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عىل نبيه وسيد رسله حممـد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم  

بيته الطيبني الطـاهرين الـذين اصـطفاهم وطهـرهم ورفـع  أهلوعىل 
 . مجعنيأالعباد  ذكرهم وجعلهم احلجة عىل

  :فيه قال ×الكاظم اإلمامعن  ديثحيف 
 ببالسو، متام العبادةو، البصرية فإن الفقة مفتاح، هوا يف دين اهللاتفقّ «
الفقيه عىل فضل و، الدنياو الرتب اجلليلة يف الدينو، املنازل الرفيعةإىل 

اهللا  من مل يتفقه يف دينه مل يرضو، العابد كفضل الشمس عىل الكواكب
 .  IQH»له عمال

الدعوة يف التفقه هي دعوة عامة ليست مقصورة عىل موضـوع وهذه 
نام هي دعوة عامـة او، الفقه اليوم بدارسة األحكام الرشعية التي تعرف
  .يف مجيع موضوعاتهو لفهم دين اهللا بشكله الشامل

األعامل الصاحلة حينام يؤدهيا املـؤمن و الطاعاتو فإن مجيع العبادات
اهــدافها فإنــه ال ينــال هبــا قبــول و إدراك ملعانيهــاو علــمو عــن وعــي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤١٠) حتف العقول: ص١(
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اجلـزاء و ال هبا الدرجات العالية مـن املثوبـةنإنام يو، الطاعات فحسب
بركات تـنعكس و نفحاتو ما ترتكه هذه األعامل من آثارإىل  باإلضافة

 . يف الدنيا قبل اآلخرةعليه 
 كتبنـا الروائيـة يفومثل هذا احلديث يتكرر يف املوضوعات املختلفة 

 التأمـل يف العبـاداتو رالتـدبّ إىل  الذي هدفـه هـو الـدعوةو احلديثيةو
الـة حإخراجهـا مـن و مقاصـدها اإلهليـةو فهم معانيهـاو الصاحلاتو

شـون عنـد يستوحوالتـي  ااد النـاس عليهـتالتقاليد التي اعو الطقوس
وادراك بصــرية و فهــم عــناعامهلــم وعبــاداهتم  تكــون لكــي، تركهــا

 . صل الدين هو التفكر والتدبر يف الطاعةأن أف، اهدافهاو ضامينهامل
 :  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

يتم الرجل كثري الصالة كثري الصيام فال تباهوا به حتى تنظروا اذا رأ«
   .IQH»كيف عقله
ان يل جارا كثري : حد اصحابهقال له أعندما  ×الصادق  ماموعن اإل

 . س بهبأ لصالة كثري الصدقة كثري احلج الا
 ؟ كيف عقله مامقال له اإلف«

 . جعلت فداك ليس له عقل: فقال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٢٦) الكايف ١(



مة  ٩ .................................................................................. املقدّ
   .IQH»يرتفع بذلك منه ال: ×فقال

 )اهللامهية التي ترفع شانه وتقربه من عامله ليس هلا األأبمعنى ان (
 :  قال×الرضا ماموعن اإل

 .IRH»عقل له هل دين ممن اليعبأ بأ ال«
 :  قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسولعن 

 فـإنام، عقلـه حسـن يف فـانظروا حالـه حسـن رجل عن بلغكم إذا«
بعقله جياز«ISH. 

 دفإن العربة هي يف األثر العميل الذي ترتكـه العبـادة يف نفـس املتعبّـ
ـالـذي ال يكـون إالّ و، مـع النـاسو سلوكه مع ربـهو  العلـمو ه بالتفقّ
العابـد  جيعل فضله عـىلو هو الذي يرفع درجة الفقيه العابدو، رالتدبّ و

 . التقليدي كفضل الشمس عىل الكواكب األخر كام ورد يف الرواية
 

 معبـادهتو مهو غني عن طـاعتهو ن اهللا خلق اخللقافكام هو معلوم 
من الطاعـة هـم العبـاد املنتفع و فإن املستفيد، كفرهمو معن عصياهنو

 يفكـر يف معنـى العبـاداتو يـدفع اإلنسـان ألن يبحـثهذا ما و، فقط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 مهية). أيكون لعمله شأن أو  (أي ال ١/٢٤) الكايف: ١(
 (أي كثري العبادة من دون فهم وتعقل للدين). ٢٧/ ٢) الكايف: ٢(
 . ١/١٠٦) بحار األنوار: ٣(
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 غراضـهاأكشـف و غوارهـاأيسـعى إىل سـرب و املقاصد اإلهلية فيهـاو
 .  لكي يزداد نفعه منها وخيرجها عن العادة والتقليد اجلامد أهدافهاو

ْ جيعل اهللا سـبحانه  مَ ـلِ  نسانيف موضوع الصالة ربام يفكر اإل فمثالً  ملَ
تغنـي عـن  كاملةكحج بيته احلرام كعبادة  عمرالالصالة مرة واحدة يف 

 ؟ الصالة اليومية
كمثـل صـوم شـهر رمضـان  سـنةمل جيعلها مـرة واحـدة يف ال مَ ـو لِ ا

 ؟ منها ىينتهو صالة العيد تؤد بكيفية خاصةكأو  املبارك
أو جيعلها مرة واحـدة يف اليـوم يف وقـت معلـوم بشـكل موسـع أو 

 ؟ خمترص
اء يف هبـذه الكيفيـة كامجـو تظم للصالة اليوميـةملاذا هذا التوقيت املن

ىلَ ﴿ قوله تعاىل انَتْ عَ الةَ كَ نِنيَ كِتَاباملُ إِنَّ الصَّ مِ ااً ؤْ وتً قُ وْ  IQH﴾مَّ
 يـدرك قيمـة الصـالة نسـانفإن مثل هذا البحث هو الذي جيعـل اإل

يتأمـل و جهدهو فكره ووقتهو فيعطيها اهتاممه، أمهيتها يف حياة املؤمنو
نِ الإِ ﴿اجزائها ليفوز بقوله تعاىل و يف معانيها ى عَ نْهَ ةَ تَ الَ ـاء نَّ الصَّ شَ حْ فَ

رُ املُ وَ  كْ لَذِ رِ وَ ُ  اهللاِنكَ ربَ فتكـون الصـالة معراجـاً إىل اهللا يف آثارهـا  IRH﴾أَكْ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠٣) سورة النساء: ١(
 . ٤٥) سورة العنكبوت: ٢(



مة  ١١ ................................................................................ املقدّ
 . وترفع من منزلة املؤمن عند ربه يف منزلتها األخرويةو الدنيوية

الّـذي تعـربّ وايل اإلمجال يف بقية العبادات بشكلها هو احل كومثل ذل
رُ ﴿عنه تتمة اآلية كْ لَـذِ ُ  اهللاِوَ ـربَ  مـا يرتكـه ذكـراهللا مـن أثـر ان أي ﴾أَكْ

 . هو اكرب من العبادة ذاهتا القائم بالطاعةو انعكاس يف نفس املتعبدو
حد األعامل املسـتحبة اهو  ÷األئمةو املراقد املقدسة لألنبياء وزيارة

التأمـل  لروايات فيها مما يسـتدعيكثرت او كدت عليها الرشيعةاالتي 
 اإليـامن أهليتها ودورها اإلجيايب يف تربية أمه تسليط الضوء عىلو فيها

 . اهللا هلم ربطهم بائمتهم الذي اختارهمو
يف عـام ة ل مـرّ وّ ألالـذي طبـع و تأليف هذا الكتابإىل  ما دعىوهو 
ثـم أضـيف لـه ) أمهية الزيـارة يف حيـاة املـؤمن( م حتت عنوان١٩٨٤

القسم الثاين يف الطبعة اجلديدة ابتداءً من القيادة الربانية لتوضيح أمهيـة 
والــذي يمثــل  الرتبــويو الزيــارة للمعصــومني يف جانبهــا العقائــدي

لتـي اوانتجبهـا لعبـاده و اصطفاهاو لقيادة التي اختارها اهللابا االرتباط
 ال كـيلاهللا إىل  يقتـدون هبـا يف حيـاهتم وسـريهم قدوة للنـاس جعلها

 . اآلخرةو سعادة الدنيا نحو لتقودهمو لوا السبيلضي
عليهم احلجـة يف كـل اهللا  قد اقامفية هذا املوضوع أمهيعلم الناس  ولكي

ـ﴿يدعونـه بقـوهلم و يقـرأون سـورة الفاحتـة مهـو صالة ا الصّ نَ اطَ ـِاهـدِ رَ
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يمَ  بـااللتزام  راط املسـتقيمـالصـإىل  حيث ربط اهللا سبحانه اهلدايـة ﴾املُستَقِ
الذين اختارهم اهللا هلداية األئمة و برصاط الذين أنعم اهللا عليهم من األنبياء

يكون مـع الـذين سـإال فأنـه و، خمالفتهمأو  عدم االنحراف عنهمو البرشية
كـام يف ، جهـلأو  بـذلك نسـاناإل الني سواء علمضالأو  غضب اهللا عليهم

ــ﴿ قولــه تعــاىل مْ غَ ــيهِ لَ ينَ أَنعَمــتَ عَ ــذِ اطَ الَّ َ مْ وَ  ريِ رصِ ــيهِ لَ ــوبِ عَ الَ املَغضُ
الِّنيَ   .IQH﴾الضَّ

لَئِـكَ ﴿: خـر بقولـهأنعم عليهم يف آية أوقد حدد اهللا سبحانه الذين  أُوْ
مَ  عَ نْ ينَ أَ ـةِ  اهللاُالَّذِ يَّ رِّ ن ذُ مِ عَ نُوحٍ وَ نَا مَ لْ َ َّنْ محَ ممِ مَ وَ ةِ آدَ يَّ رِّ ن ذُ نَ النَّبِيِّنيَ مِ م مِّ يْهِ لَ عَ

تَبَيْنَا اجْ نَا وَ يْ دَ َّنْ هَ ممِ ائِيلَ وَ َ إِرسْ يمَ وَ اهِ رَ رسول هو  وقمتهم ذروهتم نوالذي ﴾إِبْ
 . له املعصومني(سالم اهللا عليهم امجعني)وآ دحمماهللا 

 اهـان يدخل اليو فيضه البدو ىل ساحة رمحتهإو اهللاإىل  صولفمن أراد الو
يامً ﴿ هعبادمن االبواب التي فتحها اهللا ل ـتَقِ سْ اطِي مُ َ ا رصِ ذَ أَنَّ هَ بِعُوهُ وَ  وَ ـاتَّ  الَ فَ

تَّقُونَ  مْ تَ لَّكُ م بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ ن سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ واْ السُّ تَّبِعُ  . IRH﴾تَ
حجج اهللا معرفة هو ما يدعوا اإلنسان لإلكثار من الدعاء الوارد يف و

بـدورها  التـيو لمعرفة الرسوإىل  التي تقودمن معرفة اهللا  يبدأ الذيو
ميتتـة جاهليـة  نسانلئال يموت اإل، اهللا من بعده معرفة حججإىل  تقود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧سورة الفاحتة:  )١(
 . ١٥٣) سورة االنعام : ٢(



مة  ١٣ ................................................................................ املقدّ
ره حيتـوي معـارف ـفالدعاء رغـم قصـ، الرشيفة كام ورد يف الروايات

 هبذه العبارات املخترصة، خر للمعصومنياأل دعيةتضمنتها األ كبرية
فنِ عَ  مَّ لهُ الَّ « ْ  سكَ فَ ي نَ رفنِ عَ تُ  إن مل كَ إنِ ف كَ فسَ ي نَ رّ ـرَ  أعرفْ  ملَ ، كَ ولَ سُ

فنِ عَ  مَّ لهُ الَّ  ْ  كَ إنِ ف، كَ ولَ سُ رَ  يرّ ْ ، كَ ولَ سُ رَ  يرفنِ عَ تُ  إن ملَ ، كَ تَ جَ حُ  أعرفْ  ملَ
فنِ عَ  مَّ لهُ الَّ  ْ إن  كَ إنِ ف كَ تَ جَ حُ  يرّ ـ، كَ تَ جَ ي حُ رفنِ عَ تُ  ملَ ـ لتُ لَ ضَ ، يينـِدِ  نعَ
 . IQH»ينِ يتَ دَ هَ  إذْ  عدَ ي بَ لبِ قَ  غْ زِ تُ  الَ وَ ، يةً اهلِ جَ  ةً يتَ ي مِ نِ تَ يال متُ  مَّ لهُ الَّ 

 معرفـة صـفاهتمو اهللا الـذين اختـارهم خللقـه فمن دون معرفـة حجـج
 منهـاجهم عمـالالسـري عـىل و من دون االقتداء هبـمو، اهدافهمو اعامهلمو
ىل إو اهللاإىل  فقد بوصلته التي هتديهو يكون املسلم قد اضاع طريقه، سلوكاو

اً ﴿رضوانه ريْ انَ خَ ظُونَ بِهِ لَكَ ا يُوعَ لُواْ مَ عَ ُمْ فَ لَوْ أَهنَّ ثْبِيتـهُ لَّ  وَ دَّ تَ أَشَ إِذاً * اً مْ وَ وَ
ظِيامً  راً عَ ا أَجْ نَّ ن لَّدُ م مِّ يْنَاهُ تَ اط * آلَّ َ مْ رصِ نَاهُ يْ دَ هلََ يامً اً وَ تَقِ سْ  . IRH﴾مُّ

: بقولـهاألئمة و تحاق باالنبياءلمن اال يةنه يف متام اآلما بيَّ هو رصاط اهللا و
طِعِ ﴿ ن يُ مَ ـمَ  اهللاَوَ عَ نْ ينَ أَ عَ الَّـذِ لَئِكَ مَ أُوْ ولَ فَ سُ الرَّ ـ اهللاُوَ م مِ ـيْهِ لَ نَ النَّبِيِّـنيَ عَ

يقِنيَ  دِّ الصِّ فِيقوَ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ نيَ وَ احلِِ الصَّ اء وَ دَ هَ الشُّ   ISH﴾اً وَ
مـن تنـاول وفصوله املختلفة حمتواه  يفالكتاب هذا سعى اليه  ماهو و
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 مـنملـا ورد  واسـعةبتغطيـة  والفكريـة عقائديـةالناحيـة المامة من اإل
 احلجــة وصــفاته ودوره يف احليــاةبتعريــف الالتــي تتنــاول  حاديــثاأل

، بالغيـب مـامتثـري التسـائالت كعلـم اإل احلساسة التي واملوضوعات
، وعمـق معارفـه الغيبيـة، يةنسانوصفاته اإل قدراته الشخصيةوحدود 

 االهـدافإىل  ثـم ينتقـل، التي تثري التسـائل ذلك من املواضيع وامثال
ولوالها ملا تعرضوا لالضـطهاد  يف حتقيقها ئمةسعى األاالجتامعية التي 

 . والشهادة
تـي ينبغـي ان الو حيـاهتم يفة انـب العمليـواجل ا مـنبعض يتناولثم 

بعد ذلـك ليخلص ، تباعهمملحبيهم وأ عىل يف احلياةكون قدوة ومثال أت
البيت من  أهلالتشيع وااللتزام الذي يريده  ىل حقيقةإ خرييف فصله األ

 القسم االول من الكتـاب الـذي اشتمل عليه ماإىل  باالضافة، اتباعهم
وتارخيهـا ومقاصـدها ومـا  هداف زيارة املعصـومنيأ بحث يفال تناول

 يـامنالعلـم واإلمـع قـرتن حـني ت ينبغي ان تكون عليه الزيارة الواعيـة
 . والعمل

، يف مضامينه التي جتمع بـني العقيـدة والفكـر يتميز عموما الكتابو
معتمدا يف ذلـك اساسـا عـىل ، والعرفان والوالء، والسياسة واالجتامع

والبحـث والتحقيـق العلمـي يف  ريفةـالش حاديثريمة واألالك ياتاآل



مة  ١٥ ................................................................................ املقدّ
لرتبيـة العقائديـة ليكـون كتابـا معـارصا يسـهم يف ا يعه املختلفةضامو

لله ف حالفني التوفيقن فإ، الوعي والعلم أهللشباب ووالروحية سيام ل
ن شـأ فهـو كـان خـالف ذلـكوان  احسانهوفضله عىل احلمد والشكر

 بحـر ال ةمامـاإلويبقى موضـوع  املحدود الفكر الغري معصوم نسانإلا
 . يدرك قعره وعمقه

هل احلمد ووليه ومنتهاه واهلادي اللهم لك احلمد اوال وآخرا فانت أ
  عىل حممد وال حممد شجرة النبوة وموضع الرسالةلك ان تصيلّ اليه اسأ

ــة ــف املالئك ــاءهم  وخمتل ــفاعتهم ودع ــا ش ــم وان ترزقن ــدن العل ومع
ق بيننا وبينهم أزم وحتشـرنا يف اسألك ان تقبـل هـذه وبدا رهتم وال تفرّ

ء وان حتسـن عاقبتـه البضاعة املزجاة من عبدك الفقري اليك يف كـل يشْ 
   ومثواه انك سميع الدعاء قريب جميب

  
  املؤلف
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سـة أمهيـة واقعيـة تسـتدعي اإللتفـات إليهـا  هل لزيارة املراقد املقدّ
ر يف مقاصدها التأمل فيهاو  ؟ والتفكّ

 رف هلـا الوقـتـوهل تبلغ إىل تلك املرحلة مـن االهـتامم التـي يصـ
 ؟ االرواح كهدف مهم بذاتهو األنفسو اجلهد وتبذل هلا االموالو

 ؟ عر اجلمهور املؤمنمشاو ملاذا هذا االرتباط الوثيق بني الزيارة
مامه السلطات الغاشمة منذ العهد أهذا العمل لتقف  ما هي خطورة
 ؟ حتى يومنا احلارضو إىل العصور املتأخرةو اإلموي والعبايس

تعرض عىل ذهن املتأمل يف موضـوع زيـارة ، أشباههاو هذه األسئلة
سة أن تتضح اإلجابة عليها لـيمكن تقيـيم  يمن الرضورو املراقد املقدّ

العـاطفي الـذي و ه باجلانـب الـدينيمد ارتباطو أمهية هذا املوضوع
 . الظروفو جيعل اجلمهور منشدا اليه رغم كل االحوال

التي تقفز إىل الذهن ان كل مـا تعنيـه الزيـارة هـو  ان الصورة األوىل
ة يف الامربّ ، بزيارهتا من حني آلخر تكريم الشخصيات املقدسة  عـام مـرّ

تنيأو  متى ما سنحت فرصـة حـني يكـون أو  ،كثر بقليلاأو  قلاأو  مرّ
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م عـرب طريـق السـفر تقـديراً  تكـريامً لتلـك الشخصـيات و املرقد املكرّ
 .  ليس يف األمر يشء أكثر من ذلكو مة يف النفوساملعظّ 

ــنام يتاغــري  الباحــث يف ســيل  أمــلن هــذه الصــورة ال تســتقيم حي
، خمتلفـة راملؤكـدة ألمهيتهـا بصـوو الداعية ملوضوع الزيـارة الروايات

ا يـدل ، مقاومة السلطات الظاملة هلاو تأريخ تطور الزيارة ير حنيو ممـّ
 بعـد غـورااو التكريمو ن اهلدف من الزيارة هو اكرب من االحتفاءاعىل 

وهذا ما سيتجىل بعض آفاقه يف هذا املوضوع إن ، عمقاً يف حياة املؤمنو
 . شاء اهللا

الصورة البد من إلقاء الضـوء عـىل تـأريخ  ةتوسعو لبسط البحثو
، مقاصــدها ثانيــاً و أهــداف الزيــارةو، تطورهــا أوالً و نشــوء الزيــارة

، ريعة رابعـاـموقعهـا مـن الشـو، ية التي ترتبط هبا ثالثـايامناملعاين اإلو
ومن ثم ، ية الزيارة وعمقها يف حياة املؤمنأمهإىل  ليمكن بعده التوصل

 دالتعبّـو مراتب القرب االهلي من خالل حسن املعرفـةإىل  هبا لوالوص
 ية الواعية التي تعكس فكـر املـؤمنيامنالزيارة اإلاالرتقاء هبا ملستو و
عقال لتكون لـه و االرتباط بالقيادة املعصومة قلباو فهمه ملعاين الوالءو

د ألفإن  ،مثال وقدوة يف احلياة ارتباطـه البيـت مـن دون  هلاحلب املجرّ
ب من اهللا وال من  هو حب سطحي ال بالفهم والعلم والعمل  أهـليقرّ
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حب هو خـالف تعـاليمهم وتـربيتهم سيام اذا كان العمل من املالبيت 

حـني  يسء الـيهم ويعكـس صـورة مشـوهة عـنهمـتباعهم بل ربام يأل
 . عليهم ونحيسب

زيـارة مراقـد  اولذا ينبغي االرتقـاء بالعبـادات واملسـتحبات ومنهـ
ىل إو املستو الذي تشتمل عليه كلامت الزيارة ومعانيهاإىل  املعصومني

 هلالرشيفة حول الشيعة واملوالني أل حاديثاملستو الذي تضمنته األ
حي والفكري عىل الزائر مما يزيده قربـا والبيت ليكون للزيارة اثرها الر

 . ومنزلة عنده من اهللا
 
 
 
 

+ + +  
 

 





طورھا  تاریخ الزیارة وت
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فقـد  ملسو هيلع هللا ىلصصل الزيارة كان منذ عهـد رسـول اهللان اليس من ريب يف 

اهللا عليه وآله كان يزور قبور املؤمنني يف مقـربة البقيـع  ورد أنه صلوات
ية بـال اإلسـالم املـذاهبهذا ما نقلته مصادر مجيـع و، يف املدينة املنورة

الصـديقة وملسو هيلع هللا ىلصكذلك وردت نقـوالت عـن زيـارة النبـيو، IQHاختالف
زيارهتا سالم اهللا و، × لقرب سيد الشهداء محزة) عليها السالم( الزهراء

 IRH)وان اهللا عليهمرض( قبور الشهداءو بعد وفاتهملسو هيلع هللا ىلصعليها ملرقد والدها
ارتباط اجلمهور و إالّ ان وصول الزيارة إىل هذا الشكل من العمومية

اجلنـة  أهـلالشيعي هبا ارتباطاً وثيقاً إنام كان بعد شـهادة سـيد شـباب 
األئمـة عنايـة و حيـث كـان ذلـك بـدفع، ×ني بـن عـيلسـاحل اإلمام

لقـرهبم مـن زمـان و، ×الصـادقو ني الباقراإلمامخاصة و املعصومني
 ×الصـادق اإلمـامملساعدة الظروف السياسية يف زمـن و واقعة الطف

 لعبـايسنشـوء احلكـم او سقوط احلكم األموي كانت متثل فرتةحيث 
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ام بمشاكلهم الذاتية يفو تلك الفرتة عن املتابعـة الصـارمة  انشغال احلكّ
 . ÷لألئمة

 × ن هذا الدفع من قبـل األئمـةابوضوح ويستطيع الباحث أن جيد 
 : ساسيتنياكان يتم عرب قناتني نامّ ا

 

 . بأداء الزيارة لتلك املراقد الرشيفةلية متقديم القدوة الع: األوىل
 

 اإلمامو راقد املعصومني عامةملزيارة اإلرشاد و التبليغ عرب: والثانية
 . نينخاصة كعمل عبادي متميز يف سلوك املؤم احلسني

 القدوة العملیة في الزیارة

ل زيـارة لتلـك بعـد واقعـة  ريفةـاملراقـد الشـ ينقل لنا التاريخ أن أوّ
عمته العقيلة زينـب بـن و ×زين العابدين اإلمامبل الطف كانت من ق

بـاقي املوكـب احلسـيني الـذي فجـع يف كـربالء و  السـالمامعليه عيل
ة، باحداثها الدامية هـم يف و حيـث عرجـوا عـىل تلـك القبـور املطهـرّ

ل مـأتم حسـيني بعـد و، املدينةإىل  طريقهم من الشام أقـاموا هنـاك أوّ
صـحبه األبـرار ريض و×احلسـني اإلمامربعني يوماً عىل شهادة اميض 

 . املدينة املنورةإىل  ثم واصلوا مسريهم، اهللا عنهم
 × دينبزين العا اإلمامالتاريخ أيضاً زيارات أخر قام هبا  لقكام ن
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مـع نصـوص زيـارات  ÷املـؤمنني أمـري مرقـدبيه احلسني واد قمرإىل 

املتسامل عىل صحتها  اهللا نيائرين كزيارة اموردت عنه لتكون منهجاً للز
 . ووثاقتها عند معظم العلامء

ة يف زيـارة ـفقد أورد الشيخ املجل يس يف بحار األنـوار روايـات عـدّ
 اإلمامالتالية عن  منها الروايةو بيهأو ملرقد جده × زين العابدين اإلمام
 : قال فيها×الباقر

احلسـني قد اختذ منزله من بعد مقتل أبيه  ×يب عيل بن احلسنيأكان «
أقام بالبادية فلبث هبا عـدة و ،خيمة من شعر)أي ( بيتاً من شعَر×بن عيل

 اإلمـامال يسـتغرب ذلـك مـن و( مالبستهمو سنني كراهية ملخالطة الناس
إذ ، عامله يف املدينةو من يزيد عليه بسبب املالحقة السياسية والتضييق الذي كان

ض  اإلمامكان  ل بـادرة منـه حتت املراقبة الشديدة التي تعرّ حياته للخطر عنـد أوّ
 كان يسري من البادية إىل العراق زائراً ألبيه وجدهو) يتخوفون منها سياسياً 

إىل  فخـرج سـالم اهللا عليـه متوجهـاً ، ال يشعر أحداً بذلك مـن فعلـهو
لــيس معنــا ذو روح إالّ و معــهأنــا و× املــؤمنني أمــريالعــراق لزيــارة 

، صـار إىل مكـان منـهو ن بالد الكوفةالنجف م فلام انتهى إىل، الناقتني
 :  ت حليته بدموعة وقالفبكى حتى اخضلَّ 

مُ  الَ ـنيَ  السَّ ا أَمِ لَيكَ يَ ـهِ اعَ بَـ، هللاِ يفِ أَرضِ ـىلَ عِ تَـهُ عَ جَّ حُ مُ ، ادِهِ وَ ـالَ السَّ
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نِنيَ  مِ ــريَ املُـؤْ ـا أَمِ يْـكَ يَ لَ ــكَ جَ ، عَ دُ أَنَّ ـدتَ يفِ اهللاِأَشـهَ ــادِهِ  اهَ هَ ـقَّ جِ ، حَ
لتَ بِكِتَ  مِ عَ ىلَّ اهللاُ، ابِهِ وَ بِيِّهِ صَ نَنَ نَ بَعتَ سُ اتَّ آلِهِ  وَ يهِ وَ لَ ـ، عَ عَ تّـى دَ  اكَ اهللاُحَ

وَ إِىلَ  هِ  جِ ـكَ إِلَ ، ارِ بَضَ قَ هِ ـإِ هِ بـِـيــفَ مَ أَعـدَ ، ختِيَارِ أَلـزَ ـةَ فـِوَ جَّ كَ احلُ ي ـاءَ
جِ البَ ـّيَ إِ م ـهِ ـتلِ ـقَ  جَ نَ احلُ ا لَكَ مِ عَ مَ ةِ عَ اكَ مَ ِيعِ خَ الِغَ ــىلَ مجَ ـمَّ ، هِ ـلقِ اللَّهُ

ـ كَ ـفَاجعَل نَفسِ رِ ـدَ ةً بِقَ ئِنـَّ طمَ ـرَ ، ي مُ ـيَةً بِقَضَ كَ ، ائِكَ اضِ كرِ ذِ ـةً بـِ ولَعَ مُ
عَ  دُ ةِ ، ائِكَ وَ وَ فْ بَّةً لِصَ ِ ئِكَ ، ائِكَ ولِيَ أَ حمُ امَ سَ كَ وَ ةً يفِ أَرضِ ْبُوبَ ىلَ صَ ، حمَ ةً عَ ابِرَ

ولِ بَالَ  وَ ، ئِكَ نُزُ ةً لِفَ اكِرَ ئِكَ شَ لِ نَعامَ وابِغِ آآلذَ ، اضِ ةً لِسَ شـتَ ، ئِـكَ اكِرَ ةً مُ اقَ
ةِ لِقَ إِىلَ  ةً التَّقوَ ، ائِكَ  فَرحَ دَ وِّ تَزَ زَ مُ مِ جَ لِيَ ، ائِكَ  ليَوْ نَنِ أَوْ تَنَّةً بِسُ سْ ، ائِـكَ مُ
فَ  َ مُ ةً ألِ قَ نيَ ، ائِكَ قِ أَعدَ خالَ ارِ نِ الدُّ ولَةً عَ شغُ نَ مَ ثَ كَ وَ مـدِ إىل  . . .ائِـكَ ا بِحَ

 . »خر الزيارةآ
 اإلمـاميس يف بحـار األنـوار عـن زيـارة ـكذلك ينقل الشيخ املجلو

، من هنـاك ×احلسني لإلماموزيارته  ×ملرقد أمري املؤمنني ×الصادق
 . IQHحيث نقل عن صفوان اجلامل روايته فيها

بعضـهم ملرقـد  ÷باإلضافة إىل أخبار حول زيارات بقية املعصومني
خاصـة كلـام سـمحت ×  احلسـني اإلمـامملرقد و البعض اآلخر عامة

التشجيع عليهـا لتكـون و االعالن عنهاو الظروف السياسية هلم بذلك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٦٧ص  ١٠٠) بحار األنوار: ج١(
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 . نينقدوة لبقية املؤمو منهجاً 

 روایات الحث على الزیارة  

ودفعهـم للجمهـور األئمـة  تقدم يف إرشـاد امهي القناة األخر كو
حث األمة عـىل  يففهناك سيل من الروايات ، االهتامم هباو ألداء الزيارة

سة للمعصومني بشكل عام  : من ذلك ما ييلو زيارة املراقد املقدّ
 : × أنه قال لعيلملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا

 عاً من بقـاع اجلنـةقرب ولدك بقاو يا أبا احلسن ان اهللا قد جعل قربك« 
جعل قلوب نجباء مـن خلقـه وصـفوة  إن اهللاو، عرصة من عرصاهتاو

 فيعمـرون قبـوركم، ذ واملذلة فـيكمحتتمل األو من عباده حتن إليكم
اولئك يا عيل ، ة منهم لرسولهمودّ و يكثرون زيارهتا تقربا منهم إىل اهللاو

اري غداً يف اجلنـة، الواردون حويضو، املخصوصون بشفاعتي ، هم زوّ
ر  تعاهدها فكأنّام أعان سليامن بن داود عىل بناء و بوركمقيا عيل من عمّ

 .  IQH»بيت املقدس
 : قال×  الرضا اإلمامعن و
إن مـن متـام الوفـاء و، شـيعتهو إن لكل إمام عهداً يف عنـق اوليائـه«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ١٠/٢٩٨) الوسائل: ١(
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تصـديقا بـام و مهـتـرفمن زارهـم رغبـة يف زيا، بالعهد زيارة قبورهم
 .  IQH»بوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة رغّ 

 : الـق×  الباقر عن أيب جعفر
د حم من زار قبور شهداء آل « نبيـه خـرج مـن  يريد بـذلك وصـلةمّ

ه  . IRH»ذنوبه كيوم ولدته اُمّ
 : انه قالملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللاو
يتـي زرتـه يـوم القيامـة فأنقذتـه مـن  من زارين أو « زار أحداً من ذرّ

 .  ISH»أهواهلا
 . د آخر من الروايات ال يسع املجال لنقلها مجيعاعدإىل  باالضافة

 اإلمـامصة لزيارة كام يالحظ ايضا ان هناك عدد من الروايات املخصّ 
الوقـوف عنـدها ألهنـا متثـل القسـم و وهي جديرة بالتأمل×  احلسني

بعـاد األهنا تكشف عـن بعـض و، املتعلقة بالزيارة  من الرواياترباألك
 . التأثريو خصوصياهتا فيام وصلت إليه من العمقو الزيارة

 :  يالحظ يف هذه الروايات أهنا تنقسم إىل قسمني بشكل عامو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠٠/١١٦) بحار األنوار : ١(

 . ١٠/٢٥٩) الوسائل: ٢(

 ) املصدر السابق. ٣(



 ٢٧ ............................................................................. ھاالزیارة وتطور تاريخ
تبيان أمهية وثـواب و×احلسني اإلمامقسم يمثل حثاً عاماً عىل زيارة 

ــاً خاصــاو، الزيــارة دفعــاً مبــارشاً لوجــوه الشــيعة و قســم يمثــل حث
 . × احلسني اإلمامورؤسائهم لزيارة 

 زیارة الروایات الحث العام على  
احلســني خاصــة  مـاماإل زيــارةت بتبيـان أمهيــة تتسـم هــذه الروايــا

ــن و ــا م ــؤمنموقعه ــدة امل ــاو، عقي ــيح ثواهب ــدنيويو توض ــا ال  أثره
 اإلمــامعــن مــن الروايــات املنقولــة ام جــاء يف ذلــك مــف، األخــرويو

 : ما ييل ×الصادق
فمـن كـان ، × من كان لنا حمباً فلريغـب يف زيـارة قـرب احلسـني«* 

 .  IQH»كان من أهل اجلنةو اراً عرفناه باحلب لنا أهل البيتوَ للحسني زَ 
، حب زيارتهو×  اهللا به اخلري قذف يف قلبه حبّ احلسنيمن اراد «* 

 . IRH»بغض زيارتهو من أراد اهللا به السوء قذف يف قلبه بغض احلسنيو
، حتـى يمـوت كـان منـتقص الـدين×  من مل يأت قرب احلسـني«* 

 .  ISH»املؤمنني يف اجلنّة إن أُدخل اجلنة كان دونو، منتقص اإليامن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠١/٤) بحار األنوار: ١(

 . ١٩٤) كامل الزيارات: ٢(

 . ١٠١/٤) بحار األنوار: ٣(
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يقولون أن أحدهم يمر بـه ، م شيعة لناعجباً ألقوام يزعمون أهن«* 
أما واهللا لـو ، كسالو عجزاً و هتاوناو جفاء منه، دهره ال يأيت قرب احلسني

 . ال كسلو يعلم ما فيه من الفضل ما هتاون
 ؟ ما فيه من الفضلو قيل له 

ى ـل ما يصيبه أن يغفر لـه مـا مضـأما أو، خري كثريو فضل: × قال
 IQH»العمليقال له استأنف و، من ذنوبه

مـن  حقـاً  لكن تاركاً ×  مل يزر احلسنيو لو أن أحدكم حج دهره« *
فريضة من اهللا واجبة عىل كل  ألن حق رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصحقوق رسول اهللا

 IRH»مسلم
يف أعـىل  عـزّ وجـلّ كتبـه اهللا ، عارفـاً بحقـه×  من أتى احلسـني«* 

 ISH»عليني
 .  ITH»ملسو هيلع هللا ىلص زائر رسول اهللا ×ان زائر احلسني بن عيل« *

عـةكام يالحظ ان الروايات التي تبنيّ    ثواب الزيارة هي روايات متنوّ
الذي قد يفوق حد التصور و، تلفت النظر لعظيم األجر املوجود فيهاو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠/٣٣٨) الوسائل: ١(

 . ١٠/٣٢٧) الوسائل: ٢(

 . ١٠/٣٢٤) الوسائل: ٣(

 . ١٠١/٧٧) بحار األنوار: ٤(



 ٢٩ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
ال يستحق كل ذلـك وسهالً و املتوقع ملثل هذا العمل الذي يبدو بسيطاً 

أهدافه العريضـة يـدرك و لكن امللتفت إىل خلفية هذا العملو، الثواب
 . العظيم استحقاقه هلذا الثوابو ة هذا العملخطور

 األمـةت ضـمري التـي هـزّ و اخلالدة × احلسني اإلمامفلوال تضحية 
اءلتعرَّ و، اإلسالم ووجداهنا ملا استقام ريـف التحإىل  ضت الرشيعة الغرّ

 اإلماملكن بشهادة و، فت األديان السابقةرّ سقة كام حُ عىل يد احلكام الفَ 
وخالفـة  املسـتبدين اماحلكُ  خالفةنت األمة من الفصل بني فجعة متكّ امل

بيـنام ، خروجـه عـن الـدينو أدركت انحـراف يزيـدو، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
عـىل ) كـان اياً ( يةاإلسالم من قبل تنظر إىل حكم احلاكم للدولة تكان

 .  بذات احلقوق والصالحياتملسو هيلع هللا ىلصنه امتداد لرسول اهللا
مـن أنـا و حسـني منـي« ملسو هيلع هللا ىلصمن هنا نفهم معنـى كـالم رسـول اهللاو

 ن االنحـرافمـ فـظ ديـن رسـول اهللاحُ ×  نيسـفبشـهادة احل »سنيحُ 
م لتربير انحرافـه عـن كايتحول إىل وسيلة بيد احلالتزييف بعد ان كاد و

ة فيالدينية باعتبار انه خل اقواله املرشوعيةو عملهيضفي عىل و الدين بل
 . هأرضيف  اهللا

خـط الثـورات احلسـينية تنامى ×  احلسني اإلمامفمن بعد شهادت 
 االسـتبدادو قويـت شـوكة الرافضـني للظلـمو عىل احلكام املنحـرفني
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 . عناوينهم السياسيةأو  الطغيان مهام كانت صورهم الدينيةو
كه احلج من لئن كان أثر حج البيت عميقاً يف النفوس الواعية ملا يرتو

عبـد اهللا الثـائر أيب  اإلمـامفـإن أثـر زيـارة ، يةإيامنانعكاسات و مشاعر
 الفـداءو إدراك كفيلة برتك أعمق مشاعر اإليامنو عن وعي × احلسني

سريا عىل منهجـه و اإلماماقتداء ب، البذل يف سبيل اهللا تعاىلو التضحيةو
 . وخطاه

من الروايات تفرس هذا الثواب العظيم بأنـه مـرتبط  اولذا نجد كثري
ه«: بعبارة اإلمامبمعرفة حق  هو أعظم من جمرد و، »من زاره عارفاً بحقّ

انـام و، أهـل بيتـهو بنفسه فدائه لإلسالمو يف تضحيته اإلمامدور معرفة 
عظمـة و أي املعرفة بمكانـة، معرفة حقه كإمام مفرتض الطاعة من اهللا

ما و جاللة شأهنا يف اآلخرةو، خطورة دورها القيادي يف احلياةو ةاإلمام
هـي مسـائل و، واجبـات عـىل عبـاد اهللاو يرتتب عىل ذلك من حقـوق

 .  عند التأمل هبا عظيمة
كل حال فإن درجة الثواب التي تناسب األعامل إنـام هـي بيـد  عىلو

دخل اهللا اإلنسان بعمل واحد اجلنة كام يف فقد يُ ، لعبادليس بيد او ىلوامل
ن التائب عن الذنب ا حاديثعدد من األ حيث ورد يف، التوبة الصادقة

 . )وط التوبة الرشعيةمع املحافظة عىل رش( كمن ال ذنب له
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مجيـع حسـناته  دخل اهللا اإلنسان بعمل واحد النار حيث يأكلقد يُ و

كخـروج ابلـيس أو  ،املعصوم عمداً  اإلمامكام يف اخلروج عن ، السابقة
فصادرت هذه املعصـية مجيـع ، مترده بعدم السجود آلدمو عن طاعة اهللا

 . أصبحت عاقبته من أهل النارو عبادته عرب االف السنني
هو سـبحانه الـذي و، إنام هي بيد اهللا وحده األشياءو فمنزلة األعامل

اكثـر  سم لـيلكان بيته املعظّـ ال ذلكلوو، املنزلةو يقرر هلا تلك املكانة
ال ختتلــف عــن ســواها مــن  زمــن أحجــار يف بقعــة مــن أرض احلجــا

ن املنزلة العظيمـة ابينام نجد ، اإلرايض اجلرداء املوجودة يف تلك املنطقة
املبـارك ألن اهللا سـبحانه  اُعطيت هلذه البقعة املباركة التـي فيهـا البيـت

ائِرَ ﴿متهانزل فيها رمحته وكراو بارك فيهاو عظّمها عَ ظِّمْ شَ عَ ن يُ مَ لِكَ وَ ذَ
لُوبِ  اهللاِ  الْقُ ن تَقْوَ َا مِ إِهنَّ  .  IQH﴾فَ

قيمـة و يةأمهيام احلج اال لزمان الوقوف فيها و ليست ألرض عرفةو
ر أوكام هي يف سـائر األيـام غـري خأُ  أرضكأي  نتكو بل قد، لذاهتا

 مشـيئته أنو ىض إرادتـهـتعاىل جعل بمقتـو لكن اهللا تباركو، يام احلجا
خصوصـيات و، خاصـة ذلك الزمـان حرمـاتو تكون لتلك األرض

حيث جعلها موقفاً مباركـاً حلجـاج ، معينة أثاب عليها بأعظم الثواب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٢) سورة احلج: ١(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٣٢

 . وطاعتهبيته الساعني إىل رضوانه 
وحده سـبحانه  هوو علمهو فاهللا جلّ جالله يقيض يف اإلشياء بإرادته

ال علـم و ليس للعباد إرادة فيهاو، منزلتهاو الذي يقدر األشياء بقدرها
 . طنهااأوب بمقدار ما يكشفه هلم من ظاهر األشياء  االّ  ألرسارها

م للزائرين كانت الروايات مسهبة يف الثواب العظي فالعجب إذن إذا
اعتربت زيارته موازية لعمرة البيـت احلـرام أو  × احلسني اإلمامملرقد 

قـد و، كفللـه املشـيئة يف ذلـ، )منزلتهو اإلمامفني بحق ارللع( أو حجه
ية لدولة العـدل اإلسالم يكون من ارسار تلك املشيئة أن تتهيأ األرضية

آثـار و فقد يكـون مـن نفحـات، × حجته املهديو اإلهلي عىل يد وليه
يد الثـائر ان تتهيـأ األمـة هبربكة صـاحبه الشـو املرقد املطهر زيارة هذا

 اإلمـام ض برسـالةونواع البالء للنهـملؤمنة الصابرة املستعدة لتحمل اا
 اقامة احلقو اساسا من اجل االنتصار لدين اهللا تالتي كانو × احلسني

عـىل الباطـل  رة احلـقـستبقى ثأراً هللا تطالب بنصو، IQHازهاق الباطلو
قـدوة و شـهادته مـثالو هكام سـيبقى جهـاد، االيامو عىل مرور االزمان

 . عىل خطاهسريالو يف سلوك منهجه يامنألهل اإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

أال تـرون إىل احلـق ال يعمـل بـه، وإىل «) كام يف اقوله الدينية املدوية عند هنضته املباركة ومنها. ١(
الباطل ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء ربه حقا حقا فاين ال أر املوت إال سـعادة، واحليـاة 

 ). ٤٤/٣٨١البحار: ». ( مع الظاملني إال برما
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 اإلمـاممنهـا حـديث و عـدة أحاديـثيف  ÷ئمـةدعا اليه األ ما وهو

 .  IQH»رحم اهللا من أحيا أمرنا«: × الصادق
 جهادنـاو فكرنـاو منهجنـاو سـنتناو أي رحم اهللا من احيى سـريتنا

بيته وخاصة  أهلوملسو هيلع هللا ىلصالذي هو امتداد ملنهج رسولو مسلكنا يف احلياةو
 . الثائر ابو عبد اهللا احلسني الشهيد اإلمام

يف مجيـع املناسـبات ×  احلسـني اإلمـاملذا نجد التأكيد عىل زيارة و
 بـل حتـى يف موقـف عرفـة، استثناء التي ترتبط بأهل البيت بال الدينية

والقـرب مـن  الـدعاء يف اسـتجابةالذي هو من اعظم مواقف احلج و(
مل ان يوفق اهللا أب × احلسني اإلمامد ان هناك استحباب لزيارة جن) اهللا

رته مهـام ـنصـو احلسني يف ثباتـه عـىل الـدين اإلمامعبده لسلوك منهج 
 . االحوالو روفظكانت ال

أكرب مـن و ة أعظمما خفي هللا من أرسار يف تنزيل الزيارة هبذه املنزلو
 . ها إال هو تبارك وتعاىلال يعلمو ان يعرفه العباد

هي الزيـارة  ن الزيارة التي تكون هبذه املنزلة والدرجة إنّاماال خيفى و
 نظـري مـا ورد يف العبـادات، رشوطهـاو رطهاـأي بش، املقبولة عند اهللا

هـو و لكن برشطها الضمنيو األعامل الصاحلة التي تعد فاعلها باجلنةو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/١٥١) بحار األنوار: ١(
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 . الدين حتى النهاية االستقامة عىلو الثبات
، عنـدما كـان يف طريقـه إىل خراسـان×  الرضا مامكام اوضحه اإلو

أراد ان خيـرج منهـا و نيسابور×  بو احلسن الرضا ملا واىف ففي اخلرب انه
ابـن رسـول اهللا  يـا: ديث فقالو لهاحل إىل املأمون اجتمع عليه اصحاب

قد قعد يف  اإلمام كانو(؟ ث فنستفيده منكال حتدثنا بحديو ترحل عنا
 :  وقال فأطلع رأسه) العامرية

ـد  سـمعت أيب جعفـر بـن: موسى بن جعفر يقول سمعت أيب« حممّ
د  سمعت أيب: يقول سـمعت أيب عـيل بـن احلسـني : بن عيل يقـولحممّ
سـمعت أيب : طالـب يقـول سمعت أيب احلسني بن عيل بـن أيب: يقول

: يقـولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا: يقول×  طالب بن أيب أمري املؤمنني عيل
 : سمعت اهللا جل جالله يقول: سمعت جربئيل يقول

 .  »ال إله إال اهللا حصني فمن دخل حصني أمن عذايب
 : قائال ناافلام مرت الراحلة ناد: )الراوي قال(
 .  IQH»أنا من رشوطهاو ورشوطها طهارـبش«

ييل بعض من هذه الروايات التي توضـح ثـواب الزائـر ملرقـد  وفيام
  :منها املطلوبة حتقق الزيارة رشوطهاما عند×  احلسني اإلمام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/٧) بحار األنوار: ١(



 ٣٥ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ

×  عـن ثـواب زائـر احلسـني عندما سـئل×  الصادق اإلمامعن  *
فـإن  ،تبت له حجة مـربورةكُ  صىلّ عنده ركعتنيو زارهو أتاه من«: قال

 . عمرةو حجةصىل عنده أربع ركعات كتبت له 
، حياتـه ومالـه نسانتكلف اإل ال خيفى ان الزيارة يف ذلك الزمان ربام كانتو(

 ) فال يستغرب ان يكون هذ الثواب ملن وضع نفسه يف موضع الشهادة
مـن زار إمامـا مفرتضـة كـل ل الثـواب ذلـك جعلت فداك: فقيل له

 ؟ طاعته
 .  IQH»طاعته إماماً مفرتضة زار نوكذلك كل م: × فقال

 :  انه قال×  الصادق ماماإل عنو* 
يوم  ف ملك شعثاً غرباً يبكونه إىلالاأربعة ×  وكّل اهللا بقرباحلسني«

إن مـرض و، فمن زاره عارفاً بحقه شـيعوه حتـى يبلـغ مأمنـه، القيامة
لـه إىل يـوم  روافاسـتغو إن مات شهدوا جنازتهو، عشيةو عادوه غدوة

 .  IRH»القيامة
 املالئكـة الكـرام هـو اكـرام زوار احلسـني بالـدعاءيفة هؤالء ظن وأ (بمعنى

 ) × هو جزء من لطف اهللا بزوار احلسنيو االستغفار هلمو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠/٣٤٣) الوسائل : ١(

 . ١٠١/٦٣) البحار: ٢(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٣٦

 :  قال×  ن أيب عبد اهللا الصادقع *
 . يوم القيامة فضالً عىل الناس × إن لزوار احلسني بن عيل«

 

 ؟ ما فضلهمو: فقيل له
 . املوقفو الناس يف احلساب رسائو اجلنة بأربعني عاما يدخلون: قال

اكرامـا ذلـك اليـوم  هـوالوانقاذهم مـن اع يف حساهبم يوم القيامة رسَّ أي يُ ( 
هـو و رط الضـمني السـابقـمع مالحظـة الشـ، بشفاعته لزوارهأو  × للحسني

 . )االستقامة عىل الدينو الثبات
 ت قـرب احلسـنيإهيأ لك فمل يتو إذا إردت احلج«: ن الصادق قالع *

قـرب ت إمل يتهيـأ لـك فـو إذا أردت العمرةو، فإهنا تكتب لك حجة ×
 .  IQH»فإهنا تكتب لك عمرة × احلسني

 اإلمامزيارة قرب  العمرة هوو العمل البديل الذي يعظم ثوابه بعد احلج أي ان(  
 . )احلسني

 

إن أبـاك كـان يقـول يف ×  قلت أليب عبـد اهللا: عن ابن سنان قال *
فام ملن ينفق يف املسـري إىل ، الف درهم هقدرهم انفسب له بكل حيُ  جااحل

 ؟ ×أبيك احلسني
ألـف حتـى عـدّ و ابن سنان حيسب لـه بالـدرهم ألـف يا«: ×فقال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠/٣٣٢) الوسائل: ١(



 ٣٧ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
دعـاء و، رضـا اهللا خـري لـهو، ات مثلهـاجيرفع لـه مـن الـدرو، عرشة
د  . IQH»خري لهاألئمة و املؤمنني أمريودعاء  ملسو هيلع هللا ىلصحممّ
 : قال×  احلسنييف حديث عن زيارة ×  عن الصادق* 

إنـه و، نيـاهد كفي ما أمهه من أمـرو من زاره كان اهللا وراء حوائجه«
 يغفر له ذنوب مخسـنيو، ا انفقعليه م خيلفو العبد عىل ليجلب الرزق

يـت مـن ال خطيئـة إالّ قـد حمُ و مـا عليـه وزرو يرجع إىل أهلـهو، سنة
إىل فـتح لـه بـاب و فإن هلك يف سفره نزلت املالئكة فغسلته، صحيفته

ن    IRH»رشـاجلنة يدخل عليها روحه حتى يُ
الواعية التي تقدم احلديث عنهـا يكـون مع مالحظة رشوط الزيارة ف

الـواعي هلـا  ويكـون الزائـر،  عظـيمإيـامينمعنى احلسني  مامزيارة اإلل
حتـدثت  ذيالـمن اجلها يستحق التقدير واالكـرام واملتحمل املخاطر 
 . الرواية السابقة عنه

 . كثرية يف هذا الباب اقتطفنا منها بعض النامذجواألحاديث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٢٨) كامل الزيارات: ١(

 . ١٢٨) كامل الزيارات: ٢(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٣٨

  × الحسینعلى زیارة  روایات الحث الخاص 

 للشـيعة التوجيه املبارشو هذه الطائفة من الروايات بالدفعوتتصف 
ذوي  عتبـارهماب( أهل الشأن خاصةو الوجهاءو ؤساء منهمرللعامة و
 مـراعطاء هذا األو، × احلسني اإلمامزيارة للقيام ب) األمةاثر يف نفوذ و

 . حية بالنفس من اجل اداء الزيارةضية قصو حتى لو استلزم التأمه
 حيـث كانـت، بعد آخر يف زيارة املراقد املقدسة ما يكشف عن هوو

 تمع متزلزل سياسياً يف وسط جمو الزيارة أمراً غري شائعا يف ذلك الوقت
 اإلمـامل إدانة األقاويل املختلفة التي حتاوو عقائدياً تسوده الشائعاتو

تارة بكونه قد خـرج عـن اخلليفـة ، وحتميله مسئولية ما حدث احلسني
ازدياد  دالتخفيف عن احلاكم عنبخر أُ و، شق عصا اجلامعةو الرشعي

 عـىل × ذلك بإلقاء اللوم يف مقتل احلسنيو العاطفة الشعبية التي تدينه
ذلـك مـن غـري و، م منهـاكاعامل اخلليفة يف الكوفة وتربئة سـاحة احلـ

دعـوة  تفكانـ، × يف قتل احلسني هر للحاكم انحرافالوسائل التي ترب
متثـل صـوتاً  لوجهائهمو لعموم الشيعة احلسني اإلماملزيارة ÷ ئمةاأل

ــاً  ــا اعالمي ــرفقوي ــالم املنح ــه االع ــني و يف وج ــة احلس ــداً إلمام تأكي
 ومواصـلة، مداً لقواعـدة الشـعبيةو، لثورته الرسالية اً تثبيتو، رعيةـالش

 . لرسالته اإلهلية



 ٣٩ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
 : ن هذه الروايات التي متثل احلث املبارشمييل بعض  وفيام

يف حديثه مع ابان بن عبـد امللـك اخلثعمـي ×  الصادق اإلمامعن  *
يمـدّ ، ومر أصـحابك بـذلك × ع زيارة احلسني بن عيلدال ت«: له قال

 شـهيداً  ال متـوت إالّ و، حييك سـعيداً و، يزيد يف رزقكو، اهللا يف عمرك
 .  IQH»يكتبك سعيداً و

د  قال يل جعفر بن: عن أبان بن تغلب قال *  : × الصادقحممّ
 ؟ ×بان متى عهدك بقرب احلسنيأيا 

 . هللا يا ابن رسول اهللا ما يل به عهد منذ حنيال وا: قلت
أنت من رؤسـاء الشـيعة و، بحمدهو سبحان ريب العظيم«: × فقال

احلسـني كتـب اهللا لـه بكـلّ خطـوة مـن زار ؟ ال تزورهو ترتك احلسني
 .  IRH»غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرو، حما عنه سيئةو، حسنة

 : قال×  الصادق اإلمامعن  *
 ؟ يا سدير تزور قرب احلسني يف كل يوم«

 .  !ما أجفاكم: فقال، ال: قلت
 . ال: قلت، ؟تزوروه يف كل مجعة: ثم قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

. واملراد من قوله (وال متوت اال شهيدا ) أي ان تعطـى منزلـة الشـهداء ان مل ١٠/٣٣٦) الوسائل: ١(
 يكتب لك الشهادة، مع االخذ باالعتبار الرشوط السابقة. 

 . ١٠١/٧) بحار األنوار: ٢(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٤٠

 . ال: قلت، ؟تزوروه يف كل شهر: قال
 . قد يكون ذلك: قلت، ؟فتزوروه يف كل سنة قال
ـل ألـف اعلمـت  أما×  يا سدير ما أجفاكم باحلسني: قال ن اهللا وكّ

   IQH»ثواهبم ملن زارهو×  ملك شعثاً غرباً ال يفرتون زواراً لقرب احلسني
د عن  * م عليـه عندما دخـل عليـه رجـل فسـلّ  × الباقراإلمام حممّ

 ؟ نتاالبلدان أي من «: اإلمامفقال له ، وجلس
 .  موالو لك حمبّ أنا و الكوفة أهلأنا رجل من : فقال له الرجل
 ؟ ل مجعةك أفتزور احلسني بن عيل يف: × فقال أبو جعفر

 . ال: قال، ؟ففي كل شهر: قال، ال: فقال
 . ال: قال، ؟ففي كلّ سنة: قال

 .IRH»إنك ملحروم من اخلري: × فقال أبو جعفر
 يـا أم«: × بـو عبـد اهللاقـال يل : عن أم سعيدة األمحسـية قالـت *

 ؟ ×سعيدة تزورين قرب احلسني
 .  نعم: تقل

 يا اُم سعيدة زوريه فإن زيارة احلسني واجبـة عـىل الرجـال: × فقال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٩٢، كامل الزيارات: ١٠١/٦) بحار األنوار: ١(

 . ٢٩١) كامل الزيارات: ٢(



 ٤١ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
 .  IQH»النساءو

 :  انه سأل احد اصحابه فقال×  أيب جعفر اإلمامعن 
 ؟ × بني قرب احلسنيو كم بينكم«

 .  عرش فرسخاً  ستة: قال
 ال : فقال، ؟تأتونه أوما: × فقال
 .  IRH!»ما أجفاكم: × فقال

قلت : يث طويل قالديف ح × عن احلسني احللبي عن أيب عبد اهللا *
 ؟ هو يقدر عىل ذلكو ن ترك زيارة احلسنيمَ  له جعلت فداك ما تقول يف

ناوملسو هيلع هللا ىلصه قد عقّ رسول اهللانأقول أ«: × قال  استخف بـأمر هـوو، عقّ
من زاره كـان اهللا وراء  ،)خري عظيم يف الدنيا واآلخـرة زيارته ان له يفأي ( له

 .  ISH»في ما أمهه من أمر دنياهكُ و حوائجه
هبـا اصـحابه  مـامتلك هي نبذة من الروايات الكثرية التـي حيـث اإل

أو  مهــال هــذا املوضــوعإعــدم و احلســني مــاممبــارشة عــىل زيــارة اإل
 . االستخفاف به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠١/٣) بحار األنوار: ١(

 . ٢٩٠) كامل الزيارات: ٢(

 . ١٠١/٢) بحار األنوار : ٣(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٤٢

ض الزائـر إىل التعـذيبو وحني اشتد الضغط  أصبحت الزيارة تعـرّ
مسـتمراً ÷ األئمـةكان الدفع من قبل ، حتّى القتلو النهبو السلبو

العقبــات و عــدم املبــاالة بــاملوانعو، ر حــاجز اخلــوفـيــدعو إىل كســ
 . االجتامعيةو السياسية
 : × الصادق قال يل ابوعبد اهللا: وية بن وهب قالاعن مع

فإن مـن تركـه رأ ، خلوف×  رة قرب احلسنيال تدع زيا: يا معاوية«
لعظيم ما يعطـى مـن  الزائر انأي ( عنده كان هرة ما يتمنى أن قربـمن احلس

لـو ان يتمنى × احلسني مامزيارته لقرب اإلمعاناته يف  بسبب يف يوم القيامة الثواب
سـوادك فـيمن و أما حتب ان ير اهللا شخصك ،فيها)اهللا كتب له الشهادة 

 ؟ IQH»)عليهم السالم مجيعا( األئمةو فاطمةو عيلو رسول اهللايدعو له 
 

د  عن * ـد رفعأبـو ج قال يل: بن مسلم يف حديث طويل قالحممّ حممّ
 ؟ × هل تأيت قرب احلسني«: ×بن عيل الباقر

 . وجلو نعم عىل خوف: قلت
أي ان الزيـارة كلـام كانـت يف ظـروف ( ما كان من هـذا أشـد: × فقال

 مـنو، فـالثواب فيـه عـىل قـدر اخلـوف .)أعظم وأجزلصعبة كان ثواهبا 
رف ـانصو، خاف يف اتيانه آمن اهللا روعته يوم يقوم الناس لرب العاملني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١١٦) كامل الزيارات ١(



 ٤٣ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
بنعمـة  انقلبو دعا لهوملسو هيلع هللا ىلصزاره النبيو سلّمت عليه املالئكةو، باملغفرة
 .  IQH»اتبع رضوان اهللاو ءفضل مل يمسسه سوو من اهللا

قلبـي و إين انزل األرجان: × اهللاقلت أليب عبد : عن أيب بكري قال* 
رجـع افإذا خرجت فقلبي وجـل مشـفق حتـى ، قرب ابيكإىل  ينازعني

صـحاب او )مـناملخابرات وقو األأي ( ةالسعاو خوفاً من السلطان
بمنع الزوار من الوصول  فنيمن املكلّ األو رطةـحرس الشأي ( املسالح

 ) منيةالسلطات األتقديم التقارير عنهم إىل و إىل املرقد املطهر
 ؟ أما حتب ان يراك اهللا فينا خائفاً : ابن بكري يا «: × فقال

كـان حمـدث و عرشـه أما تعلم أنه من خاف خلوفنا أظله اهللا يف ظـل
 يفزع النـاس، ؟آمنه اهللا من افزاع يوم القيامةو العرشحتت  × احلسني

رته املالئكة، ال يفزعو نت قلبه بالبشارةو فإن فزع وقّ  . IRH»سكّ
ـو  زةاليتسع املجـال لالستشـهاد بكـل مـا ورد مـن الروايـات املحفّ

ـ×  احلسني اإلمامالدافعة لزيارة مرقد و رة لكثرهتـا أو بقية املراقد املطهّ
 سـيّام، ثارها يف حياة املـؤمنترسيخاً آلو داً ألمهية الزيارةياملميزة هلا تأك

مـن و يوميا×  احلسني اإلمامن بعض الروايات تدعو لزيارة ا إذا عرفنا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠١/١١) بحار األنوار: ١(

 . ١٢٦) كامل الزيارات: ٢(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٤٤

 . قرب املرقد املطهرمسكن الزائر عند عدم القدرة عىل الزيارة 
 : قال لسدير×  الصادق اإلمامعن  *
ات عليك ان تزور قرب احلسني يف كل ماو يا سدير« ، مجعة مخـس مـرّ

 ؟ ةيف كلّ يوم مرّ و
 ة !!ريبينه فراسخ كثو ن بيننااجعلت فداك : قلت

الظـاهر أن ( رةـيسـو يمنـة تصعد فوق سطحك ثم تلتفت: × قال
رفـع رأسـك إىل ثـم ت) قي من األعـداءالتوّ و تياطحهو اال ماإلما صدق

ليكون األثر  أي تتوجه نحو مرقده( السامء ثم تتحر نحو قرب احلسني
السـالم عليـك ، السالم عليك يا أبا عبـد اهللا: ثم تقول) أبلغ يف القلب

 .  IQH»عمرةو حجةالزورة و، يكتب لك زورة، بركاتهو ورمحة اهللا
 . كثر من عرشين مرةافربام فعلته يف النهار : قال سدير

 التاریخ السیاسي للزیارة 

احلث عىل الزيارة إىل انتشار أمرها يف أوسـاط و لقد أد ذلك الدفع
تـدرجيياً أمـراً متعارفـاً عليـه ×  احلسـني اإلمامأصبحت زيارة و األمة

تصــاعدت موجتــه و املتعــاطفو املعتقــد، اخلــواصو يقصــده العــوام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩٨/٣٦٥) بحار األنوار: ١(



 ٤٥ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ

حـق الشـيعة ملنصور العباس الـذي الا جعفر ابو بإطراد إىل زمن حكم
بعه يف ذلك اتو، اهغريو ضيّق عىل نشاطهم يف الزياراتو ترشيداً و تالً ق

حيـث منـع ×  أهـل البيـت ةبـأمعـن يف حمار الرشيد العبـايس الـذي
ذروتـه يف حتى بلغ التصـعيد ، الزيارات ووضع علها أقسى العقوبات

البيـت إىل  دفعـه حقـده وكراهيتـه ألهـل العبايس الـذي زمن املتوكل
املرقـد  السعي للقضاء عىل موضـوع الزيـارة مـن أساسـه فهـدم بنـاء

أجر املاء عليها حمواً آلثـار و املرقد وما حوهلا أرضحرث و الرشيف
رق إليـه بصـورة مفـارز طحني يف الكا وضع املسلّ ، القرب الرشيف كليّاً 

تبعث به إىل احلاكم لينال عقوبة املوت و الزائر عىل ية تلقي القبضنظام
اقتصـارها عـىل و مما أد إىل انكامش حركة الزيـارة، يف معظم األحيان
إال انه بعد مـوت املتوكـل اسـتعادت ، ني املخلصنينقلة قليلة من املؤم

اُعيد بناءالقرب الرشيف بعد ان كـان قـد و، حركة الزيارة نشاطها نسبيا
اً يف زمن املتوكل ووضع عالماتت اصـة خ م تشخيص املرقد املطهر رسّ

 . لشيعةاحوله من قبل بعض الفدائيني 
 

حتـى عـاد االضـطهاد   فرتة حمدودةمل يستمر هذا الوضع اآلمن إالّ و
مما ×  املهدي اإلمامغيبة  تصاعد باطراد حتى بلغ اقصاه بعدو للزائرين
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ا مل إالّ ، من قبل الزائريناد حبشكل  شرب تنكمقجعل الزيارة عن   أهنّ
الزيارة عن بعـد هـي البـديل يف  تفكان، القلوبو ائل يف النفوسضتت

 . تلك الشدة
نالـت الزيـارة أوج قوهتـا و لعل الفرتة التي زال فيـه اخلـوف كليـاً و

رة معنـىً الزيـا تحيث اكتسب، مدانينياحلو رتة حكم البوهيينيكانت ف
ــ شــعبياً وسياســياً مســتقرا ــه اجلميــع احلــاكمو هيعــرتف ب  ينتســب ل

بعد عهـد االضـطهاد مرحلـة  د إىل دخول الزيارة منأممّا ، املحكومو
تسمت فيهـا حماربـة السـلطات الظاملـة هلـا بأسـلوب اديدة جسياسية 

لتكـون طقوسـا تقليديـة ، هو افراغهـا مـن معانيهـا اجلهاديـةو جديد
احلسينية التـي  االهدافإىل  هاشدّ و ثر هلا يف تعبأة النفوسأال ، ةجذسا

اقامة ديـن و النهي عن املنكرو مر باملعروفألهي او هااجل انطلقت من
تـرتك و طقوس هتتم باملظاهر اجلانبيـةو لتتحول الزيارة إىل تقاليدو، اهللا
املشـاعر و غ الطاقـاتاحلسـينية حيـث تفـرّ  رةداف االساسية للثوهاال

يف أو  احلـزنو اءجمـالس الرثـباقامة أو  خلرييةل ابعض االعامباحلامسية 
 .  ×اذ النفس عىل مقتل احلسنيو التي تظهر االمل رساتامملبعض ا

 

قـدم و احلسـني اإلمـاماما االهداف احلسينية التي ضحى من اجلها  
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فاهنا تكون من اشد املحرمات التي  لتحقيقهااصحابه و بيته أهلو نفسه

خـارجني القتل باعتبـارهم و التنكيلو يعاقب عليها اصحاهبا بالسجن
 . !عن السلطة ومتمردين عليها

 اھداف الزیارة

رة للقـادة املعصـومني إنّـام  ÷لعل جوهر موضوع زيارة املراقد املطهّ
فلـم يكـن التـأريخ الـدامي ، مقاصـد هـذه الزيـارةو هدافايرتكز يف 

ال خطورة ماتقصـده الزيـارة رين مع السلطات الظاملة ليحدث لوللزائ
فام هـي ، كام تقدم ÷والتي أكد عليها األئمةجهادية و يةإيامنمن معاين 
 ؟ مقاصد الزيارةأهداف و
ن هذا املوضوع يقرص عن توضيحها بشـكلها الكامـل ألن ا ال شك

أدق وبحـث أشـمل وجهـد أكـرب  ي دراسـةـمثل هـذا العمـل يقتضـ
خالل دراسة الوقائع التارخيية  اخلطرية من دافهستخالص تلك األال
مراجعــة نصــوص الزيــارات و، انــذاك األوضــاع السياســية القائمــةو

موراملسـاعدة يف وبقية األ، ة باملوضوعوالروايات ذات العالق، املختلفة
 . الدراسةو البحث

ل جـاملوضوع توضيح بعـض األهـداف مـن أ مع ذلك فقد تناولو
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 . بعث احلوافز ألمهية الزيارة الواعيةو تسليط األضواء
 الزيـارة حتتـه هـو ان ان العنوان العام الذي يمكن ان جيمـع اهـداف

وعـىل ، راد منه التـأثري عـىل الفـرد الزائـرالزيارة عمل عبادي سيايس يُ 
ــؤمن ــع امل ــذلك املجتم ــو، ك ــادة الش ــم بالقي ــن األ رعيةـربطه ــةم  ئم

 .  ÷املعصومني
 : ئية التاليةورة أدق يمكن تشخيص األهداف اجلزبصو

 : ـ البناء الروحي١

أداءه  نه عبادة هللا تعاىل فـإنيتصف بكو عمل حينامأي ن ااملعلوم  من
جيعله مصداقاً ه يرفع من مكانة العبد عند ربه واستجابة ألمرقربة إليه و

نيل و توفيق الطاعةو البصرية واهلدو يامنمن زيادة اإل عطاياهلكرمه و
 نـور يف القلـب وآثـار يف الـدنيا لطاعـةلفـإن  ،اآلخـرةخريات الدنيا و

حجــب توفيقاتــه البعــد عــن اهللا وللمعصــية اثــار يف كــام ان ، اآلخــرة
 . خرياتهو

ـالزيارة حيث كانت و  ورسور نبيّـه د فاعلهـا برضـوان اهللاعبادة وعُ
فـإن ذلـك مـن شـأنه ان ، اآلخـرةو أوليائه مع جزيل العطاء يف الدنياو

 الشـد إىل اهللا تعـاىلعامل خاص من الروحية واملعنويـة وجيعل الزائر يف 
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فـإذا اُضـيف ، ابتغاء لرضـوانهو قربة إليه هيلقيامه بالطاعة له بزيارة ولّ 

فـإن ، لذلك األمل بنيل شـفاعة املعصـوم لتحصـيل عفـو اهللا وفضـله
ملزيـد مـن لية من االنفعال اإليامين تدفعـه روحية الزائر ستبلغ درجة عا

 .  الصاحلاتو الطاعات والقربات
اإليـامن للثبـات عـىل  ومثل هذه الروحية العالية ال غنى عنها ألهل 

النار فإن  ،مغرياهتاف الدنيا وصيف الطريق وسط عوا اهلد واالستقامة
 تنطفـأعـان مـا ختمـد واذا مل يكن هلا مدد من الوقود املتواصل فاهنا رس

ا ونـار اشـواقها إيامهنـنـور  كذا قلوب املؤمنني حتتـاج إىل مـا يـذكيو
ـهـا يف يـامنيبعدها عن مواطن السوء لتستمر شـعلة اإلو للطاعة دا توقّ

 . وراون
 اإلمــاملــزوار ×  الصــادق اإلمــاميف احلــديث التــايل عــن دعــاء و

 : تهايمهّ أما يكشف عن قيمة هذه العبادة و ×احلسني
: فقيـل يل × استأذنت عىل ايب عبـد اهللا«: قال، عن معاوية بن وهب

ى ـفجلسـت حتـى قضـ، ه يف بيتـهفوجدتـه يف مصـالّ  فدخلت، ادخل
 : يناجي ربه وهو يقولفسمعته ، صالته

، وخصـنا بالوصـية، ووعدنا بالشـفاعة، من خصنا بالكرامةاللهم يا
 فئـدة مـن النـاس هتـوأوجعـل ، عطانا علم ما مىض وعلم ما بقيأو
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الـذين انفقـوا ، يب عبد اهللا احلسنيأوزوار قرب ، خوايناغفر يل وإل، ليناإ
، ملا عندك يف صـلتنا اءورج، رغبة يف برنا، بداهنمأخصوا شأو، مواهلمأ

دخلـوه عـىل أوغيظا ، مرناجابة منهم ألإو، دخلوه عىل نبيكأورسورا 
هـم ألواك، فكـافهم عنـا بالرضـوان. انكرادوا بذلك رضـوأ، عدونا

حسـن أوالدهم الذين خلفـوا بأهاليهم وأواخلف عىل ، بالليل والنهار
وكـل ضـعيف مـن ، واكفهم رش كل جبـار عنيـد واصحبهم، اخللف

 ملـواأواعطهم افضل ما ، س واجلنورش شياطني االن، خلقك وشديد
هـاليهم أم وبنـائهأثرونـا بـه عـىل اومـا ، وطاهنمأمنك يف غربتهم عن 

فلم يـنههم ذلـك ، نا عابوا عليهم بخروجهمائاعداللهم ان . وقراباهتم
فارحم تلـك الوجـوه ، لينا خالفا منهم عىل من خالفناإالشخوص  عن

يب أتلك اخلدود التي تتقلـب عـىل حفـرة وارحم ، التي غريهتا الشمس
، عني التي جرت دموعها رمحة لنـاوارحم تلك األ، ×سني عبد اهللا احل

وارحم تلك الرصخة ، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا
حتـى ، نفسبدان وتلك األستودعك تلك األأاللهم اين ، التي كانت لنا

 . توافيهم من احلوض يوم العطش
: لـه ف قلـترـفلـام انصـ، اءو وهو سـاجد هبـذا الـدعفام زال يدع

الذي سمعت منك كـان ملـن ال يعـرف  اءن هذا الدعأجعلت فداك لو 
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واهللا لقد متنيـت اين ، لظننت ان النار ال تطعم منه شيئا ابدا عزّ وجلّ اهللا 

 . كنت زرته ومل احج
: ثـم قـال؟ ما اقربك منـه فـام الـذي يمنعـك مـن زيارتـه: فقال يل 

 ؟ مل تدع ذلكمعاوية يا
 . يبلغ هذا كله مرجعلت فداك مل ادر ان األ: قلت

هلـم يف  ااكثر ممن يـدعو ءلزواره يف السام ايا معاوية من يدعو: فقال«
 .  IQH»رضاأل

ية اثنـاء الزيـارة يامنمن املالحظ ان الزائر حينام يكون يف االجواء اإلو
 وةتـالو الـدعاءو ةالصـالقيام باالعامل املستحبة مـن لإىل ا رعفانه يسا

م عــىل االمــوات القــران والصــدقات واالنفــاق يف ســبيل اهللا والــرتّح
 االقـارببناء واالحبـاب وألم باخلريات والدعاء للوالدين واصلهوو
ــاو ــؤمنني واملؤمن ــوم امل ــوان وعم ــافةاالخ ــارعته يف إىل  ت باالض مس

تكـون التـي و،  كل جمال يستطيع املسامهة فيهيفو الصاحلاتو اخلريات
بـام  واالفاضات الربانية يةيامنثمرهتا يف النهاية هي حتصيل النفحات اإل

حياتـه اخلاصـة  يفعالقتـه مـع اهللا ويف  وروحـه هينعكس عليـه يف قلبـ
ممـا ، عالقاته االجتامعية مع الناس عمومـايف وه أهلووالعامة مع نفسه 
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 . اإليامنيةالرتبية و يؤكد ان للزيارة دورا مهام يف البناء الروحي

 : اسیةیـ التوعیة الس٢
جيـد ان فيهـا تربيـة  الزيـارةن من يتأمل يف املضامني التـي تشـملها ا

املسـار الـذي و االهـدافو الثوابـتسياسية واضحة تستهدف حتديد 
، يتخذه خطاً ثابتا ال ينحرف عنـهو عليه يف حياتهؤمن ينبغي ان يسري امل

 : ينأمرهي تتجسد يف و
 

  املواالة للقيادة الرشعية: األمر االول
وجتديـد ، تأكيـد البيعـة للقيـادة املعصـومة، فالزيارة تعني فيام تعنيه

فقيادة األمة ال يمكـن أن تكـون ، خطهاعىل التمسك بمنهجها و العهد
الواليـة و ا العصـمةجعل هلو  قيادة ربانية اختارها اهللا من بني خلقهاالّ 

املــدافعني عنهــا  عليهــا وريعة واحلــافظنيـاالمنــاء عــىل الشــ اليكونــو
÷ البيت أهلو النبي عن حاديثألا وقد تواترت، والقائمني بأحكامها

خائف مسـتور أو  اما ظاهر معلوم ال ختلو من حجة اهللا رضان األمن 
 . إال لساخت بأهلهاو

 النـاس معـارش«: عليـه وأثنى اهللا محد ما بعد قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
 أهـل وعـرتيت اهللا كتـاب: الثقلني فيكم تارك وإين ،فاجيب ادعى كأين
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 فـإهنم تعلمـوهم وال منهم فتعلموا ،تضلوا لن هبام متسكتم إن ما، بيتي

 ثـم، بأهلها لساخت إذا خلت لوو، منهم رضاأل ختلو ال، منكم أعلم
 ال وإنـك، والينقطـع هيلك)أي ( يبيد ال العلم أن أعلم إين اللهم: قال
 خـائف أو، باملطاع ليس ظاهر، خلقك عىل لك حجة من أرضك ختيل

   IQH»مغمور
 

ن دون مـ رضال يـرتك األ هى ان اهللا سـبحانه مـن رمحتـه بعبـادبمعن
تركهم يكون ظلام للنـاس حيـث فإن  ،هاد للعباد اليهأو  نبيأو  رسول

ال والعقـاب و عندئذ ال معنـى للثـوابو ة الغابيعهم رشيف متحكتس
الختبار العبـاد لينتقلـوا  امؤقت االتي جعلت مكان رضلوجود األمعنى 
دار القرار حيث جيزون هنـاك بموجـب اعامهلـم السـابقة يف إىل  بعدها

باهنـا  اإلمـامأو  عند عدم وجود النبي رض عن األهلذا يعربّ و، رضاأل
بمعنـى انتفـى وجودهـا كـدار لالختبـار  هـاأهلستكون قد سـاخت ب

 . واالمتحان
 

 :قال ×عن أمري املؤمنني
ولكـن اهللا يعمـي ، عزّ وجلّ ال ختلو من حجة هللا  رضن األااعلموا «

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

املغمور هو املجهول اخلامل الـذكر. واملـراد باخلـائف أي املطـارد  ٣٦/٣٣٨) البحار: ١(
 املضطهد الفاقد حلالة االمن. 
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لـو خلـت و، نفسـهماإرسافهـم عـىل و بظلمهـم وجـورهم هخلقه عن
 .  IQH»ساعة واحدة من حجة اهللا لساخت بأهلهااألرض 

 :  قال×  عن عيل بن احلسنيو
 وسـادة املـؤمنني، حجـج اهللا عـىل العـاملنيو، نحن أئمة املسـلمني« 

 ناكام  رضنحن أمان أهل األو، ؤمننيملاوموايل ، قادة الغر املحجلنيو
نحن الذين بنا يمسـك اهللا السـامء أن تقـع و، ألهل السامءان النجوم أم

 .  IRH»ن متيد بأهلهاأ رضبنا يمسك األو، إال باذنه رضعىل األ
 منـا إمـام بـال يومـا رضاأل بقيـت لـو«: قـال ×البـاقر مـامعن اإل
 جعلنـا وتعـاىل تبـارك اهللا نا ،عذابه بأشد اهللا ولعذهبم بأهلها لساخت

 مـن أمـان يف يزالوا لن رضاأل هلأل رضاأل يف وأمانا، أرضه يف حجة
 هيلكهـم أن اهللا أراد وإذا، أظهـرهم بـني دمنـا ما رضاأل هبم تسيخ أن

 ما اهللا يفعل ثم، اهللا ورفعنا بينهم من بنا ذهب ينظرهم وال يمهلهم وال
 ISH»يشاء

مور أن إف، الواليةاإلمامة ووهي مسألة واضحة لكلّ من أدرك معنى 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/١٤) الغيبة للنعامين: ١(

 . ٢٣/٦) بحار االنوار: ٢(

 . ٢٣/٣٧) بحار االنوار: ٣(
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 ل اهللابـ بوجود القيـادة املعصـومة التـي تتصـل بحالدنيا ال تستقيم إالّ 

 . هدايتهو هقفيتوو هدتسديو
 

، معلوماتـهو سـعة عقلـهو، امكانياتـهو تهاقدر مهام بلغت نسانفاإل
ضـا للخطـأ و إنسـانفانه يبقى ، اعتدالهدرجة نزاهته وو ، النسـيانمعرّ
 نسـانه اإلهو ما يعلمو، غلبة اهلو والسقوط يف االغرائات الدنيويةو

الـذي كثـريا مـا ينكشـف و، ايضـا وجوده يف غريهبيعلم  كامعن نفسه 
خاصـة اذا كـان مـن و، بعـد موتـهأو  نسانة اإلحيا ين سواء يفخرلآل

، املجتمـعأو  الدولةذوي املواقع املهمة يف أو  ،احلكمو رجال السياسية
االفعـال املنحرفـة فضـائح أو  ك املامرسـات اخلاطئـةلـحيث تصبح ت

 . كتب التاريخو اجتامعية تتناوهلا وسائل االعالمأو  سياسية
 

يف هـذه املواقـع  نساناالمكانيات الواسعة التي تتاح لإلو فالقدرات
أو  روعة مـن امكانيـات الدولـةـالقيادية متكنه من االستفادة غـري املشـ

اهوائــه اخلاصــة و هملجتمــع حيــث يســتغلها الفــرد ملصــاحلاأو  الــدين
غـري أو  شأنيةأو  نيةوطأو  مغلّفا ذلك بعناوين دينية ورغباته الشخصية

عـن  نسـانإلاكلـام ابتعـد و، االنحرافو ذلك مما يناسب هذا التجاوز
جتـاوزه عـىل و رشعية كـان انحرافـه اكـربـالضـوابط الـو القيم الدينية
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 العناوينإىل  ال حيتاج فيها حتىو للناس ءايذااشد ظلام وقهرا واحلقوق 
 : رأيه كام قال فرعونانام حيكم هبواه وو التربيراتو

ادِ ﴿ شَ بِيلَ الرَّ مْ إِالَّ سَ يكُ دِ ا أَهْ مَ  وَ ا أَرَ مْ إِالَّ مَ يكُ ا أُرِ  IQH﴾مَ
رَ يفِ األَ ﴿ ظْهِ مْ أَوْ أَن يُ لَ دِينَكُ بَدِّ افُ أَن يُ ادَ إِينِّ أَخَ سَ  .IRH﴾رضِ الفَ
مـن مور ان خيتار مـن عبـاده علمه باألو لذا فقد اقتضت حكمة اهللاو

ثـم تطبيقها عىل نفسه اوال و ل الرسالةمحية والقدرة عىل هليكون له األ
 . التسديد ثالثاعينه باملدد االهلي من التأييد وثانيا وان ي األمةعىل 

ة التـي نبتـت يف زكيّـالء العباد هم من ذوي النفوس الطـاهرة الوهؤ
االثـام والصفاء والطهارة مل تتلوث باملعايص و منابت الرشف والكرامة

 يمنحهم القدرة والقـوة عـىل اداء املسـئوليةجبهم اهللا ويصطفيهم وتفين
يف اهلو  طمن االنحراف والسقو يعصمهمو، العهدوالوفاء باالمانة و
ا بـام هيـبهم مـن نألاصالح الشخصية التي تعبد الذات واملوالرغبات و

بـام يفـتح بـه قلـوهبم و، خرويـةاألو اثارها الدنيويـةو العلم باملعايص
ة شـأنه فيغلـب لـقدرته وجالعقوهلم عىل العلم واملعرفة بعظمة اهللا وو

اخلشية من التعرض لسـخطه فيسـارعون إىل ته وعطاعليهم حب اهللا و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٩) سورة غافر: ١(

 . ٢٦) سورة غافر: ٢(
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 . نيل املنزلة اخلاصة لديهو التقرب منه

 لتحمـل أهـال بعـد ان يكـون العبـد ال يكـون االّ هذا املدد االهلي و
ة نفس زكيّـو ةفاففكر ثاقب وروح شو نريّ املسئولية بام اتاه اهللا من عقل 

صـرب عـرب ارادة قويـة ترتقـي بـه إىل و حتمـلو مع جماهدات متواصـلة
امة واللطف حتى ال يكون يف قلبه يشء ربالك ه اهللا فيهاالدرجة التي حيفّ 

 مجيع مغـانم ىليعلو عيتسامى و همما جيعل، هيراضالسعي ملو غريحب اهللا
وعىل مجيع االهواء واملغريات التي تصده عـن  وزخرفهازينتها ا ويالدن
 . اهللا

 فيهـا عدة بـنيّ  آياتقد اوضح اهللا سبحانه ذلك يف كتابه الكريم يف و
 هي بيده وحده لعلمـه بحـال العبـادةو النبوة اإلماماالختيار ملواقع  ان
 : ياتهلذه املسؤولية ومن هذه اآليتهم أهلو

الَ  هللاُ﴿ سَ لُ رِ ْعَ يْثُ جيَ لَمُ حَ  IQH﴾تَهُ ـأَعْ
تَىلَ إِبْ ﴿  إِذِ ابْ تٍ فوَ لِامَ هُ بِكَ بُّ يمَ رَ اهِ امرَ لُكَ لِلنَّاسِ إِمَ اعِ الَ إِينِّ جَ نَّ قَ َّهُ الَ اً أَمتَ قَ

الَ  تِي قَ يَّ رِّ ن ذُ مِ ي الظَّاملِِنيَ الَ  وَ دِ هْ نَالُ عَ  IRH﴾يَ
ى﴿  وسَ ا مُ رٍ يَ دَ ىلَ قَ ئْتَ عَ  ISH﴾ثُمَّ جِ
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نِيبُ  اهللاُ﴿  ن يُ ي إِلَيْهِ مَ ْدِ هيَ اء وَ شَ ن يَ تَبِي إِلَيْهِ مَ ْ   IQH﴾جيَ
 

 وبعد ان يتم االختيار والتعيني من اهللا ملـن يريـد ومـن اعـده للقيـام
 عـىل العبـادفـإن  رضباملسئولية الضخمة من الواليـة واخلالفـة يف األ

 يكون شأهنم شأن ابلـيس عنـدما مر اهللا فيه واالّ خلضوع ألالقبول به وا
 : مر االهلي قويا وواضحا بقولهكان األ ذامترد عن طاعة اهللا وهل

انَ لِ ﴿ ا كَ مَ ا قَضَ ـوَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ ال مُ نٍ وَ مِ ؤْ ر اهللاُ ىٰ ـمُ ولُهُ أَمْ سُ رَ ونَ لَـاً وَ كُ مُ ـأَن يَ هُ
مْ  هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ ريَ ِ  IRH﴾اخلْ

 ارالقيـادة الربانيــة للعبـاد ورضورة االقتــداءاختي املعنـى مــنهـذا و
 ةرادعيتهـا بصـومن مقاطع الزيارة واالتباع هلا هوما تؤكد عليه كثري و

 . رصحية واضحة كام يف االمثلة التالية
 

الليـل  أي املصـابيح يف( مصابيح الـدجىو، اهلد أئمةالسالم عىل « ¢
معـامل الـدين ÷ ئمـةحيـث ينـري األ من اجلاهلية والبعـد عـن اهللا الظالم احلالك
ذوي و، )والتقـو أي الشخصيات املتميزة يف الورع( م التقىالوأع ،)وسبله

ــى ــر ذوي أي( النه ــة يف الفك ــىو، )الرجاح ــول  ذوي أي( أويل احلج العق
وورثـة ، )للناس عند الشـدائد واملحـن أامللجأي ( كهف الورو، )احلكيمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

)١ :١٣) سورة الشور . 
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واملثـل ، )بتعيني مـن اهللا االنبياءهلم القيادة الرشعية من بعد الذين أي( األنبياء
م والسـري عـىل هـداهم التي يتطلع هلـا النـاس لألقتـداء هبـ أي القدوة( األعىل

، )عمــل صــالحو لكــل خــري اعنيأي الــد( والــدعوة احلســنى، )ومــنهجهم
 .  IQH»كاتهربو ورمحة اهللا، اآلخرة واألوىلو الدنيا جج اهللا عىل أهلحو

 

 مـوناملكر، املهـديون املعصـومون، الراشدوناألئمة اشهد انكم « ¢
امون بـأمره، املطيعون هللا، املتقون الصادقون املصطفون، املقربون ، القوّ

ارتضـاكم و، طفاكم بعلمـهصـا، الفـائزون بكرامتـه، العاملون بإرادته
الغيبية التـي تتعلـق املعارف و أي اختصكم باالخبار( اختاركم لرسهو، لغيبه

كم و، واجتباكم بقدرته) علام ورثوه عن رسول اهللالدنيا و الدين بشؤون اعزّ
كم بربهانهو، هبداه ورضـيكم ، أيدكم بروحهو، انتجبكم لنورهو، خصّ

هـحفظـة لسـو، أنصاراً لدينهو، حججاً عىل بريتهو، خلفاء يف أرضه ، رّ
 . IRH»مستودعاً حلكمتهو، خزنة لعلمهو

 

ـرمـَمَّ لَكَ احلاللهُ « ¢ ىل ما جَ ـ دُ عَ هِ قَضَ لِيائِـكَ الَّـذِ أيف  اؤكَ بـِ ينَ وْ
دِ  كَ وَ سِ مْ لِنَفْ تَهُ لَصْ تَخْ رتَ ، ينِكَ اسْ ـنَ ـتَ لَـاِذِ اخْ كَ مِ نْـدَ زيـلَ مـا عِ مْ جَ هُ

وَ  قيمِ الَّذي الاملُ النَّعيمِ  الَ زَ ح الَ لَهُ وَ مِ مُ أدَ بَع، لَ الَ اضْ ـيْهِ لَ طْـتَ عَ َ نْ رشَ
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 ) الزيارة اجلامعة الكبرية. ٢(
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ه ها دَ يفالزُّ جِ بْرِ زِ فِها وَ رُ خْ زُ نِيَّةِ وَ يَا الدَّ نْ هِ الدُّ جاتِ هذِ رَ طُواـفَشَ ، دَ لَـكَ  رَ
مْ ، ذلِكَ  تَهُ بْ رَّ قَ مْ وَ تَهُ بِلْ قَ فاءَ بِهِ فَ مُ الْوَ نْهُ تَ مِ لِمْ عَ م، وَ دَّ قَ رَ مُ الـذِّ ـهُ ـتَ لَ وَ كْ

الثَّناءَ اجلَ ال َّ وَ َّ عَيلِ مْ مَ عَ  بَطْتَ هأوَ ، ـىلِ ـيْهِ ملَ ـرَّ كَ تَـكَ وَ مْ الئِكَ ح تَهُ ، يِـكَ بِوَ
كَ  ُمْ بِعِلْمِ هتَ دْ فَ رَ ـتَ  وَ لْ عَ جَ الوَ ـةَ اِلَيْـكَ وَ ريعَ مُ الذَّ ةَ هُ سـيلَ ـوانِكَ إىل  وَ ضْ ، رِ

بَعْضٌ  نَّتَكَ  فَ نْتَهُ جَ كَ نْهـاأَ نْ أإىل  اَسْ تَهُ مِ جْ رَ بَعْـضٌ ، )×دمآإىل  ارةاشـ( خْ وَ
تَهُ يف لْ َ يْتَ  محَ نَجَّ لْكِكَ وَ ـنَ اهلَ هُ فُ ـهُ مِ عَ نَ مَ نْ آمَ مَ كَ وَ تـِ َ محْ ـةِ بِرَ إىل  اشـارة( لَكَ

َذ) ×نوح بَعضٌ اختَّ لِ وَ كَ خَ سِ هُ لِنَفْ ديالً تَ أَلَكَ لِسانَ صِ سَ ـرينَ يفِ اآل قٍ وَ  خِ
لِيّاً أفَ  لْتَ ذلِكَ عَ عَ جَ بْتَهُ وَ لَّم، )×ابـراهيمإىل  اشـارة( جَ بَعـضٌ كَ ـنْ وَ تَـهُ مِ

ةٍ  ـرَ جَ نْ تَ  شَ لْتَ لَهُ مِ عَ جَ ليامً وَ دأكْ زيراً خيهِ رِ وَ  ،)×موسـىإىل  اشـارة( ءاً وَ
بَعْضٌ  هُ أوَ تَ لَدْ ِ  وْ ريْ نْ غَ وحِ الأمِ هُ بِرُ اَيَّدتَ يْتَهُ البَيِّناتِ وَ آتَ سِ ب وَ  اشـارة( قُـدُ

ع، )×عيسـىإىل  َ كُلٌّ رشَ ِ وَ ةً تَ لَهُ رشَ ن، يعَ َجتَ لَهُ مِ هنَ َريَّ ، اجاً هَ وَ ختَ  تَ لَـهُ وَ
ياءَ اَو ظ، صِ فِ تَحْ سْ دَ مُ عْ ظاً بَ فِ تَحْ سْ ةٍ ، مُ ـدَّ ـنْ مُ ةٍ إىل  مِ ـدَّ ـةً إ، مُ دِ  قامَ ، ينِكَ لـِ

بَ  ىل عِ ةً عَ جَّ حُ ولَ احلَ وَ ، ادِكَ وَ زُ هِ لِئَالّ يَ رِّ قَ نْ مَ لِبَ ال قُّ عَ غْ يَ ىل  اطِلُ بَ وَ  لِهِ هأعَ
وتضـل الناس تتبـع اهلـو فإن  وتوجيهاته وارشاده الويصأو  اذ من دون النبي(

قُولَ ، )عن طريق اهللا ال يَ الأَ وَ دٌ لَوْ لْتَ أَ  حَ سَ راً وَ رْ نْـذِ والً مُ سُ ـتَ أاِلَيْنا رَ مْ قَ
امً هادِياً  لَ نَ  لَنا عَ بْلِ فَ نْ قَ عَ آياتِكَ مِ زأتَّبـِ نَخْ لَّ وَ ولذا فاحلجية هللا عـىل ( نْ نَذِ

يْتَ  نأإىل  ،)عباده تتطلب وجود االنبياء واالصفياء تَهَ األ انْ كَ إىل  رِ مبـِ بيبـِ حَ
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نَجيبِكَ  آلِهِ  دٍ مَّ حمُ  وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ب، صَ تَجَ امَ انْ ـنْ فَكانَ كَ ـيِّدَ مَ تَـهُ  تَهُ سَ قْ لَ ، خَ

نِ  ةَ مَ وَ فْ صَ يْتَهُ  وَ طَفَ نِ اجتَبَيأوَ ، اصْ لَ مَ دأوَ ، تَهُ فْضَ نِ اعتَمَ مَ مَ رَ هُ كْ م، تَ دَّ تَـهُ قَ
ــىل  ــكَ نأعَ ث، بِيائِ عَ بَ ــهُ وَ ــإىل  تَ بَ ــنْ عِ ِ مِ ــنيْ لَ ــوأوَ ، ادِكَ الثَّقَ شَ ــهُ مَ أتَ قَكَ طَ ارِ

بَكَ  غارِ مَ رتَ لَهُ ال، وَ خَّ سَ اقَ وَ ج، ربُ رَ عَ امئِكَ إىل  بِهِ  تَ وَ لْـمَ ودَعأوَ ، سَ تَهُ عِ
ونُ  ما يَكُ لْقِكَ إىل  ما كانَ وَ ـ، انْقِضاءِ خَ عــثُـمَّ نَصَ هُ بِالرُّ فتَـهُ ، بِ رتَ فَ حَ وَ

ربَ  ميكَ  ئيلَ بِجَ وَّ املُ يلَ وَ ائِ وَ تِكَ مِ سَ الئِكَ نْ مَ مـن  خاصـةفلكل نبي عناية ( نيَ مِ
العلـم أو  ثبات نبوته وصدق ادعائه ومن ذلك القدرة عىل االتيان باملعـاجزإل اهللا

هُ ، )الذي يتجاوز احلدود البرشية دتَ عَ وَ رَ دينَهُ أوَ ىلَ ال نْ تُظْهِ لَـوْ دِّ عَ ـهِ وَ لِّ ينِ كُ
هَ  رِ ونَ ـشْ املُ كَ كُ ذلِكَ ، رِ أ نْ أدَ بَعوَ دبَوَّ أَ صِ بَوَّ هُ مَ نْ تَ اخرتت له أي ( لِهِ هأقٍ مِ

لَ ، )هأهلالويص من  لْتَ لَهُ وَ عَ جَ لَ ـوَ مْ اَوَّ ـةَ  هُ عَ لِلنّاسِ لَلَّـذي بِبَكَّ ضِ يْتٍ وُ بَ
دً لِلْعاملَنيَ  هُ كاً وَ بارَ لَـهُ كـانَ  فيهِ ، مُ خَ ـنْ دَ مَ قامُ اِبْراهيمَ وَ يِّناتٌ مَ آياتٌ بَ

ناً  لْتَ ، آمِ قُ سَ  اِنَّام﴿وَ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ ريدُ اهللاُ لِيُذْ مْ أَ يُ كُ ـرَ طَهِّ يُ ـلَ الْبَيْـتِ وَ  هْ
لْتَ  ﴾تَطْهرياً  عَ رَ أَ ثُمَّ جَ دٍ جْ هِ  حممّ آلـِ يْـهِ وَ لَ لَواتُكَ عَ كَ  صَ ُمْ يف كِتابـِ هتَ دَّ ـوَ مَ
لْتَ  قُ لْ ال ﴿: فَ يْـهِ أَ قُ لَ مْ عَ اَلُكُ ـراً أسْ ةَ ىفِ املَـإالَّ  جْ دَّ بـى وَ رْ لْـتَ  ﴾الْقُ قُ مـا ﴿وَ

ر نْ اَجْ مْ مِ ألْتُكُ مْ  سَ لَكُ وَ هُ لْتَ  ﴾فَ قُ نْ أَ ما ﴿: وَ يْهِ مِ لَ مْ عَ اَلُكُ رٍ أَ سْ نْ  جْ شـاءَ  االّ مَ
ــذَ  اَنْ  تَّخِ ــبيالً إىل  يَ ــهِ سَ بِّ املَ  ،﴾رَ ــكَ وَ ــبيلَ اِلَيْ ــمُ السَّ ــانُوا هُ ــلَكَ فَك إىل  سْ

وانِكَ  ضْ هُ ، رِ امُ يّ تْ اَ امَّ انْقَضَ لَ لِيَّـهُ أفَ َّ بْـنَ  قامَ وَ ـيلِ ـلَواتُكَ  يبأعَ ب صَ طالـِ
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ام هَ  آهلِِ ام وَ يْهِ لَ وَ ، ادِياً عَ رَ املُ اِذْ كانَ هُ مٍ  نْذِ وْ لِّ قَ لِكُ املَ ، ادٍ هَ  وَ ـهُ أ ألُ فَقالَ وَ : مامَ
عَـيلِ  الهُ فَ وْ نْتُ مَ نْ كُ الهُ  مَ ـوْ ـأَ ، مَ مَّ وَ للَّ ـنْ وَ ـهُ ـاالَ الِ مَ عَ ـهُ وَ ـنْ عَ اهُ ادَ ادِ مَ

 ْ انْرصُ هُ وَ َ نْ نَرصَ لْ مَ   مَ ذُ اخْ    IQH»الدعاء آخرإىل  . .هُ لَ ذَ ن خَ وَ
اإلمامـة البيـت ان ختلـو مـن ذكـر  أهـلت راتكاد زيارة من زياوال 

بعض مواصفاهتا ممـا ال يمكـن استعراضـهامجيعاً يف  وتوضيحالرشعية 
 .  هذه الفقرة

  أئمة الكفرو الرباءة من الطواغيت: الثاين مراأل
ؤ من  يتهـا أمهمسألة هلـا ، عقائدهمعداء اهللا وشجب أعامهلم وأالتربّ

طلق لكل انحراف مـن الرفض املالصالبة يف احلق و ألهنا متثل، اخلاصة
 تثبيت له أمام مكائـددعم للحق و فهي، كيف ما كانأي مصدر كان و

النهي و مر باملعروفألمن درجات ا درجة هيهم وعخدأهل الباطل و
 : حيث قالملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا فالرشياحلديث  املنكر كام يفعن 
: ثم قال، اهللا كم عقابمنّ عأو لي، عن املنكر لتنهنّ و باملعروف لتأمرنّ «

فإن  مل يستطع فبلسانهفإن  ،من رأ منكم منكرا فلينكره بيده إن استطاع
   IRH»قلبه إنه لذلك كارهيف فحسبه أن يعلم اهللا ، مل يستطع فبقلبه
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 : قال آخرث يديف ح ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللاوعن 

فـإن مل يسـتطع فبلسـانه فـإن مل ، ه بيـدهفليغريّ  من رأ منكم منكرا«
  IQH»ذلك أضعف اإليامنو، يستطع فبقلبه

 املنكـرودعـا بـدوره إىل شـجب الباطـل  كام ان القـران الكـريم قـد
رضب امثلة لذلك من جهاد االنبياء لتكون قدوة ونـرباس للمـؤمنني و

 : كام يف األيات التالية
دُ ﴿ هِ الَ إِينِّ أُشْ كُونَ  اهللاِقَ ِ َّا تُرشْ يءٌ ممِّ واْ أَينِّ بَرِ دُ هَ اشْ   IRH﴾وَ
ونَ ﴿ بُدُ عْ َّا تَ اء ممِّ رَ نِي بَ هِ إِنَّ مِ وْ قَ َبِيهِ وَ يمُ ألِ اهِ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ   ISH﴾وَ

 عـدمو املداهنـة فيـهأو  ةنم املهاددعو فالرباءة تعني الثبات عىل احلق
ذلـك يعنـي ألنّ  املبـدأات يف جمـال العقيـدة ومن املسـاوم لقبول أليا

دين ل البالتايل تبدّ ة وشيوع االزدواجية والنفاق وسس الدينيك األكتف
 . رصاطه املستقيموانحرافه عن مساره الرباين و

ة لـفاعنسـان وءة ظاهرة مؤثرة يف نفس األتكون هذه الربا جل انوأل
 لجيمـع بـني العقـألنـه ، هـو اللعـن ااحد مظاهرالتعبري عنهـفإن  فيها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٢٨٦) ميزان احلكمة: ١(

 . ٥٤) سورة هود: ٢(

 . ٢٦) سورة الزخرف: ٣(
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عـداء أسخط املؤمن عـىل ري وجداين نفيس عن غضب وبالعاطفة كتعو
مثـال هـذه ااهللا عـىل  قد اشتمل كتـابو، قواهلماو دانته ألعامهلمإاهللا و

 : موارد خمتلفة كام يف قوله تعاىلو متعددة آياتالوسيلة يف 
نَةُ  الَ أَ ﴿ ىلَ الظَّاملِِنيَ  اهللاِلَعْ   IQH﴾عَ
نُ أُولَئِكَ ﴿ لعَ مُ اهللاُيَ مُ الَّ  هُ نُهُ عَ لْ يَ نُونَ الوَ   IRH﴾عِ
ـى ابْـنِ ﴿ يسَ عِ ودَ وَ اوُ ـانِ دَ ـىلَ لِسَ ائِيـلَ عَ َ ي إِرسْ نـِ ـن بَ واْ مِ رُ فَ ينَ كَ لُعِنَ الَّذِ
مَ  يَ رْ   ISH﴾مَ
نَةً وَ ﴿ يَا لَعْ نْ هِ الدُّ ذِ مْ يفِ هَ نَاهُ بَعْ تْ أَ نَ اوَ م مِّ ةِ هُ يَامَ مَ الْقِ وْ نيَ ملَ يَ بُوحِ   ITH﴾قْ
 ن الزيـارات مـوارد لعـن الظـاملني واملنـافقنيهلذا نجد يف كثـري مـو

وا يف فقكأداة إلعالن الرباءة من الذين و، العملو عني هلم يف املبدأباالتو
 . مدار أحكامهق املتمثل بحجة اهللا يف األرض ووجه احل

يشمل قتلة حجج اهللا فحسب بل يتعد إىل مجيع الظاملني من  ال وفه
وا األرضـية حلـدوث مثـل هـذه املظـاملو أئمة الكفر  النفاق الذي مهـدّ

 . ثمرة شيطانية لزرعهم اخلبيثو االنحرافات كنتيجة ألعامهلمو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٨) سورة هود: ١(

 . ١٢٩) سورة البقرة: ٢(
 . ٧٨) سورة املائدة: ٣(

 . ٤٢) سورة القصص: ٤(
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آخر ان اللعـن يمثـل إدانـة للنظـام السـيايس القـائم بكـل وبمعنى 

بـآخر بالتهيئـة أو  مـن سـاهم معهـم بشـكلو اإلمـاممفرداته من قتلة 
الـدعم تقـديم أو  ،لقول واللسـانييد باأالت من سواء، لذلك االعدادو
 مهدتاألفكار املنحرفة التي و بث العقائدبالفكري  االسنادأو  ،لعميلا

ــه ــامل ظلم ــ، للظ ــل  اللعنف ــام ويمث ــة للنظ ــن االدان ــذوره األوىل م جل
السياسـية التـي االعالميـة وو شخاص واالفكار واملتبنيات الفكريةاأل

 . أهلهو احلق مور ملا وصلت اليه من االنحراف عنأوصلت األ
ق لكـل لـاحلـق والـرفض املط االستقامة عـىلالثبات و مثلفاللعن ي

امؤهم سـالت صورهم وإن تبدّ طواغيت الذي خرجوا عن رشع اهللا وال
 ديـن اهللا البعـد عـنكنهم يمثلون مجيعا خط االنحراف ولوانظمتهم و

 . عن رصاطه املستقيمو
ر احلق هو ومثل هذا األحساس برتابط حلقات الباطل ووحدة جذو

هوجزء من وعي املؤمن السـيايس و، عاين املقصودة يف الزياراتاملأحد 
ــامءاملط ــداع باالس ــدم االنخ ــه وع ــل وتشخيص ــة الباط ــوب ملقاوم  ل

 . احلديثةأو  لة القديمةالعناوين املظلّ و
كشاهد عىل مـا تقـدم نـورد بعـض مـا ورد يف اللعـن يف نصـوص و

 : الزيارات
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، اجلور عليكم أهـل البيـتو أساس الظلمفلعن اهللا اُمة أسست « ¢
ة دفعتكم عن مقامكم ولعو مراتبكم التـي رتـبكم أزالتكم عن ن اهللا اُمّ

لعن اهللا املمهـدين هلـم بـالتمكني مـن و، لعن اهللا اُمة قتلتكمو، اهللا فيها
  IQH»أوليائهمإليكم منهم ومن أشياعهم واهللا وإىل  برئت، الكمتق

د  حقاللهم العن أول ظامل ظلم « ¢ د وآلحممّ آخـر تـابع هلـم و، حممّ
 ني وشـايعتاللهـم العـن العصـابة التـي جاهـدت احلسـ، عىل ذلـك

 IRH»تابعت عىل قتله اللهم العنهم مجيعاو بايعتو
 أيام حيـايتك يف هذا اليوم ويف موقفي هذا واللهم إين أتقرب إلي« ¢

 ISH»سالملباملوالة لنبيك عليه وعليهم االلعنة عليهم وو بالرباءة منهم
البيـت ختلـو مـن اللعـن  زيارة من الزيارات املهمـة ألهـل دتكاوال 

 .  والرباءة من اعدائهم

 : التوعیة الفكریةـ ٣ 

ا موضوع الزيارة بعـد همن االهداف التي يتضمن خرهو اهلدف اآلو
الوعي السيايس حيث نجد ان الزيارات التـي يطمـأن و الرتبية الروحية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧١٥) املتهجد: ١(

 . ٧٦) كامل الزيارات: ٢(

 . ٧١٥) املتهجد: ٣(
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ا عـىل مفـاهيم فكريـة هيف بعض مضـامينا تشتمل بصحة صدورها اهن

ها يف اعالية متثّل زاداً ألهل اإليـامن يستضـيئون بنورهـا ويقتـدون هبـد
يالحظ فيها بصـورة بـارزة ثالثـة اصـناف مـن و، يةاإلسالم مسريهتم
 :  املفاهيم

 م عقائدیة وثقافیةھیمفا) أ( 

عـىل ذات  ع االديـان تشـتمليان مجو مثال ذلك وحدة الدين احلنيف
ية نسـاناملفاهيم االهليـة مـن التوحيـد والعـدل واالسـتقامة والقـيم اإل

 نسـاينطبيعة املجتمـع اإل السعة والعمق بام يتالئم مع لكنها ختتلف يفو
 . لدنيويةاو حاجاته الزمانيةو

فخــط  ملسو هيلع هللا ىلصإىل حممــد × ة الربانيــة منــذ آدماإلمامــكــذلك وحــدة و
صادرة من نفـس املصـدر هنا احد ألة هو خط واإلماماخلالفة والنبوة و

خيتـارهم و يشـاء فهو الذي ينتجب من عباده مـن، هو اهللا جل جاللهو
هـو مجيعـا بعمـل واحـد و االوصـياء ليقومـوامنهم االنبياء والرسل و

 . تعاليمهاهللا والتبليغ لدينه وإىل  الدعوة
ىصَّ بِهِ نُوح﴿ ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ َ يْنَا إِ اً رشَ حَ ي أَوْ الَّذِ ـيْنَا وَ صَّ ـا وَ مَ لَيْكَ وَ

ـىلَ  َ عَ ـربُ ـوا فِيـهِ كَ قُ رَّ تَفَ الَ تَ ينَ وَ ـوا الـدِّ ـى أَنْ أَقِيمُ يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ بِهِ إِبْ
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مْ إِلَيْهِ املُ  وهُ عُ ا تَدْ كِنيَ مَ ِ   IQH﴾رشْ
مْ أَ ﴿ يْـنَكُ بَ يْنَنَا وَ اء بَ وَ ةٍ سَ لَمَ اْ إِىلَ كَ الَوْ عَ لَ الْكِتَابِ تَ ا أَهْ لْ يَ بُـدَ إِ  الَّ قُ عْ  اهللاِالَّ نَ

يْئ الَ وَ  كَ بِهِ شَ ِ اب الَ وَ اً نُرشْ بَ نَا بَعْضاً أَرْ ذَ بَعْضُ تَّخِ ن دُونِ اً يَ   IRH﴾اهللاِمِّ
فهم يمثلـون ، منهاجهمو املعصوم هو ذاته خط االنبياء اإلمامفخط 

اء اخلالية من االنحرافاملستقيم و لصايف والرصاطالدين ا  الرشيعة الغرّ
هذا املفهوم نجـده يتكـرر يف عـدد مـن الزيـارات كزيـارة و، التبديلو

 : احلسني املبتدئة بالنص التايل اإلمام
السـالم عليـك يـا وارث ، السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهللا« ¢

عليـك  السالم، اهللا السالم عليك يا وارث إبراهيم خليل، نوح نبي اهللا
، عيسـى روح اهللاث روايـا عليـك السـالم، ى كلـيم اهللاسـارث موواي

د  السالم عليك يا وارث ا وارث أمـري يـعليـك  سالملا، اهللا حبيبحممّ
 .  ISH»املؤمنني

ملت عليهــا التـي اشـت خـربويــة األيـة اوالرتفاقومـن املفـاهيم الث
اهللا  ي والوارد يف زيارة امـنياإلسالم التكاملو ةالزيارات مفهوم التزكي

 : الذي نصهو دعاء ةربصو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

)١ :١٣) سورة الشور . 

 . ٦٤) سورة ال عمران : ٢(

 . ٩٧/٣٢٨) زيارة وارث البحار: ٣(
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مولعـة ، راضـية بقضـائك، ي مطمئة بقـدركـنفساللهم فاجعل « ¢

، سـامئكو حمبوبـة يف أرضـك، حمبة لصفوة أوليائك، بذكرك ودعائك
ذاكـرة لسـوابغ ، شـاكرة لفواضـل نعامئـك، صابرة عىل نزول بالئـك

مسـتنة  متزودة التقـو ليـوم جزائـك، آالئك مشتاقة إىل فرحة لقائك
 عن الـدنيا بحمـدكمشغولة ، مفارقة ألخالق أعدائك، بسنن أوليائك

   IQH»ثنائكو
 

الرتبويـة يـة والتارخييـة ويامنمـن املفـاهيم اإل آخرعدد باالضافة إىل 
يف هنايتهـا وهـي مجيعـا تشـتمل عـىل قـيم أو  مبثوثة يف ثنايا الزيـارات

 . سريه إىل اهللاي واإلسالم اسالمة اصيلة تعني املؤمن يف تكامله

 : وجھاده اإلماممفاھیم عن صفات ) ب( 
معظـم الزيـارات حيـث توضـح مكانـة  هامفاهيم تشتمل علي هيو

تؤكد القدوة الصاحلة واملثل األعىل والنموذج الذي اإلمامة وجاللتها و
ين الذي يتناول اهو استمرار للمنهج القرو، احلياة يفينبغي ان حيتذ به 

لــبالء الشــديد التــي ل اراحــمحيــاة االنبيــاء وقصصــهم وجهــادهم و
 التسليمو الصرب والتحمل قدوة ومثال للمؤمنني يف ليكونوا اتعرضوا هل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ٩٧/٣٢٨) البحار: ١(
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إىل شـيخ  والنوح ومن بعده من االنبيـاء وصـو الشكر اعتبارا من ادمو
ــاء ــراهيمو االنبي ــرمحن اب ــل ال ــذروة يف × خلي ــل ال ــذي يمث ــدد  ال ع

والتـي االمتحانات الصعبة التي تعرض هلا منـذ شـبابه إىل شـيخوخته 
، فلذة كبده فخرج منها مجيعا بنجـاح وامتيـازبذبح ابنه و فيها اهللا ابتاله

يف مـثال  ليكـونيف مراسم احلـج تكـريام لـه و كتابه ويففخلد اهللا ذكره 
 آيـاتيم مـن ركـما تضمنه القـران الإىل  ،التحمل يف سبيل اهللالصرب و

حتمله البدين والروحي والنفيس ليكون و وصربه اهللا حول جهاد رسول
 . العاملنيالقدوة جلميع و املثل االعىل

املنزلـة ة ونـكذلك اشتملت الزيارت عىل املفاهيم التي توضح املكاو
م إيامهنـعـىل لالمـة يف املثـل االالعظام ليكونـوا القـدوة وهلؤالء القادة 

هذه الزيارات مـا ورد  من امثالو، اهلداهتم عىل احلق وثبجهادهم وو
هملسو هيلع هللا ىلصيف زيارة النبي  : ما نصّ

جاهدت و، متكنصحت ألُ ، كبرّ اشهد إنك قد بلّغت رساالت « ¢
، املوعظـة احلسـنةو تاك اليقني باحلكمـةاعبدت اهللا حتى و يف سبيل اهللا

ــكاو ــذي علي ــداو، ديــت ال ــك ق ــرأ ن ــاملؤمف غلظــت عــىل ني ونت ب
   IQH»الكافرين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٥) كامل الزيارات: ١(
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ــان اإل ــىل لس ــجادية ع ــحيفة الس ــاورد يف الص ــا م ــامومنه ــن  م زي

 : بقوله ×العابدين
َ ـلِّ عَ ـهمَّ فَصَ ـاللَّ  دٍ ـىلَ حمُ ي مَّ حيِ ـنِكَ عَ ـأَمِ يـ، كَ ـىلَ وَ نَجِ ـ IQHبِكَ ـوَ نْ ـمِ

فِ ، لْقِكَ ـخَ  صَ بَــمِ  IRHيِّكَ ـوَ ـ، ادِكَ ـنْ عِ محَــإمَ قَ ، ةِ ـامِ الرَّ ــائِــوَ ِ ـدِ اخلَ ، ريْ
مِ  ـــوَ كَ ـتَاحِ البَ ـفْ ــ، ةِ ــــرَ ــ امَ ـكَ ــهُ ألَ  ISHبَ ـنَصَ سَ كَ نَفْ ضَ فِيــكَ ، مــرِ ــرَّ عَ وَ

هُ  نَ وهِ بَدَ رُ كْ فَ ، لِلْمَ اشَ كَ عَ ـفِ  ITHوَ تَـهُ اي الدُّ امَّ بَ فـِ ،IUHءِ إلَيْكَ حَ ـارَ حَ ي ـوَ
ــ ضَ هُ ـســاكَ أُ ـرِ تَ ــ ،IVHرَ طَ قَ ــهُ  دِينِـــكَ  اءِ يَــإح يـفِــ عَ ـوَ َ محِ ــأَ وَ ، IWHرَ  ىـقصَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

لته علـيهم لعلمـك بصـفاء ١( ) نجيبك: خمتارك (أي الذي اخرتته من بني مجيع خلقك وفضّ
 قلبه وسعة عقله وما آتيته من الفضائل النفسية والبدنية). 

 ) صفيّك: عبدك املصطفى (الصفي من اليشء هو صفوه وخالصته). ٢(

) نصب نفسه: أتعب نفسه (أي أتعب نفسه وبدنـه يف الـدعوة إىل اهللا واجلهـاد يف سـبيله، ٣(
م من أجل ذلك عظيم التضحيات واملعاناة واآلالم يف سـبيل اهللا تعـاىل، ويف ذلـك قـدوة  وقدّ
ــة  ــاة يف الــروابط األرسي ــل تعــب األنفــس وأذ األبــدان، واملعان للــداعني إىل اهللا مــن حتمّ

هلجرة والغربة، ومواصلة التبليغ للرسالة والرتبية للمؤمنني يف كـل األحـوال واإلجتامعية، وا
هتا).   والظروف مهام كانت قسوهتا وشدّ

: جاهر (دعى العباد إىل اهللا عالنية أو جهراً). ٤(  ) كاشفَ

ته، عشريته األقربون. ٥( ته: خاصّ  ) حامّ

) أي عندما وقفت عشريته (قريش) ضدّ دعوته وحاربته مل يبال بذلك واسـتمر يف دعوتـه ٦(
 إىل اهللا وإىل دين اإلسالم رغم كلّ الضغوط اخلارجية والداخلية. 

) رمحه: أقرباؤه (فميزان اإليامن والتدين يرجح عىل كـل املـوازين واالعتبـارات األرسيـة ٧(
 إلختيار ملواقع املسؤولية وشؤون الدعوة). والعشائرية والعرفية عند التقييم وا
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َ ـدنَ األَ  مْ  IQHنيْ ـودِهِ حُ ىلَ جُ بَ األَ ، IRHعَ رَّ قَ َ وَ نيْ مْ لَـكَ  ISHقصَ تِهِ ابَ تِجَ ىلَ اسْ ، عَ
وَ  ينَ األَ  فِيكَ  ITHاىلَ وَ دِ اد فِيكَ األَ ، بعَ عَ بِنيَ وَ أَ ، قرَ هُ  IUHبَ أَ دْ وَ سَ بْلِيغِ  يفِ  نَفْ  تَ

ــالَتِكَ  سَ ــا، رِ بَهَ عَ تْ أَ ع وَ تِــكَ  إىلَ  ءِ ابِالــدُّ لَّ ا بِالنُّصــ، IVHمِ هَ لَ ــغَ شَ َ ـوَ هــلِ حِ ألِ
تِكَ     IWH»دَعوَ

التـي ورد و ÷البيـت أهـلوكذلك ما ورد يف الزيارة اجلامعة ألئمة 
 : املعصومني ئمةاأل بعض مواصفات فيها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) أقصـى األدنني: أبعد األقربني من ذوي الرحم والقربى (لكفرهم واتباعهم الباطل). ١(

 ) جحودهم: إنكارهم للحقّ وعدم التسليم له. ٢(

ب إليه املؤمنني وإن مل يكونوا من عشريته وأرحامه، ألن امليزان ٣( ) األقصني: األباعد (أي قرّ
، ومن مل يؤمن به كان بعيداً ملسو هيلع هللا ىلصو ميزان اإليامن والتقو فمن استجاب هللا كان قريباً من النبيه

عنه رغم قرابته به، فليس للسيادة العشائرية والنسبية قيمة إذا مل تتسم باإليامن حتـى وإن كـان 
م النسب والعشـريملسو هيلع هللا ىلصالنسب هو نسب اإلنتامء لرسول اهللا ة ، فاألعراف اجلاهلية هي التي تقدّ

عىل الدين، أما موازين الدين فهي التي تقدم التقو واإليامن مع مالحظـة الكفـاءة والقـدرة 
 واإلمكانية). 

، (أي أصبح األباعد كاألقارب للنبي بسبب إسـنادهم هللا ومـؤازرهتم ٤( ، نارصَ ) واىل: ساندَ
 الدينية له). 

 ) ادأب: اجهد نفسه يف العمل بل كلل أو ملل. ٥(

نة ملصـالح العبـاد يف ) ملتك: طريق٦( تك، دينك (امللّة هي الطريقة أو األحكام اإلهلية املتضمّ
 الدنيا واآلخرة). 

