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الشٔذ احلشين
( داو ظلُ الْارف)

إعذاد

حمنذ الفتالّٖ

مكذم٘ الشٔذ احلشين (داو ظلُ):
بشه اهلل الرمحً الرحٔه

َاا ممالا ُذ ْ ِ مم َ ا
َاا ممالا َذئممالئَاِ ْلئيَِمم ِئ َ َ
أَللَّهُمم َّ ا ممالا َذمملَئَاِللَِمم ِئ َ َ
َاا مالا
َاا
مالااالِم َ اِ ْلئيَِ ِ
َاا مالامِ ِ م َ اِ ْل َذيمال ِك ِ َ
يم َ َ
ِ ْلهال ِل ِك َ َ
ِ
رمممم َ
َاا ممممالا َك ْ َ
مممملاِ ْل ُذ ْ
اا ممممالا ال ِئمممم َما
ممممم َ َ
ّ ِ ،م َ َ
ُذ ِ َ
ممممياِ ْل ُذ ْا َ ِِ ِ
ممممممما
ِ ْل ُذ ْ َك ِ
َاا ممممممالا َذمممممما ْ َاىاِ ْل ُذ َِْ ِِ ،ئمممممم َ َ
ممممممم َ َ
الِم َ
َاا ممممممالا ِ
ي ِ
يا َ ْ
ممماِ ْليمميَِ ِ َ َ...اَِللّمم ُه َّ اَِمم ِ ّعااَلمم ا
ِ ْل ُذ ْ
رممئَ ِ َ َ
َاا ممالا ُذ ِ َ
ااِ َ ْ ِ م ْ
اا ْ
ا ْهممم َِِِْا
ااِ َ ْا ِ ا َ
اممم َُِْ َ
ممي َ
ممم ْلائُ ْئممم َُِْ َ
ِ ْلِمممالَِ ِ ا ِئمممال َ ْذ ِمقَ َ
َااَْم ِ ّ
َاذم ْ ُه ْ ا
َااِ َ ْل ِه ْذهُاِ َ ْ االا َم َاِع ِ
ي ِلّ ْ،هُااَل اَِا ِ
َا َ
ِِْءاِ ِقَ اِ َ ْ َذئ َ َ
َااالا َك ِِْ ً ّ
َااالاهالذال ً ّ
ُم ْك ال ً ّ
يمِالًا
َااالافال ِ
ام َُِّْ َ
اِالاَْ َُِّْ َ
اِالا َه َُِّْ َ
اِال َ
اِلمِ ِ ذ َ َاا
ِّالا َ ََُِّْا ِئ َم ْ َذاِقَ ا الاِ َ ْم َ َ ّ
ائئِ..ا
ذماال هالاذالا ِمالملاِلاللالمةاأاماِ َا م ا ما ا
أا االً:اذِالئلةا ّ
ِلغممِ ما مما اِلئ ئممةااِلئهممِااِلذ الممال ااِلاال ممةااِل م َا
ائُكماف هالاِلئِ ِاذ اِألذامااِألفكالمَاِلا ائكمم ايمالئِالًا
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ايممائكماال ِممالًا ا م اا ممِاِلقهمماماِلذِممِ اللذئِمما ا
(َ)افاللاِ مملاال ممالا ذ ئ مالًاِال،مملعاال هممالاافهذهممالا
ااذ ياِلِ حااِليل اذ هالاا اِليال،ئاِليِ ا ام ا
كا اذيا ِ الل ئذةااِلهِِ ةاِإلله ة.ا
الال اال ً:اِلذِالئلمةاذيم لةاالم ايمم ،اِماا ا ّاالهمالاِلئال م ا
ِلذئِّا اللاِلذؤذ ا(دمحماِل مالا))اللم ائ م اذ،ئماعَا
ذعال مِءاِلئِ ِاذ اِألذامَاِلا الهالاالْةافم اا ق مما
ِلئ م اأاا،م ِممةا،م ممهائاللذيممااىاِلذ،لممالاِلذالذمممَا
ف يِْاهللااائالل اي ماِلِ الااِآليمة.ا
الاللالممماال ً:ا ذالمممعاِلئ ممم اِل لِمممةا()82اذممم ا لِمممال اِليليممملةا
ِلاِف ةاف امِايئهال اِألِا الءاِلاِه ةااهااف اِألذالمعا
ائالمةاا اذِالئلةاذي لةاِاا الًا ِل اف ا ا اِلغِ ما
ِليئ ِاذ ااال ا()2288اه م).ا
ذِاهللاملاِلئاللذ ااِلئالْئةاللذاِ ا
اِل
ّ
اِ ِ ّاعاِلله اال ادمحمااال اآعادمحمااا عافمجاْالَ اآعادمحما
حمنْد احلشين
3
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مكذم٘ املعذّ:
بشه اهلل الرمحً الرحٔه

ْاح َ ِحقُّهُ ح َْمادا َ كَاَاوا َ َواَُُاوهُ ِا ِه
ا َ ْلح َْم ُد ِ
هلل َوا ْلح َْم ُد َح ُّقهُ كَما ََ ْ
اوال اِّّ ما َو ِحا َى َو ّاا
ْ ِ
ال َّ ّما َوِا ِ ل ُّ
ِم ْن ش ِ َّاو ََ ْْْاا اِنا الاَا ْْ َ
َواَُُاوهُ ِا ِه ِما ْ
شاَْذ ِن الاااه ََزَادَُا هَ َْ ا َ اِلااا هَ َْ ااا
ان ش ِ َّاو ال ا
ْا ْاذ ن جا ِوو َوَُاد ُّو ا ِ و
َواَحْ ح َ ِو ُز ِ ِه ِم ْن كُ ِ ّل َج ّا و اا ِجو َو ُ
اَلاّـ ُه اى اجْ َع ْاَا ِم ْن ُج َْا ِدََ اَا ِنا ُج َْادَََ ُا ُى ا ْلبا ِل ُونَ َواجْ َع ْاَاا
ِم ْن ِح ْز ََِ اَا ِنا ِح ْز َاََ ُا ُى ا ْل ُم ْْ ِا ُحاونَ َواجْ َع ْاَاا ِم ْ
ان ا َ ْو ِلَآ ِواََ
ُاََ ِْه ْى َوّ ُ ْى ََحْ َزَُونَ ،
ف َ
اَ ِنا أولَ الَ ّ َخ ْو ا
و عد:
ها ال حث و حقوَو لاق ال الوا ع ُشاو لْام حو ولام أماو
المْاااامَن َاااو م العسماااا الْاااَد محماااود الحْاااَم (داى
ساااهم مااع ُاادد ماان المكاْااَن ماان ُااواى الَا ال وماان ذا ااو
الحوزِ.
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َحضمن ها ال حث داع وواع عا الشا ه ا الاواودِ اام
َحعو له اإلم ى (ْالى م ُاَهم.
المق ى والحم
ّ
ْاذ ومخحراو لو اا وزما ن
إلض او إلا حوضَح َّى وم ّ
سهوو اإلما ى (ْاالى م ُاَاهم وكَاف حكاون أحاوال الَا ال
ام هلَ الزم ن وكَف َكون اإلما ى روَ ا َ ومساوما َ وكَاف
ْااااَذوي دلَاااااه الحاااا ى ودُااااو المَاااا سوِ ولكاااان ّ أحااااد
َْحجَب لاه ال َواجاه العاداال والا ب والكوا َاو إلاا أن
َؤهن م حع لا لْوج والَرو لامْحضعَْن.
والحمد هلل وب الع لمَن
دمحم الْحالوي
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الصراع ثه البحح
س  /موالي سماحة السٌد الحسنً هل ٌعتَ ب بَل آ م لآل اال الل ي
ال ٌملدن؟
بشنُ تعاىل :
أوَااد أن أْااؤل أَااه َُاادم أوَااد أن أجَااب ُاااا مااال ااها
الْإال اهال ْاَكون كالمام حجاو ُاَاه أى لاَال حجاو،
َُدم أ ول ام َ ْحه ب أَا من َا رَاو مذماون َام
اا ؤن ها َْكون ام َ وحاه ب وححا ول أن حرال إلاا
اّْاااحقواو؟ اااا ها ك َاااا ماااال اااه الكاماااو ((كاااون هلاااَ
الشاااخي ْاااَكون امااا َمم وَحَجاااو اااـها القاااول ْاااَولد
رواُ َ ُـَـد الشخي ححا َ حث ُن الحا و خالااه ّ
َكون َُد رواع وّ َ حاث ُان الحا ااؤ ول اؤن هلاَ
الشخي َكون ام َ ححا َحولد الرواع ححاا َ حاث ُان
الح  .وَرل الَه لدلَل وا او العامم.
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كلٌ حشب مشتْاِ
س  /على أي شًء نَنً حجَنا فً َملٌدكآل؟
بشنُ تعاىل:
كم ا حعاااى ذوحَ ا أدلااو محعااددِ و مْااحوَ ا مخحاْااو ااام
المقا ى وماان حقااَ أن حقاوأ ما موجااود وحقا َّى ما موجااود
َُـدَ من أدلو ،و ها لاَال بوَاب امهما َكان مْاحواَ
العامااام والحعاَمااام إن شااا ال م َوجاااد مااا ََ ْااا َ مااان
ا دلااوَ ،عَاام ْااواال كَااا مماان َْهااى ال حااوث الخاا وج
المع ّمقااو أو مماان َْهااى ال حااوث الم ْااذو أو مماان َْهااى
أذووح ا إلا ح ٍد م ْاذحَو أو ح وَخَاو أو ُق ودَاو أو
حَْْوَو أو اقهَو أَض َ ّ ؤال َححادث اام اها الج َاب
َححدث مْحوَ ا مخحاْو ام المق ى وإن ش ال م ْاحجد
شاااَو َ محَوُااا َ وإها ورااااا إلاااا َحَجاااو امااان حقاااَ أن
ححمْاَ ها وإها لاى حراال إلاا شاامال وَوجاد َا َ اادَل
خو َُد اآلخوَن امن حقَ أن ححمَْ هلَ الدلَل.

