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الصيد احلصين

بكله :أبو أمحد

احـد طـلبـة الـحـوزة العلنية املكدشة

مكدمة الصيد احلصين(داو ظلُ)

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
مْالٖ ٓا مْالٖ أىت املْىل ّأىا العبدٍّ ,ل ٓلس ه العبلد إال
امللْىل ملْالٖ ٓلا ملْالٖ اىلت العصٓلص ّأىلا اللرلٔ ٍّل ٓلس ه
الرلٔ إال العصٓص مْالٖ ٓلا ملْالٖ أىلت اخللالو ّأىلا املقللْ
ٍّ ٓس ه املقلْ إال اخلالو ملْالٖ ٓلا ملْالٖ أىلت املعيلٕ
ّأىا الطآ ٍّ , ٜس ه الطا ٜإال املعيٕ ملْالٖ ٓلا ملْالٖ
أىللت املثٔللح اىللا املطل ثٔح ٍّل ٓللس ه املطل ثٔح إال املثٔللح
اللَه ملْالٖ ٓلا ملً صلحم دنلد ّأللُ رالةسامل٘ ّ ,بلاٍه
رالسضال٘ ّصصصَه رالْضٔلّ٘ ,دعلَه ّزث٘ األىبٔاّ ,ٛصل ه
رَا األّصٔاّ ٛاألٜنّ٘ ,علنَه عله ما كاٌ ّما رةّٕ ,دع
أفٝلللدٗ ملللً اليلللا

َلللْٖ إللللَٔه ,فصل ل علللل ٙدنلللد ّأللللُ

الياٍسًّٓ ,أفع ريا ما اىت أٍلُ يف الدًٓ ّالدىٔا ّاآلصسٗ,
أىك عل ٙك شٕ ٛمدٓس.
ّرعد فالةالو يف ىةاط-:
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األّىل -:ىشةس اهلل عاىل العلٕ الةدٓس عل ٙما اىعه علٔيا
رفسدللُ الْاضللك الةللسٓه رإىةاذىللا مللً مةللارس اإل ٔللا ٛال ل
أىشأٍا البعجٔلٌْ الصلدامٌْٔ الةفلسٗ الفذلسٗ ّإىةاذىلا ملك
الشعب العسامٕ اجلسٓح مً ظله اجملسمني امللحلدًٓ العنلالٛ
اخلللاٜئني ّمللً ضللذيَه الةللبري البثللٔ ّ ,مللً مةللارسٍه
الْ شٔ٘ اجلناعٔ٘.
الجاىٔ٘ -:يف ٍرا املةاو الفت الةازئ العصٓلص إىل اٌ العدٓلد
مً االطسّ ات ال

ضذلت يف ٍرا البحح الرٖ صدز أثياٛ

اع ةاليا يف شىصاىلات البعلح الةلافسّ ,رال أكٔلد فإىيلا مل
ىيلللك علٔللُ يف ٔيللُ ّمل ىْافللو عللل ٙإصللدازِ ,فللاٌ لللك
االطسّ ات مسفْض٘ عيدىا ّال ىسض ٙطس َا

 ٙعل ٙحنْ

اال نالّ ,هلرا طلبيا مً املؤلف رف البع

ّ ثٔري اآلصس

كنا مبني صالل البحح.
الجالج٘ -:العدٓد مً االطسّ لات يف ٍلرا البحلح كنلا يف
غريِ ركس عل ٙحنْ اال نال ٔلح ال ميةلً اجللصو رَلا
ال نالٔ٘ عدد املصادٓو ّال يبٔةات إضافً٘ إىل ما ٓفعلُ مله
احملْ ّاإلثبات طب اإلزادٗ ّاالشا ٗٛاإلهلٔ٘ املةدض٘.
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السارعللٍ٘ :للرا البحللح اجلٔللد املن للك ميج ل احللةلل٘  )61مللً
لةات الطلطل٘ الرٍبٔ ٘ يف املطريٗ املَدّٓل٘ ّفلو اهلل علاىل
مؤلفللُ ّضللددِ ّضللددىا ملللا فٔللُ اخلللري ّالصللال ّاإلصللال
ّاليصلللسٗ احلةل لُ ّالجبلللات علَٔلللا ل صلللا ب العصلللس الصملللاٌ
أزّا يللا ل عذٔلل ظَللْزِ الفللداّ )ٛاحلنللد هلل زا العلنللني
ّالعامب٘ للن ةني ّصل ٙاهلل عاىل عل ٙدنلد ّاللُ الئلبني
الياٍسًٓ.
دنْد احلطين
 /61مجادٖ األّل ٍ 6141 /ل

()4

اإلٍداء
إىل رةٔللل٘ اهلل يف األزض ,أملل املط ضلللعفني ّماصللله
ظَس الةافسًٓ ّامليافةني ّاملعاىدًٓ ضٔدٖ ّماٜلدٖ
زّ لٕ فلداِ اإلملاو املَلدٖ علٔلُ الطلالو ّعذل اهلل
فسدُ الشسٓف).
ّإىل ضٔدٖ ّمللَنٕ اا ل٘ آٓل٘ اهلل الععنل ٙالطلٔد
الصلللسصٕ احلطلللين داو ظللللُ الشلللسٓف) ّإىل مجٔلللك
املؤميني البا جني عً احلو ّاحلةٔة٘ املي عسًٓ لبصّغ
فذلللس احللللو اٍلللدٖ ٍلللرا اجلَلللد البطلللٔ عطللل ٙاٌ
ٓيفعين فُٔ ْٓو مربٖ ّىشسٖ ّ شسٖ ّْٓو يشس فُٔ
املْاشًٓ فٔجةل مٔصاىلٕ ظَلدٖ ٍلرا الضل ٔٝاٌ زرلٕ
لسّٛف ز ٔه.
العبد العاصي
أبؾ احطد
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املكدمة
إنظػػػي فػػػي الم غػػػ ال ػػػي أبرقػػػ فػػػي قمبػػػي لحضػػػ ال ػػػ

فأبصرته بػ وػؾاش هاتػدت ن ػي أف ال ابخػ بػأي جهػد
لخدح ػ ال ػ لنصػػرته لحهطػػا ثم ظػػي الػػلطؽ ح ػ لػػؾ بم ػ

األحر لم ض ي بالظ س .فال ق بالخط الشػرف
الطػػؾل ال ػػيد ال

ل ػطاح

ػػظي (داـ عمػػه) فعشػػق الخػػط لقا ػػد

لحظهجه فأصػب ال ي ػارقظي ليػ نهػار فأفػاض ال ػ همػي
ببرثاتػػػه فبػػػدأت اشػػػعر بؾجػػػؾد إحكانيػػػ شخصػػػي لمب ابػػػ

لترجط أفبار ثليرة في ذتظي همطاً أنظي لؼ أحارس الب اب

ف رة حياتي ال ابق فأخذت اك ب تذ األفبار لثػأنظي الهػؼ

لال أتذثر أنظي ث ب ح ؾدة لحؾل ها إل حبيضػ ل صػمي

بعػػػض األخظػػػا للبػػػؽ لجػػػدت ن ػػػي اك ػػػب بؾجػػػه لاحػػػد
لال طد هلل رب العالطيؽ.

فب ب بعض الب ؾث لأرسػم ها إلػ سػطاح ال ػيد ح طػؾد

ال

ظي (داـ عمه) لتؼ إصدار البعض حظها .لفي ف رة حؽ
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الزحؽ الطر الذي حر به الطؤحظؾف حؽ عمؼ لجؾر الظاويػ
الطجرـ صداـ (لعظه هللا) اخذ ال ػيد الطغمػؾـ ال

ػظي (داـ

عمػػػه) حصػػػ ه حػػػؽ تػػػذا الغػػػالؼ فاه قمػػػه فػػػي ليمػػػ شػػػاتي
حغمط ليرلع ها م ه لأط اله الصغار.

لهظػػدحا جػػا الصػػباح ج ظػػا إل ػ الظج ػ

االشػػرؼ قاصػػد ؽ

براني ال يد (داـ عمه) الذي حاصرته الظغط الغالطػ حػدة

ث ث أياـ لحظع أي احد حؽ الطقمد ؽ لمؾصؾؿ إل البرانػي
للبظظا تعاتدنا اف نص إل البراني فؾصػمظا لإذا بالبػاب قػد

ك ػػر فعرفظػػا اف ال ػػيد الطغمػػؾـ قػػد اه قػ حػػؽ قبػ أجهػػزة

صداـ الطمعؾف.

فأصب ظا ن ير في ال يه ال نعمؼ حا ن ع إال حا رشػدنا هللا

سػػب انه لتعػػال اليػػه لف ػػددنا اإلحػػاـ بػػه حػػؽ نػػؾر للظ ػػه
لتؾ في ويب ه.

فبلػػرت الشػػبهات فػػي ال ػػاح لعهػػرت االف ػ ار ات ال ػػي لػػؼ

ظزؿ هللا بها حؽ سمظاف لبػدأت حطػ ت االه قػاؿ إلخؾانظػا

الطؤحظيؽ في حظاط هدة في الشاحي لالظج
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لويرتا.

لأصػػب

ال ػػاح خالي ػ حػػؽ نػػؾر ال

ػػظي لفبػػر الؾقػػاد

ف برنا في حمئ ال راغ بػبعض الطجهػؾدات الشخصػي لتػي

ك اب بعض الب ؾث ال ي ي ظيع بعض إخؾانظػا الطػؤحظيؽ
ػػظي فػػي ال ػػاح فبػػاف تػػذا

حػػؽ إصػػدارتا ليبق ػ فبػػر ال

الب ػػح حص ػ ي بعػػد اف اخ طػػرت ال بػػرة ثاحم ػ فػػي ذتظػػي
لأصػب

ت ػ سػػمظ القمػؼ فاسػ خرت هللا جػ لهػ همػ

تذ ال برة اف ثاف فيها رضا حظه سب انه لفيها قربػ حػؽ

اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) فخػػرج ال ػػاؤؿ ((قػػاؿ نعػػؼ لانػػػ حػػؽ
الطقربيؽ)) فال طد هلل رب العالطيؽ.

فػػأنظي ثظ ػ هظػػدحا اك ػػب الب ػػح اس شػػير ال ػػيد الطغمػػؾـ

ل صػػػػ ي ث ابػػػػاتي الخاط ػػػػػ لهظػػػػد ويابػػػػػه لػػػػؼ أجػػػػػد إال

اس شارت ربي حؽ ث ابه لاطمب حػؽ اإلحػاـ (هميػه ال ػ ـ)
ت ػػد داته فعظػػدحا خػػرج ال ػػاؤؿ بػػادرت بالب اب ػ لثػػؼ طبػػع

الب ػػػاب لإصػػػدار هػػػدد حػػػؽ الظ ػػػن حظػػػه لهظػػػدحا حػػػؽ هللا
سػػب انه لتعػػال هميظػػا بػػأف فػػرج هػػؽ حؾالنػػا ال

ػػظي (داـ

عمػػه) فأخبرتػػه بػاألحر لأخػػذت لػػه ن ػػخ حػػؽ الب ػػاب لبعػػد
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إجػػػ ار ال صػػػ ي هميػػػه ب ػػػذؼ الػػػبعض لإضػػػاف الػػػبعض
اآلخر هم الظ خ الطظبؾه أحرني بإهادة الب ح ب

ب

تؾجيهات سطاح ه ف ؾثم همػ هللا سػب انه بإهػادة ث ابػ

تذا الب ح لبه أس عيؽ.

الطؤل

()01

متَيد

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ال طػػد هلل رب العمطػػيؽ لالص ػ ة لال ػ ـ هم ػ سػػيد الخم ػ

أجطعػػيؽ الظبػػي األ كػػرـ لالصػػادؽ األهغػػؼ ب بػػؽ هبػػد هللا
لهم آله الظيبػيؽ الظػاترفؽ الهػداة الطهػد يؽ ,لال طػد هلل

الػػذي تػػدانا لػػؾال هؼ لح بػػ هؼ لحػػا ثظػػا لظه ػػدي لػػؾال اف
تدانا هللا.

لال طد هلل الذي تػدانا لم ط ػػ بػظهجهؼ لاال ن غػار ل ػرجهؼ

لاالس عداد الدا ؼ لظصرة قا طهؼ رلحي لأرلاح العػالطيؽ لػه

ال ػػدا لحطػػا ال يخ ػػػ همػػ ثػػػ حػػؤحؽ بػػػأف لإلحػػاـ القػػػا ؼ

(هج هللا تعال فرجه الشرف ) ش ار ط له حات لقد ألف

لأوظ ػ الجطيػػع بهػػا ال ػػيد الشػػهيد الصػػدر اللػػاني (قػػدس

سػػر ) فػػي حؾسػػؾه ه العمطيػػ (حؾسػػؾه اإلحػػاـ الطهػػدي)
لأهظػػػػ بهػػػػا ب ؾثػػػػاً همطيػػػػ ح

يضػػػػ حػػػػؾؿ الشػػػػرل

لالع حػػػات ألجػػػ لضػػػع الخظػػػؾ العرفضػػػ أحػػػاـ الظػػػاعر
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ببصيرته لل ط يص الغػرلؼ لاألحػداث لحظابق هػا حػع حػا

رلي هؽ أت البي لتغيير الرلايات لف الط هؾـ العمطػي

(لعمػػػػؼ آؿ الصػػػػدر) الػػػػذ ؽ قػػػػدحؾا خدحػػػػ جميمػػػػ لمقضػػػػي
الطهدلف لجع تمػ الؾقا ع لاض

لجميه لطؽ أراد حعرف

ال ػ لنصػػرته لال جػػرد هػػؽ ث ػ حصػػم
فهذا ث ي لطعرف ال

لال ط ػ به.

أل إتبػػاع تػػؾ

لاف القضػػػي الطهدلفػػػ لهػػػا ه حػػػات جعمهػػػا هللا سػػػب انه

لتعال دلي لطعرف قرب الغهؾر الطقدس لتظبيه لمطؤحظيؽ
الط ط كيؽ بظهج ال

ل هي ػ ن ؾسػهؼ لقمػؾبهؼ لهقػؾلهؼ

ل سػػػػ عداد الباحػػػػ ل قبػػػػ فبػػػػرة ال ػػػػ لأطرلحػػػػ ال ػػػػ
لاالس عداد ال اـ لم ض ي في سبي نصرتها لخدح ها.

فبان تظالػ ه حات ح ؾح حؽ بيؽ ثلير حػؽ الع حػات

ال ػػي ذثػػرت ثػػدلي لقػرب الغهػػؾر الطقػػدس فػػالط ؾـ حظهػػا
ال ػ ياني لاليطػػاني لالصػػي

لالظػػدا لق ػ الػػظ س الزثي ػ

لالخ ؾؼ لالب ؾؼ المذاف ي صػ ف فػي شػهر لاحػد لتػؾ
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رحضاف الطبارؾ فهؾ الشهر الذي ت ػدث فيػه الصػي

فػي

ليمػ  12رحضػػاف ليمػ الجطعػ ليمػ القػػدر ال ػػي تػػي خيػػر
حؽ أل

شػهر فخصػها هللا سػب انه لتعػال بخاصػ ال ػ

لالعػػػدؿ لتػػػؾ صػػػؾت نػػػدا ال ػػػ ثإشػػػارة لصػػػاحب ال ػػػ

لعهؾر إلقاح العدؿ في أرجا الطعطؾرة.
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مً خصائص العالمات
لنرفد في تػذا الطقػاـ اف نػذثر بعػض األحػداث ال ػي تبػؾف
حصػػػاد

لػػػبعض الع حػػػات لح ػػػب األطرلحػػػ باح طاليػػػ

الؾقؾع لغػرض تظبيػه الطػؤحظيؽ لقػرب ال ػرج لعهػؾر القػا ؼ
الطؤح ػ (أرلحظػػا فػػدا ) لالبػػد لهػػذا أف ن ػ عرض فػػي تػػذا
الب ػػح بعػػض األحػػؾر ال ػػي تػػي خصػػا ص لحي ػزات لهػػذ
الع حات ,لهم هدة ح ؾفات-:
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املط ْ ٚاألّل:
اإلخبار ال اإلعجاز
إف الع حػػػات ال ػػػي تػػػؼ ذثرتػػػا للرلدتػػػا هػػػؽ أ طػػػ الهػػػد

(هميهؼ ال

ـ) ثاف الطراد حظها ضطؽ ال خظيط اإللهػي تػي

بمؾغ البشرف ح ؾ تقبػ األطرلحػ العادلػ لتػي أطرلحػ

اإلحاـ الطعصؾـ (أرلاحظػا فػدا ) لتػذ الع حػات ت ػؾال لثطػا

لرد ثػػظغؼ الخػػرز بػػع بعضػػها بعض ػًا .لثػػذلػ لرد اف تػػذا
ال ؾلي تؾ ان جاـ حع تظؾر اإلن ػاف لبمؾوػه الطرحمػ ال ػي

تػػؾ فيهػػا لتقبمػػه لطرحمػػ الحقػػ لال اهظػػي اإلن ػػاف هطػػؾـ
اإلن ػػػػاني للبػػػػؽ خصػػػػؾص الطػػػػؤحظيؽ الػػػػذ ؽ تػػػػؼ ح ػػػػؾر

ال ط ػػيص لاالخ بػػار لصػػق ن ؾسػػهؼ لأفبػػارتؼ ح ػػ يخػػرج

حظهؼ األفض أيطانًا لاألح ؽ يقيظا لاألصدؽ هط ً لتؼ همػ
ت اه لاس عداد هظد حدلث الع ح الغاترة.

