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 ميحّرلا نمحرلا هللا مسسبإ

 ةيمالسالا ةيؤرلا ىف (لفطلا ةيبرت)

 : رشانلا ةمدقم

 ميظعلا دئاقلا ةدايقب ناريا يف ةميظعلا ةيمالسالا ةروشلا راصتنا دعب

 ملعتو بتكلا ةعلاطم ىلع بابشلا ةصاخ سانلا ةماع لبقا . ينيمخلا مامالا
 ملع ثاحبأب كلذكو هنم عرفتي امو دئاقعلا لوصا يا ةيمالسالا فراعملا

 لوانتم يف عضن نا انررق جايتحالا ذه ساسا ىلع . قالخألاو سفنلا

 دعب قالخألاو ةيبرتلا نع . باتك وا ةرضاحم لك ريبكلا يمالسالا عمتجملا

 يرهاظم هللا ةيآ تارضاحم ةرم لوأل انمظن دقلف كلذل . ةعابطلاب قيقدتلا

 وه يلاحلا باتكلاو . ش. ه ١54 ماع كرابملا ناضمر رهش يف اهاقلا يتلا

 ةرثؤمو ةباذج باتكلا اذه عيضاومو . ثاحبألا هذه ةطرشأ نع هانخسنتسا ام

 يكل طيرشلا نع اهانلقن يه امك. تارضاحملا عدن نا انررق هتعلاطم دعبو

 مدقن انناف كلذل . هتارابع يف ةصاخلا ةسالسلاو ةبذجلاو ةرارحلا ىلع ظفاحت

 دقلو . ةرركملا بلاطملا ضعب فذحو ادج ةليلق تارييغت دعب باتكلا اذه

 . اننكما ام بسح شماوهلا يف تارضاحملا دانسا انركذ

 يف حرطي ثيح ةديدع لوصفو ةرضاحم 7١ ىلع يوتحي باتكلا اذهو
 نع باتكلا اذه ىوتحمو عيضاوم نآلو . ةمهم ةيوبرت عيضاوم ةسلج لك
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 . مالسالا يأر يف لفطلا ةيبرتب هتيمست انررق دقلف ءانبآلا ةيبرت

 1 عمتجملا ىف راثآلا هذه رشنل انقفوي نا ىلاعتو هناحبس هللا وجرب



 لوألا سردلا

 ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب

 هتيرب فرشاو هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجا مهئادعا ىلع هللا ةنعلو نيضرألا يف هللا ةيقب اميس نيلسرملاو'

 ءانبألا ةيبرت ةيمهأ

 ثحب وهو لافطألا ةيبرت نع ءازعألا اهيا مكل هركذنس يذلا ثحبلا نا

 ىلاعت هللا لجع هللا ةيقبو لجو زع هللا اننيعي نا لمأنو عيمجلل ًادج مهم ميق
 رهشلا اذه ةياهن ىتحاذه انثحبم يف لصن نأ نم نكمتن يكل فيرشلا هجرف

 انحب نوكيس هناف ثحبلا اذهب انغلبو هللا انقفو اذا هنا دقتعاو (ةجيتن ىلا)

 اذهل نا . عقاولل انقنالقف نظلا اذه نوكي نا وجرأو عيمجلل اهكفو ادق

 : ةمدقملا مكاهو انثحبل ةمدقم وه مويلا ثحبو ةددعتم لوصفو ةمدقم ثحبلا

 نم كلذكو (ع) تيبلا لها تاياورو نآرقلا رظن ةهجوب تبثا دقل

 ما اوناك الافطا ءانبألا ريصم يف رثؤم رود نيدلاولل نا ةبرجتلاو خيراتلا

 لفطلا ءاقشو ةداعس يف نورثؤي نيدلاولا ناف رخآ ريبعتبو . بابش وا نيقهارم

 لهأ تاياورو نآرقلا نم دافتسيو . باشلاو قهارملا ءاقشو ةداعس كلذكو

 ةساعتو ةداعس يف ريثأت مألاو بألل نا ةبرجتلاو خيراتلا نمو (ع) تيبلا
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 نيدلاولل ناف كلذكو ءانبالا ةداعس ىف ريبك ريثأت نيمتهملا نيدلاوللف . مهئانبا

 ثيحب غيلب ريثأتلا اذهو . مهئاقش يف بيجع ريثأت مهئانبا ةيبرتل نيثرتكم ريغلا
 يف دعس نم ديعسلا» :لاق هنا (ص) يبنلا نع ةروهشملا ةياورلا يف ءاج امك

 بألا نا ةياورلا ىنعم ناف رخآ ريبعتبو 2'”(همأ نطب يف يفش يقشلاو هما نطب

 . مهئانبأ ءاقش وأ ةداعسل نادهمي نيذللا امه مألاو

 كلذ يف ةياور يفاصلا ريسفت يف (ةمحرلا هيلع) ضيفلا موحرملا لقني

 ةلاسرلا هذهو“'”4ءاشي فيك ماحرألا يف مكروصي يذلا وه ةفيرشلا ةيآلا

 : يلاهألا ةصاخ عيمجلا مضت

 رود مألاو بألل هنا يا رمألا يف ًءادب يل اوعد نا ةياورلا هذه ىنعمو

 ةديجلا مآلاف نيدهمم مهنا لب ةماتلا ةلصلا نا لوقن الو نبالا ريصم يف رثؤم

 ال يتلاو ةئيسلا مألاو مهدلو قالخاو ةداعسل نودهمي مهناف متهي يذلا بألاو

 . اهيا ريك رز مه نا هءانبا ةيبرتل لابم ريغلا بألا كلذكو ةيبرتلل ثرتكت

 يفو لفطلا ريصم يف رثؤم رود نيدلاولل نا ةياورلا هذه انل هلوقت ام ناف ًاريخأو

 . باشلا ريصمو قهارملا ريصم

 . ءانبألا ةيبرت مالسالا يف تابجاولا مها نم ناف هذه رظنلا ةهجو نمو

 ران مكيلهاو مكسفنا اوق اونمآ ن نيذلا اهيا اي ميركلا نآرقلا لوقي

 اضيا اوركف مكسفنا يف نوركفت امك مكنا يا“”#«ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 ةالصلا متنا نودؤت امكو مكئانبا قزرل اوعساف مكقزرل نوعست امكو مكدالوأب

 اومتهاف باجحلاب نومتهت مكنا امكو . مكئانبا ةالصب اوركفف اهتقو لوا يف

 ناو كتنبا باجحل نيمتهت الو باجحلا نيدترت تنك ناف مكتانب باجحب

 ةالصب ركفت الو كتالصب ركفت تنك ناو . كدلو ىوقتب ركفت الو قتم تنك

 )١( دلج نيبلا حور ريسفت ١ ص : ٠١ « ربخ لامعلا زنكو 54٠ .

 5/نارمع لآ (؟) .
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 نا كبجاوف ًايقت تنك ولو كبيصن نم منهج نوكتسو لوؤسم كناف كتتبا
 هذه تررك دق ميركلا نآارقلا يفف منهج ران كدلوو كجوزو كسفن بنجن

 ةمايقلا م وي مهيلهأ و مهسفنأا ورسخ نيذلا نيرساخلا نإ» ةجهللا ةديدشلا ةيآلا

 لجأ نمر سخي يذلاوه نيبملا رساخلاف 224 نيبملا نارسخلا وه كلذالأ
 هسفن ذقني ال يذلا نيبملا رساخلاو . منهج ىلا دريو ةمايقلا موي يف هءانبا

 تاهمالاو ءابآلل ليولا نا :تاياورلا يف أرقنو . منهج ران نم هدلوو هجوزو
 قالخأب نوركفي ال يا مهترخآب نوركفيو مهدالوا ايند يف نوركفي نيذلا

 نيمأتب ركفيو ةداهش لمحيو هنبا سردي نأل متهيو ركفي وهف . مهنبا بداو
 هنكل . اهلحم يف نوكت نا بجي رومألا هذه لكو هتنبا زيهجتو هدلو لبقتسم

 ةعاسلا يف دوعي اذاملو بحصي نم الثمو . هنبا ةيبرتو بداو نيدب ركفي ال
 ما ةيناسناو قالخا نبالا اذهل له ركفي الو ال ما تيبلا يف وها اليل ةعساتلا
 نامزلا رخآ دالوال ليولا :(ص) يبنلا لاق دقو رومألا هذهب ركفي ال هناف ؟ ال

 . مهترخآب ال مهدالوا ايندب نوركفي تاهمالاو ءابآلا ءالؤه نأل . مهيدلاو نم

 مث . مهنيدو مهبداو ةحيحصلا ةيبرتلاب نوركفي الو مهلبقتسم نيمأتب نوركفي
 تاهمالاو ءابآلا ءالؤه نم ءيرب يا . مهنم ءيرب ينا . (ص) يبنلا فيضي

 . ينم نوئيرب مهو مهنم ءيرب انا . مهبيدأتو مهدالوا ةيبرتل نوثرتكي ال نيذلا

 مهل مهدالوا قوقع نوببسي نيذلا يلاهألا نا . ىرخأ ةياور يف أرقنو

 ؟ «نينوعلم

 الو ةحيحص ةيبرت مهئانبا لهألا بري مل نا ةلمجلا هذه ىنعمو

 نيحقو ءانبألا ءالؤه حبصي ةداعف حيحصلا بدألا الو حيحصلا نيدلا مهنوملعي

 تاهمألاو ءابآلا هجو يفو عيمجلا هجو يف نومقيو بادآلا ىلع نوغطيو

 دق قوقعلا اذه ناف . هل هدلو قوقع ببس نم نوعلم :(ص) يبنلا لوقيو

 )١(الزمر/ة١ .



 عمتجملا يف ًابدؤم نوكي يكل هوبدأي نا هوبري نا مهيلعف مهسفن لهألا هبجو

 نيرخآلا ىلع هنيع حقوي الو ًاًمولخو ًافوطع ًانيدتم نوكي يكلو تيبلا يفو
 ناف نبألا ىغطو ةيبرتلاب اومتهي ملو نيلابم ال نيدلاولا ناك ناو هيدلاو ىلعو

 مل هنأل اذهو نيدلاولا قاع هنأل منهج وه لخديسو . نيلوؤسم نيدلاولا الك

 اديج ٌبرتي مل نم ةمايقلا موي هنا ةياورلا يف أرقن . ةحيحص ةيبرت ٌبرتي
 ثرتكت مل نمو ةأرملا كلذكو باجحلا يدترت مل يتلا ةاتفلاو منهج دريس

 نولوقي مث نمو . باجحلا مهلامهاو مهتفع مدعل رانلا نولخديس مهناف اهتفعل

 نا كيلع ناك هنأل رانلا لها نم اضيا متنا تافيفعلا تابجحملا مهتاهمأل

 ناك . كنم ريصقت اذهو اهباجح يه تلمهأف كلذ ٍتلمهاو باجحلاب اهيرمأت

 ىلا ,لصي مل يذلا يبصلا لمخدي ةمايقلا موي يفو يلعفت ملو يبرت نا كيلع
 مهالصتسف مايصلا ءادا يف نيرصقملاو اهتالص ةلطابلا ةاتفلاو كلذل منهج

 كرتي ال يذلا هدلاول نولوقي مث نمو مايصلاو ةالصلا يف صقنلا لجا نم رانلا

 ةالصلا ىلع هيبرت نا كيلع ناك هنأل اضيا تنا رانلا لخدتس ةعامجلا ةالص

 . كنباب ركفت ملو كسسفنب ركفت تنك كننا يا . كلذ تلمهاو لعفت ملو

 كتنبا ىلع هنا ركفت ملو ةالصلا ماكحال كملعتبو طقف كسفنب ركفت تنكو

 تنكو موصتو يلصت ناو ماكحالا ملعتت نا تاونس ١٠و 4 رمعلا نم ةغلابلا
 لجا نم تناو . ةئيسلا اهلاعفا لجا نم يه . اهعم . منهج لخدتسف لابم ال

 نم ءانبالا يكتشي ةمايقلا موي هنا تاياورلا يف ىف أرقن ةيبرتلا يف كلامها

 | ا الام مهومعطا نيذلا مهيلاها نر مهنم مسق كانهو . يلاهالا
 نع يا شغلاو راكتحالا نم هءانبال ماعطلا ءيه يذلا رجاتلاف . هللاب ذايعلا

 ىلع رثؤي مارحلا لكا نا حضاولا نمف . كلذك نوفظوملاو مارحلا قيرط

 :نولوقيو امهيدلاو نم يبصلاو ةاتفلا يكتشي ةمايقلا موي يفف ٠ . دلولا اذه

 مسق اذه . مهنم كلذب انل بلاطف ةاسق انولعجو ًامارح لام انومعطا دقل انبر

 نيذلا مه يناثلا مسقلاو . مهتاياكش لبقتو مهيلاها نوكشي نيذلا ءانبالا نم

 اهبرت مل يتلا ةاتفلاك . مهتيبرت يف نيرصقم اوناك لهألا نا يا اديج اوبرتي مل

 هسفن همه ناكو هدلاو هبدؤي مل يذلا يبصلاو باجحلاو فافعلا ىلع اهما
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 نا مهيلع ناك انيلهأ نا انبر» :نولوقي . مهيدلاو نوكشي ةمايقلا موي ءالؤهف
 ملو اننوبدؤي ملو اولعفي ملو انتالصل انوهبني نا مهيلع ناك اولعفي ملف انوبري
 . كلذب انل بلاطو منهج لها نم انناف انهلا ةيمالسالا قالخألا انوملعي

 منهج ىلإ ًاعيمج نولخدي ءانبالاو تاهمألاو ءابآلا نا تاياورلا يف أرقن
 . كلذب مهريصقتل وا ةيبرتلا ءوسلف ءابآلا اماو ةئيسلا مهلامعألف ءانبألا امأ

 مهئانبا ناف . مهئانبا ةيبرتل نومتهي نيذلا لهألا نا تاياورلا يف أرقن

 تنسحا دقلف .اريخ هللا كازج :هدلاول لوقيو . ةمايقلا موي مهل نوعدي

 اولخدا نا نوبطاخيو . مهنع هللا ىضريو . ةنجلا لها نم تحبصاو يتيبرت

 مهتيبرتب لهألا نسحي مل نيذللا ةئبالاو نبالا ناف . كلذ سكعو ًاعيمج ةنجلا

 موي اهمأل لوقتس اهناف ةيقت ريغو ةيصاع تحبصاو اهتيبرت تلمها يتلا ةاتفلاف
 هايندل بألا هل ىقشي ناك يذلا هسفن نبالا اذهو «أريخ هللا كازج ال » :ةمايقلا
 ةحيحص ةيبرت ينبرت مل اذامل . «أريخ هللا كازج ال» :هل لوقي هناف ًاراهن اليل
 ءانبألاف منهج لهأ نم ًاعيمج مكنا :مهبطاخيو لجو زع هللا بضغي مث نمو

 هذه ريظنو ٠ مهئانبا مهتيبرت مدعل وأ ةيبرتلا ءوسل نيدلاولاو ةئيسلا مهلامعأل

 . ادج ةريثك تاياورلا

 نيرساخلا نا# :ةفيرشلا ةيآلا هذه ريسفت اهتأرق يتلا تاياورلا هذه

 4#29نيبملا نارسخلا وه كلذ الا ةمايقلا موي مهيلهاو مهسفنا اورسخ نيذلا

 هءانبا لجا نم منهج ىلإ دري يذلا ةمايقلا موي يف نيبملا رساخلا ناف

 لهألا كلذكو منهج اولخدا دق مهتيبرت يف ةالابماللا لجا نمو . نيلابماللا

 قوقح . نيدلاولل امك هنأ تاياورلا يف أرقن انناف كلذل . منهج لها نم مهناف

 نآرقلا نا ثيحب ادج ميظع قحلا اذهو ادج ةريثك قوقحلا هذهو دالوألا ىلع

 عيمجلا ىصواو لجو زع هللا قح بناج ىلإ نيدلاولا قوقح دروا دق ميركلا
 بألا ضري مل نا هنا ثيحب قحلا اذه ةمظعو نيدلاولا قوقح ىلإ اوهبتني نا

 ١١( .رمزلا ةروس الأية)١0( :



 لها نم نونوكيس ءانبألا ناف مهعم نيرصقم اوناك ولو ىتح مهئانبأ نع مألا وا

 ريغ كيدلاو نا امب (تئش ام لمعا) :باطخلا يف لزن دق هنا ىتح رانلا

 ناف كلذكو ميظعو ريبك مألاو بألا قح نا . كل رفغا نل ينناف كنع نييضار

 . ًاضيا ريبك نيدلاولا ىلع دالوألا قح

 يل ًاقاع حبصتف يلإ ءيست ال هدلول لاق ًابأ نا نولوقي مهنا روهشملا نم
 قدصي ًانايحا هنأف حيحص اذهف يل ًاقاع نوكت دق تنا لب نبالا باجأف

 نيدلاولا ناف ءانبألا قح نيدلاولا عاري مل هنا يا نيدلاولا ىلع قوقعلا
 . تالوؤسم

 . ايندلاب قلعتملا قحلا ءانبألا ةيبرت ىف ةدراولا قوقحلا ةلمج نمو
 اوناك نا مهنبا كلذكو جاوزلاب بغرت امدنع مهتنبا اوجوزي نا نيدلاولا ىلعف

 اوتفتلي نأ لهألا ىلع .ةريبكلا نيدلاولا تابجاو نمهذهو_كلذ ىلعنوردقي

 ملو هجيوزت ىلع ًارداق بألا ناكو هجاوز مدعل ًامرحم مهنبا بكترا اذا

 ىف هؤاكرش لهألاو هبنذ نع لوؤسم نبالا كلذ نع لوؤسم هناف . لعفي

 ١ . ءانبألل نيع دق قح اذهو . ةيصعملا

 ةنبالا جيوزت يه قوقحلا دحا تاياورلا يف قوقحلا ىصحت امدنع ةداع
 لمعي نا بجيو ةريبكلا تابجاولا نم هذهو . كلذب نوبغري امدنع نبالاو
 ناو تيبلا يف اهوقبت الثل جاوزلاب مكتنبا بغرت امدنع اوتفتلت نا مكيلع . اهب

 . نولوؤسم مكناف اولعفت ملو هجيوزت ىلع نيرداق متنكو جاوزلاب مكنبا بغر

 عاطتسا اذإف . نيدلاولأ ىلع قحتنبلاو يبصلل نإف لبقتسملا نيمأت يف كلذكو

 . كلذ لعفي نا هيلعو هنبا قح نم اذهف هنبال (ةطسوتم) ةايح نمؤي نا بألا
 تيصحادقلو اهلبقتسم نمؤتل اهيدلاو نم ذخأت نا قحلا اهل ناف ةاتفلا كلذكو

 يف أرقن اننا ثيح ًادج ميظع قحلا اذه ناو تاياورلا يف قوقحلا نم هذه
 يف هلام قفنا دقو راغص لافطا هيدل ناكو راصنالا نم لجر تام هنا ةياور
 كلذ غلب امدنعو . مهنودعاسيل سانلا هلافطأ لأسي ناكو لجو زع هللا ليبس
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 كلذ ملعا تنك ول :باجأف اهانفد اولاق هتزانجب متلعف اذام :لأس (ص) ىبنلا

 نوذحشي هلافطا كرتو هلام دقف دقل نيملسملا ةربقم ىف هنونفدت مكتيعد امل

 . 20(سانلا رن

 طسولا دحلا يف كلذو . مهئانبا لبقتسم نيمأتل تاهمألاو ءابآلا هبتنيلف

 دحأ هذه . (طسولا دحلا يف) نبالاو ةنبالا جاوزو نبالا ةايح ىلإ اوتفتليل

 . قالخألا يهف هذه نم مهألا قوقحلا اما قوقحلا

 ء تنبلاو نبالل ةيناسنإلا قالخألا ميلعت . ةدودعملا قوقحلا نم

 اهومتيأر ولف . دسحلاب مكتنبا يلتبت اليكل اوهبتنت نا لوألا مويلا ذنم مكيلعف

 ةيبرتلا نوكت فيك نكل . كلذ نم اهوعنماف دسحب ةريغصلا اهتخا عم ف

 لفطلا اذه يف ةينانألاو ربكلاو بجعلا متيأرولف . كلذ نع دعب اميف ثدحتنسف
 مكستلا متنا هللاب ذايعلاو متنك نا ةصاخح . كلذ أوعنمت نأ مكيلعف ريغصلا

 اضيا لفطلا 0بصيسالا كلذ لقني ةثارولا دوناق نإف نيدوسحو نيينانأو نيزك

 نع ةليذرلا تافصلا هذه لعبت نا بجي هنأف !زيتغأو ادردخو ًاربكتمو اناا

 . (ةيفاكلا) ةفطاعلا ىطعي ناو لفطلا

 لفطلا ىلع ريثأتلا ض هألاو بألا رود

 وه ناكو ًادج ًاميرك ًالجر ناك «دابع نب بحاص» نا خيراتلا يف أرقن
 لك ينيطعت تناك يتدلاو نأل . يتدلاو نم مركلا اذه تذخا دقل لوقي هسفن

 دوقنلا يئاطعاف اهب قدصت يل لوقت تناكو ادوقن باتكلا ىلإ هيف هجوتا موي

 ركفي نا هيلع هسفنب ناسنالا ركفي امك هنا تملعو ًاّيخس ينتلعج اهب قدصتلاو

 لفطلل هوطعا ماعطلا هب نوأيهت يذلا لوألا مويلا ذنمف « نيرخآلاب ًاضيا
 ىلإ اهومدقيل مكتنبالو مكنبال اهوطعا ةيده نومدقت امدنعو . وه همدقيل
 . ةيعصلا فئاظولا نم هذه ةمحرلاو ةفأرلاو ةفطاعلا هوملعو ةوخألا

 )١( ص دانسالا برق  7١دلج ىفسلفلل لفطلا باتك نع ًالقن ١ ؟ ص .
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 تاونس عبس رمعلا نم غلابلا مكنبإف . ىوقتلا قوقحلا هذه نم مهألاو

 نا مكيلع تاونس عبسلا تاذ مكتنبا كلذكو ةحيحص ةالص يلصي نا بجي

 لامعأل ةزئاج اولعجاو مايصلل كلذكو ةالصلا ىلع ةزئاج اولعجاو و

 همع وا راجلل ةمدخب ماق دق مكنبإ نا متيأر اذاف نيرخآلاب ساسحاللو ريخلا

 رمعلا نم غلبت يتلا ةاتفلاف . كلذ ىلع ةزئاج هوطعاو هوعجشف هبراقا وا
 نم غلابلا يبصلا كلذكو اهيدلاو نم ىوقتلا ةكلم ثرت نا اهيلع تاونس 4
 ًانيدتم هولعجي نا يبصلا اذهل يتلا قوقحلا نم نا امك ًاماع رشع ةئالث رمعلا
 نم هذهو داعملا نم هبلق يف فوخلا اولعجي نا بجي هللا ىلع هوفرعي نأ

 . ةميظعلا نيدلاولا تابجاو فئاظو

 ادحأ كانه نوكي نا هللا ذاعم . بدألا ةةاصحملا قوقحلا نم كلذكو
 . عمتجملا نم درطيس هنكل أمثا ربتعت ال هبدا ةلق تناك ولو ىتحو بدؤم ريغ
 ليولاو امرجم مث نمو ادقعم حبصيسف عمتجملا نم يبصلا وا ةاتفلا تدرط اذاو

 يف بدأتلا هوملعي نا لفطلا اوبدؤي نا ةبعصلا بألا ةفيظوو مألا ةفيظو نمف هل

 مهيلعو . هتلوفط مايا ذنم عمتجملا عم لماعتلا . .و رظنلاو لكألاو سولجلا

 ةحاصفلا ثيح نم كلذكو همالك ةجهل نوكت نا بجي فيك هل اولوقي نا

 فيكو لكأي فيك ًاضيا هوملعي نا مهيلع ملكتي ال ىتمو ملكتي ىتمو ةغالبلاو
 فيك لتكأي فيك فرعي ال ازوجع نا نابحألا ضعي نورت دنق ... سلجخي

 نمو نيدلاولا تابجاو نم هذهو سانلا عم نولماعتي فيك نوفرعي الو سلجي

 . ةميظعلا مهقوقح

 ءالؤهف اهب نوفرعيو مهسفنأب نومتهي نيذلا صاخشالا ةداع نأب ركذاو

 نم هلمع ىلإ بهذي يذلا رجاتلاك . مهدالوا نوبري ال ةداع را

 لكأيف اتم نوكيو + اهتاتا هلو نوكي دق دوعي امدنعو . ءاسملا ىتح حابضلا

 لوحت ام ةداعو . تيبلا ىلإ تاباسح رتفد هعم بلج دق نكي مل نا مانيو ًائيش

 . عمتجملا ىلا ,لابم ال ًاناسنا ًالفط ةالابماللا هذه

 امك بألا اذه نأل ؟ نيدساف نيمهملا صاخشألا -ضعب ءانبا نوكي ملف

 عبسلا يذ هنبال غرفتي الو . نآرقلاو باتكلا يف اقراغ نوكي ماوعلا لوقي
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 دهتجملا اذه هبتني امدنعو . تاونس رشع رمعلا نم ةغلابلا هتنبال وا تاونس

 ثرتكت ال هتنبا نا ىري هنآرقو هباتك يف ًاقراغ ناك يذلا هتلفغ نم ًالثم

 ةبرجتلا . ةبرجتلا اهتتبثا دق هذهو عمتجملا يف بدؤم ريغ هنباو باجحلل

 انل لوقت ةبرجتلاو ادساف نوكيس هتيبرتبو هنباب ديسلا اذه ركفي مل نا انل لوقت
 نا نوعيطتست دجسملا يف نيذلا بابشلا اهيا متنا ىتحو عيمجلا نا اضيا

 اليل ركفي يذلا رجاتلاف . مالكلا اولبقت ناو مكبابش مايا ةبرجت نم اوديفتست
 اذامف مهئانبا حجني ال ةداعف هسفنبو هلكأب ركفي يذلا فظوملاو هتراجتب ًاراهن

 انبا عمتجملل مدقي نا هلعفيس ام لوا ناف ائيس اينيد املاع هللا ذاعم ناك ول

 . كلذك ءاملعلا عيمج نا نظيف ًائيس هابأ ىريس: هنأ . ًادساف

 يف ةعورشم ريغ لئاسو كانهو ًاركتحم « مارحلل ًالكآ بألا ناك اذاف

 .ايساق هنبا حبصيسو هنبا ريكفت ىلع رثؤيس اذه هلمع نا ملسملا نمف هبسك
 ىلإ ةيواعم تمدق دق دابكألا ةلكآ دنه نا انل لوقي خيراتلاف . اراكمو ايجازم

 لوقي خيراتلاو . (ع) ءارهزلا ةمطاف تمدق دق (ع) ىربكلا ةجيدخو عمتجملا

 تمدق دق ةدساف ةأرما تناك يتلا يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةدلاو نا اضيا انل

 : عمتجملا ىلا جاجحلا

 ًاديفم أدلو نومدقيس مهناف نيعيطمو نيرهاط نيدلاولا ناك اذا نكل
 ةالص تقولا لوا يف نولصي هيدلاو نا لفطلا اذه ىري امدنعف . عمتجملل

 هللا اي لوقت يهو اهتدلاو ىلا ةاتفلا رظنت امدنعو . كلذك لعفيس هناف ةبدؤم

 ام :انل لوقي نآرقلا ناف ًاريخأو اهتدلاو ةالص ركذتس يلصت مل نا اهناف
 رود نيدلاولل نا» :انل لوقت ةياورلا وأ ءانبالا ريصم يف رثؤم رود مهل نيدلاولا

 . ةبرجتلاو خيراتلا كلذكو .«ءانبألا ريصم يف رثؤم

 سيلو نيجوزتم اونوكي مل ول ىتح بابشلا عيمجلو ًاعيمج مكل لوقا
 ءابآلا اهيا كلذل اوأيهتيو ثحبلا اذه اوملعتي نا مهيلعف لافطا مهيدل

 اونسحت فيك اوملعتت يكل لافطا مكدنع سيل نسلا يف متربك نيذلا تاهمألاو

 اولوقت يكل لقألا ىلع وا مكبونذ نم اوبوتت يكل اوملعت نكل مكبجاو ءادا

 دي يف ةناما مكئانبا نا عيمجلل لوقا اريخأو مكتانبو مكئانبال . نيرخآلل
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 ربنم نع ةلماك ةحارصب مكل تلق ولف ةبعص ةناماو نيدلاولا

 ال هنأ . كرابملا ناضمر رهش نم لوألا مويلا اذه يف (ص) مركألا لوسرلا

 نوكا ال كلذ مكل تلق ول . ةرتعلاو نآرقلا دعب ءانبالا نم مظعا ةنامأ دجوي

 ثيح . ةريغص ةسرغ تلاز ام ةنامألا هذهو مكقانعا يف ةناما هذهف . ائطخم

 مكقفاري يذلا مكلظك هتداراو ريوصتلا ةسدعك ءيش لك لفطلا نهذ طقتلي

 مكلاعفاو مكلاوقا طقتلي هنهذو . ًامئاد مكقفارت لفطلا ةدارا ناف كلذك ًامئاد
 . عمتجملا ىلإ اهولوحتل ةناما ةتبنلا هذه مكل اومدق دقلو . ريوصتلا ةسدعك

 ناو تومتسف ةماسلا شئاشحلا ىلإ اوتفتلت مل ناو سبيتسف اهل اوثرتكت مل ناف

 ىلإ اوتفتلت مل ناو . ةديفم ريغ ةباغلا يف ةرجشك حبصتسف اهتيبرتل اوهبتنت مل
 اوبهتنا . كلذل اوهبتنت نا مكيلع اهليزتو اهقامعا ىلإ مومسلا دفنيسف اهتاقادص

 نيرشعلا بحاص مكنبا كلذكو . ًاماع رشع ةعبرألا تاذ مكتنبا قفارت نم ىلا
 . اماع

 تناك هتيبرت نا عم (ع) حون نبا دسفا دق ءوسلا قيفر نا نوملعت الوا

 ىعداو (ع) هنامز ماما ىصع دق هنا ثيحب باذكلا رفعج كلذكو ةحيحص
 مامالا وخخا (ع) يداهلا مامالا نبا هنا ؟ باذكلا رفعج وه نمم ةمامالا

 ىلع يلصيل ءاجو ةمامالا ىعدا (جع) نامزلا بحاص معو (ع) رشع يداحلا
 قلع وه ىلصو . رشع يناثلا مامالا هدرطف (ع) رشع يداحلا مامالا نامثج

 الدب باذكلا رفعج هنوعدي سانلا تلعج دق ءوسلا ةقفر نا رهاطلا نامثجلا

 . انئانبا نع مومسلا هذه ليزن نا انيلعف . (ع) يداهلا مامالا نبا رفعج نم

 نبهذي تافيفع تابجحم انك ىتاوللا تايتفلا نم ديدعلا فرعأ ينإف

 د اا ايوة رت سم ب ملال ا نمار نم لا ةدوردعلا ىلإ
 . مألاو بألا ةالابم الو . ءوسلا ةقفر ءارج نم الا ةبيصم

 ىلإ باهذلاو ةيعدالا ةءارق اوكرتيل اونوكي مل ًاصاخشا فرعا مكو

 نم الا مهبيصي مل اضيا اذهو مهلاوحا تلدبت ةأجف نكل (ع) ةموصعملا مرحلا
 . ءوسلا ةقفر

  تايمالاوبءابالل رعاشلا لوقو اف :نيسحلا انو
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 نابعشلانمأوسأءوسلاقيفرنإف «ءوسلاقيفرنمتعطتساامبرها

 ناميإلاو مسجلا ىلع ىضقي هنإف ءىبسلا قيفرلاامأ كمسج ىلع طقف يضقت ىعفألا نإف

 . ًاضيا كتفئاط ىلع لب بسحف كتيصخش ىلع نوضقي ال ءانبالا نا
 يف ملاعلا قرغي نا حصي لهف . ةسرغلا هذه نم مومسلا ليزت نا كيلع

 ركفي الف ًاضيا رجاتلا وا . وه فص يا يف هنبا نأ ملعي الو نآرقلاو باتكلا
 وهف ةنامألا ناخ نمو ةنامألا هذه نوختسو تنبلا هذه فجتسف . هتنباو هنباب

 ةفيرشلا ةيآلا هذه ًاعيمج اوركذتت نا مويلا مكنم بلطاو منهج باحصا نم
 وه كلذ الا ةمايقلا موي مهيلهاو مهسفنا اورشح نيذلا نيرساخلا نا» :امئاد

 لخدي يذلا رساخلا نا اولوقو . اهورسفو مكسفنأل اهوأرقا *نيبملا نارسخلا

 ةالص ىسنيو لوألا فصلا يف ةعامج يلصي يذلاو هدالوا ببسب منهج ىلإ

 داسف ببسب منهج لخدت يتلا ةفيفعلا كلت يه# رساخلاةأرمالاوهتنباوهنبا

 ىلع يوتحي ال مالسالا ناف . اديج اهباجحل هبتنت يه تناك ول ىتح اهتنبا

 نا دكؤيو دعب نم رثكا ناسنالل نا انل لوقت رصعلا ةروس ناف . دحاو دعب

 : ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقي دحاو دعب ىلع يوتحي ال مالسالا

 اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الا رسخ يفل ناسنالا نا رصعلاو»

 ةفئاط الا نورسخيس عيمجلا نا رصعلاب مسقي . «ربصلاب اوصاوتو قحلاب
 :نيدعب اهل يا نيحانج كلمت ةدحاو

 ١ - لمعت ناو .ناميإلا .

 ىهنتو فورعملاب رمأت نا ةلماشو ةماع ةيملاع ةرظن اهيدل نوكي نا - ؟

 يا تيبلا نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبي نا بجيو ركنملا نع
 هذهو نيرخآلا مث نمو هسفن حلصي نا ًالوا هسفنل هبتني نا ناسنالا ىلع بجي

 هتجوز حلصي نا «نيبرقألا كتريشع رذناوإ لوقي نآرقلاف ةيلوط تسيل ةيناثلا

 دوصقملا . . عيطتسي يذلا ردقلا يف نيرخآلاو هؤاقفرو سانلاو هبراقاو هءانباو

 يقالخأ حلصأ نأو دعبب يسفن ىلع لمعأ نأ نيدععبلا نيذهو نيحانجلا نيذه نم
 امف . يتجوزلو يدالوأل ةصاخ يريغل قالخألا هذه يطعا نا يناثلا دعبلاو

 هباسح لكلو هينعي ال كلذ نا ريبعتو يلصت اال هتجوزو اندحا يلصي نا ىنعم
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 كتجوز ىلع أطخ اذه لوقي نآرقلا ناف . هربق ىلا ةدح ىلع لك بهذيسو

 انثحب ةمدقم تناك هذه نينس عبس رمعلا نم غلابلا كنبا كلذكو يلصت نا

 . انثحب نم لوألا لصفلا ىف هللا ءاش نا ًادغ ثدحتنسو

 8م1١



 : يناثلا سردلا

 :لوألا لصفملا

 ةبعصلا نيدلاولا تابجاو نم ءانبألا ةيبرت

 ًاديفمو ًاميق اثحب ثحبلا اذه نإف تلق امكو ءانبالا ةيبرت نع انثحب ناك
 دقلو لوصفو ةمدقم ثحبلا اذهل نا تلق دقلو بجاوو يرورض وهو عيمجلل

 ريصم يف رثؤم رود نيدلاولل نا ةصالخو ثحبلا ةمدقم نع سمألاب انثدحت
 نآرقلا رظن ةهجو نم ءانبالا ةيبرت نا انملعو . باشلاو قهارملاو لفطلا

 رمألا اذهب ةالابماللا مثاو . دكؤم بجاو لب ةبجاو (ع) تيبلا لهأ تاياورو
 . هيلا هابتنالا بجيو ًاضيأ ميظع يورخألاو يويندلا هنارسخو ًادج ميظع

 لخدتس ةلمج مكل ركذاس لوألا لصفلا ثحب يف لخدن نا لبق نكل

 مكرظن دم اهولعجت نا مكيلعو . كرابملا ناضمر رهش رخآ ىتحانثوحب يف
 ةلعلا ثحب سيلو يباضتقا ثحب همدقن يذلا ثحبلا اذه نا يهو امئاد

 كلذ تحرش دقلف ءانبالا ريصم يف رثؤم رود نيدلاولل نا لوقن امدنعف . ةماتلا

 كلذل ةمتهم مألا نوكت امدنعو هنبا ةيبرتب دلاولا متهي امدنع هنا يا سمألاب

 ءاضتقا وحن ىلع لوقن ةبلطلا نحنف اذل . ةداعسلل دهمت ةيبرتلا هذه ناف ةيقتو

 اذه ناف ىوقتللو ةيبرتلل نوثرتكي ال نيدلاولا ناك ناو . ةمات ةلعلاب سيلو

 ريصم ىلع نيدلاولا ريثأت ناف سمألاب تركذ امكو . ءانبالا ةساعتل ًاضيا دهمي
 ىتح ةيبرتلل لابم ال بألا نوكي نا ثدحي ام ريثكف ةماتلا ةلعلاب سيل لفطلا
 دهم دق نوكيو اهنيح تدقعنا دق ةفطنلا نوكت دق ثيح مارحلا لكا ةهج نم
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 ىلإ يدؤت دق ءاملعلاب نبالا اذه طابتراو « ةملاسلا ةئيبلا نا الا هنبا ةساعتل

 نوكي دقف ًاضيا حيحص كلذ سكعو .هتدارإب هتداعسل دهميف هلخاد يف ةروث

 مهديهمت مغربو مألا كلذكو مارحلاو لالحلا يعاريو هدلو ةيبرتل ًامتهم بألا
 هللاب ذايعلاو ءوسلا قيفر كلذكو ةميلسريغ ةئيب يف هدوجو ببس هنا الا هتداعسل
 . ًايقش ًاناسنإ حبصي هنإف

 ناو ًامتح نودعسيس مهناف هتيبر اذا هنا ثحبلا نم دصقن ال انناف كلذل
 لب ةمانلا ةلعلا ثحب سيل اذه نا ةبلطلا نحن انريبعتبو نوقشيسف اوبرت مل

 اوردقي نا بجيو ءانبألا ريصم ىلع ًاريثأت نيدلاولل نا يا ءاضتقالا وحن ىلع

 ناو حيحصلا قيرطلا يف 00 اوعضي نا لهألا ىلع بجيو ريثأتلا اذه

 . كلذ دعب أرطيس اذام نعو « ةدكؤملا مهتابجاو نم اذهو هتداعسل اودهمي

 ةداعسلا نيدلاولا ءىيهي امدنعف . لجو زع هللا تاقيفوتو تايانعب طبتري اذه ناف

 نا رخآ ريبعتبو . لعفلا ىلإ ةوقلا نم هتداراب اهجرخي نا نبالا ىلع مهئانبال

 ةيبرتلا يف لماوعلا رئاس ىلإ تافتلالا عم هادلاو اهعرز يتلا ةتبنلا ىلع هبتني

 مكدحأل سأيلا ةلاح هللاب ذايعلاو أرطت الغل دكؤأو ةتبنلا هذه رمثت ىتح
 . ًاقحال رمألا اذه نع ثدحتأسو

 هسفن دلولا اذه نكلو ةساعتلاو ءاقشلا ةداج يف عقو دق انزلا نبا الثمف

 ناو ةملاس ةئيب يف عقي نا عيطتسي . هكرحتبو هتداراب هسفن دعسي نا عيطتسيا

 انزلا نبإ حبصيو نيدلا ماكحاو ءاملعلاب طبتري نا عيطتسي « ريخلا ةقفر دجي
 . يهلإلا برقلا ماقم ىلإ لصيو ةنجلا لها نم اذه

 ءاقش ىلع رثؤي رمألا نا عم ةفطنلا تدقعناو مارحلا لكأي دلاولا ناك ولف

 برقلا نم غلبي ناو هسفن داعسا نم نكمتي نل هناينعي ال اذه نكلو يبصلا

 ماقم ىلإ لصي نا ناسنالا عيطتسيو ةدوجوم تلاز ام ناسنالا ةدارا ناف يهلإلا

 . نيلفاسلا لفسا ةجرد ىلإ لضي نا هنكمي امك هتداراب يهلالا برقلا

 ةيبرت يا . مهملا نيدلاولا بجاو . بجاولا نع ثحبي انعوضوم
 امهتيبرتو امهلاعفاو مألاو بألا ناف . مهئانبا ةداعسل اوهبتني نا مهيلع ءانبالا

 ال ءاضتقالا وحن ىلع اذه وعدن نحنو . ءانبالا ريصم يف رثؤملا رودلا مهل
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 ثدحتتي انثحب ةماتلا٠ةلعلا نعال ءاضتقالا وحن ىلع انثحب نا رركاو ةماتلا ةلعلاب

 جرخي اذه ناف كلذ دعب هتدارإل ًاقبط نبالا حبصيس امو مهبجاوو نيدلاولا نع
 5 ثحبلا رخآ ىنح ةرابعلا هله اوركذتت نا مكيلعو انثحب راطا نع

 ةداعسلا نوجري عيمجلا

 مهسفنأل ةداعسلا نوجري عيمجلا نا كش ال :ثحبلا نم لوألا لصفلا

 ملاظلاو رفاكلاو ملسملاو ملعتملاو يمألا ناف . ءاقشلا نم نورفنيو مهئانبالو

 نوجري ًاعيمج مهنا ملعن مهراكفا أرقنو مهبولق كردن امدنع ًاعيمج مولظملاو

 ,؟ةداعسلا يهام أرطي دق يذلا لاكشالا نكل . هب ملسم رما اذهو . ةداعسلا

 ةداعسلا موهفم نع ةفلتخملا ةيركفلا ءىدابملا بهاذملا ةرظن نا ةصاخ

 . ؟ سيعتلاو ىقشلا وه نمو ؟ ءاقشلا وه ام كلذكو اضيا ةفلتخم ءاقشلاو

 نإ فيحت لاجنلا اذه ىف ةةيتح ارا ةلاغهو , ؟ديعسلا وه نم كلدقو
 اذهب تمتها دق نآلا ىلإ (ع) حيسملا داليم لبق ْذنم ةديدع  بهاذم

 . كلذ ىلإ قرطتن نل اننا الا عوضوملا

 مجسنت اهفرعي هناو . ناسنالا ةرطف عم قباطتي هنيد نأ يعدي مالسإلا

 ةصاخ عيمجلا يأر يف ناسنالا اذهلو . ناسنالا تاجايتحا عم هميلاعت

 يناويحلا دعبلاو حورلا ىعديو يتوكلملا يونعملا دعبلا نيدعب مالسالا

 عييمج هبشي دعبو مسجو حور نم بكرم ناسنالا نا يا مسجلا ىعديو
 دعبلا ىعديو ةكئالملا هبشي رخآلاو يناويحلا بناجلا ىعديو تاناويحلا

 اهكردي ال ةبيجع قيرط مسجو حور نم ناسنالا بيكرت ةقيرط ناو يتوكلملا

 اذه ةيفيك نوكردي ال لجو زع هللا نم مهملع نوذخأي نيذلا ىتحو هللا الا
 نيب عمجلاك ناسنالا اذه بيكرت ةقيرطف لاحم نيفنصلا نيب عمجلاف بيكرتلا

 دعبلا عم مجست ال يناويحلا دعبلا يف لويملا عيمج نا يا نيدضلا

 دعبلا عم مجسنت ال يتوكلملا دعبلا يف لويملا عيمج ناف سكعلابو يتوكلملا
 امدنعف . يناويحلا دعبلا يف برشلاو لكألا بحي ناسنالا الثمف يناويحلا

 مئالتي يذلا هسفن لعفلا اذه نكلو برشي شطعي امدنعو لكأي ناسنالا عوجي
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 دعبلاف . يتوكلملا دعبلا يفاني هناف يناويحلا دعبلا وا ناسنالا عبط عم

 كرابملا ناضمر رهش مايصف لجو زع هللاب هبشتن ناو موصن نا انديري يتوكلملا
 دعبلاب اهانسق اذاو ءانل ةذل اهنا اهدجن يناحورلا دعبلاب اهسيقن امدنع

 نآرقلا لوقي ليللا فصن يف ضوهنلا كلذكو املأ اهريتعن اننإف يناويحلا

 اممو ًاعمطو ًافوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىناجتت# : ميركلا

 اوناك امب ًءازج نيعأ ةوق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف نوقفني مهانقزر

 مونلا ىلع يلاعتلاو ليللا يف ضوهنلا نع ثدحتت ةيآلا ناف . 2274نولمعي

 دعبلاو حورلل ةبسنلاب هنكل ناسنالا دنع يناويحلا دعبلل ًاملأ دعي اذهو ءينهلا

 . ليللا قمع يف حورلا قيلحت ةذل كردي نا دحأ عيطتسي ال ةذل دعي يونغملا

 ناسنالا اذه يف يونعملا دعبلا نا ولف ةبيجع ناسنالا بيكرت ةقيرط ناف كلذل

 يداملا دعبلا لعجو يداملا دعبلا ىلع بلغت مسجلاو حورلا نم بكرملا

 نا ىتح لجو زع هللا الا ىري ال ثيحب لصي نا ىلإ جرعيس هناف هل ًابكرم

 يف ركذو جارعملا ثيدح يف ءاج دقلو هيلا لوصولا نم نكمتت ال ةكئالملا

 مدقتي ملو ليئربج هيف فقوت ناكم ىلإ لصو دق (ص) يبنلا نا يونثملا رعش
 2 لوشيو ١ ”:تفرتلا هتزواجت ناف» : ليثربج لاقف مدقت (ص) يبنلا هل لاقف

 : يونثملا

 كلتتتم» تيسلف ملذقت لاق يعمل يثربجاي لاعت لاق

 هلعجتو مسجلا ىلع بلغتت يتلا حورلا ةطساوب ناسنالا جورع متي امنا

 هللا الا ىرت ال ثيح غلبت ىتح هبكرتف اهقارب يداملا دعبلا اذه حصيف اهبكرم

 هبكريو هل دعيف يداملا دعبلا ىلع يونعملا دعبلا بلغتي نا يا . لجو زع

 دعبلا ىلع يداملا دعبلا بلغتي نا كلذ سكع ثدح ولو . جرعي يكل

 غلبي ىتح طقسيس هناف جرعي نا لدبو يونعملا دعبلا بكريس هناف يونعملا
 : ميركلا ناآرقلا يف ءاج امك هطوقس يف

 ١١( ةيآ ةدجسلا ةروس ١5/5١6٠ .

  6دلج راحبلا ١4 ص 571١ .
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 هناف . #27*نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا هللا دنع باودلا رش ناإ#

 ال اركف كلميلو هيدل لقعت ال نكلو القع كلتمي يذلا ناسنالاف  ناطرسلا
 ىطغ دقلف . هلقع ىلع طلستو هركف بلس دق يداملا دعبلا نا يا هب ركفي

 هسفن دجيف هينيع حتفي اهدنع تومي نا لا اير يقل رعت ريسيو . هلقع

 مامإلا نإف اذهل ربكا هطوقس ناك رثكا ايندلا يف يفب املكو . نيلفاسلا لفسا

 ناطيشلل هتوف يرمع ناك اذاف» :ةيداجسلا ةفيحصلا يف لوقي 42 داجسلا

 ىلع فرصي يرمع ناك اذإ تومأ نأ يل لضفألا نم هنأ يأ "”0(كيلإ ىنضبقأف

 تام املكف نآ دعب نأ طقسيسف طوقسلاب ىلتبا ول ناسنالا نأل . بونذلا

 هنإف جورعلا يف كلس ول كلذكو (ًاعيرس كيلا ينضبقاف) هل لضفا ناك عرسا
 هبرق ناك ايندلا يف رثكا رمع املكو ىرخأ دعب ةظحل يهلالا برقلا نم برقي

 . انيق ةنخلا قري أل كبح لضيهنا.نهوبكا

 ناسنالا دنع نيدعبلا ىلإ تافتلالا بجي

 سفنلا اهتيا اي# توملا دعب هيف بطاخي ماقم ىلإ لصي ناسنالا نا

 عضو نا . يراوج ىلإ يلاعت يلإ يلاعت يا'4"0كبر ىلإ يعجرا ةنئمطملا

 دوقملا ءارو سلجي امدنع قئاسلا ىلع ناف قئاسلا عضو الماك همشي ناسنالا

 اذاو برخت نا ءىفطنت الثل هبتني نا هيلعو ةرايسلا تيزو نيزنبلا بقاري نا

 الكل هبتني نا هيلع تقولا سفن ىفو . طقست ةرايسلا ناف ةدحاو ةظحل لفغ

 يذلا ىلعف . ليفلاك ةرامألا سفن نا :قالخألا ملع ءاملع لوقي . لفغي

 كلذ نع لفغ ناو ليفلا سأر ىلع رارمتساب طوسلا برضي نا ليفلا بكري

 . هعم وه طقسيو يىوهيس ليفلا ناف ةدحاو ةظحل

 )١( 7؟/لافنالا .

 /رجفلا هيف 717 :

 و



 دعبلا بقاري نا هيلعف عفتري نا ديريو ةداعسلا وجري ناسنالا ناك نا اذل

 ناف زئارغلاو لويملا لتق كلذب دصقن ال اننا اوتفتلت نا مكيلع ًاعبط . يداملا
 نم دعي راحتنالا ناف ساسالا اذه ىلعو مالسالا يأرب ًامارح دعي كلذ

 نم ةلهجلا ضعب وا دونهلا نيضاترملا هلعفي امو . مالسالا يف تامرحملا

 نا بجي نيبملا يمالسالا نيدلا يف ًامارح ربتعت مسجلاب ةرضملا تاضايرلا

 باشلا ناك نا اذهلو . همسجل هبتني نا ناسنإلا ىلعو ام ٍدح ىلإ زئارغلا عبشت
 مقي مل نا لوقي نآرقلا نا ىتح هوجوزي نا هيدلاو ىلعف جاوزلاب بغري

 . كلذ لعفي نا عمتجملا ىلعف كلذب نيدلاولا

 اونوكي نا مكئاماو مكدابع نم نيحلاصلاو مكنم ىمايالا اوحكناوإ»

 (74هلضف نم هللا مهنغي ءارقف

 . بزعلا نابشلاو تايتفلا جوزي نا يمالسالا عمتجملا ىلع هنا ينعي

 نم حبصي هناف كلذب اوموقي مل ناف تاهمألاو ءابآلا بجاو نم رمألا اذه

 اديهف :هرييرع ىلع يضع لا جاورلا ديوير يدلل روحي ذو: عمتجملا هيحاو
 مالسالا يأرب احيحص سيلو همسج لمهي نا هل قحي الو مالسالا يأرب مرحم

 هضفري امو زئارغلا عيمج عبشت نا بجي لوقي مالسالاف اعئاج ىقبي نا

 لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب اي» :نآرقلا لوقي طارفالاو داسفلا وه مالسالا

 اهيا ينعي . (4#2نيفرسملا بحي ال هللا نا اوفرست الو اوبرشاو اولكو دجسم
 ةديدجلا كبايث يدتراو كتيصخش ىلع ظفاح عمتجملا ىلإ درت امدنع ناسنالا

 نكل «اوبرشاو اولك» برشلاو لكألا ةزيرغ عبشا :لوقي مث ًامظنم ًابترم نكو
 مل ناو . امتح دعُبلا اذه عبشي نا بجي اذهل . طرفت وا فرست الئل هبتنا

 ضيفلا موحرملا نم ةياور مكل لقنا .امتح ةداعسلا غلبت نلف دعبلا اذه عبشي

 . (هر) يناشاكلا

 ) )0الاعراف/١” .
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 عابشإ بجي هنأ امك . ًامتح يداملا دعبلا عبشي يذلا ملسملا ناف اذهل
 حورلا ءاذغو ءاذغ ىلإ جاتحي هناف حورلا يا يونعملا دعبلا . يونعملا دعبلا

 نا بجيف موصلا اضيا حورلا ءاذغ نمو اهتقو لوا يف ىدؤت نا بجيف ةالصلا
 نا بجيف ملع ىلإ جاتحت حورلاو هجو لضفا ىلع كرابملا ناضمر رهش ماصي

 قافنالا بجيف نيرخأآلاب ريكفتلا اهمزلي حورلا ةينيدلا سلاجملا يف رضحي
 هيف متهي يذلا تقولا سفن يفو . هللاب طابترالا كلذكو تاقدصلا ءاطعاو
 مامتهالا هيلع دسجلاب متهي امدنع كلذكو . مسجلاب متهي نا هيلع حورلاب

 . ضعبلا امهضعب ةقفرب مامالا ىلا امدقتي نا امهيلع نينثالا نيذه حورلاب

 ال ثيح ىلإ لصت ىتح اهبكوم يداملا دعبلا لعجت نا نم حورلا نكمتت يكل
 امو . ديعسلا وه صخشلا اذه ربتعي مالسالا نأ . ىلاعتو هناحبس هللا الا ىرت

 . ناسنإلا ةداعس نا ربتعي مويلا ملاعلا نا يا ءىطاخ رمأ ةذللا ةلاصا ىعدي

 ربتعي مالسالا نكل احاترم نوكي ناو ةوهشلاءافطاو . برشلاو لكألا نسحب

 امك . ةرخآلا يفو ايندلا يف امنهجو . اداسفو اطارفا هدعيو ائطاخ رمألا اذه

 طقستو تاوهشلا يف قرغلا ثيح اكيرما يف ةصاخ برغلا ايند يف مويلا ىرن

 نكمي ال ثيح نوعلا دمتست ىهو ةيواهلا وحن ةظحل دعب ةظحل اهيف ةيناسنالا

 ةداعس نا ربتعت داصتقالا ةلايضأو ءىطاخ ريكفت ةذللا ةلاصأف اهدعاسي نا دحأل

 يفكيف . لكألل سيل نكلو ةحارلاو ةيهافرلا يف هتداعسو لاومألا يف ناسنالا

 نا امك ًاديعس ربتعي يكل الام هيدل نوكي نا ناسناللو عمتجمللو ةموكحلل
 مالسالا أطخ اذهو ةناكملاو لاملا يف ةداعسلا نا نظي . كلذ دقتعي انم ًاريثك

 . أطخ اذهف هذه يه ةداعسلا نا نظت ال نكل ًاحاترمو ًاهفرمو ًانكمتم نك لوقي

 نا يف ناسنالا ةداعس نا نودقتعيو سفنلا ةلاصاب دقتعي ضعبلا نا امك

 نا لوقعم ريغ ًاضيا مالسالا يأرب اذهو همسج لاز ول ىتح ةيوق هحور نوكت
 ةدودك يدنهلا ضاترملا هلعفي ام لثم . مسجلا نود نم ةيوق حورلا نوكت

 . اهقنارشب اهسفن قنخت يتلا زقلا

 ركفت نا كيلعو نادعب كل نا ناسنالا اهيا لوقي مالسالا ناف اذا
 سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو» :لؤقي اذام نآرقلارظناو . امهالكب
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 ةريثك معن كاطعا دق لجو زعهللا نا ناسنالا اهيا ينعي ايندلا نم كبيصن
 حورلاب ركف يا كترمخآب معنلا هذه ةطساوب ركفف نالاو ةفتيبملا... لقعلا
 ناف كايندل هبتنا نكل #ايندلا نم كبيصن سنت الو#يونعنملا دعبلا كلذبو

 رم ورا ل ب يول وم

 يف اهركذي يتلا ةفورعملا هتيصو يف (ع) يناثلا مامالا لوقي امكو كترخآب
 هيلع توملا دنع اهب ظفلت (ةساسح) ةرابع اهنإفودبي امكو هرمع تاظحل رخآ
 هنا يا «ًادغ تومت كنأك كترخآل نكو دبا شيعت كنأك كايندل نك» : مالسلا

 ركفت امنيب كدسجب ركفو . كترخآب هيف ركفت يذلا نيحلا يف كايندب ركف
 . اديعص نايفألا حبصي اهدنع . كدسجب ركفت امدنع 000 كحورب

 ادغ ثدحتأسو صقان ثحبلا اذهو . انثحب لصا نع ًاليلق ثدحتأس

 دعبلاو يداملا دعبلا نيدعبلا نمؤي نا صخشلا ةداعسف لوألا لصفلا اذه نع

 ةيادبلا ذنم اوركفت ل حالفو ةداعس نوجرت متنك ناف يونعملا

 ىلإ دريو اباش حبصي ىتح اعم هحورو هترخآو هايندب ةفطنلا داقعنا لبق

 ينعت الو . هترخاو هايندب اوركفت نا مكيلع ًاضيا تقولا كلذ يفو عمتجملا

 ًأرجات لعجت نأ وا ةداهشلا لين ىلع هعجشتو هتالصل هبتنت نا طقف ةيبرتلا

 هسرد ىلإ تفتلت نا كيلع هتالصب ركفت يذلا نيحلا يفف هايند لجا نم ارقام

 (ةرخآلاو ايندلا رسخإ نمم نوكيس هنا يهيدبلا نمف 5 نينثالل هبتنت مل ناو

 داقعنا لبق مالسالا لوقب ترصق دق كناف رخآلا نود مهنم ٍرمأل تهبتنا ولو

 . لفطلا ةساعت ىلع بيجع ريثأت مارحلا لكأل نأل ٌالالح ًاماعط لوانت ةفطنلا

 يوقي هنأل اهداف 207 لوانت ةفطنلا داقعنا لبق لوقي هسفن مالسالا اذه نكل

 نأل لماح نوكت امدنع بنذت الئل هبتنت نا مألا ىلع لوقي مالسالاو لفطلا ةينب

 الثل اهسفن بقارت نا لماحلا مألا ىلعف . يبصلا ءاقش ىلع يوق ريثأت اذهل
 بنذت الئل هبتنت يا يبنجأ اهاري وا باتغت ال وأ ىقيسوملاو يناغألا ىلإ عمتست

 هذه ىلع نا لوقي هسفن مالسالا نكل لفطلا اذه ريصم ىلع رثؤت مألا ماثآ هنأل

 )١( ///صصق .

35 



 شمشملاو حافتلاف مسجلا يف رثؤي هنأل (ًافيظن) ًاديفم ًاماعط لوانتت نا مالا

 اهنبا عضرت نا مالا رمأي ةدالولا دعبو . لفطلا مظعو محل يف رثؤي صاجالاو

 اهنبا عضد نا مألا ىلعف همظع يوقيو ةفطاعلا دجوي يذلا وه مألا بيلحف

 ال نا نم ًاضيا رذحي مالسالا نكل لفطلل وه ءاذغ لضفا نا ملعت ناو نيماع

 لفطلا عاضرإ لبق ًاضوتت نأب مألا يصويو ماثآلاب اجوزمن بيلعلا اذه ةوكب

 لفطلا بيلحو مألا ماعط هل ءىهي الا نم بألا رذحيو ةضئاح تناك ول ىتح

 اميف ليصفتلاب كلذ نع ثدحتنسو . نبالا ءاقش يف رثؤي كلذ نأل مارحلا نم

 هبتنت نا كيلع ةسردملا ىلإ لفطلا اذه بهذي امدنع مالسالا لوقي . دعب
 نوكي الثل ةسردملا ىلإ بهذي امدنع ًاعيش هلوان . هماعطلو . هنيدل ءهسردل

 الفط لفطلا اذه رشاعي نا نم ًاضيا رذحيو هؤالمز دي يف ام ىلع هرظن
 ايذاك هلعجيو . لوألا مويلا ذنم مكنبا 500 هناف 5 2 ًاباذك + اديضاف

 نا ملسملا ناسنالا ىلع نا : مالساالا لوقي لفطلا ربكي امدنعو . لكم اف عتم

 نيسفاتتلا كيلدكو ايناخ تافارخلا عد ٠ جاوزلاب بغرت امدنع هتنبا جوزي

 يا هللا ءاش نا كلذ نع دعب اميف ثدحتنسو ةيلاغلا روهملا كلذكو«*»زاهجلاب

 اق يملا نه ةيملسعلا مضر ننلاووطاخ . موقلا هده رددكت نا بحب

 ركل ةلردمب لاكألا نأ دهلاقف ريبختلا هقنطللا نه نانا :لقربعم انآ :نيانلا اهب
 ةانيو ةنتقا نكت“ الاو .. ننس هتاليسفا نتف ملقا اهزاجق كردآ اذا :رخيشلا ىلع
 نمو :لاقف ءافكالا :لاقف ؟ جوزن نمف هللا لوسر اي :لاقف لجر هيلا ماقف ريبك

 ءافكا مهضعب نونمؤملا . ضعب ءافكا مهضعب نونمؤملا :(ص) لاقف ءافكألا

 . ؟ يضعب

 يذلا اما .اهجوزت نا كيلع « ًابناج تافارخلا عد ملسملل ؤفك ملسملا

 رذحا نكلو اهيطعت ال لوقا ال انا . ازاهج اهل مدقتو اهجوزت نا كيلع لوقي
 هناف زاهجلاب ركفي امدنعو بألا ىقشيس ذئدنعف سفانتلاو دسحلاو طارفالا

 . ليطابأ اهعيمج هذه لوقي مالسالاف . مألا كلذكو هتنبا جيوزت نم رفيس

 3 دلج راحيلا ةئيفس « (مجرسملا) مهتنبا لزلم زيهجت نيينارالا تاداع نم (86)

 . ١1١٠١ ص
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 ىلع قفاوأ الو ضراعأ انأف . اهجايتحا ردقب ًازاهج كتنبال مدقت نأ كيلع ًاعبط
 مدقي نأ بجيف . ةبيجع لكاشم يف عقن مث نمو الثم ريناند ةسمخ مدقن نا

 نا ىلع قفاوا ال كلذكو طارفالا وه ضوفرملاو طسولا دحلا ىف رهم ةاتفلل

 هلعجتف رهملا عفرت نا تدارا ناو ديجملا هللا مالك نم دلج ةاتفلا رهم نوكي
 اما . كلذ نع جتنت يتلا ةريبكلا لكاشملا دهاشت تناو نازيملا نم ةلماك ةرود

 لكألا يف هروما لك يف طسولا دحلا يعاري نأ ملسملا' ىلع :لوقيف مالسالا

 يذلا تقولا سفن يف مالسالاف ةيعامتجالا رومألا يفو ةدابعلا يفو برشلاو

 ىتح يلصي ال نمل اهتجوز نا كربتعي هنإف كتنبا جيوزتل هبتنت نأ كنم بلطي
 محرلا عطق نم كرذحي مالسالاو  كمحر تعطق دقلف لامو هاج وذ ناك ول
 نم ةنبا هبتنا :كل لوقيو . كتنبا حور ىلع ظفاحت نا كنم بلطي هنا يا

 ةرشاعملا نسحي الو يلصي ال هنكل لامو هاج وذ اهدلاو ناك ناف . بختتت

 . نتفلاو بعاتملا ىوس بلجي نل ةاتفلا هذه نم جاوزلا ناف بذبذتم همالساو

 ىلإ (هبتنن) تفتلن نا انئانبألو انسفنأل اهوجرن ىتلا ةداعسلا نا انثحب ةصالخو

 ةرطفلا نيد يمالسالا نيدلا انئانبا ماسجاو انمسج ىلاو انئانبا حاوراو انحور
 هبتنا كحورل هيتنت اميفو كحورل هبتنت اميف كمسجل هبتنا انل لوقت ةرطفلاو

 اميفو هترخأب ركف هنيدو كنبا دسج يف ركفت امنيب لوقي مالسالاو . كمسجل

 . هايندب ركف هترخآب ركفت
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 ثلاثلا سردلا

 يناثلا لصفلا

 ةثارولا نوناق

 ةرهاظلا تافصلا «. نيدلاولا تافص. نا ةيملعلا ةيحانلا نم تبثا دقل
 لخبلاو مركلاو فوخلاو نبجلا وا ةعاجشلاك ةنطابلا تافصلاو هبشلاو لكشلاك

 يتلا وا تارذ ةطساوب لقتنت ةئيسلاو ةنسحلا تافصلا نا يا ةفأرلاو دسحلاو

 أاعم امهالك وأ مألا وا بألاب ًاهبش نبالا حبصي ةداعو ءانبألا ىلإ ايالخلا يف
 ناك نا نوصخشي نيصتخملا نا ريغ .كلذ زيمن نأ نحن عطتسن مل ول ىتح

 لفطلا ما تبثت 0 ةئف نا نآلا لاقي امكو . همأ وا هابا هبشي لفطلا اذه

 ةركظلا كاننيفلا# ايفنا ةيوغفملا كتافضلاا نيصتخملا كلذكو . هدلاوو

 . ليخب هنبا ةداع نوكي ليخبلا بألاو ًادوسح اهنبا نوكي ةدوسحلا مألاف

 نيدلاولاو ةميركلا مألاو ميركلا بآلاف سكعلابو . ءانبجلا نيدلاولا كلذكو

 ىلع مكحلا اذه قباطيو . ناعجشو ءامرك ءانبا عمتجملل نومدقي نيعاجشلا
 . بلقلا ةاسقلا نيدلاولا ىلع وا ةفوؤرلا مألا

 نا عيطتسي دوسحلاف ةثارولا نوناق ريغت انتدارا نا اوتفتلت نا مكيلع ًاعبط
 ةداراف ةثارولا نوناقل ًاقبط نابجلا كلذكو هتدهاجمبو هتداراب هلخب ليزي

 . ةثارولا نوناق ريغت نا عيطتست ديجلا ملعملاك ناسنالا

 اقبط ةثارولا نوناق نا هل هبتني نا عيمجلا ىلع ثيح انثحب عوضوم نكل

 ؟



 يف ةدوجوملا تانيجلا نا انل لوقي ملعلاف . ًاحيحص دعي ملعلاو مالسالا يأرل
 نا اضيا انل لوقيو ةنطابلاو ةرهاظلا نيدلاولا تافص نولمحي ةدحاولا ةيلخلا

 ةليذرلاو ةليضفلاك ةنطابلا تافصلاو هبشلاو لكشلاك ةرهاظلا نيدلاولا تافص

 ىلا ريشت ةفيرشلا ةيآلا هذه نوكت دقو اذه ديؤي مالسالاو . ءانبألا ىلإ لقتنت

 جرخيال ثبخ يذلاو هب رنذإب هتابن جرخي بيطلا دلبلاو» ءاذه ةثارولا نوناق

 لوقعم بلطم برقي نا ديري وهف سوسحملاب لوقعملا هيبشت اذهو'”4ادكن الا
 يتلا . ةبصخلا ضرالا نا لوقيف ىسح رما بلاق ىف هينبيف . انناهذا ىلإ
 ءاطعلل ةديج ًاتاذ ىه ىتلا ضرألا تفرح نقر ةئاصعلا تاتابنلا اهنم تذتجا

 ال نا اما يهف ةيمسلاج كلل ءابدجلا ضرألا اما ًاريفو اهءاطع نوكيسف

 نآرقلا . ةبصخلا اعيمج هفرعن ام اذه ادج ليلق اهءاطع نوكي وا اًئيش يطعت

 هللاو ءابدجلا ضرألاك هنإف رهاط ريغ كبلق ناك نإف ًابذهم نك كسفنل هبتنا لوقي

 ىلع ةنسحلا تافصلا مكحتلو ًابذهم نكو هبتناف ةليضفلاو ةراهطلا اهنم عبني

 يناعم دحا اذه . هنم ريثكلا ريخلا عبنيف ةبصخلا ضرألاك حبصي يكل . كبلق

 ةفيفعلا مألا نم جتني ثيح انثحب عوضوم ىلإ رخآلا ىنعملا ريشي دقو ةيآلا

 نيدسافلا نيدلاولا نمو . ءايقتا ءانبا يقتلاو ميركلاو عاجشلا بألاو ةلضافلاو

 ام ىلإ رظنا» :لوقت ةياور (ص) مظعألا لوسرلا نع لقني . نيدساف ءانبا

 ال مأ ةفيفع يه له جوزتت ةأرما يا هبتنافأ «ساسد قرعلا نإف كتفطن عنصت

 يا ساسا لصا نأل (ساسد قرعلا ناف) جوزتت نم هبتنا . ةلضاف يه له
 يتلا ا ل نيذلاف .هلمعب موقي يذلا وه ءيش

 ملعا نأ ةياورلا ىنعم حبصيو ًأديج ينعم نوكي دقو ءايحألا ء ءاملع اهب لوقي

 ةريغصلا تادوجوملا هذه نا ملعا . لمعلاب نوموقي نيذلا مه تانيجلا نا

 لمحت يتلا يه يه ةدحاولا ةيلخلا يف ةدوجوملا ةدرجملا نيعلاب ىرت ال يتلا

 ةنئنسحلا نيدلاولا تافص نحب بألاو مألا ةهابشو لكشلاو .ةثارولا

 نوكت دق (هيبا رس دلولا) اهيف لوقي يتلا (ص) لوسرلا نع ةروهشملا ةلمجلاو

 ١١( 08/فارعا .
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 لفطلا حبصي ةلضاف مألا نكت مل نا : ىنعملا حبصيف مالكلا اذه ىلإ ةراشا

 دكؤأ نا ددصب تسلو الضاف لفطلا حبصي ًالضاف بألا ناك ناو . كلذك ةداع

 1 حم يمالك ىلع ادهاش امهتركذ يتلا نيتياورلاو ةيآلا قيبطت نا ىلع

 . هر هلع اهل ا رنا 5 ةثارولا نوناق نا هلوقأ نا ديرأ امو حيحص ريغ

 ضعب ىطعأف . ءانبألا ةيبرتلو ةثارولا نوناقل ًاساسا مالسالا عضو دقلو

 يبرن نا نم نكمتن يكل . لفطلا ةفطن دقعنت نا لبق ةيبرتلل ةمدقمك رماوألا

 . يبصلاو ةاتفلا جاوز مالسالا هيلع قلعي ءيش لواو « ةحيحص ةيبرت ءانبالا

 هذه ! ؟ نوكي نا بجي فيك جاوزلاو جوزلاو ةجوزلا نوكت نا بجي فيكف

 اومدقت نا متدرا اذاف لاجملا اذه يف ريثك مالك مالسإللو « ةيبرتلل ةمدقم

 ىلإو مكسفنألو ةثارولا نوناقل اوهبتنت نا مكيلعف عمتجملا ىلإ نيملاس الافطا

 اهيلع رما لوأف عمتجملا ىلإ ًالضاف ًانبا مدقت نا ةأرملا تدارا اذاف . مكتاجوز
 نا جوزتت نممو جاوزلا هب متهت نا بجي رما لوا يا ةثارولا نوناق هب مامتهالا

 نم 0 اذا» : يبنلا نع ارارم (ص) 5 اهررك دقو ةماع ةدعاق مالسالل

 نأ ريبك داسفو ةنتف نكت الاو هوجوزف مكيلا بطخي هتناماو هنيدو هقلخ نوضرت

 اوجوزتي مل نيذلا ةاتفلاو باشلاب صتخت ةياورلا هذه نكل عيمجلل ثيدحلا

 نا مكيلعف جاوزلا نوديرت متنك نا . ًارارم ءالؤهل (ص) لوسرلا لاق دقلف دعب
 نوكي يتلا نيدلا تاذ باشلا اهيا جوزت . قالخألاو نيدلا نيرمأل اوتفتلت

 نيدتملا باشلاب جوزتت نا اضيا ةانقلا ماو. ةيناسنا قالخا تاحضا اهيذدلاو

 ةيناسنا ًاقالخا كلمت ةجوزلا نكت مل ناف . ةلضافلا قالخألا بحاص بذهملا

 اذه نع جتنيس يذلا نبالا ةصاخو اريطخت اجاود اذه ناف ةنيدتم نكت ملوا

 نمدلا ءارضخلاو كايا» :(ص) يبنلا لوقي اضيا اريطخ نوكيس هناف جاوزلا

 تبنم يف ءانسحلا ةأرملا :لاق نمدلا ءارضخ امو هللا ل وسر اي ليق

 تايتفلا 3 قدصي ال اذه نا ال ءانسحلا ةأرملا) ركذي هنا عم“"0«ءوسلا

 تاياورلا يف أرقن . ةبذهم ريغلاو ةنيدتم ريغلا لئاوعلا نم كل ندا تففيف

 )١( دلج راحبلا ٠١7 . ص 777 .
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31١ 



 ال . نيدساف هيدلاو ناك وا رمخلا هيدلاو برشيو يلصي ال نمم متجوزت اذا

 ةقيقحلا يف مكنا يا . مكمحر متعطق.دق اونوكت مكناف . بونذلل نوثئرتكي

 اذه نم رثكا ءيش ةثارولا نوناق ينعي الو . مكنبا متكلهاؤ مكتنبا متلتق دق

 تبنم يف ءانسحلا ةأرملا) ةلمجلا هذه يه سمألاب اهتركذ يتلا ؤفكلا ىنعمو

 هدقتعي ام وا انضعب هروصتي دق ام اذه ىنعي الو ةريقحلا ةلئاعلا يف (ءوسلا
 صخش وا هنم ىقرأوأ هلثم رجات هؤفك نا روصتي رجاتلا ًالثمف ؤفكلا نع ضعبلا
 . اذهب لبقي ال مالسالا نإف هنم ًاماقم ىلعأ وا هلثم ناك نم هؤفك نا نظي هيجو
 يذلا سئابلا ريقفلا هنا نظنف ؤفك ريغلاب اوجوزتت ال نا ةياورلا لوقت امدنعو

 نا مالسالا هب دقتعي امو . كلذ ضفري مالسالاف . عمتجملا يف ةناكم هل سيل
 ةلئاعلا يه هذهف ةيناسنإلا تافصلا اهمكحت يتلا ةنيدتملا « ةيقتلا ةلئاعلا

 نحن نظنف 2١١4 مكاسقتأ هللا دنع مكم ركأ نإ» ةريقحلاب تسيلو ةقومرملاو ةمرتحملا

 ةلئاعلاف ءىطاخ ىنعملا اذهو ةناكملاو لاملا يف) انل يواسملا وه انؤفك نا

 . ةلضافلا ةنبالا يا ةيقتلا . ةميركلا ةلئاعلا يه ةريقح ريغلاو ةمرتحملا

 ىتح ليوط تقو ىلإ جاتحيو ًايسنم لازي ال يذلاو يسنملا ءيشلاو
 تناك نا اريثك نوققدي ةاتفلا ةبطخل نوبهذي امدنع ةداع هنا . هنايسن لوزي

 يف نوققدي مهناف ةريبك ةراضح ءاسنلا نيدبا ذا ةصاخ ال ما ةليمج ةاتفلا

 دقل :تلاق ةاتف بطختل تبهذ ةأرمإ نأ ىوري اهتفاظن يف ىتحو اهترطشو اهلامج

 اذه نإف . نيفيظن اوسيل مهنا تملعف ةخستم ضرألا تدجوف ةداجسلا تعفر

 ىوتسم يف ىتحو لامجلاو ةفاظنلا يف نوققدي مهناف اديج ةقدلا نم ردقلا

 ما الثم ةدوسح ةاتفلا هذه لهو ةيونعملا تافصلا يف ةقدلا نع اما . ةشيعملا

 ما نا اندجوو انققح دقل لوقيف بطخيل دحا بهذي نا ثدحي ام ليلقف ؟ ال

 نم جاوزلاو ةثارولا نوناق قبط كلذك ًاضيا يه نوكت دقو ةدوسح ةاتفلا هذه
 دجسملا ىلإ بهذيو ىلصي ناك نا ىبصلل هبتنا . ارطخ دعي ةاتفلا هذه

 يف ناسنالا ققدي امتنع ال كلذك نكي مل ناف ءاملعلا رشاعيو

 بارحملاو ربنملاو ءاملعلاب نومتهي ال نيذلا دارفألا ىدل اهأشنم دجي راطخألا

 قفاري ناك ناف هترشاعمو هتقادصو هتلئاع ةيصخش يف متققد مكنا ثدح لهف

 ضن



 ةرشع ةيناثلا دعب دوعيسو هتيب ةرادا نم نكمتي نلو ىقشيس هنافءوس ءاقدصا

 رومألا هذه يف متققح مكنا ثدحأ ًاناركس دعي مل اذا اذه ًاليل ةدحاولاو

 لوق يف متققد لهف .هتماقو هلكشو ةيلاملا هتردق نمل مكتقيقحت نمض

 هنيدو هقلخ نوضرت نم مكءاج اذإ» :ربنملا ىلع نم لوقي ثيح (ص) يبنلا
 قلختس قالخألاو نيدلا يف ققدن مل د داسفو ةنتف نكت الاو هوجوزف

 دسفيسف (ريبك داسف) يا ةنتف . جوزتتس ىتلا كتنبا وا كنبال وا كسفنل ةنتف

 يف ققدت مل ناو ةلئاعلا دسفتس نيدلا يف ققدتو ثرتكت مل ناو عمتجملا

 بعت دق تالضاف تابجحم تايتف فرعن مكف . ةاتفلا دسفس قالخألا

 نهجاوزا ببسب نهعاضوا لدبتت نهجاوز دعب نكل نهتيبرت ىلع نهيدلاو
 نكل نينيدتم اوناك بايش نم كلانه مكو ةالصلا نكرتي ىتح ًاماع رمي نا لبقف
 مغر مهنيدو مهقالخأ تريغت ىتح ةدساف وا ةنيدتم ريغ تالئاع يف اولخد نا ام

 . ةيوقلا مهتدارا

 ةثارولا نوناق نا لوقي مالسالا . ًابيجع ًاريثأت رثؤي اذه نأ حضاولا نمو

 اذا كنا اضيا لوقيو ىوقتلاو نيدلاو قالخألاب عمتجملا حالص ناو احيحص

 نم نوكي انايحا . ةجيتن ىلإ لصت نلف قالخألا سيلو لاملا ءارو تضكر

 لامجلاو لاملاب متهي تقولا سفن يفو ىوقتلابو نيدلابو قالخألاب متهي
 رخآلا ضعبلا دنع ةيسنم سمألاو مويلاك قالخألا نوكت دق هنكل . ةيصخشلاو

 مامالا لوقي . ةيصخشلاو لامجلاو لاملا نع ثحبيف ىوقتلا كلذكو

 نم ديدعلا ىرنو «هركي ام اهيف ىأر اهلامجل ةأرما جوزت نم» :(ع) قداصلا
 اوضكر وا نأشلا اذهب اومدصف لاملا وا ةيصخشلا ءارو نوضكري اوناك نيذلا

 ءارو طقف اوضكرت ال تايتفلاو بابشلا اهيا . داسفلاب اولتباف لامجلا ءارو

 ةدشب اهل نوعست متنك نإف ًاقلطم اهل اوعست ال لوقا ال ةرهاظلا لئاضفلا
 ناكو اهلامج لجا نم ةليمج ةاتف اباش جوزت ناف مكلما بيخيس هنا اوملعاف

 . هلمأ بيحي نا نيملاعلا بر مسقا دقف . ةفيمع تسيل وا ىلصت ال اهنا ملعي

 ف



 ةبيصم ةاتفلا هذه لامج حبصي نا يا ! ؟ لامآلا ببيخت ينعي اذام ملعت لهو

 اهلامجب بجعت . تيبلا يف تافالخلا ريثتف اهلامجب بجعت . مكيلع ءالبو

 ىدل ةبيجع دقع قلخي . ةبحملا دقتفي يذلا تيبلاو ةلئاعلا يف ةبحملا لقتف

 مهقحالتس ةساعتلاو ءاقشلا نإف ةيسفنلا دقعلاب لفطلا يلتبا ناو دالوألا

 اذاف الاو هللا همحر اذإ الإ لفطلا اذهل ليولاو دعب اميف كلذ نع ثدحتنو

 دقو اهداسفل ًاردصم حبصي دق ةأرملا هذه لامج ناف هللا دي ةيانع تعفر

 طقف تنا كيلع يضقت ال اهناف (مهيلع ًاراع حبصتو) اهلماكب ةريشع ءىبهت
 اذا تايتفلاو بابشلا اهيا مكرذحا اهلماكب ةريشع لب ةمايقلا موي ىلإ كنيهتو

 بألا ةورث كلذكو مكيلع ًالابو زاهجلا اذه حبصيسف لاملا ءارو طقف متيعس

 ءارو طقف متيعس اذا كلذكو نجسلا ىلإ ناسنالاب ةورشلا يدؤت دقو مألاو

 نيمشتلا 0 الو نولصي ال هيدلاو نا نوملعت نم متجوز نإف ةيصخشلا

 ةياورلا ىف أرقن اننا ىتح مكلامآ بيخي نا مسقا دق نيملاعلا بر نإف ةاكزلاو

 منهج يف كنوقليو كنوبرضي ةمايقلا موي لب بسحف كلما بيخي ال هنا
 هتتبثا دقو مالسالا ديدهت اذهو  لاوط نينس اهيف طقست نأو قرح نا كيلعو

 لبق كئانباب ركفت نا كيلع ةحيحصلا ةيبرتلا لجا نم لوقي مالسالا اذل
 . جوزتت نمم هبتنت نا كيلعف كلذ ديرت تنك ناو هتيبرتب ركفت ناو جاوزلا
 نا كيلعف كئانبا دعسيو دعست نا ًائيش غلبت نا ديرت تنك نا لوقي مالسالا
 لمكت مل ناو اهب ناك تلمك نا شماوه امهاوس امو . نيرمأ ىلإ طقف هبتنت
 0ع) يناثلا مامالا نع ةياور كانهو 5 نيدلاو قالخألا نارمألا أاماو . رضي الف

 لاقف هتنبا جيوزت يف هريشتسي (ع) نسحلا ىلإ لجر ءاج . ةميظع ىه مكو

 مل اهضغبا ناو اهمركا اهبحأ نا هناف ىقت لجر نم اهجور :(ع) مامالا

 (1)؟ اهملظي

 اهتداعس وجرتو كتنبا جيوزت يغبت تنك ناف « ةييجع ةياور اهنا ةقيقح
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 رهظيس ًاقولخ ريغ ناك نمو هتجوزل هبتنيس هنال اضاف ايقت ًاناسنا دجت نا كيلع

 لوقي ةب ةليضفلا دقتفي نم ًاناسنا نوكي نا نكمي لهو ىلوألا مايألا ذنم كلذ

 حضني امو هيفامب حضني ءانإللا يا''74هتلكاش ىلع لمعي لك لق# :نارقلا

 لكاشملا حضنتسف لضاف ريغ باشلا ناك ناو . ًابارش بارشلا ءانا نم
 رهشا ةتس ةيلئاغلا لكاشملا ةيسنجلا ةزيرغلا رخؤت دق . لوألا مويلا ذنم ةيلئاعلا

 ةاتفلا ىقشتسو ةليذرلا قالخألا رهظتس ةزيرغلا هذه ءىفطنت امدنع اهنكل

 . لضاف صخش نم نكلو مكتانب اوجوز اوهبتنا . نجسلاك تيبلا وج لعجتو

 ًاصيرح (ص) يبنلا ناك . ةرهاظ ةهاجو هيدل نكي مل ول ىتح ًاريقف ناك ولو

 لامعألا صضعبب ًانايحا (صو) موقي ناكو (ليطابالا) تافارخلا ليزي نا ىلع

 سفنلا ملعو عامتجالا ملع رظن ةهجو نم اهيف ققدي امدنع نكل ارهظ ةبعصلا
 . ةمهم لامعألا هذه تناك مك نيبتي . ةيناسنالا قالخألاو

 ةيلهاجلا تاداعلل (ص) يبنلا ةبراحم

 جيوزتل ةبسنلابو . ًاريثك جاوزلا رما لهسي نا (ص) يبنلا ةداع نم ناك
 لاق دقلو ًاحواتم رشع ةعبسب اهزهج دقل (دعب اميف كلذ نع ثدحتنس) هتنبا

 :لاق هولأس امدنغو هفتك ىلع بارتلا نم ًاسيك لمحي ةهفافز ةليل هوأر نه ىلإ

 نع اما هتنبا نع اذه . ريصحلا مهيلع شرتفال ضرألا ىلع مهرشنا نا ديرا

 ةيكذو ًادج ةملاع ةأرما تناكو ةليمج ةلضاف ةأرما تناك يتلا بنيز همع ةنبا
 ًادبع ناك يذلا ديز ىلإ يبنلا اهجوز دقلو ةقومرمو ةهيجو تناكو . ةنطفو

 ءابآلا كلذكو ًائيش اهنم بابشلا مهفي نا (ص) يبنلا دارا ربيوج ةصقو . ارح

 ثيحب اريقف ناكو لكشلا حيبق ناكو ارح ادوسأ دنع نيوج ناك كقل :تاهنألاو

 00 وينيسلا ولا مويدع ب عدم

 ناكم كانه هنا نوملعي كانه ىلإ اوبهذ نيذلاف (ةرايزلا هللا مكقزر) ةفصلا

 نكسي ناكو .ةفصلاب فورعم نآلا ىلإ (ص) يبنلا دجسم دجسملا يف

 عضولا ناكو مهنيب نم ربيوج ناكو و نوكلمي ال نيذلا ءارقفلا نيملسملا

 ١١ ءرسالا / 86 ١



 عوجلا نم اوتومي ال يكل ًليلق ًائيش مهيطعي ناك هنكلو ّىبنلا ىتح أدج ًايساق

 نود نم نيديحو اوناكو نودبعتيو نوموصي ام ابلاغ نيعئاج ىشاطع اوناكو
 . دج يوقد كذاك ةروتسلا هفهتمت نأ لإ يضع

 لاقُي ةماميلا لهأ نم ناك ًالجر نإ :لاق هنأ (ع) قداصلا نع يور دقف

 ناكو همالسإ نسحو ملسأف مالسإلل ًاعجتنم (ص) هللا لوسر ىتأ يبوح هل
 هللا لوسر نإو (لاق نأ ىلإ) نادوسلا جابق نم ناك اجادوم يب ًاريصق الجر

 مراسل هل لاقف هيلع ةقرو هل ةمحرب موي تاذ ربيوج ىلإ رظن (ص)
 .رمارج هل لاقت هلا رخ و كلاددب ىلع كلظ عار كييرقا اهب تدعو هاما تجوزت

 الر في الو تبت نيام ةطازسل ل تطرأ نهى داخل يبأب هللا لوسر اي

 هللا نأ رواه ور ل01 يلا يمر ربا لارج هوبلط

 يف ناك نم مالسإلاب فرشو ًافيرش ةيلهاجلا يف ناك نم مالسإلاب عضو دق
 ام مالسإلاب بهذأو اليلذ ةيلهاجلا يف ناك نم مالسإلاب زعأو اعييضو ةيلهاجلا

 مهلك مويلا سانلاف اهباسنأ قسابو اهرئاشعب اهرخافتو ةيلهاجلا ةوخن نم ناك
 نم هللا هقلخ مدآ نإو مدا نم نم مهيمجعو مهيب رعو مهيشرقو مهدوسأو مهضيبأ

 نم دحأل ربيوج اي ملعأ امو مهاقتأو هل مهعوطأ هللا ىلإ سانلا بحأ نأو نيط

 هل لاقت عوطاو كتملا ىقتأ ناك نمل الإ ًالضف مويلا كيلع نيملسملا

 : هل لقف مهنم ًابسح ةضايب ينب فرشأ نم ديبل نب دايز ىلإ ربيوج اي قلطنأو

 كتتنبإ اربيوج جوز كل لوقي وهو كيلإ (ص) هللا لوسر لوسر يننإ
 . 2')(ءافلدلا

 ىوتسم ىلع لامجلا ةعراب ةاتف تناك خيراتلا ركذي امك ءافلدلا هتنبا لإ

 هغلبأو ديبل نب دايز لزنم ىلإ ربيوج قلطناف . ءاكذلاو يعولا نم لاع
 هللا لوسر لوق نم دكأتأل ىسفنب ىتأس بهذا : هل لاقو بجعتف . ةلاسرلا

 فار ص كيلا لف دقي نأ نه كطو تاتلاب هج ا كيم امدنع رص)
 هنأ ةياورلا بسحو . نكيلف كلذب رمأ دق (ص) هللا لوسر ناك نإ هل تلاقو
 هس

 )١( ةعيشلا لئاسو .

