريهطتو ةينوب ركلاءداوم ىنصتي نا

 هعفدي هرودب !ذهو ؛ يأقلا نم رسبالا نيذالا ىلا هبولرلا ةدرو الا قي رط نع مدللا

 نيطبلاو :ريذالا نيب ةباويلاك وه يذلا يتانثلا ماصلاب ًارام رسنالا نيطبلا ىل
 عزوتن يذلا ىطروالا ديرولا ىلا مدلا مفدنيف رسب الا نياطملا ضيفئيق" نب رسبالا

 نم معشرتب امب ءاضعالا ىذغيل مسجلا ءاحنأ ىف ةقئبنملا راغصلا نيئارشلا ميج ىلا هنم

 عجرب مم ندبلا واضعا نم وضع لك ىلع نيثا مثلا ثان اهب ةيهتنلا ةبرعشلا هيعوالا

 ةراضلا داوأا هذخاو «مزاللا ةيزيرملا ةرارحلا هئاطعاوءاضعالل هتبذغت دمب مالا اذه

 نم ةروالا دوعت اذكهو « مدقت آك لزاتلاو دعاصلا نيفوحالا قب رام نع بلقلا ىلا

 ٠ أرج لهو بلقلا ىلا امنم مث ءاضعألا ىلا مث نيذئرلا ىلا باقلا
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 ةيولرلا ةرودلا وأ ىرغصلا ( ىلوالا ) نيكرود ىلا ةيومدللا ةرودلا اومسق دفو

 (ةينائلاو) بلقلا ىلا هتدوعىلا نيتثرلا قورع ف بلقلا نممدلا نارود نعةرابع ىو

 هتدوه من مسجلا نينارش ميجيف بلقلا نم هنارودنع ةرابع# يثلا ىربكلا ةرودلا

 نيجدكالا ب ذجلو ةينوب رككاداوملا نم نيئكرلا ىفمدلا ةيفصتا يه ىرغصلا ةرودلاف هيلا

 ءاضعالا نم ةينودركلا داولا دَأو ةيذغت# ىربك" ةرودلاو . قدنتسملا ؛اومللا نم

 . ةمزاللا ةرارحلا اهئاطعاو

 دق ضنافم ىل لوضفلاو ثبحلا نم هنم جرخبام ذفنب و“ ( ع ) مامالا لوق امأ
 ضئاعملا ىلا ةذئنملا لوضفلابو : ةينوب ركلا داولا وه انعم ثبحلاب دارلاف ؛ كاذل تدعا

 ةلبلاو لاحطلا ىلا يرمت يثلا ءادوسلا ةرلاو ' ةرارملا ىله يرج يتلا ءارفصصلا ةرملا

 . هلاح يف كلذ نايب يتأيسو ' ةفاثملا ىلا مدلا نم ةسشرتلا ةيئاما يأ ةيوامرلا وأ

 ذاتسالانأ ىلا 5. ص ( « عد قداصلا مامالا بط ) انءاتك يف ان رشأدفو اذه

 ينأي نكي ل ( ةبومدلا ةرودلا فشتكم ) مويلا فوردلا ( ىفراع ) روتكدلا بيبطلا
 لبف( ع ) مامالا لاوفأ ىلع الايعألا هب رخيتفاو هفشتكا ام ىف سدلو ٠ ديدج هيثم

 . ليصفتلا تدرا نا هعجارف نورق ةدع

 -1١15ا-



 ندبلا بيكر ةمكح قريبدتلا
 هذه عضدو « نديلا بيك رن يف ريب دتلا ةكح لمأتف: ماللا هيلع لاق

 « لوضفلا كلن لمحتل هيف ةيعوالا هذه دادءاو « اهعّضارم هنم ءاضعالا

 نيزاهجلا كنبذ لمع رييدن يف عادبالاو ماظنلا كلذ ( ع ) مامالا نيب ام دعب
 اذه ىفام لهاجلا مهغبو « هقلثغ نم لفاغاا ظفوب نأ دارأ يومدلاو يمضحلا نيمبملا

 ناقنالا نمندبلا بيكرت يف ةيعوالاو ءاضعالا كلن ين امو ةكملا نم ربيدنلا

 ةراضا لوضفلا لمخل ةيعوالا دءاو ؛ اهلحت ىف ابمضو فيك لاعت هناو : ماكحالاو

 ءاملاوظالغلا ءامملاوةدملاو ءيرأاو موعلبلاو مثلا :يهفانه ةدوصقلا ءاضعألا امأاب

 نيبارشلاو بلقلا م' - يمضولا زابجلا نم اهلكو دبكلاو اقيراسإا قورعو قاقدلا

 قف الصقم امرنم لك حب رشت يتأيسو ؛يرودلا زابجلا نم ةيرعُسلا قورملاو ةدروالاو

 ٠ ةلاسرلا هذه نم هل

 . ةناثلاو ىلكلاو لحطلاو ةرارلا: يهف لوضفلا لم تدعأ يتلا ةيع وألا امأ

 دبكلا ةفاحب لصتب قنع هل ىرثكلا لكشب يناشغ ريغص سيك يف : ةرارلاف
 عم طاتخم ام ىلع ةدئاز دبكلا اهزرفت يتلا ةبوأ رفصلا ةداملا ةلضف عدوتسم يو ىلغسلا

 ةانق ةرارلا لفسأ فو - ( ةيرارملا ةاتقلا ) ةطساوب ةرارملا ىلا بلقلا عوفدللا مالا

 ةدام هرم اهيلع ميشرغل ةدعملا لخدنتو يرشع ينثالا ءاعلا بقثن ىتح دتع ىرخا

 ٠ ءاذنلا ىف ينثلا ةيمحشلا دا وأأ مضه ىلع اهدعا-. ام ءارغصلا

 ةمفاو :ابمجح يف دباا ةطبقك ةليطتسم لكشنا ةيضبد ةريك ةدغ يف : لاحطلاو

 يوتحت وزجاحلا باجحلا تحن ىرسبلا ةيلكلاقوف ٠ رشم يداحلاو مساتلا ملضلان يب



 محاو ريدقتلا نسحا نم كرابتف ؛ هكبتتو ةمعستف ندولا يف رشتنن الكل

 . هقحتمو هلهأ وه اك دملا هلو ءريبدتلا

 ىرجزأ اهتةيظوو : ةريثك ةيومد ةيعوأ ىلعو : طسبننو ضبقتم ةيلضع طويخ ىلع
 يف ةماسلا ميئارجلاوةدسافلا داوملاو ةكوبنلا ةفيمضلا رفأ تاب ركلت لماحلا مدلا اهيلل

 هذهو ( ءادو-لا ) تءع# اهيفثك ارث اذاو : اهنم هيقن:وهنم اهعزتنت يعف مدلا لكاس

 نم ةدمأ ىلا ًاجيردت بصنن اهنااهنف : ىرخادئاوفنم اضيا ولك ال ةبوادوسلا ةداملا
 ٠ مامطلا نم ةيئاذغلا داوملا مضه ىلع اهدعاستل . اعئبب ةريغص ةانق

 ىف نيبناجلا نم رهظلا مدقم ىف ةرصاخلا بنج مقاو يتم بلص مج : ةبلكلاو
 ىلا اهذدو هيف ةدئازلا ةيئاملا نم مدلا ةيفصت امهتفيظوو :نب ريخالا نيملضلا لثسا

 . طلتختا مدلا كلذ نم اهئاذذ صاصتما دهب بلاحلا ىرجم ةطساوب ةناثلا

 مف ىلعو ١ نيتقبط نم فلؤم ينايصع فوج سلك ٠ لوبلا عدوتسم : ةناثلاو
 ةدارا نودب جرخم الو لوبأا كميل رايتخالاب هحتف:ومفلا مضت ةلضع سيكلا اذه

 نكرم ةناثلا لخاد بكر دق مث ٠ همفديف لوبلا .التماب سحبل ٠ (ينابصع قلخ اعإو
 ةيلكأا نم ةيلالا بذجل لوطلاب ةدنمم اهدحا ٠ اهعضو ىف ءاجيالا ةذلتخم فيافل ثالث
 ىلا هك اسمال ببروتلاب ةدتمم ةالاثلاو جراخلا ىلا لوبلا مفدل ضرملاي ةدنمم ةيناثلاو
 . ممتجي نأ

 اهتقيظوو اهقلخ ةكح ( ع ) مامالا ركذ دقو : لوضنا ةلءامللا ةيعوالا يش هذه

 الثث : ( ع ) هلوقب ُكفذو ندبلا لخاد مدلا يف اهئاَق ىلع بترتي يذلأررضلا مفد ىف
 ٠ هكباتو همقستف نديلا ف رشتات

 ممسَتلا ضرص ثودح نم نإ رشعلا نرقلا يلع هتبنا ام ناب ل برص ادهو

 ةناثآا نمابعوجر نمت وأ مدلا عم ةطلتخمذيلوبلا ةيئاملا هذه ءاقب نم لصحي يذلا يلوبلا
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 وأ ٠ ةماسلا ةراضلا داوملا نم اهيف اهيهممست ثيح : جورحلا نم تعنم اذا مدلا ىلا

 دبكلا نم ءارذصلا ةرملا غارفا مدع نم لص يذلا هلاثماو نافريلا ضرم ثودح نم

 لمامدلاك ةيدئجلا ةيوادوسلا ضارم الا ثودح نم وا ٠ مدلا عم اهئاقبو ةرآرملا ىلا

 هيف ىق.:و لاصطلا ىلا مدلا نم ةبوادوسلا داوما كالث عرتنت مل امدنع اههلاثماو امركالاو

 رشننت كفذلو -مدلا مم ةطلتمت تبن ٠ اهتيعوأ ىلإ عفدن مل اذإ لوضفلا كات لك ناف

 ماقسالاب هكبنت اريخأو «ندبلا مقستف . دلجلا تحتو ءاضعالا ميج يف « مدلا عم

 هممن نم انالوأام ىلع دحلا هلو : ةقلخلا يف رب دقتلا ندحا يذلا هلأ كرابتف . مالآلاو

 وه اك ًاريثك ادم ذايحلا هذه يف اننداعل اساسا اهلعج ينلا ةلماشلا هئالاو ةرفاولا

 . هقحتسم وه مو ههأ

 هاا د



 مجرا ف نينجا ريوصن ناديا ءوسش لوا
 يد لاح دعب الاع اهوعو نادبالا ءوشن فص : تلفف لشفلملا لأق

 م>رلا ىف نينهلا ريوصت كلذ لوأ : مالسلا هيلع لاقف لاكلاو ماهلا غابت

 انأ ريغ , ةقءاساا لوصنلا ىف الصتم كيلع سم دقف محرلا ىف نينجلا ربوصت امأ

 اناسنا ايوس [ةلخ حرفي ىتح هتقلخ راوطاو نيوكتلا يف هجردت ةينيك انه كل ركذن

 ةضيبلا ةأون م. ديو ؛ هضيبلا حقل ةيونأا تانب وحلادحأ زوفب امدنعلوقنم الماك

 مسقني مث رئاكتت مث .ايالخ ةضيوبلا لخاد يف نوكتتثيح ٠ نيوكتلاب نينجلاعرشب
 اقالغ نوكتيف ةضيبلا فارطا ىلا اهنم مسف مفدي ٠ نيمسق ىلا ايالخلا هذه نم لك

 هذه نا كاذو ؛ نينهلا هنم روصتيل لخادلا يف قد مسقو ٠ نينلا ظفحل ةيشغاو

 ةعودج لك عرشت مث مضولا ةفلتخم تاعومج ىلا الوأ زيايتتطسولا يف ةزكرغلا ايالخلا

 هدب يف ةزوجالا نم ربظي ام لواو : مسجلا ةزوجا نم زابج ءاضعا نيوكت ىف اهنم

 عوبسالا يفو غامدلا تاب وجم وه : لخلا نم عا رلاع وبسالا ىف كقذو نينا نيوكنت

 نيبقثك نانيملا روظتو سأرلا لكش ددحتي مث ٠ ى'رطالا تآوتن رهظت سداخلا

 ذاختايف ةيلمانتلا ايالخلا أ دبن نماثلا يفو : ةبقرلا ريمتن سداسلاع وبسالا يفو نب ريغص

 رهظتو نيتقصتامناتفشلا زريتو « صأرلا ريك ثلاثلاروثلايفو ٠ ىتالا وأ كذا ةأيع

 انقلخو : ىلاعت هلا لاق اك ربظاا نم ايلعلا ثالث ' تارقفا# ودبنو :نينيمل نافجالا
 ءاضما ودبتو مسجلا تاستف عيمجو فنالاو مفلا حتفنب منارلا رهشلا يفو اءاظع ةذضلا

 يدتبت مث ٠ ىثالا _رم ركل زييمتب يأ نينجلا عون نيدشيو ٠ حوضوب لسانتلا

 ودساك ٠ تارقفلا ةإلس ىف امام رهظلاماظع نيبتتو «دلجلا رعش لثمروبظلاب رفاظالا

 ااكق



 هيفام ميج ايفوتسم أبوس جرم ىتح هربدتد هلاثن الو نبع هأرن ال ثيح

 بيل رك «تفقام ىىلا 5 لماوملاو حراوجلاو ءاشحالا ْنَم ةحالصو هما وق

 ؛ تالضملاو ىايلالاو ةطبرالاب لصافملا دتشنو محقلا اهيلع ممتجي مث ٠ عمسلا مظع

 ةدعملا ودبت سماخلا رهشلا ىفو ؛ ال ماظملا انوسكف : ىلاعت هلوقن دارلا وه اذهو

 بجاوحلا ربظت سداسلا ربشلا يفو : فارطالاو مامألا زيمنتو « ابلمع عرشبو

 رثاكتت نماثلا فو . نينجلا ةكرح دادزتو . ندبلا ماظع لكت عناسلا ىفو بادهالاو

 دعتسو ومنلا لكي عسانلا رهشاا ىفو .ايفاص امان نوكيف دللا تحن ةيمدشلا داولا

 ةايحلايف يجراخلا ءاومحلا ةاقالم لايتحا لعأ ردافأ: وس اناسنا حبصأ نأدسس جورخلا نينا
 ظحال م ٠ ببجعلا ءريوصتو نينجلا ةقلخ نء راوطالا هذه ىف لمأتو رظناف

 دحا لك نع بجححو ؛ تالثلا تاملظلا قابلا نيب سبح قولحم وع يف تابلقتلا هذه

 يلا هتقاخ ماظن ىف جردتو . هنيوكت يف ربد فيك « هلانن دب الو : هأرق نيعال ثيحم

 هيلع تمضنا ينلا ةيلخادلا ءاشحالا نم ٠ هماوق هيفام ميج ايفوتسم ايند# ربظ نا
 هناثملاو ىلكملاو ةئرلاو هاممالاو دبكلاو باقلاك هفوج يف نطبلا هاوحو ٠ عالضالا

 نيديلاك لماوملاو حراوجلا نم هحالم هيف امعيمجو . امعبتب امو ؛ ةرارملاولاحطلاو

 محشو مو ماظع نمهئاض»ا ببكرث يفالماك .ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا و نيلجرلاو

 ىلع كفذلثم لوصح نوكب نأ نكمي لبف ٠ اهريغو فيراضغو قورعو متو بصعو

 مولا م م.كح رب دم ملاع نم دصق نور الم رببدتلا ةعادب و رب دقتلا نسح نم هيف ام

 . لقاع هب لوقبال

 ةيلصالا ءاضءالا كلت ضمن ميرشمت نم الحم ركذن نأ بسانلا نم ىرن انهو

 : لوقنف

 ضأرلا ماسقا ةئالث ىلا امومح مسقنلا مسجلا لكيه ةنوكم ةبلص ماسجأ : ماظعلا



 1 في راضغلاو قورمعلاو خملاو بصمأأو مهثلاو م-الاو ماظملا نم هناضعءأ

 لكش لع تان رهو هناضعأ ميم قدما تك هأرأ ملاملا ىلا جرح اداؤ

 نمو ٠ ميظءرادق ةيروئسفو ةيسلك حالما نم اهجيسن نركبو * فارطالاو عذجلاو

 ةميظع ةفيثك ةقبطب ةاطشم اهعيدجو ( ماله ) ىمستو نيتالجلا هبشت ةجزأ ةيوضع ةدام
 ىرغخا ةقبط ىلع يوتحم هناف ينطابلا اهطسو امأ ٠ تالضملا معدو تامدصلا دصل

 فافش عبام ىلع يونح اك . باصعألاو ةبومدلا ةيعوالا !مثم رك تاونف اهيفةلاعو

 عدص وا ريكا ابيف ثدحن ام دنع ماثتلالاو ومنلا ىلع دعاس و « يمظعلا جيسنلا يدذب

 ٠ يلخاد ضيم نم وأ جراخ نم

 دومعلا ف : نيحرشأا قيقحم بسح امظع ( ١58 ) ندبلا يف ماظملا ددعو

 )١4( هجولاو ( ه ) ةمججلاو ( ١ ) صمصتلاو ( ١ ) رجملا مظعو ( "5 ) يرقنلا
 (5:)نيبناجلا قاياعلا ىفاراالاو (؟5) ص لا مظع ممعالضالا و( ١ ) يناللامافملاو

 . امظع ( ١608 ] عومجلا نوكيف ( ٠١ ) نيبئاجلا يف ىلفسلا فارطعالاو
 نولا رمحأ وهو :اهياعزكتربو ماظملا ودكي يذلا يلضءلا حمبدلا هتمدا رملا ؛محقا

 هفايلا نوكت ام ضيدالاو ء :دارالاب اهتك رحو ةططخم هفايلا نوكت ام رجالاف . هضبأو

 تالضع ىلث.ةم رمثبلا ةعيبطلا محم ةكرستم لم ٠ ةداراب ةظبتاسم تسبب انك موهاجان
 ةدارال مضخم هِإ ياابلقلا تالصع اهام ىبنسو .يلودأاو يسونتلاو يضحلا زاهجلا

 ندنلا ةكرح داجمال طاسنالاو ضابقنالا محلا صئاصخ نءو ٠ ةططخم تناك نإو

 ةكحلاو ايلاغ ةيندبلا تاكبشلاو ايالخلا نيبمقب ٠ نيأ يهد وخر جيسن وهو :محشلا
 يحراخلا بسداتأا لكشلا هناطعاو 5 بستم لادتءأب نددلا ةرارح نومأت ه:ةاخ يف

 وأ ضصم تودح فس: ءاَذَغ وأ ةرارح نم نديلا نم للحتب ام لد هتروريصلو

 مكي



 يوتس وأ 4 هرم ف دم نا هديا غلب نا ىلا « صقنت الودي از ال أهو

 .ةمكحلاو ريبدتلا فيطل نم الا اذه له , كالذ لبق هندم

 رث كلاذاو ٠ ةرا رفا نادقف ىأ دربلاوأ عوجلا نم مسجلا فعضل ءالول ذإ بعت

 ءاطعا هدئاوف نمو ( تامللا دنع نيمثلا رْثكلا ) يمحشلا جيسنلا اذه ىلع نوقلطعب

 تانجولا يتفاخ مهميمج سانا# ناكل هالول ذإ ءاضعالا لكيط بساننلا لاجلاو ءاورلا

 ماظعاا ريب اياوزلاو ؛ ةغرافلا تافالا المي وبف : نادبالا يام نويعلا يرئاغ

 دعجتت نيئسملاو زااجملا هوجو ىرت انه نمو ٠ اهقوف نم دلحلا رتوتيف تالضعلاو

 ٠ مههوجو ةدلح تحن محشلا هلقل نو

 قيقر فال ةطاحءاضبب فايلا عمن ولأ ةيباجنس تأ ريجح نم جيسف : بصملا
 اهنم بكرتت يتلا فايلالا هذهو ٠ ندبلا ءاحتأ عيمج يف ةدتمم ءاضيب طويخك يغو

 ؛ هيلع ةدراو يقام اهنمو يبصم زك م نع ةرداص يام اهنم ذإ ٠ نامق باصعالا

 ىمسنت ندبلا 'ازجا نم هزج يأ نم يبصملا زك رملا ىلا رايتلااهيف ي رسب ينلا ةدراولاف
 نم هزح يأ ىلا يبصعلا زكر ملا نم رابنلا اهيف يرسم ينلا ةرداصلاو . ( ةساسحلا )

 سحلاو كاردالا يم اهتلمجي باصعالا ةفيظوف ًاذإ ٠ ( ةكرحلا ) ىمسمت ندبلا ءازجأ
 : مسجلا ىف ةلماملا ةزيجالا ميمهج نأ حضوأ ةرابعبو ؛ نوكسلاو ةكرحلاب ىعالا عم

 هيعاونو مييظملا يبصغلا جيسنلا اذه سماوال ةرمو. ةميطم ىرخالا ةجسنألا ةفاكو

 . ءاجرالا ةعساولا ندبلا ةكلمم يف ديحولا سعآلاو قاطملا ؟1ا وهف

 ىوقلا ميمج ردصمو كاردالاو لقعلا طحمو لمألا يبصعلا زك رلا وه : خللا

 ةدام نع ةرابع تملا افهو ٠ ةكرحلاو ةيسحلا ةزبجالا لك ربدمو : ةناابلاو ةرهاظلا

 ىلع اصرح فئاقل ثالث ةمججلا ءاظع لخاد ةفوفلم ٠ لكشلا ةيضيب ةيداجنس ءاضيب

١١ 



 نم هيمحتل هطحت يثلا ةيلصلا ةيمظعلا ناردجلاب : مادطصالا و سائلا نم اهتباقو

 فلم ىلا ةقيفرلا 1 ءاشغ : يه ( ةيشفألا ) فئاقللا كانو ةيجراخلا تارينأتلا

 يجراخلا ءاشنلا مث ( يتوبكنملا ) ءاشغلا مث . هيلع يوتحتو لخادلا نم خنملا سفن

 . ( ةبلصلا مالا 0 نيمدقتلا نيئاشهلا قوف كيمسلا

 نء جرم يمنا يه نيبا رشلاف 1 اةورا «؟>نسارش«١ 9 ناعون يث : قورملا

 ف جر ىتلا يه هدروالا و ءاضعالا عيمج ىلا هنم يناي رششلا مالا لمستو بلقلا

 ةدروالاو نينارشش. يأ امهو. بلقلا ىلا اهنم يدب رولا مدللاب يتآتو ندبلاطاقن عيمج

 ةياصم فايلا نم ةفاؤلا ةيلخادلا ةقبطاا « ١ ١ ثالث تاقبط نم اهنم لكن وكتب

 نا نيئارشلا يف اهنا ريغ « سامأ يلض» اهجيسنو ةطسونملا ةقبطاا © ؟ 9 ةمضنم

 ةيوكم يعو ةيناقوقلاةقرطلا « » همفدو مالا بذل طسلاو ضبقلا اهتفيظوو كعسأو

 . اهتحت نيتملاا نيتقبطأ) ةظفاحم اهتفيظوو اًضنأ مضنم بلص جمسن نم
 نم اهريما هبسنااب بلص : ماظعل ةبسنلاب نيل وخر جيسن يو : فيراظفلا

 عنمو هناك رح يف يمظعلا لكيلا: دعاسم اهصاوخ مهأ نمو ةيفاك ةيطاطم تاذءاضعالا

 ٠ اهضعب عم اهطابترا نيمأت مث ٠ ضعبب اهضسد ارك اكتحاو ماظعلا مداصت
 ٠ ءاضعالا اهنم بكرتت يتلا ةجسنالا أ يش هذهو

 امماوق ةماقتسا نم . اهيلا ةيندبلا ةجاحلا ءاضتقا بسح تنوك فيك رظناف

 تفرع اذإ «باوصلاو ريدق:!وةكهلا ند بجي ام ىلع ٠ اهحلاصم يفابتئاظو ءارجاو

 عيجل ًايفوتسم ابوس [ةاخ دوجولا ملاع ىلا جرخ اذإ | نينجلا اذه نا معاق ةمدقملا هذه

 يجن ردنا ومالا دخا .همأوفو هناي ةمزاللا لم ءاوملاووراوجلاو ءادعالاو ءاضعالا

 ترودذ ةأيفاو ةروصلا ىلع ةظفاحملا ماد هناضعأ نموض» لك يف ابسانتم ًاوع
 ةايحلا نم ديفتسي ناحلصب ةأ ما وأ الجر حبصيو هدشا غلبب ىتح ةدايز وأ صقن

 بدا؟-



 نا نود هراوطاوهرم راوداىوطو ةيعيبطلا هتايح يف ىرسم اذِإ اذه ٠ هربغ ديفيو

 اذإ اما متحلا موب ىف توميىتح يعيبطلا هريس ىف هدصب قئاع وأ هعنعي عنامال لصحب

 . هه ىلا ان سعأو هيماق ة.هيبطلا هتدم قوتي ذأ قود يا هموتحم نود تام

 يذلا وه ) : ىلاعت لاق اك مورحمو مودم نامف ( لجالا ) تومل فنا عا

 . ( نورتم متنا مث هدنع ىمسم لجأو الجأ ىضق مث نيام نم كقلخ

 اهرك وأ ًاموط هريغ عم وا هسفن مم هسفن ناسنالا لمت طبقرملا وه : مورختاف

 حبيبت ةميرج هناكيرإ وأ ٠ ةكلبم ةثراكل هضرمت وأ ٠ ةلئاق ةلع يف يوادتلا لاهأ لثم

 لاجآلا نمعونلا اذهو ؛ ةصيبطلا هدم لبق هتود بجوتسي امم كلذلاثمأ وأ ٠ همد

 ةمس رشلا ىف ةدراو ةيفبد لاعفا ءارجاب وأ ٠ هيعاودو هنابسا ىقوتب هيدافت نكم امم
 لمعو تافدصلا مفدو : محرلا ةلسك ؛ لجالا اذهلث. ريخانو رمعلا لب وطق بجوت

 ةيقالغالا ميلامتلا نم اههابشاو : نيددلاولا ربو ٠ نيبلا تاذ حالصاو تاربمل

 ٠ ةيمالسالا
 هيف سيل ذإ رفم الو هنم صانمال يذلا ثولا وه : ( ىمسا لجالا ) مونملاو

 .لنناحبسف ( نو.دقتس الوةعاس نورخأتسي ال مهلجا ءاج اذاف ) ريخأت الو ميدقت

 . توملاب هداع رق نم

 نال

 5 وويل



 امص نم ناسنإل ا قاح قه ىلا

 افرشت هقاخ يف ناسالا هب صخام لضفمي رظنا : مالدلا هيلع لا
 لبه يل ءاسلاع يوتدسو ءأمثا سمتنب قاخ هاف « مئابيلا ىلع اليم 5

 دقأو ) : ىلامت لآقف هميركت, هتاقواخم نيب نم ناسنالا صتخأ !1 ىلاعت هللا نا

 امع بارعالا و مه فت ةقطانلا سفنلا هحنم و ٠ ًازيمث لقملا هيف لمج ( مدأ ينب اةمرك

 امو ةءارزلاو ةعادصلاو ةطايخلاو ةباتكلا ةءتص ىلإ ءادهو : نايسلا هملع مث هربمض يف
 لادتعا نمهعوةن نسف رش مث . محلا تاعد ودسمو رارسالا نماوك نم كفذ ىلا

 نإ املعو القع هيف ببرال امو . مضولا فيطاو لكشلا نسحو ةأيحلا لامجو ةماقلا

 ىممأو هريق نم ف رشا اويحاص نوك نأ ىيعدتسا# تأيهاو تاوذلا ند بسانتلا

 ىلعو ؛ تاناويهلا فرشا بيصت نوكي هلادتعاو ماوقلا باصتناف ًاذإ ؛ هاوس نم

 قلخ ملو «هايحالا رثاس نيب هف رشا سأرلا مقنرم هراقلا بصتنم ناسفالا قلخ اذه

 ضفخا يم يتلاك هنطب ىلع ًايشام الو .ميرالا تاوذو مئاهبلا رياسك هرجو ىلغ ابوبكم

 اناهربو  هتمفر ىلع لدي امر باصتن الاب هصاصتخا نوكيف ةمركتل مئاهبلا نم

 هذه نسحلو ٠ ( كروص نسحاف كروصو ) : للاعت ةلوق دح ىلع هفرش ىلا ريثب
 هب نمام ركذي نا ةتمظع تلج ىلودلل قح : ناسنالا اب ص*خ ينلا ةميدبلا ةروصلا

 هلوق : سارع نبا لاق . ( ميوقت نسحا يف نانالا ا:ةلخ دقل ) : ىلاعت لوقيف هيلع

 : ءارقلا لاقو ةيكنم تاناويهلا رباسو ةماقلا بصتتم ينأ ( موقت نسحا ) ىلاعت

 باصتناو هنابش ءاوتساو هلادنعا وهو هميوقت نسحا يدآلاب خلبنل انا ٠ ىنملا ىف
 يف فيلأتلاو ليدمتلا نسح اوفاضاو مطوق لثم نيرسفملا نم اهريغ لاقو هماوق
 ةياغلاوه لب . هينوكلا ”هقلخلايف ديحولا قومرلا وه ناكامل ناسنالافءاضعالا بيك رت
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 اب وبكم ناك ولف « امم لمعلاو جالملا هنكعو ء هحراوجو هيديب ءايثالا

 . لامجالا نم ائيش لممي نأ عاطتسا امل عبرألا تاوذك هبجو ىلع

 وهو , هيناسنالا لامالا ند ريثك ه.طينا دوو: تادوجوما نم هآوسام قلد ةلعلاو

 "هطايخو ةءارقو هباتك نم ةريثك هيداتجاو ةيدرف لامفا ىلإ اجاتحت قلخ كلذ عم

 مدققلاو قوفتلا بلطوحومطلا ةزب رفو عالطتسالا بح هيف عدوا دق ناكو ؛ اهريغو
 . قئافلا كاردالاو زممملا لقملل دوجو مم

 هادا نم نكمتيل كاذو * ةماقلا بصقنم نوكي نا مزأ. كذك نك 1 لوقا

 لبقتسيف.اهلج أل قلخ ينلا رومالاكيتاه يرجيلو * هتايهل ةبرورضلا تابجاولا كال
 ىلع ابوبكم ناك ول ذا مزاللا بسح ]يغب جالعلا عيطتسيو ٠ هحراوجو هبديب ءايشالا
 مللت نم ايش لمع نأ عاطتسا املو ٠ تقذ ءادا ( رذمت وأ ) هيلع رسمل هبحو

 هادف . ةفامنلاو ةماحضلا يف ىارامالا يواسقم ريغ هارت أآدفو ٠ هقبلا تانرؤرملا

 ىلع ايكنم نك ولو هتامحاوو هجتاوحل اة هيمدق نم“ قرا ءأنكو 2 ه.اجر ند فهما

 يلا هسأر طببي الثاو هريس نزاوت لتخم ال يكل ٠ هيلج رك ءادب مضت نأ ملل هبجو
 امهيلع ضردبلا دانتسا ىلع نيترداق ريغ امهتفاح:ا ناديلا تناك ذا ينُدلا دنع مامالا

 عفترب نأ كلذ ىفتفا ةقلخلا يف نيلجرلا نم فحا نادبلا تراص نأ دعسو نآلاو

 . هريغ ىلع هل ةفرمثللا ةبصتنلا ةأيطلا هذه مسجلا باستككاو

 ريغ ةريثك ليلاعتب للع دقف ( ايجوليف ) ةءاقلا دبدم ابصتنم راص فيك امأ
 ىف ( هيوكس ) فوسليفلا ةمالعلا هء باجأ ام وه ةصاخلاو ةماعلا نهذ ىلا اهبرقا نا

 هصخلم ام ٠ ( هلماوه ) ىف( يديحوتلا نايح ينأ ) ققحلا ةمالملالاؤسل ( هلماوش )
 اهناف , دادتمالل ةناجتساو هيوطرلا ىف همتاومو ةفيطل اهتدام تفاكاذا ةرارحلا نا
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 ضرعب امناو ٠ اميقتسم ادم ( ولما ىلا يا ) ابتهج ىلا هب تقام: يذفا مسجلا دع

 كلذ يف ةرا ها فمضأ امأ - نيببسأ ( ضرالا ) ىلغسلا ةرجلا ىلا بابكنالاو ليلا

 رظنا كفذ حيضوتل و ٠ ةرارحلا كالت أم تقطعت يتلا ةداملا هاجت ةلقا وأ مسجلا

 ديال ؛ دوملا بصتنم ريغ ضرالا هج وىلع ادت هنمناك ام نادجتف رجشلا لمأتو

 هدم ىلع ىوقتال ةفيمض هليلق هيف ةراراو « رثك أ هبف ةيضرالا ءازجالا نوكت ناو

 نأل كاذف . الاعثو اًنيع ضرالا وحن هاصغأ هبءشتأاو هنم بصتالا امأ ٠ وللا وحن

 باصت»الا نيببك لا لكشلا اهنم ثدخ اك رثدق هيف ضرالا ةبوطرو راثلاةرارح

 بمقلاك هقاروأو هناصغايف ءانحنانود ىلعألا ىلا هنمدتمملا بصتنملا نكل . ءانحنالاو

 هيف منام الو ةيوف ةرارحلاو : ةفيطل هيف ةيثالا ةيوطرلاو ةيضرالا ءازجالا نالف . الثم

 ٠ باصتنالا يضتقي عبطلاب لذ لب ؛ ولملا ىلإ ةميقتسلا ةكرحلا نم

 ةرارحلا هيف تناك امل تابالاك يان مسج وه يا نانالا اذهو : لوفآ

 هذه بسح م.طلاب هوب يف ناك ٠ ةلدتمم ةفيطل ةيئالاو ةيضرالا ءازجالاو ةيوف
 ٠ماوقلا بهتنم ةئيطا لدتعم ةماقلا ديدم ةيعيرطلا هر وليسفلا ةدعاقلا

 تابوطرلا هيفرتكتو :ربكلاو ةخوخيشاا نس قهنرأ رح فمضتا,دنع هارت هذ

 ودببو ءانحنالا هيلع ريظي : دادتمالا يف :ردبلا ةراره ةبيجتسملا ريغ ةظياغلا

 . ميكحلا عدبملا ناحبسف . ميدقلا نوجرملاكدومب ىنح « هربظ يف باد.دحالا

 ب زك



 ناشرولا ني ساوحاو نانيعلا
 ابب صخ ىتلا ساوحلل هذه ىلا لضفماي نال رظنا : مالسلا هيلع لاق

 سأرلا يف نائيملا تاج فيك « هريغ ىلع اب فرسشو هقلخ يف نامنالا

 ءاضعالا يف سحب ملو ءمايشالا ةملاطم نم دك ,َراتملا قوف حيياسملاك

 نم ناسنالا يف ىلاعت هقأ عدرأ ام زربا لصملا اذه ىف ( ع ) مامالا ذ دفا

 ًارطخ اهرثك أو (مقن !ممظعا اهنم ركّذلاب صخو. ساوحلا يعو ؛ ةقئخلا ىف تاعدبملا
 ظقويل و * ةقلخلا ةكحو ٠ منصلا ةعادب يلءارعب لدتسيل «نانيعلا يعو ةايحلا ىف اهمزلأو

 . ىلاعن هديحوتب ىارتعالا ث ؛ قلاخلا ةردق ىف اركفيل لهاجلا مهنيو لفاغلا

 نيعلا بكرت ليصفت ىلا مجرت مث . ساوملا لم نآلا كن ذأ اذنأاعو

 ٠ ءاضعالا راس نود صأرلا يف ثامج اذامل اهناو اهراصنا ةيفكو

 امأ ٠ تاسوسمملا نم عوف هب كردب يذلا وضملا ىو ٠ ةساح عمج ساوم لا

 عومجلا قي رطنع ناسن الا اهماعساوب كردب يتلا ةب رغلاةوقلا كالت وهف روءشلاو رماسحالا
 منا ورلا وأت اوص الا وأ مومطلا وأ لاكش الا وأ ناولال وأ ماسجالا نم ه«طيحلك ىبصملا

 . ناعون ساسحالا يأ وهو . تاكردسملا راس نم !هربغ وأ هسالملا وأ ةنوشحلا وأ

 عوملا سح لثم مسجلايف نيعم عضوم وأ صاخ وضل نكمل - ماعلاف صاخو ماع

 تاساسحالا نم اهاثما ىلا رفلاو فوخلا هألالاو بمتااوأ ءاورلاو عبشلا وأ شطعلاو

 :ةمحىعو ساوحلاب ىعدت ةئيعم ءاضعا ةطسأوب ناستالل ىلهمحيامو» صاخلاو ' ةماعلا

 ماسجالا ماجيحاو لاكشالا زيكا, . نانيعلا اهبعضومو: رصبلا ةساح ىلوألا

 دام "#ع-



 ةرشابم نم اهبيصيو تافالا اهضرتمتف « نيلجرلاو نيديلاك نبتحن يتلا

 طسويتلا ءاضعالا يفالو ابنم صقنيو ابيف ريو ابللسيام هل رحلاو لمعلا

 اهصخ اذه لجالو (مفن ابههاو ًارطخ ساوحلا مظعا نم ىعو اهدسبو اهبرقواهناولأو

 - رخالا س'ولا رباس لبق انه ركدللاب ( ع ) مامالا

 ٠ ابءاوناب تاوصالا كرد امو نائذالا اههضومو : عمسلا ةساح ةيناثاا

 ابءاسقأ ىالدخا ىلع مومطلا زيك امو ناسا اهعضومو :قوذلا ةساح ةثلاثلا

 +: هلا وأ ةيط 3 ورلا كردت اهبو فنالا اهمضومو : مشلا ةساح ةعسارلا

 اهماورصو ماسجالاةيالص كرد: !مب و ةماع دلحلا |مضومو سمللا ةساح ةسماخلا

 تاسوسهلا نم طثماو ملالاو طغضلاو ةدورملاو ةرآرحلا ريم اك ايتمومنو اهنوشخو

 امي رسشأو اهببك رثو نيملا ركذ. أدين نآلاو ٠ هَل ءاش نإ اباح يف ةساح لك ركذنسو

 امأ ةيجراخ ةقصلم ءاضعاو :هيلخاد ةيلصأ ءاضعا نم ةعلؤءو ةيكسم نيعلا نا

 تالضدلاو ناننجلا ونايجاسلا يهف هيجراملا امأو ( نيملا ةرك ) ةلقلا يهف هيلصالا

 : لوقتف اهنايب راصتخال 'هقحاملا الوأ ركذناو ٠ يعمدلا زابجلاو ةكرحم ا

 ةعّشالا نم نيملا نايم« « نيحاصصلا قوق رعشلا نم ناسوف امه : نايجاملا

 نم ايهنايقي و ٠ نيملا ىلا هبسهلا نم ىقرعلا رادحنا ناء:عو.٠ 'همئاقلا ةديدشلا 'هيئايضلا

 . ىلعالا نم هطقاسلا مادجألا

 اهناظفستو ةلقلا نامت« هيلضعو ةيدلج ”هيشغا نم ن'توكم ناندلج :نانةجلاو

 نيمظ:» نيذص نيتبثاسلا اهينفاح ىلع هنا قل دقو ةرثاد فصن لكشاوياع اهفابطناب

 راوثالا نم. نما نايتس.( ده ) اهتحوءاز: لك ندم عادلا ق فر ريشلا نب
 . نيملا ىلع ايهقابطتا دنع نافحالا دس ناكصب و ١ راغلاو ةديدشلا

 ةريغص تاونف اهنم دتع ىلا هيعمدلا دولا نم بكرم زاوج : يعمدللا زابجلاو



 ابا نكي ملاملف ءايشالا وحن اهعالطأو الم رسعيف رهظلاو نطبلاكن دبا

 وهو ,ساوحلل مسارملا ىنسا سأرلا ناك « عضوم ءاضعالا هذهنم ءيثيف

 . ابل ةعموسملا ةلزتع

 ةيجراخلا ميا رجلا ورابغلا نم ال ةلسافااو نيمالةبطرملا ةيعمدلا تازارفالا لمحت ةقيفر

 ىلا هنم مسق بهذ ؛ نيملل ةفيظولاهذه ءادادمس يعمالا زارفالا اذهو. اهيلع ةئراطلا

 نينانقلا ىف هنم رغما مسف نزخمو  ةجاحلا ىلع دئازلا وهو فنالا قب رط نع جراخلا

 تالاحلا ضن دنع وأ ٠ ءاكبلا دنم هنم جرخيل + نيع لكن م قملا دنع نيتيممدللا

 . عومدللا جورخ يعدتسق يتلا ةيسفنلا

 فوجلا لخاد عقت.ةئس اهددعو ةقيفر ةريمص تالضعيم :ةكرحلا تالضملاو

 ىلا ىهو : جاجحلا فوج نم يلخادلا هجولا طافن ىدحاو نيملا ة رذ نينيجامملا

 مسيمجو لب * لايثلا ىلا نيميلا نمو لفسالا ىلا ىلعالا نم ةلقللا ربدنو نيملا كرم

 . ةقحلملا هاضءالا يع هذه . هتجاحو ناسنالا ةدارا بسح فارطالا

 امأ تابوطر ثالثو ( تاقبط )؛شغأ ةسلنم بكىم وضع يعف : ةلفال امأ
 : يعف تاقناعلا

 هقبطلا طسو ىف اهلمو ( نيملا داو ) ةفورعألا ةفاؤثلا ةينرفلا ةقبطأل (الوا)

 ٠ مضولا ةبدودحم لكشلا ةربدتسم يهو ( نيملا ضايب ) ةبلصلا

 باص هاشغ يهو « نيءلا ضايدب ةفورءملا ( ةمحتالا ) ةيلصلا ةقبطلا ( ايئاث )

 ٠ اهئاّرحا ميج ظفاح اهلك نيعلا ىلع شورفم يوفق ضونأ

 ىف بوقثلاو ةينرقلا تحن كرحنلا ءاثعلا يغو ( هيحزقلا ) ةقبطلا ( الان )

 نءةفلتخم ناولاب نولتب ءاشغلا !ذهو .( ةقدحلا ) وأ (ويؤبلا) ىمسي ؟ريغص ابقث هطسو

 دك علا د



 هيلعةدراولا ةمشالاة دش بصح طسبنب و ضيق: وهو“ ريضخاو بهشأو قرزاو دوسا
 1 ٠ اهتل اض وأ

 ةيئوضلاةمشألا صني ٠ةبلصا| ةقبطلا فاخ دوسأ هاشغ يهو ةيميثملا (سار)

 . نيملا رون عدص# نأ نع اهتدح رسكيو

 يوتحن اهنال . ابمعأو لخادلا ىلا تافبطاا رخآ يهو ةيكبشلا ةقبطلا (اسماخ)

 ةقيطلا هذه ىفو غامدلا سفن نم يرمصبلا بصعلا نع ةئمبنملا ةريثكلا باصعالا ىلع

 اهتف رعم واه ْريبمَس محلا نم ذخأتل غامدلا ىلااهبلصوتف تايثرملا روص عيمج عبطنت ةمهللا

 : يعف ثالثلا تابوطرلا اما

 بيدحت يف سدعلا ةبح اهتهباشل ( ةسدعلا ) ةأيدملا ةيررالب"' ةيوطرلا ( الوا (

 رك امتدئافو ىوق ءاشغ نم ةظفحمب .طاضة.ح ملا ةقبطلا فاخ اههضودو * اهتدهجو

 . ةيكيشلا قوف اهممج م ٠ جراخلا نم نيملا ىلا ةلخادلا ةيئوضلا ةءشألا

 هماوق ىف هبشإ جاجزلك ضيبأ فاص عبام يعو ؛ ةيجاجزلا ةيوارلا ( اناث )

 سيكلا لثم نيدلا تناكا اهالولو .ةينيملا ةركلانم غارفلا "المت يهو طاخلا وأ مالحلا

 . ةيروالبلا ةيوطرلا فخ اههضوءو ضمد ايضعب أيت ارد ةةمتلم

 ةيمادقلا نيننازخلا الع ٠ ماوقلا ينام لئاس يهو ٠ ةيئالا ةيوطرلا ( اناث )

 ٠ ةيحزقلا ةفيطلاب اهنيم لوصف ةينلخلاو

 (ناهيالا ىلا ودب للملا) ةلاسرلا بحاص ركذ دقو ؛نيعلا بكر لم وهادوه

 كنيع تاسد_ء نأ : لاقق بيجلا مرأا وذملا اده يف ةقلخلا عادبا مظع ١١؟ ص

 'هيكبشلا ءذهو ١ ةكحم هروب ىلا ةيا ١ ةروصت تالضعلا مظنتف ةيكيشلا ىلع ةروص قلن

 هققد هفشر هقرو نم كلمسا تسيل ابعوجم يف يه - ةلصدنم تاقط مع يف نوكنن

 ددع نا لقب و تاطورخمو داوعا نم نوكنت اهنم لخادلا ىصفأ يف يع ىثلا هقبطلاو
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 تمظن دق و,نييالم "هئالللا غابئأبيف تاطورخلا دعوه اًنويلم نيثالثلا غلبتاهبف داوعألا

 ربدتاهلا بيجملا نكاو :تاسدع# :هبسنلابو - اهضمبل هبسالابكحم بسانتيف امك مذه
 يف راظغنت نأ تءطتسا اذإو جراخلا وحفال لخادلا وصن راظنتو « تاسدم# اهروبظ

 رسيالا وه هنم نيالا يناحلاو مضولا بواقم الث. كودع ىرت كباف « تاسفملا لالخ

 امهقب رطب تفرع دق 'هميبطلاناف اذاو. ,كلدفن نع عفادتننا ت اواحاذإ كذكي ريما !ذهو

 هتبنارو ' راصت الأ ىلع نيل ردقتنأ لبق ميمصتلا كإذ ثرحا اذلو ؛ ثدح.س اذام

 ىدم تمفر م ٠ خلا يلا 'ةبدؤلا باصعألا تاطبوخ نيبالم قب رط نع ةلماك مظن
 هولا ىلإ هيسنلاب هساسح نيعلا تلعج افبو هوضلاىلا ةرارحلانم يمحلا انكاردا

 ناسنالا لصحيالو: ةرؤب يف 'همشالا لك م.م اذلر . "هقاثك يف فاتختكنيه هسدعو

 هبيجعلا تاماظنتلا هذه لكو ٠ الثم حاج زلاك دحاو سذج نمذدام يأى كلذ لثم ىلع

 دحاو تقوى تندح اهناو دب ال اهريغو.باصعألاو تاطورح او .نا ديملاو تاس دءلل

 لءاع لك عاطتسا فيكف, ٠ اليحتسم راصن ألا ناك اهنم دحاو لكل كب نأ لبق هنأل

 ٠ ( ىهتنا ) اهئثين و هسفن نيب ملاوو ٠ يرخالا لماوملا تاجاشحا فرهإ نأ

 (راصنالا ادع) ةدئافلا 'هييظملا« "هقلحلا هميديلا ةلآلا هذهلنا قالو :لوفا

 ةأرأا يه اهناف ٠ شاهدناو ةربح يف هكارد' ىف دودحلا لقعلا لمجت ىرخا فئاظو

 ممجتت ى تلا ةريفصلا هطقنلا كلت يعو !مفو رصو .هيئابحلا رعاشملا عيمج اهيف سكمنت ىنلا

 رطاخلارو رسسم ناك اذاف : ناسفالا رطاخ يف لوجىنلا فطاوعلاا فاتخئابنم مث مئاهيف

 اذإو اههنم ررثلا رباطت ايابضع ناك اذإو ' هبحو ىلع متري نأ لبق هينيع يف نإ

 يذلا بحلا ىتحو لد ٠ هيذيعيف لجخلا أرق الوجخ ناك اذإو: ءرصب غاز اًفئاخ ناك
 رعاشلا لاق اك" ٠ ءانيع ملكتت لب هرمأ قال ؛ ءاوه مثكيف ىرح داك يلع يوطنب

 نايدتو حرش ىوهلا فاطم و ملك الب ثيداحأ نوبس#و

 دس ا د



 ترذمنام اذإ نويعلا ثبدحو رظنلا هاد أ رعشلا ماتو نوبحلا يحانت 5و

 . يفوش لاق ام مالكا هما مهيلع

 كانيع ىوهلا ل ىف ىنبع 2تياطاخو مالكلا 'هنل تاطمأو

 ثارثؤلاو ةيورحاا جلاوملا لكابيف سكمنت ىناا هيفاصلا ةآرملا يه نيعلاف ًاذإ

 اهرون مابصم أفطناو - نيعلا 'هين رق تمتعت ٠ ةايدلا ةوذج تأمطنا اذإ امأ ٠ 'هيسفنلا

 هلوقب (عا مامال' راشأ اذه ىلاو . رادتلا هنع مطقني اميح يفاربكلا حاصلا «قطنب اك

 هيصخش نع منت « انركذام ىلا افاضءاهنا مث (ةرانملا قرف حدباصا< نانيعلاتلعج )

 ياه داتءاوا اهيلع لمح هفص يا رأ "همه رأ ددرتوأ فمض وأ "هعزع نم ناسنالا

 هدصلا ناونع يهو ؛ صانلا نم رثكاا هيبجتال لاما و هفرلا نم اعون هجولا لع ىفضت

 صيخشتا ءابطالا ىدل ىةدق' سايفلا لب هتماقتءار جازملا فآ رحنا ليلدو ضرملاو

 : ناسنالا دارفا ميمج دنع اهؤازحا تهباشت نأ يهر ءادلا و هحصلا هفرمحر

 ابناف اريخأو . اهتيناذجو اهلحكو اهروحو املامجو اهرصسو اهمباط نيع لكل ناف
 نإو؛ يئرألا اهمضو ىلا ترواعت مث هانم تنوكن خلا نم هزج ءاضءالا رئام ن د

 نع برعت تحبصأ ام اذإ ةيارغالف خللا سفن ايالخ نم دتمم هصاخ ى ربها بصعلا
 ًاذإ ؛ هيفامح هيكاح ٠ هل هجرتم يهف , تاساحاو تاعابطنا نم هيف ىرجي الك

 ٠ قداصلا هباهجرتو قطانلا هنال نيعلاو تاساسحالاو فطاوم'ا ثءبم خملاف

 لبقو الوا نينبعلا ىف هثحب ( ع ) ماءالا صيصخم يف ببسلا فرعي انه نمد
 . ساوحلا ممج

 هقاخلا يف هب ةبانملا بوحو كيدل توست ٠ مهملا وضلا اذه .همظع تفرع اذاف

 ىلعا سأرلا يف نينرعلا لل. يف :هكحلا تك ردا م . ءىراوطلانم هتنابصو هتباقو م"

 عم مداصتن لماوعو حراوج ءاضعا ابنال نياج رلا وأ نيدبلا ينال ٠ اهاعماو ءاضعالا
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 ةكرحلاو لمعلا ةرشابءنم اهبيسةدق ىنلا تاف لل اضرعم اهل.جيامم هيج راخلا ماسجألا
 نطبلك ٠ مسجلا طسويف ىثلا ءاضعالا ىف الدجي نأ نسحب الاك اههضركو ايف رثؤنف

 امهلمج نوكيف ٠ .اشالا ىلع علطتلاو عالطتسالا ئييبعلا فئاظو زربا نم نال روظااو

 اههءضو موزل كلذ نم جتن ف٠ هتبلا ءيش ىلع عالطالا نم اههقوعب امث مسجلا طس ٠ ىف

 ٠ هريغ نوكب الو نوكي نأ يبني يذلا وه لب « ريغال سأرلا يف

 ًاديعب . لبجلا ضأر ىلع دناملا 4 موضدقل ًاهيبشت ةمموصلاك سأرلا ناك امنإو

 . اهيلع ىفرمشم ءاضعالا نع ديعب كقذك سأرلاو ٠ مهلع اف رشم ساناا نم
 ميلس لقع وذ الا ةكردب الام ٠ ناقتالار هكحلاو عادبالا نم اذه يفو

 . نولماجلا هب قدشتي امع قلاخلا ناسيسف لدتوم قوذو
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 امهرارساو امهلامحعاو عمسلاو ىصبلا

 ميثاهتوغبرال 0. اخ يفلت اس سأ وحلا لمل :مالسلا ه.اع لاق

 نكي ناولالا تناك و لف «ناولالا كرديل رصبلا قلكخن تاسوسحملا نم

 نكن مل تاسوسحلا عيمجن أل اذ ر ٠ 'هعيراالو'هتسال هه ةرهاظلا ساوحلا

 .هتيأآأ سومحمب سيل هل دوجوال اءو « يجراخلا طيخلا يف ةدوجوملا ماسج الا كالت الا

 عاونا هس نم اهعاونا ولخنال ٠ يئارقتسالا يعيبطلا ريصدلا بسح ماسجألا هذهو

 برق هين وأ اناولأو الاكشاو اماسجا نوكت نأ امأ ٠ تاسوسحلا ىأ امئاله طقف

 هتان وأ هببط حلاور تاذ نوكت نأ امأو ٠ رصبلااكردب هذعو ٠ ضعبا ابضعب دمبو

 واح نم صاخ معط اه نوكي نأ امأو . اهزييمتا فنالا قلخ دقر . "هفيمض 5 ةيوق

 امأو . اهتفر-؟ب ناسهلا لفكت دفق.!مقاوذتسا دنع اهريغ وأ سرأ حلام وأ ضماح وأ

 لدج دقو ٠ ةدورب د ءرارعوأ لقث وأ ”هنخ اذوأ مع وأ نشخ سماه نوكي نأ

 ثدحي توصاهل نركب نأ اأو. ًازهمتو الردم دلل عيمج يف سهللا 'هساحامل ىلاعت هللا

 اهعارنا كردنا نينذالا ىأ ميسا اذ ىلاعت هَ قاخ دقف « اهتنيكسو اهتاك رح نع

 عبتنملا دمج لو . تاسوسدلا هذه يدما تحت لخدب امم كاذ ريغ ىلا ٠ اهن هاو

 ولو . ةروكذملا سلا ساوح" هذه دحاب اكردم ناكو الأ ان ىذام ريغ رخآ اسوس

 تناك ول هنا امكىهسداس هساح هل ىلا: هُق قلخل . ابيف لخ'د ريغوه ام 'هريغ دحو

 ناكردب اهنم ناعون ناكول ىأ رخآلا نمضابضعب لخ دبامت هذنآلا تاسوسأا هدذع

 هذه لمجت نأ هقلخلايف هكحلا تءاغ كو فيرا ساوحلا تناكل دحاو سحب
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 تناك ولفءتاوممالا كرديل عمسلا قلخو , ةعفنم ابيف نكيل اهك ردي رصد
 ساوملا وئاس كلذك و ءبرا ابيف نكيمل ءابك ردن مس نكي ملو تاوبمالا

 ىنمم رصبلل ناك الءناولالا نكن ملو رصب ناك ولف « ائفاكتم اذه مجرب م

 يحاونلا ةفاك كاردال ةيفوتسملا يه نوكن نأو « ذايح# ةمزالا يه ةسمخ سارحلا

 . رثك أ الو لقأال ناسنالاب ةطيحاا ةسوسحلا

 عمسلاو رصبلا ينعا ساوحلا تت ضعب لاثملا ليبس ىع(ع) مامالا ركذ دقو

 ناهذا ىلا برفأ اهنأل كلذ ريخال ثوصلاو نوللا ىنعا تاسوسحلا ضعبو طقف
 تاوصالا كرديل عمسلا قلخو ؛ ناولالا كردي رسعبلا قلن :(ع) لاقف سانلا رثك أ
 دجوي لف (الللا اذه تقلخام كناحبس ) نبع اقلخ قلخي مل مكحلا قلاخلا نأ يأ حلا
 سكيلابو اسوسحلاط قلخو الا ةساح قلخيمو .هلومعم همم دجواوالا ءام لمعل ًاريطع

 تناك ال ايكردي رصن نكي ملو ناولا تناكولف . ةساح4 قلخوالإ اسر دجوب م
 , اهكردب ممس اهل قلخي ملو . ةقواخم تاوصا تناك ول هنا اك ٠ ةمتنم ناولالا دوجو يف

 اهتاكر دم م. سخلا ساوملا رباس كةذكو « ةباغ دا را ثاوسالا قاح و نال

 رسب ناك وأ : لوةنف ' سوسحملا لبق ةساهلا انظحال اذإ . اًتفاكتم سمألا مجري مت

 عمل نكي مل ؛ ل عومسم ثوصالومعم ناك ولو . ىنعم رصبلا ناك امل ناولا نكت ملو

 ف عدبأو هنكح يف ردق نم ناحبسف . اهسأوح مم تاسوسحلا يف؟ (ملث.و مهضوم

 ةساح سوسحم لكل و اسوسح ةساح لكلا لعج ثيحاضءب ابضمب قلب نأ هتقلخ

 نيتسلملاو نيليلجلا نيوضمأ نذيه حبرشت ركذف نأ انم نسحي نآلاو

 ٠ رصيلاو ممسلا اهو اهساسحا ةيفيك نايب مع نيتروك ذملا

 انه كذب اننا ريغ ٠ قباسأا لصفلا يف هحرشت ليصفت مدقت دقف رصبلا امأ

 : لوقنف مهبتك يف نورخأتملاو ءامدقلا ءركذ امسح راصنالا ةيفك
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 روق فيك رظناف مضوم ممسلل] نكي مل ء؛تاو.مالا نكت ملو ممس ناك ولو

 سوسحم لكلو هيف لمعي اموسحم ةساح لكل لمج اضمب قلي اهضعب

 :.ةهك ردك ةداغ

 راصب الا ةسيفيك ىف مهنم نيرخأتملاو ءابطالا نم نيمدقتلا ءارا تفلتخا دل

 ىلت هندعاف طورخم ةئيه ىلع نينيعلا نم عامش جورخد لصم اهنا نولوقم ءامدقلاف

 : هلك تمصم طورخما اذهنأ مبضنب لاقف:هيفاودلتخا مث ء نيعلا دنع هتيوازو يق رلا

 عامشاهنيب نوكبال طوطخىلا قرم# اهنعدم» اذإو ةيوازلا دنع تمصمهلا رخآلا ىلاقو

 مهمو ٠ راصنالا ف ابءاقم موقيف اهةمببط يلا ليحت# طوطخلا نيب يذلا ء'اوهلا نكلو

 ةكرخ هحاطس ىلع كرحتب مث يه رإا ىلإ يعتأب ميقتسم طخك عامشلا كقذ نأ لاق ند

 يذلا ءاوطلا نأ ىنع . ةلاحالاب لاق ن٠ مهنمو هضرعو يئرلا لوط يف ًادج ةمب رسم

 لاقو .:راصنالا هلآ ريصيل نيملا يف يذلا عامشلا ةيفيك» فيكتي يل رااو رصبلا نيب

 اهنمو فشلا ءاوملا طورت: ةيديلجلاةوطرلا ىلع يف رأا ةروص عابطناب مهب رخأتم ضعب

 ةسامحلا رباتتف كرتشا! سما ىلا ةروصلا لفتنمت هنءو « نينيهلا يبصع قتام ىلع عبطتت

 ين رلا ةررص نال ريخالا لوقو ٠ يجراخلا ينرأا كردتف سفللا هبتنتو « كانه اه

 ءابطالا نم ني دقتأا لاوفأ لجده ٠ سفناا كردت كأنهرةيبنملا ةبق' ىلع مقي(هحبش)

 لثم نيملا نأ : ماجالا ةبؤر ؛ نيملا هجلسف ىف ل ةيف ثيدحلا باعا امأ

 لباقي نيعلا ىف راصب الاب موقب يذلا ءزجلاف( |ريماكملا ) ةروصألا ةلالا ابلمعو ابيك رشم

 موقت 0 ماسحالاو تاقيطلا امأ١ ةماصلا ةيكرشلا ةقبط'ا وهو ةلالا ىف حولا

 هذعو ٠ ةيئرأا ماسجالا حابشأ ابذ نوكتت كلا ةيكبشلا ىلا اهاصبأو ةمشالا مج

 . ىذالا نم اهنوصت ةنبتم ةجسنأ اهفندكت نيملا يف ءيث قرأ يه ةقبطلا

 ىلصب نأ لبق ة هريسيف ينادي ءيضم مسج يأ نم نيمعلا ىلع عفاولا رونكأ ادهف

 سماأأؤك ا



 . ةيقامتم تارامكلا ةدع ةيكبشلا ةقرطلا ىلا

 . ( ةيلاملا ةيوطرلا ) يفاملا لئاسلاو ةينرقلا عطس دنع الوا

 .( ةحاحإلا ةبوطرلا ) يحاجزلا لئاسلا مث ةيدصما ةيرويلا ةسدعلا دنع اينات

 ةمشالا مجم نيفرطلا ةيدحت ةريبكص ةسدع ةمفيظوب ماقالا هله ميج موقنو

 , ةيولق» ةروصم 'هيجراخلا ماسجالل احابشا نوكتف 'هيكحبشلا ىلع اهلك هيئوضلا

 ةرشتنلا هيبصملا ىايلالا ىلع ةرمثاب٠ رثؤب ال ٠ هيكبشلا ىلع سكمتملا رونلا نأ يلع

 عورف اهبلا ىعتنت يتلا تايلا ىلع رؤت !١4 لب نيملا نم 'هقبطلا هذه ىلع
 تايهتنء اهب هماقت يف" هيعيرطلاو ةيوامكلاتاريمتلا ض عب ثدحن كانهو :يرسصبلا بصدلا

 اشنيف ٠ خلا ىف ةيرمعبلا زكارأل ىلا ريثأ-:لا لقتي اذكهو ؛ ىرسهيلا بصعلا ايلا

 رهظب انه نمو ٠ ةيؤرلا ىلا سمالا لؤبو هلدته» ةروصب قيقدلا مسجلا يم كلذ نم

 يفارغلتلا لبحلا مطقول نأ ىرت الا ٠ !ه-ةن نيملاال خيملا وه "هقيفحلا يف ىرب ىذلا نا

 خسلا ىريال نيعلا تفين اذا نا اك. ادي نيا رتل ١ خملاو نيعلا نيب لصو. ىذلا

 ىنذتسبال .ةروصلاة يور ىرورض اهالكف ًاذإ .هساوال ةلصولا ةلالامقف هبال هدحو

 ٠ خاا رع لصالا ناك نإو رخآلا نم اهدحأ

 : ماسفأ ةيالث نم تفلؤع (ععم لكو نائذد الا هرمعو عمسلا امأو

 ةرهاظلا نذالا - ١

 هطسوتلا نذالا ؟

 هيلحادلا نذالا _ م

 حطرغملا زرابلا مسقلا ىأ ناوصلا نع ةرابع يهف : ('هيجراخلا) ةرهاظلا امأ

 ةنوكتلا 'هيللوهلا تاجوملاءمج هتفيظوو ٠ رسب الاون عيألا سأرلا يبناج ىلع قصتملا
 ةتايظرو ةلبطلاب يهتنب و (خامملاب) ةاسلا هيهمسلا هانقلا.' ."هيجراملا تاوصالا نم

 “١1د



 ىمسن دج معطلا: م ”هيعفث ةدام ةانقاا هذه يف دج ومو ةلبطلاىلا تاجومتلا كقتلقن

 ( نمالا لخاد ىلا ةريمصلا تاناوبملاو تارسثحلا لوخد منم اهئدلافو ( خالمصلا )
 . ةديدشلا اهترا رمت تاخد اذل ابلتقو

 هيعمسلا ةانقاانيب مقأوف» وجن قوف'هعوضوللا ةليطلا هاشغ يم :هطسوتملانذالاو

 , ًادج "هقيقد تايظع ثالث ىلع ىوتحلا فيوجتاا سفن مم « 'هيلخادلا نذالاو

 ماظلا) مث طسرتلا (يلادن-لا مظعلا) هدسو (قرطلامظعلا) هليطلاب لصتم وهو اهلوأ

 لكش لعاايلصتم» الاصنا ضعبب اهضعب لعصتتايظملا هذهو ريخالا وهو ( يناكرلا

 زيلعدلا "هحتفن لصت. ريخالاو قرطلارهو ةليطلاب لصتماهيفرط دحأ ةكرحتم ةل-اس

 لصتم بأ ىلبطلا فيوجتلا اذه نا مث يباكرلا وهو هيلخادلا نذالا نم يلخادلل

 يهقوبلا اذه ةدئافو (شويك نسا قو) ىمسن 'هقيقدتانقي مومابلا ن.يولعلا مسقلاب

 يجراللا طغضلا تزاوتيل موعلبلا نم روكذلا فيوجشلا ىلا ىوجلا ءاوهلا لاعبا
 .ةليطلا عد: الو كذب عمسلا ميقتس ين> « ةلبطلا ىلع نيدراولا نيثاوبلث يلخادلاو

 ةثالث نم تلا دقو .ممسلا 'هساح نم مهملا هزجلا يهف : "هيلخاذلا نذالا انآ

 .« همفوقلا »و « 'هيلالطلا تاوندلا» و « زيلهإلا » ءاّزجا

 تاونقلاو « ”همقوقلاب هبلالفإ ثاونقلا لصوب ريذص فيوجن وبف زياهدلا امأ
 ؛لياق ىوافأ لئاسب ةءولمعو . ايلاله ءانمنأ هينحنم تاونف ثالث نع ةرابع 'هيلالهلا

 "ةطصأوب مسقتاو ىركم دوم لوح رودن لكشلا "هينوزلح ىرخا ةانق همقوقلاو

 تاجومتا ةلصوملا يعمسلا بصعلا عورف اهبلع رشتلتو ٠ نيمسق يلا "هيبلوأ هحيفص
 هسجو ىلع يحيرشتلا نذالا بيك رث وه اذه . ( قلطملا مالا ) خملا ىلا تاوسالا

 ٠ لاجالا

 جراخلا يف تاومالا اهدنا 'هيئاوذ جاومالا نا يهو ؛ عاملا 'هيفيك امأ
 لس وغم



 زازعها ثدحبف « ةلبطلا ءاشغ قرطن تازازتها هيف دلوتف : ناوصلا ىلا الوأ لخدت
 اهلقنب ريخألا اذهو ٠ يناكرلا ىلا ينادئسلا ىلا ىفرطملا نم ٠ ةيممسلا ماظملا يف رخآ
 لئاسلا ىلا هرودب لسقني يذلا ( ةيضيبلا ةوكلا ءاشف ) ىمسي رخآ يلخاد ءاشغ ىلا

 هنن كاذيو « ةمقوقلاو ةيلالطا تاونقلا نم هيف اهب زئيبف زيلهلا لخاد دوجوملا
 تاجومنلا كان تامابطنأ لصئانه نمو .لئاسلا كلذ يفةناسلا ةيمملا ةيبص»' طويحلا

 . ميظملا عدبلا ناحبسف ٠ عامسلا لصحيو ابكرديف . خلا ىلا
 ناقئاو نخالا ةقلخ ةمظم نايب دنع «ناميالا ديؤب لملا» بانك بحاص لاق

