حضرة سيدنا الشيخ
الشيد أمري كالل بن الشيد محزة
( كدّس اهلل شرٍّ اهـزٖز )

زُرث خيبئل اهضيبئل اهيضيدٖجّ ،شدرث يٌخِٓ يب ٖضخِٓ يً اهيلبيبح اهـوّٖج،
ظبضة شدث اٛرضبد ّشبضة أذٖبل اهفّٖغبح ّاٛيداد ،نفء يخدراح اٙشرار اهغٖتٖج
ّاهيرتٕ تأٌفبشَ اهزنٖج أّاتد اهٌفّس اٙتٖج فِّ هوضرٖـج يسددُب ّهوػرٖلج شٖدُب ّهوضلٖلج
يضٖدُب ّهوخوٖلج يرضدُب ّيؤٖدُب ،تَ ٌبهّا يب ٌبهّا يً اهترنبح ّاهـوّى اٛهِٖج ّاٛدرانبح،
ّايخبزّا فٕ دّٖاً اهـبرفًٖ تبهشٖبدث اهغراء ّ ٝغرّ فئً أّهٖبء اهشبداح شبداح اّٙهٖبء .

ّهد كدّس اهلل شرٍّ فٕ كرٖج شّخبر ُّٕ ؿوٓ فرشخًٖ يً تخبرْ ّخّفٕ فِٖبّ ،ذنر
فٕ يلبيبخَ ؿً ّاهدخَ رضيِب اهلل أٌِب كبهح  :هلد نٌح ّأٌب ضبيل تَ إذا خٌبّهح هليج يً
ػـبى يضتٍّ أسد أهيبً فٕ ٌفشٕ فويب نرر يـٕ ُذا اٙير اهخزيح ػرٖق اٛضخٖبػ فٕ ػـبيٕ
فوى أسد تـد ذهم ضٖئبًّ ،نٌح أرسّ أً ٖز ؿل اهلل فَٖ اهخٖر ّاهترنجّ ،ذنر أٌَ هيب توغ شً
اهضتبة إضخغل تفً اهيظبرؿج فنبً ٖسخيؾ ؿوَٖ أرتبة اهضسبؿج ّأّهّا اهيـبرنج ّاهٌؼبرث،
 ٞيً اهّاكفًٖ خػر تتبهَ إً ُذا شٖد ضرٖف فنٖف ٖضخغل تبهيظبرؿج
فبخفق ذاح ّٖى أً رس ً

ّٖشوم شتل أُل اهتػبهج ،فوى ٖوتس أً غوة ؿوَٖ ا هٌّى فرأْ فٕ يٌبيَ أً اهلٖبيج كد كبيح
ّأٌَ ّكؾ فٕ ّضل ؿؼٖى فغرق فَٖ إهٓ ظدرٍ ّأغػرة إغػرات ًب ؿؼٖيبً ّفزؽ فزؿ ًب
نتٖراً فأخٓ إهَٖ اهشٖد أيٖر كدّس اهلل شرٍّ ّأٌلذٍ يً ُذٍ اهّرػج ذى أفبق ،فبهخفح إهَٖ ضغرث
اهشٖد أيٖر ّكبل هَ  :أرأٖح ُيخٕ ّؿويح يب يـٌٓ اهيظبرؿج .