 ند



 نمؤم ربيوج دايز اي» (ص) هل لاقف (ص) يبنلا عجار امدعب اهايإ هجوز

 بغرت الو دايز اي هجوزف ةملسملا وفك ماسملاو نمؤملا وفك نمؤملاو
 . 20هنع

 ايهو (هلقع دق يذلا وه (ص) يبنلا نأ م خيراتلا ركذي مل) دقعلا متو

 نأ داراف ربيوج لاوحأ تلدبتو . فافزلل ةميلو ماقأو امهل ال نم ديبل لزب دايز

 دبعتي نأ رذن لب حابصلا ىتح ةدابعلاب يفتكي نلف هذه هتمعن ىلع هللا ركشي
 نم . كلذل ءاسنلا ضعب تحرفف هتجوز نم برتقي ملو . اهلماكب مايأ ثالث

 اوعاطأ نأ دعب ةجيزلا هذه نم صلختلا نكمي دقو ءاسنلاب هيدل ةبغر ال نأ

 هلآو هيلع هللا تاولص هلأسف (ص) يبنلا ىلإ هوكشف (ص) هللا لوسر مالك
 اهيضقأسو ةعبارلا ةليللا ىه ةليللا نإ لاقو هرذن نع ربيوج هربخأف ببسلا نع

 1 . ءافلدلا

 بطخي هتناماو هنيدو هقلخ نوضرت نم مكءاج اذإ» :(ص) يبنلا لاق

 . (ريبك داسفو ةنتف نكت االاو هوجوزف مكيلا

 هنا (ص) هنع ىورو ةيلهاجلا ننسلا ىلع يضقي امب ًايلمع موقي ناكو
 . ؟ (ئمدق تحت ةيلهاجلا ةرثأم لكو» :لاق

 ىلا ديبل نب دايز ةنبا ءافلدلا جوز تاداعلا كلت ىلع يضقب يكلف

 الامو الامج كلمي ال اربيوج نا عمف :بيجي كلذ نع لأسي امدنعو . ربيوج

 ةيصخحش هيدل نإف ةيرهاظلا ةيصخشلا دقتفي هنا عمو ىوقتو ًاقالخنا كلمي هنا الا

 ةيمالسا ةيصخشو ان فللحت ناك نم جوزتي نا بجي لوقاو ًانيدتمو . ةيمالسا

 . ًاقالخاو ئوقت يا

 متنك ناف هب ملسم نوناق ةثارولا نوناق نا مويلا انثحب ةصالخ ناف نذا

 هنيد نوضرت نم ىلا مكتانب جيوزتب اومزتلت نا مكيلع مكئانبأ ةداعس نوجرت
 لامج كانه ناك ول هنأل قالخألاو نيدلا تاذب بابشلا جوزتي ناو . هقالخاو

 ةجاجز يف اهومتسبح ول : ماوعلا لوقي امك مكل لوقأسف .ءةفع نود نم

 . ًاداسف بكترتسف اهيلع متقلغو

 . ”ا/ل١ ص ٠١ دلج راحبلا(١)
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 ثلاثلا لصملا

 ناطيشلا كرش

 لوصفو ةمدقم انثحبل نأ مكل تركذ دقلو ءانبالا ةيبرت نع انثحب نا

 نم ةفطنلا لقتنت امدنع يا ةفطنلا داقعنا نع ثدحتي انثحب نم ثلاثلا لصفلاو
 لكشب لصف لك يف ثدحتنس ماسقا ةثالث لصفلا اذهلو مألا محر ىلإ بألا

 . لوصفلا مها نم لب مهم ثحبلا اذه نأل يليصفت

 انيلع . لجو زع هللا ىلإ هجوتلا ىلإ عجري تاياورلا بسح مسق كانه

 :ءاعدلاو ةالصلاب يصوأ دقلف كلذل تقولا كلذ يف لجو زع هللا ىلإ هجوتن نا

 لجو زع هللا ركذي نا اوصوا دقلو : ةيرذلا لجو زع هللا كربي يكل ةالصلا دعب

 ةلمسبلا ركذي مل ناو ميحرلا نمحرلا هللا مسب امح لاقي ناو بلقلاو ناسللاب

 كك رش ةيضق هيلإ تفتلن نا بجي يذلا رمألاو . ًاكيرش حبصي ناطيشلا ناف

 تدقعنا يذلا صخشلا يا ضيحلا نباو انزلا نبا نا تاياورلا يف ناطيشلا

 كرشو مارحلا ةمقل نا ماوعلا لوقي امك مارحلا لكاو مارحلا نم هتفطن
 نبا حلفي دقر نم هنا امكف ضعبلا امهضعب عم نيمزالتم نيعوضوم ناطيشلا

 كرش ناف كلذكو مارحلا ةمقل علقت دنز بعص رم هنكلو ضيحلا نياو انزلا
 يفقثلا فسوي نب جاجحلا نا تاياورلا يف أرقن ًابعص هحالف نوكيس ناطيشلا
 ءانبا اوناك ءايقشألا ضعب نا تاياورلا ضعب يف أرقنو ٠ ناطيشلا كرش ناك

 دعي سيلو ضيحلا تقو يف ءاسنلا ةعماجم زوجي ال هنا ًاعيمج فرعن . ضيح

 م



 ةينامث ةرافكلاف ىلوالا مايألا يف ناك ناف ةرافك هيلع بترتي لب بسحف ًامارح
 ةريخألا مايألا يفو ليقاثم ةعست طسولا مايالا يف ناك ناو . بهذ لاقثم رشع

 رمألا اذه نا الا حلفي ذق انزلا نباك نوكيف ةفطنلا تدقعنا اذاو فصنو ةعبرا

 :ءارسالا ةروس يف لوقي ناطيشلا كرش نع نآرقلا ثدحت دقلو ابعص

 كلجرو كليخب مهيلع بلجاو كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساوو

 لوقي“'”#ارورغ الا ناطيشلا مهدعيامو مهدعو دالوألاو لاومألا يف مهكراشو
 ىقيسوملاو ءانغلا قيرط نع يا منهج ىلإ هتوصب مكرجي نا ناطيشلا لمع نا

 دحا نا ينيوكتلا رمألب دوصقملاو يعيرشت رما سيلو ينيوكت رما رمألا رهظ نا
 يا هتوصب منهج ىلإ سانلا رجي نا نيعللا ناطيشلا ياودعلا ذه لامعا

 قيدصلا لجارلا يدنجلاو . ةلايخلاو نيلجارلا هدنج هدونجب انايحاو ىقيسوملاب

 دونجلا يا ناطيشلا قرط دحا هذه منهج ىلإ ناسنإلاب يدوي يذلا لهاجلا

 هنا ىلا مكلاوما يف اكيرش نوكي نا ىرخألا هلامعا دحأو ةلايخلاو ةلجارلا

 قيرط نم لخدي .  هريغو راكتحالاو لماعتلا يف شغلاو « ابرلا ىلع ثحب
 ءايشا اولاق دقلو مكدالوا يف ًاضيأ مككراشيو مكلاوما مككراشيل مارحلا

 زع هللا ناسنالا ركذي ال نا دوصقملا هنا ودبي نكلو دالوألا كرش يف ةديدع

 لب هللاركذي الأب ناسنإلا يفتكيالو (هللا مسب» لوقي الو تقولا كلذ يف لجو
 نا . اهجوز ريغ لجرب ركفت ةأرمالا وا ةيبنجأ ةأرماب ركفي وهو هتجوز عماجي

 . انزلا نباك ناطيشلا كيرش حبصيو . لفطلا ىلع رثؤي يناطيشلا ريكفتلا اذه

 . هلثم حلفي نا بعصلا نمو

 ركذو «هللاب ذوعأ»و «هللا مسبب» ظفلتلاب رمألا نع تاياورلا يف هأرقن امو

 الثل تايصوتلا هذه عيمج نا رمألا اذهب مايقلا لبق ءاعدلاو ةالصلاو هللا

 ساوسولاو تالايخلا رطيست ٍذئدنعو .مكريكفت فرحنيف ناطيشلا مكسوسوي

 نا (ع) نينمؤملا ريمأ مكح يف أرقن . لفطلا ىلع ًابيجع ًاريثأت كرتتو ةحيبقلا
 لجرلا ىعداف . ءاضيب هيدلاو ةرشب تناك امنيب هجولا دوسا الفط تبجنا ةأرما
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 ةأرمالا مالك نم (ع) مامالا ملعف (ع) مامالا ىلا هتوعد عفرو هنبا سيل اذه نا

 نكت ملا : مهلأسو يبصلا دلاو لجرلا نا مكح اهعم ملكتلا دعبو ةفيفع اهنا

 . ىلب :اوباجأف . ؟ ةفطنلا اهيف تدقعنا يتلا ةفرغلا يف ءادوس ةروص كانه

 ىلع اذه رثاو روصلا هذه ىلع ةفطنلا داقعنا ءانثا مههابتنا ناك دقل :(ع) لاقف

 . (ءادوس مكنبا ةرشب تلعجو ةفطنلا

 ذايعلاو فيكف لكشلا اذهب لفطلا ىلع رثا ءادوس ةروص ىلإ تافتلالا نا

 ترطيس ول كلذكو ىرخأ ةأرماب ركفي وهو هتجوز لجرلا عماج ول هللاب
 كلذ ىف ةفطنلا تدقعنا ولف « ةأرملا ىلع ةيناطيشلا تاساوسولاو تالايخلا

 1 :.اذاظيخلا ةلررشي ديصتن اماادهو ادم طخ كلذ تاق كقرلا

 ناطيشلا كرش ناك يفقثلا فسوي نب جاجحلا نا تاياورلا هيورت امو

 نب رذن قشعت تناكو ةدساف ةأرما تناك هتدلاو نأل ميكاب مهفن ام اذه

 رد تي يا دال ًاروهشم ًاباش ناكو جاجح

 نب رذن اعد ٍدذئدنع . هقشعت اهنا تدباف هيلإ لصنل جاجح نب رذن نيأ: لوقتو

 ناك اهركف امنيب اهجوز عم تناك ةأرملا هذه اذا . هافنو هسأر هل قلحو جاجح

 يذلا جاجحلا وه يذلا لفطلا ىلع ريكفتلا اذه رثا دقلو جاجح نب رذن دنع

 برحلا يف هلثم ةانج كانه ناك هنا عم خيراتلا يف هلثم راج دوجو رذني

 كانه ناك ةيما ينب دهع يف ىتحو نآلا مادصو اكيرماو ةيناثلاو ىلوألا ةيملاعلا

 فلا ١٠٠١ جاجحلا لتق دقلف . اذهك ةانج دوجو رذني ةداع هنا الا . لكوتملا

 . ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا ظفحيل ايعيش

 تفتلاف هفرعي مل صخش هنع لأسف قاقز يف مايألا دحا يف جاجحلارم

 ؟ ةعيش مهنأل يلع ةعيش نم فلا ١٠٠١ تلتق يذلا انا :لاقو جاجحلا هيلا

 . هتوم دعب الا مهحارس قلطي مل هنجس يف نيجس فلا نوتس كانه ناكو

 يطعي ناكو ءارحصلا طسو يف فقس نود نم هنجس ناجلا اذه لعج دقلو

 وهاك يشتعل ف ةيوخالا هيفلاو فام هقلف رخنلا كف ايهزق اهدي نيحافلا
 اذه يف مهنفعت ةحئار قبعت ىتح مهجارخاب ٍدحأل نذؤي الو ةداع نوتومي

 ال يتلا (ةريغصلا) هلاعفا دحأ هذهو . هب نورجتسي نم كانه نكي ملو نجسلا
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 لحل نم ايهتيج ونقي دنت فيعم , ًاريقح ناسنالا حبصي دق ًانايحا . دعت

 جاجحلا بكترا دقل نيرخآلل وا مكسفنأل منهج اولخدت الثل اوهبتناف نيرخآلا

 ناورم نب كلملا دبع لجا نم ةفوكلا يف مئارجلا هذه يفقثلا فسوي نب

 ةباحص دحا ريبج نب ديعس ناك هلتق صخش رخاو . منهج درو ىتح

 تايانج ببس نا :ةرارزل (ع) قداصلا مامالا لوقي . ءامظعلا (ص) هللا لوسر
 . ةدسافلا همأ ببس ناطيشلا كرش ناك هنا جاجحلا

 نع بتكلا تثدحت دقلو ةريبك ةيمها هل ثحبلا نم لوألا مسقلا اذه

 نع نيقتملا ةيلح هباتك يف ةمحرلا هيلع يسلجملا ةمالعلا بتك دقلو . كلذ

 ريبك لصف هيفو هوعلاطي نا بابشلا عيمج يصوا ديج باتك وهو عوضوملا اذه

 هنا ثيدحلا ةصالخو . تاياورلا يأر بسح ةفطنلا داقعنا تقوو جاوزلا نع

 ىلإ اوتفتلي نا لجرلاو ةأرملا ىلع عمتجملا ىلإ نيحلاص ًءانبا مدقت يكل

 :لوقي نأ ةصاخ ىلاعتو كرابت هللا ىإإ هبتني ناو ًايناطيش نوكي ال يكل مهريكفت

 . (هللا مسب)

 : يناثلا مسقلا

 هنم مارحلا نا امك ءانبألا ىلع بيجع ريثأت مارحلاو لالحلا ماعطلل نا

 ىلإ ءارهزلا رون لقتني نا ررقت يو يي سوس

 ىلإ تفتلن نا انيلع) . سانلا نع دعتبي نا (ص) لوسرلا رم هد ا

 ءارح نحت يف اموي نيعبرا ةدم سانلا نع (ص) يبنلا لزعناف (رومألا هذه
 انوي: قيمت ءامضقلا .ةعمؤي ىهلنفلا يف دبعتلاو لازعنالاب ةجيدخ ترمأ كلذكو

 تلأسف (ص) بابلا قرط امدنعو تيبلا ىلإ باهذلاب يبنلا رماو ليئربج طبه
 نا (ص) هللا لوسر ريغل قحي ال يذلا بابلا ىلع قراطلا نم (ع) ةجيدحخ
 هنأب ىصواو ةنجلا ماعط نم ليئربج هلوانو . هللا لوسر انا (ص) باجأف هقرطي

 رما مث نمو (ع) ةجيدخو (ص) هللا لوسر ريغ هنم لكأي نا دحأل قحي ال
 نم جرخي (ص) يبنلا ناك ةجيدخ لوقت (ع) ةجيدخ ىلإ ءارهزلا رون لاقتناب
 . يئاشحا يف (ع) ءارهزلا رونب رعشا اناو يشارف
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 ًاريثأت كرتي مارحلاو لالحلا لكا نا ةيخيراتلا ةلمجلا هذه نم ديفتسن
 هب هبتشملا ماعطلا كلذكو مارحلا لكا نم ىقشي دق ثيح لفطلا ىلع ايوق

 يف اما ةاجانملاو ءاعدلاو هللا مسب لوقب ةهبشلا عفرت دق اهنا آلا رطخ هناف

 نم هتفطن دقعنت يذلا لفطلل ليولاو كلذل لاجم الف مارحلا (ةمقل) لكألا

 مارحلاو لالحلا ةمقل ناف تالماعملا يف شغلاو ابرلا لاوما نمو مارحلا ةمقل
 . ادع اهيف رع تاياورلا يف اربتعا

 مارحلا ةمقل اوبنتجا

 دقلف ةمهم ةيضق يعخنلا سنا نب نانس نب هللا دبع نب كيرش ةيضق
 ملو يسابعلا يدهملا دهع يف ناكو . املاعو ادباع ادهاز املسم كيرش ناك

 اوبذجي نا موي تاذ ةسلابالا هناوعا ررق نا ىلا ةفالخلا روما يف لخدتيل نكي

 لوألا يضاقلا يا ةاضقلا يضاق حبصي نا هنم بلطو يدهملا هاعدف اكيرش

 . كروما نم ٍرما يا يف لخدتا نا ديرا ال :هباجا اكيرش نا الا ةكلمملا ىف

 دقتعا ال ينا : الئاق كيرش ضفرف يئانبأل ًاملعم نك ًانسح : قليملا لادن

 هل لاق جورخلا دارأ امدنعو كيرش لبق رصا امدنعو . كئانباب الو كتفالخب

 وا ءاضقلا وا ماعط ةبجو ثالث نم ةدحاوب لبقت نا كيلع يمسابعلا يدهم

 مومسلاب ةئيلملا اهرهاظ يف ةذيذللا ماعطلا ةبجوب كيرش لبقف . يئانبا ميلعت
 اذه رثاو مانو هلزنم ىلإ بهذ مارحلا لكأب هتدعم تألتما نا دعبو اهنطاب يف

 لاقو سدقملا ملاعلاو دهازلا ناسنالا اذه ىلع هلوعفم كرتو مارحلا ماعطلا

 لح نم نكمتأسف كلذب تلبق ناف ةاضقلا يضاق حبصا نا عنمي ام : هسفنل
 ًاروهشم دلبلا يف ًاملعم حبصا .نأ عنمي امو . ريثكلا لعفو نيملسملا لكاشم

 نم دافتسي . ميلعتلاو ةواضقلا لبقو رصقلا ىلإ داع حابصلا يفو طالبلا يف

 : ميركلا نآرقلا لوقي . هيلجرب منهج ىلإ هجتي هنا ملعي ناك اكيرش نا خيراتلا

 ىلا موي تاذ بهذو ةلئاط الاوما هل اومدق دقلو «هاوه ههلا ذختا نم تيأرفأ#

 بضغف ةشوشغم اهنإ :لاقو اهضفرف مهرد فلا ةئم هاطعأف هذخأيل لاملا تيب

 مهاردلا ضعب لبقاف غلابملا هذه عيمج تذخأ دقل لاقو لاملا تيب سيئر

 و



 لزانتا ينكل مهرد فلا ةئموا مهرد فلا ضبقا ينا باجأف . ةشوشغملا

 . مهردلا ىلع بساحأ يناف امهم ًائيش دقفا ينألو . ينيد نع هلباقم

 كيرش تقشاو . اهلوعفم تكرت مارحلا ةمقل نا تبثت ةيضقلا هذه

 . مكتاجوزو مكدالوأبو مكب ًادج رضت اهناف ءارحالا ةماقلا اوان , دهازلا

 :ميركلا نآرقلا اهنع لوقي يتلا 0 مارحلا ةمقل نم شنت ةبيصم لواو

 نا تاياورلا ىىف : ارقن اننا ىتخ هللا ركذ نم مهبولق ةيساقلل ٌليوفإ»

 ةجح نيعبس هللا دنع لدعي ًامارح نمؤملا درل :لاق (ص) هللا لوسر
 ثيح هلفط ةساعت بلجيو رطيضلإ كرش مارحلاب ناسنالا حبصي دق“ "!«ةروربم

 ةوالح وا ةالصلاو ةدابعللاق وش كسفن يف دجت اال تنك نا . ادبأ حلفي ال

 . ؟ ةهبش هيف له ؟ ال ما الالح ناك نا رظناو كبسكو كماعطب ركفف نآرقلا
 ىتح بونذلا ىلع هؤرجتو دابعلل ثرتكي ال ناسنالا لعجي يذلا ءيشلا ناف

 مارحلا لكا ةريبكلا بونذلا ىلع

 هتخأ هتلأس رجحلاب مالسلا هيلع نيسحلا ةهبج - اوبيرض امدنع هنا ىوري

 وه راب كلاما نق نكد ىل نات عادلا نع تاع ملا يخأ ؛ةمولظملا بنيز

 رثؤت دعت مل (ع) نيسحلا هللا دبع ابا مالك ةيبذاج قحلا نا يا . مارحلاب

 مارحلاب تألتما يتلا نوطبلا هذه

 ترذح دقلو مارحلا ةمقل نم ناك نا لفطلا حلفي نا بعصلا نمف
 ةمئألاو (ص) لوسرلا نا ىرت اذل مارحلا ةمقل ىلع ةفطنلا داقعنا نم تاياورلا

 . سانلا قحل ىوصق ةيمهأ نوطعي اوناك مهباحصاو (ع) نيرهاطلا

 رشاعم :ناك هتافو ليبق ربنملا ىلع هلاق يذلا (ص) يبنلا مالك لواو

 ينتأايلف ةدع يدنع هل ناك نمف . مكرهظأ نيب نم قوفخ ينم ناح دق سانلا

 يبرعلا كلذ ضهن اهدنع «هب ينربخيلف نيد يلع هل ناك نمو اهايا هطعا

 . طوسلاب هبرضل (ص) يبنلا صاصقب بلاطو
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 ةيفيك نع ةبيجع تاياور (ع) نيرهاطلا ةمئألا باحصا نع عمسنو

 ءايحا هباتك يف (يلازغلا» بتكي :ةهبشلاو مارحلا لاملاب ءامظعلا ءالؤه مامتهإ

 يف ركس دجوي الو ررضتت دق ركسلا بصق نا هديس ىلا مالغ بتك :(مولعلا
 ذخأ هنكل . نزخملا يف هعمجو ًاركس ىرتشاو رجاتلا بهذف . ماعلا اذه
 تعدخ دق كنكل راكتحالا اذه نم اريثك تدفتسا دق كنا . ليللا لاوط ركفي
 رف دنجت هلي سل هشاف ايلنم ملسم عدجاذا ملعت لهو نيملسملا
 هكاوفلا ضعب هتبجعأف راضخلا قوس يف رمي ناك (ص) يبنلا نا تاياورسلا

 لاقف بحاص ىلع ضرتعاف اهنم سيلو ءاملا نم اهقيرب نا دجوف اهوحن مدقتف

 نم» اهففجت نا كيلع ناك لاقف ؟ مهيلع ءامسلا ترطما دقل هللا لوسراي

 شامقلا ىلع ةتفلملا ءاوضألا عئابلا هجوي نا لاكشا كانهف نذا «انم سيل انشغ
 ىلع لصح هنأب ركفي وهو رجاتلا مانو . يل لاا تي اهريع وا

 قوسلا ىلا بهذ حبصلا ناذا دعبو . هليد دقف هنكلو كلاب ا وامف ردكم

 رلاغ ركسلا نمث ناف كتعدخ دقل :مهل لوقي ناكو ةعابلا نم حماستيو رذتعيل

 دعب اولاق مهنكل . تالماعملا عيمج اولاقاو ينلقاف مويلا ةميقب هايا كتعب دقلو
 هلا ذلا ةنقنانتلا ةلماسلا نا ييسورل ياس نقل هتاف انانجتا ندعو نا

 يسفن ىلع ىشخأ يناو . ةهوبشم ةلماعملا هذه :لاقو لبقي مل ريكفتلا دعب
 نولقوي اوناك مهنا دب ال غلابلا مامتهالا اذه ملف مونلا عيطتسا الو اهنم

 . داعملاب

 مكمالقا اوقدا» ةالولا ىلإ بتك (ع) يلع مامالا نا أرقن ةغالبلا جهن يف

 لمحت ال نيملسملا لاومأ نإف مكلوضف نم اوفذحاو مكروطس نيب اوبراقو
 مالقألا يف يلاولا قرسي نا ىضري ال )عر نينمؤملا ريما نا 27 جيناوبضألا

 ءاكبلاب , اليل شهجي ناك مالسلا هيلع هنا كيد ادع ينص ىداقلا قستنأل

 . «باسحلا شاقن نم كب ذوعا ىنا مهللا» :لوقيو

 : 54 ص الا” دلج راحبلا (9)
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 همزليو هديب اهجرخي نا هنكمي ال ناسنالا لجر ىف ةربالا زغت امدنع

 . شاقنلاب سانلا قح هنع فرعي (ع) نينمؤملا ريمأ اهدجي يكل داح رصب

 . دحاو مهرد لباقم يف ةلوبقم ةالص نيعبرا نوطعي مهنا تاياورلا يف أرقنو

 . دحاو مهرد لجا نم لوبقم ةالص ةضيرف نيعبرا مدقي نويدملا يا ينا

 . منهج ىلإ بهذت تناو ةالص نيعبرأب ةنجلا ىلإ وه بهذي رخآ ريبعتبو

 تابقعلا هذهو ةطرشلا زجاوحك «ةمايقلا موي يف (زجاوح) تابقع كانه

 كبر ناإ# ناسنالا لأسي يذلا وه هسفن لجو زع هللاو داصرملا يه ةبعصلا

 . "7 «داصرملابل
 زع هللا اهيف لأسي يتلا تابقعلا دحا داصرملا نا» :(ع) قداصلا لوقي

 فعي ال نا هلالجو هتزعب مسقا دقو سانلا قح نعو يحولا نع ناسنإلا لجو

 ببسلا نع هولأسف . هتافو دنع يكبي يسرافلا ناملس اوأر . سانلا قح نع

 (ص) هللا لوسر نم ةياور تركذت لاقف «تيبلا لها نم ناملس» ةجرد لان دقو
 ىجن «نوففخملا الا اهنم ىجني ال تابقع ةمايقلا موي يف نا انهن لوقت

 اذه كلمي اذام ىرأل ترظلف : يوارلا لوقي . «نولقثملا كلهو نوففخملا

 هئامل فزخلا نم نحصو هيلع مانيو سلجي فورخ دلج تدجوف يىلاولا

 كله ددري هناف اذه عمو . مهب سانلا مدخيل ملقو ةاودو قيرباو هماعطو

 نولقثملا كله «. نولقثملا

 هن هلويو اهارح تانينتالا كاي نا هم: يعضألاو يعف سانلا قحذلا
 موي هيوبا نعليس هناف ًالفط اهلخاد يف ومنيو ًامارح مالا لكأت نا . لفط
 نم ينولعجو مارحلا ينومعطا دقف كلذ ىلع مهبساح يهلا :لوقيو ةمايقلا

 . منهج لها

 ءيسلا هلعف لجا نم منهج ىلإ لخدي نبالا نا تاياورلا يف أرقنو

 مارحلا هماعطاو هدلو ليلضت لجا نم بألاو

 )١( الفجر/:١ ..
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 ثلاثلا لصفملا : يناثلا مسقلا

 ةفطنلا داقعنا نع

 نع ثدحتتي ًاضيا مهم لصف وه يذلاو انثحب ؛ نم ثلاثلا لصفلا ثدحتي

 . ماسقا ةثالث لصفلا اذهل نا تركذ دقلو مألا ىلإ بألا نم ةفطنلا لاقتنا

 تاساوسولاو ةئيسلا تالايخلا نم رذحلا نع انثدحت لوألا مسقلا يف
 لفطلا حبصي اهدنعو . ناطيشلا ةبوعلا حبصت اليكل تقولا كلذ يف ةحيبقلا

 . ناطيشلا كرش تاياورلا بسحب

 نا ةهبشلاو مارحلا لكا نم انرذحو ماعطلا نع انثدحت يناثلا مسقلا يفو

 ارضا نوكيس لفطلا حالف ناف مارحلا ةمقل نم تدقعنا نا ةفطنلا نآل نكمأ

 ةمقللا ءىيهي نا بألا ةصاخ ةميظعلا نيدلاولا تابجاو نم هذهو ًابعص

 لاملاو مارحلا ةمقلف . سانلا قح نم ثحبلا رخآ يف ترذحو . لالحلا

 مهنوطب يف نولكأي ام كئلوا# :نآرقلا لوقي . ىرخأ ران يا نم أوسأ مارحلا

 . «رانلا الا

 )١( /ةرقبلا 5/١ .

 ا/



 ثلاثلا مسقلا

 ءانبألا لبقتسم ىلع رثؤت اهناف بونذلا اورذحا

 نيدلاولا بكتري نا نم رذحلا 3 لصفلا اذه يف انثحب يف مهملا مسقلا

 نوكي بنذلا اذه ناف هدعبو هلبق بونذ كانه تناك ولف . ةليللا كلت ىف ابونذ

 دادضاود ءاش األ كاملا .نمتل اولا :ىنولذ: ةفقورويا اقوم ., .لفطلا نع رتزرو ادخل
 . ًامؤش دعي بنذلا نا ًامئاد ركذتلا مكيلع

 دجوي له . ؟ نوكلا يف دعسو سحن كلانه نا له نورسفملا فلتخي

 لاق مهنم ضعبلا ! ؟ ةكرب رهشو دعس موي وا موؤشم رهش وا موؤشم موي انيدل

 وه يذلا كرابملا ناضمر رهش وا . موش رهش دعي يذلا رفص رهشك كلذب
 :ناريفلا لوقي ةدوجوملا تاياورلاو نارقلاب اوكسمت دقلو 1 كرابم رهش

 ةليل يف هانلزنا اناظو(74تاسحن مايا يف ًارصرص ًاحير مهيلع انلسرافإ

 مايألا عيمج نا نودقتعيو ةكربلابو سحنلاب نولوقي ال نيذلاو © "#27 ةكرابم

 ةليل تناك اهنإ نولوقيو 1 فرظلا رابتعاب تايآلا هذه نورسفي ةلئامتم روهشلاو

 رابتعاب سيلو فرظلا رابتعاب يا اهيف لزنا دق نآرقلا نأل ةكرابم ةليل ردقلا

 ةفص سيلو فوصوملاب قلعتت لاحلا ةفص ةبلطلا نحن انريبعتبو . فورظملا

 )١( فصلت/١١ .

 ) )7”/ناخدلا .
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 :يف لزناو حالفلا بجوي نآرقلا نألف كرابملا نآرقلاك هسفن فوصوملا لاح

 تاسحنلا مايألا يف اولاق وأ ةكرابم ةليل دعت ةليللا هذه نإف كلذب ردقلا ةليل

 ةعبسلا مايألا كلت يف تلسرا ةيتاعلا حيرلا نال امنا سحن موي دجوي ال هناو

 . سحن موي كلذ حبصا دقف . داع موق ىلع

 . هسفن مويلا رابتعاب سيلو مويلا كلذ يف عقو يذلا ءالبلا رابتعاب يا

 تاياآلا رسفن نا عيطتسن اننا انضرف ول . يليصفتو فيطل اذه انثحب نا

 ةيضرألا ةركلا وجو ملاعلا اذه وجل نا تاياورلا نم طبنتسن اننكل اذكه

 ةكرابم روهشو ماياو سحن روهشو مايا كانه نا تاياورلا نم مهفن . تاريثأت

 0 ل ل ل ل ا

 هللا ىلع لكوتلاب اهم ؤش ليزن نا ًامتح عيطتسن انناف سحن مايا كانه ناك ول

 . موؤشم ءيس نينثالا موي يف رفسلا الثمف . ةقدصلاو نآرقلا ةوالتو ا

 امدنع ةفطنلا داقعناو فافزلا نا لاقي امك وا . :ةقدنصلاب اهعتع ل ووزن ةف وش نكل

 هللا ركذو ءاعدلاب كلذ ليزن نا عيطتسن . ًامؤش ًاسحن برقعلا يف رمقلا نوكي

 ةميلولا لب نحن انمئالوك ال مالسالا اهب رمأي يتلا ةميلولاو نآرقلاو لجو زع
 ةياك نارقلا ةءارقب اهتلازا نكمملا نم موي يا موش كلذكو . ةحيحصلا

 . «دحا هللا وه لق# . «*نورفاكلا اهيا اي لق# ةعبرألا لق روس وا يسركلا

 . «سانلا برب ذوعا لقو» , #قلفلا برب ذوعا لقو»

 ءايشالا وا مؤشلا مايا نم صلختلا عيطتسن اننا مالكلا ةصالخ

 نكل . ةقدصلاو نآرقلاو ءاعدلاو هللاب ةذاعتسالاب ةدوجوم تناك نا ةموؤشملا

 كرابم موي كانهو سحنلاب نمؤي ال يذلا ىتح هب عيمجلا ملسي سحن كانه

 مؤشلا اذهو . ةكرابملا مايالاب نونمؤي ال نيذلا ىتح هب عيمجلا نمؤي ًاضيأ

 .. سوسو رخل انا جتاوب ةكراش انا نوكيا ذق يتلا . انلامعا وه دعسلاو

 يل ةكرابم تسيلو ةكرابم لجو زع هللاب ةقالعلا نوكت رخآ ريبعتبو
 ركذ نم احلاص لمع نم# ىيتيرذلو يئانبألو يب نيطيحملل لب طقف يتايحلو

 اوناك ام نسحأب مهرجا مهنئيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنا وا
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 (#7نولمعي

 اهتقو لوا نق ةالصلا ىدؤي يذلاو لجو.زرع هللاب ةيوقلا ةقالعلا بحاصف

 هتقالع تناك املكو . ليللا ةالص يلصيو ةاكزلاو سمخلاو ةقدصلا يطعيو

 انلاعفا نا *«ةبيط ةايح هنييحنلف» . رثكا ةكرابمو ةبيط هتايح نوكت ىوقا هللاب

 . ًاضيا انئانبا ةايح ىلعو انب نيطيحملا ىلعو انيلع رثؤت ةنسحلا

 نا (ع) ىسوم يبنلاو (ع) رضخلا نيب تناك يتلا اياضقلا دحا نا

 ةيرقلا لها نا عم ةيناث هئانبو ضقنيس ناك يذلا رادجلا مدهب رمأ (ع) رضخلا
 يبنلا بيجي نا دارا امدنعو طئاحلا اونب امهنكل نيعئاج اوناك . مهومعطي مل

 ةنيدملا يف نيميتي نيمالغل ناكف رادجلا اماوإ» :هل لاق كلذ ىلع ىسوم
 امهّدشا اغلبي نا كبر داراف ًاحلاص امهوبا ناكو امهل زنك هتحت ناكو

 مل ام ليوأت كلذ يرما نع هتلعف امو كبر نم ةمحر امهزنك اجرختسيو
 ىلإ نوئسحي اوناك (ًاحلاص امهوبأ ناك) نأل اذه «ًاربص هيلع عطتست
 . مهئانبا ةداعس ىلع هذه ترثا دقو لجو زع هللاب ةيوق مهتقالعو نيرخآلا

 تتبثا دقلو . نيميتيلا نيذه زنك اظفحي نأ مالسلا امهيلع هللا ءايلوا رمأو

 نوكي يذلاف . ةداع ةنسح نيرخآلل ريخلا نوجري نيذلا ءانبا ةبقاع نا ةبرجتلا

 ةبرجتلا تتبثا دقلف مهبولق يضري نا لواحي يذلاو نيملسملا ريخ همغو همه

 سحن ال ةديعس ةكرابم مهتايح نوكتو . ًاضيا نيحلاص اونوكي مهئانبا نا
 سحن لب سحن بنذلا نا فيرشلا نآرقلا نم دافتسي ام سكعلاب نكل . اهيف

 ءامسلا نم رخ امنأكف هللاب كرشي نمو هب نيكرشم ريغ هلل ءافنح» :لوقي ميظع
 يلمع كرش انه كرشلا"74قيحس ناكم يف حيرلا هب يوهت وا ريطلا هفطختنف

 بنذملا ةايح سحني نآرقلا هربتعي ثيح بنذملل رطخلا سوقان قدي بنذلا

 . ءامسلا نم رخ دق هنأك همالآب لعفي اذام يردي ال ةبرطضم ةسيعت اهلعجيو

 )١( 91//لحنلا .

 )87 )5/فهكلا .
 ) )9الحج/١" .



 . ةبرطضم ةشحوم هتايح حبصتف . قيحس ناكم يف رخ وا ريطلا هتفطخت : وا

 هب ملك وا ضرألا هب تعطق وا لابجلا هب تريس ًانآرق نا ولو» :نآرقلا لوقي

 سانلا ىدهل هللا ءاشي ول نا اونمآ نيذلا سأيي ملفأ ًاعيمج رمألا هلل لب ىتوملا

 نم ابيرق لحت وا ةعراق اوعنص امب مهبيصت اورفك نيذلا لازي الو اعيمج
 هب لحت ال ةعراقلا هذه()«داعيملا فلخي ال هللا نا هللا دعو يتأي ىتح مهراد

 نا لوقي نآرقلا نا يا (هفارطاب) هب طيحي نمب هب لب هئانيأو هتجوزب وا طقف

 . ًاضيا عمتجملابو كعم نمب لب طقف كب ةنس وحن لحت ال سحن بنذلا

 ضعب مهقيذيل سانلا يديا تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظو#
 مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو» . 224نوعجري مهلعل اولمع يذلا

 ةنمآ تناك ةيرق ًالثم هللا برضو#©”4باقعلا ديدش هللا نا اوملعاو ةصاخ
 سابل هللا اهقاذأف « هللا معنأب ترفكف ناكم لك نم ًادغر اهقزر اهينأي ةنئمطم
 فوخلا مهل تبلج مهبونذ نا يا(؟4#9نوعنصي اوناك امب فوخلاو عوجلا

 كانهو بئاصمو ًارقفو ًءالبو ًاعوج تحبصا مهبونذ نا يا يداصتقالا رقفلاو
 طحقلاو فوخلا نع ثدحتت ةفيرشلا ةيآلا هذهو تايألا هذه نم ريثكلا

 . ءالبلاو

 . كلذ نم هللاب ذايعلاو طحقلاو ءالبلا اذه ةأجف معي لق هنا مكركذا

 حبصا ىتح ناريا معي عوجلاو فافجلا ناك اماع نيسمخ وا نيعبرا ذنمف

 ةيسور يقو . تاعامج نوتومي سانلا ناكو ريمحلاو . ىتوملا نولكأي سانلا

 ةعاجملاو فوخلاو ءالبلا اذهو ًاضيا ةعاجملا تمع ةروثلا نم ماوعا“ةثالث دعب
 يف صللا هيلع لخدي اليكل ابقرتم افئاخ ناسنالا شيعي نا . يرهاظ ءالب

 . قرطلا عاطق نم ًافوخ رخآ ىلا ٍناكم نم لقتني الو ! هتلئاع عم هلتقيو ليللا
 اما ةدوجوم مويلا ملاعلا يف ةدئاس تسيل ةعاجملاو فوخلا اذه نا دمحلا هللو

 )١( الرعد/١” .

 (؟) الروم/5١ :

 ) )9/لافنالا 7١ .

 ) )5النحل/؟١١ .
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 . نيرمثتسملا ملظ تحت قحست يتلا ةفعضتسملا كلامملا يف ىتح ةليلق

 معي رثكا ندمتم ناكم لك يفو . ملاعلا ىلع بيجع ءالبو فوخ مكحي هنكل

 يف نامألا 5 ةوهشلا ىلع صرحلاو هو .رثكاف رثكا فوخلا اذه

 يف ضعبلا قلقي مويلا . فوخلا اذه يف قرتحي مويلا ملاعلا نا . سومانلا

 ىلإ مهتنبا تجرخ اذاو ال ما دوعيس له تيبلا نم مهلفط جرخ اذإ نم :اكيرما

 مكحي يذلا صرحلا يف ءالبلاو طحقلا نا ! ؟ ةملاس دوعتس له ةسردملا

 . مويلا ملاعلا

 نورطيسي بارطضالاو فوخلاو صرحلا نا ىضم اميف نيتشنيا لاق
 . مويلا ةرذلا اهل رجف يتلا اكيرما ىلإ رظنيلو هربق نم جرخيلف ملاعلا ىلع

 سانلا نم /45 نا يزارهشت لوق بسحو . نيناجملا ملاع اهناف

 يا باصعألا فعض دادزا .«ندمتلا دادزا املكف . كلذك هنا ةقيقح . نيلبخم

 ًالتبم تسل لوقيو هذه انتسلج يف ضهني نا عيطتسي نم . لبخلاو نودجلا
 . باصعالا فعضب

 نيدلا هيف دجاوتي ناكم لك يفو ملاعلا ىلع رطيسي باصعألا رتوت نا

 ناف ءاملعلا سانلا رشاعيو نيدلا دجاوتي ثيح ناريا يف . لقا هتافارخ نوكت

 ةقامح يا رظناو اكيرما ىلا ايناطيرب ىلإ بهذا نكل . . لقا تافارخلا بوجو
 ىلإ نوبهذي نيذلا صاخشألا ددع نا :نآلا نولوقي . مهيلع رطيست ةساعتو

 نوبرضيو) ةقزألا يف نوسلجي نيذلا -:نم ريثكب لقا ايناطيرب يف تابتكملا

 نيسمخ نم ةيانب نونبي رشع ثلاشلا ددع ظفلي ال اكيرما يف المو (لافلاب

 ددعلا اذه اوظفلتي نا اودارا اذاو دوجوم ريغ رشع ثلاثلا قباطلا نا آلا اقباط

 ةقامحلا هذه نا . نينثا دئاز رشع ىدحا وا دحاو دئاز رشع ىنثا نولوقي

 يذلا صرحلاو فوخلا كلذكو ًادبا ةدوجوم نكت مل مويلا ملاعلا مكحت يتلا
 لجا نم ةفيعضلا نادلبلاب اكيرما لعفت اذام رظنا . ةندمتملا كلامملا مكحي
 ! ؟ اذام

 عشجلا اذه نا ةيسور نم أوسا يهو اهنم أوسا ةيسورف . صرحلا ببس
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 ماعط ىلإ ناسنالا جاتحي نا عوجلا سيلو . ءالبلاو طحقلاو عوجلا لجا نم

 . ءالبو طحقو عوج يا نم ةأطو دشا اهناف ناسنالا ةوهشب تئج اذاف

 نادلبلا يف مويلا مهريظن رثكي يذلا . سابعلا ينب ءافلخ ضعبل ناك

 ال دقو ةأرما ةئملا مهددع ىدعتي ءاسنلاب ءيلم مرح مهيدل ناك . ةندمتملا

 سومانبو مهددع ةفاضاب ركفي ناك هنا الا ةنسلا يف ةرمالا ةأرملا هذه سمي

 مهنا الا موي دعب اموي دادزي يرعتلاو ءايحلا ةلقو ءاسنلا نا نآلا ىرن.. سانلا

 عوجلا سابل مهقيذناننإ »لوقت يتلا ةفيرشلا ةيآلاف . كلذ نم نوعبشي ال

 .ءالبلاوطحقلاو ءالغلاب طقف ةيالادوصقمنااونظتال .#مهبونذب فوخلاو

 صرحلا كلذكو .ايالبلاوطحقلاو عوجلا نمد شأاهنإف سانلا ةورهش تءءاجاذإف

 مهبابش نم مهيدل ناما الو ةلحرم سانلا غلب ناو . هعمجو لاملا ىلع

 تاعماجلا ىلإ مهئانبا لاسرا نم نوشخيو ني رخاآلا نمو مهئاقدصاو

 طحق هسفن اذه ناف نيملاس ريغ وا نيد الب نودوعي دق ثيح . سرادملاو

 مع ندمتلاو ةراضحلا تدادزا املكو . ةرثكب مويلا دوجوملا اذهو فوخو ءالبو

 . رثكاف رثكا ءالبلاو فوخلا اذه

 مكاريو . فوخلاو طحقلا بلجيو سحن بنذلا نا ثيدحلا ةصالخ

 نآرقلا ناف اريخاو . بارطضالاو رتوتلا ثرويو . لكاشملا قوف لكاشملا

 : لوقي

 باحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم هاشغي يجل رحب يف تاملظك واو
 هل هللا لعجي مل نمو اهاري دكي مل هدي جرخأ اذا ضعب قوف اهضعب تاملظ

 . "'46”2رون نم هل امف ارون

 ةشحوم . بنذلا عم ةمزالتم ةايح هللا نود نم ةايحلا نا :لوقي هنا يا

 فراع يأو رسفمو ملاع يأف عيمجلا دنع هب ملسم بنذلا لصا نا ةملظمو

 تدرا ذا . انئانبا ىلع لب بسحف انيلع سيلو ةسوحن بنذلا نا رقي فوسليفو

 تاعاشالا رذحاو كسفنو كناسل ىلإ هبتناف ةنسح ءانبألا ةبقاع نوكت نا

 . م" /رونلا )1(
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 اوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو9 ةمهتلاو روزلا ةداهشو
 كلئانبا ةبقاع ىشخت تنك اذإ هنأ يأ( ١7 اديدس ًالوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع

 ادييدو الدق لقو كناسلل هبتناو 00 امهم اق نك مهتداعس وجرت تنكو

 لصا ىلإ دوعي اذه ..و ةمهتلاو ةبيغلاو تاعئاشلاو روزلا ةداهش رذحاو

 بيجع ريثأت هل ةصاخ فافزلا ةليل يف بنذلا ناف انثحب ىلإ ةدوعلابو ةيضقلا

 بولقلا بسكو ةميلولا نا امك لفطلا اذه بنذلا يقشي دق لفطلا ىلع
 . هتداعس ىلعو لفطلا اذه ىلع رثؤي لجو زع هللاب طابترالاو

 ةعبس اهل ءيه دق ناك يبنلا نا 2ع) ءارهزلا فافز يف تاياورلا لقنت

 (ص) هللا لوسر ىلع زاهجلا اذه اوضرع امدنعو . تيبلل ًارصتخم ًاعاتم رشع

 لج تيب لهأل هللا كراب» لوقيو هديب هبلقي لعجو ىكبو (ص) يبنلا بلق قر

 . اهلاثمأو ديلل ىحرو ءام ةبرقو ةرج عاتملا ناكو «فزخلا مهتينأ

 ةليل يف ةميلو ىلإ نيفعضتسملاو ءارقفلا (ص) لوسرلا اعد مث نمو
 ءاسنلا (ص) يبنلا رذح :اهجوز تيب ىلإ ءارهزلا لقن اودارا امدنعو فافزلا
 ءاسنلا نيب ًاطالتخا كانه نا اوملعا يا . ةليللا هذه يف مثآملا باكترا نم
 لفطلا لمشتسو ةجوزلاو جوزلا بنذلا اذه ةسوحن لمشيسو امثا لهف لاجرلاو

 : فنا

 اوفز مهل لاقو 00 مهتوص عمسي نا نم ءاسنلا (ص) لوسرلا رذح

 ءالسلا اهيلع ءارهزلا نا قيرطلا يف ةكرابم ةيضق تثدحو ريبكلاب (ع) ةمطاف
 امهرماو (ص) يبنلا ءاج مث . لجو زع هللا ليبس يف اهفافز بوث تبهو
 امهل اعد مث نمو امهلوح هرشنو مهئوضو ءام ذحخأو ةالصلا نم نيتعكرب

 اذه نا ملعنو . بيطلا ريثكلا لسنلا امنم جرخيو امهل كرابي نا (ص) يبنلا
 اناز» رثوكلا ةروس نا . لفطلا اذه ةكرب تناك مكو اكرابم ناك مك جاوزلا
 . اهانعم امف ؟ (ع) ءارهزلا اهب دوصقملا نا هب ملسملا نم «رثوكلا كانيطعا
 اهيناعم دحا يناعملا هذه عيمج هب دارملا نوكي دقو ةديدع ناعم اهورسف دقل
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 ثيحب ًادج ًاكرابم ةيضرملا ءارهز جاوز ناك دقل «ريخلا ريثك» «دالوألا ريثك»
 هذهو ةدحاو عم ةنبا دجن نل . ةمايقلا موي ىلإ ةكربلا هذهب ةيرذ دجن اال اننا

 مكو . انه دجن (ص) ىبنلا ةيرذ نم ديس مست هذه انتسلج يف ةميظعلا ةيرذلا

 نم مدق دق جاوزلا اذه نإف اريخأو . مهنم ردصت يتلا ةنسحلا لامعالا يه

 ءارهزلا نبا انل مدقو (عدوتسملا رسنلا) انل مدقم (ع) نيرهاطلا ةمئألا

 ةلادعلا طسبيو ةيضرألا ةركلا ىلع مالسالا ةيار يلعيس يذلا مالسلا اهيلع

 سرع اذه . ىلاعت هللا ءاش نا . اهاصقا ىلإ ضرألا ىصقا نم ةيمالسالا

 ةصق مهدحأ يوري . هتجيتن تناك اذام ىرنل هب رخآ اسرع نراقنسو (جاوز)

 : لوقيف يكمربلا يحي

 يتجوزب تيتأف ةفوكلا يف ءاقبلا عطتسا ملف د يعضو ناك

 ماعط نع ثحبأل تبهذو تابارخلا دحا يف مهتلزناو دادغب ىلا يدالواو

 يحي فافز مويلا نا اولاق ؟ ببسلا نع تلأسف . ةمحدزم دادغب تدجوف

 بهذأل يسفن يف تلقف . اجاوفا اجاوفا نوبهذي سانلا تيأرو يكمربلا

 برطلاو صقرلا ناكو انضرتعي نم كانه نكي ملو تبهذف . مهعم دهاشاو

 دنع اياطع اورقا دقو كانه ردهت لاملا تيب لاوماو . بونذلاو طالتخالاو ارئاد

 ىلع لاملا نيسورعلا اوعزوي نا ضعبلا دنع موسوم وه ام اذهو . دقعلا ءارجا

 ناتسب وا ةعرزمك . ةنيمث مهاياطع تناكو كلذ سانلا مهوبهي نا لدب سانلا

 ادحا نا الا ينم اهوذخأي دق يرس يف تلقف ماشلا يف ةعرزم يتيده تناكو

 تطاحا دقل « يلاوحا تلدبتو ماشلا ىلا تبهذو يلايع تذخاف ينضرتعي مل

 . هتفئاطو ىيحيب بونذلا

 اوعقو يذلا ةساعتلاو ءاقشلا نع ثدحتن نا انثحب نمض نم سيل نكل

 . ديج كلدم راضحا تبلطو مامحلا ىلإ ًاموي تبهذ يوارلا اذه فيضي هيف
 لدبتو يرقف ركذتا تذخأف ينكلدي ذخأو . باجنلا هيلع ودبت صخش ءاجف

 تذخأو سرعلا كلذ يف مهتددر يذلا راعشالاو يكمربلا نبا سرعو ىيلاوحا

 هيلع يمغا دق هنا يل نيبت . قافا امدنعو . هيلع ايشغم كلدملا عقوف مهددرأ

 : باجأف تيرصأف ينربخي ملف ببسلا نع هتلأسف . هتددر يذلا رعشلا ببسب

 هزاع



 دقل .وهانأ :لاقف . ىكمربلا نبا سرع ىف :تلقف تايبألا هذه تددر نيا

 اولتق امدنع هنا اوبجعتت الو اوملعاو . سانلا روهظ كلدا نا لاحلا يب غلب
 اوكرتو مهلاجر اولتقو . هتريشع عيمجو ىبحي لاوما اورداص . ًارفعج
 دقلو سانلا نم مهرثكا ذحشي ذخأ ىتح ةدودعم مايا الا ضمت ملو . مهءاسن

 فصن ءارو سيئر يا . مويلا كلذ يف ءارزولا سيئر رما نا رمألا مهب غلب

 لزنملا ىلا ديعلا يف تبهذ) يمشاهلا نمحرلا دبع لوقي رثكا وا ملاعلا

 يدترت اهنا الا ةصخشتم اهتيأرف اهمرتحا نا ينم تبلط يمأ دنع ةأرما تدجوف

 اهلاح نع اهتلأسف يكمربلا ىبحي ةجوز يا رفعج ما اهنا تملعف . ةيلاب ًابايث
 نآلا نكل ةيراج ةئمعبرا يضاملا ماعلا يف كلما تنك دقل لوقا اذام تباجأف

 دلج ينيطعت اهلعل هيلع مانا ًائيش يدنع سيل هنا كمأل لوقأل تئج دق

 29 «هيلع سنجأو مانأل هب تقدصت يذلا فورخلا

 نا دجن نآرقلاو تاياورلا ىف كلذ روذج نع نوثحبتو نوققدت امدنعف

 لجو زمع هللاب ًاقلعتم ناك (ع) ءارهزلا فافزف طقف دحاو ببسب نكمي كلذ
 ىلا اهفافز بوث (ع) ةيضرملا ءارهزلا مدقت امدنعف .اهفدهو سانلاب ًاطبترمو

 اهتيرذ ناف رهطتتو يلصتو ًاضوتتو لابلا بوثلاب اهجوز تيب ىلا بهذتو ريقفلا

 . ةكرابم نوكتس

 لاجرلا نم ءاسنلا بجتحي الو سرعلا ىلع طالتخالا ىغطي امدنع نكل

 نوفوطي نيسورعلا ذخأو ماعطلاو ياشلا نوفيضي نيذلا ماما.نهتنيز رهظتو

 الو مثآم ةميلو ةميلولا حبصت امدنعو . بناجالا عم نوملكتيو راضحلا ىلع

 يف شغلاو ابرلا نم اهلاوما تناك اذا ةصاخو نيكسملاو ريقفلا اهرضحي

 . ًابلس رثؤي ال كلذ ناف عطقنت اهتيلو عطقتس نيجوزلا نيذه ةيرذ ناف ةلماعملا

 هناف راعلا باشلا بلج اذاف . ةكرابم ريغو اراع نوكت ةاتف عمتجملل اوموقي دقف

 . خيراتلا هجو ءام قرهي لب مهلذيو طقف هتفئاطو هيدلاو هجو ءامب بهذي ال
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 مكتويب يفو مكتايح يف مثآم كانه نوكي الا لمآ :مالكلا ةصالخ

 ناف بونذلا هيف رثكت يذلا تيبلا نا ةفطنلا داقعنا دنع ةصاخ كلذ اورذحاو

 . يونعملا بوركيملاب ًاثولم تيبلا اذهو . ًاموؤشمو ًاماكر حبصيس تيبلا اذه
 ناف مكتارظن تداز املك هنا اوملعاو مكفافز ةليل يف بونذلا اورذحت نا وجرا

 مسقن « مولظملا مدي كيلع مسقن ىهلا . رثكا اموؤشم نوكيس فافزلا اذه

 . ةلفغلا نم اعيمج انظقوت نا . ملظلا مدب كيلع مسقن مولظملا مدب كيلع

 هال





 5 سداسلا سردلا

 عبارلا لصملا

 لمحتا ةرتف تابقارم

 ثالثلا هلوصفو ةمدقملا نع تثدحتو ءانبألا ةيبرت نع انثحب

 ًالوا تاياورلا يف ساسح عضو هلو لمحلا ةرتف نع :عبارلا لصفلا
 فيرشلا نآرقلاو . ساسح عضو ةأرملل لمحلا عضو نا ملعن نا انيلع

 نيدلاولا ىلإ ناسحالاب ًالوا يصوي هناف .بعصو ةقشم هنأب نيترم هنع ثدحتي

 ىلع ًانهو كلذو . اهلمح ةرتف يف تاقشملا تلمحت دق مألا نا كلذ للعيو
 ىلع ًانهو هما هتلمح هيدلاوب ناسنالا انيصو#» :نآرقلا لوقي نهو
 همأ هتلمح ًاناسحإ هيدلاوب ناسنالا انيصوو# :ةيناث ةيآ يف ركذيو(74نهو

 غلبو هدشا غلب اذا ىتح ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو اهرك هتعضوو و اهرك

 يدلاو ىلعو يلع تمعنا يتلا كتمعن ركشا نا ينعزوا يبر لاق ةنس نيعبرأ

 نم يناو كيلا تبت نا يتيرذ يف يل حلصاو هاضرت ًاحلاص لمعا ناو

 اننا ىتح .اهباوثدادزي مويدعب ًاموي اهبعتو مألا ةقشم تدادزا (ملكو "74 نيملسملا

 ةعستل نا يا . هللا ليبس يف طبارملاك ةلماحلا ةأرملا تاياورلا يف أرقن

 كلانه نا امك هللا ليبس يف داهجلا نم رهشا ةعست باوث لمحلا نم رهشا

 نا تاياورلا يف اندنع دجوي عضولا نعو عاضرالاو لمحلا نع ةديدع تاياور
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 ا و ل ل

 ليللا ةالصل تماق اهنأكف اهلفط عاضرإل ليللا يف مألا تضهن اذا هنأ عاضرإلا

 ءاسنلا ةصاخ عيمجلا ىلع هللا هجول للفط تقتعا نمك اهنا ىرخأ ةياور كانهو

 :رومأ ةدعل اوهبتني نا

 نا تفتلت نا مألا ىلعو . لفطلل ةيريصم ةرتف لمحلا ةرتف نا- ١

 لوألا مويلا يف مكل تأرق دقل . اهنطب يف يذلا لفطلا اذه ىلع رثؤت اهتيحور

 يفاصلا ريسفت يف (هر) ضيف موحرملا اهلقن دق (ع) قداصلا مامالا نع ةياور
 ءاشي فيك ماحرألا يف مكروصي يذلا وه# :لوقت يتلا ةفيرشلا ةيآلا ليذ يف

 . «ميكحلا نيزعلا وه الا هلا ال

 ىلإ ةفاضالابو مألا نطب يف عضوي ءاقشلاو ةداعسلا ساسا رجح نا يا

 يف هومن ةيادب ذنمو هناف لفطلا اذه ىلإ نيدلاولا تافص لقني ةثارولا نوناق نا

 ناو . ةليذرلا تافصلا رذحت نا مألا ىلعف اهتايحور عم ربكي هناف همأ نطب

 مألا ملعتل . ةفصلا هذه ىغطت اليكل ىعستل لقألا ىلعف ةليذر ةفص اهيدل ناك

 ومنيسو اهلفط ىلإ لقتنت هذه ةليذرلا اهتافص نا ةينانألاو ةربكتملاو دوسحلا

 ىلع ومني لفطلا ناف « ةنونحلاو ةيقتلا مالا نا امك هذه اهتيحور ساسا ىلع

 . اهتيحور

 ىلع كلذكو جوزتن ةأرما يا هبتنن نا انيلع هنا تلقو ًاقباس تثدحت دقل

 ىلع رثؤت مكتايونعم نأ ءاسنلا يصوا نآلاو . ؟ جوزتت نمم هبتنت نا ةأرملا

 لفطلا ةيضرا برخت نا كلذ يضتقيس ةليذر تافص مكيدل تناك ناو . لفطلا

 نظلا ءيسيو ربكتيو دسحيف ةليذرلا ةفصلا هذه تغط اذا ةصاخ . هساساو

 هيدلو ًاربكتمو ادوسح ودغيو . لفطلا ةيحور ىلع ةيحورلا هذه رثؤت اهدنع
 همأ نطب يف ديعس ديعسلا» : ىنعم اذهو همأ نطب نم اهذخا دق ةليذر تافص

 . ؛همأ نطب يف يقش يقشلاو
 ىلع رثؤي بنذلا نا ءاسنلا ةصاخ هيلا تافتلالا بجي يذلا يناثلا رمألا

 ىلع رثؤيو نينجلا ىلع رثؤي هنإف مألا بلق ىلع رثؤي بنذلا نا امكف لفطلا

 »ل



 :نآرقلا لوقي امك لصي نا ىلإ ناسنإلا جردتسيو بلقلا دوسي امك لفطلا

 اهباوناكو هللا تايآب اوبذك نا ءوسلا اوؤاسأ نيذلا ةبقاع ناك مثو»

 هردص هللا حرش نمف# :ناميالاو بلقلا نع ًاضيا لوقيو''74نؤزهتسي

 0 و رو ورك يبا هبر نم رون ىلع وهف مالسالل
 مألا نا نينجلا ىلع رثؤي بلقلا ىلع رثؤي امك بنذلا نا'4#2نيبم لالض

 بناجألا ةحزاممو هد طالتخالا نع عنتمت ال يتلاو ةفيفع ريغلا لماحلا

 يتلا مألا رذحتلف ةيونعملا ةيحانلا نم اهنبا لتقت اهنا ملعتلف هللاب ذايعلاو

 اذه نا امكو اهلفطل ءاقشلا بلجيس اذه نا سانلا قح ةصاخ بونذلا بكترت

 . نينجلا ىلعو لفطلا ىلع رؤي هناف حراوجلاو ءاضعألا ىلع رثؤي بنذلا
 هن ابل ل حا

 ًاريغص بنذلا همأ نطب يف لفطلا ىلع رثؤت كلذكو هندبو هدي ىلعو ههجوو

 00 والا مال وو وي والا لا ناولاب ايلا ردي اع ري ا

 نم اومانيل اروح مل تيس لوخلا ةرتف يف هللاب مهتقالع نووقي اوناك امهم

 يف رثؤي بنذلا نا امك هنأل امئاد مهتراهط ىلع نوظفاحي اوناكو ءوضو نود

 . لفطلا ةداعسل دهميو رثؤي هللاب طابترالا ناف كلذل دهميو لفطلا ءاقش

 يذلا لفطلل ليولا مارحلا لكا يناثلاو لوألا نم مهألاو ثلاثلا رمألا

 رمألا اذه ةحص ىدم يردأ ال ءمارحلا لكأ نم همظعو هدلجو همحل امن دق

 ةمالعلا نع كووري . ةبرجتلا يف روذجو تاياورلا يف روذج اهل نا الا

 افراغ. اندخم + اهيقف اريدك انالبا ناك لوألا يسلجملا ةمالعلاو يسلجملا

 ةليلج تامدخ ةعيشلل مدقو راحبلا بتك نم وهو ًأدج ًايقتو ًاعرو ناكو . ًالماك
 ءاملعلا نيب ادج ةردان ةعيشلل يناثلا يسلجملا ةمالعلا اهمدق ىتلا ةمدخلاو

 عبس رمعلا نم غلب ًاريغص ًالفط ناك يناثلا يسلجملا ةمالعلا نا نووري
 يقبو بهذي مل ةليل تذ هنا الا موي لك دجسملا ىلإ هيبأب قحلي ناك تاونس

 )١( /مور ٠١ .
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 جراخ ءاملا ةبرق عضوو ءاقس ءاج ءانثالا هذه يف .دجسملا راد يف بعلي

 روني ءاملا ذخأو ةربا اهيف زرغو ىبصلا اذه ءاجف « ةالصلل بهذو دجسملا

 لاس ةّيلاخ اهنا اودجو ةالصلا تهتنا امدنعو .. رظنملا اذهل جهتبم وهو انهنم
 ةمالعلا لب امدنعو يسلجملا ةمالعلا نبا :هوباجأف كلذ لعف نم :ءاقسلا

 املك تيعر دقل :اهل لاقو هتجوز ىلإ ءاجف ًاريثك قياضت رمألا لوألا يسلجملا
 نيو ,. ماغللل ةيبتلاب اردتح تنكر اهني ةفطنلا داقعتا لف هنا رم شن
 هتجوز تركذتف . ؟تلعف اذام يركف كريصقت نم نوكي دق اننبا مويلا هلعف

 لزنم ىلإ تبهذ لماح تنك امدنع موي تاذ . ةرصقملا انا معن :تلاقو

 يننالو ضماح اهنا تننظف نامر ةرجش مهيدل تناك يعوجر دنعو ناريجلا

 نامرلا زوك يف ةربالا تزرغ دقلف .ةرتفلا كلت يف ضماحلاب بغرا تنك

 . كلذب تيبلا باحصأ ربخأ ملو هتكرتف ًاولح هتدجو يننكل هتصصمو

 يهو ناريجلا رمث يف مألا اهتزرغ يتلا ةربالا هذه نا نولوقي

 يف هناف اذل لفطلا ىلع رثا دق يبنعلا ريصعلا اذهو يبسلجملا ةمالعلاب لماح

 نكلا ناةياورلا هلع ةيض نالغ ردا ذل .يمرقلا' نف ةررالا قرغ هتارتس عيب

 ىلوا رانلا ,. تحسلا نم همحل تبن نم ةنجلا لخدي ال» :(ص) يبنلا لوقي
 . بيجع ريثأت مارحلا لكألف داعسلا نم ءاقشلاب ىلوا هنا يا . 20(هب

 يف نولكأي امنإ ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإإ» : نآرقلا لوقيو
 . رانلا ىريسف ةريصب هيدل تناك نمو 4”2ًاريعس نولصيسو ًاران مهنوطب

 نوباتغي نيصخش تيأر دقل :هبتك دحا يف (هر) نيهلأتملا ردص لوقي

 ىريس ةريصب هيدل ناك نمف « مههاوفأ نم جرخت رانلا تيأر تقولا سفن يفو

 . يونعم مدو ثرفو ران مارحلا لكا نا

 ةأرما نأل ملاظلا مكاحلا ىلإ بهذ هنا رابكلا ءاملعلا دحا نع ىوري

 ديرت ةأرملا هذه نا :هل لاقو مكاحلا دنعل وه بهذف اهنبا داجياب هبلاطت تتا

 )١( رطاوخلا هيبنت .
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 رصاو لكأي ملف لكأيل ماعطلا ىلإ مكاحلا هاعدف . كنم هديرا اناو ينم اهنبا

 مدلا ذخأو هعباصأ نيب ماعطلا طغضي ملاعلا ذخأف مكاحلا هددهف . كلذ ىلع

 . ماعطلا ءيهنو مهءامد صتمن يا سانلا لاوما ىلع يلوتسن امدنعف

 هاريس ةريصبلا كلمي نم نكل محل وا ًازرأ هرهاظ ناك ولو ماعطب سيل اذه ناف

 . نينجلا ىلع (تحسلا) مارحلا لكا ريثأت نوكي اذكهو مدو ثرفو ةتيم

 هنأك باتغي نم نآرقلا بسحبف باتغت ىتلا لماحلا ةأرملاف . بنذلا كلذكو

 نظلا ضعب نا نظلا نم ًارييثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيا ايإ» ةتيملا محل لكأي
 هيخا محل لكأي نا مكدححا بحيا ًاضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو مئا

 يذلا صخشلا اهياف نذا #27 ميحر تاوت هللا نا هللا اوقتاو هومتهركف أتيم

 مهتايصخش قحستو مهتائيس رهظتو مهروهظ ءارو سانلا نع ملكتتو باتغت

 نإ فلاخي نم كانه سيلو « ةبيغلا رذحاف ًاتيم ًامحل لكأت نا ديرت نكت مل نا

 ةنسلا لاجملا اذه يف لقنيو . نآرقلاو تاياورلا يف ةتيملا محل لكأك ةبيغلا

 . ةعيشلاو

 اهباجأف ةلأسم هلأستل (ص) يبنلا ىلا تءاج ةأرما نا نع ةياور

 اهرصقا ام :تلاقو (ص) ىبنلا ىلا ةشئاع تتفتلاف تبهذو (ص) يبنلا

 اا فوفو نيب انعقا اذاننل لاق هقول رققو رض: ىلا يضنت اهني كرانشاو
 لكامل :ىنا":تلاتقفا.: د غر فتست

 مكضعب بتغي الو» نآرقلا يأرقت ملوا (ص) لاقف . تءاج نيا نمف محللا

 نا لقني . «ةومتهركف ًاتيم هيخأ محل لكأي نا مكدحا بحيا ًاضعب
 اورضحف راطفالا دنع هونذأتسيو اوموصي نا عيمجلا رما (ص) يبنلا

 ياتنباو ينا هللا لوسر اي :لاقو زوجع ءاجف هنونذأتسي اوذخأو (ص) يبنلا دنعل
 اما ًامئاص تنا تنك دقل رطفاو بهذا (ص) يبنلا هل لاقف مويلا نيمئاص انك
 نا مهل لق :(ص) يبنلا هل لاقف نيتمئاص امهنا ميغا از لدا الف كيتنبا

 (١) /تارجحلا ١١ 5
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 نع (ص) يبنلا خيشلا لأسف . ةتيملا محل نم نيتعطق اتغرفتساف اوغرفتسي
 . ًاتيم ًامحل لكأي هناف بتغي يذلا نا (ص) لاقف وه نيا نم محللا كلذ

 . ًاتيم ًامحل لكا دق نوكي عقاولا يف هناف هرهاظ يف ًامئاص ناك ول ىتحو

 0 لفطلا اذه يقشت الو اهناسلل هبتنت نا ةلماحلا ةأرملا يصوأ
 ءاذغلا رثؤي امك هنأل . كيلع رثؤي امك . كلفط ىلع رثؤي نفعتملاو ةتيملا

 مارحلاو دال لكأف كلذل رست ىلع ثّولتملا ءاذغلاو فيظنلاو ديفملا
 عقاولا يف تتهب دق نوكت اهناف ة ةعئاش ةأرملا تراثا ناف . هيلع رثؤت بونذلاو

 اذا ءال 1 اكيسس اج فرعت ال ان نوقف نا ينعت تاعئاشلا ةراثا نأل

 ةمهت ةمهتلا لقنو ةمهتلا هذه لقنن نيذلا نحنو ةمهت تاعئاشلا ةغايصف

 ثرف نم لت ىلع هنولعجي نيرخآلا مهتي يذلا نا تاياورلا يف أرقن

 هنوسبحي مهناف عيطتسي ال هنا امبو ةمهتلا كلت ىلع دري نأب هنوبلاطيو مدو

 . كلذك تاعئاشلا عيشي يذلاو ةباجالا نم نكمتي نا ىلا كانه

 . كلذ ىلإ تفتلي مل ول ىتحو امد لكأي مهتي يذلا نا ةياورلا ىنعمو
 ريثيف هتسايس زربي هنا نظي وا . نيرخآلا ةيصخش قحتسيو ملكتي هنا نظي

 اوملعاو ةبيغو مهتو .بذكو ةعئاش ناضمر رهش يف نوكي الا بجي تاعئاشلا
 اوبنجتي نا ءاسنلا يصواو . مايصلا لطبت عقاولا يف بونذلا هذه عيمج نا

 ىلع رثؤتو مدلاو ثرفلاو ةتيملا لكأ ةلزنمب يهف لمحلا ةرتف يف بونذلا هذه
 اذهو اهنينج ممسي كلذ ناف نرجس فاعل نكادحا 0 نإ . هثولتو لفطلا

 نا هللا حمس ال نكل . اهنطب يف نينجلا تومي وا تمت ا اهم نسل

 مومس نا نآرقلا لوقي رخآ صخش يا وا حورلا ثيح نم لفطلا ممستي
 رش نا# . ةيناطرس ةموثرج يأ نمو شحوتم بئذ وا ةباد يا نم لذرا حورلا

 نا اهسفن مألا ىلعف اذا"74نولقعي ال نيذسلا مكبلا مصلا هللا دنع باودلا

 ةهبشلا ليزت نا اهيلعف هب هبتشا اذاو ًامارح نوكي اليكل اهماعط ىلإ تفتلت

 . ءابآلا يصواو لجو زع هللاب لسوتلابو . ميحرلا نمحرلا هللا مسببو ءاعدلاب

 ١١( ؟7؟/لافنألا .
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 بعصلا نمو) نكما نا ملسملا ىلع لب ًامارح اناعل مكتويب يف اوعدت الإ

 مايكل اربع نارسرا وكلب 0 ا يال

 موقا دعا ملف ةبيجع:ةلاح ينتباص :لاق هنا ءامظعلا دحا نع لقني

 هللا ةجانمب ذذلتا ذعا ملو اهتقو لوا يف ةالصلا يدؤا وا ليللا ةالصل

 ىلا يلسوتو يئاكبو يعرضت دفي ملو . ؟ ةلاحلا هذه نم بجعتا تحبصاو

 نم مارحلاب ةرمت لكأي يذلا نا 5000-7

 يمون نم تضهن امدنع ملاعلا لوقي اهب ذذلتي الو « ةدابعلا بحي الا يعيبطلا

 نذا نود نم اهتلدبف دعب جضنت مل اهادحا تدجو . ارمت تيرتشا ينا تركذت

 هتالاح هنم تبلسو هيلع ترثا هذهو . اهتلكاو ةجضان ةدحاوب ناكدلا بحاص

 . ةيونعملا

 اولكأت الف مكؤاعد باجتسي نا متدرا نا تاياورلا نم ديدعلا أرقنو

 . هب هبتشملا وا مارحلا

 . ًادج ةيرورض نكل ةبعص ىهو ةثلاثلا ةطقنلا تناك هذه

 نا لماحلا ةأرملا ىلع ريشأ يننا الا لوطم حرش هلو :عبارلا رمألا

 رثؤي ذه نأل ًامئاد ةطيشن نوكت ناو مغلاو مهلاو ةيحورلا تابارطضالا رذحت

 هذه ةليط ةأرملا نوكت نا بجي . يبصعلا رتوتلا كلذكو . لفطلا ىلع
 اما تيبلا يف تافالتخا كانه ناك نا هللا ردق الو ةيداع ةلاح يف رهشأ ةعستلا

 ةارملا رثوت آلا يحي . :تاتفاللدخالا هد اسوا لفظ.كاته نوكرالا هبجن
 للش ىلإ نايحألا ضعب يف رتوتلا يدؤي دقو جوزلاو مألا اهبضغت الاو لماحلا

 لفطلا لش لش ذاف لجو زع هللا ةقلخ يف صقن دجوي ال هنا ةداع نولوقي . لفطلا

 (ةوهشلاب) روهشملاو . اهرتوتو اهنزحو ملالا وا ةثارولا نوناق ببس اما اذهف
 مسج ىلع ةعقبلا هذه رهظت اهدنع مألا رتوت نع جتان هنا لاقي ماوعلا نيب

 مألا رتوت نم كلذ نا لاقيو هلقع ىلع رن ةؤي دق نايحألا ضعبو . لفطلا

 ناف . ةملاس ىقبت ال حورلا نا الا افلا ةيسح ىو رلتو اهتانآ طبضاو
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 تناك نا لسكلاو ةيسفن دقع هدنع قلختو لفطلا بهاوم لتقت تابارطضالا

 : سفنلا ءاملع دحأ لوقي . ةطيشن ةأرملا نوكت نا بجي ًالامجا ةلوسك مألا
 مومهلاو دسحلا بلسي ام ةداع هنكل ةأرمالا هاندجول طاشنلا اندسج ول

 ةأرمالا نم طاشنلا نوبلسي تيبلا تافالتخاو اهلحم ريغ يف يتلا صوصغلاو

 ذنم ءىشنيف اهنطب يف ومني يذلا ًاضيا اهنبا لسكي اهتيحور لسكت امدنعو
 يف مغلاو مهلا اذه وه بعصألاو . صصغلا عرجتي امومهم الماخ ةيادبلا

 لكاشم مكل تأرط ولف دقعلا لحي الو ةايحلا يف ًائيش حلصي ال هناف ةايحلا
 ناف ةلضعملا هذه لحت نل اهناف ليللا ىلإ حابصلا ذنم اهل متممتغاو ةبرجتو

 . سكعلا نكي مل نا ناسنالا ريصم يف رثؤي ال مغلاو مهلا

 نم» :(ع) قداصلا لاق ناسنالا ريصم دقعي مهلا نا تاياورلا نم مهفن

 ملو هرمأ تتشو هينيع نيب رقفلا ىلاعت هللا لعج همه ربكا ايندلاو ىسمأو حبصا

 ىلاعت هللا لعج همه ربكا ةرخآلاو حبصا نمو هل مسق ام الا ايندلا نم لني

 . 2')(هرمأ هل عمجو هبلق يف ىنغلا

 هللاب لسوتلاو ءاعدلاو ةقدصلا اهلحي امو لقعلاو لكاشملا لحي ال مهلاف

 نا امك ناسنالا ريصم يف رثؤي ام اذهو . لجو زع هب طابترالاو هتاجانمو

 ريصم يف رثؤي هئاعدو هللا ةاجانم نا يوتل تركذ دقل ًاضيا ريثأت هل بنذلا
 ىلإ تافتلالاب ةصاخ كلذ ىلع رصت الف ةمومهم ةأرملا تناك ناف ناسنالا

 هللا ليبس يف ةطبارملاك (لماحلا) ةأرملا هذه نا اهتركذ دق تنك ىلا ةياورلا

 لوزيسف لجو زع هللاب اهتقالع يوقت امدنعو هللاب اهطابترا يوقت نا اهيلعف
 عيمجلا ىلع بجي . اهلفط ىلع كلذ دعب رثؤي نل هنا ىلإ ةفاضالاب اهمه

 نع جنت ام ابلاغ ةيحورلا تابارطضالاف اهسفن رتوت الا ةأرملا ىلع ةصاخ
 . دسحلاك ةليذرلا تافصلا نم نايحألا ضعب يف نوكت دق نكل ةيبصعلا

 . لفطلا ىلع رتوتلا اذه رثؤيو دسحلا نم ةأرملا بلق لعتشي اهدنع

 كلذ رثؤيو رتوتتف اهجازم فلاخي ًائيش ىرت دق ةربكتملاو ةينانألا ةأرملاو

 )١( ص «. ا/” دلج « راحبلا ١7 5
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 هذه لوزت نا بجي ةيبصعلا تابارطضالا هذه لوزت يكل . اهلفط ىلع

 مدع ثروت يتلا ءايشآلا نمو .طاشنلا لحي نا بجيو ةليذرلا ةيحورلا تافصلا

 دقافلاك هلعجتو ناسنالل ايئاقلت لسكلا بلجت ىصاعملاف . بونذلا طاشنلا

 . بونذلا ببسب اذه نا تاياورلاو نآرقلا نم هه . ؟وهام يردي ال ًائيش

 صصخغلاو مهلا ءارج نم لومخلاو رتوتلا ذه ًانايحا نوكي دق هنا الا

 مغلاو مهلا نا الصأ . ملسملا اهنم يناعي ال نا بجي يتلا تابارطضالاو
 ناسنالا نا ماوعلا لوقبو حورلا لسكت اهنا ىلإ ةفاضالابو اريثك ناسنالا رضي

 ةفاضالابف . هلمع ىلإ بهذي نلف هبلق رسك اذا هنا الا ةروسكملا هديب لمعي

 . ًاضيا نالسكي هنطابو هتيحور ناف ًالبنت ناسنإلا لعجت اهنا ىلإ

 عاجواو مزيتامورلاك . مومهلا نع ةجتان مالآلا بلغا نا ءابطالا لوقي

 ..مهريغو نانسالا عجوو ءاعمألاو ةحرقلاو ةنمزملا سأرلاو لصافملا

 د مهلا همدقي ءيش لوا نا يا باصعالا فعضت اهنا ىلإ ةفاضالاب

 اهنا ىتح . هترخآو هايند ىلع يضقي هباصعا فعضت امدنعو هباصعا فيعضت

 عيمج مغربو . هلكت دق وأ انينسعتو هنأ هلي نق نيتتللا بتابعجا قاع رت روت

 . رومألا دقعي هنإ الا . ةرمثم ةجيتن هل سيل مهلا ناف مالآلا هذه

 تاياورلا بسحو مهي ال اذهو اهتحص ىدم ملعا ال ةصق نولقانتي

 تناكو . لوبخم نيبج ىلع ةدقع ترهظ قسفلا رثانم هنا لاقي ةحيحص اهنإف
 مهعم وهو نونجم ةريشع تبهذف اهايا هوجوزي نا تلبق دق ىليل ةريشع

 وليفي ملف هنيح ىلع ةدقعلا هذه اودهاش امدنع اهتريشع نكل . اهوبطخيل

 أملا اذه دعيو ةركبملا ةخوخيشلا نم اذه نا سفنلا ءاملع يأربو هجيوزت

 انناهذأ يف ىقبت نا بجي ةلمج فراعلا اذه لقني مث مومهلا نم ادج ًاريطخ

 مالكلا اذه نسحأ ام . «هروما تدقع دق نونجم نيبج ةدقع نا» :لوقي ثيح

 هللا تتش ايندلا همه ناكو حبصأ نم» ةداع رومألا دقعي صصعغلا عرجت ناف

 قحتست ال) اهلحم ريغ يف يه انمومه نم 94٠/ نا ارخآ ارمأ ركذأسو «هرمأ

 . مومهملا ىلع مومهو صصغك يهو (كلذ

17 



 انمومه رثكا نا اندجول انركف ولو) ًاريثك متغي ناك ًاصخش نا ىوري
 مهني هعدت الا هتجوز تررق موي تاذ (مومهملا ىلع مومهك يه ءاسنلا ةصاخ

 تجرصخأو ًامسد ًاذيذل ًاماعط هل تأيهف تيبلا نم جرخي هعدت الا تررقف
 ىلإ باهذلا دارا رهظلا لح نا امو . تيبلا هل تلخأو متغي الثل لافطألا

 داع ىتح جرصخ نا امو . تيّبلا نم ًابيرق ناكو هعنم هتجوز عطتست ملف مامحلا
 اذام ؟ يلع ومع هتجوز هتلأسف صصغلا عرجتي ذخأو بابلا برق سلجو

 تيأر دوعأ تنك امدنع :باجأف ؟ متغتل تيبلا نم جرخت مل مويلاف ىرج

 ؟ اذه رامحلا رمأ كينعي اذامو :هتجوز هل تلاقف ؟ بنذ يذم اراوخ

 الو . هعفر ينم اوبلطيو ضرالا ىلع رامحلا اذه عقي نا ىشخأ :باجأف

 . هعفرل هبنذب كاسمالا عيطتسأ

 انمومه بلغا نا دجن ءاسنلا ةصاخ انسفنأب ركفن امدنع نكلو لاثم اذه

 وا اهتبحاص ةءابع ىلإ رظنت . ءاسنلا دنع دسحلاك ةيمهو مومه انبحاص مومهك
 ىدل بيرغلا . ةبيجعلا ءايشألا نم هنا ةصاخ هلثم اهدنع ناك ول ىنمتتو اهناتسف

 يف ةدحاو نيرشع نك ول اهتاقيفر نم لك بايث ىلإ تفتلت اهنا ءاسنلا
 . .و هتميقو هنول ظفحتو سلجملا

 ملأت ملأتت نا ديرت تنك ناف . نيدلا لجأل ملأتت الو رومألا هذهل ملأتتو

 ليللا فصن يف وعداو يلاحلا عضوللو ةهبجلا يف نيذلا ءازعألا نابشلل ةروثلل

 ءاش نا مالسالا عفنب برحلا هذه ىهتنت يكلو اهفادها ةروثلا هذه غلبت نا

 مهك مومهلا رئاسل ىنعم ىقبي الف ةهبجلاو ةروثلل ناسنولا ملأتي امدنع « هللا

 ! ! يضمت فيكو يضمت ايندلاف ايندلاو بايثلاو لزنملا

 . بارشلا يف ةحرابلا هليل ىضق دق يونرغلا دومحم نا تعمس

 ىلإ بارشلا ةليل تضم دق دومحم اي نا يدانملا ىدان حابصلا ىفو

 ! ! رونتلا بناج

 . رعشلا ىنعم
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 .اهلجأ نم اومتغت الو ايندلل اوملأتت الا ءاسنلا ةصاخ ًاعيمج مكيصوا
 مهقانعا يف ىتلا هللا ةنامأ ىلإ تالماحلا ءاسنلا هبتنيو تيبلا وج ىلع اوظفاحو

 . ةحو لضفا ىلع عمتجملا ىلإ ةنامألا هذه اومدقيلو

+ 



 : عباسلا سردلا

 سماختلا لصفملا

 مألا بيلح ريثأت

 ةفيظوو لفطلل ًالماك ةداعلا قوف ًءاذغ دعي يذلا مألا بيلح لوح انثحب

 لافطألا ةداع . ميلسو لماكو ديفم ٌءاذغ بيلحلا . اهلفط عضرت نا ما لك

 ب 3 يالا را وللا يب راو لقا يربو سارعو نيذلا
 ميركلا نآرقلا يصويو همأ ىلع دلولا قح نم اذهو . اليلق اوعضر وأ مهتاهمأ
 : نيماع عاضرالا لماكلا قحلاو لماك لكشب اذه لفطلا قح ءادأب

 ةعاضرلا متي نا دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري .تادلاولاو»

 ال اهعسو الإ اسفن فلكت ال فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو
 ادارأ ناف كلذ لثم ثراولا ىلعو هدلوي هل دولوم الو اهدلوب ةدلاو راضت

 اوعضرتست نا متدرأ ناو امهيلع حانج الف رواشتو امهنم ٍضارت نع ًالاصف
 نا اوملعاو هللا اوقتاو فورعملاب متيتا ام متملس اذا مكيلع حانج الف مكدالوأ

 () «ريصب نولمعت امي هللا
 رخآ ءاذغب تناعتسا ول ىتح نيماع همأ نم عضري نا لفطلل قحي اذا

 ةينبلاو ةوقلاو طاشنلاو ةيلباقلا ثيح نم ةميظع ةمدخ اهلفطل تّدأ دق نوكتف

 )١١( /ةرقبلا 7 .



