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تقدٌم

مساحح املسجع اندّين األعهَ آّح اهلل انعظًَ

السٌد الحسنً
(دام ظله الوارف)
تألٌف

دمحم باقر التمٌمً

مقدمة السٌد الحسنً(دام ظله)-:

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

انهيى إهل ًنا طاعرك ًجنثنا يعصْركًّ ،سس ننا تهوٌ يوا
َرًنَ يٍ اترغاء زضٌاَكً ..... .،أقشع عٍ تصائسَا
سحاب االزذْابً ،أكشف عٍ قهٌتنوا أششوْح املسّوح
ًاحلجابً ،أشىق انثاطم عٍ ضًائسَاً ،أثثد احلق يف
سسائسَا ،انهيى أجعوم جيانَوا كْوك ً نوا يف طاعروك
ًأخهص َْاذنا يف يعايهرك انهيى إَِ أسوأنك حبوق ًنْكوك
ًحجرك صاحة ا نصياٌ (عهْو انسالو) إال أعنرين تو عهَ
مجْع أيٌزًُ ،كفْرين تو يؤًَح كم يؤذٍ ًطا ًتوا ،
1

ًكفْرين تو كم عدًك ًىىك ًشىك ًنٍّ ،عنكوِ ًعوٍ
ًاند ُ ًمجْع أىهِ ًأخٌاَِ ًيٍ ّعنين أيسه ًخاصكيت ،آيني
زب انعاملني،
ًتعد......
أًالً 0كيرا حبث ّكشف املسرٌٍ انفكسُ اجلْد عند
انثاحووث املووؤيٍ ًقوود طووس أ طسًحاذووو تأسووهٌب ًاض و
ًيثسط ،يع انرأكْد عهَ إَو أذثع اندنْم ًاألثس انعهًِ
كئَو املنجكص ًاملعرّز أياو اهلل ذعاىل انعهِ انقدّس ،كجصاه اهلل
خري جصاء احملسنني ًجعهو ًجعهنا يٍ انسائسٍّ عهَ خط
املعصٌيني (عهْيى انسالو) ًيٍ انثاترني عهَ ذنك ًانرٍّ

2

ّناهلى شسف ًكسايح َصسج احلق ًصاحة احلق قائى
آل حمًد (صهٌاخ اهلل ًساليو عهْو ًعهَ آتائو)
ثاَْاًًُّ 0ثم انثحث احلهقح ( ) 52يٍ حهقاخ انسهسهح انٌاكْح
يف زن شثياخ األنعْاء انٌاىْح.

حمًٌن احلسين
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3

4

اإلهداء
إىل مساحح ًيل أيس املسهًني آّح اهلل انعظًوَ انسوْد حمًوٌن
احلسين (ناو ظهو)
أضع ىره انصفحاخ تني ّدّك انكسميح سائالً إّاكى
انوودعاء ًانشووفاعح زاجْ واً يووٍ اهلل أٌ ّنووال ع فكووى
ًا سرحساَكى عهَ يا كْو يٍ شالخ أً ىفٌاخ ناعْاً
اهلل جم جالنح أ ٌ ّرقثم يين عًهِ ًجيدُ ًتضاعيت املصجاج
إَو َعى املٌىل ًَعى اننصري.

ولدكم
دمحم باقر التمٌمً
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المقدمة
عنيززنوأخيؽززمأمن ززرئ أ ز ك أهززقاأمنح ز غ ثأ
منقليلزززتأالأحيزززل لمأمنفل ززز ثأ ي ززز أيكيزززـأ نززز أ
خإيح ن أئ أي فز كأ زـأح ز ثأخحلزـرلأي أكعللز أ
ينزز أخينزززجأعززز أمنيززز عتأخفقزززمأئززز أفقزززمأ ي ززز أ
قززلكثأي أيحضززلؿأعزز أرزز أمنخقيززتأخينزززخ أ
نلحلةأمنقضزيتأخمعزهأهزقمأمنض زـأمنييزيلأفزي أ
يـيكأنخقلياأخحضلمأر لحز ،أ للف ز أحيز هأئلزمأ
كبلئززز هأفززز أحلزززلعأمنغززز أخحلزززلعأيهلززز أ خيزززيلأ
ئيززز كهتأخحقزززـكأمنؾحزززلأمن غزززـ أف زززت،أ خ يززز أ
نلحلةأمنقضزيتأخيىزخ عمأئضز ئيل أخالأحفز أ
ئ أمنقي أيغل أمنفلزتأعز أئ معزل أخيىز هأ
ئلمأخالأححـ أ قـأيك أط نمأؿنيز أئلل نز هأيخأ
شؾح ز هأئخضززلؿمهأنللززلأمنضززبلنتأخمنخضززلي أف ز أ
إنللّززمأي أىززز لجأفإىزز م،أخنفززز أيىزز هأكزززبل أ
ع ز يلأأي أع ز يلأأعي ز هأخيعلززتأي أ أيكى ز أ
منييـأدمحمأف لأمنحـكأ( ـهأىلا)أنيلقزقأأ لزتأ
حل خن أف أى لجأمأل خي أعزـاأخعحز أعلزـأأ
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مط ئل أنل نخ أيخأكغبخ أ مأمنـني أخكعز أدمحمأ
أئخضلؿمهأع أمنقن أ
ف لأمنحـكأئغ بلهأف ن
خفقيجأمنلى نتأخمنخفليفأعلىأع حقل أين أخينزجأ
خلحلجأمنلب ؿةأخى ءأع نلز أعلزىأي أيكىز أ أ
منييـأدمحمأمنحزـكأ( زـهأىزلا)أنيلقزقنمأخإيز أأ
ئززز أعزززبللأئغخززز أخطليززز أئلزززمءأف ألشززز مأأ
عخززقكن أع ز أنحززلح أأألن ز أخك ز أ ي ز :أع ي ز أ
نلغف ئتأف أع ؿيل اأخشليل أمنغ زبلثأمنلزل مءأ
عزززـاأخعزززـأ ضزززيخ أخككلزززجأينززز أخينزززجأإنزززىأ
ع ممثأمنيف ثأخئلمصهأمالىخؾ كةأخمنغقز أ
،أخنتأحز لأإش ع ثأمن غلعي أفز أشز ءأ أي أ
يلح هأأمنحـكأخحلح هأئلز أكميزتأمنغز أإنزىأي أ
يصز فخ أكص صز ثأمنغقززـأ ز ثأشز يـمهأخنفلززمأ
ئخ كـأين أئ ثأ ب أي أي نـأأل أمنغيي أ مأكز أ
عحلأئ ص ؿ.أ أ

