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 -مقدمة السيد احلسين)دام ظله( :

 بسه اهلل الرمحً الرحيه

ًاا ااعر  ججاثا ا يعت ٍر  ي جٌل ز نا ا ته    ي ا       هلأانههى 

َرًاى يٍ اترغاء رض اَ  ي ...... جأقشع عٍ تت ارزَا  

قه تا ا أشش ٍح املزٌ ح    رذٍ اب ي جأشش ع ع ٍ    سحاب اال

جاثث د احل ق      سهق انثاام عٍ ضًارزَا يجاحلجاب ي جا

جع  م جهااَ  ا وٍ    جطا  ا   ااعر     س  زارزَا ي انه  هى ا

ن  حب  ق جنٍ     أس  أر    انه  هى  َ  ً جأخه  ن ٍَاذا  ا   يعايه

ه عه ى  تنشياٌ )عهٍه انلالو(  ال أعارين جحجر  صاحة ا

مجٍع أي ري ي جشفٍرين ته يؤجَح شم ي ؤٍ  جا ا  جت ا  ي    



 2 

جاٌ ٍ ي عا  ً جع ٍ    جشفٍرين ته شم عدج  جه ى  جش ى    

ي جمجٍع أههً جأخ اًَ جيٍ ٌعاين أيزه جخاص يت ي آيني دجان

 رب انعاملني ي

 جتعد......

عاد  وهذا حبث ٌكشع امللر ى انفكزي اجلٍد الً 0أج

ازجحاذ   ه تأس   ه ب جاض     أانثاح   ث امل   ؤيٍ جق   د ا   ز  

أذثع ان دنٍم جاألث ز انعهً ً      َه   جيثلط ي يع انرأشٍد عهى

انقدٌز ي وجشاه اهلل  ش جاملعذّر أياو اهلل ذعاىل انعهًوإَه املاج 

 خري جشاء احمللاني ججعهه ججعهاا يٍ انل ارزٌٍ عه ى خ ط   

املعت يني )عهٍهى انلالو( جي ٍ انا اترني عه ى ٍن   جان ذٌٍ      
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ٌااهلى شزف جشزايح َتزج احلق جصاحة احلق قارى 

 آل حمًد )صه اخ اهلل جساليه عهٍه جعهى آتاره(

( يٍ حهق اخ انلهل هح ان اوٍ ح    52ثاٍَاً 0 ًٌُام انثحث احلهقح )

   را شثهاخ األاعٍاء ان اهٍح .

 

 حمً ا احللين 

 2252اندو جانشهااج / / حمزو  52
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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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سرحل  اَكى عه  ى ي  ا وٍ  ه ي  ٍ     اعطفك  ى ج

أٌ ٌرقث  م ي  ين  حسالخ أج هف  اخ ااعٍ  اً اهلل ج  م جالن   

عًه  ً ججه  دي جت   اعيت املشج  اج  َ  ه َع  ى امل   ىل     

 جَعى اناتري . 
 مكولد                                      

 حممد باقر التميمي 
 املكدمة

ٕززقٓأمىحزز غ ثأأأعنٝززنٛأٗيؽززٜأمىَززرٍِأ زز ك أأ

مىقيٞيزززتأ٥أحيزززل ْٜأمىنيَززز ثأ َٞززز أيكٝزززـأ ٘ىزززٔأأأأ

 أيْزأكعُأٝح ىٔأٍزِأي نز كأ زـأحَز٘ثأٗحْزـرلأمأأأأأإٗ

أ،يّزز أٗيّززجأعززِأمىيزز عتأٗققززٜأٍززِأققززٜأ ٖٞزز أأأأأأ

 قزززلكثأيُأيحضزززلؿأعزززِأرززز٘تأمىخقٞزززتأٗيّزززخ  أ

ٗمضعإٔزقمأمىضٖزـأمىٞيزٞلأقزِٞأأأأأأ،ىْحلةأمىقضٞت

ٝـٝلأىخقليٓأٗحضْٜأرَلحٔأ،أ يلقَز أحيزَعأٍْزٜأأأأ

م٦ٍززز هأقزززٔأحلزززلعأمىغززز أٗحلزززلعأيٕيزززٔأ خيزززٞلأأ
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ٍيزز كٌٕأٗحقززـكأمىؾلززلأمىَغززـفأقٖززٌأ،أ خٖٞزز أأأأأأ

ٍْٖٞ أ٥ٗأحنززِأىْحزلةأمىقضززٞتأٗيىززخ٘ع أٍضزز أ

ٍِأمىقِٝأٝغل زُ٘أمىنيزٌأعزِأٍ٘مضزلٔأٗيىزَعأأأأأأ

 قـأيمُ٘أط ى أؿّٞ أٍيلّ٘ هأيٗأأ،ٍْٜأ٥ٗأححـف

شؾحزز هأٍخضززلؿمهأىْلززلأمىضزز٦ىتأٗمىخضززيٞوأقززوأأأأأ

ىززَٜأ،أٗىنززِأمىززَعأمزز٦ًأأأأإُأىززَلجأقىلّْززٜأإإ

ٗيعيزٌأيُأم أيكىزوأأأأضَٞلكأمُأضزَٞلكأعزٜ،أأ

ىْٞقزقكأأأ) زـهأىزلٓ أأأٍغَزـأقز  لأمىحزـكأأأمىيٞـأ

 ّٗززٔأقززوأىززَلجأم١  ٗٝززوأضززـٓأٗعحززوأأأ يززٌأحل

يٗأكغبخزززٔأ زززٜأمىزززـّٞ أطَئْززز ُأىلَ ىخزززٔأمعْزززـكأ

ٗكعزززوأٍغَزززـأقززز  لأمىحزززـكأٍغَززز٦هأقززز ىًَٖ٘أأأأأأ

ٍخضلؿمهأعزِأمىزقّ٘تأٗققٞزجأمىلىز ىتأٗمىخنيٞز أأأأأأ

ّززجأ خلليززجأمىلبزز ؿةأٗىزز  أأأعيززٚأع حقْزز أيّزز أٗيأ

ٚأأ ـأأيُأيكىززوأم أأع ىْزز أإىزز أٍغَززـأمىحزززـكأأمىيززٞ

٦هأٍغخزً٘أأىْٞقزقّٜأٗإٝز كأٍزِأضزأأأأ) ـهأىلٓ أ

أٗطلٝ أٍيٜ أق ١شز٘مكأ  عخزقكّ أعزِأّحزلحٔأأأأأ

١ّززٔأٗمَزز أ ٞززوأ أعَٞززوأىيغنٍ٘ززتأقززوأع ؿْٝزز ٓأأأأأأ

ٗشززْْٞ أمىغَزز٦ثأمىلززل٘م أضززـٓأٗضززـأ ضززٞخٔأأ

ىٚأع٘ممثأمىيزن٘ثأٍٗلمصزعأأأإٗكمْجأيّ أٗيّجأ

ٗمىغقزززز٘فأ،أٗىززززٌأحزَززززلأإشزززز ع ثأأىززززخؾ كةأم٥

مىحززززـكأأمىَغلضززززِٞأقززززوأشزززز  أم أيُأٝلح ززززعأأ
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ىززززٚأيُأيهزززز قخٔأأإغزززز أٗحلح ززززعأٍلززززٔأكمٝززززتأمىأ

