يف ظالل املصرية املَدوية
الصلصلة الوافية يف رد ظبَات األدعياء الواٍية
احللقة ()21

رشـالــة
تـحـت الـنجـَر
حبح مصتفاد مً كالو الصيد احلصين(داو ظلُ)

تقديه

الصيد احلصين (داو ظلُ)
بقله :أبـو فــاطنــة
أحد طلبة احلوزة العلنية الصادقة

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

مقدمة الصيد احلصين(داو ظلُ)-:
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
سبحان الذي يف السماء عرشه  ,سهبحان الهذي يف اضر

حكم  ,سبحان الذي يف القبور قضاؤه ,سبحان الهذي يف
البحههر س ههب  ,س ههبحان ال ههذي يف الط ههار سه ه ا  ,س ههبحان

ال ههذي يف ا ط ههة ر ه ه  ,س ههبحان ال ههذي يف الق اه ههة ع له ه ,
سبحان الذي رفه السهماء ,سهبحان الهذي طسهأل اضر ,

سبحان الذي ال ه جأ وال هطجى هط إال إل .

ال ه ههين اس أس ههألل ك ههج ول ههل وحج ههل ههاح ال ه ههان

( )إال أعط ه طه ع هى

ه أههوري و ب ه طه ه و هة

ههذ هه ه و و هها و  ,وأعط ه ه طه ه فقه ه ط ه ه

ه ههو ي,

و ب ه طه ههذ عه مو ودههين و ههين و ه  ,وعه م وعه وله ي
()4

****************** رسالة حتت اجملهر

و

أد ي واخواس وه عط

العامل .

******************

رب
أهره وخا ميت ,آهه م

وطع ....
أوالا :قب ههذ أ ن ههر هه ه ع ههاث س ههطوات وطعه ه وف ههاة السه ه

الصه ه ر (قه ه ظ س ههره) اه ههرت البه ه وال ههبهات طص ههورة
ه ب ة وه صاع ة.

وهه ولههل عههوه االو ههها واضع م ههة وايافههة والو ه ة

ل سه الصه ر و عههوه االو ههها ايق قههي واملروع ههة وات

الب وحههات ا ه ة الههيت جطبههي او ههها فض هاا ع ه أع م ههة
ههذ هه مل بعههذ هن ههها وفت طبه و ه  ,و ل أ ه فه ن
املرح ة اضوىل ه ج ل ال عهوه مل جك هصهاحبة ل ه ل ذ,

أههها املرح ههة النا ههة أي طع ه إ ه ار كههص (القههو البصههذ)

أ بحت ال عوه ه ة وهسط ة ل ل ذ فهي حجة ع ى
()5

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املك ه ههة خا ه ههة وان ه ههاح ال ه ه عوه حت ه ه ه ا م ه ه

ط ماه ههة ل ههة وعه ه اهكا ههة الههر ع ه ه  ,فأخ ههذت د ههذه

ال ه عوه ال ههار وال و ههذ يف ههبوا وعقههو اجمل م ه ,

لع ه جص ه ي أي ه ه العطههاو ايوعو ههة ل ههر ع ههى ج ههل

ال ه ه عوه ,وطع ه ه إ اعه ههي ع ه ههى ج ه ههل ال ه ه عوه وال ه ه ل ذ
املع م ف ها ,ف س وو ت الضعة والر ا ة يف ال ل ذ اىل
املس ه وه الههذي ال وك ه السههكوت ع ه  ,طههذ السههكوت
ع

ع رب وطا ة ع ى اله

واملهذد والع هين واضخها ,

وقه ه أش ههرت اىل ههاح اله ه عوه طص ههورة هباش ههرة و ه ه

هباشههرة اىل ع ه ةاه ههة ال ه ل ذ واىل فسه اجملهها ل خههر

هه مهين اضروح هة ع ههى هاح اله عوه و طهت أشه اىل

(الس ايائري و هذلل اىل ال ه ا الب ها
اىل أن اء هللا جعاىل),
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حهذ هرح هي

****************** رسالة حتت اجملهر

لكه ه العط هها وال ه ه ......ح هها
ا م ووقوفهين عاو

أها

******************

ون ول ههل ,وطعه ه س ههكوت
اح ال عوه اضه ررت

اىل الر ع ى ج ل اله عوه وأط ها ل هها هة وجبصه اا
فأ ه ه رت (البصه ههذ يف القه ههو البصه ههذ) ,وطع ه ه إ ه ه ار ده ههذا
البحههص وايم ه

رب العههامل جوالههت ع طهها االط ه اءات

واالخ به ههارات ,واالف ه هتاءات واالتاهه ههات وامل ه ه اهرات ه ه ه
اياق

واياس

الباسق الضال ,

واملط بعه وهه الصه اه

امل حه

واالطه ه اء لب ههوه واملروع ههة ال ههيت ال عا ههين هطه هها إال هللا

ال ههرؤوا ال ههرح ين ال ههو و الك ههرو وأس ههأل وأجوس ههذ ال ه ه أن
س ه ه ه ه س و عصه ه ه ههم و لبه ه ه ههر

وامل هطات ا مس

.
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ولوال ه ه ه ه ي ول م ه ه ه ه هط

****************** رسالة حتت اجملهر

ار (البصذ) و هذ

******************

ع هرات ال حهذ رات

اث ا :طع إ
وال ه ه ه ات الص ههرنة واملب ط ههة ,ح ههق أوقع ههو يف قبض ههة
ه ه ا اجمل ههر وأعالهه ه الباس ههق الض ههال  ,ومم هها و ههذ

(الرسالة) اي ة هوض دذا البحص ,وق سج ت ع ها
الع

ه ال ع قات والر و ويف هطاسبات ع

ة.

وق جص ه امل ه (أطو فا مة) اىل جطق وجطظ ها مسعه

أو قرأه أو فهمه ذهذا ايصهو  ,فهاخرج لطها دهذا البحهص

املم ه ا ه الواضه  ,الههذي ف ه ال ماه ههة حههق لههو رفه

اآلخرون طع امل ال فما بقهى هه ه اله جع هرب له اا
اتهه ها يف املق هها  ,خا ههة وأن ه هها هوو ههو ف ه ه هه ه ه اله ه
و رت قبذ ها قارب الناث سط .

اثلن ه ها :أسه ههأ هللا جعه ههاىل الع ه ههي الق ه ه ر أن س ه ه

و وفه ههج

الباحههص امل ه ه (أطههو فا مههة) وأن نب ه ع هى صههرة ايههج
()8

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

وأد ه  ,وأن رعق ه و رعقطهها شههباعة املههها املعصههو ()
وجيع طا ه أ صاره وأعوا .

راطعه ه ها :ون ه ههذ د ه ههذا البح ه ههص اي ق ه ههة ( )23هه ه ه ح ق ه ههات
الس س ة الواف ة يف ر شبهات اض ع اء الواد ة.
حممو ايس

 / 2:حمر ال وال ها ة 2536 /ده
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

مقدمة اللاتب:
يف واقه اضهههر اهههرت وأع ه ت الع ه هه ال ههبهات وامللال ههات
اليت رت ه قِهبذ طع اله عاوه الوي هة امل بهة القائمهة ع هى
أساظ ق

ايقائج وجل الوقائ  ,وجعه

ج هل اله عاوه ايال هة

والبار ههة ه ه ايصهها ة الع م ههة والبكر ههة ال ههرع ة واضخاق ههة ممهها
ضر يف هص حة ال

واملذد وال ع العراقي كهذ و ه يف

وراحه ه وهص ههائب وخا ههة طعه ه خرووه ه هه ه عهه ه ال ا ههة عهه ه

الظا ال اهس.

والط ه جب ان وإ ضاح ها هووو يف الرسهالة الهيت و ه ت إىل
مساحة و أهر املس م الس حممو ايس ( ا ا ) ه قِهبذ

وطههاب ال ه ا ال عقههوي طعه ههوه هه إ ه ار ههاب (البصههذ يف

الق ههو البص ههذ) ,وال ههيت ووه ه ف ه هها الكنه ه هه ه ال ههة وايه ه ا

وال هافت وال ه
هه ه

 ,وحت وي ع ى أسهال

ه هها,و ههذلل ال عه ه ط ههبع

الس دمحم دمحم ا

ه و هة ال عهرا حقهها

الره ههوع ال ط ههة و يص ههو

الص ر (ق ظ سره) طعه أن و هر وطصهر

العبههارة يف الرسههالة(( :حت ه ب الطههاظ اىل ههذ واح ه ح ه ب ونصههذ
():

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

اال ههقا ودههو ههها ع ههطا هرارج ه قبههذ سههط )) .أي ان اضاي الههيت
ههان ع ههها يف ح ههاة الس ه الصه ر (ق ه ظ سههره) هر ههرة ال ر ه

إعا تا والروو إل ها .وان ها هضمون الرسهالة هه هها و هر ه دهو
عه ه السه ههماح ل س ه ه ايس ه ه ( ا ا ه ه ) يف إ ه ه ار البحه ههوث

البقه ة واال هول ة وعه إ ه ار الرسهالة العم هة وعه ال صه ي
ل مروع ة وق ا ة اضهة وإعا ة أاي الس الص ر (ق ظ سره) اىل
اجمل م .

واه ناالا ل واو ال رعي واضخاقي وملعرفهة وة ه ايهج و صهرج

و ههة اله ه عوات البا ههة و فه ه ال ههبهات الض ههالة ,ب ههت ه هها

عط ي ه ر و وإوها ت ع هى فقهرات ج هل الرسهالة ,وولهل هه

خهها ههها هووههو لكهها الس ه ايس ه ( ا ا ه ) يف البحههوث

وامل لبات واحملاضرات املسج ة ع ى أقرا

الصوج ة.
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(سي ي) واضشر ة

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد األول :دعوى الفضالء
عندما يسئل مساحة السيد احلسين(داـ ظله) ,ملاذا يطػحح ملػل هػاا الحثػ
كالنق ػػاش ,ك ػػاف دم ػػا ي ػػاكح  :ألف مساح ػػة الا ػػييب الي ق ػػلت ذك ػػح

رس ػػال ه

الكلػػو كدمػػا الػػه { واع ق ه أن أايا ه ه البضههاء لههو عههر ع ه
هها ن (البصههذ والقههو البصههذ) لوو ه البههر الواض ه ط ه
هس و ي الك اط }.
أق و

 :يلجد ت ليقاف:

التعليق األول
من الغحابة دبكاف طحح ملل هاا الكالـ ,فإنه كيػ يقػارف أهػل ا ػنية بػ
مس ليي الك اب هل (ُ) يقارف ب املنت كال ليق (ِ) أك ب ال ليقات
ػحد ال ػ ػػالء عل ػ ػ ػ تل ػ ػ ػ
كش ػ ػ ػيء آخ ػ ػػح خ ػ ػػارجي (ّ) أك املقص ػ ػػلد أف ي ػ ػ ٌ
ال ليقات؟ أك يقيملها كحيكملا ب مامي ها
()22

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

األكؿ كالل ػػا ع ػػو م ق ػػلؿ في ػ ػ اللالػ ػ كأا أدع ػػل ال ػػالء كال لم ػػاء
كعوهم ملنا اة ذل كال ليق عليه.

التعليق الجاىي
لػػيف

مقدمػػة ك ػػاب (القػػلؿ ال صػػل) أف الكػػالـ خي ولػػل مػػن ا ط ػ أك

السػػهل أك النسػػياف لكػػن هػػاا خي يقػػدح أػػل النيهػػاف أمػػا إذا كػػاف القػػدح
كالط ن كا ط مجلةن كت صيالن أك كاف

م ظم املحاحػ فملػل هػاا يحطػل

النيهػػاف كمػػن اللانػػث إننػػا أمح نػػا حسػػب مػػا ن قػػد ك ػػاب (ال صػػل
القلؿ ال صل) بطالف ما طحح ك اب (القلؿ ال صل) مجلةن كت صيالن.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الجاىي :الضعف والركاكة
سنك ا ػ خػػالؿ الحث ػ أف األسػػئلة كااشػػكاخيت املطحكحػػة
الاييب يحد عليها ت ليق:

التعليق الجالح

رس ػػالة

م ػػن اللان ػػث ج ػػدان ال ػ ػ كالحكاك ػػة كاده ػػل كاملغالط ػػات كح ػػب ال ػػدنيا
كاهلحكب من احلػق كاهلػدل اا الحاطػل كال ػاللة كهػاا لػيا عحيحػان مػن ملػل
أكلئ ػ ػ ال ػػاين يص ػ ػ هم مساح ػػة الا ػػييب (داـ ع ػ ػ ) ب ح ػػدة ال ػػاكات حي ػ ػ
األفك ػ ػػار الس ػ ػػطثية كاخيس ثس ػ ػػانية ال ػ ػ ػ تنط ػ ػػلم عل ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ اده ػ ػػاؿ
كاملخدكع  ,فنحل اهنم يرتكػلف الليػب كادػلهح كي مسػكلف ولقاػلر بػل خي
ي مسػػكلف باػػيء أأػالن كسػػنلحيف هػػاا ال ليقػػات الالحقػػة إف شػػاء
ت اا.