 . ةيضقلا لصأل ًاقبط اذه

 اهنع تثدحت يتلا عبرألا طورشلا هوعاري نا نيدلاولا ىلع يذلا ءيشلا

 ىلع بيجع ريثأت بيلحلل نا . ريثكب مها انه طورشلا هذه نا الا . ةحرابلا

 نم كلذكو لفطلا ةوق ىلع رثؤي هناف ند مألا بيلح ناك ناف . لفطلا

 ةحرابلا تركذ امكو . لفطلا ةيحور يف اييكع اريثأت كرتي يونعملا بناجلا

 ىلع رثكا رثؤت اهتايونعم نا الا لمحلا ىلع رثؤت .مألا (ةيحور) تايونعم ناف
 . ريثكب مها اهنا الا انه ةدوجوم ةقباسلا عبرألا طورشلا هذهو . بيلحلا

 ةرتف يف ةصاخ يصاعملا بكترت ال ناو ةيقت مألا نوكت نا لوألا طرشلا

 تلق « اوققدي نا تاهمألا ىلع مويلا رركاو سمألاب كلذ تحرش دقل ةعاضرلا

 ممسيو اهممسيس كش نود نم محللا ناف اثولم امحل تلوانت مألا ناول

 كلذل مفلا نم ةحئار ثعبت يتلا ةمعطألا كلذك اضيا اهنطب يف يذلا لفطلا

 (ريثأتلا) اذه ناك نا . ًافيطل ًاماعط لماحلا مألا لوانتت نا تاياورلا يف دجن
 ال ةدسافلا مألاف . كلذب ىلوأ نوكي ةيونعملا ةيحانلا نم نذا ءاذغلا ثيح نم

 ةعاضرلا ىلع قبطني رمألا اذهو اضيا اهلفط بلق لب طقف اهبلق دسفتو ثولت

 . رثكا (بيلحلا)

 رثؤي ةتيملا لكأ «. ةبيغلا . ىوقتلا مدعب اهبيلح ثولت ال نا مألا ىلع

 طابترالل ةبسنلاب ةصاخ لسكلاو لومخلا اهبيصيف هحورو ناسنالا بلق ىلع

 اذه لفطلا برشيو بيلحلا ىلع رثؤتو تابحتسملا ءاداو لجو زع هللاب

 ةيداع ميئارجب اقوله ييلعتلا ناك ول . ةيونعملا ميئارجلاب ثولملا بيلحلا

 طرشلا ناف اذل ممستيس لفطلا ناف ةيقت ريغ مألا تناك نا . لفطلا ممستل

 . لجو زع هللاب طابترالاو ىوقتلل لوألا

 هيتمدق يذلا لفطلا اذه نسحأ ام هللا كراب : يراصنألا خيشلا مأل اولاق

 نا تعطتسا 0 دوا كب هللا ا اهل نولوقي رااكود دل ىلإ

 ليش ناك كيج لمحل للا 50010 : مشتلا ملاع تاراختنفا

 اا



 اذه نم رثكا عقوتا نكا مل :مهبيجت تناكو هركذ مدقت ام همأل نولوقيو --

 تدك عووبفو نود قع اذننا هعضرا مل ةعاضرلا يتنس تقبط ينأل . ينبا نم

 ليللا ةالص يدؤت يتلا ةأرملاف . هعضرأو ًاضوتأ لا اع ل

 اهنبال ةيناثلا هعضرت امو . اهيدؤت ال يتلا كلت نع ًاريثك فلتخت اهنبا عضرتو

 مدقت اهناف اهتايح يف ةعئاشلاو ةمهتلاو ةبيغلا رثكت يتلاو «بيلح سلو ًاران
 . اهل نمبلو رانا اهننأل

 نم « اهلفط ممست اهنا لجو زع هللاب سيلو ناطيشلاب ةطبترملا ةأرملاو
 مهطابترا دوقي نا تاهمألا نم بلطا اذل . املاس ابيلح هل مدقت نا لفطلا قح

 اوركذيلو . ناطيشلا عم ةقالع يا اوعدي الو ةعاضرلا ةرتف يف لجو زع هللاب

 ىلع رطيست ةسوسولاو ةئيسلا راكفألا اوعدي الو هللا مسب ةعاضرلا لوا يف

 عاضرالا لبق مهبونذ نم اوبوتيلو . كلذ نهنكما اذا اوؤضوتيلو . مهناهذأ

 . نهلافطا اوعضريل مث نهريصقتب اوفرتعيلو هللا رفغتسا : مهبولق نم اولوقيل
 هر ةيقط وأ ةيعيس اضوي.شلا رفقعس ناك :ةعمظعو ةماقحت (ص) مظعألا يبنلاف

 يف هللا رفغتسأل ينا) :لوقي هلآو هيلع هللا تاولص ناكو ًارصقم هسفن ربتعيو

 نا هر ةةتعقلا رافعا انج كلانا يلو ندع تقرب اانا درع فمما

 يبنلل ثولتلا بلجي همونو هبرشو هلكأو همايقو يبنلا سولج سفن
 همزليو ةعرسب لبذيو ثولتيو هنم فطلأ لب درولاك بلقلاف (ص) مظعألا

 . هقنور ىلع ظفاحيل رافغتسالا

 ًاضيا بلقلاب امنا طقف ناسللاب سيلا مئاد رفغتسن نا ًاعيمج انيلع

 انتاهما نم اذه بلطاو « ةبانإلاو ةبوتلا ىلع ظفاحيلو هريصقتب بلقلا فرتعيلف

 مث . ريصقتلاب فرتعتلو نكبولق برطضتلف . نهلافطا عاضرا لبق اوبوتي نا
 . لوألا طرشلا اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب نكلافطا اوعضرا

 مألا تعضرأ ولف . مهأ انهو رتوتلا نع ثدحتي ناك : يناثلا طرشلا

 )١( ص « 4 دلج نايبلا عمجم ٠١75 .
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 لقع ىلع رثؤي دق كلذ ناف . باصعألا ةرتوتمو ةبرطضم ىيهو لفطلا

 . همسج ىلع وا . لفطلا

 ءاسنلاو . هطاشن ىلعو هبهاومو هتيحور ىلع رثؤي كلذ ناف رثؤت مل ناو
 نمو نهتاهمأ نم لسكلاو لومخلا اذه نثرو دق نكي ام ةداع تالماخلا

 لماخلا ناسنالا نأل نهئانبا ىلا ًاضيا اهولقني الو اوتفتلي نا وجرا . نهبيلح
 نلف تالماخ تايتفلا تحبصأ ناو . عمتجملا يف ةدقع لحي نل هبلق تيملا

 اذا . اهببس اذه نوكي ام قالطلا اياضق نم ديدعلاو . نهتويب ةرادا نم نكمتي

 دعب يوزنيسو عمتجملا يف شيعلا نم نكمتي نلف ًالماخ ًامومهم مكنبا حبصا
 . هدرط

 . تاعضرملا ءاسنلل ةصاخ عيمجلل امهم أرمأ ةلمج باتكلا لخا ةقوو

 رتوتم تنكو حابصلا يف موي تاذ تضهن ابوروأ يف سردأ تنك امدنع لوقي
 تنكو . يمامأ ديدج موي كانه لاز ال هاتليواو يسفن يف تلقف ادج باصعألا

 دحأ ناك ةبيجع ةصق اهيف تأرق ةديرج تطقتلاف يدي تددم ًادج ًابرطضم

 موي تاذ بضغف . هنم ىفشيل نكي ملو ةدعملا يف حرقتب ىلتبم صاخشالا

 نم ةقيقد شيعا نا ديرا لوقي ناك . هتدعم جرخأو نيكسلاب هسفن نعطو
 فيضي . هسفنب هتايح ىلع ىضقو اليحتسم ناك كلذ نا الا . كنود

 تبتك دقو . اهرطاوخ ةأرما هيف يورت ًالاقم تدجو ةحفصلا تبلقف . بتاكلا

 لجو زع هللا دمحا هيف ضهنا حابص لك يف نيملاعلا بر هلل دمحلا :لوقت

 ؛ لكاشملا ماما ربصلاو ةماقتسالاو تابثلاب هيضما نا ىلعو يمامأ موي كانه هنا

 بتاكلا لوقي اهدنع . ةحصلاو ةمالسلا عم ديدج موي ينبهو يذلا هلل دمحلا

 نا هلل دمحلا :لوقت ةلاح ثالشلا تالاحلا هذه تتا نيا نم ركفا تذخأ

 .ديدج موي كانه ؛ يل ًابت :لوقت يتلا انا يتلاحو يمامأ ديدج موي كانه
 تدجوف تركف لوقي . بيرغ بيجع لكشب رحتنا يذلا صخشلا اذه ةلاحو
 . لسكلاو لومخلا اذه يل تقلخ يتلا يمومهو ةبعتملا يباصعا نا

 يمسج ضرم ببس نا تدجوو . ضيرملا مسجلا هببس ناك راحتنالاو

 فو



 ببسبف اهلمأو . اهطاشنف ةأرملا كلت اما . لومخلاو باصعالا فعض وه

 . ةطيشنلاو ةيوقلا اهباصعا

 كانهو . ةديجلاب تسيلو ةئيسلاب تسيل ايندلاف .زاتمم مالك هنا
 اهنا لوقي مهنم ضعبلا . ةئيس ما ةديج ايندلا نا له ءامظعلا نيب فالتخا

 نولوقي رخآلا ضعبلاو . ايندلا مذو دهزلاب ةقلعتملا تايآلاب نوكسمتيو ةئيس

 تسيل اهنا ةقيقحلا ىف نكل . اهحدمت يتلا تايآلاب نوكسمتيو ةديج اهنا

 | . ةنسحلاب الو ةثيسلاب
 نكل . ةئيس نوكت اهناف منهج لها نم هتلعجو ايندلاب ناسنالا قلعت اذاف

 ايندلا طساوب نيرخآلا دعاسي نا عاطتساو اهب قلعتي ملو ايندلا هذخأت مل نا

 له متلأس اذاف لل . ةنسح نوكت ايندلا ناف (تاحلاصلا تايقابلا) ب لمعي ناو

 راجنلا راشنم لثم ايندلا ةنسحلاب الو ةئيسلاب ال اوبيجأف ةنسح ما ةئيس ايندلا

 . ةكيس ما ةنسح اهلعجن نيذلا نحنف . راجنلا اذه اهنم ديفتسي مك اورظنا
 . ةئينه وا ةسيعت ةايحلا هذه لعجت ىتلا يه انباصعاو

 لوقي . ناسنإلا ريصم ىلع رثؤي ال مغلاو مهلا نا . ةحرابلا تلق دقل

 نم باتك يف الا مكسفنا يف الو ضرألا يف ةبيصم نم باصأ ام» :نآرقلا

 اوحرفت الو مكتاف ام ىلع اوسأت اليكل . ريسي هللا ىلع كلذ نا اهأربن نا لبق

 هيلا تلصو دق يذلا ءيشلا نكل ")74اروخف لاتخم لك بحي ال هللاو مكاتآ امب

 طاشنلاو لمعلا وه ريصملا ريغي ام نا مويلا هب ركذا نأ يىلعو ةحرابلا

 يذلا وه لمعلا ناف . ليللا قامع يف ةالصلاو هللا ةاجانمو ءاعدلاو ةماقتسالاو

 ًائيش لحي ال هناف . لومخلا الو صصغلا عرجتو ملأتلا سيلو ءاضقلا ربتعي
 اذا . لفطلا دنع بهاوملا لتقت اهنا مامتغالا نع جتني يذلا ديحولا رمألاو

 ةخوخيشلا بيلحل هنأ مغلاو مهلا هلعفي امو . بيلحلا ةطساوب هيلا لقتنا

 نا وا هتومل ةيمها ال الطاب الطاع هلعجيو هتكرح لشيو . ناسنالل ةركبملا

 ,مغلا هلعفي ام اذه كتوم كتنبا ىتح ىنمتت ةكرحلا لولشم ةيواز يف ىمرت

 )١( ديدحلا 7/7557 .

 ا/



 يهيدبلا نم نكل ملأتتو رسحتت اهلماكب ًاماع سلجت كناف . ناسنالاب ةرسحلاو
 يلصو طقف ةدحاو ةرم هللااي لق ليللا فصن يف نكل . لحي ال ًائيش نا

 . ةلكشملا لحت اهدنع كتلكشم لحي نا ةالصلا دعب هللا نم بلطاو نيتعكر

 امرومألا دقعي دق ءيش كانه نا الا ةسلس قيرطلاو دقع كانه نكت مل نا

 ءامسلا نم تاكرس مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولوط !؟وه

 كانهناك ول :ةيآلا لوقت 4”2نوبسكي اوناك امب مهانذخأف اوبذك نكلو ضرألاو

 تناك نا نكل . نيرالا) كايبلا يرسل كدر 2 اسماك وح

 رثكتو رومألادقعتتسو ةكربلا ةلق لحتسف ىوقت كانه نكي ملو بونذ كانه

 . اقت نكف كروقا لح بلطتت تنك نا نارقلا لوقي . لكاشملا

 اودهشأو فورعمب نهوقراف وا فو رعمب نهوكسماف نهلجأ نغلب اذافإ»

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم هب ظعوي مكلذ هلل ةداهشلا اوميقأو مكنم لدع يوذ

 لوقي . (7”*«بستحي ال ثيح نم هقزريو ًاجرخم هل لعجي هللا قئي , نمو رخآلا

 ثيح نم هقزريو# :لجو زع هللا ىلع دمتعا كدقع لح ديرت تنك نا نارقلا

 لكل هللا لعج دق هرمأ غلاب هللا نا هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو بستحي ال

 . ”هاردق ءيش

 ريصم اوبتكا نا بطاخي ثيح ةحرابلا اهتأرق دق تنك يتلا ةياورلا
 ا . لفطلا

 اذل هب هطابتراو هلامعا ةطساوب هؤاضق ريغي نا عيطتسي ناسنالا نكل

 ىلعو . ءيفادلا تيبلا وج ىلع اوظفاحت نا عيمجلا نمو تاهمألا نم بلطا

 . لعفا نا ىلعو . دعب اميف كلذ نع ثدحتأسو طاشنلا

 تيبلا لدي امدنع لجرلا ىلع» : سفنلا ءاملع دحا لوقي ام نسحأ ام

 : 47/فارعالا ©

 . ”/قالطلا (؟)

 . 7/قالطلا (9
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 هيلعو تيبلا جراخ هئاذح نم لحولا ليزي امك هجراخ اهليزيو همومه كرتي نا

 مالسالا يأرب يهو هئيجم لبق اهسفن ءيهت نأ ةأرملا ىلعو .طاشنب لخدي نا

 نيزتت مل هللا حمس ال اذاف . ريبك مثاو مئاوهو . كلذب مقت مل نا ةلوؤسم
 لخدتسو ةأرملا ريصقت نم مثالا اذه ناف مارح يف عقوو . اهجوز ءيجم لبق

 لبق تيبلا جراخ اهمومهب يمرت نا ةأرملا ىلع» :سفنلا ملاع فيضي

 (اهتيب نم تايافنلا جرختو شكت امك اهجوز ء يجم

 . اهجوز ءيجم لبق نيزتتو اهسفن ءيهت ناو لومخلاب يمرت نا اهيلع
 اهنيح نك لب طقف اوأضوتت ال عاضرالا تقو هنا تاهمألا اهيا مكل لوقا

 هلقع ىلعو لفطلا ىلع رثؤي اذه كمسبت ناف تامسبتم .تاشوشب تاطشن

 مايألا يف ةعاضرلا دنع مسبتلا نكل . هسأر ىلع حسمت يتلا قفرلا دي كلذكو

 نم ةملأتم مألا تناك اذا نكل .لفطلا حور قامعأ يف ًابيجع ًاريثأت كرتي ىلوألا
 يف خرصتف ةرتوتم يه نوكتو ليللا فصن يف لفطلا اذه ظقيتسي مث اهجوز

 ايغاط هلعجيو هلشي دقو هبهاوم ىلع يضقيس اذه ناف . هعضرتو لفطلا هجو
 . احنقو

 ال مهناف . تاهمألا مادقا تحت ةنجلا نا نم ةياورلا يف هأرقن امو

 لفطلا يكبي ليللا فصن يف ضهنت مألا هذهف . دحأل ًايناجم ةنجلا نومدقي
 ةعاضرلا هذهف . ضوهنلا يف اهرخأتل هل رذتعتو هيغانت دقو . هعضرتو هفطالتف

 . لفطلا هجو يف قعزتو مألا ضهنت نا اما . هللا ليبس يف ةبقر قتعك اهباوث

 هذهف . مهمالك نونزوي ال ءاسنلاو لاجرلا نم ًاريثك نا ةصاخ همتشت دقو

 وا اهلفطل وا اهل ًاينطاب وا ًايرهاظ ًاللش قلخت دقو . اهيف باوث ال ةعاضرلا
 . اعم امهالكل

 جوزلا ىلعو ًابناج رتوتلا عدت نا ةعاضرلا يف يناثلا طرشلا ناف كلذل
 ىلعو . هتجوز قياضيو هللا ردق ال بضغي الف . ةعضرملا هتجوز يرادي نا
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 دق تنك يناثلا طرشلا اذهو ًادبأ متغت الو . اهطاشن ىلع ظفاحت نا ةأرملا
 . سمألاب هتركذ

 لكألا يأ يناثلاو لوألا نيطرشلا نم مهأ وهو :ثلاشثلا طرشلا

 يف ءامظعلا دنع درون امو . مارحلا نم ءيىهملا بيلحلل ليولا . لالحلا

 بيلحلا ناك اذاف ناسنالا ةايح دسفت اليكل ماعطلا ةيلحو ةمرح نع مالسالا

 اذه ىلع ىمن ولو . لفطلا مف يف ًاران نوكي مارحلا لكا نم جتان يا ًاثولم
 غلبت دقو . كلفط ةساعت يف تلخدت دقلف يرذحا « مألل لوقن بيلحلا

 . هللاب ذايعلاو ادج ةبعص ةلحرم

 لمحلا ةرتف يف ةصاخ ًامئاد مكبسك نوكي نا لاجرلا نم بلطاو
 نوكي نا اوهبتنا . مكلمع اوريغ مكماعط اوريغ ًايمالسا نوكي نا ةعاضرلاو

 ةهبش هيف مكبسك ناك نا اورذحا . سانلا لام سانلا لأمو مكلام مكلام

 . مكئانبال ةصاخ مكل ةساعتلا بلجيس هناف

 تام دقو . (ع) قداصلا مامآلا صاوخ دحا ةيبايسلا نمحرلا دبع ناك

 فلا يدلاو قيدص يناطعا :لوقي . اعيش ثرالا نم هل كرتي ملو ةبايس هوبا

 ةنس ضمت ملو يلامسأر مهتلعجف . يلا مهدر مث مهب رجتا : يل لاقو مهرد
 باحصألا ةداعو ةكم ىلا بهذأل لام ءيهأ ناو ينويدب يفا نأ تعطتساو الا

 يف نوبهذي اوناك مهمامإب اوقتلي نا مهمه ناك ةكم ىلإ نوتأي اوناك نيذلا

 . مالسلا امهيلع قداصلاو رقابلاب اوقتليل ىلوألا ةجردلا

 (ع) قداصلا ىلا تيتأف . ةنيدملا ىلا مث نم ةكم ىلا تبهذ فيضن

 انا :تلقف تنا نم ينلأس ىتح مهنم ىهتنا نا ام ةعامج كانه ناكو

 نم لحترا دق هنا تلقف . كدلاو لاح فيك (ع) لاقف هبايس نمحرلا دبع

 مل يلاملا يعضو نا هتربخأف . يعضو نع ينلأسو مالسلا هيلع رثأتف . ايندلا

 . يثيدح لمكأ نا لنبقو اعلم مم يناطعا لق يدلاو قيدص نإو . ادي ةركب

 يتأ نإ لابن ضد فيرا فقالا كرسر نيا تلق: مرد تنالا نع للام

 : يل الئاق ينحصن مث . هللا كراب , هللا كراب « هللا كراب يل لاقف ةكم ىلا
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 ءاداو ثيدحلا قدصب كيلع « ةنامألا ءاداو ثيدحلا قدصب كيلع»

 . «ةنامألا ءاداو ثيدحلا قدصب كيلع « ةنامألا

 نإف ملسملا لاعفا نم سيل اذه ناف نيدلا ريخأتو عادخلا رذحا هنا يا

 ال نولوقي ءاهقفلا نا ىتح اوي ناك نا ةكم ىلإ باهذلا عيطتسي ال ناسنولا

 نا هيلع . كلذب نئادلا هبلاط نإ تقولا لوا يف يلصي نا دويدعلا عيطتسي

 . ادع بعص «بعص سانلا لام نإف يلصي مث * لوا هيدؤي

 ًابلاط تنك» :لوقي رابكلا نارهط ءاملع دحا نع صاخشألا دحا لقني
 ءاملع نم ناكو يفوت دق كدلاو نا ينوربخأ امدنع فجنلا يف مولعلل

 يف يدلاو تيأر ةرتف دعبو كانه هانفدو فجنلا ىلإ نامثجلا انلسرأف . نارهط

 ماسالا مدخ دق ًاصخش نا نم تبجعتف 20 ًانيزح ودبي ناكو مانملا

 ! ؟؟ انيزح ودبي اذامل «رقابلا لاقو قداصلا لاق» اهيف هلوق ناك اماع نيعبس

 ينا . نيدلا نم ٍهآو سانلا قح نم وأ :باجأف ؟ ًانيزح ودبت اذامل :هتلأسف

 يننوعدمي الو يب اوكسمأ دقو دنبلعن يقت يدهشمل ٍناموت رشع ةينامثب بلاطم

 تضهن لوقي . هقحب ىيننوبلاطيو ٍلتبم ينإف ىرت امكو يناكم ثيح ىلإ بهذأ

 يدبنلعنلا يقت يدهشم اودجيل نارهط يف يناوخال تبتكو ًابجعتم يمون نم
 دق هنا يناوخا يل بتك نا ىلا ةدم تضم ! ؟ اذام ما بلاطم يب أ نا لهو

 ىلب :لاق . اندلاو دنع ءيش كيدل نا له هانلأسو صخشلا اذه ىلإ انبهذ

 مكدلاو ىلع بتعأ ينا :لاقف انربخت مل اذامل ءانلاسف  انافرت رقع ةيقامث كانه

 لاق» لوقي ه هرمع نم ًاماع نوعبس ىضق ًاملاع ؟ هرتفد يف اهلجسي مل اذامل

 يف لجسي مل ناو , انافوت رع ةينامث لجال هنوسيحي «قداصلا لاقو رقابلا

 انويدم ناك هنألو . كلذ يف لهاست امنا هنيد دسي نا ديري نكي مل هنأل ال هرتفد

 هذه .«اناموت رشع ةينامثلا عفدي ىتح ةنجلا لوخد هوعنمو هوسبح دق بسحف

 لاومأ نولكأي نيذلا نإ» . ًاضيأ ران اهايندو اهمنهجو سانلا لاومأ ةرخآ
 . 2)هًاريعس نولصيسو ًاران مهنوطب يف نولكأي امنإ ًاملظ ىماتيلا
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 اهيا هبتناو . ًاران هنأل ًامارح ًابيلح كنبا يعضرت الئل مألا اهتيا يهبتنا

 ًائرفو اران لكأت كناف سانلا لاوما لكأت تنك نا لوقي نآرقلاف كماعطل بألا
 هللا حمس ال ناك نا كئانباو كتجوزل مدقت اذام هبتنا . كلذ كردت مل ولو ًامدو
 احيحص مهمايص نوكي نيذلا كءانباو كتجوز كانعليس ةمايقلا موي ناف ًامارح
 روحسلا ىلع ًامارح انمعطا دق انابا نا انبر :نولوقيو ةنجلا نولخديس نيذلاو
 . ثلاثلا طرشلا اذه .كلذب هبلاطف راطفالاو

 (تايونعم) تايحور نا . ةثالثلا طورشلا نم مها وهو : عبارلا طرشلا

 ىلع ةصاخ بجعتلاو ةريحلا ريثت ةيضق مكل لقنأس لفطلا ىلع رثؤت مألا

 . اهب اوربتعي نا ءاسنلا

 دهع يف يرونلا هللا لضف خيشلا جاحلا هللا ةيآ موحرملا اومدعا دقل

 ةموكحلا هجو ىف فقو دق رئاثلا لداعلا دهتجملا اذه ناكو ةطورشملا

 نا دعب هنا الا 50 نمو اهيديؤم نم ةيادبلا يف ناك هنا عم ةطورشملا

 ةلهجلا ةلودلا لاجر نم ددع هسبحف اهضراع هوجري ام ققحت ال اهنا ىأر

 لداعلا دهتجملا اذه نبا يأ . هلتق ىلع ثحي نبا خيشلل ناكو . نجسلا يف ءالمعلاو

 . ىبأ اومدعأ : لوقي ناك « رئاثلا

 اذه :هل تلقو خيشلاب تيقتلاو نجسلا ىلإ تبهذف رابكلا دحا لوقي

 . ةيلاع ةبترم هيدل نوكي ناو ادج ةميظع ءايشا ثروي نا بجيو . مكنبا

 . مكمادعاب ضارو مكيلع يشوي هنأ ىتح دحلا اذه ىلإ ليذر وه اذاملف

 ام ققحت دقو كلذ يردأ تنك معن . هللا لضف خيش موحرملا باجأف

 . هاشخأ تنك

 اهيدل نكي ملف همأ تضرمو فجنلا يف يبصلا اذه دلو دقل فاضأ مث

 اندصق دقلو ةلوهجم تناكو ةعضرمب هل يتأن نأ انررطضاف هعضرتل بيلح

 بصنت ةيبصان اهنا ةثولم اهنا ىلإ ةفاضإلاب انهبتنا ةرتف دعبو هتعضرا دقلف كلذب

 . (ع) تيبلا لهآلو (ع) نينمؤملا ريمأل ءادعلا
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 . هاشخأ تنك ام ثدح دقو رطخلا سموقان اهنيح قد دقلو

 تحت ةلهجلا سانلا ضعب قفص . لداعلا دهتجملا اذه مدعا امدنعو
 ىلإ هرودب نبالا اذه مدق دقو . اذه هنبا مهنيب نم ناكو مادعألا تعب

 موحرملا ديفح هنا. يأ (يعويشلا) ةدوتلا تبزح سيئر يرونايك وه نبا ع

 . همادعال قفص يذلا نباو يرونلا هللا لضف خيشلا هللا ةيآ

 نوناق اذه رث م ؤت دلاولا تايونعم نإ : :لوقت . ؟ ةياورلا هذه انل لوقت د اذامف

 مدقت ةدوسحلا . 0 يع رثؤت 0 تايحور نا كلذ نم - ةثارولا

 ه ءاسنلل ةياورلاا

 هوحن تمدقت (ع) ءارهزلا ةمطاف نا همون يف (هر) ديفم خيشلا ىأر

 «هقفلا امهملع خيش ايو» : هل تلاقو (ع) نيسحلا (ن نينعلا يذيب ةكسمف

 0 مدقت سردلا ةقلح 9 اسلاك ناك مو ايجعتم ديعم 0

 ثيح ةميظع ةيبرت ديفم خيشلا امهابر دقلو . ياو يعاب

 :امهل لاقو مامأالا مهس نم اراذقف ديفم خيشلا جرحخأ مايألا لجأ ىف

 هلبقت مل مألا نكل . امكيلع هفرصت ىتح (نيميتي اناك اهنأل) امكمأل امهايطعا

 كرت دق مهدلاو نا هوربخأو . ديفم خيشلا ىلإ يمالس اغلبا :تلاقو . هتداعأو

 انيدل امب عنتقن وا جاتحن ال انناف . كلذل هريجأت نم ديفتسن نحنو اناكد مهل
 رسخأف ةداعلا نم رثكا رهشلا اذه فرصا نا لاملا اذه تذخا اذا ىشخأو

 5 لاملا لبقت ملو 1 ةعانقلا

 تمدق دقلف .اهتيحورو ما هذهو . اهاوقتو ما هذه « اهبيلحو ما هذه

 ىضترم ديسلا نكي مل ولف . يضر ديسلاو ىضترم ديسلا لاثما عمتجملا لإ

 فرتعيسف رانيد فلا ةئم تمدق اذا هل اولاق . امر ةمجعلا بهذمب فرتعا امل

 غيلبتلا نم نكمتي يكل) ةعيشلا لجا نم هلاوما عيمج عابف .ايمسر ةعيشلاب
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 ًاصقان ناك لاملا نا الا . (ناكم يا ىفو فوخ يا نود نم بهذملا اذهل
 لصي يكل كلمي ام لك عاب دقل رانيد فلا نينامثلا لمكيل دحا هدعاسي ملو
 نيد لجا نم . ءيش لكو هتبتكمو هناصحو هلزنم عاب هنا يا ةعيشلل اذه

 . ةغالبلا جهن عماج وه يضر ديسلاو . ةعيشلل ةبيجع تاراختفا كرتو ةعيشلا

 لاملا نم ارادقم ناك هنا هنع ىوري ثيح ىلإ . اهتفعو همأ ةعانق هتلصوا دقلو

 دحاو جارس ريغ كاتم كي ملو عج .وتت تأدب لماحلا هتجوزو هيدل ةنامأ

 الا دوقنلا ىلإ بهذف رخآ ا وو و

 نا ىأرف داع مث . اهب نوخأ نا عيطتسا الو ةناما اهنا :لاق ًائيش ذخأي مل هنا

 0 نلاطتملا طخ ذو مواطلا مح دقوا ووضع ع

 رسب عنقو داع مث ةثلاثلا ةرملا. كلذكو ًائيش اهنم ذخأي ملو دوقنلا ىلإ ىرخأ

 ا حو ملأ أدهي امدنع أرقيل جارسلا هنوطعي 00 1

 دق هللا نا مكاحلا ملع امدنعو سردلا ىلا ءاج يناثلا مويلا مب يف

 ملو هلبقي ملو هداعا هنكل . ريناندلاو مهردلا نم ًاقبط هل لسرا ًالفط هقزر

 تدعاس يتلا ةلباقلا ىلإ هرطعا لاقو مكاحلا هداعا ىتح سردلا هِي
 تالباقلاب نيعتسن ال اننا هل اولوقو يمالس هوغلبا :ديسلا مهباجأف :لفطلا

 مكاحلا هداعا ةثلاشلا ةرملا يفو . ضعبلا نهضعب ندعاسي انؤاسنو تايبنجالا
 نم ةداسلا اهيا ىب قلعتي ال اذه :ديسلا لاق اهدنع . ةبلطلا ىلع هوعزو لاقو

 يوس ضهني ملف ملاظلا مكاحلا نم « ًاهوبشم الام اذه ذخأيل مكنم ديري ناك
 اوضرتعا امدنعو بهذلا نم سنيلو ةضفلا نم ًامهرد ذخأو ةبلطلا نم دحاو
 نكا ملو جارسلل تيزلا ضعب لحملا بحاص نم تنيدت دق يننأل :لاق هيلع

 هلبقي ملو . مكاحلا ىلا رانيدلاو مهردلا قبط اوداعا ًاريخأو . هيفوأ نا عيطتسا

 . هتذمالت الو يضر ديسلا

 ىلإ عونقلاو فيفعلا نبالا اذه تمدق دق ةعونقلاو ةفيفعلا مألا كلت نا

 نطب يف يقش يقشلاو همأ نطب يف ديعس ديعسلا» : مكل لوقاو . عمتجملا

 . «همأ

 ١م



 سداسلا لصملا

 تيبلا يف ةبحملا ةرورض

 اذهب متهن نا ًاعيمج انيلعو تيبلا يف ةبحملا ةرورض نع انثحب
 ىلع رطيست ةفطاعلاو جوزلاو ةجوزلا نيب ةدوجوم ةبحملا تناك اذإف . لصفلا

 . ةفطاعلاو بحلا ىلع نوأشنيو تيبلا ىف لافطألا ىلع رثؤت اهنإف تيبلا

 ريغ نوأشنيس دالوألا ناف تيبلا يف مكاحلا وه فالتخالا ناك نا كلذ سكعو
 نلف اباش ناك ناو اهجوز ةياعر نم نكمتت نلف ةاتف تناك ناو . نييفطاع

 اونوكي نلو نيرخآلاو عمتجملا اوهركيسو . هتجوز ةياعر نم نكمتي

 يف ةصاخ ةدوقفم ةفطاعلا نا مويلا ملاعلا يف ةريبكلا بئاصملا دحاو
 يتلا تايانجلا هذهو مئارجلا هذه عيمجف « (ةندمتملا) ةرضحتملا نادلبلا

 ناف نآرقلا بسحو مويلا ملاعلا يف ةدوقفم ةبحملا نأل تاشقانملاو بكترت

 . ةيناثلا ةيلهاجلا رصع وه مويلا

 ةثعب لبق يا ىلوألا ةيلهاجلا يف ةدوجوم تناك يتلا لئاذرلا دحا

 ءايحا مهو مهئانبا نونفدي اوناك مهنا مهب تغلب دقو ةنطالا ةناوقف نوضرلا

 . «ميظك وهو ًادوسم ههجو لظ ىثنألاب مهدحأ رشب اذإ» :نآرقلا لوقي

 دق ًاباطح ناك :ةيلهاجلا مايا يف ةفطاعلا مدع نع نوخرؤملا بتكي
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 ةكم ىلإ اهب ءاجف هئانباو هتجوزل ًائيش يرتشيو هعيبيل هرهظ ىلع بطحلا عمج
 اهعضي ناو اهرسكي نا هرما مث هتيب ىلإ اهذخأي نا هنم بلطو ءايوقألا دحا هآرف

 لاق ًاريخأو دوقنلا رظتني ناكو بورغلا ىتح هرماوا يبلي يقبو نيعم ناكم يف
 رختفا لاقف ينتمدخ دق كنا رختفا : هل لاقف بهذا نا ديرا ىدوقن ينطعا هل

 نيعئاج ىلافطاو ىتجوز نا الا كل هترسكو بطحلا كل تبلج دق ىنا

 نا دعب هودرط مث ةثلاثو ةيناث ةرم رختفا :هل لاقف يلام ينطعأف يننورظتتي

 . هومتشو هوبرض

 بجعتن أرقن امدنعو ةيلهاجلا رصع ىف اياضقلا هذه نم ريثكلا انيدلو

 ةدلاعلا ةلهاجنلا» قو نحل انه ىلإ ةفطاغ قودي يهب قوكرراذا بعنف نكس له
 ىوفقلا كالا طقف كنادقتو قرللا . كلذ نم دشا ىرن اذه انرصع يا

 نا رختفن نحن نولوقي ءالؤهو مكطفن انوطعا ةفيعضلا نادلبلل لوقت ةربكتسملا

 لوقت « كلذب رختفن نحن نولوقي انمدخخ اونوك مهل لوقن انطفن مكل مدقن
 هذه . اننيرمأت امب كعيطن نا رختفن نحن :نولوقي هب مكرمآ امب ينوعيطأ : مهل

 ةفطاع وا ةبحم ال نكل (ىلوبأ) عنصت اهنا . اهيدل ةفطاع الف . اكيرما ةواسق

 يمدخ اونوكت نا مكيلع لوقتو . ءامدلا صتمت ثيح اهتورذ تغلب دقو اهيدل

 ناك ياف اكيرما نم سعتألاو ايسورو اكيرمأل مداخ هناب كلذب سيعتلا رختفيو

 نومري مهنا ثيح ةواسقلا تغلب دقلف . هذوفنو هتردق لغتسي هناف ةردق هيدل

 عوجلا نم مهريغو لافطالا نم ديدعلا تومي امنيب رحبلا يف ةمعطألاو حمقلاب

 نابشلا كلذكو لافطالا نآلا تومي مويلا يف هنإف تاءاصحالا ريشت امكو

 . عوجلا نم ءاسنلاو

 عيمج ناف دحاو ماعل اهنزخي الو ةحلسالا عنصي ال مويلا ملاعلا نا ول

 نم يعامتجالاو يدرفلا رقفلا لوزيسو ًانكمتمو ًالومتم حبصيس ملاعلا
 اهسفن اكيرما يفف . ناريا ىلع طغضت دق اكيرما نا اونظت ال . عمتجملا

 يمرت امنيب . همدع وا ةيذغتلا ةلق نم نوتومي سانلا نم ديدعلا كانه

 ضعب انل ثدحتيو . ايناطيربو ةيسور كلذكو . رحبلا يف حمقلا تالومحب
 كلذكو بيهر كانه ءالغلا عضو نا لاق ايسور ىلإ اوبهذ نيذلا ءاقدصالا
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 عضولا اكيرمأل كرابن نا بجي خوك اما رصق اما كانهف . تاقبطلا فالتخا
 برش نع ًاريثك فلتخي ال اهدنع لتقلا نا ثيح مويلا ملاعلا يف هتثدحا يذلا

 نوف قرت مويلاوةلهب ندا نم. لت اصخشتالا عبس مدت يمس انك ءاملا
 رالود لجا نم ةلتقيف ًانالف لتقا هل نولوقي ًارالود ًاصخش نوطعي مهنا اكيرما
 . مويلا اهتورذ ةفطاعلا مدعو ءافخلا اذه غلب دقلو . دحاو

 نا بجي ةفطاعلا اندسج ولو ةفطاع نوكت نا بجي ةأرملا اندسج ول

 امدنعو ةثالثلا اهلافطا اهيديب تقنخ دق اهسفن ةأرملا هذه نا الا ةأرملا نوكت

 ريغ ةليسو دجأ ملف يجوز بلق قرحأ نا تدرا :تلاق ببسلا نع اهولأس

 . انناريا يف ىتح مويلا رشتسم عضولا اذه نا . يلافطا لتق

 متاخ اهادها دق اهبيطخ ناكو رضتحت ةاتف تناك : باتكلا دحا بتكي

 . نوكبيو اهب نوطيحي عيمجلا ناكو . اهعبصا يف هعضت تناك ميق جاوز
 نأت ةاتنأإا اوعمس ةأجف . اهينيع ذخأتل اهتوم رظتنت تتا دق زوجع كانه تناكو

 متاخ بحست تذخأ زوجعلا نا اوهبتناف . هيذخ مث تومأ ينيعد لوقتو

 نم هنا اهل لسوتت تذخأف اهعنمتل ةاتفلا ىدل ةقاط الو اهعبصا نم جاوزلا

 ةميدعلا بلقلا ةيساقلا زوجعلا هذه نكل . هيذخ مث تومأ ينيعد يبيطخ

 هيف مدقتت ناكم لك يفو مويلا ملاعلا لاح اذه هتقرس ديرت تناك ةفأرلا

 . ءافجلا رثكيو ةفطاعلا رخأتت ةراضحلا

 نييلابماللا نيب رثكيو لقا هنا الا نيملسملا نيب مويلا دوجوم ءافجلا نا
 ناف ندمتلا رثكي ثيح هنا لوقلا ىلعو ربكا لكشب ةيمالسا ريغلا ةئيبلا ىفو
 اذنه: نيا نم نكل ... ءافجلاو ةبحسلا ةلازا ةراضحتلا اهمدقت ىتلا تابهلا دحا
 دجوت ال امدنعف تيبلا نم أدتبا هنا بيجأ . ؟ مويلا ملاعلا مكحي يذلا ءافجلا

 اهجوز ةأرملا متشت نينئالا نيب فالتخا كانه نوكيو نيجوزلا نيب ةبحم

 ةيهلالا ا هذه دقفيف كلذ ىلع لفطلا ومنيو هللاب ذايعلاو هتأرما جوزلاو

 ظقيتست مل يتلا ةيرطفلا ةبحملا ىلع يضقيو . ءافجلا ىلع ربكيو ايجيردت

 اصخش كانه نوكي نا هللاب ذايعلاو ايئاهن اهليزيو اهيلع يضقيف هترطف يف دعب
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 ىلع اونوكو . شحوتملا بئذلا نم رثكا اشحوتم حبصي هناف ةفطاع نود نم

 نوعنصي نيذلا ىدل لهف ريثكب أوسا لب هنم رثكا ًاسرتفم حبصي هنا نيقي
 ناه :نآرقلا لوقي ! ؟ ةلبنقلا لعفت اذام نوفرعي نيذلاو . ؟ ةفطاع ةحلسالا

 . 2)#*«نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا هللا دنع باودلا رش

 ةدغلا نم أوسأ هناف لقعت نود نم ًالقع كلمي يذلا ناسنالا نا
 هذه نم لذرا ةفطاعلا ميدع نا يا . ركفتي الو ركف هيدل يذلاو ةيناطرسلا

 همف وا هفنا تدسفا اذا هنأب ركفت الو . ةفطاع كلمت ال ةموثرجلاف ةموثرجلا

 لوقي ربكتسملا نكل .ركفت ال اهناف . ًالثم همف عدألف ًاحيبق هرظنم لعجأسف
 . ملاعلا نم يقابلا ثلثلا ىلع ءاليتسالا عيطتسا يكل ملاعلا يثلث لتقألف

 نادلبلا يف دهاشنو تيبلا يف نيجوزلا تافالتخا نم عبني اذه عسيمجو

 ةايح يف علاطن امدنع . نيجوزلا نيبو تيبلا يف ةدوقفم ةفطاعلا نا ةندمتملا

 اهل دوجو ال ةيرطفلا ةبحملا ناو مهجمانرب يف ةفطاع ال هنا دجن نيبرتغملا

 ىلع لفطلا ومنيسف انيبأ مأ انئش مالسالا ميلاعتب لمعي ال امدنعف . مهدنع

 جوزلاو ةجوزلا نيب ةيرطف ةبحم كانه نا يعدي مالسالا ناف اذل . ءافجلا

 ةجوزلا نيب ةبحم لعج دق هللا ناف ةبحملا ىلع ضقت مل نا نآرقلا لوقي

 يذلا (تلبقو تحكنا) ناو ةينآرق روذج هلو ماوعلا نيب روهشم اذهو جوزلاو

 مكل قلخ نا هتايآ نمو :نآرقلا لوقي . ةبحملا بلجت دقعلا ةغيص يف لاقت

 كلذ يف نا ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلا اونكستل اجاوزا مكسفنا نم

 لجرلل ةأرملا قلخ نا لجو زع هللا تايآ نم هنا يأ ”#نوركفتي موقل تايآل

 لب لسنلاو ةيرذلا ريثكتل وا ةوهشلا ءافطال لوقي ال مهقلخ اذامل ةأرملل لجرلاو

 :: (اهيلا اودكستلا) ..ةأرملل انكس دعي لحرلاو لجرلل نكس :ردنهم ةارملا:نأل
 باشلا بلق ناف جوزلاو ةجوزلا قيرط نع لصحي يبلقلا نانئمطالا نآل
 ناك نا نكسيو نئمطي ةاتفلا بلقو ةديج ةجوز هيدل تناك نا نئمطيو نكسي

 )١( الأنفال/؟7١ .
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 الو بارطضا ال ثيح . تيبلا يف نئمطي بلقلا نا يا . ديج جوز اهيدل
 مكنيب لعجو# :لوقي مث لجر لجرلاو ةأرما ةأرملا تناك اذا اذه قلق الو رتوت

 ةبحملا ةأرملاو لجرلا نيب لعج دق نيملاعلا بر نا يا 4ةمحرو ةدوم
 اهل اوهبتنا ولو (تلبقو تحكنا) نم تدجو دق ةبحملا هذهو ةفأرلاو ةفطاعلاو

 ةجوزلا نيب ةبحم كانه هنا لوقي مالسالا نإف كلذل .موي دعب ًاموي تدادزال

 . تيبلا يف اهتيشتو اهمعدل لواحن نا انيلعو . تيبلا يف ةبحم كانهو جوزلاو
 دعب ًاموي دادزتس ةبحملا هذه نأ نيقي ىلع اونوكف مالسالا ميلاعتب انلمع ولو
 . موي

 هنا وه .نيجوزتم اونوكي مل ول ىتح بابشلل ةصاخ عيمجلل ًأرمأ لوقأس
 نا اونقيت « جوزلاو ةجوزلا نيب طقف يهف ملاعلا يف ةدئاف كانه تناك اذا

 هذهو مكنع بهذيو جوزتي يكل ىعسي اذهف مكتنبا كلذكو مكديفي نل مكتبا

 الا مكتخوخيشبو مكب اوركفي نا مهيلع ًالوا . لحرتو اهتيب بترت يكل ىعست
 نوركفي نيذلا بابشلا نم ةلقلاف كلذ نولعفي ال مهنا نيقي ىلع اونوك مكنا

 ىضقو# :لوقيو رمألا اذه ىلع دكؤي نآرقلا ناف كلذل . مهيدلاو ة ةخوخيشب

 واامهدحأ ربكلا كدنع نغلبي اما اناسحا نيدلاولابو هايا اودبعت الا كبر

 بر نا لوقي«'74ًاميرك ًالوق امهل لقو امهرهنت الو ٍِفأ امهل لقت الف امهالك
 نم ًابيرقق تنك نا ةصاخ ًاريثك مكيدلاو اومرتحت نا مكيلع مكح دق نيملاعلا

 نم هناف نيدلاولا نهتاجوزو ءانبألا قحي نا هللا ذاعم . نيزوجعلا كمأو كوبا

 ليلقو . لماك لكشب نومتهي نيذلا مه نوليلقلاو ًادج بعصلا نمو بعصلا

 ديفت ةجوزلا نا الا . بألا وا مألا ديفي نبالا وا هتجوز وا نبالا نا دجن ام

 ناك ناو اهل ريخلا وجريو ةجوزلا ديفي جوزلا كلذكو . هلريخلا وجرتو جوزلا
 نا عيمجلا يصوا يناف كلذل جوزلاو ةجوزلا نيب نوكي هناف لمأ وأ عفن كانه

 طابترالا ناف ةبحملا هذه تلاز اذاف نيجوزلا نيب لوزت اليكل ةبحملل اوهبتنا

 . نجس تيبلا حبصيسو ًاضيا لوزيس ضعبلا اهضعبل ريخلا بلطو

 ١١( ؟7"/ءارسالا .
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 ناك نإف فالتخا هجوز نيبو هنيب انسلجم يف دحا نوكي ال نا وجرا

 ىقبت ال رمألا لصي تاقوألا ضعب نم هنأ. لوقأ ام ىلا ًاديج تفتليلف ءيش كانه

 وهو ليللا فصتنم دعب ام ىتح ىقبي نا لجرلا حجريف نيجوزلا نيب ةبحم هعم
 ةأرملاو تيبلا ىلإ بهذي نا ىلع يهاقملا يف سلجيو عراوشلا يف رودي
 ةايحلا هذه . اهجوز دوعي نا ىلع اهدحول تيبلا يف ىقبت نا حجرت اضيا

 تافالخلاب ءيلملا تيبلا دعيو ةبحملا دقتفي يذلا تيبلا يف ءيطب توم

 رومألا هذه عيمج نع رظنلا انضضغ ولو . ىنعم نم ةملكلل ام لكب ًانجس
 ركفت مألا الو مألاب ركفي بألا الف هيدلاو نيب ءافجلا اذه لفطلا ىري نا يفكي

 دحا لوقي امكو هتوخا ىلع برضلاب ىدعتيف كلذك هرودب وه حبصيس بألاب
 هدلاو ىري نا ىلع بيرغلا ىري نا ناسنالا حجري نايحألا ضعب نينسملا

 ةأرملل ةدكؤم ميلاعت عضو دق مالسالا ناف كلذل . ةفطاعلا دقفن نا هللا ذاعم

 هقالخأ نوكت نا نم لجرلا رذحف . ةيرطفلا ةبحملا هذه ىلع ظفاحيل لجرلاو

 تيبلا وفص ركعت ال نا ةئيسلا قالخألا نع مالسالا دصقو تيبلا يف ةئيس

 هتجوز برضي يذلا لجرلاف كتجوز برضت وا متشت ال نا هدصق سيلو

 دوصقملا اندصق سيل اذهو . هنم غورفم رمأ اذهو جوعأ همالسا ناف اهمتشيو

 قوسلا مومه بلجيو تيبلا وفص ركعي يذلا لماخلا سوبعلا لجرلا وه
 ةبيصم لوا ناف كلذك تنك نا مالسالا كل لوقي . تيبلا ىلإ هعم لمعلاو

 . رسكتت هعالتضا نا ثيحب ةيوق نوكتو ربقلا ةطغض اهب ىلتبتس

 كراش دق ًاحلاصو ًاميظع ًاناسنا ناك ذاعم نب دعس نا تاياورلا يف أرقن

 ةكئالملا نم تئلتما دق ضرألا نا (ص) يبنلا لاق يفوت امدنعو تاوزغلا يف

 هعييشت يف كراش (ص) يبنلا نا ىلإ ةفاضإلابو دعس اوعيشيل اوؤاج نيذلا

 همأ تءاج هونفد امدنعو هردق ملعن انه نمو هنفدو هنيفكتو .هلسغ يف كرابش

 اذل . بارتلا ىف هيديب ىبنلا كعضو دقف نآلا دعب كيلع ىكبأ نل :تلاقو

 ا 1 ةحنلا لعل نفوه ناكر ةنجلا' نع نمد قلتا هقرفا

 ةطغض ذاعم ىلع طغض دق ربقلا نا :(ص) لوسرلا لاق همأ باهذ دعب

 معن :(ص) باجأف ًاحلاص ناك دقل هللا لوسر اي :اولاقف هردص عالضا ترسك

 اذ



 . ًاريثك ضرتعيو ًايبلس ناك يا . هلها عم ةئيس تناك هقالخا نكل

 ال امدنعو صقن يا نع نوثحبي مهنا يا نييبلس ًاصاخشا متيأر له

 ةيبلسلا ناف . . لكشلا اذهب ةرفسلا تعضو اذامل : الثم لوقي دق اصقن نودجي

 تيبلا وج ريكعتو سبعلاو قنلاو (هللا ءاش نا دعب اميف كلذ نع ثدحتنس)

 انعم توركت نونآلا لهنا ولذا. ريقلا ةظقتمت يجون نثلا ومالا نما اهعيبج
 ةطغض هثروتس هذه ةئيسلا قالخألا ناف ةنوعا نود.نم نانننآلا تاسمو هللا

 . (جع) نامزلا بحاص نوبضغتس مكناف متمتش ةمتش ناف متشلا لقا ملو . ربقلا

 رخأت موي تاذ (ع) قداصلا مامالا امئاد قفارا تنك :يوارلا لوقي

 بجي ملو تارم ةدع هتيدانف مالسلا هيلع هعم قوسلا ىلإ انبهذ دق انكو يمالغ

 0 هنول ريغتو (ع) قداصلا فقوتف . «ةلعافلا نب اي» هل تلق هتدجو امدنعو

 ال :(ع) قداصلا لاقف دنهلا نم ةرفاك همأ نا هللا لوسر نب اي تلقف تلق اذام

 عرشلا مكاح ىلعف رخآل صخش مالكلا اذه لاق اذا) كمالكب وا اهب يل نأش

 نم هعنمو . متشت اذاملف ملسم كنأل اما (ةدلج نيثالث هدلجيو هرزعي نا

 . هتقفارم

 ذايعلاو . هنامز ماما هنع ىضري دلو عش سيل متشي يذلا ملسملاف

 هنم لبقي نلف هتجوز متشيو بضغيف روحسسلا ىلع مكدحأ ضهني نا نم هللاب

 هسفن حلصي نا هيلع هللاب ذايعلاو هتجوز برضي يذلاو جوعأ همالساو همايص

 . هناكم نيا حضاولا نم املاظ نوكي امدنعو ملاظ وهف

 يأرب ناسنالا دنع ةكلم حبصت اهلاثماو تيبلا يف ةئيسلا قالخألا نإ

 نم نوديفتسي نيذلا يأربو . قالخألا ملع ءاملعو مالسالا ءافرعو ةفسالفلا

 نا هانعمو انتيوه نيعتو انيدل ةكلم حبصت انلامعا نا مهعيمج لوقي . نآرقلا
 نوكت يذلاف انتروصو انتيوه ريغت تاكلملاو تاكلم حبصت انلاعفاو انلاوقا

 صخشلا اما . ةيناسنالا يف حتفتي هناف . لجو زع هللاب ةيوق هتقالع
 ندع يضم واللا ريع دي هل كالو ع نوح هذاا شحوتملا

 قالخألا ءاملعلو نآرقلا يف هب ملسم رمأ اذه اشحوتم ابثذ هنم لعجتو هتيناسنا
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 الم ةصاخ ًاعيمج ةفسالفلا هيف ثحب دقلو لاجملا اذه يف ةديدع ثوحب

 . لمعلا مسجت :هنوعديو (هر) اردص

 هذه ناف تيبلا ىف قالخألا ءىس ناك اذا لجرلا نا نع ثدحتي انثحب
 هيدل تناك ولو بلكلاك هلعجتو راركتلا رثا ىلع هيدل ةكلم حبصت ةفصلا
 . بلك ةروصب هسفن دهاشل ةريصب

 اديج ًاحلاص ًاناسنا ناكو يمون يف هفرعا ًاصخش تيأر رابكلا دحا لوقي
 ناو هسنل ونه هتدجرلف تملسو رجل كفته« بلك ةروص: نع هنتافانك

 ثيح نم نوكي يا هنوفرعي مهنكل بلك لكش ىلع ةمايقلا موي رهظت تائيسلا
 «رئارسلا ىلبت مويإ» سانلا هب هفرعيو ًاناسنا مسجلا ثيح نمو أبلك حورلا
 ةروص ىلع هنودهاشي وه نم هنوفرعي امنيب مهنا يا اذه ينعت نآرقلا يف يتلا

 . ىلب :لاق نالف تنا له :هتلأسو هوحن تمدقت :ملاعلا لوقي . بلك

 قالخالا ءوس نم ليولا : باجأف؟ بلك لكش ىلع تحبصا اذامل : هتلأسف

 يف قالخألا ءوس نم ليولا . تيبلا يف قالخألا ءوس نم ليولا تيبلا يف
 يف ةرغثب اذاف ترظنو تمدقتف يربق ىلا رظناو لاعت لاقو يل راشأ مث . تيبلا

 عيمج اهعم جرخ ةطغض يلع طغض ربقلا يف ينوعضو امدنع لاقف ربقلا ضرأ

 تدهاش تنكل ةقيض نكت مل ول لاقو ةرغثلا يف لخد مث يمسج نم نهدلا
 ٌ يمون نم تظقيتسا مث . نهدلا

 نآرقلاو تاياورلا يف روذج هل ةيفسلفو ةينافرع روذج مانملا اذهل نا
 لمت فينلا: ىف ةعسلا قؤلمتألاو ةنيلننلاو: ةييسعلا نآرتقلا لوقي اسقنا
 . هسفن دهاشي يكل هيدل ةريصب ال نا الا كلذك نآلا وهو ًابلك ناسنالا

 تلق ولو ءاكبلاب شهجي ناك ًادج ًاميظع رابكلا ناهفصا ءاملع دحأ ناك

 نكلو (هللا ةيشخ نم) ءاكبلاب شهجي ناك ًاثطخم نوكأ ال ةيتوكلم ًانيع هيدل نا
 لماكلا فراعلا اذه نأ يهيدبلا نم ًاعبط . تيبلا يف اليلق ةئيس تناك هقالخأ

 شهجي ناك هللا همحر . ضرتعيو سبعي ناك امنا برضيل وا متشيل نكي مل
 هذه نا تفتلا اهنيح بلك لكش ىلع مانملا يف يسفن تيأر :لاق . ءاكبلاب
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 . شحوتملا بلكلاك ينتلعجو يتريس ىلعو يلع ترثا دق ةئيسلا قالخألا

 ىلع يضقت ةيبلسلا هذه ناف ًايبلس لجرلا نوكي ال نأ :مالسالا لوقي

 ارذق اناكم دجت ىتح رودتو فلت اهنا ةبابذلا ىلإ رظنا ايباجيا نك « ةبحملا

 ىتح ةراذق ىرت نا ام هنكل افيظن تنك نا كنم برتقت الف . هيلع سلجتل
 ىسني هناف . كلذك يبلسلا صخشلا ناف . بابذلا نم تارشعلا اهيلع عمتجي
 نا ديسلا اهيا . احلام اذامل ماعطلا ىلع ضرتعيو هتجوز تازايتما عسيمج

 ماعطلا كل ءيهت يكل بعتتو ىقشتو راطفالا ىتحو رهظلا نم فقت كتجوز
 انتاياور بسحف بابذلا لمع هبشي اذه ناف . احلام نبللا حبصا نا مهي امو
 بابذلاف ةرذقلا بابذلاك رشحي صخشلا اذه ناف (هر) اردص الم ةفسلفو

 نكت ال . ةئيهلا هذه ىلع رشح هناو هنوفرعيس عيمجلا نا أوسألاو . يبلس

 ! ؟ اهاسنت اذامل تازيمم كتجوزل ناف ًايبلس

 نييراوحلا عم يضمي ناك (ع) ىسيع يبنلا نا تاياورلا يف أرقن

 ةحئار نم اهل اي . مهدحا لاق نييراوحلا ضرتعي ذخأف ًاتيم ًالجع اوفداصف
 فلا نحل يغرس ىقعرالاوب ناعم وف بهدتا قاقلا لاقو: ةيبرك
 ضيبأ ام :ًالئاق اهيلع ةرظن ىقلاو مات راقوو نانئمطاب ىضم (ع) ىسيع
 نولماعتت ال مِل نييبلس متنا اذامل ةداسلا اهيا . يباجيا لماعت اذه . هنانسأ

 . صقان ريغ اناسنا كانه نوكي نا نكمي لهو ةيباجياب

 اودجت نا نكمي ال . لاحم جوزلاو ةأرملا نيب يقالخألا قفاوتلا نا

 ضعب لوق بسحو . لاحم اذه ناف . ةئملا يف ةئم مكقالخا قفاوي ًاصخش
 هذهو فلتخت قالخألاو قاوذألا ناف اذل . ديرف عون ناسنالا ةفسالفلا

 . نيجوزلا نيب ةدوجوم تافالتخالا

 مل نإف يعيبط رما تيبلا يف فالتخالا نا : سفنلا ءاملع دحا لوقي

 ناف يناثلا ماعلا يف ثدحيسف لسعلا ةنس وا لسعلا رهش يف كلذ ثدحي

 يناثلا ماعلا يف صقنت نا دب الو لوألا ماعلا يف ةيغاط نوكت ةيسنجلا ةزيرغلا

 صخش وأ حفصو راشيا كانه ناك اذا نكل . ةيلئاعلا تافالتخالا مدقتت اهدنعو

 داب



 لوقاو . كلذ نم ررضتت نل ةيرطفلا ةبحملا ناف ًابناج تايبلسلا كرتي يباجيا
 الو هرسكي جاجزلا باصا اذا رجحلا نا امكف . جاجزلاك ةبحملا نا مكل

 ناف «بعص هؤالجف بلقلا ردكت اذا» رعاشلا لوق بسحو هحالصا نكمي

 ةأرملا نا تاياورلا يف أرقن انناف كلذل . ةبحملا ليزي يا جاجزلا رسكي ىقتلا

 تيخ ىف اكرر اهنامعا عيمج طقست ًاريخ كنمَرأ مل اهجوزل تلاق اذا

 . اههجو ىلع

 اهتيبو اهلافطا فظنت نا . هئيجم لبق اهجوزل اهسفن أيهت نا ةأرملا ىلع

 أرقن « بابلا قرطي امدنعو ًابناج لومخلا عدتو اهمومه ىسنتو اهسفن نيزتو
 يبهذا . ففأتب بابلا حتفي ال يك . بابلا يبصلا حتفي الا تاياورلا يف

 يمسبت ءافدب هيكسماو ههجو يف ىمسبتو هيلع يملس بابلا يحتفاو كسفنب
 تناك نا كلذ سكعب . ةأرملا بجاو نم اذه ناف اوذذلتو اوبرشاو اولكو

 نم نيتفئاط جارعملا ةليل يف تيأر» :(ص) يبنلا لاق قالخألا ةئيس ةأرملا

 يف نيتفئاط كانه نا تاياورلا يف ة أرقنو . .(منهج يف مهتنسلأب نيقلعم سانلا

 مه نمت ميتال ىناقلا اهتكيع تيجي ةليرلع ودنا نركأ كمل كم

 : ءالؤه

 نوقحسي امك . مهروهظ ءارو سانلا نوباتغي نيذلا صاخشألا ١

 سانلا قحسي ةمايقلا موي ليوط مهناسل نوكي ءالؤه . نيرخآلا ةيصخش

 . منهج يف هب نوقلعيو

 ىلع اهناسلب لواطتت يتلا ةأرملاف تيبلا يف قالخألا ةئيسلا ةأرملا -
 . ةعضاوتم نوكت نا اهيلع كلذ اهل قحي ال ًارصقم اهجوز ناك ول ىتح لجرلا

 . ةمايقلا موي هب قلعتسف اهناسلب هيلع تلواطت اذإف

 نل تلعف امهمف ةأرملا نع ًايضار ريغ لجرلا ناك نا تاياورلا يف أرقن
 لجرلا مدخي نا نم مظعا باوث ال كلذ سكع لوقي امك ائيش هللا اهنم لبقي

 . اهجوز ةأرملا مدخت ناو هتجوز

 وا هتجوز لجرلا يذؤي نا نم كرشلا دعب مظعا مثا ال :فيضي مث نم
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 ديرا هللا لوسر اي :تلاق (ص) يبنلا ىلا ةاتف تءاج . اهجوز ةأرملا يذؤت نا

 : (ص) يبنلا باجأف ةأرملا ىلع جوزلا قح ام جوزتأ نا

 هنذاب الا ًائيش يطعت الو بتق ىلع تناك ناو هتجاح ىلإ هبيجت نأ - ١
 . رجألا هلو رزولا اهيلعف تلعف ناف

 ناك ناو» : هللا لوسر اي تلاق . طخاس اهيلع وهو ةليل تيبت ال - ١

 2"! ًادبأ تجوزت ال هللاو ال :تلاقف . معن لاق (ًاملاظ

 عضاوتلاو ةبحملا ةفطاعلا ينعت ةأرملاف ةأرملا ىلع لجرلا ىح اذه نذا

 ملاعلا يف نا ًاعيمج نوملعت .ةاتف لضفا تافص نيع دق مالسالا .لجرلل

 نويفتشي اوناك اعظ:ةآتف نسا ةودعت اوتاك ناوزا يف توغاطلا دهع يفو مويلا

 :لوقيف ةاتف لضفأ نيعي نآرقلا :نهلضفا اهنوعديو .نهأوسأو تايتفلا ةفآ

 . 4#229هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تاتناق تاحلاصلاف#»

 . نيتفص كلمت يتلا يه ةلضفملا ةاتفلاو ةأرملا نا يا

 ١ - هللا ماما ةعضاوتم . اهجوزل ةعضاوتم نوكت نا .

 اهجوز ماما ةفعلا رهظت نأ ال لاوحألا عيمج ىف ةفيفع نوكت نا -

 . ةلضفملا مالسالا ةاتف تافص نم هذه . هبايغ يف كلذ سكع يدبتو

 مكعم ًاليلق ثدحتأس متي مل اذه نكل مويلا ثحبلا مامتا يونا تنك
 نا اوهبتنا ةيجوزلا مهتايح ةيادب يف وأ دعب اوجوزتي مل نيذلا نابشلا عم ةصاخ

 ةبحملاو ةفطاعلا نكت مل ناو ًانجس تيبلا حبصيسف مكتيب يف ًادوجوم نكي مل

 نيلماخ لقألا ىلع وا نيمرجم ةانج نوحبصيسو مكءانبا دقعتيسف ةدوجوم
 . عمتجملا ىلإ نيحجان ًءانبا ميدقت ىلع اوردقت نل مكناف ةجيتنلابو

 ىلع لافطالا ءىشنيسف تيبلا يف ءافجلا لح اذا هنا مويلا انثحب ناك أذا
 رشتسم ءافجلا اذهو ةفطاع نودب عمتجملا ىلإ دري يذلا ناسنالل ليولاو كلذ
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 وا ًاراكتحا كانه نوكي نا بجي اذامل . نيملسملا نيب ىتح مويلا ملاعلا يف
 بئاصملا ىلإ ةفاضالاب ةروثلا هذه بئاصمو مالآ نم ديزن نا انيلع اذامل ًءالغ

 وا ملظي وا ركتحي يذلاف يفطاعلا ءافجلا ىلإ دوعي ببسلا ؟ اهل اهوبلج يتلا

 ءازعألاب ركفل ةفطاع كلمي ناك ول . هيدل ةفطاع ال نأل ةروشلا ىلإ ءيسب

 دحلا غلب دقل ؟ دورولاك ضرألا ىلع نورثانتي نيذلاو ةهبجلا يف نيذلا

 هللاب ذايعلا وا ضرتعيو قني وهو مهئانبا نيرخآلا مدقي نا يبلسلا ناسنالاب
 مامالا قحب ىهلا . ةفطاعلا نادقف نم ؟ اذه يتأي نيا نمف ةروثلا ىلإ ءيسي

 ببسو (ع) نيسحلا ةداهشل دادتما هنا لوقن نا بحي يذلا ديسلا اذه داجسلا

 . ةفطاعلاو ةبحملا اعيمج انل بهت نا رهاطلا مدلا اذه دولخ
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 تيبلا ىف ةبحملا موزل نع اضيا

 انثحب هسفن نوكيسو تيبلا يف ةبحملا موزل نع ةحرابلا تئدحت دقل
 يننا الا رهش نم رثكا ىلإ جاتحيو لوطم ثحب ةلئاعلا ثحب نا عم مويلا
 ةيقب فطلبو هللا ءاش نا ًادغ نكمتا ىك نأشلا اذه يف مويلا ًاليلق ثدحتأس

 ' متانتلا لصفلا نع ثدحتا نا (جع) هللا

 ةئملا يف ةئم ةأرملاو لجرلا نيب يقالخألا قفاوتلا نا ةحرابلا تركذ دقل

 ثيح نم امهضعب عم ناقباطتي لجرو ةأرما دجن نا ليحتسملا نمو لاحم رمأ

 ةمطافو (ع) نينمؤملا ريمأ لثم نيموصعملا دنع الا قوذلاو قالخألا

 تافالشخالا نا» : سفنلا ءاملع لوقي امكو لاحم مهريغ دنعو . (ع) ءارهزلا
 | ( يعيبط رمأ تيبلا يف

 لصحتبس أرهق ضعبلا امهضعب عم شيعلا ناديري نيصخش كانه
 ىلع تافالتخالا هذه يضقت ال يكل لمعلا ام نكل . تافالتخاو تاكاكطصا

 ! ؟ نيجوزلا نيب ةبحملا

 رجح حبصي ال يك لمعلا ام نكل فالتخا كانه نا هب ملسملا نمف ذ نذا

 هللا نا ميركلا نآرقلا نم دافتسي يتلا ةبحملا هذه ! ؟ ةبحملا جاجز برضي

 (ع) تيبلا لهأ تاياورو نآرقلا يأرل اقبط . نيجوزلا نيب اهلعج دق لجو زع
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 ةيبرتلا لاجم يف نوثحبي نيذلا ةصاخ سفنلا ءاملعو قالخألا ملع ءاملعو

 حفصلاو وفعلا ناك نإف . حفصلاو وفعلاو راثيالا وه طقف دحاو لح كانه

 نوبحت الا اوحفصيلو اوفعيلو» :كلذ لوقي نآرقلا . تيبلا مكحت ةءورملاو

 . 20>«مكل هللا رفغي نأ

 ةكلم حبصت نا بجي انتايح ىلع حفصلاو وفعلا ةفص رطيست نا بجي

 تيبلا وج سيل مكتايح يف (حفصلاو وفعلا) ناك ناو لجرو ةأرما لك ىدل

 نلو لضفا لكشب عمتجملا يف شياعتلا نوعيطتست امنا ائفاد حبصي بسحف

 هذه نكت مل اذا امنا . عمتجملا يف يتلا تاطوغضلا مكباصعا فعضت

 فالتخالا نا لب بسحف تيبلا وج ركعي نل انتايح يف ةدوجوم ةفصلا

 عمتجملا نم نودرطتسو تتشتلاو قالطلا ىلا يدؤي دقو ةبحملا ىلع يضقيس

 نم اونكمتت نل ٍذفئنيح مكباصعا فعضتسو هعم شياعتلا نم اونكمتت نلو

 ىلعو حفصتو وفعت نا ةأرملا ىلع اذل . مكترخآل الو مكايندل ال لمعلا

 . تيبلا يف ةبحملاو ءفدلا تبثي يكل حفصيو وفعي نا لجرلا

 مكل سابل نهإ» :نآرقلا لوقي تائيسلا نع رظنلا اوضغي نا مهيلع

 صقن ةأرملا صقنو ةأرملل صقن وه لجرلا صقن ناف“"”4نهل سابل متنأو
 صقن رتست نا ةأرملا ىلعو ةأرملا صقن رتسي نا لجرلا ىلعف . لجرلل
 . نآرقلا هركذي يذلا (حفصلا) يا . لجرلا

 نكت الف تيبلا ىلع ةبحملا مكحت نا ديرت تنك نا :ةحرابلا تلق

 ىرت ال ناو مكتايح ىلع حفصلا مكحي نا ديرت تنك نا لوقا مويلاو ايبلس

 ىلإ رظنا ايبلس نوكت ال نا كيلع تيبلا يف نيذلا ةصاخ نيرخآلا تائيس

 جوزلا كلذكو ةديدع تازايتما كتتجوزل نا هب ملسملا نم . تايباجيالا

 ةئيس يجوز قالخا تناك نا لوقتل هتانسح ركذتتلف فالخلا لصحي امدنعو

 نكت مل ناو .ينبحي هنأ ملعأ ينا الا ًاريثك ضرتعي ناك ناو انب متهي هنا الا

 )١( ؟؟/رونلا .

 )( 181//ةرقبلا .
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 ول لعفا تنك اذامو ةفيفع ةأرما اهناف كلذ يف سأب ال لق خبطلا فرعت ةجوزلا

 اهتانسح ىلإ رظناو حفصاو ةنسحلا ةظعوملاب ثدحت . ناسللا ةطيلس تناك

 دقو هيلا نيرظنت امدنعف . كلذ لعفت نا ةجوزلا ىلع كلذكو . بضغلا دنع
 . ًامطحم سيلو ًاسباع ءاج هنا هلل دمحلا يلوق « ًاسباع ءاج

 تافالخلا دنعو انيقبأ ةأرما لكلو تانسح لجر لكل نا يهيدبلا نم

 يف نشخلا مالكلل ًالاجم عدن الا بجي تانسحلا هذه ضرعتسن نا بجي
 ديرا جاجزلا برضي يذلا رجحلاك نشخلا مالكلا نا سمألاب تركذ . ةايحلا

 نيرخآلا اوريعي الا لجرلاو ةأرملا رذحيل هاسنأ نأ ىشخأ رمأب مكركذا نا

 ةبسنلاب بعصألاو لجرلل ةبسنلاب ادج ةبعصلا رومألا نم هناف ضعبلا امهضعبب
 لجرلل ةأرملا لوقت وا ةفيظن يه مك ةنالف ىلا يرظنا اهل لوقت نا الثم ةأرملل
 مطحي امك مكبولق يف ةبحملا مطحي اذه ناف هتشيعم نسحأ ام نالف ىلإ رظنا

 تازايتما اوضرعتساو اوفعاو اوحفصا مالكلا اذه نم الدب جاجزلا رجحلا

 ناسنالا نا . مكل ةسردم مكتيب نكيل هنم الدبو . ضعبلا مكضعب تانسحو

 نورشعو ةعبراو ةئم ءاج دقل هسفن ينبيلو لامكلا ليصحتل ايندلا هذه ىلا ءاج

 يذلا وه#» ةيكزتلل ءاج نآرقلا نا :(ص) يبنلا لوقي سفنلا ءانبل يبن فلا
 باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي مهنم ًالوسر نييمألا يف ثعب
 .2(') «ةمكحلاو

 نم تيبلا نا دقتعا انأو ناسنالا ءانبل عنصمو ةسردم نآرقلا نا يا

 رمأ وفعلا ةفص ىلع لوصحلاف . ءاسنللو لاجرلل ةزهجملا سرادملا ثدحأ

 يكل نينس ةدع بعتي نأ ناسنالا ىلع رابكلا دحأ لوق ىلعو دك بع

 تيبلا يف هسفن ناسنالا ظحالي امدنعو . راثيالاو حفصلاو وفعلا ةفص لصحي
 حبصت هذه هلامعا ناف بنذلا نع حفصيو هظيغ مظكيو ةءاسالا نع وفعيف

 راثيالاو حفصلاو وفعلا ةكلم مكحت ىتح دحاو ماع يضمي نا امو هيدل ةكلم

 . ايندلا نم مظعا اهتميق ةليضف ةفص ىلع لوصحلاو . هتايح ىلع

 )١( ؟/ةعمجلا .
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 لذحخأو كاع ةينانألا كرتو هتيب ىف راثيالا ةفص ىلع ناسنالا لصح ولو

 هلايعل داكلا)» ةياورلا ىف ءاح امك اذه باو ناف هلافطأو هتحور هافرل ىعسي

 لمأب هلمع ىلإ حابصلا نم بهذي يذلا بساكلاف 20هللا ليبس يف دهاجملاك

 هنبا هفري نا هفده يذلا لاّمحلا ىتحو لماعلا وا هلايع هب هفري ًائيش لصحي نا
 ليبس يف دهاجملاك ًاعيمج مهباوث ناف . هتجوز ةمارك ظفحي ناو هملعيو

 : لاق هنا (ص) ىبنلا نع . هللا

 هب ليرت عصوم ىلا .عضوم نم ًائيش اهجوز تيب نم تعفد ةأرما اميا»

 :ةملس ما تلاقف اهبذعي مل اهيلا هللا رظن نمو اهيلإ هللا رظن احالص

 لاَقف ؟ نيكاسملا ءاسنلل ء يش يأف ريخ لكل لاجرلا بهذ (ص) هللا لوسراي

 دهاجملا مئاقلا مئاصلا لزنمب تناك ةأرملا تلمح اذا ىلب :مالسلا هيلع

 ام دحأ يردي ال ام رجألا نم اهل ناك تعضو اذاف هللا ليبس ىف هلامو هسفنب

 دلو نم ررحم قتع لدعمك ةصم لكب اهل ناك تعضرأ اذاف همظعل وه

 يفنأتسا :لاقو اهبنج ىلع ميرك كلم برض هعاضر نم تغرف اذاف ليعامسا

 : 22(كل رفغ دقف لمعلا

 : (لعبتلا نسح ةأرملا داهجو»و

 اهتيبب تمتها اذاف . اهجوز نوؤشب متهتلف دهاجت نا ةأرملا تدارا اذاف

 يذلا لجرلاك ةأرملا هذه باوث نا لوقي (ص) يبنلاف اهجوز حيرتل تخبطو
 . هللا ليبس ىف دهاجي

 (صرو مركألا يبنلا يأربو مالسالا يأرب رانلا طخ وه ةأرملا تيب يا

 تخبط وا هتعفر مث نه ماعطلا تعضو اذا ةأرملا نا تاياورلا ىف أرقن

 لإف هنع رظنلا صضعغبو باوشلا ثيح نم اذه . «”0اهجوزل هتلمع يذلا لمعلا

 . #27 ص . 57 باب ١١ دلج لئاسولا )١(

 . 11/ باب دالوألا ماكخا باوبا لئاسو 2

 . ةغالملا جهن ها
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 هتجوز ةحاربو نيرخآلاب ركفي امدنعف ناسنالا ةكلم حبصت راثيالا ةليضفو ةفص

 راركتلا رثا ىلع لامعألا هذه ناف اهلافطاو اهجوز ةحارب ركفت ةأرملا وأ هئانباو

 ايندلا نم مظعا اهتميق هذهو اطيز راثيالا ةكلم ىلع لصحي ناسنالا لعجت

 دي انس الع يللا اف اييوزراللا ةعضاوتم حبصت ةأرملاف اهيف امو
 3 (ع) حول يبنلا ىلا ءاج ناطيشلا نا ىتح !دح ةثيبخ ةفص ربكتلا ةفص

 كدرطيسو كترخاو كايند ىلع يضقتسف الاو ريبكتلا رذحا كحصنا نأديرأ»: هل

 . «رانلا يف ههجو ىلع هبكيو ربكتملا لذي نا لجو زع هللا مسقأ دقو عمتجملا

 نم لاقثم ةرذ هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي الد :(ع) قداصلا لوقي

 , 29 «ربكلا

 ةنجلا اهباوث نا يل ةفاضالاب عضاوتلا نإف ةمومذملا ربكتلا ةفص سكعبو

 ملعي تيبلا . عضاوتلا يتأي نيا نمو سانلا ىدل ًاصاخ ًامارتحا ضرفت اهناف

 ًائيش اهنم بلط ناو هيلع لواطتت الو اهجوزل ةأرملا عضاوتت امدنعف عضاوتلا

 يبلت اهنا الا اهل ةبسنلاب ًابعص ارمأ ناك ول ىتح مسبتلاو ئضرلاو لوبقلاب هبيجت
 ةعضاوتم ةأرما حبصتو ةأرملا ىدل ربكتلا ةفص ليزي اذه ناف . اهجوز بلط

 يبليو هتجوز مامأ عضاوتي يذلا لجرلاو . اهيف امو ايندلا نم مظعا اذه ةميقو

 هلاو هيلع هللا ىلص) يبنلا نا تاياورلا يف ذ أرقن . تيبلا يف اهدعاسيو اهتابلط

 يف اردت .. ساكو ريجيو نبتلا عبلحي ناك اغلا: هماقنو هتمظع عم (ملسو

 سدعلا يقنيوهو . (ع) يلع ىلع لخد (ص) يبنلا نا تاياورلا

 هللا لعج الا هتأرماناعأ لجر اميا ىلع اي» :(ص) هل لاقف خبطت (ع) ءارهزلاو

 ةرمعللو جحللو باوشثلل ناكم تيبلا نا يأ . (ةرمع فلاو جح فلا باوث

 ربكتلا هنم لوزيو عضاوتلا ةفص ىلع لصحي لجرلا نا ةفاضالاب داهجللو

 ةميق كلذل نإف عضاوتلا ةفص لصحي نا ناسنالا عاطتسا اذإ . لاجرلا ةيناناو

 يكل ةديدع تاضاير نوسراميو مهدابكا قرتحت قالخألا ءاملع نإ . ةيلاع
 (هر) مولعلا رحب ةمالعلا نا نولوقي كلذ ءاعدااوعيطتسي ىتح وأ ام اماقم اوغلبي

 )١( ج «. ال” دلج راحبلا 5 5
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 اننإف مولعلا رحب نم هنأل الإ ًاميظع اءاعدا كلذ نّوربتعي قالخالا ءاملع) ىعدا

 نكمي لهو . يبلق نم ءايرلا روذج علتقا نا نم تعطتسا مويلا لاق (هب لبقن

 روذج علق نكمملا نم تيبلا ةسردم يف نكل ةلوهسلا هذهب ءايرلا روذج علق
 سرد ىلا جاتحت ةسردملا هذه نكل . رهاظتلاو ءايرلا ساسا يه يتلا ربكتلا

 اذه نكمتي نلف هذاتسا دناعي يذلا ذيملتلاك ةيبصعو دانع كانه ناك ناف ًاضيأ

 مكل لوقأ . سردلا يف بغري ذيملتلا ناك اذإ الإ كلذ متي نلو « هميلعت نم

 ةسردم مكتويب اولعجإ ةأرمللو لجرلل قالخألا يف 5 يطعي دق تيبلا نا

 هذهو مكمكحت حفصلاو راثيالاو وفعلا تافص اولعجاف كلذ نوديرت متنك نإو

 1 يف ودبت اهنا (ماقتنالا يف ةدوقفم ةذل وفعلا يف) ةريبك ةذل اهل تافصلا

 اوقأ نل ًاثيدح (هر) يقارنلا ققحملا موحرملا لقني ةيداع حبصت مث ةبعص رمالا
 ينب ءايبنا نم ايفن فأر (ص) يبنلا نال رادقملا اذهب يفتكا نكل نآلا مكل

 بهذ ضهن امدنعو هاري ءيش لوا علبي نا هنم اويلط دقو همانم يف ليئارسا

 ىتح لبجلا رغصي ذخأف هوحن مدقت هاري ءيش لوأ لبجلا ناكو ءارحصلا ىلا

 . بضغلا وه اذه نا هوربخأف ًادج ةذيذل اهدجوف اهعلبف ةمقللا مجحب حبصأ
 اذاف بضغي وا خرصي نا ديري صخش نم ناسنالا بضغي امدنع ينعي اذه

 ةميظعلا ةذللا هذهب رعشي كلذ دنع هتينانألو ةرامألا سفنلل ثرتكي ملو .ربص

 . (ماقتنالا يف دجوت ال ةذل وفعلا يف)و

 مستبت يتلا ةأرملل ىبوطو . ةئيسلا هتجوز نع وفعي يذلا لجرلل ىبوط
 نع ةياور نومأملا ريزو يعمصألا لقني . هل عضاوتتو بضاغلا اهجوز هجو يف
 دقل . كلذب ىصوا مكو لاجرو ةوسن اذكه ىلإ جاتحي مالسالا ٠ ةأرما

 لاجر اذكه عنصيل ءاج امنا مالسالا نا مويلاو ةحرابلا كلذ نع تثدحت

 :- او

 ضكرأ تذخأف ديصلل انجرخ دق انكو ةيدابلا يف تهت : يعمصألا لوقي

 اأدذب دق عوجلاو شطعلا ناكو . تعض دق ينا تهبتنا نا ىلإ لازغ ءارو

 ةعنقم ةأرما تدجوف اهوحن تمدقتف ةميخ ىلع يرظن عقوف . يلع نارطيسي

 اهالعا يف تسلجف سولجلل ينتعدو مالسلا تدرف اهيلع تملس . اهلخادب
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 ريغت دق اهنول تيأرف ءام ةعرج اهنم تبلط . اهتيواز يف يه تسلجو
 . كلذب يجوز نم نذا يدل سيل : تباجأو

 الا يناثلا قحلا نا يبنلا هيف لوقي يذلا ةحرابلا ثيدح قباطي رمألا اذه

 تنك بيلحلا نم رادقم كانه نكل :تلاقف . هنذا نود نم هلامب فرصتت

 ىلإ نيتعاس تسلج يعمصألا لوقي . كل همدقأس ينكل ءاذغلا ىلع هلوانتأس

 مل يذلا ءاملا تذخأو تعرسأ دق ةأرملا تيأرف ناب دق ًاداوس تيأر نا

 ةأرملا هتسلجأف .لمحجلا بكري زوجع هب اذاف مداقلا لبقتستل تجرخو هينيطعت

 اذهو) . ةميخلا ردص يف هتسلجأو هيلجرو هيديو ههجو تلسغو رجحلا ىلع
 مستبت ناو اهجوزل بابلا حتفتو اهسفنب ةأرملا بهذت نا ةحرابلا هتركذ ام

 ناك : يعمصألا فيضي (تيبلا ىلإ هبلجتو اهديب هكسمتو هيلع ملستو اهجوزل

 غلبو :هثدحتو هل مستبت تناك ةأرملا امنيب ضرتعيو قني قالخألا ءيس زوجعلا

 تحجرو ةميخلا يف سولجلا لمحت هعم عطتسأ مل ادح هتءاساو اهناسحا

 لجرلا ينباجأف تملسو تضهلف . هعم سولجلا ىلع سمشلا تحت سولجلا

 ام :اهل تلقف نومأملا ريزو ىنا ىنتفرع اهدنع ىنتعياش ةأرملا نكل . ةظاظفب

 ..ةنيقابلا هال ىف ةقلحتوبوا هلاع: ل ةلامم ما: هبايكت لخبرلا "اذهب كلير يذلا
 نول ريغت ىتح ةلمجلا هذه تلق نا امو . ؟ كيلا ءيسيو هيلا ينسحت ىتح

 مكل سابل نه# ؟ يجوز نيبو ينيب قرفت نا ديرتأ :ةيبصعب تلاقو ةأرملا
 عمسا :تلاقف اهرطاخ بيطأ نأ تدرأ : يعمصألا فيضي «*نهل سابل متنأو

 تنك نا رمت ايندلاف . اهب لمعأ نأ تدرأف (ص) يبنلا نع ةياور تعمس دقل

 دق سمألاو . ءالبو رقف يف مأ تنك ميعنو هافر يفو رصف يف وأ ءارحص يف
 نا ديرا . ةرخآلا وهو يضمي نل ادحاو ائيش نكل تنك امنيا يضميسو ىضم

 نامياب ايندلا هذه نع لحرأو يناميا لمكأل اهب تعمس يتلا ةياورلاب لمعا

 . «ركشلا هفصنو ربصلا هفصن ناميالا» :(ص) يبنلا لاق لماك

 يناثلاو تالكشملاو بئاصملا ىلع ربصلا امهدحا نيحانج ناميالل
 نآلا انه نوسلجت نيذلا متنا ةريفو معن كلمي ناسنالا . معنلا ىلع ركشلا

 ه١٠



 لقعو نذأو نيع مكيدل نكل ًائيش نوكلمت وا ًايدام نينكمتم اونوكت مل ول ىتح
 . ةميظع ةميق مهنم لكلو

 ال لوقت يذلا ديسلا اهيا :لوقي يذلا بتاكلا اذه بتك ام نسحأ امو

 مهذخآ نا لبقت له . نينيع كدنعو لجو زع هللا ىلع بتعتو ًائيش كلمأ

 له سلجملا اذه يف رضاحلا تنا يا . ؟ هلمكأب ملاعلا كل مدقأو كنم

 كنم اويلسي نا ىلع اهتويبو اهيضارأ عيمجو مق كل اومدقي نا لبقت

 ةيكيرمألا تارالودلاو تاورثلاو لاومألاو ايندلا عيمج كوطعي نا وا . ؟ كينيع

 له كيلجرو كيدي مدقتو ايندلا ذخأت نا . كلقع كنم اوذخأي نا ىلع

 «اهوصحت ال هللا تمعن اودعت ناو# اهكلمت ةميظع معن نم مكف . ؟ لبقت

 ! ؟ ةرم كلذ تلعف لهف معنلا هذه ىلع هللا ركشت نا كيلع

 قر مهأ وأ نذأو نيعو .لقع يدل نا هتدمحو هللا تركش نا ثدح لهف

 ول لعفت تنك اذامو يعيش كنا ىلع هتدمحو لجو زع هللا تركش له كلذ
 نآلا دجسملا يف كنا هللا تدمح كنا ثدح وا ؟ ًايدوهي وا ؟ ًايبصان تنك
 رومألا هذه ناف . ؟ كانه تنك ول لعفت تنك اذامو ءاسنلل زكرم يف تسسلو

 هذهف لكاشملاو باعصلا يف ًاضيا اوربصت نا مكيلع . ركشلا اهمزلي ًاعيمج

 ربصاو لمحتا ينإ : يعمصألل لوقت (ص) يبنلا نع ةياورلا لقنت يتلا ةأرملا
 لامجلا ىلع لجو زع هللا ركشأ يكل هرقفو زوجعلا اذه قالخا ءوس ىلع

 ناف . يناميا لمتكي يكل همدخأو . اهايا هللا ينبهو ىتلإ ةمالسلاو بابشلاو

 ةيقاعلا ىلع ايلمع اركش دعي ةارملا ةنمدغو ةفاغلا. ناع اركش لسرلا ةنوخ
 . لفطلا لجا نم بعتلا كلذكو

 يعدت ةأرملا هذه . لقعلا ىلعو ةيصخشلا ىلع ًايلمع ًاركش كلذكو

 نا لجرلا ىلعو راثيالاو وفعلاو حفصلا تافص كلمت ثيح . ةملسم ةأرما

 . اضيا كلذك نوكي

 ًاعيمج انيلع قح هل يذلا . مق يف ةيملعلا ةزوحلا سسؤم لوقي ناك
 لوقي ناك ةروشلاو نارياو مق ىلع ميظع قح هلو نيممعتملا نحن ةصاخ
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 مالسالا مدخأ نا تعطتسا اذا نكل ًائيش غلبأ مل انا :هيلع هللا ةمحر
 : نيببسلف

 ىل وا و ميتاوعاو يسعي يف يدل ناك - ١

 + عطسلا ىلإ اهدعصاو يرهظ ىلع اهلمحأ تنكو يسفنب مامحلا

 . اريك هللا كازج يل لوقت تناكو ماعطلا اهل خبطأو يديب اهمعطأ

 تنكو توملا ىلا تلصو ىتح تضرم لوقي لسوتلا يناثلا رمألا -
 امدنعو مايأ ةرشع دعب تومأس ينا يمون يف تيأر دق تنكو ءالبرك يف اهنيح

 رهطملا (ع) نيسحلا مامالا ربق ىلإ تهجوت توملا ىلإ ًارئاص يسفن تيأر

 مالسالل ًائيش لعفا مل ينكل ءيشب سيل توملا نا نيسح اي يديس :تلقو
 مث نم ءيشب مالسالا مدخا نا نم نكمتا يكل ينديعي نا هللا نم بلطا

 مدخأ نا تعطتسا اذل . تيفشو نيسحلا مامالا يب فطل اهدنعو تومأ

 . ةعيشلا

 يلو ةرضحل ئرغصلا ةبيغلا نمز نمف . ةميظع ةمدخل اهنا ًاقحو
 خيشلا ةعيشلل ادج ةميقو ةميظع تامدخ امدق ناصخش كانه (جع) رصعلا
 يذلا ميظعلا لجرلا اذهو فجنلا يف ةيملعلا ةزوحلا سسأ يذلا يسوطلا

 . مق يف ةيملعلا ةزوحلا سسأ

 لوقي . باوث هل اهبنذ نع وفعلاو حفصلاو ةأرملا ةمدخ نا مكل لوقأو

 اوفعيلو# باسح نود نم ةنجلا لخدتس كناف تحفص اذا :نارقلا

 قلخ ءوس ىلع ربصت يتلا ةأرملاف «مكل هللا رفغي نا نوبحت الأ اوحفصيلو

 نع ناوفعيو ناحفصيو . هتجوز قلخ ءوس ىلع ربصي يذلا لجرلاو . اهجوز
 سبعي لب ناسللاب لواطتي الا انه حفصلاب دوصقملا سيلو ضعبلا امهضعب
 ضاع كل تءاسأ ةأرملا نأ ولف برضلا نم أوسا كلذ ناف مالكلاب اهيداعيو

 اهعم لماعتت نا ينعي حفصلاف . كخارصو كبضغ نم أوس أ كلذ كلعف ناف

 اهجوز يداعتو خرصتو بضغت يتلا ةأرملا ىتح . ًالصا ءيست مل اهنأك

1 



 أوسأ حبصيسو تيبلا وفص ركعيس اذه ناف اهيلا ءيسي امدنع اهلافطا برضتو
 . رخآ نجس يا نم

 الف هيداعت نا جوزلل ةجوزلا اهعفصت دق يتلا ةملؤملا تاعفصلا ىدحا
 جوزلا ةقياضمو ةيذألا يف ًابولسا دعيو ةئيسلا قالخالا نم اذه . هعم ملكتت

 ماركلا رورم ءيشلا ىلع رمن نا حفصلا ىنعم . منهج ىلإ لوخدلل ًابولسأو

 . «ينبسي ميئللا ىلع رمأ» (ع) نينمؤملا ريمأ لوقي امبسحو مسبتبو

 يف موي تاذ رم . نميألا (ع) نينمؤملا ريمأ قفرم دعي رتشألا كلام ناك

 نم ةنفح ذيخأو مهدحأ ماقف . نيسلاج لاجرلا نم ةئالثو ةفوكلا ةقزأ دحأ
 امدنعو . هيلا رظني ملو كلام ىضمف . رتشألا كلام ةمامع ىلع اهامرو نيطلا

 تكلهأ دقل كل ليولا تلعف اذام نيملأتم لجرلا نوبتاعي اوذخأ سانلا هوأر
 ؟ رتشالا كلام هنا كسفن

 . رتشألا كلامب قحليل عرسأو هناكد قلغأ لعفي اذام لجرلا ٍردي مل
 لجرلا ذخأ . هتالص متا امدنعو . يلصي هدجوف . دجسملا يف هنا هل اولاقف

 تيمر يذلا انا :لاق :تنا نم كلام هلأسف ينع حفصا :هل لوقيو هيدي لبقي

 كلت :تلدعت تلعن اودع نكلوب فقرا 7 انا ةيكمألا هيناتا هنارقلا كليذم
 . ًادج ميظع مثا ملسملا ةناهاو ينتنهأ

 ينزراب دقف ايلو ناهأ نم :ليئربج نع (ص) يبنلا نع»
 1 (١)(«ةيراحملاب

 لجو زع هللا براحت كنأكف كتجوز نيهت يذلا :لجرلا اهيا : ينعي

 ًاضيا تنا :ةأرملا اهتيا . كرابملا ناضمر رهش يف لجو زع هبراحت الئل رذحا
 كلام فيضي . لجو زع هللا براحي نمك ينوكتف كجوز ينيهت الثل يهبتنا

 دجسملل تيتأف ًاميظع ًامثا تبكترا كنا تيأر» . لجرلا كلذل الئاق رتشألا
 ام اذهو ًاوفعو ًاحفص ىعدي اذه . «كلو يل رفغي نا هللا وعدأو يلصأ يك

 )١( ح 588 ص . م دلجم لئاسولا ١١ .