ّير شٖدٌب اهضٖخ يضيد تبتب اهشيبشٕ يرث ُّ ّأظضبتَ تيـخرنَ فّكف ؿٌدٍ فلبل تـع
أظضبتَ فٕ ٌفشَ نٖف ٖلف اهضٖخ ؿٌد أُل ُذٍ اهتدؿج ؟ فبهخفح اهضٖخ اهشيبشٕ كدّس شرٍّ
ٌٖ ٞخفؾ
ٌضّ أظضبتَ فٕ اهضبل ّكد نّضف تِذا اهخبػرّ ،كبل  :هِى إً تًٖ ُؤٝء رس ً
تترنج ظضتخَ نذٖر ى ً اهٌبس ٌّٖبهًّ أرفؾ اهدرسبح ،فأٌب أرٖد ظٖدٍ فضبٌح يً اهشٖد أيٖر
ٌؼرث
إهٓ شٖدٌب اهضٖخ يضيد تبتب اهشيبشٕ كدّس شرٍّ فبٌسذة فٕ اهضبل إهَٖ كوتَ ،فويب اٌظرف
اهضٖخ ختـَ اهشٖد أيٖر ضخٓ ّظل إهٓ دارٍ فأدخوَ يـَ اهتٖح ذى هلٌَ اهذنر ّاهفنر ّاهـتبدث
ّاهخوّث ضخٓ هى ٖر ٍ أضد ُذٍ اهيدث فٕ شّق ّ ٝيـخرم ّ ٝغٖرٍ ّنبً ٖسٕء نل ّٖى إذًٌٖ
ّخيٖس يً شّخبر إهٓ شيبس هزٖبرث اهضٖخ اهشيبشٕ كدّس شرٍّ ّنبً تٌِٖيب يشبفج خيشج
أيٖبل ّهى ٖزل ٖضخغل ُذٍ اهيدث نوِب تػرٖق اهشبداح إهٓ أً توغ فَٖ أؿوٓ اهدرسبح ّؿوح
ٌشتخَ ؿً أيذبهَ فغبة ؿً أؿًٖ كلّتِى فٕ غٖة شيبّا ح اهخسوٖبح اهـبهٖبح ّ .هَ أرتـج

أّٝد يً نتبر اّٙهٖبء ّاهيرضدًٖ اهـؼبى ّنبً هَ أرتؾ خوفبء ذّّ ؿوى ّّكبر ّيٌِى ؿوٓ
اٙخط يً ذاؽ ظٖخَ تـد أً ضيوَ تخرتٖخَ ّرؿبٖخَ ّأنيل خوّاخَ ّرٖبغبخَ ّاهّكّف ؿل
أضّاهَ ضخٓ أظتص يضخبسًب هَ ُّّ ،غّد اهخوٖلج سٖدٌب اٛيبى اٙؿؼى ّاهـوى اٙضِر يً
تشتتَ أششح ُذٍ اهػرٖلج اهٌلضتٌدٖج اهـوّٖج ،اهّارد اهيضيدٔ ّيؼِر اٌّٙار اهضلبٌٖج شٖدٌب
اهضٖخ يضيد تِبء اهدًٖ ضبٍ ٌلضتٌد ،فّرذَ اهشر اٙؿؼى ّاهٌفس اهلدشٕ اٙكدس ّأشرْ إهَٖ
شر ُذٍ اهٌشتج اهضرٖفج هوػرٖلج اهـوّٖج كدّس اهلل أشرارُى اهـوّٖج  .آيًٖ .

سيدنا سيد أمري الكاللي
ضٖبخَ اهيـٌّٖج كدّس اهلل شرٍّ

شٖدٌب شٖد أيٖر اهنٞهٕ تً ضيزث أؿوٓ اهلل خـبهٓ درسبخَ دائي ًب ّهد هٖوج اهذٞذبء ّكح
اهـضبء فٕ اهـبضر يً ضِر ظفر اهخٖر شٌج ُ 700ـ فٕ كرٖخَ " شخبّٔ " تٌِٖب ّتًٖ
تخبرْ
يشبفج ى ٖوًٖ ّاٌخلل ؿً ؿير ٌٖبُز  50ؿبيًب فٕ ٌفس اهلرٖج فٕ اهضبدٔ ّاهـضرًٖ يً ضِر
سيبد اّٙهٓ شٌج ُ 750ـ ّٖى اٙرتـبء ّكح اٛضراق .