 ) الصحيفة السجادية: الدعاءالثاين الصالة عىل النبي وآله. ٧(



 ٧٣ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
بأمره و، له تسلّمونو، به تؤمنونو، وعليه تدلون، إىل اهللا تدعون« ¢

ــه حتكمــونو، ترشــدون وإىل ســبيله، تعملــون ــور، بقول ، كالمكــم ن
، عادتكم اإلحسانو، فعلكم اخلريو، ووصيتكم التقو، كم رشدوأمر

 .  IQH»الرفقو شأنكم احلق والصدقو سجيتكم الكرمو
ي مجيـل ـاُحصـو؟ يب أنتم واُمي كيـف أصـف حسـن شـأنكمأب« ¢

ج عنـا غمـرات الكـروبو، جنا اهللا من الـذلآخروبكم ؟ بالئكم ، فـرّ
نفيس بمواالتكم بأيب أنتم و، لنارا مننقذنا من شفا جرف اهللكات ووا

بمواالتكم متـت و، وأصلح ما كان فسد من دنيانا، اهللا معامل ديننا علّمنا
لكـم و، بمواالتكم تقبل الطاعـة املفرتضـةو، الفرقةأئتلفت و، الكلمة

ملكان املعلوم عند او، املقام املحمودو، الدرجات الرفيعةبة وجة الوااملودّ 
 IRH»ةالشفاعة املقبولو، واجلاه العظيم، عزّ وجلّ اهللا 
 : × احلسني ماماإل ما ورد يف زيارةو

بعت اتو، بكتابه عملتو، أنك جاهدت يف اهللا حق جهادهأشهد « ¢
 .ISH»حتى دعاك إىل جواره، لهآصلوات اهللا عليه و، سنن نبيه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٢٤٢) هتذيب االحكام: ١(

 الزيارة اجلامعة الكبرية. ٩٩/١٣٢) البحار: ٢(

 . ٣٩ت: ) زيارة أمني اهللا ـ كامل الزيارا٣(
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جاهدت يف سـبيل اهللا و، نصحت ووفيتشهد أنك قد بلّغت وأ« ¢
ــة و ــباحلكم ــنةاملوعظ ــو، ة احلس ــذي كن ــيت لل ــاهداً مض ــه ش ت علي

   IQH»مشهوداو مستشهداً و
ر حرصها وامثال هولكثرة  احلديث عنها مجيعـاً ذه املفاهيم فإنه يتعذّ

 . منها كشاهد عىل ذلك نكتفي هبذا املقدارو يف هذا البحث
 : يف ردّ األعالم املعاديهيم جـ ـ مفا

أو  السـلطات احلاكمـة الشائعات التي صـنعتهااملتتبع لألفكار و إن
جت هلا سيامّ يف العص العبـايس جيـد أن يف مضـامني و رين األمـويـروّ

مثـال ، الهلاظألباطيلها وسة هلا رادعة وفاضحة م معاكيهالزيارات مفا
ن احلـق مـع يزيـد يف حربـه لإلمـام اشـاعته السـلطات مـن اذلك مـا 

قد قال و، شق عصا اجلامعةة الرشعي وفيألنه خرج عن اخلل× احلسني
هنّات فمن أراد أن يفـرق أمـر نه ستكون هناك هنّات وا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

قتـل  لـذا فقـدو، ف كائناً من كـانيمجع فارضبوه بالس هيذه األمة وه
ه  .  IRHاحلسني بسيف جدّ

تظهر و زيفها حنصوص الزيارة توض ففي قبال هذه االفرتاءات نجد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٣٥) كامل الزيارات: ١(

 ) العواصم من القواسم. ٢(
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إن مـن و تعـنيّ رشعـاامل اإلمـامنـه هـو او× احلسني اإلمامن احلقّ مع ا

د يـكـام تفضـح يف املقابـل حقيقـة يز، هأهلواجبه أن يتصد للباطل و
ه كام يف املقاطع التاليةجو أبيهو  : دّ

أهله  تموأن، إليكو أن احلق معكو، اجلهاد معك جهادأشهد أن « ¢
   IQH»..عندك وعند أهل بيتكومرياث النبوة ، معدنهو

قمـت مرت به وبلّغت ما أُ و، عىل بيّنة من ربّك تأشهد أنك كن« ¢
 فصىل اهللا عليك، غري واهن وال موهن، كبلَ قت من كان قَ وصدّ ، بحقه

يق خرياو، سلم تسليامو    IRH»..جزاك اهللا من صدّ
سفكوا دمـك ملعونـون عـىل اشهد أن الذين انتهكوا حرمتك و« ¢

بوا رسـولك، لسان النبي األمي  سـفكوا دمـاءو اللهم العن الذين كـذّ
 .ISH»آلهو بيت نبيّيك صلواتك عليه أهل
رّ يف حقكـم ـواملقص، والالزم لكم الحق، فالراغب عنكم مارق« ¢

، وأنـتم أهلـه ومعدنـه، إلـيكمو ومـنكم، احلق معكم وفيكمو، زاهق
ة عندكمو  .  ITH»مرياث النبوّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩٨/١٨٢) البحار: ١(

 . ٩٨/١٥٩) البحار: ٢(

 . ٢٣٣) كامل الزيارات ٣(

 . ٣/٢٤٩) هتذيب االحكام: ٤(
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ذلك عدد من النصـوص تزخـر هبـا الزيـارات املختلفـة  مثالأومن 
السـلطات  اإلفرتاءات التي اطلقتهااً للشبهات والتي تعترب رداً فاضحو

 تان كانـو، تربير اضطهادها هلـمو البيت احلاكمة لتشويه حقيقة أهل
كل زمان يظهر يزيـدون جـدد حيـاولون هذه املعركة مل تنتهي بعد ففي 

هنـض اهـدافها التـي و فوها عن معانيهاحيرأو  طمس احلقائق احلسينية
 . من اجلها×  احلسني

 : ـ التربیة الجھادیة٤

ـفَ ، هي مـن املفـاهيم املهمـة التـي اشـتملت عليهـا الزيـاراتو  نَ مِ
 ن الزيـارةارخييـة اظروفهـا التح ملن يتأمل يف مضامني الزيـارة والواض

مالً حمضـوراً ع تن الزيارة كاناذلك و، متثل تربية جهادية عالية تكان
أو  دلعـذاب الشـديا فة ترتاوح عقوبتهـا بـنيتعسّ من قبل السلطات امل

 حتدي حلقيقة عىلا فإنام يقدم يف فمن يقدم عىل الزيارة، القتلأو  السجن
التحمـل لكـل ويضع نفسه يف صف الثائرين عليها و، السلطة احلاكمة

نصوص الزيارات التي  يتجىل هذا املعنى خاصة يفو، التبعات اجلهادية
تصـدهيم فـه إىل صـف أئمـة اهلـد يف حـرهبم والزائر وقو هايعلن في

 : هداف كام يف النصوص التاليةالاوأنه عىل ذات املنهج للباطل و



 ٧٧ ............................................................................. الزیارة وتطورھا تاريخ
املواالة كانـت تعنـي  آخذاً بنظر االعتبار أن( فثبتني اهللا عىل مواالتكم« ¢
ورزقني ، ووفقني لطاعتكم، دينكموحمبتكم و )التعذيب والقتلو نالسج
، دعـوتم إليـه التـابعني ملـا، مكخيـار مـوالي مـن يوجعلنـ، عتكمشفا

. IQH»هبـداكم يدتـهيويسـلك سـبيلكم و، آثاركم جعلني ممن يقتصّ و
املواصـلة خلـط والباطـل  هواعالن رصيح عن الرفض والثـورة عـىلو

   يف جهادهم×  األئمة
نفسيا وعمليـا  فكريا أي مستعد( رأيي لكم تبعو، قلبي لكم مسلّمو« ¢

، كم يف أيامهيردّ و، حتى حييى اهللا تعاىل دينه بكم) التضحية معكمللجهاد و
، كمريفمعكم معكـم ال مـع غـ، يمكنكم يف أرضهو، كم لعدلهيظهرو
 آمنـت) ÷البيـت أهـلاالنحراف عن قيـادة عدم امليل وو التسليم هو كاملو(

مـواالة  عـىل بمعنى الثبات( IRH»يت به أولكميت آخركم بام تولّ لّ وتو، بكم
 . )فردا فردا إىل املهدي املنتظراألئمة 

، أشهد من حرض من مالئكتك إين هبم مؤمنو كاللهم إين أشهد« ¢
، اللهم اجعل ملا أقـول بلسـاين حقيقـة يف قلبـي، إين بمن قتلهم كافرو
، له مع احلسني بن عيل قدم ثابـتن اللهم اجعلني ممّ ، رشيعة يف عميلو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩٩/١٣١) البحار: ١(

 . ٥/٢٤٢) هتذيب االحكام: ٢(
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اكثـر األئمـة ثبات عىل مـواالة و ي تسليمأو( IQH»اثبتني فيمن استشهد معهو
 ) ؟االعالنو من هذا الترصيح

ات بسـبب ولئن متيعت هذه الروح الثورة والرتبية اجلهادية يف الزيار
 فـإن حقيقـة الثـورة عـىل، تفريغ الزيارة من حمتواهاحالة االسرتخاء و

 × البيت أهلفلم يكن ، هم خصائص الزيارةأأهله تبقى من الباطل و
  إلبقاءكل هذا اجلهد الكبري يف احلث عىل الزيارة والتشجيع إالّ  ونيبذل

عامة حيـة يف نفـوس األئمة تضحيات و خاصة × احلسني اإلمامثورة 
 . يامنأهل اإل

الزيـارة ل الثورة عند الشيعة فلم تكـن عهو ادامة مش فاهلدف البارز
خار الثواب يف اآلخـرة كـام قـد يتصـوره الـبعض دعمالّ جمرداً ألجل ا

طهار يف إدانة الباطل ونظامـه األاألئمة إنّام هي مواصلة لطريق و، اليوم
يف  × احلسـني اإلمـام منهاج سيد الثائرينواالقتداء بسرية و، وسلطاته

لـة تقديم التضحيات بكل عزيـز مـن أجـل إقامـة دوالثورة والفداء و
 . × املعصوم اإلمامالعدل اإلهلي بقيادة 

وممّا يعزز هذا املفهوم أننا نجـد يف معظـم الزيـارات مقـاطع يعاهـد 
ومـن ، إلمام والثبـات عـىل منهجـهاطريق  مواصلة الزائر فيها ربّه عىل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٤) كامل الزيارات: ١(
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 : أمثال ذلك ما ييل

دُ اهللا تبارك وتعاىل« ¢ ينّ بكـم ا، واُشـهدكم، كفى به شـهيداً و، أُشهِ
، مثـوايو منقلبـيو، ورشايع ديني، يسـيف ذات نف، لكم تابعو، مؤمن

 IQH»يم أن يتمم يل ذلكحفاسأل اهللا الرب الر
كافر بعـدوكم ، ين بكم مؤمن وبام آمنتم بها، اُشهدكماُشهد اهللا و« ¢

مــوالٍ ، بضــاللة مــن خــالفكمو مر بشــأنكـمستبصــ، بــام كفــرتم بــهو
حـرب مل وسـاملكم  نملـسـلم ، معادٍ هلمألوليائكم مبغض ألعدائكم و

 .  IRH»مبطل ملا أبطلتم، حمقق ملا حققتم، حاربكم
د اللهم اجعل حمياي حميا« ¢ د لآو حممّ ـد ممّايت ممـاتو، حممّ  آلو حممّ

د    ISH»حممّ
ية هذا املوضوع يف حياة أمهتتضح ارة وهداف الزياهبذا تتبني بعض و

، تغذيـة روحيـةو، فالزيارة يف حقيقتها إنام متثل عبـادة رشعيـة، املؤمن
بة للفكر، ةتربوي ليةعمو، ومدرسة فكرية، وفعالية سياسية ، فهي مصوّ

وهـي بـنفس الوقـت مصـدر بعـث ، ملهبـة للعاطفـة، منشطة للروح
 . اإلجتامعيةو السياسية حتريك يف املجتمع نحو تصحيح أوضاعهو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩٨/١٨١) البحار: ١(

 . ٥/٢٤٢) هتذيب االحكام: ٢(

 . ٩٨/٢٩٢) البحار: ٣(
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الـبعض وسـيلة  ن يتخـذهااال يصح بأي حـال مـن األحـوال ولذا 
يس االهنزامـي بجعلهـا طقوسـاً ـتربير الوضع النفللتخدير والتمييع و

يكـن التأكيـد عـىل فلـم ، شكليات حمنطـةو، ات كهنوتيةسممارو، ميتة
كرب من التي متثل القسم األو( خاصة×  زيارة احلسنيالزيارات عامة و

السري عىل و ، لتأكيد القدوة التي ينبغي االهتداء هباإالّ ) روايات الزيارة
 كنبـع صـاف للمفـاهيم، واالستلهام منها، االلتزام بفكرهاو، منهجها

 نالذيني دوة املعصومافضل من قخري و أي قدوةو، االعاملاالفكار وو
فارتضــاهم اهللا عرفــوا الطريــق إىل رضــوانه و ملعرفــةاهللا حــق ا عرفــوا

 . أدلة إىل رصاطهحججاً لعباده و
 

هم يف أمــرإحيــاء و املعصــومني ن زيــارة القــادةا لوخالصــة القــو
سـباب االرتبـاط ا أهـممـن  مـة هـيالعا املحافـلواملجالس اخلاصـة 

اإلسالمي األصـيل وهـي مـدعاة لالرتبـاط  العاطفي باخلطالفكري و
) اخلـط كثمـرة هلـذا( ريفـعجل اهللا فرجـه الشـ الزمانوبإمام العرص 

الطاقـات  لظهـوره كهـدف حيـايت يسـتوعب داإلعداعيش قضيته وو
عاين تفصيلية عميقـة تتناسـب مـع من م اداجلهود بكل ما يعنيه اإلعدو

 . امعيةتالجاالسياسية و طوراهتاوتاة املعارصة ياحل
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ىل الفـرد أثرهـا عـخطورة دورها ووهبذا يتبني بعض أبعاد الزيارة و

ما يستلزم ذلك من التأكيـد عـىل املحافظـة عليهـا والتعامـل واملجتمع 
 . هداف املرجوة منهاها الذي حيقق األعالواعي م

حلسـينية إىل ان املجالس ا هير بالذكر يف هذا املوضوع التنبيمن اجلدو 
ومقاصـد الزيـارة  اثرها واهدافها عن اهـدافية يف دورها وأمهال تقل 
ر ـذا ينبغي ان تكون هذه املجالس هادفة موجهـة نحـو نشـلو، الواعية

 وســريهتمجهم مــنهواخالقهــم وافكــارهم و÷ البيــت أهــلفضــائل 
كلمـة  عالءتضحياهتم بالنفس والنفيس إلو وعبادهتم وزهدهم بالدنيا

لواقع املعـاش ثم ربـط ذلـك بـا، اهللا ورفع راية الدين خافقة يف العاملني
 ة ال ترتبط بحياة الناس العملية يف حـنيقلظرية معنلكيال تبقى مفاهيم 

 لـذا منوالـهيسار عـىل به و يقتد ان اهللا جعلهم قدوة لالمة ومثال اعىل
و حـهـد نارشـاد ووم لـن تكون املجالس احلسينية جمـالس عينبغي ا

العبـادة اإلسـالمي يف االخـالق و التكامـلطاعة اهللا وبلـوغ التقـو و
ف بدينه و ية التي هتدياإلسالم والقيم  . منهجهإىل اهللا وتعرّ

 القرآنيـةوية اإلسـالم سـساألصالة يف العقيدة وجمالس جتمع بني اال
الـدين مفهـوم   الـذي يعمـقنسـايناالبداع اإلالفكر و احلداثة يفبني و

 . التطورات الزمانية واملكانية فتح عىلنوالفكراالسالمي امل



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٨٢

ومشــاكل النــاس ومهومهــا  جمــالس تنفــتح عــىل احليــاة املعــارصة 
وبني ترسيخ القيم االصيلة للدين لتتمكن  الفكرية والعملية وحاجاهتا

ثـة يف يدتنسجم مـع التطـورات احلو، ة الطيبةاإلسالمي من اقامة احلياة
 شـؤوهنااهتامماهتـا وو األمـةحاجـات  تلبـيالتـي  املجاالت املختلفـة

 . الفكرية والعملية
وبخالف ذلك تكـون املجـالس احلسـنية قـد فرغـت مـن اهـدافها  

املجالس يف حمتواها  فلم يعد مقبوال ان تكون، وانحرفت عن مقاصدها
أو  عىل اثـارة العواطـف فحسـب هزيلة تعتمدالفكري جمالس ضعيفة 

من بصورة تقليدية مملة  تتحدث عن مايض غابر تكرر قصصه ورواياته
هـذا اذا سـلمت مـن اخلرافـة ، ربطها بالواقع املعـاش ومتطلباتـهدون 

فالوقت اثمن من ان يضاع يف مثل هذه املجـالس التـي وزخرف القول 
حنجرتـه  الله من رصـيد إليس وال يتمتع املتحدث فيها بعلم ومعرفة 

املقصود مـن  هو فليس هذا، حتسنهال أو  الرثاءقد حتسن النعي وي والت
مَ اهللاُ« الصادق مامحديث اإل حِ ن رَ ناأحيا أ مَ الذي تقدم احلـديث و »مرَ

 ب من اخلطيب الذي يرتقي املنرب ان يكونلطيت مرفاحياء األ، هانعن مع
يف  االّ له علم وورع يمنعه من اخلـوض يف املوضـوعات التـي ال تثمـر 

فقد مىض الزمن الـذي يتصـور ، حتنيطهاو تسخيفهاو تستطيح العقول
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ها حيث يشاؤون من ابـواب وبعض اخلطباء ان الناس خراف يقود فيه

قوا املنـرب احلسـيني وارتـدوا اللبـاس هنم تسلّ أل اجلهلو الغلوو اخلرافة
 امليـادين اجلهاديـة هـي ثـورة يف كـل×  احلسـني اإلمامفثورة ، الديني

 ءاً امـرورحـم اهللا ، وعىل مـر االزمـان والـدهور الفكرية واالجتامعيةو
   IQHتهآخراه وـعىل دني سلميعندحده ل عرف نفسه فوقف

 
 
 
 
 

+ + +  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ١٩٨٤) إىل هنا انتهى البحث حتت عنوان أمهية الزيارة يف حياة املؤمن والذي طبع يف عـام ١(
 خراج اجلديد. مع يشء من التنقيح البسيط واإل





 القیادة الربانیة

 
ÚÓ„biã€a@ÒÜbÓ‘€a 

 
مقاصـدها مـن و اهدافهاو فيام مىض عن ثواب الزيارةتقدم احلديث 

 ه بعض نصـوصتالرشيفة وما تضمن حاديثخالل ما تناولته بعض األ
هو ما يبني ان املحور االسايس الذي تدور حوله الزيـارات و، الزيارات

كقيـادة ربانيـة خمتـارة مـن قبـل اهللا األئمـة هو معرفـة االنبيـاء و مجيعا
 .  سبحانه

 

 : ينأمرما يتطلب االحاطة بوهذا 
 

ة الربـانني الـذين اصـطفاهم بصفات ومؤهالت هؤالء القاد: االول
 . جعلهم مميزين عن غريهم من الناساهللا و

 

 داء هـذاطبيعة عملهـم االجتامعـي الـذي كلفهـم اهللا بـه أل: الثاينو
 . دينهو البرشية ملا يريده اهللا منهم يف رشعه الدور اخلطري يف قيادة

 األھلیة لإلمامة  
ن اإال بعـد  أو إمـام ة العامـة لنبـياإلمامـمل يكن اهللا سبحانه ليجعل 

بـني فلـيس بـني اهللا و، يكون مؤهالً لذلك وجديراً بتحمل مسؤوليتها
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هو الغني عـن حد منهم يف يشء وألحاجة أو  ال مصلحةو، خلقه قرابة
 . العاملني

فال يكـون ، واضحةيات والروايات بصورة ليه اآلإهذا ما اشارت و
ان ذلـك  اذ، لنجاح يف االمتحـانااالمتحان وو االختيار اال بعد املعرفة

االختبار مع معرفة اهللا بخلقه   هذاوال يتناىف، جزء من سنن اهللا يف خلقه
 فهو العـامل بكـل يشء واملحـيط بكـل يشء، يؤول اليه اختبارهمسما و

جـة البالغـة عـىل احلجر قضائه بامتام ولكن  وهو عىل كل يشء قدير
 . مجيع خلقه

 : ةماممتحدثا عن رشوط اإل اهللا تعاىل يف كتابه العزيز قال
ـا﴿  امً لُكَ لِلنَّـاسِ إِمَ اعِ الَ إِينِّ جَ نَّ قَ َّهُ أَمتَ تٍ فَ لِامَ هُ بِكَ بُّ يمَ رَ اهِ رَ تَىلَ إِبْ إِذِ ابْ  ﴾وَ

من املراحل املتقدمة  واجتاز عددا يف االختبار االهلي×  أي بعد ان نجح ابراهيم(
املراحـل مـن التي هي اعـىل و، اإلمامةاختاره اهللا ملقام  مرحلة النبوة واخللةومنها 

ي﴿ ×فقال ابراهيم) االصطفاء االهلي تـِ يَّ رِّ ـن ذُ مِ ـالَ ؟ وَ هـالَ : قَ نَـالُ عَ ي يَ دِ
 .  ﴾الظَّاملِِنيَ 
وعصـمه مـن الزلـل  تكون اال فـيمن اصـطفاه اهللا ة المامان اإلأي 

 كــرب مــن التغيــريالســؤولية تحمــل املبوأعــده للقيــام  واالنحــراف
 .ة الربانيةماملينال رشف اإل نسايناالجتامعي والفكري واإل
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األئمة كره من خصائص ذما يستدعي االهتامم بمعرفة ما تقدم وهذا 

لغـريهم  لئال يكـون االنحـراف يف الرجـوع األمةيف  ودورهم القيادي
اعطاءهم بعـض يكون االنحراف بالغلو فيهم وأو  ،بديلة عنهمكقيادة 

وكالمهـا مصـيبة ، )ظـاهراً أو  خفيـاً ( رشكـاو جهـالالربوبية  اتمقام
 . وانحراف عن رصاط اهللا املستقيم

  أخذ الحق من مصادره الصحیحة 

ة يف حمن الرضوري للباحث عن احلقيقة الرجوع إىل املنابع الصـحي
ــول ــةإىل  الوص ــن  اذ، املعرف ــة م ــود إىل مجل ــك يق ــتباه يف ذل ان االش

بشـكلها  مـوررفـة األعـن مع نسـاناالنحرافات املتعاقبة التي تبعد اإل
ا ادراك هعينـه غشـاوة يصـعب عليـه بعـدالصحيح وجتعل عىل قلبه و

 .  هياماحلقائق ك
القيـادة أو  ةاإلمامـ بشـكل خـاص يف معرفـة هذا املوضوع يـتجىلّ و

لـدنيا ا نتائج عملـه يفو نساناإل ىل حياةالتي تنعكس عالرشعية لالمة و
 االشتباه يف معرفة القيادة يقود إىل سبل واجتهادات تبعدفإن  ،اآلخرةو

 . رصاط اهللا املستقيمأو  عن طريق اهلد نساناإل
 : يف ذلك×  املؤمنني أمرييقول 



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٨٨

 أي( لو اقتبستم العلم من معدنـه، برأ النسمةأما والّذي فلق احلبّة و«
رشبـتم و، )وهـم االنبيـاء واالوصـياء االصيل حملهو من مصبه لو اخذتم العلم

ادّخرتم اخلري من و) التبديلو أي قبل ان تصل اليه ايدي التغري( املاء بعذوبته
أخــذتم الطريــق مــن و ،)مجعــتم العلــم مــن مصــادره االوىلأي ( موضــعه
 مـن دون اتبـاع اهلـو يف املعرفةالقطعية أي سلكتم السبل الواضحة ( واضحه

 سلكتم الطريـق للوصـولأي ( سلكتم من احلقّ هنجهو، )واالراء الشخصية
رستـم ضحت لكم السبل وأي لو( لتنهجت بكم السبل، )من مورده احلقإىل 

 مـورأي ظهرت لكـم معـامل األ( بدت لكم االعالمو) الصحيحة يف مسالكها
، )عدلـهو اإلسـالم أي وجدتم نـور( اإلسالم أضاء لكمو، )بصورة واضحة

ومـا ( ما عال فيكم عائلو، )أي وجدتم احلياة الطيبة الكريمة( فأكلتم رغدا
وملـا تعـرض احـد ( ال معاهـدوال ظُلم مـنكم مسـلم و، )كان فيكم حمتاجا
أي ( لكن سلكتم سـبيل الظـالمو، )كان دينه ومذهبه مهام للظلم يف املجتمع

فسـلكتم سـبيل االجتهـادات واالراء  سلكتم غري سبيل اهللا الذي اختـاره لكـم
 أي ضاعت علـيكم املـوازين( فأظلمت عليكم دنياكم برحبها، )الشخصية

ت عليكم أبواب العلمو، )السبلو فلم هتتدوا إىل احكام اهللا التي تـنظم ( سدّ
الهـواء هـي ا جعلـتمأي ( فقلـتم بـأهوائكم، )دنيـاكمو لكم شؤون ديـنكم

لتعـدد  الف يف الـدينتتكون الثمرة هي االخل( أختلفتم يف دينكمو، )احلاكمة



 ٨٩ ............................................................................... الربانیة القيادة
فتحول الـدين بغيـاب ( دين اهللا بغريعلم م يففأفتيت، )اراء الرجال ومذاهبهم

بعــتم الغــواو، )اراء ومــذاهب واجتهــاداتإىل  احلجــة هللا أي ( فــأغوتكم ةاتّ
طة يف الباطل بام اغوكم به مـن املكاسـب الدنيويـة السلو النفوذ اتبعتم اصحاب

صـبح أأي ( فرتكـوكماألئمـة تـركتم و، )احلـق والـدين ورائكـمرتكتكم ف
مـة وحاجاهتـا ولـذا مهلـتم األأة املادية والسياسية واهتاممكم بمصاحلكم اخلاصّ 

أو  وبـام تتحـدثون بـه عيـنهم فلـم يبـالوا بكـمأمهلكم النـاس وسـقطتم مـن أ
   IQH»)تدعون

كـذلك يف حديثـه مـن ان عـدم ×  الصادق اإلمامعليه  اكدما وهو 
إىل التيــه  نســانالعلــم واملعرفــة الربانيــة يــؤدي باإل أهــلالرجــوع إىل 

 : × الضياع يف موارد الفكر والعمل فيقولو
العلـم الـذين  أهـل هـو واملـراد(  صادقاملمن دان اهللا بغري سامع من ع«

 غـريهمإىل  مـن الرجـوع اصابهأي (، ناءعالتيه إىل ال ألزمه اهللا) اختارهم اهللا
ومن ادعى سـامعا مـن غـري البـاب ، )الدين والدنيالعناء يف الدين وايف  التيه

أي بمعنى ان من قبل ان ياخذ دينه مـن ( بهالذي فتحه اهللا خللقه فهو مرشك 
رك باهللا وال يتبـع ديـن اهللا الـذي ـكان حتى وان مل يكن حجة هللا فهو مش صشخ

 . IRH)يأخذ دينه عنهرشك مع اهللا من أ نهأله رسله مع حججأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨/٣٢) الكايف : ١(

 . ١١/٩) الغيبة للنعامين: ٢(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٩٠

اعرض عن سبيل اتبع سبيل اآلخرين واجتهاداهتم الشخصية و فمن
واوضـحه مـن اهلـد يف األئمـة من االنبياء واهللا لعباده فيام اختاره هلم 

كـام أو  هواهوانام هويتبع يتبع دينه الاهللا و طيعال يفهو يف احلقيقة ، كتابه
كـام  ضـالأو  ركـافأو  ركـمشـورد يف بعض نصـوص الروايـات انـه 

 .  IQHسيايت يف مورده
 لدين الذين اختـارهم اهللاإىل وجوب الرجوع إىل محلة  هو ما يدعوو

أو  بـالعلم عرفـوا وان واالعـراض عـن غـريهم حتـى لعبـاده حججا
 . الشخصية املميزةأو  يةاإلسالم بعض الصفاتب

 االنتخاب االلھي
 هي اعظم من اتصاف البعض بمواصـفات مميـزة ةاإلمامأو  فالقيادة

ل أو  مكانيـات ماديـةال حيازهتمأو  علميةأو  شخصية اجتامعيـة تسـهّ
عـدم  ان يف القرانيـة يـاتاآل بعض وهو ما تشري اليه انقياد الناس اليهم

املاديـة  من اصحاب االمتيـازات مل يكن نهللنبي ألبعض الناس تسليم 
 :يف قوله تعاىل كام من السلطة واملال الدنيوية

ا ا﴿ ذَ لَ هَ زِّ الَ نُ الُوا لَوْ قَ نَ الوَ لٍ مِّ جُ ىلَ رَ آنُ عَ رْ ظِيملْقُ ِ عَ تَنيْ يَ رْ   IRH﴾قَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ÷. ث األئمة ) وسيأيت توضيح ذلك من خالل أحادي١(

 . ٣١الزخرف :  سورة )٢(



 ٩١ ............................................................................... الربانیة القيادة
ان يكـون مـن االثريـاء أو  ،قع اجتامعي بارزوله سلطة وم يكونأي 

 : يف املال والغنى يف ملبسهم وشأهنم كام يف قوله تعاىل املميزين
يْهِ ﴿  لَ يَ عَ الَ أُلْقِ لَوْ نِنيَ  فَ ِ رتَ قْ ةُ مُ ئِكَ هُ املَالَ عَ اء مَ بٍ أَوْ جَ هَ ن ذَ ةٌ مِّ رَ وِ   IQH﴾أَسْ

ين الـد عرتبط بموضـوي نههواعظم من ذلك أل ةاإلمامفان موضوع 
والتسـليم هللا  الفقري الـذي يقـوم عليـه الـدين لعمودا وبل ه، اساسا

ه وتعاليمـه آياتـيوضـح  اهللاإىل  من دليل مرشد وهادي اذ البد سبحانه
ر اهللا االنبيـاء اختا ال ذلك ملاولو، ودينه للناس لئال ينحرفوا عن عبادته

لـرتك ذلـك للنـاس لينتخبـوا النبـي باختيـارهم كـام والرسل للعباد و
ة حتتـاج إىل اإلمامفإن  ،خريف االعامل األ ينتخبوا ممثلوهم ورؤسائهم

اذ ان الـذي يقـوم بتطبيـق ، لياقات ليست عاديـةمؤهالت وكفاءات و
معتصـام ينبغي ان يكون مرضـيا عنـد اهللا  الدستور االهليأو  ريعةـالش

ضـافة إىل حيازتـه باال، رشيعته من جهـةوقادرا عىل تنفيذ دينه وبحبله 
ا ملـخـر أجهـة  مام وقائد ومرجع للدين والدنيا مـنإلثقة الناس به ك

 مـورين يف األخـرمتيـزه عـن اآل التي قدراتالصفات والفيه من  نيرو
والزهـد  زينتهاو والتي تتجىل يف االعراض عن الدنيا، لدنيويةاو الدينية

هم وعـزهتم حقـوقهدايـة النـاس واحلفـاظ عـىل  واحلـرص عـىل فيها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٣الزخرف :  سورة)١(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٩٢

 .  وكراماهتم
ـ باملواصفات السابقة الو ومثل هذا االختيار الصعب ر للعبـاد ـيتيسّ

 بل يكون حمصورا باهللا فقـط الـذي يعلـم بانفسهم عليه يستطيعونالو
هـو الـذي خلقهـا ف، ومـد قـدراهتا ظاهرهاو باطنهاو رسائرالنفوس

فيكون عندئـذ جـزء ، الكفاءات اخلاصةواعطاها املؤهالت و سواهاو
ليهدهيم اليه يف موارد الـدين  اإلماملطفه بخلقه ان خيتار هلم النبي ومن 

خـر التـي األاالختيـار يف املـوارد جعل هلم الشـور و بينام، واحلياة
العمليـة واالجرائيـة التـي  مـورأليف اأي  ،تتعلق هبـم كطـرف واحـد

حيـث هلـم ان ينتخبـوا مـن  رضا الناس بعضـهم عـن بعـض تتطلب
ـة التي تتعلـق بطـرفني مهـا املُ اإلماماما ، يشائون لذلك اهللا  هـوو لرسِ

 . ل اليه وهم الناس فال يستطيع احد حتقيقها غري اهللا سبحانهاملرسَ و
 

 .  ÷البيت  أهل أحاديث من وهذه احلقائق اوضحتها مجلة
 

 : انه قال × املؤمننيأمريعن 
 مـراأل بمواقـع والعلـم رـوالبص الصرب أهل االّ  مراأل هذا حيمل ال«

ــهأي ( ــا ل ــارهم اهللا حجج ــذين اخت ــه ال ــغ رشيعت ــيلها  يف تبلي ــاملني بتفاص الع
   IQH»)هاودقائق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٢/١٧) البحار: ١(



 ٩٣ ............................................................................... الربانیة القيادة
 : قال آخريف حديث  ×وعنه

، ال يتكلـف يف الفعـلأي ( صـانعيُ  ال مـن االّ  سـبحانه اهللا أمر يقيم ال«
ــ ــام بالــدين  أمربمعنــى ان القــائم ب مــام وســائل االعــالم أاهللا ال يتظــاهر بالقي

كـام فـيام بعـد ذلـك عن  نصـرفثم ي الشكليةالرسمية و واملظاهرواالحتفاالت 
من صميم ذاته ونفسه سواء علم به  اهللا أمروانام يقوم ب، اليوم الساسة معظم يفعل

ين وال يـذل هلـم نفسـه خرخيضع لآل الأي ( يضارع وال، )مل يعلمواأو  الناس
الدينية مهام  موريساوم يف األ بمعنى ال، الدين أمورمهام اشتدت الصعاب سيام يف 

 لدنيويـةتكـون املصـالح ا الأي ( املطامع يتبع وال ،)املغرياتأو  كانت املعاناة
  IQH»)واملطامع املادية هي التي تقوده وحتركه

 العالیةالمؤھالت 
جمموعـة مـن املـؤهالت كون لـه ان تاهللا  أمرولذلك يلزم من يقوم ب

املؤهالت الربانية والتي سيايت احلـديث إىل  الشخصية باالضافة الذاتية
  .×البيت أهل أحاديثعنها وهو ما تناولته بعض 

 : قال ماميشء يعرف اإلأي عندما سئل ب × الصادق ماماإلعن 
 يطعـن أن أحـد يستطيع ال ماماإل إن، وبالفضل، الظاهرة بالوصية«

 ومـا النـاس أمـوال ويأكـل كذاب: فيقال والفرج بطن وال فم يف عليه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/١٦) ميزان احلكمة: ١(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٩٤

   IQH»هذا أشبه
خـذ أسـلوكه ماو ال يكون يف كالمـهان  مامان من صفات اإل بمعنى

 . يدينه اخالقيأو  رشعي
 ؟ ماماإل بعد الذي ماماإل عالمة ما ×الصادق مامقيل لإل

أي ( املنشأ سنوح )يف نسبه طعن احدال يأي ( ةالوالد طهارة«: ×فقال
 وال يلهـو وال، )العمر آخرإىل  ان يظهر منه اثار الفضل والكامل من عمر الصبا

  IRH»)يف غري طاعة اهللا فاومرصعمره يف أو  يكون يشء من وقته الأي ( يلعب
 : قال× املؤمنني أمري عنو
 : الطاعة املفروض ماماإل والية حدود 
 كلهـا الـذنوب ومن، والعمد والزللأ اخلط من معصوم انه معلَ يُ  نأ«

 املوبقة موراأل منيشء ب يلهو وال، خيطئ وال يزلّ  ال، وكبريها صغريها
(التـي يضـيع فيهـا الوقـت  املالهـي مـن بيشـء وال، للـدين) املهلكةأي (

، وســننه وفرائضــه، وحرامـه اهللا بحــالل النــاس علـمأ وانــه، والعمـر)
 النـاس اسخى وانه، اليه حمتاج وغريه العامل مجيع عن مستغن، واحكامه
 .  ISH»الناس واشجع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥/١٦٦البحار:) ١(

 . ١/٤٢١الكايف:) ٢(

 . ٥/١٨) ميزان احلكمة: ٣(



 ٩٥ ............................................................................... الربانیة القيادة
 : قال ماماوضح فيه مسئوليات اإل آخريف حديث × عنه

 يف االبـالغ: [وهـو] ربـه أمـر مـن محـل مـا االّ  ماماإل عىل ليس انه« 
 عـىل احلـدود واقامة، ةللسنّ  واالحياء، يحةالنص يف واالجتهاد، املوعظة

توزيع مـا فـرض مـن املـوارد أي ( هاأهل عىل السهامن واصدار، مستحقيها
 . IQH»)هاأهلعىل  املالية املنصوص عليها رشعا

 : قال مامرشائط اإل بعض يف × الباقر ماماإلعن و
 : بامانته اضطلع اإمام يكون ان صلح ئمةاأل من فيه كن من ثالثة«
يستطيع الناس الوصول أي ( رعيته دون حيتجب ومل، حكمه يف عدل اذا 

 يف تعـاىل اهللا كتـاب واقـام، اليه لينقلوا اليه اوضاعهم ومعاناهتم ومشاكلهم)
 . IRH»)ان يكون حكمه واحدا مع اجلميعأي ( والبعيد القريب
 : قال فيه الكوفة أهلإىل  كتابه يف ×احلسني ماماإلوعن 

القـران دسـتورا لـه يتخـذ أي ( بالكتـاب احلاكم االّ  ماماإل ماي فلعمر«
حيكـم بـني النـاس بالعـدل أي ( طبالقسـ لقائما، ويعمل عىل تطبيق احكامه)

اخلـايل مـن  بـع الـدين الصـحيحالذي يتّ أي ( احلق بدين الدائن، )واالنصاف
(بمعنى املطيع هللا يف كـل  اهللا ذات عىل نفسه احلابس، التحريف واالنحراف)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٨٠) هنج البالغة: ١(

 . ١/١١٧) ميزان احلكمة: ٢(



 الزيارة الواعية ......................................................................... ٩٦

 . IQH»)وال يعصيه بيشء اعامله واقواله
 :  قال× الرضا ماماإلوعن 

 واتقـى، النـاس واحكـم، الناس اعلم يكون )ان(، عالمات ماملإل«
 واعبــد، النــاس واســخى، النــاس واشــجع، النــاس احلــمو، النــاس
 .IRH»الناس

 : قال× الباقر ماماإلوعن 
 :  خصال ثالث فيه لرجل االّ  تصلح ال ةماماإل ان«
حرمــات اهللا املاديــة  يمنعــه مــن انتهــاكأي ( املحــارم عــن حيجــزه ورع 

النفسـية  ينسـاق مـع االنفعـاالت الأي ( غضـبه به يملك وحلم، )واملعنوية
 كالوالــد لــه يكــون حتــى ويل مــن عــىل اخلالفــة وحســن، )والعصــبية

   ISH»الرحيم
 : قال × املؤمنني أمريوعن 

مـن   تنفيـذهاقـدرهم عـىلأي ( عليـه قواهمأ مراأل هبذا الناس احق ان«
ان يكون عاملا أي ( فيه اهللا أمرب واعلمهم، )حيث االرادة والصفات الشخصية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/١٦) ميزان احلكمة: ١(

 . ١/١١٧) ميزان احلكمة: ٢(

 . ٥/١٧) ميزان احلكمة: ٣(



 ٩٧ ............................................................................... الربانیة القيادة
حد معارضـة أراد أن اأي ( استعتب شاغب شغبفإن  ،باالحكام الرشعية)

بـاملنطق  اوال يتعامـل معـهفانـه  االجتامعيةأو  حكم اهللا واثارة املشاكل السياسية
 ورشيعته اهللا أمرن ارص عىل اخلروج عن مأي ( قوتل يبأ نإف، )واحلجة والبيان

  IQH»)األمةتكون فتنة يف  تل لكي الومحل السالح فانه يقا
 : موضحة خرأيف رواية  قال × عنهو
 : فمنها، عالمات له ةماملإل املستحق ماماإل « 
 ال، وكبريهـا صغريها كلها الذنوب من معصوم انه معلَ يُ  ان: االول«
 واليلهـو، ينسـى وال يسـهو وال، اجلـواب يف خيطـئ وال، الفتيا يف يزلّ 
 . الدنيا أمر من ء يـبش

ــاين ــون نأ: والث ــمأ يك ــاس عل ــالل الن ــه اهللا بح  ورضوب، وحرام
) اليـه النـاس فيحتـاج(، الناس اليه حيتاج ما ومجيع، وهنيه هأمرو، احكامه

 . عنهم ويستغني
 يرجعون التي املؤمنني فئة نهأل الناس اشجع يكون ان جيب: والثالث

 . هنزامهالِ  الناس اهنزم الزحف من اهنزم ان، اليها
، كلهم رضاأل أهل بخل وان الناس اسخى يكون ان جيب: والرابع

 امـوال مـن يديـه يف بـام شـح، عليـه )البخـلأي ( الشح استوىل ان نهأل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٦٣) هنج البالغة: ١(
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 بمعنى استوىل عىل اموال املسلمني لنفسه وال يبق هلم اال النزر اليسري( املسلمني
 .)كام يفعل بعض امللوك واحلكام املستبدين

 مومنيأاملـ عـن يتميـز وبـذلك، الذنوب مجيع من العصمة: اخلامس
 ان عليـه يـؤمنمل  معصـوما يكـن مل لـو نهأل، معصومني غري هم الذين

 والشهوات املهلكات الذنوب موبقات من فيه الناس يدخل فيام يدخل
 .  IQH»ذاتواللّ 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولوعن 
 ان للشهوات حمب عامل قلب كل عىل حرام«: × لداود تعاىل اهللا قال 

يكـون  ان يصـلح من كان حمبا ومتبعا للشـهوات الأي ( للمتقني اإمام اجعله
  IRH»)ممتلكا لبعض الصفات الشخصية املميزةأو  ا للناس حتى لو كان عاملاإمام

 : فيه قال ماميف حديث عن صفات اإل ×املؤمنني أمري وعن
قَد« ـ وَ تُمْ أَنَّ لِمْ نعَ ـونَ اهُ الَ يَ ـىلَ اللـبَغِـي أَنْ يَكُ ايلِ عَ وجِ وَ ـرُ اءِ و فُ مَ الـدِّ

األَ املَ و انِمِ وَ امِ وَ حغَ ةِ كَ امَ نيَ الاملُ إِمَ لِمِ يلُ بَ سْ تُـهُ ، خِ ْمَ مْ هنَ اهلِِ ـوَ ونَ يفِ أَمْ تَكُ . فَ
ال يصـلح  واملـراد ان البخيـل، احلرص يف واملبالغة الشهوة فراطالإ هي همةالنَ و(

الَ و، )ة ألن الشهوة واحلرص يغلب عىل طبعه فتضيع حقوق الناس عندهماملإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/١٧) ميزان احلكمة: ١(

 . ٢٥/١٠٤، البحار: ١/١١٩) ميزان احلكمة: ٢(



 ٩٩ ............................................................................... الربانیة القيادة
هجلَ ا مْ بِجَ لَّهُ يُضِ لُ فَ يتسـنى لـه  ن من كان علمه قليل وعقله بسـيط ال(أل لِهِ اهِ

الَ ا، واملشاكل ومعرفة اسـباهبا وحلوهلـا) الغور يف القضايا ـوَ مْ جلَ هُ طَعَ ـيَقْ ايفِ فَ
ائِه فَ ة يف التعامـل فاليراعـي تغلب عليه اخلشـونة والغلظـ الذياجلايف هوو( بِجَ

واملراد ان احلاكم اجلايف ال ، رعية واالجتامعية بمستحباهتا والتزاماهتاـاحلقوق الش
الناس حقوقهم املفروضة عليه حيث يمنعهم عن الوصول إىل  يستطيع أن يؤدي

الَ وَ ، )فون عنه مكـرهنيفينصـر اليها جفائه وخشونته وغلظته يف التعامل معهم
لِ  ائِفُ حلَ ا وَ مٍ  IQHلِلدُّ وْ ونَ قَ ماً دُ وْ ذَ قَ يَتَّخِ نبغي ان تكون من صـفات يال أي (، فَ

 ميقسـت يف ويظلـم حييـفبالعبارة ان احلاكم اجلـائر  واملراد، ان يكون ظاملا الوايل
ـ االموال اال املنـافع  للتفضـيل موجـبقـوم بـال  عـىل العطـاء يف قومـا لفيفضّ

جيـد هلـا مصـاديق عمليـة مـن  مـامواملتأمل لعبارات اإل. السياسيةأو  الشخصية
ام الذين حكموا من بعد وفاة الرسول سيام يف توزيع احلقوق املالية وخاصـة  احلكّ

اي يفِ احلُ ـِتَشراملُ الَ وَ  )يف زمن اخلليفة الثالث بَ بـِ هَ يَذْ مِ فَ قِـفَ و، قُوقِ حلُ كْ يَ
ونَ  ا دُ َ اطِعِ املْ هبِ أو  وحددها لعباده يف كتابـه اهللا عينها التي احلدود هي املقاطع( قَ

خيضـع للرشـوة و يتجاوز حـدود اهللا واملراد ان احلاكم اذا كان، نبيه أحاديثمن 
باحلدود التي حددها اهللا  رعيةـوالنهمة لالموال فلن يستطيع تطبيق االحكام الش

نَّةِ املُ الَ و ،)لعباده لِكَ  عَطِّلُ لِلسُّ يُهْ ةَ ا فَ ُمَّ  يقوم بتطبيق االحكام الدينية ي الأ( ألْ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ولة (بالضـم) ١( ) احلائف للدول: احلائف أي الظامل (من احليف أي اجلور اوالظلم)، والدول : مجع دُ
 وهو املال النه يتداول أي ينتقل من يد ليد. 
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سـواء كانـت ، ويلـتمس املـربرات واالعـذار لـذلك من القران والسنة النبويـة
 احكام حاكم ظـامل سـابقإىل  بالرجوعأو  العرفأو  التربيرات حتت غطاء الدين

ء التفاوت غري ذلك من املربرات والتي تكون نتيجتها هي معاناة الناس ونشوأو 
خر حمرومـة أالطبقي الكبري بني طبقة مرتفة حلد التخمة تلعب باملال والسلطة و

نشوء الثورات االجتامعية وما ينتج عن ذلك من إىل  تعاين الفقر والبالء مما يؤدي
 األمةدمار وتعطل للحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية والتي تسبب هالك 

 . IQH»)وضعف القيم واملفاهيم الدينية

 شروط الوالیة
املـؤهالت إىل  اخلاصة التي حتتـاجملا كانت الوالية هبذا املقام واملنزلة 

املرتبطة بالتسديد واملدد الرباين حلججـه وخلفائـه يف  العالية الشخصية
ة وتوضـيح مامـاملعصومني لبيـان حقيقـة اإل ئمةفقد تصد األ هأرض
 أحاديثودورها املهم يف احلياة االجتامعية والسياسية يف  الدينيها موقع

هنا اكثر مـن ان أل، ثرية والتي سيعرض هلا الكتاب يف فصوله املختلفةك
نعـرض بعـض  ةمامـعاد اإلألبولكن كتوضيح ، حتدد بموضوع واحد

 . البيت املتعلقة هبذا املوضوع أهل أحاديث
 الية ومؤهالهتـايف حديث جامع عن رشوط الو× الرضا اإلمامعن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٧٤) رشح هنج البالغة إلبن احلديد: ١(



 ١٠١ .............................................................................. الربانیة القيادة
خوضـهم و ةاإلمامـصحابه عن اختالف الناس يف أد حأخربه أعندما 

 .  IQHثم قال×تبسم، فيه
أنزل عليـه حتى أكمل له الدين و ملسو هيلع هللا ىلص مل يقبض نبيه عزّ وجلّ إن اهللا «

، بنيّ فيه احلالل واحلرام واحلدود واالحكـام، القرآن فيه تبيان كل يشء
نَا يفِ الكِتَـابِ ﴿: عزّ وجلّ فقال ، مجيع ما حيتاج إليه الناس كامالو طْ رَّ ا فَ مَ

ءٍ  ن يشَ مْ ﴿: هي آخر عمرهو يف حجة الوداعنزل أو، ﴾مِ لْتُ لَكُ مَ أَكمَ اليَوْ
مُ اإلِس يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مْ نِعمَ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ ـاإلمَ مر أو، ﴾اً مَ دِينالَ دِينَكُ  ةِ امَ

أوضح هلـم و، معامل دينهمحتى بنيّ ألمته  ملسو هيلع هللا ىلص مل يمضو، من متام الدين
، اإمامو علام×  هلم عليا أقامو، تركهم عىل قصد سبيل احلقو، سبيلهم

عـزّ فمـن زعـم أن اهللا ،  بيّنـهاالّ  األمة [اليه] شيئا حتتاج ]هلم[ وما ترك
 . من ردّ كتاب اهللا فهو كافرو، IRH دينه فقد ردّ كتاب اهللا مل يكمل وجلّ 

 : ISHةماميف بيان منزلة اإل × ثم قال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٢٩٧) رشح الكايف: ١(

مَ ٢( مَ أَكْ يَوْ مْ ) ذلك االن القران قد اشتمل عىل قوله تعاىل ﴿الْ لَـيْكُ ـتُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ
مَ دِينًا﴾ فمن ينكر ذلك فقد انكر القران.  الَ سْ مُ اإلِ كُ يتُ لَ ضِ رَ تِي وَ مَ  نِعْ

مهيـة ولـذا ) من هنا سيبدأ اإلمام يف توضيح مكانة وابعاد اإلمامة وهو حديث يف غايـة األ٣(
ملطالب املهمة فيـه والتـي تبـني ان وجدت ان من االفضل تقسيمه إىل فقرات من اجل رشح ا

 اإلمامة هو مقام رباين وليس للناس اختيار فيه مع توضيح لبعض مواصفات اإلمامة.
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 ؟ فيجوز فيها اختيارهم األمةة وحملها من اإلمامهل يعرفون قدر  ¢
، أمنـع جانبـاو، أعـال مكانـاو، أعظم شـأناو، ة أجل قدرااإلمامإن 

أو ينالوهــا ، مـن أن يبلغهـا النـاس بعقـوهلم) عمقـاأي ( أبعـد غـوراو
 .  أو يقيموا إماما باختيارهم، بآرائهم

حد الوصول اليها بسبب كوهنا ارتبـاط ال يمكن ألى ان اإلمامة الربانية بمعن(
ة من يقوم بذلك غري يال يستطيع احد ان يقرر صالحف، مع اهللا وارتباط مع الناس

بل ال تستطيع عقول الناس ان تصل إليها ناهيك عن اخلوض فيهـا ، اهللا سبحانه
 . )وسيأيت تفصيل ذلك يف بقية الرواية، تداوالً بالرأي والظنأو  جزافا
بعـد النبـوة  × هبا ابـراهيم اخلليـل عزّ وجلّ ة خصّ اهللا اإلمامان  ¢

لّة مرتبة ثالثةو إين ﴿: فقـال، أشـاد هبـا ذكـرههبـا وفضيلة رشفه و IQHاخلِ
قـال  ﴾؟مـن ذريتـيو﴿: اهب ارفقال اخلليل رسو، ﴾جاعلك للناس إماما

فأبطلت هذه اآليـة إمامـة ، ﴾ال ينال عهدي الظاملني﴿: تعاىلاهللا تبارك و
ا إمامـأي ان كل من ال يكون ( وصارت يف الصفوة يوم القيامة ظامل إىل كل
  .)ا ظاملا للناسإمامنا من اهللا يعترب معيّ 

الطهـارة و ثم أكرمه اهللا تعاىل بأن جعلها يف ذريتـه أهـل الصـفوة ¢
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) املقصود باإلمامة هي املرتبة العالية من االصطفاء االهلي وهـي اعـىل مـن مرحلـة النبـوة ١(
هلـذه املرتبـة، والرسالة فإن النبي الرسول حينام يتكامـل يف علمـه وعملـه واخالصـه يصـل 

 فاإلمامة باملعنى الرباين ختتلف عن اإلمامة باملعنى العريف والتي تعني الويص بعد النبي. 



 ١٠٣ .............................................................................. الربانیة القيادة
كُ ﴿: فقال ةً وَ افِلَ قُوبَ نَ عْ يَ قَ وَ حَ بْنَا لَهُ إِسْ هَ وَ نيَ  الً وَ احلِِ نَا صَ لْ عَ مْ ، جَ نَـاهُ لْ عَ جَ وَ

لَ الْ  مْ فِعْ يْنَا إِلَيْهِ حَ أَوْ ا وَ نَ رِ ونَ بِأَمْ ْدُ ةً هيَ إِيتَاءَ ـخَ أَئِمَّ ةِ وَ الَ امَ الصَّ إِقَ اتِ وَ َ اةِ  ريْ كَ الزَّ
ينَ  ابِدِ انُوا لَنَا عَ كَ  IQH﴾وَ

قرنا ، يرثها بعض عن بعض) × يف ذرية ابـراهيمأي ( فلم تزل يف ذريته
فقـال ، )×باعتباره من ذرية ابـراهيم( ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل النبيحتى ورثّها اهللا ، قرنا
بَعُوهُ ﴿ تعاىلو جلّ  ينَ اتَّ ذِ يمَ لَلَّ اهِ رَ ىلَ النَّاسِ بِإِبْ  الذين جـائوا ئمةاألأي ( إِنَّ أَوْ

ا النَّبِيُّ  )ابراهيم من بعد ذَ هَ نُواْ وَ  وَ ينَ آمَ الَّذِ ُّ  اهللاُوَ يلِ نِنيَ املُ وَ مِ  . IRH﴾ؤْ
مر فقلدها عليا بـأ، )خاصة للنبي كانت الواليةأي ( كانت له خاصةف ¢

صـفياء الـذين فصارت يف ذريته اال، ISHاهللا تعاىل عىل رسم ما فرض اهللا
ينَ أُوتُـوا ال﴿بقولـه تعـاىل  ITHيـامناإلآتاهم اهللا العلم و ـالَ الَّـذِ قَ عِلْـمَ وَ

دْ لَبِثْتُمْ يفِ كِتَابِ  نَ لَقَ يامَ ِ اإلْ مُ ال اهللاِوَ وْ ا يَ ذَ هَ مِ البَعثِ فَ وْ  . ﴾بَعْثِ إِىلَ يَ
 منـهرسول اهللا بعد النبوة ومن ثَم انتقلـت إىل  أي أن الوالية الربانية انتقلت( 
التي نزلت يف بيعة الغدير معززة بخطبة  ياتاهللا تعاىل يف اآل أمراملؤمنني ب أمريإىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧٣ـ  ٧٢) االنبياء ١(

 ×). . (و املراد بالذين امنوا عيل واوالده من األئمة الطاهرين ٦٨) آل عمران: ٢(
َا ية) وذلك كام بينه يف غديرقم بعد نزول اآل٣( ا أَهيُّ بِّـكَ  ﴿يَ ـن رَّ يْـكَ مِ لَ إِلَ ا أُنـزِ لِّغْ مَ ولُ بَ سُ الرَّ

﴾ نَ النَّاسِ كَ مِ مُ صِ عْ اهللاُّ يَ تَهُ وَ الَ سَ لَّغْتَ رِ لْ فَامَ بَ عَ فْ ْ تَ إِن ملَّ  اضافة لألحاديث السابقة.  وَ
) أي ان من صفات اإلمام ان يؤتيه اهللا العلم واإليامن فيكون متميزا بعلمه الواسع الغزيـر ٤(

 وبإيامنه العميق. 
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الـذين  ئمـةوهم األ فاطمة وعيلذرية رسول اهللا من ولد إىل  ثم انتقلت منهالنبي 
ينَ ﴿ السابقة بقولـه تعـاىلية تشري اليهم اآلوالذين  يامنتاهم اهللا العلم واإلآ الَّـذِ وَ

نُواْ وَ  نِنيَ  اهللاُآمَ مِ ُّ املُؤْ يلِ مـن اهللا  أمـرهـو  ÷وهو دليل عىل ان اختيـار األئمـة ، ﴾وَ
يستطيع ان  فانه الاملنتجب  املعصوم ماماإل من احد آخر سواه حتىأي  وليس من

وهو الذي يؤتيهم مـن فضـله مـؤهالت  خيتار من يشاء وانام االختيار هللا سبحانه
 . )يامنة من العلم واإلماماإل

إذ ال نبـي ، خاصة إىل يوم القيامـة×  ولد عيل يف ة)ماماإلأي ( فهي ¢
ة مامـكيف خيتارون اإلأي (؟ فمن أين خيتار هؤالء اجلهال، ملسو هيلع هللا ىلص حممد بعد

ذريـة ابـراهيم وأوضـح رشوطهـا كـام يف  يفبارائهم وقد ثبتها اهللا يف كتابـه اهنـا 
 . )ماماآليات السابقة التي اشار اليها اإل

ان اإلمامة خالفـة ، إرث االوصياءو، ة هي منزلة االنبياءاإلمامان  ¢
 .  ومرياث احلسن واحلسني، املؤمنني أمري مامواإل، سولراهللا وخالفة ال

هو مقام خمصـوص باالنبيـاء  األمةالوالية عىل شؤون أو  مقام اإلمامةأي ان (
ثم ، من قبل اهللا تعاىل هو التعينيألنّ  غريهم ه منحد احلق فياالوصياء وليس ألو

البيـت وهـم عـيل  أهـلمـن  ئمـةاملصداق العميل لذلك بـذكر األ ماماوضح اإل
  .)÷ن واحلسني واحلس

 . املؤمنني وعزّ  ونظام املسلمني ة زمام الديناإلمامإن  ¢
، مـوراألتقـاد بـه أي الدابـة به عـىل  الرباط الذي يسيطرأو  املقود هو الزمام(
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عـىل  كـم السـيطرة والتوجيـه واالرشافالتـي حتُ الوسـيلة ة هي مامواملراد ان اإل

دون االنحـراف والتطـرف يف  ماماإل طبيقه فيحولتوصحة  ية الفكر الدينالمس
الدينيـة ويضـبط حركـة الـدين ومسـاره يف  موريف تطبيق األ التفريطأو  االفراط
 . املجتمع

املحـور  متثـل ةمامـان اإلأي ) نظـام املسـلمنية هي مامان اإل( بالعبارة واملراد
 جتتمـع حبـات املسـبحة كـام، ااملسلمني وتنسجم مع بعضه أمورظم به تالذي تن

 هلـاوتـدور يف مسـارها املحـدد ) بالشـاهرود عرفـا او مـا يسـمى( حول النظام
 . باملسبحة
هـا أمورتسـتقيم  أي ان الـدنيا ال) املـؤمنني ة هي عزّ ماماإل( بعبارة ان واملراد

ومـن ،  بوجود اإلمام كقيادة ربانيـة يـنظم شـؤوهناالدينية واملعيشية واحلياتية االّ 
ادية بسـبب غلبـة اهلـو صـدونه تعيش املشـاكل السياسـية واالجتامعيـة واالقت

تن وما ختلفه من اذ وفقـر وجـوع فراعات والـواملصالح الشخصية فتكثر الص
ومرض ولذا يكون من مهام اإلمام تعمـري الـدنيا واالرتقـاء هبـا ماديـا ومعنويـا 

االزهـار يف والرفاهيـة والتقـدم ويش الناس فيها حياة العزة والكرامـة عبحيث ي
  .)مجيع امليادين املادية واملعنوية

 . وفرعه السامي النامي اإلسالم سأ اإلمامةن ا ¢
العمـود الفقـري أو  ،عليـه االسـالم االساس الذي يقوم ة هيمامان اإل أي(

يبقـى دينـا  واقعـي ملفاهيمـه اذ ان الدين من دون تطبيـق، الذي يقوم عليه الدين
 يقـوم بـالتطبيقيسـتطيع ان وال ، اهللا هنظريا ال يرتبط بالواقع وهوخالف ما يريد
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ولذا عـرب ، العامل بتامم الدين  اإلمام العادلإالّ ومن دون انحراف  الصحيحالعميل 
الـذروة يف العلـو الذي لـه العايل  الفرعأي هنا الفرع السامي أة بمامعن اإل ماماإل
 . )س من اجلسدأالرمحل اعىل درجة يف الدين ك بمعنى الذي يمثل املكانةو

تـوفري و، اجلهـادواحلـج ومتام الصـالة والزكـاة والصـيام  اإلمامب ¢
ــيء و ــدقاتالف ــدود، الص ــاء احل ــامو وإمض ــور ، االحك ــع الثغ ومن

 . األطرافو
فمن ، أي بوجود اإلمام تصح التكاليف الواجبة عىل العباد وتكتمل رشوطها(

هلية ه ملا يريده اهللا من عباده تبقى التكاليف اإلحوتوضي ماماإلأو  النبيوجود دون 
فمـن ) قيموا الصـالةأ( معلومة التفاصيل كمثل قوله تعاىل وأغائمة وغري حمددة 

واوقاهتا يبقى التكليف  هادون توضيح الرسول لتفاصيل الصالة وكيفيتها وعدد
مايريده اهللا إىل  اهللا والدليلإىل  لنبي اهلاديا وجود قا وهوما يدل عىل رضورةمعلّ 

ون عملـه مقبـوال يكـ ال إمامأو  من يعمل بال حجة بينة عن نبي فكل، ادهبمن ع
 عشـرة ركعـاتيف الصالة  عند اهللا فلو اد العابد مثال بدال من الركعة الواحدة

اهللا  أمرنه مل يامتر بمائة فرض واجب يف اليوم فلن يقبلها اهللا منه ألأو  سجداتأو 
 .)ويكون عنائه وجهده قد ذهب هباء منثورا

 . حيرم حرامه اهللاحيل حالل اهللا و اإلمام ¢
ليغـي تبمنه يكتسب قولـه وفعلـه ال ىطفصاإلمام املنتخب من اهللا واملأي ان (

 عـدة آيـاترما كام بني القران ذلـك يف ه واجبا وهنيه حمأمررشعية من اهللا فيكون 
 : منها
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يظًا﴿ فِ مْ حَ يْهِ لَ نَاكَ عَ لْ سَ امَ أَرْ ىلَّ فَ ن تَوَ مَ اعَ اهللاَ وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ طِعِ الرَّ نْ يُ  IQH﴾مَ
ا ﴿ مَ يدُ وَ ـدِ ـوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ شَ قُ اتَّ وا وَ ـانتَهُ نْـهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ آتَ

 . IRH﴾العِقَابِ 
مما يعني ان اإلمامة اختيار ، مل ينتخبه اهللاوالناس  ههذا احلق ال يعطى ملن انتخبو

السياسية وامعية تهم االجأموريف هو تعني اهلي وليس اختيار من قبل الناس كام و
 رئاسـةكل الفـرق االسـايس بـني اإلمامـة كمقـام ربـاين والشـوهو مـا يالعامة 

 . )األمةبني افراد  مجاهريي كانتخاب
سـبيل إىل  ويـدعو، يذب عـن ديـن اهللاو، يقيم حدود اهللا ]مام[اإل ¢

 . احلجة البالغةوربه باحلكمة واملوعظة 
أي ان جزء من مسؤوليات اإلمـام ووظائفـة الربانيـة هـو اقامـة حـدود اهللا (

الـدفاع عـن ديـن اهللا كفكـر  مـاماإل مسـؤليات مـن ان كام، كامال الدين بليغتو
 ) ريعةـتطبيق الش كل املوانع واحلواجز واحلجب التي متنع من ازالةو ورسالة اهلية

وهـي يف االفـق  للعـامل لـة بنورهـاكالشمس الطالعـة املجلّ  اإلمام ¢
 . االبصاريدي وألبحيث ال تناهلا ا

أي ان اإلمام يكون كالشمس التي تغطي العامل بنورها بمعنى ان علمه وهداه (
خر فهو للعـامل أمجاعة دون أو  امةأو  فهو ليس لطائفة، وخريه يشمل العامل كله

حـدود رته هلـم لـيس ـنصـووان عدله وانصافه ودفاعه عـن املستضـعفني ، كله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨٠النساء: سورة ) ١(

 . ٧احلرش: سورة ) ٢(
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  والرسايلنساينوبعده اإلوهو ما يكشف عن شخصية اإلمام . مكانيةأو  جغرافية
واحـد  هماال  ومواقعها وال يكون له عندما يعرض عن الدنيا وزينتتها ومغانمها

ية مـن نسـانوحترير اإل باالنتصار للمستضعفني  واهلداية اليهحتقيق رضا اهللا وهو
والعدل مما جيعل منه مثال اعىل لكـل النـاس الطواغيت واملستكربين واقامة احلق 

 أمـريسـرية ويف ، وزهـده وفضـله مع تسليمهم بـالعجز عـن االرتقـاء ملسـتواه
  .)مثل ومصداق لذلكافضل يف فرتة حكمه  ×املؤمنني

 . راج الزاهرـالسو، البدر املنري اإلمام ¢
ثلمـة أي كالبدر الكامل يف علمه وتقـواه ودينـه لـيس فيـه  مامبمعنى ان اإل(

املصـباح أي  واملـراد بالســراج الزاهـر، الشخصـيةأو  الدينيةتنقص من مكانته 
 علم اإلمام وحكمتـهإىل  اشارة، نارة الذي يكشف الظلامت من حولهاإلالشديد 

الـدين  أمـورمـن  األمـةيف رد الشبهات وحل املشكالت وتوضيح ماالتبس عىل 
 . )والدنيا

وأجواز  اهلادي يف غياهب الدجىالنجم و، النور الساطع] مام[اإل ¢
 . وجلج البحار، رالبلدان والقفا

، والـدجى هـو الليـل احلالـك الظـالم، دالظلمة الشديدة السوا هو الغيهب(
ان اإلمام يكون كالنجم الـذي يسـتدل بـه عـىل الطريـق  بالعبارة السابقة املرادو

رضوان اهللا وسالمة العاقبة وسط ليل الظلـامت إىل  االجتاه الذي يقودإىل  ويرشد
 . عن رصاط اهللاواجلهالة واالنحراف 

كالنجم اهلادي  فهوواالرايض الواسعة  الصحارأي  القفارالدليل يف كهو و
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ئرة يف وسـط اسـاللسفينة يف اللراكب أو  للسائر يف الصحراء واالرايض الواسعة

هو القدوة والنمذج واملثال الذي يقتدي به  مامواملراد ان اإل امواج البحار املظلمة
الناس خصوصا عند ضـياع االفكـار والقـيم وعنـد الفـتن الطائفيـة واملذهبيـة 

 . )والعرقية التي تسود املجتمع
واملنجـي مـن ، والدال عـىل اهلـد ،ءاملاء العذب عىل الظامّ  اإلمام ¢

الرد . 
ء العـذب البــارد معنـى ان اإلمـام يكـون يف عدلـه وعلمـه وحكمتـه كاملـاب(

مهومهـا  األمـةج عـن رّ يفـ ال حيـث، دالشـدي طشللعطشان يرتوي منه بعد الع
فهـو . تـاه علـام وحكـام مـن اختـاره اهللا وااالّ  ائد واملحـنالشـد عندمشكالهتا و

 ممـا يكـون، مرضـاة اهللاإىل  والوصـول سبل اهلد والرشادإىل  واملرشد والدليل
خـريه الـذي يشـمل سـالمة الـدنيا إىل  باالضـافة، خـرةسببا لنجاة الناس يف اآل

 . )وسعادهتا ضمنا
 . ىل بهطاحلار ملن اص، فاعاإلمام النار عىل الي ¢
ن يف املجتمع فال مكانة وشأ وهو متثيل للذين هلم رضما ارتفع من األ: اليفاع(

 واسـتغالهلم لثـروهتم ومـواقعهم جيرأ الناس عـىل الوقـوف بوجـه انحرافـاهتم
ي لكل من التصدّ  مامائف اإلظان من وهو واملراد  وفوذهم السيايس واالجتامعي

البالء عـن ودافعا لالذ  وقدرته وقوته وموقعه مقامهاعرتض دين اهللا مهام كان 
بِريٌ  إِالَّ ﴿كام يف قوله تعاىل  األمة ادٌ كَ سَ فَ ضِ وَ ن فِتْنَةٌ يفِ األَرْ لُوهُ تَكُ عَ فْ   .﴾تَ

ال تأخذه يف اهللا لومـة الئـم فـال حيـايب  مامان اإل )ملن اصطىل بهباحلار ( واملراد
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مهام  أحد واليسكت عن ظامل ويتصد لكل من أراد السوء باألسالم واملسلمني
 ). السيايسأو  االجتامعيأو  كانت منزلته وعنوانه الديني

 . من فارقه هالك الدليل يف املهالك] مام[اإل ¢
ان يكـون الـدليل هلـم عنـد  األمةان من مهام اإلمام وبركات وجوده يف أي (

واالبتالء والتي يتعرض فيها الناس هلالك دينهم حني تغلب عليهم  الفتنة مواطن
وبـني  فيحول بينهموفقدان الرؤية للحق واهلد  العنصـريةالعصبية والطائفية و

يف طريـق  ويسـري يرتك هديه منولذا ، هبديه وارشاده يف املعايص واالثامالوقوع 
 وتعـرض للهـالك والعقوبـة اهللا املسـتقيم رصاطعـن  فقـد ضـلخمالف له  آخر

 ). االهلية
، والشــمس املضــيئة، الغيــث اهلاطــلو، الســحاب املــاطر اإلمــام ¢
 . والغدير والروضة، البسيطة رضواأل

 الـذي ينتفـع منـه يف خريه ونفعه هو كاملطر العظـيم الربكـاتان اإلمام (أي 
املطـر املتتـابع املتفـرق العظـيم أي فهو كالغيث اهلاطل  الصالح والطالح اجلميع
 . القطر

يكـون يف علمـه وحكمتـه  انـهبمعنـى  )كالشمس املضـيئة(هو  مامكام ان اإل
ه كالشمس املضيئة التي تزيل الظالم وتنري القضايا واملعضالت املعقدة يف تياوهد

 . الفكر والعمل
ات واملشكالت بمعنـى املنبسطة اخلالية من املطبّ أو  )البسيطة رضاألك( وهو

يزيح مشكالت احليـاة وصـعاهبا التـي تعـرتض من بركات وجوده انه ان اإلمام 
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 . وتسبب هلم املعاناة حياة الناس

فهو قـادر عـىل تلبيـة  الفكري والعميل لالمة ئهعطا يف )كالعني الغزيرة(وهو 
 . كافة احتياجاهتم الفكرية والعملية

 مامان اإل بمعنى، احلدائق الغناءملياه اجلارية يف اأي  )كالغدير والروضة( وهو
الســرور والبهجـة يف  دخـاليكـون مصـدرا إليف حكمه وعدله ورعايته لالمـة 

، النفوس كام تدخل الطبيعة اجلميلة البهجة والسـرور واالنشـراح عىل النفـوس
 . )لراحة الناس وازاحة املشاكل عنهم فهو مصدر

ة و، االخ الشقيقو، لد الشفيقالوو، الرفيقاالنيس  اإلمام  ¢ االم الربّ
 . بالولد الصغري

أي ان اإلمام يف تعامله مع الناس يكون تعامال ملئه الرمحة واملحبة واللطـف ( 
 . )اخيه مع االخ املحبأو  كتعامل االم الرحيمة مع طفلها

 . دمفزع العباد يف الداهية النا] مام[اإل ¢
ر بني النـاس واملـراد ان اإلمـام ـوالنآد الشامل وا ملنتش، العظيم مرالداهية األ(

التـي  اجلامعـة عند الشدائد واملحـنالناس جأ والكهف الذي يلجا اليه ليكون امل
 . )األمةتتعرض هلا 

، ه يف بـالدهتـوخليف، حجته عىل عبـادهو،  اهللا يف خلقهنيأم اإلمام ¢
م اهللا عن والذاب، اهللاإىل  والداعي رَ  . حُ

 اهللا رشيعـة تبليـغيف  )أمينـا(يكون  ان أي ان من مهام اإلمام املنتخب من اهللا(
 . متيز بني الناسأو  حدمن دون حماباة أل ةبدقة ومسؤولي هأمرو
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التي حيتج هبا عباده يوم القيامة فال يقول احد من  )حجة اهللا(هو  مامان اإل كام
ل وال نشقى فيكـون الشـاهد ظفال ن كآياتالناس لوال ارسلت الينا رسوال فنتبع 

 . ةخرعليهم يف الدنيا واآل
باحلكمة واملوعظة احلسنة والـدليل  )اهللاإىل  اعيادان يكون ( مامكام ان مهام اإل

به عـىل العبـاد مـن احكـام جمات اهللا وما اوعن حر الدفاعإىل  باالضافة، والبينة
 . )تريعاـوتش

 . واملربأ من العيوب، املطهر من الذنوب ماماإل  ¢
اب الـذنوب واملوبقـات كـعـن ارتيدا أي ان من صفات اإلمام ان يكون بع(

مـة ال يصـلح ذات املحرّ من كان شانه البحث عن اللّ فإن  معروفا بالعفة والنزاهة
من رشائط اإلمامة االستقامة يف الدين واالعراض عن الـدنيا إلمامة الناس اذ ان 

 . هاتوزين
والنفسـية  ةمن صفات اإلمام كذلك ان يكون خاليا من العيوب البدنيـ كام ان

 . )األمةيفته يف ظلتكون له كل الصفات القيادية التي متكنه من اداء و
 .  املوسوم باحللم، العلمباملخصوص  ¢
ان يكون علمه متميزا حيث ينبغي  يتسم هبا اإلمام خر التيوهي الصفة األ(

جيمع علـم النبـي واالنبيـاء  ومن ذلك ان، وشموليتهعن الناس يف سعته وعمقه 
وهـوعلم متميـز فيـه اخبـار السـامء ، عرب ابائه من األئمـة املعصـومنيالسابقني 

 مـاماإل فهـم انإىل  باالضـافةبعضه عام لالمة و، بعضه خاص باإلمام، رضواأل
متميز يتناسب مع متطلبات الزمـان  مهو فه العلمية واحلياتية واستيعابه للقضايا
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 . واملكان

االساسـية  مامان من صفات اإل املعروف باحللم اذأي  )املوسوم باحللم(وهو 
هي احللم وسعة الصدر فاهنا من رشوط القيادة املؤثرة يف الناس والتي متكنه مـن 

فـإن  اسـاءوا االدبأو  ى لو مل حيسـنوا التعبـريومطالبهم حت الناس تفهم قضايا
 . )اإلمام هو رمحة للعاملنيأو  النبي
 . وعزّ املسلمني، وبوار الكافرين، وغيظ املنافقني، نظام الدين ¢
املرجعية الدينية والقيادة الدينية فال يكون هنـاك  تنتظم بوجوده مامان اإلأي (

فهويمثـل القـول الفصـل نون وتصورات وظ، واراء وبدع، اجتهادات ومذاهب
 . الذي ينطق عن اهللا يف رشعه وحكمه

أو  فال يستطيع منافق ان جيد فرصة للتالعـب بالـدينفهو (غيض للمنافقني) 
 . مما يقطع خط النفاق والكفر من جذوره حرفه عن مساره االهلي

متهم املسلمني وكرا عزةاملحافظة عىل  ماممن مهام اإلف )وهو عز للمسلمني( 
خارجهـا فيكـون املـؤمن أو  الـبالد لداخ يففيحول دون امتهاهنم وذلتهم سواء 

را وحمرتما بني االمم لقيادته الرشيدة احلكيمة التـي عزيزا بدينه ه إمامبوجود  مقدّ
 . )اضفت عليه هذه املنزلة

وال يوجد منـه ، وال يعادله عامل، ال يدانيه احد، واحد دهره اإلمام ¢
 . ظرينوال ، مثلوال له ، بدل
 أمــريشخصــية ومثاهلــا ( فريــدة يف زمانــهشخصــية متميــزة  إلمــاملأي ان (

ــه و) ×املــؤمنني ــه وحكمت ــه نظــري يف علم ــيس ل ــل ــة  هقفــاومو هأحاديث الفردي
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الفكـر  أهـلحيث يكون متميزا عن العلامء واحلكـامء و، االجتامعية والسياسيةو
وحله للمعضالت واملشاكل التـي ، يةومواقفه املبدأ، االصيل بفكره، السياسيةو

، بام وهبه اهللا من الفكـر والعلـم والتسـديد ريعةـجتمع بني متطلبات الواقع والش
وجهـاده ، وخشيته مـن اهللاشدة تقواه و، هللا اخلالصة اخلاشعة عبادتهإىل  باالضافة

بكل مافيها مـن مواقـع وامتيـازات واعراضه عن الدنيا وزهده ، املتواصل يف اهللا
عـن  مامذلك من اخلصائص التي يتشخص هبا اإلإىل  وما، الناس عليهايتصارع 

 . خريناآل
وال يوجـد بـديل ، األمـةوال غنى عنـه يف  واسايس وجوده حيوي ولذا يكون

، الفكريـة والعمليـة ويتكامـل يف مبانيـه، الـدين هفهو الذي ينتظم بوجـود، عنه
واالراء الفكريـة والسياسـية  حل االختالفـات يف األمةمرجع هو  ماماإل فيكون

 للدين مة وعقل واسع ونظرة عميقةاملتضاربة بني الناس بام يملكه من علم وحك
 . )والدنيا

بـل  كله مـن غـري طلـب منـه لـه وال اكتسـاب ملعبال خمصوص ¢
 .  اختصاص من املفضل الوهاب

التسـديد االهلـي ب علمه الواسع الذي يتميـز هو مامخصائص اإل أهم منف( 
ما ورثـه مـن علـم إىل  باالضافة، واالهلام الرباين وما يفتح عليه من فضله ولطفه

 . )من عقل وفهم وحكمة له اهللا وما وهبه، املعصومني ئمةرسول اهللا واأل
 ؟ يمكنه اختيارهأو  فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام ¢
ويعجـز التي اختصه اهللا هبـا  والرسالية هبذه الصفات الكاملية مامفاذا كان اإل(
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 يف التكليف الرباين كحجة لهيقوم مقامه فمن يستطيع ان ، الناس عن االحاطة هبا

ويؤدي دوره  يقوم مكانهعنه لببديل ومن يستطيع ان يايت ؟ رضوخليفة له يف األ
 ) ؟يف الدين والدنيا

وحــارت ، وتاهــت احللــوم، ضــلت العقــول، هيهــات هيهــات ¢
 . العيونوخسئت ، االلباب

، معرفة عظمـة اإلمـام ومكانتـه ومؤهالتـه ت عنوضلّ  العقول عجزتأي (
وحـارت هذه املؤهالت  فيه مثلحد أإىل  عن الوصول وتاهت االفكار واالوهام

العلـيم بخلقـه  غري اهللا سـبحانه وتعـاىليستطيع ذلك  ولن، العقول يف اجياد مثله
 . )احلكيم يف اختياره

 .  تقارصت احللامءو، حتريت احلكامءو، تصاغرت العظامءو ¢
 مـاماإل عن وصـف وإدراك سـعة علـم والفكرلعقل ر اولو اـقصوأي عجز (

لِتُصـ﴿ اهللا يف كتابـه وصـفه ومقامه الديني الذي منزلتهو يوَ يْنـِ ـىلَ عَ أي  ،﴾نَعَ عَ
عهد اليه سياخللق وبعد اخللق وذلك ملا  اجياد قبل اخلالق قبل من باصطفاء خاص

  .)هأرضكحجة هللا وخليفة له يف  يف تبليغ رسالته وممارسة دورهة رباني مهاممن 
وعيـت ، وكلـت الشـعراء، لباءوجهلت األ، اءبطرت اخلـحصو ¢

واقـرت ، فضـيلة مـن فضـائلهأو  ،عن وصف شان من شـانه، البلغاء
 .  بالعجز والتقصري

دون ان  ومنزلتـه مـامتعب وعجز اخلطبـاء يف احلـديث عـن صـفات اإلأي (
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 IQHالعقـولأو  أي ذوي األلبـاب جهلت األلباءو، حييطوا بسعتها وخصوصياهتا
مـوه بمـوازينهم حيـث قيّ ، ودوره الربـاين كحجـة هللا مـاميفـة اإلعن معرفة وظ

يف  الرئاسة وغفلوا عن الدور االهلي املرسوم له كحجـة هللاأو  الدنيوية من القيادة
 . هأرض

دينه وخلقه وعبادته وزهـده من الشعراء واالدباء يف وصف  مروهكذا كان األ
 . يةنسانالربانية واإلفلم يبلغوا وصف كامل منزلته 

وصـف اإلمـام بأوصـافه التـي  يف الكالم عجـزوا عـن بل حتى ذوي البالغة
 واأقـرّ و، ية والذاتيـةنسـانوصفاته اإل فضائله بل عجزوا عن رشح اعطاها اهللا له

شـؤنه احوالـه و املـؤمنني يف أمريوصف عل يف ما ذكر من ول، التقصريو بالعجز
 . )ما جيسد هذه احلقيقة املختلفة

أو  ،ء من أمرهىيفهم شأو  ،ينعت بكنههأو  ،ف بكلهصكيف يوو ¢
 ؟ هيغني عنو يوجد من يقوم مقامه

حقيقة ذاته التـي اصـطفاها اهللا أو  اجلامعة بصفاته ماموصف اإل وهل يمكن(
يف  ارتباطـه مـع اهللا وهـل يمكـن احلـديث عـن؟ مجيـع خلقـهوانتجبها من بني 

حقيقتـه اال اهللا وعبـده يعـرف  مـا ال فهـذا؟ التزامات احلجية والتكاليف االهلية
ة مامـمقـام اإلفـإن  ؟وعـن خصوصـياهتا احلديث عنهـا فكيف يمكن، املنتجب
املوعـودة  هنايتهـاإىل  نسـاينومسرية اخللق اإل، باالرادة االهلية اوارتباطه، الربانية

االرادة االهلية يف يوم القيامة إىل  ،عند كل االديان املخلص رهدي املنتظـبحكم امل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 من ذوي العقل واحلكمة. متزن ) يقال لغة لبيب من االلباء أي عاقل ١(
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، خروية وفق عملـه الـدنيوي السـابقمن فناء اخللق وبعثه من جديد ملجازاته األ

ندما يتحدث املحدود ع بفهمه السطحي نسانهي مسائل اعظم من ان يدركها اإل
 . )ومهمته مامعن دور اإل

ــأيــف ووك ¢ ووصــف  [بعــد] الــنجم مــن يــد املتنــاولنيوهــو  ىٰ نّ
 . الواصفني

 اودوره ان حيـيط هبـ مـاميتحدث عـن شخصـية اإل انيمكن ملن اراد  فكيف(
بعـد بعيـد ك ماماإل بل ان؟ يبلغ درجته من يتحدث عنه ال يف مقام سامي مامواإل

صـفاته  عـنمكانته عند اهللا ويتحـدث قة حقيمعرفة إىل  يريد أن يصلالنجم ملن 
 . )وخصائصه ومؤهالته الربانية

 ؟ واين العقول من هذا؟ فإين االختيار من هذا ¢
ــلف( ــارهم ان يص ــتطيع اختي ــل يس ــاين إىل  ه ــام الرب ــذا املق ــل ه ــل بمث رج

 ؟ ةماماخلاصة التي تؤهله لنيل احلجية واإل يةنساناإلواملواصفات 
ة مامـاإلمعنى  وهل تدرك العقول التي تبحث عن الرئاسة والزعامة

 )  ؟ة والرئاسةمامهلية لتعلم الفرق بني اإلواخلالفة األ الربانية
 ! أتظنون ان ذلك يوجد يف غري آل الرسـول؟أين يوجد مثل هذاو ¢

د  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصحممّ
يوجـد  اذ ال؟ مثل هذا الشخص يف غري بيت النبوة دواهل يستطيعون ان جيف(

كام  خليله وذريتهخص اهللا هبا  يالتو ذرية ابراهيمجية هللا يف غرية واحلماممقام اإل
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(عليهم  من فاطمةته ذريو عيلإىل  النبي ثمإىل  من انتقاهلا تقدم رشحه فيام مضـى
 . )السالم مجيعا

بتهم واهللا أنفسهم ¢  . منّتهم االباطيلو، )خدعتهم انفسهمأي ( كذّ
ام يـيف االماين الباطلة من اهنم يسـتطيعون الق واهوائهم أي أوقعتهم انفسهم(

مر مـن أن اإلمامة هي جمرد قيادة ملسألة دنيوية تتعلـق بـأوكوظيفته بدور اإلمام و
  .)عىل ادائها السابقة يف الدينأو  الفكر واخلربة أهلالناس يستطيع عليها  أمور
 .  احلضيض اقدامهمإىل  عنه تزلّ  فارتقوا مرتقا صعبا دحضا ¢
 أرضأعـىل جبـل عـىل نسان إىل أي ارتقوا سبيال صاعدا زلقا كام يصعد اإل(

سـه وكـذلك أساقطا لالسـفل عـىل ر فيهوي القمةإىل  زلقة فال يمكنه الوصول
بتعني من مل خيتاره اهللا لذلك  مقام ومنزلة اإلمامةإىل  فعلوا يف سعيهم يف الوصول

 . )املقام
فلـم ، وآراء مضـلة، بعقول حائرة بائرة ناقصـة اإلمامراموا إقامة  ¢

  .ا بعديزدادوا منه إالّ 
ة بالرئاسة ماماملحدودة يف يف تفسري معنى اإل أي حاولوا االعتامد عىل عقوهلم(

فـإن  مع ان عقول الناس ناقصة متضاربة األراء واالفكارو، ماملإل واجياد البديل
كـام  ولـيس للنـاس دخالـة يف ذلـك يفة اهلية واختيار رباينظاإلمامة اصال هي و

وقـد ) وناملينال عهدي الظـ قال ال؟ ذريتيقال ومن ( اوضح اهللا يف كتابه املجيد
ثرة ايف تلـك املسـاعي العـ بعدا إالّ  اهللا فلم يزدادوا من، من قبل ذلك تقدم رشح

، وبركاته هخريمن  األمةوحرمان الشـرعي لصدهم اإلمام عن اداء دوره  اخلاطئة
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 . )مع الناس ولعجزهم عن تدبري شؤون القيادة ومستلزماهتا

مُ ﴿ ¢ هُ لَ اتَ ونَ  اهللاُ قَ كُ فَ ؤْ وا ضلّ و، قالوا إفكاو، موا صعباالقد رو ﴾أَنَّى يُ
ـنَ ﴿ عـن بصـرية اإلمـاماذ تركـوا ، ووقعوا يف احلرية، ضالال بعيدا يَّ زَ وَ

م  لَ لَـهُ امَ يْطَانُ أَعْ بِيلِ ـالشَّ نِ السَّ مْ عَ هُ دَّ مْ فَصَ ينَ هُ ِ تَبْرصِ سْ انُوا مُ كَ   IQH﴾وَ
الرضا يف حديثه املطول  مامالتي اوردها اإلخر األ ياتواآل ياتاآل هذه ويف(

مـره ويكشـف عـن خيـالف أأو  الكذب ما يدين من يفرتي عىل اهللا، ةمامعن اإل
ن مسـارها الـذي حلرف اخلالفة االهلية عـ الشيطان هلم يف دوافعهم نيحقيقة تزي
: ة الوداع يف غـدير قـم بقولـهـحج آخرالتي نزلت يف  ياتوثبته يف اآل اختاره اهللا

اهللاُيَ ﴿ ـالَتَهُ وَ سَ ـتَ رِ غْ لَّ امَ بَ لْ فَ عَ فْ ْ تَ إِن ملَّ بِّكَ وَ ن رَّ لَ إِلَيْكَ مِ ا أُنزِ لِّغْ مَ ولُ بَ سُ َا الرَّ  ا أَهيُّ
عْ  نَ النَّاسِ إِنَّ اهللاَيَ كَ مِ مُ ينَ  الَ  صِ افِرِ مَ الْكَ وْ ي الْقَ ْدِ حيـث امجعـت مصـادر  IRH﴾هيَ

ومبايعـة  ووصية النبـي فيهـااملسلمني بمذاهبهم املختلفة عىل صحة هذه الواقعة 
بعـد  عض مـنهمبلوالية ولكن حاول الـاملؤمنني با مرير الواقعة ألـمجيع من حض

  .خر للتخلص من تبعات هذه البيعةأبمعاين  تفسري الوالية ذلك
عرفوا اإلمام املكلّف رشعا من اهللا بوالية اهنم قد إىل  يف حديثه مامثم يشري اإل

من بعد  اخلالفة أمرولكنهم عملوا بأهوائهم ولذا وقعوا يف احلرية يف تفسري  مراأل
 كـام جـر يف بيعـة السـقيفة العـدد تتعني بالبيعة املحدودةهي  هلف، رسول اهللا

تـم تعينـه ذي الأو بالتعيني املبارش كام هواحلال مع اخلليفة الثاين ؟ للخليفة االول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨٧) سورة التوبة: ١(

 . ٦٧) سورة املائدة: ٢(
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 هلم اختيار اخلليفةبحسب بالتعيني لبعض االشخاص  او؟ اخلليفة االول من قبل
ان يفـرض مـن  )السـابق(احلـاكم ذا حيق هل وهل؟ وحده هواختيارات هبشـروطو

ان اخلليفة يكون باختيار أو  ؟يف ذلك احلق ومن اعطاه؟ ما يريد وخيتارروط ـالش
ت فإن  ؟كام حدث مع اخلليفة الرابع ومبايعتها الشاملة األمة االحداث التي جـرّ
يف اختيار اخلليفة بعد وفاة النبي مرت بأطوار خمتلفة وتدفع للتسائل ما  األمةعىل 

مـن دون  مـرهو امليزان االسالمي يف تعيـني اخلليفـة وهـل يعقـل ان اهللا تـرك األ
 : )حديثه فيقول مامثم يكمل اإل؟ توضيح

إىل  هـل البيـتأو ملسو هيلع هللا ىلصاختيـار رسـول اهللا وعـن اختيـار اهللارغبوا  ¢
تَـارُ ﴿القران ينادهيم و، هماختيار ْ خيَ اء وَ شَ ا يَ لُقُ مَ ْ بُّكَ خيَ رَ ـانَ  وَ ـا كَ مُ لَــهُ مَ

انَ  بْحَ ةُ سُ َ ريَ ِ كُونَ  اهللاِاخلْ ِ امَّ يُرشْ اىلَ عَ عَ تَ  . IQH﴾وَ
ان بصورة رصحية وواضحة من مل يرغبوا باختيار اهللا كام اوضحه يف كتابه أي (

، مجيعـا مـوربيد اهللا وحده اذ هـو اخلـالق ولـه االرادة املطلقـة يف األ االختيار هو
ـ وليس للناس اخلرية يف ذلك ـانَ  ده بقولـهوقد اكّ ـا كَ ةُ﴾لَــهُ ﴿مَ َ ـريَ وكـان  مُ اخلِ

 . وااللتزام به الواجب االنصياع لالختيار االهلي
الرسـول يف بيعـة  مـرية فقد كان الواجب االنصـياع ألاآل معنى فان مل يفهموا

بالنص املنقـول  املؤمنني رصاحة وقالوا له أمري مجيع احلارضين حيث بايع الغدير
كل مؤمن  ىلفقد اصبحت موالي ومو) هنيئا لكأي ( بخ بخ لك: يف مصادرهم

 . ومؤمنة
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يف الـرد  املؤمنني أمرية دليل وحجإىل  االستامع عليهم كان ينبغيعىل االقل أو 

ثابتا وشاهدا  لكي يبقى احتجاجه طويلةمل يبايع ملدة و، البيعةعندما رفض عليهم 
مشـغول  املـؤمنني أمـريوخلسـة التي متت و، لرفضه لتلك البيعة عىل مر التاريخ

ملجلسـهم وانتخـاهبم مـع مالـه مـن  ىيدع ملحتى انه ، بتغسيل الرسول وتكفينه
 !يف االسالم واملجتمع الشان واملكانة العظيمة

يـات باآل حديثـه عـن الواليـة مسـتدالً إىل  الرضـا مامثم يضيف اإل
 : نية قائالآالقر

ا قَضـ﴿: وقال عزّ وجلّ  ¢ نَـةٍ إِذَ مِ ؤْ الَ مُ نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ ـولُهُ ـَوَ سُ رَ ى اهللاُ وَ
ونَ لَ  كُ راً أَن يَ مْ ـأَمْ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ ريَ ِ مُ اخلْ  IQH﴾هُ

د اعصيان عدّ يُ اهللا عمدا  أمرية رصحية يف ان ترك العمل بآوهي ( عـىل اهللا  اومتـرّ
د عىل ارادة اهللا وعصـ دم فـذهبت ه يف السـجود آلأمـرى ـكفعل ابليس عندما مترّ

 .)عبادته السابقة هباء منثورا
ونَ ﴿: قالثم  ¢ مُ كُ ْ يْفَ حتَ مْ كَ ا لَكُ ونَ ؟ مَ سُ رُ مْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْ مْ  أَمْ لَكُ إِنَّ لَكُ

ونَ  ُ ريَّ تَخَ  IRH﴾؟فِيهِ ملََا يَ
حـق من اهللا تعملون به وتستندون عليه فيعطيكم  آخرهل عندكم كتاب أي (

 ) ؟وتتخريون نفسكم بام تشائونأل االختيار
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ـونأ﴿ ¢ مُ ْكُ مْ ملََا حتَ ةِ إِنَّ لَكُ يَامَ قِ مِ الْ وْ ةٌ إِىلَ يَ الِغَ يْنَا بَ لَ نٌ عَ امَ مْ أَيْ م ! مْ لَكُ ـلْهُ سَ
يمٌ  عِ لِكَ زَ ُم بِذَ  . ﴾؟أَهيُّ

يـوم إىل  لكمحق االختيار بعد وفاة النبي هو  ا أنعهدقد قطع لكم او ان اهللا (
 . )؟هلم يارسول اهللا من منهم يدعي ذلكفسأ؟ القيامة

الُ ﴿ عزّ وجلّ وقال  ¢ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ الَ يَ اـأَفَ   IQH﴾هَ
اهللا بقلب مفتوح جيد مـا يـرتبط بموضـوع الواليـة  آياتان من يتدبر يف أي (

ا فـال يقبـل أما اذا كـان القلـب مقفـال ومعانـد، مبارشة وغري مبارشةيات عدة آ
  )دلة حمكمةاحلقيقة مهام كانت األ

مْ ام ﴿ ¢ ِمْ فَهُ لُوهبِ ىلَ قُ بِعَ عَ ونَ الَ  طُ هُ قَ فْ  IRH﴾يَ
 مـراخلضوع والتسـليم ألثام واملعايص فمنعتهم من غلبت عىل قلوهبم اآلام (

 )اهللا تعاىل
مْ ﴿أم  ¢ هُ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ عُونَ  الَ قَ مَ  ؟ ISH﴾يَسْ
وهـي صـفة املنـافقني الـذين يظهـرون ؟ آخريقولون شيئا ويفعلون شيئا  ام(

 . )به فعال ايلتزمو الو هخيالفو املوافقة وااللتزام بكالم النبي ولكنهم
ندَ ﴿ ¢ ابِّ عِ وَ َّ الدَّ ينَ  اهللاِإِنَّ رشَ ذِ مُ الَّ بُكْ مُّ الْ لُـونَ الَ  الصُّ قِ عْ لِـمَ  *يَ ـوْ عَ لَ وَ

ريْ  اهللاُ مْ خَ مْ لَ اً فِيهِ هُ عَ مَ وْ أَسْ لَ مْ وَ هُ عَ مَ سْ ونَ ألَّ ضُ رِ عْ م مُّ هُ واْ وَّ لَّ  ITH﴾تَوَ
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سوء خلق اهللا الذين صموا اذاهنم عن سـامع احلـق أ انإىل  ية توضيحويف اآل(

عن فهم وادراك  غلقوا عقوهلمأهنم أل ،املحكمةاالدلة  لساهنم عن جواب عجزو
رفضـون احلـق مهـام العناد واهلو الذين ي أهل فهذه هي صفة احلقائق الساطعة

 . قامت احلجج والبينات عىل ذلك
ولكنه يعلم مد سيطرة  لو علم اهللا هبم خريا لفتح قلوهبم عىل احلقائق البينةو

كل احلقـائق  ابحيث لو اهنم استوعبو فيهم م الشيطانحكّ ـاهلو عىل قلوهبم وت
فـيام هـم عليـه مـن اجلحـود  املضـو، وعجزوا عـن ردهـا انكارها مل يستطيعواو

 !)واالنكار
يْنَا﴿ أم ¢ صَ عَ نَا وَ عْ مِ الُواْ سَ  . IQH﴾قَ
لغلبة اهلـو وحـب الـدنيا  بمعنى اهنم عرفوا احلقيقة ولكن خالفوها عمدا(

 . )عىل قلوهبم
لُ ﴿ ¢ لِكَ فَضْ اء وَ  اهللاِذَ ن يَشَ تِيهِ مَ ؤْ ظِيمِ  اهللاُيُ عَ لِ الْ ضْ فَ و الْ  IRH﴾ذُ
اده بـبع معرفـة اهللايكون عبثا وانام يكـون مـن  ال ة لطف اهليمامفالنبوة واإل(

حلججـه  االهليعـد االختبـارومـن ب بـاخللق هلم عن علـم ومعرفـة إمامباختيار 
فهل يطمع كل منهم ، هذه املسؤلية العظيمة واستحقاقهم لتحمل فيهونجاحهم 

هم فيه من حب للدنيا وانصـياع للهـو  ان يكون حجة هللا يف خلقه وهم عىل ما
 ) ؟الشيطاين
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 !؟اإلمامفكيف هلم باختيار  ¢
وهـي ، التي يريـدها اهللا فيـهوحتقيق مواصفاته  ماميستطيعون اختيار اإل فهل(

ان يـاتوا بمثـل هـذه  يقـدرون عـىل فهل، يستطيعها كل احد خصائص عالية ال
 )؟اخلصائص الربانية التي وهبها لعباده الذين اصطفاهم وطهرهم ورفع شـاهنم

 : لتي خيتص هبا حججه قائالبعض هلذه الصفات ا ×الرضا مامثم يورد اإل
 . ينكل وراع ال، ال جيهلامل ع اإلمامو ¢
 املعـنـه أل رشعيـة ان اإلمـام ال تصـعب عليـه مسـألة فمن تلك املواصفات(

 مجيعـا مـوراألد من قبـل اهللا يف مسدّ  انهإىل  باالضافة بالكتاب كله ظاهره وباطنه
 . والعلوم رفاومستجاب الدعوة فيام يسال ربه من املع

أي ال (، ال ينكـلفـ، عليهـا مانتـهاو اهللا حافظ لعهـدأي  )راع ال ينكل(وهو 
ولو اقتضــى ذلـك  واداء األمانة اهللا أمرعن تنفيذ ) جيبنأو  يرتاجع وال يضعف

 . )وكل ماخوله اهللا من فضله هأهلالتضحية بنفسه و
 . والعلم والعبادة، ادةوالنسك والزه، الطهارةوالقدس  معدن ¢
ية هللا واخلضـوع لقدسـاواملصب التي تتواجـد فيـه ركز امل يمثل مامان اإل أي(

 . والطاعة املطلقة هللا سبحانهوالتسليم  نابةواخلشوع واإل
 عـن الـدنيا عراضد واالزهال والتعبد هللا مع كامل كنسكام انه يمثل املصب لل

 . وزينتها وزخرفها
الـذي جيعلـه يف عن رسـول اهللا  نبوية بام ورثه عن ابائهال لوملعلوهو مستودع 

 ) غن عنهم يف هذا اجلانبمست بينام هو ينخراحلاجة اليه من قبل اآل ضعمو
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 . ولتباملطهرة النسل و خمصوص بدعوة الرسول ¢
مـن  فهـم سـبطيه هم من ذرية رسول اهللا÷ ويف ذلك بيان واضح ان األئمة (

حيـث متثـل  فعتها ومقامهـا العـايلر رسبعض من  ووهذا ه) عليها السـالم( فاطمة
اضـافة ملـا حازتـه مـن  من ذريتها ة واستمرار احلجية هللاماماجلسـر بني النبوة اإل

والـذي  املرتىضـ مـامالرسول املصطفى وزوجهـا اإلوالفضائل من ابيها املكارم 
 . )ان تكون سيدة نساء العاملنيإىل  ارتقى هبافوق مقام الصديقة مريم

يف البيت مـن قـريش ، وال يدانيه ذو حسب، ال مغمز فيه يف نسب ¢
، والرضـا مـن اهللا عـزّ وجـلّ ، والعرتة من الرسول، والذروة من هاشم

 . منافوالفرع من عبد ، رشف االرشاف
بمعنى ان اإلمام يكون طاهر االصالب واالرحام عرب االباء واالمهـات مـن (

احـد يف الرفعـة ال يدانيه و؛ م بعينههاجدادهم االوائل حيث يتعهدهم اهللا ويرعا
االجتامعية والشان يف االباء واالجـداد وعلـو مكـانتهم ومنـزلتهم عنـد واملنزلة 

 . )الناس
 البد ان يكون ماماإل نا بمعنى: ن هاشمالذروة مو يف البيت من قريشـ 

خلفـاء ان  الشـريفة املجمع عليها بني السنة والشيعة حاديثكام يف األمن قريش 
هم بني هاشم فهو وأعىل درجات قريش من هو بل ، من قريش كلهم رسول اهللا

ولذا ، عىل من قال ان اإلمام ينبغي ان يكون من قريش رداً ، اعالهم درجة ورفعة
تم لكونـه مـن  قد املؤمنني بان انتخاب اخلليفة االول مرياعتذر البعض ألعندما 
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 . اذا تركتم الثمرة وأخذتم الشجرة: ×قال هلم ف، قريش
 حاديـثواألوالكسـاء حـديث الثقلـني إىل  أشـارة: العرتة من الرسولوـ 

صهم باملصداق العميلخر التي تبنيّ األ حيث ينبغي   مقام العرتة الطاهرة وتشخّ
 . من عرتة الرسول ماميكون لإلان 

ما عنـده إىل  اضافةيف ازدياد من دون توقف  هو ماماإل ان علمأي : نامي العلمـ 
 .  ماموسيايت تو ضيح ذلك مفصال عند احلديث عن علم اإل السابق من العلم

ينبغـي ان يكـون أي  تام العلم: خر هيأنسخة  هذا وقد ورد يف حتف القول
حمدود وهو منسجم أو  وليس ذو علم سطحيمتكامال يف علمه عميقا فيه  ماماإل

 ) مع الرشح االول
 .  كامل احللم ¢
خيرجه الغضـب عـن  لزمام نفسه ال مالكا ان يكون مامان من صفات اإلأي (

التطـرف عـن الفهـم و وال ضـيق الصـدر، عن االنصـاف ال اهلوو، االعتدال
 . )والتعقل

 . ةاإلماممضطلع ب ¢
دمة من ايف الفصول القة حيث سيأيت توضيح ذلك ماماإل أمرمفوض اليه أي (

 . )إمامإىل  إمامعهد من اهللا ينتقل من هي ة مامان اإل
 .  عامل بالسياسة ¢
 ىلفهو عـ هاأمروحاجاهتا ومستلزمات صالح  األمةختفى عليه احوال  الأي (
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أو  يمكـن خداعـه اللـذا  ودوره املطلـوب منـه انجـازهبينة من مواقفه واعاملـه 

 . )االستفادة منه يف حتقيق مكاسب الظاملني
 . مفروض الطاعة ¢
رفضه أو  عىل العباد ليس هلم خيار يف قبوله من اهللا واجبة مامان طاعة اإلأي (

كام اوضـحته كثـري  هم اختيار اهلي وطاعتهم جزء من طاعة اهللا ئمةفاالنبياء واأل
 . )ياتمن اآل

 . حافظ لدين اهللا، ناصح لعباد اهللا، وجلّ  عزّ بأمر اهللا قائم  ¢
ينطلق من هدف واحـد هـو  واقواله وافعاله واهدافهيف سلوكه  مامان اإلأي (

اهللا واحلفـاظ  أمراقامة  هبا من اهللا عز وجل وهيالقيام بمهمته االسالمية املكلف 
عليها مـن قبـل احلكـام املنحـرفني  مام كل حتريف يطرأأ والوقوف عىل رشيعته

 . الذين يستخدمون الدين للدنيا وعلامء السوء
راع ، علـيهممشـفق ، ولعباد اهللا االخيار خاصـة عامةالرعاية لالمة  فهو دائم

ولـيس كـام يفعـل بعـض احلكـام ، حريص عىل سعادهتم، حلقوقهم ومصاحلهم
ُ يقوذِ يُ فَ  الذين يعادون شعوهبم  . وع واحلرمانم الذل واهلوان واجلهنَ

ة مامـهـي بعـض مـن مواصـفات اإل مـاموهذه الصفات التي يشـري هلـا اإل(
  .)ورشوطها
 :  IQH×ثم قال

يـؤتيهم مـن و، صلوات اهللا عليهم يوفقهم اهللاألئمة و إن االنبياء ¢
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 لفيكون علمهم فوق علم أه، حكمه ما ال يؤتيه غريهمو خمزون علمه
 . لزمانا

حازه  يكون متميزا عن علم اآلخرين بعمقه وسعته وبام ئمةبمعنى ان علم األ(
التـي اذن اهللا  وورثه من علم رسـول اهللا والـذي يتضـمن بعـض اخبـار الغيـب

من ابواب العلم عند احلاجة واملسألة بام  يفتح اهللا عليه وبام لرسوله االطالع عليها
 . )الرسالية يتناسب وشأن األمامة ومسؤلياهتا

القرانية التـي توضـح مـد علـم  ياته ببعض اآلحديث عىل ماماإل يستدلثم 
 : التالية كشاهد عىل قوله ياتباآلوحكمته  ماماإل

ي إِىلَ ا﴿: ] يف قوله تعاىل[كام ¢ ْـدِ ن هيَ ـأَفَمَ ـن الَ أَ  قِّ حلَ تَّبَـعَ أَمَّ ـقُّ أَن يُ حَ
يَ إِالَّ  ِدِّ   هيَ ْدَ ونَ أَن هيُ مُ كُ ْ يْفَ حتَ مْ كَ امَ لَكُ  . IQH﴾فَ

بام يؤتيه اهللا من العلـم واحلكمـة والتسـديد الربـاين والعصـمة  ماماإلان أي (
يكون قادرا عىل االرشاد للحق واهلد فيكون ذلك مـن خصوصـياته وصـفاته 

بمعنـى ان ، ين وتعلـيمهم وهـدايتهمخـرارشاد اآلإىل  حيتاج فيها الذاتية التي ال
 . )اكتساب كاآلخرينإىل  اهلداية هي صفة إهلية له ال حتتاج

ريْ ﴿: تعاىلو ه تباركلوقو ¢ َ خَ دْ أُويتِ قَ ةَ فَ مَ كْ ِ تَ احلْ ن يُؤْ مَ ااً وَ ثِريً   IRH﴾كَ
 والسـعة يف العقـل احلكمـةالعلـم و ان يؤتيه اهللا ماممن خصوصيات اإلأي (

 . )والقوة يف املنطق والبيان
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ـمِ  اهللاَإِنَّ ﴿: قوله يف طـالوتو ¢ لْ ـطَةً يفِ العِ هُ بَسْ ادَ زَ مْ وَ ـيْكُ لَ اهُ عَ ـطَفَ اصْ

اهللاُ مِ وَ سْ اجلِْ ا وَ اء وَ شَ ن يَ هُ مَ لْكَ يتِ مُ لِيمٌ هللاُ يُؤْ عٌ عَ اسِ   IQH﴾وَ
 بعـض وهو مامهي من الصفات الذاتية لإل السعة يف العلم والعقلبمعنى ان (

خـر التـي اضـافة للصـفات األ األمةلتأهيلهم لقيادة  حججه اهللا معمن لطف 
  .)ماماملناطة باإل املرحلة والوضيفة التبليغية تقتضيها

ـلُ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله لنبيه ¢ ـانَ فَضْ كَ لَـمُ وَ عْ نْ تَ ْ تَكُ ا ملَ كَ مَ لَّمَ عَ يْـكَ  اهللاِوَ لَ عَ
ظِيامً     IRH﴾عَ

نبيائه وحججه بعلم خاص من العلوم الغيبيـة أان اهللا خيتص ب ويف هذا داللة(
  .)اليهاالتي هي فوق قدرة البشـر يف الوصول اليها من دون اخبار اهللا وارشاده 

ذريتـه صـلوات اهللا و عرتتهو من أهل بيت نبيهاألئمة [وقوله] يف  ¢
مُ ا﴿: عليهم ـاهُ ـا آتَ ـىلَ مَ ونَ النَّاسَ عَ دُ ْسُ ـدْ هللاُ أَمْ حيَ قَ ـلِهِ فَ ـن فَضْ يْنَـآ آلَ مِ آتَ

لْك م مُّ يْنَاهُ آتَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ يمَ الْكِتَابَ وَ اهِ رَ ظِيامً اً إِبْ م  * عَ ـنْهُ مِ نَ بِهِ وَ نْ آمَ م مَّ نْهُ مِ فَ
عِري نَّمَ سَ هَ ى بِجَ فَ كَ نْهُ وَ دَّ عَ ن صَ   ISH﴾اً مَّ

حيـث فـتح ريح ان اهللا اختص ال ابراهيم بالكتـاب واحلكمـة ـصية تويف اآل(
 كـام علمه وحكمته ما ميـزهم عـىل النـاس يف العلـم والعقـلعليهم من ابواب 

بعض اسباب خمالفة الناس لالنبياء واالولياء وهو احلسـد هلـم ية عن تكشف اآل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٤٧) سورة البقرة: ١(
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الختصاص اهللا هلم باملقام والشأنية حيث يستويل عىل املخالفني روح الكرب وعدم 
يئته أن يكـون ت مشـكـام شـاءف، ال ان ارادة اهللا هي احلاكمـةا، اهللا مرالتسليم أل

 ملسو هيلع هللا ىلصة من آل حممـدمامفكذلك مشيئته يف ان تكون اإل÷ األنبياء من ذرية ابراهيم 
 . )؟فام الفرق يف ذلك

، رشح صدره لذلك، مور عبادهأل عزّ وجلّ ن العبد إذا اختاره اهللا ا ¢
 . اأهلمه العلم إهلامو، وأودع قلبه ينابيع احلكمة

ان اهللا سبحانه يؤهل حجته للقيام بمهمته الرسالية ويـزوده باسـباب  بمعنى(
ويمأل صدره باحلكمة ، ومن ضمن ذلك ان يـرشح صدره ويعطيه احللم نجاحها
  .)ويرزقه العقل الواسع ويلهمه العلم اهلاما، والفهم

عـن  )جوابـه ال ينحـرفأي ( هبـ وال حيـري، بعده بجـواب فلم يعي ¢
 .  الصواب

 ال يعجز عن جواب أي مسـألةومن خيتاره اهللا حلجيته اإلمام أو  النبي أي ان( 
العلم واوصل اليه من احلكمة و ستيعابدينية بعد ان فتح اهللا صدره إلأو  رشعية

 والتسـديد الربـاين هلـام االهلـيالاإىل  باالضافة ما يشاء الربانيةاملعارف والعلوم 
 . )الذي يشمل به اولياؤه وحججه

 الزلـلو قـد أمـن مـن اخلطايـا، دق مسـدّ موفّ ، دمعصوم مؤيّ فهو  ¢
 . خلقه ساعده عىلو، عباده خيصه اهللا بذلك ليكون حجته عىل، العثارو

معصـوما  مـامهو جلعل اإل انام ان هذا العلم والتأييد والتسديد الرباين بمعنى(



 ١٣١ .............................................................................. الربانیة القيادة
 مـاماإلأو  فلو كان النبـي، من االخطاء والزلل والعثارليكون حجة هللا عىل العباد

لزالت ، كثري االخطاء والعثرات الفكرية والشخصية، وفكرةأي كل يوم هو يف ر
ن الناس من ان يرتاجع عن موقفـه، هيبته ومكانته من النفوس اعتقـاده أو  وملا أَمِ

فال يستطيع عندها ان يـؤدي ، ولبقوا يف شك ووجل من افكاره ومواقفه، السابق
البد من العناية االهلية اخلاصة والرعايـة  ولذا، حجة هللا سبحانهأو  دوره كرسول

وهو عصمته مـن الوقـوع يف  الربانية حلجته لتمكينه من القيام بدوره املعهود اليه
 . )وتسديده يف اقواله وافعاله املعايص

 

لُ ﴿و ¢ لِكَ فَضْ اء وَ  اهللاِذَ شَ ن يَ تِيهِ مَ ؤْ ظِيمِ  اهللاُيُ لِ الْعَ ضْ و الْفَ  .IQH﴾ذُ
العطاء االهلي هو فضل من اهللا هيبه ملن يشاء من عباده كل بحسب دوره  هذاف(

ر يفعـل مـا يشـاء وال واملقـدّ  فله االرادة املطلقة اذ هـو اخلـالق والفاعـل ومقامه
 . )اعرتاض عىل حكمه

 

أو يكـون خمتـارهم هبـذه ؟ ونـهفهل يقدرون عىل مثل هذا فيختار ¢
 ؟ الصفة فيقدمونه

ت ليكون ياتوا بشخص بمثل هذه الشـرائط واملواصفاهل يستطيعون ان أي (
ة يمتلك هـذه املواصـفات فيكـون مامان يكون من اختاروه لإلأو  ؟ا للناسإمام

 . )؟فيختارون عندئذ واحدا منهم ماممنافسا لإل
وا  ¢ كتاب اهللا وراء ظهورهم كأهنم  ونبذوا، قاحل - وبيت اهللا -تعدّ
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 . فنبذوه واتبعوا أهوائهم، والشفاءاب اهللا اهلد تويف ك، ال يعلمون
 ةمامـوتركوا مـا جـاء يف كتـاب اهللا بشـان اإل جانبوا احلق وانحرفوا عنهأي (

هـو كالشـمس  ماماإلاذ ان ، يملك مثل هذه املواصفات لعلمهم بان خمتارهم ال
  .)ولكنهم تركوا كتاب اهللا واتبعوا اهوائهم، ختفى عىل احد الساطعة ال

نِ ﴿: وتعاىل أتعسهم فقال جلّ و ومقتهمفذمهم اهللا  ¢ ـَّ ـلُّ ممِ نْ أَضَ مَ وَ
نَ   مِّ دً ِ هُ ريْ اهُ بِغَ وَ بَعَ هَ مَ الظَّالِ  اهللاَإِنَّ  اهللاِاتَّ وْ ي الْقَ ْدِ نيَ ـالَ هيَ   .﴾مِ

، رغم علمهم به واهلد ان اهللا ذمهم باتباع هو انفسهم وتركهم للحقأي (
وكـانوا  بهم البصرية والتوفيقلفس واحكامهلتجاوزهم عىل ارادته  مقته اصاهبمو

  .)من الظاملني
تَعْس﴿: وقال ¢ م اً فَ لَ  لَـهُ لَّ أَعامَ أَضَ مـوَ    IQH﴾هُ
بعنـى قـد  فـذمهم اهللا ومقـتهم وأتعسـهموهو توضيح لقول اإلمام سـابقا (

  .)ةخرخرسوا الدنيا واآل
 

يبقـي ملخـالف حجـة  ال ×الرضا ماماحلق ان هذا احلديث عن اإلو
 . ةمامالواردة يف اإل حاديثروع األأدليل وهو من  وال
ة ومميزاهتـا تنـاول ماممثل هذا التفصيل الرائع يف توضيح شان اإلبو

يف حـديث بـديع يسـتحق  ÷ئمةصفات األ بعض ذكر الصادق ماماإل
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 :  ×قالف النقل والرشح

 . عن دينه أوضح بأئمة اهلد من أهل بيت نبيناعزّ وجلّ إن اهللا « ¢
ــحأي ان (  ــامل اهللا أوض ــه مع ــدود دين ــه  وح ــه ومكروهات ــه وحمرمات واجبات

نبيـه ومـن  عن طريـقلقران يكون مصداقا لورصاطه املستقيم الذي  ومستحباته
عرب احادهيم وعملهـم وذلك  بيت النبي أهلمن  املعصومني األئمة بعده حججه

 من اهللا ال يؤخذ إالّ  ان دين اذ، من غريهم آخر وليس عن طريقوسنتهم  وهدهيم
ومنه حديث الثقلـني املجمـع عليـه  حاديثاأل كام ورد يف كثري من حجتهكتابه و

  .)عند السنة والشيعة
 . عن سبيل منهاجهأبلجبهم و ¢

الواضـح السـبيل عن  ئمةاألبكشف ان اهللا  واملراد، أوضحأو  كشف: ابلج( 
فلـوال وجـود ، والوسيلة لـذلك رضوانه حيث جعلهم الطريق اليهإىل  للوصول

 . )جتتمع كل ير له االحقية واالفضلية اراء ومذاهب الإىل  احلجة لتفرق الناس
 . فتح هبم عن باطن ينابيع علمهو ¢

عرب احادهيم  ×لعباده عن طريق األئمة واملعرفة العلم ان اهللا فتح ابوابأي ( 
 . )لدين والدنياا أموروارشادهم وهدهيم يف 

طعـم حـالوة  جدَ وَ  هإمامواجب حق  ملسو هيلع هللا ىلصمة حممدأمن  رفَ فمن عَ  ¢
لِم فضل طَ ، إيامنه  .  إسالمه الوةوعَ

له وعرف مقامه ودوره يف اهللا بمعنى ان من عرف اإلمام بصفاته التي اعطاها (  
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وحالوته يف قلبه  يامنوجد نور اإل، وهنيهه أمرحقوقه واتباع  ثم قام برعاية، األمة
بام هيديه اهللا اليه من سبل الطاعة واملعرفة واالستقامة والتدين الصـادق والعبـادة 

 . تعاليمهم وارشادهممن خالل  الصحيحة الواعية
 

حيث ) والقبول والبهجة احلسن: الطالوة( تبني له كامل االسالم وحسنهكام يو
نحـو اهلـد  للنـاس ليكـون دليلـه ومرشـده إمـامأو  ن نبيم حجةجعل اهللا له 
 . )واالستقامة

 

ـ، ه خللقلامعَ  مامنصب اإل تعاىلو ن اهللا تباركأل ¢ ة عـىل وجعله حجّ
 . طاعته أهل

بـالعلم  بـني النـاس راومشـهحجتـه انه جعل  فمن لطف اهللا ورمحته بعباده( 
والتقــو معروفــا بالزهــد ، متميــزا بــالفكر واملنطــق واحلجــة والبيــان والتقــى

 . )ليعرفه الناس مجيعا، ا وزخرفها والطمع يف مواقعهاواالعراض عن زينة الدني
 . ور اجلبارن نوغشاه م ألبسه اهللا تاج الوقارو ¢
لفخفخة وشـكليات اعطاه اهللا اهليبة والوقار يف القلوب من دون مظاهر اأي (

ممـا  والسـلوك واخللق حسن السمته من نور اضفى عليهكام . الزعامة والرئاسة
 . )تنقاد له اختيارا قلوب العباد جعل
 . وال ينقطع عنه موارده السامءإىل  يمد بسبب ¢

 ترد لـه دعـوة ال واهلامهه ولطفه دبحبل اهللا وتسدي موصولان اإلمام  بمعنى( 
 . )لةواملسأ اهلي عند احلاجةوياتيه املدد 



 ١٣٥ .............................................................................. الربانیة القيادة
اهللا سبحانه يمد حجته بمعنى ان ) مواده ينقطع عنه ال( خر وردأنسخة ويف 

  .)بالعلم والعون كلام احتاج لذلك
 عامل العبـاد إالّ اوال يقبل اهللا ، سبابهاال ينال ما عند اهللا إال بجهة و ¢

 . بمعرفته
وال يبلـغ الـدرجات  ولطفـه هتوفيق اهللا وهـداإىل  عنى ان املؤمن ال يصلمب( 
اذ هـو من خالل االقتداء به واالهتداء هبديه  ة االخريف الدنيا واآلية العالية يامناإل

  .رضوان اهللا وفضلهإىل  يمثل رصاط اهللا املستقيم الذي يوصل
عامل العباد من دون دليل وحجة ال يتحقق فيها رضا اهللا فتكون كالسهم أ فان

نسـان إىل ولـذا حيتـاج اإل، الطائش الذي ال يصيب اهلدف رغـم اجلهـد والعنـاء
 إمامأو  لتحقق اعامله رضا اهللا وهذا ال يكون من دون وجود نبيرشاد واال دايةاهل

 .)اهللاإىل  هادي
، ومعميـات السـنن، ىبسـات الـدجتلفهو عامل بام يرد عليه مـن م ¢

 . ومشبهات الفتن
 أي ان اإلمام بعلمه الواسع يوضح للناس احلـق مـن الباطـل فيـدفع عـنهم(

 حبل نجاةفهو ، جتاهات الفكرية املنحرفةواالملذهبية الفتن او االلتباسات الدينية
طمسـها  يف الباطـل أهـللسنن النبوية واالهلية التي سـعى افهم عرّ هيدهيم ويهلم 

 . كامله ومجاله ونقائهإىل  ليعود الدين
 التفصيلية يكون قادراتفاصيل الدين وسننه واحكامه ب كام انه من خالل علمه

 حال عمليا ينسجم مع األمةتي تعرتض شاكل االجتامعية والسياسية العىل حل امل
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  .)متطلبات الواقع ونصوص الرشع وقوانينه
مـن ×تعاىل خيتارهم خللقه من ولـد احلسـنيو فلم يزل اهللا تبارك ¢

يــرىض هبــم خللقــه و، وجيتبــيهم كيصــطفيهم لــذل، إمــامعقــب كــل 
 .  ماماإنصب خللقه من عقبه  إمامىض منهم كلام م، ويرتضيهم

 رضفال يمكن ان ختلو األ، ينقطع طف اهلي بعباده اللك ماموجود اإل أي ان(
 وبقي يف ذريته× بابراهيم أة الذي ابتدماممن حجة هللا والبد من استمرار خط اإل

حتـى نبي بعد رسـول اهللا  ذ الإ ×ذريته عرب فاطمةإىل  ومنه انتقل رسول اهللاإىل 
إىل  الراحـل ماماإل وصية مناحلسني بارادة اهللا واختياره وبال ماماستقر يف ذرية اإل

  .)السابق ماماهللا من بعد اإل تارهالذي خي ماماإل
هيدون  أئمة من اهللا، ة عاملاحجّ و، امإماما قيّ و، اا نريّ هاديو، يناام بَ لَ عَ  ¢

 . به يعدلونو باحلق
 السـابق يكـون واضـحا يف مـامنه اهللا من بعـد اإلالذي يعيّ  مامأي ان هذا اإل(

لشـك واالشـتباه ل اومقامه الديني واالجتامعي بام ال جيعـل مكانـعلمه وحكمته 
لَم الظاهر، فيه إىل  نه اهلدايـةشأ املنارة املضيئةأو  فهو واضح معروف للناس كالعَ
 . )هأمرطاعته وامتثال إىل  والدعوة اهللا

فهؤالء ( العباد يدين هبدهيم، خلقه ورعاته عىل، دعاتهو حجج اهللا ¢
، يمثلون احلجية هللا عىل عباده يف دعوهتم اليه وتبليغهم باحكامـه ئمةاأل

 . سبل رضوانهإىل  وارشادهم
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معنى ان العمل هبدي األئمة وسريهتم وطريقتهم يعتربهـا اهللا دينـا مقبـوال ب(

واملبلغني عنـه الـذين جعـل اهللا طـاعتهم كطاعتـه  خلقهإىل  هنم حججهأل عنده
  .)ومعصيتهم كمعصيته

@.  IQHدكتهم التالوينمو برب، البالد بنورهمتستهل و ¢
بوجود اإلمام وارشـاده تزدهـر باهلـد والعلـم واخلـري  االسالم ان بالدأي (

 . الشامل وما يفيض اهللا عليهم من فضله ولطفه
وعدلـه  مـاماإل كام ان اخلريات والربكات االهلية تنمو وتتضاعف بربكة وجود

 اتبـاعبربكة  األمةعىل الواسعة واملراد ان اهللا ينزل نعمه ورمحته ، ايته وارشادهدوه
  .)دلاالع ماماإل

 . صابيح للظالممو، ناماهللا حياة لأل جعلهم ¢
ة خريف الدنيا واآلللناس معنى ان اهللا جعل األئمة سببا لعيش احلياة السعيدة (ب

ان اهللا يكشـف  كـام المـا وتيهـا يف اجلهالـة والسـفاهةظولوالهم لكانت احليـاة 
التـي  واالنحرافات املذهبية شادهم وهدهيم الظلامت الفكريةربواسطة األئمة وا

  .)ل احلرية والعدالة والعيش الكريمبلناس سا ليجدع تحتيط باملجم
@.  مودعائم لالسال مفاتيح للكالمو ¢
 فوق كالم الناس ملـا يتضـمنه مـن حكمـة وهـد× بمعنى ان كالم األئمة(

 بسبب انشغاهلم يف الـدنيا للناس افاقا من املعرفة والعلم مل يعرفوهاشاد يفتح ارو
 من فنيمنعها من قبل الظاملني واملتعسّ أو  بسبب طمسهاأو  ةخرتهم عن اآلغفلو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) التالد: أي النعم. ١(
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  .من علامء السوءأو  اجلور حكام
سالم يف عدله وقيمه اليمثلون االركان االساسية التي يقوم عليها ا ÷األئمة ف

دور أو  بام حازوه من علم وبـام جعـل اهللا هلـم مـن وضـيفة والفردية امعيةتاالج
 .)قيادي لالمةترشيعي و

 .هللا عىل حمتومهاا جرت بذلك فيهم مقادير ¢
وامتحـان العبـاد  رضلـه يف األ اهللا جعل من سننه وجـود احلجـةبمعنى ان (

  .)وقضاءه وقدره ردهم فهكذا كانت ارادتهأو  بقبوهلم
 . والقائم املرجتى، واهلادي املنتجى، املرتىض جبهو املنت اإلمامف ¢
اذ هو اعلم بخلقه فيام خيتار  من قبل اهللا سبحانه يمثل االختياراالهلي مامفاإل(

أي من خلقه  اهوانتج حيث اختاره بعلمه واختصه بعنايته، همرأل منهم ويصطفي
، االرسار وايـداع باملناجـاة املخصـوص رسـالـ صـاحبأو  ىجعله عبده املنتج

، العلـم اللـدين هـابـالعلوم التـي يمنحهـا حلجتـه ومن قد اختصـه ان اهللا بمعنى
لعبده بـاالطالع عليـه  اهللا باملقدار الذي ياذنوخبار الغيب بعض اب ومنهامعرفته

املرسـى إىل  سيام فيام يتعلق بشؤون وضيفته ودوره الرباين يف قيـادة سـفينة احليـاة
  .)ه وعنايتهأمران تصل اليه ب اهللا التي يريد

يف و، يف الـذرحني ذرأه، اصطنعه عـىل عينـهو، اصطفاه اهللا بذلك ¢
 .  الً قبل خلق نسمة عن يمني عرشهظ، راهبالربية حني 

وهو العامل الذي يشـري  أي اختاره اهللا وهو يف عامل الذر :اصطنعه عىل عينهـ 
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يـة الــرشيفة آدم االقرار له بالوحدانية كـام يف اآل نياليه القران بأن اهللا اخذ عىل ب

تَ  مْ أَلَسْ هِ سِ ىلَ أَنفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ مْ وَ تَهُ يَّ رِّ مْ ذُ هِ ورِ هُ ن ظُ مَ مِ نِي آدَ ن بَ بُّكَ مِ ذَ رَ إِذْ أَخَ ﴿وَ
ذَ  نْ هَ نَّا عَ ا كُ ةِ إِنَّ يَامَ مَ الْقِ وْ ولُواْ يَ قُ ا أَن تَ نَ دْ هِ الُواْ بَىلَ شَ مْ قَ بِّكُ افِلِنيَ بِرَ   IQH﴾ا غَ

اختصّ حجته بموقع خاص عـىل يمـني العـرش يف  كام اصطفاه كذلك حينام
م له امتيازات ربانيـة ، عامل الذر قبل ان خيلقه يف عامل الدنيا وهو مكان معنوي مكرّ

مفهوم معنوي يتعاىل عن له  ال يعلمها اال اهللا وتتناسب مع مفهوم العرش والذي
املادية الدنيوية التي هلا قوائم وهيئة حمددة فتعاىل اهللا ان املادة فهو ليس كالعروش 

  .)مكان ليجلس عليه كام جيلس احلكام عىل عروشهمأو  حيّزأو  يكون له شكل
 

 . وانتجبه لطهره اختاره بعلمه، يف علم الغيب عنده باحلكمة واً بُ حمَ  ¢
 ارادته ومشيئتهلقه فهكذا اقتضت أي حماطا بحكمة اهللا يف مقاديره وقضائه خل(

 ثـم، حيث اختاره عن علم بعقول العبـاد وطبـائعهم وقابليـاهتم وخصائصـهم
ـرا مـن الزلـل أو  عصمهأي  وانتجبه لطهره، وفضلهاعطاه من علمه  جعله مطهّ

  .)والذنوب
، ومصـطفى مـن آل ابـراهيم، خرية من ذريـة نـوحو، بقية من ادم ¢

 .  ملسو هيلع هللا ىلصمدحممن عرتة صفوة و، ساللة من إسامعيلو
إىل  شجرة واحدة متتد مـن آدموهي شجرة النبوة  من ر حجتهااهللا اخت انأي (
  .)عليهم السالم مجيعاً ( ذريتهإىل  حممدإىل  ابراهيمإىل  نوح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ١٧٢) سورة االعراف: ١(
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  .يكلؤه بسرتهو حيفظه، ل مرعيا بعني اهللامل يز ¢
تشمله يف  من قبل خلقه كام هتشمل ماملإلبمعنى ان حفظ اهللا ورعايته وعنايته (

  .)ه بارادة واختيار وعنايةأمرحيث يدبر ، حياتهمجيع مجيع 
  .همطرودا عنه حبائل إبليس وجنود ¢
أي ان اهللا جعل من لطفه وعنايته باإلمام ان بحفظه من رش الشـيطان وكيـده (

مـن نوراملعرفـة حجتـه  يغويه وذلك بـام القـى يف قلـبأو  هلّ ضان ي عفال يستطي
  .)واهلداية والتسديد الصلبةاالرادة و والعقل واحلكمة يامناإلو

 .  مدفوعا عنه وقوب الغواسق ¢
ِّ ﴿كام يف قوله تعال . والغاسق الليل املظلم، دخول الظالم(الوقوب  ـن رشَ مِ وَ

قَبَ  ا وَ قٍ إِذَ اسِ اجلـن رش واملـراد ان اإلمـام حمفوظـا بلطـف اهللا وعنايتـه مـن  ﴾غَ
  .)يف الليل والنهار واالنس

 . كل فاسق نفوثو ¢
ـدِ ﴿: النفوث كالنفخ كام يف قولـه تعـاىل( قَ ـاتِ يفِ الْعُ اثَ ِّ النَّفَّ ـن رشَ ﴾ حيـث مِ

 مـن رش الشـياطني مـن حمفـوظ مـامواملـراد ان اإل، يستعني به الساحر يف سحره
النـاس وحتريـك  عـىل عقـول تـاثريحتريكهم اهلـاديء واخلفـي يف الأي نفثهم و

حمفـوظ مـن كيـد السـحرة كـام انـه  م نحو ارتكاب املعـايص والـذنوبشهواهت
  .)وشياطني االنس واجلن

 . السوء روفا عنه قوارفـمص ¢
رف عن اإلمام كل هتمة سوء ـواملراد ان اهللا يص، التهمةهي قرفة قوارف مجع (
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هـو  ماماإلأو  فالنبي عار عليه عمله وتبقى وصمةأو  يء اليه من خالل نسبهـتس

  .)االقوالأو  سمعته من االعاملال يوجد ما يلطخ رقة ـكالصفحة البيضاء املش
  .تحمجوبا عن اآلفا، مربءاً من العاهات ¢
يء الـيهم ـمن لطف اهللا بانبيائه واوليائه ان ال جيعل يف اجسامهم عاهة تسـف(

 . لالمة مهتاديوق مدعوهت اجتامعيا فتؤثر يفأو  ياسنف
اض مـراإلمام يكون بلطف اهللا بعيدا عن العادت السيئة التي تسبب األ كام ان

يف بدنه  امعاف نسانالقيادة واإلمامة ان يكون اإل ان من رشوط اذ، النفسية والبدنية
 . )قيادة سليمة ملا يريده اهللا منه األمةونفسه ليتمكن من قيادة 

الت ¢  . مصونا عن الفواحش كلها، معصوما من الزّ
عن الفواحش  هازّ نم نسانالربانية ان يكون اإل ةماماإلأو  رشوط القيادةفمن (

وهذا ما يشمله عناية ، وزينتها وهلوها املحرمة واملعايص واخلوض يف لذائذ الدنيا
عصمة ليست قهريـة يكـون ، االثام لكتعصمهم من حيث يئه يالواهللا باحبائه وا

كذلك خلرج عن مفهـوم  مرلو كان األ واالّ ، جمربا عىل فعلها رغام عنه مامفيها اإل
خلقـه ولكـان  نـه سـيكون جمبـوال عليـهأل ماملإل اية وملا كان ذلك امتيازـرشبال
دين منخلق املالئكة ك ولكـن ، واملعصومني تكوينا من االخطاء شهواتال املجرّ

ونتائجهـا  مـورر عواقـب األيقـدّ  ذيمن خالل العقل املنفـتح الـ ةعصمة ومنع
 من خالل النفس املؤمنة التي يغلب عليها حب اهللاوخروية واألالدنيوية واثارها 

االرادة مــن خــالل و، ة مــن ســخطه واعراضــهيواخلشــ ضــاتهمرإىل  ســارعةملاو
احلفـظ إىل  باالضـافة، مـات االهليـةفعـل املحرّ دون  التي حتول والعزيمة الصلبة
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يعـرف  فمـن، املخلصني يف هدايتهم وتسديدهم هي الذي يشمل اهللا به عباداالهل
املـوت ال يقـدم عليـه يف الظـروف إىل  ربه سـينتهي بـهـمثال ان السم الذي سيش

يء بعد موتـه عـالوة عـىل ـذلك لن ينفعه بشألنّ  لو اعطي الدنيا كلهاوالطبيعية 
مـن  ئمـةوكـذا هـو احلـال يف عصـمة األ خرويأ عقابمن  كمايرتتب عىل ذل

املادية واملعنويـة واثارهـا يف  دراكهم الكامل لنتائج املعايصالذنوب واملعايص إل
  .)ةخرالدنيا واآل

ضل فلعلم والوامنسوبا إىل العفاف ، هِ اعِ فَ يف يَ  معروفا باحللم والربّ  ¢
 . عند انتهائه

سـتقامة بـاالتزان واال ان يكـون معروفـااملنتجب من اهللا  مامفمن صفات اإل(
ال ايفـع قي( اوائل سنه منأي منذ يفاعه  والسلوك الصالح واملسارعة لفعل اخلري

يشـهد لـه النـاس بـالعلم والفضـل  كـام؛ )الغالم إذا شارف االحتالم ومل حيـتلم
 . )هناية عمرهيف طوال حياته حتى  والعفاف

 . صامتا عن املنطق يف حياته، مسندا إليه أمر والده ¢
 مرألفمن سنن اهللا ان ال يتصد ل، ة بعد موت والدهماممر اإلينتقل اليه أأي (
هـد ن رحيله عن الـدنيا عُ اوح السابق مامة اإلفاذا انتهت مدة حيا، واحد إمامإالّ 
املكلف هبا كحجة  يةاإلمام الذي يليه من ابنائه فيقوم باملسؤولية االهلإىل  ةمامباإل

من العلـم واحلكمـة  ته كانت موجودة مسبقاإمامت رغم ان مقدما، هأرضهللا يف 
مل يكـن ة مامـبالتصدي لإل ذن االهليإلاال ان ا واحللم والفهم والقدرة عىل البيان

  .)حاصال
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، إىل مشـيئته إىل ان انتهـت بـه مقـادير اهللا، فإذا انقضت مدة والده ¢

، ىـفمضـ وبلغ منتهى مدة والـده حجتهجاءت االرادة من هللا فيه إىل و
 . أمر اهللا إليه من بعده صلو

يؤدي دوره بعد ان ، والدهأي السابق  مامفعند متام العمر وحضور االجل لإل(
مر اهللا باالخبار عن احلجة الـذي يليـه مـن بعـده ياتيه أو، الذي كان معهودا اليه

املكلف حديثا بـدوره يف  مامعند ذاك يقوم اإل، ليخربه ويعهد اليه باالمانة الربانية
 . )مسئولياهتا اجلسيمةو بلوازمهااداء احلجية هللا وااللتزام 

ـو ده دينهوقلّ  ¢ ) هأمرالقـائم بـأي ( قيّمـهو، عبـاده عـىلة جعلـه احلجّ
 . واتاه علمه أيده بروحهو، يف بالده وخليفته

ــ( ــة مــامف اإلأي بعــد تكلّ ة مامــواالضــطالع بحمــل اإل باملســئولية الرباني
يمده اهللا مـن الطافـه وفضـله بـام يعينـه عـىل اداء عند ذاك  مومة عىل الدينوالقي

التـي  إلمامـةلالتكليف من العلم والتسديد واالهلـام وبقيـة االمتيـازات االهليـة 
  .)يتناوهلا احلديث

 . أنبأه فصل بيانهو ¢
بمعنى ، أي البيان القاطع الوايف احلاسم الذي ال يعلو عليه يشء: فصل البيان(

الذي يميز احلـق عـن  البيان والقول الفصل يؤتيهو دينيعلمه من علمه اللّ ان اهللا 
لِ ﴿ كام يف قوله تعاىل الباطل ــَزْ وَ بِاهلْ ا هُ مَ لٌ وَ لٌ فَصْ وْ هُ لَقَ القـول القـاطع أي  ﴾إِنَّ

 . )الذي ال خالف فيه
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  .هأمروانتدبه لعظيم ، واستودعه رسه ¢
املوضوعات التي  اهللا هو أي جعل عنده رسه واملراد بعبارة رسّ استودعه رسه (

اخبار الدنيا ومـا وما سيكون من  فيها مامة كتكليف رباين ودور اإلمامترتبط باإل
بـام جيعـل ، رـخمتصـأو  مفصـل املتعلقة هبا بشكل حداثالوا مورألاتؤول فيها 

 رضاهللا يف األ يقوم به يف التمهيد حلكم الذي عارفا بمهمته ودوره املرحيل ماماإل
 اهللا ديـن قسطا وعدال وينشـر رضسيمأل األالذي ، املهدي املنتظر ماماإليد  عىل

ه بفـارغ ووينتظـر يها مجيعا عن املخلص االهلـأهلالتي يبحث  رضيف ربوع األ
  .ظلام وجورا رضاأل امتالءبعد  الصرب

يعهـد أي  االهلية ينتدبـه اهللا ةعىل مسئوليته ودوره يف املسري مامبعد اطالع اإلو
وامـره أعبـاده يف والوصل بني اهللا حلقة أو  اخللقإىل  مندوبه باإلمامة ليكون اليه

 . IQH)هونواهي
 

 أهلوجعله حجة عىل ، ام خللقهلَ نصبه عَ و، هفضل بيان علمأنبأه و ¢
 . دينه هلوضياء أل )زمانه أهلأي ( عامله
شخصـية  يصبحزاده من ابواب العلم ومن اسباب احلصول عليها حتى أي (

االجتامعـي  هكه وعملـومتميزة عن سائر الناس يف علمه وزهـده وعبادتـه وسـل
لـوازم احلجيـة  فمـن الفضل بـني النـاسو مشهورا بالعلم بحيث يكون معروفا

 . )والدين يامناإل أهلمعرفة الناس بفضله وعلمه لينتفعوا من فيضه سيام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) انتدبه: أي دعاه وطلب منه ان يكون مندوبه إىل خلقه. ١(
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 م عىل عبادهالقيّ و ¢

القـائم  احلجةبمعنى ان من مهمة ، الناس ومدبرهم أمورهو القائم عىل القيم 
أو  الرسـاالت السـامويةواهللا وهنيه لعباده سواء عن طريق الكتب  أمرايصال هو 

إىل  وتدبري شؤون العباد يف هـدايتهم وسـريهم عن طريق اقواله واعامله التبليغية
 . اهللا

 

  :وردت العبارات االخرية كام ييل خرأويف نسخة 
تخبأه اسـو، هاستحفظه علمـو، استودعه رسه، به إماما لهريض اهللا «

اسرتعاه و ،)حلكمتـه بمعنى جعله حمال، هأودع عند: حكمته استخبأه( حكمته
 ،)دينه وكلفه بمهامه الربانيـة يف تبليغـه وتطبيقـه أمر رعاية أي عهد اليه( لدينه

الوصـل اره وجعله إمامـاً للعبـاد ليكـون حلقـة تأي اخ( انتدبه لعظيم أمرهو
فرائضــه و أحيــا بــه منــاهج ســبيلهو ،)اوالــرابط بــني اهللا ســبحانه وخلقــه

جعل بعهدته اقامة االحكـام والفـروض والواجبـات والنـواهي أي ( وحدوده
  .IQH»)الدين أموراملتعلقة ب

   .ري أهل اجلدلبحتو، فقام بالعدل عند حتري أهل اجلهل ¢
دور إىل  واملقصـود هواالشـارة، نـهيحتسـينه وتزيأي : اخلـطأو  حتبري الشـعر(

اجلدل بتحسني وتزين كالمهم وشبهاهتم للنـاس هبـدف  أهلعندما يقوم  ماماإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ٧٤/٣٥١) البحار: ١(
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التصـدي هلـم  وعندئـذ هـ مـاماإل من مهـامفإن  حرفهم عن رصاط اهللا املستقيم
 . )واظهار باطلهم وزيف كالمهم

، )الواضـح البـني أي( باحلق االبلج، الشفاء النافعو، بالنور الساطع ¢
ى عليـه ـالـذي مضـ عـىل طريـق املـنهج، جالبيان الالئح من كل خمرو

 . الصادقون من آبائه
البينـة ونام يتم عرب احلجـة ا صحاب املذاهب املنحرفةأل لدحضهذا ا انأي (

شف زيف الباطل تكي توالرباهني املحكمة الاملعتمدة عىل العلم والدليل املنطقي 
يسري عـىل مـنهج  ماماإلف، ةاالعجازي واخلوارقباملعاجز أو  وليس بالقهر والقوة

هـو  االصلالسابقون يف التسليم لسنن اهللا والعمل بمقتضاها واال لو كان  ئمةاأل
اهللا مجيـع الكفـار  االعتامد عىل املعاجز لفعل رسول اهللا ذلك اذ بدعوة منه هيلـك

 مـاماملـؤمنني يف معاركـه واإل أمـريولفعل ذلك  رضافقني واملفسدين يف األنوامل
دراكهم معنى خلق الدنيا يفعلون ذلك إل ولكن حجج اهللا ال، احلسني يف كربالء

  )واالبتالء االهلي فيها
وال ،  غـويده إالّ حـوال جي، العامل إالّ شـقي فليس جيهل حق هذا ¢

 .  IQH» وعال اهللا جلّ  عىل يصدّ عنه إالّ جريّ 
العـامل بشـؤون الـدين والـدنيا بعـد  ماماإل حجة اهللا ان الذي يقف بوجهأي (

أي وال جيحد فضله ، هو شقي بعيد عن طاعة اهللا ورمحته انام اتضاح فضله وعلمه
وال يقف يف وجهه ويتصد حلربـه اال . اغواه الشيطان فاتبع سبيله ينكره اال من

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٠٣، الكايف: ١٨/١٨) الغيبة للنعامين: ١(
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 . )متجريء عىل اهللا من اصحاب النار

اخلصـائص  الصادق الذي يوضح بعض مامهنا انتهى حديث اإلإىل 
خر املتعلقة هبذا األ حاديثة مع وجود عرشات من األماماجلامعة لإل

خـر التـي تتحـدث عـن علـم املوضوع سيايت بعضها يف الفصول األ
وقبل االنتهاء من هذا الفصل نزينه ببعض ماورد . وخصوصياته ماماإل

واملهمـة  رةـملختصـا هأحاديثيف بعض  املؤمنني وسيد الوصيني أمريعن 
 . التي حباهم اهللا هبا ومكانتها الساميةة ماماإل منزلة عن
  

 : ه قالنّ أ ×املؤمنني  أمريعن 
ةُ  نُ نَح« ¢ رَ جَ ةِ ـالنُّ  شَ  . بُوَّ
(علـيهم  أي أن شجرة النبوة التي متتد مـن آدم إىل نـوح إىل إبـراهيم إىل حممـد(

ساللة واحدة انتخبها اهللا فجميع االنبياء هم من  ل البيتآتنتهي عند  السالم مجيعاً)
نُو إِنَّ اهللاَ﴿: كام قال يف كتابه الكريم واصطفاها لقيادة البرشية مَ وَ ى آدَ ـطَفَ  اً حـاصْ

ِنيَ  املَ ىلَ الْعَ انَ عَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ اهللاُ وَ ن بَعْضٍ وَ ا مِ هَ عْضُ ةً بَ يَّ رِّ لِيمٌ  ذُ يعٌ عَ مِ  IQH﴾سَ
ى ﴿: قولهوكام يف  وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ إِبْ ن نُّوحٍ وَ مِ نكَ وَ مِ مْ وَ هُ يثَاقَ نَ النَّبِيِّنيَ مِ ا مِ نَ ذْ إِذْ أَخَ وَ

لِ  ا غَ يثَاقً م مِّ نْهُ ا مِ نَ ذْ أَخَ مَ وَ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ عِ هل البيـت يمثلـون االمتـداد فأ IRH﴾اً يظوَ
لعلمهـم وتقـواهم وهـم الـوارثني  ةمامـلإلهلذه الشـجرة يف االنتخـاب االهلـي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٤) سورة ال عمران: ١(

 .  ٧) سورة االحزاب: ٢(
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 . )جيناهتم الوراثيةواإليامنية صائصهم وخ
َطُّ  ¢ حمَ الَةِ  وَ سَ  . اَلرِّ
أي املكان الذي استقرت فيه الرسالة أو وصل فيه الـدين إىل مسـتقره ومتـام (

ا إمامـبـأمر اهللا فكـان  ×عيلإىل  ولذا عهد هبا، نبي بعد رسول اهللا ذ الإأحكامه 
كـام  من ذرية عيل وفاطمـة(عليهام السـالم) ةماماإل ثم كانت للمؤمنني من بعده

 . )كانت النبوة تنتقل من اصالب االنبياء من قبل
ْتَلَفُ  ¢ خمُ ةِ  وَ  . املَالئِكَ
 ÷بيـوهتم  تيه يفيأرسول اهللا انام كان يت يأأي أن املالئكة والوحي الذي كان (
 أمـريوقد اختصـهم رسـول اهللا بـالعلم والفضـل سـيام  ال الرسول وذريته فهم

 أمري حديثحتى ساعة رحيله عن الدنيا كام يف  املؤمنني الذي تعهده منذ الطفولة
 : قائال يف هنج البالغة× املؤمنني