 :ميكح نم اهرودص بوجوو ؛ اهلثمرف ةفدصلا دوجو ةلاحتسا يلع الدتسم ' اهتمنص

 ةقيفر « سوق 9 ةينح ىفالا ةعرأ وح يف ةللس ٠ ناسنالا نذا نئازخ نا

 لآ هبشت تاينحلا هذهناب لوقلا نكمب و ٠ لكشلاو مجحلا يف غلاب ماظنم ةجردتم هدقعم
 ةبحض وأ توص لكم لكشب خلا ىلا لقنتو طقتلن ثيحب ةدعم اهنا ودببو ٠ قيسوملا

 ةسيقيسوم ةادا لك نم عئارلا جيزلا نع الضف , رجشلا فيفح ىلا دعرلا فصق نم

 دنمي مل اذاهلف شيمي يك ءادألا اهايالخ نمت نأ نذالا نيوكت دنع دارلا ناك اذاو

 تبقرت دق ايالحلا هذه طاشن ءارو يلا ةوقلا لبف .عيسلا قاهرا ىلا لصت ىتح اهادم

 نبوكف ثءاش ةفدصلا مأ ٠ طقف ىنهذلا عامسالا ال ؛ لبقتلا يف ناسنالا ةجاح

 . ( ىعتلا ) ٠ الك من الك ٠ دوصقلا نم ًاريخ نذالا
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 سمبلاو عمسلا نيب طيسو ءاوهلاو ءايضلا
 ساوحلا نيب ةطسوتم ءايشا تلمج دَمف اده ممو : مالسلا هيلع للف

 نكي مل ول هاف - هاوبلاو هايضلا لثك  اهبالا سأ وحلا مثال تاسوسحماو

 ءاوص نكي, مل ولو ؛ نوللا كردي رصبلا نكي مل « رسهبلل نوللا رهظي هايم

 ىلعخم لسبف ٠ ثومعلا كردي ممسلا نكي م عمسلا ىلا توصلا ىدؤي
 ساوملا ةئيرن نم تفصو يذلا اذه لثم نأ ' هركف لمءاو « مرظن مص نم

 نوال ساوملا مم اب ىرحا هايشا ةئيبتو أبطم) قلي ابضعب تاسوسحملاو

 . ري.خ بقيطل نع ردقتو دمعب الا

 نامبال اهنا اضبا فرعتنأ نآلا كل ديالو « عامملاو راصبألا ةيفك تفرع

 بوللعلا اهلل مثيل اهي رخا ءايشا اهنيب طسوتنجلام اهتفيلظظو ممسلاو رصبلا دؤبلو

 بط ) ائتلاسر ىف كلذ لبصفت انركذ دفاو ٠ طقف ءايضلاو ءاوها وه طبسولا اذهو

 : لوقنف ةديرقلا اءامئا انه تقذ ديمن نالاو ( « ع » قداصلا مامالا

 ءابطالا سلمن ىدل للا يعيدبلا نم حبصاو .ثيدحلا بطلا لع يف تبث دقل

 نذالاو توصلا مونم نيب نا ٠ عامسأا ةيفيك ىف يملعلا ثحبلاو ةريثكلا براجتلا دع

 ةيوم ىذ مسجب ةءولمم نوكمنأو دبال ةفاسلا هذهو: ةفاسم ماودلا ىلع دجون ةعماسلا

 نكيإل اداف هلوملا ىوسماع هجو نكي مل نرملا طسولا اذهو. هنام وم, توصلا كردل

 يلاخلا لحلا ف توصعمسمل كةذلو :توصلا كردي عومسملاو عماسلا نيد نرملاط-ولا اذه



 عشب ملام ىرنال اقلط» تايثرأا نأ ىلع ضبا اومجا دقو اذه ٠ هتبلا ءاوهلا نم

 موجنلا رون وأ حابصلا عامش وأ رمقلا رون وأ سمشلا هوك اهنع جراخ ءوض اهيلع

 نم نيعلا يف لخدت : تناك يثيع يأ ن. ةدكمنلا ةعشالا هذه ناف اههابشأ وأ

 يل رملا ةروص اهيلع مسرتو ةيكبشلا ىلع طقن م' ( وبؤبلا ) ةقدلاب رو ةفافشلا ةينرقلا

 . هايضلا الا ةيؤر الو : ءاوهلاب الا عام الف اذا

 ةريثكلا براجتلا دعب و.هاملعلا لبق نم بيقنتلاو ثحبلادعب مئانلالوقلا اذهو

 مركذام نيعوه لب (ع) قداصلا مامالا لوقل اقباطم بير الب ءاج لايحأو ماوعاّةدم

 تلمج دقف اذه مو : لصنلا اذه ىف لوفي ثيع مااع ىنئامو فلا لبق (ع ) مامالا

 ءاوطاو ءايضلا لثك ٠ اب الا س)اوحلا متنال تاسوسحلاو ساوحلا نيب ةطسوتم ءايشا
 هركذلع ريقي ىفأ ثيدحلا بطلا ىرثأ كلنادج وب كحاو ناصنالا نيب رظماف

 ؟ ةلبس ةحضطاو ةرايمن و ١ ةم.قلا هرضامحلا هذه ىف لضففلا )ع مامإلا

 يدقا اذه لث» نا ؛ هركف لمعاو هرظن حص نم ىلع لمأتلل دعب ىنخم له مث
 مس . اًضعب قلب هضمي نوكو ؛ ثاسوسملاو ساوملا ةئيرت نم (ع) مامالا هنصو

 دصق نودبو ةفدصلا قبرط نع نوكبنأ نكمي « ساوحلا منت أم رخأ ءابشا ةئيبت

 .ريبخفيطا نم دوصقم لمعب الإ لصحنأ روصتبال لب هنوكم نم ةكحو ةردقو لعو

 نايل
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 عمسلاو يصبلا ميم نم لاخ
 امو ء ساثلا نم رصبلا مدع نميف لضفماي ركق : مالسلا هيلع لاق

 هيدب نبب ام رصببي الو « هيمدق مضوم فرعبال هباف ء هروما يف للحلا نم هلانب

 نا ةرفح ىر الو« حيبقلاو نسحلا رظنملا نيبو , ناولالا نيب قرف الف

 نا ىلإ ليبس هل نوكي الو فيسلاب هيلع ىوها نا اودع الو ءاريلع مجه
 هنا ىتح ةغايصلاو ةراجنلاو ةءاتكلا لثم تامانصلا هذه نم ًاثيش لسب

 همغنل ةبسنااب اهتع ىننتيسبال مزاولو ةيرورض تأبجاو هءايح يف ناسفالث نأ
 كرم هيلع أرطب امم ثدحت ةربافتم ةذلتخم اعاضواو تالاح هلنأو « يجراخلا هطبخلو

 يرودلاو ىمضلا ) ةزهجالا لالتخا لثم ةيلخادلا ءىراوطلا امأ ؛ هجراخو هلخاد

 هتحص رادم يفذا « نديأا فرحت تفرحنا ناو:نديلا حص تما اهناف ( يسفنتلاو

 كرممو كردم نم هيمسف الكب يبصعلا زابجلا لثف'ةيجراخلا «ىراوطلا اأو همقسو

 «هتباقوو هظفحو ندبلا شامناب الينك ناك حمص نا هناف ؛ ةرهاظلا ساوحلا ايسالو
 شيملا ف دغرالو ةذق ناسنالا ةامل:قبنملو اهتداعس تمدعو ةايحلا تلتخا لتخانأو

 سفنلايف ًارثأو ارطخ اهرثكأو ٠ ساوحلا كلت أ نم ا رصبلاو عمسلا نأ ثيحو

 مسجلا و.الو اهلالتخاو ةايحلا ماظتناو ' هممقسو مسجلا ةحصا ناك ٠ .:ردبلاو

 املالتخاو نيتساحلا نيتاه ةماقتسا ببس رألا مظعا .اًهومحو سفنلا طاشنل وهلالحتاو

 ادم ةريثكلا دئاوفلاو فئاظولا نم ةرصابلا نيمقام اَذَنآ تفرع دقو . ناسنالا ىف
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 لحم ممسلا مدع نم كلذك و ٠ قلملا رجحلا ةلزنميناكل هنهذ ذاغن الوا

 تأ والا ةذل مدسو « ةرواملاو ةيطاخلا حور دمتي هباف « ةريثك روما يف

 اوم رع ىتح هيرواحم يف سانلا ىلع هن ولا مظمنو « ةيرطملاو ةيجشلا نوحالاو

 فطاوملاو رعاشلا ميمج اهيف سكمنب ىللا ةيفاصلا ةآرلا اذلق اك يهذإ . راصمالا ةفيظو

 ىرخمت ىلا تالاحلا نم اهريغ ىلا لجخو فوخو ةعادوو بضْغو حربو حرف نه

 يرخا د/ئاون نم رسمهتألام ادع اذه : اهدمقتو نديلاو سفنلا ميقتو حورلاو مسجلا

 مولعلا ليصحتو قزرلا باسةكا لثم ةيويحلا مئاوحلا رثكأ ءاضقو , قيرطلا :ةرعك

 . لاممالا نم كقذ ىلا امو هبا-ةك١ ةقرعمو ةءارزلا لمعو ةعانصلا لعتو

 ارثا ثايننلاو تاوصألا عاونال امعامسيف ناف /نذالا) عمسلا ةساح كلاذكو

 مانا تاذ تناك اذإ تاوصألا ثأل ٠ امقارهاو سفنلاو مسجلا ةحمص يف اًميلد

 تناك !ذإ اهنا اك ء سكمااب سكملاو« سفملاو حورلا ثجمأو ندبلا تشعنأ ةنسح

 اعرأ اهل ناك ؛ ةجعزم ةضيميوأ ةبذاج ةبوبح وأ ةلجحم وأ ةجيبم وأ ةردكم وأ ةفيخ
 هاثداح يفو سانلا عسم هنالماعم ىف عماسلا ريس هيلع فقوتب عامسلا نأ يلع ؛اهغيف

 امن هيلع رو ايفو ةميلعتو هسنردت فو ةعانصو لع نم هبسكب ايفو « مهمم هبارواحو

 هل ىفال ىرخا ر هنأ نووعداك ىلا لف رك ميمالك و سانلا س# نم هب نسحي

 ٠ ةيعاهتجالاو ةيدرذلا هنايح ىف اهنع
 نم هباتب امو : هروما يف لالا نم هدقفب هفنيام ناف ؛ رصبلا مدع اذإ امأ

 ذا 5 هيضب وعت الو ضومب هرب دق نكمال : هبانع ريس ىف لال:خالاو لؤلزتلا

 الو : ةجاح دصق اذإ هيدي نيبام اك ردمالو ' ىمم اذا همدق مصوم فراع ريغبصب

 ةرفأا ىربال هنا ىتح حيبق"و نسحلا نيب ازيمث الو ناولالاو.لاكشالا نيب قرم

 نأ هنكممال لب ٠ ٠ الم ةفيسب هيلع ىوهأ نأ اود رذحي نأ عيطتسإ الو « هقمرط يف

 ب (همس
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 . يح وهو تييالكوا دهأث

 . جاتحب لمع يأوأ ةراجتوأ ةغايص وأ ةناتكوأ ةءاتصنم شيعلا مزاول نم اثيِش لمعت

 ًاذفان انهذ ءرصب باهذ دعب هل قما دق هلضفو هنطلي ىلاهث هللا نكاو . رظن ىلا هيف

 ىلع قلملا مصألا رجحلاك نوكي نأنع هجرخم رطب ًاريس ةايحلا ف ريسب نأ هب هنكم
 ةحرلاو فطملردا ناسنالا يب نءملاعلا يبوكنم ميمجيف ىرئال كناف ةلجلابو ضرألا
 نجملا ةيمن اوءرحو مهراصناب اوبك نم ٠ قافشالل ًاًفاقحتسا رثكأ الو نانحلاو

 نأ الو ٠ اًؤاشىتمو !ًواش فيك ضرألا يف اوب رضب نأ نوميطتسيال مهف ٠ ةرصابلا
 مهتوق ليصحت نع يتح نوزجاع مث لد ةايلا يف ريغ اهلممي يتلا لامجالا اوامعي

 ممو تاومأ ٠ رمتسملا مالظلا نم سماد ليل يف ءانجس مهق : قزرلا دراوم بسكو

 بيذبالاو ٍلملاو هباتكلاو ةءارقلانع نومورخحم. موعم مثو سانلا نع نولوزمم .ءابحا

 ريس يفماسجلا قاشملاو ماظعلا بئاصملا نوفداصيدق مهلعجنىنلا ةيوبحلا لامعألا رئاسو

 سانلا برقأو مهبوذ ىلع ين> ءالقث سانلا ىلع الك انايحا نوحبصي دق لب ٠ مهنايح
 ٠ قلاخلا ةمعئو رصبلا ةناكمو نيعلا ةميق فرعت انهو ٠ مهنم اوءريت ارو « موبلا

 نادنالا نال ٠ ةريثك رومايف لتخم كش الو هاف ٠ مجسلا مدع اذإ كلذكو

 اهلك مذهو هريغمم هب رشاعمو هنالماعم ىف ةرواحلا و ةيطاخلا ىلا جانحي م.طلاب يمامتجا
 يف مءاقتب نأ الو هل لاقبأم مهقي نا ءدقف دنع ميطن ال ه٠ مهلا دقف اذإ اهدقتي

 تناك ةيرطم نوحللاو تاوصألا عايتسا ةذلرم هدقتب!هىلا ًافاضم بلاطلانم بلطم

 رابخأ ممسب الف « نودلكتي نيسح هناسلجو هلاجم نم هنداقتسا نمو « ةبجشم وأ

 ثيموأ « دهاش وهو بناغ هناك وهف.هيلعامو هلام فرعب الو لب  مهثيداحأو سانلا

 هلهأ ىلع ىنح لظلا لبقث حبصي وههنا رواح ىف سائلا ىلع هتؤم مظمت أذم وءيح وهو
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 ( عمسلا ميدع ىلع اييحج اهلمجم , ةامحلا ردكي امم لالا هله نا يعبدبو « هباحصأو

 . عيل لمحت قاطبال ثيحب
 اهترورض كردبالو ؛ اهدقافالإ اهتمبف فرعب ل « ةليلج ةميظع ةمصن نم اهلايف

 ٠ لضفنم مش نم اهيهاو ناحبسف «اهمرح نم الأ

 همدع:رملاحو لمعلا

 لب «مئاببلا ةلزتع قلي هناف « لقملا مدعنم اماف : مالسلا هيلع لاق
 لقملاو حراوجلا تراص فيك ىرت الف مئاببلا هيلا يدئبت امم ريتك ليج

 ىلاعت هللا هن مركت 6 ةدئافلا ريك ء رثالا ميظع ٠ ماصلا ببجحت قواحم لقعلا

 .ءاصع اذإ اهسخأو هعاطا اذا اهفرشاهلمجيل ووهناقولحم رياس نع هزيم ناسن الا ىلع

 ةقيفطاو هنكلا فرعي مل ليلجلا قلخلا اذه نا ببرغلا نمو هداشر نع ضرعأو

 . ةماكحاو هلامقاب الإ زم ملو ؛ همزاولو هراث اب كردي اعإ لب

 :ليق دقف « دحاو لكلا ل ام ٠ ةريثك فطيرا-ت؛ ءالقءلاو ءامأملا هفرع دقو

 : ليقو « تناك عو يأ نم ةبدارالا تاك رملا رمد: ةكملم هيا

 ضردلو صاخ رهيدتب ايدارإ اطبض لافالا طبض ىلوتت ةيبدك ةكللم لقملا
 لامعالا عونتتف ء يسكلا لئاسر فالتخا لضافتت صاخشالا لوقع نإو « صاخ

 هيف تارثؤملاو هراوطا فالتخاب دحاولا صخشلال فع لاعفأ تواذتندفلب اهنعةمانلا

 نم هفرع ا4و هحفنب هريخأم ىلع سايقلاب ماكحالا غوص يذلا وه لقملا : ليقو
 ٠ هلافاو هراثا ةفرعم رادم ابلك رود: ىتلا فبوامتلا نم اهريغ ىلا «هربغ
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 ماظمل » اني أهنم دهف ول ىتلاو 4 ناسنالا حالص 8 ىلا لالحلا راسو

 « اهنم ائيش دقفيلالا ىتم مائلا ىلع هقلخ ىفاوب «للخلا نم كلذيف هلنيام

 ناسفالا ريس يذلاوه لقملا نا :وه فيراعتلا عوجمنم ذوب امناف ةلجابو

 اهنأ وأ  ةايحلا لامعا فقن هنودبو ٠ ءريغ مم ابرج ىنلاو ةيتاذلا ةيمويلا هلامعا يف

 ا ائيطن آريس ريت

 ناك « ةايحلايف يشنا ىلا بدو دلو ذنم ناسنالانا لعاف كلذ تفرع اذاف

 ةيعيبطلا ةوقلا نم ثالال هنا ىلع طيحملأ تاءدص رهةعيبطلا هراكمب أطاح كارم ةض رع

 الو .الهاج اجاتحم ارجاع أ رصاق قلخ هنا . ناومحلا كا !هث ةيرطفلا تاماهلالاو

 ةايحلا قيرط يف هباريسي ًادودحم اكارداو ًاصاخ اماهلا حنم يذلا ناويحلا كقذك

 ريغ ةمبهب ةشدع هتشيع نأ ىمع « ركفو ةيور ىلا 9 الو « فلتخيال ىرطخ مفادب

 فالتخ الاو ريبغتال ةلباق

 هيف عدرأ « صاخلا مافالا كقذ نادنالا باع نأ دع ىلاعت ا نكلو

 تافولحناب هيلملا نوكلا اذه يف عشب هئلدج ىتح فيثكلا همسح تداضا ة ةئمك ةرهوج

 يف رانلا نوك ةئماك ارا رسا هنئازخ ىف لمجو“ ًارابج القع هحن٠ ينعا هريغ رخالا

 شاعلا سمأ يف الاء: سال هجايت>ا بس « قتمتو رهظتو ء صقننو دبزت «دانزلا

 ةداعسلا قرط لبو-ةر ه ررض عقد وأ مث باج نم ةايحلا لئاسو ريبدتو « دامالوأ
 . نيرادلا يف

 هدرفع زجاعو ةيلقملا هاوقب لعب ملام ناويدلا ةيسنلاب فيمض ناسنالاف

 نموه ريغ ةدعالجاتحم وه رغهرومأ ريد م ةيرطقلا ةّميعلا قرطرق نا وردلا ةأ راج نع

 اذه هيف تعدوا دق تناك ةيهلالا هكحلا نا الولو ةيرشبلا هنايح ريبدتا هعون يد



 . شيمب نأ هنكمأ امل« زيملا كاردالا اذه هتحنمو لقملا

 بحملا دشرأاو حصانلا قيدصلاو « هلامعال ةديدولا ةزيتلا ةماعلا وه لقعلاف اذإ

 لطايلاو قحاا نيب قرفيل « هدابعزم هاشب نم بلقيف هلا هفذقب ىدقارونلا وهلب هل

 ةفرعمو « ابلصحب مولع نم هدعسأم همه دمتيف « رششلاو ريخلاو حيبقلاو نسحلاو

 ٠ هيقشب امع هب بنجتيو ٠ هيسني ا1 هب يدتيبإو ؛ هطرثم: ىلا رومالا بقاوسل

 ةيلظ نم نا: !١ جرحت ىثلا ةيطالا معنلا مظعاو « ةيوامسلا بهاول اري وبف

 تا.,كلالطاب بلفتو اهعءاشو اهعءاتنأ ةكئاللانع هزيع «هيناسن الا روثيلا ةيميببلا

 . هيلع ةيناويحلا ةوبش" تبلغ وأ لقملا مدع اذإ مئاهبلا نع لفسي هنا ام

 ةلزنمب قحلب هناف لقملا مدع اذاف : هلوقب (ع) مامالا راشإ ىنءلا اذه ىلاو

 ةيعببطلا ةءادطأو ةيرلفاا تاماهالا ىنمب مئاوبلاهيلا يدتهت امم ًاريثك لبجم لب مئاببلا

 ةلماعلا ءاضعالا ىنع حراوملا ثراص فيك يرتالا ؛لاقف كلذ ىلع (ع) لدنسا م

 لقعلا عم نا:الا جالص ابن يتلا لالخلا راسعم ةكرحلا ةكردلا ساوحلا ءاضعأعم

 هلاؤحا يف للخلا نم اهاياهبادقفي هلاثيام مظعاءابنم ًادحا و نان الادقفول ثرحب هسفن

 ناىرت الفا : ع) لوق هنا عضوأ ةرابمبو . ماعلا ىلع هفاخ يفاو اهناو « هلامفاو

 بسانتو ملالتو يفوت تراص فيك «ناسنالا ىلامت قا اهبعو ىتلا حنلاو معتلا هذه لك

 مرحو اهنم اثيش مدع اذاف :دئاز الو ةلم الو ةصوقنم ريغ ماتا ىلعو ماهتلاب هقلخ

 . ةرورمغلاو حالصلا نءاهدوجو ةمعن ند هلهح ناك ام هنع بهذ دقف ءاهدحا

 كاذك ناك اذامل هنا تفرعا كهذ تلقمت ر ءاحيدص ًاركف تركذ واف لجأ

 قوضع لك مضوي و رادقتو لس هةلخ ناك دقو الا اذكه قلخم هنأ تفقحتلو

 ٠ ريدقلا م كحلا يلامتف « ريبدتو ةكح نع الا هب صاخلا همضوم
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 حراوجمأ نم ئيشمل سانلا ضععب دّمف ني ةمكحلا
 و

 حراوجلا هذه نم ايش دقفي سانلا شعب راص لف, ثلقف : لضململا لاق

 بيدأتلا كلذ : مالسلا هيلع لاَقف 7 يالوماب هتفصو ام لثم كلذ نء هلانيف
 ليكدتلل سانلا كولملا سدؤباك ٠ ةديس هريمأ وأ 6 ه كازذ لم نأ ةظءوملاو

 هقلَخ نم !دوعقم اضرغو ٠ هداجيا ىف ةءاغ ملاعلا ىف دوجوم لكل نا يعيدب

 الثم كا ذخ ٠ دوصقملا ضرغلانم نكي مل انايحا هم ردصب نأ اال اذه نا لع

 « رفاظالا صقل لمحتسي دف هاف ؛ ةداع باوثالا مطقو طابخلا دعا يذلا ضارقلا

 . باوثالا ريغ رخا ءايشا مطف وأ ؛ نيكلا نع الدب وأ

 تقاخ يمال نانسالاك , اهلأل يه قلخم مل ىرخا تمليجاحلل لمعتس: دق مواعم صاخ

 ' شمااو ضع لممتسا دق قأمالاو فررملا ةماقتسالو ١ هقسسسو ءادعلا ميطقتل

 هنسا دج ناو ٠ ناسفالا اهيفام تافرلخلا ميم ىف ةيراج ةنس هذعو . كاذ ريغ ىلا

 , البدبت فا

 : هلوف ىف (ع) مامالا مالك ىزمم مهما اهيا تافتلالا بهم ةمب٠ ةلأسم انهو

 : لوقنف 4 - ةلعوللو بدأتل كقذو

 هلك نسل كهذ سدل ٠ هريغ ىلع ىلاعت هللا هماكو فرش اا ناسنالا نأ

 ا



 , نم بوصتيو « مهيأر نم دمحم لب «ميلع كلذ ركتي الف : ةظعاوملاو
 نأ تول دعب باوثلا نم !ءالبلا ءذه مهب لزعت نذال نا م. مريبدت

 دعب اوريخ ول مينا ىتح ءابنم ميلانيام همم نو رغصتسيام .!وائاو اوركش
 , باوألا نم اودادزيل !البلا ىلإ اود رنا اوراتال توملا

 لي.الك ةماوق باصتنا وأ . هئاضعا طيطخت لاجوأ ءهنول ءافصوأ هءادنم ةعادبوأ

 نيب ةزعبملاو ريشلاو ريخ# ةكردملا هساوأو :هيف ةقطانلا سمنلا دوجوأ كلذ ناك اهنإ

 كالث لكل همماجلا ةيئاسنالا دوجول ةلجلابو لطاملاو قحلاب ةرعاشلاو حيبقلاو نسحلا

 الكو ؛ لضفأو فرشا ناك هيف ترثك اطك لئاضملا هذه نا مولممو ٠ هيف لئاضفلا

 سكمااو . ل+أل هللا هفلخام ىلإ برفاناك هلدعأ ىف لضفاو هلادفأ ىف فرشا ناك

 اههءو.هلج آلت قاخ امبةهحرأ وح لمعتسا يعم ناسنالا نأ- حضوأ ةرابدبو ب سكعلاب

 ىلعألا اللا يلا برقيو ةكلالملا فوغص ىلا كذب ومس هناف ؛ هل تذما امب اهلغش

 نع طحاو ؛ دوجولا لذرا ىلا در“يتااخلا ءدب رال ايف اهلمءتسا وأ اهلها الك هنا اك

 ٠ ةلفاسلا ةذاويحلاو ةيميهبلا ردحلم ىلا هل قلخ يذق عيفرلا هفرسث ماقم

 ىلا ةءايبتاو هلدر لضفتلا ميكحلا لسرا ةيماسلا ةياَدلا هذه ليصحم لجالو

 احلاص لمجنمل ةيويئدلا ةداعسلا ويورخالا باوثلانو رشد نب رذنمو نب رشبب هدابع

 يوبناللا ءاقشلاو ىرخالا باقملاب نورد و: ميكحلا هدب رب اييف هسراوج لمعتساو

 راذنالا كلذ نا يعيدبو :ةدشرملا ةسلاصلا نيناوقلاوةيداهلا سدماونلا كلت فلاخ نم

 ةداعسلاوةحبحصلا ةيناسذالا ثيحوملا اهيةتسم ريسي ىنحهدوأ مدوقتو هيبدأتلالا سيل

 لامفالا سااسخ ىف هحراوج لايمتماب هف رش ىوببف قحلا قبرط نع لزئالف .ةبواصأا

 هتيئاتاو هسفن عم ًارصقم امرجت مطل ب كدا نوكيف . مئاربلا نس سخا هلمجت يلا

 . ابلجال ميكحلا هقلخي مل ىتا ةيحانلا ىلا اهل اي رقم ' هفلاخ نع هس ًادعبم
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 الط ببدأتلاو خدوتلا بجوتام ةنل لا هذه ناب نادجولاو لقعلا محي انهو

 |ذهنوكيف اذ! .ه-الصأو هحالص ىلا هتداعال انخوتو ةفيرشلا هسفت داسفأ نع هعنمل

 ,هعون يد نم هريغل ةربعو , هأطخ ىلع هل أهيباتو ةظعوم ريبخلا ميكحلا نم بردألا

 ٠ عمتجملاو درفال ةيناسنالا هايحلا ميقتسل ىح

 اعذختا ةيرشب ةقيرطو ٠ ةبراج ةيعيبط هنس خموتلاو بيدأتلا ناف عد الو

 مهو؛ موللم لمع.نأ ممريذ دصومط بيدأتلا دصقب باقماعاوناب نيمرجلا نومقاعيو

 نيفلاملا كئل وأ قوقحف افاحجا وأ مهئماملظظ كاذ ىرب الول.: مهيلع ركنبال كلذ

 يذلا 7 ركلا لدا هلاو ةدابشااو بيغلا ملاع ميكسلا قلاخلاب فيكف . لبما ملا يلو

 كلذ قوفو . مهرضيو مهتاوح دسنيامع الإ يهنبالو دابملل حلاص وه اب الا سأبال

 نيذفا نب رصقلا نيبنذلا ءالؤه عدب م هداسب ةفأرو هنم ةحر سدقتو ىلاعت هناف هلك

 مهعدبأ : لوفأ الكبت ايندلايف ممن كانن نم مهءرحو“ ابدأ: اياليلا كلب ممالتا

 دس البزج اباوث , ايورخا اعنن ميضوع لب .اينألا ىف اوءرح اك ةرخالا يف نيمورح
 أوريص اذا مهبط ءيس لاعت هناق 6 هملا اويينيو هوركش نا طرشب نكلو ٠ ثولا

 لك نولهستسيو « ءالباانم ميظع لك همم نو رعصتسيام باوثلاو رحالا نم !وركشو
 ةنملا ميعن ىلع هاقولا ني تولا لعب اوريدنول يس 1 ايندلا راد يف مهاني امم بعص

 يف اممط نحملاو ايالبلا ىلا اودرب نرأ اورلتخال . !هايالي يف ايذدلا ىلا عوجرلا نيدو
 ايندلاىف ميئالتا ببسي ةرخآلاىف ارأرامم دي زهل ايلطو« ممنلا ليزح و باوثلا ةدابز
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 ثيداحألاو رابخألار كد الحماتهدجم /ثيحو. ركشوبائ او ربص من ايندللا يف بيصأ

 دنع 0 اببلع رباصلا نحلاو ابالبلاب باصلا باوث مظع ركذ يف ةضيفتا

 اش ىم اههجاريلف رايخالاو هقفاا بيتك نم هلح ىلا كلذ مجرن اناف . الوز

 (جاوزأو اذدُأ ءاضعألا قا ةئكح

 اجاوزأو ادارفاتةلخ ىلا ءاضعألا ف لضفماي ركف: مالا هيلع لاق

 قلخ امم سأرلاف . ربيدتلا يف باوصلاو ري دةتلاو ةمكملا نم كلذ يفامو

 ىر الا ء دع'و نم رثكأ هلزوكي نايف حالص ناناللل نكي مو ًادرف

 ةج اح ريغ نم هيلع القث ناكل رخآ سأر نا: الا سأر ىلا فيضا ول هنا

 نامنالا ناك «مث دحاو سأرف ة ةممتجم ابيلا جاتحي ىتَلا ساوحل اال هي ١
 ماسلا و سس س٠سي*٠سسلا

 بسان: يف المأتم ةريصببلا نيعب ثرظنو نانالا ندب بكر يف تركف 1

 نسحأ ىف ناسنالانقاخ دفل  ىلاعت هلوق ىندم تكردال هئازجا ماكحأو هئاضعا

 ريم ينا ةكاا نم ليلقو :لوقعل ةروبملا بئاجعل كلت ضع ىلع تفقولو - ميوقت

 اددرم تنكلو مللا ركفلاو يعاولا بالا هيدل ثبخم يذلا عادبالاو ؛ بالالا

 . ( ع )نينمؤلا ربمأ مامالا لوق
 ريك ال ملاعلا ىوطنأ كيفو ريغص مرج كنا معزا

 دج كلاف اجاوزأ تالخ ىو ادارفا تقلخىتلا هاضعالا يف تلمأتول ممن

 ًايشاخ قلاخلا ةماظما مضخم كلسجيام رييدتلاو باوصلاو ريدقتلاو ةكمملا نم اذ ىف

 . ًارغاص ءتلالجل مضختو

 هأكا 5



 الامم رخالا ناك امه دحا نم ملكت ناف «ناسار هل ناك وا نيمسق مدقنإ

 جاتحمال الضف اههدحا ناك ىدحاو مالكب ًميمج اههنم ملكت نإو « هيف براال

 كلذ ياب مماسلا ردب ملء رخالا هب لكت يذلا رينب امهدحاب ىلكت نأو ءهيلا
 نكي مو , اجاوزإ قلخامم ناديلاو. طالخ الا نماذسه هايشاو ذأ

 جاتحم اميف هب لخي ناك كلذ نأل ةدحاو د هل نوكي نأ يف ريخ ناسنالل

 هيدي ىدحا تلثول هائبلاو راجتلازا ىرتألا ءايثألا نم هنلامم ىلا

 هئلبإم هنم غل مو ه.كح مل كي ذ فلك“ نأ و«هتع |نبص لاعب نا ميطة ميال

 ٠ لمملا ىلع نانوأمت' هادي تناك اذإ

 احالص روصتن لبف هيف لمأتو « ًادرف قلخ يذلاناسنالا سأر الثم كل ذخ

 كناال « كاذ ىف حالم دجت نل كنا ببرال . رثك أ وأ نامأر ها نوكي نأ يف

 نم هيلع القث نو ء- يناثلا نا كالقمب محن نكت ملأ « ناسأر هل ناك نا تصرف و

 ناسنالا اهبلا جاتمملا ساوحلا عبمج مج دفناكدحاولا سأرلا اذه ناف هيلا ةبحاح ريغ

 ةبج نو ةبج نم اذه : يتاثسأر ىف نوكتل اهربخرلا ةجاح هل قبت لو « هتايح يف
 ديرباع أهدحاب ملكت اذإ هن ال «نيمسف ىلا ناسنالا مسقنال يفاث هل ناكول هنأ ىرخا

 نأ امأ ولت الف ٠ اميمج اههب لكن نإو ؛ ةعفنم الو هيف برا ال الطعم يفاثلا حبصأ

 ريش اهدحأ لكت نإو ٠ ادئاز الطف عبطلاب امدحأ نوكيف عدحاو مالك امم ادكح

 فال نوكي لقملا محي اذهو « ذخأ,اهبابأ ريحتم عماسلا ىتب ء رخآلا هب كب يذلا
 قئنيح نوكيف ٠ ريبخ ملاعميكح قلاخ نم ردصبالذكملا نالخ نا يعبدوو ٠ ةكملا

 ٠ ةفاحلا ىف هل موزا الو ملاص ريغ دحاو نأ ومرت

 نأ ةرورفلاب دجتس كناف ٠ أحاوزا نيديلا قلخ ىف تركف اذإ اذكهو
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 هتابجاو ةجلا مو هلاما ىف هل ريخ نكم لو « اناتب ةدحاو دب اههنع ىنةتسبال ناسنالا

 ءايشالا نم هتجلاعم ىلإ جانمي ص رصقيو هب لفي كلذ نال ةدحاو دم هل قافم نأ

 هيدي ىدحأ تلش ول ٠ هيودب هتعاتص نوكت هرم لكو ءانبااو راجنلا نا ىرنالأ
 هتلاي لعب نأ عيطتس ال هناق ؛ هنم بوثطلا لمعلا فقوي امي تببصأ وأ ٍبءطف وأ

 ديري ام اهب لمعي نأ فلسكتد عاطتسا هنا ضرف ىلعو , اهدحو ةحيحصلا ىرخالاب

 نان واعتت نيتلأ هأدب تناك امدنع هئلبي ناكام هيف غلبب نأ وأ هلم حي رب لهأ

 ؟ لمدلا يلع امم

 دوءةلاومايقلاو لاقتنالاو يثااامهب لصحيا أجوز انقلخ ناتلأ نالجرلا اعلثمو

 لجر هل ناك ول هناف اهنع ناسنالل يتذ ال امث كلذ ريغو بامتنالاو ماسجالا لهحو

 دئازلا ياكل نيلجر نم ريكأ هل ناكول اذكهو ٠ كلذ لك هيلع منتمال ةدحاو

 فنالا واح وز زانيملا تقلخ رارغلا اذه ىلعو ٠ هبلطت ةجاحالو هيضتقت ةكحال ًادناز

 عادبالاوةكحلا تماش لا ينلاءاضعالان م اهريغيلا . ًادرفمفلاو اجوزنانذالاو ًادرف

 قلخ ىف باوصلاو ةكملا نايبب ينب ال رصتحلا اذه نا ثيحو ًادرف وأ اجوز اهةلخ

 سأراىوس انه ركذي مل(ع) مامالادجم كاذك ٠ ًادرف وأ ناك (جبوز وضع وضع لك
 هيلعريس جذوع نوكي نأ دارأ امالا مفانلا نم نيب لو : لالا ليبس ىلع نيديلاو

 بئاجعو تاقولخلا ةكح يف ريكذالا دنع عنمملا عادبا لقملا كردبو , هسابق يف ركذلا

 ٠«باوصااىلايداحلا هّللاو ؛ نولفاغلاهينتيو نورجتمإل رمتميل ؛ عادبالابْثارغو ةمنصلا

 سمس



 مالكلاو توصلا يف
 ةأيبثو مالكملاو توصلا يف لضفمإب ركفلا لطا : مالسلا هيلع لاق

 ناتفشلاو ناسالو « توصلا جورخل ةيوبنالاك ةرجنملان ءنانالا يف|نالا

 مهي ل هبانسا تطقس نم نا ىرت الا «مفنلاو فورملا ةغايصل نانسالاو

 نم داوتب وهو « م.سلا ةساح !هكردت ةيجوع ةكرحو ةيميبط ةرهاظ تومصلا

 لالخ تازازتهالاوذه لاقتنا نم م - ةيزاغلاوا ةئاسلاوأ هبلصلاماسجالا تازازتها

 فلتخيو ( اءوص) ىمسب ام هيف لصحي ثيح نذالا ىلا هربغ نم مسج يأ وأ ءاوملا
 بسحيوأ ءاوبال براطلا مسجلا اهئ دحييتلا تاذيذلا بسح اًهمضو ةدش توسلا اذه
 اكو ىلعاتوصلل ناك فثك ١ ءاوهلا ناك الك ذإ « هتفاطاو ءاوهلا ةفاثك فالتخا

 قانم فمضا لابجلا ىلعا يف توصلا ممست كننأ ىرت الا ٠ ىفخا ناك فطلا ناك

 ةمظننم هتازازتها تناك اذإ توملا اذه نا مث . ةروصحلا وأ ةطاولا نكامالاا

 اذاف . ( ةيقيسوم ةمهأ ) وأ ( ًابقيسوم انوص ) ىعس ماظنلا ةيفاعتم تابذيالا ةقسانتمو

 الثم ىلباشلاب اهمادطصاب ةيئاذا تاج وما سكعنت اك باص حطس همادطصال سكمنأ

 تاجولا مم ةيلصالا تاجوااداحاب ىوق اذاو . (ىدص) ىعد ايناث نذالأةلبط قرط 7

 لب تايفيألا ةمظت:هريغهيفتاجواا تناكاذا اما . ( انينر )هيلع اودلطصأ ةكعنما

 . ( (ود ) ديف ةقسانتم الو ةئلتؤم ريغ ةفلتخ تناك

 هجو ىلع توصم مسج يأ نم ثداحلا توصلايا « قلطلا توصلا وه اذه

 ( ع ) مامالا ءركذ يدقاو ( ثحبللا اذه ىف دوصقملا وهو ١ ناسنالا توصاما لامجالا
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 ءارلا مصفي ل هناسل لق نمو. ءافلا ححمب مل هتفش تطّقس نمو ,نيملا

 هبشنةئرلاو رامز ةبصق هيشن ةرجنحلاف . ىظعالا رامزملا كلاذب,ىشهبشاو

 جرخبل ةئرلا ىلع ضب. يتلاتالضملاو« ميرلا لخدنل هيف خفن, يذلا قزلا
 )0 ريمازملاو حو را ي رحب ىتح قزلا 03 صض#ا يلا مياصالاك ت وسلأ

 توصلا يروا راض . سدننلاةطساوب نيتئرلا لخاد نم مس راخلا ءاوطا نع ةرامعووف انه

 اذا دوملا رانوا هثدحاك ٠ جومتلا كلة يناسنالا ثوصلا اد, فاجومتيل ةرجاحلا يف

 مطاةم ىلا نيتنشااو نانسالاو فلا ةدعاسمب توصلا !ذهلوحتب م. برضلاب تجومن

 ٠ مالكف ظاملاف ماغناو

 جراخت ةفرعمو هئودح ةيفلكو ثوصلا ءاضعا ركذ انسزلي كلذ حيضوتلو

 ؛ لوقنف « موبفم ريغ وأ (موبفم امالك مث ًظافلا اهتروريص بيترتو فورحلا
 ةرجنحلا لخاد نايتوصلا نارتولا (؟) ةرجنحلا )١( يعف توصلا ءاضما امأ

 رخآلاو حن نب رتولادحأ برةيف مالكلا دنعامأ < .ىداحلا سفنتاادنع انايحأ قيضتدقو
 + ارك

 سننتلا ةطساوب نيتئرلا نم جراخلا ءاوهلا نا « يهذ توصل! ثودح ةيفيككامأ

 نبذه لمجتت اخت يف ثوصلا يرتو نيب ( ةرجنحلا ) ةيئاوهلا ةيصقلانم رمي نأو دبال
 نيرتولا نع ةرداماا تاخفنلا هذهنا مث ٠توملا هنم هلوتب ًازازهعا نات ١ ننرتوا

 فورحلا اهنيبكر تت ةفلتخم مطاقم ىلا نيتفشلا و نانسالا و مغلاو ةرجنملاةطسأو ب لوحتت

 ةنوكتملا ظافلالا هذهو < ةفالايف امالكو اًظافلا بكرت فورحلا هذهنا من . ةيلاجحلا
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 فاحت ىتلا عباسالاك امةنوافورح توملا غوصت ىتلا نانسألاو ناتهشلاو

 هيثي توصلا جر خم ناك ناو هنأ ردع ٠ نادل هرعؤص عوصيف رامزأل مف ف

 ف وصلأج رخك هيثملا وه ةميقملا يف رامزما ناف, فيرمتلاو ةلالدلاب رامزأأ

 (ةلكلوبفدرفم ناك نا لوقلا اذهو (الوق) تيمم ضرفلا ءادأ ىف تدافأ نأ ًامومم
 وبفةدوصقم ةبسنل ًاديفم ناكو رثكا وأ نينئا نم بكر نإو نيبوحنلا حالطصأ يف

 . ( بكرم لوق ) وف كلذ دفب مل ناو ممدنع ( مالك )
 ناويحلا عاونا نم هريغزود يلا: الاعونلابصتخم توصااث ودح نم عوذلا اذهو

 رثأس ىلع هزيم يذلا قولحلا اذه اهب ىلاعت هّقا صخ هميظع ةمع كلذ نا بيرلو

 لم. ( نايبلا هلع نادنالا قلخ نارقلا ع نم را ) : يلامت لاقف هيو هنطلن هقلخ

 جاتمائاانمللا ؛ ةيورخالاو ةبويثدلا هيئايح مضوو ناسنالا سفن ةةلخ فانا أت ولانا

 اناورحوأ . ًادماص ًارجح امهريخب حبصي ثيحي (رورض اجايتحا مالكلاو قاعنلا ىلا
 لسرااوءاببن الا ثعسنوكب مالكلاب هنا ىرت الأ ٠ مفنتالو مفتنتاليثلاتاوامجعلا نم

 رئابضلا ابابخ كردت مالكلابو ؛ ركنملا نع يعنلاو فورعملا, رمألا لصمم مالكلابو
 مالكلابو ؛ فراعلاو مولعلا بسقتكتو سوفنلا ىعت مالكلابو « بولقلا تانونكمو

 ةيدرفلا ةايلا ريست مالكلابو لب ؛ بااحلاو ملكتلا نم ضارغالاو دصاقلا فرعت

 شيمأل'م لدتمو يتلا سيماونااو نيناوقلا مظنتمالكل ابو « اميقتسم آريس ةيعايجالاو

 هللاقل ماع مالكلاو قطنلا عفنف ًاذإ . ةيويلا رومالا نم تقذ ري ىلا ماعلاو صاخلا

 . هب الا ةايحلا ءاقب نكم ال يرورض وعو « هعماسو

 هتروريصو قطنلا ثودحل ساسالا يبه يتلا ةيئاجحلا فورحلا دلوتت فيك امأ
 مفلاو ناسقاو نرانسالا يشو الوأ ابجراخمو اهعطاقم ةفرعم انمزابامم كالذف امالك

 . ناتئشااو



 : ماسقأ ةععرأ يعو انس (” ) بلاعلا يف اهددعو ناتسألاف

 لفسالا نء نانثاو ىلعألا نمنانثا « مفلا مدقم ىف ةميرأيشو ابانثلا : الوا

 . انحتو اوف ايانثلا يبناج يف كلذك ةمدرأ يهو تايعامرلا : انا

 . لفسأو ىلعا تايعابرلا يفرط يف ةميرا.اضيأ يو باينألا : الا
 ةلمت.( كحاوضلا) اهنم ةعيرأ ؛ رثكألا ىلع نورشعيشوسارضألا : اهدار

 (دجاونلا)اهنم ةعراو , كحاوضلا يبناج ىلع ( نحأوطلا ) أهنمرسشع انثاو «باينالاب
 ( لقملا نانساب ) اغيا هذه ىمسنو ؛ لفسالاو ىلعالا نم نأتسالا يفع تاب رخا يف

 ٠ نيرخالا دنع جرختال دقو ؛ ضعبلا دنع نانثا اهم جرخي دف

 فورحإ اجراخم نوكن اهلك مفلا ءاضف عم ناسللاممنيتفشلا مم نانسالا هذبف

 ةسخ جراما كلن ديوجنلا لع ءاملع دع دقو . اهناثنو اهفيصو اهعطاقم لمحت انو

 ؛ يو أجرخم رشع
 - خ - ع - جرم ( يناثلا ) قلحلاىصفا وهو - ٠ -ه  جرخم (الوا )

 :قلحلا امو

 لممأ وهو - ق  جرخم ( مدارلا ) هافدأ ىف خا غ- جرخم ثلاثلا )

 جرخم ( سداسلا ) ىاقلا دعب - ك - جرح ( سماخلا ) كندلا ىلإ هقوف امو ناسف

 وهو_ ض - جرخم ( مهاسلا ) كنححلا نم هقوفامو نأسللا طسو  ي - عب - ش

 وهو _ ل - جرخم ( نماثلا ) سارضالا نم هيلب ام ىلا ليطتسي ٠ ناسللا ةفاح لوأ

 كحاضلاوبانلا قوفىلعالا كنحللا نم هاذاحامعم هفرط ىهتنءىلا ناسا ةفاح ىمقا

 -ر - جرخم ( رشاعلا ) اليلق ماللا قوف وهو - ن  جرخم ( مسانلا ) ة-يعاب رلاو

 ( رشع يداحلا )ماللا جرخم ىلا جرخم م“ اليلق ناللارباظ ىلا :نونلا جرخم نم وهو

 جرخم( رشعيلاثلا ) ايلملا ايانثلا فارطاو ناسللا فرط وهو تا- د  ط - جرم
 جرخم ( رشع ثلاثلا ) ىلفلا ايانثلا فارطاو ناسفا فرط وهو - ث - ذ - ظ
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 جرخم ( رشعلاءدارلا ) ايلعلا ايانثلا فارطاو ناسالا طسو وهو - ز- س - ص _

 نطاب ىف وهو - ف - جرخم ( رشع سءاخلا ) نيتنثلا نيب وهو مادو ب

 . ايلعلا ايانألا فارطأو ىلفسلا ةفشلا

 نأ وه : ةيئاجملا فورحلا نم فرح لكجرخم ةفرعممل طباضلا نا ةصالخلاو
 هبظفلتت مث , ةحوتفملا ةزمهلا هيلع لخدت م « هجرخم ةفروم بولطملا فرحلا نكست

  سأ - خأ با .. لوقت الثف ٠ هجرخم كلذ ناك توصلا مطقنا ثيحف هيلا ىئصتو

 . اذكهو
 مقبل هنانسا ثطقس اذإ : هلوقب ( ع ) مامالا دصقم تفرع كلذ تفرع اذاف

 تامةسزاف « ايلملا ايانثلا فارطاو ناسللا طسو وه مدقن اك نيسلا حرخم نال نيسلا

 جرخماهنال ءافلا حصقب ملهتهش تاعقس نم نا 5. ةمولعم ةموهغم نيسلا ج رخال ايانثلا

 ةفاح وف اهجرخم نوكي يتلا ءآرلا اما . ايلعلا ايانثلا فارطاو ىلغسلا ةفْشلا نطاب نم

 . هرورضلاب حصنت مل ناسللا لقث اذإ ٠ اليلق هرهظ ىلإو هفرط ىهتنم ىلا ناسللا

 ربظا اهنالو ؛ لاثملا ليبس ىلع ةئالثلا فرحالا هذه ( ع ) مامالا ركذ دقو
 رادمو فورحلا ةغايص ءاضءا نا اضيا اهركذب نيببلو . الاعتسا اهرثكأو فورحلا
 ٠ طقف ةرجنحلاو ناتئدلاو نائسالاو مقلا وه مالكلا

 رامزملاب  نهذلل اب رقت  هيمالكلا ةيئوصلا ءاضءالاهذه مالسلا هيلع هبش مث

 ةرايعرامزملا يا وهو خلا قزلا هبشن ةئرلاو رامزلا هبشت ةرجنحلاف : لاقف فورملا

 صازلا تاخفنب يفتلب قزب اهلغسا نم يهتنم ١ اهيفاوج نم بوقث تاذ ةليطتسم ةبصق نع
 ميج كلذب لصحيف ٠ ةبصقلا ىلا حبرلا جرخ قزلا ىلع سازلا اذه طغض اذإو
 ةيصقلا ببن اوج ىف ةقرذثملا بوقثلا كلت ىلع ف زاسلا مد اصأ مضو قالتخا:طساوب زازئاعاو
 ثدحتف : رامزلا مف ىلع فزاملاوأ رمازلا مماصا كب رحتب زازمهالاكلذدادزب هناك

 ؛ اهفيوجتو اهوطل ةبصقلاب اههبش ةرجنحلاف . ةمظتنم ةيقيسوم مافنا كلذ عرومجم نم
 دااعد



 يفرلاتالضملا هبشو ٠ ريفزلاو قيهشلاءاوبب حفتنت اميح خوفنلا قزلاب ةثرلاو
 طةطي يذلا فزاملا نم ماصالاب ةثرلا ىلع طيسلاو ضيقلاابب لصحي ىثلاو ةرلا فارطا

 هغومتل يناسنالا توصلا ماطقن يتلانانسالاو نينقشلاهبشاذكهو ' هحيرجارخال قزلا
 حب رلالمجتل رامزلا مف ىلع بعلت ىتلاىرخالا ديلا نممازلا عباصاب ؛ اماتناو افورح

 . اناحلاو ًاريفص هف نم جراخلا

 : هبشملانم فرعاو ىلجأ هب هبشملا نوكي نأ يضتفم قطنملا فرع ناك امل من

 ناكنإ ,هنا ريغ : هلوقب كلذ ىلإ (ع ) مامالا هبن دقف ؛ سكعلاب هبثقلا ناكانبهو

 جرخمهيشلا وه ةقيقحلاب رامزلا ناف « فيرمتلاوةل الالب رامزملا هبشب توصلا جرخم

 هن الاةفرعمو مالكلاو توصلاب رمثءاو ركفلا لط اوركفو لضفماي لمأتف حلا توصلا
 . كلذ ثدحن ةفدص نم لبف ٠ اهمنص ةعادبو اهناقتاو اهماكحأو
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 توصلا ءاضعأ نم ىزحألا براملا ف

 مالكلا ةمئيم يف ءانغلا نم ءاضعالا يفاع كنتأنا دق: مالسلا هيلع لاف

 ةرجنلا. ىرخأ برام كل تركذ يذلا مءاهيفو . فورحلا ةماقاو

 مياتتلا مادلا سفنأاب داؤلا ىلع حورتف ةئرلا ىلا ميسنلا اذه !ميف كلسيل

 (ع) مامالا اهنيب انركذ ام ريف ةريثك بر امو ىرخ عفانم ءاضعال نا

 :يلب اك ةدئافلا اليكم رخآلا ضعبلا ركذب لصفلا اذه صصخو ؛ فنالا لصفاا ىف
 مومابلا مانا ناسالا لغسا ىف اممضوم توصل! ةداخ ةانق يبف ؛ ةرجنحلا اما

 ةبصقلاب لصتت ىلفسلاو موه اب لصتن ىلفسلان م ربك | ايلملاو ؛ىلفسو ايلم ناتحتف الو

 نيمسف ىلا مسقت ثيح نيتئرلا ىلا يرلل ماما قنملا لول ىلع لزن: ىنلا ةيئارهلا

 اوهلالاهدا ةباغل ؛الاومو اني نيتئرل' ىدحايلا اهنم ةبءش لكل خدت ( نيتبعش )

 لوقىنءمفرهتاذه و:ريفزلاب اهثم ةجارخأ و قيرشلاةطسأواهيلا جراهلا نم قش ةسملا

 سفنل اب( بلقلا ) داؤنلا ىلعحورتف ةئرلا ىلا مبسنلا اذه اهيف كلسيل : ( ع ١ مامالا

 حبورت وه هتيفصتو مدلا ةيقن: دم سفنتلا نم يلصالا ضرخاا نآف . ماذتملا مئادلا

 اكابتنأ هيف ثرئال:حب ورثلاب دربت لو ياك هيف تيقب ول ىتلا هتراوح نيكستو باقلا

 لمع. يف تاكرملا عيمج رادم اه نيتللا ةكرحلاو لمهلا نع اوفو اريخاو الالحتأو

 © تولا وه اذهو ءاملاعأ نع هاضءالا ميهج ففت باقلا فوفوبو « ناسنالا ندم

 ت17 ثا



 ابحلامو, اهزمنم اهضمأءوءاهرم نماهوأح اهنم دحاو لك فرميو ابني
 بارشلاو ماعطلا ةغاسأ ىلع هوعم كلاذ عم هيفو اهئييخ نم امييطو ءايبذع نم

 دئلاك كلذ مم يهو, هتغاسإ لمتلو «نيليىتح مامطلا مضمل نانسالاو

 كم ىرث كناف كلذ ربتعاو « مفلا لخاد نم اههمحدتو اءمكسمت نييتفثلل

 بارشلا فشرتي نيتفثلابو ابب رطضمو هفشلا يخرتسم هنانسا تطقس

 اهريصو ةئرلأ ىقش نيب ( بلقلا ) مهلا وضعلا اذ ىلاعن هللا لءج دقف ادق

 هبحاص كابيف هتك رح فقئالبكل رمتسلا مدانتملا سفنتلا ميسنب هناحورغل هل نيت>و رماك

 ةاطغم ةيلضع ةلتك نع رابع وهو « قوذلاو مالكلا وضع وبف : ناسللا امأ

 نم ىيظع دعب ًادوزم تاءاحلاب ) فرعت ةريثك تاوتن ىذ ندخ ىطاخم هاش

 ,ةقيفدلا ةيومدلا ةيعوالا نم ريثك هيفو , قوذلاب ةماخلا باصعالل ةيئابنلا تاعبرفلا
 .مسيرالا تاهجلا وم هل ةكرحلا ينو ( ناسلا تحت بصملا ) ىمست ىرخا باصعأو

 ام وه صتخما قوذلا ةفيظو امأو « اهياع مالكلا سم دقف ةيمالكلا هتنيظو امأ

 مومطلا زيمت ىثلا يع نآلا كل اهان ركذ يثا ةيفوذلا باصعألا ناف ءاضعالا رئاس نود
 بورشموأ لوك أ ذزلن اذاف هتعاشدو هتاقو هتلادرو هاذنلا ةدوج فرعتو ؛ ةبكنلاو

 يغ تسيل باصءالا هذه نكلو ٠ امكرن هسفن اههنم تزاايشا اذإو « لك آلا هوانت

 هسفن غامدلا مكيف هل هتسمالم نيح غامدلا ىلا قافلا ممللا لصوت اهنا لب * ةكالا

 بيطوأةبوذع وأ ةحولم وأ ةطروأ ةراموا ةوالح نم « مومطلا نم عونلا كد

 دقفتوأ فمذتو ةسراملاو نيرعلاب هيئكتو ىوقن ةساحاا هذهو . اهريغ ىلا ثيح وأ

 ضارمالا ضعب ةطساوب وأ ة فب رحلا داولاو رمخلاو رعثكلا م.:ل اك ةبوقلا تاهينملا لامتساب

 ةمقد مث غومضملا ماعطلا عمج : ينو انركذام ريغ ىرخا ةفيظو اًضيا ناسلو

 لدعسي دق قذاحلا بيبطلا نا ىلا افاضم اذه « داردزال ىلع هتناعأ مث , قلحلا ىلا
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 هن صنيف أجم جشيال , ردقو دصقب هنم فوحلا ىلا لي يذلا نك, ىتح

 ابحتفيو مهلا ىلع قبطملا بابلاك كلذ دمب امه ملء فوملا يف اكيوأ براشلا

 دحاو لك نا نايب اذه نماضيصو اهفروءامش اذ اهقبطب و« ءاعاذإ نانالا

 فرصتت م «مفانلا نم هوجو ىلا مسقئيو فرصتن ءاضعالا هذه نم

 رفحلاو ةراجتلا يف لمعتست سأفلاك كلذو « ىتش لامعا يف ةدعاولا ةادالا

 لامعالا نم امهريغو

 كاذريغ يلا هتوطرو هفافجو هكاقنو هنولو هلكش ىلا رظنلاب همقسو ندبلا ةدص ىلع

 5 عفانأا نم

 لصفلا يف اهعفانمو اهنيوكتو اهييكرت ليصفت كيلع سه دقف : نائسالا امأ

 هاساولا اهنا ىلا ةفاضالاب اهئاق . ىرخالا اهدئاوف ضمن انه ركذن انا ديم ؛ فنآلا

 ؛ قطنلا نيكو ظافلالا نيوكتو اهمطاقمو فورحلا جراخم داما ىف ىربكلا

 هحامو ءامطلا ءا'جأ نييلتو خضحلا ةداجا ببس ماعطلا مه ىلع ةدهأا نيعت يحف

 اهدئاوف نمو . اهيلا هلوزت دعب ةدملا يف مضرلا أيبيو ةتغاسأ كالذب لهستل مفلا باعلب

 نعاههك سمو اهعدو نينفد# اهدانساب هريودت ليكتو هجولا لكش نيسح ًاًضيأ ةمهلا

 ثدعلك لكشلا حبقيف مفلاف اصوشاليكل نيدحلا مفرت اهنامث : ابرطض,و ايخرتسي نا
 ةكحلا اهتضتفا يثلا برآلا نم كلذ ىلا . مهنانسا ربكلا دنع طقس نيذلا نين

 ٠ ةايحلا ىف ةيناسنالا ةجاحلا اهقربظاو ةيهلالا
 امك رحشل مد رأ تالضع اعيفل» : اهعيف لظعالنابخ ناوضءابهف : ناتفشلا امأ

 سحلاردقبالةطل ا تالضعلا هذه اهتامل اخ دقو ' لفسالاو ىلعالا ىلاو ني.ناحلا ىلا

 ناسلاونانسالا اهتدعاسم ادع دئاوفلا نماط نأو اك .اه زعيك و ك١ ردا يلء درجلا

 األ بت



 رظنم عيبقبف ربظن نأ نم نانسالل اهرتس ةدئاف , مطاقملا زيمتو فورحلا نب وكم ىلع
 منلاىلابا رشلا لخدبال اهببش هنا اك ٠ الامجو ًافنور هجولا نايطءب كلذ, و هجولا

 فشرئي|عتطساوب لب « براشلاهه صخنتبف اجت جشب نا وأ فوجلا يف أكتيف ةدحاو ةمفد
 ءاشىتمناسنالا اهستنب مفلا ىلع قيلطلا بابلاك كلذ دمب اه مث ءردقو دصقب ًاميشرت

 ٠ مفانملا نم كلذ ريف ىلا ءاش ىتم اهقبطيو

 ةدوصقماكحلا نم اهيف عدوأ امو ءاضعالا كالت دئاوف ( ع ) مامالا ركذ دعبو

 لا فرصتب ءانضعالا هده نم دحاو لك نا نايم أذه نم اننصو امفو :«عد لاق

 ةلءاقو ةدعتسم كلذ عم اهنكل و ةيماخ لامعال تقل دق تناك ءاضءالا هذه نأ يا

 يف لمعتسإ نأل عنص ثيح الثم سافلك يعف ةدوصقلا ريغ ىرخا لامعا ءارجال

 ميدبناا وأ لتقلا وأ برضلا وأ الثم بشخلا ريسكتل لباق هنكلو رفحلاو ةراجنلا
 ٠ لمأتف اباجال يع عنص: ل يلا لامعالا نم اهريثل وأ
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 هتمظعو عامدلا

 دق. ةقيأرل هنع فشك ًاازامدلا تيأر ولو : مالسلا هيلع مامالا لق

 برطضي الف ةكسماو :ضارعالا نمهنوصتلءضعب قوف ابضءن بجح فل

 امبر ينل ةكملاو ةمدصلا ده هيت امك ةضيبلا ةلزنمب ةمجمجلا ةياع تيأرلو
 ورقلا ةازئمب تراص ىتح رمشلاب ةمجمجلا تالج دف من ؛سأرلا يف ثمقو

 الإ نيسمتلا اذه عامدلا نصح نمف . دربلاو رحلا ةدش نم رتب سأرال

 هتازئم ولعب ةنايصلاو هطيحال قحتسللاو.٠ سملا عيني هلمجو ةقلخ يذلا

يطخو ةمح ردعافتراو ندبلا وس
 «ةليارع ر

 رهاوظ ميمجم موقب يأ يوبحأا زابجلا كلذ وه مظملا يبصعلا عوجلا نا

 ةيهاركو بحو لقمتو ماكتوسملو قوذو مشو رصبو عهشو ةكرحو سدح نم ةايحلا

 هيويحاا لامجالا نم اهريخ ريثك ىلا ةياتكو ةءارقو حرفو نزحو ةءاجشو فوخو

 ومتااو ةيذختلاك ىرخالا ةزيجالا رباس فئاظول هميظنت ىلا اًهاضم هفلتما ةيناسنالا

 اهماوقوةايحلا ساسا ذإ وبف ٠ ةيئدبلا ةءومجلا مزالوه الك و لب سفنتااو زارفالاو
 .اأه ودعو

 يكوشلا عاذنلاو غامدللا « امهلوا » نيزابج نم بكرم ميظملا عوجملا اذهو

 نآلا كل ركذن نمنو «ىونابمسلا مظعلاو باصءالا مم ليطتسم ا عاخنلا « امهيناثو

 ةلاسرلا هذه نم رخآمضوم ىلا يقابلا ركذ ءيجرنو «غامدللا» يأ ثحبلا عوضوموهام

 - 4لاؤ١ -



 يف هاضد ةدام نم تفوك٠ وخر يباخم وضع نع ةرابع : خدملا و خملا يأ غ امد

 ىحستو ثلاث اهقوفو ءاشف هفوق قرفر ءاشخ هب طرح ٠ جراخلا ىف ةياجنس لخادلا

 اهقوفو نوئحلا مالا ىلوالا ىمت دارمن الابو (اياحسلاب) (مومع ةئالثلا ةيدذألا منه

 . ةيفاجلا مألا اهقوفو ةينوبكنملا
 ( سويلورف ) ىمسب رمسج اهني لصب الامثو انمي نيمسف ىلأ خلا مسقنب و

 هل لاقي ماظملا رم ءاعو نمض ظفح دف ةيشغألاو خاا مرج نم ع ومهملا اذهو

 سأرلا ةدلج ىعدب ةنوشخلاو ةمومنلانيب جيسنب ىطغ م( فحقلا ) وأ ( ةجمجلا )
 , هاتشو امص هيلع ةدراولا ةدورهلاو ةرارحلا نزاوثاا ظنت ورفلاك ريثك رمش اهيلعو

 نْوُش ةطساوب ضعبب اهضعب تلصنا ماظع ةيناع نم ثبكرث دق ةمججلا هذهو

 امأ عامدلا ظذحم يذلا يمججلا فيوجتلا اذه اهاصتا نم تنوكف اهنبب زوردو

 انقلا لع (4) تايرادجلا تاظعلا (* 7 ) يهبجلا مظملا )١( يعف اهماظم

 . ناغدصلا ( ه- 7 ) يلارملا وأ يوذصلا ملغملا (5) يدنولا لفملا (ه)

 هلحمو هعيمج « غامدلا راشمأ ةمس: ردق هلةثو 'خامدلا يئزج مفعأ وهو خللا امأ

 يلع يوت#و ؛ رخؤأا ىلا ةببجلا نم يتءأ ةمجملا فيوجت نم مدقملا ىولعلا ءزجلا

 لبق اهقلخ لكي ال فيقالتلا هذهو ( فيقالتلاب ) ةامسلا ةقيقالا اءالُخا نم تاثم

 ةايحلا راوطأ يف ًارهاظ اةالتخا فلتخت اهنا اك. هرمع م ةثلاثلا ةنسلا لفطلا غمد

 اهلاكشأ فخأت ةلوفطلا دنمو , اهناراج نع ةلزمنم ةيلغ لك ةدالولا دنع نوكت ثيح
 اهديزب م ؛ةهنيب طبرلا دتميو مظعت ةلوجرلا دنعو ٠ ةريغص تآوتن عم ةرادتسالا يف

 . الاصتاو آومب نب رمتلا

 ببس ىأب اهتدقف اذا ةصاخ ةوق ايالخلا كنت نم ةيلخ لكل نا مولملا نمو

 يئزج ىنمم كارداب صتخت ةيلخ لك نأ ىنمي اهتفيظو ءادل يف فعلا ربظ ؛ ناك
 هبدوصقلا لمعلا وه ميلمتلا نا:لاقب نأ نكمي اذببو ؛ ىرخأ ةيلغ هكردت ال صاخ
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 طبترت اهاك اهنأل اهنيب ةلهلاماكحاو اها رع ىيثوتو ةيحلا ايالخلا هذه ةيملتو بمذبت
 . ( ةيرعشلا باصءالا ) ىمسن ةقيفد ةيرعش طويخم أعم

 برشن : كاردالا يف ةصاخ ٌةوف ةيلخ لكل نأ ةفرعمل ينعا كلذ حبضوتلو

 مشن مث اهغصو م.ست مث ابعساب قطنت من اهارتق ةدرو ىلا رظنت دف كلنأ الثم كا

 ريغ ىلا اهرهنب اهسرقت مث كفلشب اهفصو بتكم مث اهلكش مسرب مث اهقوذت مث اهفرع
 لقث مضن, « يناعلا يف تالقنتلاو ةينهذلا تاكرحلا هذهبف ةيئزجلا يناملا نم كلذ

 رومالا هذه نم صاخيفزج ىنعم كارداب اهنم ةدحاو لكصتخا ىتلا ةعونتلا ايالخلا
 نم ىدارفو (ءيمج نهذألا لخدت يناعملا ناف ٠ ةروصلا هذه» ميلعتلا ناك اذاف هيلكلا