()24

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الجالح :الدليل التاو
ػ ػػاؿ الا ػ ػػييب الي ق ػ ػػلت { :وق ه ه ه اح ه ههوه الك ه ه ههاب ع ه ه ههى طع ه ه ه
املاحظههات الصههح حة ودههذا ههها ال ه ههو هط ه أي وه ه لل ه
املعصو }.
أقو  :يلجد ت ليق

التعليق الرابع
أيػػن هػػاا الػػح
ولح

(الصػػثيث)؟ كأيػػن الػػحدكد عل ػ هػػاا الػػح

(خي الكل أك ا يدػل) فػإف هػاا الػح

كلػػل سػػلمنا

خي وػحج عػن عنػلاف ال صػمة

فثسػػب بػػل وػػحج عػػن عن ػلاف ال ػػاو بػػل ال انػػل كن قػػد إننػػا أمح نػػا ذل ػ
فحاجع ك اب (ال صل) كسيكلف الدليل اتمان ككانثان.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الرابعٍ :روب مً املطر اىل امليساب
وطهاب ال ه ا فهان

ػاؿ مساحػة الاػييب { :وقه سهبج أن قه م
وفان مباحظات أخره واح بظ ذا ه هها ه م هه اهكهين
اىل فر ههة هطاس ههبة ف م هها ل ههو فك ههرت ط ههرح أفك ههاره ع ههى ههو
البحص ايارج فسأجطاو ح طئذ ج ل املاحظات}.

التعليق اخلامض

أقههو  :لقػػد سػػحق كأخػػني جنػػاب الاػػييب (داـ ظلػػه) ب ػ األخػلاف بلجػػلد
ردكد عل ك ابه من فالف كفالف كهي اتفهػة ك ػد رددت عليهػا كملػل هػاا
الكالـ ي ناىف مع مجع ها األفكار ال افهة املحدكدة مع األفكار الصثيثة
املطحكح ػػة ك ػػاب (ال ص ػػل) كال ػ ػ ع ػ ٌػني عنه ػػا جن ػػاب الا ػػييب ول ػػح
الصثيث.

التعليق الصادط

ب د ال سليم هباا الح الصثيث فكي سي ناكله الحث ا ارج فهل
يغو محانيه عل أساسػه كهػا خيانػة لل لػم فػامل حكض أف يغوهػا ا ف ب ػد
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****************** رسالة حتت اجملهر

أف طػحح ك ابػػه
أثيثان.

******************

األسػلاؽ ك .....كإ ٍف كػػاف سينا اػػه فهػاا خػػالؼ كلنػػه

التعليق الصابع

ب د هاا كله كتػ ثدث ب ػ(الحثػ ا ػارج) أم حبػ خػارج تحيػد كملػن هػاا
الكالـ.
أ  -أو ت نلف ك اب بػ(حب علمي فقهي إس دخييل)...

ب  -ك ل ػيف صٓ ( ...كي ل ػ احلكػػم ال قهػػي عل ػ ذبميػػع امل للمػػات
الكاملة عن امللنلع).
ج ػ ػ – ك ل ػ ػيف صٔ (م ػػن هن ػػا نا ػ ػ ت احلاج ػػة اا الحث ػ ػ كال ثقي ػػق
امللنلع من مجيع جلانحه ازالة هاا الغملض).
د  -ك ليف صٔ (إنين خي زليف منا سن أدعػل إا اخيسػ ادة مػن ال لػلـ
ال صحية عملية اس نحاط احلكم الاحعي ………).
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

هػ ػ  -ل ػيف صٗ ( عقيػػدن إف فقاهػػة ال قيػػه خي ت ػػحؼ مػػن خلنػػه
املسائل ال خاض فيها السابقلف حىت مألت الك ب ……… فملل
هاا (الحث ا ارج) خي يمة له كأاححه مقلد أليكلئ خي جم هد …
أما ال قيه احلقيقي فهل الام أين جبديد سلاء عل مس لل طحح األفكار
أك عل مس لل ت ميقها كإنافة لحنة جديػدة الحنػاء الاػاميب كإ أتػحؾ
احلكػم لل ػػالء كال لمػاء ليقيمػلا هػاا الطػػحح ادديػد الػػام و ي ناكلػه أحػػد
هباا الاكل كليقيٌملا أي ان األفكار ادديدة ال فصليف فيه.)...

التعليق الجامً

أراد الاييب دفع شحهة

أف كالمه هاا هحكب من املطح إا املي اب ,حي
ف ك ع الناس شحهة أيخحل
حيػ ػػاؿ صٗ (ْ -أف هػػاا القاأػػح ػػد تنػػازع فيػػه طحفػػاف :حمػػب عػػاؿ
كم حط .....ف حححػيف أف أعػحض ب ػاع امل جػاة ليكػلف كػل مػن الطػحف
عل ػ بين ػػة كليثم ػػل ك ػػل م ػػنهم عقيدت ػػه ع ػػن ح ػػة ش ػػحعية ) ....فكيػ ػ
سػػيثمل كػػل منهمػػا عقيدتػػه ب ػػد هػػاا كلػػه ب ػػدما طححػػيف مػػن إشػػكاخيت
ك اب (ال صل) كأتجيل النقاش اا الحث ا ارج.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

التعليق التاشع

ب ػػد تصػػديكم للنصػػث كلل لجيػػه كدعػػلتكم السػػو علػ خ ػ السػػيد (كمػػا
تقلللف) فمن اللاجب عليكم
{ كما هل هنج السػيد ( ػدس سػح ) } أف تحف ػلا الاػحهات عػن النػاس خي
أف تل ػلهم شػػحهات مسػ ثكمة كادميػػع ي لػم أف السػػيد ( ػدس سػػح )
عنػػدما يقػ ٌدـ إليػػه ك ػػاب أك فكػػحة كػػاف يػػحد عليهػػا كينا اػػها كيػػدفع الاػػحهة
امللجلدة ملردها هاا هن ه ( دس سػح ) حػىت األفكػار عػو احللزكيػة
(األأللية كال قهية).

التعليق العاظر

كه ػػاا اخيدع ػػاء الظ ػػاهح عحي ػػب أ ػػدكر ع ػػن جن ػػاب الا ػػييب ألن ػػه م ػػن ع ػػو
امل ق ػػلؿ أ ػػدكر من ػػه ألن ػػه خم ػػال ل ل ػػه حي ػ ػ أرس ػػل لس ػػماحة الس ػػيد
احلسػػين(داـ ظلػػه) حػػل فػػرتة أحػػد األشػػخاص ليس ػ له ,هػػل يلجػػد عن ػػدؾ
منا اػػات مػػع ك ػػاب (القػػلؿ ال صػػل) حػػىت أدرجهػػا مػػع ال ليػػق عليهػػا
الطح ة اللانية.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد اخلامض :الفرق بني احلله واملوضوع
اؿ مساحة الاػييب { :قولهل

(23ضن الهذي كن ه له س هه

املسههائذ البقه ههة) ر ههين وضههوح إ ه حر ههت ع ههى أن ال أو ههر
هوضوع ا رايض ا إال ضوذ ج ب ق البقهي فمه الرسهو الب ا هة
اس ه ه ط جطا أن البجه ههر ه ه ه ال ه ههذ أو ه ه ه الطهه ههار وه ه ه هسه ههألة
ال لذ أوبطا هسألة يف املوارة ودكذا}......

التعليق احلادي ععر

أقو  :هاا هل أسللبكم

النقاش كهل الػام أك كػم

هػاا ال هافػيف,

في ػػب علػػيكم أف تكلن ػلا أيمنػػاء الق ػحاءة كالنقػػل ف ػ ا ذكػػحت {……
لكػػن لػػيا ال ماميػػة بسػػحب ان ػ أفقػػه أك اف عػػوؾ لػػيا ب قيػػه بػػل ان ػ
تلأليف لال كو ي لأل عوؾ من ال قهاء لال (ألف الام حبل ه ليا
مػػن املسػػائل ال قهيػػة) حػػىت يلػ ـ علػ ال قيػػه الحثػ فيهػػا أم أف ال قهػػاء
اعحنلا عن الحث فيها ألهنا ليسيف من املسائل اخيأللية أك ال قهية كخي
عال ػ ػػة هلػ ػػا اس ػ ػ نحاط األحكػ ػػاـ الكليػ ػػة كم حفػ ػػة مػ ػػداركها أك اد ئيػ ػػة }
خيحظلا كي ا ط م ادملة من ها ال حارة اللانثة.
()2:

****************** رسالة حتت اجملهر

التعليق الجاىي ععر

******************

كالمكػػم هػػاا يلحػػيف إنكػػم ذبهلػػلف أأػالن ملنػػلع علػػم اخيأػػلؿ كملنػػلع
عل ػم ال قػػه كخي م حفػػة مػػا هػػل عمػػل ال قيػػه كخي م حفػػة ال ػػحؽ ب ػ األحكػػاـ
كامللنػػلعات كخي م حفػػة ال ػػحؽ ب ػ عػػاو اد ػػل كب ػ عػػاو ا ػػلؿ أك عػػاو
ال ليػة كبػ عػاو ال طحيػػق كاخيم لػػاؿ كهػا خي ت ػػلت طالػب أأػػلؿ املظ ػػح
ف الن عن عو ,
عليكم محاج ة تلػ املصػطلثات علػم األأػلؿ كعلػم ال قػه كسػ حفلف
األمللػػة ال ػ ذكػػحس مػػن رسػػلـ بيانيػػة كعوهػػا مػػن أم مححلػػة كمػػن أم عػػاو
كهبػا املناسػػحة أيكفػ ٌػح علػػيكم ب ػ بػػل كػػل الل ػػيف كمػا نػػلفح علػ املكلػ
(عػو امل قػه) ف ػػي مسػ لة ااجػػارة يقػاؿ للمكلػ أف فػػالان يسػ ثق أجػػحة
امللػػل ,فيقػػلؿ كمػػا هػػي ككػػم هػػي اجػػحة امللػػل؟ فن يػػب اس ػ ؿ :أهػػل ا ػػنية
كأهػػل اخيخ صػػاص هػػاا ا ػػاؿ( ,أمػػا كي ػ سػػيثدد أهػػل ا ػػنية كأهػػل
اخيخ صاص اخيجحة كأم طحيقة سيسلكلف ل ثديدها فهل ليا مػن شػغل
ال قيه).
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الصادط :اليقل أو احلفر
اؿ مساحة الاػييب { :واعتاضهل

 25ع هى ان الطق هة الع ها

ال ش ههلذ ف ه هها وال ا ري ه هها د ههو ووه ه اعتاض ههل ضن الك هها
ل س ع الطقذ طذ ع ايبر و ل أ ه فه ن الطق هة السه ح ة
ال حت اج اىل حبر }.

دطا جع قات:

ال ع ج النالص ع ر

أقو :

ن ا الكالـ

ال ليق السابق أين هنا.

التعليق الرابع ععر

للكم (إف الكالـ ليا عن النقل بل عن احل ح) فػإف هػاا خميلػ كم أك
خميلة من يحيد اف حيحؼ الكالـ عن ملن ه كبسحب عنادكم كحيادكم عن
احل ػػق فحاج ػ ػلا (صَٗ/الحاينػ ػػيات لل قيػ ػػه) حي ػ ػ ػ ػػاؿ جنػ ػػاب الاػ ػػييب
(الاغل ,الام ي ين ادهػد املحػاكؿ اذمػاز عمػل كي ل ػ علػ شػيئ ػا
القلة املحاكلة كاملسافة) .ك تطحيق الاغل من حل ااماـ امل صلـ ()
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

كػػاف أػػثيثان كاتم ػان ف ػ عط ن ػػائج أػػثيثة ,كلكػػن ب ػػد ذل ػ تلأ ػػل
جناب الاييب اا ن ائج خمال ة ملا تلأل إليها اامػاـ ( ,)كعلػ هػاا
ً
صػثث كي ػني
األساس يػيخطٌيء ما تلأل إليه ااماـ ( )من ن ػائج كيي ى
مػػا تلأػػل إليػػه هػػل الاػػيء ادديػػد كهػػل ال ػ ث كوال ػػه ولق ػلان ال ي ايئيػػة
كالحاينػػية ,كخػػال ركاي ػػة اامػػاـ ( )كن ػػائج اامػػاـ ( ,)كنق ػػلؿ
لػ ػػيا بصػ ػػثيث أف نقحػ ػػل اطحكحػ ػػة خي علميػ ػػة كعػ ػػو اتمػ ػػة خي مػ ػػن ادانػ ػػب
الاحعي كخي من ادانب الحكائي.

التعليق اخلامض ععر

لل كاف املحاد احل ح فق ملا اس ط نا أف رم ح ح حة أأالن ألننا نحفع الرتاب
(الام عمقه مرت) اا مسافة مرت كنرتكه فيسق كيحجع اا مكانه (مالكم
كي ربكملف).