ا
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أحذ طلب٘ الشٔذ الصذر (قذس سرِ)
س  /األدلللة المدٌمللة والَللً نت فقللا سللاَما ل فهحللد األدلللة هللو
الشٌاع أو أه الخَ ة وما ٌشٌ إلى ه ا الموضلوع
كإشلللا ة السلللٌد ال لللد (للللدس سللل س إللللى سلللماحة
الشٌخ الفٌاض؟
بشنُ تعاىل :
إن ش ال م حع لا َواقَ ،أَا من أي مح اساو ححاا حكاون
مشمول مع الكالى؟
المكلف  :أنا مل أهالً الحلة.
السيد الحسني

(دام

ظ له )  :حقاد من؟

المكلف  :أللد السٌد الشقٌد (لدس سل س سلاَما ل وألللد الشلٌخ
الفٌللاض َالمسللَجداه ألن ل أشللا السللٌد الشللقٌد فللً ه ل ا
الشًء.
السييي د الحسييني ( د ا م ظ لييه ) َ :حاان ماان َعااى م ُاََاا اال
َااومَن وُاان ذوَ ا أ اال الحاااو ُامَ ا أن ماان ور ا َ
الْااَد الراادو ( اادال ْااو م َُاادم أشاا و إلااا جَاا ب
ك ن د أوداها اؤن ْاَسهو أحاد ذا حاه
الشَخ الَْ
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ا ُاى ل ا ُاى ام المقا ى ال ْامعا هاها المعَاا أى
لى حْمع؟ !!!
المكليف  :نحللل نتللآل أل السللٌد الشللقٌد أنل أشللا لحضل َكآل
مللل البلَللة والبلَللة المجللدٌل هلل ا شللًء نت فلل ولكللل
الو للللٌة كانلللله إلللللى الشللللٌخ الفٌللللاض وال أحللللد مللللل
الشخ ٌاه األخ ى.
السيييد الحسييني ( د ا م ظ لييه )  :م ا دمَ ا َْااجل ااها الشااوَذ،
اهاها شاخي مان أ ال الحااو َشاهد اؤن الْاَد الشااهَد
الراادو أشاا و لاام و حمَّاازي ل حااث الخاا وج ححااا إها
أححجَااا اااها اإلَْااا ن إن شااا ال م إها أواد أن ََراااو
الحا (وأ االَ َ رااوَ م ححااا إها لااى َكاان ماان مقااادََ ،
َهى (أ ل الدََ وأومو الضاللوم َ َقولاون مان أَان
َا ا كون الَْد محمود من ذا و ال حث الخا وج ححاا
َا ا الْاَد محماود كا ن ذ ل ا َ محمَازا َ جازاَ م خَاوا َ
َْحمَْ َ كال ما أوحََا مان اوِ أن شا ال م ،وأَا
أوَاد أن أححادث خراوي وراَو الْاَد ( ادال ْاو م
اام َْاال الوراَو
الحم حححدث ه ُن الشَخ الَْ
وام َْال الشوَذ أَ لى أْمعه لكن ها المعَاا َشاَو
ااى َشاَو إلاا
الَه الَْد ( ادال ْاو م الشاَخ الَْا
أن َسهااو وَحرااد أح اد ذا حاام اهااو ا ُاااى كااها ااام
المعَا َُقاا ا ِا َى أخها حااَ وحوكاا الاهَل أخاهاَ رادو
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الوواَاو وحوكاا الوواَاو كما َْعال مان َوَاد أن ََرااو
ضَحه ام المق ى؟

ا

الجنار ّاألغصاٌ
س  /سعئ أحد جا التلآل ،لالوا ل  :عندما َظق فً جلا
الدٌل أعلمٌاه وٌشََ علٌنا األم فإلى ما ا نل ه وإللى
مل نملد :لا الشج ة َ عت ف مل ما ها فن ى اال نحلل
أ لللَل الموللللف فلللً هللل الظللل وف ٌخَللللف عملللا فلللً
الساَك ،المسهلة مسهلة أعلمٌة َما ج دٌل ٌظقل فلً
نفللس الوللله أو َتللد مللدة للٌلللة ٌظق ل شللخ أعلللآل من ل
وٌج علٌن التدو إللى الشلخ األعللآل فتنلدما َ لَل
الشللج ة م م ل ة النللاس كلقللا َنظ ل إلللى ه ل ا ال م ل م لمللا
ظق السٌد الشقٌد (لدس س س الناس علمله أل الل ها
إلى السٌد الشقٌد هو األفض فً ه ا الولله وهلو األمل
ال ل ي ٌج ل علٌ ل أل ٌحمل ل لمللا ا ألن ل هنللا وجللد ال م ل
فللاال أل شللاء ه ل َ ل ى فللً ه ل الشللج ة أل َ ملل
ون ى ال ما والتٌـة؟
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بشنُ ت عاىل :
حعاااى ان الشااجو المْااوو أن َكااون له ا أرر ا ن ااها
أوَّ وْااححمل الامااا و ُااااا ا ررااا ن اااا ها أَاااا كَاااا
مْااحعدا َ أن حكااون ررااَ َ لَا ااام مدََااو الحاااو إن ش ا ال
م ْاَجعاَ ححمال امااـ وا َ كاَاوا َ ااام حااَ المَذقااو ،وّ
أدوي اااال حعاااااى أو ّ ااااؤن القااااوى َحومااااون ام وَاااا
وَحااا و ون كااال مااان َحماهااا أو َااادُو لهااا أو َذ عهااا
وََحجه وَردّو .

تطبٔل الكاعذٗ
س  /هل علٌنللا أل نبَ لك الماعللدة الَللً َمللو ب ل
أعلآل؟

األعلللآل

بشنُ تعاىل :
أ ول لو حْ وا ا دلو من جمَع الَواحم والمَا حم اام
المقا ى ولااَال أم مااَ إّ زَااد وُمااو ماان ذا ااو ماان ااو
لاااَال اااؤُاى وحْااا ووا آلاااا و وحْااا ووا رراااا ن
وحْااا ووا لجاااهوع أي كااال شااامال اااام المقااا ى َرااااح
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لاحوجَح و اد حْا و اّاَا ن اَاه ،واآلن اْاؤل وأ اول
لَ َُدم َكاون َُادَ اّاَا ن ،زَاد ا ُااى وُماو مان
ذا اااو ماااان اااو لااااَال اااؤُاى ولااااَال أم ماااَ إّ ااااه
ا ذووحو ل َْمَل ا َ وُقااَ إلاا زَاد وحقااد زَاد
وحذمون أم ى م ْ ح َه وحعا لا أى ححاوَ مان او مان
ذا و ا ُاى وححجه إلا اآلخو؟!!!
المكلف يجيب  :ال َلالبَ ألللد دٌلد إ ا َسلاووا ألل التلالآل
لحٌل وَهسللو
الملادة التلمٌلة َشلك
األعلآل لد و
اق حَى ٌفقلآل البلَلة هل ا الشلًء لكنلً سلهله لٌبملئل
للًَ.
السيد الحسني ( د ا م ظ ليه )  :الحماد هلل ،م َواقاَ و ما مان
َْمع ها الشوَذ َقول أن الَْد أحْ مع المكاف اام
المق ى وْجل ُاا َحو الحماَال وَحاو المْاوي و كاها
الدُ َ ا كاَوِ مهم َعذم ومهم َقول َوجد ححوَاف
وب العا لمَن ،أوجاو ما دماا
وَوجد حزوَـو الحماد هلل ّ
أَا من أ ل الحاو وم داى أ ل الحااو كا ن لهاى مو اف
لاااَال جَاااد (حَاااث حوكاااوا الحااا لقاّاااو ْااا لكَهم وم
وب
ْ ح َه وحعا لا ُوضاَ ؤَا ال ذَ اَن والحماد هلل ّ
الع لمَن.
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متشّك بْالٓ٘ احلل
وَحاان َقااول ااام ااه الاحس ا ا وااام ااها الَااوى الم ا وَ
َقول ّ َحخ َل اإلَْ ن وّ ححخاوا ُن وَّو أمَو الماإمََن
(ْالى م ُاَهم وّ ححخاوا ُان الحا وُان وَّاو الحا ،
ن ُاَ َ (م مع الح والح مع ُام (م ،ولَحاهكو
ااها داوم ا َ وَجاادد ال َعااو داوم ا َ اااؤمَو المااإمََن (م ااد
حخا ّل الَا ال ُان وَّحااه حَاث حضااو اام راادَو (خاىم أكاااو
ماان موااو ألااف ح ا ج و ن القضااَو َُْااَا و ن القضااَو ااد
مو اوا ُاَها وأشا ووا إلاا
مَّعا و ن أرح ب ال ذل د ّ
رَااو وَْااوا وحَ ْاااوا ااه القضاااَو لااى َكااان أماا ى أمَاااو
الماااإمََن (ْاااالى م ُاَاااهم َُااادم حراااد إلاااا كوْااام
الوو ْااو إّ أن حح ا ّدث ااام هلااَ المْااجد وأواد أن َإْااال
القضااَو ماان جدَااد (ْااالى م ُاَااهم عااد خمْااو وُشااوَن
ُ مااا َ القضاااَو اااد مَّعاااا وَْاااَا أواد ان َإْاااال ضاااَو
جد َااادِ والمْاااوو ُاََااا أن َحْاااس هلاااَ الحااا وَخ الاااهي
حرااد ااه أمَااو المااإمََن (ْااالى م ُاَااهم وَعح ااو هلااَ
الحا وَخ احَ ا الا َ لاباادَو وَعح ااو راادَوا َ ا ََ ا َ ،واآلن ُاََ ا
مااوِ أخااو إحَ ا ال الباادَو وَجعاااه َااه ّكوَ ااهَو َ وكَااف
َ حعد ُن الح ُن أمَو الماإمََن (ْاالى م ُاَاهم اكما
ل (م من َشهد لم أو من ك ن ش دا َ ام حاَ الوا عو
وكما جادّد وأحَ ا ضااَو ووا عااو الح ا  ،اؤََا َْااَو ُاااا
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َهج المعروى (م وَجدد ضَحَ الحم َعحقد ؤَه الح
وَكوو وَكوو الدُو له .