دْ « قَ تُمْ  وَ لِمْ عِي عَ ضِ وْ نْ  مَ ـولِ  مِ سُ ـةِ بِال هللا رَ ابَ رَ يبَـةِ لا قَ رِ لَةِ نـملَـاوَ  قَ ـةِ اخلَ  زِ يصَ ، صِ
نِي عَ ضَ ج يفِ  وَ هِ حَ ا رِ نَ أَ لِيدٌ  وَ نِي وَ مُّ ـد إِىلَ  يَضُ هِ صَ ي، رِ نـِ نُفُ كْ يَ ـهِ  يفِ  وَ اشِ ـنِي، فِرَ سُّ مِ يُ  وَ

هُ  دَ سَ نِي، جَ مُّ يُشِ هُ  وَ فَ رْ انَ ، عَ كَ غُ  وَ ضَ مْ ءَ ـَّلشا يَ مَّ  يْ نِيهِ  ثُ مُ قِ لْ ا، يُ مَ ـدَ  وَ جَ ـةً  يلِ  وَ بَ ذْ  يفِ  كَ
و ط الَ وَ ، لٍ قَ ةً خَ ن لَقَدو: ×قال أن إىل، لٍ فِع يفِ  خطأ صغريا)أي ( لَ هُ  تُ كُ بِعُ تَّ بَاعَ  أَ  اِتِّ

يلِ لا صِ رَ أ فَ هِ  ثَ ر، أُمِّ عُ يَ لِّ  يفِ  يلِ  فَ مٍ  كُ وْ نْ  يَ امً  قِهِ الَ أَخ مِ لَ أو، عَ ينِ يَ رُ ق مُ اءِ بِاالِ د، بِهِ  تِدَ لَقَ  وَ
انَ  رُ  كَ َاوِ لِّ  يفِ  جيُ نَةٍ  كُ اءَ  سَ رَ اهُ  بِحِ أَرَ اهُ  الَ وَ  فَ رَ ي يَ ِ ريْ ْ و، غَ ع ملَ مَ يْتٌ  جيَ دٌ  بَ احِ و وَ ئِـذٍ يَ  يفِ  مَ

َ  مِ الَ سْ إلِ ا ريْ ولِ  غَ سُ جيَةَ و ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رَ دِ ا خَ نَ أَ امَ  وَ ـالِثُهُ ، ثَ ـورَ  أَرَ حالـ نُ ـالَةِ او يِ وَ سَ ، لرِّ
مُّ  أَشُ يحَ  وَ ةِ ا رِ لَقَد، لنُّبُوَّ ع وَ مِ ةَ  تُ سَ نَّ يا رَ ـنيَ  طَانِ لشَّ لَ  حِ ـزَ حالـ نَ يـ يُ وَ لَ لْـتُ ، هِ عَ قُ  فَ
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ولَ يا سُ ا اهللاِ رَ هِ  مَ ذِ ةُ ا هَ نَّ الَ ؟ لرَّ قَ ا فَ ذَ يْطَانُ ا هَ د لشَّ ـنْ  أَيِسَ  قَ هِ  مِ تـِ بَادَ عُ  إِنَّـكَ ، عِ ـمَ  تَسْ
عُ ما مَ  أَسْ رَ تَ ا وَ  مَ تَ  أَنَّكَ  إِالَّ  أَرَ يرٌ  لَكِنَّكَ و، بِنَبِيٍّ  لَسْ زِ ٍ  لَعَىلَ  نَّكَ وا، لَوَ ريْ   )خَ

احد  هعشريته االقربني فلم يبايع رسول اهللا صفاته عندما دعا عن× ثم حتدث
 : فقالوا لرسول اهللا× عيلغري 

لْ  هَ قُكَ  وَ دِّ كَ أَم يفِ  يُصَ ثْلُ  إِالَّ  رِ ا مِ ذَ ع؟ هَ نِييَ إِينِّ ، نُونَ ِنْ  وَ و ملَ أ الَ  مٍ قَ مْ تَ هُ ذُ  اهللاِ يفِ  خُ
ةُ لَو مْ ، ئِمٍ الَ  مَ هُ يامَ يامَ  سِ يقِنيَ ا سِ دِّ كَ ، لصِّ مْ الَ وَ هُ ارِ بألَ ا مُ الَ كَ  مُ رُ ، رَ ـامَّ يْـلِ  عُ نَـارُ ، اللَّ مَ  وَ

ارِ ا ونَ ، لنَّهَ كُ سِّ تَمَ بْلِ  مُ آنِ لا بِحَ رْ نَنَ ، قُ يُونَ سُ ْ ـنَنَ اهللاِ  حيُ سُ ـولِهِ  وَ سُ ونَ  الَ ، رَ ُ ربِ ـتَكْ سْ ، يَ
ع الَ وَ  ــونَ يَ ــونَ  الَ وَ ، متواضــعني هللا)أي ( لُ لُّ غُ ونَ  الَ وَ ، خيونــون) الأي ( يَ ــدُ سِ فْ ، يُ

مْ  ُ لُوهبُ مْ أَجوَ  نَانِ جلِ ا يفِ  قُ هُ ادُ لِ لا يفِ  سَ مَ  . IQH»عَ
ادِنُ  ¢ عَ مَ  . عِلْمِ ال وَ
 هـم ئمـةفاأل، أي املوضع الذي جيتمـع فيـه العلـم أو منبـع العلـم ومصـبه(

 مه اهللا علم االنبياء السابقني وعلم الكتاب كلهالذي علّ  لعلم رسول اهللا ونالوارث
ز العلـم واملعرفـة مـا ومـن كنـ مهلـ اهللا فتحمايوبكل تفاصيله واخباراته الغيبية 

 . )يشاء
نَابِيع احلِ  ¢ يَ  . كمَ ِوَ
، بالـدين والـدنيا تتفجر منها احلكمة واملعرفة الشاملة ئمةث األأي أن أحادي(

هم الصـحيحة أحاديثيقرأ املصادر التي تشتمل عىل أو  هنج لبالغة فكل من يقرأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 يـة مـامهّ أل ،صل احلديث قلـيالً أعن اخلروج عن  ئ. (عذرا للقار٢/١١٧) هنج البالغة: ١(
 مري املؤمنني من صفاته التي تصب يف احلديث عن صفات اإلمامة). أنقله 
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 . )واملعرفة العميقة اخلالدة عىل مر االزمان تفيض باحلكمة÷ همأحاديثان  جيد
ا ¢ نَ ُ بُّنَاو نَارصِ ِ ن حمُ محَ  تَظِرُ يَ  . ةَ اَلرَّ
 ويقتـدي هبـمويـواليهم وحيبهم  األئمةأن رمحة اهللا حتيط بمن يعرف قدرأي (

 . )هلم من ابواب فضله واحسانه ويفتح سبل رضوانه وحمبتهإىل  حيث هيدهيم
نَاو ¢ وُّ دُ بو عَ نَامُ ن غِضُ طا تَظِرُ يَ ةَ لسَّ  .IQH»وَ
ـ ججيحد حجأي ينتظر العقوبة اإلهلية ألن من ( حيـث  ق يف الـدنيااهللا ال يتوفّ

نه سلك غري سـبيل أل وال يفلح يف اآلخرة والضالل يسري يف طرق الضياع والتيه
 . )به أمرالذي  اهللا

 

 :  IRH×قال  ئمةاملؤمنني يف صفات األ أمريعن  آخريث دويف ح
مْ  ¢ و هُ عُ مَ هِ  ضِ ِّ أُ ، رسِ هِ أَم وجلََ  . رِ
رضه ي أـخالفة هللا فـوال ةماماإلبشوؤن  املتعلقة أي حمل ومستودع ارسار اهللا(

من هيمنـة الـدين واعـالء شـانه حتـى  ا قضاه وقدره ووعد بهـمره فيمأ جراءإل
لَ ﴿كتابه ر عىل الدين كله كام قال يفـيظه سَ ي أَرْ وَ الَّذِ ولَهُ بِالـهُ سُ دِيـنِ ـرَ  وَ دَ هُ

قِّ لِيُظْهِ ـال ىلَ الدِّ ـحَ هُ عَ لَوْ رَ هِ وَ لِّ هَ الـينِ كُ ـرِ ونَ مـُكَ كُ ِ ر ـبنصـ وعـد وكـام، ISH﴾رشْ
تَبْنَـا يفِ ﴿ بقولـه مهدي املخلص الوارد ذكره يف مجيـع االديـانـال حجته ـدْ كَ لَقَ وَ

ونَ  احلُِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ ضَ يَ رِ أَنَّ األَرْ كْ دِ الذِّ عْ ن بَ بُورِ مِ مٍ  الزَّ ـوْ ـا لِّقَ غً ا لَبَالَ ذَ إِنَّ يفِ هَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٩٠) هنج البالغة: ١(

 . ١/١٩٠، هنج البالغة: ٢٣/١١٧) البحار: ٢(

 . ٣٣) سورة التوبة: ٣(
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ينَ  ابِدِ  . )رهألماملمتثلون ورادته إلذون فهم املنفّ  IQH﴾عَ

يو ¢ ل بَةُ عَ هِ عِ و، مِ ك ئِلُ ومَ هِ حُ وفُ و، مِ هُ تُبِهِ  كُ  . كُ
الـذي علم اهللا ل املستودعأو  هو الوعاء× ئمةواملراد ان األ، الوعاء العيبة هو(

 هبكتابـبالكتب الساموية والعلـم الذي جيتمع فيه العلم انزله عىل انبيائه ورسله و
الـدين والتـي كانـت  أمـوراجلامعة يف  حاديثاملجيد وما تركه رسول اهللا من األ

 همأحـاديثيف اليهـا  ئمـةاشـار األ وقـداملؤمنني والتي تعرف باجلامعة  أمريبخط 
 . اخلاصة من الطافه وفضله)املعرفة  ما فتح اهللا عليهم منإىل  باالضافة

ك ئِلُ ومَ من (واملراد  هِ حُ ملعرفة أحكـام اهللا  العباد يرجع إليهأي املرجع الذي  )مِ
 . الدين كافة أمرفهم يمثلون املرجعية العليا يف  وحالله وحرامه

الـذي يضـم علـم مجيـع الكتـب املستودع أي  )كهوف كتبه( من كام ان املراد
 يل ثنيـت)أي ( رستـلوكـ واهللا: املؤمنني انـه قـال أمريويف الرواية عن  الساموية
 اإلنجيـل أهـل بـنيو بتوراهتم التوراة أهل بني حلكمت عليها فجلست الوسادة

 كـل ينطق حتى بفرقاهنم الفرقان أهل بنيو بزبورهم الزبور أهل بنيو بإنجيلهم
 . IRH)يف اهللا أنزل بام حكمت قد بأنك كتاب
بَالُ و ¢  . دِينِهِ  جِ
محلــه  عظمــة يفالشــموخ والالــدين و يف صــالبةاليمثلــون  ÷أي أن األئمــة(

فال تغرهيم املطامع وال تستعبدهم االهواء وحب الدنيا وال ترهبهم ، والدفاع عنه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠٥) سورة االنبياء: ١(

 . ٤/٤٢) عوايل الاليل: ٢(
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 . )ة بالدنياخرعىل الدين واليبيعون اآل يساومون فهم ال، انالقوة والسلط
ِمْ  ¢ امَ  وهبِ نَاءَ اِن أَقَ هِ ظَه حِ  . رِ
هم الذين ازالوا االنحـراف عـن  ÷بمعنى أن األئمة، أي انحناء ظهر الدين(

وا لتصحيحه  احلكام السابقون يف منـع حـديث رسـول بعدما سعى الدين وتصدّ
 تقسيم احلقوق املاديـة بغـري مـا كـان يفعـل رسـول اهللالتمييز يف  واستعامل، اهللا

والتعامل مـع القـيم ، ألجل رشاء الضامئر واسكات املعارضني كوسيلة سياسية
ــال ــوق االس ــة واحلق ــاهوائهمالديني ــم مية ب ــد األ، واذواقه ــث تص ــةحي  ئم

 أمـرييف حكـم  لـه واسـتقامتهاأعـادو للـدين مجالـه واعتدلالنحرافات الدينية و
التي فصلت بـني احلـاكم  بعد ذلك احلسني مامهادة اإلويف ش، خاصة ×املؤمنني

يف  مجيعـا ئمـةكخليفة اهللا واحلاكم الطالب للسلطة وعىل هـذا اخلـط واصـل األ
 والبناء) ام سنحت له الفرصة يف التغيريكل ب حفظ الدين

أَذ ¢ بَ وَ ادَ اِر هَ هِ  تِعَ ائِصِ رَ   .IQHفَ
النفـوس اخلـوف مـن زالوا أو عن الدين أزالوا االضطراب ×ئمةان األ أي(

روح  األمـةوبعثـوا يف  يلمسـاره األصـ الدين عـن بفعل عمل الظاملني لتحريف
ولـذا اهتمـوا واشـياعهم للـدين  صـيلةاملقاومة والثبات والصمود عىل القيم اال

م للظل فضةاوالر، ونعم الرافضة لالنحراف عن الدين، عوا بالرافضةبالرفض ودُ 
 . )والطغيان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٩٠، هنج البالغة: ٢٣/١١٧) البحار: ١(



 ١٥٣ .............................................................................. الربانیة القيادة

 :  IQH×قال املؤمنني أمريعن  آخرويف حديث 
 

قَاسُ  الَ  ¢ دٍ  بِآلِ  يُ َمَّ نْ ملسو هيلع هللا ىلص  حمُ هِ  مِ ذِ ةِ األُ  هَ دٌ  مَّ  . أَحَ
 

فهـم ، مـن النـاس واملفاضلة بينهم وبني غريهم ةقياسمأي ال يوجد جمال لل(
ه أمرالذين اختارهم اهللا وانتجبهم واصطفاهم لدينه وجعلهم حججه والقائمني ب

 . )فاختصهم بالعصمة والكامالت املتنوعة
 

 الَ وَ  ¢ وَّ ِمْ  يُسَ نْ  هبِ تْ  مَ رَ مْ نِع جَ تُهُ يْهِ  مَ لَ  . أَبَداً  عَ
 

جتــري علــيهم نعمــة اإلمامــة أي ال يســاو هبــم احــد مــن النــاس الــذين (
مـذاهب إىل  ق النـاسولتفرّ  ولوال ذلك ألصاب األمة البالء واهلالك، بوجودهم

 . )وشيع كل منهم يظن يف نفسه ومذهبه االفضلية
 

مْ  ¢ اسُ  هُ ينِ ا أَسَ  . لدِّ
 

ة يف الـدين مامـموقـع اإلفـإن  هم القاعدة الرصينة التي يقوم عليهـا الـدينف(
فهـم القـران النـاطق والعـدل ، سأوالدماغ مـن الـر، س من اجلسدأكموقع الر

 الوارد عن النبي يف حجة الوداع حيـث املكايفء لكتاب اهللا كام يف حديث الثقلني
، اهللا كتـاب: بعـدي تضـلوا لن هبام متسكتم إن ما الثقلني فيكم تارك إين: ملسو هيلع هللا ىلصقال

 ختلفوين كيف فانظروا، احلوض عىل يردا حتى يفرتقا لن وإهنام، بيتي أهل وعرتيت
 . )؟فيهام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 عن هنج البالغة.  ،٢٥٧/ ١) ميزان احلكمة: ١(
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دُ  ¢ امَ عِ  . قِنيِ اليَ  وَ
واملحل الذي جيد فيه الباحث عن احلق ضالته ويستيقن باحلجج ااملوضع أي (

 . )همأحاديثأو  يف اجوبتهم ÷ ئمةيستدل به األالتي  والبينات القاطعة
مْ  ¢ يءُ  إِلَيْهِ فِ ايلِ ال يَ ِمْ و، غَ قُ  هبِ لْحَ  . التَّايلِ  يُ
 املغايل يف حبهم الذي ذهب بعيدا فاعطاهم مقامات الربوبيةأي اليهم يرجع (

املغاالة تكشف عن اجلهل وعدم ادراك معنى احلجية هللا حيث فإن  ،جهال وافراطا
 . واالهتداء هبدهيم هم لالقتداء هبمأحاديثإىل  يلزمه الرجوع

الذي بخسهم منزلتهم الربانية املتخلف عن اللحاق هبم أي  وهبم يلحق التايل
 عامة املؤمننيأو  التي اعطاها اهللا هلم يف الوالية بعد النبي فجعلهم كبقية الصحابة

نه سلك طريقا غري الطريق الذي اختاره اهللا له فينبغـي ان ألخر عنهم زاهق فاملتأ
 . )طريق اهللاإىل  طريقهم للوصولإىل  يعود
لَ  ¢ مْ ـوَ ائِصُ  هُ صَ قِّ  خَ ةِ الَ وِ ال حَ  . يَ
 بيائـهنفيهم مؤهالت وخصائص الواليـة التـي اعطاهـا اهللا أل ان اهللا مجعأي (

 . )م ما لالنبياء من الطاعة والوالءفهم حججه عىل عباده هل
مُ  ¢ فِيهِ يَّةُ ال وَ صِ ال وَ ةُ وَ اثَ رَ  . IQHوِ
ويف ويف حـديث الثقلـني  الغدير يف بيعةوصية النبي فيهم ئمة يف األأي تثبت (

إىل  ويف الروايات الكثـرية التـي تشـري قريش قوله أن األئمة اثنا عرش وكلهم من
 . )نيادول ابتداء الدعوة حتى رحيله عن الأمن  هذا املورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 عن هنج البالغة.  ٢٥٧/ ١) ميزان احلكمة: ١(



 ١٥٥ .............................................................................. الربانیة القيادة
   :IQHقال × املؤمنني أمريخر عن ويف حديث آ

ينَ  نَ أَي ¢ وا الَّذِ مُ عَ ُمُ  زَ ونَ  أَهنَّ ـخُ اسِ نَـا عِلْـمِ ال يفِ  الرَّ ونَ باً ، دُ ـذِ يـاً  كَ غْ بَ  وَ
ي لَ  ؟ نَاعَ
ما عندهم من العلـم  يزعمون انو، يقارنون انفسهم بنااين اولئك الذين أي (

بعـني  يـرون افـال؟ عنـايتهم للزعامة والقيادة ال تقـل أهل وان، يقل عام عندنا ال
 )؟البصرية الفارق بيننا وبينهم

نَا أَنْ  ¢ عَ فَ مْ  اهللاُ رَ هُ عَ ضَ وَ  .  وَ
ومل يعطها  حيث جعل هلم مقام الوالية واخلالفة الربانية ÷اذ رفع اهللا األئمة (

 ميـزاتيملـك بعـض امل ملنأو  ،يكون ملن يرغب فيه هذا املوقع الفإن  ،لغريهم
واصـطفائه  وانام هو من اختيار اهللا وحده ملعرفته بعباده، الشخصيةأو  االجتامعية

مـن  أمـرأي يف رفعـة أي تـدانيها  فهذه الرفعة اخلاصة من اهللا ال، ملن يشاء منهم
هذه املرتبـة العاليـة إىل  فهل يستطيعون االرتقاء اليها والوصول، الدنيوية موراأل

 . )؟وا فيها امناء هللا وحججه يف خلقهالتي يكون
أَع ¢ اوَ مْ  طَانَ هُ مَ رَ حَ  .  وَ
والعصـمة ، العلمو سعة العقلة من ماممؤهالت اإل ÷ئمةاعطى األ اهللا فان(

ومجيـع ، والصـربواحللـم ، والبيـان الفصاحة قوةو، واالتزان واحلكمة، واالرادة
 وحـرم يـةيامنلبلوغ اعـىل الـدرجات اإل ÷ئمةلألالقيادية واملؤهالت االخالقية 

 . )منها الظاملني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٩/ ٢) هنج البالغة: ١(
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أَد ¢ ـنَاوَ لَ أَخ خَ مْ وَ هُ جَ  . رَ
بيته وأخرج األخرين منها كام  أهلضمن عرتة النبي و ئمةان اهللا ادخل األأي (

فهذه  الصحيحة ومنها حديث الكساء حاديثاوضح يف كتابه ونصت عليهم األ
 مـن اختصـه يناهلا كـل احـد االّ  ة الخريف الدنيا واآل زلة من االصطفاء االهلينامل

 . )بلطفه وكرامته
تَع بِنَا ¢ هلُ ا طَىيُسْ تَج دَ يُسْ ىال ىلَ وَ  . عَمَ
 هرصاطـ إىلو اهللا هـدإىل  الوصـول ÷ ئمـةاألان اهللا جعل عن طريـق  أي(

يزول العمى والغشاوة عن القلب بام يوضحوه من مكنون العلـم وهبم ، املستقيم
 ه وحججهأمرنه جعلهم اولياء فطاعتهم واتباعهم دين يدان به هللا تعاىل أل عندهم

 . )فاين املقارنة بينهم وبني غريهم
ةَ ألَ ا إِنَّ  ¢ نْ  ئِمَّ يْش مِ رَ وا قُ سُ رِ ا يفِ  غُ ـنْ  بَطْنِ ال هذَ ـم مِ اشِ ـلُحُ الَ ، هَ  تَصْ
ىلَ  مْ  عَ اهُ وَ  .  سِ
 وهو إشارة لألحاديث التي جيتمع عليها السنة والشيعة أن األئمة كلهـم مـن(

 . ة واخلالفة وقطبهامامفهم مركز اإل قريش وهاشم هي الذروة من قريش
وال يستطيع احد ان يدعي   عليهمال تنطبق إالّ  الربانية ان مؤهالت اإلمامة كام

 . )هبا غريهم
الَ ال لُحُ تَص الَ وَ  ¢ نْ  ةُ وُ ريِ  مِ مْ غَ  .هُ
املسـلمني ال يسـتطيعون النهـوض هبـذه  أمـرأي أن غريهم الـذين يتولـون (



 ١٥٧ .............................................................................. الربانیة القيادة
ناهيـك عـن لفقداهنم املدد االهلي ومؤهالت القيـادة الربانيـة املسؤولية اخلطرية 

 . )تكون الوالية يف غريهمفال يمكن أن رشعيتها 
 

  :IQHئمةعن خصائص األ آخريف حديث × وقال
مْ  ¢ يْشُ  هُ و عِلْمِ ال عَ هال تُ ومَ  . لِ ـجَ
تزدهر العلوم ويبـدو مجـال الشــريعة واعتـداهلا وعمقهـا  وبعلمهم أي هبم(

 . )هبم متوت اخلرافة واجلهل واألعراف والطقوس املنحرفةو ،وشموليتها
مْ خيُ  ¢ كُ ُ مْ  ربِ هُ لْمُ نْ  حِ مْ  عَ هِ لْمِ  .  عِ
وفكرهم الرصني وسعة صدرهم وعدم اختاذهم االراء  ئمةعقالنية األأي أن (

وحسـن  خيربكم عـن مـد علمهـم وحكمـتهم مورواملواقف املستعجلة يف األ
 . )مورترصفهم يف األ

مْ و ¢ هُ رُ نْ  ظَاهِ مْ  عَ  .  بَاطِنِهِ
يكشف عن عمق باطن  املعتدل والسلوك واالتزان أن ظاهرهم من الوقاركام (

 . )وزخرفهاوزينتهاوزهدهم واعراضهم عن الدنيا  تفكريهم الرصني
مْ و ¢ تُهُ مْ نْ  صَ مِ  عَ كْ مْ  حُ هِ نْطِقِ  . مَ
وفـيام ال ينفـع مـن جـدو فيهـا  التي ال حاديثخوضهم يف األأي أن عدم (

كـام ان  عقلهـم وحكمـتهم مد يكشف عنوالدليل  قوم عىل البينةاليو الكالم
عمق ادراكهم للواقع وحرصهم عىل سالمة االسـالم واملسـلمني يكشـف عـن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٩/ ٢) هنج البالغة: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ١٥٨

 . )مد دينهم وتقواهم
 

ونَ الَ  ¢ َالِفُ قَّ ا خيُ ونَ خيَ والَ ، حلَ  . فِيهِ  تَلِفُ
يف سـعيهم  أن قوهلم يطابق فعلهـم بمعنىخالف ما يقولون أي ال يفعلون ( 

 . واملعاناةت لبلوغ مرضاة اهللا مهم كانت التضحيا
وايضـاح الدليل بيان أن علمهم وأسسهم الفكرية التي يعتمدون عليها يف  كام

فجميعهـا مـن مصـدر  هي واحدة ال ختتلف من إمام إىل إمـام االحكام الرشعية
 . )رسول اهللا واملعصومني هوواحد 

 

مْ  ¢ هُ ائِمُ  وَ عَ وَ ، مِ الَ سْ اإلِ  دَ عا ئِجُ الَ وَ امِ الِ  . تِصَ
ة متثل اجلـزء ماميمثلون االساس الذي يقوم عليه الدين فاإل ÷ئمةأي ان األ(

 . املصداق العميل الذي يوضح خصائصه واحكامهأو  املكافئ للقران
 . )بدينه اهللا واالعتصامإىل  يمثلون العروة الوثقى يف الوصول ÷ ئمةان األ كام
ِمْ  ¢ ادَ  هبِ قُّ ا عَ ا إِىلَ  حلَ ان، بِهِ نِصَ احَ وَ نْ  بَاطِلُ ال زَ هِ  عَ امِ قَ  . مَ
رجعت األمـور كـام أرادهـا اهللا يف  )املؤمنني أمرييف فرتة حكم ( أي بواليتهم(
 . هأرضوخلفائه يف  يكون احلكم بيد اوليائه وحججهوكتابه وهي ان دينه 

يف عـدم تقـوم عـىل التعـني االهلـي  الباطلة التي ال ةاإلمام فشلوظهر بان كام 
 . )والعدل صالحيتها وقدرهتا يف اقامة احلق

ان ¢ طَعَ وَ هُ  قَ انُ نْ  لِسَ ن عَ  . تِهِ بَ مَ
وادعائاته حيث ثبت للجميع فشـل  أي أنقطع لسان الباطل وزالت مقوماته(



 ١٥٩ .............................................................................. الربانیة القيادة
حيـث  اصـوله االهليـةإىل  يف اقامة االسالم من دون الرجـوع ةالسابق تاوماحلك
فبعـد ان . عشـائريةأو  امتيازات واقطاعات شخصيةإىل  احلكام عندل الدين حتوّ 

علم الناس الفرق بني ، رجعت احكام اإلسالم إىل أصلها التي وضعها اهللا يف دينه
 . )حكم امناء اهللا وحكم الطغاة الطالبني للسلطة

لُوا ¢ قَ ينَ ا عَ قْلَ  لدِّ ةٍ  عَ ايَ عَ ةٍ و وِ ايَ عَ قْلَ الَ ، رِ عٍ  عَ امَ ةٍ  سَ ايَ وَ رِ  . وَ
منفـتح يعتمـد العلـم فهموا الدين بعقل  ان من امتيازات حجج اهللا اهنم أي(

ومن مصادره االصيلة من القران والنبي مبارشة وبعناية منه ومـن  والدليل والبينة
خذوا دينهم بعقل جامد متحجر يعتمد عىل سـامع الروايـات مـن دون مل يأو، اهللا

 . )ديث ورشوطه املوضوعيةحتقيق وتدبر وفهم ملقاصد احل
إِنَّ  ¢ اةَ  فَ وَ ثِريٌ  مِ عِلال رُ هُ  كَ اتَ عَ رُ لِيلٌ  وَ  . IQHقَ

عن النبي كثري ولكـن القليـل  الروايات يكثرونيتحدثون يف العلم والذين ف( 
 . »)الذين يفقهوا معانيها واالقل من يلتزم بمضامينها ومعانيهامنهم 

 

يف اثبات قدرتـه عـىل احلكومـة  ×املؤمنني أمريعن  آخرويف حديث 
 : IRHقال للمخالفني والسامعني خلطبته

لِّم قَدل تاهللاِ ¢ ب تُ عُ االتِ ا لِيغَ تَ سَ   .لرِّ
ـ قسام باهللا لقد علمني اهللا ونبيهأي (  مـن املكلّفـنيإىل  بل ايصـال الشــريعةسُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٩/ ٢) هنج البالغة: ١(

 .٢٦/٢٦٦)البحار: ٢(
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حـني سـكت  املؤمنني أمري سكتفلم ي، اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنةإىل  الدعوة
وانام هو ، نهض حني هنض عن رغبةومل ي، عن رهبةيف الوالية حقه  يف الدفاع عن

سيام يف احلفاظ عىل سالمة الدين واسسه  هللتكليف االهلي الذي وضع بعهدت اداء
ويف ذلك ، مة يف موضوع اخلالفة بعد وفاة النبياالحداث التي جرت عىل األ بعد

ْ ﴿ قوله تعاىلإىل  ايضا اشارة خيَ تِ اهللاِ وَ ـاالَ سَ ـونَ رِ غُ بَلِّ ينَ يُ نَ الَّذِ ـوْ ْشَ الَ خيَ هُ وَ نَ ـوْ شَ
د   .﴾إِالَّ اهللاَ اً أَحَ

إِمتَ  ¢ اتِ لا امَ وَ  .  عِدَ
الـذي قطعـه  عهـدالومنها ، التي بذمتي املواعيد والعهودب علمت الوفاءأي ( 

 والتحمل للظلم الذي سيلحق به بعـد وفـاة النبـي وبالعهـدلرسول اهللا بالصرب 
ـبالقيام بشـؤون الواليـة  يسـتطيع احـد غـريه حتمـل  ف هبـا حـني الحيـنام يكلّ

  .)يف القضاء عىل الفتن الداخلية مسؤولياهتا وواجباهتا اخلطرية
متَ  ¢ لِاما امَ وَ  . تِ لكَ
 فيها املجمل واملحكـم والعـام واخلـاصفويلها وبياهنا وتأ ياتتفسري اآلأي (

 يـاتفقد اختص رسول اهللا عليا بشـرح اآل وغري ذلك من ابواب القران وعلومه
حيـث × كـام يف حديثـه  ينسى منها شـيئا ال ويلها ودعى له اهللا انوتأوتفسريها 

 أعلم أناو إال جبل أو سهل أو بحر أو بر أو هنار أو ليل يف نزلت آية من ما«: قال
 إال مائة تضلو مائة هتدي فئة من ما اهللاو ثم قال، نزلت يشء أي يفو نزلت فيمن

 . IQH)»القيامة يوم إىل سائقهاو قائدهاو بناعقها أعلم أناو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤/١٢١) عوايل الآليل: ١(



 ١٦١ .............................................................................. بانیةالر القيادة
ن ¢ عِ نَاوَ ابُ أَب تِ بَيال لَ أَه دَ مِ ـال وَ كْ  .  حُ
االحكام الشـرعية جلميع املوارد التي حيتاجها الناس من احلالل واحلـرام أي (

والفقـه يف  التزكية واحلكمـةإىل  واملوضوعات االخالقية والرتبوية وكل ما يؤدي
  .)دين اهللا

يَاءُ  ¢ ضِ  . رِ ألَما وَ
اخبار املغيبات وما سـتؤول اليـه  ومنها موروحقائق األ احلتميات االهليةأي ( 

خاصـة × احداث الدنيا وجمرياهتا وهو من علـم رسـول اهللا الـذي علمـه عليـا
ومما فتح اهللا عليه من ابواب العلم التي تعترب مـن ، مة عامةبعضه لألوكشف عن 
  .)ة ولوازمهاماممؤهالت اإل

إِنَّ  الَ أَ  ¢ ائِعَ  وَ َ ينِ ا رشَ ةٌ  لدِّ دَ احِ هُ ، وَ بُلَ سُ ةٌ  وَ دَ اصِ  . قَ
وان اسسه  هنا مجيعا من اهللارائع يف مبانيها واحدة ألـان مجيع االديان والشأي (

والبد ، طاعة اهللاإىل  لريجعوا اليها يف الوصول فالبد من رشيعة هللا لعباده، واحدة
ـ من  اهللا سـبلكـام ان . حكامـهلــرشعه وا ححجة اهللا ليكـون املصـداق واملوضّ

ة ـواضحة ميس  . )معرفته واالهتداء هبديهملن قصد رّ
نْ  ¢ ذَ  مَ ا أَخَ َ قَ  هبِ نِمَ وَ  حلَِ نْ ، غَ مَ قَفَ  وَ ن وَ اعَ لَّ  هَ مَ و ضَ  .IQHنَدِ

وكان معهـم  من الصاحلني واملؤمنني من اخذ هبذه السبل حلق بالسابقنيأي ( 
  .)واتباعه غري سبيل اهللاندم لضاللته  ومن ختلف عنها، ةخروربح الدنيا واآل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .١/١٣١) ميزان احلكمة ١(
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 :  IQHئمة وخصائصهمقال يف صفات األانه × املؤمنني أمريعن 
مشـعلني لنـريان أي ( اننيفتّـ نكون نا من اهللا عصمنا بيت أهل نحن«

وباخلصـوص ( كذابني أو ،)لدماءسفك لما فيها من هتك للحرمات والفتن و
 من املشـتغلنيأي ( ساحرينأو  ،)يف موضوع الدين واالفرتاء عىل اهللا ورسوله

ــحر ــعوذة بالس ــأو  ،)والش ــزيّ أي ( اننيزيّ ــن امل ــل م ــدنيا انني للباط ــب ال وحل
 منـه نحن وال منا فليس اخلصال هذه من ءيش فيه كان فمن ،)وزخرفهـا

هل البيت ويكون من شيعتهم فعليه جتنب مثل هـذه ان يقتدي بأمن اراد ان أي (
 الصادقون نحن، نجس كل من اهللا طهرنا بيت أهل إنا ،)الصفات السيئة

 حـدأل يكـن مل خصـال رـعش اهللا عطاناأ، ئلناإذاسُ  والعاملون، نطقنا إذا
العلـوم التـي السعة يف العلم بام فيـه أي ( العلم: بعدنا حدأل يكون وال قبلنا

عــدم الغضــب واالنســياق مــع أي ( واحللــم ،)واوليائــه هيفتحهــا اهللا حلججــ
 مــوروادراك األ عقـل والفهــمتالأي ( واللــبّ  ،)هــو الـنفسأو  االنفعـاالت

عـدم أي ( والشجاعة ،)للعباد والتبليغ عنه احلجية هللاأي ( والنبوة ،)بحقائقها
أي ( والسـخاوة ،)مهام كانت قوته وجربوته وشـدة طغيانـه اخلوف من املقابل

التحمـل أي ( والصـرب ،الكرم واجلـود حتـى يف اصـعب احلـاالت واضـيقها)
عدم الكـذب اطالقـا يف أي ( والصدق ،)وعدم الفرار منها للصعاب واملشاكل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .٢٦/٢٣٩) البحار: ١(



 ١٦٣ .............................................................................. الربانیة القيادة
العفة يف النفس عن كل شهوات الـدنيا وزينتهـا أي ( والعفاف ،اهلزل)أو  اجلد

ــاء ان اصــوهلم الســابقة أي ( والطهــارة ،املحرمــة) منبتهــا مــن اصــول االنبي
وعدم  اهنم املثل االعىل للتقو والورعأي ( التقو كلمة فنحن ،)واملطهرين

 ،اهلـد والرشـاد)إىل  الطريـق املوصـلأي ( اهلـد وسبيل ،فعل املحرمات)
القدوة والنموذج االعىل الذي جيب ان يقتدي به الصـاحلون أي ( االعىل واملثل

من بعد رسـول  حجة اهللا الكرب عىل العبادأي ( العظمى واحلجة ،واالخيار)
عن سـبيل  ما يتمسك به لالمن من االذ والضياعأي ( الوثقى والعروة ،)اهللا
احلـق الـذي اقامـه اهللا للعبـاد واعتـرب ان أي ( بـه اهللا أقـر الذي واحلق ،)اهللا

 إالّ  احلــق بعــد فــامذا ،طــاعتهم ومعصــيتهم هــي طاعــة ومعصــية هللا تعــاىل)
   IQH»؟ترصفون فأنى، الضالل

مت يظهـر فيهـا التي تقـدّ ×البيت أهل أحاديثيف هذه النخبة من و
ــام ملبعــض التوضــيح  ــوية ودورهــا اإلمامــق ــن اهللا إيف  احلي قامــة دي

 األمـةيف توجيـه و، التبـديلو صيانته من االنحـرافو، املحافظة عليهو
 وضـحه رسـول اهللاأ وهو ما، رصاطه املستقيمقيادهتا نحو طاعة اهللا وو

ومقـامهم  البيت ومنـزلتهم أهلشأن  فيها بنيه التي أحاديثيف عدد من 
 : التايلاحلديث ومن ذلك ، من بعده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٢٣٩) البحار: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ١٦٤

 : قال انه ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا 
 يـراد هبـا االسـاءةأي ( هبا اإليامن عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد«
هل بيتي ينهض وليا من أأي (، ولياً من أهل بيتي ،)الدين وخداع املؤمننيإىل 

التصـدي  مـاممن مهام اإلف( ويذب عنهموكال به  )الدين موكال بحفظيكون 
يكـون  بمعنـى( ينطق بإهلـام مـن اهللا ،)للبدع واظهار زيفها وتنقية الدين منها

يوضـح احلقـائق ويقـيم األدلـة أي ( رهويعلن احلق وينـوّ  ،)معصوما مسددا
يظهر ادعاءاهتم الكاذبة ويقيم احلجة أي ( ويرد كيد الكائدين ،)القاطعة عليها

الـذين  يدافع عـن الضـعفاءأي (  عن الضعفاءيعربّ  ،)عىل انحرافهم وباطلهم
  IQH»ويل األبصارأيا  افاعتربو )قدرة عىل البياناو ليس هلم علم ومعرفة

بعـض  مـا يوضـح ×الرضـا مـامإلاملروي عـن ا التايل ديثاحليف و
 : ×قالودورها بعد وفاة النبي ف ةمامخصوصيات اإل

 رشيعتـهامـني اهللا عـىل أي ( يف خلقـه اهللا أمـني كان حممدافإن  بعد أما«
ّ وما  واحكامه الدينية ـبض فلـام ،)ل من اعباء الرسـالةمحُ  البيـت أهـل كنـا قُ

 وأنسـاب املنايـا والباليـا علـم عندنا، هأرض يف اهللا مناءأ فنحن، ورثته
الكوارث التي ب املعرفةأي واملراد بعلم الباليا واملنايا (، االسالم ومولد العرب

ن مـوذلـك ، بعضها وانـدثار حضـارهتاتتعرض هلا األمم والتي تؤدي إىل هالك 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .١/٥٤) الكايف: ١(



 ١٦٥ .............................................................................. الربانیة القيادة
واملراد بأنساب العـرب ، رسول اهللا والعلم بالكتاب املبني أحاديثخالل العلم ب

التـي  من شجرة رسول اهللا سبية كوهنممعرفتهم باالصول النَ أي اإلسالم  ومولد
 فهـم، املتصل بشجرة االنبياء ×ابراهيمإىل  وامتدادها اصلها من هاشم وقريش

والعلم باألنساب مل يكن غريباً ، ببطوهنا وافخاذهاوعىل علم  العربف امن ارش
وإنـا لنعـرف  ،)صـله ويتبـاهى بـهفكل ينتسـب أل عند العرب يف ذلك الزمان

يسـتطيعون  ئمةاأل أي أن( الرجل إذا رأيناه بحقيقة اإليامن وحقيقة النفاق
نفاقه وذلك من خالل مـا أو  هإيامن درجة ومعرفةتشخيص املقابل الذي يلتقيهم 

البيت  أهلفإن  كشف عن معتقده وعلمهاومالمح ت فعلأو  قوليرتشح عنه من 
ــة قــد اعطــاهم اهللا قــوة الفراســة ــون  شــيعتنا وإن ،)والبصــرية الثاقب ملكتوب

 موردنـا يردون، امليثاق وعليهم علينا اهللا أخذ، آبائهم سامءوا سامئهمبا
ن بمعنـى ا(، غرينـا وغـريهم االسـالم ملة عىل ليس، مدخلنا ويدخلون

مـع  اهللا رهمـوحيشـ يف الكتاب املحفوظ الشيعة املخلصني مثبتة اسامءهم عند اهللا
واهنـم يمثلـون  هل البيتم واخالصهم وثباهتم يف مودهتم ألإيامهنلصدق  األئمة

: النجبـاء(، النجاة النجباء نحن ،)قوال وعمالؤمنني الصادقني الصفوة من امل
هـل البيـت مـن صـفاهتم السـخاء أف وهو الفاضل الكـريم السـخي مجع نجيب

الـذين يمثلـون حبـل النجـاة والسـالمة ملـن التـزم أي واملراد بالنجـاة . والكرم
 والد األنبيـاء يفأي املقدمون من ا( االنبياء أفراط ونحن .)بتعاليمهم وهدهيم

شـجرة  مـن باعتبـارهم( االوصـياء بناءا ونحن ،)خرويةزلة الدنيوية واألنامل



 الزيارة الواعية ....................................................................... ١٦٦

إىل  فروعهـا يف وتتصل، منذ ادم اجداده من األنبياءإىل  رسول اهللامتتد من واحدة 
أي نزلـت ( عزّ وجلّ  اهللا يف كتاب املخصوصون ونحن ،)×هدي امل ماماإل

 املـؤمنني يفأمرييف كتاب اهللا كاآليـات التـي نزلـت يف  صهمختفيهم األيات التي 
كثرية  آياتو ﴾ويطعمون الطعام﴿ يةآالتطهري و يةآواخلاتم الوالية ويف التصدق ب

ألن ( اهللا بكتاب الناس أوىل ونحن ،)يف رواياهتم ليهاإ ÷ ئمةاشار األ خرأ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا برسـول النـاس أوىل ونحن ،)عندهم علم الكتاب وتفسريه وتأويله

ون باالمانـة موالقـائ ورعايته اخلاصةعلمه بألهنم من ذريته وورثته واملصطفون (
يسـتعرض  ثم(.. كتابه يف فقال دينه لنا اهللا رشع الذين ونحن ،)بعدهمن 
 ÷حممـد لآمـن  اآليات التي كانت مصاديق يف اختيـار األئمـة ماماإل

 IQH)تهمإمامويستدل هبا عىل 
 

بحديث الثقلـني  هختملقيادة الربانية ناملتعلق با هذا الفصل هنايةويف 
املختلفـة رغـم االخـتالف  للمـذاهبالوارد يف مجيع املصادر احلديثية 

ان الثقـل املكـايفء  تشـرتك يف بيـان عمومـا اال اهنا، اجلزئي يف صياغته
 هم النمـوذج العمـيلأو  ن الناطقهم القرآف، ÷البيت أهلهم  للقران

تنتقـل ة فيهم باقيـة مامفاإل، يوم القيامةإىل  واهنام لن يفرتقا، له املكايفء
الواردة  يف النصوص التاليةيتوضح كام ، يوم الدينإىل  آخرإىل  إماممن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٣/٣١٤) بحار األنوار: ١(



 ١٦٧ .............................................................................. الربانیة القيادة
 : يف حديث الثقلني

 :  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 
 كتـاب: بعـدي تضـلوا لن هبام متسكتم إن ما الثقلني فيكم تارك إين«
 .  IQH»احلوض عىل يردا حتى يفرتقا لن وإهنام، بيتي أهل وعرتيت، اهللا

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
 حبـل اهللا كتـاب: اآلخـر مـن أكرب أحدمها ،الثقلني فيكم تارك إين«

 حتـى يفرتقا لن وإهنام، بيتي أهل وعرتيت، رضاأل إىل السامء من ممدود
   IRH»احلوض عيل يردا
 : قال آخريف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصوعن رسول اهللا  
: هبـام متسـكتم إن مـا بعـدي تضـلوا لن نمرياين قد تركت فيكم أ«

 لـن هنـاما إيل عهـد قـد اخلبري اللطيف فإن، بيتي أهل اهللا وعرتيت كتاب
   ISH»احلوض يردا عيل حتى يفرتقا

قـام رسـول : أخرج مسلم يف صحيحه عن زيـد بـن ارقـم قـالكام 
يوماً فينا خطيباً بامء يدعى خم بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثنى  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ا الناس فإنّام أنا برشٌ يوشـك «: عليه ووعظ وذكر ثم قال ا بعد أال أهيُّ أمّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤١٥/ ٢) الكايف: ١(

 . ٢٣/١٣٦) البحار: ٢(

 . ٤١٥/ ٢) الكايف: ٣(
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هلـام كتـاب اهللا ، وأنا تاركٌ فـيكم ثقلـني، فاُجيبأن يأيت رسول ريبّ  أوّ
ب فيه اُذكّركم اهللا ، أذكّركم اهللا يف أهل بيتي، وأهل بيتي: ثم قال، ورغّ

 .  IQH»بيتي أُذكركم اهللا يف أهل، يف أهل بيتي
ما رواه النسائي عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد بن و

أمـر بـدوحات ، ونـزل غـدير خـمّ  ملسو هيلع هللا ىلصملّا رجع رسول اهللا«: قال، أرقم
، وإينّ قـد تركـت فـيكم الثقلـني، كأينّ دُعيت فأجبت: فقممن ثمّ قال

فـانظروا كيـف ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتـي، أحدمها أكرب من اآلخر
 . لن يفرتقا حتّى يردا عيلَّ احلوض، ختلفوين فيهام

عيلّ ريض اهللا ثمّ أخذ بيد ، اهللا موالي وأنا ويلّ كلّ مؤمن إنّ : ثمّ قال
نْ كنتُ وليّه فهـذا وليّـه: عنه فقال ـمَّ والِ مـن وااله وعـادِ مـن ، مَ اللّهُ

 . عاداه
وإنّـه مـا كـان يف ، قال نعـم؟ ملسو هيلع هللا ىلصسمعته من رسول اهللا : فقلت لزيد

 .  IRH»الدوحات أحد إالّ رآه بعينه وسمعه بأذنيه
رأيـت «: ما أخرجه الرتمذي يف جامعه عن جابر بـن عبـد اهللا قـالو

، وهو عـىل ناقتـه القصـواء خيطـب، يف حجته يوم عرفة ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا ر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ـد فـؤاد عبـد ١( اج أبو احلسـني القشـريي النيسـابوري، حتقيـق: حممّ ) صحيح مسلم، مسلم بن احلجّ
 . ١٨٧٣ص  ٤الباقي، دار إحيار الرتاث العريب، بريوت: ج

 هـ.  ١٤١١) سنن النسائي، الطبعة األوىل، ٢(



 ١٦٩ .............................................................................. الربانیة القيادة
ا الناس إينّ قد تركـت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن : فسمعته يقول أهيّ

 .  IQH»كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي، تضلّوا
 : ما أخرجه الطرباين يف معجم الكبري عن زيد بن أرقم قالو

، عـيلَّ احلـوض إين لكـم فـرطٌ وإنّكـم واردون: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول اهللا 
فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب ، عرضه ما بني صنعاء إىل بُرص

ة  . فانظروا كيف ختلفوين يف الثقلني، والفضّ
 ؟ يا رسول اهللا وما الثقالن: فقام رجل فقال
وطرفـه ، سببٌ طرفـه بيـد اهللا، األكرب كتاب اهللا: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 

كوا به م لن ، واألصغر عرتيت، لّوالن تزالوا وال تض، بأيديكم فتمسّ وأهنّ
فـال تقـدمومها ، وسـألت هلـام ذاك ريبّ ، يفرتقا حتّى يردا عيلَّ احلـوض

ام أعلم منكم، فتهلكوا  .  IRH»وال تعلّمومها فإهنّ
هذه األحاديث التي جتمع عـىل نقـل حـديث الثقلـني مـن مصـادر ف

هـم القـران × البيـت أهلاحلديث الشيعية والسنية دليل قاطع عىل ان 
الناطق الذين هلم احلجية بعد النبي بشهادة النبي اهنم لـن يفرتقـوا عـن 

 . يوم القيامةإىل  القران
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٦٢/ ص  ٦) جامع الرتمذي: حتقيق أمحد حممد شاكر، باب مناقب أهل بيت النبي: ج ١(

 . ٢٦٨١ح  ٦٦/ ص  ٣) املعجم الكبري: ج٢(





ض ر  الحّجة من سنن هللا في األ
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اهللا يف األرض و حجـج ا هي الرضورة إىل وجود األنبياء أربام يقال م
نه يتبع نبيـاً اقد خلقه اهللا موحداً يف الفطرة و ن يكون اإلنساناال يكفي ا

ديــد اجلمعرفــة النبــي إىل  رورةـمــن األنبيــاء الســابقني فــام هــي الضــ
 ؟ والرجوع إليه يف تعاليمه ورسالته

ما هي الرضورة بعد وفات نبينا وهو خاتم األنبياء وال نبـي بعـده و 
ن يكـون يكفـي ا االَ ؟ من بعـده حجة اهللا يف األرض نسانان يعرف اإل

 ؟ األخرية هرسول اهللا هو حجت
 : بام ييل طويل نخترصه قدر اإلمكان واجلواب عىل ذلك

عـىل األرض اذ ان ذلـك مـن سـنن اهللا  هللا ـ البد من وجود احلجة١
 رضوخيلـق األ نسـانفكام كان من ارادته ان خيلق اإل، وارادته وقضائه

هـذا السـياق الـذي  وجود احلجة يدخل ضمنفإن  ،ختبارهوما فيها ال
االنبيـاء  وجـود ولـذا البـد مـن، نسـانالختبار اإل مورتتكامل فيه األ

والبد من الرشائع االهلية ليكـون عـىل اساسـهام ، عرب االزمان والرسل
 يف عصـيانهأو  مـر اهللاأل واسـتجابته نسـاناإل االختبار االهلي يف طاعـة
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يف  خروي والـذي ينتهـي بـهوفق ذلك احلساب األليكون ، مرهوترك أ
 نسـاناإلدار اخللود والبقاء الدائم بحسب عمله ومصريه الذي اختاره 

وما جيـري ة ال للدنيا وما كانت الدنيا خرلآل نسانلق اإلفانام خُ ، لنفسه
لَـقَ ﴿. واختباره نسانالّ ألجل امتحان اإلفيها من مقادير اهلية ا ي خَ الَّذِ

ااملَ  تَ وَ مْ ـَحلْ وْ كُ مـيُّ اَ يَاةَ لِيَبْلُوَ نُ عَ سَ مْ أَحْ وَ الالً كُ هُ ورُ وَ فُ يزُ الْغَ زِ  IQH﴾عَ
لـق فهـم يمثلـون وهلذا البد من استمرار االنبيـاء مـع اسـتمرار اخلَ 

رائعه املرسلة معهـم ـاالساس املحوري المتحان اهللا لعباده برسله وبش
فال يمكـن ، االهلية يف احلالل واحلرام الفروضوالتي تتضمن العقائد و

 وهـو مـا يعـربّ عنـه رضزمان خيلومن وجود حجـة هللا يف األ وجدان ي
باعتبار  نسانانتفى وجودها كمحل الختبار اإلأي ) رضلساخت األ(

وهـم غـري  حجج اهللاأو  الرسل للناس هو وجود ان موضوع االختبار
 . رضموجودين عىل األ

 : الق× الصادق مامعن اإل
   IRH»لساخت إمامبغري  رضلو بقيت األ«
وانتهـاء  ما يعني حدوث يوم القيامةأو  ها وذهبت هبمأهلبمعنى انخسفت ب(

  .)الدنيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢) سورة امللك: ١(

 . كتاب احلجة. ١٧٩/ ١) الكايف: ٢(



ة  ١٧٣ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
هللا يف   ان وجـود احلجـةالرشيفة التي تبنيّ  حاديثوهناك عدد من األ

 . رضيف األ الثابتة هو من سنن اهللا خلقه
 : قال× عن الصادق 

ف احلـالل واحلـرام ويـدعو وهللا فيها احلجـة يعـرّ  رضمازالت األ«
   IQH»سبيل اهللاإىل  الناس

حرامها و إيضاح رشيعة اهللا يف حالهلاو اهللاإىل  ة احلجة هو الدعوةان وظيفأي (
 . )ةخروالتي يرتتب عليها احلياة اآل واحكامها املختلفة

 : قال× موسى بن جعفر مامعن اإل
  IRH»عرفيُ  حيّ  إمام بخلقه االّ تقوم هللا عىل  ة الان احلجّ «
 . )والرشايع الدين أموريف الناس مشخصا لريجع اليه  ماميكون اإلأي (

 :  قال ×الصادقأو  الباقر مامعن اإل
ولوال ذلـك مل يعـرف ) إمامأو  نبيأي ( بال عامل رضان اهللا مل يدع األ«

   ISH»احلق من الباطل
لكـان تون به من رشائع اهللا وما يأحجة اهللا أو  ال وجود النبيلوأي (
ـرغباتـه فيُ و هوائـهوفق أ رضرف يف األـيتص نساناإل  رضد يف األفسِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .١٧٧/ ١) الكايف: ١(
 . ٢٣/٢) البحار: ٢(

 ، كتاب احلجة. ١٧٧/ ١) الكايف: ٣(
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 مـن راه عـرب التـاريخوهـو مـا نـ، ررـوالضـ آلخرين األذسبب لوي
اسـتئثارهم بالسـلطة  مـن رف الطواغيت يف تعاملهم مـع النـاسـّتص

والقوة العسكرية حيث تصبح اجليوش وسـيلة حلاميـة احلكـام  والثروة
مـواال شخصـية اوتصـبح امـوال الشـعب وثرواتـه ، وليس الشـعوب

 ببعضها عىل الشـعوب )ويتصدقوا( حيث يشائون اهنرفوـللحكام يص
 بارادهتم وقراراهتم املجحفـة معهم ويصبح الناس عبيدا هلم يترصفون

اليوم ما نشاهده كذلك و، دون اهللاهلا من ن كل حاكم منهم اصبح إوكأ
واسـتثامر خرياهتـا  دولالـ يف هيمنتهـا عـىل عامليالاالسـتكبار دول من

يف  من احلكـام لينفـذوا خمططـاهتم ملصاحلهم اخلاصة واقامة الطواغيت
اليهم  األمةوات وكبت املعارضني وتسهيل انتقال ثر حرارالتنكيل باأل

لثـروات  ةاملبـدد ية والتجاريةوالصفقات العسكراملواثيق والعهود عرب 
 ملا يسمى بالـدول الكـرب والطغيان الفرعنة بل ان، ومصالح شعوهبم

أو  الشــكلية العامليــة عــرب مؤسســاهتا يف تعاملهــا واضــحا يبــدو جليــا
 مــع دول العــامل الثالــث وعــرب جيوشــها وقواهتــا العســكرية املناطقيــة

 اجلانـب يف ضياع القيم واملقـاييس من، املستضعفةأو  والدول الضعيفة
ل يـوالك، ةمـن التمييـز والتفرقـو، قتصـاديواال السيايس واالخالقي

عـىل  اخلـايل مـن القـيم واملبـاديء الظامل والتعامل املصلحي، بمكيالني



ة  ١٧٥ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
ئـات االلـوف مـن الك مولو كان يف ذلك هـ املحيلأو  املستو الدويل

ــاكني ــاء واملس ــوقهم اإل االبري ــاك حق ــانوانته ــلب  يةنس ــواهلم وس ام
ولكـن  شـعوهبم عـىلحتى يرسي بل ان الظلم قائم ، الوطنيةثرواهتم و

 . ناعمةخر أبوسائل واساليب 
 قـيم العـدلانام هو من اجـل حفـظ فهذا التاكيد عىل وجود احلجة  

 انتظام مسرية احلياة االجتامعيةألجل ية وعدم ضياع احلقوق ونسانواإل
 . والسياسية

ة هو من سـنن احلجّ  وجود الروايات يف اثبات انبل وتذهب بعض  
لكانـت هـذه  فـردينأو  فـرد رضلوكان عىل األ بحيث رضيف األ اهللا

 . حلفظ احلق والعدل والنظام االهلي عليهم ة جاريةالسنّ 
 : قال× الصادق مامعن اإل

 .  IQH»صاحبهة عىل لكان احدمها احلجّ  ]رضعىل األ[لوبقي اثنان «
 : قال آخروعنه يف حديث 

 . IRH»احدمها مام اثنان لكان اإلاالّ  رضلو مل يكن يف األ «
 

ـة أو  النبـيإىل  ععـامل والعبـادات مـن الرجـوبـد يف األــ ال٢ احلجّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٣/٥٢) البحار: ١(

 . ١/١٨٠) الكايف: ٢(
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عمل العامل لن يكون مقبـوال فإن  واالّ ، طاعة اهللا ورضاهإىل  للوصول
نبغي ان تكون من خالل االمتثـال ي ذ ان العبادات والطاعاتإ، عند اهللا

ان  نسـانعلـم اإليف ياذ ك، بالدين بااللتزام يعرف ماأو  مر اهللا وهنيهأل
 عمله سيكون مقبوال عند اهللا وانه قد أداه بالكيفية التي يريده اهللا منه ما

 ؟ دليل يدل عىل رضا اهللاأو  عتمد يف ذلك عىل بينةي مل
ليكـون عملـه مـن اهللا ا إمامأو  من ان يتّبع نبيا نسانولذلك البد لإل

، هـو السـبيل اليـه احلجـةأو  النبـيحيث اعترب اهللا سبحانه ان ، مقبوال
، صادرة عنهوكأهنا  واعترب ما يصدر عنه من توجيهات واعامل وتعاليم

 نبيه ووليـه نه جعلأل وان عمل العباد هبا هي طاعة وعبادة مقبولة عنده
ة له عىل العباد واهلادي هلم  . ودينه رشيعتهإىل  احلجّ

طاعة النبي والرجوع اليه وخاصة عند النزاع ي تدل عىل لتا ياتواآل
 : كثرية نقتبس بعضا منهاواالختالف 

ا ﴿ م مَّ يْكُ لَ عَ ِّلَ وَ ا محُ يْهِ مَ لَ إِنَّامَ عَ لَّوا فَ إِن تَوَ ولَ فَ سُ أَطِيعُوا الرَّ لْ أَطِيعُوا اهللاَ وَ قُ
ولِ  سُ ىلَ الرَّ ا عَ مَ وا وَ تَدُ ْ إِن تُطِيعُوهُ هتَ تُمْ وَ لْ ِّ بِنيُ  محُ غُ الْـمُ  . IQH﴾إِالَّ الْبَالَ

واْ ﴿ أَطِيعُ ـىلَ اهللاَ وَ ـامَ عَ نَّ واْ أَ لَمُ ـاعْ لَّيْتُمْ فَ إِن تَوَ واْ فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ وَ
ولِنَا الْبَ  سُ  .  IRH﴾بِنيُ غُ املُ الَ رَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٤) سورة النور: ١(

 . ٩١) سورة املائدة: ٢(



ة  ١٧٧ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
نُواْ أَطِيعُواْ ﴿ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ـإِن  اهللاَيَ مْ فَ ـنكُ رِ مِ يلِ األَمْ أُوْ ولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ وَ

وهُ إِىلَ  دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ نُونَ بِاهللاِ اهللاِتَ مِ نتُمْ تُؤْ ولِ إِن كُ سُ الرَّ ال وَ ـرِ وَ مِ اآلخِ يَوْ
لِ  يالً ذَ أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ  . IQH﴾كَ خَ

 

 : ومنها حاديثكام ان هذا املعنى ورد يف عدد من األ
 : قال× م الباقر عن اإلما

اهللا  مـن لـه مامإ وال نفسه فيها جيهد بعبادة وجلّ  عزّ  اهللا دان من كل«
، )مـبغضأي ( عاملـهأل شانئ واهللا، متحريّ  ضال وهو مقبول غري فسعيه
 . IRH»وقطيعها راعيها عن تضلّ  شاة كمثل ومثله

 : قال ×الباقر مامعن اإل
 السـامء بطـرق وانـت، دلـيالً  لنفسه فيطلب فراسخ احدكم خيرج« 

 .  ISH»دليال لنفسك فاطلب، رضاأل بطرق منك اجهل
وقد  ال يعرفهن اإلنسان حيتاج إىل دليل يدله عىل املكان الذي ى ابمعن

مـر اهللا ن يعـرف أفكيـف إذا اراد اإلنسـان ا، يكون املكـان قريبـا منـه
 السـامء طـرقعنه بوهو ما عرب ؟ عليه هل حيتاج إىل دليل يدالَ ورشيعته ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٩) سورة النساء: ١(

 . ٢٢٨/ ٢٣) البحار: ٢(

 . ١٢/ ٥) ميزان احلكمة: ٣(
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الدليل الذي يدل  هو احلجةأو  النبيبمعنى ان  اهللاإىل  الدليل اهلاديأي 
  .وسبل رضوانه عىل اهللا وعىل حالله وحرامه

 : قال× عن الصادق و
ال يزيـده رسعـة ، العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل غري الطريق« 

 .  IQH» بعداالسري إالّ 
عنـاء وتعـب يف جهد و من بذلمهام العامل بغري دليل من اهللا ان  أي

اعامله وعباداته فانه لن ينال رضا اهللا مادام يسلك طريقـا غـري الطريـق 
مـن اهللا  بيقـرّ  اخلطأ ال يف الطريقالتضحية والبذل فإن  الذي يريده اهللا

إىل  نسانحيتاج اإلهلذا و، بل عىل العكس يزيد يف االنحراف والبعد عنه
 . وسبل الوصول إليه اهللاإىل  يوضح الطريقلكي املرشد واهلادي إلمام ا

 : قال× وعن الصادق 
يكون العمل مبنيـا عـىل  ينبغي أن بمعنى(،  بمعرفةال يقبل اهللا عمالً إالّ « 

إن أي (  بعملوال معرفة إالّ  )دليل رشعي لكي يكون مقبوال عند اهللاأو  حجة
عمله  منه فال يقبل اهللا، بعلمه وإالّ فكأنه مل يعلممن علم شيئا جيب عليه ان يعمل 

  IRH»)حني يعمل بغري علمه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٣/ ١) الكايف: ١(

 . ١٢/ ٥) ميزان احلكمة: ٢(



ة  ١٧٩ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
 : ×الصادق اإلمام عن 

 .  IQH»صلحكثر مما يُ فسد امن عمل عىل غري علم كان ما يُ «
نسان النتائج التي ترتتب عىل العمل من دون علم قد تسري باإلن اأي 

اإلرهابيني ويـدخل النـار فقد يصبح اإلنسان من  ماتاالثام واملحرّ إىل 
 . بقتله األبرياء وهو حيسب انه سيدخل اجلنة!

ومن هنا نفهم معنى االعداد االهلي حلججـه مـن تزويـدهم بـالعلم 
واحللم والبيان والفصاحة والعقل الكامل والفهم واحلكمـة والعصـمة 

التبليغ عن  وبقية املؤهالت القيادية حيث سيكون دورهم وعملهم هو
للقيام بد من التسديد االهلي هلم واعطائهم مؤهالت احلجية اهللا ولذا ال

 خطأ منهم سيحسـب عـىل اهللاأي فإن  ةالرشعيبمسئوليتهم ووظيفتهم 
 .  سبحانه

 أئمـةه مـن لغـري يرجعاإلمام املعصوم وأو  حجة اهللاـ من ال يتبع  ٣
فإنه يكون قـد تبـع أئمـة اجلـور مـن  ياسيةـالسأو  مذاهب الفكريةـال

بـه اهللا واحد فقط وهـو ماجـاء إىل  الطريقألنّ  ،يعلم الأو  حيث يعلم
واتبـاع  حجـج اهللاإىل  ولذا البد للنـاس مـن الرجـوعاالنبياء والرسل 

 .  وارشادهم هدهيم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٥٠/ ٤) البحار: ١(
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 : قال× عن اإلمام الباقر
 تائهـا أصـبح وجـلّ  عـزّ  اهللا من له إمام ال األمة هذه من أصبح من«

 أئمـة نا، ونفـاق كفـر ميتة مات احلال هذه عىل مات إن، ضاال متحريا
 عـن ملعزولـون اجلـور أئمة وإن، اهللا دين عىل الذين هم وأتباعهم احلق
 .  IQH»احلق وعن اهللا دين

 : قال آخريف حديث  × عنه
ــتكم ان « ــادتكم ائم ــن فــانظروا اهللاإىل  ق ــدون بم  ديــنكم يف تقت

 .  IRH»وصالتكم
مـن دون اختيـار سـلمني حاكم يتوىل شؤون املأو  إمامأي فإن  ولذا

نه حيول دون ممارسـة جور وظلم أل إماميعترب يف املفهوم االسالمي  اهلي
بــل ان ، ة واخلالفــةمامــوايــده بمقومــات اإلالــذي اختــاره اهللا  مـاماإل

 اهللا مـعجزئية يعترب رشكا باهللا حيث اختـذ أو  الرجوع اليه بصورة كلية
مما ، منتخب من اهللالغري  ماميرجع اليه يف االحكام وهو اإل آخررشيكا 

كـام يف مـن عـدم اخلضـوع املطلـق هللا يعترب انحرافا عن اخلـط االهلـي 
 : الروايات التالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٨٤) الكايف: ١(

 . ١٥٠/ ٤) البحار: ٢(



ة  ١٨١ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
 عنـد مـن تـهإمام/ إمـام مع ارشك من«: قال × الصادق ماماإلعن 

 .  IQH»باهللا مرشكا كان، اهللا من تهإمام ليست من /اهللا
معصـوم وشـيئا  إماممن شيئا من احكامه ورشيعته خذ يأ من انهأي 

بحسـب رغبتـه السياسـية أو  املـذاهب الفكريـة أئمةمن  آخر إماممن 
رشك مـع أنه يكون قد ألعند اهللا  عمله لن يكون مقبوالفإن  ومصلحته

 . حكامهأاخذ عنه رشعه و آخر اإماماهللا 
 : قال× الباقر ماماإلعن 
 بواليـة دانـت االسـالم يف ةرعيّ  كل عذبنّ أل«: وتعاىل تبارك اهللا قال

 .  IRH»ةإمام اهللا من [له]ليس جائر إمام كل
ترىض بحكمـه تكـون يف أو  الظامل مامالتي ختضع لإل األمةبمعنى ان 

اجلـائر م كـون اهـواء احلـاكتان  قلهـا هـوأو، معرض العقوبة االهليـة
بـل ، هلم من اهللاعقوبة  ي املتحكمة يف الناسوظلمه ه ونزواته وجشعه

ممـا  يعتربتأيـدا للظـامل لظامل عـن املنكـرل مسكوت الناس وعدم هنيان 
 .  الشامل عذاب اهللالمستحقني مجيعا  جيعلهم
ـنَ ﴿: تعـاىل قولهبيان  يف × الباقر ماماإلعن  ـواْ مِ بِعُ ينَ اتُّ أَ الَّـذِ َّ إِذْ تَـربَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٥٥٢) الكايف: ١(

 . ١١/٦) الغيبة للنعامين: ٢(
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واْ  بَعُ ينَ اتَّ  .  IQH»مواشياعه الظلمة أئمة ياجابر واهللا هم«: قال. ﴾الَّذِ
ـ جـائر إمـام اهللا عند الناس رش ان«: قال × املؤمنني أمريعن  ، لضَ

 حياأو خوذةأم سنة ماتأف ،)كان مصدر ضاللة لبعض الناسأي ( به لوضُ 
 القيامـة يـوم يـؤتى: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسـول سمعت واين، مرتوكة بدعة

 فيها فيدور جهنم نار يف فيلقى عاذر وال نصري معه وليس اجلائر مامباإل
 . IRH»قعرها يف بطتير ثم الرحى تدور كام

 عـن ملعزولـون، واتبـاعهم اجلور أئمة ان«: قال×الباقر ماماإلوعن 
 بـه اشـتدت كرمـاد يعملوهنـا التـي بـاعامهلم ضلوا قد، واحلق اهللا دين

 .  ISH»عاصف يوم يف الريح
مَ ال﴿: تعاىل قوله تفسري يف ×وعنه وْ يَ ـىلَ اهللاِوَ بُواْ عَ ذَ ينَ كَ  الَّذِ ةِ تَرَ يَامَ  قِ

ةٌ  دَّ وَ سْ م مُّ هُ وهُ جُ ا إمامـلـيس أي ( ITHمـامإب وليس إمام اين قال من: قال ﴾وُ
 . معينا من اهللا)

 وال القيامـة يـوم اهللا يكلمهـم ال ثالثة: قال × الصادق ماماإلوعن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/١٧) ميزان احلكمة: ١(

 . ٢/٥٠) هنج البالغة: ٢(

 . ١/١٢٣) ميزان احلكمة: ٣(

ان ترجع اليه الناس فيكـون  الجل(أي ادعى كذبا انه إمام من قبل اهللا،  ١/٥٢٥) الكايف: ٤(
 إماما هلا يف احلالل واحلرام). 



ة  ١٨٣ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
 جحد ومن، له ليست اهللا من ةإمام ادعى من: اليم عذاب وهلم يزكيهم

 .  IQH»نصيبا االسالم يف هلام ان زعم ومن، هللا من اإمام
له يف الفضل فيمكن للناس  ولكنه يعترب نفسه مواز شكليا ماميعرتف باإلأي (

 )فيهم ياخذون منه احكامهم ودينهم إمامالرجوع اليه ك
 : يقولملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمعت: قال× املؤمنني أمري نع
 رتـونشـ، راطـالصـ حـد عـىل أقيم، بعدي من مراأل ويل وال أيام«

 جـائرا كـان وإن، بعدلـه اهللا أنجـاه عـادال كان فإن، صحيفته املالئكة
 فيكـون، النـار إىل هيـو ثـم، اصلهفم تتزايل حتى الرصاط به انتقض

 .  IRH»وجهه وحر أنفه به يتقيها ما أول
وبيـان مواصـفات هـذا  مـام احلـقّ ولذا كان التأكيد عىل الرجوع إل 
 . الكريمة القرانية ياتمؤيدة باآل الرشيفة حاديثعرب األ ماماإل

 : قال× عن اإلمام الصادق
، النـاسإىل  حيتاج وال اليه الناس حيتاج بعامل االّ  رتكتُ  ال رضاأل ان« 

 .  ISH»احلراماحلالل و علمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 (بمعنى انه ير جواز الرجوع له ولغريه فكالمها له فضل يف االسالم).  ٧/٢١٢) البحار: ١(

 . (بمعنى يسقط عىل وجهه يف النار). ١٢/ ٥) ميزان احلكمة: ٢(

 . ٢٦/١٧٨) بحار االنوار: ٣(
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ن وعلميـة بالـدين فيكـان تكون لـه األ ماماإلان من صفات هذا أي 
 .للناس يف احكامهم وشؤوهنم الفكرية والعملية مرجعا

 ؟ مفرتضة طاعتهم هل االوصياء«: ×الصادقل اإلمام ئِ سُ 
ـرِ  اهللا قال الذين هم: ×فقال يلِ األَمْ أُوْ ولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ واْ اهللاَ وَ ﴿أَطِيعُ
﴾ مْ نكُ  . )بمعنى ان طاعتهم اوجبها اهللا عىل الناس( IQH»مِ

 : قال ×الباقرأو  ويف احلديث عن الصادق
 إمـامئمة كلهـم وورسوله واألعرف اهللا ياليكون العبد مؤمنا حتى «

وهـو  خـركيف يعـرف اآل: ثم قال موضحا. سلّم لهيزمانه ويردّ اليه و
 ) املؤمنني أمرية إماموهو جيهل  هزمان إمامإىل  كيف يصلأي ( IRH»جيهل االول

عـىل انـه جيـب ان يكـون  من التأكيد بيته أهلبي وعن النماورد  -٤
، قبـليُ  ال إمـامإىل  دون الرجوعوان عمله من ، يقتدي به إمام نسانلإل

مات ميتة جاهلية كام فانه يكون قد تاه املوت وهو عىل هذه احلالة ان أو
 : التالية حاديثيف األ

 ميتـة مـات، هإمامـ يعرف ال وهو مات من«: قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسولعن  
 .  ISH»ةجاهلي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ، (بمعنى أهنا مفرتضة وواجبة). ٣٠٠/ ٢٣) بحاراالنوار: ١(

 . كتاب احلجة. ٢٦٨/ ١) الكايف: ٢(

 . ٤/١١) غيبة النعامين: ٣(



ة  ١٨٥ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ

 ،احلـق) مامبيعة إلأي ( عليه بيعة وال مات من«: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسولعن 
 .  IQH»جاهلية ميتة مات

 .  IRH»مات ميتة جاهلية، إماممن مات بغري «: قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن رسول اهللا
، ظـاهر حـيّ  إمام عليه وليس مات من«: قال × الصادق ماماإلعن 

 .  ISH»جاهلية ميتة مات
مـات ، هإماميعرف فيها  من بات ليلة ال«: قال× الصادق مامعن اإل

 . ITH»ميتة جاهلية
وعـدم جـواز  وامثاهلا تؤكد عىل االلتـزام بحجـة اهللافهذه الروايات 

 غـري الـذي آخـر إمـامإىل  الرجـوعأو  احلريةأو  اجلهلالبقاء عىل حالة 
 . اختاره اهللا لعباده

ليس للعبـاد دخـل  مطلق اختيار اهلي وان تعيني احلجة للعباد ه -٥ 
وقد اوضحت بعـض الروايـات ، وحججه نبياء اهللا ورسلهحتى أل فيه

 : لة بجالء كام يف الروايات التاليةاملسأهذه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/١٥) ميزان احلكمة: ١(

 . ٨/١٢) البحار : ٢(

 . ٢/٣١٦) البحار: ٣(

 . ١١/١) غيبة النعامين: ٤(
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 : ×قال االوصياءانتخاب  أمريف  × الصادق ماميف حديث لإل 
 بعــد واحــدا ينــزل وجــلّ  عــزّ  اهللا إىل إالّ  هــو ومــا، إلينــا ذاك مــا« 

 .  IQH»واحد
 مـن إىل يـويص منا املويص أترون«: قال × الصادق اهللا عبدعن ايب 

 ينتهي حتى فرجل لرجل ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اهللا من عهد ولكن واهللا ال؟ يريد
 .  IRH»صاحبه إىل مراأل

 عـزّ  اهللا مـن عهـد ةماماإل إن«: قال آخريف حديث × عبداهللا يبا عن
 يزوهيـا أن مـاملإل لـيس ،)معيّنني عندهأي ( نيمسمّ  لرجال معهود وجلّ 

 : ثم قال. ISHبعده من يكون الذي عن
 فإنه كأهل من وصيا اختذ أن × داود إىل وحىأ وتعاىل تبارك اهللا إن 
 وكـان ،هأهلـ مـن ويص ولـه إالّ  نبيـا بعـثأ ال نا علمـي يف سـبق قد

، بـاحمُ  هلـا وكـان داود عنـد امـه كانت غالم وفيهم عدة والدا ×لداود
 وحـىا وجلّ  عزّ  اهللا إن: هلا فقال الوحي تاها حني عليها × داود فدخل

: قـال، ابني فليكن: امرأته له فقالت، أهيل من وصيا أختذ نا مرينيأ إيل
 نا دون تعجـل ال نا: داود إىل وتعـاىل تبـارك اهللا وحىفـأ، ريـداُ  ذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٨/٢٦) البحار: ١(

 . ١/٤٠٩) الكايف: ٢(

 . ١٤/١٣٢) البحار: ٣(



ة  ١٨٧ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
 الغنم يف خيتصامن رجالن عليه ورد نا × داود يلبث فلم، يأمر يأتيك

حـد ألهذه القصة وخالصـتها ان اغنـام إىل  شار القرانأوقد ( مرَ والكَ 
 أتوافـ فاكلت مـن زرعـه آخراملزارعني قد دخلت عىل مزرعة شخص 

 امجع نا داود إىل وجلّ  عزّ  اهللا فأوحى، )داوود ليحكم بينهم نبي اهللاإىل 
 فجمـع، بعدك من وصيك فهو فأصاب القضية هبذه ىـقض فمن ولدك

 :  × سليامن قال، اخلصامن قص أن فلام، ولده × داود
 

 ؟ كرمك الرجل هذا غنم دخلت متى الكرم ياصاحب
 . ليال دخلته: قال

 يف وأصـوافها غنمـك والدبـا نمالغَ  صاحب يا عليك قضيت: قال 
 . هذا عامك

 

ان يكون ثمن هذه اخلسارة يف الـزرع هـوان يـدفع صـاحب االغنـام  بمعنى(
زارع الذي تلف زرعه كتعـويض املُ إىل  اصوافها وما تلده يف هذا العام من مواليد

 . )له عن خسارته
 مل جتعل كل الغـنمأي ( ؟الغنم برقاب تقض مل فكيف: ×داود له قالف 

م وقد )عن خسارته له اعوضياخذه   ؟ إرسائيل بني علامء ذلك قوّ
عوضـا عـن  جعلوا هذه القيمـةكان حكم العلامء من بني ارسائيل اهنم أي ( 

 )الغنم انذاك مساوي لقيمة الكرم ثمن وكان، اخلسارة
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 : ×سليامن فقال
لُه لاُكِ  وإنام اصله من جيتث مل الكرم إن َ أي ( محَ ل من حمصول جديد مامحَ

السـنة  يف عليـهما كـان إىل  سيعودأي ( قابل يف عائد وهو )من العنب والورق
 . )القادمة

 ىـقضـ مـا القضـية هذه يف القضاء نا: داود إىل وجلّ  عزّ  اهللا فأوحى
 امرأته عىل داود فدخل، هغريَ  مراً أَ  دنارَ وأَ  مراً أَ  تردَ أَ  داود يا، به سليامن

 اهللا رادأ مـا إالّ  يكـن ومل، غريه مراأ وجلّ  عزّ  اهللا رادوأ مراأ ردناا: فقال
   IQH»مناوسلّ  وجلّ  عزّ  اهللا بأمر رضينا فقد، وجلّ  عزّ 

مْ أَن تُؤدُّواهللاَإِنَّ ا﴿ يةيف تبيان مصداق اآل× الرضا  ماموعن اإل كُ رُ أْمُ   يَ
انَاتِ  ا األَمَ  : ×قال  ﴾إىل أَهلِهَ

 وال، بعده من إىل مانةاأل ماماإل يؤدي نا، ÷حممد آل من ئمةاأل هم«
 . »عنه يزوهيا وال، غريه هبا خيص

كام يوجد يف كتبنا احلديثية روايا ت تتحـدث بتفصـيل عـن االمانـة 
واحدا فواحدا والتـي تـدل  ئمةاألإىل  نبيه ومنهإىل  الربانية التي عهد هبا

 . هو بيده وحدهاحلجة هللا أو  مامبجموعها عموما عىل ان تعيني اإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

غنم لو دخلت الكرم هنارا، مل يكـن عـىل صـاحب ) وقد علق الكليني تعليقة مجيلة حيث قال: ان ال١(
الغنم يشء، ألن لصاحب الغنم ان يسـرح غنمه بالنهار ترعى، وعىل صاحب الكـرم حفظـه، (امـا يف 

 الليل) فإن عىل صاحب الغنم ان يربط غنمه ليال، ولصاحب الكرم ان ينام يف بيته امنا. 



ة  ١٨٩ ........................................................................... في األرضمن سنن هللا  احلجّ
طـف االهلـي لوهبذا يظهر جليا ان وجود احلجة هللا هو من دواعـي ال

رسـلت الينـا شادهم اليه ولئال يقـول احـد لـوال أايتهم واردهل بالعباد
 مـاموهذا ما يستدعي معرفـة اإل، ل السبيلضرسوال هاديا فنتبعه فال ن

الـدين  والتـي جعـل اهللا بصـفاته ومعاملـه االحاطةو، عن بصرية وعلم
ي ال﴿ كامال بوجوده تـِ مَ مْ نِعْ ـيْكُ لَ ـتُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ ـمْ دِيـنَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ يَوْ

سْ  مُ اإلِ يتُ لَكُ ضِ رَ  .  IQH﴾مَ الَ وَ
 حد السـائلني عـنألذلك يف جواب  × الصادق ماماإل وضحوقد ا 

 : ورة احلجة واثباته فقالرض
، خلـق وعـن مجيـع مـالقا صانعا متعاليـا عنـا اإنه ملا أثبتنا أن لنا خ«

ــا مل جيــز كــان ذو ــك الصــانع حكــيام متعالي ــهال ــاهده خلق وال ، ن يش
ن له سـفراء اثبت ، هم وحياجوهوحياجّ ، فيبارشهم ويبارشوه، يالمسوه

ون عنــه إىل خلقــه وعبــاده وهنم عــىل مصــاحلهم ويــدلّ ، يف خلقــه يعــربّ
 مـرون والنـاهونفثبـت اآل، ومنافعهم وما به بقاؤهم ويف تركه فناؤهم

ثبـت رضورة أي ( ون عنه عـزّ وجـلّ ه واملعربّ ـعن احلكيم العليم يف خلق
ؤدبني ـحكامء م، وهم االنبياء وصفوته من خلقه ،)املبلغني عـن اهللا وجود

عىل مشاركتهم هلـم يف / غري مشاركني للناس، وثني هباـمبع، ةـباحلكم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣) سورة املائدة: ١(
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حواهلم مؤدين من عند احلكـيم العلـيم أيف يشء من  /اخللق والرتكيب
 . باحلكمة

مان ممـا أتـت بـه الرسـل واألنبيـاء مـن زثم ثبت ذلك يف كل دهر و
لـم  هيكـون معـ، رض اهللا من حجـةألكيال ختلو ، الدالئل والرباهني عِ

 . IQH»يدل عىل صدقه مقالته وجواز عدالته
ادٍ ﴿وهو معنى قوله تعاىل  مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ رٌ وَ نذِ  . IRH﴾إِنَّامَ أَنتَ مُ

حـد تالمـذة اإلمـام أن احلكـم بـالتي كانت بني هشـام رة ظويف املنا
حد اعالم املنكرين هلا وهو عمر أعن اإلمامة وبني  املدافعني ×الصادق

 . مجيلة بصورة خمترصة رضورهتابن عبيد ما يبنيّ دور اإلمامة و
اجلمعـة فأتيـت مسـجد  رة يـومـدخلت البصـ: قال هشام بن احلكم

عمرو بن عبيد وعليـه شـملة سـوداء  بحلقة كبرية فيهاأنا البرصة فإذا 
سـتفرجت اف، وشملة مرتد هبا والنـاس يسـألونه، تزر هبا من صوفئم

هيـا ا: ثم قلـت، ثم قعدت يف آخر القوم عىل ركبتي، الناس فأفرجوا يل
 ؟ رجل غريب أتأذن يل يف مسألة العامل إين

 ؟ عني ألك: فقلت له. نعم: فقال يل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢١) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة : ١(

 . ٧) سورة الرعد: ٢(



ة  ١٩١ ........................................................................... من سنن هللا في األرض احلجّ
 ؟ يشء تراه كيف تسأل عنه؟ لفقال يا بني أي يشء هذا من السؤا

 . هكذا مسألتي: فقلت
 . !مسألتك محقاء تفقال يا بني سل وان كان

 . سل: فقال يل؟ جتبني فيها: قلت
 . نعم: قال؟ ألك عني: قلت
 . شخاصلوان واألار هبا األ: قال؟ تصنع هبا فام: قلت
 .  نعم: قال؟ نفافلك : قلت

 . شم به الرائحةا: قال؟ فام تصنع به: تلق
 .  نعم: قال؟ ألك فم: قلت
 . ماتذوق به الطعا: قال؟ فام تصنع به: قلت
 .  نعم: قال؟ فلك اذن: قلت
 . سمع هبا الصوتا: قال؟ فام تصنع هبا: قلت
 .  نعم: قال؟ ألك قلب: قلت
ميـز بـه كلـام ورد عـىل هـذه اجلـوراح أقـال ؟ فـام تصـنع بـه: قلت

 .  احلواسو
 . ال: فقال؟ القلب أوليس يف هذه اجلوارح غنى عن: قلت
 ؟ صحيحة سليمةوكيف ذلك وهي : قلت
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أو  ذاقتـهأو  رأتهأو  ت يف يشء شمتهيا بني إن اجلوارح إذا شكّ : قال
 . ردته إىل القلب فيستيقن اليقني ويبطل الشك، سمعته

 ؟ قام اهللا القلب لشك اجلوراحافإنام : فقلت له: قال هشام
 .  نعم: قال

 .  نعم: قال؟ ن اجلوارحقمل تستي البد من القلب وإالّ : قلت
فاهللا تبارك وتعـاىل مل يـرتك جوارحـك حتـى ، يا ابا مروان: فقلت له

ويـرتك هـذا ، شك فيه ما جعل هلا إماما يصحح هلا الصحيح ويتيقن به
ون يقيم هلـم إمامـا يـردّ  م وشكهم واختالفهم الاخللق كلهم يف حريهت
تـرد إليـه حريتـك مـا جلوارحـك ويقيم لك إما، إليه شكهم وحريهتم

 ؟ وشكك
 . IQHومل يقل يل شيئا فسكت: الق

 . ويميت الباطل لسناذ إن احلق خيرس األ
 
 

+ + +  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٢٥٣) الكايف: ١(



امة الربانیة  مؤھالت الحجیة واإلم

 
!aÎ@ÚÓv®a@p˝Á˚flÚflbfl@ÚÓ„biã€a 

 
تقدم البحث يف ان اهللا خيتار من يشاء من عباده ملهام النبـوة واحلجيـة 

 وهـذا االختيـار ال يكـون، الـيهم رشائعهو يصال احكامهإلعىل العباد 
وازين مــلاوطبقـا ل، االختيـارات العفويــةمــن فام اتفـق اعتباطـا اوكــي

فهـو ، بـني االفـراد اخلاصـةواملنـافع والعالقـات  البرشية من املصالح
 انام يكـون هـذا االختيـارو، العظيم احلكيم الغني عن كل يشء اخلالق

 الطبـائعو رية مـن حيـث العقـلـعلمـه بخصـائص عبـاده البشـ وفق
كـام  وهلذا عرب عن هذا االختيار بانـه االصـطفاء، يةنساناإلالكامالت و

 : التالية ياتيف اآل
نَ الي اهللاُ﴿ ي مِ طَفِ الً ـصْ سُ ةِ رُ ئِكَ الَ نَ النَّاسِ إِنَّ ا مَ مِ يعٌ هللاَ وَ مِ ريٌ سَ  . IQH﴾بَصِ
نُوح إِنَّ اهللاَ﴿ مَ وَ ى آدَ طَفَ ـىلَ ال اً اصْ انَ عَ آلَ عِمـرَ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ الَـوَ نيَ ـعَ *  مِ

رِّ  اهللاُذُ ن بَعْضٍ وَ ا مِ هَ ةً بَعْضُ لِيمٌ  يَّ يعٌ عَ مِ  . IRH﴾سَ
ى﴿ طَفَ ينَ اصْ بَادِهِ الَّذِ ىلَ عِ مٌ عَ الَ  . ISH﴾سَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧٥) سورة احلج: ١(

 . ٣٣) سورة آل عمران: ٢(

 . ٥٩) سورة النمل: ٣(
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اما االصطفاء فهو اختيار أفضـل ، فضلفاالختيار يعني انتخاب األ
تمثل فيـه مواصـفات الكـامل الربـاين التـي هيبهـا اهللا ت منأو  ،فضلاأل

اخللـق أو  ،رـالفـرض والقسـأو  ولكن ليس من طريـق اجلـرب، لعباده
مر ن يف األويك نذاك ل فعند، ريةـالطبيعة البشلبرشختتلف صفاهتم عن 

 هللا عـدم العصـيانو بالطاعـة اآخـر متميـز ايكون خلقـساصطفاء بل 
ريا يف ـبينام املـراد يف االصـطفاء االهلـي ان يكـون بشـ، كخلق املالئكة

حجـة هللا و ولكنـه يف مهمتـه ورسـالته ان يكـون نبيـاً ، واحواله صفاته
 . سبحانه وتعاىل

احلجة هلـذه املهمـة االهليـة لكـي يقـوم أو  ولذا البد من اعداد النبي 
داد وهـذا االعـداد يشـمل االعـ، لعبـاده رشيعتـهو ال رسـالة اهللابإيص

 اهللاإىل  يده بوسـائل الـدعوةكام يشمل تزو والفكري النفيس والروحي
 قابليـة احيـاء املـوتى ×لعيسـىالدليل عليها مثلام اعطى اهللا سبحانه و
 هغريها من املعجزات التي تتناسب مع زمانـو األبرصو براء األكمهاو
نبيـه اعطـى  ومـثلام، االوىل بقواعـده والتطبيـب الطبانترش فيه  ذيال

بعض املعاجز التي يثبت هبـا  افعى معإىل  التي تتحول اعصال ×موسى
ليس من السحر املنترش يف ذلك الزمـان و ان ما عنده هو معجزة من اهللا

ت مـا االمكانيـاو حلججه مـن الوسـائل اهللا وهكذا يعطي، بني الناس



 ١٩٥ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
 .  املناسبة لزماهنم وادراكهم مبات حجتهاثو مرسالته يف تبليغ ميعينه

  ألئمةلالنبیاء وا االعداد الروحي 

 اوليائـهوكـذلك  هوحججـاهللا نبيـاء من املعـروف بـني النـاس ان ا 
اهللا وتبعدهم عـن إىل  همروح نورانية تشدّ ب يتميزون بشكل عام املتقون

 واعامهلـم هنمدرجات تتناسب وشأب هبم من اهللاوتقرّ  املعايص والذنوب
 يت هـذهفمن اين تأ، يرون غري اهللا وال يبتغون شيئا غري رضاه بحيث ال
وحجـج اهللا اوما هو الفـرق بـني االنبيـاء ؟ الصفاء القلبيأو  النورانية

 ؟ وغريهم من املؤمنني واملتقني
انبيائـه  أحاديـثويف وضحه اهللا يف كتابـه ا اجلواب عىل ذلك هو ماو

علـيهم حيـث اتـم احلجـة ، وحججه يف بيان لطف اهللا بعبـاده وفضـله
 . وسهل هلم سبل الوصول اليه والفوز برضوانه وجنانه

 واقابلية االدراك ليتمكنـأو  نه وهبهم العقلأعىل العباد  اهللا نعم نمِ فَ 
واختيـار الصـالح ونبـذ التعقل لالشـياء و االختيار واالنتخاببه من 
املوهبـة هبـذه  نسـانباختصـاص اإل حاديـثتـواترت األفقد ، الطالح

معرفـة اهللا  ومنهـا، املعرفـةمامـه ابـواب العلـم وأفتحت الربانية التي 
البحـث واالستقصـاء عرب الفكر و، عظيم خلقه وبدائع صنعه ومعرفة
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 .  احلقائقإىل  للوصول دلةل واالستنتاج ملعرفة االسباب واألوالتحلي
 : قالانه ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا  ففي احلديث

 ردبـِأَ  لـه قـال ثم، لفأقبَ  لقبِ أَ  له قال العقل خلق ملا وجلّ  عزّ  اهللا نا«
، منـك عيل كرمأ هو خلقا خلقت ما يلوجالّ  يتوعزّ : تعاىل فقال، رفأدبَ 
 . IQH»عطيأُ  وبك آخذ وبك، عاقباُ  وبك ثيباُ  بك

 : انه قال ×الباقر مامكامورد عن اإل
 رأدبـِ: له قال ثم لفأقبَ  لأقبِ : له قال ثم استنطقه العقل اهللا خلق ملا « 

 وال منـك إيل أحـب هـو خلقا خلقت ما وجاليل وعزيت: قال ثم رفأدبَ 
، اعاقـب وإيـاك أهنى وإياك، آمر إياك إين أما، حبأ فيمن إال أكملتك

 .  IRH»اثيب وإياك
وهـي دليلـه ، نسـاينهـي جـوهرة الوجـود اإل فهذه القـوة العاقلـة 

 ولكنهـا تقـو، سـبل اخلـري والرشـادإىل  هه يف احليـاةومرشده وموجّ 
وازالة ، قدار االستفادة منهامب خروتضعف عند اآلعند البعض وتشتد 
فـاهللا املشـيئة يف ، خـرمن فرد آل امقدار ما وهبه اهللا منهبو، هاعن املوانع

 . ذلك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٩٧) بحار االنوار: ١(

 . ١/١٢) الكايف: ٢(



 ١٩٧ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
يـة يامنالقـوة اإل معطـاهأان  نياملـؤمن عباده عىل اهللا وكذلك من نعم

ِمُ : كام يف قوله تعـاىل يامنالتي تعرف بروح اإل لُـوهبِ تَـبَ يفِ قُ لَئِـكَ كَ ﴿أُوْ
﴾ نْهُ وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يامَ ِ  . IQHاإلْ
لفعـل  نسـانيـة ان تـدفع اإليامنالقـوة اإلأو  فمن شأن هـذه الـروح

ـرا بـه نـوحيث جتعـل يف قل، اخلريات والصاحلات  يء لـهـيضـا معنويّ
 اهب شعريستو، يبعده عنهو اهللاإىل  ما يقربهبني  نسانفيميز به اإل، طريقال

سـبل تنـري لـه ل املعصـيةو االثـم قبحستوالعمل الصالح وي لذة الطاعة
ـانَ مَ : كام يف قوله تعـاىل ة السعيدةخرالصاحلة واآل احلياة ـن كَ  يتـاً ﴿أَوَ مَ

نَا لَهُ نُو لْ عَ جَ يَيْنَاهُ وَ أَحْ ش اً رفَ تِ لَـيْسَ ي بِهِ يفِ ـِيَمْ ـهُ يفِ الظُّلُـامَ ثَلُ ـن مَّ مَ النَّاسِ كَ
ا نْهَ جٍ مِّ ارِ  . IRH﴾بِخَ

وهو الذي جيعل ، يكون للقلب انامهو نور البصرية  الذي وهذا النور
ة بصـور مـوربلطف من اهللا ويدرك حقائق األ مورز بني األيميّ  نساناإل

وا كسـلأو  ين الذين اتبعوا الشيطانخروهو مايفتقده اآل، واضحة بينة
 اهنـم افتقـدوا البصـرية ر االّ ـفاهنم رغم امتالكهم سالمة البصـ، سبله

ى األَ ﴿ اهللاإىل  ووضوح السبل عْمَ َا الَ تَ إِهنَّ ى البفَ عْمَ لَكِن تَ ارُ وَ لُوبُ الَّتِي صَ قُ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٢) سورة املجادلة: ١(

 . ١٢٢) سورة األنعام: ٢(
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ورِ  دُ عن  نسانحتجب اإل خرويةأجبا دنيوية وللذنوب حُ فإن  IQH﴾يفِ الصُّ
بُونَ  الَ كَ ﴿ربه  سِ كْ انُوا يَ ا كَ ِم مَّ لُوهبِ ىلَ قُ انَ عَ ئِذٍ  *بَلْ رَ مَ وْ ِمْ يَ هبِّ ن رَّ ُمْ عَ الَّ إِهنَّ كَ

وبُونَ حملَ  حني مداومته عىل املعـايص ، نسانباإل احلال صلحتى ي، IRH﴾جُ
ب بعمـى القلـب ايصـ هانـلدرجـة من التسافل  مراتبإىل  ،والذنوب

 مــن لطــف اهللانفســه م يحــرِ فَ ، بمحرماتــهوجــود اهللا واليبــايل  ينســىف
واْ ا﴿ سوء العاقبةهواه وإىل  يكلهرعايته لو مْ  هللاَنَسُ يَهُ نَسِ  . ﴾فَ

نَـا ﴿ اتُ تْكَ آيَ تَ لِكَ أَ ذَ الَ كَ ا * قَ ريً نتُ بَصِ دْ كُ قَ ى وَ مَ نِي أَعْ تَ ْ رشَ َ حَ بِّ ملِ الَ رَ قَ
ى مَ تُنسَ لِكَ اليَوْ ذَ كَ ا وَ يتَهَ نَسِ  . ISH﴾فَ

مسه نزغ مـن  ويذكره باهللا كلام املؤمنينبه  ان صريةر البونن فمن شأ 
ـم  الشيطان ا هُ ـإِذَ واْ فَ رُ كَّ يْطَانِ تَـذَ نَ الشَّ ائِفٌ مِّ مْ طَ هُ سَّ ا مَ واْ إِذَ قَ ينَ اتَّ ﴿إِنَّ الَّذِ
ونَ  ُ بْرصِ  . ITH﴾مُّ

 روحفإن  ر يف طريق الرمحانوسا مصائد الشيطاناملؤمن  اجتنبفإن  
 هإيامنفتزيد يف  ويقو اثرها يف نفسهتشتّد عنده  يةيامنالقوة اإليامن أو اإل

اخلـريات والصـاحلات ذكر اهللا وفعـل واضب عىل حتى اذا ، وصالحه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٦) سورة احلج: ١(

 . ١٣) سورة املطففني: ٢(

 . ١٢٦) سورة طه: ٣(

 . ٢٠١) سورة األعراف: ٤(



 ١٩٩ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
خـر ورعايـة ألطـاف أه اهللا ببعض درجات التقو تـوالّ إىل  وصلو

 : قوله تعاىل اهلية اخص واشمل كام ىف
 

تَّقِ ا﴿ ن يَ مَ جـ هللاَوَ ْرَ ْعَل لَّهُ خمَ ـن  * اً جيَ مَ ـبُ وَ تَسِ ْ يْـثُ الَ حيَ ـنْ حَ ـهُ مِ قْ زُ رْ يَ وَ
ىلَ  لْ عَ كَّ تَوَ بُهُ إِنَّ اهللاَهللاِ ايَ سْ وَ حَ هُ لَ  فَ عَ دْ جَ هِ قَ رِ الِغُ أَمْ دراهللاُ بَ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ  . IQH﴾اً لِكُ

 

تَّقِ ا﴿ ن يَ مَ ْ هللاَ وَ هِ يُرسْ جيَ رِ نْ أَمْ رُ ا * اً عَل لَّهُ مِ لِكَ أَمْ لَهُ إِلَ هللا ِذَ مْ أَنزَ  . IRH﴾يْكُ
 

تَّقِ ا﴿ ن يَ مَ يِّ هللاَ وَ نْهُ سَ رْ عَ فِّ كَ ريُ يُعظِمْ لَهُ أَجْ  . ISH﴾اً ئَاتِهِ وَ
 

لُ  نَّ إِ ﴿ عَ يَجْ اتِ سَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ مالَّذِ ا لَـهُ د" َنُ وُ محْ  . ITH﴾الرَّ
 

 وتصـاعد املـؤمن يف يـامنبني روح اإل تكامليةوهكذا تكون العالقة 
 رةجوارحـه مسـخّ كون ى تالرقي املعنوي والقرب من اهللا حتدرجات 

 وال يتكلم االّ ، ماحيبه اهللا وال يسمع االّ ،  ماحيبه اهللافال ير االّ ، هللا كلها
وهكذا هـو احلـال مـع بقيـة ،  يف طاعة اهللاواليتحرك االّ ، بام يريض اهللا

 طتهـاحياوىل اهللا قيادهتـا وفيتـ، مسـخرة هللاكلها تكون ف مجيعااجلوارح 
يف احلديث القديس املـروي عـن رسـول كام  منه بالطاف وعناية خاصة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢) سورة الطالق: ١(

 . ٤) سورة الطالق: ٢(

 . ٥) سورة الطالق: ٣(

 . ٩٦) سورة مريم: ٤(
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 : بقوله ملسو هيلع هللا ىلص اهللا
، حبـهأ حتـى بالنوافل إيل بيتقرّ  عبدي يزال ال: يقول تعاىل اهللا إن«

 الـذي ولسـانه، به يبرص الذي وبرصه، به سمعيَ  الذي سمعهأنا  فأكون
ــيَ  الــذي وقلبــه، بــه نطــقيَ   ســألني وإذا، جبتــها دعــاين فــإذا، بــه لعقِ
 . IQH»عطيتها

 : خرأصيغة ب آخرث حدييف عنه او كام ورد 
 حببتها فإذا، هأحبّ  حتى عباداتالو بالنوافل إيل يتقرب العبد يزال ال«

 يـبطش التـي ويده، به يبرص الذي وبرصه، به يسمع الذي سمعه كنت
 .  IRH»هبا يميش التي ورجله، هبا

 فـال، وحبه لـه وقربـه منـه تعلقه باهللازداد  نساناإل إيامنفكلام ازداد 
وما سواه من املحبـة لغـريه ، اهللا بّ واحد وهو حُ   حبّ يف قلبه االّ  يكون
رجاء أو  غريه إىل نظر له فال يكون، با اليهوتقرّ  اهللا حمبة هو يف طولفانام 

يستطيع ان ينفـع  وجود مستقلير شيئا غريه له  ال اذ هو، سواهمن في
 لـيسو، فقـط فعالها اهللا واىلإىل  تعوداالشياء كلها ان ير  بل، اويرض

 . فعالهاو ذاته إالّ  الوجود يف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨/٢٢٩) ميزان احلكمة: ١(

 . ٤/٣٧) عوايل الاليلء: ٢(



 ٢٠١ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
 :  انه قال. IQHاملؤمنني مرياملنسوب ألاخلرب  ويف

رأيـت اهللا قبلـه : آخـر وردويف مـ. يت اهللا معهأ وريت شيئا االّ مارأ«
  »وبعده ومعه

من االتصاف بالصفات الكاملية والعناية يا إيامنوهكذا يرتقي املؤمن 
 مـن القـرب االهلـي درجة رفيعة ومرتبـة منيعـةإىل  يصلحتى الربانية 

شياء باذن اهللا ولطفه فيكـون ثري يف األالقدرة عىل التأو الكرامة يهبه اهللاف
 . مسموعا لديه عندهدعاءه مستجابا 

 : عن اهللا سبحانه انه قال القديس يف احلديثو
ـ وا( يلمـث اجعلك حتى اطعنيي عبد«  كـن يءـشـلل أقـول، )يلثَ مَ

 . IRH»فيكون كن يشءلل وتقول فيكون
 : احلديث النبوي هو معنىذلك و
ة«  .  ISH»الربوبيّة كنهها جوهرة العبوديّ
 املوحـد املخلـصتقي العارف العـامل عبده ال يرفع اهللا سبحانه حيث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

حممد تقي جعفري. ولالسف مل اجد له نصا يف هنج البالغة أو  ،٢) رشح هنج البالغة: ص١(
انه مما استفاده املؤلف مـن معـاين بعـض  والتنقيب والظاهر يف مصادرنا احلديثية رغم البحث

  .من نص كالم امري املؤمنني اخلطب وليس هو
 . ٦٥/ ١٠٢) البحار: ٢(

 . ٦/٦٩) ميزان احلكمة: ٣(
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ان يـؤثر يف االشـياء  مـن والقدرات الكراماتمن وهيبه  درجات عنده
من عباده الذين حتـدث عـنهم يف  مع بعض نهشأ كان كام، وارادته هذنبأ

كام هو أو  يف احياء املوتى× عيسىمن امثال نبيه املنتجب  كتابه الكريم
و كـام يف قصـة العبـد الصـالح أ مع الذي عنده علم من الكتـاب مراأل

بْ ﴿ لدينّ وكان قد اتاه اهللا من العلم ال× لذي التقاه موسا ا عَ دَ جَ نْ داً فَوَ مِّ
لـ ا عِ نَّ ن لَّـدُ نَاهُ مِ لَّمْ عَ ا وَ نَ ندِ نْ عِ ةً مِ َ محْ يْنَاهُ رَ ا آتَ بَادِنَ كـان عنـده  حيـث IQH﴾امً عِ

التكـاليف الربانيـة  بعـض اداءكـان مكلفـا بـبعض من علم الغيـب و
ي﴿ ،املتعلقة بذلك رِ نْ أَمْ تُهُ عَ لْ عَ ا فَ مَ  . IRH﴾وَ

اهللا هبـا عبــاده  واملقامــات التـي يرفــع فهـذه هـي بعــض الـدرجات
واعامهلم وال خالف عىل ذلك بـني املسـلمني هنم الصاحلني بحسب شأ

 .  مجيعا من كافة املذاهب
ن فـإ بـع سـبيلهويتّ  الشيطان بنزغ املؤمن ثرتأي ذلك عندما مقابلويف 

حـد االنتهـاء إىل  بل وتصـل، لسيئاتا تضعف عند عمل يامنروح اإل
 الروايـات بعـض ذلكتوضح كام  املعايص والذنوبعند االرصار عىل 

 : ومنها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٥) سورة الكهف: ١(

 . ٨٢الكهف:  ) سورة٢(



 ٢٠٣ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
 اهللا رسـول قول تفسري يف له احد اصحابهسأ الباقر عندما ماماإل عن 

 : ×قال »يامناإل روح فارقه الرجل زنى إذا«
نْهُ : قوله هو  وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ  . IQH»يفارقه الذيذاك  ﴾﴿وَ

 : قال× ن الباقرعو
 فـام اخلطيئـة ليواقـع القلب ان، اخلطيئة من للقلب افسد يش من ما«

بمعنـى ( اسـفله واعـاله اعـاله اسـفله فيصـري عليه تغلب حتى به تزال
 . IRH»)وعقل منحرف فيكون ذا فكر تنقلب املفاهيم واملقاييس عنده

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي
أو  جعـل نقطـةأي ( بيضاء نكتة قلبه يف نكت عبداً  تعاىل اهللا أحب إذا«

اعطـاه أي ( قلبه مسامع وفتح ،)قابلة لالنتشار والتوسع يف قلبهبقعة من النور 
اشارة للطـف ( يسدده ملكاً  به ووكل ،)اهلد انفتاح القلب وانرشاحه لقبول

أي ( سـوداء نكتة قلبه يف نكت عبداً  أبغض وإذا ،)اخلاصة والرعاية االهلية
املعـايص  بسـبب ث القلـبتلـوزيادة لقابلة  سوداء بؤرةأو  احدث يف قلبه نقطة

 اشارة للخذالن وانقطاع اللطف االهلـي( يغويه شيطانا به لووكّ  ،)والذنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

الكريمـة:  يـة، بمعنى ان روح اإليـامن هـي التـي تفارقـه مشـريا إىل اآل٢/٣٩٦) الكايف: ١(
نْهُ﴾.  وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يامَ ِ ِمُ اإلْ لُوهبِ تَبَ يفِ قُ ئِكَ كَ لَ  ﴿أُوْ

 . ١/١٩٦) مشكاة االنوار: ٢(
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يِّضْ ﴿: تعاىل اهللا قول نزل ذلك وعىل ،)عنـه قَ َنِ نُ محْ رِ الرَّ ن ذِكْ عْشُ عَ ن يَ مَ وَ
ـبُونَ  ْسَ حيَ ـبِيلِ وَ ـنِ السَّ ُمْ عَ وهنَ ـدُّ مْ لَيَصُ ـُ إِهنَّ ينٌ * وَ رِ وَ لَهُ قَ هُ ا فَ يْطَانً م لَهُ شَ ـُ أَهنَّ

ونَ  تَدُ هْ  . IQH»﴾مُّ
 

 : انه قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
 

أو  اصاب قلبـه نقطـةأي ( قلبه يف سوداء نكتة كانت اذنب إذا املرء ان«
 تـابفإن  ،)وحيجب عنه نور اهللا ود له القلبمن املرض الروحي الذي يسّ  بقعة

زالـت االثـار املرضـية وتعـاىف مـن أي ( منهـا قلبه صقل، فاستغفر IRHنزعو
 )وصده عـن ذكـر اهللا صدا القلب وقسوتهأي ( الرين فذلك زاد وان ،)ثارهاآ

ــانُوا ﴿ كتابــه يف تعــاىل اهللا ذكــره الــذي ــا كَ ِم مَّ ــوهبِ لُ ــىلَ قُ انَ عَ ــلْ رَ ــالَّ بَ كَ
بُونَ  سِ كْ  . ISH»﴾يَ

 

 عند االستقامة والصـالح يامينتلك الدرجات يف التصاعد اإل وبمثل
حتـى ، التسـافل والبعـد عـن اهللامثلها يف االنحطـاط و تكون درجات

لدرجة ان هييمن عليـه الشـيطان ويسـتحوذ عـىل فكـره  نسانيصل اإل
، ويسمع بسـمعه، فينظر الشيطان بعينه، واعامله فيكون صنوا للشيطان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٧ـ  ٣٦) سورة الزخرف: ١(

 عنه وتركه.  ) بمعنى نزع عن الذنب أي اقلع٢(

 . ١/١٩٦) مشكاة االنوار: ٣(



 ٢٠٥ ........................................................................ امة الربانیةالحجیة واإلم مؤهالت
 أمرييف الرواية عن كام ، الشيطان دمةرا خلفيكون مسخّ ، ويتكلم بلسانه

 . املؤمنني
 

 : انه قال ×املؤمنني  أمري عنف
 

ـ ،)اساسـا ومنطلقـاأي ( كـاالَ مِ  ألمرهم الشيطان ذوااختَ «  لـه ذهمواختَ
أي ( صدورهم يف خوفرّ  فباض ،)ينخرجعل منهم مصائد لآلأي ( أرشاكا

استانسـوا أي ( حجورهم يف ودرج ودب ،)وجوارحهم استوىل عىل عقوهلم
اصـبحت عيـوهنم أي ( بـأعينهم فنظر ،)فزادت هيمنته عليهم به وسكنوا اليه

اصـبح لسـاهنم أي ( بألسنتهم ونطق ،)مسخرة يف طريق الشـيطانأو  شيطانية
قادهم نحو املعـايص أي ( للالزَ  هبم فركب ،)ربهامل رامسخّ طان ويبخدمة الش

 مـن فعـل ،)حبب هلم املعايص والسيئاتأي ( طلاخلَ  هلم وزين ،)والذنوب
عمـالء أو  كانام اصبحوا رشكاء للشيطانأي ( سلطانه يف الشيطان رشكه قد
خدمـة يف اصـبح لسـاهنم أي ( لسانه عىل بالباطل ونطق ،)ينفذون اهدافه له

 . IQH»)عن طاعة اهللاف ره وعن كل فكر منحأهلطل وامدافعا عن الب الشيطان

 روح القدس

 حججـهوانبيائـه  هبـاخيـص اهللا  يـامنعـىل مـن روح اإلوهي روح أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/٤٤) ميزان احلكمة: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٠٦

فالنبي كأنسان لـه ، اليهموكلها التي أ لتمكنهم من أداء مهامهم اإلهلية
مـن مـؤهالت النبـوة وإىل  كنبي حيتاج العادية ولكنه نسانمقومات اإل

هـي  اذ التـي تقـوم هبـا روح القـدسو عرفـةالعلـم واملهذه املؤهالت 
 . عىل عباده املنتجبني هيـواسطة الفيض األل

 

 خـربينا: قال لهحني  حد اصحابهأل يف جواب ×الصادق مامعن اإل
 بعضكم الرجال فواهأ من تعلمونه يشء أهو، تعلمونه الذي العلم عن
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول من عندكم مكتوب يشءأو  ،بعض من

 

 يف وجـلّ  عـزّ  اهللا قـول سمعت ماا، ذلك من عظمأ مراأل«: ×فقال 
كَ ﴿ كتابه وحاً وَ يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ لِكَ أَوْ الَ  ذَ ا الْكِتَابُ وَ ي مَ رِ نتَ تَدْ ا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ مِّ

نُ  يامَ ِ ، )علـم هبـا احلقـائقأي ( هبـا علـم الروح تلك اهللا عطاهأ فلام، IQH﴾اإلْ
 .  ISH»والفهم العلم هبا علم IRHعبد إىل انتهت إذا هي وكذلك

 

ـنِ ﴿ وجلّ عزّ  اهللا قول توضيحيف  ×الصادق مامعن اإل أَلُونَكَ عَ سْ يَ  وَ
ا أُوتِيتُم مَ يبِّ وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ وحِ قُ مِ إِالَّ  الرُّ لْ ن الْعِ لِيالً مِّ  : قال ﴾ قَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

)١ :٥٢) سورة الشور . 

) بمعنى ان احلجية هللا أو اإلمامة عندما تنتقل إىل اإلمام اجلديد الذي اختاره اهللا وعهد اليه ٢(
 بامره من بعد وفاة اإلمام السابق، فإن روح القدس تنتقل وتصحب اإلمام اجلديد وترعاه. 

 . ١/٤٠٣) الكايف: ٣(



 ٢٠٧ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
 مع وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مع كان، وميكائيل جربئيل من عظمأ خلق« 
 .  IQH»امللكوت من وهو، ئمةاأل
 

 :  قالخر أويف رواية 
 مـع كـان، وميكائيل جربئيل من عظمأ وجلّ  عزّ  اهللا خلق من خلق«

 .  IRH»بعده من ئمةاأل مع وهو دهويسدّ  خيربه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
 

د الربانية وتسـدّ  ةماماإلأو  النبوةز مقام هذه الروح ان تعزّ  نفمن شأ
حجة اهللا يف اعامله ومواقفه وهي جزء من عطاء اهللا وفيضه عىل اوليائـه 

دهم يف التي تشـجعهم وتسـدّ  يامنروح اإلاعطى املؤمنني  وحججه كام
 . فعل الصاحلات كام تقدم احلديث عنها

 

 الروح عن تفصيىل يف حديث الصادق ماماإل وهذه احلقيقة يوضحها
 : يف احلديث التايلكام وتفكريه  نساناإل سلوك يفواثارها ومقوماهتا 

 

 : قال × الصادق مامعن اإل 
 

 فبـه احلياة روح: رواحا مخسة ملسو هيلع هللا ىلص النبي يف جعل وتعاىل تبارك اهللا إن«
 كـلأ فبـه الشـهوة وروح، وجاهـد هنض فبه القوة وروح، ودرج دب

 وروح، وعـدل آمن فبه يامناإل وروح، احلالل من النساء تىوأ ورشب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٢٥٠) بحار األنوار: ١(

 . ١/٤٠٣، الكايف: ٢٦٥/  ١٨) بحار األنوار: ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٠٨

 فصـار القـدس روح انتقل ملسو هيلع هللا ىلص النبي قبض فاذا، النبوة محل فبه القدس
 وروح ،)وفاة حجته السـابقة من بعداهللا حجة اهللا الذي اختاره أي ( ماماإل إىل

 تنـام االرواح واالربعـة، يزهـو وال يلهـو وال يغفل وال ينام ال القدس
 .  IQH»به ير كان القدس وروح، وتلهو وتزهو وتغفل

 املــذكورةواحــدة وهــي الــنفس الناطقــة  روح الروح يف حقيقتهــافــ
ولكنهـا تتصـف ، وهي الواجدة جلميـع قـو الـنفس، بالقران والسنة

نفس الـفتوصف تارة بأهنـا ، ت معينة اذا غلبت عليها صفة غالبةبصفا
الـنفس االمـارة ثالثـة بأهنـا و، اللوامـة الـنفس أخر بأهنـاو، طمئنةامل
 وكذلك هو احلال يف وصفها، عليهاتغلب بحسب احلالة التي ، لسوءبا

 . خر الواردة يف احلديثبالصفات األ
 نســانتــدفع اإل حــني الــنفس الشــهويةأو  بــروح الشــهوةفتســمى 

والطيب ومـا النسـاءو لتحصيل الذائذ والشهوات احلالل مـن الطعـام
 .  شابه

يف  مـن القـوة والقـدرة نسـانإلوتسمى روح القوة باعتبار ما هتب ل
عنـه ويف  وفدفـع االخطـار واملخـا يفو املتاعبحتصيل الرزق وحتمل 

 . القوة املاديةإىل  د املادية التي حتتاجاملقاص مجيع نيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . (بمعنى كان ير به احلقائق كام هي). ١/٣٣٢) الكايف: ١(



 ٢٠٩ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
 ملواصلة احليـاة نسانروح احلياة التي حترك اإلأو  وتسمى روح البدن

 . ادامتها لتحقيق االهداف واملقاصد الدنيويةو
نسـان إىل باعتبار قوهتا املعنويـة التـي تـدفع اإل يامنوتسمى روح اإل

 .  الطاعاتوطاعته والتقرب اليه بالعبادات وعبادة اهللا 
 

 : قال × عن ايب عبد اهللا الصادق
 عـزّ  اهللا قـول وهـو أصـناف ثالثـة اخللق خلق وتعاىل تبارك اهللا إن«

ا ثَ : وجلّ  اجً وَ نتُمْ أَزْ كُ أَص﴿وَ ةً * فَ ثَ ابُ املَ الَ نَةِ مَ يحَ ابُ الْـا أَصـمَ نَةِ * حَ يْمَ ـمَ
أَص ابُ املَـوَ ا أَصحَ ةِ مَ أَمَ ابُ اشْ ابِقُونَ ملَـحَ السَّ ةِ * وَ أَمَ لَئِـكَ  شْ ابِقُونَ * أُوْ السَّ

﴾الـ بُونَ رَّ قَ  جعـل، خلقـهمن  اهللا ةُ وخاصَ  اهللا رسل هم فالسابقون، IQHمُ
 :  رواحا مخسة فيهم

 فبـه يـامناإل بروح دهموأيّ ، االشياء عرفوا فبه القدس بروح دهمأيّ  
، اهللا طاعـة عـىل قـدروا فبـه القـوة بروح دهموأيّ ، وجلّ  عزّ  اهللا خافوا

، معصيته وكرهوا وجلّ  عزّ  اهللا طاعة اشتهوا فبه الشهوة بروح دهموأيّ 
 يـذهب بـه الـذي) اوالبـدن روح احلياةأي ( املدرج روح فيهم وجعل
 . وجييؤون الناس

 : [اربعة ارواح] امليمنة صحابوا املؤمنني يف وجعل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١١ـ  ٧) سورة الواقعة: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢١٠

 عـىل قـدروا فبـه القوة روح فيهم وجعل، اهللا خافوا فبه يامناإل روح
 فيهم وجعل، اهللا طاعة اشتهوا فبههوة الش روح فيهم وجعل، اهللا طاعة
   .IQH»وجييؤون الناس يذهب به الذي )روح احلياةأي ( املدرج روح

 

 : قال ×الباقر ماماإل عنو
 

 وروح، القــدس روح: رواحا مخســة واالوصــياء االنبيــاء يف إن«
 القـدس فـربوح، الشـهوة وروح، القـوة وروح، احليـاة وروح، يامناإل

 االربعـة هـذه إن: قـال ثـم. الثـر حتـت ما إىل العرش حتت ما عرفوا
ف عمن حيث القوة والضـ التغري يف احواهلاأي [ احلدثان يصيبها رواحا

  IRH»تلعب وال تلهو ال فإهنا القدس روح إالّ  ]والفناء
 

ــللمــؤمنني  يــامنروح اإل مــن فضــله فكــام اعطــى ســبحانه دهم تؤيّ
فكذلك اعطى من فضـله وعنايتـه ، درجة اعىلإىل  درجةترفعهم من و
وحجـج اهللا اروح القـدس التـي تصـاحب االنبيـاء  بيائه وحججـهنبا

املعـارف االهليـة التـي إىل  االرتقـاء مـنالقدسية  اآثارهكسبهم من وت
رسار امللكـوت أل جيلّ مـن الـتو، ا وخشـوعاإيامنـتعصمهم وتزيـدهم 

بسببها عرفوا االشياء كام هي وصاروا من  التيوحقائق الكتاب املبني و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٣٠) الكايف: ١(

 . ١/٣٣١) الكايف: ٢(



 ٢١١ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
القوة روحـا ألهنـا مبـدأ كـل  هذه سميتوقد ، االرشادو التعليم أهل

متتاز بأهنا ال يستغرق حسـها الظـاهري و، هبا قوام حقيقة النبوةفيض و
، اآلخـراجسـام العـامل إىل  يتعد تأثريهـا بـدهناو، ىل حسها الباطنيع

 . مللكوتابعامل التي تتعلق  موراألوهي التي تقبل املعقوالت و
و مـا يسـمى أ( االهلي عربالتعليم ولتوضيح الفارق يف تعلم النفوس

حلججه وانبيائه عن التعليم االكتسايب الذي يمنحه اهللا ) بالتعليم اللدينّ 
فانـه يلـزم توضـيح بعـض  بجهـده وعنائـه نساناإل الذي حيصل عليه

 . الفهم املقدمات املساعدة لذلك
 وهو جاهـلالدنيا احلياةإىل  خرجهأو نسانمن املعلوم ان اهللا خلق اإل

مْ ﴿ يعلم شيئا ال اتِكُ هَ ن بُطُونِ أُمَّ م مِّ كُ جَ رَ اهللاُ أَخْ ـلَ  الَ وَ عَ جَ يْئًا وَ ونَ شَ تَعلَمُ
ونَ  رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ ةَ لَعَ ئِدَ األَفْ ارَ وَ األَبْصَ عَ وَ مْ مُ الْسَّ   IQH﴾لَكُ

 هلمه ان ياخذ احلليـب مـن ثـدي امـه وهـو الأولكنه بلطفه وعنايته 
وال يعلم مـا الثـدي وال ، ياءاحلليب وملاذا يقبله دون بقية االش يعلم ما

كيـف يـتخلص أو  يعرف كيفية االمتصاص للحليب وال متى ياخـذه
الـالزم مـن ر اقـداملولكن اهللا بلطفه يلهمـه ، عن حده منه عند ازدياده

، من دون ارادة عاقلة منـه لـذلكالذي حيتاجه والوقت املعلوم  احلليب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧٨) سورة النحل: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢١٢

تـنفس اهلـواء  كـذلك كـام يلهمـه، فم يتكلم بهأو  ،وال لسان ينطق به
 دراراإلأو  الداخلية املتعلقة بـالتنفسوحيرك اعضاءه  والشهيق والزفري

وهكذا تتواىل ، خر التي يتكيف هبا مع احلياةجزاء األاألأو  اهلضمأو 
وتفعيل عقله وجوارحـه شـيئا  مورنعم اهللا عليه يف ادراكه وحتسسه لأل

الطـاف اهللا  مـع ان(، فشيئا حتى يبلغ الرشد يف عقلـه واالرادة يف فعلـه
، للحيـاة نسـانة اإلحلظـة مغـادرإىل  اطالقـا تنقطـع ورعايته لعباده ال

 نسـانحيفظون اإل احلافظني مثاال بسيطا شاخصا لذلكوكفى باملالئكة 
و يف مجيـع االوقـات فهـ) من الكوارث املميتة حتى حيـني وقـت موتـه

ان هـذه العنايـة  االّ ، حماطا بارادة اهللا وعنايته فـيام يسـري اليـهواحلاالت 
وقد تقدم احلديث عن ، وصالحه نسانتشتد وتضعف بمقدار عمل اإل

 . ثارهاآو يامنروح اإل
ان  ريفة تبـنيـالشـ حاديثاألإىل  وهناك شواهد قرانية بارزة باضافة

يف أو  جمــاالت الــدنياهــي عنايــة خاصــة يف  املتقــنيعنايــة اهللا باوليائــه 
اجلـزاء إىل  حلساب يف يوم القيامـةاإىل  ة ابتداء من املوتخرجماالت اآل

 . خروي يف احلياة الدائمة اخلالدةاأل
لعلم والرزق واهلد وغريها مـن ا حتصيل لطفه بعباده يف ومن ذلك

يف موضـوع  كـام يف قولـه تعـاىل نسبها اهللا لنفسه مبارشة حيث، املوارد



 ٢١٣ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
اهلد : 

لْ إِنَّ الْ ﴿  اهللاِـقُ دَ  هُ دَ ـاء ﴿، ﴾هُ ـن يَشَ ي مَ ْدِ يمٍ هيَ ـتَقِ سْ اطٍ مُّ َ ، ﴾إِىلَ رصِ
﴿ دً ا هُ وْ تَدَ ينَ اهْ يدُ اهللاُ الَّذِ زِ يَ ن ، ﴾وَ ي إِلَيْهِ مَ ْدِ هيَ اء وَ شَ ن يَ تَبِي إِلَيْهِ مَ ْ ﴿اهللاُ جيَ

﴾ نِيبُ  يُ
 كـام يفموضوع االرزاق وتقديرها وتشـخيص املصـالح فيهـا و يف أ

 : قوله تعاىل
ا ﴿ مَ مْ وَ كُ قُ زْ ء رِ امَ يفِ السَّ ثْلَ وَ قٌّ مِّ هُ حلََ ضِ إِنَّ َرْ األْ ء وَ امَ بِّ السَّ رَ وَ ونَ * فَ دُ تُوعَ

نطِقُونَ  مْ تَ نَّكُ ا أَ مان  نسانيستطيع اإل ال حيث IQH﴾مَ ر قدَّ يف رزقه املُ  يتحكّ
تستكمل رزقهـا قبـل ان  البد وان فكل نفس، نقصاأو  زيادةله من اهللا 

 .  IRHاجلها احلتمي باملوتيايت 
فقـد ، العلـم واملعرفـة سـيام املعـارف الربانيـةلك يف موضـوع وكذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٣) سورة الذاريات: ١(

) وان كان اإلنسان يستطيع ان يزيد مقدار اجلـه ورزقـه املسـمى (أي املقـدر لـه بالتقـدير ٢(
الويل) من خالل الدعاء والصدقة والعمل الصالح، اذ ان لكل إنسان اجالن، (اجل مسمى) ا

و(اجل حمتوم)، فاالجل املسمى قابل للزيادة والنقصان كـام اوضـحتها االيـات واألحاديـث 
هُ﴾اما االجل املحتـوم أو النهـائي فهواالجـل  ندَ ى عِ سم¶ لٌ مُّ أَجَ الً وَ مَّ قَضـَى أَجَ الصحيحة ﴿ثُ

ونَ القط رُ ـتَأْخِ ـمْ الَ يَسْ لُهُ ـاء أَجَ ا جَ إِذَ لٌ فَ ةٍ أَجَ لِّ أُمَّ لِكُ عي الثابت الذي التبديل فيه والتغيري﴿وَ
﴾، وكذلك موضوع االرزاق القطعية التي تشري اليهـا اآل ونَ مُ دِ تَقْ سْ الَ يَ ةً وَ اعَ السـابقة يف  يـةسَ

 الرزق واألحاديث الواضحة يف هذا املورد. 
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 : كام يف قوله تعاىل بذلك ياترصحت اآل
اتَّ ﴿ مُ اهللاُوَ كُ لِّمُ عَ يُ اهللاُ قُوا اهللاَ وَ لِيمٌ  وَ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ  مـن حيث يفتح اهللا IQH﴾بِكُ

وهناك عدد كبـري مـن د ملن اتقى اهللا وسعى ملراضيه ابواب العلم واهل
 .  لالروايات يف هذا املجا

الـذكاء واالدراك والعقـل بل ان تفـاوت القـدرات الشخصـية مـن 
 هي بيد اهللا يرزق من يشاء بام يشـاء موراأل انيكشف عن  انام واحلافظة

يتعلم بعض الناس  جدفقد ن، مر العبادبحكمته وتدبريه أل، كيفام يشاء
عليـه ذلـك إال بجهـد كبـري  رسيعا بينام نجد ان الـبعض اآلخـر يشـقّ 

ولـو رصف العمـر  مـورم األبل حتى قد يشق عليه تعلّ ، ووقت طويل
وهـو جـزء مـن  فهذا االستعداد للتعلم يتفاوت بـني النـاس، اكله فيه

 . عطاء اهللا وهباته للعباد
حيـث ، مـا يسـمى باحلـدسأو  وكذلك يف ادراك احلقـائق املخفيـة 

الكليـة عـرب أو  النتـائج اجلزئيـةإىل  تستطيع بعض النفـوس ان تصـل
 هـذا  اناالّ ، القلـبأو  الفكـر توقعاهتا التي قد ختطـر عـىل أو حدسها

احلدس ايضا يتفاوت بني الناس فبعضهم يلتفت ذهنه عند أدنـى لفتـة 
يف حني ان الـبعض اآلخـر ال تـؤثر فيـه ، من نتائج يكونسما إىل  تنبهه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٨٢) سورة البقرة: ١(



 ٢١٥ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
قـد الـذي وز بـاألبر التلميح بـل حتـى الـوخأو  الترصيحأو  االشارة
 أمورإىل  بعيدا عنه فكرهب ينحرفقد  ولكنهاملوضوع إىل  وينبهه يوقضه
أخر! . 

