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تكديه

مساحح املزجع اندٌين األعهى آٌح اهلل انعظًى

السيد احلسين
(داو ظله الوارف)
تأليف

حمند باقر التنيني

مقدمة السيد احلسين(دام ظله) -:

بسه اهلل الرمحً الرحيه
انههى أهل ًاا ااعر ججاثا ا يعت ٍر ي جٌل ز نا ا ته ي ا
َرًاى يٍ اترغاء رض اَ ي  ......جأقشع عٍ تت ارزَا
سحاب االرذٍ اب ي جأشش ع ع ٍ قه تا ا أشش ٍح املزٌ ح
جاحلجاب ي جاسهق انثاام عٍ ضًارزَا ي جاثث د احل ق
س زارزَا ي انه هى ا جع م جهااَ ا وٍ جطا ا
جأخه ن ٍَاذا ا

ااعر

يعايهر انه هى َ ً أس أن حب ق جنٍ

جحجر صاحة ا نشياٌ (عهٍه انلالو) ال أعارين ته عه ى
مجٍع أي ري ي جشفٍرين ته يؤجَح شم ي ؤٍ جا ا جت ا ي
1

جشفٍرين ته شم عدج جه ى جش ى جاٌ ٍ ي عا ً جع ٍ
جاند ي جمجٍع أههً جأخ اًَ جيٍ ٌعاين أيزه جخاصيت ي آيني
رب انعاملني ي
جتعد......
أجالً  0وهذا حبث ٌكشع امللر ى انفكزي اجلٍد عاد
انثاح ث امل ؤيٍ جق د ا ز أ ازجحاذ ه تأس ه ب جاض
جيثلط ي يع انرأشٍد عهى َه أذثع ان دنٍم جاألث ز انعهً ً
وإَه املاجش جاملعذّر أياو اهلل ذعاىل انعهً انقدٌز ي وجشاه اهلل
خري جشاء احمللاني ججعهه ججعهاا يٍ انل ارزٌٍ عه ى خ ط
املعت يني (عهٍهى انلالو) جي ٍ انا اترني عه ى ٍن جان ذٌٍ

2

ٌااهلى شزف جشزايح َتزج احلق جصاحة احلق قارى
آل حمًد (صه اخ اهلل جساليه عهٍه جعهى آتاره)
ثاٍَاً ًٌُ 0ام انثحث احلهقح ( ) 52يٍ حهق اخ انلهل هح ان اوٍ ح
را شثهاخ األاعٍاء ان اهٍح .

حمً ا احللين
 / 52حمزو اندو جانشهااج 2252 /
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اإلهداء
ىل مساح ح جأ أي ز املل هًني آٌ ح اهلل انعظً ى انل ٍد
حمً ا احللين (ااو ظهه)
أض ع ه ذه انت فحاخ ت ني ٌ دٌ انكز ح س ارال
ٌ اشى ان دعاء جانش فاعح راجٍ اً ي ٍ اهلل أٌ ٌا ال
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عطفك ى جا سرحل اَكى عه ى ي ا وٍ ه ي ٍ
سالخ أج هف اخ ااعٍ اً اهلل ج م جالن ح أٌ ٌرقث م ي ين
عًه ً ججه دي جت اعيت املشج اج َ ه َع ى امل ىل
جَعى اناتري .
ولدكم
حممد باقر التميمي

املكدمة

عنٝززنٛأٗيؽززٜأمىَززرٍِأ ز ك أإٔززقٓأمىح ز غ ثأ
مىقيٞيزززتأ٥أحيزززل ْٜأمىنيَز ز ثأ َٞز ز أيكٝزززـأ ٘ىزززٔأ
ٗإٝح ىٔأٍزِأي نز كأ زـأحَز٘ثأٗحْزـرلأمأُأكعيْزأ أ
يّزز أٗيّززجأعززِأمىيزز عتأٗققززٜأٍززِأققززٜأ ٖٞززأ،أ
قزززلكثأيُأيحضزززلؿأعزززِأرززز٘تأمىخقٞزززتأٗيّزززخ أ
ىْحلةأمىقضٞت،أٗمضعإٔزقمأمىضٖزـأمىٞيزٞلأقزِٞأ
ٝـٝلأىخقليٓأٗحضْٜأرَلحٔأ،أ يلقَز أحيزَعأٍْزٜأ
مٍ٦زز هأقزززٔأحلزززلعأمىغزز أٗحلزززلعأيٕيزززٔأ خيزززٞلأ
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ٍيزز كٌٕأٗحقززـكأمىؾلززلأمىَغززـفأقٖززٌأ،أ خٖٞزز أ
ىْحزلةأمىقضززٞتأٗيىززخ٘ع أٍضزأٍ ْٖٞأٗ٥أحنززِأ
ٍِأمىقِٝأٝغل زُ٘أمىنيزٌأعزِأٍ٘مضزلٔأٗيىزَعأ
ٍْٜأٗ٥أححـف،أ قـأيمُ٘أط ى أؿّ ٞأٍيلّ٘ هأيٗأ
شؾح ز هأٍخضززلؿمهأىْلززلأمىضزز٦ىتأٗمىخضززيٞوأقززوأ
إىلّْززٜأإُأىززَلجأقإىززَٜأ،أٗىنززِأمىززَعأمززً٦أ
ضَٞلكأمُأضزَٞلكأعز،ٜأأٗيعيزٌأيُأم أيكىزوأ
مىيٞـأٍغَزـأقز لأمىحزـكأأ( زـهأىزلٓ أأىْٞقزقكأ
يززٌأحل ّٗززٔأقززوأىززَلجأمٝٗ ١ززوأضززـٓأٗعحززوأ
عْزززـكأمطَئْزز ُأىلَ ىخزززٔأيٗأكغبخزززٔأ زززٜأمىزززـّ ٞأ
ٗكعزززوأٍغَزززـأقززز لأمىحزززـكأٍغَززز٦هأقززز ىًَٖ٘أ
ٍخضلؿمهأعزِأمىزقّ٘تأٗققٞزجأمىلىز ىتأٗمىخنيٞز أ
عيززٚأع حقْ ز أيّ ز أٗيأّززجأ خلليززجأمىلب ز ؿةأٗى ز أ
ع ىْزز أإىززٚأأيُأيكىززوأم أأمىيززٞـأأٍغَززـأمىحزززـكأأ
( ـهأىلٓ أىْٞقزقّٜأٗإٝز كأٍزِأضزأ٦هأٍغخزً٘أ
ٗطل ٝأٍي ٜأق ١شز٘مكأ عخزقكّ أعزِأّحزلحٔأأ
ّ١ززٔأٗمَ ز أ ٞززوأ أعَٞززوأىيغنٍ٘ززتأقززوأع ؿ ْٝز ٓأ
ٗشززْ ْٞأمىغَزز٦ثأمىلززل٘م أضززـٓأٗضززـأ ضززٞخٔأ
ٗكمْجأيّ أٗيّجأإىٚأع٘ممثأمىيزن٘ثأٍٗلمصزعأ
م٥ىززززخؾ كةأٗمىغقزززز٘فأ،أٗىززززٌأحزَززززلأإشزز ز ع ثأ
مىَغلضززززِٞأقززززوأشزز ز أم أيُأٝلح ززززعأأمىحززززـكأ
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ٗحلح ززززعأٍلززززٔأكمٝززززتأمىأغزز ز أإىززززٚأيُأيهزز ز قخٔأ
كه ه ثأمىغقـأ َ ثأشٖٞـمهأٗىنْزٜأٍخ مزـأيّزٔأ
ٍ ز ثأ بززوأيُأ٘ٝىززـأُ١أمىغيززِٞأ ززٜأمززوأعحززلأ
ٍ٘ص٘ؿأ.أأ