ما كاٌ هلل ٓينْ
(داى سااااهم

 :اَقاااول كاااها ااا َعوا
ااااى أودف الْاااَد الحْاااَم
وحمْاكوا ل َعاو وّ ححخاااوا ُان ال َعااوُ ،اااا الجمَااع أن
َ ا َع وَحمْااَ وَعاااى أَاان الاادلَل العاماام ومااع ماان َكااون
الاااادلَل العاماااام ،اااااال َُخاااادَع وّ َْااااَو خاااااف العواذااااف
وا ماااوال وأراااح ب الواجهااا ا الاااهَن أْْاااوا واجهااا حهى
ْااااَى لهاااى ّف
لكاااهب والخاااداع ووْااا ول اُّاااالى ححاااا َ
ال ذَ ااون َْااؤلون ُاان ْااَد محمااود
ومالَااَن الَ ا ال ،أَُ ا ا
َااه اَااه واوح ا ٍو واَااه شاامال ماان الَْ اـد الراادو َااه ك ا ن
ذ ل ا َ َُااد  ،ااه الَاا ال الذَ ااو حوَااد َََْااال الْااَد حوَااد
إحَ ا ال خااذ الْااَد و كاال ِذَااب و كاال ااواالِ و كاال إخااالي
َااه ون إلااا اآلخااوَن الج َااب الخرااى لاام وَْااؤلوَه ُاان
َْد محمود الحَْم وَجَب كل ْ ذو و كل خاداع و كال
مكااو َوَااد خااداع الَ ا ال الذَّ ااو الحاام حوَااد أن ح حااث ُاان
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ْااااَما دََهااا
الحااا والحااام أُح وحاااه مرااادو اقاااو والحااام َ
( *م
ْ ااَما خوحه ا اال ححااا دََ ا َااد َقااول ((ّ َجااوز
و َ
لكى ؤن حححداوا ؤْى َْد محمود ن ها مضاو لاماه ب،
وإها ك ن َْد محمود ُااا حا اما كا ن هلل ََماو ،أحوكاوا
الْاااَد محماااودمم و اااو اااام المق ااال َْااااَ وَاااداع أماااواَّ
وَشااحوي همماا َ وَحشااى زَاادا َ ،وإلااا حاا ٍد ماا َهَاا ُمااوا َ
و كوا َ وَهادد خ لاد وَْاحعَن ؤحماد كاها و كاها ،وَْااَ
الذوق رَو الشاوَُو ورَاو ا خال َاو وَقاول أحوكاوا ْاَد
محمود ،وّ أُاى مان ماَكى لاى َْامع َاداال اإلما ى الحْاَن
(ْااالى م ُاَااهم َُاادم ذاااب الَ رااو ،وأمَااو المااإمََن
(ْااالى م ُاَااهم َُاادم ذاااب الشااه دِ كاام َحَاام وا عااو
ُاااودوا أَْْاااكى أن
البااادَو ،اااا لح َححااا ج إلاااا َ راااوّ ،
ُودوا أَْْكى أن حْااكوا ذوَا الحا ّ ،
حَرووا الح ّ ،
حْاااكوا ذوَ ا الع ذْااو ،أُقاااوا الكااالى ،أُقاااوا م ا َق ا ل،
حعذ العرامو ي إَْا ن؛
أُقاوا م َردو من اإلَْ نِ ّ ،
ااذ العرااامو إّ العرااامو الحااام ك َاااا مااان م
ََااا لاااى َعا ِ
و خاااالف اااها اإلَْااا ن ََحاااوف والاااَْال أمااا وِ لْاااوال
والج والدََ له دوو ووَْم ام أن ححق َُد المخااوق

* ) ا لق ائل س م اح ة ا لشيخ ا لي عقوب ي .
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ْااحاَ ال المعرااومَن (ُاااَهى الْااالىم،
ُاااا ااه ا و
ُ ا َد م حع ا لا
َ
أّ َعاااى اَااه ّ َوجااد مخاااوق ُاااا ا و
قاادو ما ُ ااد إ اااَال ،وّ مخاااوق ْااجد هلل قاادو ما ْااجد
إ اَال ،وّ مخاوق وكع هلل قدو م وكع إ اَال ،مان ُا لى
ْْام الا ُ لى ُاوي وإوحقا وأر ح ام مَزلو المالوكاو،
وكا ن َشا و إلَااه وك ا ن لااه خرورااَو ااَن المالوكااو؛ َااه
مج دحااه و مك شااْ حه و ححاَّااه و حو َّااه وراال الااا هلااَ
المَرب والا حاَ الدوجو ،لكَه (إ اَالم ك ن رَو خا لي
الََو وم ْ ح َه وحع لا ا احال وكشاف ما اام َْْاه مان
ََو وجعاه ام هلَ المك ن والموضع الاعَن الوجَى ،اااَال
روَ ا َ أن َكااون اإلَْ ا ن مإمَ ا َ وااام لحسااو ما ََحااوف،
ولَال روَ ا َ أن َكاون إَْا ن ُ لما ُ وَوجاد مان او أُااى
مَه ،ولَال روَ َ أن َكاون إَْا ن ُ لما َ وَْااب م مَاه
العاى ،ولَال روَ ا َ أن إَْا َ َ جا الَ وم ْا ح َه وحعا لا
َقهف اام ا اه واام َْْاه العااى لاَال اها روَ ا َ ،ا حااوا
ُن اآلا و ا حاوا ُن الام و اام الخا وج وإن شا ال م ماع
إخاااالي الََاااو ْاااحجد الذوَااا مع ّااادا َ أمااا مكى والذوَااا
واضااح َ أم ا مكى ْااواال ااام ااه الحَ ا ِ وْااواال ااام الحَ ا ِ
ا خو إن ش ال م وَْؤلكى الدُ ال.
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غٔب٘ صاحب األمر (علُٔ الشالو)
سٌ /مللو الللَتض إ ا كللال السللٌد محمللود الحسللنً مجَقللدا ل
فقل هناللن مجَقلدال ن لوا عللى اجَقلاد السلٌد محمللود
الحسلنً ،ونحلل نملو هل هل حجلة شل عٌة ،هل هل
موجلللودة (مللل لس فلللً ملللنقل السلللٌد ال لللد ( حملللة
علٌ س أي أل ٌكول المجَقلد ٌلن علٌل مجَقلد مخل أو
ال؟
بشنُ تعاىل :
إن ش ال م اام ال داَاو َ ا وَ لكاى اها الَاوى الْاعَد
وجعاكى م ْا ح َه وحعا لا مان الماوالَن وممان حَ لاه
شااْ ُو أ اال ال َااا (ْااالى م ُاااَهى أجمعااَنم وأَض ا َ
َْؤلكى الدُ ال أََم حكوَوا ّ حَْوَ لدُ ال.
وَحن أَض َ لَال ام لَ أن َححدث ام ماال اها الَاوى
ُاان شاامال خ ا ي أو ااام خرااوي دااا ع ُاان ضااَو
معََاااو خ راااو ضاااَحَ اااام المقااا ى لكااان كمااا حعاماااون
الحااا وَخ َعَاااد َْْاااه ،داومااا َ َُااادم َ َوَاااد أن َحااا كم
الح ا وَخ َجااد الكاَااو ماان الحذ َق ا ا اال كاال لحسااو ماان
الاحس ا الحم َمو ه َوجد له مرداق مان مرا دَ
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الحاا وَخ اَقااول مَااو ااه القضااَو الحاام َمااو اَهااا
الَ ا ال وَمااو اَه ا المجحمااع و ن ااها الَااوى ااو أحااد
مر دَ حاَ اّذووح ا ام المق ى؛ ن ها الَوى و
الم رداق ا ول والمرداق الووَْام اكما حعاماون لقاد
َاي الَ ام (رااّا م ُاَاه و لاه وْااّىم اام ماال ااها
ّ
الَوى ُااا وَّاو أمَاو الماإمََن (س وُااا أحقَحاه
وُاااا إم محااه (ْااالى م ُاَاااهم ،وحعامااون مااال اااها
الحَرَب أو ماال اها اإل اواو أو ماال اها الكاالى الاهي
َردو ُن الَ م (رااّا م ُاَاه و لاه وْااّىم الاهي ّ
ََذاا ُاان الهااو َقََاا َ َكااون ُْااَّو لَاا وَحقاا لَاا
مرااادا َ أو ُاََااا أن َح اااع اااها المراااداق وُاََااا أن
َحق ها المرداق ام الخ وج والجمَع َعاى م ُ َا
أ ل ال َا (ْالى م ُاَهىم من ا شواو وممن الححا
شااواو ححااا وراال اَّحااداو ال ُخاقاام والع ا دي ااام
المجحمع ُااا َحاو العماوى إلاا المْاحو الاهي أرا ح
المجحماااع ّ َْاااحح أن َكاااون ََاااه اإلمااا ى المعراااوى
(ْالى م ُاَهم لكاوِ الهَوب ،لعادى الححاّام ا خالق
الحَْو وا اع ل الْ ضاو الحم َما ّاه أ ل ال َا (ْالى
م ُاَهىم لكان حعاماون إن وحماو م ْا ح َه وحعا لا
ولذاااف م ْااا ح َه وحعااا لا لاااى َحاااوَ المجحماااع كاااها
وإَماا وحماااو م وَعماااو م ُاااا المجحماااع محوارااااو
ومحح لَو وكاَوِ اجعل خذ َ خو ،وُاََ أن َْااَ اها
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الخااذ وُاااا المجحمااع أن َْاااَ ااها الخااذ ححااا َعااود
إلااا الراااالي وَعااود إلاااا المْااحو الاااهي َكااون اَاااه
مشاااموَّ لوحمااا ا و اااَعى م ْااا ح َه وحعااا لا ححاااا
َكون اإلم ى (ْاالى م ُاَاهم اَن أسهوَا واام او َا
وأَََُ أم ى أَس وَ و َن أَادََ وَْامع الكاالى وو ما
َاماال الجْاد الشاوَف الذا و و لو ما َق ّال حااَ الَاد
الشوَْو ولو م َحشوف حاَ الذاعاو ال ه َّاو لامعراوى
(ْالى م ُاَهم.