للػػؼ تبػػؽ تػػذ الع حػػات اهجازفػ أي بالشػػك الػػذي ظ صػػر

فيهػػا طرفػػ الهدايػػ لمظػػاس لاأليطػػاف بقضػػي حػػا ثالقضػػي

الطقدس لغهؾر الطهدي الطؾهؾد (أرلاحظا فػدا ) فػاف جطيػع
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الطػػػذاتب اإلسػػػ حي ت ػػػالؼ بؾجػػػؾد اإلحػػػاـ الطهػػػدي (هميػػػه
ال

ـ) لاف ثاف تظالػ اخ ؼ في حعظ لجؾد ثػأف يقػؾؿ

الػػبعض بؾالدتػػه فػػي هصػػر عهػػؾر ثإن ػػاف طبيعػػي ثبػػاقي

الظاس لتذا حا يقؾله أبظا العاح أل حا تجطع هميه اإلحاحي

بأنه حؾلػؾد لتػؾ اإلحػاـ اللػاني هشػر لقػد ويبػه هللا سػب انه

لتعال ل كط تؾ بالغها.

إذف فبػػرة اإلحػػاـ الطهػػدي (هج ػ هللا تعػػال فرجػػه الشػػرف )

لعهؾر فبرة حؾجػؾدة لال ت ػاج إلػ أي إهجػاز ح ػ ي ػمؼ

بها الظاس حؤحظهؼ ليزداد إيطاناً لثافرتؼ ليه دي لفؤحؽ بها,

للبػؽ القضػي الطهدلفػ ضػطؽ ال خظػيط اإللهػي ت ػاج إلػ

ه حات لبي ت رسن تذ ال برة فػي قمػؾب لأذتػاف الطػؤحظيؽ

دلف البافرفؽ ليبقؾا دا طاً لفي أي هصر ل رقب ال دث الذي

يعمؽ قرب الغهؾر الطقدس.

لدلي ذلػ اف بمؾغ جطيع الع حات لعهؾر الطهدي الطؾهػؾد

(أرلاحظا فػدا ) لػؼ ظػ ج حظهػا أيطػاف البػافرفؽ بػ سػيقاتمؾنه
تػػػؼ لجطيػػػع الطظػػػافقيؽ لالضػػػاليؽ بػػػ سػػػيقاتمؾنه لفقػػػاتمهؼ

بال بب الظبيعي ح

ي أصمهؼ لتؼ له حظبرلف.
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فظعمؼ حؽ ذلػ اف عهؾر الع حػ تػي ألجػ أخبػار الطػؤحظيؽ
الطم ػػزحيؽ بهػػذ القضػػي لتظبػػيههؼ لغػػرض خم ػ االس ػ عداد
الباح لظصرة تذ القضي فيظ ي لجػؾد اإلهجػاز هظػد تػؾفر

األخبػار الدالػ همػ تمػػػ القضػػي لباألسػمؾب الظبيعػػي لبمػػؾغ
تمػ الغاي .

لثطا أشار ال يد الصدر (قدس سػر ) فػي حؾسػؾه ه (تػارفن

حا بعد الغهؾر) ص 012في طبع لفي طبع اخر ص. 057

(أقػػؾؿ فاألسػػاس فػػي ذلػػػ تػػؾ االخبػػار ال االهجػػاز لحػػاداـ
االخبػػار حؾجػػؾداً لثافي ػاً لإلثبػػات ال ػػارفخي ال يكػػؾف حػػدلثها
الظبيعي حخ ً ب برة جعمها ه ح ).
تػػػػذا لفظبغػػػػي اال ل ػػػػات إلػػػػ اف فػػػػي تػػػػذ األطرلحػػػػ (أي

االهجازف ػ ) نقظػػ ضػػن

لنقظػػ قػػؾة بالظ ػػب إلػػ قػػانؾف

الطعجزات فهي حؾافق له حؽ ازلف ثػؾف تػذ الؾقػا ع لاقعػ

فػػي طرف ػ الهداي ػ ثطػػا أسػػم ظا فػػي ال ػػارفن ال ػػاب (تػػارفن
الغيب الببر ) لتذ نقظ قؾته .للبظهػا حخال ػ لػه باه بػار
هدـ ان صار طرف الهداي بهػا لال اقػ حػؽ الشػػ فػي ذلػػ
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لحعه ال تبؾف حؾافق حع تذا القانؾف حؽ جطيػع جهاتػه فػ
تبؾف ص ي .

همطظػا حػػؽ تػػذا اف ال عاحػ ل هػػؼ أي ه حػ يجػػب اف يكػػؾف
همػػػػ الظرفػػػػ الظبيعػػػػي دلف االهجػػػػازي الف الرحزفػػػػ فػػػػي
اطرلحات أت البي تؾ حدث الظاس هم قدر هقؾلهؼ فػإذا
تظػػػؾر ال بػػػر البشػػػري لالعقػػػ اإلن ػػػاني اسػػػ ظاع فػػػػ تػػػذ

الرحػػؾز لجعمهػػا تػػدخ فػػي ال هػػؼ الظبيعػػي لضػػطؽ القػػانؾف

الظبيعي دلف االهجػاز (اف أسمؾب الدهؾة اإللهي وير قػا ؼ

هم الطعجزات حا لؼ ظ صر بها األحر لإال ثاف نبي اإلس ـ

فػػي نصػػر همػ قػػرفش أللػ بػػالطعجزات لألس ػ ظاع ال ػػيظرة
هم ػ العمػػؼ بػػيؽ هشػػي لض ػ اتا لحػػؽ تظػػا ال نقػػؾؿ بؾج ػؾد

الطعجزات في طرف نصر الطهدي إال بطقػدار الضػرلرة ال ػي

ال بد

هظها).

032

(تػػػارفن حػػػا بعػػػد الغهػػػؾر) ص

ص. 088
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 -لفػػػي طبعػػػ اخػػػر -

املط ْ ٚالجاىٕ:
الرمسية دوٌ الوضوح
اف البلير بػ األ كلػر حػؽ الرلايػات الػؾاردة هػؽ أتػ البيػ

(هميهؼ ال ػ ـ) لخصؾصػاً الرلايػات الػؾاردة حػؾؿ القضػي

الطهدلفػػػػ له حػػػػات عػػػػرلؼ األزحػػػػاف لالعصػػػػؾر لأحػػػػؾاؿ

الظاس لاألحداث لالؾقػا ع ال ػي تقػع فػي ثػ هصػر لحصػر
لال ي تدخ ضطؽ ال خظػيط اإللهػي لردت هػؽ ل ػاف أتػ

البيػػػ (همػػػيهؼ ال ػػػ ـ) بطعػػػاني رحزفػػػ ال ي ػػػ ظيع ال ػػػرد

العػػػادي سػػػبر أهطاقهػػػا لفهػػػؼ حعانيهػػػا لفػػػػ رحؾزتػػػا دلف

الرجػػؾع إلػ أصػ اب االخ صػػاص الػػذ ؽ أفػػاض هللا همػػيهؼ

حؽ نؾر لببرثات صاحب األحر (هج هللا فرجػه الشػرف )

لالػػػذ ؽ اخمصػػػؾا لهػػػذ القضػػػي فػػػي هطمهػػػؼ لهمطهػػػؼ دلف

ويرتا .للع الظرح الرحزي لمرلايات يكؾف هم بعد ؽ-:

 -6البعد األّل  -:تػؾ لجعػ القضػي الطهدلفػ راسػخ
ال بػػرة لت ػ وظػػا ال طاي ػ اإللهي ػ  .فعػػدـ تي ػػر ال هػػؼ
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الرحزي لعطؾـ الظاس لحؽ ضطظهؼ األهػدا الػذ ؽ يشػكمؾف
خػػط الطؾاجه ػ ح ػع تػػذ القضػػي س ػؾا األهػػدا الغػػاترفؽ
كاليهؾد لحؽ دخ في دا رتهؼ حؽ ال ات الطظبرة لالطم دة

أل األهدا الباطظييؽ الذ ؽ تؼ الطظافقؾف لتؼ اخظػر همػ

تذ القضي لسػيكؾف ألؿ ال ػػ بهػؼ بعػد ان صػار (سػ ـ

هللا هميه) تؾ ال طاي الغيبي له للقضي ه.
لال

ػػػػظ لمظػػػػاس فهػػػػؼ الرحزفػػػػ إال هػػػػؽ طرفػػػػ بعػػػػض

الخاص الذ ؽ آلؾ هم أن هؼ ب ػ تمػ الرحؾز لالظ سػؼ
لت ؾفمها إل طرح حؾضؾهي لهطمػي حي ػؾر ال هػؼ للبػؽ

أيضاً ضطؽ أطار ال طاي لمقضي الطهدلف ف ط الرلاي
هم هدة اطرلحػات لاألطرلحػ همػ هػدة حصػاد

حظهػا

تص ػ لحظهػػا ال تص ػ لحظه ػا حقبػػؾؿ لحظهػػا ويػػر حقبػػؾؿ

لتذ أيضػاً الرحزفػ ال ػي ال ي ػر إال لمطخمصػيؽ لمقضػي

الطهدلف لهمػ الباحػح هػؽ تػذ القضػي حػؽ الطخمصػيؽ

تظبي األحداث حع األطرلح حع لجؾد الصدؽ لاإلخ ص
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هلل للرسؾله للقضي ه وهللا ث ي ب ي ير األحؾر لتؾ الػذي
هدي حؽ يشا إل ص ار ح قيؼ.

 -4البعد الجاىٕ -:
(ٍّْ دّ خ اليا

عل ٙمدز عةْهله)

فػػاف الرلايػػات هػػؽ أتػػ البيػػ األطهػػار (همػػيهؼ ال ػػ ـ)

كان في زحؽ ب يط ال تؾجد فيػه حعػالؼ ال ظػؾر ال ضػاري
لال قظػػػػي لالعقػػػػؾؿ اال لب رلنيػػػػ  ,لاف قػػػػابمي هؼ ل هػػػػؼ حػػػػا

سػػي دث فػػي الط ػػ قب تػػػؾ خػػارج حػػدارثهؼ للبػػؽ تظػػػرح

الرلاي ػ فػػي حػػا تػػؾ ح ي ػػر ال هػػؼ لػػد هؼ أل حػػا دخمؾنػػه

ضطؽ ال دث االهجازي للبؽ اإلن ػاف هبػر تظػؾر ال بػري
لالعطمي في العصؾر ال حق ال ي تمي هصر طرح الرلايػ

ك ي ب ؾف الطعاني ال ابق إل الطعاني ال حقػ ف بػؾف

األطرلح قابم لم هؼ ثاس عطاؿ ال ي

في الؾق الذي ال

ؾجػػػد إال القظبمػػػ لالصػػػارلخ لالظػػػا رات أل اسػػػ عطاؿ طػػػي

األرض فػػػي الػػػزحؽ ال ػػػاب لتػػػؾ فػػػي حاضػػػرنا لتػػػؾ طػػػي
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الط ػػاف بؾاسػػظ لسػػا

لال رفع جداً.

الظق ػ ال ػػد ح ثالجؾف ػ لالبرف ػ

لثػػذلػ اس ػ عطاؿ بعػػض الطعػػاني ال ػػي تػػي لي ػ عػػاترة

لح هؾح لمجطيع للبػؽ ت ػاج إلػ فهػؼ أللػي العمػؼ أل نهػا

داخمه فػي اسػرار االحكػاـ اإللهيػ لالعمػؾـ اإلسػ حي لتػذ
لي ػ ح ي ػػرة لمجطيػػع للبػػؽ ت ػػاج إل ػ ت ؾف ػ لت مي ػ

حؾضػػؾهي لهمطػػي حظ ػػجؼ حػػع احكػػاـ الشػػرفع اإلس ػ حي

لتذا األحر حؾث إل أتمه .ثطل لص

الػدجاؿ حيػح انػه

ال يطمػ إال هيؽ لاحدة في جبه ه لفي ديػه إحػدتطا خبػز
لاألخػػر ذتػػب لخظؾتػػه بط ػػاف حيػ فبمهػػا رحػػؾز ت ؾلػ

ب ض العمطػا الطخمصػيؽ إلػ حعػاني حي ػؾرة ال هػؼ لػد

الجطيع ثؾص ها لم ضارة الغربي بك حعانيها لحغاترتا.
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املط ْ ٚالجالح:
((العالمة خاصة للنؤميني فكط))
إف عرلؼ الغيب الببػر لإلحػاـ الطهػدي (أرلحظػا فػدا ) تػي

عرلؼ االب

لاالخ بار لال ط يص.

لأف تؾالي الطراحػ لاحػدة بعػد األخػر تػي ال ػي تظػ ج نخبػ

حؤحظ بالقضي في عػرلؼ االخ بػار األقػؾ فػي جيػ

هيػئ

خ ص ه لمجي الذي م قػه لتكػذا تػ طخض حراحػ االخ بػار

لألجياؿ ب جرب ناضج لبخ صػ نقيػ لمجيػ الػذي يعاصػر
عهؾر اإلحاـ (رلحي فدا ).

لقد ألصانا أتػ البيػ (همػيهؼ ال ػ ـ) أب ػدا ًا حػؽ سػيدتؼ
األ كبر رسؾؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لأحير الطؤحظيؽ (هميػه ال ػ ـ) ح ػ

أخػػػرتؼ ؾصػػػؾف بان غػػػار ال ػػػرج لتهي ػػػ الػػػظ س ل سػػػ عداد
لظصرة قا ؼ أؿ ب (هج هللا فرجه الشػرف ) لتػذ تعميطػات

هاحػػ للصػػايا هاحػػ لجطيػػع الطػػؾاليؽ جطع هػػا الب ػػب حػػؽ
سػػم

إل ػ خم ػ

ح ػ أصػػب

فػػي ح ظ ػالؿ جطيػػع األجيػػاؿ

لال أكيد همػ تج ػيد تػذ الؾصػايا إلػ لاقػع همطػي لتربػؾي
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لبي تصب في صق الظ ػي الط باحمػ الطهيػأة لظصػرة قػا ؼ

آؿ ب (هميػػػػه ال ػػػػ ـ) لفػػػػي إطػػػػار االخ بػػػػار لال ط ػػػػيص
اإللهي.

ف ػػػي ثػػػ جيػػػ ن صػػػ همػػػ خ صػػػ ل ظبيػػػ ال عطيطػػػات

اإلسػػػ حي الصػػػ ي

حؾاقػػػ

صػػػ ي

لاألحكػػػاـ الشػػػرهي األصػػػيم لاتخػػػاذ

تبػػػؾف حصػػػداقًا لظجػػػاح تمػػػػ الظ ػػػؾس فػػػي

االح ػػاف اإللهػػي ف صػػب تػػذ الظ ػػؾس حػػل ً أهم ػ لمجيػػ
ال ح لحػع ت حػ األجيػاؿ لثلػرة ال جػارب لتعػدد الطؾاقػ
الظاضج تبؾف تظالػ تجرب وظي لصػادق لأرشػي

صػادؽ

لنقػػػي لمجيػػػ الػػػذي يعاصػػػر عهػػػؾر اإلحػػػاـ الطؾهػػػؾد (هميػػػه

ال ػ ـ) فػػي زحػػؽ عهػػؾر ف بػػؾف عػػرلؼ االح ػػاف اإللهػػي

لمجيػ الطعاصػػر لمغهػػؾر الطقػػدس عػػرلؼ صػػعب لحالبػ ال
ػػظ لم ػػرد العػػادي اف يشػ طرفػ الظجػػاح فيهػػا ب ػػهؾل

ألنهػػػا فػػػ ؽ حغمطػػػ ال ظجػػػؾ حظهػػػا إال حػػػؽ أحػػػ ؽ هللا قمبػػػه

لأليطاف لال قؾ .

للبؽ اس ظاد ال رد هم ال جػارب ال ػابق لالطؾاقػ

ال ػابق

الظاتج حؽ اخ بارات األجياؿ لت كيؼ العق لالرؤفػ الصػا ب
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لاإلخ ص تؾ الذي ي صؽ ال رد في نجاحػه فػي االخ بػارات

اإللهي لعرلؼ ال ط يص لاال ل اؽ فػي جػيش الطط صػيؽ
الظاج يؽ الطخمصيؽ الظاصرفؽ لإلحاـ (أرلاحظا فدا ).
فبػػ جيػػػ

ػػػ طخض هظػػه نخبػػػ صػػػادق لهػػؽ تجربػػػ نقيػػػ

لجطعيها هؾاح ح اهدة لظجػاح الظخبػ الصػادق فػي هصػر

الغهػػؾر لظصػػرة اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) لت ػؤال لػػيس جطيػػع
الطػػػؾاليؽ حػػػؽ الشػػػيع اإلحاحيػػػ الظػػػاج يؽ فػػػي االح انػػػات

اإللهيػػػ فػػػي عػػػرلؼ ال ط ػػػيص لاالخ بػػػار الطعػػػد لمظ ػػػؾس

الطخمص .

للبػػػؽ الجيػػػ الػػػذي يعاصػػػر عهػػػؾر اإلحػػػاـ تػػػؾ الػػػذي ظػػػ ج
الطط صػػػػيؽ الط بػػػػؾف حػػػػؽ ( )202حط ػػػػص درجػػػػ أللػػػػ

ل( )01111هشػػػرة اآلالؼ حط ػػػص حػػػؽ الػػػدرجات األخػػػر
ألل القؾة لتؼ جيش ال

الطقدس .