 نهذلا يف ام عم اهمامدنا متبو ةظفاحلا ىف اهراثأ تبثثو « ةقرفتملا سفنلا باوبا

 اهب ناهتسب ال ةيركنلا ةايحا ةدام كيدل معبصتف ؛ « كه ةنوزّغلا رخآلا ينامأا نم

 ماعلا ماحلاو « سخلا ساوحلا ريدمو ؛ ةدارالا ناطلس نوكم اذه ىلع خملاف

 هل لصوتل ءاضءالا لك ىلا ةدتما! باصعالا مينمو ٠ ةمهملا فئاظولا تالت لك ىلع

 هنرشق اما ٠ ةفطاعلاو لتملا ساجمو . ةيركفلا ىوقلا كو اب محيف ةدارالا

 , تاراكذتلا نوكتا ملاعلا روص اهيلع عبطنت ةساسح ةفيحص يعف ةقيفرلا

 ةلماك ةطسن هاننأرا لمأتلاو ةريصبلا نيم ىبظملا زامجلا اذه ىلا انرظن ولو

 لوخدوتلآلا يف روالا ةجوك هيف روعشلا ةجومناف (فارغوتوفلا) ريوصتلاةلآل ةقباطم

 ىلا باصمالا ةطساود روعشلا لوخدك هللا نم ءادوسلا ةرجهلا ىلا سمشلا عامش

 ”هسدملا لثم يذلا يكوشلا لبلاب رومشلا رم اهيف ةسدعلاب روذلا رع اكو ٠ غامدللا

 ىلاهقيرط الكم ةيروعشلا تاززمهالا يقاب ىرمسي و(رودشلا نم) هنم ءزج سكمتبف

 هعابطناب م« رونلاب ةطفلا حلم رثأتب اك« روءشلاب ةيبصملاةدالا رثأتتكانهو . غامدلا

 ليبقنم هبشتلا اذه سيلو جراخلا نم هبلا يمنآلا رئالل ًارابكذيعاةروص فلخ هيف
 رونلاتازازتها لودتل لاثءىوس سيل خلا يف يبصعلا رايتلا نال .لايخلا وأةنلابلا

 تك ؟نأوا صح



 . ةروصلا ةلآلا ىف ةيئاب ربكلا وأ ةرارحلا وأ

 ابنع رههملا غامدملا يف ةئقاملا ةوقللو ةيركفلا ىوقلا ريد زيع نا بحي نآلاو
 ةوقلا )١( اه نيت.دظم نيئوف غامالا ناف . نانالل ةيناذلا لثع يثلاو ءانأ » ةملكب

 (؟١ « رهاظلا كةءلا » نيبسفالا ءاملللا ىدل ةايسلاو ك'ردالا ىقوف ين ىتلا ةردلا

 وأ نيئوق# نيتام نم لكلو : ناألا لفعلا ٠ هلا ردالا ثح يع يتلا ةنماكلا ةوقلا

 . فورعم لمعو ةصاخ ةفيظو نيلقملا
 نم. ةيداعلا انتايح لوانتمت ىتلا ةوقلا يع « نطاب'' لفملا ٠ كا ردالا تح ةرفلاف

 ناسنالل ىَغ ال يتلا ىوفلا نم امخؤماو ةباتكو قطنو ةكرحو سحو ربصبو عم

 ابق فاضي اهةدايزلاورميغت# ةلباق ةوقلا ءلهو ةيمايجالاو ةيدرفلا هبايح ريس ىفاهذع
 يمضاملاو رضاخلا روص ن. اهيف نزخم اهو ةيقاهتلا ةرمتسملا تارملتخالاو ىفراملا نم

 اهيفصردللاو رابتخالا سيل يتايعف ( كارد١ا قوق ةوقلا ) رهاظلا لقعلا امأ

 نء رونلاك ناسنالا ىلع فرشت ىنلا يو 1هسفنب ةمأق اهنا لب ؛ فرصت وأ دب
 ىلا هيدهتو : ةيرقبعلاو موينف باوبأ هل حتفتو يحولا ءيام لزتتف . قفالا ىلع

 ناسنأ لكل نا ىنمعو نامنا لك ىف ةدوجوم يممو . فاشتك الاو عارتخالا قيرط
 هذه روظت ىتعو فيك نكلو التم افوسلبف وأ ًاعرتخم وأ ةشان نوكب نأل ًادادعتسا

 مهن مويلا ىتح انريغ هب ل. الو هملعن الام كلاذف(# لانت ةليسو يأبو 8 هيف ةرمأا

 ًاروهظ عو:ال اذه دارفأ نم درف ىف روظتو ًاراجمما سانلا ضعب نهذ يف رجفمت اهنا

 . هل رضقلا قيفوتلا وأ ةفدصااب أطونم

 اقيثو اطايقرا خملاب طبتم لقملا نا براحتلا تةفحو ثداوللا تنبأ دقاو

 ةمح ملا يف رخآل ىلع اهدا ريثأت ءابطالا تأر نا دمب اصوصخ , هلاصتنا نكم ال

 ركفلاو برطضب لقعلا ىرن ةمدص وأ ةبرضن خملا جاجرا ثداوح يفف ضرأاو
 برطض:و هنأيكح لهاختف خأا يف رؤن !هارث ةيركفلا ثداوحلا نا اي . لطعتب

 - االإال -



 تول هقعصب اًنايحأو مسجلا ف اًنابحا للشلا ثد#دف ىتح هايالخ رجفنت وأ هباصعأ

 ةيركذهل تارثؤلا رم اهرهغ وأ نزح وأ ح رفنم اذه رثالا نوكب نا يف قرف الو

 ىرخألا ةوقلا

 ندباايف هتناكم رطخو خعأا ةلزنم ةلالحو غامدلا همظع كتفرع ىنلا ةمدقلا هده

 ءاضعالا نءهريغ نود ركذلاب غامدلا ع ) مامال | صيصخت رسم كردت كلمجت يلا يه

 هتنايصو هئيصحت يف ةكحلا مهفتس ا ٠ دناعلا دحاجلا ثبخمو « ربتملا ربتما كلذ

 ضرا ولان .هل أظف جسنلاةيوق كسلا ةكيمس ثالث بح افوهلم ةئقتالاةينيكلا هذم

 يع ينلا ةمجلا قودنص طسو مضو اذامل نأ فرعتس م برب نأ نم ه4 اكسمو

 حفاكي امدنع برحلا ناديم يف هسأر ىلع امض. يدقأ سرافا ىكس# ةضيبلا ةلزنع

 1 . سأرلا ىلع مق تناك ار ينلا ةكصلاو ةمدصلا رم هيقنأ نارقالا لزانو

 رعشلاب :يلاا كيمسلا دلملاب ةرابصلا ةيوقلا ةمججللا هذه تالج هاظفاحملا يف ًادك أ:

 دربلا ةرو-و رملا ةدش نم هرتسيو سأرلا يقي ورفلاك رعشلا اذه نوكيل

 اذه نصح اذامل ٠ لماعلا اهيا لمأتو ٠ لهاجلا اهبا لقعتو . لفغلا اهيا هيننف

 ؟ ةيكحملا ةنايصا هذه لث نيص اذاملو ؟ مهما ىوقلا نيصدتلا اذبب ميظعلا وضءلا

 لكروكتب ةنا مأ . دصق البو ؛ةدص كلذ 3 ؛ ىرنأ ؟ هناصو هلصح يذلا نمو

 7 مكح عد. رداق ملاع نوكم الب بيجعلا قاحلا اذه

 عدم يذلا وه هنلخ يذقا لي. اذه لثم ينأب نا لاهالاو ةفدصلل لاجال ملل

 هذه لثمل امحتسم ةكرحلاو سحلا عوبنب وضملا اذه لهدف ٠ هتمنص محا و «ةقلخ ىف

 عدبم نم هئاحب ف ءاضءالا ربا- ىلع ةحردلا عافتراو ةلزنملا ولعو ةنايصلاو :طيم لا

 : رداف روصمو ميك

 ك1 ل



 راعشألاو نذج

 «ءا غلاك لمج فيك نيملا ىلع نفللا لضففمإب لمأت : مالسلا هيلع لاق
 نم هيلع امو باجملاب اهلظأو « راذلا اذه يف اب وأو « جار ثالاك رافشالاو

 . رمشلا

 تافبط وذ وضع نفجلاو اهتحمو اهقوف نم ةكرحتلا نيعاا ةيطغأ ع ناعجالا
 ( ةمضنلا ) ىمس: ةمحتلم هقرط هنطابو ٠١ وخر قيفر دل روت-م هرعاظف ثالث

 هفرفو مولا يلالعلكشلاثلثم نورضف ةفاه أ نم أب رق نيئاشعلا نبذه نيب ايفو

 ةدغ رانوالاو تالضملا هذه نيب امو . ىلعألا ومن ننجا ةنذاملا تالضعلا راترأ

 (ضبا لانه لرأ م. اهنييلتو نيعلا بيطرتل ةينهد ةدام ماودلا ىلد زرفن ةريغم

 ةوكم ننج لك ةفاح نأ م « _:رذجلا ةيذغتل ًادج ةقيقد ةريثك ةبومد اًقورع

 ةفاملا لوا ىلع ةدتمم تاوتنىف تبنت ةسوقم قاقد رافص تاربعش ضو بادهألاب
 نافجالا رمش يف ةزرابا تاوتماا هذهو « ةيدهلا ثاريمذ: كانت تام ىف يما

 . ىرغلا يأ حارشالك نركن اهتافاح يأ

 ماسجالا نم ةفدعا يفالبام عثم )١( يم نافجالا ةقاخ نم ةكااو ةدئام“ امأ

 رم اهتنايص (*) اهيف ةييرغلا ءايشألا لوخد نم نيملا ظفح (؟) ةيد راخلا ةبلصلا
 داوبأ (5 اباغو نيءا لقص (4) عدصنن الكل اهيلا ريثكلا ديدشلا ءوضاا لوصو

 زارفالل ةينهالا ددفلاو ةيممالا ددغلا هيبنت )١( ىذقلاو رابخلا نء اهبييصن دق ام

 . دئاوغلا نم اهريغ ىلا « ةلصاوتملا اهتاك رح ىف نيعآل مزاللا

 ه.االك-



 نعء ةديدشلا ةيئوضلا ةعشالا دص )١( يع بادعالا قلخ يف ةكملا كلذك و

 يف لحم دق يثلا ةيلصلا تايسجلاو فصاعلا ءاوملاو رابثلا نم اهظفح *) نيبلا

 ال ينلا ءايشالا ضد من ىبعلا لوح جايسلاك اهئرو ربص (*) اهحاتفنا دنع نيعلإ

 بادهالا لصتن دف هنا (0) الامجو ةئيز اهثوك 4١( نبملا حانفنا لاح نذجلا اهمذع

 بوبه دلع اهلالخ نم ناسنالا رظنب هكمشلا همثب ان كلذ, لصحيف ةيافسلاب ةيزلملا

 .عفانملانما ذه ريغرملا , اريثك نيعلا حتف نود ةيورل'لوصعمم ءةيرتملا ةديدشلا حابرلا

 جارمشالاك رافشالاو ءاشفلاك لءج فك :هلوقد (ع'مامالا راشأ هلك اذهىلاو

 اهسبشت جاجحلا طسو ىف نيملا لدأو يأ راغلا اذه ىف ابجلوأو : « ع د لاق م
 تاداويحلا نم هنكاس رلغلا ظنحياك ةلقلل ظفاح يمظو فيومي هنأل راغلا, جاجحا

 رم نعل قي فوم بقص دحأو ملقع وهو « رجلا » جاجحلا اذه ىمسب دقو

 اك . ءاضعالا نم اهرواج امم ىت>و ةيج راخلاو ةيلخادلا تاجاجترالا و تامدصلا

 ةءايصااو نيصحتلا هئلاذ لك . بادهالا يأ رعشلاو ننملا يأ باجسحلاب هلظا دقو
 . هتايح ىف نانالل هماقم مظمو ليلجلا وضملا اذه ةيمعأل الا نكن ل ةظفاحملاو

 سس أمى 5



 بلئعلا هبداملا داّوفْلا

 ءاسكو ردصلا فوج ف داؤفلا بيغ نم . لضفسأي : مالسلا هيلع لاف
 6 بممعلاو محللا نم ابيلع امو حئاوجلاب هنصحو ؛ هواش يه ىتلا ةعردملا

 . هؤاكني ام هيلا لومي الثل

 يلورخم لكشلا يروبنص يلضع وضع بلقلاو ٠ بفقلا وه انه داؤنلاب دارلا
 ىوق كوم يلصم ءاشغب طاح ؛ هيحاص دب ةبضقكا همجحو ىركلا هبشب مضوأأ

 هيشمت ثيح لشانملا عاجشلا ىكلا ةعردك وهو ( روماتلا ) وأ « قاقشاآ » ىمسب

 وضع ةقباضم وأ ةزم ةجر وأ ةيوف ةمدص لك نم يقثل هيئاوج“ هتارملا عيه نم

 نمريخالا ثلثا ءاجنأ نيتكرلا نيب ىردصلا صفا ىف همصومو .هب كتمت 4 رواج

 زكستس وهو ؛ ةرشابم رسنالا ىدثلا تحن سداسلاو سماخلا ملا نب سفلا

 اليقق نبع « لفمالا ىلا هأرو ىلعألا وحث ةرجتم هتدعاقو « زجاحلا باجحلا ىلع
 . راسيلا ىلا

 اببش قل مارت كااق ٠ ةبومدلا ةرودلا ركسمو « يناوبحلا حورلا عينم وهو
 ةيذلاو اديدش (مايقنا هتالضع ضابقناب ندبلا ءامنا ميمجومم مدلل ةمفادلا ةجخضملاب

 ةيااسبنال ةيضابقتالا ةكرحلاهذبمو . ؟هاخحتزاو اطاسنا ةمالض» طاسبلاب ةيلا' ةم

 بلق# تارض ) وأ ( ضبنلاب ١ ىملا سودللا هنم عومسلا توصقلا أب ةرمتسلا

 قش لك ىومم نبقش ىثأ مةنب وبف؟ هيك راو هتصو امأ , هنع ذه . ( هتاعرقو

 نابمسيو ىلعالا _ءر. نانا تاقيوج ةمبرأ هيف اذه ىلع نوكيف ٠ نيفيوجتاهتم
 - اه



 ىنميلا « _:ريثيطبلا » نايمسو لفسالا يف نانئاو ىرسيلاو ىنميلا « نينيذألا )

 هناف نيبنطبلا نيب لصافلا فالخب ليقس قيقر رادج نيئذألا نيب لصفيو ىرسبلاو
 رسبالا نيذالا نيدو ٠ ةحتف نميالا نيطبلاو نميالا نيذالا نيب نا اك . ىوق كيمس

 تافرش نم هنوكم تامامص نرتحتما نيتاه لعو « ىرخا ةستف رسالا نيطبلاو

 ثيم دقو . ةيوف ةيبصغ لابح هطسا وب نينطي# ةيلضءلا ىزا ردجلاب لصتت ةيئاشغ

 هم عقدي ام لوأ ياقلإ نا ! لوقن اةهانأ رمغ ليصفتلاب ةبومدلا ةرودلا ةيفك كيلع

 هذدهوع قاقرقورع ىلا عرفتم هنم م ١ رسسبالا نياعبا ١ لصتملارمالا ناي رشلا ىف نوكب

 ةقيفرةي ومدلاعورفلاك لن نوكت ىتح اذكهو ٠ اهنمقراىلاعزوت: (ضي!ةةيقدلا قورملا

 « طقف ركميتناس ؟رلهةهفاسءتغلبلاهن قرع ىالا كنالث تفصروأ كنا ةحردب ًادج

 ول ثم (,راقتء(ةصالغ اهضعبب ةقصالت»و ندبلا ةجسا عيمج يف ةءرغتم ةرشتنم يشو

 , ق ءرعلا كلل: نم قرع ىلع الا ةربالامقن ل مسلا نم ءزح مهل يف ربا مفرا تزرغ

 هدحو بلقاا ىلا رظناو ؛ ةميكحلا ةقلخلاو تارهابلا تاب الا هذه ىف لمأتف

 ضينوو قدب لظي من اًنينج ناسنالا ةروريص ذنم ضينلاو ةكرحلاب أدب فيك ىرثل
 اذه ففو اذا اذالو ؛ هل كرحلا وه نمو ؟ توملا ىتح لاط اهم ناسن الا ردع ةليط

 نكميال اذاملو 7 تامو هناك رح لك تكس ةكرحلا نع امانا ندبلا ىف ريخملا وعلا

 اليل هتك رح رتمتال هنا نيح ىف لمعلا نع لمي الو لكب ال اذالو # هعاجرأ نكم ناو
 . امونو ةظقنو ًاراهتو

 ةشعدلا مهتاعرتخمو رشبلا بيجاعا لك اهبيجاعاب زيت ةببجع ةلآل هنا يرمماف

 يم. بارلالل ةريحلاو لوقم# ةرهابلا تالا كلن لكن ل ىلع « ةميظعلا مهئالآو

 هنأ رح رييست ىلع رطي-:ال بلقلا نكلو ءاهفقباو اهرييس# يف ناسنالا ةدارأ تح

 ًارمتسم اك رحتم ضبان هلعجو هردقف هقلخ نم ةداراالا مهلا « هتبلا ةدارا اهفافيا وأ

 . ةايحلا ىدم ةميلا ةفيظولا هذه ةيدأت يف

 سهاأض؟ ب



 فرعتو ؛ ع ونلاو درفلا ءاقن ىف ريطخلا وضملا اذه ةماظع كال ربظت انه نمو

 ىف (يئاغ هوك نم + هيف ركمتلاو .لمأت!اب لضفلا هذيملت « ع ٠ مامالا سا !ذامل ًاديج

 جئاوجلاب هنصحت من, + ىك# ةعردم هيبنأل يوقلا ءاشفلاب هعردتو ردصلا فوج

 هلك كلذ مم مث ٠ جراخلاو لخادلا نم تامدصلا نم هلاظفح عالضالاو صقلاك

 ٠ ميكحلا ىرايلا ناحبسف أطبا تاتسدلا سف: نم ىتح هيقيل بصملاو محألاب هاطغ

 ةبصقلاوكيرملاو ىلا

 توصلا جر اهدحا نيذفنم قلحلا يف لمج نم : مالسلا هيلع لاق
 ةدعملا لصتلا يرملا وهو ءادغلل اذهنمرخ الاو ءهئرلاب لصتملا موهاحللا وهو

 ىلا لصيي نا مامطلا منع اةبط موقاحلا ىلع لمجو « اييلا ءادعلل لصوملا

 . لتهف هئرا

 نيبقن ةطساو: نينذالاو فنالاب لمتبو ٠ مها نم ماملعلا ىرجم وه قاحلا

 مط يقب رط ىقنملم نوكي انه نمو 2 ىراأو ةرجنلا لفم الا نم لصتب ام اهئ

 نوكيف ًاذإ حلا نيذفنم قلحلا يف لءج نم : (ع ) هلوقب دارلا وه اذهو سفنتلاو
 . ىرالو ةيئاوهلا ةيصقلا ام ناذفتلا

 هرجنحلا لذسا نم هىدتبت ةيلاشغ ةيفو رضغ ةانف يهف ةيئاوهلا ةبصقلا امأ

 ىميلا ةئرلا ىف امادحا هصتاملاو رنصلا فوج يف نيثلح ادلا نبتبصقلاب يعتنا و

 « نيتئرلا ىلا ناتلخادلا اهاتبمس يم هشورفم هبصقلا هذهو ءىرسإلا ىف هيناثلاو
 قئلاقدا) طبذر ك_ ىف بادهالا ذه دوج .يف هكحلاو خوملا بادهاك هعومتم

 سهام"



 لع فقن يحذف « اعيذؤنف نيعئرلا لخا# ىلا لصتف لخدت نأ نم اهربغو ةبماربلا

 ٠ يسرا ةيندبلا ةع,رطلا اهدرطت ىتح بادعالا

 انف نم ةرابع وهف ةدملا ىلا ءاذغلا دفن يذلا يناثلا ذغلا وهو ىرلا اعأو

 نيب و نيثثرلاو بلقلا فلخ ةيئاوهلا ةبصقلا ماما ةيلضع ةيئاشغ ةيناوطسا ةليوط

 نم لئاس بورش. يأ وأ ةيمامط” ةلنك# لاصبا هتةيظوو « زجاحلا باجحلا ينعاف
 . هيف ةرشنتملا هفايلا ضايفنا ةطساوب ةدملا ىلا موعلبلا

 ةرئادا فس هيشي ريغصوضع يرملاو ةيصقلا ىا نيذفنلا نيذه نيب نأ مث

 ةفاملا ىلع ركتسمو ةرجنحلا ىلعا يفعوضوم ( تولا نامأ )وأ ( راءزملا ناسا ) ىمدب
 . اقيط موقلحلا ىلع لمج : هلوقب (ع ) مامالا ءانع دقو «ايلعلا اهتهوفنم ةرءادقلا

 اليكل ىرملا ىلا همفللا رادجنا دنع ةرجتحلا ةهرف دس هئفيظو قبطلا اذهو

 اهحرجتو اهاكنتو ابلقثب اهيذؤتف نيشثرلا ىلا ةيئاوها ةبصقلا قيرط نع قلزعت
 وأ ضرأا ثدحيف : ةيومدلا اهقورع راجفنأ وأ اهنردت تقذ ببس ارو اهتءالصب

 . لئةيف : هلوقب ( ع ) مامالا دصق وه اذهو . الجآ وأ الجاع توملا
 ًامفتم قد بورشم وأ هيقل دوجو مدع دنع يرامزأا ناسإلا اذه نأ مث

 . سفنتلا نيتئرلا ىلا ميسنلاب ذجل هحوتفم ةرجنملا ةهوف ران ' ماودلا ىلع اَْقأو

 ام



 طئاخلاو لويلادفانمو هكزا

 لولا ذفانأ لمج نمو : فلتلا ىلا يدؤتف داؤفلا يف ةرا رألا ريحا الكل

 ءالاهشو نب بلقلا مسج اتفنتكأ دف نينو كرلع سم اك ردصملا فيوجن يف نأ
 اهيتك رحماظن ىف لالتخاو أ روتف يأن ودهئرارح هيلعاح وره هييناج نم هاتنضتحاو

 رأ نول اذ (ًقيقر نزولا فيطخ اثم ةينبلا يجنفسا اهجيسن قلخ دق ناتئرلا نائاهو
 امهنم ةدحاو لك للخت دقو « رمعلا ىف ناسنالا مدقت بسح مناق يداءر وأ تعاب

 ضغوةيئ اوما تالصيوحلاو ةيومدلاةيعوالاو باصءالاوةيئاوطا ب يمانالا نم ريك ددع

 ىطغلاءاثملا اذهو .( بنجلا ءاشغ )وأ ( ارولبلا ) ىمس ىوق قيقر ءاشمب اههاحطش

 نم امنام نوكيأ © بلقلا اهيف اب ةيلخادلا ةيردصلا ءاضعالار باس امهعم ىلعغ دق ام

 نينئرلا حاتفئا لهسيل م « ةيسيملظلا ماظملاب قيقرلا ىّورلا جيسنلا كاكتحا

 يل هاازارفالا ةطساوب ' سفنتلا لاحيف رهفزلاب امهصلفت و قيهشلاب امهعسون دنعر متسملا
 وه امهئازجا نم نيتئرلا ينام مأ نأو . هيف ةرشتنملا يطاحلا ءادملا تاربجح نم

 ةكبشب هطاحو ةفوجم رافص صايكا وأتاخافتنا نع ةرابع هينا ةيئاوهملا تالسيوملا

 دءاسي يكل , أدج اقيقر يلخادلا اهٌواشغ قلخ كذا . ةريثكلا ةيومدلا ةيعوالا نم

 ميسن لوخد ىلعو « ءاوطا ىلا مدلا نم « نوبركلا » ةقرتملا تازاغلا رورم ىلع

 بذجةيلمع مت تالصي وحلا هذه لخادىف نال « مدلاىلا ءاوملا نم « نيجسكو الا »

 هاضه ب



 هشيع ناسنالا ىلع دسفيف اكاد انايرج ايرجم الثا امهطبضنا اجارشاطئاذلاو

 هيلي الو هنم يضم ال ىذلا لي ؛ اذه نم يملا يعج نأ ى مف

 . رثكأ ! سانلا

 يتلا ( داؤفلا ةحورم ) ةئرق ليف اذه لجالو نوب ركلا مقدو نيجسكألا

 . لتخم الو رتذتال
 ةرارحلا ريحت الثل : فوق ( ع ) مامالا اهنع ربع دقف حبورتلا نم ةياغلا امأ

 ةقاطلاهبف دتشنت هتكرحح رارمتسال بلقلا نا كلذ ىصمو_فلتلا ىلا يدؤتف داؤزلا يف

 ًاكابتنا بلقلا يف ثرثا جراخلا ىلا ذفنم ما دربم اهل لصحي ملو تيفب اذا هيرارحلا
 ةرارحلا يف دادتشالا اذهو . توما الأم نوكي ينلا ةكرحلاي اوفو ًاريخأو الالحنأو

 يأسفنتلا ةيلمع نكلو ( ريحتت )ة ةلك نم دوصقلا وه اهل دربم وأ ذفنم دوجو مدعو

 هلمجتوةيرارح حورتو باقلا دربت ىثلاش قوتحلا نوب ركلا عدو يفاصلا مي-ذلا بذج
 ةرارحلا كالث هتكهنال كلذ الولو ةادحا ىرورضلا هلمع ىف رارمتسالا ىلع ًارداق

 . ةايحا هبجاولا ةكرحلا نع هفوفوو فلتلا ىلا تدأو

 ىرعلاك اعنا ومو ًاهْئاوع ىااجأ رشا امل هلل لمجد قف ؛ طئافلاو لوبااذفاغم امأ

 ىرجي لا اهيف هعامتجا دمب ةناثماهعفدتىذلا لوبلاف . يعادلا ناب رجلا نع أهبطبضت اهيف

 لع قلخت نا ةرهالا ةكملا تضتقا دق « اهتالضع صاق: ةطساوب ةدحاو ةمفد لوبلا

 ( لوبلاىرجم ) ليلحالا مف ىلعوذدارالاو رايتخالابقلغنو حتفنت ةبوف ةلضع ةناثملا مف
 الولو « ةدارالاب هعفد لبق يأدلا رمتسمانايرجلا نعةطبضوهكسمل ًاضبا ىرخأ ةلضع

 ىف أئهبالو هشيع ناسنالا له صفنب (.م اد نايرج ىرجو لونلا لاسل ناتاضعلا ناناه
 ًارقتسم سلجم سلجي نأ وأ لمع يا لمعب نا ىلع لالا اذه عم هنكمبال لب ؛ هتايح

 ظئاذلا امأو. هعفدو هجالع بجي اضم ( لوبلا سلس) راصانه نمو , ايراجدلوب مادام

 -اامكد



 جراخلا يلا هفذقيل ييقتسلا ءاملا ىلا ةدملا ابمغدن يت ةيدملا ةضنلا وهو ( زاربا )

 ميقتسلا ءاملا اذه نوكي نأ ضيا ةكحلا تضتقا دقف ( تسألا ) جرشلا قيرطب

 اهطابقناب ةدارا الب طئاغلا جورخ نم منع «ةرصاملا ةلضملا» ىصدنت ةيوف ةلضمب الماحم

 لفثلا هيف منجي عسأو فيوجت ميقتسأا لبق اعمالا ةياهن يف قلخ دف هنا اك": رمتسلل
 فرطىلعو لوبلاعمتجت ةناثلا لباقي وهو © (ضيأ ةياغلا كتل ميقتسلا ىلا ردسني نأل بق
 رادمنالا نع هيف ةممدجما داولا كت من ةرصاع ىرخا ةلضع دجوت فيوجنلا اذه
 ىلإ زاربلا مفديف ةلضملا هذه طسبنت ةدار الا تاصح اذاف « ةمفدب :دارالا لصحم ىتح

 ىلا جريل ىرخا ةرص هتلضع طسبنتف ةدارالا هيئات ىتح فقوثي ضيا هيفو مبقتسلا

 ىلا هجتم هف نا ثيحو ٠ ماودلا ىلع احوقذم ميقتسملا ناكل كلذ الولو « جراخلا

 ناسنالا شيع دسفي اذببو عئاما دوجو مدما ًارمتسم جورحلا نوكب نأ مزاي لفسالا
 . هيهذم ىف اسجن هارب نم دنع هتساجن ىلا اًفاضم هنوتنو ةتبوطرو عوفدلا ةراذقب

 هذه ربدتو رظناو لمأتف . امطبضتل : هلوقب (ع) مامالا راشا هلك اذه ىلاو

 قواحلا اذه ىلع اهب يرابلا ممنا ينلا ةميظملا ممنلا كيناه لقعتو « ةرهابلا ملا

 ابيصحب نأ عيطتسي اه ىمحلا نأ ىرث لهف . !ءادتا و الضفن لعاجلا رصاقلا زجاملا
 ةكاردالا ةدودحلا مهوقع نينيمتسم اوعمتجا وأو نوصحملا اهنم ىصحن نأ ىسع كو

 ممنملا يلاعتف ؛ رثكأو رثكأ سانلا هللعب نلو هملعي ال يذلاو هنم ىصحب ال يذقا لب

 . يذهلا عبتا نم ىلع مالسلاو لضفتلا

 ب. اهلال



 دكا و ةدمملا
 هس

 مهل اهردقو 6 ةديذص ةيارصع ةدملا ل.ح نم ؛ مالسلا هيلع لآ

 رم فيطللا وفتملا لووقل ةمحان ةقيقر دبكلا لمج نمو ؟ ظيلتلا مامطلا

 له تقلخ دفو ؛ كواع ىم اك ماعطلا مه مهملا يماسالا وضءلا يش ةدعلا

 يف ابهضومو ٠ نيعلا ىلا هسأرو راسبلا وحن هندعاق ياش يلضع يطورخم سك ةئيه

 انييدركلا نيب ةطسوتم بلقلاوةئرلا تح زجاحلا باجحلا لفساو نطبلا في وجىلعأ

 «داؤذلا) افرع ىمستو ىرملاب لصتنو قوف نم اهادحا ناتحتف الو .الامث لاحطلاو

 نم لكلو . « باوبلا ١ ىمستو يرمثم ىنالا ءادملاب لصتنو لغسالا نم ةيئاثلاو

 اهيا ءاذغلا لوصو ماع دعب ةدعلا قالغا داؤنلا ةفيظوف . ةمهم ةفيظو نيتحتفلا نيتاه

 لكالامدعب ءابطالا ىضوي !ذه لجألو ؛ ةمضاملاةرأرحق اظفح ردقلا ءاطغك نوكيل

 متي ىنحءاعمالا ىلا ةدعلانم ءىش جورحييمسبال نا هتنيظوف باوبلاامأ ١ عبشلادمب

 . ابيلا اهنم جراخلا عوجر نم مدع اك « هخبط لمكيو رفا

 يملاحتاءاشغلاوأ ةيلخادلا ةةبطلا )١( تاقبط ثالث نمةك سم ةدعما ىأ ينو

 ةيلخادلا ةقبطلا نف . ةيجراخلاوأ ةيلصملا ةقبطلا (*) ةيلضءلا ةغبطلاوأ ةطسوتملا (؟)

 هقيقرصاصتمال ار ضاحاسومك نوكيل ءاذغلادمت ىنلا همضاهلا ةيدمل! تاراصملا زرت

 ىمس:و باصعالا اياظش هبشت ةريثك قاقد اياظش ةطسوتلا هقبطلا يفو . ديكلا ىلا
 لوط ىف ًادتمم اهضد نوكب ثيح اهيف دادتمالا ةفلتم يهو محلب ةطاحم( فايلالا )

 مضملا دعب جراخلا ىلا همفد اهلمحو ضرعلا يف اهضعبو . ءاذغلا بذج اهلمجو ةدعلا

 - امل



 ىرثأ ؟ ردقلا هلا الا ةدمملا لمس نم فطلا وهام لمعتو مضبتل « هاذذلا

 ملع ردو مكح ردم ريبدت وه لب 1 هلكو كلذ ن“< ٠يب 5 لاهألا

 . ريبا فيطللا وهو ءىثهزجميال ءاهإا هقلخ لبق ءايشالا

 .ريشم نم هناحبسف ؛ هيبضه متن ىتح اهيف هفاقياو هاذغلا كلسم اهل ميو هيروم اهضعيو

 ىلعالا ةيدحم يعو . ةايحلا ظنحل ارمهاو مسجلا يف ةدغ ربكأ يف : دبكلا امأ

 نم تبكو دقو.« ةرمج ىلا رمحأ نولو شه قيفص جيسن تاذ « لئسالا ةرمقم

 اهنم جرختو ةريثك ةقيقد ةيومد ةيعواب يهتنت نخدلا ةبح مجحب ةريغص تابيبح
 اييردت ظلشب (مرف نوكتل اهضمب عم ممم ةينقالا هذهو ٠ ءارغصلل ةزرفلل ةينقالا

 ,ى رشم ىنثالا ءاعلا يف يهتنت يللا دبكلا لفسأ نءةجراخلا ةيوا فصلا ةانقلان وكب ىتح

 عدوتسك قلخ ىوق قيفص يئاشغ سيك يو ( ةرارملا ) دجوت ةانفلا هذه هانثا يقو
 .ةيوارغصلا ةداملا دئاز

 ليطتم قش اعلصفب « رسبأو نميا نيريبك نيصف ىلا مسقنت دبكلا هذهو
 الاهل ةاقتسم ةدف اهنم دحأو لك« اضيا ةريص ىرخا ةثالث صوصق ىلإ مسقتت اك

 . ةيشغاو باصعاو ةيومد قورع تاذ

 ىذلاءاذنلا نم قيفرلا وفصلا ليفت يكل « همعان هقيقر دبكلا قلخ ىف ةمكحلاو

 ريغ لمعو يلاث مضيب امد لاحتسا اهيف لحاذاف مدقت اك ةدملا نم اقيراساملا هصتست

 . ةدملا لمع

 ةداسملا كقن ىو ءأرفصلا زارفأ لثم مالا نيوكت ريغ ىرخا لامعأ دبكلو

 بسرتت دق يتلا هيوضءلا حالمالاو تانسوفلاك هيندعلا .حالمالا نم ةئوكلا ةرملا

 . لذ ريغ ىلا هيلا ندبلا حابتحا دنع ركسلا زارفا لثمو « تاوصحلا نوكتف

 ملسلا كؤتس هلمأت مث « عيدبلا نقتل عنصلاو مكحلا رييدتلا اذه يلا رظناف



 لهمأ 9 ةفداصللاب دجوبو لاهاب ثدحي اذه لثم نا ىرت لبفا . ةذفانل كتريصبو

 أذهلثم نا « انعذم رعتو اتفوم فرعتس كنا لب . الك# ءايمع ةعيبط نم لصحي هأرت

 هزيسسب ال يذلا وهو < رداق ملاعريكح ريدس ريب دن نعالا دجويل متصلا بيجسلا قلخلا

 . ريبخلا فيطللا وه وهو ءيش

 راغظألاو نيزشلاو ةدروألاو مدلاو عاضنلا

 بسبيانا يف 527 قيفرلا خلا راص م ءلضفم 5 086 مالسلا هيلع لاق

 قورملا يف اروصع مدلا رام ١ هبوصنو هظفوول ايل| كلذ له ؟ مأاقملا

 ىلع رافظالا تراص ل ع« ضيف الف هضيةيل الا ١ فورظلا يف ءأملا ةلزنع

 . لمهلا ىلع ةءوعمو احل ةيتو الا عباصالا فارطا

 يربرقت ماهفتسا وه باتكلا اذه مضاوم رعك ١ يفو ا:ه ماهفتسالا نأ ىنخمال

 ركفتلا دعب ايس الو رداق ملاع كح عفاصلا ناب رارفالا ىلع عماسلا وأ لئاسلا لمحب

 الآ اهركنبال ةيلقءؤ ةيرطف روما اهناق « هتقلخ عيدبو هعنص بيجع ىف رظنلاو لمأتلاو

 نم هل صانمال هنت فصنلا لمأتللا لفاملا امأ ٠ كردي ال لهاج وأ دنامم فراع
 . رارفالاو فارثعالا

 نم دارلا نا : لوفأ ؟ لا اتص# قيقرلا خملا راص مل لضقماي ركف : (ع) لاق

 يناوطسالا ءزجلا نع ةرابع وه يدللا ( يكوشلا لبحلا ) يكوشلا عاذنلا وه انه خملا
 طلش و لبح لكشب ربظلا تارقف لغسا ىلا ةمججلا يف يلصالا خلا نم دتملا ليطتسلا

 ةمزحب يعتنب ىتح( ىيرقفلا دومعلاب ) ةفورعلاةيكوشلا ةانقلا لوط يلع « ريتصلا ميصالا
 بأ ه١



 ةيماظملا ةأنقلا كلن طسو عاضنلا اذه نصح دقو «سرفلا ل يذ» ىمسف باصعالا نمو

 لوقب ةدوصقلا يه ةانقلا هذهو . ةروكذلا ةثالثلا غامدللا ةيشغا سفن اًفوفلمةيكوشلا

 ىعمسف اهنم مظع لكو امظع 674 2 نم ةيوكم يعو ( ماظعلا بيبانأ ) «عد مامالا

 لك نا مولممو ؛ ةمجججلا فيوجتب لصتت ةفوجلا ماظعلا نم ةلسلسلا هذهو « هرقف »

 نم4جأل وه قلخام ةيمهال الإ سيل وضملا اذه ةلماكلا ةبانصلاو ؛ نيتملانيصحتلا اذه

 ءاضيب ةساسح ةيبصع طويخ هيبناج نم جرخم هنا اهمهاو ةليلجلا مفانملاو ةيماسلا برآلا

 ثيم( ةيكوشلا باصعالا ) ىمستو مسجلا تاثيزجو ندبلا ءاحنأ ميمج يف قرفتن ةريثك

 غاماللا ةداراب ءاضعالا يف تالضملا ميم تاكرح لصح اهب و « هتبلا لحم اهنم ولضيال

 . اب مميوأ اهيلع محي غامدلا ىل ءاضعالا نما رهثأ: او تاساسحالا لك لفنن اهناف

 تارومألاو غامالا وهو عاطلا سآلا نيب ةديحرلا ةطسازلا يم هذه باصءالاف اذإ

 . ءاضعالا يغو ةميطللا

 وه وأ محلا لوزتو ماكحالا دوعصل ديحولا رمملا وه يكوشلا عاخنلا اذهو

 رطضت ةلياج ةميظع ةدلو يرمعل هذهو .ةكرحلا باصعاو سحلا باصعا لاص:!لمح

 . ةبلصلا ةيوقلا بيبانالا هذه لثم يف هلثم ظفحت نا ناقتالا ةكح

 ريتث رلا نم نيكو الل لصوملاو ؛ ندب#يذغلا لئاسلاكاذ وهو : مالا امأ

 ميمجيف ةيرارحلا ةقاطلل ظفاحلا وهو « ايهيلا هنم قرتلا نوب ركلل جرخلاو ' بلقلا ىلا

 ىلع هتجستال بطرلا نيللاو ؛ هيلع ةيضرملا ميئارجلا تازاغ نم هل يتاولاو ؛ مسجلا
 . بر الأ نم اهريغ ىلا « اهفئاظوب موقت ايك ماودللا

 نوللاتهابلا يلالزلا يولقلا لئاسلا 669 ابمأ ةريثك داوم نمبك رتب وهو

 «ءارخطلا تاركلا 3 ىمست ءارخح ةيورك ماسجأ نم ريك د دع 67١9 « امزالب ١ ىمسملا

 كيدحلا »د مالمالا «4د « ءاضيبلا تاركلا » ىمست ءاضي ةفافش رافص ماسجأ و
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 . ةلوطلا بتكلا ىف ةلصفلا ىرخالا داوملا نم اهريغ ىلا

 ىمست ةيدمدح ةنولم ةياالز ةدام ىلع يوتحت اهنا ؛ ءارجلا تاركلا امأ

 . نيجيسك الا بذج ىق تاركلا هذه ةديظوو ( نييواغوميه )

 دنجك يعف ٠ امس رغصاو ءارخلا نم لقأ ىف يتلا : ءاضيبلا تاركلا امأ

 ىلع ةمجاطلا ةيضرلا مينا لا ةداباب هتحص طظذحمو مسجلا س ريغ نا انك ةلظوو نقرملا

 . ةجسنالا نم ةدسافلا داولا اهبصاصةمابو مالا

 فو رظظلا يف املا ظفمأك « ةيومدلا قورءلاطسو يومدلا لئاسلا !ذهظذح دقو

 يناوألا هذه نأ راو ( هدئاوف بهذتو بهذيف ضيفي وأ ليسي ال ىتح يناوالاو

 . ةقيقد ةبرعش قورع (") ةدروأ () نيئارش )١( ماسقأ ةئالث ةيومدللا

 أهيفو نيئفبط نم تبك ر ةنرم ةكيعم ردج تاذ بياذأ يعف نيما رشلا امأ

 نميناوملاحورلا لم اهتنيظوو . اطاسبناو (ًضايقنا ددمتلا ةلباقةريثك فايلاو تالضع

 اهناالا نيئارمشلا هبشتاض؛أ ةدروالاو .اهتبذغتا ىتنلا مدلا لقن عم هاضعالا ىلإ بلقلا

 يف ةبررعشلا قورملا اما . هيلا اهنه قنلا ريغ مدللا ةداعا اهتفيظوو ةدحاو ةقيط تاذ

 هتج أو ممجلا ءازجا عيمج يفبءشقن م ؛ ةدروالا ةياهمب نيئا رشلاةياهن لصوت ىثلا

 . احيشرت ءاضعالا ةيذنتل مدا اهنم حشرتب يكل

 ةعوضولاو مودرن ةحطسما ةيرلا ةبلصلا ةينرقلا ءاضعالا يحف : رافظالا امأ

 .:رم رمشلاك نوكتتو . نياجرلاو نيدبلا يف داصالا فارطال يرهظلا هجولا ىلع

 تافآلادادبال محلا يف ىنارطالا ةرئاغتلعج دقو «جراخلا ىلا ةعوفدملا مالا تالضف

 ناسنالا ىو « تتفنلاو رسكلا ضرأوم نم مسالا نيلب ةورقم ةبلص ثقلخو ٠ اهنع

 نا رطاةءاقوك ةقلخلا يفىرخا ةريثك بر املا ؛ ناويحلا رفاحلاو فلظلاو باحلا

 ةقيقدلاءايشالا كسم لعمباالا ةناعامث ٠ تاسمالللو تامداصلل ريثأت نم عما الا
 لا 0



 ةيرورض اًنايحا نوكت دق ىنلا لامعالا ىنمبل 3 5 اهنروربص ًاريخأو اباعاقتلا وأ
 . اههايشاو فتنلاو كمحلاو درحلا لثم

 « لامعالاو لامتسالا ةرثك ةطسارب بعشقتو قرن رفاظالا هذه نأ ثيحو

 لامعالا نم ريثك نع قوعت دق ثلاط اذاو ٠ تلاطتم اذإ اهنوكلو , هيمان تفلخ

 امو ؛ تلاط:الك اهميلقتو اهضقب عراشلا أ دقف . رظناا ةمشب حبصت اهنا ىلا اناضم

 كذا امفر سحلا هدم تقلخ دقف ٠ ةساسح تناك اذإ لؤم ملقتلاو صقلا ناك

 ةءاقو ؛ هلوقب ( ع) مامالا دوصقم وه اذهو « ةبلصلا ءايشالا ابسموأ أهميلفت دنعإلأتلا

 . لمعلا ىلع ةيوعمو ال



 محللا لمح ركحو نذألا
 هيلالا» تتيذخقلا ىلع

 الإ ؟ بلوللا ةأيبك ايوالم نذالا لخاد راص مل: مالسلا هياء لق

 يف ًاكني الف حيرلا ةعرسكيلو , عمسلا ىلا يعتدي ىتح تودملا هيفدرطيل
 ضرالا نم هيقيملالإ 8 محالا اذه هيقياأو هيذفن ىلع ناسنالا لمح مل. عمسلا

 هنيب نكي. مل اذإ همل لقو هعسج لحم نم أتي اماميلع سولجلا نم ملأت, الف
 . اهتبالص هيف, لئاح ضرالا نيبو

 الخادو ناوصلاب اجراخ ىعتذلا يجراخلا نذالا ىرجوه انه نذالا نمدوصقلا
 راملالوخدو درب# اضرمم ناكو ؛ توصلاو ءاوهأ بذجل ىرجم ناك امل هناف « ةلبطلاب

 ًامساوقلخ : ةيوقلا ةيساقلاتاجضلاو دعرلا تا :رهو ءاوهلا ةدش نمتامدصلا ةبباجتو

 ىف لغادلا ءاوملا طغض ةنزاوم نيمأتل بلولا ةأيه ىلع ةءوتلم جبرامتو تافطع اذ

 يفقس لب فنعو ةدشيو ةدحأو ةمفدعمسلا ىلأ لصب الف اهيف ايميردت هلوخدب نذالا

 الف حبرلا ( ةروس ) ةمح رسكنتو تومصلا درطب امير ًادودصم جيدراعتلاو تافطعنلا
 هذه يفورضغ جيسف نم قلخ هارت تاو هنازهب عملا كني الو ةلبطلا عدصنت

 , اهسقن ةئاغلا

 محلا نال ةيلج ةحضاو هتكحل ريثكلا محا نيضفلاو نيتيلالا لمح امأ
 تناكاملو اهل اهتاقالم دنع ضرالا هب الصب هبلصلا ماظملال أت ن.ضرالا ىلع سلاجلا قب

 هلك ندبل ملتي ناو دبالف هلك ندبلا لقثل هلماحلا نو ربظلا تارقف زكترب اهيلع

 دنع رجضيو أتي فيك هو هيقيلا محل لقو همج لح نم نا ىرئ الا . اهلأت
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 . هماظمل يقارعلا لئاحلا نم ةدرجلا ضرالا ىلع هسولج

 ثالضملاو ربثكلا محلب ماظعلا هذه شنت نأ ةكحلا تضتنا دقف كف
 ارم ةامبسف ملأتق نيبجولا عدصلاو ضرلا نم اهظذحل مضولاو هامحتالا ىف ةفلتحا
 . لطفتم كح

 امهلسانتو ىتنالاو رحألا

 السائتم هقلخ نم الا ىثثاو اركذناسنالا لمج نم : مالسلا هيلع لاق

 5 المؤم هقاخ نم الأ الازتم هلمح صو

 دوجرلا ىف ءيش لكيف ةئباث ةمببط لضفالا ىلا امدقت ريسلاو لاكلا ىلا هجونلا

 ناسنالا ىا هنأ م « لاهكلا بلم ىلا هيف ةكرما ةقيلخلا هذه ىضتقمي هجم ناسنالاو

 هقعنةيميرباا نع لصفنا فتمو؛ هفطاوعو هلويموءزئأ رغب ةصاخلاةيناوبحلا نم زعمت فيم

 دامتيالاو ء لضفالا وحتامدقريسلاو لكلاب لط ىلا امبط لفملا كس مفدنا ؛ كاردأو

 ةراغلا ثدبصأ دقف كلذا ؛ امنع لصننا ينلا ىلوألا ةيناوهح ىلا هب طبهب ام لك نع

 لماكلاا نم هريس يف ًارمتسم عرونلا ءاقبو ةلالسلا ظدح يف ناسنالا ةايح نمىوصقلا

 ًادعتسمو بولطلا لاكلا بسكل اليات نوكب ايه نيذلا هببذيئو هلقصم لك الا ىلا

 ةزيرغلاو لقعلا نم لك لفكت دقلو : لكا نوكب ام يتلا ايأهلا لثما وم ءاقترالل
 ظنمم تلفكت زئارئلاف . ةياغلا كلت نم رطش زامفاب هيف ميكحلا هللا اممدرأ نيذلا

 ةلالسلا ثؤت دادعاو ببذهتلاو لفصلاب لفكت لفعلاو 6 ع ونلا ءاقيو ةلالسلاو لسنلا

 . لكآلا ومن قرلاو لاكلا لوبا
 هأ3ك# ه



 ينمأ ةيلعافلا جودلم ةايحلا رعوج نوكبنا ةيلالا ةكحلا تءاشدقف كاذاو

 نمةلصاحلا جئاتنلا نوكتل ءابهض»» مم نالعانتي نيبلصا نبرصنع نم ًااؤم نوكي نأ
 ةايملا لاكشأ يف:ءوذتمو © ةاملاب هطيحلا لاوحالاو ىورللا ىالتخاب :ةلتم اهلعانت

 يذبملاوه نالتخالاو عونتلا اذه ناف . اهئاداعو اهزئارغيف ىتحو اهنافصو اهناولاو

 . لاكلا قام منستل ةدعتسم ابلعجتو ةداسنالا لقصب يذلا فقثلاو

 موقتناو « ىثاو ًاركذ نيقش درفلا ناسنالا لمجب نأ مكحلا قلاخلا هاش انهو

 . ءايحالا لاكش | عونتو ةيناسفالا لكتو عوذلا طفح هب يذلا لسانتلا يلمع اهب

 لاكأأل ىتناو اركذ نيفصن نالسانتللا نوكب نأ ىضتفا يدقاوه لسانتلا باطف ًاذإ

 ثيح < جاودزالاو جاوزلاب اهتدحو ىل' اعتدوعو اهلاصتاب ُتلذو « ةدوصتلاة لمعلا

 . لسانتلا ةيلع اهدحوتو زءارغلا اهض.ب عم اعنلت

 ةيلمءارجا ىلع ناسنالل زنحم ىوفأو لماع ربك أ نا للا يعبدبلا نم نا مث
 الواوةيرداب عافننالا لمأ الوا ذإ « ريغال ءاجرلاو لمالاوه ءابيلع مادقالا لءانتلا

 زجماا دنع ءانبالا نم ني ودالل ةدعاسما ليخم الو ؛دالوالاب ةحارلاو ةداعسلا روصت#

 باعتالل لمحت نم ةقهرلاةليقثلا هدويقب ديقتل اعضخو « جاوزلا ىلعامدقأ امل . ربكلاو

 اهشع ناردكب نبوألا ىرغل ىتح ؛ مهميلعتو مهتيب رب ليبس ىف ربسلاو قاشلاو

 ودحييذقاوهءدحو لمالاو لمالا نكلو :مهدامساو مهتحارا ليبسيفاعاوف ناكبنب و

 ةيقع لك اهيلع نوببو « رعولا ناديملا اذه محقت ىلع نيو الازفحيو ' نيقشلا نيذه
 . يبس ىف دؤك

 لمالا لم+و لسانتيل ىقاو ا كذ ناسن الأ لءج دق ىلامن ها نا ةصالخلاو

 . بولطملا لسافتلا ةيلمع ىلع ابغار مدقيل هيف
 غيلبلا ياسلا ىنملاو ليلجلا باطلل اذه نيب فيك (ع) مامالا لوق ىف لمأتف

 هاأذك



 ريثك لمأت نود ضماملا ىنمملا اذه ةرصاقلا انلوقع كردت يكل ةطيسب ذزيجو ةرابع

 . دئاز ركظت وا

 ثدبم ثبوق الك ينلاو * سفنلا ىف هتباثلا ةزيرغلا تلقت وبف :لمالا ىثمم امأ

 ليف ا  لمألاو ةايملاق ءاقبلاو دولخلا 4 تقفحو < حاجنلا ومت لمأالل قيرطلا
 هتعزرعث رتفو هأوقناسنالا نم تراخل هالواو .نالصفن,ال نافشو ؛ ناقرتفيالناونص

 لبسلاو« ةايحلا تاملظماحتقا ىلع هرونب مجشم وهف ؛ هلامعا نم ريثك ىف سأيلا هارعو

 تثوملاو راحتنالا ىلا (نايحا هرملاب سأيلاىدال ءالولو ٠ ةحارلاو حاجسنلا لبس هبحاصا

 : رماشلا لاق ؛ لجملا

 لمالا ةحسف الو شيعلا قيضا ام اهبقرأ لامآلاب سفنلا للعا

 تاياملاكردت اهب ٠ زئارغلا لجأ نمةزمرغو ٠ لئاضفلاىمسأ نم ةليضف لم ألاف

 ةيركفلا ةذللا نم هيف ام ىلا افاضم ؛ مئارجلاو لئاذرلانم ريثك ص لمآلا دهتبي اهبو

 ةمحر لمألا قلخ ؛ فورمشلا ثيدحلا ىفو « هكردا نمل تاذالا ري يع لب « ةينقولا
 .روصلا عدبلا ناحبسفًارجشس را سرغالو ًادلو ما تمضراام لمالا الولو ينمال
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 اهلا ناضرالا ةجاحو لمعلا تلا

 نمو .المأع هقلخ نماالا لمملا تالا هاطعأ نمو مالسلا هيلع لاق

 .ةعاطا يرضع نمالا جات هلمج نمو . اجاتحم هلم+ نم الإ الماع هعاخ

 . هعومشت لكوت نمالا ةجاحلاب هيرض نمو

 لك نم لزعا ةوقلا مدع ادرج ةعسارلا ةايحلاءذه كرتعم ىلا ناسنالا طبه 0
 قيرطب فرام ريغ ابب لهاج ثالذ مءوهو « ةجاملا الإ كلءال « لقمقا نم يتح ءيث
 ىف مدقت اكو لب « هينامأ وهناوهش تددمتو هتجاحتدتشا اهو بش الك و < اهجالع
 راودأو هنأشن قالتغا سح « همماط»و هلويم تفلتخاوهناكلمو هلاوحا ثبلقت هرمع

 مل وهف ؛ هلردقم تسظاوتو هرادم تمفتراو هفراعم تعستا الك هتكلو .٠ هباتح

 لكن أش ' ةجالا هثببج ىلع ةدوقمم « هزجمب ارطتم هيجي ًارومغم دمب لازب الو لزي
 « ةجاحلاب هيرمض دق ناك ىملاعت هللا نال . اجاتحم كنب الو (جاتحت قلخ نكمم دوجوم

 هل أيه يما هميوقتب لكون هنكلو « ةقاقلاو جايتحالا هل بجوت يحاون هيف لمج يأ
 ناك ناو ةاحلا ىممو . يئدنب اكاب ين:و كان هتجاح دسم يتلا تادملاو بابسالا

 هلوفةنيرقب لوالا وهانع اهنمدارلا ناالإهيلاساةحلا هيشناو جايتحالا ىلع ةغلا فقلطب

 همزاب اللكالل ةجابتحا نكل و الثم لك الل (جاتمهقلخ هنا. كلذ ىنعمو ةجاحلاب هيرض
 نكل و. لكالا لمف همزاب ال لك ايامهل قلي اذاف «لكأب نأ هنأش نموه ممن لكاب نا

 ماما يهاك . (يناسب واب رو أير يتا وبحلاو يقابنلا مامطلاعا ونا نم لكالادأ وم 4 يهدف
 كلذىنا اموحيرلاو ضرالاو قربلاودمرلاو رطملاو سمشلاة عساك مدجوت رخاأب ايسا اذه

 ب ؤةضكد



 بذهت ؟ةيكو ةلوكأم مضهت ةدعمو هب لكأي اف . صج دقف ناويلاو ناسنالا يف امأ
 نينا رش بغل لمجو «اًضعالا ىلا أمد هاذغلا نم دبكلا هتلاحا ام عزوب ًابلقو هيفاص

 ىلاةنالضف هنم مفدت اجرح هلوانتت ًادبو ٠ هوانتل هوعدت ةوبش هل قلخ م اهيلا هلصوت
 .اهب ىلاعت هلا هيرمض ينلا ناسفالا ةجاح ذيفنتل تدجوأ يلا بابسالا نم كقذ ريغ

 ملنكلو ء برشم نا هنأش نمو قلخ يعأ الثم بارش# جات قلخ اذكهو

 هبلق يف لج ذا ؛ ةجاحلا ءذه زاجمال (نابسا هل ًابهىلاعت هقانأ الوا برسشب نأ همزلب

 نا دب اذه . ءالا برشل هومدب اشطعو هن رمثي كارداو ٠ هفوج ببنلت ةرارح
 « اهنايب اندرا ول يثلا تاجايتحالا رئاس اعلثمو ٠ هليص لبسو هاا سفن ل قلخ

 هللا ابلءج دق اهلكو تادلجمو تادهجت الذب تفو امل ' اهكردب نأ رشبلا نكمي ام وأ

 ةأيهم يعو « ًادبأ اه جات وهف ٠ اهنع كلفني الو هع كفنقال بزال ةيرض ىلاعت

 . ًادبا هل

 الماعز وكي نأ ناسنالا ىلع ب جوي امم اهذيفتتوتاجاحلا هذه ناءومل لا نمو

 دفق كلاذا ١ لماعاا ارم نيعتسب تآلا ىلا جاتح ةرورضلاب لمعلا اذهو ؛ اهليصح يف

 ملىلاعت هنا ام الماع نوكي نأ لبقهلم اهب زجتي تالاو ةلماع ءاضءا قلاخلا هل دجوأ

 ه رمذ نأ دعب الإ لمع# اجاتحم هلمجي ملو ٠ لمعلا اجاتح هقلخ نأدس الإ الماع هقلخم

 . هحيضوت مدقت اك ةجاحلاب

 فك ف رعب ال الهاج ؛ ةجاحلا برض يذلا لماملاحاتمحلا اذه ناك امل هنا من

 هطارفاةطسأوب هرومأ لتخمو هلبج هةن رضي نالمتملا نمناكو ٠ لمعي اذامو لمعي

 هدوا ميوقتب وه لكوتف ٠ امركو دلل هيلع لضنن دف ميكحلا عدبلا ناف . هطيرفت وأ

 لزياليكت  لدلا هلو ميقتسلا هريس ىلإ هداشراب كلذو ٠ هتجاح عفربوه لفكتو

 . معنم نم هناحب-ق « لضيف باوصلا ةجحم نع ديمو ىويبف
 هاقكدم



 ذيسحلأب همازلاو ناسشلإلا ىلع همعن اياب ىكذ

 نمو « هازملا بجوأ نم الأ مرملاب هصخ نمو : مالسأا هيلع لآ
 ةممأأ همزلا نم الإ لوملا هكلم نمو 0 لوحلا 17 نم الإ ةللا هل بهو

 لوأ ناف نوفرعيل يأ  نودبءيل الإ سنالاو نجلا تقأخ امو : يىلاعت لاق

 نال ك قذر « ةقيقحلا ىلا ريسافتلا برفأو نب رسفلا لدعأ هيلع اك ؛ هّقأ ةفرعم نيدللا

 فرع. اذإ دبملا نأ مولعمو « هلل ةفردمب نرقت ملامهقلخلل ةباغ نكت مل اهتأذذب ةدابعلا

 مدقيملام اذهو ؛ دبعي اذام ردي ملو « دبعي فيك فرعب مل ؛ دبعي نم دصقب ملو « هير
 باوثلاوءازجلا اهيلع مط بجوأ فيلاكتب هدابع فاك ىلاء:هللانا مث هتبلا لفاع هيلع

 لاسرابلقملا اذهدي مث ؛ مبا صموحم م ليداها مهنلاو لقملا هحنم ىنح ابن مهغلكيملو

 هدهلكب لضفتلا قلاخلا فتكي مل مث . باقملاب نيرذنمو باوثلاب نب رشبم لسرلا
 لامعا نم اصاخ المع اهم ةحراج لكل دعاو ةلماع حراوج#ل قلخ ىتحهدبع ىلع معنا

 كيلاود اذكهو قوذلا قطنق ناسقاو ممس# نذالاو رصب# نيملاف اهتابجاحو ةايحلا

 هدصاقم يف اهانشاو حراوجلا كل: لامعا ريبدتلاوةليملا هل بهو هلك كلذ دمب مث

 مث « هريغ نود ام هصخ ينلا ةلفاعلا ةوقال ديب ريبدتلا كلذ لج نكلو ؛ هيرامو

 حراوجلا ليغشت يف ةليخلا كلئو ريب دتلا كلذ نم ةدافتسالا ىلع ةوقلاو لوحلا هكلم

 لمعبو « ديميف قرعيل كلذ لك مهقلا دصاقمو لقعلا ساوال اهعاضخأو ءاضعالاو

 سانلا ىلع نو  ةجحلاب هل امازلا ناسنالل ةبوهوملا معنلا هذه لك تناكف . بائيف
 . ةفلاملا ةجحلا
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 هتفصوأم ريدتو ركف « هركش غلي مل نم الإ هنليح هفلبتال ام هيفكي نمو

 امم ىلامتو كرابن بيترتلاو ماظنلا اذه لثم ىلع نأ, لاهالا دمت له
 نوفصي ٠

 فاضا هرذناو هرشب نيح باقعلاو باوثلا هل بجرأ نأ دمب ىلامت هنأ مث
 ركمم قببل كلذو ٠ ثوكلا دعبو ةرخالا راد ىلا اهريخأت يضو ىرخأ ةمعن همعن ىلإ

 هعيلصب ام أط ىلع ًاثحو هل اييدات كلذ نوكيلوجريو ىثشبف ايندلا راد ىقعادام ايف

 داسضااراشتنا لقيو عمتجملاو درفاحلاصنمنوكبو يني ام ىلع ماعلاماظنلا ريس أذبنو

 . هاجرلاو فوخلا كلذ
 ةداعسإا بلط يف رايخلا هللمجو ؛ اهفو القعهحتمنادعب 2 ناك دق هاك اذكه

 ًارجزئموءساوأل الثتممةنيد رومأ نم هب فاك اع لمحو همهفوهلقععبت نف « ءاقثلا وأ

 ىوهىلوملا فااخو لقعلاةداج نعداح نمو « بأول قحتسس ًاعيطم دع هيهاوث نع

 دبعاملةملا ب لقانه نمو هلم نم مهغلا لفاعلا وجريناك ام رسخ و باقعلا ةوه ىلا
 يف مهان اف هردبعف هَفأ اوفرع نيذلا ةميلسلا لوقملا ورذ مث نون.ؤملاف اذِإ -نمحرلا هب

 . ريعسلا باذع ماقوو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح اينالا

 مو لمعلا اببلا لصب مل ةريثك ىرخا متأوح ناسناللنا (ضبا لعافاذه دعبو
 نموأ اهايابخو رومالا ايانخيعو ريب دتوأ ةليحب اهبلا غلبب مو مهغلاو لقملاب ابكردب
 نم ةباقولل هنع اهعفد وأ همفنل هيلا اهبلج عطب مل هنكلو ؛ ةفورعلا ةرهاظلا ءايشالا

 ءافتكآلل همئم وأ هعرزا ثيغلا لالا لثم اهنع نغتسم ريغ اهبلا جاتحت هنا ىلع اهررض

 هيرو رضلا مئاوحلا نم كقذ ريغ ىلا همنموأ هليلقتوأ لسنلا ريثكتت لثمو هرظن ىفهنع
 نود اهوصح هل رسيو ؛ هملع نود اهايا ءافك دق ريبخلا فيلطقلا نكلو ىمحنال يتلا

 تا



 امركو هنم الفت اهررضب لص ال ثيح ع !مقدو ؛ هعفت لح ىف هلاهي ىأو هبلط

 اذه ركش ىدم غلبي نا دبل ينأ نكلو . دبعلا نم ركشلا اهيلع بجوتسا دقف كلف

 نأالإ٠ هدمحب اهلباقينأ عيطتسي فيكو .هكلآلا لبزجو همن ريثك ىلع لضفتلا معنلا
 . ليجلاب ىارتعالاو ركشلا نع هزه ىدبب

 قداصلا محلا نايبلاو رهابلا فصولا !ذه ميركلا يراقلا اهيا ريدمو لمأتف

 لعأ اديج ركف مث هراصقا تاماكلا هذهيف هنونكم نابأو ( ع) مامالا هالما "يذلا

 اذه لثم نا ىرث مأ 9 اليبس ميكحلا عيدبلا ماظنلا اذه يف ةفدسلاو لاهالل دن

 افراع لئاقلا نوكي نأ الا مهلا « رداقلا ملاهلا ميكحلا ريغ نع ردمعب رهابلا ناقنالا

 . بلقلا ىمعا الهاج وأ ًادناعم
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 ةئرلاب لصتملا هيقتو داّوْغلا

 أيقن هيف نارعا : داؤفلا لضفنمإب نآآلا كل فصا : مالسلاهيلع لق
 كنت تفلتخا ول ىتح , داؤفلا نع حور ةئرلا يف ىتلا بقثلا ومن ةهجوم

 ناسنالا كلو ءداؤفلا ىلأ حورلا لصوامل ءضعب نع اهضمب ليارلو بمثاا

 ديالو لاهالاب ن وكي اذه لثم نا معزي. نا ةيورو ةركف وذ ريجتسبفأ
 1 و

 . لولا اذه نع هعزي ةيسفن نم ادهاش

 ءاضعأ ميه يذغلا مهلا وضعلا كقذ وه باقلا نإ ًارركم لوقلا قبس دنت

 هيئرود مدللا نارودو ةمظمنملا ةرمتسلا هتكرح ةطساوب مالاو ناويحلا حورلاب ندبلا

 بلقلا وه (ع) مامالا لوف ىف داؤنلانم دارلا نا اضيا تفرع اك ىربكلاو ىرغصلا

 ىلا مالا مفدي يذقا ةنم نمالا نيطبلا وه انه روكذلا هبقث نءدارملا نا نآلا عاف

 مث هبمش يف هعفديل نءالا نيطبلا نم مالا ذاب ىذلا يوئرلا ديرولا ينعأ ةلرلأ بفن
 . ةمدقتأا لوصفلا ىف الصفم هتفرع اك ىرسميلاو ىنميلا نيتنرلا ىلا

 الازي ل ةئرلا نم يوئرلا ديررلاو بلقلا نم نميالا نيطباا يتعا نابقثلا ناذبف

 اهدحا لبازت ول ذإ نافلتخالونالبازني ال رخآلا وحن هجوم اهدحا نا ينما نيلبافتم

 بذجيمل لتخا اذإو ىرغصلا ةيومالا ةرودلا لمس لتخ ال رخآلا ةلباقم نع لزو
 هاوق كبتنت اهدادتشابو هترارح دتشن كلذ دنعو « بلقلا نع حورلل نيجسك الا
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 ةكرحلا نه بلقلاف قو لاحلا اذهماد اذإو « هلك ندبايرو رذلا لمملا نع فعضيف

 ٠ متحلا ثولاو كالهلا وه هفوقو ىتعمو

 ةيورو ةركف وذ زيجتس ىرلا ؛ ميكحلا منصأا اذه تقتحم نأ دمدو نآلاو

 لاهالاب نوكسي نا وا لصمس نأ نكمب اذه لثم نإ كردم لفاع يأ روصتب نأ رأ

 ًادهاش#نوكمام وه هسفن يف معازلا اذهدجالا مث ؟ هداراو دصقنودبو . ةفداصلاو

 باارغو هقلخلاب'اجنم اهبققلخام ضد رعتميفرظن, العواملاملا مناصلادوجو ىلع

 هلفع ىلا مجربو فيخسلا لاطابلا لوقلاو دساكلا معزلا اذه نع عدت رب مث ةعنصلا

 طبيبقكفم بلس نأ الإ مهل . عئاصلا دوجوب رقب و قلاخ ابق رتعيفيداحلا هميفودشرلا
 . افاسنا نكي ل ذإ هيلع بتع الو هعم مالك أل ذدئدنعو مكاهبلا فاصم ىلا

 6# د# ا
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 ءاقتلإلل نأيهم نيعارصمك نالاو ركدلا

