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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

أشألك ٍاأهلل ٍاأهلل ٍاأهلل ,جبمَع ماا شاأل ك ًماا مل أشاألك
مااع يعااَل دٝلااك ,أن تص ا ُ ي اآ ستم ا ًأه ا َ ااىً ,أن
تأذن لفرز مع فردى فرزُ أًلَاٖك ًأصفَاٖك مع خ قك ً ,ى
تبَ العاملني ًتو كول ,يذّ ذلك ٍا رب العااملنيً ,أيطا
شااٛلُ ٍااا ذا ادتااٝو ًارااارامج ع مَااع م اا ش األ ك لعاد ا
ال نَا ًآد ا٠خرّ.
ًع :
يناا ما تقااارأ شن ظاااإ اهلل تعاااا هاا ا البشاااح ادتَاا املم اااع
تكااٌن الصااٌرّ مبصااطْ ًًالااشْ لا ٍك ًتكااٌن ا شاااارت
خطٌّ ي ٓ اٞ

حنٌ اذتق ًأطرًساْ صااس اذتاق ااٖل آو

ستما ( ,)أشاأو اهلل الع ااُ القا ٍر أن ٍناٌّر ا املٛلا
(())2

الباسح ًٍعمّق شميانى ًٍجب ى ًٍجب نا ي ٓ خ مْ ًنصرّ مٌٜناا
ًمق انا صاس السمان أشألى ًأتٌش شلَى (د ت

رتاى) أن

ٍرز نا ظفايْ ستم ًآو ستم (ص ٌات اهلل ًشٝمى ي اَول
أمعني).
ًاذتم هلل رب العاملني
ًالعا بْ ل م قني

حمنود احلسين

(())3

اإلهــــــــــداء 
أهدي هذه الكلمات إلى رمز الحق صاقا
اليد العليا صلق اممقو صالزمقار أرصا قا
فداه صعجّل أهلل تعالى فوجه صالقى الممدقد
المخلققل ليتققيله الحاق الم عق صالققى
المققنم يا الدققا ايا المللققزميا ققالح
حتققوة م ا ققا الم ققد ع ّجققل اهلل تعققالى
فوجه صرزا قا ريتلقه ص دقوته صتدملقه
عاققى أر تك ق ر هققذه الكلمققات مققا الع ققد
المقذ الخقا الواجق إلقى اهلل ليوفق
رجل إ ه عليمٌ ا صماك ل .
العبد املذنب
أبو أمحد

(())4

األفضلون عهد اهلل (عزّ وجلّ)

بسه اهلل الرمحن الرحيه
ًاذتم هلل رب العاملني ًالصً ّٝالصٝمج ي ٓ أظار خ قاى
ستم الصادق اٞمني ًي ٓ آلى املَامني اهل اّ املو ٍني ًي ٓ
يباد اهلل الصاذتني املد صني ل شق من أن امت ال نَا ش
َامج ٌٍمج ال ٍع.

قال اإلماو اهلادي (:)
لـوال من يبقى بعد غيبة قائمكم ( )من العلماء
الداعني إليه والدالني عليه والذابني عن دينه حبجج هللا
واملنقذين لضعفاء عباد هللا من شباك إبليس ومردته ومن
فخاخ النواصب ملا بقى أحد إال ارتد عن دين هللا ولكنهم
الذين ميسكون أزمـة قـلوب ضـعـفـاء شيعتنا كما ميسك
صاحب السفينة سكاهنا ,أولئك هم االفضلون عند هللا عز
وجل.
(())5

العبـادة ومعـزفة اللـــى
شنَّ ا هلل شاابشانى ًتعااا ين ا ما خ ااق ارت ااق ععم ااى ًأ ا
صٌري طفى ًأسكل ت ريي ع مى ,خ ق ارنصان ع أسصع
صٌرّ ص ٌّرها ًأيعل خ قْ راّ بوا ًدع ى شَ خ قى ًدع
ه ا الكاٌن الفصاَمب اا فَاى ماع ا اٖع خ قواا هاٌ شاَ ها
ًمصدرّ رت م ى ًأيطاي نى ًفض ى انس يعَل مع انٌز
يعم ى فٌه لاى العق ًدع اى ٌاشاط ى شاَ ال ي آ ارت اق
ًأمري الطايْ ًالعبادّ ًدع ما أمري اى هاٌ خ ماْ ملاا فَاى
مص ا ش ى ًتكام ااى ًر َااى ًنواااي يمااا فَااى لاارري ًتصاااف ى
ًاحنطاطى.

ااو شبشاناا ى ع ستكاال ا ا ااى املناسّو ي اآ نبَااى اٞااارمج
( صاا ٓ اهلل ي َااى ًآلااى ًشاا ل)(( :م اا خ قاااات ادتااااع ًارنااااض شٜ

لَعباا ًن )).
(())7

ًأن ها ي العبااادّ ٜتسٍا اهلل شاابشانى ع م كااى ً رتااى ًٜ
تاانقم منااى ظااَٗال ين ا تراوااا ًلكنوااا طرٍااق ملعرفااْ اهلل
شاابشانى ًتعااا ًأن معرفااْ اهلل هااُ أي اآ مراتا الكماااو
ارنصانُ ال ِ رمسى اهلل لإلنصاان منا خ قاى ش أن
الناط ش ر ول فرادٔ

عار

ما اا فارد درداْ معرف اى ر اى

لَص شق دسإ املعرفْ اذتقَقَْ دار الصعادّ اذتقَقَْ جبٌاري
ًحتت ظ ى شبشانى ,فد ق اذتَاّ ال نَا ًدع وا دار شخ باار
ًام شان ًا ً ٕٝدع وا يصٌر ًأزمان ٍ ا رز فَواا ارنصاان
سص ا يمااري ًتك َفااى لاامع يصااري ع م ا ارز الكماااو
ارنصانُ ًٍن ق مع يصر ش يصر ًمع مرس ْ ش مرس اْ
سص شش ع ادي ًتقب ى ل عالَل املرس ْ الٝسقْ.