كه ه ثأمىغقـأ َ ثأشٖٞـمهأٗىنْزٜأٍخ مزـأيّزٔأأأأ

ٍزز ثأ بززوأيُأٝ٘ىززـأ١ُأمىغيززِٞأ ززٜأمززوأعحززلأأأأ

أٍ٘ص٘ؿأ.أ

 

 شددت الرحال
مُٟأظٖلأىيي عتأٍِأٝل عأكمٝزتأمىغز أٗٝنزُ٘أأأأ

ىزز ٞلمهأ٣ٍزز ًأمىغزز أيكٗمعْزز أىززٔأمى ززـم أ ْحززظأأأأأ

م١ّزز ًأٗهززيٚأٗهزز ًأٗحلززقتأ١صززوأمىقضززٞتأ ززٜأ

مىضز٦هأٗشز  ثأ زـكةأأأأأمّنمّ ثأمىن زلأٗيصٖزنةأأ

م أيُأٝلٞززوأ ززٜأعَززلٓأىْنغززوأيعْْٞزز أقليلخززٔأأأأأ

طلٗعخززٔأمىليَٞززتأأ مىْ٘كمّٞززتأٗىْغززقٛأعق٘ىْزز أقأأ

ٗىْنلزز أق ّ يززْ أكصزز هأمىغزز أٗكصزز هأمىْ زز فأأأأ

 حزززـطأٝضٖزززلأق ىزززـع٘ةأٗٝيقزززٜأمىغضزززتأٗقلزززـأأأأ

ىززَ عٜأققضززٞخٔأحيزز كعجأىْحززلحٔأٗمطَ ّْززجأ

ي  حزززوأمىيززز ٞلأأأىقضزززٞخٔأٗ يزززجأىزززبغ ُأم أ أيأ

ٗمىََٖززـأمىز ىززذأى٤ٍزز ًأمىغضززت)عضوأأأأأمىؾزز ٍو

م أ لصزززٔ أ بنٞزززجأّزززـٍ هأعيزززٚأإىزززلم ٜأٗ لززز٦هأ

ىزٚأكعز تأأأإشـؿثأمىلعز هأٍزِأٍز٘مطِأمىضز٦هأأأأأ

مىْضٞزز أ زز٘م أيّززٔأم١عيززٌأٗمىيزز ٞلأأفىززلأمى خززٚأ
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ٗمىق ئززززـأٗم١ػأٗمى٘مىززززـأٗمىَززززرحَِأعيززززٚأىززززلأ

ّززٔأهزز ع أمى نززلأمىَخززِٞأعيٞززٔأٍْززٜأأأ،أإمىقضززٞت

عٞز حٜأق  ٞزتأٗعيززٚأأأىز٦ًأم أٗحغٞ حزٔأٍ ؿمٍزجأأأأ

مىزلغٌأٍزِأم٥ّغلم ز ثأمىلٗعٞزتأمىخزٜأيهز قخْٜأأأأأأأ

٥أإٗمىَغ كق ثأمىي ٞ ّٞتأمىخٜأع ٗىجأحيزقٞلٜأأ

يّْٜأمعخنىجأمىؾيز أٗمّ زلؿثأق ىؾز ى أٗ يزجأ أأأأأ

مىٖٜأقغ إٔقٓأمىَظيٍ٘ٞزتأمىنبزلٙأمصليْزٜأٍزِأأأأأ

مىَْخحلِٝأىيقضٞتأمىَٖـٗٝزتأ  عييزجأعْٖٞز أأأأ

ْٞززـأقْ غززتأإَٝ ّٞززتأحلخززلٛأصزز٘مكعٜأ قززلكثأحض

ّ يززٜأ ززٜأصززٞاأمىززـ  ضأعززِأمىقضززٞتأٗ ززلكثأأأ

هززلعأصٖززـٛأٗعيَززٜأ ززٜأمىخزز ىٞ أٗمىَْ  لززتأأ

ٗمىخـكٝوأٗمىَْز ظلةأعخزٚأٝظٖزلأم أمىغز أيٗأأأأأ

يٕيززلأؿّٗززٔأٗشزز  أم أ نخبززجإٔززقٓأمىحزز غ ثأأأأأأ

أطَلزز هأ ززٜأغ ززلمُأم أحلزز ىٚأ  ىيزز٦ًأعيٞززلأٝزز أأأ

ى ٞلأعضتأم أّٗ هلأمىَيخضل ِٞأٗٝ أ  ئـٛأ

ٞززلأٝزز أٍغَزز٘ؿأمىغيززْٜأ ززٜأمززوأعززِٞأمىيزز٦ًأعي

أٗكعَتأم أٗقلم حٔأ.أأ

 