شددت الرحال
مآل أظ لأنلي عتأئ أيل هأكميتأمنغز أخيفز أ
ى ز يلمهأإلئ ز أمنغ ز أيكخمعل ز أن ز أمن ززـمءأ لحززظأ
مألنز أخصزلىأخصز أخحلزق أألصز أمنقضزيتأ ززمأ
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مننمن ثأمنف زلأخيص زنةأمنضزبللأخشز ءثأ زـكةأ
أي أيحي ز أ ززمأع ززلاأنلفغ ز أيعيلل ز أفحللخ ز أ
منل كمنيززتأخنلغززقوأعق نل ز أف طلخعخ ز أمنلل يززتأ
خنلفلززفأف ن يززل أكص ز لأمنغ ز أخكص ز لأمنل ز أ
حزززـطأيض زززلأف نزززـع ةأخيلقزززمأمنغضزززتأخفلزززـأ
ى عمأفقضزيخ أحيز كعجأنلحزلح أخمط نلزجأ
نقضزززيخ أخ لزززجأىزززبغ أ أ أيأي حززز أمنيززز يلأ
منؾ ز ئوأخمن ززـأمنز نززذأنئلئ ز أمنغضززت(عض أ
أ لصززز )أ بفيزززجأنزززـئ هأعلزززىأإىزززلم مأخ لزززبلهأ
شـؿثأمنلع لأئز أئز مط أمنضزبللأإنزىأكعز أ
فنززكأمن خززىأمنلضيززمأ ز أين ز أمألعلززتأخمني ز يلأ
خمنق ئزززـأخمألػأخمن منزززـأخمن ززززرح أعلزززىأىززززلأ
منقضززيتأين ز أص ز عمأمن فززلأمن خززي أعلي ز أئلززمأ
ىبل أ أخحغي حز أئ ؿمئزجأعيز حمأف يزتأخعلزىأ
منلغتأئ أمالنغلم ز ثأمنلخعيزتأمنخزمأيصز فخلمأ
خمن غ كف ثأمني ي نيتأمنخمأع خنجأحيقيحمأإالأ
ينلمأمعخننزجأمنؾلز أخمن زلؿثأف نؾز ن أخ لزج:أ
من مأفغ أهقاأمن ظل ئيتأمنفبزل أمصلللزمأئز أ
من لخحلي أنلقضيتأمن ـخيتأ عييزجأعيل ز أ
فل غزتأإي نيززتأحلخزلوأصز مكعمأ قزلكثأحضليززـأ
ن يززمأ ززمأصززياأمنززـ ضأعز أمنقضززيتأخ ززلكثأ
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صزلعأص ززـوأخعل زمأ ززمأمنخز نيفأخمن ل لززتأ
خمنخـكيوأخمن لز ظلةأعخزىأيظ زلأ أمنغز أيخأ
يهلززكأؿخنزز أخشزز ءأ أ فخبززجأهززقاأمنحزز غ ثأ
ط ل ز هأ ززمأغ ززلم أ أحل ز نىأ نيززبل أعليززكأي ز أ
ى يلأعضتأ أخن صلأمن يخضل ي أخي أ ئـوأ
زمأكز أعزي أمنيززبل أعليزكأيز أئغ ز ؿأمنغيززلمأ
خكع تأ أخفلك ح .أ أ