ويف املقابل نجد ايضا ان درجـات احلـدس ورسعـة التوقـع ختتلـف 
، لدرجة العاديـة مـن الـذكاءلاالكثر و االقل بنيآخر إىل  من فردايضا 

بينام قد يصـل اآلخـر ، موراأل تصورادراك وإىل  ببطأ فقد يصل البعض
قبـل حصـوهلا  حتى، دراك حقائقهاوانتائج الع توقإىل  رعة قصوـبس

 . وهو ما يعرف برسعة احلدس والتوقع
واالستعداد اخلاص الذي اودعـه اهللا يف قلبـه  نسانوهذه القوة يف اإل
من غري طلـب تلقائيا له انام حيدث ، وتوقع النتائج من االحاطة باليشء
النهائية حتى ولو مل النتائج إىل  بل ان ذهنه ينساق، منه وسعي لتحصليه

 أهـلعنـد هـذه القـوة تتمركـز وغالبا مـا ، العاملتلك ايكن مزاوال ل
حيث يكون للمؤمن نور ، النظر بنور اهللاب عنه ما يعربّ أو  خاصة يامناإل

يف قلبه يوقد احلدس والفكر فيتوقـع النتـائج قبـل غـريه كـام توضـحه 
 . بعض الروايات

 . IQH»اهللا نورب ينظر فإنه، املؤمن فراسة اتقوا«: قال أنهملسو هيلع هللا ىلص النبي نع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٤/١٢٣) بحار االنوار: ١(
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 :  قال آخرحديث ملسو هيلع هللا ىلص  يفوعنه 
 . IQH»اهللا بتوفيق وينطق، اهللا بنور ينظر فإنه املؤمن فراسة احذروا«

 

 : قال× املؤمنني أمريعن 
 . IRH»لسنتهما عىل احلق جعل تعاىل اهللا فإن، املؤمنني ظنون اتقوا«

 

 : قال×  الباقر ماماإل عنو
لِكَ ﴿: اآلية هذه تال ثم بنوراهللا ينظر فإنه املؤمن فراسة اتقوا« إِنَّ يفِ ذَ

﴾ نيَ مِ سِّ تَوَ    ISH»آليَاتٍ لِّلْمُ
 

ان بالنظر البصـري والقلبـي يستطيعون  تقىوال الدين هل انبمعنى 
سـ من خالل من بعض العالمات يتبينوا إىل  وانتبـاههم بالوجـههم تفرّ

عنـد  مـوربعـض األ تشخيص يفالسبق  ان حيوزوا واملنطق حلن القول
تعـابري الوجـه فإن  ،تكشفها احلقيقة والواقعأو  اهبان يبوح قبل  املقابل

وهو مـا يعـرف بعلـم الـنفس . وتغرياته واحواله تكشف عن مضامينه
 .  بالفراسة

 

هلية هلـا دخـل مة ان االهلام االهلي والعناية اإلل من هذه املقدّ ويتحصّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٤/٧٣) بحار االنوار: ١(

 . ٦٤/٧٥، بحار االنوار: ٤/٥١) هنج البالغة: ٢(

 م أو الفراسة). . (املتوسمني: أي الذين هلم قدرة التوسّ ٣٢٢/ ١) الكايف: ٣(



 ٢١٧ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
يفـوق جهـده  حتصيال قـد عىل العلوم للحصول نسانكبري يف توفيق اإل

الـذكاء والعقـل واحلفـظ  درجـة نسبة بل ان، االكتسايبالذايت وتعلمه 
هي هبة من اهللا وليس  انامعىل التعلم  نساناإلالتي تساعد  موروبقية األ

 . خراآو الً وّ أ هي بيد اهللا موران األ مما يؤكد، اختيار فيها ابتداء نسانلإل
متميزة عـن غري عادية حافظة أو  ،ذكاء خارقا نساناإلاهللا  فقد يرزق

من درجـات  ينخربخالف ما يعطيه لآل، هتا وسعتهايف شدّ  سائرالناس
 موراأل جيري سبحانه وان كان، اذ ان له االرادة املطلقة يف ذلك، العطاء

اذ  يسريا منها ا جزءبسنن اهلية وتقديرات ربانية ختفى علينا والنعلم االّ 
 . كله مرك والرازق واملدبر وله األهو اخلالق واملال

ئـه فاذا شاء اهللا ان يعطي من العلم والكشف والقـدرة لـبعض اوليا 
اهللا سـيام وان ؟ فام هو املستغرب يف ذلـكين خربدرجة تفوق ماهيبه لآل

الذي ن كام يف قصة سليام، الكريم هذا العطاء يف كتابه نامذج من كرقد ذ
ودَ ﴿ والقدرات غري الطبيعيـة سخر له اجلن واالنس اوُ نُ دَ يْامَ ـلَ ثَ سُ رِ وَ وَ

ـوَ  ا هلَُ ـذَ ءٍ إِنَّ هَ ْ ـلِّ يشَ ـن كُ أُوتِينَـا مِ ِ وَ نطِقَ الطَّـريْ نَا مَ لِّمْ َا النَّاسُ عُ ا أَهيُّ الَ يَ قَ وَ
لُ ال ضْ بِنيُ ـْالْفَ ِ فَ  *مُ الطَّـريْ نـسِ وَ ِ اإلْ ـنِّ وَ ِ ـنَ اجلْ هُ مِ نُودُ نَ جُ يْامَ لَ َ لِسُ رشِ حُ ـمْ وَ هُ
ونَ  عُ لُـوا  *يُوزَ ـلُ ادْخُ َـا النَّمْ ا أَهيُّ ةٌ يَ لَ الَتْ نَمْ لِ قَ ادِي النَّمْ ىلَ وَ ا عَ ا أَتَوْ تَّى إِذَ حَ

جُ  نُ وَ يْامَ لَ مْ سُ نَّكُ طِمَ مْ الَ حيَ اكِنَكُ سَ ونَ مَ رُ عُ شْ مْ الَ يَ هُ هُ وَ ا  * نُودُ كً ـاحِ مَ ضَ تَبَسَّ فَ
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ي نـِ عْ زِ بِّ أَوْ الَ رَ قَ ا وَ هلَِ وْ ن قَ ـىلَ  مِّ عَ َّ وَ ـيلَ ـتَ عَ عَمْ نْ ي أَ تَـكَ الَّتـِ مَ رَ نِعْ ـكُ أَنْ أَشْ
ـــادِكَ  بَ ـــكَ يفِ عِ تِ َ محْ نِـــي بِرَ لْ أَدْخِ ـــاهُ وَ ضَ ا تَرْ ـــاحلًِ ـــلَ صَ مَ أَنْ أَعْ يَّ وَ ـــدَ الِ وَ

نيَ  احلِِ  .  IQH﴾الصَّ
 نقـل عـرشب قـام حـني عنده علم من الكتـاب الذييف قصة كام او 

بعدا شاسـعا يسـتغرق وقتـا  د عنهيبع مكانإىل  بلقيس من مكانامللكة 
نَـا ﴿ رـرسع من ملح البصباطويال نقله  نَ الْكِتَـابِ أَ مٌ مِّ لْ هُ عِ ندَ ي عِ الَ الَّذِ قَ

ـلِ  ـن فَضْ ا مِ ذَ الَ هَ هُ قَ ندَ ا عِ ر" تَقِ سْ آهُ مُ لَامَّ رَ فُكَ فَ رْ دَّ إِلَيْكَ طَ تَ رْ بْلَ أَن يَ آتِيكَ بِهِ قَ
رُ  كُ ينِ أَأَشْ يبِّ لِيَبْلُوَ يبِّ رَ ـإِنَّ رَ رَ فَ فَ ن كَ مَ هِ وَ سِ رُ لِنَفْ كُ إِنَّامَ يَشْ رَ فَ كَ ن شَ مَ رُ وَ فُ أَمْ أَكْ

يمٌ  رِ نِيٌّ كَ  . IRH﴾غَ
 الذي اتاه اهللا شيئامن العلم اللـدينّ  رـمع اخلض يف قصة موسى كاماو 

يْنَ  املتعلقة بالغيب موروكلفه القيام بعض األ ا آتَ بَادِنَ نْ عِ ا مِّ بْدً ا عَ دَ جَ اهُ ﴿فَوَ
لْامً  ا عِ نَّ ن لَّدُ نَاهُ مِ لَّمْ عَ ا وَ نَ ندِ نْ عِ ةً مِ َ محْ  . ISH﴾رَ

ق اجزائهـا ابراهيم مع الطيور التي ذبحها وخلطها وفـرّ يف قصة أو  
 بـاذن اهللا صـحيحة كاملـة عدة ثم ناداها فجائت اليـه سـاملةعىل جبال 

نَّ ﴿ ـنْهُ بَـلٍ مِّ ـلِّ جَ ـىلَ كُ عَلْ عَ نَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْ هُ ْ ِ فَرصُ نَ الطَّريْ ةً مِّ عَ بَ ذْ أَرْ الَ فَخُ قَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٩-١٥) سورة النمل: ١(

 . ٤٠) سورة النمل: ٢(

 . ٦٥) سورة الكهف: ٣(



 ٢١٩ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
عْ  أْتِينَكَ سَ نَّ يَ هُ عُ مَّ ادْ ا ثُ ءً زْ مْ أَنَّ ا ياً جُ لَ اعْ كِيمٌ  هللاَوَ يزٌ حَ زِ   IQH﴾عَ

أَوْ ﴿ ذلـكثـم احيـاه بعـد  مئـة عـام و يف قصة عزير الذي اماته اهللاأ
رُ  ىلَ عُ ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ةٍ وَ يَ رْ ىلَ قَ رَّ عَ ي مَ الَّذِ اكَ هَ ـ، وشِ يِي هَ ْ الَ أَنَّىَ حيُ هِ اقَ ـدَ  هللاُذِ عْ بَ

ا َ هتِ وْ هُ اهللاُ، مَ اتَ أَمَ ثَهُ  فَ عَ مَّ بَ امٍ ثُ ئَةَ عَ ـا أَوْ بَعْـضَ ، مِ مً وْ ـالَ لَبِثْـتُ يَ مْ لَبِثْتَ قَ الَ كَ قَ
مٍ  وْ ئَةَ ، يَ الَ بَل لَّبِثْتَ مِ امٍ قَ نَّهْ ، عَ تَسَ ْ يَ ابِكَ ملَ َ رشَ كَ وَ امِ عَ انظُرْ إِىلَ طَ انظُـرْ إِىلَ ، فَ وَ

ا  ـوهَ سُ ـمَّ نَكْ ا ثُ هَ ـزُ يْـفَ نُنشِ انظُرْ إِىلَ العِظَامِ كَ ةً لِّلنَّاسِ وَ لَكَ آيَ عَ لِنَجْ كَ وَ َارِ محِ
امً ـلَ  مُ أَنَّ ا، حْ لَ الَ أَعْ َ لَهُ قَ بَنيَّ امَّ تَ لَ ْ  هللاَفَ لِّ يشَ ىلَ كُ يرٌ عَ دِ  . IRH﴾ءٍ قَ

 جسـمه عـىلبمجرد ان صب املـاء يف قصة ايوب الذي شفاه اهللا أو  
ه أهلـواعاد اليه  بعد سنوات طويلة من املرض املزمن والبالء املتواصل

ـهُ ﴿وولده  لَ بْنَـا لَـهُ أَهْ هَ وَ ابٌ * وَ َ رشَ دٌ وَ ـارِ ـلٌ بَ تَسَ غْ ا مُ ـذَ لِكَ هَ جْ كُضْ بِرِ ارْ
مْ  هُ عَ م مَّ هُ ثْلَ مِ َلْبَابِ وَ يلِ األْ ُوْ  ألِ رَ ذِكْ نَّا وَ ةً مِّ َ محْ   ISH﴾رَ

يف  بل حبسه كله باسنانهأومل ي عندما التقمه احلوت قصة يونس يفأو 
 توبتـهان قبـل اهللا بعـد الرب إىل  ساملا ثم قذفهديبا تأ مدة من الزمن جوفه

نَ املْـ﴿ وتظله انبت له شجرة تشفيهو ـِ ـونُسَ ملَ إِنَّ يُ لِنيَ ـُوَ سَ بَـقَ إِىلَ  *رْ إِذْ أَ
لْكِ املْ  ونِ ـَالْفُ حُ ـنْ املـُ *شْ انَ مِ كَ مَ فَ اهَ سَ نيَ ـــفَ ضِ حَ ـهُ الْـ *دْ مَ الْتَقَ وتُ ـفَ حُ
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 . ٢٥٩) سورة البقرة: ٢(

 . ٤٣ـ  ٤٢) سورة ص: ٣(
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لِيمٌ  وَ مُ هُ نْ املْ  *وَ انَ مِ هُ كَ نَّ الَ أَ لَوْ نيَ ـُفَ بِّحِ ثُونَ  *سَ بْعَ مِ يُ وْ طْنِهِ إِىلَ يَ بِثَ يفِ بَ  *لَلَ
وَ  هُ اء وَ رَ اهُ بِالْعَ نَ نَبَذْ يمٌ  فَ قِ قْطِنيٍ  *سَ ن يَ ةً مِّ رَ جَ يْهِ شَ لَ نبَتْنَا عَ أَ نَاهُ إِىلَ  *وَ ـلْ سَ أَرْ وَ

ونَ  يدُ زِ ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَ نيٍ  *مِ مْ إِىلَ حِ نَاهُ تَّعْ مَ نُوا فَ آمَ  . IQH﴾فَ
 كـام يف وخيرب عن الغيب كان حيي املوتى الذي× يف قصة عيسى أو  

م ﴿ تعاىل قوله لُقُ لَكُ ـونُ طَـريْ أَينِّ أَخْ يَكُ خُ فِيهِ فَ أَنفُ ِ فَ يْئَةِ الطَّريْ هَ نَ الطِّنيِ كَ اً مِّ
نِ اهللاِ رِ  بِإِذْ بْ أُ يِـي الْـ ئُ وَ أُحْ صَ وَ هَ واألَبْرَ مَ نِ اهللاِ ـاألكْ إِذْ تَى بـِ وْ امَ مَ م بـِ بِّـئُكُ نَ أُ وَ

مْ إِ  ةً لَّكُ لِكَ آليَ مْ إِنَّ يفِ ذَ يُوتِكُ ونَ يفِ بُ رُ خِ ا تَدَّ مَ لُونَ وَ أْكُ نِنيَ تَ مِ ـؤْ نتُم مُّ . IRH﴾ن كُ
 . املجيد اهللا يف كتابه هاذكر التي خراأل ياتاآل وغري ذلك من

هذه  بعض من امثالفام هو العجيب يف ان يعطي اهللا انبيائه وحججه  
 التـي ترعـى حجـج اهللا القـدسوما هو املستغرب يف روح ؟ القدرات

كام  وهو طفل رضيعالبليغ  عيسى الفهم والعلم والكالم فريزق اهللا هبا
مُ النَّاسَ يفِ املْـ يف كتابه ذكرذلك لِّ سِ تُكَ دُ وحِ الْقُ دتُّكَ بِرُ ـالً ـَ﴿إِذْ أَيَّ هْ كَ دِ وَ هْ

﴾ يلَ نجِ اإلِ اةَ وَ رَ التَّوْ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ تُكَ الْكِتَابَ وَ لَّمْ إِذْ عَ   ISHوَ
ـتوضـح و عنـدمايتعجب البعض  لمف  ل الروايـات يف ايضـاحتفصّ

 ؟. التي تتجاوز الطبيعة البرشية اخلارقة قدرة هذه الروح وامكانياهتا
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 ٢٢١ ........................................................................ الحجیة واإلمامة الربانیة مؤهالت
ليس هللا يف كل أ؟ مر اهللا وارادتهاصيلها قائمة بأاحلياة بكل تف ليستأ
 إنسـانوكـم مـن ؟ كم من طفل يولـد فيهـاف؟ ة ماليني املعجزاتحلظ

 الأو  مما نعلـم وكم من حيوان ونبات وخلق من خلق اهللا؟ يموت فيها
 طلعنـا اهللا عـىلفهـل أ؟ وارادتـه احلتميـة فيـهقدار اهللا ض أليتعرّ  نعلم

وعـن عن ملك املوت وهو يقبض االرواح  لنا وكشفا؟ ذلك تفاصيل
وتنفخ فيها  يف الرحم عن املالئكة التي تصور االشياءأو  ؟كيفية قبضها

هم عن عن املالئكة الكرام الذين أو  ؟وكيفية ذلك روح احلياة باذن اهللا
وال  اعاملـه واقوالـه نسـانلون عـىل اإلوعن الشامل قعيد يسـجّ  اليمني

 نسـخالأو  تصويرالجهاز أو  كتابالأو  قلمال نعأو  ؟يغفلون عن يش
ـ تبلغها العقول التي االداة التي الأو  ن هبـتُ كـون كتابـا لياالشـياء  ادوّ

 نسـانفـال يسـتطيع اإل يعرض يـوم القيامـة ونسخة عن احلقيقةكامال 
ا كِ ﴿؟ انكار شيئا منها ذَ م بِاحلَ هَ يْكُ لَ نطِقُ عَ نَا يَ نتُمْ ـتَابُ ا كُ خُ مَ تَنسِ نَّا نَسْ ا كُ قِّ إِنَّ

لُونَ  مَ عْ    .IQH﴾تَ
 نسانع اإلتطييس ال جداكثري وكثريمن ارسار اخللق والتدبريوغريها 

: ولهـزيز احلميـد بقــ عنها العاحلديث عنها بغري ما عربّ أو  االحاطة هبا
لَوْ أَنَّ ﴿ مٌ  وَ الَ ةٍ أَقْ رَ جَ ن شَ ضِ مِ َرْ ا يفِ األْ هُ ، مَ ـدُّ مُ ـرُ يَ الْبَحْ ةُ ، وَ ـبْعَ هِ سَ ـدِ عْ ـن بَ مِ
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رٍ  تُ ا، أَبْحُ لِامَ تْ كَ دَ فِ ا نَ كِيمٌ  إِنَّ اهللاَ هللاِمَّ يزٌ حَ زِ  نسـانوهو ما يدعو اإل IQH﴾عَ
يعطـي  وانه يفعل ما يشاء ويريـد كله هللا مرا االقرار والتسليم بان األ

وقـد شـاءت مشـيئته ان يعطـي اوليائـه ، من يشـاء ويمنـع مـن يشـاء
تعيـنهم يف ل )هلـم روح القدسرعاية  (ومنها وحججه امتيازات خاصة

 اهللا وتتناسـب مـع منـزلتهمإىل  يف التبليـغ والـدعوة حتمل مسـئوليتهم
مة عند اهللا سبحانه لشدة تقواهـا لة واملكرّ شخصياهتم املبجّ و تهمومكان

مـع ان فضـله شـامل جلميـع  رضوانهإىل  هللا تعاىل ومسابقتهاوطاعتها 
التي حتثهم وتدفعهم لفعل الصاحلات  يامنويدهم بروح اإلعباده من تز

 .  كام تقدم البحث يف ذلك
 

 
 

 + ++  
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هنا التي من شأ حلججه بروح القدسييد اهللا بعد ان تم احلديث عن تأ
تعينهم يف دورهم الربـاين  أمورفقهم يف ما يلزم من وتو ئمةتسدد األان 

 ومنـه، احلجيـة لـه عـىل العبـادأو  ةمامـمـن اإل الذي اختارهم اهللا هلم
 قدحين، تهإماميف  ماماإل الغيبية التي حيتاجها مورالكشف عن بعض األ

 مـاماالصول التي يستقي منها اإلأو  علمسؤال يف الذهن عن مصادر ال
بعـد وفـاة  بعد غياب الوحي وانقطـاع النبـوة معلوماته يف قيادته لالمة

 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
عة حول هذا املوضوع عنه يف رواياهتم املتنوّ × ئمةما اجاب األ ذاوه

 علمهـم ط يف حقهـم ولبيـان سـعةالتفـريأو  ملنع الناس مـن االفـراط
 . األمةحاجات السالم وصالته واحاطته بشؤون اوأ

قـد ملسو هيلع هللا ىلص  ان رسـول اهللالتـي تبـنيّ  الكثـرية حاديـثتـواترت األفقد 
عـيل بـن ايب طالـب بمنزلـة خاصـة مـن العنايـة  املؤمنني أمري ختصا

ة مـن حلظ آخرمنذ كان صغريا حتى  والعلم والتعليم والرتبية والرعاية
 هاتوضـحأمـن بعـده والتـي  ةمامليقوم باإل وقد اختاره اهللاسيام  حياته
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ـمْ ﴿ ما نزل يف بيعـة الغـدير هاآخرعديدة كان  آيات لْـتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الْيَـوْ
رَ  تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ سْ دِينَكُ مُ اإلِ يتُ لَكُ  .IQH﴾مَ دِينًاالَ ضِ

مـن ابـواب  مهفعل رـاختصه بالعلم واملناجاة وحديث السولذا فقد 
ما عرب أو  فروع خمتلفةإىل  التي تتفرع العلميةالقواعد أو  العلم املختلفة

والتـي ذكرهتـا املصـادر احلديثيـة جلميـع مـن العلـم عنها بالف بـاب 
 .  املذاهب

، بـه فخال × عليا استدعىانه  ملسو هيلع هللا ىلصابن مسعود عن النبي  ما نقله نهام
 :  × قالف؟ إليك عهد الذي ما سألناه إلينا خرج فلام
   IRH»باب ألف باب بكل يل فتح العلم من باب ألف علمني«

 :انه قال ملسو هيلع هللا ىلص وعن النبي
   ISH»هبااب من فليأهتا احلكمة أراد فمن، باهبا وعيل العلم مدينة أنا« 

 . ملورديف هذا ا وما اكثر الروايات
رث اإلة ان ماموملا كان من مقتضيات اإل علمـه ملـن يليـه مـن  ماميوّ

نقـل العلـوم املـؤمنني يف  أمـريوكام قـام النبـي بـدوره مـع ، حجج اهللا
إىل  هـذه العلـوم املـؤمنني كـذلك بنقـل أمـريفقد قام ، يحها اليهومفات
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 ٢٢٥ .............................................................................علم اإلمام مصادر
ا بعـد إمام ئمةبقية األإىل  ثم انتقل العلم منه، من بعده الذي يليه ماماإل

مجيعـا كـانوا يملكـون  ئمـةحيث تظهر الروايات بوضوح ان األ، إمام
 املـؤمنني أمريإىل  التي علمها رسول اهللا ومفاتيحها العلوممصادرنفس 

 : والتي هي كام ييل
 العلم بكتاب اهللا. 

 واالرسار ال واملعـارف ان يف كتاب اهللا العظـيم مـن العلـوم شكّ  ال
لهـا فتح قلبـه وعقلـه لفهمهـا وتعقّ واختصه اهللا بعنايته  من يدركها االّ 

هي بمعناها العميق من اختصـاص حجـج ف، ورموزها راك معانيهادوا
 أهلرشح عن النبي و بشكلها العام الذيولكنها جبني تواوليائه املن اهللا

 والعلم والفضل الذين وفقهم اهللا بلطفه ورمحتـه أهلن بيته هي من شأ
 يـةيامنعىل مقـدار درجـتهم اإلالقران ومحلته  أهلوعنايته فجعلهم من 
املوضـوع نقتطـف  وهناك روايات كثرية يف هـذا، وخصائصهم الذاتية

 .  احلقيقة فقطهذه عىل  بعضا منها كشاهد
 : عن كتاب اهللا قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

، بـاهلزل لـيس لـالفصـ وهو، حصيلـت وبيان، يلـتفص كتاب هو«
 وباطنـه، أنيـق ظـاهره، علـم وباطنه، حكمة فظاهره، وبطن ظهر وله

 تـبىل وال، عجائبـه ىـحتصـ ال، نجـوم نجومـه عـىل، نجـوم له، عميق
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 ملـن املعـروف عـىل ودليل احلكمة ومنازل، اهلد مصابيح فيه، غرائبه
 .  IQH»عرفه

 : قال×نني ؤمامل أمريوعن 
ق الكتــاب نّ إ« ــه، بعضــا بعضــه يصــدّ  فقــال، فيــه خــتالفا ال وأنّ

لَوْ ﴿: سبحانه انَ  وَ نْ  كَ نْدِ  مِ ِ  عِ ـريْ وا اهللاِ غَ ـدُ جَ تِالفـاً  فِيـهِ  لَوَ رياً  إِخْ ثـِ  نّ إو، ﴾كَ
 يـتنقضـ وال، عجائبـه تفنـى ال، عميـق وباطنـه، أنيـق ظاهره القرآن
 . IRH»به إالّ  الظّلامت تكشف وال، غرائبه

 : قال× الصادق ماماإل عنو
 وجـلّ  عـزّ  اهللا كتـاب يف أصـل ولـه إال اثنان فيه خيتلف أمر من ما« 

 .  ISH»الرجال عقول تبلغه ال ولكن
 : قال × الباقر جعفر أيب ماماإل عنو
 كتابـه يف أنزلـه إال األمـة إليه حيتاج شيئا يدع مل وتعاىل تبارك اهللا إن«

، عليـه يـدل دليال عليه وجعل حدا يشء لكل وجعل ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله وبيّنه
 .  ITH»حدا احلد ذلك تعد من عىل وجعل
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 ٢٢٧ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 : قال × عن أيب عبداهللاو
 مـن كـان فام، الدار كحد حد وله إالّ  حراما وال حالال اهللا خلق ما« 

بمعنـى ان اهللا ( الدار من فهو الدار من كان وما، الطريق من فهو الطريق
 . IQH»)لكل االشياء اوضح احلدود بشكل كامل دقيق مشخص

 : التالية حاديثنورد األ ÷ئمةاأل علمعمق مد ولتوضيح 
 : قال× املؤمنني أمريعن  
أي ( يف كل يوم دخلة ويف كل ليلة ملسو هيلع هللا ىلصدخل عىل رسول اهللا اوكنت « 

فـإذا ، )النهـار والليـليته يف كل يـوم يف اكان رسول اهللا خيص عليا بعنايته ورع
وإذا ، قام نساءه فلم يبـق غـريياخلت عليه يف بعض منازله خال يب ود
 وإذا سـكتُ ، جابنيافإذا سألته ، قم فاطمة وال أحدا من ولديتاين مل يُ ا

آية من القـرآن  ملسو هيلع هللا ىلصام نزلت عىل رسول اهللافَ ، عنه ونفدت مسائيل ابتدأين
منــي فــدعا اهللا أن يفهّ ، وكتبتهــا بخطــي، مالهــا عــيلاو، نيهــاا أقرإالّ 

 وقـد حفظتــه ومـا تركـت شـيئا مــن حـالل وال حـرام إالّ ، ويعطينـي
مل أنس منه حرفا واحدا منذ وضـع يـده عـىل صـدري ، مني تأويلهوعلّ 

 .  IRH»فدعا اهللا أن يمأل قلبي فهام وعلام وحكام ونورا
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 : قال × الصادق جعفر ماماإلعن و
 خـرب فيـه، كفي يف كأنه آخره إىل أوله من اهللا كتاب ألعلم إين واهللا«

عـزّ  اهللا قـال، كـائن هـو ما وخرب، كان ما وخرب، رضاأل وخرب السامء
ءٍ ﴿: وجلّ  ْ لِّ يشَ ا لِّكُ   IQH»﴾تِبْيَانً

 : آخريف حديث  قال× عن اإلمام الصادقو
 مروأ السامء مروأ اخللق بدؤ، ءيش كل تبيان وفيه اهللا كتاب علّمت«
 كأين ،مايكون مروأ كان ما مروأ، اآلخرين مروأ االولني مروأ رضاأل

 .  IRH»عيني نصب ذلك إىل أنظر
 مـا وفصـل بعـدكم ما وخرب قبلكم ما نبأ فيه، اهللا كتاب«: ×ثم قال

 .  ISH»نعلمه ونحن، بينكم
 : قال ×الباقر حممد ماماإل عن

، كـذاب إال نـزلأُ  كـام كله القرآن مجع أنه الناس من أحد ادعى ما«
 مـن ئمـةواأل طالـب يبا بن عيل إالّ  تعاىل اهللا نزله كام وحفظه مجعه وما

 .  ITH»بعده
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 ٢٢٩ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 عنـده نا يـدعي أن حـدا يسـتطيع ما«: قال آخريف حديث × وعنه

 . IQH»االوصياء غري وباطنه ظاهره كله القرآن مجيع
 

يربط بـني أي هناك لبعض العلامء رفإن  وفيام خيص العلم بكتاب اهللا
وخالصـته ان ، ياتورد ذكره يف بعض اآلالذي القران والكتاب املبني 

الكتاب املبـني  هو مستمد من القران الكريم الذي فيه تفصيل كل يشء
ءٍ إِالَّ ﴿قوله تعاىل إىل  استنادا ْ ن يشَ إِن مِّ لُـهُ إِالَّ وَ نَزِّ ا نُ مَ ائِنُهُ وَ زَ ا خَ نَ ندَ رٍ  عِ ـدَ  بِقَ
لُومٍ  عْ يف اشـيائه  وبـام ان عـامل الغيـب خيتلـف عـن عـامل الشـهود، IRH﴾مَّ

يف عـامل ) بعضـهأو  بكلـه( وقوانينه فال يمكـن عـرض الكتـاب املبـني
الذي فيه كثـري (وهذا الكتاب املبني ، الشهود اال بصورة القران الكريم

 حاديثاألبينته و القران الكريم اهللا اليه يفاشار ) قدمن االرسار الربانية
 : ومن ذلك قوله تعاىل

 

يْبِ ﴿ اتِحُ الْغَ فَ هُ مَ ندَ عِ ا إِالَّ  الَ وَ هَ لَمُ عْ ـا  يَ مَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ ـا يفِ الْـربَ مُ مَ لَ عْ يَ وَ وَ هُ
ةٍ إِالَّ  قَ رَ ن وَ قُطُ مِ ا وَ تَسْ هَ لَمُ عْ ضِ وَ  الَ  يَ تِ األَرْ لُامَ بَّةٍ يفِ ظُ طْبٍ وَ  الَ حَ ـابِسٍ  الَ رَ يَ

بِنيٍ إِالَّ   . ISH﴾ يفِ كِتَابٍ مُّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .١/٢٢٣) الكايف: ١(
 . ٢١) سورة احلجر: ٢(

 . ٥٩) سورة االنعام: ٣(
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ن دَ  ﴿ ا مِ مَ ضِ إِالَّ وَ ةٍ يفِ األَرْ ىلَ اآبَّ ا  هللاِ عَ هَ عَ دَ تَوْ سْ مُ ا وَ هَ رَّ تَقَ سْ لَمُ مُ عْ يَ ا وَ هَ قُ زْ رِ
بِنيٍ  لٌّ يفِ كِتَابٍ مُّ  .  IQH﴾كُ

 

الَ ﴿ ضِ وَ َرْ الَ يفِ األْ اتِ وَ وَ ـامَ ةٍ يفِ السَّ رَّ ـالُ ذَ ثْقَ نْـهُ مِ بُ عَ زُ عْ يْبِ الَ يَ ِ الْغَ املِ عَ
الَ  لِكَ وَ ن ذَ رُ مِ بِنيٍ أَصغَ ُ إِالَّ يفِ كِتَابٍ مُّ ربَ  . IRH﴾أَكْ

 

باالشـياء التـي تـرتبط  ئمـةتفسـري علـم األ علة ويتحصل من ذلك
سـلوين قبـل ان «عنهـا بقولـه  املؤمنني أمريالغيبة والتي حتدث  مورباأل

تـرتبط بالكتـاب املبـني  حيـث اهنـا، وامثاهلا من االخبارات »تفقدوين
التـي بصـورة مـن الصـور وبالكيفيـة  والذي اطلعهم اهللا عـىل بعضـه

مـا سـيأيت مـن رشح فـإن  وعىل العموم، الدنيا أهليستطيع ان يفهمها 
عـىل االمتيـازات تلقي الضـوء سـ ئمةألعند ا صادر املعرفةملوتوضيح 

  .التي خص هبا حججه لتبليغ رسالته واقامة دينه
   ملسو هيلع هللا ىلصوراثة علم رسول اهللاـ ١

مـن أو  نتقل من شخص ألخره ييموت ولكن المن املعلوم ان العلم 
تلـك حتى لو تعرضت و، اميتعلق باالديان والعقائدفي وخاصةمة امة أل

 ااصـوهل من تبقى حمافظة عىل بعض فاهنا، للتشويه واالنحرافديان األ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦) سورة هود: ١(

 . ٣) سورة سبا: ٢(



 ٢٣١ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 : حيث قال ×الباقر ماموهو ماشار اليه اإل، االوىل

 IQH»وما مات عامل فذهب علمه، دم مل يرفعآإن العلم الذي نزل مع «
 : ×قال  آخرويف حديث 

   IRH»إن العلم الذي نزل مع آدم مل يرفع والعلم يتوارث« 
 م رسوله املصطفى ماشـاء مـنعلّ  سبحانه ان اهللا املعلوم كذلك منو

قـد ملسو هيلع هللا ىلصوان رسـول اهللا، السابقنيومنها علم االنبياء ، العلوم واملعارف
هـذه  حيـث كانـتتباعـا  ئمـةاألإىل  ومنه انتقلـت، ×علّم ذلك عليا 

 بعضـهابـل ان ، وكانت حتفض عنـدهم آخرإىل  إمامتنتقل من  العلوم
رسول  من امالءاملؤمنني  أمرياملكتوبة بخط  االوىل باصوهلا تقدحفض

   .تهمإماملتكون مرجعا هلم وداللة عىل اهللا 
 : قال× الباقر حممد أيب جعفر ماماإلوعن 

 إىل جـرا وهلـم آدم من النبيني سنن ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد مجع وجلّ  عزّ  اهللا إن«
 ؟ السنن تلك وما: له فقيل، ملسو هيلع هللا ىلص حممد

 عنـد كله ذلك صريّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وإن، بأرسه النبيني علم: ×فقال 
   ISH×»املؤمنني أمري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/١٦٨) البحار: ١(

 . ٢٢٢/ ١) الكايف: ٢(

 . ١٧/١٣٢) بحار االنوار: ٣(
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 انتهى فقد غريه أو علام ثورّ  نبي كل«: قال× الصادق  ماماإل عنو
 .  IQH»ملسو هيلع هللا ىلصحممد آل إىل

يف هـذا  ×قالبـاقر والصـاد مـامعـن اإل حاديـثويالحظ كثرة األ
زماهنم كان يف فرتة سـقوط الدولـة االمويـة وبدايـة نشـوء ألنّ  املجال

انـذاك وكانـت هنـاك  حيث ختلخل الوضع السـيايس الدولة العباسية
 فسحة نسبية لتوضيح احلقائق املتعلقة بأهـل البيـت ومقـامهم الربـاين

زمانا طويال بسبب الضـغوط السياسـية  األمةوالتي بقيت مستورة عن 
 .  حقة بالسجن والقتل ملن خيوض يف هذه املوضوعاتواملال

 : قال ×الباقر  حممد ماماإل عنف
علَم مل«  علّمـه وقـد إالّ  وجـلّ  عـزّ  اهللا علّمه مما حرفا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول يَ
   .IRH»إلينا العلم انتهى ثم، عليا

وهـي بيـان  حاديـثالصادق مسألة مهمة من هذه األ مامبني اإلوقد 
ويل العـزم فـانام االنبيـاء أالعلمي مقارنة باالنبياء العظام وهم مقامهم 

كانت هلم املنزلة العليا بام حازوه من العلم املرتبط بالرشائع التي بينوها 
بل وزادهم ، من رسول اهللاكله هذا العلم ÷ ئمةوقد ورث األ، للناس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٢٦/ ١) الكايف: ١(

 . ٣٨٨/ ١) الكايف: ٢(



 ٢٣٣ .............................................................................علم اإلمام مصادر
علـم علام من علمه بالرشيعة الشاملة ومما اتـاه اهللا مـن ال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

 : واية التاليةروالفضل اخلاص به كام يف ال
 

 : قال× جعفر الصادق ماماإلعن 
ــ الرســل مــن العــزم اويل خلــق اهللا إن«  وأورثنــا، بــالعلم لهموفضّ

مـا يميـز اويل العـزم عـىل  أهـمان أي ( علمهـم يف عليهم لناوفضّ ، علمهم
فبها كانت فضيلتهم ، التي تضمنتها رشائعهم غريهم من االنبياء هو سعة علمهم

، )الفضيلة بام ورثناه عن رسول اهللا من علمهـم هذهاهللا  عطاناأوقد ، عىل غريهم
أي ( وعلمهـم الرسـول علم مناوعلّ ، يعلموا مل ما ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول موعلّ 

  IQH»)ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا علم منعليهم زادنا علام 
 

 :  قال×  اهللا الصادق عبد ايب ماماإل عنو
ــاء علــم ورث داود إن«  حممــدا وإن، داود ورث ســليامن وإن، األنبي

 إبــراهيم صــحف عنــدنا وإن، ملسو هيلع هللا ىلص حممــدا ورثنــا وإنــا، ســليامن ورث
  IRH»)السابقني نبياءالتي نزلت عىل األ واملراد هو الكتب االوىل( موسى وألواح

 : قال آخريف حيث  ×هعنو
 مـا ومجيـع، رضاأل إىل السـامء مـن آدم بـه هـبط الذي العلم إن الا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/١٩٤) البحار: ١(

 . ١/٢٢٥) الكايف: ٢(
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 ئمـةعنـد األأي ( النبيني خاتم عرتة يف النبيني خاتم إىل النبيون به لتضِّ فُ 
 . IQH»)املعصومني

: الرجل فقال، فيها فأجابه مسألة عن × الصادق ماماإل رجل سألو
ىل قول العلـامء إ شارأأي (؟ فيها القول يكونفام  وكذا كذا كان إن أرأيت

 )بيان موقفه من االختالفات مامالفتو وطلب من اإل تياهم واختالفهم يفوفُ 
 لسـنا، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن فهو يشء من فيه أجبتك ما، مه«: ×فقال

أو  نفتـي يف االشـياء بارائنـا الشخصـية بمعنى نحـن ال( يشء يف أرأيت: من
 . IRH»)ام هي وراثة علم عنهنحديث رسول اهللا وااجتهادتنا الذاتية يف مقابل 

  × فاطمة ومصحف واجلفر اجلامعةـ ٢
البيـت احلـديث عـن هـذه  أهـلتناولت الروايات الصـحيحة عـن 

فـإن  سـفاملـؤمنني ولأل أمرياملصادر التي ورثوها عن رسول اهللا وعن 
البيـت سـيام فـيام خيـص  أهـلا مادة لتشويه سمعة هالبعض قد اختذ من

البيت وسيتضح ان  أهلمصحف فاطمة بسبب جهله وعداوته ملذهب 
معرفيـة واضـحة املعـامل واحلـدود هذه املصطلحات مـاهي االمصـادر 

 . وليس فيها يشء مستغرب كام سنبينه ادناه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥/٦) الغيبة للنعامين: ١(

 . ٧٦/ ١) الكايف: ٢(



 ٢٣٥ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 الجامعة  

رسـول اهللا يف مـوارد احلـالل واحلـرام  أحاديـثوهي صحيفة تضم 
يف الروايـات  بخطه وامالء رسول اهللا كام هـو مبـني املؤمنني أمري كتبها
 : التالية

 : يف حديث عن اجلامعة قال× الصادق  مامعن اإل
   IQHديماأل عرض يف ذراعا سبعون طوهلا صحيفة تلك«

 إال قضية من وليس، إليه الناس حيتاج ما كل فيها IRHالفالج فخذ مثل
 .  ISH»اخلدش أرش حتى، فيها وهي

 أن يتحـدثون شـيعتك إن فـداك جعلـت: × الصـادق مـامقيل لإل
 ؟ باب ألف منه له يفتح بابا عليا معلّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول

 : ×فقال الصادق 
 بـاب كـل من يفتح باب ألف عليا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول علّم: حممد أبا يا«

 مـا يـدرهيم ومـا اجلامعـة عنـدنا وإن حممـد أبـا يـا: قال ثم. باب ألف
 وإمالئـه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول بـذراع ذراعا سبعون طوهلا صحيفة ؟اجلامعة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) االديم : أي اجللد. ١(

 ) الفالج: فخذ البعري. اشارة إىل عرض اجللد الذي كتبت عليه أحاديث الرسول. ٢(

رم أو اجلـزاء أو الكفـارة ملـن ١/٣٥٤) الكايف: ٣( . واملراد من عبارة (ارش اخلدش) أي الغُ
 يسبب جرحا بسيطا لآلخر عن قصد اومن دون قصد يف ايذائه. 
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 يشء وكـل وحـرام حـالل كـل فيهـا، بيمينـه عيل وخط IQHفيه فلق من
 .  IRH»اخلدش يف االرش حتى إليه الناس حيتاج

 : الجفر
املراد باجلفر هو الصحيفة التي تضم علم االنبياء السابقني وقد عـرب 
عنه بتعابري خمتلفة كالوعاء الذي جيمـع اخبـار االنبيـاء اوجللـد الـذي 

 : كتبت عليه علوم االنبياء كام يف الروايات التالية
 :  فقال عن اجلفر × الصادق ماماإل ئلسُ  
 .  ISH»علام مملوء ثور جلد هو« 

ذه املصـادر هلـ ته اجلامعـةروايتتمة يف × الصادق جعفر مامعن اإلو
 : املعرفية قال

 ؟ اجلفر ما يدرهيم وما اجلفر عندنا وإن«
 الذين العلامء وعلم، والوصيني النبيني علم فيه أدم من وعاء: ثم قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ) أي من فم رسول اهللا١(

(وهـي روايـة جامعـة وشـاملة تضـم احلـديث عـن اجلامعـة واجلفـر  ٣٥٢/ ١) الكايف: ٢(
زأت يف الكتاب الجل عرضها وتوضيح مقاصدها وسـيايت تتمتهـا  ومصحف فاطمة، وقد جُ

 . )عند احلديث عن مصحف فاطمة وعن اجلفر

(الخيفى ان جلد احليوانات كجلد الثور أو الغزال كانت تستعمل قديام  ١/٣٥٤) الكايف: ٣(
 يف الكتابة عليها). 



 ٢٣٧ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 . إرسائيل بني من مضوا

 : × آخرالصادق يف حديث  عبداهللا عن أيبو 
 ؟ فيه يشء فأي: قيل له. االبيض اجلفر عندي إن«

 وصـحف، عيسـى وإنجيـل، موسـى وتـوراة، داود زبـور: ×فقال
 أن أزعم ما، فاطمة ومصحف، واحلرام واحلالل السالم عليهم ابراهيم

 فيـه حتـى أحـد إىل نحتـاج وال إلينـا النـاس حيتـاج ما وفيه، قرآنا فيه
 .  IQH»اخلدش وأرش اجللدة وربع، اجللدة ونصف، اجللدة

كتـب ب كانوا عـىل علـم×  ئمةان األ ائع والرواياتقالو وقد اثبتت
 ابـن هشام عن االديان السابق بل وجييدون قرائتها بلغتها كام يف الرواية

 حني اصطحب معه احـد النصـار(وننقلها بصورة خمترصة) ف احلكم
× بـن جعفـر موسـى ماميف الطريق ابنه اإل لقي، الصادق ماماإل لزيارة

بعد ان علم انـه  بلغتها القديمة فقرات من االنجيل مام النرصاينأ فقرأ
 ايضـا الصـادق مامثم وجد ان اإل، من ذلكالنرصاين  بفتعجّ ، نرصاين

 التــوراة لكــم أنــى: وتالوتــه فســأله قــائال عــىل علــم باالنجيــلكــان 
 ؟ االنبياء وكتب واالنجيل

 ونقوهلـا قرؤوهـا كام نقرؤها عندهم من وراثة عندنا هي «: ×فقال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٥٤) الكايف: ١(
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 ال فيقـول يشء عـن يسـأل أرضـه يف حجـة جيعـل ال اهللا إن، قالوا كام
 .  IQH»أدري

 

 مصحف فاطمة

فيام يتعلـق  املستقبلمن اخبار  جيمع ×املؤمنني أمريكتاب بخط وهو
× فاطمة هافي التي كان الوحي حيدثو وتقلباهتاالدنيا واحداثها أمورب

الَـتِ ﴿ ×املالئكـة حتـدث مـريم كانتكام ف، بعد وفاة رسول اهللا إِذْ قَ وَ
مُ إِنَّ اهللاَاملَ  يَ رْ ا مَ ةُ يَ ـاءِ اص الئِكَ ـىلَ نِسَ اكِ عَ طَفَ اصْ كِ وَ رَ هَّ طَ اكِ وَ ِنيَ ال طَفَ ـاملَ ـا  عَ يَ

اكِعِنيَ  ـعَ الـرَّ عِـي مَ كَ ارْ ي وَ دِ ـجُ اسْ بِّـكِ وَ نُتِي لِرَ مُ اقْ يَ رْ فكـذلك كـان  IRH﴾مَ
وفاة رسول عىل  حلزهنا الشديدختفيفا × ث فاطمةك حيدّ لَ املَ أو  الوحي

حيث كـان ، من بعده البيت أهلت بلّ عىل االحداث املؤملة التي حواهللا 
 رسول اهللا وعـن االحـوال التـي سـتجري عـىل الـدنيا يواسيها باخبار

علـام بـان ، تعلقـة بمصـحف فاطمـةسيايت يف الروايات امل كام مستقبال
 فهي سـيدة نسـاء العـاملني ×هي اعىل درجة من مريم  ×مرتبة فاطمة

 . الصحيحة عن رسول اهللا حاديثكام يف األ وبضمنهم مريم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٣٥/  ١) الكايف ١(

 . ٣٢) سورة ال عمران: ٢(



 ٢٣٩ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 :  قالف عن مصحف فاطمة× الصادق  مامئل اإلسُ وقد 

، يومــا وســبعني مخســةملسو هيلع هللا ىلصاهللا رســول بعــد مكثــت× فاطمــة إن« 
 يأتيهـا [كـان] IQHجربئيل وان، أبيها عىل شديد حزن دخلها [قد]وكان

، ومكانـه أبيها عن وخيربها، نفسها بويطيّ ، أبيها عىل عزاءها فيحسن
 فهـذا، ذلـك يكتـب × عـيل وكان، ذريتها يف بعدها يكون بام وخيربها

 .  IRH»السالم عليها فاطمة مصحف
 شهد بمصحف فاطمة عىل ما سيأيت منالصادق يست ماموقد كان اإل

 : التاليةكام يف الرواية يف املستقبل االحداث السياسية 
 : قال× الصادق  مامعن اإل 
 يف نظـرت أين وذلـك ومائـة رينـوعشـ ثامن سنة يف الزنادقة تظهر«

 .  السالم عليها فاطمة مصحف
 ؟ فاطمة مصحف وما: فقيل له 

 وفاته من × فاطمة عىل دخل ملسو هيلع هللا ىلص نبيه قبض ملا تعاىل اهللا إن: ×فقال
 يسـيلّ  ملكـا إليهـا اهللا فأرسـل جـلّ عـزّ و اهللا إالّ  يعلمه ال ما احلزن من

 أحسست إذا: فقال × املؤمنني أمري إىل ذلك لت]نقف[، وحيدثها غمها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

لَكا) بدال عن جربيل. ١(  ) ويف رواية (مَ

 . ٤٣) سورة ال عمران: ٢(
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ــذلك ــمعت ب ــوت وس ــويل الص ــه، يل ق ــذلك فأعلمت ــل ب ــري فجع  أم
 أمـا: قال ثم، مصحفا ذلك من أثبت حتى سمع كلام يكتب ×املؤمنني

 . IQH»يكون ما علم فيه ولكن واحلرام احلالل من يشء فيه ليس إنه
 :  حد اصحابهقال أل× الصادق  ماماإل وعن

 . ال: قال؟ [جميئك]قبيل انظر كنت يشء أي يف أتدري يافضيل«
 ملـكيَ  ملـك مـن لـيس × فاطمـة كتـاب يف أنظـر كنت: ×فقال

وجـدت لولـد  ومـا، ابيـه وأسـم بأسـمه فيه مكتوب وهو االّ  رضاأل
 .  IRH»احلسن فيه شيئا

 بـن بمحمـد أطـافوا قـد واملعتزلـة الزيديـة إن: × عبداهللا يبأل قيل
 ؟ سلطان له فهل) لزعامته دايتأي جتمعوا حولهأي ( عبداهللا
 كملـِيَ  كلِ مَ  وكل نبي كل تسمية فيهام لكتابني عندي إن «: ×فقال

 . ISH»منهام واحد يف عبداهللا بن حممد ما واهللا ال، رضاأل
 يف تتمــة روايتــه اجلامعــة هلــذه املصــادر( ×الصــادق مــاموعــن اإل

 : انه قال) املعرفية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٤٤) البحار: ١(

 . ١/٣٥٦) الكايف: ٢(

 . ١/٣٥٥) الكايف: ٣(



 ٢٤١ .............................................................................علم اإلمام مصادر
: قال ثم؟ فاطمة مصحف ما يدرهيم وما فاطمة ملصحف عندنا وإن«
ان حجمـه اكـرب مـن حجـم القـران أي ( مرات ثالث هذا قرآنكم مثل فيه

 اهللا أماله يشء هو إنام واحد حرف قرآنكم من فيه ما واهللا ،ثالث مرات)
ــار احــداث  إليهــا وأوحــى عليهــا ــا تقــدم ذكــره مــن اخب ــدنيا (وهــو م ال

 . IQH»)املستقبلية
 السم االعظماـ ٣

البيـت هـذا العنـوان الـذي يشـمل يف  أهلورد يف عدد من روايات 
ر هلـم حيث مضمونه استجابة اهللا للداعني به من اوليائه  رادتـه ابيسـخّ

ذنه من القدرات التي خترق القـوانني والسـنن الطبيعيـة التـي حتكـم وإ
كلـه يفعـل مايشـاء  مـرر ولـه األالكون اذ هو اخلالق واحلـاكم واملـدبّ 

وبواسطة الدعاء هبذا االسم استطاع االنبياء حتقيـق معجـزاهتم ، ويريد
 يكـون هـذه االسـم االّ  ولذا ال، يف كتابه اهللا ثبات نبوهتم التي ذكرهاإل

كمـة والعقـل والفهـم عند حججه واملصطفني من عبـاده مـن اويل احل
 . يف موارد الطاعة والعبادةهلية للدعاء به واستعامله والدراية واأل

من اسامء اهللا العظمـى  هذا االسم هو وقد ورد يف بعض الروايات ان
التـي ذكرهتـا بعـض  وانه مقطع يف كتاب اهللا وغريذلك من االوصـاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٣٩) الكايف: ١(
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اليه يف كتابه بعنوان علـم الكتـاب يف سبحانه اشاراهللا  انكام ، الروايات
لْمٌ ﴿ ×قصة سليامن هُ عِ ندَ ي عِ الَ الَّذِ دَّ قَ تَ رْ بْلَ أَن يَ ا آتِيكَ بِهِ قَ نَ نَ الْكِتَابِ أَ مِّ

﴾ فُكَ رْ  . IQHإِلَيْكَ طَ
وانه من × هل البيتعند أ هو ويتوضح من الروايات ان هذا االسم

اذ ان ، رورةـمصادر معلوماهتم التـي يسـتعملوها عنـد احلاجـة والضـ
وم عـىل تقـ سـباهبا واهنـا الأمور بـي ان جتري األارادة اهللا وسننه تقتض

 . املعاجز االّ يف مواردها الرضورية
 : قال × عبداهللا أيب عن 

ـدَّ إِلَيْـكَ ﴿ تَ رْ بْـلَ أَن يَ هِ قَ ـا آتِيـكَ بـِ نَ ـنَ الْكِتَـابِ أَ لْـمٌ مِّ هُ عِ ندَ ي عِ الَ الَّذِ قَ
﴾ فُكَ رْ  . »كله الكتاب علم واهللا وعندنا: قال ثم، طَ

لْ ﴿ يةعن اآل× الباقر جعفر ابو مامسئل اإلو ي قُ يْنـِ ا بَ يدً هِ ى بِاهللاِ شَ فَ كَ
مُ الْكِتَابِ  لْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ  ؟ ﴾وَ

 . IRHملسو هيلع هللا ىلص» النبي بعد وخرينا وأفضلنا أولنا وعيلٌ ، عنى ياناإ«: قال 
ا ﴿ية السابقة يف تفسري اآل× الصادق مامعن اإل يدً ـهِ اهللاِ شَ ـى بـِ فَ لْ كَ قُ

مُ  لْ هُ عِ ندَ نْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ يْنِي وَ  هو الكتاب علم عنده الذي«: قال ﴾الْكِتَابِ بَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٠) سورة النمل: ١(

 . ٩/١١١) البحار: ٢(



 ٢٤٣ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 . × املؤمنني أمري
 علـم( عنـده الـذي أم أعلـم )من الكتاب علم( عنده الذي هل لَ ئِ سُ فَ  

 :  ×فقال؟ )الكتاب
 علـم عنـده عـن الـذي، الكتـاب مـن علم عنده الذي علم كان ام 

   IQH»البحر ماء من بجناحها البعوضة تأخذ ما بقدر إالّ ، الكتاب
 : قال× الباقر ماماإل عنو
 آصـف عند كان وإنام ،حرفا وسبعني ثالثة عىل االعظم اهللا اسم إن«
 رسيـر وبـني بينـه مـا رضبـاأل فخسـف، بـه فتكلم واحد حرف منها

 مـن أرسع كانت كام رضاأل عادت ثم بيده الرسير تناول حتى بلقيس
، حرفـا وسـبعون اثنـان االعظـم االسـم مـن عندنا ونحن، عني طرفة

 حـول وال ،عنـده الغيـب علم يف به استأثر تعاىل اهللا عند واحد وحرف
 .  IRH»العظيم العيل باهللا إال قوة وال
 :  قال × الصادق مامإلاعن و
كـان يصـنع أي ( هبام يعمل كان حرفني اعطي × مريم ابن عيسى إن«

، أحرف ثامنية إبراهيم واعطي، أحرف أربعة موسى واعطي هبا املعاجز)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤/٢١٠) البحار: ١(

 . ١/٣٣٩) الكايف: ٢(
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 وإن، حرفا وعرشين مخسه آدم واعطي، حرفا رـعش مخسة نوح واعطي
 وسـبعون ثالثة االعظم اهللا اسم وإن ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد كله ذلك مجع تعاىل اهللا

 حـرف عنـه وحجـب حرفـا وسـبعني اثنـني ملسو هيلع هللا ىلصحممـدا أعطـى، حرفا
 .  IQH»واحد

ومن اجلدير بالتاكيد ان هذه القوة االهلية التـي اعطاهـا اهللا حلججـه 
الـذين يعرفـون سـنن  الذكر والعلم والعقل أهلواوليائه انام خص هبا 

معنى الـدنيا والغـرض منهـا ويفهمـون معنـى االبـتالء  دركوناهللا وي
 االنبيـاء فـال يتصـور الـبعض ان، والسنن االهلية يف اخللـق واالمتحان

وان مجيـع ، يف كل صغرية وكبـريةعظم يرجعون لألسم األ÷  ئمةاألو
 احتـاجكـذلك ملـا  مـركان األ  لوواالّ ، هم قائمة عىل هذه القدرةأمور

تبليـغ  يفاملعاناة إىل  ضل خلق اهللافرسول اهللا وهو سيد انبيائه ورسله وا
 املـرورإىل  املدينـة حتتـاجإىل  وملا كانت اهلجـرة، اهقاوحتمل مش رسالته

بضـع كلـامت الـدعاء ب فيكفـي واملخاوف ودخول الغـار بالصعوبات
مـع عـرش  مـركـام كـان األ يف املدينـة ليجـد نفسـه رضلتطو له األ

احلاسمة يف صدر  الغزوات واملعاركإىل  حاجة هناك وملا كانت، بلقيس
اذ يكفي دعاء واحـد يف كـل وتقديم التضحيات اجلسيمة فيها  االسالم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٤٠) الكايف: ١(



 ٢٤٥ .............................................................................علم اإلمام مصادر
ملـا كانـت بـل ، !معركة لينرص اهللا نبيه نرصا مؤزرا وهيلـك الكـافرين

ة بعـد وفـاة الرسـول املؤمنني كل هذه املعانا أمريان يتحمل إىل  احلاجة
ثـم خيـوض  رين عامـاـاكثر مـن عشـ ته الربانيةممن حكو األمةرم وحتُ 

 لقاسـطنيبعدها املعارك الدامية يف صفني واجلمـل وهنـروان ملحاربـة ا
 احلسـني مـامن يمـوت اإلأل لـزومهنـاك  كانوملا ، والناكثني واملارقني

ن أوال ، بيتـه واصـحابه وتسـبى ذريتـه أهـلعطشانا ويستشهد هـو و
جمــيعهم حجــج اهللا وعنــدهم االســم ف، مــن بعــده ئمــةيستشــهد األ

اهللا مجيـع الكفـار يف  هيلكان منهم بدعوة واحدة  يمكنكان و، االعظم
 ! وال يبقي فيها غري املؤمنني رضاأل

إىل  وال وجـود الـدنيال حاجـةلـن تكـون كـذلك ف مـرولو كـان األ
داعــي لوجــود  وال، خــروياألاجلــزاء إىل  وال فيهــا االمتحـان االهلــي

: املـؤمنني أمـريقـال  كامأو  ،كخلق اهلي متميز عن غريهاصال  نساناإل
لَّكَ ( نَنْتَ  لَعَ اءً  ظَ ماً الَ  قَضَ راً و زِ دَ اً  قَ امتِ انَ  لَوْ و؟ حَ لِكَ  كَ ذَ ابُ ا لَبَطَلَ  كَ  لثَّوَ
قَطَ و، عِقَابُ لاوَ  عا سَ يدُ لاو دُ لوَ عِ هُ  هللاَا إِنَّ ، وَ انَ بْحَ رَ  سُ هُ  أَمَ بَادَ يِـرياً  عِ ْ أي ( ختَ
مْ  ،ه يف الدنيا)أمرعطاهم القدرة عىل عصيان أ َاهُ هنَ ـ وَ يراً حتَ اهنـم ليسـوا أي ( ذِ

بـل ، ليـاآأو  قهريـا يستطيعون فعلها البمعنى  عىل االمتناع عن املعايصجمربين 
 حرية االختيار يف الطاعة اساس فعىل، يف الدنيا ان ارادوا عصيةامل فعل يستطيعون
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لَّـفَ  ،)يكون احلساب يوم القيامةاملعصية أو  كَ ـرياً  وَ ْ  يَسِ ملَ لِّـفْ  وَ كَ ـرياً  يُ سِ ، عَ
أَع ىلَ  طَىوَ لِيـلِ لا عَ رياً  قَ ثـِ ْ ، كَ ملَ لُوبـاً  صَ يُعـ وَ غْ ْ و مَ طَـعْ  ملَ وهـاً  يُ رُ كْ ْ و، مَ  ملَ

لِ  سِ رْ باً  نبِيَاءَ ألَ ا يُ ْ ، لَعِ ملَ لِ  وَ نْزِ بَادِ  كِتَابَ لا يُ عِ بَثاً  لِلْ لَـقَ  الَ وَ ، عَ اتِ ا خَ وَ ـامَ  لسَّ
ضَ ألَ او او رْ امَ  مَ يْنَهُ ينَ  ظَنُّ  ذلِكَ ﴿ ،بَاطِالً  بَ وا اَلَّذِ رُ فَ ـلٌ  كَ يْ وَ ينَ  فَ وا لِلَّـذِ ـرُ فَ  كَ

نَ   .  IQH﴾لنَّارِ ا مِ
 

انَ «: آخرو كام قال يف مورد أ دْ  لَكَ رَ  قَ غُ رُ  صَ دْ اءِ ـالـ قَ زَ ـىلَ  جَ ـبِ  عَ سَ  حَ
ع  .  IRH»ءِ الَ بَ لا فِ ضَ
سـنن فـإن  ولذا، ومجيع حجج اهللا÷ مةئاألنبياء واألهذا ما يدركه و

عطـاهم أمثل بقية الناس وما االمتيـازات التـي اهللا تنطبق عليهم كبرش
ـا بَشـ﴿ لـيهمإ بسبب الوظيفة االهلية التي عهد هبـا اهللا االّ  نَ ـامَ أَ ـلْ إِنَّ رٌ ـَقُ
مْ  ثْلُكُ َّ  مِّ ى إِيلَ   .ISH﴾يُوحَ

 : عنها وهي التي تم احلديث فةفهذه املصادر االربعة للمعر
 العلم التفصييل بكامل كتاب اهللا.ـ ١

 .  االحاطة بعلم رسول اهللا بام فيه من علم األنبياء السابقنيـ ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧٤/٢) رشح هنج البالغة (هبج الصباغة) ١(

 ) هنج البالغة يف حديثه عن احلج وبيت اهللا احلرام. ٢(

 . ١٠٩) سورة الكهف: ٣(



 ٢٤٧ .............................................................................علم اإلمام مصادر
 : الوراثة لرتاث رسول اهللا وأهل بيته وهيـ ٣

د احلـالل ررسول اهللا يف موا أحاديثوهي صحيفة تضم : جلامعةا *
 واحلرام

 . علم االنبياء السابقني وهي صحيفة تضم: اجلفر *
 وهو كتـاب يضـم اخبـار املسـتقبل فـيام يتعلـق: مصحف فاطمة *

 . مور الدنياأب
ويفتح اهللا به  يردّ  وهو الدعاء املستجاب الذي ال: االسم االعظم -٤

باذنـه سـننه و هلقوانين ويصنع به املعاجز والتي متثل جتاوزا ابواب العلم
 . وارادته

 االبـواب التـي فتحهـا اهللا حلججـه مـن وهو :االهلام والتسديد -٥
 لتسديدهم وارشادهم عند احلاجة.

هذا لباب من اللطف االهلي بحججه فان هناك عـدد مـن  ولتوضيح 
 هلـدمـن ا مهـميله اوليائـه بـامو حججـه يسدد ان اهللا تبنيروايات ال

الروايـات  كام يف. ةمامواإل وهي من لوازم احلجية عند احلاجة والرشاد
 : التالية
 :  قال × ابن جعفر موسى ماماإل عن

وهو ما ، يتعلق بالعلوم املاضيةأي ( ماض: وجوه ثالثة عىل علمنا مبلغ« 
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، وحـادث، العلم الـذي يتعلـق باملسـتقبل)أي ( IQHوغابر ،سبق احلديث عنه)
أي ( فمفــرسّ  املـايض فامـا ،)احلـارضةأو  االنيـة موراملرتبط باأل العلمأي (

، مرموزأي ( فمزبور )القادمأي ( الغابر وأما ،)بيته أهلموروث عن رسول و
قد خص به  وبعضه ،رسول اهللا لعموم املسلمني أحاديثيف  بعضه قد ورد حيث

 ونقـر القلـوب يف فقذف احلادث وأما ،)ئمةاألإىل  وانتقل منه املؤمنني أمري
مـا أي بالقـذف ما ا نيقيطرب يكونفم احلارض لما يتعلق بالعأي ( IRHاالسامع يف

مـا يقـع يف أي  او عـن طريـق النقـر، يقع يف القلب من خواطر واهلامات ربانيـة
كـأن  يلقي بحديثه عىل املسامع كأن هناك صوت يف االذنو صواتمن أ االسامع

 نبـي وال علمنـا أفضـل وهو )مهم اوينبهه لشـيء تفعل الأو  يقول له افعل
 . ISH»نبينا بعد

هـو جـزء مـن لطـف اهللا بحججـه  ذا الذي يقـع يف القلـبان هأي 
سـنن اهللا فـإن  وفـيام عـدا ذلـك، رورةـلتسديدهم عند احلاجـة والضـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) غابر تعني املايض كام تعني ايضا االيت أو املستقبل، فهي من االسامء املزدوجة املعاين. ١(

) من احلقائق املوجودة يف علم النفس ما يعرف بالتخاطب التلباثي أي التخاطب عن بعـد ٢(
مع ندائـه أو بعيد عنهـا فتسـ خرآحيث تستطيع النفس التقاط صوتا من خماطب هلا من مكان 

تتلقى رسالته، وهلذا املوضوع ابحاث ودراسات يف قوة النفس املؤثرة املؤثرة أو املتلقية كام ان 
هلا كثري من املصاديق يف املايض واحلارض، هذا عىل صعيد التخاطب بني البشـر فكيف اذا كان 

 املوضوع يتعلق بالوحي واالهلام االهلي. 

 . ١/٣٨٩) الكايف: ٣(
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 . لهم كام تشمل بقية العبادتشم

 : قال × الكاظم احلسن يبا مامويف احلديث عن اإل
   IQH»ثونحمدّ  همونمفّ  صادقون علامء ئمةاأل« 
 .وترعاهم) ان العناية االهلية حتيط هبم وتسددهمأي (

 ثيكون احلجة حمدّ ان سئل عن كيفية  عندما× الصادق ماماإل نوع
 كيـفال السـائل وفقـ، الشـخص ير وال الصوت يسمع إنه«: فقال

 أنـه علـميُ  حتـى والوقار السكينة ىعطيُ  إنه: قال؟ كلَ املَ  كالم أنه معلَ يَ 
فيعلم احلجـة انـه  عاديةغري  مميزة يكون للصوت وقار وطريقةأي ( ملك كالم

  IRH»ك)لَ كالم املَ 
التـي يعـني اهللا فيهـا  ةمامـوهذه املعرفة والبصرية هي مـن لـوازم اإل

ينبغـي ان يتصـور  ولكـن ال، حجته يف اداء مسؤوليته التبليغية عـن اهللا
يف املحطـات  االخباريـة راتـالنشـ مقـدميهم ك÷ ئمةان األ البعض

 توجد يف يف الفضائيات حيث اوكاملديرين لربامج احلورات التلفزيونية
التوجيـات مـن أو  صـغرية يتلقـون فيهـا املالحظـات القطـاتاذاهنم 

حيث يتدخلون يف كل صغرية وكبرية املخرجني واملرشفني عىل الربامج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٦٦. البحار: ١/٩٩) الكايف: ١(

 . ١/٣٩٩) الكايف: ٢(
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يعرفـون اجل مـن ذلـك و ×ئمةفاأل، ويبعثون هلم بالتعليامت الالزمة
قـد انتخـبهم اهللا حججـا سؤلياهتم ومهمـتهم الرسـالية وواجباهتم وم
مـر االهلـي يف األإىل  يف حاجـة فهم ليسـوا، رساالته للناسليبلغوا عنه 

رفون بام يرونه مناسبا هلم يف شـؤوهنم ـوانام يتص، وكل قضية كل حلظة
وقد ، رش خاضعني لقوانني اهللا وامتحاناته لعبادهـفهم كبقية الب املختلفة

ــك يف  ــحوا ذل ــاديثاوض ــباتهمأح ــن املناس ــري م ــذه ، في كث اال ان ه
حباهم اهللا هبـا انام هي وسائل  رواياتالاشارت اليها التي  وضوعاتامل

 الصـعبة رورة وسيام يف احلاالت واملواقفـلتعينهم يف دعوهتم عند الض
 . للخطر حياهتمأو  دعوهتم فيها ضتعرّ ت التي

 

 : قال ×الباقر ماماإلعن و
 

عاملا بام كلفه اهللا مـن أي ( يشءب عاملا، أبدا جاهال عامل يكون ال واهللا ال«
 ثـم ،صلحة للعبـاد)املالتي فيها  مورباألجاهل أي (ء بيش جاهال احلجية عنه)

ـحيَ  عبد طاعة يفرض نا من كرمأو عزّ أو جلّ ا اهللا: قال  علـم عنـه بجُ
أو  ان اهللا سبحانه يطلعه عىل ما شاء من العلم عند حاجته لهأي ( رضهوأ سامئه

 .  IQH»هعن ذلك بجُ حيَ  ال: قال ثم، )عند مسالته ودعائه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٨٦) الكايف: ١(
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 :  انه قال×الصادق  مامعن اإلو
 مـا كـل عنده يكون ال بحجة خلقه عىل وتعاىل تبارك اهللا حيتج] ال[«

 (وباخلصوص يف املوارد واالحكام الرشعية). IQH»إليه حيتاجون

 وافاضاتھا على الحجةلیلة القدر 

وضـحها اهللا سـبحانه يف سـورة صة أية خاأمهيلة القدر لشك ان ل ال
الدخان حيث بنيّ فيها بعض خصوصـيات هـذه الليلـة القدر وسورة 

  :يف سورة القدر كام يف قوله تعاىل
رِ ﴿ دْ ةِ الْقَ لْنَاهُ يفِ لَيْلَ ا أَنزَ رِ  *إِنَّ دْ ةُ الْقَ ا لَيْلَ اكَ مَ رَ ا أَدْ مَ نْ  *وَ ٌ مِّ ريْ رِ خَ دْ ةُ الْقَ لَيْلَ

رٍ  هْ لُ  *أَلْفِ شَ نَزَّ رٍ ـاملَ تَ لِّ أَمْ ن كُ ِم مِّ هبِّ نِ رَ ا بِإِذْ وحُ فِيهَ الرُّ ةُ وَ ئِكَ الَ  *الَ يَ سَ مٌ هِ
ج طْلَعِ الْفَ تَّى مَ  . IRH﴾رحَ

 :  موضحا الدخانوجلّ يف سورة  وقال عزّ  
الْكِتَابِ الْ  *حم ﴿ بِنيِ ـوَ ينَ  *مُ رِ نـذِ نَّا مُ ا كُ ةٍ إِنَّ كَ بَارَ ةٍ مُّ لْنَاهُ يفِ لَيْلَ ا أَنزَ  *إِنَّ

كِيمٍ  رٍ حَ لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ ا يُ لِنيَ  *فِيهَ سِ رْ نَّا مُ ا كُ ا إِنَّ نَ ندِ نْ عِ ا مِّ رً بِّـكَ  *أَمْ ن رَّ َةً مِّ محْ رَ
لِيمُ  يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ هُ   .ISH﴾إِنَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٨٦) الكايف: ١(

 ) سورة القدر. ٢(

 . ٦-١سورة الدخان:  )٣(
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هـو  كامتتحدث عن نزول القران يف ليلـة القـدر هذه السور املباركةف
 والروحتحدث كذلك عن نزول املالئكة وت، معلوم عند مجيع املسلمني

انـزل  وجلّ  ن اهللا عزّ بأكان القول وسواء أ، يف كل ليلة قدر مرمن كل أ
ين ـرشطـوال عـ لـهثم فصله  عىل نبيه يف ليلة القدرواحدة القران مجلة 

سـامء إىل  من البيت املعمور القول بانه انزل القرانأو  ،حتى وفاته عاما
فـإن  ،غريهـا مـن التفاسـريأو  ،نبيـهإىل  عـامبعد  الدنيا ثم فصله عاما

مل اهنـا و، ثابتـة يف كـل شـهر رمضـان ليلة القدر هيان ليلة  هو الثابت
ن بعـد متـام القـرآ تنزل املالئكة والسؤال هو بامذا، حديثأو  يةبآ رفعتُ 

ن االرسـال أل والـروح املالئكـة لوعىل من تنـزّ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصووفاة رسول اهللا
 ؟ رسل اليهمن يإىل  حيتاج

ـرٍ ﴿: يـةمر الذي تتحدث عنه اآلثم ماهو هذا األ  ـلُّ أَمْ قُ كُ ـرَ فْ ـا يُ فِيهَ
* كِيمٍ لِنيَ  حَ سِ رْ نَّا مُ ا كُ ا إِنَّ نَ ندِ نْ عِ ا مِّ رً  ؟ ﴾أَمْ

والـذي لـه  هذا ما سيتم تسليط االضواء عليه يف تتمة هذا الفصلو 
وال باسـتعراض ونبدا أ، ئمةيف علم األ مبارشة بموضوع البحثعالقة 
 . مثلها تفسري امليزان وتفسري األأمهو التفاسري املشهورة بعض

يف تفسـري  IQHورد يف كتاب امليزان يف تفسري القران للعالمة الطباطبائي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٠/١٨٦) امليزان: ١(
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كِيمٍ ﴿: يةاآل رٍ حَ لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ ا يُ  : ما ملخصه ﴾فِيهَ

ثـم يوضـح ، )فيها( ضمري تتعلق بليلة القدر من خالل يةهذه اآل ان
رق  بحيث يتاميزان عـن  ءىوالذي يعني فصل الشىء عن الشمعنى الفَ

فقبـل ، خـريكون لكل منهام صفته املميـزة عـن اآل بمعنى ان، بعضهام
رق ال  اما بعد الفصـل، خريوجد بني االشياء ما يميز بعضها عن اآل الفَ

 التـي تفـرق بـه عـن يكون لكل منهام صـفته املميـزة لـه فانه الفرقأو 
 مر االهلييتعلق باأل نامإية التمييز املشار اليه يف اآلوهذا الفرق او، خراآل
يف عامل امللكوت يشء ولكنه يكون يف  األمر يكون اذ، ﴾ا من عنـدناأمر﴿

مـن أو  نزولـه مـن عـامل امللكـوت عنـد وذلك، آخرعامل الشهود يشء 
 حيـث ان لكـل عـامل، يف عـامل الشـهودالقران الكريم إىل  الكتاب املبني

مستودعه وخزائنـه هـو يف عـامل  اال ان، ولوازمه اخلاصةهيئته وقوانينه 
ءٍ إِالَّ ﴿ كام يف قوله تعاىلامللكوت  ْ ن يشَ إِن مِّ لُـهُ إِالَّ وَ نَزِّ ـا نُ مَ ائِنُهُ وَ زَ ا خَ نَ ندَ   عِ

لُومٍ  عْ رٍ مَّ دَ  . IQH﴾بِقَ
 اإلمجـال مرحلـة: مرحلتـان اإلهلـي القضـاء بحسـب لألموراذ ان  

وهي التي متثل الفارق بني عـامل امللكـوت ، التفصيل مرحلةو، اإلهبامو
 . وعامل الشهود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢١) سورة احلجر: ١(
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ا﴿: قوله عليه يدل ما عىل القدر ليلةو  قُ  فِيهَ رَ فْ لُّ  يُ رٍ  كُ كِيمٍ  أَمْ هـي  ﴾حَ
ـ مرحلة إىل االمجال مرحلة من راألم فيها خيرج ليلة ، التفصـيلو رقالفَ

ـلت رقت وفُ قد فَ جمملة ولكنها يف عامل امللكوت تكون  األمورف عنـد صّ
 . عامل الشهود يف ليلة القدرإىل  نزوهلا

رق يعني   بمعنى ان ، اإلحكام لألمر االهلي يف القضايا ايضاكام ان الفَ
تصبح حتمية التنفيذ وغـري قابلـة للتغيـري بعـد نزوهلـا يف ليلـة  موراأل

 .  القدر
 اهللا تفصـيال انأو  ا من خـالل البحـث يف نـزول القـران مجلـةويبدو
 تـدرجيا نزولـه قبـل واحـدة دفعـةقد نزل القران عـىل نبيـه  قد سبحانه

 سـتقع التياملستقبلية  احلوادث جزئيات عىل نبيه أطلع انهأي ، مفرقاو
 يف حملهـا سـورةأو  آيـة كـل نـزولمـن  هبـا نرتيق وما، دعوته زمان يف

 .  وارتباطها بذلك احلدث
ا ﴿: بقوله املراد نا وجهة النظر التي تقوليناقش ثم  رٍ فِيهَ لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ يُ
كِيمٍ  فقـط  أحكـامو معـارف من القرآن يف املبينة موررتبط باألانه ت ﴾حَ
) يفرق فيها( قوله يف ظاهرال نا: فيقول، خراأل موراألإىل  تعدوال ت

رهـا امع استمرار تكر الليلة هذه يف يستمر الذيف، االستمراريدل عىل 
 املعــارف أمــا، املســتجدة الكونيــة األمــور تفصــيل هــو، يف كــل عــام



 ٢٥٥ .............................................................................علم اإلمام مصادر
، )سيام بعـد وفـاة الرسـول( تفصيلها يف استمرار فال اإلهلية األحكامو

ـ فيهـا(: يقـال نا األنسـب كـانكذلك ل املراد كان فلو مـر كـل أ قَ رَ فَ
 . )حكيم

ـر﴿: تعـاىلقوله  ثم يفرس ـلِنيَ  اً أَمْ سِ رْ نَّـا مُ ـا كُ ا إِنَّ نَ نـدِ ـنْ عِ  املـرادان  ﴾مِّ
نَّـا ﴿: قولـهو، عنـدنا مـن مـر هـوان األبمعنى  يةالشأن هوباألمر ـا كُ إِنَّ

لِنيَ  سِ رْ  عنـدنا من أمرا أنزلناه إنا: هو املعنىف، له تعليلو لذلك تأييد ﴾مُ
 ان حجــج اهللا الأي (. الرســلو األنبيــاء إرســالجاريــة يف  ســنتناان أي 

 تتوقف بعد وفاة الرسول)
ن ﴿: بقوله يةسبحانه اآل تمأثم  محَةً مِّ ﴾رَ يمُ لـِ يعُ العَ ـمِ ـوَ السَّ هُ هُ بِّكَ إِنَّ  رَّ

 عـىل الرمحـة إفاضـة ألجـل أنزلنـاه وأ، ربك من رمحة هو إنزاله ان أي
 . الناس

رَ ﴿ يةاما تفسري اآل  فْ ا يُ رفِيهَ كِيمٍ * أَمْ رٍ حَ لُّ أَمْ نَّـا  اً قُ كُ ـا كُ ا إِنَّ نَ نـدِ ـنْ عِ مِّ
﴾ لِنيَ سِ رْ  املباركـة الليلـة تلـك يف واالرسال رقالفَ  جتدد عىل تدلفهي  مُ

 مـن بـد فـال، دائـام رضاأل إىل السـامء من فيها والروح املالئكة نزالإب
 . دائام مراأل اليه يرسل من وجود
 فهي التقدير بالقدر املراد نا الظاهرو ،القدر ليلة تعاىل اهللا سامها وقد

 مـن مثلهـا إىل الليلة من السنة حوادث فيها اهللا يقدر حيث التقدير ليلة
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 غـريو شقاءو سعادةو رزقو موتو حياة من السنة القادمة)أي ( قابل
ـا ﴿ بقولـه الليلـة صـفة يف الدخان سورة يف قوله عليه يدل كام ذلك فِيهَ

كِيمٍ  رٍ حَ لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ ر *يُ ﴾ اً أَمْ بِّـكَ ـن رَّ َـةً مِّ محْ لِنيَ * رَ سِ رْ نَّا مُ ا كُ ا إِنَّ نَ ندِ نْ عِ  مِّ
 بخصوصـياهتا الواقعـة وادثاحلـ أحكـام إال احلكيم األمر فرق فليس

 :  ثم يقول، عامل الشهودإىل  من عامل امللكوت بالتقدير
 شهركل  ففي، السنني بتكرر متكررة الليلةهذه  نا ذلك من ويستفاد

 الليلـة مـن السنة أمور فيها رتقدّ  ليلة توجد قمرية سنة كل من رمضان
وقد  بعينها واحدة ليلةكانت  اهنا لفرض معنى ال إذ، قابل من مثلها إىل

 . االستمرار يف ظاهر ارعـمض فعل هو) فرقيَ (: قولهألنّ  ،انقضت
 إنـامو املنزلـة بمعنـى فيقول ان القـدر القدر ليلة معنىإىل  ثم يتطرق

: قيـلو، فيهـا املتعبـدين منزلـة أو بمنزلتها لالهتامم القدر ليلة سميت
 بنـزول فيهـا األرض لضـيق القـدر ليلة سميتو الضيق بمعنى القدر

 . يتعارضان مع التفسري السابق ال الوجهانو. املالئكة
 يـتم سـنة كل من رمضان شهر من بعينها ليلة أهنا اآليات فمحصل

 التغـري وقوع ذلك ينايف الو، االهلي التقدير بحسب األمور حكامإ فيها
 يف التغـريو، يشء راملقدّ  حتقق كيفية يف التغري فإن، خالل مدة السنة فيها

 الكونيـة احلـوادث يف التغـري إمكـانحيصـل يف  كـام، آخر يشء التقدير
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ام أو  املحفوظ اللوح يف نهاتعيّ  ينايف الذلك فإن  ،اإلهلية ةئاملشي بحسب

هُ أُمُّ ال﴿: تعاىل الكتاب كام يف قوله ندَ عِ  . ﴾كِتَابِ وَ
 حضـور حيـث مـن مراتـب حتققهـا بحسب األمور الستحكام نإف

 ليلـة يفكلهـا  تقـع أن املحتمـل ومن، وناقصةا تامة رشائطهاو أسباهبا
 . القدر ليلة تعاىل اهللا سامها قدو واحدة

 ريقـدّ  حيـث، التقدير ليلة فهي، التقدير هو بالقدر املراد نا الظاهرف
 مـوتو حيـاة مـن، قابل من مثلها إىل الليلة من السنة حوادث فيها اهللا

 . ذلك غريو شقاءو سعادةو رزقو
رٍ ﴿ يةيف تفسري اآل فيه فقد جاء IQHلاالمثيف تفسرياما  لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ ا يُ فِيهَ
كِيمٍ   : ﴾حَ
ـ(بــ التعبـريو، القدر لليلة وتوضيح وصفهي  يةهذه اآل ان ) رقيفَ

 والتعبري، الليلة تلك يف رتقدّ  املصريية واملسائل األُمور كل نا إىل إشارة
 البيـان وهذا، تغريه وعدم التقدير هذا الستحكام بيان »احلكيم«بكلمة 
وايات مع ينسجم ة آدم بنـي كل مقدرات إنّ : تقول التي الكثرية الرّ  ملـدّ

 يف األُخر واألُمور واآلجال األرزاق وكذلك، القدر ليلة يف رتقدّ  سنة
 . الليلة تلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .١٦/١٢٢) تفسري االمثل: ١(
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لِنيَ ﴿ األُخر اآليةكام ان   سِ رْ نَّا مُ ا كُ ا إِنَّ نَ ندِ نْ عِ ا مِّ رً  نّ ا لتأكيدهي . ﴾أَمْ
 . تعاىل اهللا قبل من منزل القرآن

 وكون ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وإرسال القرآن لنزول األساسية العلة تبيان وألجل 
بِّـكَ ﴿: اآلية تضيف، القدر ليلة يفحتصل  املقدرات ـن رَّ ةٍ مِّ َ محْ  فـإن، ﴾رَ

دُّ  ال التي رمحته  ترسـل أن جيب بل، وشأهنم العباد رتكيُ  ال نا وجبتُ  حتُ
 املسـري ذلـك عـرب اهللا إىل سريهم يف لرتشدهم الالزمة التعليامت إليهم

، منهـا وينبـع الواسـعة رمحته عن يصدر الوجود عامل كل فإن، التكاميل
 .  املوجودات كل من الرمحة هبذه تنعامً  أكثر رـوالبش

ـريـة اآل كـونت أن أيضاً  وحيتمل ـلِنيَ  اً ﴿أَمْ سِ رْ نَّـا مُ ـا كُ ا إِنَّ نَ نـدِ ـنْ عِ  ﴾مِّ
 أمـراً  األمـر هـذا ان: املعنـى فيكـون) حكيم أمر كل( لعبارة توضيحاً 
اوا، عندنا من حاصالً   لسـنة العبـاد مقـدرات فيهـا تعـنيّ  التي يلةاللّ  هنّ

 هـذه يف: تقـول الروايات من جاء ما معوهو ما ينسجم كذلك ، كاملة
اس مقـدرات تعنيّ  الليلة  وهنايـة، أرزاقهـم وهكـذا، كاملـة لسـنة النـّ

 . املباركة الليلة تلك يف وتبنيّ  قفرَ تُ  خرأُ  وأُمور، أعامرهم
 ألنّ  ،اإلختيـار ومسألة اإلنسان إرادة حرية مع تتناىف ال املسألة هذهو

 األفـراد لياقـة حسـب يتمّ  إنّام املالئكة طريق عن املرسل اإلهلي التقدير
 . وأعامهلم نيّتهم وطهر وتقواهم إيامهنم وميزان
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 يوفرها التقدير أرضية، خرأُ  وبعبارة، له يليق ما فرد كلّ ل يقدر أي

ده بل اإلختيار مع يتناىف ال وهذا، نفسه اإلنسان  . يؤكّ
 : ما ييل وغريها التفاسري هذهويتحصل من 

الهلـي مـر اينـزل فيهـا األ) ليلة القـدر( انه يف هذه الليلة املباركة ـ١
 موربـاأل كـذلك يـرتبط وملـا لعبـاده التي قـدرها اهللا وقضـاها مورألل

 .  ليلة القدر القادمةإىل أو  ملدة عام كامل خراألُ الكونية 
، يف كـل ليلـة قـدر رق واالرسال االهلي هو متواصلان جتدد الفَ  ـ٢

بـالنزول مـن عـامل امللكـوت  املالئكة والروح يتم عربان هذا التنزيل و
 . عامل الشهادةإىل  االهلي املوجود يف الكتاب املبني مرباأل

 يستلزم وجود حجـة هللا ليـتم عليـه باألمر االهلي االنزال ان ذلك ـ٣
 .هذه الليلةيف  عليه التنزيل

االحداث املرتبطـة  وان، مل ترفع بعد وفاة رسول اهللا ليلة القدران ـ ٤
 ن يتحــدث عــن االحــداثالن القــرآ( مل تنتهــي بعــد ويــل القــرانبتأ

يقوم  حجة هللاوجود من ختلوا مل  رضان األو) قيام الساعةإىل  املستقبلية
 يض ظـروف رسـالته العامليـةـتقت )مستوراأو  سواء اكان ظاهرا( هأمرب

احكامــه إىل  االهلـي يعيـد الـدينرية ـالكـرب كمصـلح شـامل للبشــ
رية مـن ـالبشـ يقـوم بانقـاذو) ملسو هيلع هللا ىلصنبـي بعـد رسـول اهللا اذ ال( االصيلة
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مكانيـاهتم وابقـواهم الغاشـمة  الظاملني الذين احكموا قبضتهم عليها
فجميع االديان بحسب اعتقـاداهتم اخلاصـة تشـرتك ، تطورةالعلمية امل

 . الزمان آخرمجيعا يف انتظار املخلص العاملي يف 
عىل يف ليلة القدر كانت تنزل ربانية فاضات ا ليلة القدر تشملان ـ ٥

وان هذه االفاضات اسـتمرت تنـزل عـىل ، رسول اهللا وحجته الكرب
هـي ، من زيادة العلـم واللطـف االهلـي ه يف كل عامحجج اهللا من بعد

فهـو املتلقـي  يف كـل ليلـة القـدر العرصـ والزمـان إمامتنزل االن عىل 
عونــا ولطفــا مــن اهللا يف و زيــادة يف العلــم لتكــون لــه للفــيض االهلــي

 . راده اهللا وقضاهأ ماإىل  الوصول بمسرية البرشية
 

يف موضوع ليلة القدر ح هذه احلقائق توضّ الروايات  وهناك عدد من
 تفاصيلعن  السائلنيحد أل جوابيف  ×الباقر مامعن اإل ما جاء: منها

 : يف جوابه قال ليلة القدر
 علـم ذكـره جـل اهللا علمـها حتى هيبط مل به ارسي ملااهللا  رسول إن«

َال ذلك علمه من كثري وكان ،سيكون وما كان ماقد  يف تفسـريها يأيت مجُ
هـو علـم  أمـوران علم الرسول باملستقبل وما سيكون فيه مـن أي ( القدر ليلة

 ،)مجايل اما العلم التفصييل الذي خيص املرحلـة الزمانيـة فيكـون يف ليلـة القـدرإ
َل علم قد × طالب يبا بن عيل كان وكذلك  يف تفسـريه ويـأيت العلم مجُ
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 .  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مع كان كام، القدر ليايل

 ؟ تفسري لمَ اجلُ  يف كان ما أو: السائل قال
 إىل القـدر ليـايل يف تعـاىل اهللا مـن مرباأل يأيت إنام ولكنه بىل: × فقال

 مـرواأُ ، علمـوه كـانوا قـد مرأل، وكذا كذا افعل: االوصياء وإىل النبي
التنفيذيـة ومسـتلزماهتا  مـوروكأنه يف ليلة القدر حتـدد األ(. فيه يعملون كيف

 ) املكلف يف زمانه حلجة اهللا العملية
 . هذا يل فرس: السائل قال 
 .  وتفسريه لهمَ جُ ـل حافظا إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول يمت مل: ×فقال 

 ؟ يشءأي  علم القدر ليايل يف يأتيه كان فالذي: قال السائل
احلتمي ومسـتلزمات  مراألأي (. علم قد كان فيام واليرس مراأل: ×قال 

 ) التنفيذ
؟ علمـوا مـا سـو علـم القـدر ليـايل يف هلم حيدث فام: السائل قال

 ) علم اضايف يف ليلة القدرأو  بمعنى هل خيصهم اهللا بكرامات(
 اهللا إال عنـه سـألت ما تفسري يعلم وال، بكتامنه مرواأُ  مما هذا: ×قال

 .  عزّ وجلّ 
 ؟ االنبياء يعلم ال ما االوصياء يعلم فهل: السائل قال
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 ان الـويصأي ( إليه ويصأُ  ما علم غري ويص يعلم وكيف، ال: ×قال 
يف زمـان  وهو تفاصيل ما كلـف بـه مساحة علمه هي اقل من مساحة علم النبي

 . )حجيته
 

 ال مـا يعلـم الوصـاة من أحدا إن: نقول أن يسعنا فهل: السائل قال
 ؟ اآلخر يعلم

ان الـويص أي ( وصـيه جـوف يف وعلمـه إال نبي يمت مل، ال: ×قال 
وخيص بقية االوصـياء  يكون عىل علم امجايل باملوضوعات بشكل عام فيام خيصه

 والـروح املالئكة تنزل وإنام) ليلة القدر يف اما العلم التفصييل فيام خيصه فياتيه
 . العباد بني به مكَ حيُ  الذي باحلكم القدر ليلة يف

 بمعنـى امل يكـن عنـدهم(؟ احلكـم ذلك علموا كانوا ماو، السائل قال 
 ) ؟قبلالتي تنزل يف ليلة القدر من  موراألأو  بتلك االحكام علم

 إمضـاء يستطيعون ال ولكنهم )بالعلم االمجايلأي ( علموه قد بىل: قال
 . املقبلة السنة إىل يصنعون كيف القدر ليايل يف يؤمروا حتى منه يشء

 القدر ليايل يف يأتيه كان هل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أرأيت جعفر أبا يا: السائل قال
 ؟ علمه يكن مل يشء

، سـيكون ومـا كـان مـا علم أما، هذا عن تسأل أن لك حيل ال: قال 
العلـم أي ( يعلمـه بعـده الذي والويص إال ويص وال نبي يموت فليس
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 أبـى عزّ وجلّ  اهللا فإن عنه تسأل الذي العلم هذا أما ،)بام سيكون االمجايل

 : يل فقال إيلّ  التفت ثم: قال »نفسهما إالّ  عليه االوصياء طلعيُ  نا
ا ﴿: فقـال داود بن سليامن إىل ضفوّ  عزّ وجلّ  اهللا إن أشيم ابن يا ـذَ هَ

ـابٍ  سَ ِ حِ ريْ كْ بِغَ سِ نُنْ أَوْ أَمْ امْ ا فَ نَ طَاؤُ ـا ﴿: فقـال نبيـه إىل وفـوض، ﴾عَ مَ وَ
وا انتَهُ نْهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول إىل فوض فام ﴾آتَ

 . IQH»إلينا فوضه فقد
العلم التفصييل يف كل مرحلة زمانية ال يطلع عليها اال حجة اهللا يف بمعنى ان (

، فجميع احلجج يشرتكون يف العلم االمجايل ويتفاوتون يف العلم التفصييل، حينها
 . )يف زمانه ويكون يف ليلة القدر تفصيل فيه لكل مرحلة إمامالذي يعهد لكل و

ملـا  التفصـييلكام ان هناك عدد من الروايـات التـي تبـنيّ ان التقـدير 
حداث خالل عام انام يتحدد يف ليلـة من أ ومن فيها سيجري عىل الدنيا

 : القدر كام يف الروايات التالية
ـرٍ ﴿ كتابه يف تعاىلعن قوله  ×الصادق مامسئل اإل ـلُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ ا يُ فِيهَ

كِيمٍ   فيهـا يكون وما ،احلاج وفد فيها يكتب لقدرا ليلة تلك«: قالف ﴾حَ
 مـا والنهـار الليـل يف اهللا وحيدث حياةأو  موتأو  معصيةأو  طاعة من

 . IRH»)رضحجة اهللا يف األأي ( رضاأل صاحب إىل يلقيه ثم يشاء
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٧٠) الكايف: ١(

 . ٩٤/٢٣) البحار: ٢(
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 :  قال× الصادق  مامعن اإل
 فيهـا IQHاجلهني ليلة هي، رمضان شهر من والعرشين الثالث ليلة نا«

 األرزاقو واآلجـال، املنايـاو الباليـا تثبت فيهاو، حكيم أمر كل يفرق
 لعبـد فطـوبى، احلول من مثلهاإىل  ،فيها اهللا حيدث ما ومجيع، القضاياو

 فـإذا، عليهـا يبكـيو، عينيـه بني خطاياه لثُ مَ و، وساجدا راكعا احياها
 .  IRH»اهللا شاء إن خييب ال أن رجوت، ذلك فعل

ـةٍ  يف ايضاح قوله تعاىل× الباقر مامعن اإل كَ بَارَ ةٍ مُ لْنَاهُ يفِ لَيْلَ زَ نْ ا أَ  ﴾﴿إِنَّ
 رشـالعـ يف رمضـان شـهر يف سـنة كـل يف وهي، القدر ليلة نعم«: قال
ـا ﴿: وجـلّ  عـزّ  اهللا قـال القدر ليلة يف إالّ  القرآن ينزل فلم، واخراأل فِيهَ

رٍ  لُّ أَمْ قُ كُ رَ فْ كِيمٍ  يُ  تلـك يف يكـون يشء كل القدر ليلة يف ريقدّ : قال ﴾حَ
   ISH»ورش خري قابل من مثلها إىل السنة

االخبار اخلاص هو  ايضا لعل من االرسار التي تكون يف ليلة القدرو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) اجلهني اسم لراع غنم كان يف عهد رسول اهللا وكان من الطيبني فسأل النبي ان يدلـه عـىل ١(
ليلة القدر حتديدا ليكون حارضا يف املدينة يف ليلتها فهمس رسول اهللا يف اذنـه رسا فانصــرف 
الرجل شاكرا له ومل يبح بام قاله له الرسول ثم كان ير انه يواضب عىل احلضور يف املدينة مع 

 أهله وغنمه يف ليلة الثالث والعرشين من رمضان. 

 . ٧/٣٥٧) مستدرك الوسائل: ٢(

 . ٤/٢٢٢) الكايف: ٣(



 ٢٦٥ .............................................................................علم اإلمام مصادر
فقـد ، هرحيلـموعـد احلجة الذي ييل حجة اهللا سـيام عنـد اقـرتاب  عن

ى بدون حجة وان اختيار احلجة هـو تبق ال رضان األ تواترت االخبار
 . اهللا وحده كام تقدم رشحهبيد مر أ

إىل  تضـيف ان ليلـة القـدر اياتوالرومما تقدم من التفاسري  ويستفاد
 هخيتص بـ وهو لطف منه، اهللا سبحانهمن فاضات ئمة إمصادر علم األ

كام اختصه بااللطاف السـابقة التـي تـم ، رضهأ عبده ووليه وحجته يف
 . احلديث عنها

 
 
 
 

+ + +  
 

 





 األئمة وعلم الغیب
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عليهـا  الضـوءالتي تتطلـب تسـليط  املتداولة وهو من املوضوعات

يف منزلـة  تفـريطأو  فـراطلعقيدة الصحيحة التي ال يكون فيهـا إالبناء 
طهاد االضإىل  ضواهل البيت قد تعرّ فمن املعلوم ان شيعة أ، ÷ ئمةاأل

حيـث ، من بعد وفاة رسول سيام يف الدولة االمويـة والعباسـية الشديد
وكل انواع املحاربـة اجلسـدية  لقتل والتـرشيدا للسجن واتعرضوا فيه

كـان املـؤمنني الـذي  أمـريويكفي ان نعلـم ان ، واالعالمية والعقائدية
لعن عىل كان يُ  وتضحياتهقام االسالم بسيفه وجهاده ويص رسول اهللا و

زمن اخلليفة عمـر بـن عبـد العزيـز إىل  منابر املسلمني ملدة تسعني عاما
أو   حتريم ومعاقبـة كـل مـن يـذكر منقبـةعالوة عىل، بمنعها أمرالذي 

مـن احلقـائق  هـو وهـذا املوضـوع، طوال هـذه املـدة فضلهحديث يف 
وىص البيـت الـذين أ أهلفإن  ،خالف فيها بني املؤرخني ال الثابتة التي

 يف كتابـه اهللا كام بـني متهجره وجزائه من أأوجعل ذلك اهللا هبم رسول 
رً ﴿ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ بَىـال ا إِالَّ قُل الَّ أَسْ رْ ةَ يفِ الْقُ دَّ وَ   .IQH﴾مَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

)١ :٢٣) سورة الشور . 



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٦٨

ذ طـوال احلقبـة التارخييـة واأل الظلمإىل  ضوا هم وشيعتهمقد تعرّ 
 . املاضية والالحقة

حلـق لـذي ل اتنكيـلوالسـجن واويف مقابل هذا الظلم واالضـطهاد 
يف الـدفاع ردود فعـل هلـم من الطبيعي ان تكون فإن  هل البيتأ بشيعة

 .  عن ائمتهم وعن تشيعهم وعن انفسهم
مـن فـإن  واعالميـا امللتهبة سياسيا واجتامعياجواء ويف مثل هذه األ 

وعـي املـؤمن درجـة ردود الفعـل بحسـب ان تتفـاوت ايظـا الطبيعي 
 ولذا قد يذهب الـبعض، ةمامالتشيع واإلوفهمه ملعنى وعلمه وادراكه 

 هبـماملفـاهيم الفكريـة املرتبطـة أو  التشيعأو  ئمةيف شأن األاملبالغة إىل 
 يـامنفليس مجيـع النـاس عـىل نفـس املسـتو مـن اإل، انتصارا ملذهبه

 أهـلئمـة كان أحتى ، واالدراك االجتامعي والسيايس والعقل والوعي
بعض شيعتهم يف حيـاهتم كـام  عميشتكون من معاناهتم  نفسهمأ البيت
فكيـف بـالفرتات التـي تلـت ،  همعـنالصـادرة بعض الروايات بينت 
 غلاستُ  حيث وعىل مستو رسميوازداد فيها التعصب املذهبي الغيبة 

احلكـام  نحـرافجـل التغطيـة عـىل اسياسيا مـن أالتعصب للمذهب 
حقيقـة واقعهـم  ن خلفـهفـووعنوانـا خياختذوا املذهب واجهـة  نالذي

الضــغط  حتــى بلــغ، زمــن البــوهيني والصــفوينيوخاصــة يف  املظلــم



 ٢٦٩ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
ان  املتصـديأو  الفقيه العـامل ال يستطيع معهادرجة لشعبي الرسمي وا

لئال يتعرض للخطـر واالذ  ينهى عن البدع واالفكار املنحرفةيمنع او
مـن قبـل  تنتهـك حرمتـهويفقد حيثيته االجتامعيـة أو  احلكام من قبل

مـن الـذين تلبسـوا بلبـاس  ملتاجرين يالدينا منأو  اجلهالءاملتعصبني 
أو  لالسـتفادة الشخصـية البحتـه التطرف الـديني موجةوركبوا العلم 
 . IQHتشخيصهم للواقع السيايس واالجتامعي لسوء

والتي  شيعتهمإىل  البيت من البعض املنتمني أهلئمة اناة ألوهذه املع
 تـارة، اشتملت عليها الروايات تعددت وتكررت يف اكثر من موضوع

ر مـن عـدم تقـديرهم خـأو، لسـطحي للتشـيعمن فهمهـم ا تشكوا
من عدم انضـباطهم والتـزامهم  وثالثة، واالجتامعية للمرحلة السياسية

 ر عـىل بعـضـصـنقتو، مما يطول البحـث فيـههو ÷  ئمةبتعليامت األ
يف السـائدة  فكـارواأل بـات ان احلالـة االجتامعيـةثإل لرواياتل نامذجال

أهـل  حاديـثالقـائم عـىل أ قيقـيتعني التشـيع احل الشيعي ال الوسط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) كام نشاهد اليوم من امثال ذلك الضغط يف موضوع التطبري الذي ليس له اسـاس رشعـي ١(
لك ومل نجد احدا من وليس له ارتباط بقضية اإلمام احلسني اصال، اذ ال يوجد نص رشعي بذ

أمر بذلك، كام انه اليقـدم شـيئا  او× االئمة املعصومني قد تطربّ بعد استشهاد اإلمام احلسني
لقضية اإلمام احلسني وال حيي اهداف ثورته املباركـة سـو االسـاءة إىل الشـيعة واظهـارهم 

 بمظهر الدموية واالرهاب واحلامقة واجلهل﴿وحيسبون اهنم مهتدون﴾. 



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٧٠

يعكــس علمهــم ومتبنيــاهتم  والــذي هــو وحــده، الصــحيحة البيــت
أو  السـطحيني الواردة يف نقد الشـيعةومن هذه الروايات ، وتوصياهتم
 : ماييل ئمةمن قبل األالقشـريني 

 :  قال ×الصادق ماماإل نع 
 كلـام اهللا لعـنهم، بإمـام هلـمأنـا  مـا واهللا، إمامهم ينا يزعمون قوم« 

 إنـام، وكذا كذا ييعن إنام فيقولون وكذا كذا قولأ، هتكوه سرتا سرتت
 .  IQH»يطاعنأ من إمامأنا 

 كام يكون بام ختربنا ال كل ما: ×اهللا عبد أليب قلت: بصريقال يبأ عن
 ؟ صحابها خيرب× عيل كان
 »؟فكتمتـه حـدثتك واحـدا حديثا هات ولكن ،واهللا بىل«: ×فقال 

 .  IRH»هكتمت واحدا حديثا ماوجدت اهللا فو بصري أبو فقال
 املـؤمنني أمـري عـيل كـان كام حيدثنا نا لنا من: الصادق ماموقيل لإل

 :  ×فقال؟ بأيامهم صحابها حيدث
املـؤمنني وعنـدي العلـم واملعرفـة  أمـريمثـل أنـا أي ( مثلـه فيكم إن أما«

 ISHأوكيـة أفـواههم عـىل كـان ولئـكأ ،مستقبلها)وباالحداث وتتطوراهتا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤/٥) غيبة النعامين: ١(

 . ٢/٧٥) البحار: ٢(

 . ٢٦/١٤٥) البحار٣(



 ٢٧١ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
بمعنى ان اصحاب ، والكيس القربة سأر به يشدد ما وهو الوكاء مجع: وكيةاأل(

واملـراد ان العيـب ، مغلقـة عـىل االرسارأو  مةههم مكماكانت افو املؤمنني أمري
 . )حديثا تكتمون نكم الفيكم أل
 :  قال×موسى بن جعفر ماماإل عن

 ،)يصفون انفسهم بالتشـيعأي ( واصفة إالّ  جدهما مل لو ميزت شيعتي«
ن التشـيع يمثلـو م البمعنـى اهنـ( ينمرتـدّ  الّ إ وجـدهتم ملـا امتحنتهم ولو

 ضهم للـبالءيعند تعرأي ( تهممتحصّ  ولو ،)العملوال يف  الفكرال يف  الصادق
مـن ( غربلـة غربلتهم ولو، واحد األلف من خلص ملا )ختبار الشديدالوا

 الشيعي املخلص امللتـزمأي ( يل كان ما إالّ  منهم يبق مل )حيث النوع والكيفية
 نحن: فقالوا األرائك عىل اتكوا طاملا إهنم ،)وحقهم ئمةالعارف بمنزلة األ

 . IQH»فعله قوله قصدّ  من عيل شيعة إنام، !عيل شيعة
االفكار السائدة بـني بعض وغريها كثري تدل عىل ان  فهذه الروايات

رورة ـمتثل حقيقة التشيع بالضـ الاملنترشة يف الوسط الشيعي أو  لشيعةا
مـن التي تعرب عن التشيع احلقيقي استقاء املفاهيم إىل  وانام جيب العودة

 . ÷هل البيت الصحيحة أل حاديثألهي امنابعها االصيلة و
الغيب والذي هم املحور يف هـذا املبحـث ب ئمةويف موضوع علم األ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨/١٨٠) الكايف ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٧٢

الصحيحة الواردة عـنهم يف ذلـك لـنفهم  حاديثاألإىل  الرجوعينبغي 
كتـاب مـن كتـب  أهـممـن  والتي نسوق نبذة منها، عىل حقيقته مراأل

 .  IQHوهو كتاب الكايفالشيعة احلديثية 
 

 : قال يف توضيح علم الغيب ×الباقر ماماإل عن
 

 مالئكتـه مهعلّ  وعلم، هو إالّ  يعلمه ال علم: علمني وجلّ  عزّ  هللاِ إن«
 .  IRH»نعلمه فنحن ورسله مالئكته مهعلّ  فام، ورسله

 

 : قال× الصادق ماموعن اإل
، خلقـه مـن أحـدا عليـه طلعيُ  مل عنده علام: علمنيّ  وجلّ  عزّ  هللا إن« 

 مالئكتـه إىل نبـذه فـام ،)علّمهـم ايـاهأي ( ورسله مالئكته إىل هبذَ نَ  وعلام
 . ISH»إلينا انتهى فقد ورسله
 :  قال × الباقرجعفر يبعن ا

وعلـم  ،)سـمح بتعلمـهأي ( مبـذول علـم: علمـني وجـلّ  عزّ  هللا إن«
 ليس فانه املبذول فأما ،)يعلمه غريه عىل اهللا سبحانه الر مقصوأي ( مكفوف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) علام بانه اليوجد عند الشيعة كتابا جامعا يعتـرب ان كـل مـا فيـه مـن األحاديـث هـي ١(
 خر التي تعترب كل ما يف البخاري صحيح. أحاديث صحيحة كام يف املذاهب األ

 .  ١٦٥/ ٢٦) بحار األنوار: ٢(

 .  ١/٣٧٦) الكايف: ٣(



 ٢٧٣ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
 فهـو املكفـوف وأمـا، نعلمه نحن إالّ  والرسل املالئكة تعلمه يشء من

(اي اصـبح واقعـا  نفـذ خـرج إذا الكتـاب مأُ  يف وجـلّ  عزّ  اهللا عند الذي
 . IQH»)معلوما ملن يشاء من خلقه

 هـل مـاماإل عـن × اهللا عبـد بـاا سألت: قال اباطيـالس ارـعم عن
 اهللا أعلمـه يءـشـال يعلـم أن أراد إذا ولكن، ال: ×فقال؟ الغيب يعلم

 .  IRH»كـذل
ُ ال﴿: عن قوله تعـاىلعندما سئل × الباقر ماماإل عنو ـاملِ ـالَ عَ يْـبِ فَ غَ

ا دً يْبِهِ أَحَ ىلَ غَ رُ عَ ظْهِ تَض﴿«: ×فقال ﴾يُ نِ ارْ ـولٍ ـَإِالَّ مَ سُ ن رَّ  وكـان ،﴾ى مِ
 :  موضحا]× [ثم قال . ارتضاه ممن حممد واهللا
ُ ال﴿ قوله وأما  املِ يْبِ عَ  خلقـه عـن غـاب بام عامل وجلّ  عزّ  اهللا فإن ﴾غَ
إىل  وقبـل ان يفضـيه خيلقـه نا قبل علمه يف ويقضيه، ءيش من رقدّ  فيام

ه قضـاءا ون فيهـكان اهللا سبحانه له العلم املطلق باالشياء وماسـيأي ( املالئكة
املتعلقـة  تكليف املالئكة باملهـامقبل مل الوجود واواجيادها يف ع قبل خلقها هقدرو

، عنده موقوف علم فذلك ،)يشاركه فيه احدأو  يعرفه فهذا العلم ال، نحوها
التـي  جيعلـه مـن احلتميـات املعلومـةأي ( رادأ إذا فيقضـيه، املشيئة فيه إليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٧٦) الكايف: ١(

 . ١/٣٧٨) الكايف: ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٧٤

جيعل تفاصيله احلتمية  الأي ( فيه له IQHويبدو ،)شاء من خلقه يكشف عنها ملن
 عـزّ  اهللا رهيقـدّ  الـذي العلـم فأما، يمضيه فال )حججهملالئكته او مكشوفة

حينام تكـون ارادة أي ( انتهى إلينا الذي العلم فهو ويمضيه فيقضيه وجلّ 
علـم  ئمـةعندئذ لألفيكون ان يكشف عن التفاصيل بشكلها احلتمي تقتيض اهللا 
 . IRH»)اهللا باذن فيه

 

 ما وإىل يصيبه ما يعلم ال إمام أيُ «: قال× الصادق جعفر االمام عن
 .  ISH»خلقه عىل هللا بحجة ذلك فليس، يصري

كحجة هللا واىل اين ستنتهي  يعرف دوره الذي يؤديه يف حياته مامبمعنى ان اإل(
 ) موربه األ

عـدة حقـائق إىل  يمكن الوصول ياتاآلو ومن خالل هذه الروايات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) البداء هللا، هو مصطلح يراد به ان اهللا سبحانه اليكشف عن مقاديره احلتمية املعلومة عنده ١(
واملفروغ منها خللقه، وانام يكشف منها جزء من املعلومـة ويؤجـل اظهـار حقيقتهـا الكاملـة 

جال، حيـث يكـون آلللعباد يف ذلك، كام هو احلال يف موضوع احلكمة ومصلحة ، خرآلوقت 
د يف  اال انهجل مسمى،ألإلنسان  مَ جله النهائي أو احلتمي، وبعملـه أبعمل اإلنسان الصالح يُ

ولكنـه  ،جله املحتوم، فاألجل احلتمي النهائي معلوم عنـد اهللاأالسـيء يقصـّر يف عمره أو يف 
ـ ليس مكشوف للمالئكة أو العباد اال ن طِنيٍ ثُمَّ قَىضَ م مِّ كُ لَقَ ي خَ ذِ وَ الَّ  عند حلول وقته. ﴿ هُ

هُ﴾.  ندَ ى عِ سم¶ لٌ مُّ أَجَ الً وَ  أَجَ

 . ٥/٤٧٢) تفسري نور الثقلني: ٢(

 ) اضافة للتوضيح ليست من اصل احلديث. ٣(



 ٢٧٥ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
 : مهمة كام ييل

 

يبدو جليا ان موضوع الغيب اساسـا هـو مـرتبط بـاهللا سـبحانه  -١
وحـده  اخلالق واملدبر واملحي واملميـت والباعـث والـوارث وهـوفهو

 : اليةالت ياته اآلعالم الغيوب كام توضح
 

هُ مَ ﴿ ندَ عِ اتِحُ الوَ يْبِ فَ ا إِالَّ  الَ غَ هَ لَمُ عْ وَ يَ   IQH﴾ هُ
 

ن يفِ ﴿ لَمُ مَ عْ األَرضِ القُل الَّ يَ اتِ وَ وَ امَ يْبَ إِالَّ ا السَّ   IRH﴾هللاَغَ
 

وَ اهللاُ﴿ ي الَ  هُ ُ الالَّذِ املِ وَ عَ يمُ  إِلَهَ إِالَّ هُ حِ َنُ الرَّ محْ وَ الرَّ ةِ هُ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ  ISH﴾غَ
 

 االّ سـواه  حدأ هن يعلمكله بيد اهللا وال سبيل ألاملطلق الغيب ان  -٢
ا بعضـ يكشـفان  رادتـهوإمشيئته  شاءتوقد ، راد ذلكوأ اهللا شاء اذا

ومـن ، هبـا درومصالح هو احلكمة وحججه  ورسله نبيائهأل من غيبه
عــانتهم يف مســئوليتهم الربانيــة وأل، نبــوهتم وحجيــتهماثباتــا ل ذلــك

تبـني كـام قادرين عىل تبليغ رسالته والقيام بدينه  رضله يف األكخلفاء 
 : التالية ياتاآل

 

وَ الالَّ  وَ اهللاُهُ ﴿  ي الَ إِلَهَ إِالَّ هُ وسُ مَ ـذِ دُّ ُ ال *لِكُ الْقُ املِ ـرُ عَ ظْهِ ـالَ يُ يْـبِ فَ غَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٨٨) سورة االعراف: ١(

 . ٦٤) سورة النمل: ٢(

 . ٢٢) سورة احلرش: ٣(
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ا  دً يْبِهِ أَحَ ىلَ غَ ـنْ  *عَ مِ ـهِ وَ يْ دَ ِ يَ ن بَـنيْ لُكُ مِ سْ هُ يَ إِنَّ ولٍ فَ سُ ن رَّ تَىضَ مِ نِ ارْ إِالَّ مَ
ا  ـدً صَ هِ رَ فِ لْ مْ وَ *خَ ـِ هبِّ تِ رَ ـاالَ سَ ـوا رِ غُ لَ بْ ـدْ أَ مَ أَن قَ لَ يَعْ ِمْ لـِ هيْ امَ لَـدَ ـاطَ بـِ أَحَ

أَح اـَصوَ دً دَ ءٍ عَ ْ لَّ يشَ   IQH﴾ى كُ
نْ أَنبَاء ال﴿ لِكَ مِ يهِ إِلَ ذَ يْبِ نُوحِ   IRH﴾يكَ غَ
نْ أَنبَاء ال﴿ ا أَنتَ وَ تِلْكَ مِ هَ لَمُ عْ نتَ تَ ا كُ ا إِلَيْكَ مَ يهَ يْبِ نُوحِ ن  الَ غَ كَ مِ مُ وْ قَ

تَّقِنيَ  اقِبَةَ لِلْمُ ْ إِنَّ الْعَ ربِ ا فَاصْ ذَ بْلِ هَ   ISH﴾قَ
ـن ﴿ ي مِ تَبـِ ْ نَّ اهللاَ جيَ لَكـِ يْـبِ وَ ـىلَ الْغَ مْ عَ كُ يُطْلِعَ انَ اهللاُ لـِ ا كَ مَ ـنوَ ـلِهِ مَ سُ  رُّ
اء شَ   ITH﴾يَ
وقــدرات  رشيةـطبيعــة بــ ونســان ذكأ )املعصــوم وأ(ان النبــي  -٣

 واالّ ، الوصول اليـهأو  هو عاجز عن معرفة الغيب كبقية الناس يةإنسان
 اليكـون جمبـو راديـةإ بصورة تلقائية الله حيدث  لعلم بالغيبلو كان ا

وملا كان ذلك العطـاء ، بالبرشية يتسمال  آخرالفطرة لكان خلقا بعليها 
، رـخيتلف عـن البشـ آخرنه سيكون خلقا أل، االهلي فضيلة له وامتيازا

التـي  خراملخلوقات األغريهم من أو  لمالئكةلفهكذا كان خلق اهللا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .٢٥) سورة اجلن: ١(
 . ٤٤) سورة ال عمران: ٢(

 . ٤٩) سورة هود: ٣(

 . ١٧٩) سورة االعراف: ٤(



 ٢٧٧ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
 عىل تؤكد ياتوهلذا نجد عددا من اآل، خر غري البرشيةهلا صفتها األ

النفـــيس أو  ذ البــدينمل واحلــزن واألتعرضــه لــألرية الرســول وـبشــ
 . خراأل البرشيةاجات احلو

 

قُولُونَ ﴿ ي يَ نُكَ الَّذِ زُ هُ لَيَحْ مُ إِنَّ دْ نَعلَ   IQH﴾قَ
مْ ﴿ نكُ يِي مِ تَحْ يَسْ ذِي النَّبِيَّ فَ ؤْ انَ يُ مْ كَ لِكُ   IRH﴾إِنَّ ذَ
س﴿ مْ حَ يْهِ لَ كَ عَ سُ فْ بْ نَ هَ الَ تَذْ اتٍ إِنَّ اـَفَ لِيمٌ بِامَ يَصنَعُونَ هللا َرَ   ISH﴾عَ
سـقُل الَّ ﴿ لِكُ لِنَفْ ـا وَ ـِ أَمْ عً فْ ا إِالَّ  الَ ي نَ " ـاء اهللاُرضَ ـا شَ لَوْ   مَ لَـمُ وَ نـتُ أَعْ  كُ

يْبَ  نَ الالَ الْغَ تُ مِ ثَرْ تَكْ وءُ ـسْ نِيَ السُّ سَّ ا مَ مَ ِ وَ ريْ   ITH﴾خَ
﴿ َّ ى إِيلَ مْ يُوحَ ثْلُكُ ٌ مِّ ا بَرشَ نَ امَ أَ لْ إِنَّ   IUH﴾قُ

 

القيـام هيلهم ومتكيـنهم مـن لتـأمن لطف اهللا وعنايته بحججـه  -٤
اهـب وعطـاهم عـددا مـن االمكانيـات واملبمسؤليتهم الربانيـة فانـه أ

تقـدم والتـي ، تكشـف هلـم جانبـا مـن الغيـب واملصادر املعرفية التي
 فضلأهناك ن ومَ ، هلاهال  ملن كان أتعطى االّ  الوبيان اهنا احلديث عنها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٢) سورة االنعام: ١(

 . ٣٣) سورة االنعام: ٢(

 . ٨) سورة فاطر: ٣(

 . ١٨٨) سورة االعراف: ٤(

 . ١٠٩) سورة الكهف: ٥(
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 ؟ زقهم من هذه املواهبلري حججا له وانصارا لدينه ممن اختارهم اهللا
 

 مايوضـح الصـادق مامحد اصحاب اإلسدير وهو أ رواية عنالويف 
 . الوالئية مورالشخصية واأل موريف تعامله مع األ املعصوم حقيقة

 

 يف كثـري بـن وداود البـزاز وحييى وأبو بصري أنا كنت: قالعن سدير
 خـرج إذ عامـا][ويبدو من الرواية انه كان جملسا ×  عبداهللا ايب جملس

 : قال جملسه أخذ فلام، مغضب وهو إلينا
 

 اهللا إالّ  الغيـب يعلـم ما، !الغيب نعلمأنا  يزعمون قوامأل عجبا اـي«
 علمـت فـام مني فهربت، فالنة جاريتي برضب مهمت لقد، زّ وجلّ ـع

 . هي الدار بيوتأي يف 
 

أنــا  دخلــت منزلــه يف وصــار جملســه مــن قــام ان فلــام: ســدير قــال
 وكذا كذا تقول وانت سمعناك فداك جعلنا: له وقلنا وميرس وابوبصري

 علـم إىل ننسبك وال كثريا علام تعلم نكا نعلم ونحن، جاريتك مرأ يف
 . الغيب

 

 ؟ تقرأ القرآن أمل: سدير يا: ×فقال
 

 . بىل: قلت 
الَ : عزّ وجلّ  اهللا كتاب من قرأت فيام وجدت فهل: ×قال  ي  ﴿قَ الَّذِ



 ٢٧٩ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
هُ  ندَ ﴾عِ فُـكَ رْ ـدَّ إِلَيْـكَ طَ تَ رْ بْـلَ أَن يَ هِ قَ ا آتِيـكَ بـِ نَ نَ الكِتَابِ أَ مٌ مِّ لْ : قلـت عِ

 . قرأته قد فداك نعم جعلت
 علـم مـن عنـده كان ما علمت وهل؟ الرجل عرفت فهل: ×فقال 

 . به ينأخرب: قال سدير؟ الكتاب
 ذلـك يكـون فام البحر يف املاء من قطرة قدر IQHعنده] [كان: ×فقال 
 !؟ الكتاب علم من
قـل هـذا العلـم الـذي أ مـاأي ( هذا أقل ما فداك: جعلت: فقال سدير 

 . )يعدل قطرة من ماء البحر
 الـذي العلم إىل وجلّ  عزّ  هللا ينسبه أن هذا أكثر ما: سدير يا: ×فقال
 من يلأي ما اكثر العجائب واملعجزات التي يصنعها هذا العلم القل(، به اخربك
 مـن قـرأت فـيام وجـدت فهل: سدير يا ،)علم الكتـابما اسامه اهللا بعض 
لْـمُ ﴿: وجلّ  عزّ  اهللا كتاب هُ عِ نـدَ ـنْ عِ مَ مْ وَ يْنَكُ بَ يْنِي وَ ا بَ يدً هِ ى بِاهللاِ شَ فَ لْ كَ قُ

﴾  .الْكِتَابِ
 . فداك جعلت قرأته قد: قال 

 الكتـاب علم عنده من أم مفهَ أَ  كله الكتاب علم عنده أفمن: ×قال
 . كله الكتاب علم عنده من بل: قال سدير؟ بعضه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) اضافة للتوضيح ليست موجودة يف املصدر. ١(
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، عنـدنا كلـه واهللا الكتاب علم: ×وقال صدره إىل بيده فأومأ: فقال
 .  IQH»عندنا كله واهللا الكتاب علم

 

يف املجلـس العـام كـان  مامويتضح من الرواية ان احلديث الذي حتدث به اإل(
امـا ، هم العاديةأموركبشـر مثل بقية الناس يف  مامية لإلنسانيقصد به الناحية اإل

احلديث الذي حتدث به يف املجلس اخلاص فقد عنـى بـه العلـم الـذي يتـاح لـه 
من معرفة االشـياء  مرهوأ م بدينهاالقي له احلجية والوالية الربانية يف إمامكمعرفته 

إىل  ريةيلجأون يف كـل صـغرية وكبـ ئمة اليؤكد ايضا ان األ اوهو م، غري العادية
 .)هم اهللا هباهلية التي خصّ االستفادة من القدرات اإل

 

املعرفة البسـيطة أو  ل عىل ما يقال من ذوي العلم املحدوديعوّ  ال -٥
مـن الروايـات ختارون الذين يغلب عليهم التعصب فيأو  يف الروايات

فإن  ،مورنظرهتم اخلاصة لألينسجم وقون منها ماتوينفكرهم ما يوافق 
اشـتهر أو  العلم لصاحبه حتى لو ارتقى املنرب يكسب الديني الامللبس 

العلمية ورجاحة عقله وفكـره هـي  نسانوانام شخصية اإل، بني الناس
ولذا ، كثري باسمه واملتحدثني لالعلم قليرعاة فإن  ،التي تعطيه االمتياز

ـ املؤكـدة عــىلاملــؤمنني  أمـريتعـددت الروايـات عــن   مــورل لألالتعقّ
 :  ×لافق ؛وادراك معانيهار يف مضامينها والتفكّ  يهار فـبصوالت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ٣٧٨/ ١) الكايف: ١(



 ٢٨١ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
لُواعا«  ربَ  قِ ا اخلَ ع إِذَ مِ وهُ سَ ـلَ  تُمُ قْ ـةٍ  عَ ايَ عَ قْـلَ  الَ  رِ ـةٍ  عَ ايَ وَ ـإِنَّ  ،رِ ا فَ وَ ةَ رُ

ثِريٌ  عِلْمِ ال هُ  كَ اتَ عَ رُ لِيلٌ  وَ   IQH»قَ
 : آخريف حديث × وقال

وادراك  حاديثاألان املهم هو فهم أي ( تاوايربال ال بالدرايات عليكم«
ة ،)ومقاصدها مضامينها التحـدث بالروايـات  مههمأي ( الرواية السفهاء مهّ

ة ،)من دون فهم معانيها ومقاصدها   IRH»الدراية العلامء ومهّ
 : العلمأهل  كام قال يف هنج البالغة واصفا

 واةرفـإن  ،وروايـة سـامع عقل ال، ورعاية وعاية عقل الدين عقلوا«
 . ISH»قليل ورعاته كثري العلم

 : ×جعفرقال البنه ×  حممد الباقر مامعن اإل
 فـإن، ومعـرفتهم روايـتهم قـدر عـىل الشـيعة منـازل اعرف بني يا«

 إىل املـؤمن يعلـو للروايـات وبالـدرايات،للرواية الدرايـة هـي املعرفة
 . ITH»يامناإل درجات أقىص

موضـحا  قـال ×الصـادق حممـد بـن جعفـر اإلمام عنويف حديث 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٢٦٦) البحار: ١(

 . ٢/١٦٠) البحار: ٢(

 . ٢/١٧٤) هنج البالغة: ٣(

 . ١/١٠٦) بحار األنوار: ٤(
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 : السابق عن والدهللحديث 
 

 فـإن، منا وفهمهم عنا روايتهم قدر عىل عندنا شيعتنا منازل اعرفوا«
(بمعنى ان الذي يفهم الرواية ويتعقلهـا يكـون هـو  الدراية إىل حتتاج الرواية

االقرب اىل فكر اهـل البيـت واملعـرب عـن خطهـم ومـنهجهم ولـيس اي ناقـل 
الرواية من دون االدراك والفهم السـليم للروايات وان كان من الشيعة، فان نقل 

ملعناها ومقصدها قد يؤدي إىل االنحراف عن املقصود منها والتضـييع ألهـدافها 
 تدريـه خـربو ،بل لربام جتر إىل سلوكات منحرفة بسبب سوء الفهم واالدراك)

(فليس املقصود هو نقل الروايـات عـن املعصـومني  ترويه خرب ألف من خري
 العلـم رواة فـإنّ  غز الرواية ومعناها والعمل بمضموهنا)،ولكن املهم فهم م

 .  IQH»قليل رعاتهو كثري
 

يضعها املؤلف يف كتابـه والتـي  ينبغي التفريق بني العناوين التي -٦
املؤلفني مجيعا عرضـة فإن  متثل فهمه الشخيص وبني ما يرد يف الروايات

عالوة عـىل التفـاوت يف  طا واالشتباه مهام كانت فضيلتهم العلميةللخ
ال ينبغـي ان كـام ، آخرالقابليات من حيث الدقة وقوة الفكر بني فرد و

مكانته االجتامعية مانعا من البحث واالختالف أو  املؤلف تكون شهرة
شـخص  ر يفـينحصـ العلـم الفإن  ،له املخالفة راءاآلمصادرة  وأمعه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/٥) الغيبة للنعامين: ١(



 ٢٨٣ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
ثراء الساحة الفكرية إل قنيللباحثني واملحق وينبغي افساح املجال واحد

 . ويزكو بكثرة االراء والبحث واالستقصاء العلم ينموف
الكاتـب وبـني أي عىل الفرق بـني العنـوان الـذي يمثـل روكمثال  

مـاورد يف  حمتو الرواية عن املعصومني نورد شـاهد عـىل ذلـك وهـو
 IQH)ئمة يعلمون الغيب ويعلمون متـى يموتـوناأل( الكايف حتت عنوان

 : الرواية التالية كمثال لذلكحيث ينقل 
 قطيعـة أهـل مـن شـيخ حـدثني: قال بشار بن حممد بن احلسن عن
 بـن السندي أيام عنامجُ : قال، عنه ينقل كان ممن ببغداد العامة من الربيع

 عـىل دخلنـافأُ ، اخلـري إىل املنسـوبني الوجـوه مـن رجـال شاهك ثامنني
 هـذا إىل انظـروا هـؤالء يـا: السـندي لنـا فقـال. ×جعفـر بن موسى
أي ( بـه عـلفُ  قد انه يزعمون الناس فإن؟ حدث به حدث هل، الرجل

 وفراشه منزله وهذا، ذلك يف ويكثرون )ض للتعـذيباسيئت معاملته وتعرّ 
 أن بـه ينتظر وإنام اسوء املؤمنني أمري به يرد ومل، مضيق غري عليه موسع

 مورهأ مجيع يف عليه وسعمُ  صحيح هو وهذا ،املؤمنني أمري فيناظر يقدم
 . فسلوه

 مـاماإلأي ( الرجـل إىل النظـر إالّ  هـم لنـا لـيس ونحن: الراوي قال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٨١) الكايف: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٨٤

 :  ×جعفر بن موسى فقال، متهوسَ  فضله ىلإو )×الكاظم
 اخربكم ينا غري، ذكر ما عىل فهو أشبهها وما التوسعة من ذكر ما أما

 غـد وبعد أخرض غداأنا و، مترات سبع يف السم قيتسُ  قد ينإ النفر هياا
 .  موتأ

   IQHالسعفة مثل ويرتعد يضطرب شاهك بن السندي إىل فنظرت: قال
التـي السياسية للمالعيب  مامعىل ادراك اإل فهذا احلديث الذي يدل

مـر واظهار ان األ ماميف قتل اإل هة احلاكم ورفع املسئولية عنهتدف لتربئ
حكـم املـوت فيـه بصدور  ماماإل فهمظهر كذلك يُ و، كان قضاء وقدر

ثر وملـا تنـاول التمـر أحـس بـأ، بالسيفأو  كان بالتمر املسمومسواء أ
وكشـف اللعبة السياسـية  فضحإىل  السم وعلم بانه سيموت ولذا بادر

بمتى مسبق  عىل علمتدل  هذه الرواية بذاهتا الفإن  ،مام الناسأاحلقيقة 
خر خترب بان اهللا أوان كانت هناك روايات ( يموتسكيف أو  يموت

ة الـذي جاحلإىل  خيرب حجته بقرب موته ليقوم بايصال ما عندهسبحانه 
 . تتعلق هبذا املوضوع ال  ان هذه الروايةاالّ ) يليه

 وهذا ما يستدعي االنتباه والتميز بني العناوين واالبواب التي ترد يف
مضـمون وبـني  وادراكـه التـي متثـل فهمـه نيللمـؤلف الكتب احلديثية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٨١، الكايف: ٤٨/٢١٢) البحار: ١(



 ٢٨٥ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
يف  الفـراطمـدعاة ل بعـض العنـاوين تكونفقد ، قلهاني التي الروايات

هـو هل البيت وتلبيسهم لباس الربوبية عمال وان كان االدعـاء منزلة أ
 . خالف ذلك

 

ح أ  احلكمة إىل  ان بعض موارد العقائد حتتاج ÷هل البيتوهلذا رصّ
 حقيقة النبوة ادراكمن عدم  يشءالنيف الطرح لصعوبة فهم الناس هلا وا

 هر وبـني كونــالويل كبشـأو  عدم التميز بني النبيلوالوالية الربانية أو 
وال فـرق يف هـذه ، مـرهواقامـة أدينـه بتبليغ  كلفاملو وحجته هللاني ام

اذ ان املحبـني ، املخـالفني هلـمأو  البيـت هـلالني ألوالصعوبة بـني املـ
بواب الفكر والتحليل والفهـم ويغلقون أ منزلتهمفرطون يف يُ واملوالني 

 البيت حتى وان كان انحرافا عن خطهـمأهل  اسم لكل ما يوضع عليه
 هلأل املخالفني يذهب بينام، مكذوبة عنهم أحاديثكان صادرا من أو 

كـل  نوضـفريف ،وبخسهم منزلتهم الربانية هميف حق التفريطإىل  البيت
مـن متناسني القدرات الكبرية التي اعطاهـا اهللا امتياز وعطاء رباين هلم 

 .  فعملوا هبا املعجزات والعجائب ابقنيوحججه الس نبيائهألقبل 
 

هـذه إىل  هالبيت عددا من الروايات التـي تنبّـأهل  عنولذا فقد ورد 
  .ييل ومن تلك الروايات ما، احلقيقة



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٨٦

 : قال ×املؤمننيأمريعن 
 قلبـه اهللا امـتحن عبـد إال حيتملـه ال مستصـعب IQHصعب أمرنا إن«

قلـوب أي ( رزينـة وأحـالم أمينـة صـدور إال حديثنا تعي وال، لإليامن
  IRH»)وعقول ذات ثقل ووقار ورزانة واحلكمة متصفة باالمانة

 : قال آخريف حديث  × املؤمنني أمري وعن
 عـىل حتملـوهم وال، مماينكرون ودعوهم يعرفون بام الناس خالطوا«

أو  باملـذهباالسـتهزاء و ال تعطوهم املربر للتشكيك بمعنى( وعلينا أنفسكم
 نبيأو  بمقرّ  كلَ مَ  إالّ  حيتمله ال تصعبمس صعب ناأمر نا ،)×ئمةألبا
  ISH»لإليامن قلبه اهللا امتحن قد عبدأو  لرسَ مُ 

ان من عالمات املؤمن الـذي امـتحن × املؤمنني أمريلذا فقد اعترب و
فتح قلبه وعقله نرشح صدره وينان ي هو وهداه لطاعته يامنه باإلاهللا قلب

 .  التصديق هباأو  التي قد يشق عىل الناس فهمها حاديثهلذه األ
 : قال× املؤمنني أمريعن 

 صدره رشح إالّ  يشءب إليه مرناأ نمِ  دُ رِ يَ  ال الذي هو املمتحن املؤمن«
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) صعب أي اليسهل قبوله والتسليم به (الصعب مـن الـدواب هـي اليسـهل ركوهبـا أو ١(
 التحميل عليها). 

 . ٢٦/٢٥٢) البحار: ٢(

 . ٢/١٨٤) البحار: ٣(



 ٢٨٧ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
   IQH»يرتب ومل يشك ومل لقبوله

 : قال× عن الباقر
 النـاس إىل فانبـذوا، IRHنخمشوشـ خشن، مستصعب صعب حديثنا«
 كلَ مَ  ثالث إالّ  حيتمله ال، مسكوااف أنكر ومن فزيدوه عرف فمن، نبذا
  ISH»لإليامن قلبه اهللا امتحن مؤمن عبدأو  ،مرسل نبيأو  ،بمقرّ 

 توضـيح هلـذه احلقيقـة × الرضـا بن موسى عيل مامكام ورد عن اإل
ن يف حمكمـه ومتشـاهبه آمـن القـررضب هلا مثال ف وكيفية التعامل معها

 :  ×فقال
: قـال ثم، مستقيم رصاط إىل هدي حمكمه إىل القرآن هابَ تشَ مُ  ردّ  من«

، القـرآن كمحكـم وحمكـامً ، القـرآن كمتشـابه متشاهبا خبارناأ يـف إن
ــردّ  ــاهبها واف ــا إىل متش ــوا وال، حمكمه ــاهبها تتبع ــا دون متش  حمكمه
   ITH»وافتضلّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٢) البحار: ١(

) خمشوشن: من اخلشونة ضد اللني بمعنى يصعب قبوله بيسـر وسهولة وقد ورد يف روايـة ٢(
خر خمشوش بدال من خمشوشن واملخشوش هو اجلمل الذي يوضع خشبة يف انفـه لـيمكن أ

 قياده النه صعب بطبعه. 