شددت الرحال
مُٟأظٖلأىيي عتأٍِأٝل عأكمٝزتأمىغز أٗٝنزُ٘أ
ى ز ٞلمهأ ٍ٣ز ًأمىغ ز أيكٗمعْ ز أىززٔأمى ززـم أ ْحززظأ
مّ١ز ًأٗهززيٚأٗهز ًأٗحلززقتأ١صززوأمىقضززٞتأ ززٜأ
مّنمّ ثأمىن زلأٗيصٖزنةأأمىضز٦هأٗشز ثأ زـكةأ
م أيُأٝلٞززوأ ززٜأعَززلٓأىْنغززوأيع ْْٞز أقليلخززٔأ
مىْ٘كمّٞززتأٗىْغززقٛأعق٘ىْزز أقأ طلٗعخززٔأمىليَٞززتأ
ٗىْنل ز أق ّ يززْ أكص ز هأمىغ ز أٗكص ز هأمىْ ز فأ
حزززـطأٝضٖزززلأق ىزززـع٘ةأٗٝيقزززٜأمىغضزززتأٗقلزززـأ
ىززَ عٜأققضززٞخٔأحيز كعجأىْحززلحٔأٗمطَ ّْززجأ
ىقضزززٞخٔأٗ يزززجأىزززبغ ُأم أ أيأأي حزززوأمىيز ز ٞلأ
مىؾ ز ٍوأٗمىََٖززـأمىز ىززذأى ٍ٤ز ًأمىغضززت(عضوأ
م أ لصزززٔ أ بنٞزززجأّزززـٍ هأعيزززٚأإىزززلم ٜأٗ لزز٦هأ
شـؿثأمىلعز هأٍزِأٍز٘مطِأمىضز٦هأإىزٚأكعز تأ
فىززلأمى خززٚأمىْض ٞز أ زز٘م أيّززٔأم١عيززٌأٗمىي ز ٞلأ
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ٗمىق ئززززـأٗم١ػأٗمى٘مىززززـأٗمىَززززرحَِأعيززززٚأىززززلأ
مىقضززٞت،أإّززٔأه ز ع أمى نززلأمىَخززِٞأعيٞززٔأٍْززٜأ
ىزً٦أم أٗحغ ٞحزٔأٍ ؿمٍزجأعٞز حٜأق ٞزتأٗعيززٚأ
مىزلغٌأٍزِأمّ٥غلم ز ثأمىلٗعٞزتأمىخزٜأيهز قخْٜأ
ٗمىَغ كق ثأمىي ّٞ ٞتأمىخٜأع ٗىجأحيزقٞلٜأإ٥أ
يّْٜأمعخنىجأمىؾيز أٗمّ زلؿثأق ىؾز ى أٗ يزجأ أ
مىٖٜأقغ إٔقٓأمىَظيٍ٘ٞزتأمىنبزلٙأمصليْزٜأٍزِأ
مىَْخحلِٝأىيقضٞتأمىَٖـٗٝزتأ عييزجأعْٖٞز أ
قْ غززتأإّٞ َٝززتأحلخززلٛأصزز٘مكعٜأ قززلكثأحضْٞززـأ
ّ يززٜأ ززٜأصززٞاأمىززـ ضأعززِأمىقضززٞتأٗ ززلكثأ
هززلعأصٖززـٛأٗعيَززٜأ ززٜأمىخز ى ٞأٗمىَْ لززتأ
ٗمىخـكٝوأٗمىَْز ظلةأعخزٚأٝظٖزلأم أمىغز أيٗأ
يٕيززلأؿّٗززٔأٗشزز أم أ نخبززجإٔززقٓأمىحزز غ ثأ
طَل ز هأ ززٜأغ ززلمُأم أحل ز ىٚأ ىيززً٦أعيٞززلأ ٝزأأ
ى ٞلأعضتأم أّٗ هلأمىَيخضل ِٞأٗ ٝأ ئـٛأ
ززٜأمززوأعززِٞأمىيززً٦أعيٞززلأٝز أٍغَزز٘ؿأمىغيززْٜأ
ٗكعَتأم أٗقلم حٔأ.أأ