 تنك أ « بولك هيف نيعارصم نم ادرف تيأر ول : مال.لا هيلع لآق

 ىبيأي عومصم هنأ ةرورص لمت تنك لب , ىنعم الب كاذك لج هنا مونت

 دجت اذكهو . ةحاصلا نم برص اهءايجا يف نوكيل ءهزرببف رخآ ادرف

 شيع نأ يه ةيناسنالا ةاحلا نا : ءاكمحلا نم نودحولاو ةفشالفلا تلاق

 يحتنت ىنح يدنبتال ةكرطا ةنمتسم ةرئاد يعف « شيديل لمعي نإو ؛ لمعيل ناسنالا
 عب ابضعب ةلصتم هللستم تاقلح اهلك كيلاوداذكهو « ءىدنبن ىتح يعقنت الو

 نونكلل هماع يف اهقلاخ ءاشام ىلاماظنلا اذه يلع :رئاسىقوتسو «ةقلحلا ذنم تأدتيا

 وهقلخ يذلا يتاسنالا لاكلا وحت ايشمتم عوونلا موديو ناسنالا دارذأ رثكت كقذبو

 : هلوقب ميكحلا نارغلا اهب قطن اك ىلاعت هلل ةفرممو ءايذدلا يف عتمتلا يما هلجأل

 يمدقلا ثيدحلا اهيلا راشأ اكو ( نودبعيا الإ سنالاو نجلا تقلخ امو )

 ( فرعا يكل قلخلا تقلخل فرعا نأ تببحاف اينخم ازهك تنك ) ؛ هلوقب فيرشلا
 اذهو . ةيوينالا ةايحلا ةباغ وه يذقا يعويندلا عتمتلا نع لكنت نآلا نحتو

 هنوهش ىف رصحني داكب ناويملا عتمت نأل * ناويملا يف هنع ناسنالا يف فلتخي عتمشلا

 امم اهريغ لمشيو اهذسشب هناف ناسن الا مثمت امأ . اهريغ ىلا اهاطخش الو « ةيلسانتلا

 ايهالت هكمجتو « هوو عوتلا رارمتسا ىلع هيفرتو ةايحلا هل ببقخحم ابلكو اه رصح رسعب
 مظعأ رم امو ؛ لاكلاو لاجلاب هعتمتب ناسفالا اذه صتخأ دقو هريغ ىلع قونتل
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 نايقتليل ىثثا درف نم ًايبم جوز نم درف هناك ناؤيملا نم ىثنالاو ركذلا

 3 ايف ذمملاو شبدتلاأور 1 يح ةيجمأا ةَياطا هزه لَم م,بولق تيم

 سا ة رادصع هاوس

 دسجل لاجلاف ' ةيمسجلاو ةيحورلا ةلبحلا ىف يترلا ام بستكي ينلا ةيوبحلا تاموقلل

 ةيحورلاةايحلا ساسالا يعلابجلاب موقت يتلا ةيمسجلا ةايحلا نامولعمو « حورال ناركلاو

 ةعيطلا هيلع تبجوأ دقؤ . نسرود وأ نيتامح ناسنالل نأ ىمع « نالاب موقت ولا

 ةيمسجلا هنايح يف حنم دق هارت ثلا ٠ يناثلا رودلل لوالا رودلا آب هأتب نأ ةينوكلا

 دالوالا بلطو ةيلئاملا ةايهاب متمتلا ابهأتم راصف « ةيلسانتلا ةوبشلا ىلا ليملاو لامجا بح

 رباجن ود هسفن نم عفادب عونلا ءاقبأو لسالا ربثكت يف ةبغرلكم رئاس وهف« نينبلاو
 جودزملاجلاب ةمتمتلاةيمسملا ةايألا هذه رهوج نا لوقن نأانثكمي اذه ىلعو

 هللا ءاش نكلو ةيلمانتلا ةجيقنلا 'لوصحل نيلعانتم نب رصنع نم ًاًملؤم ينعأ ةيلعافلا
 ميسوتو ميونثلا ةيلمعبةيوقت يف ةكحلا ءاضتقال ؛ جراخلا يف نيلصفنم انوكي نأ ىلاعت

 يحورلا لاكلا ىلا دومصلا هب ىتستي يذلا روطتلا هل لصحياو ٠ عونلا دارفا ةرئاد

 . ىلاعت هللا ةفرعم اهساسأ يثلا ةيولطلا الملا لثملا ىلا لوصولاو

 نيلماع اذيأ اضن لمدلا جودزم اذه ايلا رهوجنوكي نأ سو لكرحو

 نأوصاخ لمح اهنم دحاو لكل نوكينأو « ةةيقحلا يفنيمغدنم رهاظلا ىف نيلصةنم

 رخآلاب اهغنم دحاو لك مخدي ملام ةسوسحم ةبسينن 4 نوكتالو دار فنالاب لمع ربظي ال

 ةرابسبو ىئاو ركذ قل را كلذ نم ناكف . يناثلا لماعلاب لوالا لماعلا دحتيو
 ناسنا ف صن اهنم دحاو لك نأ ىنممي دحأ وةفيقأا ناهي نيئزحلا نب ذهنا ىرخا

 , رخآلاب اهدحأ مدناو نافصنلا اذه دمنا اذاق امم اهداحتاب الا ناسنالا لكب الو

 . كيلاود اذكعو عونلا يف دب دج يح اهنم ردم
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 لك ضرغلا مهف يف ؛(كملاو ةفسالقاا لوقب نيعتسنو « ديمي بهّدن اذالو

 ريياعتلا لبساو قرطلا حضواب مالسلا هيلع مامالا انل هبرق دقو ىتنالاو ركذلا قلخ

 : (ع ) لاقف

 منصب امبأ بولكلا نأ مواعمو - لا بولت هيف نيعارصم نم ًادرف ثوأرو
 دحأ تيار اذإ تنأو « دسلاو قلغلاو لاصنالا اهب لصحيف ينأث بوطك» لصتيل

 لمعي لو اثيع منممي مل كلذ ناب نادجولاو ةرطفلاب تككح « بولك هيفو نيعارمهملا

 لصحيفف هلثم رخآ ًادرفىقايل عونصم هناب امزاج لوقت تنك لب « دوصقم ىنمم نودي
 . ةحلصلا نم برض اههعامجاي نوكيلو , بولطملا ضرغلا اهلاصتأب

 درفا أيهم جوز نم درف هنأك ناويحلا نم كفا دهم لثملا اذه رارغ ىلعو

 يلعو . رخآآ لكم ىلا هئم ةيولطلاهباغلا جاتنا يف جاتحي صقان هناكو ؛ ىتالا وه رخآ

 ماودك نوكيف هب يفدليل رخآ افصن هلأ دق قلاخلا نوكي ناودمال هناي منحت اذه

 اممنم دحاو لك ناو ىثناو اركذ هتقلخ يف ناسنالا هلثمو  عونلا ريثكتو لسنلا

 . رخآلا اهثم لكي ناسنا فصن هدارفناب

 رومالا قئاقحو ءايشالاةنك ةفرعم ىعدمو ٠ ةذسافلا يلتنمل (سعتوةبيخو ابتف

 هذه يعولا نم مرئاصب تيمع اذاملو : ةيبجسعلا ةقلخلا هذه قئافد ىلا اورظني مل فيك

 « ملاعلا ريدم تركنا ينلا ةصفانلا كرادملا كيناه ًادمدو . قلاخلا ةعنص يف بنارغلا

 مولا .ةفداصلاو لااهالايدج وو هسفنب هسفن قلش لب «دءوادصق نوال قلخ هنا تمعزو

 تاحضاولا كاردا نع تيمع ينلا ةصفانلا كرادملاو ةميقلا لومتملا هذه نم هارب انا

 - الطاب افه تقلخ امانبر  نامياوداقتعا لكب لوقن نحتو تايبيدبلا ىنح تليجو
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 هيف ةركحلاو لجلا جرو

 لصي ناك فيكم ايخرتم لجرلا جرف ناكول : مالسلا هيلع لق
 يلج رلا ناك فيك دب أ اطنشم ناكولو# هيف ةفطنلا غرف, ىتد محرلا رمق لا
 يف نوكي م . همايا صخاش هىثو سانلا نب! يشك وأ شارذفلا ف ساو

 ٠ اميمج ءاسللاو لاجرلا نم تقو لك يف ةوهشلا كيرحب رظنملا حبق مم كلذ

 نم بكرتي وهو ٠ لسانتلاب صاخلا وضملا ' هركذ وه لجرلا جرب دارمل
 , باصتنالل لباق يجنفما جمبست نم ةنوكملا ةفثلا ١( ) : يع ةيلصأ ماقأ ةثالث

 اهيفو ( ةفلقلا ) ىمست ةداج اهسأر ىلا اهلفسا ىف يذلا ( زحلا ) ديقلا نم ترس دفو
 ينلا ةانفلا وهو ليلحالا ( +) ةيلسانتلا ةذللاب روهشلا مظمم كس جاتلا يلا ديقلا نم

 ةريغص ةحتف ةفشحلا سأر يف ةانقلا هذهو ٠ هفشلا سأر ىلا ةباثملا قنع نم ءىدتبت

 باصتنالل لباق يجنفسا هلك ليلحالا اذه جيسنو ( يلوبأا خامصلا ) ىمست ةيدوماع

 يئاوحلا قيقر يولغ جيسن نم ةنوكملا ةينبكلا ماسجالا () ةيسنجلا ةذللاب رومشلاو

 مدلا اهالمب نأ نكمب ةروصب ضعب اهدي لصتب ةريثك ةيومد ةيعوأ هباليكشن ل لختب
 يذلا نأ ريغ ؛ ظوعنااو باصتنالا ثدحيل ةيسزجلا ةزإلا دوعص لاح ةدحاو ةعفد

 اهتدروا و الا هذه نينا رمش نبب سبل نأ وه ؛ اهب ةصاخ ةفص ةيفبكلا ماسجالل لدجت
 رويمنأ ىرت كلذفو « رخالا ءاضعالا رئاسيف اك ةقيقدللا ةءرعشلا قورملا نم ةكبش

 . ةعرسب هك |رم ىلا اًضيأ مجرب اك": رول ىلعو ةأجل اهنيئا رش ىف يديرولا مده
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 الو تقو لك ىف رمال ودين ال كلذ رثكأ نوكي نأ همس| ليج هللا ردقن

 ىلا ةجاحلا تقو باصتنالا ةوق هيف لمج لب « ةنمؤم هنم لاجرلا ىلع نوكدي
 . ةناقبو لكلا ماود نم ةيف نوكي نأ ردقال كلذ

 جرشلا نيب ةنئاكلا تالضملا صلقتب لصح نأ وبف باصتنالا ةيفيك امأ

 مالاعوجر متو ةيف يللا ةدروالا دست صلقتلا أديبو 0 ببيضقلا ةدعأو يفو نمصلاو

 ءالتما ىلا يدؤب عبطلاب ادهو مدلا لاسرأ يف رمتست نيدأ رشلا ىلع ؛ | ىلا

 ىنمم و أذهو « ل الا لوط ىلع باصعالا رتوتت كاذب و « ةينبكلا ماسجالا ايالخ
 . باصتنالا

 اذا امأ محرلا رعق ىلا ( ينل ) ةفطنلا فذقت ناقل الإ هذعميطت :ظومنلا اذببو

 هينكيملام ركذلا يشرتسي نأ ةكملا تضتقا دقو.هتبلا رعق ىلإ لصنال اهناف تخرتسا

 بجوال ءاغرتسا نودمأ ودل ىلء ابصتنم ناك واذا 5 هل ةحاملا دع بص ةسو : ةحاح

 ءاسنلا يف ةوبشلا اك رح نوكي نبع لكل ايئرم نلك اذإ ةءاصتنا نأ ابنمو « همامأ

 هباببو  ماعلاو صاخلا داسفلاو لالتخالا بجوي ام اذهو . تفو لك يف لاجرلاو

 . فيانلا مكحلا ناحبسف هركذل لاجم ال ليصغت ىلا جاتحي
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 هفنصوو ظئاخلا دعنم

 ىف ناسنألا ىلع ةمعنلا مظم؛ لضفماب ن الا ربتعا : مالسأل هيلع لاق

 ءانب يف ردعتلا ندع نك سيلأ .ىذالا حجورخ ليبستو هبرشمو ةيمطم

 ةرفاوتم ناسنالا ىلع هْوالآَو « ىصحنال ةريثك هدابع ىلع مركلاهْللا مهن نأ 00
 ريتعيل اهلجأو ممنلامظعا نمامه : طقف اهنم نيتمصن انه(ع) مامالا ركذ دقو رصحال

 ىلعةممنلا مظمب لضفماب ربتعا : (ع) لاففلمأتو ةركف ىذ لك اب ظعت,و ربتملا اه

 : حلا ناسنالا

 جورخ ليبست ةممن ىلا انرظناو برشلاو لكألا ةمعن يف انامأت ول : لوقأ

 اههيف ان ركف اذا نكلو . طقف نينثانيتمءأ اهانيأرل : ندبلا نع اهاذا مفدو اعئالضف

 ثيحم ٠ ةلصتم هالا تاقلحو ةلسل-ة. ةريثك معن اعنا اندلع . اقيقد اميحص ًاريكفت

 . ديدملا نمزلا اهب في ملو « مستلا لاجلا هب قاضا اهنم هكردنام ضعب اةدرسم ول

 راوداوراوملا هيلع رف ىتحأيهتيال هالك و.يتاويحوأ ينابناما وهف: معطل امأ

 لك وباماملم ريصوال الثم يقابنلاف. اهياع ركشلا بجي اهدحوةمعث وه روط وا رود لك

 لصحن ىنح عرزيالوعرزب ىنحدصحيالو دصحب ىتحأبمتلالو أي بتب ىنح خبطدالو خبط: ىتح
 جاتحي اضبا رذبلا اذهو «اهيف رذبب ىت ةحلاصلا ضرألا ديفت الو : ةحلاع ضرإ هل

 نمل زك ىتح لص#لال ءالاو ؛ هعرز هن ىفسي هام ىلا جاتحي عرازلاو , رذأب عرار ىلا

 ؛اهنامضف هيدقتو اهترارحت هيماتق سمشلا هيلع عشت ىتح اعرزعرزلانوكبال مث . ءامملا

 ةدمم و نانساو مف هل قلخي ملام هلكأ نكميال ( هكردن ام ليلف وهو ) هلك اذه دعب مث
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 ذفنلا هلاحبس هلا لمج اذكف : مضوم رتسأ يف هالخلا نوكي نأ رادلا

 « هفلخ نم ًازراب هلمجم لف « هنم عّوم رع-| يف ناسنالا نم ءالخل أبملل

 روتسم ندبلا نم ضماف مضوم يف سيقم وه لب «هيدب نيب نم ارشان الو

 ةم مضيبف دبكلا ىلا هيفا بذجي ىثح ندب# ءاذغ عقبال مه نأو هنا مث : همضمل
 هنكمبالاضيا بلقلا اذه مث « ءاضمالا ىلع همسقيل بلقلا ىلا مفدب امد نوكيف ىرخا

 ىتحءاذغ مالا اذه حلصبال كلذدس م « هدروأ ونيئا رش هل نكت ملام مدا عزوب نأ

 ةبورضلا ةبويحلا لامفالاو رخالا ءاضعالا نم كان ريغيلا ةئرلا ةطساوب ىصبو قنب

 دبال.هيفاص ذخاو ةيذغتلا حلص اذا مث . اهب الا ندبلل ًاديغم هاذغ ماعطلا نركبال ينلا

 بج ذئنيحو هيلع الك نوكتو هرمفت لب ندبلا مقنتال ةلضفو لق: هنم قبب نأو

 كذو ًاذفنم ىذالا كلذ عفدو اهجارخال ميكحلا هنا قلخ دقف كذا ؛ هنم ابجارخا

 اهءاق نال ىذالاب ةلضفلا هذه نع ( ع ) مامالا ربع اهبأو : مقتسلا هاسملا قد رط نع

 ظ . ةثيبخلا ضارمالا نم اهريغ وأ ةكبتملا ددسلا وأ ةللؤملا تازافلاو

 يننا راوهالاو راوطالا ثق نأ يف كمل قي لمأ كذلك تفرع اذاف

 ابيلع ركملا يجي بجي ماسج معن اهلك« مسبإلا «ب عفتني ءاذغ راص ىن > ماعطلا ىلع ترم

 . اهلضق ىصحي ال ماظم ءالآو
 ةطساوب لحم لمف هناف(زريتاوأ (طوغت) ىمسملا ىذالا كفذح ا رخا ةقبرطامأ

 تالضملا تاكرحو مقتسلا ءاعمةكرحو نولوقلا ءامم ةكرح نم ةزك يسم تاك رح ةعودخم

 تاكرحو حرشلا تامفارلا تالضعلا ةكرح مم هجراخو جرشلا لحاد يف ةرسصاملا
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 هنابراوتق محالا نم اهيلع اب نلتبلالا هبجحتو : نافخفلا ع يقتل « بوجع
 هنم ذفنملا كلذ يفلا ءةلجلا كل: سلجو ءالخلا ىلا ناسنالا جاتحا اذاف

 . هدامن ىمحت الو ءوالا ترهاظت نم كرابتف . لفتلا رادختال ايهم ًايصنم

 . جراخلا ىلا داولا كيت عافدفأو هجورخ

 قيرط نم ندبلا لخدب يدقا ءاملا وه بلغالا ىلع هنمدارلاو : برشلا امأو
 ابنموءمغبا اهلاص عج وهما وق لبدعتل ماعطلا مم هجازعما اهنء . ةمج دئاوفدل ناف مفلا

 قردبتي وقفدتب يل مدلا قيقرت اهثمؤ ٠ شاعملا ةروصن ربظ: يتلا فوجلا ةرارحدب ربت

 ةيويملا ددغلا يف هنم مق صاصتما اهنمو ٠ ةدروالاو نيئا رشلا يف ففئيو قورعلا يف

 نيملافةيعماللا ددخلاو مقلا يف ةيبامللا ددغلاك اهتازارفاب ندبلاعفنت لاعفال ةيرورضلا

 مسقلا وه اذه . ةلماملا ددغلا نم اهريغو سايركنبلاو ةبومملا ددفلاو ءارنصلا ةدغو
 ثيح هيلع ةلاع نوكي هناف ندبلا هجاتحال امج هىش هنم ىقب ناق ٠ مسجلا يفءالا نم مفانلا

 بجي لئنرحو « ةرضللا تابوركيملاو ةدسافاا داوأا ضعب هلع ءانهتسالا دمن هدم لمحت

 ةدم تيقبو تك ارئام اذإ دئازلا اذه عم ةطلتخلا ةدسافلا داولا هذه نال ٠ جارخا

 نا ةيملالا ةكهلا ثيطتف دةف كلذل . اهب ناهتسالاضاما تثدحاو مسجلا تمص

 اهنمو ةيدلجلا ماسوالا ابنمو دل! نم قرعلا اهتم ؛ ةدودع قرطب دئازلا كاذ درطب

 هئفرع اك لوبلا ةروصب نوكب هنم ًاعفد رثكأو « رفاظالا جورخ اهنمو رمشلا جورخ

 هجورخ ليبستب نآسنالا ىلع ىلاعت هقأ معنا ىذإ ناك م.أعلاب عوفدملا اذهو

 ؟ ةروكشلا ممن نم كلذ سيلا . ةفلتخلا روصاا هذب

 ذفنمو لوبلا ذهنميأ نيدفنلا نذه لمج ٍِش ةليلجلا معن" كل: ةلمج نمنا 5

 مم رود ىف الخلا مضوم نولمجم شانلا ىرت آي ٠ ناسن الا نم مضوم رغما ىف طئاذلا

 زراب ناسنإلا ىف قلاخلا هلمجيل يذقأ طئاخلا ذفنم صخالا ىلعو . اهنم عضوم رئسأ
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 زازملا مدعو هتمشحل ءاعارم هيدب نيد نم ًارشانالو « تاناوبحلا بلغاك هفلخ نم

 ابوجحم ًاروتسم ندبلا نم ضماغعضوم يف ابيغم هلعج لب هرظنم حبق نم رظانلا عبط
 هتبجحو ناذخفلا هيلع تفنلا دقو هأرت رتسلا ىف ةفلابمو كقذ عم مث راظنالا نع

 زجاوحلاوةرئاسلا بجف ل ءذه طسو فرأوتم وهف « ريثكلا محلا نم اهيلعامب نانيلألا

 ةفراعتلاةسلجلا كلت سلجو « طوختلا يأ ءالخلا ىلا ناسنالا جاتحا ام اذاف . ةبجاحلا

 ةعب رش ىف بحتسا| وهاك « هيذخل نيب اًجرفم ىرسيلا لجرلا ىلع هسواج يف أكتم
 ةلضذلا بابصن أل اسبصص (هاجتأ اهجتم يا ًايصنم ىلذنإا كقذ دحو . ةميكلا مالسالا

 كفذ جورخو ةلوبس لكن لفثلا كلذ رادحال أببم جرحا كلذ ىفلاو « جراخلا ىلا

 . ةحارتسا لكت ىذالا
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 اهحقانمو اهقفصوو نصاوطعلا

 هصرو هكا صضارع أبمضماو » هصرفو مامطلا ماعم دادح بضعف 4 ناسنالل

 .٠ 2 اهلا احا ناك د 6 نيتةصلا للم دحأو سقت ٍش

 , غضا ةدوج ىلع ةدعلا دعاست اهنال « هيلع معنلا ربك !نم نانسالا قلخ نا

 ةممقلا ددغلا باعا ممجزكميل همْضمو هنحطو هطرو هعيطقتب كلذو : مامطلا ةغءاسأو

 هنأ مواعمو « همظهو مامطلا خبط تعاطتسا 1 كلذ الولو ٠ ةدملا يف ىضبلل دعتسيف

 ايعماضن اب عافتت قا دعاسملاو هل هىيرملا ناك ةايحلا تاي رو رض مظعأ نم ماعطلا ناك امل

 ةغيظو (ع) مامالا يسق دقو . ةميظملا اهتدلافو رابجلا اهلمع ةيمهاب نانسالا ةيهاف ًاذإ

 ضارع ايضعبو سؤرلا دادح اهضءب نيمسق ىلا نحاوطلاب اهلك اهاعم يلا نانسالا
 نحاوطلاو «٠ ضرقلاو عيطقتلا اهتفيظوو ايانثلاو باينالا يه دادحلا نحاواملاف سؤرلا

 لج الن اتمزال نانسالل ناتفصلانانئاهو. مْصملاو نحطلا يعف سا رضالا يو ضارعلا
 مْضْلا صقن اهدحا صقن ولف أمم اهيلك امل جاتحم ناسنا لكو ؛ مضل ماعطلا ةأيبت

 لكيل ضدرعو داح نيلكش ىلع اهلعجناب ناسنالا ىلعقلاخلا لضف: دقفكلاذل . ءاسو
 ْ مح نم هناحيسف يرورمضلا مطحلا بجاو ميو بولطملا ضرفلا اهب
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 اههدئاوقو راغظألاو رحشلا

 الوأو الوا هفيفم ىلا جاتحي ىتح رثكيو لوطي امئاناك املاعناف « رافظالاو

 رءشلا صق ناك ولو . امهنم ذخالا نانالا موي الثل سهلا يعده الج

 نا امأ ءنيهوركم نيب كلذ نم مفو ملأ هلدجوب امم رافظالا ماغتو

 ىلا ةريدلا ندبلا ةميبط اهعفدت يتلا ءاذغلا تالضف نم رافظالاو رمشلا دفونب

 لخادلا ىف ةرضلا تالضنلا هذه نوكت نا ةفلخلا ىف ةكحلا تضنفا دقو جراخلا

 . جراخلا ىف ةمفان

 ةيجراخلاءىراوطلا نع سأرللةياقوو « ءاستلا لامجو لاجرلا ةبيه نوكي رمشلاف
 ةفوجتيهف تقدابهم ةرعشلامذه ناو .بادهاالاو بجاوحلا ةروصب نيعلاقأو لمجاو
 كلذ طساوب جراخلا ىلا ندبلا لخاد نم ةدعاصتلا تازاغلا جرختل بوبنالاك

 طاقتلا ىلع ل دماسم ربكأو ٠ عباصالل لامج كلذك يعف رافظالا امأ

 رخالا لامعالا نم اهلاثماو فتنلاو درجلاو كحلا نوكي اهب و ؛ ةقيقدللا:ريغصلاءاسجالا

 ام لوطلا اذه ناكو < ارثكبو الوطب نأ دبال امم اثاك امل رفظلاو رعشلا يأ اهنكلو

 (مينيطخم بج اولا نم ناك ؛ اههب ةطونملا لامع الا نم ريثك قب ومتو « ةقلخلاهبوشت بجوب

 عنا انهو © لمتمبال امجوو (1أ ثدحي ةرورسذلاب اذهو ٠ رافظالا ملقتو رمشلا قلحي

 ه[أ1© ب



 مات ملاو مجوب هففخم نا امأو هيلع ليف لوطي ىت> اهنم دحاو لك عدب
 ىلا لا جاتميف ديزتال ةملخ كلذ لمي ل لف : لضفللا لاق ٠ هنم

 اهنرمالامسن دبعلا ىلع كلذ يف همسا كرابت هلل نا :(ع) لاف ٠ هذم ناصقتنلا

 هما-هيف رعشلا جورخج جرم هؤاداو ندبلا مالآ نا لعا ,اهيلع هدمحيف

 نالوطب اهيقبب نأ امأ هناف ؛ نيهوركم نيب ةيلمءلا كلن نع هل ىنغال ىذلا نانالا
 قلحلا ملا عررجتيو امعفخي نأامأو ٠ عاطتستالرخآ ًارارضاهل نابجويو هيلع نالقثيف
 يميدع اهامجت ناسنالا ىلع قلاخلا معنا دقف كاذل ء عاطتبال اهالكو ملقتأو

 . ةمزاللا ةيلمعلا كلل: زاجحا دنع ملالا كلذ مفر ساس»الا

 يميدع اعلمجو رافظالاو رعشلا قلخ ةكح لضفم# ( ع ) مامالا رك اذكه
 دح ىلع ىلاعت هَل املجي ململ : الئاق ( ع ) مامالا لآسف داع لضذللا نكل و ٠ سحلا

 لم كلذ يف همسأ كرابتهُف نا : ( ع ) لاقف فيغتلا ىلا جاتحيف ديزيالموامم دحاو

 باوجلا اذه يفو ملا ندبلا مالا نا ملعأ ٠ اهيلع هدمحيف اهفرمي ال ىرخأ امف دبملا
 مهناف نيبدالاب هذم ساسأ يع يتلا روطتلا ةيرظن ىلعدرال ةلماك ةراشاءراصتخا ىلعا

 اومعزاك عفن اه ده. م ىلا ىلوالا ةيناويا دئاوزلا نم رفظلاو رمشلا نأ : نولوهي

 نملوالا ءزجلا ف لمعت ىلبش روتكدلا هلاقام ضمب كيلاو . ةدئازءاضع الا نماهربغ نا

 ناقتالا يف ةءاخ وه يذلا ناالا ؛لوقب هناق - ءافئرالاو ؤشنلاةفساف - هباتك نم

 ةدغعلا لثم هلاتق ضايمأأل اببسو ٠ ةرضم نوكن دقو ءامل ةدئافال ةريثك ءاضعا هيف

 امهمروببسي دق نبتللا نيتزولا ل ثمو (رئاوج) فورهلاضرملاابنم أش ينلا ةيقردلا
 ةلاتق تابابتلا أشنم ندبلا ىف يهم ىثلا ةيدودلا ةدئازلا لثمو « ناقتحالاو بابتلالا

 صعمملاو ةيرتعصلا ةدئلاكو أرطخ امدجم داوللهيف عمجتأم اريثك يذلا روعألاو

 بنامي ةدحاولا ةيئاوطاو ةيئاذلا نيتانقلا مضوو ! لوقب نأ ىلا . روث لل ءادناو
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 صقو سأرلا قلحو ةرودلاب ناسنالا ىصأ كلذو هلمانا نم رفاظالا جو رخمو

 مال"الا جرختف تابنلا يف رفاظالاو رمشلا عرسيل عوبسا لك يف رفاظألا

 ءاودالاو مالالا تبست>اف اهم و رغ لقو اريح الاطاذإ امأاعج ورخم ءاودالاو

 5 اعام واو اللع ث دحاف نديلا ف

 . نيوكتلا يف صقن اذه لك ٠ (ممقان ًادم رامزملا ناسأد اهدحا دسو ىرخالا

 اوعدادق 8 ةيلهجلا مهتافا رخ نم ليلقو ةفيخسلا مهمارم ضعبهذه :لوفأ

 ىتحو لب « ةأرع اهتممهو ةفسلفلا مهمجزباوصمقتو « ءارب مهثم اهو ٠ ةفرعلاو ملعلا أبيف

 . اضيأ مهبفنا ةفرعم نم

 ةفيحملا كلن سفن شماهىف ةباتك ولتا اناو يل حولم نا ىفدصلا ليمج نمو

 نأ : شمام لا يف لوقب ثيح « ةقلخلا يف ةدئاز ةيقردلا ةدقلا نأ همعزا ميرص صفن

 نيباصملا نم ةيقرد هدغ ( ١6٠ ) وحن عزب دق ناك ارسيوس نم ( رخوك ) روتكدلا

 ءالؤه ضمب ناف « اميلي اًثيس ًارثأ غامدلا يف رثؤب اهعزب نأ هل رهظف ( رئاوج ) ضرع
 روتكدلا ناك انهو . ( ىهتنا ) ةماتلا ةهالبلا ىف اومقو دق ةدذلا كالئ مهنم ةعوزمملا

 مالكليواعت نود هدر ةنؤم انافكو « يردب ال ثيح نم هسفنب هسفن ضقن دق ليمش

 مهلوقم ىلع ىنخام امأ ؛ ضعبلل ترهظ ىثلا رارسالاو يئاقحلا ضع هذه ؛ لادجو

 فو.ليفالو يكد ملاع هيصحيال امم ويف ةكملا عادبالا نم ةفلظلا مرئاصن و ةدودحملا

 . نولطعللا ًاسْحيلو نودحوما ربتميلف يرقبم

 ةلطابلامعازملا كلن (نهحد هراصتخا ىلع (ع) مامالا باوج ناك فيك ثيأرأ

 اذه تاثيزج نم ةئبزج لك ىف ىلاعت هللا عدوأ امب كارداو سح ىذ لكل اماهفاو

 . ةقلخلا ناقتاو ةونصلا لاك نم ببجولا قواحتأ

 هاا



 امنا تفرع كنا كفذ نم دارللف ملا ندبلا مالا نا رعا ؛ ( ع) هلوق امأ

 اضارماو (مالا ثدحت ال يكل ابجورخ بجت يثلا ندبلا ىف ةدئازلا تالضنلا نأ نم

 هناثلا نم لوبااكو مقتسملا نم زا رعلاك هفاتخم قرطن اهجرخت ةيندبلا ةيميبطلا تناك

 هانمم رافظألاو رمشاا جورخ نوكيف ًاذإ ' رافظألاو رعشلاكو دللا نم قرملاكو

 ببس امم (ًضيا اناك انمي لو ارثكو الاط ام اذإ اههنكل و“ ندبلا نم ىذالا جورخ

 ةينعدلاةداملا طالتخاب ديل قلحم وأ رصقيملو لاط اذإ رمشلا ناف ,مالآلاو ضارسألا

 عاونأل ًاحرسم نركيف : جراخلا نم طقاستلا رابغلا مم هيلع دلجلا ددغ نم ةزرفلا

 سأ دقو . ةربثك ةيدلجاضا ما ثدي اذه نا مولعأا نمو ءاهطاثماو لمقلاو مئارجلا

 ةكملا اما . ةرونلاب طبالاو ةناعلا نم لازب نأو ٠ ىسوملاب سأرلا قلحت نأ عراشلا

 ثتايوطرلا فنجتر مشلا ماقنم رثؤنامىلا فاض. امنالاهربغ نود اهبلط و ةرونلار ايتخا ىف

 . كانه ةمدجتملا منا راو تابوركهملا لتقتو نياهملا تالت ىلا ةبصنملا

 خاسوالل انكم فدعا يع عوبسا لكى قل و تلاطاذا رافظلا كلذكو

 الك اهميلقت بجاولا نم ناك كللذل . ةيضرملا منا رجلا نكمو عئرم نمحأ يف ىنلا
 لوقب دارما وه اذهو. مقتلا دعب خاسوالا كالت لازن نا اعرش نسحتسي يك تلاط

 ةرم اتبن رافظالا تلفورعشلا فنخ اذإو  اعاجواو اللع تئدحأ (  ع ) مامالا

 الج كلذ لكو ؛ كيلاود اذكهو ةدساناا تالضنلا نم رخآ مسف جورخم ىرخا

 ٠ هنع ررفلا اءذدو ةيندبلا ةمفتمل

 تفرعو ةرمتسما ةيلمعلامذه نمةحلصملاو ةكملا كاثربظ مدقتام لك نمو

 ركف نمل ةيلج ةظعو ربتعا نمل ةليلج ةربعو : هركش بج معنم نم ةميظع ةمعن اهنأ

 .. لو



 ندبلا نم عضاوم ف عشنلاتابن مدع دكت

 ءناسنالاب رضترتلا عضاومل نمرمشلا كلذ مم عنمو : مالسلا هيلع لا
 رصبلا ىمميس نكي ملأ نيملا يف رمشلا تبن ولفيرضلاو داسفلا هيلع ثدحيو

 تبن ولو ٠ هبارششو هماعط ناس: الا ىلع صغنيس نكي ملأ مغلا يف تبن ولو
 ولو : لامالا ضعبو سللا ةحص نع هقوميس نكيملا فكلا نطاب يف

 نإهتقلخ ىف ةدوصقلا مءاصلاو مفاغللنم رمشلا تاينيفام تفرع دفو كنكمي
 كلتاابلج مسجلا حس ميمج ىف رعشلات بني اذاهفف .كلاذك مالا ناك اذإ : لوقت

 نكلو « لاؤسلا اذه ىف قطا كل ممن . ةثداحلا رارضالا كلتل (مفدو ةروكذملا مفانملا

 لكىفو؛ةيحلالا ةةلخلا تايئزج نمةيلزجو يئزج لك يف نا تكردال اليلق تركف ول
 ناسنالل حلصب الو يغينيال ةدوصةمةكحو اعدو. ًارسس ةءيدبلاةعتصلا لامعأ نم لمع

 ىناتسيال عفن اهيف ىنلا عضاولا ىف رمشا'تبذأ دق مكحلا قلاخلا نا دهن لمأت ء اهأوس
 ء اهب دسفاو رمضال اهيف تبن ول يثلا ىرخالا عضاولا نع هبكت نيح ىف ناسنالا هلع

 تايئرملاو نيملارون نيب هنلوايح ىلع ةوالع هبال « رصبتلو تيممل نيءلا يف ثبنول الثف
 ةقيقرلا اهئاهقياط ىلع رؤي ىتنافجالا شءروةلقلاةكرح ماودي اهحرجيو اهأكني قوس

 روو نيعلا ناسنا ىلع رؤبو قيقرلا وخرلا اهجيسن برت ًاريخأو ةقيقدلا اهاصءأو

 ماعطلا باب وهو مفلل ىف تينول اذكعو « ةيؤرلا اهناكماب دوعبالو نيدلا ىمعتف : رصبلا
 ةفيظولاءذه ءاداب لخي امم هيف رعشلادوجو نأ يعبدبو : ةذقاو مومطلا زميع ركيمو
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 عاملا ةذل اعيلع دسفيس نكي ملأ لجرلا ركذ ىلعو ةأرلا جرف يف تبن
 9 .ةحلصلا نم كلذ ف 1 مص وأأ هذه نع رعوشلا بكذا فيك ران 5

 تالسانتملا أو عابسلاو مئاببلا يف هدجت لب ء طقف ناسنالا يف اذه سبل

 ببر اذه هنم هيلاغ مضاوأا هذه ىرو رمشلاب ةللع ارماسجا ىرت كاف

 باو.ملاب ينأتو «ةرضكاو أطغلا هوجو زرحتا نيك هفاخلا لمأتف هلم

 , ةمقثلاو

 اهنحطو اهييلقت ليكتو ةبذفغالا هغاسق-ا نم عنمي مث بورشملاو لوك ألا يف ةءوما

 سوملللاب سماللا لاصتا نود لوحنديف هنابن ناق سمالاعوضوموع يدا فكلا نطاب اهلثم و

 اذإامأ ءابهابشاو طقلاو ضفلاو لكالاك ديلا لامعا نماه ريغ دسفب اك ةساحلا هذه

 « بولطلا لمعلا اعيلع دسفيس كشال هناف + لجرلا ركذ وأ ةأرلا جرف يف تبن

 فذقنالإ لصحمال اذعو لسانت# حافلا لوصحالا سيل ةيسنجلا ةيامملا نم ةباغلا نأل

 ضييلاومحرلا قع دلجو لجرلا يف ليلحالا دلجو ةفشحلا ةدلج وهدوبشلا ركع نا

 ناك رمشلا هيلع تبن اذاف رخآلاب اهدحأ قاصتلاو سائتأاب الإ ناهتنبإل امو ءَةَأ ريف

 يلع سغنتب اذهيو « عاجلا مني الف ةذلل لصحالو ةوهشلا جيهت الف ء سامتاا نم الئاح

 . ةميكحلا ةياغلا لصحم الف « يسنجلا هلمع ناسنالا

 كت يف رمشلا تدبال نا ملاصللا كالنل ًارظن ةكحلا تضنفا اده لجألو

 . ةدوصقلا ةحملسلا ىنتنت الكل ندبلا نم مضاوملا

25 4003 



 ةميبطلا كمي ترج لب ؛هدحو ناسنالا يلع رصتقت مل ةحلاصلا ةرظنلامذه نا مث

 رعشلا كنت فيك ىرت ألا . اهاثماو عابسلاومئاهبلا ىتح ةلسانتما تافاويحلا عيمج يف

 ادم اهداسجأ نم عضاولا رثكأ يف رعشلاب ةقجت اهرخكسحا نا عم اهنم مضاولا ءذه

 . اههابشأو جرفلاو مغلاو نيعلا

 امتبطةسدبلا اهتقلخيف نوكلا ةنس ترج فك ٠ القمتم لمأتو ٠ ًاركفم ربتهاف

 لثمنوكي لهأ ؛ لقو فصنام ايكح ايزو رعشلاعزو فيك و 9 ةدوصقلا ةحلسملل
 «نيلطملا ةلهج همعز ك٠ ةداراوأ دصق نودلاهالاو ةفداصلا قبرط نع (ثداح اذه

 دنم ةينايبصلا ةرصاقلا لوقملا هذهلاثما نم امرجأ مهلأ ٠ نيدداملاو نييعيبطلا ءابلبو

 . ملعلاو ,اك ذلأ يصدم

 بس 1



 نيطبإلاو بكرلا ىلعر عشنا تابن نإ ةدكتل
 هةلذلا ىبع يف اودبج نيح مههابشاو هائلا نا مالسلا هيلع لاق

 نم كلذ نأ اومل» لو ء نيطبالاو يك رل' ىلع تبانلا رمشلا اوباع ء همملاو

 ٍِق بملأ تدني مك «رعشلا هيف ثنو مضاولا ىذه ىلا معنا ةيوطر

 كنت لويقل أيهأورتسأ ابناف مضاوملا هذه ىلا ىرت الفأ . هايلا مقتقسم
 كة ا تهسسمسل

 اوركنانبدقا ةلطعلا نم مههايشاو « يمراغلا ينام عابتا( ةيوناملا ) ةيئانلا نا

 ةقلخلا يف دصق ال نا نيمعاز لاهالاو ةقدصلا ىلإ هنبوكت اوب-نو « ملاعلا اذهل الاخ

 من ؛ هدوجو ىف ةدئافال ثيعاهنم اريثك نا اولاقو ةقلخلا كلناوباع دقو « ةداراالو

 ملو هتمكح اومهفب مل اك نع ةكحلا يتن يفو دسافلا مهيأر تابثا ىف مهسفنا اودهجا

 بكرا ىلعو نيطبالا ىفتدانلا رعشلا اواع مدخع لصالا اذهىلءو .هتحلصم |ولقعتي

 نأ اومهغينأ نع مهدانعو مهملبجال ولو ٠ مضاوملا هذه يف هدوجو ىف ةدئافالعبأ اولاقو

 ينااذ ريبكلا ةظيلخلا ماظملا لصافميفمضاولاهذه نأ اوكردالندبلات اي رو رمض نم كلذ

 ةرمتسمةريثك ةيوطر ىلا جاتحم ةرورمذلاب ينو ٠ نيلجرلاو نيديلا ةكرح رادماهيلع

 يشلا اهب لصحي يتلا ةكرحلا نع فقتف فج اليكلو ةكرحل اليوت اريلا بابصتالا

 . ةمزاللا ةيودلا لامحالاو

 ةرتكت مضاولا هذه ىلا ةيوطرلا بصنت نا قلاخلا ةركح تءاش دقف اذه

 تفرعأك تناك ناو ةبوطرلا هذهنا مب . ةيجاولا ةياخلا كلتلوصحلةرمتسم ةروص»و
 بجاولا نم ناكف لصافلا تخراو ترضا ترك اذإ اذ م. اهنكلو ةيرورض
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 هفيلاكتو ندبلا ةنّؤم نم ناسنالا ل. امم دمت هذهنا ملا اهزيغ نم ةَلْضَفلا

 رعشلا نم هولمي ام ذخأو هدب فيظنتب همامتها ناف «ةحلصملا نم كلذ ىف هلام

 غارفلا هيلا هج خيام ضمب نع هلفشنوو ,هترداع فكيو هنرشث ه رسكي ام

 , ةلاطيلاو رشالا نع

 يف بصقلا تبني اكةرثكب رمشلا ايف تبن دف كل * ايابصنا لاتاو اهي ١
 هقذقبو دئازلا اهئمصتميل بيبانالاك وأ يصفلاك ق اخ يذلا رمش ناف ؛ تامقنتسلا

 . ةمزاللا ةجاحلا ردق ىلع بصنلا لدتميف جراخلا يلا

 اهب ناهتسبال ام ةيعامجالاو ةيفالخالا عفانإاو ملاصلا نم هل ناف كلذ دعب من

 بحو بضغلاو رشلاو لظلا يلو ةلوبج ينو . ةيناورح سفن اذ ناك امل ناسنالا ناف

 غارف نم تادعاسالو ثالهؤملا ضءب اه لصح ام اذاف « تاوبشلا مم ليماو ةبلغلا

 وأ منام يا نود ابلمع يوقو لاللا تان تربظ لالا يف ةعسو جازم ةوفو ةلاطبو

 ..ي ليق مك « قئاع

 ةدسؤم يأ هرم ةدسنم ةدجلاو بابشلاو غارفلا نا

 ةقشمرةناكاهبحاص لمحتل اهئاف ةيليج تناكنأو تاذصلا ثان نا يعبدب و

 ( هتبداع ريثنو , ترش ىئطتو ٠ ةئداحلا هتاوح هيلع دسفتف ؛ اهلمح ميطتسو ال ةيؤمو

 هفلكب ل * ندبلا عيري امم سيل ةبلغلا بحو نايمطااو روجلاورشلاو بضخلانأل

 ها أيه كلذل . هشيم دكنيو هتحار قلقي مسجلا ىلء ةلاع نوكيو « هيلع لقئيام
 « سفنلا ىوه ىلا دايقنالا نع ةحلصأا نم اريف ام ىلء هلذشت ًارومأو ايايسا هل ىلاعت

 مب وأ ضرع هلامشنا لثم ( ثقولا ضءب ولو ) نامرحلاو ءاقشلا ةوع ىلا رادحتالاو

 كلذ ىلا امو لامعالا نم لمسب وأ ءيشب ماوبوأ رومالا نم سأ ىف ركذبوأ مهيوأ

 نمزلا نم ًانبحولو اهناومشو اطويمو ةرامالا ةضن تابغر ذيفنت نم ناسا الا يحلي ام
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 عبطلا,يعو ؛ تانوفملاو خاسوالا ثدحام اربثك مضاولاءذه يف ثانلا رمشلا اذهو

 كترلمبام ةلازاو فيظنتلاا ينعا لمعلا !ذهو.رعشلا ةلازاو فيظنتلا ىلع اهبحاص ربجت

 ىلب * هبضغو هئاولف نم فقخعو هتيداع فكيو هبرش ريكي امم ء رعشلا نم نكامالا
 تفولا اذه فرص نأ ىتهء:رشالا وغارفلاو بضخاا هيلاهج رخم ام ضءب نمهج رخو

 هنأ ىلع ةرطيو هيلظ تاعاس نم للقيو هغارف نم صقنب ناو دال اهيف ( لق نأو )

 رظن يف رمشلا دئاز نه ءرظنمحبقي امو ةراذقلاو خاسوالانم وه هلمحأم ىلا رظن اذإ

 ضقختتو هلايربك ةروس رسكنت اذه و١هسفنماما اهذيو هسفن رغصي ناودبال « يتأرلا
 اذه نأ يلا افاضم اذه « ةناغم نتنو هيطبا نفمت مشو ىار راذإ ايسال هئاولغ ةدح

 يتلا ءاوملا نيديكأ لوخد بلسم ماسأأ تحت ءنأ اذإو : رزحلا مأسم حسم فيظدتلا

 يارا أدبتو ندبلا شعتنب بف « رثكأ ةروصب ا 7

 . بلقلا ضيم 0 الو ةريصبلا ىمعا ءاربال يذلا لءاصلاو عفنلا نم هيفام

 ني نيا دنت

 افلا د



 ةعفنملا نم هيقامو قنرلا

 يرحم ليج هناف ,ةمفنملا نم هيفامو قيرلا لمأت : مالسلا هياع لق

 را مضاولل هذه نذ « فمنالف تاروللاو قلملا لييل مهلا ىلا امادانايرج

 أماعط ميسي نأ عيطتال ناك م ,ناتسالا كاله هيف ناك كلذك تاءح

 بسح صقنيو ديزي وعو«مفلا يف ةيبامألا ددُملا نم زرغملا باعقأ وه قيرلا
 الصدم مدقت دقو هسبيو هتيوطرو هئريكو مامطلا لق بسحو « صاخشالا ةدزمأ

 اذه يف كا ركدن انا ريغ هراركتل عضومالف هءقانم ركذ عم لافطالا مف باعل ناب

 يوب مانت يثلا ءاضعالا ركذ عم هعفانم يقاب نم ( ع ) مامالا هيلا راشأ ام لصنلا

 . ةرارلاو نانسالاو تابللا

 نم ينلحلا هزجلاب ةقلعمو يطاخم ءاثشب ةاطغم ةيلضع ةدئاز يعف ؛تارلا امأ

 ( ةمصلغلا ) ىمت ىرخأ ةريغص ةدئاز اهرخنأ اهب لصتتو . يولعلا كذملا فقس

 ؛ داردزالاو ملبلا دض ةيننالا رفملا نم ةينلخلا ةبجلا دس يعف ةاهالا هذه ةفيلو امأ

 قبرلا اذه اهلصي مل اذاف ٠ فنالا لخاد ىلا بورشلاو لوكالا ضمد لخدل اهالولو

 اهفاعج ببس دقو « داردزالاو علبلا لمست نم اهتفيظو تلطبو تنج ماودلا ىلع

 فقو اذإ سفنت رسع وأ ؟اريثك اساطع فنالا ىلا برشلاو لكالا ضعم لوخدو

 . رفلا لخاد هنم ءيش

 ارفالغفج ماودلا ىلع ةلتبم نكنملو قيرلا اذهابلصبمل اذإ هباف : نانسالا امأ

 نسلا بل ىلا ميئارجلا وأ ءاوهلا اهنم لخدي تاوجلو قوةش هيف تثدحو ( ءائيلل )
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 ةبوطرلا نا للعاو . ةدهاشملا كلذ دمشت «وذفنت ةلب مهلا يف نكي مل اذإ

 يفنوكيف ةرلا نم رخا عزفاوم ىلا ةلبلا هذه نم يرجيدقو ٠ ءاذغلا ةيطم
 5 ناسنالا كلم ةرملا تسلل ولو , ناسنالل مأت حالص كلذ

 -(ع) مامالا لوف ىنعم وه اذهو . اهلك نانسالا تدسف بللا دسق اذإو « هدسفيف

 ةبطرأ ةشلا ةوخرلا ةثللا يف نائسالا تابن ن رك دعس الو_نانسالاك الم هيف ناك

 ةبطر ماودلا ىلع نائسالا نوكت نال ينءا ةباغلا هذه ًاميقر اثم اهجيسف ناك يثلاو

 . هل تيم

 يخبنب الام كلاذف « هذفنت ةيوطرو ةلب نود نم مفلا يف ماهطلا ةفاسأ مدع امأ

 ذه لجأ نمو ؛ ءادلل ةيرورضلا هتجاحو مضملا ةينيك تفرم نأ دعب كيلع ىفخم نأ

 عضاوملا يلا اهيكأرب ريست ةيطملا نأ اك يعأ . ءاذفلا ةيطم ةبوطرلا (  ع) مامالا لاق

 باقلاىلا مث دبكلا ىلإ ةدءللا ىلا مغلا نم ءاذفلاب ريسن ةيئالل كاذك « اهبلطب يثلا

 الو مضملا لصح امل بورشلا ءالل اذه الولو . ءاضعالا راس ىلا مث نيئارشلا يل مث

 . مظننلا بجأولا ريسلا ءاذغلا راس

 نراننالا ةابح ابيلع فقوتت ةمهم ىرخا ةعفنم قيرلل (ع) مامالا ركذ م

 دنع ةدعلا ىلا اهحيشرت ليبستو !متيقرتل ءارفصلا ةرملا ىلا هال بامصنا يضو « هؤاقبو

 رعشت لو ماعطلا باطت مل ذإ ةيلاخ ةدعأ تيفبل اهالولو « مامأعلا ةوهش هببننل !مئالخ

 دتشاو تلخو رثك اذا اهنم هنالجأو ةدعلا يف مارنلا مثلبلا مطقتل م« هبلا !بتجاحم
 هبنتنأ ميقتسلا هاعلا جرخم ةلضم ىلا اهبابصنا ضبا ةرما هذه دئاوف نمو . عوجلا
 . طوغتلاب تالضفلا جارخال

 مدمب اهفافجيو * تف ةيكاملا هذه ةطساوب ةبطر ةلايس نكت مل ول ةرملا هذبف اذا

 يف نايعم نالاعاعو ٠ ةدسفلا ةدسافلا هتالضف جارخاو ؛ بجاولا هاذنلابلج ندبلا

 -الاكك ل



 طوفتنودن ةحارالو لكاالب ءاقبالذإ ءاهنودب ناسنالا شبعب نأ ميطتس آل ةايحلا
 . ناسن الا كالل ةرلأ ثسسبي ولو : (ع) هلوق ىنمم اذهو

 ءابقلا ةئيهكناضإلا نطب نوكرت اح

 نيفسلفتملا ةفمضو نيملكتلا ةلوج نم موقلاق دقلو ؛مالسلا هيلع لاق

 بيبطلا هحتفي ءابقلا ةثيبك نأ:الا نطب ناك رل : لملا روصقو زييمتلا ةلَمب
 نم حطصا نك ملا مجالع دارا أم لاعيف هدب, لخدنرو هيفام نياميف ءاش ذأ

 تالالوب الا هيفام فرس ال ءدبلاو رصبلا نع ابوجح ًاّءمصم نوكي نا

 هيف رثكي امم كلذ هبشا امو قرملا سجو . لوبلا ىلا رظنلا لثك ةضماف

 اذه نا ةلهجلا ءالؤه لع راف. توملل ابيس كلذ ناك اعر ىتح هبشلاو طلغلا

 طيسبلا لهاجلا وه اذهو « ملبال هناب لعب هنكلو لعب ال لهاج ؛ نامسق لاهجلا
 ريخالا مسقلا اذهو . كرما لهاجلاوه اذهو ملعب ال هنأ سبا هنكلورمب ال لهاجو

 هب رثغأ يذلا صفانلا ملا نم هيد امب هريخ رضيو هفن رضب يذلا مربملا ءالبلا وه

 هارتكلاذل . ءىش لكم الهاج هنوك لاح يف ءىش لك ف رعب هنأ هببس دقتعا يذلاو

 بتزي م. اهيناعم ريش ءايشالا رسفيو اهتمجو ريغ نم رومالا ىلإ ينأب ًادئامم هرورشب
 نبا نيفسافتلا ةفعضو نيملكتملا ةلبج لاشما ثءالؤهو . اهب اهل سأس.أل روما اهيلع

 نيح يف  اهرارسأو رومالا للع اوفرعو * اهقئاقحو هابشالاهنك اوكردا مهنا اوثظ
 هوبس>ءايشالا ضعب هنك مهيلع ىفخ ام اذاف . اههنكو مهسفنا ةقيقح ىتح اوابج مهنا
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 ضارمالانم لجولا ناسنالا نع طققسي ناك نا هيفام وأ ناك اذكه ناك ول

 وتملا ىلإ كلذ هوح رحم هماللاب رتموو ,أقبلا رهشنسلا باكو 0 توملاو

 ىلع دسفيف بلحاتو حشرت# نطبلا يف ىتلا تابوطرلا تناك 5 «رثالاو

 :هشيع هيلع دسهفي ناك لب « هتنيزو هنلقب بايثو هدقصو هدعقم ناسنالا
 اامج ىتلا ةيرئرشلا ةرارحلاب اهلامفَأ لمفت امل داؤفلاو ديكلاو ةدمملا نا م

 اوكرديمل مهنا ىوسمدنع ليلدالو'هدوج واعفن ال الطخ هونظو :هتقلخ يف ةد/انالأابع

 كيلاو؟ لوةع هل اضو مهملع روصقو مهي ةلقل الا كلذ لهو . هتكحو ءرسو هازغم

 مل نا درج ةقلخلا ين اثبعو الطخ اهومصز يتلا ةيئايبصلا ةفيضسلا مهئارآ نم اجذومت

 . هدارفا نم مه اونوكي نا نع لج يذلا قواحلا اذه عنص ةكح اوكردب

 ىلع سيم بو: وهو ) ءابقلا لثم اةرلخم ناك ول ناسنالا نط. نأ : اولاق دقلف

 بيبطلا نأل ٠ ةقلخلا ىف ملا نانالل حلما ناكل ( قرطبو همدقم حتفي بادثلا

 لاشدابهلاعيف هيفام فر ديل هتباعيفءاشاذإ هيف ضم لوصح دنءهحتفي نأ هنكعب ناك
 اتمصم نطبلا نوكي نأ نءحلصأو ءامشا برقأ كالذف « هنيه. ضرملا ىلا رظنلاب وأ هدي

 نم هيف ام فرمبال ثمصلا ناف ءابقلا لم حوتفم ريغ راظنالا نع بود ًادودسم

 لثم الاهحاو انلغ الا رمثتال ينال ةيفخلا ةضمافلا ةيبطلا تامالعلاو تالالدلاب الا ضم

 ةرشبلاو نيعلاوناسالاةيؤرو (ضبنلا) قرعلا سج لثمو (لوب) ةروراقلا ىلا رظنلا

 ىلعلالدت ١,0 ناك اذإو « هابتشالاو طلفلاو أطلا هيف رثكم امم هلك اذهو . اهاثماو

 ألمخإ اعر : ةينيكلا هذه ىلع نأبلا لئاخد ىلع عالطالاو ةروصلا هذهب ضرملا ةفرعم

 . توهلل اببس ناكف بيبطلا اهيف

 يلا جاتمتال ةذيخس تناك ناو يو (ع) مامالا اهركذ يتلا ممااقم يه هذه

 لفاغلل (هيبنت باوجلا حضوي نأدارأ (ع) مامالا نكلو « اهنالطنجوضول ضقنوأ در
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 ىلأ رسصبلا لصين ىت> حتفتي جرف نطبلا ىف ناك ولف فوجلا يف ةسينحت هللا
 ةيزيكلا ةرارجلا جزا فوجلاىلا ءاوهلا درب لصرل هجالعل ديلاو هتيؤر
 بهذت الك نا ىرت الفأ ناسنالا كاله كلذ يف ناكف ءاشحالا لم لطبو
 . لطخو اطمح هب ثءاج ام ىوس ماهوالا هيلا

 قا ىلا نوعرب ال نيذلا لوقملا فاض ةلبجلا ءالؤهلاثءا هيلا بهذي وأ بهذام

 يا اذكع ناكول اذهنا ةلبجلا ءالؤع لع وا نأ : هحرشام ( ع) لافف ًارورذو البج

 ؛ رومأ هئم مْزا اومعز اك ءابقلاك ناك ول نطبلا نأ

 هبرخعب ضرم يأ جالع هيلع رسمبال بيبطلا نأ لع اذإ ناسنالا نا : الوأ

 هناب هداقتعال ةمالسلاب رتغاو ءاقبلا ردشتسال « ضرما جرختسيو نطيل حتتفب ثيح

 بجوب كلذوثولانم فوخلا هنعبهذ# اذهبو « ضاسمالا كتف نم نامأ يف حبصا

 درفلا اذه دسق اذإو ؛ هنايفطو هرشاو هوتما نيدجوللا ةايحلا يف هلمآ لوطو هرورغ

 تاعمتجلا تدسف اذإ اذكهوو هيف ني رورغلا هالؤه ةرثكب هعمتجتد-ف هريغو رورغلا

 . لالشلاو يغلاو لظلاو ىضونلا ة ريكي (قلطم ةيرشبلا ةايحلا تلتخا

 هيلا ةمصنملا تايوطزرلا محم تاك وهو ءابقك اح وةفمنطبلا ناكل هيأ ! ايناث

 ناليسلاو حبشرتلا متادزاكل ةيددفلا تازارفالاو بورشلاو لوكألا نم ماودلا ىلع

 سبللاو سلجلا يف ةنب لكي بهذب ودقرأاو دعقلا ىدنبو بايثلا دسفي عبطلاب اذهو
 رظنلاو لاحلا حبق ىلااًفاضم هشيم هيلع دكنيو هرارقتساوناسذالا ةحارم بهذيو لب

 خدملاو دبكلاو بلقلاك ةلماعلا ةيسدئرلا ءاضعالا نا الط مسلا نم هنأ : انلاث

 ةطساوبالا اهفلاظو ءادا ىلع ةرداق_:ركت مل  هئايحو ندبلا ماوق رادم اهيلع يتلاو

 ماد ةجردلا ةتباث !ملمج اك ؛« ىفوجلا يف ةبستم ىلاعت هلا اهلعج يثلا ةيزيرغلا ةرارحلا

 ماظنو دحاو طع ىلم ةايحلا يقتست ىنح انشلا درب الو فيصلا رح ايف رؤبال ثيحي
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 عم ٍجْرْلو < يجراخلا ءاوشأ هيلا لخدل قلغيو حتفي ءابقلا لثم نطبلا ناك ولف دحاو
 لطب تدرب اذإو . ةيجاولاةرارحلاةجرد لتخمو دريتك0ذو « ةيزيرغلا ةرارحلا هذه

 . ناسنالا كاله كلذ ىثعمو « ةيسيئرلا ءاضعالا كلت لمع
 الك ناو يرورضلا مزاللا وه ةءنصلا ىف يبكملاماظنلا اذه نا كلذ نم نابف

 ةف-افنااو نيملكتلا نم ءافعضلاو ةلبجلا هب قدشتو « ةدساكلا ماهو الا هيلا تبهذ

 ةكحلا هب تءاجام ىوس نسحأ ال حلاو ملاص كانه سيئ ناو « لطخو لطاب
 . ةيئاصلا ةيهلالا

 نوح رشملاو ءابطالا اهركذي يثلاةيزي رغلاةرارحلا يشام كلل نيين نأ انه انب ردجيو
 نينئرلا ناو « ريقزلاو قيهشلا ينكرح نع ةرابع سفنتلا نأ انآ تفرع : لوقنف
 نوب ركلا نامفدتو قيبشلاب ايلا لخادلا يقنلا نم نيجيبك الا اهتكرحم نابذهت

 بنذجلاو درلاو ذخالاو لدابتلا اذه نا نآلا قرعاف «ريفزلاب ( كينوبركلا ضع )
 ةرارح داوتت كلذب و مدلا نخسب اهب ينلا ةيلضملا فايلالا جيبي مع سفنتلا ىف عفدللا

 (ةيناويحلا ةرارحلا )وأ( ةيزيرفلا ةرارحلا ) ءابطالا ىدل ىمست ندبلا لخاد ةسوسمم
 صقنتالو ديزتالندبلا يف ةتباث ةدحاو ةجردب ماودلا طن وكي نا بم ةرارحلا منهو

 .ريتهاو لمأتف . جازلا فرحناو ندبلا ةحصتلتخا اهنزاوت فلتخاو تلتخا اذإ يعف

 2 فركب هه



 عامجلاو مونلاو مهطملا ف ناسن الا لاعفا

 ناسنالا ىف تلمج ينئالاعفالا يف لضفمإ ركف : مالسلا هيلع لق
 عبلطلا يف اهنم دحاو لكل لمج هناف ءابيف رد أمو عامججاو مونلاو ممطلا نم

 ةحار هيف ىذلا معطل يغتقي عوجلاف «هياع هثحتسلو هيضتقي كر ع هسفن

 ؛هاوق ماجاو ندبلا ةحار ةيف يذلا موذلا يضتهب يركلاو ؛ ةماوقو ندبلا

 ىفغال ةثالث روما ىلع عونلا ماودو درفلا ءاّب يف ةمئاق ةيناسنالا ةايحلا نا

 ندبلا للحتل مامط نكي مول ذإ . عاملا (©) مونلا(؟)مامطلا(١) يو اهنع يح لكل
 امل اهاوق ءاضعالا هب مجتست موو نركب مل وأو . ثوملا ىلا ىدا اءرو ءاوق تلمتأو

 توملاب ىعتنا ماد ناو هاوف طقستو ندبلا فعضي كلذ دضو اهفئاظو ءادا اهكمأ
 لصحي ملاذإو « حاقلا لصحم ل عامج نكي مل اذإ امأ . درغلا ىلا ةبسنلاب اذه . (ضبا

 : عونلا مدعي للا عاطقنابو لسنلا عطقنا درغلا دلوب مل اذاو « درفلا دلوب مل حاقللا

 ساساو ةيرشبلا ةايحلا ماوق يه ةثالثلا لامفالا هذه نا : ليق اذا ةبارغالف آذإ

 . اهلاقب
 لكاي نا ناسنالا ينن ص درف لك بجاو نم ناك دقف ساسالا اذه ىلءو

 رشبلا دارفا نم ريثكلا ناك امل نكلو . عونلاو درفلا ىلع ءامقبا عماجي مانب ناو
 ناك « ةقلخلا ةياذل عارم الو ةديمبلا رومالا ىلا رظان ريغ لسكلاو ةءارلل احم الايم

 دفق .اهترورضب لع ناو اًنايحا اهلك وأ لامفالا هذهضعبب منال نأ هل نكملا نم
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 نا ناسنالا ناكولو . هؤامقبو لسنلا ماود ةيف يذلا عاملا يضتقي قبشلاو

 نبش ةئابط نرم دج لو هيلا نديلا ةجاحم ةتةرم1 مامطلا لكأ ىلا ريصي
 ىتح لسكلاو لئشلا ائايحا هئع ىلا رس أ ةملخ ناك كلذ ىلا هرطشب

 هلدب هن حلص» امم ءىثثا ءاودلا ىلا دحاولا جاتحم اكو كلبيف هدب لحذي

 ريصبأين1 ناك را كلذدكو ٠ توأل وأ ضرلا ىلا كلذ هيدؤي ىتح هب مفاديف

 يرطنلا هعبط يف لمجت نأ « كلذ لمي نأ ناسئالل تدأرايتتلا ةيملالا ةكمحلا تداش

 هرطضوؤ هوعدب اًيعاد هسفن نم هل قلخم ناو « اهئارجا ىلع هثيو هك رحب ًارفحتو اك رح
 هل اكرم عوجلا ىلاءت هقأ لمجل . ةبولطلا ةدلصملا ىلا لص,أ ءابلعف ىلع مادقالا ىلا

 ةحارو ىوقلا مامجا هيف يذلا مونلا ىلا هرجي ىركلاو « هل موقلا مامطلا بلط ىلا

 . هرارمتساو لسذلا ماود هيف يذلا عابللا ىلا هوءدب قبشلاو ٠ ءاضعالا

 هىش هرطض ملوطقف هجاتحم هنابههلع درجمب مامطلا ب اط امن !ناسنالا ناك واف

 ندبلا لالحتا ىلا ىدأ ماد نا اذهو « هيلط نع ىلدك و لفاثمت ام ؛ هيلع مادقالا يلع

 دق ضرملا ناف هل حملصلا ءاودلا لاعتسا نع عنتمملا ضي رملاك ؛ كله ارو (يردت

 كلذببسب رخآ ضرع هل ثدحم نأوأ هل بجاو وهو هلوانت نع عفتما اذأ لحفتسي

 بلطي هندب ناب ركشب امدنء الا مونلا بلطبال ناك اذا كقذكو . توملاب يعتني دفو

 ةطوب رم هنايح ةماقتسا نأ ىف ركفي ملو « مامجتسالا ةجاتحم هاوقناو اهجاتحمو ةحارلا

 هلامعا يرأل وأ ةظقيلا ىف يح ةناكمأ بسح هنع عفادو ؛ هيف حماستو لساكتل « هب

 ىوقلا مادمنا ىلا ايردم هلصويوندبلا كبنب ام اضيأ اذهو . مونلاب هل حمسمال

 . توملا مث

 نم هيلا رظني لو دلولا ىف ةبغر الا هبلطب لو هلءفي مل اذا هناف ؛ عاملا اعلثمو

 ةجحي لهاسلب و حماستب ناب اَعيِلَح ناك «هلعف ىلع كرح هيف نكبملو « عوونلا ءاقب ةبجو
 اة



 فرا ىسع ناك « هأرف ماجاو ندبلا ةحار هتجاح يف ركفلاب موثلا ىلا

 ةيغرلب عاجلا كرحني نا ناكولو . هءدب كين ىتح همفديف كلذ نع لقاثتب

 سانلا نم نأف» .مطقتب وأ ءاسنلا لقي ىتح ةنع رتفي نأ ديعب ريغ ناك« دولا يف

 نم دحاو لكل لمج فيك رظناف ٠ هب لف الو داولا يف بغريال فر

 هكر حم عبطلا سفن نم اكرع ةدالصو ناسنالا ما وق اهب يتلا لاعفألا هذه

 . هيلع هودحتو كاذإ

 هبلطي نيج رخآ تقول كلذ فوسب ناك هنا وأ -لسنلا يف بغريالو دفولا ديربال هلا
 قااخلا ض رغل فلاخم كإذ لكو « همطق ماد ناو لسنلا للقبامم اذهو « هيف بغربو

