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 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

 ا:  

أهمّ   إنَّ  القضيَّ مميِّ   من  املهدويَّ زات  التي  ة  واملشارب  املصادر  كثرة  هي  ة 

أنْ  األحاديث    يمكن  فهناك  املهدوي،  بحثه  يف  معلوماته  الباحث  منها  يستقي 

  .)١( ) حديثاً ١٩٤١(   الكثرية، والتي قد تربو عىلٰ 

أنْ  للباحث  يمكن  أدعية  املهدويَّ   وهناك  املفاهيم  من  الكثري  منها  ة  يلتقط 

مقدَّ  يف  ويأيت  اخلارجي،  والسلوك  العمل  أو  باملعرفة  الصلة  زمن  ذات  دعاء  متها 

عن زرارة، قال:  لزرارة، إذ جاء يف الرواية      مه اإلمام الصادق الذي علَّ الغيبة  

َم؟  ـ لِ َقاَل: ُقْلُت: وَ  ، «إِنَّ لِْلُغَالِم َغيْبًَة َقبَْل َأْن َيُقوَم»  َيُقوُل:   هللاِ َسِمْعُت َأَبا َعبِْد َا 

لَِّذي  ُهَو اَ وَ   ، ملُنْتََظرُ ُهَو اَ وَ  ، َقاَل: «َيا ُزَراَرةُ ُثمَّ  ،  » - َبْطنِه   َأْوَمَأ بِيَِده إَِىلٰ وَ  -  َقاَل: «َخيَاُف 

ِوَالَدتِه ِيف  َخَلٍف   ، ُيَشكُّ  بَِال  أَُبوه  َماَت  َيُقوُل:  َمْن  َمحٌْل،    ، ِمنُْهْم  َيُقوُل:  َمْن  وِمنُْهْم 

ُحيِبُّ    هللاَُر، َغْريَ َأنَّ اَ ملُنْتََظ وُهَو اَ   ، وِمنُْهْم َمْن َيُقوُل: إِنَّه ُولَِد َقبَْل َمْوِت َأبِيه بَِسنَتَْنيِ 

اَ  َيْمتَِحَن  اَ َأْن  َيْرَتاُب  َذلَِك  َفِعنَْد  يَعَة،  ُزَراَرةُ لشِّ َيا  ُجِعْلُت  »ملُبْطُِلوَن  ُقْلُت:  َقاَل:   ،

َا   ، فَِداكَ  َذلَِك  أَْدَرْكُت  ُزَراَرةُ إِْن  «َيا  َقاَل:  َأْعَمُل؟  ٍء  َأيَّ َيشْ َماَن  َهذَ   ، لزَّ أَْدَرْكَت  ا  إَِذا 

َماَن َفاْدُع ِهبََذا اَ اَ  َعاِء: اَ لزَّ ْفنِي َنْفَسَك َملْ َأْعِرْف  لدُّ ْفنِي َنْفَسَك َفإِنََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ للَُّهمَّ َعرِّ

تََك اَ   ، َنبِيََّك  ْفنِي َرُسوَلَك َملْ أَْعِرْف ُحجَّ ْفنِي َرُسوَلَك َفإِنََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ للَُّهمَّ  اَ   ، للَُّهمَّ َعرِّ

تََك َضَلْلُت َعْن ِدينِي...»عَ  ْفنِي ُحجَّ تََك َفإِنََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ ْفنِي ُحجَّ رِّ
 )٢( .  

بحقِّ  جاءت  التي  العديدة  الزيارات  أيضًا  العرص    ومنها  صاحب  موالنا 

 
املهدي  )  ١( اإلمام  أحاديث  مؤسَّ   /̈ معجم  ونرش:  اإلسالميَّ تأليف  املعارف  /  ١ط    /ةسة 

 هـ/ املبطعة: هبمن/ قم. ١٤١١

 ). ٥/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٧/ ص ١(ج  الكايف) ٢(
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جهود كثرية    نت أيضًا الكثري من املعارف التي حتتاج إىلٰ ، والتي تضمَّ ̈ والزمان  

مة تلك الزيارات الزيارة املعروفة  لرشحها وبياهنا وتصنيفها وتبويبها، ويأيت يف مقدَّ 

شأهنا   يف  ورد  والتي  ياسني)،  (آل  املقدَّ أنَّ بزيارة  الناحية  من  خرج  إىلٰ ه  د  حممّ   سة 

َه ِبَنا ِإَىلٰ  ... احلمريي بعد اجلواب عن املسائل التي سأهلا: «  َوإَِلْيَنا  َاِهللا إَِذا َأَرْدُتُم َالتََّوجُّ

 :  َتَعاَىلٰ   َفُقوُلوا َكَام َقاَل َاُهللا
َ

ٰ َسال
َ َ

   ٌم �
ْ

  .) ١( ...» ] ١٣٠[الصافَّات:    �اِسَ�  يَ ِإل

ة  نوا مطالبها هم من القلَّ الذين رشحوا هذه الزيارة وبيَّ   ويمكن القول: إنَّ 

  ة رشوحًا هلا تتجاوز أصابع اليدين. ال نجد يف املكتبة املهدويَّ ام  بمكان، وربَّ 

والكتاب الذي بني يديك، هو رشح هلذه الزيارة العظيمة، قد أخذ سامحة  

الوائيل   اجلليل  عبد  محيد  مركزنا    - الشيخ  أعضاء  أحد  أنْ   عىلٰ   -وهو    نفسه 

منهجيَّ  بطريقة  مضمِّ يرشحها  إيَّ ة،  واملنًا  البحوث  من  الكثري  املهدويَّ اها  ة،  عارف 

  ة من النصوص الرشيفة. ما يذكره بأدلَّ  سلوب علمي رصني، مستشهدًا عىلٰ بأُ 

فني والباحثني  م هذا الكتاب للقارئ الكريم، ندعو مجيع املؤلِّ قدِّ ونحن إذ نُ 

حقِّ   أنْ   إىلٰ  يف  الواردة  والزيارات  األدعية  يف  الكتابة  اهتامماهتم  ضمن    يضعوا 

ما    ن بحقٍّ ، والتي تتضمَّ ¨ه  أو عن   ̈ اإلمام املهدي   التي  الكثري من املعارف 

  التوفيق. رشح وبيان وتفصيل، ومن اهللا تعاىلٰ   زالت بحاجة إىلٰ 

تعاىلٰ  اهللا  وأنْ   أنْ   نسأل  مقبوالً،  اجلهد  هذا  املؤمنني  وفِّ يُ   جيعل  ومجيع  قنا 

سالمة من    درك ظهوره عىلٰ نُ  ، وأنْ ¨دين لدولة صاحب األمر لنكون من املمهِّ 

  ه سميع جميب. ديننا ويقني من اعتقادنا، إنَّ 

  العاملني.  واحلمد هللا ربِّ 

  ة صيَّ مركز الدراسات التخصُّ 

  ̈ يف اإلمام املهدي 

 
 ).٣١٦و ٣١٥/ ص ٢االحتجاج (ج  )١(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ااء

ة اهللا تعاىلٰ    يف أرضه.  سيِّدي يا حجَّ

شعور   وكيلِّ  اجلهد،  هبذا  الكريمتني  يديك  بني  م  أتقدَّ

 .   بالتقصري جتاه حقوقك عيلَّ

 *   *   *  





)٧ ( 

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ا   

أرشف اخللق أمجعني حمّمد    احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىلٰ 

  وآله الطاهرين، باب الرمحة الواسعة، ومفتاح الربكة الدائمة. 

  وبعد..

البيت   أهل  تركه  الذي  الرتاث  عه،  نبت  يتميَّز  الواردة  وُّ فاألخبار 

ة  ة واالجتامعيَّ ة واألخالقيَّ ة والفقهيَّ ة والعقائديَّ النصوص الفكريَّ فيها      همعن

أهمّ  بني  ومن  الرتاث    وغريها،  مهمٌّ وكلُّ   -موارد  يف    -   ه  عنهم  روي  ما 

حت  زياراهتم القِ   ٰى ،  ومنذ  الكُ دَ ُألِّفت  املستقلَّ تُ م  املفصَّ ب  واألبواب  يف  ة  لة 

حيث ذكر  ،   للفقيه األقدم ابن قولويه  ) كامل الزيارات(الزيارة، ومنها كتاب  

  بًا هلا. مبوِّ    زياراهتم 

اختصَّ  ما  الزيارات  تلك  بني  احلُ   ومن  خامتة  احلسنجَ به  ابن    ̈   ج، 

ي  آل  عنه  ني ساكزيارة  وردت  كتبُت ¨  حيث  وقد  مقاطع    ،  سنوات  عرش  قبل 

زيارته لرشح  نُ   ¨  خمترصة  وقد  لقراءهتا،  عدَّ ِرشَ تسهيالً  يف  من  ت  أعداد  ة 

التخصُّ   )املهدي   ٰى صد (يفة  صح الدراسات  مركز  عن  اإلمام  صيَّ الصادرة  يف  ة 

منِّ،  ¨املهدي   طلب  أكثر  بل  عامني  السيِّ وقبل  سامحة  الفضل عيلَّ  له  من  د  ي 

القبانحممّ  كتبُت چ د  فيام  النظر  إعادة  من    ي  بعضًا  ذكرهتا  التي  األفكار  وتضمني 

ة وما ورد يف بعضها من أقوال لعلامئنا  ة والروائيَّ ة واملفردات القرآنيَّ املعاين اللغويَّ 

  وسلفنا الصالح. 
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تعاىلٰ  اهللا  جزاه  عىلٰ   وكان  اإلعانة  يف  الفضل  له  الرشح    خريًا  هذا  إكامل 

اهلمَّ  تارةً بتقوية  تارةً   ة  القيِّ وإعطا  ٰى خر أُ   واملراجعة  املعلومات  بعض  تارةً ء    مة 

  ثالثة.

كان عدَّ   ، وكيف  نتاج  هو  يديك  بني  جتده  عقول  فالذي  وجمموعة  أيٍد  ة 

ي، وما جتده من فوائد  ا، فام جتده من قصور وتقصري فهو منِّ وليس جهدًا شخصي� 

  خوة الذين أعانوين عليه.ومعلومات فهو من لطف مجيع اإل

أسأله   اخلتام  سيِّ وفِّ يُ   أنْ   ) وعال  جلَّ (ويف  خلدمة  صاحب  قني  دي 

.  دُّ عَ يف جزء يسري من حقوقه التي ال تُ  ¨ الزمان   عيلَّ

يا حجَّ سيِّ  هذه بضاعة مزجاة فتصدَّ دي  أرضه،  اهللا يف  يل    وأوِف   ق عيلَّ ة 

  قني. الكيل وأنت خري املتصدِّ 

  محيد عبد اجلليل الوائيل

  النجف األرشف  -   ؤمنني من جوار مرقد أمري امل

  ) هـ١٤٤٣ل/  ربيع األوَّ  / ٥(
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 رةا:إ ٌ  

الطعن والتشكيك بعدم  ليه إه احلديث عن زيارة األحياء ال ينبغي أْن يتوجَّ 

بالبدعيَّ املرشوعيَّ  الرمي  أو  ثَ ة  زيارمَّ ة، فليس  يقال جتاه  ما  اهللا    ىلٰ إب  والتقرُّ   هتم ة 

  بصلتهم.  سبحانه وتعاىلٰ 

أوجبتها   بل  فحسب،  مرشوعة  ليست  لبعض  بعضهم  األحياء  فزيارة 

اختالف طبقات الصلة، فجعلت صلة رحم األبوين من    النصوص الكثرية عىلٰ 

العبوديَّ  تعاىلٰ موجبات  قال  والتوحيد،  ٰ   :ة 
َ

�
َ
إِي�اهُ    َوق  

�
إِال بُُدوا 

ْ
ع

َ
�  

�
ال

َ
أ  

َ
َر��ك

 
ً
َسانا

ْ
يِْن إِح َواِ�َ

ْ
ة  ريح اجلنَّ ه ال يشمُّ هلام بأنَّ   ووصمت العاقَّ   ، )٢٣(اإلرساء:   َو�ِا�

ثمّ  الرشيتدرَّ   لعقوقه،  أفراد  جت  بني  التزاور  ولزوم  الصلة  مراتب  بيان  يف  عة 

من    ٰى رسة الواحدة أو القبيلة أو املجتمع، وألزمت املؤمنني بصلة وزيارة حتَّ األُ 

يُ   ،يقاطعهم وال يزورهم من  يُ قدِّ وامتدحت  أو  يزوره  ملن  اهلدايا  أو  م  كرم زائره 

  ا ورد يف ذلك: ر من زيارة أرحامه، ويصلهم، وممَّ كثِ يُ 

  ،  َرُسوِل َاهللاِ َأنَّ َرُجالً ِمْن َخثَْعٍم َجاَء إَِىلٰ : «  عن أيب عبد اهللا  - ١

ْسَال   : َفَقاَل َلهُ  ِين َما َأْفَضُل َاْإلِ يَامُن بِاهللاِ  : َفَقاَل   ؟مِ َأْخِربْ ِصَلُة    : َقاَل   ؟ ُثمَّ َماَذا  :َقاَل   ، َاْإلِ

ِحمِ    .)١( ...»َالرَّ

ِحمِ إِنَّ : «  قال رسول اهللا  -   ٢   .)٢( »َأْعَجَل َاْخلَْريِ َثَوابًا ِصَلُة َالرَّ

َاْلَوالَِدْينِ يف كالم له: «    قال رسول اهللا   -   ٣ َفإِنَّ ِريَح    ، إِيَّاُكْم َوُعُقوَق 

  .)٣( ...» َقاطُِع َرِحمٍ  َجيُِدَها َعاقٌّ َوَال َاْجلَنَِّة ُتوَجُد ِمْن َمِسَريِة َأْلِف َعاٍم َوَال 
 

 .)٤٤٤ح  /٢٩١ ص( ) املحاسن للربقي١(

 . )١٥باب صلة الرحم/ ح  /١٥٢ ص /٢ ج() الكايف ٢(

 .)٦باب العقوق/ ح  /٣٤٩ ص /٢ ج( ) الكايف٣(
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اإلسالميَّ  وتُ فالرشيعة  توجب  عىلٰ شجِّ ة  املسلمني  والتواصل    ع  الزيارة 

  ة مفردة الصلة والتزاور. ة اإلسالميَّ ُعدَّ من شواخص اهلويَّ   ٰى ذلك، حتَّ  عىلٰ   وحتثُّ 

املهدي   لإلمام  زيارتنا  التي  تتجسَّ   ¨ويف  الكبرية  املعاين  من  جمموعٌة  ُد 

  سنقف عليها يف هذا الرشح. 

١  - ا ما :رة  

ليه، وهو عبارة ثانية عن  إاملزور    ىلٰ إامليل  هي  الزيارة    أنَّ   )لسان العرب(يف  

  .) ١( )، أي مال إليه... اً فالن زار فالنٌ ( ب، قال: القصد والتقرُّ 

املراد زيارتهُ   ٰى فزاَر جاءت بمعن   ، قصد اللقاء املسبوق باملجيء للشخص 

طرف ملت عن   ىلٰ إذا ملت  إك   سواه، فإنَّ ليه وعدول عامَّ إب  وهو نحو ميل وتقرُّ 

  الطرف اآلخر. 

٢  - :س اا    رةا  

وتعاىلٰ  سبحانه  اهللا  تقريبهم    فتح  ألجل  وأبواب عديدة  نوافذ  ليه  إلعباده 

فينالون بذلك مكرمة تكميل نفوسهم وحتقيق غاية    ،ساحة قدسه  ىلٰ إوإيصاهلم  

وتعاىلٰ عبوديَّ  سبحانه  اهللا  معرفة  من  فجاءتإواخلضوع    تهم  ذلك   ليه،    ألجل 

والرشائع قدسه    ،األديان  لساحة  عباده  جلذب  وكرمه  لطفه  ساحة  تكتِف  ومل 

جعل  بل  منَّ  تعاىلٰ   بذلك،  ذواتًا  جعل  بأعياهنفيام  كانت  ا  وإْن  بيننا  موجودين  م 

ملكوتيَّ  نوارنيَّ حقائقهم  ووجوداهتم  هدايةً ة  بأيدينا،  يأخذون    ىلٰ إ إليصالنا    ة 

  مصاديق لطف اإلله بعبيده.  املطلوب، فكان هؤالء أوسع أبواب الرمحة وأجىلٰ 

امليل    -   اذهم وسيلة اختِّ   ىلٰ إ  ندبنا تعاىلٰ   ثمّ  ليه  إ  -  ك هبم ليهم والتمسُّ إبعد 

  . سبحانه وتعاىلٰ  يهلإأقرب وسيلة وأوسع باٍب وأرسع سفينٍة توصلنا فكانوا 

 
 .مادَّة زور) / ٣٣٥ ص /٤ ج( ) لسان العرب١(



 ١٣  ......................................................................................  متهيد 

البيت  أهل  ترك  يُ     وقد  كبريًا  ويُ نظِّ تراثًا  الواسع  الباب  هذا  ُح  وضِّ ُم 

ة من  آداب الدخول فيه، فكان باب الزيارة ذلك الباب الوسيع لنيل الرمحة اإلهليَّ 

  بالزيارة.    خالل قصد أهل البيت 

٣  - ة إ رةا:  

 عنه  عربَّ بالفقه األكرب ويُ   ة معاٍن، منها ما خيتصُّ راد هبا عدَّ ق العقيدة ويُ طلَ تُ 

  صول العقيدة. بأُ 

يعمُّ  ما  تفرُّ   ومنها  وعن  الرجعة  عن  احلديث  فيها  فيدخل  عات  غريها، 

  ل. وطول عمره، وبحث التوسُّ  ̈ ة والبداء، وغيبة االمام املهدي املعاد والتقيَّ 

وأهنَّ  الزيارة  باب  عن  احلديث  يأيت  هنا  ربَّ ومن  وباب  إهلي  أدب  اين  ا 

  . وعقيدة لالرتباط به تعاىلٰ 

٤ - ُ ُداّأ :رةا   

وجَّ   إنَّ  التي  الكثرية  باجتِّ األحاديث  الناس  وحثَّ هت  الزيارة    عىلٰ   تهم اه 

  . ىمل نقل معنً  التواتر إمجاالً إنْ   ا تبلغ حدَّ هنَّ إ : ذا قلناإ هبا، ال نبالغ التحيلِّ 

  ا ورد يف هذا الصدد: وممَّ 

َوإِنَّ    ، إِنَّ لُِكلِّ إَِماٍم َعْهدًا ِيف ُعنُِق َأْولِيَائِِه َوِشيَعتِهِ : «  عن اإلمام الرضا

َفَمْن َزاَرُهْم َرْغبًَة ِيف ِزَياَرِهتِْم    ،ِمْن َمتَاِم َاْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َوُحْسِن َاْألََداِء ِزَياَرَة ُقبُوِرِهمْ 

َاْلِقيَاَمةِ  َيْوَم  ُشَفَعاَءُهْم  تُُهْم  مَّ
َأئِ َكاَن  فِيِه  َرِغبُوا  ملَِا  أنَّ )١(»َوَتْصِديقًا  تالحظ  فأنت   ،  

هذا    وأنَّ   ،ل الزيارة لإلمام عهدًا يف عنق من يوايل اإلمام ويبايعهجع   مام اإل

  ق النتيجة املطلوبة منها ما قِّ عطي أثرها وال ُحت ناقصة وال تُ  ٰى العقد وهذه البيعة تبق

  هبا العهد بينه وبني إمامه.  بام يف عنقه من زيارة ليتمَّ  مل يوِف   دام هذا الويلُّ 

 
 . )٣٥٢/٢/ ح ٢٣٧و ٢٣٦ ص(كامل الزيارات  )١(
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نلتفت  نَّ إ  ثمّ  أْن  ينبغي  اإلمام   أنَّ   ىلٰ إه  الرشيفة      تعبري  الرواية  هذه  يف 

فهو    ̈ مام املهدي  نا يف معرض حديثنا عن زيارة اإلنَّ إوحيث    -  بزيارة قبورهم

مام  اإل بأنَّ  سؤال مفادهفقد ينشأ يف ذهن القارئ هلذه الرواية   -  وليس له قرب حيٌّ 

حيثُّ  عىلٰ   هنا  األئمَّ   املؤمنني  أنْ ة  زيارة  وإالَّ   برشط  قبور  هلم  فكيف  يكون   

  زارون؟ يُ 

إمام عهدًا يف عنق أوليائه،    لكلِّ   إنَّ   : قد قال   اإلمام   أنَّ   : هواجلواب عن

ميِّ مام حي� سواء كان ذلك اإل الوفاء  تاً ا أو كان  ، فال فرق من هذه اجلهة ملن يريد 

يكون   قٌرب  له  فمن  والتواصل،  الزيارة  خالل  من  عن  بالعهد  بالعهد  له  الوفاء 

زيارته   له عن طريق  بالعهد  الوفاُء  يكون  قرب  له  يكن  مل  قربه، ومن  زيارة  طريق 

دلَّ  وقد  اجلهة،  هذه  من  يفرق  وال  عىلٰ بنفسه،  الروايات  من  مجلة  زيارة    ت 

يُ   ، أحياءً    ة األئمَّ  أنْ ط يف حتقُّ شَرت فال  الزيارة  تُ   ق  قبور  د، ففي  قَص يكون هلم 

   حاكيًا سؤال احلسني   التي حيكيها عن الرسول    رواية أيب عبد اهللا 

  .»؟َما َجَزاُء َمْن َزاَركَ «  : له   حيث قال   ٰى ه املصطفجلدِّ 

ُبنَيَّ «:    اَل قَ فَ  َحي�   ،َيا  َزاَرِين  َميِّتاً َمْن  َأْو  َأْو    ا  َأَخاَك  َزاَر  َأْو  َأَباَك  َزاَر  َأْو 

َحق�   ،َزاَركَ  َحتَّ َكاَن  َاْلِقيَاَمِة  َيْوَم  َأُزوَرُه  َأْن  َعَيلَّ  ُذُنوبِهِ   ٰى ا  ِمْن  ويف )١( »ُأَخلَِّصُه   ،

َمْن َزاَرِين    ،َيا َعِيلُّ «فيقول له:      اعلي�     حديث آخر خياطب به رسول اهللا 

َأْو َزاَر اِْبنَيَْك ِيف َحيَاِهتَِام   ، َأْو َزاَرَك ِيف َحيَاتَِك َأْو َبْعَد َمْوتَِك   ،َمْوِيت   ِيف َحيَاِيت َأْو َبْعدَ 

َمْوِهتَِام  َبْعَد  َحتَّ   ، َأْو  َوَشَدائِِدَها  َأْهَواِهلَا  ِمْن  ُأَخلَِّصُه  َأْن  َاْلِقيَاَمِة  َيْوَم  َلُه    ٰى َضِمنُْت 

ُه َمِعي ِيف َدَرَجتِي  َ   .)٢( »ُأَصريِّ

الزيارة كام    بأنَّ     ح فيهام رسول اهللارصِّ فأنت تالحظ هذين احلديثني يُ 

 
 ). ٢/٢/ ح ٤٠(ص  كامل الزيارات )١(

 ). ٣/٣/ ح ٤٠(ص  كامل الزيارات )٢(
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احلياة يف  املامت  ،هي  يف  هي  هذا    ،فكذلك  يرد  خيطر    الكالم فال  قد    ىلٰ إالذي 

  الذهن بادئ ذي بدء. 

بدَّ  ال  الكرب   ىلٰ إنلتفت    أنْ   وهنا  اآلثار  رتَّ   ٰى تلك  رسول  التي  حديث  بها 

لنفهم حقيقة عظم آثار زيارة أهل  ،  زيارته وزيارة أخيه وولده  عىلٰ   اهللا

  العبد الزائر.  عىلٰ    البيت

  رَ كِ ص هذه اآلثار بزيارة من ذُ خصَّ    النبيَّ   قد ينشغُل ذهن البعض بأنَّ 

األئمَّ  يذكر  ومل  احلسني    ةبالرواية،  ولد  االنشغال    من  هذا  ، ولتفريغ 

  نجيُب بجوابني:  ٰى خر أُ  ةً البدوي عن حمتواه وال يعود خيطر يف الذهن مرَّ 

ه قال يف تفسري  أنَّ     ذكروا كام يف حديث أيب عبد اهللا     م أهنَّ ل:  األوَّ 

تعاىلٰ  بِِهمْ   : قوله  نَا 
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َ
«...  ]٢١[الطور:    أ ِهبَا  :  َجاَء  تِي  َالَّ َة  َاْحلُجَّ

دٌ  تُُهْم َواِحَدٌة َوَطاَعتُُهْم َواِحَدةٌ  ِيف َعِيلٍّ    ُحمَمَّ   .)١( »َوُحجَّ

أنَّ  تالحظ  منه  فأنت  بأنَّ رصِّ يُ     احلديث  مجيعًا  األئمَّ ة  يَّ حجّ   ح  ة 

فام    ، سواء ال خيتلفون فيام بينهم  ا ة والطاعة هم فيهيَّ ع عن احلجّ وطاعتهم وما يتفرَّ 

ولرسول      فهو يثبت هلم مجيعًا، نعم ألمري املؤمنني    ثبت ألمري املؤمنني 

  فضلهام.    اهللا

تتحدَّ أنَّ   الثاين: الروايات  من  جمموعة  وردت  اإله  زيارة  عن  مام  ث 

ُ وتُ ،    والكاظم    مام العسكريزيارة اإل  وعن ،    الرضا  فضلهم،  بنيِّ

أنَّ  ومماهتم  كام  يف حياهتم  زيارهتم  الكساِء  الكثرية    ، إلصحاب  اآلثار  ولزيارهتم 

  من هذه اجلهة بال فرق بينهم.     ة ة األئمَّ فكذلك بقيَّ  ،واملثوبات اجلزيلة

 
 ). ١ح  /يف العلم والشجاعة والطاعة سواء  ةاألئمَّ  أنَّ يف باب / ٢٧٥/ ص ١(ج الكايف  )١(
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  اء رة: -  ٥

ة الدعاء، ووصفته الكثري من األحاديث  يَّ سة عن أمهّ ثت الرشيعة املقدَّ حتدَّ 

اهللا بأنَّ  رسول  قال  األنبياء،  سالح  َعَىلٰ َأَال «:    ه  ُكْم  َأُدلُّ ِمْن  ِسَال     ُينِْجيُكْم  ٍح 

يِْل َوَالنََّهارِ ، َقاَل:  ، َقاُلوا: َبَىلٰ »؟َوُيِدرُّ َأْرَزاَقُكمْ   ،َأْعَدائُِكمْ  َفإِنَّ    ، «َتْدُعوَن َربَُّكْم بِاللَّ

َعاءُ ِسَال  َالدُّ َاملُْؤِمِن  الرضا ،  )١( »َح  اإلمام  بِِسَال «:    وقال  َاْألَْنبِيَاءِ َعَليُْكْم  ،  »ِح 

َعاءُ «:    اَل ؟ قَ اءِ يَ بِ نْ ْألَ اَ  ُح َال ا ِس مَ : وَ يَل قِ فَ    .)٢( »َالدُّ

الطويس(يف  و الطائفة يتحدَّ   ) هتذيب  النبيِّ     ث شيخ      األكرم   عن 

حيث يقول: عن      ة ة زيارة قبور األئمَّ يَّ عن أمهّ     املؤمنني وكالمه ألمري  

ٍد   َأَتيُْت َأَبا َعبِْد َاهللاِقال:    ،أيب عامر واعظ أهل احلجاز َفُقْلُت  ،  َجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ

َاهللاِ  :َلهُ  َرُسوِل  ْبَن  ُه    ، َيا  َقْربَ َزاَر  ملَِْن  َأِمَري َاملُْؤِمنَِني    - َما  ُتْرَبتَهُ   - َيْعنِي    : َقاَل   ؟ َوَعَمَر 

َعاِمرٍ  َأَبا  َأِيب   ،«َيا  َثنِي  َأبِيهِ   ،َحدَّ ْبنِ   ، َعْن  َاْحلَُسْنيِ  ِه  َأنَّ    َعْن َعِيلٍّ    ،َعِيلٍّ   َعْن َجدِّ

َما    ، َيا َرُسوَل َاهللاِ :ُقْلُت  ، اَلتُْقتََلنَّ بَِأْرِض َاْلِعَراِق َوُتْدَفُن ِهبَ   َوَاهللاِ   : َقاَل َلهُ   َالنَّبِيَّ 

َوَتَعاَهَدَها َوَعَمَرَها  ُقبُوَرَنا  َزاَر  ِيل   ؟ ملَِْن  َأَبا   : َفَقاَل  َاهللاَ   ،َاْحلََسنِ   َيا  َك    إِنَّ  َقْربَ َجَعَل 

َعَرَصاِهتَا ِمْن  َوَعْرَصًة  َاْجلَنَِّة  بَِقاِع  ِمْن  بَِقاعًا  ُوْلِدَك  َاهللاَ  ، َوَقْربَ  ُقُلوَب  َجَعَل   َوإِنَّ   

َوَصْفوَ  َخْلِقِه  ِمْن  إَِليُْكمْ   ة ُنَجبَاَء  نُّ 
َحتِ ِعبَاِدِه  َوَاْألَذَ   ،ِمْن  َة  َاملََذلَّ تَِمُل    ، فِيُكمْ   ٰى َوَحتْ

بًا ِمنُْهْم إَِىلٰ   ، َفيَْعُمُروَن ُقبُوَرُكمْ  ًة ِمنُْهْم لَِرُسولِهِ ، [َو]َاهللاِ  َوُيْكثُِروَن ِزَياَرَهتَا َتَقرُّ   ،َمَودَّ

اِري َغدًا ِيف    ،َوَاْلَواِرُدوَن َحْوِيض   ،ئَِك َيا َعِيلُّ َاملَْخُصوُصوَن بَِشَفاَعتِيُأولَ  َوُهْم ُزوَّ

َعِيلُّ   . َاْجلَنَّةِ  َعَىلٰ   َمنْ   ، َيا  َداُوَد  ْبَن  ُسَليَْامَن  َأَعاَن  َام  َفَكَأنَّ َوَتَعاَهَدَها  ُقبُوَرُكْم  بِنَاِء    َعَمَر 

َاملَْقِدسِ  ِة    ،َبيِْت  َحجَّ َبْعَد  ًة  َحجَّ َسبِْعَني  َثَواُب  َلُه  َذلَِك  َعْدُل  ُقبُوَرُكْم  َزاَر  َوَمْن 

ْسَال  َحتَّ   ، مِ َاْإلِ ُذُنوبِِه  ِمْن  هُ   َيْرِجعَ   ٰى َوَخَرَج  ُأمُّ َوَلَدْتُه  َكيَْوَم  ِزَياَرتُِكْم  َفَأْبِرشْ    ، ِمْن 

 
 ). ٣/ باب إنَّ الدعاء سالح املؤمن/ ح ٤٦٨/ ص ٢الكايف (ج  )١(

 ). ٥/ باب إنَّ الدعاء سالح املؤمن/ ح ٤٦٨/ ص ٢الكايف (ج  )٢(
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َوُحمِ  َأْولِيَاَءَك   ْ َال َوَبرشِّ بَِام  َاْلَعْنيِ  ِة  َوُقرَّ َالنَِّعيِم  ِمَن  َوَال بِّيَك  َرَأْت  َعْنيٌ  َسِمَعْت    ُأُذٌن   

اَر ُقبُوِرُكْم بِِزَياَرتُِكْم    ، َقْلِب َبَرشٍ   َخَطَر َعَىلٰ َوَال  وَن ُزوَّ ُ نَّ ُحثَاَلًة ِمَن َالنَّاِس ُيَعريِّ
َوَلكِ

بِِزَناَها يَُة 
انِ َالزَّ  ُ ُتَعريَّ تِي  ، َكَام  ُأمَّ اُر  ِرشَ َشَفاَعتِيَال   ، ُأوَلئَِك  َناَلتُْهْم  َيِرُدوَن  َوَال   ،   

  .)١( »َحْوِيض 

ك تعيش  كأنَّ   آلك)  (صلوات اهللا عليك وعىلٰ   ي يا رسول اهللامِّ بأيب أنت وأُ 

ام وما نعانيه من رشاذمة  واقعنا يف هذه األيَّ   ىلٰ إتني  هليَّ معنا وتنظر بتلك العينني اإل 

ا  قون بأهنَّ يتشدَّ   ، ليكإن نسبها  لفاظ ورثوها عمَّ أكوا بقشور  لدينك ومتسَّ انتسبوا  

ني ويرمون من خالفهم  رجون هبا أصحاب اإلسالم األصليِّ ين ُخي حقائق من الدِّ 

ٰ (م زناة، كام قلت م وكأهنَّ هَ بالكفر والزندقة وأبشع التُّ    . )اهللا عليك وآلك صىلَّ

بع  هنجك ونتَّ   نا نسري عىلٰ رسورنا بأنَّ  وما أشدّ   ،يمِّ فام أعظمك بأيب أنت وأُ 

الثواب الوافر الذي وعدتنا بهحصِّ لنُ،    أهل بيتك أنت    ونعم الويفُّ   ، ل هذا 

  نا. ونعم الكريم الرؤوف ربُّ  ، بام وعدت

(كامله) يف  قولويه  ابن  الشيخ  َاهللاُ َوَال «:  ينقل  َجَعَلُه  ِمْن      َاْلَعْهِد  آِخَر 

  .)٣()٢( »ِزَياَرتُِكمْ 

الكبري من خالل النصِّ يتحدَّ  الفقيه  البيت  املرويِّ   ث هذا      عن أهل 

  ، للمؤمن الزائر  حثيثًا يف تثبيت النعمة التي رزقها اهللا تعاىلٰ   هناك طلبًا ودعاءً   أنَّ 

 
 ).٥٠/٧/ ح ٢٢/ ص ٦(ج هتذيب األحكام  )١(

 ). ٥٥٦/٩/ ح ٣٣٢(ص كامل الزيارات ) ٢(

كلامتنتحدَّ   ) وال بأس هنا بأنْ ٣( الزيارات) ملؤلِّ   أنَّ   يف  ث ولو ببضع  الكبري  كتاب (كامل  الفقيه  فه 

ة فضالً عن قيمته  وله قيمة علميَّ   ، ب عندناتُ الكُ   من أنفس وأجّل   دُّ عَ د بن قولويه يُ جعفر بن حممّ 

فال تقترص   ، متونه من أوثقهاعتَرب وتُ   ،ليناإب التي وصلت  تُ من أقدم الكُ   دُّ عَ ة الكربٰى، إذ يُ املعرفيَّ 

ع وتفحُّ   ىلٰ قيمته  وتدقيقه  اختياره  عٰىل  بل  فقط،  للروايات  فضالً نقله  فيها  تبويبها  صه  بل    ،عن 

 .  واختصاصها يف موضوع واحد وهو زيارة أهل البيت
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إمامه زيارته  ساحة      فبعد  ويف  إمامه  حمرض  ويف  ونقطة  يقف  االستجابة 

الزيارة آخر  ليدعو ربَّ   صال املبارش مع اهللا سبحانه وتعاىلٰ االتِّ  ه أْن ال جيعل هذه 

  يزور.   وأْن يرزقه طول العمر ألجل أنْ  ،زياراته

ا لكبرية عند اهللا سبحانه  دعاٌء من زائٍر لتكرار الزيارة يف حمرض املزور، إهنَّ 

  .وتعاىلٰ 

َاْلَعْهِد ِمْن ِزَياَرتُِكمْ   َجَعَلُه َاهللاَُوالَ    « :  فهذا الدعاء   الذي نتلوه يف كلِّ   » آِخَر 

  بطلب تكرار توفيق الزيارة.  ه نصٌّ ، إنَّ  مام زيارة نزور هبا اإل

نصٌّ إويأيت   يرويه   لينا  ُحي     املجليس   آخر  (بحاره)  صيغٍة  دِّ يف  عن  ثنا 

اإلمام   ٰى خرأُ  زيارة  يف طلب  الدعاء  النصُّ     من  يقول  َاهللاَ«:  حيث    َفَأْسَأُل 

ملَِْعِرَفتُِكمْ  َهَداِين  ِذي  إَِىلٰ ...،  َالَّ إَِىلٰ   ، ِزَياَرتُِكمْ   َوَنَدَبنِي  َأْبَقاِين  َما    َاْلَعْوَد 

تُِكمْ  النصُّ )١( »...َحْرضَ فهذا  يتحدَّ   ،  تعاىلٰ الرشيف الذي  اهللا  بعد    ُث مع  ويسألُه 

يا  عيلَّ  أمتمت  فبرصَّ عَ نِ   بِّ ر  أْن  كثرية  وعرَّ ًام  باألئمَّ تني  و  ة فتني  هديتني  ، 

ي زيارهتم وأنا امتثلت يا إهلي ملا ندبتني من زيارة أوليائك،  لواليتهم وطلبت منِّ

العودة   نصيبي  جتعل  أْن  الدنيا  هذه  يف  أبقيتني  ما  إهلي  يا  حرضهتم    ىلٰ إأدعوك 

  زيارهتم.  والدواَم عىلٰ 

لنا  ثمّ  (بحاره    املجليس  ينقل  من  اجلزء  نفس  بالدعاء  يف  تفصيالً   (

النصَّ  ينقل  حيث  َاهللاَ...  «  :التايل  للزيارة،  ِحيمَ   َفَأْسَأُل  اَلرَّ َعَىلٰ   ، َاْلبَارَّ   َ ُيَصيلِّ   َأْن 

دٍ  ٍد َوآِل ُحمَمَّ ُه َأْرَحُم    ،ِزَياَرتُِكْم َوَمجِيِع َاملُْؤِمنِنيَ  َجيَْعَلُه آِخَر َاْلَعْهِد ِمْن  َوَأْن َال   ، ُحمَمَّ إِنَّ

اِمحِنيَ    ورمحته ثمّ   تعاىلٰ اهللا    ، فهذا الدعاء الذي يستشفع فيه العبد املؤمن بربِّ )٢( »َالرَّ

د وآله ليطلب بعد ذلك حاجًة ما أروعها  حممّ   ُم بني يديه وسيلة الصالة عىلٰ قدِّ يُ 

 
 ).٢٠٥/ ص ٩٩(ج بحار األنوار  )١(

 ).٢٠٨/ ص ٩٩(ج بحار األنوار  )٢(
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ال جيعل زيارته الذي هو    وأنْ   ارة اإلمام ال حيرمه من زي  من حاجة، وهي أنْ 

  طلب وبإحلاح أنْ يبل    ، فيها آخر عهده من زيارات إمامه وال يقف عند هذا احلدِّ 

  أثرها عليهم. ليبني تشمل هذه النعمة مجيع املؤمنني 

نص�  لنا  ينقل  إذ  (البحار)  نغادر  اإلحلاِح  وال  يف  الروعة  غاية  يف  آخر  ا 

َال «الزيارة حيث يقول:    اهللا تعاىلٰ   يرزقه  بأنْ ِل  والدعاِء والتوسُّ  َم  ُم َعَليُْكْم َسَال َالسَّ

ٍع َال    ... آِخَر َاْلَعْهِد ِمْن ِزَياَرتُِكْم َوَتْعظِيِم ِذْكِرُكمْ   َجَعَلُه َاهللاَُال   ... َقالٍ  َسئٍِم َوَال ُمَودِّ

َوآَثاِرُكمْ  َمَشاِهِدُكْم  أُ )١( »َوإِْتيَاِن  صورة  لنا  يعكس  الدعاُء  فهذا  صور    ٰى خر ،  من 

لب الزائر الداعي من  الزيارة واملداومة عليها حيث يط  الدعاء واإلحلاح يف طلب 

م له وجهًا مجيالً  قدِّ ، ويُ   مامه ال جيعل هذه الزيارة آخر زيارة إل  أنْ   اهللا تعاىلٰ 

ني  إنَّ   : بقوله   لطلب حاجته واستجابة دعائه حيث خياطب إمامهيستشفع به  

حيرمني اهللا  ال أسأم من زيارتكم وال أمل منها وال أضجر وال ينتابني كسل، فال  

  أكون من القالني واملقلَني يف زيارتكم.  ريد أنْ ني ال أُ من إكثارها ألنَّ  تعاىلٰ 

٦ - :مرة ورورة ا  

مقدَّ إهلي    ترشيعالزيارة   تتلوَّ وشعرية  وتتنوَّ سٌة  األحكام،  ن  من  بالكثري  ُع 

الفروض اإلسالميَّ  جحودًا    دُّ عَ ، وإمهاهلا أو االستخفاف هبا يُ ٰى ة الكربوهي من 

مستلزمًا  إنكارها  يكون  فيام  النبيِّ   ألصحاهبا،  ة  واألئمَّ     لتكذيب 

  . ، وهو من الكبائر  األطهار

م  النظر عن اإلمام املزور، ألهنَّ   نلحظ عنوان الزيارة بغضِّ   وهنا ينبغي أنْ 

رتَّ  نعم  بينهم،  فرق  ال  اجلهة واحٌد  معيَّ من هذه  آثارًا  الروايات  الكثري من  نة  بت 

معنيَّ   عىلٰ  إمام  املثال    عىلٰ ،  زيارة  حتدَّ   نَّ إسبيل  الروايات  زيارة  بعض  عن  ثت 

 
 ).١٥٧/ ص ٩٩(ج  بحار األنوار  )١(
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حيث قالت: عن أيب احلسن    هبا زائرهُ  يصٍة خيتصُّ بخصِّ   اإلمام احلسني 

:    د الصادققال: قال أبو عبد اهللا جعفر بن حممّ ،  عن أبيه،  الرضا

اَم َزائِِري َاْحلَُسْنيِ « مْ  ُحتَْسُب ِمْن َأْعَامِرِهْم َوَال َال  إِنَّ َأيَّ  ، فإنَّ )١( » ُتَعدُّ ِمْن آَجاِهلِ

ه  لعلَّ     ام ملن يزور احلسنيالساعات واأليَّ ة يف عدم احتساب  هذه اخلصوصيَّ 

به ستظهَ يُ  االختصاص  منها  األئمَّ     ر  سائر  ا  ،    ة دون  الزيارة  أمَّ أصل 

ليهم ال يفرق فيها من هذه اجلهة بني إمام وآخر،  إه ة والتوجُّ ورضورة قصد األئمَّ 

   جميبًا من سأله عن زيارة احلسني   ففي الرواية عن أيب عبد اهللا الصادق 

التي رتَّ   بعد أنْ  ،    من زار احلسني   عىلٰ     مام بها اإلاستغرب تلك اآلثار 

ُفهُ ُزْرُه َوَال « فقال:    .)٢( » َجتْ

ُس  الكاظم     الرضا   َل ئِ فيام  أبيه  قرب  زيارة      فأجاب ،    عن 

فإنَّ )٣( »هُ رْ زُ «قائالً:   يُ   ،  احلديثني  األُ هذين  األئمَّ مَّ لزمان  بزيارة  وعدم      ة ة 

د ذلك  ؤكِّ ا يُ ، وممَّ (صلوات اهللا عليهم)  منهم   يٍّ جفائهم، وهذا ال يفرق فيه بني أ 

احلاثَّ  احلديث عن      ةاألئمَّ   الزيارة لكلِّ   ة عىلٰ األحاديث  استثناء، ففي  دون 

تِي ُزْرُتُه َيْوَم «قال:     النبيِّ  يَّ   .)٤( »َاْلِقيَاَمةِ َمْن َزاَرِين َأْو َزاَر َأَحدًا ِمْن ُذرِّ

الروايات وهي تذمُّ      ةمن ال يزور األئمَّ   وإذا الحظنا صنفًا آخر من 

بإمام دون آخر،    وال خيتصُّ   عامٌّ    زيارهتم  عىلٰ   احلثَّ   أنَّ   ىلٰ إدًا  نا نلتفت جيِّ فإنَّ 

َفَأَتيُْت َأَبا َعبِْد    ،َدَخْلُت َاملَِدينَةَ قال:    ،فقد روي عن يونس بن أيب وهب القرصي

«بِئَْس َما  :  َقاَل ،  َأَتيْتَُك َوَملْ َأُزْر َأِمَري َاملُْؤِمنَِني   ، ُجِعْلُت فَِداكَ   : َفُقْلُت   ،  َاهللاِ

 
 ). ٣٩١/١/ ح ٢٦٠و ٢٥٩(ص كامل الزيارات  )١(

 ). ٢٥٥/١٥/ ح ١٨٤(ص  كامل الزيارات )٢(

 ). ٧٧٢/٤/ ح ٤٩٨و ٤٩٧(ص  كامل الزيارات )٣(

 ). ٤/٤/ ح ٤١(ص  كامل الزيارات )٤(
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َمَع َاملَالَئَِكِة    َتُزوُر َمْن َيُزوُرُه َاهللاُ َأَال  ، َأنََّك ِمْن ِشيَعتِنَا َما َنَظْرُت إَِليَْك َلْوَال  ،َصنَْعَت 

عن  لنا    يكشف هذا احلديث الرشيف    ، فإنَّ )١( »؟َيُزوُرُه َاْألَْنبِيَاُء َوَيُزوُرُه َاملُْؤِمنُونَ وَ 

هيتمُّ  ال  من  عليها  التي  املذمومة  الصورة  إنَّ ،  بالزيارة  تلك  اإلمام    حيث 

  عه. ينظر لوجه السائل له لوال شفاعة تشيُّ   مل يرد أنْ    الصادق

  َتُزوُر َقْربَ َاْحلَُسْنيِ    ، َيا َسِديرُ «:    اهللاويف رواية سدير قال أبو عبد  

«َفتَُزوُروَنُه  :  َقاَل   ، «َفَام َأْجَفاُكْم»:   َقاَل   ، ُجِعْلُت فَِداَك َال  : ُقْلُت   ، »؟ِيف ُكلِّ َيْومٍ 

ُمجَْعةٍ  ُكلِّ  َشْهرٍ :  َقاَل   ،َال   :ُقْلُت   ،»؟ِيف  ُكلِّ  ِيف  :  َقاَل   ،َال   : ُقْلُت   ،»؟«َفتَُزوُروَنُه 

َسنَةٍ  ُكلِّ  ِيف  َذلَِك   :ُقْلُت   ، »؟«َفتَُزوُروَنُه  َيُكوُن  َسِديرُ :  َقاَل   ،َقْد  َأْجَفاُكْم    ،«َيا  َما 

َأْلَفْي َأْلِف َمَلٍك ُشْعٌث ُغْربٌ َيبُْكوَن َوَيُزوُروَن     َأَما َعلِْمَت َأنَّ هللاِِ، لِْلُحَسْنيِ 

ونَ َال  َيْفُرتُ َسِدي  ؟  َيا  َعَليَْك  َاْحلَُسْنيِ  َوَما  َقْربَ  َتُزوَر  َأْن  َمخَْس    ُر  ُمجَْعٍة  ُكلِّ  ِيف 

ةً  اٍت َوِيف ُكلِّ َيْوٍم َمرَّ   هذا احلديث الرشيف فيه داللة واضحة عىلٰ  ، فإنَّ )٢( »...؟َمرَّ

  يوم.  يف كلِّ    ن مل يزر احلسنيانزعاج اإلمام وعدم رضاه ممَّ 

حممّ  البرصيوعن  اهللا   ، د  عبد  أيب  َيُقوُل  «قال:  ،    عن  َأِيب  َسِمْعُت 

َياَرةِ  َالزِّ َعِن  َسَأَلُه  َمَوالِيِه  ِمْن  َلهُ   ، لَِرُجٍل  بِهِ   : َفَقاَل  ُتِريُد  َوَمْن  َتُزوُر    َاهللاَ   : َقاَل   ؟ َمْن 

ٰ   : َفَقاَل   ، َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ  ُيِريُد ِهبَا َاهللاَ   َمْن َصىلَّ َيْوَم َيْلَقاُه    َلِقَي َاهللاَ   َخْلَفُه َصالًَة َواِحَدًة 

ٍء َيَراهُ   ٰى َوَعَليِْه ِمَن َالنُّوِر َما ُيْغَش  اَرُه َوَيْمنَُع َالنَّاَر َأْن َتنَاَل    َوَاهللاُ   ، َلُه ُكلُّ َيشْ ُيْكِرُم ُزوَّ

َشيْئاً  َلُه الَ    ، ِمنُْهْم  ائَِر  َالزَّ َاْحلَْوضِ   ٰى ُيتَنَاهَ َوإِنَّ  ُدوَن  َاملُْؤِمنَِني    ،َلُه  َقائٌِم    َوَأِمُري 

َاملَاءِ   َعَىلٰ  يِه ِمَن  َيْسبُِقُه َأَحٌد إَِىلٰ   ،َاْحلَْوِض ُيَصافُِحُه َوُيَروِّ   ٰى ُوُروِدِه َاْحلَْوَض َحتَّ   َوَما 

إَِىلٰ   ،ٰى َيْروَ  ُف  َينَْرصِ َاْجلَنَّةِ   ُثمَّ  ِمَن  َيْأُمُر  َوَمعَ   ، َمنِْزلِِه  َاملُْؤِمنَِني  َأِمِري  بَِل 
قِ ِمْن  َمَلٌك  ُه 

اَط َأْن َيِذلَّ َلهُ  َ ٌء َحتَّ َوَيْأُمُر َالنَّاَر َأْن َال  ، َالرصِّ   .)٣( »َجيُوَزَها  ٰى  ُيِصيبَُه ِمْن َلْفِحَها َيشْ
 

 ).٣الزيارات وثواهبا/ ح باب فضل /  ٥٨٠و ٥٧٩/ ص ٤(ج الكايف  )١(

 ).٨/ باب النوادر/ ح ٥٨٩/ ص ٤(ج  الكايف )٢(

 ). ٣٥٦/١/ ح ٢٣٩و ٢٣٨كامل الزيارات (ص  )٣(
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  رضورة الزيارة ولزومها عىلٰ   بوضوح عىلٰ   فهذه األحاديث الرشيفة تدلُّ 

املوالني عن    وأنَّ   ، املؤمنني  زاغ  فقد  جحودها  عن  فضالً  فيها  زهدًا  يرتكها  من 

  الطريق. 

  آداب ارة: - ٧

خيف ملن  أيَّ   أنَّ   ٰى ال  أو  علينا  احلقوق  لذوي  أو  ألرحامنا  هبا  نقوم  زيارة  ة 

ال بزيارهتم،  االنتفاع  عىلٰ   تكون   أنْ   بدَّ   نقصد  لكي    من  مجلة  مشتملة  اآلداب 

  منها.  تكون الزيارة نافعًة وحيصل األثر املرجوُّ 

نتوقَّ  لشخص  بزيارة  قمنا  معيَّ فإذا  نفعًا  زيارته  خالل  من  هناك  ع  وكان  نًا 

نا  ص فإنَّ وحديث خمصَّ    ووقت خاصٍّ هلذه الزيارة من ملبس معنيَّ   أدب خاصٌّ 

هذه الزيارة لن    ب عىلٰ األثر املرتتِّ   سنلتزم بذلك، إذ لو خالفنا هذه الضوابط فإنَّ 

حتَّ  ذلك    ىلٰ إذهبنا    نْ إو  ٰى حيصل  سبيل  يف  وبذلنا  وزرناه  الشخص  ذلك  مكان 

  جهدًا ووقتًا. 

ال  يف  األدب  أمرٌ فمالحظة  ثمراهتا  لتحصيل  ليه  إندب    عقالئيٌّ   زيارة 

  س. الشارع املقدَّ 

  ومن بني آداب الزيارة نذكر يف نقاط: 

  واالعتقاد: الوالء   -   ١

األُ أوَّ   إنَّ  تلك  أنْ ل  ينبغي  التي  ٰ   مور  احلبُّ   يتحىلَّ هو  الزائر  والرغبة    هبا 

ُحيِ   فإنَّ   ،والوالء ال  يرغب    بُّ من  وال  ال  إشخصًا  يواليه  وال  به  يعتقد  وال  ليه 

الوالئيَّ  العقيدة  لتلك  العميل  الصوت  هي  فالزيارة  الزائر  يزوره،  من  العميقة  ة 

االع فرضورة  بللمزور،  واإليامن  باملزور  هي    هتقاد  التي  الزيارة  تسبق  مرحلة 

  . د تلك العقيدةسِّ ة ُجت ممارسة عمليَّ 

وا   :ففي تفسري قوله تعاىلٰ   ، ذلك  ويف الروايات الرشيفة ما يشري إىلٰ 
ُ
َوا�ْتَغ
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َ
ة
َ
وَِسيل

ْ
ا� ِْه  وعن  )١( »امِ مَ اْإلِ بِ   هِ يْ لَ إِ وا  بُ رَّ قَ تَ «قال:  )،  ٣٥(املائدة:    إِ�َ أمري  ، 

:    ، ويف حديث آخر له)٢( »هُ تُ يلَ ِس ا وَ نَ أَ «ًا لآلية الرشيفة:  مفرسِّ     املؤمنني

شهاب بن  طارق  عيلٌّ   ،عن  قال  له:      قال:  حديث    آلِ   نْ مِ   ةَ مَّ ئِ ْألَ اَ   نَّ إِ «يف 

إَِىلٰ     دٍ مَّ ُحمَ  إَِىلٰ   َاهللاِ  َاْلَوِسيَلُة  اجلامعة:  )٣( »َعْفِوهِ   َوَاْلُوْصَلُة  الزيارة  ويف   ،

إَِليَْك « َاْلَوِسيَلَة  قوله:    ،)٤( »َوَجَعْلتَُهُم  الندبة  دعاء  يف  إَِىلٰ «كام    َوَاْلَوِسيَلَة 

تدلُّ )٥( »ِرْضَوانَِك  التي  األخبار  من  وغريها  عىلٰ   ،  وجعل    أنَّ   وبوضوح  الزيارة 

وربِّ  العبد  بني  واسطًة  بأهنَّ اإلمام  االعتقاد  فرع  هي  امله  بتلك  اإلهليَّ م  ة  نزلة 

  .ٰى العظم

جعفر  أيب  َاهللاَ«قال:  ،    فعن  َيْعِرُف  َام  َاهللاَ    إِنَّ َعَرَف  َمْن    َوَيْعبُُدُه 

َماَم ِمنَّا َأْهَل    ]َال [ وَ      َيْعِرِف َاهللاَ َوَمْن َال   ، َوَعَرَف إَِماَمُه ِمنَّا َأْهَل َاْلبَيِْت  َيْعِرِف َاْإلِ

َام َيْعِرُف َوَيْعبُُد َغْريَ َاهللاِ   .)٦( الً»َضَال  َهَكَذا َوَاهللاِ  ،َاْلبَيِْت َفإِنَّ

َمالِِه    َأَما «:    وعنه بَِجِميِع  َق  َوَتَصدَّ َهنَاَرُه  َوَصاَم  َليَْلُه  َقاَم  َرُجالً  َأنَّ  َلْو 

ِه إَِليْهِ َفيَُوالِيَُه َوَيُكوَن َمجِيُع َأْعَاملِِه بَِدَال  َيَة َوِيلِّ َاهللاَِوَملْ َيْعِرْف َوَال َوَحجَّ َمجِيَع َدْهِرِه 
  ، َلتِ

يَامنِ َوَال  ، َحقٌّ ِيف َثَوابِهِ    َاهللاِ  َما َكاَن َلُه َعَىلٰ   .)٧( » َكاَن ِمْن َأْهِل َاْإلِ

مراحل   من  املزور  اإلمام  بمقام  ملا  فاالعتقاد  االعتقاد  هذا  ولوال  الوالء، 

    ث فيه مع أمري املؤمنني يتحدَّ     ه، ويف خرب عن النبيِّ حصل هذا التوجُّ 

 
ي (ج  )١(  ).١٦٨/ ص ١تفسري القمِّ

 ).٢٧٣/ ص ٢مناقب آل أيب طالب (ج  )٢(

 ).١٧٨ُانظر: مشارق أنوار اليقني (ص  )٣(

 ). ٩١/ ص ٢األعامل (ج إقبال  )٤(

 ).٥٧٤املزار البن املشهدي (ص  )٥(

 ). ٤/ باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ح ١٨١/ ص ١(ج الكايف  )٦(

 ). ٥/ باب دعائم اإلسالم/ ح ١٩و ١٨/ ص ٢(ج الكايف  )٧(



 رشح زيارة آل ياسني  ......................................................................  ٢٤

األئمَّ وُخي  عن  عىلٰ     ة ربه  رسول مَّ األُ   وفضلهم  قال  ألمري      ة: 

َعَليَْك»«:    املؤمنني ُأْمِيل  َما  َاهللاِ:  َقاَل   ،ُاْكتُْب  َنبِيَّ  َعَيلَّ    ،«َيا  َختَاُف  َأَو 

َاهللاَ :  َفَقاَل   ، »؟َالنِّْسيَانَ  َوَقْد َدَعْوُت  َالنِّْسيَاَن  َعَليَْك  َأَخاُف  َحيَْفَظَك    «َلْسُت  َأْن  َلَك 

ُينِْسيََك َوَال  َكائَِك»  ،  لُِرشَ ُاْكتُْب  َاهللاِ   : «َفُقْلُت   :َقاَل   ،َوَلكِِن  َنبِيَّ  َيا  َكائِي  ُرشَ   ؟َوَمْن 

مَّ   :َقاَل 
ُوْلِدكَ َاْألَئِ ِمْن  ُتْسقَ   ، ُة  َاْلَغيَْث   ٰى ِهبِْم  تِي  ُدَعاُؤُهمْ   ،ُأمَّ ُيْستََجاُب  َوِهبِْم    ،َوِهبِْم 

ُف َاهللاُ  َاْلبََال   َيْرصِ َامءِ   ، ءَ َعنُْهُم  ْمحَُة ِمَن َالسَّ ُهلُمْ   ، َوِهبِْم َتنِْزُل َالرَّ   إَِىلٰ   ٰى َوَأْومَ   -  َوَهَذا َأوَّ

ُة ِمْن ُوْلِدهِ  : - ُثمَّ َقاَل  ، َاْحلَُسْنيِ  بِيَِدِه إَِىلٰ  ٰى ُثمَّ َأْومَ  ،َاْحلََسنِ  مَّ
  .)١( »َاْألَئِ

  : االغتسال -   ٢

  .   ه لزيارهتم يتوجَّ  يغتسل قبل أنْ  أنْ  للزائر بُّ ستحَ يُ 

اهللا   ،(التهذيب)يف      الشيخ  ٰى رو عبد  أيب  تعاىلٰ     عن  قوله  :  يف 

  تَُ�ْم
َ
ِز�� وا 

ُ
َ�ْسِجدٍ ُخذ  

� ُ
َد �

ْ
لَِقاِء  «قال:  ]،  ٣١[األعراف:    ِعن ِعنَْد  َاْلُغْسُل 

  .)٢( »ُكلِّ إَِمامٍ 

ْر  وَ «آثارها يف طهارة الروح حيث تقول:    بعض األدعية عىلٰ   كام تنصُّ  َطهِّ

َوَما   َوَعَصبِي  َوِعَظاِمي  َوُخمِّي  ي  َوَبَرشِ َوَدِمي  َوَحلِْمي  َوَجَواِرِحي  َقْلبِي  َأَقلَِّت  بِِه 

هذه الطهارة ستكون   ح أنَّ رصِّ بعض النصوص الرشيفة تُ  بل إنَّ  ،)٣( »َاْألَْرُض ِمنِّي

َاللَُّهمَّ اِْجَعْلُه ِيل َشاِهدًا  «حيث تقول:   شاهدًا لإلنسان يوم لقاء اهللا سبحانه وتعاىلٰ 

  .)٤( »... َيْوَم َحاَجتِي َوَفْقِري َوَفاَقتِي

عامل   خترتق  والتي  الزيارة  قبل  والروح  البدن  لطهارة  العظيمة  اآلثار  فهذه 

 
 ).٨/ ح ١٥٦/ باب ٢٠٨/ ص ١(ج علل الرشائع  )١(

 ).١٩٧/١٣/ ح ١١٠/ ص ٦هتذيب األحكام (ج ) ٢(

 ). ٥٨٣/٦/ ح ٣٤٥كامل الزيارات (ص ) ٣(

 ).٤٢٨املزار البن املشهدي (ص ) ٤(
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يكون    ٰى ال ينبغي تفويتها من قاصد زيارة إمامه حتَّ  ، خر لإلنسان يف اآلخرة الدنيا لتدَّ 

  من الزيارة.   ٰى ق هبا الغاية األسم ة يكتمل هبا الغرض وتتحقَّ أ لوفادة حقيقيَّ قد هتيَّ 

، تكميالً  ٰى نث، َذَكرًا كان أم أُ الزائر هذا األمر املهمَّ   هيمل   وال ينبغي هنا أنْ 

البدن وهتيُّ  يف زيارة    ه األعىلٰ والتوجُّ   ٰى ؤًا للقصد األسمالستعداد الروح بطهارة 

  .  اإلمام 

َخَرْجنَا ِمَن َاملَِدينَِة ُنِريُد َمنِْزَل َأِيب َعبِْد  ه قال:  أنَّ بكر بن حمّمد  فقد روي عن  

َال   ،  َاهللاِ َوَنْحُن  ُجنٌُب  َوُهَو  ُزَقاٍق  ِمْن  َخاِرجًا  َبِصٍري  َأُبو  َحتَّ َفَلِحَقنَا  َنْعَلُم    ٰى  

دٍ َلُه:  َأِيب َبِصٍري َفَقاَل    َفَرَفَع َرْأَسُه إَِىلٰ   : َقاَل ،    َأِيب َعبِْد َاهللاِ   َدَخْلنَا َعَىلٰ    ،«َيا َأَبا ُحمَمَّ

َال  ُه  َأنَّ َتْعَلُم  ِجلُ َأَما  َينْبَِغي  َوَاْألَْوِصيَاءِ   َاْألَْنبِيَاِء  ُبيُوَت  َيْدُخَل  َأْن  َأُبو    ،»؟ نٍُب  َفَرَجَع 

  .)١( َبِصٍري َوَدَخْلنَا

أنَّ  كيف  يفيد  الرشيف  احلديث  طبَّ   فهذا  عىلٰ االمام  أنَّ   ق  من  بيته  بيٌت  ه 

  يدخله.  ث ال ينبغي له أنْ املحدِ   وأنَّ  ، واألوصياء بيوت األنبياء

  ته: يَّ ة بالقصد وأمهّ واألحبَّ إشعار األهل   -   ٣

نصَّ إ الرشيفة عىلٰ ذ  لقاصد الزيارة  أنَّ   ت األحاديث  ينبغي  أهله    نْ أه  جيمع 

َوَأْهِيل  « :  فيقولوهلم    نفسهقبل سفره ويدعو ل َنْفِيس  َاْليَْوَم  َأْستَْودُِعَك  إِينِّ  َاللَُّهمَّ 

اهِ  َالشَّ بَِسبِيٍل،  ِمنِّي  َكاَن  َوَمْن  َوُوْلِدي  َوَاْلَغائَِب َوَماِيل  ِمنُْهْم  :  يقول  أنْ   ىلٰ إ  ،»...َد 

َفبَلِّ « َاللَُّهمَّ  إَِليَْك،  بًا  َوَتَقرُّ َطَلبًا ملَِْرَضاتَِك،  َه  َالتََّوجُّ َهَذا  إَِليَْك  ُه  َأَتَوجَّ إِينِّ  ْغنِي  َاللَُّهمَّ 

ُلُه َوَأْرُجوُه فِيَك َوِيف َأْولِيَائَِك َيا َأْرَحَم  اِمحِنيَ َما ُأَؤمِّ   .)٢( »َالرَّ

 ركعتني يقرأ  صيلِّ يقرأ شطرًا من آيات الذكر احلكيم ويُ   يقول ذلك بعد أنْ 

 ل. ب األدعية بشكل مفصَّ تُ حته كُ وضَّ  افيهام ذكرًا خاص� 

 
 ). ٢٣/ ح ١٠/ باب ٥/ ج ٢٦١بصائر الدرجات (ص ) ١(

 ).٢٩و ٢٨مصباح الزائر (ص ) ٢(
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دعاء احلفظ له وملا   :منها  ،ة مقاصد عدَّ   ىلٰ إة من الزائر ترمي  وهذه العمليَّ 

ومال أهل  من  ليرتبَّ و   ،خلفه  الزيارة  قصد  من  احلالة  هذه  أهله    ٰى إبراز  عليها 

ثر ذلك  أ  السؤال فتنشأ عىلٰ  ميشاهدوا منه هذا الفعل، فيجيء منه  وبنوه بعد أنْ 

من يشاهده يقوم هبذه    رسته وكلِّ ام عند أُ ه فحسب وإنَّ درابطة الزيارة، ليس عن

 األفعال. 

  اد احلسنات: عدَّ  -  ٤

  ٰى خر ت آثار أُ حسنة، ودلَّ   خطوة السائر للزيارة له بكلِّ  نَّ أ ت اآلثار عىلٰ دلَّ 

سيِّ إه  أنَّ  عنه  اهللا  رفع  قدمًا  رفع  فينبغي  إو  ، ئةذا  حسنة،  له  اهللا  أثبت  وضعها  ذا 

  ب له احلسنات أضعافًا. َس يقرص خطاه كي ُحت  نْ أللزائر 

  واإلعظام: مراتب التقديس  -   ٥
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ْ
بِا�  

َ
ك

�
إِن  

َ
يْك

َ
ل
ْ
ع

َ
� ْع 

َ
ل

ْ
اخ

َ
ِس ُطوَ ف

�
د

َ
ُمق

ْ
  )، ١٢(طه:    �  ىٰ اِد ا�

تشري   اآلية  وروضًة،  إرضورة    ىلٰ إهذه  ومقامًا  مسكنًا وقربًا  املعصوم  مقام  كرام 

نُ   فكلُّ  ال   ىلٰ إت  بَ ِس أرض  وعىلٰ قدَّ تُ   أنْ   بدَّ   املعصوِم  أنْ   س،  بيان    الزائر  يف  جيتهد 

اإلكرام  والسري    ،مراتب  مرتبٌة،  النعل  مرتبةٌ بفخلع  الصوت    ،السكينة  وخفض 
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،  يكون  ينبغي أنْ ا  حمرضهم ممَّ ، فخفض الصوِت يف  )٣(احلجرات:    �َعِظيٌم  

البيت  فإنَّ  حرمتهم    بعد موهتم هي كحرمتهم يف حياهتم، وأنَّ     حرمة أهل 

 .   كحرمة النبيِّ 

فصَّ  آداب  مجلة  والعامل  هذه  الكبري  الفقيه  ذكر  وقد  احلديث،  فيها  لنا 



 ٢٧  ......................................................................................  متهيد 

الشهيد   ل النحرير  أهناها      األوَّ نقاط  ضمن  يف  جعلها  اآلداب  من    ىلٰ إمجلًة 

  .)١( )الدروس(الً يف كتاب  أربعة عرش أدبًا من املناسب مراجعتها مفصَّ 

٨ - اا وا :  

خيف أيَّ   أنَّ   ٰى ال  تقدَّ هناك  قد  أمهّ امًا  وزادت  عىلٰ يَّ ست  األيَّ   تها  من  ام  كثٍري 

قد ترشَّ   ر، وأنَّ األَُخ  أماكن  األماكن، ولعلَّ   فت عىلٰ هناك  ال  إ  غريها من  دراكنا 

ورائه  ىلٰ إيصل   من  اهلدف  أو  ذلك  بقعة   ، حقيقة  عرفات  أرض  سة،  مقدَّ   فكون 

وأنَّ   وأنَّ  البقاع،  أقدس  امتازت   كلَّ   كربالء  املعصومني  قدم  وطأها  عن    أرٍض 

أدب )٢(غريها هو  هذا  يُ   ،  قد  ساموي  حِ لتمَّ إهلي  وهناك  هنا  من  له  م  كَ س 

أنَّ  احلقيقة  لكن  النوارنيَّ   وخترجيات،  البقاع  تقدَّ هذه  قد  أمَّ ة  وكيف  ست،  ملاذا  ا 

  ؟ َم أصبحت هذه أقدس من تلكـولِ 

  .    املعصومونالَّ إ درك كنههفهذا أمٌر ال يُ 

الوقت فإنَّ  امتازت هبا، كالعيدينام خصوصيَّ لبعض األيَّ   ويف نفس    ، ات 

  وغريها.  ،ويوم عرفة ، ويوم الغدير ،ويوم اجلمعة

هلا ولساعات النهار أو الليل فيها    أنَّ   سة عىلٰ ت آثار الرشيعة املقدَّ وقد نصَّ 

ة من قبيل رسعة غفران الذنب وقبول التوبة كام يف سحر  ة أو رشعيَّ آثارًا تكوينيَّ 

  اجلمعة. ليلة 

واأليَّ  باألماكن  قضيَّ فاالمتياز  عقالئيَّ ام  تكون  تكاد  كوهنا  ة  عن  فضالً  ة 

  ة.سالميَّ إ

املهدي   اإلمام  زيارة  أنَّ تتحدَّ   ¨ويف  عن  اآلثار  خاصَّ   ُث  أوقاتًا  ة  هناك 

 
 ).٢٤ -  ٢٢/ ص ٢الدروس الرشعيَّة (ج ) ١(

فون ناجون):  )  ٢( (املتلهِّ السالم عٰىل  راجع ما سيأيت بعد قليل حتت عنوان  السالم  «...  رسول اهللا، 

 . »...مشاهدهومنتهٰى  أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته، عٰىل 
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خمصَّ  عىلٰ وأماكن  اعتامدًا  واألزمان  األماكن  تلك  ونذكر  الزيارة،  لتلك  ما    صًة 

يف كتابه الرائع (مكيال املكارم) حيث يقول يف اجلزء      قي د تاملريزا حممّ   لهفصَّ 

أوقات  نَّ إ   :)١(الثاين خاصَّ   ًا هناك  اإلنسان  ة  وحاالت  هبا  ،    باإلمام يرتبط 

  :ومنها

كلِّ   -   ١ يف    بعد  روي  ما  لذلك  ويشهد  أيب    )الكايف(فريضٍة،  عن 

َصَال «قال:  ،    جعفر ِمْن  ْفَت  اِْنَرصَ َفُقْل ٍة  إَِذا  بِاهللاِ  :َمْكتُوَبٍة  ا  َرب�   َرِضيُت 

َنبِي�  ٍد  َوُفَال َوبُِفَال   ...اَوبُِمَحمَّ ةً ٍن  مَّ
َأئِ ُفَال   ،ٍن  َولِيَُّك  َيَدْيِه  َاللَُّهمَّ  َبْنيِ  ِمْن  َفاْحَفْظُه  ٌن 

تِِه َوُاْمُددْ   َلُه ِيف ُعُمِرِه َواِْجَعْلُه  َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَاملِِه َوِمْن َفْوقِِه َوِمْن َحتْ

بَِأْمِركَ  آخر)٢( »َاْلَقائَِم  خرب  ويف  َاهللاِ«:  ،  ِحيمِ   بِْسِم  َالرَّ ْمحَِن  َمْوَال   ،َالرَّ َبلِّْغ  َنا  َاللَُّهمَّ 

َمانِ   .)٣( »...َصاِحَب َالزَّ

ركعتني من صالة الليل، وبعد صالة    ، وبعد كلِّ صالةٍ   يف قنوت كلِّ   -   ٢

  مجلٌة من اآلثار عىلٰ   تالظهر، وبعد صالة العرص، وقد نصَّ   الصبح، وبعد صالة

 .  ات ذكر اإلمام هذه األوقات من خمتصَّ  أنَّ 

 يوم.  الساعة األخرية من كلِّ  -   ٣

فإهنَّ   -  ٤ ويومها،  اجلمعة  وليلة  اخلميس  األعامل  يوم  عرض  أوقات  ام 

 عليه.

ة باإلمام كدعاء الندبة يف  د يف هذا اليوم وليلته أعامل كثرية خاصَّ تأكَّ وقد  

نصَّ  وقد  اجلمعة،  يوم  عىلٰ صبيحة  اآلثاُر  اجلمعة    أنَّ   ت  يوم  يف  ساعات  هناك 

، فعند الزوال، وبعد صالة العرص،    زت بالتصاقها واختصاصها باإلمام متيَّ 

 
 فصاعدًا). ٥/ ص ٢راجع: مكيال املكارم (ج  )١(

 ). ٦/ باب الدعاء يف أدبار الصلوات/ ح ٥٤٨/ ص ٢الكايف (ج ) ٢(

 ).٦١/ ص ٨٣بحار األنوار (ج ) ٣(
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س وآخر  اجلمعة،  صالة  خطبة  ويف  الظهر،  صالة  هذه  وقنوت  ويف  منه،  اعٍة 

ستحباب بقراءة دعاء السامت الذي هو  االالساعة األخرية من يوم اجلمعة ورد  

  . ¨ة به  من األدعية املختصَّ 

تُ ة العامَّ هذا فضالً عن األدلَّ  يكون اإلنسان ذاكرًا دائًام    أنْ   د عىلٰ ؤكِّ ة التي 

فإنَّ   لإلمام  تعاىلٰ   ،  هللا  ذكٌر  تعاىلٰ ذكره  قال  وقد   ،:   
ً
را

ْ
ِذك اَهللا  ُروا 

ُ
ك

ْ
اذ

 
ً
ثِ�ا

َ
  األوقات دون استثناء.  فهو يشمل كلَّ  ، )٤١(األحزاب:    � ك

باأليَّ أمَّ  يرتبط  فيام  يُ   ،ام ا  الذي  عرفة  يوم  زيارته    بُّ ستحَ فمنها  فيه 

ومنها يوم دحو األرض،    ، كذلك يوم اجلمعة، و، ومنها يوم العيدين¨ وذكره

مولده  يوم  شعبان  من  النصف  ويوم  عاشوراء،  عن      ويوم  فضالً  وليلته، 

  ليايل شهر رمضان بل ليايل القدر فيه. 

أنْ أمَّ  ينبغي  التي  احلاالت  فيها يُ   ا  اخلشوع،    زار  عند  وإقبال    ،فهي 

  زار عند حلول اهلمِّ يُ   حمنة، كام ينبغي أنْ   وزوال كلِّ   نعمة  د كلِّ وعند جتدُّ   ،النفس

  ملا يف ذلك من تفريج هلا بالزيارة.  والغمِّ 

املداومة عىلٰ  زيارته والدعاء بتعجيل فرجه    ومن تلك احلاالت هي حالة 

  أربعني صباحًا أو أربعني ليلًة من ليايل األربعاء عند مسجد السهلة. 

فهي املساجد األربعة    ، زارذكر فيها ويُ يُ   ا أفضل األماكن التي ينبغي أنْ أمَّ 

حيرض املوسَم ويكون عند البيت العتيق، وقد      هفإنَّ   ، ام احلجِّ خصوصًا يف أيَّ 

العمري    عىلٰ   نصَّ  حديث  عليه)  ذلك  اهللا  ُسئَِل (رضوان  مكان    عندما  عن 

فقال:   الزمان  َاهللاِصاحب  َبيِْت  ِعنَْد  بِِه  َعْهِدي  يَ   آِخُر  َوُهَو  «َاللَُّهمَّ  :  ُقوُل َاْحلََراِم 

  .)١( »َأْنِجْز ِيل َما َوَعْدَتنِي

  . سةاملشاعر املقدَّ  وكلُّ  ،ومنها أرض عرفات

 
ين (ص ) ١(  ). ٩/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠كامل الدِّ
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بيته،    بسامراء، فإنَّ منه  ومنها منزله الذي غاب   اإلنسان أكثر ما يأنس يف 

  . يزور شخصًا يقصد بيته فمن أراد أنْ 

  ، فيه فينبغي زيارته هناكه رؤي  أنَّ   َل قِ أو نُ    اإلمام   ىلٰ إ  َب ِس مقام نُ   وكلُّ 

  ع حضوره. قَ تواجده وبُ  فهي حمالُّ 

  وغريها. ،كجمكران ٰى خر ومساجد أُ  ، ومنها مسجد السهلة

األئمَّ  مشاهد  اهللا     ة ومنها  رسول  الطاهرة  والصدِّ     كحرم  يقة 

البقيع وأئمَّ  املؤمنني ،    ة  أمري  عند  الغري  عند  ،    وحرم  كربالء  وبقعة 

  .   وحرم الرضا    نيوالعسكريَّ    والكاظمني ،   حرم احلسني

ذكر يف غري هذه األوقات واألزمان واألمكنة،  ال يُ     ه وهذا ال يعني أنَّ 

اختصاص هذه األوقات به، وهو   دت عىلٰ الروايات وأقوال العلامء قد أكَّ  بل ألنَّ 

غريها من األحوال واألزمان واألمكنة ال ينبغي    ال يعني بحال من األحوال أنَّ 

فيها،   منتسب    وكلُّ   وقٍت   كلُّ فزيارته  هو  يف  إزماٍن  سيأيت  كام  فقرةليه،  :  رشح 

َال « األزمان ويف    لُّ األوقات وك  فكلُّ ،  »اِركَ اِف َهنَ اِء َليْلَِك َوَأْطرَ ُم َعَليَْك ِيف آنَ السَّ

  .   األماكن ينبغي زيارته  األحوال ويف كلِّ  كلِّ 

٩  - ن:ان م  

هبم الشوُق إلمامهم وسبيل نجاهتم،    هناك نفوسًا من املؤمنني قد اشتدَّ   إنَّ 

يلتمسون آثاره ليشمُّ  الدِّ وا منها عبق اإليامن وروح اإلفصاروا  ين  سالم وصفاء 

اإلخالص   املقدَّ وحمض  الرشيعة  وقد جعلت  أمام  والقرب،  سالكًة  الطريَق  سة 

نصَّ  إذ  تتحدَّ هؤالء،  التي  األخبار  بعض  وغريه  ت  الكوفة  مسجد  آداب  عن  ث 

تقول:   َال «حيث  َعَىلٰ َالسَّ َاهللاِ  ُم  َال َرُسوِل  َالسَّ َعَىلٰ ،  َاهللاِ   ُم  َوَرْمحَُة  َاملُْؤِمنَِني    َأِمِري 

َوُمنْتَهَ  آَدَم    ٰى َوَبَرَكاُتُه،  آَبائِِه،  َوآَثاِر  ِحْكَمتِِه،  َوَمَقاِم  َجمْلِِسِه،  َوَمْوِضِع  َمَشاِهِدِه، 
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بْيَانِهِ 
تِ بْيَاِن 

َوتِ َوإِْسَامِعيَل،  َوإِْبَراِهيَم  املنتسبة  ،  )١( »َوُنوٍح  فتعظيم املشاهد واملقامات 

  إليهم هو من تعظيم اإلمام. 

ة أْن وطأهتا  ات الرتابيَّ فت تلك الذرَّ بقاع من نور ترشَّ    وإلمامنا الغائب 

اإلهلي  الطهر  بغيتهم    ، قدم  الكامل  لدرج  الشائقون  فيها  يلتمس  حياضًا  فجعلت 

العُ   ىلٰ إ للعروج   هلؤالء  فينبغي  امللكوت،  أنْ شَّ عامل  املشاهد  عظِّ يُ   اق  تلك  موا 

  . عامل احلقِّ  ىلٰ إ ق الوصول فيعرجوا من خالهلا رُ اهتا ليلتمسوا ُط صوا ذرَّ ويتفحَّ 

كلِّ   فإنَّ  باإلمام   تعظيم  يرتبط  وألقابه    ̈   ما  أسامئه  بل  اسمه  من  ابتداًء 

هذا التعظيم يفتح للنفس آفاقًا    وقٍت التصق به، إنَّ   ليه وكلِّ إأرض انتسبت    وكلِّ 

اسم لذكر  ينحني  إمامنا  بعظمة  فإماٌم  عيلٌّ   .   ةاألئمَّ   ه رحبًة،  الشيخ    يقول 

  ): مستدرك سفينة البحار ( هرودي يف االنامزي الش 

القيام عند ذكر لقب القائم، ملا روي يف كتاب (إلزام الناصب    بُّ ستحَ ويُ (

ُس  اخلاطر):  تنزيه  الصادق  َل ئِ عن  لفظ      موالنا  ذكر  عند  القيام  سبب  عن 

  ة الرأفة إىلٰ ومن شدَّ   ،ةله غيبة طوالنيَّ   ألنَّ «قال:    ،ةمن ألقاب احلجَّ     القائم

إىلٰ أحبَّ  أنْ   كلِّ   ته ينظر  تعظيمه  بدولته، ومن  املشعر  اللقب  يذكره هبذا  يقوم    من 

املوىلٰ  نظر  بعينه الرشيفة  العبد اخلاضع عند  إليه  اهللا    ، اجلليل  من  فليقم وليطلب 

  . »تعجيل فرجه  )ذكره جلَّ (

أيضًا  الرضا   وروي  موالنا  بخراسان،      عن  جملسه  عند    ] هأنَّ [يف  قام 

َفَرَجُه،  «رأسه الرشيف وقال:    ذكر لفظة (القائم) ووضع يديه عىلٰ  ْل  َاللَُّهمَّ َعجِّ

ْل َخمَْرَجهُ    . »َوَسهِّ

الثاقب) ما ترمجته بالعربيَّ وذكر املحدِّ  النوري يف كتابه (النجم  هذا  (ة:  ث 

  ). ...البالد القيام والتعظيم سرية متام أبناء الشيعة يف كلِّ 

 
 ).١٦١املزار البن املشهدي (ص  )١(
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رجاله العالَّ   ٰى ورو يف  املامقاين  لأنَّ   ...مة  املعروفة  امَّ ـه  قصيدته  دعبل  قرأ   

  بقوله:   ة وذكر احلجَّ   الرضا  عىلٰ 

خارج  حمالة  ال  إمام    خروج 

  

عىلٰ    والربكاِت   يقوم  اهللا    اسم 

  .)١( ودعا له بالفرج رأسه وتواضع قائامً  يده عىلٰ   وضع الرضا   

الصادقون خلدمته  خالَّ ف  ، ويشتاُق  الصفَّ عن  بن  قال:  د  َعبِْد  ار،  َأُبو  ُسئَِل 

َاْلَقائُِم    : َاهللاِ ُولَِد  اَم َحيَاِيت   ،«َال :  َفَقاَل ؟  َهْل  َأيَّ َأْدَرْكتُُه َخلََدْمتُُه  ، )٢( »َوَلْو 

  . سة، وتوقري للذات املقدَّ تعاىلٰ  هذا التعظيم هلذا االنتساب هو تعظيم هللا فإنَّ 

م  فيه أهنَّ   كُّ َش ما ال يُ   فإنَّ ،  من ذلك فهو توهني له تعاىلٰ   ا التوهني أليٍّ وأمَّ 

اهللا   املؤمنني  حدِّ   عىلٰ   تعاىلٰ شعائر  أمري  قال    ارُ عَ الشِّ   نُ حْ نَ «:    ما 

تعاىلٰ )٣( »اُب حَ ْص اْألَ وَ  اهللا  قال  وقد   ،:   
َ
عَ ذ

َ
ش ْم 

�
َعظ

ُ
� َوَمْن   

َ
هَ �ِك

�
إِ�

َ
ف اِهللا  ِمْن  ائَِر  ا 

وَ 
ْ
ق
َ
وِب    ىٰ �

ُ
ل
ُ
ق
ْ
فإنَّ ٣٢:  (احلّج   �ال جتبأيَّ   )،  التعظيم  توجب  حالة    وأيَّ   ، ة 

  .  يكون حالنا مع اإلمام   التوهني حيرم، وهكذا ينبغي أنْ  ىلٰ إف ينتهي ترصُّ 

١٠  - ا  ̈   ُرة وا :  

تُ  وهي  الرشيفة  الروايات  من  العرشات  ألفاظ  بنيِّ وردت  الزيارات   

زار هبا مجيع  ة يُ زيارات عامَّ   ىلٰ إلوا بعضها  ف فيها العلامء وفصَّ وقد صنَّ  ، اهتاوكيفيَّ 

خاصَّ الك     ةاألئمَّ  زيارات  وبعضها  اهللا،  أمني  زيارة  أو  مثالً  اجلامعة  ة  زيارة 

األئمَّ  اختصاصيَّ     ةببعض  زيارة  هي  التي  وارث  باإلمام  كزيارة  ة 

أُ ل  فيام فصَّ ،   احلسني أنَّ يف    ٰى خر العلامء تفصيالت  هناك    الزيارة من قبيل 

  . أو النصف من شعباننة كيوم عرفة ام أو مناسبات معيَّ زيارات يف أيَّ 

 
 ).٦٢٩و ٦٢٨/ ص ٨مستدرك سفينة البحار (ج ) ١(

 ). ٤٦/ ح ١٣/ باب ٢٥٢الغيبة للنعامين (ص  )٢(

 ).١٥٤/ اخلطبة ٢١٥هنج البالغة (ص ) ٣(
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  منها:، هي كثريةف ¨ويف ما يرتبط بزيارات اإلمام املهدي 

  :  آباءه الطاهرين   ¨ ل: ما زار به النموذج األوَّ 

املؤمنني  جلدِّ   ¨زيارته    -  ١ أمري  شوهد  ه  حيث  يزور    ¨،  وهو 

َال «يوم األحد قائالً:      ه أمري املؤمنني جدَّ  ْوَحِة    ُم َعَىلٰ َالسَّ ِة َوَالدَّ َجَرِة َالنَّبَِويَّ َالشَّ

َيْوُمَك  َيا َمْوَال ...  َاْهلَاِشِميَّةِ  َاْألََحِد َوُهَو  َيْوُم  َيا َأِمَري َاملُْؤِمنَِني َهَذا  َوبِاْسِمَك َوَأَنا  َي 

َوَجاُركَ  فِيِه  َمْوَال   ، َضيُْفَك  َيا  يَاَفَة  َفَأِضْفنِي  َالضِّ ُحتِبُّ  َكِريٌم  َفإِنََّك  َوَأِجْرِين  َي 

َجاَرِة    .)١( »َوَمْأُموٌر بِاْإلِ

عن الشيخ الصالح  ف،    ه احلسنيلدخول حرم جدِّ   ¨  استئذانه  -  ٢

النعامن    ) ميسور بو  أ( َسنََة  قال:    ، املعادي  بن عبد املنعم بن  َالنَّاِحيَِة  ِمَن  َخَرَج 

َعَىلٰ هـ)  ٢٥٢( َأِيب    إَِيلَّ  َوَفاِة  ِحَني  َاْألَْصَفَهاِينِّ  َغالٍِب  ْبِن  ِد  ُحمَمَّ يِْخ  َالشَّ ،  َيِد 

، َفُكنُْت َأْستَْأِذُن ِيف ِزَياَرِة َمْوَال  نِّ َهَداِء      َأِيب َعبِْد َاهللاَِي  َوُكنُْت َحَدَث َالسِّ َوَالشُّ

ْمحَ   ، َفَخَرَج إَِيلَّ ِمنُْه: «بِْسِم َاهللاِ)َعَليِْهمْ   ِرْضَواُن َاهللاِ( ِحيِم، إَِذا َأَرْدَت ِزَياَرَة  َالرَّ ِن َالرَّ

َهَداِء   َاهللاِ (َالشُّ َاْحلَُسْنيِ  )َعَليِْهمْ   ِرْضَواُن  ِعنَْد ِرْجَيلِ  َفِقْف   ، َُقْرب َوُهَو  ْبِن  ،   َعِيلِّ 

َاهللاِ (َاْحلَُسْنيِ   َحْوَمَة  )َعَليِْهَام   َصَلَواُت  ُهنَاَك  َفإِنَّ  بَِوْجِهَك،  َاْلِقبَْلَة  َفاْستَْقبِِل   ،

َهَداِء   َاْحلَُسْنيِ    َوَأْوِم َوَأِرشْ إَِىلٰ   َالشُّ َال   ، َعِيلِّ ْبِن  َل  َوُقْل: َالسَّ َيا َأوَّ ُم َعَليَْك 

  .)٢( »...َنْسِل َخْريِ َسلِيلٍ َقتِيٍل ِمْن 

ابن  ذ قال  إسة،  املعروفة بالناحية املقدَّ     ه احلسني جلدِّ   ̈ زيارته    -   ٣

أليب عبد اهللا احلسني  يف يوم عاشوراء   ٰى خرزيارة أُ  : يف كتابه (املزار)   املشهدي

أحد األبواب، قال:    إىلٰ  وممَّا خرج من الناحية   : بن عيلٍّ (صلوات اهللا عليه)ا

َعَليِْه  « ٰ (َتِقُف  َال   ) َعَليْهِ   َاهللاُ   َصىلَّ َالسَّ َعَىلٰ َوَتُقوُل:  َاهللاِ  ُم  َال   ، ...آَدَم َصْفَوِة  َعَىلٰ َالسَّ   ُم 

 
 ). ٣٨مجال األُسبوع (ص  )١(

 ).٤٨٧و ٤٨٦املزار البن املشهدي (ص  )٢(
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َال  َالسَّ ُتْرَبتِِه،  ِيف  َفاُء  َالشِّ ُجِعَل  َعَىلٰ َمْن  َال   ُم  َالسَّ ُقبَّتِِه،  َحتَْت  َجاَبُة  َاْإلِ َعَىلٰ َمِن  َمِن    ُم 

تِهِ  يَّ ُذرِّ ِمْن  ُة  مَّ
َال   ، ...َاْألَئِ َعَىلٰ َالسَّ َال   ُم  َالسَّ َاْلُغَرَباِء،  َعَىلٰ َغِريِب  َهَداِء،    ُم  َالشُّ َشِهيِد 

َال    .)١( »...َقتِيِل َاْألَْدِعيَاءِ  ُم َعَىلٰ َالسَّ

واجلواد  هي جلدَّ   ̈ زيارته    -   ٤ أيب  ف،    الكاظم  بن  احلسني  أيب  عن 

َوَجرَ قال:    ، الكاتبالبغل   صاِحلَاِن،  ْبِن  َمنُْصوِر  َأِيب  ِمْن  َعَمالً  َبيْنِي    ٰى َتَقلَّْدُت 

َوَبيْنَُه َما َأْوَجَب اِْستِتَاِري، َفَطَلبَنِي َوَأَخاَفنِي، َفَمَكثُْت ُمْستَِرتًا َخائِفًا، ُثمَّ َقَصْدُت  

َاْجلُُمَعةِ  َليَْلَة  ُقَرْيٍش  َمْوَال َفبَيْنََام    ، ...َمَقابَِر  ِعنَْد  َوْطَأًة  َسِمْعُت  إِْذ  َكَذلَِك  َنا  َأَنا 

َعَىلٰ  ٰى ُموَس  َفَسلََّم  َيُزوُر،  َرُجٌل  َوإَِذا  اَْلَعْزِم    ،  َوُأوِيل  ِة  آَدَم  مَّ
َاْألَئِ ُثمَّ   ،

إَِىلٰ  َواِحدًا  اِْنتَهَ   َواِحدًا  َماِن    إَِىلٰ   ٰى َأِن  َالزَّ َيْذُكْرُه]  َصاِحِب  َفَرَغ    ،...[َفَلْم  َفَلامَّ 

 ٰ ، َوَأْقبََل إَِىلٰ   ِمْن ِزَياَرتِِه َصىلَّ َياَرِة  وَ ،  َنا َأِيب َجْعَفٍر ِعنِْد َمْوَال   َرْكَعتَْنيِ َزاَر ِمثَْل َالزِّ

َال  ٰ َوَذلَِك َالسَّ ، َوَأَنا َخائٌِف ِمنُْه، إِْذ َملْ َأْعِرْفُه، وَ   َم، َوَصىلَّ ا ِمَن  ا َتام� َرَأْيتُُه َشاب� َرْكَعتَْنيِ

َجالِ  ...   »؟َفَقاَل ِيل: «َيا َأَبا َاْحلَُسْنيِ ْبَن َأِيب َاْلبَْغِل، َأْيَن َأْنَت َعْن ُدَعاِء َاْلَفَرِج  ، ...َالرِّ

َال  َعاِء َخَرَج، َفَلامَّ َفَرْغُت َخَرْجُت ِالْبِن  َفَلامَّ ُشِغْلُت بِالصَّ َجْعَفٍر ِألَْسَأَلُه َعِن  ِة َوَالدُّ

َعَىلٰ  َاْألَْبَواَب  َفَرَأْيُت  َدَخَل،  َوَكيَْف  ُجِل  ِمْن    َالرَّ َفَعِجبُْت  َلًة،  ُمَقفَّ َقًة  ُمَغلَّ َحاِهلَا 

َوُدُخولِهِ ...َذلَِك  ُجِل  َالرَّ َعِن  َفَسَأْلتُُه  َمْوَال ...،  َهَذا  َفَقاَل:  َماِن  ،  َالزَّ َصاِحُب  َنا 

  .)٢( َعَليِْه) (َصَلَواُت َاهللاِ 

  :   كزيارةٍ آلبائه الطاهرين أو له   ¨ النموذج الثاين: ما صدر منه 

  ومنها:

  :   من نصوص لزيارة آبائه الطاهرين ̈  الً: ما ورد منهأوَّ 

عن يعقوب بن     ةلرسول اهللا واألئمَّ  سالمه وصلواته عند زيارته -  ١

 
 ).٤٩٨ - ٤٩٦املزار البن املشهدي (ص  )١(

 ). ٥٢٥/١٢٩/ ح ٥٥٣ - ٥٥١دالئل اإلمامة (ص  )٢(
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الغسَّ يوسف الرضَّ  الناحية  ة  اين يف حديث طويل عن كيفيَّ اب  خروج نسخة من 

تُ املقدَّ  كيفيَّ بنيِّ سة  له  عىلٰ   السالم  واألئمَّ   ة  اهللا  يقول     ةرسول  :  فيها  حيث 

ْمحَ  بِْسِم َاهللاِ« ِحيمِ َالرَّ ٍد َسيِِّد َاملُْرَسلِنيَ   َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ  ، ِن َالرَّ َأِمِري   َوَصلِّ َعَىلٰ  ،...ُحمَمَّ

َوَصلِّ  ...،  َاْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ إَِماِم َاملُْؤِمنِنيَ   َوَصلِّ َعَىلٰ ...،  َاملُْؤِمنَِني َوَواِرِث َاملُْرَسلِنيَ 

َاملَْهِديِّ   َعَىلٰ  َاْهلَاِدي  الِِح  َالصَّ َعَىلٰ   ...،َاْخلََلِف  َصلِّ  َبيْتِِه    َاللَُّهمَّ  َوَأْهِل  ٍد  ُحمَمَّ

ةِ  مَّ
َعَىلٰ ...،  َاْألَئِ َصلِّ  ُسنَّتََك   َاللَُّهمَّ  َاملُْحيِي  بَِأْمِركَ   ،َولِيَِّك  َصلِّ    ...،َاْلَقائِِم  َاللَُّهمَّ 

ٍد َاملُْصَطفَ   َعَىلٰ  َاملُْرَتَىضٰ   ، ٰى ُحمَمَّ ْهَراءِ   ، َوَعِيلٍّ  َضا  ، َوَفاطَِمَة َالزَّ َوَاْحلَُسْنيِ    ، َوَاْحلََسِن َالرِّ

جَ   ،َوَمجِيِع َاْألَْوِصيَاءِ  ،ٰى َاملُْصَطفَ    .)١( »...ٰى َمَصابِيِح َالدُّ

بن روحأيب  عن    -  ٢ احلسني  ُكنَْت  قال:  ،    القاسم  َاملََشاِهِد  َأيَّ  ُزْر 

َرَجٍب  ِيف  ِهتَا  َدَخْلَت   ، بَِحْرضَ إَِذا  ِيف    َاْحلَْمُد هللاِِ   : َتُقوُل  َأْولِيَائِِه  َمْشَهَد  أَْشَهَدَنا  َالَِّذي 

َلنَا َمْوِعَدُهمْ   ،...َرَجٍب  َفَأْنِجْز  َمْشَهَدُهْم  َأْشَهْدَتنَا  َفَكَام  َال ...،  َاللَُّهمَّ  َعَليُْكْم  َالسَّ ُم 

ُمَودِّعٍ َسَال  ُمَودِّعٌ   ، َم  َحَوائَِجُه  َاهللاَ   ، َوَلُكْم  وَ   َيْسَأُل  َاملَْرِجَع  َغْريُ  إَِليُْكْم  إَِليُْكْم  َسْعيُُه 

تُِكْم َخْريَ َمْرِجٍع إَِىلٰ   ،ُمنَْقطِعٍ  ُيْرِجَعنِي ِمْن َحْرضَ ٍع    َوَأْن  َجنَاٍب ُممِْرٍع َوَخْفٍض ُمَوسَّ

  .)٢( »...ِحِني َاْألََجلِ   َوَدَعٍة َوَمَهٍل إَِىلٰ 

  شيعته أنْ أمر    ¨  نت زيارات له لينا من تواقيع رشيفة تضمَّ إ  َل قِ ثانياً: ما نُ 

  : يزار هبا

  ومنها:

بـيف كيفيَّ   -  ١ ي   ة زيارته املشهورة املعروفة  ) والتي نحن بصدد  اسني(آل 

حممّ  عن  ورد  حيث  احلمريي رشحها،  جعفر  بن  اهللا  عبد  بن  قال:    د  َخَرَج  أنَّه 

َسِة   ْمحَ   «بِْسِم َاهللاِ :  َبْعَد َاملََسائِلِ   ) َحَرَسَها َاهللاُ( َالتَّْوقِيُع ِمَن َالنَّاِحيَِة َاملَُقدَّ ِحيمِ َالرَّ ،  ِن َالرَّ

 
 ). ٢٣٨/ ح ٢٨٠ - ٢٧٣الغيبة للطويس (ص  )١(

د (ص  )٢(  ).٨٢٢و ٨٢١مصباح املتهجِّ
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َال ،   ُيْؤِمنُونَ  ُتْغِن َالنُُّذُر  َعْن َقْوٍم َال َفَام   ،الَِغةٌ ِحْكَمٌة بَ   ،  ِألَْمِرِه َتْعِقُلونَ َال  ُم َعَليْنَا  َالسَّ

َاهللاِ   َوَعَىلٰ  نيَ   ِعبَاِد  اِحلِ هَ   ،َالصَّ َالتََّوجُّ َأَرْدُتُم  إَِىلٰ إَِذا  بِنَا  َاهللاُ  َاهللاِ    َقاَل  َكَام  َفُقوُلوا    َوإَِليْنَا 

 : َتَعاَىلٰ 
َ

ٰ َسال
َ َ

  ٌم �
ْ

  .)١( »... ]١٣٠[الصافَّات:  �اِسَ� يَ إِل

غري املشهورة، ورويت أيضًا عن احلمريي، وهي ختتلُف   اسني زيارة آل ي  -   ٢

  . ) ٢( ها تساوي من حيث احلجم ضعف الزيارة املشهورة يف بعض املقاطع، ولعلَّ 

ـ عرَ ) والتي تُ (سالم اهللا الكامل التامُّ بـ  الزيارة املعروفة    -   ٣   ف عند البعض ب

أيب    ه عن عمِّ   ، عن احلسني بن احلسن بن بابويه   ة وهي مرويَّ   ، ) ̈   ة ستغاثة احلجَّ ا ( 

اِمُل َاْلَعامُّ   ُم َاِهللاَسَال « :  بن بابويه، وفيها   د بن عيلِّ جعفر حممّ    .) ٣( » ... َاْلَكاِمُل َالتَّامُّ َالشَّ

له    ٰى ُأخر   زيارة   وس  د ابن طاعن السيِّ     مة املجليس نقل العالَّ   -   ٤

ي إِينِّ َقْد  «:  هاأمبتد ٍد َصَلَواُتَك َعَليِْه    َوَقْفُت َعَىلٰ إَِهلِ َباِب َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت َنبِيَِّك ُحمَمَّ

ُخوِل إَِىلٰ   ،َوآلِهِ  َالنَّاَس ِمَن َالدُّ يف مكانك    صلِّ   ثمّ   ،»... بِإِْذنِهِ ُبيُوتِِه إِالَّ   َوَقْد َمنَْعَت 

عرش شئت  ة اثنتي  ما  فيها  واقرأ  له   ،ركعة  من    ،...  واهدها  فرغت  فإذا 

:  وهو،    القائميف غيبة  به    ٰى دعهبذا الدعاء وهو دعاء مشهور يُ   الصالة فادع 

َنْفَسَك « ْفنِي  َعرِّ تُ   آخر ما ذكره  ىلٰ إ  »... َاللَُّهمَّ  الدعاء، وهي  الزيارة    دُّ عَ من  بمثابة 

  .)٤( ¨ الثانية له 

١١ - رة از  ل ا ر   :  

حممّ  اإلمام  عيلٍّ د  عن  َاهللاِ «:    بن  ِعنَْد  َقْدُرُه  َكيَْف  َيْعَلَم  َأْن  َأَراَد    َمْن 

ٍد َوَعِيلٍّ   :َفْليَنُْظْر َكيَْف َقْدُر َأَبَوْيِه َاْألَْفَضَلْنيِ ِعنَْدهُ    . »ُحمَمَّ

 
 ).٣١٦و ٣١٥/ ص ٢االحتجاج (ج  )١(

 ). ٥٧٢ - ٥٦٧راجع: املزار البن املشهدي (ص  )٢(

 ). ٣٢و ٣١/ ص ٩١(ج  بحار األنوار  )٣(

 ). ٤٢٩ - ٤١٨)، عن مصباح الزائر (ص ٢/ ح ٩٢ - ٨٣/ ص ٩٩(ج  األنوار ) بحار ٤(
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بن حممّ   اإلمام   وقال َرعَ «:    دجعفر  ٍد    ٰى َمْن  ُحمَمَّ َاْألَْفَضَلْنيِ  َأَبَوْيِه  َحقَّ 

َأَضاعَ  َما  ُه  َيُرضَّ َملْ  َاهللاِ  هُ َوَعِيلٍّ  ِعبَاِد  َوَسائِِر  َنْفِسِه  َأَبَوْي  َحقِّ  ُيْرِضيَاِهنِْم    ،ِمْن  َُام  َفإِهنَّ

  . »بَِسْعيِِهَام 

ٌد َوَعِيلٌّ َأْكَرَم  َمْن َملْ َيُكْن َوالَِدا ِدينِِه  «:    دبن حممّ   عيلُّ اإلمام  وقال   ُحمَمَّ

  .)١( » َكثِريٍ  َقلِيٍل َوَال  َحَراٍم َوَال ِيف ِحلٍّ َوَال  َعَليِْه ِمْن َوالَِدْي َنَسبِِه َفَليَْس ِمَن َاهللاِ 

ي)تفسري  (ويف   ٍد  «قال:  ،    عن أيب احلسن   القمِّ   إِنَّ َرِحَم آِل ُحمَمَّ

َقٌة بِاْلَعْرِش َيُقوُل  َواِْقَطْع َمْن َقَطَعنِي، َوِهَي َجتِْري ِيف   ،َاللَُّهمَّ ِصْل َمْن َوَصَلنِي  :ُمَعلَّ

  .)٢( »مٍ ُكلِّ َرحِ 

العيَّ  (تفسري  حممّ ويف  عن  فضيلايش)  بن  الَِح  قال:    ، د  َالصَّ َاْلَعبَْد  َسِمْعُت 

مَ َيُقوُل:    
َ
ون

ُ
يَِصل يَن  ِ

�
 َوا�

َ
يُوَصل  

ْ
ن

َ
أ بِِه  اُهللا  َ�َر 

َ
أ «ُهَو  ]،  ٢١[الرعد:    ا  َقاَل: 

دِ    .)٣( »َرِحُم آِل ُحمَمَّ

فرات)  ويف   عبَّ (تفسري  ابن  تعاىلٰ عن  قوله  يف  ِي    :اس 
�

ا� اَهللا  وا 
ُ
ق
�
َوا�

سَ 
َ
بِِه  �  

َ
ون

ُ
ل
َ
رحَ ائ

َ ْ
(  ]، ١النساء:  [  امَ َواأل َاهللاِقال:  َرُسوِل  ِيف  َوَذِوي      َنَزَلْت 

  .)٤( )َأْرَحاِمهِ 

فرسَّ  التي  اآليات  بأنَّ فهذه  الطاهرة  العرتة  أحاديث  هي    هتا  الرحم  صلة 

ة صلٍة  وأيَّ   ،¨  ة اهللا يف األرض تهم يف زماننا هو حجَّ وبقيَّ   ،دد وآل حممّ صلة حممّ 

أي�   وأوضح  أجىلٰ   ¨  له تسأل  فأنت عندما  زيارته،  أرحامه    ا من  كان عن صلة 

وأجىلٰ   إنَّ   :يقول فأوضح  بزيارهتم،  لإلمام   صلتهم  الصلة  هي    ̈   مصاديق 

 
(ج    )١( األنوار  ص  ٢٣بحار  احلديث  ٢٦٠/  ضمن  العسكري  ٨/  اإلمام  تفسري  عن   ،(  

 ). ٢٠٠و ١٩٦و ١٩٥/ ح ٣٣٢ - ٣٣٠ (ص

ي (ج  )٢(  ).٣٦٣/ ص ١تفسري القمِّ

 ). ٢٩/ ح ٢٠٨/ ص ٢تفسري العيَّايش (ج  )٣(

 ). ٨٨/١٩/ ح ١٠١تفسري فرات الكويف (ص  )٤(
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أُ  وقد  وأُ زيارته،  فالمرنا  بصلته  بل    بدَّ   لزمنا  زيارته،  التي    نَّ إمن  الرسالة  أجر 

