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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللههوص ّ هلى ولههٓ ًلههُ ة ههسف احلحههْ ا ل ه ال ه ٖص
املنتظس املودِ املُسجهٓ الهرِ قا ٖهىقَ ََهد الهد َ
ًقَُمنِههههى زُشو الههههٌزٔ ًقٌجههههٌ ي اتههههد ا ز
ًالسم ٕ ًقى ميأل اهلل ا ز قسها ًوهد قمهد
لٗد ظلم ًجٌزا
ًقمد
فوههرا يلَههل جَههد ً ظههسّ ًاقمَههْ اسههاْ ٌ ههٌوَْ
لألحداث ًقمض الشخصَ ت املستااهْ قوه ةلهاهلل اهلل
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تم ىل ةن ٍسد ًٌٍفق الا حث فرئ احلق ح ه فَتامهى
ًٍسٔ الا طل ق طال فَحتناى ًةن جيملن ًمجَع املؤ نني
كرلك إ ى مسَع الدو ٕ ًميثل هرا الاحهث احلل هْ
( ) 53هههل حل ه ه ت السلسهههلْ الرهاَهههْ
املودًٍْ .

حممٌ احلسين
 /33زقَع الث ُ 3647 /
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املسهههريّ

اإلهداء

(( ظ١د....ٞ
غ١حسه ٔفر زلةدٚ .. ٞل١مر عٍِٙ ٟةد.. ٞ
ٚأظسذ ِٕ ٟزبدد فؤبد.. ٞ
ظ١د.... ٞ
غ١حسه أٚـٍر ِفةج ٟجفجةئع بألجد ..
ٚفمد بٌٛبدد جعد بٌٛبدد ..
فّة أدط جدِعد زسلأ ِٓ ع.. ٟٕ١
ٚأٔيييييييٕ٠ ٓ١فيييييييص ِيييييييٓ ـيييييييدز .. ٞب ِيييييييةَ
بٌفةدق(
إٌيييييييي ٝأِييييييييً بٌّعسمييييييييعفٚ ٓ١بٌّ ٍييييييييٓ١ِٛ
ٚبٌّذسٓ١ِٚ
إٌييي ٝظييي١دِٚ ٞيييٛل ٞـيييةدث بألِس(عجيييً
فسجٗ بٌؽس٠ف
ٚإٌ ٝوً ِٓ دةزت أئّد بٌمالٌد
ٚإٌيي ٝوييً ـييةدث دييك ٚوييً ٔةـييس ٌٍذييك ٚوييً
ِطةٌث ٌٍذك
أ٘د٘ ٞرب بٌجٙد بٌّسٛبلع
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املقدةة
زسٕةلييً بٌسٚب٠ييةذ عييٓ اطييٛزخ بألئّييد بٌّمييٍٓ١
ٚأٔٙييُ أؼييد اطييٛزخ ِييٓ بٌييدجةي فّييٓ ٘ييُ أئّييد
بٌمالٌد ؟ ً٘ ٌٚ ُٙجيٛد ايةزج ٟدم١مي ٟبٌيرٞ
زذييدضر عٕييٗ بٌسٚب٠ييةذ أَ أٔٙييُ ِجييسد ِفٙييَٛ
عسلسٗ بٌسٚب٠يةذ ٌٚيُ ٠سذميك ِفيدبلٗ ؟ أويةْ
زظٛي ( ـٍ ٝعٍٚ ٗ١آٌٗ ٚظيٍُ ٙ٠جيس
– ٚدةؼةٖ – دّٕ١ة زويص عٍي ٝليسٚزخ بلٔسحيةٖ
ٌٙيييرٖ بٌفايييد بٌ طيييسخ ؟ أَ بْ والِيييٗ { إن ههههٌ إ
٠مس جٙة وً ِعٍُ .
ًحُ ٌٍحٓ }٘ٚ رٖ دم١مد ُّ
إذْ أل زعسذك ٘رٖ بٌفاد زعٍ١ه بٌمي ٛعٍٙ١ية
؟ أل ٔذسييةظ إٌيي ٝلٍ١ييً ِييٓ بٌسفى١ييس ٚبٌحذييص فييٟ
٘ييرٖ بٌفاييد بٌّمييٍد ؟ أٌيي١ط ِييٓ بٌٛبجييث عٍييٝ
بٌّعٍُ بٌر ٌٗ ٞلٍ ِٓ ً١بٌّعسفيد أْ ٠ىؽيف ِية
٠عسفٗ عٕٙة ٌى٠ ٟذرز أاٛزٗ بٌّعيٍِّٕٙ ٓ١ية .
٘ييرب فمييال عييٓ بٌعييةٌُ بٌيير٠ ٞعييس ٘ييرٖ بٌفاييد
 ) ظٛزخ بٌٕجُ
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بٌىط١يييسخ ن ألٔيييٗ ِيييٓ أـيييحخ ٌٚيييُ ٙ٠يييسُ جيييأِٛز
بٌّعٍّ ٓ١فٍ١ط ِٕ. ُٙ
ٌٚىٓ ِية ٔيسبٖ بٌ١ي َٛإْ عٍّة ٔية (دف ٙيُ
ل ٠سذيييدض ْٛعيييٓ أئّيييد بٌميييالٌد ن ٠ٚسعيييةٍِْٛ
ِعٙييية وأٔٙييية فايييد ا١ةٌ١يييد ل ٚجيييٛد ٌٙييية ن فايييد
بجسييييدعسٙة بٌسٚب٠ييييةذ ٌٚييييُ ٠ىييييٓ ٌٙيييية ِفييييدبق
اةزج ٟن أ ٚأٔٙية ٘ -يرٖ بٌفايد – ز يسؿ جأئّيد
أجٕة بٌعٕد ٚل زؽًّ بٌؽي١عد بألِةِ١يد ن ٚويأْ
بٌسٚب٠ييةذ لييد دييددذ ٘ييرب بٌّفٙييٚ َٛاففييسٗ
جةٌيير ٓ٠ل ٠مييس ْٚجّيير٘ث ب ِةِ١ييد  .فّييٓ أ٠ييٓ
جة ٘يرب بٌس في١ؿ ٚبٌسم١١يد ِيع إٕٔية ٔيس ٜأْ
بٌسٚب٠د ِطٍمد ٚل ٛ٠جد أ ٞزم١١د ف ٟبٌّمةَ .
ٌٚىييٓ ٛ٠جييد ِييٓ زفييدٌٙ ٜييرٖ بٌفاييد ن فعييّةدد
بٌع١د بٌؽ١ٙد ( لدض ظسٖ لد زفيدٚ ٜفميخ
٘رٖ بٌفاد بٌىةذجد بٌّ ةدعد .
فٍميييد ديييرز بٌعييي١د بٌفيييدز ( ليييدض ظيييسٖ ِيييٓ
٘ؤل بٌّمٍ ٓ١بٌّٕذيسفٚ ٓ١أؼيةز إٌيٚ ٝجيٛت
وؽييفٚ ُٙفمييذ ُٙألْ بٌعييىٛذ عٍييِ ٝطييً ٘ييرب
بألِيييس ّ٠طيييً فةجعيييد عٍييي ٝبٌذيييٛشخ ٚبٌّييير٘ث .
ٚدرز ٚدسَ بٌسعيةِ ْٚعٙيُ ِٚعيةٔدز ُٙجيةٌمٛي
ٚبٌفعً ن ٚدعث بٌميٛبٔ ٓ١بٌؽيسع١د ن فيئْ ِيٓ
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أدث عًّ ل َٛدؽيسٖ زعيةٌِ ٝعٙيُ ن ٚإٌ١يه
جعيييك ِييية ذويييسٖ بٌعييي١د ( ليييدض ظيييسٖ عٕيييد
ب جةجد عٍ ٝجعك بلظسفسة بذ { إٕٔة ٌ ٛفسذٕية
بٌّجةي ٌع١طسخ أٌٚاه بٌّدعٌٍّ ٓ١سجع١يد ِّيٓ
٠غٍث عٍيٚ ُٙ١عٍيِ ٝعيسٛبُ٘ بٌميعف ٚبٌجٙيً
فّٓ بٌّذسًّ أْ ٠ع١طس عٍي ٝبٌذيٛشخ ِعيسٜٛ
بٌمييعف ٚبٌجٙييً ٔفعييٗ ٚجٙييرب ز عييس بٌٕجييف
لّ١سٙيية بٌعٍّ١ييد ٘ٚييرٖ فةجعييد ٕ٠حغيي ٟبٌس طيي١ه
ٌيدفعٙة ِييٓ بٚ ْ٢ذٌييه جّذةٌٚييد زجس٠ييد ٘ييؤل
بٌّييدع ٓ١عييٓ ِسجع١ييةز ُٙويي ٟل ٠سّىٕييٛب ِييٓ
بٌع١طسخ عٍ ٝبٌذٛشخ ِٛ٠ة ِة ن ٚأعسميد أْ ويً
ِؤ٠ييد ٌٙييُ ٚوييً ِييٓ ٠ييدعّ ُٙجّييةي أ ٚفعييً فٙييٛ
ِٓ بٌجٕةخ عٍِ ٝعيسمحً بٌؽي١عد جىيً زأو١يد ِيٓ
د١ص ٠عٍُ أ ٚل ٠عٍُ ٚ .وّة لةي بٌؽةعس :
إْ وٕر ل زدز ٞفسٍه ِف١حد