 الكضية ميطكية



 9 

إُأمىَضخَزززعأمىلزززٞلٜأعيزززٚأٗصزززٔأمىؾحززز٘ أأأأ

هزززَْٞ ثأأٍٗغززز كتأ نلٝززز هأٍزززِأ بزززوأٗمصٖززز ثأ

ىزززخغي٘مأم١ىزززَ  أمىيَ عزززتأٗمىلَززز ئٌأأأأمٍخلزززـؿةأ

مىنبٞزززلةأىضَزززعأمىزززـّٞ٘ٝ ثأٗعضلٕززز أ زززٜأي بٞزززتأ

مىبٞزز٘ثأؿُٗأمىْظززلأإىزززٚأٍززـٙأحززز رٞلأفىززلأ زززٜأأأأأ

ؽلصزجأٍزِأٗم زعإٔزقٓأمىنيَز ثأأأأأأمىَضخَعأ،أٗىز٘أأ

ُأٍحززـم ٞخٖ أ،أ ززٜأمى٘م ززعأ،أى٘صززـثأيأأأأأٗقغززذ

مىلقززززوأٍ لزززز٘كأٗمىززززْ وأٍضب٘ىززززتأعيززززٚأعزززز أ

مىليَززز  أٗحقـٝيزززٌٖإٔٗزززقمأٍززز أ٥أٝؾخيززز أ ٞزززٔأأأأأ

ع  ٦ُأ،أٗىنِأى٘أطلعْ أ) ضٞتأم١عيٌ أٗمىخٜأ

طَئْ ُأعيٖٞ أٝـٗكأٍـمكأمىغ أٗمىل عتأقوأٗم٥

ٞززتأىزز٘أهززظأأٍزز أ ززٜأفْٕززٜأٗصليْزز أمىَيزز ىتأعقي

ٗطلعْ ٕز أعيززٚأمىحززلٞـأمىَْلقزٜأٍززز٦هأى٘صززـّ أأأ

صخٖ ؿأمىلٞؼأمى ٞز  أ)ؿمًأظيزٔ أٗيعيَٞخزٔأأأأميُأ

  ىقيز أٍلَزئِأىي ٞز  أأأأأ ٥أيشن هأعيٖٞزأأ ٍز٦ه)

ٗمىليَزز  أٝلزززٞلُٗأإىٞزززٔأٍززز٦هإٔٗزززر٥ أعيَززز  أأأ

ٗعَززز ئٌأىٖززز أرقيٖززز أ زززٜأمىغززز٘مةأ ٞيزززخغٞوأيُأأأ

كأٍززززززٌْٖأمززززززقتأيٗأحيزززززز٘ٝ أيٗأعخززززززٚأٝحززززززـ

مىل ىزز أمىززقٛأٝضخٖززـأٗٝززـع٘أأ........أ أيٍزز أكٝزز  

مىضَٞززعأىيززـىٞوأمىليَززٜأمىززقٛإٔزز٘أؿٝززـُأمىغزز٘مةأأ

ٗٝليزززز أمىَْزززز ظلةأٗىـٝززززٔأحقلٝززززلمثأعضزززز٘كأأأ
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ٍب عذأم١ه٘هأٍٗب ّٞٔأ ٜأقغ٘دأمىؾ كسأىـٙأ

ٗأ شززز ؿةأإؽَيزززتأٍلمصزززعأٗىـٝزززٔأٗم ىزززتأٍليقزززتأ

ةأمىليَٞزززتأٍزززِأيعيزززٌأعيَززز  أأأأ ق ىقزززـكةأٗمىن ززز أ

حٞزز ُأقَزيٖزز أأعحززلٓأٗىـٝززٔأٍرى زز ثأٝحززل أم٣أأ

ه٘هأإىٚأٍيزخ٘مٕ أمىليَزٜأقزوأإُأٍرى  حزٔأأأأأٗمى٘

 ىبْززز ُأقلززز كأىزززٔأشزززن ٥ثأعيزززٚأٍزززِأٝ أحَززززوأم٣

ٗعضزززلأعْزززـٓأمىلزززٞؼأأ،ق ١عيَٞزززتأعْزززـأط٦قزززٔ

مىغلٗٛ) ـهأىزلٓ أٍز أٝقز كتأمىللزلِٝأع ٍز هأأأأأأ

ْٕٗ أ٥أي حـأمىللِأقٖقمأمىل ىٌأقوأيّٜأيٗهز أأ

مىغ ىتأ قطأىيل ٍٜأمىَينِٞأمىزقٛأىزقطأضزغٞتأأأأ

يزززبوأقلَ ٍزززتأ ززز٦ُأ،أأشززز كةأإىزززٚأ ززز٦ُأٗمىخأم٣

ٗيعزز٘ؿأ ززز  ٘هأ أإُأٍرى ززز ثإٔززقمأمىلززز ىٌأمىزززقٛأأأ

ربزز ثأمىغزز أقززوأإّززٔأأأأحغززـٙأمىضَٞززعأٗؿعزز ٌٕأ٣أأ

رب حزززز ثأعيززززٚأإّٖززززٌأٍضخٖززززـُٗأأإطيزززز أٍززززٌْٖأ

.......... أإُأٍرى  حزززززٔأقَز قزززززتأ)ٍزيزززززذأأيهززززز٦ه

قلٍ٘ؿم أ٥أٝليٌأؿمؽيزٔأٍخزٚأٝؾزلسأٍْزٔأقزوأإّزٔأأأأأأأ

ٝظوأ ٜأؿٗمٍز ثأي نز كأيقزٜأصل ل) زـهأىزلٓ أأأأأأ

ىٌأٝقليٕ إٔر٥ أمىَلمصعأيه٦هأ،أٗى٢ىز أأمىخٜأ

ٍعأموإٔقمأ  ٌّٖأٍٗزِأٍلٖزٌأٝللعزُ٘أشزبٖ ثأأأأأ

وأٞعزز٘هأمىَلصززعأمىززقٛأطززلطأكيٝززٔأٍيززـؿمهأق ىززـىأ
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ٗححزززـٙأىغَزززوأأعقزززٔأأٗطيززز أأٗم١رزززلأمىليَزززٜ

   مىلى ىتأ.

 