عىلٰ نصَّ  اآلياُت  منحرصة أهنَّ   ت  ذوي  بمودَّ   ا  قال: ٰى القربة  حيث   ،   
َ

ال  
ْ

ل
ُ
  ق

 ٰ
َ

ْر�
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
َموَد

ْ
 ا�

�
 إِال

ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
ُ�ْم َعل

ُ
ْسئَل

َ
من مصاديق    إنَّ و  ،)٢٣:  ٰى (الشور   أ

املودَّ  اهللاهذه  قال رسول  وقد  الزيارة،  هي  املودَّ مفرسِّ     ة  آية  ُس ًا  عندما    َل ئِ ة 

اَعِيلٌّ َوَفاطَِمُة « عنها:    .)١( »َواِْبنَاُمهَ

   ارة: -  ١٢

عدَّ رُ  يف  الزيارة  هذه  مصادرويت  رواهاة  فقد  يف    الطربيس  الشيخ    ، 

  . د بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي) عن حممّ ٣١٥/ ص  ٢(ج    االحتجاج

بأيب    )٥٦٦  ص(  الكبري  زار امل يف    املشهدي  ابن  ورواها   ابتدأه  بسنٍد 

مسافر  حممّ  بن  عريب  حممّ   ٰى وانته  ،العباديد  بن جعفر  بأيب جعفر  اهللا  عبد  بن  د 

  . احلمريي

مة كام أنَّ    /١٧١  ص   /٥٣  ج األنوار (  رواها يف بحار  املجليس     العالَّ

إيَّ   )٥ح   ة  ، ومرَّ )٤/ ح  ٢  ص   / ٩١  ج (اها عن (االحتجاج)، وكذلك يف  ناقالً 

:  ناقالً هلا بطريق الوجادة، حيث يقول  ) ٢٣/ ح ٣٦ ص   / ٩١ ج (ثالثة رواها يف  

بخطِّ ( بن عيلٍّ الشيخ حممّ   ووجدُت  الشيخ األجّل اجلبعي  د  نقالً من خطِّ    عيلِّ   ، 

ثنا بن السكونا ين    : حدَّ   د عريب بن مسافر حممّ   وأب الشيخ األجّل الفقيه سديد الدِّ

رواها    ، احلمريي  ىلٰ إيوصلها    أنْ   ىلٰ إ ،  العبادي) الذي  الطريق  نفس  ابن  وهو 

  ). ٩٢ ص  / ٩٩  ج (ة رابعة يف ه رواها مرَّ ، كام أنَّ الكبري) زار(امل املشهدي يف 

مة وهناك تفاوت يسري يف    . رواياهتا املتقدِّ

عىلٰ  اعتامدًا  الزيارة  هذه  رشحنا  قد  املحدِّ   النصِّ   ونحن  أودعه  ث  الذي 

 
 ). ٣٥١/ ص ١١املعجم الكبري للطرباين (ج  )١(
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عبَّ  ي  اس  الشيخ  عن    القمِّ نقلها  لحيث  (االحتجاج)  لشيخ  كتاب 

نصُّ  الطربيس وهذه  (وزره  ،  عنه    عبارته:  روي  الرشيفة    بام  كام  نفسه 

أنَّ أعن الشيخ اجلليل أمحد بن   ه خرج  يب طالب الطربيس يف كتاب (االحتجاج) 

بِْسِم  «:  عن املسائل التي سأهلابعد اجلواب  د احلمريي  حممّ  ىلٰ إسة  من الناحية املقدَّ 

ْمحَ  َاهللاِ ِحيمِ َالرَّ   .)١( خر النصِّ آ إىلٰ  )» ... ِألَْمِرِه َتْعِقُلونَ َال ،  ِن َالرَّ

يف    املشهدي  ابن وهذه الزيارة هبذا النقل ختتلف عن الزيارة التي نقلها  

نصُّ الكبري   زارامل( يمتاز  حيث  سنذكره،  الذي  السند  فيها  أورد  والتي  ابن    ) 

بعض    املشهدي   األُ بوجود  تضمَّ   ٰى خراملقاطع  بمقدار    ،نهاالتي  تزيد  وقد 

املعروفة التي تغاير تلك  ولكنَّ  ، الثلث عن الزيارة  املقاطع  نا مل نرشحها أو نرشح 

يف   اجلنان( املودعة  إالَّ   ) مفاتيح  ليشٍء  ألنَّ ال  املبارك  األُ     الكتاب  هذا  بام يف  نس 

تناوله هو الداعي من وراء   انتشاره ويرس  رشحها دون غريها، وبعد هذا  وكثرة 

أمهّ  بذي  املشهدي  ابن  سند  يكون  كرب يَّ ال  إالَّ   ٰى ٍة  إلينا  قيلبالنسبة  إذا  وهو    -   

نصٌّ   إنَّ   : -األرجح   هو  خرج  وهذا    ما  والنقصان،  الزيادة  بني  أمره  دار  واحد 

يُ أُ بحٌث   الزيارة، وأي� ما نحن فيه    ر كثريًا عىلٰ ؤثِّ صويل ال  ا  م  ا من بيان معاين هذه 

  : كاً كان نذكر سند ابن املشهدي تربُّ 

  ): آبائه السالم   عليه وعىلٰ (زيارة موالنا اخللف الصالح صاحب الزمان  (

الشيخ األجلُّ حدَّ  العامل أبو حممّ   ثنا  العبادي الفقيه    قراءةً     د عريب بن مسافر 

باحللَّ  بداره  السيفيَّ عليه  األوَّ ة  ربيع  شهر  يف  وسبعني  ة  ثالث  سنة  ومخسامئة،  ل 

البقاء هبة اهللا بن نامء بن عيلِّ وحدَّ  العفيف أبو    قراءةً     بن محدون  ثني الشيخ 

ثنا الشيخ األمني أبو عبد اهللا احلسني بن  ة، قاال مجيعًا: حدَّ ة السيفيَّ عليه أيضًا باحللَّ 

 
 ).٧٥٤ - ٧٥٢مفاتيح اجلنان (ص  )١(
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بن حممّ  بن عيلِّ أمحد  املقدادي   ن ب  د  املؤمنني عيلِّ     طحال  أمري    بمشهد موالنا 

    مام يف الطرز الكبري الذي عند رأس اإل   )صلوات اهللا عليه (بن أيب طالب  ا

ثنا الشيخ  ة سنة تسع وثالثني ومخسامئة، قال: حدَّ يف العرش األواخر من ذي احلجَّ 

عيلٍّ السيِّ   األجّل  أبو  املفيد  حممّ   د  بن  الطويس احلسن  يف      د  املذكور  باملشهد 

ومخ  تسع  سنة  القعدة  ذي  من  األواخر  حدَّ العرش  قال:  السيِّ سامئة،  السعيد  ثنا  د 

حممّ  جعفر  أبو  الطويس  الوالد  احلسن  بن  حممّ ،  د  عن  عن  اسامعيل،  بن  د 

ي،  القمِّ   ٰى د بن أمحد بن حيي از، قال: أخربنا أبو احلسني حممّ البزَّ   سد بن أشنا حممّ 

بن عبد    د ثنا أبو جعفر حممّ ي، قال: حدَّ بن زنجويه القمِّ   د بن عيلِّ ثنا حممّ قال: حدَّ 

  . )اهللا بن جعفر احلمريي

نصبوا   ما  أهنَّ إوخالصة  املباركة  الزيارة  هذه  حال  بيان  يف  ُتلقِّ ليه  يت  ا 

واإلذعان عىلٰ   ،بالقبول  السرية  هباااللتز  وجرت  يُ ام  وهذا  إىلٰ ،  ل  ما    حدٍّ   شكِّ

  . يها بالقبول والعملب املشهورة وتلقِّ تُ اطمئنانًا هبا بعد ورودها يف الكُ 

١٣  -  رة آلز  رات از  ¨:  

آل  تتمتَّ  زيارة  ومتميِّ خاصَّ   ةبموقعيَّ ياسني  ع  اإلة  زيارات  بني    ̈   مام زة 

  ، فهي تعكس لنا رغبة املوىلٰ ¨  لسانه  ا قد جاءت عىلٰ هنَّ إة واجلامعة، إذ  اخلاصَّ 

أنْ  علينا  القدسيَّ سجِّ نُ   الشاهد  حرضته  يف  حضورًا  ل  مألوفيَّ ة  لديه  يستدعي  تنا 

  زاَر هبا نفسه الرشيفة. وقربنا عنده بعباراٍت اختارها هو ألْن تُ 

القرب    فإنَّ  موجبات  أكثر  أنْ   شخصٍ   أيِّ   ىلٰ إمن  أنْ إب  نتقرَّ   نريد    ليه 

اهتا  حتمل يف طيَّ   ُع بأنْ ا تتمتَّ تلك الوسائل التي يضعها هو بنفسه، فإهنَّ   ىلٰ إنلتجئ  

القرب  خصوصيَّ  أنْ ة  أراد  هو  إذ  له،  واألُنس هبا  فهي    ، زار هبا دون غريهايُ   منه 

نفسه الكريمة وروحه الطاهرة، فهو يأنس هبا عندما يسمعها من أفواٍه    ىلٰ إأقرُب  

وااللتجاء  أُ ل  رتِّ تُ  القرب  اخلصِّ ¨  ليهإنشودة  هذه  تتميَّ ،  التي  هذه  يصة  هبا  ز 
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ا حتوي عبارات   يأيت من أهنَّ ضالً عامَّ ف  ٰى خرمًة لزياراته األُ الزيارة جتعل منها مقدَّ 

  أحواله وسكناته يف ليله وهناره.  حتمُل السالَم له يف كلِّ 

املقدَّ  هذه  هذه  وبعد  لنا للولوج يف بحر  التي ذكرناها تسهيالً  مة والتمهيدات 

أنْ  يف  والفكر  للقلم  العناَن  نرتك  عىلٰ   الزيارة  أهل    يسبح  معارف  بحر  يف  قدره 

العذب لعلَّ     البيت  يلتمس بذلك سبيًال لعروج  ليغرتف رشبًة من حميط مائها  ه 

القدسيَّ  النفوس  بتلك  لتلتقي  امللكوت  لعامل  عىلٰ الروح  آثارها  فتنعكس  وجودها    ة 

أمينة، فكانت  زمام أمره بأيٍد غري سلَّم  ي املجتمع بعد أْن ات تبنِّد سلوكيَّ ي لتتجسَّ املادِّ 

، ولو رجع  ٰى خر وهناك تارًة ُأ   تتالطم األمواج فتقذف به هنا تارةً   ه أنْ نتيجة ذلك كلِّ 

  واسطة بارئها لكان قد برَّ هبا.   ىلٰ إ م قياد نفسه وزمام أمره  الوراء قليًال وسلَّ   ىلٰ إ 

١٤  - »ا ا ا «:  

بالبسملة  ُل  مثِّ يُ  فكريَّ البدء  إهلي� وعقائديَّ ة  منظومة  وأدبًا  القول  ة،  يف  للبدء  ا 

وغري ذلك هالك مبتور، فهذه    ، د له تعاىلٰ قَص فعل وقول يبدأ باسمه ويُ   والفعل، فكلُّ 

  م العقيدة وطريق االستقامة. لَّ باء الوجوِد ومفتاح الفكِر وُس   ي الفقرة يف احلقيقة ه 

جلُّ  رشَح  واملتخ املفرسِّ   لقد  اللغة  علامء  من  والكثُري  باألدب  صِّ ين  صني 

املبارك  الفقرة  هذه  والعقائد  الدخول    ة لصيقوهي    ة،واملعارف  ومفتاح  القرآن 

ٰ الَّ إ ة سورة من سوره  فارق أيَّ تليه، بل ومل  إ خطاب السامء بالرباءة من     عندما جتىلَّ

اهتا االسم املكنون  محلت يف طيَّ   احروفه  ويكفي هذه الفقرة املباركة أنَّ   . األعداء

أنْ  عن  عجَز  الذي  عىلٰ   املخزون  كلُّ   يقف  اصُط الَّ إ البرش    حرماتِه  ما  منهم    َي فِ  

ْمحَ   قال: «إِنَّ بِْسِم َاهللاِ   الرضا    اإلمام   فعن واختري حلمله،   ِحيِم َأْقَرُب  َالرَّ ِن َالرَّ

  .)١( َبيَاِضَها» َاْألَْعَظِم ِمْن َسَواِد َاْلَعْنيِ إَِىلٰ   اِْسِم َاهللاِ إَِىلٰ 

 
 ). ١١/ ح ٩و ٨/ ص ٢(ج  عيون أخبار الرضا  )١(
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  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

مشتقٌّ   : )بسم(  - أ   السمة  االسم  أنَّ   ، من  مشتقٌّ أو  السموِّ   ه    ٰى بمعن  من 

  (الباء).   دخل عليه حرف اجلرِّ  ،)١(الرفعة

أخصُّ   : ) اهللا(   -ب   تعاىلٰ   هو  اهللا  يُ   ،أسامء  سبحانه، َس ومل  غريه  به  مَّ 

ُح  اإلله  اهلمزة  فَ ذِ وأصلُه  يأله) ت  (أله..  االستعامل  (أله)   ،لكثرة  جذرُه 

وأُ فَ ذِ فحُ  مهزته  والالَّ لَ دِخ ت  األلف  عليه  تعاىلٰ ) ٢(مت  قال   .:   ُ
َ

� ُم 
َ
ل
ْ
ع

َ
�  

ْ
ل

َ
ه

 ).٦٥(مريم:   �َسِمي�ا 

العامَّ   : )الرمحن(  - ج   الرمحة  (رَ صاحُب  هو  الكلمة  هذه  وجذُر  َم)  حِ ة، 

صفة   والرمحن  التعريف،  أداة  عليه  استُ عامَّ دخلت  يف    َل عمِ ة شاملة، وقد  رحم 

املرأة استُ   ، رحم  تعاىلٰ ومنه  قال  للقرابة،  الرحم      : عري 
ً
ا

ْ
رُ� رََب 

ْ
ق
َ
  �َوأ

الرمحة    إنَّ   :وقد قيل  ،اد به اإلحسانفُري   اهللا به تعاىلٰ   َف ِص ذا وُ إ)، و٨١(الكهف:  

  .)٣( ةٌ ، ومن اإلنسان عطٌف ورقَّ فضاٌل إنعاٌم وإ منه تعاىلٰ 

ختتلف من    ا أهنَّ الَّ إجذرها كجذر الكلمة السابقة    (َرِحَم)  :)الرحيم(  -د  

،  وهو اسم من أسامئه تعاىلٰ   ،ت عليه أداة التعريفلَ وُأدِخ جهة صيغة املبالغة فيها  

  .)٤( مولغريه  مالرمحن شامٌل هل وإنَّ  ، باملؤمنني الرحيم خاصٌّ  إنَّ  :وقد قيل

وقد    ، من التعابري املألوفة  ) بسم اهللا الرمحن الرحيمـ (افتتاح الكالم ب  دُّ عَ ويُ 

تُ  الكتب بأسامء األُ فتتَ كانت قبل نزوهلا  االسم    ء؛ ألنَّ مراء أو العظامء واألجالَّ ح 

املعن  يكون عالمة اليشء ودليله، وعىلٰ  يأيت من  نَّ إ  :ٰى ذلك يكون  ني أستعُني فيام 

 
 / مادَّة سام).٤٠١/ ص ١٤لسان العرب (ج  )١(

 / مادَّة أله). ٢٢٢٣/ ص ٦الصحاح للجوهري (ج  )٢(

 ).٣٤٧/ مادَّة رحم)، ومفردات الراغب (ص ١٩٢٩/ ص ٥الصحاح للجوهري (ج  )٣(

 / مادَّة رحم).٢٣٠/ ص ١٢لسان العرب (ج  )٤(
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أُ  الذي  أنْ أمري  به    ريد  وتعاىلٰ أبتدئ  سبحانه  اهللا  قد    ، عليه  بقدرة  يكن  مل  فلو 

إيَّ  يصدر    اها فليس بمقدوري أنا الفقري املحتاج أنْ رزقني تلك القدرة وأعطاين 

منِّ العمل  تعاىلٰ هذا  عنه  بمعزل  أنْ ، وإينِّ ي  ألرجو  ألنَّ   تستمرَّ     القدرة عيلَّ  ه  هذه 

بمقتٰىض  اجلميع  أنْ فأُ   ،تهرمحانيَّ   يرحم  أن  ريده  بعناية  يرمحني  ويشملني  املؤمن  ا 

  ته. رحيميَّ   ة بمقتٰىض خاصَّ 

:ت اواا  

  ، منها: الرواياتيف العديد من (بسم اهللا الرمحن الرحيم) وورد ذكر 

: «َأْي    قال  )،بسم اهللا: (قوله تعاىلٰ   ٰى يف معن    مام الرضاعن اإل

ُة» َي َوهِ    ُأَسمِّ َنْفِيس بِِسَمٍة ِمْن ِسَامِت َاهللاِ    .)١( َاْلُعبُوِديَّ

اإل  بن  مام  قال  «اَهللاُ   عيلٍّ احلسن  ِعنَْد    :  يِْه  إَِل ُه  لَّ َيتَأَ ِذي  لَّ اَ ُهَو 

َخمُْلوٍق  ُكلُّ  َدائِِد  َواَلشَّ ْحلََوائِِج  ُدوَنهُ   ، اَ َمْن  ُكلِّ  ِمْن  َجاِء  لرَّ اَ اِع  اِْنِقطَ   ، َوِعنَْد 

ِسَواهُ  َمْن  َمجِيِع  ِمْن  ْألَْسبَاِب  اَ اَهللاِ   : َتُقوُل   ، َوَتَقطُِّع  َعَىلٰ   ، بِْسِم  ُني  ْستَعِ أَ ْي    أَ

بِاهللاِ  َها  ُكلِّ َال   أُُموِري  ِذي  إِالَّ اَلَّ ْلِعبَاَدُة  اَ َحتِقُّ  اُْستُ   ، َلهُ     إَِذا  ملُِغيِث  يَث اَ   ، غِ

  . ) ٢( َواَملُِجيِب إَِذا ُدِعَي» 

،  بقاء عميل وقراءيت مرهون باملقدار الذي فيه نصيب ومساحة هللا تعاىلٰ   إنَّ 

  ضمن دوام بقائه وعدم فنائه. فاالبتداء باسمه يف العمل والقول أل

  مالحظة:

املقدار العظيمة هبذا  الفقرة  هذه  ببيان  تفسٌري  إذ    ، اكتفينا  أو  ال خيلو رشٌح 

  الً. ن بيان رشح الفقرة مفصَّ  وقد تضمَّ إالَّ الكريم للقرآن 

 
 ). ١٩/ ح ٢٣٦و ٢٣٥/ ص ١(ج  عيون أخبار الرضا ) ١(

 ). ٢ح  // باب معنٰى اهللا ٤معاين األخبار (ص ) ٢(
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١٥  - » َْنَِْ ِه«:  

  : ) ١( ، وغريمها الطلب   ٰى وتأيت بمعن   ، اليشء   ٰى ة األمر (ال ألمره) تأيت بمعن مادَّ 

عىلٰ  يكوناألوَّ   ومعناها  األمر(   ل  هذا  أعقل  هذا    :ٰى بمعن  )ال  أعقل  ال 

 كون. رِ دأي تُ  ، ال ليشء من احلقائق تعقلون : فتصري العبارة ،اليشء

تطيعوا األمر اإلهلي الصادر    أنْ ا الناس  أهيُّ جيب عليكم  الثاين    ومعناها عىلٰ 

ملا   استنكارًا  الفقرة  فجاءت  تعقلوه،  مل  أم  عقلتموه  سواء  احلقيقي  املالك  من 

ا غري معقولة أو ال نفهمها  حكام من أهنَّ بعض األ  يصدر من كثٍري من الناس عىلٰ 

الفقرة   فخاطبتهم  ذلك،  شابه  أنَّ   استنكاراً وما  تعقُّ   عليهم  ليست  ل  وظيفتكم 

ام وظيفتكم هي طاعته سواء عقلتم أم مل تعقلوا،  وإنَّ   ،طاعتها  ثمّ   أوامر اهللا تعاىلٰ 

أهيُّ  ثمّ فيا  افهموا وظيفتكم  الناس  امتثاهلا وأدائها عىلٰ   ا  أنْ   اسعوا يف    وجهها، ال 

  كم ال تعقلون ذلك. روا معصيتكم بأنَّ ربِّ تعصوا وتُ 

رة إا ّأا :  

القرآنيَّ  اآليات  ذكرت  أمهّ لقد  التعقُّ يَّ ة  فكري� ة  اإلنسان  بناء  يف  ودورُه  ا  ل 

حتَّ وسلوكي�  قرآني�   ٰى ا  املمدوحني  أكثر  واملتعقِّ غدا  األلباب  أولو  هم  قال    ،لونا 
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العقل    ،)٤٣ (العنكبوت: أهل  مدحت  التي  اآليات  روائع  من  اآليتان  فهاتان 

والتعلُّ والتعقُّ  العلم  مقام  يف  فهم  غريهم،  عن  ميزًة  وأعطتهم  يأخذون  ل  م 

أكرب  أنْ   بدَّ   وال   ، بالتفاصيل واهتاممًا  أوسع  مساحًة  أعملوا    إنْ م  ألهنَّ   ،يعطوا 

سي ويتعقَّ عقوهلم  اآليات  تفصيل  وما  ستوعبون  خطاهبا  منهملون  فيام    . تريد 

 
 / مادَّة أمر).٢٨/ ص ٤لسان العرب (ج  )١(
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حتدَّ  العميل  األُ اجلانب  اآلية  عنه  تُ ٰى خر ثت  التي  فاألمثال  للناس ألجل  َرض ،  ب 

ولئك العارفون   أُ الَّ إهداها    ة االستفادة منها والسُري عىلٰ ل كيفيَّ االستقامة ال يتعقَّ 

 بحقائقها العاملون بتفاصيلها. 

َأْقبِْل    :ُثمَّ َقاَل َلهُ   ، َاْلَعْقَل اِْستَنَْطَقهُ   امَّ َخَلَق َاهللاُـقال: «لَ ،    عن أيب جعفر

ِيت َوَجَال   : ُثمَّ َقاَل   ، َأْدبِْر َفَأْدَبرَ   : ُثمَّ َقاَل َلهُ   ،َفَأْقبََل  ِيل َما َخَلْقُت َخْلقًا ُهَو َأَحبُّ  َوِعزَّ

ِمنَْك  إِالَّ َوَال   ،إَِيلَّ  َأْكَمْلتَُك  ُأِحبُّ   فِيَمْن  اَك    ،  إِيَّ إِينِّ  َأْهنَ   ،آُمرُ َأَما  اَك  اَك    ،ٰى َوإِيَّ َوإِيَّ

اَك ُأثِيُب»  ،ُأَعاقُِب    ة العقل، فاهللا تعاىلٰ يَّ لنا أمهّ   ُيبنيِّ ، فهذا احلديث الرشيف  )١( َوإِيَّ

 فيمن  الَّ إوال جيعله كامالً    ،ليهإاألشياء    العقل هو أحبُّ   ته وجالله أنَّ يقسم بعزَّ 

أنَّ بُّ ُحيِ  نعلم  ونحن  حممّ   ،  هو  اهللا  املصطفحبيب  العقول  ،    ٰى د  أكمل  فهو 

جواهر    ، الباري  ىلٰ إالعباد    وأحبُّ  من  احلديث  فهذا  عقله،  من  أكمل  عقل  وال 

  وأنَّ   ، وكونه واسطة الفيض اإلهلي    د حممّ    حقيقة النبيِّ بنيِّ األحاديث التي تُ 

الذي يطيع هذا العقل    وأنَّ   ،  عن طريق عقلهالَّ إهنٍي إهلي ال يصدر    أمٍر أو أيَّ   أيَّ 

  . تعاىلٰ  هللا الذي يعصيه هو عاصٍ  وأنَّ  ،تعاىلٰ  ويسري خلفه هو املطيع هللا

أنَّ  ذمَّ   كام  قد  الوقت  ذات  الكريم يف  املتعقِّ   القرآن  أدنغري    ٰى لني وجعلهم 

اإلنسانيَّ  أدن  ، ةمراتَب  الوجود  ٰى بل  تعاىلٰ   ، مراتب  قال     :حيث 
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�  �    :نكَّ   ،)٢٢(األنفال الرشيفة  اآليات  لت  فهذه 

اآلية نفت     أنَّ الَّ إ عون ظاهرًا بالسمع والبرص  م يتمتَّ ام تنكيل، فرغم أهنَّ باجلهالء أيَّ 

العم سلك  يف  وأدخلتهم  ذلك  يتألهنَّ   ،واخلرس  ٰى عنهم  مل  اهللا  دبَّ م  آيات  يف  روا 

 

 )، واحلديث تامٌّ سندًا. ١/ كتاب العقل واجلهل/ ح ١٠/ ص ١(ج  الكايف )١(
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وتعاىلٰ  منهجهم    ،سبحانه  يكن  رسمته،  الَّ إ ومل  الذي  املسار  وعن  عنها  االبتعاد   

ينتهي   مسارًا  لإلنسان  رسمت  تعاىلٰ   ىلٰ إ فهي  اهللا  من  جتعل    ، بطاعته  القرب  ومل 

التمسُّ  واخللود  منهجها  بالدنيا  السامء،  إك  منهج  ينسون  هؤالء  فيام  ليها، 

تع اهللا  عن  ليُ روِّ ويُ   اىلٰ فيبتعدون  لذلك  ليُ بعِ جون  عنه،  الناس  منهجًا  ؤسِّ دوا  سوا 

فشدَّ أرضي�  السامء،  منهج  يغاير  الذمَّ ا  اآليات  والتنكي   دت  بمنهج    ل عليهم 

تكونوا    ل والذي ينبغي بكم أنْ عندكم أدوات التعقُّ   : سلوكهم، فالفقرة تقول لنا

  . األرضأتباع منهج ال من أتباع منهج السامء عليه من 

 :ت ا واع

  مور: ة أُ حيتمل يف هذه الفقرة عدَّ 

  : لاألوَّ 

النبيِّ   ىلٰ إهٌة  موجِّ  بعد  اإلمام  تركوا  الذين  أنَّ بحجَّ     الناس  اإلمامة    ة 

الرضا  اِإلمام  قال  معقول،  غري  َدْهِرهِ   أمٌر  َواِحُد  َماُم  «َاْإلِ َأَحدٌ َال   ، :  ُيَدانِيِه    ،  

ٌ   َوَال  َعاِمل َبَدٌل َوَال   ،ُيَعاِدُلُه  ِمنُْه  ُيوَجُد  َوَال َوَال   ،  ِمثٌْل  َلُه  َنظِريٌ   بِاْلَفْضِل    ،  َخمُْصوٌص 

ِه ِمْن َغْريِ َطَلٍب ِمنُْه َوَال  اِب ِل  َبِل اِْختَِصاٌص ِمَن َاملُْفِض   ،  اِْكتَِساٍب ُكلِّ َفَمْن َذا    ، َاْلَوهَّ

َمامِ  ِذي َيبُْلُغ َمْعِرَفَة َاْإلِ يَاُرهُ  ، َالَّ
  ؟! َأْو ُيْمكِنُُه اِْختِ

  ! َهيَْهاَت َهيَْهاَت 

َاْلُعُقوُل  َاْحلُُلومُ   ،َضلَِّت  َاْألَْلبَاُب   ،َوَتاَهِت  َاْلُعيُونُ   ،َوَحاَرِت    ، َوَخَسَأِت 

َاْلُعَظَامءُ  ِت   ،َوَتَصاَغَرِت  َ َاْحلَُلَامءُ   ، َاْحلَُكَامءُ   َوَحتَريَّ ِت  َاْخلَُطبَ   ،َوَتَقاَرصَ ِت    ،اءُ َوَحِرصَ

َاْألَلِبَّاءُ  َعَراءُ   ،َوَجِهَلِت  َاْألَُدَباءُ   ،َوَكلَِّت َالشُّ َاْلبَُلَغاُء َعْن َوْصِف    ،َوَعَجَزِت  َوَعيِيَِت 

ْت فَ  ، َأْو َفِضيَلٍة ِمْن َفَضائِلِهِ  ، َشْأٍن ِمْن َشْأنِهِ    .)١( »بِاْلَعْجِز َوَالتَّْقِصريِ  َأَقرَّ

 
 ).١/ باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته/ ح ٢٠١/ ص ١الكايف (ج  )١(
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  الثاين: 

موجَّ  النبيِّ   ىلٰ إه  خطاٌب  بعد  باإلمام  يؤمنون  الذين  أهنَّ إالَّ     الناس  م   

الثاين عرش يتعقَّ   ̈   وقفوا عند إمامة اإلمام  لوها بسبب مالبسات غيبته أو  ومل 

  . ب احلديثتُ لتها كُ ات التي فصَّ والدته أو غريها من احليثيَّ 

حممّ  حدَّ عن  قال:  عصام،  بن  املفضَّ د  ُكنُْت  ثني  قال:  عمر،  بن  َأِيب  ل  ِعنَْد 

َاهللاِ  ي    َعبِْد  َغْريِ َوَمِعي  َجمْلِِسِه  َلنَا  ،ِيف  َوَالتَّنِْويَه  :  َفَقاَل  اُكْم  بِاْسِم    -«إِيَّ َيْعنِي 

ي، »-  َاْلَقائِِم    ، إِيَّاُكْم َوَالتَّنِْويهَ  ،«َيا َأَبا َعبِْد َاهللاِ: َفَقاَل ِيل  ، َوُكنُْت َأَراُه ُيِريُد َغْريِ

ْهرِ َليَغِ  َوَاهللاِ   ؟ َماَت أَْو َهَلَك بَِأيِّ َواٍد َسَلَك   :ُيَقاَل  ٰى َوَليَْخُمَلنَّ َحتَّ  ،يبَنَّ َسبْتًا ِمَن َالدَّ

َاملُْؤِمنِنيَ  َأْعُنيُ  َعَليِْه  َحتَّ   ،َوَلتَِفيَضنَّ  َاْلبَْحِر  َأْمَواِج  ِفينَِة ِيف  َالسَّ ِؤ  َكتََكفُّ   َال   ٰى َوَليُْكَفَأنَّ 

إِالَّ  َاهللاَُينُْجَو  َأَخَذ  َمْن  َقْلبِهِ   ،ِميثَاَقهُ     يَامَن ِيف  َاْإلِ ِمنْهُ   ،َوَكتََب  بُِروٍح  َدُه  َفَعنَّ    ،َوَأيَّ َوَلُرتْ

َة َراَيًة ُمْشتَبَِهًة َال  » ُيْعرَ اِْثنَتَا َعْرشَ ُل  ،ُف َأيٌّ ِمْن َأيٍّ «َما  :  َفَقاَل ِيل  ،َفبََكيُْت  :َقاَل َاملَُفضَّ

فَِداكَ   :ُقْلُت   ، »؟ُيبْكِيَك  َال   ،ُجِعْلُت  َتُقوُل َكيَْف  َوَأْنَت  َأْبكِي  َة  :    َعْرشَ اِْثنَتَا  «ُتْرَفُع 

»َراَيًة ُمْشتَبَِهًة َال  تِي َتْطُلُع فِيَها  كَ   َفنََظَر إَِىلٰ   :َقاَل   ؟  ُيْعَرُف َأيٌّ ِمْن َأيٍّ َالَّ َاْلبَيِْت  ٍة ِيف  وَّ

َجمْلِِسهِ  ِيف  ْمُس  ُمِضيئَةٌ :  َفَقاَل   ، َالشَّ ْمُس  َالشَّ   «َوَاهللاِ :  َفَقاَل   ، َنَعمْ   :ُقْلُت   ، »؟«َأَهِذِه 

  .)١( َألَْمُرَنا َأْضَوُأ ِمنَْها»

من    ٰى ، ملا ير ¨ خطاٌب يعكس حالة األمل التي يعيشها اإلمام املهدي فهو  

  .   قها عن أهل البيتتها وتفرُّ ه وتشتُّ ة جدِّ ُأمَّ 

أيب حممّ   :الطويس  الشيخ    ٰى رو التلعكربي، عن  أخربين مجاعة، عن  د 

بن    د بن عيلِّ ثني حممّ ي، قال: حدَّ القمِّ   الرازي، عن احلسني بن عيلٍّ   أمحد بن عيلٍّ 

  بن   ثني عيلُّ النيسابوري، قال: حدَّ د بن عبدة  بن حممّ   بنان الطلحي اآليب، عن عيلِّ 

  قال:  ،ثني الشيخ املوثوق به بمدينة السالم إبراهيم الرازي، قال: حدَّ 

 
 ). ٩/ ح ١٠/ باب ١٥٤و ١٥٣الغيبة للنعامين (ص  )١(
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يَعِة ِيف َاْخلََلِف  َفَذَكَر اِْبُن َأِيب    ،َتَشاَجَر اِْبُن َأِيب َغانٍِم َاْلَقْزِوينِيُّ َوَمجَاَعٌة ِمَن َالشِّ

ٍد   ُْم َكتَبُوا ِيف َذلَِك كِتَابًا َوَأْنَفُذوُه    ،  َخَلَف َلهُ َال وَ   َمَىضٰ   َغانٍِم َأنَّ َأَبا ُحمَمَّ ُثمَّ إِهنَّ

فِيهِ   ،َالنَّاِحيَةِ   إَِىلٰ  َتَشاَجُروا  بَِام  بَِخطِِّه    ،َوَأْعَلُموُه  كِتَاِهبِْم  َجَواُب  َوَعَىلٰ (َفَوَرَد    َعَليِْه 

َال    ): مُ آَبائِِه َالسَّ

ْمحَ   «بِْسِم َاهللاِ ِحيمِ ِن  َالرَّ َال   َعاَفاَنا َاهللاُ  ،َالرَّ اُكْم ِمَن َالضَّ َوَوَهَب    ،َلِة َوَاْلِفتَنِ َوإِيَّ

َاْليَِقنيِ  ُروَح  َوَلُكْم  َاملُنَْقَلِب   ،َلنَا  ُسوِء  ِمْن  اُكْم  َوإِيَّ اِْرتِيَاُب    ،َوَأَجاَرَنا  إَِيلَّ  ُأْهنَِي  ُه  إِنَّ

ينِ  َالدِّ ِيف  ِمنُْكْم  َدَخَلهُ   ،َمجَاَعٍة  ُوَال َوَما  ِيف  ِة  َوَاْحلَْريَ كِّ  َالشَّ ِمَن  ُأُموِرِهمْ ْم  نَا    ، ِة  َفَغمَّ

هِ    َفاَقَة بِنَا إَِىلٰ َوَال   ، َمَعنَا  ِألَنَّ َاهللاَ   ،  فِينَاَوَساَءَنا فِيُكْم َال   ، َلنَاَذلَِك َلُكْم َال  َوَاْحلَقُّ    ،َغْريِ

َعنَّا َقَعَد  َمْن  ُيوِحَشنَا  َفَلْن  َصنَ   ،َمَعنَا  َربِّنَاَوَنْحُن  َصنَائُِعنَا  ،ائُِع  َبْعُد  َيا    .َوَاْخلَْلُق 

ُدونَ   ، ءِ َهُؤَال  دَّ ْيِب َتَرتَ ِة َتنَْعكُِسونَ   ،َما َلُكْم ِيف َالرَّ َاْحلَْريَ     هللاَ اَ   َأَو َما َسِمْعتُمُ   ؟َوِيف 

 يَ   :وُل قُ يَ 
�
�
َ
أ ِطيُعوا  ا 

َ
َوأ ِطيُعوا اَهللا 

َ
أ يَن آَمنُوا  ِ

�
ُ�مْ َها ا�

ْ
ِمن ِر 

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
َوأ  

َ
  ا�ر�ُسول

تُِكْم َعِن  ] ٥٩[النساء:   مَّ
ُث ِيف َأئِ ؟ َأَوَما َعلِْمتُْم َما َجاَءْت بِِه َاْآلَثاُر ِممَّا َيُكوُن َوُحيَدَّ

  ،إَِليَْها َلُكْم َمَعاقَِل َتْأُوونَ  َأَوَما َرَأْيتُْم َكيَْف َجَعَل َاهللاُ؟ َاملَاِضَني َوَاْلبَاقَِني ِمنُْهْم  

ُكلََّام َغاَب َعَلٌم    ،َأْن َظَهَر َاملَاِيض    إَِىلٰ   ِمْن َلُدْن آَدَم    مًا َهتْتَُدوَن ِهبَاَوَأْعَال 

َعَلمٌ  َنْجمٌ   ، َبَدا  َطَلَع  َنْجٌم  َأَفَل  َاهللاُ  ؟َوإَِذا  َقبََضُه  َاهللاَ  َفَلامَّ  َأنَّ  َأْبَطَل    َتَعاَىلٰ   إَِليِْه َظنَنْتُْم 

َخْلِقهِ   ،ِدينَهُ  َوَبْنيَ  َبيْنَُه  بََب  َالسَّ َوَال َكالَّ   ،َوَقَطَع  َذلَِك  َكاَن  َما  َحتَّ   َيُكوُن  َتُقوَم    ٰى  

اَعةُ  َاهللاِ   ،َالسَّ َأْمُر  َكاِرُهونَ   َوَيْظَهَر  َوُهْم  َاملَاِيضَ  إِ وَ   .ُسبَْحاَنُه  َسِعيدًا    َمَىضٰ   نَّ 

َعَىلٰ  آبَ   َفِقيدًا  بِالنَّْعلِ   َحْذوَ   ائِِه  ِمنَْهاِج  َوِعْلُمهُ   ،َالنَّْعِل  َوِصيَّتُُه  ُهَو    ، َوفِينَا  َوَمْن 

هُ  َمَسدَّ ُهَو َيُسدُّ  َوَمْن  إِالَّ َال   ، َخَلُفُه  َمْوِضَعُه  ُينَاِزُعنَا  آثِمٌ   َظاِملٌ  إِالَّ َوَال   ،  ِعيِه ُدوَننَا  َيدَّ    

َكافِرٌ  َاهللاِ َوَلْوَال   ، َجاِحٌد  َأْمَر  َأنَّ  ُيْغَلُب َال   َتَعاَىلٰ     َال   ،   ُه  َوَال   َوِرسَّ ُيْعَلنُ ُيْظَهُر  َلَظَهَر    ،  

ُعُقوُلُكمْ  ِمنُْه   َ َتبَنيَّ َما  نَا  َحقِّ ِمْن  ُشُكوَكُكمْ   ،َلُكْم  َاهللاُ   ، َوُيِزيُل  َشاَء  َما    ، َكانَ   َلكِنَُّه 

ْصَداُر َكَام   ،ا َاْألَْمَر إَِليْنَاَوُردُّو  ،َوَسلُِّموا َلنَا  َفاتَُّقوا َاهللاَ   .َولُِكلِّ َأَجٍل كِتَاٌب    َفَعَليْنَا َاْإلِ
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يَرادُ  اِوُلوا َكْشَف َما ُغطَِّي َعنُْكمْ َوَال   ، َكاَن ِمنَّا َاْإلِ َوَتْعِدُلوا    ،  َمتِيُلوا َعِن َاْليَِمنيِ َوَال  ،  ُحتَ

َاملِ   إَِىلٰ  ِة َعَىلٰ   ، َالشِّ نَِّة َاْلَواِضَحةِ   َواِْجَعُلوا َقْصَدُكْم إَِليْنَا بِاملََودَّ   ، َفَقْد َنَصْحُت َلُكمْ   ، َالسُّ

ْشَفاِق    ، ِحُكْم َوَرْمحَتُِكمْ  َما ِعنَْدَنا ِمْن َحمَبَِّة َصَال َوَلْوَال   ، َعَيلَّ َوَعَليُْكمْ  َشاِهدٌ  َوَاهللاُ  َوَاْإلِ

ُخمَ   ، َعَليُْكمْ  َعْن  َاْلُعتُلِّ  َلُكنَّا  َالظَّاِملِ  ُمنَاَزَعِة  ِمْن  بِِه  ُاْمتُِحنَّا  َقِد  فِيَام  ُشُغٍل  ِيف  اَطبَتُِكْم 

الِّ اَملُتَتَابِِع ِيف َغيِّهِ  اِعي َما َليَْس َلهُ  ، لَِربِّهِ  اَملَُضادِّ   ، َالضَّ   َاْجلَاِحِد َحقَّ َمِن اِْفَرتََض اَهللاُ  ، َالدَّ

ِدي َاْجلَاِهَل   ، ِيل أُْسَوٌة َحَسنَةٌ     َوِيف اِْبنَِة َرُسوِل َاهللاِ  . اِصِب َالظَّاِملِ َاْلغَ  ، َطاَعتَهُ  َوَسُريْ

َعَملِهِ  َاْلَكافِرُ   ، َرَداَءُة  ُعْقبَ   َوَسيَْعَلُم  اَهللاُ ،  ارِ َالدَّ   ٰى ملَِْن  اَملََهالِِك    َعَصَمنَا  ِمَن  اُكْم  َوإِيَّ

ُكلِّ   ، َوَاْألَْسَواءِ  َوَاْلَعاَهاِت  بَِرْمحَتِهِ َوَاْآلَفاِت  َعَىلٰ   ، َها  َوَاْلَقاِدُر  َذلَِك  َوِيلُّ  ُه  َيَشاءُ   َفإِنَّ   ،َما 

َولِي�  َوَلُكْم  َلنَا  َوَحافِظاً َوَكاَن  َال   ، ا  َعَىلٰ َوَالسَّ َوَاملُْؤِمنَِني    ُم  َوَاْألَْولِيَاِء  َاْألَْوِصيَاِء  َمجِيِع 

ٰ  ، َوَبَرَكاُتهُ  َوَرْمحَُة َاهللاِ  َم َتْسلِيًام»  َعَىلٰ  اَهللاُ  َوَصىلَّ ٍد َوآلِِه َوَسلَّ   . )١( ُحمَمَّ

  ه األمر: من هيمُّ  الثالث: إىلٰ 

اخلطاب  من هيمُّ   ىلٰ إه  ه خطاب موجَّ إنَّ  فهذا  نفسه وخالصها،  نجاة  أمر  ه 

طريقة تعقل هبا    ىلٰ إن يوصلك  لك ممَّ   بدَّ   ، فالتعاىلٰ   ك ال تعقل أمر اهللا ه له أنَّ موجَّ 

اهللا سبحانه وتعاىلٰ  أنْ أمر  أمَّ   ، فعليك  أوليائه،  من  من  إا  تسمع  ذا مل تكن تسمع 

  د أمرك. فِس ك نفسك وتُ هلِ أوليائه فستُ 

الفقرة اآلتية َتْقبَُلونَ َوَال «  : وهذه الفقرة بقرينة  َأْولِيَائِِه  ِمْن  ت  »     يكون ه قد 

اإل  ىلٰ إاألقرب   هذا    ¨  مام مراد  أنَّ من    اخلطاب وتصديره كديباجة ملن يعتقد 

ا هم فيه وفتح الطريق  االرتباط به وصلته ووصله هلا أثر كبري يف ختليص الناس ممَّ 

  أمامهم. 

إىلٰ أنَّ   عىلٰ  اإلشارة  التالية  الفقرة  يف  سيأيت  أُ   ه  تُ ممَّ   ٰى خر وجوه  هذه  فرسِّ ا   

  . هباالفقرة ووجه تصدير الزيارة 

 
 ). ٢٤٥/ ح ٢٨٧ - ٢٨٥للطويس (ص الغيبة  )١(
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١٦ - »َن َوََ َِِِْوأ ِْ«:  

من    ٰى معن  م أيُّ فهَ ، وال يُ )١( ٰى العرشين معن  ُعدَّ هلا ما يزيُد عىلٰ   (األولياء): 

تُ الَّ إمعانيها   بقرينٍة  ويُ فهِ   املقصوَد،  أهمّ   دُّ عَ م  من  الوالية  عن  دارت    البحث  ما 

العقائديَّ  النقاشات  من  الكثُري  والفكريَّ حوله  تعاىلٰ ة  قال  الوالية،  آلية  تفسريًا    :ة 
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رَ    َوُهْم 
َ
قال  ٥٥(املائدة:    �اِكُعون الثقلني،  حلديث  الرشح  مقام  يف  وكذلك   (

َالثََّقَلْنيِ   رسول اهللا َتاِرٌك فِيُكُم  َبيْتِي    كِتَاَب َاهللاِ  :: «إِينِّ  َأْهَل  ِيت    َأَال   ،َوِعْرتَ

َبْعِدي ِمْن  َاْخلَلِيَفتَاِن  ا  َحتَّ   ، َوُمهَ َقا  َيْفَرتِ َاْحلَ   ٰى َوَلْن  َعَيلَّ  و)٢( ْوَض»َيِرَدا  من  ،  غريها 

  نت هذا املفاد. اآليات أو الروايات التي تضمَّ 

املعن  أنَّ   والقرينة عىلٰ  هو  هنا  بالوالية  أنَّ   ٰى املراد  يعني    العقائدي، والذي 

الويلُّ   الويلَّ  اإلهلي،  املنصب  صاحب  الشخص  املنزَّ   هو  السامء  مبعوث  عامَّ هو    ه 

الرصاط    مام املعصوم اآلخذ بيد الناس إىلٰ ينايف وظيفته يف هداية الناس، هو اإل

  املستقيم. 

أنَّ  هذا،  السابقة    وقرينة  إهليَّ تحدَّ تالفقرة  أوامر  عن  تُ ث  ال  إالَّ تعقَّ ة    ل 

جاءت هذه الفقرة   لها، ثمّ ن الناس من تعقُّ بياهنا، ليتمكَّ  بوجود من له القدرة عىلٰ 

إنَّ  تُ   لتقول:  ال  التي  مبارشةً تعقَّ املعاين  أ  ل  الوسائط  تعقَّ تُ   نْ يمكن  خالل  من  ل 

ًة، فلو  ل منهم خاصَّ قبَ تُ  أنْ   وال بدَّ   ،تكون عن طريقهم حرصاً   أنْ   بدَّ   ة، بل ال اإلهليَّ 

  ل. تعقَّ ال تُ   ل عن طريق أولياء اهللا تعاىلٰ قبَ مل تُ 

بمعنأمَّ  يرتبط  ما  يف  قَ   ، (تقبلون)  ٰى ا  من  قبوالً بِ فهي:  يقبُل  بمعن)٣( َل    ىٰ ، 

 
 / مادَّة ويل).٤٠٨/ ص ١٥لسان العرب (ج  )١(

 ).٦٨٦/١٥/ ح ٥٠٠(ص  أمايل الصدوق )٢(

 / مادَّة قبل). ٥٤٠/ ص ١١لسان العرب (ج  )٣(
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النفس   باليشء وميل  اختَّ إالرضا  ال يرفضه وقد  يقبل شيئًا فهو  قرارًا  ليه، فمن  ذ 

  عقبيه.  ام ينكص عىلٰ اإليامن به والسري خلفه، ومن نكص فإنَّ  باملوافقة عىلٰ 

ا ل:اا    

بالسامء  إنَّ  االرتباط  حقيقة  افرتضتها  والية  التي    وإنَّ   ، هناك  الغاية  هذه 

تكويني� إجه  يتَّ  اإلنسان   يَ ،  اليها 
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املهمَّ  هذه  تأمني  تعاىلٰ   ،ةعاتقهم  نَ   : قال 
ْ
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  ذلك، نذكر بعضًا منها:  عىلٰ  ا يدلُّ ويف الروايات الرشيفة الكثري ممَّ 

اهللا رسول  َعبَ   قال  َعبْدًا  َأنَّ  «َلْو  َاهللاَ:  ُيْذَبُح    َد  َكَام  ُذبَِح  ُثمَّ  َعاٍم  َأْلَف 

  .)١( َعَليِْه َعَمَلُه» بِبُْغِضنَا َأْهَل َاْلبَيِْت َلَردَّ َاهللاُ  َاهللاَ  ٰى َاْلَكبُْش ُثمَّ َأتَ 

حنظل بن  عمر  َاهللاِ   ة، وعن  َعبِْد  ِألَِيب  ُقْلُت  َاْلُقْرآِن    قال:  ِيف  آَيًة  إِنَّ   :

ُكنِي مَ :  َقاَل: «َوَما ِهَي؟» ُقْلُت: َقْوُل َاهللاِ  ،ُتَشكِّ
�
ُمت�ِقَ�  إِ�

ْ
 اُهللا ِمَن ا�

ُ
ب�ل

َ
تَق

َ
 �ا �

ٍء َشَكْكَت فِيَها]، ٢٧[املائدة:  ٰ  ،»؟َقاَل: «َوَأيُّ َيشْ   َوَصاَم َوَعبََد َاهللاَ  ُقْلُت: َمْن َصىلَّ

َام َيتََقبَُّل َاهللاُ ْنيَا    ، ِمَن َاملُتَِّقَني َاْلَعاِرفَِني»  ُقبَِل ِمنُْه؟ َقاَل: «إِنَّ ُثمَّ َقاَل: «َأْنَت َأْزَهُد ِيف َالدُّ

اُك ْبُن َقيٍْس؟» حَّ اُك ْبُن َقيْسٍ   ، ُقْلُت: َال   ، َأِم َالضَّ حَّ تََقبَُّل   يُ َقاَل: «َفَذلَِك َال   ، َبِل َالضَّ

  .)٢( ِممَّا َذَكْرَت» ءٌ ِمنُْه َيشْ 

تِي إَِذا ُذكَِر ِعنَْدُهْم إِْبَراِهيُم َوآُل    وقال رسول اهللا : «َما َباُل َأْقَواٍم ِمْن ُأمَّ

ْت ُقُلوُهبُمْ  ْت    ،َوَهتَلََّلْت ُوُجوُهُهمْ   ،إِْبَراِهيَم اِْستَبَْرشَ َوإَِذا ُذكِْرُت َوَأْهَل َبيْتِي اِْشَمَأزَّ

 
 ).١٣٠/ ح ١٦٨/ ص ١املحاسن للربقي (ج  )١(

 ).١٢٩/ ح ١٦٨/ ص ١املحاسن للربقي (ج  )٢(
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ِذي َبَعثَنِي بِاْحلَقِّ َنبِي�  ؟!ْت ُوُجوُهُهمْ َوَكَلحَ  ،ُقُلوُهبُمْ  بَِعَمِل   ا َلْو َأنَّ َرُجالً َلِقَي َاهللاَ َوَالَّ

َنبِي�  َاْلبَيِْت َما َقبَِل َاهللاُ َسبِْعَني  َاْألَْمِر ِمنَّا َأْهَل  َيْأِت بَِوالََيِة ُأوِيل  فًا َوَال   ا ُثمَّ َملْ    ِمنُْه َرصْ

  .)١( َعْدالً»

ة  غرار   غرارها العرشات هي عىلٰ   عىلٰ و وهذه األحاديث الرشيفة     ، آياتعدَّ
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ا ا:إ    

متُ   إنَّ  الوسائط  وتعاىلٰ ثِّ هذه  سبحانه  اهللا  إرادة  لنا  تعكس  التي  املرآة    ل 

هذا املنهج حرصٌي، ومن يريُد أْن يأمْن    نَّ إليه، وإومنهجه الذي وضعه إليصالنا  

  . ل ما يقوله األولياء وطاعتهميصُل من خالله، فعليه تقبُّ 

عتها السامء يف  ثنا عن هذه احلالة التي زرحدِّ جاءت هذه الفقرة املباركة لتُ 

تكوينيَّ  اقتضتها  وقد  باهللا  األرض  يرتبط  به  ما  إدراك  عن  وعجزه  اإلنسان  ة 

وتعاىلٰ  يبَق سبحانه  فلم  سبيل    ،  من  بمقدار    نْ أ  الَّ إله  التي  الوسائط  لتلك  يلجأ 

العبوديَّ  صور  روحه  مرآة  يف  تعكس  هبا  ليُ ارتباطه  عمالً  جسِّ ة،  ذلك  بعد  دها 

  . اتطبيقي� 

كُ  حفلت  احلقيقة  ب تُ وقد  هذه  لبيان  اآلثار  من  خمتلفة  بأشكال    ، األخبار 

 وإليك مجلة منها: 

إِنَّ    :   قال: ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللاِ   ، بن حازم   جاء يف (الكايف) عن منصور 

 
 ).٨/ ح ١١٥أمايل املفيد (ص  )١(
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بَِخْلِقهِ   َاهللاَ ُيْعَرَف  َأْن  ِمْن  َوَأْكَرُم  بِاهللاِ  ،َأَجلُّ  ُيْعَرُفوَن  َاْخلَْلُق    ، «َصَدْقَت»:  َقاَل   ،َبِل 

بِّ ِرًضا   ، اإِنَّ َمْن َعَرَف َأنَّ َلُه َرب�   :ُقْلُت    ،َوَسَخطاً   َفيَنْبَِغي َلُه َأْن َيْعِرَف َأنَّ لَِذلَِك َالرَّ

ُه َال  ْ   ،  بَِوْحٍي َأْو َرُسولٍ  ُيْعَرُف ِرَضاُه َوَسَخُطُه إِالَّ َوَأنَّ  َيْأتِِه َاْلَوْحُي َفَقْد َينْبَِغي  َفَمْن َمل

ُسَل  َالرُّ َيْطُلَب  َأْن  ةُ   ،َلُه  َاْحلُجَّ ُُم  َأهنَّ َعَرَف  َلِقيَُهْم  َضةَ   ،َفإَِذا  َاملُْفَرتَ َالطَّاَعَة  َهلُُم    .َوَأنَّ 

َاهللاِ   : لِلنَّاسِ   َوُقْلُت  َرُسوَل  َأنَّ  َاهللاِ     َتْعَلُموَن  ِمَن  َة  َاْحلُجَّ ُهَو    ؟ َخْلِقهِ   َىلٰ عَ   َكاَن 

َة َعَىلٰ     َرُسوُل َاهللاِ   َفِحَني َمَىضٰ   :ُقْلُت   ،َبَىلٰ   :َقاُلوا   َفَقاُلوا:   ؟َخْلِقهِ   َمْن َكاَن َاْحلُجَّ

ْنِديُق َالَِّذي َال   ، َاْلُقْرآنُ    َفنََظْرُت ِيف َاْلُقْرآِن َفإَِذا ُهَو ُخيَاِصُم بِِه َاملُْرِجُئ َوَاْلَقَدِريُّ َوَالزِّ

َحتَّ  بِِه  بُِخُصوَمتِهِ   ٰى ُيْؤِمُن  َجاَل  َالرِّ َال   ،َيْغلَِب  َاْلُقْرآَن  َأنَّ  إِالَّ َفَعَرْفُت  ًة  ُحجَّ َيُكوُن     

ِمنْ   ،بَِقيِّمٍ  فِيِه  َقاَل  َحق�   َفَام  َكاَن  ٍء  َهلُمْ   ، اَيشْ َاْلُقْرآنِ   : َفُقْلُت  َقيُِّم  اِْبُن    :َفَقاُلوا  ؟َمْن 

َيْعلَ  َكاَن  َقْد  َيْعَلمُ   ، مُ َمْسُعوٍد  َيْعَلمُ   ، َوُعَمُر  َفَلْم    ، َال   : َقاُلوا  ؟ ُكلَّهُ   :ُقْلُت   ، َوُحَذْيَفُة 

ُيَقاُل  َأَحدًا  إِالَّ   : َأِجْد  ُه  ُكلَّ َذلَِك  َيْعِرُف  ُه  َعلِي� إِنَّ َاْلَقْوِم  ،  ا    َبْنيَ  ُء  ْ َاليشَّ َكاَن  َوإَِذا 

َهَذا َأْدِريَال   :َفَقاَل  َهَذا  ،  َأْدرِ َال   : َوَقاَل  َهَذا  ، ي  َأْدِريَال   :َوَقاَل  َهَذا  ،  َأَنا    : َوَقاَل 

َعلِي�   ، َأْدِري َأنَّ  َاْلُقْرآنِ   ا  َفَأْشَهُد  َقيَِّم  َطاَعتُهُ   ، َكاَن  َضةً   َوَكاَنْت  َوَكاَن    ،ُمْفَرتَ

َعَىلٰ  َة  َاهللاِ  َاْحلُجَّ َرُسوِل  َبْعَد  اَْلُقْرآِن  ،    َالنَّاِس  ِيف  َقاَل  َما  َحقٌّ َوَأنَّ  :  َفَقاَل   ،َفُهَو 

 .)١( »«َرِمحََك َاهللاُ 

املؤمنني   أمري  إَِىلٰ وقال  َامِء  َالسَّ ِمَن  آَدُم  بِِه  َهبََط  ِذي  َالَّ َاْلِعْلَم  إِنَّ  «َأالَ   :  

َلْت بِِه َالنَّبِيُّوَن إَِىلٰ  ِة َخاَتِم َالنَّبِ   َاْألَْرِض َوَمجِيَع َما ُفضِّ َفَأْيَن    ،يِّنيَ َخاَتِم َالنَّبِيَِّني ِيف ِعْرتَ

بُِكمْ  َأْصَال   ، ُيتَاُه  ِمْن  ُنِسَخ  َمْن  َيا  َتْذَهبُوَن  َأْيَن  َمثَُلَها  َبْل  َهَذا  ِفينَِة  َالسَّ َأْصَحاِب  ِب 

َينُْجو  ،فِيُكمْ  َمْن  َهِذِه  ِمْن  َينُْجو  َفَكَذلَِك  َنَجا  َمْن  َهاتِيَك  ِيف  َنَجا  ملَِْن    ، َفَكَام  َوْيٌل 

  .)٢( َختَلََّف َعنُْهْم»

 
ة/ ح ١٦٩و ١٦٨/ ص ١(ج ) الكايف ١(  ). ٢/ باب االضطرار إٰىل احلجَّ

 ). ٥١(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(
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 ل ا : وا  

ُس   إنَّ   َومَ ،  ده وعصيانهًة اقتضتها طبيعة اإلنسان يف مترُّ نَّهناك 
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أنَّ ) فهو  ١٤٤عمران:   (آل تعاىلٰ   وسائطهم  هؤالء األولياء    يعلم  ه ال  وأنَّ   ،اهللا 

بل الغالب    ، ه يف اجلانب العميل تراه خيالفهممع ذلك كلِّ   ،  عن طريقهمالَّ إ ل  ُيقبَ 

هبم يؤمن  ال  الناس  بالوالية  فإنَّ   ، من  يقبل  ال  املسلمني  من  كبريًا  عددًا  جتُد  ك 

 . اهللا سبحانه وتعاىلٰ  ىلٰ إ ا للوصول طريقًا حرصي� 

   ذلك، منها ما عن أيب جعفر  نا عىلٰ يف األحاديث الرشيفة أخباٌر تدلُّ و
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يَامنَ :  يقول  ،]١٦  :اجلنّ [ َاْإلِ ُقُلوَهبُُم  ْبنَا  َوَال   ،«َألَْرشَ ِهَي  َأِيب    َيةُ َوَالطَِّريَقُة  ْبِن  َعِيلِّ 

  .)١( »  َطالٍِب َوَاْألَْوِصيَاءِ 

جعفر    وعن أيب  عن  النقَّاض،  ا  «َالنَّاُس    ، زكريَّ َيُقوُل:  َسِمْعتُُه  قال: 

بََع َهاُروَن      َصاُروا َبْعَد َرُسوِل َاهللاِ  بََع َاْلِعْجَل   بَِمنِْزَلِة َمِن اِتَّ َوإِنَّ    ، َوَمِن اِتَّ

  ، َاْلُقْرآنَ إِالَّ   َعِيلٌّ    ٰى َفَأبَ   َوإِنَّ ُعَمَر َدَعا  ، َاْلُقْرآنَ إِالَّ   َعِيلٌّ    ٰى َأَبا َبْكٍر َدَعا َفَأبَ 

َاْلُقْرآنَ إِالَّ   َعِيلٌّ    ٰى َوإِنَّ ُعثَْامَن َدَعا َفَأبَ  ُه َليَْس ِمْن َأَحٍد َيْدُعو إَِىلٰ   ،   َأْن َخيُْرَج    َوإِنَّ

اُل إِالَّ  جَّ   .)٢( َلٍة َفَصاِحبَُها َطاُغوٌت»َوَمْن َرَفَع َراَيَة َضَال  ، َسيَِجُد َمْن ُيبَايُِعهُ َالدَّ

إِنَّ َالنَّاَس َيْفَزُعوَن  :   قال: قلت أليب جعفر ،وعن عبد الرحيم القصري

وا  :إَِذا ُقْلنَا ِحيمِ :  َفَقاَل   ،إِنَّ َالنَّاَس اِْرَتدُّ إِنَّ َالنَّاَس َعاُدوا َبْعَد َما ُقبَِض    ، «َيا َعبَْد َالرَّ

  .)٣( َأْهَل َجاِهلِيٍَّة...»   ُسوُل َاهللاِ رَ 
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  رغم معرفة احلقِّ ف   ،ث عن حال الناس يف ذلك الزمانهذه األخبار تتحدَّ 

ه مل يطرق أسامعهم حديث  ومل هيتدوا هبداه وكأنَّ   بعوا احلقَّ م مل يتَّ ووضوحه فإهنَّ 

أمانًا     الثقلني وال حديث السفينة وال حديث النجوم الذي جعل أهل البيت

األُ  فيها  مَّ هلذه  الضالل ونجومًا هيتدون  األمواجإة من  هبم  هم  لكنَّ  ،ذا تالطمت 

ُس  ركبوا  لألسف  أنْ فُ ويا  لبثت  فام  باطنها،  عن  ظاهرها  أغراهم  أغرقتهم    نًا 

وعىلٰ  عليهم  وباالً   وكانت  خلفهم  سار  حتدَّ   . من  ما  بديع  أئمَّ ومن  به  أهل  ث  ة 

ه كان يعيش يف زماٍن  له للباطل رغم أنَّ تقبُّ   ةعن نفس اإلنسان وكيفيَّ     البيت

النبيُّ  م رسعان ما   أهنَّ سون من الصحابة إالَّ واملقدَّ     والويلُّ     يعيش فيه 

  ة. انحرفوا عن اجلادَّ 

الصادق اإلمام  َاهللاَ دِّ ُحي     فهذا  «إِنَّ  فيقول:  احلالة  إَِذا      ثنا عن هذه 

َحتَّ  َوَقْلبُُه  َسْمُعُه  َهلَا  َفَأَضاَء  ُنوٍر  ِمْن  ُنْكتًَة  َقْلبِِه  ِيف  َنَكَت  َخْريًا  بَِعبٍْد  َيُكوَن    ٰى َأَراَد 

َوإَِذا َأَراَد بَِعبٍْد ُسوءًا َنَكَت ِيف َقْلبِِه ُنْكتًَة َسْوَداَء    ، َما ِيف َأْيِديُكْم ِمنُْكمْ   َأْحَرَص َعَىلٰ 

َهلَ  َوَقْلبُُه»َفَأْظَلَم  َسْمُعُه  َتَال   ، ا  َاْآلَيةَ ُثمَّ  َهِذِه     :  
ْ
ح َ ْ

�َ� ِديَُه 
ْ
ه

َ
�  

ْ
ن

َ
أ اُهللا  يُرِِد  َمْن 

َ
�

َرهُ  
ْ
ِم  َصد

َ
ِْسال

ْ
ِ�  �ِإل ُد  ع� يَص� ما 

�
ن
َ
أ
َ
ك  

ً
 َحرَجا

ً
َضي�قا َرهُ 

ْ
 َصد

ْ
َعل

ْ َ
ُه �

�
يُِضل  

ْ
ن

َ
أ  

ْ
يُرِد َوَمْن 

مَ    .)١( ]»١٢٥[األنعام:  اءِ ا�س�

رغم      انحراف الناس عن أهل البيت  ا يسأل عن رسِّ الكثري منَّ  ولعلَّ 

   أنْ الَّ إام يلبث  فوضوح واليتهم، وعن عصيان بعض من يؤمن هبم وهو يواليهم  

حمرَّ  ويقرتف  هناك  من  وواجبًا  هنا  من  واجبًا  وحمرَّ يرتك  هنا  من  هناك  مًا  من  مًا 

أنَّ  املؤمنني  رغم  أمري  القدِّ     إمامه  اإلهليذاك  الربَّ   يس  كان  واملعصوم  اين 

خياف من املعصية ويبكي ليله عندما ختالج نفسه ذكر القيامة واحلساب والوقوف  

ْن    :الكريملسان القرآن    األرباب، فيأيت اجلواب عىلٰ   بني يدي ربِّ 
َ
� 

ُ
ِف

ْ
�

َ
َسأ

 
 ). ٦/ باب يف ترك دعاء الناس/ ح ٢١٤/ ص ٢الكايف (ج  )١(



 رشح زيارة آل ياسني  ......................................................................  ٥٦

َق� آيَ 
ْ
ا�  ِ�ْ

َ
بِغ رِض 

َ ْ
األ  �ِ  

َ
ُون ��

َ
تَك

َ
� يَن  ِ

�
ا� تعاىلٰ   ، )١٤٦(األعراف:    اِ�َ    فاهللا 

املتكربِّ  واٍد واحلقَّ جعل  واٍد آخر  ين يف  احلقِّ   ، يف  قلوهبم وعقوهلم عن    ، ورصف 

والرتفُّ ألهنَّ  الكربياء  جعلوا  أنْ م  من  فبدالً  عنه،  بديالً  االنقياد  يتَّ   ع  طريق  خذوا 

اختَّ لَّ ُس  تصنًُّام  الكربياء  رداء  معاً ذوا  االثنني  ذلك  .عًا فخرسوا  جيعل    ويف  الصدد 

البيت  احلقِّ     أهل  قبول  عن  اإلنسان  هو    امتناع  للصادقني  واإلذعان 

اإل فكون  حيتاج  االستكبار،  بطبعه  الطاهرة    ىلٰ إنسان  العرتة  من    الصادقني 

الطبع  ىلٰ إإليصاله   هذا  ينايف  واالستعالء  ، مقصده  الكرب  بسبب    ،طبع  فينرصف 

  قال:   ، والقبول به، فعن حكيم  هذا الرداء الذي ألبسه نفسه عن االنصياع للحقِّ 

ْحلَادِ  ٰى َعْن َأْدنَ     َسَأْلُت َأَبا َعبِْد َاهللاِ ْربَ أَْدَناُه»: َقاَل  ، َاْإلِ
  .)١( «إِنَّ َاْلكِ

١٧  - »َ َُِرُا ُْ َ َِ  ْ َْ َنُُِْ«:  

لنا معرفة أفضل األشياء بأفضل  قدِّ يُ   اهللا تعاىلٰ   الفقرة الرشيفة تقول: إنَّ  م 

الشخص    ،قرُ الطُّ  توصل  أراد  إغايته    ىلٰ إوالتي  أهل    ،بعهايتَّ   نْ أذا  من  فيكون 

باألُ التبرصُّ  الواقع    ،مور وحقائق األشياء  التحذير واإلنذار، ولكن  وهي طريقة 

القوم الذين جتمعهم رابطة   نَّ أ الَّ إ له تعاىلٰ بَ ت من قِ مَ خدِ هذه الطريقة استُ  نَّ أم رغ

عملي�  استنكروا  فعلي� اإليامن  وابتعدوا  املقدَّ ا  الطريقة  هذه  عن  ومل  إمة  ا  ليهم 

  هم. استنكاٍر يصدر بحقِّ  يزاولوها، فكان أشدّ 

املعاين اللغويَّ    ،يل لبعض معاين الفقرةظهوٍر أوَّ   ىلٰ إة للكلامت ما يشري  ويف 

إنَّ  العلوم   حيث  بأفضل  األشياء  أفضل  تعاىلٰ )٢(احلكمة تعني معرفة  م  قدِّ يُ   ، فاهللا 

  من خالل الوحي اإلهلي والنور الذي ال جهل فيه مع أنَّ   ق الفضىلٰ رُ للناس الطُّ 
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مور وحقائق   باألُ أهل التبرصُّ ذلك هم    ىلٰ إمن يلتفت    نَّ إالناس ال يذعنون، نعم  

  بعض الناس باحلكامء.  َف ِص لذلك وُ  ،األشياء

يُ  املعنؤكِّ وما  هذا  تعني    نَّ أ  ٰى د  واحلجَّ يف  (بالغ)  النافذ  اليشء  ة  اللغة: 

  . ة واضحة بلغت غايتهاأي حجَّ  ) حكمة بالغة: ( فإذا قيل ،)١( القاطعة

 ا  َومَ   ٰى معن   نَّ أ ويزيد األمر وضوحًا  
ْ

ِ� اآل
ْ
غ

ُ
رُ يَ �

ُ
)  ١٠١  (يونس:   اُت َوا��ذ

ه  وكأنَّ   ، من معرفة بأفضل األشياء   مه تعاىلٰ قدِّ عي عدم كفاية ما يُ ن يدَّ ب عمَّ ه تعجُّ أنَّ 

ر التي تأتيكم بالعلم اإلهلي من خالل أهل التبرصة واملعرفة ال  ذُ فإذا كانت النُّ  : يقول 

كم  نَّ أ فجاء االستنكار    ؟ نوا ظوا وتتيقَّ ع فإذن ما عساه يغنيكم بعدها لكي تتَّ   ، تغنيكم 

  . ر ذُ بعوا هذه النُّتتَّ   أنْ   بدَّ   ا ال كم لو كنتم مؤمنني حق� ألنَّ   ، لستم بمؤمنني 

تتحدَّ   وكأنَّ  ادِّ الفقرة  حالة  عن  عىلٰ عائيَّ ث  تعاىلٰ   ة  قوله     : غرار 
َ
ِت  ق

َ
ال

رَ 
ْ
ع

َ ْ
 األ

َ
َول ِمنُوا 

ْ
تُؤ ْم 

َ
�  

ْ
ل

ُ
ق ا 

�
آَمن وا  اُب 

ُ
و�

ُ
ق ْمنَ ِ�ْن 

َ
ْسل

َ
ِ أ

ْ
اإل ُخِل 

ْ
يَد ا  م�

َ
َو� ِ� يمَ ا   

ُ
ان

و�ُِ�مْ 
ُ
ل
ُ
  ). ١٤(احلجرات:   ق

التلبُّ  من  اإلمام وخوفًا  كالم  جاء  احلالة  هبذه  الفقرتني      س  يف 

  ...».  ِمْن َأْولِيَائِِه َتْقبَُلونَ َوَال ، ِه َتْعِقُلونَ ْمرِ  ِألَ َال : «   السابقتني حيث قال

تتضمَّ و نُ ن  الفقرة  األبحاث  من  خالل  سلِّ جمموعًة  من  عليها  الضوء  ط 

  لنقاط التالية: ا

  حال الناس يف اهلداية:  -   ١

تتكلَّ  القواعد  من  جمموعة  تتضمَّ توجد  العقيدة  عنها  أنَّ م  تعاىلٰ   ن  ال    اهللا 

ل هلداية  رِس يُ   ، فاقتضت حكمته أنْ ه يلزم النقص عليه تعاىلٰ ألنَّ   ،ةيبارش عامل املادَّ 

أشخاصًا من جنسهم يأخذون بيدهم لتحقيق الغرض من إجيادهم، قال  الناس  

نَ   :تعاىلٰ 
ْ
رَْسل

َ
أ  

ْ
د

َ
ق َمْن   

َ
ة
�
رُُسِلنَ ُسن ِمْن   

َ
ك

َ
بْل

َ
�  ا 

َ
َوال تِنَ ا 

�
�ُِس� ُد  ِ

َ
�    

ً
ِو�ال

ْ َ
�   �ا 
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وألنَّ ٧٧(اإلرساء:   السُّ   ).  اإلهليَّ نَّهذه  السُّ ة  من  اإلرسال  يف  تتبدَّ نَ ة  ال  التي  ل  ن 

اخلالق   حكمة  جنبتني:  نْ أاقتضت  له  اهلداية  للناس  ينقل  الذي  اجلنبة    يكون 

وحيانيَّ إهليَّ   وىلٰ األُ  برشيَّ ة  الثانية  واجلنبة  ترابيَّ ة،  خالل  ة  من  األحكام  لينقل  ة، 

البرشيَّ   ،ةاإلهليَّ  خالل  من  تعاىلٰ   ىلٰ إ ة  وتصل  قال  ٌ   :البرش، 
َ

�َ� ا 
َ
ن
َ
أ ما 

�
إِن  

ْ
ل

ُ
ق

 ٰ
َ

يُو� ُ�ْم 
ُ
ل
ْ
مَ   ِمث

�
�
َ
أ  � وَ إِ�َ إٌِ�  إِ�ُهُ�ْم   ا 

َ
� َمْن 

َ
�  

ٌ
 اِحد

َ
لِق يَرُْجوا   

َ
  ن

ْ
َمل

ْ
يَع

ْ
ل
َ
ف َر��ِه  اَء 

 َص 
ً
َمال

َ
� 

َ
 َوال

ً
 بِِعبَ اِ�ا

ْ
ِك

ْ
�ُ�  

ً
َحدا

َ
ةِ َر��ِه أ

َ
)، ولكن الناس مل  ١١٠(الكهف:   � اد

ذ  إ  ؟ ا الوالية علينامنَّ ه كيف يكون لبٍرش  فجاءت اعرتاضاهتم أنَّ   ،يستسيغوا ذلك

هذه    يريدون بذلك االعرتاض عىلٰ   ،و شيئًا آخر غري البِرش أكًا  لَ يكون مَ   أنْ   بدَّ   ال

   كام نقل القرآن عن لساهنم قائالً:  ،ةنَّالسُّ 
َ
ق

َ
ْوِمِه �

َ
ُروا ِمْن ق

َ
ف

َ
يَن � ِ

�
 ا�

ُ َ
َمأل

ْ
 ا�

َ
ال

رَ مَ 
َ
نَ ا ن

َ
ل
ْ
 ِمث

ً
ا

َ
�َ� 

�
رَ ا َومَ اَك إِال

َ
رَ اَك  ا ن

َ
يَن ُهْم أ ِ

�
 ا�

�
 إِال

َ
بََعك

�
َ ا�

ُ
ِي َومَ ا بَ اِذ�

ْ
أ ا  اِدَي ا�ر�

رَ 
َ
يْنَ   ىٰ ن

َ
ُ�ْم َعل

َ
 ل

َ
ُ�ْم �

�
ُظن

َ
� 

ْ
ٍل بَل

ْ
ض

َ
  : )، وقال تعاىلٰ ٢٧(هود:    �ِذبَِ�  ا ِمْن ف

 َجَ َوم  
ْ
إِذ ِمنُوا 

ْ
يُؤ  

ْ
ن

َ
أ ا��اَس  َمنََع  ُهدَ ا 

ْ
ا�    ىٰ اَءُهُم 

َ
ق  

ْ
ن

َ
أ  

�
اإِال  

َ
َ�َعث

َ
أ وا 

ُ
  ا�

ً
ا

َ
�َ� ُهللا 

  
ً
   :)، وقال تعاىلٰ ٩٤(اإلرساء:    �رَُسوال

َ
ق

َ
ا وَ �

�
 ِمن

ً
ا

َ
�َ�

َ
وا أ

ُ
  ا�

ً
ا إِذا

�
بُِعُه إِن

�
�
َ
 ن

ً
اِحدا

 
َ

ِ� َضال
َ
  ). ٢٤(القمر:   �ٍل وَُسُعٍر ل

عىلٰ  استنكارًا  كثرية  بآيات  اجلواب  لُس   فجاء  وحتكيًام  اإلرسالنَّهؤالء    ، ة 

يقول م�    : تعاىلٰ   حيث 
ُ
نَ �

ْ
رَْسل

َ
نَ أ

َ
رُُسل مَ ا   

� ُ
� ا 

ْ
�

َ
ت جَ ا  هَ ا 

ُ
رَُسو�  

ً
ة م�

ُ
أ بُوُه اَء 

�
ذ

َ
ك   ا 

تعاىلٰ ٤٤(املؤمنون:   وقال   ( :   َنَ َوم
ْ
رَْسل

َ
أ ُهْم  ا 

�
إِ�  

�
إِال ُمرَْسِلَ� 

ْ
ا� ِمَن   

َ
ك

َ
بْل

َ
� ا 

ْسواقِ 
َ ْ
األ  �ِ  

َ
ون

ُ
َو�َْمش عاَم  الط�  

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
َأ

َ
�    :تعاىلٰ ٢٠(الفرقان وقال   ( :    ْو

َ
َو�

نَ 
ْ
نَ َجَعل

ْ
ََعل

َ
�  

ً
�

َ
َ�ل �َْسنَ اهُ 

َ
ل
َ
َو�  

ً
رَُجال مَ اهُ  يِْهْم 

َ
َعل   ا 

َ
ِ�ُسون

ْ
يَل )،  ٩(األنعام:    �ا 

نَ َومَ   : وقال تعاىلٰ 
ْ
رَْسل

َ
 بِِلسَ ا أ

�
 اُهللا َمْن ا ِمْن رَُسوٍل إِال

�
يُِضل

َ
ُهْم �

َ
� َ ْوِمِه ِ�ُبَ��

َ
اِن ق

 
َ
وَ �َش  اُء 

َ
�َش َمْن  ِدي 

ْ
َِكيُم  �َه

ْ
ا� َعِز�ُز 

ْ
ال َوُهَو  اآليات  ٤(إبراهيم:    �اُء  فهذه   ،(

ال    اهللا تعاىلٰ   نَّ أو  ،ة يف اهلدايةة اإلهليَّ نَّا ُس هنَّ أو  ، حقيقة اإلرسال  د عىلٰ ؤكِّ املباركة تُ 
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 : اخللق، قال تعاىلٰ  ة البالغة عىلٰ ة لكي تكون له احلجَّ نَّ ل هذه السُّ بدِّ  ويُ غريِّ يُ 
ً
رُُسال

 ٰ
َ َ

� اِس 
�
�ِلن  

َ
يَُ�ون  

�
ِ�َال ِذِر�َن 

ْ
َوُمن �َن  ِ

�
   ُم�َ�

َ
َو� ا�ر�ُسِل  َد 

ْ
َ�ع  

ٌ
ة ُحج� اُهللا اِهللا   

َ
ن

 
ً
 َحِكيما

ً
  ). ١٦٥(النساء:   �َعِز�زا

اهلداية،    و ه   اهذ يف  الناس  ربُّ الَّ إحال  رحم  من  قال    ، ك  هم،  ما  وقليل 

ِمنَِ�  َومَ   :تعاىلٰ 
ْ
بُِمؤ َحَرْصَت  ْو 

َ
َو� ا��اِس   ُ

َ
�

ْ
�

َ
أ وقال  ١٠٣(يوسف:    �ا   ،(

 َومَ  :تعاىلٰ 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
 َوُهْم ُ��

�
ُُهْم بِاِهللا إِال َ�

ْ
�

َ
ِمُن أ

ْ
  . )١٠٦(يوسف:  �ا يُؤ

الكلَّ إ التي خياطب هبا  هي  البالغة  فاحلكمة  اال  ذن  لتزام  ولكن واقعها يف 

  ثت عنها النصوص السابقة. ن التي حتدَّ نَ ، مصداقًا لآليات والسُّ هو األقّل 

  عدم اإليامن؟  هل اإلنسان جمبور عىلٰ  -   ٢

يمكنه   نَ   نْ أ اإلنسان  اخلري عىلٰ جْ خيتار  الرشِّ جْ نَ   د  تعاىلٰ د  اهللا  وقد ترك  له    ، 

إىلٰ ذلك   الطريق وهداه  له  ح  أن وضَّ السبيل،    بعد  قال: سواء  نَ   حيث 
ْ
َد�

َ
ه ا 

�
اهُ  إِن

 
َ
ا ش  إِم�

َ
ِ�يل   ا�س�

ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ك  َو�ِم�

ً
  حيتجَّ   نْ أ أحٍد    )، فال يمكن أليِّ ٣(اإلنسان:    �اِكرا

(إنَّ  فيقول:  اإليامن   ني جمبور عىلٰ بعد ذلك  مؤاخذيت    للباري تعاىلٰ   وال حيقُّ   ،عدم 

حيقُّ   ، ذلك  عىلٰ  الناس  هيُّ ألكم    وال  قد    ، تلوموين  نْ أ ا  والرشور  كثرية  فاملغريات 

مل أجد من يأخذ بيدي للخالص منها وهيديني سبيل   نْ أ ليها بعد  إتكالبت، فملت  

حجَّ هنَّ إ الشاكرين)،   داحض ا  فاحلجَّ ةة  تعاىلٰ ،  هللا  البالغة  حجَّ   ، ة  من  أعظمها  ة  وما 

نت لكم سبيل  وبيَّ  ، قد تركت لكم االختيار ويقول هلم: بليغة حيث خياطب الناس 

تعاىلٰ   ، اخلري  قال  انحرفتم،  ا    : مع ذلك 
�
آَمن وا 

ُ
و�

ُ
ق

َ
�  

ْ
ن

َ
أ وا 

ُ
�َ يُ�ْ  

ْ
ن

َ
أ ا��اُس  َحِسَب 

َ
أ

 
َ

ال   َوُهْم 
َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
�  �    :منه  ٢(العنكبوت ينفلت  ال  واالمتحان  الفتنة  فقانون   ،(

أحداً، فجاء دور   ومل يستثن  مع به الكلُّ ة اإلرسال س نَّ قانون اهلداية وُس  نَّ أ كام  ، أحد

اإل وأنْ اختيار  أيِّ   نسان  يف  نفسه  أنْ   يضع  وعليه  ملي� فكِّ يُ   موضع،  أنَّ ر  وطويالً    ا 

  يشء سيستثمره وحيافظ عليه.   رأس ماله وأثمن ما عنده وهو الوقت يف أيِّ 
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  : رُ ُذ النُ  نِ غْ فام تُ  -   ٣

ُحي   ٰى يبق األلبابريِّ سؤال  ذوي  النُّ   ،   هؤالء  كثرة  مع  نجد  ذَّ إذ  واهلداة  ار 

  األكثر منحرفني وعصاة! 

  كلَّ   أنَّ   إىلٰ د أمام أعيننا هي يف الواقع تشري  هذه احلقيقة التي نراها تتجسَّ   إنَّ 

يبذل من    فبمقدار ما   ، ف حسب ما دأب عليه من هتذيب نفسه وتربيتهافرد يترصَّ 

 عن رذائلها ومساوءها  الق والتخيلِّ خ بمكارم األ صالح نفسه والتحيلِّ إ  جهد عىلٰ 

أنْ  حيتاج  وال  بلسانه  ينعكس ذلك يف سلوكه  العامل  إا  مَّ أ  . يرتمجه  هذا  ذا ضعف 

يكون    فرٍد سيكون عرضًة لتالعب الشيطان به وتقاذف األهواء له، فتارةً   أيَّ   فإنَّ 

  . هؤالء  ىلٰ إ هؤالء وال  مذبذب ال إىلٰ   ، الشامل  اليمني وتارًة يف أقٰىص  يف أقٰىص 

التصوُّ   أنَّ   عىلٰ  إلقاء  تتجاوز  ال  الشيطان  ذهن  غواية  يف  الباطلة  رات 

 َومَ ، غواية الناس  ة عىلٰ ه ليس لديه سلطة تكوينيَّ ألنَّ  ، اإلنسان
َ
يُْ�ْم  ا �

َ
 ِ� َعل

َ
ن

طَ 
ْ
 ِمْن ُسل

َ
ال

َ
اْستََجبْتُْم ِ� ف

َ
ف َعْوتُُ�ْم 

َ
 د

ْ
ن

َ
أ  

�
إِال َسُ�ْم مَ   اٍن 

ُ
ف
ْ
�
َ
أ وُ�وا 

ُ
َو� وُ�وِ� 

ُ
ل
َ
ا ت

ِِخُ�مْ 
ْ

ا بُِم�
َ
ن
َ
  ). ٢٢(إبراهيم:   ... أ

ا ديوا :ت اواا   

عن النذير واهلادي ودوره     ثت الكثري من روايات أهل البيتلقد حتدَّ 

  نموذٍج منها ينري دربنا: ط الضوء عىلٰ سلِّ يف هداية الناس، ونُ 

مَ :  يف تفسري قوله تعاىلٰ 
�
 إِ�

َ
ْوٍم ه

َ
 ق

� ُ
ِذٌر َولِ�

ْ
َت ُمن

ْ
ن
َ
  ، )٧(الرعد:    �اٍد  ا أ

إَِىلٰ أبو جعفر  قال   َهيِْدهيِْم  َهاٍد  ِمنَّا  َاهللاِ   : «لُِكلِّ َزَماٍن  َنبِيُّ  بِِه  ُثمَّ      َما َجاَء 

  .)١( َاْهلَُداُة ِمْن َبْعِدِه َعِيلٌّ ُثمَّ َاْألَْوِصيَاُء َواِحٌد َبْعَد َواِحٍد»

عنها، قال: «ُكلُّ إَِماٍم َهاٍد لِْلَقْرِن َالَِّذي    َل عندما ُسئِ     عن أيب عبد اهللا و

 
ة / باب ١٩٢و ١٩١/ ص ١(ج ) الكايف ١(  ).٢هم اهلداة/ ح   أنَّ األئمَّ
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فِيِهْم» فاآلية  )١( ُهَو  البيت يف  ،  أهل  عىلٰ     تفسري  دليالً  اإلمام    تكون  إمامة 

،  من وجود اإلمام   بدَّ   قوٍم هاٍد يف قرهنم، فال  لكلِّ   إذ اشرتطت أنَّ ،  ¨  املهدي 

عىلٰ  وبمقتٰىض   وعالوة  األئمَّ أدلَّ   ذلك  حرص  وستأيت  ة  كثرية  وهي  عرش  باثني  ة 

  . طول العمر أيضاً الغيبة و يكون هذا املفاد دليالً عىلٰ 

املؤمنني  أمري  َأهْ   وعن  ِمنَّا  «َفَليَْس  إِالَّ :  إَِماٌم  َاْلبَيِْت  َعاِرٌف  َل  َوُهَو   

َأْهِل َوَال  َاهللاِ بَِجِميِع  َقْوُل  َوَذلَِك  َتبَاَركَ َيتِِه،  مَ   :َتَعاَىلٰ وَ    
�
ْوٍم  إِ�

َ
ق  

� ُ
ِذٌر َولِ�

ْ
ُمن َت 

ْ
ن
َ
أ ا 

 
َ
  .)٢( ]»٧[الرعد:   �اٍد ه

الباقر جعفر  أيب  «َأَما      وعن  قائالً:  الرشيفة  اآلية  َما    َوَاهللاِ شارحًا 

اَعِة» َوَما َزاَلْت فِينَا إَِىلٰ  ،َذَهبَْت ِمنَّا   .)٣( َالسَّ

ُمذْ     وعن الصادق َاْألَْرُض  َختُْل  «َملْ  َاهللاُ   قائالً:  ٍة هللاِِ   َخَلَق  ِمْن ُحجَّ   آَدَم 

َمْستُورٍ  َغائٍِب  َأْو  َظاِهٍر َمْشُهوٍر  إَِىلٰ َوَال   ، فِيَها  َختُْلو  اعَ     َالسَّ َتُقوَم  ٍة هللاِِ َأْن  ِمْن ُحجَّ   ُة 

َاهللاُ  ،فِيَها ُيْعبَِد  َملْ  َذلَِك  الَ  َلُه:    ،»َوَلْو  َاْلَغائِِب  قِيَل  ِة  بِاْحلُجَّ َالنَّاُس  َينْتَِفُع  َفَكيَْف 

َحاُب»: َقاَل  ؟ َاملَْستُورِ  َها َالسَّ ْمِس إَِذا َسَرتَ   .)٤(«َكَام َينْتَِفُعوَن بِالشَّ

١٨  - »ا ََُو ََْ ِدَِ ِا إ ََِِذاْدَرا أُا َِ َ 

إ َِو اإَْ  اَ َل ا ََ«:  

  ، منها: ة معانٍ بعدَّ  ة ت مفردات الفقرلَ عمِ استُ 

ُهَو   : ، قال تعاىلٰ ، وهو من أسامء اهللا )٥( العافية  ٰى السالم يأيت بمعن - ١

 
ة ١٩١/ ص ١(ج ) الكايف ١(  ). ١هم اهلداة/ ح  / باب أنَّ األئمَّ

 ).١٩٨(ص ) خمترص بصائر الدرجات ٢(

ة ١٩٢/ ص ١(ج ) الكايف ٣(  ). ٤هم اهلداة/ ح  / باب أنَّ األئمَّ

 ). ٢٢/ ح ٢١/ باب ٢٠٧(ص ين ) كامل الدِّ ٤(

العربيف  ابن منظور  قال  )  ٥( مادَّة سلم)٢٩٠و  ٢٨٩/ ص  ١٢(ج    لسان  (تسلَّ /  منه تربَّ :      ...، أم 
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َ

ال ِي 
�

ا�  اُهللا 
َ

ال ا�س� وُس 
�
د

ُ
ق
ْ
ال  

ُ
َمِلك

ْ
ا� ُهَو   

�
إِال إَِ�  عىلٰ ٢٣(احلرش:    مُ   يأيت    )،  ما 

  ». َياَسنيَ آِل  ٌم َعىلٰ َسَال بيانه يف فقرة: «

َال «  -  ٢   - وهو السالم   -  ذ ونستجري باهللا تعاىلٰ نا نتعوَّ »: معناه أنَّ ُم َعَليْنَا السَّ

ين والبدن، وهو حتصني  ة والعافية يف الدِّ الصحَّ   ونسأله تعاىلٰ   ، بالء وسوء  من كلِّ 

حفيظًا علينا لكي    - السالم    -  وجعل اهللا تعاىلٰ   ،عيب ونقص  من كلِّ   باهللا تعاىلٰ 

  ذلك.  ننجو به من كلِّ 

:آن اا  :ما ا  

أنَّ  الزيارة  عىلٰ   سياق  السالم  هو  هنا  السالم  من  ،  ¨  ة احلجَّ   املقصود 

معن قِ   ٰى فيكون  من  قالبَ السالم  كام  عليه  التوجُّ ¨  لنا  أردتم  «إذا  إىلٰ :  بنا  اهللا    ه 

عىلٰ  هو  تعاىلٰ   فقولوا...»  قوله     : غرار 
َ

رَِحيٍم  َسال رَب�  ِمْن   
ً
ْوال

َ
ق   �ٌم 

منَّ   ،)٥٨  (يس: إذعان  عليه  بأنَّ فسالمنا  املعصوم  ا  هو  كلِّ املنزَّ   ه  عن  آفة    ه 

  وعيب ونقص. 

يريدوكأنَّ  الزائر  نبِّ يُ   أنْ   ̈   ام  الرشيفة    - ه  بزيارته  البدء  ه  أنَّ   إىلٰ   - وقبل 

ولألنبياء  للغيب  عىلٰ قال:  لذلك  ،    امتداد  علينا»  اهللا    «السالم  «عباد 

تعاىلٰ  قال  َت   :الصاحلني»، 
َ
َرأ

ْ
َوا� نُوٍح  َت 

َ
َرأ

ْ
ا� ُروا 

َ
ف

َ
يَن � ِ

�
�ِ�  

ً
ال

َ
َمث اُهللا  َ�ََب 

 
َ
وٍط �

ُ
تَ �

َ
ِمْن ِعبَ � بَْديِْن 

َ
َت �

ْ َ
 ا �

َ
 ا َص اِدن

َ
خ

َ
ِ ف

ْ
تَ اِ�َ�

َ
،  )١٠(التحريم:    ...  ا اُهمَ ا�

أنَّ مذكِّ  تعاىلٰ   رًا  اهللا  قاله  ما  هي  املعاين  هو  التوجُّ   أنَّ   ¨  نصَّ حيث    ، هذه  إليه  ه 

نا  وإلينا...»، وأنَّ   اهللا تعاىلٰ   ه بنا إىلٰ : «إذا أردتم التوجُّ ¨  ، قالاهللا تعاىلٰ   ه إىلٰ توجُّ 

 : نقول كام قال اهللا تعاىلٰ 
َ

ٰ َسال
َ َ

   ٌم �
ْ

  ). ١٣٠ات:  (الصافَّ  �اِسَ� يَ إِل

 
   ...وقيل   ...، لسالمته من العيب والنقص   ، من السالم، اسم اهللا تعاىلٰ   التسليم مشتقٌّ و   ، السالمة العافية :  

َس  بمعنٰى  منِّ  َت مْ ِل معناه:  السالمة  من  منك،  أسلم  فاجعلني  خمتار  الرازي  وقال  .  السالم...) ي  يف 

  . املسامل تقول: أنا سلم ملن ساملني) السلم  ، و ... : (والسالم االسم من التسليم ) ١٦٦(ص    الصحاح 
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:ت اواا  :ا ا  

  ة روايات، منها: عدَّ    باألنبياء ̈  ةشباهة احلجَّ ا ورد يف  ممَّ 

: «... إِنَّ ِيف َاْلَقائِِم ِمْن   عن اإلمام الباقر  ما رواه الشيخ الصدوق  

ٍد   ُسلِ   آِل ُحمَمَّ   ، َوُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب   ،ٰى ُيوُنَس ْبِن َمتَّ   :َشبَهًا ِمْن َمخَْسٍة ِمَن َالرُّ

  .)١( ») مْ هِ يْ لَ عَ  هللاِ اَ  اُت وَ لَ َص (ٍد  َوُحمَمَّ  ،ٰى َوِعيَس  ،ٰى َوُموَس 

الرشيف،   بلسانه  ومقروءة  منه  واردة  الرشيفة  :  ¨  قال إذ  فالفقرة 

َال « نيَ   ُم َعَليْنَا َوَعَىلٰ السَّ اِحلِ   . »ِعبَاِد اهللاِ الصَّ

ه  وجِّ يُ   ̈   اإلمام   أنَّ   ا املراد منه  ...»، ولعلَّ هجُّ وَ م التَّ تُ دْ رَ ا أَ ذَ إِ : «¨  قال   ثمّ 

ل خطوة  ، وأوَّ ¨  هي باإلمام   اهللا تعاىلٰ   ه إىلٰ ل خطوة يف التوجُّ أوَّ   أنَّ   املؤمنني إىلٰ 

ن لإلقرار بإمامته وعصمته وجتسيد  هي السالم عليه املتضمِّ   ¨  ه باإلمام للتوجُّ 

حيصل بالسالم،   ٰى وهذا املعن ، -ه يتوجَّ  من الشخص الذي يريد أنْ  - ا ذلك عملي� 

ما    وقد ورد يف معناه عىلٰ ،  ¨  التسليم واإلذعان لإلمام فالسالم إعالن لألمان و

«...  :  » يف حديث اإلمام الصادق  َياَسنيَ آِل    ٌم َعىلٰ َسَال «:  يأيت يف رشح فقرة

َال  َالسَّ َام  َاملِْيثَاِق َوإِنَّ َنْفِس  َتْذكَِرُة  َعَليِْه  َعَىلٰ   ،ُم  َلُه  ِديٌد  َلُه    ،اَهللاِ  َوَجتْ ُيَعجِّ َأْن  ُه  ،  َلَعلَّ

َال  َل َالسَّ   .)٢( َم َلُكْم بَِجِميِع َما فِيِه»َوُيَعجِّ

الصادق اإلمام  َال   قال  َوَالسَّ  ...» َاهللاِ:  َأْسَامِء  ِمْن  اِْسٌم  َأْوَدَعُه    َتَعاَىلٰ   ُم 

ْلَصاَقاِت   ، َخْلَقهُ  َوَاْإلِ َوَاْألََماَناِت  َاملَُعاَمالَِت  ِيف  َمْعنَاُه  َوَتْصِديِق    ، لِيَْستَْعِمُلوا 

َبيْنَُهمْ  فِيَام  ِهتِمْ   ، ُمَصاَحبَتِِهْم  ُمَعاَرشَ ِة  َال   ، َوِصحَّ َالسَّ َأْن َتَضَع  َأَرْدَت  َمْوِضَعهُ َفإِْن    ، َم 

َاهللاَ  َفاتَِّق  َمْعنَاُه  َي  َوَعْقُلَك    َتَعاَىلٰ   َوُتَؤدِّ َوَقْلبَُك  ِدينَُك  بُِظْلِم  َال وَ َوْليَْسَلْم  ُتَدنِّْسَها   

َحَفَظتَُك    ، َاملََعاِيص  َمُهْم َوَال   ] َأالَّ [َوْلتَْسَلْم ِمنَْك  بُِسوِء  ُتْربِ ُمتِلَُّهْم َوُتوِحَشُهْم ِمنَْك   

 
 ). ٧/ ح ٣٢/ باب ٣٢٧(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 ).٣٩/ أبواب التاريخ/ ح ٤٥١/ ص ١الكايف (ج ) ٢(
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َمَعُهمْ  َصِديِقَك   ،ُمَعاَمَلتَِك  َمَع  كَ   ، ُثمَّ  َعُدوِّ َمَع  ُهَو  فَ   ،ُثمَّ  َمْن  ِمنُْه  َيْسَلْم  َملْ  َمْن  إِنَّ 

َأْوَىلٰ  َفاْألَْبَعُد  إَِليِْه  َال   ،َأْقَرُب  َال َوَمْن  َالسَّ َيَضُع  َفَال   َهِذِه  َمَواِضَعُه  َسَال َم  َوَال     َم 

  .)١( ِمِه...»َوَكاَن َكاِذبًا ِيف َسَال  ،َتْسلِيمَ 

 :اا ء:أاال ا  

  السالم عىلٰ   ٰى : (واألصل يف معن)امليزان( يف    الطباطبائي  مة  قال العالَّ 

ي عن اآلفات الظاهرة والباطنة، وإليه  هو التعرِّ   )املفردات(ما ذكره الراغب يف  

مشتقَّ  مجيع  يف  معناه  تعاىلٰ   ،اته...يرجع  أسامئه  من  املتعالية    ألنَّ   ،والسالم  ذاته 

  .)٢( فيه...) نفس اخلري الذي ال رشَّ 

  :»ََِِِِد اِ ا َو»َة: 

الً ومن القارئ  أوَّ   ¨ث عن شمول السالم من اإلمام  هذه الفقرة تتحدَّ 

النصِّ  بمقتٰىض   هلذا  لكلِّ   ثانيًا،  فيها  متَّ   اإلطالق  بالصالحعبد  فاملؤمن    ،صٍف 

ا من األولياء أو  ا أو ولي� سواء كان إنسانًا عادي�   ة له تعاىلٰ امللتزم بالطاعة والعبوديَّ 

األنبياءنبي�  من  بكلِّ   ،ا  له  شامل  السالم  تقدَّ   فهذا  التي  السالم  والتي  معاين  مت 

شمول   يقتيض  الصالح  أهل  من  العبد  فكون  التالية،  الفقرة  رشح  يف  ستأيت 

  ، فام أعظمها من نعمة. ¨زائر لإلمام  السالم له بمعانيه من كلِّ 

  :» ََ ا َلَ ا َْ إَو ا ِ إَِ َ اُْدَرا أَذإ »ة: 

  ، اهللا تعاىلٰ   واسطة إىلٰ   ̈   ل وجعل اإلمام ث عن التوسُّ هذه الفقرة تتحدَّ 

اإلمام  بالتوجُّ   ¨  وتعبري  ذلك  التوسُّ عن  من  بدالً  يقله  فلم  أردتم    :ل،  إذا 

 
 ). ٤٣/ الباب ٩٦و ٩٥مصباح الرشيعة (ص ) ١(

 ).٣٩/ ص ١٠(ج  تفسري امليزان ) ٢(
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إىلٰ ل  التوسُّ  قال    بنا  بل  «¨اهللا،  أَ ذَ إِ :  التَّ تُ دْ رَ ا  إىلٰ ه جُّ وَ م  حيتاج  تأمُّ   »،  ل  وقفة 

الفارق بينهامل والتوجُّ التوسُّ   ٰى وحتليل ملعن رجنا عن الرسم  وهذا ما ُخي   ، ه ملعرفة 

املباركة الزيارة  هذه  التذكري واالهتامم، ونقترص  وإنَّ   ، يف رشح  ألجل  قلنا ذلك  ام 

  ة الواردة فيه. ه والنصوص الروائيَّ جُّ التو ٰى بيان معن عىلٰ 

:ا   

يشء    الوجوه، ووجه كلِّ   :واجلمع  ، ه: الوجه معروفالتوجُّ   ٰى جاء يف معن

التنزيل ويف  نَمَ   :العزيز  مستقبله، 
ْ
�
َ
أ
َ
اهللاِ ف ُه 

ْ
وَج م� 

َ
ث
َ
� وا 

�
تَُو� ،  ]١١٥[البقرة:    ا 

ه إليه  هت، وتوجَّ أي توجَّ   ك هت إليبه، واجتَّ   ه السبيل الذي تقصد  :ووجه الكالم 

  .)١(ذهب

ا  تواا:  

الصدوق  ٰى رو   -أ   الصادق    الشيخ  اإلمام  عن  ث  يتحدَّ     رواية 

تعاىلٰ  اهللا  يعطيه  الذي  الفضل  عن  الصالة  فيها  بعد  الشكر  سجدة  يسجد    ، ملن 

َاهللاُ َفيَُقوُل   ...» الرواية:  َوَتَعاَىلٰ   تقول  ِيل   : َتبَاَرَك  َشَكَر  َكَام  َلُه  إَِليِْه    ،َأْشُكُر  َوُأْقبُِل 

  .)٢( َوُأِريِه َوْجِهي» ،بَِفْضِيل 

الشيخ الصدوق  ذكره بالوجه كالوجوه فقد    موِصف اهللا تعاىلٰ (:    قال 

ه  وهم الذين يتوجَّ   )،صلوات اهللا عليهم(جه  جَ كفر وأرشك، ووجهه أنبياؤه وُح 

  .)٣( )ته ومعرفة دينهعرفم وإىلٰ  اهللا   العباد إىلٰ هبم 

د جعفر حممّ   ني أيب يِّ لشيخ القمِّ   )بصائر الدرجات ( جاء يف كتاب    -  ب 

 
 / مادَّة وجه). ٥٥٧ - ٥٥٥/ ص ١٣(ج  لسان العرب )١(

 ). ٩٧٩/ ح ٣٣٤/ ص ١(ج  ) من ال حيرضه الفقيه٢(

 ).٩٧٩/ ذيل احلديث ٣٣٤/ ص ١(ج  ) من ال حيرضه الفقيه٣(
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فرو ا  بن  احلسن  ٰ     ار الصفَّ   خ بن  ـ ٢٩٠( سنة    املتوىفَّ هبذا    ) ه التبويب 

آل حممّ باب يف األئمَّ   -   ٤(   : العنوان  ذكره  أهنَّ     د ة من  الذي  اهللا  م وجه 

ستَّ   ٰى ورو   )، الكتاب يف   جعفر فيه  أيب  عن  رواه  ما  منها  أحاديث،     ة 

تعاىلٰ  قوله  عن  محزة  أيب  لسؤال     : وجوابه 
َ
ه ٍء  ْ َ

�  
� ُ
َههُ �

ْ
وَج  

�
إِال  

ٌ
  ا�ِك

ٍء َوَيبْقَ   ، نُ قال: «َيا ُفَال   )، ٨٨  صص: (القَ  ُم    اَهللاُ   ؟ اَْلَوْجهُ   ٰى َفَهلََك ُكلُّ َيشْ أَْعظَ

ْن ُيوَصَف  ٍء َهالٌِك إِالَّ   : َوَلكِْن َمْعنَاَها   ، ِمْن أَ ينَهُ ُكلُّ َيشْ ِذي    ،  دِ لَّ ْلَوْجُه اَ َنْحُن اَ

َنَزْل ِيف ِعبَادِ   ، ِمنْهُ   اَهللاُ   ٰى ُيْؤتَ   ْ ٌة»   َما َداَم هللاِِ   هللاِِ اَ   َمل ُت   ، فِيِهْم َرِويَّ ُة    : ُقلْ ِويَّ لرَّ اَ َوَما 

اَهللاُ  نَِي  إَِليِْه    ، «َحاَجةٌ   : َقاَل   ؟ اكَ فِدَ   َجَعلَ َرَفَعنَا  َحاَجٌة  فِيِهْم  َلُه  َيُكْن   ْ َمل َفإَِذا 

 «   . ) ١( َفيَْصنَُع بِنَا َما أََحبَّ

  : «إِنَّ َاهللاَ   بسنده عن أيب عبد اهللا    ثقة اإلسالم الكليني   ٰى رو   - ج  

َخْلَقنَا َفَأْحَسَن  َفَأْحَسَن ُصَوَرَنا  ،َخَلَقنَا  َرَنا  ِعبَاِدهِ   ،َوَصوَّ َولَِساَنُه    ،َوَجَعَلنَا َعيْنَُه ِيف 

َاملَبُْسوَطَة َعَىلٰ   ، َالنَّاطَِق ِيف َخْلِقهِ  ْمحَةِ   َوَيَدُه  َوَالرَّ ْأَفِة  بِالرَّ ُيْؤتَ   ،ِعبَاِدِه  ِذي  َالَّ   ٰى َوَوْجَهُه 

َعَليْهِ   ،ِمنْهُ  َيُدلُّ  ِذي  َالَّ َوَأْرِضهِ وَ   ،َوَباَبُه  َسَامئِِه  ِيف  اَنُه  َاْألَْشَجارُ   ، ُخزَّ َأْثَمَرِت    ، بِنَا 

َالثَِّامرُ  َامءِ   ،َوَجَرِت َاْألَْهنَارُ   ،َوَأْينََعِت  َالسَّ َغيُْث  َينِْزُل  َاْألَْرضِ   ،َوبِنَا    ، َوَينْبُُت ُعْشُب 

  .)٢( »َنْحُن َما ُعبَِد َاهللاُ َوَلْوَال  ،َوبِِعبَاَدتِنَا ُعبَِد َاهللاُ

وال يمكن هلذه الوجيزة من احلديث استيعاب هذه الفقرة العالية املضامني  

يف زماننا هذا هو وحده مفتاح   ̈ وحدهم، وإمامنا    والراقية املفاهيم، فهم

إىلٰ  تعاىلٰ   الوصول  االتِّ واملعربِّ   اهللا  يريد  فمن  إرادته ورضاه،  تعاىلٰ  عن  باهللا    صال 

ه  سواء كان التوجُّ  ،حرصاً   ¨ ةه صوب اإلمام احلجَّ يتوجَّ  أنْ  بدَّ  ب إليه الوالتقرُّ 

أُ  الدِّ يف  الدنيامور  بيننا وبني  كلامهتم أهنَّ   كام مرَّ عليك نصُّ   ، ين أم  م الواسطة فيام 

 
 ). ٣/ ح ٤/ باب ٢/ ج ٨٥(ص  ) بصائر الدرجات١(

 ).٥/ باب النوادر/ ح ١٤٤/ ص ١(ج  ) الكايف٢(
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تعاىلٰ  وكلُّ   وأنَّ   ، اهللا  األرض  وجرت  األشجار  أثمرت  وأنَّ   هبم  هبم،    رزق 

  .)١( اهللا تعاىلٰ  دَ بِ بعبادهتم عُ 

بني   اليوم سووليس  احلُ   ٰى أظهرنا  للتوجُّ جَ آخر  إىلٰ ج  به  تعاىلٰ   ه  قال  اهللا   ،

  .)٢( َنتََقلَُّب َبْنيَ َأْظُهِرُكْم» ،ِيف َاْألَْرضِ  : «َنْحُن َوْجُه َاهللاِ   اإلمام الباقر

َأْهِيل  َء َعْن  َاْلبََال    َوِيب َيْدَفُع َاهللاُ  ،: «َأَنا َخاَتُم َاْألَْوِصيَاءِ ¨  وكام ورد عنه

به  )٣( َوِشيَعتِي» إىلٰ نتوجَّ   ̈ ،  تعاىلٰ   ه  الربكة   ،اهللا  تنزل  الدعوة وكلُّ قبَ وتُ   ،وبه    ل 

  عمل وعبادة. 