 و



 يف ةنيدملا ىلع يلاو ناكو ًادج ًائيس ًاصخش ليعامسا نب ىلع ناك
 تاذ لاق (ع) داجسلا مامالا نا ًادح هملظ غلب دقلو (ع) داجسلا مامالا دهع

 نب كلملا دبع رما نا ىلإ ليعامسا نب ىلع نم (امد) يبلق ءىلتما دقل» :ةرم

 هنومرسيو سانلا تاي ناكو ةرجش ىلع هوقثوف . ةرامإلا نع هولزعي نأ ناورم

 ًاريثك هنم قياضتم (ع) داجسلا مامالا نا ملعأ تنك : يوارلا لوقي ةراجحلاب

 مامإلا نا تيأر تلصو امدنعو مامالا لعفي اذام ىرأو بهذأل يسفن يف تلقف

 : مهل لاقو مهيف بطخي ذخأو هباحصا عمج دق (ع) داجسلا

 نا اورذحاف . فقل نعال هيقاير رمل كاي اور اني داع

 نع ضرعأو فورعملاب رمأو وفعلا ذخ# :ةيآلا هذه (ع) الت مث هونيهت
 نوكت نا ديرت تنك نا كتكلم هلعجاو وفعلا ليبس ذختا ي(7نيلهاجلا

 فطلبو ًاديج ثدحت نيرخآلا عم ثدحتت امدنع «فورعملاب رمأو» . امل

 كل لاق اذا ضماو «نيلهاجلا نع ضرعاو# . هب لمعاو ريخلاب رمأو

 ةأرملا بضغت امدنعف("”4ًامالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذاو» ًائيش لهاجلا

 لوقي . لهجلا نم اذهف خيصتو ةهجوب حرصو الثم راطفالا ىلع اهجوز نم
 هللا كراب اهل لقو اهيلع ملس «ًامالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذاوإ» نآرقلا

 ربكيس هللا ءاش ناو . كوبعتا دق دالوألا نا فرعا نكل ةديج ةأرما كنا كب

 . بولسألا اذهب ثدحتي ناك (ع) داجسلا مامالا . .و لافطألا

 دق ناك امنيب ليعامسا نب يلع وحن مدقتي مامالا تيأر :يوارلا فيضي

 نب يلع رظن عقو نا امو يرجي اذام ىرأل تمدقتف هيلا باهذلا نم انعنم

 :لاق (ع) مامالا نكل . هنول ريغت ىتح (ع) داجسلا مامالا ىلع ليعامسا

 رشبا :هل لاقو هفتك ىلع فطلب هدي عضوو ليعامسا نب ؛ يلع اي مكيلع مالسلا

 ب . ةلذلا هذه نم كذقني يك ناورم نب كلملا دبعل تبتك دقلف

 . ةءورملاب ىمسي ام اذه . نيمويلا نيذه يف

 )١( /فارعألا ١99 .
 «”7/ناقرفلا (؟) .
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 نوكت نا بجي ثيح . قوسلا يف ةءالرملا هذه كيدل نكت مل ناف

 نا كوجرأف . كئادعا عم وا . كؤاقفر عم ةءورم كلمت نكت مل ناو . كيدل

 ىلع يضقت الو حمصو راثياو ةءورم وذ الجر كيب يف لقألا ىلع نوكت
 ةقيقحلا يف امنا . ةفطاع نود نمو افاج لفطلا حبصيسف . ةيرطفلا ةبحملا

 . ملاعلا لتق امنأك هلفط حور لتقي يذلاو . كلفط تلتق دق نوكت





 : رشاعلا سردلا

 عسباسلا لصفلا

 لفطلا ىدل ةبحملا

 نوكت لفطلا اذه دلوي امدنعف . لفطلا ىدل ةبحملا ةزيرغ نع انثحب

 دامرلا تحت رانلاك «. ةوقلاب اهنم مسق نيمسق ىلع يهو لويمو زئارغ هيدل
 ىلإ هليمف ةيسنجلا ةزيرغلاو لاملا بحك . اهتقو نيحي امدنع لعفلاب حبصتو

 حبصتل نامزلا رورم ىلا جاتحتو لعفلاب ال ة ةوقلاب نوكت لفط وهو رومألا هذه

 . كلذك ًاضيا هلويم نم ًاريثكو . لعفلاب

 ماعطلا ىلا هليمك دلوي نا ذنم لعفلاب نوكي هلويم نم ًاضيا مسق كانهو

 . عضريل همأ ردص نع ثحببيو ماعم كروم لطلاو نبج كح

 يف ةماقالاو ىنميلا هنذا يف ناذألاب انرمأ دقف اذل نيدلاو ملعلا ةزيرغ كلذكو

 رثؤتو ةماقإلاو ناذألا كردي لفطلا نأب دقتعي مالسالا نا كردن انه نمو ىرسيلا

 رذحي نا (دعب اميف كلذ نع ثدحتنس) تاياورلا يف ذ أرقن اننا امك . هيلع

 نع ةياورلا يف ءاج دقو أظقيتسم ناك اذا امهلفط مان عامجلا نيدلاولا

 يفو هتأرما ىشغ الجر نا ول هديب يسفن يذلاو» :لاق هنا (ص) هللا لوسر

 ناك نا دبا جتا اجب اوهيشو ايما يسير ايجار طتحس يحتمل

 . 22)(هسفن الا نمولي الف» اهدنع «ةيناز تناك ةيراج وا ايناز ناك امالغ

 )١( دلج ةعيشلا لئاسو ١5 « ص 5 .



 نم يهو . لفطلا ينذا يف ةماقالاو ناذألا ىلع دكؤت يتلا تاياورلا

 لفطلا ىدل نوكت ملعلا ةزيرغ نا انل لوقت تاياورلا هذه ماظعلا انئاهقف ىواتف

 ىلا ةيسنرف ةأرما تجاتحا :رمألا اذه دكؤت ةصق مكل لقنأسو . هدلوت ذنم

 اهغامد ىف ةنيعم ةطقن ىلإ لصي صقملا ناك نا ام اهغامد ىف ةيحارج ةيلمع

 هنن نحت ايم تاس ةدنع ومالا ووقت ةبابملالا ةقللاب ءانفلا هيفدت تح
 فرعت تناك نا اهولأس ةاتفلا عضو نسحتو ةيلمعلا تهتنا امدنعو . عيمجلا

 ببسلا اوفرعيل سفنلا ءاملعو ءابطألا عمتجاف . يفنلاب تباجأف ةيناملألا ةغللا

 دونجلا ناكو اسنرف ايناملا تلتحا ةريغص ةلفط ةاتفلا تناك امدنع هنا اوفشتكاف

 . اهغامد يف تبث امم ةيناملألا ةغللاب ةلفطلا هذه ريرس قوف نودشني ناملألا

 ميلعتلاو ملعلاب قلعتي ال تاونس عبس لك ايالخلا ريغت نا ىلع ليلد اذهو

 نا انل تبثت ةصقلا هذهو . مسجلاب ال حورلاب قلعتت رومألا هذهو ملعتلاو

 ماما 5 سانلا ةبيغ كلذكو . لفطلا غامد ىلع رثؤت ىقيسوملاو ءانغلا

 . هحور قامعا ىف رث ؤي لفطلا

 هزئارغ نمو . دلوي نا ذنم هيدل ةيح ملعلا ةزيرغ ناف لاح لك ىلع

 لفطلا نا امك . مويلا انثحب رادم يه يتلاو . ةبحملا ةزيرغ لعفلاب ةدوجوملا

 قفرلا ىلإ ًاضيا جاتحت هترطف ناف همأ 0 ماعطلا ىلا جاتحي

 . عبشأل يمأ ردص ديرأ :هل لوقت هترطفف . همأ بلق ضبن ىلإ نانحلاو

 يف يسأر عضأ نأ يي ىمأ بلق ديرا . ةبحملا ديرا : ايقيا هلال وقت هت رطقو

 سور قاما ىف رتثزت رومألا هذه ناف . قفرب يسأر ىلع حسمت يك اهنضح

 . لوألا مويلا ذنم لفطلا

 نم ًاعئاج ىقبيس هناف تاناضحلا ىلإ لافطألا اوذخأت نا اورذحاف كلذل

 جاتحي لوألا مويلا ذنم لفطلاو لوألا مويلا ذنم ًادقعم حبصيسو حورلا ثيح
 ذنم لفطلا نا فرعي عيمجلاو بيلحلا ىلإ هجايتحاك نانحلاو فطعلا ىلا

 . يكبي هنإف هيف تخرص اذاو مسبتي هناف ههجو يف تمسبت اذا لوألا رهشلا

 . ةبحم ىلإ جاتحي مويلا ذنم لفطلاف

 رشع ةسمخلاو نينس ةرشعلا نبا ىتحو يناثلاو لوألا هماع يف كلذكو

 م١٠١



 ةيفيك نع ثدحتنسو فلتخي ةبحملا بولسا ةقيرط نا عم . ةنس نورشعلاو

 . دعب اميف ةبحملا

 فيك ًاقهارم وا ًالفط نوكي امدنع . ةلوفطلا ةيادب نع نآلا انثحب نكل
 تابجاو ىدحإ نوكت نأ بجيإ ؟ هيلع اوفطعي ناو هوبحي نا لهألا ىلع بجي

 حسميو هعم ثدحتيو هفطاليو هبعالي ناو هنضح يف هلفط سلجي نا سألا

 . قفرب هسأر ىلع

 نيمئان مهلافطأو الا نودوعي الو لمعلا ىلإ نوبهذي نيذلا ءابآلاف

 . ريطخ ءيشب نوموقي مهنا اوهبتنيلف . مهلافطا نوري الو عيباسا يضمتو
 هيبأ نانحو همأ نانح ىلإ جاتحي لفطلا ناف . مهلافطأ دقعيس رمألا اذهو

 . صاخ لكشب

 فطالت نا ًادج ةمهملاو ةيوبرتلا اهتابجاو ىلوا نوكت نا مألا ىلع
 غلبي يذلا لفطلا ناف همالك ىلا هبتنت ناو . هثداحت ناو هعم سلجت ناو اهلفط

 بألا ىلعو هيلإ عمتست نا مألا ىلع مالك هيدل ثالث وا نيتنس رمعلا نم

 ادج ريطخ رمأ لفطلا مالكب مامتهالا مدعو ثارتكالا مدع ناف . اضيا كلذك

 . دقعلا هل ثرويو

 متنك امهم ءابآلا اهيا . لوألا مويلا ذنم مكلافطا اودقعت نا نم راذح

 رمأب مامتهالا كتامامتها دحا لعجت نا بجي . مكماقمو مكلمع ناك امهمو

 تنك نا ءاسملا يف وا حابصلا يف كلذو . نيتعاس وا ةعاس ةدمل كلافطا

 قلطنت مث نم كلافطأبو كتجوزب متهت نا كيلع ملع بلاط تنك اذا رم

 نا كيلع تيبلا ىلإ لخدت امدنع يا . هلعفن ال ام ةداع اذهو . كنوؤش ىلا

 . كلافطا ىلإ كتجوز ىلإ عمتست

 ناو حورلا ءاذغ اذهف . مههوجو يف مستبتو كءانبا فئطالت ناو

 : ةديدع دقع مهثرويس هودقتفا

 يفو اور ًاصقن مهيدل نوكي تاناضحلا ىف نوبرتي نيذلا لافطألا ةداع

 مهئابآ نوكي نيذلا لافطألا كلذكو . اضيا ومنلا ثيح نمو بهاؤملا
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 و . مهئانبا حور ةيذغت ىلإ نوتفتلي الو . مهل نوئرتكي الو ادج نيلوغشم

 . لافطألا ءالؤه دقعتي الا ةمعنلا

 امكو . ماعطلا بلطي امك لوألا مويلا ذنم ةبحملا بلطي لفطلا ناف نذا

 ماعطلا بلطتت ًاضيا هحور ناف لكأي مل نا هددهتي عوجلا نم توملا رطخ نا
 . دقعتي دقف هذه هتجاح نكت مل ناو . نانحلاو بحلا اهماعطو

 ينكل ىرخألا ثوحبلا يف ةملكلا هذه يتأتس . ؟ ةدقعلا ىنعم ام

 يف ثيبخ مرو وأ ةيناطرسلا ةدغلاك ريطخ ءيش ةدقعلا . نآلا اهرسفأس

 . ةلقعلا يه حورلا ةلغ ناف دسجلا لتفت ةيناطرسلا ةدغلا نا امكو مسجلا

 . روعشاللا ىلا ةركاذلا نع ءايشالا لاقتنا حورلا يف ةدغلا هذه أشنمو

 ا اذه نزحيو قياضتي هناف هيلا متأسأ 2207

 ملوا هيلا تفتلي مل هابأ نأ ةيادبلا يف اليلق نزحي هنا يا روعشاللا نيلإ

 ىلإ لقتنا هنا هانعم نايسنلا اذه ايو كلذ نس اعدل رتشي

 . روعشاللا

 ةأجف اهدنع نيرشعلا ىتحو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةرملا ىف رركتي اذهو

 ىنعمف حورلل ةيناطرس ةدغ حبصتو روعشاللا يف ةقكملا رومألا هذه مخضتت

 ةدغ حبصتو روعشاللا ىلإ ريمضلا نم لقتنت نازحألاو مالآلا نا ةدقعلا

 . كانه ةيناطرس

 نا يا . ماسقا ةعبرا ىلإ لفطلا ىدل ةيناطرسلا ةدغلا هذه مسقنت دقو

 لكشب مهدقع رجفنت نيذلا . ماسقا ةعبرا ىلإ نومسقني نيدقعملا لافطالا

 ةماقتسالاو طاشنلا ىلع ثحت ًاطوس حبصت ةدغلا هذه نا ىنعمب يديعصت
 . .لهخلاو ريضلاو

 . روتساب لاثما نيدقعم يا . اذكه دل ةداع ملاعلا غباون نا لاقي

 ةسردملا ىلإ نيمدقلا يفاح بهذي ناك هنأ . نيدحيا نع ئررب نيحتفاو لوتوين

 . هلخادب ةلقعلا هذه تربك امدنع نكل . ًامئاد ناهي ناكو ًامئاد بسري ناكو
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 ردان غوبنلا نم عونلا اذه ًاعبط . ًاغبان حبصاو . لمعلاو ربصلل ًاعفاد تحبصا
 يا يديعصت لكشب دقعلا راجفناب ىمسي ام اذهو نويلملا يف دحاو لصي دق

 ةيبرتلا تدجو اذا اذه ًايئاقلت لوزي لب رجفني ال دقعلا نم مسق كانهو
 يذلا نيليسنبلاك ءالؤه لمعو . ةنسحلا ةئيبلاو حيحصلا ملعملاو ةحيحصلا
 ملتسا اذاف . .مهراجفنال وا ددغلاو مروتلل الاجم عدي الو تاباهتلالا ففخي

 ىضم اميف الهاج ناك يذلا بألا ملتسا وا ادقعم الفط مهفتملا ملعملا

 اذا . كلذك تناك يتلا مألا وا هلفط دقع لح ىلع لمعو نآلا هأطخ كرداو

 نم ايلك لوزتس هتدقع ناف . ةحيحصلا ةيبرتلاب مهلفط دقع اولحي نا اولواح

 . يناثلا مسقلا اذهو رجفنت نا نود

 نا يا . حّيهت عم ًانايحا رجفنت دق ةدقعلا نا رطخلا وهو ثلاثلا مسقلا

 تافصو نونجلا ىلإ يدؤي ام اذهو . ةيحور تابارطضا عم مزالتي اهراجفنا
 فعض نم ريثكلاو . نيدقعملا نم نيناجملا نوكي ام ةداعف كلذل باصعالاب

 هزتفلا ىلع انوطتم ايورتم نونكي آم ابلاغو: : دقعلا هذه نمد ىقني +بتاضغألا
 ءاقش يف شيعي يذلاف . جيهتلاب رجفنت اهنكل دقع تالاحلا هذه عيمجف ًامهبمو

 يدؤي دق . نيدلاولا نانحو فطع نود نمو درشتلاو متيلاو رقفلا يفو رمتسم

 . هنونج ىلا كلذ

 ليلق مسقلا اذهو . نونجلا ىلإ يدؤي دقعلا نم ثلاثلا مسقلا ةداعو

 يف نيعست ةبسنب اهنم رجفني ثيح ةيداعلا ةقيرطلاب رجفنت دقعلا رثكاف اضيا
 عيطتسي الو هتدلاو ىلع ىتح لواطتي ًاحقو ًالثم باشلا حبصي نا يا . ةئملا
 وا ةيجوزلا اهتايح ةرادا نم ةسئابلا ةاتفلا نكمتت ال وا .عمتجملا عم ماجسنالا

 ال هناف ارجاف ناك اذا هنا ىتح ٠ عمتجملا عم ىتحو براقألا عم شياعتلا

 يهابتلا لكش ىلع دقعلا انايحا رجفنت دقو . سانلا بذجي نا عيطتسي

 اموي هتيحل قلطي دقف راظنالا تفليل ابايث سبلي دقف . نيرخآلا ماما رخافتلاو

 وا يناثلا مويلا يف اهريغي مث نم ًاقيض ًاسابل يدتري دق .. وخأ اهوي اهقاحسو

 موقي ثيح . دقعلا راجفنا ىلع لدي اذه عيمج نإف مهريغو نييبيهلاب لثمتي
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 . لاجرلاو ءاسنلا ىدل ةدوجوم هذهو . هيلا راظنالا تفليل رومألا هذه عيمجب

 دقل دقع هذه اهنيعب زمغت يهو قيرطلا يف ًانايحأ ةأرملا يشمت

 ريطخ عضو اذه . عمتجملا نم مويلا اهبلطتو اهتلوفط يف ةبحملا تدقتفا
 مالكل وا ةماستباب بذجنت دق عدخنت ام ناعرس اهناف ةاتفلل ةبسنلاب ادج

 ىلا باهذلا نم ريثكب رثكا ءوسلا لها ةرشاعمب عتمتست يهو . لوسعم
 + ادهن ةزيطخ ريطخ لفطلا دقع ناف اذل . يداع لكشب ترجفت دقع اهنا . دجسملا

 اهنا ًاناسنا حبصي يك ٠ ةماقتسالاو ريصلل ًاعفاد مهدقع حبصت : نيذلا 5

 ًاميقتسم ًاطيشن ًابدؤم ص511

 اناسنا حبصيل . سردلاو دكلاو لمعلا ىلع هتثح هتدقع نكل ادقعم ناك اذه

 . نويلملا يف دحاو ةبسن ىلإ لصي دق ادج ردان اذه نكل امهم املاع ايرث

 رايهنا مهمكحي نيدقعملا صاخشالا ةداع . كلذك مكلافطا حبصي الو
 : نيمسق ىلع نيدقعملا ءالؤه بقعاو نيلذتبم صاخشا نوحبصي وا يبصع

 ال نييئاوطنا نييئاوزنا نوقوكي انه انناغو (مهبولق ةتيملا ءاسعتلا) - ١

 ناك اذاو . ءوس ءاقفر اودجي ملو هللا مهمحر اذا اذه عمتجملا ىلإ نولخدي

 . اهجاوز يف حجنت ال اهنإف ةأرما تناك ناو . عمتجملا هدرطي ام ةداع الجو

 اذا ةصاخ عمتجملا ىلإ لخدي يذلا مهنم مسقو قالطلا اياضق رثكأ أشنم ذه

 جورخلاب عتمتسي هناف . ةانجلاو نيمرجملا نم حبصي هنإف ءوس قافر دجو

 . كلذب نيرخآلا هفصو ول ىتحو نيلابماللا ةرشاعمو رهسلاو يلايللا فصنب

 . دقع اهعيمج رومألا هذهف

 دروأ اذا هللا ردق الو . بألا هيلإ تفتلي ملو اهدلو مالا فطالت مل اذاف

 درب هراست مق نيو كرس سخر عبرا نبا درطي الثمف هيلع ةيحور ةبرض

 ةلمج اهنا ببيسلا نمو ا و ل عا

 وا نيتنسلا رمع يف مكلافطا اورقحت نأ هللا ذعم لفطلا بألا اهب ناها

 يف متخرص اذا لوألا هرهش ذنم يكبي عيضرلا نا فيك تثدحت دقل . ثالثلا
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 مكبلاط اذاف . دقعتتو رثأتت هحور نا الا يكبي ال دق نيتنسلا نبا ناف . ههجو

 نإف هومتبرض لب هبلط اوبلت ملو ةفطالملاب تاونس عسا عبرا وا ثالث نبا

 نا تدراو ةفيعض كباصعأ هللاب ذايعلا تناك ناو ادج ريطخ برضلا اذه

 . ًاريطخ حبصيس كلفط نا ملعاف لافطألا ىلع كلذ سكعت

 ذنم ًاعيرس دقعتي لفطلا نا اديج اوهبتناو . دقعتي يذلا لفطلل ليولاو

 كانه ةسردملا ىلإ هباهذ نيح ىتحو هدلوت ذنم هوفطالف  هتقهارمو هتلوفط

 يبنلا نع ًادج ةميظع ةياور اهنكل . دنسلا ثيح نم يه فيك فرعا ال ةياور
 عبس ريزوو نينئس عبس مالغو نينس عبس ديس دلولا» :لاق هنا (ص) مركألا

 هوطعتو . هوفطالت ناو نيئس عبسلا ىتح مكدلو ةعاطا مكيلع هنا يأ . «نينس

 نا مكيلعو مالغ هناف رشع ةعبارلا ىتح ةعباسلا نمو . ةبحملا نم هبلطي ام

 هنم اولعجت ناو هل اوهبتنت نا مكيلع يا (دعب اميف كلذ نع ثدحتنس) هولغشت

 ىلا جاتحي هنا يا مكريزو حبصي باشلا غلبي امدنعو . اطيشن االاعف اناسنا

 ناو هتيصخش مرتحت ناو رومألا يف هرواشت نا يه ةبحملا نكل اضيا ةبحملا

 . هنيهت نا وا هيلع لواطتت نا كل قحي الو لالدتسالابو ناهربلاب هعم ملكتت

 تنك نا لالدتسا نود نم هيلا ثدحتلا كنكمي الو . تنب ما ناك يبص
 . ةظعوملابو فطلبو لالدتسالاب ملكتت نا كيلع . كل هتعاطا يف بغرت
 . هللا ءاش نا دعب اميف كلذ نع ثدحتنسو

 ىلإ ناجاتحي نيريبك ما اناك نيريغص مكنباو مكتنبا نا هلوقأ نا ديرأ ام

 مكيلع . مهحورب اوركفت نا مهمسجو مهماعطب اوركفت امك مكيلعف ةبحملا
 نودقعتيسف الاو . ةبحملاب مهحور اوعبشت ناو مهوفطالت نا مهوبحت نا

 كلخدت لجا نم تناو منهج ىلإ هلعف لجا نم وه لخديسو ةانج نوحبصيو

 ثدحتا دق) مكل لوقآس ينا ىتح . دّقعلا هل تببس كنا ثيح . كلذ يف

 دقو يليوأت ىنعمو ًايرهاظ ّىنعم اهل نآرقلا يف ةيآ كانه (دعب اميف كلذ نع

 داسف وا سفن ريغب ًاسفن لتق نمو» : ةميركلا ةيآلا لوقت (مروداعلا هرم
 سانلآ ايحأ امنأكف اهايحأ نمو ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا يف

 دق كنأكف قح ريغب ًاصخش تلتق ول هنا ةيآلا هذهل يرهاظلا ىنعملا«74ًاعيمج

 . "”؟/ةدئاملا )١(
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 وا هتذقناو ءام ةكرب يف عقو ًالثم لفطك ًاصخش تذقنا ناو . هلك ملاعلا تلتق
 سانلا تذقنا كنأك اذه كلعف ناف ىفشتسملا ىلإ ًالثم حيرج لصوت نا

 اذإ» :(ع) قداصلا لوقي اهليوأت نع اما . ةيآلل يرهاظلا ىنعملا اذه

 ًاصخش تيده ناو ًاعيمج سانلا تلتق كنأك همثا ناف هتللضأو ًاصخش تفرح

 مامالا ريسفتل ًاقبط . «أعيمج سانلا تذقنأ كنأك هيبرت نا تعطتساو

 :لوقت ةفيرشلا ةيآلا هذه نآل ةريبك ةيمها ىلع لصحي انثحب ناف (ع) قداصلا

 يتنكمت اذإ مألا اهتيأ , ةحيحص ةيبرت كعانبا يبرت نا تعطتسا نا بألا اهيا

 عمتجملا ىلإ نيملاس ًآلافطا متمدقو ةحيحص ةيبرت كءانبا يبرتت نا نم

 اذا تأآلا اهيا :اضيا ةنميركلا ةيآلا لوقتو . اعيمج سانلا متييحأ مكنأكف

 يئرتكت ملو م ألا اهتيا كنبا برت مل ناو دقعت وأ . ٍكبضغ نم لفطلا فرحنا

 . ًاعيمج سانلا متلتق مكنأك كلذ رثا ناف ًافرحنم ًاقساف حبصاو كلذل

 نم مكترذح اذاو ماركلا رورم ثحبلا اذه يف رمن ال نا بجي كلذل

 نم هوجرختو نذا نم نوعمست وا . نيلابم ال اونوكت ال مكلافطا ديقعت
 نم نوجرخت امدنعو اليلق اورثأتت يكل يباطخ ثحبب سيل اذهو . ىرخألا

 . يدج ثحب اذه . ًائيش اوعمست مل مكنأك دجسملا
 تعدخ دق ةدقعملا كتنبا نا ام تقو ىف كوربخأ اذا هنا وه انثحب

 كنبا دقعت اذا هانعم اذه . ءوسلا قافر ديم كذبا نا وا تيهذو ةلاسر وا ةمسبب

 كلذل نيمرجملاو ةانجلل بذجلا ناو . دجسملل بذجني نا بعصلا نم هناف

 . ةقباسلا ثوحبلا نم رثكا مويلا ثحبب اومتهت نا مكيلع

 . ةقباسلا ثوحبلا نم رثكا مويلا ثحبب اومتهت نأ مكيلع نكل

 ضعب نورت . ًاضيا طلغ ةبحملا يف طارفالا نا اوتفتلت نا مكيلع نكل
 فيك ًالثم تانب عبرأ نيب ادحاو ًايبص نوكلمي نيذلا صاخشألا نا نايحألا

 نا مكيلع . ًاريقح ًاينانا ًاناسنا ًاضيا اذه حبصيسو ًاينانأ هسفنل ًابحم انبا أشني

 اهيف طارفالا ناف لفطلا دقعت ةبحملا ةلق نا امكف . ًاضيا رمألا اذهل اوهبتنت

 . ةهدسفب
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 ةبحملاب كلفط تدسفا اذا هنا :ًاريثك دكؤت فيرشلا نآرقلا يف ةيآ كانه
 نيذلا نبسحت ال# :نآرقلا لوقي . ًاضيا كلو ةرخآلاو ايندلا باذع هل ناف

 نم ةزافمب مهنبسحت الف اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتا امب نوحرفي
 . 4>2ميلأ باذع مهلو باذعلا

 طغضي امك هناف ًاينانا حبصاو لفطلا دسف اذا :انل لوقت ةيآلا هذه نا

 0 ياو وجل خا تريكو امك ريكي يدوم يملا نا طوس ابل

 كلذ نا نظيو ًادغ سانلا برضيس اهبرض نع هعدرت مل كنألو أئيش لوقت

 رهو هيدلاوب اقلعتم لظيو لالقتسالا كلمي ال دلولا اذهو املاظ حبصيو اذيخ

 ًاصاخشاو ءاملع مويلا دجن نيرخآب قلعتلا نع ثحبي ربكي امدنعو . ريغص
 دنع علدلا ءىشنمو ةملكلا ىنعم لكب نيبرتغم برغلل نيدلقم مهنا الا نيمهم

 ريغ يف تاعقوت هيدل نوكي عسمتجملا ىلا لفطلا اذه دري امدنعو . لفطلا

 هنومرتحي ال سانلا ًاعبط « هومرتحي نا عيمجلا نم بلطيو . نيلاتلا نع اهادف
 نآرقلا لوقي امكو ائيش كلمي ال اذهو . ةليضف هيدل تناك نم نومرتحي مهنأل

 هجازم ردكتي هومرتحي ال امدنعو 4اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحي# :ميركلا

 ىلإ جرخي ال هنا ىتح ءيش ىلع ردقي ال اسيعت حبصيو « عمتجملا هدرطيو

 روذجلا يف ققدن امدنعو نيلوجخم قوسلا ىلا نوتأي ضعبلا ىرن . قوسلا

 ؟ ءاملا ينطعا . ضعبلا يهاونو رماوا نم ريثكو . هتلوفطب قلعتت اهنا دجن

 يف ىهنيو رمأي وهو .ةبحملا يف طارفالا نع ةجتان اهريغو لفطلا كسما

 اذه لاحو . عمتجملا نم درطي ٍذئنيح . هيدلاو يهنيو رمأي ناك امك عمتجملا

 . هنم لضفأب سيلف دقعملا لاح نم أوسأ نكي مل نا صخشلا

 ريثكو . ًادج نيريطخ مهسفنأب نيبجعملا صاخشالا ءالؤه نا ىرن ةداع
 نوعيطتسي الو . ةيجوزلا ةايحلا يف ةداع نولشفي . نيمرجم نوحبصي ام مهنم

 نيرخآلا لحل ىعسي لب هدقع نم ائيش نولحي الو . عمتجملاب طابترالا

 . هدقع

 )١( لآ عمران/١88 .
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 . ثحبلا لمكت ملو تقولا وهثنا دنقل تحب ايناثآ انابلا حبصيو

 نمو ًاليلق هنع هللا ءاش نا ًادغ ثدحتأس هتيمهأل ًارظنو هلمكا نا وجرا تنكو

 . نماثلا لصفلا نع ملكتن مث

 لفطلاو قهارملاو باشلاو ريبكلا ًاعيمج مكءانبا نا ثحبلا ةصالخ
 اولتبيف ةبحملا يف طارفالاب مهودسفت وأ ؛ مهودقعت الا بجي لفطلا ةصاخ

 ةيبرت نا اونظت الو الع تفتس رشا طسولا دحلا نا مكل لوقاو . بجعلاب

 . يرورضو تابجاولا بجوا نمو بجاو لب ادج بعص لب لهس رما لافطألا



 : رشع يداحلا سردلا

 عباسلا لصفلا ىناثلا مسقلا

 لفطلا ىدل ةبحملا ةزيرغ نع ًاضيا

 نع مويلا ثدحتا نا رطضم يناف كلذل ةحرابلا ًاصقان ثحبلا لظ دقل

 . ًاضيا عباسلا لصفلا

 نا بجيو ةبحملا نع ثحبي دلوي امدنع لفطلا نا نع ثيدحلا ناك

 بألا نضح نإف ربكي امدنعو لفطلا ىلع رثؤت وت ةنونحلا اهديو مألا بلقف عبشي

 هحور ايذغي نا نيدلاولا ىلعو . هحور ءاذغ اذهو 5 هيلع نارثؤي هتفطالمو

 اورذحي نا مهيلعو اها ةرةبلا اوه ودب ا عيوب ةاقلوؤلا ل ةميضخ ايتاشي امك

 ةظعوملاب مهوحصني ناو قهارملا باشلا عم ةصاخ فاجلاو نشخعلا مالكلا

 يف أرقن . ىماتيلا ىلع ًاريثك مالسالا دكا دقف كلذلو لالدتسابو فطلبو

 الاددل امصرت ميتي سأر ىلع هدي حسمي دبع نم امه : : (ع) رقابلا نع تاياورلا

 . ©)«ةمايقلا موي ًارون ةرعش لكب هللا هاطعأ

 هللا رفغ هفطالو هنضح يف اهني سلع تعا ايقيا د كتاناوزلا ىف ارقنو

 ميركلا نارقلا كلذ دكا دقلو هبونذ هل

 هوو ىلع متيلا رهلاذي نأ يمالسألا عسمتجملا يف رذحن نا بجي

 ةلزنمب اونوكي نا لاجرلا ىلع نا تاياورلاو ميركلا نآرقلا دكا دقو . ىماتيلا



 يف ًاريثك ميركلا نآرقلا دكؤي « متيلاب رعشي ال ىتح . همأ ةلزنمب ءاسنلاو هدلاو
 « ميتيلا عدي يذلا كلذف نيدلاب بذكي يذلا تيأرأ# :لوقيف نوعاملا ةروس

 عمتجمب سيل هناف ماتيألا هوجو ىلع متيلا هيف رهظي يذلا عسمتجملا نا يا

 . يمالسا

 نا يرورضلاو بجاولا نم هنا امك . ةيآلا ىنعم ناف ىرخأ ةرابعب يا

 ىلع نا امكو . يحورلا هءاذغ نمؤن نا انيلع ماعطلا ثيح نم متيلا نمؤن

 . هل ةبحملا نمؤي نا ًاضيا هيلع ًاعئاج ميتيلا يقبي ال نا يمالسالا عمتجملا
 . ًادج ريطخ رمأ اذهو لفطلا دقعي ةبحملا نادقف نأل

 كلذكو انلافطا ةبحم ىف طارفالا رذحن نا انيلع هنا ةحرابلا تركذ امكو

 نا بشي تلا ةكرونلاك . ادع عى ردا فعلا ىف ةنارفألا نأ اعلا ىف
 . تومتسو نفعتتس اهناف ةعاس لك اهتيقس نإف مويلا يف ةدحاو ةرم اهيقست

 ةبحملا ىلع قدصي اذهو . اهيلع يضقتو اهومن لطعتسف ًاضيا رجشلاو
 . ًاضيا

 ال اذه رطخو هسفنب ًابجعم ًادساف لفطلا لعجي . ةبحملا يف طارفالاف
 نا دقعلا ثحب يف تركذ امكو . هنم رثكا نكي مل نا دقعلا رطخ نع لقي

 اضيا نيينانألا ناف عمتجملا مهدرطيو ةانج نيمرجم نوحبصي مهرثكا

 المح نونوكيسو . اهلحم ريغ يفو ةريثك مهتاعقوت نوكتو مهيدل لالقتسا ال
 ثدحتنسو اضيأ رمألا اذه نم دقع مهل قلخت مل اذا . عمتجملا ىلع ادئاز

 . هللا ءاش نا دعب اميف كلذ نع

 يف انيدلو طارفا نود نم نكل ةبحملا مهل اوزربت نا مكيلع اذل

 فصن ول ىنح اليلق مهوعوج نا اضيا انيدلو اريثك مكدالوا اوهفرت الا تاياورلا

 اوعد نا تاياورلا يف اضيا اندنعو ؛ةياورلا هذهل قادصم ريخ مايصلاو موي

 نم رطاخملا ضعب يف مكدالوا اولخدا ؛ ضرألا ىلع نوماني نيذلا مكءانبا

 ! ؟ اذاملف مكئانبال ًاريثك اوثرتكت ال نايحالا ضعب يف هنا يا ؛ ىشخي ثيح

 ملع يف ةداهش لمحي هنا دوصقملا سيلو . سفن ملاعو ملعم نع ةصق لقنأس
 تاذ لكوتملا ءانبا ملعم تيكس نبا هنا ودبيو ل امل ناك لب .ء سفشنلا
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 نكل . ًاديج ناك ماع لكشب هنا عم رصتنملا يبري نا تيكس نبا ررق موي

 ةفيلخ حبصيسو ةمعنلاو ةيهافرلا يف ىبرت دقو ةفيلخ نبا اذه نا ركف ملعملا

 بناج ىلإ سلجيو موي لك يف يتأي رصتنملا ناك . بدأتي نا بجيف دعب اميف
 سلجملا لوا يف سلجي نا تيكس نبا هنم بلط مايالا دحأ يف .ذاتسألا

 مويلا كلذ يف باسحلا سرد هملعي ملو رصتنملا سلجف . ةيذحألا بناج ىلإ

 دعب رصعلا دنعو . هل حمسي مل نكلو ءاذغلا لوانتل عيمجلا بهذ رهظلا دنعو

 ملو ءيربلا لفطلا ملأتف . مهماما هبرضو بالطلا عمج سردلا ىهتنا نا

 بلطو ًاديدش ًابضغ يقشلا هدلاو بضغف هابأ ربخ :أو . ببسلاام يردي

 . ملعملا

 يف برتم هناف . كنبا | بدؤأ نا تدرا تيكس نبا باجأ ؟ هلأس امدنعو

 ريقحتو . ةناهالا ىنعت اذام يردي الو مارتحالا ريغ رع ملو ةمعنلاو ةيهافرلا

 مولظملاو ملظلا ينعي اذام فرعي الو .رقفلا الو عوجلا فرعي الو . نيرخآلا

 مويلا كنبا ملعا نا تدرا ! ؟ ملاظلا نم مولظملا هيناعي يذلا ملألا وه امو

 رقحي وا نيهي الثل . ريقحتلا وه ام فرعيل ةيذحألا دنع هتسلجأف رومألا هذه

 هيلعو نيكاسمو ءارقف كانه نا ملعيلو عوجلا ملأب رعشيل عوجي هتكرتو . ًادحأ
 رعشت اهنا مايصلا دئاوف دحا نا تاياورلا يف انيدل نا امك . مهب ركفي نا

 ملظي ال يكل مدا ىنعم كردي نا هتدرأف برضلا امأو . نيرخآلا رج

 : ادج ميق رعش وهو هرعش يف يزاريشلا ظفاح هدروا ذلو .

 ءالبلا باحصا ءارقفللوه قشعلا امنا بوبحملا ىلإ هفرتملاو معنتملا لصي نل
 نا مهفطالنو ٍمهطشننو مهحاورا عبشنو انءانبا بحن اميف انيلع كلذل

 را ادئاز اوضع نوحبصيو بجعلاب اولتبيف طارفالاب مهدسفن نا نم رذحن

 عمتجملا يف دقع لح نم نكمتي نلو هيلا ةبسنلاب ءيس ذهو . عمتجملا يف

 لوقلا عيطتساو . عمتجملل ةيناطرس ةدغ حبصيف هرودب وه دقعتي مل نا اذه
 نع ةيخيرات ةياور مكل لقنأس دقعلا هذه نم ءىشنت تانايخلاو مئارجلا نا

 نوراه ىدل ناك . سمألاو مويلا انثحب يف ةرثؤم يهو . نيرمألا نيذه

 همن اهيعم كاع ابحي نيفألا ناك ةوفاشلاو نيفالا اهنك نيدلور و درشولا
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 ديشرلا نوراه نا عم ًادج ةيوق ةأرما ةديبزلا تناكو .ةديبزلا نبا هنا ببسلاو
 ةكلملا تناك ةديبز نا الا ةليمجو ةباش ةأرما ةئم نم رثكا همرح يف كلمي ناك

 5 . نورا :ةاذادكمي ريستو .. ةيداغ ريو ذوفت ثاذ كناكو: ..نهيف ةزيمعلاو

 تناكف نومأملا اما عمتجملا ىلإ هتمدق ام نيمألا ناكو. اهنبا ةيبرتل متهت نكت

 نا ىلإ . نارماقتي اناك نوراهو ةديبزلا نا خيراتلا يف لقني . ةخابط ةيراج همأ

 هنا فداصو . ةيراجلا هذه عم مانت نا كيلعف ترسخ اذا ةديبز هل تلاق

 اهيلع يا اهيلع يه ىتلا ةئيملا ىلع اهعم مونلا ىلع ةديبزلا هتربجأف ءارس
 ةدقع كلمي ناك لب ما هيدل نكي مل هنا لوقلا عيطتسنو « ناخدلاو خبطلا راثآ
 نأ ةصاخ ًادقعم ًاشنف . هدلاو ىتحو نيرخآلاو ةديبز ةناها نم تاناهالا نم

 . هسفنب ًابجعمو لابم ال ًاشايع نيمألا أشنو . ةيراج تناك همأ
 ناكو نيمألا اهنباب ينتعي ال هنأل نوراه ىلع ًامئاد ضرتعت ةديبزلا تناك

 هنآل (يعامجا كلذل ,١ طنفم ناكو...:فهعلا ةيآلوب: قيلي الهنا كرفا كف“ نوزاش
 ةليللا كل تبثأس ةديبزل لاق نيمألا ةيلها مدعب عنتقا امدنع نكل ةديبز نبا ناك

 نيمألا اعد ةديبزلاو وه سلجي ناك امنيب نومأملاب ينتعأو هب ينتعأ ال اذامل

 دقل نوراه هل لاقف امهيلا مدقو مونلا نم بترم ريغلا هعضوب نيمألا ضهنف
 ناتسبلا ديرأ . نيمألا لاقف . تئش ام بختناف ءايشأ ةثالث كيطعا نا تررق

 كناصح ديراو اهيف لوجتا نا ديرأ :لاق . ؟اهديرت اذامل هلأسف ينالفلا

 كتيراج ديراو ًاغتمم ًاتقو يضقال ناتسبلا كلذ ىلإ قلطناو هبكرأل صاخلا
 دقل 7 باجأف . اهديرت اذامل نوراه هلأسف ةصاخلا

 . تيلط ام كتيطعا

 هفيس ًادمغتمو هتحلسا لماكب ًازهجم ءاجف . نومأملا بلط مث نمو
 باجأف . شيجلا ةدايق هيلويسو ابرح كانه نا نظي ناكو . ىنرمأت اذامب لأسو

 ضفخت نا :سباجأف . ءايشا ةثالث بختناف ةزئاج كلما نأ ترزق . نوراه

 نيجاسملا نعوفعت ناو ماعلا اذه ةيمالسالا كلامملا نم يمساب بئارضلا

 ىبلف . يمساب شيجلا قوقح ديزت نا ثلاث . مهمكح نم ففخت وا يمساب
 مهرثكا ناف هنع سانلا عيمج ىضرا دقل تيأرأ ةديبزل لاق مث . نوراه هبلط
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 تيضر دق ةيمالسالا دالبلا عيمجو بئارضلا نوعفدي نمم وا شيجلا يف اما

 ىلإ (ع) اضرلا مامالا بلجو . هتسايكو هلقعل هب متها ينإف نومأملا نع
 مامالا ةيضق علاطن امدنعو هليح نم تناك ةضراعملا تاوصألا قنخل ناسارخ

 يقتي نا عاطتسا هنا دجن دهعلا كلذ يف ةيسايسلا ليلاحتلاو (ع) اضرلا

 ناسنالا ده نحل يبيجع لكش ةيمالسالا نادلبلا يف ةضراعملا تابارطضالا

 ا دقعما اناسنا ناك قررا يأر بسح ةفالخلاب قئاللا لقاعلا

 ال ادساف اقناع ناك هتالو ةينأ حي ةظلاننلا هلوت لص نيفألا هفراعبلقلو
 مث هيلا هوبلجيو هسأر اوعطقي نا نومأملا رمأف . برحلا رسخ لاتقلا فرعي

 ناك يتلا دقعلا ناف . هورقحيو سانلا يتأي ناو ةرامالا راد ىلإ بهذي نا رما

 قلعيو هاخأ لتقي هتلعج هدلاو ةبحمل هنادقفو هل ةديبزلاو هاخأ ريقحت نم اهيفخي

 قصبو يبرع صخش ءاج نا ىلا هريقحتب سانلا رمأو ةرامالا راد ىلع هسأر

 نومأملا عمس امدنعو . كاخأو كابأ نعلو هللا كنعل لاقو نيمألا هجو يف

 . نفدي نأو دسجلاب سأرلا قحلي نا رمأ كلذب
 هيخأ هلتق ةميرخ اهنيب نم مئارجلا هذه بكتراو ًادقعم ناك نومأملاف

 ةبحم دقف ناو عمتجملا يف شيلا عيطتسي نل ادمان اننا مكلفط ناك اذ

 و . عمتجملا عمم شياعتلا نم نكمتي نلو ًاضيا ادقعم حبصيسف هيدلاو

 . انه ثحبلا ىهتنا

 بابشلا ىتحو ًانايحأ رابكلا باصي دق هنا ًاعيمج انل مهم ثحب كانه

 اذه نوكي ال دق يأ . نيينانأ اوحبصيو مهلامعأب اوبجعيو . دقعلاب خويشلاو

 هنا الا امهفطعو نيدلاولا نانحب ًاعبشم نوكي دقو هتلوفط ىف ًادقعم باشلا
 دفدعت ذل كل اعيبج هيضنا نا انيلغ .. هيضيعلاو ةيناثآلا هكلتعتو هناي نق ريغ
 دقلو . نودقعتي دق جاوزلا يف نورخأتي نيذلا باشلا وا ةاتفلاف . ربك ىلع

 مكارتتو روعشاللا ىلإ ةركاذلا نم لقتنت لويملا نأو ةدقعلا ىنعم تحضوأ

 , ةيناطرس ةدغ حبصت ىتح كانه

 غولب لصحي مل اذا اذه) مهرمع نم رشع ةعبارلا دعب يبصلاو ةاتفلاف
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 عبشي نا بجيو اوبأ مأ اوؤاش دوجوم ليملا اذهو جاوزلاب نوبغري مهناف (ركبم

 يف مهتايتفو ةعرسب مهبابش اوجوزي نا لهألا ىلع لوقي مالسالاف ليملا اذه

 ىف اهودجوا ىتلا ةيفارخلاو ةيمهولا دويقلا هذه لوزت نا بجيو . ةركبم نس

 ١ | . يمالسالا عمتجملا

 بايثلاو ةحاقولاو نييبيهلا ديلقتو . نابشلا دقعت يتلا دويقلا هذه

 هل ثروتس الاو جاوزلاب مهرمأيو مهجيوزتب رمأي مالسالا . اهنع ةجتان ةلذتبملا
 . اضيا ناسنالل دقعلا بلجت تاينمألاو لامآلاو سفانتلاو . دقعلا

 فاخأ ام فوخا نا» نا ىلع ادكا (ع) ةيالولاو ةوبنلا يماقم ناف اذل

 امأو قحلا نع دصيف ىوهلا عابتا اماو لمألا لوطو ىوهلا عابتا . نانثا مكيلع

 : نيرمأ نم انيلع ىشخي هنا يا277«ةرخآلا يسنُيف لمألا لوط
 ١ - ىوهلا عابتا .

 . لمألا لوط - ؟

 اناغ يمسك و[ يس يرشعلا انلاغا "انتامآو اذلاماز ركفلا امتاو» نوبتو
 يهو طوقسلا ىلإ ناسنالاب يدوت ةلطابلا ساوسولاو تالايخلاو راكفألا هذه

 راكفالاو ينامألاو لامآلاب سفانتلا ناف باشلا وا ةاتفلا ىدل تناك اذا ةريطخ

 . ةاتفلاو يبصلل ريطخ اذهو هطاسب نم رثكا هيلجر دمي ناسنالا لعجت

 لواطتلا وا تايانجلا وا . نونجلا ىلا مهب يدوي دقو .دقعلا مهئرويو

 . نيدلاو وا ةجوز عم ىتح شياعتلا نكمي ال ةجيتنلا يفو ةحاقولاو

 دنحاا ازإلا تابقلا بلان ضاق انهم ارما باتكلا دفنا نك
 نع جتني مل نكل اهتجلاعم ىلع ًاريثك ءابطألا لمعو نيناجملا راد ىلا اهولقنف
 نيناجملا ءالؤه ةجلاعم ادج بعصلا نم نوكي ام ةداعو ةدئاف ىلا كلذ

 نيذلا ءالؤه ىدل بعص هنأ الا . مهباصعا اوجلاعي دق نييداعلا نيناجملاف

 . هرارمتسا ببسي مهنونج بّبس ام نا ببسلاو جيهتلاب مهدقع ترجفت دق

 )١( ةغالبلا جهن .
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 يجوز انا لوقت تناك نيناجملل ًانيعم ًامالك رركت اهودجو اهوبفار امدنعو

 انترايس بكرن هلمع نم ًارصع يجوز يتأي امدنع نيليمج نيدلو يدنعو ليمج
 ليللا يف دوعن مث نمو اليقلا ىلإ ناريمش يف يذلا انرصق نم بهذن ةمخفلا
 اذه ءارو نماك ببسلا نوكي دق نا ىلع اوعمجأف مويلا يف كلذ رركت تناكو

 اهنا اهتاقيدص تباجأف . ةسردملا ىف اهئاقدصأو اهبراقأو اهلها اولأسف مالكلا

 نيدلو اهيدل نوكي ناو ًاليمج ًاجوز ديرت تناك . ةبيرغ لامآ كلمت تناك

 الجر ةاتفلا هذه جوزحت نا رادقألا تءاشو .. و ارصقو ةرايس كلمت ناو

 انني اورج اننا زب أربع نبي افي ةلانع نكو مل ًابيطو اديب سار لال

 لب ةرايسلا لاب امف ًارامح كلمتل نكت ملو . ةريقحلا قطانملا دحا يف اريغص

 ترثا دقلو اهلها روزت نا ديرت تناك اذا قيرطلا ةرجا كلمت نكت مل ىتح

 ةميقع تناك اهنا فدصلا نمو :بتاكلا فيضيو ةأرملا هذه ىلع ىنامألا هذه

 اهب تداو تجيهت نا دعب اهدقع ترجفناو تاينمألا هذه ترثا دقلو دلت ملف

 ىلإ سيلو لجو زع هللا ىلإ مهروما اولكوي نا ءاسنلا يصوا . نونجلا ىلإ

 رثكا مكيلجر اودمت نا تايتفلا ةصاخ نابشلا اهيا اورذحا . ينامألاو لامآلا

 ال دق .ديقعتلا ىلإ اهلحم ريغ يف يتلا لامآلا مكب يدؤت دقو مكطاسب نم

 اهدنعو مكحور تومت دق مومغلاو مومهلا نكل مكلها دنع نيدقعم اونوكت

 ةيجوزلا ةايحلا يف اوحجنت نل لقألا ىلعو . ةنوخو ةانج نوحبصتو نودقعتت

 . مكترخآ ىلع نوضقتسف مكايند ىلع اوضقت مل اذاو لافطألا ةيبرتو

 اومرتحي نا بجي ًاعبط جوزلاو ة ةأرملا نيب طرفملا مارتحالا أطخلا نم

 ادعسي نا بجيو رخآلا سابل امهنم لكو ضعب ءاكرش امهف ضعبلا امهضعب

 بجع وا ةينانا ىلإ يدؤي دق مارتحالا يف طارفالا نكل . ضعب امهضعب
 . لجرلا وا ةأرملا

 نا . ؟ مارتحالا ينعي ب اذام نكل ةرشاعلا نس يف لفطلا مارتحا بجي

 هيلع بضغت ال او رابكلا عنصت امك وا ماعطلا دنع هب ًاصاخ انحص هل عضت

 هل ًامارتحا ضهنت نا نكل . حيحص اذه . فيضلا ماما الثم ياشلا عقوا اذا

 اهريغ كلذكو طارفإ اذه . أطخ اذه لضفت هل لوقتو سلجملا ىلإ لخداذا
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 :نمؤملا نع ميركلا نآرقلا لوقي . أطخ رومألا لك يف طارفالا . رومألا نم
 طرفي دق '”4ًاساوق كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذا نيذلاو»
 . كلمي أم لك مدقيف اناا ناسنالا

 ىتح ًائيش كلمي ال ًاعئاج هاخأ وا هراج ناك نا يلابي الف سكعلاب وا

 ةئام ةيرهشلا كقوقح تناك اذا هنا يا «أماوق كلذ نيب ناك# لب راطفإلل
 اوقفنا اذاوه# . كناكما ردق اهنم قفنتو لدتعم لكشب اهفرصت نا كيلعف ناموت

 ال نا اهانعم ناك ناو . ةقدصلاو قافنالا هانعم ناك اذإ اذهو «اوفرسي مل

 زوجي الو هلايع ىلع هناكما ردق قفني نا بجيف هتيب يف افرسم ناسنالا نوكي

 وا . هتوم هتجوزو هلافطا ىنمتي نا الا لخبلا هب لصي دقو . مهيلع لخابتلا

 ماع لك هتيب ثاثأ ريغي يكل هيلع نويدلا مكاريو نيرخألا عدخيف سكعلاب

 ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذا» . ًاضيا أطخ اذه ًاعبط هتجوز حرفيل

 . «ًاماوق كلذ نيب

 انتايح يف لادتعالا وج ىلع ظفاحن نا انملعت ةفيرشلا ةيآلا هذه نا
 وه لادتعالا دح نا نولوقي مهنم ءامدقلا ةصاخ قالخألا ءاملع لوقي

 ةداعسلا جارعم متعلاط ول . اهيلا ةنسحلا تافصلا عيمج لوعجريو . ةليضفلا

 5 (هر) ضيف وا يلازغلا وا . ةيوكسم نبا باتك وا . تاداعسلا عماج باتك وا

 طسولا دحلا ىلإ ةنسحلا تافصلا عيمج اوعجري نا ىلع نوعسي مهعيمج ناف

 . رخآ ثحب يف لخدي هناف . ال ما ًاحيحص مالكلا اذه ناك نا انل ةقالع الو

 عمت قالنخألا :ءاملع نإف لاح يا عم نكل . ًاحيحص سيل اذه نا يبأربف

 اهطيرفتو ةليذر اهطارفا طسولا دحلا يف ةديج تافصلا عيمج نا كلذ نولوقي

 . ًاريثك انثحب ديفي اذهو ًاضيا ةليذر دعي

 الو . .ناضوفرم طيرفتلاو طارفالاف ةلدتعم مكتايح نوكت نأل اوهبتنا

 كلذ ىلإ اوهبتناو . مهرودب نال رك ا ا ا ا ا

 . هتقايل ردقب هومرتحا كلذ قحتسي ال نم ًاريثك اومرتحت ال مكتاريشاعم يف

 . 5/ناقرفملا )١(
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 ؟ هسفن عيضي نمل ليولاو هلاح ىسنيو هسفنب بجعيس هناف الاو

 مهناف ًالام ىلع نولصحي وا ةرهشوا ًاماقم نولاني نيذلا متيأر له

 ناف اذل .مئارج نوبكتري ىتح وا ةقئال ريغ لاعفأب نوموقي دقو مهسفنا نوسني

 ابجعم اربكتم اينانا ناسنالا لعجت اهلحم ريغ يف ىتلا ةرهشلاو ماقملاو لاملا

 يهبتناو دقعتت الئل لجرلا اهيا هبتنا . هلوا نم مها حبصا انثحب رخآ نا

 نم اونكمتت نل ٍكئدنعف ربكلاو بجعلا مككلمتي الو نيدقعتت الشعل ةأرملا اهتيا
 . لادتعالا ىلع مكئانبا ةيبرت
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 :رشع يناثلا سردلا

 نماثلا لصفلا

 هللا نع ثحبلا ةرطف

 هبتنن نا انيلعو انثحب لوصف مهأ نم اذه نوكي دقو نيدلا نع انثحب
 كلمي ناسنالا ناف « (ع) تيبلا لها تاياورو نارقلاو ملعلا يي قار جبس تكا

 لوقي مالسالا نعو هللا نع ثحبي ةيادبلا ذنم ناسنالا نا يا نيدلا ةزيرغ

 ليدبت ال اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ًافينح نيدلل كهجو مقأف» :نآرقلا
 هللا نع ثحبلا ةرطف نا انل تبثت ةيآلا هذهو''74ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخل

 يف أرقن . هذه هتزيرغ ىلع هبتنن نا انيلعو ةيادبلا ذنم هعم نوكت نيدلا نعو

 هنادوهي هاوبأ نوكي ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :تاياورلا
 ًايرهد وأ ًايدوهي ناسنإلا حبصي دق لماوعلا ضعب رثأ ىلعف 2"«هنارّصنيو

 ليدبت ال» :نآرقلا لوقي .لوزت ال اهنكلو هيدل ةحيحصلا ةرطفلا ىطغتتف
 اذافط . ةجاحلا دنع ىغطت دق كلذل لوزت ال ةرطفلا نا يا . «هللا قلخل
 مه اذا ربلا ىلإ مهاجن (ملف نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد كلفلا يف اوبكر

 برخت وا رحبلا حاير هب فصعت نا ام نكل ادحلم نوكي . "#7نوكرشي
 دحأ لوقي . لجو زع هللا ةاجانمو ةثاغتسالاب هتوص عفري ىتح وجلا يف هترئاط

 )١( روم/١” .
 ص « ؟ دلج راحبلا ةئيفس (؟) 7/7 .
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 عم ًاريثك سلجن انكو لجو زع هللا دوجو ركني ناك ًابيبط فرعا :ءاقدصألا

 ديحولا هنبا جاتحا هنا ىلا . هللاب داقتعالا ضفري ناك هنا الا شقانتنو ضعب

 توندف . هللاب ثيغتسيو ةفرغلا جراخ يكبي بيبطلا ذخأف ةيحارج ةيلمع ىلإ

 يبلق رسكنا دقل ينأشو ينعد لاق هللا دوجوب دقتعت ال كنكل :هل تلقو هنم

 لوق بسح ةرطفلا يه هذه . يدلو ىلإ ديعي نا هللا نم بلطا ينعد

 نورمأي كلذل هدلوت درجمب ةيح نوكت يتلا ناسنالا زئارغ نم يهو « نآرقلا

 اظفاحي نا نيدلاولا ىلعو ىرسيلا هنذا يف ةماقالاو ىنميلا هنذا يف ناذآلاب

 عيمجلا هملعي نا بجي يذلا رمألاو «لفطلا ىدل اهووقيو اهويحيو هترطف ىلع

 نيقيدصلاو مظنلا ناهرب وا لالقتسالا وا ملعلاب ةرطفلا هذه ءايحا نكمي ال هنا

 هذه يبحت ال رومألا هذه عيمج نا ةفسالفلا دنع ناكمالاو ثودحلا ناهربو

 ىلع ردقي نا) هتيلباق بسحو اعيمج انيلعو ةديج اهلحم يف اهنا عم ةرطفلا
 . دعي اميف كلذ نع ثدحتنسو داعملاو ةمامالاو ةوبنلا تابثاو هلل دوجو .تابثا

 بارحملاو ربنملا قيرط نع الا ىوقتت ال ثيح ةرطفلا نع مويلا انثحب نكل

 نا كلذ نم مهألاو سوردلاو دجاسملا ىلإ اورضحت نا اعيمج مكيلع كلذل

 رفكلاو داسفلا نم كتنباو كدلو ذقنت نا ديرت تنك اذاف . مكءانبا رضحي

 اوطبتريو ءاملعلا اوسلاجي نا مهيلعف مهتايح يف اوحجني ناو داحلالاو

 متهت نا كيلعو . لجو زع هللاب طابترالا اهيوقي ةرطفلا هذهف . دجاسملاب

 الاو عوشخبو ةبدؤم ةالص . ةعامجلا عمو تقولا لوا يف ةالصلا . مهتالصب

 ةالصلا اوعاضا فلخ مهدعب نم فلخف» :نآرقلا لوقب يقش كنبا نا ملعاف

 كنبا فارحنا ىشخت تنك ناف . 2)#«ايغ نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو

 نا ديرت تنك ناو ىقيسوملاو ءانغلاو وهللا نع هدعبتو ةالصلاب هقلعت نا كيلعف

 مهيدل نيدلا ةزيرغ طشنت نا كيلع ًاضيا عمتجملا لب كنيع ةرق اونوكي
 كيتأي ىتح كبر دبعاو» :نآرقلا لوقي امك ةدابعلا همزلي كلذو اهيوقتو
 ملعلاو هللاب ملعلا ديفي نلف كناميا لمكي نا ديرت تنك اذا يا"4#7 نيقيلا

 )١( 094/ميرم .

 ) )7/رجحلا 44 .
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 ماثآلا بكترن اذامل نكل دوخوم داعملاو دوجوم هللا نا ملعن انعيمجف داعملاب

 ناميالا ريغ ملعلا ناميا.نالو انيدل نيقي ال هنأل ؟ انتايح يف يصاعملا رركنو

 . لقعلاب قلعتي ملعلاو بلقلاب قلعتي نيقيل « نيقيلا ريغو يفطاعلا

 ليلد نيعبرأب كلذو لجو زع هللا دوجو مظنلا ناهرب ةطساوب نوتبثت دق
 نأل ؟ اذامل . بذكلاب نورمتست نكل . قح داعملاو نآرقلا نا كلذكو

 وه ديفملا هنأل ؟ اذامل ديفي ال نكلو يرورض هدوجو . ديفي ال يملعلا ناميالا

 نا بلقلا قدصي نا هقدصيو بلقلا يف خسري يذلا يبلقلاو يفطاعلا ناميالا

 . نيقيلاب ىمسي ام اذه داعمو قلاخ كانه

 ناو . قلاخ كانه نا كبلق قدصي نا ديرت تنك اذا لوقت ةفيرشلا ةيآلا

 . كما نطب نم كعم تدلو يتلا ةينيدلا ةزيرغلا يوقت نا يا كترطف يقست

 مايص . ناميالا ىوقتي لجو زع هللاب ةقالعلا تيوق املك . 4كبر دبعاوط ف
 عمتجملا ةمدخو . ريقفلا ةدعاسمو ليللا يف ةالصلاو كرابملا ناضمر رهش

 هذه يمنتو لجو زع هللاب ةقالعلا يوقت رومألا هذه عيمج ةالصلاب مامتهالاو

 . ديفي ام اذهو . داعمو قلاخ كانه نا بلقلا نقيتي ذئدنعو ةزيرغلا

 طقف ةيلوألا لحارملا هذه ىلع لصح بلقلا ناول . نآرقلا لوقي

 هنع ثدحتت ام اذهو . ايندلاب قلعتي ملو . ناسنالا ةايح نم بنذلا جرخم

 ناميالا نم ىلوألا ةبترملا ليصحت ىلع لمعا يا «رئاكتلا مكاهلا» ةروس

 . كتايح يف بنذ ىقبي الو نسحتت رومألا رئاس ناف كلئانبالو كل يبلقلا

 ًامئان نوكت «رباقملا مترز ىتح رئاكتلا مكاهلا * ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 . كربق ةفاح ىلع الا كمون نم هبتنت الو اماع نيعبس ةدم

 . «اوهبتنا اوتام اذا ماين سانلا» :(ص) يبنلا لوقي

 ايندلا هذهو تيبلاو لاملاو ةراجتلا قنارش هسفن لوح فتلي يا

 فوس الك# . تومي يأ ةأجف هسفن قنخي نا ىلإ .زقلا ةدودك . ةفرخزملا

 ثالث رركي . 4نيقيلا ملع نوملعت ول الك # نوملعت فوس الك مث نوملعت

 يفطاعلا ناميالاف « نيقيلا نم ىلوألا ةبترملا نوكلمي اوناك مهتيل :لوق تارم
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 نيقيلا نيع كانهو «نيقيلا ملعت» ىعدت ىلوألا ةلحرملا هذه زئارغلا يوقتو

 هذه ىلإ رئاكتلا ةروس يف تراشا دقو . ةيبترم رخآ يه يتلا نيقيلا قحو

 . ثالثلا لحارملا

 . ةيبوبرلا رضحم ىفف هناو دوجوم هللا نا بلقلا نقيتي نا ىلوألا ةبترملا

 مهتيل نآرقلا لوقي(7ىري هللا نأب ملعي ملأ» :ةىالاة هذه قدتصت ناو

 . *ميحجلا نورتل» نيقيلا نم ىلوألا ةبترملا هذه نوكلمي اوناك

 الو ةيداعلا نيعلاب ةيؤرلا :نيمسق ةيؤرلاو ىري هناف ناسنالا نقيت اذا

 نورتو نيمئاص متنا نآلا الثم . ؟اهانعم امف . بلقلاب ةيؤرلاو اهل ةيمهأ

 لصي دق . مكبولقب اهنوكردت مكنا يا ؟ نيع ةيأب نكل شطعلاو عوجلا
 منهج كردي وا . شطعلا ناشطعلا كردي امك هبلقب هللا كردي نا انايحأ ناسنالا

 لقو ىّينلا هآرف ) دحسملا ىف ةثراح نب ديز ناك . عوجلا عئاجلا كردي امك

 :لاق «تحبصأ فيك ديز ايو :(ص) هلأسف توكلملا ملاع يف قرغ

 ملعاو رانلاو ةنجلا ىرأ ينا :لاق «كليلد امو :(ص) هلأسف (أنقوم تحبصأ)»

 مل ىتحو ًاملكتم وا ًاهيقف الو ًافراع الو ًافوسليف نكي مل باشلا اذه

 لجوزع هللا دوجوب هبلق نقيت لب نيقيدصلا وأ . مظنلا ناهرب فرعي نكي

 نيقيلا نم ىلوألا ةبترملا كدنع تناك ول ةفيرشلا ةيآلا لوقو . منهج دوجوبو
 نيع اهنورتل مثو نيقيلا نيعب اهارتسو نآلا اهارت» كنكل : ملهج تيأرل

 ران حبصت نا ينعي اذام فرعت لهو منهج ران تنأ حبصت امدنع يا *نيقيلا

 اوق اونمآ نيذلا اهيا اي# رانلا ىلإ بهذيس يذلا لب تنا ىنعأ ال منهج

 نم نودبعت امو مكنا»(74ةراجحلاو سانلا اهدوقو ًاران مكيلهاو مكسفنا
 ٍلئموي نلئستل مث# ءالؤه يا منهج ران نولأسي مث04 منهج بصح هللا نود

 )١( /قلعلا 75 .

 5/ميرحتلا (؟)
 )*( 98/ءايبنالا .
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 ًاملسم نكت ملا ًافاعم نوكت ملا ًالقع كلمت نكت ملا هنولأسي( 74 ميعنلا نع
 ىلإ رضحت ملو ءاملعلا سلاجت ملو معنلا هذه لغتست مل ملف ايعيشو

 . ةمادنلاو ةرسحلا ؟ باوجلا وه امو منهج لها نم تحبصا اذامل . دجسملا

 ىلع تلصح اذا :ةكرابملا ةروسلاو ةفيرشلا ةيآلا هذه انل لوقت اذام

 لها نم نوكت نلو كتايح يف ًابنذ كانه نوكي نلف ناميالا نم ىلوألا ةبترملا
 ناميالا نم ةبترملا هذه اوبحت نا مكيلع تاهمألاو ءابآلا اهيا لوقت . منهج

 اهوقسا مهيدل نيدلا ةرطفل اوهبتناو . كلذب هداسف اوبنجتتسو مكءانبا بولق يف

 لعفت مل ملاعلاو ًاضيا عمتجملا نيع ةرقو مكنويع ةرق حبصي ثيح اهووقو
 هذهو . ةريشعلاو ةلئاعلا عيمجلو كنيبج ىلع راع ةمصو كتنبا حبصتسف كلذ

 . ةدابعلا ىلإ جاتحت ىلوألا ةبترملا

 ةالص . يلصي نا بجي ماوعا ةعبس ذنم لفطلا نا تاياورلا يف دجن

 : اهيط: ةليدخخ

 ةعبرارم دقو مويلاو مايصلاب نوعتمتسي مهلعجا كدالوا مايص ىلا هبتنا

 نم هنا مهيضم ىلع مدنتو رسحتت نا كيلع كرابملا ناضمر رهش نم موي رشع

 . ناميالا الا ناسنالا طبضي ءيش ال مكل لوقأو ًاضيا مهبجاو نمو انبجاو

 مايا عوبسالا يف ةرم همدقا تنك يتلا ثحبلا تاسلج دحا يف

 افيش تاما نيرضامحلا نم: لك : ناسنالا طبضي ءيش يا نع يليصحت

 اوددع مث يقالخألا نادجولا لاق رخآلاو ملعلا يناثلاو لقعلا لاق مهدحأ

 ريغ رومألا هذه عيمج نا تلقف ناميالاو يلودلا ةباقرلاو نوناقلاو ةيبرتلا

 ناميإللاو يفطاعلا ناميالا ةمهملا هذهب موقي طقف دحاو ءيش ةحيحص

 نم ءيش يا نكمتي نلف الاو . ةئاملا يف ةئام ناسنالا طبضي ام اذه ىلقعلا

 ناك ذا . كلذ عيطتست بطلا ةداهش لهف . كلبا ىلع وا كيلع رطيسي نا

 هب ركفي ءيش رخاف الاو هملعب ءارقفلاو عمتجملا مدخيسف ايفطاع اناميا كلمي
 هنم عنصت مل اذامل نكل زاتمم ءيش صصختلاو ملعلا . نيكاسملاو ءارقفلا وه

 )١( مه/رئاكتلا .



 فالآ ةعبرا وا ةثالث ًايموي صتمي ثيحب . هتفطاع ىلع تضق اذاملو ًاناسنا

 تيعس ولف . هيدل يفطاع ناميإ ال نأل ًاريقف جلاعي الو ةمألا هذه مد نم ًاناموت

 . كتنباو كدلو هفرتل هريغو راكتحالاو ةعداخملاب لاملا عمج ءارو تضكرو

 الو لاملا ال ؟ مهتايصخش وا مهلامعا ىلع رطيست نا نآلا عيطتست له

 . كلذ ناعيطتسي ةيصخشلا

 عيطتست ال دق كنبال اهتمدق يتلا ةمرتحملا ةيصخشلاو مامتهالا مغرف

 ةرق كئانبا نم لعجي نا نكمي يذلا ديحولا ءىشلاف . داسفلا زكارم نم هذاقنا

 امو: نيقيلا تليتاي سح كير.ديعاوإل ..بسحفا يقظانلا اناميالا كل نيف
 دجسملا ىلإ روضحلا . كدلوو تنا كيلع ةرطيسلاو كطبض عيطتسي

 مهئارتكا مدعو نيدلاولا ةالابم الف . ةينيدلا بتكلا ةعلاطمو ءاملعلا ةسلاجمو

 اهنا زئارغلاو لويملا رئاس نع انثدحت امكو . ءاقشلا بلجت ةينيدلا ةرطفلل

 تومت دق ًاضيا ةزيرغلا هذه ناف . ًادقع ناسنالا ثروتسف الاو عبشت نا بجي
 نا نآلا ىرن . ءاملعلاو نيدلا نم ادقعم حبصيف ناسنالا ىدل ةدقع دلوتو

 لضفا يدترت ةديسلاو دجسملا يف لوألا فصلا يف ارضاح نوكي جاحلا

 نيدلا ءادعا دلأ نم مهنباو عراوشلا يف ةيراع رودت امهتنبا امنيب باجح

 اوناك . مهالوأب سيلو طقف مهسفنأب نوركفي اوناك لهألا نأل . ؟ اذامل

 . مهيدل ةرطفلا هذه عابشال اوثرتكي ملو . مهترخاب سيلو مهايندب نوركفي
 (هانعم امب) لاقف رثأتو دالوألا ىلإ رظن (ص) يبنلا نأ لوألا مويلا يف تركذ دقل

 نوركفي لاقف : هللا لوسر اي اذامل :اولاقف : مهئابآ نم نامزلا رخآ دالوأل ليولا

 . ينم نوئيرب مهو مهنم ءيرب اناف . مهترخآ نوعديو مهايندب

 ًانيقي الاو . دحأ هفطخي نلف نيدلا مكءانبا متكلم اذا مكل لوقا
 مهدحأ ىأر . بذجلا بيلاسا فلتخت ثيح ًادغف مويلا نكي مل نا هوبذجيس

 اذه لثم ىأر دق ناك ىسوم ىبنلاو (ددصلا اذه ىف ةياور انيدلو) ناطيشلا

 ام هلأسف . هفتك ىلع لابح مدت هعمو ءاج ناطيشلا نا ىأر . مانملا

 هلأسف ناولألا ةفلتخم اهآرف ءرانلا ىلإ مهرجأل سانلا هيف مجلإ لاق :اذه

 ةقيرطلا سفنب مهرجا نا عيطتسأ ال :باجأف ضعبلا اهضعب ةفلتخم اذامل

١١ 



 ديسلل اذه :باجأ هديب يذلا ريجنزلا نع هلأسف ةصاخ ةقيرط دحاو لكلف
 . اهكف هنكلو تارم ثالث هتديق دقل ىضر

 دقو . ناطيشلا ناوعا كلذكو . هتقيرط ىلع لك بذجي ناطيشلا

 نكمي ال نيدلاب نكل . ةديدع بيلاساو قرطب مكءانبا سنالا نيطايش بذجي

 ناميالاو نيدلا هينعا يذلا نيدلا اذه . ةوهشلا الو هاجلا الو لاملا هبذجي نا
 مل ناو . بارحملاو ربنملا نع جتانلاو . ةدابعلا نم لصحي يذلا يفطاعلا

 اهلاق يتلا ةلمجلاف ءانعلاو بصعتلاب ىتح هبذجي ءيش يأف ادوجوم نيدلا نكي

 مالسلا هيلع هماقم ناف هسفنل اهلقي ملو مكل اهلاق دق ةغالبلا جهن يف (ع) ىلع
 مالسلا هيلع اهيف لوقي نا ديري انثحبل ةلمجلا هذهو ماقملا اذه نم ريثكب مظعا

 اهضعب تدناس ولو ايندلا عيطتست نلف ايفطاع ًاناميا كلمت تنك نا باشلا اهيا

 نكت مل نا نكل . كلمت ام عيمج كل تمدق ول ىتحو . كفطخت نا ضعبلا
 لوقي . نيع ةفرطب دحاو فرحب بهذتسف ايفطاع اناميا كلمت

 ىلع اهكالفأ تحت امو ةعبشلا ميلاقألا تيطعا ول هللاو» :(ع) نينمؤملا ريمأ

 يف (ع) اضيا لوقيو7'2تلعف ام ةريعش بلج اهبلسأ ةلمنأ يف هللا يصعأ نا

 لالغالا يف رجأو ًامهس نادعسلا كسح ىلع تيبا نأل هللاو» :ةغالبلا جهن
 ضعبل ًاملاظ ةمايقلا موي هلوسرو هللا ىقلأ نأ نم ىلإ بحأ « ًادفصم
 ءابآلا كلذب ينعيو . هسفنل سيلو انل هلوقي (ع) يلع هلوقي ام . 20«دابعلا

 ةدابعلاو مايصلاو ةالصلاب هتقالع ىوقو نيدلا ىلع مكءانبا أشن اذا ًاضيا تاهمألاو

 ماقم ىلع لصحي .امدنعف هللا دوجوب هبلق نقيتو يفطاعلا ناميالا ىلع لصحو

 مهتجاح ءاضقو نيملسملا لكاشم لح ىلع لمعيسو :فيعضلاو ريقفلاب ركفيس
 دا ناضتالا نه يرون قيدلاب هيف فاز: يكفر , فللذ نم يقارن ركسو
 ' . خيراتلا نم ةياور مكل لقنأس نيرخآلاب ركفي

 . ايضاق مهل نيعي نا ةكم لهأ هنم بلطف ةكم ىلا ديشرلا نوراه ءاج

 ًاباش اورضحأف . مكل هنيعأل ًاصخش اوبختنا انه سانلا فرعأ ال انا : مهل لاقف

 . نوراه ىلإ

 )١( ةبطخ ةغالبلا جهن 5؟7١؟ .