لاف الع حػػػات اإللهيػػػ الطؾضػػػؾه ضػػػطؽ ال خظػػػيط اإللهػػػي

لمغهػػػؾر الطقػػػػدس تػػػػي إلجػػػػ تظبيػػػػه الطػػػػؤحظيؽ الصػػػػادقيؽ
ل س عداد لظصرة ال

لال تخص هطؾـ الظاس.
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فمذلػ هظدحا

ق الغهؾر فالظاس في و م هظػه لالػبعض

اآلخػػػر حػػػؽ الط ػػػمطيؽ قػػػد خ ػػػرلا فػػػي االح انػػػات اإللهيػػػ

فبان الع ح ال ت يدتؼ بشي ألنهؼ لؼ بصرلا ال ػ للػؽ
يعرفؾ للؼ ي جمؾا حؾاق

سميط لطعرف ه لنصرته.

حيح أشار ال يد الصدر (قدس سػر ) فػي حؾسػؾه ه (تػارفن
حا بعد الغهؾر) (ص  )121لفي الظبع ال د ل (ص211

).

{ أف الطؤحظيؽ الطط صيؽ المذ ؽ يطلمؾف العدد البافي لغزل

العالؼ لثذلػ حؽ ثاف فػي الدرجػ اللانيػ حػؽ اإلخػ ص حػؽ

الػػدرجات األربعػػ ال ػػي هرفظاتػػا فػػي ال ػػأرفن ال ػػاب ثمهػػؼ
سػػػيعرفؾف أف تػػػذا الشػػػخص تػػػؾ الطهػػػدي الطؾهػػػؾد (هميػػػه

ال ـ) لحؽ ثؼ سيؤفدلنه تأ يداً ثاح ً ,لأحا الظاس اآلخرلف
حػػؽ أهػػدا لح ربصػػيؽ لأشػػخاص ح ا ػد ؽ حػػؽ الط ػػمطيؽ
لويرتؼ لح

هدد ثبير حطؽ همػ الطػذتب اإلسػ حي الػذي

بظ ػا اإلحػػاـ الطهػػدي (هج ػ هللا تعػػال فرجػػه) ف ػػؾؼ لػػؽ

يعرف ػؾا تػػذ ال قيق ػ الببػػر إال فػػي ال ػػدلد ال ػػي تق ضػػيها
()15

الطصم

}.

لفخظط لها الطهدي (هج هللا تعال فرجػه) ن ػه

فمقػػد تأكػػد لظػػا حػػؽ تػػذا ال ؾضػػي الػػذي أسػػقيظا حػػؽ نػػؾر أؿ

الصػػدر (قػػدس سػػرتؼ) اف البليػػر حػػؽ الشػػيع اإلحاحي ػ لػػؽ
ت ؾض لهؼ الصؾرة الؾاض

لالجمي لبي ي الغهػؾر لهطػ

اإلحػػػاـ لحعرفػػػ شخصػػػي ألنهػػػؼ لػػػؼ ت ي ػػػر لػػػد هؼ حعرفػػػ
ه حاتػػه بالصػػؾرة الؾاقعيػػ الصػػ ي

لهػػدـ تػػؾفر الصػػدؽ

لاإلخ ػ ص فػػي قضػػي اإلحػػاـ لتػػؾ اال ل ػػاؽ بػػدهؾات ال ػ

لنصػػػػرتها فيكؾنػػػػؾف وػػػػافميؽ هػػػػؽ حعرف ػػػػه لخ ػػػػراف هػػػػدـ
حظاصرته الشرف ه.

للؽ بق إال األخيار الذ ؽ ارتبظؾا حع قضػي اإلحػاـ لهرفػؾا
طرف الؾصػؾؿ أليػه فعرفػؾا ه حاتػه حعرفػ حقيقيػ لتظبهػؾا

لاس عدلا لظصرته لتؤال تؼ الظخب ال ي حصم هم درجػ

نجاح باالح اف لال ط يص اإللهييؽ.
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املط ْ ٚالسارك:
اليجاح ٍو املوقف الصحيح ورد الفعل األفضل
أف عػػرلؼ ال يػػاة فػػي ث ػ جي ػ تخضػػع لص ػراع دا ػػؼ بػػيؽ
ال ػ لالباط ػ ال ػ الػػذي يطل ػ جانػػب األيطػػاف لالباطػػ
الذي يطل جانب الب ر الظ اؽ.

فالجبه ػ الدا ط ػ الططلم ػ لم ػ تػػي جبه ػ الرسػػؾؿ لأت ػ

بي ػػه الب ػراـ(هميهؼ ال ػ ـ) لحػػؽ سػػار هم ػ نهجهػػؼ لأحػػا

الجبه ػ الطعاك ػ األخػػر أل الطضػػادة لجبه ػ ال ػ تػػي
خػػػط أبػػػي سػػػ ياف لخػػػط حعالفػػػ لفزفػػػد لحػػػؽ سػػػار همػػػ

نهجهػػػػؼ ,لتػػػػؾ صػػػػراع دا ػػػػؼ لتػػػػؾ الط ػػػػػ فػػػػي االخ بػػػػار

لال ط يص لليس االخ بار بكلرة الص ة أل الصياـ أل ثلرة

ت لة القراف.

لانظ قاً حػؽ الطقؾلػ الخالػدة (فػي ثػ
ك ػ ارض ثػػر ب ػ

ػؾـ هاشػؾ ار لفػي

) تػػذ تػػي القاهػػدة الببػػر

نجاح الطخمصيؽ ,أي أف ال

لطقيػػاس

يؽ الذي حل حع كر ال ػ
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لفزفد الذي حل حع كر الباط لالصراع الػدا ر بيظهطػا تػؾ

الط ػػ لظجػػاح الطخمصػيؽ فػػأف الطؾقػ

الػذي سػػجمه ال ػػر

(رضػؾاف هللا تعػػال هميػػه) لتػػؾ قا ػػد لجػػيش زفػػد أل هبيػػد
هللا بػػػؽ زفػػػاد تػػػؾ الطؾقػػػ

الصػػػ ي الصػػػادؽ لرد ال عػػػ

األفض اتجا ال دث الطظ جؼ حع خط أتػ البيػ (همػيهؼ

ال

ـ).

لثذلػ الطؾق

الذي سجمه الؾلي الظاصػ زتيػر بػؽ القػيؽ

لالذي ثاف حعرلفاً لالؤ إل الجه اللاني لثاف طظػ اف

ال م قػػػي حػػػع حع ػػػكر ال ػػػ فػػػي باطظػػػه لسػػػرفرته للبػػػؽ

الطؾقػ

الػػذي سػػجمه لرد ال عػ األحلػ اتجػػا ال ػػدث تػػؾ

الػػػذي جعمػػػه ي ػػػرز درجػػػ الظجػػػاح األفضػػػ فػػػي حصػػػافي

الصػػادقيؽ لاأللليػػا الطخمصػػيؽ تػػذا حػػؽ جانػػب لالجانػػب

الدري
اآلخر فقد خ ر العمطا لال قها لأص اب الرلاي ل ا

كأحلاؿ قػيس بػؽ األشػعح لزفػد بػؽ األرقػؼ لويػرتؼ خ ػرلا
الظ يج لؾقؾفهؼ لجانب الباطػ لهػدـ اال ن صػار لم ػ فقػد
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سػػػجمؾا حؾق ػػػاً حشػػػيظاً فػػػي سػػػج ال ػػػارفن فأصػػػب ؾا حػػػؽ

ال اشميؽ في االح اف اإللهي.

لثػػذلػ حعػػارؾ الخ ػؾارج حػػع اإلحػػاـ أحيػػر الطػػؤحظيؽ (هميػػه

ال

ـ) لحؾق

خالد بؽ حعطػر الػذي ثػاف أقػرب الصػ اب

لحػػػؽ الطخمصػػػيؽ لإلحػػػاـ أحيػػػر الطػػػؤحظيؽ (هميػػػه ال ػػػ ـ)
للبظه بالظ يج سج حؾق ػاً حشػيظاً لان صػر لمباطػ فخ ػر

االح اف اإللهي لثاف لقؾداً لمظار ال احي .

همطاً اف تظالػ حؽ أص اب أحير الطؤحظيؽ (هميػه ال ػ ـ)

الػػذي ال يشػػار إلػػيهؼ بكلػػرة العبػػادة لالزتػػد لال قػػؾ للبػػؽ

سػػػػجمؾا حؾق ػػػػاً فأصػػػػب ؾا حػػػػؽ األلليػػػػا الطخمصػػػػيؽ فػػػػأف

الطؾق ػ

تػػؾ إشػػارة لمظجػػاح ,لثطػػا أشػػار إل ػ ذلػػػ ال ػػيد

الصػػػػدر (قػػػػدس سػػػػر ) فػػػػي (تػػػػارفن حػػػػا بعػػػػد الغهػػػػؾر)

(ص )182لطبعػػػػ أخػػػػر (ص( )308أف األسػػػػباب ال ػػػػي
يخرج بها ال رد حط صاً ثاح ً تطلػ فػي حقيق هػا الطؾاقػ
لردلد ال ع ػ األفض ػ الػػذي خػػذتا ال ػػرد اتجػػا الغػػرلؼ

الخارجيػػػ الضػػػال لالعادلػػػ همػػػ حػػػد سػػػؾا فبمطػػػا ثانػػػ
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الطؾاقػ

أصػػم لثانػ ردلد ال عػ افضػ ثػػاف ال ػػرد أكلػػر

نجاح ػاً لتط يص ػاً) فػػأف أدا الؾاجبػػات لال ػ ار ض الشػػرهي

بصدؽ لأيطاف لتزثي الػظ س لال جػرد هػؽ حػب الػدنيا حػؽ

أت ػؾا أل أططػػاع فػػي حػػاؿ أل سػػمظاف أل جػػا أل أي حػػؽ
زخارفها لت كيؼ العق في الرؤف الص ي

ب جي حؾق

الصادق ث يػ

ص ي لرد فع افض لطعرف ال

لأتمه

لأتباه ػه لحعرف ػ الباط ػ لأتم ػه لإنبػػار لتػػؾ طرف ػ حعرف ػ

اإلحػػاـ لنصػػرته لحعرف ػ أهدا ػػه لالهػػرلب هػػظهؼ لإنبػػارتؼ
لحجاتدتهؼ:

ِ
ِ
ِ
َّه ْم ُسبُ لنا))
((الَّذين جاى ُدوا فينا لن ْهدي ن ُ

صدق هللا العلي العظيم.
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مً عالمات الظَور يف املصتويات األربعة
اخلصوف والكصوف
يعمػػػؼ الط ػػػمطؾف جطيعػػػاً لالشػػػيع خصؾصػػػاً بػػػأف أحػػػد

الع حػػات ال ػػي تخبرنػػا بقػػرب الغهػػؾر الطقػػدس تػػؾ حػػدلث

آ ي الخ ؾؼ لالب ؾؼ في شهر رحضاف الطبارؾ.

فػػأف حال ػ الخ ػػؾؼ لمقطػػر لإف ثان ػ تػػي أحػػد اآلي ػات

الغاترة لعغط هللا سب انه لتعال فقد حدث حرات هد ػدة
في الزحػاف الطاضػي لقػد حػدث حػرات فػي زحانظػا تػذا لقػد

شػاتدناتا هػػدة حػرات ,لثػػذلػ حػدلث أيػ ث ػػؾؼ الشػػطس

فأنها حدث أيضػاً حػرات هد ػدة فػي العصػؾر ال ػابق لقػد

شاتدناتا جطيعاً في هصرنا ال الي لقد حدث قبػ حػؾالي

أربػػع سػػظيؽ أي هػػاـ 0887ـ للبػػؽ تػػذ لػؼ تع بػػر ه حػ
حؽ ه حات الغهؾر.
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للبػػػؽ الع ح ػػػاف أل اآل ػػػاف الم ػػػاف ت ػػػدثاف للػػػؼ ي ػػػب

ل ػػػدلثهطا حلػػػ تمػػػػ ال الػػػ فػػػي العصػػػؾر ال ػػػال

تػػػؾ

حدلثهطا في شهر لاحد لتؾ شهر رحضاف لتذا لؼ ي ص

في هطر البشرف فأف تظاب تمػ الع ح يؽ في شهر لاحد
لفي رحضػاف بالػذات تػؾ ال الػ ال ػي لػؼ ي ػب لهػا حليػ

فػػي هطػػر البشػػرف لتػػي الع حػػ ال ػػي تخبرنػػا هػػؽ قػػرب

الغهؾر الطقدس هم ن ؾ االح طاؿ اف شا هللا تعال .

لقد رلي ال يد الصدر (قدس سر ) فػي حؾسػؾه ه (تػارفن

حا بعػد الغهػؾر) رلا ػيؽ قػد تبؾنػا فػي رأي ال ػيد الشػهيد

تؼ حع برتاف لقؾف ا ال ظد حيح لرد-:

( -0هػػػؽ الشػػػين الظؾسػػػي فػػػي الغيبػػػ ل ػػػظد هػػػؽ بػػػدر

اال زدي قاؿ أبؾ جع ر البػاقر (هميػه ال ػ ـ) آ ػاف تبؾنػاف
قب قياـ القا ؼ لؼ تبؾنػا حظػذ تػبط آدـ (هميػه ال ػ ـ) إلػ

األ رض تب ػػػ

الشػػػطس فػػػي الظصػػػ
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حػػػؽ شػػػهر رحضػػػاف

لالقطر في آخر فقاؿ رج يابؽ رسؾؿ هللا تظب

الشطس

في آخر شهر رحضاف لالقطر في الظص  .فقاؿ أبؾ جع ػر

(هميه ال

ـ) إني ألهمؼ حا تقؾؿ للبظهطا آ ػاف لػؼ تبؾنػا

حظذ تبط آدـ (هميه ال

ـ)).

 -1أخرج ال يؾطي في العرؼ الؾردي هؽ الػدارقظظي فػي

سػػظد هػػؽ ب بػػؽ همػػي البػػاقر (همي ػه ال ػ ـ) قػػاؿ -:إف

لطهػػد ظا آ ػػيؽ لػػؼ تبؾنػػا حظػػذ خم ػ هللا ال ػػطالات لاألرض
ظب ػػػ

القطػػػر أللؿ ليمػػػ حػػػؽ شػػػهر رحضػػػاف لتظب ػػػ

الشطس في الظص

لاألرض.

حظه للؼ يكؾنا حظذ خم هللا ال طالات

فػأف تػاتيؽ الػرلا يؽ تطػا الطظقؾل ػاف فػي حؾسػؾه ال ػػيد

الصدر (قدس سر ) للؼ ظق ويرتطا فػي ب لػه للعػ هػدـ
لجؾد ال ؾاتر في ويرتطا أل هدـ الؾثػؾؽ بغيرتطػا فؾصػم

تمػػػ الػػرلا يؽ إل ػ حػػد ال ػؾاتر حػػع لثػػؾؽ ال ػػظد ف ق ػ
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لرلدتطػػا للبػػؽ روػػؼ لرلد نقمهطػػا هػػؽ حصػػدر لاحػػد لتػػؾ

اإلحاـ الطعصؾـ ب بؽ همي الباقر (هميه ال

ـ) لإخ م

الظاق فأحدتطا الشين الظؾسي لاللاني ال ػيؾطي فالرلايػ

الؾاردة هؽ الشين الظؾسي تشير هم اف ث ؾؼ الشطس
في لسط الشهر لالقطر في آخر .

احػػػا الرلايػػػ اللانيػػػ الطظقؾلػػػ هػػػؽ ال ػػػيؾطي هػػػؽ اإلحػػػاـ

البػػػاقر (هميػػػه ال ػػػ ـ) ن ػػػه لتػػػؾ ث ػػػؾؼ الشػػػطس فػػػي
الظص

حؽ شهر رحضاف لالقطر في ألله.

فأصب ث ؾؼ الشطس حشػ رؾ ال ػدلث الػرلا يؽ لالقطػر

تػػؾ نقظ ػ االخ ػ ؼ فػػي األلل ػ أخػػر الشػػهر لفػػي اللاني ػ

ألله.

فعم ن ؾ االح طاؿ ن ظ ج حؽ تذا انه ي دث شي ويػر
الطألؾؼ تؾ ليس الؾقؾع الزحظي لم دث لإنطا االهجاز فيه
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تػػػؾ تظػػػاب تمػػػػ ال ػػػادث يؽ فػػػي شػػػهر لاحػػػد لتػػػؾ شػػػهر
رحضاف.

لقد حص تذا األحر في تذ ال ظ (1111ـ0312-تػػ)

حيح حص ث ؾؼ الشطس فػي أخػر الشػهر فػي ػؾـ 17

رحضػػػػاف لثػػػػاف أكلػػػػر لضػػػػؾحاً فػػػػي أسػػػػ راليا لقػػػػد نقم ػػػػه

اإلذاهػػػات االجظبيػػػ لنقػػػ تصػػػؾفر ال ػػػدث هبػػػر األقطػػػار

الصظاهي في تم زفؾف طهراف.

احػػػا خ ػػػؾؼ القطػػػر فقػػػد حػػػدث فػػػي ليمػػػ 02رحضػػػاف فػػػي

الظص

اللاني حػؽ الميػ لقػد رآ البليػر حػؽ الظػاس الػذ ؽ

باتؾا رقبؾف الط اؽ لمقطر باه بار ه ح تقع فػي شػهر
رحضاف لتذ تؾجي حؽ العمطا األفاض لطراقب الخ ؾؼ

لقػػػد حػػػدث تػػػذ ال الػػػ بػػػظ س الصػػػؾرة ال ػػػي لضػػػ ها

لأه ػػػػرض هميهػػػػػا الرجػػػػػ الجػػػػالس فػػػػػي حجمػػػػػس اإلحػػػػػاـ

الباقر(هميػػػه ال ػػػ ـ) فػػػي الرلايػػػ الطظقؾلػػػ هػػػؽ الشػػػين
الظؾسػػي لتػػؾ هظػػدحا قػػاؿ لػػه يػػابؽ رسػػؾؿ هللا (الشػػطس
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في أخر الشهر لالقطر في لسظه) لتذا تػؾ الػذي

تظب

حص بالشك الظبيعي.