 *   *   *  

 
َخَلَقنَا     : «إِنَّ َاهللاَ  قال أبو عبد اهللا، قال:  عن عيلِّ بن جعفر، عن أيب احلسن موسٰى  )  ١(

َرَنا َفَأْحَسَن ُصَوَرَنا  ،َفَأْحَسَن َخْلَقنَا اَنُه ِيف َسَامئِِه َوَأْرِضهِ   ،َوَصوَّ َجَرةُ   ،َوَجَعَلنَا ُخزَّ َنَطَقِت َالشَّ   ، َوَلنَا 

ة ١٩٣/ ص ١(الكايف: ج  ». َنا َما ُعبَِد َاهللاَُوَلْوَال ،  َوبِِعبَاَدتِنَا ُعبَِد َاهللاُ  والة   / باب أنَّ األئمَّ

 ). ٦أمر اهللا وخزنة علمه/ ح 

 ). ٤/ ح ٤/ باب ٢/ ج ٨٥و ٨٥(ص  ) بصائر الدرجات٢(

ين (ص ) ٣(  ). ١٢/ ح ٤٣/ باب ٤٤١كامل الدِّ





 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رةح ا ات   
  

  

  

  





)٧١ ( 

  

  

  

  اواة 

  » َياَسنيَ آِل  ٌم َعىلٰ «َسَال 

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا ا :) آل(  :ا  

  فقد مرَّ يف بحوث التمهيد.  ) السالم (  ٰى ا فيام يرتبط بمعنأمَّ  -   ١

،  )١( املراد به (يا إنسان)  إنَّ   :فقد قيل  )ياسني (   ٰى ا فيام يرتبط بمعنوأمَّ   -   ٢

حممّ  (يا  وقيل:  رجل)،  (يا  اهلجائيَّ وقيل:  احلروف  كسائر  وقيل  أوائل  د)،  يف  ة 

  .)٢( السور بالنسبة لرسم (يس)

ما ا :) آن )آلا  ا:  

القرآنيَّ هذه   الفقرات  هبا    ، ةمن  الزيارة  هبا  مِّ ُس   ٰى حتَّ   - وابتداء  له    -يت 

  مجلة منها:   مداليل عديدة نشري إىلٰ 

  :قال تعاىلٰ 
َ

ٰ َسال
َ َ

  ٌم �
ْ

  ). ١٣٠ات:  (الصافَّ  �اِسَ� يَ إِل

  ن ذكر ذلك: ، وممَّ   د د وآل حممّ هبا حممّ  املعنيَّ  ون أنَّ ذكر املفرسِّ 

الفرَّ   -  ١ يف  قال  القرآن (اء   (:  )معاين 
َ

ٰ َسال
َ َ

�    ٌم 
ْ

جاء  �اِسَ�  يَ إِل  ،

  .)٣( )  دآل حممّ  آل ياسني، عىلٰ  التفسري يف تفسري الكلبي عىلٰ 

 
 ). ١٣/ ص ٦لسان العرب (ج ) ١(

 ).٩/ ص ٦جممع البحرين (ج ) ٢(

 ). ٣٩٢/ ص ٢(ج  ) معاين القرآن ٣(
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   يف قوله: (كاين:  َس قال احلَ   -  ٢
َ

ٰ َسال
َ َ

  ٌم �
ْ

د،  ، قال: هو حممّ �اِسَ�  يَ إِل

  . )١()وآله أهل بيته 

الطربي:    -   ٣ عامَّ (قال  ذلك  قُ وقرأ  املدينةرَّ ة  عىلٰ   : اء  ي  (سالم  )  نيس اآل 

يتأوَّ (ياسني)من    )ل آ(بقطع   بعضهم  فكان  بمعن،  ذلك  عىلٰ ٰى ل  سالم  آل    : 

  .)٢( )دحممّ 

ابن عامر ونافع ويعقوب: (آل ياسني) باملدِّ (قال الثعلبي:    -   ٤   ، ...وقرأ 

  .)٣( )ده أراد آل حممّ فإنَّ  فمن قرأ (آل ياسني) باملدِّ 

  (سالم عىلٰ   وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب:(:    قال شيخ الطائفة  -  ٥

ياسني) إىلٰ   عىلٰ   آل  (آل)  عىلٰ   ...،(ياسني)  إضافة  به  أراد  أضاف  آل    من 

  .)٤( )ما حكيناه د عىلٰ ) اسم من أسامء حممّ ياسني (  ألنَّ ،    دحممّ 

الدِّ   -   ٦ فخر  الشيخ  الطرحييوقال  عىلٰ   رئ: وقُ (:    ين  آل    (سالم 

  .)٥( )  دآل حممّ  أي عىلٰ  ياسني) 

الكاشاين   -  ٧ الفيض  وَ دٌ مَّ ُحمَ   سي « (:    وقال  ويف »)٦( يس  آُل   نُ حْ نَ ،   ،

َِكيِم    ��س    هبذا االسم حيث قال:   النبيَّ   ٰى اهللا سمَّ   رواية أنَّ 
ْ
ْرآِن ا�

ُ
ق
ْ
 �َوال

 
 ).٧٩٧/ ح ١٦٩/ ص ٢(ج  ) شواهد التنزيل١(

 ). ١١٥/ ص ٢٣تفسري الطربي (ج ) ٢(

  )١٦٢  ص  /٢٦  ج(  الرازي يف تفسريهالفخر  ؛ وكذلك ذكر  )١٦٩  ص  /٨  جتفسري الثعلبي ()  ٣(

منه (القرطبي يف  و،  قريبًا  تفسريه)،  ١١٩  ص  /١٥  جتفسريه   )،٢٢  ص  /٤  ج(  وابن كثري يف 

اإلتقان  يف    )، ٢٨٦  ص  /٥  ج(  املنثور  رِّ والدُّ   )،٥٥١٥ح    /٣٦٩  ص  /٢  ج(  والسيوطي 

 .)١٤٢ ص /٢٣ جتفسريه (واآللويس يف  )،٣٥٩ ص /٤ ج( والشوكاين يف فتح القدير

 ). ٥٢٣/ ص ٨(ج  التبيان تفسري ) ٤(

 . )٥٨٧ ص() تفسري غريب القرآن ٥(

 مع أنَّ املذكور يف الرواية (ياسني) وليس (يس).) ٦(
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ُمرَْسِلَ�  
ْ
ا� ِمَن 

َ
�  

َ
ك

�
أهنَّ ]،  ٣  -  ١[يس:    �إِن يُ لعلمه  (سالم عىلٰ سقِ م  آل    طون 

  .)١( )د) كام أسقطوا غريهحممّ 

ا ا :) ت )آلواا  ا:  

  ذلك: ا ورد يف د، وممَّ د وآل حممّ هم حممّ ياسني آل   ورد يف الروايات أنَّ 

عن    ،دعن اإلمام الصادق جعفر بن حممّ     الشيخ الصدوق   ٰى رو  -  ١

آبائه  ،أبيه عيلٍّ   ،عن  قوله      عن   :  يف 
َ

ٰ َسال
َ َ

�    ٌم 
ْ

قال:  �اِسَ�  يَ إِل  ،

  .)٢( »نيَ اِس يَ  آُل  نُ حْ نَ وَ ،   دٌ مَّ ُحمَ   نيُ اِس «يَ 

بسنده عن      اينبن شعبة احلرَّ   د احلسن بن عيلِّ الشيخ أبو حممّ   ٰى رو   - ٢

  يف االصطفاء:     ومن كالمه(حديثًا طويالً حتت عنوان:      اإلمام الرضا 

جملس املأمون وقد اجتمع فيه مجاعة علامء أهل      ٰى بن موس   حرض عيلُّ امَّ ـل

  فقال املأمون: ...   ، العراق وخراسان

ٌء َأْوَضُح ِمْن   :  َقاَل َأُبو َاْحلََسِن   ؟ َهَذا ِيف َاْلُقْرآنِ َفَهْل ِعنَْدَك ِيف َاْآلِل َيشْ

َاهللاِ َقْوِل  َعْن  وِين  َِكيِم    ��س    : «َأْخِربُ
ْ
ا� ْرآِن 

ُ
ق
ْ
ُمرَْسِلَ�    �َوال

ْ
ا� ِمَن 

َ
�  

َ
ك

�
  �إِن

 ٰ
َ َ

َقاَل  ،  »؟��س    :هِ ولِ قَ بِ   ٰى نَعَ   نْ مَ ، فَ ]٤  -  ١[يس:    �اٍط ُ�ْستَِقيٍم  ِ�َ   �

 
  / ٤  وج   ،٤٩  ص  / ١  ج(  الصايف تفسري  وكذلك ذكره يف    )؛ ١٠٥٦  ص  / ٢  ج(  األصفٰى تفسري  )  ١(

  / ١٩٢  ص   /٣  ج(  يف تفسري نور الثقلني    وكذلك ذكره الشيخ احلويزي  )، ٢٨٢و  ٢٤٤  ص

 . ا، وغريمه)٣٣٤ح 

، بل أفرد له  ) ١٢٢  ص(   كذلك رواه يف معاين األخبار  )،٧٤٣/١ح    /٥٥٨  صالصدوق (   أمايل)  ٢(

خاص�  باباً  (فيه  قال:  حيث  فيه  باب  ا  روٰى  ياسني)  آل  فعل    ، أحاديث  ) ٥(معنٰى  وكذلك 

ياسني  آل    أبواب اآليات النازلة فيهم، باب أنَّ ( ، قال: )١٦٧  ص /٢٣  ج( يف البحار    املجليس

قال:      يبن إبراهيم القمِّ   منها ما رواه عن تفسري عيلِّ   ،حديثاً   )١٢(، وروٰى فيه  )  دآل حممّ 

ِخِر�َن    د، فقال:آل حممّ   ذكر    ثمّ (
ْ

يِْه ِ� اآل
َ
نا َعل

ْ
   �َوتََر�

َ
ٰ َسال

َ َ
 ٌم �

ْ
[الصافَّات:    �ياِسَ�   إِل

 . ))عليه وعليهم الصالة والسالم (ة  األئمَّ د د، وآل حممّ حممّ ياسني ، فقال:  ]١٣٠و  ١٢٩
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ٌد َليَْس فِيِه َشكٌّ   ،يس  :َاْلُعَلَامءُ  َاْحلََسِن    ، ُحمَمَّ دًا َوآَل    َاهللاُ  ٰى «َأْعطَ :  َقاَل َأُبو  ُحمَمَّ

ٍد ِمْن َذلَِك َفْضالً َملْ َيبُْلْغ َأَحٌد ُكنَْه َوْصِفِه ملَِْن َعَقَلهُ    َملْ ُيَسلِّْم َعَىلٰ   َوَذلَِك َأنَّ َاهللاَ  ،ُحمَمَّ

 :  َفَقاَل َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ   ]،َعَليِْهمْ   َصَلَواُت َاهللاِ[َاْألَْنبِيَاِء     َعَىلٰ َأَحٍد إِالَّ 
َ

ٰ َسال
َ َ

نُوٍح   ٌم �

عَ 
ْ
ال ِم�َ ِ� 

َ
 :  اَل قَ وَ ]،  ٧٩[الصافَّات:    � ا�

َ
ٰ َسال

َ َ
�   �اِهيَم  إِبْرَ   ٌم 

 : اَل قَ وَ ]، ١٠٩  [الصافَّات:
َ

ٰ َسال
َ َ

ٰ  ٌم �
َ

  ُ�و�
َ
 َوه

َ
]،  ١٢٠[الصافَّات:  �اُرون

  ٌم َعَىلٰ َسَال   :  َقاَل َوَال   ،آِل إِْبَراِهيمَ   ٌم َعَىلٰ َسَال   :َوَملْ َيُقْل   ، آِل ُنوٍح   َسالٌَم َعَىلٰ   :َوَملْ َيُقْل 

   :َوَقاَل    ، َوَهاُرونَ   ٰى آِل ُموَس 
َ

ٰ َسال
َ َ

   ٌم �
ْ

»،  ]١٣٠[الصافَّات:    �اِسَ�  يَ إِل

َح َهَذا َوَبيَاَنهُ  : َاملَْأُمونُ َفَقاَل  ِة َرشْ   .)١( َلَقْد َعلِْمُت َأنَّ ِيف َمْعِدِن َالنُّبُوَّ

اا ا:ت ا :  

عدَّ  منهاللسالم  مقامات،  تعاىلٰ   أنْ   : ة  اهللا  من  وعباده    عىلٰ   يكون  أنبيائه 

خيتلف عنه مع    وهو،   ة واألئمَّ    النبيِّ  مقام السالم عىلٰ منها  الصاحلني، و

الصالح، وقد نالحظ ذلك يف ممارساتنا مع اآلخرين، فمقام السالم   العاِمل والويلِّ 

وخيتلف عنها مقام السالم    ، األبناء  خيتلف عن مقام السالم عىلٰ   األب واألُمِّ   عىلٰ 

  ظ بأنحاء: الحَ احلاكم، فيُ  عىلٰ 

   : مقام السالم من اهللا تعاىلٰ ل:  النحو األوَّ 
َ

ٰ ٌم  َسال
َ َ

�   
ْ

  عىلٰ   �اِسَ�  يَ إِل

   :غرار قوله تعاىلٰ 
َ

 ِمْن رَب� رَِحيٍم  َسال
ً
ْوال

َ
راد  يُ   )، وحيتمل أنْ ٥٨(يس:    �ٌم ق

تعاىلٰ  اهللا  تنزيه  كلِّ   به  من  وتسليمهم  كلِّ   هلم  ورفع  ورجس  يناسب    آفة  ال  ما 

تعاىلٰ  قال  وترشيعًا،  تكوينًا  مَ   :شأهنم 
�
هِ إِ�

ْ
ِ�ُذ اُهللا  يُِر�ُد  َس  ا 

ْ
ا�ر�ج ُ�ُم 

ْ
ن
َ
� َب 

 
ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
َر� َيِْت َوُ�َطه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
  ). ٣٣(األحزاب:   �أ

امتثاالً لألمر اإلهلي،     وأهل بيته    النبيِّ   سالمنا عىلٰ   النحو الثاين:

 
 ).٤٣٣ - ٤٢٥(ص  ف العقول) ُحتَ ١(
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تعاىلٰ     : قال 
َ

َوَ�ال اَهللا   
�
ٰ إِن

َ َ
�  

َ
ون

�
يَُصل تَُه 

َ
يَ   ئِ�  ا��ِ�� 

�
�
َ
أ وا  ا 

�
َصل آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا� َها 

 
ً
ْسِليما

َ
ُموا �

�
يِْه وََسل

َ
  ). ٥٦(األحزاب:    �َعل

السيِّ  اليزدي قال  عىلٰ :  فصل (   :   د  الصالة  :  ]   النبيِّ   [يف 

عىلٰ   بُّ ستحَ يُ  ذُ     النبيِّ   الصالة  ما  ذُ   َر كِ حيث  يف    ، عنده   َر كِ أو  كان  ولو 

لفتو  تركها  عدم  األحوط  بل  القراءة،  أثناء  ويف  العلامء    ٰى الصالة  من  مجاعة 

أنْ  بني  فرق  وال  كمحمّ   بوجوهبا،  العلمي  باسمه  ذكره  وأمحد يكون  أو   ، د 

أو بالضمري، ويف    ، والرسول والنبيِّ   ٰى بالكنية واللقب كأيب القاسم واملصطف 

ْو َذَكَرُه َذاكٌِر ِعنَْدَك ِيف      يِّ اَلنَّبِ   َوَصلِّ َعَىلٰ اخلرب الصحيح: «  ُه أَ َام َذَكْرتَ ُكلَّ

هِ  َذاٍن أَْو َغْريِ أَ َو َمْن ُذكِْرُت ِعنَْدُه  »، ويف رواية: « أَ َ َعَيلَّ َخطَّ ْن ُيَصيلِّ   اَهللاُ   َنِيسَ أَ

ْجلَنَّةِ  ِريَق اَ   . ) ١( ) » بِِه طَ

السيِّ وعلَّ  احلكيمق عليه  حمسن    ، املشهور شهرة عظيمة  عىلٰ (قائالً:      د 

  رَ كِ ام ذُ ة عن الكرخي وكلَّ بعد حكاية القول بوجوهبا يف العمر مرَّ   - بل يف املعترب  

الطحاوي   عربة    ، -عن  فال  والطحاوي  الكرخي  سبق  اإلمجاع  قلنا:  قال: 

املنته  .بتخرجيهام عن  ما  النارصيَّ   .ٰى ونحوه  عن  الكرامة  مفتاح  واخلالف    ، ةويف 

ع اإلمجاع  الصالة  ىلٰ والتذكرة:  غري  يف  الوجوب  الفالح    . عدم  مفتاح  يف  لكن 

  ثمّ   ،الصدوق واملقداد يف كنز العرفان  إىلٰ     رَ كِ ام ذُ نسب القول بالوجوب كلَّ 

األصّح  إىلٰ   .قال: وهو  احلدائق ونسبه  الوايفاملحدِّ   واختاره يف  الكاشاين يف    ،ث 

أُ املدقِّق  ق  واملحقِّ  رشح  يف  الكايفاملازندراين  صالح    ،صول  بن  اهللا  عبد  والشيخ 

 يَ   : قوله تعاىلٰ   له مضافًا إىلٰ   بعيد، واستدلَّ غري  ه أنَّ   : وعن املدارك  . البحراين
�
�
َ
َها  ا أ

  
ً
ْسِليما

َ
� ُموا 

�
وََسل يِْه 

َ
َعل وا 

�
َصل آَمنُوا  يَن  ِ

�
  أنَّ   :وفيه  ،]...٥٦[األحزاب:    �ا�

 
 ).٥٢٧/ ص ١الوثقٰى (ج  ) العروة١(



 رشح زيارة آل ياسني  ......................................................................  ٧٦

األُ  امتثال    ، ة يف العمرلو مرَّ و  ا وجوهب  بإطالقها عىلٰ   ام تدلُّ إنَّ   وىلٰ اآلية  ويكفي يف 

  .)١( )ةدات الصالتيَّ األمر فيها اإلتيان هبا يف بعض التشهُّ 

  ة واا  :  

  ة روايات، منها: عدَّ  الصالة والسالم عليهم   ٰى ورد يف بيان معن

الصدوق   -أ   الشيخ  رواه  محزة   ما  أيب  ابن  عن  أبيه   ، :  قال:    ، عن 

اَهللاِ  َعبِْد  ا  بَ أَ ْلُت  اَهللاِ     َسأَ َقْوِل    :    َعْن 
َ

َوَ�ال اَهللا   
�
  إِن

َ
ون

�
يَُصل تَُه 

َ
ئِ�

 ٰ
َ َ

يَ   �  ا��ِ�� 
�
�
َ
أ   ا 

ً
ْسلِيما

َ
� ُموا 

�
وََسل يِْه 

َ
َعل وا 

�
َصل آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا�   �َها 

َال :  َفَقاَل ،  ] ٥٦[األحزاب:   اَهللاِ «اَلصَّ ِمَن  يَةٌ   ، َرْمحَةٌ     ُة 
َتْزكِ ئَِكِة  اَملَالَ   ، َوِمَن 

ُدَعاءٌ  لنَّاِس  اَ َقْوُلُه    ، َوِمَن  ا      :َوأَمَّ
ً
ْسلِيما

َ
� ُموا 

�
َيْعنِي    �وََسل ُه  َفإِنَّ

ُه فِيَام َوَرَد َعنْهُ    . ) ٢( ...» اَلتَّْسلِيَم َل

الطربيس    ٰى رو  -ب   املؤمنني  الشيخ  أمري  عن  روي  يف     فيام 

«وَ  فيه:  جاء  طويل   :  هُ لُ وْ قَ حديث 
َ

َوَ�ال اَهللا   
�
ٰ إِن

َ َ
�  

َ
ون

�
يَُصل تَُه 

َ
يَ   ئِ� ا  ا��ِ�� 

 
�
�
َ
  أ

ً
ْسِليما

َ
� ُموا 

�
يِْه وََسل

َ
وا َعل

�
يَن آَمنُوا َصل ِ

�
َوَباطِنٌ ،  �َها ا� َظاِهٌر  َاْآلَيِة    ، َوِهلَِذِه 

َقْوُلهُ  يْهِ   :َفالظَّاِهُر 
َ
َعل وا 

�
    :هُ لُ وْ قَ   نُ اطِ بَ لْ اَ وَ   ، َصل

ً
ْسِليما

َ
� ُموا 

�
َأْي    �وََسل

اُه َواِْستَْخَلَفهُ  َلُه َعَليُْكمْ   ،َسلُِّموا ملَِْن َوصَّ َوَهَذا ِممَّا   ، َوَما َعِهَد بِِه إَِليِْه َتْسلِيامً   ،َوَفضَّ

َال  ُه  َأنَّ ُتَك  إِالَّ َأْخَربْ َتْأِويَلُه  َيْعَلُم  هُ   ِحسُّ َلُطَف  َمْن  ِذْهنُهُ   ،  ْ   ، َوَصَفا  َمت   ، يِيُزهُ َوَصحَّ 

 :  َوَكَذلَِك َقْوُلهُ 
َ

ٰ َسال
َ َ

   ٌم �
ْ

بِِه   ٰى َسمَّ   ِألَنَّ َاهللاَ ]،  ١٣٠[الصافَّات:    �اِسَ�  يَ إِل

َِكيِم    ��س    :َحيُْث َقاَل   َالنَّبِيَّ  
ْ
ْرآِن ا�

ُ
ق
ْ
ُمرَْسِلَ�    �َوال

ْ
ِمَن ا�

َ
� 

َ
ك

�
  �إِن

 
 ). ٥٢١و ٥٢٠/ ص ٦العروة (ج  ) مستمسك١(

ومن املالئكة ومن املؤمنني عٰىل   / باب معنٰى الصالة من اهللا ٣٦٨و ٣٦٧(ص  ) معاين األخبار٢(

 ).١، ومعنٰى التسليم/ ح النبيِّ 



 ٧٧  ........................................................  »ياسنيآل  سالم عىلٰ «: األُوىلٰ الفقرة 

ُْم    ،]٣  -  ١[يس:   بَِأهنَّ َاهللاِلِِعْلِمِه  َقْوَل  َعَىلٰ   :ُيْسِقُطوَن  دٍ   َسالٌَم  ُحمَمَّ َكَام    ، آِل 

هُ   . )١( ...»َأْسَقُطوا َغْريَ

معن  ٰى واملعن  يف  العالية  املعاين  من  الرواية  يف  ألهل    ٰى املوجود  الوالية 

املوايل ،    البيت  يقول   :  فعندما 
َ

ٰ َسال
َ َ

�    ٌم 
ْ

من  �اِسَ�  يَ ِإل غريها  يف  أو   ،

ني  نَّ إ ه يريد: »، وغريها من عبارات السالم، فإنَّ ِت يْ بَ لْ اَ  َل هْ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ َال لسَّ الزيارات «اَ 

  ما ورد عنكم وأنا مطيع.   سلِّم لكم يف كلِّ وأُ   ، كم أولياء اهللا تعاىلٰ ذعن أنَّ سلِّم وأُ أُ 

ُقْلُت  قال:    ، يعن داود بن كثري الرقِّ بسنده    ثقة اإلسالم الكليني    ٰى رو

َاهللاِ َعبِْد  َمْعنَ  : ِألَِيب  َال   ٰى َما  َعَىلٰ َالسَّ َاهللاِ  ِم  َاهللاَ :  َفَقاَل   ؟ َرُسوِل  َوَتَعاَىلٰ   «إِنَّ  امَّ  ـلَ   َتبَاَرَك 

َأَخَذ   ِشيَعتَُهْم  َوَخَلَق  ِة  مَّ
َاْألَئِ َوَمجِيَع  َواِْبنَيِْه  َواِْبنَتَُه  َوَوِصيَُّه  َنبِيَُّه  َاملِْيثَاَق  َخَلَق  َعَليِْهُم 

وا َوُيَصابُِروا َوُيَرابُِطوا َم َهلُُم َاْألَْرَض    ،َوَأْن َيتَُّقوا َاهللاَ  ،َوَأْن َيْصِربُ َوَوَعَدُهْم َأْن ُيَسلِّ

َل َهلُُم َاْلبَيَْت َاملَْعُمورَ   ،َاملُبَاَرَكَة َوَاْحلََرَم َاْآلِمنَ  قْ   ،َوَأْن ُينَزِّ   ، َف َاملَْرُفوعَ َوُيظِْهَر َهلُُم َالسَّ

ِهمْ  ُهلَا َاهللاُ  َوَاْألَْرضِ   ،َوُيِرَحيُهْم ِمْن َعُدوِّ ي ُيبَدِّ
تِ َال   َالَّ ُم َما فِيَها َهلُْم َال ِمَن َالسَّ   ِم َوُيَسلِّ

ِهمْ   «َال   :َقاَل ،  ا»ِشيََة فِيهَ  بُّونَ   ،ُخُصوَمَة فِيَها لَِعُدوِّ
َأَخَذ  وَ   ،َوَأْن َيُكوَن َهلُْم فِيَها َما ُحيِ

َاهللاِ بَِذلَِك   َعَىلٰ     َرُسوُل  َاملِْيثَاَق  َوِشيَعتِِهُم  ِة  مَّ
َاْألَئِ َال وَ   ،َمجِيِع  َالسَّ َام  َعَليِْه  إِنَّ ُم 

َعَىلٰ  َلُه  ِديٌد  َوَجتْ َاملِْيثَاِق  َنْفِس  َلُه    ،َاهللاِ  َتْذكَِرُة  َأْن ُيَعجِّ ُه  َال وَ   َلَعلَّ َل َالسَّ َلُكْم  ُيَعجِّ َم 

  .)٢( »فِيهِ بَِجِميِع َما 

وأمجعها السالم  معاين  أروع  من  عىلٰ   ، وهذا  السالم  مع    وينسجم 

  ألجل تعجيل فرجه الرشيف.   ، باخلصوص ̈  ةاحلجَّ 

 *   *   *  

 
 ).٣٧٧/ ص ١(ج  ) االحتجاج١(

 ).٣٩/ أبواب التاريخ/ ح ٤٥١/ ص ١(ج  ) الكايف٢(





)٧٩ ( 

  

  

  

  اماة 

َال  اِينَ آَياتِِه» ُم َعَليَْك َيا َداعِ «السَّ   َي اهللاِ َوَربَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

 اوا:اا :  

  : اللغةيف الداعي  -  أ

ة معاٍن، منها: أنَّ  الداعي هو الذي يدعو الناس  استُعِمَلت هذه املفردة بعدَّ

فالنبيُّ    إىلٰ  ين،  تعاىلٰ   الدِّ اهللا   وَ ،  داعي 
َ
ٰ د

َ
إِ�  

ً
َوِ�َ   اِ�يا نِِه 

ْ
بِإِذ  اِهللا 

ً
اجا

 
ً
  .)١( توحيد اهللا تعاىلٰ  )، معناه داعيًا إىلٰ ٤٦(األحزاب:   � ُمنِ�ا

  القرآن الكريم: يف الداعي  -ب  

تعاىلٰ   ...    :قال 
َ
د ِجيبُوا 

َ
اهللاِ أ شيخ  ٣١(األحقاف:    اِ�َ  قال   ،(

  .)٢( )توحيده وخلع األنداد دونه إذ دعاهم إىلٰ ،   داً : (يعنون حممّ   الطائفة

  :الرشيفة يف الرواياتالداعي  -  ج

  منها: ة من الروايات، عدَّ  اهللا تعاىلٰ  هم الدعاة إىلٰ    ورد يف كوهنم

َال   : «...   الشيخ األقدم الصدوق   ٰى رو   -   ١ َعاةِ   ُم َعَىلٰ َالسَّ ِة َالدُّ   . ) ٣( ...» َاْألَئِمَّ

 
 / مادَّة دعا).٢٥٩/ ص ١٤لسان العرب (ج  )١(

 ). ٢٨٥/ ص ٩(ج  ) تفسري التبيان ٢(

الفقيه٣( حيرضه  ال  من  األئمَّ حتت  /  ٦١٠  ص/  ٢(ج    )  جلميع  جامعة  زيارة    /   ةعنوان 

 هتذيب األحكاميف  ورواها غريه ومنهم شيخ الطائفة  ؛    بسنده عن اإلمام اهلادي)  ٣٢١٣ ح

 .)١٧٧/١ح  /٩٦ ص /٦ ج(
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ابن قولويه   ٰى رو   -   ٢ ،    ، عن أيب عبد اهللا  شيخ الطائفة يف زمانه 

َال قال يف زيارة طويلة جاء فيها: «  هَ  ،ُم َعَليَْك َيا َأِمَني َاهللاَِالسَّ   ، َوَباَب َاهللاِ   اهللا،َوُحجَّ

لِيَل َعَىلٰ  اِعَي إَِىلٰ  ،َاهللاِ َوَالدَّ   .)١( »َاهللاِ  َوَالدَّ

ه قال:  أنَّ   أيب عبد اهللاأيب بصري، عن عن    الشيخ النعامين ٰى رو  -  ٣

ْسَال « َغِريباً َاْإلِ َبَدَأ  َبَدأَ   ،ُم  َكَام  َغِريبًا  ِيل    : َفُقْلُت   ،لِْلُغَرَباِء»  ٰى َفُطوبَ   ،َوَسيَُعوُد  ْح  اِْرشَ

َاهللاُ َأْصَلَحَك  َرُسوُل  :  َفَقاَل   ،َهَذا  َدَعا  َكَام  َجِديدًا  ُدَعاًء  ِمنَّا  اِعي  َالدَّ َيْستَْأنُِف  «ِممَّا 

قال  )٢( » َاهللاِ آخر  حديث  ويف   ،  :»  ... ًدعاء دعا    جديدًا   استأنف  كام 

  .)٣( »اهللا   رسول

  تنبيهات:  -  د

ليست    -   ١ مقيَّ   ، مطلقةالدعوة  إىلٰ بل  بالدعوة  تعاىلٰ   دة  من    اهللا  قبال  يف 

  . الدعوة هي منه وبأمره تعاىلٰ   ، وأنَّ غري اهللا تعاىلٰ  يدعو إىلٰ 

ة من حيث الزمان، فهي  هذه الدعوة هي أطول دعوة شهدهتا البرشيَّ   -   ٢

به عاتقه وتشخَّ   دعوة مبارشة وقعت عىلٰ  إىلٰ ¨  صت  من    ، وهي  أكثر  هلا  اآلن 

عرش ستستمرُّ   أحد  كم  نعلم  وال  األقرنًا،  لبعض  دعوة  قاربتها  قد  نعم  نبياء  ، 

  ت تسعامئة ومخسني عامًا. التي استمرَّ    كدعوة نوح

الغيبة الصغر   -  ٣ الدعوة يف زمان  فمنها  خمتلفة،  الدعوة حاالت    ٰى هلذه 

  ، ومنها الدعوة يف اهللا تعاىلٰ   الناس إىلٰ   دعوةسلوهبا ومنهجها وطريقتها يف  فلها أُ 

وكذلك هلا ما هلا، ومنها الدعوة يف زمن الظهور وختتلف يف بدايته    ٰى الغيبة الكرب 

 
بسنده عن أيب   )٦٢٩/١٣ح    /  باب زيارات احلسني بن عيلٍّ /  ٣٨٣(ص    ) كامل الزيارات١(

 .  عبد اهللا 

 ). ٢/ ح ٢٢/ باب ٣٣٧و ٣٣٦(ص  للنعامين) الغيبة ٢(

 ). ٢/ ح ٢٢/ باب ٣٣٧و ٣٣٦(ص  ) الغيبة للنعامين٣(
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االستقرارأعنها   بعد  عنها  الدولة  بناء  دعوة    وكلٌّ   ، ثناء  يف  وطريقتها  أدواهتا  هلا 

  . اهللا تعاىلٰ   الناس إىلٰ 

بامتياز  نَّ أ  -  ٤ إمامة  دعوة  الدعوة  عيلِّ   ،هذه  لوالية  دعوة  أيب    فهي  بن 

  ه. ن ال يتوالَّ وكذلك هي دعوة براءة ممَّ ،   طالب

وخصوصيَّ  ُبعد  ذات  دعوة  ولعلَّ فهي  ممَّ   ة،  ال  الكثري  باإلسالم  يؤمن  ن 

تربَّ ألنَّ   ،يستسيغها الدعوات  ،منها  الضدِّ   عىلٰ   ٰى ه    حدِّ   وعىلٰ   ،فتكون من أصعب 

  .)١( جديدأمر يأيت ب هنَّ إ بعض الروايات ريتعب

يقرأ الزيارة الرشيفة يالحظ أهنَّ   -   ٥ مجلة من    ̈   لت لإلمام ا سجَّ الذي 

عامٌّ  وبعضها  اختصايص  بعضها  ومعن األلقاب  أهنَّ   ٰى ،  ألقاب  االختصايص  ا 

هو  اختصَّ  بقيَّ   ¨  هبا  ُح دون  اهللاجَ ة  أنَّ ممَّ     ج  ذلك  يعني  وال  سبقه،    ن 

أهليَّ  عدم  أو  نقص  وجود  به  احلُ االختصاص  من  سبقه  فيمن    -     ج جَ ة 

  ̈   هي التي أوجبت له   ¨  ام ألجل الوظيفة، فوظيفته نَّ إو  -   والعياذ باهللا تعاىلٰ 

يتَّ  ٰ أْن    عىلٰ   هبذه األلقاب، فكون إظهار دين اهللا تعاىلٰ   سم هبذه الصفات، ويتحىلَّ

  ون وغري املكذوب.وعد اهللا املضم ¨ أْن يكون هو  يديه اقتٰىض 

العامَّ أمَّ  الصفات  كلِّ ا  عند  سنقف  والتي  كانت    ة  وإْن  فهي  منها  واحدة 

ة  يف زماننا هذا فعليَّ   ¨ ا بالنسبة إليهأهنَّ   كخليفة اهللا إالَّ    ج جَ تشمل مجيع احلُ 

سه هبا مصاحب لألثر  تلبُّ   س هبا يف هذا الزمان، وأنَّ املتلبِّ  هوه  أنَّ   ٰى ة، بمعنخارجيَّ 

وأنَّ  للتأثري،  احلجَّ وموجب  عىلٰ ه  الزمان  ة  هذا  يف  اخللق  بقيَّ   ، مجيع  ة  وهكذا 

  األلقاب. 

كلِّ فاملتحصِّ  ذلك  من  أنَّ ل  والتي    ه  الرشيفة  الزيارة  يف  الواردة  الصفات 

خاصٌّ  عامٌّ   بعضها  أُ   واآلخر  لإلمام إذا  خاصَّ كلُّ   ت كان  ̈   ضيفت  به    ة ها 

 
 ). ١٣/ ح ١٣باب  /٢٣٦ لنعامين (صلالغيبة  راجع: ) ١(
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إليها أرشنا  التي  اجلهة  فإهنَّ   ،بمالحظة  إليها،  االلتفات  ينبغي  مالحظة  ا  وهذه 

فإنَّ  حياتنا،  يف  حيوي  بعد  باهللا    ذات  باإلمام    االرتباط  منحرص  زماننا  يف 

باألئمَّ ¨  املهدي  لالرتباط  الواسطة  وهو  واألنبياءممَّ   ة  ،  سبقه      ن 

لكلِّ  كان  ملا  فلواله  منَّ  كذلك،  باألئمَّ فرد  ارتباط  النبيِّ     ة ا  أو      أو 

  . أو اهللا     األنبياء

ن وااللتزام  ق اإليامن والتديُّ الواسطة يف حتقُّ  من ال يؤمن بأنَّ  وهذا يعني أنَّ 

آمن بجميع من    ال يكون مؤمنًا وإنْ   ̈   بالرشيعة تأيت عن طريق اإلمام املهدي 

  .   النبيِّ و   ة سبقه من األئمَّ 

ما اا ::م  

  اللغة: يف اين الربَّ  -أ  

ة معاٍن، منها:    استُعِمَلت مفردات الفقرة بعدَّ

  .)١(صاحب علم بالربِّ دون غريه من العلوم  ه إنَّ  :قيل

  يف القرآن الكريم: اين الربَّ  -  ب

 مَ   : قوله تعاىلٰ   -  ١
َ
ِكتَ ا �

ْ
ِ�يَُه اُهللا ال

ْ
 يُؤ

ْ
ن

َ
ٍ أ

َ
 لِ�َ�

َ
ةَ  ن َم َوا��بُو�

ْ
�ُ

ْ
اَب َوا�

  
َ

ول
ُ
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َ
م� �

ُ
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ُ
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�
 �ِلن

َ
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ونُوا َر��اِ�ي�َ� بِمَ ادا

ُ
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ْ
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ا ك
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�
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ُ
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َ
رُُسون

ْ
د

َ
تُْم ت

ْ
ن
ُ
  ). ٧٩(آل عمران:   �ا ك

َا ا��ْورَ   :قوله تعاىلٰ   -  ٢
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ا أ

�
    ىا ُهدً اةَ ِ�يهَ إِن

َ
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ش
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ْ
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َ
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  ). ٤٤(املائدة:    �فُِرون

 
 / مادَّة ربب). ٤٠٣/ ص ١لسان العرب (ج  )١(
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تعاىلٰ   -   ٣    :قوله 
َ

ال ْو 
َ
هَ �

ْ
ن
َ
� بَ  

ْ
ح

َ ْ
َواأل  

َ
��اِ�ي�ون ا�ر� ِ اُهُم 

ْ
اإل ْو�ِِهُم 

َ
ق ْن 

َ
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ْ
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َس مَ 
ْ
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َ
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ْ
ح ِلِهُم ا�س�

ْ
�

َ
 َوأ

َ
 ا �

َ
نَُعون

ْ
  ). ٦٣(املائدة:    �نُوا يَص

  ني: انيِّ تفسري الربَّ  -  ج

وهم    ، ناه فيام مٰىض ون: فرسَّ انيُّ : (الربَّ   قال أمني اإلسالم الطربيس   -   ١

  ن ون: الذيانيُّ : (والربَّ   ، وقال )١( مور وتدبري الناس)العلامء البرصاء بسياسة األُ 

وقيل العلم،  يف  درجاهتم  يعلمون)  : علت  بام  يعملون  وقال)٢( الذين   ،    :

  .)٣( ...)ل الربِّ بَ ين الذين من قِ ون: أي العلامء بالدِّ انيُّ (الربَّ 

املحدِّ   -   ٢ واملفرسِّ قال  فخر  ث  الشيخ  واللغوي  ين    :    الطرحيي الدِّ

  .)٤( ون: الكاملون يف العلم والعمل)انيُّ (الربَّ 

الكاشاين  املوىلٰ قال    -  ٣ (الربَّ   الفيض  األئمَّ انيُّ :  هم  دون  ون  ة 

العيَّ )٥( األنبياء) بألفاظ      ناقالً له عن اإلمام الصادق  ايش  ، وهو ما رواه 

ا    مقاربة، قال  ُيَربُّوَن َالنَّاَس بِِعْلِمِهْم، َوَأمَّ ِذيَن  َالَّ َاْألَْنبِيَاِء  ُة ُدوَن  مَّ
: «َفَهِذِه َاْألَئِ

انِيَِّني» بَّ   .   ، وهو ما أعاد ذكره الفيض )٦( َاْألَْحبَاُر َفُهُم َاْلُعَلَامُء ُدوَن َالرَّ

ل،  األوَّ   ٰى ذكر املعن   بعد أنْ   ٰى ة هذا املعن دقَّ   إىلٰ     مة الطباطبائي نبَّه العالَّ   -  ٤

َب   ما قاله: (وقوله:   ونصُّ 
ْ
ح

َ ْ
 َواأل

َ
��اِ�ي�ون ِفُظوا ِمْن ِكتَ اُر بَِما  َوا�ر�

ْ
 اْسُتح

َ
نُوا اِب اِهللا َو�

َهدَ 
ُ
ْيِه ش

َ
اهللا   ون وهم العلامء املنقطعون إىلٰ انيُّ ] أي وحيكم هبا الربَّ ٤٤[املائدة:    اءَ َعل

  اشتقاق اللفظ من الربِّ   علًام وعمالً، أو الذين إليهم تربية الناس بعلومهم بناًء عىلٰ 

 
 ). ٣٤٠/ ص ٣(ج  ) جممع البيان ١(

 ). ٣٤١/ ص ٣جممع البيان (ج ) ٢(

 ). ٣٧٣ص / ٣جممع البيان (ج ) ٣(

 ). ١٠٠(ص  ) تفسري غريب القرآن ٤(

 ). ٣٨/ ص ٢تفسري الصايف (ج ) ٥(

 ). ١١٩/ ح ٣٢٣و ٣٢٢/ ص ١(ج  ايش) تفسري العيَّ ٦(
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ثمّ ) ١(والرتبية)  منه   ،  لطيف  استدالل  وهذا  (أقول:  اإلمام      قال:  تفسري  [أي 

العيَّ     الصادق  نقلناه عن  يُ الذي  به عجيب معن ايش]  معن   ، اآلية   ٰى ظهر    ٰى وهو 

فذكرت األنبياء    ذته اآلية يف العدِّ الرتتيب الذي اختَّ   له: أنَّ م بيانه، وحمصَّ ا تقدَّ ممَّ   أدّق 

الفضل والكامل، فالربَّ   عىلٰ   األحبار يدلُّ   ني ثمّ انيِّ الربَّ   ثمّ  ون دون  انيُّ ترتيبهم حسب 

  . ) ٢( ين...) األنبياء وفوق األحبار، واألحبار هم علامء الدِّ 

عىلٰ الربَّ   -   ٥ م ما    اين  إىلٰ   تقدَّ املنسوب  هو  اللغة  بصفة  املتَّ   الربِّ   يف  صف 

املعلِّ   ،العلم أكَّ وهو  وقد  املعنم،  هذا  املتقدِّ   ٰى دت  الرشيفة  اآليات  من  ،  مةمجلة 

تتحدَّ  الربَّ وهي  مكانة  عن  وأنَّ ث  النبيِّ اين،  خليفة  األُ ومدرِّ ،    ه  ة  مَّ س 

  بدَّ   ة ال مَّ األُ   شهادته عىلٰ  ة يف أعامهلا، ومقتٰىض مَّ األُ  ه كان شاهدًا عىلٰ مها، وأنَّ ومعلِّ 

  أعامهلا ظاهرها وباطنها.  لعًا عىلٰ أْن يكون مطَّ 

ال  أكثر  بدَّ   وهنا  الصورة  نستجيل هبا  إنَّ   ،من وقفة  الشيعة    فنقول:  عقيدة 

  يكون معصومًا متأتٍّ   أعامل الناس جيب أنْ   ة والشاهد عىلٰ ة يف كون احلجَّ ماميَّ اإل

  ت إليه. دَ هِ من الوظيفة التي عُ 

الربَّ   نَّ إ  -   ٦ مقدَّ مكانة  مكانة  إىلٰ   ، سةاين  حتتاج  الوقت  ذات  أدوات    ويف 

ذا املقام يف مرتبته العليا  هب س  أْن ال يتلبَّ   ات، لذلك اقتضت حكمة اهللا تعاىلٰ وآليَّ 

احلديث يف اآليات،     أنَّ دة إالَّ كان له مراتب متعدِّ    الربَّاين وإنْ  املعصوم، فإنَّ إالَّ 

تتحدَّ  الرشيفة  الزيارة  يف  الفقرة  عن  فالربَّ فضالً  العليا،  املرتبة  عن  عىلٰ ث    ما  اين 

املعلِّ تقدَّ  العامل  إىلٰ م ذلك  اهلادي  مقام    م  بالكتاب واحلكمة، وهو  النور واحلاكم 

خمتصٌّ إ إنَّ     باملعصوم   هلي  وحيث  العليا،  زماننا    بمرتبته  يف  معصوم  ال 

  اين وحده دون غريه. فيكون هو الربَّ ، ¨ اإلمام املهدي إالَّ ة األدلَّ  بمقتٰىض 

 
 ).٣٤٣/ ص ٥(ج  امليزان تفسري ) ١(

 ).٣٦٢/ ص ٥(ج  امليزان تفسري ) ٢(
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أُ   -   ٧   اقتٰىض   آيات اهللا تعاىلٰ   الزيارة الرشيفة إىلٰ اين) يف  ضيف (الربَّ حيث 

  ة أكثر. زًا واختصاصيَّ متيُّ 

القرآنيَّ  اآليات  طالعنا  تتحدَّ وإذا  التي  الرشيفة  تعاىلٰ ة  اهللا  آيات  عن    -   ث 

أهنَّ ،  -وهي كثرية   تتحدَّ نجد  فتارةً ا  عديدة،  أبعاد ومراتب  ث عن  تتحدَّ   ث عن 

وتارةً البُ  التكويني،  البُ   عد  املععن  وتارةً عد  هلا،  غريها  نوي  ولكلِّ عن  واحدة    ، 

  منها مراتب ومقامات. 

ٰ   :قال تعاىلٰ 
َ َ

 َمن� اُهللا �
ْ
د

َ
ق
َ
ِسِهْم    ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 ِمْن أ

ً
 ِ�يِهْم رَُسوال

َ
 َ�َعث

ْ
ِمنَِ� إِذ

ْ
ُمؤ

ْ
ا�

يِْهْم آيَ 
َ
وا َعل

ُ
ل
ْ
ت
َ
ِكتَ �

ْ
ُمُهُم ال

�
يِهْم َوُ�َعل

�
 اتِِه َوُ�َز�

َ
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ْ
 َو�ِن

َ
َمة

ْ
ِك

ْ
ِ�  اَب َوا�

َ
 ل

ُ
بْل

َ
نُوا ِمْن �

 
َ

ُمبٍِ�  َضال عمران:    �ٍل  عىلٰ ١٦٤(آل  اآليات  فتالوة  موجب    )،  الناس 

  وهو مقام رسايل إهلي.  ،م واستبصارهم وتزكيتهم وتعليمهمهلدايته

تعاىلٰ  قال  لآليات،  تكويني  مقام  اآلخر  املقام  آيَ   : فيام  ُق َوِمْن 
ْ
ل

َ
خ اتِِه 

مَ   اوَ ا�س�
َ

تِال
ْ
َواخ رِض 

َ ْ
َواأل وَ اِت 

ْ
�
َ
َوأ تُِ�ْم 

َ
ِس�

ْ
�
َ
أ  

ُ
 ف

َ
ذ  �ِ  

�
إِن  انُِ�ْم 

َ
آل  

َ
ياٍت  �ِك

عَ 
ْ
  ). ٢٢(الروم:   �ا�ِِمَ� �ِل

  . وظيفتهم جه بمقتٰىض جَ حلُ   وهو مقام أعطاه اهللا تعاىلٰ 

  نَّ إة هلا مقامات واسعة وكبرية، وحيث  اآليات اإلهليَّ   والنتيجة: حيث إنَّ 

املهدي  لإلمام  جعلت  الرشيفة  والرئاسة    ¨  الزيارة  والريادة  القيادة  مقام 

اين والعامل  الربَّ   إنَّ   تقول:  الفقرة الرشيفة تريد أنْ  اآليات مطلقًا، فإنَّ   والوالية عىلٰ 

اهللا  واملعلِّ  آليات  اإلمام   تعاىلٰ م  هو  مراتبها  اهللا  ، فكلُّ ¨  بجميع  آيات  من    آية 

ومن يريد أْن يعلم هبا   ،  العامل هبا هو اإلمام  -  صغرية كانت أم كبرية -  تعاىلٰ 

  انيها.اإلمام، فهو ربَّ  أْن يذهب إىلٰ  بدَّ  م عنها شيئًا ال أو يتعلَّ 

 *   *   *  





)٨٧ ( 

  

  

  

  ااة 

َال    َباَب اهللاِ َوَديَّاَن دِينِِه» ُم َعَليَْك َيا «السَّ

  املباركة يف نقاط: نتناول رشح هذه الفقرة 

وا ن(: اب واا( :ا   

ْبُت    : وهو قولكالباب أصل واحد،  : ()املعجم(قال ابن فارس يف    - أ   َتبَوَّ

اباً  َْذُت َبوَّ ابًا، أي اختَّ   .)١( ). والباب أصُل َألِفِه واٌو، فانقلبت ألفاً َبوَّ

بوَّ بوَّ باب له يُ : ()قاموسه(وقال الفريوزآبادي يف   ب  له. وتبوَّ   اباً ب: صار 

اختَّ اباً بوَّ  وبابات :  الغاية.  واحلدود:  احلساب  يف  والبابة  والباب  الكتاب:    ذه. 

  .)٢( )سطوره، ال واحد هلا

  دان له يدين دينًا  :يقال  ،ين الطاعةالدِّ : ( )املعجم (قال ابن فارس يف    -ب  

  .)٣( )أي مطيعون منقادون ، نوقوم ديِّ  إذا أصحب وانقاد وطاع. 

يف   منظور  ابن  يَّ (  :)لسانه(وقال  اهللا  الدَّ أسامء  من  احلَ اُن:  معناه  َكم  ، 

اَن هذه  ، فقال : كان َديَّ بن أيب طالب   بعض السلف عن عيلِّ  َل ئِ وُس  القايض.

ار َأي قاضيها وحاكمها.  ، هاة بعد نبيِّ األُمَّ  اُن: الَقهَّ يَّ   .)٤( )والدَّ

 
 ).٣١٤/ ص ١معجم مقاييس اللغة (ج ) ١(

 ). ٣٨/ ص ١القاموس املحيط (ج ) ٢(

 ).٣١٩/ ص ٢معجم مقاييس اللغة (ج ) ٣(

 / مادَّة دون). ١٦٦/ ص ١٣لسان العرب (ج ) ٤(
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 امن( :اب واا( :ت اواا   

  : م باب اهللا تعاىلٰ أهنَّ ا ورد  ممَّ   -أ  

ٰ    ارد بن احلسن الصفَّ ني أبو جعفر حممّ يِّ أورد شيخ القمِّ   - ١ سنة    املتوىفَّ

كتابه  ٢٩٠( يف  الدرجات (هـ)  حديثًا    ) بصائر  عرش  عنوانستَّة  يف    :حتت  (باب 

منه وجنب    ٰى ؤتة اهللا وباب اهللا ووالة أمر اهللا ووجه اهللا الذي يُ م حجَّ ة أهنَّ األئمَّ 

ا جاء فيه ما رواه بسنده  ممَّ . و)) نواله  جالله وعمَّ   جلَّ ( اهللا وعني اهللا وخزنة علمه  

اِْبتَِداًء ِمْن َغْريِ  َفَأْنَشَأ َيُقوُل  ،  : ُكنُْت ِعنَْد َأِيب َجْعَفٍر قال:    ، عن أسود بن سعيد

ُيْس  َاهللاِ:  َل ئَ َأْن  ُة  َاهللاِ  ،«َنْحُن ُحجَّ َباُب  َاهللاِ  ، َوَنْحُن  َاهللاِ  ،َوَنْحُن لَِساُن    ، َوَنْحُن َوْجُه 

  .)١( »ِيف ِعبَاِدهِ  ُة َأْمِر َاهللاَِوَنْحُن ُوَال  ،ِيف َخْلِقهِ  َوَنْحُن َعْنيُ َاهللاِ 

، منها  )٢( العديد من هذه الروايات  ثقة اإلسالم الكليني    ٰى كام رو   -  ٢

الصفَّ  عن  ذكرناه  وغريهاما  رو  . ار،  أنَّ (يف      ٰى كام  هم  األئمَّ   باب  أركان  ة 

أُ عدَّ   )٣( )األرض يف    ٰى خر ة  كام  بعضها  يف  جاء  املضمون  بنفس  األحاديث  من 

  َما َجاَء بِِه َعِيلٌّ قال: «   ل الذي رواه بسنده عن أيب عبد اهللاحلديث األوَّ 

ٍد   ٰى َلُه ِمَن َاْلَفْضِل ِمثُْل َما َجرَ   ٰى َجرَ   ، َعنُْه َأْنتَِهي َعنْهُ   ٰى َوَما َهنَ   ،آُخُذ بِهِ  ،  ملَُِحمَّ

ٍد   َعَىلٰ   َوملَُِحمَّ َاهللاُ   َاْلَفْضُل  َخَلَق  َمْن  ِمْن  ،    َمجِيِع  ٍء  َيشْ ِيف  َعَليِْه  ُب  َاملُتََعقِّ

ِب َعَىلٰ  ادُّ َعَليِْه ِيف َصِغَريٍة َأْو َكبَِريٍة َعَىلٰ   ، َرُسولِهِ   َوَعَىلٰ   َاهللاِ   َأْحَكاِمِه َكاملُتََعقِّ َحدِّ    َوَالرَّ

ِك بِاهللاِ ْ ِذي    ،  ِمنْهُ إِالَّ   ٰى  ُيْؤتَ َالَِّذي َال   َباَب َاهللاِ   َكاَن َأِمُري َاملُْؤِمنَِني   ، َالرشِّ َوَسبِيَلُه َالَّ

ِه َهَلَك َمْن َسلَ    ...»، واحلديث طويل أخذنا منه مورد الشاهد. َك بَِغْريِ

حممّ   ٰى ورو   -  ٣ بن  جعفر  القاسم  أبو  األقدم  قولويه  الشيخ  بن  د 

 
 ). ١/ ح ٣/ باب ٢/ ج ٨١بصائر الدرجات (ص ) ١(

 .)النوادر باب  /وما بعدها ١٤٣ ص /١ ج( ) الكايف٢(

ة هم أركان األرض) باب  /وما بعدها ١٩٦ ص /١ ج( الكايف )٣(  . أنَّ األئمَّ



 ٨٩  ..........................................  » وديَّان دينهالسالم عليك يا باب اهللا «: الثالثةالفقرة 

ٰ     يالقمِّ  َوَأْشَهُد َأنََّك    «...  :    يف زيارة أمري املؤمنني   هـ)٣٦٨(سنة    املتوىفَّ

َاهللاِ َاهللاِ  ، َجنُْب  َباُب  َاهللاِ  ،َوَأنََّك  َوْجُه  ُيْؤتَ   َوَأنََّك  ِمنُْه    ، َاهللاَِسبِيُل  َوَأنََّك    ،ٰى َالَِّذي 

  .)١( ...»َوَأُخو َرُسولِهِ  َوَأنََّك َعبُْد َاهللاِ

رو احلسني   ٰى كام  زيارات  باب  اهللا،    يف  عبد  أيب  «...   عن   :  

َال  لِيَل َعَىلٰ   ،َوَباَب َاهللاَِاهللاِ،    ةَ َوُحجَّ   ،ُم َعَليَْك َيا َأِمَني َاهللاَِالسَّ اِعَي إَِىلٰ   ،َاهللاِ  َوَالدَّ   َوَالدَّ

  .)٢( ..».َاهللاِ

املوىلٰ  عن  النصِّ     املازندراين   وجاء  رشح  عن    يف  رويناه  الذي 

عن    )املحاسن ( بلفظه  علمه  هللاِاَ   اُب بَ   نُ حْ نَ «وَ (:  )الكايف(ورواه  باب  أي   «

  إذ كلُّ   ، وذلك ظاهر،    وأرساره بجميع ما جاء الرسول وتوحيده وأحكامه  

قدر عقله، فوجب   م فيه برأيه عىلٰ ، وال جيوز له التكلُّ   أحد مل يسمع ذلك منه

، فهم أيضًا باب هذه  ة  ه، وهم األئمَّ ن يقوم مقامه بأمره وأمر ربِّ يعلمه ممَّ   أنْ 

إالَّ   ، املعارف املعرفة  بيت  أحد  يدخل  الباب وال  هبذا  ثمّ )  الفقرات    ،  رشح 

  .)٣( من احلديث ٰى خر األُ 

  ان: ا ورد يف الديَّ ممَّ   -ب  

للَُّهمَّ َصلِّ : «... اَ  عن أيب عبد اهللا   ما رواه ثقة اإلسالم الكليني  -  ١

اَ   َعَىلٰ  اَ َأِمِري  َرُسولَِك  َوَأِخي  َعْبِدَك  اِ ملُْؤِمنَِني  ِذي  ملَِْن  لَّ َهاِديًا  َوَجَعْلَتُه  بِِعْلِمَك  ْنتََجْبَتُه 

َواَ  َخْلِقَك  ِمْن  َعَىلٰ ِشْئَت  لِيِل  اَ   لدَّ اِن  َوَديَّ ِبِرَساَالتَِك  َبَعْثَتُه  َوَفْصِل  َمْن  بَِعْدلَِك  يِن  لدِّ

َالُم عَ َواَ   ، َذلَِك ُكلِّهِ   ملَُهْيِمِن َعَىلٰ َقَضائَِك َبْنيَ َخْلِقَك َواَ    . ) ٤( هللاِ َوَبَرَكاُتُه» َلْيِه َوَرْمحَُة اَ لسَّ

 
 ). ٩٥/٣/ ح ١٠١ - ٩٥(ص  الزيارات) كامل ١(

 ). ٦٢٩/١٣/ ح ٣٨٣كامل الزيارات (ص ) ٢(

 ). ٢٢٩/ ص ٤رشح ُأصول الكايف (ج ) ٣(

 ).١ح  // باب زيارة قرب أيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ  ٥٧٢/ ص ٤(ج  ) الكايف٤(
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  .)١(  هذه الفقرة الشيخ األقدم ابن قولويه  ٰى ورو

ينِ قوله: «(قائالً:   ٰى املعن   املازندراين  وبنيَّ املوىلٰ  اِن َالدِّ » أي املجازي  َوَديَّ

  .)٢( )مجيع من سواه ان املجازي القاهر الغالب عىلٰ والديَّ  ، أحٍد بفعله وعمله كلَّ 

املوىلٰ  بَِعْدلَِك «(يف رشحها:    املجليس    وقال  يِن  َالدِّ اِن  أي قايض  َوَديَّ  «

  .)٣( )ين وحاكمه الذي تقيض بعدلكالدِّ 

باب زيارة يف      رواها الشيخ املجليسالتي    ¨  وجاء يف زيارته  -  ٢

السيِّ  نقالً عن  األبصار  املسترت عن  مرقده نوَّ ( بن طاوس    د عيلِّ اإلمام  اهللا   )،ر 

العسكريَّ (   :قال  زيارة  من  فرغت  املقدَّ   إىلٰ   فامض     ني إذا  س الرسداب 

عىلٰ  «...    وقف  وقل:  ِحلُْكِمَك، بابه  َفيْتَُه  َواِْصطَ لِِعْلِمَك،  اِْنتََجبْتَُه  َكَام  ُهمَّ  اَللَّ

ْلتَُه   يْتَُه بِنِْعَمتَِك، َوَخَصْصتَُه بَِمْعِرَفتَِك، َوَجلَّ يْتَُه بَِرْمحَتَِك، َوَربَّ بَِكَراَمتَِك، َوَغشَّ

بَْأِسَك، َواِْرَتَضيْتَُه لُِقْدِسَك، 
َتُه لِنَْفِسَك، َواِْجتَبَيْتَُه لِ ْيتَُه بِِحْكَمتَِك، َواِْخَرتْ َوَغذَّ

يِن   َالدِّ اَن  َوَديَّ َخْلِقَك،  ِمْن  ِشئَْت  ملَِْن  َهادِياً  اَْلَقَضاَيا َوَجَعْلتَُه  َوَفْصَل  َبْعَدَك، 

بَِعْدلِِه  َوُتنَِري  اَْألَُمِم،  َعِن  بِِه  َج  َوُتَفرِّ اَْلَكلَِم،  بِِه  َمَع  َجتْ أَْن  َوَوَعْدَتُه  ِعبَادَِك،  َبْنيَ 

 . ) ٤(...» اَلظَُّلمَ 

ا ا:ةا  دا :  

  . ه باب اهللا تعاىلٰ بأنَّ  ̈  ت هذه الزيارة الرشيفة عن اإلمام املهديعربَّ 

عن طريقه،    اليشء، وال يمكن الدخول إالَّ   إىلٰ  املدخل  عتَرب فالباب الذي يُ 

 
الزيارات١( كامل  ح  ٥٢٤و  ٥١٦و   ٥١٥و  ٤٠٥و  ٤٠٤و  ٣٦٩و  ٣٦٨و  ٩٧(ص    )   /٩٥/٣ 

 ). ٨٠٤/٢و ٨٠١/٢و ٦٣٩/٢٣و ٦١٩/٣و

 ). ٣٦٤/ ص ٧رشح ُأصول الكايف (ج ) ٢(

 ).٢٧٦/ ص ٩٧(ج  ) بحار األنوار ٣(

 ).٢/ ح ٨٥ - ٨٣/ ص ٩٩(ج  ) بحار األنوار ٤(
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صًا  عن هذا الباب مشخِّ     األكرم   خصوصًا إذا كان الباب واحدًا، قال النبيُّ 

  . »َأَنا َمِدينَُة َاْلِعْلِم َوَعِيلٌّ َباُهبَا«:    مصداقه بقوله 

شكٍّ  علي�   وبال  به  يريد  املؤمنني   اال  نصَّ     أمري  كام  غريه  دون    فقط 

فهو   عرش،  واالثني  الثقلني  ُخي   يريد  حديث  بأنَّ ِرب أْن  الناس  اإلهليَّ     ة  املدينة 

اإلهليَّ  املدينة  هذه  والضالل،  اجلهل  هو  عداها  وما  واحلكمة  العلم  مدينة  ة  هي 

اهللا املتمثِّ  برسول  عيلٌّ فإنَّ    .   لة  املؤمنني  واألئمَّ     أمري  باهبا،  زمانه    ة يف 

  يف زماننا هو باهبا، فالذي    ̈   األطهار يف أزماهنم أبواهبا، واإلمام املهدي

  اهه، وإالَّ أْن خيتار طريق الباب ويذهب باجتِّ   بدَّ   ة فال يريد أْن يدخل املدينة اإلهليَّ 

  فهو خارج هذه املدينة. 

املهدي   إنَّ  املدخل    ̈   اإلمام  يُ هو  ال  الذي  وهو    إالَّ   ٰى ؤت والطريق  منه، 

لكلِّ  تعاىلٰ   الباب  اهللا  مع  الثواب  عالقة  ونيل  األعامل  كقبول  صاعدة  عالقة   ،

باجلنَّ والفوز  الدرجات  ورفع  احلسنات  وحتصيل  العقاب  عالقة  ورفع  أو  ات، 

يشء   و أيِّ أ ، ة والعافية والتوفيق والسدادة الصحَّ نازلة كتحصيل الرزق وديموميَّ 

  عن طريق هذا الباب.  ذلك ال يكون إالَّ  آخر، كلُّ 

ممَّ   قلت:  إنْ  تقدَّ يظهر  أنَّ ا  آثار    م  من  الناس  يناله  وما  السامء  من  ينزل  ما 

ينفي فوائد وجود  ، وهذا كأنَّ ¨  وبركات وأرزاق هي عن طريق إمام العرص  ه 

اهللا  ممَّ     ة واألئمَّ     رسول  وهذا  وفاهتم،  بعد  تأثريهم  يصحُّ   ا وانعدام    ال 

  يه. التفكري به، فضالً عن القول به وتبنِّ

األئمَّ   قلت: ممَّ     ةكون  اإلهلي  الفيض  بعد    ا ال شكَّ واسطة  فهم  فيه، 

اهللا  عىلٰ     رسول  جتري  مقدَّ   الذين  الكونأيدهيم  الربكة    ،رات  تنال  فبهم 

أنْ  يمنع  ال  هذا  ولكن  األُ   والرمحة،  جمريات  األسباب  تكون  نظام  بنحو  مور 

الطوليَّ نحو الرتاتبيَّ   بات وعىلٰ سبَّ وامل   إىلٰ   مور تنزل من اهللا تعاىلٰ رات األُ ة، فمقدَّ ة 
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اهللا  املؤمنني    إىلٰ   ثمّ ،    رسول  إىلٰ ،  أمري  الزمان   وهكذا  ،  ¨  صاحب 

فاإلمام  كذلك،  األمر  ألُ   ¨  وصعودًا  املبارش  إمامته  هو  ملكان  الناس  مور 

  ووسائط نزوهلا.  ̈  منه مور وسائط صعود األُ    وهم ،ةالفعليَّ 

رصَّ  وجواباً وقد  سؤاالً  ذلك  يف  النصوص  بعض  الرتتيب  وبيَّ   ، حت  نت 

قال: أخربين    )،الغيبة (يف كتاب      الشيخ الطويس  ٰى فقد رو ،  مورم يف األُ املتقدِّ 

البزوفري   عن أيب عبد اهللا احلسني بن عيلِّ   ،احلسني بن عبيد اهللا ،    بن سفيان 

اِْختََلَف َأْصَحاُبنَا ِيف  ، قال:   أبو القاسم احلسني بن روحثني الشيخ  قال: حدَّ 

هِ  َوَغْريِ إَِىلٰ   ،َالتَّْفِويِض  بَِال   َفَمَضيُْت  ْبِن  َطاِهِر  ْفتُُه  َأِيب  َفَعرَّ اِْستَِقاَمتِِه  اِم  َأيَّ ِيف  ٍل 

َال  ْرِين   :َفَقاَل   ، َف َاْخلِ اماً   ، َأخِّ ْرُتُه َأيَّ   ْخَرَج إَِيلَّ َحِديثًا بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ َفأَ   ، َفُعْدُت إَِليْهِ   ، َفَأخَّ

َعبْدِ  َاهللاُ :  َقاَل ،    َاهللاِ   َأِيب  َأَراَد  َعَىلٰ   «إَِذا  َعَرَضُه  َاهللاِ  َأْمرًا  َأِمِري  ،    َرُسوِل  ُثمَّ 

إَِىلٰ   َاملُْؤِمنَِني   َواِحٍد  َبْعَد  َواِحدًا  ِة  َاْألَئِمَّ إَِىلٰ   َوَسائِِر  َينْتَِهَي    َصاِحِب   َأْن 

َمانِ  إَِىلٰ ،   َالزَّ َخيُْرُج  ْنيَا  ُثمَّ  إَِىلٰ   ، َالدُّ َيْرَفُعوا  َأْن  َاملَالَئَِكُة  َأَراَد  َعَمالً      َاهللاِ   َوإَِذا 

َماِن    ُعِرَض َعَىلٰ  ُيْعَرَض    َأنْ   َواِحٍد َبْعَد َواِحٍد إَِىلٰ   ُثمَّ َخيُْرُج َعَىلٰ ،  َصاِحِب َالزَّ

َاهللاِ   َعَىلٰ  َعَىلٰ   ، َرُسوِل  ُيْعَرُض  َاهللاِ،    َاهللاِ  ُثمَّ  ِمَن  َنَزَل  َوَما    ،َأْيِدهيِمْ   َفَعَىلٰ   َفَام 

وهو رصيح يف  ،  )١( »َطْرَفَة َعْنيٍ     َوَما اِْستَْغنَْوا َعِن َاهللاِ   ، َأْيِدهيِمْ   َفَعَىلٰ   َاهللاِ   ُعِرَج إَِىلٰ 

  . ¨ إمام الزمان مور صعودًا ونزوالً عىلٰ عرض األُ 

رو املفيد    ٰى وكذلك  عبد    ) االختصاص(يف    الشيخ  أيب  عن  بسنده 

« اهللا قال:  َاهللاِ،  ِعنِْد  ِمْن  َخيُْرُج  ٌء  َيشْ َاهللاِإِالَّ   َليَْس  بَِرُسوِل  ُبِدَئ  بَِأِمِري    ،  ُثمَّ 

َبْعَدهُ   ، َاملُْؤِمنِنيَ  بَِمْن  مْ   ، ُثمَّ  ِهلِ َأوَّ ِعنِْد  ِمْن  آِخِرِهْم  ِعْلُم  آِخُرُهْم  َوَال   ، لِيَُكوَن  َيُكوُن   

مْ  ِهلِ َأوَّ ِمْن  لدفع دخل مقدَّ   وكأنَّ   ،)٢( »َأْعَلَم  أنَّ مر  احلديث جاء  األخري    ن  اإلمام 

 
 ). ٣٥١/ ح ٣٨٧(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ٢٦٧(ص  ) االختصاص٢(
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ممَّ  أعلم  يكون  تقدَّ سوف  تقدَّ   ،مهن  من  عند  بام  هذا  إلحاطته  ويف  وزيادة،  م 

«...  املضمون عدَّ  روايات جاء يف بعضها:  َاْألَْدنَ ة  إَِىلٰ   ٰى َحتَّ   ٰى َفاْألَْدنَ   ٰى ُثمَّ    َينْتَِهَي 

ِذي ِيف َزَمانِهِ    .)١( »َصاِحِب َاْألَْمِر َالَّ

َفتَُزاُدوَن َشيْئًا    :ُقْلُت   الدرجات) بسنده عن سليامن، قال: ... بصائر  (ويف  

َام َخيُْرُج َاْألَْمُر ِمْن ِعنِْد َاهللاِ ،«َال : َقاَل ؟   َرُسوِل َاهللاِ َعَىلٰ   ٰى َخيْفَ  بِِه َاملََلُك   يهِ أتِ تَ فَ  ،إِنَّ

دُ   :َفيَُقوُل ،    َرُسوَل َاهللاِ    اِْنَطلِْق بِِه إَِىلٰ   :َفيَُقوُل   ،َوَكَذا  َربَُّك َيْأُمُرَك بَِكَذا   ،َيا ُحمَمَّ

  ، َاْحلَُسْنيِ   اِْنَطلِْق بِِه إَِىلٰ   :َفيَُقوُل   ، َاْحلََسنِ   اِْنَطلِْق بِِه إَِىلٰ   : َفيَُقوُل ،  ا َفيَْأِيت َعلِي�   ،َعِيلٍّ 

َفتَُزاُدوَن َشيْئًا  :  ُقْلُت   ،َخيُْرَج إَِليْنَا» ٰى َواِحٍد َبْعَد َواِحٍد َحتَّ   َفَلْم َيَزْل َهَكَذا َينَْطلُِق إَِىلٰ 

َاهللاِ َال  َرُسوُل  َيْعَلُمُه       َملْ    «َوْحيََك :  َفَقاَل ؟ َشيْئًا  َماُم  َاْإلِ َيْعَلَم  َأْن  َجيُوُز  َكيَْف 

َماُم ِمْن قِبَلِهِ    َيْعَلْمُه َرُسوُل َاهللاِ   .)٢( »؟َوَاْإلِ

َسِمْعُت  ، قال:  أيب بصريبسنده عن  يف (أماليه)    الشيخ الطويس    ٰى ورو

َاهللاِ َعبِْد  «َلْوَال     َأَبا  ُنَزاُد  َيُقوُل:  ا  َأنَّ فَِداَك،  ،  َألَْنَفْدَنا»  ُجِعْلُت  ُقْلُت:  َقاَل: 

ُه إَِذا َكاَن َذلَِك َأتَ   ؟ ُتْزَداُدوَن َشيْئًا َليَْس ِعنَْد َرُسوِل َاهللاِ    َالنَّبِيَّ    ٰى َقاَل: «إِنَّ

إَِىلٰ  ُثمَّ   ، إَِىلٰ َعِيلٍّ    َفَأْخَربَ ُثمَّ  َحتَّ   ،  َبْعَد َواِحٍد،  إَِىلٰ   ٰى َواِحٍد  َهَذا    َينْتَِهَي  َصاِحِب 

  .)٣( »َاْألَْمرِ 

اَن ِدينِهِ «وفقرة     )٤( ونه اللغويُّ فرسِّ ث عن القايض واحلاكم الذي يُ تتحدَّ   » َديَّ

املعنان، وال  للفظة الديَّ  بام يضاف إليه،    واٍف إالَّ   هلذا املصطلح بشكلٍ   ٰى يكتمل 

والوحيد   احلرصي  اهللا  باب  اإلمام  جعلت  أْن  بعد  املباركة  الزيارة  أضافته  وقد 

 
 ). ٧/ ح ٩/ باب ٨/ ج ٤١٤بصائر الدرجات (ص ) ١(

 ). ٥/ ح ٩/ باب ٨/ ج ٤١٣بصائر الدرجات (ص ) ٢(

 ).٩٢٠/٦٨/ ح ٤٠٩(ص  ) أمايل الطويس٣(

ان يف النقطة األُوٰىل. ) ٤( م معنٰى الديَّ  تقدَّ
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بأنَّ  ديَّ فأردفته  فسلَّ ه  اهللا،  دين  عىلٰ ان  ـ   مت  ب َال «  اإلمام  اهللاِ  السَّ َباَب  َيا  َعَليَْك  ُم 

اَن ِدينِهِ  ،  سبحانه وتعاىلٰ اهللا    ين إىلٰ وأضافت الدِّ   ،ينالدِّ   ان إىلٰ ، فأضافت الديَّ »َوَديَّ

ين والقايض بأمر  الدِّ   ، كذلك هو احلاكم عىلٰ كام هو باب اهللا تعاىلٰ     فاإلمام 

النسبة من الديَّ الدِّ  إىلٰ ين، وهذه  إىلٰ الدِّ   ان  تعاىلٰ   ين  معن  اهللا  ان  الديَّ   ٰى وبمالحظة 

يُ  مفهومًا  العقائديَّ ؤكِّ تعطينا  احلقيقة  أهل  د  مذهب  أتباع  هبا  يؤمن  التي  ة 

أنَّ     البيت لإلمام الصالحيَّ   من  املمنوحة  الدِّ     ات  الشأن  إدارة  يني  يف 

،  اهللا تعاىلٰ    حدَّ له إالَّ   ات مطلقة وختويل إهلي ال حدَّ ين صالحيَّ الدِّ   ته عىلٰ وحاكميَّ 

عدها  ة، سواء أكانت يف بُ ينيَّ القضايا الدِّ  شأن ترجع هناياته إىلٰ   أمر ديني وكلُّ   فكلُّ 

  - كان    إنْ   - الذي يفصل النزاع فيها    العقائدي، أو العبادي، أو األخالقي، فإنَّ 

  .  هو اإلمام  ، ذلك ابتداءً بنيِّ م احلكم فيها للسائل، بل الذي يُ قدِّ والذي يُ 

أمَّ  املفهوم،  هلذا  التنظريي  الفكري  اجلانب  من  اإلثبايت  هذا  اجلانب  من  ا 

ومارسوه طيلة فرتة معايشتهم      يتوالعميل فقد زاوله أتباع مدرسة أهل الب

م كانوا ال يأخذون األحكام  هنَّ إف،    عند غيبة آخرهم   ٰى بل وحتَّ ،    ة األئمَّ 

امه  كَّ وُح   انو دين اهللا تعاىلٰ هم ديَّ     أهل البيت   إيامنًا منهم بأنَّ ،    منهم  إالَّ 

  وقضاته.

 *   *   *  



)٩٥ ( 

  

  

  

  اااة 

َال  ِه» ا َخلِيَفَة اهللا َونَ ُم َعَليَْك يَ «السَّ   اِرصَ َحقِّ

  اول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: ننت

:  

الدِّ  الوحيد اخلراساين (دام ظلُّ يني  يقول املرجع  اإلمام  (  ه):الكبري الشيخ 

ة  عنوان اإلمام الثاين عرش يف روايات العامَّ   إنَّ   :خليفة اهللا يف أرضه    املهدي 

« واخلاصَّ  اهللا،  هو خليفة  َوَعَىلٰ ة  َاملَْهِديُّ  ُينَاِدي  َخيُْرُج  ُمنَاٍد  فِيَها  َغَامَمٌة  َهَذا    : َرْأِسِه 

مة باخلليفة  ة املتقوِّ اخلالفة من املفاهيم اإلضافيَّ   إنَّ   .)١( »َفاتَّبُِعوهُ   َاملَْهِديُّ َخلِيَفُة َاهللاِ

واملستخلف عنه، فال حمال ختتلف شؤون اخلالفة ومرتبة اخلليفة باختالف مقام  

املس كان  فإذا  عنه،  يستخلف  كلِّ من  فوق  عنه  يتناه   تخلف  ال  بام  وهو  ٰى كامل   ،

حدٌّ  لعظمته  ليس  مقامه    الذي  وأقامه  لنفسه  اهللا  استخلفه  الذي  فيكون  حمدود، 

أعىلٰ  منابه  وأجّل   وأنابه  أنْ   شأنًا  من  منزلته  قدرًا  العقول  إضافة    ومقتٰىض   . تنال 

  .)٢( )ٰى أسامء اهللا احلسنجلميع آية    اهللا كونه   اخلليفة إىلٰ 

وا ا :)وا ا( :ا   

ة معاٍن، منها: لَ عمِ استُ    ت مفردات الفقرة بعدَّ

يقال    اخلليفة:   - أ   أْن  وجاز  مقامه،  ويقوم  قبله،  من  استُخلَِف مكان  من 

 
 ).٥١١البيان يف أخبار صاحب الزمان املطبوع ضمن كفاية الطالب (ص ) ١(

ين (ص ) ٢( مة يف ُأصول الدِّ  ).٤٧٧و ٤٧٦مقدَّ
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ة: خلفاء اهللا يف أرضه بقوله   يَ   :لألئمَّ
َ
نَ ا د

ْ
ا َجَعل

�
رِض اوُُد إِن

َ ْ
 ِ� األ

ً
ة

َ
ِليف

َ
  اَك خ

  .)١( )، واخلليفة: السلطان األعظم٢٦(ص:  

النرص إعانة املظلوم، والنرصة حسن املعونة، واالنتصار من    النارص:   - ب 

  .)٢( الظامل االنتصاف واالنتقام 

:    -ج   الباطل، واحلقيقة ما يصري إليه حقُّ األمر ووجوبه، وحقُّ    ضدُّ احلقُّ

ا، أي ثبت   .)٣( األمر، صار حق�

 :ما ا)وا ا( :آن اا   

القرآنيَّ   -اخلليفة    -هذا املفهوم    أنَّ   ٰى ال خيف املفاهيم  ة  ة، وورد يف عدَّ من 

  من اآليات، منها: 

تعاىلٰ   -   أ    : قوله 
َ
ق  

ْ
 َو�ِذ

َ
َمال

ْ
�ِل  

َ
َر��ك  

َ
جَ ال  

�
إِ� ِة 

َ
رِض  ئِ�

َ ْ
األ  �ِ  

ٌ
اِعل

 
ً
ة

َ
ِليف

َ
  ). ٣٠(البقرة:   خ

 يَ   :قوله تعاىلٰ   -  ب
َ
نَ ا د

ْ
ا َجَعل

�
إِن  ِ�  اوُُد 

ً
ة

َ
ِليف

َ
َ اَك خ ْ

ُ�ْم بَ�
ْ
اح

َ
ف رِض 

َ ْ
األ

َق� 
ْ
  ). ٢٦(ص:   ا��اِس بِا�

 :ا ا)وا ت )اواا  ا:  

  وهي كثرية، منها: 

عن    ي از القمِّ د اخلزَّ بن حممّ   الشيخ األقدم أبو القاسم عيلُّ   ٰى رو  - ١

َتُقوُم  َال : «  قال: قال رسول اهللا  ،مامة أيب أُ  َحتَّ   اَعُة  اَْحلَقِّ   ٰى اَلسَّ َقائُِم  َيُقوَم 

َيأَْذُن اَهللاُ  ،ِمنَّا  َهَلَك   ،َلهُ     َوَذلَِك ِحَني  َعنُْه  َختَلََّف  َوَمْن  َنَجا  َتبَِعُه   َفاهللا  ،َفَمْن 

 
 ./ مادَّة خلف)٨٤و ٨٣/ ص ٩لسان العرب (ج  )١(

 / مادَّة نرص).٢١٠/ ص ٥لسان العرب (ج  )٢(

 / مادَّة حقق).٤٩/ ص ١٠لسان العرب (ج  )٣(
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َوَلْو َعَىلٰ   ِعبَاَد اَهللاِ  اَهللا  ُه َخلِيَفُة اَهللاِ  ،اَلثَّْلِج   اِيتُوُه   ٰى َمتَ   ،َيا َرُسوَل اَهللاِ   : ُقْلنَا   ،» َفإِنَّ

ْنيَا َهْرجاً َوَمْرجاً   :َقاَل   ؟َيُقوُم َقائُِمُكمْ  َوُهَو اَلتَّاِسُع ِمْن ُصْلِب   ،إَِذا َصاَرِت اَلدُّ

ْحلَُسْنيِ   . ) ١(» اَ

اهللا     ٰى ورو رسول  عن  عديدة  بأسانيد  طويالً      أيضًا  حديثًا 

إىلٰ ث  يتحدَّ  األنبياء  َاهللاِ: «...    قال   أنْ   فيه عن أوصياء  َخلِيَفُة  َاملَْهِديُّ    ، َهَذا 

بُِعوُه َيْمَألُ َاْألَْرَض قِْسطًا َوَعْدالً َكَام ُملِئَْت َجْورًا َوُظْلامً    .)٢(» َفاتَّ

الطائفة  ٰى رو   -  ٢ املؤمنني    شيخ  أمري  زيارة  زيارة  ،    يف  قائالً: 

َال : «ٰى خرأُ  َاهللاَِالسَّ َوِيلَّ  َيا  َعَليَْك  َال   ، ُم  َاهللاَِالسَّ َة  ُحجَّ َيا  َعَليَْك  َال   ، ُم  َيا  َالسَّ َعَليَْك  ُم 

  .)٣( »...َخلِيَفَة َاهللاِ

بسنده عن أيب عبد     شيخ مشايخ الطائفة وفخر الشيعة املفيد  ٰى رو -   ٣

  : ُمنَاٍد ِمْن ُبْطنَاِن َاْلَعْرشِ   ٰى َاْلِقيَاَمِة َنادَ إَِذا َكاَن َيْوُم ، قال: «  داهللا جعفر بن حممّ 

َاهللاِ  َخلِيَفُة  َأْرِضهِ   َأْيَن  َالنَّبِيُّ    ؟ِيف  َداُوُد  َاهللاِ،  َفيَُقوُم  ِعنِْد  ِمْن  َالنَِّداُء  :    َفيَْأِيت 

ُكنَْت هللاِِ َوإِْن  َأَرْدَنا  اَك  إِيَّ َثانِيَةً   ُثمَّ   ،َخلِيَفةً   َلْسنَا  َاهللاِ  :ُينَاِدي  َخلِيَفُة  َأْرِضهِ   َأْيَن    ؟ ِيف 

َيا َمْعَرشَ  :   َفيَْأِيت َالنَِّداُء ِمْن قِبَِل َاهللاِ، َفيَُقوُم َأِمُري َاملُْؤِمنَِني َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب  

َاهللاِ  ،ئِِق َاْخلََال  َخلِيَفُة  طَالٍِب  َأِيب  ْبُن  َعِيلُّ  َعَىلٰ   ِيف   َهَذا  تُُه  َوُحجَّ َفَمْن    ،ِعبَاِدهِ   َأْرِضِه 

ْنيَا َفْليَتََعلَّْق بَِحبْلِِه ِيف َهَذا َاْليَْوِم لِيَْستَِيضَء بِنُوِرهِ    َولِيَتَّبَِعُه إَِىلٰ   ، َتَعلََّق بَِحبْلِِه ِيف َداِر َالدُّ

اَ  َرَجاِت  نَاِن»  ْلُعَىلٰ َالدَّ َاْجلِ بَِحبْلِهِ :  َقاَل   ، ِمَن  َتَعلَُّقوا  َقْد  ُأَناٌس  ْنيَا    «َفيَُقوُم  َالدُّ ِيف 

  .)٤( »َاْجلَنَّةِ  َفيَتَّبُِعوَنُه إَِىلٰ 

 
 ). ١٠٧و ١٠٦(ص  ) كفاية األثر١(

 ). ١٥١كفاية األثر (ص ) ٢(

 ).٥٦/٤/ ح ٢٩/ ص ٦(ج  ) هتذيب األحكام٣(

 ).٣/ ح ٢٨٥أمايل املفيد (ص ) ٤(
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  ءال اأ :اا ا)وا ا(:  

الصدوق  -  ١ الشيخ  (ول  قال  اهللا  امَّ ـ:  استخلف       األرض يف  آدم 

 أوجب  امَّ ـول  ؟ بأهل األرض  أهل الساموات الطاعة له، فكيف الظنُّ   أوجب عىلٰ 

اهللا  عىلٰ   اهللا   بمالئكة  اإليامن  عىلٰ   ، اخللق  خلليفة    وأوجب  السجود  املالئكة 

  .)١( علمنا بذلك رتبة اإلمام وفضله...) ،اهللا...

،    د ه حممّ خلقه بعد نبيِّ   عىلٰ   حجج اهللا تعاىلٰ   : (واعتقادنا أنَّ   وقال

احلسني،    احلسن، ثمّ   ثمّ  ، بن أيب طالب  هلم أمري املؤمنني عيلُّ ة االثنا عرش، أوَّ األئمَّ 

  بن جعفر، ثمّ  ٰى موس د، ثمّ جعفر بن حممّ   ، ثمّ د بن عيلٍّ حممّ   بن احلسني، ثمّ  عيلُّ  ثمّ 

د  حممّ   ، ثمّ احلسن بن عيلٍّ   د، ثمّ بن حممّ   عيلُّ   ، ثمّ د بن عيلٍّ حممّ   ، ثمّ ٰى بن موس  عيلُّ 

ة القائم صاحب الزمان خليفة اهللا يف أرضه، صلوات اهللا عليهم  بن احلسن احلجَّ ا

  .)٢( أمجعني)

يف األرض ما      خالفة اإلمام   ٰى ومن مجيل ما جاء يف تفسري معن  -   ٢

العامل ال يستغني عمَّ   د عيلّ قاله السيِّ  يُ خان املدين: (فنظام  الدنيا    هم فعرِّ ن  صالح 

احلاجبني للزينة ال لرضورة، كيف    واآلخرة، نعم من مل هيمل إنبات الشعر عىلٰ 

هيمل من وجوده رمحة للعاملني وإقامته علًام هيتدي به لسلوك رصاطه املستقيم،  

إىلٰ  تعاىلٰ   فانظر  ولطفه  أعدَّ   عنايته  النفع    كيف  مع  الشخص  ذلك  بإجياد  خللقه 

العقب يف  السالمة  وهو    ٰى العاجل،  أرضه  يف  اهللا  خليفة  هو  فهذا  اآلجل،  واخلري 

  .)٣( اإلمام الذي نصبه علًام لعباده ومنارًا يف بالده)

واالستدالل عليه ما تركناه    ٰى ل يف بيان هذا املعنكالم مجيل مفصَّ     وله

 
 ). ٥(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 ). ٩٤و ٩٣(ص  ةاالعتقادات يف دين اإلماميَّ ) ٢(

 ). ٣٩٢/ ص ٦(ج ) رياض السالكني ٣(
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ألنَّ إالَّ  قد      الرشح  هذا  من    عىلٰ   َي ُبنِ رسم  إليه  أرشنا  ما  فراجع  االختصار، 

 مصدر. 

ننقل كالمًا      من رسول اهللا    وتتميًام للفائدة يف بيان مراتبهم   -   ٣

د  بخالصة السيِّ  )عبقات األنوار (د حامد حسني اللكهنوي يف مجيالً ورشيقًا للسيِّ 

(إنَّ   ،امليالين  عيلٍّ  اهللا  قال:  رسول  من  علَ تُ   منه      منزلة  القرآن  م  آيات 

له، قال اهللا  بَ الناس من قِ   وجمعول حاكًام عىلٰ   ،فهو خليفة اهللا يف األرض  ،الكريم

 يَ   لداود:   تعاىلٰ 
َ
د نَ ا 

ْ
َجَعل ا 

�
إِن ا��اِس اوُُد   َ ْ

بَ� ُ�ْم 
ْ
اح

َ
ف رِض 

َ ْ
األ  �ِ  

ً
ة

َ
ِليف

َ
خ اَك 

َق� 
ْ
ونبيُّ ٢٦(ص:    بِا� داود )،  من  أفضل  وشاهده    .   نا  اهللا  رسول  وهو 

قِ واملبرشِّ  من  والنذير  قال  بَ   نَ :  له، 
ْ
رَْسل

َ
أ ا 

�
 إِن

َ
ش   اَك 

ً
ِذيرا

َ
َون  

ً
ا

�
َوُم�َ�  

ً
  �اِهدا

بقوله:  . )٨(الفتح:   بمعصيته  ومعصيته  بطاعته  طاعته  يُِطِع   ومقرون  َمْن 

طَ 
َ
أ  

ْ
د

َ
ق

َ
�  

َ
اهللاَ ا�ر�ُسول  

َ
و٨٠(النساء:    اع  ،( 

َ
�ُش وَ َمْن  اَهللا  اَهللا  اقِِق   

�
إِن

َ
ف  ُ

َ
رَُسو�

 
َ
ِعق

ْ
ال ِديُد 

َ
باملؤمنني من أنفسهم بقوله:    وجمعول أوىلٰ   .)١٣(األنفال:    �اِب  ش

 ٰ
َ

ْو�
َ
أ ِسِهمْ   ا��ِ�� 

ُ
ف
ْ
�
َ
أ ِمْن  ِمنَِ� 

ْ
ُمؤ

ْ
إىلٰ ٦(األحزاب:    ...  بِا� ممَّ   )،  ذلك  ا  غري 

  مسلم ولو أنكر لكفر.  يعتقده كلُّ 

اهللا      وعيلٌّ  لتلك      رسوله من  أنزله  حائزًا  فيكون  منه،  منزلته 

  باعه عىلٰ الواجب إطاعته واتِّ   هم، واملوىلٰ الناس كلِّ   املنازل، وهبا يكون احلاكم عىلٰ 

)  ٰى واخلالفة الكرب  ٰى وهذه هي اإلمامة العظم  ، هبم من أنفسهم  واألوىلٰ   ، مجيعهم

  .)١( كالمه ٰى انته

  ̈   ةوللحجَّ     ة ثابت لألئمَّ     ما ثبت ألمري املؤمنني  أنَّ   وال شكَّ 

تقدَّ   بمقتٰىض  غريهاما  ومن  روايات  من  العالَّ   ،م  رواه  ما  أيضًا  مة  ومنها 

أنَّ يف     املجليس جر باب  جر   ٰى ه  ما  مثل  والطاعة  الفضل  من  لرسول    ٰى هلم 

 
 ).١٦٨/ ص ٩نفحات األزهار (ج ) ١(
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جعفر وأهنَّ ،   اهللا أيب  عن  رواه  ما  ومنها  سواء،  الفضل  يف  «   م    َال : 

يَامَن َحتَّ  َاْإلِ ْم    ٰى َيْستَْكِمُل َعبٌْد  ِهلِ ُه َجيِْري ِآلِخِرِهْم َما َجيِْري ِألَوَّ ِة  ِمَن  َيْعِرَف َأنَّ َاْحلُجَّ

  .)١( ...»ِل َوَاْحلََراِم َسَواءً َوَاْحلََال  ،َوَالطَّاَعةِ 

اهللا عبد  أيب  عن  الباب  نفس  يف  رواه  «  وما  ُه  :  َحِقيقَ َال إِنَّ َعبٌْد  َجيُِد  َة   

يَامِن َحتَّ  لِنَا   ٰى َاْإلِ   .)٢( »َيْعَلَم َأنَّ ِآلِخِرَنا َما ِألَوَّ

 اا : ةم  َم«  اَِ َِ«:  

  ث فيه ضمن نقاط: ونتحدَّ 

الفقرة «  نَّ أ  -   ١ هِ نَ هذه  َحقِّ ولبيان اهلدف من    ، ة» لبيان مقام النارصيَّ اِرصَ 

فوظيفته وعمله هو نرصة    ، خليفة له تعاىلٰ   ، فمن جيعله اهللا تعاىلٰ خالفة اهللا تعاىلٰ 

  ؟ لكي ينرصه خليفة اهللا تعاىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ، فام هو حقُّ اهللا تعاىلٰ  حقِّ 

نتوجَّ  السؤال  هذا  عن  اجلواب  مقام  إىلٰ ويف  الرشعيَّ   ه  فهي    ، ةالنصوص 

  ا ورد يف ذلك: خري من جييبنا عن هذا السؤال، وممَّ 

د بن خالد  ما رواه الشيخ الثقة اجلليل األقدم أبو جعفر أمحد بن حممّ   -   أ

  ة روايات، منها: فيه عدَّ  ٰى ، ورو )خلقه  عىلٰ  اهللا   باب حقِّ (، قال:    الربقي

  ؟َخْلِقهِ   َعَىلٰ   َما َحقُّ َاهللاِ :    ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللاِقال:    ، عن زرارة بن أعني

َاهللاِ :  َقاَل  َيْعَلُمونَ   َعَىلٰ   «َحقُّ  بَِام  َيُقوُلوا  َأْن  َال   ، َخْلِقِه  َعامَّ  َيْعَلُمونَ َوَيُكفُّوا  َفإَِذا    ،  

هُ  َفَعُلوا َذلَِك َفَقْد َوَاهللاِ ْوا إَِليِْه َحقَّ   .)٣( »َأدَّ

    بن بابويه الصدوق  د بن عيلِّ الشيخ األقدم أبو جعفر حممّ   ٰى رو   -  ب

 ٰ أبواب اخلمسني وما فوقه: احلقوق اخلمسون التي كتب  (قال:   ، هـ)٣٨١( املتوىفَّ

 
 ).١٢٦٠/ ح ٣٥١)، عن قرب اإلسناد (ص ٢/ ح ٣٥٣/ ص ٢٥(ج  ) بحار األنوار ١(

 ).٢٦٨)، عن االختصاص (ص ١٤/ ح ٣٦٠/ ص ٢٥بحار األنوار (ج ) ٢(

 ).٥٣/ ح ٢٠٤للربقي (ص  ) املحاسن٣(
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العابدين بن احلسني سيِّ   هبا عيلُّ  أيب محزة    ، بسنده إىلٰ )بعض أصحابه  إىلٰ     د 

قال:   َاْحلَُسْنيِ  الثاميل،  ْبِن  َعِيلِّ  ِرَساَلُة  َأْصَحابِهِ   إَِىلٰ   َهِذِه  َأنَّ  :  َبْعِض  «اِْعَلْم 

ْكتََها   هللاِِ رَّ يَطًة بَِك ِيف ُكلِّ َحَرَكٍة َحتَ َأْو َحاٍل    ، َأْو َسكِنٍَة َسَكنْتََها  ، َعَليَْك ُحُقوقًا ُحمِ

ْفَت فِيَها  ، َأْو َجاِرَحٍة َقَلبْتََها  ، َأْو َمنِْزَلٍة َنَزْلتََها  ،ُحْلتََها   َفَأْكَربُ ُحُقوِق َاهللاِ   ،َأْو آَلٍة َتَرصَّ

ِذي ُهَو َأْصُل َاْحلُُقوِق   َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ  َالَّ ِه    ... َعَليَْك َما َأْوَجَب َعَليَْك لِنَْفِسِه ِمْن َحقِّ

َاْألَ  َاهللاَِّ  َحقُّ  ا  َال َفَأمَّ َتْعبَُدُه  َفَأْن  َعَليَْك  َشيْئاً ْكَربُ  بِِه  َك  ُتْرشِ ْخَال   ،   بِاْإلِ َفَعْلَت  ِص  َفإَِذا 

ْنيَا َوَاْآلِخَرةِ  َجَعَل َلَك َعَىلٰ    .)١( ...»َنْفِسِه َأْن َيْكِفيََك َأْمَر َالدُّ

هو الطاعة له بإخالص وعبادته وعدم الرشك به يف صغرية    اهللا تعاىلٰ   فحقُّ 

 ال يعلم وأطاع  عامَّ   ال يقولوا ما ال يعلمون، فمن قال بام يعلم وكفَّ  أو كبرية وأنْ 

  . اهللا تعاىلٰ  حقَّ   ٰى وذكر وشكر بإخالص فقد أدَّ 

  ؟ اهللا تعاىلٰ  كيف نعرف حقَّ  وهنا نسأل: -   ٢

مناط    معرفة هذا احلقِّ   أنَّ   عىلٰ   نصُّ مجلة من النصوص يظهر منها، بل ت  إنَّ 

  ا روي يف ذلك: ، وممَّ   بمعرفة أهل البيت 

حيث    ،ات ذكر أعامل مسجد الكوفةيف طيَّ     ل ما رواه الشهيد األوَّ   -   أ

َوبُِكْم ُعِرَف َحقُّ    ،َوبُِكْم ُعِرَف ُحْكُم َاهللاِ  ،َوَأْنتُْم ُحَكَامُء َاهللاِوتقول: «...    : جاء فيه

ٌد َرُسوُل َاهللاِ ،  َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َال  ،َاهللاِ   .)٢( ...»َوُحمَمَّ

مة ما رواه    -  ب عن تفسري فرات بن إبراهيم بسنده عن     املجليس   العالَّ

الباقر  «...      اإلمام  فيه:  جاء  حديث  افُّونَ يف  َالصَّ َهلُُم  ُْم  َهلُُم    ، َوإِهنَّ ُْم  َوإِهنَّ

َأْوَىفٰ   ، َاملَُسبُِّحونَ  َأْوَىفٰ   َفَمْن  َفَقْد  تِِهْم  َاهللاِ  بِِذمَّ ِة  َعَرَف    ، بِِذمَّ َفَقْد  ُهْم  َحقَّ َعَرَف  َوَمْن 

ُة َرُسوِل َاهللاَِهُؤَال  ، َحقَّ َاهللاِ   .)٣( »  ِء ِعْرتَ

 
 ). ١/ ح ٥٦٦ - ٥٦٤(ص  ) اخلصال١(

ل (ص  ) املزار٢(  ).٢٣٤و ٢٣٣للشهيد األوَّ

 ).٥٢٧/١١/ ح ٣٩٦)، عن تفسري فرات (ص ١٦/ ح ٢٤٥/ ص ٢٣(ج  ) بحار األنوار ٣(
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  ؟تعاىلٰ  اهللا من هو املطالب بحقِّ  -   ٣

  واجلواب عن ذلك: 

حممّ   -   أ اجلليل  األقدم  الشيخ  رواه  أيب  بام  بابن  املعروف  إبراهيم  بن  د 

ٰ    زينب  بن عيلٍّ هـ) عن أيب جعفر حممّ ٣٦٠(  املتوىفَّ يف حديث      الباقر   د 

يتحدَّ  اإلمام طويل  ظهور  عن  له  ¨  ث  خطبة  «  ¨  وفيه  فيها:  َفَمْن  َأَال جاء   

نِي ِيف كِتَاِب َاهللاِ نِي ِيف ُسنَِّة َرُسوِل  َأَال   ،َالنَّاِس بِكِتَاِب َاهللاِ  َفَأَنا َأْوَىلٰ   َحاجَّ  َوَمْن َحاجَّ

َأْوَىلٰ   َاهللاِ َاهللاِ  َفَأَنا  َرُسوِل  بُِسنَِّة  َاهللاَ،  َالنَّاِس  َكَال   َفَأْنُشُد  َسِمَع  لَ َمْن  َاْليَْوَم  َبلََّغ  ـِمي  امَّ 

َاْلَغائَِب  ِمنُْكُم  اِهُد  َاهللاَِوَأْسأَ   ،َالشَّ بَِحقِّ  َعَليُْكْم    ُلُكْم  ِيل  َفإِنَّ  ي  َوبَِحقِّ َرُسولِِه  َوَحقِّ 

  .)١( ...»ِمْن َرُسوِل َاهللاِ ٰى َحقَّ َاْلُقْربَ 

يف حديث      بإسناده عن رسول اهللا    الشيخ اخلصيبي  ٰى رو و  -  ب

ُثمَّ  جاء فيه: «...  ،    وخصائصهم لسلامن    ةطويل يذكر فيه أسامء األئمَّ 

َد ْبَن َاْحلََسِن َاْهلَاِدَي َاملَْهِديَّ َالنَّاطَِق َاْلَقائَِم بَِحقِّ َاهللاِ   .)٢( ...»ُحمَمَّ

بن عيلِّ   ٰى روو   -  ج الطربيس   الشيخ أمحد  بسنده عن    بن أيب طالب   ،

حممّ  جعفر  عيلٍّ أيب  بن  «َخ أنَّ     د  قال:  ...»  ةِ نَيدِ ملَ اَ   نَ مِ     هللاِاَ   وُل ُس رَ   َج رَ ه 

ُثمَّ ِيف   ، وكٌ لُ ِيفَّ َمْس   َمَعاِرشَ َالنَّاِس َالنُّوُر ِمَن اَهللاِ واحلديث طويل، جاء فيه: «...  