القضٌة منطقٌة
أ
إ أمن ضخ زززهأمنلزززيلمأعلزززىأخصززز أمنؾحززز
ئغزز ك أ فليززز هأئززز أ بزز أخمص ززز ثأخأصزززل ي ثأ
ئخلزززـؿةأمىزززخغل مأمألىززز ءأمنل عزززتأخمنل ززز ئتأ
منفبيززلةأنض زززهأمنززـني ي ثأخعضلهززز أ ززمأي بيزززتأ
منبيزز ثأؿخ أمنلظززلأإنززىأئززـ أحزز ريلأفنززكأ ززمأ
من ضخ زه،أخنز أؽلصزجأئز أخم زهأهززقاأمنفل ز ثأ
خفغزززذأئحزززـم يخ ،أ زززمأمن م زززه،أن صزززـثأإ أ
منلقززز أئ حزززز كأخمنززززل وأئضب نززززتأعلززززىأعززززمأ
منلل ززز ءأخحقـييززز تأخهزززقمأئززز أالأيؾخلزززفأ يززز أ
ع بل ،أخنف أن أطلعل أ( ضيتأمألعلت)أخمنخزمأ
علي أيـخكأئـمكأمنغمأخمنح عتأف أخمالط ئل أ
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نز أصزظأأئز أ زمأفهلزمأخصلللز أمن يز نتأعقليززتأ
خطلعل ه أعلزىأمنحزليـأمن لحقزمأئززبلهأن صزـن أ
ي أمصخ ؿأمنليؼأمن ي ضأ(ؿم أظلز )أخيعل يخز أ
بله)أ الأيشزف لأعليز أ نقلزمأئح زئ أنل يز ضأ
(ئز أ
خمنلل زز ءأيلززيلخ أإنيزز أئزززبلهأخهززرالءأعل زز ءأ
خع ززز ئتأن ززز أرقل ززز أ زززمأمنغززز مةأ ييزززخغي أي أ
يحززززززـكأئززززززل تأكززززززق أيخأحيزززززز يفأيخأعخززززززىأ
كيز ء........أ أيئز أمنح نززمأمنززقوأيضخ ززـأخيززـع أ
منض يزهأنلززـني أمنلل ززمأمنزقوأهز أؿيززـ أمنغز مةأ
خيحلززززمأمن لزززز ظلةأخنـيزززز أحقليززززلمثأعضزززز كأ
ئب عذأمألص لأخئب ني أ مأفغ دأمنؾ كسأنـ أ
ؽ يزززتأئلمصزززهأخنـيززز أخك نزززتأئحلقزززتأخإشززز ؿةأ
ف نقزززـكةأخمنف ززز ءةأمنلل يزززتأئززز أيعلزززتأعل ززز ءأ
عحززلاأخنـي ز أئرن ز ثأيحززلمأمإلحي ز أف زل ز أ
خمن ص لأ إنىأئيخ مه أمنلل مأفز أإ أئرن حز أ
ح زززز أمإلشزززف الثأعلزززىأئززز أيألززز كأنززز أمنبلززز أ
ف ألعل يزززتأعلزززـأطبلفززز أخعضزززلأعلزززـاأمنلزززيؼأ
منغلخو( ـهأىلا)أئز أيقز ك أمنللزلي أع ئز هأ
خهل أالأي حـأمنحل أف قمأمنل نتأف أينمأيخصفأ
منغ نتأ قظأنلل ئمأمن يفي أمنقوأىزقظأعزغيتأ
مإلشززز كةأإنزززىأ زززبل أخمنخلزززبوأفل ئزززتأ زززبل ،أ
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خيعززز ؿأ ززز ل:أإ أئرن ززز ثأهزززقمأمنلززز نتأمنزززقوأ
حغززـ أمنض يززهأخؿع ز هتأإلربزز ثأمنغ ز أف ز أإنزز أ
طلززززمأئززززل تأإرب حزززز ثأعلززززىأإن ززززتأئضخ ززززـخ أ
بله  ..........أإ أئرن حززززز أف ز فزززززتأ(ئزلزززززذأ
يصززززز أ
فلئ ؿم)أالأيللتأؿمؽلز أئخزىأيؾزلسأئلز أفز أإنز أ
يظ أ مأؿخمئز ثأي فز كأيفزمأصل ل( زـهأىزلا)أ
منخمأنتأيقليه أهرالءأمن لمصهأيصبلهأ،أخنؤلىزفأ
ئهأك أهقمأ ن تأخئ أئل زتأيحلعز أشزب ثأ
عز لأمن لصززهأمنززقوأطزلطأكييز أئيززـؿمهأف نززـني أ
خمألرزززلأمنلل زززمأخطلزززمأأعقززز أأخححزززـ أنغ ززز أ
منلى نت.