 : ميكمحلا

 تادرغم نابي سأب ال نآلاو. لصفللا هنايب يف (ع )مامالا هدارا أم وه اذه

 عاجلا وقبشلاو مونلاو ىركلاو مامطااوعوجلا يعوةدئافل اماعأ اهتفرعمو ثحبلا اذه

 . اهكيلاو

 ميمج نأ يه كلذ ةيفيكو , ءاذقلا ىلا ندبلا ةجاحي ساسحالا وه : عوجلا

 لخاد ةيداملا لامعالا عيمجو هيركفو هيمسج نم ندبلا ام موقي يتلا ةبوبملا دوهجلا
 ءادفلاةروصي نا_نالاو نآويلاهلوانتب يذلا دوقولا الا يماسالا اه ردصم نكي ندسلا

 ركفاالهشنو بلقلا كرحت يتلا (ةيزيرغلا ةرارحلا) ةرارحلا ةقاطلا لوب يذلا وه هناف

 ةيداتا ةب رو رضلا رصانءلادل دمملاو « مسجلا ةيسنال ينادلا وهو ٠ ةيمسجلا ةايحلا مقفو

 باقلا أطبا تلف ذاو ةيرارحلا ةقاطلا تاق ءاذغلا لصب مل اذاف « هيف ةيويحلا تايلمملا

 ةاهسملا معو ندبلا لخادلامعالا ميج تفقوهناك رح يف بلقا أطبأ اذاو ٠ هتكرح يف

 . ( ةايحلا ) اعومجم



 ةيسسنا ىلا تلامو هيف لمعت ءاذغدجيإ اذأ اهنا اهصئاصخ نم ةفاطلا هذه نأ مث

 دوجو مدع نمءز ىف ةايحق أظفح كلذو ءاذغلا ضقن هب لكم دوفوك اهكلبتستا مسجلا

 ءةييطو مسجلا كرنب امم ضيا اذهو . اهل ءاذغ
 ماعلا ريدملا وبف ( عوجلاب ) ىمسملاو هان ركذ يذلا ساحالا اذهل كرما امأ

 اهيف ثدحيل « ماعطلا نم اهولخ دنع ةدملا تالضع هينب هناف ( غامدلا ) ىا ندبل

 يقا وه لحلا اذهو . روتئلاو لالحتالا لثم نديلا مودع ىف لص#ي مث صفملا هيشبام

 . ءاذُعلا باط ىلا وعدي

 ندلا ىلا لخدب نو دو يتاذوأ يوضع لصأ نم ةدام لك وبف : ءاذغلا امأ

 نم دقفام ضب وءتل هقيقر صقمي م (امهه) ىمسن ةعونتم ةيوايك لامعا هيلع يرحم مث

 . بولطاا يعيبطملا لداعتلاو ةوقلا اهئاطعاو مسجلا ةينبا

 كقذو يرورضلا اهءايجتساو اهت>ارىوؤلاو ءاضعالا باط .مف : ىركلا امأ

 ني:يهلاىلءقابطن الا ىل !مايمونافجالا يخارمي تقذ ربظيوو ٠ اهيطع و باصعالا روتفب

 . . عاجطضالا ر مونلا بلط ىلا صخشلا وعدب ام

 لك نع مكانلا درجتو .اط امامحا اهنالا ضبا سفذلا ليطع: ويف : مونلا امأ

 . هفن ىلا هتيلكم ولخي ثيم هب طيح امم يجراخ ريثأت

 رومشثدحي مث « نوفملا اهيلعقبطنتف نويملايفالوأ «ىدتبي نأ كلذ ةيفيكو
 مظطقن:وعم .لا لطب مث ' للك نيلجرلاونيديلاوهجولا تالّصد يرمي من ٠ ةزلب فيطل

 روعشلاةلق مسجلا ءاضعأ رباس ىلع رطيسي مث« ةدارالا مدعنتمت سهلا نع رعاشملا ةيقب

 . تانئاكلا نم هلوح اذك كأردا هب مئانلا مدعي ثيح

 ةجاحلاب روءكلاوهو سامنلا اهوُأ ب تارم ىلا اذه هجردت ىف مونلا مسق دقو

 مونلا نيب ةلاح وهو ضمفلاو ىركلا مث - سامنلا لقأ وهو نسولا م « مونلا ىلا
 عوجم اودوجملا من ٠لموطلامونلاوهوداقرلا مل 1 ليقثلامودااوعو قينغتلا مث . ةظقيلاو

 78 هه



 . مونلا دشأ وهو خببستلا م « قرفلا مونلا وهو
 اسال ليقا انملجو : ىلاعت لاق كل ولا وع احصاو مونلا تافوأ بسنا نإو

 يأ_انابس مون انلمجو#هبق ىلاعت لاق ثبححس لا مونلا ةطساوب اثيم ًارتاس يأ

 وجلا ءرده اهنم ٠ رومأ وه بسناو حصا هيف مونلاو اكرم ليلا نوك ىف ببسلاو ةحار

 ةرارحلا دلو: لقيو ءاهنارود يف ةبومدالا ةروذلاهيف ءىطبتوندبلا هيف ردخيف هنوكسو

 ةايحلا تاونم مظءا رم وه يذلا سمشلا هوض دقفب لبلا نأ اهتمو : ةيزيرغلا
 يف ةيوطرلا ةرثك اهنمو « ةيويحلا ىوقلا ىفاعضا اهنأش نم يه ينلا ةملظلا هيف ثدحتو

 ةلخجابو : رابنلا سكعبو هودهلا ىلع ابيع وباصعالاو مسجلا ردخيام كفذراليل ءاوهلا

 . ةيمجلاو ةيلقماا ىوقلا به: ففخحمو . امم مسجلاو غامدلا حسم ليلا نآف

 ىنح ؛ ماجتسالاو ةحارلا دعب اهقئاظو ءادا ىلع اهطشفب امم عيطلاب (ذهو

 ناجيهو لاهسالا ض يك يونلا ءودغاو نوكسلا ادور, ضارمالا ضد ىفثب دق هنأ

 . مالآلا شدو ةيسفنلا تالامقنالاو باصعالا

 ةحصل اي رمضب اليلقال الدتسم نوكب نأ بج مونلا نإ لع نأ نسدتسلا نمو

 دلبيف ًاريثك الو « لازطاوعاديملاو رجضلاورارفصالاو لودنلا ثدحبف «تبافك مدما

 ىلع ةعاس ةلصاق الب لكالا دعب الو - نديلا لهربو ةليحماو ةركاذلا فءضنو لقعلا

 . اههابشاو سوباكلاو ةجعزملاو ةثيدرلا مالح الا بجويف لفألا
 ىنالاو ركذلا نيب ةديدشلا ةيبذاجلاو ىوقلاو بحلا جايه وبف : قبشلا امأ

 مواقتالزا داكت اهيفةوق لوصحو ةياسانتلا ءاضعالاو باصعالا و غامدلاهيبنت ةلساوب
 . ةيمسطاو ةيلقعلا ىوقلا رباس يف ةراسخو ةةشد ابيحاص تفل تدص اذإ ثيم

 لاصولا ىلا وف دتةجعببت ةيلسانتلا هاضءالا يف ةيعببط ةوق وهقيشلان اب ميض»: هفرع دقو

 . لسذلا ماودو ع ونلا جاتنا هتباغ نوكت يذلا يسنجلا

 نيجوزلا نيب يحورلا قافولا اب لصحيلاةيسنجلا ةيلمسلا تال: وبف ؛ عاجلا امأ

 ممل (ف نابراقتيو ؛ هجوا ارجو نايقالتيذإ . اهني ايف ىسحلا داحتالاو يلقملا ماثولاو
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 1 ًاروعشو ةذلو اعورو امج أدمعا نيننأ ءافلأ زمر وهو . ردصل اردص نايفشو

 يحورلا داحالل ًازمر نوكت نأ اهدحا : ثالث ثاياغ ةيسنجلا ةيلمعلا هذهلو

 نم ايه هحنعام ةيناثلاو ٠ ةحارلاو ةذالاو متمثلا نم ايل لصحنام ىلا افاضم نينثأ نيب

 يناثلا يناجلا نود دحاو بناج هب قمتم يذلا ينانالا رو رسلا ال ؛ لدابتلا روما

 ةمورجحاقاو اههيئام جازتما درجه ثلاث يحو دي دج ءيشن داجا ىلا ىضغت نا ةئلاثلا

 . ىتالا ةضيوبل ركل
 كناو دبال ٠ مكحلا عادبالا اذه ىف ًاريثمم تامأتو « كقذ لك ت فرم اذاف

 ةقلخلا ىف بدجملا ماظنلا نم لامفألا هذه نم دحاو لكأ ىلامت هللا لج اء نمؤت

 ةيعيبطلا تاك رحلا تالت قلخم نانالا اذه ىلع معنا , هي لضفت امو ٠ منسعلا ف بي رغلاو

 غلب» تفرع نيقيلا اذه كل لصح اذاؤ هحالصو هماوق وع ام ىلع مادقالل هسفن نم

 , نيلمهملاو نيلطمأا معاز٠ ةفاخس

 نأ اننا ابل

 ل



 ندبلا يف عدرألا ىوقلا نايب

 ةببذاح ةوق ؛ عبرأ يوق نان الا ىف نا لعاو : مالسلا ةياع لآ

 هيف لمغت ىتح ماعطلا سيحم هكس ام ةوقو . ةدمملا ىلع هدرونو ءاذنلا لبقت

 يف هثبو هوفبص جرختستو ةخبطت ياا يهو ةمضاه ةوقو . اهلمف ةميبطلا
 . اهتءام ةمضاعلا ذخا دمب لضافلا ىلهثلأ ردحمو همفدت ةعفاد ةوفو ندبلا

 ةءاحالاه ردفتواهلامفا و نديلا يف ىمتلا عبرالا ى وغلا هذه ردقت يف 6

 ايهنبب نكيملو ندبلايفميرأ ةيميبط ىوق دوجو ىلع اثيدحو اهيدق ءابطالا قفنا
 . اهفيراعت ىو اهنع ريبعتلا يف ىوس فالخ

 ةمودحملاامأ « ةمودخت اهئموةمداخاهئم ةيعيبطلا ىوقلا:نوناقال ىف انيم نءأ لاق

 سذجو «ةي.انلاو ةيذاغلا يو « صخشلا ءاقيل ءاذذلا فق فرصتنب سنج | ناسذج يهف

 . هليصفت رخآ ىلا « ةروصملاو ةدلولا يو ء عونلا ءاقيل هيف فرصتي

 ةوقلا مداوخ اهنا : اهيف لوقب هناف ٠ اهناب ددصب نآلا نمت يتلا ةءداخلا امأ

 بنذجتل تقلخةبذاجلاف  ةمفادلاو ةمضاحلاو ةكساملاوةيذاجلا - ىوقوب رأ يو ةيذاغلا

 تقلخ ةكساألاو ٠ ةلاطتسا ىلع هيف يم يذلا وضءلا فيل هطساوب كالذ لمغتو مفانلا

 هباعا اميرو بروم فيلم كقذ لمغتوةمضاهلا ىوقلا هبف فرصصتت امير عفانأا كاسمتل

 أيهم ماوق ىلا ةكساملا هتكسمو هيذاجلا هتنفجام ليحت يتلا يو ةمضاحلاو . ضرمتسلا

 يف ابلمف اذه ؛ لمفلاب ةيئاذغلا ىلا ةلاحتسالل ملاص جاع ىلاو هيف ةريغملا ةوقلا لمفل

 اال ل



 فيك ةيذاجلا الولف . ةكملاو ريبدتلا نم كلذ يف أمو اهيف برالاوابيلا

 فيك ةكسالا الولو ٠ ندبلا ماوق هب يذلا ءاذغلا بلطل ناسنالا كرستي ناك

 ناكفيك ةماعلا الواو . ةدعلا ةمضبل ىتح فوملا يف مامطلا ثباي ناك

 ةمفادلا الولو . هللخ دسي ونديلا وذذي يذلا وصلا ه:م صلخم ىو خيام

 ىرئالفا . الواف الوأ جرخمو مفدنر_ ةءزماعلا هفلذم يذلا لقثلا ناك سيك

 فتردبلاب يوقأا هذه هردقت نحو هءاص فاصلي ةباهييس هلأ لكو فيك

 . هحالص هيف |ب مايقلاو

 . جراخلا وح عاقدنالا ىلا ليبسلا ال ليس: ةعفادلا ناف لوضنلا ي ايلمف امأ . عفانلا

 قملاةليوطملا ةعرقلاب ةبسيش ةدعلانا : لوقي ذا ثددحلا بطلا هيلا بهذ ام نيع اذهو

 ( قايلا ) ىمست بصدلا اياظشي ةييبش قاقد ااظش نمو تاقرط ثالث نم ةيكرسصو

 ضرعلاب ىرخالا فيلو ةدمما لوط ىف ةدتمم تاقبطلا ىدحا ف يلق ١ محللا اهب طيح

 ةيروااو هعفدت ضرعلا يف يثلاو ءاذغلا بذجت لواملا يف ينااف بروم ةثااثلا فيلو

 .(نيسيب) ةدام ىلعةيوتحلاةيدملاددغلا تازارفأ اهنيع:وةيزيرملا ةرارطامضرتأ هكسع

 اعنا كب داق فحم ىنعلاو ىمرم ا يف اههقف'وت تكردا .نيلوؤلا نيذهتيعو اذان
 . لصفلا اذه يف لضفملا ( ع ) مامالا ءركذام نيعاركذ

 قبس دف ةرجحلا نم يناثلا نرقلا ىف وهو (ع) مامالا نا ىلع الدب ام اذهو

 ايكاردب مل ينلاىوقلا هذع ةفرءم ىفءءابطاو ُثيدحلا بطلا مدقتو هبارضاو انيس نبا

 همولعث ذاك (ع).نا اذه دعب كشن ليق.ةربسق ريغةدمدعب الإ (عبدحو ادق ءابطألا
 نع ( ص ) هللا لوسر طيحلا رببلا نع هدادجاو هئلابا نم اهاقتسا ةيبسك ال ةيماهلا

 نسحو هفطلب هناحيس لكو فك ىرتل ًاذإ ربتعاو لمأتف . ؟ ىلاهت هقا نع ليثأربج
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 هيف امل ارطسأود ءاضءالا موقتل و . هلامفاو هلامعا ودتل ندبلا يف ىوقلا هذه هردقت

 . نيدسللا قدشتو نيلهاجلا لهج نع قلاخلا ىلاعتو . هوقو هحالص

 مدّرالا ىوملا لخص نهذلال برقي لاثم

 راد ةلزنمب ندبلا نا : الاثم كلذ يف كل لئمأسو ؛ مالسلا هيلع لاق

 مشحلا جئاوح ءاضقل دحاوف ء رادلاب نولكوم ماوقو مدح ابيف هلكللا

 رخآو «أيبيو ملاعي نأ ىلا هنزخو دري أم ضبمل رخآو « مهيلع اهدازباو

 ةيفيك« هتلاقم ممسي نمو لضففلا حضوينأ لاثملا اذ (ع) مامالا دارا دفا
 ةكحو ةقاحلا ةعادب نهذلا برق. نأو . ندبلا يف اهماقمو عدرالا ىوقلا هذه لمف

 ماسجأ الو - اهيلا راشب ةيئمءاضم| تسيل ىوقاا هذه نأل « ةلبسةيلج ةروصب ةمئصلا

 كيذل , هحالصا ونديلا ريب دنيف اهتيمهأ ناسن الاف رعيل ساوحلادحاب كردت ةسوح

 كاارادةلزمع ندبلا نا : لاقف . ركفا اب قساللاو مبغق بيرقلالثملا اذه اهل لد. دقف

 نوربدب مشح ,مدخو لامعو. اهنوكس. لهأ نم اهل دب ال كلأا راد نإ مولعمو . حلا

 مه#تأوح مهر ضحي نممهنق اهينك اس داعسأو اهنيطاقل ةحارلا باجل ايمزاولو اهامعا

 اهذاي ىنح هدئع اهنزخيو اهظفسيل اهضبقب نممهنمو ٠ بور.ثمولوك أم نم ةمزاللا

 مهيلع اهمسقي نم مهفمو .اهنم مهتجاح عفرولامتسالل اهتأيبتو اهتجاعمب فذكت نم هنم

 فيظ.ة لفكتي نم مهشمو' اهنم هتجاح و هبيصن مهخ» درف لكلاتيل اهراضحا لاك | دعب
 . جراخلا اهمقدو راذقالا سنك و ٠ هولموتسا ام تالضف نم رادللا

 ميهئاقباو ناكسلاةحارتسال ثببللةبجاووةمزاللاعفالا هذه لك نأ يفخ ريغو

 - ؟"ةاد



 راذفالا ثم رادفا يفام فيظننل رخآآو :*ةيرفتو هتأيمتو كلذ جالعل

 رادلاو « نيملاملا كلم محلا قالحلا وه اذه يف كللاف . هنم اهبجارخاو

 ىرن كلملو عبرالا ىوقلا هذه يهماوقلاو ؛ ءاضءالايه ثملاو « ندبلا يه

 سدلو ةدابزو الضف تفصو ىذلا د»ب اهلامفاو عبرالا ىوقلا هذه ان ركذ

 انلوقالو ءابطالا بتك يف تركذ يناا ةهجلا ىلع ىوقلا هذه نم هتركذام

 . ةديعس ةثينع ةايح ممرأد ىف نوبحت ' ءاسصأ نيطيشن

 نيملاعل) كم ريدقلا مكحلا همناص وه لاثاا اذه يف راذدلا يحاصو كاللاف

 . ءاضعالا مه لامعو مشحو مدخ نم اهئاكسو ٠ ناسنالا ندب يه اهءنص ىىتل هرادو

 ظ . ةروك دما مسرالا ىوقلا يم هيف نوردملا ماوقلاو

 هيدستلا ةبحو نم هناذىف آاسيحص ناك ناو لاثملا اذهنأ انه لوقب نأ لئاقأو

 يبلع ريغ لثأاو ىبط ثحبلا نأل « عوضوملاب هل طب رال دئاز ةلضف ماقملا اذه ىف هنكلو
 (ع)لاقف هدورو لاهئحال هنن باجا (ع) مامالا نكاو ٠ مويتكا ىف ءابطالا هك د و

 بطلإةءانص هديصقت ام هب دصقت ملو ٠ ةيبطلا ةبجولا هب درثل لاثملا اذه يفءان ركذام نا

 نبدلا حالص ىف هنم جاتحم امو ةينبدلاةبجولا هب اةدصق اعإ لب ٠ نآدبالا حيحص: نم

 عادبالاو ةيهلالا ةمنصلا ف ريدقتلاو ةكحلا نايبلو ٠ لالضلاو ياا نمسوننلا ءاغشو

 . ضارتعا الف أذإ « ةقلخلا ىف نقتملا

 ةعومجو ريبكلا ملال ابهبدشت و ندبلا ليثع كذا نأ تببحا لثاا اذه رارغ ىلعو

 : هلوقب مالسلا هيلع نينمؤلا ريمأ مامالا هيلا راشا اك ناوك الا

 ربك الا ملاملا ىوطنا كيفو 2 ريغ مرج كنا معزا
 ينامسجلا هلكيه ىقرصحو « ناسنالا قلخ ىلامتهللا نأ : سفنلا ءاملع لاق دقف
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 حيحصنو ىلا ةعاتص ف هيلآ جاتحتام ىلع اهوركذ عبثال « مهلرقك هيو

 يلا نم سوفنلا مافشو ندا الص ىف جاتحت ام ىلع اها ركذو ؛ نادبالا

 . ابيف ريي3دلاوةركملا نم بورضلل لثلاو يفآشلا فصولاب هتحضوا يذلاك

 ىرتل لمأت هيف اممتج ءدجت اهنم قرفت اف ٠ تادوجوللا نم تايلفسلاو تايولعلا ميج

 ىفف ةعبس بكاوكلا نا اكو . ابقث ١١ ناسنالا مسج ىفف رشعانلا جوربلا نأ اي" هنأ

 هتوموابعواطك هيدالوف يكاوكلا ثاكرمك ناسنالا تاكرحو . ةعبس ىوق ناسفالا

 لقملا كلذكف . ديزيو صقنيو سمشلا نم هرون دمتس رمقلا نأ اكو « امورفك

 ابذعو الم ءام ملاعلا يف نا كو ناصقنو ةدايز ىف اضنأ وهو ورلا نم رونلا دمتسس

 ضماحلا ومفلا ف بذعلاو نينيعلا ينملاملا الأ دجوب ناسنالا يف كل ذكف ؛ اسمو ًاضماحو

 « لابجلاك هماظمف ٠ ضرالا هبشم ناسنالادسج نا مم « نينذالا يف رلاو نيرخنلا ىف
 ثبونجلاك هنبعوبرغملاك هربظو قرشملاك هبجوو © تاينلاكهرعشو ؛ لوادجلاك هقورعو

 هبضْمو رطملاك هؤاكب و قربماك هكحضو دورلاك همالك و حيرلاك هسفنو لايثلاك هلاعشو
 ناك و. ءاتشلاك تخوشيشو فيصلاك هبامشو ةايحلاك هتظقب و توملاك همون و باحسلاك

 (ضياهيف نا اكو « نافاك ةيرطضم هاضعأ ناسنالا ىنف ةبرطضم تاناويح رحبلا ىف
 بضغلاو دقحلا وةبلغااو ربقلابلطو سارتفالا بح ناسنالا ىنفمأمب و نيطايشأءابس
 نويعلاربظن نم ملاملا ىفنا اكو . اهاثماو عامجلاو برشلاو لك الاو روجنلاو دسحلاو

 نسحأ هللا كرابتف بيغلاماعو سحلا امك نطابو رهاظناسنالا ىف كلانكف ىنخم نمو

 نسحلاماسفا,ب يجملاناسفالا اذهروصو هيئاجسب ريغصلاملاعلا اذه نيزيئذلا نيقلاخلا

 ىف ةدللقلا و هينيع يف رونلاو هبجو يف ءايضااو هبال ىف ةحاللاو هحور ىف ةفاطلا لمُج

 ال ةريثك تاوبش ناسناللو . هعديم ناحيسف هرم ىف ةقدلاو هبلق يف ةفرلاو هرعش

 : نآلا اه وذ لح
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 اهمةومو سفرا ُْي ىووملا هله لضم ا لمأت : مالا هياع لاق

 ول تيأرفأ «كلذ ريفو ظفهلاو لّدملاو عولاو ركفلا ىنعا نانالا نم

 كو هلاح نوكت تناك فيك هدحو ظفألا لالملا هذه نم نا#:الا صّقن

 االتخا اهتقيقحو اهبنك ديدححو سفنلا في رعت يفةفسالنلاو ءاكلا فلتخا دفل

 ناو مسجلا ةيتاذ فل اخت ةيئاذ هلع درجم رهوج سفنلا نا ىلا نوطالفأ بهذف .ًاريثك

 ثيحكاذ يف هذاتسا ف لاخل وطسرا هدمب هاج مث . يدب ايلزا دوجو وذ رهوجلا اذه

 اهمسف مث يملا نئاكلا اهب زاتءا ينلا ةيوضملا فئاظولا عوج يع سفنلا نا ؛ لاق

 ؛ ماسقا ةئالث ىلا

 ناسنالاب ةصاحلا يعو ةقطاف )1١(

 . ناسنالاو ناو.هلا نيد ةكرتشملا يو ةساح )١(

 . تابنلاو ناويحلاو ناسن الا نيب ةكرتشملا يغو ةيذاغ (*)

 يأر حجر نم مهن ءانبب افالتخا شبا اوفلتخا دقف ىلمسولا هور يف امأ

 يأركيلاوء اهنلاخ نم مهنمو نوطلالفاو ولعسرا ىأرنيب قفو نم ميهنمو « وطسرأ

 لقتسم يف زح رهوج اهممأ لوا يف سفنلا نأ ؛ انيس نءأ لاق « لثمال يبس ىلع مهضعب

 جازعمأ نم أشننال ىعو ؛ دسملا يف اهئاقب ةدم ديازنب لالقتسالا اذه ذخأ م ء هئاذب

 ًاسفن دسج لكأ ناو « هيلع ةطراع اهنكلو ؛ مجال ةمزال ةروص يق الو ؛ رصانملا

 ىوف اهل ناو«لامفلا لقملا وهو روصلا بعاو نم هيلع ضاغت هل الا حلصتال ةصاخ
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 امو هلام ظفحم مل اذإ هيراجمو هشاممو هروما يف هيلع لخدي ناك لل نم

 رك اذه مو ءهل ليق أمو لاقامو مدس امو ىأ رأمو ضءاامو ذخا امو هيلع

 قيرطل يدتيبال ناك م ءهرض أمو هحفن امو 3 هي ءأسأ نم ةيأأ نينخأ نه

 بتارم ةزاتجم ىلعالا اللا ىلا جرعت يو هبيجت راثآ اهتع ردصت ؛ ةفلتخم ةيجي

 ةروبشلا ةينيملا «ديصق ينال ربظي اذه انيس نبأ ىأروةلوقأ « هتوانتلات ادوجولا

 . ( سفنلا )
 «ساوحلا نم ءىشب صوسحم ريغ طيسب رهوج سفنلا نأ ؛ هيوكسم نءا لاقو

 روصلبقت اهنأل مسجل تسيل يف ١ لمعت امناوإمت اهنا ملععو ءابتاذ دوجو كردن يشو

 نا ىف دوءالاو ضيالل اهلوبقك امم دحإو تقو يف ضفانتاا دشا ةضقانتملا ءايشالا

 دحاوثفو يف ضايبلا لبق. نأ هنكمال داوسلا لبق اذامسجلا نانيح يف « الثم دحاو

 « ماسجالا كذك الو « ةيوسلا ىلع اضيا تالوقءلاو تاسوسحلا روص لببقت اهنا م

 عيطتست يهفو صاولانم اهيلا تأنإ ةياوأ ةياقع ةفرعم اهيف سفناا نأ هلك كلذ قوفو

 انبي يو « ساوحلا نم اهيتاي ام بذلكلاو قداسلا نيب زيت نأ ةبل والا ةفرعملا هذبم

 اهناذ كردت نأ اهنكمأ ةيلقملا ةدحولا هذهبو : اهأطخ محصتو ساوملا ىلع فرشت

 . ًادحاو ايش ىلةعلاو لوقعملاو لفاملا اهيف نوكي ةدحو يثو لق اهنا لعق ناو

 ةرلكلا سفنلا نع رداص ضيف سفنلا نأ نوثوق مهن : اصلا ناوخا امأ

 ناسنالا٠ هيمسن نأ نكميًارهوج فلؤت ناسنالا دا ا ناو « ملاعلا سفن وأ

 ريصت نأ دمالو ؛ىلويهلا رح يف ةصلاغ سفنلا هذهو  ةيناسنالا سفنلا وأ  قلطلل

 الك و هىش اميلع شقني مل ءاضم ةغيحصك ١طوأ ىف لفاطلا سفن ناو . جيردتلاب المع

 هعفدتمأ غامدلا مدقم يف ىعهو ةعمجتم هليشتلاةوقلا هلوانتت ء« سلا ساوحلا ابيلا لمحت

 نم قحلا فرعتو ضعد نم اهضعب زيمتف غاسللاطسو اهنكءو « ةركفملا ةوقلا يلا
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 الو « انيد دقت الو ؛ هرم »سرد ولو املع طفح الو ىع# الام كاس ول

 نأ يم ناك لب ء يغءام ىلع أئيش ربتعي نأ عياةسيالو ؛ ةبرجتب عفتني
 : ة.ناسالا نع خل ساب

 , غامدلا رخؤم اهارجم نوكي يناا ةظف.ملا ىلا هيدؤنت مث * لاطابلا

 اهنا وأ « ظافلالاب نيمما-# سقنلا ىف امه ريعت يتلا يهف : ةقطانلا ةوقلا امأ

 . ةرهاظلا سلا لباق# ةنطاب ساوح سه سفنال نوكتف ٠ ةءاتكلا ةعانص» هديقم

 : ىرخا ةراث ةدعانملاو ةراث ةيراقتملا هارالا نم اهريف ىلا

 اتالتخا اهشيرعت ىف ضيا اوفلتخا دقف رصملا اذه ىف سفتلا ءادلع انأ

 ثحابلادجي او ٠ اهبنك ةقرعمىلادتهب مل دمب ثحبلا نانب رخأت ملا ضب لاق ىتح اريثك

 لءءتستو , هور تضاف يأ هسفنن تجرخ لاقب حورلاة ها يعف . ايفاش ادب رمت ققدللا

 انرع يأ ةيسفث وه لاقيف دك اتالاضياينأتو . اها دسحلا ىف لهعتسا أي مدلا ىهكي

 . ينامملا نم اهريغ ىلا

 ماسقأ ىلا اهنيرمت يف اومسقنا كاذك مهف نيبئفلاو ءادلعلا فرع يف امأ

 هناك رح لك ىلع رطيسي و يملا نئاكلا هب زاتمي يذلا طاشنلا كلذ ضاوناب اهفرعنم مهنف

 ماك لظت ىتلاو يح نئاك لكى ةدوجوما ةيفخلاةوقلا اهنا لاقنممهنءو ىرخالا

 . هبايح دقف دقف اهيهذي ام اهباصأ نأو أبب ايحيف هيف

 ء الك وأ ؛ هنع فرمي الك ىعىتلا هتيصخش اهناب ءرملا ةيسفن رسف مهضعو

 :؛ هوافر نس 5 روودسص

 . ناسفالل يمصملا زاهجلاو لقملا ةفيظو اهناب اهفرع رخآ قمرفو
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 فرعي مل لب « طبضلاب اههنك نآلا ىتح فرعي مل سننلا نأ لوقلا ىراصقو
 تانكسو تاك رح نم هزملا لع ظحالب اموه اهند فرعيالك و ؛ نان الأ نم اهءقوم ىتع
 تانئاكلا نم هريغب كاكتحا ةطساوب وأ هن اماخ كلذ ناك! ءاوس ىويح طاشنو

 هب سدأ يعببط ىوس قبرط ىف ةايحلا يف ًاريسراس دقو اهبحاص ىري ةميلسلا سفنلاف
 . فولأم ريغ (حومم ًاذاش ًاريس راس دفو اهبحاص ىرب ةميقسلا سغنلاو « ذوذش

 امد هتوانتملا ءارآلاو ةفلتحلا لاوقالا عومم نم رهظ يذلا نا : لوقأ

 نرم راكفالا تفلفاو لوقملا تريح يتلا حورلا كلت يه سذنلا نا ؛ وه ًاًثبدحو

 تاقيقحتلاو ةلصاوتلا ثوحبلا دم» اهتفرعم نم ءيشرىلا اولصيإلو ٠ ءاكحلاو ةفسالفلا
 نعرشبلا مهف رصقب ىلا رس يعسفنلا نأ : زجملا دعب أولاق دقف كلل ٠ ةعونتلا

 صأ رم لق حورلا نع كنولأس ) ؛ ىلام# هلوق نوتبخي مارت انهو . هكاردا

 . ( اليلق الإ لعلام منيوأ امو ىنر
 عارتخالا ملاعىفاريخأ ربل دقو :( زتارغلا) هباتك ىف يوارمقلا ذاتسالا لاق

 « يح مسج ىلإ ةيوق ةمشا اهلالخ نم عررتخملا ذفنا «ةيروال, ةسدع وهو ديدج عوتخم

 مسج ىلا اهبجو .. ( ةايحلا ةمشا ) اهامس ء ةلطاك ةئيضم ةعشا هب تطاحأ دقو ءءآَرف

 ىنحأدب ور ًاديور لءاضتي ىئرلا عاملا كلذ ىأر « توملاتاركس ملامو ناك صخش

 , حورلا وه عامشلا اذه نا عرتملا اف» نظف « ةايحلا تضقنا هنافتخابو « تخا

 ناك رونلا اذه ثودح نوكي نأ لمتحا ثيح هنظ ىف كشلا هلخاد تهذ دس نكلو

 حورلا راثآ نم ريا اذه ىلع نوكيف « يملا مسجلا تايئزج اهيدؤت ىنلا ةكرحلا نم

 . هضنال

 يذلا ىتابرهكلا رايتلاب ( نهذل اهيبرقت اندرأ اذإ ) ئفناا هبشا اف : لوقأ
 ًارهاظ ادرف ىرئال انا نيح يف : هدهاشن نأ نود يتدما!كإلا لالخ نمذقتب ءارن

 ىلع نالدب ناذالا اه طقف ةكرحلاو رونلا امإو « رايثلا نم يلاخلا ككسلاو هكلس نيب
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 . يناثاانود لوالا كسلا يف رايتلا اذه دوجو

 اهدحأ , نيمق ىلا امو مسقت اهناف اهاوف ترك ابهم سفنلا هذه نا مث

 مقتل نبذه نم مسف لكو . لمعلاو ةكرحلاب لكوم اههيناثو كاردالاب لكوم

 . سفنا ةثالث ىلا اًضيا

 ثيح نم. ىلآلا يعيبطلا مسجال لوالا لاكلا ىهو ةيئابنلا سفنلا ( ىلوالا )
 . ءوعو هتبذغتو هدأوت

 ةبج نم ىلآلا يعيرطلا مسجد# لوالا لكلا ىهو ةيناوي+ا سقنلا ( ةيناثلا )

 . ةدارالاب كرمتو تايثزجلل هك اردا

 ةيحأذ نم ىلالا يعيبطلا مسجلا لوالا لاكلا يو ةيناسنالا سفنلا ( ةثلاثلا )

 . ةيلكلا روءالا كارداو يأرلاب طاياقسالاو يركفلا رامتخالاب ةنئاكلا لامفالل هلعف

 مسوأ لاجت ىلا جاتحي الذ نأل « اهلكس فلا ىوق ناب ددصب نآلا نحت انسلو

 ٠ رمع نبأ لضفملل (ع) مامالا هركّذام حرش وه انه ضرغلا نكاو مْحضأ باتكو

 دقو « ةعنصلاءذهىف لقعتو ركفتو ركفت لحو: ةقلخلا هذهيفلءأت ورابتعاعضوم نوكيل

 برقو هراثآ روبظل ؛ ظذحلاب ليصنتلا صو « ظفحلاو لقملاو ممولاو ركفلا ركذ

 . اهلك اباسقن نحمو ٠ ناسنا لكل هتفرعم

 ةلئاهلا ةوَقلا كلت وهو ٠ ناسنالايف يلقعلا ومنلا تاجرديقار وبف : ركفلا امأ

 هتمفمل ثانا ويأا عاونا ىلع رطيستو : هتدلصل تانثاكلا مظعم ناسن الأ رخس ام يتلا

 ناسنالا لامعا ةرتاد تناكل ءالولو « هناباغو هضارغا ةعيبطلا ىوق ىلع طلستو

 ةروةسم ٠ ملاعلا ماظن تريغينلا تاعرتشلاو تافدتكلا هذه ميج تيقبلو . ةدودحم

 ةمم رسلا اهتاوطخ قديلا تغلب ام ىلا ةيندملا هذهمدقتت نكي ملو لب . بيلا ريمض يف

 . مامالا وح ةرابجلا

 هنأ وأ. اهيلع محلا مت . اهليلعتو ةيلكلا يتامملا كاردا هناب : ركفلا اوقرع دفو

 ا



 . ضعب عم ابضمب ءايشالا نيب تاقالماو بسنلا كاردا

 نأل ؛ مقاول قباطملا يدالل ملام نم هنيناوق دمتسب ركفلا نا يفخ ريغو
 ركفلا ىلا هيدؤنت مث , تانداللا نم هك ردنام لثمت يتلاساوحلا نم أت ةيسحلا تاكاردالا
 . لايخلاو ركفلا أشني اهنمو « ةينهذلا روصلا لصحت ةيسلا تاكاردالا هذه نمو

 ريخ ينال كردت يتلا ةيسفنلا ةوقلا كلن وبف : ةيمهولا ذوقلا وأ مولا امأ

 فوطمم ريقنلا وأ لفطلا ناو « هنم بوربم الثم بئذلا نا ىلع محلا لثم ةموسحملا
 . هنم طسوالا فيوجتلاب ثصتخا نإو غامدلا لك ةوقلا هذه لحجو « هيلع

 لامفالا طبض ىلوتم ىثلا ةميظملا ةكلملاو « ةرابجلا ةوقلا كلت وهف ؛ لقملا امأ

 قلخضيا يذلا ليلجلا قلخلا كلذ وه لب, دوصقم ضرغاو صاخ ريبدتب ايدارا اطبض
 ىلا اوم_هوفرشي هبو : تادوجوملا ن٠ هريغ نمناسنالاز اتم هب ذإ « هلثم ىلاعت هللا

 هفرع وأ ؛ هسفنب هريخ ام ىلع سايقلاب ماكحالا غوصي هيو . ةلماكلا ةيئاسفالا جوا

 . تعش اذإ مجارف ةقباسلا لوصفلا يف هليصةت سم دقلو . هريغ نم

 ةيسملا تاكاردالا ميمج اييفقبتينلا ةوقلا يعف : ةظفاملا ةوقلا وأ ظنحلا امأ

 ءابلع فلتخاو ءاكحلا ءارآ تددعت دقو ٠ اهريذي رومشلا قلعتي نأ دمب سفنلا نم

 . ةمبرأ ماوقالا ربشا نكلو « هفيرعتو ظفحلا ىنمم نام يف سفنلا

 ايف ريكفتلا ىلع اياد ردقي لقملا نا ىنمع , ةيلقع تاداع ظنحلانا ( لوالا)

 . لبق نم هيف ركف

 ةقطن- ىلا روعشلا ةرود نم ةينهذلا روصلا جورخ نع ةرابع هنأ ( يناثلا )

 . دعبلاو برغلاب افلتخم الاصتا ةرؤبلاب ةلصتم اهنوك عم فيعضلا وأ فيفخلا روعشلا
 اهم ةصاخ لاح ىف ةينهذلا روصلاوأ تامولعلا نرخ نع ةرابع هنا ( ثلاثلا )

 . لقعلا يف
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 « سغنلا لع يف هنيرعتل بهاذلل ثدحأو « نييداملا بهذم وهو ( عبارلا )

 لك نال#« ءابالخ يف مهي ريغتو . خلا فئاظو نم ةفيظو ظفحلا نا : يف صخلت و

 خلا اهركسم ىنلا سلا باصماو ةدرولا باصعالا يف ايدام ًاريثأت رثؤي وهف ساسحا

 .خللا ايالخ يف عيطنتو : ةدروملاو باصعالا اهب ترئأت ىتاروصلاوراث آلا هذه لفتنتف
 ةوقلا كلت يه ةظفاحلا نأ : اهريغو هارآلا هذه عماجلا ىنملا نا ةصالخلاو

 . ةحاحلا ىدل اهزربتل ناك هحو ياب ةسوسمملا ىناعملا ظفح ىلا

 ةيلمملا ةأيحلا ريس يف اهءفنأو ناسنالا ىلع معنلا ربكأ نم ةمصن يرمءا يعو

 ريتموا  لاثملا ليبس ىلع كقذ ناك نإو ركاب اهصخدق ( ع ) مامالا ىرن كذا

 ملوطقفةوقلا ءهذههنمتهقن اذإ ناسنالا نأ :ىربا و لقاعلا لمأتي و لفاغلا نطفتب و رهتدألا

 لخدبو: هلاعاو هلاوحا لتتم . ةيوصحلا قاما نم هيلع رميام ظفحم نكي

 هنالماسم ىتحو لب ةيعامتجالا هعاضوأ ىلعو هشاعم روما ىلع بارطضالاو شيوشتلا

 نم هل وهام ظاحت مل نانا لاح نوكب فيك روصتو ركف . ةعمتجمو هبحصو هلدأ مم

 ركذتي ملو ىوج امو رومالا نم هيلع يرمجت امي رديجلو ٠ لامعالاو لاوقالاو لامفالا

 هل ليفامو لاقامالو ىأرامو م“ أ مج ر تس نأ مطتسي ملو « عا انو ةتمالخأ م

 ,همدت نمو همقتام كذيلو ؛ هعم هامان م ةءاسإو « هيلعنسلا ناسحا ىسنب ناكو

 له . ةميظملا ةمعنلا هذه دقف اذإ هنا ىرنل ضيا هلمأت م . هرض امو هرض نعالو

 , الم ظفحم نأ اهدعب ميطت- لهو . ًاراممدكلس دق ناك قب رط ىلا اهدمب يدتبب
 ظذمي الو ىسني ناك اذإ اذهلك قوفو . هرمع لوط ءارق ناو# اصرف عتب نأ وأ
 الوعم ..ام ظنسي نأ ىلا جاتحي كلذ نالآبهذم فرعإ وأ انبد دقتمب ها 1 لهأ ءائيش
 يف خسرلال روءالا هذه لك ناف هداشراب دشرب نأ دس ديفتس نأو « أرقبام ىش

 ةظفاحلا ةوق طبترت ىتلاة يرو رضلا ةيويحلا رومالا نم كلذ ريغ ىلا. ةظفاحلا يدع نهذ
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 ذا اببحاص نم ةيناسن الات دقف تدقف اذا ثيح دابعلا ىلع معنلا مظعأ نم اذإ يعف

 ناحسف ؛ هيهذ نع هتروص تلاز لاز !ذاق هلي هاربام يوس فرسال ةمميبلاك ىقِس

 . قلاخلا

 ناسرلا ىلع ةمظع ةمعد نايسنلا

 : لالملاا هذه يف ناسنآلا ىلع ةمعنلا ىلا رظناف : مالسلا هراع لاق

 فى نانالا ىلع ةءمنلا نم مظعاو ؛ عيا نوداهنم ةدحاولا مقوم فيكو

 هممنل سيلف ٠ همركتتو هلضنت مظعأ امو « ديعلا ىلع ىلامت لإ معن رثك أ ام

 هذهىلارظنت الا . روكشلا هدابع نم ليلق نكلو ؛ باسح وأ دع هئالآل الو رصح

 اهاوف ىف ميلا قلاخلا عد وأام ىلاو اهعفراو اهاجأو ممثلا مظعا نم يم ىنلا سفناا

 بئارذلاةعومو بئاجعلا ةيبقح قلخ يذلا ناسنالا اذهل لءاصملاو حفانملا نم ةريثكلا
 هقلخ يف هدرغتو هقلاخ دوجوىلء ةيلج ةلالدو ةحضأو ةيا وه هيف قلخام لك نا ل

 . هعادبأ بيجع ىف هتكح مظعو

 ' ماع ركفم وأ ليلج ميكح يأل الو مظع فوسليف يأل سيل يرمعلو
 هتكم رار سأ نم 2 كاردال الو « هناا نم ةيأ هنك ةفرعم ىلا هلقع دودحم لص نا

 . هكح عيمجو هنايآ لكب فيكف ٠ هبدهب نا يلاعت هلا ءاشي نم الإ

 ىف ىل أتلا ىلع ثحو , «اتولخم ىف ركفتلاب أ دف ىلاعت هللا ناك امل نكاو

 نم ضعبلا لقعتو هرارسا ريثك نم للف كاردايف الج لوقدل لمج دقف هادوجرم
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 الو ؛ةبيصم نع دحأ الس 1 نايسنلا الول هنف « نايسنلا يف ةمدناا ء ظنحلا

 اندلا عانم نم ء يهل عتمتسا الو « دق هل تاماالو ؛ ةرسح هل تضقتنا

 الفا ء دساح نم ةرتذ الو «ناطا نم ةلفغ ءاحر الو ء تافالا ركاذن مم

 هيلع مامالا ركذ دقف كاذل « هدابع ىلء ةملابلا ةسحلا هلل نوكتل ءامابساو اهكح

 نوكتل لاثلا ليبس ىلع مهلا ضءبل رارسالاو جملا كلت ضء. لصفا اذهىف مالسلا

 يف ام قباسلا لصفلا يف ركذف . ةفرعملاو ةءادلا ىلع ةقيقحلا بلاطل اناهرو اليلد

 اذه ىف ركذب نآلا وه اهو . اهنع ناسنالل ينغال ىنلا حلاهللاو دئاوذلا نم ةظفاحلا

 . نايسنلا يعا اهدض مفانم لصفلا

 نبذلا ةدحاللا ءالؤه مهفب نا يه اهاثماو ةءمنلا هذه ركذ نم ةياغلا ناو

 ناداضتلا نامعألا ناذه ردص فيك + نيداضتم نيقلاخ ىلا ءايشالا ةقلخ اوبسن
 ام يلع اعتبابتو اهتيدض عم اتهمتجا فيكو . دحاو قلاخ نم ناتتضقانتملا ناتلخلاو

 لضا يذلا ىمملا اذه نم ةقاب ذوعن دحاو مسجو دحاو قواحل ةعفنملاو حالصلا هيف

 . (ع) مامالا دصقم كل حضون نحتاهو . حضاولا قب رطلا نم ربثكلا

 وه لب : ةمزالل رشيلا تايرورض منأو ؛ ةايحلا تايجاح لوا وه : نايسنلا
 ةيوق ةحيحص ةملاس ةظفاحلا ءاقيل ليفك نمضاو فلتلا نم ناهذالا ةبال حالس نما
 لالمنالا ىلا ةظفاحلاب ىدوتدق ىلا تاضقانتلا راطخأ اهنع هب ًاردب دعاسم ىوقأو

 حبرتسيل :نايسالا ىلع دمتم, نأ نم هل دبال اعاد لمعي ىذلا غامدلا ناف . لالتخالاو

 نوكبنأ نودلذتشت ةنبكام نوكيام هبشا وبق.هلامعاو هناكرح ةرثك نم مجتتسيو هب
 هنا نهذلا كلاذكو . ءينطنتوا قرئحت نأ ثبلث ال اهناف. نعدلا نم ىئاكلا ردقلا اه
 « ةنزحلا وا ةفوّلا وا ةشوشلا ةقلقملا وأ ةكبنملا ةبوقلا وأ ةفيمضلا راكفالا هلوبق ىف

 تالتمااذادسقت ىتلاةدعملاك وهف « نايسنلا لثم حبرع كرادتبملام فلتلل ًاضردم حبص»
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 لمج و. ناداضتم نأنلتخم اهو نايسنلاو ظنملا ناسنالا يف لج فيك ىزت
 ءايشالا روهسق نذلا لوقي نا ىسعامو « ةحاصلا نم ًايرض ايهنم لك يف هل
 ممتجن اها رت دفو « ةنبابتلا ةداضتلا ءايشالا ءذهيف , نيداضتم نيقلاخ نيب

 ةففنلاو حالصأا هيف ام ىلع

 بنجتتبنا ناسنالا ىلع بجيلك اذه ٠ مشملاةرسع وأ ةجاحلا ىلع ةدئئازلا ةيذخألاب

 لبقيال نا هبلع متستي كلذك ' اهتفيظول اظفحو امل ةياقو ةريثلكلاوأ ةدسنملا ةيذغالا

 فتنراو 'ةشوشلا وا ةقلقلا وا ةكبنما وا ةرضلا ةينهذقا روصلاو ةميقسلا .اكفالا

 ظّدحيل« ةحلصلل ةوقلا مذه ةنامتساب اهذبنم نأو ؛ نايسألا ةطسأوب للا نم امجرخم

 نا:سفنلا ءاملع تلاق دقو « جتني ايف ًامفان هتفيظو ءادا يف ابوق اا احرحص نذل

 ايش ركذتن نا ارودقم ىف سيل ذا . امامت ركذتلاك نهدقا لامعا نم لمع نايسنلا

 لرحتف «نايكاةةادا يه ةركاذا ناب لاقي نأ نكميل ىتح ءايشا انيسن اذا الإ

 . انكذت ام لضنب ركفن كك« انيسن ام لضفب ركفن
 نايمنلا الواو ؛ هفوقب اهرصتخا رخآ دئاوف نابسنلا (ع) مامالا ركذ دقو

 لاقو اهأسنبالو اهركذتي مادام اهولب وأ رارق هلرقب فيكو ةبيصم نع دحا الس مل

 هنهذ قلاع ةبيملاهبشوةرسسح هل يضقات لهو ةرسح هل ثضقناالو مالسلا هيلع

 امم كلذ ميطلابو ابملاو اهرَخَو نم حيرتيف اهذع لفاغ وهالو ىليل اهاسنب وهالف

 نآل : دقح ه4 تام الو : (ع) لاقو . ةايحلا دسفبو ىوقلا فعضي و شيملا ردكب

 ثناك هركذت نع رخآ ءيث هغشي مو ةسنب مل يأ هدقح تمي ملو دقح اذا ناسنالا

 بوذيو لاو ازهوهبلف قرتممىتح ديازنو ةوفيف هرارا نأكو ةجج وم ماودلا ىلع هران

 نكلو هعم ةداعسالءاقشو قاطنال ابحج هتايح حبص:ىنحو؛امرضو الاعتشا هحور

 حورللالو ةقرح هنم بلقلا ىلع ىشخييف ركذب رثأ دقح# ىقربالف هتيم نايسنلا ةممن
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 تافالا ناف حلا تافالا ركذت عم اينالا عاتمنم .ىشب متمتسأ الو (ع) لاقو باذه

 ةلفغاا بايسحاهيلع لدس ملو؛ سننت ملول هتايح ىف ناسنالاب رع ىتا ايالبلاو بئاونلاو
 ريغ اهتاجبيمو اهيباطأ ةفاكو اهتابرغمو اهذئاذا عيمجج و معاتم لكو اينالا تحبصأل

 اموكحتوا ناطلس باقعب اددهم ناك اذا كلذكو . اهدوجوب دانةسمالو ام متمتسم

 ضارعأالو هنايسنو ناطلسلاةلفغ لمأ, ل ناكو ءاطاثماوا سبحوأ بلصو ا لتقن هيلع

 ناوالبقهعزج نماكلاعو ٠ هنوم لبق هملهنم ايم حبصأل هركذت مدعو الثم رئاولا

 للقيو فوخلا ةروسنم فندق رئاولا نايسنن لمالاو ناطل لا هل: نكلو هكاله

 ؛ هيلا هيجوتو دوسحلا وحت هتافنلا درجع رض يذلا دساملا هلثمو . عزجلا ءأولف نم

 . نانا هنم س 1 ١ سانلا نع انايحا «ةلفمع ةرثقو هنايسن الول هناف

 ةايحلا مقتستو شيعلا بيلعب اهب : ةيملالا معنلا ريكا نم ةمعن نايسنلاف اذا

 . ظفحلاو ركذتلا ةمعنك . دساحلا دسح نم نمؤيو عزلأ فضو بئاصأ! ىل-:و

 امهيفع دواف:نيتمنلاكنبتب هيلع لضفتو نيتلخلا نيناع نانالا ىف له نم ناخبسف
 ضسب يدؤب نأ نم رششب ىا عيطتسي ال ىنلا ةحلصلا بورمذ نم ب رض اهداضت ىلع
 . هئادا نع هزجع رهظم نأ الإ اهركش



 ناوي نود ناشإلا ِْق ءايحا ةمه

 ميج نود ناسن الأ هب صخ ام لضفم ا رظنا ؛ مالسلا هيلع لاق

 ١ ءالوملف 5 ءايحلا ينعا هؤانم ميظعلا ءمردق لولحخلا 000 اذه نم ناورملا

 ملو «ليمللا رمتي لو, حنا وحلا ضقت لو « ةادعلاب فو ملو « فيض ره

 ةضرتفما رومالا نع اريثك نأ ىتح هايشالا نم ءيش ىف حيبقلا بكنتي

 نا حيبقلا لمف فوخ هيئلأ نع سفنا راصمنا (الطصاو « ةمشلا ةفل ءابحلا

 ترمش اهنا ىلع لدب عيفر ماس سفن قلخ وهو « مذقاو موللا نع انتو اهنم ردصي
 ضراملا اذهال ضرمف ابنم هروبظ تهرك و اهنع هرودص نم تقفشاف حبقلاب اهفرشل

 . ( ءايخلا ) ىمسملا

 اهرهوج مرك ليلد اهنم اهروقنو ةحيبقلا لامفالاب سفنلا ساسحأ نأ يعيدبو
 بادالاحوروءحراوملاةنيزو:ايح ا ةايح ءايحلا : هْفصو يف لبق دقلو اهدتحم فرشو

 لمجنم هبحاصمنقع هبء ريا ةءالعو « ةفملاةرامأو « راقولاةيعادو « قالخالا ماوقو

 وهو . ءريخ نوجربو هرش سانلا نمأب هبو ٠ تاقبولا لعف نم خدتربو ؛ تاركنلا

 « ناويهلا نود هب هصخو «ناسنالا هب هللا مرك دق ؛ ةلزنلا ريظع ردقلا ليلج قلخ
 هايملا ١ (ص) ينلإ لاق . هحدمو هركذب ةطيفتسم رابخالاو ثيداحالا ىرن كلذل

 دقهبحاصنأل كقذ.رانلا يف ءانجلاو ءانجلا نم .!ذيلاو « ةنجلا يف نامالاو نامالا نم
 ىلامن هقا نا:(ص)هنعو . ةنجلا لها منو نينمؤنل الا حلل ستنال يتلا ريخلا ةفصب مستأ



 ملو ,هبددلاو قمح عري مل ءايجحلا الول نم سانلا نم ناف ؛ هأيحلل لمفي امن اضيإ

 يفو فيك ىرت الفا . ةشحاف نع فعي ملو « ةناما دبر ملو ء محرأذ لصني

 . هيا مانو هحالص اهيف ىتا لالحلا ميج ناسنالا

 ماظن ءايحلاو رفك .ايحلا ةلق ؛ (ص) هنمو ءيذبلا شحافلا شدبيو يبملا مبلحلا بحي
 ناممالاوءايملا ؛ (ع)قداصلا مامالا نمو . هيف ام ددبت ءيشلا ماظن لخما اذاف «ناميالا

 لكم : (ع) يلع ءافلبلا ديس نمو . هيحاص هع اهدحا بهذ اذاف نرق ىف نانورقم
 : لاقف مدحأ ىنءلا ذا دقو , هيبه سانلا رب مل هون ءايملا هاسك

 انايرع سانلا طسو ةناما الو هل ءايح ال نم ىرال ىنناو

 . انبه اهركذل لاجعال يتلا ثيداحالا هذه لاثما نم ريثك ىلا

 ابيلع نوحدم يتلا ءايلوالا لاخ نم ةلخو ؛ ءايبن الا ثافص نم ةفص ءايحلاو

 ؛ تببلا اذه مالسلا هيلع نيدباعلا نبز مامالا اهب حدم يتلا هتيممم ىف قدزرفلا لاق

 متي نبح الا كب الغ هت ايم نم يهَس و ءايح يدب

 : بيارص عدرا ىلا ءاحلا اوءسق دقر

 هيهأون بنجتيو هرماوأ كرثب الزاب كلذو قلاخلا نم ناسفالا هامح (ىلوالا)

 . هدب مازملالا ةوق نمو ىلاعتت هاب ةفرملا لاكن م اذه نوكي و: هدابع مم نسحم نأو

 « حئابقلا بانتجاو حئاضنلا كر كقذو قولحلا نم ناسنالا ءايح ( ةيناثلا )

 ءابا _[:لنم اذه نوكيو سانلا د هب رهجلاو هرابظا حلصو الام رتسو ؛ ىذالا فكو

 بغرب لف بج الام هيف سانلا لوقي نأ هسذن هعواطت ال يبالا ناسن الأ ناف ء« سفنلا

 دقو سوفنلا دهسو بوأقلا رفثي ام لعش الف ءهنع ةنودح الا ليعو ءانثلا نسنح يف

 : رعاشلا لاق

 اياعا ناو بيعأ نا هركاو يدهج قالخالا مراكم بحا
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 نه أب مفئربو ةفملا اه بلطتي ناب كلذو هسفن نم ناسنالا ءايح (ةثلاثلا)

 : رعاشلا لاق اك ةرب رمسلا نسحو ةنملابلا ناسنالا ةرابط نم نوكم اذهو « ةمضلا

 ءابحلا الآ اموكر نيدو ىنيب لاحام ةحيبق برو

 نم نوك امإاذهو , هفننمو سانلانمو هير نم ناسنالا ءابح (ةمأرلا)

 : رعاشلا لاق اكو ةؤرع الا نيدال : ثيدحلايف درواك نامالا ماعيو ةؤرما لاك

 عيرأقئالخ ىرقلا ىذ مش نعو انخلاو لبجلا نع يثثيل يناو

 عسفنيو رضي نم ىلثمو ميرك يقتأو ىوقتو مالساو ءايح
 معنلا مظعأ نمو ةممن هناب امح تقرتعا ٠ منرالا هيتارع ءايها ثفرع اذاف

 رشبلا اذه ةداعسلا لصحت هنو « عتهللاو درفلا ةايح مظنذت هب ثيح ناسنالا ىلع ةيحلالا

 نم ىحتساو ىشح هرقي لو هفيض مدخم مل اذا فيضلا نأل فيض رقب مل ءايحلا الولف
 امرك ءرقب مل اذا وهف « ءانثاا ليمجو ةنودحالا نسح رسخيف هوبيعب و سانلا همني نا

 ةدامسدعولاب ءافولا فو ؛ دعوب فوم ءايحلا الواو . هسنن نمو سانلا نم ءايح هأرق

 ساسايفعةايحلا لامعا ريس ىف ةماقتساو ماظن و « ضعبب مهضعب شانلا ةقثو عمتبملا

 ؛ ةيئادجولاو ةيعرشلاو ةيلقملا تابجاولا نم دعولاب ءافولا ىاوهو ةدعاسماونوامتلا

 اماينبالن الجخ « ءايحاذ ناك اذا ناسنالاف « ةضيرف ءافولاو ةلفان ةدعلا : لق دقو

 قلخلا اذهب بح وا هوبيعي نا سانلا نم افوخس وأ هلفمل ةقفاوم وأ هنبد ساو الاعايتا
 سانلانمالو هللا نم ىحتسبال نم نأل كلاذو جمئاوحلا ضقت مل ءابحلا الولو . ميركلا

 امادقا هنم وربالنيذلا ناك. سانلانمهريغ جئاوحم ابعبال نأب ريدجل هس: نمالو

 هتبلا رخالا وع هجيئاوحي نوأبعبال كلذك مهف ٠ كلذنم حتسرو مهجئاوح ءاضق ىلع

 شضعبل مهههي سانلا ةدعاسمو نواعتلا ةكرح لشبو ؛ لاهعالا فقوب ام عيطلاب اذهو

 ؛ لوقي رعاشلاو محب نادجولا نا ىلع

 مدخ اورعشي مل ناو ضعبل ضد 202 رضح نمو ودب نم سانا سانلا
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 كلذو ؛ ءايشالا نم «ىث يف حيبقلا بكتتب ملو ليجلا رحتو ملءابلا الولو
 امأ .ةسيحملاةينافالا هيلطتتو لقعلا هيله ثححو نبدلا هب صأب امم ليما لمفلا نال

 ثيخديلطتيو ةرامالا سفنلا هيلع ثحيو ىوهلا هب ساي سكملا ىلع وبف حيبقلا لمقلا
 عابطلان ميارق: فطاوملاو ءاوعالا ىلع لبس حيبقلا لمف نا ىلا افاضم . ةريرسلا

 نا مولعمو . ةيناسنالا جوا ىلا سذنلا دومص وه يذلا ليجلا لمف نالخي ؛ ةءرشبلا

 رشلاىرتكل ذل؛ةيجمهلا ضيضح ىلا'رادالا نم سفنلا ىلع لقا لاكلا ىلا دوعنملا

 بكت و لمجلا ىلا لام ءامحلا قلخي هرلا فصتا اذا نكل.هيف ريخلا نم رثكأ رشبلا يف

 يحتسي و؛ليا لمدن مل اذا ايمعاع هارب نأ ىلاعت هلا نم يحتسي هنال كلذو « حببقلا
 حيبقلا ل مق ىلعهل مهمة قوخ سانلا نم يحتس و « هلقعو هريمض فلاح اميح هسفن نم

 ه«ايحاو ءادأ ىلع يتح هنمعب عبطلاب اذهو ليمجلا هلمف مدع ىلع هانثلا وجدملاه بسك مدعو

 ضرفو يبدبجاو وه يذلا نيدلاولا قح عرب مل نمم سانلا ضعب ىرتف هضورفو
 قزرلا يف ديزتو رمعلا ليطت يتلا محرلا لصي ملو « ءايحلا الول ينادجو مزالو يلقع

 : اهيلاجو هيناج ىوقتو اهنأشو هنأش عفرتو ٠ ةرسسالا لمش ممجتو ناوعالا رثكتو
 الل

 بو ةنادحلا هعدك اذا أبعي ملو « ةنامالا نا اذا يلاببال يحترمال ئمنا م

 نءيوعءربالءهسفن نم الو سانلا نم الو هلا نم يستسي ال نم نأو « راعو يزخ

 نم نكل . اهلمف نم نكمو هل تاصح امذا اهباكتررا نء لجخمالو ةشحاف لك لعق
 برق: ورثلانع دمبب نأو دبال ٠ ةليضقلاو ةلخلا ءذهب ىلو « ةليبجلا ةلحلاهذبب ىدتترا

 امرتحم اياهم ازبزع مباوملا يضقم ىذالا نومأم (بوبحم سانلاىدل نوكيناو ريخلا ىل
 ةفاكب هيلع لضفتو « ةدومحلا لالخلا ميمج نانالا ىف ىفو نء نادبسف « امركم

 ايكحأ رداقهب ملظءاق ٠ هلامت) ىحر رودت اهياعوهحالص نوكي اهب يأ ةحودمملا تاغصاا
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 ةباتكلاو مدلك اوائطنملا

 ىلع هب هؤامسا تيسدقت هَل ممنا ام لضفم اي لمأت : مالسلا هيلع لاق

 ههجتتو هبان رطخي امو هريمض يلام هب ربعي يذلا قاعنملا اذه نم نأسنالا

 ةل_ءهلا مئاهيل' ةلزتمب ناك كلذ الولو هسفن ف أم هريغ نع موفي هبو « هركف

 يتلا ةباتكلا كلذكو ءاميش ربخم نع مهفتالو «ىشب أهسفن نع ربخت ال ينلا

 ممن ىمحي نا؛كاردالاو مهفلا نم ةناغلا غل ناو لقاع يأ رودق» يف سيل

 مظعأ اهبدل ناك و الإ هلقم اهك<دو ةمعن نم اف ناسنالا ىلع هءالا دعب ناوأ ىلاعت هل

 ةسسن اضبأ وه هيلع ركشلا نا ىربو الا « هركشبل هرلأ ءأكذي ف لضف نمامو « أهنم

 ةمعن ركشلاو ركشتف ىصحتنا نكم لبف اذه ىلءو ؛ كيلاود اذكهو « ركشتنا بي
 مههغرو « ةظملاو رابتعالا بسكل اهبف ركفتلاب كلذ عم هدابع ىمأ يلاعت هللا نكلو

 . هباقع ظعنلا ربتمما بكتقب و هاوث ىلع ركاشاا لصحيل اهيلع ركشلا يف
 ميركلا قلاحلا اب لضفتام لجا نم ىف معن ثالث انع (ع) مامالا ركذ دقلو

 كيلاو  مالكلاب اهنع ربع ينلا ةغالا ( ) ةناتكلا ( ؟ ) قطنلا )١( يو هدابع ىلع
 ؛ لوقا هرصتخا ام ليصفت

 اء اهتامساوب ناسنالا ريمن ىلا ةقطانلاس فنلا هنم دارإانأ رهاظلاف قامنما امأ

 يقام اهب مهفياك « هركف هجشنب ام اهيبس رهظيو « هيلقن رطخعام اهب ىدبيو ' هريمضيف
 يعيدبو ١ اههبشأ امو هيقيعو هيجو حتالمنم وأ هلاك رح نم وأ هءللكت دنم هريغ سنن

 - "5909و



 بتكلا دلخم اببو « نينألل نيفابلا رايخاو نيقابلل نيساملا رابخا ديقت اهب
 هريسغ نيبو هدم يرحب ام نا نالا ظفح اببو ءاهرفو بادالاو مولعلا يف

 ضعب نع هذمزالا ضعب رابخأ مطمتنال اهالواو . باسملا و تالماملا نم

 اهتطساوم مهفلاو كاردالا نم هل لصتام الولو ١ ةكردملا سفنللا هذه الرا ناسنالانا

 اهريغ ديربام مهغت نا الو اهسفن ىف ام رابخالا اهنكعال يتلا ةلمهملا ةمبيبلاك ناكل

 . . ديري اب ربخأ نا
 لصفلا يف كيلم ىم اك اهتيهامو ةقطلانلا سقنلا هذه ةفرعم ىف فلتخا دقلو

 . تئش اذا همحارف مدقتلا

 ةدوصقءناعم يلعةلادلا ظانلالل هتبثأل لاكشالاو موسرلا كلتيهف ! ةباتكلا امأ

 مامالا ركذ دقو « ةربثكلا اممفانم دحمجتالو لماشلا ابلضف ينال ةممن يرمعل يو

 ؛ لاقف لاثملا ليب- ىلع مقانملا كفن ضسب مالسلا هيلع

 نين الل سانللن ١ نيقابلا رابخا ظذحتو يقابل نيضاملا رابخأ ديقت اهب نا الوا
 . ثداوحلاو خبراونلاو ريسلا بتك يف

 . بتككلاو ةباتكلا ةساوب لايجالل قتبتو دلخت بادآلاو مولملانأ ايناث

 باسحلاوتالماعلان م هريغنيدو هنيب يرجبامرك ذ ناسنالا ظفحت اهم نا ثلاث

 تالماعلا نمةلامو هيلعامم نوبدلا رئافد وا ةيراجتلا وا ةيمسرلا وا ةيعرشلا قاروالايف
 . مطقنتالو ضعبب ةنءزالا ضعب رابخأ اهب لصنتت هنا ابار

 ةلدابتملا لئاسرلاب مهيلهأو مهناطوا نع نيبئاغلا رابخا ىفرعت اهب نا اسماخ

 نيفااببابرا باهذب بادآلا تعاضو مولعلا تسردل ةباتكلا الول هيا اسداس
 سيطارقلاو بتتكلا نوطب يف اهيقبتو اهنوصت ةياتتكلا نكلو « رودصلايف اهنولحي اونأك

 مم هرؤ ل



 مظعو , بادالا تصاضو مولملا تسردو « مهناطوا نع نيبئاخاا رابخاو

 ىلا نوجاتحي مو مهالماعمو مروما يف لاخلا م نانالا ىلع لخدي ام

 ابنا نظ'كالملو « هلهج ميعسيال امم مهل ىورأمو ؛ مهنيد رمأ نم هيف رظنلا

 انام ناو نيضاملا مولع رم ينآلا ديفتسيف « لايجالا رم مدعم ينأب را
 . مهنايعأ ثبعذو