(())8

املزســل وتزبيــة البشزيـــة

ًاان مع لطفى شبشانى ًتعا ي ٓ خ قى هٌ شنىُ أرش هلل
رشٝل مع أنفصول ٍ ٌن ي َول آٍات اهلل ًٍعّمٌنول اذتكمْ
ًالك اب ًشب الطايْ ًطرق اهل اٍْ ًارميان اهلل ًدع ول
ًّ سصنْ ش دهل مع ل نى شبشانى أفض تص ٍ ًيّمول
أفض تع اَل ًدع اول معااهر ٍ٠اتاى ً رتاى تن قا البعارٍْ
ٌاشط ول ش أي ٓ مراس خ قوا ًهُ العبٌدٍااْ اذتقاْ هلل
شبشانى ًتعا  ,فانن ها ي الا نَا اا حتم اى ماع تنا ضاات
ًتضااادات ًأفكااار تكااٌن شاسااااْ لكااُ ٍنمااٌ وااا يقاا
ارنصان ًٍك ص فَوا معارفى ًأفكاري ً وا تُم شع نفصى
ًص ق ٍقَنى ً وا تصذ ال ردْ اليت

ص ي َوا ًاملراس

اليت ختطاها حنٌ ٌغ امالى ,فذع لك مرس ْ ظرًفوا
ارتاصْ ًتعالَموا ارتاصْ ًرشٌهلا ارتاص املٖٝل لعارً
نضااذوا ًتقب ااوا ًاش ا ع ادها ل قبا املرس ااْ الٝسقااْ ًالاايت
(())9

تُصذ مرس ْ اٜن قاو ًالنضار البعارِ ,فاأًو مرس اْ هاُ
مرس ااْ نااسًو آدمج ً عج ااى (ً )اشا مرت سراااْ اررشاااو
ارهلُ ش البعرٍْ لمع رنامر أي ّي اهلل شبشانى هلل ًدع
أنبَاإي ًأًلَاإي املد صاني هال الا ٍع ٍأخا ًن ي آ يااتقول
تو ٍ الناط ًتر َ ول الرت َْ اذتقَقَْ اليت تضمع ال اٌازن
الصشَمب ني شش قراري ًأماناى ًشاٝمْ أماري ع الا نَا ً اني
شعادتى ًرلاي ع ا٠خرّ.

(())01

التكامل والزقي الزوحي
ًدع سراْ الصرا ني يٌام ارتري ًيٌام العر ً أٌ
اذتق ماع أٌ الباطا هاٌ ايا ّ شرتقاإ ارنصاان ش درداْ
امالى فأمَري ٌاشطْ أنبَاٖى ًر ش ى ال ٍع

م ٌن تعالَماى

هل اٍْ ارنصان ًنوااي ياع طاياْ يٌاما العار ً أٌ الباطا
فكانت ه ي ًشَ ْ ل صاف النفض اليت س ر اهلل مع ٌغوا
ً َّع طاي ى اليت دع وا ًشَ ْ لب ٌغ م ارز الكماو الرًسُ
ًالنفصُ ًاررتقإ ى حنٌ معرفْ ر ى ,فكانت املرس ْ اًٞ
ل بعرٍْ هُ م رس ْ اَٖاْ ماع اًٞامار ًالناٌاهُ تا ٖٝل ماع
صاااطْ اذتَاااّ ًظرًفوااا ًتقاا مت ًتطااٌرت هاا ي اًٞاماار
ًال عالَل مع تطٌر اذتَاّ ًنضر ارنصان ف عالَل الصمإ لنٌح
( )أر ٓ مع تعالَل آدمج ( )أِ أاجر اماٜلً ,تعالَل
ش راهَل ( )ع صشفى أ غ مع تعالَل نٌح (ً ,)تعالَل
مٌشٓ ( )أاجر شعْ ًيمقاال ماع تعاالَل ش اراهَل ()
ًتعالَل يَصٓ ( )أاجر مع تعالَل مٌشٓ (ً ,)ا
مرس ْ تنصذ ما ب وا مع اًٞامر ًال عالَل ًتوَ٘ ملرس اْ ماا
عا ها س اآ ًصا ت ش املرس ا ْ النواَٖااْ ًهاُ مرس ااْ خااا
(())00