الشهوة تؤدي إلى النار
خفلززـأي أيصززبغجأمنح ز كةأخمعززغت،أي ز لأإ أ
ئ أخمصبل أينز أخينزجأعنيزنوأمنقز ك أي أنفز أ
ئيخقي مأمنخ فيلأخي أنيلىأؿمئ هأنغ أمن لف أ
خحبي أطلعأمنضبلنتأئ أنقيض أ ز أمن ليزمأ
زززلأعلززززىأمنلحززززبيتأخعبزززز ؿةأمن مص زززز ثأ
ي أنحز ّأ
خنغ أيصبله أالأنللعأشيئ هأع أمن لصزهأمنضـيزـأ
منززقوأصز ءأنيف ز أؽززظأمنحززـكأخيحززغظأيؽحز ءأ
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هقاأمن ييلةأإ أخصـثأيخأمألؽح ءأمنخمأنيبجأ
إني ز ،أ بززقنكأنف ز أ ززـأيعحيل ز أنلقضززيتأص ز تأ
من لحقيتأفـالهأأئ أي أحغلكل أمنل ط زتأمنخزمأهزمأ
عب كةأع أشز ة،أخمنلز ةأيقيلز هأىزخرؿوأفلز أ
إنززىأمنلز ك،أخيخؿأح صيز أىززرملأنلقز ك أخمطلززمأ
ئلزززز أمنبغززززذأخح ززززلي أمنززززقه أعلززززىأمنخ ييززززن،أ
خي ل:أن أك أمن لصهأمنضـيـأع يبلهأإلىزلمئي أ
ك ز أحق نز أنفز أطلبخز أمنيز أيلكبز أيعززـدأ
من لكب ثأ(ئلي يج)أخيغ ل أئل تأمن ف ي ،أ
خن ز أك ز أئخ ه ز هأيخأغيززلأئضخ ززـأيص زبلهأ ز خؿأ
يؽب ز ككتأي أعلززيفتأمنخحززـوأن ز أخئل ظلح ز أأل أ
هل أأئ أيقلـاأخعـؿهتأكبيلأخ زمأحنميزـأخهزقاأ
طبل هأفـعتأ مأنظلكتأخ خلتأ ل فمأالأحضخ لز أ
خحيززقح ن أف نززـني أمنلل ززمأالأف نيززمأخمنلززختأ
خإ أكززز أىززز عـي هأيخأف ؿنيززز هأيخأؿكمصيززز هأ نززز أ
يطز نبفتأف نززـني أأل أحغززجأيززـوأئلززضلأمنليززمأ
يئ ز أإ أكزز أمؿعزز ءكتأك ففزز هأ للززـه أىزز ؿع كتأ
نئلعخقمكأعلل هأيئ أمنل هأئ أى عتأمنييـ(ؿم أ
ظلزززز )أخإ أ لززززختأيي زززز أمألصززززـ ءأإ أئغ زززز ؿأ
منغيززلمأنززتأيززـكهأمن ف ىززمأ للـئززقأي ز لأنفززتأ
ينفزززتأححللززز أف نيزززيـأمنحزززـك(أ زززـهأىزززلا)أ
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خحظل ن ز أك ن ز أالأيض ئ ز أعلززىأعي ز أمنغ ز أ
فيفأيزـع أمنيزيـأئغ ز ؿأمنغيزلمأ(ؿم أظلز )أ
نغض ز كأفغز ز أمنؾ ز كسأؿخ أئلل ززتأين ز أيك ز أ
منيح طأمنللي أيخأنزتأيف ل ز أ،أخإ أطز نبخ نمأ
يخأطززز نبلمأيعزززـأفإصززز مةأمصخ ززز ؿأ نززز أيط نبززز أ
فإصززز مةأمنخ ززز ءأمصخ ززز ؿأئززز أيعزززـأمن لمصزززهأإ أ
مىززخح ضأي أيغضززله أئززل تأخكززقنكأيط نب ز أيوأ
ي حمأفإص مةأمصخ ؿأنآلؽلي أخمنقضيتأئلحقيزتأ
خخمعزززغتأ ززز لل مأخصلفززز مأخىزززخلخ أمن عزززهأ
كيززفأيحززبظأص ز ئخ هأخئخضززلؿمهأع ز أك ز أعقيقززتأ
خىيلفلفأمنح ؿ أئ أمنف ف .أ أ