 . ٢/١٨٩) البحار: ٣(

 . ٢/١٨٣) البحار: ٤(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٨٨

 : قاليف حديثه ف من قبل × املؤمنني أمريوهو ما بينه 
، عنـده وقفـوا إلينـا وهفـردّ  تعرفـون ال مـا حـديثنا من سمعتم إذا«

 .  IQH»احلق لكم يتبنيّ  حتى مواوسلّ 
عنـدما السابق  املؤمنني أمريمجيل حلديث  تفصيل يف رواية ميثم التامر

 املؤمنني مستوضـحا أمريإىل  فهمها فذهب سمع الرواية عنه فشق عليه
 : حيث نقلها كام ييل

أهل  حديثنا إن«: قالاملؤمنني أمري  سمعت: يقول االصبغ سمعت«
أو  مرسـل نبـيأو  بمقرّ  كلَ مَ  إالّ  حيتمله ال، مستصعب صعب البيت
 أمـري فأتيـت فوري من فقمت: قال، »يامنلإل قلبه اهللا امتحن قد مؤمن

 بـه خـربينأ حـديث، فداك جعلت املؤمنني أمري يا: فقلت، × املؤمنني
 ×يل قـالف، به فأخربته؟ هو فام: قال، ذرعا به ضقت قد عنك االصبغ
 :  موضحا

 ؟ تملحيُ  العلامء علم كل أو، ميثم يا اجلس«
إِذْ ﴿: ملالئكته اهللا قال  بُّكَ لِلْمَ  وَ الَ رَ ةً الَ قَ لِيفَ ضِ خَ لٌ يفِ األَرْ اعِ ةِ إِينِّ جَ ئِكَ

كَ  ـدِ مْ ـبِّحُ بِحَ ـنُ نُسَ نَحْ اء وَ مَ كُ الـدِّ ـفِ يَسْ ـا وَ ـدُ فِيهَ سِ فْ ن يُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ الُواْ أَجتَ قَ
سُ لَكَ  قَدِّ نُ  ؟ العلم احتملوا املالئكة رأيت فهل ﴾وَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥/٣٦٦) البحار: ١(



 ٢٨٩ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
 !تلك من عظمأ واهللا هذه: له قلتف: قال
ـإىل  اشـارة( موسـى عن خرواأل: ×قالثم  ل كـل االنبيـاء عـدم حتمّ

 علـمأ رضاأل يف حـدأ ال نا فظـن التوراة عليه اهللا نزلأ ،)للعلوم االهلية
 خـاف إذ وذاك، منـك علـمأ هو من خلقي يف نا تعاىل اهللا فأخربه، منه
 بينـه اهللا فجمـع، العـامل إىل يرشـده نا ربه فدعا: قال، جبالعُ  نبيه عىل

 الغـالم وقتل، موسى ذلك حيتمل فلم السفينة فخرق، ×رـاخلض وبني
 !ذلك حيتمل فلم اجلدار وأقام، حيتمله فلم

اشارة للحـديث يف عـدم حتمـل كـل مـؤمن للحقـائق ( املؤمن وأما
 الغـدير يـوم بيـدي خـذا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسـول حممـد فنبينا) االهليةواملعارف 

 ذلـك احتملـوا املـؤمنني رأيت فهل، مواله فعيل مواله كنت من: فقال
 : ثم قال؟ منهم اهللا عصمهم من إالّ 

 املالئكـة بـه خيـص مل بـام خصكم قد اهللا فإن ابرشوا ثم وافابرش الَ أ«
@IQH»ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مرأ من احتملتم بام واملؤمنني والنبيني

حتملـه مـن التسليم والرضا بام صعب عىل املالئكـة إىل  ان اهللا قد وفقكمأي (
ومل خيالج الشك  عة الغديربياملؤمنني يف  أمريمتم وقبلتم بوالية احلقائق حيث سلّ 

 )قلوبكم وهو بعض من لطف اهللا وعنايته بكم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٧/٢٣٧) البحار: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٢٩٠

الـذي  وقد يكون من املفيد يف هذا املجال نقل قصـة نبـي اهللا موسـى
من انه  رغم حتمل الناس لكل احلقائق يف عدماملؤمنني  أمري هبا استشهد

اذ  العـزم ويلأُ املكرمني من محلة الشـرائع او املعروفني باالنبياء  نبياءألا
  .والقرب من اهللان االنبياء واحلجج هم ايضا درجات يف املعرفة 

مع  (ومثله ما نقل يف بعض التفاسري احلديثة IQHلثقلنيا تفسريجاء يف   
مما استدعى التوضيح والترصف اجلزئـي يف  يشء من الزيادة والنقصان

 أصـحاب بخـرب قريشـا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول أخرب ملا انه )النقل عن املصدر
 ومـا يتبعـه أن موسـى اهللا أمـر الـذي العـامل عن أخربنا: قالوا الكهف

 :IRHسورة الكهف يف وجلّ  عزّ  اهللا فأنزل ،قصته
رَ  بْ تَاهُ الَ أَ ى لِفَ وسَ الَ مُ ـعَ ال﴿وإِذْ قَ ْمَ لُغَ جمَ بْ تَّى أَ نِ بَحـحُ حَ يْ ــيَ  ISHرَ ضِ أَوْ أَمْ

باً  قُ  املّـ أنه ، هوذلك سبب وكان يات املتعلقة بالقصة،خر اآلىل آإ ITH﴾حُ
يف  لـامت اهللا كـامك وفيهـا االلواح عليه اهللا وأنزل تكليام موسى اهللا مكلّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٣٩٨تفسري القمي:) ١(

  .٨٣-٦٢سورة الكهف:) ٢(
 آخـر طريقـا أسـلك فال يشـوأم يـأمض أزال ال يأ :البحرين جممع أبلغ حتى أبرح ال )٣(

 فإن: ÷ رـضاخلو موسى البحران: الروم،وقيل وبحر فارس بحر: البحرين ملتقى أبلغ حتى
 .الباطن علم بحر كان وخرض الظاهر علم بحر كان موسى

 .(بمعنى سأضل سائرا وان طال الزمن حتى ابلغ غايتي) اي زمانا طويال حقبا: )٤(



 ٢٩١ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
ـلِّ ﴿ قوله تعاىل ـيالً لِّكُ صِ فْ تَ ظَـةً وَ عِ وْ ءٍ مَّ ْ ـلِّ يشَ ـن كُ احِ مِ تَبْنَا لَهُ يفِ األَلْـوَ كَ وَ

ءٍ  ْ  قـد اهللا نأَ  فأخربهم املنرب فصعد إرسائيل بني إىل موسى ورجع ﴾يشَ
منـي،  أعلـم خلقـا اهللا خلق ما:نفسه يف قال ،وكلمه التوراة عليه أنزل

 ملتقى عند أن وأعلمه ،هلك فقد موسى أدرك: جربئيل إىل اهللا فأوحى
 . علمه من وتعلم إليه رـفص منك أعلم رجل الصخرة عند البحرين

 

 أنه وعلم نفسه يف موسى فذلّ ، وأخربه × موسى عىل جربئيل فنزل 
 أتبـع أن أمـرين قد اهللا إن: يوشع IQHلوصيه الرعب، وقال ودخله أخطأ
 مملوحـا حوتـا يوشـع فتـزود منـه، وأتعلـم البحرين ملتقى عند رجال

 قفـاه عـىل قيالمسـت رجال وجدا املكان ذلك وبلغا خرجا وخرجا، فلام
 عـىل ووضـعه باملـاء وغسـله احلـوت موسى ويص فأخرج،يعرفاه فلم

ي مـاء أ( ناحليـوا مـاء املاء ذلك احلوت، وكان ونسيا ومضيا الصخرة
 عـني مـن يوشـع توضـأ: وقيـل( املاء يف ودخل احلوت ىـفحي احلياة)
 ىـ، فمضـاملـاء يف ووثـب فعـاشعـىل احلـوت)  املـاء فانتضـح احلياة

 :لوصـيه فقـال(أي اصاهبم التعب)،  عييا حتى معه ويوشع ×موسى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

تَاهُ ) ١( ى لِفَ وسَ الَ مُ نـون،  بـن يوشعه أنحيث قال أغلب املفرسون  ﴾ورد يف اآلية ﴿وإِذْ قَ
 نـها وقيل ،وكان خيدمه منه للتعلم وحرضا سفرا والزمه صحبه نهأل فتاه سامهان موسى أو

 وصيه.  كان
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يف  جـاءام كـو ا عنـاء، أي ،نصـبا هـذا سـفرنا من لقينا لقد غداءنا آتنا
امَ ﴿ كتاب اهللا يْنِهِ عَ بَ ْمَ ا جمَ غَ لَ امَّ بَ لَ امَ  فَ ُ وهتَ يَا حُ هُ يفِ ال IQHنَسِ بِيلَ ذَ سَ َ اختَّ ـا فَ بً َ رِ رسَ بَحْ

ـباً  ا نَصَ ـذَ ا هَ نَ رِ فَ ن سَ ينَا مِ دْ لَقِ ا لَقَ اءنَ دَ تَاهُ آتِنَا غَ الَ لِفَ ا قَ زَ اوَ لَامَّ جَ  فـذكر ﴾* فَ
 لصـخرة، فقـالا عـىل احلـوت نسـيت إين: ملوسى فقال السمكة وصيه

 فرجعـا نريده، الذي هو الصخرة عند رأيناه الذي الرجل ذلك: موسى
 حتـى موسى الصالة، فقعد يف وهو الرجل عند إىل قصصا آثارمها عىل
 تعلمـن أن عىل أتبعك هل: موسى فقال. عليهام فسلم الصالة من فرغ

أَيْـتَ ﴿ :ياتبيان القصة من اآلو كام ورد يف أ ،؟رشدا علمت مما الَ أَرَ قَ
وتَ  يتُ احلُ إِينِّ نَسِ ةِ فَ رَ خْ نَا إِىلَ الصَّ يْ هُ  IRHإِذْ أَوَ رَ كُ يْطَانُ أَنْ أَذْ انِيهُ إِالَّ الشَّ ا أَنسَ مَ وَ

باً  جَ رِ عَ هُ يفِ الْبَحْ بِيلَ ذَ سَ َ اختَّ بْغِ  ISHوَ نَّا نَ ا كُ لِكَ مَ الَ ذَ ـا  ITH* قَ َ مهِ ارِ ـىلَ آثَ ا عَ ـدَّ تَ ارْ فَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 الظفـر عـىل أو عالمـة أمـارة منـه يكـون ومـا احلـوت أمـر تفقـد حوهتام:اي نسيا نسيا )١(
: قولـه يف ، كـاممسـلكا البحر يف طريقه احلوت فاختذ) رسبا البحر يف سبيله فاختذ، (باملطلوب

 . )بالنهار وسارب(

 أن الشيطان إال أنسانيه وما( ،منه رأيت بام ذكره نسيت أو فقدته يأ :احلوت نسيت فإين )٢(
  . الشيطان إال ذكره أنساين وما أي) أذكره

احلياة فيه وسريه يف البحر بعد ان كان ميتـا عنـد رشائـه والقـاء ي كان متعجبا من عودة أ )٣(
 امللح عليه ليكون مهيئا للشوي!

عـىل املكـان ÷ ما كنا نبغ :اي العالمة التي انتظرها من حدوث معجزة تدل النبي موسى )٤(
 . ×الذي يوجد فيه اخلرض
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ا  نَ نـدِ ـنْ عِ ةً مِ َ محْ يْنَاهُ رَ ا آتَ بَادِنَ نْ عِ بْداً مِّ ا عَ دَ جَ صاً * فَوَ ا قَصَ نَّ ـن لَّـدُ نَـاهُ مِ لَّمْ عَ وَ

لْامً  داً  IQHعِ شْ تَ رُ لِّمْ َّا عُ نِ ممِ لِّمَ عَ ىلَ أَن تُ بِعُكَ عَ تَّ لْ أَ ى هَ وسَ الَ لَهُ مُ  ؟﴾* قَ
ُ ﴿ :×رـاخلضله  فقال  ـربِ يْفَ تَصْ كَ اً * وَ ربْ عِيَ صَ تَطِيعَ مَ الَ إِنَّكَ لَن تَسْ قَ
ىلَ  اعَ ً ربْ ِطْ بِهِ خُ ْ حتُ ا ملَ  ﴾ مَ

صـ﴿ :×موسى فقال الَ أَعْ ـابِراً وَ ـاء اهللاُ صَ ينِ إِن شَ دُ ـتَجِ الَ سَ ي لَـكَ ـِقَ
راً   .﴾أَمْ

تَنِي فَـالَ ﴿ :عند اتباعه له مشرتطا عليه× رـاخلض فقال له بَعْ إِنِ اتَّ الَ فَ قَ
تَّ  ءٍ حَ ْ ن يشَ أَلْنِي عَ اتَسْ رً نْهُ ذِكْ ثَ لَكَ مِ دِ  .﴾ى أُحْ

 أنـا خـربكأُ  حتـى عـيلّ  تنكره وال أفعله يشء عن تسألني ال بمعنى 
 البحـر، وقـد سـاحل إىل انتهوا حتى ثالثتهم نعم، فمروا: بخربه، قال

 هـؤالء نحمل: السفينة أرباب تعرب، فقال أن تريد وهي سفينة شحنت
 السـفينة جنحـت فلام ،معهم صاحلون فحملوهم قوم فإهنم نفر الثالثة

 بـاخلرق وحشـاها رسهاـفكـ السفينة جوانب إىل رـاخلض قام البحر يف
 لتغـرق تهـاقأخر رـوقال للخض شديدا غضبا موسى والطني، فغضب

كـام حتكـي  او(أي األمر العجيب املنكـر)، راإم شيئا جئت لقد ؟أهلها
 :يات الرشيفةاآل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  به بعض حججه.او العلم االهلي الذي يزود اهللا وهو ما يعرب عنه بالعلم اللدين) ١(
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دْ ﴿ ا لَقَ هَ لَ قَ أَهْ رِ ا لِتُغْ تَهَ قْ رَ الَ أَخَ ا قَ هَ قَ رَ ينَةِ خَ فِ كِبَا يفِ السَّ ا رَ تَّى إِذَ ا حَ قَ انطَلَ فَ
ئْتَ  راً جِ يْئاً إِمْ  .﴾شَ

اً ﴿ :اخلرض قال لهف  ربْ عِيَ صَ تَطِيعَ مَ لْ إِنَّكَ لَن تَسْ ْ أَقُ الَ أَملَ  ؟﴾قَ
 

 خـربا به حتط مل ما عىل تصرب وكيف صربا معي تستطيع لن إنكي أ  
 :معتذرا موسى قالف ،من فعيل هذا

ي﴿ رِ نْ أَمْ نِي مِ قْ هِ رْ الَ تُ يتُ وَ ينِ بِامَ نَسِ ذْ اخِ الَ الَ تُؤَ سـ قَ  فخرجـوا .راً ﴾ـْعُ
 كأنه الوجه حسن الصبيان بني يلعب غالم إىل اخلرض فنظر السفينة من

 وقتلـه، فوثـب أخـذه ثـم رـاخلضـ درتان، فتأمله اذنيه مر، ويفق قطعة
او كـام  (أي رصعه ورماه أرضـا) األرض به وجلد رـاخلض إىل موسى

 : الرشيفةالقرآنية  ياتيف اآلذكره ورد 
ا ﴿ قَ انطَلَ هُ فَ تَلَ قَ ماً فَ الَ يَا غُ ا لَقِ تَّى إِذَ دْ  ،حَ سٍ لَّقَ فْ ِ نَ ريْ كِيَّةً بِغَ ا زَ سً فْ تَلْتَ نَ الَ أَقَ قَ

راً  يْئًا نُّكْ ئْتَ شَ  .﴾جِ
عِـي ﴿ :مذكرا × رـاخلض له فقال  ـتَطِيعَ مَ ل لَّكَ إِنَّكَ لَـن تَسْ ْ أَقُ الَ أَملَ قَ

اً  ربْ    ؟﴾صَ
 

: إِن ﴿: ×موسى له قالف  الَ دْ قَ بْنِي قَ احِ الَ تُصَ ا فَ هَ دَ عْ ءٍ بَ ْ ن يشَ أَلْتُكَ عَ سَ
راً  ذْ ينِّ عُ ن لَّدُ لَغْتَ مِ  .﴾بَ

 تنسـب وإليهـا النـارصة تسـمى قريـة يشـبالع أتيا إذا حتى فانطلقا 
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فلـم غريبـا، فاسـتطعموهم يطعموا ومل قط أحدا يضيفوا ومل النصار 

لينهـدم،  زال قـد حائط إىل × رـاخلض يضيفوهم، فنظر ومل يطعموهم
 مل: ×موسـى فقـام، فقـال اهللا بإذن قم: عليه، وقال يده رضـاخل فوضع

ما عربت عنـه ايـات  وهو ،ويؤوونا يطعمونا حتى اجلدار تقيم أن ينبغ
 :الكتاب

 

ا ﴿ َ ومهُ ـيِّفُ ا أَن يُضَ ـأَبَوْ ـا فَ هَ لَ امَ أَهْ ـتَطْعَ ـةٍ اسْ يَ رْ ـلَ قَ يَا أَهْ تَ ا أَ تَّى إِذَ ا حَ قَ انطَلَ فَ
يْـهِ  لَ تَ عَ ـذْ َ ختَّ ـئْتَ الَ ـالَ لَـوْ شِ ـهُ قَ امَ أَقَ ـنقَضَّ فَ يـدُ أَنْ يَ رِ اراً يُ دَ ا جِ ا فِيهَ دَ جَ فَوَ

راً   .﴾أَجْ
 

يْنِكَ ﴿ :×رـاخلض له فقال  بَ يْنِي وَ اقُ بَ ا فِرَ ذَ الَ هَ ْ  ،قَ ـا ملَ يلِ مَ بِّئُكَ بِتَأْوِ أُنَ سَ
اً  ربْ يْهِ صَ لَ تَطِع عَّ  .﴾تَسْ

 تسـتطع مل مـا بتأويل سانبئك وبينك بيني فراقان وقت الحاي قد «
 لقـوم كانـت فإهنـا فعلـت مـا هبـا فعلت التي السفينة أما ،صربا عليه

 ملـك السـفينة وراء وكان أعيبها أن فأردت البحر يف يعملون مساكني
 منهـا يأخذ مل معيوبة السفينة كانت غصبا، وإذا صاحلة سفينة كل يأخذ
 جبينـه إىل فنظـرت كـافرا، عبِ وطُ  ،مؤمنني أبواه فكان الغالم وأما،شيئا

 أن فأردنا وكفرا طغيانا رهقهامي أن فخشينا، كافرا طبع:مكتوب عليهو
 ولـدت بنتـا والديه اهللا فأبدل ،رمحا وأقرب زكوة منه خريا رهبام يبدهلام
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 املدينـة يف يتيمـني لغالمـني فكان ،أقمته الذي اجلدار وأما ،نبيا سبعني
، أشـدمها يبلغا أن ربك فأراد صاحلا أبومها وكان يف هلام كنز حتته وكان

   .IQH»مري بل كان أمر اهللا عزّ وجلّ ئا بأوما فعلت شي
 

  :ن الكريمآيات القرآ و كام جاء ذكره يف أ
 

انَتْ ﴿ كَ ينَةُ فَ فِ ا السَّ لُونَ يفِ الأَمَّ مَ عْ اكِنيَ يَ ـانَ ملَِسَ كَ ا وَ يبَهَ دتُّ أَنْ أَعِ أَرَ بَحرِ فَ
م  اءهُ رَ ِ وَ نَنيْ مِ ـؤْ اهُ مُ ـوَ بَ ـانَ أَ كَ مُ فَ ـالَ ـا الْغُ أَمَّ باً * وَ صْ ينَةٍ غَ فِ لَّ سَ ذُ كُ أْخُ لِكٌ يَ مَّ

ـاةً  كَ نْـهُ زَ اً مِّ ـريْ ُامَ خَ هبُّ امَ رَ هلَُ بْدِ ا أَن يُ نَ دْ أَرَ راً * فَ فْ كُ ا وَ يَانً غْ امَ طُ هُ قَ هِ رْ ينَا أَن يُ شِ فَخَ
كَ  ارُ فَ دَ ِ ا اجلْ أَمَّ اً * وَ محْ بَ رُ رَ أَقْ نـزٌ وَ تَـهُ كَ ْ انَ حتَ كَ ينَةِ وَ ِ يفِ املَدِ نيْ تِيمَ ِ يَ نيْ مَ انَ لِغُالَ

ـا  َ مهُ نزَ ا كَ جَ رِ ـتَخْ سْ يَ ا وَ َ مهُ ـدَّ ا أَشُ غَ بْلُ بُّكَ أَنْ يَ ادَ رَ أَرَ اً فَ احلِ ا صَ َ انَ أَبُومهُ كَ امَ وَ لَـهُ
 ْ ا ملَ يلُ مَ أْوِ لِكَ تَ ي ذَ رِ نْ أَمْ تُهُ عَ لْ عَ ا فَ مَ بِّكَ وَ ن رَّ َةً مِّ محْ اً﴾ رَ ربْ يْهِ صَ لَ طِع عَّ   IRHتَسْ

 

وهــو  هـاالتعامــل مع و كيفيـة اىل موضــوع فهـم الروايــات وعـودة
الغرض من نقل قصة موسى واخلرض التي تبني ان لـيس بمقـدور كـل 

حقيقـة  × اإلمام حممد الباقرفقد بنيّ  احلقائق والتسليم هلا. الناس فهم
 اك معانيهــامتثــل صــعوبة لعمــوم النــاس يف ادر حاديــثاألان بعــض 

   وضح كيفية التعامل معها فقال:أثم  فهمهاو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .تفسري نور الثقلني) ١(
  .٨٣-٦٢ سورة الكهف:) ٢(
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 ،بمقـرّ  كلَ مَ  إالّ  به يؤمن ال مستصعب صعب حممد آل حديث إن«
 مـن علـيكم ورد فـام، لإليـامن قلبـه اهللا امـتحن عبدأو  ،لمرسَ  نبيأو 

 ومــا، فــاقبلوه وعرفتمــوه قلــوبكم لــه فالنــت ÷ حممــد آل حــديث
 العـامل وإىل الرسـول وإىل اهللا إىل وهفـردّ  نكرمتوهاو قلوبكم IQHاشمأزت

: فيقـول حيتملـه ال منـه ـيشءب ثدَّ حيُ  نأ اهلالك وإنام، ÷ حممد آل من
 .  IRH»هوالكفر اإلنكارو، شيئا هذا[من]  كان ما واهللا

 

 :  مؤكدا هلذه احلقيقة قال × الصادق ماماإل عنو
 

 قلبـه يف اهللا كتـب مـن إالّ  حيتملـه ال مستصـعب صـعب ناأمر إن« 
ملـدة مـن  اكون مؤمنيأي  ه اصيل وليس عارية مؤقتهإيامنبمعنى ان ( ISH»اإليامن

طلحـة  مكام حدث لبعض الصحابة ومنه، به االنحراف بعد ذلكييصالزمن ثم 
املؤمنني ورفض حتى بيعة السقيفة ثم غلـب  أمريالذي وقف مع رسول اهللا ومع 

من عثامن بـن بعد ان اعتاد عىل االمتيازات واالموال الكثرية يف ز عليه حب الدنيا
املؤمنني يف توزيعـه للحقـوق ومسـاواته مـع عامـة  أمريعفان فلم يتحمل عدل 

 )الناس فنقض بيعته له والتحق مع اصحاب اجلمل
 

حاديث أ ر من ردّ حتذّ  اياتوومن اجلدير بالذكر ان هناك عدد من الر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) االشمئزاز: هو االنقباض والكراهة. ١(

 . ٢٥/٣٦٦) البحار: ٢(

 . ٢/٢١٢) البحار: ٣(
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ل مضامينها كام يف الروايـة عدم حتمّ أو  بيته عند عدم فهمها أهلالنبي و
 .  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا وردت عنالروايات التالية التي أو  السابقة

 :  قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
 عنـي بلغكـم فإذا، القيامة يوم خماصمهأنا ف عني بلغه حديثا ردّ  من« 

 .  IQH»علما اهللا: فقولوا تعرفوا مل حديث
 

 : قالانه  آخريف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص عنهو
 يف بيتــا فليتبــوأ، بــه مــرتأَ  شــيئا ردّ أو  ،متعمــدا عــيلّ  كــذب مــن«

 .  IRH»جهنم
 

 : كام نقل عنه انه قال
، ورسـوله، هللا: ثالثـة كـذب فقـد به فكذب حديث عني بلغه من« 

 ISH»به ثحدّ  والذي
 

عـدم إىل  ان املقصود من هذه الروايات هو دعـوة املـؤمنني وال خيفى
، القبولأو  بالرفض ودليل نةحكام من دون بيّ الاصدار ااالستعجال يف 

الـذي يمكـن و بـني النـاس حجة اهللاأو  ماموخاصة يف زمن وجود اإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٢٠٣) ميزان احلكمة: ١(

 . ٢/١٨٣) البحار: ٢(

 . ٢/٢١٢) البحار: ٣(
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 . منه اليه وفهم احلقيقةالرجوع 

والتـي  الكـرب الطوال عـىل الغيبـة بعد مرور هذه السنوات نهأ الّ إ
املكذوبة  حاديثف من األالاال رشاتـع ووضع، تزيد عىل االلف عام

 شخصـياهتمالبيـت وأهل  تشويه فكرإىل  واهلادفة بيته أهلعىل النبي و
ض قسم مـن األحاديـث إىل التصـحيف  ،واالساءة هلم ناهيك عن تعرّ

عرب النسخ واالستنساخ واالنتقال من بلد آلخر ومن عريب إىل اعجمي 
ـفـإن  ويف ظروف سياسـية ضـاغطة عـىل شـيعة أهـل البيـت،  ر التفكّ

 هـل البيـت قبـل التحقيـقمنسوب أل ل كل حديثووعدم قبمل والتأ
عدة يكون هو القا واالطمئنان اىل صحة صدوره عنهم وعدم تصحيفه،

فـام ثبتـت صـحته متنـا وسـندا ومل ، حاديثصل يف التعامل مع األواأل
فينبغي قبوله حتى وان صعب  رضاهللا وال سنن اهللا يف األ خيالف كتاب

وألن النــاس تتفــاوت يف درجــات  حمــدود نســانفهــم اإلألن  .فهمــه
 .  عقوهلم

 رضخمالفا لكتـاب اهللا وسـننه يف األأو  فاحمرّ أو  اما ماكان مدسوسا 
 املشـار اليهـا ال جيوز ان تتخذ من هذه الرواياتولذا ، فال ينبغي قبوله

هة ملشوّ ا حاديثسالحا يشهر بوجه كل من يعرتض عىل الروايات واأل
أهـل  انحرافهـا عـن مـذهب يف اواضح اجلي بعضها هتشوّ  يبدو والتي
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عــن  حاديــثولــذا فقــد نبهــت األ، عــن ســنّتهم وســريهتمأو  البيــت
 . بشكل واضح اىل هذه احلقيقة ÷املعصومني

 :  قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 
  . IQH»قلته وأنا مني فهو وافقه فإن، اهللا كتاب عىل حديثي اعرضوا«
 يوافـق بـام إال علينـا تصدق ال«قال: × الصادق االمام جعفرعن و

 IRH»نبيه وسنة اهللا كتاب
 : قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عنو
 كـل وعـىل ،مصداق ودليـل) يكون للحق أي( حقيقة حق كل عىل إن«

 فـام ،يف القلب والعمل) ه االجيايب اجليداثر تباع احلقيكون الأي ( نورا صواب
   ISH»فدعوه اهللا كتاب خالف وما، فخذوه اهللا كتاب وافق

 جـاءك احلـديثان كـان إذا«: قـال ×جعفـر موسـى ابـن االمام عن
 حـق فهـو أشـبههام فإن أحاديثنا وعىل اهللا كتاب عىل فقسهام املختلفان

 .  ITH»باطل فهو يشبههام مل وإن
للروايات التي  تبنيوال الفهم عىل حقيقة× مام الصادق د اإلكّ أوقد  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٢١٢) البحار: ١(

 . ٢/٢٤٥) بحار األنوار: ٢(
 . ٢/٢٠٣) ميزان احلكمة: ٣(

 . ٢/٢٤٥) بحار األنوار: ٤(
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تنسب ألهل البيت والتي جيب ان تقرتن باالقوال واملواقف التي تـرتك 

 كام يف الروايات التالية: اثارها يف استقامة االنسان وسلوكه العميل
 ترويـه، إن رةـعشـ من خري تدريه خرب: «قال ×اإلمام الصادق عن 

(أي يـرتك اثـره اجليـد يف  نـورا صواب ولكل (أي دليال) حقا حقيقة لكل
  .IQH»)القلب ويف العمل

 

 قال:×  الصادق اإلمام عن
 

  . IRH»زخرف فهو القرآن احلديث من يوافق مل ما«
 

 بالرجـال الـدين هـذا يف دخـل نمـ: «قـامل آخـريف حديث × هعنو
 والسـنة بالكتـاب فيـه دخـل ومن، فيه أدخلوه كام الرجال منه أخرجه

 .  ISH»يزول أن قبل اجلبال زالت
(بمعنى ان من كان إيامنه بالدين مبنيا عىل اساس العاطفة أو التقليد أو التـأثر 
باالشخاص واالنجذاب إليهم فإن خروجه من الدين يكون كذلك، فبمجرد ان 
تتغري قناعاته باالشخاص أو يتأثر بغريهم ممن خيتلفون معهم فانـه يبـدل اجتاهـه 

يثهم أو مسـلكهم، أمـا مـن كـان الديني والعميل باجتاه من تأثر هبم واعجبه حد
ساس الفكر والعقيدة والدالئل املحكمة فإن إيامنـه يكـون قويـا أتأثره مبنيا عىل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٢٠٨) بحار األنوار: ١( 
 . ١/٦٩) الكايف: ٢(

 . ٢/٢٠٨) بحار األنوار: ٣(
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ثابتا ال يتغري وال يتبدل بتغريالظروف واالحوال فهو ثابت عـىل مبادئـه كاجلبـل 
  الشامخ الصلب ال تؤثر فيه العواصف واالعاصري).

يف  ×هبيتـأهـل و النبـي اليـهزن الـذي دعـا عي املتّـواملوض تأملفال
  لـوزن القلوب املؤمنةو العقول الذي يفتح املفتاح هو الروايات املاضية

مـن  لصحيح منها عدم قبـول كـل مـا نسـب الـيهمتقبّل ااالحاديث و
 .فيهم وهو الذي حيول دون التطرف والغلو، االحاديث

بقـوة ويف  ÷البيـتأهـل  ئمـةتصد له أ قد احلق ان موضوع الغلوو 
 مـاماإلجـل ان يميـز النـاس بـني من أ وذلك، مناسبةأو  كثر من حديثأ

املكلـف ه وأرضـ يف هللاة حجك ماموبني اإل، ـرشيةصائص البر له اخلكبشـ
   )تعينه يف اداء مهمته امتيازات خاصةيتطلب والذي ( هباقامة دين

(ثـم  يقولـون إهنـمحـني قـال لـه ابـو بصـري ×الصادق مامعن اإل 
 ؟ يقولون وما«: ×ماماإل قالف. سكت)

 ووزن، الشجر وورق، النجوم وعدد، املطر قطر يعلم: يقولون: قال
 .  الرتاب وعدد، البحر يف ما

 : وقال السامء إىل يده ماماإل فرفع 
 .  IQH»اهللا إالّ  هذا يعلم ما واهللا ال، اهللا سبحان، اهللا سبحان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧/٣٦٤) ميزان احلكمة: ١(
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 فيـهيـدفع  ×الرضـا مـامعـن اإل ثحـديورد مـن  ومثل ذلـك مـا

 يف حقهم التفريطأو  بسبب االفراط ئمةثريت حول األأالشبهات التي 
 : كام يف الرواية التالية

 الفقهـاء جملسـا مجـع فيـه عن احلسن بن اجلهم ان املامون عقد يوما«
 مـامللمحـاورة واحلـديث مـع اإل املختلفـة الفـرق مـن الكـالم أهلو

 تصـح ءيش بـأي اهللا رسـول يـابن: لـه فقـال بعضهم فسأله× الرضا
 ؟ مدعيهاـل ةماماإل
 . والدالئل بالنص: ×قالف 
 ؟ هي فيام ماماإل فداللة: له قال 
 . الدعوة استجابةو العلم يف: ×قالف 

 ؟ يكون بام إخباركم وجه فام: قال
 .  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من إلينا معهود بعهد ذلك: قال 
 ؟ الناس قلوب يف بام إخباركم وجه فام: قال 

 ينظـر فإنه املؤمن فراسة اتقوا«: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول بلغك أما: × قال
 . بىل: قال؟ »اهللا بنور

 إيامنـه قـدر عـىل اهللا بنور ينظر فراسة وله إال مؤمن من فام: ×قالف 
 مجيـع يف قـهفرّ  مـا منـا ئمـةلأل اهللا مجـع وقـد ،وعلمه استبصاره ومبلغ
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 قـال ،)قوة غري عادية يف الفراسة واملعرفـة لألئمة وهبقد  ان اهللاأي ( املؤمنني
لِ ﴿: كتابه يف وجلّ  عزّ  نيَ إِنَّ يفِ ذَ ـمِ سِّ تَوَ  املتوسـمني لفـأوّ  ﴾كَ آليَاتٍ لِّلْمُ

 واحلسـني احلسـن ثـم ،بعـده مـن × املـؤمنني أمري ثم ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول
 . القيامة يوم إىل ×احلسني ولد من ئمةواأل
 لكـم اهللا جعـل مما زدنا احلسن أبا يا: له فقال املأمون إليه فنظر: قال 

 . البيت أهل
ـ سـةمقدّ  منه بروح دناأيّ  قد وجلّ  عزّ  اهللا إن: × الرضا فقال  رةمطهّ
 وهـي، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عـم إالّ  مىض منـم حدأ مع تكن مل كلَ بمَ  ليست

 اهللا وبـني بيننـا نـور من عمود وهو، قهموتوفّ  دهمدّ ـتس منا ئمةاأل عـم
 .  وجلّ  عزّ 

 ويتجـاوزون فيكم يغلون قوما نا بلغني احلسن باا يا: املأمون له قال
 .  احلد فيكم

 بـن جعفـر بيـها عن، جعفر بن موسى يبا حدثني: ×الرضا له فقال
 احلسـني بيها عن، احلسني بن عيل بيها عن، عيل بن حممد بيها عن، حممد

 رسول قال: قال) مجيعا السالم عليهم( طالب يبا بن عيل بيها عن، عيل بن
 :  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

 نا قبـل عبـدا اختـذين وتعـاىل تبـارك اهللا فـإن حقي فوق ترفعوين ال
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انَ لِبَش﴿: وتعاىل تبارك اهللا قال، نبيا يتخذين ا كَ تِيَـهُ اهللاُ الْكِتَـابَ ـَمَ ؤْ رٍ أَن يُ

ن لَكـِ ن دُونِ اهللاِ وَ ا يلِّ مِ بَادً ونُواْ عِ قُولَ لِلنَّاسِ كُ مَّ يَ ةَ ثُ النُّبُوَّ مَ وَ كْ الْـحُ ـواْ  وَ ونُ كُ
ـونَ * وَ  سُ رُ نـتُمْ تَدْ امَ كُ بـِ ـونَ الْكِتَـابَ وَ لِّمُ عَ نتُمْ تُ انِيِّنيَ بِامَ كُ بَّ مْ أَن الَ رَ كُ رَ ـأْمُ يَ

وا املْـَ ذُ تَّخِ َ الَ تَ النِّبِيِّنيْ ةَ وَ م بِال ئِكَ كُ رُ أْمُ يَ ا أَ ابً بَ ﴾أَرْ ونَ لِمُ سْ دَ إِذْ أَنتُم مُّ عْ رِ بَ فْ  . IQHكُ
 ومـبغض، فـرطمُ  حمـب: يل ذنـب وال ثنـانا يف هيلك: ×عيل وقال 

 حـدنا فـوق فريفعنـا فينـا يغلـو ممـن وجلّ  عزّ  اهللا إىل لنربأ وإنا، مفرط
ـى ﴿: وجلّ  عزّ  اهللا قال، النصار من × مريم بن عيسى كرباءة يسَ ا عِ يَ

ن دُونِ اهللاِ  ِ مِ نيْ يَ إِهلََ أُمِّ وينِ وَ ِذُ لتَ لِلنَّاسِ اختَّ مَ أَأَنتَ قُ يَ رْ انَكَ ابْنَ مَ ـبْحَ الَ سُ قَ
ـا يفِ  ـمُ مَ لَ عْ تَـهُ تَ لِمْ ـدْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نتُ قُ قٍّ إِن كُ ا لَيْسَ يلِ بِحَ ونُ يلِ أَنْ أَقُولَ مَ كُ ا يَ مَ

يسِ وَ  الَّ  الَ نَفْ كَ إِنَّكَ أَنتَ عَ سِ فْ ا يفِ نَ مُ مَ لَ لْتُ لَ أَعْ ا قُ يُوبِ * مَ مْ إِالَّ ـمُ الْغُ ـا هُ  مَ
نِي بِهِ  تَ رْ مْ أَنِ  أَمَ بَّكُ رَ يبِّ وَ واْ اهللاَ رَ بُدُ مْ  اعْ تُ فِيهِ مْ ا دُ ا مَّ يدً هِ مْ شَ يْهِ لَ نتُ عَ كُ ـامَّ  وَ لَ فَ

يدٌ  هِ ءٍ شَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ أَنتَ عَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ نتَ أَنتَ الرَّ يْتَنِي كُ فَّ  . IRH﴾تَوَ
بْـداً هللاِ وَ ﴿: وجلّ  عزّ  وقال ـونَ عَ كُ يحُ أَن يَ تَنكِفَ املْـَسِ سْ ـةُ  الَ لَّن يَ املَآلئِكَ

﴾ بُونَ رَّ    ISHاملْـُقَ
مَ إِالَّ ﴿: وجلّ  عزّ  وقال يَ رْ يحُ ابْنُ مَ ا املْـَسِ هِ مَّ بْلـِ ـن قَ لَـتْ مِ ـد خَ ولٌ قَ سُ  رَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨٠ـ  ٧٩) سورة آل عمران: ١(

 . ١١٧ـ  ١١٦) سورة املائدة: ٢(

 . ١٧٢) سورة النساء: ٣(
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أْكُ  ا يَ انَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ امَ الَ الرُّ ُ لَـ نِ الطَّعَ بَـنيِّ يْفَ نُ ـاتِ ثُـمَّ ـانظُرْ كَ مُ اآليَ هُ
﴾انظُرْ أَنَّى  ونَ كُ فَ ؤْ  لالنبيـاء ادعـى فمـن، يتغوطـان كانا أهنام ومعناه IQHيُ

 فـنحن، إمامـة ئمـةاأل لغريأو  ،ةنبوّ أو  ،ربوبية ةئمّ لأل ادعىأو  ،ربوبية
 . واآلخرة الدنيا يف براء منه

 ؟ الرجعة يف تقول فام احلسن باأ يا: املأمون فقال
 هبـا ونطـق السـالفة مـماألُ  يف كانـت وقـد حلق إهنا: ×الرضا فقال
 يف كـان مـا كـل األمـة هذه يف يكون«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال وقد، القرآن
   IRH»بالقذة والقذة بالنعل النعل حذو السالفة االمم

 × مـريم بـن عيسـى نـزل ولـدي مـن املهدي خرج إذا«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 ) عنها هللااحلياة الدنيا بعد ان رفعه إىل  يرجع× بمعنى ان عيسى ( خلفه فصىل

 قيـلف، للغربـاء فطوبى غريبا وسيعود غريبا االسالم بدأ«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧٥) سورة املائدة: ١(

، ويضـرب يف املساوات بني شيئني، وكـذلك  )٢( ثال بمثلٍ ومعنى (حذو القذة بالقذة)، أي مِ
، واملـراد او املقدارمن اليشء القول: (حذو النعل بالنعل)، والقذة لعلها من القد، وهو القطع

هو انكم ستسلكون مسالك االمم من قبلكم وسيجري عليكم من االحداث ما جر عليهم. 
وضيح االمام ان املقصود بالرجعة هي رجعـة عيسـى يف املسـتقبل كرجعـة ويبدو من خالل ت

هللا وليس كام يقال الجـل املحاكمـة او انـزال  آيةعزير بعدما اماته اهللا مائةعام ليكون يف ذلك 
العقوبة بالظاملني واال فان وجود القيامة يكون المعنى له اذا تم احلساب والعقـاب باعـادهتم 

 للدنيا. 
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 . »هأهل إىل احلق يرجع ثم قال؟ ماذا يكون ثم اهللا يارسول: له

 ؟ بالتناسخ القائلني يف تقول فام احلسن باا يا: املأمون فقال 
 يكـذب العظـيم بـاهللا كـافر فهـو بالتناسخ قال من: × الرضا فقال

 . باجلنة والنار
 ؟ املسوخ يف تقول فام: املأمون فقال 
 فعاشـوا فمسـخهم علـيهم اهللا غضـب قـوم اولئك: ×الرضا قال 

 واخلنـازير القردة من الدنيا يف يوجد فام، يتناسلوا ومل ماتوا ثم ياما ثالثة
 أكلهـا حيـل ال مثلهـا يفهـ املسـوخية اسـم عليـه اوقـع مما ذلك وغري

 .  هبا واالنتفاع
 العلـم يوجـد مـا واهللا،احلسـن باا يا بعدك اهللا بقاينأ ال: املأمون قال 

 فجـزاك، آبائـك علوم انتهى وإليك، البيت هذاأهل  عند إالّ  الصحيح
 .  خريا هأهلو االسالم عن اهللا

 منزلـه إىل رفـفانصـ تبعتـه ×الرضـا قام فلام: جهم بن احلسن الق
 مـن لـك وهب الذي هللا احلمد اهللا رسول يابن: له وقلت عليه فدخلت

 وقبولـه لـك إكرامـه مـن أر مـا عىل محله ما املؤمنني أمري رأي مجيل
 .لقولك

 إكرامــي مــن عليــه ألفيتــه مــا يغرنــك ال، اجلهــم يــابن: × فقــال 
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 بعهـد ذلـك أعـرف، يل ظـامل وهو بالسم سيقتلني فانه مني واالستامع
 . حيا دمت ما عيل هذا فاكتم، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن آبائي من إيل معهود

 نا إىل احلــديث هبــذا أحــدا ثتحــدّ  فــام: اجلهــم بــن احلســن قــال
 .  IQH»ىـمض

أو  ئمـةاأل أحاديـث عـدم فهـم بعـض يفالصـعوبة ويبدو ان هـذه 
وادراك  الربانيـة ةمامـمقـام اإل عـدم معرفـة من ئناش هم انام هومواقف

رفاهتم ـتصـيف  ئمـةعـدم التميـز بـني األ منو، القيادي يف احلياة دورها
هللا حجـج  كبرش خيضـعون لقـوانني اهللا وسـننه وبـني كـوهنم ريةالبشـ

مـا ن يعطـيهم بـأاهللا  مـن لطـفاوالذي يستوجب  باقامة دينه مكلفني
واالمتيـازات  واملـؤهالت مـن اخلصـائص داء مسؤولياهتميعينهم يف أ

 هـو الـذي جعـل هـذاو، كحجـج هللا ومبلغـني عنـه املالئمة ملواقعهم
مـن مغال يعطيهم مقام الربوبية وبـني بني ، يف حقهم فراط والتفريطالِ 

االهتامــات  يثــريف التــي اعطاهــا اهللا هلــممــواهبهم وامتيــازاهتم  جيحــد
مـع  ث ذلـكحدكام ، رفاهتمـوتص هم واعامهلمأحاديثوالشكوك حول 
عـدم وقبـل اممهـم حـوهلم مـن  كوكاثـارة الشـمـن  االنبياء السابقني

كـام يف ن تكـون النبـوة فـيهم أل التصديق بقدراهتم النبويـة ورفضـهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥/١٣٦ ) البحار:١(



 ٣٠٩ ............................................................................. وعلم الغیب األئمة
 : التالية ياتاآل

قَ ﴿ د اً الُوا أَبَرشَ فَ احِ نَّا وَ هُ  اً مِّ تَّبِعُ رٍ إِنَّ ؟ نَّ عُ سُ لٍ وَ الَ ي ضَ ا لَّفِ ـيَ ، ا إِذً لْقِ رُ  أَؤُ كْ الـذِّ
يْنِنَا ن بَ يْهِ مِ لَ ٌ ؟ عَ ابٌ أَرشِ ذَّ وَ كَ نِ ال، بَلْ هُ ا مَّ دً ونَ غَ لَمُ يَعْ ُ سَ َرشِ ابُ األْ ذَّ  . IQH﴾كَ

مْ ﴿  نْهُ رٌ مِّ نذِ م مُّ اءهُ بُوا أَن جَ جِ عَ ـالَ ال وَ قَ ابٌ وَ ـذَّ رٌ كَ ـاحِ ا سَ ـذَ ونَ هَ ـافِرُ  كَ
ةَ إِ  هلَِ لَ اآلْ عَ ابٌ  هلاً أَجَ جَ ءٌ عُ ْ ا لَيشَ ذَ ا إِنَّ هَ دً احِ  . IRH﴾وَ

َّا ﴿ بُ ممِ َ يَرشْ نْهُ وَ لُونَ مِ أْكُ َّا تَ لُ ممِ أْكُ مْ يَ ثْلُكُ ٌ مِّ ا إِالَّ بَرشَ ذَ ا هَ بُونَ مَ َ  ISH﴾تَرشْ
ىلَ ا﴿ َ عَ لٌ افْرتَ جُ وَ إِالَّ رَ نِنيَ هللا ِإِنْ هُ مِ ؤْ نُ لَهُ بِمُ ا نَحْ مَ ا وَ بً ذِ  . ITH﴾كَ
ىلَ ا﴿ َ عَ ذِ  هللاِأَفْرتَ نَّةٌ  باً كَ ابِ ، أَم بِهِ جِ ذَ ةِ يفِ الْعَ رَ خِ نُونَ بِاآلْ مِ ؤْ ينَ الَ يُ بَلِ الَّذِ

لِ الْبَعِيدِ  الَ الضَّ  . IUH﴾وَ
الُوا قَ ش ﴿وَ يَمْ امَ وَ لُ الطَّعَ أْكُ ولِ يَ سُ ا الرَّ ذَ الِ هَ لَ ـِمَ الَ أُنـزِ اقِ لَـوْ وَ َسْ ي يفِ األْ

ـا  نْهَ ـلُ مِ أْكُ نَّـةٌ يَ ونُ لَهُ جَ نزٌ أَوْ تَكُ قَى إِلَيْهِ كَ لْ ا* أَوْ يُ يرً ذِ هُ نَ عَ ونَ مَ يَكُ لَكٌ فَ إِلَيْهِ مَ
الً  جُ تَّبِعُونَ إِالَّ رَ الَ الظَّاملُِونَ إِن تَ قَ ا﴾وَ ورً حُ سْ  . IVHمَّ

أهـل  ر يف الروايـات الصـادرة عـنمل والتفكّ أوذلك ما يستدعي الت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥) سورة القمر: ١(

 . ٤) سورة ص: ٢(

 . ٣٢) سورة املؤمنون: ٣(

 . ٣٧) سورة املؤمنون: ٤(

 . ٨: الفرقان) سورة ٥(

 . ٨) سورة سبأ: ٦(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣١٠

كان   منيستطيع ان خيوض فيه االّ  من املعرفة ال فاهنم بحر عميق البيت
ينبغـي فـال ، تاه اهللا من العلم واحلكمة والعقـل الرصـنياحا ماهرا آسبّ 

القبول إىل  سارعان يُ ينبغي  كام ال، للروايات الرفض والردّ إىل  املسارعة
 ان العلـم بعد خاصة، هل البيتهنا حتمل اسم أأل والتسليم بكل رواية

 يف كتبنـا املدسوسـة قـد دخلـت حاديثعرشات االلوف من األهناك 
 أمـريكـام قـال و، !البيت وتنسبها اليهمأهل  التي تفرتي عىلو احلديثية
 : فهم الرواياتيف  ×املؤمنني

لُواعا« ربَ  قِ ا اخلَ ع إِذَ مِ وهُ سَ قـ تُمُ ـةٍ  لَ عَ ايَ عَ قـ ال رِ ـةٍ  لَ عَ ايَ وَ ـإِنَّ ، رِ اةَ  فَ وَ  رُ
ثِ  عِلْمِ ال هُ  ريٌ كَ اتَ عَ رُ لِيلٌ  وَ  .IQH»قَ

 
 
 

+ + +  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٦/٢٦٦) البحار: ١(



ة  الغلو في األئم

 
˛a@¿@Ï‹Ã€aÚ‡ˆ 

 
 : تعاىل اهللا قال، القصد عن واخلروج احلد جتاوز هو اللغة يف الغلو

لَ اليَ ﴿  مْ وَ  الَ كِتَابِ ا أَهْ لُواْ يفِ دِينِكُ غْ ـىلَ اهللاِ إِالَّ تَ  الَ تَ ـامَ قُولُـواْ عَ قِّ إِنَّ  الــحَ
نْـهُ ال وحٌ مِّ رُ مَ وَ يَ ـرْ ـا إِىلَ مَ اهَ تُـهُ أَلْقَ لِمَ كَ ولُ اهللاِ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ سِ ـمَ

لِهِ وَ  سُ رُ نُواْ بِاهللاِ وَ آمِ قُو الَ فَ ريْ ثَ الَ لُواْ ثَ تَ واْ خَ مْ  اً ةٌ انتَهُ  . IQH﴾لَّكُ
 بكـوهنمأو ،لوهيتهمأبـ القـولهو ÷ ئمةواأل النبي يف الغلوب واملراد

 حـلّ  تعـاىل اهللا ناأو  ،والـرزق لقاخلَ  يفأو  املعبودية يف تعاىل هللا رشكاء
 اهللا مـن إهلـامأو  وحـي بغـري الغيب يعلمون هنماأو  ،هبم احتدأو  فيهم
 بتناسـخ القـولأو  ،نبيـاءأ كـانوا هنـما × ئمـةاأل يف بالقولأو  ،تعاىل

 مجيــع عـن تغنــي معـرفتهم بــأن القـولأو  ،بعــض إىل بعضـهم رواحا
فيكفـي حـبهم ومـواالهتم  املعـايص بـرتك معها تكليف وال الطاعات

 . !اجلنة مهام فعل بعد ذلك نسانليدخل اإل
 عـن وخروج وكفر إحلادهو  من هذه االشياءأي الشك ان القول بف

وسـرية  حاديـثواأل يـاتواآل العقليـة دلـةاأل عليـه دلـت كـام الدين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٧١النساء:  سورة )١(
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بانحرافهـا  هـمحكمفعـال وملثل هذه األقوال واألهيم وتصدّ ÷ ئمةاأل
ويرفعهم عـن  من يغلوا فيهمكل بكفر وقتل  بل واحلكم، والرباءة منها

ــة هللا ــام العبودي ــدأل IQHمق ــافر معان ــون ك ــه يك ــوله لأل ن ــةهللا ولرس  ئم
بكل اشكاله  كثرية ومستفيضة يف حماربة الغلو حاديثواأل. املعصومني

 : ورد ما وانواعه ومن ذلك
 

 : × لعيلنه قال أ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
 

 قومـه افـرتق، مـريم بـن عيسـى املسـيح لَ ثَ مَ  تيمّ أُ  يف كَ لُ ثَ مَ  عيل يا«
، اليهـود وهـم عادوه وفرقة، احلواريون وهم مؤمنون فرقة، فرق ثالث
 ثـالث فيـك سـتفرق متـيأُ  وان، يـامناإل عن فخرجوا فيه غلوا وفرقة

ي (أ ونالشـاكّ  وهـم عدوك وفرقة، املؤمنون وهم شيعتك ففرقة، فرق
 اجلنـة يف نـتاو، اجلاحدون وهم فيك تغلوا وفرقة ،)كون يف امامتكاالش

 .  IRH»النار يف والغايل وعدوك، شيعتك وحمب وشيعتك عيل يا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

أراء وأقوال عددا من العلامء يف تاييد ذلك،  صاحب البحار أوردكام   ٢٥/٣٤٦) البحار: ١(
مري املؤمنني ايام حكومته يف هني املغالني عن القول أاما املثل البارز يف جواز قتلهم هو ما فعله 

وقـد أالحيـرق بالنـار اال اهللا  ابالوهيته وهددهم باحلرق فلام ارصوا وعانـدوا وكـابروا وقـالو
 هنم اشد انحرافا وخطرا عىل الـدين حتـى مـن املنـافقنيألالقاهم فيهاالنارثم استتاهبم فأبوا ف

 . وليكونوا عربة لغريهم من اهل الغلو

 . ١٠٨/٣٥٥) البحار: ٢(



 ٣١٣ .............................................................................. في األئمة الغلو
 : قال× املؤمنني  أمريعن و
 مـا فضـلنا يف وقولوا، مربوبون عبيد إنااياكم والغلو فينا قولو فينا «

 .  IQH»شئتم
 : ×قال  آخروعنه يف حديث 

 وإيـاكم، تبلغـوا ولـن شـئتم مـا قولوا ثم العبودية بنا تتجاوزوا ال«
   IRH»الغالني من يءبر فإين، النصار كغلو والغلو
 : دعائه يف قال انه × املؤمنني أمريعن 

، النصـار مـن مـريم بـن عيسى كرباءة الغالة من يءبر إين همللّ ا«
 ISH»اأحد منهم رـتنص وال أبدا اخذهلم اللهم

يف تسـعت املـؤمنني وا أمـريوقد استمرت ظاهرة الغلو من بعد وفاة 
جعـل  ممـاعالمية لصادقني وسط الفوىض السياسية واإلني امامزمن اإل

 : رصاحة فقال فيهميتصد هلم ويشجب اقواهلم × صادقال ماماإل
، اهللا لعباد الربوبية عونويدّ ، اهللا عظمة رونيصغّ  اهللا لقخَ رشّ  الغالة«
ــالة إن واهللا ــ الغ ــن رّ ـلش ــود م ــار اليه ــوس والنص ــذين واملج  وال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦١٤) اخلصال: ١(

 . ٢٥/٢٧٤) البحار: ٢(

 . ٩٦/٢٦٤) البحار: ٣(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣١٤

 IQH»أرشكوا
، بالتفويض يقول سبأ بن هللا عبد ولد من رجال ان: × للصادق قيل
دا خلق تعاىل هللا ان: ويقول  فخلقـا، إلـيهام األمر فوض ثم، عليّاو حممّ
 . ماتاأو حيياأو ورزقا

لُـواْ هللاِِ : الرعـد آيـة عليـه اقـرأوا، اهللا عدو كذب«: ×فقال عَ ﴿أَمْ جَ
ـوَ  هُ ءٍ وَ ْ ـلِّ يشَ ـالِقُ كُ لِ اهللاُ خَ مْ قُ يْهِ لَ لْقُ عَ هَ الـخَ ابَ تَشَ هِ فَ قِ لْ واْ كَخَ قُ لَ اء خَ كَ َ رشُ

﴾ ارُ هَّ دُ الْقَ احِ  IRH»الوَ
واحدا يف الرفض للغلو وعدم التساهل فيه حتى مع  ×ن منهجهوكا

 : اصحابه ومواليه كام تبينه الروايات التالية
 ومجاعة أنا كنت: قال ×يف حديث عن الصادق عمر بن املفضلعن 

فسمع كالمنـا ، الغلوأهل  فيه يتكلم فيام فتكلمنا × الصادق باب عىل
 :  ويقول ينتفض وهو رداء وال حذاء بال علينا فخرج

، مكرمـون عباد بل﴿.. ال ال، نجم يا، سليامن يا، مفضل يا، خالد يا«
 . ISH﴾يعملون بأمره وهم، بالقول يسبقونه ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥/٢٨٤) البحار: ١(

 . ٢٥/٣٤٤) البحار: ٢(

هِ  ية، ولعله قرأ اآل١٢٥/ ٤٧) البحار: ٣( رِ أَمْ ـم بـِ هُ لِ وَ وْ قَ الْ هُ بـِ ونَ ـبِقُ سْ ونَ الَ يَ مُ رَ كْ بَادٌ مُّ كاملة: ﴿بَلْ عِ
ـيَتِ  شْ ـنْ خَ م مِّ هُ تَضـَى وَ ونَ إِالَّ ملَِنِ ارْ عُ فَ شْ الَ يَ مْ وَ هُ لْفَ ا خَ مَ هيِمْ وَ دِ َ أَيْ ا بَنيْ لَمُ مَ عْ لُونَ * يَ مَ عْ ونَ * يَ قُ ـفِ شْ هِ مُ

مْ إِينِّ إِلَ  نْهُ لْ مِ قُ ن يَ مَ املِِنيَ ﴾ وَ ي الظَّ زِ لِكَ نَجْ ذَ نَّمَ كَ هَ يهِ جَ زِ لِكَ نَجْ ونِهِ فَذَ ن دُ  . )٢٩-٢٦االنبياء: (هٌ مِّ



 ٣١٥ .............................................................................. في األئمة الغلو
اهلمداين وكـان مـن  سهل بن صالحلقال نه ا ×الصادق ماموعن اإل

 مل وإن، نعبده رب لنا، خملوقون عبيد واهللا إنا صالح يا وحيك«: املغالني
 .  IQH»عذبنا نعبده

 يف يل ضـع إسامعيل يا«: مواليه حدانه قال أل آخريف حديث × هعنو
 . ماء املتوضأ

 يف فقلـت، ليتوضـأ فـدخل، املـاء له فوضعت فقمت: اسامعيل قال
) مـن صـفات الربوبيـةعليـه  يضـفيبمعنـى ( وكذا كذا فيه قولاأنا : نفيس

 !  يتوضأ املتوضأ ويدخل
 :  ×فقال خرج نأ يلبث فلم: قال

، خملـوقني اجعلونـا ،فينهـدم طاقتـه فوق البناء ترفع ال: إسامعيل يا
 . IRH»تبلغوا فلن شئتم ما فينا وقولوا
 : قال× الصادق وعن

 سـقطويُ  علينـا يكـذب كـذاب من انخلو ال صادقون بيتأهل  ناإ«
 .  ISH»الناس عند علينا بكذبه صدقنا

كانـت  ئمـةان ظـاهرة الكـذب عـىل األهذا احلديث  يبدو منحيث 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤/١٩) البحار: ١(

 . ٧/٣٦٤) ميزان احلكمة: ٢(

 . ١٠٨/٣٥٥- ٢/٢١٧) البحار: ٣(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣١٦

 هدفها هـوالتي و، بعد مماهتم واستمرت حتىموجودة يف حياهتم مجيعا 
 .  جاهل حمبّ أو  ثمحاقد آ من االسائة هلم

 كثرة املفـرتين علـيهم مـن اعـدائهم فقـد كـانوابالبيت أهل  ولعلم
صـحاهبم وشـيعتهم مـن رون أحيذّ و خرمن حني آل يقومون بفضحهم

 . حاديثم األيلتقييعطوهم املوازين الصحيحة و هبمالغلو  أحاديث
 : قال× اهللا عبد عن ايب

 معـه جتـدونأو  ةوالسـنّ  القـرآن وافـق ما إالّ  حديثا علينا تقبلوا ال«
 كتب يف دس اهللا لعنه سعيد بن املغرية فإن، املتقدمة ناأحاديث من شاهدا

 اهللا افـاتقو، يبأ هبـا ثحيـدّ  مل أحاديث) ×الباقر ماماإلأي ( يبأ أصحاب
 إذا فإنـا، ملسو هيلع هللا ىلصحممـد نبينا وسنة تعاىل ربنا قول خالف ما علينا تقبلوا وال
 .  IQH»اهللا رسول وقال، وجلّ  عزّ  اهللا قال: قلنا ثناحدّ 

 : قال× الرضا عن
: ثالثـة قسـامأ عىل وجعلوها فضائلنا يف خباراأ وضعوا خمالفينا إن «

 بنسـبة ئمـةالتقليل من شان األأي ( مرناأ يف التقصري وثانيها، الغلو حدهاا
عيـوب  ذكـرأي ( عدائناا بمثالب ريحـالتص وثالثها ،)النقص واخلطأ اليهم

ـ فينـا الغلـو الناس سمع فإذا ،)سامئهمأء بعداالونواقص ا  شـيعتنا رواكفّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥٠: /٢ ) البحار١(
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أي ( فينـا اعتقـدوه التقصـري سمعوا وإذا، بربوبيتنا القول إىل ونسبوهم

 أعـدائنا مثالـب سـمعوا وإذا ،)من نقص يف املنزلـة ئمةقوا ما قيل يف األصدّ 
م هنـسـامئنا ألأقاموا باالنتقـام واالسـاءة لنـا بأي ( سمآئناأب ثلبونا بأسمآئهم

 الَ وَ ﴿ وجـلّ  عـزّ  اهللا قـال وقد ،)سـامئهمأاننا ذكرنا قادهتم بالسوء ببقوا صدّ 
ن دُونِ  ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ بُّواْ الَّذِ وتَسُ دْ بُّواْ اهللاَ عَ يَسُ لِّ  اً اهللاِ فَ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ ذَ لْمٍ كَ ِ عِ ريْ بِغَ

مَ  عْ انُواْ يَ م بِامَ كَ يُنَبِّئُهُ مْ فَ هُ عُ جِ رْ ِم مَّ هبِّ مَّ إِىلَ رَ مْ ثُ هُ لَ مَ ةٍ عَ   IQH»﴾لُونَ أُمَّ
: قـال×الرضـا مـاموهواحد اصحاب اإلعبد الرمحن بن  يونس عن

 ×البــاقر مــاماإل صـحابا مــنمجاعـة  هبــا فوجـدت العــراق وافيـت
 × الرضـا احلسـن يبا عـىل فعرضـتها كتـبهم وأخذت منهم فسمعت

 الصـادق اهللا عبـد يبا أحاديـث من كونت نا كثرية أحاديث منها فأنكر
 :  قالثم 

 لعـن، )×الصـادق مـاماإلأي ( اهللا عبد يبأ عىل كذب اخلطاب أبا إن «
ــاأ اهللا ــ، اخلطــاب يبأ صــحابا وكــذلك، IRHخلطــابا ب  هــذه ونيدسّ

 تقبلـوا فـال، × اهللا عبد يبأ صحابا كتب يف هذا يومنا إىل األحاديث
ـ ،القرآن خالف علينا  وموافقـة القـرآن بموافقـة حـدثنا ثناحتـدّ  إن افإنّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ). ١٠٨سورة االنعام:  منهي  ية، (واآل٢٦/٢٣٩) البحار: ١(

ف أحاديثه وقال (لعن اهللا ابـا اخلطـاب وقتلـه ٢( ) ويذكر ان اإلمام الصادق لعنه كذلك النه كان حيرّ
 . ٢٥/٣٢١باحلديد أي بالسيف) البحار 
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 وفـالن فـالن قـال: نقـول وال، ثدّ حـنُ  رسوله وعن اهللا عن إنا، ةالسنّ 
 مصـداق ولناأ وكالم ،ولناأ كالم مثل آخرنا كالم إن، كالمنا فيتناقض

: وقولوا عليه فردوه ذلك بخالف حيدثكم من تاكمأ وإذا، آخرنا لكالم
خيالف القـران  الأي ( حقيقة منا قول كل مع فإن، به جئت ماو أعلم نتا

 يـامننـور اإلأي ( نور وعليه )ة الشـرعيةدلّ واأل يصطدم مع املنطق والواقع وال
 نـور وال معه حقيقة ال فام ،املؤمن وصالحه) إيامنوالطاعة هللا بمعنى يزيد يف 

 . IQH»الشيطان قول فذلك عليه
 : الصادق يقول× اهللا عبد باا سمع أنه احلكم بن هشام عن

) حممـد البـاقر ماماإلأي ( أيب عىل الكذب يتعمد سعيد بن املغرية انك«
 البـاقر مامسني ضمن طلبة اإلندّ ة ممجاع وكان للمغرية( صحابها كتب ويأخذ

 يبأ بأصـحاب املسـترتون صـحابها كـانو ،)يف الظـاهررون درسه ـوحيض
الطلبـة املـوالني الكتب مـن  ياخذونأي ( يبأ صحابا من الكتب يأخذون

 الكفر فيها يدس فكان املغرية إىل فيدفعوهنا )كاستعارة مؤقته حقيقة ماملإل
 صـحابها إىل يـدفعها ثم ،)×البـاقر ماماإلأي ( أيب إىل ويسندها والزندقة
 مـن أيب صـحابا كتـب يف كان ما فكل ،الشيعة يف يبثوها نا فيأمرهم

 .  IRH»تبهمك يف سعيد بن املغرية دسه مما فذاك الغلو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .٩٦/٢٤٥) البحار: ١(
 ÷. وهو حتذير مهم من االمام ينبغي مالحظته عند التحقيق يف روايات األئمة. ٢/٢٥٠) البحار: ٢(
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: لـه قلت أنك عنك يذكر اخلطاب أبا إن: له قيل × اهللا عبد أيب عن

كنـت مـن شـيعة أو  مـامعرفت اإلاذا أي ( شئت ما فاعمل احلق عرفت إذا
 : ×فقال ،)فلك ان تعمل ما تشاء من املعايص ماماإل

 إذا: لـه قلـت ولكنـي، هكـذا لـه قلت ما واهللا اخلطاب باا اهللا عنل« 
 .  IQH»منك قبليُ  خري من شئت ما فاعمل احلق عرفت

 منشا الغلو
حـداث وروايـات أ عنـه ل التـاريخوسبب هـذا الغلـو الـذي سـجّ 

كان يف زمـن بعـض االنبيـاء الـذين متيـزوا بقـدراهتم أسواء ، مكذوبة
ومـن قبلـه مـع عزيـر × عيسـىاالعجازية واالخالقية كـام كـان مـع 

ومن بعده  املؤمنني وسيد املوحدين أمري يف زمنأو  ،ودانيال عند اليهود
ان الصــفات إىل  ســبب هــذا الغلــو يرجــعفــإن  ،املعصــومني ئمــةاأل

واملؤهالت الشخصية واالخالقية والعلمية والعباديـة والروحيـة عنـد 
حتى كـادت  املدرجات عالية من الك بلغتقد  ة الربانينيئمّ ولئك األأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

له ويسـكت حيـث إ انه كان يبرت بعض األحاديث كمن يقول ال (أي ٢٧/١٧٣) البحار: ١(
يكون قوله كفرا، وكذلك هو االمر عند الزيادة املتعمدة التي تسـيء اليهم فقد يكـون اضـافة 
يـقٌ  ـانَ فَرِ دْ كَ قَ كلمة أو بعض الكلامت تكون سببا يف حتريف احلديث عن معناه. قال تعاىل﴿وَ

مَ اهللاِّ الَ ونَ كَ عُ مَ مْ يَسْ نْهُ ﴾مِّ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوهُ وَ قَ ا عَ دِ مَ عْ ن بَ ونَهُ مِ فُ َرِّ  .) ثُمَّ حيُ
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ا نفسه االّ ان يكون حمبّـ نسانفال جيد اإل، تكاد خترج عن حد املعقول ان
هلا بحب العظيمـة التـي  اتبل عاشقا هلـذه الشخصـي فوةذه الصَ ه متوّ

ت االضواء قد سلطت عىل بعض منهم ن كانلئو، يقل نظريها يف الدنيا
ولطول الفـرتة ا، يف حياهتم هلا اتعرضولشدة االمتحانات العظيمة التي 

مجيـع فـإن  الصعبة التـي انيطـت هبـمللمهام أو  ،يف اممهم هاقضولتي ا
ولـذا ، ية عاليـةإيامنية وإنسانومميزات  حجج اهللا قد حباهم اهللا بصفات

ويبـالغ  السـوييتحمل البعض هذا الواقع فيخـرج عـن الصــراط  ال
ملسو هيلع هللا ىلص شخصية رسـول اهللافإن  واالّ ، فيهم حتى يكسبهم صفات االلوهية

مـا خلـق اهللا مـن خلقـه  عظـمي أعظم شخصـية يف هـذا الكـون وأه
ختــاره ويكفــي ان اهللا ا، حــد يف كاملــه وصــفاته ومؤهالتــهواليدانيــه أ

ولوكانـت ، لقـه عـىل االطـالقفضـل خَ وجعله سيد انبيائه ورسله وأ
قد امتـدت لزمـان ملسو هيلع هللا ىلصالظروف واملرحلة الزمانية التي مر هبا رسول اهللا 

م لوجد الناس من اعامله وصفاته وشأنه مـا اطول من االستقرار واحلك
زمـن رسـول  اال ان، ولقالوا ما فيه ماقالوا يوجد له مثيل يف البرشية ال

 عبـادة اهللاإىل  يمثل مرحلة االنتقال من عبادة االصنام واالوثانكان اهللا 
رك والتوحيـد ـحيـث كـان مفهـوم الشـاالحد الفـرد الصـمد  الواحد

باالوضـاع  األمـةوانشـغال  ملسو هيلع هللا ىلصبعـد رحيلـه امـا، رضا يف االذهـاناح
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املجـال  فقـد اتـاح السياسية اجلديـدة واالراء واالجتهـادات يف الـدين

السـلطة التنفيذيـة يف  تـويلّ  هور مثل هذه االنحرافات وخاصة بعـدلظ
يف زمن رسـول اهللا  اشخاص كانوا منبوذين من قبلزمن اخلليفة عثامن 

فقـد ، لثورة الشـعبية ضـدهمبـا مـراأل انتهىوالتي يف دينهم  ومطعون
رغـم ، كثر ما كانت من قبـلأاملؤمنني ب أمريبرزت وسطعت شخصية 

مـن  واقعـةلـوا خت ال ملسو هيلع هللا ىلصرشقة يف زمن رسول اهللا ـامل كالشمس انه كان
تـه إماممـن  األمـةلكن املظلومية التي حلقت به وحرمان و، وفعله اثاره

 األمـةالتـي جـرت عـىل  كثر من عرشين عاما وتعامله مع االحداثأل
بكـل مـا  احلفاظ عليـه عىل الدين والتضحية من اجل العظيم باحلرص
غريه  ايستطيعه ال وحكمة بالغةصرب عجيب وعقل حصيف ب يستطيع

مـن  الـبعض دفـع هو الذي، فذة دينيةخصائص مع شامئل شخصية و
ه توازنـ لدرجـة انـه فقـد املـؤمنني أمـريبشخصـية  ن ينبهرألاملسلمني 

 .  حد الدين والعقل رج عنفخ فيه صفات الربوبية واعتقد
املتجسـدة يف و العظيمـة البـاهرة املـؤمنني أمـريواحلق ان شخصـية 

 مـامل يرتبـى املـؤمن للمبالغة يف شأنه نسانه وشخصيته تدفع اإلأحاديث
املؤمنني نفسـه أمريالرتبية االسالمية التي دعا اليها كتاب اهللا ورسوله و

الذين ساروا عىل نفس  صومنيعامل ئمةاأل بعده منه وخطبه وأحاديثيف 
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 . اخلط واملنهج
زنة هي التي حتفظ لكـل يشء قـدره وحتـول فان الرتبية االسالمية املتّ 
وهـو مـاورد ، تفسـدهأو  ضعف الدينالتي تُ  دون االنحرافات الفكرية

التـي استعرضـنا و ÷بيتـه أهـلو الكثرية عن رسول اهللا حاديثيف األ
كـالنقص  م هـواملبالغة يف احلب واالفراط فـيهفإن  ،ـىفيام مض بعضها

ينبغي ان لذا ، فكل يشء زاد عن حده صار ضده، مكانتهم والتفريط يف
 سـيام يف البيـتأهـل  وبيـان فضـائل حيفظ التوازن يف الرتبية والتعلـيم

 . التي تكتب عنهم الكتاباتأو  لذكرهماملجالس التي تعقد 
الظروف السياسية واالجتامعية التي مر هبـا الشـيعة مـن  واذا كانت 

هـل أ لهم يف موقـف املـدافع عـنتاالضطهاد الفكري والعقيـدي جعـ
ن قضيتهم كانت مثال صارخا يف املظلومية والدفاع عـن احلـق ألالبيت 

لمبالغة ل منابرهذه املجالس  تكون يكون مربرا ألن هذا الفإن  ،لدينوا
ترسـخ الوجـود  سـيام بعـد، ومنزلتهمامهم مقو شأهنم يف احلديث عن

 .÷بيتالأهل  ي امللتف حولالشيع
عىل الـنمط يف السـريواالبحاث  دراساتال جيوز ان تستمر ال كام انه

فـرض ة تواملكانيـ ةالزمانيـ اتفـالتغري، الدفاع عن الشـيعة من القديم
 اجلديـد املتناسـب مـع روح ثقـايفالطـرح الو التجديدرضورة نفسها ب
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طرحهـا عـرب  ولكـن البيتأهل  مدرسةل واص واملعتمدة عىل، العرص

تسـاعد  من امكانيات علمية الواقع املعارص ومافيه تالئم معباسلوب ي
 التي ديثةاحل عالميةالوسائل اال سيام وبعد توفر، عىل البحث والتحقيق

تطـورات ال هذهفإن  ،ى اطراف الدنياـاقصإىل  اتقل املعلومة يف حلظتن
ووضـعت مجيـع  زالت احلواجز بـني االمـماملسافات وأ بتقرّ  لميةعال

جـالس املذاهب واالجتاهات حتت الضوء املبارش ومل تعد حمصورة يف امل
يلــزم ان يكــون التثقيــف والرتبيــة ولــذا ، قــاءات اخلاصــةلالواملقفلــة 

للعقائد  صيلةذور األاجل يف حفظ ر اجلديدـمنسجام مع العص االسالمية
بحاث والدراسات املتعمقـة األ وعرب املتطورةساليب باألولكن  والقيم

 الذهب مع مرور الزمان يزداد تألقـا وهبـاءفإن  ،تقدم العلمياملناسبة لل
تطور الصياغة واسـاليب  عند وباخلصوصوارتفاعا يف قيمته ونفاسته 

تظهـر  صـيلةوكذا العقائد احلقـة والقـيم األ، راءـالبيع والشوالعرض 
الناس فإن  واالّ ، اليها مع مرور الزمان قيمتها وجوهرها وحاجة الناس

هنم م وسـيطرة اجلهـل واخلرافـة عليهـا فـأر هذه القـيحتجّ  حينام يرون
خـر الـديانات األ صاب ابناءأ ما همويصيبالدين أو  يرتكون املذهب

 .  بعد حتريفها وعدم قبول العقل ملعتقداهتا عراض عنهامن اهلجران واإل
اصـوهلا االوىل التـي اوىص إىل  الرتبية االسالمية عودينبغي ان ت ولذا
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شــيعة الجــالس مل تكــون هــي املوجهــة نالبيــت شــيعتهم واأهــل  هبــا
حتفـظ  هـي التـي تزنـةامل الرشـيدةرتبيـة الفإن  ،ومنتدياهتم ومدارسهم

 ملوضـوعيةحيث يلزم ان تراعـى الدقـة وا، البيت ومقامهمأهل  مكانة
فـال جيـوز لـبعض اخلطبـاء  ،مذهبيـةقضـايا فيام يطـرح مـن واهلدفية 

 دعـا اليـه الذيد احلوالشعراء واملنشدين يف هذه املجالس ان يتجاوزوا 
يعقلـه  بـام المكـانتهم  البيت فيبـالغون يف احلـديث عـنهم وعـنأهل 

احلديث عن القضايا اخلالفية بني املذاهب من خيوضوا يف أو  ،ونخراآل
 الــواقعي دراكاإلو، IQHعميــق للــدينالفهــم ان يكــون عنــدهم الدون 

عرفـة باملسـتو الثقـايف والعقـيل املو الوضاع االجتامعية والسياسـيةل
التطرف والغلو وتثري و تنشـر اجلهل أحاديثفيتحدثون ب، للمستمعني

املسـلمني مـن إىل  االحقاد والشحناء والكراهيـة يف النفـوس وتــيسء
يف هـذا ÷ هبيتـ أهلالنبي وخر بخالف وصايا اصحاب املذاهب األ

والطـرح  والرزانـة يف احلـديث وما اوصوا فيـه مـن احلكمـة املوضوع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) كأن يقول احد اخلطباء اجلهالء الذين ليس له حظ يف العلم سو حمفوظات يستعملها يف ١(
النعي يقول: (وما هو العرش ؟ ان هو االّ نعال ألهل البيت) من دون ان يفهم معنـى عـرش 

البيت ومكانتهم، واالعظم من ذلك ان يتحدث هبـذا املوضـوع عـرب  اهللا أو يعرف مقام أهل
القنوات الفضائية ليستغلها اعداء أهل البيت يف فضائياهتم وتكون وسيلة هلم لتشـويه صـورة 

 التشيع.



 ٣٢٥ .............................................................................. في األئمة الغلو
 . للعقائد

 : قالملسو هيلع هللا ىلص  رسول عن
 إال - حدثـه الذي وال هو ال - تفسريه يعلم ال بحديث ثحدّ  من« 

ثـارة إل(بمعنى انه سيكون سـببا  IQH»حدثه الذي وعىل عليه فتنة هو ما ناك
عقائــديا وال عقباهــا  حتمــد زعــات الاوالــدخول يف من ينخــرملشــاكل مــع اآلا

 .»)اجتامعيا
 حتملـه بـام إال أحـاديثي من متيأ حتدثوا ال«: قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول عن

 IRH»عقوهلم
 : قال×املؤمنني أمريعن و
، يعرفــون بــام النــاس حــدثوا! ؟ ورســوله اهللا يكــذب أن أحتبــون«

 ISH»ينكرون عام وأمسكوا
 : قال آخريف حديث ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عنو
   ITH»عقوهلم قدر عىل الناس نكلم أن مرناأُ معارش االنبياءنا إ«

مقام ومنزلـة  تناول عنتغفل  ال ان كام ينبغي عىل هذه املجالس ايضا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٢٠٦) ميزان احلكمة: ١(

 . ٢/٢٠٦) ميزان احلكمة: ٢(

 . ٢/٧٧) البحار: ٣(

 . ١/٨٥) البحار: ٤(
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ن ختصص جزء وأ، هل البيت ومكانتهمفضائل أ تناولكام ترسول اهللا 
 القلـوب ه لتتوجـهأحاديثو وسريته رسول اهللا عن فضائل احلديث من

 حبـه هواحلـبان يكون اذ ان من املفروض ، نشد اليهتتعلق به واليه وت
وانتجبـه اهللا الذي اصـطفاه  فهو، القلب بعد حب اهللا االول الذي يمأل

وهـو  ،عطاه املنزلة يف قلوب عبادهأو، عنده عظيمةال ملكانةورفعه هلذه ا
إِنَّ ﴿ كام صىل عليه هو ومالئكتـه واملحبة له مرهم بالصالة عليهأالذي 

وا اهللاَ  ـلِّمُ سَ يْـهِ وَ لَ ـلُّوا عَ نُـوا صَ ينَ آمَ َـا الَّـذِ ا أَهيُّ ىلَ النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ الَ مَ وَ
لِيامً   .IQH﴾تَسْ

ا مْ وَ نُـوبَكُ ـمْ ذُ ـرْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اهللاُ وَ بْكُ بـِ ْ بِعُوينِ حيُ اتَّ ِبُّونَ اهللاَ فَ نتُمْ حتُ لْ إِن كُ  هللاُ﴿قُ
يمٌ  حِ ورٌ رَّ فُ  .IRH﴾غَ

منـه قـدوة ومـثال يقتـدون بـه يف اعامهلـم  ان يتخـذوأل دعـاهموبل 
 :فقال يف كتابه الكريم واقواهلم وسريهتم ومجيع مناحي حياهتم

مَ  ﴿ الْيَـوْ ـو اهللاَ وَ جُ رْ ـانَ يَ ـنَةٌ ملَِّـن كَ سَ ةٌ حَ ـوَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ يفِ رَ انَ لَكُ دْ كَ لَقَ
ا ثِريً رَ اهللاَ كَ كَ ذَ رَ وَ  .ISH﴾اآلخِ

اكثـر  يف قلبـه هـو املعصومنيأو  ئمةحد من األحب أفمن وجد أن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .٥٦ ) سورة االحزاب:١(
 . ٣١) سورة ال عمران: ٢(

 . ٢١) سورة االحزاب: ٣(



 ٣٢٧ .............................................................................. في األئمة الغلو
وان ، رسـول اهللا ومقـام من حب رسول اهللا فليعلم انه مل يعـرف منزلـة

دا ه جمـدّ أحاديثـسـريته ولمراجعـة إىل  معلوماته ضئيلة عنه وانه حيتـاج
 مجيع حجـج اهللا هـم قـدوة واسـوة وان كان، وىلاالُ قدوة الليتخذ منه 

انَ ﴿ حسنة دْ كَ ـنَةٌ لـِلَقَ سَ ةٌ حَ ـوَ مْ أُسْ يهِ ـمْ فـِ ـو اهللاَ ـلَكُ جُ رْ ـانَ يَ ن كَ اليَـومَ مَ وَ
رَ  أمـر اهللا  ذيوالـ يف ذلك ولويةاألملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسولتبقى ولكن  IQH﴾اآلخِ

عـدا  عليـه الصـالةببالسـالم و واجبـة ومسـتحبة كل صـالة بذكره يف
كلـام ذكـرت  يف الـدعاء لـه والصـالة عليـه االذكار واالوراد املستحبة

 . الصالة
 انو، حبـهمن أبمعرفة للمحبوب تابع للق القلب وانشداده تعلّ فإن  

ه وه وسـمعوكثـرة مـا عرفـعـن  البيت انام هو ناتج أهلب الشيعةتعلق 
يف حني ، هبم تقد ارتبط مهبوقل تكون ولذا، من املنابر واملجالس عنهم

من العمق درجة ال ذاتإىل  عن رسول اهللا مل تبلغواملعرفة  علوماتاملان 
 . م عىل اجلميعذلك لكان رسول اهللا املقدّ  واملِ ولو عَ ، ئمةاأل يف معرفة

وخاصـة املتقـني  إمامواملؤمنني  أمري أحاديثوهذا ما جتده يف خطب و 
عــىل ذكــر رســول اهللا  ×حيــث تشــتمل معظــم خطبــه يف هنــج البالغــة

 .  هاأمرواصالح  ريةـودوره العظيم يف انقاذ البش واالشادة بعظمته ومنزلته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦) سورة ملمتحنة: ١(
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البيت  هليل ألحيتاج املؤمن املوا، جل الوصول هلذه الرتبية املتزنةوأل
 ائمتـه  ليميز بني ما ينطبق مع وصـايا سلوكه واقواله وافعاله راجعان ي

املوروث االجتامعـي والعـادات والتقاليـد وبني  ،هم وسريهتمأحاديثو
 IQHالتطـرف والتعصـبواملبالغـة  كثري مـن اي قد دخل فيهتوالالسائدة 

 هلأل الصادق واحلب الوالءحقيقة مع  وسلوكه منسجام هتعاملكون يل
التزامـا و ن يـزداد معرفـة هبـمأبمعنـى ، ولكن بطريقة عقالئيـة البيت

ويبتعد عن ، سوة يف احلياةويتخذ منهم قدوة وأ، بتعاليمهم ووصاياهم
للمحبة من خالل التعصب واملغاالت واثارة املشـاكل  املظاهر الشكلية

 .  الواردة يف هذا املجال حاديثكثر األوما أ، واالضغان
 :  قال × احلسني بن عيلزين العابدين  ماماإل عن

 .  IRH»علينا شينا صار حتى لنا حبكم زال فام، االسالم حب أحبونا« 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

قول بعـض الشـيعة يف  يف اكثر من جمال، ومنها) حيث يالحظ ذلك يف التعامل االجتامعي ١(
بعض البلدان عندما هيم باالنصــراف: يـاعيل، وال يقصـد هبـا اهللا العـيل القـدير أو السـميع 

وهو ماال معنـى  او االشارة اىل حفظه ورعايته،وانام يقصد هبا االشارة اىل امري املؤمنني البصري
من فرتات سياسية طغى عليها حماربة التشيع فكـان هـذا  ءنايش و تقليدوانام ه ،عند الوداع له

، وهو ما جتاوزه الزمن وخالف املسنون يف الوداع الشعار يرفع كعالمة عىل الوالء ألهل البيت
خر يف الشعائر والتقاليد الناشئة من االعراف االجتامعية والتـي هناك بعض املامرسات األو

 من قريب أو بعيد.  لعرف الدينيقد يكون بعضها العالقة له اصال با

 . ٣٣٢-٤٦/٧٣) البحار: ٢(



 ٣٢٩ .............................................................................. في األئمة الغلو
انكـم  بمعنى، عنه خيرجكم وال االسالم رعـلش موافقا يكون حبا أحبوناأي (

 وعيبـا شـينا رتمـفصـ، بـه نرىض ال ما فينا قلتمف فيه واملبالغة يف حبنا أفرطتم قد
 . )قوالمن األ إلينا تنسبون بام الناس يعيبوننا حيث علينا
 :  انه قال × الباقر اإلمامعن و
 يرجع، الوسطى النمرقة كونوا ـ حممد آل شيعة ـ الشيعة رـمعش يا« 

 . التايل بكم ويلحق، الغايل إليكم
 ؟ الغايل ما، فداك علتجُ : األنصار من رجل له فقال

 ولسـنا منا اولئك فليس، نفسناا يف نقوله ال ما فينا يقولون قوم: قال 
 . منهم

 ؟ التايل فام: السائل قال 
 الـنمطيمثل  بمعنى انه( عليه جرؤي اخلري يبلغه، اخلري يريد املرتاد: قال 

عـىل  حلات اال انه ليسايف طلب اخلريات وعمل الص الساعني الناس البسيط من
  .)اخلطأوالصحيح  نيب به يميز ان الذي يستطيع الالزم العلم والوعيمن  درجة

 : ×فقال علينا أقبل ثم 
 اهللا عـىل لنـا وال، قرابة اهللا وبني بيننا وال، براءة اهللا من معنا ما واهللا« 

ه تنفعـ هللا مطيعـا منكم كان فمن، بالطاعة إالّ  اهللا إىل بتقرّ ن وال، ةحجّ 
 .  IQH»ه][طاعت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/١١٤) الكايف: ١(
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 :  قال × الصادق اإلمامعن و
 تكونـوا وال، زينـا لنـا كونوا، إلينا سبتمن قد إنكم الشيعة معرش يا« 

 .  IQH»شينا علينا
 : ×قال  آخريف حديث عنه و
 نيـرو لو واهللا أما، إليهم ضنايبغّ  ومل الناس إىل حببنا عبدا اهللا رحم« 

 اسـتطاع ومـا ،)حاديـثوا هبذه األعتزّ ألأي (به أعز  لكانوا كالمنا حماسن
 التشـكيكيء من ـبشاحلديث  يعلق عىلأي (. ءبيش عليهم ]قيعلّ [ نا أحد

 . IRH)االساءةأو 
 : قال يف وصية لشيعته × الصادق عنو
 مـا هلم يظهر بأن، وإلينا نفسه إىل الناس مودة استجرّ  عبدا اهللا رحم«

 . ISH»ينكرون ما عنهم ويكفّ  يعرفون
 : لشيعته قال × اهلادي اإلمام عنو
، مـودة كـل إلينـا واجـرّ ، شـينا تكونـوا وال زينـا وكونوا اهللا اتقوا«

 . ITH»قبيح كل عنا وادفعوا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 (الشني: العيب والتشنيع).  ٦٥/١٥١) البحار: ١(

 . ٥/١٥١) ميزان احلكمة: ٢(

 . ٦٨/٣١٠) البحار: ٣(

  .)الرعديف سورة ١٦ية آية هي واآل( ٥/١٥١) ميزان احلكمة: ٤(



 ٣٣١ .............................................................................. في األئمة الغلو
 : قال× العسكري احلسن وعن

ــ«  ــان راطـالص ــدنيا يف رصاط، رصاط ــراآل يف رصاطو ال ــا، ةخ  فأم
 الغلو حد يبلغ الأي ( الغلو عن رـقصُ  ما فهو: الدنيا يف املستقيم الرصاط

 يف مقامهم وارتفع حجج اهللا وضعأي ( التقصري عن وارتفع ،)يف االشخاص
 الباطـل من شىءإىل  يعدل فلم ستقاماو ،)حقهم ومنزلتهم يف عن التقصري

 خراآل والرصاط ،)واالعتدال فلم يمل يمينا وال شـامال عىل اهلداستقام أي (
 راطـالصأي ( اجلنةإىل  املؤمنني طريق هو )ةخرراط املستقيم يف اآلـالصأي (

 النـار غـريإىل  وال النـارإىل  اجلنـة عن يعدلون ال )اجلنةإىل  الذي يقودهم
راطـالص هذا عىل استقام فمن، متفاوتون ذلك يف والناس، اجلنة سو 

 اجلنـة دخلو مستويا ةخراآل رصاط عىل مرّ  سلوكه عودوت) يف الدنياأي (
بمعنى من كان قد استقام اعتقادا وعمال عىل الطرق الصحيح فانه يـدخل ( اآمن

البيـت أهـل  من كـان قـد انحـرف عـن رصاطواما  ،اجلنة من دون عناء ومشقة
 . IQH»)ومقامه وتعاليمهم فانه يطول حسابه

 م عىل اظهـار العبوديـة هللايف سلوكهم وافعاهل÷ ئمةولذا حرص األ
 . رشكاء هللا يف خلقهأو  رباباء يوحي باهنم أوالرباءة من كل يش

حـد حـني قـال لـه سـدير وهـو أ× الصـادق ماميف احلديث عن اإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٩٦) هنج الرباعة: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣٣٢

أي ( قرآنـا علينـا بـذلك يتلـون، آهلـة نكما يزعمون قوما إن: اصحابه
ضِ : )ية التالية من القرانيستدلون باآل َرْ يفِ األْ ء إِلَـهٌ وَ ـامَ ي يفِ السَّ وَ الَّـذِ هُ إِلَـهٌ ﴿وَ

كِيمُ ال وَ الـحَ هُ ﴾وَ لِيمُ   .عَ
 وشـعري ودمـي وحلمي وبرشي وبرصي سمعي سدير يا«: ×فقال

 ديـن عـىل وال دينـي عـىل هـؤالء ما، منهم اهللايء وبر، براء هؤالء من
 . عليهم ساخط وهو إالّ  القيامة يوم وإياهم اهللا جيمعني ال واهللا آبائي

 بـذلك علينـا يقـرؤون رسل أنكم يزعمون قوم وعندنا: سديرفقال 
لُـونَ  قرآنا مَ عْ امَ تَ ـاحلاً إِينِّ بـِ لُـوا صَ مَ اعْ نَ الطَّيِّبَـاتِ وَ لُوا مِ لُ كُ سُ َا الرُّ ا أَهيُّ  ﴿يَ
لِيمٌ   . IQH﴾عَ

 ودمـي وحلمـي ريـوبش وشعري وبرصي سمعي سدير يا: ×فقال
 عـىل وال دينـي عـىل هؤالء ما، ورسوله منهم اهللا وبرئ براء هؤالء من

 سـاخط وهـو االّ  القيامـة يـوم وإيـاهم اهللا جيمعنـي ال واهللا آبـائي دين
 . عليهم

 ؟ نتما فام: سدير قال 
ــال  ــزّ  نحــن: ق ــم انخ ــن، اهللا عل ــرأ ترامجــة نح ــوم نحــن، اهللا م  ق

 نحـن، معصـيتنا عـن وهنـى بطاعتنا وتعاىل اهللا تبارك مرأَ ، معصومون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥١) سورة املؤمنون: ١(



 ٣٣٣ .............................................................................. في األئمة الغلو
 . IQH»رضاأل فوقو السامء دون من عىل البالغة احلجة

عـن  ئمـةه األالتـي تنـزّ  كثرية يف كتبنا الروائية حاديثومثل هذه األ
التي وضعت يف بعـض الكتـب  حاديثاأل عقليُ  ولذا ال، مقام الربوبية

الكلـامت التـي تـوحي  تشـتمل عـىلوالتـي املـؤمنني  أمـريعىل لسـان 
تفسـري منحـرف عـن معناهـا بعـد ذلـك ب ماماإل رهاـبالربوبية ثم يفس

وحاشاه ذلك ، الضحك عليهمأو  الظاهري وكأنه يريد تشكيك الناس
 . م عىل رشيعتهوالقيّ  وهو سيد البلغاء وحجة اهللا

التـي وردت فيهـا هـذه  تطرفـةالكتـب امل نوعيـة وبغض النظر عن 
 الروايـات وتفسـريها الذي يقـرأفإن  ،املتهافت الروايات وعن سندها

يعلـم يقينـا ان هـذه الروايـات اهري عن معناها الظ املنحرف الباطني
، منهاروا حذّ  وهي من ضمن الروايات التي، البيتأهل  مدسوسة عىل

البيت وليس القصـد رفـع مقـامهم  هلة ألوان القصد منها هو االساء
املتقـني كـام يف الروايـات  إمامملوحدين ومع سيد ا خصوصاومنزلتهم 

 : التالية
 مـن مجاعـة وعنـده املسـجد يف قاعـدا كان × املؤمنني أمري نا روي

 كالمي إن وحيكم: هلم فقال، املؤمنني أمري يا حدثنا: له فقالوا، أصحابه
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: قال، حتدثنا أن من البد: قالوا، العاملون إالّ  يعقله ال مستصعب صعب
 حيـيأ الـذي أنا، فقهرت علوت الذي أنا: فقال الدار فدخل بنا قوموا

!  كفـر: وقـالوا فغضـبوا، والباطن والظاهر واآلخر االول أنا، ميتأو
 فاستمسـك، علـيهم استمسـك بـاب يـا: للباب × عيل فقال، وقاموا
 ال مستصـعب صـعب كالمـي إن: لكـم أقـل أمل: فقال، الباب عليهم
 علـوت الـذيأنـا : قـويل أمـا، لكـم رسـافـ تعالوا؟ العاملون إال يعقله

 بـاهللا آمنـتم حتـى فقهـرتكم السـيف هبذا علوتكم الذي فأنا، فقهرت
، البدعـة ميتأو السنة حييأ فأنا ميتأو حييأ أنا: قويل وأما،ورسوله

 أنـا: قـويل وأمـا، وأسـلم بـاهللا آمـن من أول فأنا االول أنا: قويل وأما
 أنـا: قـويل وأمـا، ودفنـه ثوبـه ملسو هيلع هللا ىلص يالنب عىل ىسجّ  من آخر فأنا اآلخر

 عنـا فرجـت: قـالوا، والبـاطن الظاهر علم عندي فأنا والباطن الظاهر
 .  IQH»عنك اهللا فرج

واالســلوب ، تـدل عـىل املسـتو السـطحي ملؤلفهـافهـذه الروايـة 
سخافة عقل واضـعها فهـو تـارة يصـور املستعمل يف الرواية يدل عىل 

اجللـوس  املؤمنني كاحد الشقاوات الذي يفـرض عـىل السـامعني أمري
واحد مـنهم  ره وكأنهخر يصوّ أو، واالستامع بغلق االبواب باملعجزة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .٤٢/١٨٩) البحار: ١(
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جـالس وكأنـه كـان ) البد وان حتدثنا( كقوهلميفرضون عليه احلديث 

ثـم ، التافهة حاديثيشاركهم اخلوض يف األأو  رب النركيلة معهمـيش
: وكأنه من البلطجية حني يقول هلـم ماماالسلوب الذي يتحدث به اإل

فحاشـا ) كمقهرتكم بالسيف رغام عـنأي ) (الذي علوت فقهرتأنا (
به رسول اهللا ن ادّ ومَ  وسيد العقالء املعصوم وهو فصيح البالغاء ماملإل

 والقصـة، الفض رف هبذا االسلوبـيتصّ أو  ثحدّ تان ي، به اهللالذي ادّ 
 . التعليق عليها حاجة للتفصيل يف ال واضحة الركاكة والتلفيق بكاملها

االدعـاء اضـيف هلـا بشكل خمتلف و آخرنقلت يف مصدر  اويبدو اهن
 : كام يف الرواية التالية× الباقر ماملإلمنسوب  بان تفسريها

 

 جـامع يف خطـب × املـؤمنني أمري إن: الشريازي بكر يبا كتاب من
 املؤلـف حيـث يـورد(. .واملسـلمني املؤمنني معارش: فيها فقال البرصة
 / ان كانت هلا حقيقة/العبارات التي ربام كانت يف اصل اخلطبة  بعض

ننقله كام هو من  النص التايلإىل  ربعة اسطر ثم ينتقلأتتجاوز  والتي ال
 : دون تعليق

 

، عيوهنـا وفجرت، جباهلا رسيتوأ IQHأرضها دحوت أنا: × وقال«
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

لِ  يةادعاء الربوبية التي وردت يف اآل بمعنى) ١( األَرضَ بَعدَ ذَ ا ﴿وَ اءهَ ا مَ نْهَ جَ مِ رَ ا أَخْ اهَ كَ دَحَ
ا﴾  اهَ سَ بَالَ أَرْ اجلِ ا وَ اهَ عَ رْ مَ  . )٣٠سورة النازعات: (وَ
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 وأنشـأت، ثامرهـا وأطعمـت، شـجارهاا وغرسـت، هنارهاا وشققت
، شمســها وأضــحيت، برقهــا رتونــوّ ، رعــدها ســمعتاو، ســحاهبا

 القمقام البحر وأنا نجومها ونصبت، قطرها وأنزلت، قمرها وأطلعت
 وأرشقـت، فيهـا الفلـك جواري وأنشأت، أطوادها نتوسكّ ، الزاخر

، منـه يـؤتى الذي وبابه، IQH اهللا وقلب، وكلمته اهللا جنب وأنا، شمسها
 وعـىل ويب، املحسـنني وأزيد خطاياكم لكم أغفر سجداً  الباب ادخلوا

 والظـاهر واآلخـر االول وأنـا، املبطلون يرتاب ويفّ ، الساعة تقوم يدي
ثـم يضـيف الكتـاب هـذه العبـارات  !.علـيم يشء بكلأنا و والباطن
 مبارشة

 وذريتي أنا: يقول ،)أرضها دحوت أنا(. IRH×الباقر عن ذلك رشح 
 مـن ئمـةاأل يعنـي :)جباهلـا أرسـيت وأنا(، إليها يسكن التي رضاأل

 :)عيوهنـا وفجـرت(، هبـم إال تقـوم ال التي الرواكد اجلبال هم ذريتي
 :)أهنارهـا وشـققت(، لسانه عىل جرو قلبه يف ثبت الذي العلم يعني
 :)شـجارهاا غرسـت أناو(، نجا هبا متسك من الذي انشعب منه يعني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

حد من املعصومني هذا التعبرياملنحرف (قلب اهللا) والذي يوحي بالتجسيد أ) ومل يستعمل ١(
 هللا سبحانه وبالقدرة عىل االحالل مكانه وهو كفر رصيح. 

 ) الرشح هو جزء من الرواية فنحن ننقل الرواية كام هي يف املصدر. ٢(



 ٣٣٧ .............................................................................. في األئمة والغل

 وأنـا(، الزكيـة عامهلـما يعنـي :)ثامرها وأطعمت(، الطيبة الذرية يعني
 :)قطرهـا أنزلـت أنـا(، ببنائها استظل من ظل يعني :)سحاهبا أنشأت

، احلكمة من يسمع ملا يعني:) رعدها أسمعت وأنا(، ورمحة حياة يعني
 :)شمسـها وأضـحيت(، الـبالد اسـتنارت بنـا يعني :)برقها ونورت(

 املهـدي يعنـي :)قمرها وأطلعت(، ساطع نور عىل نور منا القائم يعني
 وأنـا(، بنورنـا ويستضاء بنا هيتدي :)نجومها نصبت وأنا(، ذريتي من

 وحـاكم العلـامء وعـامل ئمـةاأل إمـام أنـا يعني :)الزاخر القمقام البحر
 يفـيض البحـر نا كـام إيل يعـود ثم علمي يفيض، القادة وقائد احلكامء

 جـواري أنشـأت وأنـا(،اهللا بـإذن إليـه يعود ثم رضاأل ظهر عىل ماؤه
 نتســكّ و(، منــي اهلــد وأئمــة اخلــري أعــالم: يقــول ،)فيهــا الفلــك

 جنب وأنا(، الضاللة اصول أقتلو الفتنة عني فقأت: يقول، )أطوادها
 :)اهللا بـاب وأنـا(،اهللا علـم رساج أنـا يعني :)اهللا قلب وأنا وكلمته اهللا

) السـاعة تقـوم يدي وعىل يب( وقوله، له غفر اهللا إىل يب توجه من يعني
 املقــام ويل املــؤمنني ذريتــي يف اهللا رـينصــ القيامــة قبــل الرجعــة يعنــي

 .  IQH»املشهود
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ــا ملقــام اإل ة الشــامخ وجهــال مامــان مثــل هــذا الكــالم يعتربتوهين
وهو يشابه قول نمـرود الـذي ، زلتهم الربانية التي وضعهم اهللا فيهانبم

 كثـر موضـوعيةبل ان كالم نمرود أ، ميتأحي وأنا أ× براهيم قال إل
 وذلك وتأويلمن دون تفسري يتعلق باملوت واحلياة حقيقةكان نه أل منه

وقتـل  ،طلق رساحـهفأباملوت  عليه قد حكم نسانإلاحلياة حينام وهب 
 ملو، ليثبت ان املـوت واحليـاة بيـده ذنب من دونكان يتمتع باحلياة آخر

املنحرف هلذه الرواية واشباهها من  تفسريالتأويل ومثل هذا الإىل  حيتاج
 . الروايات املجعولة

 التـي ال الباطنيـةات التفسـريمن التعابري ذات بل لو فتح هذا الباب 
لكان باستطاعة اجلميع ان يستعملوا هذه  الظاهري عالقة هلا باملصطلح

معنـى فال يبقى بعدئذ معنى للـدين وال  املصطلحات املتعلقة بالربوبية
 . الظاهري للكالم

 :  املنهومني باكل الطعام ان يقول حدمثال أل يمكنف
نا ال اُبقـي وال أ، ا قاعا صفصفانا الذي يذرهأ، خرنا اآلأ، ولنا األأ 

نـا عـىل أو، يشء ال خيفى عـيلّ  ناأ، حاط بكل يشء علامأنا الذي أ، ذرأ
، هنـم يكيـدون كيـداأ، نه لقول فصل وما هـو بـاهلزلأ، كل يشء قدير

بـل نقـذف بـاحلق عـىل ، مهلهم رويـداأفمهل الكافرين ، كيد كيداأو



 ٣٣٩ .............................................................................. في األئمة الغلو
 . الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق

 : التفسري التايل يقصد بذلكثم 
، كـلة يف األشـهيالة كل الطعام لشـدّ أمن يبتدأ بول أيعني ول ألنا اأ

ر من يقوم منآ ىيعن خراآل ناأو  انـأو، منهـا املائدة لكثـرة مـا يأكـل خِ
ة سـفرياكل كل ما عىل املائـدة فيـذرها أي ، الذي يذرها قاعا صفصفا

بقي شيئا مـن االشـياء ال اأي  ابقي وال اذر انا ال، واين فارغةأو جرداء
اين احطـت أي  الذي احاط بكـل يشء علـام أنا، أكلتهعىل املائدة االّ و

عـىل كـل يشء  أنـاو، يشء منهـا بجميع املاكوالت فال خيفى عـيلّ  علام
الكـالم  اان هـذأي  انه لقول فصـل، عىل اكلها مجيعا قادر أناأي قدير 

 والئماصـحاب الــان أي ا اهنـم يكيـدون كيــد، شـك فيــه صـحيح ال
كيـدهم  انأي واكيـد كيـدا ، يكيدون له لشدة ما ياكـل مـن طعـامهم

أي مهـال  فمهـل الكـافرين، للطعـام يتوشـهو يلاككثرة مام أضعيف 
اكـل  ين كيـفيـروويف االكـل  املفتوحة ييتشهامهلهم حتى يشاهدوا 

 !!!. لباطل كان زهوقاافإن  عندهم فيتبني هلم احلق من الباطل
وهذي كهذي املعتوهني عندما يربط  فارغة سفسطةا الكالم هو هذف

ع واحـد واذا كـان الكـالم مرتبطـا بموضـ هذا، حرفهبذا التفسري املن
كام  ويل الكالم مرتبط بموضوعات خمتلفةاما اذا كان تـأ، مثال كالطعام
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 حيـث يمكـن، كارثـة مـرهو احلال يف الروايات السـابقة فسـيكون األ
 . كتابأو  بال حسابتأويل الكالم والتالعب به كيفام يريد  للمتكلم

التي تتالعب بكلامت القران الكريم  تفسريات امللتويةهذه ال فان مثل
اسـتهزاء بكتـاب اهللا وتوهينـا  يف احلقيقـة وبمصطلحات الربوبية تعـدّ 

نـاس وان املتحـدث هبـا انـام يسـتخف بعقـول ال، ة الربانيةمامملقام اإل
حـديث لكونــه  يبــأم قبـوهلذاجتهم وبســاطتهم لويضـحك عــىل سـ

هم أحـاديثيف ÷ ئمـةوهذا ما حذر منـه األ، حد املعصومنيمنسوب أل
 . يف فصوله املختلفة توضيح بعض منهاالكتاب عىل  هذا والتي اشتمل

بعـض أو  ئمـةهذه الروايات التي تستفيد من بعض كـالم األ مثالأف
 تتواجد، منحرفتدخلها ضمن حديث موضوع وعباراهتم الصحيحة 

 كام يف الرواية التالية والتي ينبغي احلذر منها املذهبيةأو  يف كتبنا احلديثية
   واية السابقة ولكن بطرح جديدروالتي هي شبيهة بال

 نـاأو صـبحتأ: فقـال؟ صـبحتأ كيـف: × ؤمننياملـ أمريسئل « 
 االول أناو، رـالبش خري ويص ناأو، عظماأل والفاروق، كرباأل الصديق

 عـني أنـاو، علـيم ءيش بكل أناو، الظاهر وأنا الباطن أناو، اآلخر أناو
 ونحـن، اهللا بـدعُ  بنـا، املرسـلني عـىل اهللا منيأ ناأو، اهللا جنبأنا و، اهللا

 . موتأ ال حيّ  ناأو، ميتأ أناو، احيي أناو، وسامئه رضهأ يف اهللا خزان
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 . قوله من االعرايب فتعجب

 آخر اآلخر أناو، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا برسول آمن من أول ولاأل أنا: ماماإل فقال 
 البـاطن أنـاو، االسـالم ظـاهر الظاهر أناو، حلده يف كان املّ  فيه نظر من

 فـإين علـيم ءيش بكـل أنـاو ،(وكأن العلم خيزن بـالبطن) العلم من بطني
 عـىل عينه فأنا اهللا عني فأما، به فأخربين نبيه به اهللا أخرب يشء بكل عليم

 مـا عـىل ريتـحسـ يا: نفس تقول فأن اهللا جنب وأما، والكفرة املؤمنني
 لنبي) اهللاأي ( جيز ومل، اهللا يف طفرّ  فقد يفّ  طفرّ  ومن، اهللا جنب يف فرطت

تأمـل يف ( النبيـني خاتم سمي فلذلك ملسو هيلع هللا ىلصحممد من خامتا يأخذ حتى نبوة
 خـزان انوأ، الوصيني سيد أناو النبيني سيد حممد ،)هذا التفسري العجيب!

 وأنـا، صـادق بقـول ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسـول منـاعلّ  ما علمنا فقد، هأرض يف اهللا
 لقولـه مـوتأ ال حـي وأنـا، البدعـة اميت وأنا، اهللا رسول سنة احيي
مْ  الَ وَ ﴿: تعاىل ـِ هبِّ نـدَ رَ يَـاء عِ ـا بَـلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اهللاِّ أَمْ تِلُواْ يفِ سَ ينَ قُ بَنَّ الَّذِ سَ ْ حتَ

قُونَ  زَ رْ  .  IQH»﴾يُ
فهذا الطرح يستفيد من عبارات صحيحة ولكن يضيف هلا اضافات 

 أمـريالشـك ان ف، منحرفة خترجهـا وحترفهـا عـن مسـارها الصـحيح
جـاء ذلـك يف عـدد  املؤمنني هو الصديق االكرب والفاروق االعظم كام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٩/٣٤٧) البحار: ١(
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÷ آبائـه عـن عـىل بـن حممـد جعفر يبا عن اوردم من الروايات ومنها
 :  قالحيث 
 فإنـه) عليـا يعنـي( االنـزع هـذا بحجـزة خذوا«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال
 هـداه حبها من، والباطل احلق بني يفرق وهوالفاروق، االكرب يقالصدّ 

   .IQH»اهللا حمقه عنه ختلف ومن، اهللا بغضها بغضها ومن، اهللا
اهللاِ ﴿: تعاىل قوله قله ابن عباس يف تفسريومان نُـوا بـِ ينَ آمَ الَّذِ ـلِهِ وَ سُ رُ وَ

مُ  لَئِكَ هُ ﴾أُوْ يقُونَ دِّ  هو طالب أيب بن عيل األمة هذه صديق«: قال IRHالصِّ
 .  ISH»عظماأل والفاروق كرباأل الصديق

مر اهللا مـن وانه القائم بـأ، املؤمنني قد ورث علم رسول اهللا أمرين وا
ولكـن مثـل ، ئمةاأل موضوع علم ايضا عن حتدثت الرواياتكام، بعده

الـذي  ومثـل هـذا الطـرح، والسقيمةهذا اخللط بني املعاين الصحيحة 
باسـتعامل وخاصـة املـؤمنني أمـري ال يوجد يف كـالم ، حو الغلويدفع ن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ويالحظ ان احلـديث اليقـول (االنـزع البطـني) كـام هـو وارد يف  ٢٣/١٢٩) البحار: ١(
فة، فلم يكن عند اإلمام بطنة، ومـن ايـن تاتيـه البطنـة واكلـه القطعـة × األحاديث املحرّ

الصغرية من اخلبز اليابس؟ واألدهى ان حياول البعض تفسري ذلك فيقول ان بطنـه ملئـت 
 ن وليس يف الراس! علام وكأن العلم يكون يف البط

 .  ٢٣/١٢٩) البحار: ٢(

 .  ٣٤/٢١٥) البحار:٣(



 ٣٤٣ .............................................................................. في األئمة الغلو
من كلـامت العبوديـة والتـذلل هللا متاما بل نجد عكسه ، كلامت الربوبية

مثال ه التأكيد عىل انه عبد اهللا من أأحاديثقواله وأد يف عدد من حيث ور
 : الروايات التالية

   IQH»اهللا رسول وأخو اهللا عبد أنا« *
 أحـد يقوهلـا وال قـبيل أحد يقلها مل ،اهللا رسول وأخو اهللا عبد أنا« *

   IRH»كذاب مفرت إال بعدي
 : عامله الذين جيبون اخلراج قال فيهإىل  ومن كتاب له

   ISH»..بعد أما: اخلراج أصحاب إىل املؤمنني أمري عيل اهللا عبد من« *
 : قال فيه الكوفة أهل إىل األرحبي سلمة عمربن معله  كتاب ومن

 .  ITH»..كعب بن قرظة إىل املؤمننيأمري اهللا عبد من« *
 : ه مرص قال فيهملالك االشرت حني والّ  ماماإل الذي كتبه عهدالويف 

ا« * ذَ ا هَ ب بِهِ  رَ أَم مَ ٌّ  اهللاِ دُ عَ ـيلِ ـريُ  عَ نِنيَ ؤاملُـ أَمِ كَ  مِ الـِ ثِ ـلـا بْـنَ  مَ ارِ  حَ
َ ألَشا ه يفِ  رتَ هِ عَ نيَ  هِ إِلَي دِ هوَ  حِ    IUH»..مِرصَ  الّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤١/٢٢٤) البحار: ١(

 . ١٠/٣٧٨) البحار: ٢(

 . ٣/٥٩) هنج البالغة: ٣(

 .١١/٤٢) مستدرك الوسائل: ٤(
 . ٧٤/٣١٤) هنج البالغة: عهده ملالك االشرت ، البحار: ٥(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣٤٤

بى تـأ الغلـو سليم هللا ونفيتالو لطاعةيف ا املؤمنني أمري ان كلامت بل
 : هعن التالية ةكام يف الرواي هذا االسلوب

، الصـديقني سيام سيامهم، الئم لومة اهللا يف تأخذهم ال قوم ملن إينو«
 بحبـل متمسـكون، النهـار ومنـار الليـل عامر، األبرار كالم وكالمهم

، يعلــون وال يســتكربون ال، رســوله وســنن اهللا ســنن حييــون، القــرآن
 .  IQH»العمل يف وأجسادهم، اجلنان يف قلوهبم، يفسدون وال واليغلون

فهو مايبني مد عظمة اهللا بتعريف اليف هنج البالغة من  ×اما ماقاله
 التعبـرياحلـديث وريه يف ممـا يقـل نظـ باهللا ومـد توحيـده لـه معرفته

 :  IRHالبالغة هنجمن  كام يف املقتطفات التاليةوالبالغة واملضمون 
 : انه قال ×املؤمنني أمريعن 

 األوهـام عليـه تقـع ومل، مشـبها فيكـون بتحديد العقول تبلغه مل« ¢
 ISH» ممثال فيكون بتقدير

 وحجـب، وجـوده إالّ  نـالت أن األوهـام أعجـز الـذي هللا حلمدا« ¢
 .  ITH»والشكل الشبه من امتناعها يف ذاته تتخيل نا العقول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٩٢) هنج البالغة: خطبة١(

 . ٢/٢٢) هنج البالغة: ٢(

 . ٢/٣٢) هنج البالغة: ٣(

 . ٤/٢٢١) البحار: ٤(



 ٣٤٥ .............................................................................. في األئمة الغلو
 .  IQH»الفطن حدس يناله وال، اهلمم بعد يبلغه ال الذي اهللا فتبارك« ¢
 مل، بمحـارضة ال املرائـي لـه وتشهد، بمشاعرة ال األذهان تتلقاه« ¢
 IRH»هبا هلا جتىل بل، األوهام به حتط
 تأخـذك ال، قيوم حي أنك نعلم أنا إال، عظمتك كنه نعلم فلسنا« ¢
 ISH»برص يدركك ومل، نظر إليك ينته مل، نوم وال سنة

 حـريّ  مـا، كربيائه وجالل، سلطانه آثار من أظهر الذي هللا احلمد« ¢
 عـن النفـوس مهـاهم خطرات وردع، قدرته عجائب من العقول مقل

 .  ITH»صفته كنه عرفان
 : قال؟ ربك عرفت عندما سئل بام× املؤمنني أمريوعن 

 ؟ نفسه عرفك وكيف: له قيلف. نفسه عرفني بام«
ــالف  ــبههت ال: ×ق ــورة ش ــس وال، ص ــاحلواس حي ــاس وال، ب  يق

 .  IUH»بالناس
والتعظـيم هللا  يف التوحيد÷ البيتأهل  أحاديثوهكذا ايضا كانت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٢٩١) الكايف: ١(

 . ٢/٨٥) هنج البالغة: ٢(

 . ٦/١٧٨) ميزان احلكمة: ٣(

 . ٧٤/٣١٤) البحار: ٤(

 . ٦/١٧٣) ميزان احلكمة٥(
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   .سبحانه
 العقـول عجزت«: قال بعض أدعيته يف × العابدين زين اإلمام عنف
 سـبحات إىل النظـر دون األبصـار رتـوانحس، مجالك كنه إدراك عن

ــك ــل ومل، وجه ــق جتع ــا للخل ــك إىل طريق ــالعجز إال معرفت ــن ب  ع
 .  IQH»معرفتك
 كنـه بلغيُ  أن من وأعظم وأجل أعىل اهللا إن«: ×الكاظم إلماموعن ا

 .  IRH»ذلك سو عام وكفوا، نفسه به وصف بام فصفوه، صفته
 .  ISH»خلقه وبني بينه تفريق كنهه«: قال×  الرضا اإلمامعن 

فكل ما موجـود صفة من صفاهتم أي يشبه خلقه يف  (بمعنى ان اهللا سبحانه ال
 . )عند خلقه غري موجود عنده عىل االطالق

يف التوحيـد  من روايات املؤمنني أمريولو تعقب الباحث ما ورد عن 
 وصـافواأل مـن هـذه العبـاراتكبـريا  عـددااهللا لوجـد  ويف صفات

وال جيد تعبـريا واحـدا ، ومعناها التي تعطي الربوبية حقها حاديثواأل
يدع جماال للشك  مما ال، التي فيها الرشك والكفر وصاف السابقةمن األ

املـؤمنني  أمـريعىل  هي مكذوبةالتي توحي بالغلو ان الروايات السابقة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٥٠/  ١٩) بحار األنوار: ١(

 . ١٠/٣٧٨) البحار: ٢(

 . ١٧٨/  ٦) ميزان احلكمة: ٣(



 ٣٤٧ .............................................................................. في األئمة الغلو
 وان قصــدها هــو االســائة اليــه واىل الشــيعة ليســهل اهتــامهم بــالغلو

 . خرملذاهب األيك يف مذهبهم عند املسلمني من اكوالتش
 

البيت وجتردهم عـن أهل  خر التي تفرتي عىلومثلها الروايات األ
الـذي  حيـث يلحـظ بوضـوح الـدس والتحريـف يةنسانطبيعتهم اإل

 اهنم اال اهنـصحيحة بعنوان املدح هلم واعالء شأيضاف اىل الروايات ال
 التي تنطبق عـىل امـامهموجتعلهم حمال للسخرية يسء اليهم ت الواقع يف

املجعول وليس امامنا املعصوم الذي اصطفاه اهللا وجعله قدوة للعـاملني 
 : يف الرواية التالية كام

 

 أيب عـن أبيـه عـن فضـال بـن احلسـن بن عيل عن اهلمداين أمحد عن
 أعلـم يكـون ،عالمـات مـاملإل: قال × الرضا موسى بن عيل احلسن
 النـاس وأشـجع النـاس وأحلـم النـاس وأتقى الناس وأحكم الناس

( ثـم سـيبدأ ،مطهـرا ويكون خمتونا ويلد، الناس وأعبد الناس وأسخى
 يديـه بـني مـن يـر كـام خلفه من وير السدس فيام سيأيت من احلديث )

او ير بغـري  االمام واثنان من اخللف اثنان من سهلالمام اربعة اعني يف رأ(وكأن 
االمـام لـيس لـه  (بمعنـى ان لظـ له يكون وال ،)!مثال من جلدة رأسه  عينيه

 خيرتقهـا الضـوء فـال ثانيـة مكون من مادة جسده  نوا ريةـاخلواص البدنية البش
 رافعـا راحتيـه عىل وقع امه بطن من رضاأل إىل وقع وإذا .)يكون له ظل



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣٤٨

املعروف هو ان خروج الطفل يكون مـن جهـة ( حيتلم وال بالشهادتني صوته
يسـقط عـىل االرض ولتقـوم بعـده متسكه االيدي احلانية عليه لئال الراس حيث 
 خـروج رسي الذي كان يتناول الطعام مـن خاللـه ومل نسـمع انـبقطع احلبل ال

الطفل كالسمكة التي اليمكن مسـكها باليـد فتقـع عـىل االرض وبشـكل فنـي 
عـىل االرض وال ادري هـل كـان رافعـا راسـه  كفيـه واضـعاكروباتيكي فيقـع 

 ويسـتوي، ثاحمـدّ  ويكون، قلبه ينام وال عينه وتنام، اوساجدا عىل الفراش
كلهم عىل قياس واحـد يف اجلسـم  ئمة(بمعنى ان األملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول درع عليه

ألن  !!غـائط وال بول له ير وال )رـاالثنى عش ئمةلأل كام يف الصور اهلندية
(اي  رائحتـه وتكـون منه خيرج ما بابتالع رضاأل لوكّ  قد وجلّ  عزّ  اهللا

(بمعنـى ان  !!املسـك رائحـة من أطيب النجاسـات)رائحة ما خيرج منه من 
 ال خـرىل خلـق آإنسـانية من صـفتهم اإل÷ ئمةج األاخرإالقصد من الدس هو 

ن يكـون طعامـه غـري طعـام يسـتدعي أ هو ماو العادي لصفات االنسانخيضع 
وان فضـالته  بـل ورمي الفضالت االنسان العادي الذي حيتاج للهضم والتمثيل

 هـاتبتلعملـاذا  كذلك وال ادري اذا كانت فضالته ،!مميزة هلا رائحة املسك والعنرب
فضـل األمـن الـيس  عمـره؟ آخريوم وليلة اىل  كليف االرض بمعجزة مستمرة 

 . IQH»)؟الرواية بحسبجواء برائحة املسك عطر األتركها لت
 

ان مثل هذا الكالم يقصد منه توهني االمام اكثـر مـن مدحـه ورفـع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٥/١١٦) البحار: ١(



 ٣٤٩ .............................................................................. األئمة في الغلو
ن إالبيـت فـأهل  ا بمقدار االفرتاء عىلإيامن يءلكي يزداد القارو ،شأنه

 التـي نزلـت فـيهم يـاتاآل عدائهم كانوا يضعون الروايات يف مقابلأ
 يف موضـوع كـام خيتلـف عليهـا املسـلمون االوائـل بصورة واضحة مل

إِنَّـامَ ﴿ يـةبـه اآلت املؤمنني يف الصالة ونزلـ أمرياخلاتم الذي تصدق به 
مُ اهللاُ لِيُّكُ ونَ الصَّ  وَ يمُ قِ ينَ يُ نُواْ الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مْ الَ وَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ

اكِعُونَ   ،)بتعبـريهم(مـن اخللفـاء الراشـدين  لغريهحيث نسبوها  IQH﴾رَ
الصـديق ب تصـف امـري املـؤمننيالتـي خـر األالروايـات  يف وكذلك

ملواقفه العظيمة حيث امتدحه فيها رسول اهللا واعتربهـا مـن  والفاروق
يفعلـون العكـس حيـث يصـورون  حيانـا كـانواأ، بل وصفاته املميزة

الروايات التي قاهلا رسول اهللا يف مدح امري املؤمنني اهنا روايـات قيلـت 
) والـذي هـو رشف المـري املـؤمنني ان با تـرابأ(وصفه  يف ذمه كمثل

يف زمـن  شـدهالتحريـف أ قـد بلـغو، يكون ترايب يف سلوكه ومعيشـته
 . يف خمتلف املواضيع فيام بعد احلكام العباسينيإىل  ثم انتقلمعاوية 

 

 فقـد اختـري موضـوع حتريف الروايـات موضوع جل املقارنة يفوأل
عرضت بعـض است حيث، للتحريفموذجا ليكون ن )للحاكمالوالية (

ــوعة يف ــات املوض ــات الرواي ــال الرواي ــحيحة  قب ــي وردت يف الص الت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٥) سورة املائدة: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٣٥٠

 . ون التحريف جليا للقاريء والباحثكيل صلاأل
 : ييل جاء يف الروايات املوضوعة ما

 يعـص ومـن طـاعنيأ فقـد مـرياأل يطع من: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسولعن 
   IQHعصاين! فقد مرياأل

 وال ،هبـداي هيتـدون ال ئمـةأ بعـدي يكون: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 جـثامن يف الشياطني قلوب قلوهبم رجال فيهم وسيقوم، بسنتي يستنون

 .الشياطني) افعاهلم افعالهم هلم طبيعة برشية ولكن انأي (. أنس
 ؟ ذلك دركتأ ان اهللا رسول يا صنعأ كيف: السائل قالف 

 فاسـمع، مالـك واخذ، ظهرك رضب وان مريلأل وتطيع تسمع: قال
 !طعأو

 فـارق مـن فانـه، فليصـرب يكرهه شيئا هأمري من أر من: ملسو هيلع هللا ىلص عنهو
  !جاهلية ةميتمات  فامت شربا اجلامعة

 قامـت ان: فقالملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول انه سأل اجلعفي يزيد بن سلمة وعن 
 ثـم، عنه عرضأف؟ مرناأت فام حقنا ويمنعونا حقهم لوناأيس مراءأ علينا

[وكـان  قيس بن شعثاأل فجذبه الثالثة يف لهأس ثم ،عنه عرضأف لهأس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) مجيع األحاديث املشار اليها والتي فيها افرتاء عىل رسول اهللا قد نقلت مـن كتـاب ميـزان ١(
 ولية املنقول عنها.. والذي اشار إىل مصادرها األ٥/١٦احلكمة 



 ٣٥١ .............................................................................. في األئمة الغلو
 وعليكم لوامحّ  ما عليهم فانام واطيعوا اسمعوا: وقال جنب رسول اهللا]

 . محلتم ما
: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسـول فقـال، قـيس بن االشعث فجذبه: خرأرواية  ويف

 ! الخ. . . واطيعوا اسمعوا
 

ــن ــول اهللا  ع ــال ملسو هيلع هللا ىلصرس ــه ق ــتكمأ رشار: ان ــذين ئم ــوهنم ال  تبغض
 ننابـذهم فـالأ اهللا رسـول يا: قيل، ويلعنونكم وتلعنوهنم ويبغضونكم

 ؟ بالسيف
 

 شـيئا والتكـم مـن يـتمأر واذا، الصـالة فـيكم قـامواأ مـا ال: فقال
 . ! طاعة من يداً  عواتنزَ  وال عمله فاكرهوا تكرهونه

 

 نإو فـاجراأو  كـان اربّ  أمريكل  مع عليكم واجب اجلهاد: ملسو هيلع هللا ىلص عنهو
أو  كـان ابـرّ  مسلم كل خلف عليكم واجبة والصالة، الكبائر عمل هو

 . ! الكبائر عمل هو وان فاجرا
 

 . مورتنكروهناأو اثرة بعدي ستكون اهنا: ملسو هيلع هللا ىلص عنهو
 

 ؟ ذلك منا دركأ من مرأت كيفهللا ا رسول يا: قالوا
 

 لونأوتسـ) مـريوجوب الطاعـة لألأي ( عليكم الذي احلق تؤدون: قال
 . !لكم الذي اهللا
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 عـىل تلقـوين حتـى فاصـربوا اثـرة بعـدي سـتلقون انكم: ملسو هيلع هللا ىلص عنهو
بمعنى الرضوخ واالستسالم وعدم االعرتاض عىل احلاكم مهام فعـل ( احلوض

 . !)من معايص اهللا
بيتـه يف  أهلوملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن الصحيحة حاديثاما ما جاء من األ

 : موضوع الطاعة للحاكم فهي كام ييل
   IQH»اهللا يطع مل ملن طاعة ال«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

 سـتدور االسـالم رحى ان«: قال آخريف حديث ملسو هيلع هللا ىلص وعن رسول اهللا
 يقتـتال نأ والقـرآن السـلطان يوشـك، به فدوروا القرآن دار ما فحيث

فإن  ،بغريه وهلم بحكم لكم حيكمون ملوك عليكم سيكون انه، ويتفرقا
 . »قتلوكم عصيتموهم وان ضلوكمأ طعتموهمأ

 ؟ ذلك ادركنا ان بنا فكيف اهللا رسول يا: قالوا
 عــىل باملناشــريورفعوا رواـشــنُ : عيســى كاصــحاب تكونــون: قــال
 .  IRH»ةمعصي يف حياة من خري طاعة يف موت فقالوا، اخلشب

 تعـاىل اهللا سـخطأ بـام سـلطانا أرىض من«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنو
   .ISH»االسالم دين من خرج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٢٦/  ١) ميزان احلكمة: ١(
 . ٦/٥) ميزان احلكمة: ٢(
 . ١٢/١٨٦) مستدرك الوسائل: ٣(



 ٣٥٣ .............................................................................. في األئمة الغلو
 :  عدة أحاديثيف  قال ×املؤمنني أمريوعن 

 .IQH»اخلالق معصية يف ملخلوق الطاعة* «
 .  IRH»اخلالق بسخط املخلوقني رىض طلب من وزر أعظم ما« *
اتـاه شـيئا مـن أي ( القرآن هللا آتاه رجل: ثالثة دينكم عىل حذرواإ« *

 مـن: فقـال سـلطانا اهللا آتـاه ورجـل ،)املعرفة البسيطة يف القـرانأو  احلفظ
ـ هللا عىص فقد عصاين ومن اهللا طاعأ فقد اطاعني يكـون  ال، بذِ وقد كَ

   .ISH»ملخلوق خشية دون اخلالق
 جيشـا ملسو هيلع هللا ىلص النبـي بعـث«: قـال آخريف حديث  ×املؤمنني أمري وعن

 مـرهمأو نارا جفاجّ ، ويطيعوا له معوايس نأ همأمرو رجال رعليهممّ أو
، النـار مـن فررنـا نـاإ: وقالوا يدخلوها ان قوم بىأف، فيها يقتحموا ان
 مل دخلوهـا لـو: فقـال ملسو هيلع هللا ىلص النبـي ذلـك فبلغ، يدخلوها نأ، قوم رادأو

 . ITH»املعروف يف الطاعة انام اهللا معصية يف طاعة ال: ثم قال، فيها يزالوا
رنا عـىل هـذه ـاقتصـكثرية يف هذا اجلانب ويف غريه وقد  حاديثواأل

التي تستهدف حـرف  حاديثكثرة األإىل  لفات النظرالنبذة البسيطة إل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٠٣٩١) غرر احلكم: ١(
 . ٦/٤٨٢مايل املفيد: أ) ٢(
 . ١/١٢٦) ميزان احلكمة: ٣(
  .١/١٢٦) ميزان احلكمة: ٤(
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والتي تسـتوجب  مساره الصحيحاملفاهيم االسالمية والتشيع احلق عن 
 .  عدم التصديق هبا وردها

 
 
 
 
 
 

+ + +  
 

 



ة ئم  عرض األعمال على األ

 
@Ú‡ˆ˛a@Û‹«@fib‡«˛a@&ã« 

 
ن املقوالت التي تستحق البحث والتحقيـق هـي مسـألة اطـالع وامل 
مسـتندين  عامل النـاس مجيعـاً أو أعامل شيعتهم خاصة أعىل ÷ ئمةاأل

ــة الكريمــة عــىل اآل ــولُهُ ﴿ي سُ رَ ــمْ وَ لَكُ مَ  اهللاُ عَ َ ــريَ ــوا فَسَ لُ ــلِ اعمَ قُ وَ
نُونَ  مِ املُؤْ ،  والبحـث بعض الروايات التي مل ختضع للتحقيقعىل و IQH﴾وَ

ة احلديث يف هذا املوضوع عىل لسان بعـض اخلطبـاء مـن املنـابر ولشدّ 
مـر وكأنـه ا األصـبح هـذأهـل البيـت أئمة أوبعض من املدافعني عن 

و حتى يطرحها أك فيها ن يشكّ أحد من الناس أحقيقة واقعة ال يتجرأ 
و نـاقص أهل البيـت أة من ئمّ لأل صبح معادياً أ الّ إللبحث والتحقيق و

 يامن والدين والعقيدة.اإل
ن أ طالع عـىل معظـم التفاسـري الشـيعية يبـدو جليـاً ومن خالل اإل

الروايـات عـىل وتعتمـد ) الحقـا (كام سنبيّنهبعضها يعتمد عىل بعض 
املذكورة يف تفسري نور الثقلني وتفسـري الصـايف وتفسـري جممـع البيـان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .١٠٥التوبة:  )١(
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 والتي هي روايات غري حمققة وضعيفة السند ألهـل التحقيـق واملعرفـة
يف  ئتعـب القـاريولكـي ال  (والذي سنعرض عىل بعضـه فـيام بعـد)،

ون يف مـتن البحـث سـيك نّ إف، رجال الروايات وسندها الضعيف جداً 
فـإن ،صـل والـذي يقـوم عليـه التحقيقالروايات الذي يعتـرب هـو األ

ن يكـون أمـن املمكـن  اذ ،اليكفي بشكل عام التحقيق يف السند وحده
او ان تكـون  ،و مدسـوسأف ولكن يضاف له متن حمرّ  السند صحيحاً 

تتعارض مـع الروايـات املزامحـة التـي ان  وا ،خمالفة لكتاب اهللا الرواية
تعطـي تتعلق بالسـند والتـي التي  مورغري ذلك من األ او عليهاترجح 

  .ية ملتن الروايةمهاأل
 

طـالع النبـي إوضـوع مق بالروايات التـي تتعلّـ كلجل عرض وأل
ضـيفت للروايـات الـواردة يف التفاسـري،  أعـامل فقـد ئمة عـىل األواأل

والتـي مجـع  ،خر املوجودة يف كتـب احلـديث املشـهورةالروايات األ
ليطلع عليها القـاريء IRHوكذلك ميزان احلكمة IQHرها كتاب البحاركثأ

 وهي كام ييل:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ٧٠/٧٣٥، البحار: ١٧/١٣١، البحار:  ٢٣/٣٤٨البحار: )١(
 .  ٧/١٧١ميزان احلكمة: )٢(



 ٣٥٧ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض

 اهللا رسول عىل األعامل عرض
ــنيّ  ــات تب ــىل رواي ــتمل ع ــتمّ أ وتش ــرض ي ــومي اإل ن الع ــني يف ي ثن

يـوم،  صـباح كـلّ  ن العـرض يـتمّ أ تبـنيّ أخر واخلميس، وروايات 
وقـات األ يف كـلّ اهللا عامل تعرض عىل رسول األ ن كلّ أ وروايات تبنيّ 

 وهي كام ييل: يوم ويف كلّ 
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول عـىل تعـرض األعـامل إن« قال: ×الرضا اإلمام عن

 IQH»ارهاوفجّ  أبرارها
ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول عـىل تعـرض عـاملاأل إن« :قال ×الرضا االمام عن

 IRH»وفجارها فاحذروا أبرارها
 وهـي إال يمضــي صـباح مـن ما« :قال ×يب عبد اهللا الصادقأعن 
  ISH»مةاأل هذه أعامل اهللا عىل نبي تعرض

 رسـول عـىل تعـرض العبـاد أعـامل إن« قال: ×الصادق اإلمام عن
 عـىل عرضيُ  أن أحدكم وفجارها فليستحي أبرارها صباح كلملسو هيلع هللا ىلص اهللا
   ITH»القبيح العمل هنبيّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٧/١٣١، البحار: ١/٣٢٥) الكايف: ١(
 . ٣/٣٩٣، ومثله يف تفسرينور الثقلني: ١٧/١٣١البحار: ) ٢(
 . ١٢٦، عن يصائر الدرجات:١٧/١٥٠البحار: ) ٣(
 . ١٧/١٤٤البحار:) ٤(
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 أمـا لكـم، خـري وممـايت لكـم، خـري حيايت« :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 عشـية أعاملكـم عـيلّ  فتعـرض مويت وأما وأحدثكم، فتحدثوين حيايت

 كـان ومـا عليـه، اهللا محدت صالح عمل من كان فام واخلميس، االثنني
   .IQH»لكم اهللا استغفرت سيّئ عمل من

 نإفـ لكـم، خري ظهركمأ بني مقامي« قال:ملسو هيلع هللا ىلص نه أ خرأ ويف رواية
 خـري يـاكمإ ومفـارقتي فـيهم﴾، وانـت ليعذهبم كان وما﴿ يقول: اهللا

 يكـون فكيـف ،لنـا خري ظهرناأ بني مقامك اهللا رسول يا: فقالوا لكم،
 عيلّ  عرضيُ  هفألنّ  لكم خري مفارقتي اياكم اما: فقال لنا؟ خري مفارقتك

 ومـا عليهـا، اهللا حسـنة محـدت من كان فام عاملكم،أ واثنني مخيس كل
   .IRH»لكم استغفرت سيئة من كان

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول تسوؤن لكم ما« قال: ×عبداهللا الصادق أيب عن
   نسوؤه؟ كيف: رجل له فقال
 معصـية فيهـا رأ فإذا عليه، تعرض أعاملكم أن تعلمون أما: فقال

  .ISH»ورسوهملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول تسوؤا فال ذلك، ساءه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ١٧/١٣١البحار: ) ١(
 .  ٣/٢٩٣نور الثقلني: ) ٢(
 .  ١٧/١٣١، البحار: ١٦/١٠٧وسائل الشيعة:  )٣(



 ٣٥٩ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض
 كـان فـام يوم، كل تعرض عيلّ  أعاملكم إن« قال:ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول عن

   .IQH»لكم اهللا استغفرت قبيح من كان وما لكم، اهللا استزدت حسن من
 :قـال ؟ملسو هيلع هللا ىلصعـىل النبـي تعرض هل :عاملاأل عن مام الصادقسئل اإل

 اهللا فسـري ﴿اعملـوا :تعـاىل اهللا قـول أرأيـت: له قلت ،شكّ  فيه ما«
 .IRH»أرضه يف اهللا شهود إهنم: قال واملؤمنون﴾، ورسوله عملكم

 كمنبـيّ  عـىل تعـرض العباد الـأعم إن« :قال ×جعفر الباقر أيب عن
 العمـل هنبيّـ عـىل يعـرض أن أحـدكم فليسـتحي اخلميس، عشية كل

   .ISH»القبيح
أعـامل  إن«: قـال (علـيهام السـالم)و الصـادقأمامني الكاظم حد اإلأعن 
ــذه ــاأل ه ــرضتُ  ةمّ ــىل ع ــول ع ــلّ  يفملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رس ــيس ك ــا مخ  أبراره

   .ITH»وفجارها
رسـول  عىل مخيس كلّ  تعرض عاملاأل« :قال ×جعفر الباقر أيب عن

   .IUH»املؤمنني أمري وعىل اهللا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٩١من ال حيرضه الفقيه: ) ١(
 . ٢٦عن بصائر الدرجات:  ،٢٣/١٤٤البحار:  )٢(
 . ١٢٦بصائر الدرجات: ) ٣(
 . ٢٦عن بصائر الدرجات:  ،٢٣/١٤٤البحار:  )٤(
 . ٢٦عن بصائر الدرجات:  ،٢٣/١٤٤البحار:  )٥(
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 األئمة عىل األعامل عرض
 عملكـم اهللا ﴿فسـري اآليـة هـذه ذكـر هنّـأ× جعفر الباقر يبأ عن

 .IQH»طالب ايب بن عيل واهللا هو« :قال واملؤمنون﴾، ورسوله
 عيلّ  رضتعُ  لقد داود، يا« قال لداود الرقي: ×عن االمام الصادقو

ـ فيام فرأيت اخلميس، يوم أعاملكم  البـن صـلتك عملـك مـن رضعُ
]  إين ذلـك، ينفرسّ  فالن، عمك  لفنـاء أرسع لـه صـلتك علمـت[ألينّ
  أجله. وقطع عمره

 خبيثـاً  ناصـباً  معانـداً  عم ابن يل وكان :راوي احلديث)وهو  (داود قال
[اي ارسلت له مبلغا بنفقة فصككت له حال، عياله سوء وعن عنه بلغني

 أخربين املدينة يف رصت فلام مكة، إىل خروجي قبل ]ياالعانته ماد من املال
فلـام [بمعنى انه قام بعمل اخلـري مـن دون اخبـار احـد ،بذلك × اهللا عبد أبو

قصد بعدها املدينة للزيـارة ، وملـا التقـى باالمـام   للعمرة او احلج ذهب اىل مكة
 IRH»] كام ذكر يف احلديث البن عمه بخرب صدقته االمام اخربه هناك الصادق

 اعملـوا ﴿وقـل: تعـاىل قولـه عـن سـئل امـلـ ×عن االمام الصادق
عنى إيانا« واملؤمنون﴾ قال: ورسوله عملكم اهللا فسري«ISH   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/٢٩٣تفسري نور الثقلني: ) ١(
 . ٧/١٧١، ميزان احلكمة: ٢٣/٣٤٨البحار:  ،٤١٣أمايل الطويس:  )٢(
 . ٣٣٣ مايل الطويس:أ) ٣(



 ٣٦١ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض
  IQH»األئمة هم« خر قال:أيف رواية ×  عن االمام الصادق

 مـن قومـاً  إن :أبـان بـن اهللا عبـد له قال عندما ×الرضا اإلمام عنو
 أعامهلـم عـرضأل إين واهللا« :×فقال هلم، اهللا تدعو أن سألوين مواليك

 IRH»!يوم كل يف اهللا عىل
 :فقـال وملواليك، يل اهللا ادع :×للرضا قلت قال أبان بن عبداهللا عن

 ISH»مخيس كل يف اهللا عىل أعامهلم ألعرض إينّ  واهللا«
 قلـت :قـال ×الرضـا عنـد وكان مكينـا الزيات ابان بن عبداهللا عن
 نأ واهللا ولسـت أفعـل؟أ«: ×فقال بيتي، هلوأل يل اهللا ادع :×للرضا

  .»وليلة يوم كلّ  يف عيلّ  عرضلتُ  عاملكمأ
عـزّ  اهللا كتـاب أتقر ماأ« :×ذلك، فقال فاستعظمت :]الراوي[ قال
 :قـال واملؤمنـون﴾ ورسـوله عملكم اهللا فسري اعملوا ﴿وقل :وجلّ 

 .  ITH»السالم عليه طالب ايب بن عيل واهللا هو

 اهللا فسـري اعملـوا﴿: يف قولـه تعـاىل ×عبـداهللا الصـادق أبى عن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٢١٩الكايف: ) ١(
 . ٢٧عن بصائر الدرجات:  ،٢٣/١٤٤البحار:  )٢(
ــيعة: ) ٣( ــائل الش ــرض ١٦/١٠٧وس ــت تع ــىل اهللا! وليس ــرض ع ــارة اع ــظ العب ، (الح

 عيلّ األعامل كام هو مفروض). 
 . ٣/٢٩٣تفسري نور الثقلني:  )٤(
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 العبـاد أعـامل نأو أرضـه، يف شـاهداً  هللا ان« :قـال عملكم ورسوله﴾
   .IQH»السالم وآله اهللا عليه رسول عىل تعرض

 

معظـم  عـىل شـتمل(والتـي ست ما جـاء يف التفاسـريوألجل مناقشة 
ال بتفسري امليـزان الـذي يعتـرب رشحـه مـن  الروايات املذكورة) نبدأ أوّ

عى رؤية األئمة لألعامل وهو بشـكل عـام مـن  أقو االثباتات عىل مدّ
 .التفاسري املحرتمة جدا

 

مة الطباطبائ يتعلّـق باآليـة ام فـي تفسري امليـزاني رمحه اهللا يف قال العالّ
 :IRHاملذكورة ما ييل

ذْ ﴿ نْ  خُ وَ  مِ مْ ـلاأَمْ ةً  هِ قَ مْ  صدَ هُ رُ م تُطهِّ يهِ كِّ تُزَ ـا وَ صـلِّ  هبَ مْ  وَ ـيْهِ لَ  إِنَّ  عَ
نٌ  تَكصالَ  مْ ـلَّ  سكَ اهللاُ هُ يعٌ  وَ يمٌ  سمِ لـِ ْ  أَ  * عَ ـوا ملَ لَمُ عْ ـوَ  اهللاَ أَنَّ  يَ بَـلُ  هُ قْ  يَ

ةَ  بَ نْ  التّوْ بَادِهِ  عَ ذُ  عِ أْخُ يَ قَ  وَ أَنَّ  تِ االصدَ وَ  اهللاَ وَ يمُ  التّواب هُ حِ ـلِ  * الـرّ قُ  وَ
ــوا لُ  اعمَ لَكــمْ  اهللاُ فَســريَ مَ ــولُهُ  عَ سُ رَ نُــونَ  وَ مِ املُؤْ َ  وَ ســرتُ ونَ وَ ِ  إِىل دّ ــاملِ  عَ

يْبِ  الشهَ  الغَ ةِ اوَ يُنَبِّئُكُ  دَ نتُمْ  بِامَ  مفَ لُونَ  كُ ونَ  * تَعمَ رُ آخَ رْ  وَ نَ مُ وْ رِ  جَ  اهللاِ ألَمْ
هبُمْ  إِما عَذِّ إِما يُ تُوب وَ مْ  يَ يهِ لَ اهللاُ عَ لِيمٌ  وَ كِيمٌ  عَ    ISH﴾حَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/٢٨٦البحار:  )١(
 . ٩/٢٠٩تفسري امليزان:  )٢(
 . ١٠٦ـ  ١٠٣التوبة: ) ٣(



 ٣٦٣ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض
 ]:قائال رشع يف تفسري هذه اآلياتثمّ [

 UF�! t�u�!º﴿q�è!ÇuKL�Ç!é"��!#Ç!rJKL�!t�u�Ñè!!æu?M�R*Çè﴾¬!�Ç!W?�!
d�U�!U$UB�Ç!U0!UNK��!UN�Q�!V�U%!5M�R*Ç!rN�u��è!rN{d&è! Å!ÁU��Å!