إَِىلٰ ،  َعِيلٍّ  ِمنُْه  َالنَّْسِل  ِيف  َاهللاِ  ُثمَّ  بَِحقِّ  َيْأُخُذ  ِذي  َالَّ َاملَْهِديِّ  ُهَو    َاْلَقائِِم  َحقٍّ  َوبُِكلِّ 

  .)٣( ...»َلنَا

أنْ  ماهيَّ تبنيَّ   بعد  حقِّ   تعاىلٰ   ة  نعيد    اهللا  النصوص  من  مجلة  خالل  من 

  والطالب به؟  اهللا تعاىلٰ  السؤال: من هو النارص حلقِّ 

 
 ). ٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٩٠للنعامين (ص  ) الغيبة١(

 ).٣٧٦(ص  ) اهلداية الكربٰى ٢(

 ).٧٧/ ص ١(ج  ) االحتجاج٣(
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حقِّ  نارص  اجلواب:  تعاىلٰ   يأيت  احلجَّ   اهللا  خليفته  احلسن هو  بن  ،  ¨  ة 

أنَّ   ٰى ومعن املتقدِّ ذلك  الفقرات  خالل  من  ثبت  حيث  أنَّ ه  تعاىلٰ   مة  اهللا  يف    باب 

ع كسياق طبيعي  خلقه جاء هذا التفرُّ   ة اهللا يف أرضه وخليفته عىلٰ زماننا هو حجَّ 

يُ   عىلٰ  فمن  واخلصائص،  الصفات  تعاىلٰ صالحيَّ   ٰى عطتلك  اهللا  خالفة  يف    ات 

تعاىلٰ   ، األرض اهللا  باب  دينهوديَّ   ، وكونه  إليه  ، ان  فمن  وربَّ   ،والداعي  آياته،  اين 

  . ه تعاىلٰ ون هو النارص حلقِّ يك  الطبيعي أنْ 

 *   *   *  





)١٠٥ ( 

  

  

 

  ااة 

َال    اَدتِِه» َوَدلِيَل إِرَ َة اهللا  ا ُحجَّ ُم َعَليَْك يَ «السَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا ا: )وا ا( :ا   

ة معاٍن، منها:    استُعِمَلت مفردات الفقرة بعدَّ

، ورجل حمجوج  )١( ججَ هي وجه الظفر عند اخلصوم، ومجعه احلُ   ة احلجَّ   نَّ أ

، وهي  ةً رضيه حجَّ   اهللا تعاىلٰ   فاملراد أنَّ   ، اهللا تعاىلٰ ة  حجَّ   : ، وإذا قلنا)٢( أي مقصود

  .)٣( االستقامة يف القصد  ٰى ة من معنمشتقَّ 

يُ   الدليل  ا أمَّ  ما  داّالً   لُّ ستدَ فهو  ويكون  عىلٰ به  أنَّ ) ٤(الطريق     وعندهم   ، 

ستْعلِمها، واآلخر اضطراب م أصالن أحدمها إبانة اليشء بأمارة تَ الدال والالَّ 

فاألوَّ يف   قوهلماليشء،  عىلٰ   :ل  فالناً  يف   دللت  األمارة  والدليل  الطريق، 

 .) ٥(اليشء 

املشيئة  اإلرادة  اوأمَّ  (رود))٦( فهي  من  وأصلها  باهبا    إنَّ   :وقالوا  ، ،  معظم 
 

 ). ١٠/ ص ٣للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ). ٣٠٣/ ص ١للجوهري (ج  ) الصحاح٢(

 ). ٢٣٣(ص  ة) الفروق اللغويَّ ٣(

 ). ١٦٩٨/ ص ٤للجوهري (ج  ) الصحاح٤(

 ).٢٥٩/ ص ٢(ج  ) معجم مقاييس اللغة٥(

 ). ٤٧٨/ ص ٢للجوهري (ج  ) الصحاح٦(
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وذهاب  عىلٰ   يدلُّ  أحبَّ ،  )١( جميء  اليشء  وعُ وأراد  يقال  َي نِ ه  إرادة،    : به،  يريد  أراد 

، واإلرادة من أفعال القلوب، وهي  )٢( يفعل كذا  أنْ  أي أراده عىلٰ  ، راوده :كقولك

ر  الفعل أو الرتك بعد تصوُّ   هي العزم عىلٰ   : ، وقيل)٣( حدوثه   بام يصحُّ ق إالَّ ال تتعلَّ 

املشيئة،  ة أو نحو ذلك، وهي أخص من  بة عليه من خري أو نفع أو لذَّ الغاية املرتتِّ 

حصلت   ٰى ا اإلرادة فمتوأمَّ  ، ام شئت شيئًا وال تريده ملانع عقيل أو رشعيك ربَّ ألنَّ 

  .)٤( عاً اآلخر توسُّ  منهام عىلٰ   صدر الفعل، وقد يطلق كلٌّ 

أنَّ  كلامهتم  جمموع  من  يظهر  االستعامل،  احلجَّ   والذي  باختالف  ختتلف  ة 

أنَّ  هنا  إىلٰ هو      اإلمام   واملراد هبا  الوصول  تعاىلٰ   الواسطة والطريق يف    ، اهللا 

  يظفر اإلنسان يوم القيامة باخلالص من النار والعقوبة التي هي ألدّ    ه بهوأنَّ 

ة  معناه يكون طريقًا للوصول إليه وجادَّ   ةً حجَّ   من يضعه اهللا تعاىلٰ   اخلصوم، وأنَّ 

  صال به. مستقيمة يف االرتباط واالتِّ 

الذي يظهر من معنأمَّ  الطريق    الدليل فهو ما يكون عالمة وأمارة عىلٰ   ٰى ا 

  ة الوصول إليه. وكيفيَّ  اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  ودالٌّ  ، طريق اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  ه دالٌّ وأنَّ  ، املستقيم

معنوأمَّ  ما يظهر من  ٰ   ٰى ا  فيتجىلَّ بالدليل واحلجَّ   اإلرادة  يريده    ،ةبربطه  فام 

تعاىلٰ  احلجَّ   اهللا  طريق  عن  يكون  يشاءه  فكلُّ وما  والدليل،  ال    ة  وذهاب  جميء 

إالَّ  احلجَّ يكون  بواسطة  والدليل  املعربَّ   ، ة  الصعود  وهو  بقوس  كلامهتم  يف  عنه   

ِْه رَ   : قوله تعاىلٰ   ٰى معن  والنزول، فإنَّ  إِ�َ ا 
�
َو�ِن ا ِهللاِ 

�
  إِن

َ
)  ١٥٦(البقرة:   �اِجُعون

  أيضًا.    ا إليه راجعون بواسطتهوإنَّ ،   اسطة اإلمام بو ا هللا تعاىلٰ سيكون إنَّ 

 
 ).٤٥٧/ ص ٢(ج  ) معجم مقاييس اللغة١(

 ). ١٩١/ ص ٣(ج  ن العرب) لسا٢(

 ). ٣٠٦(ص  ة) الفروق اللغويَّ ٣(

 ). ٣٥(ص  ة) الفروق اللغويَّ ٤(



ة اهللا «: اخلامسة الفقرة   ١٠٧ ...................................  »ودليل إرادتهالسالم عليك يا حجَّ

 :ما ا)وا ا( :آن اا   

  ة آيات، منها: ة أو الدليل واإلرادة يف القرآن الكريم يف عدَّ ورد ذكر احلجَّ 
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  ). ٧(األنفال:    اتِهِ َوُ�ِر�ُد اُهللا أ

:ا ا )وا ا( :ت اواا   

ة) و(الدليل) و(اإلرادة) يف العديد من الروايات الرشيفة،  ورد ذكر (احلجَّ 

  منها: 

  ة): فيام ورد يف (احلجَّ  -أ  

حممّ  الشيخ  اإلسالم  ثقة  الكليني أورد  يعقوب  بن  الكايف      د  يف 

احلجَّ  كتاب  إىلٰ   ، ةالرشيف،  االضطرار  باب  األبواب    ، ةاحلجَّ   يف  من  غريه  ويف 

  ة روايات يف هذا الصدد، منها: عدَّ 

َخالِقًا َصانِعًا ُمتََعالِيًا  ـلَ   هُ إِنَّ : «...    عن أيب عبد اهللا   -   ١ َلنَا  َأنَّ  َأْثبَتْنَا  امَّ 

َخَلَق  َما  َمجِيِع  َوَعْن  ُمتَ   ، َعنَّا  َحكِيًام  انُِع  َالصَّ َذلَِك  ُيَشاِهَدُه    ،َعالِياً َوَكاَن  َأْن  َجيُْز  َملْ 

وهُ  ، ِمُسوهُ  ُيَال َوَال  ،َخْلُقهُ  ُهْم َوُيبَاِرشُ وهُ  ، َفيُبَاِرشَ ُهْم َوُحيَاجُّ َثبََت َأنَّ َلُه ُسَفَراَء  ، َوُحيَاجَّ

وَن َعنُْه إَِىلٰ   ، ِيف َخْلِقهِ  ُ ِهْم َوَمنَافِِعِهْم َوَما  َمَصاحلِِ   َوَيُدلُّوَهنُْم َعَىلٰ   ،َخْلِقِه َوِعبَاِدهِ   ُيَعربِّ

َفنَاُؤُهمْ  َتْركِِه  َوِيف  َبَقاُؤُهْم  ِيف   ،بِِه  َاْلَعلِيِم  َاْحلَكِيِم  َعِن  َوَالنَّاُهوَن  َاْآلِمُروَن    َفثَبََت 

وَن َعنُْه   ُ َاْألَْنبِيَاُء    )، َجلَّ َوَعزَّ (َخْلِقِه َوَاملَُعربِّ ُحَكَامَء    ،َوَصْفَوُتُه ِمْن َخْلِقهِ   َوُهُم 

ْكَمةِ  بِاْحلِ بَِني  ِهبَا  ،ُمَؤدَّ ُمَشاِركَِني    ،َمبُْعوثَِني  ِيف    َعَىلٰ   - لنَّاِس  اَ َغْريَ  َهلُْم  ُمَشاَرَكتِِهْم 
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كِيِب   ْ َوَالرتَّ مْ   - َاْخلَْلِق  َأْحَواِهلِ ِمْن  ٍء  َيشْ َاْلَعلِيِم    ،ِيف  َاْحلَكِيِم  ِعنِْد  ِمْن  ِديَن  ُمَؤيَّ

ْكَمةِ  َال ُثمَّ ثَ  ، بِاْحلِ ُسُل َوَاْألَْنبِيَاُء ِمَن َالدَّ ئِِل  بََت َذلَِك ِيف ُكلِّ َدْهٍر َوَزَماٍن ِممَّا َأَتْت بِِه َالرُّ

اِهنيِ  ٍة َيُكوُن َمَعُه ِعْلٌم َيُدلُّ َعَىلٰ    َختُْلَو َأْرُض َاهللاِ لَِكيَْال   ،َوَاْلَربَ ِصْدِق َمَقاَلتِِه    ِمْن ُحجَّ

  .)١( »َوَجَواِز َعَداَلتِهِ 

ُة َقبَْل َاْخلَْلِق : « وعنه  -   ٢   .)٢(»َوَبْعَد َاْخلَْلِق  ، َوَمَع َاْخلَْلِق  ،َاْحلُجَّ

جعفر و  -   ٣ أيب  «،    عن  َاهللاُ   َوَاهللاِ قال:  َتَرَك  َقبََض    َما  ُمنُْذ  َأْرضًا 

ُهيْتَدَ إِالَّ    آَدمَ  إَِماٌم  َوفِيَها  إَِىلٰ   ٰى   َعَىلٰ   ، َاهللاِ  بِِه  تُُه  ُحجَّ َتبْقَ َوَال   ، ِعبَاِدهِ   َوُهَو    ٰى  

ٍة هللاِِ   .)٣( »ِعبَاِدهِ  َعَىلٰ  َاْألَْرُض بَِغْريِ إَِماٍم ُحجَّ

  فيام ورد يف (الدليل):  -ب  

ث  يف حديث طويل يتحدَّ     عن أيب عبد اهللا   ، رعن حنان بن سدي  -  ١

َأَمَر   َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ  إِنَّ َاهللاَ ،َيا َحنَانُ فيه عن حقيقة العرش والكريس، جاء فيه: «...  

َأْولِيَاءَ  َقْوٌم  ُيتََّخَذ  َاهللاُ  ، َأْن  َأْعَطاُهُم  ِذيَن  َالَّ بِِه    َفُهُم  َخيُصَّ  َملْ  بَِام  ُهْم  َوَخصَّ َاْلَفْضَل 

ُهمْ  دًا    ،َغْريَ لِيَل َعَىلٰ فَ   ،َفَأْرَسَل ُحمَمَّ َدلِيالً    َمَىضٰ   ٰى َحتَّ     بِإِْذِن اَهللاِ  َاهللاِ  َكاَن َالدَّ

ِه    َدلِيالً َهاِديًا َعَىلٰ   َفَقاَم ِمْن َبْعِدِه َوِصيُُّه   ،َهاِدياً  َما َكاَن ُهَو َدلَّ َعَليِْه ِمْن َأْمِر َربِّ

اِشُدوَن   ،ِمْن َظاِهِر ِعْلِمهِ  ُة َالرَّ مَّ
  .)٤( »ُثمَّ َاْألَئِ

اهللا  -   ٢ أيب عبد  «...    عن  َاهللاَ إِ :  َوَتَعاَىلٰ   نَّ  َال   َتبَاَرَك  َاْخلَْلَق  َخَلَق    ُهَو 

يَك َلهُ  ْنيَا َوَاْآلِخَرةُ   ،َلُه َاْخلَْلُق َوَاْألَْمرُ   ،َرشِ ٍء َوَخالُِقهُ   ، َوَالدُّ َخَلَق    ،َوُهَو َربُّ ُكلِّ َيشْ

لِيُل َعَىلٰ   َفالنَّبِيُّ   ،َواِْحتَجَّ َعَليِْهْم ِهبِمْ   ، َاْخلَْلَق َوَأَحبَّ َأْن َيْعِرُفوُه بَِأْنبِيَائِهِ    ُهَو َالدَّ

 
ة/ ح ١٦٨/ ص ١(ج  ) الكايف١(  ).١/ باب االضطرار إٰىل احلجَّ

ة ال تقوم هللا عٰىل خلقه إالَّ بإمام/ ح ١٧٧/ ص ١(ج  ) الكايف٢(  ).٤/ باب أنَّ احلجَّ

ة/ ح ١٧٩و ١٧٨/ ص ١(ج  ) الكايف٣(  ).٨/ باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

 ). ١/ ح ٥٠/ باب ٣٢٤(ص  لصدوقلتوحيد ال) ٤(



ة اهللا «: اخلامسة الفقرة   ١٠٩ ...................................  »ودليل إرادتهالسالم عليك يا حجَّ

َخمُْلوٌق    ،َاهللاِ ِهبَاَعبٌْد  َوَأْكَرَمُه  بِِرَساَلتِِه  لِنَْفِسِه  اِْصَطَفاُه  ِيف    ، َمْرُبوٌب  َخلِيَفتَُه  َفَجَعَلُه 

َامَواِت َوَاْألََرِضنيَ   ، َوَأِمينَُه َعَليِْهمْ   ، َولَِساَنُه فِيِهمْ   ،َخْلِقهِ  َقْوُلُه َقْوُل    ، َوَخاِزَنُه ِيف َالسَّ

َوُهَو    ، َاهللاَ  َوَمْن َعَصاُه َعَىصٰ   ، َمْن َأَطاَعُه َأَطاَع َاهللاَ  ، ْحلَقَّ  اَ إِالَّ   َاهللاِ    َيُقوُل َعَىلٰ َال   ،َاهللاِ

  .)١( ...»َربَّهُ   َمْن َكاَن َاهللاُ َمْوَىلٰ 

  فيام ورد يف (اإلرادة):  -ج  

اهللا  -  ١ عبد  أيب  «...    عن  َاهللاَ :  َأَراَد  بُِكمْ   َمْن  َاهللاُ  ،َبَدَأ   ُ ُيبَنيِّ   بُِكْم 

َاهللاُ  ،َاْلَكِذَب  ُيبَاِعُد  َاْلَكلَِب   َوبُِكْم  َماَن  َهتْبُِط    ، ...َالزَّ ُأُموِرِه  َمَقاِديِر  ِيف  بِّ  َالرَّ إَِراَدُة 

اِدُر َعامَّ َفَصَل ِمْن َأْحَكاِم َاْلِعبَادِ  ، َوَتْصُدُر ِمْن ُبيُوتُِكمْ  ،إَِليُْكمْ    .)٢( ...»َوَالصَّ

حممّ   -  ٢ سليامنعن  بن  أبيه  ، د  اهللا  ، عن  عبد  أيب  «...    عن  َأَبا  :  َيا 

دٍ  َّ   ،ُحمَمَّ َالرشَّ َوَرَفْضتُُم  َاْخلَْريَ  ُشْعبٍَة    ، َرَفُضوا  ُكلَّ  بُوا  َوَتَشعَّ ُفْرَقٍة  ُكلَّ  َالنَّاُس  َق  اِْفَرتَ

ُتْم َمِن اِْختَاَر َاهللاُ  ، َوَذَهبْتُْم َحيُْث َذَهبُوا،  َشَعبْتُْم َمَع َأْهِل َبيِْت َنبِيُِّكْم َفانْ    َواِْخَرتْ

وا  ، َوَأَرْدُتْم َمْن َأَراَد َاهللاُ  ،َلُكمْ  وا ُثمَّ َأْبِرشُ َاملَْرُحوُموَن َاملُتََقبَُّل ِمْن    َفَأْنتُْم َوَاهللاِ   ، َفَأْبِرشُ

ُمِسيئُِكمْ  َعْن  َوَاملُتََجاَوُز  َاهللاَ  ،ُحمِْسنُِكْم  َيْأِت  َملْ  َملْ      َمْن  َاْلِقيَاَمِة  َيْوَم  َعَليِْه  أَْنتُْم  بَِام 

  .)٣( »ُيتََقبَّْل ِمنُْه َحَسنٌَة َوَملْ ُيتََجاَوْز َلُه َعْن َسيِّئَةٍ 

ا :اا ة:اا  د  

خيف دة  ة) و(الدليل) و(اإلرادة) هلا معاٍن واستعامالت عدي (احلجَّ   أنَّ   ٰى ال 

  م بيان بعض من تلك املعاين. كبري، وتقدَّ  حدٍّ  عند العرب، وهي واضحة إىلٰ 

  ¨  املهدية، الدليل، اإلرادة) باإلمام واقرتان هذه املفاهيم الثالثة (احلجَّ 

تعاىلٰ  تعاىلٰ ،  من جهة، وباهللا  يرتتَّ   منبع كلِّ   كونه  أنَّ كامل وفيض،  العبد    ب عليه 

 
 ). ١/ ح ٢١/ باب ١٠/ ج ٥٥٥(ص  ) بصائر الدرجات١(

 ).٢ح  /باب زيارة قرب أيب عبد اهللا احلسني بن عيلٍّ /  ٥٧٧و ٥٧٦/ ص ٤(ج  ) الكايف٢(

 ). ٦/ ح ٣٤/ ص ٨(ج  ) الكايف٣(
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  هذا الطريق حيتاج إىلٰ   يضع نصب عينيه أنَّ   عليه أنْ   ،السائر يف طريق االستقامة

ة يف  عاء امتالك الدليل، فاحلجَّ سلوك الطريق وادِّ   ٰى وال ينفع فيه دعو  ة، ة إهليَّ حجَّ 

إىلٰ  تعاىلٰ   الطريق  ع   ، اهللا  الكاشف  إرادتهوالدليل  تقدَّ   عىلٰ   ،ن  اآليات  ما  يف  م 

اإلمام  هو  املؤمنني   والروايات  أمري  يقول   ،    » الصدد:  هذا  َنْحُن  يف 

َعاُر وَ اَ  َفَمْن    ، ْلبُيُوُت إِالَّ ِمْن َأْبَواِهبَااَ   ٰى َال ُتْؤتَ وَ   ،ْبَواُب ْألَ اَ ْخلََزَنُة وَ َا وَ   ، ْصَحاُب ْألَ اَ لشِّ

َساِرقًا» َي  ُسمِّ َأْبَواِهبَا  َغْريِ  ِمْن  يقول  َأَتاَها  ثّم   .  : َا َكَرائُِم  ُهْم  وَ   ، ْلُقْرآنِ «فِيِهْم 

اَ  ْمحَنِ ُكنُوُز  َصَدُقوا،  لرَّ َنَطُقوا  ُيْسبَُقوا وَ   ، إِْن  َملْ  َصَمتُوا  َأْهَله  ،إِْن  َرائٌِد    ، َفْليَْصُدْق 

َعْقَلهوَ  اَ وَ   ،ْليُْحِرضْ  َأْبنَاِء  َقِدمَ   ،ِخَرةِ ْآل ْليَُكْن ِمْن  ه ِمنَْها  َينَْقلُِب وَ   ،َفإِنَّ لنَّاظُِر  َفاَ   ،إَِليَْها 

َيْعَلَم َأَعَمُله َعَليْه َأْم َلهبِاْلَقْلِب اَ  َفإِْن َكاَن َله    ، ْلَعاِمُل بِاْلبََرصِ َيُكوُن ُمبْتََدُأ َعَملِه َأْن 

َعَليْه  وَ   ،فِيه  َمَىضٰ  َكاَن  َعنْهإِْن  اَ   ،َوَقَف  َكاَ َفإِنَّ  ِعْلٍم  بَِغْريِ  َعَىلٰ ْلَعاِمَل  ائِِر  َغْريِ    لسَّ

ْلِعْلِم  ْلَعاِمُل بِاَ اَ وَ   ،ْلَواِضِح إِالَّ ُبْعدًا ِمْن َحاَجتِهَفَال َيِزيُده ُبْعُده َعِن الطَِّريِق اَ   ،َطِريٍق 

ائِِر َعَىلٰ َكاَ    .)١( ...»اظٌِر َأَسائٌِر ُهَو َأْم َراِجعٌ َفْليَنُْظْر نَ  ،ْلَواِضِح لطَِّريِق اَ اَ  لسَّ

أنْ   فعىلٰ  يُ   العبد  ما  ربِّ قرِّ يالحظ  من  العبوديَّ به  بدرب  سريه  يف  وينفعه  ة  ه 

عىلٰ  وصفاته   باعتامده  إمامه  بخصائص  ويسع  معرفته  ما    إىلٰ   ٰى ،  جتسيد 

  أنْ   ق بتلك الصفات والعمل عىلٰ ن من جتسيده يف اجلانب العميل من التخلُّ يتمكَّ 

رًا هبا وبام حتويه  يكون قلبه وفكره متنوِّ   وأنْ   ،يكون مهتديًا حتت ظالل مضامينها

  . من كنوز املعرفة وهداية القرب من اهللا تعاىلٰ 

تُ  العبد  يف  احلالة  الدِّ ولِّ هذه  الثقافة  العقيدة  ينيَّ د  منها  ينشأ  التي  العالية  ة 

  املستقيم. ة الراسخة والسلوك الرشعي اإليامنيَّ 

وباخلصوص زيارة اإلمام  ،    ة من قراءة زيارات األئمَّ   هذا هو املرجوُّ 

  . ¨ ة احلجَّ 

 
 ).١٥٤/ اخلطبة ٢١٦و ٢١٥(ص  ) هنج البالغة١(



ة اهللا «: اخلامسة الفقرة   ١١١ ...................................  »ودليل إرادتهالسالم عليك يا حجَّ

اإلمام  تعاىلٰ حجَّ   ¨  فكون  اهللا  إرادته  ة  أنَّ   ،ودليل  يعنيه  فيام    يعني 

حيتجُّ   ̈  اإلمام  الذي  الشخص  وهو  اجلهة  تعاىلٰ   هو  اهللا  الذين    به  نحن  علينا 

وأنَّ  إمامته،  أزمنة  يف  ُحت الن  عشنا  سوف  عىلٰ اَس اس  ملقتضيات    ب  رعايتها  عدم 

  رعايتها.   ثاب من يرعاها حقَّ إمامته، كام سيُ 

  ، (رضوان اهللا عليهم)  ا عاشه سلفنا نعم، نحن نعيش يف وضع أصعب ممَّ 

ُس     ةم كانوا يبارشون األئمَّ فإهنَّ  ل  بُ وجيلسون معهم ويلتقون هبم ويأخذون 

وال    ̈   ال نشاهد إمامنا  - مع األسف    - ا نحن  اهلداية بشكل مبارش منهم، أمَّ 

  ة بشكل مبارش كام هو حال من سبقنا. منه األحكام الرشعيَّ  ٰى نتلقَّ 

الزمان غلَّ   ،فتباعد  املتعبة  الغيبة  سنني  عىلٰ وتراكم  القلوب  بعض  هذا    ظ 

  حدِّ   كني هبذا النبع الصايف واملاء العذب هم عىلٰ ص من املتمسِّ اإليامن، بينام اخللَّ 

عىلٰ  أشدّ   القابض  بل  ويمتاز  اجلمر  الدرجات  وتتفاوت  اإليامن  يصفو  وهنا   ،

  ب. اخلبيث من الطيِّ 

اإلهليَّ فاحلجَّ  إرادة  ة  دليل  الوقت  ذات  يف  هي  وتراقب  حتاسب  التي  ة 

  وباب نزول رمحته.  ، ي فيض الرمحنومفتاح تلقِّ  ،الباري تعاىلٰ 

  ، إمامًا مفرتض الطاعة  ¨  يكون اإلمام املهدي   تعني أنْ   ة اهللا تعاىلٰ حجَّ 

  ،احيصل برضاه عنَّ   رضا اهللا تعاىلٰ   كبرية أو صغرية، وأنَّ   ويراقب من أعاملنا كلَّ 

ع الذنوب  رفَ علينا، به تُ  ¨  يكون بسخط اإلمام   - والعياذ باهللا تعاىلٰ   - وسخطه  

وبه  سَرت وتُ  األرزاق،  وتنزل  العيوب  وويسهل  البعيد  يقرب    م  قوَّ يُ الطريق 

ا  هذا يف الدنيا، وأمَّ   ،املريض  ٰى ويشف  ،ويبسط الرزق  ،عوجاج وينترش العدلاإل

،  وهو املحاسب بني يدي اهللا تعاىلٰ   ، مناما قدَّ   هو الشاهد عىلٰ   ¨  هيف اآلخرة فإنَّ 

  ة ودليل اإلرادة. ه هو احلجَّ ألنَّ 

 *   *   *  





)١١٣ ( 

  

  

  

  اداة 

َال    اَنُه»َوَتْرُمجَ  اِب اهللاِ اِيلَ كِتَ ا تَ ُم َعَليَْك يَ «السَّ

  نقاط:  يف نتناول رشح هذه الفقرة املباركة 

وا ا : ) مو ب ا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ عدَّ ات الفقرة بت مفردلَ عمِ استُ 

ك  أنَّ  ٰى  ترأَال  ،باعهاتِّ   تالوته أي يتبعونه حقَّ  يتلونه حقَّ   :قالواباع: االتِّ  حقُّ 

فالناً   :تقول يتلو  وَُضحَ ،  فالن  ْمِس 
�
 َوا�ش

َ
   �ا  اه

َ
إِذ َمِر 

َ
ق
ْ
 َوال

َ
ال

َ
ت  ا 

َ
  �ا  ه

  .)١( )٢و ١(الشمس: 

واملصاحبة:  البقيَّ  فإنْ ...  قالوا:  ة  إذا خذلته وتركته  تلوًا  أتلوه  الرجل    تلوت 

فإذا انقطع عنه وتركه فقد صار خلفه    ، ه مصاحبه ومعه كان صحيحًا فهو القياس ألنَّ 

  . ) ٢( م منها ا تتلو ما تقدَّ ة ألهنَّ ة وهي البقيَّ و ال ت بمنزلة التايل، ومن الباب التلية وال 

تلوت القرآن، تالوة، قرْأته... تال يتلو تالوة، يعني قرأ    ءة:الرتتيل والقرا

  .)٣( قراءة

  ، منها: ة معانٍ يف عدَّ  َل عمِ ا الرتمجان فقد استُ أمَّ 

ومنه الرتمجان،    ، ه بلسان آخرقالوا: ترجم كالمه إذا فرسَّ   : الناقل واملفرسِّ 

 
 ).١٧٤و ١٧٣/ ص ٤(ج  ) غريب احلديث١(

 ).٣٥١/ ص ١(ج  ) معجم مقاييس اللغة٢(

 ). ١٠٤/ ص ١٤لسان العرب (ج ) ٣(
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الرتاجم أي  )١( واجلمع  بالضمِّ   نَّ إ،  أي    الرتمجان  الكالم  هو الذي يرتجم  والفتح 

  .)٣(  للسانفالرتمجان هو املفرسِّ  )٢( ٰى خر لغة أُ  ينقله من لغة إىلٰ 

 :ما ا )مو ب ا ( :آن اا   

  : ة آياتمة يف عدَّ وردت مفردات الفقرة املتقدِّ 

  آيات، منها: ة عدَّ  »اِب اهللاِ اِيلَ كِتَ تَ «فام ورد يف مفردة  - أ 

ٰ   :تعاىلٰ   قوله  -   ١
َ

�
ْ
ت
ُ
� تُْم 

ْ
�
َ
َوأ  

َ
ُرون

ُ
ف

ْ
�

َ
ت  

َ
يْف

َ
آيَ   َو� يُْ�ْم 

َ
اهللاِ  َعل اُت 

 ُ
ُ

  ). ١٠١(آل عمران:    َوِ�يُ�ْم رَُسو�

   :تعاىلٰ   قوله  -  ٢
َ
� َمْن 

َ
�
َ
ٰ أ

َ َ
�  

َ
   ن

َ
ش وهُ 

ُ
ل
ْ
َو�َت َر��ِه  ِمْن  هُ بَ��نٍَة 

ْ
ِمن  

ٌ
  اِهد

  ). ١٧ (هود:

تعاىلٰ   -   ٣   :  قوله 
ُ

ل �� ُمز�
ْ
ا� َها 

�
�
َ
أ     �يا 

ً
ِليال

َ
ق  

�
إِال  

َ
يْل

�
ا�ل ِم 

ُ
ِو   �ق

َ
أ ُه 

َ
ف

ْ
نِص

 
ً
ِليال

َ
ُه ق

ْ
ْص ِمن

ُ
ق
ْ
  �ا�

ً
ْرِ�يال

َ
 ت

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ِل ال

�
يِْه َوَرت

َ
 َعل

ْ
ْو زِد

َ
  ). ٤- ١(املزمل:   �أ

 :ا ا )مو ب ا ( :ت اواا   

ـ  -أ     :»اِب اهللاِاِيلَ كِتَ تَ « فيام يرتبط ب

  ة روايات، منها: فقد وردت يف عدَّ 

َمْن » :   نزل فيه، قال عامَّ   َل عندما ُسئِ     عن أمري املؤمنني   -   ١
َ
�
َ
أ

 
َ
� ٰ

َ َ
� 

َ
   ن

َ
وهُ ش

ُ
ل
ْ
َوَ�ت َر��ِه  ِمْن  هُ بَ��نٍَة 

ْ
ِمن  

ٌ
ٌد  ]١٧[هود:    اِهد َبيِّنٍَة    َعَىلٰ   ، َفُمَحمَّ

هِ  اِهُد ِمنُْه َأْتُلو آَثاَرُه» ، ِمْن َربِّ   .)٤( َوَأَنا َالشَّ

 
 . )١٩٢٨/ ص ٥للجوهري (ج  ) الصحاح١(

 ). ١٨٦/ ص ١(ج  ) النهاية يف غريب احلديث٢(

 ). ٦٦/ ص ١٢(ج  ) لسان العرب٣(

  ٣٦٦/ ص  ١(ج    شواهد التنزيلاحلسكاين يف  رواه  )، و٢٣٩/٢١/ ح  ١٨٨(ص    ) تفسري فرات٤(

ح  ٣٦٧و ذكر  )،  ٣٨٤/  التبيان   الطويس  وقد  تفسري  عدَّ   )٤٦٠  ص  /٥  ج(  يف  يف  وجوه  ة 

 اآلية، فراجع. 



 ١١٥ ..................................  »تايل كتاب اهللا وترمجانهالسالم عليك يا «: السادسةالفقرة 

ِذي َعىلٰ قال: « ،    عن أيب جعفر   -   ٢ ِه َرُسوُل َاِهللا َالَّ ِذي  ،    َبيَِّنٍة ِمْن َربِّ َوَالَّ

اِهُد ِمْنُه َأِمُري َاملُْؤِمنَِني  َتَال    . ) ١( » ، ُثمَّ َأْوِصَياُؤُه َواِحٌد َبْعَد َواِحدٍ ُه ِمْن َبْعِدِه َالشَّ

  ) َعَليْهِ   َصَلَواُت َاهللاِ (َكاَن َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ «: قال  ، عن أيب عبد اهللا    -   ٣

بِاْلُقْرآنِ  َصْوتًا  َالنَّاِس  َيْسَمُعوَن    ، َأْحَسَن  بِبَابِِه  َفيَِقُفوَن  وَن  َيُمرُّ اُءوَن  قَّ َالسَّ َوَكاَن 

  .)٢( »َأْحَسَن َالنَّاِس َصْوتاً  َوَكاَن َأُبو َجْعَفٍر  ، قَِراَءَتهُ 

ا  -ب     : (الرتمجان)  أمَّ

  ة روايات، منها: فقد ورد فيها عدَّ 

املؤمنني  )البالغة هنج  (يف    -  ١ أمري  «...    قال  اَ :  ُهَو  َهَذا  َام  إِنَّ ْلُقْرآُن 

فَّتَْنيِ َخطٍّ َمْسُطوٌر َبْنيَ اَ    .)٣(  ...»َال ُبدَّ َله ِمْن َتْرُمجَانٍ وَ  ،َال َينْطُِق بِلَِسانٍ   ،لدَّ

جعفر   -   ٢ أيب  عن  سدير،  َلهُ قال:  ،    عن  فَِداكَ   :ُقْلُت  َما    ،ُجِعْلُت 

اُن ِعْلِم َاهللاِ:  َقاَل   ؟َأْنتُمْ  َاْلبَالَِغُة    ،َوَنْحُن َتَراِمجَُة َوْحِي َاهللاِ   ،«َنْحُن ُخزَّ ُة  َوَنْحُن َاْحلُجَّ

َامِء َوَمْن َفْوَق َاْألَْرضِ  َعَىلٰ    .)٤( »َمْن ُدوَن َالسَّ

 
 ). ١٢/ ح ١٤٢/ ص ٢(ج  ايشالعيَّ ) تفسري ١(

)؛ ومن املناسب قراءة القرآن ١١/ باب ترتيل القرآن بالصوت احلسن/ ح ٦١٦/ ص ٢الكايف (ج   )٢(

 :ُقْلُت َلهُ   قال:  ،عن أيب احلسن  تأّسيًا هبذه الرواية، فعن عيلِّ بن املغرية،    ̈ الكريم عن اإلمام  

كَ  كَ  ،َعْن َخْتِم َاْلُقْرآِن ِيف ُكلِّ َلْيَلةٍ  ،ِإنَّ َأِيب َسَأَل َجدَّ  ، ِيف َشْهِر َرَمَضانَ  :َفَقاَل َلهُ  ، » ُكلَّ َلْيَلةٍ « : َفَقاَل َلُه َجدُّ

كَ  َلُه َجدُّ َرَمَضانَ « :  َفَقاَل  َشْهِر  َأِيب   ، » ِيف  َلُه  ِاْسَتَطْعُت   :َفَقاَل  َما  َأِيب َخيْ   ، َنَعْم  ِيف َفَكاَن  َختَْمًة  َأْرَبِعَني  تُِمُه 

 ، َقْدِر َفَراِغي َوُشُغِيل َوَنَشاِطي َوَكَسِيل   َفُربََّام ِزْدُت َوُربََّام َنَقْصُت َعَىلٰ   ،ُثمَّ َخَتْمُتُه َبْعَد َأِيب   ،َشْهِر َرَمَضانَ 

ُثمَّ  ،ُأْخَرٰى   َولَِفاطَِمَة   ،ُأْخَرٰى   َولَِعِيلٍّ    ،َختَْمةً     ْطِر َجَعْلُت لَِرُسوِل َاهللاِ َفِإَذا َكاَن ِيف َيْوِم َاْلفِ 

ِة   َاْحلَالِ   ، َحتَّى اِْنتََهْيُت ِإَليَْك   لِْألَئِمَّ ُت ِيف َهَذا  ُت َلَك َواِحَدًة ُمْنُذ ِرصْ ْ ٍء ِيل ِبَذلَِك   ، َفَصريَّ  ؟َفَأيُّ َيشْ

َاْلِقيَامَ «:  َقاَل  َيْوَم  َمَعُهْم  َتُكوَن  َأْن  ِبَذلَِك  ِبَذلَِك   ،َأْكَربُ   َاهللاُ   :ُقْلُت   ،» ةِ َلَك  َث َثَال   -َنَعْم  « :  َقاَل   ؟! َفِيل 

اٍت    ).٤/ باب يف كم ُيقَرأ القرآن وُخيَتم/ ح  ٦١٨/ ص  ٢(الكايف: ج  .  »َمرَّ

 ).١٢٥/ اخلطبة ١٨٢(ص  ) هنج البالغة٣(

ة ١٩٢/ ص ١(ج  ) الكايف٤(  ).٣والة أمر اهللا وخزنة علمه/ ح  / باب أنَّ األئمَّ
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اُن ِعْلِم اَهللاِ: «...    عن أيب عبد اهللا   ، وعنه  -   ٣ َنْحُن َتَراِمجَُة    ،َنْحُن ُخزَّ

َاهللاِ َمْعُصوُمونَ   ، َأْمِر  َقْوٌم  َاهللاُ   ، َنْحُن  َوَتَعاَىلٰ   َأَمَر  َعْن    ٰى َوَهنَ   ، بَِطاَعتِنَا  َتبَاَرَك 

  . )١(...»َمْعِصيَتِنَا

  :) ب ا وم)  ا اا: أال اء

اهللا    -  ١ عبد  أيب  (وروينا عن  اإلسالم):  (دعائم  يف  املغريب  القايض  قال 

ٰ   :جعفر بن حمّمد (صلوات اهللا عليه) أنَّه قال يف قول اهللا 
َ َ

� 
َ
ن

َ
َمْن �

َ
�
َ
بَ��نٍَة   أ

هُ 
ْ
ِمن  

ٌ
اِهد

َ
ش وهُ 

ُ
ل
ْ
َو�َت َر��ِه  َعَىلٰ ِمْن  ُهَو  ِذي  «َالَّ قال:  َرُسوُل    ،  َهاُهنَا  ِه  َربِّ ِمْن  َبيِّنٍَة 

َيتُْلوُه إَِمامًا ِمْن َبْعِدِه  َاهللاِ َيتُْلوُه ِمنُْه َعِيلٌّ (َصَلَواُت َاهللاِ َعَليِْه)  ِذي  َالَّ اِهُد  ، َوَالشَّ

ًة َعَىلٰ  تِِه»، وروينا عن رسول اهللا    َوُحجَّ َفُه ِمْن ُأمَّ   أنَّه قال: «َعِيلٌّ ِمنِّي   َمْن َخلَّ

أيضًا من مشهور األخبار،   َبْعِدي»، وهذا  َوُمْؤِمنٍَة  ُمْؤِمٍن  ُكلِّ  َوِيلُّ  َوُهَو  ِمنُْه،  َوَأَنا 

ٰ   :وهو من قول اهللا  
َ َ

� 
َ
ن

َ
َمْن �

َ
�
َ
،  يعني  رسول اهللا     بَ��نٍَة ِمْن َر��هِ   أ

ه     ذلك عىلٰ : «َعِيلٌّ ِمنِّي َوَأَنا ِمنُْه»، فدلَّ ويتلوه شاهد منه، فقال رسول اهللا   أنَّ

عىلٰ  شاهد  يتلوه،  الذي  مفرتض    الشاهد  وإمام  بعده،  من  عليهم  ة  وحجَّ ته،  ُأمَّ

 .)٢( يف قومه...) ٰى الطاعة، ووصيُّه من بعده كويصِّ موس

م أولو األمر الذين أمر  : (واعتقادنا فيهم أهنَّ قال الشيخ الصدوق   - ٢

  ،م أبواب اهللا، والسبيل إليهوأهنَّ   ،الناس  م الشهداء عىلٰ وأهنَّ   ، بطاعتهم  اهللا تعاىلٰ 

  .)٣( وأركان توحيده) ، وترامجة وحيه ،م عيبة علمهوأهنَّ  ،ء عليهواألدالَّ 

املوىلٰ   -  ٣ «  املازندراين   قال  قوله:  َاهللاِ:  َوْحِي  َتَراِمجَُة  ألهنَّ َوَنْحُن  م  » 

 
ة بمن يشبهون ممَّن مٰىض وكراهية القول فيهم  ٢٧٠و ٢٦٩/ ص ١(ج  ) الكايف١( / باب يف أنَّ األئمَّ

ة/ ح   ). ٦بالنبوَّ

 ).٢٠و ١٩/ ص ١) دعائم اإلسالم (ج ٢(

 ). ٩٤(ص  ة) االعتقادات يف دين اإلماميَّ ٣(
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احلقِّ فرسِّ يُ  نطق  إذا    ون  كالمه  ترجم  قد  يقال:  اإلنسان،  بلسان  القرآن  ولسان 

  .)١( )واجلمع الرتاجم  ، ومنه الرتمجان ، ه بلسان آخرفرسَّ 

عاء  أعجب من هذا ادِّ   : (... ثمّ   زينب النعامين  أيب ابن  قال الشيخ    -   ٤

الصمّ  أنَّ   هؤالء  كلِّ العمي  علم  القرآن  يف  ليس  الفرائض    ه  صغري  من  يشء 

  جيدوه فيه احتاجوا إىلٰ   مل  امَّ ـم ل وأهنَّ   ،ن وجليلهانَوكبريها، ودقيق األحكام والسُّ 

مور  شيئًا من أُ   يقول: (... فمن أنكر أنَّ   أنْ   إىلٰ   ، القياس واالجتهاد يف الرأي...)

رشيعة  نه ومجيع ما حيتاج إليه أهل النَين وفرائضه وُس الدنيا واآلخرة وأحكام الدِّ 

تعاىلٰ  اهللا  قال  الذي  القرآن  يف  موجودًا  يَ   فيه:   ليس 
ْ
ءٍ تِ� ْ َ

�  
� ُ

لِ�  
ً
  انا

رادٌّ   ، ]٨٩  [النحل: ومفرتٍ   عىلٰ   فهو  قوله،  مصدِّ   عىلٰ   اهللا  وغري  الكذب  ق  اهللا 

م ال  تهم الذين يقتدون هبم يف أهنَّ بكتابه، ولعمري لقد صدقوا عن أنفسهم وأئمَّ 

ويت علمه، وال جعل اهللا  ن أُ م ليسوا من أهله، وال ممَّ ألهنَّ   ، جيدون ذلك يف القرآن

الذين      ه أهل بيت الرسول بالعلم كلِّ   ، بل خصَّ اً وال رسوله هلم فيهم نصيب

الكتاب    وا عىلٰ الذين أمر بمسألتهم ليدلُّ   ، عليهم  ودلَّ   ،آتاهم العلم موضعه من 

  .)٢( ه)تالذي هم خزنته وورثته وترامج 

 ة:اا  دا :ا  

بمعزل عن القرآن ليس بحديث عنهم، كام      احلديث عن أهل البيت 

ليس بحديث عن القرآن الكريم، وقد    احلديث عن القرآن بمعزل عنهم   أنَّ 

  .مة يف هذا الصدد القيِّ     ت عليك كلمة الشيخ النعامينمرَّ 

احلقائق   من  هي  احلقيقة  وهذه  التالزم  والروائيَّ القرآنيَّ هذا  فالقرآن  ة  ة، 

 

 ). ١٧١/ ص ٥(ج  صول الكايف) رشح أُ ١(

 ). ٥٧و ٥٦للنعامين (ص  الغيبة) ٢(
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بأنَّ  نفسه  يقول عن  استثناء  اجلميع دون  الذي خياطب  ه حقيقة حتتاج يف  الكريم 

ُه آيَ   : أهل العصمة والقرآن، قال تعاىلٰ   االستجالء والبيان إىلٰ 
ْ
مَ ِمن

َ
ك

ْ ُ
� 

ٌ
  ات

ٌ
ات

ِكتَ 
ْ
م� ال

ُ
 ُهن� أ

َ
ش

َ
ُر ُم�

َ
خ

ُ
يَن ِ�  ابِهَ اِب َوأ ِ

�
ا ا� م�

َ
أ
َ
 ف

ٌ
 مَ ات

َ
بُِعون

�
يَ�

َ
� 

ٌ
و�ِِهْم َزْ�غ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ش

َ
ابََه  ا �

 
َ
ابْتِغ ُه 

ْ
 ِمن

َ
َوابْتِغ نَِة 

ْ
ِفت

ْ
ال َومَ اَء  ِو�ِلِه 

ْ
أ
َ
ت ِ� اَء   

َ
ون

ُ
َوا�ر�اِسخ اُهللا   

�
إِال ُه 

َ
ِو�ل

ْ
أ
َ
ت ُم 

َ
ل
ْ
ع

َ
� ا 

مِ 
ْ
ِعل

ْ
عمران:    ال دالَّ   ، ]٧[آل  عىلٰ فاآلية  القرآن    أنَّ   ة  ترمجان  دون  القرآن  اتِّباع 

   أهل الزيغ. وال يقوم به إالَّ  ، باع فيه فتنةهو اتِّ    وتاليه بعد النبيِّ 

التالزم    - عليه   م يف النقطة السابقة ما يدلُّ ا من جهة الروايات فقد تقدَّ وأمَّ 

والعرتة   القرآن  عىلٰ   ، -بني  وتنصيص  رصاحة  الثقلني  حديث  قال    ويف  ذلك، 

اهللا «  رسول  اَهللاِ:  كِتَاَب  فِيُكْم  َخلَّْفُت  َقْد  َالنَّاُس  َا  ِيت   َأهيُّ َلْن  َأَال   ، َوِعْرتَ َُام  إِهنَّ  

َقا َحتَّ    .)١( » َوإِنَُّكْم َلْن َتِضلُّوا َما اِْستَْمَسْكتُْم ِهبَِام َأَال  ،َيِرَدا َعَيلَّ َاْحلَْوَض  ٰى َيْفَرتِ

    يف قول النبيِّ  إنَّ ( احلديث الرشيف:    بًا عىلٰ معقِّ    قال الشيخ الصدوق 

اإلماميَّ   عىلٰ  يقول  واضحة... ما  داللة  أنَّ   ، ة  تفارق  احلجَّ   فأعلمنا  ال  عرتته  من  ة 

ن  ، ومن ال يفارق الكتاب ممَّ كنا بمن ال يفارق الكتاب لن نضلَّ متسَّ   ٰى ا مت الكتاب، وأنَّ 

أمونًا عليه  يكون عاملًا بالكتاب م   العقول أنْ كوا به، وجيب يف  يتمسَّ   ة أنْ مَّ اُأل   عىلٰ   َض رِ فُ 

وحتمه من ندبه، وحمكمه من متشاهبه،   ، ه ه من عامِّ وخاصَّ  ، من منسوخه  ه يعلم ناسخ 

الذي وضعه اهللا    ليضع كلَّ  يُ يشء من ذلك موضعه  يُ م مؤخِّ قدِّ ، ال  ر  ؤخِّ رًا وال 

ك به واألخذ بقوله فيام  سُّ ه ليمكن التم ين كلِّ يكون جامعًا لعلم الدِّ   مًا، وجيب أنْ مقدَّ 

  . ) ٢( ) ة نَّة وتنازعته من تأويل الكتاب والسُّ مَّ اختلفت فيه اُأل 

الطاهرة  والعرتة  القرآن  بني  امللكويت  االرتباط  ال      فحقيقة  حقيقة 

  وهي السبيل الوحيد للنجاة؟ ٰى أحد، إذ كيف ختف  عىلٰ  ٰى ختف

 
 ). ٩٤(ص  ين) كامل الدِّ ١(

ين (ص ) ٢(  ).٩٥و ٩٤كامل الدِّ
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ه هو التايل لكتاب  بأنَّ   ¨  ة هنا تأيت الزيارة املباركة لتخاطب اإلمام احلجَّ 

تعاىلٰ  وأنَّ اهللا  القرآنيَّ ،  اآليات  ترمجان  واملبنيِّ ه  أنَّ ة  يعني  وهذا  ملضامينها،  تالوة     

إىلٰ  وترمجته  إالَّ   الكتاب  تكون  ال  ونظم  العرتة  أحكام  من  الِعدل  بوجود   

  .   الطاهرة

إىلٰ  الناس  يقود  الناس  فالقرآن لكي  هداية     وظيفته يف 
َ
ِكتَ ذ

ْ
ال  

َ
 �ِك

َ
ال   اُب 

ُهدً  ِ�يِه  ُمت�ِقَ�    ىَرْ�َب 
ْ
إالَّ ٢(البقرة:    ��ِل يكون  ال  بِعدله)،  وجود    ،   وهو 

  م. ما تقدَّ  عىلٰ  ¨  ة وهو احلجَّ  ، ترمجته عىلٰ  ل اهللا تعاىلٰ بَ ة املنصوبة من قِ احلجَّ 

 *   *   *  





)١٢١ ( 

  

  

  

  ااة 

َال    اِرَك» اِف َهنَ اِء لَيْلَِك َوَأْطرَ ُم َعَليَْك ِيف آنَ «السَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

 اور(: ااف اوأط ء اآم( :ا   

  : ، منهاة معانٍ الفقرة بعدَّ مفردات ت لَ عمِ استُ 

  ت فيها: لَ عمِ من املعاين التي استُ وآناء:  -أ  

  .ِينّ واجلمع آناء وأُ  ،هالنهار كلُّ  ٰى اإلنَ 

واحدواإلْين   : وقيل  -   ٣ التنزيل   ،   ويف  ساعاته،  وهي  الليل  العزيز:    آناة 

 
َ
يْلِ َوِمْن آن

�
  .)١( )١٣٠طه:  ( اِء ا�ل

األطراف: وأمَّ   -  ب إنَّ   ا  أهنَّ   فقالوا:  معانيها  حدُّ من  فإنَّ   ا  (الطاء    اليشء 

أصالن والضاد)  عىلٰ األوَّ   ، والراء  يدل  يدلُّ   حدِّ   ل  والثاين  وحرفه،    عىلٰ   اليشء 

  .)٢( حركة يف بعض األعضاء، ومجع الطرف أطراف

 :ما ر(ااف اوأط ء اآم( :آن اا   

  وورد ذكر آناء الليل وأطراف النهار يف العديد من اآليات، منها: 

آيَ   : تعاىلٰ قوله    -   ١  
َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
� 

َ
آن اِهللا    اِت 

َ
�َْسُجُدون وَُهْم  يِْل 

�
ا�ل (آل    �اَء 

  ). ١١٣عمران:  
 

 ).٥٠و ٤٩/ ص ١٤(ج  ) لسان العرب١(

 ).٤٤٧/ ص ٣(ج  ) معجم مقاييس اللغة٢(
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   :تعاىلٰ قوله    -  ٢
َ
آن ْطرَ َوِمْن 

َ
َوأ َسب�ْح 

َ
ف يِْل 

�
ا�ل ا��هَ اِء   

َ
  اف

َ
ك

�
َعل

َ
ل اِر 

 ٰ
َ

ْر�
َ
  ). ١٣٠(طه:   �  ت

   : تعاىلٰ قوله    -   ٣
َ

ال يَن  ِ
�

�ِ� ِفُروا 
ْ
غ

َ
� آَمنُوا  يَن  ِ

�
�ِ�  

ْ
ل

ُ
  ق

َ
يَرُْجون اهللاِ   ي�اَم 

َ
  أ

  ). ١٤(اجلاثية:  

 :ا ر(ااف اوأط ء اآم (:ت اواا   

وأمهّ  والليايل  األيام  عن  إىلٰ يَّ ورد  ونسبتها  البيت  تها  ة  عدَّ     أهل 

  روايات، منها: 

ُيَصيلِّ ِيف َاْليَْوِم    َكاَن َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ قال : «  ، جعفر    عن أيب   -   ١

كَ  َرْكَعٍة  َأْلَف  يَْلِة  َاملُ َوَاللَّ َأِمُري  َيْفَعُل  َكاَن  َنْخَلةٍ ،  ْؤِمنَِني  َام  َمخُْسِامَئِة  َلُه    ، َكاَنْت 

  ، ِه َغِيشَ َلْوَنُه َلْوٌن آَخرُ تِ َكاَن إَِذا َقاَم ِيف َصَال وَ   ، َفَكاَن ُيَصيلِّ ِعنَْد ُكلِّ َنْخَلٍة َرْكَعتَْنيِ 

َصَال وَ  ِيف  قِيَاُمُه  َاْلَعبْدِ َكاَن  يَاَم 
قِ َاملَ تِِه  َيَدِي  َبْنيَ  لِيِل  َالذَّ َاْجلَلِيلِ   َأْعَضاُؤُه    ، لِِك  َكاَنْت 

َاهللاِتَ  َخْشيَِة  ِمْن  َصَال وَ ،    ْرَتِعُد  ُيَصيلِّ  َيَرٰى َكاَن  ٍع  ُمَودِّ َال َة  ُه  َأنَّ َبعْ      َ َدَها  ُيَصيلِّ

َفَقاَل    ، »َما َأْقبََل َعَليِْه ِمنَْها بَِقْلبِهِ   تِِه إِالَّ  ُيْقبَُل ِمْن َصَال «إِنَّ َاْلَعبَْد َال   ، َوَقاَل: »...َأَبداً 

ُم َذلَِك بِالنََّوافِلِ    إِنَّ َاهللاَ ،«َكالَّ :  َفَقاَل  ،َهَلْكنَا : ُجٌل رَ    .)١(»ُمتَمِّ

كوهنم  وممَّ   -  ٢ يف  ورد  فأيَّ   ا  اهللا،  الدلفام  أيب  بن  الصقر  عن    ،عن 

اهلادي  ...      اإلمام  فيه:  حديث طويل جاء  ُقْلُت يف  َسيِِّدي  :ُثمَّ  َحِديٌث    ،َيا 

َالنَّبِيِّ    ٰى ُيْروَ  َمْعنَاهُ َال   َعِن  َأْعِرُف  ُهوَ   :َقاَل   ،    «َال :  َقْوُلُه    :ُقْلُت   ، »؟«َفَام 

اَم َفتَُعاِدَيُكْم»ُتَعاُدوا   اُم َنْحنُ :  َفَقاَل   ؟ َما َمْعنَاهُ   ، َاْألَيَّ َامَواُت  ،  «َنَعْم َاْألَيَّ بِنَا َقاَمِت َالسَّ

بُْت اِْسُم َرُسوِل َاهللاِ   ، َوَاْألَْرُض  ْثنَْنيِ َاْحلََسُن  َوَاْالِ   ، َوَاْألََحُد َأِمُري َاملُْؤِمنِنيَ ،   َفالسَّ

ٍد  َوَالثََّال   ، َوَاْحلَُسْنيُ  ُحمَمَّ ْبُن  َوَجْعَفُر  َاْلبَاقُِر  َعِيلٍّ  ْبُن  ُد  َوُحمَمَّ َاْحلَُسْنيِ  ْبُن  َعِيلُّ  َثاُء 

 
 ).٤/ ح ٥١٧اخلصال (ص ) ١(
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اِدُق [ ُموَس   ]، َالصَّ ُموَس   ٰى َوَاْألَْربَِعاُء  ْبُن  َوَعِيلُّ  َجْعَفٍر  َوَأَنا  ٰى ْبُن  َعِيلٍّ  ْبُن  ُد    ، َوُحمَمَّ

تَِمُع ِعَصاَبُة َاْحلَقِّ   ،اِْبُن اِْبنِي  َوَاْجلُُمَعةُ   ،َوَاْخلَِميُس اِْبنَِي َاْحلََسنُ  ِذي    ،َوإَِليِْه َجتْ َوُهَو َالَّ

امِ   ٰى َفَهَذا َمْعنَ  ،قِْسطًا َوَعْدالً َكَام ُملِئَْت َجْورًا َوُظْلامً   َيْمَلُؤَها  ُتَعاُدوُهْم ِيف  َوَال   ،َاْألَيَّ

ْنيَا َفيَُعاُدوُكْم ِيف َاْآلِخَرةِ    .)١( »َالدُّ

اُم َاهللاِ قال: «،    عن أبيه   ،دعن اإلمام جعفر بن حممّ وأيضًا    -   ٣     َأيَّ

ةِ  ،َيْوٌم َيُقوُم َاْلَقائِمُ  :َثةٌ َثَال    .)٢( »َوَيْوُم َاْلِقيَاَمةِ  ، َوَيْوُم َاْلَكرَّ

  ٰى ولكن كنَّ  ،ةام ليست بأئمَّ األيَّ (   :)اخلصال(يف    قال الشيخ الصدوق  

يُ ة لئالَّ عن األئمَّ   هبا   ا��ِ�  ـ  ب  اهللا    ٰى كام كنَّ  ،درك معناه غري أهل احلقِّ  

�ْتُوِن   ِس�نَِ�    �َوا�ز�    �َوُطوِر 
َ
ِم�ِ َوه

َ ْ
األ  ِ

َ
�َ

ْ
ا� ا 

َ
عن  ]،  ٣  -   ١[التني:    �  ذ

  بالنعاج عن النساء عىلٰ     ٰى كنَّ  وكام ،  واحلسن واحلسني    وعيلٍّ     النبيِّ 

بالسري يف األرض عن    ٰى وكام كنَّ  واخلصمني،ة داود  ذلك يف قصَّ   ٰى قول من رو

ُس  القرآن،  يف  اهللا    الصادق    َل ئِ النظر  قول  ِ�   :  عن  �َِسُ�وا  ْم 
َ
َو�

َ
أ

رِض 
َ ْ
َينُْظُروا ِيف َاْلُقْرآنِ   :َمْعنَاهُ قال: «]،  ٩[الروم:    األ   بالرسِّ     ٰى ». وكام كنََّأَوَملْ 

قوله   يف  النكاح    :  عن 
َ
 َول

َ
ال ا  ِ�ْن  ��ِ وكام  ]٢٣٥[البقرة:    تُواِعُدوُهن�   .

   ه: مِّ وأُ   ٰى ط فقال يف عيس بأكل الطعام عن التغوُّ     ٰى كنَّ
َ
� 

َ
 ن

َ
ال

ُ
�

ْ
عَ ا يَأ   امَ ِن الط�

  بالنحل عن رسول اهللا    ٰى وكام كنَّ  . طانام كانا يتغوَّ ومعناه أهنَّ ]،  ٧٥[املائدة:  

ٰ : يف قوله
َ

ْو�
َ
ٰ  َوأ

َ
 إِ�

َ
لِ  َر��ك

ْ
  .)٣( )ومثل هذا كثري ]، ٦٨[النحل:  ا��ح

  ا اا: اد  اة:

بعضها   احلديث عن االنتساب خيتلف باختالف األشياء التي تنسب إىلٰ  إنَّ 

 
 ). ٩/ ح ٣٧/ باب ٣٨٣(ص  ين) كامل الدِّ ١(

ام اهللا ٣٦٦و ٣٦٥(ص  ) معاين األخبار٢(  ).١ح  // باب معنٰى أيَّ

 ). ٣٩٦(ص  ) اخلصال٣(
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إىلٰ البعض، وتتقدَّ  بانتساهبا  منها  الكثري  إىلٰ ُأَخ   ٰى س، وتتهاواملقدَّ   س  بانتساهبا    ر 

ف ( الوضيع،  امل   )يزيد ـ  مشمئز� ذاك  صار  العرب  أسامء  من  نتسابه  المنه    ا ستملح 

إالَّ  ذاك  وليس  وضاعة،  عن  يكشف  فعال  لفرد  من  اللعني  يزيد  من  صدر  ملا   

  . أوجبت قبح هذا االسم واالشمئزاز من حامله

تقدَّ  البسيطة  الوجودات  من  كثريًا  جتد  إىلٰ فيام  بانتساهبا  سبحانه    ست  اهللا 

أصبحت    إبراهيم  ء بناها النبيُّ ، فحجارة صامَّ ٰى خر سات أُ مقدَّ  أو إىلٰ  وتعاىلٰ 

اهللا بيت  منها  واألُ تعاىلٰ   واحدة  التوجُّ   ٰى خر ،  ومقام  مقام  فالكعبة  والعبادة،  ه 

  اهللا سبحانه وتعاىلٰ   ال تسمن وال تغني قبل أْن تنتسبا إىلٰ  أحجارًا  ليستا إالَّ إبراهيم 

سات املسلمني، وهكذا بيت  صارتا من أقدس مقدَّ   ٰى بيته، وما أْن انتسبتا حتَّ   وإىلٰ 

عنَّ ببعيد  وليس  احلسني املقدس،  اإلمام  قرب  التي      ا  كربالء  أرض  وتراب 

فأصبحت هلا    ، سسها جسده الطاهر وآلالف من األمتار حتيط برضحيه املقدَّ قدَّ 

بقيَّ  وهكذا  غريها،  يضاهيها  ال  ما  والقداسة  املكانة  األشياءمن  فحجارة    ، ة 

وموادُّ  يُ   املسجد  أْن  قبل  حظٌّ   ٰى بنبنائه  القداسة  من  هلا  أْن    ليس  فام  نصيب،  وال 

  ة كثرية من حرمة تنجيسها وغريها تلحقها أحكام فقهيَّ  ٰى به وتنتسب إليه حتَّ  ٰى بنتُ 

  . بمن األحكام واآلدا

األيَّ  إىلٰ وانتساب  الزمان    ام  يُ   بدَّ   ال   ̈ إمام  ألنَّ نظَ أْن  كذلك،  إليها    ر 

األيَّ  نسبت  الرشيفة  إليهالزيارة  فتحوَّ ¨  ام  حيتضنها  ،  التي  الساعات  هذه  لت 

  - ها قليلة وغري ملتفت إليها  أو له قيمة ولكنَّ  - اليوم والليلة من يشء ال قيمة له  

مقدَّ   إىلٰ  قيمة  يشء  ذي  إىلٰ س  بانتسابه  سبحانه    عالية  اهللا  بعد  األشياء  أقدس 

  . ¨  وهو إمام زماننا ،وتعاىلٰ 

  : علينا هلا وجوه ام التي مترُّ هذه األيَّ  أنَّ  أْن نلتفت إىلٰ  بدَّ  فال

أنَّ  ونُ   وجه  حياتنا  ونعيش  حاجاتنا  نقيض  أُ رتِّ فيها  أمر  ب  وهذا  مورنا، 

  . آخر فيه مجيع الناس وال مائز ألحد فيه عىلٰ  ٰى يتساو 



 ١٢٥ ................................  »السالم عليك يف آناء ليلك وأطراف هنارك«: السابعةالفقرة 

أنَّ ووجه   أُ   آخر  إىلٰ هناك  منتسبة  وهي  يعيشوهنا  الزمان   ناسًا  ،  ¨  إمام 

املراد من هذه    ام هبكذا وجه حيتمل أنْ ومملوكة إليه، فالتعامل مع األيَّ  يكون هو 

  ̈ كام حيتمل أْن يكون املراد منها أْن ينشغل اإلنسان املوايل إلمام الزمان ، الفقرة

السالم هنا    ٰى ومعن  ،حلظات ودقائق وساعات اليوم والليلة  بالسالم عليه يف كلِّ 

راد منه أْن  ام يُ ليس هو تلك األلفاظ التي نتعاهدها عندما خياطب أحدنا اآلخر، إنَّ 

لإلمام  سالمًا  بمعن¨  نكون  جد� نْ أ  ٰى ،  ضئيالً  ولو  جزءًا  نكون  ال  حرب    ا  يف 

  يشء آخر.  اإلمام بمخالفة أو معصية أو أيِّ 

«اَ  تقول:  التي  الذكر  اآلنفة  َال فالفقرة  آنَ لسَّ ِيف  َعَليَْك  َوَأْطرَ ُم  َليْلَِك  اِف  اِء 

أْن  ت اِرَك»  َهنَ  إنَّ تريد  أهيُّ   قول:  عليها  تكونوا  أْن  ينبغي  التي  املوالون  احلالة  ا 

  وساعة مترُّ   آنٍ   إلمامكم، هي أْن تكون أفعالكم فضالً عن أقوالكم سالمًا يف كلِّ 

فوا هبا  ولياليه، فهذه الساعات ليست ملكًا لكم لتترصَّ  ̈  ام اإلمام عليكم من أيَّ 

إنَّ  تشاؤون،  وبام  لكم  حيلو  لإلمام  بام  ملك  هي  وإنَّ ف  ̈ ام  لكم  قط،  صارت  ام 

أنَّ  فإنَّ ، وإالَّ ¨  فوا هبا إذا كنتم سلًام لإلمام أْن تترصَّ   وصحَّ  كم  ه يصدق عليكم 

  . ¨ ام إمام الزمان اق أليَّ غاصبوا هذه الساعات وُرسَّ 

 رِجَ :  قاله عند تالوته    ومن كالم ألمري املؤمنني 
َ

 ال
ٌ

ِهيِهْم ِ�َ ال
ْ
   تُل

ٌ
اَرة

 
َ

ْن  َوال
َ
ِر اهللاِ  َ�يٌْع �

ْ
ْكَر ِجَال َجَعَل اَ   َتَعاَىلٰ ُسبَْحاَنه وَ   هللاَ إِنَّ اَ ]: «٣٧نور:  ال[   ِذك ًء  لذِّ

َما  وَ ، ملَُعاَنَدةِ َتنَْقاُد بِه َبْعَد اَ وَ  ، ْلَعْشَوةِ ُتبِْرصُ بِه َبْعَد اَ وَ  ،ْلَوْقَرةِ َتْسَمُع بِه َبْعَد اَ  ،لِْلُقُلوِب 

ْت آَالُؤه (  َبِرَح هللاِِ َهِة َبْعَد اَ ِيف اَ   )َعزَّ َهةِ ْلُربْ اِت ِعبَاٌد َناَجاُهْم ِيف  ِيف َأْزَماِن اَ وَ   ،ْلُربْ ْلَفَرتَ

مْ وَ   ،فِْكِرِهمْ  َمُهْم ِيف َذاِت ُعُقوِهلِ ْسَامِع  ْألَ اَ ْبَصاِر وَ ْألَ َفاْستَْصبَُحوا بِنُوِر َيَقَظٍة ِيف اَ   ،َكلَّ

اِم اهللاِْألَ اَ وَ  ُروَن بَِأيَّ ُفوَن َمَقاَمهوَ   ،ْفئَِدِة ُيَذكِّ ِة ِيف اَ ْألَ بَِمنِْزَلِة َا   ، ُخيَوِّ َمْن َأَخَذ    ،ْلَفَلَواِت ِدلَّ

َطِريَقهاَ  إَِليْه  َمحُِدوا  بِالنََّجاةِ وَ   ،ْلَقْصَد  وه  ُ وَ وَ   ، َبرشَّ َيِمينًا  َأَخَذ  إَِليْه    ِشَامالً َمْن  وا  َذمُّ

ُروه ِمَن اَ وَ   ، لطَِّريَق اَ  َة تِْلَك  وَ   ، لظُُّلَامِت َك َمَصابِيَح تِْلَك اَ َكاُنوا َكَذلِ وَ   ، ْهلََلَكةِ َحذَّ َأِدلَّ
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بَُهاِت اَ  َألَ وَ   ، لشُّ ْكِر  لِلذِّ َبَدالً   ْهالً إِنَّ  ْنيَا  الدُّ ِمَن  وَ   َأَخُذوه  اَرٌة  ِجتَ َتْشَغْلُهْم  َبيٌْع  َفَلْم  َال 

اَم اَ   ،َعنْه َواِجِر َعْن َحمَاِرِم اهللاَِهيْتُِفوَن بِاَ وَ   ،ْحلَيَاةِ َيْقَطُعوَن بِه َأيَّ ،  ْلَغافِلِنيَ ِيف َأْسَامِع اَ   لزَّ

وَ وَ  بِاْلِقْسِط  بِهَيْأُمُروَن  اَ وَ   ،َيْأَمتُِروَن  َعِن  وَ َينَْهْوَن  َعنْهملُنَْكِر  َقَطُعوا    ، َيتَنَاَهْوَن  َام  َفَكَأنَّ

إَِىلٰ اَ  ْنيَا  وَ ْآل اَ   لدُّ فِيَهاِخَرِة  ذَ   ، ُهْم  َوَراَء  َما  اِ   ، لَِك َفَشاَهُدوا  َام  َأْهِل  َفَكَأنَّ ُغيُوَب  طََّلُعوا 

َزخِ اَ  َقِت اَ وَ   ، َقاَمِة فِيهْإلِ ِيف ُطوِل اَ   ْلَربْ َفَكَشُفوا ِغَطاَء َذلَِك    ،ْلِقيَاَمُة َعَليِْهْم ِعَداِهتَاَحقَّ

ْنيَاْهِل اَ ِألَ  ُْم َيَرْوَن َما َال َيرَ  ٰى َحتَّ  ، لدُّ   .)١( »َيْسَمُعوَن َما َال َيْسَمُعونَ وَ  ،لنَّاُس اَ  ٰى َكَأهنَّ

 *   *   *  

 
 ).٢٢٢/ ح ٣٤٣و ٣٤٢(ص ) هنج البالغة ١(



)١٢٧ ( 

  

  

  

  ااة 

َال    ا َبِقيََّة اهللا ِيف َأْرِضِه» يَ ُم َعَليَْك «السَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا ا : )ا( :ا   

لفظة  لَ عمِ استُ  باقية  ضدَّ   ) ةالبقيَّ (ت  منهم  بقيت  ما  يقال:  وال    ،الفناء، 

، وبقي الرجل زمانًا طويالً، أي: عاش وأبقاه اهللا، وبقيته  )١( وقاهم من اهللا واقية

وترقَّ أُ  إليه  نظرت  أي  أنَّ ،  )٢( بتهبقيه  أصل    وعندهم  (بقي)  والياء  والقاف  الباء 

  .)٣( وهو الدوام  ،واحد

  اهللا تعاىلٰ  وإفادة أنَّ  ، البقاء والدوام والعيش الطويل  ٰى ة) يف معن فاستعامل (بقيَّ 

املعن   ، أبقاه زمانًا طويًال  الرتقُّ   ٰى بإضافة      ة األئمَّ   ب واالنتظار، وكأنَّ اآلخر من 

املعن  هذا  هبا  يقصدون  اللفظة  هلذه  استعامهلم  اسُت ممَّ   ٰى عند  (بقيَّ   َل عمِ ا    ، ة) فيه 

  ر. نتظَ ب ويُ رتقَّ وهو الذي يُ   ، زمانًا طويالً   هو الذي أبقاه اهللا تعاىلٰ   ̈   ة فاحلجَّ 

 :ما ا)ا( :آن اا   

  ة) يف العديد من اآليات، منها: ورد ذكر (بقيَّ 

 
 ). ٢٣٠/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ). ٢٢٨٣/ ص ٦للجوهري (ج  ) الصحاح٢(

 ).٢٧٦/ ص ١(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(
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هَ   : تعاىلٰ   قوله  -  ١
َ
بَ وََجَعل  

ً
َِمة

َ
� َعِقبِهِ ا   �ِ  

ً
    اِ�يَة

َ
يَرِْجُعون ُهْم 

�
َعل

َ
  �ل

  ). ٢٨(الزخرف:  

نَ  :تعاىلٰ  قوله -   ٢
ْ
َ وََجَعل

ْ
��تَُه ُهُم ا� ر�

ُ
  ). ٧٧ات: (الصافَّ  �اقَِ�  ا ذ

ِمنِ�َ  :تعاىلٰ  قوله -   ٣
ْ
تُْم ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ُ�ْم إِن

َ
ْ�ٌ ل

َ
  ). ٨٦(هود:   بَِقي�ُت اِهللا خ

 :ا ا)ا( :ت اواا   

  الروايات، منها:» يف العديد من َبِقيََّة اهللاورد ذكر هذه الفقرة «

َسَأَلُه َرُجٌل َعِن َاْلَقائِِم  قال: ،   عن أيب عبد اهللا  ر، عن عمر بن زاه  - ١

ُم َعَليِْه بِإِْمَرِة َاملُْؤِمنِنيَ  َملْ  ، بِِه َأِمَري َاملُْؤِمنَِني    َاهللاُ   ٰى َذاَك اِْسٌم َسمَّ   ، «َال : َقاَل   ؟ُيَسلَّ

ُم    ، ُجِعْلُت فَِداكَ  :ُقْلُت   ،  َكافٌِر»بِِه َبْعَدُه إِالَّ   ٰى َيتََسمَّ   ُيَسمَّ بِِه َأَحٌد َقبَْلُه َوَال  َكيَْف ُيَسلَّ

َال   :«َيُقوُلونَ :  َقاَل  ؟َعَليْهِ  ُ�ْم   :ُثمَّ َقَرأَ  ،»ُم َعَليَْك َيا َبِقيََّة َاهللاَِالسَّ
َ
ْ�ٌ ل

َ
بَِقي�ُت اِهللا خ

ِمنِ�َ 
ْ
تُْم ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
  .)١( ]٨٦[هود:  إِن

    يد اإلمام الصادق   ة هدايته عىلٰ د احلمريي يف ذكر قصَّ السيِّ عن    -   ٢

بإمامة ابن احلنفيَّ  القول  ة، قال: سألت  وما شاهد من دالئل إمامته وعدوله عن 

اِدِس  : «...   عن الغيبة وفيمن تقع، فقال    الصادق إِنَّ َاْلَغيْبََة َستََقُع بِالسَّ

ُوْلِدي َعَرشَ    ، ِمْن  َالثَّاِين  َاهللاِ َوُهَو  َرُسوِل  َبْعَد  َاْهلَُداِة  ِة  مَّ
َاْألَئِ َأِمُري    ،   ِمَن  ُهلُْم  َأوَّ

َوَصاِحُب   ،ِيف َاْألَْرضِ  َبِقيَُّة َاهللاِ  ،َوآِخُرُهُم َاْلَقائُِم بِاْحلَقِّ  ،َاملُْؤِمنَِني َعِيلُّ ْبُن َأِيب طَالٍِب 

َمانِ  ْنيَا َحتَّ   َوَاهللاِ   ،َالزَّ َيْظَهَر    ٰى َلْو َبِقَي ِيف َغيْبَتِِه َما َبِقَي ُنوٌح ِيف َقْوِمِه َملْ َخيُْرْج ِمَن َالدُّ

  .)٢( ...»َفيَْمَألَ َاْألَْرَض قِْسطًا َوَعْدالً َكَام ُملِئَْت َجْورًا َوُظْلامً 

اجلامعة  -  ٣ الزيارة  يف  «...  الكبرية  ورد  َال :  َعَىلٰ َالسَّ َعاةِ   ُم  َالدُّ ِة  مَّ
  ، َاْألَئِ

 
 ). ٢/ باب نادر/ ح ٤١٢و ٤١١/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ). ٦١(ص  ينامل الدِّ ) ك٢(
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َاْهلَُداةِ  َاْلُوَال   ، َوَاْلَقاَدِة  اَدِة  َاْحلَُامةِ   ،ةِ َوَالسَّ اَدِة  ْكرِ   ، َوَالذَّ َالذِّ َاْألَْمرِ   ،َوَأْهِل  َوَبِقيَِّة    ، َوُأوِيل 

تِهِ   ،َاهللاِ ِعْلِمهِ   ،َوِحْزبِهِ   ،َوِخَريَ تِهِ   ،َوَعيْبَِة  اطِهِ   ،َوُحجَّ َاهللاِوَ   ،َوُنوِرهِ   ،َوِرصَ   َرْمحَُة 

  .)١( »َوَبَرَكاُتهُ 

األئمَّ   قلت:   إنْ  مجيع  وصف  جيوز  بقيَّ بأهنَّ     ة كيف  اهللا  م  يف    تعاىلٰ ة 

م به عليه  سلَّ الذي يُ   ¨ ة وكون هذا الوصف من أوصاف اإلمام احلجَّ   ؟ األرض

بقرينة قرنه مع وصف (أمري املؤمنني)    ، غريه  كاد ال ينرصف إىلٰ   ٰى عند ظهور حتَّ 

  واختصاصه به.    لإلمام عيلٍّ 

واحلجَّ   قلت:  القائم  وصف  نظري  الوصف  تعمُّ فإهنَّ   ، ةهذا  مجيع    ا 

وختتصُّ    ة األئمَّ  الزمان   املاضني  حتَّ   ¨  بإمام  أنَّ   ٰى منهم،  اإلمام    ورد 

امَّ  ـلَ :  قالت    اإلمام الرضا   ُأمِّ   به، فعن نجمة   عند والدته ُوِصَف     الرضا

ْبُن    ٰى َفَدَخَل إَِيلَّ َأُبوُه ُموَس تقول:    أنْ   إىلٰ   ، ...َمحَْلُت بِاْبنِي َعِيلٍّ َملْ َأْشُعْر بِثِْقِل َاْحلَْملِ 

ِيل ،  َجْعَفٍر   َربِِّك» :  َفَقاَل  َكَراَمُة  َنْجَمُة  َيا  َلِك  ِخْرَقٍة    ،«َهنِيئًا  ِيف  اُه  إِيَّ َفنَاَوْلتُُه 

َاْألَْيَرسِ   ، َبيَْضاءَ  ِيف  َوَأَقاَم  َاْألَْيَمِن  ُأُذنِِه  ِيف  َن  بِهِ   ، َفَأذَّ َفَحنََّكُه  َاْلُفَراِت  بَِامِء  ُثمَّ    ، َوَدَعا 

ُه إَِيلَّ َفَقاَل  ُه َبِقيَُّة َاهللاِ : َردَّ   .)٢( »ِيف َأْرِضهِ  َتَعاَىلٰ  «ُخِذيِه َفإِنَّ

ورد  وممَّ  يعمُّ وأنَّ   )القائم ( وصف    عنا  الشيخ     همه  رواه  ما 

   م بن أيب نعيم يف حديث له مع اإلمام الباقركَ بسنده عن احلَ    الكليني

ْمِر اَهللاِ   ، َيا َحَكمُ   جاء فيه: «... نَا َقائٌِم بِأَ نَا : َقاَل   ؟َفَأْنَت َاملَْهِديُّ   : ُقْلُت   ،» ُكلُّ «ُكلُّ

إَِىلٰ  يِْف   :ُقْلُت   ،» َاهللاِ   َهنِْدي  اَلسَّ َصاِحُب  يِْف :  َقاَل   ؟ َفأَْنَت  َالسَّ َصاِحُب  نَا  «ُكلُّ

يِْف»  اَلسَّ اَهللاِ   : ُقْلُت   ، َوَواِرُث  أَْعَداَء  َتْقتُُل  ِذي  اَلَّ ْنَت  اَهللاِ   ،َفأَ أَْولِيَاُء  بَِك   ،َوَيِعزُّ 

اَهللاِ  دِيُن  بَِك  َحَكمُ :  َفَقاَل   ؟َوَيظَْهُر  أَكُ   ،«َيا  َمخْساً َكيَْف  َبَلْغُت  َوَقْد  َنا  أَ وُن 

 
 ). ٣٢١٣/ ح ٦١١و ٦١٠/ ص ٢(ج  ) من ال حيرضه الفقيه١(

 ). ٢/ ح ٣٠و ٢٩/ ص ١(ج   ) عيون أخبار الرضا٢(
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ْرَبِعَني   ِمنِّي   ]؟ َسنَةً [ َوأَ بَِن  بِاللَّ َعْهداً  أَْقَرُب  اَْألَْمِر  َهَذا  َصاِحَب  َوأََخفُّ   ،َوإِنَّ 

ابَّةِ   َعَىلٰ   .) ١(» ظَْهِر اَلدَّ

بَنِ : «  وقوله ام  ه طفل صغري، وإنَّ » ليس املقصود به أنَّ َأْقَرُب َعْهدًا بِاللَّ

  ورد أنَّ   ٰى حتَّ  ،وكونه يقوم باألمر يف ريعان الشباب  ، كناية عن عدم كرب السنِّ هو  

وعىلٰ   ̈  ةاحلجَّ  يرجع  الغيبة  من  ويظهر  باألمر  يقوم  اإلمام    حدِّ   عندما  عبارة 

«  الصادق َالنَّاُس :  َأْنَكَرُه  َلَقْد  َاْلَقائُِم  َخَرَج  َشاب�   ،َلْو  إَِليِْهْم  ا  َيْرِجُع 

  .)٢( ...»ُمَوفَّقاً 

  ا اا: اد  اة:

  ، اهللا تعاىلٰ   إضافة الكعبة إىلٰ   حدِّ   هي عىلٰ   اهللا تعاىلٰ   ة) إىلٰ اإلضافة يف (بقيَّ   إنَّ 

وجود إهلي دائم بني الناس،    ̈   ه وأنَّ   ، ة راد هبا إضافة وجوديَّ ويُ   ، فيقال: (بيت اهللا) 

َال فعندما يقول الزائر: «  االرتباط بني    » هو يشري إىلٰ ِيف َأْرِضهِ   َعَليَْك َيا َبِقيََّة َاِهللاُم  َالسَّ

  ة عىلٰ ة يف بقاء احلجَّ ة إهليَّ نَّمتثيل السامء يف األرض، وهو ُس  األرض والسامء، يشري إىلٰ 

  مع أمحد بن إسحاق.     م آنفًا يف حديث اإلمام العسكري ما تقدَّ 

يُ   فإنَّ  الذي  ويكشف عنها للناس واخللق هو    اىلٰ ل إرادة اهللا تعمثِّ العنرص 

تعاىلٰ ¨  اإلمام  اهللا  من  لكم  الذي  فاليشء  هو  مثِّ ويُ   ،  معكم  وباٍق  بينكم  له 

إىلٰ ̈  اإلمام  الوصول  نقطة  هو  تعاىلٰ   ،  اهللا  ونواهيه    طاعة  أوامره  وامتثال 

  ه هو الذي أبقاه اهللا تعاىلٰ ، ألنَّ ¨  وجتسيد إرادته، فالبداية يف الطاعة من اإلمام 

  لتمثيل السامء. 

أنَّ بقيَّ  تعني  أرضه  يف  اهللا  جتسَّ   ة  إهلي  وجود  نحو  األرض  وجود  يف  يف  د 

 
ة ٥٣٦/ص ١(ج  ) الكايف١(  ).١كلُّهم قائمون بأمر اهللا تعاٰىل هادون إليه/ح  /باب أنَّ األئمَّ

 ). ٣٩٨/ ح ٤٢٠(ص  ) الغيبة للطويس٢(
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البقيَّ   ،  اإلمام  نسبة  إىلٰ الحظ  تعاىلٰ   ة  به  اهللا  نس،    وتفسريها  بة  والحظ 

إليه   وكأنَّ )وعال  جلَّ (األرض  تُ   ،  تعاىلٰ كنِّالفقرة  اهللا  أردتم  إذا  وتقول:  يف    ي 

  بيته.  ذهبتم إىلٰ  كم أردتم اهللا تعاىلٰ كام لو أنَّ  ، تهلكم بقيَّ  ٰى األرض فقد أبق

الربَّ     فاإلمام  امللكويت  الوجود  تعاىلٰ هو  قال  األرض،  يف  وَُهَو    :اين 

مَ  ا�س�  �ِ ِي 
�

إِ�ٌ اِء  ا� رِض 
َ ْ
األ َوِ�  تعاىلٰ ٨٤(الزخرف:    إٌِ�  فاهللا  كلِّ   )،  يف    إله 

املنزَّ   ، مكان هو الذي خلق    ،ة وزمان ومكانمادَّ   ه عن كلِّ وال حيويه مكان، فهو 

  األرض والسامء وما بينهام وما حتتهام وما فوقهام.

:    ام يد اإلم  تكون عىلٰ   قد جرت بإرادته أنْ   مور اهللا تعاىلٰ ولكن مقادير أُ 

بِّ ِيف َمَقاِديِر ُأُموِرِه َهتِْبُط إَِليُْكمْ «...     . ) ١(» َوَتْصُدُر ِمْن ُبيُوتُِكمْ   ، ِإَراَدُة َالرَّ

اهللا  عبد  أيب  تقدَّ     وعن  َخالِقًا  ـلَ   هُ إِنَّ «...  م:  يف حديث  َلنَا  َأنَّ  َأْثبَتْنَا  امَّ 

ُمتََعالِيًا َعنَّا َوَعْن َمجِيِع َما   ُمتََعالِياً   ،َخَلَق َصانِعًا  انُِع َحكِيًام  َالصَّ َجيُْز    ،َوَكاَن َذلَِك  َملْ 

وهُ   ،ِمُسوهُ  ُيَال َوَال   ،َأْن ُيَشاِهَدُه َخْلُقهُ  ُهْم َوُيبَاِرشُ وهُ   ،َفيُبَاِرشَ ُهْم َوُحيَاجُّ َثبََت  ،  َوُحيَاجَّ

وَن َعنُْه إَِىلٰ   ، َأنَّ َلُه ُسَفَراَء ِيف َخْلِقهِ  ُ ُثمَّ َثبََت َذلَِك ِيف ُكلِّ َدْهٍر  ،  ...َخْلِقِه َوِعبَاِدهِ   ُيَعربِّ

ةٍ   َختُْلَو َأْرُض َاهللاِ لَِكيَْال  ...، َوَزَمانٍ    .)٢( »...ِمْن ُحجَّ

الربَّ   ة اهللا تعاىلٰ فبقيَّ  متُ انيَّ تلك احلقيقة  التي  الوجود امللكويت  ثِّ ة املعصومة  ل 

ال آل   ،ناسالساموي بني  زيارة  من  الفقرة  هذه  قراءة  نقصدها عند  ياسني    والتي 

فإنَّ  تعاىلٰ   املباركة،  اهللا  الذي    خليفة  أهلها  أعني  عن  الغائب  األرض  يف  الباقي 

للناسنتظَ يُ  هو اخلري  أنَّ   ،ر ظهوره  كام    فبقاءه خري، وغيبته خري، وانتظاره خري، 

  كنتم مؤمنني به.  ظهوره وقيامه خري، إنْ 

 *   *   *  

 
 ). ٦١٨/٢/ ح ٣٦٦(ص  الزيارات) كامل ١(

ة/ ح ١٦٨/ ص ١(ج  ) الكايف٢(  ).١/ باب االضطرار إٰىل احلجَّ





)١٣٣ ( 

  

  

  

  ااة 

َال  َدُه»  الَِّذي اَق اهللاا ِميثَ ُم َعَليَْك يَ «السَّ   أََخَذُه َوَوكَّ

  نقاط:  يف نتناول رشح هذه الفقرة املباركة 

وا ا : )قا (:ا   

ة معاٍن، منها:    استُعِمَلت مفردات الفقرة بعدَّ

واملعاهدةميثاق:    - أ   املواثقة  من  الوثيق  )١( امليثاق  وعندهم  اليشء  هو  ، 

تعاىلٰ   ،املحكم قال  وثاق،     : ومجعه 
َ
َوث

ْ
ا� وا 

�
د

ُ
ش

َ
 ف

َ
واملواثقة  ٤د:  (حممّ   اق  ،(

 :  املعاهدة، قال تعاىلٰ 
َ
ِي وَ َوِميث

�
ُه ا�

َ
ُ�ْم بِهِ اق

َ
ق
َ
، فالواو والثاء  )٢( )٧(املائدة:    ا�

  .)٣(عقد وإحكام  عىلٰ  والقاف (وثق) كلمة تدلُّ 

  .)٤( ا األخذ هو حوز اليشء ومجعهأمَّ أخذ:   -ب  

، والواو والكاف والدال (وكد) كلمة  )٥( ا التوكيد التوثيقوأمَّ توكيد:    -ج  

  .)٦( وإحكام  شدٍّ  عىلٰ  تدلُّ 

د  امليثاق املأخوذ واملؤكَّ   فيكون املستفاد من االستعامالت هلذه الكلامت أنَّ 

  الناس وأحكمه.  الذي أخذه عىلٰ  ̈  ةيف اإلمام احلجَّ  هو عهد اهللا تعاىلٰ 
 

 ). ٢٠٢/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ).١٥٦٣/ ص ٤(ج  ) الصحاح٢(

 ).٨٥/ ص ٦(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ).٦٨/ ص ١(ج  ) معجم مقاييس اللغة٤(

 ). ٣٩٧/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني٥(

 ).١٣٨/ ص ٦(ج  ) معجم مقاييس اللغة٦(



 رشح زيارة آل ياسني  ....................................................................  ١٣٤

 :ما ق(اا( :آن اا   

  ثت عن أخذ امليثاق وتوكيده، منها: وردت العديد من اآليات التي حتدَّ 

   : تعاىلٰ   وله ق  -   ١
َ
ِميث  اُهللا 

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
َ َول

ْ
إِ�  بَِ� 

َ
نَ اق

ْ
َو�ََعث  

َ
َ�ْ اِ�يل

ْ
ُهُم اث

ْ
ِمن ا 

 
ً
ِقيبا

َ
َ ن

َ
  ). ١٢(املائدة:   َع�

 وَ   :تعاىلٰ   ولهق  -   ٢
َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
أ  

ْ
 �ِذ

َ
ِميث ا��ِ�ي�َ�  ِمَن  نُوٍح ا  َوِمْن   

َ
ك

ْ
َوِمن ُهْم 

َ
ا�

ٰ َو�ِبْرَ 
َ

َوُ�و� ٰ   اِهيَم 
َ

   وَِع��
َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
َوأ َ�ْرَ�َم   ابِْن 

َ
ِميث ُهْم 

ْ
ِمن   ا 

ً
ِليظا

َ
غ  

ً
  �اقا

  ). ٧(األحزاب:  

ِمْن    :تعاىلٰ   ولهق  -  ٣ َم 
َ
آد بَِ�  ِمْن   

َ
َر��ك  

َ
ذ

َ
خ

َ
أ  

ْ
��تَُهْم َو�ِذ ر�

ُ
ذ ُظُهوِرِهْم 

 ٰ
َ َ

َهَدُهْم �
ْ
ش

َ
   َوأ

َ
ق بَِر��ُ�ْم  ْسُت 

َ
�
َ
أ ِسِهْم 

ُ
ف
ْ
�
َ
ٰ أ

َ
وا بَ�

ُ
   ا�

َ
ن
ْ
ِهد

َ
ِقيَ ش

ْ
ال يَْوَم  وا 

ُ
و�

ُ
ق
َ
�  

ْ
ن

َ
أ اَمِة ا 

 
َ
ْن ه

َ
ا �

�
ن
ُ
ا ك

�
 إِن

َ
 ذ

َ
  ). ١٧٢(األعراف:  �فِِلَ� ا �

 :ا ق(ات) اواا  ا:  

  ذكر (أخذ امليثاق وتوكيده) يف العديد من الروايات، منها: ورد 

َاهللاِ إِ : «  عن أيب عبد اهللا   -   ١ َقاَل لَِرُسوِل  ُقَرْيٍش  َبْعَض  بَِأيِّ  :    نَّ 

َاْألَْنبِيَاَء َوَأْنَت ُبِعثَْت آِخَرُهْم َوَخاَمتَُهمْ  ٍء َسبَْقَت  َل َمْن آَمَن    : َقاَل   ؟ َيشْ إِينِّ ُكنُْت َأوَّ

َل َمْن َأَجاَب ِحَني َأَخَذ َاهللاُ  ،بَِريبِّ  َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت    َوَأْشَهَدُهْم َعىلٰ   اَق َالنَّبِيِّنيَ ِميثَ  َوَأوَّ

َل َنبِيٍّ َقاَل ، َبىلٰ  :اُلواقَ  ؟بَِربُِّكمْ  ْقَراِر بِاهللاِ  ،َبَىلٰ  : َفُكنُْت َأَنا َأوَّ   . )١(»َفَسبَْقتُُهْم بِاْإلِ

جعفر   -  ٢ أيب  « ،    عن  َالنَّاَس َال قال:  ُختَاِصُموا  َلِو    ،   َالنَّاَس  َفإِنَّ 

َألََحبُّوَنا ُحيِبُّوَنا  َأْن  َاهللاَ  ، اِْستََطاُعوا  َالنَّبِيِّنيَ   إِنَّ  ِميثَاَق  َأَخَذ  َيْوَم  ِشيَعتِنَا  ِميثَاَق    ، َأَخَذ 

  .)٢( » َينُْقُص ِمنُْهْم َأَحدًا َأَبدًا َوَال  ، َيِزيُد فِيِهْم َأَحدًا َأَبداً َفَال 

اهللا  -  ٣ عبد  أيب  إَِىلٰ «قال:  ،    عن  ُسِل  َالرُّ ِمَن  َسبََق  َمْن  ُل    َبَىلٰ   َأوَّ

 
 ).٦/ أبواب التاريخ/ ح ٤٤١/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ).٤٩/ ح ٢٠٣/ ص ١للربقي (ج  ) املحاسن٢(



 ١٣٥ ..............................» ميثاق اهللا الذي أخذه ووكَّدهالسالم عليك يا «: التاسعةالفقرة 

دٌ  ُه َكاَن َأْقَرَب َاْخلَْلِق إَِىلٰ ،   ُحمَمَّ ِذي  َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ  َاهللاِ َوَذلَِك َأنَّ ، َوَكاَن بِاملََكاِن َالَّ

ئِيُل لَ  َي بِِه إَِىلٰ ـَقاَل َلُه َجْربَ َامءِ   امَّ ُأْرسِ َيَطْأُه    :َالسَّ َملْ  ُد َفَقْد َوطِئَْت َمْوطِئًا  َيا ُحمَمَّ ْم  َتَقدَّ

ٌب وَ  ُمَقرَّ ُمْرَسٌل َال َمَلٌك  َنبِيٌّ  َال   ،  ملََا  َوَلْو  َاملََكاِن  َذلَِك  ِمْن  َكاَنْت  َوَنْفَسُه  ُروَحُه  َأنَّ   

َاهللاِ  ِمَن  َفَكاَن  َيبُْلَغُه،  َأْن  َاهللاُ    َقَدَر  َقاَل   :  َكَام 
َ
ٰ ق

َ
�

ْ
د
َ
أ ْو 

َ
أ  ِ

ْ
وَْس�

َ
ق   �  اَب 

»، َفَقاَل  َأْولِيَائِِه    َوَقَع إَِىلٰ   َاْألَْمُر ِمَن َاهللاِ ، َفَلامَّ َخَرَج  ٰى َأْي َبْل َأْدنَ ]،  ٩  [النجم:

اِدُق   هللاِِ :  َالصَّ َعَليِْهْم  َمْأُخوذًا  َاملِْيثَاُق  ةِ   «َكاَن  بِالنُّبُوَّ َولَِرُسولِِه  ُبوبِيَِّة،    ، بِالرُّ

َفَقاَل  َماَمِة،  بِاْإلِ ِة  مَّ
َوَاْألَئِ َاملُْؤِمنَِني  بِرَ   :َوِألَِمِري  َوَعِيلٌّ    ،بُِّكمْ َأَلْسُت  َنبِيَُّكْم،  ٌد  َوُحمَمَّ

تَُكمْ   ، إَِماَمُكمْ  مَّ
َأئِ َاْهلَاُدوَن  ُة  مَّ

َاهللاُ    ، اَشِهْدنَ   َبىلٰ   : اُلواَفقَ   ؟ َوَاْألَئِ  :  َتَعاَىلٰ   َفَقاَل 
ْ
ن

َ
أ

ِقيَ 
ْ
وا يَْوَم ال

ُ
و�

ُ
ق
َ
ا :  َتُقوُلوا َيْوَم َاْلِقيَاَمةِ َأْي لِئَالَّ  اَمةِ �

�
 إِن

َ
ْن ه

َ
ا �

�
ن
ُ
 ك

َ
 ذ

َ
، �فِِلَ� ا �

ُل َما َأَخَذ َاهللاُ  ُبوبِيَِّة، َوُهَو َقْوُلهُ   َاملِْيثَاَق َعَىلٰ    َفَأوَّ  وَ :  َاْألَْنبِيَاِء َلُه بِالرُّ
َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ا ِمَن  �ِذ

 
َ
ِميث ُهمْ ا��ِ�ي�َ� 

َ
َأْبَرَز    ا� ُثمَّ  َاْألَْنبِيَاِء،  ُمجَْلَة  َفَقاَل َفَذَكَر  بِاْألََساِمي،    : َأْفَضَلُهْم 

 
َ

ك
ْ
َاهللاِ   َوِمن َرُسوَل  َم  َفَقدَّ ُد،  ُحمَمَّ َأْفَضُلُهمْ     َيا  ُه  َو�ِبْرَ ،  ِألَنَّ نُوٍح  اِهيَم َوِمْن 

 ٰ
َ

ٰ   َوُ�و�
َ

َ�ْرَ�مَ   وَِع�� َاْألَْنبِيَاءِ َفَهُؤَال ،  ابِْن  َأْفَضُل  َاْخلَْمَسُة  َاهللاِ   ، ِء      َوَرُسوُل 

يَامِن بِِه، َوَعَىلٰ   َعَىلٰ     َأْفَضُلُهْم، ُثمَّ َأَخَذ َبْعَد َذلَِك ِميثَاَق َرُسوِل َاهللاِ    َاْألَْنبِيَاِء بِاْإلِ

وا َأِمَري َاملُْؤِمنَِني   :  َفَقاَل ،  َأْن َينُْرصُ
َ
 اُهللا ِميث

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
مَ َو�ِذ

َ
 ا��ِ�ي�َ� �

َ
تُُ�ْم  اق

ْ
�
َ
ا آت

ِكتَ  َمٍة  ِمْن 
ْ
وَِحك جَ اٍب  م� 

ُ
�ِمَ �  

ٌ
ق

�
ُ�َصد  

ٌ
رَُسول َمَعُ�مْ اَءُ�ْم  َرُسوَل  ،  ا  َيْعنِي 

هُ   ، َاهللاِ
�
ن ُ�ُ

ْ
َن

َ
 بِِه َو�

� ُ
ِم�

ْ
ُؤ

َ
�    :َيْعنِي َأِمَري َاملُْؤِمنَِني  ]،  ٨١[آل عمران  ،

ِة   مَّ
ِه َوَخَربِ َولِيِِّه ِمَن َاْألَئِ وا ُأَممَُكْم بَِخَربِ   .)١( »َوَأْخِربُ

  :)اق(  ا اا: أال اء

  مل خيلق خلقًا  اهللا تعاىلٰ   نعتقد أنَّ   وجيب أنْ : ( قال الشيخ الصدوق  - ١

 

 ).٢٤٧و ٢٤٦/ ص ١(ج  ي) تفسري القمِّ ١(
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حممّ  من  واألئمَّ أفضل  وأهنَّ د  إىلٰ   م ة،  اخللق  عليه  أحب  وأكرمهم  هلم  وأوَّ ،  اهللا، 

ٰ  ني  أخذ اهللا ميثاق النبيِّ امَّ ـ به ل إقرارًا 
َ َ

َهَدُهْم �
ْ
ش

َ
  َوأ

َ
ْسُت بَِر��ُ�ْم ق

َ
�
َ
ِسِهْم أ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا أ

ُ
ا�

 ٰ
َ

،  األنبياء يف الذرِّ   إىلٰ    داً ه حممّ بعث نبيَّ   اهللا تعاىلٰ   وأنَّ ]،  ١٧٢[األعراف:   بَ�

نبيَّ   عىلٰ   نبيٍّ   كلَّ   ٰى ما أعط  ٰى أعط  اهللا تعاىلٰ   وأنَّ  قرار  اإل  نا، وسبقه إىلٰ قدر معرفته 

بيته    اهللا تعاىلٰ   وأنَّ ،  به لوالهم ملا خلق    ه وأنَّ ،  خلق مجيع ما خلق له وألهل 

اجلنَّ وال  واألرض،  السامء  وال حوَّ اهللا  آدم  وال  النار،  وال  والة  وال    اء،  املالئكة 

  .)١( )أمجعنيا خلق، صلوات اهللا عليهم ممَّ  شيئاً 

املفيد   -   ٢ الشيخ  عامَّ (:    قال  أخربوين  فقال:  سائل  عن  سأل  روي   

، هل  »ةمن مات وهو ال يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليَّ «قال:    ه أنَّ     النبيِّ 

  سقيم؟  صحيح أم هو معتلٌّ  هو ثابت

التوفيق والثقة    - اجلواب   قيل له: بل هو خرب صحيح يشهد له    : -وباهللا 

يَْوَم ):  اسمه  جلَّ (رصيح القرآن، حيث يقول    ي معناه قوِّ ويُ   ، أهل اآلثارإمجاع  

 
َ
ن
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��    :تعاىلٰ ]،  ٧١[اإلرساء  :  وقوله 

َ
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َ
يْف

َ
ك

َ
نَ ف

ْ
ِجئ  ا 

� ُ
ِمْن � ا 

نَ 
ْ
وَِجئ ِهيٍد 
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ُ
ٰ أ
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َ
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َ
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ً
ِهيدا

َ
ش من ]،  ٤١[النساء:    �ِء  كثرية    وآي 

  القرآن. 

صحيحاً   قال:  فإنْ  اخلرب  كان  يصحُّ   فإذا  هذا   كيف  إمام  غيبة  يف    قولكم 

  الوصول إليه وعدم علمهم بمكانه؟  الكلِّ   به واستتاره عىلٰ الزمان وتغيُّ 

  ألنَّ  ة بني املعرفة باإلمام وبني مجيع ما ذكرت من أحواله، ال مضادَّ   قيل له: 

  إدراكه   ملعرفتنا ما ال يصحُّ   ، العلم بمشاهدته  العلم بوجوده يف العامل ال يفتقر إىلٰ 

 

 ). ٩٣(ص  ة) االعتقادات يف دين اإلماميَّ ١(



 ١٣٧ ..............................» ميثاق اهللا الذي أخذه ووكَّدهالسالم عليك يا «: التاسعةالفقرة 

  ، فضالً مكان له  ن جيوز إدراكه وإحاطة العلم بام ال عمَّ   ، فضالً من احلواسِّ  ءبيش

عن املستخفي   مكانه والظفر بمعرفة املعدوم واملايض واملنتظر، فضالً  ٰى ن خيفعمَّ 

  املسترت. 

،  وجوده يف العامل قبل   د نا حممّ مني بنبيِّ األنبياء املتقدِّ    اهللا تعاىلٰ وقد برشَّ 

 :  فقال سبحانه
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 ):  اسمه  جلَّ (
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يف    مذكوراً  مكتوباً   )عليه واهللا السالم (نا فكان نبيُّ ]،  ١٥٧[األعراف:   َواإل

األُ تُ كُ  اهللا  أوجب وىلٰ ب  وقد  واإل مَ األُ   عىلٰ   ،  معرفته  املاضية  وانتظاره،  م  به  قرار 

يف   وهو   إىلٰ   وديعة  خيرج  مل  آبائه  عارفون    . الوجود  صلب  اليوم  ونحن 

والبعث  موجود  بالقيامة  غري  معدوم  وهو  ونوحًا   . واحلساب  آدم  عرفنا    وقد 

وموس نشاهدهم    ٰى وعيس  ٰى وإبراهيم  عن    ،ومل  أخرب  من  شاهدنا  وال 

  . مشاهدهتم

نعرف هلم  نا  ولس  ك املوت  لَ ونعرف جربئيل وميكائيل وإرسافيل ومَ 

ا  كنَّ  هبم وإنْ   قرار ، فقد فرض اهللا علينا معرفتهم واإلوال نعرف هلم مكاناً   شخصاً 

  . الوصول إليهم سبيالً  ال نجد إىلٰ 

أنَّ  لشخص   ونعلم  (املعرفة  ممَّ   فرض  املصالح  من  نفسه  يتعلق  يف  ال  ا 

وال الوصول إليه يف مكانه، وهذا    ه ف مستقرُّ عرَ لوجود مشاهدة) املعروف وال يُ 

  .  )١( )ره ملن تدبَّ بنيِّ 

 
 ). ١٣ - ١١/ ص ١رسائل يف الغيبة (ج ) ١(
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  ا ا: اد  اة:

تقدَّ  بام  مرتبطة  الفقرة  تتحدَّ   ،م هذه  املمثِّ فهي  حول  االلتفاف  عن  ل  ث 

  من خالل الوقوف عىلٰ   ا له، والذي ظهر جلي�   اإلهلي يف األرض واالنصياع التامِّ 

يف    ة اهللا تعاىلٰ ذلك، فوجود بقيَّ   ت عىلٰ معاين الفقرة واآليات والروايات التي دلَّ 

ميثاق العباد    ك هبداه، لذلك أخذ اهللا تعاىلٰ األخذ منه والتمسُّ   األرض حيتاج إىلٰ 

ه وتركه،  عدم االنفالت عن   الناس عىلٰ   وحثَّ   ، ذلك  د عىلٰ وشدَّ   ، ك بهالتمسُّ   عىلٰ 

يستثنِ  مل  الذي  أنْ   فامليثاق  الناس  من  البعض  يريد  كيف  األنبياء  يكون    منه 

  ؟ منه ٰى مستثن

أُ  إىلٰ   عىلٰ   ذَ ِخ امليثاق الذي  النزول  قبل  يُ   اخللق  البعض  فكِّ األرض كيف  ر 

  ؟ ة واحرتام وليس بالزم ه ميثاق حمبَّ بأنَّ 

مجيع األنبياء ألجل حتقيقه بأنفسهم   ع اهللا تعاىلٰ رجِ ه امليثاق الذي سوف يُ نَّ إ

   القليل. هم به ومل يمتثل له إالَّ َمم أوصوا أُ  بعد أنْ 

أوَّ إنَّ  تبدأ  سوف  الذي  امليثاق  عىلٰ ه  حتقيقه  صفحات  احلجَّ   ل  بن  يد  ة 

َال «عند ظهوره،  ̈  احلسن َدهُ اَق اهللا ا ِميثَ ُم َعَليَْك يَ السَّ   . »الَِّذي َأَخَذُه َوَوكَّ

 *   *   *  



)١٣٩ ( 

  

  

  

  اةاة 

َال    ِذي َضِمنَُه» اهللا الَّ ا َوْعَد ُم َعَليَْك يَ «السَّ

  نقاط:  يف نتناول رشح هذه الفقرة املباركة 

وا ا : )ا و( :ا   

  ة معاٍن، منها: الفقرة بعدَّ مفردات ت لَ عمِ استُ 

  .)١( وعدته أعده وعداً  :ترجية، يقال عىلٰ  تدلُّ الوعد:  -أ  

وأصله  ،  )٢( الكفالة به، فأنا ضمنت اليشء، كفلت به  ٰى بمعنالضامن:    - ب  

حيويه اليشء  يف  اليشء  قوهلم  ، جعل  ذلك  يف    : ومن  جعلته  إذا  اليشء  ضمنت 

  .)٣( تهه إذا ضمنه فقد استوعب ذمَّ ه كأنَّ ضامنًا من هذا ألنَّ  ٰى سمَّ وعائه، والكفالة تُ 

أنَّ  والضامن:  الوعد  يف  استعامالهتم  من  يُ   فاملستفاد  مضمون    ٰى رتجَّ ما 

ضامنه وتأكيد  مضمون  هو  وعدًا  كونه  فنفس  يف  نَّ إأي    ،ومكفول،  موضوع  ه 

  موضعه وحاٍو له. 