ضيبئوَ  :سشيَ ذّ كّث ؿؼٖيج ،ؿؼٖى فٕ ؿظرٍ ،هٌَّ يبئل إهٓ هًّ اهتر ،ظّخَ رفٖؾ،
ّكتل
ّٝدخَ تأرتؾ شبؿبح سبء شٖدٌب اهخغر ؿوَٖ اهشٞى إهٓ أيَ فأؿػبُب ػـبي ًب هخأنوَ ،فأنوخَ
ّكبهح هَ يً أٌح كبل أٌب أضلر ّأفلر أُل اٙرع ذى كبل هِب إكرئٕ يٌٕ اهشٞى إهٓ يً فٕ
تػٌم
أٔ رضيم ّكّهٕ هَ  ٝخغفل يً ينبفأث اهػـبى اهذٔ أؿػٖخمّ ،أٖغ ًب أخترَٖ تأٌَ ُّّ فٕ
شال اهذٔ ٖ ٝزال فٕ رضيم ٖرد اهضلبئق اهيضيدٖج سيٖـبً فتـد يب شيـح يٌَ ذام اهنٞى

زال ؿً كوتِب يضتج اهدٌٖب تبهنوٖجّ ،تـد أرتؾ شبؿبح يً ُذا اهضبل ّهدح ذهم اهيتبرمّ ،تـد
أرتؾ أٖبى يً ّٝدخَ ضغر شٖدٌب اهخغر ؿوَٖ اهشٞى فٌؼر إهٓ ذهم اهظتٕ ّكبل اهشٞى
ؿوٖنى فرد ا هشٞى ؿوٓ اهّسَ اهنبيل ذى ظوٓ اهخغر ؿوَٖ اهشٞى فٕ يّغؾ ّٝدخَ رنـخًٖ
ّكبل هى ٖلؾ هٕ ظٞث يذل ُذٍ اهظٞث تضغّر اهلوة .

فيّغؾ ّٝدخَ يضِّر تنًّ اهظٞث فَٖ تبهضغّر اهخبى ،ضخٓ أً يً ظوٓ فَٖ ييً هَ
اُٙوٖج فٕ اهػرٖلج اهـوّٖج ٖزّل ؿً كوتَ يضتج اهدٌٖب تبهنوٖجّ ،نبً فٕ زيً ّٝدخَ أٔ فٕ
ؿظرٍ اهفشبد يٌخضراً سدًا ّتلٕ نذهم ضبل اهفشبد إهٓ يغٕ خيشج ّؿضرًٖ شٌج يً
ّٝدخَّ ،نبً
كدّس شرٍّ يً أّٝد اهيوّم ّنبً ٖتذل اهسِد اهسِٖد هرفؾ ّدفؾ اهفشبد يؾ رفلبئَ ّنبً هَ
خشـج يً اهرفلبء يً أّٝد اٙيراء ّنبً اهٌبس فٕ ذام اهّكح ٖحُيٌَّ تأٌَ رئٖس كػبؽ
اهػرٖق هـدى ؿويِى اهضلٖلج ّسِوِى تيـرفخَ هخخفَٖ فٕ ذام اهّكح ذى إٌَ رفؾ اهفشبد يً
تخبرْ ّسّارُب
يً اهلرْ ّاهتٞد ،فّكؾ فٕ كوتَ اهيضتج هوذُبة إهٓ "شيبس" ،فذُة ّّظل إهِٖب فخبف أُل
شيبس يً ؼويَ ّخٌضّا ؿٌَ إهٓ أً كبل هِى شٖدٌب تبتب اهشيبسٔ كدّس اهلل شرٍّ  ٝخخبفّا يٌَ
ٖ ٝ ٌَٙفـل ضٖئًب يب ،ذى كبل هَ اهشيبشٕ كدّس شرٍّ هى سئح ٌُب كبل اهنٞهٕ ٙخذ اهػرٖلج