 لنضب



 تعزانت :نوراه لاق نحتما :باشلا باجأف . كنحتما نا ىلع لاق

 عيطتتسا ال :باشلا لانقف . لحلا بلطو اهابا هدا ل
 ئبحيو تنأ سلجتو كناكم سلجأ نأب يضتقت ةواضقلا ةدعاق نإف .كلذ
 سلجف .ةقثب ملكتي ناكو . ركنملا نمو يعدملا مكنم نم ىرأل يلباقم

 . هلباقم يف ىبحيو نوراه

 دهاش يدل سيل لاقف ًادهاش رضحا :باشلا لاقف نوراه ىعدملا ناكو
 نوراع هز اسف كافح نم انيق لانه رك لل ذذا د ننال :تاعات
 ريغتف دادغب يف ةاضقلا يضاق كلعجأس لاق هسفن نم أقثاو ًانمؤم ًاباش ديشرلا

 بصنملا اذه يف نيعف لبقي مل نكل هناأشو هعدي نا سمتلاو باشلا نول

 يفو راهنلا يف سانلا نيب مكحي ناك مايا ةعبرا وا ةثالث ضمي 5 مهملا

 نم هنأل يقالخألا هنادذجوو هترطف هيلع طغضتف عارصلاو هباذع أدبي ليللا

 هناو باسحلا مويب ركفي ذخأو . «رانلا مكسمتف# ملظلا ءاول تحت لمعي

 . تامو مهلا هب قاضف منهج يف ديشرلا نوراه عم رشحيس

 ةليضفلاو نيدتلاب روهشم هل فلخ نع ثحبي ديشرلا نوراه ذخأ

 رمألا اذه نم صلختتنل لعفن اذام نوركفي اوذخأف روضحلا ىلع ةثالث اوربجأف

 نم اوصلخيل نولعفي اذام نوركفي اوناك مهنا ؟ اذه ينعي اذام نوردت لهو

 نا .لح لضفا نا اودجوف . ةلزعلاو رقفلا ىلا اودوعيل . ةرهشلاو هاجلاو ةورثلا

 56 :لاق . كمسا ام :لوألا صخشلا نوراه لأس . .نونجلاب اورهاظتي

 «نونجملا» :لاق :كمتاخ شقن ام :هلأس مث «ىوهلا وبا» كتينك ام . ايندلا
 مهدرطف «دهدهلا ىرأ ال يلام» باجأ . كمتاخ شقنام يناثلا لأسو

 . نوراه

 اورهاظت مهنكل ءاملع مهنا ىبحي هباجأف ءالؤه ىلع نوراه ضرتعاف

 اميظع ًاملاع ناك لولهب نا ىتح . كتيالو تحت لمعلا نم اوصلختيل كلذب

 رواشف ةوقلاب هنيعي نا نوراه دارأو نوراه براقأ نم ناكو ةيلاع ةيصخش وذ

 يف جرخف . نونجلاب رهاظت هباجأف مالسلا هيلع رفعج نب ىسوم مامالا لولهب
 ناك هسفن لولهب نكل . ةيبصلا عم بعليو اصع ىلع بكري وهو يناثلا مويلا

 لف



 ىلإ لوخدلاب هل نوحمسي اوناكو . نيناجملا مهو لقاعلا وه هنا ءالؤه مهفي

 . نوراه دي يف ًامهرد عضوو موي تاذ ءاج . طاللبلا

 'نا ترذنف ةجاح يدل تناك :هباجأ اذه ام لاقو نوراه هادانف بهذو

 هللاو ال بذكي ناك هنا اونظت ال) سانلا سعتأو ىقشأو رقفا ىلإ ًامهرد يطعا
 . تافصلا هذهب كريغ دجأ ملو (كلذ لعفيل لولهب نكي مل

 ام لكو هتناكمو هتيصخش مدقي نا رضاح وهو . نيد بحاص لولهب نا

 وهو سانلا رقحأ وه ًائيش مدقيال يذلا نا ربتعيو . نيدلا لجا نم كلمي

 . نونجملا
 باجأ ! ؟ لعفت اذام :هل لاقف بعلي وهو الواهب نوراه ىأر موي تاذ

 ع :نوراه هل لاقف لافطألا عم بعليو نيطلا نم تويبلا ينبي ناك . تيب ىنبأ

 الجر تسل انا :هباجأو لولهب ماقف . اهيف امو ايندلا تكرت دقل لجر نم كل
 . ةرخآلا تكرت دقل لجر نم كل أبت تنا لب

 . ؟ كلذ ينعي اذام نوردت لهو جذامنلا هذه نم ريثكلا ريثكلا انيدلو
 اووقو اهوقساو مكدالوا يفو مكيف ةزيرغلا هذه اويحا تاهمألاو ءابآلا اهيا

 ةدابعلا نا ماوعلا دنع ىتلا ةلمجلا هذه فطلأ ام . متعطتسا ام هللاب مهتقالع

 اوتبث بابشلا اهيا . ادج ميظع مالك هنإف . ةخوخيشلا اصع بابشلا يف

 دودسم قيرط يف اوفقت نلو . مكيلع هللا ةيانع لحتل لجو زع هللاب مكتقالع

 نوكي نم بذجي ناطيشلا نا ةمات ةحارصب لوقي نآرقلاف . دحأ مكفطخي نلو

 . #27"2نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنا هءاول تحت

 دكا دق هنا نوفرعي بدألا نوسردبي نيذلا . ةيآلا هذه يف دكؤي مكو

 ىلع طلستت نل نجلاو سنالا نيطايش نا ًانيقيو ًامتح . تارم عبرأ وا ثالث

 مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنا#» . داعملاو هللا نقيت نم

 . "”#نوكرشم مه نيذلاو هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس امنا نولكوتي

 . 98 /لحنلا )١(

 ٠١١ /لحنلا (0)

١ 



 ملو هءاول تحت ناك نم ىلعو ًايفطاع ايند كلمي ال نم ىلع طلستي هناف

 تنك اصقان لاز ام ثحبلا هبونذ ةطساوب يفطاعلا ناميالا ليصحت نم نكمتي

 ءيش ىلا لصنس انك اذا يردن الو ةديدع الوصف: انيدل لاز ام هنأل همامتا يونا

 نا ًادغ هنع ثدحتنسو ةجيتنلا ىلا لصن ملو ًاصقان لاز ام ثحبلا نكلو ام

 . تاهمألاو ءابآلل ةصاخ عيمجلل ًاهبنم اذه نوكي نا وجرا هللا ءاش

١) 



 :رشع ثلاثلا سردلا

 نماثلا لصفلا :ىناثلا مسقلا
 (هللا دوجو) ةرطف نع اضيأ

 بجي هنا . ميركلا نآرقلا نم اندفتسا دقلو نيدلا ةزيرغ نع انثحب ناك

 ثدحتنسو . لفطلا هيف دلوي يذلا لوألا مويلا ذنم ةيمالسإلا ميلاعتلاب لمعلا

 اديج هيلا تفتلي نا وجرا ديفم يعامتجا ثحب مويلا انثحب « مويلا كلذ نع

 . ءاسنلا ةصاخ عيمجلا

 كلذك سيل رمألا عقاو يف لب ندمتلا رصعب فرعي يذلا مويلا ملاعلا نا

 هوعدن نا بجي هل امرتحم امسا نييعت انيلع ناك ناو . شحوتلا رصع وه امنا

 نم سأيلاو ةريحلا رصعو مغلاو مهلزو قلقلاو ركفلا بارطضاو رتوتلا رصع
 نيب اهارنو . رصعلا اذه يف سانلا ىلع تالاحلا هذه رطيست ثيح ةايحلا

 اهتورذ تالاحلا هذه تغلب دق ثيح بابشلا نيبو ءاسنلا دنع ةصاخ عيمجلا

 راحتنالا ىلإ ةرضحتملا نادلبلا يف ماع لك يف صاخشألا نييالم عفدتو

 نا تاءاصحالا ريشتو راحتنالا ىلا اهيف هئاتلا ةايحلا نم سئايلا اجلي ثيح

 ناملألا نم نييالملا نا ىتح نادلبلا كلت يف ةرشكب ةرشتنم مومهلاو مالآلا

 يف ًاليلق رشتنت تذخأو . ايناطيربو اكيرما يف كلذكو مونلل ًاصارقأ نولمعتسي
 . كلذ نع ةجتان ةيسفنلا ضارمألا يثلث نا سفنلا ءابطا رثكا دقتعيو . انناريا

 ةريحلاو بارطضالاو رتوتلا اذه نم باصعألا فعضو نونجلا ساسا ناو

 ءاود ام لوقلا بجيو . يلاحلا عضولا اذه عم لمعلا امف . ةايحلا نم سأيلاو

 نيل



 ! ؟ يرشتسملا ىعامتجالا ضرملا اذه

 طابترالا نولوقي كانه «ء ربنملاو دجسملاب ناسنالا طبتري نا الا ءاود الو

 نا (ع) تيبلا لهأ تاياورو ميركلا نآرقلا لوقي . اذه ديؤي نآرقلاو ةسينكلاب

 كيلع ةايحلا نم سأيلاو ةريحلاو قلقلاو بارطضالا نم صلختت نا' ديرت تنك

 نئمطت هللا ركذب الأ» :نآرقلا لوقي بلقلا يف خسارلا ناميالاب طقف

 يف كسفن تيأرو كبلق يف كلذ خسرتو هللا ركذت تنك ناف(74بولقلا

 باعصلا عيمج يف كاأجلمو كدامتعا هللا حبصيسف لجو زع هللا ررضح

 نانئمطالاو راقولاو ةنيكسلا ىلع لصحتسو بارطضالاو رتوتلا نم صلختدتسو

 نا ىلع اريثك ديؤي'”4#نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوا نا الأ»

 ناك اذاو يضاملا ىلع متغي متغا اذا ناسنالا نأل لبقتسملا نم نوفاخي الو

 لوقي امك نمؤملا اهنم يناعي ال رومألا هذهو لبقتسملا نع ابرطضم وا أرتوتم

 قحأ نيقيرفلا يأف# :ماعنألا ةروس يف ءاج ام كلذ نم لضفألاو نآرقلا

 ال نمآ هبلق نوكي نا قحأ صخش يا ينعي"74نوملعت متنك نا نمألاب

 سأيلاو بارطضالاو رتوتلا نم غرفي نا قحتسي بلق يا مه الو مغ هللختي

 نمألا مهل كئلوا نظف مهناميا اوسبلي ملو اونمآ نيذلا» :لوقي ؟ ةايحلا نم
 دجسملاو هللاب نيطبترملاو يفطاعلا ناميالا نوكلمي نيذلا(؟74نودتهم مهو

 قحأ مهناف بونذلاو يصاعملا باكترا نم مهناميا مهعنمي نيذلاو ربنملاو

 اريخأو . مهل لضفا كلذ ناك مهتايح تلاط املك نيذلا مه ءالؤهو نمألاب

 لك ىلإ ملّسو ,لاغ لكل نمث هللاب ةقثلا» :(ع) داوجلا مامالا لوقي امك

 )١( 78/دعرلا .

 )87 )1/سنوي .
 ١) ماعنالا / ١/ 1

 ) )5م7 / ماعنالا .
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 هبهيو هطشنيو ناسنالا ثحيو ةايحلا عنصي يذلا وه ناميالا نا يا . (70لاع

 رتوتلاو قلقلا نم صلخيو ةعاجشلاو ةماقتسالاو ربصلا

 . دادغب ىلإ نارهط نم تهجتا دق ةرايطلا تناك :ءامظعلا دحا لوقي

 رطخلا تنلعا ىتح دادغب نم تبرتقا نا امو ًاصخش نيعبرا اهلخاد يف ناكو
 وا نارهط ىلإ دوعت نا اهيلع نا مهوربخأو بيلاودلا حتفنت :: مل ثيح . اهلخادب

 وا ًايئاقلت ضرألا ىلع طحت اهدنع اهنيزنب يهتني نا ىلإ دادغب راطم لوح رودت

 مهنول بهذ دقو عيمجلا ىلا رظنا ءودهب ًاسلاج تنكو . اهيلع ىضقي

 تهب دقو يبنج ىلإ سلاجلا ينلأسف . ءاكبلاب اوجضو . مهلاح برطضاو
 لاق ىلب تلق اولاق ام عمست ملا :لاقف يفنلاب هتبجأف . شرطأ تنا له :هنول

 يف تسلج امدنعو «نكي مل اشي مل امو ناك هللا ءاشام» هتبجأف فخت الأ

 ردق دق يتوم ناك اذا . يسركلا ةيآ تأرق تعلقا امدنعو هللا مسب تلق ةرئاطلا

 اذاملف . ًامتح ينيجنتس يسركلا ةيآو هللا مسب ناف دعب ًاردقم نكي مل ناو

 تم اذإ يننوصوي اوذخأف نيرخآلا ىلاو هيلا يتعاجش ترس دقو . فاخي.

 انتم اذا مهل لوقا تنكو اذكو اذك يتلئاعل لقو يتالفلا ناكملا ىلإ بهذاف

 . فيدخل دعس انما اذاوب هيج توب كوت

 تافاعسالا اوأيه دق مهنا اندجو دادغي راطم ىلإ انلصو امدنعو

 اهدنع . ضرألاب ةرئاطلا ماطترا نورظتني مهعيمجو ءابطألاو سنالوبمألاو

 نا ةيناث ةرم رطخلا اونلعأف . مهنول تهب دقو بيحنلاب اوأدبو عيمجلا برطضا

 مهدحا ىدل نكي مل :صخشلا اذه فيضي ةمزحألا اوطبراف ىهتنا دق نيزنبلا

 أدب مث نمو . يمازح مث نمو عيمجلا ةمزحأ تطبرف ةمزحألا طبر ىلع ةردقلا

 لوا تنك ىذأب بصي مل اندحا نا الا ضرألاب ةرايطلا تمطتراو رطخلا نالعا

 مهب عقوا دقو تافاعسالا ىلا عيمجلا اوجرخا امنيب «.اهنم جرخي صخش

 لاغ لكل نمث هللاب ةقثلا» :(ع) داوجلا مامالا ةياور ىنعم اذهو . فوخلا

 . «لاع لك ىلإ ملسو

 . 7318 ص . ال8 دلج راحبلا )ع(
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 مهتايح يف مكءانبا حلفي نا نوديرت متنك اذا تاهمألاو ءابآلا اهيأ

 يف هللاب نودقتعي مهولعجاو مهحور يف ناميالا اويحأف نيطيشن اونوكيو

 ديسلا اهيأ . لجو زع هللا الا ملاعلا اذه يف أجلم ال نا اودقتعي ناو . مهبولق

 كلة ةرخفم عمتجملا يف العاف ًاناسنا كنبا حبصي نا ديرت تنك نا دلاولا

 كلمت يتلا ةاتفلاو هايندب كريكفت هلبقتسم نمؤي نلو . هبلق يف ناميالا خسرف

 قناك افهم قلقلاو تارطضالاو رجول انهبلغ رطيسو ., اهباضعا ىف انغض
 ريضقلا ةوتكشو ١ ًايجيردت توم ةايحلا هذه نا الا ًاديج ًاجوز وا ةورث نم كلمت

 . اهل ةبسنلاب ًانجس

 ةيوق ةقالع هل نكي مل نا ًارصق هل تينبو كنبال ةورث تأيه ولو ىتح
 اتومو هل ةبسنلاب امالظ ةايحلا حبصتو رتوتلاو قلقلا هكلمتيسف لجو زع هللاب
 اذه ىلا ةفاضالاب لوقا لب . كءانبا لبقتسمب ركفت الا لوقأ ال . ًايجيردت
 ةرطفلاو ةينيدلا ةزيرغلا يحت نأو نينيدتم كءانبا لعجت نا اذه نم مهألاو

 لوقي .هتايح يف الاجم فوخلل نوكي نلاهدنع . مهيدل ةيهلالا
 فخي مل نمو ءيش لك هنم هللا فاخأ لجو زع هللا فاخ نم» :(ع) قداصلا

 . 2)(ءيش لك نم هللا هفاخأ لجو زع هللا

 نوكت ناو عمتجملا يف ةقومرم ةيصخش كنبال بهت نا ديرت تنك اذإ

 مامالا لاق دقل نينيدتم اونوكي نا ىعساف اهجوز دنع ةزيزع كتبا

 يف ةياورلا هذه تاهمالا لعجت نأ بجي» ةدانجل رضتحي وهو (ع) ىبتجملا

 ةيراجتلا لاحملا يف اهوبصنيو بهذلا ءامب اهوبتكي نا بجيو «مهتانب زاهج

 الب ةبيهو لام الب ىنغو ة ةريشع الب ازع دارا نم :ةدانج» :ةدانجل لاق تويبلاو

 نا نايحألا ضعب نورت(7«هتعاط زعع ىلا هللا ةيصعم لذ نع لقتنيلف ناطلس

 . ؟ كلذ نيأ نمف ؟ مهنوباهي وا . سانلا مهنوبحي ًاصاخشا كانه

 ىلا هذخأو ينيمخلا مامالا مظعألا انذاتسا ىلع اوضبقي نا اودارا امدنع

 (١) ص « 0 دلج راونألا راحب 58١ .

 ص ا/4 دلج راونألا راحب (؟5) ١97 .

 قرخ



 اعضو نأ الإ | نارهط يف ًاديج عاضوألا ويكار دك اوداك مهنا ب نارهط

 فوخلا نم نوفجتري اوناك دقل : مامالا لوقي . مهيلع ارطيسم ناك ايجغ

 دعبو اولبقي ملو كلذ نم اوفاخ . ةالصلل لزنا نا مهنم تبلط امدنع ىتحو

 ةرايسلا يف سلاج اناو تيلصو بارتلا ىلع ةرايسلا ةيواز نم تمميت رارصالا
 ممعملا اذه كلمي امو نوفاخت اذامل مهنئمطا تذخأف نوفجتري مهتيأرو

 . هنم اوفاختل

 اهكلمي يتلا ةيملاعلا ةزعلا هذه نيا نمو . ؟ ةزعلاو ؟ ةهبألا هذه ام

 ةاجانملاو ليللا ةالصو لجو زع هللاب طابترالا نم اهنا . ؟ مكديلقت عجرم

 قفرلا نا ىتح . نيملسملا ةجاح ءاضقو نضال مكس ةمدخو ءاعدلاو
 هذهو ةهبألا هذه دادزت هللاب ةقالعلا تيوق املكو . رثؤي هللا ليبس يف ناويحلاب

 يل يا ةزعلا

 ةايحلا نا نولوقي سفنلاو قالخألا ءاملع عيمج . هللاب نمؤت نا بجي

 : نيمسق
 نم عون اذه ةيفاك قوقحو ةرايسو ديج جوز عم رصقلا يف ةايحلا

 نا اوعمجا دق عيمجلاو ةديعس نكل يداع طاسب ىلع ىرخأ ةايحو . ةايحلا

 ةيناثلا ةايحلا سكع طاشنلا ىلع ثحت الو ًاناسنا عنصت ال ىلوألا ةايحلا

 هرجأتسي تيب يف ريصح ىلع ناسنالا شيعي نا ةشيعملا لضفا نا ةقيقح

 مغ وا مه هيدل سيلو هتجوز عم ًاقيدص ًاطيشن نوكي نكل ريعشلا زبخ لكأيو
 نوكي نا اما . ناسنالا هب عتمتسي ام نسحا اذهف لبقتسملا نم ىشخي الو

 ول ىتح لبقتسملا نم مئاد قلق يف شيعيو هتجوز عم قفتي ال ًامومغم ًامومهم
 مسلاو ءاودلاك حبصي لكألا اذه ناف باطو ذل ام لكأيو رصقلا يف شيعي ناك

 نا نوديرت متنك نأف تومي نا ىلا هءاعماو تدوم ى را هاب

 نزح الو لبقتسملا نم قلق ال ثيح ةطيشنلا ةديعسلا ةايحلا ىلع اولصحت

 ال اذه سمألاب تركذ دقو هللاب اونمؤت نا بجي ةعاجشلا ثيحو يضاملا ىلع

 نم لصحي يذلا ناميالاب سيلو نيهلأتملا ردص رافسا يف يذلا ناميالا ينعي

 نمو بارحملاو دجسملا نم لصحي يذلا ناميالا لب مالكلا ملعو ةفسلفلا
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 كيتأي ىتح كبر دبعاو# اهتقو لوا يف ةالصلاو كرابملا ناضمر رهش مايص

 . 2)*نيقيلا

 ًاعاجش هيف حبصت مك . ةدابعلا نم لصحي يذلا ناميالا ىلا رظنا

 عيمجو ةايحلا يف عايضلاو سأيلاو مهلاو بارطضالاو قلقلا ىلع هب يضقتو
 . هبلقب مهلا طاحأ دق اذامل (ناسنالا) فرعي ال نايحألا ضعب . رومألا هذه

 ءانبأو ةريبك ةورث هيدل نا دجي ببسلا فرعي ال ركفي امدنع . سأيلا هكلمتو

 هللاب طابترالا مدعف . ؟ همه ببس ام فرعي ال هنكل ءيش لك كلمي ًاتيبو

 هقوف نم جوم هاشغي يجل رحب يف تاملظك وا# ايئاقلت بارطضالا بلجي

 . 246ضعب قوف اهضعب تاملظ باحس هقوف نم جوم
 ةشحوملا ةملظملا بونذلا عم ةمزالتم ةايح هللا نود نم ةايحلا نأ يا

 ةسنؤملا ةايحلا تسيلو ءىطخم تنأف كتيب يف ةءاضالا ديزت نا ةايحلا تسيلو

 شحوي دق اذه ناف «. اال . كيدي نيب نوكي ناو رشكا ءانبا كيدل نوكي نا

 زع هللاب ناسنالا اهيف طبتري يتلا يه ةسنؤملا ةايحلا نايحألا ضعب . ناسنالا

 'نا نكمي ءيش الو بلقلا يف ناميالا رون خسرتي امدنع ءيضت ةايحلاو لجو

 . لجو الو فوخ الب ةايح . كفطخي

 خيراتلا نم ناثربع

 اويهذف هعم ثدحتيل (ص) هللا لوسر باحصا دحا نع هل اوثحبي نا رماو

 ةلذماللت مهو ٠ نيعباتلا نم لب ةباحصلا نم دحا دحن مل اولاق اوداع امدنعو

 سوواط :اولاق وه نم لأسف 1 مهتبحص كردا نمم وا (ص) هللا لوسر ةباحص

 بلط ماشه نا :هل اولاقف يلصي هودجوف هراضحال اوبهذف : يناميلا

 ررق . كراضحا بلط دقف يردن ال :اوباجأف اذامل مهلأسف . كراضحا

 ررق هنكلو ددع الو ةدع كلمي نكي مل هنا عم ماشه ىلع يضقي نا سوواط

 )١( /رجحلا 49 '
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 فطصا دقو ةفرخزملا كلملا دبع نب ماشه ةميخ ىلا رضح امدنعو . كلذ

 هوحن هئاذحب سوواط مدقت سوواط ئلإ ثدحتلل ءيهت دقو هلوح يشاوحلا

 ماشه اي كلاح فيك لاق مث هشارف ىلع هءاذح عضوو نذأتسي نا نود نم

 تمق دقل :لاقف ؟ تلعف اذام هباجأف ؟ تلعف اذام :هلأسو ماشه برطضاف

 دحأ اهقرسي نلف ةميخلا جراخ كءاذح علخت نا كيلع ناك ةديدع ءاطخأب

 ينذا نود نم تسلج دقل . ؟ دعب اذام سوواط لاق يشارف ىلع اهتعضو دقلو
 نباي لق لقألا ىلع نينمؤملا ريمأ اي لقت مل يلاح نع ينتلأس امدنعو

 ءاذحلل ةبسنلاب . كلذ عيمج ىلع باوج يدل :هيلع سوواط درف . ؟ ناورم

 املكو اهيلع يلصا ةداجس يدلف هللاب قلعتي اذهف كتداجس ىلع هتعضو يذلا

 ىتح هللا ينضرتعي ملو هللا ةداجس ىلع « اهيلع' يئاذح عضا يلصا نا تدرا

 نم يسولج نع اماو . لاكشا كلذ يف نا ىرا ال اذل . اذه ىلعف ىلع نآلا

 رخآواسلاجاملسم ناك اذإلاق(ص) هللا لوسر نأ تعمس ىنأ ناذكتسا نود

 درأ ملو منهج يف هرخنم ىلع هبكيس هللا نإفهل ةلذدعي كلذ ناكاذإ همامأ فقي
 الو نينمؤملا ريمأ اي لقت مل اذاملو هلأسف . تسلج كلذل منهج يف بكت نا

 نم عبارلا رمألاو . كلذك كوعداو بذكا نا يل فيكف . كلذك كنوري

 تبت لثم هتينكب ملاظلا وعدي ميركلا نآرقلا نأل ماشه اي تلق اذاف . كلهج

 لثم مهمساب مهركذي نيحلاصلا ركذي امدنع نكلو *+بتو بهل يبا ادي
 سيلو ماشه اي تلقو كتمرتحا دقلو . ميهاربا . بيعش « ىسيع « ىسوم

 . ناورم نبااي

 تعمس لاقف ء هحصني نا سوواط نم ماشه بلط ٍذئدنع

 ةمايقلا موي هنورجيس نيرخآلا هتردقب ًادحأ ملظ اذا :لوقي (ع) نينمؤملا ريم
 نمف « نذأتسي نا نود نم جرخو ماق م : هل ليولا مث هل ليولا ران نم ريجانزب

 خيراتلا يف ذ اريثك اهليثم دجن يتلا ةيحورلا ةردقلا هذه تتا نيا

 ىفتلا ثيح نارسيا ىلع يلوتسيل شيج سأر ىلع صاقو نب دعس ءاج
 افورعم ناك 7 00- ةدايقب ازهجم ناريا سشيج ناكو ةيسداقلا 0 ناشيجلا
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 لسراف .« نوتوقت اذان ىرأل ةبلا ثتحتا اصخيش لسرا نأ: نفاق: نبي دعس
 نييناريالا نا ملعف ةللجم ةميخ يف متسر ىأر ءاج امدنعو . ًايداع ًايدنج دعس

 وحب مدقتو . هسفن يف هرارق ذختاف مهئارثو مههاجب اورخافتي نا نوديري

 راقوب لخدو هحمر ىلع ءىكتاو ةللحملا ةميخلا دومعب هناصح طبرو ةميخلا

 فالآ تاثم نم فلأتي شيج دئاق ىلع أيبرع لخدي نا اوليخت . ةنينأمطو
 مدقتي ناك هنأ ريثألا نب لماك لوقي 5 سرحلاو يشاوحلا هب طيحي صاخشألا

 نود نم متسر وحن مدقتف . اهقزميف ةميخلا شرف ىلع هحمرب برضيو ءودهب
 اذامل : متسر هلأسف ضرألا ىلع سلجو طاسبلا فرط عفرو مالس وا ميظعت

 . اهيلع سولجلا بحن ال لاق . هيلع سلجت مل

 مويلا انكلم سيل هنا لاق : ًاعطاق را راو نيخرؤملا صضعب دروا لقو

 :لاق متيتأ اذامل :هلأسف . هيلع سلجنس انكلم حبصي امدنع مايا ةدع دعبو

 الو هللا دابع انعيمج نا لوقنل انئج ملظلا روذج علتقنو نيملسملا ذقنن انئج

 دئاق تنا لهو متسر هلأسف . معن باجأف ؟ لوقت اذامب ركفنل مايا ةدع انلهمت

 نا لوقي مالسالاو ملسم ينا ال : ملسملا باجأف باوجلا يطعتل شيجلا

 هيلع درف . ليلق مايا ةثالث : متسر لاقف . مايا ةثالث لهمي نا هنكمي يركسعلا

 لكو مالسالا دوعي اما اهدعبو مايا ةقالث مالسالا يف ةلهملا نا . ملسملا

 ديريل متسر نكي مل مايا ةثالث ىضمف . ةميخلا نم مزحب جرخيو . برحلاب
 5 كلذ ىلع هوربجأو هوعدح هيشاوح نا اللا لاتقلا

 . .ةريشع الب ًازع دارأ نم» . لوألا موجهلا ذنم نيملسملا هيلع رصتناو

 . (هتعاط زع ىلإ هللا ةيصعم لذ نع لقتنيلف ناطلس الب ةبيهو

 ©« نينئيذتم مكءانبا حبصي د ىكل اوعست نإ تاهماالاو ءابآلا اهيا مكيص وا

 نا اولواح . مهتايح يف يصاعم كانه نوكي ال نأو تقولا لوا اولصي نا

 . بارحملاو
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 سمفنلاو قالخألا ءاملعو نيملسملا ريغ ىتح نيرخآلا لاقو تلق دقل
 مهل ةقالع ال نيذلا نم اهيبكترم رثكا نا اودجوف مئارجلا اوصحا مهنا اولاق

 ةانجلاو نيمرجملا مئارج اوصحا « متئش نا كلذب اوققح بارحملاو ربنملاب

 ال نيذلا مه اهيبكترم نم ةئملا يف نيعستو ةسمخ نا نودجتس ناريا يف

 نم دحا نكمتي ال دق ةرفح يف ناسنالا عقي دق .دجسملا نوفرعي الو نولصي

 . اهنم هذاقنا

 نا نيمرتحملا طابضلا دحا هلاق ام ةزفلتلا ةشاش ىلع اندهاش دقل
 ىلإ ًانايحا لصت دقو كرابملا ناضمر رهش يف ًاريثك لقت ناريا يف مئارجلا
 ناضمر رهش نم نورشعو دحاولاو ءاروشاع مويك ةسدقملا مايألا يف رفصلا

 ام ىلا عمتسيو بارحملا ىلا يتأي مايألا هذه يف هنأل . ؟ اذامل . كرابملا

 الو ةقرسلا الو مئارجلاو ةطرشلاب مايألا هذه يف هل ةقالع الو ربنملا ىلع لاقي

 . ربنملاو دجسملاب اوقلعتي نا اوعساف . ءاسنلا ىلإ هللاب ذايعلاو رظني

 ىلا ذخو . كعم كنبا بحطصا دجسملا ىلإ مدقت امدنع زوجعلا اهيا

 ىلع مهوثح ةيلمعلا ةلاسرلا مهوملع مألا اهتيا بألا اهيا ةينيد بتك تيبلا

 نا ىلع لمعا . كلذب مهوبغرو ...و ريسفتلاو ةيقالخألا بتكلا ةعلاطم

 وجرت تنك نا . (ع) تيبلا لهأو نآرقلابو (ص) يبنلابو لجو زع هللاب اوقلعتي
 . ةملظم هللا نود نم ةايحلا ناف الاو . كلذب كيلعف كئانبالو كسفنل ةداعسلا

 ةيزعت أرقأ ال ينألو . ةرخآلاو ايندلا يف ةسيعت ةايح ةالص نود نم ةايحلا

 . ءازعألا نابشلا ةصاخو تاهمألاو ءابآلا اهل هبتني نا وجرا ةياور مكل لوقأسف

 لوقي . رصعلا ةروس يف «رصعلاإو ىنعم ريسفت يف فالتخا كانه
 نامزلا بحاص مارا ينعي (رصعلاو) نأ ميظعلا ةروثلا دئاق ينيمخلا مامإلا

 . نامزلا مامإب اهب «رصعلا# و ىنعم نإف ةقلخلا ملاع ةراصع يأ (جع)

 . *رصعلا# و يف تدرو دق ىرخأ ٍناعم كانهو

 رصعلا ةالص يا رصعلاب دوصقملا :ريبكلا هريسفت يف يزارلا رخف لوقي

 . بابشلل لوقي « ةياورلا هذه وه دوصقملاو « ةياور لقني مث
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 يدل هللا لوسر اي تلاقو (ص) هللا لوسر ىلإ ةنونجملاك ةأرما تءاج

 دقو ةنصحم ةأرما ينا هللا لوسر اي :تلاقو باحصألا بهذف صاخ مالك

 . سانلا ىلإ هتعب مث لخلا ةيباخ يف لفطلا تقنخ مث انزلا نم تلمحو تينز

 قحو سفنلا لتقو ريبك مثا ةنصحملا انزف . بنذلا اذه مظعأ ام

 اذامل نيملعتا ًائيش فاضا مث مكحلا نع (ص) لوسرلا اهربخأف ! ! سانلا
 عقي نا ناسنالا ديري ال نايحألا ضعب « هللاب ذايعلا ؟ ةرفحلا هذه يف تعقو

 لفسا ىلإ لصي نا ىلإ بونذلا مكارتتو بنذلا ردحنم ىف ركي هنكل

 . نيلفاسلا

 ةالص ٍتكرت ِكسنا تننظ ينا» :هلآو هيلع هللا ىلص اهل لاقف

 . خفلا اذه يف عقي ال يلصي يذلا نا يا . 2'>«رصعلا

 ال خف يف عقتسف يلصت ال مكتنبا تناك نا ! تاهمالاو ءابآلا اهيا

 يضقي وا اهءادا يف عطقي وا ةالصلل ثرتكي ال مكنبا ناك ناو دحأ هنم اهذقني

 ! ةملظم . ةملظم نوكتس هتايح ناف حبصلا ةالص

 ىف بتك دق ناك نارهط ىف يولع ةيوناث ىف ًازيزع ًاباش كانه
 ا حابصلا دنع هيف ظقيتسا يذلا مويلا كلذ ةملظملا يمايا دحا هتاركذم

 . يتالص يضقأ نا ىلع تقرشا دق سمشلا

 نوضقي وا كءانبا هيف رطفي دق يذلا مويلا كلذ ملظمو دوسا موي هنا

 جوزت نأ تيعسو اريدرايلم لب ارينويلم تنك ول ىتح هللاب ذايعلاو حبصلا ةالص

 سيل ةزعلاف يلصت ال نيح ًاملظم ًادوسأ نوكي اهموي ناف . جوز لضفا كتنبا

 . بسحف ناميالا نم الا ىتأت ال ةديعسلا ةايحلاو ةهفرملا ةايحلاو لاملاب

 )١( رصعلا ةروس ليذ يزارلا رخف ريبك ريسفت .
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 عساتلا لصملا

 ؟ ةزرعلا نمل

 ةصاخو تاهمألاو ءابآلا هبتنيلف « ميق ثحب . لفطلا ةيصخش نع انثحب

 ةزعع ملسملل نا ربتعيو ناسنالا ةيصخشب ًاريثك متهي مالسالا نا تاهمألا

 نآرقلا لوقي هلوسرو هللا ةزع بناج ىلإ اهلعجي ثيحب ادج ةمهم ةيصخشو

 : ميركلا

 . "74نوملعي ال نيقفانملا نكلو نيئمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللوإت
 . 7” أدو نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ناه#

 هذه عم اهنومضم هباشتي ةحرابلا داوجلا مامالا نع اهتركذ يتلا ةياورلاو
 لقتنيلف ناطلس الب ةبيهو لام الب ّىنغو ةريشع الب ًأزع دارا نم» ةفيرشلا ةيآلا

 . («هتعاط زع ىلإ هللا ةيصعم لذ نع

 لمعلا جئاتن ىدحاو نمؤملا باوث ىدحا نا ةياورلا هذه نم ديفتسن
 مالسالا يف ادج مهم رمألا اذهو . ناسنالل هتيصخش هللا بهي نا حلاصلا

 ريبك همثاو . سانلا هب هرقحي وا هنيهي ام لعفي نا ناسنالل زوجي ال هنا ثيحب

 ايلو ناها نم» ثيدحف . ًاضيأ ًادج ريبك هريقحتو ملسملا ةناها مثا نا امك

 . 8/نوقفانملا )١(

 . 95/ميرم (5)



 هسفن ناسنالا ةيصخشو ةديدع ءايشا انل حضوت . ١2)(ةبراحملاب ينزراب دقف

 دجن ىتح ادج مومذم سانلا لاؤس ناف كلذل اضيا ةياورلا هذه قادصم اضيا

 ًارطضم نوكي نا الا مارح كلذ ناف ريقحت ىلا لاؤسلا ىَدأ اذا تاياورلا يف

 نا هيلعف الاو هجايتحا عفري امب لأسي نا هيلعف 00 ىلا مربملا جايتحالاك

 نود نم سانلا لأسي نيذلا نا تاياورلا يف . ةبوعصب ولو هروما ريدي

 ةحيضفلا لاح يف يا محللا نم لاخ ههجوو 0 موي رشحيس هناف ةصاخ

 هناف هسفن رقحو ةجاح نود نم ,. صخش لأس اذا كلذكو . ةيصخش نود نمو

 . هسفنل منهج ءيه دق

 ال نيملسملا راص ثيحب ًاريثك رمألا اذه ىلع دكا دق (ص) يبنلا ناكو
 مهسفنأب نوضهني اوناك لب مهباحصا نم ماعطلا ىلع ءاملا نوبلطي

 اذا دحأ نم طوسلا بلطي نكي مل هنا اضيا خيراتلا يف أرقنو . هنورضحيو

 ناسنالا نا حضاولا نمو . هسفنب هرضحي ناك لب ًابكار وهو ضرألا ىلع عقو

 نم ًاريثك رمألا فلتخيو هتيصخش رقحيس هنإف هجوز وا هنبا لأسي نا دارأ ول

 0 ا يو

 موسن اهنكلا» تيبلا لغش يف مكتاجوز اودعاست دق ًالثمف نيرخآلا هل لمعي نا

 روب وي احابعلا يهيدبلا نمو ءيش' لكب يه

 نع مالسالا يهني 0 كو كلذ ىنعم نوكردتسف مكرئامض متعجار اذا

 اذه ىلع ًاريثك دكأ دقلو اييظع اهلا بيم حسا ير ازحا

 ةاورلا دحا ناك يتاواسلا رامع نا . تاياورلا يف أرقن ثيح عوضوملا

 ناك .يقيدص نا هللا لوسر اي :لاقو (ع) قداصلا 5 موي تاذ ءاج . نيديجلا

 اذه فرصا هل تلقو (ًابحتسم ًاجح ناك) هعدأ ملو ةكم ىلإ باهذلا يوني
 يذلا مالكلاك . قيرطلا يف هفرصت نا نم الدب كلئانباو كتجوز ىلع لاملا

 لامعالاو ءارقفلا ىلع جحلا لام فرصا نولوقي مويلا ةلهجلا ضعب هقلطي

 :لاقو بضغ ىتح (ع) قداصلل كلذ تلق نا ام يوارلا لوقي ةيعامتجالا

 )١( ح . ه9 ص . 4 دلج لئاسولا ١١ :



 تضرم ىتح هدنع نم تجرخ نا ام لوقي . اذه غرافلا كمالك نم ررضتس

 . كلايع ىلع هفرصاو . ةكم

 باهذلا ديرا لاقو (ع) قداصلل ءاج ًاصخش نا ىرخأ تاياور يف أرقنو

 هل مهنا ىأر هل مهددعو هؤاقفر نع مالسلا هيلع هلأس امدنعو ةكم ىلإ

 (ع) قداصلا هاهنف . ريقف اذهو ءاينغأ مهف يلاملا عضولا ثيح نم نوبسانتي

 رمق نام قلنا يتاواسلا رامعل لاق يذلا (ع) قداصلا ناف . رفسلا نع

 اذاو هئاقفر عم بسانتي ال هعضو نأل ءاقبلاب صخشلا اذه رمأ رفسلا هايا كعنم

 هتيصخش نيهيو هسفن رقحيسو كلذ نم نكمتي نلف مهلثم فرصي نا دارا

 تاياورلا هذه نم ريثكلا انيدلو . ةكم ىلإ باهذلا نم مها كتيصخشو

 ال نيذلا يلابي ال ةداع نأل ةيصخشلا ىلع دكؤي مالسالا .اهتأرق يتلا تايآلاو

 نا نودجتس ءاصحا كانه ناك اذاو . يصاعملا باكتراب ةيصخش نوكلمي

 ةيصخش نوكلمي ال نيذلا نيرقحملا صاخشالا نم 94٠/ اهبكتري تانايخلا

 نوكلميو سانلا مهمرتحي نيذلا . عمتجملا يف نيزيزعلاف الاو . ةمرتحم

 بنذلاف . بونذلا نوبكتري ال ةداع ءالؤه ناف ةقح ةينيدو ةيعامتجا ةيصخش

 ءيش لوا هعيب يف نوخي يذلا عئابلاف . هيدل ةيصخش ال يذلا . ريقحلل

 يف شغي يذلاو عداخملاو ركتحملا نوكي ام ةداعو هتيصخش رقحي هنا هلعفي

 نوبكتري مث مهتايصخش نورقحيف مهيدل ةيصخش ال نيذلا نم لماعتلا

 ءايرثا نك ول ىتح نهيدل ةيصخش ال تابجحم ريغلا ءاسنلاو . بونذلا

 . ةيصخشلا ندقتفي نهنا دجت نهتأيه يف ققدت امدنع نكل تارايسلا نكلميو

 ةيبغو ةظفاحم تالئاع نم نهدجت ام اليلق ةريقح تالئاع نم نكي ام ةداعو

 ريغ ةأرما دجت ام ليلقو نهللضا دق نهجاوزا وا ءوسلا ةقفر نوكي نا الا

 ءىشني طالتخالاو داسفلاو ةالابماللاو ةفعلا مدعف .ةقومرم ةلئاع يف ةفيفع

 ةداع بنذلا نا قالخألا ملع ءاملع لوقي كلذل . ةيصخشلا نادقف نم هعيمج

 بونذلا مكارت يا اذهو بنذي اهدقتفي يذلا نأل . ةيصخشلا نادقف نع جتني

 مدقي دقو يحتسي ال احقو ناسنالا حبصي اهدنعو ناسنالا ةيصخش قحسي
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 ةيحان نم اذه لماعتلا يف شغلاو ةقرسلاو ءاشحفلاب رهاجتيف . ءيش يأ ىلع

 . بئاصملا دنع ةماقتسالاو ربصلا دقفي اعوله اناسنا حبصي ىرخأ ةيحان نمو

 رشلا هسم اذا ًاعوله قلخ ناسنالا نا» :لاجملا اذه يف ميركلا نآرقلا لوقي

 اذا . كلذك نوكي ةيصخشلا دقاف ةداعو(')#«اعونم ريخلا هسم اذاو اعوزج

 الو . ناكم لك يف ضرتعيو سانلاو ةروثلاو مالسالاو هللا عطاقت ةبيصمب يلتبا

 ءيسي هناف هاج وا لام ىلع لصح اذاو . تاءالبلا ماما تابثلاو ربصلا عيطتسي

 نيريقحلا صاخشألا خيراتلا يف اندهاشو انأرق دقلو . اهلالغتساو اهلامعتسا

 اهب ماق ةنيهم تافرصت ياو . اوبكترا مئارج يا ةردقلا ىلع اولصح نيذلا

 ىلع ملسملا ظفاحي نا بجي مالسالا لوقي اذل لام ىلع اولصح امدنع ءالؤه

 يف فيسلاك هيدل ةردقلاو لاملا حبصيو مرجمو نئاخ حبصي دق الاو هتيصخش

 مهملع حبصأو اوملعت ةليذر تالئاع نم ًاصاخشا ًانايحا ىرنو . ناركسلا دي

 لصحي نأل ىعسي نا ناسنالا ىلعو . عمتجملا ىلعو مهيلع لابو مهماقمو

 ىلع ظفاحن يكل ىعسن نا انيلع لافطألا نع ثدحتي يذلا انثحب اما

 ةيصخش . بسانم ريغ مالك وا ةلفغ ةظحل قحست دق اهمارتحاو مهتيصخش

 . عمتجملا يف ريقحو ليذر ناسنا ىلا هلوحتو . ٌباشلاو قهارملا وا لفطلا

 . اهماركإو انءانبأ ةيصخش ىلع ظفاحنل لعفن نأ انيلع اذامف

 اورذحت ناو ةبحم ىلا جاتحي لفطلا نا تلق يضاملا ثحبلا يف ١

 ناو . نهبيلح نم تاهمألا نعضري ناو اهريغو تاناضحلا ىلا هلاسرإ نم

 ناو ءابآلا ةصاخ مهسوؤر ىلع اوحسمت ناو مكئانبا ةفطالم ىلا اوهبتنت

 ةيصخش معدت رومألا هذه ناف . مهبنج ىلإ نومانتو مكناضحا يف مهسلجت

 قحست ام ةداع تاناضحلا ىف نوبرتي نيذلا لافطألا سكعب لفطلا

 7 دعب ادق نان نودع يتاح
 نيمرجملا ذبحت نا اهريغو داسوملاو © 1 ه تاسسؤملا تاطاشن دحا

 "ا ل ١94 /جراعملا ,١

١8 



 ناضحا يف اوبرتي مل نيذلا وا ماتيألا نم مهوبختنيف ةاسقلا ضعب اهمزليو

 الو هيدلاو ري ملو همأ بيلح فرعي ال يذلا لفطلاف حيحص اذهو . مهئابآ

 . لوألا مويلا ذنم ةقوحسم هتيصخش ناف ةفطالملا فرعي

 كلذ نع ثدحتنسو يرورض رمأ بيدأتلا نا مكءانبا ةناها اورذحا - ؟

 رمهشلا يفاعيضر وا ًاريغص ًالفط ناك ول ىتح مارح ةناهالا نكل . دعب اميف

 قهارملا ةصاخ هتيصخش قحسيل يفكي ههجو يف خارصلا ناف هرمع نم لوألا

 تايتفلاو بابشلا نم ةروثلا دهع يف ينتلصو يتلا لئاسرلا نم مكو . باشلاو

 ةناها مهجارحا ببس نا فرعاف اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةلاسرلا أرقا امدنعو

 ىلا ةانجو نيمرجم نولوحيو اهقحستو مهتايصخش ىلع رثؤتف مهل لهألا
 . براقالاو ءابرغلا ماما صاخو لافطالا ماما مهريقحت اورذحا . عمتجملا

 . دالوألا نيب ةقرفتلا . اهيعارن الو ىعارت نا بجي ىتلا رومألا دحأو

 تريم اداف . ءيسلاو نسحلا نيبو لوسكلاو رطاشلا نيبو يبصلاو ثلا نيب

 موقي دق يتلا ةقرفتلا هذهو . هتيصخش قحست كناف هماما رخآلا ىلع مهدحأ

 : مهتساعتو دالوالا ءاقش نا يدؤت هذه نيلهاجلا تاهمألا وا ءابآلا ضعب اهب

 محو ا 0 ةيصخشلا 0 ' ىلا اي 7-2 0 دقع 0

 نيرخآلا مدقت الو . هب ضائع + ةقملمو نحص هل عض كسفنل مدقت ام هل

 كلذب هوريعت نا نم راذح سردلا يف ةديج ةمالع ىلع لصحي مل اذا

 نا وا . هناسلبو هلثم ملكتت نا تررطضا ول ىتح ةحيصنلاب همهفت ناب ٌعساو

 هنا نقيتف نآلا هتنها اذا نكل . هتامالع نسحي يكل هسرد ىلإ كسفنب هبتنت

 ىلع يضقتسو قحستس هتيصخش نا نقيتو يناثلا ناحتمالا يف بسريس

 اومدقت نا مكيلع امديب . هتامالع نسحي نا نم ًالدب سردلا هركيسو هبهاوم

 . ةمرتحم ةيصخش وذ تايتفو ءانبا عمتجملا لإ

 مداخو نينس عبس ديس دلولا» :(ص) يبنلا نع يتلا ةياورلا هذهب اوركف

| 



 برضاف الاو نيرشعو ىدحال هتفتاكم تيضر ناف نينس عبس ريزوو نينس عبس

 . 20(هيف هللا ىلا ترذعا دق هفتك ىلع

 نا كيلع ةلوفطلا ةلحرم «. لفطلل ةلحرم كانه نا هانعم ؟ هانعم ام

 ةيصخش هيطعت نا كيلع ةقهارملا ةلحرمو اهيف هتيصخش ىمنت نأو اهيف هفطالت

 راجل نآديحي + ندع نمت كلو نش تدوتستا هسدكتمت نإ' ا ايغلا

 اولغشي نا لهألا ىلع ثيح . ةقهارملا ةرتف يف لمعلا نع لقتسم لكشب

 . ةيناثلا ةلحرملا هذه . نسحلا مالكلاو زئاوجلاب مهوبغريو مهدالوا

 لوتقي , تايشلا ةلحرش... اذيبج ةباسسلاو ةقلاقلا ةلكح سلا انما

 رواشتيل ًاريزو بختني ديجلا ناطلسلاف مكريزو هنا يا ريزو :(ص) يبنلا
 ةعبسلا نبا مدختسي نا بألا ىلعف . دادبتساو ملظ كانه نوكي ال يكل . هعم

 يلاهألا ضعب متشي دق . هرمأي نا لدب ةروشملاب امنا ًاماع نورشع وا رشع

 ائيش مهفت ال كناف سرخا . نوملكتي امدنع مهنورقحيو مهءانبا نيلهاجلا

 لوحتيس ةشلاثلاو ةيناثلا ةرملا ىفو ةيصخشلا قحس ىنعت لمجلا هذه ..و

 عمتجملا ىلإ مهومدقتسف نيزاتمم ءانبألا ناك اذا الا , عمتجملا ىلإ ًامرجم

 . ةمطحم بولقب

 اهيلع يتلا ًاماع رشع ةينامث وا رشع ةعبس رمعلا نم ةغلابلا ةباشلا كتنباف
 يف ريقحتلا نكل لضفألا اهل بختنت نا كيلعو اهجوز باختنا يف كرواشت نا
 . فافعلا ةداج نع فرحنت دقو كتنبا ةيصخش لمشي مالكلا

 عفري ثيح بابشلا ةلحرم يف دلولا عم صاخ لكشب لماعتن نا انيلع

 ىقرأ هريكفتو كنم ملعأ هنا دقتعيو . ةلحرملا هذه يف اريثك هتيصخش نم

 انيلع « انئارزو مهلعجن نا انبجاو نا الا ءىطخم هنا عمو بابشلا نونئج اذهو

 لاهنت تضفر اذاف سنكلاو خبطلاب ةاتفلا رمؤت دق . ةروشملا ةطساوب مهرمأن نا

 لذلا بلجي هنا الا مالكلا اذه نم ةدئاف ال هناف تاناهالاو مئاتشلا اهيلع

 نع زجعتف . اهباصعا فعضت وا نجنت نا اماف ةاتفلا بهاوم لتقتو ةلئاعلل

 )١( ربخ لامعلا زنك 05778 .



 نكل يهننو رمأت نا انيلع . ديج لكشب اهلافطا ةيبرتو ةيجوزلا اهتايح ةرادا
 نيرهاطلا ةمئألاو (ص) مظعألا يبنلا بولسا نا ًالصاو . رواشتلا ءاطغ تحت
 اذا :نولوقي رمألا اذه اولعفا اولوقي نا اودارا اذا اوناكو يهنلاو رمألاب نكي مل

 . ديج هناف رمألا اذه لعف

 اهيا هانعم اذه ؟ رواشتلاب (ص) يبنلا ميركلا نآرقلا رمأي نا ىنعم امو

 اذاف رمألا يف مهرواشوو» : مهتايصخش نم عفرت يكل نيملسملا رواش يبنلا

 كل يئاهنلا رارقلا هنكلو لعفن اذام سانلا لأسا يا4)2هللا ىلع لكوتف تمزع

 لعفت نا كيلع اذام فرعتو ررغت نا لبق نكل . *لكوتف تمزع اذاف» تنا

 تاهمألاو ءابآلل ًاضيا ةيآلا هلوقت ام اذهو . مهرواشو كباحصا ةيصخش مركا

 ىمنتت رواشتلابو . اهورواشت نا مكيلع نكل متنا مكل ةاتفلا جيوزت رارق
 يف ةاتفلا حجنت اهدنعو هسفنب ديجلا رارقلا ذختي نا نم نكمتو بهاوملا

 مركن نا انيلع كلذل . يبصلا كلذكو رومالا نم اهريغو ةيجوزلا اهتايح

 مالكلاب مهحرجن الف . بابشلاو مهنم نيقهارملا ةصاخو انلافطأ تايصخش

 هليزت نا ةروشلا ىلعو . سانلا نيب عئاش ريبك أطخ اذهو عذاللاو نشخلا

 . ءاسنلا نيب نم ةصاخ

 ىربخألا ةدحاولا نيهت ثيح تالهاجلا ءاسنلا نيب موسرم ريقحتلاو

 وأ كيكر مالكب ملسملا ملكتي ال نا بجيف غراف مالك اذهو اهتيصخش تبغتل
 ناسل ةفع ىلع ظفاحنل لعفن اذام هللا ءاش نا دعب اميف ثدحتتنس ةناها

 . انئانبا

 ةشئاع تناك «. ءاسنلل ةصاخو مكل اهلقنأ ةياورب نآلا يفتكأ نكل

 اندف (ص) لوسرلا اومتشي نأ ىلع دوهيلا قفتاف (ص) يبنلا عم ةسلاج

 يناثلا ءاج مث .مكيلعو : )ص) باجأف مكيلع ماس : هل لاقو مهدحأ

 ريغتي ةشئاع نول ناكو ,.مكيلعو : (ص) يبنلا هيلع درف مكيلع ماس : لاقو

 )١( لآ عمران/١69 .
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 مكيلعو : (ص) يبنلا درف مكيلع ماس :رركو ثلاثلا ءاج نا ىلإ ةرم لك يف

 تفتلا اهدنع «ريزانخلاو ةدرقلا ءانبا اي)» :تلاقو ربصلا ةشئاع عطتست ملو

 نم أوسا حيبق لكش ىلع مسجتي متشلا كلذ نا لاقو ةشئاع ىلإ (ص) يبنلا

 نا يا . ةمايقلا مويو خزربلا ملاعو ربقلا يف ناسنالا قفاريو ريزنخلاو بلكلا

 . دوهيلا متش ىتح ركنتسي (ص) ىبنلا

 نا ىأر (ع) نينمؤملا ريمأ ربعي ناك امنيب هنا تاياورلاو خيراتلا يف أرقن

 ثيبخلاك . ةحضاو مهمئاتش ًاعبط . ةيواعم نومتشي نيفص برح يف دونجلا
 . .و نوعلملاو

 نايفس يبا ةوبنل تافص نوركذي مهناف ًاريثك اهتريتو تداز اذاو
0 

 . لافطألا ريقحت : كلذ نم ةمالو : ا روهشم

 ةقيقح حبصي هنأل هيفسلاب مكنبا وعدت ال نا تاياورلا يف دجن كلذل

 اا اد ا هدو وس بأ هيف

 ءيسلا عضولا اذه ام . همتشو ههجو يف خارصلاب أديت هعصرتو : اهنبا

 ل . ريغصلا لفطلا ىلع رثؤي اذه

 . ةرشاعلا

 ًامرجم هنم عنصتو هتيصخش قحستو لفطلا رقحت تافرصتلا هذه نا

 ةيمالسالا نادلبلا يف ةرشتنملا قالطلا اياضقو . هتايحو هطاشن ىلع يضقتو

 ببس اهعيمج اهريغو اينطيربو اكيرماك ةرضحتملا ةدلبلا يفو انناريا يفو
 ١ ءاشحفلا راشتناو مئارجلا

 ةديدع تاعلاطم تيرجأ دقو نيملسملا نحن اندنع قالطلا بابسا نكل

 تالاصتالا نم تكرداو ةروشلا دعب اياضقلا هذه عم رشابم لاصتا ىلع تنكو
 قالطلا اياضق نم 7/65٠ ةبسن نا جاوزألا عم ثدحتلاو 1 لئاسرلاو ةيمتاهلا

 رثكا نكي مل اذا /”٠و امهالك وا . باشلا لهأ وا ةاتفلا لهأ ىلإ اهببس دوعي
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 ريصقت اهببس نأ دجن ققدن امدنعو جوزلا وا ةاتفلا دقع نم ةجتان كلذ نم

 اياضق نم ةئملا يف نونامث مكرذحا ينا . يلاهألا ببس 8٠١/ و نيدلاولا

 مل مهنأل ًاضيا /”٠و . دنس نود نم كلذ لوقأ الو نيدلاولا ببسب قالطلا
 اذه انسلجم يف نوكي ال نا وجرا مهورواشي ملو مهل ءانبال ةيصخشلا اوطعي
 هل يرتشيف قوسلا ىلا هنبا مهدحا لسرا اذا . نييبلسلا صاخشالا ءالؤه نم

 اذا تايرتشملا عضو يف ققدي لب ه هركشي ال دوعي امدنعو محللاو زبخلاو هكاوفلا

 هنيهي كلذ هبجعي مل اذاو ...و اديدتح محللا ناك ما ةجزاط ةهكافلا تناك

 ينزراب دقف أيلو ناها نم» . بنذلا اذه ةمظع ملعت لهو همتشيو

 . «ةبراحملاب

 :باجأف . يلولا اذه نم ! هللا لوسر نب اي :(ع) قداصلا مامالا اولأس

 أماع رشع ةعبرا وا "١ وا ١١ رمعلا نم غلابلا كنبا ينعي . مكءانبا يا انتعيش

 همركت نا هركشت نا كيلع . ًاجزاط محللا نكي مل نا يبصلا اذه لخد امف

 مهنورقحي لب كلذ نولوقي ال ءاسنلا ةداعو . كب هللا كراب :هل لوقت نا

 كتيب ىلإ لحدت امدنع ديسلا اهيا « تيبلا ىلا نيبعتم نوتأي ام ابلاغ لاجرلاو

 كمودق دنع كلكانباب متهت نا كبجاو نم هنا تركذ دقل طاشنب لخدت نا كيلع

 مهل لوقتو بعللا يف مهعجشتو . مهعم بعلتو مهيلا عمتست ناو تيبلا ىلإ

 . هللا كراب

 مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا بعل بقارتو سلجت (ع) ءارهزلا تناك
 هوعمجيل اهدقع تابح طرفت تناكو .امكب هللا كراب مهل اهلوقب مهعجشتو
 يف خرصت نا ال ًاضيا كلذ لعفت نأ كيلع . هءانبا بعالي (ع) يلع ناكو
 ريقحتو ةناها هذه نكل . دلولا ءىطخي نا يعيبطلا نم أطخأ اذا ههجو

 : هتيصخشل حش

 نشخلا مالكلاو تاناهالاو خارصلا اذه نا مكل رطخلا سوقان قدا

 ةئيه ىلع تاياورلاو نآرقلا بسح مسجتيو . ضعبلا هضعب قوف عمجتي
 مكتيوه ىلع رثؤي هنا يناثلا رمألاو . ربقلا يف ناسنالا عم رشحتو ةحيبق
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 كلتب مكسفنا متيأرل . ةريصبلا نيع نوكلمت متنك ولو نيشحوتملاك مكلعجيو
 اذا تيبلا وفص ركعيو هتجوزو هئانبا عم مجسني ال يذلا بألاف . ةروصلا

 . بأب سيل اذهف رضح

 مكيدل ةكلم حبصتو مكيلع رثؤت مكنم ءانبالا فواخمو مكلاوقا نا

 امدنع كلذ ىرتسو بلك لكش ىلع حبصتو ةيده كل عنصت . شحوتلا ةكلمو

 ىرتس . #207ديدح مويلا كرصبف كءاطغ كنع انفشكو# . ةريصبلا كلمت

 نا ةديسلا اهتيا عيمجلا هيف رصبيس يذلا مويلا يف ةأيهلا كلت ىلع كسفن

 مسجتتو مكارتت بابشلاو مهنم نيقهارملل ةصاخ مكلافطأل كتناهاو كريقحت

 خزربلا ملاع لوطي مك يردأ ال وا ماع نويلملا ةليط ربقلا يف مكقفارتو

 . هنم موي لك يف مكشهني ثيح مكقيفر شحوتملا بلكلا اذه نوكيس
 اذه ناك نإ قرفي ال) همانم يف رابكلا ءاملعلا دحا صاخشالا دحا ىأر

 . (نيرخآلا نع وا مكلفط نع

 نيعلا روحو رصق يدل زاتمم يعضو نإ :لاق ؟ كلاح فيك هلأسف

 يتأي  حابص لك لاق ؟ اذامل هولأسف قرتحأو يوكنأ ينا الا زاتمم ءيش لكو

 لور ايلسم تعا ىلا ببسلا نع هولأسف يلجر عبصا يف ينعسليو برقع

 . بوتا نا لبق ايندلا نم تلقتناو بتأ

 ءيهتف . هلتقت وا ًامرجم هلعجتو لفطلا ةيصخش قحست نا هللا ذاعمف

 . كسفنل برقعلا هذه

 لاز امف هنع ثدحتا نلو ًاصقان لازي ال هنا الا ًارصتخم ثحبلا ناك

 . رشاعلا لصفلا نع ًادغ ثدحتنس هللا ءاش ناو انماما عيضاوملا نم ريثكلا

 )١(ءق/77.
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 رشاعلا لصفلا

 مالسالا يف دالوألا ملعتو ميلعت

 نع ثدحتت يتلاو ةيوبرتلا تاياورلا يفو ملعتلاو ميلعتلا نع انئحب

 نا تاياورلا بلاغ يف أرقنو . مهقوقح نم ملعتلاو ميلعتلا دعي ءانبالا ةيبرت

 دلولا قح» :(ص) هللا لوسر لاق > مهوملعي نا نيدلاولا ىلع ءانبالا نم
 تدرو دقلو . ؟'ابيط الا هقزري ال ناو ةيامرلاو ةباتكلا هملعي نا هدلاو ىلع

 ميلعتلا ماسقا ةثالث ملعتلاو ميلعتلاب دارملاو تاياورلا نم ريثك يف ةلمجلا هذه

 رصق اذاو . باشلاب قلعتملاو قهارملاب قلعتملاو لمطلاب قلعتملا ملعتلاو
 ىلا رجنت دقو . ةمايقلا موي نوبساحم مهناف لحارملا هذه ىدحا يف نيدلاولا

 . نايحألا ضعب يف يوناث ناونع تحت ةمرحلا

 ةيوناثلاو ةسردملاك . لفطلا ايندب قلعتت يتلا تامولعملا :لوألا مسقلا
 تدادزا املكو ةنيقومعلا تاهولعملا نيدلاولا: نع: بجاووهاامو ..ةعفانجلاو

 . ًاديج قحلا اذه نيدلاولا ىعار دقلو ناسنالل ةبسنلاب ةليضف اهناف

 ةيبرتو تيبلا ةرادا اهتنبا مالا ملعت نأك . ةايحلاب قلعتي مسق كانهو

 فيك فرعت نا بجي ًاماع ةرشع ةسمخ ىلإ ةرشع رمع ىف ةاتفلاف لافطألا

 )١( ربخلا زنك 5671٠ .
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 ةداهش كلمت ةاتفلا نأ نايحألا ضعب انيأر . مألا تابجاو نم اذهو . اهتيب ريدت

 يفو ةاتفلل ءيس اذهو هيمحت وا لفطلا سبلت فيك فرعت ال اهنا الا ةيلاع

 صقن اذهف خبطلا ةلأسم يف وا . مألا ىلع راع اذه نا لوقن نا بجي ةقيقحلا

 لصحت مث ىلوألا ةلحرملا يف تيبلا روما ملعتن نا انيلعف «ةاتفلاو مألل

 اهملعت نا مألا ىلعو . ةيرورضو ةليضف يه يتلا ىرخألا ةيملعلا ةبترملا

 نيدلاولا ىلعو . هتلماعم نسحت فيكو هلبقتست فيكو اهجوز عم لماعتت فيك

 . هتيب يف راثياو حفصو ةءورم وذ الجر نوكي فيك يبصلا اوملعي نا اضيا

 سلجي نا بألا ىلع . ةيلمعلا ةيبرتلا ىف هللا ءاش نا كلذ نع ثدحتنسو

 ةاناسم ةيبحت نا كليلخةريقالاو ايئاللا ةداعيس وجرت: تدك اذ1 تتطلب هنا لعيب
 رشعملا فيطللا ناسنالا) ناو عمتجملا يف لماعتي فيك هملعيو . .و كتجوز

 . يسراف لثم (مهلاوما يف سانلا كيرش

 عمتجملا يف كل ًابسانم ًاناكم دجت ناو ًاقحم ًاقداص نوكت يكل هبتنا

 بابشلا ضعب نا ىرن كرابملا ناضمر رهش يف ةصاخ . كدرطي نا لدب
 انهو نوحزامتيو نوهلي مهو اليل رشع ةيداحلا وا ةرشاعلا ةعاسلا يف نوسلجي

 اذه يف اودعقي نا نم لدبو اضيا مق ىلعو بابشلا ىلعو نيدلاولا ىلع راع
 ءابآلا ىلع عراوشلا يف لاوجتلا يف اهنوضمي نآرقلا اوملعتيو ميركلا رهشلا

 بابشلا ناف الاو . مهملا عوضوملا اذه هاجت ةيلوؤسملاب اوسحي نا تاهمألاو

 . راعلا مهلو مكل بلجيو داسفلا ىلإ نورجنيس

 نا اهل قحي لهو . قفارت نمو اهتنبا بهذت نيا هبتنت نا مألا ىلع

 كرت نكمي الو . تيبلا ىف نوسلجي اهوبا وا اهمأو ةعمجلا ةالص ىلإ بهذت

 ام تقو ىف ىرت دق ناك ىلإ بهذت دق ةاتفلل ةلماكلا ةيرحلا

 سيل راع هناف ؟ ةاتف وا ًاباش اودجو دق هللا ردق ال مهنا ةطرشلا ىلإ كنورضحي
 مق ىلع راعو اهلمكأب كتريشعل راع هنا لب تومت ىتح بسحف كتتبال
 . انا ةسنقملا

 نم اذه هملعو هعم ثدحتو سلجا كنبا مني مل اذا منت ال ديسلا اهيا
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 هنا هربخأو ةايحلا ةقيرط نع هربخأ . «هملعي نا دلاولا ىلع دلولا قح» كبجاو

 هملع ًارجات ناك ناو . هذاقنا نم لقاع فلا ىتح نكمتي نل خفلا يف عقو اذا
 ابرلا هللا قحمي» :نآرقلا لوقي . مارحلا لاملاو عدخلاو شغلا هجتنيام

 ال ىتح رظنلا ضغو بسكلا بادآ هملعو كدلول اهأرقا 274تاقدصلا يبريو

 هملع ةباش ما تناك ًازوجع هلحم ىلإ تمدق يتلا ةأرملا تناك اذا فرعي

 . راجتلاو ناريجلاو ءاقدصالا هيلا نئمطيل . ةقيقحلاو ءافصلاو ةباجنلا
 بجاو نمو مهئانبا عم اوثدحتي نا ءابآلا بجاو نم . هتنحم يف هودعاسيو

 ىلا باهذلا نم ةطلاخملا نم نهورذح . نهتانب عم نثدحتي نا تاهمألا

 عمسن . ةاتفلل رمعلا ىدم راعلا بلجت دق ةلفغ ةظحل ناف ةهوبشملا لاحملا

 . ةهوبشملا ةيراجتلا لاحملا ىلإ نوبهذي نارهط يف تايتفلا نم ريثك نأ

 نكل ةبيجنو ةفيفع ةاتف نا ًاضيا مق يف عمسن . اهليثم رهظي أدب دقو
 هذه لخدت اهدحول بهذت اهنوعدي نيذلا اهيدلاو اهنم طسبألاو ةطيسبو ةلهاج
 راع اذهو . ريقحو ليذر صخش هبحاص نوكي ثيح ةسبلألا لحملا ىلإ ةاتفلا

 ثيح .'دعب اميف ةيبرتلا نع ثدحتنسو . مهءانبا اورذحي نا مهيلعو يلاهألل
 مسبتلاو باصعألا ىلع ةرطيسلاب لب بضغلاو خارصلاب ءانبالا ةيعوت نكمي ال

 انمهفت ةلمجلا هذهو . نامقل ةروس يف ةلمج نآرقلا ركذي . لالدتسالاو

 :اندالوا عم ملكتن نا بجي فيك تاهمألاو ءابآلا ةصاخ

 ملظل كرشلا نا هللاب كرشت ال ينب اي هظعي وهو هنبال نامقل لاق ذاوو»

 :تاكن ثالث ةفيرشلا ةيآلا هذه يف درو دقلا 74 ميظع

 ريباعتلا هذهك لمعتسا كدلو عم ثدحتت نا ديرت امدنع 4ىنب اي» - ١

 ...و يزيزعاي ينب اي

 . نانحبو فطلبو ةظعوملاب هثدح يا «هظعي وهو - ؟

 )١( 7/57/ةرقبلا .

 (؟) لقمان/"١ .
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 مألا اهتيأ كتنبا يرذح لالدتساب يا . «ميظع ملظل كرشلا ناظ_ '

 ةرشاعلا ةعاسلا نا كدلول لق وا . بابسالا اهل يركذاو اهدحول باهذلا نم

 كرابملا ناضمر رهش نم تقولا اذه يف باشلا ناكمو جورخ تقو سيل ًاليل

 . دجسملا وه

 كيهلي نا ال . تيبلا يف وا يلامثلا ةزمحوبا ءاعدو نآرقلا أرقي ثيح

 ءاسنلاو تايتفلا بقارت عراشلا يف ككرت يذلا كدلاو نعليو بهاذلاو مداقلا

 ىلع لصحت نا بجي زيزعلا يدلو هل لق . ةحيبق لامعا اهناف هللاب ذايعلاو

 كدرطيسو كانم غلبت نلو رقحتسف الاو . ةماركلا ىلعو ةيعامتجالا كتيصخش

 بجوا ملعتلاو ميلعتلا اذهو . بجاو لماعتلا نم بولسألا اذه نا . عمتجملا

 اضيا كشلوا نا تلق دقل صاخ لكشب ةعماجلاو ةيوناثلاو ةسردملا نم

 هربتعي يقابلاو مولع ةثالثب لوقي مالسالا نأل ًاضيا ةليضف نودعي نييرورض
 لمزلاو رحسلا لثم ةيبرغلا مولعلاك  عمتجملاب رضي يذلا ملعلا الا ةليضف

 سانلا ئهلت دق يتلا مولعلا نم اهريغو يسيطانغملا ميونتلاو حاورألا راضحاو

 . مهعدخت وا

 مهدحا لوح اوفتلا دقو نيملسملا ىأرف دجسملا ىلا (ص) يبنلا لخد

 ملعا :اولاق هملع نع لأسف « هللا لوسر اي ةمالع هنا اولاق هنع مهلأسف

 ناف ملع سيل اذه (ص) يبنلا باجأف دادجالاو ءابآلا فرعي يا . ةباسنلاب

 ةنس «. ةمكحم ةيآ ةثالث مولعلا امنا» :لاق مث رضي ال ههجوو عفني ال. هملع

 فراعملاو نيدلا لوصأ ملعو ديحوتلا ملع يا . «ةمئاق ةضيرف . ةلداع

 ىلوألا لصحي فيكو ليذرلا نم ليضفلا فرعي يكل قالخألا ملعو ةيمالسالا

 امو ةثالث مولعلا امنا» :(ص) فاضا مث . هقفلا ملعو . ةيناثلا نم صلختيو

 دعت هذه ةيرصع ةيملع ةداهش ىلع لصحي يذلا باشلاف «لضف نهاوس

 . مالسالا يأرب ةليضف

 ىلع دمتعت نا بجي رمثتس هللا ءاش ناو انتروث رمثت نا اندرا اذا ًاعبط
 ناك ول مويلا هلم ىناعت ام اذهو / ةيملعلاو ةيفاقثلا ةيحانلا نم ىتاذلا ءافتكالا

١8 



 نا بجي ام اذهو . ًازاتمم كلذ ناكل ًادحاو ًابيبط ىضرم ةرشع لكل انيدل

 نم يناثلا مسقلا اذه نم لضفألا نكل . ةليضف هنا يهيدبلا نمو هيلا ىعسن

 . نيدلا ملع نيمسقلا نيذه نم لضفألاو . ةايحلا ةيفيك يا ملعتلاو ميلعتلا

 فلكتي نا لبق حيحص لكشب ءوضولاو ةالصلا ةيفيك مكنبا اوملعت نا بجي

 دجوت ال يذلا تيبلاف نآرقلا أرقيو ىواتفلاو مميتلا ملعتي نا بجيو . كلذب

 باتك وا نآرقو :ةالصلل ةدجس هيف دجوت ال يذلا تيبلاك ةيلمعلا ةلاسرلا هيف

 ملو ةالصلل ةدجس هيف اودجت ملو تيب ىلإ متبهذ نا فداص له . ءاعد

 ناف مكتيب يف ةدوجوم ةيلمعلا ةلاسرلا نكت مل ناف . ةلبقلا هاجتا هلها اوفرعي
 . تيبلا كلذ لاح لثم هلاح

 فرعت ناو ًاضوتت ناو موصت نا بجي ةعساتلا نس ةاتفلا تغلب اذا

 اهدنع ةالصلا ةكرات ةاتفلا هذه نوكت نا راذحف الاو . ءاطخا نود نم اهلئاسم

 ًاران مكيلهأو مكسفنا اوق اونمآ نيذلا اهيا اي» :رانلا ىلإ اهيدلاوو لخدتس

 ةيلمعلا ةلاسرلا مكدالوا اوملعت نا مكبجاو نمف('74ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 الاو اهايا اهملعتو سلجت نا كيلع اهلئاسم فرعت كتجوز نكت مل اذا ىتح

 سلجا .كريصقت ببسب تناو اهبجاوب لمعت مل نأل منهج ىلإ يه لخدتسف

 نم اذه ناف . ةميق ةزئاج هل ءيهو ةزئاجلاب كبيجي يذلا بغرو مهملعو
 . لاجرلاو ءاسنلا بجاو

 . مهلافطأو اهوملعيو ةيمالسالا قالخألا اوفرعي نا مهبجاو نم

 هاخا دسحي يبصلا ناك اذا . هتلازا ىلع نولمعيو ًالثم دسحلا ام مهنومهفيف

 . دسحلا نم صلختي فيك هملعو هتغلب هعم ثدحتف ريغصلا

 جاتحي هل اذهو نيدلا لوصا ملعتت نا بجي ماوعا ةعستلا تاذ مكتنبا

 لك ىلع نولوؤسم مكنا . اضيا متنا نوقلعتو ةباجالا يف قلعتف ؟ نينثا سيلو

 )١( 1/ميرحت .
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 مكتنبا ىلع . هتيلباق بسح لالدتسابو نيدلا لوصا ملعتي نا انم دحاو

 ناسنالا كلذكو اهتيلباق بسح هتالالدتساو نيدلا لوصا فرعت نا ةريغصلا

 الاو هنع اورمتو رمألا اذهب اوفختست ال كلذب لبقي ال (ص) يبنلا نا . يماعلا

 اورسخ نيذلا نيرساخلا نا8# :ميركلا نآرقلا لوقي ةمايقلا موي اورسختسف

 . "4#92نيبملا نارسخلا وه كلذ الا ةمايقلا موي مهيلهاو مهسفنأ

 دهعلا ةثيدح ةيمأ تناكو فوصلا لزغت يهو موي تاذ زوجعب ىبنلا رم

 زوجعلا تغفرف . ؟ هللا دوجو ىلع ليلدلا ام :(ص) يبنلا اهلأسف مالسالاب

 فيكف يديب الا رودي ال ريغصلا لزغملا اذه نا :تلاقو لزغملا نع اهدي

 مكيلع» : الئاق هباحصا ىلإ تفتلاو (ص) يبنلا حرفف ؟ هيف يرجي امو نوكلاب

 . «زئاجعلا نيدب

 ربنملاب نيقلعتملا ءازعألا بابشلا اهيا زوجعلا هذه نم ديحوتلا اوملعت

 اذا هاروتكدلاو مولبيدلاو سناسيللا ةداهشك ةديدع تاداهش نوكلمتو بارحملاو

 . روبعلا عيطتست نل كناف هللا دوجو تابثا نم اونكمتت مل

 وه نم اهنولأسيو ةعرسب اهلحتف ةاتفلا ىلإ ةيضاير ةلداعم نوطعي دق
 ءالؤه لاثمأ دجوي ال هنا هللا ءاش نا . همسا فرعت الف (ص) يبنلا دلاو

 . مويلا

 ضعب باجاف ؟ (ع) يلع دلاو نم توغاطلا دهع يف ةقباسم اورجأ
 نب دمحم نبا رخآلا ضعبلا باجاو نايفس وبا نب ةيواعم نب ىلع نيفقثملا

 .:تتلاط: ىبأ قنا مهتم قرت باجاو نارمع نبااوا هلاادبع

 ىلع ردقت الو (ع) قداصلا رفعج مامالا دلاو نع كولأسي نا كيلع راع

 ةلماك ةرود اعيمج علاطن نا انيلع . ديحوتلا تابثا نم نكمتت ال وا . ةباجالا

 لامآلا ىهتنم باتك ولو اموصعم رشع ةعبرألاو (ع) نيرهاطلا ةمئألا لاوحا نع

 نع فرعي نا يجيو . ميقلا ميظعلا باتكلا اذه يمقلا ثدحملا موحرملل

 )١( /رمزلا ١6 .
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 نكي ملول ىنح نيفقثملاو نييمألاو ءاسنلاو زوجعلاو باشلا عيمجلا مهتايح

 نما حيف ل برع نا تايسإلل ودي بحت ةاريضت هتاف انعاآو

 هناف ًابجاو نكي مل ول ىتح . ثدحي اذامو هروهظ نوكي فيكو (ص) يبنلا

 . ةريبك ةليضف

 اوملعتي نا دالوالا قح نم مولعلا هذه اوملعتي نا دالوالا قح نم

 ال كلذل ًاتقو اوددحو يمالسالا هقفلاو ةيمالسالا فراعملاو ةيمالسالا قالخالا
 ناف ةروشثلا دعب ةصاخ . مهتايلوؤسم نم نا عم ةسردملل ءيش لك اولكوت

 لكي نا نكل مالسالا ىلع ةذمالتلا ءىشني نا لوؤسم يبرسملاو ملعملا
 ناراججي سيلو . أطخ اذهف . ةعماجلاو ةيوناثلاو ملعملل رمألا نيدلاولا

 هتابثاو هللا دوجو تنا ملعت امكف منهج ىلإ باهذلاو قحلا لتق اذهو مالسالا

 . ًاضيا كلذ اوملعي نا كدالوا ىلع

 اوزكرت نا اولواح ءاسنلل ةصاخ لوقا ناميإلا نع مكعم تثدحت دقل

 مكتانب ةفع ىلع نوظفاحتف مكدالوا بولق يف هللا نم ةيشخلاو فوخلا

 نا اوفرع اذا ًانيقي يرورضو بجاو اذهو مكل راختفا اذهو مكسأر نوعفريو
 ةيداح ةعاسلا وهلل عراوشلا يف دحأ ىقبي نل 18 تركذ امكف منهج كانه

 . اليل رشع

 ةوسنلا هبنتيل) . تاوزغلا دحا ىلإ بهذ (ص) يبنلا نا خيراتلا يف أرقن

 مويلا ثحبلا اذه يهنا نا يونا تنك (مويلا انثحبو ةيخيراتلا ةيضقلا هذه ىلإ

 . هللا ءاش نا ًادغ هلمكأسو بعص كلذ نا الا

 نيملسملا نم ًاددع ىقبي نا برحلل بهذ اذا (ص) يبنلا ةداع نم ناك

 هقيدص باب قرطو مهنم باش مدقف نيدهاجملا لايع روما ةراداو ةسارحلل
 ال . ةأرملا هتربخأف . مهمزلي ام نع هلايع لأسيل (ص) يبنلا عم بهذ يذلا

 اهتوصب رثأت وا ةأرملا دهاشف عفر راتسلا نا له طبضلاب ثدح اذام يردأ
 رانلا « رانلا ةأرملا تخرصف ةأرملاب كسمأف هعدخ ناطيشلا نا رمألا ةصالخ

 ددري ذخأف رارق هل رقي ملو باشلا ضفتنا ىتح تاملكلا هذهب تظفلت نا امو
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 .رانلا :لوقيو يكبيو يلصي ءارحصلا ىلإ بهذو ةنيدملا كرتو رانلا رانلا
 .ر انلا

 ىبوط . بلقلا يف رقتستل بلقلا نم جرخت يتلا تاملكلا كلتل ىبوط
 . ةبوتلاب هبلق لعشتف رانلا رانلا اهلزاغي نم هجوب درت ىتلا ةاتفلا كلتل

 ناك هراضحا (صو) يبنلا بلط . هوربخأو 2( (صو) يبنلا ءاح املنعو

 دعص امدنعو (ص) يبنلا عم رصعلا ىلصو رصعلاو رهظلا ةالص نيب كلذ

 ىعدي ام اذهو . ءايح هسأر أطأطو باشلا برطضا ربنملا ىلإ (ص) لوسرلا

 اولمعا لقإ» :لوقيف كلذ ىلع ميركلا نآرقلا دكؤي ثيح يفطاعلا ناميالاب
 مكتانبل امئاد ةيآلا هذه اوأرقا''”4نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف

 باشلا رظن يف هرظن عقو ربنملا (ص) لوسرلا دعص . مكلامعا هيف أوريس

 مترز ىتح رثاكتلا مكاهلا * ميحرلا نمحرلا هللا مسب# : ناميإلا نع ثدحتت

 امو . 2974 ميعنلا نع ٍذئموي نلئستل مث نيقيلا نيع اهنورتل مث ميحجلا نورتل
 ضرألا ىلع رخو ةحيص باشلا حاص ىتح ةروسلا ةوالت نم (ص) ىهتنا نأ
 : ةرجفتملا ةداملاك هسفن يف رجفنا دقل . تام دق هولجو هوحن اومدقت امدنعو

 نلف . شطعلا ناشطعلا كردي امك منهج كتنبا تكردا اذا ةديسلا اهتيا

 عراوشلا يف رودي نلف منهج كنبا كردا اذا ديسلا اهيا . فافعلا نع دعتبت

 رمأ اذهو ' بارحملا يفو ربانملا ماما مهنودجتسو . ءاشحملا زكارم يفو

 . بجاوو يرورض

 نولوقي ءاملعلا نم ديدعلا نا ىتح «هملعي نادلاولا ىلع دلولا قح»

 )١( /ةيوتلا ٠١6 .

 ) )5رتاكتلا .
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 لوألا بست دوصقملا سيل . هملعي نا تي ىلع دلولا ىتح وح نا ابغا

 . ىلاعت هللا غءاش نا ادغ كرز نع ثدحتنسو ل لاز ام
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 . رشع سداسلا سردلا

 رشاعلا لصفلا ىناثلا مسقلا
 مالسالا يف دالوألا ملعتو ميلعتل عبات

 نع انثدحت دقلو قهارملاو لفطلاب صاخلا ملعتلاو ميلعتلا نع انثحب
 . هلمكن ملو . ةحرابلا كلذ

 ةميظع مالسالا يأرب ميلعتلاو ملعتلا ةيمها نا نع مويلا ثدحتنس ش

 نا ىتح رحخآ رمأل طمعي ملرمألا اذهل يطعا يذلا باوشلاو .

 امضي ركذيو . (1>«ةنس نيعبس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت» :لاق 2ع) و

 ةكئالملا نا» :لاق (ص) هللا لوسر نا ديرملا ةينم هباتك يف يناثلا ديهشلا

 5 «عنصي امب ًاضر ملعلا بلاطل اهتحنجا عضتل

 (ص) يبنلاو ًابكار (ع) يلع ناك ربيخ ةوزغ يف نا ًاضيا ىوريو

 . الجرتم
 .نئل يلع اي» :(ع) يلعل (ص) يبنلا لاقف باهذلل أيهتي شيجلا ناكو

 لوقي ميركلا نآرقلاو“”)”(سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ ًالجر كب هللا يدهي
 . «©9ه«اعيمج سانلا ايحا امنأكف اهايحأ نمو :كلذ نم مظعا

 )١( ص «. ال١ دلج راحبلا /١17”" .

 . 87 ح : ١١7 ص . ١ دلج راحبلا . ٠١ ص ديرملا ةينم (؟)

 . ١١ص «, ١5 دلج ديدحلا يبا نبا حرش ()

 . ”؟/ةدئاملا (5)
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 نا وا مهميلعتب ًاملسم ًاناسنا عمتجملل امدقي نا نيدلاولا عاطتسا اذا

 ميلعتللو . عمجأ ملاعلا يبحي نمك مهباوث ناف اذيملت ملاعلاو ملعملا بذهي

 نع (هر) يمقلا ثدحملا موحرملا لقني ةعيشلا دنع ىوصق ةيمها ملعتلاو

 يعيشلا بهذملاو . ةعيشلا راختفا وهو (نيثدحملا سيئر) (هر) قودصلا
 . هل نويدم

 انك :لاق (هر) قودصلا نا . نانجلا حيتافم هباتك يف يمقلا هنع لقني
 ردقلا ةليل يف لامعألا لضفأ ام اولأسف نوثحابتيو ءاملعلا: اهرضحي ةسلج يف

 . ملعتلاو ميلعتلا ىلع عيمجلا عمجأف . رهش فلا نم ريخ يه يتلا

 ثلاثلاو نيرشعلاو يداحلا رشع ةعستلا يلايل يف لامعألا لضفا نا يا

 يف نمزلا نم ةعاس مويلا تقرغ اذاف . ناسنالا مهيف ملعتي نا وه نورشعلاو

 يا نم رثكا لمعلا اذه ةليضف ناف . ربنملا نم ائيش تملعتو كسفنب ريكفتلا

 . رخآ لمع

 . ةكرابملا يلايللا هذه يف مهبتك نوهني ءامظعلا ضعب نا ىرن كلذل

 صخشلا اذه . ديلقتلا عجارمل ردصملا ههقف دعي يذلا رهاوجلا بحاص لثم

 ادلجم نيعبراو نينثا يف رهاوجلا هباتك عبط دقل مالسالا يف هدوجو ردني يذلا
 رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا يف باتكلا تيهنا هباتك رخآ يف بتكي ' مويلا

 هذه يف رهاوجلا بحاص دنع لامعالا لضفا نا حضاولا نم كرابملا ناضمر

 ءاعد أرقي نا نمو هسأر ىلع نآرقلا عضي نا نم لضفا هقفلا نودي نا ةليللا
 5 (')هيظع مهباوث نا عم ةبوتلاو نشوجلا

 نيرشعلا دلجلا يف ركذي (هر) يئابطابطلا ةمالعلا مظعألا انذاتسا كلذك
 تاراختفا دحا حبصا يذلاو ميقلا باتكلا اذه اردان دعي يذلا (نازيملا) نم

 نيرشعلاو ثلاثلا ىف هتباتك نم ىهتنا هنا ًاضيا هيلع هللا ناوضر ركذي ةعيشلا
 لضفا نم ملعتلاو ميلعتلا نا حضاولا نمو . 22كرابملا ناضمر رهش نم

 )١( ص قحاوللا يف رهاوجلا 5017 .
 ءرزج رخآ ؟ دلج نازيملا (؟) ١" .
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 . ًاضيا يئابطابطلا ديسلا دنع لامعالا

 نم يعيرشتلاو ينيوكتلا قلخلا ملاع نإف ميركلا نآرقلا ي ىأر بسحو

 . ملعتلاو ميلعتلا لجا

 ةعبراو ةئم تلسراو ملاعلا تقلخ اذا :ميركلا نآرقلا لوقي يا

 . ملعتلاو ميلعتلل كلذ امنا . يبن فلا نيرشعو

 . 29 «اوملعتل

 نبيمألا يف ثعب يذلا وهإ» ةعمجلا ةروس يف عيرشتلا نع لوقيو

 لصيو('#7ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع اولتي مهنم الوسر
 ةيقارلاو ةرضحتملا ةنيدملا نا ربتعي هنا ملعتلاو ميلعتلاب نآرقلا مامتها ىدم

 هجو ىلع فرشألاو ىقرألا يه ةسدقملا مقف . ملاع اهيف دجوي يتلا

 مهل برضاو# ةيكاطنا نع سي ةروس يف ميركلا نارقلا ثدحتي 8 ضرألا

 اهركذي مث . ةيرقلاب انه اهوعديو"”4*7نولسرملا اهءاج ذا ةيرقلا باحصا الثم
 اهنع لاق انهو(؟7* ىعسي لجر ةئيدملا ىصقأ نم ءاجو» ةصقلا رخآ يف

 مِلاعلا اهيف رهظ امدنعو ماع اهيف نكي مل ةيادبلا يف هنأل ! ؟ اذامل . . ةئيدملا

 كانهف ًاملعتو ًاميلعت كانه نوكي ثيح لوقت ةيآلا نا يا . ةئنيذم تحبصا

 7 ملعتلاو ملعلاب لغتشي يذلا وه رضحتملاو 2 ةراضحو ةنيذم

 ةميق ال هناف ملعتو ميلعتو ملاع اهيلع دجوي ال يتلا ضرألا نا ربتعيو

 نم اهصقنن ضرألا يتأن انا اوري ملوا# :ملاعلا تومب اهتميق بهذتو اهل

 هذه نم ملاعلا لحريامدنع ضرألا ةميق لقت :(ع) قداصلا لوقي(4#7اهفارطأ

 )١( الطلاق/؟١١ .

 )7 )1/ةعمجلا .

 نسيا(0) /17..:
 ) )5يس/١” .