 نا بجيينلا مهروما يف للخلا نم سانلا ىلع لخدبام مظل اهالول هنأ عباس

 ضارفتساو ض رقوءأ رششو مس نم مهنيبام يرجى تلا تالمامملاك ىمننالو ظذحتو قبت

 كلك لكف نايسنلا وا راكنالا لوصح نكمأل ةباتكلا الول هناف - اههبشأ امو ةكرشو
 . تالئاملا

 ةيواهسلا ءصاواب نيفراع ريغ مهنيد رومأل نيلهاج سانلا قبل اهالول هنا انماث

 انيلا لصت لو ء رابخالاو ثيداحالا و ماكحالا نودت مل ةباتكلا نودي ذأ ١ هيهاونو
 ءاجاملكانل ظنحت يت يه اهنكل و قيقحتلا ىلع بهذلاو نيالا سيماونو فاسلالاوفأ

 : هوممات نحم نيذلا ميركلا اميبن هن عدص ام لك انملعتو لسرلاو ءايبنالا هب

 « ةرخآو اند ةايلا تابرو رض نم ةرورض ةباتكلا نا كلذ نم ليف ًاذإ

 ةءاتك ريش هايح نأ لم ٠ اهنودب يحنا ناسنالا عيطتسال ينلأ مسناا مظعا نم ةممنو

 . طقف مونلاو لكالا الا اهمهب ال يتلا ةعاسلا مئاهبلا ةايح

 ةنطفاايناستالا ةءلع له يعيبط لمي ةءاتكلا نأ 6 لوقب نأ لئاقل انهو

 هياايفات امالو « هيلع ةضافأا معذلا نم يش تسيلف  عارتخالا ما ةجاحلاو  ةليمخلاو

 اذه نء باجا دق (ع) مامالا نكلو . ريبدمتو ةنطف نوذ ةيطع هل بهوتو ًاوفع

 لأ ةنطفلاو ةلبحلاب هيلا صلخت امم اهفا نظ: كللعاو : هلوفب هيلا راثا نأ دعب لاؤسلا

 اذه ىلع لمح يذقا ناسن الا اذه نا كتريصب نيع ىرأا : هومضمام (ع) لاقف

 س05 ب



 « همايطو هقلخ نم نأنالا هيطعأ ام تسيلو ةنطفلأو ةليملاب هيلا سلخ امم

 راص اذملو « مهنيب يرجيف هيلع ملطصي ءيث وه امإ مالكلا كلذكو

 ىناربملاو قايرسلاو ينرملا ةباتككلا كلذكو . ةفلتخلا يمالا يف فلتخم

 ارداطصا اهنا مهألا يف ةقرغتم يه يتلا ةباتكلا رماس نم اعريذو يورلاو

 ناك ناو نأسن الا نأ كلذ ىعدا نمل لأقيف ؛ مالكلا ىلع اوحاطسإ ماهيلع

 ةليملاو لءغلا كلذ هب غلبي يذلا ءيهثلا ناف.ةلبح وا لدف أهي نيرمالا يف 4

 ايس ناسل هل .ىركي ىل ول هاف هقلخ يف هل لجو زم هللا نم ةبهو ةيطع

 فك هل نكي لولو ءادبا لكتيل نكس مل رومالاهب يدتري نهذو مالكلا

 هتليح لمعتت ناك فك ٠ همعزو ضرعمملا ضر بسح ةنطفلا و ةليلاب يعيبطلا لمملا

 صاطرفلاو لقلاهل أبي و مباصالا هل قلخم ملو : كاردالا طسب ملاذا ٠ هتنطف هدشرتو
 لصح ىتلا ةنطفلاو ةليحلا كلت هيف قلي مل مث  تاملكلاو ىفورحلا ةفرعم ىلا دبي لو

 نءةبهوةبطع اباكو هللا معن يه تامدقملا كلت لكف اذا . اهتماوب لمعلا اذه ىلع

 . اذه دعي ضرتممل ضارتعا الب اياملا بهاو

 اهمارتخا خيرات نع ميش كل ردن نا يسان ةباتكلا ةممن تفرع دقو نآلاو

 . اهتفرء .ادهالا ةيفكو

 لبقمدارلا فلالا فصتاميف نا اهربشا ٠ ةربثك الاونا كلذف نيخرؤمل' نا

 ( ءاكرو ) ةنبدم ىف قارملا ناكس نم يرقبع ىدتعا موا”٠٠٠ ةنسىف يا داليملا
 مدقا عارتخا ىلا . ( ةوابسلا ) دل ىرق نم ( رمضخلا ) ةيحان برق تارفلا قرش

 ءايشالا تناك ذا : ةطيسب اهسما لوا يف ةباتكلا تناك دقو . خيراتلا اهفرع ةناتك

 ةباهنلا ةقدتس. ةبشخ وأ ةيصق ةطساوب ةيرطلا نيطلا حاولا ىلع اهروص معرب نودت

 0 هه



 مالكال ىتل مئاهبلا نم كلذ ربتعاو دبا بتكيل نكي ملةباتكلل عباصأو ةأيوم

 هقلخ ىلع هب لضفت امو لجو رع ىرابلا ةراعف كلذ لصاف « ةباتكالو اهل

 . نيملام"" نع ينغ هللاناف رفك نمو « سنا ركش نف

 الا لثمال ىنلا ةطيسبلا موسرلاو دادعالا ىلع اهراوطأ لوايف ترصتفا دق تناكو

 هيلا تدم ام لوا نا ليفو.مابالاو روصعلا روركب روطتت تذخا مث. ةفولألا ءايشالا

 دونه تقرت مث تاباغلاو فوبكلا ناكس اهشقنب ناك ىتلا شوقنلا يه ةءانكلاب دبلا
 اوشقنف نوينيصااءاج مث( شوقنلا كاتباه و لكشو مئاقاولا اوروصق . اماعون اكبمأ

 ةبلاحلا مهتءاتكم اهولدبأةدم دعبو اهنوف رعب طقف مث اوناك شوقش مهنام زيف موءئاقؤ

 شوفنلا كلت نم عرفتملايرامسلا طخلاب نويلبابلا ءاجم « مويلا ىنح ممدنع ةلمعتسملا

 , « تابهجلا ةفلاختم طوطخ ةعسرا اوعسر الثم ( سعث ) ةباتك اودارا اذا اوناكف

 رجحتلاو فافجلا د ىلا رانلا ىف خوبطلا معانلا نبطلا نم ةءونصأ ا ريماس اب اهوشن

 ةيفزحلا متافصلاو رجآلا نولمعتسياوناكاك ( ةيرايسلا ) مهتباتك تيمس اذه لجالو

 ةبرابسلا شوقنلاب ةشوقنلا ةبرجالا بتكلا نم ريثك فذتكا دقو . ةءاتكلا كلتل

 ةياتكلاذه ث.ءادمأ داليلاليق ل١٠4 ةنس ذنم تيتك اهنا نظي و- ةميدقلا راثالا ىف

 يا ( ةيكيفياك وريهلا ) ةناتكلاد نيب رسمملا ءامدق مهفلخ مث . ليلقب دالبملا دعم ىلا

 ةباتك اودارا اذا الثق. ةرص ةياءاخابضم» و ةيروصت ةناتك يغو « ه-دقملا فورحلا

 ةروص رورسلاو فخشلا ىتءم ةءاتكاو . ةءفترم ةليطتسم ةرئاد اهلا وروص سمه

 ةروصركلملاو ةلي+اىنعم نايبلو . صقرب لجر وا:هيلع برضت روبنط اهديبو ةأرما
 . تالايلا هذهرئاظن نم كلذ ريغ ىلا ( ىوآ نب )

 فورملاو تاوصالاب يصو : ةيكيذباكوريها ةءاتكلا نم رخآ عون كدنهو

 . بولطلا قرحلا وه مهتملبو مهدنع اهعسأ لواىثلا تاناويحلا لاكشا ريوصتن نكل
 تاكا -



 (م) هعسا رغآآ من (ق) مدنع همسا لوأ ([اويح اوروص ( رق ) ةانك اودارأ اذا الثف

 الوا ةيرصملا فورحلا تناك دقو . رق ةلك مهنب عومجملا نمو (ر) همسا لوأ الاثو

 (17"١٠)ىلامايالا رورع تمفترا مث الكش (60) ىلا تداز مث الكش يا افرح (19)

 ساطرقلا ىلع كلذ دعب ممطنمث ٠ باشخالا وأ راجحالا ىلع رقنت تناك اهلكو الكش

 . ( صربب ) مهدنع ىمسملا
 . ةروكذملا ةسدقلا فورحلا ريغ ةباتكلا نم ناعون اضيا ممدنع ناكو

 يأ ( سوره ) ىلآ ةبسن نييناحورلاب ةصتخلا مو ( ةكيتاربملا ) امدحأ

 ةموكحلا قارواو ةيبهذلا لئاسرلاو ةيعرشلا قاروالايف لمءتسيد«ىناحورلا سدقلا
 ةريخألاهذهو «سانلا ةماع يأ ( سوميد ) ىلا ةبسن ( ةيكيتامدللا )اهيناثو

 . داليلا ليق سداسلا نرقلا ىتح ةلمعتمم تناك

 مم يلم الا اهردصم ناك دقف « ةباتكحلا ىف ةيئاجحلا فورحلا لايعتسا امأ

 لها اوناك و. (هنارتيديم) نم ةيقرشلا لحاوسلا نونطقي اوناك نيذلا (نودقينيفلا)
 ةءاتكلا اوملعت ؛ طالتخالاو ةقالعلا هذيبو رسم عم ةباجت تانالعو ةمسأو ةراجت

 مهمزاول بسحو مهئاكذب كلذ دعب | وأر م . اهونقتاو ةيكيفيلكو ريطا يأ ةبرصملا

 دقف كلا , نوبلطب امب ىننال ةناتكلا ةمزاللا فورحلا هذه نأ ةيراجتلا مهتايزورضو
 (15)تناك اهنال يق « صوصخم ددع ىف اهو رصح ىتح اهوحقت مث اهودازف أوركف

 ب.حاهن | ةيرمعملل ةبسنل [ةليمج ةقيفش ةيقيئيفلا ةيئاجهلا فورحلات حبصأوءاقرح

 ةباايخلا روصلانا ريغ؛ةيئاجهلا فورحلا نم نآلاانيدباب اهبشلا ةبيرق نيبرئالا لاوقا
 تاذةرئادك الثم نيءلانومسرب اوناك مهنال ًاريثك مهفورح قرافتال تناك ةيرصملا

 ميللو) الثم ميلا فرح نوم ربو « ةينامعنالا نيدلاب احل اهببشت ةطقت ابطسويفو ريمقت
 . اذكهو ؛ هاما حطس ىلع جوللا ةوتحك ءانحناب اجومم افرح (ءاملل مسأ ممدنع

 صقتنو اهيف دازا دق لايجالاو ممالا بفاعتو : نينسلاو مايالا روصنكلو
 كك



 لك ت صتخا ىتحو«نآلا اهيله نحنام ىلا تشل ىنح اهئاوصاو اهلاكشا حقنو ريغو

 . ىرخا ةما ةبانك هباشت ال دق ةباتكق فورا نم لكسو عونب ةما

 ةيمرغلا روح اناا (ةيقينيفلا) ىفورحلا نع تعرفت دقف ةيب رملا ةباتنكلا امأ

 ابلط ًادارطتسا هان ركذ ةباتكلا خيرا رمصتخم اذه . (ةيفيناللا) نء ةعرفتم ةيبروالا

 . ةدئاقلا مامتال

 ةيئاجطلا فورا نم ةيكرلا تاملكلا وه انه هنم دوصقلاو : مالكلا امأ

 ةفطانلاةوقلاوا قطنملا اهلمءتسي يتلا ةغللا وه حضوأ ةرابع,و . دوصقم ىنعمل ةعوضوملا

 وهاعأ ؛ عا مامالا لوق ليادب كلذو هدصاقم ناببو هضارغا هادب ال ناسنالا ىف

 . ةفلتحلا ممالا ف فلتخم راص كلذلو , مهنيب يرجيف سانلا هيلع ملطصت هيث

 تاكاردالال ثم يتلا ةينهذلا روصلاو تت الوقعملا لثم زوم رابنابة ملا أوفرع دقو

 تايئزجلاب هقلعت ىلا جاتحت ربغ تاكردملاب هروهش قلعت دنع ناسفالا لجتف ةيسحلا

 . ةيلكلا يناعملا اهيف نوكتت يتلا

 كرداوناسنالا سفنيف نوكت اذا يلكلا ىنمملا نأ وهف : ةمللا عضو ببس امأ
 ىلا جاتا ءدحأو سنج وا دحاو عون نم اهنكلو ةفلتخم ةريثك ؟دارفا لمشم هنا

 ةجاحلا هزم هراضحأ ابلاغ ميطةسيال هنال ىعلا كلذ نم ةدافتسالل ىرخا ةوطخ

 لك يف فقوتلا ىلا جاتحم الو ٠ هب هفرميل هيلع هقلطي اصاخ امسا هل لمجي نا ىأر كلذ

 مسالا اذه قالطأ نا لب ؛ هريغ نع هنازيمو ةيتاذلا هنافص نع هسفن لئاسيأ ةيم

 هراكذتسا لبي و عايضلانم هل هظنحي يذلا وه ىندملا اذه وا ءيثلا اذ عوضولل

 امل مسالا مضوي زجوت دق ةئاملا راكفالا نأ ىلا افاضم اذه : هدارا تقو يأ يف

 . اهنم احرص ًازاجيا

 (ةغللا مالكل ةيمهأ ىفرعت انه نمو . لامجالا ىلع ةغقلا عضو يبس وه اذه

 . ناسنالا ؟ايح رهسيف

 ت17



 ىلا ةراثا وهف . ةنانحلا ممالا ىف فلتخم راص اذهلو : (ع) مامالا لوق امأ

 ضارفالاو بر الافالتخاو مبجئاوحرلا ةبسنلاب اهءونتو ملاعلا مماىف تاغللا ةرثك

 ةغل فالآ ةنالث ىف اه رصحو ملاملا تاذل نيثحابلاو ءاملعلا ضمد ردق دقأو . مهبدق

 . ةنالث ىف اطوصا اوريضح نيقفحلا نكلو

 ةلجد باصم يف شيد ناك ليج مثو « نيبمارآلا ىلا ةيسن ةيمارألا ىلوالا
 ةبطبقلاو ةيناي رمسلاو ةيمردلا اهنمقتشل دقو نينسلانم ىفالآ لبق قارعاا يف تارفلاو
 . اهاثماو ةيشيحلاو

 ةكرخااو ةيرغتلا تقتشاا نمو ناتدك رت ىف ناروط ىلا ةبسن ةيفاروطلا ةيناثلا

 . اههابشاو ةيراكنملاو ةيكرامنادلاو ةيدك رجلاو ةينيصلاو

 ةيدخلاو ةيمراغفلا تقتشا ابامو ن'ربا ةبضهىلا ةيولا ةينارمالا ةثلاثلا

 . ايروا تاما نم اهريغو هينيتاللاو هينانوبلاو
 نأ دعب لوالاناسنالا نال مواعم كلذف ٠ ملاملا يف تامالا نالتخا ببس امأ

 قرغتلاو راشقن الا ىلا رطضا ١ لن رثك دقو ضرالان م هقيض همقب يف اعمتجم ناك

 هعقب يف قبرف لك / ؟سو اودعابت امدنعو ؛ شيملاو هحارلل الط ضرالا فارطا ىف
 لاخدأ ىلا مهنم لك رطضات , ميطصحو مهتتكما بس هصاخ تاجاح مهل تندح

 «فالتخالاو فالخلا دتشا ىتح اذكهو « ةيلوالا مهتفلو مهتجط ىلا ةديدح لئاهلا

 دادزت ةنكمالا تدعايئو نمزلا دعب اك ةدءابتإا قرثاا هذه ىدل تاخلا براصف

 ةيواف:!! بك ارمااو ةديدجلا ظافلالاتدادزا تاجاحلات رثاكن اكو : انياتو (توافت

 . ةفلتخلا ممالا كلتنيب تاجببااو تاهننلا توافتتو تاءالا فلتخت نا عبطلاب ناكف

 اي اهبلع اوحلطصا اما : هلوق ىلا ةءاتكلا كلذكو : (ع) مامالا لاق مث

 عضو نم يع ع١ مامالا رظن ىف ةءاتكلا نأب ان رحثي امم اذهو « مالكلا ىلع اوحلطما

 ناسن الاهبعلببام نأ وه هيلا تفتلب نا يجي يذقا ءيشلانأ ريغ . تافقاك ناسنالا
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 :هنابهر قا ءاطعنم ضيا وه حالطصالاو عضولا اذه ىلا هب ىدتبيو لمتلا اذه ىلا

 ًانانساو مالك أدهم باسل هل ىلاعت هلا قلخم ملوأ ذا : هدايع ىلع هلأ معن نم وه اك

 هت.امف و هتلر تناك فيك . ضرخلاو ةجاحلا نايبل هب يدتهب اتعذو « فورحلا جرا
 فيك لغلا كسمت عباصأو ؛ساطرقلا لوانتت فك هل نكت لول هنأأك : كلذ يف هديفت

 ابنت الو لصمتال ياو ةءاتككا ةمزاللا رومالا نم اهريخ ىلا ٠ ةباتكلا عيطتسي ناك

 . طقف ةليحلاو ةنطفلاو ركفااو لقملاب
 الو اهل مالك ال يتلا مئاهبال ىف كلاذ ريتعاف ' حاضب الا ىف ةدايز تبلطت اذاو

 ققحتيف ؟ اهزامنال ةأببلا ءاضعالاو اهنالآ دوجو مدمل كلذ سيلأ . اهدنم ةياتك

 بداولا نم ةيطعو ةبه اًضيبا اهنا نا: الا ىف ةرطف تناك ناو اهنا كلذ لكم

 ركشلان مدل دبال ىرخا ةمعن اضيا اهب هعيركتو هب !يصيسخم نا اك اهيلع ركشلا بم
 ك!ذقوفو هللا ءاشامىلا اذكهو اهركش ءادال قيفوتلا ىعو ةثلاث ةمدن كانهو اهيلع

 اب رفك ل نع“ نأكاًضيا ةرخآلا باوث هل ناف ركشر دابهاانم ركشال قف نم ناف هلك

 . نيركأشلا نم م اياو اقلمج ٠ نيملاعلا نع ينغ هللاناو بائبال هنأف



 دنع عنمامو ملعلا نم ناسلرإلا ىلععا ام

 « عنم امو هملع نأسن الا ىطعأ اهف لضفماي ركف ؛ مالسلا هيلع لأق

 قلاحلاةفرعم « هتيد حالص هيف اف . هايندو هند حالص هيفام ميج ىطعأ هناف

 نم بعاولا ةفرعمو ؛ قلحلا ىف ةمئاقلا دهاوشلاو لئالدلاب ىلامتو كرابت

 « ةلخلا لها ةاساومر ؛ ةنامالا ءاداو ء نيفاولا ربو « ةفاك سانلا ىلع لدملا

 راودا ىف ءريسو ةايحلا ناديم ىلا هدورو مث ناسنالا قلخ ءادتنا انلمأت اذإ

 فعضأ نم قم ءانب أر ؛ ةخوخيش ىلا ةلوبك ىلا ةيببش ىلا هوبص ىلا ةلوفط نم هرمع
 وبف اهتامدصو ةيءيبطلا ثداوحلا فمضأ ماما ةردقمو ةمواقم ابلقأو ناويحلا غاونأ

 ىلع ٠ ةمهد وا ةبدم يا ةمواق» ىلع ىوقبال اعوزج اموله قلخ هروصفو هزيم عم

 الثم ىرتف «اماصواو ةايهلا هراكع فنتكم ؛ ابضراوءو ةيميبطلا ثداوحلابطاحونا

 فصاوقلا تاحفنلاو فصاوملا حايرلاو ريرهمزلا دربو سمشلا ةرارحل اضرعم هداج

 هللا لمجدق الثم راجشالا نكل ةفرشلا هلتقنو ةكوشلا هللؤننو هقبلا هيذوت هنعذل وهو

 حال لاماقماهدنعموقبو *يراوللا نم اهيقب ابوق افالغو اهبابل ظذحت اكيمج آر ششف ىلاعت
 ًادودسح اكارداو ًاصاخ (مالا حنم دقف . ناسنالا ريغ ناويحلا كئذكو . ظفاحلا

 لع مث ةينوكلا ةميبطا| ةرهس ؛ ةرافلا مفاد اييقتسم رس ةيمريبلا هنايح يف هناريس

 همزابام لكن هل موقتو ؛ودعلا تابعو ةميبطلات اف 1 مفدا هفكتةصاخ ءاضءأو ًاراج#أ

 ىوقبالوَيش لم.ال وهو هما نطب نم جرخ ثيحس كعلاب وهفناسنالا امأ . هتشيع ىف



 3 رطفلاو مبطلا يهب فارتمالاو رارفالاو هتفرءم دجون دق امم كلاذ هأبشاو

 ةمارزلاك هأيلد حالص ةيفام ىطععا كلاذكو ,ةفلاخم وأ ةمؤأوم ةمأ لك ص

 ءأيملا طاينتساو مامنالاو مانغالا ءانثقأو نيضرالا 4 رختةساو سارخااو

 ضرالا يف ريسب وهف.هجورشك جرخ نيح ناو يملا هعيطتسيام عيطتسيالو « ء يش ىلع
 ةكسمالا ميلا : نائدحلا ءيراوطو نامزلا فو رصنم هدم وفص ردكيامم نمآ ريغ
 يف عدوأ دق ناك ىلاعت هقلاف نكلو . اينالا ىلا هطوبع لوأىف هدي مل يرطف لقع

 رامقنوك هيف تنك دق ةميظع ةقئافكرادمو ةببجم ارا رسايرطفلا لقملا اذه نئازخ

 كنحا اك يقرتلاو ومنلل ةدمتسمو روبظلا ىف جردتلل ةلباق اهريص دقو اك. دانزلا ىف

 راودأوراوطاهيطو هريس هانثا# :دلوتلاةيجراخلارومألا ريخو ةيونحلا دصاقملابةحام

 ةيميهب|ضيضح نم هدومصت هياع زاتعو ؛ةيلادلا ةبهلا هذبب ناومحلا قوشب وهف . هرمع
 . رابجلا لقعلا اذهب ةيماسلا ةيناسنالا مفتسم ىلا

 ىربكلاةيطاو ىظعلاةمعتلا هذهب هنكا ٠ قلخ اذكهو : ناسنالا وه اذه معن

 عبتت بيجملا لسفعلا اذبو . ةيناسنالا ةق ىلا قئراو تاناوبحلا فاصم نم جرخ

 ةفرعم لع لص ىتح ضرالاوتاوامسلا توكلم يف ركفو « ةءيبطلا رارسا ىرقتساو

 ةمئاللا ةمماةلادهاوشلاوةحضاولا لث الدلاب كلذ ناك دقو ءهمنأص دوجو كرداو: هقلاخ

 ةفاك مملدملا لاعتسان م يناسنالاهبجاو ىرعدشرملا لقدلا اذممو . ةةلخلاو قلخلايف

 نأو لدعلا نحو ْلظ' حببق ةفرعم ىلا ءدشرا ثيح : مهريغو هسنج ءانبانم صانلا

 قروجلاو لاظلا بنتو رمانلا ةلماعم ىف لدعلاب الا لص نلو لصحتال ةيقيقحلا ةداعسلا
 ةيناسنالا هنايجاو نم نيدقلاولا رب نا لع ريبكلا لقملا اذببو . هتاقوأو همضاوم عيدج

 تاسحالاب اهناسحا ةباقم بيس يورخالا رجألاو يويندلا مغنلاب هيلع ةدئاعلا

 امتعاطب هتحلصم ىلع رهسلاىف امعتيانع مظع ةأفاكمو ليجلاب هتيبرنيف اهليمج تازاجعو
 ها [؟5“/ ب



 , جرخعست ىلا نداعملاو ماقسالا بؤرض نم اهب ىفدقس ىتلا ريقاوعلاكف رهو

 يف ليلا بورضو رحبلل يف صوفلاو نفسلا بوكر ورم وجلا عاونا اينما

 رجاتملا هوجوو تاعانسلا ف فرصتلاو ء :نأتيمحلاو ريطلاو ىشحولا ديص

 كلذ ىوسأم نمو . هدادمت رثكيو هحرش لوطنابم كلذ ريغو « بساكلاو

 شمر ناك رفاانو بذا لمك ههب لمي نا هنقاط الوهن اش وف فل ازغ

 اباها ىلا اهدرو ةنامالا ءادآ بوج و يلع لدتا ركذملا لقعلا اذههو اهساوأ لاثتماو

 تالماملاماظن رهسل ةماقتساو ماولاوةفل الل ابسك و اهنانيمط او بواقلا باج ىلع الوصح

 . عمتجلاو دارفالا نيد

 هلابرقأوهبابحأ رهلالخا مم ةاساولا لمى لا ناسنالا ىدتها ميللالقملا اذهنو

 ناف لثملاب ةلياقملل ءابا مهتادعاسو هل مهئاساوم كلاذب بستكيل هسنجو هعون ىو

 هناوخاةاساو٠ ىل> ل همام هيايرو رضو همزأ رعيمج ءأ رجا ىلع ىوقبال هدرومع درفلا

 . ةرطقا اي امادمو عيطلاب ًاعامجا ناسنالا ناك انهنمو « هباصصأ ةدعأسمو

 تنوكت اهنا ان « تايرورسلا كلت عيمجو تايجاولا كيةاهلك انلءأنولو

 ةكرتشم ملاعلا ىف ابك ممالا ىرت كلذل . بس ةبستكم نكت ملو ةرطفااو عبطلا عم

 هذه نأ : انه لأست نا كلو . فلاحتاو قفاوملاو رفاكلاو ل-1] نبد قرق ال « اييف

 ٠ ناكمو نامز لكيف ناسنالا نم اهدهاشن يمنا ةيرطنلا تاماهلالا و ةيلقعلا لاعفالا

 كانه نا ما « هكارداو هلقع درجع رثبلا اهذلب له : ملاعلا ممأ نم ةما لك يدلو

 كبيجنذ ؟ لمعام ىلا يداحلاو لمف ام ىلا هل دشرملا وه ناك لقعلا قوف رخآآ ؟سعأ

 هدمتسب يذلا للملا رون ةدعاسع كلذ ناك لب اذ ىلا لصو:بمل هدرجع لقملانا

 لامعا نم هبجاو ىفرع كلذو « ةيربلا قلاخ هيلع هب لضفت امثو ةيوامسلا عيأرشلا نم
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 راطقأو راسبلا ملل ينامو ضرالا تحن اموءامسلا قوفاملعك اضيا ناكدقام
 ةماه سانا نع بجح امم اذه هأيشأو ماحرالا امو سانلا بولق ينأمو ماعلا

 مأطخ نم لي اها وعد لطبأت رومالا هذه سأانلا نم هفئاط تءدادقو

 ناسنالا ىطعا فيك رظناف . هيلع اوءدا امم هب نومكح و هيلع نرضقت اهف

 هردق فرممل؛كلُذ ىوسام هنع بجحو«هأيندو هئيدل هنلأ جاتمبام عيمج مع

 , هجالص هيف نيرمالا الكو « هصشنو

 دمسأو هئيد كلإذب حاصا» , نراوخالا ةاساوءو ةنامالا ءاداو نيدلاولا ربو لدعلا

 .هءأند

 ( لحيملام ناسنالا لع للاب لع ) : هلوقب ديوملا هياتك يف ىلاعت راشأ !ذه ىلاو

 هايند هب حلصي امب اضيا هيلع ممتأ , هنيد هل حلصي يذلا معلا هاطعأ أك ىلاعت هنأ م

 مكن« راصف تاءانصلاو نوفلا هفرءو فراملاو مولعلاى لا ريمملا هلقع ةممن هادهذأ

 نأ كلذ نف ؛ هحلاصمو هنر ام يف اهمدختسيل اهب ديو ٠ هركفب تافواحلانم هلوح ام
 راجشالااهيف ضرغب و  هلاذغا اهبوبحو اهراع ذخأبف اههرؤيو !هثرحيل ضرالا هلرخس

 يفتقي هلم مث ؛ ىرخالا هتايجاح رباسو هئاثيو هدوقرو ةئيكافو هلك امل ليخنلاو

 رخآلا ضعبلا مدختميو لكالل اهض»» لوءت دبل ايءيمج هل ثذافناف مامنالاو مانغالا

 نم كلذ ريف ىلا ؛ ديصلاو برححأو قابسلايف اهنم يرجو ثرحلاو لماو بوكرلل
 اهبدذع برشيل ضرالا فوج نم اههبئقسف ءايملا طينقسيل هاده مث , ةيويحلا دصاقلا

 ريقاقملاةؤرمم ىلا هدشرا مث . ىرخا بر اميف اهرمو اههلام لمعتسيو هعرز ىقسيو

 أب مفدو ضارمالا ابب ىشتساف اهراضو اهعان نيب هلقعو هملعب زيم ىتح اهصاوخو

 « نداعمو زونكح نم هب وح ام ركفو ضرالا طاب ىف رظن مث .٠ هءاوداو هماقسأ

 لا ىلا



 ىلع لالدتمالا نم ان#يربام مهمايهدم بذك حوضوو مهئايرتقم نالطد روبظنكلو
 رورغو ةقامح وه لب هيلا تفتلب الو ه أبعبال لئاز لطابوه مهتم ىمدللا ملا اذهنأ

 يف ابنم هل ىنغال يتلا مولملا ثقت نم ناسنالا ىلععا اهف ركفو نآلا رظناف

 نمعنلا افهو ءاطعلا كقذفام ىرتل « اهنم هنع بجح امو؛هايئد وهنبدر وع حالصا

 مضخيل هقلاخىلا ةيسنلاب هردق ناسنالا ةفرعم اهيف روصتيام لقا ينلا ةليلجلا بألا

 اليكيا ريغ ىدفوهسفن يفهصقن ةفرعم مث ٠ هادهو هدشرافراع هتفلاخ بكنتيو ًاميطمال

 ًامضاخ هجتاوح بلطو هنايهم يف هير ىلا «يستلللو « ءاوس ىلع ريكتب الو هفنا خمشي

 معظم مقنو ةذلاب ةكح ءاطعو منمنم نيمالا الك ىفو ؛ هيسقنو هزجعمب رف رن

 . هن ناسفالا ىلا مجرب

 ةيعيبطلاةيقلخلا هئاضعا ءازحا وعةيداملا هحرأ وج ثيح نم هيلإان رظنول انإ ىلع

 ؛تادوجوملا فضا ند هانيفا ال 6 بيسضغ و مدو مظعو مح نم 7 اهمح هانلمأتو

 . معنا |ناحببسف . لقعو ملع نم حنم أم الوأ ٠ تانئاكلا زجعاو ٠ باقواحلا جوحاو

 هع ل *



 لكي فتكيمل مث هقيضل اهرخداو هتنيزا اهبلف ةنيمثلا رهآ ولا عاونأ اهنم جرختساف
 يه موا.لا راونا هيلع تعش نا دوو: هتياقع تقرا ر هكرادم تءسوتزا دعب ادع

 اهحاعس لع ىرجا مث :هرخذو هئنيزا ةنيمثاا اهرهاوجو اهثااثل جرخت اف راحبلا ججلل و
 فطمعنا م .كلاملا نم اهءاروام ىلع علطيو كقاسلا اب فشكتسيل تاشنملا يراوجلا

 ليملاعاونابرطيسيا رافقاو ىراسصلالا ةيلقملا تاماحلالاب هتناعتساو هحومط ةدثل

 ءاهداطصيف وأأ ىف رويط'ا ىلءو « اهكلت.بف عابسلاو شوحولا يلع ةسايسلا بو رضو

 اهب دعسيل بساكلاو رحاتملا هوجو ىف هيلقتو ؛ تاعانصلا ىف هف رمعت نم كلذ ريغ ىلا

 كلذ لك ىلمعا دقو . هدادمت رثكي و هح رش لوطب ام اذكهو « هثيع دغربو هنايح

 . هايثدو هنيد حلصي أم لع نم حنم اهب

 سلو ىلء:هب لعبنا هتقاطنءالو هنأش نم سيلامم ويف ؛للعلا نم هنع عنمام امأ

 نودهن صتخاو6هدابع نود هسفن ىلامتهقاهب رثاتسا يذق معلا وهو هس نا هحلاص نم

 قوفام لعلام ناكدقام ضعبو نثاك وهام لءو بيغلا ل لثم ًادحا هيلع علطي نا

 يفامو سانلا بولق يف امو ؛ ملاملا راطقاو راحبلا جحل يفامو ضرالا تحنامو ءايسلا

 ريغ وأ قرز وأ ثداح نم هدغ يف ناسنالا ىلع يرجيامو رودصلا ىنةءامو ماحرالا

 لزنيو ةعاسلالع هدنم هقأ نا) ؛ هلوقح ديجملا نارقلايف اهض.بىلا ىلاعت راشأ اك كذ

 ضرا ياب سفن ىردت امو ادف يدكتام سفن يردتامو ماحرالا ىفام ب ويلا

 . رعيخ مام هقأ نأ توم

 هدابع نود ابب درفتو قوامتا نود قلاخلا اب صتخا امم ابك رومالا هذبف

 نم ناك“ « اهقيطب مهبل لقعالو ٠ اهلمحت ىلع سان# ةفاطال ذا « هاوس نمع اهبجحو

 . مهنع اهعنمو اهرثس مهتد/افو مهعفن نمو اهبجح مهحلاص
 اهضمب وأ اهلك اببلع هناب ةفسالفلا لاهج نم :ةئاطو صانلا ضع ىءدإ دقو

 سس ؟ا/كإ -



 هملع نادسنالا ىلع رتسام , لضفماب نآلا لمأت : مالسلا هيلع لآ

 شيلا ًائبتي مل رمعلا ريصق ناكو هرم رادقم فرهول هناف , هتايح ةدم نم

 وأ هلام ىف دق نم ةلزئمب ناك لب ؛هفرع دق تقول همقوتد تومأ بقر# عم

 ٍعويرقفلا فوخو هلام ءأنف نم لحولاو وقفلا رمشتسا دقف ؛ ءانغلا براق

 نم هيلع لخدي ايم مظعا رهعلا ءانف نم ناسنالا ىلع لخدي يذلا ثنا

 . كلذ ىلا نكسيف هنم فاختس نا لسمأي هلام لقي نم نال «لاللا ءأنف

 بقاوع ىلا رظنلا ىف نأتم ريغ « تاووثلا لجعت ىلا لاي» عبطلاب ناسنالا

 ىلاو.هيلا عارسالا يف ينأتلا ىلع رهجاو « هيلع ريصلا ىلا راطضاام الأ مبللا ؛ رومالا

 ناسن الا ناك و ):ىلامت هلوقو ( لجتنم ناسن الا قاخ ):هلوقب ديجلا نارقثا راشأ اذه

 ديرب اع هل ةهيونأ مم ةئلوغط يف ناسنالا ىلع نوكيام لقنا نا ىرت كاذل. (الوجع

 لقثا راص ل كأذ امن ؛ ةكلاصلا لامعالاو ةمقانلا لامفالاب هلاعنياكت هيلع لقث أن اذاف
 الحر راسو ربك اذا امأ ةيئبط داشرأ وأ ةحضصات ةحمصتو ةملعم ميلعت ةيلع نوكيام

 ناووا.ةروهلوملآةلاحلا لامصالا ءارعاىلع هريجمن. سصاوأو هباطاسنوناق ةيلع لقت

 ةيرطغلا ةلبجلاو ةماعلا ةرهاظلاءذهنع ذشد يذق ليلقلاب ةريعالو . هملاصنم تناك

 يلخول ناسنالا نا لعب انه نمو . ةماعلا ةدعاقاا ضراميال ذاشلا ليلقلا ذأ , ةلماشلا
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 فرع ىف رمهلا ليوط ناك نأو.سأيلا هيلع مكحتسا رمملا ءانفب نقي نمو
 كلذ نم ماده ثا ىلع لمجو ىصاعملاو تاززلاب كمهناو ءاقيلاب قثو ؛ كلذ
 لو هدأبك نم هللا هاضرنال بهذم اذ هو ؛ هرمم رخأ يف بوت مث هوهش

 موي كيضريو ةثس كططسي هنا ىلط لمح كل دبع نأ ول ىرت الأ ءهلبقي

 رمضي نأ نود لاسملا دبعلا لح كددع لحي مو هنم كلذ لبقت مل ارهشو أ

 برج ممصان هعنقب نا وأ ىتبد عزاو هنقوي نا وأ يلع عدار هدصب نأ نود هعبطو

 « الهاج هلويم عم ًاردحتم الفاغ هتاوهش عم ًارتاس ناك ٠ ىوف ناطلس هفيخم نا وا

 ةرخآلاو ايندلا ءاقش ميحج يف قلي نا وا « ةكلملا يواهم ضيضح ىلا طبيب ىنح
 . يردبالو يردي ثيحح نم

 ةيملالا ةكملا تديئئايهةلصأتلا ةيناسمالا ةزبرغلاو تداثلاي رشبلاعبطلا اذهو

 - هدحو ىلامت قلاحلا هب رثآتسأام لع هنعرتتف : هنايح ةماقتسال هملاصم ىعرت نا
 هرو.أ لتخت اليكل هيايح ةدمىف ىرخالا رومالا ضعن هنع بجحتو ب هنايب مدقتا#
 هيام عالطالا هطلاص نم سيلذأ. هقزر رادقمو هرمع رادقم ةفرعم لثم * هثبع دكنيو

 لف تبحر امب انيندلا هب تقاض ًاريصق ناك ناف « هرم رادقم فرعول ناسنالا نأل

 ةءاس هرم لاوز ًارظتنم ماوالا ىلع تولا هبقرتل ءامه هشيع يفالو ةذا هنايحل دب

 رمشي ماودلا يلع وهف ؛ ءانغلا كشو ىلع هاب رمشتسا وا هلام دقف نم لثم ةعاس دعب

 نملخاديام نأ مم ؛ ةجاحلا ةوه يف هطوقس نم ىشخيو هتورث باهذ فاخمو رقفلاب
 رامشتسا نم فوخاتولا راعشتساو :هلام دافن نم هلخادي ام يظعأرمع ءانف نم فوخلا

 تاباقتو عاضوالاو لاوحالا رييذن هفالختساو هعوجر ىجرب لاما نأل « رقفلا

 نه نكل « لجولاو قوخلا ةروس نيكست ىلع هل انوع ءاجرلا اذه نوكيف « نامزلا

 ت7"



 . تإلاملا فرصن ىلع تاندالا لك يفو رومالا لك يفك حصن و كاتماط

 هفتبرا ليقتف بوتي مث انيح ةيمصملا ىلع نأ :الا مكي دق سول وا تلف ناف

 نم أهتفلاخم هكرتو هل ثاوبشلا ةبلذل ناسنالا نم نوكي ءيثكلذ نا أتلف

 هيلع لضفتيو هنع هلا حفصيف ءهرمأ أهيلع ىببيو هسفن يف اهردقي نا ريف
 امناف ؛كلذ رخا بوتي مث هلادبام يصمي نا ىلع ءرمأ ردق نم اماف « ةرفغملاب

 هسفن ىنعو دءيو ؛ لجاما) يف ذزلتلا فا ستي ناب « عداخمال نم ةميدخ لواح

 هفرتلا ثم عوزتلا لاف. كلذ نم دمي أهب يُلال هنالو « لجالا يف ةبوتلا

 نموا ال واموص رمأ نديأا مص و ربكلادنو 05 ا و 5 وتلا ةأنانعم و ذل 5

 . علهلاو عزجلا هيلع ىلوتساو هسأ محتسا توملاب نه

 اذاو ؛ ءانفلا ةعرس نم نما , كلذ وه فرع دقو * رمعاا لبوط ناك اذاف

 اًناظ , فئازإلاو يصاعملا كمبناو تاوبشلا لجءتساف « هيزيرغو هعبطىلا لام نأمطأ

 لئاوأ يفتاوهش غاسنأ ىلع ارداف هلمىمو ٠ ةبوتا# لاجلا هل حسقب امم اذه هرمع لوطنأ

 ىلع فرمشاو رمعلا رخاوا غد اذا بوت, م6 هنوق نابأ يف ةيسفنلا هلويم عيشي و هرم

 نوكب كلاذ.و « ةعاط هيصاعمو تانسح هناثيس لديتس بات !ذا كلذ دنعو « ثولا

 ءاضرب ال ميقتسم ريغ بهذم يرمعل اذهو . ةرخآلا ةذلو ايدل هل ىلع لصح دق

 واهنا ىرت الأ. ميلسلا قوذلاو يعاولا لقعلا ءأباب ميلس ريغ يأرو هدابعا يلامت هللا

 وا اموب كيعيطبو كيضري مث اهيف كيصعيف ةن كطخسب ناىلع لمع دبع كل ناك
 يذلا طاصلادبءلا لحم دبعلا اذه كدنع لحم ناكوا « كلذ هنم لبقت تنك للهأ :ًارهش

 كلناف الكمئالك< كرومأو كلتايجاح عيمجيف حصنلا ثآ رمضيو تقولك يف كعبطب

 ةقيقحو هتءدخ قدص ىلا كلبلق نثطت ملام ةمساخ لك هنم لبقتالو هاضرتال بي رالت
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 ريغ اسيندلا ند جرخييف *ترلا هّمهري نإ ةبونلاب هتفادم عم ناسنالا ىلع
 لازيإلف هئاضق ىلع ردقي دنو لجا ىلا ند دحاولا ىلع ن وكي دقاك . بتات

 ناكف هيلع امئاق نيدلا يف لاا ذفن دقو لجالا لحي ىتح كلذب مفادي

 بةرتي هرمش لوط توكيف هرم غلبم هنع رتسي نا نأسنالل ءايشالا ريخ
 . اصلا لمملا رثؤيو يمءاعلا كرتبف توملا

 نم دبع وهو اذه6 بجاولاب مقيلو ةءمنلا ركشل أي ًامصاع ًادبع هددت تنك لب هدصن

 ناك اذا هقااخىلا ةيسئلاب درعلا لمعت فيكف؛هدوبع نم رخآ :! ديعىلا ةبسنلاب ُفاديبع

 نا ىلاعت هللا ىلع قيذح دبعلا اذه لثم نافءأب هيرو هسفن ًادعوم ًايصاع ةيوتلا قوس

 نايصملا دم: هنأل بتي مل وا بات عداملا لمع لبقبالو ؛ هاضربالو هيلع طئسي
 . لبج وأ ةلفغ نعال ًاديرص ةيوتلا رخاو ًارباكم

 رهدلا نه انيح يماعلل ىلع اوماقأ دف ساناانم ًاريثك ىر ابإ 8 تلق نان

 ةيوتلا نانولوقتفيكف ممل فا رفغو مهتبو:تلبقف اوبان 0 رمملا نم امفاو ًارطشر

 . رمعلا ر 35 يف نيصاعلا نم لبقنال

 ناو تاينلا لامع الانا ين ملاصلا فلسا نع تضاذتسأ دق رابخالا نأ :انلف

 ولخم ال اليوام انمز هبايصع يلم ماقأو ىمع يذلا ديعلا اذهو ؛ ىونام ءيرما لكل

 ًادءاع اهدصقي مل هنكلو امكرعي ملو اهعناعي لف ةوبشلا ةبلغل كلذ ردصدق ن وكن نأ اما

 اذاهنع حفصي ناو دبال ىلامت هقأ ناف « ةلفغو لوج نع لب ًادنامم ًارباكم المعي

 ةلفغلا دم ةينلا قدصت ىلاعت هنم اهم هنطلب ةرذثلاب هيلع لضفتي ناو ؛ هتجرم بات

 ًادماع ىهسي نا ىلع ءرمأ ردق ديملا ناكذا امأ ٠ لبجلا دعب هلل ىلا عوجرلا ةقيقحو

 نع ةلفغالو باقمأ اب لبح نود زجعو رك اذا بوتي مث لمعي نأ كقذن ًادصاق املاع

 لك ىف



 لجآلا يف ةيوتلا فيلستو « عداخم ال نم ةميدخ اذه هلمعب لوا امنأ وهف ةرخآلا

 كلش نودونافءةرخآلاو ايثدلا يف زوقيس هنأ هسفن اينم السجاع يمامملاب ةزلتيل

 هنأب ذو مث.رداقلا ملاماآ برلاب فيكف رصاقلا لقعلا تح هابأب فيذس يناييص لمع

 يهساهئنأ دمن دعو أع يفنا عيطتسي لبف ؛هرمع اوال يصاملا ادم بدوت» فوس

 هن اهتنلاو اهيلع داتا اذإ نادجولاب هنأل هيوق ناوأىفو هبايش ةدم يماملل ذئاذل

 نم صلختااو اهنم تالفنالا بصب ةيناث ةءيبطو لوزتال ةزيرفك تحصأ ىتح

 كالت نع عالقالاو ٠ ةيوتلا ةاناعم ىلا ذزإلاو هفرتلا كلذ نع عوزملا ناك « اهدويف

 ةدارالا روخو رجعلاو ربكلا دنم امس ال سفنلا ىف ةزكئرأا ةزبرملاو ةفولأملا ةداعلا

 كرا هنم نمؤبال ناسنالا نأ ىله 57 ريتك يدا و:بفعأ + قوقلا كناذو

 قفوبالف هدعوهزاجلا لبفةلذغ توملا هقهرب نا لاهحال دي رياك ةبوتلا ةلحرص ىلا لصب

 ب هترخآ ريسكيف بئاق ريغ وهو ايئدلا نم جرخ دق نوكي دئثيحو ةبوتلا لوصحل

 . ةبقاملا ءوس نم هللا ذوعن
 ىلع ناك اذا هنأ كقذو ءىنعفلل امابفاو نعزلل امبرقت الثم كال برضنلو

 هاضقلا ىلع هئردق مم هنادا يف لامأعو عقاد ناك هئكاو ١ نيمم لجأ ىلا ند دحأ

 بورضلا لجالا لح اذا ىتح « لبملا ةمسو لالا ة-ف عمو ٠ هادالا نم هنكمتو

 تالو مدنلا ريغ هىث ىلع لصح دق ءارتا ٠ هيلع (ماق نيدلا ىهق.و هلام ذفن دق ناك

 . مدنم نيح

 هنع رتسب نأ ناسنالل ريخلا نم ناك هنا هانركذ امم كل ربظ دقف ًاريخأو

 ايندلا ىف لهجلا اذه نوكيا . هئاقب ةدع ملدا هنع بج نأو « هتايح ةدم هرمع غلبم

 مدع نموه يماعملا كرت ىلع ةرطضي لب هل بجوي يذلا توما بقرت ىلع هل انوع

 ىف ءازجلا نسحل ماطو ةرفتملا ءاجر ةحلاصلا لاععالا لمف ىلع هريجي اك ةبوتلا لوصح
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 الومام ًاميطم ًادسع ناك هتبقام تنسحو ةلاح.ملص كلذ لك لصح اذاف ةرخآلا

 وه اذهو « ةرخالاو ايندلا يف ًاديعس سانلاو هللا دنع يضرم رشلا نومام ريخلا

 . هتايح ىقو هتقلخ يف ناسنالا نم براطلا

 توملا ٍبْرنو هلجأ عملا لمجج يي ىزحأ ةدكح

 هتايح رادقم هنع رتس دف نالا وهاهو تاق ناف : مالسلا هيلع لأق

 انلق مراحلا و نيو شحاوفلا فراق ةعاس 1 يف ترأل بقرش رأاصو

 ناسنالا ناك ناف « هيف رمالا ىرج يذلا وه بابلا اذه يف ريبدتلا هحو نا

 .فكممو هحرم نم كلذ ناف « يواسلا نع فرصنيالو يوعري ال كلذ عم
 مفتنيام ضيرملا فيميدق بيبطلا نا اك ؛ ريبدتلا ًاطخ نمال هباق ةواسق

 نم باجا ؛ نا فنالا ىلو رمعلا ةدمب معلا ءافخأ يف ةكملا (ع) مامالا ىذا

 ترس دقوءسانلا ضعي نادجولاب ىرف اننا : لوقيف ضرتملا ههوتي دق ضارنعا

 نورك ذبال مرح نوكهتميو شحاوفلا ن.ةرتقب كاذعم مار اننكلو ماودلا لع توما
 توما بفرت نوكي فيكف « مدحأ لاب ىلع تول راهخم ملو ةنوت نولمأبالو , نوم
 يذلا وه بابلا اذه يف رييدتلا هجو نا (ع) هباوج ناكف * يماعلانع ممل اعدار

 الث د



 ثيح ضيرردلا لب بربطال كلاذ يف ةءاسالا ناكن لو ب هتفصون عفتني مل هنع

 كم نقع ال هعامس لك ت ودل هبقرت عم ناسنالا ناك نماو ؛ هنم لبهي ل

 ةعيظفلا رئابكلا ىلا جرخ ,نأب ىرحا ناك ءاّياا لوطب قئوول هناف؛ يصادملا

 ناو توما بفرت نا مث . ءاقيلاب ةقثأأ نم هل ريخ لاح لك ىلع توأا بقرتف

 رخآ فئص هب ظمتي دف هب نوظعتي الو هنع نوهلب سانأأ نم فام نآك

 لاومالاب نودو#و املا لمعلا لد نونو 6 يصاحلا نع نوعي مهتم

 لدرهلا نم نكي 2 6 نيك اسأأو ءارقفلا ىلع ةقدصلا ُى ةيسفنلا لئاقعلاو

 نالمف لالضااو ىدهلا نا : لوقن نا وه كلذ حييضوتو حلا هيف رمألا هيا ىرج

 نيب ةزيمأ ايف اهناق ٠ اهراث آو ةقطانلا سفنلالامذأ نم اهو ناتبابتم نارثأو ناداضتم

 هينأشأ ىف ناناآلا ريدم لوهم ابيملدو باوهلاو ًالمخلا نس ةلصافلاو 6 راو ريخلا

 فارمناو لادتءاو - ضرمو ةمص - ناتااح اه كلذ عم اهنكلو.ىرخالاو ىلوالا

 ةماقتسالا ئعىرقلا كات جورخ وه !مضرصو !ممدخم يتلا اهاوق لادتعا يم اهتحصف

 نآل الإ كاذ سيلف : باومص'ا داضي و ىلقعلا فااخيام متم ردصام اذان . لادتعالاو

 تادنعا ذا بنا :لامعالا و لامفألا ةميةتم ريغ ةفرحتم ثناك اهل ةمدختسا ا اهأوف

 اذهنا مولعمو .اهتءاقتساو اهمداوخ لادتعا لد كلذ ناف ' اهامفأو اهتارايتخا ىف

 بلقلاى مع !ذاو<يموبق وسقب بلقلا ىرت دق كلذل اليبس ةبادبال الو اهي رط باوصلل

 ةلحرلاهذهناسنالا غل اذاو . لزف قحلانم داحوءلضف باوصلا نع ض رعأ اسفو

 هم.منشلو يواسأا نع ف رصن» لف ةيفاعلا ىف ركفب ملذأ « هيغ نه يوعريال حبصأ

 مم اكابر



 نم هف نابأو « ربعلا نم هل ىلامت هلا قاخام ةرثك مم : نيد عزاو وا لقملا عدار
 اهترهصب نع سفغلا تيجو هيلق ىلع نارذا قافآلا يفو هنن ىف تايآلاو دعاوشلا

 ٠ لجخ وا ءايح نود مراصفل (اكبتنم لجو وأ فوخ نود شءاوفلا افراقم ناكف
 اذه لثمن ءلامءالا هذه لاثما لوص-نا تماع هانرك ذاع ضرخملا اهيا تركف اذاف

 يدا ىماققلا ىمعالا بلقااو ةضءرأا سفنلا نعلب « رييدتلا أطخ نم لصحت مل ناسنالا

 . ديبعلل مالظ» سيأ هآلا ناو : يصاعلا هتدوءو : بونآلا هيلع تنار

 فصي دق هلاف . ضيرلا مم بوبطلا لاح لمأت كنهذ نم كلذ ببرقتلو

 نم هب هرمأب اع لممبال هلوفل (مااغ ضيرأا ناك اذاف ءاردلا نم هب عفتني ام ضيرفل

 كش الب هباق : تارضلا نم هنع هاهنب امع يهتنبالو صوصخم رش نا

 نكتإل ةعبتلاو ةءاسالا ناف , ءاودملاب عفتني ملو هضرم دتشأ ام اذاو « هفصو» مقتني ال

 مل يذلا ضيرملا بنذ وه بفاقا لب ؛هاودلا فصوو ءادلا صخش يذلا بيبطلا ىلع

 ةعقنلا هل هراتخاو ةساصأا نم 4 هآرام لبقي لو هرماب ركأب ملو هبيبط داشراب لمعب

 ريخلاتازيمم لكل هللا قلخ ىدقا ,ناسنالا اذه ىلع بجاولا نم ناكف اذإ

 حراوجوءاضعا هيفأيه نأ دعب«ةنادبلا السرهبلا لسرأو . ًادشرم الفم هحنمو رشلاو

 لكتولا بقرتي نا « هناومو هلجأهنع رس مث 6 ةيولطلا ةهلاصلا لامعالا ىلع هدعاست

 طا ريصلايف ريسبو. ةراءالا هسفن عامج كلذ, ضوريل؛ نأ لكح همقوتيو ةعاس

 الو يصاعلا فارعقا نع منتمال هلك كلذ عم ناك اذاف؛ةيعفاولا ةداملاىلا ميقتسملا

 نأمطاو رمءاا لوطد قئوول فيكف . برلا بضغنم ىثخمالو شحاوفلانع عدتري

 ىماعنلل هباكئراو « ىرحأ ةميظفلا رئابكلا ىلع همادقأ نوكي بي رالب هناف 8 ءاقبلا نم

 اذه ىلعو . ةرخآلا يف الو ايندلا ىف ال هلاص نم نوكبال ةرورضلاب اذهو ؛ رثكأ
 هاقيلا» ةقثلا نم هل ريخ هتدع هيلع مدع نء هل لصاحلا لجالا بقرت نأ انل ققحتي

 . هدو هلوطب نانيمطالا نم هل حلصاو
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 نوخاللاهو:سائلا نم فنصل مفان ريغ ناك اذا روكذلا بقرتلا اذه نأ مث

 هببس ىكاملا بكنتيو ٠ مهتنيف هب ظءتب دق مهنم رخآ (هنص نافعهن نيظعتملا ريغ هنع

 لئاقملا لذببو « نيجاتحملا ىلع لاومالاب دوجييف « هتطساوب حلاصلا لمعلا رثؤي مث

 .باوثلا ليز ًابلطو ءازجلا ندح ءاجر « نيكاسللو ءارققلا ىل ةقدصلا يف ةيسننلا
 سيلف ٠ صانلا نم فيرشلا فنملا اذه هب عفتني امم بقرتلا اذه ناك اذاف

 لجأل ةدومدلا ةلصخلا هذبب عافتنالا نم ءاحلصلا ءالؤه مرينا فاصنالاو لدعلانم

 موحلاص» اومرحف مبظ- اوعاض' دق اوناك نيلهاجلا نيصاملا نم رخآلا فنصلا نا

 . نونلظي مهسفنا اوناك لب مهناظيل ىلاعت هلا نكي ملءالؤهو
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 اهيف كسل اومالحألا

 ابيف رمالا ريد بيك مالحالا يف لضفما ب ركف : مالسلا هيلع لاق

 تناكولو ءايدنا مولك سانلا ناكل قدصت تناكول اهناف اهبذاكب اهقداص جف

 دق اءاراو الاوقا مالحالا رهستت يف اثيدحو ادق ةفسالفلاو سفنلا ءاماعل نا

 أشنملا ةيفخ رثالا ةرهاظ ةدحاو ةطقن لوح نوفوطب لكلاو « دءابتت دقو ثوافتت

 نب رخأتملا ءارأ هجوأو نيمدقتلا نم لاوفالا ربشا كلف ركذن نآلا نحنو . ردصلاو

 . كلقع ىدل اب:سحأو كنهذ ىلا اهبرفا ثنا راتختل

 اهنع تايئرملا ةبيغ دنع ىرث سقنلا نأ : هومضمام هيوكسم ناا ميكحلا لاق

 سحلا اذهنأل ٠ كرثشملا سحلايف اهروص لوصح ةطساوب اهبل اهروضح دنع هارتام

 (؟ركذت) ىمسن يتلا ةيؤرلا هذهناو ؛لوزنال مث ثاسوسحملا لك روص هيف تبثن كريشملا
 ةدئاز ىرخا ةلاح كانه نكاو « مونلا دنم (اهل-ر ايؤر) ىمست اهنيع» يع ةظقيلا ىف

 ىلع رفوتت موناالاح صاوحلا ليطع: دنع سفنلا ىوق نا : يمو ةظقولا نود مونلا ف

 مصرلاك ة فخرا ةحضار ةيلجامأ ىلبقتسما نامزلا ىف ةينآلا ءايشالا اضيا ىرتف ايؤراا

 اهتدام نع ةدرجم هايشالا روصا سفنلا ةظحالم يف اذه ىلع ايؤرلا نوكتف . الثم

 . مونلا دنع

 ابك ءايشالا نأ ةيفسافلا ثحابلا ىف حص دق هنا : رغتأآ مضو.يف اضيأ لاقر
 ثيحو ةدحأو نيم. اهاك اهأرت يهفءلبةتسأاو ابنم يضاملا ءأوسءسفنلا ىف ةرضاح

 تلطع اذاف ؛ سحلا تال ال يا امل امامحأ اهتال ا ضدبل سفنلا ليطمت وه مونلا نأ
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 قدصت تراصف ؛هل ىنءمال الضف تناك لب ؛ ةعفتم أريف نكي مل بذكت ابلك

 بذكي وأرثم رذحتي ةرضم وأ اه يدتهي ةسادعم ىف سانا أرب مفتنيف انايحا

 . دامعالا لك اهءلع دمتمب الثل اريثك

 ايؤر) ىمست ينال ةكرحلا يو اهب ةصاج رخآ ةيئاذ لاعفا سفن تيقب ساوملا هذه

 اهقفاىف اهرظن وهو اه امأ ناتلاح اهل اب ةصاخلا هذهو . ( ايناسفن انالوجوا لحو

 ريغ يفعا ةمان تناك ذا سفنلاف « ىندالا اهنفا ىلا اهرظن وهو اعيبط امأو ىلءالا

 لوالا مسرلا نم اه لصحم اه ءيثلا ىر اهاف ءابتؤر يف سحلا تال هل ة|مصتسم

 هيثلا ىرت ىتح ةروص دعب ةروص اط صاختت لزن مل مث « ءايشالل ماعلا سنجلا ينعا

 اهب رسم اقودكم نأ رناو ريسفتو ليوأت ىلا جيتحا حيرمص ريغ ان هتأر ناف . ًاحيرص

 ىف ءارتس يذقا. وه مونلا ىف هنأر يذلا هنيعب ءىثلا نوكي لب ٠ ريسفت ىلا جتحي م
 ابنتي يتلا ءايشالاو تاراذنالا نوكم هبو « ىلعالا اهقفا ىلا اهرظن نم اذهو ةظقبلا

 نوكب يذق رخالا مسقلا امأ . ةوبنلانم دمت يتلا ةقالصلا ةحيدصلا ايؤرلا يو ءابب

 هلرتشلا سملا يف اهدنع ةيوزختا ءايشالا مفصتن اهئاف يندالا اهقفا ىلا اهرظن بسمحم

 ةروثنم نو ؛ صاوحلاب تاعومسلاو تا رصبلا نم اهتقتسا يتلا ةسوسحملا روصلا نم
 ناسنالاهلعف, اك ايثبع ابيك رت روصلاءذه تبكر ارو *يشب راذنا اهيفالو اهل ماظنال

 شاماو . لوأتنال ايؤرا هذهف . ًاضرغ اهب دصقمال يتلا لامفالا نم ثناملا را ىثاللا

 . ةيذاك ىؤرو مالحا ثافضا

 (ةلضانلاةئيدملا لهأ ءارآ )تل اس ريف يبأراغلا يناثلا ملا ميظملا فوسايفلالاقو

 نوكيت امدنع و : ةقطانلاو ةساحلا نيب ةطسوتم ةوق يش ةلبخلا ةوقلا نأ ؛ هصشلمأم

 ابنم ةلمفنم ةليختلا نوكمت ؛ ةظفيلا لاح اهفماظوب لمعتو لمفلاب سمت اهلك ساوحلا

 ياهدنع هظفحتو اهبف هعسرت يكل تاسوسحلا نم ابيلع ساوحلا هدروتامب ةلوغشمو
 ادب ره



 يغو اهيسفنب درفتت هذه ةليختلاناف مونلا دنع امأ . ةقطانلا ةءدخي ةلوغشم ارا نوكت

 .اضيا ةقطانلا ةمدخ نع ةياخثمو موسرلاو روصلا نه اهيملع سأوحلا هرون ام ةغراف

 فرصتتق تاسوسمملا موسرنم اهدنم انوزخت هدجتامىلا صاخلا اهلمعل دوغت ذئنيحو

 ضب نم اهضعب لصفت وأ ضءب ىلا اهضعب بكرت نأب كلذو« ديرام اهب لمفتو اه
 راس نود اهب صتخا ىل# وهو « ذاكاجلا وهو ثلاث المف نيلمفلا نذه دم, اذ نأ 9

 52 ةيعوزنلا هاوفو جازلا اهتاسوسمم يف يكاحن دق اهناف . ةيسفنلا ىؤقلا

 انايحا نكلو . هتاعزنو هتادامو هكويمو ابيحاص جازم قفاوبام تاسوسمملأ نم يأ

 هيطمتامىل.ف اهيف لاعتلا لقمل نوكيف ٠ ةليختملا ةوقلاءده ىلع لقملا نم ءيث ضيفي دق

 تاماقملا ىف ىرث اك ةيرظنلا ةقطانلا يف لمحت نا اهنأش نم يتلا تالوقملا نم انايحأ

 . ليلق كلذ نكل و ؛ :ةداملا

 طيح امم يجراخ ريثأت لك نع درجتي موذلا ةدميف نأآسنالا نأ : رخخأ لاقو

 ثداوحلا نم ريثكت روعشلل دادمتسامأ ىلم كاذ ذا نوكي » .فن ىلإ هتيلكد ولخبف هب

 اذهو .ةيلمعلا ةايحلا ةجضو ةتظقب يف اهب رعشي مل ناك يتلا ةيناسفنلا رومالاو ةفيقدلا

 « ةليخنلل ولا ولحيف . هفب؟ وهو غامدلا قاععا ىف ًادقار لقعلا نوكب امدنء لصحت

 ةدم ىفو « مالحالا لصحتف !مفئاظوب مايقلا ىلع كرادلا نيعنو ايالخال نانملا قلطتف

 نم رهغ امبو سانلا نم ىضمنمىلا متانلاب لصتو ةيثارولا زئارغلا ءمنقن مالحالا هذه
 يفءىش ىأ اميلع برت, ال ىأ بذاكت ام |ريثك , قصت دق مالحا نوكتف ثداوحلا

 . مالحا ٌتافْصا ىعو جراخلا

 . ىلعسولا نورقلا ةفسالف لاوقا ضءن هذه

 تناتخاو موا را اضياتمراضت دفق ةرخأتملا نورقلا هذهىف سفنلا ءاماع امأ

 نم هركذ ام رخآ نكاو . فيرعتلا يساون نم ريثك ىف اويراقت ناو مهلاوقأ

 : ممدحا لوف وه ممدنع ايؤرلا فيراع:

 ك7 ويلا



 تابسانموةصوصخم تاقوا يف لقملا اهموقإ ةءداراال تايلمعيف مالح الانا

 : رخآ لاقو

 ةحارةلاح ىف نوكي ذا ٠ ام بيصت» مسجلا اهيف مهاسيال هتمم ةيلقع تايلمعيف

 ةيجراخماةيلخاد تناك هاوس انايحاتارثؤلا ضع هئارجاضعب رئأتئدف هناالإ مات

 ىو ةصاخ ةيحان ىلا ههاجما ىف لقالا ىلع وا محلا ثادحا يف رشابملا يبسلا نوكتف

 يآلاتاروصتلاو تاليختلاب صنلا ناسنالانم هزجلا كلذ ىف نوكتن مالحالا يا

 مونأا هانا لمع دقو ٠ هتاحورو هتاودغ يف نانالا طاشن ماودن يا امد لمعب

 يهو«خلان. ايمللا ءازجالاو كارلا ةيقاسم تح نوكي ةظقيلايف هلم نأ الإ ضيا
 نرانمونلا ءانثا امأ . اهاثمأو ديلاقتلاو تاداعلا تاعارمو رصبتلاو ريدقتلا زك أسم

 ىفلسرتسوو ريسب هنا لب ' ةاعارم الو ريدقت الف ةباقرلا هذه نع ادرج لمعب لقملا

 وه اذهو ديري امسحو هاش اهنيك روملاو تاليختلا نم ل نهد ام بئربو « كلع

 . مالحالا ضعب ىف ذودشو ةبارغ نم ودبيأم ببس

 ةرهاظلا هذه ريسف: يف ةديدجلا ةسردملا يعز ( ديورف ) ةمالعلا مين اريخأو

 : هصخلمام لوقب هناف « ةلءاشلا ةيسنجلا ةيرظنلا بحاص وهو (مالحالاةرهاظ)
 ) مسجلا ىلع ةيحراخلا تارثؤاا نا . لدجلا لبةبال يذلا هب فر:هلانم نا

 تود بايمالا ىوقا نم يش ٠ هءاضعأو هنا زجأ ةلاح يف ا يلا تارعييفتلا وأ

 وأ حبرم ريغ مضوم ىف وهو هعارذ يلع ناسنالا مونوأ الثم .فدلا ةدشفءمالحالا

 ناكميف وا ء سلاج وهو ناسنالا مون وا . بعتم عضوم ىف مونلا هانا سأرلا حرط

 ءاممالا لع لالتخا وأ . مضذأ رمسم واءةيافكاا ةحارلا نم هيف هفارطا ذأتال قيض

 . مالحالا ثودح ىلع نوكم دف كلذ هيشأام وا

 سل عىل -



 تايوت< لك ريسنش يبال فيرمتلا اذه نا ًاريخأ ىأر ( دبورف ) نكلو

 :لاقف رغما ريسؤتد اهرسف دقف كلذا « لا

 هءانثا ناساالا ذخاي « ةيقيقحلا ةايحلا ةبجاوم نع تقوم باحسنا وه مونلا

 ميمج ليطعتهيفو ' ىرخاةرم اهئبجاومل هطاشن ةداعتسا ىلع هدعاست ةحارلا نم [ًامسق

 تايبنتل ةباجستسالاو ابامع ةيدأت نء اهدوقب اليطعت تاساسحالاو روهشلا زر كارم

 ةحنالا ةييهذلا ةصرفا و» ؛ نكصارأا هذه هيف لطمت يذلا تقولا اذهو ؛ ةحراخلا

 رهظن دثنيحو هرثا ىدببو هدوجو تبش نا ( روعشاللاب ) ىمسأا لقملا نم ءزجلت
 ةصرفلاحنسنال يتلا ةصاخلا تاهاجتالاو ةيونكلا تابغرلا نم ىوحام زربتو هثانونكم