 الشهوة تؤدي إىل اليار
ٗقلززـأيُأيهززبغجأمىحزز٘كةأٗمضززغتأ،أي زز٘هأإُأأ

يُأّنزُ٘أأأٍِأٗمصبْز أيّز أٗيّزجأعنٝزنٛأمىقز ك أأأأأ

ٗيُأّيلٚأؿمئَ هأىغوأمىَلنوأٍيخقَٜٞأمىخ نٞلأ

 َزِأمىَلٞز أأأٗحبٞ ُأطلعأمىض٦ىتأٍِأّقٞضزٔأأ

عيززززٚأمىلحززززبٞتأٗعبزززز ؿةأمى٘مصٖزززز ثأأيُأّحززززّل

ّللعأشٞئ هأعزِأمىَلصزعأمىضـٝزـأأأأأّٗغِأيه٦هأ٥

مىززقٛأصزز  أىٞنَززوأؽززطأمىحززـكأٗٝحززغظأيؽلزز  أأ

ٕقٓأمىَيٞلةأإُأٗصـثأيٗأم١ؽل  أمىخٜأّ يزبجأأ

قىلأّنززُ٘أ ززـأيعلْٞزز أىيقضززٞتأهزز تأأأإىٖٞزز أ،أ بزز

ٍِأيُأحغلمْز أمىل ط زتأمىخزٜإٔزٜأأأأأأ٥همىَْلقٞتأقـ

عب كةأعِأشٖ٘ةأ،أٗمىلزٖ٘ةأٝقْٞز هأىزخرؿٛأقْز أأأأأ

ٗمطيزز أأ ىزٚأمىْزز كأ،أٗيٗؿأح٘صٞززٔأىززرمهأىيقزز كأإ

ٍْزززٔأمىبغزززذأٗحَزززلِٝأمىزززقِٕأعيزززٚأمىخَٞٞزززنأ،أأأأأ

ىلمئٞوأٗي ٘هأ أى٘أم ُأمىَلصعأمىضـٝـأع٦َٞهأ٣

بخززٔأمىٞززً٘أٝلمبززُ٘أيعززـدأأمَزز أحق٘ىززُ٘أىنزز ُأطي

،أ يج أٗٝغَيُ٘أٍلٌٖأمىَ٘ق ٝزوأمىَلمب ثأ)ٍْٞ



 12 

يٗأغٞززلأٍضخٖززـأيهزز٦هأ زز ٗؿأأأٗىزز٘أمزز ُأٍخَٕ٘زز هأأأ

ٔأأأأٔيؽب كمٌأيّ ١ُأأ؛عيٞنٌأمىخحزـٛأىزٔأٍْٗ ظلحز

ْٕ كأٍِأٝقيـٓأٗعـؿٌٕأمبٞلأٗ زٜأحنمٝزـإٔٗزقٓأأأأ

طبل هأقـعتأ ٜأّظلمٌأٗ خْتأ يَ فمأ٥أحضخَلزُ٘أأ

ٌأأٗحيززقلّ٘ٔأق ىززـىٞوأمىليَززٜأ٥أ أ؟ق ىيزز أٗمىلززخ

ٗإُأمززز ُأىززز عـٝ هأيٗأقٖ ؿىٞززز هأيٗأؿكمصٞززز هأ  ّززز أأأأأ

ُأحغززجأٝززـٛأٍلززضلأمىْيزز أ١أ؛يطزز ىبنٌأق ىززـىٞو

يٍزز أإُأمزز ُأمؿعزز  مٌأم فقزز هأ لْززـٕ أىزز ؿع٘مٌأأأأأأ

)ؿمًأعيْ هأيٍ ًأمىْ هأٍِأىَ عتأمىيٞـعخقمكأى٤

ٗإُأ يززززخٌأيٖٝزززز أم١هززززـ   أإُأٍغَزززز٘ؿأأ،ظيززززٔ 

هأىنززٌألْـئززقأي زز٘ مىغيززْٜأىززٌأٝززـكهأمىَن ىزز أ

يّنزززٌأحللْزززُ٘أق ىيزززٞـأمىحزززـك)أ زززـهأىزززلٓ أأأأأ

ٗحظيَّ٘ززٔأمّ٘ززٔأ٥أٝض ٍززوأعيززٚأعيزز تأمىغزز أأأأ

٘أ ـأأ نٞ أٝزـع أ)ؿمًأظيزٔ أٍغَز٘ؿأمىغيزْٜأأأأمىيزٞ

٘كأقغزززٔأمىؾزز كسأؿُٗأٍلل ززتأيّززٔأيمَززوأأأأضززىغ

،أٗإُأ؟ مىيزززززززل٘طأمىليٞززززززز أيٗأىزززززززٌأٝنَيٖززززززز أأأأ

صخٖزز ؿأ  ّزز أمخَّٜ٘أيٗأطزز ىبْٜأيعززـأقإصزز مةأبطزز ى

ٖز ؿأٍزِأيعزـأمىَلمصزعأأأأأصخممّخ ز  أأيط ىبٔأقإص مةأ

ٗمززقىلأيط ىبززٔأأ،إُأمىززخل ضأيُأٝغضززلٕ أٍززٌْٖ

صخٖززز ؿأى٠ؽزززلِٝأٗمىقضزززٞتأأأميٛأٝززز حٜأقإصززز مةأأ

ٍْلقٞززتأٗٗمضززغتأ ززز  لي٘مأٗصلقزز٘مأٗىزززخلُٗأأأأ
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مى٘ضززعأمٞزز أٝحززبظأهزز ٍخ هأٍٗخضززلؿمهأعززِأمززوأأأ

أعقٞقتأٗىْٞنل أمىح ؿفأٍِأمىن فتأ.أأ

 

 مكارىة بني اآلثار
ـأ أٍل زز ةأصَلْز أىزلأعنٝزنٛأمىقزز ك أيّْز أىز٘أأأأأأيؤمز

ص٘ؿأمىخقلٝزلمثأأيه٘هأىيلٞؼأقلٞلأمىْض ٜأٗم١

هززززز٘هأىييزززززٞـأىيلزززززٞؼأمى ٞززززز  أٍٗب عزززززذأم١

مىٖ شزززَٜأٗمىلم زززـأىييزززٞـأمىيٞيزززخ ّٜأٗمى نزززلأأأ

صلْٝزز أقْٖٞزز أٍيزز صيتأيمىَخززِٞأىييززٞـأمىغيززْٜأٗ

تإٔززقٓأمىنخزز أيٗأأخزز عيَٞززتأيٗأٍْزز ظلةأىخقٞززٌٞأم أ

عيزٌأى٘صزـّ أّق طز هأىزيبٞتأّٗق طز هأأأأأأعخٚأحبٞزِٞأم١أ

مٝض قٞززتأ ززٜأمززوأقغززذأٍْٖزز أٗىززٞخبِٞأٍززِإٔزز٘أأأأأ

ّيزٚأأيعيزٌأ،أ٥ٗأأمىَضخٖـأمىغقٞقٜأيٗأٍِإٔ٘أم١

هز٘هأمى قزٔأأأيط ىبلأقضي أمخ تأمىنز  ٜأ زٜأأأييُأ

ىييززٞـأٍغَززـأىززلٞـأمىغنززٌٞأٍززعأمىنخزز أمّٟ ززتأأأأأأأ

ىزئيتأٍْٖز أرزٌأعلضزٖ أعيزٚأأأأأأيمىقملأٗمىخؾلمسأ

عزـمدأمَز أأأم زعأٗم١أمىَخحـٛأى٢عيَٞتأىْلٙأمى٘

مُأأ ٕززٜأعيٞززٔأ،أٗيكصزز٘أٍْززلأعنٝززنٛأمىقزز كأأأأأ

حغضلأ)مخ تأمىقز٘هأمى حزوأ أىيلزٞؼأمىٞلقز٘قٜأأأأأ

ٗمخ تأمى حوأ ٜأمىق٘هأمى حزوأىييزٞـأمىغيزْٜأأأأ
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ٗيُأحقليأٗحق كُأٗيّ أٍيخلـأق ُأيحٞزلأقلزٖ ؿةأأأ