التعليق الصادط ععر

راجػػع املػػلرد األكؿ مػػن ك ػػاب (ال صػػل) كد ػػق بػػه جيػػدان بػػل حػػىت مػػع عػػدـ
ال ػػد يق فالحيػػاف اتـ ككانػػث ككػػل مػػن ػحأ مػػن أهػػل ال قػػه أك عػػوهم فقػػد
فهمه....
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

التعليق الصابع ععر

ع ي ػػب ج ػػدان اف نطح ػػق الق ػلان الحاين ػػية (الد يق ػػة) حس ػػب م ػػا تاػ ػ هي
خبالؼ الد ة ال لمية كال حفية كن ٌحع عل ذل زبطئة كهتافيف ظهػلر ركايػة
ااماـ ( )هاا ما ف له جناب الاييب (داـ ع ) ك اب الحاينػيات
لل قيه ,أما رمن فقد طحقنا القانلف الحايني حسب الد ة ال لميػة كال حفيػة
كعليػػه يلحػػيف أػػثة مػػا ذكػػح اامػػاـ ( )كحافظنػػا علػ ظػػاهح كأػػثة
كالمه (.)

التعليق الجامً ععر

لقػػد تػػحك م الاػػيء املهػػم كو تاػػوكا إليػػه كهػػل صُٓ مػػن ك ػػاب (القػػلؿ
ال صػ ػ ػػل) حي ػ ػ ػ لػ ػ ػػيف ( ....بػ ػ ػػل سػ ػ ػػياهب اا أهػ ػ ػػل اخيخ صػ ػ ػػاص
ال يػ ايء ....فػػإف هػػاا يك ػػي دلػػيالن املقػػاـ ف ملػػل هػػا الحثػػلث لػػيا
من ش ف ال قيه ا لض فيها)....
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الصابع :ليض مً عنل الفقيُ
ػػاؿ مساح ػػة الا ػػييب{ :

 27اعتاضه ههل ع ه ههى االس ه ه با ة ه ه ه

الع ههو العصههر ة هههر و لووههو شههواد ع ههى ولههل ه ه هها
اضئم ههة ( )واث ه ه ا ضن الذدط ههة البقه ههة مل جص ههذ اىل د ههذا

املس ه وه ودههذ سههألت بسههل أ وو ه أعههر أو ع ه لكن ه ه ه
امل اله ه اض ههول ة املعمق ههة يف رواايت املعص ههوه فه ههذ عه ه
دذا إللاءدا طع أن قا ال ل ذ ع ى حج ها }.
أقو  :كها ه لة أيخحل عو م ل ة كذل ل دة ت ليقات:

التعليق التاشع ععر

هػػاا خلػ بػ األحكػػاـ كامللنػػلعات ك ػػد ا اػػنا هػاا املػلارد السػػابقة
فحاجع كما هي الالاهد من كالـ األئمة (علػيهم السػالـ) علػ اخيسػ ادة
مػػن ال لػػلـ ال صػحية عمليػػة اخيسػ نحاط كربديػػد األحكػػاـ الكليػػة ال قهيػػة
بصلرة محاشحة من تل ال للـ ,ن ػم امللنػلعات نكػن اخيسػ ادة منهػا
لكن هاا ليا من عمل ال قيه دبا هل فقيه.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

فلػػم نسػمع ف اامػػاـ ( )ػػد اسػ نح حكمػان شػػحعيان وخيع مػػاد علػ
أهل ال ل أك كسائل أهل ال ل .

التعليق الععروٌ

ه ػػاا ,إم ػػا م ػػن ع ػػدـ األمان ػػة أك القص ػػلر ال ه ػػم ف ػ ػ ا و اع ػػرتض عل ػ ػ
اخيس ادة من ال للـ ال صحية مطلقان حىت تاكح ملل هاا الكػالـ بػل لػيف

صُٕ من (القلؿ ال صل) {وال بهين ه دذا الكا أ طا عو اىل

املع ه هرا

ع ه ه الع ه ههو العصه ههر ة طه ههذ ه ه عو وطكه ههذ قه ههوة اىل املعرفه ههة

واال هها امل هها

ملسه وه الههذي لههو اح جههت ف ه اىل هراوعههة أحه

املصا ر يف أح الع و أو اح جت اىل هراوعة أح ه أدذ ايربة يف

إحه ه هراحههذ عم ههة االسه طبات أو املف ههاء ف ههل جبهههين ههها هووههو يف
ولههل املص ه ر وجبهههين ههها قول ه أدههذ ايههربة وجس ه

جقبههذ املع وهههات

وهطاق ه ها وجطظ دهها وجطق حههها واالس ه با ة هطههها يف عم ههة االس ه طبات,

وع ههى اضقههذ قهها أن البق ه جي ه أن كههون هه ا يف ع ههين اض ههو

اي ص ع ى و العمو اجملموعي وولل ل اخذ هسائ طصورة ب ة

و ه ا ك ههص ص ههع ال بك ههل ف م هها ط طههها ,ض ههرورة أن ع ههين اض ههو

اي ه ص ع م ه ع ههى ن ه ه ه الع ههو هطههها املط ههج والب سههبة وال لههة

والرايض ات و دا} ....
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****************** رسالة حتت اجملهر

التعليق احلادي والععروٌ

******************

كهبا املناسحة أعحف ب الايء عن علم األألؿ دبا أع قد بصث ه-:
إف علػػم املنطػػق هػػل دبلابػػة الػػحكح ل لػػم األأػػلؿ كلغػػو مػػن ال لػػلـ فكػػال
األألؿ ولنسحة اا ال قه ,فاألألؿ هل دبلابة الػحكح لل قػه ,فال قػه بػدكف
أأػ ػػلؿ كادس ػ ػػد ب ػ ػػال ركح ,فاألأ ػ ػػلؿ عل ػ ػػم ل ملي ػ ػػة ال ك ػ ػػو ال قه ػ ػػي
اس ػ نحاط األحك ػػاـ (خي تطحيقه ػػا عل ػ امللن ػػلعات ا ارجي ػػة )...ف ل ػػم
األألؿ يق ٌدـ ل ملية اخيس نحاط عناأحها املارتكة كي ع هلا نظامهػا ال ػاـ
ال قػه ركامػان م نػامحان مػن النصػلص
كبدكف علم األأػلؿ يلاجػه الاػخ
كاألدلة دكف أف يس طيع اسػ خدامها كاخيسػ ادة منهػا اخيسػ نحاط كب ػد
ه ػػاا يحقػ ػ علػ ػ ا ه ػػد أف ن ػػارس عل ػػم ال ق ػػه تطحي ػػق تلػ ػ ال ناأ ػػح
املاػػرتكة كنظحايهتػػا ال امػػة عل ػ ال ناأػػح ا اأػػة كهػػاا ال ػرتاب ب ػ ال قػػه
كاألأػػلؿ ي سػػح ال اعػػل امل حػػادؿ ب ػ الاهنيػػة األأػػللية كالاهنيػػة ال قهيػػة
تلسػػع حبػػلث ال طحيػػق ال قهيػػة يػػدفع حبػػلث النظحيػػة خطػػلة اا األمػػاـ
ألف ٌ
ألنه يلو أمامها مااكل كي ػطحها اا كنػع النظػحايت ال امػة حبللهلػا كمػا
النظ ػ ػحايت األأػ ػػللية تػ ػػن كا عل ػ ػ أ ػ ػ يد ال طحيػ ػػق
أف د ػ ػػة الحث ػ ػ
ال قهػػي إذ كلمػػا كانػػيف النظػحايت أكفػػح كأدؽ تطلحػػيف طحيقػػة تطحيقهػػا د ػػة
كعمقان أكني.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

كوملحاج ػػة ال ارويػػة ذمػػد أف علػػم األأػػلؿ نا ػ أح ػػاف علػػم ال قػػه كو
يكن مس قالن عن علم ال قه الحدايػة كمػن خػالؿ عػل علػم ال قػه كاتسػاع
أفػػق ال كػػو ال قهػػي أخػػات ا يػػلط ال امػػة كال ناأػػح املاػػرتكة عمليػػة
اخيسػ نحاط تنكاػ كأأػػحث املمارسػػلف لل مػػل ال قهػػي يالحظػػلف اش ػرتاؾ
عمليػػات اخيس ػ نحاط عناأػػح عامػػة خي نكػػن اس ػ خحاج احلكػػم الاػػحعي
بدكهنا كي ني هاا مللدان ل لم األألؿ كاذبا الاهنية ال قهية اذباهان أألليان
فان صل علم األألؿ عػن علػم ال قػه الحثػ كال صػني  ,ككلمػا ي سػع
ال طحيق ال قهي فإف املمارس تل يف أنظارهم إا مااكل جديدة ف لنع
للماػػاكل حللهلػػا املناسػػحة كت خػػا احللػػلؿ أػػلرة ال ناأػػح املاػػرتكة علػػم
األألؿ كهاا م نا اف احلاجة إا علم األألؿ تا د كت كد كلمػا اب ػد
ال قيه أترويان عػن عصػح الػن كتحاكمػيف الاػكلؾ علػ عمليػة اخيسػ نحاط
ال نارسها.
السين حل
فملالن نحل اف علم األألؿ تحعحع كازدهح نسحيان نطاؽ ال قه ي
السين كاف
تحعحعه كازدهار نطا نا ال قهي اامامي كذل ألف املاهب ي
السػػين
ي ػػني ان هػػاء عصػػح النصػلص بلفػػاة النػ ( )ف نػػدما اج ػػاز ال كػػح ي
ال قهي القحف اللا ملالن كػاف ػد اب ػد عػن عصػح النصػلص دبسػافة زمنيػة
كحوة زبلق بطحي ها اللغحات كال لات.
()38

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

أمػػا ااماميػػة فقػػد كػػانلا ك ئػػا ي ياػػلف عصػػح الػػن الاػػحعي ألف اامػػاـ
( )ام داد للجلد الن ( )فكانيف املااكل ال ي ا منهػا ال قهػاء
ااماميػػة أ ػػل بكلػػو إا الدرجػػة ال ػ خي ت سػػث ا ػػاؿ ل حسػػاس وحلاجػػة
الاػػديدة إا كنػػع علػػم األأػػلؿ كهلػػاا ذمػػد اف ااماميػػة دب ػػحد اف ان ه ػ
عص ػػح النص ػػلص ولنس ػػحة إل ػػيهم ون ه ػػاء الغيح ػػة الص ػػغحل (م ػػلالن) ت ث ػػيف
ذهني ػ هم األأػػللية كأ حل ػلا عل ػ درس ال ناأػػح املاػػرتكة كمػػن اللانػػث اف
باكر ال كو األأليل د كجدت منا أايـ الصاد ( )علػ املسػ لل
املناسػػب ل ل ػ املححلػػة كالاػػاهد عل ػ ذل ػ ب ػ الػػحكاايت كفيهػػا أسػػئلة
تحتح جبملة من ال ناأح املاػرتكة عمليػة اخيسػ نحاط ككػاا مػن الاػلاهد
اف ب أأثاب األئمة (علػيهم السػالـ) أل ػلا رسػائل ب ػ املسػائل
األأػػللية كهاػػاـ بػػن احلكػػم كهػػل مػػن أأػػثاب الصػػادؽ ( )حي ػ
يركم أف أل رسالة األل اظ ……
كب ػ ػػد هػ ػػاا كلٌ ػ ػه كي ػ ػ تقػ ػػارف علػ ػػم األأػ ػػلؿ الػ ػػام هػ ػػل ركح ال قػ ػػه مػ ػػع
امللنػ ػ ػ ػػلعات كال طحيػ ػ ػ ػػق امللنػ ػ ػ ػػلعات ا ارجيػ ػ ػ ػػة ,أو ت لػ ػ ػ ػػم أف علػ ػ ػ ػػلـ
الحاين ػػيات كال يػ ػ ايء كالكيمي ػػاء كال لػ ػ كعوه ػػا كان ػػيف ملج ػػلدة زم ػػن
األئمػػة (علػػيهم السػػالـ) كدبسػ لل ي ناسػػب مػػع ذهنيػػة ذلػ ا مػػع ,فهػػل
عنػػدؾ دليػػل أك شػػاهد كمػػا ت ػ ٌدعي عل ػ اف األئمػػة (علػػيهم السػػالـ) ػػد
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اس خدملا ها ال للـ عملية اخيس نحاط ال قهية أم اس نحاط احلكػم
الاػػحعي الػػام هػػل عمػػل ال قيػػه .ن ػػم نكػػن إضػػاد ب ػ الا ػلاهد عل ػ
ال طحيقػػات امللنػػلعات ا ارجيػػة كهػػاا لػػيا مػػن عمػػل ال قيػػه دبػػا هػػل
فقيه كما ذكحا هاا محاران كتكحاران.
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املورد الجامً :اخللل يف التفلري
ههاب (القههو البصههذ) ف ه ن

ػػاؿ مساحػػة الاػػييب{ :

 29ه ه

االو ها امل ج ئ

امل خصص ضن ال خصص ع أعمها

امل ك ههة يف ب هعه ه طعه ه إحه هراع حص ههوما ال ه ه

لض ههبأل,

وامل جه ئ عه هرح ههة قبههذ إحراعدهها ط ههكذ ه ههج وهطه ع ههين
اي ذ ف ما و رت

.}2:

أقههو  :كمػػن هػػاا الكػػالـ ي لػػم ا لػػل
كذل :

التعليق الجاىي والععروٌ

مػػا ت كػػح كلػػيا ا لػػل فيمػػا ذكػػح

اف مساحة السيد احلسين(داـ ظله) ال ـ ول ناكين كاملصػطلثات األأػللية
امللجػػلدة الك ػػب األأػػللية ال ػ ب ػ يدي ػه ن ػػم يلجػػد مػػن يػػاكح عن ػلاف
(اخيخ صػػاص) لكػػن يػػاكح نػػمن سػػحد الكػػالـ كالحيػػاف كو يػػاكح ك ن ػلاف
رئيسي بل أكلح مػن ذلػ فػإف الػام ذكػح عنػلاف (اخيخ صػاص) يقػلؿ اف
هاا ول حؼ أم ليا من املصطلثات األأللية.
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فمػلالن ػاؿ ب ػهم ......( :كيػدع هػاا ال ػحؼ سػم (اخيخ صػاص)
فالطحيب املخ دب ادة نلع املحض يكلف ا در.).....