يٌم كبل يب اهػرٖلج كبل إً ؿرفخِب هٕ أؿرف ،كبل إً ُدٖخٌٕ أيبراح يـرفخم أؿرفم ،ذى
ٕ فٕ اهدٌٖب كبل
كبل هَ اهشيبشٕ كدّس شرٍّ أخـخلد تّسّد يبئج ّأرتـج ّؿضرًٖ أهف ّه ّ
اهنٞهٕ أؿخلد ،كبل اهشيبشٕ كدّس شرٍّ أؿخلد تأٌم ّاضد يٌِى فلبل اهنٞهٕ آيٌح ّظدكح
ٕ ؿوٓ كدى رشّل اهلل  . فلبل ٖب نٞهٕ أٌح خبئً هٚيبٌج ّهذا ؿوٖم أً خّكـِب فٕ
أٌم ّه ّ
يّكـِب
فئً اهرسل اهذٔ ٖخًّ اٙيبٌج ٖنًّ خبئًٌب ُٙل اٙرع تل هنل يً فٕ اٙرع ،ذى كبل هَ
اهشيبشٕ كدّس شرٍّ يً اهذٔ سبء إهٓ أيم كتل ّٝدخم كبل ُّ اهخغر ؿوَٖ اهشٞى فلبل
 ٞؿؼٖيبًّ ،كبل هَ ٖب تبتب اهشيبشٕ
ّتيبذا أّظٓ أيم فـوى اهنٞهٕ خوم اهّظٖج فخسل خس ً
ؿويٌٕ نٖفٖج اهينبفأث هػـبيَ اهيذنّر ( أٔ اهذٔ أؿػبٍ اهخغر ؿوَٖ اهشٞى ٙيَ كتل
ّٝدخَ

) كبل ٖضدد

تـد اًٗ أٌَ شٖأخٕ ّهد ٖـسز اهّاظفًّ ؿً ّظف أّظبفَ اهتدٖـج ،فبدؽ اهلل خـبهٓ ؿٌد
يٞكبخم اهخغر تخرتٖج ذهم اهّهد فدؿبئم ُذا ٖنبفئ هذهم اهػـبى اهيذنّرّ ،نبً اهولبء ّدؿب
اهنٞلٔ ّضًٖ دؿبئَ أيً اذٌٕ ؿضر أهف يوم فخيح خوم اهينبفأث ،ذى إً اهشيبشٕ هلً هَ
اهػرٖلج اهـوّٖج ّأذً هَ هٜرضبد فٕ اهػرائق اهشتـج اهـوّٖج ذى كبل هَ إً أنوح يً يبل ضتِج
فػرٖلخٕ هم ضراى ّنذا إً هتشح أهتشج يً يبل ضتِجّ ،هيب شئل اهضٖخ ضرف اهدًٖ كدّس اهلل
شرٍّ ؿً اهصتِج فلبل أنل اهضتِج أّ هتشِب ٖضريبً اٌٛشبً يً اهػرٖلج اهـوّٖج نيب فٕ زيً