ٍزززِأمىلزززٞؼأٍغَزززـأصززز٘مؿأٍٖزززـٗٛأ)ؿمًأعزززنٓ أأ

.أشزززززن ٥ثأعيزززززٚأمىقززززز٘هأمى حزززززوأأقخَ ٍٞزززززتأم٣

ُأحي كضأق ىَق كّتأعخٚأٝخبِٞأىزلأإأأ  كص٘كأيُ

أأأأمْجأيمقتأيٗأ٥أ.أأ

 

 مً يكاتل اإلماو )عليه السالو( ؟؟
ُأّبقززٚأيّزز أٗيّززجأغزز  يِٞأٗم٣ٍزز ًأ َززِأمىلٞزز أي

مىغضزززتأ)عضزززوأم أ لصزززٔأ أْٝخظزززلأيُأّْحزززلٓأأ

٣ىز٦ًأ،أأق ى نلأٗم١ؽ٦فأٗمىضٖ ؿأضزـأيعزـم أمأأ

ُأيٗهأٍزززِأىزززٞق حوأ٥ٗأيّيزززٚأيُأي ززز٘هأىزززلأ أإ

لإٌٔأ قٖ  أمىنزقتأمىزقِٝأٝنيزبُ٘أأأأظمىَْخم٣ٍ ًأ

مىحززٞجأٗمىضزز ٓأٗٝقبضززُ٘أمىغقزز٘فأمىلززلعٞتأأأأأ

خَ٘ٝزوأأىٝيخؾـٍٕ٘ أٗأٍ ً)عيٞٔأمىي٦ً ىٌأم٣ِ ق

صززززٞاأمىن٘ ززززتأمىززززقٛأىززززٞغ كقٔأم٣ٍ ً)عيٞززززٔأأأ

أمىي٦ً أ........   أأ

 

 دليل دامغ
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ٗيٗؿأيُأي ٘هأيّٜأٗقلـأٍَ كىتأ ليٞزتأىيغز٘مةأأأ

يقْز  أأأعأيٗمىللٝ تأٗع٦ ز ثأٍخلزـؿةأٍزعأٍلمصزأأأأ

ٍلمصزززعأيٗأع٘مئزززوأٍٗرىيززز ثأحزززـعٌأمىغززز٘مةأأ

ٗحرٝززززـٕ أ َززززجأقنخ قززززتأمىلـٝززززـأٍززززِأمىحزززز ٍختأ

 أظززمىَرى زز ثأمىليَٞززتأٍززعأيّززٜأط ىزز أغٞززلأٍ٘مأ

عيٚأعض٘كأؿكٗىزٜأٗىيزجأيعٞزلأص ّبز هأىي قزٔأأأأأأ

ٕخَز ٍٜأق ١هز٘هأٗمىلصز هأّٗغٕ٘ز أٗىزٌأأأأأأمققـكأ

يعضلأ ٜأعٞ حٜأقغز هأؽ كص هأ١ٛأٍضخٖـأإ٥أٍ أ

مَيزززخَعأىَزززلةأيٗأٍزززلحِٞأأّزززـكأعٞزززذأعضزززلث

ٗىنْزززٜأطلعزززجأ زززٜأم١هززز٘هأٍرى ززز ثأعـٝزززـةأأأ

ٍؾل٘طززتأيٗأ ٞززـأمىخْقززٞظأٗمىلبززعأ ٖززوأحخحزز٘كأأ

صخٖز ؿأأيّٜأيّ أمىلبـأمى قٞلأٍَنزِأيُأيححزـٙأى٦أأ

ؿُٗأيُأٝنزززُ٘أعْزززـٛأؿىٞيزززٜأمىزززـمٍ أٗعضخزززٜأأأ

مى٘مضغتأ؟أ َ أق ىلأق ىيٞـأمىغيْٜأ)ؿمًأظيزٔ أأ

أ أ ٖٞ أٗيشنوظمىقٛأعضلأيقغ دأمىؾ كسأٗٗم

عيٚأيى حقحٔأٗيهـكأٍ أٝبلوأٍب ٌّٖٞأٗحغـمٌٕأ

ٍن ّٞخززٔأإقزز ىلؿأ،أٗشززٖـأطزز٦تأمىبغززذأمىلززـٗهأقأ

 ٖوأحلقزوأإّزٔأغٞزلأٍضخٖزـأ؟أطبلز هإٔزقمأٝؾز ى أأأأأأأأ

أمىق عـةأمىلقيٞتأٝقْٞ هأ.... 

أ
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 سؤال و سؤال
ىلأٗىززرمهأصَٞززعأمىْزز هإٔززوأٝضزز٘مأأأأمٗيٗؿأىززر

