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 اظترتجم مقدمة
وأفضػ  الالػػوة وأل اليمػعلى سعػ  ملػل  ادل ملػػعن  ،رب العػملدلن هللاحلمػ   ،بسػ ميحرلا نمحرلا هللا

وسعػػ  علػػ   ،وخػػملل اليولِّػػن أق ال ململػػى زلّمػػ  وسعػػ   لػػا النلوػػن النػػملر امل وجػػ وا ا خلػػملر ادليي وػػن
  ،وبع  ،ا نولملء وادل ملعن وممل ململر سع  هن هى ودسمل ب سوهتى إىل اـو ال امل

قلػملـ عملسػملت مػمل ال ػوة  سعلهى الموـ ؿ ال ملوؿا ئمة ا طهملر ممل  با  ممل ابيُِعيَ ممل أشّ  فإف 
ػػػ بػػػ سِّ  مػػػأل مػػػمل ا املداػػػل الاملذبػػػة وال  رػػػملت الوملطعػػػة توملػػػ رى  وف بػػػن جػػػ وؼأو الزاندقػػػة ادلي مل 

  -وبمِّهػػمل  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملػػوؿ لهى أو إىل ونمػػويهمل  ػػ لً إلػػوالػػ وا ت النملئ لػػة الػػا توػػل ال  قػػة وا خػػيوؼ 
يف الالػ ملئ  وا جػوؿ ت وغلػملً  فاػملررى الضػمللة أو  - (ٔ) ممل ا وؿ ا مليملذ احمل ق دمحم لق  الوهوػودي

 .ممل داخعا  ي ؼليعط احلق للوملط  وتيي   ميا طوملع ادلي اِّ امل وأنظملر العملدلنلإلملوـ  خت اوملً 
ولعيهى والي  ا  مػمل جه اً  وألاً يف فضح رؤ ء ال وة  سعلهى الموـ وق  ب ؿ أئمة أر  الولت

الشػلعة مػمل ) مػمل بػ ؿ سعمػملء ال جػملؿ   ،أخنملررى وأفاملررى وإسوف الػااءة مػمل أقػملواعهى و عػّوِرى ه ِّهػى
وام  وا بػ ل  المػول  سعػ   ،يف تع  ب رؤ ء ال وة وفض هى وبلملف أاواذلى مشاورةً  جهوداً  (اإلمململة

وقػ  أعػ  سعمػملء  ،ادل وػوؿ مػمل الضػعل  ادلػ وؾلع ؼ ا جل  ممل الػ خل  والالػ لح لممل أت  بع رى 
اإلمململػػػة شػػػلعة لم جػػػ  ا اػػػا قػػػملؿالشػػػلعة ا جػػػوللوف احمل  ػػػوف سعػػػ  تا ػػػأل ال ػػػوة وتضػػػعل  أقػػػملواعهى 

إف ..» :يف فيػػػػواأ الشػػػػهألة اػػػػوؿ ادل وِّ ػػػػة ال ػػػػوة (رح) ا سعػػػػ  يف سالػػػػ أ المػػػػل  أبػػػػو ال ململػػػػى اخلػػػػوئي
ملػػو ملنا  هللاهػػمل بلػػ  سعػػ  أف ا مػػور ال اجعػػة إىل الياػػوامل واليشػػ ا   ع اػػ ؿ   (أي ال ػػ  ف)الايػػملب العزاػػز 

ال ػوة )فلويػ    ػ  رػ أ النملئ ػة ..لعض وري فه ا ا سي ملد ]أي ال عّو والي واض[ اناملرٌ  (:إىل أف قملؿ)
 .«(وادل و ة

و ػػعوا دلواجهػػة ا  ػػة الػػ س والو ػػ   سعػػلهى المػػوـ رػػ ا سػػووة سعػػ  أف ا ئمػػة مػػمل  ؿ ال ملػػوؿ
ػػػ  َ ِخػػػأ قملسػػػ ة شليػػػملزة شػػػملفلة و ملفلػػػة لػػػو أُ رػػػ    الػػػ اث احلػػػ امي وال وائػػػي الشػػػلعي  ملمػػػملً مػػػمل  ػػػ  هبػػػمل لينه 

أ  وري قملس ة الع ض سع  ال ػ  ف  ، مألاً م  ا مل   الا انيش ت فلا وا  ملذاباخل افملت وا لطل  

                                                 
ـ(، ادل  مػة، الالػ  ة ج .  ٜٔٛٔرػػ/ٔٓٗٔ، بألوت، ال ار اإلملوملة، ٔ، )ط«ج لح الامليف»انظ  دمحم لق  الوهوودي ،  (ٔ)

لعاعل ،  واملػير ج مػمل ر أ جػ ل ملً ميػا فاملنػت الػ وا ت « الامليف»وق    ب  ا مليملذ الوهوودي يف  يملبا ر ا عل  روا ت 
( روااػػة، أي أنػػا أملػػ ط اػػوار عوعػػة أرلع أاملداػػل الاػػمليف معيػػااً ٜٜٔٙٔ( روااػػة ف ػػط مػػمل أجػػ  )ٕٛٗٗالالػػ ل ة رػػي )

 إّ رمل روا ت م فو ة و أل ج ل ة.
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ال تقبلػػوا »بعوػػملرات مييوسػػة   ػػوذلى  سعػػلهى المػػوـ ف ػػ  روي رػػ ا ادلعػػئ سػػمل أئمػػة أرػػ  الولػػت ،الاػػ م
قُو نتػػاُب »و «علينػػا حػػديإاً إال مػػا واتػػق الستػػاب والسػػنة تهػػو  هللامػػا جػػامنم مػػن حػػديِّ ال يكػػدِّ

 «تهػو زرػرؼ هللاونػلُّ حػديِّ ال يواتػق نتػاب  ،والسنَّة هللانلُّ شيٍم مردوٌد إىل نتاب »و «ابطل
 .(ٕ)ا ململطن بيوات رمل توات اً معيو ً الا ااى بعض  (ٔ)الع ا ةوضلورمل ممل ال وا ت 
زايرات قبػػور تضػػا ل مو ػػوع  ا املداػػل الاملذبػػة فلهػػمل افػػ اء ػػوسملت الػػا  مػػ  و ومػػمل ععػػة ادل

ف   و   ال ػوة أاملداػل   االػ  ذلػمل يف  داب رػ أ الػز رات  ،سعلهى الموـ ممل  ؿ ال ملوؿة األ مّ 
ِسػػ   لعزائػػ  مػػمل سظػػلى ا جػػ  وادلمػػولت وال ػػوز ومػػمل أُ  ،ومػػمل سعػػ  الزائػػ  أف ا ععػػا سيػػ  ا  ػػ اة والعيوػػملت

مل غلػػػمليف روح شلػػػوادلوملل ػػػملت  أدسلػػػة ميم  ػػػة العوػػػملرات معل ػػػة لل عػػػوّ و  واجػػػنيعوا نالػػػوَص ز راتٍ  ،لجليػػػملت
لل  أرػػمل الػػزو ار سيػػ  قوػػور  ، تاآلمػػمل  هللا  يف  يػػملب ِ ػػُذ ايػػملقض مػػمل و مػػمل اإلطػػ اءات  اليملجػػ اليوالػػ  
 .ؽل  همل الع   والش ع زافلة وأجوراً رملئعًة خلمللل ةجُ  عوالت افليمللو ذراراهى  أو قوورا ئمة 

مل َهػنػَ زَ وَ و  ز رات ال وػور رػ أفضػملئ  قػملـ مؤلػ  رػ ا الايػملب ب راملػة و  ػل  ميػوف روا ت  وق 
يف فضػػػملئ  وأجػػػور  يَ وِ بييل ػػػة م ملدرػػػمل أف علػػػ  مػػػمل رُ  جَ  َ َخػػػوَ  ،مبلػػػزاف ال ػػػ  ف الاػػػ م   اليػػػملرا  والع ػػػ 
وأهنػػػمل شلػػػمل و ػػػعا ال ػػػوة والو ػػػملّسوف يف العالػػػور  !وااػػػ ٌ  جػػػ لحٌ  ز رات ال وػػػور   اوجػػػ  فلهػػػمل اػػػ الٌ 

  .سعلهى الموـ الوا ة سع  زممل ا ئمة
سعػلهى  وأع  ممل يف  يملبا أنا قملرف ر أ ال وا ت ادلو وسة ادل ملللة مبمل جح سمل أئمة الع ة اليوواة

مػػمل  أِ  ِ لْػػ  ملػػملئ  ا ئمػػة الاػػ اـ مػػمل وُ  سعلػػا المػػوـ أمػػأل ادلػػؤمين سعػػي بػػمل أق طمللػػببػػ ءاً مػػمل  المػػوـ
مػمل و  ،دل مل ة ه هى والي ملوز يف إط ائهى وتعظػلمهىضوف فلهمل اروا ت ا فة خمللالة وممل أدسلة توال اّ 

اليوملػػػػ  إللػػػػا  شػػػػ عملء و إىل ا مليشػػػػ ملع ل اػػػػا بمػػػػمل الػػػػ اسن   ػليػػػػملج  ق اػػػػبٌ  هللاأت لػػػػ رى سعػػػػ  أف 
خػأل و  ورػو أ ػـ  ممػؤوؿ ،لبا م يوح لعمملئعن اا ممل العالػملة وادلػ نون بوملنملء ب  رو ق اب رللب

ادل واػػػة سػػمل سعػػػي بػػػمل أق  «الكػػػةيفة العلويػػة» مػػػمل جػػملء يف نالػػػوص ذ  رػػمل مػػػمل أدسلػػة   ،اخل..مػػوموؿ
سعلػا  ملبػ امل المػ ملدالشهألة ادل واة سمل اإلمملـ زاػمل الع «الكةيفة السجادية»أو  ،سعلا الموـ طمللب

                                                 
 -ٚٙ/ص  ٔج ، لب ا خػ  للمػية وشػوار  الايػملب  يػملب فضػ  الععػى،  ،«أجػوؿ الاػمليف» انظ رمل ل ى الشل  الاعل ،  (ٔ)

اليػػػػوري الناملػػػػي، و  مػػػػمل أبػػػػواب جػػػػ ملت ال مل ػػػػي، ٜ، الوػػػػملب  ٜٚ/ص ٛٔ، ج «وملػػػػملئ  الشػػػػلعة»احلػػػػ  العػػػػملمعي، و  . ٔٚ
 .ممل أبواب ج ملت ال مل ي ٜالوملب   ،ٖٗٓ /صٚٔ ، ج«ممي رؾ الوململئ »

 النوعة احل  اة ال  ؽلة(.   ممل ٜٙ-ٛٙ)أو ص .ٕٚٗ- ٕ٘ٗ/صٔالشل  ا نالملري، ال ململئ ، ج (ٕ)
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شلمل ع  الش ا  ال  ػي مػمل  ػوـ أمػأل ادلػؤمين « هنج البالغة»أو نالوص شليملزة اقيومهمل ممل  ،الموـ
ادلوجػػػودة يف ادلػػػوروث ال وائػػػي الشػػػلعي  الالػػػ ل ة ا خػػػ ىدسلػػػة ا مػػػمل  ألرػػػمل أو  ،سعلػػػا المػػػوـ سعػػػي

 .الال لح
 :مالحظات حوؿ الرترتة

 ػػػملف قػػػ  أل ػػػ  اليمػػػرة ا وىل ذلػػػ ا   ا نػػػ) - يػػػب ادلؤلػػػ   يملبػػػا رػػػ ا أو ل اػػػ ى أسػػػملد   اػػػ أ 
حململولػػة ا يلػػملؿ مػػمل بعػػض  ػػوة ادليعالػػون يف أواخػػ  سمػػ أ بعػػ  أف تعػػ ض  - (الايػػملب قوػػ  سػػ ة ملػػين