التعليق الجالح والععروٌ

يػػحد علػ كػػالـ مساحػػة الاػػييب أي ػان مػػا ل ػػه سػػابقان املػلارد السػػابقة ف
ها نظحة اأحة سطثية عو أمينػة خي تصػدر مػن جاهػل ف ػالن عػن عػو
كخي أراؾ تنظح ب كاحدة.
فالس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) ػػد ذك ػػح امل ني ػ ػ أم ذك ػػح م ػ ػ (امل ػ ػ ئ)
سمه (م خص )
كذكحت م امل خص ن م و ي ٌ
ألن كما علميف اف هاا كالـ يس مله أهػل ال ػحؼ كالسػيد احلسػين(داـ
ظله) اس مل الكالـ األأليل (كما أنه خي مااحة اخيأطالح)
حي ػ ذك ػػح الس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) ك ػػاب (ال ص ػػل صَِ) { اف
للم هد امل ئ ت سوين:
ال بس اضو  :من له امللكػة كالقػدرة علػ اسػ نحاط ب ػ
الاحعية( .....راجع  /صُِ)
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ال بس ه النههاس :مػػن لػػه امللكػػة كالقػػدرة علػ اس ػ نحاط مجيػػع األحكػػاـ
الاػػحعية لكنػػه و ي مػػل درتػػه إخي
فق { ...راجع /صِِ }

اس ػ نحاط ب ػ

األحكػػاـ

ب د أف س النقاش كال ليق عل ما ذكحس (اي مساحة الاييب) من نقاشػات
أمح نا بطػالف مػا لػ م كسباميػة مػا لنػا ,كبنػاءان علػ مسػ لل ت كػوكم حيػ
ل م (كهكاا نكن املنا اة أفكار الك اب)
أقو  :كهكاا تػ م بقيػة املػلارد ك ػاب (ال صػل) كتحطػل كػل منا اػاتكم
امل ل ة عليها ,كما س هاا امللرد ب د إبطاؿ منا ااتكم عليه.
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املورد التاشع :الرتفّع عً الركاكة
اؿ مساحة الاييب { :و طبلي االل بات اىل ان هطاق ة اب حق
لهو هحت فهههي ال جعه ان املطهاقي سه
أجههى طه املطههاقي فأسه

أن فت مبنهذ ههها

( مهها دههو ه حقههج فعهاا) أن أسههجذ

هطاق ات ن ة ع ى هاب امل ه ان أمس هها (امل ه ان يف امل ه ان)

فهههذا ال عه أ ه أ ههبحت افضههذ هه السه ال با بههائي يف
ال بس .}......

التعليق الرابع والععروٌ
أقو  :اف الكالـ ليا

ااتياف دبلل الاػيء فػإذا كػاف الاػيء فاسػدان أك

خاطئان أك ركيكان أك عوها فإف اانساف يرتفع عل أف أين دبلله.

التعليق اخلامض والععروٌ

ف الن اف ليا كل نقاش دليالن عل أف املنا ش هل أعلم كليا كل منا اة
اتمػػة تػػدؿ عل ػ املنػػا ش أعلػػم ,لكػػن تلجػػد ػػااي نسػػحية كيلجػػد ملنػػلع
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مهػػم كعػػو مهػػم كيلجػػد ملنػػلع أأػ ب كعػػو أػ ب كلػػيا جمػػحد ال ػ ليق
كالنقاش حل إححاز سبامية النقاش.
كب د أف كاف ك اب (ال صل القلؿ ال صل) أكلػح مػن عػاـ كادميػع
ً
رد ذبػا ذلػ كذبػا
احللزة د سلَّ ىم ب مامي ه كاحلمػد كذلػ ل ػدـ كجػلد ٌ
تل الق ية.
كالسػ ػػيد احلس ػ ػػين(داـ ظلػ ػػه) ػ ػػد س ػ ػ ل علي ػ ػ ى كأبطػ ػػل م ػ ػػا عنػ ػػدؾ مجل ػ ػةن
كت صيالن ,فػإذا عنػدؾ شػيء ,امل ػحكض تػدفع مػا يسػ ً ىل عليػ كب ػد ذلػ
تس ػ ػ ػ طيع أف تق ػ ػػلؿ أا أسبم ػ ػػيف م ػ ػػا يس ػ ػ ػ ً ل كرددت الكل ػ ػػو منه ػ ػػا كبق ػ ػػي
الح  .....ي ين ب دها ل أف تقلؿ أف املحاد أثيث كاتـ فال ودع ىم ٍن
ً
ػحد فمػاذا أف ػػل أا كمػػا
سػ ٌ ل مػػن إشػكاخيت ,أمػػا إذا ك ػيف عػػاج ان عػن الػ ٌ
ي ػػل عػػوم مػػن املكل ػ عنػػدما ضػػد الػ ىػمطالب مجي ػان ػػد أيبطلػػيف خاأػةن
هباا األسللب كهباا احل م خي وحج مطلب إخي كيلجد عليه إشكاؿ.

التعليق الصادط والععروٌ

كالكػالـ لػػيا وألف ػل فكلػػو مػن الحسػػطاء مػن أهػػل القػحل كاألرايؼ هػػم
ا حب إا ت اا كاا رسلله ( )كلألئمة (عليهم السالـ).
كل لم اف الكالـ (األعلم) ,ك األألؿ الق ية مسلٌمة كخي شحهه فيها
كالكػػالـ هنػػا األأػػلؿ كال قػػه ك ػػد أأػػحثيف الق ػػية ال قػػه مس ػلٌمة
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******************

ال س ػػو أك ع ػػو  ,كم ػػا ذك ػػح الس ػػيد

الصػػدر ( ػػدس سػػح ) {ه ه ل ه س ل ه أ ههو فههأع لوه .....و ههذ ه ه مل
قههى ع م ه ه ه الس ه دمحم قههر ومل عههرا حقههائج ه الب ه ِ الههيت دههي
امل رسة الرئ س ة يف ع ين اض و فا ن مذ أن كون أع ين }.

التعليق الصابع والععروٌ

ال او ما هل مس لل منا اات ك اب املي اف فيث مل أف يكلف النقاش
كمػػا هػػل (القػػلؿ ال صػػل) حي ػ ال ػػح ث كال ػػايل حػػىت (ط ػػن مساحػػة
الاييب الي قلت) ول لماء األحياء كاألملات كو ييس ل منهم أحد كمشل به
األس ػػاتاة األحي ػػاء كاألمػ ػلات ف ػ ػالن ع ػػن ع ػػوهم كأخػ ػ ول ػػاكح أيسػ ػ اذ
(الصػػدر اللػػا ( ػػدس سػػح )) الػػام يسػػو الاػػييب الي قػػلت مسػػه كبنيك ػػه
كحصل ما حصل بسححه كبسػحب ادعػاء أنػه علػ خط ًػه كعلػ هن ًػه ك ػد
ذكح حبقكم(كما ت ٌدعي اي جناب الاػييب) كالمػان كأنػ لكم من لػة ,ال ػاو
كان ػ م أي ػان ت لمػػلف هػػل تس ػ ثقلهنا خاأػػة ب ػػد أف ات ػػثيف الصػػلرة
ك ػ ػػاب (ال ص ػ ػػل) ك منا اػ ػػاتكم ه ػ ػػا ف ػ ػػاع نيسبل كعػ ػػو مقل ػ ػػدين ع ػ ػػو
جم هدين حي ذكحت ك اب (القلؿ ال صل) ملالن (ك د تلأػليف فيهػا
اا ن ائج خي يس طيع ال قيه عو امللم ولحاينيات ال الية أف ي لأل إليهػا)
ككاا (في ٌد هاا الحث كمػا سػحقه (ف ثػان) هػاا اخيذبػا كدعػلة م لحػة
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دميع ال لماء كال الء )...كذكحت أي ػان ( ...إخي انػ ذبػد مػن خاللػه
كي يساعد ال خص علػ ت ميػق ال كػح اخيج هػادم) ككػاا (ف حححػيف
أف أعػػحض ب ػػاع امل جػػاة ليكػػلف كػػل مػػن الطػػحف علػ بينػػة كحيمػػل كػػل
منهم عقيدته عل ح ة شحعية).....
حىت لػيف (إف فقاهػة ال قيػه خي ت ػحؼ مػن خلنػه املسػائل الػ خػاض
فيها السابقلف حىت مألت الك ب كو يرتكلا جماخين سلل الدكراف بػ تلػ
ا راء كالحد عل ب ها بح كنق ب ها بػح و فملػل هػاا (الحثػ
ا ارج) خي يمة له كأاححه مقلد أليكلئ خي جم هد)......
ك ليف (كأما ال قيه احلقيقي فهل الام أين جبديد سلاء عل مس لل طحح
األفكػػار أك عل ػ مس ػ لل ت ميقهػػا ).....ك ل ػيف أي ػان (كإ أتػػحؾ احلكػػم
لل ػػالء كال لمػػاء ليقيٌم ػلا هػػاا الطػػحح ادديػػد الػػام و ي ناكلػػه أحػػد هبػػاا
الاكل كليقيملا أي ان األفكار ادديدة ).....حىت ليف (أ خي اس ل
احلكم عل يمة هاا الحث بقدر الطلػب مػن اخيخػلة ال ػالء كال لمػاء
أف يقيمل دبلنلعية كذبحد كاف يقلللا احلق من دكف جماملة ألحد.).....
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املورد العاظر :باطل جسماً
ػػاؿ مساحػػة الاػػييب { :وال أر ه ذههذا الكهها ال ق ههذ ه ه ع م ههة
الك ههاب وال ه لبه ه وإد هها أر ه ه أن أ ه هح فك ههرة حوعو ههة أن
ال م ههذ إوا قههي أس ه اوه فهههو أع ههين هط ه مهها اس ه لوا ع ههى

أع م ة (الناس)( )2ع ى (اضو )( )3ودو

ذ و ها } .

التعليق الجامً والععروٌ

أقو  :إف هاا الكالـ مط لف أغحل ككنيل

أمػػا ههربه :فػػإف الكػػنيل لػػيا علػ إطال هػػا بػػل هػػي مقيػػدة ارتكػػازان ,كلػػل

سلٌمنا عدـ تقييدها ارتكازان فنثن املقاـ نقيدها
كنق ػػلؿ اف ال لمي ػػا إذا ا ػػش أسػ ػ اذ كك ػػاف نقاش ػػه أ ػػثيثان كاتمػ ػان كك ػػاف
شامالن لكل أك يجل حبلث أيس اذ فهل أعلم منه.
أما لره :فإف جناب الاييب ملالن دمن اس دؿ عل أعلمية (اللا ) عل

(األكؿ) ف ػالن عػػن عػػو كمػػا مس ػه كفهمػػيف بن سػػي ككمػػا مس ػػه كفهمػػه
 )2الس ال ه دمحم دمحم ا

الص ر (ق ظ سره).