ٚإْ وٕر زدز ٞفةٌّف١حد أع ُ
ٚويييييييرٌه ظيييييييّةدد بٌعييييييي١د بٌيييييييِ ٌٟٛذّيييييييٛد
بٌذعيييٕ(ٟدبَ جٙييية ٖ فميييد أـيييدز بٌعد٠يييد ِيييٓ
 أً٘ بٌغدز ٚبٌ ١ةٔد ٌعّةدد بٌع١د بٌذعٕ(ٟدبَ جٙة ٖ .
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بٌّؤٌفيييةذ ديييٛي أئّيييد بٌميييالٌد ن ٚأنسٚدسيييٗ
وؽفر بٌعد٠د ِٕ. ُٙ
فسأ٠يييير أْ ِييييٓ ٚبجحيييي ٟبٌؽييييسعٚ ٟبألااللييييٟ
ٚبٌسيةز ٟ ٠أْ أدٌيي ٟجّيية أعسفييٗ ِٚيية بظييسٕسجسٗ
ِٓ بٌسٚب٠ةذ عيٓ ٘يرٖ بٌفايد بٌميةٌد بٌّميٍد ن
ٌى ٟأو ْٛجئذْ ِيٓ بٌّٕسفميٌٍ ٓ١ذيك ِٚيٓ
بٌييرٙ٠ ٓ٠سّيي ْٛج يأِٛز بٌّعييٍِّٚ ٓ١ييٓ أٔفييةز
لةئُ آي ِذّد ( عجً فسجٗ بٌؽس٠ف .
عةؼك بٌّٕس س
 /1ذ ٚبٌذجد 1424 /
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ول ة ري املؤ نني ( ولَى السهال)) وهل الهن ( ّهلٓ اهلل
ولَههههى ًولههههى ًلههههلص) {لَغههههري الههههدج هلل ة ههههٌ
ولَكص ل الدج هلل  .ا ٖمْ املضلٌن } .