 ت تعػ  وقػ  أع ػ ،الي ػيوبع  خ وجا مبػ ة تعػ ض إىل  ،ف ة ممل الم مل  تع ض بع  م ة إىل  ،اجلهعة
تشػػػػيٍِّ  ؼلعػػػػو مػػػػمل   فايػػػػب الايػػػػملب  ملػػػػعوب  -أجػػػػوً  العالػػػػ ّ -ادلضػػػػملا ملت واإلاػػػػ اء سعػػػػ  مزاجػػػػا 

الععمػػػػي اذلػػػػملد   الو ػػػػلوأبعػػػػ  سػػػػمل  إىل ادلهػػػػملت ةيف بعػػػػض ادلوا ػػػػ  أقػػػػ ب حلػػػػمل  وأ ،جػػػػ حو  ل ػػػػةور وم
 ،أو الػيها ى ميػاإاثرة اخلػوؼ وبػل ال  قػة والػيه  ى سعػ  أاػ  مل مل اامل اذل ؼ مػمل ال عػة ودلّ  ،ال جن

للن عػ  سعلػا الوػملاموف وامػي ل   اذلػملـ يف رػ ا ادلو ػوعو  لق لال انقػ  اجيهملد سململ رليه  ب  ت  م 
والي ػػ   مػػ  احل ػػملظ سعػػ  ادلعػػملر وا فاػػملر رت إىل تالػػ ؼ امػػأل يف ال عػػة نف ػػ  ا ػػ ،ميػػا ال ارملػػوف

 :وؽلامل إعملؿ اليال ؼ اللمأل للي ملط اليملللة ،الععميّ 
ا ملػعوب اليه  مػي أو الي  ػلػي أو  ػة لملػيوعملد العهمػمل اػّ ة يف بعض ادلوا ػ  خ  ت  :أوالً 

أو الي ػػ  ال اػػ ة الػػا ا اػػ  إاالػػملذلمل سعػػ  ادلعػػئ و مػػ  احململفظػػة  ،بعػػض سوػػملرات اليا ػػأل أو ا هتػػملـ للي ػػملؽ
 ةً خملج ػدوف قػ ح أو طعػمل ال ي ا ا  قولػا ملػواء لكفاػملر أـ لكسمػملؿ أـ لكشػرملص  ملػعوب مع ػوؿ 

  .هللا  اععما إ   إذا  ملف النعمل ذا سوقة بيّلملت اليملس الا ري  لبٌ 
ع اػ ة يف الي ػ  أو إسػملدة ل ا بيعػملدمػمل  شػل ملً يف موا ػ  قعلعػة جػ اً سيػ ممل رأاػت  اخيال تُ  :اثنياً 

بعػض ا قيوململػملت  لليموة إىل :اثلمملً  .لع ـ فملئ تا مت ه ؼ اليا ارف  ممل قو ن مهمل الا ات ض ت 
دلػمل  -خملجػة إذا  ملنػت  اػة ق  نلػة  -أوردهتػمل أالػملانً بالػورة أ مػ   ،والشوار  الا اوردرمل ادلؤل  رليػزأة

بعػض بػن  ػوـ ادلؤلػ  يف بعػض ادلوا ػ   ذ  تُ  :رابعملً  .يف ذل  ممل فملئ ة تعن سع  فهى م ادأ أ م 
[  ]و عت ذل  بن مع وفين و  ،وتعن سع  فهى ادل ادا يضلهمل الململؽ ممل سي ي اجلم  اليو ل لة 

 .ليمللزرمل سمل  وـ ادلؤل 
 ن ػػ  ل اػ ة أو إبػػ اء دلواظػػة أو أتالػػ ٍ رػ ا وقػػ  سع ْ ػػُت يف احلملشػلة بعػػض اليععل ػػملت ال علعػة مػػمل 
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 ملفٍ أو بلػػ حلػػ الٍ  أو ختػػ ا ٍ  معػػ وؼٍ   ػػألِ  ذلواػػة  يػػملبٍ   ػػأل مشػػهورة أو بلػػملفٍ  ةٍ لشرالػػل   ت عػػةٍ دلنعػػب أو 
 . ملِّزرمل سمل اواشي ادلؤلِّ  (ادل جى)باعمة وَذا عُت تععل مليت  ،وضلو ذل و عا دل

 :اظتؤلِّف نبذة عن
 ،  النهػػ ار مولػػ اً  يّ ّمػػالاقعػػي ال ُ  ال  ػػملالمػػل  أبوال ضػػ  بػػمل  هللا اػػة  اليملجػػحاجمليهػػ  رػػو العػػململ 
سعػ  بػمل موملػ   اإلمػملـبػمل ا (اجلواد) الي  بمل اإلمملـ دمحم االمل  أمح  بمل مومل  ادلاق  ا ج  نموا إىل 

ولػػا فلهػػمل قػػا  ،مػػمل و دة المػػل  الاقعػػيعوعػػن جػػلوً  قوػػ يف قػػى  الػػ ي اػػ    ،سعػػلهى هللاملػػوـ ال  ػػمل 
 .مع وؼ

 (،ـٜٛٓٔاػػػوار ) رػػػػٖٖٓٔأو  ٜٕٖٔملػػػية  إاػػػ اف/يف م ايػػػة قػػػى «الاقعػػػيأبػػػو ال ضػػػ  »ولػػػ  
ادل رملػػة يف وسمػػ أ اعييػػمل سشػػ ة ملػػية  طعػػب الععػػى الشػػ سيّ ملب بػػ أ ي ػػال ػػ  ف يف الاَ و  ةمػػا الايملبػػبعػػ  تعع  و 

ىف قػى املف ممل أشػه  أملػملت تا وت ق  يف ادل اتب الععملة فاحلوزة الععملة يف قى،  ال  واة إا ى م ارس
ػػػاُ العظمػػػ   هللاالشػػػل  سوػػػ الا م احلػػػملئ ى اللػػػزدى و اػػػة  هللا اػػػة  وقػػػ  ُأجلػػػز مػػػمل  وأ  مػػػ أ اى، ُ ػػػ  تْ   

عػ  سوتيعمػ  فلهػمل الععلػمل  إل مملؿ درامليا الععملّػة  را   عملدة النوب إىل الي   ا ش ؼ  ، علهممل
المػػل  أبػػو احلمػػمل  هللاملػػلممل الشػػل  سوػػ  اليػػ  الي  ػػي الع اقػػي و اػػة  أاػػ ي أ ػػملب  سعمملئهػػمل اليػػ اؾ  

أبػػػو  هللا اػػػة  اآلخػػ امل ممػػػ اآل ت  همػػػمل ومػػمل سػػػ د مػػػملميا جيهػػػملد  الػػػ  سعػػػ  إجػػملزات ف جػػ هملىا 
  .النه ار و ألرى گال ململى الاملشملر و  مل ب ز 

أاػػ  ادلمػػملج  ادلع وفػػة يف « وزيػػر دتػػرت» ممػػ  اإلمملمػػة واخلنملبػػة يف  «الاقعػػي»المػػل  املػػيعى 
 جػملاب هنضػة)مالػ ِّؽ دمحم جيوب طه اف ال ي بيملأ وال ا ادل اـو ادليمل ػ  الػ  يور  «شملرپور»شملرع 

  راعػملف شػوملبا و ػملف ميػ ،ؽ يف عورتػامػمل أنالػملر الػ  يور مالػ ِّ « الاقعػي» ملف العومة إْذ   (أتملى الي ط
أ مػػ  مػػمل تعػػ ض ادلمػػعمن و و  يف ملػػول  نالػػ ة قضػػمل  اإلملػػوـ اجململرػػ املن الػػ سملة اليشػػنن واحلػػ  لِّ  مػػمل
هػػملً جػػ ا ملً  مػػمل  ػػملف   ،املشػػملرال هللاسػػمل  اػػة  ا فملسػػولدلواق ػػا اجل ا ػػة لعي ػػي واإلاػػ اء مػػ ة  شػػوملب لوموجِّ

  .«نواب ج وي»وقملئ رمل الشهل  اإلملوملة ادلع وفة « ف ائلملف إملوـ»ا  ة 
بايملبػػة الايػػب اإلملػػوملة ال سواػػة ادل لػػ ة ميػػ  وقػػت مواػػ   «أبػػو ال ضػػ  الاقعػػي»العومػػة بػػ أ 

]أي الع ػػ  والػػ امل[ ورػػو دورة س ملئ اػػة  «عقػػل وديػػن»و ػػملف مػػمل أرػػى مػػمل  يوػػا يف رػػ أ ال ػػ ة  يػػملب 
 ،وادلعػػػػملدواإلمملمػػػػة ا وؿ يف العػػػػ ؿ واليوالػػػ  والمػػػػملر يف اليوػػػػوة  يف رلعػػػػ املالػػػػ امل يف أجػػػػوؿ املػػػي  للة 
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يف ال ػػوة الالػػوفلة   عػػّو واضل افػػملت]أي ا ل ػػة اليالػػو ؼ[ ورػػو ن ػػ  لوػػ ع و  «حقيقػػة العرتػػاف»و يػػملب 
ال ػ ة وممل ععة  يوا يف ر أ  ،وقوو ً سملمملً واملي ميهممل اخلملجة والعملمة وق  انؿ الايمللف شه ةً  ،بع أ
ة وسلملل يهػػػػػمل ل  ]أي فهػػػػ س س ملئػػػػ  الشػػػػلر «تضػػػػػاد آف اب اسػػػػالـو  تهرسػػػػا عقايػػػػد شػػػػي ية» أاضػػػػملً 

 ألرػػمل مػػمل الايػػب و  ،(رلعػػ امل) «تػػراجم النسػػام»و (سشػػ ة رلعػػ ات) «تػػراجم الرجػػاؿ»و ،لإلملػػوـ[
 . ممل إطملر ادل رب الشلعي اإلمملمي ا ع  سش يادل ل ة اإلملوملة وال ململئ  

ا ربعليلػػملت مػػمل سمػػ أ للي ػػوؿ شػػل ملً فشػػل ملً سػػمل بعػػض الع ملئػػ  ادل رولػػة ا ملململػػلة أواخػػ  بػػ أ يف 
أتعػػػ أ للعومػػػة ادلالػػػعح المػػػل  مالػػػن   ا ت  ولػػػا إىل  وت جػػػ  بػػػ ،لعمػػػ رب اإلمػػػملمي ا عػػػ  سشػػػ ي

درسػػػػي از »ايملبػػػػا لل لػػػػا س ػػػػب أتلل ػػػػا وإىل مػػػػمل  ،مػػػػمل جهػػػػةوا ملػػػػيملذ قعمػػػػ اراف احلمػػػػل  النوملطوػػػػملئي 
الػا   «الوالية التسوينية»سع  فا ة م ال وً وم ل وً  اً رد  فلا  رد  ال ي [ الوالية رٌس عند]أي  «واليا

ردود أفعػػػملؿ سليع ػػػة رػػػ ا  «الاقعػػػي» يػػػملب أاثر   ػػػ  ف ،هػػػمل بعػػػض ادلشػػػملا  ادل ػػػمللن يف سالػػػ أجُ  ػػػملف ا وِّ 
مػػمل قوػػ  ال ػػوة  سعلػػايف الػػ ّد اخلنػػب أل لػػت و الايػػمللت  وُ ِيوَػػت ،ومع  ػػًة مػػمل اآلراء بػػن سلػػملل  وموافػػق