فقد ذثرنا سابقاً لهم ن ؾ االح طاؿ باف الع ح ال ي لرد

ذثرتػػا هػػؽ أت ػ البي ػ (همػػيهؼ ال ػ ـ) لال ػػي تقػػع ضػػطؽ

ال خظػػيط اإللهػػي لػػؼ يكػػؽ القصػػد االهجػػاز للبػػؽ حػػدلثهطا
بالشػػػك الظبيعػػػي الػػػذي ظبػػػه الطط صػػػيؽ لقػػػرب الغهػػػؾر

لبصؾرة ال م

لها ويػرتؼ ث ػدلثهطا فػي شػهر رحضػاف

تؾ الغاي حؽ ذلػ ف دلث الب ؾؼ في األسػمؾب الظبيعػي
تؾ ب د ذاته أي حؽ آيات هللا تعال لثذلػ خ ؾؼ القطػر

أيضاً أي حؽ آيات هللا تعال لتػؾ حػدلثهطا بشػك طبيعػي
لبشهر لاحد لتؾ رحضاف الطبارؾ لثطػا أشػار بػذلػ ال ػيد

الصػػدر (قػػدس سػػر ) فػػي حؾسػػؾه ه ص
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لفػػي طبعػػ

(فاألساس في ذلػ تػؾ االخبػار ال االهجػاز لحػاداـ

االخبػػػػار حؾجػػػػؾداً لثافيػػػػاً لإلثبػػػػات ال ػػػػارفخي فػػػػ يكػػػػؾف
حػػػدلثهطا الظبيعػػػي حخػػػ ً ب بػػػرة جعمهطػػػا ه حػػػ ) فػػػانغر
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لتأح ال دلث الظبيعي ال يخ ب برة اه بػار ذلػػ ال ػدلث

ه ح لمغهؾر.

فظ ػ ظ ج حػػؽ تػػذا لطبق ػاً لألطرلح ػ الظبيعي ػ لطبق ػاً لطػػا

حصػػ بػػاف الب ػػؾؼ حػػدث فػػي آخػػر الشػػهر لتػػؾ شػػهر
رحضػػػاف لالخ ػػػؾؼ حصػػػ فػػػي لسػػػط الشػػػهر ن ػػػه لقػػػد

حصػػم تمػػػ اآل ػػيؽ فػػي شػػهر لاحػػد لتػػؾ شػػهر رحضػػاف
الطبارؾ لتذ ال ال ربطا لؼ تبؽ قػد حصػم حظػذ خمػ هللا

ال ػػػطالات لاألرض لحظػػػذ تػػػبط آدـ (هميػػػه ال ػػػ ـ) إلػػػ

األرض لقػػػد اس بشػػػر الشػػػين البػػػؾراني هػػػؽ تػػػذ ال الػػػ
ببرناحجػػػه (شػػػطس خمػػػ

ال ػػػ اب) لاه برتػػػا بشػػػارة خيػػػر

لمظػػػػاس جطيعػػػػاً للمطغمػػػػؾحيؽ خصؾصػػػػاً لهمػػػػ الطػػػػؤحظيؽ

الط ط ػػكيؽ بػػال

اف يعػػدلا أن ػػهؼ لم ضػ ي فػػي طرفػ

الطهػػػدي الطؾهػػػؾد (أرلاحظػػػا فػػػدا لهجػػػ هللا تعػػػال فرجػػػه

الشرف ).

((إنُم يرونو بعيداً ونراه قريباً)).
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الصيحة واليداء
أل ال زه أل الظدا ث ث هظالفؽ لع ح ح ؾحػ

الصي

تقػػػع قبيػػػ الغهػػػؾر الطقػػػدس لتبشػػػر بقػػػرب حدلثػػػه ,فػػػاف
حدث تذ الع ح فأنها تشير إل تغيرات ثليرة تظبئ هػؽ
حصؾؿ الغهؾر ال ري لإلحاـ (هميه ال ػ ـ) لبػد حرث ػه
الطقدس .
قػػػاؿ اإلحػػػاـ البػػػاقر (هميػػػه ال ػػػ ـ)((:الصػػػؾت فػػػي شػػػهر
رحضاف ليم جطع ليم ث ث لهشرفؽ ف تشػكؾا فػي ذلػػ
لاسطعؾا لأطيعؾا)).
لفػػي آخػػر الظهػػار إال اف ف ن ػاً ق ػ حغمؾح ػاً يشػػكػ الظػػاس
لف ػػظهؼ فبػػؼ ذلػػػ اليػػؾـ حػػؽ شػػاؾ لح يػػر قػػد تػػؾ إل ػ
الظار.
لثػػػذلػ لردت رلايػػػ اخػػػر هػػػؽ اإلحػػػاـ الصػػػادؽ (هميػػػه
ال

ـ) الب ار ج 41ص148
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((تطػػػا صػػػي اف فػػػي ألؿ الميػػػ لصػػػي
اللانيػ فقػػاؿ تشػػاـ قم ػ ثيػ

فػػػي أخػػػر الميمػػػ

ذلػػػ ال ػػاؿ قػػاؿ لاحػػدة حػػؽ

ال طا للاحدة حؽ إبميس فقم ثي

تعرؼ تذ حػؽ تػذ

قػػاؿ (هميػػػه ال ػػ ـ) يعرفهػػػا حػػؽ ثػػػاف سػػطع بهػػػا قبػػػ اف
تبػػؾف)) فعم ػ ن ػػؾ االح طػػاؿ اف حلمهػػا قػػد حػػدث بػػظ س
األسمؾب لبظ س الصؾرة فبان حهيأة لمطؾهؾد.
لرلايات اخر قد لردت هؽ أتػ البيػ (همػيهؼ ال ػ ـ)
ب ػأف الظػػدا حػػؽ الط ػػؾـ لانػػه نػػدا جب ار ي ػ باسػػؼ اإلحػػاـ
لاسؼ أبيه لإنها فزه تػؾق الظػا ؼ لت ػزع اليقضػاف لتخػرج
ال اة حؽ خدرتا.
لقد ت دثظا في الط ػ ؾفات األربعػ ال ػابق هػؽ طػرح أتػ
البيػػػ (همػػػيهؼ ال ػػػ ـ) لمرلايػػػات بشػػػك رحػػػزي لاح طمظػػػػا
بظػ ف طرفػ االهجػػاز إل ن ػػا الضػػرلرة اليػػه ,لهرفظػػا اف
الع ح ػ تػػي ألج ػ تظبيػػه الطػػؤحظيؽ الطط صػػيؽ ل س ػ عداد
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لمظصػػػػرة لأثب ظػػػػا اف تػػػػذا ال ظبيػػػػه لمطػػػػؤحظيؽ الط ط ػػػػكيؽ
بالقضي الطهدلف دلف ويرتؼ.
فقد لرد في (تارفن حا بعػد الغهػؾر) لم ػيد الصػدر (قػدس
سر ) ب مي الظدا أل الصي

هم ث ث اطرلحات-:

األطروحة األوىل:

(اف الصي

لال زه بطعظ لاحد صؾت هغيؼ في ال طا

ؾق الظا ؼ لف زع اليقضاف لفخرج ال ػاة حػؽ خػدرتا خؾفػاً
لفزهػػاً لحػػػؽ تظػػػا سػػػطي بال زهػػ لفكػػػؾف الصػػػؾت حػػػادث

بػػالطعجزة لال يكػػؾف لػػه حػػدلؾؿ ثطػػدالي البػػ ـ لانطػػا تػػؾ

صؾت الرهد أل الهد العغيطػ ) تخػرج ال ػاة الطخػدرة دلف

ويرتا أي الطم زح بالد ؽ لال شط لال جاب.

األطروحة الثاىية:

اف يكػػؾف الط ػراد بالصػػي

أل ال زه ػ حعػػاف طبيعي ػ ويػػر

اهجازفػ  ,فال زهػ تعبيػر هػؽ لجػؾد رهػب هػاـ ل ػبب حػؽ
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األسػػػباب ث ؾقػػػع حػػػرب أل لبػػػا لفكػػػؾف الطػػػراد بالصػػػي
صؾت هغيؼ صادر حؽ بعض القظاب أل الصؾارفن أل حػؽ
اخ ػراؽ أحػػد الظػػا رات حػػاجز الصػػؾت أل ان جػػار بعػػض
الط ػ ؾدهات ,ويػػر اف تػػذ األطرلح ػ بعيػػدة لمغاي ػ هػػؽ
حدالي تذ االخبار لسياقها العاـ.
األطروحة الثالثة-:

اف يكؾف الطػراد بالصػي

لال زهػ الظػدا األتػي ذثػر لتػؾ

نػدا جب ار يػ همػ حػا سظ ػػطعه حػؽ االخبػار لفػي ال عبيػػر
بأنها صي
فػػاف الصػػي

جب ار ي (هميه ال

ـ).

لالظػػدا حػػؽ الط ػػؾـ إلػ ويػػر ذلػػػ حطػػا ال

يخ ػػػ همػػػػ الط بػػػػع لبعػػػػد حطػػػ الطظمػػػػ همػػػػ الطقيػػػػد
لالطجط هم الط ص حا يأتي-:
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 -0اف الطراد حؽ الظػدا الػذي تػؾ حػؽ الط ػؾـ تػؾ نػدا
جب ار ي (هميه ال

ـ) باسؼ القا ؼ (هجػ هللا تعػال فرجػه

الشرف ).
 -1اف الطراد حؽ الظدا بال
 -2اف صي

ليس إال ذلػ.

جب ار ي تي تذا الظدا أيضاً.

 -3اف اآليػ ال ػي تخضػػع لهػا أهظػاؽ أهػػدا هللا تػؾ ذلػػػ
أيضاً.
 -4اف ال زه ال ي تخرج ال اة حؽ خدرتا تؾ ذلػ أيضاً.
 -5اف ال ؾقي ػ فػػي اللالػػح لالعشػػرفؽ حػػؽ شػػهر رحضػػاف
تؾقي ه أيضاً.
فػػاف حط ػ الرلايػػ هم ػ الرحزف ػ لت ميمهػػا إل ػ حصػػاد
ح ػػػػب األطرلحػػػػ تػػػػؾ الػػػػذي ي ػػػػر لظػػػػا األحػػػػر فظظػػػػاقش
األطرلح اللالل  ,لقد اثب ال يد الصػدر (قػدس سػر ) اف
األطرلح األلل لاللانيػ خاليػ حػؽ حػدالي البػ ـ أل حػؽ
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الطعػػاني الطظمؾب ػ الدال ػ هم ػ ال بمي ػ ف ػ

بق ػ لػػد ظا إال

ال ػػميؼ بقبػػؾؿ األطرلحػ اللاللػ ال ػػي ت طػ هظػؾاف نػػدا
جب ار ي (هميه ال
(هميهطا ال

ـ) في ال طا باسػؼ اإلحػاـ لاسػؼ أبيػه

ـ).

اف تػػػدؼ ال خظػػػيط اإللهػػػي حػػػؽ ويبػػػ اإلحػػػاـ (هجػػػ هللا
تعال فرجه) سؾا باألطرلح يؽ (أطرلحػ خ ػا الشػخص
أل أطرلح ػ خ ػػا العظ ػؾاف) تػػؾ حػػؽ اج ػ حطاي ػ القضػػي
الطهدلفػػػ لقا ػػػدتا الطؾهػػػؾد (أرلاحظػػػا فػػػدا ) حػػػؽ قبضػػػ
األهػػدا  ,لتػػؾ أيضػػاً طرفػػ طبيعػػي إال حػػا كػػاف فػػػي ألؿ
الغيب فباف خ ا الشخص لعهؾر لطرتيؽ األللػ عهػؾر
لمصػػػ ة همػػػ لالػػػد الطعصػػػؾـ إلثبػػػات لجػػػؾد الشخصػػػي
لبظػػػ ف شػػػخص البػػػد  ,لاللانيػػػ الط اججػػػه حػػػع هطػػػه
الط ط (جع ر البػذاب) إل تيػاف حقػه لرد دهػؾ لشػبهات
الطبظميؽ.
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للبظه هبر الط يرة الظؾفم لمغيب الشرف

فانه (س ـ هللا

هميػػه) يعطػ بظرفقػ خ ػػا العظػؾاف الػذي ال يعػػرؼ الظػػاس
شخصي ه ال قيقي لتػؾ طرفػ طبيعػي ,فبانػ الغايػ حػؽ
هطمه ت

اطار الغيب بظرفق خ ا العظؾاف الظبيعي تػؾ

حػػؽ اج ػ تربي ػ االح ػ لصػػق ن ؾسػػها لأفبارتػػا لم صػػؾؿ
همػػػ نخبػػػ صػػػادق حؤحظػػػ حخمصػػػ ناتجػػػ حػػػؽ أسػػػمؾب
ال ط يص لاالخ بار اإللهييؽ لاف تػذ الظخبػ قػد هرفظاتػا
فػػػي الط ػػػ ؾ اللالػػػح تػػػؼ ( )202حط ػػػص درجػػػ أللػػػ
ل( )01111حػػػػؽ الػػػػدرجات األخػػػػر لتػػػػؤال تػػػػؼ الػػػػذ ؽ
ان ج هؼ ال جػارب ال ػابق للػيس تػؼ حػؽ األجيػاؿ ال ػابق
للبؽ ال جارب ال ػابق لالطؾاقػ
اإللهي أصب
اإلحاـ (هميه ال

ال ػميط ن يجػ االخ بػار

رصيداً لهؼ أي لمجي الذي يعاصػر عهػؾر
ـ).
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اليدبة املنحصة
اف الظخب ػ الطؤحظ ػ الط بؾن ػ حػػؽ ذلػػػ العػػدد الطػػذثؾر تػػؼ
حػؽ ن ػس الجيػ الطعاصػر لعصػر الغهػؾر للػؼ يكؾنػؾا حػؽ

أي جي ػ سػػاب (لقػػد دل ظػػا الرلايػػات هم ػ اف الطخمصػػيؽ
الطط صيؽ حػؽ الدرجػ األللػ حظ صػرفؽ فػي ذلػػ الجيػ

الػػذي يغهػػر حظػػه اإلحػػاـ الطهػػدي (هج ػ هللا تعػػال فرجػػه

الشػػػرف ) بل ثطا ػػػ لث ثػػػ هشػػػر رجػػػ ً لالدرجػػػ اللانيػػػ
هشرة آالؼ رج ).
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لطبعػ اخػر ص

تذ الظخب تبؾف نؾاة حرث ه ال ي يغزل بها العالؼ لف
ن ؾ الق ط لالعدؿ بعدحا حم

لاف
ه

عمطاً لجؾ اًر لاف ت الؼ تذ

الرلاي ػ بػػاف جب ار ي ػ (هميػػه ال ػ ـ) ظػػادي باسػػؼ اإلحػػاـ

لاسؼ أبيه لباالسػؼ الصػرف ي طػ اف يكػؾف حظافيػاً ل بػرة

الغيب لحعرق لعطمي الغهؾر حؽ هدة نؾاحي-:
 -0اف جب ار ي (هميه ال

ـ) لؼ ذثر انه قد سطع صؾته

حػػػؽ قبػػػ هطػػػؾـ الظػػػاس همػػػ حػػػد تػػػأرفن البشػػػرف أل نػػػه
()35

الػػؾحي األحػػيؽ لأل نبيػػا (همػػيهؼ ال ػ ـ) للرسػػؾلظا األحػػيؽ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لاف درج ػ البطػػاؿ الرلحػػي لالظ ػػي لمرسػػؾؿ (ص ػم

هللا هميػػه آلػػه لسػػمؼ) قػػد سػػطعه بصػػؾته لرآ هم ػ صػػؾرة

دحيػػػه البمبػػػي أل فػػػي صػػػؾر اخػػػر ال ت هيػػػأ إال ألصػػػ اب
الظ ػػؾس الباحم ػ لالط باحم ػ ثػػظ س رسػػؾؿ هللا (ص ػم هللا

هميه لآله لسمؼ) لال ؾجػد ثرسػؾؿ هللا أل نػه أهمػ درجػات

ال باح هم جطيع البشر.