مقارنة بٌن اآلثار
يؤكـأنزكأعنيزنوأمنقز ك أينلز أنز أص للز أئل ز ةأ
مألص لأنلليؼأفليلأمنلض مأخيص ؿأمنخقليلمثأ
نللزززززيؼأمن يززززز ضأخئب عزززززذأمألصززززز لأنليزززززيـأ
من شززز مأخمنلم زززـأنليزززيـأمنيييزززخ نمأخمن فزززلأ
من خزي أنليزيـأمنغيززلمأخيصليلز أفيل ز أئيز صلتأ
عل يززتأيخأئل ز ظلةأنخقيززيتأك حززمأهززقاأمنفخززمأيخأ
عخىأحبيي أمألعلزتأن صزـن أنق طز هأىزلبيتأخنق طز هأ
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ميض فيززتأ ززمأك ز أفغززذأئل ز أخىززيخبي أئ ز أه ز أ
من ضخ ـأمنغقيقمأيخأئ أه أمألعلتأ،أخالأينيزىأ
ي أيط نبكأفضلمأكخ أمنف مأ زمأيصز لأمن قز أ
نلييـأدمحمأىليـأمنغفيتأئهأمنفخزمأمآلن زتأمنزقكلأ
خمىززززخؾلمسأيىززززئلتأئل زززز أرززززتأعلعزززز أعلززززىأ
من خحـوأنؤلعل يتأنلل أمن م هأخمألعـمدأك ز أ
هزززمأعليززز ،أخيكصززز أئلزززكأعنيزززنوأمنقززز ك أم أ
حغضلأ(كخ أمنق لأمن حز أ)أنللزيؼأمنيلقز فمأ
خكخ أمن ح أ مأمنق لأمن ح أنلييـأمنغيزلمأ
خي أحقليأخحق ك أخين أئيخلـأف أيحيكأفلز ؿةأ
ئزززز أمنلززززيؼأدمحمأصزززز مؿأئ ززززـخوأ(ؿم أعززززنا)أ
فخ ئيتأمإلشف الثأعلىأمنق لأمن ح .أ كص أأ
ي أحي كضأف ن ق كنزتأعخزىأحبزي أي أكلزجأيكزق أ
يخأال.أأأ أ

من ٌقاتل اإلمام (علٌه السالم) ؟؟
ز أمنليزمأم أنبقززىأينز أخينززجأغز لي أخمإلئز أ
منغضزززتأ(عضززز أ أ لصززز أ)أيلخظزززلأي أنلحزززلاأ
ف ن فلأخمألؽبل أخمنض ز ؿأعزـأيعزـمءأمإلىزبل ،أ
خالأينيزززىأي أي ززز لأنزززك:أي أيخلأئززز أىزززيق ح أ
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مإلئ أمن لخظلأهتأ ق ءأمنفق أمنزقي أيفيزب أ
منحززيجأخمنضزز اأخيقبض ز أمنغقزز أمنلززلعيتأ
فإىتأمإلئ (علي أمنيزبل )أييزخؾـئ ه أنخ يز أ
صززززياأمنف ززززتأمنززززقوأىززززيغ كف أمإلئ (عليزززز أ
منيبل ) ........أ أ

دلٌل دامغ
خيخؿأي أي لأينمأخفلـأئ كىتأ لليتأنلغز مةأ
منللي تأخعبل ثأئخلزـؿةأئزهأئلمصزهأيخأيفلز ءأ
ئلمصزززهأيخأع مئززز أخئرىيززز ثأحزززـعتأمنغززز مةأ
منحززز ئختأخحريززززـه أ ززززجأففخ فزززتأمنلـيززززـأئزززز أ
من رن ز ثأمنلل يزتأئزهأينززمأط نزمأغيزلأئ مظزمأ
علىأعض كأؿكخىمأخنيزجأيعيزلأص نبز هأنل قز أ
فقـكأمهخ ئمأف ألصز لأخمنلصز لأخنغ هز أخنزتأ
يعضلأ مأعي حمأفغز هأؽ كص هأألوأئضخ ـأإالأئ أ
نززـكأعيزززذأعضزززلثأك يززخ هأن زززلةأيخأئزززلحي أ
خنفلزززمأطلعزززجأ زززمأمألصززز لأئرن ززز ثأعـيزززـةأ
ئؾح طززتأيخأ يززـأمنخلقززيظأخمنحبززهأ ز أحخحز كأ
ينمأين أمنلبـأمن قيلأئ ف أي أيححزـ أنبلصخ ز ؿأ
ؿخ أي أيفززز أعلزززـوأؿنيلزززمأمنزززـمئ أخعضخزززمأ
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من معغتأ؟أ أف نكأف نييـأمنغيلمأ(ؿم أظل )أ
منقوأعضلأيفغ دأمنؾ كسأخخمظمأ ي أخيشف أ
علىأيى حقح أخيصـكأئ أيبح أئب ني تأخحغـمهتأ
ف ز نلؿ،أخش ز ـأطززبل أمنبغززذأمنلززـخلأفإئف نيخ ز أ
أحلقز أإنز أغيزلأئضخ زـأ؟أطبلز هأهزقمأيؾز نفأ
منق عـةأمنلقليتأيقيلأ ه ....أ
أ