 ربظ:تاهاجمالا كيناهوأ ةيغرلا كلتنا ىرت كلذل « ةظقيلالاح اهرابظال ةيفاكلا
 ثديي ةيزمر ةبوتلم ةقب رطم وا ٠ نيثشانلاو لافطالا مالحا ىف اك ةحضاو ةيلج امأ
 : . رابكلا مالحا ىف

 فب رعت ىلع نالا ىتح اهنم فقن مل يتلا ربسافتاو ءار آلا نم كلذ ريغ ىلا

 ىلا لوصول قيقحتاا ىف نيداج اولاز ال نيركفملاو ءاملعلا نا ىلع ٠ لحفل عثام مماج

 ٠ قيفملا هفيرمت

 ؛ ةفمالفلاو سفنلا ءاملع يعتنكس امل ريسن: يا ىلاو . مالحالا تناك ايكو

 "هل بذاك اهضعبو ٠ يجراخ رثأو لبوأت وذ قداص اهضء» نأ حضاولا ململانم ناف

 حرمنا اهريبدتو اهقلخ يف ةيهلالا ةكملا تضتقا دقو . ةيجراخلا لاوحالاف هلرثأ

 ناكل ةفدانم ابك تناك ول ذا « بذكت ىتءو قدصت ىنه فرءبالف امذلكم اهفداص

 مهيهاونو مثرماوا نوقلشب مهلك ءايبنالانأل كلذ « ءايبنالاك يا ءايبنا مهلك سانا

 ىرب يذلا ناكف . ةقداصلا تاءانملا» وأ ماخوالاب وا يحولا ةطساوب امأ ؛ ةيوايسلا

 هذخأ دق هناكو « ايورلا كلتب ايوامس ًارمأ قلت نك نوكم سانلانم ةقداصلا ايًررلا

 سه اه ب



 يبالاك وهف « ىلامت هللا نع ميماوأ ءايبنالا ضنب اهنع ذخأب يتلا قرطلا ىدحا نع

 نم ءزجنيب-نم «ْرِج ةقداصلا ايؤرلا نا : ثيدحلادرو اذه ىلعو . رابتعالا اذهب

 اهناف : هلوق ىف ةوبنلاب ةقداصلا ايّورلا هذه (ع) مامالا هبش ىنمملا اذهل ًاراهظاو ةوبنلا

 ساو ا ليطءتدنع سقنلانأ مدقئ دقو ءايبنا مولك سانلان اكل قدصن اباك تناك وأ

 ىلااهرظنب كلذو اضبا لبقتسلاىف ةي:آلاءايشالا ىرتف ايورلا ىلع رفوت# مونلا لاح

 هذعنميعف ؛ ابتوقو ىلق ةيتآلا رومالاو ثداوحلا اذ فشكنت اذببو ىلعألا اهقفا

 تامانلا قرط« تابياملا ضد نع نوري ءايبنالا نأل ءاضِيأ ةوبنلا هبشت ةيحاناا

 كيذا ينأ مانلا ىف ىرا ينا ناب ) : لاق ذا (ع) مها ربا ىبنلا اور لثم ةقداصلا

 (مؤت ام لعفا تبا اي ) هلوقب (ع) ليماعسأ يلا هنبا هاجا دقو ( ىرب اذام رظناق

 ناك همانم ىف (ع) هوبا هآرام ناب حرصب (ع) لبعامسا نم باوجلا اذه نإ مولممو

 ىف برعلا هلممتسن ام اريثك ( ع ) مامالا نم هيبشنلا اذه نا مث ايوامس ًاسمأو ايحو

 ةقيقحدسالا هبشبال يلعن ىلع اهللاثمأو رمقلاك داعسو دسالا يلع , وقك مهمالك

 .هي هبالا م» هبشاا اهيف كركي ةصاخ ةبج كاذه نكلو . ًاعفاو رمقلا يامتال دامسو

 . اهروبظو ابحوضول ةقداصلا ايؤرلاو ةوبنلا نيب هبشلا ةبج (ع) مامالا ركديمل اهو
 الق تناك لب ةمئنم اهيف نكي مل بذكت اهلك تناكولو (ع) مامالا لاق م

 بالا فمجرت ةميقتسمالو ةمظتنم ريغ تالايخو مالحا ثاغضأ اهنا يأ ههل ىنممال

 وا عوجلا وا ريثكلا لكألاو : مضل رسمك ندلا يف ةدتقو ةيوضع تاريؤم ىلا

 هشااموا ةيسنجلا وأ ةيسقنلا مفاودلا وا ةقلقلل راكقالا وا مونلا لبق ةكبنأا باعتالا

 لصف رومشالاا ةوقو ةليحملا لافتشا ببست امم اهلاثمأو بابسالا هذه ناف ؛ كلذ
 عظتنبف ةرات قدصن مالحالا تناك كاذلءماظن وأ ةورنود اهلصوو لابخلا تانوزخم
 البكل اريثك بنكتو ٠ اهنم رذحتب ةرضم وا ٠ ابيلأ اهب يدتبب ةحلصم ىف سانلا اب

 . دامعالا لك اهيلع دمتعي

 5 فا -



 هدابع ةيادط لمج دق © ريلا فيطلاا ركحلا قلاخلا نا : كلذ حيضونو

 هذهلوصا ءاململا رصتخا دقو . ايلعلا ةملكلاو ةغلابلاةجحلا هل نوكنا ٠ ةريثك (فرط

 : يو لوصأ ةءءرأ يف قرطلا

 لثم هحلاص ىلا ءادتعالا نم ناسنالا نكمتب ام يلا ىوقلا ةضافا : الوا

 . هرهاظلا رعاشماو ةنطاما' نس وحلاو ةيلقملا ىرقلا

 دسافلاوحلاصاانيب ةزيمملاو « لطابلاو قحلا نيم ةقرفلا لئالدلا بصن : اناث

 ممانيدهو ىلاعت هلوقو ندجنلا ءانيدهو:لوق؛ ثبح ديجلا نارقلاوف ةراشالا هبلاو

 . ىدلا ىلع ىمعلا أوحتساف

 ؛ ىلامت هلوق» هراشالا هيلاو ٠ ةيوامسلا بتكلا لازتاو لسرلا لاسرا : الام

 . موقأ يش يتق ىدبب نآرقلا اذه نأ : ىلاست هلوقو ٠ انساب نودبب ةنأأ مهاناعجو

 ماهلالاوأ يحلالا يس ولءامأ ءايشالا اوربا بولقلا نع رثا رسسلا فشك : امير

 هذه ىلا ةراشأ  ليللاب مكمانم هنابآ نمو : ىلاعت هلوق لما و ؛ ةقداصلا ثاماقلا وا

 . كلذل هقفوو هبلق ربطو ىلاعت هللا هب-أ نم وا . ءايبنالا الإ اهلانيال يتلا تامانلا

 هحلاص ىلا هنباده يف ناف الا اب مهتنب اممم ةقداصلا تاماهثلانأ مدقت امم مف

 مالحالا كلذكالو ٠ ةليلق مالحالا هذه لاثما . تأ عبطلابو . هرضب امع هربذحتو
 اذه لجألو : ركفلا وا اهلل لالتخا _:رم اهتابجوم ةرثكل ةريثك اهئاف ةيذاكلا

 ًافلطم ايؤرئا نأ ىلع . داهتءالا لك ةيويحلا رومالا رييست يف هيلع دمتمم ريغ تراص

 ةقداصلاٍضعب الإ مهلا هتبلا بلطم تايثا وا لمع ءارجا ىءاليأد دهتتال تناك اههمو

 قلخ نم ناح-و « ابلها لياقو ةليلق ىثو ةمواعم تالاحو ةصاخ فورطظ يف اهنم
 . موقت ندحأ ىف ناسنالا

 سا7 ىىلال -



 ناضإلا برآملةقولخملا ءايشألا

 ةدوجوم اهارت يتاا ءايشالا هذهيف ل ضفماب ركف: مالسلا هيلع لاق
 بشحلاو « تاعانصلل ديدحلاو « ءانبلل باتل . مهبرأمنم ماعلا ف ةدعم

 ةضفلاو هذلاو؛يئاوالا سادنلاوءاه ريغو ءاهرالل:راحألاو اهريغو نةسلل

 بوطلاو« لكامل محللا و ء هئفتلل راهثلاو ؛ ءاذغلل بووحلاو « هريخذلاو ةلماعملل

 دامرلاو ءدقوتلل بطحلاو « ةلرمحال باودلاو , ممصتلل ةبودالاو ؛ ذذلتلل

 هتدام ثيح نم هبلا انرظنول ناسنالا نا كيلع رركتو مدقت امه تدلع دقل

 نمهادع امع هانسقم ؛ مذو بصعو مظعو محل نم هبيكرت انظحالو ةيمسجلا هيروصو

 .يراط ىال ةمواقم اهزجعأو هريغىلا اهجوحأ وذوق اهفمضَأ نم هانيفلاءناويحلاعاونأ

 ةيصتنم ةماقو اليمج الكيه هحزم اذكه هقلخ نا دعب ميكحلا قلاخلا نكأو : مجابمو

 رعبمتلاه لع مث هب طيح ايف ركفلاو لقملاو ةقطانلا سفنلاب هيلع لضفت مث ٠ ةميقتسم

 ةوقلا هذبم وبف . ( تاقولحخا كلم ) يم او ةبانكلاو لوقلاب هاباونو هتدارا نع

 ءاوس قولخم نم هادع اهدكب مقتنب نأ ىلع اميطتسم حبصأ : ةةطانلا سفنلاو ةلفاعلا

 هيامارم اهنم رجب و هضارفأو هدصاقم اهتم غلبب ناو ٠ اناويح وأ ائابن وأ اج ناكأ

 الإ نكي مل هب ىلاعت هقأ هصخ يذلا ميركتلاو هيف ةزيملا هذه نا بير الو . هتايغرو

 هتداعو : هتيهولا لاك ةفرعم مو ءاهءاش ةداراو اهاضتقا ةحلصمو اهدارا ةكحل

 , نودبميل الا سفالاو نجلا تقلخ امو : ىلاعت لاق ا هضرأ ريمع:و ةفرعم نم



 نم يصحملا ىمحت تا ىننع مو ؛ ضرالل لصرلاو , ساكعلا
 نئازخ ىلا رظنف اراد لخد ادجر نا ول تأرأ « هييشو اذ_ه

 دف ةعورمجم أبيف الك ىأرو 6 سانلا هيلا جاتحي 1 لرد ةءولءم

 ةمعنلا هذسبب هل. ضرب مل مث ء اهيف م رمعتساو ضرالا يف م أشنأ وهو ؛ ىلاعت لاقو

 همعنل كردلا ءاكذلاو يداها لقعلا هيف بك رو ميوقت نسحايف هقلخ لب ١ طقف ىمظولا

 هندارأ عولل هاوس ملاعلا يف دوجوم لك لمج دقف كلذ لك قوفو « ةريثكلا هيدايأو

 لاق م ماضقلا يف وا ابفاوجا يف وأ ةط.سبلا هجو ىلع ناك هاوس ؛ هحلاصمل ًارخمو

 تاومسلافام ل رشا ىلاعت لاقو . (ممج ضرالايفام كل قلخ يذلاوه : لامن

 امل هنم اواكأتل رحبلا رخس يذق وهو : اضنأ ىلاعت لاقو . هنم ضرالا يف امو

 هلضف رم اونتبتلو هيف رخاوم كلفلا ىرمر اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو ير

 ١ نوركشت ملماو

 هيوك سمو هفكسمر هسيلمو هناذغ ىف اذه لكن عفتني نأ ناسنالا ىلع ناكف

 يف وأ  هايندىف هب ديفتسامم كلذ هشأ اموأ ىوادتلا وأ ركفتلاو هب ذزإتلاو هتندزو
 نابكلذ دعب هيلع ىلامت لضفت مث . هنرخا ىف هب ديفتسي !6 هيف ريكفتلاو هب رابتءالا

 لزنأو ءايبنالاو لسرلا لسراف , هلجأ نم هقلخو هل هدعا ام لكب عافتنالا ىلا هاده

 لسرلايألههن هجوتيل ,«ةيلقفلا ىوقلا ن٠ هيف هعدوأ ل هظقويل بتكااو حولا مهبلم

 فراعلا ىلآ اهب ىقئرا هارت كلذل ٠ ةحيدصلا ةايهلا و ةيدنألا ةداعسلا ىلا لقعلاو

 اببذمم فيك و قواحلا نم هلوح ا عفتني فيك فرءو؛نوننلاو عئانصلاو مولعلا بسكو

 أهنم جرختسيف هعرزو هثره ضرالا مدختسي راصف . هبدارأ عوط اهلمجيو هحلاصم

 ذختيل لات داقن ايثلا تاناويملاب ديفتسي راصاك ع همسجل موقملا هءاذغو ةمقانلا هراع
 فتكيمل م.بوكرلاو برحلاو ديصالو هلاقثا لمحو ثرحلا يف اهمدهتسبو هاد اهنم

 تامك



 0 دم ريف نو لاهالاب نوكي اذه لثم نا موت. ناكأ ةفرعم بايسأل

 نمهيذ دعا اموولاملا يف ةميبطلا منص نم اذه لوي. نا لئاق زجتسي فيكف

 . ءايشالا هذه

 هتذب زل يلاثلا اهنم جرختساو هنفساهبف يره اقرامابيف حتفف راحبلاىلا رظن ىتح كلذ
 ءاني نم لعب ملام ىلاعت هللا هملع من . ايرط (1 هلك ال كامسالا اهتم جرخأو هتريخذو

 ضرالا شاش« ىذغتب راجشالا لظو فوبكلا ىلا ىوأب ناك نا دمب ىكسلا رودللا

 ريكذتلا لاجع هماما مستب ليل مث.خاوكالا ءانب مث لابجلا تحنب ال ١ أدتناف :اهنابنو
 ططخف عارتخالا ةوق هيف ثدلوت ىتح ةشيماا عضو روأ:ا دصاقملا قرط أ بعشتتو

 توببلا تايهازو روصقلاتاقهاشديشو راصمالا رصمونوسلا ولةاملاىن:اوندلا

 رارممالا نم قلاخلا اهبفعدوأ امعاتحاب ةموبطلا يحاونيف ةركفب لوجتب حار من .لزاتماو

 نم اهيف ام لك لمعتساو اهنئازخو اهزونك ضرالا قامأ ىف فشنكاف :بلاجملاو

 . ةاملا هذه يف هضارغأو هحلاصم يف مجانملاو نداعملا

 هناي وورضزاجنال ةدعم ه4 ةأيبه ءايشالا كلت لكم كحلا قلاخلا لءجدقو اذه

 . لءجف ؛ ةيويحلا
 هبط ةيفيكل هادعو هبطت يتلا رانلا هل رضحا نا دعب هلانبل بارتلا : الوأ

 ملصإ فيك هلع ومزاللا نكسملاهب يثييو هائبلا مب امم اهلاشماو ًارجاو اصج نوكيل اهب
 . اهاثماو ةيفزخلا يتاوالاو بييانالل انيط ءاملا عم اجوزمم هنم

 فويلاو سورْلاو عوردلا هنم لمعي الوا رامق هتءانصا ديدحلا ؛ اناث

 ريما لاو لافقالاو كيبابشلاو لسالسلاو ىدلا مث ؛ برحلا تالا رباسو رجانخلاو

 تالجءلا هنم منسف هتايجاح رئاكتب يرشبلا ركفلا حردتت مث اههابشأو يحاسلاو

 تاكرحما رباسوةيديدحلا ككسلاهنم تذخنا مث «نئاكملاو لماء!/يف ةفلتحناثالآلاو
 ه8 ل



 لامعالا نم اهريغ ىلا تاودارلاو مباطلاو تارايطلاو تارايسلا ملص يف لمعتسا مث

 فوقااو سسالل باشخالا ل دب ءانبلا يف مويلا لمعتسا ىتحو؛ ىهمضال ىنلا ميانصلاو

 فلتمم ىف تازاناا ضدب مم كبي راص ىت-و ( تيركفوكلا ) لمع يف تنمسلا عم
 . اهريغو رخاوبلا ىف ةلمعتسلا حئافصلاو ةيئاربكلا كالسالاك ةعانصلا ضارغالا

 ًادوجو اهرثكأو ان اهلقأو امفن ةيزافلانداملا مظعا نم ديدحلا ناف ةلجلابو

 1 ةيرشبلا ملاسملا رثاكأ يف هدوجو ةرورصضل كلذو

 . ( سانلق مفانمو ديدش سأب هيف ديدملا انلزنأو ) ؛ ىلاعت لاق

 نفسلاهنم لء«يراصفءنيتاسبلاو مجالاو تاباملا يف هه هتبنا بشخلا : الان

 عيمج يف هنع ىنمتس ال مويلا حبصا ىت- اههابشاو كيابشلاو قوقسلاو باوبالاو

 . تاكرحلاو تالآلا نم ريثك منصو تاعانصلا

 ةيحرالا اهنم منصيل هل ىلاعت فل اهأيهدتف:دماصلا روخصلاو ةراجحلا : ابار

 هبرج مث :هانبل راجحالا ملتقت فيك فرع ىتحءاذغق ةءزاللا بوبحلا نحطل ءادتبا

 لم هرهكفت يف جردن من ؛يلاعالا يف وخرلاو سسالا يف بلص" ىوقلا لعل هيرطب

 ريغةراجحلا لازءالو«ةددمتملا تاقبطلا تاذ ةقهاشلا روصقلاو ةمضضلا تابانيلا امثم

 . اهلاثءاو ديدحلاو تنمسلاو ةعودصما راببحالا رووظ مهر اهنع نمتسم

 دقو: ةدئافو ةيمها ديدحلا ديب هلعجو ىلاست هقأ ءدجوا يذلا ساحنلا: اسماخ

 « مهب ورح يف ماهسلا سورا هتولمعتسي |وناكف اكبرما يف الوا رحلا دونملا هفشتكا

 نيصلا لها نيب ًادم هلمجذا نينرقلايذ نءز ذنم هلايعتسا ركذي ميركلانآرقلانكلو

 باذلا ساحنلا وه رطقلاو (ارطق هيلع غرفا ينونأ) : لوقب ثبح جوجامو جوجابو

 وهو 6 اهلك اشامو لك الاو خبطلا يف ينأوالل كلذ دعب لممتسا دقف لاح لك ىلهو

 ضماوملا لمج نا ىلا اونطف ًاريخا نكلو . ءاحنالا نم ريثك يف الممتسم لازي ال
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 يف اوادم كلذلاهنم ةرضمةيعم ةدام ديلوبو ساحنلاعم ايوابك اهداحنا بجرب ام اهيف

 نيصراخلا م.ساحنلا| ذه كبس دق من.ةيلكينللو ةيفزخلا يناوالا ىلااهنء يناو الا نم ريثك
 روايسلا لثم رخالا يناوالا نم ريثكسح ىف لمعتسلا ( جيربلا ) هنم دلوتيف زنوربلاوا

 . اهاثمأو تاعاتصلا تالآلا ضسو نواملاو

 ابمركأو تارلنلا ل مجأ ىم اهلج قلاخلا اهأيم دقف ةطفلاو يهآلا : اسداس

 ةءاضب يف ةيلحو هنالماعم ىف ًادوقن اهلمجبا ءادهمأ : اهدوجو لقب اهززع مث هدنع

 نا وأ ةمال.لا هلأس دف ناك ةدئافلا ليملح مهم لاؤس امهو . هتجاح تقول ةريخذو

 نه ةلمماجلا (لماوشلاو لماوهلا) باتك يف هانب ار هيوكسم نبا ميكحلا نم يديحوتلا
 . ةدئاقال امامنا صتلاباه 3 تيبحا هل ميكحلا تاياوج ويديحوتلاةلثسا

 وا رهوجلاو توقايلاب ةنماثما ىل» قمامتلا ىف سانلا قذتي لل : نايحوا لاق

 ناكمأ عم اميلع مث رصق يالاامو ةطفلاو يهذلا نود صاصرلاو ديدحلاو ساحنلاب

 . اها رب ىرجيو اعماقم موقي نأ اهري
 جام لب هتجاحل درفتلاب ةليحلا هل منال ناسن الأ نأ نيبئ دق : مكحلا باحجا

 نكسلاو لزمملاو ٌةوسكلاو ةيودألاو ةقفاوملا ةيذغالا هل دعب نم ريثكلا نولمتلا ىلا

 نيسحنيف ةءفان اهضعبو ةشيعلا يف ةيررهرض اهضع يتلا بابسالا رئاس نم كلذ ريغو
 رئاس ىرجم ناسنالا يرجم سءأو ١ الضاف وا اليمح وا اه نوكيا ةليضفتو شيلا

 (ةءيبطلا) عيطل اهنايح تاموقم يفو اهشبع تايرو رضي امخاع تحزا ىتلا تاناويحلا

 «برألك ىلإ هياكم لصوتبو هيث لك هب مدختسيل هب نيهأو لقملاب دما ددتف كلذأ

 بجو ؛ دحاولا هاقب يف (معيبأم ريثكلا عامجالاو ةرورضلاب ابجاو نواعتلا ناكاملو

 اذه ميجا نم - , نوأاو لامعالا اوعزوتبو اوعمت#ي نأ يأ « سانلا ندمتب ناك اذل

 عقودق عامجالا نا انضرف املو نكميلم لضفأ ىلع ةايحلاو ءامتبلا ينعا بولطلا يثلا
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 دادحلار ؛ دادحل هأ.مو بشحلا مطقب يذلا راجنلا نأ ضرع ؛ لصح دف نوامتلاو

 يذلا هبحاص ىلا جاتحا اذا مهنم دحاو لك كةذكوثارحلءأيببو ديدملا مامقب ىنلا

 ةكايملاةعانص ىلا جاتحا اذا دادحلاناف.تقولا كاذيف هنع هؤانمئسا عقب دف © هيواع

 لصحو ةلماملا ردتإو نوامتلا فقو ,دادحلا ةعانص ىلا جات ربع بوثلا بحاأصو

 ايا نم ىتلا هندب تاحاح نم هيأأ رطض, ايف ه.لء ىدجنال ىذلا هلمع ىلع دحاو لك

 مينبمو مهلامعأ ىلع فرش. لكوو ؛ ةءاحآ ميفىلا كلذل جبتحأو ١ نواعتلا لصح

 هتئامأ واقد هما ذفان 5 آرت اح هك ريصإ وه مصأ ميجا لدقول هتااددو هتناماقوثو»

 هيطعي مث هلصحو ميثم دحاو لكل موقي زاب كلذ هل مب اإو فيح ريغنم هطسقب

 ةمالعهنمذطخايو هيلعهض رعيف المعلمي نم لك هيئاي نابالإ سانلا لامعأ ىفوتسلا مبقلا
 ىلععاو؛هاوعد ةحص تقرعو سأيلو لبق هصرغ ىب» هد ُيى نوكي هريغ وأ عب أط ع 0

 ٠ هرادقع هر بعت نم 4هي

 لمع الل نم لصح الث : دحأ لك هلوانت ىلع ردقب أممو (ماد ةدوجوملا ءايشالا ص

 فالس ىلا تاذ ىدؤيف « هيمءو هريغ دك ىلا هن لصونيو دك. ادحأ نيمبالو المع

 دوج ول ار يزرع رهو نم مياطلا اده نوكي نأ بحوو . نواهئلاو هيندملا ماهال ريدأم

 ىنلا ةقحتسم ىلا مبقلا كلذ ةبج نم الإ لصبالو ٠ هيلع طايتحالاو هلظففح نكمبل

 نء داسفلل لباق ريغ هدوجو ةزع مم نوكب نأ كلاذ عم بجوو ؛ هدكو هلمع ضرعب
 لتي اف اعيش ناك ىت» هناف . اذه انملاع ىف ثاذ نكمام وحن ءاوهلاو رانلاو هال

 بعتلا بحاص نمأي مل « ميرالا رصانعلا ضءن هتروص دسفت وا رانلاب قرح وا ءاملاإ
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 بجو هب دكو هب ناعا ايف قدصب الوءهلمع ميطيف هدنع دش م هلصممنأ ريثكلا

 ةليوطةدمداسفلا يلعات ومأم تىَذ عم لمحلا فيفخهتروصل ظفاح ساطلا !ذهنوكي نأ

 اىلو . اهريغو ضرلاو رسكلاك ضيا ةنبملاب نوكي يدا داسفلا نمو مرالا مئابطلانم
 نيف نمو ةيندعلا ءايشالا الأ لئاضفلا ءذه عمجي ءيث دجوبل تادوجولا تحفصت

 (هدحو ب هقا)هذهلجا نمو ءأوطاب دمجتو رانلاببرذك يتلا رهاوملا ةيندملاءايشالا

 مموهوضرالاوءالاو ءاوهلاو رانلا ىلع اهماسأو هتروصل اهظفحأو اهزعأو اهاقبا هناف

 مهب نءابظ حمو بوذألاب اهسقت هروص ديمي ؛ ضرلاو عطقلاو رسكلا ىلع مبلس كلذ

 طيتحا مث :مبقلا اذهةمالعو عيانصلا اموقملمجف . ًادج اليوط ًانامز داملا ضراوع

 مم قف:رب نم هبلا رارشالا لصوت نم افوخ كلذ لك ؛ هنامالعو هماخم مبطن اب هيلع

 هعم لوزيو نوامنلا هب عفنري يذلا لظ' وه لعنلااذهناف . هريغ قفربالو هربغ لم
 . شباعتلاو عاتجالا هببس لطببو ماظنلا

 تاطايتحالا بورض هيلمطيتحاو لئاضنلا»ذهمهج يذلا رهوجلااذه دجو امل مث

 ساالا نواع يدقا نأ وهو , رخآ ضراع هيلع ضرع ؛ ةقص:سم ريغىلا لصب نان م

 الولوالا هرعت يواس: ال هريسب ةنواعمىلا جاتحأ اءر ؛ هنم ايش اب قحتسا ةنواممب

 هيمي ىحرلا لمع هرقل لصديل امايا ناسنالا بعت اعر هلا كلذ لاثم . هنم برقث

 لالخوا ىلقب ىلا جاتحا مث.هلم ةميق رهوجلا اذه نم ىطعأ !ذاف « ةغيلب ةكحو ةنلك

 « هنم ليلق# لفاالو هدنع ىذلا رهوجلا نم اثيش هيطعي نأ عيطتسيال رعسب ضرع وأ

 كلف حبتحاف.هريغنم هسمتاب يذلا لمملا نم ةميق رثكأ هنم ًادج رعسيلا ءزجلا نال

 ناك ناو هلم لممب هل ةفيلخ ريصيل بهذلا نم صقتا هكئاضف نوكتت رخآ رهوج ىلا
 بهذا ىواس ءىشث يهذلا ىف اهانيكح ىللا لئاضنلا كانت عم ام دح وب ف .هيود

 ةسيق نوكم نا كلافف بجوف « داحالا ةياهن ةرشعلانأل :ةضفلا نم « هفامضا ٌةرشع

 . رعوجلا اذه نم هلاثما ةرشع رهوجلا كلذ نم دحاولا
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 ةسمضدحاولا هنم راص ىنعا مرالاو راسدلا فرصنيب عفويألا ت وافثلا اما

 تواذتلال بس الك هذ امئاف ةأسلاهذ هل ةيلان اهتلمج ىتلا ةلأسأ| يهو اهودنو امهرد رشع
 ظوفحم سصالاو « اهدحأ يف نوكي يذلا شنلا لجأل م.هردلاو لاقثلانيب نزولا يف

 امنم دحاو لك ناك اذا « ةْضَدْلا نم ةرشع ءازاب بهألا نء دحاولا ناىف كلذ :

 . ( ىعشنا ) شودغم الو بوشم ريغ

 سدملاو زرالاو رهعشلاو حمقلاك هناذنن اهتبنأ يتلا لوقبلاو بوبحلا ؛ مياس
 يرو رضءاذهااوءاذغ اهنأل دوجولا ةريثكةرفوتم اهلمج دو ءاهطاثمأو ايب وللاو شاللاو
 ببسي هنم دقق امع ضومللو ٠ مسجلا يحواويزفلا هبنلا هنأل ٠ امم حورلاو مسجلا

 ةرقلاو ةيزيرخلا ةرارحلا ظاحم يذلا دوقولا هل يطعلاو « ةجسنالا ةيويلا تادويهملا

 رفوتقنأ ل جأألو ٠ هلامتسا يلع ةبمرتملا دئاوفلاو ءاذغلا ماتن يه هذه . ةايصلل ةمزاللا

 ةيذهاا رصانعلا نم عاونا ةةسل ارواح نوكينأ بجو مزاللا ءاذملايف طورشلا هذع

 رصانعلاهذهن م دحاو لكل و.لالزلاو ضماوه أ وحمللاو نهدلاو ركسلاو ادنلا يعو

 ةجدسنالا ىف مالا ضب ومثل لالزلاف . هريش هنع ضامتسي نأ نكمال صاخ لمع ةئسلا

 ةرارحلا ظفحل نهدلاو ادنلاو ركسلاو . ددفلاو تالضملاو باصءالاو نملك ةماعلا

 لبثمت ليبتاحالمالاو ضماوملاو .هتوأرامو هتموعنو مسجلا ةينعود نبوكتو ةوقلاو

 ةيدغالا تالضف نم ندبلا لخاد ةدلو:ل!هماسلا دأو ا زارفاوةيمسجلا ةددسنالاب ةيدهالا

 ريعشلاو حمقااميسال بولا يف دجو: اهبلغا وا اهلك ةمزاللا رصانملا هذهو ةبرشالاو

 . ءاذغا بوبحلا تقلخ كلذا

 ريسغو تاشورعم تانج أثنأ يذلا وه ) : ىلامت لاق هكنتلل راثلا ! انما

 اواك هباشتم ربو اههاشتم نامرلاو نوتبزلاو هلكا اماتخم عرزلاو لخالاو تاشورمم
 أبيف كل باتعأو ليخم ن. تانج هب كل ًاثناف ) : ىلاعت لاقو ( رمما اذأ ءرمب نم
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 . ( نولكأت اهثمو ةريثك اوف
 ءاذفلاك اهنعىتغتسبال ندبلل ةيزو رض ىو « هكاوفلا لكأب ذزإتلا وه هكفتااو

 ندب" نم للحتي ام لدب نوكي ءاذغلا نأ وه ءاذثلا نيبو اهنيم قرفلا نكلو ًاببرقت

 ض.اوحلا نمهيوحتاملضفب (اي>ا اهلتقوةراضاا تابوركيملا ةموات» ةيصاخ اهلةيكاذلاو

 رسه بيست اليكل « خيسفتلا لبقو ابجض ماهت دم لكوت نأ طرشب نككو ٠ ةمفانلا
 . ةرسسعلا ةيدعلا ضارمالا نم هلاثمأو مضحلا

 لا دع ءاذغلا نا وه يذغتلاو لكاملا نيب قرفلاو«لكأملل مودللا ٠ (مسان

 هنم راثكالا ناف محق لكا كلذكالو ؛ ةيرو رضلا رصانملا نم هيلا جانمتأم لكم

 نأ اًذهىهمسيل و ؛ ةديدشلا ضامالا ببست دق ىتاا تافلختلا ضعد هيف لخدي

 ترد دق لب « اباع يمتسي نا نكممي امأ وا امانتجا بج ثيح ةحصلاب رض موحللا

 ةوفوةحص مسا ب تكي لدنعم رادقمو رخآل نيح نم موحالا لكانأ ءابامالا ىدا
 ناطرشب ةهاقنلاو مالا رتفو ماملا فمضلا ةلاح ىف اكاي رو رض (بجاو نوكي نايحأو

 ًاروبق منواعب اوامجتال 8 فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو مياس ناوبح نم ذخؤي

 ناب انمبغ ام هلاثمأو اذه ناف ٠ ناضلا محلب يبلع : رخآ ثيداحا يفو ؛ تاناويحلا

 ياملاوه ةفيةاايف !ذهو ؛ ابنم راثكالا نع ىعهذ» نكلو موحملا لكأب ماي مالسالا

 ةيفاولا تاليلدتلاو ةريث ك1 براجتلادعب ني رش.ءلا نرقلا ف ءابطالا هرقأ يذلا يحصلا
 غامدلا طاشنب طونم اهروتفو با صمالا طاشن نآق ذزلا بيطلا : ا رشاع

 بعتوأشعتن|دفناك غامالا نا مسي دقف تيعت وا باصءالا تشعتنا ام اذاف؛هروتقو

 ناو ديال ةيب ركلا وأ ةداحلا ماورلا ضعب ببس هسفن غامدلا جاعزنا نأ مهفي ةيلعف

 بطلا قام هدابء ىلع ىلاعت هلل لضفن دقف اذه لجألو .اهجحريف باسمالا ىلا ىرسب

 ابمللاشت ىلا بامعالا.دومت كلذبو ٠ هتبويحو هطاشن ىلا مجريو غامدلا شعننيل

 : اهوفرع اك ةذللا ناف . ذزإتلاب دآرملا وه اذهو . يعيبطاا املمعو
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 . متاللل ببطا مشب لصحمل اذهو ؛ ماما طاشنلاو ةحارلاب ساسحالاو متاللا لا ردا يه

 ححصتلاو ءافشت--الل ىلامتهثأ اه:رأ دقفةيبطلا ةيودالاو ريقاقما ؛رشع يداحلا

 المقتم«يراوطظلا اضرعم بطلاب ناك مسجلا فيم ناك ال ناسنالان أل ٠ ضارمالا رم

 «مالآلاو ضارمالا ناببسب اهو ةيلخادلا ةيندبلا تافالتخالاو ةيجراحلا ةعيبطلاب

 مفد صاوخ اهيف عدوأو ًاراهزاو ريقاقع تامابنلا نم هل ىلاعم هللا أيه كلذ لجالف

 ناك كلذ نا مولم-و ءربلاو ححصتلا اهللاعتساب لمجو . ضاسالا 'افشو ماقسالا

 تافداصلا وا « لسرلاو ءاينالا ةئساأ ىلع اما صاوخلا ثالث ةقرعم ىلا ءاده نأ دعب

 لجأ نم اهتفرعم ىلا داشرالاو ةيودالا هذه دادعا ناكذ داشرال' و هرن4 ةدوصقملا

 . هدي ىلع ىمح ال يأ همعن

 موب وكر اهنف مه اهانللذو): ىلاعت لاقاك «تلوحل اباذ دقف باودلا: رمش يناثلا

 ناس قنالا قشب الإ هبغلاب اونوكفمل دلي ىلا كلانا لمحصو):اضيا لاقو(نواك أب اهنمو
 الام قلتو ةنيزو اهوبكرتل ريملاو لاغبلاو ليخلاو :ىلاعت لاقر ( ميحر فؤرل بر
 يلا ةريثكلا تاءالا نم اهريغ ىلا (ًاشرفو ةلومح مامنالا نمو):ىلاعت لاقو(نومعت

 امسح ناسنالا نم ىوقا ةقبقحلا ف يم يثلا باودلا لمجدف يلاعت هلا نا ىلع تلد
 ىتنم اهبيكربو ١ هتجاحل هاش ىثم اهدوقإ ؛ هثدارال ةءواطم هيلا ةداقنم اكتف دشأو
 هنم لضفنو فاعل ىوس كلذ سيلأ ربتعاف . عاتما وا عافد يأ نود ةعضاخ دارأ

 8 ناسالا ىلع مركلا قئاخلا اهْضافَأ يتلا ةليلخلا مهنلا نم كلذ سيلأ ؛ ىلاعت

 هلاذغل ًادوقو ضرالا نم هل ىلامت هلا هجرخا يذلا بطحلا : رشم كلاثلا

 دوفولا فرعي مذا ىفوهك" طسو افدت. لوالا ناسنالا ناك دقنف دربلا م هئفدتو

 نودحدقلاب كاذو « ةفداصلا قيراط نينسلانم فال دعب راثلا فرع مث ٠ راناالو
 بامحلا يفةداحلا رائلاأفدتي كلذ دعب ذخأمت اهب ىبايلا تابنلالامتشامث الوأ دصق

 دوج دنع مهلا ابنم ثدح مث. :دارالاو دسقلاب باشخالا دقوب راص مث: سابلا

 تاةال +



 . همعتساف ةرارح دشأو ًادوح أطبا هآرف ىرجحلا محفلا فشتكأ مث هممتساف زانلا

 رجفنلا دوسالا طقنلاك لئاسلا دوقولا لامتسا ىلا لقتنأ هتيلقع وك دعبو ةدم دعمت

 قرأ مث , نيزعيلا مث ٠ هتيفص: ىلا ءادتهالا دم. ضيءالا طفنلا م « ضرالا نم

 ؛ يمحفلاو يعيبطلا زاغلا دوقولا لاعتسا ىلا ةربخالا نورقلا هذه يف هريكفت يف

 ناكف بقع ىلع ؟ربلظ ةابحلا هجو بلقف ءاب ريكا فاشتكا ىلا ءريكفتب ىدتها من

 هدب ثدح عرتمم لكاو لمع لكل ساسالا وهو دربملا وهو كرحلا وهو دوقولا وه
 لازي الو لزب مل لوالا رشف ديحولا دوقولا نك يذفا بطحلا ناف لاح لك ىلعو

 ناسنالا ىلع ةميظع ةمعن وهف ًاذإ « هنع ىنفتسب ال ملاعلا ءاحنا نم ربثك ىف المعتسم

 . ركشت نأ بج

 هب اهئالطو ةيش الا سيلكتا يأ سلكلل لممتسي يللا دامرلا ؛ ريثع مبارلا

 نيلصاحلا صمحلاو ةرونلا لثم الماش ًافارحأ ةفرئلا داوملا وه انه دامرلا نم دا رلاناف

 دم» ءائيق ءالطلاو سيلكتلاناف «املاثمأو ةيلمرلا راجحالاو سلكلا رجح قرح نم

 . ةماقتساو ًاءامو اقنور هل لهجتو هلمجيو هروقب امم هتماقا

 صتسا و ءاهتعارز نسحو هي ىوقتل ضرالل هلم ىذا لمرلا شع سماحلا
 ايوب> ةتتفتم ةيرجح ةدام لمرلا نأل اهتجاح يلع ةدئازلا هايملانم اهيلع ىرجبام لضف

 قلخ . راطفالا ميمج يو اهفاوجأ فو ضرالا هجو ىلع دجوت ٠ مجحلا ةنلتخم ةقيقد
 يضارالاك سا, لخلشيلو هاملا دئاز صاصتمال ةقيقد ًاماسم اهيف ثدحبل ضرالا يف

 ومثل اماوقو اساسا نوكتلو . ضرالا لخاد ةرارحلاو ءاوهلاو ءالا ذوخنل ةينيطلا

 ةيئيط ضرالك نأ ىرب كلذ اهفافج دنع ضرالا ققشن نم عنمال و:اببصخو تاتابنلا

 . عرزت الف الاو اهتابنو اهعرز لهسو تبصخ لمرلا اهيف دجو اذا
 لاثلا ليبس ىلع( ع) مامالا اهركذ يتلا ابميمج رومالا هذهو ؛ أباك معنلا هده

 نم ءزجاهنا بيرالو . ابمئاص ةكحو ابةلاخ ةمظع ىف ركفتلل اقيرطو رابتمالل ثناك



 ىم لأ ىمحينأ ىس» م و ؛ هدابع ىلع اب لامتلا معنلا ممنا امم ضيف نم ضيف و لك

 قلاخلاةردق نودي ينلا ةميسجلا ىدايالأو ةمياظملا ءالآلا لن نم هببشو اذه نم

 . هيلع معنملا قولختأ ةفرعم قوفو لضنتملا
 اظ- ضءنأو الوقع فشسأ ىرتل بف ٠ هيف تركف مث كل مدقتام قلعت اذاف

 ةءخاةردقااءذهو نقتل ميكملا ماظنلااذه اوبسن نيألا ءالبجلا نيدحاجلا كل وا نم

 درجمب لب ريكفت وا لقعت نود رهدلا ىلا وا ةعيبطلا ىلا وا لامهالاو قافنالا لمعلا

 ىلا اهيف رظنف اراد لْخد لجر ىف اولمأتو اورظنولو ١ رورغلاو وتملاو دانملاو لبا

 أيبم اعومم ناك اهيفام لك نأو سانلا هيلا جاتحام لكب ةءوامم مضاومو ةدعم نئازخ
 مموتيناكأ .ابينكاسل ةمزال تايرورضو ةدوصقم بر ًاموتاباغو ةفورعم بابسأل

 له ما؟ ةداراو دصق نود نم لامهالاب لصح هنأ كلذ لككا رظانلا لخادلا اذه

 7 ءاهسلا ءايمملا ءاكبلا ةعيبطلا مص نم هبا لوقي نا لفاملا زبجتسي

 ىلع دنتسم ال ىذلا درابقداح الاو ةليثضلا لوفملا هذه لاثما نم ان رجا ميلا

 لب مامن الاك ثءالؤه ناف  يلقع وأ يعببط سومان ىلا نكربالو ةدعات ىلعالو كا ردا

 . البيس لضأ م

 -آؤ9-



 ةيعيبط ةنس هنوكو ناساإلل لمعلا بوجو
 امو ناسنالا برآمل تقلخ ءايشاب لضفماب ربتعا : مالسلا هيلع لق

 قلخوءهزي>و هنمعو هثحط هفلكو هماءطل بحلاهلٌقاخ هنأو ريذتلا نم أبيق

 هقلكف رهشلا هل قلخو ؛هحسنو هازغو هفدن ةفلكف هلوساكلا ريولا هل

 اهطقل هفلكف هتيودال ريئاشملا هل تقلخو ءاهيلع ماينقلاو ابيقصو ابس رف
5 «2 

 فيك رظنأو لاثلا اذه ىلع هايشالا رئاسدحت كلذك و ءابعنسو اهطاخو

 لمملاو ٠ ةحبصلا ظفحو رمعلا ةللطا طورش نم طرشو ٠ ةيصيلط ةنس لمملا
 ؛ ءالبسو ءادص لقفلا ىف ديزمو . ةيويحلا فئاظولا لكا طشنم الق وأ ناك ايدم

 يف ل ممو - ةيلخادلاو ةيحراخلا لماوعلا دض ةءواهقمو ةعاذمو ةوق مسجلا يأ ثدحو

 ىوقت تالضملاو طئنن باصعالاو شءتنبو وذصب غامدلاف ؛ هلاضعأو هماسؤأ عير

 ,ادالعىوفب وضو لك كلذك و ؛ مضيف ضبنن ةدعلاو عمدت ةئرلاو حاترب باقلاو

 ٠ لسن مايقلاو هتفيظو
 قحت-. درفلك اي بجاوو « نانا لكل ايرو رض نوكب اذهىلء لمملاف

 هلقعو ةمسط هيأقوو هتددصأ ةبابص ىرورهلا هتوف نمضيل لمي نأ هلدب ال 23 ةاحلا

 لدتا يبءئلا نا ينخ رعغو هللعملاو لكلا اهنرو يلا ضا مالأو صضا ىماللا نم

 نا ربظ.اههو « ةحارلاو ءادملا يلطا هببشو « أطاشنو ةيويح مسجلا ديفب امث لمملا يف

 نم نامبلا ىواط بيمتم تنأو هدلام ىلع تسلج اذا كناف « رورسلاو ةذلل نادلوم

 هاثو؟ ل



 عض ومءايشالا نم ءيش لكيف هيلع كرت و ةليحابيف هدنع نكيمل ينلا ةلملأ يم

 ىتحولك اذه ىفك ول هنال . عالصلا نم كلذ يف هلامل ؛ ةكرحو لميو لذش

 « ًارطبو ارش ضرالا هتامح ا « لمسو لئش منضوم ءايشالا ىف هل ن ركيال

 اك سانقأ فك ولو ؛ هسفن فلث أبيف ًاروما ىطاعتإ ترا ىلا كلذ هب غلبلو

 لزن(ءرمأ نأول ىرتالأ . ذل هل اودجو الو شيملاب اور” هيلأ نوع اة

 بجووامم اذهولابقاو ةيبشب لكأتف نيتميظن شامتلاو ةذل ترعش لمعلا دعب عوجلا
 هب دف نكيمل يذلا حبريسملا لساكلا كلذكالو . هنم ةلءاكلا ةدافتسالاو مامطلا مضع

 بمتلا نيمالا لصالة اكلا ةحسلا ناف « هئاضعاىف طاشنااو و.يحلاو لايقالا كلذ

 . مايستسالاو لمعلا نيب رأ ةحارلاو
 يةلطبلاو لسكلا رض نم لفأ طرغملا بمتلا رض نأ : ءابطالا لاق دقو

 ةيرحلا هرم غلب وسمثثلا قرشيو قالحالا بذهب لمعلا نأ : ىلع سفنلا ءاملع عجأ
 قالخالا مراكم ىلا ناسنالاه ىدتبب يذلا مياسللا لقعلا ناف ةبارغالو.لالقتسالاو

 هذه لصحي ىذقا ىبللا مسجلا ىف الإ دجوبال لالقتسالا و ةيرحاو سفنلا فرشو

 ىلاو ؛ لمالاو لغشلاب طانلا كلذ بكيو لكلا كرتو ةضايراو لمعلاب ةمالسلا

 :هلوقب(ع) مامالا راشأ ةيعيبط ةلس ؛ ةلبج هيوك ىلأو « ءرملا ىلع ةيوجوو لمعا اذه

 رب ذتلا نم دارما ناف.ريبدتلا نم اهيفامو ناسنالا بر ال تةلخءابشاب لضفماب ربتعا

 لكي النا ريب دتلاو ةكملا تضمقا دقو . برآملا ليص# ىف لمعااب هةيلكت وع انه

 لمعلا اذهؤف هلجأل بعتبو لسن نأ هيلع لب هئاذغ دادعاو هنوق لصيف ءرملا

 ٠ ابنع ىتفتسي الام ةايحلا ثايرو رسذ زاجا نس هيفو : ىهحيالام حلاملاو دئاوفلا نم

 . هج هاننأ نم هريقل ابضعبو ةسفنل ايضمب دوعت

 دس “الأ دس



 مدنبتل ةمدخو برشمو معطم نم هيلاجاتح ام ميج غلب ىت> يح مانافموقب

 ايفكمم هرم لوط ناك ول فيكف ,ءيشب لغاعتلا ىلا هسفن هتعزانو غارفلا
 تاج ىتلا ءايشالا هذه يف ريبدتلابا ودم نم ناكنف ؛ يش ىلا جاتحيال

 ىطامت نع هغكلو ةلاطبلا همربت الوكل لغش عضوم اويف هل لمج نا ب نأسنالل
 هلا نأ هيق ريخالو ؛ هلاثيام

 هتحصةةبايصوهمسجل ةلاكلا ةيمذتلا لثم « يحف هسنن ىلع ةدئاملا دئاوذلا امأ

 دس طاشنلا لم لوصحلاو يمتلا دعب « ةزإلاو ةحاراا باكو ضارمالا نم هتاقوو

 ءاداو سفنلا اص عم اهيبذهتو ةلضافلا قالخالا بسك كلذ دمب مث . رجضلاو مربتلا

 دوءبامامأو ىلسكلا فبثو لمعلا هبجوياممكلذ ريغىلا امم يلئاءلاو يتاسنالا بجاولا

 هريغرلا لمعلا جات لاه. نع ةرامع لامجالا ىلع وبف ٠ هسنج ءاننأن م هريغ ىلع اهنم

 فارمعلا لحي كذب و اضيأ ارم وه ديفتسيا هريغ مئات: باستكاو ءاوب ديقتسيل
 نم كلا ذريخىلا ةليذرلا حبقةستو ةليضفلا رشتنتو ماثولاو ةقلالا معتو ةنبدملا ماقنو

 . ةينارمهلاو ةيعامجالا رومالا

 هللا قلخ دقف يكملا يملاملا ماظنلا اذهل ءارجاو « ةغلابلا ةكحلا هله ارظنو
 - اًماحو. هنم ازجتال « هيخو هذجو هنحام ناسنالا فلكم . مامطق بورحلا ىلاعت

 ربولا هل قلضو ؛لمعيا نكلو « برش هاما روضحك ىذذتل الماك زيخلا راضحا نع

 نكمأ!نم ناكو «اهجستو اهْرْغو اهفدن هفلكو « هتودكل اهاثماو نطقتلاو ىفوصلاو

 لكأيل رجشلا هل قاخو « لمميل نكلو فلكت نود هسيلا ةلماك ةوسكلا قلم نأ

 كلذب هفيلكتابحال يملا و ةنانملاو حيقلت!!اهيلع مايقلاو اهيقسو اهسرمب هناك م اهرمت

 من هطارما نم ابب هافشتساللو هتب ودأل ريقاقملا 4قلخ دقف !ذكهو « لمعيل نكلو
 البو دصقنودب كلذ لك نكيملو كلذ ريغ وا خبط وأ طلخ نم اهمنصو !مطقل هفلك“

 هدا



 ربظف : لاثلاو لاونملا اذه ىلع ءايشالا رياس دن اذكهو « لمميل نكلو ؛ ىودج

 مه اصم رم وه هب نيقرلخملا قلاخلا فياكتو ٠ يناسنالا لمعلا اذه نا مدقتامم

 ناك ىت> ٠ هموزل لماشلا يحلالا فطلا ىضتف!و « اهايا ةكلا تءاش يتلا مهتمفنمو

 . اهنع فاختاا نكعال ةزيرغو ةتباث ةلبج ناسنالايف لمعلا

 ملوةل وح اهيف نا.-ذالا دنع نكت مل يتلا ةلحلا هذه ىفك فيك . ربتعاو لمأتف

 نع اذه يفو ةايحا نيبجاولا ةكرخلاو لمعلا هفلك“ لب ٠ اهيف هل حلاصال روما هنلكب

 ىفك ول هنا يلج يأرا لءأت ول ذأ ؛ بيبا لقاع لك ىلم ىنذيالام ةدلصلاو ةعادبلا

 ارطبو ًاريثا ضرالا «امحال لمع را لْغش هجاتميام لك يف هل نوكبال ىتح اذه لك

 : رماشلا لاق دفو هفلت اهيف نوكب اروما ىطاعتب نا هتااطبو هفارف نم هب غابلو

 ةدسفم يأ ءرملل ٌةدسقم ةدجلاو بايشااو غارغلا نا

 لهءلامدعرا رضأ اماءًادرفتم هسفنناسنالا ىلا ةيسنااب ةلطبااو لكلا ررض اذه

 الوشيملا» اوأتهت امل هيوجاتحم اك سانلا تكول ذا رثكاو رثكاف ممتجملل ةبسنلاب

 تنوكت امل ةم.كحلا فيااكتلا هذه الو لدابتلا لمعلا الوأ ها كلذو«ةابحلا» اودلتسا

 مهنيب |وفراعت ال ٠ « لئابقو ومش تاعاجا نم لصح الو : تاعامجو ثاعايجا مذ

 الورع ب ةكا الو « ةراضح تناك الو ةءوكح تصيفا الو كلامم تديش الو لب

 مدقت كلذبو ' ةيداصقفا ةلدابتم مفانمو ةيعامحا طباور تناك الو ء ةعانص تربظ

 كراف ؛ نامزلا يلاوت ىلع ةلودلاو لاملا نيوكتو بوهشلا رتل ةيرو رضلا تاموقلا
 (يءوبط (يلبج هيف لمعاا ناك كلدق : لمع ىلا جاتحت ةيندلاو . مدطلاب يدم ناسنالا

 . ههم توميو نانالا مم دلو

 ام ميج نم ايفكم اليوط انامز مدنع ماقاف موقب لزن ناسنا نا ول ىرب الا
 ةةحارلاهذهىلا دلخمو ؛ كلذ ىلع ربصي ناك لهأ,ةمدخو برششو لكأ نم هيلا جاتحي

 ا



 قئاشتآىلا هدفن هتعزالو ة:طبلا كلت نم رجضبو غارنلا كلدي مرعتب ناك ل. الك

 وا ةيرطقاا اهزئارف نم ةزبرف تفراثدق اهناك حبصت .هسنن نأل ٠ لامعالا نم ءيثب

 نراك و هب فيكف ٠ ةدودعم مايالاو ةريصق ةدلاو اذه . ةيلباا ابدكبط نم ةعيبط

 مدعو ةلاطبلا ىلا لاح جاتح الك ىم (بدكم نوكب ثيح ءيشب لغتشبال رمع" لوط

 . لاشعالا

 قلخ نأ رببدتلاو ةكحلاو باوصلا نم ناك هنا ءاذه س ققح دقف ًاذإ

 لسكلا همويب اليكل ٠ هسفنب هدصاقمو هبر آم زاجنال لمعلاىلا (جاترم الماع نادنالا

 اعومط ناك اذا اهبس هب الاهيلا لصي الام لغشلاو لمع'اب لاقيلو ةلاطبلا هرجضتو
 هذ زا هيفه ريخال اك نع هدصيل مث , قوفتلار قرلاو ةيلاعلا بتارأار ةمقرلا بلطل

 . ممنم نم هناحبسف زورخلاو عارقلاو ةدجلاب

 ا و



 كلذ ةمكحلو ناشضالا شاعم سأر ءانلوزيخلا

 ةناغو نافالا قاف ىارزا: لففما ملع'و : مالسلا هيلع لاق

 . ءالل ىلا ناسنالا ةح اح ناف ءايميف رمالا ريد فيك رظناق ىأللو زيا

 هربص "رم رثكأ عوأبا ىلع هربص نال كلذو يما ىلا هند اح نم دش

 رمهامأا وه ءالا ناىلد ( نويحواويسفلا ) ءاضعالا ف'اظو ءاماع ممجأ دقل

 يفزخدبهناو ؛ تابثو ناوبح نم اقلطم اهبك رثو ةيلا ماسجالا نب وكتيف يساسالا
 اريف ردقدقوءانثتسا نودب اهريغو مالا و ىلا وسلا وتا راصملاو ةزبجالا ميج ايالخ

 ىناعت لاق ةايحالو ةايحا ىف ايرورض الا حبصأ دقف كلذل :/. مه ١*٠ نء رثكاب

 ام ىنعا ةقللا ف ةيئقالاةميرالا رصانملا دحا وهو - يح ءيثلك ءالا نم انلعجو

 فالتخا لع رصدها هذه نم يكلم قولخت لك ناف ..ضرالاو - ءاوطلاو  رانلاو هال

 ىلعو ناسنالاشاه١ صأر وه هأأا ناك اذا ةءارغالف ذأ . هيف بكرغلا ءازجا ةيسن

 يف جاتعال لالا لبس :يرخشبال الوفي. نوكي نا هكغا تضتقا دقف ساسالا اذه

 اهفاوجا يفام ىلا افاضء.ضرالا حلم عابرا ةثالث ىلطةب وهف . ةقشمو ةفاك ىلا هبلط

 . هب جيز٠ نم والخيال ءاوهلا ىنحو لب هنم ءايحالا ةشاعال

 ١ ثالث تالاع ىلع ةءيبطلا ف دجوب نولالو ةحارالو هل معطال ةدام ءاملاو

 ملاسلا ىف ةميظع ةرود رعيدتلاو ةكحلا ةدارا بح هلو , لص وا ًازاغ وا الث ءاما
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 « زيمللا نم هيلا جاتحي ابم رثك أ هامل نم هيلا جات يذلاد «شطعلا ىلع

 « «ءرزو ةماعلا ىتسو هبأيث ل-خو هلسفو هثوضووهبرشلا هيلا جانحي هنال

 , هفلكتو هباط يف ةنولا ناسنالا نع طقستل ىرتشي ال الوذ يم ءألا لوجف

 يف لمعيل . لوالا هزكسم ىلا دومب ىتح راوطالاو تالاحلا فاتشمي اهرودب ملاعلا
 نع لكي ؛كردملا ىلقعلا ارك أردان م زجسمي ام ناسنالل مفانلاو ملاص!انم اذه هنارود

 راحبلا يقءاما رخبت سمشلا ةفشا نع ةثمينلا ةرارحلا نأ . حيصفلا ناسلا ابضعب نأيب

 يلاعا ىلا همظعم دعاصتبم ءاوها ءاز>!نيب راخبلا اذه رمشتنيف ءضرالا حاس قوفو
 . ءاوطل سنن ةفاثكن م لفأ ءالاراخم ةفاثك نأل « وملا تاقبط

 حايرلا ريثأت» رخآ ىلا لحم نم كرحتلا ءاوملا عم يئاذاراخرلا اذه لقتني مث

 تارطقىلا لوحنر فئاكت ' وجلاةرارحىف اضافلا فداص اذا ىتح « ءاوبلا هتراثآو

 تارطفلاهذه تعمجت ناف « موينلاو بايضلا كلذ نم لصحيف « ءاملانم ةلئاس ةقيفد

 ًادربواارطم ضرالا ىلع طقستو ءأوملا ىلع اهلمح ل قثيف ءراوك تارطق تنوك قاؤدللا

 لويسلا هذهو“ لويسلا ثدحاف ضرالا ىلع لاس ا ريثك ناكاذا طفاستلا رطلا اذهو

 اذه ريسيف :قوقشلاو بوقثلاو تاضفخخأا ةطساوم ضرالا نطاب ىلا اهمظدم فن

 ضرالا رهاظىلا هنم جر « ًارخرر ضرالا نم اذفنم فداص اذاىتح فوجلايف هاما

 عمجتتم( لوادج ) ضرالا حلم يلع !مهايم حيستف ( نويع ) و ( عيباني ) ةروصب
 ناوي ونانالا قت نا دعب رابنالا هذه ىرجت و ( ًأرابنا ) نوكتف لوادجلا هذه

 هانا دوعي كيلاود اذكعو * يلمالا اهردصمو اهزك سم ىضو راحبلا ىلا . تابنلاو

 « رحبلا ىلا مجرب مث ىلوالا ةيمييطلا هتررد رودوو ءاضفلا يلا راحبلا نم رخبتبف

 : ميما ناحيسف

 كس



 لش ناسنالل كلذ ين وكيل ةكرااو ةليملاب الا لانبال أرذعنم زيا لعجو

 ىلا مفدي يبصلا نا ى رثالأ ثبعلاو رشالا نم غارفلا هيلا هجرخي امي هفكي

 ووللاو بعللا نع لخشول كلذ لك « ىهلعتلل هناذ لمكت ل لفط وهو بدؤأل

 هلي ول ناسنالا اذكهو , مدظملا هرركلا هلهأ ىلعو هيلع اينج ار نإذلل

 « ناسنالاب ةصاخلا ههلاصمو هءفانم امأ . ةماعلا ةيملاعلا هاهم ضعب هذه

 نكب مل اذاف ةريثك حالما ىلع يموتحي انابف وا اناويح رأ ناك ابنا مسجلا نا اهنف

 اه رصانم نءاماه ًارمعنه دقفتس ةجسنالا ناف ؛ حالمالا هذه هبف بوذتا ءام كانه

 هبيك رت يف *.لا لخدي مل ذاف ءابيأل هدم اهلمحم يذلا وه مالا نأ ثيحو ةيساسالا

 نأ ىلع ٠ حالمالا كال نودب ةيذغتاا صقنت كلذت و ةجسنالا ىلا ايام هياء ريسع

 اهنعرمسجا ىنفال يما مويزجافملاو روف مفلاو مويسلاكلا حالما نم بك رئي هسفن مدلا

 مالا نا ىلا افاضم . ةمزاللا امعضاوم ىلا اهتلاساو اهتبادا يف ءاملا ىلا جاتحت اهلكو

 , ةمرم ةلياج ةفيظو اهنم لكلو ضيبلا تايركلاو رخلا تايركلا ىلع اضيا لمتشب
 الساس نوكيل مدلا ىف نكي مل اذاف ٠ مدلا لئاس يف حسن ناو الا اهتيدأت اهنكمال

 . ةمبملا د:7نع كلاذ اهفاع

 هب لكي ءام نكي مل اذا لمسبإل مضحلا زابج نا ةصاخ مسجلا هالل عفانم نءو

 اذاسراخلاى لا ثفنت نا نكمال مضلل تايلمعنم ةفلختملا ةراضلا داولا نا 3 مضملا

 وهو ؛ زريتلا وأ قرملا وا لوبلاب جرختل ءاملا برش ناودحلاو نادتالا ىطامتي مل

 ريثك ىلا يناوالاو بابثلا لغو وضعلا لاستغالو مسجلا فيظنتل ىرورض اضيا

 ىمحت ال ام ىلا انقحو ايرش ضايمالا نم ةلمج هاعش ن. هيف ام ىلا افاضم ؛ اهلاثمأ

 راض اذا بج نر» لبق . ةايحلا ىف هتيمعأ هذهو ءاملا وه اذه . عفانلا نم اهريف

 . الوادتم راصو شاعملا سأر

 تداثثألا



 ن*ىلعو هيلع هررض م ءام ىلا رطءالاو ثبهلاو رشالا نم جرحلا لذشلا نم

 ةيافكلاو هفرتلاو شيعلا ةيهافرو ةدجلا يف امنع كلذ ربتعاو ء هنم برق

 لب هنع 4ينغال « ناسنالا شاعم سأرو ندبلا ماوق كلذك هناف ؛زيخلا الأ 000

 يل نرثكأ ينابن ناويح ناسئالا نا لوقن نا انكمو . هئاذذل يميبطا ملظنلا وه
 ليلدب هاوس نود ىتابنلا ءاذغلا لكأل الا قلخمإ انا انملءل ةيميبطلا انتلاح انرظنوا ذا

 الو شوحولا باينا انل سياف موحلا ةك ال هقلخ ام انيف قلخمأ ميكحا عئاملا نا
 هتلمجو« تحن الك تكحا دق تناك :.هلالا ةكحلا نأ يهيدبو : رساوكلا رساتم
 اماخآدادعتسا يح نئاك لكل قلخ دق نك ىلاعت هل ناك اذاو « تقلخ ال ايسانم
 .ف رح (ينابن ناسنالا قلخ هياجسيس هناي مزح نا انل ناف ءاذغلا نم عونل

 ناسنالا شاعمسأر ريمش نم وا ناك حق نم زيخلا راص ةدعاقلا هذه ىلءو
 اًسوباعم اتايحا محالا ناسفالا لكاي نا ةدعاقلا هذه ىفانب ال هنأ ىلع « هتايح ماوفو
 هتجاح ردق ىلعو ةلجلا يف ناينالل ةيراقلا ناسنالا هل ىل امم هللا لح دقف اين ما ناك

 درو أي ٠ مالسالا عرش يف راثكألا نع يهنلا ءاج دقف كلذلو محلل لكأل ةلقلا
 راثكا نأ : ءابطالا نع ءاج اكو . تاناويحل ًاروبق منوطب اولءمال ثيدحلا ىف
 هؤاودو ماتنالاو سا رتفالا ىلا اليمو ةيعبس ةلاح هيف ثدح محالا لكا ن نانالا

 . تاتاينلا نم راثك الاو موحالا كرت

 رهعشلاو حمقلا نا كلذو هركذن انب لمجت ليلج بلطم زيخلا يف يا انهو
 اهنم :رشقأ ناف ٠ بالاو ةرشقلا اهو اهببك رت ىف ناماشتبال نيإزح نم نان وكم

 ةيندملاو ةينهدلاو ةيودشلاو ةيركسلاو ةيئوزآلا داوأا نأل ٠ بالا نم ةيدغت رثكأ
 ىلع ءابطالا ىرت كلذل بالا ىف اهنم رفوا ةرشقلا ىف يم هتيذغت ىف مج ةيواللا
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 زمجلا نأ ىنمع نيحطلا نم اهءزنو اهحارخا مدهب مويمجا سمو سانلا حصننت باغالا

 يف ةلصاحلا ةدئاغلا نأل الذنب الو بلو رشق نم اعيئزمج الك اههئم مئصينأ بجي

 نا اك“ ردقت الةميظع اهيف ةنثاكلا تاينابنلاو حالمالاو ةيرارحلا ةفاطلا نم ةرشقلا

 لوخنملا نيحطلا نم لصمم دق يذلا كاسمالا مفر لم ىرخا مفانم اًضيأ ةرشقلل

 ناط رسسلاو يركسلا لوبلاو نيئاريشلا بلصتك ضاسمالا ضءد نم ىلا ةباقوكو
 نيوكتل « ءاعمالا فاهزجمت مث ءاملا نم ةيك صتمت ةلاخنلا نا اضا اهنمو اهب ارضاو

 اهب لوسي ينااةيدودلا ةبجوملا ةكرحلا ةيبنتىلع اهدعاستل ةءرم ةبطر اهب ةيزاربلا ةلذكلا

 تالضنلا نم هلع يوتح ام قازخل اممالا نع ىلغسلا هزجلا يف تالضءلا ضايقنا

 . جراخلا ىلا

 داولا سفن نم بكرم هنا ىلا اةاض» هحلاصمو هيقانم هذهو زيخلا وه اذه

 ماقمموقت يتلا ةيذغالا بسنا ناك كلذل ٠ ناسنالا ندب أونم بكر ثد ىلا رصانملاو

 . يمسجلاهنايك ةماعدو ناسفالا شاعم سأر راص اذا ةبارغالف « هنم لاحام

 لوانتلا لبس الوذيم ءاملا لءج ىف ةملايلا ةكحلا تفرد ةمدقملا هذه لكن مو

 هتكحو هدناوف (ع) مامالا رصتخا دقو . ةكرحلاو ةليملاب الا لانبا ارم 2. زيخلاو

 حلا ثبعلاورشالا نم غارفلا هيلا هج رخامع هفلكب لغش كلاذىف ناسنالا نوكبل : هلوقب

 هتاذ لكن مل لفط وهو بدؤلا ىلا مقدي يذلا يبصلاب (ع' هل لثم ماضبالا لجالو

 مم دلو ةزيرغو ٠ ةيديبط ةفس انركذ آم لذشلاو لمعلا نا كلذ نم دارألو ٠ مامتلا

 نمرثك أس فنلا اهيلا لمت هيف ىرخا ةلبج ثبعلاو رشالا نأ اك هعم توعو ناسنالا
 نم من ءاهعنعملو اهعبطو ثيلخ اذا_ سفنلا  يهف ءودهلاو ةمدلاو مالسلاىلا اهليم