لاف صؾت جب ار ي (هميػه ال ػ ـ) قػد يكػؾف ويػر الصػؾت

البشػػػػري الطظظػػػػؾؽ لالغػػػػاتر بؾاسػػػػظ الم ػػػػاف لال بػػػػاؿ
الصػػؾتي لاف صػػؾت جػػظس الط بػ ويػػر صػػؾت اإلن ػػاف
لاف ث حػػػه (هميػػػه ال ػػػ ـ) يخ مػػػ

فقػػػد لرد فػػػي بعػػػض

الرلايػػػات بػػػاف صػػػؾت الط بػػػ احػػػا اف يكػػػؾف نقػػػ اًر فػػػي

االسػػطاع أل يك ػػب فػػي القمػػؾب أل ث ح ػاً حػػؽ ل ار حجػػاب
لتػػػذ ال تػػػأتي إال لأل لليػػػا الػػػذ ؽ اصػػػظ اتؼ هللا لخاصػػػ ه
للخاص رساال ته فاف الخضر (هميه ال

ـ) لتؾ للي حؽ

ألليا هللا لتؾ حؽ البشر يقؾؿ اإلحاـ (هميه ال
()36

ـ) ن ػؽ

ن طع ث حػه لال نػر شخصػه لتػؾ اإلحػاـ الطعصػؾـ الػذي

تػػؾ أرق ػ حػػؽ الخضػػر للبػػؽ ال كط ػ اإللهي ػ تػػي الغالب ػ
فبيػ

ػػظ لإل ن ػػاف الظبيعػػي بخمق ػػه الطاديػ الط ضػه

لبػػػػاخ ؼ الظ ػػػػػؾس الط ػػػػافم الط رديػػػػػ دلف الظ ػػػػػؾس
الط باحمػػػ ت ػػػ ظيع اف ت ػػػطع صػػػؾت جب ار يػػػ الػػػذي تػػػؾ

أهغؼ حمػػ حػؽ ح بػ هللا سػب انه لتعػال للػؼ رسػمه إال

لأل نبيػػا بخاص ػ رس ػاال ته فه ػ يقب ػ العق ػ انػػه فػػي آخػػر

الزحاف ػ بمؼ بصػؾت لأي صػؾت لي ػطع حػؽ فػي الطشػرؽ
لالطغػػػرب للطػػػاذا؟ لبػػػي يخبػػػر الظػػػاس بػػػاف اإلحػػػاـ (هميػػػه

ال

ـ) سيغهر.

لبهذ ال ال ي طعه البػافر لالطظػاف الطعػاد يؽ لخػط أتػ

البي ػ (همػػيهؼ ال ػ ـ) للخػػط الؾالي ػ لالطعصػػؾـ لإذا ثػػاف
األحر ثذلػ فباف حؽ األلل اف ي طع هللا سػب انه لتعػال

الطشػػػػرثيؽ لاليهػػػػؾد فػػػػي بػػػػد الرسػػػػال ألف ال الػػػػ أكلػػػػر
ضرلرة لهداي الظػاس لان صػار اإلسػ ـ فبيػ

ب الػ آخػر

الزحاف الذي ت ؾفر في تمػ الطرحم شيع حؾاليؽ ظ غرلف
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الغهػػؾر الطقػػدس لهم ػ أحػػر حػػؽ الجط ػر للػػؼ يكػػؽ األحػػر

لهدا هؼ ب ل ظبيههؼ لبي ي عدلا لفزدادلا تباح ً لتؼ بػه
حؤحظؾف.
 -1همطظا سػابقاً اح طاليػ اف يكػؾف االهجػاز حرفػؾض إال

إذا اسػػػ مزـ األحػػػر الهدايػػػ بػػػه لاف نػػػدا جب ار يػػػ (هميػػػه
ال ػ ـ) باسػػؼ اإلحػاـ لاسػػؼ أبيػه (هميهطػػا ال ػ ـ) لػػؼ يكػػؽ
الغرض حظػه تدايػ الظػاس ث ػارتؼ لحظػافقهؼ للبظػه لغػرض
تظبيػػػػه الطػػػػؤحظيؽ الطط صػػػػيؽ إلسػػػػ قباؿ لنصػػػػرة قا ػػػػدتؼ

الطؾهؾد فهؾ لغرض االخبار بقرب الغهؾر لاالس عداد لهػؼ
للؼ يكؽ لهداي الظاس.

 -2بطػػػا اف ال رثػػػ أي حرثػػػ اإلحػػػاـ بدا يػػػ لصػػػغيرة ال
ت ط في طياتها إال قا د هغيؼ حع ( )202حط صاً درج

أللػػػ ل( )01111حط صػػػاً حػػػؽ الدرجػػػ اللانيػػػ بإيطػػػاف

صػػػادؽ لإخػػػ ص هػػػالي لاسػػػ عداد لم ضػػػ ي اكبػػػر حقابػػػ

البلرة العددي لألت الباط لالعظػاد لالشػر حػع قػؾة ال قظيػ
()38

فػػػػػي ال ػػػػػ ح لالطعمؾحػػػػػات لقػػػػػؾة األنغطػػػػػ الطعمؾحاتيػػػػػ

لاالس خباراتي ال ي ال تطر هميها ثمط لاحدة.

لاف تػػذ القػػؾة لهػػا حصػػال حش ػ رث سياسػػي لاق صػػادي

له ػػػكرف لأ د ؾلؾجيػػػ لقػػػد همطػػػ بؾجػػػؾد صػػػؾت حػػػؽ

ال ػػػطا باسػػػؼ رجػػػ

رفػػػد اف يعصػػػ

بعرلشػػػهؼ لدللهػػػؼ

لأنغط هؼ لثياناتهؼ لتؼ حعاندلف لحظبرلف حؽ هؾد لحؽ

أت ػ الب ػػاب حػػؽ الظصػػار لحػػؽ الػػذ ؽ ػػد ظؾف بغيػػر د ػػؽ
اإلس ـ لحؽ الطظافقيؽ لحؽ وير الط ػد ظيؽ بطػذتب القػا ؼ
(همي ال

ـ) لح ػ حػؽ الشػيع الػذ ؽ تػؼ ػد ظؾف بػد ؽ

القا ؼ (همي ال

ـ) سيق ؾف ضػد لتبػؾف ألؿ الطؾاجهػ

حعهؼ لتذا حا تدؿ همي الرلايات الطظقؾل هػؽ أتػ البيػ

(همػػيهؼ ال ػ ـ) فهػ يكػػؾف نػػدا جب ار ي ػ (هميػه ال ػ ـ)
باسؼ اإلحاـ (هميه ال

ـ) لاسؼ أبيه تؾ لهداي تمػ القػؾة

الشػػػرفرة أـ ل ظبيػػػه الطخمصػػػيؽ ل سػػػ عداد لطصػػػاره تمػػػػ

القػػػؾ الغاشػػػط الغالطػػػ لاال ن صػػػار هميهػػػا .لاف أسػػػمؾب
الطباو

بالهجؾـ له دلر فعاؿ في ت قي الظ يج األفض
()41

فه إذا سطع اليهؾد لويرتؼ حؽ أهػدا اإلسػ ـ أل أهػدا

الطهػػدي (همي ػه ال ػ ـ) يك ػؾا أ ػد هؼ هػػؽ حجابه ػه ح ػ

تقؾ شؾث ه لت ؾطد سمظ ه لي ػ بهؼ جطيعاً أـ يعػدل لػه

العدة لفقاتمؾ لفقضؾا هم حرث ه في ألؿ لتمه.

لقػػد همطظػػا حػػؽ الرلايػػات انػه (سػ ـ هللا هميػػه) بعػػد ثشػ

شخصػػي ه ال قيقي ػ لعهػػؾر قؾتػػه هم ػ ال ػػاح سػػي اربه

الب ػػار بك ػ قػػؾة لهظػػاد فبي ػ

ال ي اربؾنػػه لتػػؾ فػػي بػػد

األحر ال يطمػ قؾة تطكظه لم ػ بهؼ.

إذف ي طػػػ أف يكػػػؾف الظػػػدا بظرفػػػ ويػػػر إهجػػػػازي أي
بظرف ػ طبيعػػي ظبػػه الطط صػػيؽ لاألهػػدا لالطظػػافقيؽ فػػي

و م هظه تذا ح اعاً هم نؾاة ال رث لح اعػاً همػ حيػاة
اإلحاـ لجظؾد الطخمصيؽ.

 -3الجطيػػػع يعمػػػؼ الط ػػػمطؾف هاحػػػ لالشػػػيع خاصػػػ اف

الرلايػ تقػػؾؿ اف جب ار يػ (هميػػه ال ػ ـ) تػػؾ الػػذي ظػػادي

()40

باسػؼ الطهػدي لاسػؼ أبيػه .تػ فػي ذلػػ شػػ لػد ال ػػاحع
لتؾ رقب حدلث تذا الصؾت؟

ب العكس إذا حػدث يصػب اليقػيؽ ثابػ لديػه لقػد ه ػدي

البافر هظد سطاهه أيضاً.
فبيػ

رسػػؼ لظػػا اإلحػػاـ البػػاقر (هميػػه ال ػ ـ) صػػؾرة ويػػر

تػػذ صػػؾرة ف ػ بػػد أف يكػػؾف الظػػدا لػػيس صػػؾت جب ار ي ػ

(هميه ال

ـ) الصرف للبظه حعظ لظدا جب ار يػ باه بػار

جب ار ي ػ (هميػػه ال ػ ـ) تػػؾ هظ ػؾاف ال ػ الظػػازؿ حػػؽ هللا

سب انه لتعال إل البشر هبر أنبيا هللا (همػيهؼ ال ػ ـ)
لتػػػذا حعظػػػ ال ػػػ لرسػػػال ال ػػػ لبهػػػذا األسػػػمؾب يشػػػػ

الطظػػػافقؾف لفرتػػػد الطرتػػػدلف لف ػػػقط الضػػػع ا الطخظ ػػػؾف

طرف الصؾاب فيكؾنؾف في العذاب.
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ىطل روح الكدط
لػػيس ببعيػد هظػػا حظػػاعرة تشػػاـ ذلػػػ الشػػاب العػػالؼ الطػػؤحؽ
الػػذي لػػؼ يخػ ط شػػاربه لقػػد ت ػػؾؽ ب طػ همػػؾـ أتػ البيػ
(همػػيهؼ ال ػ ـ) لتػػؾ احػػد ت حػػذة اإلحػػاـ الصػػادؽ (هميػػه
ال ػػػ ـ) بػػػ حػػػؽ خاصػػػ ه لتػػػؾ الػػػذي يشػػػير إليػػػه اإلحػػػاـ
بأهمطي ػػه هم ػ الببػػار لالط قػػدحيؽ لال ػػابقيؽ فه ػ تبػػؾف
حظاعرته حع احد رحؾز الطع زل في جػاحع البصػرة لالشػين
يظػػرح أفبػػار لأجؾب ػػػه لاسػػ ا اته لمظػػػاس فيب ػػدر تشػػػاـ
ب ؤاله الب يط في عاتر العغيؼ في حعظا لباطظه.
(ألػػؼ يكػػؽ لػػػ هيظػػاف؟ س ػؤاؿ لػػؼ ي ػ إال بال ػػخرف حػػؽ
الجطيع للػؼ يكػؽ لػه أي ات طػاـ لػد الط ػؤلؿ لثػذلػ ألػؼ
يكػػؽ لػػػ أذنػػاف؟ أللػػؼ يكػػؽ لػػػ ل ػػاف؟ أللػػؼ يكػػؽ لػػػ فػؤاد؟
فبعد ال ميؼ لم ا

ثاف الجؾاب نعؼ فقاؿ له تشاـ لالػذي

ت عمػػػه بكػػػ لاحػػػد حظهطػػػا فقػػػاؿ الشػػػين العيظػػػاف أر بهطػػػا
()42

لاألذنػػاف أسػػطع بهطػػا لالم ػػاف أنظ ػ بػػه لأهبػػر هطػػا فػػي
ن ػػي لقمبػػي ,لأحػػا ال ػؤاد ف ػإذا أخظ ػأت ج ػؾارحي تعػػرض
لهطا طرف ال

ال برة هم ال ؤاد لبي يص

لالصؾاب.

لبهذا عهر حدلؾؿ ال ؤاؿ هظػد تشػاـ فقػاؿ اف الػذي خمػ
العيظيؽ لاألذنيؽ لالم اف في حطمب بدنػ لهظدحا يخظ اف,
جع لهطا حرجع يص

لهطا طرفػ الخظػأ لالصػؾاب فهػ

يعق هاق اف هللا سب انه لتعػال هظػدحا خمػ تػذ االحػ
لأرس لهػا رسػؾلها العغػيؼ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) رثهػا ت خػبط فػي تؾاتػا
بعػػػد نبيهػػػا دلف اف يكػػػؾف لهػػػا حرجػػػع رسػػػؼ لهػػػا طرفػػػ
الصؾاب لفبيؽ لها طرف ال
(هميه ال

لذلػ تػؾ اإلحػاـ الطعصػؾـ

ـ).

فقاؿ له الشين إف لؼ اكذب فأنػػ تشػاـ ح ػي أتػ العػراؽ
فعظدحا جا تشاـ إلػ اإلحػاـ الصػادؽ (هميػه ال ػ ـ) بعػد
أياـ تب ؼ في لجه تشاـ لقاؿ له حؽ الذي همطػ حػا قم ػه
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لمشين فقاؿ له تشاـ يػابؽ رسػؾؿ هللا وهللا لقػد ألهطػ بػه
دلف ساب ت بير فقػاؿ لػه اإلحػاـ (هميػه ال ػ ـ) (وهللا يػا
تشػػاـ لقػػد نظػ رلح القػػدس همػ ل ػػانػ لقػػد لجدتػػه فػػي
الصػػ

األللػػػ إلبػػراتيؼ (هميػػػه ال ػػ ـ) فطظػػػاعرة تشػػػاـ

حك ؾبػػػػػػ فػػػػػػي صػػػػػػ

إبػػػػػػراتيؼ ال ػػػػػػي ت ػػػػػػب رسػػػػػػال

الرسػػػػؾؿ(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بط ػػػػات ال ػػػػظيؽ لتػػػػؾ اف جب ار يػػػػ (هميػػػػه
ال

ـ) نظ ال

هم ل انه.

فيكؾف الظدا الذي رسطه األ ط (هميهؼ ال
جب ار ي (هميه ال

ـ) بظرف نظ ال

ـ) تؾ ندا

همػ ل ػاف أحػد

ألليػػػا هللا الصػػػال يؽ الطخمصػػػيؽ لبهػػػذا يكػػػؾف حصػػػداؽ
الرلايػػػ الػػػؾاردة هػػػؽ اإلحػػػاـ البػػػاقر(هميػػػه ال ػػػ ـ) صػػػؾت
جب ار يػػػ ألؿ الظهػػػار ليمػػػ  12رحضػػػاف تػػػؾ صػػػؾت ال ػػػ
فأسطعؾا له لأطيعؾا.
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لفػػي آخػػر الظهػػار صػػؾت إبمػػيس أال اف ف ن ػاً ق ػ حغمؾح ػاً
فبؼ حؽ شاؾ ح ير قد تؾ إل الظار) الرلاي .
فهػػذا ػػدؿ هم ػ اف جب ار ي ػ

ظظ ػ ال ػ هم ػ ل ػػاف احػػد

األلليػا الطخمصػػيؽ لإلحػاـ فيشػػػ الظػػاس فػي ال ػ فيمقػ
الطظػػافقؾف الشػػبهات إلوػػؾا الظػػاس لتضػػميمهؼ ,فبػػؼ حػػؽ
شاؾ باألحر قد سطع الطضميؽ فهؾ إل الظار.
لاف الصػػؾت الػػذي يصػػدر فػػي آخػػر الظهػػار تػػؾ الػػرد هم ػ
الصػػػػػؾت ال ػػػػػ ل ظيػػػػػد لتػػػػػؾ صػػػػػؾت إبمػػػػػيس في ػػػػػذرنا
اإلحاـ(هميه ال

ـ) حظه.
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صوت إبليض آخر اليَار
رد سؤاؿ حا ه ق إف ف ناً ق

حغمؾحاً لتؾ شعار صؾت

إبميس؟ لت اف صؾت ال قد ق شخصاً لأده إبميس
بطغمؾحي ػػه؟ لت ػ إف الططل ػ لم ػػ يكػػؾف قػػات ً أل سػػبباً

لمق ػ ؟ لن ػػؽ نعمػػؼ اف ق ػ الػػظ س الط رح ػ عمػػؼ لال ػ

لالغمػػؼ ال يج طعػػاف فالق ػ ثاب ػ فػػي الرلاي ػ أل نػػه شػػعار
الصػػػؾت اللػػػاني لصػػػؾت ال ػػػ تػػػؾ الصػػػؾت األلؿ الػػػذي

ألص اإلحاـ (هميه ال

ـ) به بال طع لالظاه له.

فطػػػا ه قػػػ الشػػػخص الطق ػػػؾؿ بالصػػػؾت األلؿ لالصػػػؾت

اللػػػاني ,فػػػ بػػػد أف يكػػػؾف تظػػػاؾ طرفػػػ حشػػػرلع شػػػرهي
لأخ قػي لق مػه حػؽ قبػ صػؾت ال ػ لطرفػ ويػر شػػرهي

لوير أخ قي لرفعػه شػعا اًر حػؽ قبػ الصػؾت اللػاني إل لقػا
الشػػبهات هم ػ أذتػػاف الظػػاس ل غمػػيمهؼ هػػؽ طػػرؽ ال ػ

ب يح اف حؽ ي طع لفظيع لق مه فهؾ الظاجي لالػذي يشػػ

في ذلػ لفلأر لق مػه لفع بػر شػعا اًر تػؾ الط يػر لقػد تػؾ

إل الظار.
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ف ذكر الرلاي اللاني بأف تاتيؽ الصؾتيؽ قد اخ م ػا فبيػ

يعػػرؼ الطػػؤحؽ تػػذا حػػؽ تػػذا لفطي ػز اف األلؿ تػػؾ صػػؾت
ال ػػػ لح ػػػ

ال

بعػػػه لفػػػظهج بخظػػػه فيجيبػػػه اإلحػػػاـ (هميػػػه

ـ) فيقؾؿ له يعرفه حؽ ثاف قد سػطع بػه حػؽ قبػ أي

تظاؾ صؾرة أخر حشابه لصػؾت ال ػ أل نػدا يشػابههه
ب يػح مقػا ال ػاحع بكػ سػهؾله لفقبمػه بكػ سػرلر لقػػد

سب حدلث الصؾت اللاني أل الظدا الطعمؾـ في الرلايػات

لقرب الغهؾر.