سؤال و سؤال
خيخؿأىززرمنكأخىززرملأص يززهأمنل ز هأه ز أيض ز مأ
حقليـأئ أنتأيحلطأف نز أمألعلزتأ؟أرزتأئز أمنزقوأ
صزززلطأف نززز أمألعلزززتأ؟أخيصيزززمأفززز أمنيزززيـأدمحمأ
منحـكأ( زـهأىزلا)أصزلطأف نز أيعلزتأمألعيز ءأ
خمألئزززز مثأخربخززززجأيعل يخزززز أف نززززـني أمنلل ززززمأ
من ل هأ قـأيغلىأمن فخبتأمنغ مخيتأففخمأ أ
نظيلهز أ نحززـكأ ز لأينز أمألعلززتأ ز أعضخل ز أي أ
حغ للززز ..؟أرزززتأن ززز فمأىزززفجأمنيزززيـأمنيييزززخ نمأ
خمنيزززيـأدمحمأىززززليـأمنغفززززيتأخمنلززززيؼأمنغززززلخوأ
خمنلززيؼأفلززيلأ(يؿم أ أمنبز ي أخ ززـهأيىززلمكأ
من عزي )أعلزـئ أ ز لأمنيزيـأمنحزـكأينز أمألعلزتأ
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خمنضززز م أفلززز ءمهأعلزززىأع ززز أيع ززز ن تأئح فقزززتهأ
نللزززلضأخمألؽزززبل أألن زززتأخصزززـخمأ يززز أمنف يزززتأ
ف نخحـوأن مكأمن لصليت،أخمآل أمنييـأئغ ؿأ
منغيلمأ(ؿم أظل )أ لأين أمألعلزتأخطزلطأيؿنخز أ
خئريـمحززز أخطلزززمأمن لززز ظلةأخمنزززلؿأعلزززىأئززز أ
يصززـكاأ لززتأنز جزلأئلصلز هأححززـ أف نززـني أمنلل ززمأ
خمألؽبل زززمأخ ززز لأفلزززـ أمصخ ززز ؿأمنغيزززلمأيئززز أ
منل ه،أإفمهأمن لمصهأخمرق أف صخ ؿاأخيعل يخ أ
حل ز هأخهززقمأييززخلن أي أالأنغ ز أمن لمصززهأخمكأ
حقليـن أإي هتأئهأخصز ؿأمن خحزـوأخمنق ئز أف نز أ
مألعلزززتأ(يئززز أ ززز لأمنزززبل :أفززز أحقليزززـأمنيزززيـأ
من بلنزززمأيخأمنلزززيؼأمن بلنزززمأئبزززل أنلقئزززتأؿخ أ
حغـيززـأمألعلززتأ ز أ ززتأمنخؾ ز فلأيممءأمن مصززمأ
منخفلي مأ)،أخإفمأك نجأمنغضتأمنلي ضأ نز أي ز لأ
ينلمأشؾحزي هأيعحزيجأخفلزف أيص ز نمأئقلزـوأ
منغيززلمأ ززمأمنلزززلم أ صززـثأين زززتأيكزززلأئززز أ
ئليز أخىززبهأئئززتأينززفأنيز تأخهلز أأئقلززـخ أ
ززززمأإيززززلم أخينزززز أشؾحززززي هأيكىززززلجأكىزززز ئ أ
إ ىززززخ خ ئيتأخصزززز كأنليززززيـ(ؿم أظلزززز )أخيؿنززززتأ
خئريـمثأمصخ ؿاأخيعل يخ أإنزىأئض عزتأئز أ
مألصززـ ءأ ززمأمن ضززلأ ززمأمني ز يـأخيؽبلخنززمأ
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ف ن تأ لـخمأمنييـ(ؿم أظل )أخم خلل مأفز أخنلللزتأ
لزززـؿهتأيكززززلأئززز أعلزززلي أعلم يزززأ ه،أ لصززز لأ
خني ءأئرئلز أف نقضزيتأ ز أهلز أأمعخزلمضأ
علىأشي ضأمنييـأمنغيلمأ(ؿم أظلز )أخئزهأهزقمأ
ي لأنل يمأخنآلؽلي أيضمأعليل أيحب ضأمنزـني أ
خمألرلأمنلل مأيئز أئق كنخز أفغيزلاأئز أمن لمصزهأ
ن أع أن يمأيك ضز أإالأفلزـأي أيقزـئ مأئزز أ
يخأنظيززلأئ ز أ ـئ ز أمنيززيـأئغ ز ؿأمنغيززلمأئ ز أ
يؿنتأخير كأنلغز مةأخنئلىزبل أخمن زقهمأخأيؤكزـأ
ي أكبل أغيلوأ مأهقمأمن ض لأع كأٍأئ أمنحغتأ
خئضلؿأم خلمءمث.