الكضية ميطكية
8

إُأمىَضخَزززعأمىلزززٞلٜأعيزززٚأٗصزززٔأمىؾحززز٘ أ
ٍغزز كتأ نلٝزز هأٍزززِأ بزززوأٗمصٖزز ثأٗأهزززَْ ٞثأ
ٍخلزززـؿةأمىزززخغي٘مأم١ىزززَ أمىيَ عزززتأٗمىلَززز ئٌأ
مىنبٞزززلةأىضَزززعأمىزززـّ ٝ٘ٞثأٗعضلٕزز أ زززٜأي بٞزززتأ
مىبٞزز٘ثأؿُٗأمىْظززلأإىزززٚأٍززـٙأحزز رٞلأفىززلأ زززٜأ
مىَضخَعأ،أٗىز٘أؽلصزجأٍزِأٗم زعإٔزقٓأمىنيَز ثأ
ٗقغززذأٍحززـم ٞخٖ أ،أ ززٜأمى٘م ززعأ،أى٘صززـثأيأُأ
مىلقززززوأٍ لزززز٘كأٗمىززززْ وأٍضب٘ىززززتأعيززززٚأعززز أ
مىليَززز أٗحقـٝيزززٌٖإٔٗزززقمأٍززز أ٥أٝؾخيززز أ ٞزززٔأ
ع ُ٦أ،أٗىنِأى٘أطلعْ أ( ضٞتأم١عيٌ أٗمىخٜأ
عي ٖٞأٝـٗكأٍـمكأمىغ أٗمىل عتأقوأٗم٥طَئْ ُأ
ىزز٘أهززظأأٍز أ ززٜأفْٕززٜأٗصليْز أمىَيز ىتأعقيٞززتأ
ٗطلعْ ٕز أعيززٚأمىحززلٞـأمىَْلقزٜأٍززز٦هأى٘صززـّ أ
يُأمصخٖ ؿأمىلٞؼأمى ٞز أ(ؿمًأظيزٔ أٗيعيَٞخزٔأ
(ٍز٦ه أ٥أيشن هأعيٖٞزأ أ ىقيز أٍلَزئِأىي ٞز أ
ٗمىليَزز أٝلزززٞلُٗأإىٞزززٔأٍززز٦هإٔٗزززر ٥أعيَزز أ
ٗعَز ز ئٌأىٖز ز أرقيٖز ز أ زززٜأمىغززز٘مةأ ٞيزززخغٞوأيُأ
ٝحززززززـكأٍززززززٌْٖأمززززززقتأيٗأحيزززززز٘ ٝأيٗأعخززززززٚأ
ك ٝز ........أ أيٍ ز أمىل ى ز أمىززقٛأٝضخٖززـأٗٝززـع٘أ
مىضَٞززعأىيززـىٞوأمىليَززٜأمىززقٛإٔزز٘أؿٝززـُأمىغزز٘مةأ
ٗٝليزز ز أمىَْزز ز ظلةأٗىـٝززززٔأحقلٝززززلمثأعضزززز٘كأ
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ٍب عذأم١ه٘هأٍٗب ّٔٞأ ٜأقغ٘دأمىؾ كسأىـٙأ
ؽَيزززتأٍلمصزززعأٗىـٝزززٔأٗم ىزززتأٍليقزززتأٗأإشز ز ؿةأ
ق ىقزززـكةأٗمىن زززأ ةأمىليَٞزززتأٍزززِأيعيزززٌأعيَززز أ
عحززلٓأٗىـٝززٔأٍرى ز ثأٝحززل أم٣أح ٞز ُأقَزيٖ ز أ
ٗمى٘ه٘هأإىٚأٍيزخ٘مٕ أمىليَزٜأقزوأإُأٍرى حزٔأ
حَززززوأم٣شزززن ٥ثأعيزززٚأٍزززِأٝألز ز كأىزززٔأق ىبْز ز ُأ
ق ١عيَٞزززتأعْزززـأط٦قزززٔ،أٗعضزززلأعْزززـٓأمىلزززٞؼأ
مىغلٗ (ٛـهأىزلٓ أٍز أٝقز كتأمىللزلِٝأع ٍز هأ
ْٕٗ أ٥أي حـأمىللِأقٖقمأمىل ىٌأقوأيّٜأيٗهز أ
مىغ ىتأ قطأىيل ٍٜأمىَينِٞأمىزقٛأىزقطأضزغٞتأ
م٣شز ز كةأإىزززٚأ زززُ٦أٗمىخأيزززبوأقلَ ٍزززتأ زززُ٦أ،أ
ٗيعزز٘ؿأ زز ٘هأ أإُأٍرى زز ثإٔززقمأمىلزز ىٌأمىزززقٛأ
حغززـٙأمىضَٞززعأٗؿعزز ٌٕأ٣أربزز ثأمىغزز أقززوأإّززٔأ
طيزز ز أٍززززٌْٖأإرب حزز ز ثأعيززززٚأإّٖززززٌأٍضخٖززززـُٗأ
يهززز ز٦ه ..........أإُأٍرى حزززززٔأقَز قزززززتأ(ٍزيزززززذأ
قلٍ٘ؿم أ٥أٝليٌأؿمؽيزٔأٍخزٚأٝؾزلسأٍْزٔأقزوأإّزٔأ
ٝظوأ ٜأؿٗمٍز ثأي نز كأيقزٜأصل ل( زـهأىزلٓ أ
مىخٜأىٌأٝقليٕ إٔر ٥أمىَلمصعأيه٦هأ،أٗى٢ىز أ
ٍعأموإٔقمأ ٌّٖأٍٗزِأٍلٖزٌأٝللعزُ٘أشزبٖ ثأ
عزز٘هأمىَلصززعأمىززقٛأطززلطأكيٝززٔأٍيززـؿمهأق ىززـىأٞوأ
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ٗم١رزززلأمىليَزززٜأٗطيزز أأعقزززٔأأٗححزززـٙأىغَزززوأ
مىلى ىتأ.