 ة يػػملب  ػػول  «اػػةالػػوالعػػن  درس»  يػػملبَ  تعيػػاالػػ ي أجػػ ر فيػػوى  ادلػػلور هللا اػػة ادل جػػ   ملػػلممل 
لجيمػػملع سػػ د مػػمل مشػػملا  قػػى بزسملمػػة أاػػ  انيهػػ  ا مػػ   ا اػػ اثبعػػ  ملعمػػعة مػػمل و  ،وجػػملاوا  ػػمل ً 

ف رػػػػػػ ا  شػػػػػ اعيم اري وأرملػػػػػػعوا إىل الشػػػػػػملأ ملػػػػػػية   ؼ توقلػػػػػػ   ػػػػػػمل ى   هللاو  اػػػػػػة رػػػػػػادل اجػػػػػ   نػػػػػػ اؾ و 
فعػػى غلػػ وا فلػػا مػػمل خػػ  إىل احملامػػة فوُ  )!!( سعػػلهى المػػوـ أرػػ  الولػػت مػػ رب ـَ  ْ ا اػػ  َرػػ «اظتنةػػرؼ»

با وأ  وا فلممل بع  رملعوا مم  أ ميهى إْذ لايا مل امعى  ،مل ااا وسملد إىل مم  أ وافوطع با  وأاهتم
 .وط دوأ ميا  مم  أ ململيولوا سعفا ولش والعواـ 

سعػػ   بعػػ  ذلػػ  انالػػ ؼ الاقعػػي لعمزاػػ  مػػمل الو ػػل والي  لػػق وبػػ أت تظهػػ   يمللتػػا الػػا تػػ ؿ  
ويف تلػ  األعػواـ ننػا » :وا ػوؿ يف رػ ا الالػ د ،خ وجا سػمل أجػوؿ وأملػمل ادلػ رب ا عػ  سشػ ي

تتبني يل أنين  ،هللاأجد تراغاً يف الوقا ساعدين على اظتطالعة والبةِّ والتأليف والتدبر يف نتاب 
ؤىػػػم حػػػري  اوختػػػالف آر  ،هللاوغػػػاتلوف عػػػن نتػػػاب  ،ورتيػػػل علمػػػام مػػػذىبنا غػػػارقوف يف اطتراتػػػات

 .«..تعارضوو  القرآف
خوفملً دلمل ذ  أ بعضهى أو ممل نش تا بعض ادلواق  سعػ  اإلن نػت  -بل  أنا ممل اجل ا  لل    أنا 

بػ   ػملف اي ػي ذلػ   ،لدلعػئ ادلالػنعح لعاعمػةواجلمملسػة إىل مػ رب أرػ  المػي ة  «الاقعي»ايي   مل  -
واال ِّح  نا  ملف و  اػزاؿ مػمل شػلعة أمػأل ادلػؤمين سعػي بػمل  -ورو أس ؼ بي ما ممل  ألأ  -سمل ن ما 
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وأف  (، ػامػمل أواخػ  مػمل ألّ ورػو يملبيمل احلملر وصل  مم  ر ا اليال اح يف م  مة  ) لموـسعلا ا أق طمللب
وأمممللػا  نػا  «السػايف»وأنا إظلمل ن    ،ممعىو  محعيا سع  مالملدر احل ال تشم  اا ج لح الورملري

وقػ   .وأنا   معئ لي   مم  الورملري يف بع  شػلعيٍّ  ػإا اف ، وؿ إىل م ج  يف بودأ -أي الامليف  -
امػػ   سعػػ   يف أواخػػ  سمػػ أ يف نملنليلػػملت ال ػػ ف ادلمل ػػي ورأايػػا االػػعي ممػػووً ا اػػا و  ملً زرتػػا شرالػػلّ 

 مػػمل أنػػا مػػمل الوا ػػح مػػمل   .سعػػ  خػػأل العمػػ  يّ يف جػػوتا هػػا ػػلى و  المػػ ملدة بػػ  سعػػ  ا ػػ ة معمػػملء
مشػ با يف الالػ ملت اخلااػة رػو مشػ ب الييزاػا  أف -وميهمل  يملبيمل احلػملر  -لا  يمللتا الا أل همل بع   و  

ورػػػ أ مػػػمل ا جػػػوؿ  ،و ػػػ ل  يف مو ػػػوع العػػػ ؿ اإلذلػػػي مشػػػ با ن ػػػي اجلػػػا وال ػػػوؿ ل خيلػػػملر ،ادلنعػػػق
  . ممل رو مع وؼ  لع لل ةلعشلعة واة الاوملّ 

   ا ع  سش ي إذ ن   الي  سع  اإلمملـ سعيٍّ ة لعيشل  نعى ل   خ ج سمل ا جوؿ ادل رولة اخلملجّ 
ادلهػ ي ادلييظػ   اإلمػملـ المػملر سشػ  أي ن   وجػودو ورجعيهى ا ئمة ا ع  سش  ون   سالميهى ململئ  و 

ألّدأ إللػا لػ أسعػمل اػ سو  ػ  مػمل أّدى إللػا مػمل اخلمػمل شػل ملً  مػمل  ،عِّل ة ناملح ادليعػةاِ  ـوقملؿ بع  ،و لويا
وانػػتهج هنجػػاً  ،خوفػػملً لعمػػملئ  بػػن الشػػلعة اإلمململػػة أفػػا ه مػػة أخػػ  اخلمػػمل مػػمل  ػػأل ال يػػملئى احل بلػػةو 

 ،ب  اػػ رمل دوف اآلخػػ مي ي ػػملً سعػػ  علػػ  مالػػملدر ادلػػ ارب اإلملػػوملة بػػو تعال ػػ مػػذىبيَّاً  القرآنيػػاً 
 .(ٔ)وفلممل اعي تو لح دليه  الاقعي ال ي انيه  إللا

 
 :منهج الربقعي يف استنباط أحساـ الشريعة

  :ة ال  لا ادلمعى  ملييوملط الش اعة والع ل ة وريرئلملة  م  م جعلّ اض  الاقعي معملاأل عوعة 
ومػمل  ،ر شػ ا وأت ل  الاقعي سع  رػ ا ادلعلػمل ،ةة القطعيَّ القرآف السرمي مل السنَّ  :ادلعلملر ا وؿ
الػ امل بػ ز تلػملررى ميػ  بػ ا ت ال ػ ف العشػ امل  «وف الشيعةالقرآنيُّ »مل اُنعق سعػلهى ريمل ؽلامل اسيوملرأ شل

وا بشػيء مػمل ت للػب الػي  ال ػػ  ر يف الم ملفػة الشػلعلة لالػملل احلػ ال الشػ ا  فعمعػػوا أام ػ إذْ ادلمل ػي 
بو املجة لع ػ ال سعػ  العاػمل  سع  ت ملل  ادل جعلة ال   نلة  مللممل فا ة إماملف فهى الي  ال   رّ 

                                                 
)لل ملرملػلة( الػ ي تػ جى فلػا  «ملػوانح أ ـ»املي لت ر أ اليو ة سمل الملة ادلؤل  أوً  ممل مع فا الشرالػلة بػا،   مػمل  يملبػا  (ٔ)

، ٕ)لل ملرملػلة( لكملػيملذ رملػوؿ جع ػ  ف، )ط «ج  هنػمل وجيوشػهملى مػ ري مللململػ  ااػ اف»لي ما ت عػة ذاتلػة،   مػمل  يػملب 
، ٔلكملػيملذ خمللػ  دمحم الوػ اوي )ط «أسػوـ اليالػ لح وا سيػ اؿ»، وممل  يػملب ٖٙ٘ - ٖ٘٘رػ ش(، ص  ٖٔٛٔطه اف، 
 .ٗٛ - ٗٙـ(، ص ٕٙٓٓرػ/ٕٚٗٔال  ض، 
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اػػػ ى أنػػػا   ؽلاػػػمل فهػػػى اليػػػ اؾ  شػػػملر يف الوملػػػط الشػػػلعي اإلمػػػملميلػػػا اني ػػػملف  ملمػػػملً مػػػمل تلػػػملر أخوػػػملري  
 .سعلهى الموـ ةنالوص ال   ف إ  سع   وء ال وا ت وا خوملر الواردة سمل ا ئمّ 

زة ورػي أف وجػود اليململػ  وادليمػوخ ة  وار  ال   ف ب  غلع  لع   ف ملِّػل  وا اف  الاقعي سمل ا ِّ  
 مػمل أف   ،غلاأ اجيمملع نالوجا علعهمل يف مو   واا  سعػ  خػوؼ احلػملؿ يف المػية ،لو ملّعميملأ ،فلا

نمػػػ  ال ػػػ  ف   بػػػ  أف ااػػػوف مععيػػػملً سعػػػ  ادلػػػك ومػػػمل   ف   ػػػلملت ممػػػ  اليمػػػ    تزسػػػزع قلمػػػة ال ػػػ  ف 
 .وم جعليا

لل ػ  ف الاػ م  ػملف  -اػا بعػض ادليعومػن بعوػملس الععػى -وا رب الاقعػي إىل أف جهػ  اليػملس 
إ ػػػملفة إىل اجلهػػػ   ،ملً يف  ػػػ  رػػػ ا الزاػػػ  واليضػػػعل  الػػػ ي االػػػ  يف الم ملفػػػة الشػػػلعلة لخلالػػػوصملػػػوو

 .ادل فوض ال ي مملرملا وؽلملرملا سعمملء ال امل إلب اء الي  ال   ف  ملمضملً ذا بنوف
ػلػػملوؿ الاقعػػي ت مػػأل انيالػػملر ادلمػػعمن وواػػ هتى يف ال ػػ ف  ،واننوقػػملً مػػمل قػػّوة ادل جعلػػة ال   نلػػة

واليمػػمل اسيمػػ وا سعػػ  الػػ وا ت  ،أمػػمل يف ال ػػ ف المػػملر ،ؿ لسيمػػملدرى م جعلػػة الػػي  ال ػػ  فاذل ػػ ي ا و 
  .ت  ّقوا و زّقوا    شلّزؽ ،و ه ت رلململ  ا املدال وا خوملر

د الاقعي الياأل سع  سعمملء ال امل الشػلعة إذ بػ ؿ رجػوسهى إىل الػي  اش ِّ  ،وسع  ر ا ا ململس
واسياورػمل ادلعلػملر ذلػى فػودى ذلػ   ،مػعمن رجعػوا إىل أاػملدامهى اخلملّجػةال   ر يف اّ  اخػيوفهى مػ  ادل

 .إىل نيملئ  ملعولة فملاشة
بػ  ايي ػ  احملػّ عن والػ واة وأجػ ملب مالػملدر  ،و  انملؿ الاقعي يف ن ػ أ سعمػملء الشػلعة ف مػب

ف احلػػػ ال  ػػػمللاعلّ  والالػػػ وؽ واجملعمػػػي والنوملػػػي وابػػػمل طػػػملووس و ػػػألرى إذ اعيػػػارى جػػػملرعن لل ػػػ  
 .وقعوا فلممل وقعوا فلا ،لع ـ اطوسهى الوايف سعلا ،وأهنى

ػ« أحسػاـ القػرآف»وق  أّل  الاقعػي  يػمللً لملػى  مل فلػا ف هػملً ورػو  يػملب يف ال  ػا وال يػوى اؤملِّ
 .ال   ر ف مب ت  اوملً  سع  الي ِّ  اعيم  بشا  رئلميٍّ 
  ورة أف صلع  ادلعلػملر رػو ال جػوع  ،واع  الاقعي لدل ملرنة ،ال هى ادل ملَرف لإلملوـ :ادلعلملر المملر

وبي ملػػ  الشػػوار  وال ػػ ائمل  ،  مػػ رب وااػػ  دوف  خػػ  ،إىل روا ت ونالػػوص و راء رلمػػوع ادلمػػعمن
فهػػ ا رػػو  ،مػػمل مالػػملدر ادلػػوروث اإلملػػومي العػػملـ ضلالػػ  سعػػ  م هػػـو إملػػومي أو ااػػى شػػ سّي إذلػػيّ 