حقيٞـأٍِأىٌأٝحزلطأق ّزٔأم١عيزٌأ؟أرزٌأٍزِأمىزقٛأأأأأأأ

عيززٌأ؟أٗيصٞزز أقزز ُأمىيززٞـأٍغَززـأأهززلطأق ّززٔأم١

هززلطأق ّزٔأيعيززٌأم١عٞزز  أأأ) ززـهأىزلٓ أأمىحزـكأ

ٗم١ٍزززز٘مثأٗربخززززجأيعيَٞخززززٔأق ىززززـىٞوأمىليَززززٜأأأأ

مىَيَ٘هأ قـأيغْٚأمىَنخبتأمىغ٘مٗٝتأقنخ أ زوأأ

ُأ ىحززـكأ زز هأيّزز أم١عيززٌأ َزز أعضخْزز أإأأّظٞلٕزز أ 

حغ  يْززز أ..؟أرزززٌأىَززز فمأىزززنجأمىيزززٞـأمىيٞيزززخ ّٜأ

لززٞؼأمىغززلٗٛأأٗمىيززٞـأٍغَززـأىززلٞـأمىغنززٌٞأٗمىأأ

ٗمىلززٞؼأقلززٞلأ)يؿمًأم أمىبزز  ِٞأٗ ززـهأيىززلمكأ

ّزز أم١عيززٌأمىحززـكأيأمىيززٞـأمىَ ضززِٞ أعْززـٍ أ زز ه

عيززٚأعَززوأيعَزز ىٌٖأٍل ققززتهأأأقْزز  مهأأ-ٗمىضزز٘متأ

 ٞزززٔأمىن  ٝزززتأأمّٖزززٌأٗصزززـٗإأ-ىيلزززلضأٗم١ؽززز٦ف

ُأ أمىيزززززٞـأق ىخحزززززـٛأىززززز٘مكأمىَلصلٞزززززتأ،أٗمٟ

ٜأ  ززز هأيّززز أم١عيزززٌأأأأ)ؿمًأظيزززٔ أٍغَززز٘ؿأمىغيزززْ

ىخززٔأٍٗرٝـمحززٔأٗطيز أمىَْزز ظلةأٗمىززلؿأأٗطزلطأيؿأ

 يززٌأّززلجأٍلصلزز هأححززـٙأق ىززـىٞوأعيزٚأٍزز أيهززـكٓأأ

صخٖزز ؿأمىغيززْٜأممىليَززٜأٗم١ؽ٦ ززٜأٗ زز هأقلززـًأ

يٍززز ًأمىْززز هأ،أإفمهأمىَلمصزززعأٗمرقزززُ٘أق صخٖززز ؿٓأأ
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ٗيعيَٞخززززٔأ للزززز هإٔٗززززقمأٝيززززخينًأيُأ٥أّغَززززوأأأ

مىَلمصعأٗمكأحقيٞـّ أإٝ ٌٕأٍعأٗص٘ؿأمىَخحزـٛأأ

ق ُأحقيٞزـأأأ )يٍ أ ٘هأمىبل أئوأق ّٔأم١عيٌٗمىق 

ىيقٍززتأأ مىيززٞـأمى ٦ّززٜأيٗأمىلززٞؼأمى ٦ّززٜأٍبززلأأ

ؿُٗأحغـٝززززـأم١عيززززٌأ ٖزززز٘أ َززززتأمىخؾزززز فهأيمم أأأ

مى٘مص أمىخنيٞ زٜأ أ،أٗإفمأم ّزجأمىغضزتأمىلزٞ ضأأأأأ

  ّ أي ٘هأيّْٜأشؾحٞ هأيعحٞجأٗقلنوأيصَ ىٜأ

ثأيّٖزٌأأـمىغيْٜأ ٜأمىلزلمفأ ٘صزأأمىيٞـأٍقيـٛأ

 أّيزَتإْٔٗز كأأأيمزلأٍزِأٍيٞزُ٘أٗىزبعأٍئزتأيىزأأأأأ

ٝلمُأٗيّ أشؾحزٞ هأيكىزيجأكىز ئوأأأأإٍقيـُٗأ ٜأ

ىززززخ خ ئٞتأٗهزززز٘كأىييززززٞـ)ؿمًأظيززززٔ أٗيؿىززززتأأأأأإ

صخٖ ؿٓأٗيعيَٞخزٔأإىزٚأٍضَ٘عزتأٍزِأأأأأمٍٗرٝـمثأ

م١هززـ   أ ززٜأمىَٖضززلأ ززٜأمىيزز٘ٝـأٗيؽبلّٗززٜأأأ

 خْلز٘مأقزٔأٗىيليزٌأأأأمق ٌّٖأ يـٗمأمىيٞـ)ؿمًأظئ أٗ

 لزززـؿٌٕأيمززززلأٍزززِأعلزززلِٝأعلم ٞززز هأ،أ لصززز هأأأأ

ٍأ عخزلم أأمرٍْزُ٘أق ىقضزٞتأ ٖزوإْٔز كأأأأأّٗيز  أ

)ؿمًأظيزٔ أٍٗزعإٔزقمأأأأعيٚأشٞ ضأمىيٞـأمىغيزْٜأأ

ؽلِٝأٝض أعيْٞ أيحبز ضأمىزـىٞوأأأي ٘هأىْ يٜأٗى٠

ٗم١رلأمىليَزٜأيٍز أٍق كّخزٔأقغٞزلٓأٍزِأمىَلمصزعأأأأأأأ

  ّ أعِأّ يزٜأيك ضزٖ أإ٥أقلزـأيُأٝقزـٍ٘مأٍززوأأأأأأ

ٔأ ٍغَزز٘ؿأمىغيززْٜأٍززِأأأمىيززٞـأيٗأّظٞززلأٍزز أ ـٍزز
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مزـأأ٤ىز٦ًأٗمىَزقٕ أٗأيؤأأرز كأىيغز٘مةأٗىأأآيؿىتأٗ

يُأم٦ًأغٞلٛأ ٜإٔقمأمىَض هأع كٍأأٍِأمىحغتأ

   خلم مثأ.مٍٗضلؿأ

 