¬ÊU�bB�Ç!"�!æÃ!UNEH�!oKD�!�!qO�Ï!vK�!hOB%!UN�UD�!5�bB�*U�!s�!
5M�R*Ç!�è!'�UF�W!¬5M�R*Ç!q�!w�!qLA�!q�!êÐ!qL�!s�!ÓUM�Ç!s�!!ÑU?HJ�Ç!
5I�UM*Çè!5M�R*Çè!�è!q�Ã!s�!U$u(!5I�UMLK�!5M�R*Çè!!U?FO)® ]ن أي أ

وال ختـتصّ  عـامل الصـاحلةية حترض عموم النـاس عـىل عمـوم األاآل
 @@IQH]او بعمل معني باملؤمنني

 

X�O�!w�è!"E�!W��Ç!+!âUO�!å�J�Ç!vK�!5I�UM*Çº!﴿é"�è!#Ç!rJKL�!

t�u�Ñè!r�!æèÏd�! Å!,U�!VOG�Ç!ÉÏUNA�Çè!rJ��MO�!U0!!r�?M�!!æu?KLF�﴾IRH¬!
YO�!d�Ð!#Ç!t�u�Ñè!+!W�ÄÑ!rNKL�!,è!d�c�!5M�R*Ç®!
مة الطباطبائن إي أ[! ض باإلثناء إىل آيـة أخـري العالّ  ةمشـاهب تعرّ

ـ :اآلية ي هذههو ،التي يرشحهاآلية ل ـولُهُ ثُ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ  اهللاُ عَ َ ريَ سَ مَّ ﴿وَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

بــني املعكــوفتني [] لــيس مــن أصــل املصــدر وإنــام هــو توضــيح مــن املؤلــف وذلــك ) ١(
ــطرنا إىل  ــا اض ــه ممّ ــة بنفس ــة العربي ــري باللغ ــب التفس ــذي كت ـــرسّ ال ــابري املُف ــعوبة تع لص

كتبهـا بلغتـه الفارسـية ثـمّ تُرمجـت بعـد ذلـك  &توضيح مقاصده بعربيـة سلسـة، ويـا ليتـه 
 عىل القارئ وعىل نفسه.  إىل العربية لوفّر اجلهد والعناء

 . ٩٤التوبة: ) ٢(
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ِ ال ـاملِ دُّونَ إِىلَ عَ رَ ﴾تُ لُـونَ نـتُمْ تَعمَ امَ كُ م بـِ يُنَبِّـئُكُ ةِ فَ ادَ ـهَ الشَّ يْـبِ وَ حيـث  IQHغَ
ث حمصورة الرؤية  إنّ وقد ورد فيها عن أعامل املنافقني  يةهذه اآل تتحدّ

املشـاهبة  يةذكرهم يف اآلالذين ورد ه فقط من دون املؤمنني باهللا ورسول
﴿ :وهي اآليةهلا  لَكمْ  اهللاُ فَسريَ مَ ولُهُ  عَ سُ رَ دّونَ  وَ سرتَ نُونَ وَ مِ املُؤْ ِ  إِىل وَ ـاملِ  عَ

يْبِ  ةِ  الْغَ دَ الشهَ يُنَبِّئُكم وَ نتُمْ  بِامَ  فَ لُونَ  كُ مَ عْ  يـةهـذه اآلحيث اشتملت  IRH﴾تَ
اضـافة املـؤمنني اي ،ملـؤمننيتشمل اهللا ورسوله واعىل ذكر الرؤية باهنا 

وانام مقتصـرة عىل اهللا  املؤمننيال تشمل  ةالسابق يةاآل كانت للرؤية بينام
 ]ورسوله

 ��!uK-!s�!!ÁU?1Å! Å!æÃ!!ÈU?D.Ç!+!!W?��Ç!!/?�Ç!!s?2!!U?NO�!!5M�R?LK�!
'�U�W!املؤمنني] رؤية هو اضافة السابقة يةن القصد من اآلأ [بمعنى  
æS�!'r3{!éb�Å!5���Ç! Å!éd�_Ç!dD-!äU��U�!æÃ!WIOI�!äUL�Ã!!5I�U?M*Ç!
4�Ã!r�b�UI�!s�!r$UL�Ã!U*!X�U�!WOH�!vK�!��!¬ÓUM�Ç!!U?6S�!!r?KF�!!U?N�!
#Ç!t�u�Ñè!w�u�!s�!#Ç!® UF� يتـني املـذكورتني مـع [اي عنـد مجـع اآل

 عامل املنافقني، والتي الأن علم النبي بحقيقة أبعضهام ينقدح يف الذهن 
  ه].بوحي من اهللا لنبيّ  نام كان يتمّ إ اهللا، الّ إيعلمها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ٩٤التوبة:) ١(
 ١٠٥التوبة:) ٢(



 ٣٦٥ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض
U�Ãè!æuM�R*Ç!ozUI��!4�Ã!r$UL�Ã!r�b�UI�!UNM�!U�ÑU�Âè!U�bzÇu�è!!/?�Ç!
'dH��Ù!¬UNOK�!!w?�è©!!ÙuO?�!!¬éu?I��Ç!!Í�?�Åè!!æèR?�!!l?L�:Ç!!¬w��?��Ç!

ÏÇb�Åè!!ÁÇd?IH�Ç!+!!¬rN?A�UF�!!ÉU?�Òè!!äÇu?�_Ç!!¬¨U?�ÄU6è!!U?NLKF�!#Ç!! U?F�!
t�u�Ñè!U�b�UA�è!æuM�R*Ç!ULO�!!rNM?O� ]ن حقيقـة مقاصـد املـؤمنني إي أ
هي معلومة هللا ورسوله ولسائر الناس فهـي مكشـوفة  عامهلم،أونتائج 

عامل املنـافقني الـذين يبطنـون غـري مـا أظاهرة للمجتمـع وليسـت كـ
 .]الكريم نة لنبيهعامهلم املبطّ أولذا يكشف اهللا حقيقة  ،يظهرون
sJ�!!Ñu?N�!!äU?L�_Ç!!ozU?I7!!¬U?�ÑU�Â!!?'�U�èW!!U�b?zÇu�!èÃ!!¬UN�Çd??C�!+!
jO8!UN��uMO� ]ي نواياها األأ،[صلية U$b��è!U$U��Q� ]مثاهلا مـن أي بأ

!Ã!U�U�Ò!bF�!!æU?�Ò!!ëÇdB??�è�uB�èU�Ñ!+!U�ÑÇu' و السيئة]أعامل الصاحلة األ
bF�!!d?B� ] ر بمرور الزمان بام يتناسب مـع كـل تتطوّ بمعنى أنّ األعامل

!ñ9U!�!'h�-!qLF�!åu�!æèÏجيابية] و اإلأثارها السلبية آعـرص وزمان يف 
qL�!¬åu�!�è!UN�b�UA�!d�Q��Çè!UN�!åuI�!æèÏ!åu�® ]عامل ن ظهور األإ يأ

ا يف املسـتقبل هـو ممـّ ،جيابيـةالسـلبية واإل ،ثارهـاآبحقائقها وانكشاف 
عدمه،  وأمهام كانت حاالهتم من التدين  للناس مجيعاً  سيكون واضحاً 

عامل كالزرع الذي يزرع، فاأل و من غريهم،أوسواء أكانوا من العرب 
للجميع ولكـن بعـد نمـوه وظهـور ثمرتـه  وله غري معلوماً أقد يكون 
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   IQHيعلمه اجلميع بال استثناء]
Çc�!+!W��Ç!/�Ç!s2!¬UNO�!U�Ãè!!W?��Ç!!WI�U?��Ç!º﴿!!!Ç;ÐðÅ!<rïJ<O?î�ðÅ!;æè3Ñ=c?;�<F;�

]�!qï�!<rðN<Oî�ðÅ!<r3�<F;�;Ñ!!!!!é;d;O?;�;è!<rï�ðÑU?;�<�îÃ!<s?=�!ï#Ç!U?;�îQ>�;�!<bî�!<rïJî�!;s=�<R@�!sî�!òÇè3Ñ=c;�F;�!U
!!!!!3�?Mï�!U?;L=�!rïJ3�?P�;M3Oî�!=É;ÏU;N?>A�Ç;è!=V?<O;G�Ç!ðr=�U;�!vî�ðÅ!;æè@Ï;d3�!>r3�!3tï�u3�;Ñ;è!<rïJîK;L;�!ï#Ç!<r

;æuïK;L<F;�﴾IRH æS�!t�è!å�J�Ç!UNO�! Å!ÕU��Ã!s�!5I�UM*Ç!rN�UO�Q�!d�Q�!#Ç!
UNO�!'O��t!æÃ!Ïd�!rNO�Å!¬r�ÑÇc��Ç!d�c�è!!r?$!æÃ!#Ç!!b?�!!?'��r�Q!©êÃ!!TM?�Ç!

s�c�Çè!tF�!s�!5M�R*Ç!+!gO�!å���Ç!r�ÑU��Ã¨!äèeM�!çc�!ÊU��Ç!!/?�Ç!
hI�!ÑU��Ã!5I�UM*Ç!nA�è!s�!èU��Æ!¬r$UL�Ã!!r?�!!d�c?�!!r?$!æÃ!!W?IOI�!

r$UL�Ã!"�!ÉÑu���!s�!#Ç!t�U���!�è!!W?OH�!!¬t?OK�!!!s?�! p�c?�è!!t�u?�Ñ!
¬çb�è!,è!sJ�!tF�!b�Ã!s�!ÁÇbN�!äUL�_Ç!r�!#Ç!nAJ�!r$!!rN?�H�Ã!!s?�!
WIOI�!r$UL�Ã!åu�!W�UOI�Ç®!
ÇcN�!u�!âdH�Ç!5�!5���Ç!l�!UL�ÏU&Ç!+!d�U�!!¬âUO?��Ç!!Y?O�!!d?�Ð!+!
W??��Ç!/??�Ç!s??2!U??NO�!º#Ç!t�u??�Ñè!¬æu??M�R*Çè!+è!W??��Ç!WI�U??��Ç!º#Ç!

¬t�u�Ñè!dB��Çè!vK�!p�Ð ]ي من دون املؤمنني].أ   
يتني املتشاهبتني صاحب تفسري امليزان يرشح الفرق بني اآل نّ أبمعنى 

ةِ  :ومها ادَ ـهَ الشَّ يْـبِ وَ ِ الْغَ ـاملِ دُّونَ إِىلَ عَ رَ مَّ تُ ولُهُ ثُ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ  اهللاُ عَ َ ريَ سَ ﴿وَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 بني املعكوفتني [] ليس من اصل املصدر وانام هو توضيح من املؤلف. ) ١(
 . ٩٤التوبة: ) ٢(



 ٣٦٧ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض

﴾ لُونَ نتُمْ تَعمَ م بِامَ كُ يُنَبِّئُكُ ﴿ :األخر وهي يةواآل ،IQHفَ لَكمْ  اهللاُ فَسريَ مَ  عَ
ولُهُ  سُ رَ دّونَ  وَ سرتَ نُونَ وَ مِ املُؤْ ِ  إِىل وَ املِ يْـبِ  عَ دَ  الْغَ الشـهَ يُنَبِّـئُكم ةِ وَ امَ  فَ نـتُمْ  بـِ  كُ
لُونَ  مَ عْ طـالع اهللا ورسـوله عـىل حقـائق النوايـا إوىل تشـمل فـاأل IRH﴾تَ

 اهنم يظهرون غـري مـا يبطنـون عامل املنافقني حيثأقة بواالعامل املتعلّ 
،  التي خيفوهـا يف انفسـهم يكشف اهللا لنبيه عن طريق الوحي احلقائقف
لـيهم إضـافة املـؤمنني إطالع اهللا ورسوله مـع إالثانية فتشمل  يةاآل ماأ
ــؤمننيو( ــوم امل ــو عم ــاملؤمنني ه ــراد ب ــى ان بمع )امل ــاسن ــا الن  مجيع

الن  مـع مـرور الزمـان نتائجهـاواملـؤمنني  عـاملأثمرات سيشاهدون 
   .]ظاهرها وباطنها واحد

 

  :ي)(أي الطباطبائ ضاف قائالأثم 
uK�!æU�!ÏÇd*Ç!s�!W�ÄÑ!5M�R*Ç!ë�UL�Ã!5K�UF�!!Ñu?N�!!U?�ÑU�Â!!¬U?N�zU��è!

ÉÑU�F�è!éd�Ã!ÑuN�!UN�H�Ã!+!!W?���Ã!!U?N�zU��!!¬r?$!,!!h�?-!!Éb�U?A*Ç!
åuI�!æèÏ!¬åu�!�è!qLF�!åu�!æèÏ!qL�!¬åu�!UL�!äU�!äUL�_Ç!U�Çd�!!æu?M�R*Ç!
�è!U�Çd�!!æuI�U?M*Ç!!r?�è!!q?�Ã!!l?L�Z!!¿b?�Çè!!U?�è!!äU?�!!äU?L�Ã!!5I�U?M*Ç!�!

U�b�UA�!æuM�R*Ç!b�è!'u�X�!+!rNFL�Z!!X?K�ÇÏè!!¿r$U?L�Ã! بمعنـى لـو]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩٤ التوبة:) ١(
 . ١٠٥ التوبة:) ٢(
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بعـد  عـاملاال لثمـرات ةرؤيـالية هو كان املراد من رؤية املؤمنني يف اآل
مثل هـذا االنكشـاف  نّ إف ،يف املستقبلثارها آانكشاف نتائجها وظهور 

بـه املؤمنـون دون  وال خيـتصّ  ،للجميـع بـال اسـتثاء اسيكون واضـح
 عينهم]. أمام أغريهم فاجلميع يعيش يف ذات املجتمع ويرون النتائج 

Çc�è!l�!U�!+!W��Ç!s�!ÕuB�!!âUO?��Ç!!U?9!!'d?I�È!!s�c?�Ç!æÃ!!r?NH�!!s?�!
W��Ç!vMF�!!d?�Â!]خـر]آم منها معنـى فهَ ية يُ ن سياق اآلإي أ !'æS?�!!t?�u�!º

﴿æèÏ[�è! Å!,U�!VOG�Ç!ÉÏUNA�Çè!rJ��MO�!U0!r�M�!æuKLF�﴾!!äb?�!!v?K�!
æÃ!t�u�!º﴿é"��!#Ç!rJKL�﴾!W��Ç!Éd�U�! Å!U�!!q?��!!Y?F��Ç!!w?�è!!UO�b?�Ç!

æUJ*!t�u�!º﴿æèÏ[�è﴾!t�S�!"A�! Å!åu�!¬YF��Ç!U�è!!t?K��!!u?�!!!¬UO�b?�Ç
rN�Ãè!U6Å!æuH�u�!vK�!WIOI�!!r$U?L�Ã!!åu?�!!¬Y?F��Ç!!U?�Ãè!!q?��!!p?�Ð!!U?6S�!
æèd�!!¬U?�d�U�!]يةاآل نأي إ ﴿ لَكمْ  اهللاُ فَسريَ مَ ـولُهُ  عَ سُ رَ ونَ  وَ نـُ مِ املُؤْ وَ

ونَ  دّ سرتَ ِ  إِىل وَ املِ يْبِ  عَ ةِ  الْغَ دَ الشهَ يُنَبِّئُكم وَ نـتُمْ  بِامَ  فَ لُـونَ  كُ مَ هـي  IQH﴾تَعْ
ـأ ،عـامل يف الـدنياىل ظاهر األإناظرة  ا احلقيقـة كـام هـي فسـتظهر يف مّ

!�ÐÅè!d?B�!rNLK�!ozUI7!r$UL�Ã!vK ية]، يف هناية اآلخرة كام هو مبنيّ اآل
tzU��Å! UF�!!r�U?�Å!!U?N�!!åu?�!!W?�UOI�Ç ]عـن ادراكعلمهـم  توقـفاذا  يأ 

!d�Ðè!W�ÄÑ!#Ç!t�u�Ñè خبار اهللا هلم يف يوم القيامة]،إعىل  كاملة قائق احل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .١٠٥التوبة:  )١(



 ٣٦٩ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض
5M�R*Çè!r$UL�Ã!!q?��!!åu?�!!Y?F��Ç!+!!¬UO�b?�Ç!]رؤيـة اهللا  يـةوذكـرت اآل

[اي b�è!!d?�Ð!#Ç!!l?�!!t�u?�Ñ!!ç"?�è عامل يف الدنيا]ملؤمنني لألواورسوله 
!�u�è!,U�!UNIzUI7!t�è!æÃ!w�u�! Å!tO��!¬UN�!!æU?�!!ÏÇd?*Ç!!U?N ، املؤمنني]
Éb�UA�!#Ç!t�U���!t�u�Ñè!æuM�R*Çè!WIOI�!¬r$UL�Ã!æU�è!ÏÇd*Ç!5M�R*U�!
ÁÇbN�!äUL�_Ç!!rNM?�!�!!W?�U�!!5M�R?*Ç!!U?L�!!äb?�!!t?OK�!!äU?��Ã!!t?�u�!! U?F�!

﴿îp=�;cî�;è!!!!!!!!!3äu?3�>d�Ç!;æu?ïJ;�;è!ðÓU?>M�Ç!v?îK;�!ÁÇ;b;N?3�!òÇu?3�uïJ;�\�!UëD?;�;è!ëW>�ïÃ!<rï�U;MòK;F;�
Çb̂OðN;�!<rïJ<OîK;�﴾IQH!b�è!'d�!å�J�Ç!tO�!+!Áe`Ç!äè_Ç!s�!ÈU�J�Ç®!!

vK�è!Çc�!vMFL�!Ýu�Û!W��Çº!q�!U�!bL8!ÇuKL�Ç!U�!r���!s�!¬qL�!Ç"�!
èÃ!¬Çd�!b�UAO��!#Ç!t�U���!WIOI�!rJKL�!U�b�UA�è!!t�u?�Ñ!!æu?M�R*Çè!!

r�è!ÁÇbN�!äUL�_Ç!!r�!æèÏd�! Å!#Ç!,U�!!V?OG�Ç!!ÉÏUN?A�Çè!!åu?�!!W?�UOI�Ç!
rJ�"�!WIOI�!rJKL�®! 

ÉÑU�F�è!éd�Ã!ºU�!r�KL�!!s?�!!¬q?L�!!"?�!èÃ!!¬d?�!!æS?�!!t?�IOI�!!W?Ozd�!
ÉÏuNA�!#!,U�!VOG�Ç!ÉÏUNA�Çè!!r?�!!t�u?�d�!!5M�R?*Çè!+!!¬UO�b?�Ç!!r?�!!r?J�!
rJ�H�Ã!d�UF�!5K�UF�Ç!åu�!®W�UOI�Ç 

W��U�!W�u��!ÈbM�!ÓUM�Ç! Å!W��Çd�!r$UL�Ã!r�"�c��!æÃ!r$UL�_!!s?�!
"�!èÃ!d�!ozUI�!!"?�!!ÉÑu�?��!!¬[?��!æÅè!!U?$!!ÁU?��Ñ!!ÁÇbN?�!!ñDO?�æuFK!
UNOK�!æèd�è!UNIzUI�!r�è!äu�Ñ!#Ç!ÁÇbN�è!äUL�_Ç!!s?�!!5M�R?*Ç!#Çè!!s?�!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٤٣البقرة: ) ١(
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rNzÇÑè!¬jO8!uN�! UF�!U�Çd�!r�è!¬UN�èd�!!r?�!æÅ!#Ç!!t�U��?�!!n?AJO�!
UNM�!ÁUDG�Ç!åu�!W�UOI�Ç!5K�UFK�!rN�H�Ã!UL�!äU�!º﴿bI�!!X?M�!+!!W?KH�!!s?�!

Çc�!UMHAJ�!pM�!ãÁUD�!ãd?B��!åuO�Ç!b�b�﴾IQH®!âdH�!rOE�!!5?�!æÃ!!w�Q?�!
æU���Ç!qLF�!+!ÉuK.Ç!�!lKD�!tOK�!¬b�Ã!5�è!;�!æÃ=L;q!p�Ð!;F�Ç!q?L!!t?MOF�!

5�!��!s�!s�d�UM�Ç!=�ÉuK!u�è!éd�!t�Ã!p�c�®!!
 

 يات املاضية قال فيه:ورد بحث روائي بعد تفسري اآلأثم 
+!dzUB�!¬ÊU�Ñb�Ç!çÏUM�S�!s�!bL8!s�!rK��!s�!!w?�Ã!!d?HF�×!!äU?�!º

��Q�t!s�!äUL�_Ç!q�!ÖdF�!vK�!äu�Ñ!#Ç!ملسو هيلع هللا ىلص¿!äU�!ºU�!!t?O�!!p?�!®!äU?�!º
X�ÃÑÃ!äu�!#Ç!﴿ÇuKL�Ç!!é"?��!#Ç!!r?JKL�!!t�u?�Ñè!!æu?M�R*Çè﴾!!äU?I�!º#!
ÁÇbN�!+!tIK�®!ºäu�Ã!+è!çUMF�!ÊU�ÇèÑ!Éd�UE��!Éd�UJ��!W�èd�!+!!l?�Çu�!
WFO??A�Ç!s??�!W??LzÃ!q??�Ã!X??O��Ç÷!+è!U??�d��Ã!ºæÃ!�æu??M�R*Ç!�+!W??��Ç!r??�!
¬WLz_Ç!UN�U�D�Çè!vK�!U�!çUM�b�!s�!"�H��Ç!d�U�®!

﴿فسـري  يـةيستدل باآلن العالمة الطباطبائي أل من هذا ويتحصّ [
ئمـة عـىل حقيقـة كـل واأل الع النبـيّ عىل اطّـاهللا ورسوله واملؤمنون﴾ 

حاديـث يف البحـث الروائـي متطابقـة مـع مـا ن األأثم يعترب  عامل،األ
   ]ليه من االستدالل العقيلإوصل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٢سورة ق:  )١(
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 املناقشة
ـر خالف  ال وحقيقـة يطّلع عىل أعامل كان رسول اهللا أنّ يف مع املفسّ

يـات نـت اآلبيّ كـام بوحي مـن اهللا  كان يتمّ  ذلك نأيف الدنيا و املنافقني
مْ ﴿ يةاآل ومنهاوالروايات ذلك رصاحة  تُمْ إِلَـيْهِ عْ جَ ا رَ مْ إِذَ ونَ إِلَيْكُ رُ تَذِ عْ يَ

ـمْ  لَكُ مَ  اهللاُ عَ َ ـريَ سَ مْ وَ كُ بَارِ نْ أَخْ ا اهللاُ مِ بَّأَنَ دْ نَ مْ قَ نَ لَكُ مِ واْ لَن نُّؤْ رُ تَذِ عْ قُل الَّ تَ
لُونَ  مَ عْ نتُمْ تَ م بِامَ كُ يُنَبِّئُكُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ِ الْغَ املِ دُّونَ إِىلَ عَ رَ مَّ تُ ولُهُ ثُ سُ رَ   IQH﴾وَ

﴿ يـة:ن اآلأمة مـن به العالّ  فيام استدلّ أيضاً وال خالف   اهللاُ فَسـريَ
لَكمْ  مَ ولُهُ  عَ سُ رَ نُونَ  وَ مِ املُؤْ ونَ  وَ دُّ سرتَ ِ  إِىل وَ املِ يْبِ  عَ الشهَ  الغَ ةِ اوَ يُنَبِّئُكم دَ  فَ

نتُمْ  بِامَ  لُونَ  كُ مَ نه يشرتك يف هـذا أو ،عامل الناس يف الدنياأىل إناظرة  ﴾تَعْ
مع رسول اهللا واملؤمنني مجيع الناس بال استثناء مـن دون فـرق يف  النظر

عامل مـن النتـائج ة عىل ظاهر األن املالحظات مبنيّ أل ،و اجلنسأالدين 
شـياء ا املعرفـة احلقيقيـة لألمّ أويف املجتمع، ثار التي تنكشف عنها واآل
  عنها عامل الغيب والشهادة.اهللا يكشف حيث خرة تكون يف اآلفإنّام 

و أمـام ن الرسول واإلإن النقاش والبحث هو يف االستدالل من أالّ إ
عـامل العبـاد يف الـدنيا قبـل أ لعون عـىل واقـع وحقيقـة كـلّ ة يطّ احلجّ 

عـامل حانه عىل األبالع اهللا سينتقل من اطّ املفرسّ حيث نجد ان  ،خرةاآل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩٤التوبة:  )١(
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 هلــم هــذه نيلرســول واملــؤمنلفيجعــل بشــكل كامــل بكــلّ خفاياهــا 
املؤمنني املقصـود بـن أعىل  بعد ذلك يستدلّ ثمّ  من املعرفة، اخلصوصية

ة املؤمنني، وذلـك ئمة هم األ ألنّ هلـم العلـم بخصوصـيات وليس عامّ
 :وهو السابق قوله نصّ كام يف األعامل 

 

 »﴿é"��!#Ç!rJKL�﴾!!W?��Ç!!Éd�U?�! Å!!U?�!!q?��!!Y?F��Ç!!w?�è!!UO�b?�Ç!¬!
rN�Ãè!U6Å!æuH�u�!vK�!WIOI�!!r$U?L�Ã!!åu?�!!¬Y?F��Ç!!U?�Ãè!!q?��!!p?�Ð!!U?6S�!
æèd�!ÐÅè! ¬U�d�U�!d?B�!rNLK�!ozUI7!r$UL�Ã!vK�!tzU��Å! UF�!r�U�Å!UN�!
åu�!¬W�UOI�Ç!d�Ðè!W�ÄÑ!#Ç!t�u�Ñè!5M�R*Çè!!r$U?L�Ã!!q?��!!åu?�!!Y?F��Ç!+!

¬UO�b�Ç!b�è!d�Ð!#Ç!l�!t�u�Ñ!¬ç"�è!u�è!,U�!UNIzUI7!t�è!æÃ!!w�u?�! Å!
tO��!¬UN�!æU�!!ÏÇd?*Ç!!U?N�!!Éb�U?A�!#Ç!!t�U��?�!!t�u?�Ñè!!æu?M�R*Çè!!W?IOI�!

¬r$UL�Ã!æU�è!ÏÇd*Ç!5M�R*U�!ÁÇbN�!!äU?L�_Ç!!rNM?�!�!!W?�U�!!5M�R?*Ç!!U?L�!
äb�!tOK�!äU��Ã!t�u�! UF�!﴿p�c�è!r�UMKF�!W�Ã!UD�è!Çu�uJ��!ÁÇbN�!vK�!

ÓUM�Ç!æuJ�è!äu�d�Ç!rJOK�!ÇbON�﴾IQH« . 
 

شياء وعلمه هبا كـام هـي ربط بني رؤية اهللا حلقائق األ &املفرسّ  نّ إي أ
مالزمـة بـني  ه النّـأ، واحلـال نيمـع علـم الرسـول واملـؤمنيف واقعها 

شــياء باأل حميطــاً  علــم اهللا شــامالً ن يكــون أالــرؤيتني، فمــن املمكــن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ١٤٣ البقرة:) ١(
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يشء  ه بكـلّ نّـإشـياء فخرة بل قبـل حـدوث األبحقائقها يف الدنيا واآل

مـور يف عـىل رؤيـة ظـاهر األ عليم، بينام يكون علم الرسول مقصـوراً 
خـرة يف اآلاألمـور  طلعهم اهللا عىل حقـائقالدنيا وكذلك املؤمنني، ثم يُ 

نـام هـو إن علمهـم يف الـدنيا بدورها أد ية، والتي تؤكّ كام تبينه هناية اآل
 ذ لـوإخـرة، ن العلم احلقيقي سيكون يف اآلإشياء وعلم للظاهر من األ

كانوا يعلمون احلقائق الواقعية كاملة يف الدنيا فال حاجة لعلمهم هبا يف 
تشـمل  ﴾سـرتدون﴿ن كلمـة إسـيام و م قد علموها مسبقاً خرة ألهنّ اآل

ل  وهو ما اجلميع.  .يةول بحثه لآلأمة يف ليه العالّ إتوصّ
ة بسبب ربطه بني العطف واملعطـوف عليـه، أانقلب عليه فج ولكنه 

غـوي عطى للرسول واملؤمنون ما هللا من خصائص وكأن العطـف اللّ أف
كـام لـو قيـل !،ءبني العطف واملعطوف عليه يف كـل يشأيضاً يساوي 

يكـون  يشرتط ان ، فإن هذا النظر الىل املكتبةإنظر زيد وحسن وقاسم ي
 خـرىل حجـم املكتبـة واآلإحدهم أ ينظراملوضوع فقد ىل نفس إ اواحد

 ،اىل نوعية الكتـب املوجـودة فيهـإ خرواآل ىل ترتيب الكتب فيهاإنظر ي
فـال  ىل الكتـاب الفـالينإا رونظبل حتى لو قيل ان زيد وحسن وقاسم 

 ادراكهفكل يقيمه بحسب  ايشرتط ان يكون نظرهم وتقييمهم له واحد
ــهو ــه عقل ــه وذوق ــوي ال ،وخربت ــالعطف اللغ ــف يف  ف ــتتبع العط يس
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   .اخلصائص والصفات
 

بعد ان اعطى النبي واملؤمنون نفس خصائص النظر  املفرس انتقلثم  
ىل االسنتاج إ ، انتقلكام هيلالشياء بحقائقها  االهلي من العلم الواقعي

 ،نياملـؤمنوليس عامة او حجج اهللا  ئمة هم األنيان املقصود باملؤمن من
بـل اليستطيعون الوصول اىل هذه املرحلة من العلـم  فان عامة املؤمنني

  .ئمةاملراد باملؤمنون هم األقال ان  ولذا هو مقصور عىل حجج اهللا ،
 

باهللا تعاىل وبـني علـم  هذا الربط بني علم الغيب الذي هو خمتصّ ان 
 يب هواألصل يف علم الغ نّ إاملعصومني للغيب هو ربط غري صحيح، ف

 بـام يريـد الّ إىل الرسول واملعصومني إينتقل  حمصور باهللا سبحانه ال انه
يات رصحية ثبات ذلك، فاآلىل الدليل إلإاهللا ان يبيّنه هلم وهو ما حيتاج  

 ن الغيب هو من اختصاص اهللا وحده كام يف االيات التالية: أيف 

 

﴿ َ األْ اتِ وَ وَ امَ ن يفِ السَّ لَمُ مَ عْ ضِ قُل الَّ يَ ـانَ ال رْ ونَ أَيَّ رُ عُ شْ ا يَ مَ يْبَ إِالَّ اهللاُ وَ غَ
ثُونَ  بْعَ   IQH﴾يُ

ا لَ ﴿ عْ مَ مِ أَسْ األَرضِ أَبرصِ بِهِ وَ اتِ وَ وَ امَ يْبُ السَّ ٍّ ـلَهُ غَ يلِ ـن وَ ونِهِ مِ ن دُ م مِّ هُ
ا دً هِ أَحَ مِ كْ كُ يفِ حُ ِ الَ يُرشْ   IRH﴾وَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٥النمل:  )١(
 . ٢٦الكهف:  )٢(
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رَّ  ـالُ ذَ ثْقَ نْـهُ مِ بُ عَ زُ عْ يْبِ الَ يَ ِ الْغَ املِ الَ ﴿عَ الَ يفِ األَرضِ وَ اتِ وَ وَ ـامَ ةٍ يفِ السَّ

بِنيٍ  ُ إِالَّ يفِ كِتَابٍ مُّ ربَ الَ أَكْ لِكَ وَ ن ذَ رُ مِ غَ   IQH﴾أَصْ
الِ  بِريُ املُتَعَ ةِ الكَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ُ الْغَ املِ   IRH﴾﴿عَ

ـهُ ﴿ لُّ رُ كُ عُ األَمْ إِلَيْهِ يُرجَ األَرضِ وَ اتِ وَ وَ امَ يْبُ السَّ هللاِِ غَ ـلْ وَ كَّ تَوَ هُ وَ بُـدْ اعْ فَ
لُونَ  مَ عْ امَّ تَ افِلٍ عَ بُّكَ بِغَ ا رَ مَ يْهِ وَ لَ   ISH﴾عَ

ن الغيب هو من اختصـاص اهللا اقتصــرنا أ يات كثرية التي تبنيّ واآل
ن يطلـع حججـه عـىل غيبـه، وهللا أراد اهللا أن إمنها عىل هذا العـدد، فـ

يريد، فال يُطلـع اهللا  ه يفعل ما يريد وباملقدار الذينّ إمور، فاملشيئة يف األ
هو يكشف هلم املقـدار الـذي فيـه املصـلحة  وانامغيبه  حججه عىل كلّ 

واحلكمة يف كشـفه، فهنـاك فـرق بـني اخلـالق واملخلـوق، ومهـام بلـغ 
واملكانة عند اهللا فهو له حـدوده يف اخللـق والقـدرة  املخلوق من الرقيّ 

لبداأىل مستو علم اخلالق إوال يرتقي  ، ه وال طاقة لـه بـه، بل ال يتحمّ
  يات التالية بصورة جلية:تؤكده اآل وهو ما

ـانَ ﴿ ونَ أَيَّ رُ عُ شْ ا يَ مَ يبَ إِالَّ اهللاُ وَ األَرضِ الغَ اتِ وَ وَ امَ ن يفِ السَّ علَمُ مَ قُل الَّ يَ
ثُونَ  بْعَ   ITH﴾يُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣سبا:  )١(
 .  ٩الرعد:  )٢(
 . ١٢٣هود:  )٣(
 ، (أي إنّ الغيب املطلق هو من اختصاص اهللا فقط). ٦٥النمل: )٤(
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ــولُ ﴿ الَ أَقُ يــبَ وَ ــمُ الغَ الَ أَعلَ آئِنُ اهللاِ وَ ــزَ ي خَ نــدِ ــمْ عِ ــولُ لَكُ الَ أَقُ إِينِّ وَ
لَكٌ    IQH﴾مَ
يْبَ الَ ﴿ مُ الغَ نتُ أَعلَ لَوْ كُ ا إِالَّ وَ نَ وءُ إِنْ أَ نِيَ السُّ سَّ ا مَ مَ ِ وَ ريْ نَ اخلَ ثَرتُ مِ تَكْ  سْ

نُونَ  مِ ؤْ مٍ يُ وْ ريٌ لِّقَ بَشِ يرٌ وَ ذِ   IRH﴾نَ
ةِ إِالَّ ﴿ اعَ رُ السَّ ا أَمْ مَ األَرضِ وَ اتِ وَ وَ امَ يْبُ السَّ هللاِِ غَ حِ البَصَ وَ لَمْ وَ  رِ ـ كَ أَوْ هُ

يرٌ  دِ ءٍ قَ لِّ يشَ ىلَ كُ بُ إِنَّ اهللاَ عَ رَ   ISH﴾أَقْ
ـاء ﴿ ـن يَشَ لِهِ مَ سُ ن رُّ تَبِي مِ ْ لَكِنَّ اهللاَ جيَ ىلَ الغَيبِ وَ مْ عَ كُ انَ اهللاُ لِيُطْلِعَ ا كَ مَ وَ

ظِيمٌ  رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ واْ فَ تَّقُ تَ نُواْ وَ مِ إِن تُؤْ لِهِ وَ سُ رُ نُواْ بِاهللاِ وَ آمِ   ITH﴾فَ
هُ إِالَّ ﴿ يلَ أْوِ مُ تَ علَ ا يَ مَ ـنْ وَ ـلٌّ مِّ هِ كُ نَّـا بـِ قُولُونَ آمَ ونَ يفِ العِلمِ يَ خُ اسِ الرَّ  اهللاُ وَ

لُوا األلْبَابِ  رُ إِالَّ أُوْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ ندِ رَ   IUH﴾عِ
ـ سُ ن رَّ تَىضَ مِ نِ ارْ ا * إِالَّ مَ دً يْبِهِ أَحَ ىلَ غَ رُ عَ ظْهِ الَ يُ يْبِ فَ ُ الْغَ املِ ـهُ ﴿عَ إِنَّ ولٍ فَ

مْ  ـِ هبِّ تِ رَ االَ سَ غُوا رِ لَ بْ دْ أَ مَ أَن قَ لَ ا * لِيَعْ دً صَ هِ رَ فِ لْ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ ن بَنيْ لُكُ مِ سْ يَ
 ٰ أَحىصَ ِمْ وَ هيْ اطَ بِامَ لَدَ أَحَ ا وَ دً دَ ءٍ عَ لَّ يشَ   IVH﴾كُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٠هود: )١(
 . ١٨٨األعراف:  )٢(
 . ٧٧النحل:  )٣(
 . ١٧٩آل عمران:  )٤(
 . ٧آل عمران:  )٥(
 . ٢٨-٢٦اجلن:  )٦(
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نَ ﴿ م مِّ كُ عَ واْ إِينِّ مَ تَظِرُ انْ يْبُ هللاِِ فَ لْ إِنَّامَ الغَ قُ ينَ فَ   .IQH﴾املُنتَظِرِ
ـرالطريقة التي وصل فيها ب يتعلق شكال الثاين فهوا اإلمّ أ ىل إ &املفسّ

استتبعت للمقدمة االوىل الـتس  والتي ÷ئمةاملؤمنني هم األ نّ أالعلم ب
ن أكان ينبغي عليـه  كام انه، عطاهم فيها نفس خصوصية النظر االهليأ

صـحيحة ال  هـي بحثه الروائـين الروايات التي ذكرها يف أالً يثبت أوّ 
عـتامد عليهـا يف ىل اإلإو متنهـا ثـم يـذهب بعـدها أشكال يف سـندها إ

ـ هم األنين املقصود من املؤمنأاالستنتاج ب يف  أكـل مـن يقـر نّ إة، فـئمّ
ن البحـث الروائـي يف هنايـة تفسـري جمموعـة مـن أتفسري امليزان يعلـم 

ن بعضـها إبـل و ،احتقيق فيهـد رسد للروايات من دون يات هو جمرّ اآل
 حيانا.أخر متعارض مع البعض اآل

االجتامعـي الشـيعي الـذي  بـاجلوّ  ثراً أكان مت & ن العالمةأا يشعر ممّ 
 ثـارهمآو عامل العباد يف نواياهمألعون عىل مجيع يطّ ÷ ئمةن األأيقول 

ــة. ــول  الواقعي ــتعجل يف الوص ــم األأىل إفاس ــون ه ــن املؤمن ــام ئمّ ة ك
رشكهـام أاستعجل يف الربط بني صفات العطف واملعطوف عليه حيث 

  يف كل اخلصائص والصفات وال مالزمة بني ذلك كام تقدم توضيحه.
ـرذكر  شكال الثالث:اإل و حجج أالع املؤمنني يف تعليله الطّ  &املفسّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٠يونس:  )١(
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 عنه يف تفسـريه عامل العباد هي ما عربّ أالعهم عىل ن الفائدة من اطّ أاهللا 
ــه:  !�!Èb??M�!ÓU??M�Ç! Å!W??��Çd�!r$U??L�Ã!r�"�c??��!æÃ�W??��U�!W�u??«بقول
r$UL�_!s�!"�!èÃ!d�!ozUI�!"�!ÉÑu���!¬[��!æÅè!!U?$!!ÁU?��Ñ!!ÁÇbN?�!
æuFKDO??�!U??NOK�!æèd??�è!U??NIzUI�!r??�è!äu??�Ñ!#Ç!ÁÇbN??�è!äU??L�_Ç!s??�!
5M�R*Ç¬!#Çè!s�!rNzÇÑè!jO8¬!uN�! UF�!!U?�Çd�!!r?�è!!¬U?N�èd�!!r?�!æÅ!#Ç!
t�U���!nAJO�!UNM�!ÁUDG�Ç!åu�!!W?�UOI�Ç!!5K�U?FK�!!¬rN?�H�Ã!!âd?H�!!rO?E�!

5�!æÃ!w�Q�!æU���Ç!qLF�!+!ÉuK.Ç!�!lKD�!tOK�!¬b�Ã!5�è!!q?L�! æÃ!!p?�Ð!
qLF�Ç!tMOF�!5�!��!s�!s�d�UM�Ç!ÉuK�!u�è!éd�!t�Ã!p�c�«. 

الع النبـي وحجـج اهللا ن الفائدة من اطّ أ اي ان املفرس يريد ان يقول:
سـوف تـدفع  ،ومعـرفتهم حلقيقتهـا دوافعهـا عامل العبـاد مجيعـاً أعىل 

يقـوم ليه فال إئمة األ ىل اخلجل واحلياء من نظرإئة عامل السيّ بالعامل لأل
   .بفعلها

 العه عىل كـلّ يبايل بمراقبة اهللا له واطّ  وهو تربير عجيب فان الذي ال
لعون ئمة يطّ ن النبي واألأذا علم إ خفاياه وحركاته وسكناته هل سيبايل

 نيلن تشـهد عليـه املالئكـة املـوكّ أيبـايل  ن الذي الأوهل  عامله؟أعىل 
مـام النـاس مجيعـا أعامله والتـي سـتعرض يـوم القيامـة أ بتسجيل كلّ 

جوارحـه سـوف تشـهد عليـه يـوم  نّ أو ،)نبيـاء واحلجـجومنهم األ(
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يـات والروايـات، هـل اآلنـت ىل شهادة املكـان كـام بيّ إضافة إالقيامة، 
 ضافة شهادة حجج اهللا عليـه يف الـدنيا فيمتنـع عـن السـيئاتإسيبايل ب

سـواه، حتـى  ئاشي اهللا لن خيشىٰ  ؟ فال شك ان الذي ال خيشىٰ واملعايص
ـالع األلو مأل  اهللا الدنيا بألف شاهد وشاهد، فال معنـى الطّـ ة عـىل ئمّ

 عاملمن علمهـم بـاالعامل وحقائقها إذ كان هذا هو الغرض دوافع األ
  .يف الدنيا

 وأث عن علم النبـي يات التي تتحدّ ن اآلأننا نجد إشكال الرابع: اإل
و أة تكشـف عـن العلّـا مـا ـغالبـية ـبـيمـور الغج اهللا لبعض األـحج

لالخبـار  لدافعـةا رساراأل عنو تكشف أذلك  الغرض من تعليم النبيّ 
يـات كـام يف اآل ،عائـهادّ ة وصحّ ته ثبات نبوّ إ ن يكون اهلدف منها هوكأ

 التالية: 
مْ ﴿ هُ ـرَ ـواْ أَمْ َعُ ِمْ إِذْ أَمجْ هيْ نتَ لَـدَ ا كُ مَ يهِ إِلَيْكَ وَ يْبِ نُوحِ نْ أَنبَاء الغَ لِكَ مِ ذَ

ونَ  رُ كُ مْ يَمْ هُ   IQH﴾وَ
ـمْ ﴿ هُ الَمَ ـون أَقْ قُ لْ ِمْ إِذْ يُ هيْ نتَ لَدَ ا كُ مَ يهِ إِلَيكَ وَ يْبِ نُوحِ نْ أَنبَاء الْغَ لِكَ مِ ذَ

ونَ أَ  مُ تَصِ ْ ِمْ إِذْ خيَ هيْ نتَ لَدَ ا كُ مَ مَ وَ يَ رْ لُ مَ فُ كْ ُمْ يَ   IRH﴾هيُّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ــف: )١( ة ١٠٢يوس ــوّ ة نب ــحّ ــات ص ــل إثب ــو ألج ــي ه ــف الغيب ــن الكش ــرض م ، أي إنّ الغ
ثهم عن األزمان السابقة التي مل يكن موجودا فيها.   رسول اهللا حيث حيدّ

 . ٤٤ ل عمران:آ )٢(
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ـى ﴿ يسَ ـيحُ عِ هُ املَسِ مُ نْهُ اسْ ةٍ مِّ لِمَ كِ بِكَ ُ بَرشِّ مُ إِنَّ اهللاَ يُ يَ رْ ا مَ ةُ يَ الَتِ املَآلئِكَ إِذْ قَ
بِنيَ  رَّ نَ املُقَ مِ ةِ وَ رَ اآلخِ يَا وَ نْ ا يفِ الدُّ يهً جِ مَ وَ يَ رْ   IQH﴾ابْنُ مَ

ـاء ﴿ ـن يَشَ لِهِ مَ سُ ن رُّ تَبِي مِ ْ لَكِنَّ اهللاَ جيَ يْبِ وَ ىلَ الغَ مْ عَ كُ انَ اهللاُ لِيُطْلِعَ ا كَ مَ وَ
ظِيمٌ  رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ واْ فَ تَّقُ تَ نُواْ وَ مِ إِن تُؤْ لِهِ وَ سُ رُ نُواْ بِاهللاِ وَ آمِ   IRH﴾فَ

 وأ  ً ح التفاصـيل كـالّ ىل وجود الروايات املعاضدة التي توضّ إضافة إ
 عـىل كـل اعـامل اخلالئـق ئمةفام هي العلة من اطالع النبي واأل .بعضاً 

سيام وقد تبني ان االطالع عىل االعامل لن يكون رادعا ومانعا عن فعـل 
 ؟السيئات

فسري اهللا عملكم ورسـوله ﴿ية يف جمال هذه اآلشكال اخلامس: اإل
بـاد عـامل العأعـىل مجيـع اهللا الع حجـج التي خترب عن اطّـ﴾ واملؤمنون

ـعامهلا أوتكشفها هلم بحقيقة نواياها ونتائج  ر) ـ(بحسـب تفسـري املفسّ
 صـحة ثبـاتال جواب حتتاج إىلة ة تساؤالت مهمّ تنقدح يف النفس عدّ 

  ما ييل: هذه االسئلة ومن هذا املدعى،
ــ ما هو الغـرض مـن علـم األ١ عامل أسـبوعي بـو األأة اليـومي ئمّ

كحجـة هللا عليـه املكلـف هبـا والذي هو خارج عن مسـئوليته اخلالئق 
 فحسب؟ التبليغ يف الدنيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٥آل عمران:  )١(
 . ١٧٩آل عمران:  )٢(
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عـامل مجيـع أطـالع عـىل زم  لإلة اهللا لديه الوقت الالّ حجّ  نّ إـ هل ٢

وليس لقـوم ة عىل الناس مجيعا ة هللا هو حجّ ن احلجّ ؟ ألأمجعنياخلالئق 
ة.   أو مجاعة خاصّ

يـنام أ عـامل النـاس مجيعـاً أحجته عن  وأه ن اهللا يكشف لنبيّ إـ هل ٣
يقتصــر عـىل والكشـف خبـار هـذا اإل نّ إم أرض؟ نحاء األأكانوا يف 

  و يف جمتمعه الذي يعيش فيه؟أالناس القريبني منه 
يـرتبط عامل العبـاد بـأ للحجـة والكشـفن هـذا اإلخبـار إـ هـل ٤

نـه إم أو احلجة أ النبيّ  الدينية التي هتمّ وبالقضايا السياسية واالجتامعية 
عالقـة ك منهـا نسان ونواياه حتى الشخصيةاإلعامل أ إخبار شامل بكلّ 

 خلوته ؟يف  واهله أالرجل ب
ـة ن هـذا اإلخبـار والكشـف إـ هل ٥ األمـور كشـف  يضـمّ للحجّ
 ملـوتىٰ فقط أو إنّه يشمل الكشف عن امن الناس عن األحياء قائق واحل

 ؟ كذلكخصوصياهتم و
ـأن هذا الكشف إـ هل ٦ حياتـه الدنيويـة يف  يـتمة و اإلخبار للحجّ

 العلـم بمعنـى أن ؟يستمر بعد موته وانقطاعه عن عـامل الـدنياأم فقط 
   ؟واآلخرةعامل الربزخ يف وهو واإلخبار ينتقل إليه 

ـة يف الـدنيا ـ ٧ إذا كان الكشف عن احلقائق مقصوراً عىل حياة احلجّ
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ـنفكيف وانقطاع هذا الكشف بعد موته  حيـاء سـالم األسـامعه لر ـفسّ
 السـالم والتحيـة؟علـيهم وكيف يـرد  ؟مون عليه بعد موتهعندما يسلّ 

نه جيمع بني حياة الـربزخ واحليـاة إم أ ؟هل تعاد له احلياة ثم تسلب منه
 .  او غري ذلك من التفاسري؟بطريقة إعجازية الدنيا

وإذا كان الكشف ينتقل إليه إىل عامل اآلخرة فام فائـدة هـذا الكشـف 
ة الشـ زمانه وهو يتعلّق بأجيال تأيت من بعد علـيهم مـن اهد وهلم احلجّ

حها اآلية الش؟ اهللا ريفة مـن ـأال يكون هذا مناقضا لسنن اهللا التي توضّ
ة بعد موته:  مْ ﴿انقطاع العلم عن احلجّ يهِ تُ فـِ مْ ا دُ ا مَ يدً هِ مْ شَ يْهِ لَ نْتُ عَ كُ وَ

أَنتَ  مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ نْتَ أَنْتَ الرَّ يْتَنِي كُ فَّ امَّ تَوَ لَ يدٌ فَ هِ ءٍ شَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ   ؟﴾عَ
عـن طريـق  كان يتمّ  انام مور الغيبيةخبار باألن األأمعلوم  ـ كام هو٨

الوحي قد انقطع بعد موت رسـول  نّ أ، وملسو هيلع هللا ىلصالوحي يف حياة رسول اهللا
بعـد انقطـاع  عـن اعـامل العبـاد خبار حلجـج اهللاهللا، فكيف يكون اإل

   هي طريقته؟مجايل وما إو أوهل هو اخبار تفصييل  الوحي؟
لـه عامل مجيع املؤمنني أعن للحجة ن هلذا اإلخبار والكشف إـ هل ٩

   ه حيصل يف كل وقت؟نّ أو أ ،اميّ و األأيايل ة من اللّ وقات خاصّ أ
ــه اآلكــام بيّ  يف الــدنيا ن دور حجــج اهللاأمــن املعلــوم  ـــ١٠ يــات نت

شياء يف يـوم ثم الشهادة الظاهرية عىل األ ،ساساأوالروايات هو التبليغ 
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  يات التالية:كام يف اآل )وليس يف الدنيا(القيامة 

نَاكَ إِالَّ ﴿ لْ سَ ا أَرْ مَ اً  وَ بَرشِّ يراً  مُ ذِ نَ   IQH﴾وَ
رياً ﴿ ةً لِّلنَّاسِ بَشِ افَّ نَاكَ إِالَّ كَ لْ سَ ا أَرْ مَ يراً  وَ ذِ نَ   IRH﴾وَ
مْ لَ ﴿ ا إِلَيْكُ مُ إِنَّ لَ عْ نَا يَ بُّ الُوا رَ اـقَ مَ لُونَ * وَ سَ رْ يْنَا إِالَّ  مُ لَ   ISH﴾ البَالَغُ املُبِنيُ عَ
ولِ إِالَّ ﴿ سُ ىلَ الرَّ ا عَ ونَ مَ تُمُ ا تَكْ مَ ونَ وَ بْدُ ا تُ مُ مَ علَ اهللاُ يَ   ITH﴾ البَالَغُ وَ
لِ إِالَّ فَ ﴿ سُ ىلَ الرُّ لْ عَ   IUH﴾ البَالغُ املُبِنيُ هَ
بَعَـثَ اهللاُ النَّبِيِّـنيَ ﴿ ةً فَ دَ احِ ةً وَ انَ النَّاسُ أُمَّ لَ كَ أَنـزَ ينَ وَ رِ نـذِ مُ ينَ وَ ــرِ بَشِّ مُ

واْ فِيهِ  فُ تَلَ َ النَّاسِ فِيامَ اخْ مَ بَنيْ قِّ لِيَحكُ مُ الكِتَابَ بِاحلَ هُ عَ   IVH﴾مَ
بل  ،دخل فيه خرة وليس للنبيّ ما احلساب واجلزاء فهو يكون يف اآلأ

  يات التالية:كام يف اآل هو مرتبط باهللا وحده،
نَّكَ بَ ﴿ يَ رِ ا نُ إِن مَّ يْكَ البَالَ وَ لَ إِنَّامَ عَ يَنَّكَ فَ فَّ تَوَ مْ أَوْ نَ هُ عِدُ ي نَ يْنَا عضَ الَّذِ لَ عَ غُ وَ

ابُ  سَ    IWH﴾احلِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٠٥ :االرساء )١(
 . ٢٨: سبأ )٢(
 . ١٧: يس )٣(
 . ٩٩: املائدة )٤(
 . ٣٥: النحل )٥(
 . ٢١٢: البقرة )٦(
 . ٤٠: الرعد )٧(
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ـا ﴿ مَ وا وَ تَـدُ ْ ـوهُ هتَ إِن تُطِيعُ تُمْ وَ لْ ِّ ا محُ م مَّ يْكُ لَ عَ ِّلَ وَ ا محُ يْهِ مَ لَ إِنَّامَ عَ لَّوا فَ إِن تَوَ فَ
غُ  ولِ إِالَّ البَالَ سُ ىلَ الرَّ   IQH﴾املُبِنيُ عَ

غُ ﴿ ـولِ إِالَّ الـبَالَ سُ ـىلَ الرَّ ـا عَ مَ مْ وَ ـبْلِكُ ـن قَ مٌ مِّ بَ أُمَ ذَّ دْ كَ قَ بُوا فَ ذِّ إِن تُكَ وَ
   IRH﴾املُبِنيُ 
كِيالً ﴿ مْ وَ يْهِ لَ نَاكَ عَ لْ سَ ا أَرْ مَ   ISH﴾وَ
يْكَ إِالَّ البَالَ ﴿ لَ يظًا إِنْ عَ فِ مْ حَ يْهِ لَ نَاكَ عَ لْ امَ أَرسَ وا فَ ضُ إِنْ أَعرَ   ITH﴾غُ فَ
ـريٌ ﴿ اهللاُ بَصِ يْـكَ الـبَالَغُ وَ لَ ـإِنَّامَ عَ اْ فَ لَّـوْ إِن تَوَ واْ وَّ تَـدَ ـدِ اهْ قَ واْ فَ ـلَمُ إِنْ أَسْ فَ

بَادِ    IUH﴾بِالْعِ
ذ مل إعـامل و احلجـة عـىل حقـائق األأالع النبي طّ إذن من إفام الفائدة 

 يرتب عليها أثرا؟يكن بمقدوره ان 
نسـان يف عصــر  تيحـت لإلأن املعلومـات التـي أننا نالحظ اليـوم إ

رة هـي معلومـات عـالم املتطـوّ الكومبيوتر والفضائيات ووسـائل اإل
ينفعـه منهـا،   العرض عامّ لذا يُ ون حييط هبا، أنسان يستطيع اإل هائلة ال

روري ـر عىل الضــبل ويزهد بكثرة املعلومات فيام حيتاجه منها ويقتص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٤: النور )١(
 . ١٨: العنكبوت )٢(
 . ٥٤: اإلرساء )٣(
)٤( ٤٧: الشور . 
 . ٢٠: آل عمران )٥(
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ذ ال إ ،ر منها هو هدر للوقت وليس فيه منفعةكثااإل نّ أنه يعترب منها، أل
فلو  ثري يف جمرياهتا،أاملعرفة لعدم قدرته عىل الت هذه ثر عميل منأيرتتب 
املشـاكل التـي جتـري يف العـامل،  همّ أن يعرف أراد أنسان ن اإلأفرضنا 

الف ذا هبـا مئـات اآلإعىل الكومبيوتر فـ ته املعلومات بضغطة زرّ ءفجا
ث عن ماليني املشـاكل يف العـامل، عـن مجيـع تتحدّ من الصفحات التي 

البلدان وعن عواصمها ومدهنا وقراها الصغرية واملشاكل املتنوعة فيها 
فإنّ ا، جرّ  السياسية واالقتصادية واالجتامعية والطبيعية واملناخية وهلمّ 

وصدمة نفسية جتعلـه للقارئ صداعاً حتدث مثل هذه املعلومات اهلائلة 
فهو ليس احلـاكم  ،يؤثر فيها نأا ال تعنيه وال يستطيع هنّ أل هايعرض عن
 مشـاكلها، رضية وال هو اخلـالق هلـا وال املسـئول عـن حـلّ للكرة األ

املعلومات التفصيلية وعدم وجودها سـواء عنـده، هذه صبح وجود أف
ـبكـل أحاطـة فام فائدة اإل اذا كـان اختـاذ اجلـزاء  ةخبـار العبـاد للحجّ

 شـأنهكـان و مرتبط باهللا سـبحانه، أمر هوبل واحلساب ليس من شأنه 
 ؟ لهدها اهللاهو التبليغ ويف املساحة التي حدّ  ومهمته

نبياء واحلجج كـذلك؟ ليست سنن االبتالء واالختبار تشمل األأثم 
واهللا  فيهم ةهنم ليسوا ببرش وال خيضعون لسنن اهللا العامّ إحد يقول أفال 

امَ أَنَا ﴿:يقول يف كتابه لْ إِنَّ امَ إِلَ قُ َّ أَنَّ ى إِيلَ مْ يُوحَ ثْلُكُ ٌ مِّ ـدٌ ـبَرشَ احِ مْ إِلَهٌ وَ كُ هُ
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الَ يُشـ ا وَ احلًِ الً صَ مَ لْ عَ يَعْمَ لْ هِ فَ بِّ اء رَ و لِقَ جُ رْ انَ يَ ن كَ ـهِ ـْفَمَ بِّ ةِ رَ بَـادَ كْ بِعِ رِ
ا دً مام عىل كل يشء مـن شـؤون الغيـب؟ لع اإلن يطّ أفام معنى  IQH﴾أَحَ

ذ والتـي مل واألالتي فيها احلزن واأل ومعاناته ئهذن اختباره وابتالإين أ
  يات التالية:مثال اآلأنية من آيات القرليها اآلإشارت أ

لِيمٌ بِامَ يَصنَعُونَ ﴿ اتٍ إِنَّ اهللاَ عَ َ رسَ مْ حَ يْهِ لَ كَ عَ سُ فْ بْ نَ هَ الَ تَذْ   IRH﴾فَ
مْ ﴿ ــنكُ ــتَحيِي مِ يَسْ ذِي النَّبِــيَّ فَ ــؤْ ــانَ يُ ــمْ كَ لِكُ ــنَ إِنَّ ذَ ــتَحيِي مِ سْ اهللاُ الَ يَ وَ
قِّ     ISH﴾احلَ
ا﴿ فً يثِ أَسَ دِ ا احلَ ذَ َ نُوا هبِ مِ ؤْ ْ يُ مْ إِن ملَّ هِ ارِ ىلَ آثَ كَ عَ سَ فْ عٌ نَّ لَّكَ بَاخِ عَ لَ   ITH﴾فَ
أْلَ ﴿ ونُواْ تَ مِ إِن تَكُ وْ اء الْقَ تِغَ ِنُواْ يفِ ابْ الَ هتَ أْلَ ـوَ ُمْ يَ إِهنَّ ونَ فَ أْلَ ـمُ امَ تَ ونَ كَ مونَ ـمُ

تَ  ا الَ وَ نَ اهللاِ مَ ونَ مِ انَ اهللاُرجُ كَ ونَ وَ كِيامً   يَرجُ لِيامً حَ    IUH﴾عَ
سـنن  نّ إيات كثرية التي تبني معاناة النبي الشخصية والدعوتية فواآل

ـإ، بـل انبيائـه تنفك عـن اهللا ال م بصـربهم عـىل الـبالء واجتيـازهم هنّ
 واملنزلـة الكريمـةلالختبار بنجاح هو الذي جعلهم هبذه املرتبة العالية 

، ×مري املـؤمننيأ، فلو ضعف االبتالء لضعف اجلزاء كام يقول عند اهللا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١١٠الكهف:  )١(
 . ٨فاطر:  )٢(
 . ٥٣االحزاب:  )٣(
 . ٠٦الكهف:  )٤(
 . ١٠٤النساء:  )٥(
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كـة ال روبوتـات متحرّ  حجـج اهللا عمومـاً  وأئمـة و األأنبياء س األيفل

  .تتحرك بارادة غيبية خارجية حساسرادة ذاتية هلا وال معاناة وال إإ
الف السـنن عام هو خـ الع حجج اهللا عىل الغيب بشكلٍ طّ إن أولذا 

 العهـم عـىل الغيـب بشـكلٍ طّ إه من ضمن هـذه السـنن نّ أهلية، مع اإل
  هلية بالغة.إمصلحة وحكمة ـجزئي ول

 

املـذكورة فقـد  يـةمن الرشح حـول اآل مثلتفسري األما ما ورد يف أو
 :IQHجاء فيه ما ييل
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äu�'d�Ç5!ملسو هيلع هللا ىلصM�R*Çè!æuLKF�!t�!W�U{Å! Å!rK�!#Ç!'q�è!>e�®!فـرس[اي ان امل 
بصـورة ئمـة الع اهللا والرسول واألمطلق اطّ  ية تعني بشكلن اآلأاعترب 

   ]يف تتمة التفسري هذه املعرفة فوائدرشح ، ثم رشع يف  مسلم هبا
'æÅ!ÊU??H���Ç! Å!çc??�!W??IOIaÇ!æU??1�Çè!U??N�!t??�!o??L�Ã!d??�_Ç!+!"??ND�!
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 ، آية اهللا نارص مكارم الشريازي. ٦/٢٠٥تفسري االمثل:  )١(
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كـام وهـي توضيح اآليات حتت عنوان مالحظـات املفرسّ  كملأ[ثمّ 

 ]يف اثناء رشحه الت التي عليهااننقلها نصا ونبني االشك ييل
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 . ١٠٥التوبة:  )١(
 بمعنى أنّه ال يتّفق كلّ أتباع مذهب أهل البيت عىل العقيدة التي سيتناول رشحها.  )٢(
 . ١/١٧٧ الكايف: )٣(



 ٣٨٩ ........................................................................... األعمال على األئمة عرض
+è!Y�b�!d�Â!s�!åU��Ç!d�U��Ç×!ºäU�!�'æðÅ!äUL�_Ç!ÖdF�!!v?K�!!rJ'O?��!
q�!WOA�!¬fOL.Ç!k��OK�!r�b�Ã!æÃ!3�ÖdF!vK�!t'O��!qLF�Ç!kO�I�Ç�IQH  

+è!W�ÇèÑ!éd�ïÃ!s�!åU��Ç!wK�!s�!v�u�!U{d�Ç×!'æÃ!ëUB��!äU�!t�!ºïÇÙÏ!
#Ç!w�!q�_è!¬/O�!äUI�!º�X��èÃ!¿qF�Ã!#Çè!'æÃ!!rJ�U?L�Ã!!Öd?F��!!>w?K�!+!
q�!åu�!WKO�è�!®äuI�!¬êèÇd�Ç!XLEF��U�!¬p�Ð!äUI�!¬w�!�!U?�Ã!!Ãd?I�!!ÈU?��!
#Ç!è>e�!'q�!º﴿ÇuKL�Ç!q�è!é"��!#Ç!rJKL�!t�u�Ñè!æuM�R*Çè﴾¬!!u?�!#Çè!
wK�!s�!w�Ã!V�U��IRH 
'æÅ!xF�!çc�!ÑU��_Ç!ÏÑè!UNO�!d�Ð!T'M�Çملسو هيلع هللا ىلص!!¬j?I�!+è!!UN?CF�!!w?K�×!
+è!UNCF�!d��Ç!d�Ð!W'Lz_Çè!T'M�Ç÷¬!UL�!'æÃ!UNCF�!b�!'h�!X�è!Öd�!

!äU?L�_Ç!;F�d??B!¬fO??L.Ç!!UN?CF�è!t??KF�!'q??�!!¬åu?�!UN??CF�è!+!Ùu�??�_Ç!
¬5�'d�!UNCF�è!+!ä'èÃ!'q�!¬dN�!UNCF�è!bM�!Êu*Ç!l{u�Çè!+!yI�Ç®!!
s??�è!k??{Çu�Ç!'æÃ!�!ÉU??�UM�!5??�!çc??�!¬ÊU??�Çè'd�Ç!s??J1è!æÃ!æu??J�!U??NñK�!
W�O��!ëU�U|!UL�!u�!äUaÇ!+!Ñu��Ï!qL�!ÊU��R*Ç!¬W�".Ç!!WK?B}U�!
WO�uO�Ç!ÖdF�!+!W�UN�!q�!¬åu�!!WO�u�?�_Çè!!U?NM�!+!!W?�UN�!!q?�!!¬Ùu�?�Ã!

W�dNA�Çè!èÃ!W�uM��Ç!+!W�UN�!!dN?A�Ç!èÃ!!WM?��Ç!!v?K�!!5�èR?�*Ç!+!!V?�Çd*Ç!
UOKF�Ç®!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/١٥٨تفسري الربهان:  )١(
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الروايـات التـي ذكـرت يف  نّ أ من التفسري يف املقطع السابق[يالحظ 
ىل إشـارة استعراضها فقط واإل نام تمّ إق فيها ومل حيقّ  الرشح هي روايات

 ة مـا موجـود يفيف هذه املصادر صحيح كصـحّ  مصادرها وكأن كل ما
 البخاري] كتاب

 

UM�è!ÍdD�!¬äÇR�!u�è!q�!sJ1!ÉÏUH��Ç!Çc�!Ùu{u*Ç!s�!fH�!!W?��Ç!!l?�!
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5M�R*Çè!ñDO�æuFK!vK�!p�Ð!qLF�Ç!âdD�U�!!W?FO�D�Ç!®]املفــرس اراد  نأي أ
وعدم التحقيق فيهـا فطـرح حماولـة  ان يتجنب االشكال عىل الروايات

بكـل اعـامل ئمـة علـم األصـحة ثبات ين إلآالقر االستدالل من النصّ 
  العباد]
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ية مطلقة يف حصـول العلـم هللا ن اآلأه ال خالف بنّ أ :عىل ذلك ردّ [ويُ 

ه ال تالزم يف وحدة العلم الذي حيدث هلم، فـاهللا نّ أ الّ إئمة، وللنبي ولأل
ن يكـون أيشـرتط  ه النّـأ الّ إهي يف واقعهـا،  سبحانه يعلم احلقائق كام

مجـايل علمهم كعلم اهللا، بل يكفي فيه العلـم اإل ان يكون ئمةالنبي واأل
مالحظة االعامل  ثم ة الناس بصورة طبيعية من خالل الذي يكون لعامّ 
يـة مـا ، فال يوجـد يف اآليف املستقبل  ونتائجها العملية اانكشاف ثمراهت

ووصـوهلم اىل نفـس  ئمـة باحلقـائقعجـاز يف علـم النبـي واأل اإليبنيّ 
يوجد فيها دليل عىل وحدة العلم  كام ال ،مستو العلم االهلي باالعامل

يـة ن اآلأىل إضـافة إ ،قاذ شتان ما بني اخلالق واملخلـو هلي والبرشياإل
 ا يـدلّ ثبت ذلـك؟ ممـّأين أئمة فمن ن املؤمنون هم األأ تبنيّ  الكريمة ال

ئمة، ن املؤمنون هم األأ حاديث التي ذكرها والتي تبنيّ ه رجع لألنّ أعىل 
م حاديث مل يناقش يف سندها ومتنها وكأهنا مـن الروايـات املسـلّ أوهي 
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هل البيت أتباع مذهب أن ليس كل أل الكالم وّ أنه ذكر أمع  ،بصحتها
ن يناقشـوا ســند أمـن عـادة الفقهــاء  نّ أىل إضــافة إيعتقـدون بـذلك، 
يف  يكـام هـو جـارليسـتندوا إليـه ته ن يثبتوا صحّ أاحلديث ومتنه قبل 

 ].يف العبادات واملعامالت املباحث الفقهية
 

 ثم يستمر التفسري بعد النقطة السابقة فيقول فيه: 
ëUO�U�!º'æÅ!d�Â!W��Ç!äuI�!º﴿rJ��MO�!U0!r�M�!æuKLF�﴾!�è!ñp�!'æÃ!!çc?�!
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هلا مـن وّ أية يكشف عام جاء يف خر اآلآذا كان إه نّ أ :عىل ذلك ردّ [ويُ  
ليـة مل تكـن وّ ن الرؤيـة األأعامل كاملة يوم القيامة فهـو يثبـت رؤية األ

ن يطلعهم عىل احلقائق كاملة خلفائها أراد اهللا أكاملة وواقعية وشاملة  ف
فال حاجة لتبياهنـا  يف الدنيا ولو كانوا يعلموها كاملة ،مر عليهمل األوّ أ
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موضـوع  هـو خـرويموضوع اجلـزاء األ نّ إ ثمّ  ،خرةخر يف اآلأمرة 

وليس  ،وجزائهم املكايفء العامهلم من اهللافني ق باملكلّ نه يتعلّ منفصل أل
 ظاهر مواقفهم عىل يوم القيامة دخالة يف ذلك اال الشهادة ئمةواأل لنبيّ ل

ن إبل  ،ووجوده بينهم حياته خالل يف هلم لطاعة اهللاواعامهلم من دعوته 
ثـار آو احلجة حيث تبقى أعامل تكون بعد موت النبي بعض تبعات األ

يرتك  ن عدل اهللا الإف ،ىل حلظة انتهائهاإاهللا من قبل  عامل مالحقة من األ
ولــذا تســتمر  ،دل منــه كــان لــه جزائــه العــاالّ إ اً و حســنأ ســيئاً  عمــالً 

هو احلـال وكذلك  حتى بعد موهتم بعض الظاملني عقوداً  املتابعةالعامل
تواصل حتى بعد موت اصحاهبا والتـي وجزائها امل االعامل الصاحلةمع 

 ] تعرف بالصدقة اجلارية
 املفرس قوله فيقول :ثم يكمل 
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5OIOIaÇ!!®ÝW'Lz_Ç!êÃÛ!
اذا كـانوا مـن عامـة  املـؤمنني من رؤية الخالف انعىل ذلك: [ويردّ 

حيث يكون حاهلم كحال غريهم سـواء  الناس لالعامل بصورة طبيعية
فهم يـرون ظـاهر االعـامل وحيكمـون عـىل  ،اكانوا مؤمنني او كافرين

اما اذا كـانوا يـرون كـل اعـامل العبـاد بصـورة غـري نتائجها الظاهرية،
 ماولكن  ،طبيعية واعجازية فسوف يكون املراد باملؤمنني هم حجج اهللا

رسول واملؤمنـون هـي رؤيـة عامل من قبل الن رؤية األأهو الدليل عىل 
ــة ــري عادي ــائق أنّ ي أ( غ ــتهم للحق ــة اهللا كرؤي ــاىلرؤي ــبحانه وتع  س

، تتحـدث عـن عامـة املـؤمنني يةفإنّ احلكم االويل هو ان اآل ،)عامللأل
وقد ثبـت فـيام سـبق  ،يةدليل من اآلخمصص او فالتخصيص حيتاج اىل 
 ن املمكنمف ة بني العطف واملعطوفدهناك  وح انه اليشرتط ان يكون

 الرؤيـاكـون ترؤية اهللا شاملة للشـهادة وللغيـب يف حـني ان  كونأن ت
النظر إىل األمـور  اي ،ملؤمنني مقترصة عىل عامل الشهادة فقطاللرسول و

ـة النـاس يف  بشكلها الظاهري واحلكم عليها حكـامً ظاهريـاً مثـل عامّ
هـم  نيملـؤمنامـن املقصـود  أنّ بـ القولوعىل هذا ال يمكن  ،أحكامهم

ما أوىل، مة األثبات املقدّ إبعد  ن االستنتاج يصحّ إف ،أو حجج اهللاة ئمّ األ
ن املؤمنـون هـم أثبـات خـر إلآىل دليل إثباهتا فيلزم الرجوع  إمع عدم 
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ن أل ،يـة ذاهتـانيـا فقـط ومـن اآلآن يكون هذا الدليل قرأئمة وجيب األ

ح بذلك كام رصّ  فقط يةجياد الدليل من اآلبايف البداية   لزم نفسهأ املفرس
   حاديث]ىل األإس من خالل الرجوع يول ،ل البحثوّ أ
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فلـن  ،سـتحي مـن اهللاي الـذي ال نّ إ[ويرد عىل ذلك مـا قيـل سـابقا 
   خر]آيشء  اي يستحي من
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ــا  )١( ــة كالرؤي ــة اخلاصّ ــي املعرف ــه يعن ــم فإنّ ــا العل ــام، أمّ ــو اإلدراك الع ــة ه ــراد باملعرف امل
 بالعني أو السامع باألُذن. 
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بمعنى ان املفرس يريد ان يقول ان رؤية الرسول واملؤمنني يمكـن ان [
كـالنظر اىل االشـياء تتم بطريقة خاصة ليس باملعرفة العامة وال بالعلم 

بالعني، وانام حتصل هلم الرؤيا بطريقة خاصة فهـم يشـاهدون االشـياء 
  .دواتولكن ليس عرب احلواس واأل

 

ان مشاهدة املحسوسات البمعنى العلم وال بمعنى    :عىل ذلك ردّ ويُ  
ان تشاهد االشياء بالعني او باملعرفة هلـا عـرب االدوات)،  اي ال( املعرفة

 :يتم عرب طريقنياملوضوع يمكن ان  هذا
 

مـن قـدرات  فـيام هيبـه اهللا الوليائـه وحججـه اما باالعجاز االهلـي 
ؤقتـة، اال ان احليـاة ، وهذا قد يمكن تصوره عىل نحو املعجزة املخاصة

الدنيا ليست قائمة عىل املعاجز بل هي قائمة عىل السنن االهلية الدائمـة 
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 .ومنها سننه الثابتة للبرش مجيعا والتي حتكم الكون كله بصورة منتظمة

وهو ان يكون هلم ما هللا من القـدرة يف  خراو ان يكون عرب الطريق اآل
مـن دون  نظـرهممـن دون احلـواس واالدوات فيخـرتق  موراأل رؤية

يف الليـل او  مـا خلفهـا ونواحلـدود ويـر زاحلـواج وجود حاسة النظر
جواء، وهذا القول واضـح الـبطالن  يف ان حوال واألاأل النهار ويف كلّ 

خملوقني هبيئات وصفات وضـعهم فان البرش خلوق كاخلالق، يكون امل
حددها هلـم وقيـدهم التي فيها اخلالق العظيم وهلم حدودهم وقيودهم 

ال يمكن عىل االطـالق ان تكـون صـفاهتم ف ،هبا اليستطيعون جتاوزها
 ]العظيم الذي ليس كمثله يشء كصفات اخلالق

³?!�!ñp�!'æÃ!#Ç!'e�!'q�è!rKF�!äUL�_U�!!q?��!!¬U?N�u�è!!êc?�Çè!+!!W?K)º!
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بمعنى أنّ املفرسّ يريد أن يقول أنّ اهللا يعلم باألشياء قبـل وقوعهـا [ 
وهي معدومة وبعد وقوعهـا وحـدوثها والـدليل عـىل ذلـك اسـتعامله 

ث فيها عـن املسـتقبل ﴾لعبارة ﴿فسري اهللا ن أواجلـواب ، التي يتحدّ
عزّ وجلّ وعلمه باألشياء وهـي معدومـة يف قدرة اهللا و ليس هاخلالف 

هـذه  مثـل عـىل ÷ئمـةولكن اخلالف هو يف قدرة النبي واألأو حادثة 
  ]الرؤية
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 وهي: حول ما ورد يف التفسريخريا تعليقة رسيعة أو
النبي او حجج اهللا وحاجتهم ملثل هـذه دور ـ ان التفسري مل يوضح ١

والشهادة كـام هـو  غيالتبل هو دورهم ان هلف؟ الرؤيا لكل اعامل العباد
 نزال العقوبة والقصاص؟إهو دورهم إنّ م أ ،متسامل عليه

كـان دورهـم  هـو ذ إعـامل، طالع عىل كـل األذن يف اإلإفام احلاجة  
ألمر و رفضهم أعامل العباد يف استجابتهم أالشهادة عىل ظاهر التبليغ و

 ؟قةبيات السانت اآلكام بيّ  ويف يوم القيامة فقط اهللا ورسالته
رشيفة التاليـة يوضـح متامـا دور النبـي ـالـ يةولعل ما موجود يف اآل

 :لهالتي خياطب اهللا نبيه عيسى يوم القيامة يف قوله و ومسؤليته
الَ اهللاُ﴿ إِذْ قَ ِ  وَ ـنيْ ـيَ إِهلََ أُمِّ وينِ وَ ِذُ لتَ لِلنَّاسِ اختَّ مَ أَأَنتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ا عِ يَ

ن دُونِ ا قٍّ  ؟هللاِمِ ا لَيْسَ يلِ بِحَ ونُ يلِ أَنْ أَقُولَ مَ كُ ا يَ انَكَ مَ بْحَ الَ سُ نـتُ  ،قَ إِن كُ
تَهُ  لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ الَ  ،قُ يسِ وَ ا يفِ نَفْ مُ مَ كَ تَعلَ سِ فْ ا يفِ نَ مُ مَ ـالَّ  ، أَعلَ مُ إِنَّـكَ أَنـتَ عَ

لْتُ لَ  ا قُ يُوبِ * مَ مْ إِالَّ ـالغُ نِي بِهِ أَنِ هُ تَ رْ ا أَمَ واْ اهللاَ  مَ بُدُ مْ  اعْ بَّكُ رَ يبِّ وَ نـتُ  ،رَ كُ وَ
مْ  تُ فِيهِ مْ ا دُ ا مَّ يدً هِ مْ شَ يْهِ لَ أَنـتَ  ، عَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ نتَ أَنتَ الرَّ يْتَنِي كُ فَّ امَّ تَوَ لَ فَ

كَ  بَادُ ُمْ عِ إِهنَّ مْ فَ ُ هبْ ذِّ عَ يدٌ * إِن تُ هِ ءٍ شَ لِّ يشَ ىلَ كُ رْ لَ  ،عَ فِ غْ إِن تَ إِنَّـكَ ـوَ مْ فَ أَنـتَ  هُ
كِيمُ  يزُ احلَ زِ  IQH﴾العَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١١٨ـ  ١١٦: املائدة )١(
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متعلـق بـاهللا وحـده  هـو امـر عىل االعامل أي إنّ احلساب واملجازاة 
الشـهادة و مر اهللا يف الـدنيا،تبليغ ألفقط، ودور النبي او احلجة اهللا هو ال

 مـر اهللا وليسـتاالنصـياع أليف قبـول النـاس أو رفضـهم ظاهر العىل 
ة، اعامهلم الناس و نوايا الشهادة عىل باطن  عمـل النبـيّ هـو فـاناخلاصّ

 عمل أجهزة األمن التي ترفع التقارير عىل كلّ صغرية وكبرية. ك ليس
 

حيانـا يكـون لرفـع التعـارض أسلوب اجلمع بـني الروايـات أ -٢
ذوبـة كىل اخللط بـني الروايـات الصـحيحة واملإي خر يؤدّ أحيانا أو

إىل  ذهبـتواألنبيـاء عىل العرض  تجتاوز اهنا ىل درجةإ وصلتوالتي 
ـألـع يف فيطّ  ،يعلم أن اهللا الأيضاً وكاهللا عرض األعامل عىل  ة يـام خاصّ

 .  !فقط عامل العبادأثنني واخلميس عىل اإلك
 

صـدرت عـن عند متابعة سندها قد ن بعض الروايات أيالحظ  -٣
أ منه الفرتائه عليـه وعـىل × الصادقمام اخلطاب الذي لعنه اإلأبا  وتربّ

صـائر بأنّ بعض اآلخر من الروايات قـد اسـتندت إىل كتـاب  اهللا، كام
صحيحة منه للتحقـق مـن رواياتـه،  توجد نسخة الذي الوالدرجات 

غـري  هي ببصائر الدرجات واملعروفة فان النسخة املوجودة يف االسواق
 . الكتاب األصيل
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ن التــواتر هــو ليســت بكثــرة الكتــب التــي تعتمــد عــىل ذات إ -٤
ة، خر فتكون الكثرة داللة عىل الصحّ نتقل من زمن آلتلكنه الروايات و

مـري أحاديـث املوضـوعة يف مقـام لو فتح مثل هذا البـاب لكانـت األف
ن اخللفـاء أع بـني اخللفـاء الراشـدين وبـاملؤمنني باعتبار تسلسـله الرا

 ،صحيحةاحاديث  هذه االحاديث هيلكانت فضل منه أ هم السابقني
تدل عىل التواتر بحسب  االحاديثفيها  تن الكتب التي وردألوذلك 

هناك العرشات من الروايات املوضوعة يف ف ، !للتواتر التعريف السابق
تلتهـا  كتـبهم ثـمّ  الكثـري مـن موي والعبايس والتي تضمنتهاالعهد األ

التي تعتمد عليها يف النقل وقد متت املئات من الكتب يف العقود املاضية 
ـمراء الوهابأبرعاية علامء و اة بكوهنـا قـد يـة يف العهـد السـعودي حمشّ

سـالمية مـن جامعـة قالم محلة شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلأقت بقّ حُ 
من محلة شهادات الـدكتوراه مـن اجلامعـات وأمكة واملدينة والرياض 

مراء وجامعـاهتم يف نفقة األ خر ولكن كتبت وطبعت كتبهم عىل األ
الكتب الكثرية ويف االزمان املختلفة قـد  هذه فتكون ،اململكة السعودية

  !عىل املبنى السابق بلغت باالحاديث حد التواتر
من دون حتقيـق حاديث واعتامدها كام هي ن عدم التحقيق يف األإ -٥

و (روايـات مـن بلـغ) يف أ ة السنن)دلّ أحتت عنوان قاعدة (التسامح يف 
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إنّـام  ،واملعـامالتقة بموضـوع الفقـه يف العبـادات غري املواضيع املتعلّ 

ىل تشوهات تـدخل عـىل عقيـدة املـؤمن وحترفهـا عـن مسـارها إيقود 
ر عـىل فة حقائق تـؤثّ حاديث املدسوسة واملحرّ وجتعل من األ ،الصحيح

يمكـن  حاديـث التـي الل حتى األفيتقبّ  ،سلوك االنسان ونمط تفكريه
لها  فيلـتمس هلـا التربيـر  ات املسـلم،سـاس معتقـدأوالتي ختالف تعقّ

عامل عىل اهللا والتي عـادة ومن ضمن ذلك روايات عرض األ ،التأويلو
ـىل روايات عرض األإتضاف  و يف أ ة يوميـاً عامل عـىل الرسـول واحلجّ

وال  ا موضوعة عىل نفس النمط والطريقة،هنّ سبوع ألة من األيام خاصّ أ
 ،يشء ووضـع لـه قانونـه وسـننه دري هل حيتاج اهللا الذي خلق كـلّ أ

خيفى عليـه يشء يف  والذي ال ،مرهأليه إم به قبل خلقه وما سيؤول لِ وعَ 
 ،وال يؤثر فيه الضياء والظالم ،وال حتجبه السواتر ،رضالساموات واأل

شـأن  وال ،عـن حـال وال يشغله حالٌ واألعراض، حوال ه األوال تغريّ 
هـل حيتـاج  ،حدأو تدبري من أو ظهري أىل مساعد إوال حيتاج  ،عن شأن

ة يام خاصّ أو أو ليلة اجلمعة أو اخلميس أثنني عامل يوم اإلاألىل عرض إ
؟ هم حتى قبل خلقهمأموروهو العامل بكل  عامل خلقهألع فيه عىل يطّ ل

و الـوهن أو التعـب أو طرأ عليه النسيان أومتى غاب يشء عن تدبريه 
؟ سـبوعياً أو أ يوميـاً  و يقدم له تقريـراً أ ،ىل من يذكرهإو النوم ليحتاج أ



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٠٢

حد الذي ليس كمثلـه يشء ن يكون كخلقه وهو األأحاشا هللا سبحانه 
 حد.أ اً ومل يكن له كفوء

ضافة املواد إوالتحريف بعد  ويف الروايات التالية نموذجا عىل الدسّ 
وحاشاهم ÷ هل البيتأىل إنسبتها  من لة للفكراملخدرة للعقل واملعطّ 

 :من ذلك
ـاأل هذه أعامل إن« قال: × احلسني اإلمام عن  إالّ  صـباح مـن مـا ةمّ

  IQH»تعاىل اهللا عىل وتعرض
 اهللا عـىل الـدنيا هلأ عاملأ عرضتُ  ،ذر باأ يا« :قال نهأملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن

 عبـدٍ  لكـلّ  فيغفـر واخلمـيس، ثننياإل يومني يف ،اجلمعة إىل اجلمعة من
 هذين عمل تركواأ :فقال .شحناء خيهأوبني  بينه كانت عبداً  الّ إ مؤمن
 IRH»يصطلحا حتى

 واخلمـيس، ثنـنياإل يـوم األعـامل تعرض« قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن
 الضـغائن أهـل ويـرد عليـه، فيتاب تائب ومن له، فيغفر مستغفر فمن

   ISH»يتوبوا حتى بضغائنهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٤٤، عن عيون اخبار الرضا: ٧٠/٧٣٥البحار: ) ١(
، بحســـب الروايـــة يظهـــر أنّ اهللا ال يكفيـــه يـــوم ٧٤/٨٩البحـــار .١/٤٩) الكـــايف: ٢(

 واحد النجاز األعامل فيحتاج إىل يومني! 
 . ٣/٤٥٨الرتغيب والرتهيب: ) ٣(
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 شـعبان، مـن النصـف ليلـة خلقه مجيع إىل اهللا يطلع« قال:ملسو هيلع هللا ىلص  وعنه
   IQH»مشاحن أو مرشكـل إال خلقه جلميع فيغفر

ام ـلـ«قـال:  ×عن احلسن بن عيل ،عن آبائه ×عن موسى بن جعفر
مه عىل طور سيناء، ثم اطّلـع إىل كلّ  ×خلق اهللا تعاىل موسى بن عمران

ثم قال: آليت بنفيس عىل  ،األرض اطّالعة فخلق من نور وجهه العقيق
 .IRH»بالنارِ  ،إذا توىل علياً  ،اً البسة بهن ال أعذب كفّ أنفيس 

تبـارك  مـن شـعبان هـبط الـربّ  ليلة النصف إذا كانت« :عن النبي
رض هل األرض، فيغفر ألاأل العة إىل أهللع اطّ وتعاىل إىل السامء، فيطّ 

 ISH» لكافر أو مشاحن، إالّ مجيعاً 
ذات ليلة فخرجت أطلبه، فـإذا هـو   فقدت النبيعن عائشة قالت: 

السامء فقال: يا عائشة أكنت ختافني أن حييف اهللا  بالبقيع رافع رأسه إىل
ولكني ظننت أنـك أتيـت  رسوله؟ قالت قلت : وما يب ذلك،عليك و

 بعض نسائك، فقال: إن اهللا تعاىل ينـزل ليلـة النصـف مـن شـعبان إىل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/١٧الرتغيب والرتهيب: ) ١(
ــار:  )٢( ــامع األخب ــق اذا ٣٧٤ج ــبس العقي ــاً تل ــار كفّ ب بالن ــذّ ــراد ال أع ، (أي إنّ امل

 كان صاحبها مواليا لعيل). 
 . (وكأن اهللا ال يعلم فيحتاج إىل اطالعة!) ٢/٢٧٠معجم أحاديث املهدي:  )٣(
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 IQH»كثر من عدد شعر غنم كلبالسامء الدنيا فيغفر أل
تمـد عـىل فهذا نموذج من الروايات املدسوسـة واملحرفـة والتـي يع

لم يقينـي  ،امثاهلا يف بعض التفاسري بـاعتامد ولكي يكون القارئ عىل عِ
مصادر التفسري بعضها عىل بعض وعىل أحاديث غري حمقّقـة، نـورد لـه 

يف  املـذكورة (فسـري اهللا عملكـم ورسـوله واملؤمنـون) تفسري اآليـة
 مصادر التفسري الشيعية املشهورة. 

   :IRHما ييل ﴾وقل اعملوا..﴿ية يف تفسري الصايف قال عن اآل
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ـــدي:  ج )١( ـــث امله ـــم أحادي ـــه ٢٧٠ص  ٢معج ـــزل أي كأن ـــري ان اهللا ين ـــظ التعب . (الح
كالبشـر يصـعد وينـزل!، اسـتغفر اهللا العظـيم مـن هـذا الكفـر واجلهـل بعظمـة الـذات االهليـة 

 التي ليس مثلها يشء عىل االطالق). 
 . ٢/٤٢٩تفسري الصايف للفيض الكاشاين: )٢(
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ق ىف الروايات اطالقا وحتـى مل ف يف تفسريه مل حيقّ املؤلّ  نّ أ[ويالحظ 
ىل مصادرها فقـط إشارة مع اإل عليها رسيعاً  نام مرّ إيستعرض سندها و
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 ]خر، ونفس اليشء يتكرر يف املصادر األ هنا حقائق مسلم هباأوك
 

 : IQHعن اآلية املذكورة ويف تفسري التبيان للشيخ الطويس قال
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 :IQHقال يف تفسريه لآليةتفسري جممع البيان ويف  
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r??KF�!d??��Ç!W??O��F�Çè!﴿r�R??�MO�﴾!êÃ!r�y??-!﴿U??0!r�??M�!æu??KLF�﴾!
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الشـيعية ومن اراد املزيد من االثباتات فلرياجع ما شاء مـن املصـادر 
 ليجد اهنا الخترج عام ذكر يف املصادر السابقة.

 

 اهللاُوهبذا يـتجىلّ بشـكل رصيـح أنّ اآليـة ﴿ َ ـريَ لُـوا فَسَ مَ ـلِ اعْ قُ  وَ
مْ  يُنَبِّئُكُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ ِ الغَيبِ وَ املِ ونَ إِىلَ عَ دُّ َ رتُ سَ نُونَ وَ مِ املُؤْ ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ عَ

لُونَ  نْتُمْ تَعمَ ﴾ إنّام تدلّ عىل علم الرسول واملؤمنون العلم الطبيعـي بِامَ كُ
وهو ما ينسـجم مـع السـنن اإلهليـة احلاصل من قراءة النتائج والواقع 

  تقول: ية، فكأن اآلوكشفت عنه اآليات والروايات السابقة يف البحث
 عـىل وال رسـوله عـىل وال اهللا، عـىل خيفـى ال عملكم إن :اهيا املؤمنون

، عزّ  هللا أعاملكم وأخلصوا اخلري، أعامل إىل فسارعوا املؤمنني، فان وجلّ
ري او خلم النـاس فيهـا بـاكيف الـدنيا وسـيذكر اعاملكم ستظهر ثمراهتا

 هبـا اهللا كمحيـث جيـزي ةخـراضافة اىل انكشاف حقائقها يف اآل IQHالرش
  ة او قبل خلقكم واحيائكم.خريف الدنيا او اآليشء الذي ال خيفى عليه 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 :أي كام يف قول الشاعر العريب زهري بن سلمى )١(
 تعلم الناس عىل ختفى خاهلا وإن خليقة  من امرء عند تكن ومهام

 وان تكشفها االيام مهام سعى يف اخفائها سواء يف حياته او بعد موته.أي البد 



ي اع االجتم یعة عملھم   األئمة وطب

 
Ô«b‡nu¸a@·Ë‹‡«@Ú»Ój†Î@Ú‡ˆ˛a@ 

 

بني خلقـه يف و كسفراء بني اهللاألئمة بعد ان وضح احلديث عن دور 
 نسانهو اسعاد اإل االتي هدفهو هداية الناس اليه وايصال رسالته اليهم

لذهن عن طبيعـة عمـل االنبيـاء اإىل  سؤالقد يقفز ، ةخراآلو نيايف الد
 التـي يسـعون يـةلمالع الهـدافعـن طبيعـة او امعيةتمن الناحية االج

اة ييف حتقيق احلو نسانتكامل اإللهدفهم النهائي إىل  لتحقيقها للوصول
 . خروية الدائمةالسعادة األإىل  الطيبة له يف الدنيا باالضافة

 :  وللجواب عىل ذلك نقول
، مـن الظلـامت نسـانانقـاذ اإل عمومـا هـواألئمة و االنبياءان عمل 

ه فكـره تسـفّ ن ربه وتبعده ع ظلامت العقيدة الفاسدة التيكانت سواء أ
البعيـد  واقع االجتامعـي والسـيايسوظلامت الأ، تهآخرودنياه و وعقله

 االستغاللو االستعبادو الظلماجلهل و رسبقيه يف أالذي ياهللا و عن دين
االسـتئثار  الـذين يريـدون، واملسـتبدين الطغاة من قبل االستضعافو

هـواءهم أ بشؤون البالد بحسب موالتحكّ االستبداد بامللك و بالسلطة
ممـا ، كـيفام يشـاوؤنمور األ يف اـرفويتصلو الذاتيةورغباهتم  الشخصية
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من ضياع أمـواهلم وهتـك واهلالك  طراخل يف معرضحياة الناس  علجي
 الســقوط يف الفــتنو املــرضو والفقــر لجــوعض لالتعــرّ وعراضــهم أ
راعات اجلانبية التـي ـالصو العصبيةو العنرصيةو املشاكل االجتامعيةو

 . جتعل احلياة جحيام ال يطاقو الدولةو حتطم اركان املجتمع
 

 مـن حتريـر ارادة النـاس وافكـارهمإىل  ئمةولذا يسعى األنبياء واأل 
التغيري  لتحركهم باجتاهو، عليهم تستحوذالتي  النفسية والفكرية القيود

بعـدها مـن لتبـدأ ، والثـورة عليـه يءـورفض الواقع السـ واالصالح
السعادة يف و الطيبة احلياةإىل   الذي يقوديامينبوي واإلالرت البناء مرحلةب

 . التي سيأيت احلديث عنها فيام بعدو الدارين
 

 يل هـسـالرو نبيـاءاأل ل ارسـالبـفاحلالة التي يكون عليها الناس ق
 يةنسـانيم اإلقـفقـدان الو التيـهو الضياعو اخلنوعو ستضعافحالة اإل

بدين وقد حتدث القران عـن ذلـك يف واملست تسلط الطغاةو االخالقيةو
هو يستعرض طبيعة املجتمعات التي كان عليهـا النـاس و يات عديدةآ

 . ليهمإقبل ارسال الرسل 
 

 : يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكريم
 

يَعإِنَّ ﴿ ا شِ هَ لَ لَ أَهْ عَ جَ الَ يفِ األَرضِ وَ نَ عَ وْ عَ مْ اً فِرْ ـنْهُ ـةً مِّ ائِفَ عِفُ طَ تَضْ سْ يَ
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مْ  اءهُ يِي نِسَ تَحْ سْ يَ مْ وَ نَاءهُ بْ بِّحُ أَ ذَ نَ املُ يُ انَ مِ هُ كَ ينَ إِنَّ دِ سِ   IQH﴾فْ

ةَ املُ إِنَّ ﴿ زَّ لُوا أَعِ عَ جَ ا وَ وهَ دُ ةً أَفْسَ يَ رْ لُوا قَ ا دَخَ لِكَ لُوكَ إِذَ ـذَ كَ ا أَذِلَّـةً وَ لِهَ أَهْ
لُون عَ فْ   IRH﴾يَ

ِ احلْ ﴿ ريْ ضِ بِغَ َرْ وا يفِ األْ ُ ربَ تَكْ اسْ ادٌ فَ ا عَ أَمَّ   ISH﴾قِّ ـَفَ
َا ﴿ ا أَهيُّ نُ يَ وْ عَ الَ فِرْ قَ ياملَ وَ ِ ريْ نْ إِلَهٍ غَ م مِّ تُ لَكُ لِمْ ا عَ ُ مَ   ITH﴾ألَ
﴿ ا أَرَ مْ إِالَّ مَ يكُ ا أُرِ نُ مَ وْ عَ الَ فِرْ   IUH﴾قَ
ل اسـحال النـاس قبـل ار يتحدث عن ×ؤمننيامل مريمن خطبة ألو

 : رسول اهللا النقاذهم من الواقع اليسء قال فيها
ثَهُ « عَ ريَ و بَ لٌ يفِ حَ الَّ ـاطِبُونَ و، ةٍ النَّاسُ ضُ ةٍ يفِ فِت IVHحَ ـدِ اسـ، نـَ هتُ قَ مُ تَهوَ
اءُ هاألَ  لَّتو، وَ تَزَ مُ الاسْ اءُ كِربِ هُ تو، يَ فَّ مُ ااستَخَ اهُ لِيَّةُ جلَ ءُ هـاجلَ هِ  ، الَ يَـارَ حَ
ليفِ  الٍ زَ نَ  زَ ءٍ و، رِ األَم مِ نَ  بَالَ بالَغَ يف، لِ هاجلَ  مِ ةِ  فَ ـيحَ ضـو النَّصِ ـىلَ  ىـَمَ عَ

ةِ  يقَ كو الطَّرِ ا إِىلَ احلِ عَ ةِ دَ ظَةِ اواملَ و مَ سنَةِ عِ  IWH»حلَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦ـ  ٥) القصص: ١(
 . ٣٤) النمل: ٢(
 . ١٥) فصلت: ٣(

 . ٣٩ـ  ٣٨) القصص: ٤(

 . ٢٩) غافر: ٥(

) حاطبون: أي كمن جيمع احلطب ليشعل هبا نار الفتن املهلكة والتـي حيـرتق بنارهـا يف الـدنيا ٦(
 واآلخرة. 

 . ١/١٨٦) هنج البالغة: ٧(
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لـوءة بـاالعامل الشـنيعة فال تزال صفحات التاريخ سوداء مظلمة مم
ئـد البنـات يف و مـن ملسو هيلع هللا ىلصايام اجلاهلية قبل بعثة النبـي التي كانت حتدث

ن املعـارك مـو، نهن يتعلقن برقاب االباء قبل دفنطفولتهن الربئية وه
الرضع والـزرع مـن ت فتلأو أفنت النسلو داالطاحنة التي دامت عقو

 اهواء شخصية لـبعض الـزعامءأو  عصبيات مقيتةأو  ةهاجل اشياء تاف
الغـزوات و اترالغاو النهبو حالة السلبعن و، احلكام املستبدينأو 

 الفاقـدة احليـاة املضـطربةإىل  مع حتى انتهت بالناستالتي سادت املج
ومن هيمنـة اخلرافـات واملعتقـدات  يةنسانالكرامة اإلو احلريةو لالمن

 .  وترصفاهتم ة الناسالفاسدة عىل حيا
بنـاء و يف اقامـة ديـن اهللا تضـحياهتمو ادهمهجو عمل االنبياء الولو

يف السـابق بـل هـي  ت حالة الناس كـامن املتحرض لكانساينمع اإلتاملج
 . وحشيةو مهجيةو عتمةو داااشد سو
فـيام كـانوا  حال النـاس وصف احلديث عن يف×املؤمنني أمرييقول 

 : يمبالدين الق قبل ان يبعث اهللا رسوله عليه من الضالالت
ينِ أَر« هُ بِالدِّ لَ ورِ شاملَ سَ ان اهللا  أي( طُورِ سـاملَ كِتَـابِ الو ثُورِ أاملَ مِ لعِ الو هُ

التـي قوانني املحكمة اللعقل والبينة واو يعتمد عىل العلم الدين الذيب ارسل نبيه
اطِعِ النُّورِ و )جيدكتابه امل اودعها يف ـعِ و السَّ مِ يَاءِ الالَّ ـادِعِ األَمـو الضِّ  رِ الصَّ
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اتِ  ،فيها)رق انوار اهلد ـويش يء احلياةـالذي يض الدينأي ( ـبُهَ ةً لِلشُّ احَ ، إِزَ
اجاً احو ـو، بَيِّنَاتِ بِال تِجَ يراً بِاآليَـاتِ حتَ يفـاً بِ ختَ و، ذِ تِ ثُ مَ ـالـوِ وذلـك ( الَ
التي  البينة ياتواآل جل ازالة الشبهات واملباين املنحرفة من خالل االدلة القويةأل

عصـياهنم العقوبات االهلية التي تعرض هلا السابقون بسبب ب همرتذكحتذرهم و
غارقون يف الفـتن  عندما كان الناس قبل البعثة النبويةأي ( النَّاسُ يفِ فِتَنٍ و ،)هللا

مَ  ،السوداء البعيدة عن دين اهللا وهداه) ذَ ينِ  )أي انقطع( انْجَ بْـلُ الـدِّ ـا حَ ، فِيهَ
ي الو ارِ وَ تْ سَ عَ عزَ اهنـارت اعمـدة و حينام انقطعت عالقتهم بالدين( يَقِنيِ تَزَ

 أي ضاعت االصول الصـحيحة( IQHرُ اختَلَفَ النَّجو ،)والفكر الصحيح اليقني
ـتَّتَ و ،)أن غـريه عـىل الباطـلو احلـق عىل أنه هفكل يزعم لنفس، ملعتقداهتم  تَشَ

اقَ و، األمرُ  جُ خاملَ ضَ يَ و رَ مِ رُ صاملَ عَ  ،)اعتقـادهو عـىل هـواه أي كل سـار( دَ
اهلُ  لٌ خ دَ فَ لٌ الو، امِ امِ ى شَ صِ ، عَمَ محَ  يَ ـعُ ـيـِنُصو نُ الرَّ وهـي ( طَانُ رَ الشَّ

لَ اإلِ و ،)رص الشـيطانـان ينت النتيجة الطبيعة لتحكم اهلو ذِ اهنـَخُ نُ فَ تْ يامَ ارَ
هُ  ائِمُ عَ الـِو دعائم الدين الـدين)أي ( دَ عَ تْ مَ رَ نَكَّ هُ ـتَ هُ و مُ ـبُلُ ـتْ سُ سَ رَ أي ( دَ

ض مل يبقى شـيئا منهـا االّ و الدينية اندثرت االصول  ،)التغيـريو للتحريـف تعـرّ
هُ و كُ ُ تْ رشُ فَ هُ ، عَ الِكَ سَ وا مَ لَكُ يْطَانَ فَسَ وا الشَّ مـن  هأي ساروا يف طرق( أَطَاعُ

ـهُ و ،)عامل السيئة والقبيحةاأل لَ نَاهِ وا مَ دُ رَ  مـوارده الفكريـة رشبـوا مـن أي( وَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) النجر: االصل والطبع. ١(
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تْ أَع ،)اخلبيثة ارَ ِمْ سَ هُ هبِ مُ الداعيـة للفـتن والظلـم  راية الشيطان رفعواأي ( الَ
مْ بِأَخقَ و ،)وانتهاك احلقوق ـتهُ اسَ تَنٍ دَ هُ يفِ فـِ اؤُ وَ ـامَ لـِ افِهَ ، باقـدامها)أي ( افَ

مْ بِأَظو طِئَتهُ اوَ فِهَ او، IQHالَ نَابِكِهَ ىلَ سَ تْ عَ امَ أي كان ثمـرة السـري وراء ( IRHقَ
تركـت  العصـبيات التـيو راعاتـالصو اوليائه هو السقوط يف الفتنو الشيطان

ة عليهم ـا ،)بنارها واوتممن اك معىل غريهو اثارها املرّ ـمْ فِيهَ هُ ) أي يف الفـتن( فَ
ونَ  ائِرُ ونَ حَ ائِهُ ريِ ، تَ فتُونُونَ يفِ خَ لُونَ مَ اهِ ارٍ جَ انٍ و  دَ ريَ ِّ جِ فكانـت (، ISHرشَ

االستسالم هلذا الواقع و الضعفو احلريةو عامهلم هي السقوط يف التيهاحلصيلة أل
ودٌ نَـو ،)الذي جعـل حيـاهتم مملـوءة بـاالمل واملعانـاةاملريض  ـهُ مْ سُ هُ ال  أي( مُ

ـوعٌ كُحو ،)الغمـومو يستطيعون النوم لشدة املخـاوف واهلمـوم مُ ـمْ دُ أي ( لُهُ
الم التـي اصـابتهم مـن سـلوك االو جارية عىل الدوام لكثرة املصـائب دموعهم

مٌ بِأَر ،)طريق الشيطان لْجَ ا مُ املُِهَ احلكمـة و العلـمأهـل  يسـتطيعال أي ( ضٍ عَ
كو ،)خشيةأو  الكالم خوفا ا مُ هَ لُ اهِ مٌ جَ أي من يسري عىل شاكلتهم تفتح له (. رَ

 ITH»)اتاالمكانيو بوابمجيع األ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) وهو ذات املعنى املستعمل القدام الفتن، والذي يعني ان الفتن قد سحقتهم باقدامها وطحنتهم يف ١(
مشاكلها، واالظالف (مجع ظِلف) وتسـتعمل للبقـر والشـاة، كـام يسـتتعمل اخلـف للبعـري، والقـدم 

 لإلنسان. 
 م احلافر. واملراد االشارة إىل البالء واالذ الذي سببته هلم املحن. ) السنابك: أطراف مقد٢(
 ) املراد بخري دار هو مكة ورش جريان أي قريش. ٣(
 . ٣: ١٨) رشح هنج البالغة البن ايب احلديد : ٤(



 ٤١٥ ........................................................................... جتماعيوطبیعة عملھم اال األئمة
 خـر يوضـح فيهـا رمحـة اهللاأيف خطبـة ×املـؤمنني أمـريثم يقول 

نقاذهم من هـذا الرسل إلو فضله عىل العباد بمواصلة ارسال االنبياءو
 : اليسء فيقولالواقع 

ْ خيُ  ملَ ب اهللاُلِ وَ رحَ سُ بِيٍّ مُ نْ نَ هُ مِ قَ لْ هُ خَ لٍ انَ نـ أَو، سَ لٍ كِتَابٍ مُ ـةٍ  أَو، زَ جَّ حُ
ةٍ  مَ زِ ةٍ  أَو، الَ ائِمَ ةٍ قَ َجَّ لٌ الَ ، IQHحمَ سُ مْ ـِقَصيَ رُ دِهِ ـدَ ـةُ عَ ِمْ قِلَّ ثـو، رُ هبِ ةُ الَ كَ رَ

بِنيَ لَ املُ  ذِّ مْ ـكَ نْ  ،قلة النارصيني)أو  كثرة املكذبنييثنيهم عن دعوهتم  الأي ( هُ مِ
ابِقٍ  نْ بَع )رسول سابق من أي( سَ يَ لَهُ مَ مِّ هُ سُ ابِرٍ  أَو، دَ يـايت  أي رسول( IRHغَ

ب )هبعدمن  نْ قَ هُ مَ فَ رَّ هُ عَ ـلَتِ  ،)من كان قبله من الرسـلأي (لَ كَ نَسَ لـِ ـىلَ ذَ عَ
ونُ ال رُ ورُ و، قُ هُ تِ الدُّ ضَ تِ و، مَ لَفَ اءُ األسَ تِ األَبو بَ لَفَ أَنْ بَعَثَ إىل  ،نَاءُ خَ

داً  اهللاُ َمَّ هُ حمُ انَ بْحَ ولَ  ملسو هيلع هللا ىلصسُ سُ ن اهللاِرَ ِ تِهِ إلِ دَ ازِ عِ تِهِ و جَ بُوَّ َامِ نُ أ، إِمتْ ىلَ مَ وذاً عَ خُ
هُ  يثَاقُ ش، النَّبِيِّنيَ مِ هُ مَ تُ امَ ةً سِ ورَ هُ ، هُ دُ يالَ يامً مِ رِ لَـلٌ رضِ يَولُ األَ أَهو، كَ ئِذٍ مِ مَ

ةٌ  قَ رِّ تَفَ نأَهو ،مُ اءٌ مُ ةٌ ـتَشِ وَ ـتِّتَةٌ و، رَ تَشَ ائِـقُ مُ رَ ـبِّهٍ بَـنيَ ، طَ شَ ـهِ  هللاِ مُ قِ لْ  أَو، بِخَ
هِ  مِ دٍ يفِ اسْ لْحِ ريِ ، مُ ريٍ إِىلَ غَ شِ لَةِ ، هِ أَوْ مُ ـالَ نَ الضَّ مْ بِهِ مِ اهُ دَ هَ مْ أَنو، فَ هُ ـذَ قَ

نَ  انِهِ مِ كَ الَةِ اجلَ بِمَ    »هَ
املؤمنني للحالة اجلاهلية يف السـابق  أمريالصورة التي يرسمها وهذه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) املحجة هي جادة الطريق واملقصود هبا الرشائع الساموية. ١(

 ) وهي من املعاين املتضادة بمعنى السابق أو الالحق. ٢(
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 رية يف خمتلـف عصـورها السـابقةـهي ذات احلالـة التـي تنتـاب البشـ
ــا احلــارضو الالحقــةو  أن تغــريت فيهــا املظــاهر والصــورو، اىل وقتن
فالقو احلاكمة التـي تـبطش ، االساليب مع تقدم الزمانو لاالشكاو

ــعوب ــاو بالش ــب خرياهت ــدمر و تنه ــروب أهلت ــا يف احل ــليبيةه ، الص
إىل  ،بني الشـعوب االوربيـة يف القـرون الوسـطى واحلروب العنرصية

 ،يكية الداخلية عىل سكاهنا االصلني يف القرون االخـريةمراألاحلروب 
تقسـيم الشـعوب املحتلـة كغنـائم و الثانيـةو احلرب العاملية االوىلإىل 

التـي حتـاك ضـد  املـؤامرات اخلفيـة اليـومإىل  ،رةـتصل املنحرب للدو
ة قائمـة ف، املستضعفة الشعوب  مـن عـىل الشـعوبال تزال ثمراهتا املرّ

الذين  الدول املستكربة صنيعة بطش احلكام الذين همل الشديدة عاناةامل
الداخليـة  املشـاكلو ا الفـتنهحدثوا فيأعىل شعوهبم بعد ان م سلطوه

 الشـعبمـوال أرسقة لديان أو قوميات ومذاهبإىل  ئةجتزو من تقسيم
 . ختريب بنيته الداخلية والثقافية والدينيةو ثرواتهو

 

ساسـية هداف األن القول ان األـموضوع يمكـولبسط البحث يف ال
يف عناوينها العريضة هـي مـا ×ئمةاألو ي يضطلع بحملها االنبياءـالت

  :ييل



 ٤١٧ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 : نسانتحریر اإل

 : اصفا لعمل نبيه املنتجبو يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكريم
م بِ ﴿ هُ رُ أْمُ وفِ املَ يَ ـنِ ، عرُ مْ عَ اهُ نْهَ يَ ـرِ املُ وَ لُّ لَـ، نكَ ـِ حيُ مُ الطَّيِّبَـاتِ ـوَ ، هُ

مُ ا يْهِ لَ مُ عَ َرِّ حيُ ـ، ئِثَ ابَ خلَ وَ األَغْ ـمْ وَ هُ َ مْ إِرصْ ـنْهُ عُ عَ يَضَ انَـتْ الَ وَ ي كَ لَ الَّتـِ
مْ  يْهِ لَ نَصَ ، عَ وهُ وَ رُ زَّ عَ نُواْ بِهِ وَ ينَ آمَ الَّذِ لَ ـفَ يَ أُنـزِ ورَ الَّـذِ ـواْ النـُّ بَعُ اتَّ وهُ وَ رُ

مُ  لَئِكَ هُ هُ أُوْ عَ ونَ املُ مَ لِحُ  .  IQH﴾فْ
هو  ×ئمةاألو بمعنى ان من املهام االساسية التي يسعى اليها االنبياء

التـي ية نسـاناإلو يم االخالقيةقبناء املجتمع الصالح الذي يقوم عىل ال
، فـتحفظ حريـاهتم الشخصـية، واملعنويـة ناس املاديةلقوق احتصون 

امـواهلم واعراضـهم  يحتمـو، م الفردية واالجتامعيـةكرامتهم وعزهتو
يسء ـكام تقـيهم كـل مـا يـ، وامنهم وكافة احلقوق التي اعطاها اهللا هلم

ــع ــالمة املجتم ــه لس ــاألو وامن ــابة ب ــه لالص ــةمرتعرضّ  اض الفردي
، ر واخلـرابتدفع به نحـو االهنيـاو االجتامعية التي تشلّ قواه الفاعلةو
لُّ لَـ﴿ ةنيآالقرية و املعنى الذي تضمنته اآلهو ـِ مُ الطَّيِّ ـحيُ مُ هُ َـرِّ حيُ بَـاتِ وَ

مُ ال يْهِ لَ بَ ـعَ  . ﴾ئِثَ اخَ
 القيـود العقائديـةو وذلك مـا يتطلـب حتريـر النـاس مـن األغـالل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٥٧عراف: األ سورة )١(
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 السياسية التـي حتـول دون انطالقهـم يف رحـاب اهلـدو االجتامعيةو
ـمْ ﴿ عنهـا القـران بـاالغالل والتي يعربّ  يامناإلو هُ َ مْ إِرصْ ـنْهُ ـعُ عَ يَضَ وَ

األَغْ  مْ الَ وَ يْهِ لَ انَتْ عَ  .  ﴾لَ الَّتِي كَ
مهمة صعبة فلـيس مـن السـهولة حتريـر النـاس مـن االفكـار وهي 

والتـي قـد تكـون دامـت ، ممة عليهكاالنظمة االجتامعية احلاو والقيم
 االجتامعيــةو والعقليــةارها النفســية ـثــآركت ـتــو روناً ـقــأو  وداـعقــ

يرس من التغيري الداخيل الذي أ بل ربام كان التغيري اخلارجي هو، عليهم
 مـوريس مـع األـالتفاعـل النفـو تغيري نمـط التفكـري العقـيلإىل  حيتاج

 العزيمـة ملواجهـة الواقـع االجتامعـي احلـاكمو دةااالرشحذ ل اجلديدة
 . تغيريهو

دة الصـاحلة ان يـليـة للعقوّ األالسس انبياء بعد وضع لذا سعى األو 
 . التغيري االجتامعيو يدفعوا الناس نحو احلركة

متحـدثا عـن مهمـة رسـول  يف هنـج البالغـة×املـؤمنني أمرييقول 
 :قائالملسو هيلع هللا ىلصاهللا

كَ  اهللاَ إنَّ « بَارَ اىلَ  تَ عَ تَ داً  بَعَثَ  وَ َمَّ جَ  قِّ بِاحلَ  ملسو هيلع هللا ىلص حمُ رِ هُ  لِيُخْ بَادَ ـنْ  عِ ةِ  مِ بَـادَ  عِ
بَادِهِ  هِ  إىلَ  عِ تَ بَادَ نْ ، عِ مِ ودِ  وَ هُ بَادِهِ  عُ ـودِهِ  إىلَ  عِ هُ ـنْ ، عُ مِ ـةِ  وَ بَـادِهِ  طَاعَ  إىلَ  عِ

تِهِ  اعَ  باذنـهِ  اهللاِإىل  اعيـاً دَ وَ  يراً ذِ ونَـ رياً شِ بَ ، هِ تِ يَ الَ وإىل  هِ ادِ بَ عِ  ةِ يَ الَ ن ومِ وَ ، طَ
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 IQH»رياً نِ مُ  اجاً رسِ وَ 

لسـلطان خـراج النـاس مـن اخلضـوع إف النبي هو اهدأمن أي ان 
الفكريـة التـي و العقليةو حتريرهم من القيود النفسيةو الظاملنيو الطغاة

أو  واليـة السـلطانأو  املـذهبأو  جتعلهم خاضعني هلم باسـم الـدين
ياتأو  حزب السلطة ـد ، غري ذلك من املسـمّ  فكـار النـاسأالتـي جتمّ

وقبولـه عـىل كـل  يءـالسـجتعلهم مستسلمني للواقع و ر عقوهلمدّ ختو
خشـية مـن ان يكـون  واملعانـاة االذو بـالظلم احساسهمرغم ، حال

 رضوكيلـه يف األ ةطاعـأو  خلروج عليه يمثل خروجا عن طاعة االلها
امثـال و ىالعظم رورة واملرجعيةـالقائد الضو العزةو الذي يمثل املجد

 .  نازمإىل  من زمانو خرات التي تتبدل من مكان آلحهذه املصطل
حتـول و، لتغيـرياالنفسية متنع الناس مـن و الفكريةفان هذه االصنام 

التي تعني احلرية من كل هذه االصنام و عبادة اهللا احلقةإىل  دون توجهم
 . انظمتها القهرية املتسلطةو الدنيوية

 اإيامنـو فكـراو عقيـدة، وحده هللايرتبط باو منها نسانفام مل يتحرر اإل
 الصـادق يـامنرضورة اإل كـد االسـالم عـىلولذا أ، فانه يبقى اسريا هلا

 فيجعـل حتركـه، هيـيمن عـىل حياتـهو نساناإل ويل عىل قلبتسي لذيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٢/٢٤٨) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١(
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 حياه ثم يميتهأو، هللا الواحد االحد الذي خلقهخالصا سعيه الدنيوي و
ة بموجــب عملــه خــرليجزيــه عــىل عملــه يف اآل، خــرأحييــه مــرة و

ــدنيوي ــد اإل، ال ــام مل يعتق ــانف ــه نس ــذلك فان ــتطيع ان  ب ــدم ال يس يق
 التـيو والكرامة من اجل هذه احلريةالتضحيات والتي قد تكلفه حياته 

 . الدائمةخروية األو السعادةو اخللودو حياة العز فيهايربح 
 

 يسـعى لتحقيـق مـن الناحيـة االجتامعيـة حجج اهللا عملكان ولذا 
 . ينيهدفني رئيس

 

 يس مـنـالفزع والرعـب النفـو أزالة حالة اخلوفهو : ولاألاهلدف 
ثـم تبـديل مـن واسقاط هيبتهـا يف النفـوس و القو احلاكمة املتسلطة

ان هـذه إذ ، االرادة يف التغيـريو العزيمـةو القوة حالةإىل  الضعفحالة 
تتسلط عىل رقاهبم و ن حتكم الناسلتستطيع االقو املستكربة ما كانت 

االستسالم واهلزيمة التي تصـيب نفـوس و اخلواروف حالة الضعوال ل
 . التغيريو الرفضو متنعهم من املقاومةو الناس

 

واهنـا ة خـريـة اآلأمهعـىل  يـاتاآلعـدد مـن يف كد كتاب اهللا أ لذاو
منـه يف حياتـه الدنيويـة كـام يف  نسـانيتحرك اإلالذي ينبغي ان  نطلقامل

 : التالية ياتاآل
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ما﴿ يَا إِالَّ لـوَ نْ يَاةُ الدُّ ورِ حَ رُ تَاعُ الْغُ  .IQH﴾ مَ
اْ الأُولَئِكَ ﴿ وُ َ رتَ ينَ اشْ يَا بِاآلـحَ ـالَّذِ نْ رَ ياةَ الدُّ مُ ال الَ ةِ فَ خِ نْهُ فُ عَ َفَّ ابُ خيُ ـذَ عَ

ونَ  الَ وَ  ُ مْ يُنرصَ  .IRH﴾هُ
بُّ ا﴿ نَ لِلنَّاسِ حُ يِّ الزُ البَنِنيَ وَ اء وَ نَ النِّسَ اتِ مِ وَ هَ نَـاطِريِ لشَّ ـاملُ قَ ةِ مِ نطَـرَ نَ قَ

اخل ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ األَناملُ يْلِ ـَالذَّ ةِ وَ مَ وَّ اسَ امِ وَ رعَ تَاعُ احلْ ، ثِ حلَ لِكَ مَ يَا ـَذَ نْ يَاةِ الدُّ
ا نُ  هللاُوَ سْ هُ حُ ندَ  .ISH﴾آبِ مَ ـالعِ

ا ال﴿ مَ يَ ـوَ يَا إِالَّ حَ نْ ٌ لوٌ لَـه لَعِبٌ وَ اةُ الدُّ ريْ ةُ خَ رَ ارُ اآلخِ لَلدَّ تَّقُونَ أَفَ وَ ينَ يَ ذِ  الَ لَّ
لُونَ  قِ عْ  .ITH﴾تَ

هـو ف حجـج اهللاو نبيـاءالذي كـان يعمـل عليـه األ اهلدف الثايناما  
االعتقـاد النظـري فإن  ،الثورة عليهأو  تغري الواقعو الدفع بإجتاه العمل

ان يكون لـه انعكـاس واقعـي ال يثمـر يف التغيـري االجتامعـي  من دون
لـو بأبسـط و العمـيل يف هـذا االجتـاه كلذا البـد مـن التحـرو، املنشود

 تكـون منطلقـا للثـورةو تسـهم يف التغيـري الفعاليات والنشاطات التي
 : التالية ياتكام تعرب عنه اآل، االصالح االجتامعي الشامل فيام بعدو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٨٦ل عمران: آ) سورة ١(

 . ٨٦) سورة البقرة: ٢(

 . ١٠٤ل عمران: آ) سورة ٣(

 . ٣٢ :) سورة االنعام٤(
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وا ﴿ قُومُ ةٍ أَن تَ دَ احِ م بِوَ ظُكُ لْ إِنَّامَ أَعِ وا هللاِقُ رُ كَّ تَفَ مَّ تَ ادَ ثُ رَ فُ ثْنَى وَ  .IQH﴾مَ
ن﴿ ن مِّ لْتَكُ ونَ إِىلَ الوَ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ ِ ـكُ ريْ ونَ بـِ خَ رُ أْمُ يَ ـنِ املَ وَ نَ عَ ـوْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ

مُ املُ  لَئِكَ هُ أُوْ رِ وَ ونَ املُ نكَ لِحُ  .IRH﴾فْ
يمٍ ﴿ ابٍ أَلـِ ـذَ ـنْ عَ م مِّ ـيكُ ةٍ تُنجِ ـارَ َ ـىلَ جتِ ـمْ عَ لُّكُ لْ أَدُ نُوا هَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

نُونَ بِ  مِ بِيلِ  اهللاِتُؤْ ونَ يفِ سَ دُ اهِ َ جتُ ولِهِ وَ سُ رَ ٌ  اهللاِوَ ريْ مْ خَ لِكُ مْ ذَ كُ سِ أَنفُ مْ وَ الِكُ وَ بِأَمْ
ونَ  لَمُ عْ نتُمْ تَ مْ إِن كُ  .ISH﴾لَّكُ

تِ ﴿ االَ سَ غُونَ رِ بَلِّ ينَ يُ ـد اهللاِالَّذِ نَ أَحَ ـوْ ْشَ الَ خيَ هُ وَ نَ وْ ْشَ خيَ ـى  اهللاَإِالَّ اً وَ فَ كَ وَ
يب اهللاِبِ  سِ  .ITH﴾اً حَ

ـبِيلِ ﴿ واْ يفِ سَ ـرُ مُ انفِ ا قِيلَ لَكُ مْ إِذَ ا لَكُ نُواْ مَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ تُمْ إِىلَ  اهللاِيَ لْ ـاقَ اثَّ
يتُم بِاحلْ  ضِ ضِ أَرَ تَاعُ احلْ ـَاألَرْ امَ مَ ةِ فَ رَ نَ اآلخِ يَا مِ نْ ةِ ـَيَاةِ الدُّ ـرَ يَا يفِ اآلخِ نْ يَاةِ الـدُّ

لِيلٌ  إِالَّ   .IUH﴾قَ
كـذلك مـا ورد مـن و، كثرية يف هذا املجال يطول احصائها ياتواآل

 أمريعن  شهورامل ديثاحل يف ذلكيكفي ان نذكر و الشأن ذاهب أحاديث
 :قال عندما د املوحدينسيّ و املؤمنني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٦) سورة سبأ: ١(

 . ١٠٤) سورة آل عمران: ٢(

 . ١١) سورة الصف: ٣(

 . ٣٩) سورة األحزاب: ٤(

 . ٣٨) سورة التوبة: ٥(



 ٤٢٣ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
   .IQH»حراراأمهاهتم أقد ولدهتم و سنامتى استعبدتم ال« 

 : مواجھة الطواغیت
اذ ان حترير النـاس ، ÷األئمةو خر يف عمل االنبياءاملهمة األوهي 

من ظلم املستكربين تصـطدم مـع ارادة الطواغيـت الـذين مل يصـبحوا 
االعتداء عىل و امواهلمو سلبهم حقوقهمو هكذا إال باستضعاف الناس

احلرية إىل  بينهم وبني الداعني تكون املواجهةولذا ، حرياهتمو كراماهتم
 . مرأليف هناية ا البد منها والكرامة مواجهة حتمية

الـزعامء  انالتـي تبـني قصص االنبيـاء  حيث رو القران كثريا من
القيادات املنتفعة من و اصحاب الزعاماتو املتسلطني الطغاةو املرتفني

) قيادات دينية منحرفـةأو  سواء أكانت قيادات سياسية( الواقع اليسء
رفضـوا تبـديل الواقـع و املصـلحنيو بوجـه االنبيـاء افوقهم الذين و

ــاحلهم ــزز مص ــذي يع ــم ال ــىلو املظل ــوذهم ع ــاكنيح نف ــاب املس  س
ــاءو ــة االنبي ــاموا بمحارب ــعفني فق ــن و املستض ــوهلم م ــفّ ح ــن الت م

 . املؤمننيو املستضعفني
﴾ ونِنيَ جُ نَ املَسْ نَّكَ مِ لَ عَ َجْ ي ألَ ِ ريْ اً غَ تَ إِهلَ ذْ َ الَ لَئِنِ اختَّ  . IRH﴿قَ
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ن  واْ مِ ُ ربَ تَكْ ينَ اسْ الَ املَألُ الَّذِ نُـواْ ﴿قَ ينَ آمَ الَّـذِ يْبُ وَ عَ ا شُ نَّكَ يَ جَ رِ هِ لَنُخْ مِ وْ قَ
تِنَا﴾ لَّ نَّ يفِ مِ تِنَا أَوْ لَتَعُودُ يَ رْ ن قَ عَكَ مِ  . IQHمَ

ابٌ  ـذَ نَّـا عَ م مِّ ـنَّكُ سَّ لَيَمَ مْ وَ نَّكُ َ مجُ ـوا لَنَـرْ نتَهُ ْ تَ مْ لَـئِن ملَّ ا بِكُ نَ ْ ا تَطَريَّ الُوا إِنَّ ﴿قَ
﴾  . IRHأَلِيمٌ

امَ ﴿ وهفَ قُ رِّ تُلُوهُ أَوْ حَ الُوا اقْ هِ إِالَّ أَن قَ مِ وْ ابَ قَ وَ انَ جَ  .  ISH﴾كَ
مْ ﴿ لَ دِيـنَكُ بَدِّ افُ أَن يُ هُ إِينِّ أَخَ بَّ عُ رَ لْيَدْ ى وَ وسَ تُلْ مُ وينِ أَقْ رُ نُ ذَ وْ عَ الَ فِرْ قَ وَ

ادَ  سَ ضِ الْفَ َرْ رَ يفِ األْ ظْهِ   .ITH﴾أَوْ أَن يُ
املؤمنني عىل بصرية مما سـيقدمون  هماتباعو يكون مجيع االنبياءولذا 

اال ان ذلـك ، جنودهمو املحاربة من قبل الطواغيتو عليه من املواجهة
من امليض من تبليغ رسالة اهللا مهام كان الثمن الدنيوي الـذي  يمنعهممل 

 :  كتاب اهللا لسان حاهلم ما عرب عنهو يقدموه مقابل ذلك
ا ﴿ ىلَ مَ كَ عَ ثِرَ الُوا لَن نُّؤْ ا أَنـتَ قَ اقْضِ مَ ا فَ نَ طَرَ ي فَ الَّذِ نَ الْبَيِّنَاتِ وَ ا مِ اءنَ جَ

هِ احلْ  ذِ امَ تَقْيضِ هَ يَاـَقَاضٍ إِنَّ نْ   IUH﴾يَاةَ الدُّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨٨عراف: ) سورة األ١(
 . ١٨) سورة يس: ٢(

 . ٢٤) سورة العنكبوت: ٣(

 . ٢٦) سورة غافر: ٤(

 . ٧٢) سورة طه: ٥(



 ٤٢٥ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 القتـل ثمـن يدفعـه اصـحاب اهلمـم العاليـةو التعـذيبو فالسجن

الرساالت السامية يف مواجهـة الطواغيـت الـذي يريـدون االسـتثار و
 . السلطانو بامللك

تِ ﴿ ودِ قُ دُ ابُ األُخْ حَ ودِ  *لَ أَصْ قُ ـودٌ  *النَّارِ ذَاتِ الْوَ عُ ـا قُ يْهَ لَ ـمْ عَ  *إِذْ هُ
لُونَ بِ  عَ فْ ا يَ ىلَ مَ مْ عَ هُ ودٌ املُ وَ هُ نِنيَ شُ مِ نُـوا بـِ *ؤْ مِ ؤْ مْ إِالَّ أَن يُ ـنْهُ وا مِ قَمُ ا نَ مَ  اهللاِوَ

يزِ الْ  زِ يدِ ـالْعَ مِ    IQH﴾حَ
، هلم حتى لوخرسوا احلياة الـدنياهنم يعلمون ان النرصالنهائي هو أل

وعـدا صـادقا مـن العزيـز  رضاذ فازوا بجنة عرضها السـاموات واأل
مْ  الَ ﴿وَ احلكيم ـِ هبِّ نـدَ رَ يَـاء عِ اتاً بَـلْ أَحْ وَ بِيلِ اهللاِ أَمْ تِلُواْ يفِ سَ ينَ قُ بَنَّ الَّذِ سَ ْ حتَ

قُونَ * زَ رْ مُ ا يُ اهُ نيَ بِامَ آتَ حِ رِ تَبْش هللاُفَ سْ يَ لِهِ وَ ن فَضْ ِم ـِمِ واْ هبِ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ ونَ بِالَّذِ رُ
مْ أَالَّ  هِ فِ لْ نْ خَ مْ وَ مِّ يْهِ لَ فٌ عَ وْ ﴾ الَ  خَ نُونَ ْزَ مْ حيَ   .IRHهُ

 المستضعفینو الدفاع عن المحرومین
 والدعوة املستكربينو ان الغرض االسايس من الوقوف بوجه الطغاة

ــيايسإىل  ــالح الس ــ االص ــام ه ــل و ألان ــنج ــدفاع ع ــومني  ال املظل
ضــوا للحرمــان مــن عبــاد اهللا تضــعفنيواملس  القهــرو الــذين تعرّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨ـ  ٣) سورة الربوج: ١(

 . ١٧١ـ١٦٩) سورة آل عمران: ٢(
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ــعافو ــمو االستض ــن ظل ــك م ــاحب ذل ــا يص ــوقو م ــاك حلق  همانته
الثـروات العامـة أو  الشخصـية مثـرواهتو مامواهلو مهتعزّ و مكرامتهو

تطبيـق ذلـك عمليـا وهو ما يستدعي ، ق فيهااحل مهلو التي تعود لالمة
االكتفاء بالشعارات والطرح النظري بمعنى ان يشعر الناس بان  وعدم

يف احـوهلم واوضـاعهم حـدوث التغيـري يف  هناك خطـوات ملموسـة
 . املعيشية واالجتامعية

 

لنـاس لعبـادة يف مقاصدها الكلية من حيث دعـوة افان رساالت اهللا 
فمـن ، نسـاناالصيل هـو اإل مقصدها انام، تطبيق رشيعته يف احلياةو اهللا

 حالاصـو نقـاذهمان بعث هلـم الرسـل إل ورعايته هلم لطف اهللا بعباده
التكريم الذي اراده  نسانمن اجل ان ينال اإل ةخراآلو هم يف الدنياأمور

مْ يفِ ﴿ة كام يف قوله تعاىل خرله يف الدنيا واآل نَـاهُ لْ َ محَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ وَ
نَـا قْ زَ رَ ـرِ وَ الْبَحْ ِّ وَ نَـا الْربَ قْ لَ نْ خَ ـَّ ريٍ ممِّ ثـِ ـىلَ كَ مْ عَ نَاهُ ـلْ فَضَّ ـنَ الطَّيِّبَـاتِ وَ م مِّ هُ

يالً  ضِ فْ   IQH﴾تَ
 

عظـم مـن حرمـة الكعبـة كـام يف أ حرمة املؤمناهللا قد جعل  بل وان
  IRH»عظم من الكعبةأاملؤمن «حيث قال ×الصادق اإلماماحلديث عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٩) سورة االرساء: ١(

 . ١٠ـ٩) ميزان احلكمة: ٢(



 ٤٢٧ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
د كام ورد عن و : الكعبـة انـه قـالعندما اسـتقبل ×الباقراإلمام حممّ

، أمناو جعلك مثابة للناسو، عظمكو فكرشو احلمد هللا الذي كرمك
 IQH»اهللا حلرمة املؤمن أعظم حرمة منكو

حرمة حقوقه املعنوية و الصالح نسانقيمة اإلإىل  وذلك تنبيها للناس
 . ورضورة مراعاهتا وعدم االعتداء عليها واملادية

يف تطبيق احلق مع اجلميـع  ماصار × املؤمنني أمريالذي جعل وهذا 
مواطن أو  مسؤول، فقريأو  غني، بعيدأو  قريب كونهمن دون مالحظة

 : عامله املسؤولني يف دولتهحد فيقول أل، عادي
ـاتَّقِ « ءِ القَـوو اهللاَفَ الَ ـؤُ دْ إِىلَ هَ الَـأَم مِ اردُ ْ تَفـوَ إِنَّـكَ إِنْ ملَ مْ فَ ــمَّ هُ ـلْ ثُ عَ

نَنِي أَم ُع اهللاُكَ نكَ ألَ رَ مِ ـا و، فِيكَ  اهللاِنَّ إِىلَ ذِ ي مَ ي الَّـذِ ـيفِ نَّـكَ بِسَ بَ َرضِ ألَ
ب َ لَ النَّارَ رضَ داً إِالَّ دَخَ نَ ـلَـو أَنَّ الـ اهللاِووَ ، تُ بِهِ أَحَ سَ ـنيَ احلُ و حَ عَـالَ سَ  فَ

ث انَتلَ الَّ مِ ا كَ عَلتَ مَ ي فَ نــلَ  ذِ امَ عِ ةٌ هُ ادَ ـوَ ي هَ نِّـو، دِ ا مِ ـرَ فِ ةٍ الَ ظَ ادَ إِرَ ي بـِ
تَّى  ذَ احلَ حَ امَ آخُ نْهُ ظو قَّ مِ ـن مَ يحَ البَاطِلَ عَ امَ أُزِ ـتِهِ ـمُ بـِأُقو، لَمَ بِّ  اهللاِسِ رَ

ِنيَ ال املَ نْ أَم عَ هُ مِ ذتَ ا أَخَ ينِ أَنَّ مَ ُّ ا يَرسُ مْ مَ اهلِِ لٌ يلِ  )اموال الناس من أي( وَ الَ حَ
اثاً لِ  ريَ هُ مِ كُ رُ نْ بَعـأَتْ يمَ كـون أفلـن يل  حـالالً  حتى لو كان هـذا املـالأي ( دِ

 .IRH»)بوء بحسابه يوم القيامةبان أتركه للورثة وأ رسوراً ـم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧١/٢٣) بحار األنوار: ١(

 . ٧١/٢٣) بحار األنوار: ٢(
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ما جعل قريش تقف بوجهه من بعد وفاة رسول اهللا وسعت يف وهذا 
انصـافه و املـؤمنني أمـريابعاده عن حقه يف الوالية رغم علمهم بعدالـة 

وان  بـل التي يتصارع عليها الناساملغرية امتيازاهتا ووزهده يف السلطة 
ملشاكل لـه بعـد فحاولوا خلق ا، منه كانوا خيافون هو ما زهده وعدالته

 : لم يبايل بذلك بل خاطبهم قائالً ف األمةان انتخبته 
َن« جَ الفَألَ رُ تَّى خيَ بَنَّ البَاطِلَ حَ نـقُ نْ جَ قُّ مِ ـا، IQHبِهِ حَ يو يلِ مَ ـرَ أي ( شٍ لِقُ

ـد  اهللاِو )يقـول مؤكـداثـم ؟ من قبل قـريش معيملاذا هذا العداء املستحكم  لَقَ
ل اتَ ينَ قَ افِرِ مْ كَ او تُهُ ُقَ فألَ مْ مَ نَّهُ  ،)املـالو السلطةو أي مفتونني بالدنيا( تُونِنيَ تِلَ

مُ اليَوو بُهُ احِ امَ أَنَا صَ مْ بِاألَمسِ كَ بُهُ احِ أو  لن احيد عـن احلـقأي ( مَ إِينِّ لَصَ
ن اهللاِ يمُ أوَ  )اغري مسلكي معهم نْ لَقَد كُ اتُ مِ تِهَ اقَ تَّـى ) أي من أعمدهتا( سَ حَ
ا هَ افِريِ ذَ لَّتْ بِحَ ـااستَوو تَوَ قَتْ يفِ قِيَادِهَ ـعُف، سَ ـا ضَ بُنـتُ و تُ مَ الَ و الَ جَ

ن نو تُ خُ هَ ـمُ أو، تُ الَ وَ َب اهللاِيْ جَ ألَ تَّـى أُخـرِ لَ حَ نَّ البَاطـِ ـرَ ـقُ ـنْ احلَ قَّ مِ
تِهِ  َ ارصِ  . IRHخَ
 : موضحا لدواعي قبوله الوالية آخريف حديث  ×وقال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) وهو تشبيه يف ادب اللغة كام لو كان الباطل جسام أو شيئا ماديا فيثقبه ليخـرج مـا فيـه ١(
 من الثقب. 