الرشاا ( صاا ٓ اهلل ي َااى ًآلااى ًشاا ل) فكااان صاا ٌات اهلل
ًشٝمى ي َى آ خر اٞنبَاإ ًرشاال ى آخار الرشااٜت ًتعاالَل
رشال ى ناشدْ ملا ب وا مع ال عاالَل ًهاُ ارتا اْ ًالنواَٖاْ
ًالكفَ ااْ لٌصااٌو ارنصااان ش أي اآ دردااْ مااع الكم اااو
ًاملعرفْ ارهلًَْ ,هُ الرشالْ الصاذتْ لك يصرً ,لك
يصر تعالَل منصذمْ مع تطٌر البعرٍْ ً ٌغوا أي ٓ مراس
الر ُ ًامل نَْ ًال ق مج الع مُ ًال كنٌلٌدُ ,فوُ ع ا
مرس ْ تكٌن مٖٝمْ هلا ًتق مج اذت اٌو املٖٝماْ ًاٞسكاامج
املناشاابْ الاايت تضاامع سراااْ ال ااٌازن ع ه ا ي اذتَاااّ مااع
ال طٌر الع مُ ًالفكرِ لإلنصان ًمع تط عى حنٌ ٌغ الغاٍْ
مع خ قى ًهُ العبادّ اذتقَقَْ هلل شبشانى ًتعا  ,فكان
الرشٌو ( ص ٓ اهلل ي َى ًآلى ًش ل) هٌ أاما ارت اق ًهاٌ
صااٌرّ الاانفض البعاارٍْ امل كام ااْ كاا معااانُ الكماااو
ًالق ًّ اذتصنْ ًهٌ خا الرش ًرشال ى خا ْ الرشااٜت
ًهااُ اذتذااْ البالغااْ ي اآ ارت ااق ش ٍااٌمج القَامااْ ًنعامااى
الكام امل كام ش ٌٍمج شن وإ ال نَا.

(())01

التدرج يف التطبيق
لكع يمر الرشالْ املقرتن مع يمار رشاٌهلا ً اٖا ها الباالغ
 32يامال مل ٍك ما تطبَقاى فكاجري ماع ال عاالَل مل تأخا
أ عادها اذتقَقَْ ع ال طبَاق ًالكاجري ماع الع اٌمج القرآنَاْ
ًالكنٌز القرآنَْ مل تعور ي ٓ مَ ان اذتَاّ ًلكع تطاٌر
ارنصاااان الفكااارِ ًالع ماااُ افَا ا نظواااار ها ا ي الع اااٌمج
ًششاا جمارها رت م ااى ,فذعاا اهلل ماااع عاا رشااٌلى أًلَاااإ
م ااٌن صاافات نبَّاا ى ًامالااى ًششاا ع ادي فكااانٌا ة ااْ
الرشالْ ًمع نوا ًأًيَْ ي ل اهلل ًمعااهر سكم اى ًااان
ا ا ًاس ا ماانول

م ا تكااالَ ظااريَْ ًتعااالَل رًسَااْ

منبجقااْ مااع تعااالَل ارشااٝمج ًتنق ا ارنصااان مااع مرس ااْ ش
مرس ْ أارب ًأنضر ًأيعل ل طبَق الع و ارهلُ ال ِ دإ
ى الرشاٌو اٞيعال ( صا ٓ اهلل ي َاى ًآلاى ًشا ل) ًالا ِ مل
ت وَأ العقٌو ًالنفٌط ل طبَقى ًحتمّ تعالَمىً ,اان ا
ًلااُ مااع يرتتااى ٍأخ ا عقااٌو ٌمااى حنااٌ مرس ااْ أنضاار مااع
شا قاتوا فَم شع اهلل الناط ٌلَى مع أطاياى ااان مٌلاع
رةْ اهلل ًرلاي شبشانى ًمع يصاي ااان مٌلاع شادطى
(())02

ًشن قامااى فَمااٌت مااع ماا ات ي اآ َنااْ ًهااُ دردااْ امالااى,
ً َاآ مااع

َاآ ي اآ َنااْ ًهااُ دردااْ تكام ااى أٍض اال,

فكانت أًو مراس تطبَق الع و ارهلُ ع شاماو البعجاْ
ًالرشااالْ ادم ٍااْ ً ع ا ش ااامج النعمااْ ي اآ البعاارٍْ ي اآ
مص ٌٔ اذتكٌمْ ًادت واز اذتكٌمُ ع يو أمري املٛمنني
( )فكااان الرد ا الععااَل ال ا ِ م ّج ا الع ا و ارهلااُ ع
شدارتى ًسكٌم ى ًش ٌاى ًأًاماريً ,لكاع يقاٌو النااط
ًنفٌشوا مل تكع ص ٌٔ تقبّا العا و ً باٌو اذتاق فا مع
الق َا ًزاغ يااع اذتااق الكااجري ًمل تا مج سكٌم ااى ًمنوذااى
سٓ

ى أظقٓ اٞظقَإ لعنْ اهلل ي َى ثل ان ق ت املرس ْ ش

مرس اااْ ارماااامج اذتصاااع (ً )اانااات مصاااريتى ًتك َفاااى
خي

اٞش ٌب يع مصاريّ أماري املاٛمنني (ٜ )خا ٝ

العرً ادَطْ ى فكان مصاملال شظطرارال معاهرال ًاان
ش مى ام شانال ل نفٌط الصااد ْ املٛمناْ املطَعاْ هلل ًرشاٌلى
ًشم شانال ل نفٌط املرٍضْ الصادّ يع اذتق ًالعا و ً عا ها
مرس اْ ارمااامج اذتصاني (ً )ها ي املرس اْ هلااا ًزن ااابري
ًيعااَل ع مصااريّ البعاارٍْ ًهلااا ً ااع ع مصااريّ اذتراااْ
الرشالَْ لٟنبَإ ًالرش ًلق سعَت ه ي املرس ْ ًرمسهاا
(())03