اهنٞهٕ ت ٞفرق ،فـدى ؿويٌب نًّ اهيبل يً اهضتِج ضلٖلج ٖنفٕ هٌب ضخٓ هّ أنل اهضراى تٞ
ؿوى يً اٌٛشبً فِّ سبئزّ ،تـد اهخولًٖ اهيذنّر ّيً أّل فخّضبخَ إسخيؾ يـَ سيٖؾ اّٙهٖبء
ّنبٌّا ٖٞز يٍّ فٕ نل يسوس يً يسبهشَ فٕ غيً شتؾ شًٌٖ ّٖضظل هَ فٕ نل يسوس
يً اهفخّضبح ّؿوّ اهيلبيبح يب هى ٖضظل فٕ اهيسوس اهشبتقّٖ ،ضغر إهٓ يسبهشَ يً
اهسً خوق نذٖر ،ذى خرر يً شيبس إهٓ كرٖج تخبرْ ُّّ ٖدؿّ ُٙل اهلتّر فِٖب ّتشتة
دؿبئَ ّترنخَ إرخفؾ ؿٌِى اهـذاة ،ذى ّكح دخّلٍ إهٓ تخبرْ هلَٖ ظتٕ فػوة يٌَ ُدّٖج
فأخذ اهنٞهٕ ٖدٍ ّكرأ آٖج اهيتبٖـج فبٌفخص هَ ذى كبل هَ أػوة اهزٖبدث فبؿػِٖب هم فلبل أؿػٌٕ
ّاسـوٌٕ يً يسبّرٔ سٌج اهتلٖؾ فٕ اهيدٌٖج اهيٌّرث فػوة اهنٞهٕ كدّس شرٍّ يً ضغرث
اهٌتٕ  أً ٖسـوَ سبرٍ فلبل  هوظتٕ تّ ٞاشػج ٖب ّهدٔ أٌح سبرٔ ضلبً ،ذى كبل هَ
اهنٞهٕ أِٖب اهظتٕ أػوة أؿػٕ هم فلبل أػوة اهضظّل ؿوٓ كّث كراءخَ اهلرآً نيب سبء
تَ سترٖل ؿوَٖ اهشٞى تضشة ػبكخٕ فلبل اهنٞهٕ
" ال يمسه إال المطهرون " ،فـوى اهظتٕ أً اهػِبرث ضٕء ؿؼٖى ٌِٙب يـٌّٖج ّؿوى ؿسزٍ ؿً
اهلراءث اهيذنّرث ،فلبل ٖنفٌٖٕ ُذا اهّؿؼ هشـٕ ذٞذًٖ شٌج ،ذى كبل اهنٞهٕ هَ هٖس فٕ
اّٙهٖبء يً ٖلرأ اهلرآً ؿوٓ اهنٖفٖج اهيذنّرث إ ٝشتـج أّهٖبء فويب ٖئس اهظتٕ ؿً كراءث
اهلرآً تذام اهنٖفٖج ُخف ُبخف  ٝخفبرق ؿً كراءث اهلرآً ّ ٝخسـوِب ّشٖوج ه٘خرث ّٝ
هوسٌج تل إسـوِب خبهظج هذاح التضح هوضق خـبهٓ ،ذى هى ٌٖى ذام اهظتٕ يً ضدث خأذٖر يٌبسبث

اهنٞهٕ كدّس شرٍّ ضخٓ إً اهتدٝء فٖيب ّراء ستل كبف نبٌّا ٖضغرًّ ٛشخيبؽ يٌبسبخَ،
ّؿسز اّٙهٖبء ؿً يذل ُذا اهيٌبسبث اهذٔ ٌٖبسٕ تِب اهنٞهٕ كدّس شرٍّ اهلل خـبهٓ .

ّفٕ غيً خشؾ شًٌٖ تـد اهخولًٖ توغ درسج اهلػتبٌٖج ّكتل ّظّهَ إهٓ يلبى اهلػة
نبً ٖظوٕ نل ّٖى ذٞذج آٝف رنـج ّٖخخى اهلرآً نل ّٖى تلوة ضزًٖ ّتنبء ضدٖدّ ،نبٌح
ديّؿَ خضرق يشلػِب ّيسبرِٖب ؿوٓ خدّدٍ ّتـد نٌَّ كػت ًب نبً دأتَ اهيراكتج ّيضبُدث
اهضق خـبهٓ ّإذا ٌؼر إهٓ اهـّاهى نبً ٖستر ٌلبئظِبّ ،نبً كدر ط ضتخَ يؾ يرٖدَٖ كدر
شبؿج ّاضدثّ ،نبً اهذٔ ٖسوس فٕ ظضتخَ ٖ ٝضخبر إهٓ ظضتج ذبٌٖجّ ،نبً ٖلّل ٖ ٝسوس
يـٕ يً فٕ كوتَ
 ٞؿً ٌِـى اهدٌٖب  ًٙاهٌـى ضلٖرث يذل اهـوف هوضّٖاٌبح ّاهتِبئىّ ،نبً ٖرشل
ٌِـى اٗخرث فغ ً
هنل يّهّد يب ًء ٖيزر تظبكَ فَٖ هٖضرتَ فٖ ٞضخبر تـدُب إ هٓ يـوى ٖـويَ اهلرآً ّاهـوّى،
ّنبً ٖلّل ٖ ٝخضيل أضد يب ٖضظل هَ ( أٔ اهيّهّد اهضبرة ) يً تظبكٕ يً اهيزاٖب ُ .ذٍ
تداٖخَ أيب ٌِبٖخَ أٔ ٌِبٖج ضبهَ .