ل جوع إىل مالملدر احل ال الشلعلة ف ط أو المػيلة ف ػط فعػمل ػلػّ  ادلشػاعة أممل ا ، المول  الوال  ادليوفِّ 
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اإلماميػػػة األحاديػػػِّ اظتتفػػػق عليهػػػا بػػػني الشػػػيعة   الاقعػػػي يف رػػػ ا ادلضػػػمملر  يػػػمللً يف وقػػػ  أل ػػػ .أبػػػ اً 
جػػامل اظتنقػػوؿ يف » :لبػػا وسيوانػػا اُػَعػػ   مػػمل ادلؤل ػػملت ادلميػػملزة جػػ اً يفو  السػػنةأىػػل و والشػػيعة الديديػػة 

  .رلع ات ةللع ة الع بلة وا   يف مخم «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سنن الرسوؿ
 ملف ػػػ  اسيمػػػ  الاقعػػػي يف ن ػػػ أ لع ػػػ ال سعػػػ  الع ػػػ  الالػػػ اح  ملمػػػملً  مػػػ ،الع ػػػ  :ادلعلػػػملر الممللػػػل
 .(ٔ)اسيم  سع  ال   ف

 :أىداؼ الربقعي من مشروع نقد مكادر اضتديِّ الشيعي
 :مبش وسا ر ا وخوجيهمل ا ّ ـ الاقعي س ة أر اؼ ا ملهمل

لل  و م وو ً  ؛اإل ملفملت الا سع ت با سا الزمملتنهأل اإلملوـ ممل اخل افملت و  :اعتدؼ األوؿ
  .يف العال  احلمل  

 .تال لح مسعة ادل رب الشلعي ورف  النعوف سيا :اعتدؼ الإاين
 .  لق الوا ة اإلملوملة العملمة إذ ال  قة ملووهمل ر أ ا املدال ادلو وسة :اعتدؼ الإالِّ

مػمل  فػو بػ    ،ال فملع سمل ال   ف الا م إذ لعوت ر أ ا املدال مبعملنلا وتعملللمػا :اعتدؼ الرابل 
 .تع ايهمل ون  رمل

وتالػػػ لح جػػػورهتى يف أذرػػػملف  سعػػػلهى المػػػوـ الػػػ فملع سػػػمل أئمػػػة أرػػػ  الولػػػت :اعتػػػدؼ اطتػػػام 
 .منادلمع

  دّس  سعػػلهى المػػوـ الاشػػ  سػػمل بعػػض مػػمل أ هػػ  ا سي ػػملد  رػػ  الولػػت :اعتػػدؼ السػػادس
مل رػ ا ال  اػق مػمل الػ واة مػ روملً خملجػملً بػا أمل ػ ،وهب ؼ  نلى ال ولػة العوململػلة ،ال وا ت الاملذبة سيهى
 .(ٕ)وأخ  سيهى ممل ن عوأ ورووأ ،هبى ى فواممل الظمل  رُ  َ عْ بػَ  ملْ   جملء مَ  ،معل ملً ل ورملـ واخل افملت

 :اعتماد الربقعي منهج العرض على القرآف والعقل يف نقد مكادر اضتديِّ

                                                 
،  ٛٗٙ- ٚٗٙ(، صٕٙٓٓ، ، )بػػألوت، دار ا نيشػػملر العػػػ ق«نظ اػػة المػػػية يف ال اػػ  اإلمػػملمي الشػػػلعي»، هللاالػػ ر اػػّب  (ٔ)

 بيال ؼ امأل.

، «الع ػػ و  سػػ ض أخوػػملر أجػػوؿ الاػػمليف سعػػ  ال ػػ  ف»، ن ػػو سػػمل م  مػػة الاقعػػي سعػػ   يملبػػا ٜٗٙ - ٛٗٙادلالػػ ر المػػملبق،  (ٕ)
 بيال ؼ امأل.
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اػػػ ى الاقعػػػي أنيػػػمل لػػػو املػػػير ميمل مػػػيه  العػػػ ض سعػػػ  ال ػػػ  ف الاػػػ م دلػػػمل واجهيػػػمل اللػػػـو ممػػػ  رػػػ أ 
يف  مػأل  -ةأرى مالػ ر اػ امي لػ ى الشػلعة اإلمململػ - نا وج  الامليف واال ِّح ،ادلشاوت واخل افملت

 . أل موافق لعع   اإلنمملر ،واخل افملت معل ملً لل عوّ  ،ممل موا عا م ملا اً لع   ف
سعمّي ال رااة وال جملؿ سعػ   أف   :-مؤا اً  -« حيدر علي قلمداراف»واي   الاقعي سمل ا مليملذ 

بػػػ  ادلعلػػػملر رػػػو العػػػ ض سعػػػ  الايػػػملب شػػػ انة  ،  اي عػػػملف يف أف ا ػػػ وا معلػػػملراً  ،مػػػمل فلهمػػػمل مػػػمل فملئػػػ ة
 .ا سي ملد  ف ال   ف   ػليملج إىل ت مأل
 ممل ا ل أ العيواف ال ملرملي لايػملب  ػرى ألّ ػا -  الع    ر أ وممل فا ة الع ض سع  الايملب

أي سػ ض ) ،«عقػوؿو  عرض أربار أحوؿ بر قرآف» :الاقعي لل ملرمللة يف ن   أجوؿ الامليف سيوانا
اػا ؽلاييػمل  ،زت بشػا  قػملط  سيػ أ م ولػة ن ػ  ادلػنتعػز   ،-(الاػمليف سعػ  ال ػ  ف والع ػ أخوملر أجوؿ 

ب نػػ  اليظػػ  سػػمل  ،إف  يملبػػا ادلشػػملر إللػػا يف ن ػػ  الاػػمليف اعػػّ  مػػمل أبػػ ز  يػػب ن ػػ  ادلػػن الشػػلعلة :ال ػػوؿ
 ملنوا اّ ملوف ة ن   ادلن أف ال واة الا ابن  وممل ا ّوي سي  الاقعي معلملراّ  ،م ى صلملاا يف خنوتا ر أ

او ػػػػ  المػػػػول  الوالػػػػ  لػػػػوزف  ،مػػػػمل ريػػػػمل ،الػػػػ وا ت دوف املجػػػػة إىل إدراج امسهػػػػى يف ملعمػػػػعة ا ملػػػػملنل 
 .اليالوص وزلمل ميهمل رو اجلعوس م  مييهمل لي  أ و  لالا

أو   ػػوةً ا خوػػملر  ػػملنوا  رواةو  احملػػ ِّعناسيمػػملد ن ػػ  ادلػػن أف أ مػػ   -سيػػ  الاقعػػي -ز والػػ ي اعػػزِّ 
سووة سع  أهنى ممل  ػملنوا سعمػملء و  رليهػ امل بػ   ،فو ؽلامل ال جوع إللهى ،أو رلهولن مي  يف الع ل ة

دلضػػػملمن   لػػػ  ناي ػػػي بػػػوعض اليوعل ػػػملت ذلػػػى دوف شلملرملػػػة ن ػػػ ٍ أنػػػا  و  ،جتػػػملر و مػػػوة   ا  هػػػوف ال ػػػ  ف
يف مل ااػمل لليمػوة لعاقعػي ملػوى أجػ  أرز عػ   (رػػٖٔٛ)واػا الالػ وؽ  ؟ال وا ت الا ن عورمل إلليػمل
 .فوق  يف اشيوملرملت  مألة ،خزنيا ممل مسعا ووج أ

ة ة ورو ن   ادلن أو ً   الع وء بع  جػ ّ اخت  الاقعي معلملراً يف ت وم اليالوص احل املّ  ،ممل ريمل
يا وبنونػػػا ادلػػن فػػو املجػػػة لعو ػػل يف المػػي  فالػػ ّ  ومػػػمل مل االػػحّ  ،إىل المػػي  -س ػػوً وقػػ  انً  -ادلػػن 
 . خ اً سع  الععمملء ا قيالملر سع  ن   المي  ،ملّلملف

فػػ رب إىل  ،رأ  ولواّػة ن ػ  ادلػن أف جععػا معلػػملراً لع اػى سعػ  الػ واةوقػ  طػّور الاقعػي مػمل تالػػو  
فمػػػمل  ،  مب اجعػػػة  عمػػػملت سعمػػػملء اجلػػػ ح واليعػػػ ا  ف ػػػط ،أف مع فػػػة الػػػ اوي إظلػػػمل تاػػػوف ب راملػػػة روا تػػػا

« علػي بػن إبػراىيم القّمػيّ »وذلػ ا  ػّع  الاقعػي  ،وادلياػ اتسومملت  ػع  الػ اوي رواايػا اخل افػملت 
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ػػ وملػػوب  ،ادلعػ وؼ والػ ي ُسػّ  مػمل أ ػػملب  سعمػملء الشػلعة سالػ  احلضػور يّ الػ ي اُيمػب إللػا ت مػأل ال مِّ
 .وممل ايمليف ال   ف اخل افملت وال عوّ  -ب أاا -تضعل ا لا رواايا 
حمللنن هبى سع  ل س ائهى و  - ممل وجهة نظ  الاقعيّ  -ابيُعوا و عموا  سعلهى الموـ إف ا ئمة

فو ملول  إ  ن   ادلن وتع اة  ،المواء ف    ملف ريملؾ م ّبالوف ممل جهة وجّهملؿ  وة ممل جهة أخ ى
 .ادلضموف

 ن   ادلن فعى اض  الاقعي سعلهػمل شػل ملً شلػمل  ػملف سعمػملء احلػ ال وال رااػة اإلمململػة قػ  ألأممل معملا
أو  ،أو سلملل ػة المػية ال نعلػة أو ا ػملئق اليػملرا  ،ممل سلملل ػة ال ػ  ف بالػ ػلا أو م هومػا ،ذ  وأ ممل قو 

أو سػ ـ  ،أو سلملل ة ا جػوؿ الععملػة ادلمػّعمة ،أو سلملل ة قواس  ا خوؽ وأجوذلمل ،سلملل ة الع   الال اح
سظػػلى سعػػ  س ػػملب و  أو ذ ػػ  عػػواب رملئػػ  ،قعلػػ  جػػ اً لعرػػا مػػ  تػػواف  الػػ واسي إىل ن عػػا ن ػػ  إ  سػػ دٌ 

 ...فع  امأل ا أل
نعػى الشػػيء الػػ ي االػػ  فلػػا ت ػأّل مػػ  الاقعػػي لػػلمل ادلعػػملاأل   يشػملؼ سلػػوب مػػن احلػػ ال بػػ  

 .(ٔ)رفضا اليملق وف ،الل شه ت معا اتمملسملً  ،الينول ملت العمعلة ليع  ادلعملاأل

 :بعد حتّولو اظتذىيب فات الربقعيىم مؤلَّ أبقا مة 
 معظمهػمل ،مؤل ملً لا بػن  يػملب ورملػمللة وأتللػ  وت عػة (ٚٚ)ذ   الاقعي يف ت عيا ال اتلة أمسملء 

 لػا ادلػ ر ّ  همل بع   و  وق  أش ان إىل بعضهمل فلممل ملوق ون    ريمل أرى العيملوامل الا أل   ،ابللغة الفارسية
 : رائا الا انيه  إللهملو  إذ تعنليمل فا ة سمل س ملئ أ