 )3الس ال ه دمحم قر الص ر (ق ظ سره).
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عوم كيؤيد هاا بل يػدؿ عليػه دعلتػه ألعلميػة اللػا ( ػدس سػح ) بصػلرة
مطلق ػػة( ,فم ػػلالن) ػػاؿ الس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) ب ػػد ح ػػلرم للحثػ ػ
كنقاشي مع سيدم األس اذ ( دس سػح ) كبيػاف ب ػ الاػحهات املقػاـ
حػػىت دار كػػالـ بيننػػا كأذكػػح أنػػه (أم مساحػػة الا ػييب الي قػػلت) دمػػا ػػاؿ مػػا
م نا ...{ :كهل من امل قلؿ اف املنا اات أك ال ليقػات السػ ة أك السػحع
(الػ سػ لها اللػػا علػ األكؿ) خي تػ م مجي ػان أم كخي كاحػػد منهػػا يػ م
املقػػاـ }......كك ػ ف املس ػ لة تقػػاس ولكميػػة خي ولنلعيػػة كن ػػا امل ػػملف
كاف الكالـ خبصلص (اللا ) كالسيد ا لئي.
كمػػن اللانػػث أف الكػػالـ لػػيا النقػػاش كإعػػا سباميػػة النقػػاش كمػػا
إمح ػػات أعلمي ػػة األكؿ ( ػػدس س ػػح ) عل ػ ػ أس ػ ػ اذ الس ػػيد ا ػػلئي ( ػػدس
سح )......
بل أكلح من هاا أ لؿ مػا هػل املػنير الاػحعي لػدعلة الاػييب علميػة اللػا
عل السيد ا لئي ملالن علمان أنه و ي م محانيه كحبلمػه األأػللية ف ػالن عػن
ال قهية حىت يقارف بينهما.....
ك املقاـ فاألمح كانث جدان فالنقاش بدأ من املقدمة اا هناية املطالب
أأل الحث اخيس دخييل إنافة لال فػإف املقػاـ لػيا بػ تلميػا كأسػ اذ
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****************** رسالة حتت اجملهر

فهػػاا ال ن ػلاف
اس دخييل....

******************

مححلػػة السػػطلح كمػػا تقػػلؿ أمػػا املقػػاـ فهػػل مححلػػة حب ػ

التعليق التاشع والععروٌ

جس ههاؤ  :م ػػن أي ػػن علم ػػيف أف ه ػػاا وط ػػل؟ أو ت ػػدعل إا الس ػػيد الص ػػدر

( دس سح ) خالؿ ها السنلات ,أو تقل أف السيد الصدر ( دس سػح )
هػػل األعلػػم؟ كمػػن أيػػن علمػػيف اف أعلميػػة السػػيد الصػػدر اللػػا هػي وطػػل
يف من هل األعلم ,كعنػدما
ج مان ,كعلمان اف كلو من الناس
فهميف كمس ٍ
ٍ
تحيد تطحق ف لل ال ياض (داـ ظله) ب قليد امليػيف إذا كػاف أعلػم فػامل حكض
تطحقػػه علػ الصػػدر األكؿ مػػا داـ تقػػلؿ أف الصػػدر اللػػا لػػيا علػػم كأف
ية الصدر اللا أعلم من األكؿ وطل ج مان فمن اللانث الصدر األكؿ
هل األعلم.
ػحت
ت كأش ى
إون :ملاذا تيػ ىل ٌجػًه املكل كتسمث له ب قليد الصدر اللا كأجػ ى
للناس هباا ا صلص ,خي أعلم هل هاا حق أك وطل أك اش حا أك كسب
علاط الناس أك .......ال او.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد احلادي ععر :اهلجوو اجلارح
ػػاؿ مساحػػة الاػػييب رسػػال ه أي ػان { :ويف بههس الوقههت أره ف ه

دجوه ه ا وارح ه ا ع ههى أسههاجذجل يف البحههص ايههارج وأ أرف ه
دذا اضس وب }.

التعليق الجالثوٌ

أقو  :أم ه لـ كجحح عل األساتاة ....فإ ذكحت عحػارات كانػثة
ب ػػدـ الا ػػملؿ كاخيسػ ػ ي اب فقل ػػيف م ػػلالن (إف أكل ػػح أس ػػاتاة الحثػ ػ ه ػػم
خارج الحث ).

التعليق احلادي والجالثوٌ

إنػػافة لػػال فػػإ و اذكػػح أسػػاتان فق ػ (الػػاين ح ػػحت دركسػػهم) بػػل
ليف (اطالعي علػ اكلػح مػا ملجػلد مػن حبػلث ا ػارج أمػا وحل ػلر عنػد
الح أك اخيطالع عل تقحيحات حبلث الح ا خح من خالؿ تقحيحات
ب ػ ػ طلحػ ػ هم أك م ػػن خ ػػالؿ م ػػا ه ػػل مك ػػلب كمطح ػػلع م ػػن ح ػػل ن ػػا
ال او.)......
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

التعليق الجاىي والجالثوٌ

لػػل س ػلٌمنا ,فػػإف الق ػػية جػػائ ة شػػحعان حي ػ يػػاكح ال قهػػاء أف أحػػد طػػحؽ
ربديػػد األعلػػم هػػل س ػؤاؿ أهػػل ا ػػنية فػػإذا كػػاف حيػػحـ تقيػػيم علميػػة ال ػػاو أك
أعلمي ه فكي ي لف ولحجلع إا أهل ا نية ل ثديد األعلم.

التعليق الجالح والجالثوٌ

لل كاف اخيدعاء كال قييم بدكف الدليل ال لمي الاحعي األخال ي ,ل م كالـ
الا ػػييب الي ق ػػلت ,لك ػػن ك ػػالـ الس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) كتقييم ػػه ول ػػدليل
ال لمػػي الاػػحعي األخال ػػي كربػػدل ادميػػع ولػػحد عليػػه ,كمػػن الغحيػػب جػػدان
أػػدكر هػػاا الكػػالـ مػػن مساحػػة الاػػييب الي قػػلت الػػام أػػدر منػػه اهل ػػلـ
كالط ػػن (كم ػػا أش ػػحا اا ه ػػاا خ ػػالؿ الحثػ ػ ) مقدم ػػة ك اب ػػه (الق ػػلؿ
ال صػػل) ك ػػد ن ػ اخيج هػػاد عػػن ادميػػع كأع ػػنيهم مقلػػدين ,ككػػل ط نػػه
كه لمه كاف بدكف دليل علمي أك شحعي أك أخال ي.

التعليق الرابع والجالثوٌ

كمػػن اللانػػث اف مػػا ل ػػه لػػيا أكنػػث كأأػػحح دمػػا ذكػػح ق السػػيد الصػػدر
( ػػدس س ػػح ) حي ػ ذك ػػح ال ن ػػاكين كاألمس ػػاء ح ػػىت ح ػ ٌػحـ أخ ػػا ركات ػػحهم أك
الصػالة خل هػم بػل ل ػن ب ػهم كمػػا ػاؿ إحػدل خطح ًػه { ال طه هه
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****************** رسالة حتت اجملهر

االل ب ه ه ههات اىل هوق ه ه ههة اي ه ه ههوعة ال ق

******************

ه ه ههة الس ه ه ههكوج ة والسه ه ه ه ب ة يف

هواقبها .....اهنين ا وا س ب ه هائة ملائة} .

(إف هاا خي ي ني تسليمان ودملة ملا ف له أك اله السيد ( دس سح ) لكن
ي يد مقاـ اخيح اج عل ا صم الام يدعي سو عل خطه ( ػدس
سح ) إذف فاملس لة كانثة جدان كوألمساء عند عملـ الناس كلال و ت ػ ٍلح
ها النقطة املقدمة ش لر أم شخ دمػن ػحأ الك ػاب أك و تػ ٍػلح أكلػح
الاين حؤكا (مقدمة الك اب)َ

التعليق اخلامض والجالثوٌ

كمػن اللانػث أ علػ هنػج كخػ السػيد ( ػػدس سػح ) لكػػن لػيا وألمػػلر
ال ػ ػ يس ػ ػ غلها الػ ػػح لألع ػ ػحاض الاخصػ ػػية الدنيليػ ػػة حػ ػػىت لػ ػػل أن ػ ػػحت
و خحين من الناحية الدينية أك الدنيلية (فالغاية عندهم تنير اللسػيلة) بػل
أسو عل خطه ال لمي فقػ كفقػ كخي أحيػد عنػه دكف ا طػلط األيخػحل
كخي أنسػ ذلػ اليػػلـ الػػام أردت اسػ ئاانه وحل ػػلر لحثػ (زيػػد كعمػػح
كبكح )...كأذكح أنه اؿ {اح ٍح اح ٍح أا أريدؾ أف رب ح حىت ت ػحؼ
احلق كتكا (ا يسة)}.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

ن ػػم لقػػد رأيػػيف كرأيػػيف حػػىت لػػيف خي تكاػ َّن مغطػ فلحدبػػا كاػ يف جي ػػة
عنػػدها علمػػيف مػػا هػػل املػػنير الاػػحعي كاألخ ػػال ي ل صػػديه كذكػػح أس ػػماء
اديهاؿ دمن ي ٌدعي ال لم......

التعليق الصاد ط والجالثوٌ

كمن امل يقن جدان مساعكم ك حاءتكم كح لركم كمااهدتكم جمالا الط ػن
كالس ػػب كالاػ ػ م كالحه ػػاف كخي أيري ػػد أف اذك ػػح املػ ػلارد الكل ػػوة كالكل ػػوة م ػػن
احلػػلزة أػػغار ال نػػاكين ككحارهػػا كمػػن ع ػلاـ النػػاس دمػػن ين ػػق مػػع كػػل اعػػق
ب ػػدكف ال ػػدليل ال لم ػػي األخال ػػي ,كك ػػل الط ػػن كالس ػػب كالا ػ م كالحه ػػاف
وص ػػلف ب ػػه الس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) كيط ن ػػلف ب ػػه كيا ػ ػ ملنه دبخ ل ػ ػ
ٌ
اللسائل كاألساليب كاألل اظ ا الا ا اأة كال امة,
كلل ك ػػد لي ػػاهب أم ش ػػخ اا ال دي ػػد م ػػن تلػ ػ الحم ػػلز كيسػ ػ ؿ ع ػػن
السػ ػػيد احلس ػ ػػين(داـ ظلػ ػػه) كع ػ ػػن دليلػ ػػه ,كسيس ػ ػػمع بن سػ ػػه ال ػ ػػحد كال ػ ػػحدكد
الالأخال ية كعو ال لمية.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الجاىي ععر :أيً املصلم الصحيح
اؿ مساحة الاػييب { :و ع ق أن املس ل الصح لبرع العطا هر
املطحرف ههة أو الض ههع بة د ههو ط ههرح الطم ههووج الكاه ههذ وعط ئ ههذ
س برع ج ل العطا ر ج قائ ا ط الا ه جبها

الك مهات ا ارحهة

ودههذا ه ي إىل حت ه ب الط ههاظ إىل ههذ واح ه ح ه ب ونص ههذ
اال قا }.

التعليق الصابع والجالثوٌ

أقو  :د ات ث عدـ كجلد كلمات جارحة إخي

خميل كم فلواجع امللرد

الس ػػابق .كخي يلج ػػد ج ػػحح ك ػػدح إخيٌ مقدم ػػة ك ػػابكم (الق ػػلؿ ال ص ػػل)
كبػ ػ ػػدكف أم دليػ ػ ػػل ,كخي يلجػ ػ ػػد ج ػ ػ ػػحح ك ػ ػ ػػدح إخي جمالسػ ػ ػػكم كجم ػ ػ ػػالا
أأػػثابكم ,حػػىت مػػن علػ املنػػابح ,بػػل حػػىت جمالسػػكم مػػع أفػحاد النظػػاـ
الح لي الكافح املقحلر ك تقاريح ال ديد مػنكم مػن ككػالء أمػن نظػاـ أػداـ
امللثػػد املقحػػلر ,كمػػا حصػػلنا عل ػ ال ديػػد مػػن هػػا ال قػػاريح ب ػػد سػػقلط
نظػػاـ الح ػ الكػػافح كاا األبػػد ,كػػل ذل ػ ادػػحح كالقػػدح تس ػ للنه عل ػ
السيد احلسين(داـ ظله).
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****************** رسالة حتت اجملهر

التعليق الجامً والجالثوٌ

******************

أ أس ػ ؿ م ػا هػػل املسػػل الصػػثيث ل ػػحز ال ناأػػح ,هػػا ال حبػػة اللا يػػة
أم ػػامكم فالس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) يط ػػحح ك ػػاون علمي ػان كوملقاب ػػل نس ػػمع
دعلات دنيلية شخصية ت صحية ما أن ؿ هبػا مػن سػلطاف فػال قييم لػيا
وأل لاؿ كإعا وألف اؿ ف نيف أيهػا املس اػكل (اي مساحػة الاػييب الي قػلت)
(عل ػ ػ س ػػحيل املل ػػاؿ خي احلص ػػح) لقػ ػػد ا ا ػػيف أم ػػلران مقدم ػػة الك ػ ػػاب
(ال صػػل) كا اػػيف املػػلرد األكؿ مػػلالن كهػػل خػػاص بنقػػاش عحػػارات مقدمػػة
ك ػػاب (الق ػػلؿ ال ص ػػل) كو ت ػػدخل امل ػلارد ال ػ ت ن ػػاكؿ كتن ػػا ش أأ ػػل
(القػػلؿ ال صػػل) كحكمػػيف حبكػػم خي يقحلػػه اداهػػل ف ػالن عػػن
الحث ػ
ال او كو ىأر أف شخصان ينا ش ملردان كاحدان خػاأان ولػمقدمة كي ممه عل
(ّٓ) مػلردان كيقلؿ (كهكاا نكن املنا اة بقية أفكار الك اب) ف رجل
أف تنص ػػث ن سػ ػ أكخين كخي تق ػػل م ػػا خي ت ػػل ح ػػىت خي تق ػػع مل ػػل ه ػػاا
ال هافيف اللانث حي تنا ش نسحة أ ل من ّ %كتقلؿ ب ػها أػثيث
كت مم احلكم لكل امللارد.
كب ػػد أف أت ػػث بطػػالف املنا اػػات الػ طحح هػػا ف كػػلف امل ػلارد كلهػػا اتمػػة
ت ميم احلكم كاس ادة حكم الكػل مػن
(ََُ )%بناء عل مسلك
ج ء بسي .
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****************** رسالة حتت اجملهر