لظر حا يقؾؿ ال ػيد الصػدر (قػدس سػر ) بهػذا الخصػؾص
لثي

ي

تذا الظم ؼ ((يكؾف ال بب في تذ ؽ الصؾتيؽ

لجػػػؾد حػػػرث يؽ ح ظػػػاحرتيؽ فػػػي العػػػالؼ اإلسػػػ حي إحػػػدتطا

ح قػ تهػػدي الظػػاس إلػ اإلسػ ـ الصػ ي لاألخػػر حرثػ

حبظم تغؾي الظاس لتخدههؼ لتلير فيهؼ الشبهات لفكػؾف

ال أ يد ل رث ال
ح

في ألؿ قياحهػا تػأثي اًر ثبيػ اًر فػي الظػاس

الطرة ت ح أباتا لأخاتػا همػ نصػرة تػذ ال رثػ
اف أ

لتأ يدتا للبؽ تذ ال رث لؽ تدلـ طؾف ً ب تبؾف ضػدتا
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حرث ػ حبظم ػ تعمػػؽ هػػؽ أر هػػا لتصػػرح بطقاصػػدتا ف ؾقػػع

الظاس في بمبم لشبهات في العقيدة اإلس حي أل حا يط

لهػػػا بصػػػم لفكػػػؾف حػػػؽ نػػػدا اتها الطهطػػػ (اف ف نػػػاً ق ػػػ

حغمؾح ػاً لالط ػراد بػػه وهللا العمػػؼ ذلػػػ الشػػخص الػػذي ق م ػػه

لقضػػػ همػػػ حكطػػػه ال رثػػػ األللػػػ الط قػػػ ) لحػػػؽ تظػػػا
تصرح ال رث اللاني بطغمؾحي ه لان هاج سبيمه لاالح جاج

هم حلمه.

للع ال عبير يكؾف ندا ال رث األلل صاد اًر حؽ ال طا

لنػػدا ال رثػػ اللاني ػ صػػاد اًر حػػؽ األ رض باه بػػار اح ػػراـ

الظػػدا األلؿ ثؾنػػه ح ق ػاً لان قػػاص الظػػدا اللػػاني باه بػػار
باط ً لزخرفاً) (تارفن حا بعػد الغهػؾر) ص
072
اخر ص
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لفػي طبعػ

فيكػػؾف سػػع الصػػؾت الطظػػادي تػػؾ ال ػأثير الظ ػػي البػػال

لاالت طػػاـ الػػذي سػػي دثه الصػػؾت ال ػ فػػي العػػالؼ للػػيس
تؾ ارت اع الصؾت ب تؾ أتطي الطضطؾف.
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لثػػػذلػ يقػػػؾؿ (قػػػدس سػػػر ) اف الظػػػدا الػػػذي ي صػػػ قبػػػ

الغهػػؾر فػػاف حرثػػػ الطهػػدي فػػي ألؿ ههػػػدتا سػػؾؼ لػػػؽ
تبػػػؾف ضػػػرلرف اال نظبػػػاؽ همػػػ ذلػػػػ الظػػػدا لسػػػؾؼ لػػػؽ

م ػ إل ػ ذلػػػ إال الطؤحظػػؾف بػػه لالطظظق ػ ال ػػي تعاصػػر

حرث ه األلل لتذا تؾ األن ب.

024

(تارفن حػا بعػد الغهػؾر) ص

075

لفػي طبعػ اخػر ص

فظ دؿ حؽ ذلػ هم هدة نقا -:

 -0لجػػػؾد حػػػرث يؽ ح ظػػػاحرتيؽ بإصػػػرار ثػػػ حرثػػػ همػػػ
تلبي أر ها لاال ن صار ألتدافها.

 -1اف ال ػػرث يؽ الط ظػػاحرتيؽ فػػي العػػالؼ اإلس ػ حي ل ػيس

هطؾـ االحػ اإلسػ حي للبػؽ الطظظقػ ال ػي تبػؾف حؾضػع
صػػػراع ال ػػػ حػػػع الباطػػػ لالعمػػػؼ حػػػع الجهػػػ لالظػػػؾر حػػػع

الغمط .
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 -2ال ظػػػاحر فػػػي ال رثػػػ األللػػػ إل ثبػػػات ال ػػػ لال رثػػػ

اللاني إلقا الشبهات ل قؾفض حرث ال

في العقيدة اإلس حي دلف الدلي العمطي.

بإثارة الشبهات

 -3ال رث ػػػاف الط ظاحرتػػػاف الط ؾلػػػدتاف حػػػؽ تجربػػػ ذلػػػػ
الشخص الطق ؾؿ فأحدتطا الط قػ ق م ػه لبػي تلبػ ال ػ
بق مػػػػه لاألخػػػػر ترفػػػػع شػػػػعار حغمؾحي ػػػػه لتػػػػدفع ال ػػػػ

بالشبهات إل ثبات لجؾدتا لت قي حقاصدتا.
 -4ندا ال

صادر حؽ ال طا أي انه صادر حػؽ رضػا

ال طا أل بظظ لتأ يد الؾحي األحيؽ لهػا .لتػذا حػا سػب

ذثر لالظػدا اللػاني حػؽ األ رض أي انػه صػادر حػؽ إبمػيس

الػػػػذي يخمػػػػد إلػػػػ األ رض برضػػػػا الػػػػظ س بػػػػالظطع لالجػػػػا
لال مظاف.

 -5همػػؾ لنهارفػػ لسػػطالف الصػػؾت لتشػػير إلػػ أتطيػػ

الطضطؾف لليس ارت اع الصؾت الطادي.

()50

 -6هدـ إل ػات ويػر الطػؤحظيؽ لمظػدا لفخػ ص بالطظظقػ

ال ي تعاصر عهؾر اإلحاـ(هج هللا تعال فرجه الشرف ).
 -7هدـ انظباؽ الظدا ال اص حػع حرثػ اإلحػاـ فػي ألؿ
بد تا.

تذ نقا حهط تؾض لظا حعرف ال ظاحر لأسبابه لدلافعه

بيؽ ال ػرث يؽ لبػي نعػيؽ حػؽ تػي ال رثػ الط قػ الؾاجػب

إتباههػػػا للهػػػا حػػػ ال ػػػطع لالظاهػػػ بؾصػػػي أتػػػ البيػػػ

(همػػػيهؼ ال ػػػ ـ) لحػػػؽ تػػػي ال رثػػػ الطبظمػػػ ال ػػػي تمقػػػي
الشػػػبهات لبػػػي تضػػػم الظػػػاس هػػػؽ طرفػػػ ال ػػػ إل ثبػػػات
لجؾدتػػػػا لت قيػػػػ حقاصػػػػدتا لاوراضػػػػها الدنيؾفػػػػ لالػػػػذي

حذرنا اإلحاـ حؽ اتباهها أل نها طرفػ الج ػيؼ ,فطػؽ هػرؼ

ال ػ نجػ لتخمػػص حػػؽ ال يػػرة لالشػػػ لحػػؽ شػػػ لت يػػر
فقد تؾ إل الظار.
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احلل املبني
حا هميظا إال اف ن ؾؿ ال دث إل أطرلح حػؽ االطرلحػات
بعدحا حؾؿ ال يد (قدس سر ) الرحزف إل أطرلح فظعرؼ
حؽ بعد ذلػ ال

الطبيؽ لحا بعد ال

إال الض ؿ.

فطا تؾ ال دث الذي لقع ليم  12حؽ شػهر رحضػاف ليمػ

الجطعػػػ ليمػػػ القػػػدر فػػػي العػػػالؼ اإلسػػػ حي أي فػػػي هػػػالؼ

العقيدة في بؤرة العمؼ لالظؾر -الظج

االشرؼ .-

(ارتػػد قا ػػد ال رث ػ األلل ػ لتػػي ال رث ػ الط ق ػ ب عبيػػر

الرلايػ ارتػػد الب ػػؽ األبػػيض لتػػؾ يعمػػؽ االسػ عداد لؾقػػؾع
الصػػي

لبعػػد ث ػ ـ حػػؾؿ الشػػبهات حػػؾؿ أهمطي ػػه أهمػػؽ

أهمطي ػػه هم ػ ال ػػيد الصػػدر (قػػدس سػػر ) بػػإخراج ث ػػابيؽ
حخظؾطيؽ فيهطا ( )041إشكاؿ حػؾؿ ال ػيد الصػدر فطػؽ
يط مػ الغيرة هم العمؼ لأهمطي ال يد الصدر (قدس سػر )

فميظػ ض لفػػدفع اإلشػػكاالت لفص ػ

الطبػػاني لتػػذا الب ػ ـ

حج تاحػ همػ ثػ حػؽ يكػؾف ثػ ـ ال ػيد الصػدر (قػدس

سػر ) هميػػه حجػ لاألهمطيػ تػػي صػمب العقيػػدة اإلسػ حي
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لتي ال

للها ال

في قيادة األح لتػي ال ػ بالظيابػ

هؽ اإلحاـ الطعصؾـ لتي ت د د ال طا لمشخص األهمؼ.

فػػاف اتباهػػه يخػػرج الظػػاس حػػؽ الض ػ ل إل ػ الظػػؾر لحػػؽ

ال رق ػ إل ػ الؾحػػدة لحػػؽ الجه ػ إل ػ العمػػؼ لالظػػؾر للبػػؽ

األهمطي في الطقاـ صدرت حؽ ف

لتػؾ فػي سػؽ الشػباب

لتػػؾ يعمػػؽ أهمطي ػػه هم ػ الجطيػػع لفبظ ػ حرجعي ػ الجطيػػع
ب كؼ (الطرجعي لألهمؼ ال ي) لبهذا انه أحدلث الطرجػع

األهمؼ في تمػ الم غ لثاف إنها ها شرهياً لأخ قياً لبهػذا
قظػػع حب ػ البػػذب لالخػػداع الػػذي اس ػ عطمه الطضػػمؾف أت ػ

الػػػدنيا لخػػػداع الظػػػاس باسػػػؼ ال ػػػيد الصػػػدر (قػػػدس سػػػر )
فان ه ػ حرجعي ػػه لأبظم ػ أهمطي ػػه بالػػدلي لأصػػب تقميػػد

ويػػر حبػػرئ لمذحػ ب كػػؼ لجػػؾد األهمػػؼ لب كػػؼ ف ػؾا (قػػدس

سػػػر ) بؾجػػػؾب الرجػػػؾع إلػػػ األهمػػػؼ ال ػػػي لهػػػدـ الرجػػػؾع

ح ػػػاح أل إتطػػػاالً ثػػػاف ثطػػػؽ هطػػػ بغيػػػر تقميػػػد ,لتػػػذا
اإلهػ ف تػػؾ طرفػ ال ػ ل ؾحيػػد االحػ فػػي طرفػ خدحػ
القضي الطهدلف .
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حركة الباطل
لبؽ الذي حص وير تذا ثػارت ثػا رة ال رثػ اللانيػ لتػي

ال رث ػ الطبظم ػ ب كػػؼ الرلاي ػ لرفع ػ شػػعار الػػدفاع هػػؽ

أهمطي ال يد الصػدر لأثػارت الشػبهات ضػد األهمػؼ الجد ػد

كشػػػبه هػػػدـ شػػػهادة أتػػػ الخبػػػرة لهمطػػػه ح ػػػرلؽ لتػػػؾ
صغير ال ؽ للؼ ظه الطراح ال ؾزلفػ فشػك الظػاس فػي

أهمطي ه للؼ تصدؽ دهؾا للؼ ت بعه ف يرت فػي أحػر ثمػ

لشك اخر لث تطا في الظار ب كػؼ الرلايػ أل نهػا صػدت

هؽ قبؾؿ ال

.

لاف دفاههػػا هػػؽ ال ػػيد الصػػدر لػػيس تػػؾ ان صػػا اًر لم ػ

لليس ان اضػاً لطغمؾحي ػه للبػؽ ل قيػ بعػض حقاصػدتا

الدنيؾف بزخرؼ القؾؿ الباط هم ح اب ال

.

الػػػؼ يكػػػؽ ال ػػػيد الصػػػدر تػػػؾ الػػػذي ادهػػػ األهمطيػػػ همػػػ
الجطيع فه عمؼ وير بغير ح  ,أـ تػ

رضػ لظ ػه اف

ظ هػػػي همػػػؼ ال ػػػؾزة لاإلسػػػ ـ لهمػػػؼ أتػػػ البيػػػ (همػػػيهؼ
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ال ػػ ـ) هظػػد لفكػػؾف ال مقػػ األخيػػرة فػػي خػػط األهمطيػػ
للبظػػه (قػػدس سػػر ) اس شػػرؽ الط ػ قب فقػػاؿ فػػي المقػػا

اللالح (اف حؽ طمب ػي لػيس بطج هػد ف

ػب بػ تػؾ اهمػؼ

هم اإلط ؽ) فيكؾف احد طمب ػه باألهمطيػ همػ اإلطػ ؽ

لبالػدلي العمطػي تػؾ دهػؾة ال ػ لثػ حػؽ رد هميػه بػدلف

دلي ػ شػػرهي لهمطػػي فهػػذا رد أت ػ الباط ػ لتػػؾ رد إبمػػيس

فغم ػ أهظػػاؽ القػػؾـ خاضػػع إل ػ تػػذ اآلي ػ العغيط ػ ألف

األهمؼ آيػ حػؽ آيػات هللا للبػؽ األهغػؼ هظػدحا يصػ اليهػا

لتػػؾ صػػغير ال ػػؽ لبم ػ حػػا لػػؼ بمغػػه الببػػار لالط قػػدحؾف
لال ػػػػابقؾف فػػػػي الدراسػػػػ ال ؾزلفػػػػ لالعمػػػػؾـ اإلسػػػػ حي

فخضػػع أهظػػاؽ أت ػ العمػػؼ للػػؼ ت ػ ظع رداً ,فهػػؾ األهمػػؼ
لليس وير ي

تذا األحر.

فاف ث ـ اإلحاـ (س ـ هللا هميه) هظدحا يقػؾؿ (يعرفهػا حػؽ
كاف قد هرفها حؽ قب ) فاف األهمطيػ قػد صػرح بهػا ال ػيد
الصدر لهم ح احع جطيع الظاس حؽ حكبرات الصؾت فػي
ح جد البؾف الطعغؼ لقاؿ انا اهمؼ االحيا لاألحؾات لتذ
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لرتا الظاس ف بػؾف سػاب حعرفػ
تي الصؾرة ال ي هرفها أ

لطعرفػ الصػػي

األخيػػرة الطؾهػػؾدة لتػػي نػػدا ال ػ الػػذي

يشير إل قرب الغهؾر.

فهذا الب ـ حصداؽ حا قاؿ ال يد الصدر (قػدس سػر ) فػي
حؾسػؾه ه الجميمػ فبانػ الرلايػ هظػد أتػ البيػ (همػػيهؼ

ال

ـ) ت ط الرحزف لثان األطرلح ت ػ طم ؼ الرحزف

لحػػا هميػػػ أ هػػا الطكمػ

إال اف ت جػػرد حػػؽ ال عصػػب لت بػػع

الهػػد لاإلخ ػ ص لالصػػدؽ لت كػػيؼ العق ػ ف ػ ر ال ػ
جمياً ليس هميه وؾاش.
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اليفض السكية
بعد اف هرفظا اف الع حات ال ي رسطها هللا (ج له ) فػي
ح ػػػػيرة ال خظػػػػيط اإللهػػػػي تػػػػي ألجػػػػ تظبيػػػػه الطػػػػؤحظيؽ

الطط صػػػػيؽ الطخمصػػػػيؽ لإشػػػػعاؿ رلح االسػػػػ عداد العػػػػالي
لد هؼ لم ض ي لاالس شهاد في نصرة ال ػ لنصػرة القا ػد

الطعصؾـ الطهدي الطؾهؾد (أرلاحظا فدا ).

لاف حؽ الع حات حػا تػي ح ؾحػ الؾقػؾع قبػ قيػاـ القػا ؼ
لاف اقرب الع حات لغهؾر القا ؼ (أرلاحظا فػدا ) تػؾ حق ػ

الظ س الزثي لتي حؽ الغؾاتر االج طاهي ال ػي تقػع قبػ

الغهؾر بقمي لتدؿ هم قػرب الغهػؾر الطقػدس الرتباطهػا

ب رث ػ الطج طػػع لدرجػػ نضػػج الطط صػػيؽ لدرجػػ تػػدني

لت ػػػاف الطظ ػػػرفيؽ لالغػػػالطيؽ ال اسػػػقيؽ لالضػػػاليؽ هػػػؽ

جػػػادة ال ػػػ لالصػػػ ار الط ػػػ قيؼ حيػػػح لرد فػػػي(اإلرشػػػاد)
225

ص

لقد جا ت اآلثار بذثر ه حات زحػاف قيػاـ القػا ؼ الطهػدي

(هج هللا فرجه) لهد حظهػا ذبػ رجػ تاشػطي بػيؽ الػرثؽ
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02

لالطقاـ ,لاخرج في (الب ار) ج

071

ص

هػؽ ال ػيد همػي

بػػؽ هبػػد ال طيػػد باإلسػػظاد إلػ أبػي بصػػير هػػؽ أبػي جع ػػر

(هميه ال

ـ) في حد ح طؾف :

(يقػػؾؿ القػػا ؼ ألص ػ ابه يػػا قػػؾـ اف أت ػ حك ػ ال ردلنظػػي

للبظظ ػي حرس ػ إلػػيهؼ ألح ػ ج همػػيهؼ بطػػا ظبغػػي لطلمػػي اف

ي ج هميهؼ ,فيدهؾ رج ً حؽ أص ابه :فيقػؾؿ لػه احضػي
إل أت حك فق يا أتػ حكػ انػا رسػؾؿ فػ ف إلػيكؼ لتػؾ
يقؾؿ إنا أت بي الرحط لحعػدف الرسػال لالخ فػ لن ػؽ
ذرف ب لس ل الظبييؽ لإنػا قػد عمطظػا لاضػظهدنا لقهرنػا
لاب ػػػز حظػػػا حقظػػػا حػػػذ قػػػبض نبيظػػػا إلػػػ

ن ظصرثؼ فانصرلنا .فإذا تبمؼ ال

ؾحظػػػا تػػػذا فػػػظ ؽ

بهذا الب ـ أتؾا إليػه

فذب ؾ بيؽ الرثؽ لالطقاـ لتؾ الظ س الزثي )

لهؽ البػافي ب ػظد هػؽ يعقػؾب ال ػراج هػؽ أبػي هبػد هللا

(هميه ال
فيه:

ـ) في حد ح هؽ الطهدي (هميه ال
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ـ) يقؾؿ

(لف ػ أذف هللا فػػي عهػػؾر فيظمػػع هم ػ ذلػػػ بعػػض حؾاليػػه
فيأتي ال

ظي فيخبر الخبر .فيب در ال

ػظي إلػ الخػرلج

برسػػه إل ػ الشػػاـ
فيلػػب هميػػه أت ػ حك ػ فيق مؾنػػه لفبعل ػؾا أ

فيغهر هظد ذلػ صاحب األحر).