 .جزءاً  ٕٔع   ف الا م يف ل]أي إشعملع ممل ال   ف[ ت مأل  ملم  « قرآفاتبشي از » -

]أي داػواف  مػ  اػملفو أو اػوار مػ  اػملفو[  «ويي اب حاتظگديواف حاتظ شسن اي گفت» -
 .الالويف ادلع وؼ قالل ة قالل ة ورو داواف شع   وأل ا د فلا ادلؤل  سع  داواف املفو الشألازي

 .]أي   م ادليعة يف اإلملوـ[ «حترمي متِعو در اسالـ» -
]أي  مػػ  الالػػيى أو سػػ ض أخوػػملر  «بػػا شػػسن اي عػػرض أربػػار أحػػوؿ بػػر قػػرآف وعقػػوؿ» -
 .[سع  ال   ف والع   (أجوؿ الامليف أي)ا جوؿ 

                                                 
 .ٔ٘ٙ - ٜٗٙادلال ر المملبق،  (ٔ)
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 .]أي دراملة و  ل  خنوة ال  ا [« رطبوم غديريو ىبررس» -
 .للع ة الع بلة «نقد اظتراجعات والرّد عليها»رململلة  -
 .]أي أجوؿ ال امل ممل وجهة نظ  ال   ف[« احوؿ دين از نظر قرآف»رململلة  -
 . يملب م ملتلح اجليملف آل ت ال   ف[  سلملل ملت]أي  «تضاد مفاتي  اصتناف اب آايت قرآف» -
 .]أي أدسلة ممل ال   ف[ «دعاىايي از قرآف» -

 .[]أي دراملة سعملة  املدال ادله ي «حاديِّ مهدياعلمي در  ىبررس» -
 الايػػػملب[ ورػػػو ي اخل افػػػملت الػػػواف ة يف ز رات ال وػػػور]أ «رراتػػػات وتػػػور در زايرات قبػػػور» -
 .احلملر

ـ» - سعلػػا وسعػػ  وطيػػا  ]أي ملػػوانح ا  ـ[ ورػػو ت عػػة ذاتلػػة حللػػملة ادلؤلػػ  ومػػمل مػػ ّ  «سػػوان  اايَّ
 .ج  ة ٕٓ٘وا   يف وخنوب إا اف ممل أا اث 

وقػػ  ميػػ  مػػمل  -سػػمل ن مػػاقولػػا  سعػػ  اػػ ِّ  -امليوالػػملرأ  وألػػا بعػػ   و  الػػا أل  هػػمل تعػػ  أرػػى  يوػػا 
فمل ي   بنوملسة ممل مل اممح لا بيش أ سعػ  اآللػة الاملتوػة وتالػوا  سشػ ات اليمػ   ،طوملسة ونش  أ عوهمل

 .مؤا ااو  توزاعهمل بن معملرفا وأج قملئاو  ملسيه
 «إاػػػوامل»يف ملػػػ مل  (ـٜٚٛٔملػػػية )ة أشػػػه  وقػػػ  تعػػػ ض ادلؤلػػػ  يف أواخػػػ  الملتػػػا لع ػػػومل سػػػ ّ 

  أمػػ  م شػػ  المػػورة  ،وملػػط إاػػ اف« اػػزد»إىل م ايػػة  فػػ ةً نُِ ػػَي ة   بعػػ  مػػ    ،ميػػا جَ ِ  ْخػػ  أُ  ،مشػػملؿ طهػػ اف
ي الشػػػمملللة ضػػػوااالإاػػػ ى  «َ ػػػملْ »يف ميػػػزؿ ابيػػػا يف بعػػػ ة  واملػػػي  ّ  ،إبطػػػوؽ ا ايػػػا فعػػػملد إىل طهػػػ اف

امػػػب الي ػػػوم )ر  اػػػة مشمػػػلة  ٖٓٚٔالػػػل وافيػػػا ادليل ػػػة فلهػػػمل يف الشػػػه  المػػػملب  مػػػمل سػػػملـ  ،لنهػػػ اف
ف محػا  ،ادلعػ وؼ فلهػمل «امػملمزادأ ُشػَعلب»ـ ودفمل يف تع  الوع ة جبوار قػا ٕٜٜٔ ادلوافق لػعملـ (اإلا ار

 .و    لا هللا
 ،ممل ل ة إىل ل ة  مملنػةاخليملـ أود الي  أل  نا ممل انفعة ال وؿ أف سم  ادل جى رو ن   ن  ويف 

بػ  قػ  ااػوف لعمػ جى  ملمػملً ولليملر فعلمل ممل الض وري أف ااوف مؤا اً لا  ممل ا ولا جملاب الػي  
اي ػػ   مملنػػة ب ػػض اليظػػ  سػػمل مواف يػػا أو سػػ ـ مواف يػػا لاػػمل ايو ػػي أف أفاػػملر سليع ػػة يف بعػػض ادلوا ػػ  

اعػا فلهػمل  ععػق بعػض اليععل ػملت يف احلملشػلةعم جى أف ال ممل يف ا م  أنا ؽلامل  ملاة ،سع     ممل اُ ملؿ
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رب  هللوآرػػر دعػػوا  أف اضتمػػد  ،تعػػملىل أف اوف يػػمل دلػػمل ػلوػػا وا  ػػملأ هللاأملػػوؿ  .سػػمل مواظملتػػا أو رأاػػا
 .العاظتني

 ظترتجما
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 اظتقدمة
وجػػػػػ ا  امل وم لػػػػػل ادلهمػػػػػومن اسن وادلضػػػػػن ِّ امل رللػػػػػب الػػػػػ   ف الػػػػػ ِّ ممللػػػػػ  ادلعػػػػػ  د    هلل احلمػػػػػ ُ 

 .سع  رملولا وسع   لا وأج ملبا وأتوملسا أععن هللا  وجع   ،نادلا وبن ورملدي ادلضعِّ 
 إا ى الو ع الا تي رج  يهمل   ؼ الو ع ا خ ى والا ابيُعلػت هبػمل أ مػ  الشػعوب وأنمػت هبػمل

 .وب  َدت فلهمل أسمملررمل وأمواذلمل ز رات ال وور وا ريمملـ الومللغ هبمل
 :تو لح س ة أمور يف مو وع ز رة ال وور ب ااًة   ب  ممل

ر  أرواح العظمملء ممل ا وللػملء والالػملحلن وا نولػملء والشػه اء توجػ  يف جػوؼ ال ػا أو  -األوَّؿ
 ؟فوقا أو يف أط افا وتشع  وتععى بزّوار ال ا أـ  

عػ  سعػ  إف مل تامل تع  ا رواح موجودة اػوؿ ال ػا أو مل تاػمل يف الػ نلمل أجػوً فهػ  تن   -الإاين
 ؟زو اررمل وري يف سملدلهمل ا خ وي أـ  

ولػػو ف  ػػيمل أهنػػمل ُمن ععػػة سعػػ  زّواررػػمل فهػػ  تمػػي لب لنعوػػملت زّواررػػمل وتعػػود إىل الػػ نلمل  -الإالػػِّ
 ؟وتع ِّ املجملهتى أـ  

ورػ  تمػع   ؟ر  ريملؾ فملئ ة مػمل اطوسهػمل سعػ    ـ اليػملس وسػ الهتى ومالػملئوهى أـ   -الرابل
ورػػ   ؟وُتمػػّ  مبػػ ػلهمل و  لػػ رمل وذ ػػ  فضػػملئعهمل وميملقوهػػمل يف نالػػوص الػػز رات الػػا ا   رػػمل ُزو ارُرػػمل أـ  
ورػ   ؟ت  ب  ف ؼلض  اليػملس أمػملـ قارػمل وؼلشػعوف مػ دِّدامل أ مػ  مػمل ؽلاػمل مػمل ادلػ ائح واإلطػ اء أـ  

مػػملء وت ػػوارى أو رػػ  ا لػػ  مػػمل اورػػ  ا لػػ  َمػػمل   ؽلعػػ  الالػػا والي ػػوى أف امػػ  سعػػ  جػػا أول ػػ  العظ
و  ااػوف ممػيع اً لع هػملد يف ملػول  الػ امل أف امػ  سعػ  جهػملد أول ػ   هللابو ؿ رواا وممللػا يف ملػول  

ور  اي ُ  ممل   اععى سمل دايا ممل اا ػي و  سعػى لػا بايػملب  ؟العظمملء وشهملدهتى  بعغ العوملرات أـ  
  ؟ وؼ وهنلا سمل ادليا  أـ   اي عام ُاا جملاب ال ا  م أ لدلع ،وش اعيا هللا

مػػمل  هللاورػػ  طعػػب  ،رػػ  و ل ػػة اإلنمػػملف الميػػملء واليم لػػ  وادلػػ اح لكمػػوات ادلمل ػػن -اطتػػام 
 ؟ور  ُ عَِّ  العوملد ب    اميملت ادلمل ن أو ملل ملهتى أـ مل ُاَاع ُ وا ب ل  ؟اإلنمملف مم  ر ا العم 

رػػػ  مػػػمل ملػػػية ا نولػػػملء وا وللػػػملء تػػػزان ال وػػػور وتشػػػلل رمل أو بيػػػملء ال وػػػملب وا  ػػػ اة  -السػػػادس
وادليػػػػملرات وتعمػػػػأل ا فيلػػػػة وا روقػػػػة لعم ػػػػملب  ووقػػػػ  الومػػػػملتن وادليػػػػملزؿ وا را ػػػػي والػػػػ  مل ن لكمػػػػوات 
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 ؟!وج ؼ راعهمل سع  ا و م ملب رى أـ أف ذل  ممل مليمل الظعمة اجلوملرامل الن ملة
  لالػػهمل و  ر وإقملمػػة الارػػملف سعلهػػمل نيي ػػ  إىل دراملػػة أاملداػػل الػػز راتبعػػ  تو ػػلح رػػ أ ا مػػو 

ػح ا ػملئق  .وبلملف ج ة أو مل ى سوملراهتمل ور  ري اقٌّ أـ لط  ور فيمل ممل بلملف رػ أ ادلمػملئ  أف نو ِّ
أااػػػملـ الػػػ امل وظللِّزرػػػمل سػػػمل اخل افػػػملت ادل رولػػػة وا لطلػػػ  وا ورػػػملـ الػػػا تُعػػػَ ض سعػػػ  اليػػػملس لملػػػى داػػػمل 

 .اإلملوـ
أزاؿ مػػن  ننػػا والولاػػمل قوػػ  أف أبػػ أ مبو ػػوع الايػػملب أرى مػػمل الػػوـز سعػػّي أف أجػػ ّح أنػػ  

وأتباعػو وآرػذ أحػوؿ ديػين وتروعػو عػن ذلػ   سعلػا المػوـ شيعة إمػاـ اظتتقػني وأمػمل اظتػؤمنني علػيٍّ 
واد َسػػْوا زلو يػػا  ،ولايػػ  أخيعػػ  مػػ  أول ػػ  الػػ امل خ ّبػػوا داػػمل اإلملػػوـ لملػػى ذلػػ  اإلمػػملـ اإلمػػاـ السػػرمي

وزلو ػػة أو دأ ا طهػػملر لاػػي هى أوريػػوا بيػػملء الػػ امل وأعلعػػوا أجػػوؿ اإلملػػوـ وف وسػػا وتعػػملللى ال ػػ  ف بػػز رات 
 .ا  ملً  سعلا الموـ و  أسيارى ممل زل  سعيّ  ،خ افلة

 ،وا دلّػػة الع علّػػة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وملػية رملػػولا هللاولػمل أملػػي ؿ  يف دراملػػا دلو ػوع رػػ ا الايػػملب إ  بايػػملب 
 مػمل   ،ولليمػوة لع ػ ال   بػ  مػمل اليػ  أل بوجػوب رفػض  ػ  اػ ال ؼلػملل  ال ػ  ف أّ ً  ػملف جػملاوا