كبى فٕ يلبى اهلػبتج خشؾ شًٌٖ ذى ُخف هَ اهِبخف اهرتبٌٕ تأً أٌؼر إهٓ اهسِج اهٖيٌٓ
يً يلبى اهخركٕ ّاهـرّر فٌؼر فرأْ فِٖب سيٖؾ اهينٌّبح ذى ٌؼر يرث أخرْ فأتوغ ّأّظل

سيٖؾ اهضلبئق يتوغِب يً اهخرتٖج ّهى ٖضخز إهٓ ٌؼر آخر ٙسوِى ،تل نل اهخرتٖج ؿوٓ اهّسَ
اٙنيل شبرٖج فِٖى تٌؼرٍ اّٙل .

ّأيب يٌبسبخَ هلل خـبهٓ فِٕ ؿتبرث يً هذاح ٌؼرٍ إهٓ يلبى اهخركٕ اهيذنّر أٔ تٌخٖسخَ
ّذيرخَّ ،نبً يً أسيل اهٌبس ّأكّاُى إهٓ ّكح توّغَ شً اهخبيس ّاهـضرًٖ يً اهـير
ّتـد
ُذا اهشً ٌلظح كّخَ ضخٓ نبً غـٖفبً سداً فٕ آخر ؿيرٍّ ،نبً هَ فٕ زيً كّخَ كّث يذل
اهفٖل ّنبً ِٖدى أٔ تٖح ٛؿبدث إؿيبرٍ تخضرٖنج ّاضدث يً ٖدَٖ اهيتبرنخًٖ،
ّنبً فٕ ؿٌَٖٖ ضيرث ّهضٖخَ ضيراء ّظّخَ ركٖق ،كبل ّٖي ًب هيرٖدٍ يً نبً فٕ كوتَ ضرم
هوػرٖلج
( أٔ دخل اهػرٖلج يً أسل اهنرايبح ّاهيضٖخج ّاهسٌبً ) ف ٞػرٖلج هَ نٌَّ ػوتِب ٙسل
يب شّْ اهذاح هوضق خـبهٓ ،شّاء يً ٌـى اهسٌبً أّ غٖرُب ،فبهٞزى تبهػرٖلج اهيضتج
اهيضع
ٙسل اهلل خـبهٓ إهِٕ أٌح يلط دٔ ّرغبم يػوّتّٕ ،خنوى هويرٖدًٖ تخيشيبئج ظضتج
تنٞى
ٌبفؾ نبٌح تيذبتج كّث هويرٖدًّٖ ،نل نٞيَ ٖضٖر إهٓ ّسّة اهػرٖلج تبهٌظّط اهلرآٌٖج،

ّنبً ٖ ٝخبػة تنٞيَ شٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌدٔ ّنبً يرٖدٍ اٙشتق هسٞل كدرٍ ّرفـج يلبيَ،
ّنبً ٖلّل إً نل يب فـوخَ كتل رؤٖخَ فِّ اشخـداد هيب تـدٍّ ،نبً ٖلّل ٖ ٝأنل اهيرٖد ضٖئ ًب
إ ٝهلظد خلّٖخَ هوػرٖلج ّاهضرٖـج ُّّ فرع ٙختبؿٕ .
أؿوٓ اهلل خـبهٓ درسبخِى دائي ًب .