ةا هو خرب الدجال ؟
ِة ٘ ٟبٌ طٛزخ بٌسّ٠ ٟطٍٙة بٌدجةي ؟ ِٓ ايالي
بٌسٚب٠ييييةذ ٔجييييد أْ بٌييييدجةي ظييييّ١سٍه بألِييييٛبي
ٚبٌىٕيييٛش بٌسييي٠ ٟؽيييسس ٞجٙييية ذِيييُ أ٘يييً بٌيييدٔ١ة
ّ٠ٚسٍه بٌجي١ػ ٚبٌميٛخ بٌععيىس٠د بٌىةف١يد بٌسيٟ
٠فيييسخ جٙييية أوطيييس بٌحميييةا ن ٚظيييّ١سٍه بٌٛبجٙيييد
بٌعحةد٠يييد بٌسييي٠ ٟفيييطةد جٙييية لٍيييٛت بٌّٕيييةفمٓ١
ٚبٌّسزةج ٓ١د١يص زؽي١س بٌسٚب٠يةذ إٌي ٝأٔيٗ ٠مسيً
ب ٔعةْ ضُ ٠ذٚ ٗ١١زع١س ِعٗ بٌؽيّط ٚبٌجحيةي
 ٌٗٚـ١ذةذ ن  ِٓٚزٍه بٌسٚب٠ةذ :
 -1عٓ أج ٟظع١د بٌ يدز ٞليةي  :ديدضٕة زظيٛي
( ـيٍ ٝعٍ١يٗ ٚآٌيٗ ٚظيٍُ ديد٠طة ني٠ٛال
عييٓ بٌييدجةي فىييةْ فّ١يية دييدضٕة لييةي (ـييٍٝ
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عٍٚ ٗ١آٌٗ ٚظٍُ ٠ { :يأز ٟبٌيدجةي ٘ٚيِ ٛذيسَ
عٍ ٗ١أْ ٠داً ٔمةت بٌّدٕ٠يد فٕ١سٙي ٟإٌي ٝجعيك
بٌعحةح بٌسي ٟزٍي ٟبٌّدٕ٠يد ن ف ١يسظ إٌ١يٗ ِٛ٠اير
زجً ( بٌ مس(٘ٚ ي ٛا١يس بٌٕيةض ( ِيٓ
ا١يس بٌٕيةض ف١مييٛي  :أؼيٙد أٔييه بٌيدجةي بٌييرٞ
دييدضٕة زظييٛي (ـييٍ ٝعٍ١ييٗ ٚآٌييٗ ٚظييٍُ
دد٠طٗ ن ف١مٛي بٌدجةي  :أزأ٠سُ إْ لسٍير ٘يرب ضيُ
أد١١سٗ أزؽى ْٛف ٟبألِس ؟ ف١م : ٌْٛٛل
لييةي (ـييٍ ٝعٍ١ييٗ ٚآٌييٗ ٚظييٍُ  :ف١مسٍييٗ ضييُ
٠ذ١١يييٗ ن ف١ميييٛي بٌ ميييس ( دييي٠ ٓ١ذ١١يييٗ :
ِ ٚة وٕر ف١ه أؼد جف١سخ ِٕ ٟب. ْ٢
لةي (ـٍ ٝعٍٚ ٗ١آٌٗ ٚظٍُ  :ف١س٠د بٌدجةي
أْ ٠مسٍٗ فال ٠عٍه عٍ. } ٗ١
 -2عٕيييدِة ظيييؤي أِ١يييس بٌّيييؤِٕ ( ٓ١عيييٓ
بٌ يدجةي أجييةت ( { : إْ بٌييدجةي ـييةئد بجييٓ
ـةئد ن فةٌؽم ِٓ ٟـدلٗ ن ٚبٌعع١د ِٓ ورجٗن
 ٠ييسظ ِييٓ جٍييدخ ٠مييةي ٌٙيية أـييحٙةْ ِييٓ لس٠ييد
زعييييس جةٌٛٙ١د٠ييييد عٕ١ييييٗ بٌّٕ١ييييِّ ٝعييييٛدد
ٚبألايييس ٜفييي ٟجحٙسيييٗ زمييي ٟوأٔٙييية وٛويييث
بٌفيييحخ ن  ٠ ...ييييٛق بٌحذييييةز ن ٚزعيييي١س ِعييييٗ
بٌؽّط ن ج٠ ٓ١د ٗ٠جحً ِٓ دايةْ ٚاٍفيٗ جحيً
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أجيي١ك ٠ييس ٞبٌٕييةض أٔييٗ نعييةَ  ٠ييسظ فيي ٟلذييه
ؼد٠د } .
 -3عٓ بٌٕحي ٟبٌّفيطف( ٝـيٍ ٝعٍ١يٗ ٚآٌيٗ
ٚظٍُ  { :أٙ٠ة بٌٕةض ن ِة جعص ٔح١ة إل ٚليد
أٔييرز لِٛييٗ بٌييدجةي ن ٚإْ ( عييص ٚجييً لييد
أاسٖ إٌِٛ٠ ٝىُ ٘رب ن فّّٙة زؽةجٗ عٍ١ىُ ِيٓ
أِيييسٖ فيييئْ زجىيييُ ٌييي١ط جيييأعٛز  ....إٔيييٗ  ٠يييسظ
ِٚعييٗ جٕييد ٔٚييةز ن ٚجحييً ِييٓ احييص ٙٔٚييس ِييٓ
ِييية ن  ...ن ٠يييداً آفيييةق بألزق وٍٙييية إل ِىيييد
ٚبٌّدٕ٠د } .
 -4ظيييياً زظييييٛي (ـييييٍ ٝعٍ١ييييٗ ٚآٌييييٗ
ٚظٍُ ِ :ية آ٠يد بٌيدجةي ؟ ليةي (ـيٍ ٝعٍ١يٗ
ٚآٌيييٗ ٚظيييٍُ ٠ { :عيييّع ٌيييٗ ضيييالش ـييي١ذةذ ن
ٚداييةْ ّ٠ي ِيية جيي ٓ١بٌّؽييسق ٚبٌّغييست ن فأِيية
بٌّييؤِٓ ف١فيي١حٗ شوّييد ن ٚأِيية بٌىييةفس ف١فيي١س
ِطً بٌعىسبْ ن ٠داً في ٟأذٔ١يٗ  ِٕٚس٠يٗ ٚف١يٗ

ٚدجسٖ .} ...

 أا١ييةز بٌعييسبق ٚزب٠ييةذ بٌّؽييسق ٌعييّةدد بٌعيي١د ِذّييٛد
بٌذعٕ( ٟدبَ ظٍٗ ؾ . 34
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لدييع عص٠ييص ٞإْ اطييس بٌييدجةي ٌيي١ط جييةٌ طس
بٌٙيي ٓ١بٌيير ٞل ٠عسييد جييٗ ٚل ٙ٠ييسُ جييٗ  .إّٔيية ٘ييٛ
اطييييس ٙ٠ييييدد ِفٙيييي َٛبٌسٛد١ييييد ٌييييد ٜبٌٕييييةض ن
٠ٚسجيييةٚش عٍييي ٝبٌيييربذ بٌّمدظيييد د١يييص أٔيييٗ –
بٌدجةي – ظ١دع ٟبٌسجٛج١د ٠ٚؽي١س إٌي ٝذٌيه ِية
ٚزد بٌسٚب٠ييد { فييئْ زجىييُ ٌيي١ط جييأعٛز } ٚإٔييٗ
ظ ١سظ ِعٗ جٕد ٔٚةز ٚظ١ذ١ّ٠ٚ ٟ١ير ٠ٚيأِس
بٌعيييّة جيييأْ زّطيييس فسّطيييس ٚ ....غ١س٘ييية ِيييٓ
بٌذٛبدش بٌس ٟزؽىه فِ ٟف َٛٙبٌسٛد١د .