الشهوة تؤدي إىل اليار
ٗقلززـأيُأيهززبغجأمىحزز٘كةأٗمضززغتأ،أي زز٘هأإُأ
ٍِأٗمصبْز أيّز أٗيّزجأعنٝزنٛأمىقز ك أأيُأّنزُ٘أ
ٍيخقَٜٞأمىخ نٞلأٗيُأّيلٚأؿمئَ هأىغوأمىَلنوأ
ٗحبُ ٞأطلعأمىض٦ىتأٍِأّقٞضزٔأ َزِأمىَلٞز أ
يُأّحزززلّأعيززززٚأمىلحززززبٞتأٗعبززز ؿةأمى٘مصٖززز ثأ
ّٗغِأيه٦هأ٥أّللعأشٞئ هأعزِأمىَلصزعأمىضـٝزـأ
مىززقٛأصز أىٞنَززوأؽززطأمىحززـكأٗٝحززغظأيؽلز أ
ٕقٓأمىَيٞلةأإُأٗصـثأيٗأم١ؽل أمىخٜأّيزبجأ
إى ٖٞز أ،أ ب زقىلأّنززُ٘أ ززـأيعل ْٞز أىيقضززٞتأه ز تأ
مىَْلقٞتأقـ ه٥أٍِأيُأحغلمْز أمىل ط زتأمىخزٜإٔزٜأ
عب كةأعِأشٖ٘ةأ،أٗمىلزٖ٘ةأٝقْٞز هأىزخرؿٛأقْز أ
إىزٚأمىْز كأ،أٗيٗؿأح٘صٞززٔأىززرمهأىيقز كأ أٗمطيز أ
ٍْزززٔأمىبغزززذأٗحَزززلِٝأمىزززقِٕأعيزززٚأمىخَٞٞزززنأ،أ
ٗي ٘هأ أى٘أم ُأمىَلصعأمىضـٝـأعَ٦ٞهأ٣ىلمئٞوأ
مَز أحق٘ىززُ٘أىن ز ُأطيبخززٔأمىٞززً٘أٝلمبززُ٘أيعززـدأ
مىَلمب ثأ(ٍْ ٞيج أٗٝغَيُ٘أٍلٌٖأمىَ٘ق ٝزوأ،أ
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ٗىزز٘أم ز ُأٍخَٕ٘ ز هأيٗأغٞززلأٍضخٖززـأيه ز٦هأ ز ٗؿأ
يؽب كمٌأئّأعيٞنٌأمىخحزـٛأىزٔأٍْٗ ظلحزٔأ؛أُ١أ
ْٕ كأٍِأٝقيـٓأٗعـؿٌٕأمبٞلأٗ زٜأحنمٝزـإٔٗزقٓأ
طبل هأقـعتأ ٜأّظلمٌأٗ خْتأ يَ فمأ٥أحضخَلزُ٘أ
ٗحيززقلّ٘ٔأق ىززـىٞوأمىليَززٜأ٥أأق ىي ز أٗمىلززخٌأ؟أ
ٗإُأمز ز ُأىززز عـ ٝهأيٗأقٖ ؿىٞززز هأيٗأؿكمصٞززز هأ ّززز أ
يطز ىبنٌأق ىززـىٞو؛أُ١أحغززجأٝززـٛأٍلززضلأمىْيز أ
يٍزز أإُأمزز ُأمؿعزز مٌأم فقزز هأ لْززـٕ أىزز ؿع٘مٌأ
ى٤عخقمكأعيْ هأيٍ ًأمىْ هأٍِأىَ عتأمىيٞـ(ؿمًأ
ظيززززٔ ،أٗإُأ يززززخٌأيٖٝززز أم١هززززـ أإُأٍغَزززز٘ؿأ
مىغيززْٜأىززٌأٝززـكهأمىَن ىز أ لْـئززقأي زز٘هأىنززٌأ
يّنزززٌأحللْزززُ٘أق ىيزززٞـأمىحزززـك(أ زززـهأىزززلٓ أ
ٗحظيَّ٘ززٔأمّ٘ززٔأ٥أٝض ٍززوأعيززٚأعي ز تأمىغ ز أ
ن ٞأٝزـع٘أأمىيزٞـأأٍغَز٘ؿأمىغيزْٜأ(ؿمًأظيزٔ أأ
ىغض ز٘كأقغزززٔأمىؾ ز كسأؿُٗأٍلل ززتأيّززٔأيمَززوأ
مىيزززززززل٘طأمىليٞززززززز أيٗأىزززززززٌأٝنَيٖززززززز أ؟ ،أٗإُأ
طز ىبخَّٜ٘أيٗأطز ىبْٜأيعززـأقإصز مةأمصخٖز ؿأ ّز أ
يط ىبٔأقإص مةأمّخ ز أمصخٖز ؿأٍزِأيعزـأمىَلمصزعأ
إُأمىززخل ضأيُأٝغضززلٕ أٍززٌْٖ،أٗمززقىلأيط ىبززٔأ
يٛأٝز ز حٜأقإصز ز مةأمصخٖز ز ؿأى٠ؽزززلِٝأٗمىقضزززٞتأ
ٍْلقٞززتأٗٗمضززغتأ زز لي٘مأٗصلقزز٘مأٗىزززخلُٗأ
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مى٘ضززعأم ٞز أٝحززبظأه ز ٍخ هأٍٗخضززلؿمهأعززِأمززوأ
عقٞقتأٗىْٞنل أمىح ؿفأٍِأمىن فتأ.أأ