ارمامج اذتصني (ً )أصشا ى الربرّ شه ماماال اابريال ينا
اٞنبَإ ,سَح أنول هَأًا الناط و ي املرس ْ ًاانات ها ي
املرس ْ هُ اذتامسْ ع شن قااو البعارٍْ ش مرس اْ م ق ماْ
مع الكمااو ,فكانات مٌلاع توَٗاْ أنبَاإ اهلل س آ نّآ
زارٍااااا ( )أن ٍكااااٌن لااااى ش ناا اال ااذتصااااني ًفادعااااْ
افادعااْ اذتصااني (ً )منوذ اال اماانور اذتصااني ()
فرز ى اهلل َشَٓ ًف نى فَاىً ,لكاع هناا فارق اابري ع
املاانور َنااى ً ااني اذتصااني فاانن ظاارً اذتصااني ًمٌادوااْ
اذتصني ًنفض اذتصني ً  ٕٝاذتصني (ً )توَْٗ أصشاب
اذتصني ( )ل ك املرس ْ ال ارخيَْ اانت خٝصْ ملصريّ
اذتراْ الرشالَْ لٟنبَإ ًأصشاب خٝصْ البعرٍْ ًمثرّ
مع مثرات اجملوٌد ادتوادِ ًالرت ٌِ ل ٟنبَاإ ًالرشا ي آ
م ٔ تأرٍذ ارنصانَْ.

(())04

احلشـــني ( )والتويئــة للموـدي
()
شن سراْ اذتصني (ً )شخٝص أصشاب اذتصني ()
ًتضشَ ول ًتفانَول مع أد العقَ ّ اذتقْ هُ القاي ّ اليت
ي ٓ أشاشوا ترشٓ لبِ نات البنإ الكام ل ًلْ الع و ارهلُ
قَادّ مٌٜنا املف ٔ املو ِ املٌيٌد (ي َى الصٝمج ًيذ اهلل
تعا فردى) ف ًلْ املو ِ ( )هُ دًلْ اذتق ل الباط
ًهااُ العاا و لاا الع اال ًادتااٌرً ,ارميااان لاا الكفاار
ًالنفاق ًارذتاادً ,هاُ الصا ق لا ارفارتإ ًارحنارا ,
ًهُ الع ل ل ادتو ً ,شن ه ي املفاهَل ب ٌغوا ًيعم واا
ًأسقَ وااا هااُ مباااد ٙصاااس الرشااالْ الععَمااْ الرشااٌو
اٞيعل ( ص ٓ اهلل ي َى ًآلى ًشا ل) ًالايت شابق ًشن أظارنا
ااأن ظاارً اذتَااااّ ًششاا ع اد العقاااٌو ًالنفااٌط مل ت وَاااأ
ل شقَقوا ًشن حتقَقوا شَ شقق قَادّ شبط الرشٌو اٞيعل
(ص ٓ اهلل ي َى ًآلى ًش ل) املو ِ (ً )املُعَ مع ب اهلل
شبشانى ًتعا ل شقَق مباد ٙدٍنى ًتعالَمى ًحتقَق رشاالْ
سبَبااى ستماا ( صاا ٓ اهلل ي َااى ًآلااى ًشاا ل) اام ااًْ ,شن
(())05

حتقَق ه ي املباد ٙمل ٍكع لٌ مل تكع ثٌرّ اذتصني ()
ًنوضا ى ًتضاشَاتى الايت ة ات يناٌان ها ي املبااد ٙينااٌان
اذتااق ل ا الباط ا ًالع ا و ل ا الع اال ًادتااٌرً ,ارميااان
الصاااادق لا ا الكفااار ًالنفااااق ًارذتاااادً ,الصا ا ق لا ا
ارفااارتإ ًارحنااارا  ,ها ا ا العناااٌان أصااابمب ايا ا ّ لرت َاااْ
ماااهري مٛمنااْ شت صااْ هلل ًلرشااٌلى ( صا ٓ اهلل ي َااى ًآلااى
ًش ل) ًل رشالْ ,مطَعْ لقاٖ ها اطايْ ًتضشَْ ًتفااانُ
أصشاب اذتصني ( ,)فكاان اذتصاني ( )مُعَا هلا ي
املرس اااْ ماااع ارشاا ع اد ًال كاماا ًهلاا ي العااارً ًها ا ا
اري اد هٌ مع شلطا اهلل ل ناط ,لنق البعرٍْ ش مرس ْ
أي ٓ ًتوَْٗ الناط ًاجمل ماع ل قبا دًلاْ العا و ارهلاُ دًلاْ
أمري املٛمنني (ً )ال ضشَْ ماع أدا ش ام واا ا ضاشَْ
أصااشاب اذتصااني (ً )أه ا َ ااى (ص ا ٌات اهلل ًشااٝمى
ي َول أمعني).