 :ما ا)ا ( :آن اا   

(وعد   للمفردتني  احلكيم  الذكر  آيات  من  العديد  ضامن)،    - تناولت 

  ومنها:

 
 ).١٢٥/ ص ٦(ج  ) معجم مقاييس اللغة١(

 ). ٢١٥٥/ ص ٦للجوهري (ج  ) الصحاح٢(

 ).٣٧٢/ ص ٣(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(
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تعاىلٰ   -   ٢     : قوله 
ً
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ُ
ْصَدق
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وهي قوله    ،ٰى ام ورد باملعنا عن الضامن فلم ترد فيه آية باخلصوص، وإنَّ أمَّ 

 بَِع�ٍ َو�َِمْن جَ  :تعاىلٰ 
ُ

  ). ٧٢(يوسف:   اَء بِِه ِ�ْل

الطويس  الشيخ  (  قال  جا:  والسُّ   ، زئ الضامن  واإلمجاعنَّللكتاب  ،  ة 
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الكفيل]،  ٧٢  [يوسف:   �َزِ�يٌم   ومجيل   ، والزعيم  وكفيل  ضمني    ويقال: 

  .)١( )وصبري وقتيل 

 :ا ا)ا ( :ت اواا   

  وردت العديد من الروايات حول هذه الفقرة، منها: 
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 ).٣٢٢/ ص ٢(ج  ) املبسوط١(

 ).٣٥من القرآن/ ح  / باب ما نزل فيه ٢٤٧(ص  ) الغيبة للنعامين٢(



 ١٤١ .....................................  » وعد اهللا الذي ضمنهالسالم عليك يا «: العارشةالفقرة 

ِذي َال جاء فيها: «... ، ¨  ةيف زيارة للحجَّ  -  ٢   َأْشَهُد َأنََّك َاْحلَقُّ َالثَّابُِت َالَّ

َاهللاِ  َوْعَد  َوَأنَّ  فِيِه،  َال   َعيَْب  َاْألََمِد، َوَال فِيَك َحقٌّ  َاْلَغيْبَِة َوُبْعِد  َأْرَتاُب لُِطوِل     ُ َأَحتَريَّ  

ِذي َال  افُِع َالَّ اِمَك، َوَأْنَت َالشَّ  ُتنَاَزُع،  َمَع َمْن َجِهَلَك َوَجِهَل بَِك، ُمنْتَظٌِر ُمتََوقٌِّع ِألَيَّ

َالَّ  َاهللاُِذي َال َوَاْلَوِيلُّ  َذَخَرَك  ُتَداَفُع،  ينِ     َالدِّ ِة  َوَاْالِ   ،لِنُْرصَ ِمَن  َوإِْعَزاِز َاملُْؤِمنَِني،  ْنتَِقاِم 

  .)١( ...»َاْجلَاِحِديَن َاملَاِرقِنيَ 

عيس   -  ٣ أيب موس  ٰى عن  املستفاد  بن    ٰى ثني موسقال: حدَّ ،  الرضير  ٰى بن 

َاهللاِ«قال:  ،  جعفر   َعبِْد  ِألَِيب  َاملُْؤِمنَِني    :ُقْلُت  َأِمُري  َكاَن  َكاتَِب    َأَليَْس 

َاهللاِ  ،َاْلَوِصيَّةِ  َعَليْهِ     َوَرُسوُل  َواَملََال   ،َاملُْمِيل  ئِيُل  ُبوَن  َوَجْربَ َاملَُقرَّ   ئَِكُة 

َقاَل   ،َطِويالً   «َفَأْطَرَق :  َقاَل   ، »؟ُشُهودٌ  َاْحلََسنِ   : ُثمَّ  َأَبا  ُقْلَت   ، َيا  َما  َكاَن  َوَلكِْن    ، َقْد 

الً   َاْألَْمُر َنَزَلِت َاْلَوِصيَُّة ِمْن ِعنِْد اَهللاِ   ِحَني َنَزَل بَِرُسوِل َاهللاِ َنَزَل بِِه    ،كِتَابًا ُمَسجَّ

َاهللاِ  ُأَمنَاِء  َمَع  ئِيُل  َوَتَعاَىلٰ   َجْربَ َاملََال   َتبَاَرَك  ئِيُل   ، ئَِكةِ ِمَن  َجْربَ ُحمَ   : َفَقاَل  دُ َيا  ُمْر    ،مَّ

اَها إَِليِْه َضاِمنًا َهلَا    ، َوِصيََّك بِإِْخَراِج َمْن ِعنَْدَك إِالَّ  لِيَْقبَِضَها ِمنَّا َوُتْشِهَدَنا بَِدْفِعَك إِيَّ

َعلِي�   - َالنَّبِيُّ  ،  -  ا  َيْعنِي  َخَال   َفَأَمَر  َما  َاْلبَيِْت  ِيف  َكاَن  َمْن    بِإِْخَراِج 

ْرتِ َوَاْلبَاِب َوَفاطَِمُة  ،   اَعلِي�  ئِيُل   ، فِيَام َبْنيَ َالسِّ دُ   : َفَقاَل َجْربَ َربَُّك ُيْقِرُئَك    ، َيا ُحمَمَّ

َال  َوَيُقوُل َالسَّ ْطُت   : َم  َوَرشَ إَِليَْك  َعِهْدُت  ُكنُْت  َما  كِتَاُب  بِِه    َهَذا  َوَشِهْدُت  َعَليَْك 

َمَال  َعَليَْك  بِِه  َوَأْشَهْدُت  َوَكفَ َعَليَْك  َشِهيداً   ِيب   ٰى ئَِكتِي  ُد  ُحمَمَّ َفاْرَتَعَدْت    :َقاَل   ،َيا 

ئِيُل   :َفَقاَل ،  َمَفاِصُل َالنَّبِيِّ   َال   ،َيا َجْربَ ُهَو َالسَّ َال   ،مُ َريبِّ  ُم َوإَِليِْه َيُعوُد  َوِمنُْه َالسَّ

َال  َاْلكِتَاَب   ، َوَبرَّ   َصَدَق    ،مُ َالسَّ إَِىلٰ   ،َهاِت  بَِدْفِعِه  َوَأَمَرُه  إَِليِْه  َأِمِري    َفَدَفَعُه 

َلهُ ،    َاملُْؤِمنِنيَ  َحْرفاً   ،اِْقَرْأهُ   :َفَقاَل  َحْرفًا  َعِيلُّ   : َفَقاَل   ،َفَقَرَأُه  َريبِّ    ،َيا  َعْهُد  َهَذا 

َوَتَعاَىلٰ  َعَيلَّ   ، إَِيلَّ   َتبَاَرَك  ُطُه  وَ   ، َوَأَماَنتُهُ   ، َوَرشْ َبلَّْغُت  ْيُت َوَقْد  َوَأدَّ َفَقاَل    ، َنَصْحُت 

َما    ِغ َوَالنَِّصيَحِة َوَالتَّْصِديِق َعَىلٰ بِاْلبََال   ] بِأَِيب َوُأمِّي َأْنَت [َوَأَنا أَْشَهُد َلَك  :   َعِيلٌّ 

 
 ).٥٨٧(ص  ) املزار البن املشهدي١(
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ي َوَحلِْمي َوَدِمي  َوَيْشَهُد َلَك بِهِ  ، ُقْلَت  ئِيُل   ، َسْمِعي َوَبَرصِ َوَأَنا َلُكَام   : َفَقاَل َجْربَ

اِهِدينَ   َعَىلٰ  َأَخْذَت َوِصيَّتِي َوَعَرْفتََها    ، َيا َعِيلُّ   :   َفَقاَل َرُسوُل َاهللاِ   ، َذلَِك ِمَن اَلشَّ

  ، َنَعْم بِأَِيب َأْنَت َوُأمِّي َعَيلَّ َضَامُهنَا:  َفَقاَل َعِيلٌّ    ؟ َوِيلَ َاْلَوَفاَء بَِام فِيَها  َوَضِمنَْت هللاِِ 

َعَىلٰ   هللاِ اَ   َوَعَىلٰ  َوَتْوفِيِقي  َاهللاِ   ، أََدائَِها  َعْوِين  َرُسوُل  َعِيلُّ   :   َفَقاَل  َأْن    ، َيا  ُأِريُد  إِينِّ 

  . )١( ...»َنَعْم َأْشِهدْ : َفَقاَل َعِيلٌّ  ، ُأْشِهَد َعَليَْك بُِمَواَفاِيت ِهبَا َيْوَم َاْلِقيَاَمةِ 

  :)و ا)   ا اا: أال اء

يوم القيامة،   ة يف اخلليفة باقية إىلٰ القضيَّ  نَّ إ: (  قال الشيخ الصدوق -  ١

  نْ أوعد    اهللا    ة فقد أخطأ من وجه، وذلك أنَّ اخلليفة أراد به النبوَّ   ومن زعم أنَّ 

األُ   يستخلف هذه  راشدينمَّ من  خلفاء  (الفاضلة)  قال    ، ة    : )سوتقدَّ   جلَّ (كام 
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قضيَّ قضيَّ  اخلالفة  النبوَّ ة  أنْ ة  اآلية  حكم  أوجب  اهللا    ة  بعد  نبي�   يبعث  ا 

صحَّ   ،  دحممّ     قوله:  وما 
َ
ا��ِ�ي��َ وَخ َم 

َ
  أنَّ   فثبت ]،  ٤٠[األحزاب:    ا�

اهللا   من  النبوَّ   الوعد  غري  من  أنَّ   ،ةثابت  النبوَّ   وثبت  ختالف  بوجهاخلالفة  ،  ة 

  .)٢( ) خليفةإالَّ  وال يكون النبيُّ  ، وقد يكون اخلليفة غري نبيٍّ 

وََعَد اُهللا  :يف معرض حديثه عن تفسري قوله تعاىلٰ    قال الطربيس -  ٢
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ة  ٢٨٢و  ٢٨١/ ص  ١(ج    ) الكايف١( مل يفعلوا شيئًا وال يفعلون إالَّ بعهد من    / باب أنَّ األئمَّ

 ). ٤وأمر منه ال يتجاوزنه/ ح  اهللا 

 ).٦و ٥(ص  ين) كامل الدِّ ٢(
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  عيلِّ   ايش بإسناده عنالعيَّ   ٰى . ورود  املهدي من آل حممّ ا يف  أهنَّ   البيت  

َذلَِك   َيْفَعُل َاهللاُ  ، ِشيَعتُنَا َأْهَل َاْلبَيِْت  ُهْم َوَاهللاِ «ه قرأ اآلية وقال: أنَّ  بن احلسني  ا

ةِ   ،َيَدْي َرُجٍل ِمنَّا ِهبِْم َعَىلٰ  ِذي َقاَل َرُسوُل َاهللاَِوُهَو    ،َوُهَو َمْهِديُّ َهِذِه َاْألُمَّ :   َالَّ

ْنيَا إِالَّ  َل َاهللاُ َلْو َملْ َيبَْق ِمَن َالدُّ ِيت   ٰى َذلَِك َاْليَْوَم َحتَّ    َيْوٌم َواِحٌد َلَطوَّ   ، َيْأِيتَ َرُجٌل ِمْن ِعْرتَ

اِْسِمي وَ   ،اِْسُمُه  َعْدالً  َاْألَْرَض  ُظْلامً َيْمَألُ  ُملِئَْت  َكَام  مثل    وروي   ، »َجْوراً وَ   قِْسطًا 

يَن   ـ ب  هذا يكون املراد  . فعىلٰ ، وأيب عبد اهللا  ذلك عن أيب جعفر   ِ
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هلم  وتضمَّ  البشارة  اآلية  والتمكُّ نت  وارتفاع  باالستخالف،  البالد،  يف  ن 

  :  منهم. ويكون املراد بقوله  عند قيام املهدي   اخلوف عنهم
َ
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َ
ل

ْ
َما اْستَخ
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بِْلِهمْ 
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� ِمْن  يَن  ِ

�
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ويدلُّ وسليامن   قوله:   عىلٰ   .  جَ   ذلك   
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ة
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َ
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ا َجَعل

�
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ْ
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وعىلٰ ]٥٤  [النساء: الطاهرة،    .  العرتة  إمجاع  حجَّ هذا  لقول  وإمجاعهم  ة، 

: إِينِّ َتاِرٌك فِيُكْم «:   النبيِّ  ِيت وَ  كِتَاَب َاهللاِ َالثََّقَلْنيِ َقا َحتَّ  ، َأْهَل َبيْتِي ِعْرتَ   ٰى َلْن َيْفَرتِ

َاْحلَْوَض  َعَيلَّ  عىلٰ   فإنَّ   وأيضاً .  »َيِرَدا  األرض  يف  يتَّ   التمكني  مل  فيام  اإلطالق  فق 

  .)١( )ال خيلف وعده   )اسمه   عزَّ (اهللا  ، فهو منتظر ألنَّ مٰىض 

  ا ا: اد  اة:

اهللا سبحانه وتعاىلٰ حتدَّ  الكريم عن وعد  القرآن  الوعد  ووعيده، ومتيَّ   ث  ز 

 

 ). ٢٦٧/ ص ٧(ج  ) جممع البيان ١(
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بأنَّ  الوعيد  وتعاىلٰ   عن  سبحانه  اهللا  وأنَّ   وعد  املؤمنني،  لعباده    لعباده  وعيده 

بأنَّ  الوعد  واصفًا  ُخي العاصني،  ال  وأنَّ لَ ه  حقٌّ ف،  ومفعول،  وأنَّ   ،ه  مسؤول  ه 

كإسامعيل أنبيائه  بعض   ه  بأنَّ     وواصفًا 
َ
َص �  

َ
 ن

َ
َو� ِد 

ْ
وَع

ْ
ا�  

َ
  اِدق

ً
رَُسوال  

َ
ن

ِ�ي�ا
َ
  . )٥٤(مريم:    � ن

وألقابه الرشيفة   ̈  ضيف ألسامء اإلمام توهذه الفقرة من الزيارة املباركة 

ثة عن  وبداللة اآليات الكريمة واملتحدِّ هو وعد اهللا،    ̈   صفة وعد اهللا، فاإلمام 

اهللا    أنَّ  ومأيت  حقٌّ   تعاىلٰ وعد  وأنَّ ومفعول  ُخي ،  ال  أنَّ فيُ   ،فلَ ه  ظهور    ستفاد 

وكلُّ   ̈  اإلمام  وحياته  ووجوده  يرتتَّ   وقيامه  للحقِّ ما  إظهار  من  عليه    ب 

  بدَّ   هذا الوعد وعد مسؤول فال   أْن حيصل، ألنَّ   بدَّ   وال   وطمس للباطل، فهو حقٌّ 

  . ق والتطبيق أرض التحقُّ  أْن يكون يف يوم ما مفعوالً ومنجزًا وصائرًا عىلٰ 

األئمَّ  أصحاب  بعض  تساؤل  جاء  هنا  حدَّ     ة ومن  ثهم  عندما 

السفياين    أنَّ     ذكر اإلمام   ٰى يشء حتَّ   ه حيصل يف كلِّ عن البداء وأنَّ     اإلمام 

حيصل فيه البداء، فخاف بعض األصحاب  ه يمكن أْن   أنَّ ة إالَّ ه عالمة حتميَّ رغم أنَّ 

ظهوره وقيامه، فسأل   ر عىلٰ ؤثِّ ويُ  ̈  ة اإلمام املهدي جه البداء صوب قضيَّ من أْن يتَّ 

َيْبُدَو ِهللاِ:    هؤالء األصحاب من اإلمام  َاْلَقاِئمِ   َفَنَخاُف َأْن    رٍ فَ عْ و َج بُ أَ   اَل قَ فَ   ، ِيف 

  .) ١( » ادَ  ُخيْلُِف َاْملِيعَ َال   َوَاُهللا  ، ِإنَّ َاْلَقاِئَم ِمَن َاْملِيَعادِ : « ا  َض لرِّ عيلٍّ اَ   نُ بْ   دُ مَّ ُحمَ 

اإلمام  كون  يف  احلقيقة  إهلي�     وهذه  ُخي   ا وعدًا  ال  أكَّ لَ وميعادًا  دته  ف 

املباركة أُ وأكَّ   ، الزيارة  حقيقة هذه احلالة يف كون اإلمام    عىلٰ   ٰى خر دت بتأكيدات 

والبدّ قضيَّ  منها  مفروغًا  فبمقتٰىض يَّ ة  البداء،  أو  الرتديد  أو  التشكيك  تقبل  ال    ة 

ه مأيت، تأيت  ف، وأنَّ لَ ال ُخي   ث عن كون وعد اهللا سبحانه وتعاىلٰ اآليات التي تتحدَّ 

  ة.هذه احلقيقة املهدويَّ  الزيارة املباركة لتضيف شيئًا جديدًا عىلٰ 

 
 ). ١٢/ ح ١٨/ باب ٣١٥الغيبة للنعامين (ص ) ١(



 ١٤٥ .....................................  » وعد اهللا الذي ضمنهالسالم عليك يا «: العارشةالفقرة 

  : الوعد اإلهلي أبعاد من ُبعدين  ط الضوء بشكل جممل عىلٰ سلِّ ولنُ

  :وهي حتتمل معنيني ، يف كون هذا الوعد مسؤوالً  :لاألوَّ البُعد 

نيط به   أُ مسؤول عامَّ   ل هلذا الوعد اإلهلي وهو اإلمام املمثِّ  أنَّ  :أحدمها

  . الظلم وطمسهمن وظائف بتحقيق العدل ونرشه ورفع 

أنَّ   :اموثانيه من    يف  بجملة  اإلهلي  الوعد  هذا  جتاه  مسؤولون  الناس 

التلبُّ  عليهم  ينبغي  التي  ملجال حصوله  التكاليف  وفتحًا  لتحقيقه  تسهيالً  هبا  س 

الرشعيَّ  بالقوانني  التزام  اإلمام ة وهتيئة لألرضيَّ من  ملامرسة  املناسبة  الذي      ة 

  مستواها الفكري أو امليداين.  ه عىلٰ ملهامِّ  تعاىلٰ  هو وعد اهللا

مفعوالً ال    ايف أحاديث القرآن عن الوعد اإلهلي يف كونه حق�   :عد الثاينالبُ 

اين،  ه يشء قطعي وحقَّ  جانبًا آخر من حقيقة الوعد االهلي وأنَّ بنيِّ ف، وهذا يُ لَ ُخي 

حق�  كونه  وأنَّ   ا فبعد  منه،  كام  ومفروغًا  جتاهه،  مسؤولون  جتاهنا،  أنَّ نا  مسؤول  ه 

  . دورنا فنسأل عنه إذا مل نكن نعرفه نلتفت إىلٰ  من أنْ  بدَّ  ال

  اهللا تأكيد إضافة الوعد املهدوي إىلٰ   تأيت الفقرة لتضيف تأكيدًا آخر عىلٰ   ثمّ 

قِ   نَّ أ،  تعاىلٰ  من  مضمون  الوعد  وتعاىلٰ بَ هذا  سبحانه  اهللا  آخر    ،ل  تأكيد  وهو 

القرآنيَّ   يضاف إىلٰ  حيث قرنت الفقرة اآلنفة الذكر بني    ، ة للوعدمجلة التأكيدات 

  الوعد وبني ضامن الوعد تأكيدًا. 

 *   *   *  





)١٤٧ ( 

  

  

  

  اد اة 

َال  َ «السَّ   ا الَعَلُم املَنُْصوُب َوالِعْلُم املَْصبُوُب ُم َعَليَْك َأهيُّ

ُة الوَ  ْمحَ   َعُة َوْعدًا َغْريَ َمْكُذوٍب» اِس َوالَغْوُث َوالرَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا ا :)ث واوا ِوا َا(  :ا  

ة معاٍن، منها:    استُعِمَلت مفردات الفقرة بعدَّ

ويف  ،  )٢( والراية،  )١( اجلبل الطويل  ، منها: ة معانٍ ل بعدَّ ستعمَ ويُ   م: الَعلَ   -   ١

  .)٣(ومجعه أعالم  ،ًام خالف املجهليشء يكون معلَ  كلِّ 

  .)٥( هو اإلقامة لليشء يف استواء : وقيل، )٤( م هو اإلقامةصب يف الَعلَ والنَّ

املعرفةم:  الِعلْ   -  ٢ السكب والتحدُّ   ، والصبُّ )٦( هو  هو  العلم    ر وتأيتِّ يف 

هنا)٧( ةالبقيَّ   ٰى بمعن معناها  فيكون  الِعلْ (بقيَّ   :،  وقيلة  غري    :م)،  أي  املصبوب 

  الكثري). م غري املعدود، أي  (الِعلْ   :هذا عىلٰ  ٰى فيكون املعن، )٨( معدود

 
 ). ١٥٢/ ص ٢للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ). ١٩٩٠/ ص ٥للجوهري (ج  الصحاح) ٢(

 ).١٠٩/ ص ٤(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ). ٢٢٤/ ص ١للجوهري (ج  ) الصحاح٤(

 ).٤٣٤/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٥(

 ). ١٩٩٠/ ص ٥للجوهري (ج  ) الصحاح٦(

 ). ١٣٦/ ص ٢(ج  ) تاج العروس٧(

 ). ١٣٨/ ص ٢(ج  ) تاج العروس٨(
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  .)١( ةهو اإلعانة والنرصة عند الشدَّ الغوث:  -   ٣

الرقَّ   الرمحة:  -  ٤ أوىفٰ ، وتقدَّ )٢( فة والتعطُّ هي  بيان  اهللا    م  (بسم  يف رشح 

  .)٣(تسعنا وتشملنا : الرمحن الرحيم)، والسعة يف الرمحة معناها

مكذوب أي  ، وكون الوعد غري  )٤( هو الرتجية باخلري أو الرشِّ   الوعد:   -   ٥

  ق وال خيالف الواقع. ه سيقع ويتحقَّ أنَّ 

 :ما ا )َاِوا ث واوا ( :آن اا   

  ث عن مفردات الفقرة، منها: وردت العديد من اآليات التي تتحدَّ 

َوزَ   : تعاىلٰ   قوله   -   ١ يُْ�ْم 
َ
َعل اْصَطفاهُ  اَهللا   
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نَ َومَ  :تعاىلٰ  قوله -   ٦
ْ
رَْسل

َ
عَ ا أ

ْ
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 ). ١٠٧(األنبياء:   �ا�

 
 ).٤٠٠/ ص ٤(ج  ) معجم مقاييس اللغة١(

 ). ١٩٢٩/ ص ٥للجوهري (ج  ) الصحاح٢(

 ). ٣٩٢/ ص ٨(ج  ) لسان العرب٣(

 ).١٢٥/ ص ٦(ج  ) معجم مقاييس اللغة٤(



ا الَعَلم املنصوب والِعْلم املصبوب...السالم عليك «: احلادية عرشالفقرة   ١٤٩ .................  » أهيُّ

 :ا ا )ث واوا ِوا َا ( :ت اواا   

تتحدَّ  الرشيفة  الروايات  من  العديد  مفردات  وردت  عن  الفقرة  ث 

  ، منها:   وارتباطها بأهل البيت

َتْذَهبُونَ   : «...  قال اإلمام عيلٌّ   -  ١ ْعَالُم  ْألَ اَ وَ   ،ُتْؤَفُكونَ   ٰى َأنَّ وَ   ،َفَأْيَن 

َواِضَحةٌ ْآل َا وَ   ،َقائَِمةٌ  َمنُْصوَبةٌ ملَ اَ وَ   ، َياُت  بُِكمْ   ، نَاُر  ُيتَاه  َتْعَمُهونَ وَ   ،َفَأْيَن    َكيَْف 

َنبِيُِّكمْ َبيْنَُكْم  وَ  ُة  ُة اْحلَقِّ وَ   ، ِعْرتَ ينِ َأْعَالُم اَ وَ   ، ُهْم َأِزمَّ ْدِق َأْلِسنَُة اَ وَ   ، لدِّ َفَأْنِزُلوُهْم    ، لصِّ

اْلُقْرآنِ  َمنَاِزِل  اَ وَ   ، بَِأْحَسِن  ُوُروَد  اَ ِرُدوُهْم  يِم  َعْن    ، ْلِعَطاشِ ْهلِ ُخُذوَها  النَّاُس  َا  أَهيُّ

َليَْس  َمْن َبِيلَ ِمنَّا وَ   َيبَْىلٰ وَ  ، َليَْس بَِميٍِّت وُت َمْن َماَت ِمنَّا وَ إِنَّه َيمُ   ، َخاَتِم النَّبِيَِّني 

َة  اِ وَ  ،َفإِنَّ َأْكثََر اْحلَقِّ فِيَام ُتنْكُِرونَ  ،َفَال َتُقوُلوا بَِام َال َتْعِرُفونَ  ،بِبَالٍ  ْعِذُروا َمْن َال ُحجَّ

وَ  َعَليْه  َأَناَلُكْم  بِاَ   ، ُهَو  فِيُكْم  َأْعَمْل  اَ َأَملْ  اَ وَ   ، ْكَربِ ْألَ لثََّقِل  فِيُكُم  لثََّقَل  َأْتُرْك 

  .)١( ...»ْصَغرَ ْألَ اَ 

ِذي َضِمنَهُ م يف رشح فقرة «وقد تقدَّ    » ما يرتبط ببحث الوعد. َوْعَد اهللا الَّ

َنْحُن  «يقول:   قال: سمعت أبا عبد اهللا   ، عن عبد الرمحن بن كثري  -   ٢

  .)٢( »َوَعيْبَُة َوْحِي َاهللاِ  ،َوَخَزَنُة ِعْلِم َاهللاِ ،َأْمِر َاهللاُِة ُوَال 

جعفر  قال    -   ٣ َاهللاِ   َوَاهللاِ«:  أبو  اُن  َخلُزَّ ا  َوَأْرِضهِ   إِنَّ َسَامئِِه  َعَىلٰ َال   ،ِيف     

ٍة إِالَّ   َعَىلٰ َذَهٍب َوَال    .)٣( »ِعْلِمهِ    َعَىلٰ فِضَّ

  دا :اا ة:اا  

يف إمامتهم      ة دها سرية األئمَّ سِّ واحلديث فيه عن تلك األبعاد التي ُجت 

 
 ).٨٧/ اخلطبة ١٢٠و ١١٩(ص  ) هنج البالغة١(

ة ١٩٢/ ص ١(ج  ) الكايف٢(  ).١والة أمر اهللا وخزنة علمه/ ح  / باب أنَّ األئمَّ

ة ١٩٢/ ص ١(ج  ) الكايف٣(  ).٢والة أمر اهللا وخزنة علمه/ ح  / باب أنَّ األئمَّ
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احلقِّ  وأهنَّ للمذهب  إنَّ ،  احلقِّ م  ألتباع  قادة  كانوا  متتَّ   ام  خصائص  بام  من  به  عوا 

أهَّ ومميِّ  اإلهليَّ لزات  الوظيفة  هلذه  السامويَّ تهم  وامللوكتيَّ ة  الناس  ة  سياسة  يف  ة 

العامل من   وهدايتهم وقيادهتم نحو الفضل والفضيلة والرفعة والكامل، وانتشال 

  تباع الباطل واالنحراف. أسقطهم فيه الشيطان وأحضيض ما 

عىلٰ  بأنَّ   فالسالم  الَعلَ اإلمام  بأنَّ ه  يفيد  والذي  املنصوب،  الوظيفة    م 

قِ    لإلمام  وتعاىلٰ بَ من  سبحانه  اهللا  اهلدا  ل  ضلَّ هي  ملن  من  ية  واحتضان   ،

ة  ة والعباديَّ ة والسلوكيَّ والفلوات املعرفيَّ   ٰى ، واألخذ باجلميع من الصحار ٰى اهتد

ورفعه بمقام    ة اليقني، فاإلمام الذي نصبه اهللا سبحانه وتعاىلٰ األمان وجادَّ   برِّ   إىلٰ 

عَ  وأقامه  أهَّ لَ اإلمامة،  صفات  حيمل  من  هو  مجيعًا  الناس  هلداية  لوظيفته  لته  ًام 

البُ   وعىلٰ  املتمثِّ رأسها  املعريف  بالِعلْ عد  والبُ ل  املصبوب،  املتمثِّ م  العميل  ل  عد 

والبُ  الواسعة،  والرمحة  املتمثِّ بالغوث  الوجداين  التطميني  بأنَّ عد  احلديث    ل  هذا 

اإلمام  الكيفيَّ     عن  بدهيي  هبذه  يقيني  قطعي  جزمي  أمر  الصفات  وهذه  ة 

  . »وبوعدًا غري مكذ«فطري، فقال: 

اإلمام فالبُ  كون  يف  هو  املعريف  الفيَّ     عد  الرفيعة،  العامل  املنزلة  ذا  اض 

، فالعلم يأخذ باإلنسان  طول اخلطِّ   وعىلٰ   ي من األعىلٰ ة التلقِّ ل للبرشيَّ مثِّ وهو ما يُ 

الناس   ويضعه يف مدارج املعرفة والكامل دائًام، واإلمام مهام أفاض عىلٰ  األعىلٰ  إىلٰ 

بام    ٰى يبق الناس  مكانة  وارتفعت  علت  مهام  والعليا  الرفيعة  املنزلة  صاحب  هو 

عد آخر، لريفع حالة اجلفاف  فيه بُ   ذَ عد العلمي املعريف ُأِخ أفاضه عليهم، وهذا البُ 

ة القلب والعطف،  سم باللطافة ورقَّ عد العميل الذي يتَّ ة، فأخذ البُ والقسوة العلميَّ 

ه  الناس، بأنَّ   اض مصبوب عىلٰ ه علم غزير فيَّ أنَّ بعد تعبريه ب     عن اإلمام فعربَّ 

مت  فالعباد  واسع،  وملجأ  وغوث  رمحة  الوقت  عني  وجدوا    ٰى يف  رصخوا  ما 

ه  ألنَّ ،   م سيجدونه باإلمام فإهنَّ   لو مل يرصخوا استغاثةً   ٰى ، بل حتَّ   اإلمام 

  . املستغيث به وغريهشمل  ت ة واسع ة رمحام هو ليس غوثًا فقط، وإنَّ 
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الالَّ   ثمّ  الفقرة  تقدَّ عطفت  ملا  حالة  ببيان  البُ حقة  من  املعريف  م  عدين 

اإلمام  لصفات  زيادةً   والسلوكي  بأنَّ   ،  والتوثيق  والتوكيد  التطمني    يف 

كلَّ إنَّ     اإلمام  ذلك  حيمل  أنتم  ام  تكونوا  أْن  حيمل، وجيب  بام  منه  يقني  عن  ه 

عىلٰ  ممَّ   أيضًا  ويتمتَّ يقني  حيمل  ويُ ا  به  مؤدِّ ع  ألنَّ يه  أدوار،  غري    ن  وعد  هذا 

  مكذوب. 

الرضا  اإلمام  حديث  اإلمام     ويف  «...     عن  يقول:    وصفاته 

َال  بَِحيُْث  َاْألُُفِق  ِيف  َوِهَي  لِْلَعاَملِ  بِنُوِرَها  َلِة  َاملَُجلِّ َالطَّالَِعِة  ْمِس  َكالشَّ َماُم  َتنَاُهلَا  َاْإلِ  

َماُم َاْلبَْدُر َاملُنِريُ   ،َاْألَْيِدي َوَاْألَْبَصارُ  اِهرُ   ،َاْإلِ اُج َالزَّ َ اطِعُ   ، َوَالرسِّ َوَالنَّْجُم    ، َوَالنُّوُر َالسَّ

َج  َالدُّ َغيَاِهِب  ِيف  َوَاْلِقَفارِ   ، ٰى َاْهلَاِدي  َاْلبُْلَداِن  َاْلبَِحارِ   ،َوَأْجَواِز  َاملَاُء    ، َوُجلَِج  َماُم  َاْإلِ

َعَىلٰ  َعَىلٰ َواَ   ، َالظََّمإِ   َاْلَعْذُب  الُّ  دَ   ، ٰى َاْهلُدَ   لدَّ َالرَّ ِمَن  َاْألَنِيُس  ...،  ٰى َوَاملُنِْجي  َماُم  َاْإلِ

فِيُق  ِفيُق   ،َالرَّ َالشَّ ِقيُق   ،َوَاْلَوالُِد  َالشَّ ِغريِ   ، َوَاْألَُخ  َالصَّ بِاْلَوَلِد  ُة  َاْلَربَّ َوَمْفَزُع    ، َوَاْألُمُّ 

اِهيَِة َالنَّآدِ    . »...َاْلِعبَاِد ِيف َالدَّ

  وتتميًام للمطلب:

م املصبوب  الزيارة هو الِعلْ  إذا كان كام تنصُّ    اإلمام   إنَّ   ه قد يقال:فإنَّ 

  . ًام مصبوبًا وال َعَلًام منصوباً إذ ال نجد ِعلْ  ؟ اوالَعَلم املنصوب، فأين هو منَّ

،  يف مقام اإلجابة  ولإلجابة نستعرض ما ذكره الشيخ األقدم الصدوق 

مام ثالثني سنة  يغيب اإل  يف هذه الغيبة وقالوا: إذا جاز أنْ   سألونا وقد  : (   قال

  رون من رفع عينه عن العامل؟ نكِ فام تُ ، وما أشبهها

األرض وسقوط الرشائع إذا مل   ة منيف ارتفاع عينه ارتفاع احلجَّ فيقال هلم: 

  يكن هلا من حيفظها. 

اإلوأمَّ  استرت  إذا  عىلٰ ا  للخوف  اهللا    مام  بأمر  سبب  ،  نفسه  له  وكان 

متَّ  بهمعروف  احلجَّ   ، صل  قائمةوكانت  العامل وبابه    إذ كانت   ، ة  عينه موجودة يف 
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معروفان ظاهراً وإنَّ   ، وسببه  وهنيه  وأمره  إفتائه  عدم  بطالن  ،  ام  ذلك  يف  وليس 

النبيُّ   ،ة، ولذلك نظائرللحجَّ  الشِّ     قد أقام  وكان يدعو  ،  ة طويلةعب مدَّ يف 

مبعوث   نبيٌّ  ذلك  وهو يف كلِّ  ، أمن وصارت له فئة أنْ  ا إىلٰ ل أمره رس� يف أوَّ الناس 

ذلك    ته وال أدحض ه من بعض الناس بدعوته نبوَّ يه وتسرتُّ ل توقِّ بطِ فلم يُ   ، لمرَس 

ثمّ حجَّ  يُ   دخل    ته،  ومل  موضعه  أحد  يعرف  فال  فيه  فأقام  ذلك  بطِ الغار  ل 

نبوَّ ،  تهنبوَّ  السلطان    مام جيوز أنْ وكذلك اإل  ،تهولو ارتفعت عينه لبطلت  حيبسه 

الطويلة املدَّ  حتَّ   ة  لقائه  من  يُ   ٰى ويمنع  يُ ال  وال  يُ علِّ فتي  وال  واحلجَّ بنيِّ م  قائمة  ،  ة 

ه موجود العني يف العامل، ثابت الذات، ولو  ألنَّ   ،بنيِّ مل يفت ومل يُ   ثابتة واجبة وإنْ 

إماماً نبي�   أنَّ  أو  يُ   ا  ويُ بنيِّ مل  ويُ علِّ   نبوَّ   فِت م  تبطل  حجَّ مل  وال  إمامته  وال  ولو  ته  ته، 

لبطلت  ذاته  أنْ احلجَّ   ارتفعت  جيوز  وكذلك  اإل  ة،  املدَّ يسترت  إذا  مام  الطويلة  ة 

  .   ة اهللا خاف وال تبطل حجَّ 

  لة؟أيسأل عن مس أنْ  فكيف يصنع من احتاج إىلٰ قالوا:  نْ إف

ليُ     يصنع والنبيُّ   كام كان  قيل له: م  م وليتعلَّ سلِّ يف الغار من جاء إليه 

  . احلكمة كان هذا مثله سائغاً  يف كان ذلك سائغًا  منه، فإنْ 

األدلَّ  أوضح  عىلٰ ومن  أنَّ   ة  النبيِّ   اهللا    اإلمامة  آية    ٰى أت  ه أنَّ     جعل 

املاضني  بقَ  األنبياء  من غري    وبكلِّ ،  صص  توراة وإنجيل وزبور  علم [من] 

فكان ذلك أعظم آياته،    ، اا أو هيودي� نرصاني�   ٰى ، أو لقبة ظاهراً يكون يعلم الكتا  أنْ 

بن عيلٍّ   َل تِ وقُ  السنِّ   بن احلسني    وخلف عيلَّ     احلسني  كانت    متقارب 

  وال كان يلقاه إالَّ   أحدًا   انقبض عن الناس فلم يلَق   من عرشين سنة، ثمّ   أقل   هسنُّ

العبادة،  أصحابه  خواصَّ  هناية  يف  إالَّ   ، وكان  العلم  من  عنه  خيرج  يسرياً ومل    ،  

  بالباقر    ٰى املسمَّ   د بن عيلٍّ ظهر ابنه حممّ   ثمّ ،  ةميَّ لصعوبة الزمان وجور بني أُ 

 واملغازي بأمر عظيم،  َري ة والسِّ نَّوالكتاب والسُّ  ينمن علوم الدِّ  ٰى فأت ،لفتقه العلم
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  فنٌّ   وانترش، فلم يبَق من ذلك بام كثر وظهر    من بعده  د  جعفر بن حممّ   ٰى وأت

إالَّ  العلم  فنون  أتيف  كثرية،  ٰى   بأشياء  والسُّ وفرسَّ   فيه  القرآن  ورُ نَ  عنه  ن،  ويت 

أنْ ااملغ غري  من  األنبياء  وأخبار  وأبوه  ٰى ر يُ   زي  عيلٍّ حممّ   هو  بن  عيلُّ   د  بن    أو 

، ويف ذلك  منهم شيئاً  مونة أو فقهائهم يتعلَّ عند أحد من رواة العامَّ  احلسني  

  ، ثمّ   عن عيلٍّ   ، ثمّ   ام أخذوا ذلك العلم عن النبيِّ م إنَّ أهنَّ   دليل عىلٰ   أدلُّ 

األئمَّ  من  واحد  واحد  األئمَّ عن  مجاعة  وكذلك  العلم نَُّس   هذه   ة  ة،  يف    تهم 

متَّ ئَ سيُ  جوابات  فيجيبون  واحلرام  احلالل  عن  أنْ لون  من غري  ذلك  يتعلَّ   فقة  موا 

نصبهم     النبيَّ   وأنَّ  ، إمامتهم  من هذا عىلٰ   دليل أدلَّ   من أحد من الناس، فأيُّ 

العادات  ؟قبله  مهم وأودعهم علمه وعلوم األنبياء  وعلَّ  من    وهل رأينا يف 

موا  يتعلَّ  من غري أنْ  د  وجعفر بن حممّ  د بن عيلٍّ ظهر عنه مثل ما ظهر عن حممّ 

  ؟ من أحد من الناس ذلك

  . امون ذلك رس� يتعلَّ هم كانوا لعلَّ قال قائل:  نْ إف

ذلك قيل هلم:   مثل  قال  النبيِّ الدهريَّ   قد  يتعلَّ نَّ إ    ة يف  الكتابة  ه كان  م 

د  وجعفر بن حممّ   د بن عيلٍّ ذلك بمحمّ   نَّ ظَ يُ   أنْ   ا. وكيف جيوز ويقرأ الكتاب رس� 

  ؟ من غريهم عَ مِ منهم، وال ُس   ف إالَّ عرَ وأكثر ما أتوا به ال يُ  ،  بن عيلٍّ ا

فمن    ،ةة والعامَّ ا للخاصَّ تام�   ابن احلسن مل يظهر ظهوراً وقد سألونا فقالوا:  

تواترت    أين (قد)  مجاعة  أخربتكم  أو  رأيتموه  وهل  العامل؟  يف  وجوده  علمتم 

  شاهدته وعاينته؟   اأخبارها أهنَّ 

هلم:   الدِّ   إنَّ فيقال  كلَّ أمر  يُ ين  باالستدالل  اهللا  علَ ه  عرفنا  فنحن    م، 

النبيَّ باألدلَّ  وعرفنا  شاهده،  من  عنه  أخربنا  وال  نشاهده،  ومل  يف     ة    وكونه 

  بن  ه استخلف عيلَّ ته وصدقه باالستدالل، وعرفنا أنَّ خبار، وعرفنا نبوَّ العامل باأل

طالب   أنَّ   أيب  وعرفنا  األئمَّ     النبيَّ   باالستدالل،  بعده    ة  وسائر 
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من ذلك الغلط وال النسيان وال   ءيهم يف يشة وال جيوز علنَّبالكتاب والسُّ  عاملون

إمام مفرتض      احلسن بن عيلٍّ   الكذب باالستدالل، وكذلك عرفنا أنَّ   دتعمُّ 

اإلمامة ال تكون    أنَّ   ة الصادقني خبار املتواترة عن األئمَّ وعلمنا باأل  الطاعة،

كوهنا  واحلسني    بعد  احلسن  اإلإالَّ   يف  ولد  يف  وال    ، مام   أخ  يف  يكون  وال 

ذلك  من  فوجب  إالَّ اإل  أنَّ   قرابة،  يميض  ال  أنْ مام  إماماً ُخي     ولده  من    فلامَّ   ، لف 

، هذا  ه قد خلف من ولده إماماً وفاته ثبت أنَّ  توصحَّ  ت إمامة احلسن  صحَّ 

  وجه من الداللة عليه. 

أنَّ  وهو  آخر:  ممَّ   احلسن    ووجه  ثقاته  من  مجاعة  عنه خلف  يروي    ن 

كُ ؤدِّ ويُ   ،واحلرام   احلالل وأمواهلمتُ ي  شيعته  اجلواباتوُخي   ، ب  وكانوا    ، رجون 

  عىلٰ   أمجعوا مجيعاً    مٰىض اهم يف حياته، فلامَّ من السرت والعدالة بتعديله إيَّ   بموضع

يسرتوا    وأنْ   ،ال يسألوا عن اسمه  وأمروا الناس أنْ   ،مام هو اإل  ولداً   ه قد خلف أنَّ 

  .)١( )ذلك من أعدائه

 *   *   *  

 
 ).٩٣ - ٩٠(ص  ين) كامل الدِّ ١(



)١٥٥ ( 

  

  

  

   اماة 

َال  َال  ،َعَليَْك ِحَني َتُقومُ ُم «السَّ   ، ُم َعَليَْك ِحْنيَ َتْقُعْد السَّ

َال  » ُم َعَليْ السَّ ُ   َك ِحَني َتْقَرُأ َوُتبَنيِّ

  يف نقاط: هذه الفقرة املباركة نتناول رشح 

وا ا :)اءة واد واوا ا( :ا   

  منها: ،  ة معانٍ بعدَّ  ة ت مفردات الفقرلَ عمِ استُ 

  .)١( وقت من الزماناحلني:  -   ١

كلِّ القيام:    -  ٢ الرجل  قوام  قيام  مقدار  والقامة  به،  استقام  ما  ،  )٢( يشء 

  .)٣( والقعود: يضاهي اجللوس، والقعدة حالة كضجعة

م اليشء  ومنه تفهَّ ،  )٤( بعض  ه بعضه إىلٰ قرأ اليشء مجعه وضمَّ القراءة:    - ٣

اليشءتفقَّ أي   يتبنيَّ ،  )٥( ه  ما  وتبيَّ والبيان:  وغريها،  الداللة  من  اليشء  به  أي    نته 

  .)٦( عرفته ووضح يل

اإلمام   ولعلَّ  حاالت  هو  الفقرة  يف  األلفاظ  هبذه  يف  اخلاصَّ   ¨  املراد  ة 

  ضح يف الفقرة اآلتية. ما يتَّ  ة عىلٰ أفعاله العباديَّ 
 

 ). ٣٠٤/ ص ٣للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ). ٢٣٣و ٢٣١/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني٢(

 ).١٠٨/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ). ٢٢١/ ص ١(ج  ) تاج العروس٤(

 ). ١٣٠ / ص١(ج  ) لسان العرب٥(

 ). ٢٠٨٣/ ص ٥للجوهري (ج  ) الصحاح٦(
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 :ما اءة ( اد واوا اوا ( :آن اا   

  ة، منها: مة يف العديد من اآليات القرآنيَّ وردت مفردات الفقرات املتقدِّ 
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ُ
ق
َ
  ). ٢١٨(الشعراء:   �اَك ِحَ� �
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 :ا ا )اءة واد واوا ا ( :ت اواا   

  مة، منها: ثت العديد من الروايات عن مفردات الفقرات املتقدِّ حتدَّ 

ِي يَرَ   : يف تفسري قوله تعاىلٰ    عن أيب جعفر  - ١
�
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ُ
ق
َ
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اِجِديَن  وَ   ِ� ا�س�
َ
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َ
بَك

�
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َ
ق
َ
��«  ، ََأْصَال «:  اَل ق ِب  ِيف 

  .)١( »َالنَّبِيِّنيَ 

َماُم   ٰى َمتَ :    َسَأْلُت َأَبا َعبِْد َاهللاِ : قال، اجعن يعقوب الرسَّ  -   ٢ َيْمِيض َاْإلِ

إَِىلٰ   ٰى َحتَّ  ِعْلَمُه  َي  َبْعِدهِ   ُيَؤدِّ ِمْن  َمَقاَمُه  َيُقوُم  َماُم  «َال :  َفَقاَل   : َقاَل   ؟ َمْن  َاْإلِ َيْمِيض   

إَِىلٰ   ٰى َحتَّ  ِعْلَمُه  َاهللاُ  ُيْفِيضَ  اِْنتََجبَُه  َصاِمتاً   ،َمِن  َيُكوُن  َمَىضٰ   ،َمَعهُ   َوَلكِْن  َوِيلَ    َفإَِذا 

  .)٢( »َاْلِعْلَم َنَطَق بِِه َمْن َبْعُدهُ 

 
ي (ج ) تفسري ١(  ).١٢٥/ ص ٢القمِّ

 ). ٧/ ح ٢٠/ باب ٩/ ج ٤٨٦(ص  ) بصائر الدرجات٢(
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مفضَّ   -   ٣ عمرعن  بن  َاهللاِ قال:    ، ل  َعبِْد  َأِيب  ِعنَْد  ِيف      ُكنُْت  َوِعنَْدُه 

ُأَناٌس  ي  ،َاْلبَيِْت  َغْريِ بَِذلَِك  َأَراَد  َام  إِنَّ ُه  َأنَّ َوَاهللاِ  :َفَقاَل   ،َفَظنَنُْت  َعنُْكْم    «َأَما  َليَِغيبَنَّ 

َاْألَْمرِ  َهَذا  َحتَّ   ،َصاِحُب  َهَذا  َواٍد َسَلَك   ِيف   ،َهَلَك   ،َماَت   :ُيَقاَل   ٰى َوَليَْخُمَلنَّ    ؟ َأيِّ 

ِفينَُة ِيف َأْمَواِج َاْلبَْحرِ  ِميثَاَقُه َوَكتََب    َمْن َأَخَذ َاهللاُ َينُْجو إِالَّ َال   ،َوَلتُْكَفُؤنَّ َكَام ُتْكَفُأ َالسَّ

ِمنْهُ  بُِروٍح  َدُه  َوَأيَّ َقْلبِِه  يَامَن ِيف  َال    ،َاْإلِ ُمْشتَبَِهًة  َة َراَيًة  َعْرشَ اِْثنَتَا  َفَعنَّ  ُيْدرَ َوَلُرتْ   يٌّ َأ   ٰى  

«   ، ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفُقْلُت   ،» ؟«َما ُيبْكِيَك َيا َأَبا َعبِْد َاهللاِ:  َفَقاَل   ، َفبََكيُْت   : َقاَل   ، ِمْن َأيٍّ

َة َراَيًة ُمْشتَبَِهًة َال :  َأْبكِي َوَأْنَت َتُقوُل َكيَْف َال  »  ٰى  ُيْدرَ «اِْثنَتَا َعْرشَ َقاَل    ؟! َأيٌّ ِمْن َأيٍّ

ةٌ  َكوَّ َجمْلِِسِه  ْمُس   َوِيف  َالشَّ فِيَها  َهِذهِ :  َفَقاَل   ، َتْدُخُل  :  َقاَل   ، َنَعمْ   : َفُقْلُت   ،»؟«َأَبيِّنٌَة 

ْمسِ    .)١( »«َأْمُرَنا َأْبَنيُ ِمْن َهِذِه َالشَّ

 ا اا: اد  اة:

القيام بأمر اإلمامة  يُ   حيتمل أنْ  القيام يف الفقرة هو  أو القعود عنها  راد من 

احلديث،  َأْو    قال رسول اهللا  كام ورد يف  َقاَما  َحقٍّ  إَِماَما  َوَاْحلَُسْنيُ  «َاْحلََسُن   :

ا َخْريٌ ِمنُْهَام» ،َقَعَدا   .)٢( َوَأُبوُمهَ

ة، وحديثنا  مطلق احلركات أو خصوص احلركات العباديَّ أن القيام هو  أو  

  فسوف يأيت يف الفقرة التالية. مطلق احلركات ا ، أمَّ القيام بأمر اإلمامةعن 

منَّ  الدِّ   ة إىلٰ ي السالم والتحيَّ ؤدِّ نُ   ا أنْ الفقرة الرشيفة تطلب  قيام  به  ين  من 

  . مة مقام اإلمام نت األخبار املتقدِّ وقد بيَّ  ، م عليهوالقيِّ 

  االصطفاء والوراثة للكتاب الذي فيه تبيان كلِّ هو مقام     مقام اإلمام 

  يشء. 

 
 ). ١١/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٩و ٣٣٨/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ).٣٧/ ص ١(ج  ) دعائم اإلسالم٢(
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يُ  وال  البرش  كنهه  يبلغ  ال  الذي  وإنَّ املقام  أُ دركونه،  أنْ ام  به    مروا  يؤمنوا 

لصاحبه اهلد ألنَّ   ،وينقادوا  هبم  يسلك  الذي  حتَّ والرشد  ٰى ه  يكن    وإنْ   ٰى ،  مل 

آنفًا يف حديث رسول    ، ةظاهرًا أو قائًام بأمر اإلمامة الظاهريَّ     اإلمام  كام مرَّ 

  . عن إمامة احلسن واحلسني   اهللا  

اإلمام  للهداملبنيِّ     مقام  الدِّ   ٰى   بنيِّ وأحكام  هو  من  ين  وأوضح   

الرواية املتقدِّ ما عربَّ   حدِّ   كان غائبًا عىلٰ   الشمس وإنْ  َأْبَنيُ  «  :مةت  َهِذِه  َأْمُرَنا  ِمْن 

ْمسِ    ». َالشَّ

عىلٰ سلِّ نُ  أنْ   م  ونسأله  املقام  هذا  بيدنا  سلِّ يُ   صاحب  ويأخذ  ديننا  لنا  م 

  كام يف احلديث األخري.  ،نسأهلم ونلتزمهم مرنا أنْ للهداية به، فقد أُ 

 *   *   *  



)١٥٩ ( 

  

  

  

   ااة 

َال  َ َوَتْقنُُت «السَّ َال  ،ُم َعَليَْك ِحَني ُتَصيلِّ َال  ،ُم َعَليَْك ِحَني َتْرَكُع َوَتْسُجُد السَّ ُم  السَّ

ُ َعَليَْك ِحَني  لُِّل َوُتَكربِّ َال  ، ُهتَ َمُد َوَتْستَْغِفرُ السَّ َال  ،ُم َعَليَْك ِحَني َحتْ ِحَني  ُم َعَليَْك السَّ

َال  ،ُتْصبُِح َوُمتِْيس  ٰ اِر إِذَ َوالنَّهَ  ىٰ شا َيغْ ُم َعَليَْك ِيف الَليِْل إِذَ السَّ   » ا َجتَىلَّ

  يف نقاط:  ة املباركةالفقرهذه نتناول رشح 

وا د(: اع واة واا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ بعدَّ  ة ت مفردات الفقرلَ عمِ استُ 

الدعاء  )١( الدعاءالصالة:    -   ١ األنبياء  ومن  االستغفار،  املالئكة  ومن   ،

  . )٣( يناستقامة يف طريق الدِّ   كلِّ   ق عىلٰ طلَ والقنوت: الطاعة واخلري، ويُ   .)٢( للناس

الصالة   ، وكام أنَّ )٥( : اخلضوعوالسجود .)٤( راكع منحنٍ  والركوع: االنحناء، وكلُّ 

تقدَّ  فيام  مستعملة  والقنوت  فإهنَّ والركوع  نُ م،  قد  إىلٰ لَ قِ ا  الرشعيَّ   ت  ة،  املعاين 

وكذلك القنوت والركوع والسجود،    ،فالصالة هي العبادة املخصوصة املعروفة

  يل للفقرة. هذه املعاين هي املقصود األوَّ  ولعلَّ 

أوَّ التهليل:    -  ٢ الشهر، وهتلَّ اهلالل:  من  ليلة  بربقه تألأل،  ل  السحاب  ل 

 
 ). ٢٤٠٢/ ص ٦للجوهري (ج  ) الصحاح١(

 ). ١٥٤/ ص ٧للفراهيدي (ج  العني )٢(

 ).٣١/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ).٤٣٤/ ص ٢(ج  ) معجم مقاييس اللغة٤(

 ). ٤٨٣/ ص ٢للجوهري (ج  ) الصحاح٥(
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أكثر من    :  اهللا، ويقالال إله إالَّ   : ل الرجل، أي قاللت دموعه: سالت، وهلَّ وهتلَّ 

التعظيم، وكربَّ   .)١(  اهللاال إله إالَّ   :اهليللة أي من قول  .)٢( اهللا أكرب  : قالوالتكبري: 

الذمِّ  نقيض  أعمُّ واحلمد:  واحلمد  عليه،  والثناء  هللا،  الشكر  أي  هللا  واحلمد  من    ، 

  .)٤( واالستغفار: التغطية والسرت .)٣( الشكر

املساءالصبح:    -  ٣ نقيض  والصباح  إىلٰ )٥( الفجر،  الظهر  بعد  واملساء:   ،  

الليل، وأمسينا  صالة املغرب، وقال بعضهم: إىلٰ  رصنا يف وقت املساء،    : نصف 

  . )٦(وكيف أمسيت أو أصبحت، أي كيف كنت يف وقت املساء أو الصباح

بيشء:  ىٰ يغش  -  ٤ يشء  ٰ   .)٧( تغطية  التجيلِّ وجتىلَّ الظهور  :  أو  اإلبداء   

  اهللا تعاىلٰ   تقول: جىلٰ   ، كشف  ٰى نظرت إليه، وتأيت بمعن  : يت لليشءوالبيان، وجتلَّ 

  .)٨( عنك املرض أي كشف

 :ما د(اع واة واا( :آن اا   

  ة، منها: مة يف العديد من اآليات القرآنيَّ وردت مفردات الفقرات املتقدِّ 
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 ). ١٨٥٢/ ص ٥للجوهري (ج  ) الصحاح١(

 ). ١٢٧/ ص ٥(ج  ) لسان العرب٢(

 ). ١٥٥/ ص ٣(ج  ) لسان العرب٣(
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 ). ٣٢٣/ ص ٧للفراهيدي (ج  ) العني٦(
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 ). ١٨٠/ ص ٦للفراهيدي (ج  ) العني٨(
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  ). ٢و ١  (الليل:

 :ا د(اع واة واا( :ت اواا   

  مة، منها: ثت العديد من الروايات عن مفردات الفقرات املتقدِّ حتدَّ 

َاهللاِ قال:    ،ٰى اد بن عيس عن محَّ  َعبِْد  َأُبو  ِيل  «َيا َمحَّادُ     َقاَل  ُحتِْسُن    ،َيْومًا: 

 َ َال   ، َيا َسيِِّدي :َفُقْلُت   :َقاَل   ،»؟َأْن ُتَصيلِّ   «َال :  َفَقاَل   ،ةِ َأَنا َأْحَفُظ كِتَاَب َحِريٍز ِيف َالصَّ

َيا َمحَّادُ  »  ، َعَليَْك  هًا إَِىلٰ   :َقاَل   ، ُقْم َفَصلِّ ُمتََوجِّ َيَدْيِه  َبْنيَ  َفاْستَْفتَْحُت    ، َاْلِقبَْلةِ   َفُقْمُت 

َال  َ َال  ،«َيا َمحَّادُ :  َفَقاَل   ،َفَرَكْعُت َوَسَجْدُت   ،ةَ َالصَّ ُجِل    ، ُحتِْسُن َأْن ُتَصيلِّ َما َأْقبََح بِالرَّ

َفَال  َسنًَة  َسبُْعوَن  َأْو  َسنًَة  ِستُّوَن  َعَليِْه  َيْأِيت  َصَال ِمنُْكْم  ُيِقيُم  بُِحُدوِدَها    َواِحَدًة  ًة 

ةً  لُّ  : َقاَل َمحَّادٌ ، »َتامَّ َال  ،ُت فَِداكَ ُجِعلْ  :َفُقْلُت  ،َفَأَصاَبنِي ِيف َنْفِيس َالذُّ ْمنِي َالصَّ   ، ةَ َفَعلِّ

َقْد   ، َفِخَذْيهِ   َفَأْرَسَل َيَدْيِه َمجِيعًا َعَىلٰ   ، ُمنْتَِصباً   ، ُمْستَْقبَِل َاْلِقبَْلةِ    َفَقاَم َأُبو َعبِْد َاهللاِ 

َب  َوَقرَّ َأَصابَِعُه  َحتَّ   َضمَّ  َقَدَميِْه  َثَال   ٰى َبْنيَ  َقْدُر  َبيْنَُهَام  َأَصابِ َكاَن  ُمنَْفِرَجاٍت ِث    ،َع 

َاْلِقبَْلةِ  َعِن  ْفُهَام  ُحيَرِّ َملْ  َاْلِقبَْلَة  َمجِيعًا  ِرْجَليِْه  بَِأَصابِِع  بُِخُشوعٍ   ،َواِْستَْقبََل    «َاهللاُ  :َوَقاَل 

« تِيٍل وَ   ،َأْكَربُ  ُثمَّ َقَرَأ َاْحلَْمَد بَِرتْ
ٌ
َحد

َ
 ُهَو اُهللا أ

ْ
ل

ُ
ُهنَيًَّة  ،  ق ُس  ُثمَّ َصَربَ  َيتَنَفَّ بَِقْدِر َما 

َيَدْيِه ِحيَاَل َوْجِهِه َوَقاَل   ،َوُهَو َقائِمٌ  » َوُهَو َقائِمٌ   «َاهللاُ:  ُثمَّ َرَفَع  ُثمَّ َرَكَع َوَمَألَ    ،َأْكَربُ

ُمنَْفِرَجاٍت  ُرْكبَتَيِْه  ِمْن  يِْه  إَِىلٰ   ، َكفَّ ُرْكبَتَيِْه  َحتَّ   َوَردَّ  َلْو    ٰى تَّ َح   ،َظْهُرهُ   ٰى اِْستَوَ   ٰى َخْلِفِه 



 رشح زيارة آل ياسني  ....................................................................  ١٦٢

َتُزْل  َملْ  ُدْهٍن  َأْو  َماٍء  ِمْن  َقْطَرٌة  َعَليِْه  َظْهِرهِ ِال   ،ُصبَّ  ُعنَُقهُ   ،ْستَِواِء  َض    ،َوَمدَّ  َوَغمَّ

َثَال   ، َعيْنَيْهِ  َسبََّح  تِيلٍ ُثمَّ  بَِرتْ َوبَِحْمِدِه»:  َفَقاَل   ، ثًا  َاْلَعظِيِم   َ َريبِّ اِْستَوَ   ، «ُسبَْحاَن    ٰى ُثمَّ 

َ َوُهَو َقائِمٌ   ،ملَِْن َمحَِدُه»  «َسِمَع َاهللاُ: َاْلِقيَاِم َقاَل   امَّ اِْستَْمَكَن ِمنَ َفلَ   ،َقائِامً  َوَرَفَع    ،ُثمَّ َكربَّ

َوْجِههِ  ِحيَاَل  ُرْكبَتَيِْه    ،َيَدْيِه  َيَدْي  َبْنيَ  َاْألََصابِِع  َمْضُموَمتَِي  يِْه  َكفَّ َوَبَسَط  َسَجَد  ُثمَّ 

َ َاْألَْعَىلٰ « :  َفَقاَل   ،ِحيَاَل َوْجِههِ  اٍت َوبَِحْمِدِه» َثَال   ُسبَْحاَن َريبِّ َيَضْع َشيْئًا    ،َث َمرَّ َوَملْ 

َعَىلٰ  َجَسِدِه  ِمنْهُ   ِمْن  ٍء  َعَىلٰ   ،َيشْ َأْعُظمٍ   َوَسَجَد  ْنيِ   : َثَامنِيَِة  ْكبَتَْنيِ   ،َاْلَكفَّ َوَأَناِمِل    ، َوَالرُّ

ْجَلْنيِ  َالرِّ ُيْسَجدُ :  َوَقاَل   ، َوَاْألَْنِف   ، َوَاْجلَبَْهةِ   ، إِْهبَاَمِي  َفْرٌض  ِمنَْها    ، َعَليَْها  «َسبَْعٌة 

َاهللاُ َذَكَرَها  تِي  َالَّ َفَقاَل   َوِهَي  كِتَابِِه  َمسَ :  ِيف 
ْ
ا�  

�
ن

َ
 َوأ

َ
ال

َ
ف ِهللاِ  اِهللا اِجَد  َمَع  ُعوا 

ْ
د

َ
ت  

 
ً
َحدا

َ
انِ   ، َاْجلَبَْهةُ   : َوِهَي ]،  ١٨[اجلّن:    � أ ْكبَتَانِ   ، َوَاْلَكفَّ ْهبَاَمانِ   ، َوَالرُّ   ، َوَاْإلِ

ُجودِ  ُثمَّ َرَفعَ   ،َاْألَْرِض ُسنٌَّة» َوَوْضُع َاْألَْنِف َعَىلٰ  َجالِسًا   ٰى َفَلامَّ اِْستَوَ   ،َرْأَسُه ِمَن َالسُّ

»  «َاهللاُ:  َقاَل  َعَىلٰ   ،َأْكَربُ َقَعَد  َاْألَْيَرسِ   ُثمَّ  َاْألَْيَمِن َعَىلٰ   ،َفِخِذِه  َقَدِمِه    َوَقْد َوَضَع َظاِهَر 

َاْألَْيَرسِ  َقَدِمِه  َاهللاَ:  َوَقاَل   ،َبْطِن  إَِليِْه»   «َأْستَْغِفُر  َوَأُتوُب  َجالٌِس   ،َريبِّ  َوُهَو   َ َكربَّ   ، ُثمَّ 

يََة َوَقاَل 
ْجَدَة َالثَّانِ ٍء    َوَملْ َيَضْع َشيْئًا ِمْن َبَدنِِه َعَىلٰ   ،َكَام َقاَل ِيف َاْألُوَىلٰ   َوَسَجَد َالسَّ َيشْ

َوَال  ُرُكوٍع  ِيف  ُسُجودٍ ِمنُْه  ُجمَّنِّحاً   ،  َعَىلٰ   ، َوَكاَن  ِذَراَعيِْه  َيَضْع  ٰ   َوَملْ  َفَصىلَّ   َاْألَْرِض 

دِ َوَيَداُه َمْضُموَمتَا َاْألََصابِِع َوهُ   ،َهَذا  َعَىلٰ   َرْكَعتَْنيِ  َفَلامَّ َفَرَغ ِمَن    ، َو َجالٌِس ِيف َالتََّشهُّ

ِد َسلَّمَ    .)١( »َهَكَذا َصلِّ  ، «َيا َمحَّادُ :  َفَقاَل  ،َالتََّشهُّ

  .   بصالة اإلمام صيلِّ منا كيف نُ علِّ وهو من أروع األحاديث التي تُ 

  ا اا: اد  اة:

  يف العبادة:  حاالت اإلمام 

حاالت ينبغي أْن يكون عليها   تشري الفقرة املباركة هلذه الزيارة الرشيفة إىلٰ 

 
 ). ٨/ باب افتتاح الصالة واحلدِّ يف التكبري.../ ح ٣١٢و ٣١١/ ص ٣(ج  ) الكايف١(
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وإمامته يف غيبته، فالفقرة ترسم لنا لوحة من    ̈   املؤمنون بوجود اإلمام املهدي

املتكامل عقائديَّ وتُ   ،التواصل  فكرة  وأُ عطي  عملي� ة  وتعبوي� سلوبًا  عالقة    ا ا  يف 

  يف زمان غيبته.  ٰى ، حتَّ ¨ املؤمنني باإلمام 

د  أْن يكون عليها اإلنسان مع إمام زمانه تتجسَّ   بدَّ   فحالة التواصل التي ال

النهار  كلِّ   يف االلتفات إىلٰ  يبدأ ببداية    ،حاالت اإلمام وحركاته من بداية  حيث 

تعاىلٰ  اهللا  مع  فإنَّ   االرتباط  إىلٰ   بالصالة،  يبادر  نومه  من  يستيقظ  عندما    اإلنسان 

تعاىلٰ  اهللا  مع  الصلة  إهنَّ   ،حالة  الوحيث  اإلمام   بدَّ   ا  بواسطة  تكون      أْن 

االلتفات    ة والتسليم عليه، ثمّ إذن من استذكاره يف هذه املحطَّ   بدَّ   فال  )١( تهومعيَّ 

حيثيَّ   أنَّ   إىلٰ  مجيع  يف  تكون  أْن  ينبغي  اإلمام  مع  التواصل  يمرُّ جوانب  ما  به    ات 

  يف ذلك اليوم. ¨ اإلمام 

مهمَّ  جوانب  الفقرة  هذه  خالل  من  الرشيفة  الزيارة  لنا  إذ  وتعكس  ة، 

يتلبَّ  التي  احلاالت  مجيع  تعكس  ال  هي  احلال  يومهبطبيعة  يف  اإلمام  بل    ،س هبا 

، وتطلب من املؤمن أْن يكون متواصالً مع إمامه  ¨  انعكاسًا ألبرز ما يقوم به 

بأدن بالسالم،    ٰى ولو  ولو  التواصل  أعىلٰ مَّ أمراتب  بمراتب  التواصل  فمرتوك    ا 

  هيا. قوِّ ويُ  ¨ ق به العالقة بينه وبني اإلمام وثِّ اته ومقدار ما يريد أْن يُ للفرد وقابليَّ 

إىلٰ  الزيارة  فالقراءة حالة،    وقد أشارت  والبيان لألحكام  حاالت خمتلفة، 

أُ  والسجود  ٰى خرحالة  خامسة،  والركوع  رابعة،  والقنوت  ثالثة،  والصالة   ،

وهكذا أنَّ   . سادسة،  ركَّ   واللطيف  املباركة  عىلٰ الزيارة  الصالة    زت  حاالت 

 
الرضا١( اإلمام  عن   (  » األوصياء  إنَّ ...  :  وإرث  األنبياء،  منزلة  هي  ونظام  ...،  اإلمامة 

مام النامي، وفرعه السامي، باإل  سالم اإل سُّ اإلمامة أُ   املؤمنني، إنَّ   وعزُّ  ، املسلمني، وصالح الدنيا

/ باب نادر ٢٠٣  -  ١٩٨/ ص  ١: ج  الكايف(»  ...واجلهاد  متام الصالة والزكاة والصيام واحلجِّ 

 .)١مام وصفاته/ ح جامع يف فضل اإل 
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والتسبيح   والتكبري  والتهليل  والقنوت  والسجود  الركوع  فذكرت  وأفعاهلا، 

التواصل مع اهللا تعاىلٰ   أنَّ   والتحميد واالستغفار، وهي إشارة واضحة إىلٰ    حالة 

 ٰ وهنا    .كذلك  ̈   أْن تكون حالة التواصل مع اإلمام   بدَّ   عند الصالة، فال  تتجىلَّ

  ̈   من حالة اإلمام   ٰى أْن نقتبس ونتأسَّ   وهيتأيت إشارة ثانية ينبغي استشعارها  

  بعض مراتبها.  يف الصالة لنكون عىلٰ 

به،    إنَّ  االنتهاء  علينا  ينبغي  ما  هو  هنارنا  يف  به  االبتداء  علينا  ينبغي  ما 

اإلمام  مع  وارتباطنا  ال   ¨  فسالمنا  االبتداء  يستم   بدَّ   يف  بل    ،االنتهاء  إىلٰ   رَّ أْن 

ٰ  الليل إىلٰ   ٰى عندما يغش   النهار ثانية.   أْن يتجىلَّ

التامسها من الزيارة   اإلحياء بشكل    ، وهياملباركةهناك إشارة ثالثة يمكن 

ال وحيوي ويامرس تكاليفه  موجود بشكل فعَّ   ̈ اإلمام    القارئ أنَّ   لطيف إىلٰ 

مهامِّ الرشعيَّ  الضوء عىلٰ ه، لذلك سلَّ ة فضالً عن  الزيارة  تفصيلية  ات  جزئيَّ   طت 

  من تلك املامرسات. 

للزيارة   مرادة  تكون  قد  رابعة  بإشارة  حديثنا  إهنَّ ولننه  حيث  ا  املباركة، 

ام  ال يامرسه، وإنَّ  ̈   اإلمام   أغفلت اجلانب املعايش بشكل كبري، وليس ذلك ألنَّ 

ات حياته  حيثيَّ   عىلٰ   ٰى اإلنسان قد انشغل بتأمني هذا اجلانب بشكل طغ  ألجل أنَّ 

فإنَّ كلِّ  احلال  وبطبيعة  ُخت   ها،  أْن  مضامينها  خالل  من  تريد  من  الزيارة  رجنا 

يف   املادِّ االنغامس  اإلمام اجلانب  حاالت  من  لنا  تعكسه  ما  خالل  من    ̈   ي 

  ة. املعنويَّ 

  : ة يف التأيسِّ الرسالة العمليَّ 

 العميل بإمام  ة ملا ينبغي أْن يكون عليه اإلنسان من التأيسِّ فهي رسالة عمليَّ 

اليوميَّ وتقمُّ ،  ¨  زمانه  ممارساته  بعض  تعاىلٰ ص  باهللا  االرتباط  تأمني  يف  ،  ة 

أْن يكون ممارسًا   بدَّ  أثناء هذه املامرسات ال  اإلمام  م عىلٰ سلِّ فاإلنسان الذي يُ 



 ١٦٥ ...................................  » حني ُتصيلِّ وتقنت...السالم عليك «عرش:  الثالثةالفقرة 

بأدن ولو  يُ   ٰى هلا  فكيف  اإلمام،  من  خجالً  ولو  حني سجوده  سلِّ مراتبها،  عليه  م 

وهو ال يسجد، وحني ركوعه وهو ال يركع، وحني قنوته وهو ال يقنت، وحني  

  ؟! استغفاره وهو ال يستغفر

 *   *   *  





)١٦٧ ( 

  

  

  

   اااة 

َال  َ «السَّ َال  ،ام املَأُْمونُ مَ ا اْإل ُم َعَليَْك َأهيُّ َ ُم َعَليَْك السَّ ُم املَأُْموُل َأهيُّ   ، ا املَُقدَّ

َال  َال السَّ   ِم» ُم َعَليَْك بَِجواِمِع السَّ

  املباركة يف نقاط:  ة الفقرهذه نتناول رشح 

وا ل(: ان واا ( :ا   

  ، منها: ة معانٍ بعدَّ الفقرة ت مفردات لَ عمِ استُ 

يُ اإلمام:    -  ١ ويُ   ٰى قتد ما  األُ قدَّ به  يف  إمام  مور،  م  القرآن  يقال:  لذلك 

النبيُّ  األُمَّ     املسلمني،  الرعيَّ إمام  إمام  اخلليفة  األئمَّ ة،  واجلمع  واإلمام    ، ةة، 

القدَّ  يؤمُّ بمنزلة  تعاىلٰ   ام،  قال  الطريق،  واإلمام  يقدمهم،  أي  ُهمَ   : القوم 
�
ا َو�ِ�

ِإِمَ 
َ

  .)١( )٧٩(احلجر:   �اٍم ُمبٍِ� �

الثقة يف نفسه  ، يأمنه غريهالذي  املأمون:    -   ٢ ، واألمانة نقيض  )٢( واألمني 

  .)٣( ومؤمتن من ائتمنه ، وأمني اخليانة، واملفعول مأمون 

، واألصل  ) ٤( ر، وهو ما استقبلك من اجلبهة واجلبني نقيض مؤخَّ م:  املقدَّ   -   ٣

  . ) ٥( م خالف احلدوث دَ القِ   : يقولون   ، ع منه ما يقاربه فرَّ يُ   ثمّ   سبق   عىلٰ   م) يدلُّ دَ فيه (ِق 

 
 ). ٢٩و ٢٨/ ص ١(ج  معجم مقاييس اللغة  )،٤٢٩و ٤٢٨ ص /٨ جللفراهيدي ( ) العني١(

 ). ٧٤(ص  ة) الفروق اللغويَّ ٢(

 ). ٣٨٩/ ص ٨للفراهيدي (ج  ) العني٣(

 ). ١٢٣/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني٤(

 ).٦٥/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٥(
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الرجاء  املأمول:  -  ٤ آمال  ،األمل:  آمله  ،واجلمع  ضدُّ ،  )١(وأملته    وهو 

  .)٢( اليأس

وصف  اجلوامع:    -   ٥ ويف  وهنا،  هنا  من  به  جئت  إذا  اليشء  مجعت 

ه كان كثري املعاين قليل األلفاظ،  نَّ إأي    ،ملِ م بجوامع الكَ ه كان يتكلَّ أنَّ     النبيِّ 

احلديث:   األغراض    » اءِ عَ لدُّ اَ   نَ مِ   عَ امِ وَ جلَ َا بُّ  حِ تَ ْس يَ   انَ كَ «ويف  جتمع  التي  هي 

  .)٣(اهللا تعاىلٰ  أو جتمع الثناء عىلٰ  ،الصاحلة واملقاصد الصحيحة

 :ما ا)لان وا ( :آن اا   

  ة، منها:يف العديد من اآليات القرآنيَّ  ةالفقرورد ذكر مفردات  

نَ  :تعاىلٰ  ولهق -   ١
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  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

وا  :  يف قول اهللا      عن اإلمام الرضا  -   ١
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«٥٨(النساء:    اأ قال:  ٍد  )،  ُحمَمَّ آِل  ِمْن  ُة  مَّ

َاْألَئِ َأْن    ُهُم 

َماُم َاْألََماَنَة إَِىلٰ  َي َاْإلِ هُ َوَال  ، َمْن َبْعَدهُ  ُيَؤدِّ   .)٤( » َيْزِوَهيَا َعنْهُ َوَال  ، َخيُصَّ ِهبَا َغْريَ

 
 ). ٢٧/ ص ١١(ج  ) لسان العرب١(

 ).٣١٠/ ص ٥(ج  ) جممع البحرين٢(

 ). ٥٤/ ص ٨(ج  ) لسان العرب٣(

 ). ٢يعرف اإلمام الذي يكون من بعده.../ ح  / باب أنَّ اإلمام ٢٧٦/ ص ١(ج  ) الكايف٤(



ا اإلمام املأمون...السالم عليك «عرش:  الرابعةالفقرة   ١٦٩ ...................................  » أهيُّ

َيَزاُل ِيف ُوْلِدي َمْأُموٌن َمْأُمونٌ َال قال: «    عن عيلٍّ   -  ٢ كامل  (، ويف  )١( » 

صلوات  (قال أمري املؤمنني    قال: ،  ، عن آبائه    عن أيب عبد اهللا   ) ين الدِّ 

  .)٢( »ٌل  َيَزاُل ِيف ُوْلِدي َمْأُموٌن َمْأُموَال « : )اهللا عليه

ٍد  : «  عن أيب عبد اهللا  -  ٣ ُم َعَىلٰ ،  َاْلَفْضُل ملَُِحمَّ اَملَُقدَّ َاْخلَْلِق    َوُهَو 

َال  َأَحدٌ َمجِيعًا  ُمُه  َيتََقدَّ َبْعِدهِ   َوَعِيلٌّ    ،   ِمْن  ُم  َعِيلٍّ    ، َاملُتََقدِّ َيَدْي  َبْنيَ  ُم  َوَاملُتََقدِّ

َاهللاِ  َرُسوِل  َيَدْي  َبْنيَ  ِم  َبْعَد    ،   َكاملُتََقدِّ َواِحدًا  َبْعِدِه  ِمْن  ِة  مَّ
لِْألَئِ َجيِْري  َوَكَذلَِك 

  .)٣( ...»َواِحدٍ 

َث    نَّ َأِمَري َاملُْؤِمنَِني  إِ : «  د عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممّ   -  ٤ َحدَّ

إَِىلٰ  َبْعَدُه  َتُكوُن  َأْشيَاَء  َاْلَقائِمِ   َعْن  يَاِم 
َاملَْأُموُل ...،  قِ َاْلَقائُِم  َيُقوُم  َماُم    ، ُثمَّ  َوَاْإلِ

ُف َوَاْلَفْضُل  ،َاملَْجُهوُل  َ   .)٤( ...» اِْبَن ِمثُْلهُ َال   ، َوُهَو ِمْن ُوْلِدَك َيا ُحَسْنيُ  ، َلُه َالرشَّ

  ا اا: اد  اة:

هذه   يف  املباركة  الزيارة  اخلاصِّ   إىلٰ املفردات  تشري  السالم  من  ،  نحوين 

ثت فيها الزيارة  حتدَّ   اف وعرشون سالمًا خاص� م نيِّ ، بعد أْن تقدَّ ونحو ثالث عامٍّ 

التي   الصفات  عن  املهدييتَّصف  املباركة  اإلمام  من    ¨  هبا  كونه  العرتة  من 

حممّ  آل  من  الدوأنَّ ،    دالطاهرة  والربَّ ه  واحلجَّ اعي  والباب  واخلليفة  ة  اين 

اها يف  نَّ دة، والتي كام بيَّ ، وهذه الصفات املتعدِّ ه املبنيِّ م والغوث والرمحة وأنَّ لَ والعَ 

يُ  السابقة  كلُّ لمِّ الرشوح  إىلٰ   واحدٍ   ح  ممَّ   منها  اإلمام   يتَّصف ا  نحو  من    ¨  به 

وظيفة من وظائفه التي يامرسها أو سوف يامرسها عند ظهوره، أو  خصائص أو  

 
 ).٧٥/ ح ٢٢(ص  ) قرب اإلسناد١(

 ). ٢٢/ ح ٢٢/ باب ٢٢٨(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 ). ٢/ ح ٩/ باب ٤/ ج ٢٢٠(ص  ) بصائر الدرجات٣(

 ). ٥٥/ ح ١٤/ باب ٢٨٤و ٢٨٣(ص  ) الغيبة للنعامين٤(
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من الصالة والدعاء والقراءة    فعل يقوم به كعالقة بينه وبني اهللا سبحانه وتعاىلٰ 

  وهكذا.

  - الصفتني اآلتيتني    م احلديث عنه من صفات مضافًا إىلٰ وبمجموع ما تقدَّ 

هلا   نشري  مداليل  مأموناً -تعطينا  اإلمام  كون  وهي  لألُمَّ وأنَّ   ،،  إمام  بأمجعها،  ه  ة 

  م والقيادة يف أعىلٰ هذه الوساطة والتقدُّ   نَّ أا، وووسيط يف عالقتها بينها وبني رهبِّ 

اإلمام إمام مأمون، أي موثوق،   ت الزيارة عن أنَّ درجات الوثاقة والثبوت، فعربَّ 

  د أو التشكيك يف ذلك. جمال للرتدُّ   وصدق، وال يوجد أيُّ  أي إمام حقٍّ 

م  هو مقدَّ   ̈   ة بكون اإلمام املهدي بعد ذلك ختمت الصفات اخلاصَّ   ثمّ 

األُمَّ   عىلٰ  مقتٰىض   ، ةسائر  هلا  وهذا  التي    ̈   هوأنَّ   ، إمامته  الصفة  وهذه  مأمول، 

بينهام   الغيبة ملا كان له ظهور وملا كان  إذ لوال  حتكي عن غيبته واألمل بظهوره، 

ُينتَظ  أْن  انتظار وأمل لغائب مأمول  ليُ ر  الزيارة    عىلٰ   َف ِص د ما وُ جسِّ يظهر  لسان 

  املباركة من صفات. 

  دًا أنَّ نا نعرف جيِّ وختمت الزيارة بسالم جامع ملا ذكرته وما مل تذكره، فإنَّ 

والتلبُّ التلبُّ  له داللة،  بصفة  ُأخر س  داللة  له  بصفتني  والتلبُّ ٰى س  بمجموعة  ،  س 

هذه   رة املباركة تريد أْن تعطينا كلَّ الزيا  ة دالالت، وكأنَّ كثرية من الصفات له عدَّ 

كلِّ  مدلول  تعطينا  وأنَّ   املعاين،  وأثرها،  الصفات  جمموع  ومدلول  بحاهلا،    صفة 

ن له  ذعِ ويُ   ويقرُّ   ¨  اإلمام   م هبا عىلٰ سلِّ يُ   ينبغي للمؤمن أنْ   ٰى هناك صفات ُأخر

مل    بعض الناس، فالظاهر أنَّ   بعض الصفات تكرب عىلٰ   هبا، فلعلَّ  املباركة  الزيارة 

«السالم   : بعبارةوأمجلتها هي له بحسب الواقع والتي صفات بعض التفصح عن 

د البعض يف اعتقاد  ت لرتدَّ رَ كِ بعض الصفات لو ذُ   ألنَّ   ،عليك بجوامع السالم»

اإلمام تلبُّ  ع  ̈   س  ليحافظ هلم  الدعاء  املؤمنني جاء  هؤالء    ىلٰ هبا، ورأفة بحال 

صف به اإلمام تفصيالً يف بعض الصفات  ما يتَّ  ة اإلذعان والتسليم بكلِّ خصوصيَّ 



ا اإلمام املأمون...السالم عليك «عرش:  الرابعةالفقرة   ١٧١ ...................................  » أهيُّ

ويف   التسليم  صفة  اإلمجايل  اإلذعان  هبذا  هلم  فحفظ  اآلخر،  بعضها  يف  وإمجاالً 

  . ة اإلنكار أو الشكِّ فهم لو ذكرها تفصيالً مشقَّ كلِّ نفس الوقت مل يُ 

بأفراد األُمَّ هي  ف الرأفة  لنا حالة من  ة يف حال إذعاهنا وتسليمها ملا  تعكس 

  حيمل إمامهم الغائب املأمول. 

 *   *   *  





)١٧٣ ( 

  

  

  

  ا اة 

يَك لَهُ َوْحَدُه َال   اهللا  إِلَه إِالَّ َي َأينِّ َأْشَهُد َأْن َال ا َمْوَال «ُأْشِهُدَك يَ     َرشِ

دًا      ُهَو َوَأْهُلُه»  َحبِيَب إِالَّ َعبُْدُه َوَرُسولُُه َال َوَأنَّ ُحمَمَّ

  يف نقاط: املباركة الفقرة هذه نتناول رشح 

وا ا :)ا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

  : ، من قولك)١( أشهد بكذا، أي أحلف  :وتقول  ، خرب قاطع  الشهادة:   -   ١

، واألصل يف (شهد)  )٢( عبده ورسوله  داً حممّ    اهللا، وأشهد أنَّ ال إله إالَّ   أشهد أنْ 

  .)٣( احلضور والعلم واألعالم ال خيرج يشء من فروعه عنها الداللة عىلٰ 

ثالثةأُ   احلبيب:   -   ٢ اللزوم والثبات، واملحبَّ   ، صوله  ة اشتقاقه من  أحدها 

  .)٤( ه إذا لزمهأحبَّ 

 :ما ا)ا( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 
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 ). ٤٩٤/ ص ٢للجوهري (ج  ) الصحاح١(

 ). ٣٩٨/ ص ٣للفراهيدي (ج  ) العني٢(

 ).٢٢١/ ص ٣(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ).٢٦/ ص ٢(ج  ) معجم مقاييس اللغة٤(
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 :ا ا)ا( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

َما َيُكوُن    ٰى َما َأْدنَ :  ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللاِ عن حفص الكنايس، قال:    -  ١

ُمْؤِمناً  َاْلَعبُْد  َال :  َقاَل   ؟ بِِه  َأْن  إِالَّ «َيْشَهُد  إَِلَه  َاهللاُ  َوَرُسوُلهُ   ،   َعبُْدُه  دًا  ُحمَمَّ َوُيِقرُّ    ، َوَأنَّ 

  .)١( »َفَعَل َذلَِك َفُهَو ُمْؤِمنٌ َفإَِذا  ،َوَيْعِرُف إَِماَم َزَمانِهِ  ،بِالطَّاَعةِ 

يف حديث يرشح فيه معاين األذان، جاء فيه:      عن أمري املؤمنني   -   ٢

ا َقْوُلهُ ...  « َهاَدَة َال َفإِْعَال   )  َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َأْشَهُد َأْن َال : (َوَأمَّ  بَِمْعِرَفتِِه   َجتُوُز إِالَّ ٌم بَِأنَّ َالشَّ

ُه َيُقوُل  ،َاْلَقْلِب ِمَن  ُه َال  :َكَأنَّ   ٰى َوَأنَّ ُكلَّ َمْعبُوٍد َباطٌِل ِسوَ ،    َاهللاُ َمْعبُوَد إِالَّ َأْعَلُم َأنَّ

رُّ ،    َاهللاِ
ُه َال   َوُأقِ ُه َال   ، اَهللاُ إَِلَه إِالَّ بِلَِساِين بَِام ِيف َقْلبِي ِمَن َاْلِعْلِم بَِأنَّ  َمْلَجَأ  َوَأْشَهَد َأنَّ

َاهللاِ  إَِليْهِ إِالَّ   ِمَن  َمنْجَ َوَال   ،   إِالَّ   ٰى   فِتْنٍَة  َوفِتْنَِة ُكلِّ ِذي  بِاهللاِِمْن َرشِّ ُكلِّ ِذي َرشٍّ  َوِيف    ،  

ِة َالثَّانِيَةِ   َدلِيَل  َوَال   ،  َاهللاُِدَي إِالَّ  َهاَأْشَهُد َأْن َال   : َمْعنَاهُ   )، َاهللاُ  إَِلَه إِالَّ َأْشَهُد َأْن َال ( :َاملَرَّ

إَِىلٰ  إِالَّ   ِيل  يِن  َاهللاَُالدِّ َاهللاَ  ،  َال   َوُأْشِهُد  َأْن  َأْشَهُد  إِالَّ بَِأينِّ  إَِلَه  َاهللاُ  اَن    ،  ُسكَّ َوُأْشِهُد 

اَن َاْألََرِضَني َوَما فِيِهنَّ ِمَن َاملََال  َامَواِت َوُسكَّ َوَما فِيِهنَّ ِمَن  ئَِكِة َوَالنَّاَس َأْمجَِعَني  َالسَّ

َال  َأْن  َأْشَهُد  بَِأينِّ  َوَيابٍِس  َرْطٍب  َوُكلِّ  َوَاْلُوُحوِش  َوابِّ  َوَالدَّ َوَاْألَْشَجاِر  بَاِل    َاْجلِ

 
 ). ٤١/ باب معنٰى نوادر املعاين/ ح ٣٩٣(ص  ) معاين األخبار١(



 ١٧٥ .......................  » ُأشهدك يا موالي أينِّ أشهد أْن ال إله إالَّ اهللا...«: اخلامسة عرشالفقرة 

   َباِسَط َوَال  َقابَِض َوَال  َنافَِع َوَال  َضارَّ َوَال  َمْعبُوَد َوَال  َراِزَق َوَال َوَال   ،  َاهللاَُخالَِق إِالَّ 

َناِصَح َوَال  َمانَِع َوَال ُمْعطَِي َوَال  َكاِيفَ َوَال   َم َوَال  َشاِيفَ َوَال   ُمَقدِّ إِالَّ   َر  ُمَؤخِّ َاهللاُ  َلُه    ،  

  . املَِنيَ َربُّ َاْلعَ   اَرَك َاهللاَُتبَ  ، َوبِيَِدِه َاْخلَْريُ ُكلُّهُ  ،َاْخلَْلُق َوَاْألَْمرُ 

ا َقْوُلهُ  دًا   َأْشَهُد َأنَّ : ( َوَأمَّ ُه َال   ُأْشِهُد اََهللا  : َيُقوُل   )،  َرُسوُل اَِهللاُحمَمَّ َوَأنَّ    ،  ُهوَ  إَِلَه إِالَّ أَنَّ

دًا َعبُْدُه َوَرُسوُلُه َوَنِبيُُّه َوَصِفيُُّه َوَنِجيُّهُ  ِة َالنَّاسِ   َأْرَسَلُه إَِىلٰ   ، ُحمَمَّ َوِديِن   ٰى َأْمجَِعَني بِاْهلُدَ   َكافَّ

َعَىلٰ  لِيُْظِهَرُه  َوَلوْ   َاْحلَقِّ  ِه  يِن ُكلِّ ُكونَ   َالدِّ َاملُْرشِ َوَاْألَْرِض    ، َكِرَه  َامَواِت  َالسَّ َوُأْشِهُد َمْن ِيف 

لَِني َواَ  ئَِكِة َوَالنَّاسِ ِمَن َالنَِّبيَِّني َواَملُْرَسلَِني َوَاملََال  دًا َسيُِّد َاْألَوَّ َوِيف   . ْآلِخِرينَ َأْمجَِعَني َأنَّ ُحمَمَّ

ِة َالثَّاِنيَةِ  دًا َرُسوُل َاِهللا : ( َاَملرَّ َأَحٍد]     َحاَجَة ِألََحٍد [إَِىلٰ َأْشَهُد َأْن َال   : َيُقوُل )،  َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

إَِىلٰ ِإالَّ  ارِ   َاِهللا     َاْلَقهَّ َوَاْخلََال   ، َاْلَواِحِد  ِعبَاِدِه  َعْن  َوَالنَّاسِ َاْلَغنِيِّ  َأْرَسَل    ، ِعنيَ َأْمجَ   ئِِق  َوَأنَُّه 

دًا إَِىلٰ  َفَمْن َأْنَكَرُه َوَجَحَدُه    ، اجًا ُمنِرياً بِإِْذنِِه َوِرسَ  َاِهللا  اِعيًا ِإَىلٰ َبِشريًا َوَنِذيرًا  َودَ  َالنَّاسِ   ُحمَمَّ

  . ) ١( » ... َها َأَبداً  َيْنَفكُّ َعْنَناَر َجَهنََّم َخالِدًا ُخمَلَّدًا َال     َوَملْ ُيْؤِمْن ِبِه أَْدَخَلُه َاُهللا 

قال:  ،    عن النبيِّ   ، عن آبائه،    عن اإلمام احلسن العسكري   -   ٣

َاهللاَ « َيُقوُل   إِنَّ  بُّوَن    ، ِعبَاِدي  : ُسبَْحاَنُه 
ُحتِ بَِمْن  َفَسَأَلُكْم  َحاَجٌة  إَِليُْكْم  َلُه  َكاَنْت  َمْن 

ٌد َوَعِيلٌّ َحبِيَأَال   ، َأَجبْتُْم ُدَعاَءهُ  ي  بَ  َفاْعَلُموا َأنَّ َأَحبَّ ِعبَاِدي إَِيلَّ َوَأْكَرَمُهْم َلَديَّ ُحمَمَّ

ِهبَِام   ،يَوَولِيَّ  إَِيلَّ  ْل  َفْليَتََوسَّ إَِيلَّ  َحاَجٌة  َلُه  َكاَنْت  َال   ، َفَمْن  َسائٍِل    َفإِينِّ  ُسَؤاَل  َأُردُّ 

ِهتَِام  َوَكيَْف َأُردُّ    ، َأُردُّ ُدَعاَءهُ   ْن َسَأَلنِي ِهبِْم َفإِينِّ َال َفمَ   ،َيْسَأُلنِي ِهبَِام َوبِالطَّيِّبَِني ِمْن ِعْرتَ

َسَألَ  َمْن  َوَباِيب  ُدَعاَء  َوآَيتِي  تِي َوُروِحي َوُنوِري  َوَولِيِّي َوُحجَّ بَِحبِيبِي َوَصْفَوِيت  نِي 

َونِْعَمتِي َوَوْجِهي  َعَظَمتِي  َأَال   ؟ َوَرْمحَتِي  ُنوِر  ِمْن  َخَلْقتُُهْم  َأْهَل    ،َوإِينِّ  َوَجَعْلتُُهْم 

وَ  بَِحقِّ   ،َيتِيَوَال َكَراَمتِي  َعاِرفًا  ِهبِْم  َسَأَلنِي  ِمنِّي  َفَمْن  َلُه  ُأوِجبَْت  َوَمَقاِمِهْم  ِهْم 

َجاَبةُ    .)٢( »َعَيلَّ  اَكاَن َذلَِك َحق� وَ  ،َاْإلِ

 
 ).١/ باب معنٰى حروف األذان واإلقامة/ ح ٤٠و ٣٩(ص  ) معاين األخبار١(

 ). ٨٨٥٠/١٠/ ح ١٠٢/ ص ٧وسائل الشيعة (ج ) ٢(
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  : أ ا    ا اا: أال اء

  ء،ة لليش إرادة خاصَّ   ة واملحبَّ : ()التبيان (يف    قال الشيخ الطويس    -   ١

  ومن أحبَّ   ، وعبادته  اهللا أراد شكره  ومن أحبَّ   ،اجلهاد فقد أراد فعله فمن أحبَّ 

  .)١( )أراد إجالله وإعظامه النبيَّ 

عرايب الذي سأل عن الساعة  األ  ٰى  ترأَال (:  )اإلنصاف (قال صاحب    -  ٢

النبيُّ  له  الصالة والسالم (  فقال  َهلَا: «)عليه  َأْعَدْدَت  مَ اَل قَ   ،»؟ َما  أَ :    ا َهلَ   ُت دْ دَ عْ ا 

وَ لٍ مَ عَ   ريَ بِ كَ  فَ هِ ولِ ُس رَ وَ   هللاِ اَ   بَّ ُح   نَّ كِ لَ ،  والسالم (  اَل قَ ،  الصالة    عَ مَ   َت نْ أَ «:  )عليه 

ة هللا غري األعامل والتزام  املفهوم من املحبَّ   فهذا احلديث ناطق بأنَّ   ،»َت بْ بَ ْح أَ   نْ مَ 

أل  نفاها   نَّ الطاعات،    عىلٰ   ) والسالم عليه الصالة  ( ه  وأقرَّ   وأثبت احلبَّ   األعرايب 

اللغة إذا    ة يففاملحبَّ   حقيقتها لغةً   عىلٰ   ة العبد هللا تعاىلٰ إذا ثبت إجراء حمبَّ   ذلك. ثمّ 

دها عليه من  وظهرت آثار تأكُّ   ته هللا تعاىلٰ دت حمبَّ ، فمن تأكَّ يت عشقاً مِّ دت ُس تأكَّ 

األوقات يف أنْ   استيعاب  يمنع  عشقاً حمبَّ   ٰى سمَّ تُ   ذكره وطاعته فال  إذ  ته  العشق  ، 

  .)٢( )...ة البالغة املحبَّ ليس إالَّ 

  ا ا: اد  اة:

  اإلسالم:  الشهادة ُأسُّ 

  عتَرب ة تُ ث هذه الفقرة املباركة من الزيارة الرشيفة عن حقيقة عقائديَّ تتحدَّ 

ُحي   سُّ أُ  ال  بالشهادتني  ينطق  ال  فمن  وأساسه،  وإنِ كَ اإلسالم  باإلسالم  عليه    م 

بوحدانيَّ  اهللا سبحانه وتعاىلٰ اعتقد  ُأِخ   ٰى وأت  ة  العبادات، وقد  يف حقيقة    ذَ بجميع 

النطق هبا  أْن  )٣( ملن هو قادر عليها  الشهادة  ، فال يكفي يف قبول إسالم الشخص 

 
 ). ١٩٦/ ص ٥تفسري التبيان (ج ) ١(

 ).٦٢٢/ ص ١(ج  افنه الكشَّ ) اإلنصاف فيام تضمَّ ٢(

 ).٦٧/ ص ٢)، التنقيح يف رشح العروة الوثقٰى (ج ١٨١ / ص٣٨جواهر الكالم (ج ) ٣(



 ١٧٧ .......................  » ُأشهدك يا موالي أينِّ أشهد أْن ال إله إالَّ اهللا...«: اخلامسة عرشالفقرة 

ل لبناء اإلسالم يف ذات  ق هبام، فاألساس األوَّ أْن ينط  بدَّ   يعرف الشهادتني، بل ال 

ب عليه أثر اإلسالم من قبول  ينطق بالشهادتني ليكون مسلًام، فيرتتَّ   الشخص أنْ 

ترقِّ  ُس عمله، وجواز  له بصعود  اإلسالم، والسامح  مراتب  مع  لَّ يه يف  االرتباط  م 

َد اهللاِ    :قال تعاىلٰ   ،ابة دين اإلسالم من خالل بوَّ   اهللا سبحانه وتعاىلٰ 
ْ
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  ُسلَّم اإليامن: 

أْن يرتقيه اإلنسان بعد نطقه بالشهادتني هو ُسلَّم اإليامن،    بدَّ   ل ُسلَّم ال وأوَّ 

اإليامن،    لَّم يوجد مفرتق طريقني، أحدمها يصعد باإلنسان إىلٰ السُّ   ه يف بدايةإذ إنَّ 

باإلسالم الظاهري، فَعصمت    ا يت فقهي� مِّ الشخص بأحكام ُس   واآلخر حيكم عىلٰ 

  ه. علي  ٰى خر بت أحكامًا أُ دم اإلنسان وماله، ورتَّ 

اآلخر الذي سلَّ أمَّ  الطريق  الزيارة ط ا  «َال   ت  فقالت:  الضوء عليه    املباركة 

   ُهَو َوَأْهُلُه». َحبِيَب إِالَّ 

تتحدَّ  أنَّ فالزيارة  عن  أوَّ   ث  بالشهادتني  نطقه  بعد  جعله  املسلم  وبعد  الً، 

  عت عليه شهادة ثالثة هذا النطق واإلقرار ثانيًا، فرَّ   شاهدًا عىلٰ   ̈   اإلمام املهدي 

ة سيأيت احلديث عنها، وأرادت قبل تفريعها أْن تذكر سبب هذا التفريع  جمموعيَّ 

  ة. ة بالشهادة الثانية والثالثة املجموعيَّ ة اإلهليَّ وهو حرص املحبوبيَّ 

  الشاهد:  ف اإلقرار عىلٰ توقُّ 

هذا اإلقرار    أنَّ وهي  ة ال ينبغي إغفاهلا،  ويف هذه الفقرة توجد إشارة مهمَّ 

لها، فصار اإلقرار  ة الشهادة وحتمُّ ع عن إقرار بوجود شاهد عليه له صالحيَّ متفرِّ 

ة حلفظ هذه  ة أمامه الزمًا، إذ ال يوجد من له األهليَّ بالشهادتني والثالثة املجموعيَّ 

ا  حيث قالت الزيارة ابتداًء: «ُأْشِهُدَك يَ ، ¨  اإلمام املهديلها إالَّ الشهادة ولتحمُّ 
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تعاىلٰ َمْوَال  اهللا  قال  وقد  َأْشَهُد...»،  َأينِّ   وَ   : َي 
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إىلٰ  تلمح  املباركة  رضوريَّ قضيَّ   فالفقرة  ومهمَّ ة  وهيةة  له    أنَّ   ،  الشاهد 

  . ل الشهادةة حتمُّ لصالحيَّ له ؤهِّ ة (وهي رشوط اإلمامة) تُ مواصفات خاصَّ 

  اإلنسان بال هذه الشهادة خارس خائب.  وأنَّ 

  هذا الشاهد جزء من الشهادة.  وأنَّ 

 *   *   *  



)١٧٩ ( 

  

  

  

  اد اة 

ي� ا َمْوَال «َوُأْشِهُدَك يَ 
تُهُ  ا َي َأنَّ َعلِ تُهُ   ،َأِمَري املُْؤِمنَِني ُحجَّ َواُحلَسْنيَ   ، َواَحلَسَن ُحجَّ

تُهُ  تُهُ  ، ُحجَّ تُهُ   ،َوَعِيلَّ ْبَن اُحلَسْنيِ ُحجَّ َد ْبَن َعِيلٍّ ُحجَّ تُهُ  ، َوُحمَمَّ ٍد ُحجَّ   ،َوَجْعَفَر ْبَن ُحمَمَّ

تُهُ  ىٰ َوُموَس  تُهُ  ىٰ َوَعِيلَّ ْبَن ُموَس   ،ْبَن َجْعَفٍر ُحجَّ تُهُ   ،ُحجَّ َد ْبَن َعِيلٍّ ُحجَّ   َعِيلَّ وَ   ،َوُحمَمَّ

تُهُ ْبَن ا ٍد ُحجَّ تُُه، وَ   ،ُحمَمَّ ُة اهللا» َواَحلَسَن ْبَن َعِيلٍّ ُحجَّ   َأْشَهُد َأنََّك ُحجَّ

:  

الفقرة رقم ( تقدَّ  املعاين واآليات  ١٩) والفقرة رقم ( ١٠م يف رشح  بيان   (

ة) و(الشهادة)، واآلن نذكر مجلة  وكذلك مجلة من الروايات املرتبطة ببيان (احلجَّ 

، والروايات يف  خاصٍّ   بشكلٍ     إمام منهم  إمامة كلِّ   ة عىلٰ من الروايات الدالَّ 

  ، منها:ٰى عالعلم والقطع باملدَّ  هذا الصدد عديدة، تصل حدَّ 

ة  خلقه عدَّ   عىلٰ   ة شهداء اهللا  األئمَّ   يف باب أنَّ     الشيخ الكليني  ٰى رو

األُ  َاهللاِ قال:    ،عن سامعة  منها:   وىلٰ روايات،  َعبِْد  َأُبو  َاهللاِ    َقاَل  َقْوِل    :   ِيف 
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ٍد  «:  اَل قَ ]،  ٤١[النساء:   ِة ُحمَمَّ ةً   َنَزَلْت ِيف ُأمَّ ِيف ُكلِّ َقْرٍن ِمنُْهْم إَِماٌم ِمنَّا    ،َخاصَّ

ٌد   ،َشاِهٌد َعَليِْهمْ    .)١( »َشاِهٌد َعَليْنَا َوُحمَمَّ

ا  ا أ إ  :  

  امَّ َأْن َقَىضٰ ـَسِمْعتُُه َيُقوُل: «لَ قال: ، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر  

 
ة شهداء اهللا ١٩٠/ ص ١(ج  ) الكايف١(  ).١عٰىل خلقه/ ح   / باب يف أنَّ األئمَّ
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اَمهُ  َأيَّ َواِْستَْكَمَل  َتُه  ُنبُوَّ ٌد  َتَك    َتَعاَىلٰ   َاهللاُ   ٰى َأْوَح   ، ُحمَمَّ ُنبُوَّ َقَضيَْت  َقْد  ُد  ُحمَمَّ َيا  َأْن  إَِليِْه 

اَمَك  ْيَامَن َوَاْالِ   ،َواِْستَْكَمْلَت َأيَّ ِذي ِعنَْدَك َوَاْإلِ ْسَم َاْألَْكَربَ َوِمَرياَث  َفاْجَعِل َاْلِعْلَم َالَّ

ِة ِيف َأْهِل َبيْتَِك ِعنَْد َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب َاْلعِ  َفإِينِّ َلْن َأْقَطَع َاْلِعْلَم    ،ْلِم َوآَثاَر ِعْلِم َالنُّبُوَّ

َوَاْالِ  يَامَن  تَِك  َوَاْإلِ يَّ ُذرِّ ِمْن  َاْلَعِقِب  ِة ِمَن  َالنُّبُوَّ ِعْلِم  َوآَثاَر  َاْلِعْلِم  َوِمَرياَث  َاْألَْكَربَ  ْسَم 

اِت َاْألَْنبِيَاءِ َكَام  يَّ   .)١( » َملْ َأْقَطْعَها ِمْن ُذرِّ

  ِحَني َأْوَىصٰ   َشِهْدُت َوِصيََّة َأِمِري َاملُْؤِمنَِني  يم بن قيس، قال:  لَ وعن ُس 

َاْحلََسِن    إَِىلٰ  َعَىلٰ   ،اِْبنِِه  َاْحلَُسْنيَ    َوَأْشَهَد  ُوْلِدِه    َوِصيَّتِِه  َوَمجِيَع  دًا  َوُحمَمَّ

َال  ، َوُرَؤَساَء ِشيَعتِِه َوَأْهَل َبيْتِهِ    .)٢(... َح ُثمَّ َدَفَع إَِليِْه َاْلكِتَاَب َوَالسِّ

ا  ا ا إ  :  

جعفر   أيب  َاملُْؤِمنَِني  «قال:  ،  عن  َأِمَري  َاهللاِ(إِنَّ  امَّ  ـلَ   )َعَليْهِ   َصَلَواُت 

َاْحلََسنِ  َقاَل ِالْبنِِه  ُه  َالَِّذي َحَرضَ ُه  َحتَّ   :َحَرضَ ِمنِّي  َأَرسَّ َرُسوُل    ٰى ُاْدُن  َما  إَِليَْك  ُأِرسَّ 

  .)٣( »َفَفَعَل  ، َما اِْئتََمنَنِي َعَليْهِ  َوَأْئتَِمنََك َعَىلٰ  ، إَِيلَّ    َاهللاِ

ا  ا ا إ  :  

ِت َاْحلََسَن ْبَن َعِيلٍّ  ـ لَ « قال:  ،  عن أيب عبد اهللا   :  َاْلَوَفاُة َقاَل   امَّ َحَرضَ

َد ْبَن َعِيلٍّ ...   َوُمَفاَرَقِة    ، َبْعَد َوَفاِة َنْفِيس   َأَما َعِلْمَت َأنَّ َاْحلَُسْنيَ ْبَن َعِيلٍّ    ، َيا ُحمَمَّ

ِجْسِمي  َبْعِدي   ، ُروِحي  ِمْن  َاِهللا   ، ِإَماٌم  ( َوِعْنَد  اِْسُمهُ   َاْلِكَتاِب   ) َجلَّ  ِمَن    ، ِيف  ِوَراَثًة 

َاُهللا    َالنَّبِيِّ  هِ     َأَضاَفَها  َوُأمِّ َأِبيِه  ِوَراَثِة  ِيف  َاُهللا  ، َلُه  َخْلِقهِ   َفَعِلَم  ُة  ِخَريَ   ، َأنَُّكْم 

دًا    ٰى َفاْصَطفَ  ٌد َعِلي� ،  ِمْنُكْم ُحمَمَّ َماَمةِ   َوِاْخَتاَرِين َعِيلٌّ  ،  ا  َوِاْخَتاَر ُحمَمَّ   ، ِباْإلِ

 
 ). ٢ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أمري املؤمنني ٢٩٣و ٢٩٢/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ).١ح  /بن عيلٍّ   / باب اإلشارة والنصِّ عٰىل احلسن٢٩٧/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 ).٢ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل احلسن بن عيلٍّ  ٢٩٨/ ص ١(ج  ) الكايف٣(
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َاْحلَُسْنيَ   َأَنا  ُت  َعِيلٍّ ؟  َوِاْخَرتْ ْبُن  ُد  ُحمَمَّ َلُه  ِإَمامٌ   : َفَقاَل  ِإَىلٰ   ، َأْنَت  َوِسيَلتِي    َوَأْنَت 

ٍد     . ) ١(...» مَ َاْلَكَال   ِيس َذَهَبْت َقْبَل َأْن َأْسَمَع ِمنَْك َهَذا َلَوِدْدُت َأنَّ َنفْ   َوَاِهللا،  ُحمَمَّ

ا   ا إ دا  :  

ُه َدَفَع َوِصيَّتَُه   امَّ َحَرضَ َاْحلَُسْنيَ  ـلَ «قال: ،  عن أيب جعفر  َما َحَرضَ

َما َكاَن    َفَلامَّ َأْن َكاَن ِمْن َأْمِر َاْحلَُسْنيِ    ،اِْبنَتِِه َفاطَِمَة َظاِهَرًة ِيف كِتَاٍب ُمْدَرٍج   إَِىلٰ 

إَِىلٰ  َذلَِك  َاْحلَُسْنيِ    َدَفَعْت  ْبِن  َلهُ ،  »َعِيلِّ  َيْرَمحَُك َاهللاُ  : ُقْلُت  فِيِه  «َما    : َفَقاَل   ؟َفَام 

ْنيَا إَِىلٰ َحيْتَاُج إَِليِْه ُوْلُد آَدَم مُ    .)٢( »ٰى َأْن َتْفنَ نُْذ َكاَنِت َالدُّ

ا   ا إ ا  :  

أيب جعفر   َاْحلَُسْنيِ  ـلَ «قال:  ،  عن  ْبَن  َعِيلَّ  َقبَْل    ، َاْلَوَفاةُ   امَّ َحَرضَ 

دُ   : َفَقاَل   ، َذلَِك َأْخَرَج َسَفطًا َأْو ُصنُْدوقًا ِعنَْدهُ  نُْدوَق»  ، َيا ُحمَمَّ :  َقاَل   ، اِْمحِْل َهَذا َالصُّ

ُعوَن   ، «َفَحَمَل َبْنيَ َأْرَبَعةٍ  َ َجاَء إِْخَوُتُه َيدَّ نُْدوِق  ] َما[َفَلامَّ ُتُويفِّ َأْعطِنَا   :َفَقاُلوا ،ِيف َالصُّ

نُْدوِق  ءٌ  َوَاهللاِ :َفَقاَل  ،َنِصيبَنَا ِيف َالصُّ ٌء َما َدَفَعُه   ،َما َلُكْم فِيِه َيشْ َوَلْو َكاَن َلُكْم فِيِه َيشْ

نُْدوِق ِسَال  ،إَِيلَّ    .)٣( »َوُكتُبُهُ    ُح َرُسوِل َاهللاَِوَكاَن ِيف َالصُّ

 ...» جاء:  بعده  الذي  احلديث  ْ   ويف  َمل ُه  إِنَّ َوَال   َأَما  ِدينَاٌر  فِيِه  ِدْرَهمٌ َيُكْن    ،  

  .)٤( »َوَلكِْن َكاَن َممُْلوءًا ِعْلامً 

ا   ا إ دقا  :  

الكناين الصباح  َجْعَفٍر  قال:    ، عن أيب  َأُبو  َاهللاِ   إَِىلٰ   َنَظَر  َعبِْد      أَِيب 

 
 ).٢ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل احلسني بن عيلٍّ ٣٠١و ٣٠٠/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ).٢ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل عيلِّ بن احلسني ٣٠٤/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 ).١ح  / / باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب جعفر ٣٠٥/ ص ١(ج  ) الكايف٣(

 ).٢ح  / / باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب جعفر ٣٠٥/ ص ١(ج  الكايف )٤(
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ِذيَن َقاَل َاهللاُ  ؟ َهَذا  ٰى «َترَ : َفَقاَل   ، َيْمِيش  ٰ   : َهَذا ِمَن َالَّ
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ا   ا إ ظا  :  

  ، ُخْذ بِيَِدي ِمَن َالنَّارِ :   ُقْلُت ِألَِيب َعبِْد َاهللاِ قال:  ،  عن الفيض بن املختار

«َهَذا  :  َفَقاَل ،  -ٌم  َوُهَو َيْوَمئٍِذ ُغَال   -  َفَدَخَل َعَليِْه َأُبو إِْبَراِهيَم    ؟َمْن َلنَا َبْعَدكَ 

ْك بِهِ  ،َصاِحبُُكمْ    .)٢( »َفتََمسَّ

ْرَع    ٰى إِنَّ ُموَس يف حديث جاء فيه: «...      وعن أيب عبد اهللا َقْد َلبَِس َالدِّ

ءٍ   َأْحتَاُج َبْعَد َهَذا إَِىلٰ َال   : َفُقْلُت َلهُ  ، َعَليِْه»  ٰى َوَساوَ  َيشْ
 )٣(.  