مكارىة بني اآلثار
يؤمزـأأىزلأعنٝزنٛأمىقز ك أيّْز أىز٘أصَلْزأأٍل ز ةأ
م١ه٘هأىيلٞؼأقلٞلأمىْض ٜأٗيص٘ؿأمىخقلٝزلمثأ
ىيلزززززٞؼأمى ٞززز ز أٍٗب عزززززذأم١هززززز٘هأىييزززززٞـأ
مىٖ شزززَٜأٗمىلم زززـأىييزززٞـأمىيٞيزززخ ّٜأٗمى نزززلأ
مىَخززِٞأىييززٞـأمىغيززْٜأٗيصلْٝز أقْٖٞز أٍي ز صيتأ
عيَٞززتأيٗأٍْ ز ظلةأىخقٞززٌٞأمأخ ز تإٔززقٓأمىنخ ز أيٗأ
عخٚأحبٞزِٞأم١أعيزٌأى٘صزـّ أّق طز هأىزيبٞتأّٗق طز هأ
مٝض قٞززتأ ززٜأمززوأقغززذأٍْٖ ز أٗىززٞخبِٞأٍززِإٔزز٘أ
مىَضخٖـأمىغقٞقٜأيٗأٍِإٔ٘أم١عيزٌأ،أٗ٥أيّيزٚأ
يُأيط ىبلأقضي أمخ تأمىنز ٜأ زٜأيهز٘هأمى قزٔأ
ىييززٞـأٍغَززـأىززلٞـأمىغنززٌٞأٍززعأمىنخزز أم ّٟززتأ
مىقملأٗمىخؾلمسأيىزئيتأٍْٖز أرزٌأعلضزٖ أعيزٚأ
مىَخحـٛأى٢عيَٞتأىْلٙأمى٘م زعأٗم١أعزـمدأمَز أ
ٕززٜأعيٞززٔأ،أٗيكصزز٘أٍْززلأعنٝززنٛأمىقزز كأ أمُأ
حغضلأ(مخ تأمىقز٘هأمى حزوأ أىيلزٞؼأمىٞلقز٘قٜأ
ٗمخ تأمى حوأ ٜأمىق٘هأمى حزوأىييزٞـأمىغيزْٜأ
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ٗيُأحقليأٗحق كُأٗيّ أٍيخلـأق ُأيحٞزلأقلزٖ ؿةأ
ٍزززِأمىلزززٞؼأٍغَزززـأصززز٘مؿأٍٖزززـٗٛأ(ؿمًأعزززنٓ أ
قخَ ٍٞزززززتأم٣شزززززن ٥ثأعيزززززٚأمىقززززز٘هأمى حزززززوأ.أ
كص٘كأيُأحي كضأق ىَق كّتأعخٚأٝخبِٞأىزلأإأُأ
مْجأيمقتأيٗأ٥أ.أأأأ

مً يكاتل اإلماو (عليه السالو) ؟؟
َززِأمىلٞز أيُأّبقززٚأيّز أٗيّززجأغز يِٞأٗمٍ٣ز ًأ
مىغضزززتأ(عضزززوأم أ لصزززٔأ أْٝخظزززلأيُأّْحزززلٓأ
ق ى نلأٗم١ؽ٦فأٗمىضٖ ؿأضزـأيعزـم أمأ٣ىزً٦أ،أ
ٗ٥أيّيزززٚأيُأي ززز٘هأىزززلأ أإُأيٗهأٍزززِأىزززٞق حوأ
مً ٍ٣أمىَْخظلإٌٔأ قٖ أمىنزقتأمىزقِٝأٝنيزبُ٘أ
مىحززٞجأٗمىضزز ٓأٗٝقبضززُ٘أمىغقزز٘فأمىلززلعٞتأ
ق ِىٌأم(ً ٍ٣عئٞأمىي ً٦أٗٝيخؾـٍٕ٘ أىخَ٘ٝزوأ
صززززٞاأمىن٘ ززززتأمىززززقٛأىززززٞغ كقٔأم(ً ٍ٣عيٞززززٔأ
مىي ً٦أ ........أأ