 .  ١٧٨/ ١) هنج البالغة: ٢(
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قُمتُ بِاألَم لُوافَ نيَ فَشِ أي اضطلعت بحمل املسؤولية يف احلكم حـني ( رِ حِ

واتَطَلَّعو ،)ةعيتطبيق الرشو اقامة العدل ون عنخرعجز اآل بَّعُ قَ نيَ تَ أي ( تُ حِ
 تُ نَطَقـو، )هم هربا منهـاسين انفخرقوة حني خبأ اآلو واجهت املشاكل بجرأة

نيَ  واتَعحِ  ،)احلجـة والبيـان عجزوا عن الكالم واقامة قلت احلق حني أي(، تَعُ
يو ضَ وا اهللاِتُ بِنُورِ مَ فُ قَ نيَ وَ الـدين  أمرضوح يف وأي كنت عىل بصرية و(، حِ

مْ و) ما اراد اهللاإىل  فلم اتوقف عن امتام املسرية والسري هبا والدنيا هُ ضَ نتُ أَخفَ كُ
و مْ فَوو )الواليةأي اقلهم مطالبة بحق (، تاً صَ هُ أي اكثـرهم خوفـا (، تـاً أَعالَ

ر )وانحرافـه عـن رصاط اهللا ينالـد عىل ذهاب طـِ افَ ـَ نَاهنِ داسـو، تُ بِعِ تُ تَبدَ
َا اهنِ هَ  إيامينأي جائتني الوالية رغم زهدي فيها فلم تغّري من نفيس وحايل و(، بِرِ

هُ الاجلَ كَ  )شيئا كُ رِّ َ فُ بَلِ الَ حتُ اصِ وَ هُ و، قَ يلُ زِ فُ ال الَ تُ اصِ وَ ـدٍ ، عَ َحَ نْ ألِ ْ يَكُ ملَ
ه َّ مَ زٌ يفِ غو، مَ َّ مَ ائِلٍ يفِ زٌ الَ لِقَ حـد ان جيـد منفـذا للطعـن يف أي مل يستطع ا(، مَ
ذَ  ،)عملهو سلوكهأو  املؤمنني أمريعدالة  تَّى آخُ يزٌ حَ زِ ي عَ ندِ لِيلُ عِ ـقَّ ا الذَّ  حلَ

ـذَ و، لَهُ  تَّـى آخُ ـعِيفٌ حَ ي ضَ ندِ يُّ عِ وِ قَّ ـالـالقَ نـ حَ ـنِ ، هُ مِ ـينَا عَ ضِ  اهللاِرَ
هُ  اءَ لَّمو، قَضَ هُ أَمهللاِ نَا سَ    .IQH»رَ

، يشرتي تاييدهاأو  خيضع هلا أو يامليها فئة مميزة اإلمامفال يوجد عند 
فاحلق جيب ان يكون هواحلاكم مع اجلميع بال استثناء بغض النظر عـن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/٨٣) هنج البالغة : ١(
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 . العناوينأو  االسامء

   اتاصالح المجتمع

بعـد هتـديم األصـنام الفكريـة  ÷األئمةالعمل الثاين من عمل وهو 
هـو مـا تعـربّ عنـه و اذ ينبغي اقامة احلق والعدل حمل الباطل، والنفسية

 : باالصالح كام يف قوله تعاىل اآليات الكريمة
يدُ إِالَّ ﴿ فِيقِي إِالَّ الَ  اإلِصإِنْ أُرِ ا تَوْ مَ تَطَعْتُ وَ ا اسْ لْـتُ  اهللاِ بـِحَ مَ كَّ يْـهِ تَوَ لَ عَ

إِلَيْهِ أُنِيبُ    IQH﴾وَ
ـلِحْ وَ ﴿ أَصْ ي وَ مِ وْ نِي يفِ قَ فْ لُ ونَ اخْ ارُ يهِ هَ ى ألَخِ وسَ الَ مُ قَ ـبِيلَ  الَ وَ عْ سَ تَّبـِ تَ

ي دِ سِ ﴾املُفْ  IRHنَ
مْ إِالَّ الَ ﴿ اهُ وَ ن نَّجْ ثِريٍ مِّ َ يفِ كَ ريْ ـ خَ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ رَ بِصَ نْ أَمَ  حٍ الَ  مَ

اتِ  ضَ رْ اء مَ تَغَ لِكَ ابْ لْ ذَ عَ فْ ن يَ مَ َ النَّاسِ وَ ر اهللاِبَنيْ تِيهِ أَجْ فَ نُؤْ وْ ظِيامً اً فَسَ   ISH﴾عَ
 االطروحـاتو حاديـثبمعنى انه ال خري يف كثري مـن االعـامل واأل

تبـديل و تسـهم يف اصـالح املجتمـع ان ملالفلسفات النظرية و الفكرية
العربة هي يف مقدار العمل املثمـر والنتـائج االجيابيـة التـي فإن  ،الواقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨٨) سورة هود : ١(

 . ١٤٢) سورة االعراف : ٢(

 . ١١٤) سورة النساء : ٣(
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تغري حيـاهتم وواقعهـم  وتنعكس عىل النفع عىل الناسو تعود بالفائدة
ملهـم الـذي لكـن او االدعائـات اكثـرو الكالم كثريفإن  ،ضلفنحو اال

الذي يقودها و األمةالفعيل الذي تلمسه و العميل رييل عليه هو التغيعوّ 
 . االمنة السعيدةنحو احلياة 

 

جهاده و توضيح املقصد من حركتهإىل  ×املؤمنني أمري ما دعىوهو 
املارقني ليبّني للناس ان الغرض مـن و القاسطنيو الداخيل مع الناكثني

لـيس و، تطهـريه مـن الفسـاد واملفسـدينو ذلك هو اصـالح املجتمـع
اهلـدف  وان، زينتهـاو لتحصيل الـدنياأو  الزعامةأو  الطمع يف السلطة

 : ×فقال، اهللا واقامة دينه ةجل حتصيل مرضااالخري انام هو ألو االول
 

انَ اللهُ « ي كَ نِ الَّذِ ْ يَكُ هُ ملَ لَمُ أَنَّ عْ ـل مَّ إِنَّكَ تَ ـةً يفِ سُ نَافَسَ نَّا مُ أي مل ( طَانٍ مِ
الَ و، )الرئاسـةأو  لسـلطةاطلـب هـو عنـاؤه و مـاماإلجهـاد الغرض من يكن 

سَ يشَ ال ولِ  تِامَ نْ فُضُ نْ و، )مغانمهاو زينتهاو طلبا للدنيا وال( طَامِ احلُ ءٍ مِ لَكـِ
دَّ  نْ دِينِكَ املَ  لِنَرِ َ مِ املِ ان القصد من ذلك هو تصحيح االوضاع االجتامعية  أي( عَ

 مضت بعض مفـاهيالقيم الصحيحة للدين بعد ان تعرّ إىل  هارجاعوا والسياسية
خاصـة يف رعية وـواالحكـام الشـ االساسية للتحريف كالواليـة الربانيـة الدين

رَ اإلِ و ،)واالجتامعي للخطر االقتصادياملجال  دِكَ نُظهِ الَ حَ يفِ بـِ ان  أي( صالَ
وخاصـة رش يف املجتمع ـاصالح الفساد الذي است جلهو ألواجلهاد انام القيام 
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ــايل ــاد امل ــيو الفس ــأ ،)االجتامع يَ نَ فَ ــادِكَ ظاملَ مَ بَ ــنْ عِ ــونَ مِ ــاد ( لُومُ أي تع
ـامَ و ،)للمستضعفني واملحرومني حقوقهم املضيّعة قَ ودِكَ املُ تُ ـدُ ـنْ حُ ـةُ مِ طَّلَ  عَ

  .IQH»)معطالجل تطبيق رشيعة اهللا كاملة فال يبقى حد من حدود اهللا أي أل(
 

ــو ذات ــل  وه ــذي جع ــدف ال ــاماهل ــني اإلم ــه ×احلس ــوم بثورت يق
 :  ×الفاسد فقاللواقع عىل ااالصالحية 

 

أنـام خرجـت و، ال ظاملـاو ال مفسداو، ال بطراو خرج أرشاأأين مل و«
أهنـى عـن و اريـد ان أمـر بـاملعروف، ملسو هيلع هللا ىلص جدي امة لطلب الصالح يف

فمن قبلنـي بقبـول ، أيب عيل ابن ايب طالبو أسري بسرية جديو، املنكر
   IRH»احلق فاهللا أوىل باحلق

 

ليبني  جاهدينامل وصف الشيعة يف ×الصادق اإلمامما عرب عنه وهو 
اصالح املجتمـع واقامـة احلـق وازهـاق هو  ئمةلألان اهلدف االسايس 

 :  ×الباطل فقال
 هل الباطـلأشغل عن  يف فأهل احلق، هالأباطل للو هالأان للحق «

الباطل الذين أهل  اهدافو مقصدهم خيتلف عن سعيو حلقاأهل  أي ان سعي(
احلـق أهـل  (فسعي ناأمرينتظرون  ،)امتيازاهتاو سلطتهاوينتها مههم الدنيا وز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/١٩) هنج البالغة : ١(

 . ٤٤/٣٢٩) بحار األنوار: ٢(
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 يرغبـونو، )األمـةة العادلة التي اختارها اهللا واوكل اليها والية مامهو اقامة اإل

التي تقوم عـىل  دولة العدل الرباين ويدعون اهللا ان يرهيم( ولتناداهللا ان يروا إىل 
 ليسوا من أي( املذيعنيليسوا بالبذر  ،)لقيادة احلكيمة التي اختارها اهللا هلميد ا

الذين  وال من( ال باجلفاة املرائنيو ،)يضيّيعون االرسارو الذين يكثرون الكالم
ال بنـا و ،)النـاس امعـي مـعتال حيسنون التعامل االجو املظاهرو مهم الشعارات

م ههـدفن االبيت يف حـني أهل  باسم باملتاجرة ال يعمرون دنياهمو( مستأكلني
الــذين  وال مــن( ال بــالطمعنيو ،)حتصــيل املنــالو االســايس هــو مجــع املــال

 الـذينهـم أي ( األمـةخيار  ،)زخرفهاو تشغلهم يف شؤوهناو هيم الدنياهوتست
نـور يف ظلـامت  ،)الـوعي االصـيلو يمثلون النخبة من ذوي التدين الصـادق

ــتنو رضاأل ــامت الف ــور يف ظل ــة( ن ــعارات الرباق ــدعون بالش  أي ال ينخ
نـور هـد و ،)االعامل التي يندفع الناس وراءها يف الفتنو االهداف الكاذبةو

ين بـام فـتح اهللا قلـوهبم خـرارشاد لآلو ىوحأي يكونوا مصدر ( يستضاء هبم
فهـم سـباقني ملسـاعدة النـاس( ال يمنعون اخلـري اوليـائهم ،)للحق واهلد 

 ال يطمع فيهم اعـداؤهمو ،)سيام املؤمنني املوالني منهم شادهمراهم وخدمتو
داء مما يصعب عىل االعلزهد يف الدنيا عطاهم اهللا العلم والفهم والتقو واأأي (

 اابتهجـوو رواـكرنـا بـاخلري استبشـان ذُ  ،)ةحرفهم عن مـواقعهم الرسـالي
كرنـا بـالقبح اشـمئزت ان ذُ و، مهأضاءت وجـوهو مت قلوهباطمأنو
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االذ و أي اصاهبم االمل( ت وجوههمحلكو ت جلودهماقشعرّ و قلوهبم
ابـدوا و )حتـى يبـدو ذلـك عـىل وجـوههم×البيت هلعند االساءة أل النفيس

عندما يساء هلـم انطالقـا  ألئمتهم اأي انترصو( وبدا ضمري افئدهتم نرصهتم
 مرناأعمال بو، روا فاحتذوا بحذوناقد شمّ و )مإيامهنـمن ضمريهم وصدق 

 مـنهم الالتوجيه و مرمنتظرين األ×ئمةأي كانوا عىل اهبة االستعداد لنرصة األ(
ــبقوهم ــو يس ــنهمأال يت ــوههم ،)خرون ع ــة يف وج ــرف الرهباني أي ( تع

، يصــبحون يف غــري مــا النــاس فيــه ،)العبــادةو تظهــرعليهم ســيامء الــذكر
 أي ان غاياهتم واهدافهم ختتلـف عـن النـاس( لناس فيهايمشون يف غري ما و
اجلهاد و إذ ان غايتهم هو رضا اهللا العيشو يف مظاهر احلياة مهنكانوا يشاركو انو

أي يدعون اهللا يف كل وقت ان ( بنا األمة اهللا يف اصالحإىل  رونأجي ،)يف سبيله
ان يبعثنـا اهللا و، )مرقيامـه بـاألو يهتصـدّ و بتعجيل فرج وليه األمةيعجل فرج 

 اقامتـه للعـدلو مـاموهـو مـا ينتظـر مـن ظهـور اإل( العامةو رمحة للضعفاء
واولئـك ، واولئـك منـا، اولئـك شـيعتنايا عبـد اهللا  )االنصاف يف العاملو

  .IQH»واليتناأهل  اولئكو، حزبنا
 

كام ان االصالح الفكري والوقوف بوجه البدع واالنحرافات الدينية 
وهـو مـا يوضـحه ، يف اصالح املجتمع حجج اهللاهداف أ هو جزء من
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 : بقوله ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن النبي 

ان مـن رمحـة اهللا أي ( يـامنان كل بدعة تكون من بعدي يكـاد هبـا اإل«
وحيرفوهم عن  خيدع هبا املؤمنون باسم الدين يراد انولطفه بعباده عند كل بدعة 

 جيعـل اهللا رجـال مـنأي ( بيتي موكال به ويذب عنـهأهل  وليا من )مساره
ينطـق ، )موكال باحلفاظ عىل الدين والتصدي للمنحـرفني عنـهبيت النبي أهل 

ضـح احلقـائق ويقـيم يونطق باحلكمة يف( علن احلق وينورهوي، باهلام من اهللا
ادعائاهتم الكاذبة ويقيم احلجة عىل  حقيقة هريظل( ويرد كيد الكائدين ،)االدلة

الـذين  وحماميـا عـن ناطقـا كونليو( يعرب عن الضعفاء )بطالهنم وانحرافهم
ــم ــيس هلــم عل ــةأو  ل ــان والتصــديأو  معرف ــا اويل  )قــوة يف البي ــاعتربوا ي ف

 .  IQH»االبصار

 العدل اقامة
بعـد حتريـر  ÷مـن االهـداف االساسـية لألئمـة خراهلدف اآلوهو 

الغـرض مـن االصـالح فإن  الرشوع يف االصالح االجتامعيو نساناإل
بكل موازينه االهليـة بـني  عالعدل يف مجيع جوانب املجتم يقيمواان  هو

َعـ﴿ لنبيـه الناس كام جاء يف قولـه تعـاىل تُ ألِ ـرْ أُمِ مُ وَ يْـنَكُ لَ بَ فـإن  IRH﴾دِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٤/ ١) الكايف: ١(

)٢ :١٥) سورة الشور . 



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٣٦

نحو الفضائل والقيم ما فيه  الناس يتوجهو صلحياملجتمع ال يمكن ان 
اهنـا شـاملة و، السائدة يف املجتمـعو ان العدالة هي احلاكمة وامل يشاهد

ــال اســتثناء ــاس ب ــع الن ــيو، احلــاكم واملحكــوم، جلمي ، الفقــريو الغن
اهللا كل بام أقـرّ ، الصغريو الكبريو، املرأةو الرجلو، االسودو االبيضو

 . حدأمنّة من و متييزو ياخذوهنا كاملة من دون بخس له من احلقوق
ان و، مجيعا يف بناء املجتمع الصـالح يشرتكوان أراد من الناس أفمن 

البـد وان يقـيم العـدل ، املسئولية كل بقـدره يسهم كل منهم يف حتمل
ان يراعي االنصـاف يف احلقـوق بـام ال خيلـق متييـز و، مهاالجتامعي بين

 . بعد ذلك اجتامعية وما يرتتب عليه من مفاسدي بني االفراد طبق
لت به الرشيعةوهو  ية يف مالحظتها للحقـوق العامـة اإلسالم ما تكفّ

متّزنـا بـني و حيـث ينبغـي ان يكـون هنـاك تناسـبا معقـوال، واخلاصة
فـال  بني عامة الناسو االجتامعيةو القائمني بتحمل املسؤولية السياسية

ومؤسسـاهتا الرسـمية العليـا الرواتـب الدولة  ةاجهز يعطى العامل يف
ون والـذين تعتمـد الدولـة خـرالتي ال تعقل بيـنام يعطـى اآل الضخمة

اذ ان ، الرواتب واحلقـوق اهلزيلـة واملجتمع عىل خدماهتم وتضحياهتم
 يته النسبية التي تسهم يف تطـور املجتمـعأمهفرد عامل يف املجتمع لكل 

 مهـام كـانواحرتامه وتقدير عملـه  حقوقه لهينبغي ان حيفظ و تكاملهو



 ٤٣٧ ........................................................................... عملھم االجتماعيوطبیعة  األئمة
قد يكون هناك تفاضل وامتيـاز بـني نعم ، وضعه املاديأو  عملهطبيعة 

 . اال ان ذلك التفاوت ينبغي ان حيسب بالعدل واالنصاف آخرعمل و
الشخصيات البارزة احرتام إىل  متوجهاعموما ولئن كان نظر الناس 

االعـامل و املهندسـنيو الطبـاءاإىل أو  من ذوي املواقع العليايف الدولة 
ق ضـيّ الفهـم الو فهو بسبب حالة التـأخر، ذات املردود العايل اقتصاديا

 للـامل والتي تضـع الثالتي تعيشها املجتمعات املحسوبة عىل العامل الث
 ثـرا مـنأمن قال ان عمل املعلم هـو اقـل ف إالّ و، والنفوذ القيمة العليا

حسـن تدريسـه وتربيتـه للتالميـذ و املعلمالذي بجهـدو الطبيب عمل
يف  واالداريـة العليـا دسني والكوادر العلميـةنهصنع منهم االطباء وامل

 ؟ املعلم ان يكون رسوال حتى قيل فيه كاداملجتمع 
الصـيديل أو  من قال ان عمل املحامي هو اقل مـن عمـل املهنـدسو

د من عمله االصيل يف الدفاع عن حقوق املظلومنيانه جُ وال ل  شـرحُ و رّ
 ؟ القضايا ذات املردود االقتصادي املحدودضيقة من  ايف زاوي

 دس املعـامرينـية من املهأمههو اقل  دس الزراعينمن قال ان املهو 
الـدول تلـك االقتصادي الذي تعيشه و التخلف العلميوال املدين لأو 

 اقتصـاد بعـضقـوم عليـه يالـذي و ية للجانب الزراعيمهفال تقيم األ
 ؟ تطورهامللدول ا
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سـوء االوضـاع وال من غريها لان املهنة الفالنية هي ارقى  ومن قال
 ؟ املستضعفة ولالتي تعيشها تلك الد الفكريةو االقتصاديةو السياسية

 ان بعـض الطـالب واحيـنام يعلمـ بعـض النـاسيستغرب  قدولذا 
 ةالنهائي اتيف االمتحانعىل اعىل الدرجات  احصلومن الذين املتفوقني 

يف بعض الدول التي وعت شعوهبا بعـض احلقـائق ، جلامعةللقبول يف ا
أو  الرتبيـةأو  لدراسـة الزراعـة واتوجهقد  ماهن، االقتصادية واملعيشية

ان يف بلـد سـبغري ذلك من الفـروع التـي حتأو  علم النفسأو  دباأل
 امردودهـ لضـعفثة الالثأو  علوما من الدرجة الثانية اهنا العامل الثالث

االجتامعي  تاثريها يف هي قيمة االعاملن با لعلمهمذلك و، قتصادياال
 .  السليم والرتبوي الذي يقوم عليه املجتمع

انـام  الفاعـل ييقـوم بـدوره االجتامعـما يدل عىل ان كـل فـرد وهو 
ان بعض االعامل  مع، االنصاف يف احلقوقيستحق التقدير واالحرتام و

رعايـة العنايـة والالتـي تسـتحق و خماطرها اخلاصـة هبـاو هلا امتيازاهتا
ان يراعـوا رة شـؤون الدولـة ادين إلا يتطلب مـن املتصـدّ مم هلا كافئةامل

ضـمن هيئـات  األمـةوالواجبـات جلميـع  موازين العدالة يف احلقـوق
 . املوازنةو وجلان مؤهلة ملثل هذا التقييم

قامة العدل ورعاية احلقـوق إ وجوب من اإلسالم عليه كدأ ما ذاوه
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مـن قبـل االفـراد أو  ،مع الناس سواء من قبل الدولة، كافة امليادينيف 

، االجتامعية واالقتصـادية موازينهمأو  يف معامالهتم بعضهم مع بعض
 : التي توضح ذلك التالية ياتاآل يفكام

نَ ﴿ ¢ ونُوا مِ الَ تَكُ يْلَ وَ فُوا الْكَ ينَ املُ أَوْ ِ رسِ    IQH﴾خْ
كان هذا يف التعامل الفردي أسواء  يف امليزان ينبغي مراعاة القسط والعدلأي (

الرشـكات  تعامـليف أو  ،ملـوظفنيا تعامـل الدولـة مـعيف أو  ،راءـيف البيع والش
فـيام  عنـد تعـاملهم النـاسعمـوم بـني أو  ،املستخدمني فيهاو لعاملمع ا يةهلاأل

 . )العدلو حيث ينبغي ان يراعى فيها القسط، بينهم
طَاسِ ﴿ ¢ سْ نُواْ بِالقِ زِ يمِ املُ وَ تَقِ   IRH﴾سْ
لـيس و ثابتـةو اسس وموازين ومعايري معلومة عىل أي ان يكون التقييم مبنيا(
 . )الرغبات الشخصيةو اهلو اساس عىل

يَاءَ ﴿ ¢ وا النَّاسَ أَشْ سُ بْخَ الَ تَ مْ وَ   ISH﴾هُ
أو  ماديةسواء كان سلعة ، تقدير كل يشء بميزانه العادليكون  ان ينبغيأي (

املعنوية التـي أو  من االعامل املادية غري ذلكأو  دباأأو  فناأو  ملكا اوعقارا اوعلام
أي  من شأن يللتقال فال جيوز، يا يسهم يف بناء املجتمع ورقيهإنسانتتضمن جهدا 

حيث ينبغي ، املجتمعله اثره يف  إنسايناخلاصة كجهد أو  عمل من االعامل العامة
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كـون ال تان و، ع جوانبـهيـمنصـفا بمالحظـة املوضـوع مـن مجم يكون التقييان 
االمكانيـة و احلاكمـة املوضـوعية الحكام جزافـا مـن دون مالحظـة الظـروفا

اصـدار  جيـوزال كذلك ، خر التي هلا دخالة يف القضيةرائط األـالشو املوجودة
حقـاد أأو  حسـدأو  هـو مـن مسبقةخلفيات  من خاللاختاذ املواقف و احلكم

 ) اهللا كان عىل كل يشء حسيبافإن  خصيةش
ا يفِ األَ ﴿ ¢ ثَوْ عْ ينَ الَ تَ دِ سِ فْ ضِ مُ   IQH﴾رْ
املسـؤولية التـي و مانـةيـؤدي األ الصـالح ان نسـانبمعنى ان من واجب اإل(

 . )ه اخلاصةبرآتحقيق ملموقعه  ان ال يستغلو عهدت اليه كاملة
 عطـاءالعـدل واالنصـاف وا اقامـةمن  عليه الرشيعة تأكد فهذا ما

االجحاف فيه يرتتب عليه أو  تركهألن  ولويةألامهية وألا هذا املوضوع
إقامـة ن تتحـدث عـ التي ياتمفاسد اجتامعية كبرية حيث تعددت اآل

 :كام يف قوله تعاىل العدل
ـاء  اهللاَإِنَّ ﴿ شَ حْ ـنِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ انِ وَ سَ اإلِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ يَ

ونَ املُ وَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ الْبَغْيِ يَ رِ وَ   IRH﴾نكَ
لِ إِنَّ ﴿ دْ واْ بِالْعَ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَن حتَ تُم بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ م بِهِ إِنَّ  اهللاَوَ عِظُكُ  اهللاَنِعِامَّ يَ

يع مِ انَ سَ رياً كَ   ISHاً﴾بَصِ
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ـىلَ أَالَّ  الَ وَ ﴿ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ  جيَ ـوَ بُ لِلتَّقْ ـرَ ـوَ أَقْ لُواْ هُ ـدِ لُواْ اعْ ـدِ عْ  تَ

واْ  قُ اتَّ لُونَ  اهللاَإِنَّ  اهللاَوَ مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ   IQH﴾خَ
لَ  نتُ بِامَ أَنـزَ لْ آمَ قُ مْ وَ اءهُ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ تَ وَ رْ امَ أُمِ مْ كَ تَقِ اسْ عُ وَ ادْ لِكَ فَ لِذَ ﴿فَ

لَ بَ  َعدِ تُ ألِ رْ أُمِ ن كِتَابٍ وَ ﴾اهللاُ مِ مُ   IRHيْنَكُ
العدل يف مجيع  ان يرعى اقامةهو ومسؤلياته  اإلماممن مهام فإن  ولذا

، يف حقوقهـا بـال اسـتثناء األمةان يوايس بني افراد و امليادينو النواحي
ه عن مراعـاة العـدل انـه أحاديثيف بعض  × املؤمنني أمريوقد ورد عن 

 .  ISH»االمانة ييؤد وان اهللا انزل بام حيكم ان ماماإل عىل حق«: قال
 : عليه األمةموضحا بعض حقوق × كام قال

 وال، نالـه فضـل رعيتـه عىل هيغريّ  ال ان الوايل عىل حقا هفان بعد اما«
 وان ،)لـهاهللا  وهبهاقدرة أو  ان ال يتكرب عليهم بسبب ميزةأي ( به صخُ  ولطَ 

 وان اال، اخوانه عىل وعطفا عباده من دنواة نعم من له اهللا ماقسم يزيده
 دونكـم طـويأ وال، حرب يف الإ رسا دونكم حتجزأ ال ان عندي لكم

 دون بـه قـفأ وال ،حملـه عـن حقـا لكـم ؤخـرأُ  وال ،حكم يف الإ مراأ
 هللا تبَـجَ وَ  ذلـك فعلت فاذا، سواء احلق يف عندي تكونوا انو، مقطعه
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 . IQH»الطاعة عليكم ويل، النعمة عليكم
 حقـا علـيكم يل سـبحانه هللا جعل فقد«: قال آخريف حديث  × عنه
 .  IRH»عليكم يل الذي مثل احلق من عيل ولكم، كمأمر بوالية

ان يزيد عقيل  اخاه يف عدالته عندما سأله املؤمنني أمري لعل موقفو 
 فلم يميزه، عند الناسمشهور ، وحاجته لفقره عليه من اموال املسلمني

 امثاله الفقراء معفيها  يتساوالتي  الشديدة حلاجتهأو  عن غريه لقرابته
 وهي قصة مجيلـة، بالعدل واالنصاف عطاه حقهوانام أ، يف ذلك الزمان

ـ الـروح الو األذنفـإن  ومرات اتتستحق ان تذكر مر  سـامعها نالّ يمُ
 .  املؤمنني وخوفه من اهللا أمريلشدة عدل 

 : أنه قال×املؤمنني أمريعن 
اهللاِ لَقَ « قِ وَ أَيتُ عَ تَّـى اسـ )أي اشتد به الفقر( لَقَ أَم يالً وقَدد رَ نِي تَامحَ حَ

اعاً  مْ صَ كُ نْ بُرِّ يه من قمح املسـلمني شـيئا أي استعطاين ورجاين أن ازيد عل( مِ
ع ،)حقه نر مثكأقليالً  هُ شُ بيَانَ أَيتُ صِ عُورِ ورَ  توجتعـدّ  دتأي تلبّـ( ثَ الشُّ

ربَ  )شعورهم من األوساخ انِ غُ ق  األَلوَ نْ فَ مْ مِ هِ  الوان وجـوههمأي تغريت ( رِ
أَنَّ  ،)بسبب تناول الطعام اليسء مْ بِالكَ هُ وهُ جُ دَتْ وُ وِّ العظلـم هـو ( مِ ظْلَ عَ امَ سُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٢١) ميزان احلكمة: ١(

 . ٢/١٤٧) هنج البالغة: ٢(



 ٤٤٣ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 انـه بمعنـى بالسـواد بـام يعـرف بالعاميـة بصـبغة النيـل صبغ تصبغ به االشياء

ينِ وَ  )من سوء احلالة الصـحية معتمة سوداء اصبحت وجوههم دَ ـاوَ ـداً  عَ كِّ ؤَ مُ
َّ القَو يلَ رَ عَ رَّ داً وكَ دِّ رَ أَصغَيتُ إِلَي، لَ مُ ـمفَ ي ، عِيهِ سَ ـهُ دِينـِ ظَـنَّ أَينِّ أَبِيعُ فَ

تِي يقَ رِ قاً طَ ارِ فَ هُ مُ بِعُ قِيَادَ تَّ ةً ثُمَّ أَدفامحَيتُ ، IQHوأَ يدَ دِ سـلَهُ حَ نْ جِ ا مِ يتُهَ هِ نَ مِ
َاعلِيَ  َ هبِ نَفٍ ، تَربِ يجَ ذِي دَ جِ جَّ ضَ ا  فَضَ ِهَ نْ أَملَ يرصخ  أي ضجيج ذي مرض(مِ

ادَ أَنْ  ،)من األمل احيَ وكَ هَ مِ يسَ نْ مِ قَ مِ ِ لـ )أي من طرفها امللتهب( رتَ قُ : تُ لَـهُ فَ
ت اكِلُ  كَ ثَكِلَ يـلُ  IRHالثَّوَ قِ ا عَ ـا إِن: يَ ةٍ أَمحَاهَ يـدَ دِ ـنْ حَ ـئِنُّ مِ تَ هِ أَ بـِ عِ َا لِلَ ـاهنُ سَ

ا هَ رَ جَ ارٍ سَ ينِ إِىلَ نَ رُّ ُ ـبِهِ  )ارضمهاأي ( وجتَ ا لِغَضَ هَ بَّارُ ـنَ األَ ؟ جَ ـئِنُّ مِ تَ ذَ أَ
نْ لَظَى أي من جهنم امللتهبة بنرياهنا فيام لو اعطيك اكثر من حقك (؟ والَ أَئِنُّ مِ

 . )الرشعي
أَع نْ وَ بُ مِ ل جَ نَا بِمَ قَ رَ قٌ طَ لِكَ طَارِ ةٍ ذَ وفَ  )امللفوفـة أي نوع من احللو( فُ

ع ا ومَ ائِهَ عَ ةٍ يفِ وِ ونَ حشـوا مـن  مصنوعة من العجني امللفوف واملحتويي أ( جُ
نِ  ،االشـياء املســتلطفة عنــد النـاس) حسســت أبمعنــى  أي كرهتهــا( ـتُهائـــشَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

اي ان أمري املؤمنني رغم اشفاقه عىل اخيه واوالد اخيه اال انـه مل جيـد مـربرا لتفضـيله ) ١(
يعانون الفقر وسوء احلال، فلم يسمح لنفسه ان يعطيـه بـاكثر  عىل غريه من املسلمني الذين

 من غريه من مال املسلمني لكونه اخيه او من رمحه.

حبيب وخاصـة الولـد، والثواكـل: النسـاء، واملـراد بـه الـدعاء ـل هو فقدان الـ) الثك٢(
 باملوت. 



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٤٤

امَ  ،)من وراء اهدائهابالبغض هلا ملا يراد  أَنَّ يَّـةٍ أَوكَ يقِ حَ نَتْ بِرِ جِ يـ  عُ اـقَ ، IQHئِهَ
ل قُ ةٌ : تُ فَ قَ دَ اةٌ أَمْ صَ كَ ةٌ أَمْ زَ لَ لِكَ فَ ؟ أَصِ يْنَا أَهلَ البَيذَ لَ مٌ عَ َرَّ الَ الَ ، تِ حمُ قَ فَ

ةٌ  يَّ دِ ا هَ اكَ ولَكِنَّهَ ا والَ ذَ ل، ذَ قُ ت: تُ فَ بِلَ نْ  IRHبُولُ اهلُ كَ هَ ي أَعَ تَ ي دِيـنِ اهللاِ أَ تَنـِ
نِيلِتَخ عَ نَّـةٍ  ؟)نـتأ مضـطرب العقـلأأي ( تَ أَنـ تَبِطٌ أَخمُ ؟ دَ و جِ أي ( أَمْ ذُ

رُ هتَ  أَم )جمنون أي تريد ان ختدع  وتتكلم بال وعي وادراك ملا تقولأي هتذي (؟ جُ
 . ISH»)املؤمنني أمري

اهللاِ لَو بأُعطِيتُ األَ  وَ الِيمَ السَّ تَ أَفقَ ةَ بِامَ حتَ اعَ كِهَ ىلَ ) الكون كلهأي ( الَ عَ
َ اهللاَ يفِ نَم ةٍ أَسأَنْ أَعيصِ ةٍ لَ عِريَ لْبَ شَ ا جُ بُهَ تُـهُ  لُ لْ عَ ا فَ رة ـقشـ هـي اجللبـة( مَ

بمعنى لو اعطيت الكون بكل ما فيه مقابل ان اظلم نملة حقها ، غطاءهاأو  احلبة
نو، ITH)ذلك ملا فعلت منها قرشة احلب سلبها يف نيَاإِنَّ دُ مْ عِ َهكُ ي ألَ ـنْ دِ نُ مِ وَ

ا هَ مُ ةٍ تَقْضَ ادَ رَ ةٍ يفِ فَمِ جَ قَ رَ هنا كقضـمة اجلـرادة للورقـة أي ال قيمة هلا أل( IUHوَ
ف ،)وتزولأي رسعان ما تنتهي  ٍّ ولِنَعِيمٍ يَ يلِ ا لِعَ بنَى مَ ةٍ الَ تَ نَعُوذُ بِاهللاِ ، قَىولَذَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 د عن طريق الفم. ) قيئها: من القيء أي افراغ ما يف البطن أو االحشاء من الطعام الفاس١(

 بمعنى عدمت احلياة ونزل بك املوت.  ،) اهلبول: املرأة التي ال يعيش هلا ولد٢(
 . ٢/١٦٧) هنج البالغة: ٣(

عون اهنم من شيعة ٤( مري املؤمنني ثـم ال يتورعـون عـن ظلـم النـاس أ) فليتأمل الذين يدّ
 .يف عدله وزهده وانتهاك حقوقهم وامواهلم كيف كان إمامهم الذي ينتسبون اليه

 ) تقضمها: تكرسها بأطراف أسناهنا. ٥(



 ٤٤٥ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
بَاتِ ال نْ سُ بمِ لَلِ وبِهِ عَقلِ وقُ  IQH»تَعِنينَس حِ الزَّ

 َ اهللاِ ألَ ــعوَ ــكِ السَّ سَ ــىلَ حَ انِ نْ أَبِيــتَ عَ ) أي االشــواك الربيــة القاســية( دَ
داً  هَّ سَ ـرَّ يفِ األَ  )االشـواكستطيع النوم لشـدة اذ أبمعنى ال ( مُ لِ غـأَو أُجَ الَ
داً  فَّ صَ ـومَ  )أي اقاد مغلول اليدين( مُ ـولَهُ يَ سُ نْ أَنْ أَلقَـى اهللاَ ورَ َّ مِ بُّ إِيلَ أَحَ

املِاً لِبَعضِ ال ةِ ظَ يَامَ باً لِيشَ القِ اصِ بَادِ وغَ طَامِ  عِ نَ احلُ وهو مـا يتبقـى مـن ( ءٍ مِ
 ،)املـؤمنني امـوال الـدنيا وزينتهـا باحلطـام أمريحطامه حيث يصف  اليشء بعد

داً لِنَف لِمُ أَحَ يفَ أَظْ عُ إِىلَ ـسٍ يُسوكَ ولُـالبَ رِ فُ اـىلَ قُ رع للـتاليش ـأي يسـ( هَ
ــا ــدثار رجوعه ــا )واالن لُوهلَُ  حُ ــرَ ــولُ يفِ الثَّ طُ ــرتاب ( ويَ ــول يف ال أي يط

 . IRH»)بقائها
ده و حكومتـه  خـالل فـرتةو املؤمنني يف حياته عامـة أمريهذا ما جسّ

حيث كتب عنه التاريخ صحائف مـن نـور يف تطبيقـه للعـدل ، خاصة
 .  ا بعض الشذراتهنقتبس من

كان عقيـل و ×عيل املؤمنني أمريقدم عقيل بن ايب طالب عىل اخيه «
 . كثر من حقهأثري العيال فسأله شيئا من املال ك

فكساه قميصا مـن قمصـه ، عمك كسُ أ: للحسن املؤمنني أمريفقال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 (سبات العقل: أي نوم العقل أو غفلته عن اآلخرة).  ٤١/١٦٣) البحار: ١(

 . ٢/١٦٧) هنج البالغة: ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٤٦

 . ورادء من أرديته
؟ ليس إالّ ما أر: فقال عقيل، ملحو العشاء فإذا هو خبز فلامحرض

  )؟ال يوجد عندكم غريها بمعنى(
 ؟ حلمد كثرياه لو أوليس هذا من نعمة اهللا: ×نيناملؤم أمريل اقف

ل رساحـي حتـى أرحـل و أعطني ما أقيض به ديني: فقال عقيل عجّ
 . عنك

 ؟ دفكم دينك يا أبا يزي: ×عيل لهفقال 
 .  درهم مائة ألف: قال

صـرب إلكن و، ال أملكهاو ال واهللا ما هي عندي: ×املؤمننيأمريقال 
عطيتك أنه البد للعيال من يشء ألوال لو، حتى خيرج عطائي فاواسيكه

 . كله
فنيو بيت املال يف يدك: فقال عقيل كـم و؟ IQHعطائـكإىل  أنت تسـوّ

 ؟ IRHلو أعطيتنيه كلهو يكونما عساه و عطاؤك
 . انت فيه إال بمنزلة رجل من املسلمنيو أناما : ×فقال عيل

فقـال  )رفني عىل صناديق أهل السوقـر االمارة مشـوكانا يتكلامن فوق قص(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) أي ال تعطيني من املال الذي هو حتت تصـرفك وتؤخرين فيه إىل فرتة توزيع العطاء. ١(

 ذا سينقص بيت املال لو اعطيتني ما أريده منك؟ ) بمعنى أعلم ان عطائك قليل فام٢(



 ٤٤٧ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 : املؤمنني أمريله 

رس ـزل إىل بعض هذه الصـناديق فاكـنابا يزيد ما أقول فا يا إن أبيت
 . ما فيه خذو الهفقأ

 ؟ ما يف هذه الصناديقو: عقيلفقال 
 . التجار فيها أموال: ×قال

 اهللا عـىل رس صـناديق قـوم قـد توكلـواـأتأمرين أن أكـ: فقال عقيل
 ؟ جعلوا فيها أمواهلمو

أتأمرين أن أفتح بيت مال املسـلمني فاعطيـك : ×املؤمنني أمريل اقف
 ؟ لوا عليهافقأو عىل اهللا قد توكلواو أمواهلم

خرجنا و أخذت سيفيو إن شئت أخذت سيفكو: اإلمامثم قال له 
ا نفـدخلنا عـىل بعضـهم فأخـذ، فإن هبا جتارا مياسـري، إىل احلرية مجيعا
 ماله!

 ؟ أوسارقا جئت: فقال عقيل
 . ترسق من واحد خري من أن ترسق من املسلمني مجيعا: ×فقال عيل

 ؟ أخرج إىل معاوية أن أفتأذن يل: فقال له عقيل
 . فأعني عىل سفري هذا: قال، قد أذنت لك: فقال له

 . يا حسني أعط عمك أربعامئة درهم: فقال



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٤٨

   IQH»سيغنيني الذي أغناك عني: هو يقولو فخرج عقيل
املؤمنني هذا استثناء مع اخيه بل كـان هـذا هـو  أمريومل يكن موقف 

الـزبري عـىل مسـاواهتم يف و فعندما اعـرتض طلحـة، موقفه مع اجلميع
 . عمر ليس كذلك كان يعطينا: قاال لهو املسلمنيالعطاء مع عامة 

 . فسكتا؟ ملسو هيلع هللا ىلصفام كان يعطيكام رسول اهللا : ×فقال«
 . نعم قاال؟ أليس كان رسول اهللا يقسم بالسوية بني املسلمني: قال

 ؟ ة عمرأوىل باالتباع عندكم أم سنّ  ملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهللا فسنّ : × فقال
 عناءو املؤمنني ان لنا سابقة أمرييا : ثم قاال. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ل سور ةسنّ : قاال

 . قرابةو
 . سابقتك: قاال؟ أسبق أم سابقتي سابقتكام: ×فقال
 . قرابتك: قاال؟ يتبفقرابتكام أم قرا: قال
 . عناؤك: قاال؟ فعناؤكام أعظم من عنائي: قال
   IRH»أجريي هذا إال بمنزلة واحدةو فواهللا ما أنا: قال

رعاية احلقوق هو منهجه العام الدقة يف و االنصافو وقد كان العدل
 . ISHمع اجلميع كام توضحه القصة التالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤١/١١٣) بحار األنوار: ١(

 . وقد اشار إىل االجري يف الرواية. ٤١/١١٦) بحار األنوار: ٢(

 ) وهو ما يكشف عن اجلنبة االدارية والقيادية الرائعة عند أمري املؤمنني. ٣(



 ٤٤٩ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 : عاصم بن كليب عن ابيه انه قال عن

 فقام فقمنا معه حتى انتهـى، فجاءه مال من اجلبل ×ت عند عيلنك«
فاجتمع اليه النـاس حتـى ازدمحـوا ، )لة باالموالري حممّ محأي ( خربندإىل 

عقـد بعضـها و، حباال فوصلها بيده فأخذ، حصتهم منها عليه لياخذوا
 . ألحد أن جياوز هذا احلبلال أحلّ : ثم قال، املتاع ثم أدارها حول

 . داخل احلبل ×بل ودخل عيلا من وراء احلنفقعد: قال الراوي
كـان و انمغالرؤساء املسؤولني عن توزيع امل(؟ أين رؤوس االسباع: فقال

فدخلواعليـه ) جمموعـة نصـيبهال خـذ كـأاقسـام لت سـبعةإىل  يريد تقسـيمها
محــال كانــت األألن  وا االمــوال بصــورة متكافئــةمرهم ان يقســمأ[فــ

 هـذاإىل  هـذاو اجلوالـق ههذإىل  القواجل هحيملون هذ وافجعل، خمتلفة]
 . حتى قسموه سبعة أجزاء

فوجد عيل مع املتاع رغيفا فكرسه سبع كرس ثم وضع عىل كـل : قال
سـبعة إىل  ذه الغنـائم املقسـمةهـ وزعأي ( أقرع عليها: م قالث، زء كرسةج

   IQH»حيملون اجلوالقو رجل يدعو قومهفجعل كل  ،)بالقرعة اقسام
ـالّ ا املؤمنني التي أبتّ  أمريما يبني مد عدالة وهو  م رغيفـا  ان تقسّ

د حـاقسام لئال يكـون قـد اجحـف بحـق وا من اخلبز ال قيمة له سبعة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٠/ ٩) بحار األنوار: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٥٠

 . منهم فيبوء بأثمه يوم القيامة
 اإلمـاماالعنـد  اقامة العدل مع اجلميـع ال جتـدها هذه الدقة يف فمثل

خيشـى  الـذي الو وصائنا حلقوق العباد املعصوم الذي اقامه اهللا حارسا
لذا فقد خاطب املسـلمني بعـد ارصارهـم عـىل و، احدا يف ذلك اال اهللا

 : بيعته قائال
ي« نْ بَ ْ تَكُ تَةً ملَ لْ ايَ فَ مْ إِيَّ تُكُ  قـد تـمّ عـىل عجلـة امرأيل كم أي مل تكن بيعت( عَ

ان بيعة ابا بكر : قول عمرإىل  مجيعا [مشريا األمةبصورة استثنائية مل تشارك فيها و
املـؤمنني كانـت بـارصار مـن  أمريبيعة فإن  املسلمني رشها ] اهللا كانت فلتة وقى

ا عىل بيعتهو مرارا ههم عنعوقد حاول دف، اجلمهور يلَيْسَ أَمو ،)لكنهم ارصوّ  رِ
داً أَمو احِ مْ وَ كُ إِينِّ  ،)وسـعيكم أي ان هديف ومقصدي خيتلف عـن هـدفكم( رُ

مْ  كُ يدُ َنو هللاِأُرِ نِي ألِ ونَ يدُ رِ مْ أَنتُمْ تُ كُ سِ  ريعة فـيكمـريد تطبيق الشـأين إأي ( فُ
َـا ،)لكـم طلبا لرضاه يف حني انتم تريدوين لتحصـيل الـدنياو مراهللاأل امتثاال  أَهيُّ

ىلَ أَن ينُوينِ عَ مْ النَّاسُ أَعِ ـكُ سِ ـمُ أوَ ، فُ ُن اهللاِيْ نَّ ألَ ـفَ هِ ظاملَ صِ املِـِ ـنْ ظَ ، لُـومَ مِ
تِهِ و امَ زَ َ بِخِ نَّ الظَّاملِ ودَ َقُ لَ احلَ  IQHألَ نهَ هُ مَ دَ تَّى أُورِ هاً و قِّ ـحَ ارِ انَ كَ  .IRH»إِنْ كَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) اخلزامة هي احللقة التي توضع يف انف البعري ليسهل قياده وهو تشبيه باخذ الظـامل ١(
 رغام عنه حتى خيضع للحق والعدل. 

 .  ٢/١٤) هنج البالغة : ٢(



 ٤٥١ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
التـي  IQHالقائل ملن اعرتض عليه من املسلمني يف رد قطائع عثامنوهو 

 :  ×اعطاها بغري حق فقال
د اهللاِوَ  جَ هُ لَو وَ د )القطـائعو أي االموال( تُ ـاءُ  قَ جَ بِهِ النِّسَ وِّ هِ و تُزُ كَ بـِ لـِ مُ

دمَ اإلِ  دَ هُ اءُ لَرَ إِنَّ يفِ ال، تُ ةً عَدفَ عَ يو لِ سَ لَ اقَ عَ نْ ضَ ـعَدهِ المَ يـواجلَ لُ فَ لَ هِ رُ عَ
بعـض  خشـية مـن عـدم رضـا بالعـدل أمره تدبري عن عجز من أن أي( يَقُ أَض

الظلم يكون مدعاة للثـورة ألن  وذلك، عجزا أشد باجلور التدبري عن فهو الناس
  .IRHمن قبل املظلومني) واالنتفاضة عىل الظلم

قامة العدل ورعاية احلقوق حتى مع عامله الذين إ كان شديدا يفولذا 
خبـارعن مـن االشيئا مـن يصله عنهم ن أفبمجرد ما  ÷هو اختارهم 

بالوالة  قبول بعض الدعوات والوالئم اخلاصةأو  تساهلهم يف احلقوق
 : مؤاخذا كام يف الرسالة التاليةو يكتب هلم معنّفا واحلاشية

مُ بِ « سِ إِينِّ أُقْ ادِق اهللاِوَ امً صَ سَ ن يفَ قَ نتَ مِ نِي أَنَّكَ خُ غَ لَ نيَ املُ ءِ  اً لَئِنْ بَ سـلِمِ
غِرياً أَو يئاً صَ بِرياً  شَ دَّ ، كَ َشُ ةً ألَ دَّ يْكَ شَ لَ لِيلَ ال، نَّ عَ كَ قَ عُ فتَدَ تذهب أي (رِ وَ

يلَ الظَّهـ )بالباطلمن االموال والثروات بكل ما مجعته  قِ بحمـل  مـثقالأي ( رِ ثَ
ئِيلَ األَ  ،)العباد الذين ضيعت حقوقهمذنوب   يـةأمهيكـون لـك  الأي ( مرِ ضَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) قطائع عثامن أي ما منحه عثامن من االرايض هبة ملن يشاء. ١(

 . ١/٤٥) هنج البالغة: ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٥٢

مُ و ،)بعد ذلك واحرتام عند الناس الَ   .IQH»السَّ
 األمـة عند الذين انتخبهم اهللا لوالية من العدل ال جتده االّ هذا النمط 

مـن النـاس الـذين  عـن غـريه مـامهو ما يميـز اإلو اقامة رشعه فيهمو
الناس وكسـب  احلكومة فيلجأون الستاملةو خلالفةا يكونون يف موضع

 . االداريةأو  املواقع احلكوميةاعطائهم و طريق املال عن والئهم
ع دينه وعدله جعله يرتفّ  لكنو اإلمام خيفى عىل االسلوب ال فان هذا

 : يف ذلك ×عن استخدام مثل هذه الوسائل فقال
ٌ بِامَ يُص« املِ مْ إِينِّ لَعَ كُ مْ و لِحُ كُ دَ يمُ أَوَ قِ  ) أي اعوجاجكم( »يُ

كم الرواتب الضـخمة التـي ال مثيـل هلـا يف ياعط يمكنني ان بمعنى
، لـةووزارات الدأو  السـيادية واملناصب العالية مـن الـوزارات، العامل

، المتيــازات اخلاصــة مــن الســيارات الراقيــة املصــفحةقــدم لكــم ااو
االرايض أهـبكم و، الطـرقو هبـا املكـان ألاحلاميات الكثرية التي يمتو

السفرات الرتفيهيـة و، املمتازة مساحة وموقعا مع هبات ضخمة لبنائها
ونة بعناوين رسمية مشمولة بحقـوق السـفر باملبـالغ العاليـة مـن املعنّ 

 أعطـائكمإىل  اضـافة، رة نجومـيف الفنادق ذات العشو الصعبةالعملة 
الغض عن رسقاتكم مع ، اعدية باعىل الرواتب مد العمرقتال احلقوق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٠٠/ ٦) هنج السعادة: ١(



 ٤٥٣ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
فـإن  ،م للقـانوناتكانتهاكـو كماتعن جتـاوزو غري الرسميةو الرسمية

 والقائـد العظـيم املبجـلعندكم الزعيم الـوطني فعلت ذلك فساكون 
ـادِ  لَكِنِّـيو«. اصواتكم املعارضـة وستسكت مْ بِإِفسَ كُ حَ  إِصـالَ الَ أَرَ

   .IQH»يـِسنَف
 

 عـن قيمـه فاالنحراو خمالفة احكام الدينعىل حساب  ودكم ال اكسبأي (
 . )رضائكمجل اِ سخطه ألو ض لغضب اهللالتعرّ و

 االنصـاف مهـامو يسمح لنفسه ان يتعد العـدل ×مامإلا فلم يكن
فلـم ، تعني شيئا بالنسبة اليه هنا الأين اذ خراآللد ردود الفعل  تكان

لذا قال جلميع النـاس رصاحـة بـام و، يكن يف قلبه غري حب اهللا وخوفه
عّم باالمتيازات اخلاصة وعيش حياة الرتف نفيهم الذين اعتادوا عىل الت

بكـوهنم مـن اتبـاع السـلطة أو  لامئـه وجماهديـهباسم عأو  باسم الدين
 عـن احلـق فيحـابيهم لن ال يتوقعوا منه ان يميـأب وحزهبا ومؤسساهتا

 مقامهم الرسمي فقالأو  سابقتهمأو  عن انحرافهم لشأنيتهم تيسكو
 :  ×هلم 
وىل علـيهم أي اسـت( أالّ ال يقولنّ رجال منكم غدا قد غمرهتم الـدنيا«

 أي القصور الكبـرية الفخمـة يف بنائهـا( فاختّذوا العقار )هازينتو التنعم بالدنيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨/٧٤. ميزان احلكمة: ١/١٠٧) هنج البالغة: ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٥٤

روا األهنارو )اثاثهاو ائق داقـاموا البحـريات اجلميلـة وسـط احلـبمعنـى ( فجّ
 مجاالو او السيارات احلديثة املتطورة صناعة( وركبوا اخليول الفارهة )الناظرة

ـذوا الوصـائف الرققـة )ترفـاو مـن  الرقيقـات تأي النسـاء اجلمـيال( واختّ
خضوعهم و أي الزامهم بالعدل( فصار ذلك )اخلليالتو املساعدتو االزواج
حيـنام  منـزلتهمكـرامتهم وو بمكانتهم اً مسَّ أي ( شناراً و عليهم عاراً  )ملقرراته

اذا ما منعتهم ماكانوا خيوضون  )تطبق عليهم القوانني التي تطبّق عىل اجلميع
رسقاهتم لثروات منعتهم عن  أي( أرصهتم إىل حقوقهم الّتي يعلمونو، فيه

فينقمـون  ،)هلم عـن سـواهم زيادةأو  حقوقهم بال حماباةإىل  تهمعارجو الناس
 العـدل) إقامـة (ويطالبون باسقاط الـرئيس املسـئول عـن، يستنكرونو ذلك

 رجـل مـن املهـاجرين أيامو أالَ ! يقولون حرمنا ابن ايب طالب حقوقناو
نّ له الفضل عىل من سواه أير  ملسو هيلع هللا ىلصصحاب رسول اهللا أاألنصار من و

 أي ان( وثوابـه وأجـره عـىل اهللا فأنّ الفضل النريّ غدا عند اهللا، لصحبته
 يف يـوم القيامـة يكـون انام للفضل اجلزاءفإن  يتصور ان له فضال عىل الناسكان 

 .IQH»)يطلب بدله عوضا يف الدنياينبغي ان  وال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

. ومن اجلدير بالذكر ان من يسكن مساكن الـذين ظلمـوا راغبـا ٢٣/١٧) بحار األنوار : ١(
فيها فيتصـرف يف بيوهتم وامواهلم ويسلك مسلكهم يف احلاميات وقطع الطرقات واملبالغـة يف 

لباسه الديني أو عنوانه الشخيصـ  التشـريفات ومظاهر العظمة فهو ال خيتلف عنهم مهام كان
 أو الرسمي. 



 ٤٥٥ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 ينبغـي ان يرجـوال و جره عـىل اهللاأبمعنى ان مـن كـان عملـه هللا فـ

 عـدة مكـررا يف سـور آيـاتنه اهللا يف كتابـه يف هو ما بيّ و جزاءمن غريه
 : خمتلفة بقوله تعاىل

ـر﴿ يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ مِ ال أَسْ وْ ا قَ يَ إِالَّ اً يَ ـرِ ـإِنْ أَجْ ينِ أَفَ طَـرَ ي فَ ـىلَ الَّـذِ  الَ  عَ
لُـونَ  قِ عْ مـن  اسـتنثاءاجلميع بال  مما يعني ان العدل ينبغي ان يشمل IQH﴾تَ

 . دون متييز للحاكم واملحكوم واملسئول واملواطن العادي
، عاملـهإىل  وصاياه بشكل خاصيف  املؤمنني يؤكده أمريما كان  هوو

 : قال فيه بكر ايب بن حممدإىل  له كتابفمن 
 حتـى تعاملك مع الناس يف ساويأي ( واس بينهم يف اللحظة والنظرة« 

يطمـع العظـامء يف  حتى ال )هبم من النظرة والكالم ام يربز االهتامم والعنايةفي
س الضعفاء من وال ييأ ،)همظلمتسكت عىل ان  يطمعوا يفأي ( حيفك هلم

   .IRHسواء عىل كعند والبعيد القريب ليكون، عدلك عليهم
 : قال فيه قطبة بن االسودإىل  وكذلك يف كتابه

الـبغض أو  باحلـباذا تـأثر أي ( هـواه اختلـف اذا الـوايلفـإن  عدب اما«
 يف عنـدك النـاس مـرأ فلـيكن، العدل من كثريا ذلك منعه لالشـخاص)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥١) سورة هود: ١(

 ). ٦/١. ميزان احلكمة: ١٠/٢٩٧) ميزان احلكمة: ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٥٦

 .  IQH»ءسوا احلق
وعمـل  أحاديـثن يستقيص موارد اقامـة العـدل يف ولعل من اراد أ

ممـا  احلـديث عنهـاجملدات عدة ليستوعب إىل  املؤمنني فانه حيتاج أمري
االساسـية حلجـج اهللا ثبت ويؤكد ان اقامة العدل هـو مـن االهـداف ي

العـدل  واقامـةاالوىل هـو التصـدي للباطـل  مهـامهممن وان  عموما
 .  ورعاية احلقوق

  رعایة الفقراء والمساكین

مـن أو امعية التي ترتبط بالعـدلتمن االهداف االج آخردف اهلوهو 
 لنـاساهـتاممهم لتجنيـب ا ÷ئمـةاأل هاوالأوالتي ، سالمتهو املجتمع

 كـوارثالمـن  كما يرتتب عـىل ذلـو االقتصاديةو املشاكل االجتامعية
 . آيساملو

 

إىل  بعض ذلك يعـود، تتعدد فيها طبقات الناس عة الدنيا انيفمن طب
ظم تن تنا جله ألاعطاها اهللا لعباد املواهب التيو التفاوت يف القابليات

 : تدور عجلة االعامل فيها كام قال اهللا يف كتابهو شؤون احلياة
 

نَ ﴿ مْ سَ نُ قَ مْ يفِ احلْ نَحْ تَهُ عِيشَ م مَّ يْنَهُ يَا وَ ـَا بَ نْ قَ بَعضٍ يَاةِ الدُّ مْ فَوْ هُ نَا بَعْضَ عْ فَ رَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٣/٥١١) بحار االنوار: ١(



 ٤٥٧ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
ذَ بَع اتٍ لِيَتَّخِ جَ رَ م بَعْضدَ هُ يّ اً ضُ رِ خْ محَ اً سُ رَ ـونَ وَ عُ ْمَ ا جيَ ـَّ ٌ ممِّ ـريْ بِّكَ خَ  IQH﴾تُ رَ

يف يشملهم مجيعا يف فيجزي كل بـام اعطـاه اهللا سعدل اهللا يف النهاية فإن 
 . ةخرالدنيا بام يكافئه يف اآل

 االسـتغاللو الظلـمإىل  من التفاوت الطبقـي يعـود خروالبعض اآل
االستضعاف هلذه الطبقات املحرومـة فيكـون عنـدها املعانـاة املؤملـة و

فتعيش هـذه الطبقـة  همحلقوقجحاف االو االضطهادو احلرمانبسبب 
ية نسـاناملعيشـة اإلن احلد االدنى مـو العافيةو الضعيفة دون خط الفقر

 . ه اهللاكمخلوق كرمّ  نسانالتي تليق باإل
سـابقا والحقـا والـذي سـعى  عرب التاريخقد حدث هذا التفاوت و

االنبياء والرسل يف رفـع هـذا احليـف عـىل النـاس بصـدق واخـالص 
 . قوق عىل اجلميع من دون متييز انفسهم عىل الناسوتطبيق احل

 هـو كثـرة احلـديث عـناحلـارض  الـزمن اال انه مما يلفـت النظـر يف 
ــديمقراطيات و ــاتال ــو احلري ــوق الب ــو رشـحق ــات وقحق  احليوان

 رعايـة الطفولـةمؤسسـات املحافظة عىل سـالمة البيئـة و مؤسساتو
التـي كثـرت  ية املختلفـةنسـانملؤسسـات اإلاو والسجناء واملحرومني

يسـتمر سـحق الشـعوب  هوخالف ذلك حيث اال ان الواقع مسمياهتا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣٢) سورة الزخرف : ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٥٨

حيـث ، سيام الطبقات الضعيفة املحرومة حرياهتم وحقوقهمومصادرة 
مـا يعـرف يف زمـن  الذين ثارت علـيهم شـعوهبممن ( د ان بعض احلكامنج

التي تـم تشخيصـها حـوايل و ة احدهمتبلغ ملكي )ربيع الثورات العربيـةب
كحاكم (أي مئتني ومخسني ألف مليون دوالر،  دوالر ملياردمائتني ومخسني 

 يف حـني ان شـعوهبم ،)كم ما يقارب اربعني عامااستبد باحل الذي املقبورليبيا 
 يف الوىلهنم مـن ابنـاء القـرون اأكو عتعيش الفقر املدق التزالكانت و

 اهللا عليهـا بـالنفط م سيام يف املناطق التي مـنّ حياهتو معيشتهمو كلهما
خـر حيـث وهكذا هو احلـال مـع الشـعوب األ، الثروات الطبيعيةو

من الفقـر خـرامله اخلـاص ويعـيش النـاس يف عـامل آيف عيعيش احلاكم 
 .  واحلرمان

ان الدفاع عن املحرومني واملستضـعفني هـو شـعارات  وهو ما يعني
احلكام ملواصلة حكمهم وخداع الناس فيام بعض يستفيد منها  سياسية

 العمـيل عادة انتخاهبم جمـددا امـا الواقـعيسمى باالنظمة الدبقراطية إل
 . د عن هذه الشعاراتبعي آخرفهو يشء 

عـن االنظمـة التـي  األمةمتثل  الصادقة يفاالنظمة الذي يميز  وهذا 
حيـث يكتفـي الـزعامء  يف الواقع األمةتتاجر بالشعارات وهتمل رعاية 

مـن دون االهـتامم الـواقعي  والرؤساء باالقوال واالصالحات اجلزئيـة



 ٤٥٩ ........................................................................... ة عملھم االجتماعيوطبیع األئمة
 بحاجات الناس ومعاجلة مشاكلهم

املعصوم املعني مـن اهللا واملكلـف برعايـة  ماماإل يكون من مهاملذا و
يشـارك الفقـراء عيشـهم يف  انهـو وخاصة الطبقـة املستضـعفة  األمة

سوء احلال من يف  المهم ومواساة هلمواحلال حتسسا آل امللبس واملسكن
 . الناحية االقتصادية واالجتامعية

 : قال ×املؤمنني أمري عن
عَ « ـىلَ إِنَّ اهللاَ تَ ضَ عَ وا أَن اىلَ فَرَ رُ ـدِّ قَ ـةِ العَـدلِ أَنْ يُ ةِ فُ أَئِمَّ فَ ـعَ مْ بِضَ ـهُ سَ

ي تَبَيَّغَ النَّاسِ كَ قبِال الَ يَ قِريِ فَ هُ فَ  يشـتدلكـي ال  بمعنى، أي يبغي عليه: يتبيغ( .رُ
احلرمانو الفقر بسبب عىل الفقري االذ( 

 : انه قال× ويف احلديث عنه
 ومطعمـي يسـنفـ يف التقدير عيل ففرض خللقه اإمام جعلني اهللا ان« 

 يطغـي وال بفقـري الفقري يقتدي كى الناس كضعفاء وملبيس ومرشيب
   IQH»غناه الغني

 :  انه قاليف حديث آخر ×  عنهو
 واللبـاس االكل يف حاال رعيتهم ضعفأب واسّ أيت ان احلق أئمة عىل« 
 عـن فريىض الفقري لرياهم، عليه يقدرون ال بشىء عليهم يتميزون وال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٠٧/ ١) الكايف : ١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٦٠

 .  IQH»وتواضعا شكرا فيزداد الغني ويراهم فيه هو بام تعاىل اهللا
 

 يويص عامله برعاية هذه الطبقة املحرومـةكان املؤمنني  أمريجتد ولذا 
صة هلبواب األم من األان يزيد يف نفقاهتو لكي ، اجلانب اذخر املخصّ

إىل  الـذي كتبـهاالجتامعـي كـام يف عهـده و يرفع مستواهم االقتصادي
 : قال فيه مرصإىل  حني بعث به مالك االشرت خليفتهعامله و

 

 املســاكني ناهللا اهللا يف الطبقــة الســفىل مــن الــذين ال حيلــة هلــم مــ«
أي املــرىض واملصــابني بالعاهــات ( الزمنــىو البؤســى أهــلاملحتــاجني و

ء احلـال مـن الناحيـة يسّ أي ( معـرتاو فإن يف هـذه الطبقـة قانعـا ،)الدائمة
احـرص عـىل  أي( ما استحفظك من حقه فيهماحفظ اهللا ، IRHاالقتصـادية)

هلـم  اجعلو، )حقوق املساكني والفقـراء رعاية اهللا منطاعة اهللا فيام استودعك 
، ISHيف كـل بلـد سـالمقسام من غالت صوايف االو، قسام من بيت مالك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٢٠وكذلك اجلزء:  ٦/١) ميزان احلكمة: ١(

الناس احلاجة بلسانه، واملعرت: هو الــيسء احلـال الـذي ال ) القانع: هو الفقري الذي يسال ٢(
 يسأل بلسانه وانام يعرض حال فقره وبؤسه للناس فكأنام يسأهلم بلسان حاله. 

) صوايف اإلسالم: هي االرايض التي فُتحت عنوة يف زمن االسالم حيث يكون قسم منهـا ٣(
حق خـاص مـن ميزانيـة الدولـة للفقـراء للدولة املمثلة باإلمام أو النبي، واملراد هو ان جيعل 

واملساكني من دون فرق ومتيز بني ابـن البلـد أو الغريـب، والبـدوي واحلضــري، واالسـود 
 واالبيض فكلهم متساوون يف احلقوق فيها. 



 ٤٦١ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 اجلميـع يف يتسـاو نينبغـي اأي ( ىص منهم مثـل الـذي لالدنـىقفإن لال
 IQH»)احلقوق

عاملـه الـذين يقومـون بجمـع احلقـوق إىل  وصـيتهوكذلك كانـت 
احلـق العـدل واالنصـاف واحـرتام  اوان يالحظـ الرشعية مـن النـاس

 : فكتب اليهم قائالً  آخرحق أي  قبل نسايناإل
 مـن فإن بعد أما: اخلراج أصحاب إىل املؤمنني أمري عيل اهللا عبد من«

من مل ينتبه مل يقدمـه أي ( حيرزها ما لنفسه يقدم مل، إليه صائر هو ما حيذر مل
 واعلمـوا ،)هتمخرزادا آل عملهم جيعلواان  ×ويقصد، ته فقد ضيع نفسهخرآل

 البغي من عنه اهللا هنى فيام يكن مل ولو، كثري ثوابه ناو يسري كلفتم ما أن
، طلبه ترك يف عذر ال ما اجتنابه ثواب يف لكان، خياف عقاب والعدوان

حتـى وان مل اجتناب الظلـم والعـدوان  عنداجيابية  ما حيصل من ثمراتان أي (
الظلم من  نسانستحق ان يرتك اإلأمر مهم يبذاته  هو اهللا عقوبة من الظلميكن يف 

 انخزّ  فإنكم، حلوائجهم واصربوا، أنفسكم من الناس فأنصفوا ،)اجله
 حاجتـه عـن أحدا حتشموا وال، ئمةاأل وسفراء، األمة ووكالء، الرعية

متنعـوه  الأي ( طلبتـه عن حتبسوه وال ،)غرمـاأو  خذوه منه قصاصاأت الأي (
 وال صـيف وال شـتاء كسوة اخلراج يف للناس تبيعن وال ،)عمن يستحقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/٧٤) هنج البالغة: ١(
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 واالسـتفادة الدنيويـة ختلطوا التجارة الأي (، عبدا وال، عليها يعتملون دابة
 درهـم ملكـان سـوطا أحـدا ربنـتض وال ،)اخلدميأو  مع عملكم االداري

 مـن أحـد مـال متسن وال ،تنزل به العقوبة حني يعجز عن دفع احلقوق)أي (
وممتلكات الناس سواء  اموال خذ منجيوز األ الأي ( معاهد وال مصلّ  الناس

 جتـدوا أن إالّ  ،)اال برضـاهم الذمـةأهل  املعاهدين منأو  املسلمني كانوا منأ
جيـوز اخـذه فعنـد ذلـك ( االسـالم أهـل عـىل به دتيع سالحا أو فرسا

 االسالم أعداء أيدي يف ذلك يدع أن للمسلم ينبغي ال فإنه، )ومصادرته
 وكلـام لسـالحواملنـع السـتخدام ابغـي التصـدي نيأي ( عليـه شوكة فيكون

 . IQH»)يستخدم ضد مصلحة املسلمني
يثـري  مـااملـؤمنني  أمـرييتحـدث  مـامامتيـازات اإل يف احلديث عنو

مـن ، كـل اخللفـاء واحلكـام عمـل اذ هو بخـالف، والدهشة العجب
بـدعو خدمـة النـاس والسـهر عـىل  واحلقوق االستئثار باالمتيازات

 :  محاية البالد والعباد فيقول عليه الصالة والسالم
 هأهلـو هـو كلهـاأي قصعة: قصعتان االّ  اهللا مال من للخليفة حيل ال«

 . IRH»يطعمها وقصعة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٣/٥٩) هنج البالغة: ١(

 . ٣٣/٤٧١، البحار: ١/١٢٠) ميزان احلكمة: ٢(



 ٤٦٣ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 :  ثم يقول

إِنَّ  الَ أ« لِّ  وَ أ لِكُ ومٍ مَ اماً  مُ ق إِمَ ييَ ءُ يَسوَ  بِهِ  تَدِ ورِ  تَيضِ ل بِنـُ ـهِ عِ إِنَّ  أَالَ ، مِ  وَ
مْ  كُ امَ دِ  إِمَ ىاِك قَ ـنْ  تَفَ ن مِ يـ يَـاهُ دُ ـنْ و، IQHهبِطِمرَ ـهِ طُع مِ ـي مِ  الَ أَ ، IRHهبِقُرصَ
مْ  إِنَّكُ ونَ تَقـ الَ  وَ رُ ـىلَ  دِ كَ  عَ لـِ نْ  ذَ لَكـِ ينُـوينِ  وَ عٍ  أَعِ رَ وَ اِج بـِ ادٍ وَ ـةٍ ،تِهَ فَّ عِ  وَ
ادٍ  دَ سَ اهللاِ، وَ وَ ا فَ تُ  مَ نَزْ نْ  كَ ن مِ مْ دُ رب يَـاكُ ـرا الَ وَ  ،)ذهبـاأي ( اً تـِ ـنْ  تُ دَّخَ  مِ

ا هَ نَائِمِ فراً  غَ  فأوفرها لنفـيس شيئا من اموالكم التي كانت يف يدي امجعأي مل ( وَ
د الَ وَ  ،)هيلألأو  يس ثوبـا ـت لنفـدوال حتى اعدأي ( راً طِم يبِ ثَو لِبَايلِ  تُ أَعدَ

ـز الَ وَ  ،)هذا الثـوب املسـتهلك المنا بدآخر ـنْ  تُ حُ اأَر مِ ـهَ ـرب ضِ  الَ وَ ، اً شِ
ذ ن تُ أَخَ قُوتِ  إِالَّ  هُ مِ ةٍ  أَتَانٍ  كَ بِرَ هرهـا ظقـر تان الدبرة هي الدابة التي عُ (األ دَ
 )مهاامل يكن طعامي باكثر من طعام الدابة املريضة التي قل طع بمعنى، كلهاأ فقلّ 

يَ وَ  ي يفِ  هِ ىأَو نِيعَ أَو هَ نُ وَ نْ  هَ ةٍ  مِ صَ فْ ةٍ  عَ رَ قِ هـي حبـة كالبندقـة العفصة ( مَ
 عنـىوامل. تستعمل يف دبغ اجللود ويتخذ منها احلرب ومتتاز بطعمها الشديد املـرارة

 .ISH»)ان طعم دنياكم عندي كطعم املرّ العلقم هو ماممن كالم اإل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) الطمر: هو الثوب اخلَلِق أو القديم املستهلك، ويقصد اإلمام بالطمرين قطعتي القامش الذي ١(
كان يسرت هبام جسمه، احدمها هو االزار الذي كان يلبس لسرت العورة، واآلخر هـو الـرداء الـذي 

 كان يلبس للحشمة خارج الدار. 

يفني الذين كان يتناوهلام اإلمـام يف كـل ) والقرصني الذين يشري اليهام اإلمام يف طعامه مها الرغ٢(
 يومه ومها رغيفان يابسان من احلنطة اخلشنة التي مل تطحن حبوهبا! 

 . ٣٣/٤٧٤) البحار: ٣(
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 كـل حياتـه يف عمـال يف دعـا اليـه مـن العدالـةمـا  ماماإل دَ سّ جَ قد و
لتـي ملئـت االسـامع الـدنيا وا سلوكه وزهده واعراضه عـنو معيشته
ــاب مــن كتــب الســري و واالذان ــى ال يكــاد ان خيلــو كت القلــوب حت

 . وزهده وورعه وتقواه املؤمنني أمري واالخالق من ذكر فضائل
الـذين اصـطفاهم األئمة مجيع االنبياء وعمل وعىل هذا املنوال كان  
الذي قد يتصورالبعض انـه كـان يعـيش و ×حتى نبي اهللا سليامن، اهللا

 اإلمـامفقد حتـدث عنـه ، والسلطان هللا من امللكا الرتف بام اعطاه حياة
 :  فقال ×الصادق

 خشـنا لباسـهكـان أي ( لك يلبس الشعركان سليامن مع ما فيه من املُ « 
أي ( عنقـهإىل  شـدّ يديـه )غشاه الليلأي ( ه الليلنّ اذا جو )خاليا من الرتف

، باكيـا فـال يـزال قـائام حتـى يصـبح )اهللاإىل  دعاءالو قنوتاليف حالة  كان
لـك ليقهـر انـام سـأل املُ و، دهيـكان قوته من لفائف اخلوص يعملها بو

ان طلبه للقوة والسلطة ىف الدنيا مل يكن حبا يف الدنيا وزينتهـا أي ( ملوك الكفر
  .IQH»)املعاندين هللا وقهر الظاملني هجل اقامة رشيعة اهللا وحدودكان أل وانام

أي ( االرشافو ح وجـوه االغنيـاءإذا اصـبح تصـفّ  ×وكان سليامن
يقعد معهـم و إىل املساكني ءحتى جييى )ينظر يف الوجوه ليبحث عن الفقراء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٨٣ص١٤) البحار: ١(



 ٤٦٥ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
   .IQH»مسكني مع املساكني: ويقول

الطـري تظللـه واجلـن و كبـهرمر يف م ×وقد روي ان سليامن بن داود
فقـال ، بعابد من عباد بني إرسائيـل فمرّ ، شاملهعن و واالنس عن يمينه

 ×فسـمعه سـليامن، اهللا يا ابن داود لقد آتاك اهللا ملكا عظيامو: العابد له
عطي إن ما أُ ، عطي ابن داودلتسبيحة يف صحيفة مؤمن خري مما أُ «: فقال

 IRH»إن التسبيحة تبقىو ابن داود يذهب

  التعلیمو التربیة

املوانـع التـي  بعد ازالـة، اإلمامأو  النبي ااملهام التي يسعى هل أهممن 
تـربيتهم و علـيم النـاسهـو ت، لناس عىل اهللا سـبحانها دون اقبال حتول

 خرويـةيـاهتم الدنيويـة واألحبية الدينية السليمة التي تنعكس عىل لرتا
 : ية الكريمةوهوماعربت عنه اآل، السعادةو احلكمةباملعرفة و

وَ   مْ ﴿هُ يهِ كِّ ـزَ يُ هِ وَ اتـِ مْ آيَ ـيْهِ لَ تْلُـو عَ مْ يَ ـنْهُ والً مِّ سُ يِّنيَ رَ ُمِّ ي بَعَثَ يفِ األْ الَّذِ
﴾ بِنيٍ لٍ مُّ الَ ي ضَ بْلُ لَفِ ن قَ انُوا مِ إِن كَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ لِّمُ عَ يُ   ISHوَ

 بــاملفهوملــه احليــاة والــذي تدورح يكــون اهللا هــو املحــور فعنــدما
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٤) ارشاد القلوب: ص١(
 . ١٤/٨٣) البحار: ٢(

 . ٢) سورة اجلمعة: ٣(
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حيـث  الطيبـة الصحيح الذي يريده اهللا لعبـاده مـن احليـاة ـياإلسالم
ــة ألالفرديــة وا يــع شــؤون احليــاةيف مجااللتــزام بدينــه وتعاليمــه  رسي

 . آخريكون للحياة معنى وطعم  واالجتامعية
 مقطوعا عن احليـاة وحمصـورا يف دور العبـادة جزءا فلم يكن الدين 

النتفـت  كـذلك مرلو كان األ واالّ ، ومقترصا عىل مراسم عبادية حمددة
الساموية وملا اشتمل القران عىل كل هذه التفاصيل  ـرائعالشإىل  احلاجة

للحكــام  كـان وملـا، التـي تعنـي بشـؤون احليـاة الفرديــة واالجتامعيـة
يمـس الوجـود االجتامعـي  مـادام ال حماربـة الـدين ن يفشـأاملستبدين 
فـال ) رص ومـا هللا هللار لقيـما لقيص( مقولتهم دقتولص، هلم والسيايس

مـا  وا مـن االهلـة واالديـانوليعبد النـاس ماشـاء ن للحاكم بالدينشأ
 .  وحده بيده واالموال موردامت األ

االعتقاد الـديني االسـالمي والـذي  املنطق هو خالفبينام نجد هذا 
وان اخللق واحليـاة واملـوت واحلسـاب واجلـزاء ، مر كله هللاأل يعترب ان

 . احلكمله و مراأل لهو، كله بيد اهللا
 العلامنيـةالرتبيـة ومن هنا يكون االختالف بني الرتبيـة االسـالمية و 

 يكـون عمـل االنبيـاء هـوف، خـراملذاهب الفلسفية األالرتبية وفق وا
 ر التعـاليم الدينيـةـاقامة الدين وحتكيمـه يف مجيـع نـواحي احليـاة بنشـ



 ٤٦٧ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
 التزكيـة مراحـلإىل  اس وتعليمهم للوصول هبموتربية الن واالخالقية

بخـالف  ةخـر الـذي يقـودهم لسـعادة الـدنيا واآلنسـاينالكامل اإلأو 
 . خرملذاهب األا التي تسعى اليها املنطلقات واالهداف

 ثـر املبـارش يفألا هلـاحقيقـة مهمـة إىل  ويف هذا املجال ينبغي التنبيـه
عـىل  وهو ان هـذه الرتبيـة اذا مل تكـن معتمـدة، املنشودة الرتبية الدينية

ختضع  االصول واالسس الدينية الصحيحة فاهنا ستكون تربية منحرفة
والغلـو واجلهـل واخلرافـة  االفـراط والتفـريطمن  للمؤثرات البرشية

ذور اجلـستمدة من امللالعراف والتقاليد االجتامعية احلاكمة واخلضوع 
يـة ما ان تكون الرتبية االسـالمية تربفأ، خالفة لهاملأو  بعيدة عن الدينال

 . اهنا تكون تربية ناقصة اومنحرفةأو  مطابقة لرشيعة اهللا
املعصـوم الـذي يـريس أو  وجـود النبـيإىل  ومن هنـا تـربز احلاجـة

صها ممـا قـد يلحـق هبـا مـن االسس الدينية وتطبيقاهتا الصحيحة وخيلّ 
 يف حجة الـوداع الرسول ما اخرب بهوهو ، االنحراف والتبديل والتغيري

 حيـثتعـاىل ،مر اهللا بـأ املـؤمنني أمريإىل  من بعده ةمامعندما عهد باإل
 وليس من عندهان هذا التعيني هو من اهللا   لالمةوبنيّ  وقف فيهم خطيبا

ـال﴿ الكريمةية ثم تال اآل مْ فَ ـن دِيـنِكُ واْ مِ رُ فَ ينَ كَ ئِسَ الَّذِ مَ يَ مْ  الَ يَوْ هُ ـوْ شَ ْ ختَ
ـمُ  ـيتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ نِ الْيَوْ وْ شَ اخْ وَ
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سْ   .﴾مَ دِينًاالَ اإلِ
يف حالـة عـدم وجـود النبـي  انـه والبحث هـوااحلديث مدار  ان اال

ومـا هـي مصـادرها التـي ؟ الرتبيـة الدينيـةكون تسفكيف  اواملعصوم
دد ومـن حيـ؟ عتامد عـىل كتـاب اهللا وحـدههل يكفي اال؟ عليها يعتمد

؟ ه ومقاصـدها وحـدودهاآياتـالفهم الصحيح عند االختالف يف فهم 
الـواردة عـن النبــي  حاديـثتنقـيح األ دة يفمـومـا هـي املـوازين املعت

 ؟ ÷واملعصومني
يـة املبدأ عـىل عتمـدا تاهنـ الرتبية الدينيةأو  الدينيفان مشكلة البناء 

 وتسـلم هلـايم هذه التعـالتتقبل الناس  جيعل الذيو، الدينية واالسس
اخلالق الذي اسلموا له انفسـهم ورضـوا انطالقا من كوهنا صادرة عن 

لطاعة املطلقة يتصف با) ومن يمثّله( التسليم للدينيكون ذا وهل، بدينه
فـإن  ولـذا، ويعمل بوصاياه الذي يثق بهض نفسه لطبيبه ياملرم سلّ ام يك

قـد التـي ل عىل الـدين والرتبية سترتك اثارها التي حتمّ  خطأ يف هذه أي
 ،)حدث يف الدول الغربيـة اليـوم كام(هجره واالعراض عنه إىل  تؤدي

إىل  ولهحتولدين الناس عن االصول الصحيحة ل حرفإىل  تؤدي قدأو 
 مـنظامتإىل أو  ،القيمـة عمليـة هلـا ات وجتمعات شكلية ميتـةمؤسس

ج ارهــابني عقائــديني خيوضــون يف ســفك دمــاء النــاس  ارهابيــة ختــرّ
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 تبعا ملفـاهيمهماهللا إىل  وهم يتقربون واستحالل قتلهم وهتك حرماهتم

 . ة التي البسوها لباس الديناملنحرف الدينية
الســطح يف الســنوات إىل  واذا كانــت ظــاهرة االرهــاب قــد بــرزت

ملـا  التـأريخ االسـالمييف وحتـى ، االخرية فاهنا موجودة عرب التـأريخ
ولكـن مل ، ومـا بعـدها يسمى بالدول االسـالمية يف العصـور السـابقة

وحتليـل  تتوجه االنظار اليها ومل تـدرس دراسـة علميـة لفهـم اسـباهبا
والتـي يبـدو جليـا  رت وجودهـااسسها الفكرية التي قامت عليها وبرّ 

قامـت عـىل جـذور  القديمـةأو  ا املعـارصةفيها ان كثري من منطلقاهتـ
 . تارخيية سابقة

 اعتمدتاهنا  هي يةاإلسالم فيه بعض املذاهب تقعون اخلطأ الذي ا
ة فـيكحكـم اخلل اسـالمي دينـي هـو عنـوان عىل مصادر عنواهنا العام

ومرجعية النبي  ختلط بني مرجعيةمل هبا نجدها عند التأ لكنو، وافتاءه
أو  مـن الصـحابة السـرية الشخصـية للسـالفنيحيث تعتمد  ،اصحابه
تطبـيقهم فهمهم اخلـاص يف أو  الشخصية همأحاديثان  فتعترب، اخللفاء

اسوة و فيتخذوا من ذلك قدوة، يعتمد عليها صول دينيةاهنا أُ  ريعـشللت
، جيعلــوهم بمســتو النبــي عمــالأي ، وقولــه لنبــيســنة امســاوقة ل

ل مورليهم يف األإ ونفريجع عـىل صـحة بفهمهـم وعملهـم  ونويسـتدّ
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هنـم أل جييـز الـبعض خمـالفتهم بل حتى ال، االعامل واملنطلقات الدينية
 . النبيصحابة 
رط الـذي وضـع لـه يف ـيرفض الشـاملؤمنني  أمريالذي جعل وهذا 

من بعد اخلليفة الثاين بانه جيب عليـه  التي تقرر اخلليفة اجلديد الشور
سـرية  علـتحيـث جُ ، سرية الشيخنيو سرية نبيهو اهللا االلتزام بكتاب

 . سرية نبيهو الشيخني مساوية لكتاب اهللا
ني مـن ج لتعيـان خالفة اهللا ال حتتـا الضمني يعني يف مفهومهوهو ما 

مـور العاديـة ألمن امـرأكأهنـا و، قبل اهللا بل يكفي فيها انتخاب الناس
منتخـب  إمامأو  نبيإىل  فال حيتاج فيها، رتبط بشؤون الناس فقطت التي

ثـم ، هم من بيـنهمإمامأو  من قبل اهللا بل يستطيع الناس انتخاب نبيهم
قدسية تستوي مـع قدسـية كتـاب اهللا و املنتخب مقام اإلماميكون هلذا 

ليس و مع اهنا برشية رصفة( هفعالأو هقوالأو هعاملمما جيعل أل، ورسوله
بعـد  امليها فيإجع فريُ ، سةمكانة رشعية مقدّ ) هلا من االرتباط باهللا يشء

الرتجـيح عـىل و فضـليةاألو لويـةويكـون هلـا األو فق عليهكمرجع متّ 
 . من االعامل اغريه
مساحة االختالف بـني اخللفـاء  سوف تتسعمع مرور الزمان   انهاالّ 

اكتسـاهبا و االعـاملو اختالف ترصفاهتم يف املواقفو مع كثرة عددهم



 ٤٧١ ........................................................................... وطبیعة عملھم االجتماعي األئمة
ــ ــدها ـالش ــنهم فعن ــدورها ع ــة لص ــرعية الديني ــات تربز س التناقض

ينغلـق و فيضـيع الطريـق انفسهم اخللفاء اعامل واالختالفات البينة يف
 . !االصحيح منه السبيل يف معرفة

 البعض عىل اعتبار ان اخللفاء الراشدون هم اربعـة فقـط اقترصولذا 
خالف املنهج الذي ساروا عليـه يف هو   ان هذااالّ ، وال يعرتف بالباقني

يثبـت و، الرسـمي ة املعنويـة للخليفـةيالقدسالبداية باعطاء درجة من 
اخللفــاء أي ( عبــور بعــض اخللفــاءإىل  ضــافةالاب، فشــل هــذا املــنهج

لتـي انبيـه وو ساحة القدسية واملساوات مـع كتـاب اهللاإىل  )الراشدون
 . مل هيادن فيهاو املؤمنني هبا فرفضها رصاحة أمريالزام  اارادو

كجـزء مـتمم للكتـاب ا يـدل عـىل رضورة وجـود احلجـة هللا وهوم
بديل لـه أو  يوجد غنى عنه ال بل، يضاح حقائقه وحدوده وتفاصيلهإل

التـي تضـمن الرتبيـة  الربانيـة واسسـه يف تطبيق الدين واقامة حـدوده
اليـه حـديث  اشاروهو ما . االسالمية الصحيحة اخلالية من االنحراف

ن واهنـام لـن اجلزء املكايفء للقرا املعصوم هو مامالثقلني الذي جيعل اإل
نقـاذ ة الربانية هي السبيل الوحيـد إلاإلمامان و،يوم القيامةإىل  نخيتلفا
صـطفاء الاالّ با ذلـك تميـيمكـن ان وال ، من التخـبط واهلـو الناس

 . ربانيةالعناية الو هليالا
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 الشــرقيةالنظريات الفكريـة و طروحاتاليف ا اليوم عند النظر لذاو
 ة ويبـدو االخـتالف بينـاواضـح هذه املشكلة بدوت، اوالغربية للرئاسة

، الـدنيا فقـط هـو يف مـوازينهماالسـاس  اختـاذ حيث عمد البعض اىل
أو  االسـاس يف تعيـني الـرئيسو املحـور وجعلو املصالح الدنيوية هي

االرضار املتعلقـة بالرئاسـة حمصـورة يف أو  فتكون كل املنـافع، احلاكم
هـات عنـد التوجّ و املقـاييسو تكون االهداف (حيث، اطار الدنيا فقط

كام يف االنظمـة هؤالء النـاس خمتلفـة عـام هـي عليـه يف االجتـاه الـديني
 تكون االهداف عندهمو) الديمقراطية واالشرتاكية والعلامنية وماشابه

حتقيق اكـرب قـدر مـن  يه حتقيقها جمالس احلكمأو  من احلاكم ةاملطلوب
 فكـل دينية ، وحدود تقييدأي دون  املصالح الدنيوية فقط ومنو املنافع

 مطـاحمهمو همئهـواأتتناسـب مـع  قـواننينفسـهم مـن ما ارتضـوه أل
الزنـا ولـذا فقـد يبـاح ، تكون هي احلاكمـة الفردية الدنيوية ولذائذهم

أو  رشب اخلمـورأو  ،الـزواج املـثيل بـني الـذكورأو  ،برىض الطـرفني
خمالفـة أو  شـاذة مـورأاالجهاض وما شابه من أو  ،استعامل املخدرات

 . اذا اقرهتا جمالسهم النيابيةللفطرة 
ة بل ان الدنيا خراآلإىل  بخالف النظرة الدينية التي تعترب الدنيا معربا

 بديـةالسـعادة األو ة التي متثل اخللود الـدائمخرجل اآلكلها خلقت أل
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 هاهدافـو نسـانهو ما ينعكس عىل سلوك اإلو، املرتتبة عىل عمل الدنيا

 . يف هذا التوجهمطاحمه احلياتية و
 الـديني والعلـامين هنيكـال التـوجّ  الواسع بنيوهو ما يشكل الفرق 

بَ الَّذِ أَ ﴿ والرتبية الدينية والرتبية العلامنيةا سِ يِّئَاتِ أَ مْ حَ وا السَّ حُ َ رتَ ن ينَ اجْ
م  ْيَاهُ اء حمَّ وَ اتِ سَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ مْ كَ هُ لَ عَ مْ نَّجْ ُ اهتُ ـَ ممَ ـا ؟ وَ ـاء مَ سَ

ونَ  مُ ْكُ    .IQH﴾حيَ
أو  الرتبية الدينيـة مكانـة خاصـة يف عمـل النبـيو كان للتعليمولذا 

هو مـا و، الرسلو من بعثة االنبياءالهلية االهداف اإىل  للوصول اإلمام
سس الربانية التي وضـعها اهللا لعبـاده يف كتابـه األو  عنها بالقواعديعربّ 
معرفـة إىل  ليوصـلهم مـاماإلأو  االختيار اخلاص للنبـييف و ل هلماملنزّ 

اىل االرتقـاء هبـم نحـو و السـلوك املتـزن يف احليـاةو اىل احلكمةو مهبر
 : ية الرشيفة كام ورد يف اآلياميناإلو التزكية اوالتكامل االخالقي

ـوالً ﴿ سُ يِّنيَ رَ ُمِّ ي بَعَثَ يفِ األْ وَ الَّذِ مْ  هُ ـيْهِ لَ تْلُـو عَ مْ يَ ـنْهُ مْ مِّ يهِ كِّ ـزَ يُ هِ وَ اتـِ آيَ
بِنيٍ  لٍ مُّ الَ ي ضَ بْلُ لَفِ ن قَ انُوا مِ إِن كَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ مُ الْكِتَابَ وَ هُ لِّمُ عَ يُ  . IRH﴾وَ

 خر انـه االنعتـاق مـن ظلـامت اجلاهليـةأ آيات عنه يف ربّ ما عُ وهو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢١) سورة اجلاثية: ١(

 . ٢) سورة اجلمعة: ٢(
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يف  نسـاناحلياة البائسة لينطلـق اإلو التخلف الفكري واجلمود العقيلو
 اهللا احليــاة الســعيدة املتصــلة بــانوارو الفاضــلة القــيمو رحــاب العلــم

 : ة كام يف قوله تعاىلخرالطافه وفضله يف الدنيا واآلو
تِ إِىلَ النُّورِ ﴿ نَ الظُّلُامَ اتِ مِ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ جَ الَّذِ رِ  IQH﴾لِّيُخْ

املهام االساسية التي كلـف و وبكلامت خمترصة هلذه االهداف االهلية
هـو مـا ورد مـن تعبـري يف كتابـه  باملعنى الربـاين ئمةاالنبياء واألاهللا هبا 
ـلَ الْـ﴿: املجيد مْ فِعْ يْنَـا إِلَـيْهِ حَ أَوْ ـا وَ نَ رِ ونَ بِأَمْ ْدُ ةً هيَ مْ أَئِمَّ نَاهُ لْ عَ جَ اتِ ـوَ َ ريْ خَ

انُوا لَنَا  كَ اةِ وَ كَ إِيتَاء الزَّ ةِ وَ الَ امَ الصَّ إِقَ ينَ وَ ابِدِ   .IRH﴾عَ
اىل رشيعته بكل ما و اهللاإىل  هو اهلداية االنبياء االساسية مهمة انأي 
 السياسـية االقتصـاديةو ن تفاصيل تغطـي اجلوانـب االجتامعيـةفيها م

ختـص واحكـام كل ما اشتمل عليه كتاب اهللا من تفاصـيل و الفكريةو
ومـن ذلـك فعـل الصـاحلات  وتسهم يف رقيه وتكامله املجتمعو الفرد

 املتكامل نساينتبني املجتمع اإل من شاهنا ان التيو للخريات واملسارعة
مع التطور احلضاري الذي حيقق سـعادة املتفاعل واملنسجم مع بعضه و

 . ةخرنعيم اآلو الدنيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١١ورة الطالق: ) س١(

 . ٧٣) سورة االنبياء: ٢(
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  توحید األمة

هـو  وحجج اهللا ألنبياءالتي تكون بعهدة ااالساسية هام املضمن من 
ن تفـرق شـأالتـي  سبابواأل مام كل املعيقاتأمة والوقوف توحيد األ

 العرقيـةأو  الفتن الدينيـة خالل من االقتتال الداخيلإىل  مة وتدفعهااأل
وسـالمة  األمـةدد أمـن خر هتأفتنة أي أو  الطائفيةأو  ريةـالعنصأو 

 .  الدولة واستقرارها
هبا  يزلّ  فكام يبحث الشيطان عن االسباب والدوافع التي يستطيع ان

نه ان من شـأف، فردية بصورة ثام واملعايصويدفعه نحو اآل نسانقدم اإل
 املجتمعـات املتاخيـة ان حتـارب بعضـها بعضـا عـربان يـدفع  كذلك

السـقوط إىل  فرادهأبـق املجتمـع وتـدفع متـزّ زمات التـي واألاملشاكل 
ك الـدماء وتسـف االرواح فيهـا باجلملة يف املعايص الكبرية التي تزهـق

يف وهـو ماحـدث ، ضمريأو  عىل احلرمات بال وازع من رشع عتدوي
 . املايض عرب التاريخ وما حيدث اليوم يف ارجاء الدنيا

 توحيـداالديـان هـو مجيع يف حلجج اهللا ق ولذا كان االساس واملنطل 
 يـعمجيقبلـه  كبـري ومجع كلمتها ومل شملها حول هـدف اسـايس األمة

اجلزئيـة قـد  السياسية واالجتامعيـة افهداأل نإف، هبموا ويسلّ  العقالء
مـردودة مـن أو  تريض طائفة اومجعا من الناس ولكنها تكون مرفوضة



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٧٦

يـرون فيهـا احليـف يف رعايـة و خـرأ قوميـةأو  طائفـةأو  قبل مجاعة
 .  مصاحلهم وحقوقهم

املحـور الـذي يلتقـي أو  اهلـدف اجلـامع ما يستدعي ان يكون هذاو
أو  حمـور التوحيـد هـو )الـدين الواحـدسيام ابنـاء (حوله مجيع الناس 

وخفاياهـا وظاهرهـا  اخلضوع للخـالق الـذي يعلـم رسائـر النفـوس
جيتمع حولـه كـل املحور فهذا ، هتاآخرياها ونيف د اهل يصلحما  وباطنها

ان الـدين   الهنم يعتقدون من كل املذاهب والطوائف ب االديانااصح
ان  آخـريشء أي يسـتطيع  وبخالفه الهو سبيل الوصول اىل طاعة اهللا 

ـا ﴿. بني النفوس املختلفة املتابينة جيمع ِيعـاً مَّ ضِ مجَ ـا يفِ األَرْ قْتَ مَ لَوْ أَنفَ
لَكِنَّ ا ِمْ وَ لُوهبِ َ قُ تْ بَنيْ كِيمٌ  هللاَأَلَّفَ يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ   .IQH﴾أَلَّفَ بَ

يد وتوح الناس عىل طاعة اهللا هو مجع ماماإل اتذا يكون من واجبلو
وهـو مـا ، همـروالتسـليم أل سـاس اخلضـوع لـدين اهللاعـىل أ كلمتهم

يكـون رده عـىل لكـي  بدين اهللا بكـل تفاصـيلهالشامل العلم  يستدعي
ردا حمكام يعتمد العلم واملنطق يف الشبهات واالنحرافات الفكرية  مجيع

كام حيتاج ايضا اىل تأييد اهللا وعونه فيام جيريه اهللا عىل يديـه مـن ،االقناع 
، ومنزلتـه عنـد اهللا عىل حجيتـه دليالتكون له  التيوالكرامات املعاجز 
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يكـون املثـل  حتـى باالضافة اىل ما يروه فيه من املصـداقية فـيام يدعيـه

اهللا  وهذا ماال جيتمع اال يف حجة، هلم يف القول والعمل عىل والقدوة األ
والتـي ، وانتجبـه للقيـام هبـذه املهمـة اخلطـرية الذي اختاره واصطفاه

وهو ما فعلـه رسـول  تتطلب قدرة خاصة يف اقناع من هداه اهللا لطاعته
 يف ايات عدة كام يف قوله تعاىل: اهللا واشار اليه القران الكريم

يْ ﴿ اء بَ وَ ةٍ سَ لَمَ اْ إِىلَ كَ الَوْ عَ لَ الْكِتَابِ تَ ا أَهْ لْ يَ بُـدَ إِالَّ اهللاَ قُ عْ مْ أَالَّ نَ يْـنَكُ بَ نَنَا وَ
ن دُونِ اهللاِ اباً مِّ بَ نَا بَعْضاً أَرْ ذَ بَعْضُ تَّخِ الَ يَ يْئاً وَ كَ بِهِ شَ الَ نُشـْرِ  IQH﴾وَ

لُـونَ * ﴿ مَ عْ ـا تَ ىلَ مَ يدٌ عَ هِ اهللاُ شَ ونَ بِآيَاتِ اهللاِ وَ رُ فُ َ تَكْ لَ الْكِتَابِ ملِ ا أَهْ لْ يَ قُ
ا  لْ يَ أَنـتُمْ قُ جـاً وَ وَ ا عِ ـَ بْغُوهنَ ـنَ تَ نْ آمَ بِيلِ اهللاِ مَ ن سَ ونَ عَ دُّ َ تَصُ لَ الْكِتَابِ ملِ أَهْ

لُونَ  مَ عْ امَّ تَ افِلٍ عَ ا اهللاُ بِغَ مَ اء وَ دَ هَ  IRH﴾شُ
ـيْنَا ﴿ صَّ ـا وَ مَ يْنَا إِلَيْكَ وَ حَ ي أَوْ الَّذِ ا وَ ىصَّ بِهِ نُوحً ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ َ رشَ
ـىلَ بِهِ إِبْ  َ عَ ـربُ ـوا فِيـهِ كَ قُ رَّ تَفَ الَ تَ ينَ وَ ـوا الـدِّ ـى أَنْ أَقِيمُ يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ

مْ إِلَيْهِ  وهُ عُ ا تَدْ كِنيَ مَ ِ  ISH﴾املُرشْ
  هادواتـ وا منواصبح ينصاع الذين غلب الشيطان عليهم ما حني الأ

ادهـا وانقي األمةوحدة هلم يروق  والذين ال بيده كيفام شاءالتي حيركها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦٤سورة ال عمران:) ١(

  ٩٨سورة ال عمران: )٢(
 . ١٣الشور: سورة)٣(
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نبـي تتمرد عـىل فهذا هيدد منافعها ومصاحلها الشخصية ألن  لطاعة اهللا
فانه البد عند ذاك مـن ،واالختالفاثارة الفرقة  اىل وتسعى وحجتهااهللا 

اليصــال الــدعوة اىل املظلــومني  عــرب نبيــه او حجتــه الربــاين التــدخل
وكرس هيمنة الطغاة واملستبدين عليهم فيتصد هلم مـن واملستضعفني 

نصاهبا الصحيح فتتوحد االمة إىل  موريعيد األلبعد اقامة احلجة عليهم 
 .يةمهّ لتني يف غاية األان يف ذلك مسأ،اال عىل طاعة اهللا واخلضوع المره

 .من املحاربني واملخالفني املنصف املوقف :وىلاأل
 .وتطبيقها ةفهم الرشيع حل االختالفات يف :والثانية

ىل وجـود احلجـة مـن اهللا، فمـن عـادة احلكـام إمرين حيتاج وكال األ
لوا به وباتباعه وينزلـوا هبـم  املنتصـرين ان يدمروا الطرف املنهزم وينكّ

حيـث يغلـب  ،اشد انواع العذاب من دون مراعاة للحقـوق اإلنسـانية
 اهلو وحب الدنيا وروح االنتقام ونشوة النرص عىل املشاعر واالعـامل

، اما مالحظة العدل واالنصاف واحلقـوق فيندفعوا يف القتل والتخريب
ماال يسـتطيعه اال مـن فهذا  للمحاربني واملخالفني الرشعية واالنسانية

 او مـاماإلن فـإ،  مع اجلميع بال اسـتثناء لالعد عصمه اهللا ووفقه القامة
هو اقامة العـدل هدفه من رد العدوان والظلم  ،هو رمحة للعاملني حلجةا

وهي مهمـة  ،الشخصية واملصالح املكاسب نيلليس لوحفظ احلقوق و
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حتـت غطـاء الـدين املعارضة واملحاربـة صعبة جدا وخاصة اذا كانت 

ان  غـري املعصـوم قائـدأي يسـتطيع  ولـذا ال، املقدسة وحتمل شعاراته
بعـض  حلقـوقهناك ظلم وجتاوز وهـدر  ان يكون من دون األمةع جيم

الـذين او املؤمنني مع الذين خالفوه  أمريولذا كان اول ما فعله ، الناس
جيربهم عىل البيعـة او يتصـد ملحـاربتهم  انه ملابتداء  رفضوا البيعة له

اويعرضـوا  ح بوجـه الدولـةمل يرفعوا السالدامو ماهنم بل تركهم وشأ،
عندما رفـض بن عمر عبد اهللا موقفه من و للخطرواملجتمع من الناس أ

، IQHواكـراه تركه وشانه من دون اي فـرضالبيعة معلوم للجميع حيث 
تراجعوا عن بيعته ومها طلحة والزبري عنـدما  وكذلك موقفه مع الذين

 يف العطاء كام مر ذكره يف الكتـاب، مساواهتم مع عامة املسلمني ×رادأ
اهنم يريـدون  علمهم من اخلروج من املدينة ومل يسجنهم مع فلم يمنعه
ذناه عندما دخال عليه ليستأولذا رة،ـمع املعارضني له يف البص االلتحاق
قـل معظـم ، فقد نباخلروج بعد اقامة احلجة عليهم سمح هلم يف العمرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

يف رشحــه لــنهج  احلديــد أيب ابــن هنقلــمــن املفارقــات املضــحكة املبكيــة (فــيام  )١(
 لـيال بابـه احلجـاج عىل وطرق × عيل بيعة من امتنع عمر بن اهللا عبد أن )١٣/٢٤٣البالغة:

 عليـه اهللا صـىل( النبـي عن رو ألنه زعم إمام، بال الليلة تلك يبيت ال كي امللك لعبد ليبايع
 لـه احلجـاج احتقـار مـن بلـغ وحتـى اجلاهليـة ميتة مات له إمام وال مات من: قال أنه) وآله

 ! عليها بيدك اصفق: فقال الفراش من رجله أخرج أن حاله واسرتذاله



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٨٠

 الزبري دخل :IQHكتابهيب احلديد حيث قال يف املؤرخني ذلك ومنهم ابن أ
 له فحلفا ،تريدان العمرة ما فقال ،العمرة يف فاستأذناه عيل عىل وطلحة

 تريـدان وإنام تريدان العمرة ما هلام فقال ،العمرة غري يريدان ما أهنام باهللا
 يريدان بيعة نكث وال عليه اخلالف ما باهللا فحلفا ،البيعة ونكث الغدرة

 مـا بأشـد فأعاداها ثانية يل البيعة فأعيدا هلام قال ،العمرة غري رأهيام وما
 كـان ملن قال عنده من خرجا فلام ،هلام فأذن ،واملواثيق يامناأل من يكون

 املـؤمنني أمـري يـا قـالوا ،فيها يقتتالن فتنة يف إال تروهنام ال واهللا حارضا
 الـزبري خـرج ملـاو ،مفعوال كان أمرا اهللا ليقيض قال ،عليك بردمها فمر

 يف لعـيل لـيس لـه وقـاال إال أحـدا يلقيـا مل مكـة إىل املدينة من وطلحة
 أبعـدمها :فقـال ،قوهلام × عليا فبلغ ،مكرهني بايعناه وإنام بيعة أعناقنا

 أخبـث أنفسـهام سيقتالن أهنام علمت لقد واهللا أما ،دارمها وأغرب اهللا
 ولقـد يريـدان العمـرة ما واهللا ،يوم بأشأم عليه وردا من ويأتيان ،مقتل
 يلقيانني ال واهللا ،ناكثني غادرين بوجهي ورجعا فاجرين بوجهي أتياين

 .وسحقا هلام فبعدا ،أنفسهام فيها يقتالن خشناء كتيبة يف إال اليوم بعد
 

فمثل هذا االنصاف والعدل الجتده اال عند االمام املعصوم وهـو مـا 
مع كل اعدائـه فلـم  يف مجيع احلروب املفروضة عليهاملؤمنني  أمريفعله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . (امر طلحة والزبري مع عيل) ٣٦/٢ رشح هنج البالغة: )١(
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ال يرد عليهم اال بعد خيطب هبم ويذكرهم باهللا ويبتدئهم بالقتال وكان 

ان يشنوا عليه اهلجوم ويأمر اصحابه برتك الفارين وعدم االجهاز عـىل 
واالمتناع عن كل مايسخط  اجلريح وعدم التعرض لنسائهم وحرماهتم

 .اهللا
 

 هـي  الكلمـةالتي حتتاج فيها االمة حلجة اهللا ىف توحيـد  املسألة الثانية
ن يف فهـم آياتـه اوعنـد حـدوث االخـتالف يف القـرآانه عند حـدوث 

 ؟هذا االختالف يقوم بحلاالختالف يف السنة وتطبيقاهتا فمن الذي 
 

 ال يمكـن ان جييبـا عليهـاللنـاس املرجـع  افالقران والسنة الذين مه 
حلل  يُرجع اليه آخر فالبد ان يكون هناك مصدر (الن االختالف فيهام)

وهذا املصـدر هـو اإلمـام  يف تفاصيلها العملية، رشعيةـاالختالفات ال
 العلم واحللم والعصمة وكل مقومات القيـادةعطاه اهللا الذي أ املعصوم

 ل املشـاكل العقائديـة واالجتامعيـةال غنى عـن اإلمـام احلجـة يف حـف
 . املعقدة

 

 يفبأمره وحـدوده  بطاعة اهللا وبالتزامهمفتخرا منني ؤامل أمري ولذا قال
يف اطفاء  اضطلع بحملها وموضحا جلسامة املسؤلية التي حربه وسلمه

 : قال نار الفتنة



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٨٢

ا« َا دُ بَع أَمَّ ا اَلنَّاسُ  أَهيُّ أَنَ أْتُ  فَ قَ َ  فَ نيْ ت عَ ةِ الفِ ْ و IQHنـَ ـنْ  ملَ أَ لِيَجـ تَكُ ي رُ لَ ـاعَ  هَ
دٌ  ريِ  أَحَ اجَ  أَنْ  دَ بَع، يغَ ا مَ بُهَ يْهَ  )بني الناسوامتدادها  موجها تعاظم(اي  IRHغَ

تَدَّ اوَ  ا شْ بُهَ لَ ـأَلُوينِ  (اي اشتد اذاها) ISHكَ اسْ بْـلَ  فَ وينِ  أَنْ  قَ ـدُ قِ فْ ـوَ ، تَ ي فَ  الَّـذِ
هِ  نَفْيسِ  أَلُوينِ  الَ ، بِيَدِ نْ  تَسْ ْ  عَ مْ  فِيامَ  ءٍ  يشَ يْنَكُ ةِ  بَنيَ و بَ اعَ ـنْ  الَ وَ ، السَّ  فِئَـةٍ  عَ

يهتَ  ةً  دِ ائَ لُّ و مِ ةً  تُضِ ائَ مْ أَنبَأ إِالَّ ، مِ هَ  تُكُ قِ او اليهـا)(اي الـداعي  ابِنَاعِ هَ ائِـدِ  قَ
او هَ ائِقِ نَاخِ ، سَ مُ ا وَ َ اهبِ كَ َطِّ  ITHرِ حمَ ا وَ اهلَِ حَ  )أي املكان الذي تستقر فيه الفتنـة( رِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

املـراد أي شققتها أو قلعتها بشحمها أو أدخلت اإلصـبع فيهـا. و» فقأت العني « ) يقال : ١(
، فعـن اإلمـام وامتدادها بني الناس ثوراهنا وشدهتا تكسـر ) ايعني الفتنة  تفقأ من عبارة(

ؤمنني مل يدر احد بعـده كيـف يسـري فـيهم)، فقـد كـان قال: (لو مل يقاتلهم امري امل× الصادق
املسلمون يستعظمون حماربة أهل القبلة وخاصـة اخـواهنم الـذين اشـرتكوا معهـم يف جبهـة 

. وعاشوا معهم زمانا طويال واحدة عند حماربة الكفار ومقارعتهم بالسيف يف زمن رسول اهللا
كان حب اهللا فـد اسـتوىل عـىل قلبـه  اال من فال يستطيع كل احد ان يقف هذا املوقف العظيم

 وهيمن عىل امره ففاز بتسديد اهللا وفضله.

، الشـديدة الغيهـب هـو الظلمـة)،وكامء البحـر املتالطم() ماج غيهبها: ماج اشتد متوجه ٢(
اسـتطاع ان ×هو اشتداد الفتنة واتساعها وشموهلا لكثري من الناس، بمعنى ان االمـام واملراد 

 ائرالبصـ تالقـيم وعمـ تاجلهـل وفقـد يطفأ الفتنة واالنحراف عن الدين بعد ان اسـتفحل
  وارجاع احلقوق. االندفاع يف الفتن باسم الديناشتدت دوافع و
لَب يف االصـل هـو داء(اشتدت قسوهتا ورضاوهتا.  بمعنى) اشتد كلبها: ٣(  يصـيب الكـالب الكَ

 )  الفتنة به حيث اهنا تصيب باذاها من دخل فيها× فينتقل منها اىل كل من عظته وقد شبه 

موضع االناخة أو االستقرار املؤقـت، والركـاب: أي االبـل التـي حمل الربوك او ) املُناخ: ٤(
 . ا والداعني اليها)واملراد بالعبارة هو حمل نشوء الفتن واسباهب يسار عليها
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نْ  مَ تَلُ  وَ قْ نْ  يُ اأَه مِ ت لِهَ وتُ و الً قَ ن يَمُ مْ مِ و هُ لَو، تاً مَ د وَ قَد قَ ُوينِ فَ لَـتْ و متُ زَ  نَ
مْ  ائِهُ  بِكُ رَ ورِ األُ  كَ بُ و )أي املصائب التي تكرهها الناس( مُ ازِ وَ  IQHطُوبِ خلُ ا حَ

قَ  )الكبـرية اي االحدث املؤملة( َطْرَ ريٌ  IRHألَ ثـِ ـنَ  كَ ـائِلِنيَ ا مِ حتـريوا ومل أي ( لسَّ
لَ و ،)االجابةجيدوا  ثِريٌ  فَشِ نَ  كَ عجزاملسـئولني عـن اجابـة أي (، ئُولِنيَ سـملَ ا مِ

لِكَ  )سئلة املوجهة هلـماأل ذَ ا وَ تْ  إِذَ لَّصَ ـر قَ مْ حَ (اي انضـمت مـع بعضـها  بُكُ
تْ و لتشتد قوهتا) رَ مَّ نْ  شَ اقٍ  عَ اقَتِ و ،مصائبها) تكشفت(اي  ISHسَ ن ضَ  يَاالدُّ

مْ  يْكُ لَ يقاً  عَ تَطِيلُونَ  ضِ هُ  تَسْ عَ امَ  مَ يَّ مْ  ءِ الَ بَ ال أَ ـيْكُ لَ يكم ايـام لـتكـون عأي ( عَ
تَّى )البالء طويلة جدا تَحَ  حَ فْ يَّةِ  هُ ـللَّ ا يَ ن برارِ األ لِبَقِ مْ مِ  . ITH»كُ

ع اطلّـو املـؤمنني أمـريدرس تاريخ احلروب التي فرضت عـىل  ومن
صـحاب اجلمـل أل مـاميف حرب اإل والرمحة والرزانةاحلكمة  مد عىل

اعدائـه  مـعصـربه العظـيم  لتعجـب مـنوصفني ن اواصحاب النهرو
ة قبـل حلظـ آخـرإىل  هلم واستفراغه لكل وسائل االقناع واملحاربني له

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

امـر  يقال حزبـه مر الشديد،مجع حازب وهو األ( مور الشديدةي األأ ) حوازب اخلطوب:١(
 . واخلطوب هي االحداث والوقائع) أي اشتد علبه ودامهه.