طرٓل الرتقٕ ّالتكامل
(داى سااهم

 :وضاع لَا الشا وع المقادال
اى ل الَْد الحَْم
ذوَقاا َ ماان خاللااه َوحقااام إن شاا ال م حعاا لا وَراال إلاااا
المجحمااع الما ا لم الااهي ْااَكون لااه اإلْااحعداد ااؤن َْااحق ل
اإلم ا ى المعرااوى (ْااالى م ُاَااه وأوواحَ ا ااادا م اوضااع
أول منقل أو مَلدأ للَملٌلد كملا ٌتللآل الجمٌل ووضل ضلواَب
ئٌسللة ومحللو ئللٌس علللى الجمٌلل أل ٌََ ل هلل ا المسلللن
وه ا المحو فً المماآل ،وعلماؤنا األَ ا (لدسه أ واحقلآل
الدكٌلللةس جاهلللدوا وجاهلللدوا وناضللللوا حَلللى عدهمللله أنفلللس
وسعلفكه دمللاء فللً ب ٌللك الحفللاظ علللى هل ا المل ه وعلللى
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هل ا الخللب ال ل ي سللن أه ل الٌَلله (سل آل علللٌقآلس وكانلله
الَضحٌاه غالٌة نفٌسة وكما َتلملول و د فلً ال واٌلاه إل
المجَم ٌسٌ نحو الَساف والفساد وٌَملى منَشل ا ل ومَنلادالل
إلى أل ٌَحمك ال ف المبلك وَتلملول هل ا ال لف المبللك
ملللل الفسلللاد ٌَحملللك فلللً جمٌللل نلللواحً ومنلللاحً الحٌلللاة ال
ٌخَ َحاللة دول حاللة ،فَشلم الجانل األخ للً وَشلم
الجان التَادي والجان التلمً وك جانل ََف ٌتاَل وفلً
نواحٌل ومناحٌل  ،ونحللل نتَمللد أل هل ا الت ل الل ي نتللٌ
فٌ إلى حد ما وَالحلدس ملل ال واٌلاه أننلا و للنا فلً هل
الخمسٌل عاما ل الًَ نتٌشقا أو عشناها ساَما ل أو ألل ملل هل ا
التدد مل السلنٌل ،نملو للد و للنا إللى ال لف المبللك فلً
االنحبللاب ال عخلمللً والتلمللً والتَللادي ونتَمللد أننللا َللدأنا إل
شلللاء َتلللالى نسلللٌ فلللً الخلللب الَ لللاعدي وإل شلللاء
نسَم فً ه ا ال تود وال نتلآل كآل سٌسلَم ملل الولله كلآل
سٌسَغ ق مل الحااله وه سٌكول بً فلً الحلااله وفلً
للن الدملال كملا ٌكلول بلً األ ض وهل سلٌكول فٌل َعتللد
منظلو ل ٌ ل أو َتٌللد ،ك ل ه ل ا ٌتَمللد علللى أعمللا النللاس
وعلى سلوكقآل وعلى مجاهدة اإلنسال َنفس .
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املؤسشات اليفعٔ٘
(داى ساهم

والَ :ومملا ٌؤسلف لل عنلدما
أودف الَْد الحَْم
نم ل أ َس ل بٌ التلمللاء ( حمللة علللٌقآلس ن ل ى اإلٌ للا ون ل ى
األخل ق ونل ى الَواضل ونل ى التلللآل ونل ى نكل ال الل اه
ه ل ا سللاَما ل لَ ل نظللاآل المؤسسللاه ولَ ل أل َحل المؤسسللاه
المادٌة النفتٌة ولَ أل َحَن و َ َض الحلودة إللى حلد ملا
(فللً هلل اللحظللاه نمللو الحللودة والمفلل وض أل نسللمٌقا
ال حلودة لكللل َ للدى ممللل ٌم ل الحللودة ظللاه الس َ َضل
مل دي الغ وََ َى فً أحضان الفاسلدة فلهععبً منقجلا ل
جدٌدا ل للحودة وَتلآل الموآل منقل المؤسساه ومنقل ال حف
ومنقل وكلااله األنَلاء ف لا ه ال لحف ووكلااله األنَلاء
َؤسس م اج وعناوٌل فً أ هال الناس وَمدح عناوٌل فلً
أ هللال النللاس وَتبللً لقللا التم ل الدمنللً والغبللاء الشللهنً
واالجَماعً فَكَ ال لحف والمجل ه وَعشلَ ى الضلمائ
وال مآل فً كافة أنحاء فً الداخ وفً الخلا فَحكلً ََ َاسلآل
فلل ل وَللدعو لللل  ،والنللاس المسللاكٌل فلللً الخللا (خلللا
الحودةس الناس البٌَة الًَ ََحث عل الحك وَ ٌد أل َ ل
إللللى الحمٌملللة وإللللى الوالللل للللٌس أمامقلللا إال أل ََتامللل مللل
المضللاٌا وفللك ا َكللاداه لدٌمللة م سللخة أَ لا ل عللل جللد َمللا
َكلللول لقلللا عشللل اه السلللنٌل أو مئلللاه السلللنٌل حٌلللث َتَملللد
وَ دق الشخ ال ي ٌ َلدي هل ا اللدي الحلودوي اللدٌنً
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وال ََول من فً ٌوآل ملل األٌلاآل أوفلً لحظلة ملل اللحظلاه
أل ٌكللول مخادع لا ل لللد َحللث عللل األمللوا وعللل المللادة وأل
ٌكللول ممللل ٌتَللد اللللدٌنا والللد هآل وأم للا هلل ا المنحللل ف
حض هنا ك ٌ وأ ى َتض الوجو منقآل أمامً.