 ) :)6/دعرلا ١ .
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 الا هللا دنع هل ةميق ال صخشلا نا يأ ملاع اهيف نوكي نا يف اهتميقو ايندلا

 يف ءاج « نآرقلا يف تايآلا يف ريثك اهريظن دجنو . املعتمو . املاع ناك اذا

 ءادهشلا مدو ءاملعلا دادم ةمايقلا موي نزوي» :(ص) هللا لوسر نع ةياور

 . 2” «ءادهشلا مد ىلع ءاملعلادادم مهيلع حجريف

 مدقي مد نم لضفا اذه هلعف ناف ةحفص بتكيو ملاعلا سلجي نا يا

 . هللا ليبس يف

 ملاعلا تيب ىلإ رظنلاو .هدابع ملاعلا ىلا رظنلا نا ةياورلا يف ءاج دقلو
 تايآلا هذه نم ريثكلا انيدلو . ةدابع هملعي نكي مل ناو هعم ثدحتلاو . ةدابع

 . تاياورلاو

 نيملعتم « ءاملع ًاعيمج نوكن نا ديري مالسالا نا عيمجلل لوقا ًاريخأو
 نإف نيدلا يف اوهقفت» ةمات ةحارصب (ع) قداصلا لوقي . لهاجلا نم رفني وهو

 نكل . هدرطيو لهاجلا مذي مالسالاف . «يبارعا وهف نيدلا يف هقفتي ال نم

 نيعبس لداعت هنم ةعاس نا ثيحب . دحلا اذه ىلإ ملعلاب مالسالا متهي اذامل

 لجا نم باوجلا ؟هب مهبغريو هيلا سانلا قوشي اذاملو . ةدابعلا نم ةنس

 . رومأ ثالث

 ىلإ هجايتحاك ملعلاب هنع عفادي نم ىلا جاتحي مالسالا نأل

 هذهب هنع اوعفادي نا بابشلا نم بلطي هنا يا نيملسملا روغث يف نيطبارملا

 ناف طقف نيممعتملا نحن انب قلعتي ال اذهو لاتقلاب هنع نوعفادي امك ةليسولا

 . عيمجلا بجاو نم اذه

 ةيملع تازوح كانه نوكت نا بجي هنا ميركلا نآرقلا يف ءاج دقل

 لك نم رفن الولف# . عيمجلا ىلع اهبجوأو مالسالا نع اوعفاديو اهيف اوهقفتيل

 مهلعل مهيلإ اوعجر اذا مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف

 ةيملع تازوح مهيدل نوكي نا نيملسملا عيمج ىلع هنا يا"”#نورذحي

 )١( ثيدح لامعلا زنك ١6/ا78 .

 )١9( التوبة/7؟١ .
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 نآرقلا نم مهفي نكل صاخشألا اهيف صصختي يك نيرخآلا اهدناسيو

 باشلا ىلع مالسالا نع عافدلا نم اونكمتي نا عيمجلا ىلع هنا تاياورلاو
 نإف الإو دحلملا باشلا هباجي نا نم نكمتي نا ةيرصعلا ةداهشلا لمحي يذلا

 ىلإ جاتحي امك نيعفادم نيعاو اههاقيتا دبرم مالسالاو : جرسعأ همالسا

 بهذ دق اذه نكي ملف مكحلا نب ماشه لثم ديري مالسالا نا . نيدهاجملا
 ناك هنا الا هقفلا وا مالكلا وا ةفسلفلا ملع يف اصصختم نكي ملو ةزوحلا ىلإ

 ناكو اعفادم اباش ناكو هتاباطخو هسورد ىلإ عمتسيو (ع) قداصلا سلاجي
 ىلع لخد اباش نا تاياورلا يف ركذي هنا ىتح همرتحي (ع) قداصلا

 ناك هنأ عم هبناج ىلإ هسلجأو رابكلا ىلع همدقو قداصلا هل ماقف (ع) قداصلا

 . كلذ ىلع اوضرتعا امدنعو هرمع نم نيرشعلا وا رشع ةنماثلا يف اريغص باش
 اونمآ نيذلا هللا عفري»# كلذب رمأي هناف . نآرقلا اوأرقت مل وا :(ع) قداصلا لاق

 عسيمجب ىنتعي ال مالسإلا نا يا2'')#تاجرد ملعلا اوتوا نيذلاو مكنم

 زايتمالاو ( يمدق تحت ةيلهاجلا يثآمو» :(ص) يبنلا لوقي ةيمهولا تازايتمالا

 نيدتملا ملاعلا زيمي نآرقلاو ناميالاو ىوقتلاو ملعلا وه لوبقملا ديحولا

 نا ينم بلطي نآرقلا نا (ع) قداصلا لوقي . طقف ةدحاو ةجردب ال تاجردب
 اذه» . لكشلا اذهب همرتحأ اذامل نوملعت له فاضاو . لكشلا اذهب همرتحأ

 نم نيعون ىلإ جاتحي مالسالا نا ءازعألا بابشلا اهيا ينعي «هناسلب انرصان

 هترصنو . مالسالا ةهبج يف اهؤازعا لعفي امك مدلاب مالسالا ةرصن . ةرصنلا

 اذه» ( 2ع) قداصلا مامالا هيف لوقي يذلا . مكحلا نب ماشه لثم .ناسللاب

 . ببسلا اذهل «هناسلب انرصان

 لاقف 508 0 مامالا ىلع ا 00 0 لحدا هنا لقنو

 ١١( المجادلة/١١ .
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 ام ينغلب : ماشه لاق ! هولعفاف ءيشب مكترما اذا :(ع) هللا دبع وبا لاقف

 تجرخف يلع كلذ مظعو ةرصبلا دجسم يف هسولجو ديبع نب ورمع هيف ناك
 . ةريبك ةقلحب انأ اذإف ةرصبلا دجسم تيتأو ةعمجلا موي ةرصبلا تلخدو هيلا

 انهيدنره ةلجشو فوه خم اه ررتؤمءادؤص"ةلمش هيلع نيبع ني قرتمعت اذاو

 ىلع موقلا رخآ يف تدعق مث يل اوجرفأف سانلا تجرفتساف هنولأسي سانلاو

 ؟ ةلأسم نع كلأسأف يل نذأتأ بيرغ لجر انا ملاعلا اهيأ :تلق مث يتبكر

 اذا لاؤسلا نم اذه ءيش يا ينباي :لق ؟ نيع كلأ :هل تلق لأسأ :لاق
 تناك نإو لس ! ىنب اي :لاقف . يتلأسم اذه :تلقف ؟ هنع لأست فيك
 ؟ نيع كلأ :تلقف ! لس : يل لاقف :لاق اهيف ينبجأ :تلق ىقمح كتلأسم
 صاخشألاو ناؤلألا اهب ىرأ :لاق ؟ اهب عنصت امف :تلق :لاق . معن :لاق

 مشا :لاق ؟ هب عنصت امف :تلق :لاق . معن :لاق ؟ فنأ كلا :تلق :لاق

 :لاق ؟ هب عنصت امف :تلق معن :لاق ؟ ناسل كلا :تلق :لاق . ةحئارلا هب

 :لاق ؟ اهب عنصت امف :تلق معن :لاق ؟ نذأ كلا :تلق :لاق . هب ملكتأ

 عنصت امف تلق معن :لاق هدا :تلق :لاق . تاوصالا اهب عمسا

 كلا :تلق :لاق . نشخلا نم نيللا امهب فرعاو امهب شطبا :لاق ؟ امهب

 نم امهب لقتنأ :لاق ؟امهب عنصت امف :تلق :لاق . معن :لق ؟ نالجر

 ؟ هب عنصت امف :تلق :لاق معن :لاق ؟ مف كلا :تلق :لاق ناكم ىلا ناكم

 ؟بلق كلأ :تلق :لاق . اهفالتخا ىلع براشملاو معاطملا هب فرعأ :لاق

 هذه ىلع درو املك هب زيمأ :لاق ؟ هب عنصت امف :تلق :لاق معن :لاق

 ال :لاق ؟ بلقلا نع ىنغ حراوجلا هذه يف سيلفأ :تلق :لاق حراوجلا

 تكش اذإ حراوجلا نا ينب اي :لاق ؟ ةميلس ةحيحص يهو كلذ فيكو :تلق

 كشلا لطبأو نيقيلا اهب نقيتف بلقلا ىلا هتدر هتقاذ وا هتأر وأ هتمش ءىش ىفف

 . معن :لاق ؟ حراوجلا كشل بلقلا لجو زع هللا ماقا امناف :تلق :لاق

 :تلق . معن :لاق حراوجلا نقيست مل الاو بلقلا نم دب ال :تلق

 امامإ اهل لعج ىتح مكحراوج كرتي مل ىلاعتو كرابت هللا نا ! ناورم ابا اي

 مهتاريحت يف هلك قلحلا اذه كرتيو . هيف تكش ام يفنيو حيحصلا اهل ححصي
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 ميقيو مهتريحو . مهكش هيلا نودري ًامامإ مهل ميقي ال . مهفالتخاو مهكشو
 يل لقي ملو تكس لاق !!؟؟كمكحو كنزح هيلا درت كحراوجل ًامامإ كل

 لاقف . ال :تلق :لاق ؟ ماشه تنأ .::يل لاقف يلا تفتلا مث :لاق :ًائيش
 :لاق ةفوكلا لهأ نم :تلق ؟ تنأ نيأ نمف :لاق ال :تلقف ؟ هتسلاجأ . ل

 يندعقأو هيلا ينمض مث .وه اذا تنأف مث . وه ًاذا تنأف مث .وه اذا تنأف

 نم ماشه اي :لاق مث هللا دبع وبأ ينمضف . تمق ىتح قطني امو هسلجم يف

 هللاو اذه ماشه اي :لاق يناسل ىلع ىرج هللا لوسر نبا اي تلق ؟ اذه كملع

 . ىسومو ميهاربإ فحص يف بوتكم

 عمج هفدصف ًاريبك ًافراع هنا ىعدا ةرصبلا يف ًاعداخم ًاصخش نا ىوري
 سانلا ددرف «عشحش» لاق يلصي وهو موي تاذ هلوح اوفتلاو سانلا نم ريبك

 يلصا تنك امنيب لاق . كلذ ينعي اذام هولأس ةالصلا نم ىهتنا امدنعو كلذ

 مهباجعا دازف . ةملكلا هذهب هتدرطف مارحلا دجسملا لخدي نا دارا بلكب اذا

 دحأ بهذف . ةرصبلا نم مارحلا دجسملا يف يرجي ام ىري هنا هل مهقيدصتو

 لوانت ىلإ هيديرمو خيشلا عدأ ًائنسح هل تلاقف هتجوز ربخأو ءاطسبلا ءالؤه
 مهنم لك نحص يف تعضوف. . هرمأ حضتفت نا اهرس يف تررقو . ءاذغلا

 تحت هيف جاجدلا تأبخ خيشلا نحص الا جاجدلا هقوفو زرألا نم ًارادقم

 ةناها اهربتعاو بضغ محللا نم ايلاخ هنحص ىلا خيشلا رظن امدنعو . زرألا

 دجسملا يف بلكلا ىرت يذلا خيشلا اهيأ :بابلا ءارو نم ةأرملا تلاقف هقحب

 هبذك فشكتاف !! زرألا تحت جاجدلا ىرت نا عطتست ملأ ةرصبلا نم مارحلا

 . دعي ملو بهذو

 يأب نوعدخني ال نيذلا نيعاولا صاخشألا ءالؤه ىلا جاتحي مالسالا

 يف نهركذل لاجم ال هنا الا ةهيبنلا ةأرملا هذه لاثما نم ديدعلا كانهو . ءيش

 مالسالا . هربنم ىلع نم يزوجلا نبا نلزنا يتاوللا ءاسنلا نم مكف . انثحب

 فرعت اهنا الا ةداهش لمحت نكت مل ةأرملا هذهف . ءاسن اذكه ىلإ جاتحي

 ددرتي ناك هنا الا سناسيللا ةداهش كلميل نكي مل مكحلا نب ماشهو مالسالا
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 ميلعتلاب متهيو دكؤي مالسالا ناك اذاو . ربنملا ىلإ عمتسيو دجسملا ىلع

 . مالسالا نع نيعفادم عنصي يكل ملعتلاو

 نإف تارفاسلل باجحلا ةلأسم ىتبثت نا يعيطتست مل نا تايتفلل لوقا

 ماما هنيد نع عفادي نا عييطتسي ال يذلا باشلا كلذكو كيف اصقن دعي اذه

 يف صقن كانهف ىرخألا مولعلا يف ًاصصختمو ًابيبط ناك ول ىتح دحلملا
 . مالسالا يأر بسح كمالسا

 اونقيتو ملظلا ىلإ نكري نلف ًاملاع ناك اذا ناسنالا نا : يناثلا ببسلا

 امك نيرمعتسملا وا نيرمثتسملا لوقي امكو . لهاجلا وه امنا نكري يذلا نا

 نورشني مهنا ام ةقطنم ىلإ مهذوفن دنع هب نوموقي ءيش لوا مهنا نوعدي

 رامعتسالا ماهم دحا ناف كلذل . اهيلع نولوتسي مث اهيف ةيرامعتسالا مهتفاقث

 . لهجلا يف سانلا قرغي نا

 رطيسي ثيح نا نودجت ةفيعضلا وا ةيمالسالا ندلبلا عاضوا متعلاط اذا

 دهع نم اهانثرو ىتلا ةفاقثلا ىتح . ةديج ةفاقث دجوت اال رامعتسالا مهيلع

 . توغاطلا

 ةمئاقو . ةيمالسا حبصت نا بجيو ًادج ةصقان تلاز ام انتفاقث نإف

 . اهتاذب

 يف ةصصختملاو ةزيزعلا دالبلا كلت اينابسا اوعجرتسي نا اوررق دقل

 خيرات اهنع لوقي يتلاو ةراضحلا برغلا تملع يىتلاو مولعلا نونف عيمج

 نيملسملا نم اولتق دقلو . اينابسا لجا نمف ايناطيرب تدجو اذا هنا ايناطيرب

 نب دمحم يوري . بسحو صخش فلا رشع ينامثلا براقي ام ةدحاو ةليل يف
 يف نفد باتك جرخأو ةفرغلا ىلا يدلاو ينذخأف ًاريغص ًالفط تنك :عفار
 ادحا ربخت الو انه هنفدأس . نيملسملا نآرق اذه كباتك اذه ىل لاقو ضرألا

 فرش كني رسل اذاو كاسم اذتهو كنس كلاس مكن دي كما نس
 يلاتلا مويلا يف ةسردملا ىلإ تبهذو نيترم باتكلا تجرخأ لوقي . كنولتقي

 فصن اومرو كدلاو اولتق دقلف ةنيدملا نم رارفلا انيلع لاقو نبأ قيدص ءاجف
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 ىراصنلا هلعف ام اذه ةيناثلا ةهجلا يف رخآلا فصنلاو عراشلا فرط يف هندب

 اولوتسي نا اوعاطتسا ىتح نيملسملا عضو حبصا ذكهو مالسالاب رامعتسالاو

 لوقت خيراوتلا عيمج . ؟ فيكو اهوذخأ اذامل نوملعت له نكل . اينابسا ىلع

 ةيمالسالا نادلبلا ىلع مكحت تناك يتلا ةقئاللا ريغلا تاموكحلا :نيببسل

 بابشلا نوهلي مث ةيرامعتسالا ةفاقثلا رشن هب نوموقي ام لواو . اهنيح'

 اذهو ًاناجم بارشلاو ءاسنلا نومدقي ثيح داسفلا زكارمو طالتخالاو ءاشحفلاب

 ناك اذا . ةدحاو ةليل يف اهوعجرتسي نا اوعاطتسا ىتح اينابسا ىلإ هوبلج ام

 . نورخآلا هبكريسف لهاج ملسملا

 يا 00 ملاعلا عيمجلا وجهي 5 ارعاش ناهفصا يف ناك

 تيأرف . هناصح يقسأ نا ينم بلط همداخ لوقي ًائيس هعبط ناك

 200 : يديس ىل لاق يتدوع دنعو ءاملا هتيقسو تلخدف احوتفم ةسردملا

 دي ماما و للعلا لاقف ةسردملا نم هتيقس ينا هتريحخأف اعيرزيم تع

 البنت حبصي ملعتي يذلا نا ءازهتسالا ديري ناك هنا يا . هماويرم نع

 ال ملعتي يذلا نا ة ةديجلا هتاملك نم اهنا تلق هنع ينوربخأ امدنع . الريتعو

 الو نوملظي ال» ميركلا نآرقلا لوقيامك .دحأ هبكري نا لبقي

 رامحلاو نيرخآلا ملظي عبسلا . رامحلاب الو عبسلاب نتبمل ملسملا('”#نوملظي

 موي لكشلا اذه ىلع رشحيسو رامح وهف ملظلاب لبقي بعش لكو ملظي
 . ةمايقلا

 تايآلا هذه عيمجو عابسلا لكش ىلع رشحتس نيرخآلا ملظت ةما لكو
 نولبقي ال نيملعتم ديرن ملظنم الو ًاملاظ ديرن ال لوقت اهتأرق يتلا تاياورلاو

 . يناثلا رمألا ناك اذهو . ملظلاب

 دقلو . ملعتلاو ميلعتلا ىلع اوصرحتو اوبغرت يكل :ثلاثلا ببسلا

 داهاج شن اذا هنأل ةحرابلا ساسألا اذه ىلع ءانبالا ةيبرت ىلع تدكا

 )١( /ةرقبلا 7/4 .
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 هباصا ناف فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو# فرح ىلع هناميا نوكيسف

 وه كلذ ةرخآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصا ناو هب نأمطا ريخ

 . 29 «نيبملا نارسخلا

 (ع) نيسحلا هللا دبع ابا لوقي امكو مهبولق يف ناميالا خسري مل ءالؤهف
 امدنع ءالؤه 2").هتنسلا ىلع قعل نيدلاو ايندلا ليبع سانلا» : : هتيطخ يف

 . معنلا رئاسو مهتيبو مهبسك ىلع هللا نوركشيو نوحرفي ريخ مهبيصي
 لحت ناام موكل # نيملاعلا بر هّلل دمحلا# امئاد لوقيو #«هب نئمطا#

 لجو زع هللا ىلعو ةروثلا ىلع ءيش لك ىلع ضرتعيو بضغي ىتح برحلا
 ىلع بلقنا ةئتف هتباصا ناو# . لحملا يف هشاقنو تيبلا يف هخارص ىلاعتي

 . #ههجو

 حبصي ًاملاع ناسنالا نكي مل نا «ةرخآلاو ايندلا رسخإ» نآرقلا لوقي
 جهن يف (ع) نينمؤملا ريمأ لوقي . هناسل ىلع قفل وا فرخ. قاع امقاق هيد

 عابتا عاعر جمهو ةاجن ليبس ىلع ملعتمو ينابر ملاع : ةثالث سانلا» ةغالبلا

 نكر ىلإ اوأجلي ملو ملعلا رونب اوئيضتسي مل حير لك عم نوليمي قعان لك

 مهضعب (عاعرلا جمهلا» ءالؤهو ثلاثلا مسقلا نم نوكت نا رذحاف(00قيثو

 لوقي . حايرلا مهل رياطتو اهنودقتفي رخآلا ضعبلاو لالقتسا هيدل
 ءالؤه نم نوكي ملاع عبات وا ًاملاع ناسنالا نكي مل اذا (ع) نينمؤملا ريم

 قعان لك عم بدنيو قحلي توص عمس املك «قعان لك عابتا» حبصيو

 يف هضي مل معلا رون نأل «حير لك عم نوليمي» : ةيواعمل ما ناك (ع) يلع

 رخآو ادحلم ًاموي حبصيف . ءاملعلاب طبتري الو قيثو نكر ىلإ ءىكتي الو هبلق
 . ثلاثلا مويلا يف بوتي دقو ايغوينت

 ش ١١/جحلا )١(

 . ١90 ص « :؛ دلج راحبلا . ١75 ص لوقعلا فحت (1)
 . 8 ربخ ١87 ص «. ١ دلج راحبلا (1)

١ 7# 



 قيفرلاو ةماعلا ةلاحلاو ةئيبلا ناف ًافقوم ناسنالا كلمي ال امدنع ةداع

 نا ديري ال . كلذ كل ديري ال مالسالاو هرعاشمب مكحتتو هبذجت ءيسلا

 نكت مل ناو . لقعلاو ملعلا عبتت نا كديري لب . لقعلاو ملعلا كنم فطخي

 :(ع) نينمؤملا ريمأ لوقي دسافملا عيمج أشنم اذهو ًالعتم نوكت نا ًاملاع
 لمع نود نم ملاعلا ياك'7(كسنتم لهاجو كتهتم ملاع نالجر يرهظ مصق»

 ناورهنلا جراوخ . جراوخلا لاثما كسنتملا لهاجلاو هلاثماو صاعلا نب ورمعك

 اورفك مهنا ىتح ةلهج اوناك مهنكل ليللا ةالص يدؤي مهبلغا نيكسنتم اوناك

 اولتق نا مهب غلب مهلهج نا . يحيسملا قادرج جروج لوقي ناكو (ع) ًايلع
 . ! ىلاعت هللا ىلا ةبرق دجسملا يف هللا يلو

 طبترت مل نا كنال ربنملاو دجسملاب طبترا وا ملاعلل ًاعبات نك انلق اذا
 ةداسلا اهيا ! ! ىلاعت هللا ىلإ ةبرق دجسملا يف مجلم نباك هلتقتس (ع) يلعب

 اوررك . تارضاحملاو دجاسملاب مكءانبا قلعتي نا ىلع اولمعا تاديسلا اهتيا

 ردقي نم ىلإ مهوذخف تاهبش مهيدل ناك اذا . رمألاب اوفختست ال امئاد كلذ

 . اهيلع مهبيجي نا

 يعيشلا بهذملا ةصاخ مالسالا نا مكل لوقا . ! ءازعألا بابشلا اهيا

 دجوي الو لاكشا يا ىلع بيجيو ؛ ًادج ةتباث .هسسأو ندعم يا نم ىوقأ

 . كتاهبش ىلع درلا ىلع زجعي نا ملاعلل نكمي الو مالسالا يف قلغم قيرط
 . اهقيرط نع ةرامألا سفنلاو ناطيشلا كسوسوي نا عدت الو « ءاملعلا عجار

 يف ةريثك ةينيد بتك كانه هلل دمحلاو . املعتم نك املاع نكت مل ناف

 عم اولماعت بابشلا اهيا . قالخألاو مالكلا ملع يفو ةيمالسالا فراعملا

 مل ناو مكعفني اذه نا اوملعاو . ربنملاو بارحملا عمو ةيلمعلا ةلاسرلا

 مدعو لهجلا كلذ ببسو هللا ىلإ ةبرق اينابر املاع نولاتغت دقف كلذك اوحبصت
 مهيلع سبلتت ةلهجلا نم ًاريثك نأل ًائيش ركذأس انرخأت دقل . ملاعلا عابتا
 : ةيواعم ىلإ اهبتك ةلاسر يف (ع) يلع مامالا لوقي . كلذ اورذحاف رومأآلا

 )١( دلج راحبلا ١ ص ١١١ .
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 يف ينزت تناك يتلا ةأرملا كلتك كنظا :لوقيب مث ! لجسم نتا هللا فدع

 . «يقدصتت الو ينزت ال كل ليوف» :سانلا اهل لاقف اهلامب قدصتتو ةيلهاجلا

 ةبرق مارحلا لاملاب قدصتي يا كلذب موقي هناف ًالهاج ناسنالا حبصا اذا

 لوقي . ةنسحلا مساب يصاعملا بكتريو برقتلا ةين ملظي دقو ىلاعت هللا ىلا
 : ميركلا نآرقلا

 ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا ًالامعأ نيرسخألاب مكئبنا له
 طرفم اما لهاجلا» :(ع) يلع لوقي امكو())اعنص نونسحي مهنا نوبسحيو
 لادتعالا ىلع ناسنالا ظفاحي يكو مالسالا عم ضراعتي امهالكو (طّرفم وا

 ىلع مكءانبأ اوبغرت نا مكيلعو . مهعابتاو ءاملعلا ةسلاجمو ملع ىلا جاتحي

 . عمتجملا ىلإ اولخديو اوربكي نا لبق مهنيد رومأ اوملعتي ىتح . كلذ

 )١( :/فهكلا ٠١ .
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 رشع يداحلا لصفلا

 لفطلا هاجتا نيدلاولا ةفيظو

 . مهدالوا ةيبرت نيدلاولا تابجاو نم نا يا سفنلا بيذهت نع انثحب

 مهقامعا يف اوعرزيو مهدوجو يف لئاضفلا اوخسريو ةيقالخألا لئاذرلا اوليزيف

 . ةرمثم ةبيط ةرجش

 يف اوعسي امك اذهل اوعسي نا مهيلع . ةبعصلا مهتامهم ىدحا هذه

 . مهسفنا حالصا

 نيئس هيف ثحبن دقو . ميقو لوطم ثحب سفنلا بيذهت يا ثحبلا اذه

 وا ةسلج يف هلامكا عيطتسن الو . ثحبلا يهتني الو تقولا يهتنيو لاوط

 يأرب ةلأسملا هذه نا بابشلا ةصاخ عيمجلا ملعي نا يفكي نكل نيتسلج
 سفنلا بيذهت اهنم بجوألاو ةبجاو ةالصلاف . تابجاولا بجوأ نم مالسالا
 . قالخألا ةلأسم يا

 سفنلا بيذهتو قالخألا ملع هنم بجوألا نكل بجاو داهجلاو جحلاف
 (هر) يناثلا ديهشلاك قالخألا ملع يف اولغتشا نيذلا ةصاخ انئاهقف عيمجو

 مامالا ميظعلا ةروثلا دئاق ريبكلا انذاتساو يئابطابطلا ةمالعلا مظعألا انذاتساو

 اهناف كلذل تابجاولا بجوا نم ةلأسملا هذه نأب فرتعي مهعيمج ينيمخلا

 هذه نع ثدحتت ميركلا نآرقلا يف تايآلا يثلث نا ثيحب ادج ةمهم ةلأسم

 ا/ا/ ١



 قالخا باتك الصا نآرقلا نا انلق اذاو . رشابم ريغ وا رشابم لكشب ةلأسملا

 ميظعلا انذاتسأ نا ىتح . ًاعطق نيتطخم نوكن نلف . ناسنالا عنصل ءاج دقو
 دجن ال انناو قالخألاب قلعتت نآرقلا تايآ عيمج نا لوقي ةيمالسالا ةروثلا دئاق

 نم نكل مامالا ةفارظو ةقد كرد عيطتسن نكن مل اذاف قالخألاب قلعتت ال ةيآ

 . سفنلا بيذهتب قلعتي نآرقلا يثلث نا كرد عيطتسن اننا هب ملسملا

 اهدعب نم لاق مث ةرم ةرشع ىدحا مسقأ سمشلا ةروس يف نا ىتح

 . 7"2«اهيسد نم باخ دقو اهاكز نم حلفا دقإ»

 ةيآ نآرقلا يف دجن اال ثيح روسلا نم اهريغ نع درفنت ةروسلا هذه نا

 دكؤيل ةرم رشع ىدحا مسقا دقلف لكشلا اذهب رمأ ىلع اهيف دكأ دق ةروس وا

 بذهملا نا مسق رشع دحأ دعب لاقو . سفنلا بيذهت ملعو قالخألا ىلع

 تافص همكحت نم رسخيسو . طقف حلفيس هسفن نم لئاذرلا علتقي يذلا

 دق يبن فلا نورشعو ةعبراو ةئملا نا ثيحب ادج ةمهم ةلأسملاو . ةليذرلا

 الوسر نييمألا ىف ثعب يذلا وه :نآرقلا لوقي رمألا اذه لجا نم اوثعب
 دوجو نا يا“ ”«ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع اولتي مهنم

 ممتأل تثعب» :(ص) يبنلا لوقي سفنلا بيذهت .لجا نم يعيرشتلا ملاعلا

 . (قالخألا مراكم

 . ةيحانلا هذه نم انلافطاب متهن نا انيلعو ةمهم ةلأسملا هذه

 موحرملل راونألا راحب باتك يف ًالثم (ع) تيبلا لها تاياور متعجار اذا
 كلذ تاياور رثكا نا نودجت ةعيشلل ةرايس ةبتكم دعي يذلا ىسلجملا ةمالعلا

 فراعملاو هقفلاب قلعتت تاياور هيف دجوت . قالخألاب قلعتت فيرشلا باتكلا
 اذه نم ربكألا مجحلا تذخأ دق ةيقالخألا تاياورلا نا الا ةيمالسالا

 يذلاو هبر نذاب هتابن جرخي بيطلا دلبلاو# :ميركلا نآرقلا لوقي . باتكلا
 مكنبا متبذه اذاف . ضرألاب بلقلا هبشي ثيح(”4ادكن الا جرخي ال ثبخ

 . ١٠-9/سمشلا )١(
 . ؟/ةعمجلا (؟)

 . 08/فارعألا (؟)
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 اهيف تبنيس ضرألا هذه ناف رخافتلاو بجعلاو لخبلاو ةينانألاو دسحلا نم

 امدنعو هتوخا معطي ىتح ًائيش لكأي الو نيرخآلاب لفطلا اذه ركفيسو .رمثلا

 حيض سكش ناو لإ يدحملا رو مدعلاو حاملا لد نع ليجرعا
 لوفي قيوخالا لالغتما ىلغاالا لمعي الو اغعداخم ايكاشغ اعيم هلق ناك قف

 تناك نافو» هيف امب ءانالا حضني يا” «هتلكاش ىلع لمعي لك لق# نآرقلا

 . نيعملا ءاملاب ءانإلا حضنيسف مكرئامض يف ةخسرتم ةنسحلا تافصلا

 ناك اذا متبرج دق اونوكت دق ًاعبطو كتيب ىلإ بهذت امدنع مويلا برج

 ادوييح ناك اذا هءانا نم حضني اذام رظناف هبلق يف ةليذر ةفص كلمي مكلفط

 مألا تعضرا اذا وا . كلذ لجا نم هيذؤي دقو هاخأ ليبقت نم قياضتيس هناف

 هاخأ ءاكبل يكبي هناف انونح ناك اذا اما . ءاكبلاو خارصلاب أدبي . عيضرلا

 ناسنالا ناك اذا . كلذك ًاضيا نحن كلذ عاطتسا اذا هتاكسال ىعسيو ريغصلا

 الو فعضتسملا سلاجي الو ءيش ىلا عمتسي ال دجسملا ىلإ يتأي ال ًاربكتم

 لاق الا ريذن نم ةيرق ىفف انلسرا امو# :نآرقلا نوكي كلذل . قحلاب لبقي

 ١ . 94"2نورفاك هب متلسرا امب انا اهوفرتم

 اوناك يبن فلا نورشعو ةعبراو ةئملا اوضراع نيذلا نا نارقلا لوقي

 نم لوا نا دجن قباب نآرقلا علاطن امدنع نيفعضتسملا سيلو نيربكتسملا

 اوناك اذا مهنال . نيعضاوتملاو نيكاسملاو ءارقفلا ءايبنالا لوح عمتجي

 قحلا هجاويو 2 مهو قحلا ىلع نوسوديس مهناف ربكتلا ةفص نوكلمي
 ةليذرلا ةفصلا هذه تناك دقلو . اهيلع يضقي نا ىلإ ةحارصب ةققعللاو

 يف اهتولت يتلا ةيآلا ىقبت نا بجيو . ةمايقلا موي ىتحو مدآ دهعع نم ةدوجوم

 اة ل . «هتلكاش ىلع لمعي لك لق# امئاد مكناهذا

 لعفلاو لوقلا حبصيسف . بلقلا يف ةدوجوم ةليذرلا ةفصلا تناك اذا

 ةداملا تافصلاو ا بلقلا عضوف . انفنا حيحص كلذ سكعو . ء يس

 5 85 /ءارسالا )ع(
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 بجيف ءانالا ىتام ىه ةئيسلا تافصلا نوكت نا نم راذح 1 هيف ةدوجوملا

 امدنع «اهاسد نم باخ دق# . هيقشتو ناسنالا ىلع يضقتسف الاو اهتلازا

 . كلذك لاحلا نا دجي دارفألاو خيراتلا ناسنالا لاطي

 لبقي هنا ىلا ةفاضالاب قحلا ىري مسف : نيمسق ىلإ سانلا نآرقلا مسقي

 3 اذاوإ# هانفرع يذلا دمحلا نولوقيو انصرفو ًاقوش عمدلاب هنيعأ ضيفت هب

 نم اوفرع امم عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت لوسرلا ىلإ لزتاام

 نم قحلا وه اذه ناك نا مهللا اولاق ذاوإ# هب نولبقي ال قيرفو'4”7قحلا

 ىقرت ىري هنا يا“""”4ميلا باذعب انتآ وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطماف كدنع

 هللا نم هتوم بلطي هنكل رطيسم قحلا ناو تناب دق ةروشلا ملاعم ناو نآرقلا
 ا نيس سويس 2 داي ديا يلع

 انيلع رطمي نا هللا لأسا 0 ل

 رظنا . ””4عقاو باذعب لئاس لأسإ# ةفيرشلا ةيآلا تلزنف . ًاران وا ةراجح
 ةنةلقفت اه اذنه قتلا ىرياذا: قلع توما [قيرويت ةاسنألا ةنيايعق ىلإ
 . ةليذرلا تافصلا

 نم ًائيش مكل لقنأس (ع) نينمؤملا ريمأب قلعتي ٍءازع موي مويلا نأل
 هيلع دسحلا هلتق دقل ؟ (ع) نينمؤملا ريمأ اولتق اذامل اورظناو . هاياضق

 مجلم نبا فيس هلتقو . ةيبصعلاو ةفعلاو هاجلاو لاملا بح هلتقو . مالسلا

 يف هووز نا دعب ةفالخلل (ع) هوبصن دقل ؛ . كرابملا هسأر ىلع لزن يذلا

 عمج نكمي ال ؛ةغالبلا جهن يف ءاج دقل ًاماع نورشعو ةسمخ ةدم تيبلا

 نآلا يبنلل ةفيلخ حبصي نا نكمي ال : سانلل لاق هناو . تلاس دق يتلا هايملا

 )١( /ةدئام 8١ .
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 قنتخي نا يشخ هنا ىتح هدنع اوعمتجاو اولبقي مل مهنكل ؟ هيلع امب موقي ناو

 امب لاقو ربنملا (ع) مامالا دعص . ةوقلاب (ع) مامالا اوعيابو « هيدي نيب هلافطا

 ناك امك لاملا تيب لاومأ مسقأسو اذكه يبنلا ةنس نا سانلا اهيا :هانعم

 . نيبرقألا نم ناك ول ىتح ملظلا دض قحلا عم نوكأسو « يبنلا اهمسقي

 هديؤي عيمجلا ناكو . مكءاسن روهم تناك ول ىتح قحلا نارما عجرتسأسو

 لجو زع هللا رما امك لاملا مسقي (ع) يلع ذخا ىلوألا مايألا ذنمو . ريبكتلاب

 . ضفر هنكل مهلاح ىلا رظني نا هنم اوبلطو . ريبزلاو ةحلط ظيغ راثا امم

 لل ل ل ل ا ا

 اوناك قنة نيف لاو ةحلطلا ناكو . لعتشم جارسلاو (ع) يلع ىلإ اوؤاج

 نايدؤيو داهجلا يف ناكراشي اناكو نيصاخلا (ص) هللا لوسر باحصا نم

 اصخش ناك دقل ريبزلا نع لوقي ناك نينمؤملا ريمأ نا ىتح . ليللا ةالص

 بتكملاب قلعتن نا نم ةليذرلا تافصلا نم هللاب ذايعلا . هدسفا هنبا نكل اديج

 ؟ امهروضح ببس نع (ع) مامالا اهلأسف (ماقملاو هاجلا) ةلواطلاو يسركلاو
 ماقف ...و كعم لمعن نحن كئابرقأ نم نحن ىلع اي ضارتعالاب اوأدبف

 نيملسملا لاوما نم ءوضلا اذه نا ؟هولأسو اوبجعتف جارسلا افطاو (ع) يلع

 اوأر امدنعو رون نود نم مكمالك عمسا نا عيطتساو . مهب قلعتي ال مكمالكو

 مهمالك اوعطق لاملا تيب لاوما.نم ةعمشب ىتح طرفي ال (ع) يلع نا

 . تيبلا قوف سلجي ناكو مالسلا هيلع هيلإ رخآ موي يف اوءاجو .اوبهذو

 كلذ ىلإ ةمهم ةعاضب تورضحا دقل لاقو عراشلا ىلإ رظنف . نوملكتي اوذخأو

 0 اب يتأي امدنع مكيأر امف رجتملا

 باجأف ! ؟ نينمؤملا ريمأ اي قرسن :اولاقو هلوق نم اوبجعتف . يقابلا مكيطعاو

 تيب نم قرسا نا يا ينم هنوبلطت ام نع كلذ فلتخي امو :مالسلا هيلع

 ىلع اوضرحيل ةكم ىلإ اوبهذو مهتعيبب اولخأف اهدعب اولمحتي ملو . .لاملا

 برح ىلع اضرح ناذللا امه هاجلاو لاملا بح نا نآلا اوققد (ع) يلع

 بيذهت نا ميظعلا ةروثلا دئاق ميظعلا انذاتسا لاق اذا اوبجعتت الو . .(ع) يلع

 ريبزلاو ةحلطلا هاجلاو لاملا بح ىلع ثح دقل تابجاولا بجوا نم قالخألا
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 ىوري هنا ىتح (ع) ًايلع ضغبت تناك يتلا ةشياع عم اوقفتاو يلع لاتق ىلع

 دمحلا تلاقف لتق ًانامثع نا اهوربخأ امدنع ةنيدملا ىلإ هجوتت تناك . اهنع
 تيل»:تلاقو ًاريثك تبضغ ةفيلخلا حبصا (ع) ًايلع نا تملع امدنع هنكلو : هلل

 . «(اذهب عمسأ نا لبق يلع تقبطأ ءامسلا

 تسأرتو جدوهلا تبكرف . ريبزلاو ةحلطلا اهلغتساو . ةكم ىلإ تداعو

 روث نب بعك كانه ناك ةرصبلا ىلإ اولصو امدنعو . اهلوح اوفتلاو شيجلا
 دعب نكل ةوعدلا باجتسمو ًاحلاص ًاناسنا دمي ناكو اهيف ًايضاق ناك يذلا
 رهاظتو ةرصبلا ىلإ لحرف دسحلا هبلغ ةفوكلا ىلإ 0ع) يلع مامالا ءيجم

 مهديفيسو ًابعك اولغتسي نا مهنكمي هنا ريبزلاو ةحلطلا ىأرو . كانه غيلبتلاب

 اورذحأ نيكسنتملا اهيا . مهعم نيذلا بزاحم فلا: كولسلا مهديفي ام ردقب

 ةالصل نمقت يتاللا 0 ءاسنلا اهتيا . ةليذر ةفص مكيدل نوكت ال نا
 هذه بهذتسف الاو . ةليذرلا تافصلا كرذحا ةعامج ةالصلا نذؤتو ليللا

 . ىدس اهعيمج تانسحلا

 يلصي امئاق هودجوف . روث نب بعك دنعل ليللا فصتنم يف اوؤاجو

 ربخأو « (ع) نينمؤملا ريمأ اودقتناو هيدي نيب اوسلج ىهتنإ نا دعبف دبعتيو

 نوديرت فيك لاقو بعك نول ريغتف . ةفالخلا نم هلزعو هبرحل اوأيهت دق مهنا

 هيف ثعب يذلا مويلا نمو هنع ثدحتت نارقلا ىف ه ةليدع تايآ كانهو يلع لاتق

 هزيم ابيك ةيفاما اوعضوف . ىلع ددري وهو اندلا نعد ىتنحو (ص)و لوسرلا

 . ليللا ىف ة ىلصي ناك هنا حوراعلا نين يعور هيلع لعشي يحل ناكو مهاردلا

 يسال « ناه نقرتكماو . هنم ينحراو ايلع ذخ مهللا لوقي ناك هنا دب ال

 دصقي ناكو خيراتلا ولحم للحي امكو ! ؟ يننوعدخت ىتح قمحأ ان أله : الئاقريبزلاو

 ًايلع ىرأ ال ينإ ًاقح : نفك لاق ارغأو اوفاتظاف, ل ل

 . ةفالخلا قحتسي

 اورصنا سانلا اهيأ» :سانلل لوقيو ةشئاع لمج رجي حابصلا يف ماقو

 هلوح سانلا فتلاف . هب رحل اوبهذو هوعفرو نارقلا اولمح دقل . «نينمؤملا ما

 م١



 . هتدابعو هدهز ىلإ ةفاضالاب ًاملاع ناك هنا كلذ نم مهفيو ةبطخ مهيف بطخو

 . ناسنالل ائيش لعفي نا ردقي ال ملعلا ناف ةليذر ةفص كانه تناك اذا نكل

 وا ثهلي هيلع لمحت نا بلكلا لثمك هلثمف» :ميركلا نآرقلا لوقي امكو
 مكمأ هذه دضعلا رشعم اي» ةبطخ يف روث نب بعك يف لاقو“'74ثهلي هكرتت
 ينعي مالسالا ةشئاع وه مالسالا نا كلذب ينعي يا «مكموصو مكتالص اهناف

 لب الك ؟ (ع) يلع برحل يتأي يذلا روث نب بعك ناك لهو . .يلع برح
 ريبزلاو ةحلطلا ناك ما . دسحلا لب . ال ؟ ةشئاع تناك وا . دسحلا ناك

 لب ؟ سانلا ناك ما . لاملاو هاجلا بح ناك لب الك ؟ (ع) هلاتقل نوتأي نيذلا

 ريبك ددع لتقو ناشيجلا ىقتلاو . طيرفتلاو ةفيزملا رعاشملاو لهجلا ناك

 ىلع مهماهسب نوقلي اوذخأو . ريبزلاو ةحلطلا شيج موجهلا أدب . مهنم

 نوقلي اوذخأو . ريبزلاو ةحلطلا شيج أدب اوهتنا امدنعو (ع) يلع شيج

 ءاجو ةيامرلاب (ع) يلع شيج أدب اوهتنا امدنعو (ع) يلع شيج ىلع مهماهسب
 ىرخأ ةقطنم ىلع ءاج هنا ول هلتقيل نكي ملو روث نب بعك بلق ىلع مهسلا
 نسحلا هنبا يلع مامالا رما مث لمجلا نع عقوو . ةساسحلا نكامألا ريغ

 ةشئاع جدوه عقوو لوألا موجهلا ذنم دضعلا ةفئاط اوقرفف امهيلع هللا مالس

 . مارتحاب سانلا نيب نم اهذقنأف ضرألا ىلع

 ملو ىلتقلا نيب لوجتي (ع) نينمؤملا ريمأ انالوم ناك» : يوارلا لوقي
 ناكو روث نب بعك ىلا لصو نا ىلإ مهريغ وا موقلا ءاسؤُرب امامتها ٍدْبِي

 ههجو ىلإ رظنف هرهظ ىلع هديب ىتلا اصعلاب (ع) هبلقف ههجو ىلع ابكم
 هنا ينبيصي نا يغبت تنك يذلا بيغلا مهس تيأر له بعكاي :لاقو

 ذاعم . «دسحلا كب لعف اذام تيأر لهو . كترخآو كايندب بهذأو . كباصا

 6 وون ناسنالا حبصي نا هللا

 ىلإ هعضو ىلع ًاريثك هدسحي راج صخشل ناك : يقارنلا ققحملا لوقي

 ١١( الأعراف/١75 .

 دلج "5/8 ص ديدحلا يبا نبا حرش. نم سبتفم (؟9) ١ .

 ليدل



 بجعت راثا امم اريثك هيلا نسحي ذخأو امالغ ىرتشاف. . هسفن لتقي نا ررق نا

 تنسحا اذامل فرعت له :هل لاقو هبحاص هحراص مايالا دحا يف « مالغلا

 ىلإ ينذخأت نا كديرا ينأل لاق . يفنلاب مالغلا باجأف لكشلا اذهب كيلا

 . كلذ نم ىذأتيو انراج ىلع اوضبقي يك . كانه ينلتقت ناو ناريجلا حطس

 . هيلع اوضبقو مالغلا ىلع اومجه سانلا نكل , هبحاص هرما امب مالغلا لمعف

 . نجسلا ىلإ هراج بهذي ملو وه تامف . مهربخأف ببسلا نع هولأسو

 ناكد دجيف قوسلا ىلا ىتأي . ناسنالا ةايح ىقشت ةليذرلا تافصلا

 دييحلاوناستالا قسيت اسهر م تسحتلا وه اذه كلذل' سرت املك راج
 اهيا . هترخآو ناسنالا ايند عيضت تافصلا نم مهريغو لاملاو هاجلا بحو

 تافص مكدالوأ ىدل نوكي نا اورذحا مكسفنأل اوهبتنا تاديسلا اهتيا ةداسلا

 اذه نع نيرخآ نيموي ثدحتنس كلذل اصقان ثحبلا لاز ام « ةليذر

 . عوضوملا
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 رشع ىناثلا لصفلا

 مالسالا ءاقب ببس (ع) ىلع

 . هيف دهشتسا نمو هللا تيب يف دلو نم داهشتسا قىركذد مويلا فداصي

 هل عمجا نم داهشتسا ىركذو . ربصلاب وا داهجلاب اما اماع نيتس هلل لمعو

 وهف مالسإلا ناك امل هالول نا (ع) تيبلا لها تاياورو خيراتلا ةاور عيمج

 ةئامثالث هنع ثدحتت نم ىركذو . مالسالل ةيقبملا ةلعلا وهو ةدجوملا ةلعلا

 . يلع نود نم صقان مالسالا نا نآرقلا دنع لوقي نمو . نارقلا يف ةيآ

 يلع اذهف هالوم تنك نم» :لاقو (ع) يلع مامالا دي (ص) يبنلا عفر امدنع

 مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكا مويلا» ةفيرشلا ةيآلا تلزن اهدنع هالوم

 دقو ًاصقان لازي ام ناك مالسالا نا يأ >هًانيد مالسالا مكل تيضرو يتمعن

 هذه نم ديفتسن اننا ميظعلا ةروثلا دئاق مظعألا انملعم لوقي امكو يلعب لمتكا

 . مالسالل لصف ايلع نا ةيآلا

 بصتني نا لبق تلك يتلا ةيناثلا. ةيآلاو هل ماوف الو لصف الاب عونلاو مالسالا

 . ًاضيا كلذ نع ثدحتت (ع) ًايلع (ص) يبنلا

 ١١( ”/ةدئاملا .
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 تغلب امف لعفت مل ناو كبر نم كيلا لزنا ام غلب لوسرلا اهيا اي»
 لاوط تاقشم نم (ص) يبنلا هلمحت ام عم يلع نود نم مالسالاف(أ”«هتلاسر

 عم قحلا» هعم (ع) يلع نوكي امدنع الا مودي الو ىقبي الو ائيش سيل اماع 77

 اهركذ دق يتلا يه ةلأسملا هذهو('”(راد ام ثيح رودي قحلا عم يلعو يلع

 لقني .رتاوتب ةنسلاو ةعيشلا هلقانت يذلا نيلقثلا ثيدح يف (ص) يبنلا

 سيفنلا «ريدغلا» باتك بحاص ميظعلا لجرلا كلذ ينيمألا هللا ةيآ موحرملا

 اهركذ دقلو . ةنسلاو ةعيشلا دنع ةرتاوتم ةياور هذهو ياورلل دنس 5٠7 لقني

 ينا» :لوقي ناك ةبسانم لك يفو ةرم فلا وا نيتئم ٠ ةرم ةئم (ص) لوسرلا
 نا ام ضوحلا ىلع ادري ىتح اقرتفي نل يترتعو هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات

 هتثعب ةيادب يف كلذ ركذ دقلو يلعو نآرقلا يا"”)«ًادبأ اوُلضت نلف متكسمت

 الا . هتايح لاوط ائيش بتكي مل هنا اضرف يلعو « (ص) هراضتحا دنع ىتحو

 ةنسلاو ةعيشلا هب فرتعت ام اذهو بتكي نا يوني تاظحللا كلت يف ناك هنا

 ناديري ناك هنا (ص) اهلاق يتلا ةلمجلا نم حضوتيو ةاود راضحا بلط ثيح

 ىتح اقرتفي نل يترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ينا» كرابملا هطخب بتكي

 . «ضوحلا ىلع ادري

 ةيرشبلا ملاعل ًاراختفا دعت ىتلا ةيصخشلا هذه « ةرينملا ةيصخشلا هذه

 . اهنع بتكي نا هيلع هملع رهظي وا رخافتي نا ديري نم لك ىلعو

 راعشأ ةدع هيف ركذ (ع) يلع مامالا .نع ديج باتك قادرج جروج فلأ

 نع سيلو يلع نع بتكت ينارصنلا تنا اذامل ينلأست ال اهدحأ يف لوقي

 تثحبو ةليضفلا قشعا ينأل :بيجأسف ؟ مالسلا امهيلع ميرمو ىسيعك هريغ
 . رعشلا هل تبتكف « يلع اهردصم نا تدجوف ملاعلا يف

 )١( ”ا//ةدئاملا .

 )( دلج ديدحلا يبا نبا حرش ١ ص 7947 .
 )( ص 7 دلج راحبلا ٠١5 901ا/ رب ٠١ .
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 نع ًائيش اوبتكي نا اوعاطتسا مهنأب نورختفي ًاعيمج بتاكلاو رعاشلاو

 . (ع) يلع

 (ص) يبنلا عم هرمع نم ًاماع نيثالثو ةثالث ىضق يذلا ميظعلا اذه
 همايا ذنم مالسالا ىلع يضقل (ع) يلع نكي مل نا ةعيشلاو ةنسلا فارتعابو
 امدنعو « مالسالل ةدجوملا ةلعلا (ع) ايلع نا ةبلطلا نحن لوقن امكو ىلوألا

 رفكلا عم هلك مالسالا زرب» (ص) لوسرلا لاق دو دبع نب رمعل (ع)زرب
 مالسالا يتلكسف باع اذاو هلك مالسالا بلغيسف بلغ اذا ًايلع نا يأ (هلك

 (ص) هللا لوسر لتقل نينحو دحا برح يف مالسلا هيلع نكي مل ناو . هلك

 امنا نينامثلاو ةعبسلا بورحلاو مزهلو مالسالا أفطنال يلع نكي مل ولو

 لصو اذا مالسإلا نأب فرتعي قيدصلاو ودعلاو ةكرابملا (ع) يلع ديب ترصتنا
 ةلعلا ببسبف اماع نيسمخ يف ملاعلا زهو زاجحلا يف رشتناو نيملسملا ىلإ

 . (ع) يلع يأ ةدجوملا

 . (ص) يبنلا ةلحر دعب كلذ نم مهألا نكل يبنلا دهع يف ناك اذه

 ىلع اوضقي نا ىلع اورمأت دق ةنوخلا نم مهريغو نيقفانملاو دوهيلا ناكف

 ةنوخلا نم مهريغو نيقفانملاو دوهيلا ناكف . (ص) يبنلا ةلحر دعب مالسالا
 مل نا دعب (ص) لوسرلا ةلحر دعب مالسالا ىلع اوضقي نا ىلع اورمأت دق

 اهجراخ نمو ةنيدملا لخاد نم نوططخي اوذحخأف .هتايح يف كلذب اورفظي

 يا مويلا اكيرمأو ةيسورك ناتربكتسملا ناتردقلا يا زاجحلا جراخ نم ىتح

 ةنيدملا يف نيقفانملا ططخي ناك كلذكو . دهعلا كلذ يف ىرسكو رصيقلا

 . نيملسملا يديأب اولبق وا اورجه وا اوتتشت دق اوناك نيذلا دوهيلاو امهجراخو
 ذفنيو ةنيدملا يا مالسالا زكرم يف نيملسملا نيب اوعقوي نا مهططخم ناكو

 ررق ةدعاس ىنب ةفيقث ةيضق دعب (ع) يلع لاق كلذل . جراخلا نم هرود ودعلا

 اذا هنأل . تيبلا يف سولجلاو ةماقتسالاو ربصلاب مالسالا ىلع ظفاحي نا

 مجاهيسو ككفتتس نيملسملا ةدحو ناف هقحب بلاطو فلاخو ضراع

 هريغو باذكلا ةمليسمك نيقفانملاو . ناريا ىرسكو مورلا كلمك نيرمآتملا

 ما/ ١



 هفيس نأل هفيس نم مظعأ هربص ناكو (ع) يلع ربص كلذل . مالسالا دوهيلاو

 ءاقب ببس ىلع ربص .انيلا مالسالا لصوا هربصو 0 مالسولل ىطعا

 . (مالسلا مالسالا ىلع» راصلو دحاو رهش يف هيلع يضقل الاو مالسالا

 ركذيو (ص)لوسرلا دهع يف فيسلا لمح نم هيلع بعصا ناك هربصو
 . 2")اجش قلحلا يفو ىذق نيعلا يفو تربص» :لوقيف ةغالبلا جهن يف كلذ

 ةجيتن نا ًاعطق نكل . مالسلا هيلع همالك يف قرغأ ال نا يعيبطلا نمو
 نا . نيسحلا مامالا ةروثو نسحلا مامالا ربصك هفيس ةجيتن نم مظعا هربص
 سيلف (ع) نيسحلا مامالا مايق نم مظعا نكي مل نا (ع) نسحلا مامالا ربص

 . ©0مادعق وأ اماق ناماما ناذه يانبا :(ص) مركألا يبنلا لوقي . لقأب

 تيأر :يوارلا لوقينيمولظمللو نيرخآلل ةبسنلاب ًادج ًاساسح (ع) ناك
 نسانلا يف هيطخي ويعو ضرألا ىلع هعومدو ةدشي يحي( عر نينمؤملا ريم
 :لوقي مث ءنالعاو أرسو ًاراهنو اليل موقلا ءالؤه لاتق ىلا مكتوعد دق يناو م
 ىرخألاو ةملسملا ةأرملا ىلع لخدي ناك مهنم لجرلا نأ ينغلب دقلو»'

 هو الا هنم ختمت ام اهثاعرو اهيللوامو هَبْلقو اهلجح عزتنيف ةدهاعملا

 لب اهولف هنن ناك اه انما اذه تعب نم تام أللسم ًاءرما نا ولف . . ماحرتسالاو

 دج يدنع هب ناك

 كلام» ةثداح ىلع ربصي نا بجي هنا مالسلا هيلع يلع ىري كلذ عمو

 يف ءداوس ةطقن» : يلزتعملا ديدحلا يبا نبا لوقي امكو ةثداحلا هذه «ةريون نب

 نم هنا (ص) هللا لوسر دنع لاق مهم وه «ةريون نب كلام» . مالسالا خيرات
 ربنملا ىلع وهو (ص) ىيبنلل لاقو . دجسملا ىلإ موي تاذ ءاج . ةنجلا لها

 (ص) يبنلا هل لاقف . نيدلا ينملعف ًامئاد رضحأ نا عيطتسأ ال :هللا لوسر اي

 دهشتلا ينعيو لمعلا (ص) هللا لوسر دنع نيدلا نا يا نيتداهشلا ينعي نيدلا

 )١( /ةيقشقشلا ةبطخ 7٠١ .
 ) )1١ص 57 دلج راحبلا 778 .

 ) )9نيدعاقلا مذو داهجلا ىلع ثحلا يف هل ةبطخ نم ةغالبلا جهن .
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 برق سلجي ناك يذلا (ع) نينمؤملا ريمأ (ص) يبنلا ىلا راشاو . ةيالولاب
 ةافو ربخ اهيف غلب روهش ةدع تضم . يدعب نم يبصو اذه لاقو ربنملا

 فلتخا دق عضولا نا دجوف ةنيدملا ىلإ رضحف . كلام ىلإ (ص) لوسرلا

 ؟ نيدلا ينملع دق (ص) يبنلا نا اوركذتت الا :لاقف ارضاح سيل ىلعو

 ىلب :ولاق . ؟ هدعب نم هللا لوسر يصو ىلع سيلوأ :لاق . ىلب :اوباجأف

 . كلام ضرتعا امدنعو ! هبصنم ىلع ىلوتي نا حالصللا نم نا رن مل اننكل

 قيرف عم ديلولا نب دلاخ بهذ مث . دجسملا نم مئاتشلاو برضلاب هوجرخأ
 هولعف ام ىلع مهنم دحا ضرتعي الو ةيضقلا ىلع اوطغيل ةيدابلا ىلا مهنم

 مهمرتحاف . هنم ةاكزلا ذخأ دصقب كلذ نا أورهاظتو كلام دنع ًافويض اولزنو
 متفلاخ مكنا عم نيملسملا ةدحو لجا نم ةاكزلا مكيطعا :مهل لاقو ًأريثك

 لانو هلاجر عيمج اولتقو ليللا يف هيلع اومجه مهنكل . (ص) هللا لوسر رماوا
 ةجوز ىلع ىدتعا ديلولا نب دلاخ نا خيراتلا ةاور بتكيو ةداهشلا كلام

 ءاشعلل اوخبط مهنا ديدحلا يبا نبا ركذيو اهيف هلتق يتلا ةليللا سفن يف كلام

 اذه (ع) يلع غلب امدنع . قرتحي مل هنا الا رانلا ىلع كلام سأرب اوعضوو

 ناو بئاصملا هذه عيمج ىري نا (ع) هيلع نا « ءاكبلاب هعومد ترمهنا ربخلا

 ناك (ع) ءارهزلا هدنع تناك نا ىلإ . هدحول هتفرغ يف يكبي نا هيلع . ربصي

 همومه ثبي ناك دقف ةدوجوم تسيل (ع) ءارهزلا نا امب هنكل . همومه اهثبي

 همومه اهثبيو ةرفح رفحي (ع) ناك هنا ليمك لوقي ناك امك ةرفحلل . طئاحلل

 لوقي ثيح نيملسملا لام تيبل ةبسنلاب ادج ساسح مالسلا هيلع ناكو
 نع اوفذحاو مكروطس نيب اوبراقو مكمالقأ اوقدا» هترما تحت نيلماعلل

 . 22)«رارضألا لمحتت ال نيملسملا لاوما ناف مكلوضف

 متفخ هللا لام نومضخي هيبأ ونب هعم ماقو» : ةيقشقشلا ةبطخ. يف لوقيو

 . عيبرلا ةتبن لبالا
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 .نيتحرقملا هيلجر ىري نأو ,رذوبأ يفن ىري نأ مالّسلا هيلع يلع ىلع ناك

 اذهب اماع نيرشعو سمخ ةدمربص دقل ءربصي نأو دهاشملا هذه عيمج ىري نأ

 الاو ١ مالسالل ةيقبملا ةلعلا عر نسحلا مامالا ربصك ناك هريبص نحل لكشلا

 دوهيلا هيلع مجهلو 00 7 0 لحخاد نم نيقفانملاو نيرمأتملا نعطل

 اوفرعو نوملسملا قالا يتلا اد حلا تهتنا نا امو د

 ىلوتف (ع) يلع ىلع اورصا مهنكل . ىضقنا دق ناك رمالا نا الا مهأطخ

 مالسلا هيلع اهلمحت يتلا تاقشملاو بئاصملاو تاونس ةسمخ ةدمل ةفالخلا

 نيرشعو سمخ ةدم يف هيلع ىرج امم بعصأو مظعأ تناك ة هرتملا هلي يف

 ثالثب ماق دقلو . اهنم موي لك يف ةميظع ةبيصم هيلع يرجت تناكو ًاماع

 ةثالثب ماق دقل . تيوق ىتح مالسالا ةرجش ىقس دقل . ةدملا هذه يف بورح

 يف لمجلا برح نع تثدحت دقلو) نيملسملا نم فلا نيرشع لتقو بورح

 نأل لاملاو هاجلا بح نم دسجلا نم سانلا رذحيل كلذو (رشع عساتلا مويلا

 . ًاكسان ًاملاع ناك ول ناسنالا ىقشيس كلذ

 لجرلا اذه (هر) دامادلا ىمظعلا هللا ةيآ موحرملا ميظعلا انذاتسا ناك

 يف ةيملعلا ةزوحلا ىلعو ءاملعلا ىلعو راجتلا ىلع ميظع قح هل يذلا ويبكلا

 يأ ةرامألا سئفنلا وا 2 بيجع هرمأو ناطيشلا يتأي دق بيجع هرمأ رشبلا نأ

 يتأي :هللا همحر لوقي ناك ريربتلاب نكل جراخلا وا لخادلا ناطيش يتأي دق

 لك كلو . هلثمم كنأل مالسالا ىوقتيس كتيوق اذا يل لوقيو ةبلطلا انا يلإ

 مالسالا نم عضي هناف كفعضي صخش لكو مالسالا يوقي هناف كيوقي نم

 ناسنالا دصق اذا :ًأدج ةقيقدو ةقحم ةلمج داماد ديسلا لوقي ناك

 ل



 دق ناك ول ىتح حلاص ناسنإب سيل اذه ناف « يعرش ءاطغب برلا ذخأي هناف
 وا (ص) هللا لوسر دجسم نم لوألا فصلا يف هرمع نم ًاماع نيثالث ىضق

 . (ع) يلع بحاص

 تمدقت هنا رشع عساتلا مويلا يف تثدحت ثيح لمجلا برح يفو

 يدي ىلع تهتناو لاملاو هاجلاو ةسائرلا بحو دسحلا لفاحج

 ام لتق ثيح نيملسملا لتق نم نأي ناك (ع) يلع نكل (ع) نينمؤملا ريمأ
 تراب مل اذا اذاف ةنتفلاب لعفي اذام نكلو . ملسم فلا نيرشعلا براقي

 ذا لمجلا نم اوسأ تناكو نيفص برح تناك مث . مالسالا ىلع ىضقيسف

 نمآ دق ايوا وأ وه نكي ملو اقفاتم اضخيش ناكو اهذئاق ةيواغم ناك

 هنع يوري . ةيمالسالا دالبلا ىلع ىلوتسا يذلا صخشلا اذه لجو زع هللاب

 توص عفترا اهدنع . كلاب ام هلأسف ًارثأتم موي تاذ هآر هنا هباحصا دحا

 دوجوم توصلا اذه ماد ام ًامومهم ىقبأسف «هللا الا هلا ال نا دهشأ» نذؤملا
 يذلا ةيهادلا يسايسلا اذه (ع) يلع لزع دقلو . هيلع يضقأ امدنع جهتبأسو

 . لبقتسملل ططخي ناك

 له :هل لاقف ةبيجع ةطرو يف عقو دق نامثع نا ىأرف ةنيدملا ىلإ ءاج

 جراخ مهنم ددع درطا نذا :لاق . ال لاقف كسرحي نم ثعبا ناديرت

 رأثأ ينعد نذا :ةيواعم لاقف . كلذ عسيطتسأ ال :نامثع باجأف « ةنيدملا

 نم رادقم زوجع ةأرما ةيواعم ىطعأو . كلذب نامثع هل بتكف . كمدل

 ةزئاج اهل مدقي نا يلع لتقت نا دعب نامثع صيمق هل بلجت نا ىلع مهاردلا

 هذه نم ةيواعم دافتسا دقلو . نامثع صيمق ةصق تأدب انه نمو ماشلا يف

 لاتقل أيهتي ذخأو ةلهجلا نم رفن هلوح فتلاو نامثع لتق ًايلع نا عاشاو ةيضقلا
 هرمأف نئمطي نا دارا هنا الا مهريكفتو سانلا فرعي ةيواعم ناك . (ع) يلع

 هيلع ضرتعي ملو هتوعد سانلا ىبلو . ءاعبرالا موي يف ةعمجلا موي ةالصلاب
 (ع) يلعف . سانلا ءالؤهب (ع) يلع لاتق هنكمي هنا ملع اهدنع دحاو صخش

 بح ةيحض ىلع كلذ نم مهألاو ةيواعم ةسايسو لهجلا ةيحض بهذ دق
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 صاعلا نب ورمع نم ةيواعم بلط امدنع صاعلا نب ورمع لاثما لاملاو هاجلا

 ىتح ءاسملا نم ركفي ذخأو . لطابلاو قحلا فرعي ورمع ناك . ءيجملا

 ناف ماشلا ىلإ بهذأ له :هسفنل لوقي همدخو هءانبا هعمسي ناكو حابصلا

 مل اذاو ةنجلاو ةرخآلا رسخأس نكلو لاملاو ةسائرلا ىلع لصحأسف تبهذ

 رسخأس ينكلو ةنجلا ىلع لصحأسو (ص) هيبنو لجو زع هللا يضرأسف بهذأ
 هلأس هيلا ءاج امدنعو ةيواعم ىلا بهذي نا حبصلا ناذآ عم ررق نا ىلا ةرخآلا

 اما :ورمع باجأف همامأ لاملا نم ًارادقم عضوف ! ؟ ًايلع لباقت نا ديرت اذامب

 برح ىلع هعيابيو هديب هدي عضي نا ةيواعم هنم بلطف . نكميف اذهب

 ! ؟ هلباقم يف ينيطعت اذامف ينيد كيطعأ ينإ هانعم ذه :ورمع لاقف (ع) ىلع

 عم رصم ىلع ًايلاو نوكي نا بلطف . تئش ام بلطا :ةيواعم باجأف

 . ينيد كيطعا ينا :رصأ ًارمع نا الا ءدبلا يف ةيواعم لبقي مل . اهجارخ
 دهشتساو (ع) يلع مزه دقل 1 ؟ فيك نكل (ع) يلع اوبلغو ةيواعم عيابف

 . لاملاو هاجلا بح فيسب نكل (ع) ىلع

 ةرتفلا هذه يف لتقو رهشا ةعبرا برحلا ةلاح يا لاحلا هذه ترمتسا

 يف يذلا زوجعلا كلذ لثم وا ةيواعم قيرف يف لمجلاك نيفرطلا نم ديدعلا

 . ةنجلا لها نم هنا هنع ربخأ دق (ص) ىبنلا ناك دقو هرمع نم نيعستلا

 ال ناكف . رتشألا كلام دي ىلع رصنلا ققحتيس ناك نا ىلا برحلا ترمتساو

 اوموقي نا (ع) يلع مامالا شيج يف نيدوجوملا نيقفانملا موقي نا نم دب

 كانه ناكو . نيدناعملا صاخشالا ءالؤه نم ديدعلا كانه ناك دقل

 نا . ةيواعم ربخأف . ةيواعم شيج ىف راكملا يسايسلا صاعلا نب ورمع لاثما

 حلصلا) حلصلاب اوبلاطو حامرلا ىلع نآرقلا اولمحي نا يف لحلا

 نكمي ال هنا نوعيشي اوأدبف . اوكرحتي يك نيقفانملا ىلإ ذفنأو . (ضورفملا
 ةلهجلاو ءاطسبلا نيدناعملا ءاجف . لاتقلا فقوتي نا بجي نآرقلا براحن نا

 نا :(ع) يلع مهربخأف . .نآرقلا لتاقن نا اننكمي ال :اولاقو (ع) مامالا ىلا

 مامالا اولتقيسف رتشألا كلام عجري مل نا هوددهو اورصا مهنكل . ةعدخ هذه
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 يهتنيسو يديس اي ةريغص ةصرف ينطعا كلام لاقف كلام ىلإ ثعبف (ع) يلع

 اوررقو . ةيواعم رحدب لمألا بهذو داعف ينارت نلف الاو عجرا هل لاقف رمألا

 00 نيقيرفلا نيب ربنملا اوعضي نا يا حبلا ىلإ اوعجري ناو اوحلاصتي نا

 نا :(ع) نينمؤملا ريمأ لاقف اولوقي امب اولبقي ناو فرط لك نم ناصخش هيلع

 (ع) يلع ىلع اوطغضو . هبراقا نم هنأل اولبقي مل مهنكل سابعلا نبا بهذي
 عدج ىلع ةيواعمو صاعلا نب ورمع قفتاو . يرعشألا ىسوم يبأب لبقيل

 ايلع علختف رومألا مامز كاياو انا ملستنل لاعت ىسوم يبال لاقف . ىسوم يبأ

 هل لاقف . ماقملا هرغ دقو ةركفلا هتبجعأف . ةيواعم انا علخاو ةفالخلا نم

 ىلإ هدعصاو همرتحاف خيشلا تناو كلذ يل قحي ال :ورمع لاقف تنا دعصا

 تعلخ امك ينا (هعبصا نم همتاخ علخ مث) اودهشا سانلا اهيا :لاقف ربنملا

 . ةفالخلا نم (ع) ًايلع تعلخ دقلف اذه يمتاخ

 (همتاخ علخو) سانلا اهيا :لاقو بطخف صاعلا نب ورمع دعص مث

 هعضو مث) . ةفالخلا نم ايلع تعلخ دقف اذه يمتاخ تعلخ امك ينا اودهشا

 فتلاف . ةفالخلل ةيواعم بصنا يناف هتعضو امك يناو (فاضأو هعبصا يف

 اوذخأو . رتشألا كلام ديعي نا (ع) مامالا ىلع اورصا دق اوناك نيذلا

 نا مكل لاق نم ؟ متنا ما تأطخا انأ له :(ع) لاقف . انأطخأ دقل :نولوقي

 (هلل الا مكح ال» ةلهجلاو نيدناعملاو نيقفانملا خرصي ذخأف . هك انيعت

 نا بحي هلا اول اتز» ابلغ تورك ا رحارو اطخلا انه يكترا نق الق ف ا"انلاقو
 0 فا فنان كلر اوعمفا الاز برق

 ببس وه ام مكولأس ولف « . ةلحرملا هذه غلبي ناسنالا لعجي يذلا امف

 نيفص برح ببس ناك لاملاو هاجلا بح اولوقت داركم نيمص برح

 . نيملسملا خيرات يف اهنم مظعا دجن الو نيملسملا ىلع ًاراع تحبصا يتلا

 دنع دانعلاو لهجلا ببس (ع) ىوزناو لهجلا ةيحض ناك (ع) ايلع نا

 زع هللا ىلع ناطيشلا لواطت دقل . لهجلاو ةدناعملا نم نامألا . سانلا

 )١( دلج ديدحلا يبا نبا حرش نع ةسبتقم ١ . "ص :
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 مهلضأو كدابع عيمج يوغأسف ينتدرط كنا امب :لاقو . هللاب ذايعلاو لجو

 لواطتيسف ًاملسم ناك ولو هللا ىلع لواطتيس هناف دناعو رصا اذا ناسنالا نا يا

 . ناين بارت نق انام مل نو جو راع رقكاسو يلع وننزل ىلع
 ناك هنا هب ملسملا نم ءايلع فرعي نكي مل مجلم نبا نا نونظت له

 ىلع احضاو د ةوضمتلا زو اكون + ادبابغ د اكسنتم ناك انم لضفا ًايلع فرعي

 نم بسحي ناكو (ع) يلع مامأالا ءارو لوألا فصلا يف يلصي ناكو هنيبج

 هنولأسي امدنعو )ع يلع لتقي نا ىلا كلذ هب ىدأو دناع هنا الا . هتعامج

 . ًاردقم كلذ ناك دقل :لوقي ؟ هتلعف نع

 دناعي هنإف ًاديعس حبصي نا نكمي ال ناك امهم ًايقش نوكي يذلا نا

 . نيفص برح يه هذه . هللا ىلع هلمحب يمريو

 دنج نم فالآ ةعبرا لصفنا ثيح :ناورهنلا برح تناك مث نم

 امكو «هلل الا مكحلا نا» مهراعش ناكو جراوخلا اوناكو (ع) نينمؤملا ريمأ

 له . ؟ هنولغتسي ام اوألمو راعشلا اذه نسحأ ام :(ع) يلع مامالا 5

 نامثع صيمق اولمح دقل بئاصملا اوبلجيل ام ةيار نولمحي فيك متي

 (ع) رطضا دقو (هلل الا مكحلا ناد راعشب يع اولتاقو نيفص برح يي

 نم لجر ىلا مهضعب ىتأ نا نيخرؤملا بتكب ًاريثك اوعنش دقلو مهتبراحمل
 مث ٠ . مهربخأف ؟ هتافصو (ع) يلع نع هولأسف لماح هتجوزو (ع) يلع ةعيش

 ال تباجأف ةاتف ما مالغ نينجلا نع اهولأس مث . هتجوز ماما هسأر اوعطق

 اهنيعأ ماما هب نولثمي اوذخأو لفطلا اوجرخأو رجنخلاب اهنطب اوقزمف . ملعأ

 دقل . مهرخآ ىلع مهديبي نا (ع) نينمؤملا ريمأ رطضا دقل . رضتحت يهو
 يف لوقي امك هنكل . مهبراحي نا (ع) يلع ىلع بعصلا نم ناكو اودناع

 دهشتسا نا ىلا . ةئتفلا هذه ءىفطي نا دحأ أرجت امل يلع الول ةغالبلا جهن

 . حاتراو زاف هنكل « مويلا اذه لثم يف هيلع هللا مالس

 اهيف لمعو ًاماع نيثالث ربص دق (ع) نينمؤملا ريمأ نا مالكلا ةصالخ

 لوفرعي اوناك 0ع ع دض أوماق نيذلا صاخشألاو 1 ةريبك ةبوعصبو مالسالل

 لح



 ةقيدسلا «تظاوصلاو انهفتلاو ةدنقاعملاو:لاملاو:ةاحبلا: يح هكا اذينع الغ

 . حاترا ايلع نا الا عمجا رشبلا ىلع ةيساق (ع) يلع ةبيصم نا عمو «ةبعكلا

 (ع) نينمؤملا ريمأ مامالا اولسغ مهنا ملظملا ههجوو خيراتلل يفكي
 ربف نيرهاطلا نيجوزلا نيذه ربق يا 8 هربق فرعي الو ليللا يف هوئفدو هونفكو

 ىتح هناكم فرعي ال (ع) ءارهزلا ربق نا ثيح (ع) نينمؤملا ريمأو (ع) ءارهزلا

 ىسوم مامالا لثم نيرهاطلا ةمئألا هناكم ديأو نالزغلا هترهظأ ثيح . ديشرلا

 . (ع) اضرلا مامالاو . (ع) رفعج نب

 الكل . يفخم ىلع لثم صخش ربق نوكي نا ناسنالا ىلع راع سبيلا

 نا ىرت امدنع بولقلا رصتعت الا .ةعيشلل نزحو ملأ اذه سيلأ ربقلا اوشبني

 نيذه اهلمحت يذلا بئاصملا هذه ام ! ؟ ًايفخم لازي ال (ع) ءارهزلا ربق

 . مالسالل نيجوزلا
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 رشع ثلاثلا لصملا

 دالوالا سفن بيدهتب مامتهالا

 دج ًاصقان لاز ام ثحبلا اذه نألو دالوألا سفن بيذهت نع انثحب ناك

 يرورض نكل بعص هب لمعلاو ميق ثحب وهو . مكلو يل اديفم نوكي

 . بجاوو

 . مالسالا يف ةميظع ةلزنم هل نا انفرعو ميلعتلاو ملعتلا نع انثدحت
 نوكي نا طرشب لاع ماقمو ردق مالسالا يف ملاعلل نا تفتلن نا انيلعو

 ةعمشلاك قرتحي ملو هملعب عفتني مل ناف الاو . ملعي امب الماعو وقت بحاص

 لوقي . ةلزنم الو برق الو هل ردق ال ملاعلا اذهف . نيرخآلا هنم ديفتسيل
 ملعلا اوتوا نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفري#» :ميركلا نآرقلا
 لثم# :ارافسا لمحي يذلا رامحلاك ىوقت نود نم ملاعلا هبشيو«١)#تاجرد

 نا يا . 2'#ارافسا لمحي رامحلا لثمك اهولمحي مل مث ةروتلا اولمح نيذلا

 يا نم لقا لب . ناسنالا ةلزنم يف ىتح هربتعي ال ثيحب هرقحي مالسالا
 هعفني مل ملاع ةميقلا موي ًاباذع سانلا دشا» :(ص) يبنلا لوقي . يداع ناسنا

 ١١( /ةلداجملا ١١ .

 /ةعمجلا (؟) 0 .



 أرقن اننا ىتح . (ءيش هملع نم عفتني ل ملاع هللا دنع سانلا ضغبأ»(١)(هملع

 لها هيكشيف منهج يف ةنفع ةحئار رشتنت لمع نود نم ملاعلا نا تاياورلا يف

 مهنم جرخت سانلا نم نيقيرف كانه نا أرقن كلذكو . لجو زع هللا ىلا منهج

 لجو زع هللا ىلإ اوبوتي نا لبق نوتومي نيذلا ةينازلاو ينازلا : ةحيبق ةحئار

 هتيب دسفا دق ناك اذا ملاعلا اذه باذع فلتخيو . لمع نود نم ملاعلاو

 دشا هباذع ناف هاوقت مدعب ةنيدم وا ةيرق دسفي يذلا ملاعلا نع طقف هلهاو

 . نييداعلا سانلا نع فلتخيو

 ميركلا نآرقلاف . لمع نود نم ملاعلا نم أوسا بذهم ريغلا ملاعلاو
 لمع نود نم ملاعلا هبش امنيب . شحوتملا بلكلاب بذهم ريغلا ملاعلا هبشي
 خلسناف انتايآ هانيتا يذلا أبن مهيلع لتاوإ :فارعألا ةروس يف لوقي رامحلاب

 ىلا دلخا هنكلو اهب هانعفرل انئئش ولو» *نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتف اهنم

 وا ثهلي هيلع لمحت نا بلكلا لثمك هلثم» فيضي مث «هاوه عبتاو ضرألا

 رضي مالسالاب رضي بذهم ريغلا ملاعلا اذه دوجو نا يا (#9 ثهلي هكرتت

 لاملا بحي ًاملاع كانه ناك اذا (ص) مركألا يبنلاب رضيو هتفئاطو هسفنب

 يذلا يضاقلا حيرشك حبصيسف ًادوسح هللا ردق ال ناك ناو ةريره وبأك حبصي

 : نآرقلا لوقي . (ع) نيسحلا هللا دبع يبا لقب ًامكح ىطعأ نا رمألا هب غلب

 . «هتلكاش ىلع لمعي لك لقإ
 ساسا يف نوققدت امدنعف تاعئاشلا ريثيو مهتي هناف ناسنالا دسح اذا

 ةأرملا . ةبيغلا يف ةخنسرتم اهروذج نا نودجت تاعئاشلاو نتفلاو ةبيغلا

 عيمجف باتغيو نيرخآلا ةميق نم عضي ربكتملا لجرلاو نتفتو باتغت ةدوسحلا
 . كلذ رذحن نا انيلعو . ةليذر هفص نم أشنت بونذلا

 ىلإ نوبهذي مكءانباو مكتانب اوعدت ال لوقا ال :تاهمألاو ءابآلا اهيا

 )١( ص « * دلج راحبلا 737 .