 السفري اخلامس ييتظر
غلٝبزز هأٗقزز  لمؿأ يٞيززِٞأأىزز٦ًأقززـيأأُأم٣ى٢ىزز أإ

ىلأمَ أقـيأ،أٍٗعإٔقمأ خ٘صزـأحضلقزتأأأٗىٞل٘ؿأمق

  ىيزززز لم أم١كقلززززتأأ، ُأىلززززِٞكمئلززززتأ ززززٜأمٍزززز

مأٍزز أأ ززٜأنٍٗزز أعيززٌٖٞأّّٗضززأمٗ أيّؿ)ىيَٖززـٛ

كِٝأيٍزز ًأم أفٍززخٌٖأ  هززبغ٘مأٍلززقٗكِٝأٍٗلززقّأ

حلزززز ىٚأٗققززززٜأؿٗكأٍززززِأؽي ٖززززٌأٍززززِأمىليَزززز  أأأ

 زززٜأمزززوأمىحززز ىغِٞأمىََٖزززـِٝأ،أمىزززقِٝأّغخَزززوأ

 ٜأأٗمعـأٌٍْٖأيُأْٝلٌأم أحل ىٚأعيٞٔأٗٝلل ٔ

ىغظتأقْ٘كأمىي  كةأ،أٗمَ أم ُأم٥عخَز هأ  ئَز هأأأ

،أ) ـهأىزلَٕ  أ ٜأموأٍِأمىلٖٞـِٝأمىحـكِٝ

ُأمىززقٛإٔزز٘أقْْٞزز أمُٟأأأَنززِأم٥عخَزز هأيأمززقىلأٝ

أ،ٗمىقٛأعيٞٔأحضٖٞنأمىلمٝ ثأمىيز٘ؿأٍٗيز ّـحٖ أأ

 نَ أكٗٛأعِأٍغَزـأقزِأمىغْ ٞزتأ ز هأ أحؾزلسأأأأأأ

كمٝ ثأى٘ؿأىبْٜأمىلب هأرٌأحؾزلسأكمٝز ثأىز٘ؿأأأأ

يؽززلٙأٍززِأؽلمىزز ُأىزز٘ؿم أ ٦ّيززٌٖأٗرٞزز قٌٖأأأ
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قزٞ أعيززٚأٍقزـٍخٌٖأكصززوأٝقزز هأىزٔأشززلٞ أمقززِأأأأ

ٗأيَٕٗززززٜأهزززز ىظأ)ٗٝغخَززززوأمُإٔززززقمأم٥ىززززٌأأأأ

ٜأي أٍِأحٌَٞأ،أٖٝنٍُ٘أعلمٜ أ،هغ تأمىيز ٞ ّ

ِأأأ  أ )ٗٗكؿأ ٜأٍق ًأآؽلأكٗمٝزتأعزِأمىغيزٞ

ٝؾلسأكصوأقز ىلٛأمشزِأٍز٘ىٚأىبْزٜأحَزٌٞأٝقز هأأأأأأأ

٥عأرٞزز قٌٖأأآكقلززتأيىززٔأشززلٞ أقززِأهزز ىظأ ززٜأأأأأ

قززٞ أٗكمٝزز حٌٖأىزز٘ؿأٝنززُ٘أٍقـٍززتأىيَٖززـٛأ٥أأأ

أ٥أ خئأ.أإٝيق ٓأمعـأ

ّزٔأ ز هأ أٝؾزلسأأأأيأ )ٗ ٜأعـٝذأعِأمىغيِ

ىزٚأأإق ىلٛأكصوأكقلزتأمىزَلأٍزِأقْزٜأحَزٌٞأ....أأأأأأ

آؽلأمىلٗمٝتأ.أٗهلمعتأقغزجأ ٜإٔقمأمىلؾصأ

ٗأعْٔأ ٘صـثأمعخَ هأمُأمىزَٔأ)ٍزبٌٖأٍؾ زٜأأأأي

 ززٜأعيززٌأم  أ،إٔٗزز٘أ ززٜأكٝلزز ُأشززب قٔأىززقىلأأأأأأأ

ىززَلأٍخ٘ىززطأي،إٔٗزز٘أٗأمىغزز٦ًأيٗهزز أقزز ى خٚأ

مىلززززز٘هأمزززززذأمىيغٞزززززتأٍَٖخزززززٔأّحزززززلةأمى خزززززٚأ

 أمىؾززز هأمىٖ شزززَٜ،أمىغيزززْٜأمىَ٘عززز٘ؿأهززز عأ

،أأ )ٍززز ًٗمىلززز ٍخِٞأٗرزززٌأحَٖٞزززـأىـٗىزززتأم٣أأ

ٗٝغزز كتأأ )ٍزز ً ٞقزز٘ؿإٔززقمأمى خززٚأصززٞاأم٣أ

صزززٞاأمىيزززز ٞ ّٜأٍٗلحن ززززتأمىززززـص هأٗٝيزززز عـأأ

مىزززززْ وأمىنمٞزززززتأمىزززززقٛأٝقخزززززوأ زززززٜأمىؾززززز ٍوأأ
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ؽزلٙأأيٛأٍليٍ٘ ثأيٗمىلللِٝأٍِأفٛأمىغضتأٗ

ٗأأأ  ٘هأ أمُأ عززز٘ؿأٍلزززلأ ززززأأيىزززٌأحخززز٘ لأعيٞزززٔأ،أ

لززززٔأم أَّززز أقإأ )ٍززز ًمىيززز ٞلأمىؾززز ٍوأى٤أ

ىٞضززعأمىْقززز  أعيزززٚأمىغززلٗعأٗٝنلززز أمىنزززقتأأأ

ٍ ًأ  ٍتأؿىٞوأم٣ٗمىض٦ىتأٗمىخي٘ٝ أٗٝيلٚأ٣

ّزز أ ززٜأم٦ٍززٜإٔززقمأٍخززٞقِأمُأيّٗحززلةأ ضززٞخٔأٗ

عيٌأمىغقٞقٜأمى٘م لٜأ ٜأعحزلّ أمىغز ىٜأقزوأأأأم١

غخَزوأ ٞزٔأمُأٝنزُ٘إٔز٘أمىيز ٞلأأأأأأ ٜأموأعحزلأٝ أ

مىؾزز ٍوأمىََٖززـأىـٗىززتأمىغزز أمىَْلزز٘ؿةأ،أٗ ززـأأ

عز٘مُأأيفمأقيز أمىيز ٞ ّٜأمىن٘ زتأٗ خزوأأأأأإّٔأإ ٞوأق

قززِأٍغَززـأؽززلسأمىَٖززـٛأعيززٚأى٘مئززٔأشززلٞ أآهأ

ه ىظأ،أمىقٛأ ٞوأعْٔأعي أىزْـأمىغزـٝذأعزِأأأأ

ىزز ٞ ُأمىنيبززٜأمىززقٛأ زز هأ أٝؾززلسأعيززٚأىزز٘م أأأأأأأ

ؽ ٞ أمىيَتأمه لأى٘أمىَٖـٛأغ٦ًأعـدأمىيِأ

ـّٕ أ،أٗ ززززـأٗكؿأمُأكىزززز٘هأأأ  حززززوأمىضبزززز أ هأىٖزززز

مزلأقز٦ هأٝيقز ٓأأأأ)هيٚأم أعيٞٔأٗآىٔأٗىيٌ أفم 

يٕززوأقٞخزززٔأعخزززٚأٝبلززذأم أكمٝزززتأٍزززِأمىَلزززلفأأأ

ى٘ؿم أٍِأّحلٕ أّحلٓأم أٍِٗأؽزقىٖ أؽزقهأأأ

م أعخزززٚأٝززز ح٘مأكصززز٦هأمىزززَٔأمإىزززَٜأ ّٞ٘ىززز٘ٓأأأأ

أٍلٌٕأ ٞرٝـٓأم أقْحلٓأ.أي
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ق ّلبز فأٍحز ؿٝ أمىغزـٝذأعيزٚأهز ىظأأأأأأٗمعخقـأ