(())07

أهل البيت (عليوم الشالم) وتويئة
الهاض
اان ا شمامج مع ع ارمامج اذتصني ()

ما يناٌان

توَٗااْ الناااط حنااٌ تقب ا أطرًسااْ اذتااق الكام ا لصاااس
العصااار ًالسماااان ( ي َاااى الصاااٝمج ًيذاا اهلل تعاااا فرداااى)
ًأفكااااري ًمبادٖاااى الااايت هاااُ مبااااد ٙالرشاااٌو ًأهاا َ اااى
( ص ٌات اهلل ي َول أمعني).
ًاانٌا جيع ٌن مع سراْ اذتصني ( )العنٌان اٞاارب
ًالراٍْ اٞيعل ًاٞشااط املا ني حناٌ ها ا البناإ ًحناٌ ها ا
ارنطٝق.
ً ه ي املصريّ الععَمْ لرشٌو اهلل ًأه َ اى (صا ٌات اهلل
ي َول أمعني) ًماع شابقول ماع أنبَاإ ًأًصاَإ هاٌ لامع

(())08

الربنامر ارهلُ املع لنصمب البعرٍْ حنٌ حتقَق دًلاْ العا و
ارهلُ ع آخر السمان قَادّ املو ِ املٌيٌد.
ًه ا الربناامر ماع ألطاا

اهلل شابشانى ل كاما ارنصاانَْ

ًلكع ٌّ دًلاْ الباطا ماع دواْ ًينذوَ واا ًطغَانواا ماع
دوْ أخرًٔ ,ل ط اهلل شبشانى ًتعا ذتماٍاْ ًلَّاى ()
ماع الطغااّ ًالعاااملني أخفااي ياع يَااٌنول ًسذباى ياع نَ ااول
لكُ ٍ ّخ ري لٌَمج مع ٌمج أي ّي اهلل ع مكنٌن ي مى.

(())09

عجز القوانني الوضعية
ع أن تعذس البعرٍْ يع تطبَق مَع رازتوا ًأفكارهاا
ًنعرٍاتوا ي ٓ مَادٍع اذتَاّ ً عا أن ت اَقع اأن مَاع ماا
م ى ارنصان مع ستض أفكاري ًهٌ اصر ًنا م مع أن
ٍب غ ارنصانَْ الصعادّ الكام ْ ع ال ارٍع الا نَا ًا٠خارّ
ًس ٓ ٍ ٜبقٓ نعامج أً فْٗ تقٌو لٌ مسمب اهلل لنا لكنّا أهاٝل
ل طبَق الع و ,فبع أن ٍعذس ارنصان أمامج شرادّ اهللٍُ ,عوِر
اهلل ًلَّى ر اماْ العا و ًدًلاْ اذتاق دًلاْ ستما ًآو ستما
( ي َول الصٝمج) ًهُ دًلْ مَع اٞنبَإ ًالرشا ي آ ما ٔ
مصااريّ البعاارٍْ ًرن ستماا ًآو ستماا هاال شااادّ ارت ااق
ًدب ول ًٞد ول خ ق اهلل ارت قً ,دع ينٌان ي لى ًراٍاْ
سقى هُ دًل ول ع آخر السمان.
(())11

مهافذ نور اهلل تعاىل
ً ع غَبْ ارمامج املع ٌمج (ي ذا اهلل تعاا فرداى العارٍ )
يع يٌَن العاملني فنن هلل شبشانى ًتعا سكماْ الغاْ ع
غَب ىً ,لع لى ًفضا ى ًنعماى أظارق ماع ناٌري ًفَضاى ي آ
الناط يامْ ًي ٓ املٛمنني خاصْ أن ٍ ٜرتاوال شا ٔ ماع
أنفصول ًمع ٌّ الباط ًطغَانى ًذرًتى ,فذعا منافا ماع
نٌري تطا ي آ النفاٌط الصاا د ْ املٛمناْ لكاُ تُجبّ واا ي آ
الطرٍااق اذتااق ًتأخ ا َ ا ها حنااٌ ارميااان الصااادق ًاذتااق
املبني.
فكما اانت البعارٍْ حتات رياٍاْ اهلل ًلطفاى تصا د ناٌر
أًلَاٖى ًأًصَاٖى حنٌ ارميان ًاذتق فك لك ع غَبْ ًلَى
املن عر ( )دع وا اهلل تعا تص ض٘ نٌر ارمامج ( )ع
غَب ااى ًه ا ا ا لنااٌر ميج ا تص ا ٍ ارمااامج املبااار ل صاااذتني
املد صني هلل ًلرشٌلى ًٞه َ ى (ي َول الصٝمج) ًاملمو ٍع
اذتقَقَني ل ًل ى ( )فو ٕٜٛاملمو ًن هل فَض مع ناٌري
(())10

(ً )هاال نعمااْ مااع نعاال اهلل شاابشانى وَٗ ا ول لَكٌنااٌا
ينٌان اال ًرمااسال ًراٍ اْل ل شااق ع زمااع الغَبااْ العاارٍفْ ًدلااَٝل
ل مٛمنني حنٌ الصري ع طرٍق اذتق ً َادّ صشَشْ ًشا َمْ
م سمااْ اانور اذتااق الا ِ هااٌ ماانور رشااٌو اهلل ًأها َ ااى
(ي َول الصٝمج أمعني).
ًشن توَٗااْ هاا ٕٜٛاٞظااداص هااٌ مااع لطاا اهلل ًظوااٌرهل
ًمصريّ سَاتول اذتراَْ ًالع مَْ هُ رباْ ارمامج (يذ
اهلل تعااا فردااى العاارٍ ) ًهاال سذاار اهلل ًأًلَاااٚي ًالااراد
ي َول راد ي ٓ اهلل ًي ٓ رشٌو اهلل ًأه َ ىً ,شن معرف ول
هُ معرفْ اهلل ًرشٌلى ًطاي ول هُ طايْ اهلل ًرشاٌلى ٞن
اذتق ٍعر

أه ى فاير أه ى تعرفى.