 ىلاثعرسأو « داسنلاو شطبلا ةوه ىئب رل دمضالا اهيلع لبس ٠ لخشم لمع وأ بيدأت

 ىلع هدوعيل بدؤملاىلاعفدي ىلئطلاىرب كلذل ٠ ةدديحملا ةيناسن الا دويقنم تالفنالا

 مياقملا هوركلأ نم هلهأ يلعو هيلع ىنجي ام ىا يدؤملا غارفلا ىلع هدعببو ليلا لف

 مة



 ٌغاوْهلا دنع ةبلصالا هتميبطىلا دوعبف تلفنب ال هلدج يذلا لمعلا ةيحان هيف ىوقيلو
 عنامكاذ دنعدل نكيملو ليجلا لمفو لمعلا ىلع دوميملو بدؤيإلو ربك اذأ امأ ةلطبااو

 « داسفلاو رطبلاو ثبعلاو رششالا ىلا كلذ هجرخي نأ دبالف «ءاشخ بدؤ. وأ هعنم

 . ديم» وأ بيرق نم هريغ للعو هيلع ةررض مظعيام جتني ةرورغلاب ادعو

 هَ _ رع ةكر حلاو لمعلا الأ زيلا ليص# رذعت ناك هريغو اذه لجال

 نوكب نأ ةكحر القع يذبل لب ريبدتلاو ةك+ا باوص نم وع لب همقنو ناسنالا

 ربتءاو ( ع ) لاقف كلذ نم ريكاب سمالا حضوب نا (ع) مامالا دارا م ءاذه ري

 ءاروريهس!!نم هل عئام ال و حبب هيأ لا شيعلا ةيهافرو (ةورملا) ةدملا يف ناك نم

 مواعءو؛ةرامالا سننلاو ءا رعااو غارفلان م ىضتقاا دوجو مم ةيسفنلا هنابغرو هلوبم

 لقعاامفترص ىلاءاقت رالا نم ريثكم لهسأ ةيسْدلا فطا و ملا ضفختم ىلا رادحتالا نا

 : رعاشلا لاق دقو :دحصلا ةيئاسنالاو

 ٌمدسفه يأ هرملل ةدسفم ةدطلاو بامثلاو غارفلانا

 هردوهتمكح ناسفالا قلخ يذقا ريدملا مكحلا ناحبس يعم لقو ركفو ريتعاف

 ًادوجو ًامركت هحلصب ام لك هل ًايعو هفطأب
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 صحبل مهصعب سانلا هباثس حدع ىف ةمكأ

 فتاوي فالخ

 6 , رشالا (دحاو سأدلا هباشن. ال ربتعاو : مالسلا هيلع لاق

 قتحباشتءابظلانمبرسلا ىرتكناف « كلذ ريغو ريطلاو شوحرلا هباشتي

 ةرهاظ لازت الو لزن مل هتينادحوو هدوجو دعاوش . مكحلا عدبملا تاي نا

 تناك ةيولع املا! ذه تارذ نم ةرذ لك ىف لم ؛ هتاقولحم تايئزج نم يف زج لك يف

 نا: الاىدلتايآلا هذه روبظن كلو .هتينادح وو هدوجوب ةفطاف ةدها ث اراك و ةيلفس ما

 ةيكح نم ميف.هنريصبو هتيلقع توافنب توافتب و ٠ هريكفتو هكر ادم فالتخاب فلتخم
 ةءلج ةسضاوةبا نمل و ٠ ايكاردا نع مطوقم رصقل ةلبثطلا لوقملا يوذ ىلع تيفَح

 اوركفي نا نودةيداملار ومالا رئاسىلامث رظنك اهيلا مهر ظن نالومهلبجل نولفاغلا اهريم
 اهتةلخ نماثحاب ركفيا يعا ولاملاءلا نكلو . اهبف ةعدوملا مملاو أهرارسساب اورجتميا اهيف

 يم, عقارلا وا ةفدصلا درجع تقلخ لدأ « اهداجأ ةلع يف اققدم اهتهنصىف المأتم

 مقاولاوةقيقحلا با كلذن غابيل « مكحرداق ملاع دجوم لبقنم ةدوصقم ةباغلو ةدارا

 لةملاذا ٠١ ةئس نيءيس وا ةنس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت ! ليف اذه ىلعو . لوقعألا

 ردجل ٠ ركحذب, اذالو « ركط اذامبو ركفب فيك فرعي ربتدم ملاع رع حيحملا

 تقلخ ام ) : ىلا هللا ناف ؛ ةنولطملا ةدارعلا نيع لب « هدابع هريكفت نوكي ناب اقح

 - ١١م" -



 سانلا نا كلذ يف ةلمللو ؛ ةدحاو ةروص يف ناممتجي ىهنم نانثا داكيال

 سيلو«تالماعلا نم مهنبب ىرحأم مالح ومهتايعاب اونواعتينا ىلا نوجأتحم

 , هتلحو ةئيمب أهنم دحاو ةفرعم ىلا جاةحيف كلذ لثم مابها نيب ىرحي

 كلذك سيلو ؛ ءىش اهرضي ال شحولاو ريطلا يف هباشتلا نا ىرتالا
 ساناا ىلع ةنؤلا مظمتف اديدش اهباشت نامأ وتلا هباشت امر هناف ء ناسنالا

 « رخآلا باذب اهدحأ ذخؤيو ؛ رخآلاب اهدحأ ىطس ىتح اههتلماعم يف

 فطأ نف . روصلا هباثت نع الضف ءايشالا هباشتيف اذه لثم ثدحم دفو

 حيدصلا ركفلا قب رط نه ينأت ةفرعم هللا نوفرعيل يأ ( نودعيل الإ سئالاو نملا

 دقت دبع نمو « دبعإ ل فرعب مل نمو 4 فرعي مل ركفإ مل نم ناف « مبلسلا كاردالاو

 هلالما يف رمع نب لضفمملا مأب (ع) مامالا ناك كلذ ابلجال قلخ يتلا ةكحلا فلاخ

 هلهأتنمفتريل :رومالا ذه لكيف لقعتلاو رصبتلاىلع هئحتو رابتعالاو لمأتلابهيلع اذه

 مالسلاهيلع هناف ل هتلا ذه ينامأ ٠ ةيهولالاب رارفالاو ةينادحولا ةفرعم ىلا هرابتعاو

 اموهنكحىلاةراعفلاب تفتليف ديلا رظنب يذلاو يف' رلاءارب ءيبش طسأ ىف ركفثلاب هرمأي
 هءاشتي الإ ربتعا ؛(ع)لوقيف ةصاخأو ةماعلا حلاصُلا و ةبيجعلا رارسالا نم هيف عدوأ

 سانلاروصزيامب ربتعاو :ناويحوئاسفا نم تادوجولا عاونا يف ركف يأ حلا سانا

 عون وءوناسنالادجتف ة ريثكلا حلاصالو ةبيجعلا رومالا ىرغل مهناولأو معتنساو

 تام.لاومالملا فتنلتخاو تاثيطاو روصلايف هصاخشأو هدارفأ تزياع فيك دحاو

 رويطااو شودحولا نم ناسنالا ريغكلا ذك الو .ببك !رئلاو ءاضع الا لكي فاوفافتا عم

 دحاولاني» قرفتالىتح امان !ماشن اهدارفأ هءاشقن الثم ءابظلانم برسسلا دجن كناف

 ناءت# مهنمزانثا داك ال ىت- مهتقلخو مروصآفاتخم سانلا نكلو : رخالاو اهنم
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 , باومملا ىلع اهي فقو ىتح لابلاب رطخم داكن ال ىتلا قئاقدلا هرب هدابعب

 طئاح ىلع اروصم ناسنا لاثمت تيأر ولف ءيذ لك هتحر تءسو نمالا

 ليش تعا عناص همنص؛مل هسفن ءاقلث نم انه ربظاذه نا لئاق كل لاقو

 الو داج روصم يف اذه ر كنت فيكف . ءيزهتت تنك لب ١ هنمكلذ

 .قطانلا ىلا ناسنالا يف هركنت

 لقبمت نم لك ىلع قم الام ةحلصملاو ةكحلا نم كلذ ينو . ةدحار ةرهاظ ةذص يف

 اوفرامتب ناىلآةب رسدبلا ةديطلا سومان ءةرطفلاب نوجات# ىانلا نال كلذو . لماثو

 و يع رجال ىنلا تالما لا نم مونيإ ىرّيأم ببسي كلاذو.مثالحو مهنايعأب منيب امف

 اهدحا يرعب نا ىلا جاتحت نينئا لك نيب ةلمامملا نأ مولعو : مه'وس ناويحلا دارفا

 مدعل كلاذةرءامجالا روءالا تفقوتو ةلءاعما تءاضأ كناذالولو ةفراغملا دعب رخآلا

 تدتقأ دقف كا . يلا و تائيطأ هباش:ر روصلا قافث ةلساوب همم لماعتملا زيك

 ىلا حانميال يذلا ناويحلا تهذك الو ,ةباماا كلتا ناسنالا دارفأ هباشتنالنا ةكحلا

 كم نيمأ وتاني ةلملا رظنا كدنع كالذ حضن نأ لجالو « ناسنالا لثم ةلماعلا

 رخالا رد اهدحأ ةفر٠م ىف ثيح (ءان اه.اشن نيبباشتم نانوكي ار هناف ناسنالا

 اهدا ىطعيا ىتح امهتلماعم ف سانلا ىلع ذئمنيح ةنؤاأ ماظمتف ديلبلاو لفاغلا ىدل

 .رخآلا يندب اهدحا دخؤيبو رخالا ضوم

 اهركش ءادا نكمال يناا منلا لجأ نم ناسنالا ىف روصلا زباع ناك اذهو

 , دعتالو ىصخنالام ةيصخشلاو ةيعامجالا دئاوفلاو حلاصلا نم اهيفذأ بجاك

 دعب ليلجلا ملقملا رمالاو ىلوالا ةرظنلاىدل طيسيلارمالا اذه يف لمأتو رظناف

 ىلع رطخم داكن ال يتلا ةيماسلا محلا و قااقدلا هذبب فطل ىذلا وهنم فرعتل لمأتا

 د”



 تمعو *ىش لك هتحر تعسو ىدقا دحاولا قلاخلا وه سيلأ 7 لايخم رعالو لاب

 . يح لك ةقاطلا

 ىلء ًاقداص ًادهاشو:احضاو اليلد نوكب نأل فاك ءضم» لب كلذ لك ناو

 نءكل لوقب نم لوق نع ًامصنم باوجلا كيلا بلطا نآلاو . هتردق لاكو هتندحا

 هشقنب لو ملاص همتصب ملوهسف' ءاقلث نم انه ربظ هنأ : رادجلا ىلع روصم ناسنا لاثم

 ًادنامم وأ آدهاج هدعتو هب رم ا ليال ميلا ؟ هنم لوقت تنك ل هأ .روصم

 هلقهتنمل ذأ سحالو هيف ةايح ال دادج ريوصت يف ةفديملا مذه رورذلا اهنا ركنت فيكف

 بيجملا قراخلاو قلاناا لفاعلا يملا نانالا ىف اهركنتال م . كنادجو هلبقي ملو

 . عادبالاو ريملاو رارسالاو محلا .ىلم ا

 . ارييك ًاولعءالب+لا نودحاجلا هلوةبامع هه يلامتو«دانءلاو دوحجلا هللا لئاف

 ب”ث'آكك



 فّمت مث دح ىلا ناويحأ نادباوْمَس اذام

 ادبا ىذتغت ىههو

 ىذتينت يهو ناررحلا نادبا تراصمل لمأت ٠ مالسلا هيلع لا
 الولء اهزواجتت الو فقت مث ومنلا نم ةياغ ىلا ىهننت لب ومننال ادبا

 أابنم فاص لك نادبأ نوكت نا ابيف 1 ريبدت ناف . كلذ ين ريبدتلا

 ىلا يهت:و مدع نع يدتبب ٠ نيمدع نبب مفأو ماعلا اذه ىف دوحوم لك نإ

 دوجوتللو .(ًارع) ىمت مدعيا مدع نم دوجولااهيف ره يثلا ةقاسما هذهو « مده

 امدح ولعلاوحهج ردت مث ءدوجولا ملاعيلا هروبظنم . رأ وأو راودأ هرع نوضغ يف

 ايجي ردتهطوبه م ةمقلا يف هفوقومت ةيطالا ةكحلا هل هتضرفو ةيقلخلا ةعيبطلا هل هطخ

 تادوجوملا كان دحا وه ىذلا ناسنالا كلافك و . الرا منئرا اك مدملا ةحاس وحن

 د.عادتامثءاروكذم ميش نكب مل رهدلا نم نيح هيلع ىنأ دق هناف ٠ ةيلا تانئاكلاو

 اعيضرالفطدا و ىتحك اه روطت مث « ىنو ىنم نم نيكسلا محرلا رارق يف انيئح مدخلا

 من ءالءاك السر رام مث ٠ باش ناك مت (”الع خاب مث ابيص بش مث: اهرعرتم ربك مث

 ؛ مرا وا موتها هلجا ىنا ىهتتا ىتح امره امه مث ء؟رداع اشيش مت ءامداع البك

 يتاارا :دالاءذه نم رود لك يف هل نا معا م ؛ مدعلا نم ناك اك دما ىلا داع ينءا

 ثا رييغت هل ناك « هتياقعو هرعاشمو هندب ىف ةصاخ تالاح ةأيحلا نأديم ىف هيلع رم

 تالىملا ت8: نم ةلاح لكلا ناو هلاعو ةمسج ديازنو هومت راوطلا بس هيلع أرطت

 ىف هه ةنسوماملا يعيبطلا سو.انلا بسح اهادعتت ال ةياهنو هدنع فقت ًادح ةروكذلا
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 ىد ومث تراصو 0 ريغيصأاو ريبكعلا ف توافتم ريمن مول م رادةمىلع

 مملالاب و ءاذغلا ىلإ هتجاح ىودسب رمشب مل وهو كلوب ناسنالا ناق هتقلحو هةلخ

 حمص, مي: ءايشالا ضء»يف هل ةيغرلاو ةدارالا لوصحمم ضرالا ىلع وجينا عيطتسإ
 مث ايجي ردت هابتثالا هلقع فو ومنلا همسجيف لصحي مث  تاراشالا ضء. راع ازيمب

 ىلا ةنءائاةتسلا نم هئدمو فيقثتلاو ميلعنلا هيفبجي يذلا رودلاوه اذهو ههابتنا مب

 ءاضيبلا ةفيصملاك هنأل هبحاص نهذ يف ةدراوو ةردا لكت بثت هيفذا رشع ةمدارلا

 رود اذهنوكي اذهبو « ًارش وا ناك ًاريخ هيث لك نوبرملا وأ نادلاولا اهيف شةن

 مراكمهمييفت بجي رودلا اذهبوةيعامجالاوةيدرفلا هتابحو لفطلا لبقتسم ءانبل اساسا

 هنابح موقيوهتيناسنا حلصب اك و رخلا لم ىلء هديوعتو تافصلا لضاوفوقالخالا
 تافص هيف ترولظ نبرشعلاو ةيداحلاىلا ( غولبلا نس وهو ) رشم ةسماخلا غلب اذاق

 هناوهشوهلووءعابشا ىلا بخرو . تاذلا بحو ينامالا هيف تلو وهزلاو رورغلا

 قشعلاو ةيناوبثلاتاذللا نم وهو نب رسثعلاو ةسداسلا ىلا ةييبشلا نس هدم «يجيمت

 عومجلا ماني وةرارحلا دقتت هيفنأل « اهاثمأو ةساحلاو رومالا ف عرسستااو شرطلاو

 وهو نيئالثلاوةسماخلا ىلا ةلوسرلا نس هدعب ينأب مث .هطاشنو هلاك ةورذ هيف يوضعلا

 نامنالاقرهءو رعاشلا قتقنو كرادلا هيف عسقنا ثيح يعيبطلا عتمتلا و لقمتلا رود

 حجار لقعوتبا' ناجي مقنلا بلجيو *يرا واحلا بنجتب فك فرعبو ةايحلا يف هبجأو

 نسيقأي مث«ممتجلا ىفةناكماذو ةرسأ بر نوكب نأل حلصي الجر نوكي نسلا اذهبو
 ابتب اهت ىمقأ ةبوضعلا فئاظولا غلبت هبف نأل نيمسرالا و ةيناثلا ىلا ت'بثلا وا فوقولا

 «يجي م ةنلخلا ىف أذ ةضورفلا اهتباهن دنع فقتل اهدح ةباغ ةيلقملا صئاصخلا لصتو

 نسم :نيهبرالا و ةدساتلاىلا ( ةنينأمطااو ءودهلاو لقمتلا نس ) ىم-وو ةلوركلا نس
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 نوكي ال ىتح أهريداقم تببتشاو ابنادبا ثعظعل امث د أوك ومنت تناك

 ةضوضيشلا مث نيميسلاو ةثلاثلا ىلل ةخويشلا نس مث ٠ نيسخلاو ةسداسلا ىلا طوبمل
 دد6 نس]ةبابنلايفو نهمسنلا ىلا مرطأ نس رهخالاب و ؛ نيمبسلاو ةماحلا يلا ةيناثلا

 , مدملاو دحللا ىلا ( لجالا

 . هرمع راودأ يف نانالا وم اذه

 نالت>ابفاتخم اضبأ وهف ناويملاو ناسنالا هيفكرتشي يا يفاذغلا ومتلااسأ

 للحتي ام لدب ريصيل الا سبل امثم لك هب ىذغتب يذلا ءاذفلا ناف ءراودالا هذه

 رودسي أبيلعو - اهيف ةايحلا نوكت اهب يتلا ةيرا رحلا ةقاطلا دجوب نأو اهيئدب نم

 . مسجلا ىف اهفئاظو ءادأو ءاضعالا لمع

 ابامةيزيرفلا ةرلرملا هذه نا : ا رمضاو انيس نناك فاسلا ءابطا ررق دقو

 لافطالا يف يحف «رادتهو ةدح يا ةيكو ةيذيكص امل نأو ندبلا يف ةيزيرف ةيوطر

 لدي هنم دجوتف ؛ ايكو اهتيفيكي ءاذفلا مهم يف لت بابشلا نسم ىلا ناوصلاو

 بابشلاو يبصلاو لفطلا ىرتكلذل .ينارسجلا ومنا دادزيف دايزو ذجسن الازم لاحتيام
 امأ لبافالوبقو لعاقلا دوجول كلذو. اريثك مهماسجأ وم دادزبو ريثك نواكاي

 ةدحوأرادقم يأ انيك و اك ةرارحلا هيف لدت.: ىذلا نسلا وهو فوقولا نس غلب اذا

 نم للحتيام رادقمل اقءاط» ءاذغ' رادقم نوكي ىنءأ ءرادقم لدععي اضيا ءاذغلا ناف

 ومنا ذأ .رداادع دع نكل ؛ومنلا فقب كلذلو ناصقت وأ ةدايز نود ندبلا

 نب رخآلا يف عرس دقو ضدءأأ دمع ٠ يعبد دق كاذ ناك زاو . ناصقنااو طومملا

 نأ ندب لك يف يضتقي يديبطاا رهسلا نأ ريغ شيملا ةيفيكو ةثيبااو طيخلا بسح
 . رومالا كلذو فوفولا نس دعم هوت صقنب

 ها”اال أ



 يحرالا طيحلا ءاوه ببن ةرارحلا ةلماحلا ةءزيرفلا ةبوطرلا فافج )١(
 , لخادلا نم ةيزبرغلا ةرارحلا سفن بدسو

 . فيفجتلا يف اهل ةيندبلا ثاك رحلا ةدعاسم (؟)

 . نيببسلا كني ةءمواقم نع ةيندبلا ةعببطلا زيت (")

 نع يىوقلا فءْض اهدجوي يعل ةيعيبطلا ريغ ةدئازلا ةيوطرلا ثودح (1)

 ةقاطلاو ةيزيرخلا ةرارملا سفن ةدح طوبه ىل. افاضم بابسالا هذه لك . ماتا مضل

 . همدع ريخالاو ومثلا ناصقت بجحوت يا يع ' ةينايحلا

 ملا ناوبملا نادبأ تراص مل لمأت ؛ هلوقب (ع) مامالا راشأ هلك اذه ىلاو

 ةكملاو نقتلل ماظنأا امله الول هنا ىنم كلذ ىف ربيدنلا الول ؛ (ع) لوقب نأ ىلا

 هريبدت ىقتقا دف ريكحلا ناف . كل ذك سالا ناك امل ظوحلملا حالصلاو ةدوصقما

 رادقم ىلع ناسن الاون اويحلا فانصا نم فنص لكن ادبأ نوكن نا هتكح تءاشو

 نا م. د.ازتت الو فقت مث نيءم دح ىلا ومن: تناك كلل ٠ نيم مجحو مولعم

 ببسلا وهنأكدفو ماودلا ىلع ومتسم وهلب اهنع عا ةنيمل رمعلا راودا ميمج ىف ءاذغلا

 تذخأل ًارمتسم ًادرطم ومنا ناكول هبا كلذيف ةكلا نكلو فوفولا لبق و.فئايف

 دج اه نكي و و رداقلل هيششاو ماسجالا مظمت ىد دبأ زتلاب رمعأا ةد.ىل نادبالا

 املاثمأو بايثو راد نء هسفنل هأيم اب الثم فراع ريغ ناسنالا نوكي ينءأءف رعي

 . هل ةباهنال يذلا همسج ريك دنع هل يغيذت ينلا مزاوالا نم

 ميكح نمق لاخلا ناحبسف يعيبطلا ريسلاو يرعشبلا ماظنلاب لفامم عبطلاب اذهو

 ب ماما



 ةكرلا نع ةصاخ سالاحاسجا لمت ةدكح

 "ةقيق دلا تاعانبصلا ءامجو

 ةكرخلا نع لمثت ةصاخ سنالا ماسجا تراص مل: مالسلا هيلع لاق

 سانلا هيلا جاتح اهيف ةاؤلا ميظعتل الا ؟ هفيطللا تاعانمملا وفحنو « يشلاو

 . كلذ ريغو نيفكتلاو مجضلاو سيلما)

 ةكرحلاو ريثكلا يشلا يلع رادتقالا مدعوه يشااو ةكرحلا نع لفاثتلانم دارأل

 ( ةماخ ) (ع) مامالا لوق ىم دوسقلاو ٠ هريغ نود ةصاخ نادنالا ةدبجلا ةيوقلا

 ءارجانوءيطتس مهو اوةلخ نجلانأل ءانصأا هذ فاصتالا نم طقف نجا اجارخا

 وأ سعت ىا نود ةبءتلا ةفيقالا تاعانصلا ىلع رهصلاو ديعبلا ريسلاو ةفاشلا لامعالا

 . مهلاق ىف ناسنالا عونل افالغ سفن دابجا

 تاءانصلاو ةقاشلا لامهالا هيلع رمعت ةكرحلا نع القاثتم هفاش ىف ةكحلاو

 : ةريثك هفلكلاو ةميظ» هيلع ةنؤأا نوكت نأ بجوب امم كلذ نا يغ ةقيقدلا «ةطللا

 هسبلمنم همزاوا راضحأ يف هاوس رخآ ةدضاممو هريغ ةدعاسمل اباتمم هلءج ام اذهو

 وهو . شرملا تابجاوو ةايحلا تايرورمغ نم اهفاثماو ءاذغر «هجضم ةثبتو هاوأمو

 ةيواطلا لامءالا نم ل١. موقي ناب ناسنالا فانصا نم فنص لك رطضب امم عبطلاب

 ' هريف نم رخآ لمع ءازا لمملا كلاذ نوكب نار « كلذ يف هتيغرو هناكما بح

 هثحمكلذ لكو « ليبقلا اذه نم ىرخأ ةدعاسم ءازا وا « رخآ درف نم لام ءازا

 د ماوس



 لامعالا يف لدابتلا اذ نا يهبدبو . هلافتشأ ىلع رأرمتسالاو هلمع يف ىرجلا يلع

 تاعيتجلا ف ةيعامحالا تادعاسلاو داوفالا نيب ىدرفلا لمامتلا يجوب ام حلاصلاو

 ي.ةودالماا رمعتف : تاعانصلاو نوملا رثكتو ةراجتلا رهستو لماملا ثدح اذه نمو

 ةجاحلاو) تاجاحلا ترك كلذ لصح اذاف ةيوبهلا ةكرملا دادزتو تالحلاو نكاسملا

 ٠ ناسنالا ىلع لامعالا ليبستل الط تافدشكلاو تاعرئذملا رهظتف ( عارتخالا ما

 ثداوحلا رورمو براجتلاب لوقملا لقصتو ةيندلا ماظتنتو ةراضحلا مميت اذكهو

 . هرييدتن تاقولحلا رباس ديس هلقمب ماعلا أكل ام كلاذم ناسنالا حصبف ةملتحلا

 فل ًاءالدمبطب الماعن وكي نأ ناسف الا قلخىف ةمكملا تضتفا تاذ لجأ نمو

 لركي ل ادهو , يغب ورطب تماد نأو . اهتم مرتو عزجل هل تلصح ولو ةلاطبلا
 . هحلاص نم

 اذهل ليلجلا قلخلا اذبب مفانلاو ملاصملا نم ميكحلا عناملا دارأ ام ىلا رظناف

 ةقيفدلا تاءانس8هلافجتو هريسوناسنالا تاك رح ىف لقاثناا اذهب يأ ٠ بظدلا قلحلا

 آريس ةابحلا ريستلو ٠ ةقلخلا ن١. دوصقلاو بولطأا يلاسن الا لاما ىلا لصيل ةعطاا

 لقت ال نبآلا ءايوذالا ءادشالا نملا ماسجا كلذك الو سوفنلاو ضرالا هب رمعت

 ::تالقاوا كلو او ةعانم لك نم نورتقةلو تقع ناو: كاكرملا ينام
 نم ًاريبك ايف ناف' هدوحو تابثاو نحل نع اًديش ركذن نااش نسحت انهو

 تالابخلاو ةكحضملا تافارلا نم ارض مهنع مالكلان ودمي لب مهب نوفرتميال سانا

 الا نونمؤيالمهنأل الا كلذ امو , ةلوفدم ةدعاف ىلا نكر الو لصا ىلا تعال ينلا

 يف نودنتسي ال لب « مهميعا يف مهلوقع نأك ٠ سومملاب الإ نونقويالو صوسحلاب |
 انيساحولو اهوفدصيل ذأ ةب وامملاستكلا نورهتعبال وند وأ ةديقءىلا اذه معداقتما .

 لحتلاو للملا ميج نم سائلا ناب اوفرتءال امسح وأ ايلقع اياسح نيركذملا ءالؤه

 اكد



 نبرولخنم ريغاناكس هل ناب فارتعألا نم دبالو : روظنم ريغ ملام دوجو ىلع نومجم

 اذهروظنلا انأاءأ نا لوقن ناب دمالف ًادض وأ (ضيقن هيث لككا ناب انمطق اذإ 5-3

 كلذكف انلاعف ىحن شيفن انا لون اذه ىلعو « روظنم ريغ ملاع وهو (ضنا ًادض

 صياصخ مل مهمل ىرنال م" مارب الانا ريغ هيف انلثم شرعب نم ملاعلا كلذل ناك

 . ايازمو صياصخ انل نا ام ايازمو

 ضرالا ىف شيمي ناسنالا اذه ريغ قلخ ىلامت هللا نوكب نا نم عناملا اف ًاذإ
 تفلخشامو) !ىلاعتلاقدقو « نانالاك هحبسوو ىلاعت هللا ديعب و « ناسنالا شيعباك

 . ( نودبميل الإ سنالاو نجلا

 مهتفسالف هيف تركفو برغلاءادع هتقيثأ نأ دعب هب ترقأام ىلا افاضم اذه

 روظاملا ريغ يئاحورلا ملاملا رع مهنشك دمبو اهريضمتر حورلا يف تشم نأ دعسو

 . ةيرقبعو ءاكذو ةنطف نم أوتوا ام لكن مرارسا :ةرممو نجل مهتلاكمدعبو

 ةل> م ىفال روهعتلا ةلحرم يف وه اءإًادض ءيش لكل نإب عطقلا نأ :تاقناف

 كلاذىل:و رخالا دوجو هنم مزليال نبدضلا دحأ دجو اذا كلذلو يحراخلا دوجولا

 نا ىل* لعقلا هدوحو ال رواظنم ريغ ملا دوجو ناكما انل تبثب اءا روك ذملا مطنلاف

 ايعن أل روظنا ريغ ملاما ًادضطسيا روظنلالاملا ناف يحالطصالا داضتلا نم سبل اذه

 . امم نادجوي ال نادضااو اهم اهدوجو نم منامالف كلذلو « نافلتخم ناعوضوم

 ناتفص رواقنلا ريغو روظماا نا كلذ ىلع ليلدلاو نكمم دوجولا نأ : اناق

 نه نائقاكتم نيداضنملا نأل ىرخالا تنكمأ اهادحأ تنكمأ اذاق لاء نانداضتم

 انكمم ناك اذاف - اضبا نكمم كباقي اف ٠ مقاو هلال نكمم روظنملاو ؛ ناكمالا ثيح

 يحوالف ) :ىلا.؟ هلوةب نا رقلا يف نع ىلاعت ها ربخا نآد»» امسالدب قيدصتلا بجو

 ناو هب انم اف دثرلا ىلا يدب ابجت انآرق انممس انا اولاقف لاو رف عمتسا هنا يلإ



 للملا ثمهحجأ ,نوموصعلا ءايبنالا هنع ربخاو ( ةروسلا رخآ ىلا  ادحا انرب كرش

 . هعوقر ىلع لسنلاو

 نم صانم:رهاظلا سملابالا نوفرتميال نيذلاو برغلا يدإقمل لبق اذه ىلعو

 كت ومهستو ىرتو لمعت حاورامهنأو يسم ريغ قاخمبناو نجلا دوجوب ىارثعالا

 . رارسالا متو

 لاق : ىرلا ةدهايتم ىتملا ةيراقت. اهلج ةريثك فيرامت» نجلا اوفرع دقلو

 لامعالا ىلءنورداقممو .ةريرش اهضعبو ةريخابضمب اهسفن,ةماق رهاوج اهنأ : موضع

 . نولقعيو نوره و نوعمسو ١ رشيلا اهنع زجعو ينل ةقاشلا

 يضر»ل[ف صولا ىف ةيواسق» ؛ تايهاملايف ةفلتخت ةفيطل ماسجا اهنا ؛ رخا لاقو

 الا عاناواميبن# نجلا نم تبرغع لوق ليدي ةقاشلا لامفالاو لكشتلا ىلع ردفت

 كنءاقم نم موقت نأ لبق هب كيّئاانا : نملا نم تبرفع لاق ( سيفلب شرع بلط
 حاورالا نم عون نحلا :نيرمشملا نرقلا ىفراهم ةرثاد ىفو ( نيما ىوقل هيلع ىلاو

 .اذبب لعانل سيلو ةدالانع .:ودرجم مهغكلو ناسنالا هيلع ام وح يلع ةديرألا ةلقاملا

 فئاوطولئابق مهناو « هتاذب مئاق ملاع مهنا نم ميركلا نآرقلا هيلا انادهام الا عونلا

 . مومسلا ران نم اوقلخ مهناو ٠ ني رفاكلا مهنمو نيماسلا مهنم ناو

 قا يذلا فيثكاا بارغثا وه ةداملانم نودر#م مهو نم دارلا نأ : لوقأ

 : ةدالا نعةدرجملا حاورالا دوجو نيرمثملا نرقلا ءاملء ىدل تبث دقو نا_الا هنم

 : هرصتخم ام ( نجلا رارسسا ) «تلاسر ىف يميف نطصم ىكحلا لافو

 ناسفالا هنم قلخام ريغنم اوقلخ مهنايأ راننم جرامنء اوقلخ نجلانأ

 انماسجا يف آرثأ هل دجت ل نآلاو نيطنم انقلخ نم اننا انقرتعا اذاو ٠ نبطلا وهو

 دق نجلا ناب لوقلا ىكمملا نم ناب فرتمنال اذاماف . ًامظمو ألو امد لاحسا ثيح

 لك ضف



 نوءجريس مهئانف دم مهنأ,و؛مهنادنا يف اهرئأبالو اهب نوحيال مهو رانلا نم اوقلخ
 . بارئلاودو هلصأىلا اننلا دع ناسن ال مجرباك « راثلا وهو مهلصأ ىلا

 مارينا نكميالق « مهنقرل ةرذلاب هبشا مهءاسجأ نال مهب سحنملو مرثمل اهأو

 اننورب مث مينكلو ( ع ١ ناولس ينلا نمز يف ثدح اي باجملا هنع عقر نمالإ

 اولاق) : هلونب مهنع مركلا نآرقلا كح دقو ٠ ةفيثك انماسجأ نال انمالك نوهمسيو

 طارص لاو قملا ىلا ىدهب هيدي نيبامل اقدصم ىسوم دعب لزتا انانك اندمص انا انموقاي

 ىلع ءايوفا ءادشا نجلا قاخ ىلا هللانا و ع!مامالا مالكوم لوقلا ةصالخو

 تقلخ مه:م ىكملا ىلع ةصاخ سنالا نكلو ' ةقشمالو ةنؤم هيف نوري ال لمع لك
 نوفجيف نوفءضب ميلعج م نيديدشلا يشلاو ةكرحلا نع زجعلاو لفاثتلا ةفص مهيف

 مهثحتا مث ريغةدعاس»ىلإ ةجاحلا نم مهيف عدوا ال كلذو ٠ ةقيقالا ةفيطللا تاعانصلا

 فص ل كو درف لك لمح بج عيمجا نيب ةيوبحلا رومالا ناب رك لمصلل ىلع ةجاحلاهفه

 نيغكتلاو ءاذغلاو مجضلاو سبللاك ةيرورفلا رومالا رييستل عيطتسيام بسع

 . مكحلا عدبلا ناحبسف اهلاثمأو

 هد”



 امهقلخ قف ةمكتاو ملألاو ولا

 ناك مب ؛ هجوالو مآ هيمي ال نأ الآ ناكول : ءالسلا هيلع لا

 نانالا ى كر ' أما ؟ سانلا لع فاد. و هلل حضاوت .: ش>ارفغلا ن ء عدنر 5

 هما طسو ةيفاعلا 8 هنر ىلا بغرو اكس معخ م هل صرع اذإ

 ةثراط'تافآلا نم هيبس زرصتيا «يلانأاو ملاللا هارد ننعاذ نانا قاغ

 هذه لحالو .هطرم وا هاله بحوتف هحازم يف رثؤ نا لوو اهكرادت , 6 هيلع

 ساسح الا مينم غامدلا نم جرحت هكردم اباصعا هلقلضنا ةيطالا ةكحلا تءاش ةبانلا

 ناتفنالا تناك رثكلا' للا لا ىضنلا ةيئاع تناك الك واج ةاخمكلا ل قرف

 يتاسأ اجت ابيف باصعالا جست ةمهما ء'ضعالا ضب ىرتل كلا ىت. رثكأ هيف

 مثاهلاه ريا ةكل كلذ كو. سحلا ةيدملا يهف رفظااو رعشااك باع ال' نم ولم

 اهساسحا ةطساوم !هتمالس ةمهلا ءاضنالا كالت ظفتحم نا ةكحلا نم ذا هتقلخ يف

 ةرورض مدعأ رسحلاو بصمأأ نم ىرخالا هدم ل ناو اهماصما ةرثكا نء لمصاحلا

 بذجنيف لالا وذزملا كردي اساسح قلخ ناسن الا نا فرع: ةمدقلا هدم و.كلاذراه

 امعأ تلتخال مجو الولا هبيصي ال ناكول هنا مولعمو . اذه نم رفنبو ثالثا

 ةايصلا ىرجم مظنني اهب ناتميظع ناتمعن ملالاو :ذلاق . هتايح ماظن كل طرغعاو

 لباد وأ ناهر ىلا هيف لمأتلا جاتمحتال يتادجو يهبدب سأ اذهو + ةيولطلا ةميبطلا

 ْ ١ ةصاخ هفن ىلاو ةماع ةيعامجالا ةايحلا رظن اذا امسال
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 لذيو «راعدلا بقاسي نأطاسلا ناك مب ءبرسغلا نم ملأيال ناكولو . ةقدمملاب

 دييحأأناك ميو  تاعانصلاو مولملاز ومامتي نايبصلا ناك مبو ؟ ةدرملا نأامعلا

 ءاجوملا يبا نال اخيبوت اذه سيلفا ! مهتءاطل نونءذيو مهبابرال نراذي
 . ملالاو عجولا| وركنا نذلا ةيونألا و« ريبدتلا اودحج نينلا هنودو

 قرع عدترب ناك م٠ مجوتي وأ لمأ#,جل ناك اذا ناسنالا يف لمأتو رظناف

 ملالاب سحا اذا هناف « سانلا نم نيقحتسملا ىلع فطمتيو « هلل عضارتن ٠ « شحاوقلا

 ةشحاق لك نع ةرورفلاب دعتبيف هيلع هعوقو نم ىشخمو هاقوتي ذحَأ ىذالاب رعشو

 ةياقودلمقنمغدتريو هعوقو بجوت-, ام عوفونم افوخ همزلتسي ركنملكو هبجوت
 لثمو “فوم صخش يا وأ احلا وا ناطللا باقع لثم كلذو : همجوو هلأ نم

 مفد وأ ةذف بلج لثمو ؛ءالوم مطب ملو هل عضل اذا ةرخآلا باقع نم فوحلا

 . سانلا نه قحتلا . نيكسلاو ريقفاا ىلع بطملا ببسب ىذأ

 اريخ ناسنالا لمميمل ةذللا ءاجر وا لالا فوخ الول هنا يهيدبلا ملسملا نمو

 الو ريقف ىلع فرع الو دوبءل مضخ امو ةشحاف نع عدترا امل اهالولو ارش منعجلو

 ؟ءاوس: سانلا ةمفتمو دارحلا حلاص نم يع روءالإ مس لك ناو . نيكس ىل< قدصت

 مكحلا قلاخل ناق . اوس مأ اهب اوضر ٠ اولبج مأ اهب اوماع . اولمها مأ اهب اولمع

 ديملا ةدارا بسح ال هئكح يسح امركو الضنت هدابع ىلع هفاطلأ, ضيفب فوطع

 حبصيهناف « امجو هنديو هسفن يف د« ملو ملأ لك نم ناسنالا الخ اذا امأ : هطشسو

 رشالاو رطبا نايفطا ( ىنذتما هآر نا ىفطيا ناسنالا نا ) ؛ ىلاعت هلوقا افادصم

 هودطاو ةعاطلاىلا هزذمم محو واهتلنغ نم هظقو» لأب هساسحا مدعاو هيلع رورشلاو

 ملالا دوجو ىلع بترثت ىرخا ةيبدأو ةيقالخأو ةيءاتجا حلاصم كانهو ةءالاو

 الثم برضلا نم ناسنالا ملال ناك ولو ؛ هلوقب (ع) مامالا اهركذ هن ساحالاو
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 فوخلا جات درمتلا نع ذاصملا عتمو ةراعدلا ةحفاكم نانولا مجولاب سحب نكب مو

 -فو صخش يا را مبعزلا . 7 ىلا ةيقاعم وأ هباعو ناطلسلا ترم م اهدصب

 لك ناك ولو.درمتلا نع ةاصملا عاممأ وا ةراعدلا نع عادترإلا لصح امل كالذ الولو

 لذي وراعالا عض ناطا لا ناك فيك . مجوبال برعض لكو ماؤ,ال ءالؤهنم باقه

 بر نم نوععوتإ الو نوملأال مهنوكل هنوشذالو هنوفاال اوناك اذا ةاصملا
 عمتجت'ودرفلارارقتساو ةحارملا ةلب زا ةباملا ىذوفلا دج و. نإو دبال !دهوءبأقع وأ

 ةيويهلارومالا نم اهرب ىلا ةراض> يا داما و ماظن يا ءارحا 5 نكعال يملا 3

 . ةيرورسهلا

 ديق لك ن٠ تالقن الاو بألا ىلا مدطاؤ نوبغري لامطالاو نايبصلا نا مت

 اوكرتولق مهعفتي وأ مرمشي اءر روءالا بقاوسس ميلبجل مظويمو مهيئاغر_م مهتم
 مولف مئايبلا لما اوبشب ىتح لبجلاو ةلطبلاو لسكلا ةميبط مهيق تزكرتل مهنأشو

 قالخالاربادآلا موميلعت نكمأ املا ملال. ساسحا مه نكيمل هاذ تزنذ 35

 نماهنانالا تاعانصلا باستك | ىلع وا تإذ ىلع مه رايد | بدؤملا ىنسنالو مولم"و

 دابمتسالاو ةلذلا نوك ردي نيذلا دبيما مبلثمو . شعلا مزارلو ةايحلا تايرورمض

 فيك «باقهلاوبرضلاو ملالا نم فوخلا الول مهناف ٠ عوضتملاو ةيقرلا نولقثتسيو

 . موةعاطل نو:ءديو مهبايرال نولدي ارئاك

 ىرخأ مقانم كانهو ٠ ناسنالاىف مجولا ملألا قلخ ىف ملاصلا ضعب هذه

 . كالذل لاثمو جذومنك اهضعب ركذب (ع) مامالا ىنتكا دف ٠ ةريثك

 يبدمئاماذاهدشريىلاق هما دحاجلا بوشير هألعخ فصخلا لمأتلا كردب انهو

 ةقلخلاهذهاويس'وىميكملا مئاصلاا وركنا نيذلا هبارضاو ءاجوملا يلا نبا لثم دانملا

 اوركنا نيذلا ةيونألل لثمو « ةميبطلا وا رهذلا ىلا وا لامهالاو ةقدصلا ىلإ ةميكحلا

 لاق



 ىمأ وم ولقىلع نا ردقومهلاثمأو مهلاف يرعاظلا سملاب اهوكرديلذا مجولاو ملالا

 . اليبس لضا مث لب مامئالاك اوناكف مم رئاصب داتعلا

 (مامتا ملالاو ةذللا نع ءاكحلاو ةفسالفلا ض.ب لاوقأن ع ًاريصف احم كيلار

 في ر:ىلا قرف لك بهذ ثبح اهان.م قيفحنو اعني رهتيف اونلتخا دف . ةدئافل

 عماجلا فيرعتلاولماشلا عجرأا انيأر انكاو « هدنع ةهلسملا هنلداب «ةحص ىلع لد

 هتءوسو٠ يف (اردص الم ) ةمالملا نيفَأَتلا ردص هصخلام وه فيرامتلا كيئاه رثكأل

 يف اذهو . ىفانلا كاردا وه ملالاو « مالم كردا يه ةذلاا : لاق ثيح (رافسالا)

 لوقيهنا نوطالفا نع ليق دقلف« ةروهشما فيراعتلا رك أنم برقي فب رعت ةقيقحلا
 عوجرلا نا 5٠ ملؤم ةدحاو ةمفديو ةلمج ربظي يعببطلا يرجلا نع جرا رثا لك

 . كل ءيعيبطلا لالا ىلا ةدحاو ةمؤد يف ةلمج

 . ملالا نم ةحارلا ىوس يشب تسيل ةذإلا نا : ورسسخ رصان ةمالعلا لاقو

 سح ىذالاو : حبرم سح ةذللا نأ : ايا لاقو ملالا رثآ دمب الا ةذل دحوتالو

 ريختوهرئأتلاو«رثأتلا ف رثؤأا لعق ريثأتلاو . سحن نميف سوح ريئأت سحلاو :ملؤم

 رن ادلاكلذ رثؤأا لقت اذاف . ةميبطلا نع ةجراخ وأ ةءيبط امأ لاحلا كلو رثأتلا لاح

 يعببطلاهلاح ىلا رئأتلا رثؤلاداعأ اذاو « مجولاوىذالاو ملال صح يميبطلا هلاح نم
 . مزللا تاصء

 ناعون ملالاو ةذللانا : امصلا ناوخا لئاسر ىفام وه لاوفالا لمجا نكلو

 دئعةين اويحلا ص وغنلا اهب سمت يتلا ةحارلا يعف ةينايسملا ذئازللا امأ ىناحورو ينامسج

 . ملالا لاوز

 لادتمالا نع حازملاجو رخدنع صوذنلا اهب سحنينلاىعف ةينامسجلا مالالاامأ
 يعو بابسالا نم ببس ناصقنلاو ةدايزلا نم نيفراعلا دحأى لا يميبطلا سم :1نم

 . ىلاعت هنأ الا اهددع ىصحتال ةريثك

 ل



 همسب الايه ةيقح يف لصفم ثحع كانه الاوقاف 1 !لاوفأ ضهب ف هذه

 . ةماخلا مببتكىف نوققحلا ءركذي رصتخما اذه

 كل ا رك ١ ا نوفا

 نأ وأ لكد دلوي ملول ناويحأ ضاعن

 طقف ىئناوأ طقف اركذ الا لاويملا نم دلوي مولد : مالسلا هيلع لاق

 ينأب دالوالا ضعي رأمف !ناو.ملا سانجا عم دابو اماطقتم لسذاا نكي ملأ

 . مطقني الو لستلا موديل اانا فايابضهيو اروكذ

 ءاَقنأ هدا رذالا ريثكتا نيوح لامتا ةاعسأوب هايدأ داجأ نع ةرايع لسا.تلا

 رهاظمشأ نمهريغو ناسنأ نم ناودحلا ف وعو 5 هرااكتو هرأ رفتداو عونلا ةأم> ىلع

 دامب الا ميال ديلوتلاو ٠ دياوتلا را رمتسا ىلع فقوتم اذهو؛ءايحالا ملاعيف ةايحا

 جودزتو اهتخاب لصتتنا ن دةلساس نوكنال اهدحرلةفلح لكدا « يناويحلا دوجولا

 . اهلل ةدحاو لك

 ناو.-لك نه درفلانأ سفنلا ءااعو ءاضءالا فالظو ىلع ةذتاسا تلاقدقو

 لكبالد رف فصنوه لبو هلد أددتنم هنا (ءاقالقتسم اد رفدعال ىثا وا ناك ا د

 لصح .ةدصقت مسيل دل فصخلا عم هد. نم دءالق ؛ هسفح نم رخآلا فصتلاب الا

 . اذكهو «عونلا ةلسل- ىف ىرخا ةقاح دجو: كلاذب و « رخآ يح اههعامتجانم

 امم امهداحتاب الا لكيالزاسنا فصن ةأرإاو لحرلا نم لك نوكي اذه ىلعو



 نأكلاذب ًادصاق ل'ناويحلا نم دلوب ملولو : هلوقن (ع) مامالا راشأ ىنعلا اذه ىلاو

 تناكولقهيلعو : رخآ امح دارفنالا ىلع اهن.لك جتنبالاهدح و ىئنالا و هدحر يذلا

 فاصنالاو دارفا فاصنا اه تناكلءاثانا ابك تناك وأ - ؟روكذ ابك ديلاولا

 هرارمتسا نم ديال يذلا للا ملفنا دلا وتلا لص مل اذاو 0 دلاوت أمام لصفال

 . هلك سنجلا لب عولا ديب الإو ءرخآلا فصنلل فصن لك ليكت ةط-اوب

 ابعض. وار وكذ دالوالا فمن ىنأي نا ةيملالا كلا تضتقا دقف كلذ لجألو

 ةكملا ٠ نم عبدبلا ماظنلا اذه نأكف . لسنلا مطغت ال ثاذ الولو ' ناويحلا يف ائانا

 اده نا ىرت لهأ 6 لمأتو رظناف نالاو ٠ لؤاع يأ لاب يلع رطخم ملام ةحلصملاو

 نود نم كح اوي مأ 7 دوصقم صضرفغو دق البو ةفدصلا نع ردصد بجعلا عادبالا

 . نودحاجلا نولهاجلا هب طبشتتي امم سدقتو هللا ىلاعت . مااع ميكع قلاخ مئاص

 اع دج د



 ةيحللا روهكو ةزملاو لجل ةناعلارعش تابن . ع 5-1 3 :

 طمف لجيل

 ةناملارمش اهل ثبذ, اكردا اذا ةأرأاو لجرلاراص مل : مالسلا هياع لاق

 امل هناف , كلذ يف ريبد ا الول ةأرأا نع فاختنتو لجرلل ةيحللا تبنت مث

 اسرع ةأرلا لءجو ؛ ةأرلا ىلع اييقرو اهيق لجرلا ىلاعتو كرابن هللا لمج

 ابعمو «ةبيملاو ةلاللاو زملا نم هلال ةيحللا لجرأل ىلطعا « لجرال الوخو

 هوجويف رهشلا تابف مدعليلعت دنع ةلاسرلا هذه لوصف تاييلوأىف انل قيس

 ىمسلا يويحلا لئاسلا نم امون زرفت ةريثك آددف مسجلا يف نا انلق نا نايصخلا

 موقيف مسجلا ءاحا ميج ىلع عزوبا مالا عم ريسب يذلا وه لئالا اذهو (نوءره)
 ةيوبحلاو هتيلاعف مهلظنتىف © زوجأو هئاضعأو هتجسنا ىلع لامف ريثأت اه ةصاخ لامعاب

 اذه زارفا لتخا اذا ثي# ؛ ابني يعيبطلا نزاونلا ظفحو هناضعأ ةيوقثو هوك لثم

 تيعساذهلجالو ؛ ةيدايتءاريغ تالالتخاو تابأرطضأ هيف تدلوت مسجل يف لئاسلا

 . ( ةببنملا وأ ةظقولا ةدالا ) نورها ينءا ةيويحلا ةصالحلا هذه

 فئاااوا مدلا عم طنجيل طقف لخادلا ىلا زرفب عون «نيعون ةداملاهذعنا معا و

 نين دغلالئماغةانقالددغيشو (ءامصلا ددغلا) ىمست هددغو؛ مسجلا فارطاى رشقتنبو

 ةدفلا لثمو نيتبلكلا قوف اه نيتاأ ( نيرظكلا ) لث.و قنماا لفسا ىف نيتنئاكلا
 م



 النأ . ةمجأضملاو ةهك اهلا لكاشت ىتلا ةدهبلاو هجرلا ةراضن أل ىّيتل ةأرملا

 يطمتف« أطحلا مضاوم لاختتو ءءايشالاف باوصلاب ينأت فيكة قلما ىرث

 . لجو زع ىبكحلا ريبدتب ةحلصلاو برالا ردق ىلع مو

 جراخلاو لخادلا ىلا زرفي يألا وه يناثلا عونلاو . خملا ةدعاقب ةلصتما (ةيماخنلا)

 ةءلسانتلا ةدماا لئمو هاممالاو ةدعملا يف نيلوفآلا زرفت يثلا (ساي ركنبلا) ةدغ لثم

 ددفلا هذهو (ع) مامالا مالك رش يف اهنع ثحبلاو اهتفرعم ددصب نآلا نحت يثلا

 تبث اكردا اذا ةأرماو لجرلا راص مل ؛ (ع) لاق دقلف زارفالل ةانقلا تاذ ددغلايف

 ناتيصخلا يم ةيويحلا ةيونلا ةدالا زرقت يتلا ةيلساذتلا ددفلا نا : لوقنف حلا ةناملا ال

 نوءرهلا نم (ءون ةيلسانت' ايالخلا ادع ناز رفت اهناف . ةأرأا يف ناضيبماو لجرلا ىف

 لثم (ةأرلاولجرلا) نيسنجلا نيب زيمت يتلا ةيوناشلا ةيسنجلا تانص يف مظع ريثأت هل

 ةءاخضو لجرلادنع توصلا نت لثم وا ةأرما فليلقلاو لجرلا ىف ريثكلا رهشلا روبظ

 أهدر ةموعنو اهتوص ةقوو 3 رالف هجولا رعش تان مدع لثمو هتنوشخو هماظع

 نب:هلا كوا سيف الخد نيزارفالا نذهزااك ٠ اهييلح زارفاو اهيبدث زوربو اهءاظعو

 5007 58 لكب ةماخلا (هتافصو اطويمو اهتطاوعو

 ىهست ئرخا ةدام . ةيوثلا تاناويحلا ادع  نآزرهب اهناف : ناتءصخلا امأ

 هثبوبحو هطاشنو لجرلا ةوق اهب نوكت ( يويصخلا نوهرهلا ١ وأ (ةيصخلا ةصالخ)

 ىثنالا نم هل ةزممملا ةلوجرلا متالع زربت اهو

 ةيوناا ثاضي وبأا ادعى رخأ ةينومرهةدامل ناةزرفملا ناتدغلا اهف:ناضيدلا امأ

 من4 اههبو : بيلملا ردبو نايدثلا زرعت امو « هتمغنو توصلاةفر ةأرهلا لصحت 5

 . اهفارطا ربأسو اهبجو ىف رعشلا

 (يويصخلانوءرفا ) ةطساو: نوكي لجرلا ةيحللا زوربْنأ ضرع انه نمو

 هاا ل



 كاع م دقوأب,>و ره تدني ال كلا قَد أ رألا كلوي 55 نور ىلا انه نكبو طذف

 ناكاذا مات« فيك .غولباا لعب ىهأطلا هحو رمت طفت نك اناس اذا نت.سحلانا

 . عوابلا ليق

 نب_:+لاالك نم نيزارفالا الك نم لصحم ةءاملاف رهشلا تاين ناك امل نكلو

 ىننالاو ركحألا راص غولبلا دنع ةأرملا نومرهو لجرلا نومره نم لص ينعأ

 . كلذ يف ناكر تش

 0 اهصاصت> ا 0 : ردل ةءدالا ت 5 مدمأ ي دولا بديااوه انو

 اهنُقأ لجاملهنا.هلوقب (ع) مامالا اهركذ دقف ةقلخلا يف ةيطالا ةكحلا امأ

 ةدومهقلا ةكملا مسح ةيعوتلا مظنلا رهستا كلذو خلا ةأرلا ىلع ايقرو اهيق لجرلا

 سا> نءعدزهتو َِ؟ ة..طا و هلالكاو اهلا 4 6 ة.دآلا لجزرا ىطععا لقلَو . ةةلخلا نم

 ةدهمأا راح ول' يفلاجأو ةراضنلا اهدا امام ةأرأا تهدم 9 . امةموعنو أهتقرو ءاسنلا

 تافصل' هذع نا يف ميكحلا ماظنلا كلذ نم ةلافلاو لكشلاو و مسجلا ىف ةفاطللاو

 امو لاح رئادنع ذزلت!او ةركامملا بسسافب امم قاخلا ماظنلا اذهنم لصحم ينلا ةيئونالا

 ةوبشأ جمب يذلا لاصنالا كلذ نيس: نس لات الاو ةمحاضألا قفاوتو لك اشت

 56 يفر الفا (ع١ مامالا مالك نم كل هانرك ذام تفرع نأ لنيو نالاو

 ءايشالا هذه لكيف باوصاابتنا فيك«ةقلخلا يفةدوصقلا ةعادبلاو ةمنصلا يف ةكحلا

 ْن نأ بجيام عوطمتف ؟ لعق أه : لملاو دصقا عم اطخاامضاوم تالت فكو ةقراحلا

 له م © ,ةكحإاو ةحاصأ |ىفتةعو برالاو ةحاجلا ردف ىلع نركب النا بجيأم ماهو

 هبه صب ا#ىلاهنملا ريدفلا مئاصلا ريدقتيو لجو زع ميكدملا ميلعلا ريبدتب الإ ادعلك

 ٠ نودحللاو ن دحاجلا ل قد اك نع هزعملاو نوثهاملا

 لا كوي



 مالا

 لاثو « ةالصلاىلا ىالوم ماقف «لاوزلا ثقو ناح م” : لضفللا لاق

 هتفرع أمي ارو رسم هدند نم تفرصناف . ىلاعت هللا ءاشنا دف يلا ركب : يل

 العو لج هممن أل (ركاش حط هب ممنأ ام ىلع ىلاعت هللا ادماح هتيتوأ ام ًاجرةبم

 امي ًارورسم يتايل تبف ؛ ىلع هب لضفنو يال وم هيذف رع اب ىنحنم أم ىلع
 ٠ . هينماعأب اروبح ةينوعأم

 لضفملا ىلع مالسلا هيلع مانالا تأرمضا# نم ىلوالا ةرضاحلا نكت انه ىلا

 لمأنلاو نانالا سفن يف ركفتلا قب رط نع ديحوتلا تال لوالا هسا ىف رمع نب

 ةيلجدهأوش اراك اهنا يرمعلو .ناقثالاو ماظنلاو عادبالاو ةكحلا نم هيف عدوا ايف

 ةئردقوربظعلا قا ١1 !ةينادحو ىلا فصنملا لمأتملا ىدهم:ةفطان ةحضا و لئالدو ةقداص

 ةبرطف لئالد اهنال . هملعو ميكحلا عناصاا ديحوت ىلا رهتملا ةقيقحلا بلاط دشرتو

 دانملا نوكي نا الا مهلا « اهيف دوحملا الو اهراكنأ نكميال ٠ ةيسحو ةياقع دهاوشو

 ميل كلا لفملاهيضنريالام اذهو «قيدصتلا نع (ةثاع رورغلا وا ىنارثعالا نود الئاح

 . حيحص يح نأدعو لك هابأبو

 28:توتنا' ربظلا ةالصا يدون وسمشلا لاوز تقو ناح املو : لضفللا لاق

 ةالصأ ًاردابم ماقف « هب يدعو امم هنا (ع١ مامالا دارأ ام لك, «ةلولجلا ةرضامملا

 ضماف كم. ملكنا تنك هلجأ نم يذلا سج'ولا ءادأت قو ءاج دقل لضفماي !يل لاقو

 هقااهعدرأ يثلا رارسالاو محلا ضعب اضيا كيلع لال ادغ يلا ركب مث لصو نالا
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 ًارورسم الثتمم» دنع نم تف رصناف . ىلاعت َّللا هاشنا ىرخالا هناتولحم رباس يف ىلامت

 « بيجعلا قواحلا اذه يف ةمئصلا عادبأو .ناسنالا ىف ةقلخلا 25 نم هينفع ان

 هيلع هلأ دبع وبا يالومو يديس ىلع اهب لضفت يا ةفرعلا نم هتيئرإ اع أجبتبم

 لج ةممثال اركاش ء كلذل قيفوتلا نم يلع هل معنأ ام ىلع ىلاهن 3 !دياع مالسلا

 كلث نم يالوم ىل- هالمأ اع ينصخو امركت همطلو هلضف نم ىندثم ام ىلع العو

 مظعظ> وذ الا اهانورال ينلا ةيماسلا ةليلجلا بل طملاو ةغلابل حلاو ةمصانلا ققنقحلا

 اديعس(ع) مامالا لزمن تجرخمت قيفوتلا نم رفاو بيصن وذ الا اه قفوبالو

 نذل نور أ يف ةيهازلا هللا كلن ىف تبف . ًاديشر طبتم يلزم ىلا تيهذو

 ثريحح ابا علط و رجلا رسأ نا ىلا ٠ مالسلا هءياع قداصلا يالو٠ هيئهلعاع روح

 ىرخأ ةرم (ع) مامالا ةمدخم ف رشتال تأيبت

 بسح لضفلا ديحو: نم لوالا ساجملا مرش نم هنايب ثدرأ ام مت انهرلا

 هللا دع ىلا مامالا ةيسدق نم ًادمتسمو هلل قيفوت» 55 ةفالطلا دوحو رودقملا

 يقيذو: !ءو كلاذ ىلع هل ًاركاش مالسااو ةيستلا هنأ ىلعو هيلع قداصلا د#ت رفعج

 . نيرهاطلا هلاو دمحم ىلو ةالص'"و بينا هيلاو تاكو هيلع ميظنلا يلملا هلل الإ
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 رداصملا
 نامالل ومدب ملا (1)

 ؟ ١ يركف يلع ذاتسالل ناسنالا (؟)

 ةيرسعلا روتكدلا ةلجم (0)

 نايح ىنأو هيوكس. نبال لماوشلاو لماوهلا (4)
 نوفس ب س١ بيبطلا ةايحلاو ةحصلا (0)

 يحانو ىركش روتك دم نيمالا ليلدلا )0

 كو يأس روتك دلل ةدمصلا 49

 يلماعلا داوج ديسلا ةمحلا موحرملل ديوجتلا دعاوق ()
 ءاطفغأا فش نيسح دمج خيشلا ةجححلا هل رودغتلل مالسالاو ندلا 4

 ردن اش يفلا دبع رو:ك دلا ةكملا ةلج )١١(

 مساق لاك دم روتك دا سفنلا بط )١١(

 يأس نيسح داتسالل سفنلا معو ةيبزعلا ف روم بر

 يوارمغلا نيئس> دم ةمالعلا زئارغلا )١4(

 يغالبلا يلع دمج ذاتسالل لادتعالا ةلج )١8(

 مكحلا يحب قطصم ذات-الا نحلا رارسا (15)

 يي 3 نيس دمع خيذلا ةمالعإل قدامصلا 98

 ءاطغلا فشاك لآ لوسرلا دبع خيشا ةيمالسالا ةدحولا ةلج (14)

 نيفارعلا خيشل يرغاا ةلجم (19)
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 يناةمررشا لحتلاو للملا (20)

 ىدعحو دب رق ذائسالا يدالا بهذا لالاا يلع (؟1)

 لاعلا دبع رباح دمحم روتدكدلل نيفرطتلا ةعيشلا تاكرح (؟م'

 . رفظ. مظاك لماكلا قيلت لضفملا ديحوت (")

 »ب د6
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 بأتكلا تسربف ص

 باتكلا ةمدقم ه

 ؛ظحاجلا ديحوت مأ لضفملا ديحرتأ 4

 ؟ لضفملا وه نم 0

 هبحاص عم ءاجوعلا 5 نبأ مالك نفر

 دحلملا مم لضفملا مالك

 (ع)مامالا ىلع لضفملا لوخد "”'

 لوالا سلجملا 3

 ةقلخلا بايساب كاكشلا ليج 4١

 كاكشلا نم يناثلا فنصلا 45

 اهيلع ركشلاو هللا ممن 1407

 هءازجا فيلاتو ملاعلا ةئيهت 6*

 محرلا يف نينجلا نيوكتو نأسنالا قلخ 4

 نيدجلا ةدالو ةيفيك 5٠

 ةدالولا دعب لفطلا ءاذف 5

 لفطلا ةيذغت 0117

 لغطلا نانسا عواط ن6

 ةأرملا نود لجرلا هجو يف رمشلا عولط 3١

 مدت أمي ةريهلا 04

 سائلا ضءب هجو يف رعشلا تابن مدغ ةمكح 5

 ماظنلاو باوصلاب يني ال لامهالا ملأ

 ًايبغ لفطلا دلوي نا يف ةمكحلا م7

 لمعلا ىلا ةوايغلا نم لفطلا جورخ 1

 لل 7700 -



 لفطلا ةوايغ ةمكمحح يف رمخا هوجو
 ةمكحلا يف اهريغ رخآ هوجو

 لقطلا ءاكي ةعفنم

 لافطالا 0" نم قيرلا ناليس و

 ىثنالاو ركذلا يف عامجلا تالآ

 ندبلا ءاضعا قلخ يف ةمكحلا

 مهبأوجو ةقلخلا يف نييعيبطلا معز

 ةيوهدلا ةرودلاو ةءمضهلا ةرودلا نأبج

 ندبلا بيكرت ةمكح يف ربدتلا

 محرلا يف نينجلا ريوصت نادبالا وهن لوأ

 ًايصتنم ناسنالا قلخ يف ةمكحلا

 ناسنالا يف ساوحلاو نانيعلا

 اههرارساو اميلامعاو عمسلاو رصبلا

 رصميلاو عمسلا نيب طيسو ءاوبلاو ءايضلا

 عمسلاو ريصيلا مدع نم لاح

 همدع نم لا>و لّعلا

 حراوجلا نم ءيشل سانلا ضعب دقف يف ةمكحلا

 ًاجاوزاو ًادارفا ءاضعالا قل ةمكح

 مالكلاو توصلا يف

 ثوصلا ءاضعا نم ىرخالا برأملا يف

 «هةملظعو غامدلا

 رافشالاو نغجلا
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 باقلا هب دارملاو داذفلا

 ةبصقلاو يرملاو قلحلا

 طئاغلاو لويلا ذفانمو ةئرلا

 ديكلاو ٌمدعملا

 رافظالاو نييارشلاو ةدروألاو مدلاو عاخنلا

 ةيلألاو ئيذخفلا ىلع مدللا لمد ةمكحو نذالا

 أمهلسان:و ىثنالاو ركذلا

 اهيلا ناسنالا ةجاحو لمعلا تالآ

 ةجحلاب همازلاو ناسنالا ىلع همعن اياَتب ركذ

 ةئرلاب لصتملا هيقثو داؤغلا

 ءاقتلالل نيأيهم نيعارصمك ىثنالاو ركذلا

 هيف ةمكحلاو لجرلا جرف

 هدصوو طئافاا دقنم

 اهدفانمو أاهغصوو ندحاوطلا

 امهدئاوفو رافظالاو رعشلا

 ندبلا عضاوم يف رعشلا تابن مدع يف ةمكحلا

 نيطبالاو بكرلا ىلع رعشلا تابن ين ةمكحلا

 ةعمنألا نم هيفامو قيرلا

 ءابقلا ةئيرك نطبلا نوك ريذاح
 عامجلاو موتلاو معطملا يف نانالا لاعفا

 نديلا يف عبرالا ىوقلا ناب يف

 عبرالا ىولا لمف نهذلا برقي لاثم
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 فرضت

 اهاوقو سفنلا

 ناسنالا ىلع ةميظع ةمدن نايسنلا

 ناويحلا نود ناسنالا يف ءايحلا ةمعن

 ةباتكلاو مالكلا وأ قطنملا

 هزع عنم أمو ملعلا نم نآاسنالا ىطعا أم

 هنع ناسنالا لجأ نامتك يف ةمكحلا

 دولا بترتو هلجل ءرملا لبج يف ىرخا ةمكح

 ابي ةمكحلاو مالحالا

 ناسنالا برأ ةقولخاا ءايشالا

 ة.هيرط ةئس هنوكو ناسنالل لمعلا بوجو

 كلذ يف ةمكحلاو ناسنالا شاعم سأر ءاملاو زبخلا

 ضعبل مهضعي سأنلا هبأشت مدع يف ةمكحلا

 دبا ىذتغت ىهو فق: مث دح ىلا ناويحلا نادبا ومنت !ذأل

 تاعءانصلا ءافجو ةكرحلا نع ةصاخ سنالا ماسجأ لق ةمكح

 ةنئقيئدلا

 امبةلخ يف ةمكحلاو ملالاو مجولا

 ىثناو ًاركذ دلوي ملول ناويحلا ضارقنا

 طقف لجرلل ةيحللا روبظو ةأرملاو لجرلل ةناعلا رعش تأب
 ماتخلا

 امنم نأ ونملا طقس باتكلا ردأصم ىو ضف و فركن

 باتكلا ليد ضر
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