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Part VI 

 حظّ ٌظظبطط ضً شروع هتبئً ؛ ححهخى

اَسس  خين بركت هتبئً؛،ـك يب  حظّ يب اثثُسس ضُى هك شكر كروا ثثبَححًب
ْىسس  خبئً؛، ثثبضسس ضً ضككهى ححهى  هج شكر هن كرسس اُْب

 بححبؤ كبىحر كروا َب ثثححهً بححبؤ كظظبطط ككٍب،  ثثب ي يب كهٍم كىدهك دٌكهئٍسس
ككهُب خبَىرو ضً  هببئً متٍطط مهُسس خُككم يب  َسس كظظسس؛: اسس كبىحر

هبً ُضُبوي ْىسس مهُسس  اَسس اُْب ضبهتسس اححهً اححهً كظظبٍَى  يالٌب،
 ضككال ررا متٍطط كبىحر كظظسس؛: خُككم َب راخب ضً هبً يالؤضى؟

  هك شري هببئً كظظبطط؛، يٍطط ُاري َسس دٌكهً َسس ْاؤطط ححهىطط ضى،ريهت

 



 

 

 كبىحر حى خُككم َب راخب شري هببئً ؛، : ؛ هكبححبؤ دًٍْسس ضً كظظسس
ثثبضسس ْاوي َسس بححبؤ َسس  اَسس عبذاهلل هببئً َب ُاري َسس ْاٌب هبححثثب

 ؛، رْىا ي خككّ يب بٍخهبمهُب دٌكهبٌب ؛، هي  اُْب  كظظسس؛:يُسس شري
بححبؤ  ضً دٌكهً نئٍسس، اثثُسس اُْسس دور هتئً ضكطسس، كبو   ْبطط اٌك

 ْاواز ْاٌى،  َى وْبطط ضً شري َب غراوا اَسس كبىحر شري َب َسدٌك ثثظظُححب،

 

  ْشري   ا  بححبؤ كظظسس؛: وقج كبىحر  هت  الككب،  ُضين َسس ككهرباوا  ْاواز بححبؤ 
  خُككم َب ضككال خبَىرو ؛، راخب خُككم َى  اْ ى، ي شبًْ حى دٌكه



 

 

 كىئً َسس خٍىارسس هبىك الككسس؛ حى خُككم َب شري  اُْب ضً ككهربائً؛ 

 كري َسس ثثٍج هبري َسس مجٍ مجسس؛، شكبر َى خبَىر ثثطُذ يٍ  هبً 
ثثٍ متُسس  اَسس اُْسس كىئً  ي ثثرواِ هبً َخهً، هي كىئً ضً درحى َخهً،

ْاثث يب يهىحبئً هن  َسس هبً اثثُب  كىئً  ْاخسس يٍطط اٌك واث كظظىطط ححهىطط؟ 
 ؛، خىئٍسس هك هي ضككال كرحب يهىحى امي هن مسدهىو كروي خىئٍسس،

اٌك  يهىحب يب ضككال ححهىحب دٍَب  ي ضرورة َخهً، اُْسس كىئً  ي يذد
اٌك  كرسس؛: شروع   كظظب ي َسس كبىحر  امي كظظً  بٍدب َب كبو ْاوسس؛،

 خُككم يب،  ْىا َب هبرا  تضخج ككريً  ي يىضى يب ثثىحب ي رٌبض شري  دٌ 

 



 

 

اوَذر  اٌك  حٍىارسس  ْخى، اٌك خهبرَب ٍَححسس ْاراو ضً خراحب يبرحى 
ضً  ري ٍَُذظظكك شري  يب  احُب الككى، ْاوي َسس اْين يىَححهـ  ضً كهٍهىا

 َسس اُْب َىكٍالثثُدب يب اَسس غظّ يب ْاوي َسس اوَذر  َسس غراٌى، اهتً 
اوَذر  ؛،  ي حٍبري يب بص اُْسس يبروا ْىسس ثثكري نٍذو،
 يهىحب ببدشبِ متٍطط حى ككهُب الككى، اسس خُككم َب ْرخىاككهربائً َسس ُد

يٍطط حى  كبو؛، متبرو َسس شكبر كروو  خبَىرو اَسس يهىحب يهىحب ححهى،
خى متٍطط يُسس  يُسس ثثكري َسس ضىطط فبئذو، طط،ححهى ححهىحىككهُى 

 ْىسس ْا اٌك دٌ ضرور متُسس كبو الككٍص، حى دٌكهدى ححهىري دٌطى
 ححهىحب اوَذر  ي واث ُضين َسس خُككم َى راخب ُْطىاالككى،

 



 

 

 

حى كظظبطط اَسس  يُسس ضىطط كبو الككطسس، خبَىر خٍىو َبُْى حبرا اَسس كظظسس؛: 
 يعًىيل كًسور حى اٌك ححهىطط، خُككم َى راخبيٍطط حى  يٍطط كظظبطط؟