(())11

فيض اهلل تعاىل وبزكة صاحب األمز
()
فعوٌر اذتص

أً ظوٌر ذ ِ النفض الساَْ ع آخر السمان

أً اٞسرٔ ع الفرتّ اليت تصبق العوٌر املوا ًِ ,فانن ها ا
العوااٌر لااى م ا لٌٜت ًمعااانُ مل تكااع شي باط اال أً ستااض
ص فْ ًلكنوا لمع الربنامر ارهلُ املعا ًالا ِ ٍصا ع
املصااريّ املو ًٍااًْ ,شنااى لط ا

مااع اهلل ً راااْ ًتصا ٍ مااع

ارمااامج ( يذاا اهلل تعااا فردااى العاارٍ )ً ,هااٌ العوااٌر
املن صذل مع العرً املعق ّ ادَطْ ك الفرتّ السمنَْ ًهٌ
ظوٌر ٍضع ٌاي ا َْ رش قباو العوٌر املق ط لصااس
اٞمر ( ي َى الصٝمج ًيذ اهلل تعا فردى) ًهٌ ظوٌر ٌٍادى
اجمل مااع ك ا تعقَ اتااى ًمعطَاتااى ًظرًفااى الصااعبْ الاايت
ش كٌن ظبَوْ رس ْ العوٌر املق ط ًميكع أن ٍكاٌن
الصااَ الص ا ر اًٞو ( ا ط شااري) ًالصااَ الص ا ر الجااانُ
( اا ط شااري) ًالصااَ اذتصاا

( دامج ظ ااى) مصااادٍق ل ااك

العناًٍع اليت ًردت ع الرًاٍات.
(())12

امليزات واملواصفات املويئة
للظوور املقدض
ًلنأخا مجاااٜل نق ارّب فَااى املعااانُ ًاملَااسات املوَٗااْ ٞطرًسااْ
املعصاااٌمج ( ,)فالصااا ر اًٞو ( ااا ط شاااري) أً الصاااَ
اذتص

( دامج ظ ى) ٍ ص ا ٌ منوما ا:

 .1صغ ا عمر غغا :شن ظوااٌر اذتص ا

مااجٝل ال ا ِ ت ا اري

الرًاٍات الٌاردّ يع رشٌو اهلل ( ص ٓ اهلل ي َى ًآلى ًش ل)
ًأه َ ى ( ي َول الصٝمج) هٌ ظوٌر ف آ سصا ً ,الف َاْ
هلا م لٌٜن:
أ  /ف َْ ًه ُ س اثْ العمر أِ ع مرس ْ العباب ا. ًٞ
ب  /ف َاااْ ًهاااُ اااٌّ ًينفاااٌان ,ظاا ٍ ع ارمياااان ااااهلل
ًص ْ ٝاذتق جملا وْ الباط .
أمااا املااٌرد الجااانُ فوااٌ ًالاامب ع ال وَٗااْ ال هنَااْ ًالنفصااَْ
ً ال الُ تقبّ ظدصَْ ارمامج ( ) الٌاثقاْ املٛمناْ امل َقناْ
الص بْ ,أما املٌرد اًٞو ًهٌ س اثْ العمر فواٌ توَٗاى ل قبا
(())13

العوااٌر املقا ط الا ِ

ما ينااٌان العااباب ًس اثااْ الصااع

ًال ِ ًرد أن خيارز (ً )هاٌ ع يمار27–26ياامجً ,ماا
ًرد أن يمري ني الجٝثني ًاٞر عني أً ع الجٝثَنَات.
 .3عمرل ية عمفائقة :مع س اثْ يمار الف آ اذتصا

فنناى

ٍعور ع مَْ فاٖقْ ًطا ْ ي مَْ ابريّ ٍ ش ٔ واا مَاع
رمااٌز الع اال املناااظرّ ًالاا لَ ًتكجاار اجملادلااْ ع أمااري
ًي مى ًاَ شش طا ع فرتّ صريّ ًزتوٌلْ ره الع ل
أن ٍص ا ش ه ا ي ال ردااْ الاايت ٍ ش ا ٔ وااا فشااٌو الع اال
ًاذتاٌزًّ ,ه ي الصفْ تكٌن ين ما ٍعوار ارماامج ()
عمري اذت ٍح ً عدصَ ى اجملوٌلْ غري املعرًفْ ع اذتٌزّ
طا اااْ ي مَاااْ يعَماااْ ت شا ا ٔ الع ااال ًالع ماااإ ,فعواااٌر
اذتص

الع ل الغسٍر ٞه الع ل ًمٌادو اى هلال هاٌ توَٗاْ

لقبٌو ظدصَْ ارمامج اليت حتم ه ا العنٌان.

 .2عمظه غ ا عم فغغا

 :أن ظوااٌر اذتص ا

س ا خ فذااأّ

سَح شن اًٞشاط الع مَْ مل ٍكع هلا شا ق معرفْ ى ًشن
أه ًطٝب اذتٌزّ ًأه ارت ربّ ًالفض ٕٝمل ٍ ٌفر ل ٍول
دلَ ملعرف ى ف لك رفضٌا ًدو ٌا سقى ًظوٌري ًجتااه ٌا
(())14

دلَ ى الع مُ ع أن أصا ول اذتصا ًس آ الا ٍع اانات
هلل معرفْ شا قْ ى فننول جيو ٌن معامل ظدصَ ى الع مَْ
س اآ أصاابمب الاابعض ع مٌلااع مضاااد لااى شتباياا لا ل ااؤٌ
ًالعَطانً ,شن ه ا معا ى ٞمار ارماامج ( )سَاح ااو
ارمامج الصادق ( (( :)شن أمرناا ٍعوار فذاأّ أً غ اْ)),
ًشن العوااٌر اذتص ا