ػُة سعػلهى المػوـ هللاأََمَ ان بػ ل   أّمػمل إذا وافػق احلػ اُل ال ػ  َف الاػ َم فإنيػمل ن وعػا ونضػعا  ،ورملػولُُا وا ئم 
  .سع  ر ومليمل

تَػوَػملَرَؾ )) :ا ملزاانً ن ّ ؽ با بػن احلػق والوملطػ  ومسػملأ لػ ل  لل  قػملف ف ػملؿتعملىل ق  ن هللال   جع  
 مػمل اسيػا ال ػ  ف ملػزاانً ومعلػملراً دلع فػة   [ٔ:]ال  قػملف ((ال ِ ي نَػز َؿ اْلُ ْ قَػملَف َسعَػ  َسْوػِ ِأ لَِلُاػوَف لِْعَعػملَلِمَن نَػِ ا ًا

 ((ال ػِ ي أَنْػػَزَؿ اْلِايَػملَب ِلحْلَػقِّ َواْلِملػزَاَف َوَمػمل اُػْ رِاَ  َلَعػ   الم ػملَسَة َق ِاػبٌ  هللا)) :الال لح ممل اخلنػو ف ػملؿ
 ((ِإن ػُا َلَ ػػْوٌؿ َفاْلػػ ٌ )) : مػمل اسيػػاأ ال ػوؿ ال الػػ  أي الػ ي ا الػػ  بػن احلػػقِّ والوملطػ  ف ػػملؿ  ،[ٚٔ:]الشػورى
يَػػػػملَؾ ِلحْلَػػػػقِّ َوَأْاَمػػػػمَل َو  يَْ )) :واسيػػػػا ال ػػػػ  ف أامػػػػمل الي ململػػػػأل ف ػػػػملؿ ،[ٖٔ:]النػػػػملرؽ ُتونَػػػػَ  مبَمَػػػػٍ  ِإ   ِج ػْ
أُنِدَؿ ِتيِو اْلُقْرآُف ُىًدى لِّلنَّػاِس )).. :واسياأ ر ااة لعيملس وبلملانً وا  ملً ذلى ف ملؿ ،[ٖٖ:]ال  قملف ((تَػْ ِمألًا

َن ال  ((ََ لِّلنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقػنيَىَذا بَػَياٌف ))و (٘ٛٔ:الو  ة) ...((ُهَدى َواْلُفْرقَافِ ػْ َوبَػيَِّناٍت مِّ
 .(ٖٛٔ: ؿ سم اف)

أممل ا املدال الا ت ؿ  أاضملً سع  أف ال   ف ملػزاٌف دلع فػة احلػقِّ مػمل الوملطػ  فهػي  مػألٌة ولاػمل دلػمل  
 ملنت   ت ال   ف ذاهتمل ق  جّ ات هب ا ادلعئ با  و وح فهػ ا ا يليػمل سػمل ذ ػ  ا املداػل يف رػ ا 
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 :ل ا ملياي ي ب    عوعة أاملدال يف ذل  ظلوذجملً  ،ا م 
َمػػا َواتَػػَق ِنتَػػاَب » :أنػػا قػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاسػػمل رملػػوؿ  (ٛٚص:ٛٔج)يف  يػػملب وملػػملئ  الشػػلعة  -ٔ

 .«َتَدُعوهُ  هللاَتُ ُذوُه َوَما راَلَف ِنَتاَب  هللا
 ويف الالػػ  ة ذاهتػػمل مػػمل وملػػملئ  الشػػلعة ن ػػوً سػػمل  يػػملب الاػػمليف بمػػي أ سػػمل اإلمػػملـ الالػػملدؽ -ٕ

 .«َما ََلْ يُػَواِتُق ِمَن اضتديِِّ القرآَف تَػُهَو زُْرُرؼٌ » :قملؿ سعلا الموـ
إذا نانػػػػػا » :قػػػػػملؿ سعلػػػػػا المػػػػػوـ ال  ػػػػػمل اإلمػػػػػملـسػػػػػمل  (ٜٙص :ٔج)ويف أجػػػػػوؿ الاػػػػػمليف  -ٖ

بُتهاالرواايُت ؼُتاِلَفًة للقرآف    .«نذَّ
بيملء سع  ممل ذُ   إذا أعوييػمل للاارػن وا دلػة أف ز رات ال وػور واليػ ورات الػا ُتالػ ؼ ذلػمل سلملل ػة 

فمل جػػػػ ر مب ػػػػ ِّ اخل افػػػػملت أف اػػػػ د وا سعػػػػ   وميػػػػمل للػػػػ لل  والارػػػػملف بػػػػ  ً مػػػػمل  لػػػػ   ،لع ػػػػ  ف الاػػػػ م
 .ا هتملمملت ليمل وا ف اء سعليمل
بَة اخل افملت أرى  ممل أيِّ جهملد  خ  فإنيمل   هنملب يف ر ا المول  أي  إاػ اء ودل مل  ي مل نعيا أف زلملر 

ودلػمل  يػمل نعيػا بعػض ا سمػملؿ  ،أ ػا هللاإذ  ّعممل  ملف العم  مهمملً أ م   ملف أج أ وعوابا سي   ،أو هتمة
 ف  هللاالػػػا اؤداهػػػمل بعػػػض ادليظػػػملر امل للي ػػػوى نوسػػػملً مػػػمل الوعيلػػػة فإنيػػػمل نعيػػػا زلملربيهػػػمل جهػػػملداً يف ملػػػول  

 .سلملل ليمل أفم وا أجوؿ اإلملوـ
أل ػػ  قوػػ    هللارمحػػا « حيػػدر علػػي قلمػػداراف»و  ؼل ػػ  أف  ا خ اجململرػػ  واحمل ِّػػق اجلعلػػ  ا ملػػيملذ 

ن عػػُت بعػػض منمللوػػا يف النوعػػة  ،«زايرة اظتػػدارات»المػػنور  يػػمللً م لػػ اً جػػ اً يف مو ػػوع  ملتػػب رػػ أ 
ا وىل لايملق ر ا دوف أف أذ   امسا خشػلة أف ايعػّ ض إىل اخلنػ  مػمل ج اػ  سعػ  أاػ ي اخلػ افلن أو 

ال  ػػأل ملػػوى ومل اوػػَق مػػمل سمػػ  رػػ ا العوػػ   ،أََمػػمل وقػػ  اني ػػ  اآلف إىل رمحػػة ربِّػػا ،اعي عػػا ممػػؤولو احلاومػػة
ـ مع ودة فإن  قمُت بعػ  خ وجػي مػمل  خػ  اسي ػملٍؿ ر إبجػوح  يػملق رػ ا واخيالػملرأ هبػ ؼ إ ػملـ  أ  

الػػل أحل ػػُت جػػزءاً مػػمل مو ػػوسملت اليمػػرة ا وىل مػػمل  يػػملق  ،وإ مػػملؿ مػػمل أل  ػػا ذلػػ  ا ملػػيملذ الاػػ م
مػمل  يػملق رػ ا إىل  يػملق  ون عػُت بعػض مو ػوسملت اليمػرة ا وىل ،بايملبا لِيَػَيملمُلوهمل مػ  مو ػوسا ر ا

أي سػػ ض أخوػػملر أجػػوؿ الاػػمليف سعػػ  ) «عػػرض أربػػار أحػػوؿ بػػر قػػرآف وعقػػوؿ»اآلخػػ  ادلوملػػـو بػػػ 
وا ي لُت يف ر ا الي  ا  المملر لايملق احلمل   ب    ادلو وسملت الا مل ا   رمل ادل اػـو  (ال   ف والع  

رػػ ا ر ػى أنػػا قػ    ؼلعػػو  يػػملق احلمل ػ  مػػمل بعػػض ادلو ػوسملت الػػا ذُ ػػ ت يف   ،يف  يملبػػا« قلمػداراف»



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 11   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

  . يملبا أاضملً 
َِ املؿ  م  أف تاوف مو وسملت الايػملبن م لػ ًة لنػوب احلػقّ  تعػملىل ر  هللاوأملػوؿ  .وسع    ِّ

 .هللْوِتيِقي ِإالَّ ابِ ِإْف ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْحاَلَح َما اْسَتطَْعُا َوَما تػَ  ،ادلموبَة وا ج  ول ل  ا خ ال مل  
 

 رادـ الشريعة اظتطهرة
 سيد أبو الفضل بن الرضا الربقعي
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 ؟أين توجد أرواح األنبيام واألوليام بعد وتاهتم
 ،[ٜٕ:]احل ػ  ((فَػِإَذا مَلػو اْػُيُا َونَػَ ْرػُت ِفلػِا ِمػمْل ُروِاػي فَػَ ُعػوا لَػُا مَلػملِجِ املَ )) :اننوقملً ممل قولا تعملىل

لعػػػ وح ماػػػملف وللمػػػت رلػػػ دة مػػػمل الزمػػػملف وادلاػػػملف وماػػػملف الػػػ وح رػػػو الوػػػ ف الػػػ نلوي أو ال مللػػػب ادلمػػػملر 
ورػػ أ الػػ وح  .والوػػ ف رػػو م َْ ػػب الػػ وح ورػػ ا ا مػػ  وا ػػح وزلمػػوس و  ػليػػملج إىل الارػػملف .الازخػػي

العػػػوارض رػػػي احملػػػ ودة دلػػػمل  ملنػػػت زلػػػ ودة ذاأً فػػػإف جػػػ ملهتمل  ػػػمللععى وال اػػػ  زلػػػ ودة أاضػػػملً  ف اػػػ ود 
 .ا ود ادلع وض ذاهتمل و  ؽلامل أف تزا  سعلهمل

بػ   ،تععػى  ػ   شػيء وللمػت من ععػة سعػ  علػ  ا شػلملء و  علػ  ا مايػة ف وح الاملئمل احلي  
 :ل ملػػولا هللاإظلػػمل تمػػينل  بواملػػنة  الػػل  الععػػى أو بواملػػنة الػػواي اإلذلػػي أف تامػػب الععػػى  مػػمل قػػملؿ 

 :وقػػملؿ ،[٘ٛ :]اإلملػػ اء ((اْلِعْعػػِى ِإ   قَعِػػلوً  الػػ  وُح ِمػػمْل أَْمػػِ  َرقِّ َوَمػػمل أُوتِلػػُيْى ِمػػملَ  وِح قُػػ ِ الػػ    َوَاْمػػوَُلوَنَ  َسػػملِ ))
 ،[ٖٙ:]اإلملػ اء ((َو  تَػْ ُ  َممل لَْلمَل َلَ  ِبِا ِسْعٌى ِإف  الم ْمَ  َواْلَواَلػَ  َواْلُ ػَؤاَد ُ ػ   أُْولَ ِػَ  َ ػملَف َسْيػُا َمْمػُ وً  ))

اْلَمعِػػػُ  احْلَػػػق  َو  تَػْعَ ػػػْ  ِلْلُ ػػػْ  ِف ِمػػػمْل قَػْوػػػِ  َأْف اُػْ َضػػػ  إِلَْلػػػَ  َوْالُػػػُا َوقُػػػْ  َربِّ زِْدِر  هللافَػيَػَعػػػملىَل )) :وقػػػملؿ
 .وضلورمل ممل اآل ت الامألة ،[ٗٔٔ:]طا ((ِسْعًممل

أمػػػمل سيػػ ممل ختػػ ج مػػػمل الوػػ ف للوفػػػملة وتػػ خ  ال مللػػػب  ،ورػػ ا سيػػ ممل تاػػػوف تعػػ  الػػػ وح يف الػػ نلمل
  .ادلمملر الازخي فإف ا ل يهمل تو    ممل ري و  تي أل  