ٗأشززلٞ أقززِأهزز ىظأمىخََٞززٜأٗ ززٜأأيقززِأشززلٞ أ

ٍ أعِأي ٜأمىخلبٞلأ،أٗأٍض مأيىَٔأفىلأمل أ٥ِ

مىخحزززلٝظأقلْززز٘مُأمىغيزززْٜأ ٖززز٘أ زززٜأكٗمٝزززتأأأأأ

،أمّززززٔأٝؾززززلسأأ )عيززززٜأم٣ٍزززز ًأٗكؿثأعززززِ

ىززٚأمىلٞززلأ ٞيززقطأعيززٚأأإ ٞززٍ٘ أأ )مىَٖززـٛ

مخ ٔأٗٝغلهأمىقضٞ أمىقٛأقٞـٓأ ٞلل أ ٞيزيٌأأ

ىٞٔأمىغيْٜأمىضٞاأ،أٗمىغيْٜإْٔ أٝغخَزوأمُأأإ

قززِأمُ٘أّ يززٔأمىَلصززعأٗمىق ئززـأ ززٜأعحززلٓأأأأٝنزز

 ززززوأمىززززقٛأٝيززززٞلأؽيزززز أأأأيٗأيكقلززززِٞأىززززْتأأم١

ىزز أي ززٜأصززٞاأعززـؿٓأمرْزز أعلززلأأأأأ )ٍزز ًم٣

ٍزلأٍْزلإٔٗز٘أ)يٛأأأأعز أقٖزقمأم١أأيّ أيٗٝق٘هأىٔأ أ

ىنْززٔأٝلٝززـأأ )ٍزز ً أٝليززٌأمُإٔززقمأم٣مىغيززْٜ

حبز ضأمىزـىٞوأمىليَزٜأأأأإحَ ًأمىغضزتأعيزٚأمىْز هأقأأأإ

ٗأيٗه ع أمىـىٞوأمىغ أ خضزلٛأقٞزٌْٖأٍْز ظلةأأأأ

ٞوأعقززٔأق ىززـىأ )ٍزز ًطيزز أقززلمِٕٞأ ٞزبززجأم٣

ـّفأقززٔأمىغيززْٜأأأرززلأمىليَززٜأ،أ ٞ أمىليَززٜأٗم١ حزز

حب عٔأ ٞيزيٌأىزٔأمىغيزْٜأمىضزٞاأٗمفمزلإْٔز أأأأأأأيٗ

طلٗعتأٗم٥عخَ ىٞتأ)ىيي ٞلأمُأطلعٜأىٖقٓأم١

مىؾ ٍو أىٞيجإٜٔأؿىٞيٜأعيٚأم٥ىخغز فأقزْٖشأأأ

ش كأ زٜأمىلـٝزـأأأيمىيٞـأمىغيْٜأ  ىيٞـأمىغيْٜأ
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رززلأحبزز ضأمىززـىٞوأٗم١أإٍززِأمىَْ ىززب ثأمّززٔأٝضزز أأأ

ٍزز أم٥عخَ ىٞززز ثأأيؽ٦ زززٜأ،أمىلززلعٜأم١أمىليَززٜأأ

ٗمّلب  ٖ أقح٘كةأظ ٕلٝتأٍضزلؿةأٗؽ ىٞزتأعزِأأأأ

مىززـىٞوأ،أ ٖززٜأغٞززلأح ٍززتأٗغٞززلأهزز ىغتأ١ّٖزز أأأأأ

عز٘مهأأ١ق٘متأىيَؾ ؿعِٞأىيلَوأ ٜأمزوأمأح خظأم١

ٍززززِأمصززززوأؽززززـمضأمىْزززز هأٗصليٖززززٌأٝلحبلززززُ٘أأ

ق ىَؾززز ؿعِٞأمىزززقِٝأٝيزززخغيُ٘أم  زززتأمى٘ىززز ئوأأأأأ

ىَ ؿٝزززتأٍزززِأأأع٦ٍٞزززتأٗمىَ ىٞزززتأٗمأأمىؾـمعٞزززتأم٣أ

ّ يزٌٖأأيٗى ئوأمىل أٗمىخضَٞوأمٜأٝضليز٘مأٍزِأأأ

عززـأٍحزز ؿٝ أمىلٗمٝزز ثأ،أٗعيٞززٔأٝضزز أعيْٞزز أأأأأأي

أحب ضأمىـىٞوأمىليَٜأ.أأإ

 

 
 خامتة

  ،2252 / ٍي انقعدج / 6  ٌ و هنٍد هذا اجلهد انٍلري أ

ج ق  د تانغ  د   ذع  ثريه أعط  ه حق  ه أش   ٌ   أجق  د 
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جنك  ٍ َت  زج احل  ق جانق   ٍح ذرطه  ة ي  ين ذل   ري   

رج    أقهى جانعقم جذرطهة يا  انقزاءج جانلؤال جان

ٌ ٌلدا اهلل خط امل ىل املقدص احللين)ااو ظهه( جاٌ أ

)عج  م اهلل ياوٌؤٌ  ده تات  زه جاٌ اعها  ا    ٍ  ه  د ن     

 وزجه انشزٌع( جٌاتز ق ٍره . 
 

 الشيخ حممد باقر التميمي
 

 

 الفهرس
 

 الصفحة املوضوع
أ1أٍقـٍتأمىيٞـأمىغيْٜ)ؿمًأظئ 

أ4أـم م٣ٕ
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أ5أمىَقـٍت

أ6أشـؿثأمىلع ه

أ8أمىقضٞتأمىَْلقٞت

أ11أمىلٖ٘ةأحرؿٛأإىٚأمىْ ك

أ13أ أ؟؟ٍِأٝق حوأم٣ٍ ً)

أ14أؿىٞوأؿمٍ 

أ15أىرمهأٗىرمه

أ17أمىي ٞلأمىؾ ٍوأْٝخظل

أ22أؽ حَت

أ23أمى ٖله

 