ا   ا إ ا  :  

نعيم  بن  ْبُن  قال:    ، اف الصحَّ   عن احلسني  َوِهَشاُم  َأَنا  ْبُن  ُكْنُت  َوَعِيلُّ  َاْحلََكِم 

الِِح َجالِسًا َفَدَخَل َعَلْيِه اِْبُنُه    : َفَقاَل َعِيلُّ ْبُن َيْقطِنيٍ   ، َيْقطٍِني ِببَْغَدادَ  ُكْنُت ِعْنَد َاْلَعْبِد َالصَّ

ِيل   ، َعِيلٌّ  َيْقطِنيٍ :  َفَقاَل  ْبَن  َعِيلَّ  ُوْلِدي   ، «َيا  َسيُِّد  َعِيلٌّ  نَ   ، َهَذا  َقْد  إِينِّ  ُكْنَيتِي» َأَما   ،َحْلُتُه 

َجبَْهَتهُ  ِبَراَحِتِه  َاْحلََكِم  ْبُن  ِهَشاُم  َب  َقاَل   ، َفَرضَ ُقْلَت   : ُثمَّ  َكيَْف  ْبُن    ؟ َوْحيََك  َعِيلُّ  َفَقاَل 

َك َأنَّ َاْألَْمَر ِفيِه ِمْن َبْعِدهِ   : َفَقاَل ِهَشامٌ   ، ِمْنُه َكَام ُقْلُت   َسِمْعُت َوَاِهللا  : َيْقطِنيٍ    . ) ٤( َأْخَربَ

حممّ و الفضيلعن  بن  َاملَْخُزوِميُّ  قال:    ، د  َثنِي  ُوْلِد    -َحدَّ ِمْن  ُه  ُأمُّ َوَكاَنْت 

َأِيب طَالٍِب   ْبِن  ُموَس   ،-  َجْعَفِر  َأُبو َاْحلََسِن  إَِليْنَا  َبَعَث  َفَجَمَعنَا  ،    ٰى َقاَل: 

َلنَا َقاَل  لِ :  ُثمَّ  َدَعْوُتُكمْ ـ«َأَتْدُروَن  َهَذا    : َفَقاَل   ،َال   : َفُقْلنَا  ،»؟ َم  اِْبنِي  َأنَّ  اِْشَهُدوا 

 
 ).١ح  /هللا / باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب عبد ا ٣٠٦/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ). ١ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب احلسن موسٰى ٣٠٧/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 ). ٣ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب احلسن موسٰى ٣٠٨/ ص ١(ج  ) الكايف٣(

 ). ١ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب احلسن الرضا ٣١١/ ص ١(ج  ) الكايف٤(
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َمْن َكاَن َلُه ِعنِْدي َدْيٌن َفْليَْأُخْذُه ِمِن    ، َوَخلِيَفتِي ِمْن َبْعِدي  ، َوَاْلَقيُِّم بَِأْمِري  ،َوِصيِّي

 ِمْن لَِقائِي  َوَمْن َملْ َيُكْن َلُه ُبدٌّ   ، َوَمْن َكاَنْت َلُه ِعنِْدي ِعَدٌة َفْليُنِْجْزَها ِمنْهُ   ،اِْبنِي َهَذا

  .)١( » بِكِتَابِهِ  َيْلَقنِي إِالَّ َفَال 

ا   ا إ ادا  :  

خالَّ  بن  معمر  َضا  قال:    ، دعن  َالرِّ َفَقاَل   َسِمْعُت  َشيْئًا  «َما  :  َوَذَكَر 

إَِىلٰ  َجمْلِِيس   ؟ َذلَِك   َحاَجتُُكْم  َأْجَلْستُُه  َقْد  َجْعَفٍر  َأُبو  َمَكاِين»  ، َهَذا  ُتُه  ْ :  َوَقاَل   ، َوَصريَّ

ةِ  َة بِاْلُقذَّ ا َأْهُل َبيٍْت َيتََواَرُث َأَصاِغُرَنا َعْن َأَكابِِرَنا َاْلُقذَّ   .)٢( »«إِنَّ

ا   ا إ ديا  :  

َبْغَداَد ِيف    ِمَن َاملَِديَنِة إَِىلٰ   امَّ َخَرَج أَُبو َجْعَفٍر ـ لَ قال:   ، عن إسامعيل بن مهران 

ْفَعِة َاْألُوَىلٰ  إِينِّ َأَخاُف َعَليَْك ِيف    ، ُجِعْلُت فَِداكَ  : ُقْلُت َلُه ِعنَْد ُخُروِجهِ  ، ِمْن َخْرَجَتْيهِ  َالدَّ

َاْلَوْجهِ  َبْعَدكَ   َفِإَىلٰ   ، َهَذا  َاْألَْمُر  إَِيلَّ َضاِحكًا َوَقاَل   ؟ َمِن  بَِوْجِهِه  َاْلَغيَْبُة َحْيُث    : َفَكرَّ  َليَْس 

نَةِ  َهِذِه َالسَّ َالثَّانَِيَة ِإَىلٰ   ، َظَننَْت ِيف  ُت إَِلْيهِ   َفَلامَّ ُأْخِرَج بِِه  ُجِعْلُت    : َفُقْلُت َلهُ   ، َاملُْعتَِصِم ِرصْ

َفإَِىلٰ   ، ِفَداكَ  َخاِرٌج  َاْألَمْ   َأْنَت  َهَذا  َبْعِدكَ َمْن  ِمْن  ِحلَْيتُهُ   ٰى َحتَّ   ٰى َفبَكَ   ؟ ُر  ُثمَّ    ، اِْخَضلَّْت 

  . ) ٣( » اِْبنِي َعِيلٍّ   َاْألَْمُر ِمْن َبْعِدي إَِىلٰ   ، «ِعنَْد َهِذِه ُخيَاُف َعَيلَّ   : اِْلَتَفَت ِإَيلَّ َفَقاَل 

ا  يا ا ا إ  :  

َاْحلََسِن    َأْوَىصٰ قال:  ،  بن يسار القنربي  ٰى عن حيي َاْحلََسِن    إَِىلٰ   َأُبو  اِْبنِِه 

  .)٤( َذلَِك َوَمجَاَعًة ِمَن َاملََواِيل  َوَأْشَهَدِين َعَىلٰ  ،َقبَْل ُمِضيِِّه بَِأْرَبَعِة َأْشُهرٍ 

 
 ). ٧ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب احلسن الرضا ٣١٢/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ). ٢ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب جعفر الثاين  ٣٢٠/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 ). ١ح  /عٰىل أيب احلسن الثالث / باب اإلشارة والنصِّ ٣٢٣/ ص ١(ج  ) الكايف٣(

 ).١ح   // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب حمّمد ٣٢٥/ ص ١(ج  ) الكايف٤(
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القاسمو َاْحلََسِن    قال:  ،عن داود بن  َأَبا  ِمْن    َسِمْعُت  «َاْخلََلُف  َيُقوُل: 

  َم َجَعَلنَِي َاهللاُـَولِ   :َفُقْلُت   ،»؟ َفَكيَْف َلُكْم بِاْخلََلِف ِمْن َبْعِد َاْخلََلِف   ،َبْعِدَي َاْحلََسنُ 

َال :  َفَقاَل   ؟فَِداكَ  َشْخَصهُ «إِنَُّكْم  َتَرْوَن  بِاْسِمهِ َوَال   ،   ِذْكُرُه  َلُكْم  َحيِلُّ    : َفُقْلُت   ، » 

ٍد   :«ُقوُلوا  :َفَقاَل  ؟َفَكيَْف َنْذُكُرهُ  ُة ِمْن آِل ُحمَمَّ   .)١( »َاْحلُجَّ

ا  يا ا إ ¨:  

ٍد َقبَْل ُمِضيِِّه بَِسنَتَْنيِ  قال:    ، بن بالل  د بن عيلِّ عن حممّ  َخَرَج إَِيلَّ ِمْن َأِيب ُحمَمَّ

ِين   َبْعِدهِ ُخيِْربُ ِمْن  بِثََال   ،بِاْخلََلِف  ُمِضيِِّه  َقبِْل  ِمْن  إَِيلَّ  َخَرَج  بِاْخلََلِف  ُثمَّ  ِين  ُخيِْربُ اٍم  َأيَّ َثِة 

  .)٢( ِمْن َبْعِدهِ 

ٍد اِْبنَُه َوَقاَل قال:  ،عن عمرو األهوازيو «َهَذا َصاِحبُُكْم ِمْن  : َأَراِين َأُبو ُحمَمَّ

  .)٣(»َبْعِدي 

ا  دة:ا  

عة  ة التي كانت متفرِّ هذه الشهادة الثالثة املجموعيَّ  ثنا يف الرشح السابق أنَّ حتدَّ 

  ، كرتتيب طويل سببي  وىلٰ الشهادة األُ  عة عىلٰ الشهادة الثانية، والتي بدورها متفرِّ  عىلٰ 

وقد    ، عليها     عت الشهادة هلم فتفرَّ   ، ة انحرصت فيهم ة اإلهليَّ املحبوبيَّ   إنَّ   : ملا قلناه 

  .    بوجود شاهد وهو اإلمام إالَّ   هذه الشهادة ال تتمُّ   إنَّ   : قلنا 

لتتحدَّ   ثمّ  عنها  احلديث  بصدد  نحن  التي  الفقرة  بشكل  جاءت  عنها  ث 

  : ال فيهتفصييل وتذكر لنا مصاديقها، ويف الفقرة لطائف كثرية للمتأمِّ 

لكلِّ نَّ أ  -   ١ الشهادة  ذكر  بحجَّ   ، إمام   ه  أنَّ   ، تهوأعقبها  أنْ مع  يمكن  كان    ه 

 
 ).١٣ح   // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب حمّمد ٣٢٨/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ). ١ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل صاحب الدار  ٣٢٨/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 ). ٣ح  // باب اإلشارة والنصِّ عٰىل صاحب الدار  ٣٢٨/ ص ١(ج  ) الكايف٣(



ته...«: السادسة عرشالفقرة   ١٨٥ ................... » وُأشهدك يا موالي أنَّ علي�ا أمري املؤمنني حجَّ

األئمَّ  بحُ     ة يذكر  ويعقبها  وتعقيبًا  جَ بأسامئهم  هلم  إفرادًا  الذكر  وهذا  جه، 

ن رضورة  تهم فردًا فرادًا، فضالً عن استبطانه الترشيف هلم يتضمَّ يَّ لإلقرار بحجّ 

لكلِّ  حجَّ   اإلقرار  بكونه  منهم  تعاىلٰ واحد  اهللا  اإلقرار    عىلٰ   ة  يكفي  وال  اخللق، 

  وع بام هو جمموع دون اإلقرار لألفراد. للمجم

هذا اإلقرار هلم وجعل اإلمام شاهدًا وضامنًا له يوم القيامة جيعل    نَّ أ  -   ٢

عندما يلقاهم يف الربزخ أو الرجعة أو القيامة غري حمرج      تهاملؤمن أمام أئمَّ 

مؤاَخ  الزيارة تضمن هلذا    ذ عىلٰ أو  بأكثر من ذلك، فهذه  عدم معرفتهم تفصيالً 

  ص من هذا املوقف هبكذا إقرار. اإلنسان التخلُّ 

عىلٰ   نَّ أ  -  ٣ الزم  هو  الصيغة  هبذه  فحتَّ   اإلقرار  استثناء،  وبال    ٰى اجلميع 

اهللا يُ     رسول  البيت  نَ ثْ ستَ مل  أهل  بوالية  اإلقرار  من    عىلٰ     من  اخللق 

  ،من الشهادة لنفسه بالرسالة  نَ ثْ ستَ مل يُ   هين، فكام أنَّ أصل الدِّ   ا منألهنَّ ، بعده

  من الشهادة هلم وبإمامتهم.  نَ ثْ ستَ مل يُ  كذلك  فهو 

أئمَّ  ليسوا  هم  عليه  نعم،  جد�   -ة  واضح  هو  تومهُّ   اكام  ينبغي  ،  -ه  وال 

أعىلٰ   أنَّ   ٰى بمعن أو شأنمن صالحيَّ   ات أعىلٰ من سلطته وصالحيَّ   هلم سلطة    ًا اته 

تعاىلٰ  اهللا  ألنَّ   أعىلٰ   عند  قامت عىلٰ األدلَّ   من شأنه،  اخللق طر�     ه أنَّ   ة    اأفضل 

تردُّ  إنَّ دون  األُ د،  العبادات  سائر  كحال  هو  اإلقرار  هذا  هبا    ٰى خر ام  يأمر  التي 

  صيلِّ ين، فهو يُ ا جزء من الدِّ ألهنَّ   ،ل من يلتزم هباه أوَّ وأنَّ   ، الناس    رسول اهللا 

تدخل    هرغم أنَّ   ،ٰى ويلتزم بسائر العبادات األُخر ي  زكِّ س ويُ مِّ وُخي   ويصوم وحيجُّ 

  يف ترشيع الكثري منها، ونقلها مجيعًا. 

 *   *   *  





)١٨٧ ( 

  

  

  

  ا اة 

ُل َواْآل «َأْنتُْم اْألَ    ِخُر» وَّ

  يف نقاط: املباركة الفقرة  هذه  نتناول رشح

وا ا :)ل واوا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

  .)٢( م وهو املتقدِّ ، )١( أفعل وأصله أوأل عىلٰ  ، نقيض اآلخرل: األوَّ  -   ١

  .)٣(وهو أصل واحد إليه ترجع فروعه ،م نقيض املتقدِّ اآلخر:  -   ٢

 :ما ا)ل واوا ( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 
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 ). ١٨٣٨/ ص ٥للجوهري (ج  ) الصحاح١(

 ). ٧١٧/ ص ١١(ج  ) لسان العرب٢(

 ).٧٠/ ص ١(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(
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 :ا ا)ل واوا ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

َطالٍِب    َي وِ رُ   -  ١ َأِيب  ْبَن  َعِيلَّ  َاملُْؤِمنَِني  َأِمَري  اهللاِ(َأنَّ  َكاَن    )َعَليْهِ   َصَلَواُت 

َمجَاَعةٌ  َوِعنَْدُه  َاملَْسِجِد  ِيف  َلهُ   ، َقاِعدًا  َاملُْؤِمنِنيَ   : َفَقاُلوا  َأِمَري  َيا  ْثنَا  َهلُمْ   ، َحدِّ :  َفَقاَل 

 ُبدَّ ِمْن َأْن  َال   : َقاُلوا  ،  َاْلَعاملُِوَن»إِالَّ    َيْعِقُلهُ َال  ، ِمي َصْعٌب ُمْستَْصَعٌب «َوْحيَُكْم إِنَّ َكَال 

َثنَا دِّ بِنَا»  :َقاَل   ،ُحتَ ارَ   ، «ُقوُموا  َالدَّ َفَقَهْرُت :  َفَقاَل   ، َفَدَخَل  َعَلْوُت  ِذي  َالَّ َأَنا    ، «َأَنا 

َوُأِميُت  ُأْحيِي  ِذي  َوَاْآلِخرُ   ، َالَّ ُل  َاْألَوَّ َوَاْلبَ َوَالظَّ   ، َأَنا  َوَقاُلوا  ، اطُِن»اِهُر    : َفَغِضبُوا 

َعِيلٌّ    ، َوَقاُموا،  َكَفرَ  اهللاِ (َفَقاَل  اِْستَْمِسْك  :  لِْلبَاِب   َوآلِِه)  َعَليْهِ   َصَلَواُت  َباُب  «َيا 

َاْلبَاُب   ،َعَليِْهْم» َعَليِْهُم  أَ :  َفَقاَل   ، َفاْستَْمَسَك  َكَال «َأَملْ  إِنَّ  َلُكْم  َصْعٌب  ُقْل  ِمي 

َال  إِالَّ ُمْستَْصَعٌب  َيْعِقُلُه  َاْلَعاملُِونَ   ْ   ؟   ُأَفرسِّ َقْوِيل   ،َلُكمْ   َتَعاَلْوا  ا  َعَلْوُت    :َأمَّ َالَِّذي  َأَنا 

يِْف َفَقَهْرُتُكْم َحتَّ   ،َفَقَهْرُت  ا    . َوَرُسولِهِ   آَمنْتُْم بِاهللاِ   ٰى َفَأَنا َالَِّذي َعَلْوُتُكْم ِهبََذا َالسَّ َوَأمَّ

َوُأِميُت   :َقْوِيل  ُأْحيِي  َاْلبِْدَعةَ   ، َأَنا  َوُأِميُت  نََّة  َالسُّ ُأْحيِي  َقْوِيل   . َفَأَنا  ا  ُل :  َوَأمَّ َاْألَوَّ   ، َأَنا 

ُل َمْن آَمَن بِاهللاِ ا َقْوِيل  .َوَأْسَلمَ  َفَأَنا َأوَّ َالنَّبِيِّ   َىلٰ عَ  ٰى َفَأَنا آِخُر َمْن َسجَّ  ،َأَنا َاْآلِخرُ  :َوَأمَّ

َوَدَفنَهُ  َقْوِيل   .َثْوَبُه  ا  َوَاْلبَاطِنُ   :َوَأمَّ َالظَّاِهُر  َوَاْلبَاطِِن»  ،َأَنا  َالظَّاِهِر  ِعْلُم  ِعنِْدي    ، َفَأَنا 

ْجَت  :َقاُلوا َج َاهللاُ  َفرَّ   .)١( َعنَْك   َعنَّا َفرَّ

ٰ ، قال:  سلامن  عن    -   ٢ َاهللاِ   َصىلَّ َرُسوُل  َفَلامَّ  َصَال     بِنَا  بِْح،  َالصُّ َة 

ِعَدِيت؟» َوُينِْجُز  َدْينِي،  َيْقِيض  َالَِّذي  َعِيلٌّ  ي  َعمِّ اِْبُن  «َأْيَن  َقاَل:  َم  َفَأَجاَبُه    ، َسلَّ

َفَك َفْضَلَك ِعنَْد  ،  »بِالتَّْلبِيَِة: «َلبَّيَْك َلبَّيَْك َيا َرُسوَل َاهللاِ  ، ُتِريُد َأْن ُأَعرِّ َفَقاَل: «َيا َعِيلُّ

، ُاْخُرْج إَِىلٰ   ، َقاَل: «َنَعمْ   ، ؟»  َاهللاِ َصْحِن َاملَْسِجِد، َفإَِذا    َيا َحبِيبِي»، َقاَل: «َيا َعِيلُّ

ْمَها َحتَّ َطَلَعِت َال ْمُس َفَكلِّ َاملَْسِجِد،    َفَقاَل َسْلَامُن: َفَطَلَع إَِىلٰ   ،ُتَكلَِّمَك»  ٰى شَّ َصْحِن 

 
 ).١٦٣(ص  ) االختصاص ١(



ل واآلخر«: السابعة عرشالفقرة   ١٨٩ ................................................. »أنتم األوَّ

َال  ْمُس َقاَل: «َالسَّ َال َفَلامَّ َطَلَعِت َالشَّ ْمُس»، َفَقاَلْت: َالسَّ تَُها َالشَّ ُم َعَليَْك  ُم َعَليِْك َأيَّ

َبا  َيا  َظاِهُر،  َيا  آِخُر،  َيا  ُل،  َأوَّ ُهوَ َيا  َمْن  َيا  ِت    طُِن،  َفَضجَّ َقاَل:  َعلِيٌم.  ٍء  َيشْ بُِكلِّ 

َحاَبُة، َوَقاُلوا: َيا َرُسوَل َاهللاِ َل َوَاْآلِخَر ِصَفاُت َاهللاِ َالصَّ   ، بِاْألَْمِس َتُقوُل َلنَا: إِنَّ َاْألَوَّ

«َنَعمْ َتَعاَىلٰ  َقاَل:  َاهللاِ  ، !  ِصَفاُت  َال   َذلَِك  َلُه، َوْحَدُه  يَك  َرشِ َوُيِميُت  ُحيْ     َوُيِميُت  يِي 

ٍء َقِديٌر»  َوُهَو َعىلٰ   ، بِيَِدِه َاْخلَْريُ   ،  َيُموُت َوُحيْيِي َوُهَو َحيٌّ َال  َفَام َباُلنَا    : َقاُلوا  ، ُكلِّ َيشْ

ْمَس َتُقوُل لَِعِيلٍّ َهَذا   ؟ ا ُيْعبَدُ َصاَر َعِيلٌّ َرب� ؟ َنْسَمُع َالشَّ

َة إِالَّ  َحْوَل َوَال َوُاْسُكتُوا، َال  «َأْستَْغِفُر َاهللاَ :َفَقاَل   َاْلَعِيلِّ َاْلَعظِيِم،    بِاهللاِ ُقوَّ

َمَقاماً  ٍء  َيشْ لُِكلِّ  َفإِنَّ  َاهللاَ  : َقاَل   ، »ُاْسُكتُوا  َيا    «اِْستَْغِفُروا  َقْوُهلَا:  ا  َفَأمَّ إَِليِْه،  َوُتوُبوا 

ُل َمْن آَمَن ِيب  ُل، َفُهَو َأوَّ َقنِي.  وَ َأوَّ   َصدَّ

ا َقْوُهلَا: َيا آِخُر، ُهَو آِخُر َمْن ُيَواِرينِي َوَيْلَحُدِين    . َوَأمَّ

ُل َمْن َأْظَهَر ِديَن َاهللاِ ا َقْوُهلَا: َيا َظاِهُر، َفُهَو َأوَّ يِْف.  َوَأمَّ   بِالسَّ

ا َقْوُهلَا: َيا َباطِنُ    . َباطِنِي َأْبَطنْتُُه ِعْلِمي َفُهَو َوَاهللاِ  ، َوَأمَّ

ا ٍء َعلِيمٌ   َوَأمَّ ِة َريبِّ َما َعلََّمنِي َريبِّ َشيْئًا إِالَّ   ،َقْوُهلَا: َيا َمْن ُهَو بُِكلِّ َيشْ   َفَوِعزَّ

ْمتُُه َعلِي�  َامِء َأْعَرُف ِهبَا ِمْن ُطُرِق َاْألَْرضِ  ،اَعلَّ ُه بُِطُرِق َالسَّ   .)١(»َفإِنَّ

هذه  قلت:    إنْ  يف  ورد  ما  يستقيم  تعاىلٰ كيف  قوله  مع  ُهَو    :الروايات 

 َ
ْ

اِهُر َوا�
�
ِخُر َوالظ

ْ
 َواآل

ُ
ل و�

َ ْ
ٍء َعِليٌم األ ْ َ

� 
�

) حيث  ٣(احلديد:  �اِطُن َوُهَو بُِ�ل

  ل واآلخر؟ هو األوَّ  اهللا تعاىلٰ   أثبتت أنَّ 

  ، وحده ة املطلقة وباألصالة وهي هللا تعاىلٰ ة واآلخريَّ ليَّ ق بني األوَّ فرِّ نُ  قلت:

  د وآله.خلقه حممّ   أحّب  إىلٰ  ة وهي املعطاة منه تعاىلٰ ة النسبيَّ ة واآلخريَّ ليَّ وبني األوَّ 

العالَّ  (الطباطبائي    مة قال  تعاىلٰ :  اِهُر    : قوله 
�
َوالظ ِخُر 

ْ
َواآل  

ُ
ل و�

َ ْ
األ ُهَو 

 َ
ْ

َعِليٌم  َوا� ٍء  ْ َ
�  

�
بُِ�ل َوُهَو  كانامَّ ـل  �اِطُن    ء يش   كلِّ   عىلٰ   قديراً   تعاىلٰ    

 
 ). ١٧٠/ ح ٢٠٢ - ٢٠٠البن شاذان (ص ) الروضة يف الفضائل ١(
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فهو    الً أوَّ   َض رِ فُ   ما   فكلُّ   ،جهة   من كلِّ   ء يش   كلِّ   بقدرته عىلٰ   كان حميطاً   ،مفروض 

إلحاطة    فهو بعده  آخراً   َض رِ ما فُ   ، وكلُّ الً املفروض أوَّ   ء ل دون اليشفهو األوَّ  ، قبله

  َض رِ فُ   ء يش  ، وكلُّ املفروض آخرًا   ء فهو اآلخر دون اليش   ، جهة  قدرته به من كلِّ 

فوقه  ظاهرًا  من  به  قدرته  إلحاطة  منه  أظهر  املفروض    ، فهو  دون  الظاهر  فهو 

فهو    ، أبطن منه إلحاطته به من ورائه   ه باطن فهو تعاىلٰ أنَّ   َض رِ فُ   ء يش   ، وكلُّ ظاهرًا 

املفروض دون  تعاىلٰ   ، باطناً   الباطن  عىلٰ األوَّ   فهو  والباطن  والظاهر  واآلخر    ل 

  . )١( )ة ة نسبيَّ الصفات فهي إضافيَّ   من هذه  وما يف غريه تعاىلٰ  ، طالق اإل

 ول ام ط ا  :  

جلي�  األمر  مفوَّ   ا ويظهر  كوهنم  األوَّ   بمقتٰىض     إليهم  اً ضيف  ل  كوهنم 

  التالية: ةرنا يف الرواي م وسائط الفيض، إذا تدبَّ وأهنَّ  ،واآلخر

بن  احلسني  اهللا  عبد  أيب  البزوفري    عيلِّ   عن  سفيان  حدَّ بن  قال:  ثني  ، 

بن القاسم احلسني  أبو  َالتَّْفِويِض  قال:  ،  روح    الشيخ  ِيف  َأْصَحاُبنَا  اِْختََلَف 

هِ  إَِىلٰ   ، َوَغْريِ بَِال   َفَمَضيُْت  ْبِن  َطاِهِر  َال َأِيب  َاْخلِ ْفتُُه  َفَعرَّ اِْستَِقاَمتِِه  اِم  َأيَّ ِيف    : َفَقاَل   ، َف ٍل 

ْرِين  اماً   ، َأخِّ َأيَّ ْرُتُه  إَِليْهِ   ، َفَأخَّ إَِىلٰ   ،َفُعْدُت  بِإِْسنَاِدِه  َحِديثًا  إَِيلَّ  َعبْدِ   َفَأْخَرَج    َأِيب 

َاهللاُ :  َقاَل ،   َاهللاِ َأَراَد  َعَىلٰ   «إَِذا  َعَرَضُه  َاهللاِ   َأْمرًا  َأِمِري  ،    َرُسوِل  ُثمَّ 

إَِىلٰ َوَسائِِر      َاملُْؤِمنِنيَ  َواِحٍد  َبْعَد  َواِحدًا  ِة  إَِىلٰ   َاْألَئِمَّ َينْتَِهَي    َصاِحِب   َأْن 

َمانِ  إَِىلٰ ،   َالزَّ َخيُْرُج  ْنيَا  ُثمَّ  إَِىلٰ   ، َالدُّ َيْرَفُعوا  َأْن  َاملَالَئَِكُة  َأَراَد  َعَمالً      َاهللاِ   َوإَِذا 

َماِن    ُعِرَض َعَىلٰ  ُيْعَرَض    َأنْ   َواِحٍد َبْعَد َواِحٍد إَِىلٰ   ُثمَّ َخيُْرُج َعَىلٰ ،  َصاِحِب َالزَّ

َاهللاِ   َعَىلٰ  َعَىلٰ   ، َرُسوِل  ُيْعَرُض  َاهللاِ،    َاهللاِ  ُثمَّ  ِمَن  َنَزَل  َوَما    ،َأْيِدهيِمْ   َفَعَىلٰ   َفَام 

  .)٢( »َطْرَفَة َعْنيٍ    َوَما اِْستَْغنَْوا َعِن َاهللاِ  ،َأْيِدهيِمْ  َفَعَىلٰ  َاهللاِ  ُعِرَج إَِىلٰ 

 
 ).١٤٥/ ص ١٩تفسري امليزان (ج ) ١(

 ). ٣٥١/ ح ٣٨٧(ص  ) الغيبة للطويس٢(
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و ا:ت  

له من  ملا    )مكيال املكارم (نذكر ما قاله صاحب    وتتميًام هلذا البحث املهمِّ 

  :   ة، قاليَّ أمهّ 

  ... وهي كثرية يف نبذة من حقوقه علينا ومرامحه إلينا (

حقُّ  وكلِّ فإنَّ   ،الوجود  فمنها  وجودك  يف  السبب  ما    ه  ولواله  موجود، 

غريك،   َت قْ لِ ُخ  وال  ُخ   أنت  ما  لواله  يقرتن  قَ لِ بل  مل  لواله  فلك،  وال  أرض  ت 

  ل الثاين. باألوَّ 

املروي يف    عىلٰ   ويدلُّ  الرشيف  التوقيع  قوله يف  َوَنْحُن  « ):  االحتجاج ( ذلك 

َنا    وجهني:   هذا الكالم جيري عىلٰ   ٰى ، ومعن ) ١(لخ إ   » ... َوَاْخلَْلُق َبْعُد َصَنائُِعَنا   ، َصَنائُِع َربِّ

  يف توقيع آخر.  )صلوات اهللا عليه (  ما ذكر : أحدمها

يَعِة ِيف َأنَّ اََهللا  هُ نَّ أَ   ) االحتجاج ( يف    ٰى رو  َض ِإَىلٰ     َاْختََلَف َمجَاَعٌة ِمَن َالشِّ   َفوَّ

َوَيْرُزُقوا  َخيُْلُقوا  َأْن  ِة  َقْومٌ   ، َاْألَِئمَّ َعَىلٰ َهَذا ُحمَاٌل َال   : َفَقاَل  َاْألَْجَساَم َال   ، َاِهللا   َجيُوُز    ِألَنَّ 

َعَىلٰ  َاِهللا  َخْلِقَها   َيْقِدُر  آَخُرونَ ،    َغْريُ  َاُهللا  : َوَقاَل  َعَىلٰ     َبِل  َة  َاْألَِئمَّ َذلَِك    َأْقَدَر 

إَِلْي  َض  َوَرَزُقوا   ، ِهمْ َوَفوَّ َشِديداً   . َفَخَلُقوا  ِنَزاعًا  َذلَِك  ِيف  َقاِئٌل   ، َوَتَناَزُعوا  َما    : َفَقاَل 

َال  ِإَىلٰ َباُلُكْم  َتْرِجُعوَن  دِ     َجْعَفٍر ُحمَمَّ َفَتْسَأُلو   َأِيب  ُعثَْامَن  َذلَِك نَ ْبِن  َعْن  َلُكُم    ؟ ُه  لِيُوِضَح 

ِفيهِ  ِإَىلٰ   ، َاْحلَقَّ  َالطَِّريُق  ُه  َاْألَْمرِ   َفإِنَّ َجْعَفرٍ   . َصاِحِب  بَِأِيب  َاْجلََامَعُة  َوَسلََّمْت    ، َفَرِضَيِت 

ِإَىلٰ  َاَملْسَأَلةَ   ، َقْولِهِ   َوَأَجاَبْت  إَِلْيهِ   ، َفَكَتبُوا  َتْوِقيٌع    َفَخَرَج   ، َوَأْنَفُذوَها  ِجَهِتِه  ِمْن  إَِليِْهْم 

ِذي َخَلَق َاْألَْجَسامَ   َعاَىلٰ تَ   «ِإنَّ َاَهللا:  ُنْسَخُتهُ  َم َاْألَْرَزاَق   ، ُهَو َالَّ ُه َلْيَس بِِجْسمٍ   ، َوَقسَّ   ، ِألَنَّ

ءٌ   ،  َحالٌّ ِيف ِجْسمٍ َوَال  ِميُع َاْلبَِصريُ   ، َلْيَس َكِمثِْلِه َيشْ ةُ ،  َوُهَو َالسَّ ا َاْألَِئمَّ ُْم      َوَأمَّ َفإِهنَّ

ُزُق   ، َفيَْخُلُق   َتَعاَىلٰ   َيْسَأُلوَن َاَهللا   . ٰى انته   ) ٢(» ِإَجيابًا ملَِْسَأَلتِِهمْ   ، َوَيْسَأُلوَنُه َفَريْ

 
 ).٢٧٨/ ص ٢االحتجاج (ج ) ١(

 ).٢٨٥و ٢٨٤/ ص ٢االحتجاج (ج ) ٢(
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أنَّ  الوجه  هذا  وآبائه  وحاصل  الفيوضات    ه  إيصال  يف  الوسائط  هم 

َاملُتَِّصُل َبْنيَ  شري يف دعاء الندبة: « وإليه أُ   ، سائر املخلوقات  إىلٰ   ةاإلهليَّ  بَُب  َأْيَن َالسَّ

َامءِ َأْهِل   َوَالسَّ إىلٰ   ،)١( »َاْألَْرِض  الفعل  جد�   ونسبة  كثرية  والواسطة  يف  السبب  ا 

  العرف واللغة.

الثاين:   ما  أنَّ والوجه  مجيع  خلق  من  احلقيقي  والغرض  املقصود األصيل  ه 

ما    َق لِ ة وُخ ة الغائيَّ فهم العلَّ ،  شأنه، وكذا آباؤه الطاهرون    تعاىلٰ   أنشأه الباري

  سواهم ألجلهم. 

املؤمنني  ؤيِّ ويُ  أمري  ما روي عن  «أنَّ   د ذلك  قال:  نَاه  َربِّ َصنَائُِع    ، َنْحُن 

  .)٣()ة عليه متظافرة واألحاديث الدالَّ  ،)٢( »نَا لَ َوَاْخلَْلُق َبْعُد َصنَائِعُ 

كتاب   نسخة  الفقيه(ويف  حيرضه  ال  األقدم    )من  اجلليل  للشيخ 

أُ     الصدوق الكتاب  إمتام  بعد  الرابع،  اجلزء  لبعض  يف  بيان  ضيف 

هذا البيان مستفاد من كلامت    وأنَّ   ، ضةاملفوِّ   ٰى االصطالحات، جاء فيها بيان معن

  ت: رَ كِ ومن املعاين التي ذُ ،  مة املجليس والوحيد البهبهاين العالَّ 

:ا   

ولعلَّ   :ويضتف األرزاق،  ممَّ تقسيم  يُ ه  عليهطلَ ا  عن    )العيون(ويف    ،ق 

ْزِق إَِىلٰ    نَّ َاهللاََقاَل: إِ َمْن «قال: ،   الرضا َض َأْمَر َاْخلَْلِق َوَالرِّ َفُهَو  ُحَجِجِه  َفوَّ

كٌ  أنَّ   إنْ   فهم  ،)٤( »ُمْرشِ تعاىلٰ   أرادوا  ولكن    اهللا  له  رشيك  ال  وحده  الفاعل  هو 

ودعائهم   مقارنًا  اهللا    إلرادهتم  عند  لكرامتهم  وذلك  ذلك،  اهللا  من  وسؤاهلم 

 
 ) بتفاوت يسري.٥٧٩املزار البن املشهدي (ص ) ١(

 ) بتفاوت.٢٨/ ح ٣٨٦هنج البالغة (ص ) ٢(

 ).٣٨و ٣٧/ ص ١مكيال املكارم (ج ) ٣(

 ). ١٧/ ح ١١٤/ ص ١(ج  عيون أخبار الرضا ) ٤(
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فضلهم وإظهار  منه  قرهبم  يُ   وزيادة  لكي  عباده  بني  مقامهم  قوهم  صدِّ ورفعة 

  .فهذا ليس برشك، وينقادوا هلم وهيتدوا هبداهم ويقتدوا هبم

ا أ  ا :هو  

وا ما  حيلُّ   أنْ   ض إليهم  فوَّ   ه تعاىلٰ ريد أنَّ أُ   نْ إين، فالتفويض يف أمر الدِّ 

  -   ما تومهه بعض األخبار  عىلٰ   -  ٰى موا ما شاؤوا بآرائهم من غري وحرِّ شاؤوا وُحي 

 ِمَن ا�ر�ُسِل  مَ :  كام قال  ،فهو رضوري البطالن، خارج عن الرشيعة
ً
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  ٣[النجم:    � إِن

  ما يوافق احلقَّ   بحيث ال خيتار إالَّ   ه   أكمل نبيَّ امَّ ـه لريد بذلك أنَّ ُأ   وإنْ ].  ٤و

فوَّ  مشيئته  خيالف  األُ وال  بعض  تعيني  إليه  الركعات،  ض  بعض  كزيادة  مور 

اجلدِّ   وتعيني وطعمة  والصيام  الصالة  من  إظهاراً   النوافل  ذلك  لرشفه    ونحو 

  ،وال نقالً   د ذلك الوحي من عنده. فال فساد فيه عقالً  اختار أكَّ امَّ ـل  ثمّ ،  وكرامته

عنوانه    باباً   )الكايف (عقد له الكليني يف    ٰى عليه حتَّ   يدلُّ   خبار ما األ  بل يف كثري من 

إىلٰ ( التفويض  اهللا    باب  الدِّ   ة  األئمَّ   وإىلٰ   رسول  أمر  ال    )،ين يف  وهذا 

  .أيضاً  ة  يف األئمَّ  ٰى بل جير،   اختصاص فيه بالنبيِّ 

اإل  يف  فالتفويض  واملنع،  تعاىلٰ   نَّ إعطاء  وما  اهللا  األرض  هلم    ، فيها  خلق 

واخلُ  األنفال  هلم  أنْ مُ وجعل  فلهم  والصفايا،  ما    س  ويمنعوا  شاؤوا  ما  يعطوا 

  .)١( تهوهذا كسابقه ال كالم فيه ويف صحَّ  شاؤوا،

  ا اا: اد  اة:

الواجبات  من    تعاىلٰ ج اهللا  جَ اإلقرار حلُ   نت الفقرة السابقة أنَّ بعد أْن بيَّ 

 
 ).٥٤٧و ٥٤٦/ ص ٤(ج  ) من ال حيرضه الفقيه١(
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فرَّ   عىلٰ  يتمتَّ اخللق،  التي  احلقائق  ببعض  اإلقرار  عليه  أهل  عت  هبا  ع 

  :   البيت 

والشهداء    أنَّ :  وىلٰ األُ  املحبوبني  وآخره،    هؤالء  الوجود  بداية  هم 

  عًا عليهم. ما بني البداية واآلخرة مرتبطًا هبم ومتفرِّ  فيقتيض أْن يكون كلُّ 

  اإلهلي. م عنارص الفيض  أهنَّ  الثانية:

ُخي   أنَّ   الثالثة: الوجود  وعىلٰ تَ آخر  هبم،  الروايات    حدِّ   م  بعض  تعبري 

  .)١( »َوِحَساُهبُْم َعَليُْكمْ  ،َوإَِياُب َاْخلَْلِق إَِليُْكمْ «:  والزيارات

معرفيَّ  كنوز  الفقرة  هذه  حتدَّ ويف  قد  الروايات  ة كثرية  من  الكثري  ثت عنها 

العالَّ  املجليسنقلها  وكوهنم  ،  )٢( (بحاره)يف      مة  وطينتهم،  خلقهم  كشؤون 

    ة أهل البيتيَّ م منها أمهّ فهَ ة التي يُ فيض الوجود، وغريها من البحوث املهمَّ 

  ومكانتهم والواجبات التي جتب علينا جتاههم. 

 *   *   *  

 
 ). ٣٢١٣/ ح ٦١٢/ ص ٢من ال حيرضه الفقيه (ج ) ١(

 . )١٠ باب  /٢٧٦ - ٢٢٥ ص /٥ ج( ) بحار األنوار ٢(



)١٩٥ ( 

  

  

  

  ا اة 

   َينَْفُع َنْفساً ا َيْوَم َال َرْيَب فِيهَ  «َوَأنَّ َرْجَعتَُكْم َحقُّ َال 

  ا َخْريًا» ِهنَ إِيَام َقبُْل َأْو َكَسبَْت ِيف ا َملْ َتُكْن آَمنَْت ِمْن ُهنَ إِيَام 

  املباركة يف نقاط:  ة الفقر هذه  نتناول رشح

وا ا :)ا ( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

يؤمن  رجع:    -   ١ وفالن  رجعًا،  غريه  ورجعه  رجوعًا،  بنفسه  رجع 

  .)١( الدنيا بعد املوت  بالرجعة، أي بالرجوع إىلٰ 

  .)٢( نقيض الباطل وجب وجوبًا: واحلقُّ : حقٌّ  -   ٢

  .)٣( فت عاقبته، وهو ما راب من أمر ختوَّ الشكُّ  ريب:  -   ٣

  .)٤( الرضِّ  ضدُّ  نفع:  -  ٤

  .)٦( ، الروح، اجلسد)٥( سنفس اإلنسان، التنفُّ  نفس: -   ٥

  .)٧(التصديق ٰى الكفر، وهو بمعن  اإليامن ضدُّ  آمن ويؤمن: -   ٦

 
 ). ١٢١٦/ ص ٣للجوهري (ج  ) الصحاح١(

 ). ٦/ ص ٣للفراهيدي (ج  ) العني٢(

 ). ٢٨٧/ ص ٨للفراهيدي (ج  ) العني٣(

 ). ١٢٩٢/ ص ٣للجوهري (ج  ) الصحاح٤(

 ). ٣٨٥(ص  ) ترتيب إصالح املنطق٥(

 ). ٩٨٤/ ص ٣للجوهري (ج  ) الصحاح٦(

 ). ٢١/ ص ١٣(ج  ) لسان العرب٧(
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  .)٢(وأصله ابتغاء وطلب وإصابة، )١( طلب الرزق أو املال كسب:  -   ٧

  .)٣( العطف وامليل، فاخلري خالف الرشِّ  اخلري: -   ٨

 :ما ا)ا ( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 

ٰ  :تعاىلٰ  قوله -   ١
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  ). ١٥٨(األنعام: 

ا :ا )ا ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

اهللا   -   ١ عبد  أبو  املتقدِّ     قال  اآلية  تفسري  «...  يف  َوَاهللاِمة:  ِيف    َذلَِك 

َوُقتُِلوا ْنيَا  َالدُّ ِيف  وا  ُينَْرصُ َملْ  َكثَِريًة  َأْنبِيَاَء  َأنَّ  َعلِْمَت  َأَما  ْجَعِة،  َبْعَدُهْم    ،َالرَّ َة  مَّ
َوَاْألَئِ

وا   .)٤( ...»ُقتُِلوا َوَملْ ُينَْرصُ

الباقر  -  ٢ اإلمام  األنبياء      عن  مجيع  رجعة  عن  طويل  حديث  يف 

 
 ). ٣١٥/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ).١٧٩/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٢(

 ).٢٣٢/ ص ٢(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ).٢٥٩/ ص ٢(ج  ي) تفسري القمِّ ٤(
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ٍد    َأْحيَاًء ِمْن آَدَم إَِىلٰ   َوَليَبَْعثَنَُّهُم َاهللاُ   : «...    ونرصهتم للنبيِّ  ، ُكلِّ َنبِيٍّ  ُحمَمَّ

َيَديْ  َبْنيَ  ُبوَن  َيْرضِ َفيَا    هِ ُمْرَسٍل،  َمجِيعًا.  َوَالثََّقَلْنيِ  َوَاْألَْحيَاِء  َاْألَْمَواِت  َهاَم  يِْف  بِالسَّ

َال وَ   ، َعَجبَاهْ  َلبَّيَْك   َاهللاُ   َيبَْعثُُهمُ   َأْمَواٌت   ؟ َكيَْف  بِالتَّْلبِيَِة:  ُزْمَرًة  ُزْمَرًة  ُيَلبُّوَن    َأْحيَاًء 

َاهللاِ َداِعَي  َيا  َقِد  َلبَّيَْك  َعَىلٰ َأَطلُّوا  ،  َقْد َشَهُروا ُسيُوَفُهْم  َاْلُكوَفِة،  َعَواتِِقِهْم    بِِسَكِك 

َوَأْتبَاعِ  َوَجبَابَِرِهتِْم  َاْلَكَفَرِة،  َهاَم  ِهبَا  ُبوَن  لَِني  َليَْرضِ َاْألَوَّ َجبَابَِرِة  ِمْن  ِهْم 

  .)١( »َوَاْآلِخِرينَ 

القمِّ   -   ٣ تفسري  «يف  بِهِ ي:  آَمنُوا  يَن  ِ
�

ا�
َ
َاهللاِ   ف بَِرُسوِل    ،  َيْعنِي 

 َُمَعه  
َ

ِزل
ْ
ن
ُ
أ ِي 

�
ا� ا��وَر  بَُعوا 

�
َوا� وهُ  ُ�َ

َ
َون ُروهُ  َاملُْؤِمنِنيَ   وََعز� َأِمَري  ،    َيْعنِي 

 ِ
َ

و�
ُ
  أ

َ
ِلُحون

ْ
ُمف

ْ
ا� ُهُم   

َ
َاهللاُ،  �ك اَهللاِ  َفَأَخَذ  َرُسوِل  َأْن    َعَىلٰ     ِميثَاَق  َاْألَْنبِيَاِء 

وهُ  َوَينُْرصُ ُأَممَُهْم  وا  بِاْلَقْولِ   ، ُخيِْربُ وُه  َنَرصُ بَِذلَِك   ،َفَقْد  ُأَممَُهْم  ِجُع    ،َوَأَمُروا  َوَسَريْ

ْنيَا   َرُسوُل َاهللاِ  وَنُه ِيف َالدُّ   .)٢( »َوَيْرِجُعوَن َوَينُْرصُ

  بعضها أثناء الرشح. ق إىلٰ وغريها من الروايات التي سنتطرَّ 

  ا اا: اد  اة:

له  ثِّ أساس ما متُ   ر إليها عىلٰ نظَ أْن يُ   بدَّ   ث عن الرجعة ال الروايات التي تتحدَّ 

رجعة ممحيض اإليامن    بعضها أشارت إىلٰ   حتدث فيها، فإنَّ ة التي  واملرحلة الزمنيَّ 

    ات ألمري املؤمنني وجود جمموعة من الرجعات والكرَّ   والكفر، وبعضها إىلٰ 

    ثت عن رجوع جمموعة من األنبياء ، وبعضها حتدَّ   ةة األئمَّ وكذلك بقيَّ 

  ̈   م رجاالً أو نساًء يف أوائل ظهور اإلما  ٰى خر ات أُ وشخصيَّ ،  B  والصحابة

مجيع ما جاء    ا واحدة، وأنَّ أهنَّ  أ عىلٰ قرَ الرجعة ال تُ  هذا األساس فإنَّ  وعىلٰ  .املبارك

 
 ).٣٣(ص  ) خمترص بصائر الدرجات١(

 ).٢٤٢/ ص ١(ج  ي) تفسري القمِّ ٢(
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د الرجعات، فهناك  أساس تعدُّ   ه يف رجعة واحدة، بل عىلٰ من الروايات سيقع كلُّ 

من الناس يف زمان الظهور   اوهي تلك التي تقع لبعض حمدود جد� ة، رجعة خاصَّ 

  . ٰى خر وأوائله، وهناك رجعات أُ 

الرجعة   أثناء  العامل  للبحث عن كون حقيقة  أمامنا  الباب  ينفتح  هنا  ومن 

قوانينه هي نفس القوانني السائدة    هل هو نفسه؟ وأنَّ   - تقدير    أقّل   عىلٰ   -   وىلٰ األُ 

  ا ختتلف؟ أو أهنَّ 

دلَّ األدلَّ  التي  امل   أنَّ   ت عىلٰ ة  الزمان الظهور  يقتيض رسيان    ̈   بارك لصاحب 

إىلٰ  اآلن  فيها  نعيش  التي  واألنظمة  التكليف    القوانني  بقاء  أّمهها  ومن  الزمان،  ذلك 

ومنها  ات  وخصوصيَّ  الدنيا  األدلَّ عامل  تقودنا  قد  نعم  الدولة،  إىلٰ بناء  وجود    ة 

  . ̈   املهدي التي تكون بعد اإلمام      ة نة يف بعض رجعات األئمَّ ات معيَّ خصوصيَّ 

  .، ومنها ما هو خاصٌّ ومنها ما هو عامٌّ  ،فالرجعة ليست واحدة

:ما   ا  

  ؟ ما هي حقيقة الرجعة

  وهل هي من عامل الدنيا أو الربزخ أو القيامة أو يشء آخر؟

البيت  أهل  الواردة من    -   رواية واحدة   وسنقترص عىلٰ   -     الروايات 

  ما يدور يف األذهان.   جتيب عىلٰ 

ِمْن    ُخيِْرُج َاْلَقائُِم  « قال: ،  ل بن عمر، عن أيب عبد اهللا املفضَّ   ٰى رو

يَن َرُجالً  ِذيَن َكاُنوا      ٰى َمخَْسَة َعَرشَ ِمْن َقْوِم ُموَس   ،َظْهِر َاْلُكوَفِة َسبَْعًة َوِعْرشِ َالَّ

َيْعِدُلونَ  َوبِِه  بِاْحلَقِّ  َاْلَكْهِف   ، َهيُْدوَن  َأْهِل  ِمْن  ُنونٍ   ، َوَسبَْعًة  ْبَن    ، َوَسْلَامنَ   ، َوُيوَشَع 

َاْألَْنَصاِريَّ  ُدَجاَنَة  َاْألَْشَرتَ   ، َوَاملِْْقَدادَ   ،َوَأَبا  َأْنَصارًا    ،َوَمالِكًا  َيَدْيِه  َبْنيَ  َفيَُكوُنوَن 

اماً    . ٰى ، ويف مضموهنا روايات ُأخر )١( »َوُحكَّ

 
 ). ٣٨٦/ ص ٢(ج  ) اإلرشاد١(
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  االستدالل: تقريب 

عىلٰ دلَّ  األُ   أنَّ   ت  من  النفر  اإلمام  مَ هؤالء  مع  سريجعون  السابقة  م 

وأنَّ ¨ املهدي  وهم    ¨  ه،  وسيظهر  غاب  بل  معهم،  لريجع  مات  قد  يكن  مل 

أعامله عىلٰ   ̈   سريجعون معه، فهو الطبيعي للحياة ويامرس  اإلطار    يعيش يف 

  ة التي نعيش فيها. أساس القوانني الطبيعيَّ 

أنَّ   فالنتيجة واحدة:  اإلمام    كلَّ   بكلمة  ظهور  زمان  يف  يرجع  من 

أنَّ   ¨ املهدي  نعلم  به، ونحن  للنظام، وحمكومًا  ما عدا    سيكون خاضعًا  عوامل 

  م عامل الدنيا، فإنَّ أْن يكون الراجعون خاضعني لنُظُ   بدَّ   ة، فالم خاصَّ الدنيا هلا ُنظُ 

ات من هم موجودون  أْن تكون بعينها خصوصيَّ   بدَّ   ات من يرجعون ال خصوصيَّ 

إرجاعه    ه لو كان من يرجع خيتلف من حيث التكليف أو غريه ملا صحَّ اآلن، ألنَّ 

يتمتَّ  ترتُّ مع من ال  إرجاعه لغوًا، من جهة عدم  بذلك، وألصبح  األثر عىلٰ ع    ب 

  م بينهام، هذا من جهة. ظُ الختالف النُّ  ، اإلرجاع

أُ  جهة  الناس  اهل  نَّ إ  ٰى خر ومن  إشهاد  هو  الرجعة  من  الظاهري    -دف 

واملظلوم   جتلّ   -الظامل  اإلهليَّ لبعض  الرمحة  عنرص  يات  وهو  العدل،  حتقيق  يف  ة 

أْن تكون القوانني احلاكمة    بدَّ   ق الرجعة، فالوحتقُّ   ¨  مشرتك بني ظهور اإلمام 

  االقتصاص من الظامل.  هي بذاهتا التي وقع فيها الظلم، لكي يصحَّ 

غري التي نعيشها يكون   ٰى خر الرجعة ختضع لقوانني أُ  عي أنَّ من يدَّ  علًام أنَّ 

  ا وقع من رجعات سابقة، وهو ما حيتاج إىلٰ خالف األصل واملشاهد ممَّ   ٰى عقد ادَّ 

  دليل.

نسخها أو ختصيصها   عىلٰ  ة التكاليف هي مطلقة ومل ينّص أدلَّ  فضالً عن أنَّ 

  فتكون سارية املفعول.  ،ة الرجعةلَّ دليل من أد

ات  ع هبا عامل الرجعة هي خصوصيَّ ات التي يتمتَّ اخلصوصيَّ  ذلك فإنَّ  وعىلٰ 
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ز عامل الرجعة عن عامل  يِّ ، إذ لو كانت الروايات متُ ٰى عامل الدنيا بام للكلمة من معن

ن  الروايات يف مقام البيان م   مع أنَّ   ،ات لذكرت ذلكالدنيا بيشء من اخلصوصيَّ 

لتي  ات ا لنا الفوارق أو اخلصوصيَّ بنيِّ ات الرجعة وأحواهلا، ومل تُ جهة خصوصيَّ 

إىلٰ  ت   ستضاف  أو  الدنيا  فدلَّ عامل  الرجعة،  حدوث  عند  منه  عىلٰ   سلب    أنَّ   ذلك 

  . تغريُّ  عامل الرجعة سيقع يف عامل الدنيا دون أيِّ 

إىلٰ  ترجع  التي  ستُحكَ   فاألجسام  الدنيا  اخلصوصيَّ عامل  بنفس  ات  م 

  لألجسام املوجودة والتي تعيش يف عامل الدنيا ومل متت. 

    ا ن؟

أْن نسأل ابتداًء: ما املقصود بمن    بدَّ   لتحديد املوقف حول هذا السؤال ال 

  يرجعون؟ 

درجات الكامل    أعىلٰ   ن وصلوا إىلٰ م ممَّ أهنَّ   ت األخبار عىلٰ من دلَّ هم  فهل  

  م ممحضو اإليامن مع من كان ممحض الكفر؟ ت عنهم بأهنَّ وعربَّ 

،  ¨م يرجعون يف دولة اإلمام املهديأهنَّ   ت األخبار عىلٰ ن دلَّ أم غريهم ممَّ 

  مثالً.  )١( رجوع بعض النساء كزبيدة ت بعض الروايات عىلٰ كام دلَّ 

  ؟ ¨ املهدي ن كان دعاؤهم لنرصة اإلمام م ممَّ أم أهنَّ 

  بعض أعامهلم أوجبت ذلك؟  أم أنَّ 

يرجع عىلٰ  لنوع من  تبعًا  احلال  أنَّ   خيتلف  ليست واحدة  أساس    ، الرجعة 

  دة. ا رجعات متعدِّ بل أهنَّ 
 

َأَبا َعبِْد َاهللاِل بن عمر، قال : َسِمْعُت ) عن املفضَّ ١(        َاْلَقائِِم َة  َثَال   َيُقوُل: «ُيَكرُّ َمَع  َث َعْرشَ

َرُسوِل    ،اِْمَرَأًة» ، َكَام َكاَن َمَع  َاملَْرَىضٰ َوَيُقْمَن َعَىلٰ  َاْجلَْرَحٰى،  «ُيَداِويَن  ؟ َقاَل:  ِهبِنَّ َيْصنَُع  َوَما  ُقْلُت: 

ِيل ،  »  َاهللاِ ِهنَّ  َفَسمِّ ُأمُّ   ،ُقْلُت:  َوُسَميَُّة  َاْلَوالِبِيَُّة،  َوَحبَاَبُة  َأْيَمَن،  َوُأمُّ  ُرَشيٍْد،  بِنُْت  َفَقاَل: «َاْلِقنَْواُء 

َاملَاِش  َوُصبَاَنُة  َاْحلَنَِفيَُّة،  َسِعيٍد  َوُأمُّ  َاْألَْمحَِسيَُّة،  َخالٍِد  َوُأمُّ  َوُزَبيَْدُة،   ، َياِرسٍ ْبِن  ِر  َخالٍِد َعامَّ َوُأمُّ  َطُة، 

 ). ٤٨٠/٨٤/ ح ٤٨٤(دالئل اإلمامة: ص  ْجلَُهنِيَُّة».اَ 
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الرجعة نفس  بحسب  خيتلف  يرجع  متعدِّ   ، فالذي  رجعات  هناك  دة  إذ 

اإليامن وملمحيض  الكفر  ملمحيض  ونصَّ   ٰى خر وأُ   ، بعضها  الرواية  ذكرته  ت  ملن 

ذلك سبب  نعلم  وال  يف  أو خلصوصيَّ   ، عليه  هبا  يقوم  كان  التي  األعامل  بعض  ة 

  الدنيا. 

متعدِّ  دور  فالرجعة  يأيت  وهنا  لغريهم،  وبعضها  للممحضني  بعضها  دة 

  السؤال التايل: 

 أ ا؟ ا   و ؟  

بداية الرجعة ومت  إنَّ  تكون ينبغي أْن يكون عن خصوص    ٰى احلديث عن 

فغري هذه الرجعة قد بدأت    وإالَّ ،  ¨  الرجعة التي تقع بعد ظهور اإلمام املهدي 

  منذ زمن بعيد. 

إىلٰ  رجع  من  زمنيَّ   فهناك  فرتة  فيها  وعاش  ثمّ الدنيا  طويلة  أبناء    دَ لِ وُ   ة  له 

  . ة الناسحال بقيَّ ة حاله ة، وبطبيعة احلال كان مكلَّفًا بالتكاليف الرشعيَّ يَّ وذرّ 

مكرَّ   نَّ إو حالة  له  ستحصل  من  الكهف  هناك  كأصحاب  الرجعة  من  رة 

 وَ   :مثالً، قال تعاىلٰ 
َ
ذ

َ
نَ �

ْ
 َ�َعث

َ
سَ �ِك

َ
نَُهمْ اُهْم ِ�َ�

ْ
وا بَ�

ُ
ل
َ
 وَ ...    ائ

َ
ال

َ
ِفِهْم ث

ْ
ه

َ
ِثُوا ِ� ك

َ
�  

َ
ث

  
ً
اُدوا �ِْسعا

َ
ٍة ِسنَِ� َوازْد

َ
لتي رويت عن  )، واألخبار ا٢٥ -   ١٩(الكهف:   �ِمائ

م السالفة يكون مثله يف هذه  ام كان يف األُمَ كلَّ   : تقول    وأهل بيته    النبيِّ 

والقذَّ األُمَّ  بالنعل  النعل  حذو  بالقذَّ ة  أنَّ )١( ةة  ورد  وكذلك  يُ   تعاىلٰ   اهللا   ،    عطِ مل 

ما حصل يف    ، فاملستفاد من هذا اخلرب أنَّ )٢( دًا   وأعطاه حممّ األنبياء شيئًا إالَّ 

األُمَّ األُمَ  هذه  يف  سيحصل  السابقة  هيمُّ   ، ةم  لألُمَ والذي  حصل  الذي  من  م  نا 

  السابقة هو احلديث عن الرجعة. 

 
 ). ٦٠٩/ ح ٢٠٣/ ص ١(ج  ) من ال حيرضه الفقيه١(

ة ورثوا علم النبيِّ ومجيع األنبياء.../ ح ٢٢٥/ ص ١(ج  ) الكايف٢(  ). ٥/ باب أنَّ األئمَّ
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قد ذكرها القرآن    ٰى كام ال خيف  - أفرادًا ومجاعات    - م السابقة  ورجعة األُمَ 

  وذكرهتا األخبار.  ، الكريم يف أكثر من مورد

يف   الواردة  األخبار  بعض  تعاىلٰ ففي  قوله  ِمْن   : تفسري  رَُجوا 
َ
خ ِيَن 

�
ا�

 ِديَ 
ٌ

وف
ُ
�
ُ
أ َوُهْم  «٢٤٣(البقرة:    اِرِهْم  جاء:  َهُؤَال )  َمَدائِِن  إِنَّ  ِمْن  َمِدينٍَة  َأْهُل  ِء 

امِ  َبيٍْت   ،َالشَّ َأْلَف  َسبِْعَني  َأَوانٍ   ، َوَكاُنوا  ُكلِّ  ِيف  فِيِهْم  َيَقُع  َالطَّاُعوُن  َفَكاُنوا    ، َوَكاَن 

ِهتِْم َوَبِقَي فِيَها اَْلُفَقَراءُ   إَِذا وا بِِه َخَرَج ِمَن َاملَِدينَِة َاْألَْغنِيَاُء لُِقوَّ َفَكاَن    ، لَِضْعِفِهمْ   َأَحسُّ

ِذيَن َخَرُجوا ِذيَن َأَقاُموا َوَيِقلُّ ِيف َالَّ ِذيَن َخَرُجوا  ،َاملَْْوُت َيْكثُُر ِيف َالَّ ا  َلْو ُكنَّ   : َفيَُقوُل َالَّ

ِذيَن َأَقاُموا ، ْوُت َأَقْمنَا َلَكثَُر فِينَا َاملَ    . »ْوُت ا َخَرْجنَا َلَقلَّ فِينَا َاملَ َلْو ُكنَّ  : َوَيُقوُل َالَّ

بِِه َخَرُجوا  :  َقاَل  وا  َوَأَحسُّ فِيِهْم  اَلطَّاُعوُن  َوَقَع  إَِذا  َأنَُّه  َمجِيعًا  َرأُْهيُْم  «َفاْجتََمَع 

ِمَن َاملَِدينَةِ  ْوا َعِن َالطَّاُعوِن َحَذَر  فَ   ، ُكلُُّهْم  وا بِالطَّاُعوِن َخَرُجوا َمجِيعًا َوَتنَحَّ َلامَّ َأَحسُّ

وا بَِمِدينٍَة َخِرَبٍة َقْد َجَال   ، َشاَء َاهللاُ   ِد َما َفَساُروا ِيف َاْلبَِال   ، َاملَْوِت  ُْم َمرُّ  َأْهُلَها َعنَْها  ُثمَّ إِهنَّ

ِهبَ  َفنََزُلوا  َالطَّاُعوُن  اَهللاُ   ، ا َوَأْفنَاُهُم  َقاَل  ِهبَا  َواِْطَمَأنُّوا  ِرَحاَهلُْم  َحطُّوا  ُموُتوا  :    َفَلامَّ 

ةِ   َوَكاُنوا َعَىلٰ   ، َفَامُتوا ِمْن َساَعتِِهْم َوَصاُروا َرِميًام َيُلوُح   ، َمجِيعاً  َفَكنََستُْهُم    ، َطِريِق اَملَارَّ

ْوُهْم َوَمجَُعوُهْم ِيف َمْوِضعٍ  ُة َفنَحَّ ُيَقاُل َلهُ َفمَ   ،َاملَارَّ ائِيَل    : رَّ ِهبِْم َنبِيٌّ ِمْن َأْنبِيَاِء َبنِي إِْرسَ

َرأَ   ، ِحْزقِيُل  َبكَ   ٰى َفَلامَّ  َاْلِعَظاَم  َربِّ   : َوَقاَل   َواِْستَْعَربَ   ٰى تِْلَك  َألَْحيَيْتَُهُم    ،َيا  ِشئَْت  َلْو 

َأَمتَُّهمْ  َكَام  اَعَة  بَِال   ، َالسَّ ِعبَا   ،َدكَ َفَعَمُروا  ِمْن    ، َدكَ َوَوَلُدوا  َيْعبُُدَك  َمْن  َمَع  َوَعبَُدوَك 

  . َفَأْحيِِهْم»  ، َنَعْم َيا َربِّ   : َقاَل   ؟ أََفتُِحبُّ َذلَِك  : إَِليْهِ   َتَعاَىلٰ   َاهللاُ   ٰى َفَأْوَح  ، َخْلِقَك 

  . َأْن َيُقوَلُه»     َفَقاَل َالَِّذي َأَمَرُه اَُهللا  ، إَِليِْه َأْن ُقْل َكَذا َوَكَذا     َاُهللا   ٰى «َفَأْوحَ   : َقاَل 

َاهللاِ َعبِْد  َأُبو  َاْالِ :    َفَقاَل  َاْألَْعَظمُ «َوُهَو  َذلَِك    ،ْسُم  ِحْزقِيُل  َقاَل  َفَلامَّ 

إَِىلٰ َاْلَكَال  َنَظَر  إَِىلٰ   َم  َبْعُضَها  َيطُِري  َبْعُضهُ   ، َبْعضٍ   َاْلِعَظاِم  َينُْظُر  َأْحيَاًء  إَِىلٰ َفَعاُدوا    ْم 

  .)١( »...َبْعضٍ 

 
 ). ٢٣٧/ ح ١٩٩و ١٩٨/ ص ٨(ج  ) الكايف١(
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  م. ة التي وقعت يف تلك األُمَ فهي ستقع بنفس الكيفيَّ 

أنَّ   ار  الصفَّ   ٰى رو الدرجات)  (بصائر  إىلٰ   يف  جاء  اهللا    رجالً  عبد  أيب 

يَْت َوَبِقيُت َوِحيداً   ،فَِداَك َأِيب َوُأمِّيقائالً له:     الصادق َفَقاَل َأُبو    ، إِنَّ َأْهِيل ُتُوفِّ

َاهللاِ بَُّها :    َعبِْد 
ُحتِ فَِداكَ   :َقاَل   ،»؟«َأَفُكنَْت  ُجِعْلُت  إَِىلٰ :  َقاَل   ،َنَعْم    «اِْرِجْع 

ِجُع إَِىلٰ  ، َمنِْزلَِك    .)١( ...»َاملَنِْزِل َوِهَي َتْأُكُل  َفإِنََّك َسَرتْ

يٍك َاْلَعاِمِريِّ َعَليِْه    َكَأينِّ بَِعبِْد َاهللاِ «قال:  أنَّه    عن أيب جعفر  روي   ْبِن َرشِ

َأْهَل   َقائِِمنَا  َيَدْي  َبْنيَ  َاْجلَبَِل  ِحلِْف  ِيف  ُمْصِعدًا  َفيِْه 
َكتِ َبْنيَ  َوُذَؤاَبتَاَها  َسْوَداُء  ِعَامَمٌة 

  .)٢( ...»ٍف َاْلبَيِْت ِيف َأْرَبَعِة آَال 

،  ¨  ء القائم وحتت لوا  عند ذكر من يرجع مدافعًا عن احلقِّ   ومل ينته احلدُّ 

، إذ يقول اإلمام  عن الذين يرجعون لقتال أهل احلقِّ     ام أخربنا أهل البيت إنَّ 

َل َمْن َيُكرُّ إَِىلٰ : « الصادق ْنيَا َاْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلٍّ    إِنَّ َأوَّ َوَأْصَحاُبُه َوَيِزيُد    َالدُّ

ةِ  ،ْبُن ُمَعاِوَيَة َوَأْصَحاُبهُ اِ  ِة بِاْلُقذَّ   .)٣( »َفيَْقتُُلُهْم َحْذَو َاْلُقذَّ

ُث َأنَّ  ،   َأِيب َعبِْد َاهللاِ   َدَخْلُت َعَىلٰ   : قال، عن أيب بصريو ا َنتََحدَّ َفُقْلُت: إِنَّ

ٍد   ٰى  َيُموُت َحتَّ ُعَمَر ْبَن َذرٍّ َال  َفَقاَل: «إِنَّ َمثََل اِْبِن َذرٍّ َمثَُل    ، ُيَقاتَِل َقائَِم آِل ُحمَمَّ

َربِّهِ  َعبُْد  َلُه:  ُيَقاُل  ائِيَل  إِْرسَ َبنِي  ِيف  َكاَن  إَِىلٰ   ، َرُجٍل  َأْصَحاَبُه  َيْدُعو    ، َلةٍ َضَال   َوَكاَن 

َقْربِ  ِمْن  َعَليِْهْم  َخَرَج  إِْذ  ِعنَْدُه،  ُثوَن  َوَيتََحدَّ ِه  بَِقْربِ َيُلوُذوَن  َفَكاُنوا  َينُْفُض  َفَامَت،  ِه 

اَب ِمْن َرْأِسِه َوَيُقوُل َهلُْم: َكيَْت َوَكيَْت» َ   .)٤( َالرتُّ

ُحي  الباب  هذا  لطائف  مع    أنَّ   ٰى كومن  حنيفة  الطاق  أليب  حكاية،  مؤمن 

 
 ). ٥ / ح٥/ باب ٦/ ج ٢٩٤(ص  ) بصائر الدرجات١(

 ).٣٩٠/ ح ٤٨١/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٢(

 ). ٢٣/ ح ٢٨٢/ ص ٢(ج  ايش) تفسري العيَّ ٣(

 ).٢١(ص  ) خمترص بصائر الدرجات٤(
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َيْوماً حيث   َلُه  َجْعَفرٍ   :َقاَل  َأَبا  ْجَعةِ   ،َيا  بِالرَّ َلهُ   ،َنَعمْ   :َفَقاَل   ؟َتُقوُل  َأْقِرْضنِي    :َفَقاَل 

إَِليَْك  َرَدْدُهتَا  َوَأْنَت  َأَنا  ُعْدُت  َفإَِذا  ِدينَاٍر  َمخَْسِامَئِة  َهَذا  كِيِسَك  ِيف    ،ِمْن  َلُه  َفَقاَل 

إِْنَساناً   : َاْحلَالِ  َتُعوُد  َأنََّك  ِيل  َيْضَمُن  َضِمينًا  َفَال فَ   ،ُأِريُد  قِْردًا  َتُعوَد  َأْن  َأَخاُف    إِينِّ 

ُن ِمِن اِ  َجاِع َما َأَخْذَت َأَمتَكَّ   .)١( ينِّمِ   ْسِرتْ

ِيف إِْسَامِعيَل َأْن    إِينِّ َسَأْلُت اَهللاَيقول: «    ويف خرب آخر عن أيب عبد اهللا 

َفَأبَ  َبْعِدي  ُأْخرَ ٰى ُيبِْقيَُه  َمنِْزَلًة  فِيِه  َأْعَطاِين  َقْد  َوَلكِنَُّه  ِيف  ٰى ،  َمنُْشوٍر  َل  َأوَّ َيُكوُن  إِنَُّه   ،

ٍة ِمْن أَ  يٍك  ْصَحابِِه، َوِمنُْهْم َعبُْد َاهللاَِعَرشَ   .)٢( »َوُهَو َصاِحُب لَِوائِهِ  ،ْبُن َرشِ

الباب وأشملها ما روي عن أيب جعفر أخبار  «أنَّ     ومن  قال:  َليَْس  ه 

ُه َمْن ُقتَِل ُنِرشَ َحتَّ ِمْن ُمْؤِمٍن إِالَّ    ٰى َيُموَت، َوَمْن َماَت ُنِرشَ َحتَّ   ٰى  َوَلُه َقتَْلٌة َوَمْوَتٌة، إِنَّ

ِة َأَحٌد َبرٌّ َوَال ، ...ُيْقتََل    .)٣( ...»يُنَْرشُ فَ   َفاِجٌر إِالَّ َما ِيف َهِذِه َاْألُمَّ

:ا  ا  

تدلُّ  التي  األخبار  إىلٰ   عىلٰ   ومن  الرجعة مضافًا  يف  التكليف  مماثلة    وجود 

هذا     الرجعة يف زمان ما قبل الرسول إىلٰ  ̈  الرجعة يف زمان اإلمام املهدي

اهللا  عبد  أيب  عن  « ،    اخلرب،  إِالَّ قال:  َاْألَْرُض  َزاَلِت  َوهللاِِ َما  َيْعِرُف      ُة  َاْحلُجَّ

إَِىلٰ َاْحلََال  َوَيْدُعو  َوَاْحلََراَم  َاهللاِ  َل  ةُ َوَال   ،َسبِيِل  َاْحلُجَّ َينَْقطُِع  إِالَّ   َاْألَْرِض  ِمَن  َأْرَبِعَني     

ُة ُأْغلَِق َباُب َالتَّْوَبةِ  ،َيْومًا َقبَْل َيْوِم َاْلِقيَاَمةِ    .)٤(» َفإَِذا ُرفَِعِت َاْحلُجَّ

األنبياء   زمان  يف  وقعت  الرجعة  أنَّ  نستفيد  وغريها  األخبار  هذه  فمن 

 
 ). ٨٨٦/ الرقم ٣٢٦النجايش (ص ) رجال ١(

 ).٣٩١/ ح ٤٨٢و ٤٨١/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٢(

 ).١٧(ص  ) خمترص بصائر الدرجات٣(

 ). ١/ ح ١٠/ باب ١٠/ ج ٥٠٤(ص  ات) بصائر الدرج٤(
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ا وقعت ما  هنَّ إ، بل و¨  املهدي ، وستقع يف زمن اإلمام    نانبيِّ   السابقني عىلٰ 

  بني الزمنني. 

خصوصيَّ  هلا  الرجعة  أنَّ  كذلك  متعدِّ ونستفيد  إالَّ ات  وخمتلفة،  أنَّ دة     

كانت الرجعة يف الدنيا   ٰى العامل املشرتك فيها هو كوهنا تقع يف دار التكليف، فمت

  فالتكليف قائم. 

ا  ر  :  

األحاديث يف ذلك عديدة، فضًال    فإنَّ     ة األئمَّ ا فيام يرتبط برجعة مجيع  أمَّ 

دولتهم    ة رجعتهم، وأنَّ عن الذي ورد من نصوص يف دعاء أو زيارة ظهر منها عموميَّ 

  رجعة األنبياء مجيعًا.   ذلك إىلٰ   ٰى حيكمون فيها بأمجعهم واحدًا بعد واحد، بل تعدَّ 

عموميَّ  عن  فضالً  القول  هذا  دلَّ ودليل  ما  ممح  عىلٰ   ة  أهل  رجوع  يض 

  م بعضها، ومنها: ، روايات تقدَّ اإليامن وهم منهم بال شكٍّ 

اِْبنِِه    إِنَّ لَِعِيلٍّ  : «لقا،    عن أيب جعفر َاْحلَُسْنيِ  ًة َمَع  ِيف َاْألَْرِض َكرَّ

ًة ُأْخرَ )...َعَليِْهَام   َصَلَواُت َاهللاِ ( َيُكوَن َخلِيَفتَُه    ٰى َحتَّ     َمَع َرُسوِل َاهللاِ   ٰى ، ُثمَّ َكرَّ

وَ  َاْألَْرِض،  ُة  تَ ِيف  مَّ
َاْألَئِ َوَحتَّ   ُكوَن  َلُه،  َاهللاُ  ٰى ُعامَّ يَةً َعَال   ُيْعبََد 

ِعبَاَدُتُه    ،نِ َفتَُكوَن 

َاهللاَُعَال  ُعبَِد  َكَام  َاْألَْرِض،  ِيف  يًَة 
َاْألَْرِض»ِرس�   نِ ِيف  َوَاهللاِ  ،ا  «إِي  َقاَل:  َوَأْضَعاُف    ُثمَّ 

ْنيَا ُمنُْذ َيْوَم    َنبِيَُّه   ُيْعطِي َاهللاُ  - ُثمَّ َعَقَد بِيَِدِه َأْضَعافًا    - َذلَِك  ُمْلَك َمجِيِع َأْهِل َالدُّ

ْنيَا إَِىلٰ  َخَلَق َاهللاُ    .)١( »َدُه ِيف كِتَابِهِ ُينِْجَز َلُه َمْوعِ  ٰى َيْوِم ُيْفنِيَها، َحتَّ  َالدُّ

  نسأل هذا السؤال اآلن:  ولنا أنْ 

  ظره  ر؟ ر أ أن  ¨  اي

تتبَّ  مرَّ إذا  التي  الروايات  خالهلا  عنا  من  نستفيد  علينا،  إىلٰ   -ت    مضافًا 

 
 ).٢٩(ص  ) خمترص بصائر الدرجات١(



 رشح زيارة آل ياسني  ....................................................................  ٢٠٦

التي تنصُّ  الزيارات واألدعية  َرْجَعتُِكمْ «  عىلٰ   جمموعة من  َأنَّ  و«،  )١( »َوَأْحيَاِين ِيف 

َوُيَملَُّك    ،َوَيُكرُّ ِيف َرْجَعتُِكمْ   ، ُحيَْرشُ ِيف ُزْمَرتُِكمْ و«،  )٢( »َرْيَب فِيَها  َعتَُكْم َحقٌّ َال َرْج 

  مُ هُ ثُ عَ بْ يَ  اٍت وَ مْ أَ   نْ مِ  باً جَ ا عَ يَ فَ يف رواية عنه: «   وقول أيب جعفر ،  )٣( »ِيف َدْوَلتُِكمْ 

له   -   )٤( ...»ةٍ رَّ مَ   دَ عْ بَ   ةً رَّ مَ   اءً يَ ْح أَ   هللاُاَ  رجعة  موته،    ̈   وجود  أو  شهادته  بعد 

  .   ةا تشمل مجيع األئمَّ » التي يستظهر منها أهنَّ مْ كُ تِ عَ ْج «رَ  عىلٰ  لعمومات ما دلَّ 

:ا ا  

املهدي  نَّ أ  -  ١ اإلمام  وإنَّ   ̈   ظهور  برجعة،  عن  ليس  إعالن  هو  ام 

  الظهور بعد انتهاء رضورة اإلخفاء والغيبة. 

للن  نَّ أ  -   ٢ دولته  يف  رجوعًا  السابقني     األكرم   بيِّ هناك    واألنبياء 

  . ٰى خر وأصناف أُ   ة واألئمَّ 

دلَّ   ̈   له  نَّ أ  -   ٣ املرويَّ رجعة  عليها  األئمَّ ت  رجعة      ة ات عن  بعد 

  .   ة األئمَّ 

يف بعض الرجعات    دة، وأنَّ ام هي متعدِّ الرجعة ليست واحدة وإنَّ   نَّ أ  -   ٤

األئمَّ  جيتمع  بعضها  ففي  مراتب،  إمام    ة هناك  هناك  يكون  بعضها  ويف   ،

  .   واحد، ويف بعضها يكون جمموعة من أصحاهبم

 *   *   *  

 
 ). ٣٢١٣/ ح ٦١٧/ ص ٢من ال حيرضه الفقيه (ج ) ١(

 ). ١٤٢/ ح ١١٧/ ص ٥٣(ج  ) بحار األنوار ٢(

 ). ٣٢١٣/ ح ٦١٥/ ص ٢من ال حيرضه الفقيه (ج ) ٣(

 ).٢٦٤اإليقاظ من اهلجعة (ص ) ٤(



)٢٠٧ ( 

  

  

  

  ا اة 

  » «َوَأنَّ املَْوَت َحقٌّ 

  الفقرة املباركة يف نقاط: هذه نتناول رشح 

وا ت(: اا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ بعدَّ مفردة املوت ت لَ عمِ استُ 

  .)١( خالف احلياةاملوت ة من اليشء، ذهاب القوَّ املوت: 

 :ما ت(اا ( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 
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  ). ١١(السجدة:   �َر��ُ�ْم تُرَْجُعون

 :ا ت(اا ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 
 

 ).٢٨٣/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة١(
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  َما َعَىلٰ «:  َيُقوُل     َسِمْعُت َأَبا َعبِْد َاهللاِ قال:    ،بن عبد اهللا  ٰى عن حيي  -   ١

َيْدَرُءوا َعْن َميِّتِِهْم لَِقاَء ُمنَْكٍر َوَنكٍِري؟  َاملَيِِّت ِمنُْكْم َأْن  ، ُقْلُت: َكيَْف َيْصنَُع؟  »َأْهِل 

َأْوَىلٰ «َقاَل:   ِعنَْدُه  َفْليَتََخلَّْف  َاملَيُِّت  ُأْفِرَد  بِِه،    إَِذا  َرْأِسهِ َالنَّاِس  ِعنَْد  َفَمُه  ُثمَّ    ،َفيََضُع 

َاْلَعْهِد    َهْل َأْنَت َعَىلٰ   ،َنَة بِنَْت ُفالَنٍ َأْو َيا ُفَال   ، نٍ َن ْبَن ُفَال َيا ُفَال   : َصْوتِهِ   ُينَاِدي بَِأْعَىلٰ 

َأْن َال  َشَهاَدِة  ِمْن  َعَليِْه  َفاَرْقتَنَا  ِذي  إِالَّ َالَّ إَِلَه  َاهللاُ  َلهُ َوْحَدُه َال   ،  يَك  دًا    ، َرشِ َوَأنَّ ُحمَمَّ

َوَأنَّ َما َجاَء بِِه   ،ا َأِمُري َاملُْؤِمنَِني َوَسيُِّد َاْلَوِصيِّنيَ َوَأنَّ َعلِي�  ،َالنَّبِيِّنيَ َعبُْدُه َوَرُسوُلُه َسيُِّد  

ٌد   َحقٌّ   ، َحقٌّ   ُحمَمَّ َاملَْوَت  َحقٌّ   ، َوَأنَّ  َاْلبَْعَث  َاهللاَ   ، َوَأنَّ  ِيف    َوَأنَّ  َمْن  َيبَْعُث 

تَهُ  :«َفيَُقوُل ُمنَْكٌر لِنَكِريٍ  : َقاَل ، »؟َاْلُقبُورِ  َن ُحجَّ ْف بِنَا َعْن َهَذا َفَقْد ُلقِّ   .)١( »اِْنَرصِ

اهللا    -   ٢ قال،  عن أيب عبد  اهللا عليه(أمري املؤمنني    قال:  :  )صلوات 

  .)٢( »َما َأْنَزَل َاملَْوَت َحقَّ َمنِْزَلتِِه َمْن َعدَّ َغدًا ِمْن َأَجلِهِ «

بن    -   ٣ حذيفة  الغفاريعن  َاهللاِ ـ لَ قال:    ، أسيد  َرُسوُل  َرَجَع  ِمْن      امَّ 

َحتَّ  َأْقبََل  َمَعُه  َوَنْحُن  َاْلَوَداِع  ِة  بِالنُُّزولِ   ، َاْجلُْحَفةِ   إَِىلٰ   ٰى اِْنتَهَ   ٰى ِحجَّ َأْصَحاَبُه    ،َفَأَمَر 

َمنَاِزَهلُمْ  َاْلَقْوُم  َال   ، َفنََزَل  بِالصَّ ُنوِدَي  َأْن  قال: «...    أنْ   إىلٰ   ، ...ةِ ُثمَّ  َتْشَهُدوَن  َأَلْستُْم 

َوَأنَّ َاْلبَْعَث    ، َوَأنَّ َالنَّاَر َحقٌّ   ، َوَأنَّ َاْجلَنََّة َحقٌّ   ،إَِليُْكمْ   َوَأينِّ َرُسوُل َاهللاِ  ،  َاهللاُ إَِلَه إِالَّ َال 

  .)٣( ...َنْشَهُد بَِذلَِك  : َفَقاُلوا ،»؟ َبْعَد َاملَْوِت َحقٌّ 

 ة:اا  دا :اا  

الدنيويَّ   إنَّ  احلياة  هناية  تعني  املوت  مؤلَّ حقيقة  فاإلنسان  روح  ة،  من  ف 

الروح بال ثوب ولباس تلبسه، فاملوت هو تغيري    ٰى وبحصول املوت تبق  ، وجسد

 
ه باملاء.../ ح ٢٠١/ ص ٣(ج  ) الكايف١(  ). ١١/ باب تربيع القرب ورشِّ

 ).٣٠/ باب النوادر/ ح ٢٥٩/ ص ٣(ج  ) الكايف٢(

 ).٩٨/ ح ٦٦(ص  ) اخلصال٣(
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  نظري انتقال اجلنني بالوالدة إىلٰ   ، عامل أوسع  وهو بداية االنتقال إىلٰ   ، لباس الروح

أوسع برزخيَّ حياة  بداية حياة  فاملوت  ومثاليَّ ،  بإرادته  ة  اإلنسان  يصنعه  عامل  يف  ة 

أنْ  وصيَّ   قبل  يف  إليه،  البنه:  يغادر  لقامن  َعَىلٰ «ة  َقنَْطَرٍة  بَِمنِْزَلِة  ْنيَا  َالدُّ َهنٍَر    اِْجَعِل 

ْهرِ    .)١( »ُجْزَت َعَليَْها َوَتَرْكتََها َوَملْ َتْرِجْع إَِليَْها آِخَر َالدَّ

  يبدأ املوت؟  ىٰ مت

صاهلا  املوت يبدأ معنا منذ والدتنا، فالروح التي فينا تسري نحو تكاملها واتِّ 

حيصل  نظري ما ، ق املوت نت من االستقالل عن البدن حتقَّ متكَّ  ٰى فمت   ، بعامل األرواح

عامل أوسع،   مرحلة الكامل والرشد ينتقل إىلٰ  فعندما يصل إىلٰ  ، مع اجلنني أو البيضة

  . )حقٌّ  املوَت   إنَّ : (قولن و  ، ن هبانتيقَّ   هذه هي حقيقة املوت التي ينبغي أنْ 

  حقيقة املوت:

نتعرَّ  الذي  طبيعي� املوت  كان  سواء  له  اخرتامي� ض  أو  عوارض    اا  بسبب 

حقي  لنا  حيكي  التي  وأحداث،  العالقة  وأرواحنا،  أبداننا  بني  العالقة  انقطاع  قة 

وتأب الدوام  هلا  التحلُّ إالَّ   ٰى نريد  والتفسُّ   املنتظرة  خل  اللحظة  تلك  ،  واالنقطاع، 

إىلٰ  الدنيا  عامل  من  الروح  انتقال  مج  حلظة  حلظة  هي  الربزخ  جد� عامل  ا  ألهنَّ   ،ايلة 

كانت يف ذات    ل حصيلة جهودنا، وإنْ ثِّ ا متُ ستكشف لنا صور أعاملنا، مجيلة ألهنَّ 

التي   الصور  أقبح  هلم  ستنكشف  حيث  األشقياء  سرياه  ما  وأشنع  أبشع  الوقت 

تُ  التي  االحتضار  حلظة  بأيدهيم،  بـعربِّ صنعوها  اآليات  عنها      ََرةُ وَج
ْ
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ٌ
  ؟ ف عن برصهكَش يُ  نا يكره أنْ فأيُّ  ، )٢٢(ق:    �َحِديد

 
 ). ٢٠/ باب ذمِّ الدنيا والزهد فيها/ ح ١٣٥/ ص ٢(ج  ) الكايف١(
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ان ما وراء البرص قبيحًا، هذا هو املوت الذي تقول عنه روايات   إذا كإالَّ 

اِء إَِىلٰ َفَام َاملَْوُت إِالَّ : «  أهل البيت  َّ َاْلبُْؤِس َوَالرضَّ نَاِن     َقنَْطَرٌة َتْعُربُ بُِكْم َعِن  َاْجلِ

ائَِمةِ  َالدَّ َوَالنَِّعيِم  إَِىلٰ   ،َاْلَواِسَعِة  ِسْجٍن  ِمْن  َينْتَِقَل  َأْن  َيْكَرُه  ُكْم  ُهَو    ؟ َقْرصٍ   َفَأيُّ َوَما 

ْنيَا ِسْجُن َاملُْؤِمِن  ...، إِ ِسْجٍن َوَعَذاٍب    َكَمْن َينْتَِقُل ِمْن َقْرصٍ إَِىلٰ ِألَْعَدائُِكْم إِالَّ  نَّ َالدُّ

  .)١( »... َجِحيِمِهمْ  ِء إَِىلٰ َجنَّاِهتِْم َوِجْرسُ َهُؤَال  ِء إَِىلٰ َوَاملَْوُت ِجْرسُ َهُؤَال  ،ُة َاْلَكافِرِ َوَجنَّ

 *   *   *  

 
 ).٣/ باب معنٰى املوت/ ح ٢٨٩و ٢٨٨(ص  ) معاين األخبار١(



)٢١١ ( 

  

  

  

  اة اون

  » اكِرًا َوَنكِريًا َحقٌّ «َوَأنَّ نَ 

  الفقرة املباركة يف نقاط:  هذه  نتناول رشح

وا ا :)وم ( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

ونكري: مَ   ناكر  ونكري  يأتيان  لَ منكر  قربه  ت  امليِّ كان  دينه،  يف  عن  يسأالنه 

النكر هو الدهاء،    ألنَّ   ، وهو نعت لألمر الشديد والرجل الداهي  ،املنكر  :والنكر

  .)١( اإلنكار اجلحود، والتناكر التجاهلو

 :ما ا)وم ( :آن اا   

كان ورد فيهام    وإنْ   ، مل يرد ملنكر ونكري بلفظهام ذكر يف آيات القرآن الكريم

  ستأيت يف النقطة التالية. التي روايات كام يف ال ةعدَّ  ت ويف القرب تأويال

 :ا ا)وم  ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

ُأْخِرَج ِمْن  إِنَّ َاملُْؤِمَن إَِذا  «قال:  ،  عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا    -   ١

َاملََال  َشيََّعتُْه  إَِىلٰ َبيْتِِه  َحتَّ   ئَِكُة  َعَليِْه  َيْزَدِمحُوَن  ِه  اِْنتُ   ٰى َقْربِ إَِىلٰ   َي هِ إَِذا  َلُه    بِِه  َقاَلْت  ِه  َقْربِ

 

 ).٨٣٧/ ص ٢للجوهري (ج  الصحاح)،  ٣٥٥/ ص ٥للفراهيدي (ج  ) العني١(
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َينَّ  ،  َلَقْد ُكنُْت ُأِحبُّ َأْن َيْمِيشَ َعَيلَّ ِمثُْلَك   َأَما َوَاهللاِ  ،َمْرَحبًا بَِك َوَأْهالً   :َاْألَْرُض  َلَرتَ

بَِك  َأْصنَُع  هِ   ،َما  َبَرصِ َمدَّ  َلُه  ُع  َقِعيَدا    ،َفتََوسَّ ا  َوُمهَ َاْلَقْربِ  َمَلَكا  ِه  َقْربِ َعَليِْه ِيف  َوَيْدُخُل 

وَح إَِىلٰ  ،َاْلَقْربِ ُمنَْكٌر َوَنكِريٌ    : ِن َلهُ َفيَُقوَال  ،نِهِ َفيُْقِعَدانِِه َوَيْسَأَال  ،َحْقَوْيهِ  َفيُْلِقيَاِن فِيِه َالرُّ

َربَُّك  ِدينَُك   : نِ َفيَُقوَال   ،َاهللاُ  :َفيَُقوُل ؟  َمْن  ْسَال   : َفيَُقوُل   ؟ َما  َوَمْن    : نِ َفيَُقوَال   ،مُ َاْإلِ

ٌد    : َفيَُقوُل  ؟َنبِيَُّك    . »نٌ ُفَال  :َفيَُقوُل  ؟َوَمْن إَِماُمَك  : نِ َفيَُقوَال  ، ُحمَمَّ

َامءِ :  َقاَل  ِه ِمَن َاْجلَنَّةِ ،  َصَدَق َعبِْدي  :«َفيُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن َالسَّ   ، ُاْفُرُشوا َلُه ِيف َقْربِ

ِه َبابًا إَِىلٰ  يَنَا  ٰى َوَأْلبُِسوُه ِمْن ثِيَاِب َاْجلَنَِّة َحتَّ   ، َاْجلَنَّةِ   َواِْفتَُحوا َلُه ِيف َقْربِ
َوَما ِعنَْدَنا    ،َيْأتِ

  . ُحُلَم فِيَها»َنْم َنْوَمًة َال  ،َنْم َنْوَمَة َعُروسٍ  : ُثمَّ ُيَقاُل َلهُ  ، َخْريٌ َلهُ 

َكانَ :  َقاَل  َاملََال   «َوإِْن  َخَرَجِت  إَِىلٰ َكافِرًا  ُتَشيُِّعُه  ِه    ئَِكُة  إَِذا    ٰى َحتَّ   ،وَنهُ ْلَعنُيَ َقْربِ

إَِىلٰ   َي هِ اِْنتُ  َاْألَْرُض   بِِه  َلُه  َقاَلْت  ِه  َوَال َال   : َقْربِ بَِك  َمْرَحبًا  َأْهالً   َوَاهللاِ   ،  ُكنُْت    َأَما  َلَقْد 

َينَّ َما َال   ، ُأْبِغُض َأْن َيْمِيشَ َعَيلَّ ِمثُْلَك    ٰى تَّ َفتَِضيُق َعَليِْه َح   ،َأْصنَُع بَِك َاْليَْومَ    َجَرَم َلَرتَ

  . َتْلتَِقَي َجَوانُِحُه»

ا َقِعيَدا َاْلَقْربِ ُمنَْكٌر َوَنكٌِري»: َقاَل    . «ُثمَّ َيْدُخُل َعَليِْه َمَلَكا َاْلَقْربِ َوُمهَ

َبِصريٍ  َأُبو  فَِداكَ   : َقاَل  َعَىلٰ َيْدُخَال   ، ُجِعْلُت  ُصوَرٍة   ِن  ِيف  َوَاْلَكافِِر    َاملُْؤِمِن 

  ؟ َواِحَدةٍ 

  . »«َال : َفَقاَل 

إَِىلٰ :  َقاَل  وَح  َالرُّ فِيِه  َوُيْلِقيَاِن  َلهُ َفيَُقوَال   ، َحْقَوْيهِ   «َفيُْقِعَدانِِه  َربَُّك   :ِن    ؟ َمْن 

َيُقوُلونَ   : َوَيُقوُل   ،َفيَتََلْجَلُج  َالنَّاَس  َسِمْعُت  َلهُ َفيَُقوَال   ،َقْد  َدَرْيَت َال   :ِن  ِن  َوَيُقوَال   ،  

َنبِيَُّك :  ِن َلهُ َوَيُقوَال   ،  َدَرْيَت َال   : ِن َلهُ َفيَُقوَال ،  َفيَتََلْجَلُج   ؟َما ِدينَُك   :َلهُ    : َفيَُقوُل   ؟َمْن 

  . ُل َعْن إَِماِم َزَمانِِه»ئَ َوُيْس  ، َدَرْيَت َال   :ِن َلهُ َفيَُقوَال  ، َقْد َسِمْعُت َالنَّاَس َيُقوُلونَ 

َامءِ :  َقاَل  َالسَّ ِمَن  ُمنَاٍد  َعبِْدي  : «َفيُنَاِدي  َلُه ِيف   ، َكَذَب  َالنَّارِ   ُاْفُرُشوا  ِه ِمَن    ، َقْربِ

َالنَّارِ  ثِيَاِب  ِمْن  إَِىلٰ   ،َوَأْلبُِسوُه  َبابًا  َلُه  َحتَّ   َواِْفتَُحوا  يَنَا  ٰى َالنَّاِر 
َلهُ   ،َيْأتِ َرشٌّ  ِعنَْدَنا    ، َوَما 



 ٢١٣ ..................................................  »وأنَّ ناكرًا ونكريًا حقٌّ «: العرشونالفقرة 

َبانِِه بِِمْرَزَبةٍ  َبٌة إِالَّ َثَال   )١( َفيَْرضِ َباٍت َليَْس ِمنَْها َرضْ َب  َث َرضَ ُه َنارًا َلْو ُرضِ  َيتََطاَيُر َقْربُ

  . َاملِْْرَزَبِة ِجبَاُل ِهتَاَمَة َلَكاَنْت َرِميًام» بِتِْلَك 

َاهللاِ َعبِْد  َأُبو  َاهللاُ:    َوَقاَل  َهنْ   «َوُيَسلُِّط  َتنَْهُشُه  َاْحلَيَّاِت  ِه  َقْربِ ِيف    ، شاً َعَليِْه 

ُه َغام�  يَْطاَن َيُغمُّ   . »َوَالشَّ

ْنَس»إِالَّ  «َوَيْسَمُع َعَذاَبُه َمْن َخَلَق َاهللاُ : َقاَل  نَّ َوَاْإلِ   .  َاْجلِ

ْم َونَ :  َقاَل  ُه َليَْسَمُع َخْفَق نَِعاِهلِ ب�ُت   :    َوُهَو َقْوُل َاهللاِ  ، َض َأْيِدهيِمْ فْ «َوإِنَّ
َ
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َلْو َيْعَلُم َالنَّاُس َما ِيف  « قال: ،د بن مسلم، عن أيب جعفر  عن حممّ   - ٢

َاْحلَُسْنيِ   َقْربِ  َشْوقاً   ِزَياَرِة  ملََاُتوا  َاْلَفْضِل  َعَليِْه    ،ِمَن  َأْنُفُسُهْم  َوَتَقطََّعْت 

اٍت» قًا َكتََب اَهللاُ  :َقاَل   ؟ َوَما فِيهِ   :ُقْلُت   ،َحَرسَ ٍة ُمتََقبََّلةٍ   «َمْن َأَتاُه َتَشوُّ   ، َلُه َأْلَف ِحجَّ

وَرةٍ  َمْربُ ُعْمَرٍة  َبْدرٍ   ، َوَأْلَف  ُشَهَداِء  ِمْن  َشِهيٍد  َأْلِف  َصائِمٍ   ،َوَأْجَر  َأْلِف    ، َوَأْجَر 

  َوَملْ َيَزْل َحمُْفوظاً  ، َوَثَواَب َأْلِف َنَسَمٍة ُأِريَد ِهبَا َوْجُه َاهللاِ ، َوَثَواَب َأْلِف َصَدَقٍة َمْقبُوَلةٍ 

يَْطانُ   َسنَتَُه ِمْن ُكلِّ آَفةٍ  َيَدْيِه َوِمْن    ، َأْهَوُهنَا َالشَّ َل بِِه َمَلٌك َكِريٌم َحيَْفُظُه ِمْن َبْنيِ  َوُوكِّ

َفإِْن َماَت َسنَتَُه    ،َوِمْن َفْوِق َرْأِسِه َوِمْن َحتِْت َقَدِمهِ   ، َوَعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَاملِهِ   ،َخْلِفهِ 

َمَال  ْتُه  ونَ ئِ َحَرضَ َحيُْرضُ ْمحَِة  َالرَّ َوَاْالِ   َكُة  َوَأْكَفاَنُه  َلهُ ُغْسَلُه  إَِىلٰ   ، ْستِْغَفاَر    َوُيَشيُِّعوَنُه 

بِاْالِ  ِه  َلهُ َقْربِ هِ   ، ْستِْغَفاِر  َبَرصِ َمدَّ  ِه  َقْربِ ِيف  َلُه  َاهللاُ   ، َوُيْفَسُح  َاْلَقْربِ   َوُيْؤِمنُُه  َضْغَطِة    ، ِمْن 

أَ  َوَنكٍِري  ُمنَْكٍر  يُ َوِمْن  َلهُ   ،هُ انَ عَ وِّ رَ ْن  إَِىلٰ   َوُيْفتَُح  بِيَِمينِهِ   ٰى َوُيْعطَ   ، َاْجلَنَّةِ   َباٌب    ، كِتَاَبُه 

نُ   ٰى َوُيْعطَ  َاْلِقيَاَمِة  َيْوَم  َوَاملَْغِرِب   وراً َلُه  ِق  َاملَْرشِ َبْنيَ  َما  لِنُوِرِه  ُمنَادٍ   ،ُيِيضُء    :َوُينَاِدي 

 
اد. (العني: ج  )  ١( ة / مادَّ ٣٦٣/ ص  ٧املرزبة: عصا من حديد، أو املطرقة الكبرية التي تكون للحدَّ

 ). ٢١٩/ ص ٢رزب، النهاية البن األثري: ج 

 ).١٢/ باب املسألة يف القرب ومن ُيسئَل ومن ال ُيسئَل/ ح ٢٣٩و ٢٣٨/ ص ٣(ج  ) الكايف٢(
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ُه َكاَن    ٰى  َمتَنََّأَحٌد َيْوَم َاْلِقيَاَمِة إِالَّ   ٰى  َيبْقَ َفَال   ، َاْحلَُسْنيَ َشْوقًا إَِليْهِ   ارِ وَّ ْن زُ َهَذا مِ  َيْوَمئٍِذ َأنَّ

اِر َاْحلَُسْنيِ    .)١( »ِمْن ُزوَّ

  ه قال:أنَّ   د جعفر بن حممّ   بن جعفر، عن أبيه الصادق   ٰى عن موس  -  ٣

َاملُْؤِمُن  « َماَت  إَِىلٰ إَِذا  َمَلٍك  َأْلَف  َسبُْعوَن  هِ   َشيََّعُه  ُمنَْكٌر    ،َقْربِ َأَتاُه  ُه  َقْربَ ُأْدِخَل  َفإَِذا 

َفيُْقِعَدانِهِ  َلهُ َوَيُقوَال   ، َوَنكٌِري  َربَُّك   : ِن  ِدينَُك   ؟َمْن  َنبِيَُّك   ؟َوَما  َ    :َفيَُقوُل   ؟َوَمْن  َريبِّ

َنبِيِّي  ،َاهللاُ ٌد  ْسَال   ،َوُحمَمَّ هِ   ،يِدينِ   مُ َوَاْإلِ َبَرصِ َمدَّ  ِه  َقْربِ ِيف  َلُه  يَانِِه    ،َفيَْفَسَحاِن 
َوَيْأتِ

َاْجلَنَّةِ  ِمَن  ْحيَانَ َوُيْدِخَال   ، بِالطََّعاِم  َوَالرَّ ْوَح  َالرَّ َعَليِْه  َقْوُل   ،ِن  ا   :    َاهللاِ  َوَذلَِك  م�
َ
أ
َ
ف
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  . َيْعنِي ِيف َاْآلِخَرِة» ]،  ٨٩و  ٨٨[الواقعة:  

َبانِيَِة إَِىلٰ : ُثمَّ َقاَل  هِ  «إَِذا َماَت َاْلَكافُِر َشيََّعُه َسبُْعوَن َأْلفًا ِمَن َالزَّ ُه   ، َقْربِ َوإِنَّ

ةً :  َوَيُقوُل   ، نِ  َالثََّقَال ٍء إِالَّ َليُنَاِشُد َحاِملِيِه بَِصْوٍت َيْسَمُعُه ُكلُّ َيشْ  َفَأُكوَن    َلْو َأنَّ ِيل َكرَّ

َاملُْؤِمنِنيَ  َص   اِْرِجُعوِين   : َوَيُقوُل   ، ِمَن  َأْعَمُل  فِيَام َلَعيلِّ  َتَرْكُت اِحلًا  يَةُ ،   
َبانِ َالزَّ :  َفتُِجيبُُه 

َ َكالَّ  ُه    َفإَِذا   .َلْو ُردَّ َلَعاَد ملَِا ُهنَِي َعنْهُ   :َوُينَاِدهيِْم َمَلٌك   ،ا َكلَِمٌة َأْنَت َقائُِلَها إِهنَّ ُأْدِخَل َقْربَ

َالنَّاُس  َفيُِقيَامنِهِ   ، َوَفاَرَقُه  ُصوَرٍة  َأْهَوِل  ِيف  َوَنكٌِري  ُمنَْكٌر  َيُقوَال   ،َأَتاُه  َلهُ ُثمَّ  َمْن    : ِن 

َبانِِه    ،َاْجلََواِب    َيْقِدُر َعَىلٰ َلُج لَِساُنُه َوَال َفيَتََلجْ   ؟ َوَمْن َنبِيَُّك   ؟ َوَما ِدينَُك   ؟َربَُّك  َفيَْرضِ

ِمنْ  َبًة  َاهللاِ   َرضْ ءٍ   َعَذاِب  َيشْ ُكلُّ  َهلَا  َيُقوَال   ، ُيْذَعُر  َلهُ ُثمَّ  َربَُّك   :ِن  ِدينَُك   ؟َمْن    ؟ َوَما 

َنبِيَُّك    . َأْفَلْحَت َوَال   ،  ُهِديَت َوَال   ، َدَرْيَت َال   :ِن َلهُ َفيَُقوَال   ،  َأْدِريَال   :َفيَُقوُل   ؟َوَمْن 

َيْفتََحاِن َلُه َبابًا إَِىلٰ  َاْحلَِميَم ِمْن َجَهنَّمَ َوُينِْزَال   ،َالنَّارِ   ُثمَّ    :   َوَذلَِك َقْوُل َاهللاِ  ،ِن إَِليِْه 
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  .)٢( »َيْعنِي ِيف َاْآلِخَرِة ]، ٩٤  -  ٩٢[الواقعة:   �َوت

 
 ). ٤٢٠/٣/ ح ٢٧١و ٢٧٠(ص  ) كامل الزيارات١(

 ).٤٥٥/١٢/ ح ٣٦٦و ٣٦٥(ص  لصدوقا ) أمايل ٢(



 ٢١٥ ..................................................  »وأنَّ ناكرًا ونكريًا حقٌّ «: العرشونالفقرة 

  :) وم)  ا اا: أال اء

املفيد   -  ١ الشيخ  (  قال  كلُّ   فإنْ :  الرسول    قيل:  به  جاء  من    ما 

والنفوس، وامليزان،  ، وحرش األبدان  ري وبش ومنكر ونكري، ومبرشِّ   سؤال القرب،

  ة وما وعد اهللا فيها من النعيم ب، وشهادة اجلوارح، والرصاط، واجلنَّتُ الكُ   وتطاير 

الذي ال    ، والنار وما وعد اهللا فيها من العقاب الدائمالدائم الذي ال ينقطع أبداً 

أبداً  حممّ ينقطع  وشفاعة  الكبائر  د  ،  أمري    والكوثر   ، ألهل  منه  يسقي  الذي 

  ؟ أم ال  حقٌّ  ، لعطاش من املؤمننيا  املؤمنني  

  .)١( )من املؤمنني د فيه أح  ال يشكُّ   فاجلواب: حقٌّ 

الطويس   -   ٢ الشيخ  (  قال  النبيُّ   كلُّ :  به  أخرب  اإل   ما  فاعتقاده  أو  مام 

ب املنزلة، ووجود املالئكة،  تُ ة األنبياء السابقني، والكُ خبارهم عن نبوَّ إواجب، ك

  .)٢( ...)حياء فيهوسؤال املنكر ونكري، واإل ، وثوابهوعذابه  وأحوال القرب 

الصدوق   -   ٣ الشيخ  النبيُّ ...  (  :  قال  يف      وقال  املسألة  ذكر  يف 

ِمْن  «القرب:   َبًة  َرضْ َوَنكٌِري  ُمنَْكٌر  َبُه  َرضَ َواِب  بِالصَّ ُجيِْب  َفَلْم  َاملَيُِّت  ُسئَِل  إَِذا  ُه  إِنَّ

ٍة إِالَّ   َما َخَلَق َاهللاُ   َعَذاِب َاهللاِ    شيئًا   ٰى ونحن ال نر   ،» َالثََّقَلْنيِ  ُتْذَعُر َهلَا َما َخَال ِمْن َدابَّ

نشاهده نُ   ، من ذلك، وال  مل  نسمعه، ولو  الواردةسلِّ وال  مثل ذلك    م األخبار  يف 

  .)٣( )سالم اإل ا كافرين هبا، خارجني منسالم لكنَّمور اإلوفيام يشبهه من أُ 

احليلِّ املحقِّ قال    -  ٤ (  ق  حقٌّ :  ونكري  منكر  مسائلة  باإلمجاع    وكذلك 

  .)٤( )واملتواتر من األخبار

 
 ). ٤٧و ٤٦النكت االعتقاديَّة (ص ) ١(

 ). ٤٨/ مسألة ٢٥١و ٢٥٠(ص  ة املطبوعة ضمن جواهر الفقهالعقائد اجلعفريَّ ) رسالة ٢(

 ). ٨٦(ص  ين) كامل الدِّ ٣(

 ). ١٣٩(ص  ينصول الدِّ ) املسلك يف أُ ٤(
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العالَّ   -   ٥ احليلِّ قال  (  مة  قوله  :  يف  احلافظ  وعن  والثامنون:  الرابعة 

سَ   :تعاىلٰ 
َ
يَ� م� 

َ
�  

َ
ون

ُ
َعِظيِم    �اَء�

ْ
ال ا��بَإِ  عن  ]،  ٢و   ١[النبأ:    �َعِن  بإسناده 

  َفَال  ، ُلوَن َعنَْها ِيف ُقبُوِرِهمْ اءَ َس تَ يَ   ُة َعِيلٍّ يَ َوَال « ه قال: أنَّ  عن رسول اهللا   ،يدِّ السُّ 

ٍق   ٰى َيبْقَ  َرشْ ِيف  َغْرٍب َوَال   ، َميٌِّت  ِيف  َبرٍّ َوَال   ،  ِيف  إِالَّ َوَال   ،   َبْحٍر  ِيف  َوَنكٌِري    َوُمنْكٌِر   

َوَال َيْسَأَال  َعْن  َأِمِري  نِِه  َاملَْوِت َيِة  َبْعَد  َربَُّك   :لِْلَميِِّت   ونَ َيُقولُ   ،َاملُْؤِمنَِني  َوَما    ؟ َمْن 

  .)١( )»؟َوَمْن إَِماُمَك  ؟ َوَمْن َنبِيَُّك  ؟ِدينَُك 

  ا ا: اد  اة:

  ت يف القرب؟ هل يرجع امليِّ 

  وما هي حقيقة منكر ونكري؟ 

حقيقة قال العلامء بلزوم اإليامن هبا  ثت عن الفقرة والروايات الرشيفة حتدَّ 

  هنا نسأل: وم يف النقاط السابقة، ما تقدَّ  عىلٰ 

مَ   -أ   منكر ونكري  امليِّ لَ هل  التوحيد والنبوَّ كان يسأالن  ة  ت يف قربه حول 

  واإلمامة؟ 

أنَّ   -ب   إىلٰ   هل  يرجع  سوف  يتمَّ   امليت  لكي  جديد  من  ويعيش    احلياة 

  سؤاله؟

  توجد أقوال يف حقيقة سؤال منكر ونكري: لإلجابة عن هذين السؤالني

  ل: القول األوَّ 

روحهامليِّ   إنَّ  إليه  تعود  سوف  املَ   ،ت  قال  لَ ويأيت  ويسأالنه،  مة  كان  العالَّ

يف    بعض بدنه كام مرَّ   أو إىلٰ   ا كامالً القرب إمَّ   إليه احلياة يف   ويردُّ   : (...  املجليس

ويُ  األخبار،  بعضئَ سبعض  عن  بعضهم  األ  ل  وبعض  ويُ العقائد  ثاب  عامل، 

 
 ). ٢١١(ص  وكشف الصدق ) هنج احلقِّ ١(



 ٢١٧ ..................................................  »وأنَّ ناكرًا ونكريًا حقٌّ «: العرشونالفقرة 

وتُ عاقَ ويُ  ذلك،  بحسب  وإنَّ ضغَ ب  بعضهم،  أجساد  يف    ام ط  والضغطة  السؤال 

  .)١( ...)ةاألجساد األصليَّ 

  القول الثاين: 

  وحيتمل فيه وجهان: 

الكاشاين   اً ونكري  ًا منكر  نَّ أ   - أ   الفيض  يقول  اإلنسان،  أعامل  :    مها 

أنَّ ( بالبال  اإلنسان يف    ) املنكر(  خيطر  التي فعلها  املنكرة  األعامل  عبارة عن مجلة 

يكون اإلنسان إذا    وال يبعد أنْ ...،  لت يف اآلخرة بصورة مناسبة هلاالدنيا، فتمثَّ 

أنكره  ٰى رأ احلال  تلك  يف  املنكر  فتمثَّ ووبَّ   فعله  عليه،  نفسه  اهليخ  تلك  ة  أل 

  .)٢( )أةة أو مبدؤها من النفس بمثال مناسب لتلك النشاإلنكاريَّ 

  كني. لَ ام ليسا بمَ يظهر منه: أهنَّ 

كني ناكر ونكري أو منكر  لَ : (... واملَ  يقول الشيخ حسن زاده آميل  -ب 

  .)٣( ل ألفعال اإلنسان)م ومتثُّ  وبشري مها جتسُّ كني مبرشِّ لَ ونكري وكذلك املَ 

  دمها عمل اإلنسان. سِّ كان ولكن ُجي لَ ام مَ يظهر منه: أهنَّ 

منكر    -تها انيَّ نؤمن هبا ونعتقد بحقَّ   أنْ   بدَّ   هناك حقيقة ال  فإنَّ ،  وكيف كان

املثاليَّ -ونكري   أم  هذه  أبداننا  مع  حتصل  كانت  سواء  املباركة  ،  الزيارة  وهذه  ة، 

  حالة اإليامن هبا.  تأخذ بنا إىلٰ 

 *   *   *  

 
 ).٢٧٠/ ص ٦(ج  ) بحار األنوار ١(

 . )١٠٨٣ ص /٢ ج( ينصول الدِّ ) علم اليقني يف أُ ٢(

 ).١٣٤(ص  تعليقات عٰىل البداية والنهاية) ٣(





)٢١٩ ( 

  

  

  

  واوناد اة 

  » َوالبَْعَث َحقٌّ  ، َوَأْشَهُد َأنَّ النَّْرشَ َحقٌّ «

  الفقرة املباركة يف نقاط:  هذه  نتناول رشح

وا ا :)وا ا (  :ا  

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

، واألصل يف  )١((انتشارًا) احلياة بعد املوت، ينرشهم اهللا تعاىلٰ   :النشور -  ١

ا يرادف النرش احلرش حيث ورد  وممَّ ،  )٢( بهفتح يشء وتشعُّ   (نرش) هو الداللة عىلٰ 

املجمع   هو  واحلرش  القيامة،  يوم  احلرش  معناه:  ُحي يف  القوم َرش الذي  إليه    )٣(  ،

  وسيأيت يف الفقرة التالية. 