ةن هو األخطز ؟
إذب وةْ بٌدجةي ٠ؽىً وً ٘يرب بٌ طيس عٍيِ ٝحيدأ
بٌسٛد١د ٚظ٠ ٛمً بٌىط١س بٌىط١س ِيٓ بٌٕيةضن
فّة ٘ ٛاطس أئّد بٌمالٌد ٌى٠ ٟىي ْٛأوطيس ِيٓ
اطس بٌدجةي ؟ ِة بٌر٠ ٞجعً زظيٛي (ـيٍٝ
عٍٚ ٗ١آٌٗ ٚظٍُ  ٠ة عٍ ٝأِسٗ ِٓ أئّيد
بٌمييالٌد أوطييس ِييٓ بٌييدجةي د١ييص عحييس عييٓ ذٌييه
(ـيييٍ ٝعٍ١يييٗ ٚآٌيييٗ ٚظيييٍُ جمٌٛيييٗ { ٌغ١يييس
بٌيييدجةي أايييي ٛعٍيييي١ىُ ِيييٓ بٌييييدجةي  .بألئّييييد
بٌّمٍٚ } ْٛلةي(ـيٍ ٝعٍ١يٗ ٚآٌيٗ ٚظيٍُ :
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{إْ أاِ ٛية أاية عٍي١ىُ بألئّيد بٌّميٍ}ْٛ
ِيية بٌيير ٞفعٍييٗ أئّييد بٌمييالٌد ٌىيي٠ ٟؽييىٍٛب ٘ييرب
بٌ طييس عٍيي ٝأِييد زظييٛي ِذّييد (ـييٍٝ
عٍٚ ٗ١آٌٗ ٚظٍُ لد ٠ىٔٛي ْٛأٔٙيُ دسفيٛب ليٛي
ِٓ ألٛبي بٌسظٛي (ـٍ ٝعٍٚ ٗ١آٌيٗ ٚظيٍُ
أ ٚفعسٚب آ٠يد دعيث ِية زمسميِ ٗ١فيٍذس ُٙأٚ
ٚلييعٛب دييد٠طة عييٓ زظييٛي (ـييٍ ٝعٍ١ييٗ
ٚآٌٗ ٚظيٍُ ٌىيٓ ظية٘س بألِيس إْ ٘يرب بٌفعيً ل
٠ؽيىً اطيسب جةٌغية جذ١يص ٠ىي ْٛأوحيس ِيٓ اطييس
بٌدجةي .
ٌىٓ ٚبلعة اطسُ٘ أوحس ٚأوحس ِٓ اطيس بٌيدجةي
فئٕٔية (عٕيدِة ٔعيٍُ جةألنسٚدييد بٌسي ٟزؽي١س إٌييٝ
ؼ ؿ بٌدجةي ٚإٔٗ ظٙ ١س في ٟآايس بٌصِيةْ ن
فئٔٗ ِٓ بٌٛبليخ جيدب ٠ىي ْٛأئّيد بٌميالٌد ِيٓ
ظيييحمٗ أاطيييس ِٕيييٗ ألٔٙيييُ ظييي١ىِّٙ ْٛٔٛيييدٓ٠
ٌٍدجةي ن ف١عسحس وً ٚبدد ِٕ ُٙزطح١مية ـيغس٠ٚة
ٌٍدجةي ِّٙٚدب ٌرٌه بٌدجةي بألوحس ن ٚبعٍيُ إٔيٗ
ٌٛل بٌّىس ٚبٌ دبا زذر ظيسةز بٌيدِ ٓ٠يٓ أئّيد
بٌميييالٌد ٚظيييس٠ةْ ٘يييرب بٌّىيييس ٚبٌ يييدبا عٍيييٝ
بٌٕةض ٌّة زأضسذ بٌٕةض ٚبٔ دعر جّىس ٚادبا
بٌيييدجةي بألوحيييس فعٍ١يييه أٙ٠ييية بٌّىٍيييف زيييس٠ٚك
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ٔفعيييه عٍيييِ ٝعسفيييد بٌّيييةوسِٚ ٓ٠ىيييسُ٘ دسيييٝ
زسّىٓ ِٓ ِعسفد ِىس بٌدجةي بألوحس فيال زٍسذيك
جٗ جً زى ِٓ ْٛأٔفةز بٌذك ٚأٍ٘ٗ ِٚيٓ أزحيةا
جم١د ف ٟأزلٗ بٌذجد بجيٓ بٌذعيٓ( عٍّٙ١ية

بٌعالَ .

التمهيد للدجال
إذْ فأئّد بٌمالٌد ٠عسحس ويً ٚبديد ِيٕ ُٙدجيةل
أـييغسب ّٙ٠ييد ٌٍييدجةي بألوحييس ٚوييً ِييٕ ُٙـييُٕ
ٚٚضٓ ٠ميً بٌىط١يس ِيٓ بٌٕيةض (فىيً ٚليف ليد
بٌذك ٚأٍ٘يٗ ٚايدا ٚأليً ب٢ايس ٓ٠فٙي ٛـيُٕ
ٚٚضيييٓ ٌٚييي١ط بٌّمفيييٛد أئّيييد بٌميييالٌد دعيييٛب
بٌٕةض إٌ ٝعحةدخ أٔفع ُٙجيً أدٍيٛب ٌٙيُ بٌذيسبَ
ٚدسِيييييٛب عٍييييي ُٙ١بٌذيييييالي فأنيييييةع ُٙبٌٕيييييةض
ٚجئنةعس ُٙفمد عحد ِٓ ُ٘ٚد١ص ل ٠ؽيعس ْٚن
٠ٚؽٙد ٌٙرب بٌّعِٕ ٝة ٚزد في ٟبٌميسآْ ٚبٌعيٕد