التعليق التاشع والجالثوٌ

******************

أ خي أرل كألل أك عوؾ هلاا املنصب أك اللجاهػة إخي وخيسػ ادة مػن
(ال ث ػ ب) كمػػا تيسػ ٌػميه كمػػن اس ػ غالؿ علاط ػ النػػاس كمػػا هػػل م ػػحكؼ,
كمػػن أسػػاليح ال ػ ي حفهػػا الكلػػو أن ػ مػػيف ب ثػػح بيػػع كنقػػل الك ػػب
(ك ػ ػ ػػب الس ػ ػ ػػيد احلس ػ ػ ػػين(داـ ظل ػ ػ ػػه)) كربػ ػ ػػح األش ػ ػ ػػحطة (حب ػ ػ ػػلث الس ػ ػ ػػيد
احلسين(داـ ظله) كلقاءاته) كربح بي ها كسبنع الناس من اللألؿ إا بػحا
السيد احلسين(داـ ظله) كتقطع راتػب فػالف كت طػي منصػحان ل ػالف كال مػل
عل ػ ب ػ ااش ػػاعات كاألكاذيػػب ن ػػد الس ػػيد كأسػػاليب أيخ ػػحل ل ػػليل
ا مع ,كهاا خو دليل عل رب ب أنيف كمن سار ركح حملاربة ال لم
كأهله.
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****************** رسالة حتت اجملهر

******************

املورد الجالح ععر :مييع التأليف واإلصدار
ػػاؿ مساحػػة الاػػييب { :ج ههذ ر ان هه ه

ب ههل جع ق ههة ع ههى الع ههروة

ورسالة عم ة ودذه مما ال وك قبوما ع ى أي حها }.

التعليق األربعوٌ

فكاػػحكا
أقههو  :هػػاا هػػل بيػػيف القصػػيد كهػػاا هػػل الػػام أكر ح يظػػة ػػلـ ٌ

أني ػػاهبم حػ ػىت هاج ػػيف رائثػ ػ هم علػ ػ الس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) كظه ػػحت
حقيق ػ هم ,كمساحػػة الاػػييب مػػنهم فهػػل خي يحن ػ عل ػ السػػيد احلسػػين(داـ
ظل ػػه) أ ػػدار رس ػػالة كخي يحنػ ػ أف ي ل ػػق الس ػػيد علػ ػ مسػ ػ لل الحثػ ػ
ا ػػارج فهػػل اعرتن ػ م (كانػػيف اي جنػػاب الاػػييب) عل ػ مػػن أأػػدر رسػػالة
عمليػػة كالسػػيد الحغػػدادم كالاػػييب ال يػػاض كعػػوهم ,كهػػاا مػػا ي كػػحر دائمػان
كمس محان عل مػح ال رييب.

وأقو  :من اللانػث أف ادهػة الػ تنطػق بلسػاف الاػيطاف كالحاطػل سبػارس
باىت اللسائل كالسحل لقطع كإمخاد الحمحة ااهلية امل مللة بصلت احلق عن
ا مع.
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****************** رسالة حتت اجملهر

التعليق احلادي واألربعـوٌ

******************

بصوهتم حل أف ي مي بصحهم ,كهاا من ن ػم
إف ملل هؤخيء د أعم
ت اا علينا كنصحة للثق كإظهار احلقيقة جلية حيػ فيػه سبييػ كم حفػة
ألهػػل الػػدنيا كإف ػحازهم كمػػن اللانػػث جػػدان أف السػػيد احلسػػين(داـ ظلػػه) و
يػاكح هػػا ال نػػاكين كيقػػلؿ اهنػػا مػػن ك ػ بػػل ػاؿ ولػػن كهػػل يقصػػد مػػا
يقػلؿ (تػم ب لف ت اا كتسديد الاحكع ول لي ).
كهاا الكالـ كانث أف ا طلة األكا ال لي د سبيف كخي إشارة فيه
إا ا طػلات األيخػػحل كخي أدرم مػػن أيػػن اسػ اد منهػػا الاػػييب أهنػػا ك ػػب,
فهل تقلؿ (اي مساحة الاييب الي قػلت) دب هػلـ اللأػ أك اللقػب أك عػو
كحىت مع هاا فإنػه خي نكػن اسػ ادة للػ مػن هػاا امل ػ كالكػالـ الػام
ذكح السيد احلسين(داـ ظله) كظاهحؾ لسيف من أهل األألؿ ,بل لسيف
من طلحة احللزة احلقيق الاين ي حفلف احلق كي ح لنه كينصحكنه.
اي مساح ػػة الا ػػييب ,إف مساح ػػة الس ػػيد احلس ػػين(داـ ظل ػػه) يقص ػػد كالم ػػه
ا طلة األكا كهل كانػث ,أمػا و ػي ا طػلات ,فمػىت تن هػي ال ػاو ردبػا
باهح ,أك سنة ,أك (َُ) أعلاـ ,أك (َٓ) عامان ,أك خي تك مل أأالن!!!!
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التعليق الجاىي واألربعـوٌ

******************

إف هاا الكالـ يقلله ىم ٍن و يطٌلع عل املسائل األأللية كال قيه كو ي حؼ
مػا هػػل عمػل ا هػػد ككاجحػػه ,فا هػد احلقيقػػي (الػػام يحيػد إأػػدار رسػػالة
املسػػائل ال قهيػػة
عمليػػة أك ي لػػق عل ػ رسػػالة عمليػػة) عليػػه أف يحث ػ
بن سػ ػػه أك ي مػ ػػل وخيحػ ػ ػ ياط مػ ػػلالن كخي ضػ ػػلز لػ ػػه ال قليػ ػػد ,كهػ ػػا مس ػ ػ لة
املسائل ال قهية
ماهلر ,فمن كاجب من ي قد نه جم هد أف يحث
كليسيف الق ية عحارة عن ن يب كيا كر ٌي ملالن حىت تك مل بلثظات أك
ملاف.....
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املورد الرابع ععر :االشتحصاٌ املدالف للدليل
ػػاؿ مساحػػة الاػػييب { :إن الرسههالة ال كبههي يف اط ههها االو ههها
(ل ههو سه ه مطاه) ط ههذ حت ههاج إىل ض ههرب وخ ههربة اف ههة ف هها ك ههون
ال ب ه أور هطهها ف ه طع ه أن طهها شههها ة ال ه ال صههب
اخ صا ه ا و رو ه إل ه الطههاظ إال طع ه ممارسههة و ههة و ضههرب

وا ما ل م كة }.

التعليق الجالح واألربعوٌ

أقو  :إف هػاا الكػالـ اس ثسػاف كانػث كأرا انػ

دمػا طػحح ك ػاب

(القلؿ ال صػل) مػن اس ثسػاات ,كأفكػار (جديػدة) كم مقػة ,ك ػد محػيف
كتحػ ٌ أف النيهػػاف خالفهػػا ,كمػػن اللانػػث إف إنػػافة عنػلاف الن ػػج كا ػػنية
الكافي ػػة ين ػػا م ػػا املسػ ػ لة امل ػػاكلرة س ػػابقان ن ػػه ض ػػب علػ ػ ا ه ػػد أ ٍف
يحث كيس نح بن سه أك ي مل وخيح ياط.
كو نسػػمع دبلػػل هػػاا الاػػحط خي ك ػػب األأػػلؿ كخي ك ػػب ال قػه فمػػن
أين أتييف به؟
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التعليق الرابع واألربعوٌ

إف ط ػػحح املل ػػاؿ هب ػػا الص ػػلرة خ ػػاطئ ج ػػدان ف ػػإف الطحي ػػب ح ػػل أف يص ػػحث
اخ صاأيان أك حل أف ين ج كتك مل ملك ه أم أف ال رتة ب زبحجه كب
اك مػػاؿ ملك ػػه هػػل ن ػ ه مس لأ ػ بيطػػحم أك ب ػ ث عيػػادة بيطحيػػة
خػػالؿ ه ػا ال ػػرتة فػػال تقصػػد النػػاس ول ػػالج بػػل يقصػػد النػػاس ل ػػالج
إحدل
حيلااهتم ,اس ٍؿ أحد األطحاء كس د أنه ب د أف ي خحج ي
املس اػ يات مػػلالن كنػػارس ال مػػل فيهػػا أك أحػػد املس لأ ػ ات الصػػثية
كتقصد الناس لل الج......

التعليق اخلامض واألربعوٌ

ب د ال سليم بال  ,ك ف الطحيب يحاج ػه محنػ مػن الحاػح كلػيا عػوهم
فإنػػه ييقػػاؿ اف ا هػػد حالػػه حػػاؿ الطحيػػب مػػن هػػا ادهػػة فهػػل يحثػ
ال قه مس لة مس لة كفحعان فحعان كها املسائل كال حكع تقابل املحنػ الػاين
يحاجػ لف الطحيب حىت يصل إا مححلة (كما تحيدها أنيف) ي ثقق عند
ن ػػلج امللكػػة كاك ماهلػػا أم ت ثقػػق املمارسػػة الطليلػػة حسػػحما تحيػػد ,كمػػن
اللانث أف ا نية كالن ج كاخيك ماؿ خي عال ة له ول رتة ال منية.
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املورد اخلامض ععـر :إعنـل بالتقيـة وال تيـسل اىل
الصاحة
ػػاؿ مساحػػة الاػػييب { :مهها أن العمههذ ل ق ههة هه ايههوعة ضههروري
ف ههالط و إىل الس ههاحة قب ههذ ا م هها هقوهاجه ه وكه ه أن جض ههر
هذ ل هس قبذ عادر إبون هللا جعاىل }.

وأ ت مم

التعليق الصادط واألربعوٌ
أقههو  :ػاؿ ت ػػاا ((قههذ دههذ ِهه شههر ائِكين هه ههه ِ ي إِىل ايه ِمج قه ِهذ
م
اَّلل ههه ه ِ ي لِ حه ه ِمج أفمه ه ههه ه ِ ي إِىل ايه ه ِمج أح ههج أن ههمبه ه أ مهه ه ال
ِهه ه مِ ي إِالم أن ههه ه ه فم هها لك ههين ههة حتكم ههون  وه هها همبِه ه
أ نههردين إِالم اطاهها إِ من الظمه م ال هله ِ ِهه ايه ِمج شه ئا إِ من م
اَّلل ع ِه ين ِمبهها
(ّ).

هبع ون))

 )4سورة و س  /آ ة .47 - 46
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(ال قيػػة مػػن احلػػلزة) مػػا هػػاا ال نػلاف كمػػا كجػػه ال ػػحكرة فيػػه ,كهػػاا خػػالؼ
ظاهح من يقلؿ ولسو عل هنج السيد ( دس سح ) حي ت لم أف ظاهح
ضامل كو ي ًق من احللزة شيئان كخاأة وألملر ال لمية ك د
أ لاله كأف اله و ٍ
ذكػػح أمػػلر كلػػوة خػػالؼ ال ػػحؼ احلػػلزكم الػػام سبس ػ بػػه (فمػػلالن) ػػاؿ
( ػدس سػح ) (أا أعلػػم) ,ك ػاؿ أا أعلػم األمػلات كاألحيػاء (كأا أعلػم مػػن
السيد ا لئي كالسيد السح كارم ك ,).....ك اؿ فالف كفالف ليا دب هد
أك ب او ,ك اؿ ها ك كأفكارم كمػن عنػد ت ليػق أك منا اػة فلينػا ش,
ك اؿ ك ػاؿ ......كأنػيف ت لػم حػل عػوؾ أف السػيد احلسػين(داـ ظلػه) منػا
أتػ كال ثػػق وحلػػلزة الاػحي ة سػا ىر خػػالؼ ال ػػحؼ احلػػلزكم عػػو الصػػثيث
امل ملػػل ب حػػدة الػػاكات كمػػا ذكػ ىػح هػػاا اللأ ػ جنػػاب الاػػييب (داـ ظلػػه)
كنػ ىهى مػن لػيا ب ػاو مػن أهػل الػدنيا
فال حؼ احللزكم الام تحيد كت قيػه ى
أهل األملاؿ كالاكات امل حلدة كعحدهتم كهؤخيء خي يؤمحكف احلق شيئان.

