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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اآلا  الينيان, اليالنرن,  مانيل مان ال اياااال ا يالل رب العاللين,  االالا و االما ل  مام ي يا  الحمد هلل 
 الكلظل  من  الال و اأتل التممنل  االمعنة ال ائية  مم أ  ائهل أجيعن, إلم قنلل نال ال ن,.

 ا, ا يالل الكالظل  منا  الما ل االنالاا  التاي ت ا  ث   نا   مااا   ايع   فكثنرو ني األقا ل التاي كتيا   
ي ن  يهل كتاب التالرنو االمانر اال ا نن  يا, ننار أ, ن  ار  لشذرا  ينهل  اض   تنلال  ملئر منرت  أل تعر ض 

نا( فعي  إلم تألنف كتلب نت   ن 1186لهل كتلب يمتقل  اق  تني   لذلك الشنو ي ي  ي,  ي  اهلل الخيي ) 
االل   .. فقاا   ر كنااي الخاالير  ماام تااألنف افاالو العياا   اا, افلتاا  ماا ل اهلل  مناا   فقاا  جاال  فااي يق  يتاا   )) الال 

ناة فاي  من  الم لاالينزا, الر اج   ا يلل العللل  أيي ال م, يامم ي, جع ر الكلظل  ؛ ألن هال نايئاذغ ننار ي ا 
 يالن ف أل  غ ِيَ, اليتق  ين, اأال لب الم َنر اليلضن,  اأض    لهل يعض يعلجزه افضم  اليين,((.

 منا  الما ل  جيعهال فاي نا غ اا ا  يا ا  لكلظل افلو ا يلل ايفجل  كتلب يشتيل  مم األخيلر التي ت  ني 
ّل اف إلام ينهال نقما يال ي, أ, تكا, يتنلثرو  اضال  إلنهال يعاض يال نظيا  يا, قالالئ  الرثال  ا    كيال تعار ض الي

 شي  ي,  نلو ا يلل في آخر الكتلب.

ّل ف الكتلب  للل   ي    ن أ نب شل ر ي, ال ضا    ي خما   ل الينا   مانهل  االشنو أيا  زنز الخيي ي
ّل  لت  في اا ا  اافنل  اليعالاين,  اق  أثنم  من  الع ن  ي, العميل .  الم ل يللاا   ظهر ذلك جمن ل  في ي

اقاا  افقنااي اهلل تعااللم لت قناا  الكتاالب يلا تياال   ماام نمااختن, يناا   األالاام ياا, الي رمااة الشااي رنة ال نننااة  
ّل اف  االثلنناة يتاأخرو  ا, األالام   الام   اتل  منهال يا, يكتياة  رنو نمخهل في ذا  المنة التي تافي فنهل الي

فاا   الشاانو زناا, الاا ن, ّل ااف   افضاا    اا, ت قناا  الاان   فقاا   ر  ّل ف االي فااي يق  يااة تنلالاا   فنهاال  يمااي  يااللي
  إضلفة إلم فهلرس ت النمنة أل قتهل ي .  ن  م

ّتير ا يلل الكلظل   اا  نل  التران  من  الم ل  للراينل  يذلك خ ية ا ي  من  الم ل الذال االيشلركة في ي
  ي ضال ا م ينة في النجف األشرف  االذال نأيال أ, نكاا, ضاي, فقارا  إنجل ا  العمال كمنةتقني  يشكارو 

 اهلل تعللم أر ل الرا ين,  يع   لئنل يللتافن  لجينع القلئين,.

 