 .  )اطراق السائل سكوته لصعوبة االمر وشدته حتى انه يبهت عن السؤال() اطرق: سكت٢(

وعظـم  ملصـائببمعنـى اشـتداد ا الفتنـة عن ساق: أي كشفت عن شدة ومشقة شمرت) ٣(
 . الذي ينتج من الفتن البالء

 .١/١٦٤) هنج البالغة: ٤(
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يسـعى  مـامحيث كان اإل، يبدئوها دائامنشوب احلرب والتي كانوا هم 
 . لتجنبها بكل ما يستطيع

هذه هي بعض من االهداف العامة التي سعى اليهـا حجـج اهللا مـن 
عـىل جـزء منهـا  رـالبحث قد اقتصـ ان مع، يف حتقيقها ئمةاالنبياء واأل

بحملهـا  ئمـةاأل اضـطلع املهام االجتامعية الكبرية التي بعض لتوضيح
عسـى ان يكـون يف ذلـك  حمدودية الكتـاب بـذلكقدار ما سمحت مب

وعدم اقتصارها عىل اجلانب  ئمةشىء من التوضيح عن طبيعة عمل األ
وليفتح الباب ملزيد من الدراسات واالبحاث يف هذا  الفردي والعبادي

 .  اجلانب
 
 
 

+ + +  
 

 



 األئمة القدوة

 
ÒÎá‘€a@Ú‡ˆ˛a 

 
 ربـاين املنـاط هبـمال مئمة ودورهبعد هذا التعريف املخترص ملقام األ

يظهـر واضـحا ملـاذا جعلهـم اهللا القـدوة  ،عقائديا واجتامعيا وسياسيا
اعـىل البطولـة او  اعىل مراتـب فهم يمثلون ،واملثل االعىل للناس مجيعا

يستطيعه عامة النـاس بـل اليبلغـون  االخالقي الذي الالكامل مراتب 
لو كان احلديث عىل املسـتو و ،مستواهحده االدنى وال يطيقون حتمل 

لكـان يمكـن االشـكال عليـه ولكـن  واملبالغات يف الوصـف النظري
 ء.الواقع العميل جعل اجلميع يشهد بذلك حتى املخالفني واالعدا

 وكـان رةضـم بن رضار ان IQHيف كتابه مروج الذهب املسعودي رو
(بعد ان اسـتيالئه عـىل السـلطة  معاوية عىل يوما دخل ×عيل خواص من

 . عليا يل صف معاوية يا رضار له فقال ،)×بعد الصلح مع احلسن
  .كاعفو ال: معاوية قالف ؟اوال تعفيني عن ذلك :قال

 ،املـد بعيد واهللاِ كان نهإف ذلك، من بدّ  ال كان إذا أما  ضمرة: فقال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ترمجـة  ٣٤٦/ ٢٥ ج: دمشـق تـاريخ مري املـؤمنني، وكـذلكأخر ترمجة آ مروج الذهب:) ١(
 . ٣٣/٢٧٥ رضار بن ضمرة، البحار:
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ـر عدال، وحيكم ،فصال يقول ،القو شديد  ،جوانبـه مـن العلـم يتفجّ
 ما اللباس ومن ،خشن ما الطعام من يعجبه نواحيه، من احلكمة وتنطق
 عـىل واهللا وكنّـا سألناه، إذا ويعطينا ،دعوناه إذا جييبنا واهللا وكان قرص،
ـظَ عِ لِ  نبتدئه وال له، هيبة نكلّمه ال ،منّا وقربه ،لنا تقريبه  نفوسـنا، يف هِ مِ
 ،املسـاكني ويـرحم الـدين، أهل عظّميُ ، املنظوم كاللؤلؤ ثغر عن يبسم

 يكسو مرتبة، ذا مسكينا أو مقربة ذا يتيام (أي املجاعة)، املسغبة يف ويطعم
 بالليـل ويـأنس وزهرهتـا الدنيا من يستوحش اللهفان، وينرص العريان
 ثمّ قال. وظلمته

دُ  هَ أَشْ دْ  فَ أَي لَقَ هِ  ضِ بَع يفِ  تُهُ رَ اقِفِ وَ د مَ قَ ىأَر وَ ي خَ ولَهُ  لُ اللَّ دُ (أي أطبـق  سُ
وَ  الليل بظلمتـه) هُ ائِمٌ  وَ ابِهِ  يفِ  قَ رَ ابِضٌ  ،حمِ ىلَ  قَ ـلُ  ،حيَتِهِ ـلـِ عَ لْمَ تَمَ ـلَ  يَ َلْمُ  متَ

لِيمِ  ب (أي امللدوغ من عقرب أو حيّة) السَّ يَ اءَ  كِيوَ ينِ  بُكَ ـزِ قُـولُ  ،احلَ يَ ـا :وَ  يَ
ن ا يَادُ ن يَ نِّي إِلَيكِ  يَادُ ضـ يبِ  أَ  ،بعدي عني)(اي أ عَ تعرضـت  (اي ايلّ  ؟تِ تَعَرَّ

َّ  أَمْ  ،)وزخرفك تريدين اغوائي يزينتنك قْتِ  إِيلَ وَّ (اي اشتقت اىل ان يكون  ؟تَشَ
انَ  الَ  عليا من طالبك واملريدين لك) ينُكِ  حَ ي ،(اي الكان ذلك ابدا) حِ اتَ هَ  هَ

ي رِّ ريِ  غُ ةَ  الَ  ،يغَ اجَ د ،فِيكِ  يلِ  حَ لَّق قَ ج الَ  ثاً ثَالَ  تُكِ طَ ةَ رَ ا عَ ي ،فِيهَ عَ كِ فَ  شُ
ريٌ  يشء بالنسـبة  (فان الدنيا مهـام طـال العمـر فيهـا فهـو قصـري جـدا او ال قَصِ

كِ  ،خرة)لآل طَرُ خَ ريٌ  وَ  قيمة الـدنيا او عظمـت الباليـا فيهـا، (فمهام عظمت يَسِ



 ٤٨٧ .............................................................................. القدوة األئمة
لُكِ  ،الدة الدائمة)ة اخلخرفهي تنتهي وتزول باملوت بخالف اآل أَمَ قِريٌ  وَ (فال  حَ

عـالوة  ،ةخـرعظم االشياء التي يناهلا االنسان يف الدنيا يف مقابل نعـيم اآلقيمة أل
نْ  آهِ  ،يف حتصيلها) الدنيوية واملكابدة والعناء يتها بعد نيلهامها ألعىل فقداهن ةِ  مِ  قِلَّ

ادِ  طُولِ  ،الزَّ يـقِ  وَ بُعـدِ  ،الطَّرِ رِ  وَ ـفَ يمِ  ،السَّ ظـِ عَ دِ املَـو وَ (أي االقبـال عـىل  رِ
 .حساب اهللا بعد املوت)

 

 بكمـه يسـتقبلها وجعل حليته عىل معاوية دموع سالت) يأ( وكفتف
،ثـم اهللا يرمحـه احلسن أبو كان هكذا: وقال بالبكاء مجيعا القوم واختنق

 رضار؟ يا عليه وجدك فكيف قال
 دمعهـا يرقـى ال فهي ،حجرها يف واحدها ذبح واحد أم وجد: فقال

 .حزهنا يسكن وال
 

ــة أ ــت تربي ــذا كان ــالتقو فهك ــا ب ــه والزامه ــلمني لنفس ــري املس م
 يف بعـض  عن ذلك وزينتها وزخرفها ،او كام قالواالعراض عن الدنيا 

 :IQHوكالمهخطبه روائع 
امَ هِ « ا بِالتَّقيَ نَفإِنَّ هَ وضُ  يسِ أَرُ (أي اذللهـا بتقـو اهللا ليسـهل قيادهـا وَ

ث وانصياعها للطاعة)، ِ وَ تَ وفِ األَكربَ نَةً يَومَ اخلَ َ آمِ بِ لِتَأيتِ انـِ وَ ـىلَ جَ بُـتَ عَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

، بحـار ١٦/٢٠٥ :احلديـد أيب ابـن البالغـةهنـج  رحـ، شـ١/١٢٧ نيـالواعظـ روضة )١(
  .٤٠/٣١٨ :األنوار
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لَقِ  لَـو(أي تثبت يف مواضع الزلل أو الزلق عىل الصــراط يـوم القيامـة)،  املَزْ  وَ
ئْتُ الَ  يهشِ اتَدَ ـذَ ى هَ ـفَّ صَ يقَ إِىلَ مُ ا القَمـ تُ الطَّرِ ـذَ لُبَـابِ هَ ـلِ وَ حِ العَسَ

زِّ  ا القَ ذَ ائِجِ هَ نَسَ (أي لو شـئت ان اعطـي نفــيس هواهـا ملـا صـعب عـيل  IQHوَ
الوصول إىل العسل اخلالص املصفى، وهـو اطيـب وارقـى انـواع العسـل، واىل 

انـواع الثيـاب  حسـن وامجـلاقتناء افضل وازكى انـواع القمـح ، واىل اختيـار أ
ـوَ  املصنوعة من اجود انواع احلرير اخلالص)، لِبَنِي هَ غْ اتَ أَنْ يَ يْهَ لَكِنْ هَ ايَ وَ

عِي شَ ينِ جَ قُودَ يَ ةِ  IRHوَ عِمَ ِ األَطْ ريُّ َ (ولكني ال اسـمح لنفــيس ان يغلبنـي  إِىلَ ختَ
ـازِ أَو هواي ويقودين طمعي اىل االهتامم بالقضايا املادية فقـط)، جَ ـلَّ بِاحلِْ لَعَ  وَ

نْ الَ  ةِ مَ مَ الَ اليَامَ عَ لَهُ يفِ القُرصِ وَ بَعِ  طَمَ دَ لَهُ بِالشِّ هْ  أمـريداف اه ان (اي،  عَ
املؤمنني كانت تعلو عىل االنسياق وراء الطمع يف املأ كـل وامللـبس وزينـة الـدنيا 
التي يلهث ورائها اهل السلطة واملال والغارقني يف الدنيا،فان بعض مـن الفقـراء 
يف بالد االسالم ال حيلم حتى باحلصول عىل قرص اخلبز وانام يأكل ما تيرس له من 

زابل، بل مل يعرف الشبع منذ مدة طويلة او جيد مـا يشـبعه الفتات اوما يلقى يف امل
حتى من الفتات والفضـالت، فكيـف تكـون مهـة احلـاكم حمصـورة يف املطعـم 

بْطَاناً  أَو ،)؟وامللبس ثَـىٰ وَ  (أي مملوء الـبطن) أَبِيتَ مِ رْ يلِ بُطُـونٌ غَ ـوْ (أي  حَ
ٰ أَكوَ  بطون جائعة) رَّ كـون يحيـق للحـاكم ان  ال، فأي اكباد عطشى( ISHبَادٌ حَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) القز: أي احلرير. ١(

 ) اجلشع: شدة احلرص. ٢(

 ) حر: مؤنث حران أي عطشان. ٣(
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يف مأل بطنه فقط من دون ان هيتم اىل اجلياع والفقراء واملساكني الـذين مـن  هدفه

رون جوعا واملا وحرمانا ائِلُ  أَو )،؟حوله يتضوّ الَ القَ امَ قَ ونَ كَ  : أَكُ
س حَ بِيتَ بِبِطْنَةٍ وَ اءً أَنْ تَ ولَكَ أَك          بُكَ دَ حَ دِّ وَ ِنُّ إِىلَ القِ  .  IQHبَادٌ حتَ

فام كان االمام ممن يقنع باالسامء والعناوين والترشيفات واألهبة التي 
تعطى للحكام واملسئولني يف قصورهم ومساكنهم واثـاثهم ومحايـاهتم 
الكبرية وسياراهتم املصفحة رافضا ان يعـيش يف برجـه الـذهبي مرتفـا 
الهيا بملـذات الـدنيا مـن دون ان يشـارك االمـة شـدائدها ومعاناهتـا 

 :IRHشكالهتا فيقول يف تتمة اخلطبةوم
الَ  نِنيَ وَ مِ ريُ املُؤْ الَ أَمِ قَ نْ نَفْيسِ بِأَنْ يُ نَعُ مِ ه أُشَ أَأَقْ هِ الدَّ ارِ كَ مْ يفِ مَ هُ كُ رِ ارِ

ةً لَ  وَ ونَ أُسْ يـأَوْ أَكُ ةِ العَ وبَ شُ مْ يفِ جُ  (أي خشونة العـيش وصـعوبته)،؟ شِ هُ
لِقتُ لِيَش امَ خُ نِي أَكغَ فَ اللُ الطَّيِّ لَ ةِ املَربَاتِ كَ يمَ ـابَهِ هَ فُ لَ ـا عَ هَ ُّ (أي  بُوطَـةِ مهَ

ةِ أَوِ املُر كلها)،أالبهيمة التي ال تفكر بغري  لَ (أي البهيمة التـي قـد فـكّ عنهـا  سَ
(أي مشغولة بالتقاطهـا للقاممـة  اهَ مُ مُّ قَ تَ  اهَ لُ غُ شُ  رباطها فسـرحت يف األرض)

نْ أَع أو الزبالة)، شُ مِ ِ رتَ ـاتَكْ (لـتمأل كروشـها مـن أعالفهـا، والكـرش  الَفِهَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) القد: هو جلد اللحم يتعوض به عن اللحم، والبيت الذي يستشهد به اإلمام يعود حلاتم ١(
ومعناه كفى باالنسان ذما ان ينام شبعانا متخوم البطن وحوله اجلياع حينـون اىل طعـم  الطائي

 . اللحم واشباع البطن

 (من كتاب له اىل عثامن بن حنيف).  ٣/٧٢هنج البالغة:) ٢(
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ة ا )،بمنزلة املعدة لإلنسان يف احليوانات املجرتّ َ ادُ هبِ رَ امَّ يُ و عَ لْهُ تَ (أي غافلة عام  وَ
 أَو ،ألكون كالدابة التي مههـا علفهـا) خيلقني اهللا بمعنى ملسيصيبها من الذبح، 

 دً كَ سُ مـوت بـال معنـى كون وجودا مهمـال يعـيش ويأل(ومل خيلقني اهللا  أُتْرَ
ابِثاً أَو أُمهَ  لوجوده)، مهام فعلت من  وجزاء يرتكني اهللا من دون حساب او( لَ عَ

ب عبث أو اعامل ال جدو منها)، رَّ حَ الَلَةِ أَو أَجُ (أي اكون من عوامـل  لَ اَلضَّ
ةِ  IQHفَ سِ عتَ أَ  أو )،ثم الحياسـبني الضاللة واالنحراف يف االمة يقَ املَتَاهَ رِ او ( طَ

يف طريق الضـياع واحلـرية واهلـالك مـن دون مبـاالة أو مراعـاة للنتـائج، دخل أ
 .عزّ وجل) فجميع ذلك عليه حساب وكتاب من اهللا

 

الِبٍ  ا قُوتُ ابْنِ أَيبِ طَ ذَ انَ هَ ا كَ قُولُ إِذَ مْ يَ ائِلِكُ أَينِّ بِقَ كَ قَـد ،وَ هِ  فَ ـدَ بـِ عَ قَ
ع نْ قِتَالِ االضَّ انِ وَ فُ عَ ـألَقرَ لَةِ الشُّ نَازَ انِ جمُ ـةَ الَ أ ،عَ يَّ ِّ ةَ الربَ رَ ـجَ إِنَّ الشَّ  وَ

وداً  أي ان االشجار التي تعيش يف الصحراء أو االمـاكن التـي يقـل ( أَصلَبُ عُ
ضِ  ،)مائها تكون اقو عودا واصلب من االشجار اللينـة اتِعَ اخلَ وَ الرَّ ةَ ـوَ أي ( رَ

قُّ  )للـامء واهلـواء العـذب رةاالشجار اخلضــرة ملجـاو لُـوداً أَرَ (اي تكـون  جُ
بمعنى ان من يكـون  ،وقطعهاامما يسهل ثنيها  أنعم من االشجاراخلشنة جلودها

معتادا عىل الرتف والنعيم املادي يكون اضعف مقاومة وبأسا ممن تعود اخلشـونة 
النَّابِتَاتِ العِذْ  ،)والصعوبة يف احلياة ي النباتات أو االحراش التي متتـد (وه ةَ بَ وَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) التعسف: هو الدخول يف االمر من دون مباالة أو اكرتاث. ١(



 ٤٩١ .............................................................................. القدوة األئمة
أَبأَق او ما يسمى بالدغل) أو االشجاربني االزهار  وداً وَ قُ  وَ ُوداً وَ (فان  طَأُ مخُ

ولِ  ،رعة)ـبس وشديدا فال ختمد ناره يكون قويا االحراش احرتاق سُ نْ رَ ا مِ أَنَ وَ
أي انـه الشيئان اللذان هم من منبت واحـد أي( IQHنوِ الصِّ  نَ مِ  نوِ الصِّ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ

دِ  )،ورسول اهللا كالنفس الواحدة نَ العَضُ اعِ مِ رَ الذِّ (أي اهنام جزئان مرتبطان  وَ
ل احدمها اآلخر كالعضد الذي هو جزء من الذراع)  .ببعض يكمّ

 

تِ  رَ اهللاِ لَوْ تَظَاهَ ىلَ قِتَايلِ لَ  (أي اجتمعت) وَ بُ عَ رَ نـالعَ لَّيْتُ عَ ـاامَ وَ  ،IRHهَ
لَو صُ مِ أَم وَ رَ نَتِ الفُ عتُ إِلَيكَ ارَ ا لَسَ َ اهبِ قَ انْ رِ (أي لو اتيحـت الفرصـة يل  هَ

ـرَ للقضاء عىل الكفرة واملنافقني ملـا تـرددت يف ذلـك)،  هِّ دُ يفِ أَنْ أُطَ هَ ـأَجْ سَ وَ
خصِ املَعاألَ  ا الشَّ ذَ نْ هَ مِ املَركُـوسِ رضَ مِ سْ اجلِ وسِ وَ (ويقصـد اإلمـام  كُ

هبذا الوصف من صفة اإلنسان مقلوبا عىل رأسه متثيل للمنحرفني عن رصاط اهللا 
انحرفت افكارهم واعامهلم عن السبيل القويم من أهل الكفـر والعصـيان الذين 

تَّ  والنفاق وربام كان مراده معاوية بالـذات) ـنْ بَـنيِ حَ ةُ مِ رَ جَ املَـدَ رُ ْ ـبِّ ى ختَ  حَ
يدِ  صِ املـدرة هـي قطعـة الطـني اليـابس، ي حتى خيرج اخلبيث من الطيب أ( احلَ

متاز احلصاد عام دخـل فيـه ي وحب احلصيد أي حب النبات املحصود بمعنى ان
اإلمام سوف يستمر يف حماربة العصـاة حتـى تطهـراألرض  يأ من الطني اليابس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) الصنوان النخلتان جيمعهام اصل واحد. ١(

 ) تأمل يف شجاعة وصالبة وعظمة امري املؤمنني. ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٩٢

من من املنـافقني واعـداء الـدين املتلبسـني باسـم االسـالم وينجـو النـاس مـن 
  خماطبا للدنيا: ×ثم يقول رشورهم وأذاهم).

ن« ا دُ نِّي يَ كِ  أي اذهبـي عنـي يادنيـا)،( يَاإِلَيكِ عَ بـِ ارِ ـىلَ غَ بْلُـكِ عَ  IQHفَحَ
ه ـبيه لتطليقــي بـك وهـو تشــك الذي يربطنــرحتك والقيت حبلـبمعنى س(

ـ ا ترسحيها لتذهب حيث تشاء)،ـالدني دِ اِنْسَ كِ ـقَ َالِبـِ ـنْ خمَ لْتُ مِ (بمعنـى مل  لَ
بَائِـ علق بشـيء مـن شـهواتك وزخارفـك)،أ ـنْ حَ لَـتُّ مِ أَفْ أي مل ( IRHلِكِ ـوَ

اجتَنَبـ ان تضلني وتغـويني)،تستطع مصائدك  ـكِ وَ ضِ احِ دَ ابَ يفِ مَ هَ تُ الـذَّ
(أي بعدت عن مواردك التي تبعدين عن اهللا ،فإن حب الدنيا تنتهي باإلنسـان إىل 

بِكِ  السقوط يف املعايص واملوبقات)، اعِ ـدَ ِمْ بِمَ رهتِ رَ ينَ غَ ونُ الَّذِ رُ (أي  أَيْنَ القُ
ينَ ؟ هلوك ومزحك) مُ اَلَّذِ تَنـ أَينَ األُمَ كِ فَ فـِ ارِ خَ مْ بِزَ ـائِنُ  ؟تِهِ هَ ـمْ رَ ـا هُ هَ فَ

ـودِ  نيُ اللُّحُ ـامِ ضَ مَ بُورِ وَ نتهم حفـر األرض(أي القُ اهللاِ لَـو )تضـمّ نْـتِ  وَ كُ
خ رشَ مئِيّ صاً مَ َقَ يّاً ألَ سِّ الَباً حِ قَ يْـكِ اً وَ لَ ِمْ تُ عَ رهتِ ـرَ بَـادٍ غَ ودَ اهللاِ يفِ عِ ـدُ حُ

 ِّ ــاينِ ــمٍ أَل ،بِاألَمَ أُمَ مْ يفِ وَ ــتِهِ يْ يقَ ــاوِ ــلَم ، املَهَ ــوكٍ أَسْ لُ مُ ــفِ تِ وَ مْ إِىلَ التَّلَ هِ
د رَ أَوْ دَ الـبَالَ وَ ارِ ـوَ ِمْ مَ الَ إِذْ الَ  ،ءِ هتِ دَ وَ رْ رَ  وِ ـدَ ئَ  ،ISH صَ طـِ ـنْ وَ ـاتَ مَ يْهَ هَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) الغارب الكاهل وما بني السنام والعنق وهو املكان الذي تربط منه االبل. ١(

 )احلبائل : مجع حبالة وهي شبكة الصياد. ٢(
) الورد: الذي يرد املاء ليرشب، والصدر: هو الصدور عنه بعد الرشب بمعنى مل يسلم احد ٣(

 قبل عليك ليرشب من مائك وال الشارب منك وخاض يف هواك وزينتك. من اذاك ال امل



 ٤٩٣ .............................................................................. القدوة ئمةاأل
لِقَ  كِ زَ ضَ بَ لُـ ،IQHدَحْ كـِ نْ رَ مَ كِ ـوَ جَ قَ  IRHجَ ـرِ رَّ ، غَ وَ ـنِ اِزْ مَ (أي مـال  وَ

بَ  وابتعد) نْ حَ فِّقَ عَ الِ ، ائِلِكِ وُ السَّ نْكِ الَ ـوَ ـهُ مُ مِ نَاخُ هِ مُ ـاقَ بـِ بَـايلِ إِنْ ضَ  يُ
الَ (أي مقام اقامته املوقتة)  انَ اِنْسِ مٍ حَ يَوْ هُ كَ نْدَ يَا عِ نْ الدُّ هُ وَ (أي كيـوم حرضـ  خُ

وقت زواله وليحل يوما آخر بدله بمعنى علمه برسعة زوال الدنيا وتبدل احواهلا 
نِّي ال تعدو بضع سنوات)،فالدنيا وان دامت  يبِ عَ  دنيـا) (أي ابعدي عني يا اُعزُ

اهللاِ وَ الَ الَ  فَ لِّينِي وَ تَذِ تَسْ لَسُ  أَذِلُّ لَكِ فَ  (أي انقاد لك واعطيك القياد) لَكِ   أَسْ
تَقُودِينِي   .فَ

وضَ  يْمُ اهللاِأَ وَ  َرُ يئَةِ اهللاِ ألَ شِ ا بِمَ تَثْنِي فِيهَ يناً أَسْ مِ ـنَّ نَفيَ يَاضَ شُّ يسِ رِ ـِ ةً هتَ
ا إِىلَ القُ  هَ عَ طمَ يهِ مَ لَ رتُ عَ دَ ا قَ (أي تفرح برغيـف اخلبـز لشـدة  عُوماً رصِ إِذَ

تَقنَـعُ  حرماهنا منه بمعنى ان يكون اخلبز هو طعامها فقـط)، املِ وَ أبـِ ومـاً لْحِ مَ  دُ
نـه)،  (بمعنى ان يكون امللح من اطباق املائدة التي تكون مع الطعـام لتكثّـره وتزيّ

عَنيِ  تِي كَ لَ قْ نَّ مُ عَ َدَ ألَ اوَ هَ وعَ مُ ةً دُ غَ رِ تَفْ سْ ا مُ ينُهَ عِ بَ مَ اءٍ نَضَ (أي ألجعلـن   مَ
مـن  دمع العني مقلتي أو عيناي كعيني ماء يببست وذهب ماؤها حتى ال يبقى يف

تَ  )،وخشوعا واجالال لعظمتـه اهللا حساب منوخشية شدة البكاء خوفا  تَلِئُ مـأَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

رجل بمعنى ان من مشـى يف دربـك البـد وان تـزل تثبت عليه األ ) يقال مكان زلق أي ال١(
وهو بعض من تسويل الشيطان لإلنسان ان حيبـب اليـه اعـامل أهـل  ،قدمه عن احلق واهلد

 الدنيا ويشوقه اليها ولو جزئيا أو مرحليا. 

 ) جلجك أي بحارك املتالطمة االمواج. ٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٩٤

ةُ  ائِمَ نْ  IQHالسَّ كَ مِ ُ تَربْ ا فَ يِهَ عْ التي  تشـبع فتقعـد  (أي اكون كاالغنام السائمة؟ رِ
ةُ  ؟)سعيعن ال بِيضَ بَعُ الرَّ تَشْ بِضَ  IRHوَ ا فَـرتَ بِهَ شْ نْ عُ غنـام كـون كاألأو أ(؟ مِ

ـعَ  يف مرابضها تشبع فتسكن؟)، جَ يَهْ ادِهِ فَ ـنْ زَ ٌّ مِ يلِ لُ عَ أْكُ يَ (أي يكـون عـيل  وَ
املسلمني وال  أموروهو حجة اهللا حاله كحال االغنام والبهائم ال يعبأ لـيشء من 

ــهُ  )؟يعــدو مهــه غــري مأكلــه ومشـــربه يْنُ تْ إِذاً عَ ــرَّ للــتهكم  (وهــو تعبــري !قَ
واالستهزاء بنفسه، واملراد به برودة العني أو املوت أو القول عدمت احلياة  ياعيل 

ـنِنيَ الـ اذا كنت كذلك)، دَ السِّ عْ  بَ تَدَ ا اِقْ لَةِ بِالـإِذَ تَطَاوِ ـةِ الـمُ يمَ ةِ ـبَهِ لَ امِ هَ
ةِ ال ائِمَ السَّ يَّةِ ـوَ رعِ (أي قرت ّعني عيل اذا كان من بعد هذه السنوات الطـوال  مَ

والتضحيات العظيمة يف سبيل اهللا ان يقتدي بالبهائم املهملـة  من العبادة واجلهاد
، ISH)راع أو بالبهائم املسرتسلة يف اكلها من املراعـي! التي ترعى وحدها من دون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

) السائمة: أي الغنم التي ترعى يف االرض وتاكل من زرع اهللا الذي ينبت بال صنع من ١(
 خملوق فهي عندما تشبع تسكن يف مكاهنا وتربك أي تلصق صدرها يف االرض. 

) الربيضة: الغنم يف مرابضها أو اماكن جتمعهـا وموضـع اسـرتاحتها فحيـنام يقـدم هلـا ٢(
العلف فانه تاكل منه حتى تشبع ثم جتلس يف مكاهنا من دون ان هتـتم بـام سـيجري هلـا أو 

 لغريها من ذبح واكل. 

 وحاشى أمري املؤمنني وسيد املوحدين أن يكون كذلك، واهللا ان العني لتدمع والقلب ) ٣(
ليحزن والقلم ليتوقف عن الرشح عند سامع هذه العبارات منـه والتـي تـدل عـىل عظمـة 
شخصيته الربانية ان حياسب نفسه هبذا احلساب العسري، ويابؤساً لنا نغفل عن انفسـنا وال 

 نحاسبها بمثل هذا احلساب.



 ٤٩٥ .............................................................................. القدوة األئمة
ا ـهَ ـا فَرضَ َ هبِّ نَفْسٍ أَدَّتْ إِىلَ رَ كَـتْ  (أي واجبهـا وشـكرها)، طُوبَى لـِ رَ عَ وَ

ا بُؤ نبِهَ ابِجَ هَ (وحتملت الفقر والعناء فصربت عليـه كـام تصـرب عـىل الشـوك  سَ
ي عندما تستلقي عليه بجسمها)، تْ يفِ اللَّ رَ جَ هَ املِ غُ وَ هَ (وطار مـن عينهـا  ضَ

لَيحَ  النوم هلمومها)،  عَ رَ لَبَ الكَ ا غَ اتَّى إِذَ ـتْ اف (أي غلبها النعاس) هَ شَ َ رتَ
ا هَ ا (أي اختذت من األرض اجلرداء فراشا)، أَرضَ هَ فَّ تْ كَ دَ سَّ تَوَ (أي جعلت  وَ

ع كفها كالوسادة)، وـَشيفِ مَ ُمْ خَ يُوهنَ رَ عُ مْ رٍ أَسهَ ـادِهِ عَ الـذين (أي مـع  فُ مَ
ـنْ  )،يـوم القيامـة لكي يـأتوا اهللا آمنـني سهروا يف ذكر اهللا وعبادته افَـتْ عَ َ جتَ وَ

ُمْ  نُوهبُ مْ جُ عِهِ اجِ ضَ ك (أي هجرت النـوم ابـداهنم)،مَ ذِ ـتْ بـِ مَ هَ ْ مهَ مْ وَ ـِ هبِّ رِ رَ
مْ  هُ اهُ فَ عَتْ  ،)قطع شفاههم عن ذكر اهللانأي مل ت( شِ تَقَشَّ بِطُـولِ  (أي زالت) وَ

ـــتِغ هِ اسْ ارِ ُمْ فَ ـــوهبُ نُ بُ اهللاِ ،مْ ذُ ـــزْ ـــكَ حِ بَ اهللاِأَالَ  أُولئِ ـــزْ ـــمُ   إِنَّ حِ هُ
ونَ ـال لِحُ فْ  .IQH»مُ

يقتدي بـه حجج رب العاملني قدوة ونموذجا راد ان يتخذ من فمن أ
عليـه ، بمعنى ان عىل تفاصيل هذه القدوة يف حياته فان عليه ان يتعرف

حـداث التـي واالحاطـة بسـريهتم واأل حـاديثهمـرع يف دراسة أان يش
 دراسة واعيـة عـن بصـرية وفهـم كـام جـاء يف وصـاياهم مرت عليهم

 مهنـمهـال او التأجيـل ألملوضوع قيد اإلال يرتك هذا اان و ،حاديثهموأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .٢/٧٢) هنج البالغة١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٤٩٦

التـي تعينـه عـىل فهـم احليـاة النظريـة والعمليـة  القـيم العليـا ونيمثل
والتي عنـد تركهـا ، ةخرواآلوالتعامل االيامين معها لبلوغ سعادة الدنيا 

ء خذ ببعضها يكون هو الطـرف اخلـارس الـذي يـرتك ينبـوع املـااو األ
غـم وجـود ر الكـدر وسواقي املاء جنالصايف ويذهب اىل برك املاء اآل

 مومحـل الفتتـاهت اهـل البيـتنتامء اىل ن اإلفإموارد املاء العذب بقربه،
 م ووصاياهم.تعاليمهبمن دون االلتزام العميل يغني  ال شعاراهتمو

 

 : قال ×عن أمري املؤمنني
 رادنـاأ فمـن ،احلـوض عىل وسبطي عرتيت ومعي اهللا رسول مع انا«
 .IQH»عملنا وليعمل ،بقولنا خذأفلي

 

 : قال× الباقر االمامعن و
 اهللا عـىل لنـا وال ،قرابة اهللا وبني بيننا وال ،براءة اهللا من معنا ما واهللا«

 تنفعه هللا مطيعا منكم كان فمن ،بالطاعة االّ  اهللا اىل بنا تقربيالو ،حجة
، تغـرتوا ال وحيكـم ،واليتنـا تنفعه مل هللا عاصيا منكم كان ومن ،واليتنا

 IRH»تغرتوا وحيكم ال
مـن دون واالنتصـار حلقهـم البيـت  الهـلواحلـب فان جمرد الوالء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .املصدر السابق) ١(
 .٦٧/١٠٢) البحار: ٢(



 ٤٩٧ .............................................................................. القدوة األئمة
اليغني عن حسـاب اهللا وعذابـه  العمل بوصياهم وتعاليمهم هو حب

 .برصيح الروايات عنهم عند ارتكاب املعايص واملحرمات
 

 غبلّ  ،ياجابر:  اجلعفي ابرجل وصية لشيعته قاليف  ×الباقر االمامعن 
 وال ،وجلّ  عزّ  اهللا وبني بيننا قرابة ال انه علمهمأو ، السالم عني شيعتي
 ،ولينـا فهـو حبنـاأو هللا اطـاع مـن :جابر يا ،له بالطاعة االّ  اليه يتقرب

  .IQH»حبنا ينفعه مل اهللا عىص ومن
 

 قال:×مري املؤمنني عن أ× عن االمام الصادقو
 به يستعان ما أفضل فإنه بالورع وليستعن بعملنا فليعمل أحبنا من«

   IRH»واآلخرة الدنيا أمر يف
 

ان يسعى املؤمن تصاعديا يف بلوغ القيم واالخالق التـي وهلذا ينبغي 
 ،ليقرتب من املثل الـذي يرنـو اليـهتضمنتها روايتهم وسريهتم العملية 

مـري لكـن كـام قـال أو املضيئة يبلغ منزلة هذه الكواكبسالبمعنى انه 
مْ « :يف ذلك املؤمنني إِنَّكُ ونَ  الَ  وَ رُ ىلَ  تَقدِ كَ  عَ لـِ نْ  ذَ لَكـِ ينُـوينِ  وَ عٍ  أَعِ رَ وَ  بـِ

ادٍ  اِجتِهَ ةٍ ،وَ فَّ عِ ادٍ  وَ دَ سَ ان مسرية الف ميل تبـدأ بالقـدم  آخربمعنى و ،»وَ
بطـال يف الكـامل فـان وجـود األ السائر يف طريقهم، ايضعه ي التوىلاأل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .٢١/٦:احلكمةميزان ) ١(
  .١٠/٩٢البحار: )٢(
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وان يف هذا املجـال يمنع من التمرن وبلوغ الدرجات العليا  اجلسامين ال
بمقدار  ولكن كلٌ  ،عامليني اولئك االبطال الىل مستواإتصل  كانت ال

 ،احلال يف الكـامالت االخالقيـة والروحيـة هو وكذلك ،قدرته وطاقته
مـنهم يف  ان يبذل جهده ليكـون قريبـا  املوايل املحب حلجج اهللاعىلفان 

 علـام خروية،األ املقامات املعنوية يف الدنيا والتي ترتتب عليها املقامات
فيقه وفضـله ولطفـه والـذي قـد حمفوف بعناية اهللا وتو سعيان هذا الب

يرفع املخلصني فيه اىل درجات مل يكن يعرفها السـائر يف هـذا الطريـق 
فال ينبغي اخلضوع لنزغ الشيطان بعدم امكانيـة الوصـول اىل  ،من قبل

 لو كان االمر كـذلك واالّ  مستو حجج اهللا فينرصف عن االقتداء هبم
  قال اهللا يف كتابه الكريم:ا مل

دْ ﴿ رَ لَقَ خِ مَ اآلْ اليَوْ و اهللاَ وَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِّن كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ يفِ رَ انَ لَكُ كَ
ا ثِريً رَ اهللاَ كَ كَ ذَ   .IQH﴾وَ

هُ ﴿ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ رَ نَةٌ يفِ إِبْ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ   IRH﴾قَ
نَةٌ لِ ﴿ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ مْ فِيهِ انَ لَكُ دْ كَ و اهللاَـلَقَ جُ رْ انَ يَ ن كَ ال مَ رَ وَ مَ اآلخِ  ISH﴾يَوْ

 ئمته من حجـج اهللا املكـرمنيملن يريد ان يقتدي بأ وهذا ما يستدعي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢١) سورة االحزاب: ١(

 . ٤: املمتحنة) سورة ٢(

 . ٦: املمتحنة) سورة ٣(
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وخيتار من كتـب احلـديث  ان يضع له برناجما يف معرفتهم والتعلم منهم

 .فيه من نورهم وهداهميتزود  بالتزام يوميوالسرية ماينور قلبه وعقله 
 وهوكيفيـة لربنـامج العلـم والـتعلممـواز  آخـريضع له برناجما  كام

االستفادة منها ثـم  تطبيق هذه القيم واملثل يف حياته ليتمكن منلالعمل 
  ليها.إين خردعوة اآل

 :قال ×العابدين زين مامإلعن ا
 . »عاملهأب يقتدي وال إمام بسنة يقتدي من اهللاإىل  الناس بغضأ نإ« 

 : قال× املؤمنني  أمريعن 
 هناكم عن معصيةأوال ، سبقكم اليهاأالّ وإحثكم عىل طاعة أال اين «

 . IQH»تناهى قبلكم عنهاأالّ وإ
 : آخريف حديث × وقال

هم بـام أمـرأو  ،هنى الناس عام لست انتهي عنهأن أاين ألرفع نفيس «
   IRH»رىض منهم بام ال يرىض ريبأأو  ،ليه بعميلإسبقهم أال 

طاعته لرسـول  لذلك يف بيان مد مثال× مري املؤمنني رضب أقد و
 أمره واستلهمه من قوله وفعله.وعمله بكل ما  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
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 . ١/٧) ميزان احلكمة: ٢(
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 : قال× املؤمنني أمريعن  
دْ و« لِمَ  لَقَ ستَحـال عَ ظُونَ مُ نْ  فَ ابِ أَص مِ دٍ  حَ َمَّ ْ  أَينِّ  ملسو هيلع هللا ىلصحمُ دَّ  ملَ ـىلَ  أَرُ  اهللاِ عَ
الَ  ىلَ  وَ ولِهِ  عَ سُ ةً  رَ اعَ ومل  عـىل الـدوام رسـولللو هللان مطيعـا ي انه كاأ( قَطُّ  سَ

ـد ،اطالقـا) رسـولهومر اهللا يعرتض عىل يشء من أ لَقَ ـي وَ اسَ  يفِ  يـِسـبِنَف تُهُ وَ
اطِنِ ـلا وَ ـن لَّتِيا مَ ـا كُصُ تَ رُ  طَـالُ بألَ ا فِيهَ تَـأَخَّ تَ امُ ألَ أ وَ وقـف مـع  (اي قـدَ

فيهـا  عرضيتالتي املواقف سيام تلك الصعبة والشديدة  قفاملوا الرسول يف مجيع
ةً نَج ،واجهة املوت)مل االنسان نِيأَك دَ مَ ا اهللاُ رَ َ عىل  والفضل (اي اعطاين القوة هبِ

لَقَد ،)بـذلكالقيام  بِضَ  وَ ولُ  قُ سُ إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ رَ أ وَ هُ رَ ـد لَعَـىلَ  سَ يصَ  فقـد( رِ
لَقَد ،)قط ومل يتخىل عنه اهللا رسولحلظة مع  آخراىل × كان  الَتْ  وَ ـهُ  سَ سُ  يفِ  نَفْ

ي فِّ أَم كَ َاررفَ ىلَ  هتُ ج عَ يوَ لَقَـد ،هِ لِّيـتُ  وَ سـ وُ هُ غُ ةُ الَ مَ ـلـاوَ  لَ اينِ أَعـ ئِكَ  ،وَ
تِ  جَّ ارُ ا فَضَ ٌ  نِيَةُ ألَفاوَ  لدَّ ألَ ٌ  بِطُ هيَ  مَ ألَ مَ ع وَ جُ يَ ا ،رُ مَ قَتْ  وَ ارَ م فَ ةٌ  عِيسَ يْنَمَ  هَ

ن مْ مِ لُّونَ  هُ ي يُصَ لَ تَّى هِ عَ ي حَ ارَ حيِهِ  يفِ  نَاهُ وَ ِ نْ ، رضَ ا فَمَ ـقُّ  ذَ هِ  أَحَ نِّـي بـِ يّـاً  مِ  حَ
يِّتاً  مَ  .  IQH»وَ

ن ينعكس ذلك اهل البيت قدوة وعمال ينبغي ن من اختذ من أولذا فإ
 هلـه وجمتمعـهأاوال ومع  مع نفسه سلوكهيف اقواله وافعاله واهتامماته و

 بقوله: للصاحلني واملخلصني× مري املؤمننيو كام جاء يف وصف أأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢/٣٥٤) هنج البالغة: ١(
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(أي اعطـاه اهللا  نفسـه عـىل اهللا أعانه عبدا ،إليه اهللا عباد أحب من إن«

(أي حتسس احلزن  اخلوف احلزن وجتلبب فاستشعر اهلد والقوة واالرادة)،
يف اعامق قلبه عىل ما فرط به من آخرته وجعل اخلوف من اهللا ومن شدة حسـاب 
اآلخرة كاللباس أو اجللباب الذي يغطيه، بمعنى ان هذا اخلوف قد شـمل مجيـع 

(فجعـل اهللا هبـذا  قلبـه يف اهلـد مصباح (أي اضاء) فزهر له)،اعامله واقوا
(القِر مـايلزم  به النازل ر ليومهالقِ  وأعد اخلوف البصرية والنور يف قلبه)،

الضـيافة  أمـورمن أمر الضيافة بمعنى ان اهللا نور قلبه فاعد ملوته مـا يلزمـه مـن 
نـه بـ ذكر اهللا وتعطّـريه الستقبال ملك املوت، وذلك من تنظيف بيـت قلبـه وتزيّ

مله يف الدنيا واعترب ان قرصّ أ (اي البعيد نفسه عىل بَ رّ قَ فَ  باالعامل الصاحلة)،
كل يوم منها هي يومه االخري فيها، فـرتك االحـالم واالمـاين الكاذبـة وبـادر ملـا 

ن نزول املوت عىل (أي هو الشديد نوهوّ  يمكن ان حيوزه من العمل الصالح)،
(أي نظـر إىل الـدنيا  رصـفأبـ نظـر الصـاحلات واخلـريات)،عد مـن نفسه بام أ

وزواهلا وغفلة أهلها عن اآلخرة واشتغاهلم فيام ال ينفع وتضييعهم لفرصة العمر 
 فاعطاه اهللا البصرية ووفقه لالستفادة من الدنيا وتدارك ما فـات منهـا آلخرتـه)،

لـه كـام  خـالصمن ذكر اهللا وتعظيمه وتوحيـده واإل(أي اكثر  فاستكثر وذكر
(أي  مـوارده له سهلت فرات عذب من وارتو يليق بعز وجهه وجالله)،

قبل عىل كتـاب اهللا وأحاديـث صصها وأمور الدنيا واخبارها وقترك االشتغال بأ
،(ـ ربـفشـ رسوله وحججه وما فيها من حكم وعلم وهد (أي رشب  الهنَ
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والفهم والعلم مـن املاء الروي العذب من عينه اجلارية بمعنى انه استقى احلكمة 
منابعه االوىل التي تُرجع النفوس إىل اهللا وتعرفهـا حقـائق الـدنيا ومـا ينبغـي ان 

(أي سـلك طريقـا مسـتقيام  IQHجـددا سـبيال وسـلك تكون األولوية فيهـا)،
 رسابيـل خلـع قـد واضحا خاليا من االنحرافات والطرق الفرعيـة امللتويـة)،

(أي نزع لباس الشهوة املحرمة التي يايت منها الشيطان بل ختـىل عـن  الشهوات
 اهلموم من وختىلالشهوات التي تزين له حب الدنيا وتوقعه يف هلوها وزينتها)، 

(أي مل يلق باال إىل الدنيا وجمرياهتا واحـداثها وكـل مـا  به انفرد واحداً  مهاً  إال
فهو يف غمرة اشتغاله بالدنيا ال ير يشغل فيها عن ذكر اهللا وطاعته والقيام بأمره 

 العمـى صـفة مـن فخـرج فيها غري طاعة اهللا والتقرب اليه بصالح االعامل)،
 اهلـد، ومغـاليق أبـواب مفـاتيح مـن اهلو، وصـار أهل ومشاركة

اهلد واالدلة عىل اهللا بعد ان فرغ قلبه هللا ومل (أي اصبح من أهل  الرد أبواب
 منـاره، وقطـع وعرف سبيله وسلك، أبرصطريقه قد )،احدا رك معهـيش

فهو يسري فيه بخطى ثابتة عاملـا بحـدوده  ،(أي وضح له الطريق واملقصد غامره
 قد قطع نفسه عن كل ما يغمره بالدنيا وزينتها)، عزيمةفيه بقوة وماضيا  ،ومعامله

(أي متسك بـالعر  بأمتنها احلبال بأوثقها، ومن IRHالعر من واستمسك
من احلبال القوية املتينة ليعرب هبا من احلياة الدنيا إىل احلياة اآلخـرة بـأمن  املحكمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ) السبيل اجلدد: أي االرض املستوية الغليضة. ١(

 ) العر: مجع عروة وهي احللقة التي تصنع من احلبل ليتمسك هبا. ٢(
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 مـان)،ة بـأمن وأوسالم فإن املتمسك بكتاب اهللا وعرتة نبيه يعرب الدنيا إىل اآلخر

(أي وضحت له معامل الدين بشـكل  الشمس ضوء مثل عىل اليقني من فهو
 مـوراأل أرفـع يف سـبحانه هللا نفسه نصب قد كامل ال شكّ فيه وال شبهة)،

(أي وضـع نفسـه يف من اصدار كل وارد عليه وتصيري كل فرع إىل اصله 
، ظلـامت مصـباح حيث يرجع هبا إىل أمر اهللا وهنيه)، مورطاعة اهللا يف مجيع األ

عطــاه اهللا مــن مصباح يف الظلــامت بــام أـ(فأصــبح كالــ IQHكشــاف عشــوات
ورؤية احلقائق ومعرفتها وايضـاحها  مورنورالبصرية والقدرة عىل التمييز بني األ

(أي  مـبهامت مفتـاح)، مـورختتلط عليهم األللناس عندما تعمى بصريهتم أو 
 دفــاع املبهمــة وايضــاح مقاصــدها)، مــورعطــاه اهللا القــدرة عــىل الفهــم لألأ

 دليـل (أي يسـهم يف دفـع املشـاكل واالبتالئـات عـن اآلخـرين)، معضالت
النجـاة يف صـحار النفـوس املجدبـة  دلـة إىل سـبلأي صبح من األ( فلوات

ـيَ  البعيـدة أو الضـالة عـن اهللا)، ـ ولُ قُ (أي ان كالمـه سـهل خاليـا مــن  مفهِ يُ فَ
 املصطلحات والعبارات املعقدة مما يسل عـىل اآلخـرين فهمـه وادراك معانيـه)،

(أي عندما يتطلب األمر السكوت وهو ابلـغ جـواب احيانـا  فيسلم ويسكت
 قـد فيام ال يـريض اهللا فتسـلم لـه آخرتـه ودنيـاه)،فيسكت ويمتنع عن اخلوض 

(أي علم اهللا باخالصه له فاجتباه واستخلصه للقـرب  فاستخلصه هللا أخلص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 مـورر وعـدم متكمـه مـن رؤيـة األـف البصــوهي حالـة ضعـ ،وةـوات مجع عشـ) العش١(
 بوضوح. 
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 ألـزم أرضـه، قـد IQHدينـه، وأوتـاد معادن فهومنمنه يف الدنيا واآلخرة)، 
 احلـق نفسـه، يصـف عـن اهلـو نفـي عدلـه أول العدل، فكان نفسه

اخلطباء والوعاظ حيـث تكـون افعـاهلم خـالف (ال كام يفعل بعض  به ويعمل
(أي ظـن أو  مظنة وال(أي قصدها)،  مهاأَ  إالّ  غاية للخري يدع ال اقواهلم)،

 مـن الكتـاب أمكن قصدها، قد إالّ  احتامل ان يكون يف ذلك اخلري والفالح)
 وإمامـه، حيـل قائده فهون إماما له وقائدا يتبع آياته)، جعل القرآ(أي  زمامه
   .IRH»منزله كان حيث ثقله، وينزل حل حيث

التمسـك فـإن عليـه هل البيت قدوة وهو ما يعني ان من يتخذ من أ
هليـة ولـيس القـيم والتعـاليم اإل ليـه مـنإلتزام بجـوهر مـا دعـوا واإل

التـي تـوحي بـان  عـاملطحية مـن األـالتمسك بالقشور واملظاهر الس
تـزام ،فـان االلالبيتهـل واملتمسـكني بأهبا هو مـن املحبـني  لقائم هباا

اهللا  حجـجباملظاهر الشـكلية الحيقـق االهـداف الكبـرية التـي سـعى 
كانـت تعـرب عـن حمبـة وان  جوهرـل والــصـوالتي هـي األلتطبيقها 

او تصغر من  تصادر عملهم ها الـنأىل إباه ـي االنتـلها، ولكن ينبغـفاع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

وتاد: مجع وتد وهو اخلشبة التي تدق يف االرض لـريبط هبـا احلبـال املثبتـة للخيمـة، أو أ) ١(
بتعبري آخر أن الوتد يمثل الركيزة من االعمدة احلديدية املثبتة يف االرض والتـي يقـوم عليهـا 

 البناء املحكم. 

 . ١/١٣٧ هنج البالغة:) ٢(
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 ،عـىل اجلـدران ووسـائط النقـل IQHصـورهمتعليـق  مـن امثـال هنمشأ

بـام يسـبب االذ  االحتفاالت او املناسبات التي تتعلق هبماملبالغة يف و
الصـوت  ملكـرباتاو اهل املنطقة من االصوات العالية  لبعض اجلريان

والتـي السـطحية  مثال ذلك من املامرساتأوالكثرية او قطع الطرقات 
ساسـيات سـطحية فاعلهـا وفقدانـه األتكشف عن هي بنفس الوقت 

مـن والتـي  واعامهلـم هل البيـت يف احـاديثهمأ اوضحها الفكرية التي
ن مـن يفعـل ذلـك كمـن يأكـل ، فإلالضطهاد والقتل واضتعرّ  اجلها

  .الفائدةاألصل والتي فيها رش املوز ويرمي اللب والثمرة ـق
هــي التـي تـدفع للتطـرف والغلــو  االفعـال بـل ان املبالغـة يف هـذه

 سف خيشى بعـضلألتي وال واالنحراف بشكل عام عن حقيقة التشيع
 هنـمنقدها أل وأليها إوالدين التطرق  هل الفكرأالعقالء من  وأ العلامء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

البيت ال من قريب وال بعيد واوهلا علام بان هذه الصور ليست حقيقية ال ترتبط باهل ) ١(
صورة امري املؤمنني التي تصوره سمينا متخام بخالف حقيقته التي مل يعـرف فيهـا السـمنة 

كام حتـدث  اطالقا ومن اين تاتيه السمنة وطعامه يف اليوم قرصني من الدقيق الذي مل ينخل
ج عنـه مـن التعبـري بـاالنزع  عن نفسه يف احد خطبه التي اشتمل عليها الكتاب، وما روّ

البطني هي من التزوير االمـوي حلـديث رسـول اهللا الـذي كـان يـويص بـالرجوع المـري 
 يقالصـدّ  فإنـه) اي القليـل الشـعر او االصـلع( االنزع هذا بحجزة خذوا املؤمنني بقوله:

اهللا،  بغضـها بغضها اهللا، ومن هداه حبها والباطل، من احلق بني يفرق االكرب، وهوالفاروق
 ». اهللا حمقه عنه لفخت ومن
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وتكـال هلـم الـتهم بـال حسـاب وال  باالنسالخ من التشـيع همونسيتّ 
فانـه جيـازف   هـذه املوضـوعاتمـن يتطـرق اىل، بل ان خوف من اهللا

سني الكرباء من املتلبّ حيث سيتصد هلم  الشخصية، وسمعته كانتهمب
الـذين اليعلمـون مـن  ذوي الفكر املحدودمن و منه املنتفعنيوبالدين 

واعـراف اصـبحت  وتقاليـد من طقوس ما ورثوه عن ابائهم الدين اال
 والتحقيـق ال يمكن جتـاوزه او حتـى طرحـه للمسـائلة والبحـثدينا 

وحيشدون معهم املئات او االالف من البسـطاء الـذين يمكـن اثـارهتم 
مذمومة ومدانة من  ودفعهم لترصفات واالنتصار هلم اهل البيتباسم 

التـي واجههـا كـل الكـرب ، وهي املشكلة اهللا ومن العقالء من الناس
 عرب التـأريخ والتـي اشـار اهللا اليهـا يف  صياء واملصلحونوواأل نبياءاأل

ولالعـراف والـرتاث بـاء بعنوان االنتصار  لدين اآلايات عدة كتابه يف 
يـات منحرفا عن الصواب واالسـتقامة كـام يف اال السابق حتى لو كان

  :التالية
 

ـاءُ يفِ ﴿ يَ ِ ـامَ الْكِربْ ـونَ لَكُ تَكُ ـا وَ اءنَ يْـهِ آبَ لَ ا عَ نَ ـدْ جَ امَّ وَ تَنَا عَ فِ ئْتَنَا لِتَلْ الُواْ أَجِ قَ
نِنيَ  ،األَرضِ  مِ ؤْ امَ بِمُ نُ لَكُ ا نَحْ مَ   IQH﴾وَ

ــنْ آهلَِ  ــا عَ نَ ــا لِتَأْفِكَ ئْتَنَ ــالُوا أَجِ ــا﴿قَ ــنَ  ؟تِنَ ــتَ مِ ن ا إِن كُ نَ ــدُ عِ ــامَ تَ ــا بِ أْتِنَ فَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٧٨ سورة يونس: )١(



 ٥٠٧ .............................................................................. القدوة األئمة
﴾ ادِقِنيَ  IQHالصَّ

هِ ﴿ مِ وْ ا إِىلَ قَ نَا نُوحً لْ سَ دْ أَرْ لَقَ وا اهللاَ وَ بُدُ مِ اعْ وْ ا قَ الَ يَ قَ هُ فَ ُ ـريْ نْ إِلَهٍ غَ م مِّ ا لَكُ مَ
تَّقُونَ  الَ تَ الَ املَ  *أَفَ قَ افَ ذَ ا هَ هِ مَ مِ وْ ن قَ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ُ الَّذِ يـدُ ـإِالَّ بَ  ألَ رِ مْ يُ ـثْلُكُ ٌ مِّ رشَ

تَفَ  اء اهللاُأَن يَ لَوْ شَ مْ وَ يْكُ لَ لَ عَ لِنيَ  ضَّ ائِنَا األَوَّ ا يفِ آبَ ذَ َ نَا هبِ عْ مِ ا سَ ةً مَّ ئِكَ الَ لَ مَ َنزَ ألَ
نيٍ  * تَّى حِ وا بِهِ حَ بَّصُ َ رتَ نَّةٌ فَ لٌ بِهِ جِ جُ وَ إِالَّ رَ   IRH﴾إِنْ هُ

ئْتَنَا لِنَعْ ﴿ الُواْ أَجِ ح هللاَبُدَ اقَ انَ يَعوَ ا كَ رَ مَ ذَ نَ هُ وَ ادَ نَ اؤُ ا إِن  ؟بُدُ آبَ نَ عِدُ أْتِنَا بِامَ تَ فَ
ادِقِنيَ  نَ الصَّ نتَ مِ ـبٌ  *كُ ضَ غَ ـسٌ وَ جْ ـمْ رِ بِّكُ ـن رَّ م مِّ ـيْكُ لَ ـعَ عَ قَ ـدْ وَ الَ قَ  ،قَ

لَ ا زَّ ا نَ م مَّ آبَآؤكُ ا أَنتُمْ وَ وهَ يْتُمُ مَّ ء سَ امَ نِي يفِ أَسْ ادِلُونَ َ ـلْطَانٍ  هللاُأَجتُ ـن سُ ـا مِ َ  ؟هبِ
ينَ  نَ املُنتَظِرِ م مِّ كُ عَ واْ إِينِّ مَ انتَظِرُ طَعنَـا  *فَ قَ نَّـا وَ ةٍ مِّ َ محْ هُ بِرَ عَ ينَ مَ الَّذِ يْنَاهُ وَ أَنجَ فَ

نِنيَ  مِ ؤْ انُواْ مُ ا كَ مَ اتِنَا وَ بُواْ بِآيَ ذَّ ينَ كَ ابِرَ الَّذِ    ISH﴾دَ
هل الـدين يقـوم أس بلباس ومما يزيد يف الطني بلة ان البعض ممن تلبّ 

االمـوال وينفـق عليهـا  ويزيد فيها والطقوساالعراف  ي مثل هذهبتبنّ 
رها يف املجتمــع عــرب ـوينشــميــة وحيشــد هلــا الوســائل االعالالطائلــة 

وبكـل سـبيل يقـدر  ،لكاذبةاو لصادقةت االروايوااالحالم والقصص 
 . عليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٢سورة االحقاف: )١(

 . ٢٥ -٢٣سورة املؤمنون: )٢(

 . ٧٢-٧٠االعراف: سورة )٣(
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لعلامء االفاضل وحاشا ل(فامثال هؤالء الذين يسموهم الناس علامء 
 مـنهـم  )والنظر والبحث والتحقيق ان يكونـوا مـنهم من ذوي الفكر

 مرهموفضح أ شباه العلامء و دعا  عليهموصفهم أمري املؤمنني بأ الذين
 :IQHومنها اخلطبة التالية أكثر من خطبة يف هنج البالغة يف

 

وال يملك مـن  (أي ان واقعه ليس كذلك به وليس عاملا تسمى قد وآخر  
 جهـال مـن جهائـل فاقتبس ،العلم اال امللبس وبعض املصطلحات الدينية)

 (أي يتحدث بأشياء ال علم له هبا وانام سمعها من آخـرين هلـم قشـور الـدين)،
(أي مقوالت أو طروحات ال تنسجم مع الدين وال هـي  ضالل من وأضاليل
 للنـاس ونصـب)، ومن افراد عرفوا بالقصور واالنحراف الفكري من اصوله
(أي انــه هبــذه العبــارات املنمقــة،  زور وقــول غــرور حبــال مــن أرشاكــا

 الكتاب محل قد واملقوالت الفارغة قد خدع الناس وابعدهم عن طريق احلـق)
(بمعنى انه قد فرسّ الكتاب حسب رايه وفهمه من دون االعـتامد عـىل  آرائه عىل

(أي جعل احلق تابعـا  ئهأهوا عىل احلق وعطف احلجج والبينات والدالئل)،
(أي انـه  اجلـرائم كبـري نالعظائم، وهيـوّ  من يؤمن هلواه وذوقه ومشتهاه)،

م ويعظّـ مـورالعظائم مـن األ نيه وهواه فيهوّ الل واحلرام بحسب رأيفتي يف احل
 :وقـع، ويقـول وفيهـا الشـبهات عنـد أقـف :يقول عامل)،التوافه من األ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١/١٣٩ هنج البالغة: )١(



 ٥٠٩ .............................................................................. القدوة األئمة
اعاملـه واقوالـه وافكـاره متثـل البدعـة (أي ان  اضطجع وبينها البدع أعتزل

بعينها والبدعة كل اضافة أو حدث يف الدين وليس مـن اصـله بـل هـي دخيلـة 
 بـاب يعـرف حيـوان، ال قلـب إنسان، والقلب صورة فالصورة عليه)،
األحياء ميت عنه، فذلك فيصد العمى باب فيتبعه، وال اهلد.  

بـواب البحـث أن يفـتح أراد أفهؤالء يكونون باملرصـاد لكـل مـن 
 حق كـل باحـث ت تصبغ املجتمع الشيعي، فمنل عن ممارساؤوالتسا

يطـرح موضـوعات تلفـت النظـر والتسـائل  عاقل انووحمقق ومفكر 
معنـى التطبـري أو  ومن ذلك التسائل عـن ،ويدعوا للتأمل والتفكري هبا

رهبا بالسالسـل واالالت اجلارحـة؟ ومـا ارتباطهـا ـايذاء الـنفس بضـ
   ؟×باحياء ثورة احلسنياصال 

وما معنى ان البعض يفتخر ان يسمي نفسه بكالب الرضا أو كالب 
ويزحف عىل ركبتيه ويديه عند الـدخول  ئمةالزهراء أو كالب احد األ

إىل مراقدهم الرشيفة؟ فهل كان عمـل حجـج اهللا هـو تربيـة اإلنسـان 
ــها ــالب وترويض ــة الك ــاعام وارجاعــه إىل اهللا أو كــان تربي ــوم ب ل لتق

   ؟استعراضية امام مراقدها
يف تقبيــل اجلــدران  ÷ئمــةالزائــر ملراقــد األرشع ـن يــأومــا معنــى  

متار عـن الف األآو أوالتي تبعد مئات  ول باب يدخلهاأبواب من واأل
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وحتى مع االضـافات اجلديـدة  إىل آخر باب خيرج منها املرقد الرشيف
   ؟اسواق او منازل شخصية والتي كانت من قبل

 ريحـعىل عتبة الباب االخـرية التـي تضـم الضـ معنى ان يسجدوما 
شـربا  رقـديمسـك بشـباك باملثم  ،وجبهته وجهه هبا وماسحاهلا ال مقبّ 

الزيـارة  امتـام  بعـد خيـرجثـم ين خرشربا من دون ان يفسح املجال لآل
 !المامل هرهالنه اليريد ان يدير ظماشيا للخلف 

ا وجهـه صـوب املرقـد رات املـرات موجهــتسليمه عشـ وما معنى
ويرد سـالمه مرقده ينظر اليه  الرشيف وهو يتصور ان االمام جالس يف

قفـص ذهبـي  نـه حـي مـن االحيـاء حمبـوس يفبلسانه وحييه بيده وكأ
ليقصـم  صـابعهأو أحيانا يـده أ، بل وخترج مزركش بالنقوش اجلميلة

نصفني ليموتوا من دون خروج الدم  من الظاملني عي عليهمبعض من دُ 
القصــص  ذلــك مــنمثــال أو ريف!ـ يتــنجس احلــرم الشــمــنهم لــئالّ 

 ولكـن !ت ومع شهودها التـي حـدثت امـام اعيـنهم الواقعـةوالروايا
اليسـتطيعون رؤيتهـا انيـة العرفانيـة والنور مـن حـظ الذين ليس هلـم

 !هاوحمرومون من
م املعرفـة احلقيقيـة ملقـام نام تدل عىل عـدإمثاهلا أان هذه املامرسات و

كحجج هللا اجتبـاهم واصـطفاهم وانتجـبهم لتبليـغ أمـره  أهل البيت



 ٥١١ .............................................................................. القدوة األئمة
حبـاهم الذي  خرجوهم عن مقامهم الرباينفأ عالء شأنهإو هواقامة دين
يف  اىل مقام يتسم باجلهل او الغلو ةخرهنم يف الدنيا واآلعىل شأاهللا فيه وأ

مـن  بكل يشء ويشاهدونيعلمون ارباب اليموتون  كأهنمومعاملتهم 
نفســهم فيشــفون بأتيهم ويســمعون كالمهــم ويقضــون حاجــاهتم يــأ

سون عـن املكـروب ويوسعون الرزق وينفّ  املريض ويساعدون املحتاج
ورغبات   تصوراتحسب به من االعامل املعجزة قومون ويقومون بام ي

 .!الزائر هلم
نفـي  وان املـراد هـ فهـام خاطئـا فيتصـورماقيل  وقبل ان يفهم احد 

مع ان الكتاب كله يتحدث عن مقام االمامة واملنزلة حلجج اهللا (كانة امل
امتيـازات عند اهللا وما خصهم اهللا به من خصائص والعظيمة ومنزلتهم 

 ان االخـتالف هـو يف املامرسـات اخلاطئـة بوضـوحقـول ا ) كراماتو
 نفسـهمأ÷ ئمـةاهل البيت والتي قد شـكى األللمحسوبني عىل شيعة 

يف هـذا  كام تقدم يف االبحاث السابقة والتي اشري فيها اىل رواياهتم منها
لة جل توضيح هـذه املسـأوأل ،ئمةوليس االختالف يف مقام األ،املجال

 صـولأ ويف هل البيتمنزلة أيف  ×االمام موسى ابن جعفر روايةقل نن
 .  التوسل هبم لقضاء احلوائج

 :)×االمام الكاظمي أ( احلسن أبو قال: قال مهران بن سامعة وعن
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 بحـق أسـئلك إين اللهم :فقل اهللا إىل حاجة لك كانت إذايا سامعة:«
 ذلـك فبحق القدر، من وقدرا الشأن من شأنا عندك هلام فإن وعيل حممد

 يب تفعـل وأن حممـد وآل حممد عىل تصيل أن القدر ذلك وبحق الشأن،
 .IQH»وكذا كذا
 سـمعت: قـال ملسو هيلع هللا ىلص يف حـديث عـن رسـول اهللا الفاريس سلامن عنو

 إلـيكم لـه مـن ليس أو عبادي يا: يقول وجلّ  عزّ  اهللا إن« :يقول حممدا
 إلـيكم اخللـق بأحب عليكم يتحمل أن إال هبا جتودون ال كبار حوائج

 وأفضـلهم عـيل اخللـق أكرم أن فاعلموا أال لشيعتهم، كرامة تقضوهنا
 أال اهللا إىل الوسـائل هم الذين ئمةاأل بعده ومن عيل، وأخوه حممد لدي

 كشـف يريـد داهيـة دهتـه أو نجحهـا يريـد حاجـة مهته من فليدعني
 من يقضيها ما أحسن له أقضها الطاهرين الطيبني وآله بمحمد رضرها

 .IRH»عليه اخللق بأعز تستشفعون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩١/٢٢، البحار: ٢/٧٦٣، الكايف:  ٧/٩١وسائل الشيعة: ) ١(

 مـن قـوم فقـال، وقـال يف تتمـة احلـديث: ٩١/٢٢، بحار األنـوار: ١١٦عدة الداعي:  )٢(
 أهـل أغنى جيعلك أن هبم اهللا عىل تقرتح ال لك فام اهللا عبد أبا يا: به مستهزؤن وهم املرشكني

 بأرسهـا، الـدنيا ملـك من وأفضل وأنفع أجل هو ما وسألته اهللا دعوت: سلامن فقال املدينة،
 عـىل صـابرا وبـدنا آلالئـه، شـاكرا وقلبـا وثنائـه، لتحميده ذاكراً  لسانا يل هيب أن هبم سألته

 الدنيا ملك من أفضل وهو ذلك من يـملتمس إىل أجابني قد عزوجل وهو ،الداهية الدواهي
 .مرة ألف ألف مائة خرياهتا من عليه تشتمل وما بحذافريها



 ٥١٣ .............................................................................. القدوة األئمة
دعيـة املعتـربة كـام يف مـن األ ن مثل هذا املعنى قـد ورد يف كثـريأكام 

  دعية التالية:األ
 حممـد، وآل بمحمـد إليك أتوجه إين اللهم «:قال ملسو هيلع هللا ىلص لنبييف دعاء ل

 إليـك أبـرأ إين اللهـم حوائجي، يدي بني قدمهمأو إليك هبم وأتقرب
   .IQH»عليهم باللعنة إليك وأتقرب حممد آل أعداء من

 وآل حممـد مـع كان القول هذا قال من« :يقول × املؤمنني أمري كان
 إليـك أتوجـه إين اللهـم :الصـالة يسـتفتح أن قبـل مـن قـام إذا حممد

 إليـك، هبـم وأتقـرب صـاليت يـدي بـني واقدمهم حممد، وآل بمحمد
 عـيل مننـت أنـت املقربني، ومن ةخرواآل الدنيا يف وجيها هبم فاجعلني

 السـعادة فاهنـا وواليـتهم، ومعـرفتهم بطـاعتهم يل فـاختم بمعرفتهم
   IRH»قدير ءيش كل عىل فانك هبا يل فاختم

   :÷ مهئدعا منو
 دعـائي  وحجبـت عندك وجهي أخلقت قد ذنويب كانت إن اللهم«

   ISH»دعائي هبم رب يا يل واستجب حممد، وآل حممد عىل فصل عنك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٩١/٢٢ البحار: دعوات الراوندي:) ١(

 . ٢/٥٤٤الكايف:) ٢(

 . ٩١/٢٢ نوار:بحار األ )٣(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥١٤

 الفرج، دعاء يف × ليوسف أذن ملا«: قال ×الصادق اهللا عبد أيب عن
 أخلقـت قـد ذنـويب كانـت إن اللهـم: قال ثم االرض عىل خده وضع

 إبــراهيم الصــاحلني آبــائي بوجــه إليــك أتوجــه فــاين عنــدك، وجهــي
  .عنه اهللا ففرج ويعقوب وإسحاق وإسامعيل
   الدعاء؟ هبذا نحن أندعو فداك جعلت: فقيل له

 وجهي أخلقت قد ذنويب كانت إن هماللّ  IQH[قل] بمثله، ادع«: فقال 
 واحلسـن وفاطمـة وعـيل ملسو هيلع هللا ىلص الرمحة نبي بنبيك إليك أتوجه فاين عندك

   .IRH»÷ ئمةواأل واحلسني
ــأفــال أحــد يريــد  لــذين نقص مــن منزلــة ومكانــة حجــج اهللا ان يُ

ولكـن املـراد  ، ةخـريف الدنيا واآل هنماصطفاهم اهللا وطهرهم ورفع شأ
ترفـع مـن  موضـوعيةهـل البيـت معرفـة املتعلقة بأ هو معرفة احلقائق

 ترشـد اىلكام يف االحاديث السـابقة التـي  ،شأهنم ومنزلتهم يف القلوب
ان التوجـه القلبـي توضح التي وهل البيت والطلب من أدب التعامل أ

فهـو الـذي يقضــي  ينبغي ان يكون اىل مسبب االسباب ومالك امللك
وهو الذي فتح ابواب الدعاء وجعل من اسباب  موراحلوائج ويدبر األ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ما بني املعكوفتني اضافة للتوضيح وليس من اصل الرواية. ) ١(

 .  ٩٢/١٨٥، البحار:٢/١٧٨تفسري العيايش:) ٢(



 ٥١٥ .............................................................................. القدوة األئمة
كام يف روايـة حججه واوليائه املكرمني  التوسل بحق واجابتها رهاـتيس

وهبـذا حيفـظ مقـام الربوبيـة والتوحيـد  ،هـااملشار الي ×االمام الكاظم
والتــي اكــدت عليــه  اخلـالص كــام حتفــظ املنزلــة العظيمــة حلجــج اهللا

 .رواياهتم السابقة  التي مر ذكرها يف فصل الغلو
واشـباه ذلـك مـن يـدهيم مسألة رد التحية بلسـاهنم وحركـات أاما 

ما حيتـاج اىل  فهذاالتصورات واالعتقادات السائدة يف بعض االوساط 
 كام ييل: البحث والتفصيل فيه

خاطب قد  ملسو هيلع هللا ىلص من الثابت عند املسلمني من املذاهب مجيعا ان النبي  
 :كام يف الرواية التاليةانتهاء معركة بدر  من بعد الذين قتلواالكفار 

 ركنيـللمشـ فقال بدريف  ي بئر)أ( قليب عىل وقف أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن 
 :القليب يف لقواأُ  وقد يومئذ قتلوا الذين

 وطردمتوه، منزله من أخرجتموه اهللا، لرسول سوء جريان كنتم لقد« 
فهـل  حقـا ريب وعـدين مـا وجـدت فقد فحاربتموه، عليه اجتمعتم ثم

 وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟
(اي رؤوس  صـديت قـد هلام خطابك ما اهللا رسول يا: عمر له فقال  

 ؟ميتة اصاهبا التلف)
 ومـا مـنهم، بأسـمع أنـت ما فواهللا اخلطاب، يابن مه«: ملسو هيلع هللا ىلص له فقال  



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥١٦

 بـوجهي أعرض أن إال  احلديد بمقامع املالئكة تأخذهم أن وبني بينهم
 .IQH»عنهم هكذا
يف  ي عن ابن عباس ان النبي دعا عىل كفـار قـريشالبخار رواية ويف

 بـن جهـل أبـا عليـك اللهـم قريش، من املال عليك اللهم( فقال: مكة
 بن وامية ،معيط أيب بن وعقبة ،ربيعة بن وشيبة ،ربيعة بن وعتبة ،هشام
 إال أحـد يومئـذ ملسو هيلع هللا ىلص النبـي سـمى ما هو إال إله ال الذي فواهللا ،)خلف

 فإنـه اميـة إال مقتوال القليب إىل جير برجله اخذ وقد بدر يوم رأيته وقد
 وألقـوا بقوه يف مكانـه)أي أ( فأقروه جره من فتزايل درعه يف منتفخا كان
 .احلجر عليه

: فقـال بـدر قليـب عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقف قال: إسحاق بن حممد وعن
 النــاس، وصــدقني كــذبتموين لنبــيكم، كنــتم الرجــل عشــرية بــئس«

 هـل: قـال ثـم الناس، ونرصين قاتلتموين الناس، وآواين وأخرجتموين
: قـال ثـم حقـا ريب وعدين ما وجدت فقد حقا؟ ربكم وعد ما وجدتم

    IRH»أقول ما يسمعون إهنم
 البرصة حرب من انتهاء املعركة بعد ركب أنه × املؤمنني أمري وعن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٢٥١بحار االنوار: )١(

 . ١/٥٤ يب طالب:أل آمناقب  ،١٨/١٨٨ نوار:بحار األ )٢(



 ٥١٧ .............................................................................. القدوة األئمة
 هـذا وكان،سـورة بـن كعـب عىل مر حتى الصفوف بني يتخلل فصار
 أهلهـا بـني قاضـيا هبا فأقام اخلطاب بن عمر إياها واله رةـالبص قايض

 مصـحفا عنقـه يف علـق رةـبالبصـ الفتنة وقعت فلام وعثامن، عمر زمن
 فوقـف ،بـأمجعهم فقتلـوا × املـؤمنني أمـري يقاتل وولده بأهله وخرج

 :فقال القتىل بني رصيع وهو املؤمنني أمري عليه
 بـن كعـب يا: فقال نفسني، بني فاجلس سورة، بن كعب أجلسوا« 

 ربـك وعـدك مـا وجـدت فهـل حقا، ريب وعدين ما وجدت قد سورة
 بـن بطلحة فمر قليال وسار ،تركوه)أي أ( كعبا اضجعوا: قال ثم  ؟حقا
 قـد طلحـة يـا: فقـال فأجلسوه، طلحة، أجلسوا:فقال رصيعا اهللا عبد

: قـال ثم حقا؟ ربك وعدك ما وجدت فهل حقا ريب وعدين ما وجدت
 كالمك ما املؤمنني أمري يا: أصحابه من رجل له فقال طلحة، اضجعوا

 كالمـي سـمعا لقـد فـواهللا رجل يا: ×فقال منك؟ يسمعان ال لقتيلني
 .IQH»ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كالم القليب أهل كامسمع

واركان املدرسة  قد علق الشيخ املفيد وهو من اعاظم علامء الشيعةو
  :IRHقائال صوليةاأل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٢٥١ نوار:بحار األ )١(

 . ٦/٢٥١ نوار:بحار األ )٢(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥١٨

 مــوت بعــد رواحاأل أن البــاب هــذا يف احلــديث مــن ثبــت لــذيا(
 مـا ومنهـا والعقـاب، الثـواب إىل نقـليُ  ما منها: رضبني عىل االجساد

 ذكرناه ما × الصادق عن روي وقد. عقاب وال بثواب يشعر فال يبطل
 روحـه؟ تكون أين الدار هذه يف مات عمن ئلفسُ  وبيناه، املعنى هذا يف

 حمضـا للكفـر مـاحض أو حمضـا لاليامن ماحض وهو مات من«: فقال
ـ الصورة، يف مثله إىل هيكله من روحه نقلت  يـوم إىل بأعاملـه وزيوجُ

 جسـده إىل روحـه ورد جسمه أنشأ القبور يف من اهللا بعث فإذا القيامة،
 جسـده مثل إىل جسده من روحه نتقلت فاملؤمن أعامله، ليوفيه رهـوحش

 املـآب، يـوم إىل فيها يتنعم الدنيا جنان من جنات يف فيجعل الصورة يف
 هبـا فيعذب نار يف وجيعل بعينه مثله إىل جسده من روحه ينتقل والكافر

ـلِ اجلَ ﴿: تعاىل قوله املؤمن يف ذلك وشاهد القيامة، يوم إىل نَّـةَ قِيلَ ادْخُ
ـرَ  فَ ونَ  بِامَ غَ لَمُ عْ ي يَ مِ وْ ا لَيْتَ قَ الَ يَ ـنَ املُ قَ ي مِ نـِ لَ عَ جَ يبِّ وَ نيَ يلِ رَ مِ ـرَ  IQH﴾كْ

وّ النَّا﴿: تعاىل قوله الكافر يف ذكرناه ما وشاهد ـدُ ـا غُ يْهَ لَ ـونَ عَ ضُ رَ عْ  اً رُ يُ
ابِ  دَّ الْعَذَ نَ أَشَ وْ عَ لُوا آلَ فِرْ خِ ةُ أَدْ اعَ مَ تَقُومُ السَّ وْ يَ ا وَ ي" شِ عَ  فـأخرب  ،IRH﴾وَ

 قـومي ليـت يـا: اجلنـة دخـلأُ  وقـد موتـه بعـد قال مؤمنا أن سبحانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٦ سورة يس: )١(

 . ٤٦ سورة غافر: )٢(



 ٥١٩ .............................................................................. ةالقدو األئمة
 تقـوم ويـوم وعشـيا غـدوا موتـه بعد يعذب كافرا أن وأخرب يعلمون،

  .النار يف خيلد الساعة
 عنـه لهـىيُ  مـن موات)خر من األالصنف اآلي أ( اآلخر والرضب 

 مل مـن وهـو يبعث، حتى بشئ يشعر فال جسمه، فساد عنه نفسه ويعدم
 عنـد ذلـك تعـاىل اهللا بني وقد حمضا، الكفر وال حمضا، االيامن يمحض

يقَ ﴿: قوله رِ مْ طَ هُ ثَلُ قُولُ أَمْ مـإِذْ يَ وْ  عنـد قومـا أن فبـني IQH﴾اً ةً إِن لَّبِثْتُمْ إِالَّ يَ
 ذلـك أن بعضـهم يظـن حتـى القبور يف لبثهم مقدار يعلمون ال احلرش

 يكـون أن جيـوز وليس يوما، كان ذلك أن بعضهم يظن أو عرشا، كان
 مـنعام يزل مل من الن بعثه، إىل معّ ونُ  بعثه إىل ذبعُ  من صفِ وَ  من ذلك

 يف مـراأل عليـه يلتـبس وال بـه، عومل فيام حاله عليه جيهل ال معذبا أو
 إنـام«: قـال أنـه ×الصـادق عبداهللا أيب عن روي وقد. وفاته بعد بقائه

 مـا فأمـا حمضـا، الكفـر حمض أو حمضا، االيامن حمض من قربه يف يسأل
عنه يلهى فإنه هذين سو«. 

 سـمعته، قربي عند عيل صىلّ  من«: قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن رويوقد  
 . »غتهبلّ  بعيد من عيلّ  صىلّ  ومن

 عـيلّ  صـىلّ  ومـن رشا،ـع عليه يتصلّ  مرة عيلّ  صىلّ  من«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 ١٠٤سورة طه:)١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٢٠

. »فليقـلّ  أو عـيلّ  الصـالة مـنكم امرؤ فليكثر مائة، عليه يتصلّ  عرشا
 يكـون وال عليـه، الصـالة يسـمع الـدنيا من خروجه بعد ملسو هيلع هللا ىلص أنه فبني

 اهللا صـلوات اهلـد أئمـة وكذلك تعاىل، اهللا عند حي وهو إال كذلك
 بعد، من سالمه ويبلغهم قرب من عليهم ماملسلّ  سالم يسمعون عليهم

بالروايـات السـابقة   ثم استشهد ،عنهم الصادقة اآلثار جاءت وبذلك
مري املـؤمنني يف خمـاطبتهم للمـوتى بعـد معركـة بـدر عن النبي وعن أ

 .IQH)ومعركة اجلمل
نيـة ورواياتـه عـن آته القرالاسـتدال اللوهبذا يكون رمحه اهللا من خ

له قد ضع النقاط عىل احلروف بشكل واضح، حيث يتبني مـن آالنبي و
 خالل بحثه ما ييل: 

عالقتهـا بالـدنيا وتنتقـل اىل عـامل  قطـعرواح بعد املوت تنان األ -١
يف حال يلهى عنها اىل يوم القيامـة امـا  عامة الناسحيث يكون  الربزخ
خـاص  نشـأ فان هلم الكفر حمضا واحمضاو  حمضا االيامن واحمض الذين

 ،برزخية ة مثلهاصور إىل الدنيوي مهيكله بمثل مروحها حيث تكسى
 يوم القيامة القبور يف من اهللا بعث فإذا القيامة، يوم إىل مبأعامهل ليجزون

 .أعامله ليوفيه رهـوحش جسده إىل روحه ورد جسمهلكل منهم  أنشأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٦/٢٥١ نوار:بحار األ )١(



 ٥٢١ .............................................................................. القدوة األئمة
 

فهم هلم حياة برزخية  يامن حمضاً هم ممن حمض اإل÷ ئمةاألال شك و
 .خاصة ختتلف عن احلياة الدنيوية

 

 مـن خـالل  تبـنيّ ي تـيوال ن خـاص  هلـا شـأحجج اهللا ارواح ان -٢
ل ووصـيف مراقدهم وب املخاطب هلمع سامعىل قدرة الهلم  انيات االرو

االيصـال  ولكـن ذلـك مـن بعيـد من سـلّم او صـىلّ علـيهمسالم من 
بالطريقـة يكون بطريقة تتناسب مع وجودهم الربزخي وليس والسمع 

مـن سـامع كـل الكـالم بـني  الدنيوية املتعـارف عليهـا يف عـامل الـدنيا
 .املتخاطبني

 

ن دنيـوي او االيكون بلسـ ايضا فهو هم للسالمردّ ومثل ذلك يكون 
وجـودهم  اذ ان يدي يف التحية بني الناست األمن حركا قة دنيويةطري

 .يه للدنياالعودة ف آخروفارقوا الدنيا اىل عامل قد انقطع الدنيوي 
 

شـهد أ( يف مقدمة بعض الزيارات من التعبري ا وردمل  فسريويف ذلك ت
لسـالم عـىل لشـرح  ، وكذلك )مي وتردون سالميتسمعون كال انكم

غ اليه بطريقة تتناسـب حيث يبلّ كل صالة ، من التشهد االخري  يفالنبي 
م السـالد جـر واملثوبـة عنـاأل والتي تؤدي اىل حصـولمع عامل الربزخ 

  .والصالة عليه
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هنـم أ الّ إعن حيـاهتم الربزخيـة  ئاً شييات اآلو الروايات تبنيّ  ال -٣
 يـةكـام يف اآل تـاهم اهللا مـن فضـلهفرحني بم آ حياء عند رهبم يرزقونأ

بَنَّ الَّ ﴿ سَ ْ الَ حتَ بِيلِ اهللاِوَ تِلُواْ يفِ سَ ينَ قُ ات ذِ وَ يَاءً  اً أَمْ ـونَ  بَلْ أَحْ قُ زَ رْ ِمْ يُ هبِّ ندَ رَ  *عِ
مُ اهللاُ نيَ بِامَ آتَاهُ حِ رِ ـفَ تَبْشِ سْ يَ ـلِهِ وَ ـن فَضْ ـنْ ـ مِ م مِّ ـِ ـواْ هبِ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ ونَ بِالَّـذِ رُ

مْ  هِ فِ لْ نُـونَ  ،خَ ْزَ ـمْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ تَبْ  *أَالَّ خَ سْ ـيَ ـنَ اهللاِـشِ ـةٍ مِّ مَ ونَ بِنِعْ  رُ
أَنَّ ا لٍ وَ فَضْ رَ املُ وَ يعُ أَجْ مِ هللاَ الَ يُضِ   .IQH﴾نِنيَ ؤْ

ث ابحكثري من االال فيهواحلق ان موضوع االرواح واحلياة الربزخية 
تـاج اىل حترج عـن موضـوع الكتـاب وختـي والتـ الفلسفية اصيلوالتف

دلة العلميـة احلسـية يف الوصـول اىل فنحن ال نملك األكتاب اكرب منه 
 العقـلدراك اامكانيـة  تتجاوزوالتي قد  والتفاصيل بعد املوت قائقاحل
الغيب هـو الوسـيلة بيامن اإلاهللا بلباسه الدنيوي ولذا قد جعل  وهو هلا

كام  عجز العقول عن ادراكها والوصول اليهاالتي ي موريف األ يف االقناع
مل أ﴿ :قوله تعـاىلمنه يف ول سورة ن منذ أآيات الكثرية يف القراآل ه يفبين
ــنيَ  * تَّقِ  لِّلْمُ ــدً ــبَ فِيــهِ هُ يْ لِــكَ الْكِتَــابُ الَ رَ يْــبِ *ذَ نُــونَ بِالْغَ مِ ؤْ ينَ يُ الَّــذِ

قُونَ  نفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ الةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ ـا  *وَ مَ لَ إِلَيْكَ وَ نُونَ بِامَ أُنزِ مِ ؤْ ينَ يُ والَّذِ
مْ يُوقِنُونَ  ةِ هُ رَ بِاآلخِ بْلِكَ وَ ن قَ لَ مِ ن  *أُنزِ  مِّ دً ىلَ هُ لَئِكَ عَ لَئِكَ أُوْ أُوْ ِمْ وَ هبِّ رَّ
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 ٥٢٣ .............................................................................. القدوة األئمة
مُ املُ  ونَ هُ لِحُ  IQH﴾فْ

 كتابـه بيّنـه اهللا يف مـامـن خـالل  الّ إالغيبية مور ملعرفة األُ  ال وسيلةف
حـاديثهم الصـحيحة وليسـت أوضـححه حجـج اهللا يف الكريم او ما أ

كـان ولـذا  ،سـامئهمأصـلها وحتمـل فة عـن أاملحرّ  وأ عليهم املكذوبة
 نقـال عـن حوال حجـج اهللا بعـد مـوهتمعن أ عرض الروايات املاضية

كـام  ،املشهود له بالدين والفكر باعتباره من العلامء الكبار الشيخ املفيد
، ومـع القريبني من عرص صدور الروايات عن املعصـومنيانه كان من 

 ،اليه الدليل والعقل ساقهحجة قطعية وانام هو ما  يعترب كالمه الف ذلك
وبـنفس يـه خـر مقابلـة لرأأفيام لوكانـت اراء وهو قابل لإلختالف 

وهو ما يعني الرفض لالرهـاب الفكـري  ،املستو من الدليل واملنطق
اراد مـن عـىل  ان يفرضـه و العلـمأالذي يريد بعض املتلبسني بالـدين 

ف والتقاليد املوروثة لعرل ةفالبحث يف هذه املواضيع سيام اذا كانت خمال
   .و العقلأ للدينخمالفته بعضها جليا يف  يبدووالتي 

 

اىل اقامـة  الغيبة حيتـاج مورواخلالصة ان كل ما يدعيه االنسان يف األ
 واال فانـه يمثـل تصـورات شخصـية ال الثباته الدليل املوضوعي عليه

بعـد املـوت يف  ئمـةومن ذلك احلديث عـن احـوال األ ،قيمة علمية هلا
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 مـوهتممور الدنيوية بعـد يف األ املبارش لهمتدخو سالمهم او أكالمهم 
عـامل الـدنيا  ناذ ان املـوت يعنـي اخلـروج مـة خـراىل عامل اآل وانتقاهلم
سنن اهللا التي اجراها عىل  والتي هي هاة وقوانينخرمل اآلااىل ع اوقوانينه

نَّـ﴿ ه اخلاصة بهذ لكل عامل سننإالعوامل املختلفة  ن  ةَ اهللاِسُ لَتْ مِ دْ خَ الَّتِي قَ
بْلُ  نَّةِ اهللاِ قَ ِدَ لِسُ لَن جتَ يالً  وَ بْدِ   .IQH﴾تَ
يشء من عامل الروح وتفصيالته نسوق اليه نبذة ولكي يعلم القاريء  

قليلة من االحاديث املتعلقة هبذا املوضوع ليعلم ان الكالم الينبغـي ان 
ل عليه. دون دليل معتربمن يصدر جزافا او    يعوّ

 ثـالث عـىل النـاس وجـلّ  عـزّ  اهللا خلـق قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أمري املؤمنني 
 الكتـاب يف وجـل عـز اهللا قـول وذلـك ،منازل  ثالث وأنزهلم طبقات

  أمـر من ذكره ما فأما ،والسابقون ،املشأمة وأصحاب ،امليمنة أصحاب
 مخسـة فـيهم اهللا جعـل ،مرسـلني وغري مرسلون أنبياء فإهنم السابقني

 ،الشــهوة وروح ،القــوة وروح، األيــامن وروح ،القــدس روح ،أرواح
 وهبـا مرسـلني وغـري مرسلني أنبياء بعثوا القدس فربوح ،البدن وروح

 وبـروح ،شيئا به ركواـيش ومل اهللا عبدوا األيامن وبروح ،األشياء موالِ عَ 
 لذيـذ أصابوا الشهوة وبروح ،معاشهم وعاجلوا عدوهم جاهدوا القوة
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 ،ودرجـوا دبوا البدن وبروح ،النساء شباب من احلالل ونكحوا الطعام

ـنْ ﴿تعاىل  اهللا قال :قال ثم مْ مَ ـنْهُ ىلَ بَعْـضٍ مِ مْ عَ هُ نَا بَعْضَ لْ لُ فَضَّ سُ تِلْكَ الرُّ
مَ الْبَيِّنَاتِ وَ  يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ يْنَا عِ آتَ اتٍ وَ جَ رَ مْ دَ هُ عَ بَعْضَ فَ رَ لَّمَ اهللاَُّ وَ وحِ كَ اهُ بِرُ نَ دْ أَيَّ

سِ  دُ مْ ﴿ ي مجاعـة الرسـل)أ( مجـاعتهم يف قال ثم ،IQH﴾الْقُ هُ ـدَ أَيَّ وحٍ وَ رُ بـِ
نْهُ   هلـم مغفور فهؤالء سواهم من عىل ففضلهم هبا أكرمهم يقول IRH﴾مِ

 .ذنوهبم عن مصفوح
 

 اهللا جعـل ،بأعيـاهنم حقـا املؤمنون وهم ،ميمنةـال أصحاب ذكر ثم
 وروح الشــهوة وروح القــوة وروح األيــامن روح ،أرواح أربعــة فــيهم
 عليـه يـأيت حتـى األربعـة األرواح هذه يستكمل العبد يزال فال ،البدن

 .حاالت
 

 ؟احلاالت هذه ما املؤمنني أمري يا الرجل فقال
 

لِ ﴿ وجلّ  عزّ  اهللا قال كام فهو ،اوهلن أما فقال ذَ دُّ إِىلَ أَرْ ـرَ نْ يُ مْ مَ نْكُ مِ وَ
يْ ال رِ لِكَ مُ يْئاً  الْعُ لْمٍ شَ دَ عِ عْ لَمَ بَ عْ  األرواح مجيـع منـه ينتقص فهذا ISH﴾يَ

 ،العمـر أرذل إىل رده بـه الفاعـل ألن ،اهللا ديـن من خيرج بالذي وليس
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 وال بالنهـار وال بالليل التهجد يستطيع وال وقتا للصلوة يعرف ال فهو
 يرضـه وليس األيامن روح من نقصان فهذا ،الناس مع الصف يف القيام
 .شيئا

 

 وال عـدوه جهـاد يسـتطيع فـال القـوة، روح منـه ينتقص من ومنهم
 .املعيشة طلب يستطيع

 

مل  آدم بنـات أصـبح به مرت فلو الشهوة روح منه ينتقص من ومنهم
 (اي مل يقم ملراودهتا).يقم ومل (اي اليشتاق هلا)إليها حين

 

 ،املوت ملك يأتيه حتى ويدرج يدب فهو فيه لبدناروح  وتبقى
 

ي ليس فيها سـوء أ( خري ي حالة تناقص االرواح منه)أ( احلال فهذا
احلـاالت × .[ثم ذكـربه الفاعل هو وجل عز اهللا نأل العاقبة لالنسان)

 خر التي تايت عىل املؤمن قائال:]األ
 

 روح فيشجعه ،باخلطيئة مفيهّ  ،وشبابه قوته يف حاالت عليه تأيت وقد
 يف توقعـه حتـى ،البـدن روح ويقـوده ،الشـهوة روح لـه ويزين ،القوة

اي انفصـل عنـه او (منـه وتفىص االيامن من نقص مسها ال فإذا اخلطيئة
 اهللا تـاب تـاب فـإذا يتـوب، حتـى فيه يعود فليس) فارقه روح االيامن 

 .جهنم نار اهللا أدخله عاد وإن ،عليه



 ٥٢٧ .............................................................................. القدوة األئمة
 :عزوجـل اهللا يقـول والنصـار اليهـود فهـم املشأمة أصحاب فأما

امَ ﴿ هُ كَ ونَ فُ رِ عْ مُ الكِتَابَ يَ يْنَاهُ ينَ آتَ مْ الَّذِ هُ نَاءَ بْ فُونَ أَ رِ عْ  حممـدا يعرفـون IQH﴾يَ
إِنَّ ﴿ منـازهلم يف هـم أبنـاء يعرفـون كام واالنجيل التوارة يف والوالية وَ

ونَ  علَمُ مْ يَ هُ قَّ وَ ونَ احلَ تُمُ مْ لَيَكْ نْهُ يقاً مِ رِ ـنَ *  فَ ـونَنَّ مِ ـال تَكُ بِّكَ فَ نْ رَ قُّ مِ احلَ
ينَ  ِ رتَ نقصـان  يأ( بـذلك] اهللا[ ابـتالهم عرفـوا ما جحدوا فلام IRH﴾املُمْ

 روح ،أرواح ثالثــة أبــداهنم وأســكن االيــامن روح فســلبهم رواح)األ
إِنْ ﴿: فقـال االنعـام إىل أضـافهم ثم البدن، وروح الشهوة وروح القوة

بِيالً  لُّ سَ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ األَنعَ مْ إِالَّ كَ  القوة، بروح حتمل إنام الدابة نأل ISH﴾هُ
 .ITH»البدن بروح وتسري الشهوة، بروح وتعتلف

 قـد: املحققـني بعـض قـال(وقد علق املجليس عىل ذلك بقوله: فان 
 غـري الكبريعىل مات فإذا عليه، مات ما عىل يبعث إنام االنسان أن ثبت

 فكيـف اخلرف او مايعرف اليوم بمرض الزهـايمر)ب(اي عندما يصاب  معرفة
 عارضـا أمرا معارفه إىل االلتفات عن مانعه كان ملا: قلنا عارفا؟ يبعث

 يف كامنـة كانـت التـي معارفـه له برزت باملوت العارض ذلك الز فلام
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 ليـربز شـئ ذاته يف ليس فانه اصال املعرفة له حتصل مل من بخالف ،ذاته
 . )له

 ×املـؤمنني أمـري موالنـا سـألت قـال أنه زياد بن كميل عن وروي
 وأي كميـل يا قال ،يسـنف تعرفني أن اريد املؤمنني أمري يا فقلت ،عليا

 ؟واحدة نفس إال هي هل موالي يا قلت ؟اعرفك أن تريد األنفس
 ،احليوانيـة واحلسـية ،النباتية النامية ،أربعة هي إنام كميل يا ×:قالف

 قـو مخـس هـذه من واحدة ولكل ،هليةاإل يةوالكلّ  ،القدسية والناطقة
 مخس هلاي النفس التي تشابه النبات يف نموه) أ( النباتية فالنامية ،وخاصيتان

الزيـادة خاصـيتان وهلا ،ومربية ودافعة وهاضمة وجاذبة ماسكة ،قو 
 .الكبد من وانبعاثها ،والنقصان

 مخـس هلـا (اي النفس التي تشابه احليوان يف احاسيسه) احليوانية واحلسية 
ــو ــمع ،ق ــ س ــم رـوبص ــس وذوق وش ــا ،ومل ــيتان وهل ــا خاص  الرض

 .القلب من وانبعاثها ،والغضب
(اي النفس االنسانية الناطقة والتي ميزهـا اهللا عـىل بقيـة  القدسية والناطقة 

 هلـا ولـيس ،وحلـم نباهـة وعلـم وذكـر فكر ،قو مخس هلا خملوقاته)،
 وهلـا (اي نفـوس املالئكـة) كيـةلَ املَ  بالنفوس األشياء أشبه وهي ،انبعاث

  .واحلكمة النزاهة ،خاصيتان



 ٥٢٩ .............................................................................. القدوة األئمة
(اي  فنـاء يف بقـاء ،قـو مخس هلا ي النفس اجلامعة)،أ( هليةاإل يةوالكلّ 

ي اهنـا أ( شـقاء يف ونعيم اهنا باقية ملدة من الزمن ثم تفنى بعد النفخة االوىل)،
خر املتضادة املشار اليها يف تتمـة وماورد من الصفات األ قابلة للنعيم والشقاء،

 خاصـيتان وهلـا ،بـالء يف وصـرب ،غنـاء يف وفقر ،ذل يف وعز احلديث)،
 اهللا قـال تعـود وإليـه اهللا مـن مبـدؤها التي هي وهذه ،والتسليم الرضا
ي﴿ تعاىل وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ فَ نَ سُ ال﴿ تعاىل وقال IQH﴾وَ ا النَّفْ تُهَ يَّ ا أَ ئِنَّةُ ـيَ طْمَ  مُ

يَّةً *  رضِ يَةً مَ اضِ بِّكِ رَ عِي إِىلَ رَ جِ ، وسط والعقل IRH﴾ارْ  يقـول لكـيال الكلّ
   .ISH»معقول بقياس إالّ  رّ ـالشّ  و اخلري من شيئا أحدكم
 :قال العلوي العامل عن سئل عندما× املؤمنني أمريوعن 

ة مـن عاليـة املـواد، عـن عارية صور«  هلـا جتـىلّ  االسـتعداد، و القـوّ
تهـا يف وألقـى فـتألألت، طالعهـا و فأرشقت  عنهـا فـأظهر مثالـه هويّ

يها إن ناطقة نفس ذا اإلنسان خلق و أفعاله،  فقـد العقـل و بـالعلم زكّ
 األضـداد فارقـت و مزاجهـا اعتدل إذا و عللها، أوائل جواهر شاهبت

 .ITH»الشداد السبع هبا شارك فقد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٢٩احلجر:  )١(

 . ٢٨ـ  ٢٧ ) الفجر:٢(

 .٣٤، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٦تصنيف هنج البالغة:  ،١٥٩مستدرك الوسائل:  )٣(
 . الكلمة التاسعة عرش قرة العيون للفيض الكاشاين:) ٤(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٣٠

 يف كجـوهرة وبدنـه املـؤمن روح مثـل قـال:×  الصادق االمام عن
 إن وقال ،به يعبأ ومل الصندوق طرح منه اجلوهرة خرجتأ إذا صندوق
   .IQH»به حميطة للبدن كللكال هي إنام داخلهت وال البدن متازج ال األرواح

 جسـم وهـي ،خفـة وال بثقل توصف ال الروح قال:× الصادق عن
 فيـه نفخـت فـإذا ،IRHالزق يف الريح بمنزلة فهي ،كثيفا قالبا البس رقيق
 ،خروجهـا ينقصه وال ،ولوجها الزق وزن يف يزيد فال ،منها الزق إمتأل

  .وزن وال ثقل هلا ليس الروح وكذلك
ينَ ﴿ يـةمعنـى اآل أما جاء يف تفسري الطباطبائي حول ـبَنَّ الَّـذِ سَ ْ ال حتَ وَ

قُونَ  رزَ ِمْ يُ هبِّ نْدَ رَ اتاً بَلْ أَحيَاءٌ عِ وَ بِيلِ اهللاِ أَمْ تِلُوا يفِ سَ يـات وبعـض اآل ISH﴾قُ
  :ITHكام ييل خر التي تتعلق بالروح فنوردها باختصاراأل

 التقديريـة، ولـيس احلقيقية احلياةهو  قةبالسا اآلية يف باحلياة املرادان 
 نيلمـؤمنل وهـي السـعادة، حيـاة هـو املراد بتعبري احلياة يف القران وان 

ــة ــام خاص ــه ك ــ﴿: يف قول ةَ لَ ــرَ ارَ اآلخِ ــدَّ إِنَّ ال ــانُوا ـوَ ــوْ كَ انُ لَ ــوَ يَ يَ احلَ هِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٤٦٣ الدرجات: ، بصائر٥٨/٤٠ البحار:) ١(
 ي كريه وما ينفخ فيه. أزق احلداد: ) ٢(
 . ١٦٩ آل عمران: )٣(

سـلوب التعبـري لتسـيهل وتوضـيح العبـارات أتفسري امليزان مع يشء مـن الترصـف يف ) ٤(
  ئ.فهمها عىل القارالتي يصعب واملصطلحات الصعبة 



 ٥٣١ .............................................................................. القدوة األئمة
ــونَ  علَمُ ــة،  IQH﴾يَ ــاة احلق ــاماي احلي ــوا مل وإن ــك  يعلم ــهم ألنذل  حواس
عـدم و ،)الدنيوية ي احلياةأ( املادة يف احلياة صائصخ إدراك عىل مقصورة

 الفنـاء وبـني املـوت بني يفرقوا مل يدركوه ملفحني  معرفتهم ملا وراءها،
لَكِنْ الَ ﴿ اآلية، يف قال فلذلك فناء، فتومهوه ونَ بَلْ أَحيَاءٌ وَ رُ عُ  أي IRH﴾ تَشْ

ـالَّ لَـوْ ﴿ األخـر يةآ يف عن ذلك  قال كام بحواسكم، تشعرون هبا ال كَ
مَ الْيَقِنيِ  لْ ونَ عِ لَمُ عْ ـيمَ *  تَ حِ نَّ اجلَ وُ َ ي ليس لكم العلم اليقيني بـام أ ISH﴾لَرتَ

الَ ﴿ اآلية معنىف نتم فيه من االدراك الدنيوي.أ قُولُـوا لـِوَ تَـلُ يفِ ـ تَ قْ نْ يُ مَ
اتٌ  وَ بِيلِ اهللاِ أَمْ  يفيـده كـام ،الـبطالن و الفناء فيهم تعتقدوا ال اي ،ITH﴾سَ

 حواسـكم ولكن أحياء هم بل احلياة، مع مقابلته يف عندكم املوت لفظ
  .به تشعر ال و ذلك تنال ال

 أو مجيعـا أهنـم مـع املـؤمنني عـىل القـول هـذا إلقاءان القصد من و
 إليقـاظهم هـو إنـام املـوت بعـد اإلنسـان حيـاة ببقـاء عاملون أكثرهم

ــيههم ــام وتنب ــو ب ــوم ه ــدهم معل ــعل عن ــرج رف ــن احل ــدورهم ع  ص
 ال فإنـه القتـل، مصـيبة أصـابتهم إذا قلوهبم عن القلق و واالضطراب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .٦٤ سورة العنكبوت: )١(
 . ١٥٤البقرة:  )٢(

 . ٦ـ  ٥ التكاثر: )٣(

 . ١٥٤البقرة:  )٤(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٣٢

 يف قالئـل أيـام يف تـهمفارق إال القتيـل أوليـاء عنـد القتل آثار من يبقى
 احليـاة مـن القتيـل ناله وما سبحانه اهللا مرضاة قبال يف هني وهو ،الدنيا

  .أكرب اهللا من ورضوان املقيمة والنعمة الطيبة
بِّـكَ فَـال ﴿ :تعـاىل قولـه يف  اهللا للنبي خطاب نظري وهذا ـنْ رَ ـقُّ مِ احلَ

ينَ  ِ رتَ نَ املُمْ ونَنَّ مِ  كـالم ولكنه ربه، بآيات املوقنني أول ملسو هيلع هللا ىلص أنه مع IQH﴾تَكُ
 نفساين خطور أي يقبل ال بحيث ،وظهوره املطلب وضوح عن به كني

 .من التصورات خلالفه
نُوبِنَا ﴿ ويف قوله تعاىل ذُ نَـا بـِ فْ َ اعرتَ ِ فَ نَتَنيْ أَحيَيْتَنَا اثْ ِ وَ نَتَنيْ تَّنَا اثْ نَا أَمَ بَّ الُوا رَ قَ

بِيلٍ  نْ سَ وجٍ مِ رُ لْ إِىلَ خُ هَ  إماتتـان، فهنـاك  دليل عىل وجود الـربزخ IRH﴾فَ
هنـاك  فيكـون الـربزخ، وجود بإثبات إال املعنى ستقيمي الو وإحيائان،

، باالضـافة اىل املـوت القيامـة يـوم يف وإحياء ،الربزخ يف وإحياء إماتة
 الـدنيا يف( اإلحيـائنياملقصود هـو  كان ولو ،االول بعد احلياة يف الدنيا

فقط ولو يكـن هنـاك  لكان هناك موت واحد، وهو يف الدنيا ة)واآلخر
  ية.موتان كام بينت اآل

ـاهُ اهللاُ ﴿ :تعـاىل قولـهالتي تدل عىل وجـود الـربزخ  اآليات ومن قَ وَ فَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ١٤٧ البقرة: )١(

 . ١١ غافر: )٢(



 ٥٣٣ .............................................................................. القدوة األئمة
ابِ  ذَ وءُ العَ ونَ سُ اقَ بِآلِ فِرعَ حَ وا وَ رُ كَ ا مَ يِّئَاتِ مَ ـا *  سَ يْهَ لَ ـونَ عَ ضُ النَّارُ يُعرَ

ابِ  ذَ دَّ العَ ونَ أَشَ لُوا آلَ فِرعَ ةُ أَدخِ اعَ قُومُ السَّ مَ تَ وْ يَ يّاً وَ شِ عَ اً وَ وّ دُ  من إذ ،IQH﴾غُ
لـيس كأيـام  فاليوم هنـاك يشـع وال فيه بكرة ال القيامة يوم أن املعلوم

  هو االنتقال اىل حياة الربزخ ملن مات يف الدنيا. يةفاملراد باآل .الدنيا
 بمعنـى الـنفس، جترد هي و أخر حقيقة السابقة يةويستفاد من اآل

 الرتكيبـات وسـائر البـدن حكـم غـري وحكمها البدن وراء أمرا كوهنا
 وســائر واإلرادة بالشــعور هرتــدبّ  بالبــدن احتــاد نحــو هلــاو اجلســمية،

  .اإلدراكية الصفات
 اإلنسـاين الوجـود أن يـتجىل الـذكر السابقة اآليات يف التدبر عندو

 بفنائـه، يفنـى وال البدن، بموت االنسان يموت الف ،فقط بالبدن ليس
 عـيش يف امـا ،البدن فناء بعد يبقى بل أجزائه، تبدد و تركيبه وانحالل

 شـقاءه وا سـعادته وأن ألـيم، وعـذاب الزم شـقاء يف أو دائـم، هنيء
  اجلسامنية باجلهات وليس السابقة يف الدنيا أعامله و ملكاته بسنخ مرتبط

 تغـاير أحكـام أهنا وواضح الرشيفة، اآليات هذه تعطيها معان فهذه
 مجيـع مـن الدنيويـة املاديـة اخلـواص مـع وتتنـاىف اجلسامنية، األحكام
 .البدن غري اإلنسانية فالنفس جهاهتا،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ٤٦ـ  ٤٥ غافر: )١(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٣٤

ـنيَ ﴿: تعاىل قوله اآليات منعىل الربزخ  يدل ومما سَ حِ ىفَّ األَنفُ تَوَ اهللاُ يَ
ـ ي قَضَ ـكُ الَّتـِ سِ يُمْ ا فَ هَ نَامِ ُتْ يفِ مَ ْ متَ الَّتِي ملَ ا وَ َ هتِ وْ ـلُ ـمَ يُرسِ تَ وَ ـا املَـوْ يْهَ لَ ى عَ

  ومـا وكاملـه، بتاممـه احلـق أخـذ هـو واالستيفاء والتويف ،IQH﴾األُخرَ
 بـني املغايرة يف ظاهر واإلرسال واإلمساك األخذ من اآلية عليه تشتمل
، الن البدن ثابت عند النوم والروح هي التي تنتقـل مـن والبدن النفس

  عامل الدنيا ثم تعود اليه بارادة اهللا اذنه.
نَا يفِ ﴿ :تعاىل قوله اآليات ومن لْ لَ ا ضَ إِذَ الُوا أَ قَ لْـقٍ وَ ـي خَ ا لَفِ إِنَّ ضِ أَ َرْ األْ

ونَ  افِرُ ِمْ كَ هبِّ اءِ رَ مْ بِلِقَ يدٍ بَلْ هُ دِ ـلَ *  جَ كِّ ي وُ تِ الَّـذِ لَـكُ املَـوْ مْ مَ اكُ فَّ تَوَ لْ يَ قُ
عُونَ  جَ مْ تُرْ بِّكُ مَّ إِىلَ رَ مْ ثُ  شـبهات مـن شـبهة سبحانه ذكرحيث  ،IRH﴾بِكُ

 تركيـب وانحـالل وتامل بعدنا أن قوهلم: وهو للمعاد، املنكرين الكفار
يف  تتبـدل، وصـورنا ،تتبـدد وأجزاؤنـا ،تتفـرق أعضـاؤنافان  نا،أبدان

 فكيـف ، وال يمكن العثـور علينـا وال التعـرف علينـا  األرض اجزاء
   جديد؟ خلق يف ثانيا نقع أن يمكن

تِ ﴿: بقوله عن ذلك اجلواب فعلّم سبحانه نبيه لَكُ املَـوْ مْ مَ اكُ فَّ تَوَ لْ يَ قُ
ي  مْ الَّذِ لَ بِكُ كِّ  و يتوفـاكم هـو بكـم موكال ملكا هناك أن بمعنى ،ISH﴾وُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .  ٤٢الزمر:  )١(

  .١١ـ  ١٠سورة السجدة:  )٢(
 . ١١السجدة:  )٣(



 ٥٣٥ .............................................................................. القدوة األئمة
او  تضـل ومـا وحفاظتـه، قبضته يف وأنتم تضلوا يدعكم وال يأخذكم،

 عليهـا املـدلول هي التي نفوسكم ال أبدانكم يه إنام األرض يف تضيع
 .يتوفاكم فإنه كم بلفظ

ـنْ ﴿: تعاىل قوله كذلك اآليات ومن خَ فِيـهِ مِ فَ نَ ـهِ وَ وحِ  ولـه:قو IQH﴾رُ
يبِّ ﴿ ـرِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ وحِ قُ نِ الرُّ أَلونَكَ عَ سْ يَ  مـن الـروح أن فأفـاد IRH﴾وَ

ـيْئاً أَنْ ﴿: تعـاىل قولـه يف األمر عرف ثم أمره، سنخ ادَ شَ ا أَرَ هُ إِذَ ـرُ ـامَ أَمْ إِنَّ
ــونُ  يَكُ ـنْ فَ ـولَ لَــهُ كُ قُ ــوتُ *  يَ لَكُ هِ مَ ي بِيَـدِ انَ الَّــذِ ـبْحَ سُ إِلَيْــهِ  فَ ءٍ وَ ْ ـلِّ يشَ كُ

عُونَ  جَ  عـرف ثـم ،كـن كلمة وأهنا امللكوت، من الروح أن فأفاد ISH﴾تُرْ
ـحٍ ﴿: بقولـه آخـر بوصـف بتوصـيفه األمر لَمْ ةٌ كَ ـدَ احِ ـا إِالَّ وَ نَ رُ ـا أَمْ مَ وَ

 ِ  الذي األمر أن معنى يعطي ،بالبرص كلمح :بقوله والتعبري ،ITH﴾بِالبَرصَ
ي يوجـد دفعـة أ( ولـيس تـدرجيي الوجود دفعي موجود ،كن كلمة هو

 و مكان، أو بزمان تقييد وأرشط  غري من يوجد فهو ،يشء) واحدة من ال
 فـإن مـادي وال جسـامين غري يشء ،الروح ومنه ،األمر أن يتبني هنا من

 الوجـود، تدرجييـة أهنا العامة أحكامها من اجلسامنية املادية املوجودات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 .٩ سورة السجدة: )١(
 .٨٥االرساء:  )٢(
 . ٨٣ـ  ٨٢سورة يس:  )٣(
  .٥٠سورة القمر: )٤(



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٣٦

 جسـامنية، بامديـة ليسـت لإلنسان التي فالروح املكان، و بالزمان مقيدة
  بالبدن. تعلق هلا كان وإن

ـا ﴿ :تعاىل كام يف قولهالتعلق، هذا كيفية عن تكشف آيات وهناك نْهَ مِ
مْ  نَاكُ قْ لَ ـارِ ﴿: تعاىل يف قولهو IQH﴾خَ خَّ الْفَ الٍ كَ لْصَ نْ صَ انَ مِ نْسَ ِ لَقَ األْ  IRH﴾خَ

لْقَ ﴿ تعاىل وقال أَ خَ دَ بَ نْ طِنيٍ وَ انِ مِ نسَ ـنْ *  األِ ـاللَةٍ مِ نْ سُ هُ مِ لَ لَ نَسْ عَ ثُمَّ جَ
نيٍ  هِ اءٍ مَ لَقَد﴿ :تعاىل و سبحانه قال ثم ،ISH﴾مَ نَا اإلِ  وَ قْ لَ ـاللَةٍ خَ نْ سُ انَ مِ نسَ
نْ طِنيٍ  كِنيٍ *  مِ ارٍ مَ رَ ةً يفِ قَ نَاهُ نُطْفَ لْ عَ ـةً *  ثُمَّ جَ قَ لَ ةَ عَ نَا النُّطْفَ قْ لَ نَـا ثُمَّ خَ قْ لَ فَخَ

ا العِظَامَ لَ  نَ وْ سَ كَ ظَاماً فَ ةَ عِ غَ نَا املُضْ قْ لَ ةً فَخَ غَ ضْ ةَ مُ قَ لَ قـاً ـالْعَ لْ اهُ خَ ـأْنَ مَّ أَنْشَ حامً ثُ
ـالِقِنيَ  نُ اخلَ سَ كَ اهللاُ أَحْ تَبَارَ رَ فَ  جسـام إال يكـن مل اإلنسان أن فأفاد ،ITH﴾آخَ

 سـماجل هـذامـن  اهللا أنشـأ ثـم متبدلة، خمتلفة صور عليه يتوارد طبيعيا
 الشـعور مـن أفعـاال يفعـل وإرادة، شـعور ذا آخر خلقا امداخل امداجل

 بالنقـل العامل أمور يف والتدبري األكوان، يف الترصفو والفكر ،واإلرادة
ــديل ــل والتب ــري إىل والتحوي ــك غ ــا ذل ــدر ال مم ــن يص ــام ع  األجس

 موضـوعها وال جسـامنية، هـي الـروح فـال ،املادية فقـط واجلسامنيات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ٥٥سورة طه: )١(
 .١٤ سورة الرمحن: )٢(
 . ٨ـ  ٧سورة السجدة:  )٣(
 . ١٤ـ  ١٢سورة املؤمنون:  )٤(
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 .هلا الفاعل

 هـو و - إنشـائها إىل أمـره ينتهـي الـذي اجلسم إىل بالنسبة فالنفس
 مـن والضوء ،الشجرة من الثمرة بمنزلة - النفس منه تنشأ الذي البدن

 بـاملوت ثم ،ءً ابتدا بالبدن تعلقها كيفية يتضح وهبذا ي الزيت)أ( الدهن
 باإلنشـاء متتـاز ثم البدن، عني وجودها أول يف الروحف  العلقة، تنقطع

 املـذكورة ريفةـالشـ اآليـات تفيده ما فهذا ،بالكلية عنه تستقل ثم منه،
 .بظهورها

 عليهـا يعثـر والتلويح، باإليامء احلقيقة هذه تفيد كثرية آيات وهناك 
  .اهلادي واهللا البصري، املتدبر

الـربزخ التـي تنتقـل اليـه  هذه بعض املعلومـات اليسـرية عـن عـامل
املوت والتي هي يف اجتاه واحد لعدم تشتيت فكر القاريء رواح بعد األ

هـل البيـت أحاديث عن تكون األ وقد كان القصد منها كام تقدم ان ال
وانـام تكـون مبنيـة  روايات الضعيفة او املدسوسةلحالم وامبنية عىل األ

 العناوين واملسميات الشكلية. عىل العلم والتحقيق بغض النظر عن
 

 + + + 
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وهو  ،وان العقل هو رشع ثاين ،اكمل االديان هو نحن نقول ان ديننا

 االحكـامإىل  للوصـول الفقيه ليهاإالتي يرجع  اصول الدين ضمنمن 
ولـيس هـو  والطقـوس، يعتمد عـىل اخلرافـات ديننا الان والشـرعية، 

 رضـاءاتباعهـا لعجزهـا عـن اِ  هجرها بعـضاملحرفة التي  دياناتكال
ان يكـون  ما يستلزم املدعيات، وهذامن هذه  وما شابه ،العقل واملنطق

 ر والزمـانـلعصـا طق الذي يتناسب معنطرح التشيع ضمن العقل وامل
وجيـوب  والبحـر الذي ينفذ يف اعامق االرض املعارص والتقدم العلمي

الذي يشمل ارجاء الفضاء عابرا جمموعتنا الشمسية وجمرتنا اىل الفضاء 
ومليـارات الكواكـب ملاليـني املجـرات املـذهل اخللـق االهلـي  بدائع

ويف كل يوم يكتشف العلم عن حقائق علمية جديـدة تـذهل  والنجوم 
الـذي لـيس  العقول وحتري االلباب وتكشف عن عظمة اخلالق العظيم

  .كمثله يشء
ال ينبغي ان يبقى يف نفس الشيعي أو يف عقله سؤال ال يسـتطيع لذا و

 رفضتـ ان جيد له جوابا منطقيا شافيا يتناسب مع العرص والزمـان وان



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٤٠

 التي تتعارض مـع العقـل واملنطـقأو  العاجزةأو  جوبة الناقصةاأل كلّ 
  .معنى وال قيمة له لسابق يكون الواال فان  ادعائنا ا

ان يكـون بمسـتو  ء واملحققـني واملـؤلفني فقهـاالو ءعلامالان عىل 
ـيلبي حاجـات األ حثا وحتقيقا وطرحا عرصياب التحديات املعارصة ة مّ

عموما والشباب خاصة الذين يشكلون دعائم املستقبل وقوته الفاعلة، 
مـن دون دليـل كتقاليد واعراف موروثة مل يعودوا يقبلوا الدين  والذين

املفاهيم الدينية هي مفاهيم تراثية عرفيـة  بعض الهنم يعلمون ان نة وبيّ 
الرجـال يف املجـالس  افـواه القصص الرتاثية ومن منقد تناقلها الناس 

 اخلطباء عىل املنابر والذين تتفاوت مستوياهتم بني العلامء االجالء ومن
وهـم اليملـك مـن ،وبني من تلبس بلباسـهم  ،واملعرفة من اهل العلم

االشادة بمناقب اهل البيت الصـحيح منهـا و الصوت احلسن االالعلم 
تسـطيح العقـول  تكون مـن ثمراتـهوالذي  ،املفرت عليهمووالسقيم 

، وان يكـون ن ان يكون غبيا ليكون مؤمنـاتديوكأن قدر امل ،وتسخيفها
جـب عليـه التصـديق في ،البيـت الهـلاليـا ومليكـون  حجرا اليعقل

والقضـايا التـي  اخلرافات والرتهـات بكل ما بطرح عليه منوالتسليم 
غالبـا مـا تكـون مسـترتة حتـت  هذه االدعائات فانولالسف  التعقل،

شـاهري العلـامء ملاو منسـوبة وهـم بـراء منهـا، غطاء اهل البيـت زورا 
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 .او موضوعية ال يكون هلا أي حقيقة علمية التيو ،والفضالء

ء ملثـل بعض العلـامء االجـالمجل مانقل من شجب واستنكار ومن أ
رمحه اهللا واعىل مقامـه عنـدما  قصة الشيخ االنصاري هيقاويل هذه األ

 صـالة الصـبح يف حـرم ليصيلّ  بيه الذي يقوم بخدمتهمع احد حم ذهب
فوصـل اىل هنـاك قبـل االذان وكانـت البـاب مقفلـة  ،×أمري املؤمنني

ه:مل ال تفتح الباب وانت فقال له خادمفجلس قبالة الباب ينتظر فتحها،
فقد نقـل عـن العلـامء  ،وقد اتاك اهللا من العلم والتقوالعظمى  اهللا آية

فـتح وتافـتح القفـل يضعون ايدهيم عىل القفـل في اهنم كانوالسابقني أ
فتبسم الشـيخ اجلليـل وقـال لـه ان شـاء اهللا بعـد ان  كرامة هلم!الباب 

   .!اموت ينقل الناس عني كذلك
يتحـدث عنهـا خـادم  فكم يف كتبنا من امثال هـذه الكرامـات التـي

والتي اصبحت حقائق التقبل النقاش وخاصة اذا كانت  الشيخ اجلليل
 ه جَ رَ ل اهللا فَ املنتظر عجّ  املهديمام زماننا با وباخلصوص ئمةباأل تتعلق

 االخبار والقصص وتتناقلها كتب الدعاء تنترش هذه واملشكلة حينام
 عـىل سـامعها لديني ابناء املجتمع ايعتاد و العرفانية واملعاجز والقصص

مهـام بلغـت  ومرفوضـاغريبا ومسـتهجنا  املخالف الرأي عندها فيبدو
قـد و ،غري مرحب بـهتقدير يكون حديثا قل ااو عىل  ،واقعيته وصحته
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 هل البيت! وجتاوزه عىل أ بالتشكيك يف افكاره ودوافعه قائله يدان
رصخة من القلب لكـل مـن توجيه املقصود من هذا احلديث هو  ان

 يف ان الينحرف عـن الـدين وال منهالشباب خاصة املجتمع وهيمه امر 
فواه يبادروا اىل تكميم اال هيجرتعاليمه ومعتقداته ولذا فان عليهم ان ال

الشــباب التــي ختطــر عــىل عقــول ومنــع االستفســارات والتســائالت 
مة الفكـر والناس عامة، واال ستكون كل االدعائات السابقة مـن سـال

 فـردسـوف يسـري كـل و القيمة هلا عنـد النـاس الشيعي هي ادعائات
 .بطريقته اخلاصة عند عدم حتصيل االجابة الصحيحة

بني االمام جعفر بـن حممـد التي دارت رائعة الناظرة املولعل يف هذه 
 وبني احد كبار املشككني بالدين او ما يصطلح عليـه اليـوم ×الصادق

 امــلعمــا يعطــي الــدرس والنمــوذج يف الت العلامنيــنيبكبــار فالســفة 
العقالئي واملوضوعي مع السائلني والباحثني عن احلقيقة خاصـة، كـام 

صدره مد علم االمام وحكمته وموضوعيته وسعة  كذلكظهر ت اهنا 
 .تضعيف او توهني او ارهاب فكري للسائليف اجاباته من دون  

 نوره؟ يذهب اين نطفأا إذا الرساج عن أخربين ك:قال املشكّ 
 .يعود فال يذهب: ×االمام قالف 

 الروح وفارق مات إذا ،ذلك مثل االنسان يكون أن أنكرت فام: قال
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 انطفـأ؟ إذا أبـدا إليه الرساج ضوء يرجع ال كام أبدا إليه يرجع مل البدن

بمعنى ما وجه اعرتاضك اذا كانت حياة االنسان مثـل الضـوء تنطفـا (
عند  ويزول النور ذهبزول كام يويها كل يشء بعدبعد املوت وينتهي 

 طفاء املصباح ؟ان
 قائمة واالجسام IQHكامنة االجسام يف النار إن القياس، تصب مل :قال 

 يقتـبس نـار بيـنهام مـن سطعت باآلخر أحدمها فاذا رضب ،IRHبأعياهنا
 ذاهــب، والضــوء أجســامها يف ثابتــة فالنــار الضــوء، لــه رساج مــنهام

 الـذي رساجـال بمنزلة وليس كثيفا، قالبا لبسأُ  قد رقيق جسم والروح
 فيـه وركـب صـاف مـاء مـن جنينـا الـرحم يف خلق الذي إن ذكرت،
 هو ذلك وغري وعظام وشعر وأسنان وعصب عروق من خمتلفة رضوبا

  .فنائه بعد ويعيده موته بعد حيييه
   الروح؟ فأين: قال
 . البعث وقت إىل البدن مرصع حيث االرض بطن يف: قال
 روحه؟ أين صلب فمن: قال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ولعلـه يف ذلـك يشـري اىل ذرات  للقدرة عىل توليد النور حاملة بطبيعتها االجسام أني أ )١(
ــادم  ــن تص ــد م ــي يتول ــات والت ــات والربوتون ــىل االلكرتون ــه ع ــاين واحتوائ ــم االنس اجلس

 االلكرتونات مع بعضها الطاقة. 
 .آخراي ثابتة بوجودها واشيائها ال تتحول اىل يشء )٢(
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  .البعث وقت إىل البدن مرصع حيث االرض بطن يف: قال
   روحه؟ أين صلب فمن: قال
  .االرض يودعها حتى قبضها الذي امللك كف يف: قال
   الدم؟ أغري الروح عن فأخربين: قال
 الـدم ومـن الـدم، مـن مادتـه لـك وصـفت ما عىل الروح نعم: قال
 فـإذا الضحك، وكثرة الصوت، وحسن اللون، وصفاء اجلسم، رطوبة

  .البدن الروح فارق الدم مجد
 ووزن؟ وثقل بخفة يوصف فهل: قال

 منهـا الـزق امـتال فيه نفخت إذا IQHالزق يف الريح بمنزلة الروح: قال
 كـذلك منـه، خروجهـا ينقصها وال فيه ولوجها الزق وزن يف يزيد فال

  .والوزن ثقل هلا ليس الروح
   الريح؟ ماجوهر فأخربين: قال
 وبـه هـواء، سـمي سكن فإذا رحيا، سمي حترك إذا هواء الريح: قال

 وجـه عـىل ءيش كـل لفسـد أيـام ثالثة الريح كفت ولو ،IRHالدنيا قوام
 عن الفساد وتدفع تذب املروحة بمنزلة الريح أن وذلك ،ونتن رضاأل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 زق احلداد: اي كريه او ما يفخ فيه ) ١(
 اي انه سبب حلياة االنسان واحليوان ملا فيه من االوكسجني االزم للحياة ) ٢(
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 البـدن نـتن البـدن عـن خـرج إذا الروح بمنزلة فهي تطيبه، و شئ كل

 .اخلالقني أحسن اهللا تبارك وتغري،
 باق؟ هو أم قالبه عن خروجه بعد الروح أفيتالشىٰ : قال

 االشـياء تبطل ذلك فعند الصور، يف ينفخ وقت إىل باق هو بل: قال
 مـدبرها، بـدأها كـام االشياء اعيدت ثم حمسوس، وال فالحس وتفنى
 .النفختني بني وذلك اخللق فيها IQHتسبت سنة أربعامئة وذلك
 فعضـو تفرقـت، قد واالعضاء بىل، قد والبدن بالبعث له وأنى: قال
 صـار قـد وعضـو هوامها، متزقه خرأب وعضو سباعها، يأكلها ببلدة
   حائط؟ الطني مع به بني ترابا

 سـبق كـان مثـال غـري عىل وصوره شئ غري من أنشأه الذي إن: قال
 .بدأه كام يعيده أن قادر إليه

 . ذلك يل أوضح: قال

 وفسـحة، ضـياء يف املحسـن روح ،مكاهنـا يف مقيمة الروح إن: قال
 ومـا ،IRHخلـق منـه ترابـا يصـري والبدن وظلمة، ضيق يف ءامليس وروح
 يف ذلـك كـل ومزقتـه أكلتـه ممـا أجوافهـا من واهلوام السباع به تقذف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  .ي تسكن وال تتحرك لفرتة من الزمنأ) ١(
 .يف املصدر االصيل كام منه خلق )٢(
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 رض،األ ظلـامت يف ذرة مثقـال عنـه يعـزب ال من عند حمفوظ الرتاب
 يف الـذهب بمنزلـة الروحانيني تراب وأن ووزهنا، شياءاأل عدد ويعلم

 فرتبـو النشـور مطـر رضاأل مطـرت البعـث حـني كـان فإذا الرتاب،
 الذهب كمصري البرش تراب فيصري IQHالسقاء خمض متخض ثم االرض

 تـراب فيجتمـع خمـض إذا اللبن من والزبد باملاء، غسل إذا الرتاب من
 بـإذن الصـور فتعـود الـروح، حيث إىل القادر بإذن فينقل IRHقالب كل

 نفسـه مـن ينكـر ال اسـتو قد فإذا فيها، الروح وتلج كهيئتها املصور
 . شيئا

   عراة؟ القيامة يوم حيرشون الناس عن أخربين: قال
   .أكفاهنم يف حيرشون بل: قال
 بليت؟ وقد باالكفان هلم أنى: قال
 .  أكفاهنم جدد أبداهنم أحيا الذي إن: قال
 كفن؟ بال مات فمن: قال
 . عنده من شاء بام عورته اهللا يسرت: قال

 صفوفا؟ فيعرضونأ: الق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 . ي كام حيرك احلليب بقوة ليكون لبناأا، خمض السقاء خمض اليشء: حركه شديد) ١(
  .ىل قالبهإصيل: فيجمع تراب كل قالب يف املصدر األ) ٢(
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 .االرض عرض يف صف ألف ومائة عرشون يومئذ هم نعم: قال
 االعامل؟ توزن ليس أو: قال

 وإنـام عملـوا، ما صفة هي وإنام بأجسام، ليست االعامل إن ال، :قال
 وخفتهـا، ثقلها يعرف وال االشياء عدد جهل من ءاليش وزن إىل حيتاج

 .ءيش عليه خيفى ال اهللا وإن
 .العدل :قال امليزان؟ معنى فام: قال
 ؟)موازينه ثقلت فمن: (كتابه يف معناه فام: قال
 .عمله رجح فمن: قال
 احليـات دون هبا خلقه يعذب أن مقنع النار يف ليس أو فأخربين :قال

 والعقارب؟

 رشيكـه إنـام خلقـه، مـن ليست أهنا زعموا قوما هبا يعذب إنام: قال
 النــار يف واحليــات العقــارب علــيهم تعــاىل اهللا فيســلط خيلقــه، الــذي

  .صنعه يكون أن فجحدوا عليه كانوا ما وبال هبا ليذيقهم
 ثمـرة إىل مـنهم الرجـل يـأيت اجلنـة أهـل إن: قـالوا أيـن فمن: قال

 راجـالس قياس عىل ذلك نعم: قال ؟ كهيئتها عادت أكلها فإذا يتناوهلا،
 الـدنيا امـتالت وقد شئ ضوئه من ينقص فال منه فيقتبس القابس يأيت
 .رسجا منه
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 احلاجة؟ هلم تكون ال أنه وتزعم ويرشبون يأكلون أليسوا: قال
 أجسـادهم مـن خيـرج بـل لـه، الثفـل رقيـق غذاءهم الن بىل: قال

 .بالعرق
 عذراء؟ زوجها أتاها ما كل يف احلوراء تكون فكيف: قال

 جسـمها ختـالط وال عاهـة، تعرتهيـا ال الطيب من خلقت الهنا: قال
 إذ ملتزقـة، فـالرحم حيض، يدنسها وال ،ءيش ثقبها يف جيري وال آفة،

 . جمر االحليل لسو فيه ليس

 وراء مـن سـاقها مـخ زوجهـا ويـر حلـة سبعني تلبس فهي: قال
 مـاء يف القيـت إذا الـدراهم أحدكم ير كام نعم: قال ؟ وبدهنا حللها
 .رمح قيد قدره صاف
 وقد إال أحد منهم وما النعيم من فيها بام اجلنة أهل ينعم فكيف: قال
 يف يشـكوا مل اجلنـة يف افتقدوهم فإذا امه؟ أو محيمه أو أباه أو ابنه افتقد

 يعذب؟ النار يف محيمه أن يعلم من بالنعيم يصنع فام النار، إىل مصريهم
 :بعضـهم وقـال ذكـرهم، ينسـون هنـما :قـالوا العلـم أهل إن :قال

 أصــحاب النــاريف و اجلنـة بــني يكونــوا أن ورجـوا قــدومهم انتظـروا
  .االعراف

 قال: فاخربين عن الشمس اين تغيب؟



 ٥٤٩ ............................................................................... اخلامتة
 الفلـك هبـا دار القبة أسفل انحدرت إذا:قالوا العلامء بعض ان: قال

 فتحـري مطلعهـا موضـع إىل تـنحط أن إىل أبدا صاعدة السامء بطن إىل
 ويتجلـل يوم كل نورها ويسلب بالطلوع، هلا يؤذن حتى الرضا حتت
  .آخر نورا

 العرش؟ أم أكرب فالكريس: قال

 فإنـه، عرشـه خـال الكـريس جوف يف تعاىل اهللا خلقه ءيش كل: قال
والكريس اكرب من كل يشء خلق.(ويف  .الكريس به حييط أن من أعظم

ــة  ــر)أرواي ــم ، خ ــق ث ــريس خل ــاه الك ــاموات فحش  واالرض، الس
 .  IQH»خلق ءيش كل من أكرب والكريس

ويف ختام هذا الفصل والذي هو خامتة الكتاب اقول ان البحث عـن 
، والتأمـل يف تطهـريا الذين اصـطفاهم اهللا وطهـرهم حجج اهللا حقيقة

عظمة شخصياهتم التي جعلها اهللا قدوة للعاملني موضـوع اليوجـد لـه 
 وينبغي ان يتواصل فيه البحث والتاليف ختام،

اسأل اهللا بلطفه وكرمه ان يتقبل هذه البضاعة املزجاة من عبـده وان  
يشمله بعفوه ولطفه ومجيع املؤمنني والصاحلني وال تنسـوين مـن بركـة 

  دعائكم سيام وقد دنا وقت الرحيل والفراق.
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) أدعية تزكيـة الـنفس وتكامـل اإليـامن(ا اجلليّة: الصحيفة السجادية يف معانيه -١
خالقية ألرقى تـراث تربوياً وايضاحاً لبعض املفاهيم العرفانية واألوافياً ويتناول رشحاً 

 لنسخة حمققة ومصححة. ÷دعائي ألهل البيت 
لني:  -٢ ت(أدعية املتوسّ ـل  )أدعية قضاء احلوائج واملهامّ ويشتمل عىل أدعيـة التوسّ

ـل بمنزلـة أنبيـاء اهللا عظم، وأدعية التوسل بحول اهللاباالسم األ ته، وأدعيـة التوسّ  وقوّ
مع نخبة من الصلوات املستحبة يف رفع العرسـ وتيسـري وأدعية اإلضطرار ÷ وحججه 

 األمور ودفع البالء.
جيمع نخبة فريدة من الدعاء  )أدعية األحوال والظروف املختلفة(أنوار الدعاء:  -٣

ــي متــرّ  ــع الظــروف واحلــاالت الت ــة وعــىل اإلنســان يف شــؤ جلمي ــة واألرسي نه الفردي
 واالجتامعية.

يضـم جمموعـة مـن  الذكر واملكارم األخالقية واإليامنيـة)أدعية (عيون الدعاء:  -٤
عة عىل عشوبرتاألدعية ال ة موزّ ملختلـف احلاجـات واملسـائل  ةرين موضـوعاً متنوعــيّ

 احلياتية واألخالقية وااليامنية.
ع واإلـأدعية العرفان والتض(هل البيت: أمناجاة  -٥ حيتـوي عـىل روائـع ) الـتهـبرّ

مـع  من مقام العبودية واالسـتكانة واخلشـوع أدعية أهل البيت يف املناجاة واملخاطبة هللا
ع للمعاين واملفاهيم العرفانية واإل  . سالميةرشحٍ موسّ

يضـم باقـة مـن أدعيـة التمجيـد  )أدعية الذكر والتمجيـد هللا(رياض الداعني:  -٦
وعدد من األدعيـة ÷ والتسبيح والتهليل والتكبري واالستغفار والصالة عىل النبي وآله 

 املختارة مع مقدمة روائية يف فضل وأمهية كل من هذه األذكار.
ويشـتمل عـىل  )بات اليوميـة واالسـبوعيةذكار واملسـتحاألدعية واأل( نور القلوب: -٧



 ٥٥١ ............................................................................... للمؤلف صدر
اعـا الـهـاجـتـحـي يـاألدعية واألذكار الت ي كـل يـوم باالضـافة إىل أدعيـة أوقـات ـي فـدّ

الصالة وتعقيباهتا وكذلك أدعية ليلة ويوم اجلمعـة كـام يضـم نخبـة مـن األدعيـة املختـارة 
وأيـام مـن شـعبان  جلميع املناسبات الدينية اخلاصة مثل ليلة القدر وليلـة النصـف  ةالصاحل

، كـام  تصـلح للـدعاء بشـكل عـام مـع رشح هـادف خمتصــر ملعانيهـا عياد ومـا شـابهاأل
 .ومقاصدها مما جيعلها أدعية تربوية مميّزة

جيمـع خمتلـف ) أدعية األشهر املعظمة رجب وشـعبان ورمضـان(ربيع الدعاء:  -٨
األدعية واملستحبّات يف هـذه األشـهر املباركـة ومناسـباهتا اخلاصـة سـيّام أدعيـة شـهر 

   رمضان وليلة القدر.
مناهل اخلريات: ويشتمل عىل أدعية ذي احلجة وخاصة العشـر األواخر وأدعية  -٩

يف عرفة وأدعية ليلـة عيـد األضـحى ويــوم × ليلة عرفة ويومها وزيارة اإلمام احلسني
املبارك ومستحباته وأدعية عيد الغدير املبـارك ومسـتحباته وزيـارة أمـري عيد األضحى 

 يف الغدير. × املؤمنني
: (كتاب الزيارة بعد أداء العمرة أو احلـج) يضـم وزيارات مكة املكرمةأدعية  -١٠

الكتاب مستحبات وآداب زيارة بيت اهللا احلرام، مـع نخبـة فريـدة متنوعـة مـن أدعيـة 
هال يستفيد منه املتعبد يف الطواف املستحب ويف جلوسه وتعبده الطواف والسعي واإلبت

يف فضاء الكعبة يف األوقات العامة، باإلضافة إىل احتـواء الكتـاب للزيـارات املسـتحبة 
 .للمراقد الرشيفة يف مكة املكرمة

رة:  -١١ ويضـم نخبـة ÷) وأئمـة اهلـدملسو هيلع هللا ىلص (زيارات النبيأدعية وزيارات املدينة املنوّ
يف البقيـع وأهل بيته سيام الصديقة الزهراء وأئمة اهلـد اخلاصة والعامة للنبي من الزيارات 

مع جمموعة من الصلوات واألدعية يف الروضة النبوية الرشيفة واألمـاكن املقدسـة يف مدينـة 
 .عظمةالرسول سيام شهداء أحد ومسجد قبا واملساجد امل

(دليل سـفر ومرشـد سـياحي لكـل شـؤون احلـج)  احلج رحلة اإليامن والعرفان: -١٢



 الزيارة الواعية ....................................................................... ٥٥٢

يتناول الكتاب التعريف باحلج وأهدافه وأعامله ومواقفه باإلضـافة إىل رشح كـل مـا يتعلـق 
باحلج من أمور السفر الصحية واإلجتامعية والتارخيية واجلغرافية، سيام يتعلق بالبيت احلـرام 

 نزل وحتى العودة إليه. واملسجد النبوي، كدليل سياحي ديني منذ اإلنطالق من امل
أدعية مواقف احلجّ املعظّمة: (مرشد ألعامل احلج ورشوطه وأحكامه) ويضـم  -١٣
ومـا يتعلـق  مع رشح ملقاصد احلج ومعانيـه واهدافـهومواقفه العظمة دعية احلج مجيع أ

  .بأعامله من اإلحرام إىل مواقف عرفة واملزدلفة ومنى حتى انتهاء أعامل احلج ومناسكه
ويشتمل عـىل زيـارة مسـتقلّة ) ارات النبي واألئمة املعصومنيـزي(اة: ـفينة النجـس -١٤

كـام يضـم  ،الزيـارات اجلامعـة هلـم كـذلكفرداً فرداً ÷ من النبي واألئمة املعصومني لكلّ 
   دعيتها املختارة.أباالضافة إىل مقدمات الزيارة و ×مام الزمانإنخبة من أدعية وزيارات 

ويتناول الزيارات العامة  )زيارات العتبات املقدسة يف العراق(: صباح اهلدم -١٥
وسـامراء يف خمتلـف  ةيف النجـف وكـربالء والكاظميـ÷ واخلاصة لألئمة املعصومني 

  املناسبات واألوقات اخلاصة هبم.
أبواب الرمحة: جولة فكرية يف آفاق الدعاء ومنزلته يف اإلسالم ودوره يف بناء الفـرد  -١٦

   جاب.تالصالح، مع عرض لبعض مفاهيم الدعاء ومنها رشائط الدعاء املسواملجتمع 
لنامذج مـن هـذه اإلختالفـات عرض  :والزياراتبحث يف اختالفات األدعية  -١٧

  .والسياسيةسباهبا من الناحية االجتامعية حتليل ألوأشكاهلا، و
يف  معراج الروح: رشح لدعاء استقبال شـهر رمضـان لالمـام زيـن العابـدين -١٨

الصحيفة السجادية ويتناول منهج عمل لشهر رمضان وما بعـده حيـث يمثّـل مدرسـة 
أخالقية عالية ومنظومة من القيم واملفاهيم االسالمية الراقية التي يسـتفاد منهـا يف كـلّ 

 األوقات وليس يف شهر رمضان فقط. 
د ومـا تضـمه مـن مـواراملعـارصة  يـةدعثقافة الدعاء: نقد وحتليـل لكتـب األ -١٩

   .للدعاء ن تكون عليه الثقافة الصحيحةأمع ايضاح ملا ينبغي اإلشكال 