 أا١ييةز بٌعييسبق ٚزب٠ييةذ بٌّؽييسق ٌعييّةدد بٌعيي١د ِذّييٛد
بٌذعٕ( ٟدبَ ظٍٗ ؾ. 39
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بٌّذّد٠ييد بٌؽييس٠فد ِٚيية ٚزد عييٓ بٌّعفييٓ١ِٛ
ٚبٌفةٌذ ( ٓ١عٍ ُٙ١بٌعالَ ِٕٙٚة - :
 -1لٌٛييٗ زعييةٌ { ٝبز ييرٚب أدحييةزُ٘ ٚز٘حييةُٔٙ
أزجةجيية ِييٓ د } ْٚففيي ٟوسييث بٌسفعيي١س ن إٔييٗ
ٌّييية ٔصٌييير ب٠٢يييد ( بز يييرٚب أدحيييةزُ٘  ...ليييةي
عد ٞبجٓ دةزُ ِ :ة وٕية ٔعحيدُ٘ ٠ية زظيٛي ن
لةي (ـٍ ٝعٍٚ ٗ١آٌيٗ ٚظيٍُ  :أٌي١ط ويةٔٛب
٠ذٌٍ ْٛىُ ٠ٚذسِي ْٛفسأاير ْٚجمي ٌُٙٛن فميةي
عييدٔ : ٞعييُ ن لييةي زظييٛي (ـييٍ ٝعٍ١ييٗ
ٚآٌٗ ٚظٍُ ن  ٛ٘ :ذبن .
 -2لٌٛييٗ زعييةٌ { ٝل ٠س يير جعمييٕة جعميية أزجةجيية
ِٓ د. } ْٚ
 -3ظاً ب ِةَ بٌفةدق ( عيٓ لٌٛيٗ زعيةٌٝ
{ بز ييرٚب أدحييةزُ٘ ٚز٘حييةٔ ُٙأزجةجيية ِييٓ دْٚ
} لييةي( أِيية ِ ٚيية دعيي ُ٘ٛإٌيي ٝعحييةدخ
أٔفعييٌّ ُٙيية أجييةجٌٚ ُ٘ٛىييٓ أدٍييٛب ٌٙييُ دسبِيية
ٚدسِييٛب عٍيي ُٙ١دييالل ن (فييةزحع ُ٘ٛفعحييدُ٘ٚ