أتباع عنر بً سعذ
(داى ساهم

 :وكما ٌتلآل الك ٌ وكملا سلم
اى ل الَْد الحَْم
الك ٌ ل كللال أحللد المَ ل اه ال ئٌسللة (ممللا ٌؤسللف ل ل س مللل
بلَة ال حودة فً المماآل ممل لآل ٌلَحك َب ٌك الحلك حٌلث
ٌمللو أل أحللد األسللَا ال ئٌسللة الَللً منتللَقآل عللل ن لل ة
المضٌة ون ة الحك فً المماآل هلو لبل األ داق حٌلث أل
و للولً إلللى الحللك وإلللى أه ل الحللك وإلللى للاح الحللك
ون ل ًَ ل للاح الحللك أو مجل د الس ل آل علٌل أو الس ل آل
عللى مللل ٌم ل الحللك و للاح الحللك ،كل لللن لل ع لللة
َمتٌشللًَ فتنللدما أل للد هل ا المكللال (الَ انللًس ٌعمبل اََللً
سمتب الك ٌل ملل المكلفلٌل وٌوجلد التدٌلد
وه ا المَ منقآل ب
مللل ٌجلللس هنللا لللد سللم ه ل ا المَ ل وال أد ي مللا ا نمللو
لم هؤالء الناس؟ مل هو األلتل م ه ا اإلنسال وهلؤالء
12

النلاس أو أولئللن النلاس الل ٌل الَحملوا َتمل اَلل سللتد؟ مللا ا
س آ أي بالل ملنقآل هل
ح
فً ه ا المماآل لب ال اَ و ب
ٌكفً ال اَ لسد متٌشة إنسال ،الحد األدنى مل المتٌشلة؟؟
َالَهكٌلد ال ٌحملك هل ا الشلًء ،لكللل َل بلآل فتلله هل ا َسللن فٌل
خب جقنآل وَخلوض فلً نلا جقلنآل ملل أجل د اهلآل للٌللة ال
َغبً لن أَسب عناوٌل المتٌشة ومل أج ه ا ٌََ مخ َلن
َ ل ٌََلل دنٌللان وٌََ ل مخ َللن فللً ه ل الللدنٌا َلل مل َخللس
وَكول ممل كَل التلا فلً اللدنٌا ومملل سلٌدخ النلا فلً
ااخلل ة إ ا أعبٌنللا التلل لم لل هللؤالء النللاس فللً ااخلل ة
علٌنللا أل نتبللً مَ ل ا ل لمللل الَحللك َجللٌ عم ل اَللل سللتد
فكما َتلآل الكوفة عاشه مهساة م األملوٌٌل وعاشله جل ائآل
األموٌٌل ولٌس ََتٌد إجل اآل َنلً أمٌلة فلً حلك أهل الكوفلة
وعندما ٌهًَ اَل دٌلاد وٌخَل هآل أنل سلٌهًَ الجلٌ األملوي
وٌكللول أوللل فللً الكوفللة مخلل فللً الشللاآل وسللٌمَ النسلللاء
وسلللٌمَ ال جلللا وسلللٌَم َبلللول الحوامللل وٌمَللل األبفلللا
وٌمبللل النسللل وٌحللل ق الٌَلللوه وٌسلللل وٌنقللل َ ،تلملللول
االب وحاه الًَ ٌفمد فٌقا اإلنسال ك شلًء وكل ملا ٌمللن
وك مف داه اإلنسانٌة فلإل كل هل ا ال ٌتبلً ألهل الكوفلة
المَ للَخلً عل اإلماآل الحسٌل (س فملل ملنكآل ٌ ضلى
َفت أه الكوفة فإ ا ضٌنا َق ا سنكول لد كل َنا ن لو
أهل الٌَلله (س ل آل علللٌقآلس .عنللدما أ للد وا اللتللل علللى
م ل هللؤالء المللوآل وعلللى مللل الَحللك َجللٌ عمل اَللل سللتد
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نتب المَل ألهل
ومل هٌه لقآل ومل ضً َتملقآل ،وإ ا لآل َ
الكوفللة فَللاألولى ال نتبللً المَلل لقللؤالء المَخلفللٌل علللل
الحك.

ّراث٘...ختطٔط
اى ل الَْد الحْاَم (داى سااهم :وكملا ٌتللآل الجمٌل أل لنظلاآل
المؤسسللللاه الللللدو األو واللللل ئٌس فللللً َهسللللٌس وجتلللل
الم جتٌة و ا ة وَخبٌب َ أل اح المؤسسة هو الل ي
ٌدٌ وٌسٌ األمو كملا كلال ال لانً ٌلدٌ شلؤول الحكلآل فلً
دمللل األو فال للانً هللو ال ل ي ٌللدٌ وهللو ال ل ي ٌحكللآل وهللو
ال ي ٌ د األوام َ ،ما عشَآل أو سمتَآل جمٌتا ل عل نظاآل
المؤسسللة فتنللدما ظق ل السللٌد الشللقٌد ال للد (لللدس س ل س
كانه األمة مجمتلة ومبَملة عللى م جتٌلة إللى حلد ملا هلً
الَلللً كانللله السلللَ فلللً ظقلللو المؤسسلللاه فلللً المجَمللل
الشٌتً وفً الحلودة التلمٌلة ،وعلانى ملا علانى السلٌد وكملا
فً أحد لماءاه السٌد (لدس سل س أٌضلا ل عنلدما سعلئ (للدس
س س عل إجادَ فً االجَقاد لا َالمتنى للو أ ده إجلادة
اجَقللاد ألٌَلله َكلل ا عللدد مللل إجللاداه االجَقللاد ممكللل أل
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أعدو ممكللل أل مخ ل مللل دٌللد أو عم ل إجللادة اجَقللاد لكللل
اإلنسال ٌ َه نفس َنفس  ،نتآل التالآل ل م ا  ،وال ٌوجلد أي
أ إال لوجود مؤ فلً المملاآل فهنلا أ َله نفسلً َنفسلً وأنلا
عندي م ا وأنلا أبل ح َنفسلً فلً السلاحة هكل ا فتل السلٌد
( حمللة علٌلل س وَتام ل ملل النللاس وَتاملل م ل الملللو
البٌَلة وَتامل مل النفلوس البلاه ة والَحلك ملل الَحلك َل
والحمد هلل أسس أعسسا ل وَمَلقلا الك ٌل ملل النلاس مملل ٌََتلد
علللل اللللدٌنا واللللد هآل ومملللل ال ٌتَلللدهما وال ٌَللله َقملللا
فالَحك التدٌد والك ٌ وأسس الش ٌحة الًَ َحَضلل أفكلا
وَنملقللللا وَللللداف عنقللللا والحمللللد هلل نضللللجه ونملللله هلللل
األب وحللة الشلل عٌة والجمٌلل فلل ح َمللا ح لل فللً دمللل
السٌد ( حمة علٌ س وهل ا الشلًء ٌفل ح أي إنسلال مسللآل
مللاداآل خللب السللٌد ٌَحللث فللً الجان ل التلمللً وعللل الَكام ل
النفسللً واألخ لللً وعللل األمانللة للجمٌ ل ه ل ا شللًء حسللل
وك عال المف وض ٌ ضى َ .
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رحل مظلْماً
وأودف الْااَد الحْااَم (داى ساااهم :وَتللد حٌل السللٌد ( حمللة
علٌل س المف ل وض أل الللدآل الدكللً وال ل ي سعللفن فللً لللن
الٌللوآل المف ل وض أل نحللافظ علٌ ل ونسللَ م وأل نض ل للل
امَدادا ل ،لكل ٌتلآل الجمٌ كٌف كال ٌسلٌ المجَمل َتلد وفلاة
السللٌد وفللً أي جقالللة وفللً أي ظ ل آل وض ل لة كللال ٌسللٌ
ومل الل ي كلال ٌملود المجَمل وٌولتل فلً الشلَقاه ،وٌتللآل
الجمٌللل ملللل كلللال سلللاكَا ل عللللى َللللن الشلللَقاه وعللللى هللل
الظلملاه والضل اله الَلً فللً المجَمل لللٌس أملاآل اإلنسللال
ال ي ٌمَللن الملد ة عللى الل د وإَبلا َللن الشلَقاه والفلَل
إال أل ٌَ لللدى وٌبلللل ح شلللٌئا ل فللللً المملللاآل حَللللى ال َلتنلللل
الم ئكة وال َلتن حَى دوا األ ض و غا اللدوا هل ا
المتنى و د عل أه الٌَه (س آل علٌقآلس فً ملل ٌمَللن
التلللآل وال ٌتم ل َتلم ل وال ٌحللاو أل ٌللدف الشللَقاه َتلم ل
التللالمٌل علللى اََ ئنللا وجتلنللً فللً مولللف
والحمللد هلل
وحالللة ال ٌحسللد علٌقللا إنسللال ،ألن ل كمللا َتلمللول مللل َللهم
علللى عشل ة َل علللى ا نللٌل أو مللا ٌحشل (دول أي سللؤا
وجوا س ٌحش مغلولة ٌدا إلى عنم وَتلد هل ا ٌعسله وَتلد
هللل ا َسلللَ وَحللل ٌلللدا أو ََملللى ممٌلللدة ،التلللالآل ملللا ا
ٌح لل  ،فاإلنسللال التالللل المفلل وض أنللل ال ٌ ضللى َقللل ا
المن لل لكلللل َتلملللول للللٌس أمامنلللا إال أل نمَ للل للواجللل
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سلجله شلَقاه واَقاملاه
ولكل َتد لن َدأه الح حٌث ع
على هل ا الشلخ المسلكٌل المسلَكٌل الحمٌل الل ي أملامكآل
والكل أو األك ل ٌتلللآل كٌللف للا ه األمللو وكٌللف ج ل ه
سلج عللى هل ا
سج على السٌد ( حملة علٌل س ع
وك ما ع
الشخ المجقو فً أنظا كآل ال ي هو أملامكآل وهلو أٌضلا ل
فت ل ل ووالتللا ل ه لو مجقللو  ،ولللٌس أمامنللا إال أل نبلل ح مللا
ب ح السٌد ( حمة علٌ س ،ولٌس أمامنا إال أل نسللن ملا
سللك السللٌد ( حمللة علٌل س ،ولللٌس أمامنللا إال أل نؤسللس
دلٌ ل مسَم ل ونؤسس دلٌ ل ٌؤسس ا َكادا ل حٌحا ل لوٌا ل فلً
أ هال الناس وفً نفوسقآل ،والحملد هلل الل ي أنتلآل علٌنلا وللد
سددنا فً ما سلكنا ،أنلا ال أ ٌلد أل أ كل كل شلًء فلً هل ا
المماآل َما ال ٌس الوله و َما الجمٌ للد َتل ملل السلف
واالنَما  ،ولكل أود اإلشا ة إلى َتض األمو .