 امي ْطخب ْب. ْب ْب ْب ْب كرضسس، يبري ضىطط يذد حى هبال اوَذر،
 ي  هك شري ْىسس اٌك دٌ ضىطط هتٍى َسس ححهىري دٌذو، اوَذر ْطخب
ٍَححسس  َب ضً خهبر َسس ْاراو   يثم ثثٍج هبري َسس مجً هتً هي  عبدة  هج 

اَسس اْين خبل  ؛، يىقع اححهى هك ْا هىشكبري هي دٌك ضىئً ككٍى،
َسس  كهبئً  بككبضى  شري َبكهً دٌذي، ْىسس ضىطط هتبضسس ؟ اوثثر َب شري

ثثىرو خبل يب خكراٌى  حى دٌكهسس؛ ضىطط هك هي حى رهتٍى، ْشٍب
 الككى، ْبهتـ ثثكك يبروا ب ضبب ثثىحبَبَْىو؛،خبل ضً ححهىحىا  ي فكر 

 َخهً يهخى ارسس بٍححبرو خُككم َى راخب،يككر ححهىحىا َى كىئً رضخى 



 

 

ضبب متبو  هج َب الككى، ضً ْاواز كروا  اَسس زور خبل يب ثثهطً ككٍى،
 خُككم اُْب ْاواز ضً نرزي اهتى،

 

 خُككم َى  شبٌذ ْا الككى:  اَسس امي كظظىا ْاٌى كبٌ يب َب وِ{ اوَذر ْاواز  َى شري 
حبهك ححهخب . كروطط يذدححهى يٍطط اْين  حى ؛، يب كىئً يظٍبت  راخب 
 ؛  دٌكهسس َسدٌك ثثظظُححً ككٍى، َب  شري  اوَذر  ضُخب  ضُخب  ْاواز  ححهخب

 كظظسس؛، هت وقج اوَذر حرثثً رٍْى ؛،  يب خبل  شري ضىطط هك 

 



 

 

 

يٍطط متُسس كبو  دٌ  اٌك  َسس هك  ْخى يٍطط متُسس كظظخى اسس خُككم َبراخب 
َسس متُسس ْازاد  خري ـَسس ك خبل  اْ داَج ضً مهُب يبرا اْ الككٍص، دٌكهى
هن هن كظظسس؛: شري   يككر متٍطط يُسس كهبئً حى َظظٍطط خبؤ، كري دئٍص،

 يٍطط امي َظظٍطط كروطط،

 



 

 

خري َبكهً ـداَج ضً خهذي خهذي وِ خبل َسس ك هي ثثىحب َب اوَذر 
متُسس شكبري ثثبححهى  َسس كظظسس؛ متٍطط خهذي هببككً خبؤ اَسس شري 

اَسس كظظىا الككب: ْاخسس يُسس مسدهـ ثثري   ككهُب خىظ هتٍب شري  نسس، ثثكري هن 
 ْاج   خى خىئٍسس، كروو  هن   حكرب  هك يُسس يهىحبئً هن كروي خىئٍسس،

متٍطط يبرا ضبهتسس  يٍطط حى يري خبحى، حى   كرحب هن  متٍطط يُسس يذد 
خساء حعبىْل متُسس خري  ي  خذا يبرو هبهى ححبٍْى،، هبالئً كٍذي

 ْاثثدى،

 



 

 

 ْاوسس؛: َظٍحت ٌبد كظظب ي ضً مهُسس ْا  اْ 

 هببئً كر  خري  اٌك  ْر  حى  هبالئً كر * ْر اٌك ضً   حى

اَطبٌ  ي   َسس بٍطرا  اَطبٌ   ْر هك  ضٍكهب  مهٍطط امي  كظظسس؛: بححبؤ 
 خىئٍسس، هت ضً اثثُب ْاثث َسس يهىحب هن مسدهىو يذد  ي ضرورة ؛،

 َعاَض َىَح ٍّفريبوسس؛:"َي طهعْبطط رضىل اهلل  ئٍسس،خى كروو  هن  حكرب
ِِّن واضطسس خهكطسس حىاضع كرضسس حى  " هج شخض خذااهلُل َُّعَفَر ه

 ؛ فريبوسس ص عاٌح يثم ايرياملؤيُني  اُْسس خذا بهُذ كرضسس،
" هج نىككى يب يهىحبئً كرضسس هي رنٍم ل ََّّر بِشانَّ َهىَع َربََّكــَح ٍَّي"َو

اسس دوضخى اثثُسس امي ٍَت كرئٍسس هك مهٍشّ اٌك بٍدب َسس يذد  حى  هتبضسس،
اَسس مهٍشّ اثثُب يىىْل حمًذ  س يهىحبئً َظظٍطط كرئٍسس،ـكرضىطط اَسس ْركك
 ط عيفضم يىىْل  عبيل قذر  ثثر اَسس ْاثث َب يُظىص ط عْاقب برْبٌ انذٌٍ 



 

 

ثثر اثثُب خبٌ اَسس يبل ضً فذاء هتئً خبضىطط اَسس هي بٍىسس يىىْل  ي 
 كرٌطىطط. عًهى  اححهب  خىشً يطببق اححهب 

 يف ايبٌ اهلل
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