 «؟) الأعراف/١757 .
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 ةايح يف اوعلاط .نيبذهم نيقتم اونوكي نا بجي لوقا نكل تاعماجلا

 ناف «نيرمثتسملاو نيرمعتسملا عم اولماعتو .مهناطوا اوعاب نيذلا صاخشألا

 نكل املاع حبصا يذلا مكنبا هنا .كلذ لعفي ال بساكلاو عرازملاو لامحلا

 مه مهيدل ىوقت الو تاعماجلا ىلإ نوبهذي نيذلا ءالؤه .بيذهت نود نم

 الو مهيدل ىوقت ال نكل نيفقثم نيبرتغملا رثكا نا .ةربابجلاب نوتأي نيذلا

 (ًالامح) الماع نا ربتعي هنأ هتحاقو هب غلبتو ةروثلاب ءىزهتسي هناف . بيذهت

 .بذهم ريغ .برغتم هنال اذامل .ةروثلا يف نيلوؤسملا دحأ نم لضفا ًايكيرما

 . هقيربو لاملا بح هفطخ دق

 طاطحنا هب تغلب امنيب . ناسنا هناف ام ًائيش وا ةرئاط عنصي ب هنا امب نظي

 مويلا ايندلا تحبصا اذامل الصاو .شحوتم يا نم رشا حبصا ثيح ةيناسنا

 ايندب مويلا ايندلا يعدن نا عيطتسن لهو ؟تاناويحلا ةقيدحك .ةباغلاك

 .ةنونجملا تاناويحلا ايند اهناف .نيناجملا ايند اهنا نع كيهان . .؟رشبلا'

 نج اذا ثدحي اذام هللا الا ملعي الو نونجم بئذلاو نونجم اهيف دسألاف

 ؟شحوتلا اذه ءاج نيا نمو .سرتفملا ناويحلا

 مكيلع . ةليذرلا تافصلا عم ملعلاو ىوقت نود نم ملعلا نع جتني هنا

 . نيينانا وا نيربكتم نيدوسح مكدالوا نوكي الا لوالا مويلا ذنم اورذحت نا

 ةرجشلاك مهبولق يف خسرتتس اهناف ةليذرلا تافصلا هذه ىلع اوربك اذاف

 ةأرملا ليزت نا ادي وضفلا نم الثمف اهروذج عالتقا بعصي ثيح ةميدقلا

 ةلهس ةفصلا هذه ةلازا امنيب اهدوجو نم دسحلا ةفص اهرمع نم نينامثلا يف

 ربكتلاو هاجلا بح لجرلا ليزي نا ًأدج بعصلا نم نا عمو لفطلا دنع 0

 وا نيدلاولا ىلع لهسلا نم نكل . تابجاولا بجوا نم هنا الا هدوجو نم
 نا مهبجاو نمو قهارملا وا لفطلا دوجو نم تافصلا هذه اوليزي نا ملعملا

 رما اذهف ةيقالخألا ةطرشألاو بتكلاب مكدالوا قلعتي نأل اوعسا . كلذب اوموقي

 ىلع . بارحملاو ربنملاب امئاد طبتري نا هيلع . هيدلاولو باشلل يرورض
 ىلع هرمع نم ةعاس نيرشعو ةعبرألا يف نيتعاس وا ةعاس فرصي نا باشلا

 يقش هناف لعفي مل ناف اهبيذهتو هسفن حالصا
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 حالصاب اوركف مكئانبأو مكتانب ءاقش اورذحا ! تاهمألاو ءابآلا اهيا

 ثدحتا نا بجي يذلا ءيشلا . بجوا اذهو مهايندب نوركفت امك مهسفنا

 بذهن يك لعفن اذام « مويلا هيهنن نا انيلعو . لوطم هحرشو مويلا هنع
 فيك لوطم ثحب كانه . انبابشو انيقهارمو انلافطا بذهن فيك يا . ؟ اندالوا
 ءىفطن فيكو . انه دالوألا بيذهت نع ثدحتنس اننا الا . انسفنا بذهن

 وا ماع رمعلا نم غلابلا مكلفط نوكي دق الثمف مهدوجو يف ةليذرلا تافصلا

 مكبايغ يف هبرضيف . هنوبعالت وأ هنولمحت امدنع ريغصلا هاخأ دسحي . نيماع

 هماما ريغصلا اوفطالت نا لوألا لحلاف ! ؟ لمعلا امف مكروضح يف ىكبيو

 تقو ةصاخ مكنضح يف هوسلجاو . ضعب عم امهوفطالت نا مكيلعو

 . ةعاضرلا

 نيب نوقرفي مهنا تاهمألاو ءابآلا ضعب هبكتري يذلا ءىطاخلا رمألا

 ام اذهو نايبصلا نوبحيو تانبلا نوبحي ال مهضعبف ريبك أطخ اذهو مهدالوا

 نهتايصخش نوقحست لوا مكتاف . ميظع همثاو مهيلع نايبصلا زييمت بجوي

 . مهدالوا هثرويسف لوزي مل اذاو اهيخأو تخألا نيب فالتخالا نوججأتس ًايناث

 فالخلا بدي هتوم دعبو ةاتفلا نم رثكا يبصلا ىلإ الام انايحا بألا يطعي دقو

 . امهتيضق يهتنت الو لاملا يهتنيو ةمكحملا ىلإ امهب لصي دقو امهنيب

 وا ةفطالملا يف امهنيب قرفت ال نا . عفدلا لوألا لحلا ناف كلذل

 رمأ دالوألا نيب مهنيب ةقرفتلا نا . يواستلاب ءيش لك امهيطعت ناو ةبتاعملا

 مكتنبا تءاج اذاف . بناوجلا عيمج ىلا اوهبتنتو اوتفتلت نا مكيلعو ءىطاخ

 الاو . هتجوزو مكنبا نومرتحت امك اهجوزو اهومرتحت نأ مكيلع ًالثم مكدنعل

 مل نا . منهج ىلإ مهب يدؤتسو مهبولق يف ءاقشلاو قافنلا رذب عرزتس كناف

 . مهيدل دسحلا تخسر دق نوكتو مهلبق تنا بهذت

 هنم ليزتو لفطلا ةغلب ملكتت نا كيلع يا . عفرلا : يناثلا لحلا

 يف هسلجأف . دسحلاب ىيلتبم مكلفط نا نورت امدننع . ةليذرلا تافصلا

 وهو فسوي ةوخا نا لوقي م نآرقلا نا هل لق . ةصق هربخأو كنضح

 نا اوررقف . فسويب رثكا متهي (ع) بوقعي نا اونظ دقل . هودسح ريغص لفط
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 نم هريغ يف اوعقو بنذلا اذه ببسبو . رئبلا يف هوقلا مهنكلو هوذخأف هولتقي
 دقل . مهم بنذ نيرشع نم رثكا اوبكترا دقلف نآرقلا لوقي امكو . بونذلا
 يأ + سبب نمي. ىتلا اواي... ةلالسفلا هلا اويبشو:(نضإ ىننلا ىلع اويذك
 . بنذ قوف بنذ مكارت

 كتخأ تدسح اذا يزيرعاي . ةلوفطلا ةغلبو ريغصلا لفطلا اذهل لق

 . ةرخآلاو ايندلا راع كقحليو ادغ اهلتقت دق نآلا اهتيذاو

 يطعي الو هسفنل ًائيش يرتشي دق ًالثمف ينانأ قهارملا كدلو نا تيأر اذا

 نا هنم بلطا رمألا هل هو هاتر هند . هريعت وا هنيهت الف هتخأ وأ هاخأ

 نوكت نا هبتنا نكل . مهنيب راثيالاو ةفلألا خسرو . يرتشي ام هتوخأ فصاني

 . بضغلاو . خارصلاب ًائيش لعفت نل كناف . كباصعأ ىلع ًارطيسم
 يذلا لب عفتب ال لقطلا درطو . متشلاو نعللاو بضغلا نا . ءاسنلا ةصاخ

 باشلا كنبا نا الشم ىرت امدنعف . ادع يرجح محملا ى ملجلا رلا

 نيرخآلا ىلع لواطتيو عراوشلا يف ريسي هقالخا تءاس دقو اربكتم حبصا دق

 اذا كباصعا ىلع رطيست نا كيلعف . ربكتلا نع ناجتني هنايغطو هلواطت ناف

 ناسنالا ربكت اذا هنا . فطلب هعم ثدحتو ءىداه ناكم ىف هب درفناو بضغ

 ًاقاع حبصيس هناو . هعضوي نا مسقا دق هللا ناو هدد عمتجملا ناف

 ةبقاع نوكت نلو . هل رفغي ال نا مسقا دق هللا ناف اقاع حبصا اذاو . هيدلاول

 تابكنب اولتباو مهيدلاو عم اومجسني مل بابش نم فرعن مكو . ةديمح هرمأ

 . ةميلس مهتبقاع نوكت نلو مهدالوا مهيلع هللا طلسي دقو . ةميظع بئاصمو

 وي يسيرا وو مهمالكو مهسابل عضو نا نورت امدنع

 وا . ةيناثلاو ىلوألا ةرملا يف رئؤي مل ولا ىتح رثز ؤيس كلذ ناف ولح ناسلب مهيلا

 0 : ةرشاعلاو ةنماثلا ةرملا ف دمر مالكلا ناأف ةسماخلاو ةعبارلا

 هللا ةيآ موحرملا مظعألا انذاتسا لعفي ناك ام ىسنأ نل كلذ نم نيقي ىلع

 تل ةبلطلا هلبقي الو 5 0 ناك امدنع ا ىمظعلا

 لصوي ناك ةسداسلا ةرملا ىف هنا 1 ةثلاثلاو ةيناثلا ةرملا يف : يفت هسرد

 "<. ٠



 عم قيفرلا ثيدح رثؤي امك رئؤي مالكلا نا نيقي ىلع اونوك . نيا“ ديري ام
 وا ركذتي هلعل نيل ًالوق هل الوقف» :(ع) ىسوم ىلا ىلاعت هللا ىحوأ .قيفرلا

 . 274 ىشخي

 أشنت بونذلا عيمج نا تركذ دقل . ىوقتلا قيرط نع :ثلاثلا لحلا

 ىلع لمعي لك لق# :ميرخلا نارعلا لوك ابك ةليذدرلا تافصلا نم

 يه كبونذو بارشلا كاذ كبلقف . انناذه حبصتسف كبلق دسفي امدنع «هتلكاش

 ناف قرولاو عورملا يا بونذلا انلزا اذا ! ؟ لمعلا امف نذا . هنم حضني ام

 مكل ةبسنلاب ديج لحلا اذه نا . تومتو سبيتس ةليذرلا تافصلا هرجش

 اوكرت اذا . ربكتملاو يناوهشلا لجرلا وا . ةدوسحلا ةأرملا ًالثمف . ًاضيا
 . .و ربكتلاو ةعئاشلاو ةبيغلاك . ةليذرلا تافصلا هذهب قلعتت يتلا بونذلا
 ةبيغلا ربكتملا رذحيل . نمزلا رورمب تومتسو ةرجشلا هذه عورف عطقتسف

 ىضقي ىتح . سلاجملا يف توكسلا راتخيلف اريثك هسفنب حدمي الو لوطتلاو
 تافصلا روذج علتقت يتلا لئاسولا دحا ىوقتلا ناف كلذل . ةرجشلا هذه ىلع

 . ةليذرلا

 ضيبلا قراس نإف ماخألا اوبكتري نا وأ كماما كدالوا باتغي نا رذحا

 . ًاسوساج حبصي مل اذا دعب اميف لامجلا صل حبصيس

 ال امهتركذ نيذلا نيريخالا نيلحلاو عيمجلاب - اذهو : عبارلا لحلا
 لسوتلاو ةاجانملاو ءاعدلاب عبارلا لحلا . اضيأ انب لب طقف لافطألاب ناقلعتي

 لاعب لجو زغب لل ندشللا بي ذهن ناذ" يركلا نازقلا ىف امك هنألا لعوزع لاب

 تامدقم أيهنو ىعسن نا انيلع . اندحول كلذ نم نكمتن نلو . انبذهي نا هللا

 زع هلل رمألا اذه ناف انبولق يف ةديمحلا تافصلا خسرتتو بذهتن اما . كلذ

 :نآرقلا لوقي . لجو

 نم ىكزي نكلو ًادبأ دحأ نم مكنم ىكز ام هتمحرو هللا لضف الولو#
 . «ءاشي

 ةليل يف ناسنالا يعدي نا ءاقشلا نمف ءاعدلا ةرثؤملا قرطلا ذخأف نذا
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 يعدي ال نكل ايندلا روما نم اهريغو ينيد يضقاو الام ينقزرا يهلا الثم ردقلا
 ةليل يف كرمع يف ةرم تبلط له . يدلو بلق نم دسحلا عفرا يهلا ادبا

 نا هللا تلأس له ةليضفلا ةليللا هذه ىف ناضمر رهش نم نيرشعلاو ثلاشلا

 هلو ةرمكلا اجا ةلاقللا رودس اهحصا هلا ةياعتلا ١ ركل هفلكع لري
 ةمالس يا ةيفاعلا بلطن نا انيلع ةليللا هذه ىف بلطن نا انيلع اذام ةرمشلا

 ملعاف ًادوسح كنبا ناك اذاف . ًاضيا مكدالوأل كلذ اوبلطاو . دسجلاو حورلا
 الولشم نوكي امدنع عرضتتو ثيغتسي امب عرضتو تفتساف لولشملاك كنا

 نورضاحلا اهيا ! ؟ ةحيبق ةفص كلمي ال هنا يعدي يذلا نمف كسفنل داو

 :(غخ) قداصلا لوقي ةليذرلا تافصلاب نيلتبم انعيمج نا اوملعا نومرتحملا

 . «هاجلا بح نيقيدصلا بولق نم جرخي ام رخآ»

 كنا لوقت نا ركابلا نمو ًايئآرم هاجلل أبحم لازت ال كناف تنك امهم يا
 يتافص تنفد دقل لق . بونذ كتايح يف نكي مل نا . دسحلا نم تصلخت

 ةحيبق تافص اال هنا يعدت نا عيطتست اال كنكل دامرلا تحت رمجلاك ةحيبقلا

 ثلاشلا ةليل اهنا ثيح ةليللا اوعداف .ايحور نيلولشم انعيمجف . كيدل

 (ص) لوسرلا نع ىسلجملا ةمالعلا لقني . ةيفاعلا هللا اولأساو نيرشعلاو

 . نيدلا ةمالسو ةئفاعلا :(ص) باجأف ؟ردقلا ةليل يف بلطن اذام هولأس

 نا ىلاعت هللا ءاش نا انيلعو حورلا ةمالس كلذ نم مهألاو مسجلا ةمالسو

 نا كيلع يا . ةيلمعلا ةيبرتلا دوصقملاو . لوطم لصف يف كلذ نع ثدحتن

 و اوناككي مق . بتغت مل اذاو . كلذك كدالوا حبصيل ًارشب تنا حبصت

 كب كقيدص ةقالع ةقيقح فرعت نا تدرا اذا :سانلا ماوع لوقي امكو

 ديج قيدص هنا ملعاف مالسلاو مارتحالا كنوردابي اوناك اذا هلافطأ ىلإ رظناف

 ةمداقلا مايالا يف ةيلمعلا ةيبرتلا نع ثدحتنسو . هنأشو هعدف الاو

 . هللا ءاش نا

 اومدقتو أرشب اوحبصت يك ًاديج هب اومتهت نا وجراو سماخلا لحلا



 ىنعم امف الاو . كلذك كتاتف حبصتسف ةفيفع ةيقت ينوك ةديسلا اهتيا

 كلذك يرهظت نا يعروتت نلف كرهص ماما ةلذتبملاو ةريصقلا بايثلا يدترت نا

 ةفيفع ينوكت نا كيلع . اهفافع ىلع كتنبا ظفاحتس فيكو بناجألا ماما

 كتبا هجو يف يمسبتف . كلذك كدتنبا حبصتل ةفوطع ينوكت نا كيلع
 . كلذ رثؤيسف . مهيلع يفطعاو كدافحأو'

 دل



 رشع عبارلا لصفلا

 دالوألا بيدأت يف نيدلاولا بجاو

 ديلاقتلاو بادآلا مهوملعيو مهدالوا اوبدأي نا نيدلاولا ىلع بجي

 . تاهمألا ةصاخ . عيمجلا هيلا هبتني نا وجرا ديفم ثحب اذهو . ةيعامتجالا

 ثحبلا نا حيحص . ةطقنلا هذهب مكركذا نا ديرا ثحبلا يف لخدا نا لبق

 نيبدؤم نوكن نا بجي ىلوألا ةجردلا يف انصخي هنا الا دالوألا ةيبرتب قلعتي

 ميلعت نم نكمتن يكل فارعألاو ةيعاتجإلا بادآلا يعارن ناو عمتجملا يف

 . كلذ اندالوا

 لاق . ةديدعلا تاياورلا يف دالوألا قوقح ةلمج نم بيدأتلا ربتعا دقلو

 . 2)(هبدا نسحيو همسا نسحي نا دلاولا ىلع دلولا قح» :(ص) هللا لوسر

 لوقيو("7(«بدألا نسح نم هب هتيلو امع لوؤسم كنا» :(ع) داجسلا لوقي

 بدألا نإف ,ةرامع وا اتيب هل تكرت ول كناف(”(سبدألاك ثاريم ال» :(ع) يلع

 : (ص) يبنلا لوقي امك راصتخاب يا (ع) يلع لوقي امك هل ةبسنلاب لضفا

 1 («*0(مكل رفغي مكبادآ اونسحاو مكدالوا اومركا»

 )١( ربخ لامعلا زنك 550١97 .

 . 4 ص « ا/5 دلج راحبلا (5)
 . 55 ةلمج 8 لصف مكحلا ررغ (5)

 . 460 ص . ٠١ 5 دلج راونألا راحب (5)



 بدألل . يرورض رما دالوالا بيدأت تاياورلا بسح هناف كلذل

 ةحاصفلا ىعدي بدألا يف ملع انيدل . دحاو ىنعم ةغالبلاو ةحاصفلاو

 مالكلا :ةغالبلاو ديجلا لمعلا وا ديجلا مالكلا يا :ةحاصفلا :ةغالبلاو

 . بدألا ينعت ةغالبلاو ةحاصفلا نا يا بسانملا لمعلاو بلاتلا

 يا نيبدؤم اونوكتسف . بسانملاو نسحلا ءيشلاب متمق وا متملكت ذاف

 رما اذه نا الا اندالوا بدؤنل ىعسن نا انيلعو . ةغالبلاو ةحاصفلا مكيدل

 : نيمسق ىلإ بدألا مسقنيو اًدج يرورض هنكل بعص

 هلل ءاش نا ًادغ ريخألا نع ثدحتنسو لعفلاب مسقو مالكلاب قلعتي مسق

 . ىلاعت

 . بسانملاو نسحلا مالكلا يا . مالكلا يف بدألاب قلعتي مويلا انثحب

 وا نيدلاب ًانايحا قلعتي دق . بسانملاو نسحلا مالكلاب اوملكتي نا اندالوا ىلع

 ىرن . ةيلحملا ةجهللاب مالكلا اوعدت نا مكبجاو نم نوكي دق . فارعألاب

 هتجهلب ملكتي لازي ال هنكل ةيعامتجا ةيصخش ىلع لصحي ناسنالا نا انايحا

 راغصلا» حلطصم سفنلا ءاملع ىدل . هتيصخشب رضي دق اذهو . ةيلحملا

 ةلمجلا هذه ا «رابكلا راغصلا» ءالؤهب قلعتي ادعو ا انثحبو («رابكلا

 دق . ناسنالا ةيصخشب ًاريثك رضي دق هنا الا ريغص هرهاظ أرمأ نوكي دق هنا

 ىلعف ا ب نا ا سعر دارس ناض ح
 لامعتسا عدي نا عمتجملا يف ةقومرم ةيصخش ىلع لصحي يذلا صخشلا

 ةيناهفصالا ةجهللاك تاجللا هذه نم ديدعلا انيدلو . ةيلحملا تاجهللا

 عمتجملا ىلا دري نا ديري يذلا ناسنالا ىلع . .و ةينارهطلاو ةيمقلاو ةيدزيلاو

 امك بسانم ريغ هنكل أديج مالكلا نوكي دق . بسانمو ديج لكشب ملكتي نا

 مالكلا دنع .توكسلا لقعلا نم (نابيصن) نامهس كانه : يدعس رعاشلا لوقي

 :تقولا يف ملكتلا 5 أ ةغالبلا ناسنالا عاري ل اذاف . توكسلا دنع ملكتلاو

 نابحألا نضع ةوقتلت نق  ًايدؤه تنعي الو ًاريشك هتيصخشب رضتس بسانملا

 ىلع بيجي ال دقو مالكلا يف :بادآلا نوعاري فيك نوفرعي ال رابك دالوأب

 فيك هوملعي نا مهيلع نيدلاولا ريصقت نم اذه نا . معنب الا ةيداعلا ةلئسألا

 م



 دنع ةوسنلا ضعب ركفي ال دق . نوملكتي فيك مهسفنا مه اوفرعي ناو ملكتي

 . ةيقالخألا لئاسملا لاقتناو نهتايصخشب نركفي الو نهسفنا حدمب الا مالكلا

 الا ةريغص سفنلا ءاملع لوقي امك ةيعامتجالا ديلاقتلاو يا 0

 عضولا سفنلا حدم هراثآ نم ناكو ًاحيحص همالك و م
 . ناسنالا نأش نم

 ىلإ هجحوني ناك (ةر) يليبدرالا سدقملا نا نولوقي ةروهشم ةياورلا هذه

 ديسلا لاح نع (ع) هلأسف هفلخ هبكراو (جع) نامزلا بحاص ءاجف ءارحصلا

 نع هلأس مث . هيلع ينئثيو هحدمي يليبدرألا نيدعملا ذخأف فجنلا يف ينالفلا

 مث . ءانثلاو حدملاب باجأف رخآ نع هلأسو اريثك هحدمف . رخآ صخش

 ملع ال لاقو هدقتني ذخأف ؟ يليبدرالا ديسلا نع فرعت اذام :لاق (جع) هلاس

 .. لج نمدل اجدع « نآمزلا بحاض لاقف .ىرقت الو: نيد الو: ةيذل

 الا لجرتي نا دارا ىتح مامآلا وه اذه نا يليبدرالا سدقملا موجرملا فرع

 . هلعف ىلع هركشو كلذ نم ةعنم (جع) مامالا نا

 نسحلا مالكلاب ملكتلاو ةيلحملا تاجهللا لامعتسا مدع نأ لصاحلا

 متنا اهوملعت نا مكيلع بجي رومألا نم اهريغو ..و مالكلا ةلقو . بسانملاو

 ةيفيكو 0 كد را نيرخالا عم لماعتلا 0 كلذكو د

 وب هذه . خويشلا هيد ملأت عب نوملكتي فيك بابشلاو

 . نيدلاب قلعتت يتلا رومألا كلذ نم مهألاو تايفرعلا

 هذه نأل متشي وا ًادحأ ني نيهي وا مكدلو بتغي الئل اوتفتلت نا مكيلع يا

 ال هتيصخش مرتحي يذلا صخشلا ناف الاو . عبطلا ةءاند نع فشكت رومألا

 يدؤي كلذ نأل مالكلا يف ةكاكرلا اورذحا كلذ نم مهألاو . رومألا هذهب موقي
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 صخشلا اذهل نكمي الو مالكلا يف شحفلاو (هللاب ذايعلا) ثبعلا حازملا ىلإ

 بهذي رمحألا ناسللا» :لثملالوقي امكو ةيعامتجا ةيصخش ىلع لصحي نا

 . «ةرضخلاب

 ديدعلا كانه . دسافم يف مهعقوا وا . مهناسل مهلتق صاخشا نم مكو

 يف ةكاكرلا نع ةجتان ةيلئاعلا مهلكاشم نوكتو يب نلصتي يتاوللا ءاسنلا نم

 . قالطلا ىلإ كلذ يدؤيو ةأرملا وا لجرلا دنع مالكلا

 مهملعل ًاباسح سانلا بسحي نيفقثم ءاملع صاخشا نم انيدل مكو

 مهحازم وه ببسلا نا دجن ققدن امدنغو ةيعامتجالا ةيصخشلا نودقتفي مهنكل

 اورخس دق اونوكي ةقيقحلا يفو نيرخآلاب مهءازهتساو بسانم ريغلا مهكحضو
 كانه ناك اذا ةصاخ ةياغلل ءيس رمأ لفطلا مالك يف ةكاكرلا نا . مهسفنأ نم

 . هللاب ذايعلاو اضيا شحف

 نا اورذحاو مكلافطا مالك يف ًاشحف كانه نوكي الأ اوهبتنت نا مكيلع

 مالكلا ىلع لفطلا ماما كحضلا وا توكسلاو لافطا اذكه مكدالوا رشاعي

 هتيصخش قحسو دلولا ساعتا هانعم اذه نم ردبي دق يذلا ءيذبلا

 . هلتق ينعي اذهو عمتجملا هدرطي دقو . ةيعامتجالا

 يبدألا باتكلا اذه ةئمدو ةليلك باتك مجرت دقو ًاملاع ناك عفقملا نبا

 ىقيناودلا روصنملا دهعلا كلذ ةفيلخلا ناكو . ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللا ىلإ

 200 ناك هنكل ًادج ةزراب ةيملعلا هتيصخش تناكو . هباسح بسحي

 ةرصبلا ىلا ًاموي مكاحلا ءاج . هلتق ىلإ ىدأ ام اذهو . هناسلب لواطتيو هملعب

 لئس امدنعو امكيلع مالس :هل لاق هدورو دنعو هب ءىزهتسي عفقملا نبا ناكو
 (فنألا ريبك ناكو) هفنأل مالسو مكاحلل مالس باجأ اذه همالكب دصقي اذام

 . سانلا هقهقف

 تيفوت اذا « يدل ةلأسم لحت نا عيطتست له :هلأسي ذخأ مث نمو

 سانلا عرش اهدنعو ؟ ثرالا نامساقتي فيكف نيجوز اهدنع ناكو ةأرملا

 : عفقملا نبا هباجا توكسلا نم اررض ىرأ ال يضاقلا لاق امدنعو كحضلاب
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 . توكسلا نم ًاررض ىري ال ًامئاد لهاجلا ناسنالا نا

 نا مكاحلا عطتسي ملو همأ متش نا ىلإ مكاحلا نم هتيرخس يف رمتساو

 نا هوبلاطو سانلا عمتجاف بات مث هيلع راث روصنملا مع نا فداصو

 عفقملا نبا ىلإ اوؤاجف . هل هعقوأل ًاناما بتكيلف سأب ال لاقف . هنع وفعي
 ةيترم نا نايحألا ضعب نودجت دق .هملق ىلع رثا دق هناسل ناكو نامألا بتكيل

 . نيرخآلا وجهي هنكل بدألا ثيح نم ًادج ةيلاع ملقلا

 يف يقيناودلا روصنم مع نا هتلاسر يف بتكف كلذك عفقملا نبا ناكو

 رداصتسو هؤاسن قلطتسو ةفالخلا نم لزعيس هناف هدعوب ففي مل اذإف الإو ناما

 . عفقملا نبا هنا هوربخأف اهبتاك نع لأس ةفيلخلا اهأرق امدنعو . .و هتورث

 نبا نم هظيغ يفشيس هنا مكاحلا قدصي ملف . هيلع اوضقا نا مكاحلل لسرأف

 جراخلا يف هرظتني همالغ ناكو مكاحلا تيب ىلإ عفقملا نبا لخد . عفقملا

 مالس تلق امدنع ركذتا هل لاقو هورضحأف . رونتلا هل لعشا دقو مكاحلاب اذاف

 رونتلا يف اهاقلاو هدي عطقو دالجلا رمأف . معن باجأف سانلا كحضو امكيلع

 همتشب هركذ مث ىرخألا هدي عطقو ينالفلا ءازهتسالا ركذت له هركذي ذخأ مث

 دقو جراخلا يف هرظتني همالغ ناكو . هيلع هقلغأو رونتلا يف ذ هاقلاو هعفرو همأ

 سانلل بهذف . هدوجو نوركني تيبلا باحصاو راهن فصن هراظتنا لاط

 لتقا نا يدل منام ال لاقف . ةيضقلا ملعي ناك يذلا مكاحلا ىلإ كلذ اوكشو

 اوفاخف 0 ناكو نآلا بابلا نم عفقملا نبا لخد اذا نولعفت اذام نكل مكاحلا

 11 يقم رخل هلام سيت كلو رق ففعل كلذ نم

 ىقشي ثيح . اهتركذ ىتلاك ةيخيراتلا اياضقلا هذه نم ديدعلا كانهو

 . هبرض ىلا وا هنعط ىلا يدؤت دقو . .هتءاذبو هناسل ةكاكر ببسب ناسنالا
 دقتفي يذلا يا . ءيند ناسناب كتحت نا اني :ماوعلا لوقي امكو

 فرعي الف رخآ ناكم يا وا قوسلا يف كلداج اذاو . ةيعامتجالا ةيصخشلا

 )١( دلج ديدحلا يبا نبا حرش ١8 « ص © ١١
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 تركي ال ديف... انعيرتس عازنلا يهني مرضنملا ناببتألا ابقي ثلكيس اذان
 كلذل . هقالط وا هلزع . هلتق ىلا يدؤي دق ءازهتسالا وا متشلا نا الا ناسنالا

 رسوم نا ًالثم متدرا اذاو . عمتجملا يفو تيبلا يف نيبدؤم اونوكت نا وجرا
 ةيصخشو مكتيصخش اورضت ال ىحوفطلو بدأب كلذ اولعفاف ؛ نيرخآلا

 ةييان ايي يس هنا كحضلل ًاباسح اولمعت نا مكيلع ىتح . نيرخآلا

 اسم وك نا ناسنالا ىلع جوزلل ةصاخ مسبتلا حيلمو ديج وه امو ءاسنلل

 يف ةمومذم يهو ءاسنلاو لاجرلا نيب نألا رو ناسللا ةءاذب . ملكتلا دنع

 مايألا يف ةياورلا هذه مكل تركذ دقل (ًامتش) اف ناك اذا ةصاخ مالسالا

 ماس :لاقو يدوهي هءاجف (ص) يبنلا عم سلجت تناك ةشئاع نا . ةقباسلا

 5 بدأب بيجي ةرم لك يف (صو) يبنلاو ثلاشلاو يناشلا اهرركو : مكيلع

 ءانباأي» تلاقف ربصت نا ةشئاع عطتست ما ةثلاثلا ةرملا يفو مكيلعو

 مسحب هنإف نيمتشت اذامل اهل لاقو (صر يبنلا بضغف : فبضخغف . «ريزانخلاو ةدرقلا

 . ةمايقلا موي يفو خزربلا ملاعو ربقلا يف ناسنالا عم رشحيو ةحيبف ةئيه ىلع

 اهنإف لاجرلاو ءاسنلا لبق نم لافطألا ىلع تيبلا يف قلطت يتلا مئاتشلاف

 مكناول و ل ةءاذب الل : هةقفر رش - 3 ا

 عمو سلاجملا ىف ١ ةصاخ . لفطلا ماما ةصاخ مكتنسلاب نيبدؤم اونوك

 ءابآلا هيلا 55 نا بجي يذلا رمألا كلذ نم مهألاو رابكلا عمو . ءابرغلا

 . هيدل ةداع حبصتسف نينثا وا ةرم لفطلا بذك ناف . بذكلا تاهمألاو

 الو ًايمنهج نوكيس هناف ةيعامتجالا هتيصخش قحسو ةحيضفلا ىلا ةفاضالابو
 نير كيلا يفاةصايص محا كتابت ىف مودم كلر ايا رحب داي ريما . كب

 الاو ًاعيرس مكدعوب اوفوأف مهومندعو اذاو مكلافطا ىلع اوبذكت الو نيجوزلا

 ناف ًاباذك حبصا اذاو « عقاولا فالاخ وه ام لوقي نا نكمي هنا لفطلا نظيسف

 : متنا مكقانعا يف كلذ مثا نوكيسو منهج ىلإ هب ىدؤيس ميظعلا مثالا اذه

 لوق اوبنتجاو ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف# :ميركلا نآرقلا لوقب
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 . مانصالا ةدابع بناج ىلإ بذكلا ركذ هنا يا . #2'2روزلا

 امنا ركذ دقو( '74هللا تايآب نونمؤي ال نيذلا بذكلا يرتفي امناإ»

 يف كلذك ناك ولو عقاولا يف ًاملسم دعي ال بذكي يذلا نا يا رصحلل
 همثا ناو . همالسا هنم نآرقلا بلس دق رمألا سفنو عقاو يف هنا يا . رهاظلا

 نولخدي اصخش جارعملا ةليل يف تيأر (ص) يبنلا لوقي ثيحب أدج ميظع
 هردص ىلإ هنوديعي مث هرهظ نم اهنوجرخيو هردص يف ىمحملا ديدحلا

 نب ىسوم مامالا هريظن لاق دقو . منهج هؤازجو بذكملا هنا ليئربج ينربخأف

 اوبذكت آلا لمآ .امسق ناك اذا ةصاخ ميظع بذكلا مثا ناف كلذل . (ع) رفعج

 يضر محلحم قرحسو مكرمعو مكلاونا ةكربب نم لاكي هنئال مكسك ىف
 . ابذك متمسقأ اذإ هللاب ذايعلاو ةصاخ ةيعامتجالا مكتيصخش ىلع

 نا تاياورلا يف أرقن اننأل ,. مكتايح يف بذكلا نوكي اليكل اورذحا

 لبقي يلو هني مهنتت ىيرخألا دقفيسو . ةحيضفلا باذكلا اهب ىلتبي ةبيصم لوا
 لوقي . ناسنالا نأش نم عضوت يتلا بذكلا جئاتن نم اذهو همالك دحأ

 هلزه بذكلا كرتي ىتح ناميالا معط دبع دجي ال» (ع) نينمؤملا ريمأ
 نأك ةيمالسالا قالخالا عم مجسنت ال ةبسانم ريغلا ةيلزهلا صصقلاف")(هدجو

 تفتليف نالف ءاج مكقيدصل اولوقت نا وا عب عبلا ءاج دق اهدلول ةأرملا لوقت
 عم ىتح ًاحازم وا ناك ايدج باذكلا اورذحت نا مكيلع ..و اذا دحيألو

 بذكلا كرتي ىتح ناميالا معط دبع دجي ال» :(ع) يلع لوقي امك مكلافطا
 . «هدجو هلزه

 . "0 /جحلا (1)
 . ٠١0 /لحنلا (5)

 . 554 ص ا/” دلج راحبلا (*)
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 :نورشعلاو دحاولا سردلا

 لاعفألا يف دالوألا بيدأت

 ةداعس نوجرت متنك ناو مهم ثحب اذهو دالوألا بيدأتو ةيب رت نع انثحب

 اولمعت ناو « مويلاو سمألا ثحبب اومتهت نا مكيلعف مكدالوأل ةرخألاو ايندلا

 ىلع يتلا مهفوقح نم دالوألا بيدأت ربتعت ةديدع تاياور كانه . ضنا متنا هب

 كانهو . 22(سدألاك ثاريم ال» :(ع) يلع نعو (هبدأ نسحي نا» . مهيدلاو

 : هيف لوقي (ع) هيلا بوسنملا ناويدلا يف رعش

 بدألاو ملعلاميتي ةيميتيلا لب هدلاو تامئنم ميتيلا يسجل

 : بدألا نع رعاش لاقو

 برلا ضيف نم مورحم بدؤم ريغلاف بدألا يف قيفوتتلا هللا نم بلطن

 قافآلا عيمج هرانب لعشيس لب طقف هسفن ىلا ءيسي اال بدؤمريغلاو

 ال .رثبلا يف رجحب يمري دقو ًاضيا نيرخآلا لب طقف هسفن ىقشي ال يا
 ةحاصفلا ينعن بدألا نا تركد دقل . هنم هوجرحي نا موقلا ءالقع عيطتسي

 هنوعدي بسانملا تقولا يفو ًاديج ملكتي يذلاف بدألا ملع يف يتلا ةغالبلاو
 دقو ناسللاب قلعتي مسق . نيمسق بدألا نا ًاضيا تركذ دقلو مالكلا يف ًابدؤم

 )١( ةلمج . 85 لصف مكحلاررغ 18 .
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 رمتست نا بجي ناك ثوحبلا هذه نا عم لمجم لكشب ةحرابلا هنع تثدحت

 يف بدألاب مويلا ثحب قلعتيو انيدل ناك تقو ال نكل . ىرخأ مايا ةدع

 نا نيدلاولا ىلعو هلامعا ىف ابدؤم نوكي نا ناسنالا ىلع . لعفلاو لماعتلا

 يا . ةغالبلاو ةحاصفلاب مزتلي ناو هلاعفا يف ًابدؤم مهدلو نوكي يكل اوعسي
 قيداصم كانهو . ةئيسلا لاعفألا بنجتيو بسانم لكشبو اديج لمعي نا

 : مويلا اهقيداصم ضعب ىلا ريشنسو . لاعفالا يف بدأللل ةديدع

 ًاريثك مالسالا رصا دقلو . مكلثم ًافيظن مكلفط نوكي نا بجي - ١
 نم ءزج ةفاظنلا لعج يذلا ثيدحلا اذه نوفرعت مكعيمجو ةفاظنلا ىلع

 . «ناميإلا نم ةفاظنلا» ناميالا

 . نمثلا ةصيخرلا بايثلا نم دنجملا لب بايثلا نمثل ثرتكي ال مالسالا
 اهيلع دابو ةذستم الثم صيمقلا ةبق تناك اذاف . بايثلا ةفاظنب اريثك متها امنا

 خستم مكدلو ناك اذاو . كمالسا يف صقن كانه :لوقي مالسالاف . كلذ

 ةفاظنلاب ثرتكي ال هلعجيو هتيصخشب رضي اذه نأ ىلإ ةفاضإلابف «نيديلاو هجولا

 تاهمألاو ءابآلا اهيا مكل لوقي مالسالا . لبقتسملا يف ةيصخش كلمي نل هناف

 دق . ةفاظنلا ةيحان نم اوبدأتي نا بجي مكدالوا بيدأت يف مترصق دق مكنا

 امدنع بارتلا مهاطغ دقو دالوألا ضعب نايحألا ضعب يف متدهاش اونوكت

 فيكف رذقلا ههجوو هبايث ىلإ رظنلا بنجتي نا لواحي تيبلا ىلإ بألا لخدي
 ىلا بألا ءيجم لبق اهدلوو اهسفن ءىبهت نا مألا بجاو نمف «هليبقت هنكمي

 جراخ هلمع بعت هنع لوزيل هئيجم دنع هفطاليو هلبقيو هلمحي يكل تيبلا
 . تيبلا

 ىلع دوعت اذا . هرفاظا ةموعن ذنم دلولا هملعتي نا بجي بدألا انه

 هرمع نم نيتسلا وا نيسمخلا غلب اذا :هبايث ةفاظنب متهي نلف ةرذقلا بايثلا

 اذاف . كلذل ثرتكي الو تيبلا ىلإ لحوتملا هءاذحو ةرذقلا هبايثب لخديف

 . نيدلاولا ريصقت نم كلذ ناف صخشلا اذهك لفطلا حبصا



 مفلا ةمالسو ةفاظن ةاعارم

 مومذم رما اذهو ةهيرك ةحئار همف نم ثعبنت صخشب ًانايحا يقتلن دق

 يتمأ ىلع قشا نا الول» :لاق دق (ص) هللا لوسر نا ىتح مالسالا يف 1-5

 نا ولو كاوسلا مدع ةهيركلا ةحئارلا هذه ساسا ناف("7(كاوسلاب مهترمأل

 ةثالث ضمضمتلا يا ءوضولا ءانثا لعفي نا مالسالا هرما امب مزتلا ناسنالا

 . ةحئارلا هذه نم صلختل تارم

 سلجملا ىلإ لوخدلا لبق كعضو بقار

 ةحئارلا هذهب لخدي نا مومذملا نمو ةهيرك ةحئار لجرلا نم ردصي دق

 ةنفعتملا ةحئارلاب سلجملا قياضيف زوجعلا وا باشلا لخدي دق سلجملا ىلإ

 ةهيركلا ةحئارلا ر.ذحاف بيطلا عضت نا درت مل اذإف : ملسملل كلذب لبقي

 ام نوكي لقو©'#0دحسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب ايو :نارقلا لوقي

 نيرخآلا ىذأتي الثل . كلجر وا كقرع وا كمف نم ةهيرك ةحئار ثعبنت

 ريبكلا' انذاتسسا وق ةاك اوي هيراوخو: ةيلحر للسعي نأ :ناسنالا ىلغ ا اضنا

 كلذل . ديلقت عجرم نم مالكلا اذه . مارح كلذف اهدقفي نا امنا ًابجاو ًأرمأ
 دعي يوناث ناونع تحت اذهو ناسنالا ةيصخشب رضي ةفاظنلاب مامتهألا ملغ ناف

 . اهارخ

 ء يشب موقي نا ناسنالا ىلع مرحم هنا ءاهقفلا ىواتف نم دافتسي امك

 ثعبنت ةهيرك ةحئارو سلجم ىلإ ًالثم اولخدت نأ يا . عمتجملا يف ه هرقحي

 ) )5الأعراف/١" .
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 مكنأل . مارح لعفلا اذه ناف نيملسملا نم رفنيو مهدحا ىذأتيف مكمف نم

 هللا ةيآ ىوتف بسح ًامارح دعي اذهو هماما مكتيصخش مترقح دق

 . تاياورلا يأرب كلذكو (هر) يدرجوربلا

 ةدوجوم نكت مل اذاو جورخلا دارا اذا ةآرملا ىلإ رظني (ص) يبنلا ناك

 . ءاملا ىلإ رظني ناك هناف

 هللا لوسر ايو : : حزمت يهو (ص) يبنلل تلاق ةشئاع نا ةياور يف ءاج دقو

 هتيب نم ًافيظن جرخي نا ءرملا ىلع :(ص) اهباجأف نيزتي نا لجرلا ىلع سيل
 نورخألا هباتغاو هتيب نم اخستم ناسنالا جرخ اذإف .«سانلا هباتغي الغل

 . بنذلا يف مهكيرش دعي هنكلو منهج ىلإ مهبنذل اوبهذيسف

 نا تاياورلا يف انيدل ًاريثك ةفاظنلا بحي مالسالا ناف نيفيظن اونوك

 باحصا نا تاياورلا يف دجن كلذكو رطعلل اريثك الام عفدي ناك (ص) يأ

 نم رم دق (ص) يبنلا نا ةصاخلا بيطلا ةحئار نم نوفرعي اوناك (ص) يبنل

 لوقي نكل ىلوألا ةجردلا نم ًابايث يدترت نا مالسالا لوقي ال . ناكملا اذه

 ةعرسب خسولا اهيلع ودبي دق نإو نوللا ءاضيب ابايث يدترت نا بحتسملا نم هنا
 . خسولا اهيلع ودبي الو نيرهش وا رهش ةنولملا بايثلا يدترت دق امنيب

 ناضمر رهش يلايلك ةفلتخملا مايألا يف اهب ىصوا دق يتلا بحتسملا لسغلاو

 كلذو دايعالا يفو اعوساتو اروشاع مويو نيرشعلاو ثلاثلا مويلا يفو كرابملا
 ىتح عمتجملا ىلإ لوخدلا اندرا اذا لسغلا كانهو . ةفاظنلا ىلع ظفاحن يك

 تسيل ناسنالا ةيصخشف . كلذل ةيمهأ ال هنإف نمثلا ةصيخر انبايث تناكول

 ىلعو . بدألا ىلع مكدالوا اوبرت نا مكيلع . ةفيظنلا هبايثب امنا ةيلاغلا هبايثب

 . ةخستملا مهيديأب اولكأي نا اورذحا . ةفاظنلا

 ةدئاملا بادا ةاعارم

 مهيديا وا قعالملاب اولكأي نا ةدئاملا ىلإ عيمجلا سلجي امدنع اوهبتنا

 نف كنك رابكلا ءاملعلا كلا دقو . اذ ةديدع بتاذآ ةدئاملل .. ةلوسفملا

 ىلع نا اووكَد دقل (هر) يكراشف موحرملاو (هر) يسلجملا ةمالعلاك . كلذ
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 ةمقللا ناف . مهتلوفط ذنم كلذ مكدالوا اوملعو . هتمقل رغصي نا ناسنالا

 . نوكحضيو هيلا نورظني دق . عمتجملا يف ناسنالا ةيصخشب رضت ةريبكلا

 ضغبو . ءودهب ماعطلا اوغضمت نا مكسفنأو مكدالوا اوملع راقتحالاب رعشيف

 هناف ةيبطلا ةيحانلا نم نارضي ةعرسب غضملاو ةريبكلا ةمقللا نا نع رظنلا

 هذه هوملعي مل هيدلاو نأل ؛كلذ لفطلا يعاري ال اذاملو « ًاعرش مومذم
 ىلع كلذ نم رشنيف . ماعطلاب ءولمم همفو همالك ىلع اوضرتعي ملو . بادآلا

 . ماع ناكم يف ما تيبلا يف ناكا قئال ريغ اذهو نيرخآلاو ةدئاملا

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ب ماعطلا أدبن نا مالسالا يصوي كلذل

 نا لقعي ال هنا ىتح نيملاعلا بر «هلل دمحلا» لوقت نا ةمقللا علبت امدنعو

 . غضملا دنع «نيملاعلا بر هلل دمحلا» لوقت

 ريصقت نم كلذ ناف نولكأي فيك نوفرعي ال ًادالوا ًانايحا نودهاشت دق
 . نيدلاولا

 يف رخآلا هفصن عقويو هفصن لكأي نحصلا نم بيرق هسأر لفطلا عضي
 فيك اهنبا ملعت ال نا مألا ريصقت نم هنا احيحص سيل اذه هلكأي مث نحصلا

 رثنيو ماعطلا تقو رلاع توصب ملكتي هنبا ىري امدنع . بألا ريصقت نمو لكأي

 يدؤيس اذه ثارتكالاو ضارتعالا مدع نأ: اعيش هنل لوقي الو همف نم ماعطلا

 . هجولا ءام قارها ىلإ

 سلاجملا يف ىف روضحلا باذا

 ال نم ريثكو . بدؤم لكشب ناسنألا سلجي نا بجي سولجلا يف ىتح
 الف ةقيضلا لياورسلا نودتري نيذلا كئلوا ةصاخ سولجلا بادآ فرعي

 . ءيس لكشب سلجيف هتسلج يف ميقتسم وا نيعبرتم سولجلا نم نونكمتي
 ضعبلا كانه . ؟ سولجلا ةيفيك لوألا مويلا ذنم كتنبا وا كنبا ملعت مل اذامل

 . أطخ اذهو . مهنيع وا مهفنا وا مهتيحل وا مهيديأب نوبعلي نوسلجي امدنع

 نلو ةداع حبصت ةئيسلا تافرصتلا هذهف لاو اهيقتبف سلجي نا تاتا ىلع

 . لوزت
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 ةفيلخلا هرمأف « ًامئاد هتيحلب بعلي ميدن ةفيلخلا دنع ناك هنا نووري

 رمأو . كلذل ةفيلخلا حرفف هبيج يف امئاد هدي عضي حبصأف . كلذ كرتب

 هذهف هنع ينتعنم امب يل حمسا نكل ةزئاج ديرا ال :هميدن هل لاقف . هل ةزئاجب

 بعص رمأ ةداعلا كرتو . كلذ ىلع دوعت دقلو . ىل ةبسنلاب ةزئاج لضفا

 روضحب ولو هفنا يف هعبصا عضي دق هللاب ذايعلاو ناسنالا داتعا اذا .ًادج

 . . ؟ هنم ريصقت اذهف ةمرتحم ةيصخش

 يا جوزلاو ةجوزلاك فنألاو عبصالا نا :سفنلا ءاملع دحا لوقي امك

 موقي دقو ةداعلا هذه حبقا ام . دحا ماما ضعبلا امهضعب ىلإ ابرتقي الا بجي

 ريصقت نم هنا ؟ هنم ريصقت اذهو حيبق اذه مكف .ةدئاملا ىلعو عمج ماما اهب

 . مألاو بألا

 مث لمعلا اذه لثم هيف بكتري يذلا لوألا مويلا ذنم اهدلو تحصن ول

 نلو . هيدل ةداع حبصي نلف كلذ نم هتعنمو ةيناثلا ةرملا يف هنم تبضغ

 اذهو . هذه ةرذقلا هديب لكأي دق ثيح ةدئاملا ىلعو دحأ ماما هبكتري

 هل قحي ال يعرش لاكشا كانه نكي مل ول ىتح . ًابدؤم ريغ هنوعديس صخشلا
 سلجملا نأل . كلذ هل قحي ال هفنا فني نا وا . سانلا نيب مغلبلا قصبي نا

 نخدي نا يف لاكشا كانه نا ىأر دق ضعبلا نا ىتح . نيرخآلا - صخي

 امنيب . هثولت تنأو نيرخآلا صخي ءاوهلا نأل سلجملا يف صاخشألا

 امنيب ةدئاملا ىلع لامعألا هذهب ضعبلا موقي دق . ءاوهلا اذه عيمجلا قشنتيس
 اديج ماعطلا حبصيل . فيطل مالكب ثدحتلا عم طاشنب ماعطلا لكؤي نا بجي

 . كلذ يدؤي اذام ىلإ مولعملا نمو . كنم سانلا رفنتسف الاو . ةدعملل

 ! ؟ ضيرملا وه نم
 نوحوليو مهفاتكا نيعفار مهو ًانايحا صاخشألا ضعب يشمي دق

 موي تاذ نونجم لخد . نيناجم (ص) لوسرلا مهربتعا دقلوربكتب يا مهيديأب
 اولاقف كلذ نع (ص) ىبنلا لأسف سانلا تاوصا تعفتراف دجسملا ىلإ

 ؟ نونجلا قح نونجملاب مكربخأ الأ نونجمب اذه ام» :(ص) لاقف نونجم
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 نونجملا كاذف « هيبكنمب هنيبج كرحملا . هيفطع ىف رظانلا هيشم ىف رتخبتملا

 ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعوو» : نآرقلا لوقي . 2)'2(ىلتبملا اذهو

 . #9 امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو ًانوه ضرألا

 ناقرفلا ةروس يف ددعب ثيح . نمؤملا نارقلا اهب فصي ةفص لوا هذهو

 ىلع . ةنينأمطو راقوبو ءودهب يشمي هنا يا 1 اهلوا هذهو نمؤملل تافص ةةدع

 تاهمألل هركذ دوا يذلا ءيشلاو . اضيا لجرلا ىلعو كلذك نوكت نا ةأرملا

 . يشملا ةيفيك نهنوملعيو مهتانبل نيدلاولا هبتني نا ًاريثك هب اومتهي نا لمآو

 ءاسنلل ةزاتمملا تافصلا

 ةنسح اهنكل لاجرلل ةمومذم تافص ثالث كانه نا تاياورلا ىف أرقن

 :٠ ءاسنلل

 . ةأرملل ةبسنلاب ديج هنكلو لجرلل ءيس ربكتلاف .صخشلا عب

 . ءاسنلل مومذم هنكل لاجرلل ةبسنلاب نسح رمأ ةعاجشلاف . فوخلا - ؟

 رحلا موحرملا لقنيو : اضيا ديج ةياورلا هذه دلسو . لخبلا 0

 نم ةربتعم ىرخأ تاياور بناج ىلإ ةياورلا هذه لئاسولا بحاص (هر) يلماعلا

 . دنسلا ثيح

 حدمتو ءاسنلا رئاس ىلع ةأرملا رخافتت نا اهانعم له ؟ ةياورلا :ىنعم ام

 وا . ةياورلا ىنعم سيل اذه هنا ًاعبط ! ؟ اهجوز ىلع لواطتتو اهبايثو اهسفنب
 لخبت ناوا . فوخلا نم ليللا يف ةأرملا يكبت نا فوخلاب دوصقملا له

 ةياورلا ىنعم سيل اذه نإ ًاعبط !؟ اوضرمي ىتح ماعطلاب اهدالوأ ىلع

 يربكتت نا كيلع هنا . كل لوقي مالسالا نا ةديسلا اهتيا ؟ اهنم دوصقملا الو

 نآرقلا لوقي امك . يدجو عطاق لكشب يملكتت ناو يبنجألا لجرلا ماما

 )١( ص رابخألا يناعم 7١5 .

 ) )6”7”/ناقرفلا .



 نا كيلع ًالوأف"76صضرم هبلق يف يذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الف : ميركلا
 كيلع نيبهذت امدنعو تعطتسا امهم (تالحملا) قوسلا ىلإ باهذلا يرذحت

 يف نييلتلاو مسبتلاب كسفن يرغصت الو ربكتو مسحو ةيدجب يملكتت نا
 نا بجي هنا مالسالا لاق اذا . كتفعب كلذ بهذي دق هللا ردق الف الاو مالكلا
 الا اهيلع . طايتحالا ضعب ةأرملا ىشمت نا يا . فوخلا ةأرملا كلمت

 الو: ىتجالا فاحت نآو ةاييم ةريفاعلا وا ةطيناتلا ةعابلا ىف كيلا نهب جرف
 بحاص هنا يلوقت ال ! ؟ ائيش يل لمعي نا ردقي يكل اذه نم لوقتو عجشتت

 .اذكه يركفت ال ؟ ائيش يل لوقي نا هنكمي يذلا صخشلاب سيل اذه لحملا
 ةنيمث ةرهوج كلمي يذلا صخشلاك . كتفع يف يرذحتو يفاخت نا كيلع

 الو نيما ناكم يف اهعضيف . اهظافح ىلع ىعسيو اهيلع ىشخي نا هيلع

 . هدحول رفاسي وا اهب جرخي

 كتيصخش يا ةألألتم ةرهوج نيكلمت ِتنا ةديسلا اهتيا . ةياورلا ىنعمف

 نم ِتلزن املك ةفعلا هذه تلق املكو . كتفعب قلعتي كيدل ءيش لكو كتفعو
 . ةرهوجلا هذه نادقف نم يرذحاو يشخاف كتيصخش >ش

 نوكت دق . ؟ كلذ ينعي اذامو ةفعلا يف ةليخب يا . ًاضيا ةليخب ينوكو

 وا . اهنتافم سانلا عيمج ىريو جرخت دق . هللاب ذايعلاو اهتفع يف ةميرك ةأرملا

 يف ةيخس نوكت دق انايحأو اهرعش ةئارا يف ةيخس نوكتو ةءابعلا يدترت دق

 ةليخب ينوكت نا كيلع . أطخ رومألا هذه عيمج نا لوقي مالسالا . مسبتلا

 ىلا كدلول زبخلا ةعطق ظفحل نيلخبت امكو . رهاوجلا ظفح يف نيلخبت امك

 ءام يردهتو ةمسبب اهيدقفت نا هللا ردق ال الثل ةفعلا نيكلمت كنا . عوجي نا

 ةمسبب ءيش لك تردها دق ينوكتو ةرسالا ككفتتو قالطلا عقيف . كهجو

 . 229ةياورلا يف روكذملا لخبلا ىنعم اذهو . كتريشعو كسفن تردها

 صعتسي ملو نيعبرأ غلب نمو» أريثك 57 ءاسنلا ديفت ىرخأ ةياور كانهو

 )١( 5”3/بازحألا .

 دلج راحبلا (؟) ٠١7 ص 778 .
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 نا نيعبرألا غلب نم ىلع له ةياورلا هذه نم دوصقملا امف ! ؟ ىصع دقف

 دق ةفاوررلا هديه اهياؤ» + اينذف نوكيف الاو اصعلاب ًاكسمم تيبلا نم جرخي

 ريبكلا انذاتسا ةياورلا هذه رسف دقل . ديج اهدنسو (هر) لئاسولا بحاص اهلقن

 نم نيعبرألا غلبي امدنع ناسنالا نا ةيقالخألا هثاحبا يف ميظعلا ةروثلا دئاق

 ل ل ل ل ا ا ل ا

 ةكئالملا نا تاياورلا يف أرقن اننا ىتح . رادحنالاب أدبي نيعبرألا نم ىهتني

 ةيلغو ةلئقلاو ةرهشلا علل القا, نيغيرألا تايحيملا :ناع ودشتا كل طاحت

 هبسكل هبتني نا هرمع نم نيعبرألا يف لجرلا ىلع « طايتحالا اصعب يشمي نا

 . هربق يف ىلوألا ةليللا نوكي دق هنأل لابم ريغ ال ًاطاتحم نوكي نأو

 تاياورلا يف أرقن . ءاسنلاب مكنم نوطلتخي نيذلا ةصاخ ؟ راجتلا اهيا

 اة رشل وت دوا زانلايدكع ناسف ةنيبخا ةأرما ىلع مكدحأ رظن عقو اذا

 نا مكيلع ءاسنلاب نوطلتخت متلز امو نيعبرألا متغلب نم اي . ةمايقلا موي منهج

 . سرحلاب « نييناحورلاب قلعتي مالكلا اذهو . طايتحالا اصعب اوشمت
 اصعب اوشمت نا مكيلع ةيمالسالا ةروثلا نومدخي نمبو (نيفظوملاب) نييرادالاب
 اذا . ةروثلا ريصقت نم اذه نا ءادعألا ربتعيس مكدحأ رصق اذإف الاو طايتحالا

 فظوملا اذه نا اولوقي نل . هيلع سانلا ضرتعاو «هتفيظوب فظوم لمعي مل
 انلز ام ةيمالسالا ةيروهمجلا نم اذه نولوقيس لب يتوغاطلا دهعلا نم لاز ام
 كلذ نوربتعيو ًائيش لصحن ملو سيئرلاو فظوملا ةفرغ ماما حابصلا نم رظتنن
 دارفالا ءالؤه لوح ءادهشلا عمتجيسو ميظع رثا اذه نا . ةروثلا ريصقت نم

 . اهب نورضت متناو ةروثلل ءامد انمدق اننا مهنوبلاطيو ةمايقلا موي

 ةصاخ مكتايح يف طايتحالا اصعب نيشمت نا نكيلع ! تاديسلا اهتيا

 ىريو باش اهب قحليف اهدحول ةعمجلا ةالص ىلإ بهذت دق نكنم تاباشلا

 امنا ثدحيس نكي مل ًائيش نا عم نونظلا مهب نونظي دق كلذ ةروثلا ءادعا
 ينالفلا باشلا نا تاعئاشلا كلذ ىلع نوريثيو هتيب ىلإ بهاذ باشلا ناك

 . هللاب ذايعلاو ةينالفلا ةاتفلا عم ناك
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 نررضي نهنا دجن ام اريثكو طايتحالا اصعب نيشمي نا تايتفلا ىلع ديج

 هبلق يف يذلا عمطيف## :نآرقلا لوقي امك نهطايتحا مدعب نهتايصخشب

 . *ضرم
 فيكف ماحدزا كانه ناك ول ىتح ةقزألا يف ندجاوتي الا ءاسنلا نم وجرا

 يوق لامتحالا نوكي دق ةبلطلا نحن لوقن ائيش ثدحي دق . ةيلاخ تناك اذا

 يا سكعلا نوكي دق ًانايحاو طاتحن نا انيلع بجي الف فيعض لمتحملا اما
 . طاتحن نا انيلعف يوق لمتحملاو فيعض لامتحالا
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 رشع سداسلا لصملا

 هلمعب ةنوهرم ناسنالا ةداعس

 اوبري نا ةبعصلا نيدلاولا تابجاو نمو طاشنلاو لمعلا نع انثحب

 لومخلاو ةلبنتلا نم مهورذحي ناو . لمعلاو ةماقتسالاو طاشنلا ىلع مهدالوا

 هطاشنل ةنوهرم ناسنا يا ةداعسف ةساعتلاو ءاقشلا مهل بجويس كلذ نآل

 . هتماقتساو

 نيوكتلا يف . ةماقتسالاو لمعلل نوهرم ءيش يا لامك نا ًاعيمج ملعن'
 دق حمقلا ةبحف . ناسنالا وا . ةيناسنا ريغلا تادوجوملا يف ىتحو عيرشتلاو

 يف عضوت امدنع . كلذ ثدحي ىتمو فيك اما اناسنا حبصت نا ىلإ .ىقرتت

 لمعلا رثا ىلع حبصتو حتفتت نا ىلإ ميقتستو اهروذج خسرتتو بارتلا
 ناسنالا اهزبخي مث نحطيو حمقلا اهنم ىقنيو دصحتف ةنبن ةماقتسالاو

 . ناسنا ةيلخ ىلإ مسجلا لخاد يف لدبتتو هتدعم همضهت نا ىلإ . اهلكأيو

 ليوطلا قيرطلا اذه يوطت نا طرشب ًاناسنا حمقلا ةبح حبصت دق معن
 نا ناسنالل نكمي امك . بولطملا لامكلا غلبت نا ىلا ةكرحلا نع فقوتت الو
 .:برتشلا ثيح, نم خانم ءاقي نلا لدعم هز الا: اهبق رم آل ةيلرتما هلو
 ىلع . ؟ فيك نكل توكلملا ملاعو ءاضقلا رخسي دق هناف ةيداملا ةيحانلا نمو

 ءابفلأ ىتح ملعتي نلف ًالاعفو ًاطيشن ناسنالا نكي مل نا . طاشنلاو لمعلا رثا
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 ام نسحا ام . توكلملا ملاع وا ءاضفلا رخسي نا فيكف . ةايحلاو فورحلا

 . ىدعس رعاشلا لوقي

 نوكيس اهونع فقوت اذاو ةريزغ نوكتسف ةطشنم ةرجشلا تناك اذا

 . رانلا مث نمو سأفلا اهؤازج

 ةرخآلاو ايندلا يف ًازيزع نوكيس ًاميقتسم ًاطشن ناك اذا كلذك ناسنالاو

 ركذ نم ًاحلاص لمع نمإ :ميركلا نآرقلا لوقي امك ةبيط هتايح نوكتس يا
 اوناك ام نسحأب مهرجأ مهني زجنلو ةبيط ةايح هئييحنلف نمؤم وهو ىثنأ وأ
 زع هللا يضري يذلا لمعلاب حلاصلا لمعلا ضعبلا رسف دقو''”4نولمعي
 لمعي نمف ':ةيآلا ىنعم حبصيف ةراجتلاو ةعارزلاو مايصلا وا ةالصلا . لجو

 هتايح نوكتسف ةرخآلاب ما ايندلاب قلعتي المع ناكا لجو زع هللا هاضري المع

 اورسف نيذلاك اهومترسف ناو . ةرخآلا يف نسحأو بيطأو ايندلا يف ةبيط
 تيسر ةتيدايعلا نويمألا ا ةةايملاو مويضلار ةذايغلاب ةلانضلا لمعلا عب
 لمعلاب الا ةرخآلاو ايندلا يف برقلا ماقم غلبت نل :ةيآلا ىنعم حبصي ةيويندلا
 . ةماقتسالاو لمعلاب اريثك مالسالا ىصوا كلذل . ةماقتسالاو

 تيبلا يف ة اريملا لمع بناوتت ذأ رققا ةيح اهيظع اناوث كلذل دعأو

 لامعالا هذه باوث لعج ةعارزلا وا ةراجتلا يف ناكا هلايعل لجرلا لمعو

 نعو()(هللا ليبس يف دهاجملاك هلايعل داكلا» : لجرلا نع لاقف داهجلا باوثك

 . «لعبتلا نسح ةأرملا داهج» ةأرملا

 رقابلا مامالاب لبقي ال ًايفوص ناكو ردكنملا نب دمحم وهو يوارلا لوقي
 يف ةنيدملا يحاون ضعب ىلا تجرخ» :لاق. احلاض انايبلا هربتعي ناك نكلو

 وهو ًاليقث ًانداب الجر ناكو (ع) يلع نب دمحم رفعج وبأ يناقلف ةراح ةعاس

 خايشأ نم خيش هللا ناحبس : يسفن يف تلقف . نيدوسأ نيمالغ ىلع ءىكتم

 . هنظعال ينا امأ ايندلا بلط يف ةلاحلا هذه لثم ىلع ةعاسلا هذه يف شيرق

 )١( 9ا//لحنلا .
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 هللا كحلصا :تلقف ًاقرع ببصتي وهو رهنب ىلع درف هيلع تمّلسف هنم توندف

 ايتن ديللط ىف ةلاجلا هلع اع ةعاضلا هله ىف يتيرفا خايقا نه
 توملا ينءآج ول :(ع) لاقف . ةلاحلا هذه ىلع تناو كلجأ ءاج ول تيأرأ
 اهب فكا لجو زع هللا ةعاط نم ةعاط يف اناو ينءاج لاحلا هذه ىلع اناو

 اناو توملا ينءاج نأ ول فاخأ تنك امناو سانلا نعو كنع ىلايعو يسفن

 كظعأ نا تدرا هللا كمحري تقدص :تلقفهللا يصاعم نم ةيصعم ىلع
 . 20( ينتظعوف

 تيأر» : يوارلا لوقي . لئاسولا بحاص اهلقن ىرخأ ةياور يف كلذكو
 تلعج تلقت قرعلا ف ءاعتق تجقتسيلا دق هل يضراا لف: لمعي ( عزو يعلااابآ

 يف يبأ نمو ينم ريخ وه نم ديلاب لمع دق: يلع اي لاقف ؟ لاجرلا نيأ كادف

 يئابآو (ع) نينمؤملا ريمأو (ص) هللا لوسر :لاقف وه نمو :تلقف . هضرأ
 ءايصوألاو نيلسرملاو نييبنلا لمع نم وهو مهيديأب اولمع دق اوناك مهلك

 . #2292 نيحلاصلاو

 يهو (ع) ءارهزلا ةمطاف ىلع (ص) هللا لوسر لخد» :يوارلا لاق

 تعمد اهيلا رظن املف لبولا ةلح نم ءاسك اهيلعو اهدلو عصرتو ىحرلاب نحطت

 . (”9«ادغ ةرخآلا ميعنل ايندلا ةرارم يعرجتف يلجعت ةمطاف اي لاقو هانيع

 ىف ةباغلا دسا بحاص لقني ةريبك ةيمها لمعلل مالسالا لعج دقلو
 هذه» :لاقو لمعلا نم تنشخت دقو لماع دي لبق (ص) هللا لوسر نا . هباتك

 (59رانلا اهسمت ال دي

 انلأسف (ع) قداصلا مامالا (ع) هللا دبع يبا ىلع تلخد يوارلا لوقي

 لاقف ةراجتلا كرت دق هنكلو حلاص :تلقف . ؟ لعفي اذام ملسم نب رمع نع

 )١( ج لئاسولا ١١ ٠ ص ٠ .

 دلج لئاسولا (؟) ١١7 ص "75 .
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 بهذ ةراجتلا كرت نم» :(ع) ًاضيا هنعو ثالث ناطيشلا لمع )ع) : هللا دبعوبا

 . 2(١)(هلقع اثلث

 يذلا ديجلا صخشلا نا يا صقان هلقع لبقا نا تاياورلا ىف دجنو

 دام + :هللا وكدا قف رككلنل هيلا ال ناكل يسكر و ريعاتز يذلا ته هديب: هللا كعب
 لوقي(74هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر» :ميركلا نآرقلا يف
 ةيدأتل هبتني نا هيلع نكل ناسنالا رجاتي نأ ةيآلا هذه ريسفت يف (ع) قداصلا

 ىقبي نا لب ايناطيش «هللاب ذايعلاو» هتراجت هلعجت الاو تقولا لوا يف هتالص
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 ةجاحلا يف بكرأل ينا» :لوقي (ع) قداصلا نا ىرخأ ةياور يف أرقنو

 بلط يف يحضا هللا يناري نا سامتلال الا اهيف بكرا ام هللا اهينافك يتلا
 يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذاف# لجو زع هللا لوق عمست اما :لالحلا
 يلمع ىلا بهذاو حابصلا يف بكرا ينا . «هللا لضف نم اوغتباو ضرألا

 ةالصلا تيضق اذا# ةميركلا ةيآلاب كسمت دقو ةالصلا ىلا رهظلا يف دوعأو

 . ”7هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف

 بحاص لقن دقلف اهتركذ يتلا تاياورلا هذه نم ديدعلا كانهو

 نم رثكا هل ركذو رشع يناثلا دلجلا يف ةياور نيسمخ نم رثكا (هر) لئاسولا

 لمعلا ىلع ملسملا ثحت ةياور نيسمخ نم رثكا كانه . باب نيرشع
 تاياورلا ركذتف . لسكلاو لومخلاو ةلبنتلا تاياورلا تمذ دقلو . ةماقتسالاو

 . ةقشم يف هلايع ناكو لمعي ملو لمعي نا عاطتسا نم نوعلم نا

 . سانلا ىلع ةملكب ىقلا نم نوعلم لوقت ىرخأ تاياورو

 دسأ اهلقنيو «هللا هدعبف رقتفا مث ًابارتو ًءام دجو نم» ةثلاث ةياور يفو

 . © ص ١١ ج لئاسو )1(

 . ”ا//رونلا (0)

 . ٠١ /ةعمجلا 7١١(
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 . «هللا هنعل دعب رقتفا مث ًابارتو ًءام هل ناك نم» رخآ لكشب ةباغلا

 نيلوغشم ةعامج دجوف ةفوكلا دجسم ىلا ىتا (ع) ًايلع نا ًاضيا ىوري
 :هوباجأ كلذ ىنعم نع مهلأسف . قحلا لاجر مهنا :اولاق مهنع لأسف ركذلاب

 ب اذاف نآرقلا ةوالتو ةدابعلاب اولغشو مهلايعل يعسلا اوكرت ةعامج مهنا

 :لاقو (ع) نينمؤملا ريمأ بضغف . نوربصي مهناف الاو هولكا ًائيش

 0-5 نم مهجرخأو . ربصي هنإف الاو لكان افق نحو: اذا ايفنا كلك

 نا كديرنب 00 . مالسالا صخي ال دجسملا يف ءاوزنالا نا . اولمعيل

 ثيح . نآرقلا قطنمب اولمعا دجسملا ىلإ ةالصلا تقو ىتأت نأو لمعت

 'ء 0 ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر# :لوقي

 زع هللا نع كدعبت نا رذحا نكل ديج ءيش لاملاو بسكلاو ةراجتلا نإ

 ركذ نع مكدالوا الو مكلاوما مكهلت ال» كتالص تقو ىسنت ناوا لجو

 همنص نوحبصيف دالوألا وا لاملاو ةراجتلاب قلعتلا وه ءيسلا رمألا . «هللا

 نع ةياور يف أرقن . ناسنالا بجاو دعت قلعتلا نود نمو هدبعي يذلا

 : لجو زع هللا (ع) ىسوم لأسو «نولاطبلا هللا دنع سانلا ضغبا» :(ع) رقابلا

 ياك'9«راهنلاب لاطبو ليللاب ةفيج» بطوخف كيلا كدابع ضغبا مه نم يبراي

 قرف الو . هايندب ركفي الو راهنلا مانيو . هترخآ يف ركفي الو ليللا ماني يذلا
 طويخو ناكم يف ةعمجم بايثلا دجت تيبلا ىلإ لخدت . ةأرملاو لجرلا نيب

 لجو زع هللا دنع سانلا ضغبا نم ةأرملا هذهف . ناردجلا اياوز يف تويكنعلا

 هدالوا لمحتيو . سانلا ماما هتجوز هنم لجخت ثيح لمعي ال يذلا لجرلاو

 تيبلا رادي نا بجي (ع) هللا دنع سانلا ضغبا نم لجرلا اذه ناف تاقشملا

 وا لوسكلا لجرلاف « ةأرملا نأش نم هلخادو لجرلا نأش نم تيبلا جراخو

 كايندل لمعا» :(ع) يلع مامألا لوقي امكو سانلا ضغبا نم ةلوسكلا ةأرملا

 . 2””«(ادغ تومت كنأك كترخآل لمعاو ًادبا شيعت كنأك

 ١) سصالك لج راحبلا 18١ .

 ) )»5دلج لئاسولا كردتسم ١ ص ١8 .



 نيحانجو . نينيع هيدل نوكي نا . امهالكل ىعسي نا ناسنالا ىلع

 تقولا يفو . هترخآب ركفي نا هيلع هايندب هيف ركفي يذلا تقولا يفف نيدعبو
 فرتلاو ةلبنتلاب ركفت يتلا ةمألاف . هايندب ركفي نا هيلع هترخآب ركفي يذلا
 الو مهايندب نوركفي الف اوكحضيو اوثدحتيل اهدارفا سلجيو قسفلاو
 نا اندرا اذاو# رمدت نا بجيو . باذعلا بجوتست ةمألا هذه . مهترخآ

 . 2274 اريمدت اهانرمدف لوقلا هيلع قحف اهيف اوقسفف اهيفرتم انرمأ ةيرق كلهن

 يف لامشلا باحصا ام لامشلا باحصاو# :ةعقاولا ةروس يف ركذيو

 كلذ لبق اوناك مهنإ ميرك الو دراب ال مومحي نم ٍلظو ميمحو مومس
 . 274 نيفرتم

 مهل ًادبع هلعجتو نيرخآلا ماما هلذتو ناسنالا باصعا فعضي يذلا نا

 ناف هسكعبو مالسالا يف ادد ومدي فرتلا ناف كلذل جرخلا قجملَو جربلا

 لاق» . تادابعلا نسحا نم 5 اذيج بوغرم رما لايعلا ةحارل لمعلا

 يف اهأرقن يتلا ةيآلا ليذ 5 رقنو(')(داهج لالحلا بلط :(ص) هللا لوسر

 أرقن(؟”4رانلا باذعانقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسحايندلا يفانتآانب رف تونقلا

 يف ةنسحلاو ةنجلا ةرخآلا يف ةنسحلا نا . ةيآلا هذه ريسفت يف ةياور يف

 اذه نوكيسف اهكلمي صخش ناك اذاف ةنسحلا قالخألاو ةطسوتملا ةايحلا ايندلا

 وينق اقنكو #ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر#» ةيآلل قادصم

 .:كلزك

 لجر ءاج « ًارجات وا ًاعرازم تنك اذا توملا ىتح اولمعت يكل اوعسا
 عيطتسا دعا ينكل لماع انا :هللا لوسر نب اي هل لاقف (ع) قداصلا ىلا
 ظفحاو . كسأر ىلع لمحلا تلمح ول ىتح لمعا :(ع) هل لاقف لمعلا
 . كلايع ةحارو هافر ىلع لمعاو ًازيزع نك يا . كلذب كتزع

 . غ0 ١5/ةعقاولا (5)
 . ©47١6 ربخ لامعلا زنك 0ك

 . ٠١ ؟/ةرقبلا (5)

 يرما



 غلب نا دعب هيلع ترصا دق هتجوز تناكو (ص) يبنلا ىلإ لجر ءاج

 هانغأ ىنغتسا نمو هانيطعا انلأس نم» :(ص) لوسرلا لاقف 8 دق ام رقفلا مهب

 هنم بلطي نا لبق (ص) هللا لوسر لاق امب هتجوز ربخأو هلهأ ىلإ ا

 داعأف . (ص) يبنلا ىلا باهذلا دواعي نا اهبلط هتجوز ترركف . ًاكيش

 مويلا يف اهرركو . هللا هانغأ ىنغتسا نمو هانيطعا انلأس نم» ةيناث (ص) يبنلا

 ضر لب هتجوز ىلإ لجرلا عجري مل ةرملا هذه . لجرلا داع امدنع ثلاثلا

 هدالوأل اناعط مهنمشب قرف او هرهظ ىلع بطحلا عمجو انافو ةراجب نيل انكم

 هلاوحا تلدبتو ًامالغو المج ىرتش *او . لغتشي ذحخأو كلذب عتمتساف

 ا

 . تلسحتو

 ٠ :هل لاقو (ص) لوسرلا هيلع ملسف هعم همالغو ًابكار موي تاذ ءاج
 مويلا كلذ يف كتيطعأ ول :فاضا مث «هللا هانغأ انلأسي مل نمو هانيطعا انلأس

 فطلو تلغتشا سفنلا ةفعب نكلو . كلاوحا تنسحت امل ريعشلا نم اعاص

 . كب هللا

 هللا نإف لمعأ نأ يا . نآرقلا يف ًادج ةرركم هللا لضف نم» ةرابع نا
 لضف نم اوغتباو ضرالا يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذاف هلضف نم كينغيس

 ضرألا يف نوب رضي نورخآو ضرم مكنم 56 نا ملعإ» . 4>"2هللا
 . "74هللا لضف نم نوغتبي

 هب كرابيس هللا نا يهيدبلا نمف ًالالح ًابلطو ًاحيحص ًالمع ناك اذا

 ةأرملاو لجرلا ىلع كلذل . هبلط ناك امهم . هلاح لجو زع هلضف لمشيسو

 نا ىلا ةفاضالابو . ةناهملاو ءاقشلا بلجي هنأل لسكلا اورذحيو المعي نا

 دحأ يف ثدحتنسو ًايلمع كلذ مهدالوا اوملعي نا مهيلع اولغتشي نا مهيلع
 ىلع اهتنبا ثحت نا مألا ىلع . ىلاعت هللا ءاش نا (ةيلمعلا ةيبرتلا) نع مايألا

 ) )5/لمزملا ٠١ .
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 يفكي اال هدحو سردلا ناف لسغتلو خبطتلو سنكتلف فطلبو ةحيصنلاب لمعلا

 موي يف اهتدلاو ةدعاسم ىسنت الأ اهيلع . مويلا تايتفلا ضعب نظي امك

 اذاو . ءايشألا لضفا نم كلذ ناف تيبلا يف لغتشت نا ترذن اذا ناحتمالا

 . رومألا لضفا نم كلذ ناف مهتحارو مكدالوا ةيهافر ىلع اولمعت نا مترذن

 دحلاف ريذبت وا فارسا نود نم اعبط ةهفرملا ةايحلا مهل اودجوت نأل اوعسا

 . ناسنالا تادابع لضفا نمو مالسالا يف ادج بوغرم طسوتملا

 كقالخا نوكت نا تعطتسا ام لواح ؟هلل دبعتت نا ديرتا لجرلا اهيا

 وذ دلولا ىلع . كنبا كلذ ملعو . كلايع ةحارل لمعت ناو تيبلا يف ةنسح

 اناحتما هدنع ناك ول زبخلا يرتشي نا هيلع تيبلا يف لغتشي نا تاونس رشعلا

 ردق ال دلولا سرد ىلإ نيدلاولا هبتني مل اذا . ةءارقلا هوملعت امك لمعلا هوملع
 ةيلوؤسم نم دعي اذهو ةديج تامالع ىلع لصحي نل هنا ىهيدبلا نمف هللا

 . ةيعيضلا هقتامهه نم اهو وهدانباذالل ارهسي مز مهل نيالارلا

 اهدعاستو اهنم ملعتتو لغشلاو خبطلا دنع اهتدلاو بقارت نا ةاتفلا ىلع

 نا :سفنلا ملع ويصاصتخا لوقي ا هذه ركذن اننا اونظت ال

 نلمح تافقثملا تايتفلا نم ديدعلا مويلا دجن . عمتجملا ركف ةآرم لمعلا

 تدارا جاوزلاب دهعلا ةثيدح ةاتف نا نووري . .و سناسيللاو مولبيدلا تاداهش

 لبقت ملف ا ل ل لا

 يلغي ىتح ءاملا يعضت نا كيلع اهل تلاق مث . كلذ ملعا تلاق مث . ةاتفلا

 يوتسي نا ىلإ يلغملا ءاملا يف هيعض ةأرملا تفاضأ مث ٠ كلذ تل تلاق

 ملعا معن معن ةاتفلا تلاق شيخلا نم ًاسيك هيلع يعضو هيفص مث ًاديج
 دق . ًاعبط مألا ريصقت ؟ نم ريصقت اذه ! زرلا قوف شيخلا نوعضي . كلذ

 ىلع اراع سيلا . هكاوفلا الو زبخلا يرتشي فيك فرعي ال وهو باشلا جوزتي
 لاجرلا عم ملكتتو راضخلا يرتشتل ةباشلا هتجوز بهذت نا ملسملا لجرلا
 انالوم . ؟ ءيش لك نع تلزانت له ؟ ةريغلا نيا تيبلا يف سلجي وهو

 مكؤاسن ىرا لاجرلا اهيا :ربنملا قوف نم كلذ لوقي ناك (ع) نينمؤملا ريمأ

 زبخلا يرتشتل بهذت كتجوزو تيبلا يف سلجت تنا . مكتريغ تبهذ نياف
578 



 اهصخي ًائيش يرتشتل ًانايحا جاتحت دق ًاعبط . ؟ مكتريغ تبهذ نيا راضخلاو

 ريصقت راضخلاو زيخلا يرتشتل ةاتفلا بهذت نا اما اهعم اوبهذت نا مكيلع

 هل لاق دق ناك هابا ناول . ًاضيأ مألاو بألا ريصقتو باشلا ريصقت ؟ اذه نم

 ىعسي نكي مل ذا ! بابشلا اهيا . كرحتت ناو يزيزعاي لمعت نا كيلع
 . ةجيتن ىلإ لصي نل هنإف ناسنإلا

 نم اولمحت مك اورظنا (يرودب تعلاط دقل) نيعرتخملا نع اوعلاط
 نم طقف سيل اذهو . ًائيش اوعرتخي نا نم اونكمت ىتح تاقشمو بعاصم

 تيب هما وناتك كتقلا نكون فليلدنكو اراره نيدكتا بسر دقل مهغوبن لجا

 ناك روتساب نا ىلا ةفاضالابو . يندتملا ىوتسملا يف (بهاوملا) تايلباقلا

 ال انا :لاق ؟ غوبنلا نع هولأس امدنع . تهاوملا كيتع. نم ًايذاع ناك اضيرف

 ول باشلا اهيا . ديري ام لاني ماقتساو ىعس نم نا طقف فرعأ ينإ هب دقتعا

 . ديرت ام غلبتسو لصتسف تيعس اذاف . ةليلق كبهاوم تناك

 ( هتنبا جوز) (هر) يسلجملا ةمالعلا رهص يناردنزاملا حلاص الملا ناك

 هنكل . انايحا هتيب نع عيضي ناك هنا ىتح ًادج ةبهوملا ليلق ناكو يداع بلاط

 راضحال بهذي ال نا علاطي مل ناررق فافزلا ةليل يف . ماقتساو دج

 ةنبا تأر دقو حبصلا ناذآ دنعو . ليللا فصتنم ىلإ ةلأسم يف قلعو . هتجوز

 هنا تملعف ًادوجوم نكي ملو هيلا تبهذف رخأت دق هنا (ع) يسلجملا ةمالعلا
 هتعضوو ةملاع ةفقثم ةأرما تناكو لحلا تبتكف ةيملع ةلأسم لح فرعي مل

 . هتجوز ءارو بهذ باوجلا حلاص الملا ىأر امدنعو تجرخو باتكلا ىلع

 رابكلا نيدهتجملا نم حبصا هتيب نع عيضي ناك يذلا حلاص الملا اذه نا

 نا عاطتسا دقل حورشلا لضفا نم دعي يفاكلا لوصالل هبتك يذلا حرشلاو

 يسلجملا ةمالعلا ةنبا جوزتي ناو ادهتجم حبصي ناو يفاكلا لوصا ىلع قلعي

 . ةماقتسالاو دجلاو يعسلا لضفب كلذ لكو

 . ةبسكلل ةصاخ عيمجلل طاقن ثالث ركذا ثحبلا ةياهن يف

 ىقشتو ىقشتسف الاو صرحلا اورذحا نكل اولغتشت نا مكيلع -

 فض



 ىلعف . مزاللا نم رثكا لمعت نا ! ؟ صرحلا ىنعم امو . كعم كلايع
 يطعي دق . هلايع روما ريديو حيرتسي ناو لغتشي امنيب دبعتي نا ناسنالا

 ىلع راع اذه . حبصلا لواو ليللا يف حتفيف هلحمل هلك هتقو ناسنالا

 هللا :لوقي امدنع . ةنيدملاو ةكم ىلإ اوبهذا . نيملسملا ىلع راعو . قوسلا

 لوقي نا ناسنالا ىلع راع ًاريثك هحبر ناك ول ىتح مهلاحم عيمجلا قلغي ربكا

 ينامث . نيعم تقو بسكلل ناف لمعي لاز ام لحملا ءوضو ربكا هللا نذؤملا

 عسبرأ ىتح دبعتت ال تنا امنيب ةدابعلل ىرخأ ٍنامثو مونلل ٍنامثو لمعلل تاعاس

 . كلفطو كتجوزبو هللاب ركف كتمايقو كربقب اليلق ركف تاعاس

 ًامهرد كانه ناك اذاف . ًالالح مكلمع نوكي نا هابتنالا مكيلع - ١
 ريبك هللا ملح نا . ًادغف مويلا نكي مل نا مكلذ يضقيسف مكتايح يف ًامارح
 . اذج ريبك

 فسوي نب جاجحلا هل لاقف توملا دنع كحضي ريبج نب دعس ناك

 امكو ريبك هللا ملحف كتحاقوو هللا ملح نم بجعتا لاقف كحضت اذامل يفقثلا
 يف ديدش هنكل ناسنالا لمهي هللا نا : ماظعلا عجرم دحا لوقي ناك

 دقو مويلا ءالغلا عضو قف هما ركتجلا وا .لماعتلا يف ذ شغت الف . باسحلا

 لاملا عمجت نيذلا نا كل ًائيش ثدحي ال دقو . كلجا نم كيلع هللا ربصي

 يضقيو اران لعتشيو ءاقشلا هل بلجيو هيلع ًالابو لاملا اذه حبصي دق مهل

 «تاقدصلا يبريو ىبرلا هللا قحمي# مارحلا لاملا ومني نأل ىنعم الو كيلع

 اولماعو ءاطسبلا نييورقلا نيفعضتسملا اوعدخت الو مكتايح يف مارحلا اورذحا

 نع وفعي ال نا هلالجو هتزعب مسقا دق هللا نإف ةديج ةلماعم نيرتشملا ءالؤه
 . سانلا قح

 ءارقفلا يطعي نا يأ ًاينانا نوكي ال نأ نكل لمعي نا ناسنالا ىلع -*
 يف (ص) يبنلا ركذ دقل ًاليلق ناك ولو مهناكما ردق ىلع نيكاسملاو ءافعضلاو

 هلأسف ءارقفلا اومعطا لوقي ناكو كرابملا ناضمر رهش ةليضف ةينابعشلا هتبطخ
 اهرركو «ءام ةبرش وأ رمت ةقشب ولو» باجأف ءيش اندنع نكي مل نإو مهدحا

 ول الشم انعسو ردق ىلع نيرخآلا دعاسن نأ انيلع هنا ينعي , اذه تارم ثالث

 فرخ



 نا كيلع هنا الإ ًايموي كلذ نم رثكا كفورصم ناكو ناموت ةئملا لصحت تنك
 ةروص ياب مهتدعاسمو لاملاب وأ ناسللاب وأ ملقلاب نيرخآلا ةدعاسم ىسنت ال

 نأ مكيلعو كلايعل ىعست امك مههفرتو نيرخآلا حيرت نأل عساو ةديج تناك

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ثانالاو روكذلا مكدالوأل ثالثلا رومألا هذه اوملعت

 . هتاكربو

 فرض



 رشع عيباسلا لصفلا

 ةقفرلا بادا

 . انتانبو انءانبا قفاري نم هبتنن نا انيلع ةقفرلا نع مويلا انثحب ثدحتي
 قفارن نم ىلإ تفتلنو انسفنأ ىلع ةلأسملا هذه قبطن نا انيلع اهنمض نمو

 . مهتساعتو دالوألا ةداعس يفو ناسنالا ةايح يف ًادج رثؤم رود قيفرللف رشاعنو
 . كلذك عيمجلا ىلع رثؤيو

 ندلعلا هني الو هبلا ةيينلاب يوروبا ريما هر قاجملا و: نال ةنايلالا
 نوكي نا نوبحي مهنم بابشلا ةصاخ ةأرماو لجر يا نا ىلإ ةفاضالاب ًادرفنم

 . يرورض رمأ اذهو هيلا نوسلجيو هعم نوثدحتي قيفر مهل

 ءاقدصا نوبختتني ةيئادتبالا ةلحرملا يف نيذلا ىتح لافطالا نا ملعن

 ةدوجوم تاقادصلا هذهو . مهعم 0-10 مهعم اوسلجيل لوألا مويلا ذنم مهل

 رثكا اهنا الا ةأرملاو لجرلاو زوجعلاو باشلاو قهارملاو لفطلا عيمجلا ىدل
 اذاف . قيدصلا باختنا دنع عقي لاكشالا . كلذ يف لاكشا الو . بابشلا دنع

 قفار اذا يا كلذ سكفو» .ةيسحس ل5 نان قئالاربغ 52 مكب بختتنا

 . ةداعسلا وحن مكنبا هجويس هناف ةديج ةلئاع نم ًائيدتم ًاقيدص

 هناف ًالوسك اذيملت قداص اذاو . لوسك ناك نا سردلا ىلع هثحيسو

 ىلع ًاريثك (ع) تيبلا لها تاياور دكؤت كلذل هسرد نع رخأتيسو هيلع رثؤيس

 .. قيفرلا تاكا

 فرش



 نم رظنا فيضي مث('”(هليلخ نيد ىلع ءرملا» (ص) يبنلا لوقي
 نم درولا ةحئار لمحت يتلا حيرلاب ديجلا قيفرلا (ع) قداصلا هبشي . قداصت

 . دورولا قوف روبعلا نم اهذخأي هنا الا ةحئار كلمي ال حيرلا نا عمو نيتاسبلا

 هرطع نم كطعي مل نا . راطعلا لثشم حلاصلا سيلجلا لثم» :(ع) لوقيف

 تبرتقا اذا كقرحي رانلاك هنا رفسلا قيفر نع لوقيو("”:هحير نم كباصا

 . ")(قحلم رشلاب رشلا ناف قاسفلا ةبحاصمو كايا» :(ع) يلع لوقي . هنم

 نظلا ءوس ثروت رارشألا ةسلاجم» :(ع) لوقي ىرخأ ةياور يفو

 مهب نظلا ءيستسف مهيديرم نم تنا تنك ول مهيلع ملكت اذإ هناف(*)«رايخألاب

 . ةرتف دعب ولو

 وا نيموي ةدم ةروثلا يفلاخم دحا ينبا قفار :صاخشالا دحا لوقي

 مكنبا سلاج اذاف . مامالا ىلع ىتحو ةروثلا دض ملكتي ذخأ دق هتدجوفا ثالث

 اذه . ءاشحفملا زكارم ىلإ هرجيو رهش ةدم يف هدسفيس هناف ًادساف ًاقيدص

 دباب ىلع ملاطلا ضعي ءويووت رطخلا كلذب اريثك رذني نآرقلاو رطخلا سوقان

 اليلخ ًانالف ذختا مل ينتيل يتليو اي ًاليبس لوسرلا عم تذختا يئتيل اي لوقي
 رهاظلاو "4 ًالوذخ ناسنالل نطيشلا ناكو ىنءاج ذا دعب ركذلا نع ىنلضا دقل

 كلذخي دق يذلا يسنالا ناطيشلا يا ءوسلا قيفر وه انه ناطيشلا نا
 مايصلاو ةالصلاب نيمزتلم ًاصاخشا ناسنالا رشاعي دق . رذحا . كيقشيو

 ىلا رهش ةدمل بهذ اذا نكل . مهلثم حبصيف دحاو رهش ةدم ليللا ةالصو
 تقولا لوأب مازتلالاو هتالص ناف ءوسلا لها سلاجو ةينيد ريغلا سلاجملا

 ةالصو ليللا ةالصب نمزتلي نك تانمؤم تايتف نم فرعا مك . يوزيس

 اهنا الا . اهريغو دوواد ما لامعا نلمعيو بحتسملا نمصيو ةعامجلا

  (1١ص ه1 دلج راحبلا ”١97 :

 . 7851/5 ربخ لامعلا زنك (؟)
 . ١56 صال: ج راحبلا ةفآ

 : ١94 ص ال: ج راحبلا (5)

 . 79 ا” ,//ناقرفلا 1

 ضقت



 حبصلا ةالص لب بسحف ليللا ةالص كرئت ملف . ءيس صخش نم تجوزت

 . باجحلا يف نيلابم ال نحبصاف نههوجو نيطغي نك وا . رهظلاو رصعلاو
 . ةيضقلا هذه سكعب ةديدع جذامن انيأر دقو

 هناف ءوس قيفر مكيدل ناك اذا اوهبتني نا ثحبلا اذه يف بابشلا يصوا

 . ءاشحفلا زكارم ىلا دجسملا نم مكرجيس

 ةربعمو ةينغ ةصق

 دهع يفف ناكو (ع) تيبلا لهأ ءارعش دحأ يشاجنلا ناك

 دحأو 22 ىلع مامالا يديرم نمو ًامزتلم انين ام ناكو 2ع) نينمؤملا ريمأ

 كرابملا ناضمر رهش يف رهظلا لبق دجسملا ىلا موي تاذ ىضم . هؤارعش
 ىلإ :هل لاق دجسملا ماما ءوس قيفر هاقلتف . (ع) يلع ةماماب رهظلا يلصيل

 ديرا . يشاجنلا باجأف اركاب تقولا لاز ام :لاقف . دجسملا ىلا لاقف ؟ نيا

 . (ع) يلع نينمؤملا ريمأ عم يلصأف ةالصلا دعوم نيحي ىتح نآرقلا ولتا نا

 تارم ثالث نيتذوعملا ةروس ةءارقب يشاجنلا عرشو . هل سوسوي ذخأف

 سانلا برب ذوعا لق * ميحرلا نمحرلا هللا مسب# . لجو زع هللاب هنم ذيعتسيل

 رودص يف سوسوي يذلا سانخلا ساوسولا رش نم سانلا هلا سانلا كلم

 لكشب سوسوي يذلا سانخلا نم هللاب ذاعتسا يا 6”7سانلاو ةنجلا نم سانلا
 ىلإ بهذنل لاعت :هل لاق نا ىلإ هل سوسوي قيفرلا كلذ ذخأف . رشابم ريغ

 اذه ام : يشاجنلا برطضاف رمخلا عاونا رخفا كيقساو ةاش كل حبذأس تيبلا

 ذخأو تيبلا ىلإ يعم لاعت يمهف تاطخأ دقل :لاق .ناضمررهش يف مالكلا

 . اهدعب نم بوتنسو ةعاس حرمنل نيمحارلا محرأ هللا نا :لاق هل سوسوي

 ناك يذلا كرعاش نا هوربخاف ركسي يشاجنلاو يلصي (ع) نينمؤملا ريمأ ناك

 . دحلا امهيلع يرجيل امهراضحاب رمأف . ركس دق لوألا فصلا ىف ىلصي

 ًابراهرف ىتح يشاجنلا دلج دارا نا امو ةدلج نينامث تيبلا 550

 . ةريبك ةريشع وذو مهيدل ًامرتحم يشاجنلا ناكو هتريشع رئابك نم عمج ءاجو

 )١( سانلا ةروس .
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 يشاجنلا دلجي ال نا هنم اوبلطو (ع) نينمؤملا ريمأ ىلا هتريشع فارشا ءاج

 يننوبلاطتا لاقو :مهلوق نم مالسلا هيلع بجعتف . مهتريشع نيهي كلذ نال

 ميقأس :(ع) مهباجأف لعف نا هنوداعيس مهنا هوددهف هللا دودح ميقا ال نا

 هيلع اوماقأو يشاجنلاب اوكسما اريخأو يدض ملاعلا نواعت ولو يعرشلا دحلا

 . دحلا يف اوماقا يذلا مويلا يف ماشلا ىلا بهذو . دحلا

 أدج ًامرتحم يشاجنلا ناكو هلابقتسال أيهتو هاعدف . ةيضقلاب ةيواعم ملع
 دعأ دق ةيواعم ناكو ىشاجنلا رضحف . باسح هل لمعي ناك ةيواعم نا ىتح

 عددنا نقلا +لاقو ةيواعم هيلا: تنللإ“ ...موقلا ناب رض كقو لابقشنلا ريخ هل
 كدلج يذلا وه نينمؤملا ريمأ نا :ةيواعم لاقف . ملعا باجأف كلجأ نم اذه

 ىلع ينثاو ضهنا نذا : ةيواعم لاقف اني كلذ ملعا :باجأف برهت كلعجو
 دقل :سانلا اهيا :لاقو يشاجنلا ضهنف ضهنف (ع) يلع ءىواسم نع ثدحتو اليلق

 . دحلا يلع ماقا دق هنال يلع نم تبره دقلو نودهاشت ام ةيواعم يل ءيه

 ةيواعم ملظ ءاول ىلا تيتاف (ع) يلع لدع ءاول تحت ءاقبلا عطتسا مل ينا يا

 نيدتم ناسنا يشاجنلا نا . ةيواعم مذيو (ع) يلع نينمؤملا ريمأ حدمي ذحخأو

 يف لوالا فصلا ىلا رضحي يذلا صاخلا (ع) يلع رعاش وهو لاوم

 رهظلا لبق ةفوكلا دجسم ىلا ىتأي يذلاو . هالوم ءارو ىلصيل ةعامجلا

 نإ ةعستلا نم اذنه يفاحجلا رسال ءاطتسا هرسلا قر هنكلا ىاةانعلل
 ! بارشلاو ركسلا دجوي ثيح

 كيِبفت لجا نم كيدي ىلع صضعتس ٍءوس قيفر تدذختا اذا نارقلا لوقي

 . كدلو وا

 يدلو لذأو يهجو ءام قارأ دقلو هرشاعأ مل ينتيل لوقتس : لوقتس اذامو

 . ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال عفنت نل ةمادنلا هذه ناف نآرقلا لوقي امكو

 زانق ذيج ن نسردجلا باب باشلا تاق الا يملا ةاعنلا'انهغإ
 . هب نيفرتحتسو

 فئاع



 بحاصب ًارارم يقتلي يديلقتلا عجرملا (هر) يليبدرآلا سدقملا ناك

 يا دجوي الو ةباش ةأرما كانهو تيب يف تنك اذا (جع) هلأسي ناكو (ع) نامزلا

 نم هللاب ذايعلا :لاق لب لعفا ال يليبدرالا سدقملا لقي مل ؟ ينزت لهف عنام
 هتزيرغ كرحتت ال هرمع نم نيعبسلا يف ذزوجع هنا عم) رمألا اذه روصتا نا

 07 (ةيسنجلا

 بحاص ةمدخ يف ًاماع نيعبس ةدم (هر) يليبدرالا سدقملا ناك دقل

 ناك همسا نا ثيحب ًادج ًايقت ناكو ةعيشلا ديلقت عجرم ناكو (جع) نامزلا
 . سالقملاب ةونقل ءاملعلا نا الآ .دمحأ الملا

 ال ناكم يف ة أرما عم نوكا نا نم هللاب ذايعلا لوقي ميظعلا لجرلا اذه

 . يريع هيف دجوي

 -_ دجوي ال ةفرغ يف باشلا عم مكتنبا سلجت دق تاهمألاو ءابآلا اهيا

 . مكدالوا قحب ؟ ةميرجلا هذه نوبكترت نم قحبف نيلابم ريغ 0 دحأ

 ا يليبدرالا سدقملاف . ةبيجنو ةفيفع مكتنبا تناك امهم .