تعاىلٰ البعث:    -  ٢ اهللا  كبعث  يوم    اإلرسال  البعث  ويوم  القبور،  يف  من 

  .)٥( ، واألصل يف (بعث) اإلثارة)٤( القيامة، وبعثته من نومه فانبعث أي انتبه

 :ما ا)وا ا( :آن اا   

  ة، منها: املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ ورد ذكر 

 
 ). ٢٥٢/ ص ٦للفراهيدي (ج  العني )١(

 ).٤٣٠/ ص ٥(ج  معجم مقاييس اللغة )٢(

 ). ٩٢/ ص ٣للفراهيدي (ج  العني )٣(

 ). ١١٢/ ص ٢للفراهيدي (ج  العني )٤(

 ).٢٦٦/ ص ١(ج  معجم مقاييس اللغة )٥(
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 :ا ا)وا ا( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

َمَواطَِن  : «  قال رسول اهللا  -   ١ َسبَْعِة  َنافٌِع ِيف  َبيْتِي  َأْهِل  َوُحبُّ  ُحبِّي 

َعظِيَمةٌ  َاْلَوَفاةِ   : َأْهَواُهلُنَّ  َاْلَقْربِ   ،ِعنَْد  َالنُُّشورِ   ، َوِيف  َاْلكِتَاِب   ، َوِعنَْد  َوِعنَْد    ، َوِعنَْد 

َساِب  اطِ  ، َوِعنَْد َاملِْيَزانِ  ،َاْحلِ َ   .)١( »َوِعنَْد َالرصِّ

بَِمَحاِسِن  «...  :    وعنه  -  ٢ وَها  َوَباِرشُ َاْآلَجاِل،  َمَواِعيَد  ُدوا  َتَرصَّ

بِالنُُّفوسِ ...َاْألَْعَاملِ  َفَكَأنَُّكْم  َقْد  ،  َوبِاملََواِريِث  ُعِرَيْت،  َقْد  َوبِاْألَْبَداِن  ُسلِبَْت،  َقْد   

َفتَِصُري   َال   - ُقِسَمْت،  َالدَّ َذا  َوَاْهلَيْ َيا  َوَاْجلََامِل  أَ ِل  اَء،    إَِىلٰ   - ِة  ٍة َغْربَ َوَحمَلَّ َشْعثَاَء،  َمنِْزَلٍة 

ُم َعَىلٰ  ُلُه، َحتَّ   َفتُنَوَّ اُرُه، َوَملَّ ُعامَّ َك ِيف َحلِْدَك، ِيف َمنِْزٍل َقلَّ ُزوَّ ُتَشقَّ َعِن َاْلُقبُوِر    ٰى َخدِّ

  .)٢( ...»َالنُُّشورِ  َوُتبَْعَث إَِىلٰ 

َما فِيِهْم    َيبَْعُث ِشيَعتَنَا َيْوَم َاْلِقيَاَمِة َعَىلٰ   إِنَّ َاهللاَ«:  عبد اهللا    أيبعن    -  ٣

ًة ُوُجوُهُهمْ ِمْن ُذُنوٍب  ِه ُمبْيَضَّ َقْد َسُهَلْت   ، آِمنًَة َرْوَعتُُهمْ  ،َمْستُوَرًة َعْوَراُهتُمْ  ،َأْو َغْريِ

َاملََواِردُ  َدائِدُ   ، َهلُُم  َالشَّ َعنُْهُم  َياُقوٍت   ، َوَذَهبَْت  ِمْن  ُنوقًا  َيَزاُلوَن  َفَال   ،َيْرَكبُوَن   

 
 ).٤٩/ ح ٣٦٠(ص  اخلصال )١(

 ).١٣٥٣/٣/ ح ٦٥٢(ص  أمايل الطويس )٢(



، والبعث حقٌّ وأشهد «: احلادية والعرشونالفقرة   ٢٢١ ............................. »أنَّ النرش حقٌّ

ٌك ِمْن ُنوٍر َيتََألَْألُ   ، َل َاْجلَنَّةِ َيُدوُروَن ِخَال   َيَزاُلوَن  َفَال   ،ُتوَضُع َهلُُم َاملََوائِدُ   ،َعَليِْهْم ُرشُ

َساِب  َاْحلِ ِيف  َوَالنَّاُس  َاهللاِ   ، َيْطَعُموَن  َقْوُل  َوَتَعاَىلٰ   َوُهَو  كِتَابِهِ   َتبَاَرَك  يَن   : ِيف  ِ
�
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َ
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ْ
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َ
ون   .)١(»] ١٠٢و  ١٠١[األنبياء:   �اِ�ُ

  :)ا وا)  ا اا: أال اء

  .)٢( )ه حقٌّ اعتقادنا يف البعث بعد املوت أنَّ ( :   قال الشيخ الصدوق  -   ١

املفيدقال    -   ٢ املكلَّ (  :   الشيخ  أحوال  يف  رعايا  القول  من  فني 

م أربع طبقات: طبقة حيييهم اهللا ويسكنهم مع  أقول: إهنَّ :  بعد الوفاة   ة األئمَّ 

اهلوان، وطبقة أقف    تهم يف حملِّ اجلنان، وطبقة حييون ويلحقون بأئمَّ   أوليائهم يف

وأُ جوِّ وأُ   فيهم حياهتم  عىلٰ جوِّ ز  كوهنم  األموا   ز  بعد  حال  حييون  ال  وطبقة  ت، 

  .)٣( )النشور واملآب  ٰى حتَّ  املوت

  ، وجيب اعتقاد البعث بعد املوت، واحلساب، واجلزاء  (...   :  وقال  -  ٣

  .)٤( ...)والنار ة، والقصاص، واجلنَّ

احللبي   -   ٤ أبو صالح  تعاىلٰ (  :   قال  يْهَ   : وقوله 
َ
َعل َمْن   

� ُ
� 

َ
ف   �اٍن  ا 

 ٰ
َ

عىلٰ ]،  ٢٧و   ٢٦[الرمحن:    ...  َو�َبْ� فنائه    والداللة  بعد  اخللق  إعادة  وجوب 

  .)٥( )ن القرآن لهوتضمُّ ، حصول العلم بذلك من دينه  

ووجوب إيفاء الوعد واحلكمة يقتيض (  :  قال اخلواجة الطويس  -  ٥

 
 ). ١٦٦/ ح ١٧٩و ١٧٨/ ص ١للربقي (ج املحاسن  )١(

 ). ٦٤(ص ة االعتقادات يف دين اإلماميَّ  )٢(

 ). ٧٥(ص أوائل املقاالت  )٣(

 ).٣٣(ص املقنعة  )٤(

 ).٤٨٧و ٤٨٦الكايف يف الفقه (ص  )٥(
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البعث  النبيِّ   والرضورة  ،وجوب  دين  من  اجلسامين  بثبوت  مع   قاضية 

 . )١( ) إمكانه

املتقدِّ     مة العالَّ قال    -   ٦ الفقرة  رشح  للخواجةيف  أقول:  (:    مة 

،  ون عليهاملليُّ   وأطبق  ،نفي املعاد اجلسامين  فذهب األوائل إىلٰ   ،اختلف الناس هنا

بأنَّ وإنَّ  قلنا  ألنَّ ام  ممكن  مجع  ه  اإلعادة  من  املتفرِّ   املراد  جائزة    ،قةاألجزاء  وذلك 

  .)٢( )بالرضورة

يبعث    اهللا تعاىلٰ   نعتقد أنَّ (  : )ةعقائد اإلماميَّ (يف    ر قال الشيخ املظفَّ   -  ٧

اليوم  يف  جديد  خلق  يف  املوت  بعد  املطيعني    الناس  فيثيب  عباده،  به  املوعود 

اتَّ   وهذا أمر عىلٰ   ،ب العاصنيعذِّ ويُ  العقيدة  البساطة يف  فقت  مجلته وما عليه من 

السامويَّ  الرشائع  به عقيدة  والفالسفة، وال حميص    ةعليه  االعرتاف  للمسلم من 

  .)٣( )نا األكرم  هبا نبيُّ  ة جاء قرآنيَّ 

  ا ا: اد  اة:

  ة االعتقاد باملعاد:أدلَّ 

ل أحد األسئلة الكبرية التي تعيش  مثِّ ويُ   ، ينصول الدِّ االعتقاد باملعاد من أُ 

احلياة،   هذه  يف  وجوده  طيلة  وترافقه  اإلنسان  العنارص    دُّ عَ يُ ومع  من  به  اإليامن 

ة  ض لعدَّ ة تفسريات، وتعرَّ ه خضع لعدَّ ة، كام وأنَّ رشيعة سامويَّ   ة يف كلِّ األساسيَّ 

يف  ل الروح بل اجلسد العنرص األسايس  هات وموجات إنكار شديدة، وُتشكِّ بُ ُش 

ونضع الكالم عنه يف    ،تها انيَّ ثنا عنها وعن حقَّ دِّ هذه العقيدة، والفقرة الرشيفة ُحت 

  نقاط: 

 
 ). ٤٣١كشف املراد (ص  )١(

 املصدر السابق.  )٢(

 ).١٢٦(ص  ةعقائد اإلماميَّ  )٣(



، والبعث حقٌّ وأشهد «: احلادية والعرشونالفقرة   ٢٢٣ ............................. »أنَّ النرش حقٌّ

األدلَّ   -  ١ من  العديد  عىلٰ ُأقيمت  بمعن   ة  وقوعه،  وإمكان  املعاد    ٰى إثبات 

إىلٰ  األرواح  وإعادة  املوت  بعد  الناس  عن  وتقدَّ   ،األبدان  حياة  احلديث  يف  م 

املعاد وعودة بعض األرواح يف هذه احلياة، فاملعاد  الرجعة وقوع نحٍو من أنحاء  

  . دةمن املعاين أمر واقع وحقيقة متجسِّ  ٰى ولو بمعن

كان  ذُ   ، وكيف  عدَّ   رَ كِ فام  املعاد  إثبات  أدلَّ يف  تعاىلٰ ة  اهللا  عدل  فاقتضاء    ة، 

مَ   : وحكمته ورمحته إجياد املعاد، قال تعاىلٰ 
�
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ْ
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ْ
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َ
هذا فضًال عن العديد    . ) ١٢(األنعام:     َرْ�َب ِ�يهِ اَمِة ال

  ين وبحث إثبات املعاد.صول الدِّ ب أُ تُ ت يف كُ رَ كِ ة التي ذُ ة والنقليَّ ة العقليَّ من األدلَّ 

قال   آجالً،  أم  عاجالً  إليه  سنغادر  الذي  بوجودنا  مرتبطة  رضورة  فاملعاد 

مَ  :تعاىلٰ 
َ
 ك

َ
ُعوُدون

َ
ْم �

ُ
�

َ
  ). ٢٩(األعراف:   �ا بََدأ

ٰ  :للمعاد واحلرش قوله تعاىلٰ  وأروع جتسيد حيٍّ 
َ

ُظْر إِ�
ْ
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تتجسَّ ٥٠(الروم:   حقيقة  واإلحياء  فاإلماتة  حولنا)،  من  املوجودات  يف  بل    ،د 

  آثارها ونغفل يف العادة عنها.  ا ال ننظر إىلٰ كنَّ  وفينا وإنْ 

  حقيقة اإلنسان بروحه: 

رغم هذا الوضوح واجلالء يف حقيقة املوت واحلرش والنرش والبعث    -   ٢

أنَّ إالَّ  أُ     يعتربه  تعاىلٰ البعض  قال  مستبعدًا حصوله،  هؤالء:   سطورة  قول    حاكيًا 

 
َ
 ه

ْ
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َ
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َ
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�
لَِ�  ا إِال و�

َ ْ
عاد  ، إذ كيف يف نظر هؤالء يُ )٨٣(املؤمنون:    �اِطُ� األ

تُ   ؟املعدوم  الذي  أنَّ   َف لِ فالبدن  الرتاب  من  جزءًا  وصار  باملوت  له    ٰى وانعدم 

تعاىلٰ  قال  قوهلم:   بالعودة،   وَ   حاكيًا 
َ
 ق

َ
إِذ

َ
أ وا 

ُ
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  ). ٤٩(اإلرساء:    �خ
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أنَّ  هؤالء  عن  بروحه  غاب  اإلنسان  تفن وأهنَّ   ،حقيقة  وال  تنعدم  ال    ،ٰى ا 

احليِّ  من  وهي  تنعدم  تعاىلٰ   ؟القيوم   وكيف  ُروِ�   :قال  ِمْن  ِ�يِه  ُت 
ْ
خ

َ
ف
َ
  َو�

  وإنْ   ،ٰى خر ًة أُ هذه الروح سوف ترجع لكي تلتقي بالبدن مرَّ   وإنَّ   ). ٢٩(احلجر: 

  ة. يَّ والبينونة الكلّ  كان انفصاهلا عنه ليس باالنفصال التامِّ 

  حقيقة احلرش واملعاد: 

احلرش    ة آراء وأقوال: من أنَّ يف حقيقة حرش الناس يف يوم البعث عدَّ   -  ٣

بكيفيَّ  أو  الدنيا،  يف  عليها  كان  التي  احلقيقة  بنفس  هو  لإلنسان  سيكون  ة  الذي 

ُخت   ٰى خرأُ  العا لَ وأبدان  ذلك  يف  أهنَّ ق  أو  ولعلَّ مل،  عاملنا،  يف  هي  ملا  ومماثل  نظري    ا 

النصُّ املتصوَّ  به  جاء  ملا  تبعًا  واجلسامين،    ر  الروحاين  باملعاد  القول  هو  القطعي 

  علامء اإلسالم من خمتلف املدارس.   ٰى ة املشهورة لد وهي النظريَّ 

الدِّ  نصري  اخلواجة  الطويسقال  (  ين  يف  ا:  الرابعة:  الثواب  ملسألة 

بدنيَّ مَّ إومها  ،  والعقاب كاللذَّ ا  [اجلسميَّ ان  احلّس ات  واآلالم  ويَّ ة]  نفسانيَّ مَّ إة،    ان ا 

  .)١( )كالتعظيم واإلجالل

  املعاد اجلسامين والروحاين: 

ب عليه الثواب والعقاب املرتبط بحقيقة  املعاد الذي يرتتَّ  وظاهر كالمه أنَّ 

  ا كان روحاني�   فالثواب والعقاب للبدن، وإنْ   ا كان جسامني�   ه إنْ احلرش والبعث فإنَّ 

عىلٰ  مجيلةً     قال  ثمّ   ،الروح  كان  يُ (  :اجد�   عبارًة  ال  إالَّ علَ وتفصيلهام    م 

  مور ال يناهلا العقل. هذه األُ  ألنَّ ، )٢( )بالرشع

  شمول احلرش للجميع:

حقائق ال بدَّ أْن تقع فينا يومًا  النرش والبعث واحلرش    نؤمن أنَّ  أنْ  بدَّ  ال  -   ٤

 
 ). ١٠٣(ص  قواعد العقائد )١(

 . املصدر السابق )٢(



، والبعث حقٌّ وأشهد «: احلادية والعرشونالفقرة   ٢٢٥ ............................. »أنَّ النرش حقٌّ

عىلٰ ما،   جاء  الوحي  كام  وعىلٰ كيفيَّ   بأيِّ   ، لسان  كان  وقع  أيِّ   ة  نؤمن نحو  وأْن   ،  

لكلِّ   ٰى حتَّ  شموله  احليوانات    يف  أو  نعرفها  ال  التي  املخلوقات  من  املوجودات 

 َومَ :  اجلامدات، قال تعاىلٰ   ٰى والنبات بل حتَّ 
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  ). ٤٨و  ٤٧  (الكهف:

ُعوا ِمْن ُدوِن  : حرش اجلامدات قوله تعاىلٰ  عىلٰ  ا دلَّ وممَّ 
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، فام  )١( )٦و   ٥(األحقاف:    �  فِِر�نَ اد

ُحي  اجلامدات واألحجار سوف  هؤالء من  يعبده  به  َرش كان  القيامة وسيكفر   يوم 

  . يعبده من كان 

ما  : ...  يف حرش اجلامد والعنارص  : اخلامسة  ٰى الدعو : (   صدرا قال مالَّ 

الطبيعيَّ  املوجودات  من  موجود  نفسانيَّ الَّ إة  من  صوره  وله  ة  صور  لكلِّ ...  ة  

ة يف عامل الغيب هي معادها ومرجعها الذي  نفسانيَّ   ةة يف عامل الشهادة صوريَّ طبيع

  فراجع.  ،الً يف ذلك، وقد ذكر كالمًا مفصَّ )٢( )ةإليه بعد زوال املادَّ  َرش ُحي 

ة املعاد جلميع املوجودات  : (عموميَّ   د حسني الطهراين د حممّ وقال السيِّ 

والسامويَّ األرضيَّ  أنَّ ...  ة:  ة  السابقة  األبحاث  يف  ذكرنا  حيٌّ   وقد  العامل  ذو    متام 

وقدرة،  وقوَّ   وأنَّ   شعور  قدرة  ذات  واجلامدات  والنباتات  إدراك.  احليوانات  ة 

 
 ).٥٩/ املجلس ٩معرفة املعاد (ج ) ١(

 ).٢٦٣ - ٢٥٧/ ص ٥(ج  ) األسفار٢(
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تصوُّ   وعىلٰ  من  بأنَّ الرغم  تتمتَّ   رنا  ال  إالَّ اجلامدات  والعلم،  باحلياة  أهنَّ ع  ليست    ا 

  .)١( )كذلك يف حقيقة األمر 

(    ويقول باملعاد واحلرش عىلٰ   وحيكم عىلٰ يف موضع آخر:  نحو    اجلميع 

باإلنس واجلنِّ   وعىلٰ   اإلطالق والعموم.  للمعاد  اختصاص  األساس، فال  ،  هذا 

  فاملعاد لكلِّ   عامٍّ   بل املعاد واحلرش للمالئكة والنباتات واجلامدات أيضًا، وبشكلٍ 

  .)٢( )أم ما بينهام اا أم ساموي� موجود سواء كان أرضي� 

 *   *   *  

 
 ).٨ - ١/ ص ٩(ج  ) معرفة املعاد١(

 ). ٨/ ص ٩(ج  ) معرفة املعاد٢(



)٢٢٧ ( 

  

  

  واون اماة 

 َ   ،اَن َحقٌّ َواملِيزَ ،  اَد َحقٌّ َواملِْرَص   ، اَط َحقٌّ «َوَأنَّ الرصِّ

  » َحقٌّ اَب َواِحلَس   ،َواَحلْرشَ َحقٌّ 

  الفقرة املباركة يف نقاط: هذه نتناول رشح 

وا ب(: اوا ان واد واوا اا ( 

:ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

الطريق ال    نَّ إإذ    ، هو الطريق السهل  :، وقيل)١( هو الطريقالرصاط:    -  ١

  .)٢( يقتيض السهولة

يف رقبته   ٰى بمعن املرصاد:    -   ٢ وتأويله  الرصد،  من   ،    
َ

َر��ك  
�
ِإن

ِمْرَص 
ْ
ِا�

َ
والغفلة   التحذير من التهاون بأمر اهللا سبحانه وتعاىلٰ )  ١٤(الفجر:    �  ادِ �

:  املرصاد املحبس، ومنه قوله تعاىلٰ   : ، وقيل ) ٣( هبة واالستعداد للعرض عليه عن اُأل 

 
َ
َم �

�
 َجَهن

�
ْت ِ�ْرَص ِإن

َ
  ن

ً
  . ) ٤( س فيه الناس َب )، أي حمبسًا ُحي ٢١(النبأ:    �ادا

، واألصل فيه  )٥( الوزن يف اليشء قدره، وامليزان ما وزنت بهامليزان:    -   ٣

  .)٦( التعديل واالستقامة

 
 ).٣٤٩/ ص ٣(ج  معجم مقاييس اللغة )١(

 ). ٣١٣(ص  ةالفروق اللغويَّ  )٢(

 ). ١٣١(ص  ةالفروق اللغويَّ  )٣(

 ).٥٢/ ص ٣(ج  جممع البحرين )٤(

 ). ٣٨٦/ ص ٧للفراهيدي (ج  العني )٥(

 ).١٠٧/ ص ٦(ج  معجم مقاييس اللغة )٦(
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واحتسبت عليه    ،وحاسبته من املحاسبة،  )١( األشياء  هو عدُّ احلساب:    -   ٤

  .)٢( وهي األجر ،واالسم احلسبة بالكرس ، كذا، واحتسبت بكذا أجرًا عند اهللا

 :ما ب(اوا ان واد واوا اا( 

:آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 

ٰ وَ   :تعاىلٰ قوله    -   ١
َ

إِ� ُعوُهْم 
ْ
َد َ� 

َ
ك

�
 وَ   �اٍط ُ�ْستَِقيٍم  ِ�َ   �ِن

َ
يَن ال ِ

�
 ا�

�
 �ِن

 َ ِخَرةِ َعِن ا���
ْ

 بِاآل
َ
ِمنُون

ْ
َ يُؤ

َ
 اِط �

َ
  ). ٧٤و  ٧٣  (املؤمنون:  �اِكبُون

ِمْرَص  :قوله تعاىلٰ  -   ٢
ْ
ِا�

َ
� 

َ
 َر��ك

�
  ). ١٤(الفجر:    �اِد إِن

ِكتَ اُهللا    :تعاىلٰ قوله    -  ٣
ْ
ال  

َ
َزل

ْ
ن
َ
أ ِي 

�
ِم�َ ا�

ْ
َوا� َق� 

ْ
بِا� َومَ اَب   

َ
 ان

َ
ِر�ك

ْ
يُد ا 

ِر�ٌب 
َ
 ق

َ
اَعة  ا�س�

�
َعل

َ
  ). ١٧:  ٰى (الشور  �ل

تُمْ   : تعاىلٰ قوله    -   ٤
ْ
تِل

ُ
ق ْو 

َ
أ ُمت�ْم   ْ�ِ

َ
ٰ   َول

َ
�ِ

َ
    إل

َ
ون ُ َ

�
ْ ُ
�   �اهللاِ 

  ). ١٥٨ عمران:  (آل

ا َمْن    : تعاىلٰ قوله    - ٥ م�
َ
أ
َ
وِ�َ ِكتَ ف

ُ
رَ أ

ْ
ُم اق

ُ
 هاؤ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
  ُءوابَُه �ِيَِمينِِه �

ْ
ا ِكتا�ِيَه

�  
َ

 ُ�ال
�

�
َ
ُت أ

ْ
 َظنَن

�
 ٍق ِحسَ إِ�

ْ
  ).٢٠و ١٩ة: (احلاقَّ   �ا�ِيَه

 :ا ب(اوا ان واد واوا اا( 

:ت اواا   

  منها:  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، 

  ، «َيا َزْيدُ :  َفَقاَل   ،  َأِيب َعبِْد َاهللاِ  َدَخْلُت َعَىلٰ   :قال  ،ام عن زيد الشحَّ   - ١

ْد ِعبَاَدةً  :  َفَقاَل ِيل   : َقاَل   ؟ َنَعيَْت إَِيلَّ َنْفِيس ُجِعْلُت فَِداكَ   : َقاَل   ، َوَأْحِدْث َتْوَبًة»  ، َجدِّ

 
 ). ١٤٩/ ص ٣للفراهيدي (ج  العني )١(

 ). ١١٠/ ص ١للجوهري (ج  الصحاح )٢(



، «: الثانية والعرشونالفقرة  ... وأنَّ الرصاط حقٌّ  ٢٢٩ .............................  » واملرصاد حقٌّ

َأُكوُن    َوَكيَْف ِيل َأنْ   :َوُقْلُت   : َقاَل   ،َوَأْنَت ِمْن ِشيَعتِنَا»  ،َما ِعنَْدَنا َخْريٌ َلَك   ، «َيا َزْيدُ 

ِشيَعتُِكمْ  ِيل   : َقاَل   ؟ِمْن  ِشيَعتِنَا  :َفَقاَل  ِمْن  َوِحَساُب    ، «َأْنَت  َوَاملِْيَزاُن  اُط  َ َالرصِّ إَِليْنَا 

مِ َألَنَّ   َوَاهللاِ   ،ِشيَعتِنَا بُِكْم  َأْرَحُم  بَِأْنُفِسُكمْ ا  ِيف    ، نُْكْم  َوَرفِيِقَك  إَِليَْك  َأْنُظُر  َكَأينِّ 

  .)١( »َدَرَجتَِك ِيف َاْجلَنَّةِ 

اِء إَِىلٰ    َسِمْعُت َأَبا َعبِْد َاهللاِقال:    ،نعن مقرِّ   - ٢   َيُقوُل: «َجاَء اِْبُن َاْلَكوَّ

ٰ ،  َيا َأِمَري َاملُْؤِمنِنيَ   :َفَقاَل ،  َأِمِري َاملُْؤِمنَِني  
َ َ

رَ   َو�
ْ
ع

َ ْ
 اِف رِجَ األ

� ُ
� 

َ
ون

ُ
ِرف

ْ
ع

َ
� 

ٌ
  ال

َعَىلٰ   : َفَقاَل ]،  ٤٦[األعراف:    اُهمْ �ِِسيمَ  َأْنَصاَرَنا    ، َاْألَْعَراِف   َنْحُن  َنْعِرُف 

َال   ،بِِسيَامُهمْ  َالَِّذي  َاْألَْعَراُف  َاهللاَُوَنْحُن  ُيْعَرُف        ََّمْعِرَفتِنَا  إِال َوَنْحُن    ،بَِسبِيِل 

ُفنَا َاهللاُ  ُيَعرِّ َاْلِقيَاَمِة َعَىلٰ     َاْألَْعَراُف  اطِ   َيْوَم  َ َاْجلَنَّةَ َفَال   ،َالرصِّ  َمْن َعَرَفنَا  إِالَّ    َيْدُخُل 

إِالَّ   َوَال   ، َوَعَرْفنَاهُ  َالنَّاَر  َوَأْنَكْرَناهُ   َيْدُخُل  َأْنَكَرَنا  اَهللاَ  ، َمْن  َوَتَعاَىلٰ   إِنَّ  َشاَء    َتبَاَرَك  َلْو 

َنْفَسهُ  َاْلِعبَاَد  َف  ُيْؤتَ   ،َلَعرَّ َالَِّذي  َوَاْلَوْجَه  َوَسبِيَلُه  اَطُه  َوِرصَ َأْبَواَبُه  َجَعَلنَا    ٰى َوَلكِْن 

َل َعلَ َفَمْن َعَدَل َعْن َوَال ،  ِمنْهُ  َ َيتِنَا َأْو َفضَّ ُْم َعِن َالرصِّ َنا َفإِهنَّ   َفَال ،  اكِبُونَ اِط َلنَيْنَا َغْريَ

بِهِ  َالنَّاُس  َمِن اِْعتََصَم  إَِىلٰ َوَال   ،َسَواٌء  َالنَّاُس  َذَهَب  َسَواٌء َحيُْث  ُيْفَرُغ      َكِدَرٍة  ُعيُوٍن 

يٍَة َجتْ   َوَذَهَب َمْن َذَهَب إَِليْنَا إَِىلٰ   ،َبْعُضَها ِيف َبْعضٍ 
َاُعيُوٍن َصافِ  َنَفاَد  َال  ،ِري بَِأْمِر َرهبِّ

  .)٢( » اِْنِقَطاعَ َهلَا َوَال 

وُح  « :    قال: قال النبيُّ ،  عن جابر، عن أيب جعفر    -   ٣ ِين َالرُّ َأْخَربَ

ُه إَِذا َوَقَف َاْخلََال َال  َاْألَِمُني َأنَّ َاَهللا لَِني  إَِلَه َغْريُ َوَاْآلِخِريَن ُأِيتَ بَِجَهنََّم ُتَقاُد  ئَِق َوَمجََع َاْألَوَّ

ِزَمامٍ  يِْف ...،  بَِأْلِف  َالسَّ ِمَن  َوَأَحدُّ  ْعِر  َالشَّ ِمَن  َأَدقُّ  اٌط  ِرصَ َعَليَْها  ُيوَضُع  َعَلْيِه    ، ُثمَّ 

َقَناِطرَ َثَال  ْمحَةُ   َاْألُوَىلٰ   : ُث  َوَالرَّ َاْألََماَنُة  َالصَّ   ، َعَليَْها  َعَليَْها  َعَلْيَها    ، ةُ َال َوَالثَّاِنَيُة  َوَالثَّالَِثُة 

هُ َربُّ َاْلَعاملََِني َال  ْمحَُة َوَاْألََماَنةُ   ، َفيَُكلَُّفوَن َاَملَمرَّ َعَليَْها ،   إَِلَه َغْريُ َفِإْن َنَجْوا    ، َفتَْحِبُسُهُم َالرَّ

 
 ). ١٥/ ح ١اب / ب٦/ ج ٢٨٥(ص بصائر الدرجات ) ١(

 ). ٩/ باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ح ١٨٤/ ص ١(ج الكايف  )٢(
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َال  َوُهَو   )، َجلَّ ِذْكُرهُ ( َربِّ َاْلَعاملََِني  ِإَىلٰ  ٰى َفِإْن َنَجْوا ِمْنَها َكاَن َاُملْنتَهَ  ، ةُ ِمْنَها َحَبَستُْهُم َالصَّ

ِمْرَص :  َتَباَرَك َوَتَعاَىلٰ   َقْوُل َاِهللا
ْ
ِا�

َ
� 

َ
 َر��ك

�
  . ) ١( ...» ] ١٤[الفجر:    �اِد  ِإن

ِذي َمْن َدَخَل    َوَنْحُن َسبِيُل َاهللاِ   : «... عن أيب جعفر  ،عن سعد  - ٤ َالَّ

ْصنِ  َمامُ  ،َعَليِْه ُيَطاُف بِاْحلِ ْصُن ُهَو َاْإلِ ُ ِعنَْد ُرْؤَيتِهِ  ،َوَاْحلِ َكاَنْت َلُه َيْوَم َاْلِقيَاَمِة   ،َفيَُكربِّ

بِْع َوَما فِيِهنَّ وَ  بِْع َوَاْألََرِضَني َالسَّ َامَواِت َالسَّ َما َبيْنَُهنَّ  َصْخَرٌة َأْثَقُل ِيف ِميَزانِِه ِمَن َالسَّ

تَُهنَّ  ًة َوَنَظرًا َيا  «:  َفَقاَل   ؟ َوَما َاملِْيَزانُ   ،َيا َبا َجْعَفرٍ   : ُقْلُت   ،»َوَما َحتْ إِنََّك َقِد اِْزَدْدَت ُقوَّ

َاهللاِ  ،َسْعدُ  ْخَرةُ     َرُسوُل  َاملِْيَزانُ   ، َالصَّ َاهللاِ  ، َوَنْحُن  َقْوُل  َمامِ   َوَذلَِك  َاْإلِ :  ِيف 

 وَم ا��
ُ
ِقْسِط ِ�َق

ْ
  .)٢( »]٢٥[احلديد:   اُس بِال

َسيِِّدي َعِيلِّ ْبَن    َدَخْلُت َعَىلٰ قال:    ، عن عبد العظيم بن عبد اهللا احلسني  -   ٥

ٍد     : َقاَل   ، ا»َأْنَت َولِيُّنَا َحق�   ، «َمْرَحبًا بَِك َيا َأَبا َاْلَقاِسمِ :  َفَلامَّ َبُرصَ ِيب َقاَل ِيل   ، ُحمَمَّ

َلهُ  َاهللاِ  :َفُقْلُت  َرُسوِل  ْبَن  ِدينِي  ،َيا  َعَليَْك  َأْعِرَض  َأْن  ُأِريُد  َكانَ   ،إِينِّ  ا  َمْرِضي�   َفإِْن 

َيا َأَبا َاْلَقاِسِم» :  َفَقاَل ،    َاهللاَ  ٰى َأْلقَ   ٰى َثبَتُّ َعَليِْه َحتَّ  إِنَّ    :إِينِّ َأُقوُل   :َفُقْلُت   ،«َهاِت 

ءٌ   ،َواِحدٌ   َتبَاَرَك َوَتَعاَىلٰ   َاهللاَ ْينِ   ، َليَْس َكِمثْلِِه َيشْ ْبَطاِل َوَحدِّ    : َخاِرٌج َعِن َاْحلَدَّ َحدِّ َاْإلِ

َوَال   ، َالتَّْشبِيهِ  بِِجْسٍم  َليَْس  ُه  ُصوَرةٍ َوإِنَّ َوَال َوَال   ،   َعَرٍض  َجْوَهرٍ   ُم    ،   ُجمَسِّ ُهَو  َبْل 

َورِ   ، َاْألَْجَسامِ  ُر َالصُّ ٍء َوَمالُِكُه    ، َوَخالُِق َاْألَْعَراِض َوَاْجلََواِهرِ   ، َوُمَصوِّ َوَربُّ ُكلِّ َيشْ

داً   .َوَجاِعُلُه َوُحمِْدُثهُ     َنبِيَّ َبْعَدُه إَِىلٰ َفَال   ،َعبُْدُه َوَرُسوُلُه َخاَتُم َالنَّبِيِّنيَ     َوإِنَّ ُحمَمَّ

َاْلِقيَاَمةِ  َ   . َيْوِم  َالرشَّ َخاِمتَُة  يَعتَُه  َرشِ إَِىلٰ َفَال   ،ائِعِ َوإِنَّ  َبْعَدَها  يَعَة  َرشِ َاْلِقيَاَمةِ       . َيْوِم 

َماَم َوَاْخلَلِيَفَة َوَوِيلَّ َاْألَْمرِ   :َوَأُقوُل  َاْإلِ ُثمَّ    ، َبْعَدُه َأِمُري َاملُْؤِمنَِني َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب   إِنَّ 

ُد ْبُن َعِيلٍّ   ،ُثمَّ َعِيلُّ ْبُن َاْحلَُسْنيِ   ،ُثمَّ َاْحلَُسْنيُ   ،َاْحلََسنُ  دٍ   ، ُثمَّ ُحمَمَّ ُثمَّ    ،ُثمَّ َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ

َجْعَفرٍ   ٰى ُموَس  ُموَس   ، ْبُن  ْبُن  َعِيلُّ  َعِيلٍّ   ، ٰى ُثمَّ  ْبُن  ُد  ُحمَمَّ َيا   ،ُثمَّ  َأْنَت    . َي َمْوَال   ُثمَّ 

 
 ). ٤٨٦/ ح ٣١٢/ ص ٨(ج الكايف  )١(

 ). ١٢/ ح ١٨/ باب ٦/ ج ٣٣٢و ٣٣١(ص بصائر الدرجات ) ٢(



، «: الثانية والعرشونالفقرة  ... وأنَّ الرصاط حقٌّ  ٢٣١ .............................  » واملرصاد حقٌّ

اِْبنِي :    َفَقاَل  َاْحلََسُن  َبْعِدي  َبْعِدهِ   ، «َوِمْن  ِمْن  ِباْخلََلِف  لِلنَّاِس    : َقاَل   ، » ؟ َفَكْيَف 

ُه َال :  َقاَل   ؟ َي َيا َمْوَال   ، َوَكْيَف َذاكَ   : َفُقْلُت   َحيِلُّ ِذْكُرُه ِباْسِمِه  َوَال   ، َشْخُصهُ   ٰى  ُيرَ «ِألَنَّ

َوُظْلامً   َخيُْرَج   ٰى َحتَّ  َجْورًا  ُمِلَئْت  َكَام  َوَعْدًال  ِقْسطًا  َاْألَْرَض    :َفُقْلُت   : َقاَل   ، » َفَيْمَألَ 

َاِهللا  : َوَأُقوُل   . َأْقَرْرُت  َوِيلُّ  َولِيَُّهْم  َاهللاِ   ، ِإنَّ  َعُدوُّ  ُهْم  َاِهللا  ، َوَعُدوَّ َطاَعُة    ، َوَطاَعتَُهْم 

َاِهللا َمْعِصَيُة  َاْلَقْربِ َحقٌّ أَ ْس َوَاَمل   ، َاملِْْعَراَج َحقٌّ   ِإنَّ   : َوَأُقوُل   . َوَمْعِصَيتَُهْم  ِيف  َاْجلَنََّة    ، َلَة  َوِإنَّ 

اَط َحقٌّ   ، َوَالنَّاَر َحقٌّ   ، َحقٌّ  َ  وَ   ، َوَاملِْيَزاَن َحقٌّ   ، َوَالرصِّ
َ

 ال
ٌ
آِ�َية  

َ
اَعة  ا�س�

�
ن

َ
ا  َرْ�َب ِ�يهَ أ

بُوِر  
ُ
ق
ْ
 َمْن ِ� ال

ُ
ْبَعث

َ
 اَهللا �

�
ن

َ
َاْلَواِجَبَة َبْعَد    : َوَأُقوُل ].  ٧[احلّج:    �َوأ َاْلَفَراِئَض  ِإنَّ 

َال   : ةِ يَ َاْلَوَال  َكاةُ   ، ةُ َالصَّ ْومُ   ، َوَالزَّ َهادُ   ، َوَاْحلَجُّ   ، َوَالصَّ ِباملَْعُروِف   ، َوَاْجلِ َوَالنَّْهُي    ، َوَاْألَْمُر 

ٍد   . َعِن َاُملْنَكرِ  ِذي ِاْرَتَضاُه    ِديُن َاِهللا  َهَذا َوَاِهللا  ، «َيا َأَبا َاْلَقاِسمِ :  َفَقاَل َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ َالَّ

ْنَي اِبِت ِيف َاْحلَيَ ِباْلَقْوِل َالثَّ   َثبَّتََك َاُهللا  ، َفاْثُبْت َعَلْيهِ   ، لِِعَباِدهِ    .) ١( » َاْآلِخَرةِ   ] ِيف [ ا وَ اِة َالدُّ

اا واد واان (  ا اا: أال اء

  :)وا واب

الصدوق  -  ١ الشيخ  الرصاط::    قال  يف  االعتقاد  يف    (باب  اعتقادنا 

    :قال تعاىلٰ ،  مجيع اخللق  عليه ممرُّ   م، وأنَّ جهنَّ  ه جرس، وأنَّ ه حقٌّ الرصاط أنَّ 
ْ
َو�ِن

 وَ 
�

ُ�ْم إِال
ْ
 ِمن

َ
ٰ ارُِدها �

َ َ
� 

َ
ِضي�ا    ن

ْ
 َمق

ً
ما

ْ
 َحت

َ
والرصاط يف  ]،  ٧١[مريم:    �َر��ك

  عىلٰ   زاً اأعطاه اهللا جو   الدنيا وأطاعهمج اهللا، فمن عرفهم يف  جَ وجه آخر اسم ُح 

النبيُّ .  م يوم القيامةالرصاط الذي هو جرس جهنَّ َعِيلُّ «:  لعيلٍّ     وقال  إَِذا    ، َيا 

ئِيُل َعَىلٰ  اِط، َفَال  َكاَن َيْوُم َاْلِقيَاَمِة َأْقُعُد َأَنا َوَأْنَت َوَجْربَ َ اِط إِالَّ    َجيُوُز َعَىلٰ َالرصِّ َ   َالرصِّ

  .)٢( )َيتَِك» َمَعُه َبَراَءٌة بَِوَال َمْن َكاَنْت 

 
 ). ١/ ح ٣٧/ باب ٣٨٠و ٣٧٩(ص ين كامل الدِّ ) ١(

 ). ٧٠(ص  ةاالعتقادات يف دين اإلماميَّ ) ٢(
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الرصاط  (  :   يف رشح عبارة الشيخ الصدوق    قال الشيخ املفيد   -   ٢

الصواب، [وله    ه طريق إىلٰ ، ألنَّ ين رصاطاً ي الدِّ مِّ فلذلك ُس   يف اللغة هو الطريق، 

ومن معناه قال أمري  . رصاطاً  ته  يَّ ة من ذرّ املؤمنني واألئمَّ  ألمري  ي] الوالءمِّ ُس 

َاهللاِ«:  املؤمنني   اُط  ِرصَ َاْلُوْثقَ   ،َاملُْستَِقيمُ   َأَنا  َال   ٰى َوُعْرَوُتُه  تِي  اِْنِفَص َالَّ َهلَ   ،  »ااَم 

  اهللا سبحانه.  ك به طريق إىلٰ معرفته والتمسُّ  يعني: أنَّ 

بأنَّ  اخلرب  جاء  إىلٰ   وقد  القيامة  يوم  يمرُّ اجلنَّ  الطريق  كاجلرس  الناس،    ة  به 

اهللا    وهو رسول  يمينه  عن  يقف  الذي  شامله  الرصاط  أمري    وعن 

قِ ،    املؤمنني من  النداء  تعاىلٰ بَ ويأتيهام  اهللا  ِقيَ :  ل 
ْ
ل
َ
اٍر  أ

�
ف

َ
ك  

� ُ
� َم 

�
َجَهن  �ِ ا 

  . ]٢٤[ق:    � َعنِيدٍ 

أنَّ  اخلرب  إالَّ وجاء  القيامة  يوم  الرصاط  يعرب  ال  من   ه  براءة  معه  من كان 

النار   بن أيب طالب    عيلِّ  بأنَّ .  من  أدّق   وجاء اخلرب  الشعرة   الرصاط   ،من 

عىلٰ   وأحدّ  السيف  أنَّ .  الكافر   من  بذلك  عىلٰ واملراد  قدم  لكافر  تثبت  ال   ه 

شدَّ  من  القيامة  يوم  ماالرصاط  وخماوفها،   ة  القيامة  يوم  أهوال  من  يلحقهم 

كالذي عليه  يمشون  أدّق   ءاليش   يميش عىلٰ   فهم  هو  وأحدّ   الذي  الشعرة   من 

 من السيف.

ملا  مرضوب  مثل  الشدَّ   يلحق   وهذا  من  عىلٰ الكافر  عبوره  يف  الرصاط،    ة 

منه أهوال   ٰى ة وير اجلنَّ  يرشف العبد منه إىلٰ  النار،  ة وطريق إىلٰ اجلنَّ  وهو طريق إىلٰ 

يُ   النار.   :  فلهذا قال اهللا تعاىلٰ   ،  به عن الطريق املعوجعربَّ وقد 
َ
 َوأ

َ
ه  

�
 ن

َ
اِ�  ا ِ�َ ذ

 
ً
إىلٰ فميَّ ]،  ١٥٣[األنعام:    ُ�ْستَِقيما دعا  الذي  بني طريقه  الدِّ   ز  من  ين،  سلوكه 

  فيام أمر به عباده من الدعاء وتالوة القرآن:  وقال اهللا تعاىلٰ   الضالل.  ق رُ وبني طُ 

 َ ا ا���
َ
ِدن

ْ
ُمْستَِقيَم  اه

ْ
ما سواه رصاط غري    أنَّ   عىلٰ   فدلَّ ]،  ٦[الفاحتة:    �اَط ا�

تعاىلٰ   مستقيم.  اهللا  العصيان،    ورصاط  طريق  الشيطان  ورصاط  اهللا،  دين 



، «: الثانية والعرشونالفقرة  ... وأنَّ الرصاط حقٌّ  ٢٣٣ .............................  » واملرصاد حقٌّ

األصل  والرصاط بيَّ   عىلٰ   -   يف  هو    - اه  نَّما  القيامة  يوم  والرصاط  الطريق،  هو 

  .)١( )- مناه ما قدَّ  عىلٰ  - ة أو النار  اجلنَّ إىلٰ  الطريق املسلوك 

الصدوق   -   ٣ الشيخ  (باب    قال  عىلٰ :  التي  العقبات  يف  طريق    االعتقاد 

ة اسم فرض، أو  دَ حِ   عقبة منها عىلٰ   سم كلِّ ا هذه العقبات    اعتقادنا يف ذلك أنَّ   املحرش: 

هني.  أو  إىلٰ   ٰى انته   ٰى فمت   أمر،  قرصَّ   اإلنسان  قد  فرض، وكان  اسمها     يف ذلك عقبة 

مه أو  خرج منه بعمل صالح قدَّ   فإنْ ،  اهللا فيها   عندها وطولب بحقِّ   َس ِب الفرض، ُح 

س عند  َب عقبة، وُحي   . فال يزال يدفع من عقبة إىلٰ ٰى خر أُ  عقبة  برمحة تداركه نجا منها إىلٰ 

انته   فإنْ   اسمها.   ٰى  فيه من معن قرصَّ   ل عامَّ َئ س عقبة، فُي   كلِّ  دار    إىلٰ   ٰى سلم من مجيعها 

، وسكن جوار  معها أبداً   وسعد سعادة ال شقاوة   ، البقاء، فحيي حياة ال موت فيها أبداً 

  عىلٰ   َس ِب ُح   وإنْ   يقني والشهداء والصاحلني من عباده. والصدِّ   جه جَ اهللا مع أنبيائه وُح 

بحقٍّ  ينجه عمل صالح قرصَّ   عقبة فطولب  فلم  فيه،  اهللا  قدَّ     من  أدركته    مه، وال 

  ها عىلٰ العقبات كلُّ وهذه  م نعوذ باهللا منها. جهنَّ  يف   ٰى ت قدمه عن العقبة فهو رمحة، زلَّ 

لون عن والية  ئَ س فيُ   ، اسم عقبة منها: الوالية، يوقف مجيع اخلالئق عندها   الرصاط. 

يأِت   ٰى فمن أت ،  ة من بعده  املؤمنني واألئمَّ   أمري  مل  بقي    هبا   هبا نجا وجاز، ومن 

تعاىلٰ ٰى فهو  قوله  ُهْم َ�سْ   : ، وذلك 
�
إِ� وُهْم 

ُ
  ئُو َوقِف

َ
ون

ُ
��    :واسم  ].  ٢٤[الصافَّات

ِمرَْص :  عقبة منها: املرصاد، وذلك قوله تعاىلٰ 
ْ
ِا�

َ
� 

َ
 َر��ك

�
  . ) ٢(   ]) ١٤[الفجر:    �اِد  ِإن

الصدوق   -   ٤ الشيخ  وامليزان:  قال  احلساب  يف  االعتقادات  (باب   :  

جه. فحساب  جَ ه ُح ، ومنه ما يتوالَّ ه اهللا تعاىلٰ منه ما يتوالَّ .  ام حقٌّ اعتقادنا فيهام أهنَّ 

ٰ ه اهللا  يتوالَّ   ة  ل واألئمَّ ُس األنبياء والرُّ  حساب أوصيائه،    نبيٍّ   كلُّ   ، ويتوىلَّ

 ٰ األُ   ويتوىلَّ حساب  تعاىلٰ   م. مَ األوصياء  عىلٰ   واهللا  الشهيد  والرُّ   هو  ل،  ُس األنبياء 

 
 ). ١١١ - ١٠٨(ص ة اعتقادات اإلماميَّ ) تصحيح ١(

 ). ٧٢و ٧١(ص ة ) االعتقادات يف دين اإلماميَّ ٢(
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عىلٰ  الشهداء  عىلٰ واألئمَّ ،  األوصياء  وهم  شهداء  قوله  ،  الناس  ة    : وذلك 

 ََهد
ُ
ش ونُوا 

ُ
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ش يُْ�ْم 

َ
َعل  

ُ
ا�ر�ُسول  

َ
َوَ�ُ�ون   ا��اِس 

 :  وقوله  ]،  ١٤٣  [البقرة:
َ
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ْ
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َ
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ُ
ل
ْ
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ْ
ِمن  

ٌ
املؤمنني.]،  ١٧[هود:    اِهد أمري  ْنَ :  وقال    والشاهد 

َ
إِ�  

�
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يْنَ   �اَ�ُهْم  إِيَ 
َ
َعل  

�
إِن م� 

ُ
ِحسَ �   َل ئِ وُس   . ]٢٦و  ٢٥[الغاشية:    �  اَ�ُهمْ ا 

َموَ عن قول اهللا:     الصادق
ْ
َضُع ا�

َ
ِقْسَط  َون

ْ
ال ِقيَ اِز�َن 

ْ
ال  ِ�َْوِم 

َ
ال

َ
ُم  اَمِة ف

َ
ل

ْ
ظ

ُ
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ئا

ْ
�

َ
ٌس ش

ْ
ف
َ
�    :١( )َاملََواِزيُن َاْألَْنبِيَاُء َوَاْألَْوِصيَاُء»«قال:  ]، ٤٧[األنبياء(.  

املحقِّ   -  ٥ احليلِّ قال  هبام  وأمَّ (:    ق  اإلقرار  فيجب  والرصاط  امليزان  ا 

واألخبار والقرآن  معن.  لإلمجاع  يُ   ٰى ويكون  ما  بني  عرَ امليزان  التفاوت  به  ف 

من   ة، وهذااجلنَّ  عليه إىلٰ   ه جرس يمرُّ ، وقد قيل: إنَّ والرصاط طريق احلقِّ   األعامل. 

أنَّ  غري  األوَّ   املمكن،  يدلُّ التأويل  تعاىلٰ   ل  قوله  ُمرَْسِلَ�    :عليه 
ْ
ا� ِمَن 

َ
�  

َ
ك

�
  �إِن

 ٰ
َ َ

  .)٢( )أي دين حقٍّ ]، ٤و  ٣[يس:   �اٍط ُ�ْستَِقيٍم ِ�َ  �

العالَّ   -  ٦ بكلِّ (   :  مةقال  اإلقرار  الن  جيب  به  جاء  األُ   بيُّ ما  مور  من 

الرص  ،املمكنة هو عىلٰ فمن ذلك  األخبار جرس ممدود عىلٰ   اط    ما ورد يف بعض 

به أقدام أهل   ة ويزلُّ تعربه أهل اجلنَّ ،يفم أدّق من الشعر وأحّد من السمتن جهنَّ 

  م ويمرُّ ه جرس جهنَّنَّ أمن    ) االعتقادات(ح به ابن بابويه يف  ار، ويوافقه ما رصَّ الن

تان ولسان وشاهني يوزن  وامليزان هو يف املشهور ميزان له كفَّ   . عليه مجيع اخللق

  .)٣( )به األعامل، وقد ورد تفسريه بذلك يف بعض األحاديث 

 
 ). ٧٤و ٧٣(ص ة االعتقادات يف دين اإلماميَّ  )١(

 ). ١٤٠(ص ين صول الدِّ املسلك يف أُ ) ٢(

 ).٢١٢(ص الباب احلادي عرش ) ٣(



، «: الثانية والعرشونالفقرة  ... وأنَّ الرصاط حقٌّ  ٢٣٥ .............................  » واملرصاد حقٌّ

  دا :ا ة:اا  

  يبدأ نفخ الصور؟ متىٰ 

العامل اآلخر عرب   ر له يف الدنيا وينتقل إىلٰ يقيض اإلنسان ما هو مقدَّ   بعد أنْ 

ثنا به  ما حتدَّ   تأيت الرجعة عىلٰ   أنْ   إىلٰ   املوت، يعيش يف ذلك العامل ما شاء اهللا تعاىلٰ 

حني أوان عامل القيامة   إىلٰ  ٰى يف عامل الربزخ من يبق ٰى عنها، فريجع من يرجع، ويبق

مبدأ احلرش هو نفخ الصور، قال    أنَّ   ت النصوص عىلٰ واحلرش والبعث، وقد دلَّ 

   :تعاىلٰ 
َ
إِذ

َ
ف وِر  ا�ص�  �ِ  

َ
دَ َونُِفخ

ْ
ج

َ ْ
األ ِمَن  ُهْم  ٰ ا 

َ
إِ�    اِث 

َ
ون

ُ
ِسل

ْ
يَ�   � َر��ِهْم 

   :)، وقال تعاىلٰ ٥١  (يس:
َ
إِذ

َ
  يَ ا ُهْم �ِ ف

َ
ُظُرون

ْ
ن
َ
)، فتأيت هذه  ٦٨ (الزمر:   �اٌم �

م احلديث عنه  ما تقدَّ   النفخة لتأذن لألبدان بقدرة بارئها لاللتحاق باألرواح عىلٰ 

  مة. يف الفقرة املتقدِّ 

  ما هي حقيقة النفخ؟ 

ام هو كناية عن حدث  ، إنَّ يمن النفخ هو النفخ يف بوٍق مادِّ   ليس املقصود

ة يف تلك العوامل، حني ذاك تبدأ  يَّ ال حاجة للوسائل املادّ عظيم وحادث مهول، إذ  

للحساب   متهيدًا  األعامل  الفقرة من وزن  إليها  التي أشارت  القيامة  مراحل يوم 

عىلٰ  تعاىلٰ   والعبور  قال  َ�وَ   : الطريق،  ْت 
َ
ل
ُ
ق
َ
� َمْن 

َ
� َق� 

ْ
ا� يَْوَمئٍِذ   

ُ
َوْزن

ْ
اِز�نُُه َوا�

 ِ
َ

و�
ُ
أ
َ
  ف

َ
ِلُحون

ْ
ُمف

ْ
 ُهُم ا�

َ
ْت َ�وَ   �ك

�
ف

َ
ِ َوَمْن خ

َ
و�

ُ
أ
َ
َسُهْم اِز�نُُه ف

ُ
ف
ْ
�
َ
وا أ ُ�ِ

َ
يَن خ ِ

�
 ا�

َ
ك

 بِمَ 
َ
� بِآيَ ا    اتِنَ نُوا 

َ
ِلُمون

ْ
ظ

َ
� لكلِّ ٩و   ٨  (األعراف:   �ا  يكون  األعامل  ووزن   ،(  

الصوم   مقياسه  والصوم  الكاملة،  الصالة  مقياسها  فالصالة  بحسبه،  يشء 

ة  ها العقيدة احلقَّ قاس به، ومن أمهّ يُ   اله ميزانًا حق�   عمل فإنَّ   وهكذا كلُّ   ،الكامل

  مة. ما نطقت به الروايات املتقدِّ  عىلٰ    والوالء ألهل البيت 

  كيف توزن األعامل؟ 

تُ  اإلنسان  أعامل  وزن  ٰ وبعد  حقَّ   كلُّ   ىفَّ تعاىلٰ نفٍس  قال  ٰ   :ها، 
�

تَُو� م� 
ُ
�   

� ُ
�
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ٍس مَ 
ْ
ف
َ
� 

َ
َسبَْت َوُهْم ال

َ
 ا ك

َ
ُمون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
� �   :ام يكون ذلك عىلٰ )، نعم إنَّ ٢٨١(البقرة  

جَ أساس    َمْن 
َ
ث
ْ
م

َ
أ  ُ

ْ
َع� ُه 

َ
ل
َ
ف ََسنَِة 

ْ
بِا� أساس    وعىلٰ   ،)١٦٠(األنعام:    اا�ِهَ اَء 

  اُهللا 
ُ

ل
�
بَد

ُ
ه قال  فإنَّ   ا فيام عند اهللا تعاىلٰ )، أمَّ ٧٠(الفرقان:    اٍت اتِِهْم َحَسنَ َس��ئَ �

تُبُهَ   :تعاىلٰ 
ْ
�

َ
َسأ

َ
ٍء ف ْ َ

� 
� ُ

َِ� وَِسَعْت �
ْ

يَن  َورَ� ِ
�

�ةَ َوا�  ا�ز�
َ
تُون

ْ
 َو�ُؤ

َ
ون

ُ
ت�ق

َ
يَن � ِ

�
ا �ِ�

 اتِنَ ُهْم بِآيَ 
َ
ِمنُون

ْ
  ). ١٥٦(األعراف:   �ا يُؤ

  حقيقة الذنوب؟ ما هي  

يرتتَّ  الذنوب وما  حقيقة  أو طاعة وما  وقع كالٌم يف  ب عليها من عقاب، 

ة  ة اعتباريَّ الثواب والعقاب هو قضيَّ   أساس أنَّ   ب عليها من ثواب، فهل عىلٰ يرتتَّ 

األساس   أم أنَّ  ،م له عندما حيني وقتهاسلَّ خارجة عن نفس اإلنسان وموجودة وتُ 

  ة للطاعة والعصيان؟ اآلثار التكوينيَّ   األعامل والبناء عىلٰ م  ة جتسُّ يف ذلك هو نظريَّ 

عىلٰ  تعتمد  التي  تفاصيلها  يف  اخلوض  يسعنا  ال  وتفصيالت،  مات  مقدَّ   أقوال 

ض  هناك إحباط ألعامل اإلنسان قد يتعرَّ  ة، نعم اجلدير بااللتفات إليه أنَّ صيَّ ختصُّ 

 يَ  :له بسبب بعض ما يقوم به، قال تعاىلٰ 
�
�
َ
 ا أ

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
ْصوَ َها ا�

َ
ُعوا أ

َ
ْر�

َ
ُ�ْم   ت

َ
ات

 
َ

َوال ا��ِ��  َصوِْت   
َ

ْوق
َ
بََط  ف

ْ َ
�  

ْ
ن

َ
أ ٍض 

ْ
ِ�َع ِضُ�ْم 

ْ
َ�ع ِر 

ْ
َجه

َ
ك ْوِل 

َ
ق
ْ
بِال  ُ

َ
� َهُروا 

ْ َ
�  

مَ 
ْ
�

َ
 أ

َ
تُْم ال

ْ
�
َ
ُ�ْم َوأ

ُ
  ال

َ
ُعُرون

ْ
ش

َ
� �    :د رفع الصوت  )، فإذا كان جمرَّ ٢(احلجرات

ذلكومن      النبيِّ   عىلٰ  يوجب  مقامه  يف  إيذاء    ،هو  من  بغريه  فكيف 

التجاوز عىلٰ يَّ وذرّ     النبيِّ  واالعتداء    ، هوسلبه حقَّ     أمري املؤمنني  ته من 

  ؟   ة الطاهرةيَّ وانتهاك الذرّ ،  الزهراء  عىلٰ 

ا  ممَّ     ق العذاب أو حصول الشفاعة من أهل البيت حتقُّ   نا هو أنَّ ما هيمُّ 

  ة. ت عليه األدلَّ دلَّ 

  كيف حيمل اإلنسان كتابه؟

أعامله كتابه وصحيفة  البعث حامالً  بعد  اإلنسان  تعاىلٰ   ، يأيت  ا   : قال  م�
َ
أ
َ
ف



، «: الثانية والعرشونالفقرة  ... وأنَّ الرصاط حقٌّ  ٢٣٧ .............................  » واملرصاد حقٌّ

وِ�َ ِكتَ 
ُ
أ �ِيَِمينِِه  َمْن  َ   �ابَُه 

ُ
� 

َ
َسوْف

َ
  اَسُب ِحسَ ف

ً
�َِس�ا  

ً
ٰ   �ابا

َ
إِ� ِلُب 

َ
ق
ْ
ِلِه    َوَ�ن

ْ
ه

َ
أ

  
ً
ورا ُ ْ

ِكتَ   �َ�� وِ�َ 
ُ
أ َمْن  ا  م�

َ
َورَ َوأ ِرهِ  ابَُه 

ْ
َظه     �اَء 

ً
بُورا

ُ
� ُعوا 

ْ
يَد  

َ
َسوْف

َ
  �ف

املعهود    . )١١  -   ١(االنشقاق:   بمعناه  متعارفًا  كتابًا  ليست  الصحيفة  وهذه 

معنوإنَّ   ، عندنا هو  فالكتاب    ٰى ام  اإلنسان،  ألعامل  والضبط  اإلحصاء  عن  كنائي 

أمامه ماثلًة  اإلنسان  يراها  سوف  التي  األعامل  تلك  ِكتَ ،  هو   
ْ
َرأ

ْ
�ٰ ابَ اق

َ
ك  

َ
  ك

 
ً
 َحِس�با

َ
يْك

َ
َْوَم َعل

ْ
 ا�

َ
ِسك

ْ
)، كيف يقرأ هذا الكتاب الذي  ١٤(اإلرساء:   �بِنَف

الغطاء  يكشف اهللا تعاىلٰ   ذلك بعد أنْ   نَّ إ مل يكن قد رآه سابقًا؟   نَ ،  عنه 
ْ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
ا  ف

 ِغطَ 
َ

ك
ْ
ن
َ
� 

ٌ
َْوَم َحِديد

ْ
َك ا� بََ�ُ

َ
  ). ٢٢:  (ق  �اَءَك �

  الرصاط: اللقاء باإلمام عىل 

رصاط   ه إىلٰ كتابه وصحيفة أعامله ويتوجَّ  - خملوق  وكلُّ  - يأخذ هذا اإلنسان 

  ، ه دور اإليامن باإلمام نَّ إأعامله، وهنا يأيت دور ما كان منتظرًا، 
� ُ

ُعوا �
ْ
د

َ
يَْوَم ن

 
َ
ن
ُ
  يقوده عىلٰ ه سوف فإنَّ   )، فمن كان له إيامن بإماٍم حقٍّ ٧١(اإلرساء:    اِ�ِهمْ اٍس ِبِإمَ أ

  النجاة.   ه سوف يتيه وال هيتدي إىلٰ  فإنَّ ه كالربق اخلاطف، وإالَّ صريِّ الرصاط ويُ 

  حقيقة الرصاط: 

ه  ثت عن الرصاط وأنَّ التي حتدَّ   تم يف النقطة الثالثة العديد من الروايا تقدَّ 

الظاهري له مجلة    ٰى املعن  جرس أدّق من الشعر وأحّد من السيف، وقد وافق عىلٰ 

ة التي   به عن الشدَّ ُيعربَّ   كنائي  ٰى ه معننَّ إ  :له آخرون وقالوا عنهمن العلامء، فيام أوَّ 

طريق أحّد من   ة يميش عىلٰ الشخص الذي يقع يف هذه الشدَّ  فكأنَّ   ،تلحق الناس

ثالث قسم  قال  فيام  الشعرة،  من  وأدّق  احلُ   نَّ إ  :السيف  هو  اإلهليَّ جَ الرصاط  ة  ج 

احلقِّ املنص إلثبات  عىلٰ   وبة  الناس،  تقدَّ   وهداية  كام  الروايات  بعض  ذكرته  م  ما 

ما قرأت من كلامت العلامء    نؤمن به عىلٰ   ذلك يف النقطة الثالثة، وهو ما ينبغي أنْ 

  ة. تفاصيله بالدقَّ  مل نصل إىلٰ  يف النقطة الرابعة، وإنْ 
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، وهو الذي  تعاىلٰ   قِّ ة ولقاء احلاجلنَّ  فالرصاط املستقيم هو الذي يوصلنا إىلٰ 

احلجَّ  اإلمام  والية  أّمهها  من  التي  أعاملنا  من خالل  بأنفسنا  الذي    ¨  ة نصنعه 

أيدينا    ، سيحرض يف ساعة حرشنا وحسابنا اقرتفت  ملا  لنا وشفيعًا  فلنجعله عونًا 

  من عظائم الذنوب وكبائر املعايص. 

ا أوقعنا  ترديد هذه الكلامت يف زيارته املباركة جتعله شفيعًا لنا ينجينا ممَّ   نَّ إ

  أنفسنا فيه. 

رت من  رت تنفَّ نوَّ تصري سببًا لنور القلوب، فإذا ت  ¨ة عالقتنا به  قوَّ   فإنَّ 

ساحة    ما هو حمبوب له، فيأخذ هبذه القلوب العاصية إىلٰ   ت بكلِّ قاملعصية وتعلَّ 

لتتبدَّ  اإلهلي  السيِّ القرب  تلك  تعاىلٰ ل  قال  حسنات،  ِ   :ئات 
َ

ْو�
ُ
أ
َ
اُهللا  ف  

ُ
ل

�
بَد

ُ
�  

َ
ك

  ). ٧٠(الفرقان:   اٍت اتِِهْم َحَسنَ َس��ئَ 

 *   *   *  



)٢٣٩ ( 

  

  

  

  واون ااة 

  »  َحقٌّ َوالَوْعَد َوالَوِعيَد ِهبَِام  ، َوالنَّاَر َحقٌّ   ،«َواَجلنََّة َحقٌّ 

  نقاط: الفقرة املباركة يف هذه نتناول رشح 

وا ر(: اوا ا ( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

)  ، واألصل يف (جنّ )١( وهي احلديقة والبستان ذو شجر ونزهة  ة:اجلنَّ   -  ١

والتسرتُّ  فاجلنَّ السرت  اآلخرة،  يف  املسلمون  إليه  يصري  ما  مستور    ،ة  ثواب  وهو 

  .)٢( ة عند العرب النخل الطوالعنهم اليوم، واجلنَّ

وقلَّ النار:    -   ٢ واالضطراب  اإلضاءة  (نور)  يف  ومنه  األصل  الثبات،  ة 

ذلك يكون مضطربًا رسيع    وألنَّ   ، ا بذلك من طريق اإلضاءةيمِّ النور والنار، ُس 

  .)٣( احلركة

الفقرة تقدَّ الوعد:    -   ٣ يف  «اَ )١٥(   م  َال :  يَ لسَّ َعَليَْك  اَ ُم  َوْعَد  ِذي    هللاِ ا  الَّ

  : «َوْعدًا َغْريَ َمْكُذوٍب». )١٦( َضِمنَُه»، والفقرة  

ونحوهالوعيد:    -   ٤ رضبًا  أوعدته  التهديد،  الوعد  )٤( من  بني  والفرق   ،

  .)٥(ة، والوعد يصلح بالتقييد للخري والرشِّ خاصَّ  الوعيد يف الرشِّ  والوعيد، أنَّ 
 

 )٢٢/ ص ٦للفراهيدي (ج  العني )١(

 ).٤٢١/ ص ١(ج  معجم مقاييس اللغة )٢(

 ).٣٦٨/ ص ٥(ج  معجم مقاييس اللغة )٣(

 ). ٢٢٢/ ص ٢للفراهيدي (ج  العني )٤(

 ).٥٧٥و ٥٧٤(ص  ةالفروق اللغويَّ  )٥(
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 :ما ر(اوا ا( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 

ُن ِعبَ   :تعاىلٰ قوله    -   ١
ْ

ِ� وََعَد ا�ر��
�
ٍن ال

ْ
اِت َعد

�
 َجن

َ
ُه �

�
يِْب إِن

َ
غ
ْ
هُ بِال

َ
  اد

َ
ن

ِ�ي�ا  
ْ
َمأ ُدهُ 

ْ
    ...�وَع

ُ
ة
�
َن
ْ
ا�  

َ
ك

ْ
ِعبَ تِل ِمْن   

ُ
نُورِث  �ِ

�
 ال

َ
 اِدن

َ
� َمْن  ِقي�ا  ا 

َ
ت  

َ
 �ن

  ). ٦٣  -  ٦١  (مريم:

   : تعاىلٰ قوله    -   ٢
َ
ق يَن  ِ

�
ا�  

�
 إِن

َ
اْستَق م� 

ُ
� اُهللا  َر��نَا  وا 

ُ
يِْهُم ا�

َ
َعل  

ُ
ل � تَ�َ

َ
� اُ�وا 

 
َ َ
�  

�
ال

َ
أ  

ُ
ة

َ
ئِ�

َ
َمال

ْ
 ا�

َ
َوال وا 

ُ
  اف

َ
تُوَعُدون تُْم 

ْ
ن
ُ
ك  �ِ

�
ال ِة 

�
َن
ْ
بِا� وا  ُ�ِ

ْ
�
َ
َوأ َزنُوا 

ْ َ
�  � 

  ). ٣٠لت:  صِّ (فُ 

بِآيَ   :تعاىلٰ قوله    -   ٣ بُوا 
�
ذ

َ
َو� ُروا 

َ
ف

َ
يَن � ِ

�
ِ اتِنَ َوا�

َ
و�

ُ
أ ْصحَ ا 

َ
أ  

َ
ا��اِر  ك اُب 

 ُهْم ِ�يهَ 
َ
 ا خ

َ
ون   ). ٣٩(البقرة:  �اِ�ُ

 :ا ر(اوا ا(  :ت اواا  

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

اهللا    -   ١ عبد  أيب  آبائه  ،  عن  اهللا    ، عن  قال رسول  :  قال: 

َعَىلٰ « َوَعَدُه  َلهُ   َمْن  ُمنِْجٌز  َفُهَو  َثَوابًا  َعَىلٰ   ،َعَمٍل  َأْوَعَدُه  فِيِه    َوَمْن  َفُهَو  ِعَقابًا  َعَمٍل 

يَارِ 
  .)١( »بِاْخلِ

الطيَّ   عن   -   ٢ بن  اهللا    ، ارمحزة  أبو عبد  قال  َعَىلٰ « :  قال:  ِستِّ    اَلنَّاُس 

إَِىلٰ   ،فَِرٍق  ُكلُُّهْم  فَِرٍق َثَال   َيئُوُلوَن  َال   : ِث  َوَالضَّ َوَاْلُكْفِر  يَامِن  َأْهُل    ،لِ َاْإلِ َوُهْم 

ِذيَن   َالَّ َوَالنَّارَ   َوَعَدُهُم َاهللاَُاْلَوْعَدْيِن    ، َوَاملُْستَْضَعُفونَ   ،َوَاْلَكافُِرونَ   ، َاملُْؤِمنُونَ   :َاْجلَنََّة 

َاهللاِ ِألَْمِر  َوإِمَّ إِمَّ   َوَاملُْرَجْوَن  ُهبُْم  ُيَعذِّ َعَليِْهمْ ا  َيتُوُب  َخَلُطوا  ،  ا  بُِذُنوِهبِْم  ُفوَن  َوَاملُْعَرتِ

  .)٢( »َوَأْهُل َاْألَْعَراِف ، َسيِّئاً اِحلًا َوآَخَر َعَمالً َص 

 
 ).٢٤٣/ ح ٢٤٦/ ص ١املحاسن للربقي (ج  )١(

 ). ٢/ باب أصناف الناس/ ح ٣٨٢و ٣٨١/ ص ٢(ج الكايف ) ٢(



، والوعد  «: الثالثة والعرشونالفقرة  ، والنار حقٌّ  ٢٤١ .................» والوعيد هبام حقٌّ واجلنَّة حقٌّ

ما هو مشرتك مع مفردات هذه  يف الفقرات السابقة  مة  ويف الروايات املتقدِّ 

  الفقرة. 

  :) ا وار(  ا اا: أال اء

اعتقادنا  : (باب االعتقاد يف الوعد والوعيد:    قال الشيخ الصدوق   -  ١

الوعد والوعيد أنَّ  فهو منجزه له، ومن أوعده    عمل ثوابًا   من وعده اهللا عىلٰ   يف 

عفا عنه فبفضله، وما اهللا    به فبعدله، وإنْ عذَّ   فهو فيه باخليار، فإنْ   عمل عقابًا   عىلٰ 

  .)١( )م للعبيدبظالَّ 

املفيد    -   ٢ الشيخ  (قال  عىلٰ   فإنْ :  الدليل  ما  مستحقٌّ   أنَّ   قال:    املطيع 

  ؟ بطاعته للثواب

  عىلٰ  من وجوب املدح  -يف البدائة   -ثبت من حسن فعله، وثبت فقل: ما  

  ما حسن من األفعال. 

  ؟بمعصيته للعقاب العايص مستحقٌّ  أنَّ  قال: ما الدليل عىلٰ  فإنْ 

ما    عىلٰ   من حسن الذمِّ   - يف البدائة    -   فقل: ما ثبت من قبح فعله، وصحَّ 

  .)٢( )قبح من األفعال

الطائفة   -   ٣  :  وقوله(  :  قال شيخ 
َ
ن
ْ
مَ وََجد  ا 

َ
وََعَدن َر��نَ ا  اا 

�
َحق ام  إنَّ ،  ا 

  ة والثواب إالَّ ار ما وعدهم اهللا باجلنَّفَّ الكُ   نَّ أل   نفوسهم   ة إىلٰ أضافوا الوعد باجلنَّ

أنْ  فلامَّ   برشط  يؤمنوايؤمنوا،  مل  قولهفكأهنَّ     وكذلك  يوعدوا،  مل  وََعَد  مَ :  م  ا 

العقاب]،  ٤٤[األعراف:    َر��ُ�مْ  ل  نَّ أل  ،يعنون من  كانوا مطيعني  امَّ ـ املؤمنني   

  .)٣( )ارفَّ الكُ   خصَّ  امم مل يوعدوا بالعقاب، وإنَّ ني للثواب فكأهنَّ مستحقِّ 

 
 ). ٦٧(ص ة اميَّ االعتقادات يف دين اإلم) ١(

 ).٥١(ص صول مات األُ النكت يف مقدَّ ) ٢(

 ). ٤٠٨/ ص ٤(ج التبيان تفسري ) ٣(
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العالَّ   -  ٤ الروانديقال  والوعد  :  فصل(:    مة  العدل  يف  الكالم  يف 

ذلك العوض    ٰى سمَّ التعظيم، ويُ ض العبد لعوض مع  عرِّ الطاعة: فعل يُ :  والوعيد

  . )ثواباً (املقارن 

  . ) عقاباً ( ذلك    ٰى سمَّ عوض يقارن االستخفاف، ويُ   واملعصية: فعل يفيض إىلٰ 

عىلٰ  خملوق  عىلٰ أنَّ   والعبد  يقدر  أشار    الطرفني، وإىلٰ   كالاكتساب    ه  ذلك 

نَ  : تعاىلٰ  بقوله
ْ
َد�

َ
َديِْن َوه

ْ
  . طريق اخلري وطريق الرشِّ ]، ١٠[البلد:   �اهُ ا��ج

عىلٰ  يقدر  مل  تعاىلٰ   ولو  اهللا  أمره  ملا  أنَّ   ذلك  كام  هناه،  بتغيريوال  يأمره  مل    ه 

  تغيريها. هيئاته، وألوانه، وأشكاله التي ال يقدر اإلنسان عىلٰ 

معرَّ  فالعبد  هذا،  ثبت  العقليَّ وإذا  والتكاليف  بالطاعات  والرشعيَّ ض    ة ة 

  . )الثواب (للتعظيم، وهو لعوض مقارن 

بيَّ  أنَّ   ا أنَّ نَّوهذا هو الذي  ُخ العبد خملوق له، وهو  ال النتفاع اخلالق،    َق لِ ه 

  بل النتفاع اخللق. 

  فاعله أجود وأكمل. أنَّ  عىلٰ  وأمجل، دلَّ  ام كان النفع أجّل وكلَّ 

  تكون دائمة ال تزول.  املنافع أنْ  وأجلُّ 

دار اخللود    هذه الدار ليست بدار اخللود، ثبت أنَّ   أنَّ   - قطعاً   - ثبت امَّ ـول

  غري هذه، وهي دار اآلخرة. 

بقاءً   أنَّ   مَ لِ فعُ  ال نفرة معها،    ةً ال جهل معه، ولذَّ   ال فناء معه، وعلامً   هناك 

  معه.   ا ال ذلَّ وعز� 

إىلٰ امَّ ـول تصل  مل  باجلنَّ     الرشع  رشحه  البرش،  عقول  قلناه  ما  ة،  تفاصيل 

  واألثامر.  ، ، والنهار، واألشجارواحلور، والقصور

] نفسه هذه الدرجات، بقي يف دركات اهلالك، وهي  ت [عىلٰ من فوَّ   وكلُّ 

  . مقابالت ما قلناه، من الفناء، واجلهل، والنفرة، والذلِّ 
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ورشح مجيع ذلك السمع باجلحيم، واحلميم، والعقاب، والعذاب األليم،  

  ... منها  أعاذنا اهللا تعاىلٰ ، ٰى ات، والنريان، واللظَّ والعقارب، واحليَّ 

اجلنَّامَّ ـول يف  فريق  فريقني:  الناس  كان  بدَّ   فال  السعري،  يف  وفريق  من    ة، 

  من الشعر.  ه أدّق بأنَّ  َف ِص فريق، وذلك هو الرصاط، الذي وُ  طريق لكلِّ 

الوسط الطريقة  وهو  نظري،  له  الدار  هذه  بني    ٰى [و]يف  واسطة  هي  التي 

  اإلفراط والتفريط. 

عرب    -الذي هو بني التفريط واإلفراط    -عرب السالك هذا الرصاط    ٰى فمت

  ذلك الرصاط كالربق اخلاطف. 

  . يكون هناك كذلك هنا يف الطريق عاثراً اكان ه  ٰى ومت

  اَت ا مَ مَ   َىلٰ عَ   َرشُ ُحيْ ، وَ هِ يْ لَ عَ   اَش ا عَ مَ   َىلٰ عَ   ءُ رْ ملَ اَ   وُت مُ يَ «:    كام قال النبيُّ 

  . »هِ يْ لَ عَ 

تعاىلٰ ثبَّ  اهللا  عىلٰ   تنا  وأقامنا  اآلخرة،  ويف  الدنيا  احلياة  يف  الثابت    بالقول 

  .)١( )ه رؤوف رحيمالرصاط املستقيم، إنَّ 

  ا ا: اد  اة:

ة من أعظم املسموعات عن عامل اآلخرة، ومن أكثر احلقائق التي ُتِرسُّ  اجلنَّ

ثت اآليات الكريمة عن خصائصها وصفاهتا وسعتها وما فيها،  السامع، وقد حتدَّ 

تعاىلٰ  قال  الرشيفة،  الروايات  ُسُهْم    : وكذلك 
ُ
ف
ْ
�
َ
أ تََهْت 

ْ
اش َما   �ِ َوُهْم 

 
َ
 خ

َ
ون تعاىلٰ ١٠٢(األنبياء:    � اِ�ُ وقال   ،( :   َِ�يه ُ�ْم 

َ
مَ َول تَِ�  ا 

ْ
ش

َ
� ا 

ُسُ�مْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
وقال٣١لت:  صِّ (فُ   أ    :تعاىلٰ   )، 

َ
ِ�يهَ ال  

َ
�َْسَمُعون   

َ
َسال  

�
إِال  

ً
وا

ْ
غ
َ
ل   ا 

ً
ما

ُهْم ِ�يهَ 
ُ
ُهْم ِرْز�

َ
َرةً وََعِشي�ا  َو�

ْ
 ِمْن ِعبَ   �ا بُ�

ُ
ِ� نُورِث

�
 ال

ُ
ة
�
َن
ْ
 ا�

َ
ك

ْ
 تِل

َ
 اِدن

َ
  ا َمْن �

َ
ن

ِقي�ا 
َ
  . )٦٣و ٦٢(مريم:  �ت

 
 ). ٤٥ - ٤٢(ص ين صول الدِّ عجالة املعرفة يف أُ  )١(
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النار والعياذ باهللا تعاىلٰ أمَّ  فضالً عن رؤية ذلك، فهي  ر ما فيها  من تصوُّ   ا 

حدوده هبا،    ين عىلٰ العصاة واملتعدِّ   ة التي أوعد اهللا تعاىلٰ كذلك من احلقائق الغيبيَّ 

   : قال تعاىلٰ 
َ
ن
ْ
تَد

ْ
�

َ
ا أ

�
 إِن

َ
ا�ِِمَ� ن

�
حَ ا �ِلظ

َ
 أ

ً
 اَط بِِهْم ُ�َ ارا

َ
غ

ُ
 �َْستَِغيثُوا �

ْ
ها َو�ِن

ُ
وا  اِدق

ُ
اث

وُُجوهَ بِمَ 
ْ
ِوي ا�

ْ
ِل �َش

ْ
ُمه

ْ
�
َ
َ  اٍء �

�
َس ا��

ْ
 اُب وَسَ بِ�

ً
قا

َ
ف
َ
 ُ�ْر�

ْ
  ). ٢٩(الكهف:   �اَءت

  ة، منها: ة استفهامات عامَّ ة والنار عدَّ ه نحو االعتقاد باجلنَّ توجَّ 

ن ا:روا   

  أين مكاهنا؟ 

دة؟    ملاذا هلا أبواب متعدِّ

القرآنيَّ  وجودمهافاآليات  منها  يظهر  ِ�  ،  ة 
�
ال ا��اَر  وا 

ُ
ق
�
  َوا�

ْ
ت

�
ِعد

ُ
أ

 
َ

�
ْ
عمران:    �فِِر�َن  �ِل فإنَّ ١٣١(آل  بـ  )،  حتقُّ (ُأعدَّ   التعبري  يناسب  قها  ت) 

واهللا    ، ووجودها، وال مانع من االلتزام باآليات الظاهرة يف ذلك، فالكون وسيع

  . يشء كلِّ  قادر عىلٰ  تعاىلٰ 

ة    أنَّ   عىلٰ  ت  ا دلَّ ت يف مسائل علم الكالم والتفسري وغريمه رَ كِ التي ذُ األدلَّ

املادِّ   أنَّ   عىلٰ  عاملنا  عن  خارج  عامل  آخر،  عاملٍ  سنخ  من  هي  احلقائق  ي،  هذه 

ه عامل أقّل  نَّ إوخيتلف ذلك العامل بحقيقة وجوده عن املألوف واملشاهد من الدنيا،  

عنه ُيقال  يُ نَّ إ  :ما  ال  املاّديَّ درَ ه  باألدوات  كنهه  املحدودة،  ك  عامل  فة  من  هو 

  دات. املجرَّ 

،  دةوعن فلسفة كون أبواهبا متعدِّ   ، ة والناروجه للسؤال عن مكان اجلنَّفال  

 َه
َ
بْوَ �

َ
أ  

ُ
َسبَْعة بَ ا   

� ُ
لِ� ُسوٌم  اٍب 

ْ
َمق ُجزٌْء  ُهْم 

ْ
ِمن فإنَّ ٤٤(احلجر:    �اٍب  هذه    )، 

الطُّ  هي  األبواب  عاملها، فهذه  واأللفاظ هلا حقائق من سنخ  املختلفة  رُ املعاين  ق 

لذلك العامل بأعامله يف هذا العامل، وجاء    د بحسب ما أعدَّ التي سوف يسلكها العب 

ر علينا  نا نعيش فيه ويصعب بل يتعذَّ ة، ألنَّ ذكرها تشبيهًا هلا باملألوف من عامل املادَّ 
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أنْ  دون  العوامل  تلك  يف  ما  ونستذوقه،    إدراك  به  نشعر  بام  هلا  تشبيه  هناك  يكون 

ما يف ذلك العامل جاء التشبيه له بام    ة إىلٰ فينا حركة وفاعليَّ   د اهللا تعاىلٰ وجِ فلكي يُ 

املاّديَّ  الوجودات  من  به   ،  ةنأنس 
َ
�  

َ
ك

�
ٰ إِن

َ
إِ�    ِدٌح 

َ
ُمال

َ
�  

ً
حا

ْ
د

َ
ك  

َ
 �ِ�يِه  َر��ك

  ). ٦(االنشقاق:  

:ا ت ا روا ا  

تعاىلٰ  اهللا  وعد  وباجلنَّ  جاء  بالثواب  وللمتمرِّ للمطيع  بالنار  ة،  والعايص  د 

  عدله يقتيض ذلك، وغاية التكليف يف هذه الدنيا يستدعيه، وإالَّ   والعقاب، ألنَّ 

لغواً  النظام  هذا  تعاىلٰ   ،لصار  اهللا  يُ   .ذلك  وحاشا  الردع،  فالوعد والوعيد  عطي 

ة  العقوبة اإلهليَّ   املعايص والذنوب عند الغالب من الناس، بل إنَّ   ويمنع امليل إىلٰ 

أنَّ  كام  الرمحة،  مصاديق  من  الوفاء    للعاصني  مصاديق  أبرز  من  املطيعني  إثابة 

ب  ة والنار وما يرتتَّ وجود اجلنَّ  .ة يات اللطف اإلهلي وهو اجلنَّجتلّ   بالوعد وأجىلٰ 

العبوديَّ  مقتضيات  من  واملالكعليها  فينا  احلقَّ ة  تعاىلٰ ية  له  تعاىلٰ ة  فاهللا  املوىلٰ   ،    هو 

ة إجياد ما يناسب  احلقيقي واملالك لوجودنا، ومن استحقاقات هذه السلطنة احلقَّ 

  مالكهم.  دار التكليف من الثواب والعقاب عند حرش الناس وعودهم إىلٰ 

   : يفعل، قال تعاىلٰ ل عامَّ ئَ وال ُيس  ، األمر من قبل ومن بعد  نعم له تعاىلٰ 
َ

 ال

  
َ
ون

ُ
�ُْسئَل َوُهْم   

ُ
َعل

ْ
ف

َ
� ا  م�

َ
�  

ُ
إالَّ ٢٣(األنبياء:    ��ُْسئَل أنَّ )،  أنْ   مقتٰىض       عدله 

ُهْم    :يعاقب العايص أو يغفر له، قال تعاىلٰ   وله أنْ   ،يثيب املطيع
�
إِ�

َ
�ُْهْم ف

�
َعذ

ُ
� 

ْ
إِن

َِكيُم  ِعبَ 
ْ
َعِز�ُز ا�

ْ
َت ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

�
إِن

َ
ُهْم ف

َ
ِفْر �

ْ
غ

َ
� 

ْ
  ). ١١٨(املائدة:   �اُدَك َو�ِن

عىلٰ  أعيننا  تضع  حتًام    فالفقرة  فيه  سنكون  الذي  العامل  عن  احلقيقة  هذه 

  لنا. رنا أم تعجَّ تأخَّ 

 *   *   *  





)٢٤٧ ( 

  

  

 

  واون اااة 

  اَعَك» َوَسِعَد َمْن َأطَ  ، الََفَك َي َشِقَي َمْن َخ ا َمْوَال «يَ 

  الفقرة املباركة يف نقاط:  هذه  نتناول رشح

وا ا :)وا ا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

تقولشقي:    -   ١ سعيد،  تعاىلٰ   : نقيض  اهللا  وأشقاه  الرجل،  يشقيه    شقي 

  .)٢(املعاناة خالف السهولة والسعادة عىلٰ  وهو يدلُّ ، )١( فهو شقي

  .)٣( يقول شيئًا وال يفعله، وكذا العكس  أنْ خالفك:  -   ٢

األشياءسعد:    -   ٣ النحس والشقاء يف  خري ورسور    وهو عىلٰ ،  )٤( نقيض 

  .)٥( مورويمن يف األُ 

لكأطاعك:    -   ٤ الكره    ، انقاد  نقيض  اإلكراه    - وهو  وأصله  ،  )٦( -أي 

  .)٧( ألمره  االنقياد، يقال: طاعه يطوعه إذا انقاد معه ومٰىض  عىلٰ  يدلُّ 
 

 ). ٢٣٩٤/ ص ٦للجوهري (ج  الصحاح )١(

 ).٢٠٢/ ص ٣(ج  معجم مقاييس اللغة )٢(

 ). ١٣٥٧/ ص ٤الصحاح للجوهري (ج  )٣(

 ). ٣٢١/ ص ١للفراهيدي (ج  العني )٤(

 ).٧٥/ ص ٣(ج  معجم مقاييس اللغة )٥(

 ). ٢٠٩/ ص ٢للفراهيدي (ج  العني )٦(

 ).٤٣١/ ص ٣(ج  معجم مقاييس اللغة )٧(
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 :ما ا)وا ا ( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 
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 :ا ا)وا ا ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

حممّ ع   -  ١ بن  جعفر  أبيه ن  عن  َاهللاِ «  قال: ،    د،  َرُسوُل      َخَرَج 

َعَىلٰ  َاْليُْمنَ  َقابِضًا  َيَدُه  َفَفتََح  َيِدِه،  ِيف  َقاَل:  ، ٰى َشيْئَْنيِ  َاهللاِ  ُثمَّ  ْمحَ   بِْسِم  ِحيِم،  َالرَّ َالرَّ ِن 

ُجمَْمٌل   َوَأْنَساِهبِْم،  َوَأْحَساِهبِْم  بَِأْعَداِدِهْم  َاْجلَنَِّة،  َأْهِل  ِيف  ِحيِم  َالرَّ ْمحَِن  َالرَّ ِمَن  كِتَاٌب 

َال  ِمنَْعَليِْهْم،  َينُْقُص  َوَال   َأَحٌد،  َاْليُْرسَ ُهْم  َيَدُه  َفتََح  ُثمَّ  َأَحٌد.  فِيِهْم  ُيَزاُد  َفَقاَل:    ، ٰى  

َاهللاِ ْمحَ   بِْسِم  َالنَّاِر،َالرَّ َأْهِل  ِيف  ِحيِم  َالرَّ ْمحَِن  َالرَّ ِمَن  كِتَاٌب  ِحيِم،  َالرَّ بَِأْعَداِدِهْم    ِن 

 ُيَزاُد   َينُْقُص ِمنُْهْم َأَحٌد، َوَال َيْوِم َاْلِقيَاَمِة، َال  َىلٰ َوَأْحَساِهبِْم َوَأْنَساِهبِْم، ُجمَْمٌل َعَليِْهْم إِ 

َعَداِء َطِريَق َاْألَْشِقيَاِء َحتَّ    ُيَقاَل: ُهْم ِمنُْهْم، ُهْم ُهْم،   ٰى فِيِهْم َأَحٌد. َوَقْد ُيْسَلُك بِالسُّ

َمْوتِِه، َوَلْو بُِفَواِق َناَقٍة. َوَقْد ُيْسَلُك  ُثمَّ ُيْدِرُك َأَحَدُهْم َسَعاَدُتُه َقبَْل    ، َما َأْشبََهُهْم ِهبِمْ 

َعاَدِة َحتَّ  ُثمَّ    ،ُيَقاَل: ُهْم ِمنُْهْم، ُهْم ُهْم، َما َأْشبََهُهْم ِهبِمْ   ٰى بِاْألَْشِقيَاِء َطِريَق َأْهِل َالسَّ

َالنَّبِيُّ  َأَحَدُهْم َشَقاَوُتُه َوَلْو َقبَْل َمْوتِِه، َوَلْو بُِفَواِق َناَقٍة. وَ   ُيْدِركُ  َاْلَعَمُل  َقاَل   :

  .)١( »بَِخَواتِيِمِه، َاْلَعَمُل بَِخَواتِيِمهِ 

 
 ).٨١/ ح ٢٤(ص سناد قرب اإل) ١(



 ٢٤٩ ..................  » يا موالي شقي من خالفك، وسعد من أطاعك«: الرابعة والعرشونالفقرة 

إِنَّ َهَذا َاْألَْمَر   ،: «َيا َمنُْصورُ   َقاَل ِيل َأُبو َعبِْد َاهللاِقال:  ،عن منصور -  ٢

ُصوا ٰى َحتَّ  َوَاهللاِ  َوَال   ،ُمتَيَُّزوا  ٰى َحتَّ    َوَاهللاِ َوَال   ،  َبْعَد إَِياسٍ  َيْأتِيُكْم إِالَّ َال     َوَاهللاِ َوَال   ،ُمتَحَّ

  .)١( »َوَيْسَعَد َمْن َيْسَعدُ  ،ٰى َمْن َيْشقَ  ٰى َيْشقَ  ٰى َحتَّ 

:  لَِعِيلِّ ْبِن أَِيب َطالٍِب      َقاَل َرُسوُل َاهللاِ قال:    ، اسعن ابن عبَّ   -   ٣

َعِيلُّ  َباُهبَا  ،«َيا  َوَأْنَت  ْكَمِة  َاْحلِ َمِدينَُة  ُتْؤتَ   ، َأَنا  إِالَّ   ٰى َوَلْن  َاْلبَاِب َاملَِدينَُة  قِبَِل  ِمْن    ،  

َوُيبِْغُضَك  بُّنِي 
ُحيِ ُه  َأنَّ َزَعَم  َمْن  ِمنَْك   ،َفَكَذَب  َوَأَنا  ِمنِّي  َحلِْمي  ،ِألَنََّك  ِمْن    ، َحلُْمَك 

َدِمي ِمْن  ُروِحي  ، َوَدُمَك  ِمْن  يَرِيت   ، َوُروُحَك  َرسِ ِمْن  يَرُتَك  ِمْن  َوَعَال   ، َوَرسِ يَتَُك 
نِ

يَتِيَعَال 
تِي  ،نِ َوَشِقَي َمْن    ، َسِعَد َمْن َأَطاَعَك  ،َوَخلِيَفتِي َعَليَْها َبْعِدي  ، َوَأْنَت إَِماُم ُأمَّ

َتَوالَّ   ،َعَصاكَ  َمْن  َمْن    ، كَ َوَربَِح  َلِزَمَك   ،َعاَداكَ َوَخِرسَ  َمْن  َمْن    ، َوَفاَز  َوَهَلَك 

ُوْلِدَك    ،َفاَرَقَك  ِمْن  ِة  مَّ
َاْألَئِ َوَمثَُل  َنَجا  )َبْعِدي (َمثَُلَك  َمْن َركِبََها  ُنوٍح    ، َمثَُل َسِفينَِة 

َيْوِم    ْجٌم إَِىلٰ َوَمثَُلُكْم َكَمثَِل َالنُُّجوِم ُكلََّام َغاَب َنْجٌم َطَلَع نَ   ،َوَمْن َختَلََّف َعنَْها َغِرَق 

  .)٢(»َاْلِقيَاَمةِ 

  ا اا: اد  اة:

الرشيفة عىلٰ  الزيارة  الفقرة من  بمداليل عميقة  تمتَّ ت  ا صغر حجمه  هذه  ع 

ن  تضمَّ ت، إذ    ألتباع مدرسة أهل البيت  اا ومعرفي� عدًا عقائدي� ل بُ ودقيقة، وُمتثِّ 

  النقاط التالية بشكل خمترص: 

ام بعث إليهم  صل بعباده بشكل مبارش، وإنَّ مل يتَّ   اهللا سبحانه وتعاىلٰ   نَّ أ  -   ١

إىلٰ  يسوقهم  وأنَّ عبوديَّ   ٰى مرع  من  وطاعته،  مجاعة    الشقيَّ   ته  عن  خيرج  من 

أكَّ  ويطيعه، وقد  بقائده ومرشده  يقتدي  من  والسعيد  السُّ املؤمنني،  التي  نَدت  ن 

 
 ). ٣/ باب التمحيص واالمتحان/ ح ٣٧٠/ ص ١الكايف (ج  )١(

ين (ص ) ٢(  ). ٦٥/ ح ٢٢/ باب ٢٤١كامل الدِّ
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،  خذ واسطة توصله إليه  أْن يتَّ   بدَّ   ال   الذي يريد أْن يرتبط باهللا سبحانه وتعاىلٰ 

  وأْن يطيع هذه الواسطة. 