السفٌر الخامس ٌنتظر
نؤلىززفأي أمإلىززبل أفززـيأغليب ز هأخف ز لمؿأ ليلززي أ
خىيل ؿأكقمنكأك أفـي،أخئهأهقمأ خ صـأحضلفزتأ
كمئلززززتأ ززززمأمئزززز أنلززززي أ نيزززز لمءأمألكفلززززتأ
نل ززـو()أيؿخأئ ز أعلززي تأخن ّض زنخمأئ ز أأ ززمأ
فئززخ تأ صززبغ مأئلززقخكي أخئل ز أقّكي أيئ ز أ أ
حلزززز نىأخفقززززمأؿخكأئزززز أؽل ززززتأئزززز أمنلل زززز ءأ
منح نغي أمن ـي ،أمنقي أنغخ أ مأك أخمعـأ
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ئزززل تأي أيزززللتأ أحلززز نىأعليززز أخيلزززل أ زززمأ
نغظتأفل كأمني كةأ،أخك أك أمالعخ لأ ئ ز هأ
مأك أئ أمنل يـي أمنحـكي ( ـهأىله )،أ
كززقنكأي ف ز أمالعخ زز لأم أمنززقوأه ز أفيللزز أمآل أ
خمنقوأعلي أحض ينأمنلميز ثأمنيز ؿأخئيز نـح أ
ف ززز أكخوأعززز أدمحمأفززز أمنغل يزززتأ ززز ل:أحؾزززلسأ
كمي ثأى ؿأنبلمأمنلب هأرتأحؾلسأكمي ثأىز ؿأ
يؽززل أئ ز أؽلمىز أى ز ؿمءأ بلنيز تأخري ز ف تأ
في أعلزىأئقزـئخ تأكصز أيقز لأنز أشزليمأمفز أ
صزززز نظأ(خيغخ زززز أم أهززززقمأمالىززززتأخه ززززمأيخأ
علكم)أئ أح يتأ،أي نئز أيصزغ أمنيز ي نمأ
خخكؿأ مأئق أآؽلأكخميتأعز أمنغيزي (:)أ
يؾلسأكص أف نلوأمشز أئز نىأنبلزمأح زيتأيقز لأ
نزز أشززليمأفزز أصزز نظأ ززمأيكفلززتأآالعأريزز ف تأ
فززي أخكميز ح تأىز ؿأيفز أئقـئززتأنل ززـوأالأ
يلق اأمعـأإالأ خل .أ أ
خ مأعـيذأعز أمنغيز ()أمنز أ ز ل:أيؾزلسأ
ف نلوأكصز أكفلزتأمىز لأئز أفلزمأح زيت....أإنزىأ
آؽلأمنلخميت.أخصلمعتأفغزجأ مأهقمأمنلزؾ أ
يخأعل أ صـثأمعخ لأم أمى أ(ئزب تأئؾ زمأ
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ززمأعلززتأ )أ،أخهزز أ ززمأكيلزز أشززب ف أنزززقنكأ
خصزفأفز ن خىأيخأمنغززبل أ،أخهز أيىز لأئخ ىززظأ
منحززززز لأكزززززذأمنلغيزززززتأئ خززززز أنحزززززلةأمن خزززززىأ
من شززز م،أمنغيزززلمأمن عززز ؿأصززز عمأمنؾززز لأ
خمنلززز ئخي أخرزززتأح يزززـأنـخنزززتأمإلئززز ()أ،أ
يقز ؿأهززقمأمن خززىأصززياأمإلئز ()أخيغ ز ك أ
صزززياأمنيززز ي نمأخئلحن ززززتأمنزززـص لأخييزززز عـأ
منزززززل وأمننكيزززززتأمنزززززقوأيقخززززز أ زززززمأمنؾززززز ئوأ
خمنلللي أئ أفوأمنغضتأخيوأئلل ئ ثأيؽل أ
نتأحخ لأعلي أ،أخيع ؿأئلكأ ل:أم أمني يلأ
منؾزززز ئوأنئلئزززز ()أإن زززز أفلززززز أ أنيضززززهأ
منلق طأعلىأمنغلخعأخيفلفأمنفزق أخمنضزبلنتأ
خمنخي يفأخييلىأإل ئزتأؿنيز أمإلئز أخنحزلةأ
ضززيخ أخين ز أ ززمأكبلئززمأهززقمأئخززيق أم أمألعلززتأ
منغقيقمأمن م لمأ مأعحلن أمنغ نمأف أ مأكز أ
عحلأيأغخ أ ي أم أيف أه أمني يلأمنؾ ئوأ
من ـأنـخنزتأمنغز أمن للز ؿةأ،أخ زـأ يز أفإنز أ
إفمأفل ز أمنيزز ي نمأمنف ززتأخ خزز أيعزز م أآلأدمحمأ
ؽزلسأمن زـوأعلزىأن مئز أشزليمأمفز أصز نظأ،أ
منقوأ ي أعل أعيزمأىزلـأمنغزـيذأعز أىز ي أ
منفلبززمأمنززقوأ ز ل:أيؾززلسأعلززىأن ز مءأمن ززـوأ
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غزبل أعزـدأمنيز أؽ يزفأمنل زتأمصز لأنز أ حز أ