 . كلذ نم رثكا لوقأسو . ةالابماللا زوجي الو انه رطخ. يف بيجنلا ناسنالا

 ىأر نا الول اهب مهو هب تمه دقلو#» مر سوي نع ةيحملا دارعلا كرع

 . كلهل الاو اهيلا لمي لمي مل اموصعم ناك هنألف(')#هبر ناهرب

 نا . دجسملا بابشو تايتفلاو تاهمألاو ءابآلل ةرابعلا هذه لوقت اذام
 هنع لوقي يذلا ناحتمالا . ناحتمالا اذه يف حجني نا عاطتسا (ع) فسوي

 (ةيضرأ) ًارمأ نورشعو ةعبرا كانه ناك هنا : يئابطابطلا ةمالعلا ميظعلا انذاتسا

 اندحأل تايهت طقف اهنم ةدحاو ناولو . بنذلا باكترا (ع) فسويل دهمي

 يف حجنيو اهنع زوجي نا عاطتسا (ع) فسوي نا الا . ةيصعملا بكترال

 . ناحتمألا

 )١( ص : ج ديدحلا يبا نبا حرش 7١ .

 7/فسوي (؟) .

 فرح



 نم نكاو نهيلا بصأ نهديك ينع فرصت ال نا : (ع) فسوي لوقي
 (١)*نيلهاجلا

 ءوسلا قيفرل ناف اوهبتنا ! ؟ تاهمألاو ءابآلل ةيآلا هذه هلوقت يذلا اذامف

 فيفعلا باشلا رجيو . بارشلا تيب ىلإ يشاجنلا رجي هناف ًابيجع ًاريثأت
 ةفيفعلا ةاتفلا كلذكو ' عيمجلا هجو ءامب بهذيف ءاشحفلا زكارم ىلا فيرشلا

 هدنع ناك نمل ىبوطو . كلذ سكعب ريخلا ى قيفرو رش : نم اوسأو

 ًاخيش ناك :(ع) قداصلا مامالا ءاقدصا دحا «بدنج نب هللا دبع» 5
 ىدحا انيدل نا نوملعتا مويلا يف ةعكر نيسمخو ىدحا يلصي هوأر . ىمعأ

 هراراة كم تولت ةعيراو كاوا ةيكر ردح دس امرع د

 يف تارم ثالث يكزيو سمخي هناو . ةعكر نوسمخو ىدحالا تارم ” يلصي
 ءافولاو الحترا دق نيقيفر هيدل ناك نا باجأف ببسلا نع هولأسف . ةنسلا

 داعسال لمعي يذلاف . 297يسفنل لمعا ام امهل لمعا نا يضتقي ةقادصلاب
 اقيدص ىعدي صخشلا اذهف مهتوم دعبو مهتايح يف مهب ركفيو نيرخالا

 : ثالث يف هاخأ ظفحي ىتح ًاقيدص قيدصلا نوكي ال» :(ع) يلع لاق . م

 . («هتافوو هتبيغو هتبكن يف

 ؟ نم اورشاعت نأ مكيلع نينسملا متنأ ؟ ًاديج ًاقيدص هوعدن يذلا نمف

 ةأرملا ىلع نا يا انه ةيصوصخلا اهنم انيقلا نا جاوزلا نع ةياور كانه

 . قفارن نم عم انربخي ثيدحلا اذه يفف ءاقدصاو ءاقفر انوكي نا جوزلاو

 هوجوزف مكيلا بطخي هتناماو هنيد نوضرت نم ءاج اذا» :(ص) لوسرلا لوقي

 هبختنت نا بجي يذلا قيدصلا ديسلا اهيا يا"9«ريبك داسفو ةئتف نكت الاو

 )١( ص ال6 جراحبلا ١77 .

 ص ال: ج راحبلا مف "١١١ .

 حج راحبلا ف ٠١7 ص 777١ .

 فض



 نوكي ناو ةيناسنالا قالخالا يا . قالخألاو نيدلا . نيطرش كلمي نا بجي

 يتلا ةياورلا هذه يف نيروكذملا نيطرشلا نيذه نكي مل نا . ًاروقو ًايفو ًافيفع

 ةئتف نكت الاو# قيفرلا يف نيدوجوم انوكي مل نا ًارارم (ص) يبنلا اهررك
 ناو ةقولخ ةنيدتم ةقيدص يراتخت نا كيلع ةاتفلا اهتيا يا 00

 . نيدلابو ةالصلاب متهت يتلا . ةريقحلا ةرفاسلا ةاتفلا يبنجتت

 ىلإو بارحملاو ربنملا ىلإ كبذجي يذلا قيدصلا راتخا باشلا 11

 . (ع) قداصلا لوقي امكو. . كعيبيسف نيد بحاص نكي مل ناو ةينيدلا بتكلا

 كلمي نكي مل اذاف .كنوخيو ةملكب كنيهي دقو فرحل وا « ماعطل كعيبيس

 قير سيلو اودع نوكيسف ةيناسنا اقالخا

 نا متدرا اذاو . ةقادصلل نيطرش كانه :انل لوقت ةياورلا هذه ناف كلذل
 طورشلا هذه نوكلمي لهو مكدالوا قفاري نم اوهبتنت نا مكيلع مكدالوا اوبرت

 اسيل امهنكل نيزاتمم نيرخآ نيطرش كانه . نيرورض نيطرشلا نيذهو
 . نيرورض

 دق هنأل قمحألا قيفرلا رذحا :(ع) داجسلا لوقي . ًالقاع نوكي نا ١
 ةقادصك هنا قمحألا قيدصلا نع ماوعلا لوقي امكو . . كرضيف كديفي نا ديري

 . ًالقاع مكقيدص نوكي نا بجي بدلا

 ًاناسنا يسابعلا ةفيلخلا !ذه ناكو مصتعملا ريزو ناورم نب لضف ناك

 قح نحدانا اضوب.ةمحف:ةةمبلو ىلا ةاوره وب لضفف اوي ةأعو» . اةومدح

 نوحصلاو ثاثألا اذه كل نيا نم :هل لاقو . هدوجو يف دسحلا لعتشا

 هنم برقتيل ةفيلخلا اعد دق ناكو . رطخ يف هنا ناورم نب لضف ملعن ...و

 ناك . بهذو ةميلولا كرتو . مصتعملا بضغ « هسفن ىلا رشلا برقي هب اذاف

 ا :لضفل لاقف . يلصوملا ميهاربا رك داكسم ناورم نب لضفل

 7 نم ثعبأسو نآلا مصتعملا ىلا بهذا . ةلمجب رمألا يوسأسو رطخ يف

 اجو مصتعملا ل نور ناتو يقل. يرد دع لفرع كابن هج

 نوديري اوؤاج سانلا نا لضفل اولوق» لاقو ميهاربا هثعب يذلا صخشلا

 ىلإ لضف تفتلاف . ؟ كسفنب ىيتأت ما اهايا مهيطعنأ لعفن اذام . مهتعتمأ
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 هبلق نم دسحلا ران افطناو مصتعملا لاح ريغتف . كلذ يف هنذاتساو ةفيلخلا

 نم اهضرقتسا دق هنا :هباجأف . كل نوحصلاو ةعتمألا كلت نكت مل :لاقو

 نم يلصوملا .ميهاربإ هذقنا اذكهو :هل نذاو . مصتعملا حرفف . سانلا

 لقاعلا ناسنإلا اهب ذقني يتلا تاراكتبالا هذه نم ريثكلا كانهو . توملا
 ةميأ

 . هقيذص

 رومألا يف هعم شقانتت مل ناو ملاعلا قيفرلا رايتخا : يناثلا طرشلا

 كنكل اديج امزتلم نكي مل ول ىتح مكيلا يرسيس هملع نا الا ةيملعلا

 ءاج :ليمج مالك ةداعسلا .جارعم بحاص لوقي . ايملع هنم ةدافتسالا عيطتست

 يا ىثنخلا ةلأسم يف ناثحابتي نابلاط كانه ناكو حيرتسيل ةسردملا ىلإ دايص

 بعص همكحو . أعم ناتمالعلا هيدل نوكي وا ةأرما وا الجر نوكي ال يذلا
 . ةأرما وا الجر ناك اذا ةفرعم نم اونكمتي مل اذا ةصاخ هقفلا يف ًادج

 ىثنخلا ةملك نا الا رومألا هذه نم ًائيش مهفي ال دايصلا اذه ناكو
 نأررقفةريبك ةكمس داطصا هنأ فداصو ديصلا ىلإ ب هذو .هنهذ يف تقلع

 اهل ًانمث مهرد فلا هاطعاف . ةزئاج هل مدقي نا ىسع مكاحلا ىلإ اهذخأي
 هتيطعا دقل : مكاحلل اولاقو . ةيشاحلا دسحو ظيغ راثا امم احرف دايصلا تهذو

 اذام مكاحلا لاقف . مهارد ةرشع هيفكي ناك امنيب . ةكمس ىلع مهرد فلا

 ىثنا ما ركذ . ةكمسلا سنج ام هل لقو دايصلا بلطا :مهدحا هباجأف ؟ لعفا

 بجعأف . ىثنا ةكمس ديرن لق ًاركذ لاق ذاو ًاركذ اهديرن لق ىئثنا لاق اذاف
 هاطعأف . ىثنخ اهنا :باجأف هتكمس نع هولأسو دايصلا اوبلطو مكاحلا كلذ

 . .رخآ مهرد فلا مكاحلا

 ىلا اهب مدق يتلا ةعاسلا فصنلا نا :ةداعسلا جارعم بحاص لوقي

 . هايند تدافأ ةسردملا

 : اهلاغ اهتيع وقفا زك هلا: يسحعلا نمو

 تايتفلل ًاريذن دعيو ًاديفم ًاثحب ناك مويلا ثحب . ثيدحلا ةصالخ

 ريثأت قيفرلل نأل . عيمجللو تاهمالاو ءابآلل رطخخ سرجو .ةصاخ بابشلاو

 فرع



 . ريخ قيفر مكقيفر نوكي نا اوهبتناو . ناسنالا ةساعتو ةداعس ىف ريبك

 . ديج ناسنا هعم نولماعتي يذلا صخشلا نوكي نا ةبسكلاو راجتلا ىصواو
 اوقفاري نا عيمجلا يصواو ًاقولخو ًانيدتم نكي مل اذا مكيلع يضقيسف الاو

 : نيعلاعلاو هالقعلا ارشحلف اوفاطتسا اذاو. يقولو ةينيدتم اضاخلفا
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 رشع نماثلا لصفلا

 ةيلمعلا ةيحانلا نم ءانبالا ةيبرت

 كلمن ال انا ثيح نكل « ةياغلل ليوط ثحب ةيبرتلا ةقيرط لوح ثحبلا

 ىتفلاو لفطلا ةيبرت ةقيرط . رثكا ثحبلا طغض ىلا رطضنسف يفاكلا تقولا
 نم عطقاو رانلا نم رحاو رعشلا نم قدا هنا انلق ولو اذه بعض ناشلاو
 ٠ لكشم اهيولساو ةالوالا ةيبرق ةفيك نع كاوجلاف نيدطخيم انك ايل كيبل

 اذه عضول يعادلاو . لمعلاب ةيبرتو لوقلاب ةيبرت :نامسق ةيبرتلا
 ةيبرتلا اما . لمعلاب ةيبرتلا يا يناثلا مسقلا نايب وه رشع نماثلا لصفلا

 بجي «. باصعالا ىلع ةرطيسلاو ردصلا ةعس وه هجاتحت ءيش لوأف لوقلاب

 ن انصويصتت ةيفسملا ةروانا ةيسرامم ندم ةعس ناستالا فالس
 ١ ١ فيلا

 يبنلا بطوخ امدنع ميركلا نآرقلا يف أرقن هنا ةجرد ىلا ةمهم ةيبرتلا

 يغاطلا نوعرف ىلا اوبهذا يا < ىغط هنا نوعرف ىلا ابهذا# :نأ (ع) ىسوم

 وأ . ًازهجم ًاشيج ينطعا يهلا ىسوم لقي مل انهف ًايمدآ . ًاناسنا هولعجاف

 نوكأل «يردص يل حرشا بره :لاق امناو كلذ لقي مل تايناكمالا ينطعأ

 هذهو“>#يرما يل رسيو يردص يل حرشا بره :بولطملا ىوتسمب

 )١( ع” : ةيآأ ؛ هط ةروس .



 رومالا كإف يردص تحرش اذا يهلا هنا اهانعم فطلت وحن اهيف ةيناثلا ةلمجلا

 يردص تحرش اذا يهلا يا 4يناسل نم ةدقع للحاو# . 2©)رسيتتس

 نا عيطتسا ا رأيا يدنع نوكي

 يردص يل تحرش ول هن أ ثيح يردص يل حرشا , ديج لكشب ملكتا

 . مهفم لكشب يمالك حاضيا نم ًانكمتمو يباصعا ىلع ًارطيسم نوكأسف

 ةايحلا نوكتسو همالك رهظي نا عيطتسي ال ردصلا حرش كلتمي مل اذإ ناسنإلا

 فس لفوراعلا ةفيص نود مكئاعد يف هللا نم اوبلطت نا مكنم لمآ

 ةيآلاهذه اوأرقا ًامود متناو هللا نم كلذ ىسوم يبنلا بلط دقل معن

 نم ةدقع للحاو يرما يل رسيو يردص يل حرشا برإط :بابشلا ًاصوصخو

 . *يلوق اوهقفي يناسل

 لوقلاب ةيبرتلا تناك اذا هنا لوالا طرشلا وه اذه دالوألا ةيبرت يفف

 . باصعالا ىلع ةرطيسلاو ردصلا حرش كالتما بجيف

 ةوقلا . فططلتلاو نانحلاب ةيبرتلا نوكت نا بجي :يناثلا طرشلا

 . ًاضيا ةملكلا ذوفن ىتح قيقحت عيطتست ال . دحأل ًائيش ققحت ال ةنعرفلاو

 ةوقلا (« مودي ال رصقلا» : ةفسلفلا نم هانذخأ يذلا ةبلطلا نحن انريبعت بسحو

 ابهذا» :(ع) ىسوم يبنلل ليق يذلا اذهو . رارمتسالا جتنت الو ًائيش ققحت ال
 ىلا ابهذا . *ىشخي وا ركذتي هلعل انيل الوق هل الوقف ىغط هنا نوعرف ىلا

 ول ركذت امبرل ذا فطلتو نيلب هوبطاخ نكل ًاناسنا هولعجاف يغاطلا نوعرف
 هي رملا ل اذا وقتي نذل هقاق' نيللاب ةويطاختا عل ول اننا :كلذط ويعالج

 بلط (ع) ىسوم نا رهاظلا ذا رهاظلا فالخ ةيآلا هذه نم ليلجلا فلؤملا هدافتسا ام )١(

 يوس ام يف يرما رسي يا دحاو ضرع يف هرما هل رسييو هردص هل حرشي نا هللا نم

 مالكلا كلذكو . ردصلا حرش ىلع بترتم ريسيتلا نا اهنم رهاظلا سيلو ردصلا حرشب

 . يناسل نم ةدقع للحاو يا ةيناثلا ةرقفلا يف

 يصدح



 ا  عيمجلا فيلكت وه يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا نم ىلوالا

 . بابشلا ةيبرت صخاللابو ةيبرتلا اضوضخخو:ببطلا ناسللاب نوكي نا بجي

 يغبني ال نكل ءانتعالاو ثارتكالا موزل ىلا هابتنالا بجي :ثلاثلا طرشلا

 وهف ثارتكالا مدع نم أوسا نكي مل نا ديدشتلا نا ثيح ديدشتلاو ثبشتلا

 نيدتلا باحصا تاهمالاو ءابآلا نا عقاولاو . لضفا نوكي نل لقالا ىلع

 ديدشتلاب اهابقع دمحت ال روما يف مهدالوا نومري دق بصعتملاو فشانلا

 ءابآلل رطخلا سرج اذهو كلذ نع فشكت رمألا اذه تاءاصحا نا امك مهيلع

 . تاهمالاو

 نهرما لصي يتاوللا تايتفلا نا تاونسلا لك يف فشكت تاءاصحالا

 ريغ مهتاهماو مهؤابا مهنم مسق : ناميمف ةيسنجلا ةزيرغلا ببسب مكاحلا ىلا
 نولأسي ال تلصتا صخش يا عم ائيش نولوقي ال ةاتفلا تبهذ امنيا نيثرتكم

 انتلصو يتاوللا تايتفلا نم مسق اذه . نوضرتعي ال تأرق وا تبتك املكو

 . مكاحلا ىلا نهلكاشم

 دعب مكاحلا ىلا نهلكاشم تلصو تايتفلا نم رخآ مسق كانهو

 دقو نيددشتم نهتاهماو نهؤابا نوكي نمم نهنا نيبت ثحبلاو تاءاصحالا

 ناسنالا» نهيلع ةرطيسلاو نهيلع قييضتلاو نهعم مالكلا يف دحلا ازواجت

 بيبحلا ىلع ةاتفلا لصحت نا تيبجوا ةغلابملا هذهو (عنم ام ىلع صيرح

 اهلقتعت ناب ببست امم مراحملا ريغ عم جراخلا يف ملكتت ناو ,هلسارت يذلا

 . ةمكحملل بهذتو ةطرشلا

 لوقي مويلا انثحبل ةيسانم يهو يفاكلا باتك يف ةياور لقني (هر) ينيلكلا

 مالسالا ىلا هاعدف(”)ايدوهي ناكو راج هل ناك الجر نا :(ع) قداصلا ماعلا

 انا :لاق ؟ اذه نم لاقف . بابلا هيلع عرقف ًاريمس هاتأف .:ةراج ا هل اهني رق

 . ةالصلا ىلا انبّرمو كبوث سبلاو ًاضوت :لاق ؟ كتجاح امو :لاق ء نالف

 لدب ًاينارصن ناك هنا اهيف نكل " ح ١5 باب 477 ص ١١ ج لئاسولا يف ةياورلا )١(
 . صنلاب نحن اهانلقنو . نومضملاب فلؤملا اهلقن اذهو . ًايدوهي

 ضنا



 . رجفلا ايلص مث « هللا ءاش ام انيلصف :لاق . هعم جرخو هيبوث سبلو أضوتف

 نيا :لجرلا لاقف « هلزنم ديري اينارصن ناك يذلا ماقف . احبصا ىتح اثكم مث

 ىلا هعم سلجف :لاق «. ليلق رهظلا نيبو كنيب يذلاو ء ريصق راهنلا بهذت

 ىلص ىتح هسبتحاف « ليلق رصعلاو رهظلا نيب امو :لاق مث « . رهظلا ىلص نا

 راهنلا رخآ اذه نا :هل لاقف هلزنم ىلا فرصني نا داراو ماق مث :لاق . رصعلا

 ىلا فرصني نا دارا مث . برغملا ىلص ىتح هسبتحاف « هلوا نم لقاو

 ءاشعلا ىلص ىتح ثكمف :لاق « ةدحاو ةالص تيقب امنا :هل لاقف « هلزنم
 نم :لاقف . بابلا هيلع برضف هيلع ادغ ًاريمس ناك املف . اقرفت مثةرخآلا
 جرخاو كيبوث سبلاو ًاضوت :لاق ؟ كتجاح امو . لاق « نالف انا :لاق ؟ اذه

 ٌيلعو نيكسم ناسنا اناو . ينم غرفا وه نم نيدلا اذهل بلطا :لاق لصف
 :لاق وا ء هنم هجرخا ءيش يف هلخدا : مالسلا هيلع هللا دبع وبا لاقف « لايع

 . اذه لثم نم هجرخأو هذه لثم نم هلخدا

 الو اهابقع دمحت ال رومأ يف اوطروتي ثيح مكتايتف عم اوددشتت الا لمآ

 ال عقاو رما اذهف تالاكشاو صتقاون مكئانبا يف ناك اذا مكئانبا عم اوددشتت

 ادحاو اضارتعا هيلع ضرتعاف ءيس لمعب نبالا موقي امدنع . ةعفد هعفر نكمي

 لوالا أطخلا هل حلصا مويلا اهبكتري يتلا تائيسلا حالصا قيرط هل حتفا ينعي

 اذهبو رخآ أطخ حالصال ىعست ثيح دغلل عبارلاو ثلاثلاو يناثلا عد نكل

 كلذ ناف كلذب هريعتو هبتاعت الف ًاريثك ءاسأ اذاو . ًايجيردت هصقاون عفرت

 . كلذب هريعت الف بذك هنا تملع اذا ًالثمف . هأرجيس

 تايآلاو تاياورلا ىدحا هل أرقا ةليللا سفنو مويلا سفن يف نكل

 الف مراحملا ريغ نع بجتحت ال كتجوز نا ىرت امدنع . بذكلاب ةقلعتملا

 رما باتعلا ةرثك نأل. . بسانم تقو يف رمألا كلذ اهمهفا لب اهبتاعتو اهريعت

 داقتنالا ةرثك ةطساوب ةنيدتم ةأرملا لعج نكمي ال ؛ قيضلا ىلع ثعبي

 ًايلصم يبصلاو ةبجحم ةأرملا لعج نكمي الف ةلصاوتملا تاضارتعالاو

 ال كلذك نيثرتكم ريغ نوكن نا يغبني ال امك هنا مالكلا ةصالخو . كلذب
 نا لوقتو ةأرما لصتت االثم ًاينوفلت يب اولصتا املاط « نيدنشتم نوكن نا يغبني
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 ىلا ددشتم هنا وا هيخا عم ملكتلاب يل حمسي ال هنا ةجرد ىلا ددشتم يجوز

 وأ همع وا هوخا سلج ول اميف ماعطلا ةلواط ىلا سولجلاب حمسي ال هنا ةجرد

 هذه لثم تالاصتا ينيتأت ام اريثكو مراحملا ريغ ءابرقألا نم صخش وا هلاخ

 . رطخ سارجا اهلك هذهو . وحنلا اذه ىلع كلذك لئاسرو

 اذا ينعي ةالابماللا ىلا ًائيشف ًائيش يدؤت ددشتلا اذه لاثما نا نورت
 يف اهسبلت اهناف (هجولا رتسي يذلا ليدنملا) عقربلا سبلب ًالثم كتجوز تمزلا
 اهدحو نوكت امدنع نكل اهينيع يدبت ال ىتح اهناو كلذب حرفت تناو كروضح

 اهناف رازبلا بهذت امدنع وا راضخلا ءاقتنال اهدي جرخت اهناف راضخلا عئاب دنع

 . اضيا تاماستبالا لذبتو اهيرتشت نا يغبني ال يتلا ةسبلالا يرتشت

 مكتايتفل ةبسنلاب ارو نيددشتم اونوكت ال . ايفنا ثيداحالا حتفتو

 . ريثك مالكلا ذا كلذ نم رثكا رمآألا اذه لوح ملكتا نا عيطتسا ال . مكنايتفو

 . ةحيصنلاو لوقلاب ةيبرتلاب قلعتي اميف ةثالثلا بلاطملا هذهو

 ةيبرتلا ىنعم . لوقلاب ةيبرتلا نم دشا اهريثأت ناف لمعلاب ةيبرتلا اماو
 قوكت نا. اناسنا وسضصت كذبا ناف اهدنعو اناسنا نيصت' كسلا اهنا زكا امعلاب
 ةديسلا اهتيا تنا كنا ينعت لمعلاب ةيبرتلا . كلذك كنبا ريصيف الوقصم تنا

 كتنبا ريصتف ةفيفع تنا ينوكت نا . ةيقت كتنبا ريصت اهنيحو هللا يقتت

 يف ًاصوصخ قوشبلا يف يوق تامكاحملا أدبم :رمألا ةفسلف يه هذه

 نود نم نيرخآلا ةعباتم وه ةاكاحملا ىنعمو لافطالاو تايتفلاو بابشلا

 . ةاكاحملا أدبم هنومسي اذه . تافتلا نود نم « ليلد

 لرقي امك ناهرتلاو ليلدتلاب كل ريتا نه ايش نانشألا لقي ةزاث نعي
 لوقلا نوعمتسي نيذلا يدابع رشيبف# ملسملا نوكي نا بجي اذكه هنا نآرقلا

 ينعي . 4)20بابلالا اولوا مه كئلوأو هللا مهاده نيذلا كئلوأ هنسحا نوعبتيف

 )١1( رمزلا ةروس آية/١8 .
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 امناف ًائيش اوذخا اذاو ءيسلا نوكرتيو . نسحالا نوعبتي نيذلا ءالؤه رشب

 ام لك لبقي نمم اوسيل مهتايح يف تاعئاشلل لاجم الو . ليلدلا عم هنوذخأي

 ذهو . تافتلالا عم ليلدلا عم هولبقي امنا ناك يا هلعفي ءيش لك . لاقي

 يف ام ٍءيش لوبق هانعمو طلغ ديلقتلاو . ديلقتلا هلباقم يفو سابتقا ىمسي
 اندنع مايألا هذه ةدوجوملا تاعئاشلا لثم ناهرب وا ليلد نود نم ام صخش

 وقت مكتويب ىلا متنا نوبهذتو ينالفلا لمعلاب ماق نالف الثم نولوقي ضؤظآ 3

 00 ليلد نود نم لوبقلا ةعئاشلا ىنعم اذهف ينالفلا لمعلا لمع انالف نا

 + شك اش اهمثاو ليلد نود نم

 ام لكب ثدحي نا بذكلا نم ءرملاب ىفك» : (ص) مركالا يبنلا لوقي

 يتلا تاعئاشلا هذه ىه انتروشل ءادعالا اهدعا يتلا ءايشالا ىدحا١2)(عمس

 نم ًاعيمج نحن ينعي نويروثلا نحن انهاوفا يه مهتاربكمو اهورشنيو اهوكبحي
 ًاعبط هعمسن ءيش لك لقنن ذا ء ددعلل توص تاربكم نحن تاعئاشلا يرشان

 يذلا اذه نكل كلذ لاثماو انعمسو اولاق نولوقت ذا قيقدلا ىنعملاب 0 ال

 يكس اهناثأ نارقلا مكربتعي هلجالو نيدلقم نومست مكلعجي نول

 ةما ىلع انئابا اندجو اناإ» : مانصالا دابع لوح فيرشلا نآرقلا لوقي

 مهل لوقن ذإ ةلهجلا ءالؤه بجعأ ام لوقي 24نودتقم مهراثآ ىلع انإو
 لعفن نحنو مانصألا اودبع اندادجأو انءابآ نإ نولوقيف مانصألا كرتنل اولاعت

 لحم ادع ام تالاجملا لك يف طلغ ديلقتلا اذهو ًاديلقت ىمسي اذه . كلذ
 1 اودلقَت نأ مكيلع بجيف هقفلا يف داهتجالا نوعيطتست ال متنأ الثم ةرورضلا
 نأ ءرملا عيطتسي ال ذإ نيئ قاب [وكوكت نأ هريس ني تري اكل وب

 يكل رامعمب نوتأتف ديلقتلل نورطضتف تقولا سفن يف ٌءانبو أارجات ًالثم نوكي

 . تيبلا مكل مُيِق
 عجرملا نودلقت . اهتركذ يتلا ةلثمألا هذهل متررطضا عضوم لك يفف

 "ا . 4 ريخلا «ء لامعلا زنك )١(

 . 77/ةيآ فرخزلا ةروس (؟)



 لوصا يف ديلقتلا نوعيطتست ال انه نمو « داهتجالا نوعيطتست ال مكنال ًالثم
 ًاضيأ نحن الثم ةربنلاو نآرقلاب لوقي دلقملا يعجرم نال اولوقت ناب « نيدلا

 ال نوباوستلاو كلاي لوقا ابضيا انان دوج هللا نا لاق ىلا نال وكلا .لوقن
 ! ديلقت ىمسي اذهو داهتجالاب كلذ نوكي نا بجي ذا حصي ال اذه نانثا

 نم صخش نم ءيشب ناسنإلا عنتقي نا يهو ةاكاحملا هذه نم أوساو

 ريثكو . سانلا يف راشتنالا ريثك اذهو . تافتلا نود نم . ناهرب وأ ليلد نود

 نا عيطتسن ال « ءاملعلا نيب ًاضيا ريثكو سلاجملا راضح متنا مكنيب ًاضيا
 . رثكا لافطالا نيبو رثكا ابشلا يفو دوجوم وه لب دوجوم ريغ هنا لوقن

 طبرو يفوصلا لزن : مكل هركذا ةاكاحملا لوح لاشثم هدنع يوشثملا

 را ا -- 9 و نم 0 نيرخالا 0 ش ا 0

 بهذو 58 نم 00 0 ناكو رامحلا بهذو ءاعطلا تلكاو 0

 نود نم ىنغيو مهعم قفصي انبحاصو نوقفصي اوذخاف رامحلا بهذو رامحلا

 ايمحتم اخو ةرشوا نا ديري مداخلا نم برتقا املك ناكو ةصقلا ام فرعي نا

 جرخف ةلفحلا ت تهتنا نا ىلا . هلدصق نع فرصنيف ءانغلا يف هريغ نم رثكا

 . رامحلا اذه نمثب تناك ةميلولا نا هوباجأف هنع لأس هدجي ملف هرامح ديري

 ىلع ردقا ملو ًاريثك ًاسمحتم تنك دقل :هباجأف ينربخت مل اذامل مداخلا لأسف

 :هرعش ىف ىيونثملا هركذ ًائيش لاقف 7 كرابخا

 ديلقتلاذهىلعةنعلةئمالا ًءةبهمهديلقت ينلطجدقل

 لواحي نا نود نم رامحلا بهذ رامحلا بهذ مهعم ددري ناك هنا يا

 مقا ةنارعب

 سانلا نيبو تاناوحلا نب ب ريثك هناف ةاكاحملا نوناق ىعدي م اذهو

 هءوس مغرب نكل . ايضنا تايشلاو لافطألا نيب ريثك وهو . انيض»ةلآنولو ايقيا

 عجم ةاكاحملا قوناف ناق اديحاضصخت ناسألا رتغاغ ذا: هلا ةزيمن يدل ذاق
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 ضم ام يف امهنع تثدحت دقو ءوسلا قيفرو ريخل | قيفر احلاص اصخش هنم

 . ةاكاحملا نوناق رثؤي انهو

 يف ًاديج ًاريثأت كلذ كردل مازتلالا نم ةديج ةجردب مالاو بالا ناك ول
 ناف ةالصلاب نيمزتلم نينيدتم اناك ولف . ةاكاحملا نوناق ةيحان نم مهلافطا

 ةمزتلم مألا تناك ول . ةالصلاب نيمزتلملا نم كلذك نوحبصي مهلافطا

 يف يرجي ةاكاحملا 0 ةاكاحملا نوناق قفو هب اهتنبا مزتلتسف باجحلاب

 لكشب لافطالاب رثؤيس اذهف ًاضيا نيئيس مالاو بالا ناك ولف . تيبلا
 تسب هنفدلا ةيقانا حصن ةلفطلا . ةيلمع ةيبرت كلذ ريصي ينعي يروعش ال

 يعد اهل لقت ملو ةفعلا نع يلخت اهما اهل لقت مل ءاهل اهما نادقف

 ماني هابا نا لفطلا ىري امدنع نكل اولصت ال مهل لقي مل بالاو . باجحلا

 نوناقل ًاقبط كلذب رئاتيسف حبصلا ةالصل مايقلا نود ًاحابص ةئماثلا ىتح
 ءاشعلاو برغملاو طقف حبصلا ال رصعلاو رهظلا ةالص كرت ول كلذكو ةاكاحملا

 . رطخلاب ًانذؤم نوكيو ةداعلا بسحب رثؤيس كلذ ناف ضيا

 ريغ ماما ااهسبلت اهمأ ت تأرو ةقئال ريغ ًابايث تيبلا يف كتنبا تأر ول

 ماما نيسبلت كتثونا زربت يتلا بايثلا مراحملا ماما نيسبلت كنا وا مراحملا

 الثم كرهص مامأ كنم ودبي كردص لك نا تأرو ةقئال ريغ ًابايث كرهص وا كنبا
 كلذك كلافطا نيعضرتو كدالوا ماما يلابم ال لكشب كبايث نيلدبت كناو

 وا ةيلمعلا ةيبرتلاف ءاقشلا ىلا اهدوقت كتنبا اهارت يتلا رومألا هذه لكف مهماما

 . ًاراثآ كرتي ةاكاحملا نوناق

 يف لخدت امدنع رومألا هذهل ةبظاومو ةتفتلم اهما نا تنبلا تأر ول اما

 يرتشت اال تالحملا ىلا لخدت امدنعو ديج لكشب بجحتت قاقزلاو عراشلا

 اذه نإف ًاضيأ ةيرحبو ةرورضلا رادقمب ةعابلا عم ملكتت اهناو ةقئاللا عئاضبلا
 هايا هيطعت اهناف نمثلا عئابلا ءاطعا تدارا ول ىتح اهما ناو . تنبلا يف رثؤي

 نا اهدنع يرورضضلا نم سيلف . اهيف رثألا هل ًاضيا اذه امأف اهتءابع فرطب
 مرحملا ريغ ىأر ول تنبلا هذه نا لب كسسأر ىلع ةءابعلا يعد تنبلل يلوقت
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 نود تيبلا نول صخش لخدي اذامل هنا ضرتعتو خرصتو يكبتسف اهنفاو

 رمعلا نم ةعباسلا وا ةنماثلاو ةعساتلا ىف تايتفلا نم ريثكلا تيأر دقل

 ىتا نيا نم . نهرعش مراحملا ريغ نم صخش ةيؤر درجمل نخرصيو نيكبي
 ام . اذه لوح ملكت دق بالا نكي مل امبر . كلذ اهل لاق دق اهابأ نألأ ؟اذه
 تنا نكف ًائيدتم كدلو نوكي نا تدرا اذا . اهتديق دق اهما ةفع نا وه هفرعا
 ىلا تلخد ةأرما نا كنبا وا كدنع لمعي يذلا علاص ىري امدنع انيدتم

 لدا ؛دو ةشمقالا اهل طسبتف الثم ةشمق 0 تنا تنلكو كناكد

 يف ىلازغلا ركذي كنبا يفو كذيملت يف ابلس رثؤيس اذهف ادج 0 حادتمأالا

 هشامقل احدم دعي اذه نا هبتنا مث نمو (ةنجلا ةريرح نم ينسبلا مهللا» :لاقو

 ينأل باجأف ؟ اذامل ؟ يرتشملا رصأف هعيب نع ضرعأف . يرتشملا بغريل

 . مومذم كلذ نا (صر) هللا لوسر لاق لقو يتعاضب تحاذلذم

 نابتكي ديتعو بيقر ناف ًاريثك اوحدمت ال نكل . كلذ مكنم بلطن ال

 الو قوسلا يف عونلا اذه نم دجوي ال لوقيف بذكي نا هللا ردق ال الاو . كلذ

 هدلو امنيب هنمث يف بذكي مث نمو بئاصم ةدعب هترضحا دقلو نارهط يف

 ءالب يا فرعتأ نكل . شامقلا عنيبي هنافاريخأو . كلذ نادهاشي لماعلاو

 فلألا وا ةرشعلا وا ناموتلا نا له . كسفن ىلعو كلماعو كدلو ىلع تدروا

 . ددسيو كرابي يذلا هللا نا ء ىش ىلإ ناسنالاب غلبت

 كب اولصتي مث . شغلاب فالآ ةثالث وا فلا تلصح دق نوكت دق الاو

 نكل . ناموت فلا نوعبس ةميقب ةيحارج ةيلمع ىلإ جاتحيو عقو دق كنبا نا
 ناف ًايفو نكت ملو ًائيكسم تعدخ كنأل بذكلا نم ؟ كلذ لصح نيا نم
 لع نع عيمسلا ىلع دكر دقوا انجاب لوقي اهكود فارع مدنا
 . قيدصلا ىلع فيكف هسفن ىلع ًانايحا بذكي دق هسفن ىلع ىتح . هللا

 يا



 دهاش ريخ اهنأل اهدروأسو انحصني ميظعلا دئاقلا ريبكلا انذاتسا ناك

 اذا نيبرملاو تاملعملا ةصاخ نيملعملاو راجتلل كلذ لوقا . انمالك ىلع

 . ةساعتلا يه هذهو سلاجم اذكه ىلإ نورضحي ال ةداع مهنأل نيرضاح اوناك

 ةنيدم وا ةيرق لك ىف ةبرجتلاب ىل تبثا دق هنا ريبكلا انذاتسا لوقي

 ببسبف نيئيدتم انهلعا ناك اذا هنا تدجوو اهيف تللحو تققد اهيلا تبهذ

 سكعلا تبرج دقلو يفوت وا ًادوجوم لازي ال مهنيب طيشنو نيدتم ملاع دوجو
 لازيال وا مهدنع ناك ملاع داسف سانلا داسف ببس نا تدجو دقل ًاضيا

 . ًادوجوم

 . كش الب مكوعبتيس سانلا ناف اوهبتنا

 هيلا ءاجف . ءيس ملاع لمع نود نم ًاملاع كانه ناك هنا روهشملا نم
 ما ةمايق كانه له ةحارصب يل لوقت : نا كديرا :هل لاقو نيدتم صخش

 الو نحن حاترن يكل انربخأف ليبقلا اذه نم ءيش كانه نكي مل اذاف . ! ؟ ال

 انلدي اذه ! ! تنا لمعت ال اذاملف باسحو ةمايق كانه ناك اذاو لمعلاب ىقشن

 نود نم سانلا حلصي ةلضافلا قالخألا بحاص يىقتلا نيدتملا ملاعلا نا ىلع

 كلذب رعشي نا نود نم مهدسفي نيدتم ريغلا دسافلا ملاعلاو . رعشي نا

 . اضيا

 ةملعملا تناك اذا ةصاخ كدلو دسفيس هناف قئال ريغ ملعملا ناك اذا

 . اذيملت نيتس دسفي دق دحاو ماع ةدم يف . ءيذب ملعملا ناسل ناك وا ةرفاس

 اذاو تقولا لؤا يف رهظلا ةالص يلصي نيذلا نيدتملا ملعملاف ءالؤه سكعبو

 نا لجو زع هللا ىسع انسح « مكدالوا ىلع رثؤي اذه قياضني هتالص ترخأت

 (ع) يلع عم هءانبا مدق دقو « (ع) يناعل ًأريثك أبحم متاح نب يدع ناك
 : هلأسف ةيواعم هب تمشي نأ دارأف . ةيواعم ىلا موي تاذ ءاج نيفص برح يف

 يلع كفصني مل :ةيواعم لاق (ع) يلع ليبس يف مهتمدق لاقف ؟ كءانبا نيا

 الاز ام نيسحلاو نسحلاو . ةثالثلا كءانبا بهذ دقل .ًايفو نكي ملو
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 بهذ لق (ع) يلع نآل او نك مل يذلا انا لب :يدع باجأف . نيدوجوم

 . تيقب اناو

 ملسأ ثيح (ص) يبنلا لاعفا دحأ نم . اذه دجو نيا نم فرعتا

 اهرسأ دق تناك ىرخألا هتخأ نأل ماشلا نم هتخأ هتلسرأ . ايدع ٍذئنيح

 ناك هنأل ىبنلا همرتحأف (ص) ىبنلا دجسم ىلإ ىتأف . ةنيدملا ىف نوملسملا

 دعب هتيب ىلا هاعد مث . اهيلع 50 هتاعدل ضرشماو يئاطلا متاح نبا

 (ص) لوسرلا ازوجع تفقوا قيرطلا ىف ارفاك لاز ام ايدع ناكو رهظلا ةالص

 ذخأف ءودهب اهيلا عمتسي يبنلا ناك نقل ادع تعتا امه ا ردك تدخلا كلاظأو

 هاجلاو ةطلسلا بلطي ناك ول كلذ لعف امل ًابذاك لوسرلا ناك ول يدع ركفي

 . لكشلا اذهب اهب قفراو زوجعلا هذه عم فقو امل

 فورمخ دلج ىلع ًايدع سلجأف ًادج طيسب ثاثالا دجو تيبلا يفو

 اذهبو بيلحلاو زبخلا ىلع ماعطلا رصتخاو . ضرألا ىلع (ص) سلجو
 . مالسالل يلمع لكشب (ص) يبنلا هأيه لمعلا

 نم عبرلاو رشعلا ذخأت نا كل زوجي الو ينارصن كنا امب هل لاق مث

 ملعي هريغ دحأ نكي مل نأل يدع برطضاف ! ؟ اهذخأت اذاملف سانلا لاوما

 اذمحم نا دهشأو هللا الا هلا ال نا دهشا» . نيتداهشلا التو . كلذب

 . 27'2((ص) هللا لوسر

 الو مكباصعا ىلع اورطيسف مالكلاب نوبرت متنك اذا هنا مالكلا ةصالخ

 سلجت ال , تيبلا يف ةيلمعلا ةيبرتلا ساسألا نكيل نكل « مالكلاب اوسقت
 امدنعو مكلثم لعفتس اهناف بيغتستل اهما عم سلجت كتنبا كتأر اذاف بتغتل

 أدي ناطيشلا نا . مهل ةلتاق حبصتسف نييناحورلاب نظلا نوئيسي اهيدلاو ىرت

 مهناف . كدالوا دنع كلذ لصحي امدنعو ًالوا نظلا ءوس نم ليلقلا نم

 . هلتق مكح نوردصي اهدنعو هنورفكي دقو اقساف هنوربتعيس

 )١( ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا عئاقو 7 ج ماشه نبا ةريس .

 ١ه"



 كدلو يعضف بيغلا نيونت تنك اذا . ءاسنلا ىلإ ةرم تاذ تثدحت دقل

 نيهتنت امدنعو يبيغتسا يسلجاو 5 جلثلا يف هيعض (سراقلا ءاتشلا لصف يف)

 را , انحور نا نم هل لضفا ًايمسج لشي نئلف هيسلجا ةبيغلا نم

  وورشملا يف ًاعيضر ناك ولو ةبيغلاب رثأتي مكنبا ناف رخآ

 سلاجم ىلإ اهما عم بهذت يتلا ةاتفلاب نذا فيكف . ادور ةليكسو
 نم جتنيس اذامف . لزهلاو بذكلاو ةبيغلاب الا ءاسنلا ملكتي ال ثيح ةيغلا

 . ؟؟ ةاتفلا هذه

 ايندلا نع مالكلا ريغ دجي الف نينسملا سلاجم ىلإ باشلا ىتأي

 نا هنم عقوتت له باشلا اذه نم عقوتن اذامف ةعئاشلاو ةبيغلاو تايداملاو

 ! ؟ دجسملا ىلإ بهذي

 نا ىريو !! ةبيغ نم اهمظعأ امو بيغتسي هدلاو دجي تيبلا ىلا لخدي

 له . اليلق ريغت دق هبسك عضو نأل ةروثلا ىلع ملكتي ذخأو نظلا ءيسي هدلاو

 .!؟ ًايروث نوكي نا باشلا اذه نم عقوتت

 ىضم دقل ةجيتن ىلإ اولصي ملو ةيسور يف ةروثب اوماق دقل , ديسلا اهيا
 دئاق لاق دقل . ءارولا ىلإ عوجرلا ريغ ًائيش اولّصحي ملو مهتروث ىلع ًانرق
 نا هيلع خيطبلا لكأي نم لك نا) ةروثلا نم لوالا مويلا يف ميظعلا ةروشلا

 !؟ اكيرمأل توملا « (يسراف لثم) اهتايبلس لمحتي

 اذه ريغتي امدنع رمثتس انتروث نا مكل لوقأو . قنلاو ضارتعالاب أدبي مث

 نا بجي ًانيدتم نوكي نا بجي ليجلا اذه نا اوهبتني نا بابشلا ىلع ليجلا

 ءابآلا ةيبرت ىلإ جاتحي اذهو ةجيتن ىلا ةروثلا هذه لصت نلف الاو ىنبي
 . نيملعملا ةيبرتو تاهمالاو



 :نورشعلاو سماخلا سردلا

 رشع عساتلا لصفلا

 ةثارولا نوناق

 ال ءاضتقالا نم وحن هل يذلا ةيذغتلا نوناق وا ةثارولا نوناق لوح انثحب

 لصفلا نكل لوصف ةرشع نم رثكا اندنع يقب ثحبلا اذه لوح . ةماتلا ةيلعلا

 يف .رثكا هابتنالا بجيف « قباسلا مالكلل ةمتتوه هلوح ثحبن يذلا

 دالوالا ةداعس يف ةيلخدم هل ةثارولا نوناق نا انجتنتسا ةيضاملا ثاحبالا

 ةئيسلا راكقفالا . مالا بيلح ًاصوصخو ةيذغتلا نوناق لثمت مهتواقشو
 نا امك دالوالا ةواقش يف ةيلخدم اهل ةفطنلا داقعنا ءانثا ةدسافلا تاليختلاو

 هل ةلاحلا كلتل مالسالا اهعضو يتلا نيناوقلا ىلاو هللا ىلا تافتلالا مدع
 وا ةرم هيلا ترشأ دقو ًاريثك هل هبتنن نا بجي ىنذلا ءيشلاو . اا اكلم

 وحن ىلع انتذتاساو انرابك ريبعت بسحو  ةدهمم اهلك رومألا هذه نا وه نيترم

 ال هناف مارحلا نم همظعو هدلجو لفطلا محل ينب ذا هنا ينعي الف ءاضتقالا
 ةثارولا نوناق بسحب ةئيس ةيضرا هل لفطلا ناك اذا هناو ادبا [ديعتس يضب

 لفطلل ةلاذرلا لقني ةثارولا نوناق نوكو . ةليذر تافص اهدنع مألا نا هانعمف

 يف ثحب وه انثحب امناو . دعب هسفن داعسا عيطتسي ال لفطلا اذه نا ينعي ال

 يف لافطالا نم عونلا اذه نوسمسي , ءاضتقالا يف ثحب . ةيلخدم هلام

 . ايحور ىضرملا لافطالا مهنومسي ىرخا ةرابعبو نودقعملا لافطالا :ملعلا

 مهناف نيئيس مألاو بألا ناك اذا هنا هانعمف « ةجلاعملل لباق ضرملا اذه

 ؟م؟



 لفطلا دلج ناك اذا ًابعص ةداعسلا ىلع هلوصح نولعجيو معناوملا هماما نومري
 لباق ضرم هنكل . ًايحور ًاضيرم ريصي هناف مارحلا ىلع ًاينبم همظعو همحلو
 ةيضاملا ةليلقلا مايألا يف انثحبو انمالك ىنعم ًاضيا اذه نكي ملو . ةجلاعملل

 ةيذغتلا تناك اذا هناو . امتح ايقش نوكيس لفطلاف ةئيس ةثارولا تناك اذا هنا

 . ءيس نوكيس لفطلاف ةئيس

 ةيبصع تناك مألا نا يا ثّولم هطيحمو مالا نطب يف لفطلا ناك اذا

 نا اندارم امتاو . دعب ًاديج نوكي نا عيطتسي ال لفطلا نا انمالك ىنعم سيلف
 اوهتتني نا مألاو بألا ىلع بجيو هتواقشو لفطلا ةداعس يف ةلاخد هل هانثحب ام
 يلاخلا قيرطلا يف محلا ىرطلا يف دبعملا قيرطلا يف لفطلا اوعضيل

 يف عقي لفطلا نإف نيلابم ريغ مالاو بألا ناك اذإ امأ . عناوملاو كاوشألا نم

 اذه ءاملعلا ريبعت بسحبو : ةبوعصب نكل هسفنب وجني نأ عيطتسي قيرطلا

 ضرملا اذه نكل نيدقعملا لافطألل ضرملا نوببسي مالاو بألا ًانايحأ : ىتفلا

 . ةحلاقملل لاق

 ريغ اونوكي نا ,بجي ال نآلا نم عورشلا امهيلع بجي مألاو بآلا

 هماما ناعضي ناذللا مألاو بالا . اوثرتكي نا بجي دعب امف نآلا نم نيثرتكم

 نا رمألا اذه لوح ناك رهش ةدمل انثحب . نآلا نم هوذقني نا بجي عناوملا

 نم اوهبتني نا بجي ةبعص اهولعجو لفطلا ةداعس اودقع ناذللا مألاو بالا

 . لفطلا داعسا مهنكمي ذإ ًادعاصف نآلا

 مألل نكمي لفطلا ةواقش يف ةلاخد اهل ناكو تركذ ىتلا ءايشالا لك

 اعرش اذا بألاو مألا نا ينعي اهولطبي نا نيتفتلمو يم اناك اذا بألاو
 داسف ىتحو ةيذعغتلاو ةئيبلاو . ةثارولا لماوع لاطبا ناعيطتسي نآلا نم ةيبرتلاب

 لك لاطبا مهنكمي ًاريخاو . لاطبألا نم برقي ام ىلا هوجلاعي نا نكمي ركفلا
 . لفطلا ةواقش ىف ريثأت هل ام

 باللاو ةيبرم نآلا نم نوكت نا بجي مالا نا رهشلا اذه ةليط انثحب اذه
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 ضيرملا هلفط ةجلاعم عيطتسيل ًاتفتلم ادعاصف نآلا نم نوكي نا بجي

 . حيحص اضيا سكعلاو ةيبرتلا لماوع لك لاطبا عيطتست تنا ينعي . ايخفو

 . ملاع ديج با هل ةثارولا لماوع ةيحان نم ًايقار لفطلا ناك اذا ينعي

 نم ردصي مل ربكو لفطلا دلو نيح نكل ةيقت ةفيفع ةنيدتم ماو . تفتلم مهاف

 ينعي . لطبت ىلوالا لماوعلا هذه لكف ةيبرت ةياب مألا مقت ملو مامتها يا هيبا

 . .ةنسحلا ةيبرتلا الاني مل امهنوكل ءايقشا ناريصي تنبلا هذه وا يبصلا اذه

 يذلا بيلحلاو امهتيذغت لماوع كلذكو ةديج امهتثارو لماوع تناك ول ىتح
 مل نكل مالسالا رظن بسحب ةاعارم اضيا ىرخالا رومالا رئاس تناكو هاعضر

 . هريثأت لطبي هلك اذهف مامتهالا الاني

 نا ةحيحصلا ةيبرتلا تعاطتسا فيك اورشل ةثالثوا نيلاثم مكل ركذا

 . ةيلاع تاماقم ىلا ًايحور ىضرم اوناك نيذلا لافطالا عفرت

 سابل هوسبلا هيرو تام امنع ى ادم اذلو ناك ةنراعم قعشتت نا

 ةمامإب هيلا اودهعو هللا لوسر ةفيلخ هتفصب دجسملا ىلا هب اوتاو ةفالخلا

 .: رتملا عض ةالضلا دعبو . امكاتع ههقصب ةالدعلا

 ثيحو ةفالخلا هل كرابيل عيمجلا يتأي نا بجي ثيح لاحلا هذه يفو

 . لبقتسملا يف هعنص ديري ام لوح ثدحتيو هتفالخ لوح وه ملكتي نا بجي
 هللا نعل « نايفس ابا هللا نعل :لاق ربنملا ىلع سلج نا درجمب كلذ نم ًالدب
 , ملظلا يريثك اوناك ءالؤه ديزي يبا هللا نعل , نايفس يبا نبا ةيواعم
 ادع ديزي يباو . ةفالخلا بصتغا دق ةيواعمو « ةريثك تايانجب ماق نايفس وبا

 ىلع راع اذهو 2ع) نيسحلا ماعلا ءارهإلا داؤف ةرمث لتق ةفالخلا هباصتغا نع

 تسل انا ! سانلا اهيا :لاق ًاريخاو ًاليلق ملكت مث . مالسالا ىلعو ةيما ينب

 اوبهذاف (ع) نيسحلا نب يلع مكتفيلخ « ةفالخلل ًالهأ تسل انا 20

 نب يلعف نيدلا متدرا اذاؤ ةيعقاولا متدراو ةقيقحلا متدرا اذا « ةنيدملا يف هيلا

 . هفارطاب اوذخف هيصوو هللا لوسر ةفيلخ نيسحلا

 ةعطق تنك كنا ول تينمت :تلاقو :ربنملا لفسأ نم تفقوف هتدلاو تبضغ

 <«ظ2ظثً)ذ"فغنَو



 ينا « يما اي نيلوقت ام نسحا ام :كلذ دنع لاقف ايندلا هذه رت ملو ضيح

 نبا ينا راع ينقحليو ايندلا هذه ىلا تأ ملو ضيح ةعطق تنك ول ىنمتا

 ىدحا ىلا لخدو ربنملا نع لزن مث . نايفس يبا نبا ةيواعم ديفحو ديزي

 . تامو هحور تجرخ ىتح اهنم جرخي مل اهيف يقبو فرغلا

 ار ا لا رو بصل

 ينعي اذام ملعت لهف هريغ دق ديج قيفر ملعم وه ببسلا نا اودجو صحفتلا

 ايفا رغ كتان [ذامفرةنا رولا: ليفاوغ دنا نقاهنا تعين اذه رق دق ًامئاعتنالا

 ىه هذه نايفس ىبا نب ةيواعم هدج ديزي هوبا ؟ صخشلا اذه دنع ةثارولا

 ا تالا ل قل ا

 عمو هبعالي ناك يذلا نوميم ةدرق عم هوهل بالك عم ديزي ةموكح « ةيما ينب
 ناك يذلا لفطلا اذه ةيذغتلا لماوع لطبا دق ملعملا اذه ناف كلذكو « هرفك

 تيب نم هذخأي ديزي ناك يذلا مارحلا لكألا ىلع هماظعو همحلو هدلج امن دق

 اذه عم نكل (مارحلا لام يا) مدلاو ثرفلا هنومعطي اوناك نيملسملا لام

 . 20)لماوعلا هذه لك دسفا دحاو ملعمف

 ام لك ليدبت ناعيطتست امكناف نيتفتلم امتنك اذا :مالا اهتياو بالا اهيا

 . تانسحلاب تائيسلا نم مكؤانبا هبستكا

 زيزعلا دبع نب رمع لجرلا اذه . زيزعلا دبع نب رمع اذه انلاثم ريظن

 ازاتمم ًاناسنا ناكل (انه هبتش هبتشا دق ثيح) ةفالخلا بصتغي ملول . ذيج انايقلا

 . ريظنلا ةليلق اهنا وا اهل ريظن ال ةفالخ اما ةعيشلا مدخ دق لاح ةيا ىلع هنكل

 (ع) نينمؤملا ريمأ نعل ناك ةطلسلا زيزعلا دبع نب رمع ملتسا امدنع
 ىلا مهب رمالا لصوو . نذآاملا ىلع نم هونعل دق ثيح . ةالصلا دعب بجاو

 وب بابا وابا ييعسبم
 . باوثلل ابلطو هبنذ نع ةرافك ناكملا كلذ يف ادجسم ىنب ركذت امدنعو نعلي

 )١( يبوقعيلا خيرات .



 كلملا دبع ماق ًاضيا هدعبو مامالا دض سانلا بع دق ةيواعم ناك لكشلا اذهب

 . لافطالا ناسل ىلع ايراج اضيا كلذ ناكو نذآملا ىلع نم

 امهم ناك لمعلا اذهو نعللا اذه ءاغلا نم زيزعلا دبع نب رمع نكمت

 . رهشا ةتس نم رثكا مكحي مل هنوك ضرف عم هتفالخو هتسايسل ةبسنلاب ادج
 ًاملاظ وه نكي مل . زييمتلاو فيحلا عنم يمالسالا داصتقالا قبط ًاضيا هنكل

 قبط ول ذا . يمالسالا داصتقالا ىنعم اذه . اريقف دجن دعن مل هنا هلامع

 . يعامتجالا وا هنم يدرفلا ءاوس رقفلا عفترال يمالسالا داصتقالا

 مل هنا هل اولسراف رهشا ةتس لالخ عيمجلا ءانغا نم نكمت ديسلا اذهو

 اهنيح نم مهرمأ . ؟ هب عنصن اذامف لاملا تيب يف ريثك لاملاو ءارقف دجوي

 نم نكمت لجرلا اذه ناك اذكه . مهريرحتو ديبعلاو ناملغلا ءارشب ادعاصف

 يذلا نعللا اذه (ع) يلع نعل فاقيا نم نكمت امك مالسالا نيناوق قيبطت

 اذا ينا لوقي هسفن زيزعلا دبع نب رمعو  يرشبلا عمتجملا ىلع راع ناك

 . يملعم ببسب هلك اذهف نعللا اذه تعفر دق تنك اذا ائيش تلمع دق تنك

 ! ًارثؤم نوكي نا عيطتسي مك ديجلا ملعملا

 تارملا ىدحا يف ملعملا اذه . ! قحلاب بولقلا فيرعت عيطتسي مك

 نب رمع هذيملت مهتلمج نم ناكو نونعلي مهبعل ءانثا لافطالا ىأر

 بوجو تمهف نيا نم :هل لاقو هرضحا ةالصلا نم هغارف دعب . زيزعلا دبع
 !؟ كلذ زاوج وا ! ؟ ةنجلا لها نم نآرقلا هاري يذلا صخشلا نعل

 . ررشلاك ينهذ يف تقرب ةلمجلا هذه زيزعلا دبع نب رمع لوقي

 هيلا تلصو لعفلابو . تعطتسا نا ةموؤشملا ةعدبلا هذه ةلازا ىلع تممصو

 ةيرشبلا خيرات نم ءاددسلا ةخطللا هذه .راعلا اذه ةلازإو ةفالخلا

 . اهعمتجمو

 رمع نوكي نا بجي ال ةثارولا نوناق بسحب هنا ىلا تافتلالا عم اذه

 "هاب



 ىنعمو ناورم نب كلملا دبع بيطخ ناك هابا نا ذا اديج ًاناسنا زيزعلا دبع نب
 درا انيس دانا ناك. ىئتيؤملا رينا عليو رملا عجب ناك هنآ ابطخ ناكل

 ( عر ىلع عسا ىلا يبا لصي ناك امدنع هنأ لوقي زيزعلا دبع نب رمع نا ةجرد

 :ًاموي هل تلقف . ًاريدق ًاملكتمو ًابيطخ ناك هنا عم هيلع جتري ناك هنعل ديريو

 (ع) يلع نعل ىلا لصت امدنع كدنكل نسح لكشب ملكتت كارأ ينا تبااي
 لئاضف سانلا ملع ول !زيزعلا يدلو :يل لاقف !؟ ببسلا امف كيلع جتري

 يذلا هوبا وه اذه . ناورم نب كلملا دبع لوحو يلوح اوعمتجا امل يلع

 ..:ةباغلل انيس ةقارولا .نويئاوق بصيضت يعمي

 لوانتي ناك : ماعطلا نم زيزعلا نب رمع لكأي ناك اذامف ةيذغتلل ةبسنلابو

 ىلع قفنتو نعللا اذه لباقمب ذخؤت تناك يتلا (ع) نينمؤملا ريمأ نعل لاوما

 . نذا ءوسلا ةياغ يف رمألاف . يبصلا اذه

 ًادحاو ًاملعم نكل . ًاناوعا اوناك هؤاقفرف حضاو رمالا :هطيحم ناك اذامو
 يفف نوعرشت موي يا انل لوقت ةصقلا هذه لماوعلا هذه لك لاطبا نم نكمت

 مل اذا « مويلا عرشاف سمالا نم عرشت مل اذا « ناوالا تفي ملو ةحسف ةنولا
 لباق اذه يحورلا هضرمف الولشم كلفط ناك اذا هنا نقيتو ادغ أدباف ١-0

 جهن يف ربخي (ع) نينمؤملا ريمأ . انثحبل رخآ جذومن 1 لكوتملا نبا
 ىتح جيردتلا ىلع ناريا تاموكح ىلا لصي ىتح تاموكحلا نع ةغالبلا

 ينب ءافلخ ىقشا : ةغالبلا جهن يف لوقي . سابعلا ينب ب مث ةيمأ ينب مكحي

 . هيبا فالخب دلو هل ناك نكل « ةياغلل ًايقشو ائيس ناك ٠ لكوتملا سابعلا

 لا 58 ىتا . ًايعيش ناك « (ع) يداهلا مامالا يديرم نم ناك دلولا اذه

 تبهذ ةيضاملا ةليللا ! هللا لوسر نباي :هل لاقو (ع) يداهلا مامالا ةرضح

 نينمؤملا ريمأ ىلع رساجت دقو . نولفتحي اوناك دقو لكوتملا يدلاو لزنم ىلا
 ؟ هؤازج ام ءالؤه ىلع رساجتي نمو . مالسلا امهيلع ءارهزلا ىلعو

 (ع) نيرهاطلا ةمئالا ىلع رساجتي نم لك :(ع) يداهلا مامالا لاق

 . بجاو هلتقف مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلعو

 "هم
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 ال (ع) مامالا هباجأف . يدلاو لتقأس ةليللا هذه ! هللا لوسر نب اي :لاق

 رصقيسف . ينيوكت رثا هل بالا لتق نال :لاق ؟ اذامل :لاق . تنا كلذب مقت

 نبال لوقي 0 مامإلا . مكتاهماو مكئابآل اوهبتنا بابشلا اهيا . كرمع

 نينمؤملا ريمأ مذ يف رعشلا سلجم يفأرقي يذلا لكوتملا . لكوتملا
 يداهلا مامآلا اذه عم نكل (ع) ةيضرملا ءارهزلا مذ يف. رعشلا أرقيو برشيو

 هتلتق اذاو كوبا هنال تنا هلتقت ال نكل بجاو هلتق تنا هلتقت ال : هنبال لوقي

 يش كانه له . يرمع رصقيلف ! هللا لوسر نب اي :لاق . كرمع رصقيسف
 . هلتقآسف يرمع رصقيل :باجا . ال :(ع) هباجأف ؟ كلذ ريغ ًاضيا رخآ
 هريزو عم ًابرا ًابرا هوعطقف لكوتملا ةفرغ ىلا هناملغ ضعب عم اليل لخدو

 ةفيلخ هتفصب لكوتملا ناكم يلاتلا مويلا يف سلجو اوجرخو هتيشاح عيمجو
 راص اذاملف . رهشا ةتس نم رثكا مكحي مل (ع) يداهلا مامالا لاق امكو

 . ادج ةئيس هدنع ةثارولا لماوعف لكوتملا نبا وهو اذكه رصتنملا

 ًادعاصو نآلا نم اونوكتلف نيثرتكم ريغ نآلا دحل متنك اذا ! ءابآلا اهيا

 رصتنملا اذه :لماوعلا هذه لك ليطعت نوعيطتست مكنا اوملعاو . نيتفتلم

 ىلع يذتغي ناك ةيذغتلا ةيحان نمو . لكوتملا هوبا ةثارولا نوناق بسحب

 رامقلاو رومخلا لها ناك يوبرتلا هطيحمف ةئيبلا ةيحان نمو لكوتملا ماعط
 ناك ديحولا ههابتشا . ازاتمم ايعيش راص لب « عيشت اذه عم هنكل تاوهشلاو

 . يقرلا ةياغ يف ناكل ةفالخلا بصتغي مل ولف « ةفالخلا باصتغا وه

 نا اودجو اذكه صخشلا اذه لعج يذلا ببسلا نع اوثحب امدنعو

 يعيش وهو تيكسلا نبا هملعم ناك اذإ ريغتلا اذه لك ثدحا يذلا وه ًاملعم

 لكروتملا ناكو لكوتملا كلغ | دع ايدقف ناكو عيشتلا نم قرع هيف ناك ملاع

 لكوتملا لخد مايألا دحا يفو . ماقملاو هاجلا هل لذبيو ءاطعلا هل لزجي

 نب لأس ذا طلغ يف عقوو هلافطا ةيؤرل رسف لافطالل ًاسرد يطعي هدج
 ؟ ىلع ءانبا نيسحلاو نسحلا ما ءالؤه يدالوا كرظن يف لضفا نم :تيكسلا

 ام :لاقو بضغف هتيالو تكرحت . تيكسلا نبا ىف ىعيشلا قرعلا كرحت

 ةياقنملاو سفلي دلو نمو متلتم» دقق ىلع مداخك ثق ن4 لكم الرق يذلا
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 يتلا هذه ةراسج ياف ران نم متناو رون نم مهنال طلغ ىلع دالوا نيبو مكنيب

 . اهرساجت

 :هل لاق ىتا امدنعو . لبقا ! دالجلا اهيا :ىدانو لكوتملا بضغ

 لجال (ع) يلع لجال هحور تيكسلا نبا لذب اذكهو هتبقر نم هناسل جرخا

 . قيرطلا اذه حورلا لذبل يقيرط معنأو « (ع) نيسحلا مامالاو نسحلا مامالا

 دسفأ هنال ًارضتتم ناك معن ٠ نيرصتنملا هلاثمألو تيكسلا نبال ًائينه
 نيوبألل نكمي كلذكو . اذه لكب ماق دحاو ملعم « ةئيسلا ةيبرتلا لماوع لك

 هلغش ةروشلل داعم يتوغاط دساف ملعم ديب اوعقيو مهئانبا ةيبرتب اوموقي الا

 نكمي ناك ناو . نيدلا ءاملع ةاداعم لغاشلا هلغش بارحملاو ربنملا لغاشلا

 . ناسنالا اذه رما بيجع . لماوعلا هذه لك لطبن ةرارش هللا ةيانع مدقن نا

 نوهرم ءيش لك لامك نا :نولوقي مهنا ناسنالا اذه لوح هنايب دوا ام

 حمقلا ةبح ىتح .ةلاعفلا ةثلاثلاو .طيحملا ةيناثلا «ةيلباقلا اهدحا ءايشا ةثالثب

 تضرعت اذاف . حتفتلا ةيلباق اهدنع نوكي نا بجي نيعم لامك ىلا لصن يكل

 ةعارز نكمي الف طيحملا اما . حتفتلا ةيلباق دقفت اهناف صيمحتلل ةبحلا هذه

 نكمي ال كانه هنا امك ناردنزام ىف نوكي نا بجي لب ناكم لك ىف نوميللا

 دقفت مل اذإ « ةيلاعفلا مث ٠ 8-0 ىلا جاتحي ذا نامرلا ةعارز

 . لامكلا نم ةجرد ىلع لوصحلا عيطتست اهناف اهتيلاعف حمقلا ةبح وا ةرجشلا

 بهاوملا قلتخي هسفن ناسنالاف . فلتخي رمألاف ناسنالل ةبسنلاب اما

 طاشنلا قلخي يذلا وهو بسانملا دجلاو ةئيبلا دجوي يذلا وهو تايلباقلاو

 يف اهل دوجو ال عيطتسا الو نكمي الو ملعا ال ةملك :مهدحا لوقيامكو

 ناسنالا . نكميو عيطتسيو ملعي هناف دارا اذا ناسنالاف . ناسنالا سوماق

 لماوعلا لك لاطبا عيطتسي ةماهشلاو ةدارالل كلتمملا باشلا . بيجبع قولخم

 ةيذغتلا لماوع.لاطبا عيطتسي امك ةثارولا لماوع لكو نيدلاو ةرطفلل ةفلاخملا

 . ملعتلاو ميلعتلاو ةئيبلاو ةبحصلا لماوعو

 يفاحلا رشب ذا ؟ هتخوخيش يف لماوعلا هذه لك يفاحلا رشب لطبي ملأ

 ا



 هتيب ناك ةجرد ىلا !ديسلاف قالك نقل . ةيبرتلا لماوع ةيحان نم ًاديج نكي مل

 يف رش تيب.ىلا ياي ويعلو وسولاب دا دارا نم لكو. + ةاشحبلا اركرم

 عفترت برطلاو ءانغلا 52 58 (ع) رفعج نب ىسوم مامالا رم مايألا دحا

 نم رشب همداخ جورخ فداصو كلذ نم (ع) .مامالا جعزنا ءرشب تيب نم

 ما رح تيبلا اذه بحاص :(ع) مامالا هلأسف خاسوالا ضعب يمرل تيبلا

 يديس :مداخلا لاق . ؟ رح لجر هنا ما نيرخآلل دبع وه له ىنعي ؟ دبع

 ماعلا لاق . (يفاحلا تقولا كلذ يف همسا نكي مل) رشب لزنم انه . رح

 هلل اديغ ناك ول ذا لامعألا هذه لمعي اذهلو: نزح ةثا معن :(ع) رفعج نب ىسوم

 له «. دوقولا ىلع تحدقنا ةرارش هذه تناكو . لامعالا هذه لثمب ماق امل

 معن . دوقو نزخم ىلع ران ةرارش تعقو ول اميف ثدحي يذلا ام موي متيأر

 ديسلا اذه ناك دقل . ىرج ام هل ركذف ؟ ملكتت تنك نم عم : همداخ رشب لأس

 بلطي ًايفاح جرخف رشب يف ًابالقنا همالك ثدحا دقل « (ع) رفعج نب ىسوم

 ؟ لعفا اذامف مدان ينا يديس لاقو هدي لبق ؛ (ع) رفعج نب ىسوم مامالا

 ءوسلا قافرو ناطيشلاو ةرامالا سفنلا درطو (ع) رفعج نب ىسوم دي ىلع باتو

 لماوعو « ةثارولا لماوع لك لاطبا نم يفاحلا رشب نكمت . ًارشب يمسف
 . ةيبرتلا لماوع رئاسو ءوسلا ةقفر لماوعو طيحملا

 . مهبتك يف تاماركلا هل اولقن ءافرعلا نا ةجرد ىلا رمألا لصو ىتح
 تاماقم ىلا لصو ضعبلا نا مكل تركذ دقو لقعلا يف لخدي ال اذهو

 يف ةصقلا هذه ركذا . ةصق انل لقن يئابطابطلا ةمالعلا ريبكلا انذاتسا
 متلذب ول « مهئانبال اوتفتلي يكل تاهمألاو ءاباللو ةاصعلل اذه ريخألا مويلا

 اوناك ولو ىتح نوديرت ماقم يا ىلا مهلاصيا نوعيطتست مكناف مزاللا مامتهالا
 ةفاسم عطقي نا موي فصن لب دحاو موي ىف ناسنالا عيطتسيو ًايحور نيلولشم

 لماكلا فراعلا كلذ نمز يف هنا يئابطابطلا ةمالعلا انل ركذ ء ةنس نيسمخ

 )١( ص ؟ ج يمقلا ثدحملل باقلألاو ىنكلا عجار "١07 ج راربألا صصق نع القن ١ .
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 نيزاتمملا بالطلا نم ريثكلا ىبرو ًافراع ناك يذلا ينادمه يلق نيسح الملا
 هنامز يف يراهبلا دمحم خيشلا موحرملاو يضاقلا ىلع ديسلا موحرملا لثم

 فجنلا لك . ًادج ًائيند ناك راّرف دبع همسا فجنلا يف صخش كانه ناك

 ناك رهطملا مرحلا نحص لخدي امدنعو ءوسلا ديدش ناك . هباهت تناك

 اذه . هرش نم ًانمآ دحا نكي مل ءرمي يكل قيرطلا هل حسفيو رخأتي عيمجلا

 5 رم ىتح هل اوحسفأ سانلاو يولعلا رهطملا مرحلا ىلا اهو ىتا صخشلا

 لاق « ملسي ملف ةرظنب هامر ينادمه يلق نيسح الم موحرملا لصو ةظحللا كلت

 :ةءاندب هباجا (ةرارش حدقي نا كلذب دارا) ؟ كمسا ام :دنوخآلا موحرملا هل

 هللا نم تررفأو :دنوخآلا موحرملا هل لاق ذئدنع . رارف دبع انا ؟ ينفرعت الأ

 :ددري راصف هلخاد يف اناحيفش ثدحا مالكلا اذه نأكو . «هلوسر نم ما

 تام نا ىلا هنم جرخي ملو هتيب ىلا بهذ . «هلوسر نم ما هللا نم تررفأ»

 . ليللا فصتنم

 . ةريبكلا بونذلا ىتح بونذلا راثآ لكو ةيوبرتلا لماوعلا لك لطبا دَقل

 هحور تجرخ ثيح ليللا فصتنم ىتح (هلوسر نم مأ هللا نم تررفأ»

 . تامو

 هذه نع لحترا دقل :لاقو هبالط ىلا دنوخآلا موحرملا ىتا حابصلا يف

 اولطعو بالطلا دعتساف « هتزانج عييشتل بهذنلف هللا ءايلوا دحأ ايندلا

 مهيلع ادب رارف دبع تيب ىلا ناك دنوخآلا اوأرامدنعو . سردلا

 ءايلوا نم نوكي فيكف ءيندلا كلذ اذه سيلا ؛دنوخآلا هبتشا له. بجعتلا
 ريخألا يفو . تيبلا نم عفترت بيحنلاو ءاكبلا تاوصأ نا اودجو . ؟ هللا

 مث . هنفدو هنيفكتو هلسغ يف دنوخآلا موحرملا كراش ثيح  ةزانجلا اوعيش

 نم ما هللا نم تررفأ» :لوقي نا لبق . بوتي نا لبق ًائيس ناك دقل :لاق

 لماوع لك لاطبا نم ةليل فصن يف نكمت رارف دبع ديسلا اذه (هلوسر
 . ةيبرتلا

 وه رهشلا اذه لالخ هب انمق يذلا ثحبلا اذه نا . انه راص انثحب نذا

 ضحك



 ةلأسملو ءاذغلا رمأل هابتنالا مكيلع ينغي ةماتلا ةلعلا وحن سيلو يئاضتقا ثحب

 دنعو هما نطب يف انينج لفطلا نوكي امدنعو ةفطنلا داقعنا دنع ةثارولا لماوع

 اومتها تيبلا طيحم نمض نوكي امنيحو . هريرس يف نوكي امدنعو هعاضرا

 . دبعملا قيرطلا يف . ميقتسملا قيرطلا يف مهوعض ةحيحص .ةيبرت اوبرت نال

 نكل اياز فكر دك مك حيحصف كلذب اوموقت مل نآلا دحل متنك اذاو

 دق متنك اذا هنا نم كلذك رمألا سيلو ءادعاصف نآلا نم هوربجاو كلذ اوجلاع

 ةجلاعم نوعيطتست لب مكئانبا للش ةجلاعم نوعيطتست ال مكناف مترصق
 نوعيطتست مكناف نيئيس مكتاهماو مكؤابآ ناك اذاو ء ايحور ىضرملا مكدالوا

 نوعيطتست مكناف « ةنس نيسمخ مارحلا لام متلكا ول ىتح . مكسفنا حالصا

 ةليل فصن لالخ هللا ءايلوأ نم اوحبصتو ًارارف ًادبع اوريصت نا ادعاصو نآلا نم
 خيراتلا يف مهلاثمأو يفاحلا رشب وا ضايع نب ليضف اوريصت نا نوعيطتست

 . نوريثك

 « لوصف ةرشع نم رثكا هنم ىقب اذه انثحب ناف ةيادبلا ىف تلق امكو

 اذه .رخآ تقو يف نيمثلا 5 اذه لمكت نا هضاب هلل انقفوي نا لمآ

 ءارهزلا لوح لوالا :نيرمأل جاتحن ريخالا مويلا يفو ريخألا مويلا وه مويلا

  بابشلا اصوصخ  ءازعالا اهيا ةرهاطلا مكبولق نم لمآ . مالسلا اهيلع

 ركذ . (ع) نامزلا ماما لوح رخآلا رمألاو . مكتاسلج يف (ع) ءارهزلا اوركذت

 ول ىتحو مايقلا عيطتست ال اهنا ةجرد ىلا ةلولشم تناك هتجوز نا ءالجأآلا دحا

 ةعبرألا هفارطاب اوذخأيو طاسب يف اهوعضي نأ مهيلع ناكف اهضاهنا اودارا

 . اهوعفريو

 ىلا تلخد نارهط ىلا اهوذخأي نأ ررقملا نم ناك يتلا ةليللا يف لوقي

 نم لجخا ىينا ! يهلا :هل تلق ًاديحو هللا ىلا ينزح توكش « فرغلا ىدحا
 (يصاعملا نم) هجولا دوسا ينا كلذل قيلا ال ينال نامزلا بحاص ةبطاخم

 ةرظن انيلا رظني نا نامزلا بحاصل لق تنا يهلا .تنا كعم ملكتا ينكل

 نآرقلا ناكو) هلل ينزح ًاثاب ام ًارادقم ةلمجلا هذه تررك لوقي . فطل

 تضهن . ًاماحدزا انلزنم يف تيأر ليللا فصتنم يفو تمت مث (يلباقم

 فكر



 دقل :ىبا :تلاقو ىتنبا ىلا تءاجف تمق «ء ضيا ةءاضم راونالا تدجوف

 اق كسلا لدن يي اه توعد يقلل تينت ءىنا تبع
 ديكر اهنار + افرجم كورشما كف نتا نرجس هذيل يم فلام اباجن
 صخش ىلا ىتأف ةمئان تنك ”تلافا# ليم قذلا امنايتلام اك تعحم

 . دعب يملأتت الا طرشب نكل يموق يل لاقو

 ديسلا جرخ ثيح تيبلا باب ىلا ديسلا كلذ عم تيتاو تضهن لوقت
 دق ينا ىلا تهبتناو حبصلا لولح ىلا تفتلا مث هفلخ بابلا تقلغاو

. 0 5 
 . اسمفس

 نوعيطتستو ًاضيب مكهوجو تناك نإو : ءازعألا ًاضيا متنا مكل لوقا

 اولوق . ءارهزلا هما ةبيصم نم ائيش أرقنل نكل نامزلا بحاص عم بطاختلا

 . انسلجم ىتأيل . كدلو يا ةمطاف انتديس اي : ءارهزلا همال

 تالاسوت اندنع مويلا . انتروشثلو انتهبجل عدنلف ريخألا مويلا وه اذه

 نبلطيل - ةأرما اضيا (ع) ءارهزلا ثيح ءاسنلا اصوصخ « انتاجاحلو انلكاشمل

 لب (ع) ءارهزلا نم لمأو انسلجم ىلا عدوتسملا اهرسو اهنبا لسرت نا اهنم
 . مويلا اذه انمالك عمست نا (ع) نينمؤملا ريمأ ةيمولظم قحب اهيلع مسقا

 : (ينيمخلا جهن ظفحا يدهملا روهظ ىتح يهلا يهلا»
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 :صلا هوصوعلا

 252 9000 ا رشانلا ةمدقم

 000 0 ءانبألا ةيبرت ةيمهأ

 0000 لفطلا ىلع ريثأتلا يف مألاو بألا رود ١ ١

 5 ةيعصلا نيدلاولا تابجاو نم ءانبألا ةيبرت

 ا ل جاوب ل اخ 1 درا نا أ عا ةداعسلا نلوجري عيمجلا

 22 ناسنإلا دنع نيدعبلا ىلإ تافتلالا بجي
 00 ا ةثارولا نوناق

٠ 0 
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 21000 ةفطنلا داقعنا نع

 ءانبألا لبقتسم ىلع رثؤت اهنإف بونذلا اورذحا

 ا لمحلا ةرتف تابقارم

 200 ا مألا بيلح ريثأت
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 مهلا ةمالسو ةفاظن ةاعارم

 نسلسملا ىلإ :كرعذلا ل كفر علا
 ةدئاملا بادأآ ةاعارم

 سلجملا يف روضحلا بادا

 ل ضيرملا وه نم

 51ش 9 ءاسنلل ةزاتمملا تافصلا
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 ا ا سرهفلا

 . 860 © هاه و ا« هه افا «©

 هو هو ها ها هه. ا ة ااه اهقاد عا هه هج ا. # «© 0 # 

 ه6. ثو و د. اهو هاه. ها هو هه و هه اه # هه هه »ااها# 0#

 .٠ و ا ه» .اه. ع اه ماه ىو هه ا هو ىو اه هاه هه هدول © »ه0 # 0#«

 . 6و هاو هشه ها واسع هه عا ها اه. « ها # ههه # »هيه« »

 ءا هه وا دوله هه هه ههه هل # ا »ا# #»ا © ا # © #0 ا # ه# ا # #

 ها. »ا . عج اهو هوا. د عاج هل هه عا له هه هه 0# »هه # © »عا ا #  #»ل ا # هل © هل © © #0 #

 ٠.0969 هه عا اه م ه0. هاه ها ها واه هو د هه »هه وعفا »هه 0# »©

 ٠09٠9 .ع.ا ه٠. ة.ااه ه٠. ام 6. ه6 هه عا هو هه »هه 0# » »ه0 »

 .٠ ٠ ها و6. ا جا اهو ههه ها هه »© 0#« © فه # #0 #0« »©

 ٠ ا ى ة. ىو و ده هه. ول هاه ههه هل © ©  هه #0 »© #0 # ##

 ٠ هام هاو ا دءااقوأد هاه .ةا اه هل ها ولها هل ته هل »هه« هه #0 © ©