فمللالػػػملحلوف وا وللػػػملء اػػػ رووف مػػػمل رػػػ ا ادلاػػػملف إىل سػػػململ ارفػػػ  وأمسػػػ  مػػػمل رػػػ ا العػػػململ وإىل قمللػػػب 
ِمَن اظتَُقرَِّبنَي تَػَرْوٌح َوَرلْتَاٌف  [ ]أي احمليضتََأمَّا ِإف َناَف )) :ا وؿ احلق تعملىل .ألن  ممل اجلمى ال نلوي

أَْمػػػَواًأ بَػػػْ   هللاَو  َ َْمػػػَ   ال ػػػِ امَل قُِيعُػػػوا يف مَلػػػِولِ  )) :وقػػػملؿ  ػػػ ل  (،ٜٛو ٛٛ:الواقعػػػة) ((َوَجنَّػػػُة نَِعػػػيمٍ 
ِممْل َفْضِعِا َوَاْميَػْوِشُ وَف ِلل ػِ امَل ملَْ اَػْعَ ُ ػوا هِبِػْى ِمػمْل َخْعِ ِهػْى  هللا َف ِِاَن مبمل  َأُرىُ * َأْاَلملٌء ِسْيَ  َرهبِِّْى اُػْ َزُقوَف 

 ((  ُاِضػلُ  َأْجػَ  اْلُمػْؤِمِينَ  هللاَوَفْضػٍ  َوَأف   هللا َاْميَػْوِشػُ وَف بِِيْعَمػٍة ِمػملَ * َأ   َخْوٌؼ َسَعْلِهْى َو  ُرْى ػَلَْزنُػوَف 
 .[ٔٚٔ-ٜٙٔ:] ؿ سم اف

اآل ت ن ػػملط وأمػػور  ػػّ ِر اإلنمػػملف مػػمل ا ورػػملـ واخل افػػملت لػػ ا نع ػػت نظػػ  ال ػػ اء الاػػ اـ يف رػػ أ 
 :إلىهمل

] ؿ  ((أَْمػػػَواأً بَػػػْ  َأْالَػػػػملءٌ  هللاَو  َ َْمػػػػَ   ال ػػػِ امَل قُِيعُػػػوا يف مَلػػػِولِ  )) :سيػػػ ممل ا ػػػوؿ احلػػػق  سػػػز  َوجػػػ   

ِعنػَد )) :وقولػا ،قُِوَضت أروااهػى وُأِخػَ ت مػمل أبػ اهنى فمعيملأ أهنى أالملء ر ى أهنى تُػُوف وا أي [ٜٙٔ:سمػ اف
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 .أرف و  ا ؿ سع  أهنى يف الواق  انلوا الملًة أفض  يف ماملف أمس  ((َرّبِِّْم يُػْرزَُقوفَ 
َهػػػمل فَػػػملفٍ )) :فملجلمعػػػة ا خػػػألة تػػػ ؿ سعػػػ  أنػػػا ر ػػػى قولػػػا تعػػػملىل وقولػػػا  ،[ٕٙ:]الػػػ محمل ((ُ ػػػ   َمػػػمْل َسَعلػْ

بع  راػلعهى مػمل -ايمللوف سي أ  هللاإ  أف ادل   بن ممل  ،[ٖٓ:]الزم  ((َوِإنػ ُهْى َملُِّيوفَ  ِإن َ  َملِّتٌ )) :ملو ملنا
يف اػػن أف الا ػػملر وال  ػػملر ايػػمللوف ا مل  ،هللاالػػملًة ونعلمػػملً   اععػػى  ل ليهػػمل ملػػوى  -رػػ أ الػػ نلمل ال ملنلػػة
  .والع اب بع  موهتى

إف  ؟((َد َرّبِِّْم يُػْرزَقُػوفَ ِعنْ )) :شأل إللا قولاإذا س فيمل ذل  فل ب أف نععى أامل رو ادلاملف ال ي ا
ِػػمْ ِعْنػػ» :قولػا فػوامل ااونػػوف سيػػ ممل ااونػػوف  .ولػػلمل سيػػ  اخلعػق و  سيػػ  ال ػػا هللاا لػػ  أهنػػى سيػ  « َد َرّبِّ
ِػْى َوُرػَو َولِػلػ ُهْى مبَػمل  )) :توػنِّ اآلاػة الا ؽلػة ؟هللاسي    ،[ٕٚٔ:]ا نعػملـ ((َ ػملنُوا اَػْعَمعُػوفَ ذَلُػْى َداُر الم ػوـِ ِسْيػَ  َرهبِّ

أف  ،[ٕ٘:]اػػونمل ((ِإىَل َداِر الم ػػوـِ َواَػْهػػِ ي َمػػمْل َاَشػػملُء ِإىَل ِجػػ َاٍط ُمْمػػَيِ لىٍ  ااَػػْ ُسو  هللاوَ )) :واآلاػػة الا ؽلػػة
 مػػػمل قػػػملؿ   ،أو الػػػ نلمل «سيػػػ  ال ػػػا»و ػػػأل  «سيػػػ  اخلعػػػق»فهػػػو  ػػػأل  ،«دار السػػػالـ»رػػػو  «هللاسيػػػ  »

 ((َلٍؽ َولََيْ زَِامل  ال ِ امَل َجوَػُ وا َأْجَ ُرْى  َِْاَمػمِل َمػمل َ ػملنُوا اَػْعَمعُػوفَ  هللاَممل ِسْي َُ ْى اَيَ ُ  َوَممل ِسْيَ  )) :ملو ملنا
 .(ٔ)فو ش  أف ال زؽ ال ي ا زقونا للمل مم  ال زؽ والنعملـ ال نلوي ،[ٜٙ:]الي  

] ؿ  ((ِمػػػػػمْل َفْضػػػػػِعاِ  هللا فَػػػػػ ِِاَن مبَػػػػػمل  َأُرػػػػػىُ )) :ويف اجلػػػػػزء اآلخػػػػػ  مػػػػػمل اآلاػػػػػة ادلػػػػػ  ورة ا ػػػػػوؿ تعػػػػػملىل

ذلى ممل فضعا للمل رو ال نلمل  نا  ملنت ل اهى ال نلمل   ُأخ ت ميهى للعنوا  هللافممل اؤتلا  ،[ٓٚٔ:سم اف
 .ب  ً ميهمل ماملانً أومل  وأفض 

 :يف اػن أف ععػة .أممل ال امل   سعػى ذلػى لل ػ  ف فليالػو ُروف أف  الشػه اء ذلػى ارتوػملط هبػ أ الػ نلمل
تػػ ؿ  سعػػ  أف الشػػه اء اػػ رووف إىل  [ٓٚٔ:] ؿ سمػػ اف ((َوَاْميَػْوِشػػُ وَف ِلل ػػِ امَل ملَْ اَػْعَ ُ ػػوا هِبِػػْى ِمػػمْل َخْعِ ِهػػىْ ))

ػػمل خّع ػػوأ وراءرػػى مػػمل ا الػػملء  معػػن أف اع ػػق هبػػى أول ػػ  الػػ امل مػػمل  ،سػػململ االػػو وف فلػػا بعلػػ امل سم 
فعػػو  ػػملف الشػػه اء   ازالػػوف يف رػػ أ الػػ نلمل و ػػملف ذلػػى ط اػػق إىل أقػػ لئهى ومعػػملرفهى دلػػمل  ملنػػت  .خع هػػى

تعػملىل بػن  يف  هللاأ ػ  إىل ذلػ  أف  .فإذف الشه اء مي العوف سمل أرػ  الػ نلمل .تع  اجلمعة ج ل ة
 ((لُ  َأْجػَ  اْلُمػْؤِمِينَ   ُاِضػ هللاَوَأف  )) : خ  تع  اآل ت أف عل  ادلؤمين ملليمللوف ذل  اليعلى والمواب

 .[ٔٚٔ:] ؿ سم اف
 

                                                 
  مللويت مزا  ممل اليو لح ذل ا ادلو وع يف هل سململ الازخ ال ملدـ. (ٔ)
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 ؟ىل األنبيام واألوليام يطَِّلعوف على زوَّارىم
بع  أف أعوييمل أف ا رواح ت رب بعل اً سمل ال نلمل إىل سململ الازخ صللُب فلممل اعي سم مل ا ولا ال امل 

دل ػمل  ػملف الشػه اء أالػملًء فػإهنى  :إ  أهنى ا ولوف ،ا   وف  ف الشه اء أالملٌء يف سململ  خ   أل سململ ال نلمل
  !ويف سململ  خ   أل سململ ال نلمل[ «دار الموـ»ان ِعُعوف سع  أاواليمل ]اا ولو  ملنوا يف 

سوقة ذلمل بععمهى ومع فيهى  ممل الوا ح أف قوذلى ر ا  أل ج لح  ف الملة الشه اء   :في وؿ
 هللاف ملػػوؿ  ،لػػملة وبػػن الععػػى باػػ  شػػيء واإلاملطػػة باػػ  ماػػملف نػػا لػػلمل ريػػملؾ تػػوـز بػػن احل ، اواليػػمل

أو أخػػػاأ اليػػػملس بػػػ ل   مػػػمل االػػػ   هللاأسعمػػػا  إذامل ااػػػمل لػػػا سعػػػى مبػػػمل غلػػػ ي جلألانػػػا ورلملوراػػػا إ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
وأتخ ػ ت زوجيػا سملئشػة سػمل ال ملفعػة يف  .سي ممل قُي  س ٌد  وأٌل ممل أج ملبا يف ب   معونة ومل ا ِر ب ل 

 هللاجػع   و ػملع ععػا ،العودة ممل مل   ب  ادلالنعق وب لت يف الوملداة واػ رمل ومل ااػمل لػا سعػى بػ ل 
ويف مع  ة أا  ُأجلب ه   يف جوليا وشػ يا وفاِّػا ولػو  ػملف  ،ومل اامل لا سعى مباملنا سعلا و لا وملعى

 .ُاالملب ب ل  احل ػ  واضل ؼ بعل اً سمل الضملرب اا  لا سعى مموق ب ل   بع  رأملا سمل الض بة 
اَ ْس َاِب ُميَػملِفُ وَف َوِمػمْل أَْرػِ  اْلَمِ ايَػِة َمػَ ُدوا َسعَػ  اليَِّ ػملِؽ   تَػْعَعُمُهػْى  َوشل مْل َاْوَلُاْى ِمملَ )) :تعملىل هللاوقملؿ 

بػ    ،مل اامل لا سعػى بي ػملؽ بعػض أتوملسػا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص شلمل ا ؿ  سع  أف الي   ا  ـ  ،[ٔٓٔ:]اليوبػة ((ضَلْمُل نَػْعَعُمُهىْ 
الي ػملِس  َوِمػملَ )) : ملف اع وا  وـ بعضهى دوف أف اععى ب ات ج وررى وا ل ة ن ػملقهى  مػمل قػملؿ تعػملىل

نْػَلمل َوُاْشِهُ    .[ٕٗٓ:]الو  ة ((َسَع  َممل يف قَػْعِوِا َوُرَو أََل   اخلِْاَلملـِ  هللاَممْل اُػْعِ ُوَ  قَػْولُُا يف احْلََلملِة ال  
فمللشػه اء  ،املَؿ الملتا سملدلػملً باػ ِّ ماػملف و  من ععػملً سعػ   ػ ِّ شػيء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملوؿ  فإذا مل اامل

ولليػػػملر فملحللػػػملة  ،الازخلػػػة سعػػػ   ػػػ ِّ ماػػػملف و ػػػ ِّ شػػػيء اضتيػػػاةأاضػػػملً   اعػػػـز أف ان ععػػػوا ورػػػى يف اػػػملؿ 
فػملطِّوع الػ ارون سعػ  أاػواؿ الوػملقن  ،ا خ واة ممعهمل مم  احللػملة ال نلواػة   تمػيعـز الععػى باػ ِّ شػيء