أال مً ىاصر ٓيصرىا
وأكمااال الْاااَد الحْاااَم (داى ساااااهم كالماااه ااا والَ :ولكللللل أود
اإلشا ة إللى َتلض األملو المقملة و َملا أكلول للد ك َقلا
ساَما ل فً َتض المناسلَاه ،فلالك ٌ عللآل أو سلم سلواء ملل
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موجود وٌجلس أمامً أو مل فً الخا  ،عندما َلدأه هل
اللدعوى فلً أٌامقللا األوللى كللال ٌل ه مللل ٌ ٌلد أل ٌتل ف
الحلك ٌل ه إلللى الجانل المماَل الل ي للد أعسلمبه أك وََل
ولد أسمبنا دعوَ وكشفنا أك وََ وخداع فً المماآل ٌ ه
إلٌ ٌمو ما هو أٌن َالسٌد محمود الحسلنً؟ وملا ا ٌجٌل
للللن اإلنسلللال وكهنللل َتٌلللد علللل الحسلللٌل (س وَضلللحٌَ
ونقج وَتٌد عل المنَ الحسٌنً وَتٌد علل الوالل الشلٌتً
وَتٌد عل الوال اإلس مً ٌمو ل " :اَ ن سلٌد محملود إل
كال اح دعوى حك فما كال هلل ٌنمو اَ ن سلٌد محملود
إ ا نمللى وإ ا انَ لل ه لضللٌَ إ ل هللو علللى حللك وإ ا لللآل
فإ ل هو لٌس على حلك وٌحل آل علٌلن أل َنمل كََل
َنَ
أو َحو أو أل َنم اسلم أو َل ك " ،وَتلملول وكملا ٌتللآل
الجمٌ َهل م ه الدعوى كلمة حك ٌ اد َقلا َابل فكملا
ع فتلله دعللاوى ك ٌل ة فللً موالللف َشللَ هل الموالللف الَللً
َح ل اال فاإلمللاآل الحسللٌل (سل آل علٌل س هللو للاح
الكلمللللة و للللاح المنبللللك و للللاح الحكمللللة و للللاح
المتجدة (س آل علٌ س َال غآل ملل هل ا اسَ ل ونلادى
ٌن نا والجمٌ لد سم ه ا وك ملل ا َملى
أال مل نا
المنَ وك مل جلس َحه المنَ لد سلم م ل هل ا المتنلى
التللالمٌل شلاء سللَحان وَتللالى أل
للكل آل والحمللد هلل
ٌَحمك شًء لق األب وحة وسن ى ه سٌؤمل أو ٌكف ؟؟
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مً فنك أدٓيك
للنا مل ا ا ل إنل ملل نتلآل علٌنلا أل ب حنلا األدللة َهسلالٌ
مخَلفلة مَسلبة وأدللة متمملة وال ألل ملل أنل للو كلال لللٌس
لدٌنا إال دعوى المناظ ة فلً المملاآل لكفلى فكملا ٌتللآل الجمٌل
إنقا جدء ملل عمٌلدَنا وجلدء ملل كٌاننلا وجلدء ملل َا ٌخنلا
كمل ه وكمسلللمٌل ،وأنللا أسلله أي شللخ هنللا ٌجلللس فللً
ه ا المماآل عندما َعسه عل أحمٌة اإلماآل الجواد وعل أعلمٌلة
اإلملللاآل (سللل آل علٌللل س ملللا ا سلللَجٌ ؟ أللللٌس فلللً أ هلللال
الجمٌللل المنلللاظ ة مللل للللن الماضلللً ،هللل ٌوجلللد شلللخ
ٌتَ ض؟ ألٌس ه ا جدء مل المل ه ؟ أللٌس هل ا جلدء ملل
َا ٌخ المل ه ؟ وملل كلال فلً للن المملاآل وملل حضل فلً
لللن المجلللس لمللل حكللآل َالمنللاظ ة ول للالل مللل كانلله؟ أال
َتللللآل لملللد ألللل َقلللا المؤ خلللول ملللل السعلللنة والشلللٌتة للللالوا
المنلللاظ ة كانللله ل لللالل اإلملللاآل الجلللواد (سللل آل علٌللل س
والنللاس فلللً لللن المجللللس ألللل ه َللهل المنلللاظ ة ونٌَجَقلللا
ل لالل اإلملاآل الجلواد (سل آل علٌل س ا هَلوا وحلاكوا َلللن
التمللو المَحجلل ة لولللوا لقللآل هلل كللال فللً المجلللس وفللً
مجلس المهمول ه كال ٌوجد شلخ ٌملو هل ا الشلًء إ ا ل
كٌلللف حكمنلللا َهعلمٌلللة وأ جحٌلللة اإلملللاآل الجلللواد (سللل آل
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علٌ س ،لولوا لَللن التملو المَحجل ة لوللوا ٌمكلل ألل ٌعحلدد
إنسللال لللٌس َللهعلآل وٌعحللدد مللل األعلللآل هلل ا وال ل حللا فللً
الخا ال ٌوجلد شلخ أعللآل ملل اإلملاآل الجلواد (سل آل
علٌ س ،ا هَوا وحاسَوهآل كٌف ٌموللول للنلاس المنلاظ ة مل
السٌد محمود لٌسه فٌقا م ة إلن ال ٌوجد شخ هو أعلآل
حَلى ٌعحللدد ملل هللو أعللآل سللٌد محملود أو غٌل سلٌد محمللود
عنللدما ٌَنللاظ ال ،لولللوا لقللآل مللل حللدد َللهل اإلمللاآل الجللواد
(علٌ الس آلس هو األعلآل ألٌس الناس أللٌس كل ملؤ حلدد
إل اإل ماآل الجواد هو األعلآل ه ه ا ال ي حلدد األعلمٌلة هلو
أعلللآل مللل اإلمللاآل (س ل آل علٌ ل س ،وعلٌل ألللو  :إل فللض
دعلللوى المنلللاظ ة والملللدح َلللدعوى المنلللاظ ة للللٌس فٌقلللا إال
احَماالل:
 -1إملا أ ل هل ا الشلخ الل ي ٌل فض وٌمللدح إنسلال جاهل
وهللو مملللد وال ٌتلللآل مللا لللا وال ٌتلللآل مللا ٌَمسللن َ ل ومللا
ٌَحدث َ فً المماآل.
 -2وأما أن إنسال عمخادع وٌ ٌلد أل ٌخلدع النلاسٌ ٌ ،لد أل
ٌضحن على النلاس وٌ ٌلد أل ٌؤسلس َتلض اال َكلاداه
غٌللل ال لللحٌحة فلللً أ هلللال النلللاس وفلللً لللللو النلللاس
ولٌكس ل إلللى للالح عللددا ل مللل األشللخا وللنللا هنللان
احَمللاالل فللً الممللاآل ألنلل لللٌس أمامنللا إال هلل ا الشللخ
ٌدعً وٌمو َهننا نحَا إلى مل هو أعلآل حَلى ٌحلدد ملل
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هللو األعلللآل فللً الممللاآل إ ا كللال ٌللدعً االجَقللاد ولنحاس ل
لن المدعً ونحاجج ونكشف جقل وخداع سلواء كلال
ٌلللدعً االجَقلللاد أآل الَملٌلللد أآل ٌلتللل عللللى الحَللللٌل (كملللا
ٌم ـلولس فنمو ل أنه فً سالَن التملٌة (أو فلً سلالة
مل َملد س َمو َاالخََا الشخ لً للتللآل الوجلدانً الل ي
ٌح ل مللل االخََللا الشخ للً أو سللؤا ا نللٌل مللل أهل
الخَ ل ة أو سللؤا ا نللٌل مللل المجَقللدٌل أو الشللٌاع المفٌللد
ل بمئنال ،ولنَدأ:
أس َاالخََلللا الشخ لللً حَلللى ٌح للل التللللآل الوجلللدانً أو
اال بمئنال وأنا أسله الجمٌل عنلدما ٌخََل شلخ َنفسل
ففً المماآل حَى ٌ جل ٌَل أك مل واحد علٌل أل ٌخََل
دٌللد وٌخََ ل عم ل وهك ل ا ومللل للآل ٌ ل جل أحللدهما علللى
ااخلل  ،وَتللدها ٌكللول َكلٌللف هلل ا المكلللف اللل ي جللل
(مل لس دٌللد عللى عمل َملٌلد دٌللد واال اسله نفسللن أٌقللا
المن ف واسه المخادع واكشلف ك َل وخداعل ولل لل
مللل األعلللآل ه ل ا لشللخ ال ل ي للللد أو دٌللد ه ل ا األعلللآل،
والجوا َدٌقً ،فإل دٌد هو األعلآل فقلو المجَقلد األعللآل
المكلف (الشلخ س إللى
حس الف ض ،إ ل كٌف َو
مت فة وَحدٌلد األعللآل علل غٌل  ،وانلَآل َموللول ال ٌمكلل
لغٌ األعلآل أل ٌحدد مل هو األعللآل أي َموللول أل َحدٌلد
مللل هللو األعلللآل مللل َللٌل المَنللاظ ٌل ٌحَللا إلللى شللخ
أعلآل منقما حَى ٌحدد مل هو األعلآل ،واال هو أعللآل ملل
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دٌد أآل دٌد أعلآل من ؟ !!! َه عنلد الجمٌل أل َاالخََلا
الشخ ً ٌ َه أل غٌ األعلآل َ المكللف َ لو ة عاملة
ٌمكل أل ٌحلدد األعللآل إ ل هلو للٌس َلهعلآل وحلدد ملل هلو
األعلآل.
س لن ج ل إلللى شللًء مخ ل حٌللث ٌ ل ك ول َالٌَنللة وسللؤا
ا نللٌل مللل أه ل الخَ ل ة ،وأه ل الخَ ل ة عنللدما ٌح لددال أل
دٌلدا ل أعلللآل ،ملل عمل فقل أهل الخَل ة أعلللآل ملل دٌلـد أآل
للللٌس َلللهعلآل ،لٌلللـس َلللهعلآل؟ والجلللوا واضلللل َلللهل أهللل
الخَ ل ة لٌسللوا َللهعلآل أو ال ٌشللَ ب فٌقمللا أل ٌكونللا أعلللآل،
فدٌللد أعلللآل منقمللا ،إ ل كٌللف حللدد مللل هللو لللٌس َللهعلآل
وع ف األعلآل.
س ونفس الك آل ٌج ي فً الشٌاع.
دس وحللاولوا أل ٌخللدعوا النللاس َالشللٌاع ولللالوا شللٌاع بلَللة
التللللآل لنسللللآل َهنللل شلللٌاع بلَلللة التللللآل بالللل مملللدماه أو
سبوح ونسه بلَة المملدماه أو السلبوح ونحملك شلٌاعا ل
أل َتٌل شخ ا ل أو أك (مل لس واال ٌلهًَ نفلس السلؤا
هل أل خاللدا ل وَكل ا ل وغٌ همللا ملل بلَلة السلبوح أو كل
منقآل أعلآل مل المجَقد األعلآل ال ي أشا وا إلى أعلمٌَل ؟؟
والجللوا َللدٌقً إنقللآل لٌسللوا َللهعلآل مللل دٌللد ،إ ل كٌللف
ع فلللوا وحلللددوا األعللللآل؟ والَحَجاااوَ :ملللو فلللً سلللالَن
سل آ أهل الخَل ة وَمللو الشلٌاع سلواء كللال
اخََل وَملو ب
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مل بلَة التلآل أو فً الخا  ،ه ب ق ة (وغٌ هلاس
َتبلً مَل ا ل ألل ٌوجلد شللخ أو َوجلود شللخ لللٌس
َلللهعلآل وٌمكلللل أل ٌتللل ف وٌحلللدد األعللللآل وَتبلللً والتلللا ل
وخا جا ل َهن ٌوجد شخ َهن للٌس َلهعلآل ٌحلدد ملل هلو
األعلآل.