االتِّ   نَّ أ  -   ٢ وتعاىلٰ هذا  سبحانه  باهللا  الدِّ مثِّ يُ   صال  منظومة  الذي  ل  ين 

ث به  حتدَّ فقط وما     ة النبيِّ نَّة هي ُس نَّة العرتة، وليست السُّ نَّلها القرآن وُس فصَّ 

إنَّ مَّ ألُ  بل  ضمَّ   ته،  التي  أهل  السعادة  بمجموع  آمن  ملن  طبيعي  نتاج  القرآن  نها 

نكر، ولو كان واحدًا،  أبدي مالزم ملن  الشقاء األ  نَّ أدون استثناء، و    البيت

باألئمَّ  آمن  سيِّ فمن  عن  فضالً  اهللا ة  رسول  بقائمهم      دهم  يؤمن  ومل 

مل يؤمن  فكأنَّ     وآخرهم الشقاوة الدائمة، قالام  َمْن  : «  بيشء، والزمته 

َمْن َأْنَكَر َواِحداً  : «   وقال أبو عبد اهللا،  )١( »َأْنَكَر َاْلَقائَِم ِمْن ُوْلِدي َفَقْد َأْنَكَرِين 

  .)٢( »ِمَن َاْألَْحيَاِء َفَقْد َأْنَكَر َاْألَْمَواَت 

يف الزيارة املباركة عن  م من حديث  هذه الفقرة جاءت ختًام ملا تقدَّ   نَّ أ  -   ٣

اإل  جيب  الرشيفة  قضايا  الزيارة  هلذه  القارئ  من  الطبيعي  والسؤال  هبا،  يامن 

  ث ويقول: وما هو جزائي إْن آمنت واعتقدت؟ يتحدَّ 

اجلواب األبديَّ   أنَّ   :يأيت  فإنَّ السعادة  تؤمن  مل  وإْن  تالزمك،  هو    ة  الشقاء 

  الذي يالزمك. 

  ؟هي يشء  ملوجبة للشقاء يف أيِّ املخالفة ا يسأل السائل أنَّ  ثمّ 

  ة ويف كلِّ اعة التامَّ لزمنا بالطث عنها تُ تحدَّ التي نالفقرة    فيأيت اجلواب: أنَّ 

 
 ). ٨/ ح ٣٩/ باب ٤١٢(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 ). ١/ ح ٣٩/ باب ٤١٠(ص  ين) كامل الدِّ ٢(



 ٢٥١ ..................  » يا موالي شقي من خالفك، وسعد من أطاعك«: الرابعة والعرشونالفقرة 

املخالفة أليِّ يشء، وجتنُّ تُ   ب  كام  هبم مجيعاً يشء،  اإليامن  أْن    بدَّ   ، فال  لزمنا 

ن شهادتنا  م م ما تقدَّ   يشء، ليكون ختام ذلك أنَّ   تكون طاعتنا هلم مجيعًا ويف كلِّ 

مها لنا  سلِّ ه سيُ ا شهادة مودعة عند أمني اهللا، وأنَّ وطاعتنا يضمن لنا سعادتنا، أهنَّ 

أوىلٰ  ومن  إليها،  احتياجنا  عىلٰ   عند  بالشهادة  أُ   منه  من  أودعنا  خطرية  ما  مور 

  ؟ ةومهمَّ 

 *   *   *  





)٢٥٣ ( 

  

  

  

  ا واوناة 

َك»  ،لََك  َوَأنا َوِيلٌّ   ،ا َأْشَهْدُتَك َعَليْهِ مَ  «َفاْشَهْد َعَىلٰ    َبِرٌي ِمْن َعُدوِّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا ي(: اوا ا (  :ا  

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

(الشهادة   -   ١ الثالثة  املفردات  تقدَّ والويلّ   ، واإلشهاد   ، هذه  الفقرة  )  مت يف 

  َي َأينِّ َأْشَهُد». ا َمْوَال ُدَك يَ هِ «ُأْش   : والفقرة العرشين   ،  ِمْن َأْولَِياِئِه َتْقبَُلوَن» «َوَال   : الثالثة 

منهبريء:    -  ٢ خالء  أي  منه  بمعن،  )١( براء  اليشء    ٰى ويأيت  من  التباعد 

  .)٢( ومزايلته

ي يف  من التعدِّ   ،يقترص عليه   العدو هو جتاوز ما ينبغي له أنْ عدّوك:    -  ٣

  .)٣( األمر

 :ما ي(اوا ا ( :آن اا   

  ة، منها: املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ ورد ذكر 
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 :ا ي(اوا ا ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

جاء  ،    يف حديث طويل يذكر فيه أهل بيته    عن رسول اهللا  -  ١

َأَحبَُّهمْ «فيه:   ملَِْن  بٌّ  ُحمِ َأينِّ  ُأْشِهُدَك  إِينِّ  َأْبَغَضُهمُ   ،َاللَُّهمَّ  ملَِْن  ملَِْن    ،َوُمبِْغٌض  َوِسْلٌم 

  .)١( »ُهمْ َوَوِيلٌّ ملَِْن َواَال  ، َوَعُدوٌّ ملَِْن َعاَداُهمْ  ، َوَحْرٌب ملَِْن َحاَرَهبُمْ  ،َساملََُهمْ 

َجْعَفٍر  قال:    ، عن أيب محزة  -   ٢ َأُبو  ِيل  َاهللاَ :  َقاَل  َيْعبُُد  َام  َيْعِرُف    «إِنَّ َمْن 

َال   ،َاهللاَ َمْن  ا  َاهللاََفَأمَّ َيْعِرُف  َضَال     َهَكَذا  َيْعبُُدُه  َام  فَِداكَ   :ُقْلُت   ،الً»َفإِنَّ َفَام    ،ُجِعْلُت 

َاهللاِ َاهللاِ :  َقاَل   ؟ َمْعِرَفُة  َرُسولِِه  ،    «َتْصِديُق  َعِيلٍّ  َوُمَواَال ،  َوَتْصِديُق  ،  ُة 

َاْهلُدَ َوَاْالِ  ِة  مَّ
َوبَِأئِ بِِه  إَِىلٰ ،    ٰى ْئتَِامُم  اَءُة  ِهمْ     َاهللاِ  َوَاْلَربَ َعُدوِّ ُيْعَرُف    ،ِمْن  َهَكَذا 

 .)٢( » َاهللاُ

اِدِق   -  ٣ لِلصَّ َقاَل  َرُجالً  َاهللاِ  :إِنَّ  َرُسوِل  ْبَن  َعْن    ،َيا  بِبََدِين  َعاِجٌز  إِينِّ 

تُِكمْ  َأْملِْك إِالَّ   ،ُنْرصَ اَءةَ   َوَملْ  َفَقاَل    ؟َفَكيَْف َحاِيل   ،ِمْن َأْعَدائُِكْم َوَاللَّْعِن َعَليِْهمْ   َاْلَربَ

اِدُق   َالصَّ َأِيب :  َلُه  َثنِي  َأبِيهِ   ،«َحدَّ هِ   ، َعْن    :َقاَل ،    َاهللاِ َعْن َرُسوِل    ،َعْن َجدِّ

َصَال  ِيف  َفَلَعَن  َاْلبَيِْت  َأْهَل  تِنَا  ُنْرصَ َعْن  َضُعَف  َاهللاُ َمْن  َبلََّغ  َأْعَداَءَنا  َمجِيَع    تِِه  َصْوَتُه 

َالثَّرَ َاملََال  ِمَن  َساَعُدوهُ   ،َاْلَعْرشِ   إَِىلٰ   ٰى ئَِكِة  َأْعَداَءَنا  ُجُل  َالرَّ َهَذا  َلَعَن  َام  َفَلَعنُوا    ، َوُكلَّ

 
 ).٧٨٧/١٨/ ح ٥٧٥(ص  أمايل الصدوق) ١(

 ). ١/ باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ح ١٨٠/ ص ١(ج  الكايف )٢(
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َوَلْو َقَدَر   ،َبَذَل َما ِيف ُوْسِعهِ  ،َعبِْدَك َهَذا َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَىلٰ  :ُثمَّ َأْثنَْوا َوَقاُلوا ،َمْن َيْلَعنُهُ 

َلَفَعَل   َعَىلٰ  ِمنُْه  قِ   ، َأْكثََر  ِمْن  َالنَِّداُء  َاهللاَِفإَِذا  ُدَعاَءُكمْ :    بَِل  َأَجبُْت  َوَسِمْعُت    ،َقْد 

َعَىلٰ   ، نَِداَءُكمْ  يُْت  َاْألَْرَواِح   َوَصلَّ ِيف  َاملُْصَطَفْنيَ    ، ُروِحِه  ِمَن  ِعنِْدي  َوَجَعْلتُُه 

  .)١( »ارِ َاْألَْخيَ 

  :)ا واي(  ا اا: أال اء

،  يامن باإلقرار بالشهادتني، والتويلِّ م اإلُيعلَ ( :    ل قال الشهيد األوَّ   -  ١

  .)٢( )يوالتربِّ 

السيِّ   -   ٢ البحراين قال  هاشم  واألربعون(  :   د  السابع  أنَّ :  الباب    يف 

  إالَّ   وال رسوله    ف اهللا  عرَ وال يُ ،  أركان اإليامن  عرش    ية االثناألئمَّ 

يُ ،  بمعرفتهم إالَّ قبَ وال  العباد  أعامل  من    ل  والرباءة  وواليتهم  بمعرفتهم 

  .)٣( )أعدائهم

وهذه الوالية... فريضة من الفرائض  (:  الطباطبائي    مةقال العالَّ   -   ٣

  .)٤() عليهام القرآن يف آيات كثرية  ي اللذين نصَّ  والتربِّ كالتويلِّ 

(دام ظلُّ   -   ٤ الوحيد اخلراساين  الشيخ  أنْ (ه):  يقول  أ  نتربَّ   الواجب علينا 

  .)٥( )  تهاهللا وحجَّ  من أغضب ويلَّ  من كلِّ 

منَّفَ رِ عُ   ٰى حتَّ  العقيدة  هذه  يقول  ت  خمالفينا،  عند  (الشهرستاين  ا  امللل  يف 

الذين شايعوا علي� ): (والنحل وقالوا بإمامته    ،اخلصوص  عىلٰ   ا  الشيعة هم 

 
 ).٤٢٧و ٤٢٦/ ص ٢إرشاد القلوب (ج  )١(

 ).٢٤١(ص  البيان  )٢(

 ). ٦٨/ ص ٣(ج غاية املرام  )٣(

 ).١٩٦/ ص ٥(ج تفسري امليزان  )٤(

 ).٢٥١(ص   املبني يف معرفة املعصومني احلقُّ  )٥(
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نص�  ووصيَّ وخالفته  جلي� مَّ إ  ةً ا  وا  خفي� مَّ إا  من    نَّ أواعتقدوا    ،اا  خترج  ال  اإلمامة 

بتقيَّ   ،خرجت فبظلم يكون من غريه  نْ إو  ،أوالده ليست    :وقالوا  ،من عنده  ةأو 

قضيَّ اإل مصلحيَّ مامة  العامَّ ة  باختيار  تناط  اإلة  وينتصب  بنصبهمة  هي    ،مام  بل 

أُ قضيَّ  الدِّ   ٰى وه   ،ةصوليَّ ة  للرُّ ركن  جيوز  ال  والسالم ( ل  ُس ين  الصالة    )عليهم 

جيمعهم القول بوجوب التعيني  ،  رسالهإة والعامَّ   مهاله وال تفويضه إىلٰ إغفاله وإ

واألئمَّ  األنبياء  عصمة  وثبوت  وجوباً والتنصيص  والصغائر  ة  الكبائر    ، عن 

 ٰ   .)١( )ة يف حال التقيَّ الَّ إ وعقداً  وفعالً  ي قوالً والتربِّ  والقول بالتوىلِّ

  ا ا: اد  اة:

أساس جمموعة من الترشيعات، منها ما هو مرتبط    يني قائٌم عىلٰ النظام الدِّ 

العباديَّ  باألفعال  مرتبط  هو  ما  ومنها  العقيدة،  واملعربَّ ببناء  كام  ة  بالفروع،  عنها   

  . رسة واملجتمع وغريهام حياة الفرد واألُ نظِّ ومنها ما يُ 

الدِّ  عرشةوفروع  اإلسالمي    ، واحلّج   ،والصيام   ،الصالة  :وهي  ،ين 

 ألهل  والتويلِّ   ، والنهي عن املنكر  ، واألمر باملعروف  ، واجلهاد  ، واخلمس  ، والزكاة

  . ي من أعدائهمالتربِّ ، و  البيت

عىلٰ  األ  فالالزم  مواالة  فإنَّ     ة ئمَّ املسلم  أعدائهم،  اإليامن    ومعاداة 

يعتقد بوجوب    اإلنسان أنْ   ين، فعىلٰ ني من فروع الدِّ م هبذين الفرعني اهلامَّ متقوِّ 

التويلِّ  فيها  بام  الفروع  من  وغريها  والصيام  والتربِّ الصالة  وأنْ   ذلك  سِّ ُجي   ي،  د 

  . اعملي� 

الدِّ  فروع  من  النوعني  أحكام  ين  وهلذين  عدة  العلامء  الرجوع  جي ذكر  ب 

إىلٰ فيه إليه املكلَّ   ا  يرجع  الذي  اجلامع للرشائط  عباداته، فكام  الفقيه  ف يف ضبط 

 
 ).١٤٦/ ص ١امللل والنحل (ج  )١(
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إىلٰ  بالصورة املطلوبة رشعًا، كذلك  الفقي  نرجع  امتثاهلا  الصالة وحتقيق  ه لضبط 

  . ي والتربِّ رجع إليه يف ضبط شؤون التويلِّ ن

أُ  من  أصٌل  هو  الذي  اإلمامة  وأصل  يشء،  الفرعان  الدِّ وهذان  ين  صول 

  ة واملعاد. ب االعتقاد به والبحث عنه كام يف التوحيد والنبوَّ ه جييشٌء آخر، فإنَّ 

عىلٰ وترتَّ  البيت و  بت  أهل  من      الية  العديد  أعدائهم  من  والرباءة 

العمليَّ وهي مسجَّ   ، ةة واملسائل الرشعيَّ األحكام الفقهيَّ  ة، وصلت  لة يف الرسائل 

وال جتري عليه    ،ةخارجًا عن امللَّ     عدِّ املعلن بالعداء ألهل البيت   بعضها إىلٰ 

  ين. مجلة من أحكام الدِّ 

الرشيفة   عن  تحدَّ تالفقرة  للوالءث  العميل  من    ،التجسيد  ويطلب 

عىلٰ   أنْ   ̈  اإلمام  أهل    يشهد  يف  يعتقده  ملا  جتسيد  من  الزائر  به  يقوم  ما 

  .   البيت

 *   *   *  





)٢٥٩ ( 

  

 

  اد واوناة 

  ،ا َأَمْرُتْم بِهِ َواملَْعُروُف مَ  ،)١( ا َأْسَخطْتُُموهُ اطُِل مَ بَ َوالْ   ، ا َرَضيْتُُموهُ «َفاَحلقُّ مَ 

يَك لَهُ   َوْحَدُه َال   َفنَْفِيس ُمْؤِمنٌَة بِاهللاِ  ،ا َهنَيْتُْم َعنْهُ َواملُنَْكُر مَ  َوبِأَِمَري   ، َوبَِرُسولِهِ  ،َرشِ

لُِكْم َوآِخِرُكْم»  ، يَ ا َمْوَال يَ َوبُِكْم  ،املُْؤِمنِنيَ    َأوَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا و...(: ا وا وا ا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

هِ نَ م يف فقرة «تقدَّ : احلقُّ  -   ١   .)٢(»، والباطل نقيض احلقِّ اِرصَ َحقِّ

السخط  الرضا:   -   ٢ اهللا  ،  )٣( نقيض  من  السخط،    ضدُّ   تعاىلٰ والرضوان 

  .)٤( ورضيت اليشء ارتضيته فهو مريض

كلُّ املعروف:    -   ٣ يُ   هو  وما  اخلري،  من  النفس  تعرف  من  ستحَس ما  ن 

  .)٥(ر كْ نُّال ف ضدُّ رْ والعُ  ، املنكر وهو ضدُّ  ، األفعال، ومنه اجلود

  . »  ِألَْمِرِه َتْعِقُلونَ َال «   : م احلديث عنه يف فقرة ، وتقدَّ ) ٦( نقيض النهي أمر:    -   ٤

  ة فقرات سابقة. مت يف عدَّ ومجلة من املفردات قد تقدَّ 
 

 .)أسخطتموه(بدالً من  )سخطتموه: (نسخة االحتجاجيف ) ١(

 ). ٥٦/ ص ١١(ج  ) لسان العرب٢(

 ). ٣٤(ص  ة) الفروق اللغويَّ ٣(

 ). ١٩٢/ ص ٤للفراهيدي (ج  ) العني٤(

 ). ٢٣٩/ ص ٩(ج  ) لسان العرب٥(

 ). ٢٩٧/ ص ٨للفراهيدي (ج  ) العني٦(
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 :ما و...(ا وا وا ا ( :آن اا   

  ة، منها: املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ ورد ذكر 

ُهْم رَُضوا مَ   : تعاىلٰ   وله ق  -  ١
�
�
َ
ْو أ

َ
 َو�

َ
 ا آت

َ
ُ َوق

ُ
وا َحْس�ُنَا اُهللا اُهُم اُهللا َورَُسو�

ُ
ا�

 ُ
ُ

ِلِه َورَُسو�
ْ

ض
َ
تِ�نَا اُهللا ِمْن ف

ْ
  ). ٥٩(التوبة:  َسيُؤ

بََع    :تعاىلٰ   ولهق  -  ٢
�
ا� َمِن 

َ
�
َ
بَ أ َمْن 

َ
ك اِهللا   

َ
وان

ْ
اِهللا رِض ِمَن  ٍط 

َ
�َِسخ اَء 

وَ 
ْ
َمِصُ� َوَمأ

ْ
َس ا�

ْ
ُم َو�ِ�

�
  ). ١٦٢(آل عمران:   �اهُ َجَهن

َ   :تعاىلٰ   ولهق  -  ٣
ْ

ا�  
َ

َو�ُبِْطل َق� 
ْ
ا�   ِ�ُِحق� 

َ
ِرُ�ون

ْ
ُمج

ْ
ا� ِرهَ 

َ
ك ْو 

َ
َو�  

َ
  �اِطل

  ). ٨(األنفال:  

 :ا و...( ا وا وا ا ( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

َيُقوُل: «َليَْس ِعنَْد    َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر  قال:    ،د بن مسلمعن حممّ   -  ١

َوَال  َحقٌّ  َالنَّاِس  ِمَن  َصَواٌب َأَحٍد  َيْقِيض  َوَال   ،   َالنَّاِس  ِمَن  َأَحٌد  إِالَّ   َحقٍّ  َما  بَِقَضاٍء   

َاْلبَيِْت  َأْهَل  ِمنَّا  ِمْن    ،َخَرَج  َواُب  َوَالصَّ ِمنُْهْم  َاْخلََطُأ  َكاَن  َاْألُُموُر  ِهبُِم  بَْت  َتَشعَّ َوإَِذا 

  .)١( »َعِيلٍّ 

قال   رسول اهللا   أنَّ    عن جعفر الصادقعن احلسني بن زيد،   -  ٢

«  لفاطمة  َاهللاَ   ، َفاطَِمةُ َيا  ...  :  لَِغَضبِِك     إِنَّ    ، لِِرَضاِك»  َوَيْرَىضٰ   ،َيْغَضُب 

ُثوَن ِهبَا  :َقاَل  ْثنَا َاْليَْوَم    ،َيا َأَبا َعبِْد َاهللاِ  : َفَقاَل   ،َفَأَتاُه اِْبُن ُجَرْيٍج   :َقاَل   ،َفَقاَل َاملَُحدِّ ُحدِّ

:  َقاَل لَِفاطَِمةَ  َحِديُث َأنَّ َرُسوَل َاهللاِ  :اَل قَ  ،«َوَما ُهَو؟»: َقاَل  ،َحِديثًا اِْستَْهَزَأُه َالنَّاُس 

َليَْغَضُب    «إِنَّ َاهللاَ:  َفَقاَل    :َقاَل   ، لِِرَضاِك»  َوَيْرَىضٰ   ، َليَْغَضُب لَِغَضبِِك   «إِنَّ َاهللاَ 

 
الكايف١( ص  ١(ج    )  عند ٣٩٩/  من  خرج  ما  إالَّ  الناس  يد  يف  احلقِّ  من  يشء  ليس  أنَّه  باب   /

ة  ). ١، وأنَّ كلَّ يشء مل خيرج من عندهم فهو باطل/ ح  األئمَّ
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«َفَام ُتنْكُِر َأْن  :  َقاَل    ،َنَعمْ   : َفَقاَل   ، »؟لِِرَضاهُ   فِيَام َتْرُووَن لَِعبِْدِه َاملُْؤِمِن َوَيْرَىضٰ 

  : َقاَل  ، َوَيْغَضُب لَِغَضبَِها؟» ،لِِرَضاَها َاهللاُ  َيْرَىضٰ   ،ُمْؤِمنَةً    َتُكوَن اِْبنَُة َرُسوِل َاهللاِ

  .)١( َتهُ اَال َحيُْث َجيَْعُل ِرَس َأْعَلُم  َاهللاُ ، َصَدْقَت 

َأَبا      َدَعا َرُسوُل َاهللاِقال: «،    بن جعفر، عن أبيه  ٰى عن موس  -  ٣

ْسَال   :َفَقاَل َهلُمْ   ،َذرٍّ َوَسْلَامَن َوَاملِْْقَدادَ  ائَِع َاْإلِ وَطهُ َتْعِرُفوَن َرشَ َنْعِرُف    :َقاُلوا  ؟ِم َوُرشُ

َفنَا َاهللاُ  َأْنُفِسُكْم    َأْشِهُدوِين َعَىلٰ ،  َأْكثَُر ِمْن َأْن ُحتَْىصٰ   ِهَي َوَاهللاِ   : َفَقاَل   ،َوَرُسوُلهُ   َما َعرَّ

َأْن َال   ، ئَِكتُُه َعَليُْكْم ُشُهودٌ َوَمَال   ، َشِهيداً   بِاهللاِ   ٰى َوَكف إِالَّ بَِشَهاَدِة  إَِلَه  َاهللاُ     َال   ، ُخمْلِصاً    

ُسْلَطانِهِ  ِيف  َلُه  يَك  ُمْلكِهِ َوَال   ، َرشِ ِيف  َلُه  َنظَِري  َاهللاِ  ،   َرُسوُل  بِاْحلَقِّ   َوَأينِّ    َوَأنَّ   ، َبَعثَنِي 

  ، َوَأنَّ َاْلِقبَْلَة قِبَْلتِي َشْطَر َاملَْسِجِد َاْحلََراِم َلُكْم قِبَْلةٌ  ، َوَحَكٌم َعْدٌل  َاْلُقْرآَن إَِماٌم ِمَن َاهللاِ 

ٍد َوَأِمُري َاملُْؤِمنَِني َوَمْوَال    ْبَن َأِيب طَالٍِب  َوَأنَّ َعِيلَّ  ُه ِمَن    ، ُهمْ َوِيصُّ ُحمَمَّ َوَأنَّ َحقَّ

َواِجٌب   َاهللاِ َاهللاِ   ، َمْفُروٌض  َطاَعُة  ُوْلِدهِ   ، َوَرُسولِهِ   َوَطاَعتَُه  ِمْن  ِة  مَّ
َة    ،َوَاْألَئِ َمَودَّ َوَأنَّ 

َواِجبَةٌ  َمْفُروَضٌة  َبيْتِي  َوُمْؤِمنَةٍ   َعَىلٰ   َأْهِل  ُمْؤِمٍن  َال   ،ُكلِّ  َالصَّ إَِقاَمِة  لَِوْقتَِهاَمَع    ،ِة 

َكاِة ِمْن ِحلَِّها َوإِْخَراِج َاْخلُُمِس ِمْن ُكلِّ َما َيْملُِكُه    ،َوْضِعَها ِيف َأْهلَِهاوَ   ، َوإِْخَراِج َالزَّ

َفَمْن َعَجَز    ، ُوْلِدهِ   َوَبْعَدُه إَِىلٰ   ، نَِني َوَأِمِريِهمْ َوِيلِّ َاملُْؤمِ   َيْرَفَعُه إَِىلٰ  ٰى َأَحٌد ِمَن َالنَّاِس َحتَّ 

َعَفاِء ِمْن َأْهِل َبيْتِي ِمْن ُوْلِد    َذلَِك إَِىلٰ   َاْليَِسِري ِمَن َاملَاِل َفْليَْدَفعْ    َعَىلٰ َوَملْ َيْقِدْر إِالَّ  َالضُّ

ةِ  مَّ
َيْقِدْر َفلِِشيَعتِِهْم ِممَّْن َال   ، َاْألَئِ َالنَّاُس َفإِْن َملْ  َيْأُكُل ِهبُِم  ُيِريُد ِهبِْم إِالَّ َوَال   ،   َوَما     َاهللاُ 

ي َحقِّ ِمْن  َعَليِْهْم  ِعيَّةِ   ، َوَجَب  َالرَّ ِيف  ةِ بِ   َوَاْلَقْسمِ   ، َوَاْلَعْدِل  ِويَّ بِاْحلَقِّ   ، السَّ   ، َوَاْلَقْوِل 

كِتَاِب    َوبِاْلَفَرائِِض َعَىلٰ ، َما َعِمَل َعَليِْه َأِمُري َاملُْؤِمنَِني   َوَأْن َحيُْكَم بِاْلكِتَاِب َعَىلٰ 

َعَىلٰ   ،َوَأْحَكاِمهِ   َاهللاِ َالطََّعاِم  َاْلبَيِْت   ،ُحبِّهِ   َوإِْطَعاِم  َهادِ   ، َوَحجِّ  َس   َوَاْجلِ َاهللاِِيف    ، بِيِل 

َرَمَضانَ  َشْهِر  َاْجلَنَاَبةِ   ، َوَصْوِم  َعَىلٰ   ،َوُغْسِل  َاْلَكاِمِل  َوَاْلَوْجِه    َوَاْلُوُضوِء  َاْليََدْيِن 

 
 ).١٠٣/ ص ٢(ج  ) االحتجاج١(
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َراَعْنيِ إَِىلٰ  ْأِس َوَاْلَقَدَمْنيِ إَِىلٰ  َوَاملَْسِح َعَىلٰ   ، اَملََرافِِق   َوَالذِّ   ُخفٍّ َوَال   َعَىلٰ َال  ، َاْلَكْعبَْنيِ  َالرَّ

َوَاْلبُْغِض    ، َوُحبِّ ِشيَعتِِهْم َهلُمْ   ، َوَاْحلُبِّ ِألَْهِل َبيْتِي ِيف اَهللاِ  ،ِعَامَمةٍ    َعَىلٰ ِمخَاٍر َوَال   َعَىلٰ 

ِه   ، َوَلهُ  َوَاْلَعَداَوِة ِيف اَهللاِ  ، ُهمْ َوُبْغِض َمْن َواَال   ، ِألَْعَدائِِهمْ  ِه َوَرشِّ يَامِن بِاْلَقَدِر َخْريِ   ، َوَاْإلِ

هِ َوُحْلِوِه  ُموا َحَراَمهُ   ،َل َاْلُقْرآنِ َأْن ُحيَلُِّلوا َحَال   َوَعَىلٰ   ،  َوُمرِّ   ، َوَيْعَمُلوا بِاْألَْحَكامِ   ، َوُحيَرِّ

اَملُ وَ  إَِىلٰ َيُردُّوا  وَ   ،َأْهلِهِ   تََشابَِه  ِمنِّي  َعلَِمُه  َيُكْن  َملْ  ٌء  َيشْ ِعْلِمِه  ِمْن  َعَليِْه  َعِمَي    َال َفَمْن 

َفَعَليِْه   طَالٍِب َسِمَعُه  َأِيب  ْبِن  َوَباطِنَُه  ،    بَِعِيلِّ  َظاِهَرُه  َعلِْمتُُه  َقْد  َكَام  َعلَِم  َقْد  ُه  َفإِنَّ

  ِة َأْولِيَاِء اَهللاِ َوُمَواَال  ، َتنِْزيلِهِ  َتْأِويلِِه َكَام َقاَتْلُت َعَىلٰ   َوُهَو ُيَقاتُِل َعَىلٰ  ، َوُحمَْكَمُه َوُمتََشاِهبَهُ 

تِهِ  يَّ َوُذرِّ ٍد  ةً   ُحمَمَّ ِة َخاصَّ اَءِة َواَْلَعَداَوِة ملَِْن    ، ُهْم َوَشاَيَعُهمْ َمْن َواَال   َوَيتََواَىلٰ   ، َاْألَئِمَّ َوَاْلَربَ

ِجيمِ  اَلرَّ يَْطاِن  اَلشَّ َكَعَداَوِة  َوَشاقَُّهْم  َوَتاَبَعُهمْ   ، َعاَداُهْم  َشاَيَعُهْم  ِممَّْن  اَءِة    ، َوَاْلَربَ

َعَىلٰ َوَاْالِ  َمامِ   ْستَِقاَمِة  َاْإلِ َال   ، َطِريَقِة  أَينِّ  مُ َواِْعَلُموا  أَُقدِّ َأحَ   َعَىلٰ     َمُه    ، داً َعِيلٍّ  َتَقدَّ َفَمْن 

 ٌ ِه َضَال  ، َفُهَو َظاِمل ةٌ َوَاْلبَيَْعُة َبْعِدي لَِغْريِ   . )١( ...» َلٌة َوَفْلتٌَة َوِذلَّ

مرَّ  العظيم    وقد  عبد  عرض  رواية  والعرشون  السابعة  الفقرة  يف  عليك 

  وكفاية. ٰى ما فيه غن  اإلمام اهلادي  دينه عىلٰ    احلسني

 :اا ءاال اأ  )...و وا وا ّا(:  

  ج اهللا تعاىلٰ جَ ُح   واعتقادنا أنَّ : ()االعتقادات(يف    قال الشيخ الصدوق 

بن أيب    هلم أمري املؤمنني عيلُّ أوَّ   ،عرش  ة االثنا األئمَّ   د  ه حممّ خلقه بعد نبيِّ   عىلٰ 

جعفر    ، ثمّ د بن عيلٍّ حممّ   احلسني، ثمّ   بن   عيلُّ   احلسني، ثمّ   احلسن، ثمّ   طالب، ثمّ 

بن    عيلُّ   ، ثمّ د بن عيلٍّ حممّ   ، ثمّ ٰى موس  بن  عيلُّ   بن جعفر، ثمّ   ٰى موس  د، ثمّ بن حممّ ا

ثمّ حممّ  عيلٍّ   د،  بن  ثمّ احلسن  بن حممّ   ،  احلجَّ   د  الزمان  احلسن  صاحب  القائم  ة 

  ). أمجعني صلوات اهللا عليهم ( ه ضخليفة اهللا يف أر

 
 ). ١/ ح ٣١٦و ٣١٥/ ص ٢٢(ج  ) بحار األنوار ١(



 ٢٦٣ .................» فاحلقُّ ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه...«: السادسة والعرشونالفقرة 

  ...بطاعتهم ولو األمر الذين أمر اهللا تعاىلٰ م أُ أهنَّ  واعتقادنا فيهم:

أنَّ  فيهم  كفرحبَّ   ونعتقد  وبغضهم  إيامن،  تعاىلٰ   وأنَّ   ، هم  اهللا  أمر  ،  أمرهم 

هم  ، وعدوُّ اهللا تعاىلٰ   هم ويلُّ ووليُّ   ، ، وطاعتهم طاعة اهللا تعاىلٰ وهنيهم هني اهللا تعاىلٰ 

  . ، ومعصيتهم معصية اهللا تعاىلٰ اهللا تعاىلٰ  عدوُّ 

ال ختلو من حجَّ   أنَّ ونعتقد   إمَّ   ة هللا عىلٰ األرض  أو  خلقه،  ا ظاهر مشهور 

  خائف مغمور. 

أنَّ  عىلٰ حجَّ   ونعتقد  وخليفته  أرضه،  يف  اهللا  هو    ة  هذا،  زماننا  يف  عباده 

بن جعفر بن    ٰى بن موس  د بن عيلِّ بن حممّ   د بن احلسن بن عيلِّ املنتظر حممّ   القائم

  بن أيب طالب.  بن احلسني بن عيلِّ  عيلِّ  د بنحممّ 

  ...باسمه ونسبه  عن اهللا    ه هو الذي أخرب به النبيُّ وأنَّ 

  يف  يكون القائم غريه، بقي يف غيبته ما بقي، ولو بقي ه ال جيوز أنْ ونعتقد أنَّ 

ألنَّ  غريه،  القائم  يكن  مل  الدنيا  عمر  عليه    وا دلُّ   ة  واألئمَّ     النبيَّ   غيبته 

  .)١()... )صلوات اهللا عليه(وا وا، وبه برشَّ نسبه، وبه نصُّ باسمه 

  ا ا: اد  اة:

مؤكِّ  املباركة  تقدَّ الفقرة  ملا  تتحدَّ دة  فقرات  من  األئمَّ م  عن والية  من  ث  ة 

باع يف األخذ منهم  ة هو االتِّ واليتهم تكون ترمجتها العمليَّ   وأنَّ ،    أهل البيت 

ت  وها هي عقائدهم وأحكامهم وأخالقهم قد مأل  ،  عند غريهمواإلعراض عامَّ 

  وأنَّ   ،حرصي بام عندهم  حقٌّ   احلقَّ   مة أنَّ حت الروايات املتقدِّ اخلافقني، وقد رصَّ 

فهو      أهل البيت   بصلة إىلٰ   ما يف الوجود ال يمتُّ   الباطل من غريهم، فكلُّ 

تُ  التي ال    ، القلب  ٰى مستو   من إنكارها ولو عىلٰ   بدَّ   ذ منهم ال ؤَخ منكر، فالعقيدة 

 
 ). ٩٥ - ٩٣(ص  ة) االعتقادات يف دين اإلماميَّ ١(
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وذلك أضعف اإليامن، واحلكم الرشعي ما مل يصدر عنهم أو من نصبوه مستنبطًا  

  ، تكون نفس املؤمن  أنْ   بدَّ   وهو باطل، هكذا ال   ،رهنكِ من أحاديثهم ال نأخذه ونُ 

ال   وعىلٰ  املتقدِّ   أنْ   بدَّ   هذا  والروايات  أيِّ نعتقد،  من  أوضح  واألقوال  رشح    مة 

  آخر معها. 

 *   *   *  



)٢٦٥ ( 

  

  

  واة ا واوناة 

ٌة  ِيت ُمَعدَّ ِيت َخ   ،لَُكمْ «َوُنْرصَ   آِمَني آِمَني»  ، الَِصٌة لَُكمْ َوَمَودَّ

  نتناول رشح هذه الفقرة املباركة يف نقاط: 

وا ة(: ادة واا( :ا   

  ، منها: ة معانٍ ت مفردات الفقرة بعدَّ لَ عمِ استُ 

املعونةالنرصة:    -  ١ يدلُّ   - ص    - و(ن  ،  )١( حسن    عىلٰ   ر) أصل صحيح 

  .)٢( إتيان اخلري، والعطاء

والدال    ة:املَُعدَّ   -  ٢ والعني  يدلُّ   )معد(امليم  صحيح  يف    عىلٰ   أصل  غلظ 

  .)٣( اليشء

ةٌ «من    ٰى واملعن ُمَعدَّ ِيت   يف  وإينِّ   ، معونتي وعطائي لكم جاهز  نَّ إأي    »ُنْرصَ

  نرصيت لكم شديد وغليظ وال أهتاون. 

هِ اِرصَ نَ م يف رشح فقرة «وتقدَّ    النرصة كذلك.   ٰى » معنَحقِّ

الرجل أودُّ ة:  املودَّ   -   ٣   من احلبِّ   ، وهي أخصُّ )٤( إذا أحببته  ا ه ود� وددت 

إهنَّ  الطباعحيث  ميل  جهة  من  تكون  احلبُّ   ، ا  الطباع    بينام  ميل  جهة  من  يكون 

  .)٥( واحلكمة مجيعاً 

 
 ). ١٠٨/ ص ٧للفراهيدي (ج  ) العني١(

 ).٤٣٥/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٢(

 ).٣٣٦/ ص ٥(ج  ) معجم مقاييس اللغة٣(

 ). ٥٤٩/ ص ٢للجوهري (ج  ) الصحاح٤(

 ). ١٧٤(ص  ة) الفروق اللغويَّ ٥(
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أي وصلت إليه، وتقول: أخلصت هللا ديني    ، أخلصت إليه   : تقول اخلالصة:    -   ٤

  . ) ١( ص الغزل إذا التبس صته كام يتخلَّ وختلَّ   ، يشء   يته من كلِّ صته: نحَّ أي أحمضته، وخلَّ 

«  ٰى واملعن َخ من  أنَّ الَِصةٌ َمَودَِّيت  احلجَّ حبِّ   »  ولإلمام  البيت  ألهل      ةي 

  يشء يشوبه.  من كلِّ  ٰى ممحض ومنقَّ 

 :ما ة(ادة واا( :آن اا   

  ة، منها: ورد ذكر املفردات يف العديد من اآليات القرآنيَّ 

َعِز�ٌز    :تعاىلٰ قوله    -  ١ ِوي� 
َ
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  ). ٢٣: ٰى (الشور 

 :ا ة(ادة واا( :ت اواا   

  ورد ذكر املفردات يف العديد من الروايات، منها: 

، عن  عن أيب جعفر الثاين    عن عبد العظيم بن عبد اهللا احلسني،   -  ١

: قال رسول  أمري املؤمنني    قال: قال   ،(صلوات اهللا عليهم)ه  أبيه، عن جدِّ 

َاهللاَ «:  اهللا   ْسَال   إِنَّ  َاْإلِ َعْرَصةً َخَلَق  َلُه  َفَجَعَل  ُنوراً   ، َم  َلُه  َلُه    ، َوَجَعَل  َوَجَعَل 

ا َعْرَصتُُه َفاْلُقْرآنُ   ،َوَجَعَل َلُه َناِرصاً   ،ِحْصناً  ْكَمةُ   ،َفَأمَّ ا ُنوُرُه َفاْحلِ ا ِحْصنُُه    ،َوَأمَّ َوَأمَّ

َوِشيَعتُنَا  ،َفاملَْعُروُف  َبيْتِي  َوَأْهُل  َفَأَنا  َأْنَصاُرُه  ا  َوِشيَعتَُهْم    ، َوَأمَّ َبيْتِي  َأْهَل  َفَأِحبُّوا 

لَ   ،َوَأْنَصاَرُهمْ  ُه  إَِىلٰ ـ َفإِنَّ ِيب  َي  ُأْرسِ َفنََسبَنِ   امَّ  ْنيَا  َالدُّ َامِء  ئِيُل  َالسَّ َجْربَ ِألَْهِل    ي 

 
 ). ١٨٧و ١٨٦/ ص ٤للفراهيدي (ج  ) العني١(
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َاهللاُ اِْستَْوَدَع  َامِء  َاملََال   َالسَّ ُقُلوِب  ِيف  َوِشيَعتِِهْم  َبيْتِي  َأْهِل  َوُحبَّ  َفُهَو    ،ئَِكةِ ُحبِّي 

إَِىلٰ  َوِديَعٌة  َاْلِقيَاَمةِ   ِعنَْدُهْم  إَِىلٰ   ، َيْوِم  ِيب  َهبََط  إَِىلٰ   ُثمَّ  َفنََسبَنِي  َاْألَْرِض  َأْهِل    َأْهِل 

تِي   َاْألَْرِض َفاْستَْوَدَع َاهللاُ   ، ُحبِّي َوُحبَّ َأْهِل َبيْتِي َوِشيَعتِِهْم ِيف ُقُلوِب ُمْؤِمنِي ُأمَّ

تِي َحيَْفُظوَن َوِديَعتِي ِيف َأْهِل َبيْتِي إَِىلٰ  ُجَل ِمْن   َفلَ َأَال   ،َيْوِم َاْلِقيَاَمةِ  َفُمْؤِمنُو ُأمَّ ْو َأنَّ َالرَّ

تِي َعبََد َاهللاَ  ْنيَا ُثمَّ َلِقَي َاهللاَ     ُأمَّ اَم َالدُّ ُمبِْغضًا ِألَْهِل َبيْتِي َوِشيَعتِي َما      ُعُمَرُه َأيَّ

َج َاهللاُ    .)١( » َعِن َالنَِّفاِق َصْدَرُه إِالَّ  َفرَّ

الدهَّ   -   ٢ حفص  قال:  عن  َاهللاِ ان،  َعبِْد  َأُبو  ِيل  ُكلِّ  :    َقاَل  َفْوَق  «إِنَّ 

  .)٢( »َوُحبُّنَا َأْهَل َاْلبَيِْت َأْفَضُل ِعبَاَدةٍ  ،ِعبَاَدٍة ِعبَاَدةٌ 

عيلِّ   عن   -   ٣ عن  الثاميل،  محزة  احلسني    أيب  رسول  ،  بن  قال  قال: 

َثَال «:   اهللا َاْجلَنَِّة  َدَرَجاٍت ِيف  َثَال   ،ُث  َالنَّاِر  َدَرَكاٍت َوِيف  َدَرَجاِت    َفَأْعَىلٰ   .ُث 

َوَيِدهِ  بِلَِسانِِه  َنا  َوَنَرصَ بَِقْلبِِه  َأَحبَّنَا  ملَِْن  بَِقْلبِِه    ، َاْجلَنَِّة  َأَحبَّنَا  َمْن  يَِة 
َالثَّانِ َرَجِة  َالدَّ َوِيف 

َنا بِلَِسانِهِ  َرَجِة َالثَّالِثَِة َمْن َأَحبَّنَا بَِقْلبِهِ   ،َوَنَرصَ َن َالنَّاِر َمْن  َوِيف أَْسَفِل َدْرٍك مِ   . َوِيف َالدَّ

َوَيِدهِ  بِلَِسانِِه  َعَليْنَا  َوَأَعاَن  بَِقْلبِِه  َأْبَغَضنَا    ،َأْبَغَضنَا  َمْن  َالنَّاِر  ِمَن  َالثَّانِيَِة  ْرِك  َالدَّ َوِيف 

ْرِك َالثَّالِثَِة ِمَن َالنَّاِر َمْن َأْبَغَضنَا بِقَ  ،بَِقْلبِِه َوَأَعاَن َعَليْنَا بِلَِسانِهِ    .)٣( »ْلبِهِ َوِيف َالدَّ

  ا اا: اد  اة:

عىلٰ  أنْ   ونحن  احلجَّ   وشك  إلمامنا  العظيمة  الزيارة  هذه    ¨  ة نغادر 

وقد عشنا مع مقاطعها  ،    ة اخلالصة له وآلبائهواملودَّ   بإعداد النرصة واحلبِّ 

الساعات أروع  فنا  والتي    ،من  عىلٰ تعرَّ واإلمام    فيها  البيت  أهل  مقامات 

  وما هو الواجب علينا جتاههم.،   ةاحلجَّ 

 
 ). ٣سالم/ ح / باب نسبة اإل٤٦/ ص ٢(ج  ) الكايف١(

 ).٦٧/ ح ١٥٠/ ص ١للربقي (ج  ) املحاسن٢(

 ).٧٦/ ح ١٥٣/ ص ١للربقي (ج  ) املحاسن٣(
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إلمام العرص العظيمة  الزيارة  استحضار  ريبِّ تُ   ̈   هذه  اإلنسان  نفس   يف 

وعىلٰ   احلقِّ  عليه  والسخط  وأهله  الباطل  وبغض  دائم،  بشكل  من    ومواالته 

  يواليه. 

  ،هموودِّ    يف والية أهل البيت  متنا هذه الزيارة املباركة طريق احلقِّ علَّ 

  ات والرضوان. النهاية التي سنصل إليها من سلوله هي اجلنَّ وأنَّ 

أطيافه وألوانه   املجتمع بكلِّ  ة، فإنَّ هي تربية اجتامعيَّ  ̈  الزيارة لإلمام  إنَّ 

والفراق، فحثَّ   وبغضِّ  الوحدة  ويستوحش  بالتزاور،  يأنس  عقائده  عن    النظر 

هو  و  ، وجودهم  وأْن نكون يف حمالِّ ،    زيارة أهل البيت  س عىلٰ الشارع املقدَّ 

عىلٰ  إالَّ   تأكيد  يأباه  وال  الفطرة،  إليه  متيل  إنساين  اجتامعي  األعوج،  هنج  الذوق   

عامَّ  كرب فضالً  تأثريات  من  الزيارات  هذه  يف  فالتعوُّ   عىلٰ   ٰى   الزائر،  عىلٰ روح    د 

بلوم   الزائر  نفس  فتبدأ  النفس،  يف  آثارًا  يوجب  وقراءهتا  الكلامت  هذه  ترتيل 

السامية معانيها  عن  بعيدًا  كان  إذا  ُس   عه عىلٰ شجِّ وتُ   ، صاحبها  املكارم  بُ سلوك  ل 

من األحوال، وهبذه العجالة أْن نذكر    حالٍ   منهجها، وال يمكن بأيِّ   والسري عىلٰ 

وصلتهم التي أمرنا اهللا سبحانه     زيارات أهل البيت  ب عىلٰ الفوائد التي ترتتَّ 

مراتب الصلة التي يسقط هبا    ٰى نا، وأدنِمح رَ ة  لَ تهم أوجب من ِص لَ فِص هبا،    وتعاىلٰ 

  هذا التكليف اإلهلي العظيم هي زيارهتم ولو عن بعد. 

يكون   أْن  أمجل  البيتفام  أهل  بزيارة  مبتدئًا  اليومي  السيّام      برناجمنا 

د إمامه  حال شخص يبتدئ يومه بتفقُّ   ٰى سيتساو  ٰى ، فهل يا تر ¨ اإلمام املهدي

 ملصابه وما هو فيه، والدعاء لرفع البالء عنه وحفظه،  والسؤال عن حاله، والتأملُّ 

  حال إنسان غافل الٍه عن ذكره؟   يهل حال هذا يساو 

املودَّ ا األحبَّ أهيُّ  آيات  أمرتنا  قد  القربة     ٰى ة يف ذي 
َ
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النبيُّ  فإذا أردنا أْن نصل أهل  ،    ، بصلة رحم رسول اهللا   التي جاء هبا 

كم  ، فإنَّ ¨  القناة التي توصلنا إليهم يف زماننا هو اإلمام املهدي   فإنَّ    البيت

أنَّ  َكُرب   -   عمل   أيَّ   تعلمون  أو  إالَّ   -   َصُغر  قبوله  يمكن  يمرَّ ال  بأْن  عن     

ُفرَ ،  ¨ طريقه علينا كنوزًا وجواهر ال تندثر، لقاء دقائق    صًا ثمينة تدرُّ فلنغتنم 

نُ معدو نُ رتِّ دة  أْن  التي سعينا  املباركة  الزيارة  هذه  هبا  التي  بنيِّ ل  املعاين   بعضًا من 

  قراءهتا.  محلتها إلينا، ليكون هذا الفهم البسيط دافعًا وحافزًا لإلقبال عىلٰ 

  نا. أْن جيعله ذخرًا لنا عند وليِّ  نسأل اهللا سبحانه وتعاىلٰ 

 *   *   *  





)٢٧١ ( 

  

  

  

ادر واا  

  القرآن الكريم.  -   ١

القرآن:  -   ٢ علوم  يف  سعيد    اإلتقان  حتقيق:  السيوطي/  ين  الدِّ جالل 

 هـ/ دار الفكر. ١٤١٦/ ١املندوب/ ط 

أمحد بن عيلٍّ الطربيس/ تعليق ومالحظات: السيِّد حمّمد  االحتجاج:    -  ٣

 هـ/ دار النعامن/ النجف األرشف.١٣٨٦باقر اخلرسان/  

الشيخ املفيد/ حتقيق: عّيل أكرب الغفاري والسيِّد حممود    االختصاص:   -   ٤

 هـ/ دار املفيد للطباعة والنرش/ بريوت.١٤١٤/  ٢ندي/ ط  الزر

٥  -  :( الكيشِّ (رجال  الرجال  معرفة  حتقيق:    اختيار  الطويس/  الشيخ 

سة آل البيت  ١٤٠٤السيِّد مهدي الرجائي/    إلحياء الرتاث.   هـ/ مؤسَّ

هـ/ مطبعة  ١٤١٥/  ٢احلسن بن حمّمد الديلمي/ ط إرشاد القلوب:   -   ٦

 يف الريض/ قم. أمري/ انتشارات الرش

البيت  اإلرشاد:    -   ٧ آل  سة  مؤسَّ حتقيق:  املفيد/  /  ٢ط    / الشيخ 

 هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

اإلماميَّة:  -  ٨ دين  يف  عبد    االعتقادات  عصام  حتقيق:  الصدوق/  الشيخ 

 هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/  ٢السيِّد/ ط  

األعامل:  -   ٩ ج  إقبال  حتقيق:  طاوس/  بن  عيلُّ  القيُّومي  السيِّد  واد 

 هـ/ مكتب اإلعالم اإلسالمي.١٤١٤/  ١األصفهاين/ ط  
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هـ/ مركز الطباعة والنرش  ١٤١٧/ ١الشيخ الصدوق/ ط   األمايل:   -  ١٠

سة البعثة/ قم.   يف مؤسَّ

ط    األمايل:  -   ١١ البعثة/  سة  مؤسَّ حتقيق:  الطويس/  /  ١الشيخ 

 هـ/ دار الثقافة/ قم. ١٤١٤

أكرب    األمايل:   -  ١٢ وعّيل  األُستادويل  حسني  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

 هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/ ٢الغفاري/ ط 

والتبرصة:   -   ١٣ ط    اإلمامة  بابويه/  اإلمام  ١٤٠٤/  ١ابن  مدرسة  هـ/ 

 قم.  /اهلادي  

اف:   -   ١٤ نه الكشَّ أمحد بن حمّمد اإلسكندري املالكي/    اإلنصاف فيام تضمَّ

 البايب احللبي وأوالده بمرص.  ٰى هـ/ رشكة مكتبة ومطبعة مصطف ١٣٨٥

الشيخ املفيد/ حتقيق: الشيخ إبراهيم األنصاري/    أوائل املقاالت:  -  ١٥

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/ ٢ط 

اهلجعة:   -   ١٦ ال  اإليقاظ من  املظفَّر/ ط  احلرُّ  /  ١عاميل/ حتقيق: مشتاق 

 هـ/ مطبعة نكارش/ دليل ما/ قم. ١٤٢٢

احلادي عرش:   -   ١٧ / حتقيق: مهدي حمقِّق/ ط    الباب  احليلِّ مة  /  ٢العالَّ

  ش/ آستان قدس رضوي/ مشهد. ١٣٧٠

األطهار:  -  ١٨ ة  األئمَّ أخبار  لُدَرر  اجلامعة  األنوار  مة    بحار  العالَّ

حيي حتقيق:  الشريازي/    ٰى املجليس/  الربَّاين  الرحيم  وعبد  الزنجاين  العابدي 

سة الوفاء/ بريوت. ١٤٠٣/  ٢ ط  هـ/ مؤسَّ

حمّمد بن احلسن  :  يف فضائل آل حمّمد   ىٰ بصائر الدرجات الكرب  -  ١٩

كوجه   حسن  مريزا  احلاج  وتقديم:  وتعليق  تصحيح  ار)/  (الصفَّ وخ  فرُّ ابن 

 هـ/ منشورات األعلمي/ طهران. ١٤٠٤باغي/  
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 هـ/ مكتبة الصدوق/ طهران. ١٣٨٣الكفعمي/ البلد األمني:  -  ٢٠

ط    البيان:  -  ٢١ ون/  احلسُّ حمسن  الشيخ  حتقيق:  ل/  األوَّ /  ١الشهيد 

  هـ. ١٤١٢

العروس:    -   ٢٢ هـ/  ١٤١٤الزبيدي/ حتقيق: عّيل شريي/    مرتٰىض تاج 

 دار الفكر/ بريوت.

الشيخ الطويس/ حتقيق: أمحد حبيب قصري    التبيان يف تفسري القرآن:   -  ٢٣

 هـ/ مكتب اإلعالم اإلسالمي. ١٤٠٩/  ١العاميل/ ط  

اين/ تصحيح وتعليق:    ُحتَف العقول عن آل الرسول:   -  ٢٤ ابن شعبة احلرَّ

الغفاري/ ط   أكرب  التابعة جلامعة  ١٤٠٤/  ٢عّيل  اإلسالمي  النرش  سة  هـ/ مؤسَّ

فة.  سني بقم املرشَّ  املدرِّ

املنطق:   -   ٢٥ إصالح  وتقديم    ترتيب  ترتيب  األهوازي/  يت  السكِّ ابن 

ط   بكائي/  حسن  الشيخ  اإلسالميَّة/  ١٤١٢/  ١وتعليق:  البحوث  جممع  هـ/ 

  مشهد. 

  يل.الشيخ حسن زاده اآلم البداية والنهاية:  تعليقات عىلٰ   -  ٢٦

هـ/  ١٤١٢ابن كثري/ تقديم: يوسف املرعشيل/  تفسري ابن كثري:    -   ٢٧

 دار املعرفة/ بريوت. 

األصف  -  ٢٨ ط   : ىٰ التفسري  الكاشاين/  مكتب  ١٤١٨/  ١الفيض  هـ/ 

 اإلعالم اإلسالمي. 

املعاين):    -  ٢٩ (روح  اآللويس  بن  تفسري  حممود  الثناء  أبو  ين  الدِّ شهاب 

 البغدادي. عبد اهللا اآللويس 

  / اإلمام العسكري املنسوب إىلٰ :  تفسري اإلمام العسكري  -  ٣٠

قة/    ١ط   قم.  / ̈ هـ/ مدرسة اإلمام املهدي ١٤٠٩حمقَّ
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القرآن):  -  ٣١ تفسري  عن  والبيان  (الكشف  الثعلبي  الثعلبي/    تفسري 

ط   الساعدي/  نظري  وتدقيق:  مراجعة  عاشور/  بن  حمّمد  أبو  /  ١حتقيق: 

 هـ/ دار إحياء الرتاث العريب. ١٤٢٢

ين حمّمد بن عمر التميمي    تفسري الرازي (مفاتيح الغيب):  -  ٣٢ فخر الدِّ

 . ٣البكري الرازي الشافعي/ ط  

م له وعلَّ   التفسري الصايف:  -   ٣٣ حه وقدَّ الكاشاين/ صحَّ ق عليه:  الفيض 

 هـ/ مكتبة الصدر/ طهران. ١٤١٦/  ٢الشيخ حسني األعلمي/ ط  

حمّمد بن جرير    تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن):  -   ٣٤

مجيل   صدقي  وختريج:  وتوثيق  ضبط  امليس/  خليل  الشيخ  تقديم:  الطربي/ 

 هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٥العطَّار/  

العيَّايش:  -  ٣٥ ب  تفسري  هاشم  حمّمد  السيِّد  حتقيق:  العيَّايش/  مسعود  ن 

يت/ املكتبة العلميَّة اإلسالميَّة/ طهران.   الرسويل املحالَّ

أبو عبد اهللا حمّمد بن أمحد  تفسري القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن):   - ٣٦

الرتاث   إحياء  دار  الربدوين/  العليم  عبد  أمحد  تصحيح:  القرطبي/  األنصاري 

 العريب/ بريوت. 

ي: ت  - ٣٧ ي/ تصحيح وتعليق وتقديم:   فسري القمِّ عيلُّ بن إبراهيم القمِّ

ط   اجلزائري/  املوسوي  طيِّب  الكتاب/ ١٤٠٤/  ٣السيِّد  دار  سة  مؤسَّ هـ/ 

  قم.

القرآن):    -  ٣٨ تفسري  يف  (امليزان  امليزان  الطباطبائي/  تفسري  مة  العالَّ

سني بقم   سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ فة.مؤسَّ  املرشَّ

ين الطرحيي/ حتقيق وتعليق:    تفسري غريب القرآن:  -   ٣٩ الشيخ فخر الدِّ

  حمّمد كاظم الطرحيي/ انتشارات زاهدي/ قم. 
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الكويف:  -  ٤٠ فرات  حمّمد    تفسري  حتقيق:  الكويف/  إبراهيم  بن  فرات 

سة طبع ونرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد  ١٤١٠/  ١الكاظم/ ط   هـ/ مؤسَّ

 طهران.  اإلسالمي/ 

الثقلني:    -  ٤١ نور  احلويزي/  تفسري  العرويس  مجعة  بن  الشيخ عبد عّيل 

ط   يت/  املحالَّ الرسويل  هاشم  السيِّد  وتعليق:  سة  ١٤١٢/  ٤تصحيح  مؤسَّ هـ/ 

  إسامعيليان/ قم. 

  تقريرًا ألبحاث السيِّد اخلوئي  :  التنقيح يف رشح العروة الوثقىٰ   -  ٤٢

  تأليف الشيخ عيلٌّ الغروي/ مطبعة اآلداب/ النجف األرشف. 

األحكام:  -   ٤٣ حسن    هتذيب  السيِّد  وتعليق:  حتقيق  الطويس/  الشيخ 

 هـ/ دار الكتب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٦٤/  ٣املوسوي اخلرسان/ ط  

حسيني    التوحيد:   -  ٤٤ هاشم  وتصحيح:  حتقيق  الصدوق/  الشيخ 

سني١طهراين/ ط     يف احلوزة العلميَّة/ قم. / مجاعة املدرِّ

األُسبوع:   -   ٤٥ ط    مجال  القيُّومي/  جواد  حتقيق:  طاوس/  /  ١ابن 

سة اآلفاق. ١٣٧١  ش/ مطبعة أخرت شامل/ مؤسَّ

اج/ حتقيق: إبراهيم هبادري/ ط   جواهر الفقه:   -  ٤٦ /  ١القايض ابن الربَّ

فة. ١٤١١ سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ   هـ/ مؤسَّ

اإلسالم:   -   ٤٧ رشائع  رشح  يف  الكالم  حسن    جواهر  حمّمد  الشيخ 

  / دار إحياء الرتاث الشيعي/ بريوت. ٧النجفي/ ط  

املعص   -   ٤٨ معرفة  يف  املبني  الكوراين  :  ومني  احلقُّ  عيلٌّ  الشيخ 

 قم.  /ٰى هـ/ دار اهلد ١٤٢٤/  ٢العاميل/ ط  

ين الشريازي/ ط احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة:    -   ٤٩ /  ٣صدر الدِّ

 م/ دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت. ١٩٨١
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الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عّيل أكرب الغفاري/    اخلصال:  -   ٥٠

فة. ١٣٦٢ سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  ش/ مؤسَّ

باملأثور:  -  ٥١ التفسري  يف  املنثور  رُّ  دار    الدُّ السيوطي/  ين  الدِّ جالل 

 املعرفة/ بريوت. 

الرشعيَّة:   -   ٥٢ ط    الدروس  ل/  األوَّ سة  ١٤١٧/  ٢الشهيد  مؤسَّ هـ/ 

 النرش اإلسالمي/ قم. 

واحلرام:    -  ٥٣ احلالل  وذكر  اإلسالم  املغريب/  دعائم  النعامن  القايض 

 هـ/ دار املعارف/ القاهرة. ١٣٨٣حتقيق: آصف بن عّيل أصغر فييض/  

هـ/  ١٤١٣/ ١حمّمد بن جرير الطربي الشيعي/ ط  دالئل اإلمامة:   -  ٥٤

سة البع  ثة/ قم. مؤسَّ

أبو العبَّاس أمحد    رجال النجايش (فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة):   -   ٥٥

عيلِّ  ط    ابن  الكويف/  األسدي  النجايش  العبَّاس  بن  أمحد  هـ/  ١٤١٦/  ٥بن 

فة. سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ  مؤسَّ

الغيبة:  -   ٥٦ يف  ج  رسائل  آل  عالء  حتقيق:  املفيد/  ط  الشيخ  /  ٢عفر/ 

 هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

املؤمنني    -  ٥٧ أمري  فضائل  يف  ي    :الروضة  القمِّ جربئيل  بن  شاذان 

 هـ. ١٤٢٣/  ١(ابن شاذان)/ حتقيق: عّيل الشكرجي/ ط  

السيِّد عّيل خان املدين الشريازي/ حتقيق: السيِّد    رياض السالكني:   -  ٥٨

سة النرش اإلسالمي. ١٤١٥/  ٤حمسن احلسيني األميني/ ط     هـ/ مؤسَّ

الكايف:    -   ٥٩ ُأصول  املريزا    موىلٰ رشح  تعليق:  املازندراين/  حمّمد صالح 

هـ/  ١٤٢١/  ١أبو احلسن الشعراين/ ضبط وتصحيح: السيِّد عّيل عاشور/ ط  

 اث العريب/ بريوت. دار إحياء الرت



 ٢٧٧ .........................................................................  املصادر واملراجع 

ة األطهار:  -   ٦٠ األئمَّ النعامن املغريب/    رشح األخبار يف فضائل  القايض 

ط   اجلاليل/  احلسيني  حمّمد  السيِّد  النرش  ١٤١٤/  ٢حتقيق:  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  سني بقم املرشَّ  اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ

التفضيل:  -   ٦١ لقواعد  التنزيل  امل  شواهد  أمحد  بن  اهللا  عروف  عبيد 

ط   املحمودي/  باقر  حمّمد  الشيخ  حتقيق:  احلسكاين/  هـ/  ١٤١١/  ١باحلاكم 

سة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي.   مؤسَّ

العربيَّة):  -   ٦٢ وصحاح  اللغة  (تاج  محَّاد    الصحاح  بن  إسامعيل 

ط   العطَّار/  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  العل١٤٠٧/  ٤اجلوهري/  دار  م  هـ/ 

 للماليني/ بريوت. 

ين:   -  ٦٣ حمّمد بن سعيد الراوندي/ حتقيق:    عجالة املعرفة يف ُأصول الدِّ

البيت  ١٤١٧/  ١السيِّد حمّمد رضا احلسيني اجلاليل/ ط   سة آل    هـ/ مؤسَّ

  إلحياء الرتاث/ قم. 

الوثق  -  ٦٤ اليزدي/ ط    :ىٰ العروة  النرش  ١٤١٧/  ١السيِّد  سة  هـ/ مؤسَّ

 اإلسالمي/ قم. 

ر/ انتشارات أنصاريان/ قم.   عقائد اإلماميَّة:  -  ٦٥  حمّمد رضا املظفَّ

الرشائع:  -   ٦٦ السيِّد حمّمد صادق بحر    علل  تقديم:  الصدوق/  الشيخ 

ة ومطبعتها/ النجف األرشف. ١٣٨٥العلوم/   هـ/ منشورات املكتبة احليدريَّ

ين:   -   ٦٧ هـ/  ١٤١٨/  ١الفيض الكاشاين/ ط    علم اليقني يف ُأصول الدِّ

 انتشارات بيدار/ قم. 

سة دار اهلجرة١٤٠٩/  ٢اخلليل الفراهيدي/ ط  العني:  -  ٦٨  . هـ/ مؤسَّ

الرضا    -   ٦٩ أخبار  وتعليق    :عيون  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٠٤وتقديم: الشيخ حسني األعلمي/    هـ/ مؤسَّ
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اخلصام:   -   ٧٠ ة  وحجَّ املرام  السيِّد    غاية  حتقيق:  البحراين/  هاشم  السيِّد 

 عّيل عاشور. 

القاسم بن سالم اهلروي/ حتقيق: حمّمد    غريب احلديث:   -   ٧١ أبو عبيد 

 هـ/ دار الكتاب العريب/ بريوت.١٣٨٤/  ١عبد املعيد خان/ ط 

ون كريم/ ط   الغيبة:   - ٧٢ /  ١ابن أيب زينب النعامين/ حتقيق: فارس حسُّ

 . ٰى هـ/ أنوار اهلد١٤٢٢

أمحد  الغيبة:    -  ٧٣ وعّيل  الطهراين  اهللا  عبد  حتقيق:  الطويس/  الشيخ 

سة املعارف اإلسالميَّة/ قم. ١٤١١/  ١ناصح/ ط    هـ/ مطبعة هبمن/ مؤسَّ

الرواية والدراية من علم التفسري:  -   ٧٤ حمّمد بن    فتح القدير اجلامع بني 

 عيلِّ بن حمّمد الشوكاين/ عامل الُكتُب. 

ة:    -  ٧٥ سة  ١٤١٢/  ١أبو هالل العسكري/ ط  الفروق اللغويَّ هـ/ مؤسَّ

 النرش اإلسالمي/ قم. 

ين حمّمد بن يعقوب الفريوزآبادي.   القاموس املحيط: -  ٧٦  جمد الدِّ

اإلسناد:  -   ٧٧ ي/    قرب  القمِّ احلمريي  جعفر  بن  اهللا  عبد  العبَّاس  أبو 

سة آل البيت  ١٤١٣/  ١ ط  إلحياء الرتاث/ قم.   هـ/ مؤسَّ

العقائد:   -   ٧٨ حسن    قواعد  عّيل  حتقيق:  الطويس/  ين  الدِّ نرص  خواجة 

  / دار الغربة/ بريوت. ١خازم/ ط 

أبو الصالح احللبي/ حتقيق: رضا ُأستادي/ مكتبة  الكايف يف الفقه:    -   ٧٩

ة/ أصفهان.     اإلمام أمري املؤمنني عيلٍّ   العامَّ

ط    الكايف:   -  ٨٠ الغفاري/  أكرب  عّيل  حتقيق:  الكليني/  /  ٥الشيخ 

 ش/ مطبعة حيدري/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٦٣

الزيارات:  -  ٨١ جعفر بن حمّمد بن قولويه/ حتقيق: الشيخ جواد    كامل 

سة نرش الفقاهة. ١٤١٧/  ١القيُّومي/ ط   هـ/ مؤسَّ
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االعتقاد:  -  ٨٢ جتريد  رشح  يف  املراد  حتقيق:    كشف   / احليلِّ مة  العالَّ

الزنجاين/ ط   انتشارات  ١٣٧٣/  ٤إبراهيم املوسوي  ش/ مطبعة إسامعيليَّان/ 

 شكوري/ قم. 

النصِّ   -   ٨٣ يف  األثر  عىلٰ كفاية  عرش:     االثني  ة  بن    األئمَّ عيلُّ  القاسم  أبو 

اللطيف احلسيني الكوهكمري   عبد  السيِّد  حتقيق:  الرازي/  القّمي  از  اخلزَّ حمّمد 

 هـ/ انتشارات بيدار. ١٤٠١اخلوئي/  

طالب    -  ٨٤ أيب  بن  عيلِّ  مناقب  يف  الطالب  الكنجي    :كفاية 

 طهران.  /هـ/ دار إحياء تراث أهل البيت  ١٤٠٤/  ٢الشافعي/ ط  

ين ومتام النعمة:  -   ٨٥ الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عّيل   كامل الدِّ

سني بقم  ١٤٠٥أكرب الغفاري/  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ هـ/ مؤسَّ

فة.  املرشَّ

العرب:   -   ٨٦ ين    لسان  الدِّ مجال  الفضل  اإلفريقي  أبو  مكرم  بن  حمّمد 

 هـ/ نرش أدب احلوزة/ قم.١٤٠٥املرصي (ابن منظور)/  

الكشفي/    املبسوط:  -  ٨٧ تقي  حمّمد  ت  الطويس/  هـ/  ١٣٨٧الشيخ 

 املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفرية/ طهران. 

البحرين:  -   ٨٨ الطرحيي/ ط    جممع  ين  الدِّ ش/  ١٣٦٢/  ٢الشيخ فخر 

 مرتضوي. 

القرآن:  -  ٨٩ تفسري  يف  البيان  بن    جممع  الفضل  عيلٍّ  أبو  اإلسالم  أمني 

ط   العاميل/  األمني  حمسن  السيِّد  له:  م  قدَّ الطربيس/  هـ/  ١٤١٥/  ١احلسن 

سة األعلمي/ بريوت.  مؤسَّ

تعليق: السيِّد  أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي/ تصحيح و  املحاسن:   -   ٩٠

ث/   ين احلسيني املحدِّ  هـ/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٧٠جالل الدِّ
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/  ١حسن بن سليامن احلّيل/ حتقيق: سيِّد عّيل أرشف/ ط  املحترض:  -  ٩١

 هـ/ انتشارات املكتبة احليدريَّة/ مطبعة رشيعت. ١٤٢٤

أمحد    حمّمد بن أيب بكر الرازي/ ضبط وتصحيح:  خمتار الصحاح:  -  ٩٢

ين/ ط     هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت.١٤١٥/  ١شمس الدِّ

الدرجات:    -  ٩٣ بصائر  ط  خمترص   / احليلِّ سليامن  بن  /  ١احلسن 

 هـ/ منشورات املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف.١٣٧٠

الكبري:   -   ٩٤ القيُّومي    املزار  جواد  حتقيق:  املشهدي/  جعفر  بن  حمّمد 

 هـ/ نرش القيُّوم/ قم. ١٩١٩/  ١األصفهاين/ ط  

ط  املزار:    -   ٩٥ ل/  األوَّ سة  ١٤١٠/  ١الشهيد  مؤسَّ أمري/  مطبعة  هـ/ 

 قم.  / ¨اإلمام املهدي 

البحار:    -   ٩٦ سفينة  حتقيق  مستدرك  الشاهرودي/  النامزي  عيلٌّ  الشيخ 

سة النرش اإلسالمي  ١٤١٨عيلٍّ النامزي/  وتصحيح: الشيخ حسن بن   هـ/ مؤسَّ

فة.  سني بقم املرشَّ  التابعة جلامعة املدرِّ

العروة:  -   ٩٧ اهللا    مستمسك  آية  السيِّد حمسن احلكيم/ منشورات مكتبة 

  املرعيش/ قم.  ٰى العظم

ين:   -  ٩٨ الدِّ ُأصول  األُستادي/    املسلك يف  / حتقيق: رضا  احليلِّ ق  املحقِّ

 هـ/ جممع البحوث اإلسالميَّة/ مشهد. ١٤٢١/ ٢ط 

اليقني:  -  ٩٩ أنوار  عّيل    مشارق  السيِّد  حتقيق:  الربيس/  رجب  احلافظ 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤١٩/  ١عاشور/ ط    هـ/ مؤسَّ

الزائر:   -   ١٠٠ موس  مصباح  بن  عيلِّ  ط    ٰى السيِّد  طاوس/  /  ١بن 

سة آل البيت  ١٤١٧  إلحياء الرتاث/ قم.   هـ/ مؤسَّ

الرشيعة  -  ١٠١ الصادق  مصباح  لإلمام  املنسوب   :/    ١ط  /

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٠٠  هـ/ مؤسَّ
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د:  -  ١٠٢ سة فقه  ١٤١١/ ١الشيخ الطويس/ ط  مصباح املتهجِّ هـ/ مؤسَّ

 الشيعة/ بريوت. 

ط  املصباح:    -   ١٠٣ ـ ١٤٠٣/  ٣الكفعمي/  األعلمي/    / ه سة  مؤسَّ

 بريوت.

األخبار:   -  ١٠٤ أكرب    معاين  عّيل  وتعليق:  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

بقم  ١٣٧٩الغفاري/   سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  سة  مؤسَّ هـ/ 

فة.  املرشَّ

القرآن:    -   ١٠٥ نجايت    ٰى حييمعاين  يوسف  أمحد  حتقيق:  اء/  الفرَّ زياد  بن 

ار/ ط   ة للكتاب/ القا١٩٨٠/  ٢وحمّمد عّيل نجَّ ة العامَّ   هرة. / اهليأة املرصيَّ

سليامن بن أمحد الطرباين/ حتقيق وختريج: محدي    املعجم الكبري:   -   ١٠٦

 / دار إحياء الرتاث العريب. ٢عبد املجيد السلفي/ ط  

اللغة:  -  ١٠٧ مقاييس  حمّمد    معجم  السالم  عبد  حتقيق:  فارس/  ابن 

 هـ/ مكتبة اإلعالم اإلسالمي. ١٤٠٤هارون/  

املعاد:   -  ١٠٨ وتصحيح:    معرفة  حتقيق  الطهراين/  حسني  حمّمد  السيِّد 

ة البيضاء/ بريوت. ١٤١٦/ ١عبد الرحيم مبارك/ ط    هـ/ دار املحجَّ

اجلنان:   -   ١٠٩ ط    مفاتيح  ي/  القمِّ عبَّاس  مكتبة  ٢٠٠٦/  ٣الشيخ  م/ 

 العزيزي/ قم. 

أبو القاسم احلسني بن حمّمد املعروف    املفردات يف غريب القرآن:   -   ١١٠

األص ط  بالراغب  داوودي/  عدنان  صفوان  حتقيق:  هـ/  ١٤٢٧/  ٢فهاين/ 

 طليعة النور. 

ين:  -  ١١١ مة يف ُأصول الدِّ   الشيخ وحيد اخلراساين.  مقدَّ

ط املقنعة:    -  ١١٢ املفيد/  النرش  ١٤١٠/  ٢الشيخ  مؤسسة  هـ/ 

 اإلسالمي/ قم. 
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املكارم:   -   ١١٣ عّيل    مكيال  حتقيق:  األصفهاين/  تقي  حمّمد  مريزا 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٢١/  ١عاشور/ ط    هـ/ مؤسَّ

 الشهرستاين/ دار املعرفة/ بريوت.   امللل والنحل: -  ١١٤

عىلٰ   -  ١١٥ ط    الطفوف:   قتىلٰ   امللهوف  طاوس/  بن  عيلُّ  /  ١السيِّد 

 قم.  / ٰى هـ/ أنوار اهلد١٤١٧

الفقيه:  -  ١١٦ حيرضه  ال  عّيل   من  وتعليق:  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

ط   الغفاري/  بقم  ٢أكرب  سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  سة  مؤسَّ  /

فة.  املرشَّ

طالب:   -  ١١٧ أيب  آل  شهرآشوب/    مناقب  املكتبة  ١٣٧٦ابن  هـ/ 

 ريَّة/ النجف األرشف. احليد

السيِّد عيلٍّ احلسيني    نفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار:  -  ١١٨

 هـ. ١٤١٤/  ١امليالين/ ط  

هـ/ مؤمتر الشيخ  ١٤١٣/ ١الشيخ املفيد/ ط   النكت االعتقاديَّة:   -  ١١٩

 املفيد/ قم. 

مات األُصول:   -   ١٢٠ السيِّد حمّمد    النكت يف مقدَّ املفيد/ حتقيق:  الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤/ ٢ضا احلسيني اجلاليل/ ط ر

حتقيق:    النهاية يف غريب احلديث واألثر:  -   ١٢١ األثري/  ابن  ين  الدِّ جمد 

ط   الطناحي/  حمّمد  وحممود  الزاوي  أمحد  سة  ١٣٦٤/  ٤طاهر  مؤسَّ ش/ 

 إسامعيليان/ قم. 

البالغة:  -  ١٢٢ املؤمنني    هنج  أمري  ومجعه:    /ُخَطب  اختاره  ما 

ط   صالح/  صبحي  الدكتور  حتقيق:  الريض/  وبرشح  ١٣٨٧/  ١الرشيف  هـ، 

 الذخائر/ قم. هـ/ دار ١٤١٢/  ١حمّمد عبدة/ ط  
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الصدق:  -   ١٢٣ وكشف  احلقِّ  رضا    هنج  السيِّد  تقديم:   / احليلِّ مة  العالَّ

 هـ/ دار اهلجرة/ قم. ١٤٢١الصدر/ تعليق: الشيخ عني اهللا احلسني األرموي/  

هـ/  ١٤١١/  ٤احلسني بن محدان اخلصيبي/ ط  :  ىٰ اهلداية الكرب   -  ١٢٤

سة البالغ/ بريوت.   مؤسَّ

 *   *   *  





)٢٨٥ ( 

  

  

  

  اس

مة املركز    ٣ ...............................................................  مقدَّ

  ٥ ....................................................................  اإلهداء

مة املؤلِّف    ٧ ..............................................................  مقدَّ

  ٩ .......................................................................  متهيد 

  ١١  ..................................................الزيارُة معَلٌم إسالمي 

ة للزيارة  -   ١   ١٢  .............................................  املعاين اللغويَّ

  ١٢  ...........................  الزيارة من مفاتيح ساحة القدس اإلهلي  -   ٢

  ١٣  ................................................  الزيارة عقيدة إهليَّة  -   ٣

  ١٣  ......................................  الزيارة  األحاديُث ُتبنيِّ أّمهيَّة  -   ٤

  ١٦  ....................................................  الدعاء للزيارة  -   ٥

  ١٩  ........................................  رضورة الزيارة ورجحاهنا  -   ٦

  ٢٢  .....................................................  آداب الزيارة  -   ٧

  ٢٢  ..............................................  الوالء واالعتقاد  -   ١

  ٢٤  ..................................................... االغتسال  -   ٢

  ٢٥  .........................  إشعار األهل واألحبَّة بالقصد وأّمهيَّته  -   ٣

اد ا  -   ٤   ٢٦  ................................................  حلسنات عدَّ

  ٢٦  .....................................مراتب التقديس واإلعظام  -   ٥

سة  -   ٨ ام واألماكن املقدَّ   ٢٧  ..........................................  األيَّ
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فون ناجون  -   ٩   ٣٠  ..................................................  املتلهِّ

  ٣٢  ......................  وُيعلِّمنا كيفيَّتها  الزيارة  عىلٰ  حيثُّنا   ̈ اإلمام   -  ١٠

ل: ما زار به    ٣٣  .................    الطاهرين آباءه  ̈ النموذج األوَّ

  ٣٤  ...  له أو  الطاهرين   آلبائه   كزيارٍة  ̈ النموذج الثاين: ما صدر منه  

الً: ما ورد منه    ٣٤  ....    الطاهرين آبائه لزيارة نصوص من ̈ أوَّ

نت زيارات له ثاني   شيعته   أمر  ¨ًا: ما ُنِقَل إلينا من تواقيع رشيفة تضمَّ

  ٣٥  ......................................................  هبا  زار يُ  أنْ 

  ٣٦  ...................  صلة رحٍم برسول اهللا   زيارة اإلمام    -  ١١

  ٣٨  .....................................................  سند الزيارة   -  ١٢

  ٤٠  ...................  ̈ موقعيَّة زيارة آل ياسني بني زيارات اإلمام   -  ١٣

  ٤١  .......................................  م اهللا الرمحن الرحيم» «بس  -  ١٤

  ٤٣  ..................................................  الروايات الرشيفة 

  ٤٤  ..............................................  «الَ ألْمِرِه َتْعِقُلوَن»   -  ١٥

ل  اإلشارة إىلٰ    ٤٤  ............................................  أّمهيَّة التعقُّ

  ٤٦  .........................................  مناسبات احلكم واملوضوع 

ل    ٤٦  ..........................................................  األوَّ

  ٤٧  ...........................................................  الثاين 

ه األمر    ٤٩  .......................................  الثالث: إٰىل من هيمُّ

  ٥٠  ........................................  «َوالَ ِمْن َأْولِيَائِِه َتْقبَُلوَن»   -  ١٦

  ٥١  .......................................  الوسائط اإلهليَّة رشط القبول 

  ٥٢  .........................................  الوسائط اإلهليَّة منهج إهلي 

  ٥٤  ........................................  عدم قبول احلقِّ والسري عليه 

  ٥٦  ..................   ُتْغِن النُُّذُر َعْن َقْوٍم الَ ُيْؤِمنُوَن» «ِحْكَمٌة َبالَِغٌة َفَام   -  ١٧



 ٢٨٧ .................................................................................الفهرس

  ٥٧  ..........................................  حال الناس يف اهلداية  -   ١

  ٥٩  ...........................  هل اإلنسان جمبور عٰىل عدم اإليامن؟  -   ٢

  ٦٠  ..................................................  فام ُتْغِن النُُذرُ  -   ٣

  ٦٠  ................................  فة النذير واهلادي يف الروايات الرشي

اهللاِ    -  ١٨ إَِىل  بِنَا  ه  التََّوجُّ َأَرْدُتم  إَِذا  َني  اِحلِ الصَّ اهللاِ  ِعبَاِد  َوَعَىل  َعَليْنَا  الَُم  «السَّ

  ٦١  .........................................  ُلوا َكَام َقاَل اهللاُ َتَعاَىل» َوإَِليْنَا َفُقو

  ٦٢  .....................................  النقطة الثانية: يف القرآن الكريم 

  ٦٣  .................................  النقطة الثالثة: يف الروايات الرشيفة 

  ٦٤  ........................................  النقطة الرابعة: أقوال العلامء 

َني»  اِحلِ   ٦٤  .......................................  فقرة: «َوَعَىل ِعبَاِد اهللاِ الصَّ

ه ِبَنا ِإَىل اِهللا َوإَِلْيَنا َفُقوُلوا َكَام َقاَل اُهللا َتَعاَىل»    ٦٤  ..........  فقرة: «إَِذا َأَرْدُتم التََّوجُّ

  ٦٥  ............................................................  يف اللغة

ه    ٦٥  ................................................  الروايات يف التوجُّ

  ٦٩  ............................................  شكل فقرات  رشح الزيارة عىلٰ 

  ٧١  ......................................  «َسَالٌم َعٰىل آِل َياَسَني» : وىلٰ الفقرة األُ 

  ٧١  .....................................اللغة  : (آل ياسني) يفوىلٰ النقطة األُ 

  ٧١  ............................  النقطة الثانية: (آل ياسني) يف القرآن الكريم 

  ٧٣  ........................  النقطة الثالثة: (آل ياسني) يف الروايات الرشيفة 

  ٧٤  ........................................  النقطة الرابعة: مقامات السالم 

  ٧٦  ....................................  الصالة والسالم عليهم   معنٰى 

َالُم َعَليَْك َيا َداِعَي اهللاِ َوَربَّاِينَ آَياتِِه» : الفقرة الثانية   ٧٩  ......................  «السَّ

  ٧٩  .................................................  : الداعي وىلٰ النقطة األُ 
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  ٧٩  ................................................  الداعي يف اللغة - أ 

  ٧٩  .....................................  الداعي يف القرآن الكريم  - ب 

  ٧٩  ...................................الداعي يف الروايات الرشيفة  - ج 

  ٨٠  .......................................................  تنبيهات  - د 

  ٨٢  ..................................................  النقطة الثانية: الربَّاين 

  ٨٢  .................................................  الربَّاين يف اللغة - أ 

  ٨٢  ......................................  الربَّاين يف القرآن الكريم  - ب 

  ٨٣  ...............................................  تفسري الربَّانيِّني:  - ج 

اَن دِينِهِ :  الفقرة الثالثة َالُم َعَليَْك َيا َباَب اهللاِ َوَديَّ   ٨٧  ........................  » «السَّ

ان) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ    ٨٧  ................................  : (الباب والديَّ

  ٨٨  ...................  النقطة الثانية: (الباب والديَّان) يف الروايات الرشيفة 

م باب اهللا تعاىلٰ  - أ    ٨٨  ......................................  ممَّا ورد أهنَّ

ان  - ب    ٨٩  .............................................  ممَّا ورد يف الديَّ

  ٩٠  .......................................النقطة الثالثة: املستفاد من الفقرة 

َالُم َعَليَْك َيا َخلِيَفَة اهللا وَ :  الفقرة الرابعة ِه» «السَّ   ٩٥  ....................  َناِرصَ َحقِّ

  ٩٥  .................................................................  تقديم 

  ٩٥  ..............................  : (اخلليفة والنارص) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ٩٦  .....................  النقطة الثانية: (اخلليفة والنارص) يف القرآن الكريم 

  ٩٦  ..................  الثالثة: (اخلليفة والنارص) يف الروايات الرشيفة  النقطة

  ٩٨  ......................  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (اخلليفة والنارص) 

ِه»    ١٠٠  .....................  النقطة اخلامسة: نرصة حقِّ اهللا تعاىل «َناِرصَ َحقِّ

َة اهللا َودَ : الفقرة اخلامسة َالُم َعَليَْك َيا ُحجَّ   ١٠٥  .................  لِيَل إَِراَدتِِه» «السَّ
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ة والدليل) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ    ١٠٥  ..............................  : (احلجَّ

ة والدليل) يف القرآن الكريم    ١٠٧  ......................النقطة الثانية: (احلجَّ

ة والدليل) يف الروايات الرشيفة    ١٠٧  ..................  النقطة الثالثة: (احلجَّ

ة)  - أ    ١٠٧  ...........................................  فيام ورد يف (احلجَّ

  ١٠٨  .........................................  فيام ورد يف (الدليل)  - ب 

  ١٠٩  .........................................  فيام ورد يف (اإلرادة)  - ج 

  ١٠٩  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

اَنُه» : الفقرة السادسة َالُم َعَليَْك َيا َتاِيلَ كِتَاِب اهللاِ َوَتْرُمجَ   ١١٣  ................  «السَّ

  ١١٣  .......................: (تايل كتاب اهللا وترمجانه) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ١١٤  ..............  النقطة الثانية: (تايل كتاب اهللا وترمجانه) يف القرآن الكريم 

  ١١٤  ..........  النقطة الثالثة: (تايل كتاب اهللا وترمجانه) يف الروايات الرشيفة 

  ١١٤  ...................................  » َتاِيلَ كِتَاِب اهللاِفيام يرتبط بـ « - أ 

ا (الرتمجان)  - ب    ١١٥  ...............................................  أمَّ

  ١١٦  ..............  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (تايل كتاب اهللا وترمجانه) 

  ١١٧  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

َالُم َعَليَْك ِيف آَناِء لَيْلَِك َوَأْطَراِف َهنَاِرَك»: الفقرة السابعة   ١٢١  ..............  «السَّ

  ١٢١  ....................  : (آناء الليل وأطراف النهار) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ١٢١  ............الثانية: (آناء الليل وأطراف النهار) يف القرآن الكريم النقطة

  ١٢٢  ........  النقطة الثالثة: (آناء الليل وأطراف النهار) يف الروايات الرشيفة 

  ١٢٣  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

َالُم َعَليَْك َيا َبِقيََّة اهللا ِيف : الفقرة الثامنة   ١٢٧  ........................   َأْرِضِه» «السَّ

  ١٢٧  .................................  (البقيَّة) يف اللغة : معنٰى وىلٰ النقطة األُ 
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  ١٢٧  ...............................  النقطة الثانية: (البقيَّة) يف القرآن الكريم 

  ١٢٨  ........................... النقطة الثالثة: (البقيَّة) يف الروايات الرشيفة 

  ١٣٠  .....................................  ابعة: املستفاد من الفقرة النقطة الر

َدُه» : الفقرة التاسعة َالُم َعَليَْك َيا ِميثَاَق اهللا الَِّذي أََخَذُه َوَوكَّ   ١٣٣  ...........  «السَّ

  ١٣٣  .................................  (امليثاق) يف اللغة : معنٰى وىلٰ النقطة األُ 

  ١٣٤  ..............................  مليثاق) يف القرآن الكريم النقطة الثانية: (ا

  ١٣٤  ..........................  النقطة الثالثة: (امليثاق) يف الروايات الرشيفة 

  ١٣٥  ..............................  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (امليثاق) 

  ١٣٨  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

َالُم َعَليَْك َيا َوْعَد اهللا الَِّذي َضِمنَُه» : الفقرة العارشة   ١٣٩  ...................  «السَّ

  ١٣٩  ...............................  (وعد اهللا) يف اللغة  : معنٰى وىلٰ النقطة األُ 

  ١٣٩  .............................. النقطة الثانية: (الوعد) يف القرآن الكريم 

  ١٤٠  ..........................  (الوعد) يف الروايات الرشيفة النقطة الثالثة:  

  ١٤٢  .......................  ) النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (وعد اهللا تعاىلٰ 

  ١٤٣  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

َا الَعَلمُ :  الفقرة احلادية عرش َالُم َعَليَْك َأهيُّ   ١٤٧  ...............  »... املَنُْصوُب  «السَّ

  ١٤٧  ...............  : (الَعَلم والِعْلم والغوث والرمحة) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ١٤٨  .........  النقطة الثانية: (الَعَلم والِعْلم والغوث والرمحة) يف القرآن الكريم 

  ١٤٩  ........  النقطة الثالثة: (الَعَلم والِعْلم والغوث والرمحة) يف الروايات الرشيفة 

  ١٤٩  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

َالُم َعَليَْك ِحَني َتُقومُ : الفقرة الثانية عرش   ١٥٥  ......................... » ...«السَّ

) يف اللغةوىلٰ النقطة األُ    ١٥٥  ..............  : (القيام والقعود والقراءة والتبنيُّ



 ٢٩١ .................................................................................الفهرس

) يف القرآن الكريم    ١٥٦  .........  النقطة الثانية: (القيام والقعود والقراءة والتبنيُّ

) يف    ١٥٦  ..........  الروايات الرشيفة   النقطة الثالثة: (القيام والقعود والقراءة والتبنيُّ

  ١٥٧  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

َال : الفقرة الثالثة عرش َ َوَتْقنُُت «السَّ   ١٥٩  .................  » ...ُم َعَليَْك ِحَني ُتَصيلِّ

  ١٥٩  ..................  : (الصالة والركوع والسجود) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ١٦٠  ..........  النقطة الثانية: (الصالة والركوع والسجود) يف القرآن الكريم 

  ١٦١  .......  النقطة الثالثة: (الصالة والركوع والسجود) يف الروايات الرشيفة 

  ١٦٢  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

  ١٦٢  ........................................  يف العبادة  حاالت اإلمام 

  ١٦٤  .............................................الرسالة العمليَّة يف التأيسِّ 

َا اْإلَمام املَأُْمونُ : الفقرة الرابعة عرش َالُم َعَليَْك َأهيُّ   ١٦٧  .................  » ...«السَّ

  ١٦٧  .............................  : (املأمون واملأمول) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ١٦٨  ....................  النقطة الثانية: (املأمون واملأمول) يف القرآن الكريم 

  ١٦٨  .................  النقطة الثالثة: (املأمون واملأمول) يف الروايات الرشيفة 

  ١٦٩  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

  ١٧٣  .....»...«ُأْشِهُدَك َيا َمْوَالَي َأينِّ َأْشَهُد َأْن َال إِلَه إِالَّ اهللا: الفقرة اخلامسة عرش

د) يف اللغةوىلٰ النقطة األُ    ١٧٣  ......................................  : (التشهُّ

  ١٧٣  .............................  د) يف القرآن الكريم النقطة الثانية: (التشهُّ 

د) يف الروايات الرشيفة    ١٧٤  .........................  النقطة الثالثة: (التشهُّ

  ١٧٦  .................  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف حبِّ أهل البيت  

  ١٧٦  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

  ١٧٦  .................................................  الشهادة ُأسُّ اإلسالم 



 رشح زيارة آل ياسني  ....................................................................  ٢٩٢

  ١٧٧  ..........................................................  ُسلَّم اإليامن 

  ١٧٧  ............................................  توقُّف اإلقرار عٰىل الشاهد 

تُهُ «َوأُْشِهُدَك َيا َمْوَالَي َأنَّ َعِل :  الفقرة السادسة عرش    ١٧٩  .....   » ... ي�ا َأِمَري املُْؤِمنَِني ُحجَّ

  ١٧٩  .............................................................  مالحظة 

  ١٧٩  ...................................  إمامة أمري املؤمنني   النصُّ عىلٰ 

  ١٨٠  ..................................  إمامة اإلمام احلسن   النصُّ عىلٰ 

  ١٨٠  ..................................  إمامة اإلمام احلسني  النصُّ عىلٰ 

اد  النصُّ عىلٰ    ١٨١  ............................. إمامة اإلمام عيل السجَّ

د الباقر  النصُّ عىلٰ    ١٨١  ..............................  إمامة اإلمام حممَّ

  ١٨١  ...........................إمامة اإلمام جعفر الصادق  النصُّ عىلٰ 

  ١٨٢  ..........................  مام موسى الكاظم  إمامة اإل النصُّ عىلٰ 

  ١٨٢  ...............................  إمامة اإلمام عيل الرضا  النصُّ عىلٰ 

د اجلواد  النصُّ عىلٰ    ١٨٣  .............................  إمامة اإلمام حممَّ

  ١٨٣  ..............................  إمامة اإلمام عيل اهلادي  النصُّ عىلٰ 

  ١٨٣  ........................  مام احلسن العسكري  إمامة اإل النصُّ عىلٰ 

  ١٨٤  ...................................  ̈ إمامة اإلمام املهدي  النصُّ عىلٰ 

  ١٨٤  ....................................................  املستفاد من الفقرة 

ُل َواْآلِخُر» : الفقرة السابعة عرش   ١٨٧  ................................  «َأْنتُْم اْألَوَّ

ل واآلخر) يف اللغةوىلٰ النقطة األُ    ١٨٧  ...............................  : (األوَّ

ل واآلخر) يف القرآن الكريم    ١٨٧  ......................  النقطة الثانية: (األوَّ

ل واآلخر) يف الروايات الرشيفة    ١٨٨  ...................النقطة الثالثة: (األوَّ

ة    ة نزول األمر عىلٰ طريق   ١٩٠  ...................................  األئمَّ



 ٢٩٣ .................................................................................الفهرس

ت    ١٩١  .......................................................فوائد ومتمامِّ

  ١٩٢  ......................................................حقيقة التفويض 

ين وغريه    ١٩٣  .........................................  التفويض يف أمر الدِّ

  ١٩٣  .....................................  الفقرة النقطة الرابعة: املستفاد من 

  ١٩٥  .............  »...«َوَأنَّ َرْجَعتَُكْم َحقُّ َال َرْيَب فِيَها َيْوَم :  الفقرة الثامنة عرش

  ١٩٥  .....................................  : (الرجعة) يف اللغةوىلٰ النقطة األُ 

  ١٩٦  .............................  النقطة الثانية: (الرجعة) يف القرآن الكريم 

  ١٩٦  .........................  النقطة الثالثة: (الرجعة) يف الروايات الرشيفة 

  ١٩٧  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

  ١٩٨  ................................................  الرجعة من عامل الدنيا 

  ٢٠٠  ..............................................  من هم الذين يرجعون؟ 

ة   متٰى    ٢٠١  .....................  ؟ تبدأ الرجعة؟ وهل يرجع مجيع األئمَّ

  ٢٠٤  ..................................................  التكليف يف الرجعة 

ة     ٢٠٥  ..............................................  رجعة مجيع األئمَّ

  ٢٠٥  .................رجعة؟  هو  ظهوره أنَّ  أم  رجعة ̈ هل لإلمام املهدي 

  ٢٠٦  ...................................................  النتائج املستخلصة 

» : الفقرة التاسعة عرش   ٢٠٧  ................................... «َوَأنَّ املَْوَت َحقٌّ

  ٢٠٧  .......................................  : (املوت) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ٢٠٧  ..............................  النقطة الثانية: (املوت) يف القرآن الكريم 

  ٢٠٧  ...........................  النقطة الثالثة: (املوت) يف الروايات الرشيفة 

  ٢٠٨  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

  ٢٠٩  .....................................................  متٰى يبدأ املوت؟ 



 رشح زيارة آل ياسني  ....................................................................  ٢٩٤

  ٢٠٩  .........................................................  حقيقة املوت 

» :  الفقرة العرشون   ٢١١  .................................«َوَأنَّ َناكِرًا َوَنكِريًا َحقٌّ

  ٢١١  .................................  : (منكر ونكري) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ٢١١  .........................النقطة الثانية: (منكر ونكري) يف القرآن الكريم 

  ٢١١  .....................  النقطة الثالثة: (منكر ونكري) يف الروايات الرشيفة 

  ٢١٥  .........................  لرابعة: أقوال العلامء يف (منكر ونكري) النقطة ا

  ٢١٦  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

ل    ٢١٦  .........................................................  القول األوَّ

  ٢١٧  ..........................................................  القول الثاين 

» : الفقرة احلادية والعرشون ، َوالبَْعَث َحقٌّ   ٢١٩  ...........  «َوَأْشَهُد َأنَّ النَّْرشَ َحقٌّ

  ٢١٩  ...............................  النقطة األوىل: (النرش والبعث) يف اللغة

  ٢١٩  ......................  النقطة الثانية: (النرش والبعث) يف القرآن الكريم 

  ٢٢٠  ...................  لثالثة: (النرش والبعث) يف الروايات الرشيفة النقطة ا

  ٢٢١  .......................  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (النرش والبعث) 

  ٢٢٢  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

ة االعتقاد باملعاد    ٢٢٢  ..................................................  أدلَّ

  ٢٢٣  ................................................  حقيقة اإلنسان بروحه 

  ٢٢٤  ..................................................  حقيقة احلرش واملعاد 

  ٢٢٤  .............................................املعاد اجلسامين والروحاين 

  ٢٢٤  ................................................  شمول احلرش للجميع 

، َواملِْرَصاَد َحقٌّ : الفقرة الثانية والعرشون اَط َحقٌّ َ   ٢٢٧  ...........  »...«َوَأنَّ الرصِّ

  ٢٢٧  ......................  ) يف اللغة و... : (الرصاط واملرصاد وىلٰ النقطة األُ 



 ٢٩٥ .................................................................................الفهرس

  ٢٢٨  .............  ) يف القرآن الكريم و...النقطة الثانية: (الرصاط واملرصاد 

  ٢٢٨  ..........  ) يف الروايات الرشيفة و...النقطة الثالثة: (الرصاط واملرصاد 

  ٢٣١  ..............  ) و... الرصاط واملرصادالنقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (

  ٢٣٥  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

  ٢٣٥  ................................................  متٰى يبدأ نفخ الصور؟ 

  ٢٣٥  .................................................  ما هي حقيقة النفخ؟ 

  ٢٣٥  ................................................. كيف توزن األعامل؟ 

  ٢٣٦  ...............................................  ما هي حقيقة الذنوب؟ 

  ٢٣٦  ...........................................  كيف حيمل اإلنسان كتابه؟ 

  ٢٣٧  ............................................  الرصاط  اللقاء باإلمام عىلٰ 

  ٢٣٧  .......................................................  حقيقة الرصاط 

، َوالنَّاَر َحقٌّ : الفقرة الثالثة والعرشون   ٢٣٩  .....................  » ...«َواَجلنََّة َحقٌّ

  ٢٣٩  ..................................: (اجلنَّة والنار) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ٢٤٠  .........................  النقطة الثانية: (اجلنَّة والنار) يف القرآن الكريم 

  ٢٤٠  .....................  النقطة الثالثة: (اجلنَّة والنار) يف الروايات الرشيفة 

  ٢٤١  .........................  طة الرابعة: أقوال العلامء يف (اجلنَّة والنار) النق

  ٢٤٣  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

  ٢٤٤  ....................................................  مكان اجلنَّة والنار 

  ٢٤٥  ....................................  اجلنَّة والنار جتّليات اللطف اإلهلي 

  ٢٤٧  ............  »... «َيا َمْوَالَي َشِقَي َمْن َخالََفَك : ونالفقرة الرابعة والعرش 

  ٢٤٧  .............................  : (الشقي والسعيد) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ 

  ٢٤٨  .....................النقطة الثانية: (الشقي والسعيد) يف القرآن الكريم 

  ٢٤٨  .................  النقطة الثالثة: (الشقي والسعيد) يف الروايات الرشيفة 



 رشح زيارة آل ياسني  ....................................................................  ٢٩٦

  ٢٤٩  .....................................  طة الرابعة: املستفاد من الفقرة النق

  ٢٥٣  .............  »...«َفاْشَهْد َعَىلٰ َما َأْشَهْدُتَك َعَليْهِ : الفقرة اخلامسة والعرشون

  ٢٥٣  ..............................  : (التويلِّ والتربِّي) يف اللغةوىلٰ النقطة األُ 

  ٢٥٣  ......................   والتربِّي) يف القرآن الكريم النقطة الثانية: (التويلِّ 

  ٢٥٤  ..................  النقطة الثالثة: (التويلِّ والتربِّي) يف الروايات الرشيفة 

  ٢٥٥  ......................  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (التويلِّ والتربِّي) 

  ٢٥٦  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

  ٢٥٩  ......................  »...«َفاَحلقُّ َما َرَضيْتُُموهُ : الفقرة السادسة والعرشون

  ٢٥٩  .................  : (احلقُّ والرضا والسخط و...) يف اللغةوىلٰ النقطة األُ 

  ٢٦٠  .........  يم النقطة الثانية: (احلقُّ والرضا والسخط و...) يف القرآن الكر

  ٢٦٠  .........  النقطة الثالثة: (احلقُّ والرضا والسخط و...) يف الروايات الرشيفة 

  ٢٦٢  .........  النقطة الرابعة: أقوال العلامء يف (احلّق والرضا والسخط و...)

  ٢٦٣  ...................................  النقطة اخلامسة: املستفاد من الفقرة 

ِيت َخالَِصٌة لَُكْم،    :ن واألخريةالفقرة السابعة والعرشو ٌة لَُكْم، َوَمَودَّ ِيت ُمَعدَّ «َوُنْرصَ

  ٢٦٥  ..............................................................  آِمَني آِمَني» 

ة) يف اللغة وىلٰ النقطة األُ    ٢٦٥  ..............................  : (النرصة واملودَّ

ة) يف القرآن الكريم    ٢٦٦  ......................  النقطة الثانية: (النرصة واملودَّ

ة) يف الروايات الرشيفة النق   ٢٦٦  .................. طة الثالثة: (النرصة واملودَّ

  ٢٦٧  .....................................  النقطة الرابعة: املستفاد من الفقرة 

  ٢٧١  ........................................................  املصادر واملراجع 

  ٢٨٥  .................................................................الفهرس 

 *   *   *  