التعليق الصابع واألربعوٌ

إف م ػػن خي نلػ ػ ش ػػيئان – ل ػػه أف ي ق ػػي احل ػػلزة كي ػػيش م ػػن تقي ػػة اا تقي ػػة
كي ملق هلاا كذاؾ كي صيد ال ػحص حػىت يسػ يد مػن كجاهػة فػالف كمدحػه
لػػه كيق ػ عل ػ حسػػاب هػػاا كذاؾ حػػىت يصػػل اا م ػحاد كعاي ػػه حػػىت لػػل
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سل طحيقػان عػو شػحعي كعػو أخال ػي كهػاا الكػالـ خي ينطحػق كخي ي صػلر
كخي ي قػػل مػػن شػػخ نل ػ احلػػق كنلػ سػػالح ال لػػم ,هػػل نسػػينا كي ػ
طحح السيد ( دس سح ) محج ي ه و يكن له نصو ,حي اؿ ما م ملنه
لقاء احلنانة { ....ان االجصها سهائ ا وله س روال ه ا ,واحه ة أعطه

ال أ نر .....الذي ر أن صه ه أو رفه

هوج طق هذ أو نه أو

طاقي ,الس ة املعطوي هووو ال بقى ل رآظ وال رو ه  ,فالسه ة

املعطوي ان هوو

يف سب ذ أن خ صوا ه طكهذ هورة مل ه هان

ومسون ه الق رة أي ومسون ه شرا ع هين .......طبلي ممهوس
لتاب ال أ نر وال أقذ فكان أحس ا روحة أول ة مين} .ان ه كالـ

السيد الصدر ( دس سح ) بل أكلح من ذل كاف له أعداء فالكل أعداؤ
فػػح يقػػلؿ أنػػه و حي ػػح حبػػلث خػػارج أأػالن كا خػػح يقػػلؿ أنػػه و ييكمػػل
املقػػدمات ككل ػ يقػػلؿ أف مػػا ك حػػه مػػن ك ػػاوت كامللسػػلعة أك ,مػػا كراء
ال قػه ,كعوهػا ف ػالن عػن الك ػػاوت ال قهيػة كاألأػػللية ليسػيف لػػه بػل هػػي
ألس اذ كهل يصػدرها مسػه ,ك ػاللا فيػه الكلػو مػن األ ػلاؿ الػ خي يػ ل
للمػة خيئػم
هبا حىت عو امل دين ف الن عن عػو  ,كمػع هػاا و أتخػا
ألنه نل ال لم كهل حق كمػن اللاجػب عليػه إظهػار ألف النػاس شػحهة
في ب علػ ال ػاو أف ييظهػح علمػه كإخي و يكػن عاملػان عػامالن ,كلػي لم الكػل
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أف عمل ال او ظهار علمه كليا عمله ال صدم لأليمػلر الدنيليػة الػ خي
ي حؽ فيها عن عو دمن ي صدل هلا أي ان ,فال لم أكخين كهل األأل.

التعليق الجامً واألربعوٌ

كاذكح هنا ما يس اد من كالـ السيد احلسين(داـ ظله):

((أ ال امس لطبسي السكوت وال ق ة طع أن أ عين هللا ع مي,

ي ه ههورة املوقه ههة دطاله ههل أ ظ هطه ه ه بعة وال ة ه ههل املس ه ه ل الع مه ههي

وال رعي ,وجر الس رة والصعو ع ى ها ال جس حق  ,ف حه ين ع مهي
أن أجص ه ه م ههذا املوق ههة وهعا ههة اضه ههور له ه ل ذ واملسه ه ل الع م ههي
واضخاقههي مهها جص ه ه ضهههس القر ه الص ه ر اضو (ق ه ظ سههره)

والص ر الناس (ق ظ سره) ل هر ملعروا والطهي ع املطكر وإ ا

الكن ه ه ه النل هرات والبجههوات املووههو ة يف ايههوعة واملههذد والههر

والقض ههاء ع ههى ال ههبهات والبه ه

ال ههيت ا ههت ههاح أوس ههات اي ههوعة

واجمل م ه  ,ودههذا دههو ايههأل ايق قههي واملس ه ل املمههي امل منههذ ض ب هاء
(ع هين السا ) واضئمة (ع هين السا ) والصاي )).
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املورد الصادط ععر :العاب العامل أو العيذ اجلاٍل؟
اؿ الاييب الي قلت { :ما ان د بة املروع ة جيه أن جصهان فها
قهها عطههها أن شهها ا طع ه

ههس سههطوات أو أ نههر س ه

أن

صذ إل ها ضهنا هوق هق ظ عظ ين }.

التعليق التاشع واألربعوٌ

أما (أيانة املحج ية كهيح ها) فال ادرم كي تحيد أيان ها؟ كماذا بقي من
هيح ها ,أو تسمع كتقػحأ بػل كت ثػدث أف فػالان ين مػي اا ادهػة كػاا ((
داخل ال حاؽ أك خارجه ,للنظػاـ الح لػي الكػافح أك لغػو  ,مػن أرحامػ
أك أرح ػػاـ ع ػػوؾ أك ع ػػوهم)) كم ػػع ه ػػاا فه ػػل م ص ػػدم للمحج ي ػػة فكيػ ػ
مسثػ ػػيف لن س ػ ػ كألتحاع ػ ػ كم لقي ػ ػ بك ابػ ػػة ك ػ ػحاءة كمس ػ ػػاع ذل ػ ػ مث
األكا أف تػػحف كت ػػاا تل ػ األمػػلر
السػػكلت عػػن تل ػ األ ػلاؿ ألػػيا ٍ
أكخين ,أو رب ػػح كتػػحل كتق ػحأ كتسػػمع جمػػالا الغيحػػة كالنميمػػة كالحه ػػاف مػػن
السػػب كالا ػ م كال ػحيث س ػلاء كانػػيف بقصػػائد أك خطػػاوت مسػػملعة أك
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مقػػحكءة أك ك ػػب مطحلعػػة كعوهػػا كعوهػػا؟ ال ػ أػػدرت مػػن أتحػػاع السػػيد
الصدر ( دس سح ) ككال من عوهم.

التعليق اخلنصوٌ

ها دعلة جاهلية عصحية وطلة كذل :
لل ذبحدا عن ال صحية كنظحا نظحة ملنلعية حقة كراج نا ال رييب للجػدا
ن ا ها الدعلل طححيف من امل صح ادهاؿ كأتحاعهم كأشياعهم عند
اخيعػرتاض علػ ت يػ كتصػػدم أمػػو املػػؤمن للخالفػػة كهػػي حقػػه املاػػحكع
كم ػػن الاػ ػلاهد ال اروي ػػة األيخ ػػحل عص ػػياف الا ػػيلخ (كح ػػار الس ػػن) كع ػػدـ
ال ث ػػا هم بس ػ ػحية (اس ػػامة ب ػػن زي ػػد) ب ػػدعلل أن ػػه ش ػػاب ,كم ػػن الا ػ ػلاهد
األيخحل اخيعرتاض الام حصل زمن امل ملف من مااييب ال حاسي حبق
اامػػاـ اد ػلاد ( )بػػدعلل أنػػه أػػغو السػػن أنقػػل ل ػ مػػا أػػدر عػػن
رد عل هاا املقطع من الحسالة ((مع تقديحم
السيد احلسين(داـ ظله) ٌ
كشكحم دناب كأنيف ت ػني شػاون علمػان إ ولػحعم مػن ذلػ أرا حيحػان
مػػن املػػلت أ ػػحب دمػػن ت ػػدل السػػن ملػػا أيعانيػػة مػػن مقػػل األمانػػة كاملسػػؤكلية
ال لمية ,كملا أرل أمامي من شحهات كارمحافات كمؤامحات.)).....
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التعليق الواحد واخلنصوٌ

كه ػػا ال ػػدعلة أي ػ ػان م ػػن اخيس ثس ػػاات ك ػػد أمح ن ػػا بطالهن ػػا ال لي ػػق
نسمع كو ن ىػح مللهػا كو يػ ٌدعها أحػد فمػلالن و
السابق ,إنافة لال فإننا و ٍ
نسمع أحد من ال لماء يقلؿ ( رسال ه ال ملية) ف من شحكط املحج ية
أك األعلمية أف خي يكلف شاون .ن ػم يلجػد شػحط (الحلػلغ) كخي يلجػد شػحط
أف يكلف (شيخان أك كحو السن).

التعليق الجاىي واخلنصوٌ

لن ػ ٌػحد عػػن ال لاط ػ كلػػنث ٌكم نػػمائحا كلػػنكن منص ػ كلػػل مل ػ
كاحد كنس ؿ أن سنا السؤاؿ ال ايل ((ما هل األف ل كاألكلح هيحة كاألكلح
أيانة للمحج ية ,هل الاييب اداهل أك الااب ال او؟)).
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املورد الصابع ععر :االقامة اجلبّرية
اؿ الاييب الي قػلت { :وال أره هسو ا ل رح هروع ة ضن اضهور

الههيت جر ه جقه وها ل مج مه جسه

جقه وها وأ ههت خهها هه

دذا العطوان ......ف كون ق ق هت ل ه
هه

واجمل مه هذ خه

ون أن ج حمههذ أوعار الب ههوه واملروع ههة طع ه أن قهها ذهها
}.

التعليق الجالح واخلنصوٌ

أقو  :هاا الكالـ ظاهح ال اـ السيد احلسين(داـ ظلػه) وخي امػة ادنييػة
(كمػػا حصػػل للسػػيد الصػػدر األكؿ ( ػػدس سػػح ) كهػػل إ ٍف َّ
دؿ عل ػ شػػيء

فإعا يدؿ عل زبلفكم من هاا الطحح كأنه سيكلف منافسان لكم أك لغوكم
كإخي لكػػاف األجػػدر بكػػم أف تقػػدملا هػػاا اخي ػرتاح لشخػحين كمػػنهم شػػحاب
أي ان دمن طحح ن سه لالج هاد كاملحج ية كهاا الكالـ من الغحيػب أػدكر
ع ػػن جن ػػاب الا ػػييب ,ألن ػػه خ ػػالؼ محاني ػػه القللي ػػة كال لي ػػة ,حي ػ ي ػػاكح
السيد احلسػين(داـ ظلػه) كالمػان جػاء فيػه ((إ خي أنسػ ذلػ اليػلـ الػام
ال قينا فيه ككاف ػد حصػل نقػاش بيننػا ككػاف هنايػة النقػاش أ سػ ليف مػا
()6:
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أبطل م ٌدع الاييب كمػا يلحػيف مػا ٌأدعيػه ,عندئػا و يكػن لػدل الاػييب أم
جلاب سلل أنه اؿ مػا م ػملنه (إ أتػحؾ الل ػيف كهػل ك يػل فػحاز كػل
منا ب د طحح كإظهار ما عند كليقدـ كل منا ب اع ه للساحة كالناس هي
ال سبي احلق من الحاطل كسبي الام عند شيء من ال ارغ) ,فىلً ىم خي ييقاؿ
ملل هاا الكالـ املقاـ كيرتؾ احلكم للناس.