ِٓ د١ص ل ٠ؽعس. . ْٚ



عحةدخ بألـٕةَ ٌعّةدد بٌع١د ِذّٛد بٌذعٕ( ٟدبَ ظٍٗ .
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أئمة عرب التاريخ
أْ ٌ ئّد بٌمالٌد ِٛبلف ِع أئّد بٌٙد ٜعٍيٝ
ِس بٌسةز٠خ ٚظيٕعسق ٕ٘ية جعيك ِيٓ ِيٛبلفُٙ
جفييييييٛزخ ِ سفييييييسخ ٔٚحسييييييدا جعٙييييييد أِ١ييييييس
بٌّؤِٕ(ٓ١ظالَ عٍ: ٗ١
 -1غفييييث االفييييد أِ١ييييس بٌّييييؤِٕٚ ٓ١جعٍٙيييية
ؼيٛز ٜج١يٕ ُٙجعييد أْ بجسّعيٛب فيي ٟظيم١فد جٕييٟ
ظييةعدخ ٚاييةٌفٛب ٚـيي١د زظييٛي (ـييٍٝ
عٍٚ ٗ١آٌٗ ٚظٍُ .
 -2جعييد ِمسييً عطّييةْ ٔجييد أْ أئّييد بٌمييالٌد لييد
جة٠عٛب أِ١س بٌّؤِٕ ٓ١عٍ (ٟعٍ ٗ١بٌعيالَ ٌىيٓ
دّٕ١ة زأٚب عدبٌد ب ِةَ ٚإزجةعٗ بٌذميٛق إٌيٝ
أٍ٘ٙيية ٚإٔييٗ ٌييُ ٠عطٙييُ ِٕةـييث ٚل ٚبجٙييةذ ن
اسجٛب عٍ ٗ١فِ ٟعسود بٌجًّ ٚوةْ ٌىيً ِيُٕٙ
ِسوصٖ بلجسّيةعٚ ٟبٌيد ٟٕ٠بٌّؽيٛٙز في ٟعٙيد
زظييٛي (ـييٍ ٝعٍ١ييٗ ٚآٌييٗ ٚظييٍُ ِٚييٓ
٘ؤل نٍذد ٚبٌصج١س ٚغ١سُ٘ .
 -3اييسٚظ أ٘ييً بٌؽييةَ جم١ييةدخ إِييةِ ُٙبٌّمييً
عٍييييييي ٝأِ١يييييييس بٌّيييييييؤِٕٓ١
ِعة٠ٚد(ٌعٕيييييييٗ
عٍيييي (ٟد١ييييص بظييييسغً ِعة٠ٚييييد ٚبجٙسييييٗ
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بٌد١ٕ٠ييد ٚبلجسّةع١ييد فيي ٟبٌؽييةَ ١٘ٚييأ بٌج١ييٛغ
ٌّذةزجيييييد ب ِيييييةَ(ٚ ظيييييً ٠عيييييث أِ١يييييس
بٌّؤِٕ ٓ١عٍ ٝبٌّٕةجس نٍ١يد فسيسخ االفسيٗ دسيٝ
جعييً أ٘ييً بٌؽييةَ ٠عسمييد ْٚإْ ؼييسُ عٍيي(ٟ
ِييييٓ بٌعييييٕد ٚجعييييحث ذٌييييه ظييييً ظييييث أِ١ييييس
بٌّييؤِِٕ (ٓ١يية ٠مييةزت ضّييةٔ ٓ١عةِيية عٍييٝ
بٌّٕةجس .
 -4ورٌه في ٟجي١ػ أِ١يس بٌّيؤِٕ ٓ١عٍي(ٟ
ٔجييد أْ أئّييد بٌمييالٌد لييد اسجييٛب عٍيي ٝإِييةُِٙ
بٌّفسييسق بٌطةعييد عٍيي ٟجييٓ أجيي ٟنةٌييث(
جرز٠عد أٔ٠ ٌُ ُٙذةزجٛب أً٘ بٌؽةَ ألٔٙيُ زفعيٛب
بٌّفييةدف عٍيي ٝبٌسِييةح ٚوييةٔٛب ٠عٍّيي ْٛإٔٙيية
ادعييد ِييٓ اييدا أجٕيية بٌٕٛبجييو ٠ٚعٍّيي ْٛجييأْ
عٍ٘ (ٟي ٛبٌميسآْ بٌٕيةنك  .ف سجيٛب عٍيٝ
أِ١س بٌّؤِٕٔٚ ! (ٓ١جد أْ أِ١س بٌّيؤِٕٓ١
لييد اييسظ ٌمسييةي بٌ ييٛبزظ فييِ ٟعسوييد بٌٕٙييسٚبْ
ألٔ ُٙأاطس ِٓ أً٘ بٌؽةَ .
ِيع
 -5ورٌه أذوس ٕ٘ة ِٛلف ٌّعة٠ٚد(ٌعٕٗ
ب ِيييةَ بٌذعيييٓ( د١يييص وسيييث ِعة٠ٚد(ٌعٕيييٗ
ٌإلِةَ بٌذعٓ( جعد بٌفٍخ  :إٕٔي ٟجٙيصذ
ج١ؽييية ٌّمةزٍيييد بٌيييسٚ َٚأز٠يييد أْ أظيييٍّه ل١يييةدخ
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بٌجيي١ػ ن فىسييث ٌييٗ ب ِييةَ بٌذعييٓ(ٌ : ييٛ
وٕر ألةزً ٌمةزٍسه أٔر .
 -6وييييرٌه ِٛلييييف أئّييييد بٌمييييالٌد ِييييع ب ِييييةَ
بٌذعييي (ٓ١د١يييص ليييةي عّيييس جيييٓ ظيييعد فيييٟ
ـيييح١ذد ٠ييي َٛبٌعةؼيييس ٠ ( :ييية ا١يييً بزوحيييٟ
ٚبجؽيييس ٞجةٌجٕيييد ٘ٚييي٠ ٛعٍيييُ إٔيييٗ لةزيييً ظييي١د
ؼحةت أً٘ بٌجٕد !
ٔٚ -7فط ٘رٖ لد دةزجير بٌعي١د بٌؽي١ٙد ِذّيد
جيييةلس بٌفيييدز(لدض ظيييسٖ د١يييص عسّيييٛب عٍيييٝ
ِسجع١سييٗ ٚزعييةٛٔٚب ِييع بٌعييٍطد بٌجييةئسخ عٍ١ييٗ
د١ييص لييةي أدييدُ٘ ٌّييد٠س بألِييٓ (أزس٠ييد اّ١ٕ١يية
ضةٔ١ة ف ٟبٌعسبق ٚويرٌه ديةزجٛب بٌعي١د بٌؽي١ٙد
ِذّييد ِذّييد ـييةدق بٌفييدز(لدض ظييسٖ د١ييص
لةٌٛب عٕٗ إٔٗ عّٚ ً١إٔٗ بجٓ شٔة – دةؼةٖ –
ٔٚفييط بٌّعةٔييةخ ٠عةٔٙ١يية ظييّةدد بٌعيي١د ِذّييٛد
بٌذعٕ( ٟدبَ ظٍٗ ِٓ ٘يرٖ بٌفايد د١يص بٌسعسيُ١
عٍ ٝظّةدسٗ ٚأعٍّ١سٗ ٚويرٌه بزٙةِيٗ جةٌعّةٌيد
ٚدةزجٛب ِمٍدٚ ٗ٠أزحةعٗ جؽس ٝبٌٛظةئً .
٘ٚ -8رٖ بٌّٛبلف وٍٙة ِعسذدضد ٚظسعةد عٍيٝ
لةئُ آي ِذّد (عجيً فسجيٗ بٌؽيس٠ف د١يص
ظ ١سج ْٛعٍ ٝب ِةَ ٠ٚمٌٛيٌ ْٛيٗ ( بزجيع ٠ية
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جٓ فةنّد ل دةجد ٌٕة جه  .بٌيد ٓ٠ج ١يس د١يص
زؽيي١س بٌسٚب٠ييةذ إٌيي ٝأْ ظييسد عؽييس أٌييف زجييً
د ٓ٠أ ٚأوطس ظ ١سج ْٛعٍي ٝب ِيةَ ٠ٚذةجٔٛيٗ
جىسةت ٠ٚم ٌٗ ٌْٛٛبزجع ٠ة جٓ فةنّد .

الفايزوس الداخلي
لدع عص٠ص ٞإْ أئّد بٌٙد(ٜظيالَ عٍيُٙ١
٠سعييةٍِِ ْٛييع أئّييد بٌمييالٌد عٍيي ٝأٔٙييُ أاطييس
جىط١ييس ِييٓ أ ٞعييد ٚاييةزج ٟد١ييص لد ٕيية فييٟ
ٔؿ ب ِيةَ بٌذعيٓ ( عٍ١يٗ بٌعيالَ دّٕ١ية ليةي
ٌّعة٠ٚد ( ٌي ٛوٕير ألةزيً ٌمةزٍسيه أٔير جيةٌسغُ
ِٓ اطس بٌس َٚعٍ ٝب ظالَ  ٛ٘ٚاطيس ٚبليخ
أِيية ِعةد٠ييد – أئّييد بٌمييالٌد – فييئْ اطيييسُ٘
أوحيييس ِيييٓ ذٌيييه ألٔٙيييُ بٌعيييد ٚبٌيييدباٍٚ ٟبٌعيييدٚ
بٌيييدباٍ ٟأاطيييس جىط١يييس ِيييٓ بٌعيييد ٚبٌٛبليييخ –
بٌ ييةزج -ٟفةٌيير٠ ٞمييّس ٌييه بٌعييدب أاطييس ِييٓ
بٌر٠ ٞعٍٓ عدبٚزٗ ٌه .
ٚعٍّ١يييية  :إْ بٌفيييية٠سٚض إذب وييييةْ فيييي ٟدباييييً
بٌجعيييُ ف١عييي١طس عٍييي ٝاال٠ييية بٌجعيييُ ٠ٚعيييحث
بٌّييسق  .أِيية بٌفيية٠سٚض بٌيير ٞاييةزظ بٌجعييُ
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فيييّ١ىٓ زذةؼيييٚ ٗ١بٌٛلة٠يييد ِٕيييٗ جعيييدخ ٚظيييةئً
ٚجةٌسييةٌ ٟإجعييةد اطييسٖ عييٓ بٌجعييُ  .وييرٌه ٘ييٛ
اطس أئّد بٌمالٌد .