املفاااد٘ ي اآ الصاااسْ ميوّ ا لقبااٌو

أطرًسْ العوٌر املفاد٘ لإلمامج شٝمج اهلل ي َى ًي ٓ آ اٖى.
.4

ع هغغغة اغغغم عمرلغغغ  :شن ظواااٌر اذتصا ا

ًشدياٖاااى

اٞي مَْ ًطرح دلَ ى ًأطرًس ى ع مَا ان الع ال ع شااسْ
أه ا الع اال مباظاارّل سَااح أنكاارًا دلَ ااى ًدش ا ًا سقااى
ًسار ٌيً ,شنى (دامج ظ ى) مل ٍطرق الصاسْ العامْ عَ ال يع
اذتٌزّ ًأ ها ارخ صااص لكناى شخا م طارق ااب أها
اذتٌزّ ًالع ل ًشذ ي َول اذتذَْ ال امْ الايت ٍق ناع واا
ا يا

موما اان مص ٌاي ال ه

خٝهلا أسقَْ دلَ الصَ اذتص

سَح ٍكعا ماع

( دامج ظ اى) ً طاٝن ماع

ا ااار ىً ,شن ارماااامج املن عااار ( يذا ا اهلل تعاااا فرداااى
العرٍ ) ٍطرح دلَ ى الع مُ أما أه الع ل فَذو ٌن سقاى
(())15

ًٍنكاارًن دلَ ااى الع مااُ لعذااسهل ًس اآ شنواال ٌٍادوٌنااى
ًٍقٌلٌن لاى ااذتر الٌاسا ًاماا هاٌ ًارد ع الرًاٍاات
العرٍفْ (اردع ٍا ع فاطمْ مع سَح أتَت  ٜسادْ لنا ك)
فنن ظوٌر اذتص

الصفْ الع مَْ ًالطرح الع مُ حنٌ أه

الع ل ميوّ لعوٌر ارمامج ( )ين ها ٍعور ًٌٍدّاى دلَ اى
حناٌ الع مااإ ,فَق اول ارمااامج صااَفى ً ا

ااول اذتصا

ع مى ًدلَ ىً ,شن ارماامج (ٍ )ق اول معنٌٍاال با

اول

الصَ .

 .5عالعت اد عمشخصي مل سياة في طا حته:
ًالكٝمج مع ي ّ منط قات:
أ  /شدراااااى ل ك َفاااى العاااريُ وَٗاااْ النااااط ل عواااٌر
املق ط.
ب  /ثق ى الع مَْ الفاٖقْ نفصى.

(())17

ز  /شميانى ًٍقَنى املط ق اهلل ًشخٝصى هلل ًلرشٌلى ًٞه
البَاات ًًلااُ العصاار ًالسمااان ص ا ٌات اهلل ي ااَول
أمعني.
د  /شدراااااى الباااالغ ماااع اااٌّ البصاااريّ ٜحنااارا ارتاااط
اذتٌزًِ يع اذتق ًيع منور أها البَات (ي اَول
الصٝمج).
 .6عمتأكيغغد علغغم عم ةغغاظاة :شن طاارح املناااظرّ أشااالَ
شت فْ ًال أاَ ي َوا ًتنبَى املك

ًألفاتى ش

رتى

ال هنَْ ًالنفصَْ ًل مََس صاس اذتق مع امل ناظرٍع ماع
غااري املغااالط الكاااذب أً ادتاه ا أدٔ ش شلغااإ دًر أه ا
ارتربّ ملعرفاْ اٞي ال ع ها ي املرس اْ املوماْ ًالايت تٛاا
ي ا مج أه َااْ أه ا ارتااربّ ملعرفااْ اٞي اال أً لع ا مج الفشاام
الص َل ًالصشَمب ًاملد م يع اٞي ل ٜحنرا ه ا ادتواز
اذتٌزًِ يع خط اذتٌزّ اٞخ ُ ٝالص َل ًيع منور الع ل
ًاٞخاااٝق ًال اااأثري ا ملٛشصااااتُ ارتالاااع ملقَااااط الاا ٍنار
ًال رهل فأصبمب مقَاط اٞي ل هاٌ اٞاجار مااٜل ًيقاارال
ً خال أمٌاو املص مني ًمل ٍكع القَاط هٌ ا٠ثار الع مَْ
(())18

ًال لَ الع مُ ً ٜخيفٓ ي ٓ ادتمَع أن الفقواإ م فقاٌن
ع ظوادّ أه ارتربّ ي مج ا ل عاار