085

الرلنػػػػدي فػػػػي الخػػػػ اريج لالجػػػػ اري ص
لقػػػػاؿ ا

(رلي اف

الظ س الزثي تػؾ وػ ـ حػؽ آؿ ب اسػطه ب بػؽ ال
يق

ب جرـ فإذا ق

فعظد ذلػ بعح هللا قا ؼ آؿ ب)

لاخػػػرج الصػػػافي فػػػي (الب ػػػار) ج 02ص

344

ػؽ

هػػػؽ ويبػػػ

الشػػين ب ػػظد هػػؽ سػ ياف بػػؽ إبػراتيؼ ال رفػػري انػػه سػػطع

أبػا يقػؾؿ ( -:الػظ س الزثيػ وػ ـ حػؽ آؿ ب اسػطه ب
بؽ ال

ؽ يق ػ بػ جػرـ لال ذنػب فػإذا ق مػؾ لػؼ بػ لهػؼ

في ال طا هاذر لال في األ رض ناصر فعظد ذلػ بعػح هللا

قا ؼ آؿ ب).
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رشول اإلماو
فبعد ذثر تذ الرلايات ت ؾلد هظدنا فبرة لتي لجؾد عػاترة

اج طاهيػػػػ ت ػػػػب عهػػػػؾر القػػػػا ؼ لتهيػػػػئ بعػػػػض أل جػػػػ

الغرلؼ ال ياسي لاالج طاهي لال برفػ الط طػ لغهػؾر

اإلحاـ لثي ي ال عاح حع أطرلح ه العادل ال ي ي ج بهػا

هم القؾـ.

فظر تػذا الشػخص الػذي ي ػط تػارة بالشػخص الهاشػطي

لاألخػػر بػػالغ ـ حػػؽ آؿ ب لأخػػر بػػال

ال

ػػظي لاف

العظالفؽ الل ثػ تعبػر هػؽ شخصػي لاحػدة لرسػال لاحػدة
ؤفػدتا الشػػخص بالظيابػ هػػؽ اإلحػػاـ (أرلاحظػػا فػػدا ) لتػػي

رسػػال االح جػػاج همػ القػػؾـ لتبميػ رسػػال ال هيػػؤ لظصػػرة

صػػاحب ال ػ للبػػؽ اإلجاب ػ حػػؽ القػػؾـ لػػيس بكمط ػ ث ػ
للبؽ ضرب سي

تردي ال

صرفعاً شهيداً بيظهؼ لثأنهؼ

قػػد شػ ي ومػػيمهؼ حظػػه للبػػؽ هللا لاإلحػػاـ سيغضػػباف لطق مػػه
فيعج هللا بغهؾر الطهدي الطؾهؾد ليق ص حؽ الغالطيؽ.
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فأف تذا الغػ ـ الػذي رسػمه اإلحػاـ لػؼ يكػؽ إرسػاله جزافػاً

للبػػؽ ن يج ػ الخ بػػار فػػي االح انػػات اإللهي ػ لالخ بػػارات

الطهدلف  .تيأت تػذا ال ػ ب باحػ رلحػي لن ػي لفبػري
أس ػ ظاع حػػؽ خ لػػه أف شػػرؼ برؤف ػ ح ػؾال لاف يخصػػه

اإلحاـ برسال ال

الغضب اإللهي ب

إل القؾـ لثذلػ بمؾوه حرتب ت ػ
حق مه ف

بق لمقػؾـ هظػد حق مػه فػي

األ رض هاذر لال في ال طا ناصر.
فبي

تؾص تذا ال

إل تذ الدرج لثي

للطاذا تصرؼ القؾـ حعه بهذا الطؾق

لاجه القػؾـ

ال مبي دلف سػاب

حعرف له لدلف أي لجؾد أل ثر سػمبي حظػه أل حػؽ صػاحب

الرسال ال ي جا بها.

فمطاذا لؼ ؾاف القؾـ هؽ حق مه لفغضػؾا الظغػر هطػا يقػؾؿ
لحا تؾ تأثير هميهؼ فأنه لحيد ورفب لضعي .؟

جطيع تذ األس م تظرح ن ها قبػ طرحهػا حػؽ أي جهػ

فػػػأف ال عاحػػػ ال ػػػمبي إتجػػػا أي قضػػػي أل حػػػادث أل أي

شي لؼ يكؽ ه ؾفاً إذا ثاف صػاد اًر حػؽ حجطؾهػ ثبيػرة أل
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حؽ شخصي حعرلف ذل شػأف أل حكانػ فػي الطج طػع فػ

بػػد اف يصػػدر الطؾق ػ

ال ػػمبي حػػؽ تمػػػ اال تجاتػػات اتجػػا

تذا ال دث لانه نابع حؽ إدراؾ الخظؾرة الببيرة ال ي ؾقع

حػػدلثها حاضػ اًر أل ح ػ قب فيقػػدـ همػ قظػػع جػػذرتا لتػػي
في بداي نطؾتا.
لفصدر الطؾقػ

الع ػؾي اتجػا أي حػدث حػؽ شػخص بميػد

أل اتجػػا حػػادث بالصػػدف الط ض ػه لتػػذا ال ظظب ػ هم ػ

ال ع الذي تقؾـ به تمػ القؾة لبهذ الصػؾرة البشػع ال ػي

تؤدي إل ق

الغ ـ فظر حؽ خ ؿ تذا ال مي اف تظػاؾ

قضي لتظاؾ صراع بيؽ قؾتيؽ قػؾة ح طرثػزة صػاحب حرثػز
اج طاهي لاق صادي لسياسي لتي باطمػ ال هطهػا شػي

ح لؾ فعم أح اًر فيه ت دي هلل تعال لرسؾله (صػم هللا
هميػػػه لآلػػػه لسػػػمؼ) لالعيػػػاذ بػػػاهلل أل فيػػػه خػػػرؽ لمقػػػؾانيؽ
لالطعػػاني اإلن ػػاني ال هطهػػا اف تػػدلس هم ػ ث ػ شػػي

ح ػػ

ضػػعي

بقػػ شػػأنها لحكان هػػا لحرثزتػػا ,لقػػؾة قميمػػ العػػػدد

العػػدة لال ػػظد للبظهػػا صػػاحب حػ تػػر اف تطػػادي
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األلل لطغيانها ؾجب هميها ال ػدي لالصػراع لال ضػ ي
لزهزه ثياف تذ القؾة لاال نقضاض هميها.

ف بؾف تظاؾ إشارات ح ػبق لألحػر لالظهػي لإشػارات اخػر

حطػػػ ار لم ػػػدي لالطؾاجهػػػ للبػػػؽ ال ؾجػػػد سػػػبي شػػػرهي

لمطؾاجه قب اآللاف.

ف بؾف ث ال رث يؽ قد نضج أفبارتطا لتؾج أهطالهطػا
فػػػي زحػػػاف لحكػػػاف حعيظػػػيؽ لتػػػؾ اإلنػػػذار ال قيقػػػي لمقػػػؾة

الط طرثػػزة لال ػػدي ال ػػافر لطشػػرلع الطقػػرلف بال ضػػ ي

لاالس شهاد حػؽ قبػ ال رثػ اللانيػ في ػدث ال ػدث لػيعمؽ

اال ن جػػار الببيػػر الشػػعؾري لال بػػري لالعطمػػي بعطػ إجراحػػي

طػػا ش ي ػػبب ق ػ ف ػ ال جػػرـ لػػه لال ذن ػب سػػؾ األحػػر
بػػػالطعرلؼ لالظهػػػي هػػػؽ الطظبػػػر لت ػػػؾج ت رثػػػات ال رثػػػ

اللانيػ الصػغيرة بعطػ حػدرؾ ت ػ تخظػيط حػ قؽ حػؽ قا ػػد

ال رث لبػي تؾقػع ال رثػ األللػ فػي الهالفػ الػذي يجعػ

ال رث ػ خالف ػ لقػػد ات ػػز هرشػػها أل نهػػا فقػػدت حشػػرلهي

بقا ها ف ناصر لها حؽ ال طا لال هػاذر لهػا فػي األرض
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فيكؾف ال دا ي االس شهادي األلؿ قا د ال رث اللانيػ تػؾ
شرارة ال رب ال ي ال تؾادة فيها ح

القضا هم ث أثػر

لمظغيػػػػاف لالعصػػػػياف لال طػػػػرد لال ػػػػؾؽ لاإل ل ػػػػاد فيكػػػػؾف
صػػاحب تػػذا العط ػ طالطػػا صػػدرت حظػػه أهطػػاؿ اس ػ ظبارف

لشػػجب لألهطػػاؿ ال اض ػ

لاإلجراحي ػ ال ػػي ترتببهػػا تمػػػ

القػػؾ للبظػػه همػ حراحػ ضػػطؽ ال خظػػيط الطػ قؽ لضػػطؽ
قػؾة ال رثػ لإحكاني هػػا بالعطػ االسػ ظباري لتػػذا يطػػر هبػػر
ت م

الططهد ؽ ل رث ال ػ  ,يقابػ ذلػػ حؾاقػ

سػمبي

حؽ الرفض لال شؾفه لالشبهات اتجا ال رث اللاني .

الغالو ذو ظدصية اجتناعية وفكرية
فظعمؼ حؽ ذلػػ اف الغػ ـ أل ال ػ الػذي رسػمه اإلحػاـ تػؾ
حػػؤحؽ حخمػػص لللػػي صػػادؽ لػػه حكانػ اج طاهيػ لفبرفػ

لله حؤفدلف لأنصار لإال لؼ ي ظع اف يخرج لؾحد لفمقي
خظابا ظذر به القؾـ حػؽ الهػ ؾ لالعػذاب لاالسػ جاب لبػ

حظمؾب لال خمي هطا تؼ هميه.
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لثػػػذلػ لػػػه حكانػػػه فبرفػػػ لخظابيػػػ لبػػػي يشػػػد القػػػؾـ اليػػػه

باس ػ طاع خظابػػه لفعيػػرل أسػػطاههؼ لال يع بػػرل لغ ػؾاً بػػ
ت جػػر ثمطاتػػه رلح العػػدا لال قػػد الػػدفيؽ الػػذي ػػؤدي إل ػ

ق مه.

لثػػذلػ لػػػه شػػأف حػػػؽ صػػاحب الػػػدهؾة حػػؾل ال ػػػ حيػػػح
ي غ ب د د لدها ه للظ ه لتذ القؾة ال ػي ال قػؾة حػؽ
ل ار ها حطا لير ال

د الببير الذي تؾ آفػ األهطػاؿ لنػار

العمطا ال احي ف عذب أج ادتؼ الظار لم اسد فيطا بيػظهؼ

همػػػ ح ػػػاب ال ػػػ أل ػػػؤدي إلػػػ العػػػزة بػػػاإلثؼ لح اربػػػ
ال

بك حطكؽ لد هؼ.

حيح لرد ((يقؾؿ القا ؼ ال صػ ابه يػا قػؾـ اف أتػ حكػ ال
رفػػدلنظي للبظػػي حرسػػ إلػػيهؼ ألحػػ ج همػػيهؼ بطػػا ظبغػػي

لطلمػػي اف ي ػ ج همػػيهؼ)) فػػاف اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) تػػؾ
قا ػػد ال رثػ ال ػػي تهػػدد تػػذ القػػؾ لفرفػػد اف ظػػذرتؼ أحػػر

للبػػؽ لػػؾ هرفػػؾ فػػي بػػادئ األحػػر لق مػػؾ للػػؾ ثشػ

ن ػػه

لػػذب ؾ للبػػؽ يخػػرج إلػػيهؼ بأسػػمؾب قػػد اه ػػاد هميػػه القػػؾـ
()65

بطرة أل حرتيؽ لتؾ أسمؾب االح جػاج لالطظػاعرة فػاف تظػاؾ

حػػؽ عهػػر لمقػػؾـ لاح ػ ج همػػيهؼ لطمػػب حظػػاعرتهؼ فرفضػػؾ

لهادل لنصبؾا له العػدا بإلقػا الشػبهات أل ال عػالف حػع

الجهات األخر ثالقؾ الصداحي البافرة فػي تػذ الطرحمػ

لاألحرفكيػػػ لالصػػػهيؾني الطم ػػػدة لمقضػػػا هميػػػه فيكػػػؾف

أسمؾب الطؾاجه لطل تمػ األساليب ال ابق للبظه صػافرة
اإلنذار األخير الذي ال ظ ع حؽ بعدتا ندـ الظادحيؽ فيقػؾؿ

(أرلاحظا فدا ) ((ال اح ج هميهؼ بطا ظبغي لطلمي اف ي ج
همػػيهؼ)) أي أحلػػالي فػػي طػػرح دهػالاتهؼ لأتػػداؼ دهػؾاتهؼ
لشعار دهالاتهؼ لتي لاحدة لتؼ هظه ظؾبؾف.

فعظػػدحا يكػػؾف االح جػػاج بػػظ س األسػػمؾب لفكػػؾف الػػرد حػػؽ

الطقابػػ بػػظ س األسػػمؾب أل أكلػػر حػػرة بعػػد اخػػر فعظػػدحا
ي شعرلف في حضطؾف الخظاب اإلنذار لهؼ لالظيػ حػظهؼ
ظقضؾا هميه لفق مؾ .

فػػػػاف تػػػػذا ال م ػػػػ حػػػػؽ األحػػػػداث الػػػػذي تطخػػػػض هػػػػؽ

حؾاجهػػات هد ػػدة لمص ػراع بػػيؽ ال ػػرث يؽ لػػؼ يكػػؽ ح ػػض
()66

الصػػدف للبظػػه حمقػػات ح م ػػم ضػػطؽ ال خظػػيط اإللهػػي
لبمؾغ القضي نضؾجها لاس قاقها لمغهؾر.

((اف اخ يار الطهدي له ليظؾب هظه بال بمي ليس جزافػاً إال
بعػػػد إحػػػراز الظجػػػاح فػػػي ذلػػػػ اهظػػػي ال بيمػػػ للػػػه القابميػػػ

ال برف لاالج طاهي له ,لاف الجه االج طاهي الطعمظ له
دخيم ال ح ال في ترجي االخ بار)).

فقػػػد يكػػػؾف تػػػذا الرجػػػ خظيبػػػاً حعرلفػػػاً أل لػػػه درجػػػ حػػػؽ

الط ػػػؤللي لال ػػػمظ فػػػي الطج طػػػع لحػػػؽ الططكػػػؽ لػػػه اف
يجطػع الظػاس لفخظػب بهػؼ بؾاسػظ أجهػزة ال ببيػر (تػأرفن
071

حا بعد الغهؾر) ص

لطبع اخر ص

.142

فظر حؽ تذ ال قرة ال ي لردت هػؽ ال ػيد الصػدر (قػدس

سر ) في حؾسؾه ه اف تذ الشخصػي قػد حػرت باخ بػارات
حهدلف حػؽ خ لهػا أحػرزت الظجػاح لالقػرب لاالج بػا حػؽ

اإلحاـ (هج هللا تعال فرجه الشرف ).

()67

املَدي وامليصور
بعح ال ياني بعلاً إلػ الطد ظػ فيق ػ بهػا رجػ ً لفهػرب
الطهػػدي لالطظصػػؾر حظهػػا لفأخػػذ آؿ ب صػػغيرتؼ لثبيػػرتؼ
لال ػػػػرؾ حػػػػظهؼ لاحػػػػد إال اخػػػػذ ل حػػػػبس لفخػػػػرج جػػػػيش
ال ياني في طمب الرجميؽ لفخرج الطهدي حظها هم سظ
41

حؾسػ خا ػاً رقػػب ح ػ يقػػدـ حكػ (ب ػػار األنػؾار) ج
ص .111

فػػظ ح اف القػػؾ الطضػػادة أل قػػؾة ال ػ ياني ت ح ػ تمػػػ
ال رثػ فػػي ف ػػرة حػػؽ ال ػرات ف ق ػ رجػ ً حهطػاً لػػه ه قػ
باإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) للع ػ الرج ػ الطق ػػؾؿ تػػؾ سػػطاح
ال يد الصدر (قدس سر ) فيهرب اإلحاـ تؾ لالطظصؾر أي
يخ ي هؽ ال اح لفبق العط س اًر لهطمه حػع الطظصػؾر
فطؽ تؾ الطظصؾر؟.