اعزف احلق ...
بْ ٘رب بٌذجُ ِٓ بٌسٚب٠ةذ ٘ٚرب بٌسأو١يد بٌىح١يس
ِيييٓ زظيييٛب (ـيييٍ ٝعٍ١يييٗ ٚآٌيييٗ ٚظيييٍُ
٠ؽييي١س إٌييي ٝبْ أئّيييد بٌميييالٌد ظييي٠ ٛىطيييسْٚ
٠ٚىطييسٚ ْٚلييد أؼييةز بٌمييسآْ بٌىييس ُ٠إٌيي٘ ٝييرٖ
بٌذم١مد (ٚأوطسُ٘ ٌٍذك وةز٘ٚ ْٛلد ٔحٗ أِ١س
بٌّؤِٕ ٓ١عٍ ( ٟإٌي٘ ٝيرب دّٕ١ية ليةي ( :ل
زعسٛدؽيييٛب ِيييٓ نس٠يييك بٌذيييك ٌمٍيييد ظيييةٌىٗ١
ٌٚىيييييٓ وطيييييسز ُٙجعٍيييييس – ُٙجٛبليييييع ِسويييييصُ٘
بلجسّةع – ٟأِةَ بٌعٛبَ ِٓ أ٘يُ نيسق ِعسفيد
بٌذك ألٔٗ – بٌعٛبَ – ٠عسفي ْٛبٌذيك ِيٓ ايالي
ِعسفييييد بٌسجييييةي ٘ٚييييرب ِيييية ٔٙيييي ٝعٕييييٗ أِ١ييييس
بٌّؤِٕ ٓ١عٍ ( ٟدّٕ١ة ليةي (بعيس بٌذيك
زعيييس أٍ٘يييٗ ٚعيييالٚخ عٍييي ٝذٌيييه فيييئْ بز يييةذ
بٌىطسخ ِع١ةز ٌٍذك  ٠ةٌف بٌعميً ٚبٌّٕطيك فيئْ
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(بز ةذ بٌىطسخ بٌعدد٠يد ٚبٌميةٌد بٌٕعيح١د أظةظية

ٌسّ١١ص بٌذك ٌ١ط ؼ١اة ِٕطم١ة .

سرية تارخيية
بْ أً٘ بٌ حيسخ ِيٓ ِفيةد٠ك أئّيد بٌميالٌد جيً
ِيييٓ أٚليييخ بٌّفيييةد٠ك ألٕٔييية ٌييي ٛبظسعسليييٕة
ِع١سخ أ٘يً بٌ حيسخ زةز١ ٠ية ٔجيدُ٘ ليد ديةزجٛب
ٔح ٟع١عيٚ ٝديةزجٛب فس١يد بٌىٙيف ٚديةزجٛب
ٔح ٟشوس٠ة ٚدةزجٛب ٔح٠ ٟذ١يٚ ٝديةزجٛب
زظيٛي ِذّييد (ـييٍ ٝعٍ١ييٗ ٚآٌييٗ ٚظييٍُ
ٚدييييييةزجٛب أِ١ييييييس بٌّييييييؤِٕٚ ( ٓ١لييييييةٌٛب
ٌٍذعييييٓ(٠ : يييية ِييييري بٌؽيييي١عد ٚ .لييييةزٍٛب
بٌذعييٚ ( ٓ١دييةزجٛب بٌذييك فيي ٟوييً شِييةْ
ٚف ٟوً ِىيةْ ِٚيٓ بألدٌيد عٍي ٝأٔٙيُ ّ٠ىيٓ بْ
٠ىٛٔٛب ِٓ أٚلخ ِفيةد٠ك أئّيد بٌميالٌد ٔجيد
بْ بٌؽيييةزا بٌّميييدض ٚدعيييث ِييية ٠عيييسفةد ِيييٓ
فسيية ٜٚبٌعٍّيية ليي ٌُٙٛدجييد فييِ ٟعسفييد بألعٍييُ
ٔ ؽييأخ بٌؽيي١عد ٚبٌسؽيي١ع  .بٌعيي١د ِذّييد جييةلس بٌفييدز(لدض
ظسٖ ؾ . 15
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جؽسن ٓ١بْ ٠ىٛٔٛب لد دزظٛب عٕيد بٌّسبجيع أٚ
بنٍعييٛب عٍيي ٝجذييٛضٚ ُٙبْ ٠ذييسش ِييٕ ُٙـييفة
بٌٕ١ييد ٚبٌعدبٌييد ِٚييع ٘ييرب إذب زعةزلييٛب أظييمطر
ؼٙةدز. ُٙ
فّع ذٌه ٌُ ٔجد بْ أً٘ بٌ حسخ لد نحميٛب ٘يرٓ٠
بٌؽييسن ٓ١فٍيييُ ٔجييدُ٘ ليييد دزظييٛب عٕيييد جّ١يييع
بٌّسفييدٌٍّ ٓ٠سجع١ييد أ ٚبنٍعييٛب عٍيي ٝجذييٛضُٙ
ٌٚييُ ٠عطييٛب أ ٞدٌ١ييً عمٍييٌ ٟىيئ ٟذييسش ِييُٕٙ
ـييفة بٌٕ١ييد فىييً ِييٕ٠ ُٙؽيي١س إٌيي ٝبجييٓ جٍييدٖ أٚ
ل١ِٛسٗ أ ٚـةدحٗ بٌر ٞدفع ٌٗ بألِٛبي ٚأعطةٖ
بٌٛبجٙةذ ٚبٌّسبوص بلجسّةع١د .