دليل دامغ
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ٗيٗؿأيُأي ٘هأيّٜأٗقلـأٍَ كىتأ ليٞزتأىيغز٘مةأ
مىلل ٝتأٗع ٦ز ثأٍخلزـؿةأٍزعأٍلمصزأعأيٗأيقْز أ
ٍلمصزززعأيٗأع٘مئزززوأٍٗرىيز ز ثأحزززـعٌأمىغززز٘مةأ
مىحززز ٍختأٗحرٝززززـٕ أ َززززجأقنخ قززززتأمىلـٝززززـأٍززززِأ
مىَرى ز ثأمىليَٞززتأٍززعأيّززٜأط ىز أغٞززلأٍ٘مأظز أ
عيٚأعض٘كأؿكٗىزٜأٗىيزجأيعٞزلأص ّبز هأىي قزٔأ
ققـكأمٕخَز ٍٜأق ١هز٘هأٗمىلصز هأّٗغٕ٘ز أٗىزٌأ
يعضلأ ٜأع ٞحٜأقغز هأؽ كص هأٛ١أٍضخٖـأإ٥أٍ أ
ّزززـكأعٞزززذأعضزززلثأمَيزززخَعأىَزززلةأيٗأٍزززلحِٞأ
ٗىنْزززٜأطلعزززجأ زززٜأم١هززز٘هأٍرى ز ز ثأعـٝزززـةأ
ٍؾل٘طززتأيٗأ ٞززـأمىخْقززٞظأٗمىلبززعأ ٖززوأحخحزز٘كأ
يّٜأيّ أمىلبـأمى قٞلأٍَنزِأيُأيححزـٙأى٦أصخٖز ؿأ
ؿُٗأيُأٝنزززُ٘أعْزززـٛأؿىٞيزززٜأمىزززـمٍ أٗعضخزززٜأ
مى٘مضغتأ؟أ َ أق ىلأق ىيٞـأمىغيْٜأ(ؿمًأظيزٔ أ
مىقٛأعضلأيقغ دأمىؾ كسأٗٗمظ أ  ٖٞأٗيشنوأ
عيٚأيى حقحٔأٗيهـكأٍ أٝبلوأٍب ٌّٖٞأٗحغـمٌٕأ
قز ىلؿأ،أٗشززٖـأطزز٦تأمىبغززذأمىلززـٗهأقأإٍن ّٞخززٔأ
ٖوأحلقزوأإّزٔأغٞزلأٍضخٖزـأ؟أطبلز هإٔزقمأٝؾز ى أ
مىق عـةأمىلقيٞتأٝق ْٞهأ ....أ
أ
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سؤال و سؤال
ٗيٗؿأىززرمىلأٗىززرمهأصَٞززعأمىْ ز هإٔززوأٝضزز٘مأ
حقيٞـأٍِأىٌأٝحزلطأق ّزٔأم١عيزٌأ؟أرزٌأٍزِأمىزقٛأ
هززلطأق ّززٔأم١عيززٌأ؟أٗيص ٞز أقز ُأمىيززٞـأٍغَززـأ
مىحزـكأأ( ززـهأىزلٓ أأهززلطأق ّزٔأيعيززٌأم١عٞز أ
ٗمٍ١زززز٘مثأٗربخززززجأيعيَٞخززززٔأق ىززززـىٞوأمىليَززززٜأ
مىَيَ٘هأ قـأيغْٚأمىَنخبتأمىغ٘مٗٝتأقنخ أ زوأ
ّظٞلٕ ز أ ىحززـكأ ز هأيّ ز أم١عيززٌأ َ ز أعضخْ ز أإأُأ
حغ يْزز أ..؟أرزززٌأىَزز فمأىزززنجأمىيزززٞـأمىيٞيزززخ ّٜأ
ٗمىيززٞـأٍغَززـأىززلٞـأمىغنززٌٞأٗمىألززٞؼأمىغززلٗٛأ
ٗمىلززٞؼأقلززٞلأ(يؿمًأم أمىبز ِٞأٗ ززـهأيىززلمكأ
مىَ ضزز ِٞأعْززـٍ أ ز هأمىيززٞـأمىحززـكأيّز أم١عيززٌأ
ٗمىضزز٘متأ-أقْ ز مهأعيززٚأعَززوأيعَ ز ىٌٖأٍل قق ز هتأ
ىيلزززلضأٗم١ؽززز٦ف-أإّٖزززٌأٗصزززـٗمأ ٞزززٔأمىن ٝزززتأ
ق ىخحزززززـٛأىززززز٘مكأمىَلصلٞزززززتأ،أٗمُٟأأمىيزززززٞـأ
ٍغَززز٘ؿأمىغيزززْٜأأ(ؿمًأظيزززٔ أ ززز هأيّززز أم١عيزززٌأ
ٗطزلطأيؿأىخززٔأٍٗرٝـمحززٔأٗطيز أمىَْز ظلةأٗمىززلؿأ
عيزٚأٍز أيهززـكٓأ يززٌأّزلجأٍلصلز هأححززـٙأق ىززـىٞوأ
مىليَززٜأٗم١ؽ ٦ززٜأٗ ز هأقلززـًأمصخٖز ؿأمىغيززْٜأ
يٍزز ًأمىْز ز هأ،أإفمهأمىَلمصزززعأٗمرقزززُ٘أق صخٖز ز ؿٓأ
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ٗيعيَٞخززززٔأ للزز ز هإٔٗززززقمأٝيززززخينًأيُأ٥أّغَززززوأ
مىَلمصعأٗمكأحقيٞـّ أإٌٕ ٝأٍعأٗص٘ؿأمىَخحزـٛأ
ٗمىق ئوأق ّٔأم١عيٌأ(يٍ أ ٘هأمىبل أق ُأحقيٞزـأ
مىيززٞـأمى ّ٦ززٜأيٗأمىلززٞؼأمى ّ٦ززٜأٍب زلأ أىيقٍززتأ
ؿُٗأحغـٝززززـأم١عيززززٌأ ٖزززز٘أ َززززتأمىخؾزز ز فهأيمم أ
مى٘مص أمىخني ٞزٜأ أ،أٗإفمأم ّزجأمىغضزتأمىلز ٞضأ
ّ أي ٘هأيّْٜأشؾح ٞهأيعحٞجأٗقلنوأيصَ ىٜأ
ٍقيـٛأمىيٞـأمىغيْٜأ ٜأمىلزلمفأ ٘صزأـثأيّٖزٌأ
يمزلأٍزِأٍيٞزُ٘أٗىزبعأٍئزتأيىزأ أّيزَتإْٔٗز كأ
ٍقيـُٗأ ٜأإٝلمُأٗيّ أشؾحز ٞهأيكىزيجأكىز ئوأ
إىززززخ خ ئٞتأٗهزززز٘كأىييززززٞـ(ؿمًأظيززززٔ أٗيؿىززززتأ
ٍٗرٝـمثأمصخٖ ؿٓأٗيعيَٞخزٔأإىزٚأٍضَ٘عزتأٍزِأ
م١هززـ أ ززٜأمىَٖضززلأ ززٜأمىيزز٘ٝـأٗيؽبلّٗززٜأ
ق ٌّٖأ يـٗمأمىيٞـ(ؿمًأظئ أٗم خْلز٘مأقزٔأٗىيليزٌأ
لزززـؿٌٕأيمززززلأٍزززِأعلزززلِٝأعلم ٞز ز هأ،أ لصز ز هأ
ّٗيز أٍأرٍْزُ٘أق ىقضزٞتأ ٖزوإْٔز كأمعخزلم أ
عيٚأش ٞضأمىيٞـأمىغيزْٜأ(ؿمًأظيزٔ أٍٗزعإٔزقمأ
ي ٘هأىْ يٜأٗى٠ؽلِٝأٝض أعي ْٞأيحبز ضأمىزـىٞوأ
ٗم١رلأمىليَزٜأيٍز أٍق كّخزٔأقغٞزلٓأٍزِأمىَلمصزعأ
ّ أعِأّ يزٜأيك ضزٖ أإ٥أقلزـأيُأٝقزـٍ٘مأٍززوأ
يٗأّظٞززلأٍ ز أ ـٍ زٔأأمىيززٞـأٍغَزز٘ؿأمىغيززْٜأٍززِأ
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يؿىتأٗآرز كأىيغز٘مةأٗىأ٤ىزً٦أٗمىَزقٕ أٗأيؤأمزـأ
يُأمً٦أغٞلٛأ ٜإٔقمأمىَض هأع كأٍأٍِأمىحغتأ
ٍٗضلؿأم خلم مثأ.