()68

في رلايػ يخػرج الطظصػؾر حػع سػبعؾف آلػ

لظصػرة للػدي

لر ػػػػه اريػػػػ تػػػػد فػػػػظعمؼ اف الطظصػػػػؾر الرجػػػػ
الطهػػػػدي ا
الري ػ لفظصػػر اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ)
اليطػػاني الػػذي ي ػػمؼ ا
الريػػػ اليطانيػػػ تػػػي حرثػػػ إسػػػ حي
لبعػػػد اف هرفظػػػا اف ا
أصيم لهرفظا حصػاديقها لهمػ ن ػؾ االح طػاؿ لاألطرلحػ
تظظبػػػػ همػػػػ خػػػػط الشػػػػهيد الصػػػػدر األلؿ (قػػػػدس سػػػػر )
لالصػػدر اللػػاني (قػػدس سػػر ) فيكػػؾف بالظ يجػ تػػؾ شػػخص
حؽ تذ ال رث أل تؾ اللالح حظها ي ير هم ن س الخػط
الريػ إلػ اإلحػاـ (هميػه ال ػ ـ) باه بػار
لتؾ الػذي ي ػمؼ ا
تؾجيه اإلحاـ الطباشر لهذ ال رث لقادتهػا فبعػد اس شػهاد
الصدر األلؿ لالصدر اللاني (قدس سرتطا) يكؾف الطؾهؾد
الريػػػ إلػػػ اإلحػػػاـ (اف شػػػا هللا تعػػػال ) تػػػؾ
الػػػذي ي ػػػمؼ ا
ال

ػػػظي الطؾهػػػؾد لتػػػؾ الطظصػػػؾر لتػػػؾ صػػػاحب اإلحػػػاـ

(أرلاحظا فدا ).
()71

الريػ اليطانيػ ال ػػي تظصػػر اإلحػػاـ
فالطظصػػؾر تػػؾ صػػاحب ا
الريػات لالشػخص الػذي ق ػ
ا
لتي اري تد أل تي أتػد
فيطا ذثر سابقاً تؾ أيضاً يطاني لفظ ب إل ن س ال رثػ
لق مه ثاف فيه خظؾرة هم اإلحاـ لالطظصؾر حطا أد إلػ
ترلبهطػػػا .ألف ال رثػػػ اليطانيػػػ ت ضػػػ ب ؾجيػػػه اإلحػػػاـ
(هميه ال

ـ) يقؾؿ الشين البؾ ارني في هصر الغهؾر-:

((اف الطػػػرج اف يكػػػؾف ال ػػػبب األساسػػػي فػػػي اف حرثػػػ
اليطاني تي األتد أل نها ت ض بشرؼ ال ؾجيػه الطباشػر
حػػؽ الطهػػدي (هميػػه ال ػ ـ) لانهػػا جػػز حباشػػر حػػؽ خظ ػ
حرث ػػه (هميػػه ال ػ ـ) لاف اليطػػاني شػػرؼ بمقػػا

لفأخػػذ

تؾجيهػػه حظػػه لفؤفػػد ذلػػػ اف أحاد ػػح حرث ػ اليطػػاني ترثػػز
هم حدح شخص اليطاني قا د ال رثػ )) (هصػر الغهػؾر)
ص.037

()70

(لثػػذلػ اح طػػاؿ اف يكػػؾف اليطػػاني ح عػػدداً لفكػػؾف اللػػاني
حظهطا تؾ اليطػاني الطؾهػؾد فقػد نصػ الرلايػات الط قدحػ
هم اف عهؾر اليطػاني الطؾهػؾد حقارنػ لغهػؾر ال ػ ياني
فػػي سػػظ عهػػؾر الطهػػدي (هميػػه ال ػ ـ)) ن ػػس الطصػػدر
ص. 038 – 037
فاف تذ ال رث حظذ بدا ها إل عهػؾر اإلحػاـ تػدفع رجػاؿ
اس شػػهاد يؽ حػػؽ قادتهػػا لفكػػؾف أخػػرتؼ اليطػػاني الطؾهػػؾد
لتؾ الطظصؾر الذي ظصر اإلحاـ (هميه ال ػ ـ) فطػؽ تػي
ال رث يا تر ؟
ال رثػػػ اليطانيػػػ حرثػػػ رحزفػػػ ثطػػػا يقػػػؾؿ ال ػػػيد الصػػػدر
(قػػدس سػػر ) لهمػ سػػبي األطرلحػ نجػػد حصػػاديقها همػ
خػػػط ال ػػػيد الصػػػدر األلؿ لحظهجػػػه أسػػػس أقػػػؾ لأفضػػػ
لاح ؽ حدرس أصػؾلي فػي ال ػؾزة العمطيػ لتػذا ػدؿ همػ
أهمطي هػػا لص ػؾاب هطمهػػا لاحكاحهػػا بص ػؾاب الػػرأي لدق ػ
()71

العطػػػ لاحكػػػاـ ال ػػػؾ لتػػػؾ دليػػػ الهػػػد لتػػػي األتػػػد
فصاحبها الصػدر األلؿ لتػؾ حؤس ػها لاللػاني الػذي تبعػه
همػ ن ػػس الطػػظهج الصػػدر اللػػاني (قػػدس سػػر ) الػػذي ق ػ
لبعػػد تػػرب اإلحػػاـ حػػع الطظصػػؾر خا ػاً رقػػب همػ سػػظ
حؾسػػػ لالطظصػػػؾر الطؾهػػػؾد الػػػذي ظصػػػر اإلحػػػاـ (هميػػػه
ال

ـ) تؾ اللالح الذي ي ير هم ن س الخط ب تؾ ثق

الريػ أال لتػؾ ال
الخط لثقػ ا

ػظي الطؾهػؾد الػذي ي ضػ

بشػػرؼ المقػػا حػػع اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) لانػػه حػػؽ صػػطيؼ
حرثػ اليطػاني الػػذي تػؾ جػز حػػؽ خظػ حرث ػه (سػ ـ هللا
هميه) .
فػػاف األطرلح ػ العمطي ػ لم ػػيد الصػػدر (قػػدس سػػر ) تشػػير
الري اليطاني تي رحزف لتي حرث إسػ حي
هم إل اف ا
أصيم للؼ تبؽ حؽ اليطؽ لهرفظا فيطا سب إنها حرث في
العراؽ.
()72

لبعد تعدد األطرلح الؾاردة لمغهؾر حؽ حك لالطد ظ إلػ
كرب

لالظجػ

ح ػب أطرلحػ ال ػيد ال

ػظي (داـ عمػه)

فيكؾف ال ظاب فيطا ذثر تؾ الص ي لاألرج .
فيكؾف الرج الهاشطي الػذي تػؾ حػؽ ن ػب الرسؾؿ(صػم
هللا هميػػه لآلػػه لسػػمؼ) لال ػ ال
ال

ػػؽ الػػذي رجػػع ن ػػبه إل ػ ال

ػػظي الػػذي تػػؾ ب بػػؽ
ػػؽ بػػؽ همػػي بػػؽ أبػػي

طالػػب الػػذي تػػؾ رسػػؾؿ اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) تػػؾ ن ػػه
الغ ـ حؽ آؿ ب الذي
ال

رؾ في العراؽ (كطا لرد لت ػرؾ

ػػظي) صػػاحب حرثػ إسػ حي تػػدهي األهمطيػ بالػػدلي

كطا سب حؽ سال

حا ذثر حؽ قادة ال رث اليطاني لتػؾ

الطظصػػؾر الػػذي ظصػػر اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) لتػػؾ ثػػذلػ
ال

ػػظي الػػذي تػػؾ رسػػؾؿ اإلحػػاـ إل ػ القػػؾـ لتػػؾ صػػاحب

الظ س الزثي .

()73

مً تطبيكات الفتى احلصين
أف حصم

الغهؾر لاليؾـ الطؾهؾد ن ه أصب

ح ؾق ػ

همػػػ انبشػػػاؼ الغيبػػػ بالظ ػػػب إلػػػ تػػػذا الشػػػخص (لتػػػؾ
ال

ػػظي) لتعرفػػه هم ػ حقيق ػ الطهػػدي (هج ػ هللا تعػػال

فرجػػه) بغػػض الظغػػر هػػؽ األجؾب ػ اآلتي ػ فيكػػؾف حق ض ػ
تػػؾ اال نبشػػاؼ ال الغيب ػ ( ,تػػارفن حػػا بعػػد

تقػػديؼ الطصػػم
070

الغهػػؾر) ص

لطبع ػ أخػػر ص .143لثػػذلػ بػػدل حػػؽ

سياؽ الرلاي ال ي تعرب هؽ إرساؿ الظ س الزثيػ أف تػذا
الرج أنطا تؾ حؽ تؤال الخاصػ الػذ ؽ يجطعهػؼ الطهػدي
لفعػػػرفهؼ حقيق ػػػه لحػػػؽ تظػػػا ال يكػػػؾف فػػػي إطػػػ ع الػػػظ س
الزثي هم حقيق اإلحاـ الطهدي أي إشكاؿ (تارفن حا بعد
070

الغهؾر) ص

لطبع أخر ص.144
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لالرلاي ػ ال ػؾاردة هػػؽ الطهػػدي (هميػػه ال ػ ـ) فػػي سػػياؽ
الب ػػح (لف ػ أذف هللا فػػي عهػػؾر فيظمػػع هم ػ ذلػػػ بعػػض
حؾاليه فيأتي ال

ظي فيخبر الخبر) الرلاي .

فيعظ تذا أف جطيع تذ ال اصي تشير تػذ إلػ العظايػ
الخاص حؽ قب اإلحاـ (هميه ال
ال

ـ) لهذا ال

الذي تؾ

ظي.

لتػػػذا حػػػا أشػػػار اليػػػه الشػػػين البػػػؾارني فػػػي ث ابػػػه (هصػػػر
الغهؾر) ( بدل لإف الطقصؾد بال

ظي الظ س الزثي ال ػي

تق ػ فػػي حك ػ أل الغػ ـ الػػذي يق مػػه جػػيش ال ػ ياني فػػي
الطد ظػػػ قػػػرب عهػػػؾر الطهػػػدي (هميػػػه ال ػػػ ـ) لأف ثػػػاف
ي ط إنه سيد ح ظي صػاحب حرثػ إسػ حي فػي العػراؽ
فقد لرد (لت رؾ ال

ظي) (هصر الغهؾر) ص.054

()75

(فظ ح الظرح ال

ػظي همػ الصػعيد العمطػي حػؽ ال رثػ

العمطي ال ؾزلف طرح فرفد لػؼ يطاثمػه أي طػرح سػؾا فػي
الػدلي أل فػػي العطػ أحػػا فػي الػػدلي فهػؾ صػػاحب الصػػي
ال ي برتظا هميها في الطؾضػؾع ال ػاب الظػدا أل الصػي
لف ط إنه صاحب الطكاش

حع اإلحاـ حيح عاتر ادها

سػػػػطاح ه بػػػػأف تعميطاتػػػػه تصػػػػدر حػػػػؽ الظاحيػػػػ الطقدسػػػػ ,
لصػػػطؾد لحؾاجه ػػػه لجطيػػػع الشػػػبهات ال ػػػي ألقيػػػ حػػػؽ
ال ؾزة ضد .
للبظه ثاب هم طرفقه حػاض فػي تػدا أل نػه للػي حػأحؾر
لفدا ي صادؽ في طرف ال

.

فػأف الػػدلي العمطػي الػػذي طرحػ ال ػيد الصػػدر(قدس سػػر )
(الصي

األلل ) أل األللي لألقي الشبهات ضػد لأحػ ج

()76

هم ػ القػػؾـ بالطظػػاعرة إلثبػػات ارج ي ػ دليمػػه تػػؾ الططاثم ػ
لظرح اإلحاـ (هميه ال
لأف طرح ال يد ال

ـ) هم القؾـ.
ظي الػذي طػرح همػ ال ػاح العمطيػ

لألقيػػػ الشػػػبهات ضػػػد لطمػػػب الطظػػػاعرة لت ػػػد الجطيػػػع
إل ثبات دليمه العمطي أرج ي طرحه فقؾبػ بػظ س األسػمؾب
ويػػػر العمطػػػي لويػػػر الشػػػرهي لويػػػر األخ قػػػي لأف اإلحػػػاـ
سػػيظرح ن ػػس الػػدلي لبػػظ س األسػػمؾب همػ القػػؾـ لف ػ ج
همػيهؼ لسػػيقابمؾنه بػػظ س األسػػمؾب لبػػظ س الطؾاجهػ لأف
انضػطاـ ال

ػظي لتأ يػد لظػرح اإلحػاـ تػؾ الػذي زفػد حػػؽ

وضػػػب القػػػؾـ لحقػػػدتؼ الػػػدفيؽ همػػػ ال

ػػػظي أل اإلحػػػاـ

(هميػػػه ال ػػػ ـ) الػػػذي يخ ػػػي شخصػػػي ه ال قيقيػػػ لفػػػدهؾ
بشخصي ثانؾف لتي الطرجعي أل األهمطي .
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املَدوية الكاذبة
لعػػ الطهدلفػػ الباذبػػ ال ػػي ت ػػب عهػػؾر اإلحػػاـ (هميػػه

ال ػ ـ) ح ػػب الرلايػػات لح ػػب اس ػ ا ال ػػيد ال

ػػظي

(داـ عمه) تي أيضاً الطرجعي لاألهمطي ال ي تؤفد دهؾاتؼ
لتشد أزرتؼ فيطا بيػظهؼ ل قؾفػ جبهػ هؼ ضػد أي طػرح حػؽ

جانب آخر أل أسمؾب حغا ر لهؼ.

لبال أكيػد تػػؾ حػػا ذثػر اإلحػػاـ الصػػادؽ (هميػه ال ػ ـ) بػػأف

تظػاؾ أثظػ هشػر حهػدياً ػدهي الطهدلفػ لال يعػرؼ اإلحػػاـ

أي حػػظهؼ فبكػ ال ػػا

فقػػاؿ لػػه اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) أف

تػػذ الشػػطس ال ػػي تػػدخ حػػؽ الظافػػذة إلػػ داخػػ الغرفػػ

فأحرنػػػا أبػػػيؽ حظهػػػا أي أف حعرفػػػ الػػػدلي العمطػػػي الشػػػرهي

لاألخ قػػي لإلحػػاـ لاضػ البيػػاف لحعمػػؾـ العظػؾاف لال يخ ػ

هم ث ذي هق لبيب لقمب سميؼ ,فإذا طرح دليمه لطمب
حظػػػاعرة القػػػؾـ لػػػرد للػػػؼ ػػػرد هميػػػه أل يقػػػؾ أحػػػد همػػػ
حؾاجه ه فيرفضؾ لرفضهؼ تؾ دلي أحقي ه.
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أحػػا طػػرح الطهدلف ػ الباذب ػ طػػرح ب ػ دلي ػ لال تليػػر دهػػؾة

أحدتؼ وضب اآلخر فهؼ ح دلف.
فعظدحا ظاعر ال

ظي اإلحاـ (هميػه ال ػ ـ) لف ػ دؿ بقػؾة

حجي طرح اإلحػاـ ي ػمؼ لػه لفػأحر أصػاحبه باال تبػاع لتػذا
حا زفد حؽ إثارة القؾـ لزفادة وضبهؼ هم ال

صػػاحبه بأه بػػار تؾحيػػد الجبهػ بػػيؽ ال

ظي لهم

ػػظي لاإلحػػاـ ضػػد

جبه ػ ت ػؤال فعظػػدحا رس ػ اإلحػػاـ رسػػؾله إل ػ القػػؾـ لتػػؾ

ال ػػػػ ال

ػػػػظي لالغػػػػ ـ حػػػػؽ بظػػػػي تاشػػػػؼ إلنػػػػذار القػػػػؾـ

ل طػػػػاد هؼ فػػػػي الضػػػػ ل لالباطػػػػ لهػػػػدـ نصػػػػرتهؼ لم ػػػػ

لصػػػاحبه لت ػػػميطه حقػػػه لحقؾقػػػه فيظ جػػػر وضػػػبهؼ إلػػػ

طمقات هم رسؾؿ اإلحاـ ف ردي به ق ي ً في بمد جد أحير
الطػػؤحظيؽ ليػػزفؽ لهػػؼ الشػػيظاف أهطػػالهؼ لتػػؾ قظػػع دابػػر

ال ظ ثطا يصػ ؾنها للبػؽ بعطمهػؼ ي ػ همػيهؼ وضػب هللا

سػػب انه لتعػػال لوضػػب اإلحػػاـ (هميػػه ال ػ ـ) في ػأذف هللا

(جػػػ لهػػػ ) لإلحػػػاـ (هميػػػه ال ػػػ ـ) فيلػػػأر حػػػؽ الغػػػالطيؽ
لفقظع دابرتؼ لفج ح أصؾلهؼ.
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{ ولقد كتبنا يف الزبىر من بعد الذكز ان األرض يزثها
عبادي الصاحلىن}
اللَه عذ لْلٔك الةاٜه ظَْزِ
ّشدد أشزِ
ّ ادعليا مً ديْدِ ّأىصازِ
إ ّىك أىت الطنٔك اجملٔب
ّاحلند هلل زا العاملني
ّالصالٗ عل ٙدند
ّآلُ الياٍسًٓ.

املؤلف
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