رفض ّإىكار
ولى َقذع الَْد الحَْم (داى سااهم كالمه ال أكمال ا والَ :إ ل
َل بآل َ فض المناظ ة وَمو نحَا إلى مل هو األعلآل ! !
والمححرااال :إننلللا للللو ب حنلللا كللل األدللللة واا لللا التلمٌلللة
وَنادلنلا عنقللا وكل لن َنادلنللا علل أدلللة وم لا السللٌد ال للد
(لدس س س إال دعوى وأعب وحلة المنلاظ ة لكلال هل ا كافٌلا ل
فللً أ جحٌللة و َمامٌللة أعب وحَنللا علللى َللالً االب وحللاه
الًَ ال َمَلن الدلٌ واأل التلمً وفً نفس الوله َل فض
المناظ ة ،ومتنى ه ا لو كال لن اإلنسلال ٌمَللن (% 06س
نسللَة َللل جٌل ألحمٌللة لضلللٌَ وأب وحَلل  ،فالسلللٌد ال لللد
(للللدس سللل س عللللى األلللل ٌمَللللن (% 01س نسلللَة َللل جٌل
ألحمٌة لضٌَ وأب وحَل ألنل (للدس سل س داد عللى للن
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الشلللخ َالنسلللَة َسلللَ دعوَللل (للللدس سللل س للمنلللاظ ة
و فللض لللن الشللخ المنللاظ ة وكمللا كللال الَل جٌل للنَللً
األك آل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلصس وللم مل الك ٌآل عنلدما فلض أهل نجل ال ملل
الن للللا ى فضللللوا المَاهلللللة وعنللللدما فللللض المشلللل كول
وغٌ هآل اإلٌَال َم الم مل أو َتشل سلو م لل أو َسلو ة
م ل ..
آ
سل أي إنسلال عالل ملا ا سلٌتم سلٌملد
والتم ٌمو َقل ا ،ب
أب وحة اح الواحلد والسلٌَل وللٌس أمامل حل ٌبملئل
إلٌ إال هل ا الب ٌلك فلً المملاآل ،فالمنلاظ ة َكلول دللٌ ل كملا
كانللله دللللٌ ل فلللً دمللللل اإلملللاآل الجلللواد (سللل آل علٌلللل س
والمنللاظ ة َكلللول دللللٌ ل كمللا كانللله دللللٌ ل فللً دملللل السلللٌد
ال للد ( حمللة علٌ ل س وك ٌ ل ممللل ٌجلللس هنللا ٌتلللآل أل
ال ث السنٌل (على األل س مل م جتٌة السٌد ال ٌوجد أهل
الخَ ة والَحك مل الَحك وللد مل لللد وللآل ٌكلل إال المحلو
الللل ئٌس وهلللو عنلللوال المنلللاظ ة وبللل ح السلللٌد للمنلللاظ ة
( حملة علٌل س ولللٌس فملب المنللاظ ة المَاشل ة َالمشللافقة
َ بل ح أسلالٌ أخل ى للمنلاظ ة فبل ح كََلا ل وللالوا للٌس
مل اخَ ا لكآل وللالوا هل َحلوث أ عسلَا وللٌس هلو الل ي
كََقللا ولللالوا هللو كاَ ل ولللٌس َمجَقللد وسللم الك ٌ ل َق ل
األ عب وحاه وغٌ ها.
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بٔع٘ الػذٓرّ .....أٍل اخلربٗ
اى ل الَْد الحَْم (داى ساهم م شوِ:
ونفس األ عب وحاه والشَقاه َ ك وَملا فلً المملاآل ونؤكلد
ونمو مل هآل أه الخَل ة مملل دعلى للسلٌد ال لد لن جل
إلللى الَلله ٌخ ونحللل فللً هل الوالتللة (الغللدٌ س بمللل مللل أهل
الخَل ة و بمللل مللل المشللاٌخ و بمللل مللل التلمللاء َللاٌ واعَ ل ف
َهحمٌللة علللً اَللل أَللً بال ل (س ل آل علٌ ل س َللوفى النَللً
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلصس فمل َمً م علً َل أًَ بال (س آل علٌ س فلهٌل
أهللل الخَللل ة أٌلللل مشلللاٌخ لللل ٌ أٌلللل مشلللاٌخ المدٌنلللة أٌلللل
المقاج ول أٌلل األن لا أٌلل أ لَحوا أٌلل كلانوا أٌلل وللوا
مللا هلللو ملللولفقآل مللل أمٌللل الملللؤمنٌل (سلل آل علٌللل س أللللآل
ٌسمتوا َالغدٌ و ك الَا ٌخ وجود أك مل مئة ألف حلا
فً لن المكال لد سمتوا الو ٌة وحضل وا الٌَتلة أٌلل هلآل
َتللد وفللاة النَللً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلصس ولٌسلله الحاد للة َتٌللدة َمللا َضلللتة
أشق إ ا كال أه الخَ ة م هؤالء ال ٌل َخلوا عل دعلوة
أمٌ ل المللؤمنٌل (س ل آل علٌ ل س حَللى لللا (س :إنللً ال
أسَوح ب ٌك الحك لملة سالكٌ  .ألنل ٌتللآل َمللة السلالكٌل
وٌتلآل الناس وغال الناس َكول عَلدة اللدٌنا واللد هآل أٌلل
هآل أه الخَل ة ومشلاٌخ الكوفلة مملل كلال َحله منَل أمٌل
المؤمنٌل ( س آل علٌ س أٌل هآل ملل موللف اإلملاآل الحسلل
المجََى (علٌ الس آلس و بمل وللف ملنقآل مل اإلملاآل الحسلٌل
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(س آل علٌ س حَى نَحث علل أهل الخَل ة والمشلاٌخ فلً
المماآل .هك ا عانى السٌد ال د ل لن لآل ٌبل ح عنلوال أهل
الخَ ة فً سالَ التملٌة ( حمة علٌ س وك لن ٌتلآل َلهل
الشللللٌاع سٌ لللل ف إلللللى غٌلللل وٌتلللللآل َللللهل الحللللودة ٌَللللد
المؤسساه وسَ ف الشٌاع ٌَل بلَة الحودة وٌَل النلاس
إلى غٌ وألن ال ٌمَلن الشٌاع فً الحودة وفلً غٌ هلا للآل
ٌ ل ك عنللوال الشللٌاع ( حمللة علٌ ل س ه ل المتانللاة الَللً
ل وغٌ ها ك ٌ .
كانه َح