التعليق الرابع واخلنصوٌ

من اللانث جدان ان قاد سوة امل اػحعة مػن ال قهػاء طػحح رسػائل عمليػة
عػػحض كاحػػد كو نسػػمع أك نقػحأ أف أحػػدان اعػػرتض علػ ا خػػح ب ػػدـ جػلاز
إأػػدار رسػػالة عمليػػة ب ػػد أف أأػػدر عػػو رسػػال ه ال مليػػة ,كهػػا السػػوة
كم اش ػػة كخي يغ ػػل عنه ػػا جاه ػػل ف ػ ػالن ع ػػن ع ػػو  ,ن ػػم
ال ملي ػػة كان ػػثة ي
طححيف ملػل هػا اخيعرتانػات مػن حػل أهػل الػدنيا كخاأػة علػ الاػهيد
السيد الصدر األكؿ ( دس سح ) كخي أرل عملكػم دبخ لػ عػن عملهػم,
ب ػػل خطٌك ػػم أل ػػن كأرذؿ حي ػ ػ الط ػ ػػن كالنق ػػد ل ػػال ا ػ ػ (املنثػ ػػحؼ
ال ػػدنيلم) م ػػن أج ػػل كس ػػب رن ػػا الن ػػاس ك احلقيق ػػة إف خطك ػػم ن ػػا
خطهم.
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خي أعلػػم مػػن تقص ػدكف بقػػللكم ( ػػاـ هبػػا عػػوؾ) فهػػل املقصػػلد ن س ػ اي
جناب الاييب (داـ ع ؾ) كهاا ب يد جدان كا ان كظاهحان ككانث من خػالؿ
كالمكػػم الحسػػالة خي تقصػػدكف أن سػػكم حي ػ لػػيف (ككػػل مػػا ذكػػحت
ل ػ مػػن نصػػائث إعػػا طحق هػػا عل ػ ن سػػي حػػل أف أ لهلػػا ل ػ  ,).....مػػع
األخا بنظح اخيع حار أف السوة ال ملية ال لية تدؿ عل أف مساحة الاييب
ن سػػه ,بػػل حػػىت أ لالػػه كأ ػلاؿ أتحاعػػه يػػدؿ عل ػ ذل ػ إخي أنػػه ب ػػد طػػحح
السػػيد احلسػػين(داـ ظلػػه) لك ػػاب (ال صػػل القػػلؿ ال صػػل) كب ػػد امحػػات
سباميػػة مػػا طػػحح ك ػػاب (ال صػػل) فػػإف جنػػاب الاػػييب أخػػا وخينسػػثاب
عما ٌادعا .
كإنكار ما أدر منه ف نازؿ ٌ
كاذكػػح للقػػارم الكػػح مػػا الػػه السػػيد احلسػػين(داـ ظلػػه) هبػػاا ا صػػلص
ذل الل يف ب د أف كأليف اليه رسالة الاييب الي قلت حي ذكػح السػيد
احلسػػين(داـ ظلػػه) ((إذف لنثمػػل كالمكػػم اي جنػػاب الاػػييب علػ الظػػاهح
أك لنقل اف ا رتح عليكم كعل عوكم هاا املقرتح كهل:
لنسػلم كلنػػا إف الػام ػػاـ هبػا املسػػؤكلية كربمػل أكزارهػػا كأكزار ال ػلل هػػل
مساحة شيخنا كأسػ اذا إسػثاؽ ال يػاض (داـ ظلػه) كلن ػحض أف هػاا هػل
ما تقصد :
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ب د هاا أقو :
ُ -كما علم م خالؿ الكالـ السػابق و اطػحح ن سػي هػاا الل ػيف
خميل كم ب ػد أف ات ػث إف عحػارة (س
ربيف عنلاف املحج ية اف هاا فق
الاػػحكع) زب لػ عػػن عحػػارة س أتليػ أك س طحػػع أك ان هينػػا مػػن أتلي ػ أك
عوها.
ِ  -اع قادم وألعلم كربديد األعلػم كالنقػاش ال لمػي احػ بػه لن سػي
كخي أتنازؿ عنه ألنه ول نػازؿ عنػه أكػلف بػال عمػل فػ كلف مسػؤكخين أمػاـ
ت اا.
ّ  -لل سلٌمنا ما لػ م ف هػاا األمػح يػؤدم إا ه ػ هيحػة املحج يػة كأف
هػػاا يػػؤدم إا ال ث ػ ب فػػإ أ ػػرتح علػػيكم احلػػل املناسػػب الػػام يحن ػػي
ادميػػع كالػػام أدعػػل إليػػه هػػا املححلػػة ,كهػػل أف يػػدعل ادميػػع ملحج يػػة
مساحػػة شػػيخنا كأس ػ اذا ال يػػاض (داـ ظلػػه) كل ػ كن الػػدعلة أػػححية بػػاكح
أيم ػػلر كأمس ػػاء مق ػػحكءة كمس ػػملعة كخي رم ػػاكؿ أف نس ػ ػ ميل علاط ػ ػ الن ػػاس
لسػػثب النػػار اا القػػدر كمػػا هػػل احلاأػػل ف ػالن حيػ ال ػػحا األمػػح عل ػ
الن ػػاس ف ػػال يػي ٍ لى ػػم ,ك ػػم م ػػن ا ه ػػدين ي لاج ػػد مك ػػاف تلاج ػػدكم أم
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جامع الحأس ,ككم يلجد من اللكالء هدين آخحين ككم مػن خمػادع يػدكر
بػ هػاا ال نػلاف كذاؾ ػػداع النػاس فهػل الػػدعلل أػاد ة للسػيد الصػػدر
( ػػدس س ػػح ) أـ دع ػػلل خاأ ػػة ,ك ػ هػل ي ػػدعل لن س ػ ًػه س ػ ػ غالؿ م ػػا ييل ػػو
علاط الناس كوسم السيد الصدر ( دس سح ),
بداهة أف كأية السيد ( دس سح ) كانيف كانثة جدان كأححية خبصلص
هاا املقاـ ف صلث أف تكلف مؤيدان بل دليالن هلاا اخي رتاح ,كلػل أ اسػ ح د
اسػ اب كم مللػػل هػػاا األمػػح ب ػػد أف ٌادعيػ هم مػػا ٌادعيػ م كافرتيػ م مػػا افرتيػ م
كألرس للناس أنه من احللزة الساك ة أك مػن األأناـ ,كلل سلمنا كأ كم
هاا ,فإننا مع هاا نقلؿ :فل خي حلزة ساك ة كخي ساكيف عن احلق إخي
أن م كخي أأناـ كخي أككف إخي أن م كخي عحدة ادا كاألملاؿ كالػدنيا إخي أنػ م,
كلكػػن مػػع هػػاا كلػػه ليلػ ـ كػػل منٌػػا احلي ػػة أمػػاـ (جػ ٌػل كت ػػاا) كالحسػػلؿ
( )كاألئم ػػة (عل ػػيهم الس ػػالـ) كأم ػػاـ الن ػػاس كاألخ ػػالؽ كليط ػػحح ك ػػل منٌػػا
الدليل ال لمي الاحعي األخال ي.

واحلند هلل ربّ العاملني
والصالة والصالو على شيدىا حمند وآلُ
الطيبني الطاٍريً
()74

****************** رسالة حتت اجملهر

******************

((ىص رشالة العيذ اليعقوبي))
بصنُ تعاىل

جياب الصيد حمنود احلصين دامت توفيقاتُ

أشكر ل بل أبع ا سهخة هه هاطكين البصهذ وقه و ه
ط ه أح ه امل هها ا هع ههذرا أب طهها مل ه ِهج هطههذ ه ه ة يف ايضههرة
ال ههر بة ودههذا حههج ض ه أف حههت رس ه ا يف السههاعة ال اسههعة

ف ين أع هوفقا ل خو إىل ايضرة ال ر بة يف ولل املوع .
وق أ معت ع ى طع هوار الك اب ول س ها بعها ض ه

أ طمت ق و وطاب الس ع هي إله كين ل و هذ دهذه الرسهالة
وق أح وه الك هاب ع هى طعه

املاحظهات الصهح حة ودهذا

ههها ال ه ههوا هطه أي وهه لله املعصههو وقه سههبج أن قه م
وطاب ال ا قاسين وال ا ح ر ملاحظات أخره وأحه بظ
ذا ه ها

م ه اهكين إىل فر ة هطاسبة ف مها لهو فك مهرت
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ط ههرح أفك ههاري ع ههى ههو (البح ههص اي ههارج وس ههأجطاو ح طئ ههذ
ج ل املاحظات.
ولك ه جوو ه هطاق ههات أخ ههره قاط ههة ل طقهها طههذ ان طعض ههها
ر هه

ه ه وره ه ههطكين وطعض ههها مل جبهمه ه ف ه هها ر ههين وض ههوح

هه هرا ي قول ههل

( 23ضن ال ههذي ب ه ه له ه س يف املس ههائذ

البقه ة) ر ين وضهوح الهيت حر هت ع هى ان ال أو هر هوضهوعا
رايض ا إال ضوذ ج ب ق البقهي فم الرسو الب ا ة أسه ط جطا
ان البجههر ه ه ال ههذ أو ه ه الطهههار وط ه هسههألة ال ههلذ أوبطهها

هسألة يف االوارة.
وأعتاضههل

 25ان الطق ههة الع هها ال شههلذ ف ههها وال أ ري

ههها دههو وو ه أعتاضههل ضن الكهها ل ه س ع ه الطقههذ طههذ ع ه
ايبه ههر و ل أ ه ه فه ههأن الطق ه ههة الس ه ه ح ة ال ن ه ههاج إىل حبه ههر
و  27اعتاضل ع ى االس با ة ه الع و العصر ة ههر و
لووههو شههواد ع ههى ولههل ه ه هها اضئمههة" " واث ه ا لك ه

الذدط ة البقه ة مل جصذ إىل دذا املس وه ودهذ سهألت بسهل
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أ وو ه أعههر أو ع ه الكن ه ه ه امل ال ه اال ههول ة املعمقههة يف
رواايت املعص ههوه " " فه ههذ عه ه د ههذا إللائه هها طعه ه ان ق هها
ال ل ذ ع ى جع طها.
و  29فههأن االو ههها امل جه ئ ه امل خصههص له أعمهها
امل ك ههة يف ب هعه ه طعه ه احه هراع حص ههوما ال ه ه والض ههبأل
وال ج ه ي ع ه هرح ههة قبههذ احراعدهها شههكذ هظ ه وهط ه ع ههين
اي ههذ يف هه هها و ههرت

 2:وق ه ه ين وكه ه املطاق ه ههة يف طق ه ههة

أفكار الك اب و طبلي املل بات إىل ان هطاق ة اب حهق لهو
ان فت مبنهذ هها أجهى
حت فهي ال جع ان املطاقِي سه
ط ه املطههاقي وأس ه

– مهها دههو ه حقههج فع هاا – ان أسههجذ

هطاق ات ن ة ع ى هاب امل ه ان أمس هها (امل ه ان يف امل ه ان)
فهههذا ال عه أ ه أ ههبحت أفضههذ هه السه ال با بههائي يف
ال بسه وال أر ه ذههذا الكهها ال ق ههذ هه ع م ههة الك ههاب إال
ه لبه ه وإد هها أر ه ه ان أ ههح فك ههرة حوعو ههة أبن ال م ههذ إوا
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قي أس اوه فهو أع ين هط ما أسه لوا ع هى أع م هة الصه ر
الناس ع ى اضو ودو ذ و ه ا.
وأع قه ان أايا هه البضههاء لههو عههر ع ه الك هها ن (البصههذ
والقو البصذ) لوو البر الواض ط هس و ي الك اط .
وأس يف الوقه ههت اله ههذي أ ه ه مهرب ف ه ههل جواضه ههعل وأ طه ههل ح ه ههص
أعط هت ع ههى هه رظ لههل يف السه وح ر ههين أ ه خههاا القاعه ة

إو مل عه أن فاضاا ذ ر أساجذج يف الس وح وإدا االد مها
أبساجذج يف ايارج فهذا جواض هطل به أسهأ هللا أن ع هي
شأ ل ما أع ت هط .
ويف بههس الوقههت أره هط ه دجوهه ها عاره ها ع ههى أس ههاجذجل يف
البحص ايارج وأ أرفه

دهذا اضسه وب وأع قه أن املسه ل

الصح لبرع لعطا ر املطحرفة أو الضع بة دو رح الطمهووج
الكاهههذ وعط ئههذ سه برع ج ههل العطا ههر ج قائ ها طه الا هه جبهها
الك مههات ا ارحههة ودههذا ه ي إىل حته ب الطههاظ إىل ههذ احه
ح ب ونصذ اال قا

ودهو هها ع هطا هرارجه قبهذ سهط أهها
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املس ه ل الصههح الههذي أشههرت إل ه فهههو هس ه ل أي وعبههر
ما جع مون وق أعبت هح ووه واه وأ أع هين إ هل جقه ظ
أفك ههاره وحتتهه هها م هها ان العم ههذ ل ق ههة هه ه اي ههوعة ض ههروري
ف ههالط و إىل الس ههاحة قب ههذ أ م هها هقوهاجه ه وكه ه ان جض ههر
وأ ههت ممه هههذ له هسه قبذ عادههر إبون هللا جعههاىل فمههناا جههذ ر
ان ه ه بههل جع قههة ع ههى العههروة ورسههالة عم ههة ودههذه ممهها ال
وكه قبومهها ع ههى أي حهها وأ ههت جع ههين أن السه أ وعبههر مل
رح رسهالة عم هة إال طعه ع هر عاهه ا هه طه أ كنه ايهارج

( )2:68وأو رس ههالة بعه هها س ههطة  2:87الن الرس ههالة ال
كبي يف اط ها االو ها – لو سه مطا – طهذ ن هاج إىل ضهرب
وخههربة اف ههة فهها كههون ال ب ه أور هطهها ف ه طع ه ان طهها
شههها ة ال ه ال صههب اخ صا ه ا روه إل ه الطههاظ إال طعه
ممارسة و ة و ضرب وأ ما ع م .
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ما ان د بة املروع هة جيه ان جصهان فها قها عطهها ان شها ا
ان صذ إل ها ضهنها هوقه
طع س سطوات أو أ نر س
هق ظ عظ ين.
وال أره هسههو ا ل ههرح هروع ههة ضن اضهههور الههيت جر ه جق ه وها
جق ه ه وها وأ ه ههت خه هها ه ه ه ده ههذا العطه ههوان
ل مج م ه ه جس ه ه
الس ه أي وعبههر ف كههون ق ه عبههت ل ه
هه

واجمل م ه ههذ خ ه

ون ان ج حمههذ أوعار الب ههوه واملروع ههة طع ه ان قهها ذهها
.

أع ذر مذه ال ق قة وإدا ق ها ص حة لل ض ل ع ه ع مهي
وال أرضههى لههل مبهها هههذ مبس ه قب ل ضس أعههو ع ههل و ههذ ههها
و ههرت لههل هه صههائ إدهها بق ه ع ههى بسههي قبههذ ان أقومهها
لل واضهر إل ل وا رر شكري واه طاس وهللا و ال وف ج.
دمحم ال عقوي
 -33حمر – 2533
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