السفري اخلامس ييتظر
ى٢ى ز أإُأم٣ىززً٦أقززـيأغلٝب ز هأٗق ز لمؿأ يٞيززِٞأ
ٗىٞل٘ؿأمقىلأمَ أقـيأ،أٍٗعإٔقمأ خ٘صزـأحضلقزتأ
كمئلززززتأ ززززٜأمٍززز ُأىلزززز،ِٞأ ىيززز لم أم١كقلززززتأ
ىيَٖززـ (ٛأيؿّٗمأٍ ز أعيززٌٖٞأّٗضّ زنٗمأٍز أأ ززٜأ
فٍززخٌٖأ هززبغ٘مأٍلززقٗكِٝأٍٗل زقّأكِٝأيٍ ز ًأم أ
حلزز ز ىٚأٗققززززٜأؿٗكأٍززززِأؽي ٖززززٌأٍززززِأمىليَزز ز أ
مىحزز ىغِٞأمىََٖزززـِٝأ،أمىزززقِٝأّغخَزززوأ زززٜأمزززوأ
ٗمعـأٌٍْٖأيُأْٝلٌأم أحل ىٚأعئٞأٗٝلل ٔأ ٜأ
ىغظتأقْ٘كأمىي كةأ،أٗمَ أم ُأم٥عخَز هأ ئَز هأ
ٜأموأٍِأمىلٖٞـِٝأمىحـك (ِٝـهأىزلَٕ أ،أ
مززقىلأَٝنززِأم٥عخَزز هأيأُأمىززقٛإٔزز٘أقْْٞزز أمُٟأ
ٗمىقٛأعئٞأحضٖٞنأمىلم ٝثأمىيز٘ؿأٍٗيز ّـحٖأ،أ
نَ أكٗٛأعِأٍغَزـأقزِأمىغْ ٞزتأ ز هأ أحؾزلسأ
كم ٝثأى٘ؿأىبْٜأمىلب هأرٌأحؾزلسأكمٝز ثأىز٘ؿأ
يؽززلٙأٍززِأؽلمى ز ُأىزز٘ؿم أ ّ٦يززٌٖأٗر ٞز قٌٖأ
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قز ٞأعيززٚأٍقزـٍخٌٖأكصززوأٝقز هأىزٔأشززل ٞأمقززِأ
هزززز ىظأ(ٗٝغخَززززوأمُإٔززززقمأم٥ىززززٌإَٔٗززززٜأيٗأ
علم ٜأٍِأحٌَٞأ،أٖٝنٍُ٘أيهغ تأمىيز ّٜ ٞأ،أ
ٗٗكؿأ ٜأٍق ًأآؽلأكٗمٝزتأعزِأمىغيزِٞأ( أ
ٝؾلسأكصوأقز ىلٛأمشزِأٍز٘ىٚأىبْزٜأحَزٌٞأٝقز هأ
ىززٔأشززل ٞأقززِأهزز ىظأ ززٜأيكقلززتأآ٥عأرٞزز قٌٖأ
قزز ٞأٗكم ٝز حٌٖأىزز٘ؿأٝنززُ٘أٍقـٍززتأىيَٖززـٛأ٥أ
ٝيق ٓأمعـأإ٥أ خئأ.أأ
ٗ ٜأعـٝذأعِأمىغيِ( أيّزٔأ ز هأ أٝؾزلسأ
ق ىلٛأكصوأكقلزتأمىزَلأٍزِأقْزٜأحَزٌٞأ....أإىزٚأ
آؽلأمىلٗمٝتأ.أٗهلمعتأقغزجأ ٜإٔقمأمىلؾصأ
يٗأعْٔأ ٘صـثأمعخَ هأمُأمىزَٔأ(ٍزبٌٖأٍؾ زٜأ
ززٜأعيززٌأم أ،إٔٗزز٘أ ززٜأكٝلزز ُأشززب قٔأىززقىلأ
ٗهز أقز ى خٚأيٗأمىغززً٦أ،إٔٗزز٘أيىززَلأٍخ٘ىززطأ
مىلززززز٘هأمزززززذأمىيغٞزززززتأٍَٖخزززززٔأّحزززززلةأمى خزززززٚأ
مىٖ شزززَ،ٜأمىغيزززْٜأمىَ٘عززز٘ؿأهز ز عأ أمىؾز ز هأ
ٗمىلز ز ٍخِٞأٗرزززٌأحَٖٞزززـأىـٗىزززتأم٣أٍز ز ً( أ،أ
ٞقزز٘ؿإٔززقمأمى خززٚأصززٞاأم٣أٍ ز ً( أٗٝغ ز كتأ
صزززٞاأمىيززز ّٜ ٞأٍٗلحن ززززتأمىززززـص هأٗٝيززز عـأ
مىزززززْ وأمىنمٞزززززتأمىزززززقٛأٝقخزززززوأ زززززٜأمىؾززز ز ٍوأ
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ٗمىلللِٝأٍِأفٛأمىغضتأٗيٛأٍليٍ٘ ثأيؽزلٙأ
ىزززٌأحخززز٘ لأعيٞزززٔأ،أٗأيعززز٘ؿأٍلزززلأ زززأ ٘هأ أمُأ
مىيز ز ٞلأمىؾز ز ٍوأى٤أٍز ز ً( أإَّز ز أقلززززٔأم أ
ىٞضززعأمىْقزز أعيزززٚأمىغززلٗعأٗٝنلزز أمىنزززقتأ
ٗمىض٦ىتأٗمىخي٘ ٝأٗٝيلٚأٍ ٣تأؿىٞوأمً ٍ٣أ
ّٗحززلةأ ضززٞخٔأٗيّز أ ززٜأمٍ٦ززٜإٔززقمأٍخززٞقِأمُأ
م١عيٌأمىغقٞقٜأمى٘م لٜأ ٜأعحزلّ أمىغز ىٜأقزوأ
ٜأموأعحزلأٝأغخَزوأ ٞزٔأمُأٝنزُ٘إٔز٘أمىيز ٞلأ
مىؾز ٍوأمىََٖززـأىـٗىززتأمىغز أمىَْلزز٘ؿةأ،أٗ ززـأ
ٞوأقإّٔأإفمأقيز أمىيز ّٜ ٞأمىن٘ زتأٗ خزوأيعز٘مُأ
آهأٍغَززـأؽززلسأمىَٖززـٛأعيززٚأى٘مئززٔأشززل ٞأقززِأ
ه ىظأ،أمىقٛأ ٞوأعْٔأعي أىزْـأمىغزـٝذأعزِأ
ىزز ُ ٞأمىنيبززٜأمىززقٛأ زز هأ أٝؾززلسأعيززٚأىزز٘م أ
مىَٖـٛأغً٦أعـدأمىيِأؽ  ٞأمىيَتأمه لأى٘أ
حززززوأمىضبززززأهأىٖززززـّٕ أ،أٗ ززززـأٗكؿأمُأكىزززز٘هأ
م (هيٚأم أعئٞأٗآىٔأٗىيٌ أفمزلأقز ٦هأٝيقز ٓأ
يٕززوأقٞخزززٔأعخزززٚأٝبلززذأم أكمٝزززتأٍزززِأمىَلزززلفأ
ى٘ؿم أٍِأّحلٕ أّحلٓأم أٍِٗأؽزقىٖ أؽزقهأ
م أعخزززٚأٝز ز ح٘مأكصز ز٦هأمىزززَٔأمإىزززَٜأ ٘ٞىّززز٘ٓأ
يٍلٌٕأ ٞرٝـٓأم أقْحلٓأ.أأ
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ٗمعخقـأق ّلبز فأٍحز ؿ ٝأمىغزـٝذأعيزٚأهز ىظأ
قززِأشززل ٞأيٗأشززل ٞأقززِأه ز ىظأمىخََٞززٜأٗ ززٜأ
فىلأمل أِ٥ىَٔأيٗأٍض مأ ٜأمىخلبٞلأ،أيٍ أعِأ
مىخحزززلٝظأقلْززز٘مُأمىغيزززْٜأ ٖززز٘أ زززٜأكٗمٝزززتأ
ٗكؿثأعززززِأمٍ٣زز ز ًأعيزززز (ٜأ،أمّززززٔأٝؾززززلسأ
مىَٖززـ (ٛأ ٞززٍ٘ أإىززٚأمىلٞززلأ ٞيززقطأعيززٚأ
مخ ٔأٗٝغلهأمىقض ٞأمىقٛأقٞـٓأ ٞلل أ ٞيزيٌأ
إىٔٞأمىغيْٜأمىضٞاأ،أٗمىغيْٜإْٔ أٝغخَزوأمُأ
ٝن زُ٘أّ يززٔأمىَلصززعأٗمىق ئززـأ ززٜأعحززلٓأمقززِأ
م١كقلززززِٞأىززززْتأيٗأي ززززوأمىززززقٛأٝيززززٞلأؽيزززز أ
م ٍ٣ز ً( أ ززٜأصززٞاأعززـؿٓأمرْ ز أعلززلأيى ز أ
ٗٝق٘هأىٔأ أيّ أيعز أقٖزقمأم١أٍزلأٍْزلإٔٗز٘أ(يٛأ
مىغيززْ ٜأٝليززٌأمُإٔززقمأم ٍ٣ز ً( أىنْززٔأٝلٝززـأ
إحَ ًأمىغضزتأعيزٚأمىْز هأقأإحبز ضأمىزـىٞوأمىليَزٜأ
ٗه ع أمىـىٞوأمىغ أ خضزلٛأقٞزٌْٖأٍْز ظلةأيٗأ
طي ز أقززلمِٕٞأ ٞزبززجأم ٍ٣ز ً( أعقززٔأق ىززـىٞوأ
مىليَززٜأٗم١رززلأمىليَززٜأ،أ ٞأحززـّفأقززٔأمىغيززْٜأ
ٗيحب عٔأ ٞيزيٌأىزٔأمىغيزْٜأمىضزٞاأٗمفمزلإْٔز أ
مُأطلعٜأىٖقٓأم١طلٗعتأٗم٥عخَ ىٞتأ(ىيي ٞلأ
مىؾ ٍو أىٞيجإٜٔأؿىٞيٜأعيٚأم٥ىخغز فأقزْٖشأ
مىيٞـأمىغيْٜأ ىيٞـأمىغيْٜأيش كأ زٜأمىلـٝزـأ
21