ابً أبُٔ عرب التارٓخ
وأودف الَْد الحَْم (داى ساهم والَ :الحمد هلل نحلل ال نملو
المنللاظ ة دلٌ ل َللاآل وحٌللد ولللآل نب حقللا كللدلٌ َللاآل فللً ه ل
الم حلللة فملنللا إل لللآل َكللل المنللاظ ة علٌللن دلللٌ ل َاملا ل فٌوجللد
ك ٌ مل األدلة ب حناها فً المملاآل وأنله كمكللف علٌلن أل
َ جل م ا على م ا فالنٌَجة :أعبل م ا التالآل ال نسلَغ
عنللدما ٌكللول أمٌلل المللؤمنٌل (سلل آل علٌلل س لللد َ للدى
وعللٌل دٌللاد اَللل أٌَلل والٌللا ل علللى الَ لل ة و لللى جماعللة
و لى جمتة ه ا ال ٌكلول إمضلاءا ل وإلل ا ا ل لدٌلاد اَلل أٌَل
مبلم لا ل فتنللدما ٌنح ل ف ال نحاسللَ لحجللة المللو  ،لللد وضللت
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اإلماآل (س آل علٌ س فً ٌوآل ملل األٌلاآل وكلال إملاآل جمتلة
لحٌل
فقو عاد وه ا إل ا َتدالَ وهل ا غٌل َلاآل وغٌل
َ الواج علٌنا أل نَحث عل مواللف ال جلا فههل الٌَله
(سلل آل علللٌقآلس ٌَتللاملول َالظللاه و ٌَللولى السلل ائ
وه ل ا لل ل اإلنسللال َللٌل لحظللة وأخ ل ى فممكللل ٌكللول فللً
لحظلة لل خ و لٌة متٌنلة لل ع لمة متٌنلة وفلً اللحظلة
األخل ى َكلول نفسل شلٌبانٌة فٌنملل للل اإلنسلال وٌنملل
نفللس اإلنسللال وٌنمل ل مولللف اإلنسللال َللٌل لحظللة وأخ ل ى
وٌَل حالة وحالة انٌة وعلٌل  ،اَح لوا علل اا لا لكل علالآل
ٌوجد م ا أٌل م ا التالآل أنه أٌل اا ا الًَ َمَلكقلا وأنله
أٌل اا ا الًَ َمَلكقا و جل ه اا ا على اا ا .

تفكّر ّالتحل باملعصْو (علُٔ الشالو)
اى ل الَْد الحَْم (داى سااهم :نحل للنا والحمد هلل إل شاء
وََسلللدٌد نسلللتى ألل َكلللول جمٌللل أفللل اد المجَمللل الشلللٌتً
وا إلس مً مل أه الخَ ة والجمٌ مل الحودة الشٌتٌة وملل
الحللودة السللنٌة ومللل الحللودة اإلس ل مٌة ن ٌللد مللل الجمٌ ل أل
ٌَحث عل الدلٌ التلمً ن ٌلد أل ٌََل اللدلٌ التلملً حَلى ال
ٌَ دى الجاه حَى ال ٌَ دى المنَفل وهل مسلؤولٌة عللى
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الجمٌ َحملقا ،وال َهس إل شاء أل نخَآل ه ا الشًء نمو
بمل هآل أه الخَ ة وأٌل َحوث الخلا وأٌلل إلل ا المجَقلد
ف جل الشل ٌفس
لإلملاآل المت لوآل (سل آل علٌل وعجل
بمل سٌم ل و بمل سٌمو َحم شٌئا ل وأٌلل األسلَا الل ي سلٌم
ل وأٌل إجلادة االجَقلاد الَلً ٌَمسلن َقلا ال َوجلد َل ألل أوا
ال واٌاه ،فً ه ا ا لمولف ٌوجلد هنلا ملل البلَلة ٌقلاَول هل ا
الشللخ الل ي هللو أمللامكآل وال ٌحكللول علللً أمللامً وال أمللاآل
للً وٌنمل للً الكل آل ال ٌَحلد ول
شخ ٌتلمول َهن سٌ
عنً َسوء هك ا ٌقاَول هل ا الشلخ الل لٌ الفمٌل وَل ك وا
واسَحض وا مولف اإلماآل (سل آل علٌل س عنلدما ٌواجقونل
وجقا ل لوج وٌمولول ل ا ج مل حٌث أٌَه ال حاجة لنلا َلن
ا ج ٌا ا َل فابمة إل الدٌل َخٌ وم هؤالء وأَنلاء هلؤالء
إ ا للللآل ٌكونلللوا هلللآل َهنفسلللقآل أو َتضلللقآل أو جملللٌتقآل أو مملللل
سٌلَحك َقآل الحما ل ٌواجقول اإلماآل (علٌل السل آلس وٌحا َونل
(س ل آل علٌ ل س وٌمولللول ل ل ا ج ل مللل حٌللث أٌَلله فاإلمللاآل
(س آل علٌ س سٌكول أضتف مل ه ا المولف ال ي أنا فٌل
َك ٌللل وك ٌللل وك ٌللل لللل لن ٌَجللل أ م للل هلللؤالء المنحللل فٌل
وٌمولللول أ ج ل مللل حٌللث أٌَلله ال حاجللة لنللا َللن وال ٌوجللد
وسلٌلة وال ٌوجللد مللل أن للا لإلمللاآل (سل آل علٌل س إال مللل
أخل ل إال مللل اََ ل الللدلٌ التلمللً ،فهنللا أ جللو مللل الجمٌ ل
وأبل مل الجمٌ أل ٌسلن الب ٌك التلمً فً ه اللحظاه
وٌتود نفس مت فة الدلٌ وإََاع ون َ  ،ألن عندما ٌكول
مولف لن الد اعٌة وداعً الحك واإلماآل المت لوآل (سل آل
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علٌ س أضتف مل ه ا الموللف سلوف ال ٌلَحلك للن اإلنسلال
َالَهكٌد.

ىصٔح٘ ّإلزاو
وأخَااوا َ ا ل الْااَد الحْااَم (داى ساااهم :نن للل الجمٌ ل ونن للل
أنفسللنا أل نسلللن الللدلٌ التلمللً إ ا كللال ه ل ا اإلنسللال الحمٌ ل
ال ل لٌ ال ل ي أمللامكآل حالٌ لا ل ٌللدعً دلللٌ ل وٌ للد أ ل ا ل وأنلله
وجللللده َللللهل هلللل ا الللللدلٌ وهلللل األب وحللللة أ جللللل مللللل
األ عب وحاه األخ ى وَتد ٌوآل أو َتد ساعة َل َتلد انٌلة إ ا
وجده دلٌ ل أ جل مل ه ا الدل ٌ فلتنة علٌن إ ا لآل َلَحك
َ لن الدلٌ ولتنة علً إ ا َمٌه وأنا أَمسن َق ا الدلٌ إ ا
وجللده أعب وحللة أ جللل مللل هلل ا الممللاآل فنن للحكآل ونن للل
أنفسللنا إل شللاء أل نَمسللن َب ٌللك الحللك ونبل ل ب ٌللك
الحك إل شاء ونََتد عل الدنٌا ونََتد عل اال ََاب َاللدنٌا
ونَلا ن لكلآل فلً الخَلاآل هل ا الٌلوآل وإل شلاء َكونلول ممللل
ٌبل الحك وٌكول ممل َاٌ أمٌ المؤمنٌل (سل آل علٌل س
فً ه اللحظة وٌكول الجمٌ لد عمد النٌة والتدآل لو كال فً
لللن المولللف وفللً لللن الدمللال لكللال خ ل م ل اإلمللاآل أمٌ ل
اإلماآل أمٌل الملؤمنٌل
المؤمنٌل (س آل علٌ س ولكال ن
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(س آل علٌ س ولكال ا نَفض على السمٌفة و ا على السمٌفة
ودخ ل َالسللمٌفة وهللدآل وحبللآل مللا َعنللً فللً السللمٌفة فلللنخل
النٌاه جمٌتا ل وأل ٌجتلنا َتالى مملل ٌنَ ل للحلك ومملل
َ الحك ونسلهلكآل اللدعاء والَسلدٌد والن ل ة ونسلهلكآل
ٌعنَ
الدعاء لننا شفاعة أه الٌَه (س آل علٌقآلس.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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