منضب ز لأن زـّه أ،أخ ززـأخكؿأم أكى ز لأ (صززلىأ
أعلي أخآن أخىلت)أفكزلأفزبل هءأيلقز اأيهز أفيخز أ
عخززىأيبلززذأ أكميززتأئز أمن لززل أىز ؿمءأئ ز أ
نحززله أنحززلاأ أخئ ز أؽززقن أؽززقلأ أعخززىأ
ي ح مأكصبلهأمى أكإى مأ ي نّ اأيئلهتأ يريزـاأ
أفلحلا.أ أ
خمعخقـأف نحب أئحز ؿي أمنغزـيذأعلزىأصز نظأ
مف أشليمأيخأشزليمأمفز أصز نظأمنخ ي زمأخ زمأ
فنكأكلفأإلى أيخأئض مأ مأمنخلبيلأ،أيئ أع أ
منخحزززليظأفللززز م أمنغيزززلمأ ززز أ زززمأكخميزززتأ
خكؿثأعزززز أمإلئزززز أعلززززم()أ،أمنزززز أيؾززززلسأ
من ززـو()أ يز ئ أإنززىأمنحيززلأ ييززقظأعلززىأ
كخ أخيغلهأمنقضيمأمنقوأفيـاأ يللمأ ييلتأ
إني أمنغيلمأمنضياأ،أخمنغيلمأهل أيغخ أم أ
يف ز أن ي ز أمن لصززهأخمنق ئززـأ ززمأعحززلاأيف ز أ
مألكفلززززي أىززززلتأيخأي زززز أمنززززقوأييززززيلأؽلززززفأ
مإلئ ز ()أ ززمأصززياأعززـؿاأمرل ز أعلززلأينززفأ
خيق لأن :أينز أيعز أف زقمأمألئزلأئلزكأخهز أ(يوأ
منغيززلم)أيللززتأم أهززقمأمإلئز ()أنفلز أيليززـأ
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إح أمنغضتأعلزىأمنلز هأفإحبز ضأمنزـني أمنلل زمأ
خص عمأمنـني أمنغ أ خضلوأفيزل تأئلز ظلةأيخأ
طلززمأفززلمهي أ يزبززجأمإلئز ()أعقز أف نززـني أ
منلل ززمأخمألرززلأمنلل ززمأ،أ يأح ز ّـ أف ز أمنغيززلمأ
خيحب ع أ ييزلتأنز أمنغيزلمأمنضزياأخمفكزلأهلز أ
م أطلعمأن قاأمألطلخعتأخمالعخ نيتأ(نلي يلأ
منؾ ئو)أنييجأهمأؿنيلمأعلىأمالنخغ أفل شأ
منييـأمنغيلمأ نييـأمنغيلمأيش كأ مأمنلـيزـأ
ئ ز أمن ل ىززب ثأمن ز أيضززمأإحب ز ضأمنززـني أخمألرززلأ
منلل ززمأمنلززلعمأمألؽبل ززمأ،أيئزز أمالعخ نيزز ثأ
خمنحب أفح كةأظ هليتأئضلؿةأخؽ نيزتأعز أ
منززـني أ،أ ززمأغيززلأح ئززتأخغيززلأص ز نغتأألن ز أ
ح خظأمألف م أنل ؾ ؿعي أنلل أ مأك أمألع ملأ
ئزززز أمصزززز أؽززززـمضأمنلزززز هأخصلل ززززتأيلحبحزززز أ
ف ن ؾززز ؿعي أمنزززقي أييزززخغل أك زززتأمن ىززز ئ أ
منؾـمعيزززتأمإلعبلئيزززتأخمن نيزززتأخمن ؿيزززتأئززز أ
خى ئ أمنحمأخمنخض ي أكمأيضلل مأئز أين يز تأ
يعززـأئح ز ؿي أمنلخمي ز ثأ،أخعلي ز أيضززمأعليل ز أ
إحب ضأمنـني أمنلل م.أ أ
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خاتمة
أ هنْد ىرا اجليد انْسري يف ٌّو  / 6ذُ انقعدج ،2252 /

ًقد أكوٌٌ أع وو حقوو أ ً قود تانغود يف ذعوثريه
ًنكوٍ َصوسج احلوق ًانقضوْح ذر هوة يوين ذسو ري
انقهى ًانعقم ًذر ه ة ينك انقساءج ًانسؤال ًأزجٌ
أ ٌ ّسدن اهلل خط املٌىل املقدض احلسين(ناو ظهو) ًاٌ
ّؤّووده تنصووسه ًاٌ اعهنووا ووٍ مييوود ن ياو(عجووم اهلل
كسجو انشسّف) ًّنصس قضْرو.
الشٌخ دمحم باقر التمٌمً
23

الفهرس
الموضوع

الصفحة

مقذمة السٍذ الحسنً(دام ظله)

1أ

اإلهذاء

4أ

المقذمة

5أ

شذدت الرحال
القضٍة المنطقٍة

6أ
8أ

الشهىة تؤدي إلى النار

 11أ

من ٌقاتل اإلمام( )؟؟

 13أ

دلٍل دامغ

 14أ

سؤال وسؤال
السفٍر الخامس ٌنتظر

 15أ
 17أ

خاتمة

 22أ

الفهرس

 23أ
24