ٍززِأمىَْ ىززب ثأمّززٔأٝض ز أإحب ز ضأمىززـىٞوأٗم١أرززلأ
مىليَززٜأمىلززلعٜأم١أؽ ٦زززٜأ،أيٍزز أم٥عخَ ىٞزز ثأ
ٗمّلب ٖ أقح٘كةأظ ٕلٝتأٍضزلؿةأٗؽ ىٞزتأعزِأ
مىززـىٞوأ،أ ٖززٜأغٞززلأح ٍززتأٗغٞززلأه ز ىغتأ ّٖ١ز أ
ح خظأم١ق٘متأىيَؾ ؿعِٞأىيلَوأ ٜأمزوأمأ١عز٘مهأ
ٍززززِأمصززززوأؽززززـمضأمىْزز ز هأٗصليٖززززٌأٝلحبلززززُ٘أ
ق ىَؾززز ؿعِٞأمىزززقِٝأٝيزززخغيُ٘أم زززتأمى٘ىززز ئوأ
مىؾـمعٞزززتأم٣أعٍٞ٦زززتأٗمىَ ىٞزززتأٗمأىَ ؿٝزززتأٍزززِأ
ٗى ئوأمىل أٗمىخضَٞوأمٜأٝضليز٘مأٍزِأيّ يزٌٖأ
يعززـأٍحزز ؿ ٝأمىلٗمٝزز ثأ،أٗعيٞززٔأٝضزز أعيْٞزز أ
إحب ضأمىـىٞوأمىليَٜأ.أأ

خامتة
أهنٍد هذا اجلهد انٍلري
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ذع ثريه

جنك ٍ َت زج احل ق جانق ٍح ذرطه ة ي ين ذل ري
ان قهى جانعقم جذرطهة يا انقزاءج جانلؤال جأرج
أ ٌ ٌلدا اهلل خط امل ىل املقدص احللين(ااو ظهه) جاٌ
ٌؤٌ ده تات زه جاٌ اعها ا ٍ ه د ن ياو(عج م اهلل
وزجه انشزٌع) جٌاتز ق ٍره .
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