ًها ا ٍعا

أن طرٍاق

أه ارتربّ شا ط ظاهرال ًًا عال ,ففُ ه ي املرس ْ املومْ
أا ا ظوااٌر اذتص ا

ي اآ املناااظرّ ملعرفااْ العااامل ًآثاااري

ًدلَ ى ًي مج الرداٌ ش أها ارتاربّ ملعرفاْ اٞي ال ًذلاك
ص َط اٞلٌإ اٞخَ ٝاْ ًالع مَاْ ًالعاريَْ ي آ ها ا
ادتواز ًاع سقَق ى ًارتباطى ال ٍنار ًاملادّ.
امااا أا ا ي اآ ًدااٌب اي ماااد العااٌامج ال ق َ ا ًمعرفااْ
مردع ال ق َ ي ٓ الفطرّ الص َمْ ًالق ٌب املد صْ ل شق
ًاليت تص شق ال ٌفَق ارهلُ ص ٍ ها ملعرفْ اذتق ًشتبا
اٞي ل ًي مج الردٌ ش مج ه ي اٞدوسّ اليت ٍطبّ ا
منوا ش صاسبوا ًمص ر ثراٖوا.
ًه ي الصٌرّ هُ وَ ملرس ْ العوٌر املق ط ال ِ ٍعور
ع مرس ااْ هااُ ظاابَوْ ااك املرس ااْ الاايت ٍكااٌن مقَاااط
معرفْ اذتق ًاٞي ل هُ ٌاشطْ العق ًالفطرّ الصا َمْ
ًال ٌفَااق ارهلااُ ًلااَض اش عااارّ ه ا ي اٞدوااسّ املادٍااْ,
ًٍعري ش ه ا ما ًرد ع معنٓ الع ٍ مع الرًاٍات (شن اهلل
(())19

تعا ع آخر السمان ٍق

الع ل ع ٌب املاٛمنني يَاح

ٜ

از ارنصان املٛمع لع ل أخَاى فاالفَض ًالناٌر ًالع ال

ٍُ ق

ًه ي

مع اهلل تعا ش

املٛمع) فعوٌر اذتص

املنط قاتً ,مٌادوْ الناط لى ٍوَ٘ ل عوٌر املق ط سَاح
ٍعواار ( )اٜي ماااد ي اآ نفصااى ملٌادواْ الباطا كا
صاانٌفى مص ا ن ال ع تك َفااى العااريُ ر امااْ الع ا و ي اآ
ا لع مَااْ الفاٖقااْ املص ا دّ مااع ب ا اهلل شاابشانى ًا ا لك
شمياناااى املط اااق ااااهلل ً ع الاااْ ضاااَ ى ًااا لك شدراااااى
ٜحنرا اجمل مع يع ارشٝمج ًيع منور أه البَت (ي َول
الصٝمج) فَكٌن ظوٌري ( )ع الكٌفْ ًاجمل مع و ا
الٌلع الٌارد أيٝي ًشٌَادوى ك مع ق اتى.

(())21

تزويض الهفص لهصزة املعصوم ()
شن لعوٌر اذتص ع مج ه ي املرس ْ لى أهمَْ الغْ لمع
مراساااا ال موَاااا ل مواااا ِ (ٞ )ن مَاااااع العااااارً
ًال عقَ ات اليت ٍعَعاوا اجمل ماع ع ظارً اذتصا

هاُ

نفصوا العرً اليت ٍعَعاوا اجمل ماع ا أيقا ع ظارً
العوااٌر املقا ط ًشن تاارًٍض النفااٌط ًالعقااٌو ًتكام ااوا
ملعرفااْ اذتااق ًأه ااى ًدياتااى ًرفااض الباط ا ًمعرفااْ أه ااى
ك يناًٍنى ًشمكانَاتى ً راتى هُ مومْ اذتص

ًمع

شااار ع نفااض الاانور ًتك َفااى العااريُ لكع ا السٍ ا
ًاٜحناارا

ع اذتااٌزّ ًاجمل مااع ملعرفااْ اذتااق مااع الباط ا

ًالٌهل مع اذتقَقْ ًما أتبعى ش ٜها ٕٜٛالا ٍع اما شع اهلل
ٌ ول ل قٌٔ ًهل اما تصفول الرًاٍات الٌاردّ( ,اس ر
اذت ٍاا ) ع صاا ٝول ملٌادوااْ الباطاا ًال مصااك اااذتق
ًأه ى ًهل دنٌد املو ِ املٌيٌد املمشصٌن املد صٌن فانن
اذتص ا

(( امااا هااٌ الصااَ الص ا ر ( ا ط شااري))) هااٌ

املمو اذتقَقُ ل ًلْ ارمامج ع يصارنا ها ا أً أن ديٌتاى
هُ ال يٌّ أذتقى ٞنوا نا عْ مع منور أه البَت ًمع رًح
(())20

الرشاااالْ ًشن أفكااااري ًمبادٖاااى هاااُ اٞطرًساااْ املب َٖاااْ
رطرًسااْ ارمااامج املو ا ِ (ً )شن تاارًٍض الاانفض ل قب ا
الك َاات املٛشصاْ ًاملطرًساْ لامع املانور اذتصا

هاُ

دردْ يالَْ مع ال قٌٔ ل قب أطرًساْ اذتاق الع َاا قَاادّ
املو ِ املٌيٌد.

اللدم أرزا ا معوفة الح صأهله صارزا قا
إتّ اعه صاللماك ه ,اللدم ارزا ا معوفقة
الحا صاللماك م دجقه ,اللدقم أرزا قا
ال قق ز العمققيم ل دققوة اققا اممققو
صالزمار المددي الم ع (أرصا ا فداه)
صالحمد هلل رب العالميا صالدالة صالاقال
على أشوف الخلق أجمعقيا محمقد الدقا ي
امميا صعلى أهل يله الطي يا الطقاهوتا
صالاال على الممددتا المخلدقيا صالاقال
(())21

علققى الحاقق الم عقق ج ققدي المدققدي
الم ع ق جعل ققا مققا أت ققاعدم صتققدملدم
صر مة اهلل ص وكاته.
أبو أمحد
أحد مقلدي مساحة السيد حمنود احلسين (داو ظله)
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