املكلف والدليل
ٚإذب ِيية ظييأٌس ُٙعييٓ بٌييدٌ ً١لييةٌٛب ( :أٔيير ِييٓ
بٌعٛبَ ل زعس ِية ٘ي ٛبٌيدٌ ً١أ٘ ٚيرب ٌي١ط ِيٓ
ؼييأٔه ٠ٚسٙسجي ْٛعييٓ ب جةجييد جىييً بٌٛظييةئً ن
فئٕٔية دّٕ١ية ٔعيأٌ ُٙعيٓ بٌيدٌٔ ً١س٠يد بْ ٔعيس
ً٘ ٛ٠جد دٌ – ً١جذص أـ ٌٟٛن ِٕةظسخ ن غ١يس
ذٌه – أ ٚل ٛ٠جد ن ٚل ٔس٠د بٌسففيٌٍ ً١يدٌٚ ً١
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ِة ٘ ٟب ؼيىةلذ بألـي١ٌٛد ِ ٚية ٘ي ٟبٌمٛبعيد
بألـ١ٌٛد بٌس ٟبظسٕد عٍٙ١ة .
فّييٓ دييك بٌّىٍييف بْ ٠عييأي عييٓ بـييً بٌييدٌ ً١ن
أ٘ييي ٛدٌ١يييً ِعسّيييد أ ٚدٌ١يييً أظعيييسٗ بألِيييٛبي –
وؽييٙةدخ أ٘ييً بٌ حييسخ بٌيير ٓ٠دزظييٛب عٕييد ٘ييرب
بٌّسجييع فمييه – وّيية بٔييه ٠يية عص٠ييصٌ ٞيي ٛزوييصذ
ج١دب زجد بْ أئّد بٌمالٌد ٛ٠لع ْٛأٔفعي ُٙفيٟ
إؼييييىةلذ  ٚزٕةلمييييةذ فحعميييي٠ ُٙعّييييً عّييييً
بٌّجسٙييد ٠ٚمييٛي أٔيية ٌعيير جّجسٙييد ٚآاييس ٠ميٛي
جأْ (فالْ ٌ١ط جّجسٙد ن ٚجعد٘ة ٠ميٛي زمٍ١يدٖ
ِحسا ٌٍرِد ٚ .آاس ٠مٛي ن ٚغ١سٖ ٠مٛي ...
ٚبعٍُ بْ أً٘ بٌ حسخ ظ ٠ ٛسجٌّ ْٛذةزجيد
ب ِةَ (عجً فسجٗ ٚظ١م ٌٗ ٌْٛٛبزجيع ٠ية
بجٓ فةنّد ...
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السيد اخلميين حيذر
ليةي بٌعيي١د زٚح بٌّٛظيي ٞٛبٌ ّٕ١يي( ٟلييدض
ظيييييسٖ ( :بْ عّيييييال بلظيييييسعّةز ٠سطٍعيييييْٛ
ٌٍممة عٍ ٝب ظالَ ِٚذي ٛويً بضيس ٌيٗ ٚ .لجيد
ٌىُ ِٓ بٌٛل ٛفيٚ ٟجيٗ ذٌيه ٚلفيد ؼيجةعد ن
ٌٚييٓ ٠سعييٌٕ ٝىييُ ذٌييه ِييع ٚجييٛد دييث بٌييٕفط
ٚبٌجةٖ ٚبٌغسٚز ٚبٌسىحس .
بْ عيييةٌُ بٌعييي ... ٛبٌعيييةٌُ بٌغيييةزق فييي ٟديييث
بٌييدٔ١ة ..بٌعييةٌُ بٌيير ٞل ٠فىييس جغ١ييس بٌحميية فييٟ
ِسوييصٖ ٚبٌذفييةظ عٍيي ٝشعةِسييٗ ن بْ ِطييً ٘ييرب
بٌعييةٌُ ل ٠عييسط١ع ِجة٘ييدخ أعييدب ب ظييالَ ٚبْ
لسزٖ أوطس ِٓ غ١سٖ . 
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خامتة ةسك
أٚد بْ باسُ جذط٘ ٟرب جىالَ ٌعيّةدد ٌٚي ٟأِيس
بٌّعيييٍّ ٓ١بٌعييي١د ِذّيييٛد بٌذعيييٕ( ٟدبَ ظٍيييٗ
ٚبٌ١ه ٔفٗ :
(عص٠ييص ٞبٌسفيير ٚزييدجس ٚبايير بٌعمييد ٚبٌعحييسخ
ٚلدييييييع – بْ بٌسٚب٠ييييييةذ زؽيييييي١س إٌيييييي ٝبْ –
بٌعييف١ةٔ ٟجييٗ بضييس بٌعحييةدخ ٚبْ ِٛنٕييٗ بٌييدبئُ أٚ
بٌّؤلر ٠ذسًّ جدب بْ ٠ىي ْٛبٌىٛفيد أ ٚبٌٕجيف
ن ٚلدييع ب ؼييةزخ بٌٛبلييذد فيي ٟبٌسٚب٠ييةذ إٌييٝ
بْ بٌييدجةي ٌيييٗ ِفييةد٠ك عد٠يييدخ (فّييطال ٠يييروس
بٌييدجةي بألوحييس ٠ٚييروس أ٠ميية بألئّييد بٌّمييٍْٛ
بٌيير ٠ ٓ٠ييدع ْٛبٌٕييةض ف١ىيي ْٛب ِييةَ بٌّمييً
باطس عٍ ٝبألِد ِٓ بٌدجةي ن ٚلدع ب ؼيةزبذ
بٌدبٌيييد عٍييي ٝزٛبجيييد بٌعيييف١ةٔ ٟأ ٚبٌيييدجةي فيييٟ
أِييييةوٓ عد٠ييييدخ أِيييية جؽ فييييٗ أ ٚجأفىييييةزٖ أٚ
جأزحةعيييٗ أ ٚجسعيييدد ِفيييةد٠مٗ ٚبلعييية  .فةٌذيييرز
بٌذرز ِٓ بٌعيف١ةٔٚ ٟبٌيدجةي ن ٚعٍ١يه بٌسّعيه
جةٌعمييً فٙيي ٛدجييد عٍ١ييه فذفييٕٗ جةألفىييةز
بٌفذ١ذد بٌفةٌذد جع١دب عٓ بٌعةنفيد بٌّجيسدخ
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بٌحةنٍييييد ٚبٌسيييي ٟزٕحييييع ِييييٓ بٌميييي ٜٛبٌؽيييي٠ٛٙد
ٚبٌغمييييح١د بٌذٛ١بٔ١ييييد ٚبٌؽيييي١طةٔ١د بٌّٕذسفييييد
ٚبٌس ٟزدفع ٔذ ٛبٌسعٍك جةٌدٔ١ة ٚأً٘ بٌدٔ١ة . 

مت حبمدي تم ىل
 / 5ذً احلحْ 3646 /
و شق املنتظس
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