 .ب رملف ودلل  إىلػليملج 
الَ َرػػػْوٌؼ َعلَػػػْيِهْم َوالَ ُىػػػْم ))أ ػػػ  إىل ذلػػػ  أف تعػػػ  اآل ت الػػػا مػػػ  ت ذََ ػػػَ ْت أف  الشػػػه اَء 

بػ  اػ رووف إىل ماػملف   خػػوؼ  ،شلػمل اػ ؿ  سعػ  أف الشػه اء   اطػوع ذلػػى سعػ   ػ  ماػملف ((لَتَْدنُػوفَ 
يف اػن أهنػى لػو  ػملنوا من ععػن سعػ  أاػواؿ أرػ  الػ نلمل ادلمػمل ن الػ امل ا تاوػوف  .فلا و  ازف و   ىّ 

  ـ   مػػمل أهنػػى لػػو اط ععػػوا سعػػ   ،ملػػلِّا ا سمػػملؿ واعػػملنوف مػػمل مالػػملئب الػػ نلمل  زس هػػى ذلػػ  وأاػػزهنى
سعلػػػا  أو سلمػػػ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللافمػػػموً لػػػو اط عػػػ  رملػػػوؿ  .وسػػػ اب ومعػػػملانة ُزو اررػػػى دلػػػملتوا  مػػػ اً و ال ػػػة سعػػػلهى
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سعػػػػ    ـ ومالػػػػملئب ومشػػػػمل   اليػػػػملس  سعلػػػػا المػػػػوـ ال  ػػػػمل اإلمػػػػملـأو سعلهػػػػمل المػػػػوـ  أو مػػػػ م المػػػػوـ
رػػػ ا إف  ،«غكَّػػػة وحػػػدف»لليمػػػوة إلػػػلهى دار  «دار السػػػالـ»  يػػػوبوا وأجػػػملهبى احلػػػزف وال ػػػّى وَ ػػػَ ْت 

اإلمػػملـ امػينل  أف امػػم  أدسلػػة علػػ  اليػملس وان عػػ  سعػػ  املجػػملهتى أف اليػػ   أو  -هللوالعلػػملذ ل-ف  ػيمل 
إف ابػػػ  ممػػػ وف وايعػػػّ ض  :فهػػػ ا ييت إىل مػػػزاررى وا ػػػوؿ ،وامػػػم  أجػػػواهتى وشػػػاملواهى يف  ف وااػػػ 

ابػػػػ  ابيُعػػػػي  :والممللػػػػل ا ػػػػوؿ ،ل ػػػػ   ػػػػزاان جػػػػلل الا ػػػػملر وقيػػػػ  ميػػػػمل الامػػػػأل :واآلخػػػػ  ا ػػػػوؿ ،لعيعػػػػ اب
و خػػ  اشػػاو مػػمل ملػػ قة جلوػػا يف احلػػـ  وأنػػا أجػػوح  ،إر مويػػٍ  مبػػ ض ن مػػي :وال ابػػ  ا ػػوؿ ،للمػػ طملف

و خػػ  اشػػاو مػػمل أنػػا ممػػيوج  وممللػػ  ميزلػػا اؤذاػػا  ػػ   اػػـو وا اػػ  أف ؼل جػػا مػػمل ادليػػزؿ  ،  اوػملً بػػو مػػملؿ
ػػمل  .ؼ ادل  ػػوسن وادليػػودلن وادل  ػػ  وال  ػػ اء وادلظعػػومن  ػػ ٌّ اوػػل  شػػاواأ   ...و ...و رػػ ا سػػ ا سم 

جملء إىل م اق رى للمل ب ال  الز رة ب  ب الػ  المػ قة يف اػ مهى أو جػملء ب الػ  ال ملاشػة واثلػل ا ػ أ 
سع   ملرعا   ؼ و خ  َمِعٌ  أو وزاٌ  ا خ  إىل احلـ  و  ،هللاادل اعي ادلعل ة ل  ملذاب وخبوؼ ممل أنزؿ 

و خ  سمعػا اخللملنػة وأ ػ  أمػواؿ ادلميضػع ن للوملطػ  فهػو اايػز أمػوا ً طملئعػًة ل ػملء أراٍض مليػة  ،اجل ائى
و  ؼ اخللػػػملانت  ،مػػػمل ال  ػػػ اء (خعػػػّو ال جػػػ  أو ال  ا ػػػة)أو يخػػػ  اػػػق الييػػػملزؿ  ،بػػػور لملػػػى ا وقػػػملؼ

سع    ِّ ذل   جملبا ال ى وا مل ولُمعوت فعو اط ع  جملاب ال ا  ،ا خ ى واآلاثـ وال واال واجل ائى
 !ميا ال ااة يف سململ الازخ وتو  ؿ نعلما إىل أمل وس اب

أشػهد أنػ  تػرى » :فواظوا اف اء ذل  الا  اب الػ ي و ػ  ز رًة نمػوهمل إىل اإلمػملـ قػملؿ فلهػمل
ولايػا اشػه  سعػ   ،رػ ا مػ  أنػا مل امػم  جػواب جػملاب ال ػا «مقامي وتسمل نالمي وتردُّ جػواي

بعػ  وفػملهتى لػلمل ذلػى أي خػا سػمل الػ نلمل وأهنػى يف  هللاوملػيموت يف رػ ا ادلريالػ  أف أوللػملء  !ذل    لً 
 .يف ال نلمل هللاللمل ذلى أي مع فة  اواؿ سوملد  (الازخ)العململ اآلخ  

 َن مبَػػمل  َأُرػػىُ فَػ ِاِ )) : مػمل ذُ ػػ  يف اآل ت الػا امليشػػه ان هبػػمل يف ال  ػ ة المػػملب ة اػ ؿ  قولػػا تعػػملىل
* وَف ِمػػػػمْل َفْضػػػػِعِا َوَاْميَػْوِشػػػػُ وَف ِلل ػػػػِ امَل ملَْ اَػْعَ ُ ػػػػوا هِبِػػػػْى ِمػػػػمْل َخْعِ ِهػػػػْى َأ   َخػػػػْوٌؼ َسعَػػػػْلِهْى َو  ُرػػػػْى ػَلَْزنُػػػػ هللا

اػػػيعى  هللاسعػػػ  أف  [ٔٚٔ:سمػػػ اف] ؿ  ((  ُاِضػػػلُ  َأْجػػػَ  اْلُمػػػْؤِمِينَ  هللاَوَفْضػػػٍ  َوَأف   هللا َاْميَػْوِشػػػُ وَف بِِيْعَمػػػٍة ِمػػػملَ 
سع  ادلؤمين الالملحلن و  اضّل  أج رى وؽلمّل سعلهى مب ملـ  ػ م يف جيػة دار المػوـ عػوالً سعػ  أسمػملذلى 
والملًة أفض    ؼ ادلػ ات مػمل احللػملة الػ نلمل   أنػا غلععهػى اعلشػوف يف اػزف دائػى واعػملنوف مػمل  الػ  

 .أخوملر ال نلمل
تعػػ  ذلػػ  ادلاػػملف الػػ ي أشػػملرت إللػػا  ملػػلمل زوجػػة ف سػػوف اػػن  «سيػػ  الػػ ب»فملتضػػح أف سوػػملرة 
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ػػػػِ  ِمػػػػملَ )) :قمللػػػػت يًػػػػمل يف اجْلَي ػػػػِة َوصلَِّ ػػػػِ  ِمػػػػملَ  َربِّ ابْػػػػمِل ِر ِسْيػػػػَ َؾ بَػلػْ  ((اْلَ ػػػػْوـِ الظ ػػػػملِلِمنَ  ِفْ َسػػػػْوَف َوَسَمعِػػػػِا َوصلَِّ
 .وسي  ال ب سململ  أل ر أ ال نلمل ال ملنلة هللافعي   ،[ٔٔ:]الي  م

أو سيػ  ربػا  هللا  ػلّ أ ماملف وتميوي إللا علػ  ا مايػة فمػمل  ػملف سيػ   هللاإف  :قملؿ قملئ فإف 
 هللاإف  ػملف ا مػ   ػ ل  لالػملر  ػ   ػملف  وميػملفق و ػململ بعػ  موتػا سيػ   :قعيػمل .فإنا ااوف يف    ماملف

وسي ئػ    توػق ريػػملؾ  ،زلػلط لجليػػة  مػمل رػو زلػلط لليػملر هللا ف  ،أاضػملً اػا ولػو  ػملف اُعػ  ب يف قػاأ
واُ ال  با أهنػى  ،با هللام  أف ر أ العي اّة م ملـ ق ب اخيالهى « عند رّبم»خالوجلة لعشه اء  هنى 

دار » للػػزاً لػػا سػػمل  «دار السػػالـ»بػػػ هللايف الواقػػ  يف سيملاػػة الػػ ب وسيػػ  رمحيػػا ورػػو ادل ػػملـ الػػ ي مسػػملأ 
  !ىل دار الع اب سي  رهبىأف الشه اء والالع ملء مللالألوف إ هللافعى ا    «العذاب

 مػمل أف تعػ  اآلاػة   ،بيملء سع  ممل ذُ   فإف أرواح ا نولملء والالػع ملء والشػه اء   سعػى ذلػمل للػ نلمل
 .ت ؿ سع  أف أروااهى للمت يف قووررى يف ال نلمل و  اوذلمل

ملتن  أنا للمل لإلنمملف مؤميملً  ملف أـ  ملف اً ملوى ال «ال   ف الا م» هللاال ي ُامي ملد ممل  يملب 
سػململ »واُ ػملؿ لػا أاضػملً  ،«الػازخ»أممل سػململ  .«احللملة ا خ واة»والمملنلة  «احللملة ال نلواة» ملمعين ا وىل 

ورو الملة  أل  ملمعػة وبػو ا  ػة ويف الواقػ   ،فهو سململ الالمت والُموملت وانع اـ الوسي لل نلمل ،«ال ا
فملحللػملة الػا ذُ ػ ت  .تشوا ال  وة يف قملسة انيظملر دخوؿ اـو ال لملمة والازخ فملج  بػن الػملتن  ػملمعين

 .لكموات بع  ال نلمل ملواء الالملحلن أـ النملحلن الملٌة انقالٌة قو  اـو ال لملمة
ىل أر  احملش  بع  بعمهى ونشوررى و ون ا مل اامل او و لليموة إ «سململ الازخ»وغلب أف نععى أف 

 -أي أف ذل  ال ملج  الزم  ااوف  أل م هػـو لليمػوة إىل أرػ  احلشػ  واوػ و ذلػى  ،أو ممل اشوا ذل 
  !و ونا اعى أو  وف اش رى وق  موملش ة بع  موهتى يف ال نلمل -بع  بعمهى 

لػ  اػ    أالػملانً علػ  م ااػ  أمػ  مػمل وأالػملانً والي نة الا ايو ي أف نييوػا إللهػمل ريػمل أف ال ػ  ف اجمل
فمػموً ا ػوؿ سػمل خعػق اإلنمػملف  ،ػل ؼ الوململئط وا    ب ااة ادلو وع وهنملايا سعػ  ضلػو اإلعػملؿ ف ػط

ولاػػمل اػػ    يف  اػػة أخػػ ى  ،[ٕٓ:]الػػ ـو ((َوِمػػمْل  َ تِػػِا َأْف َخَعَ ُاػػْى ِمػػمْل تُػػػ َاٍب ُ   ِإَذا أَنْػػػُيْى َبَشػػٌ  تَيَيِشػػُ وفَ ))
ػُيْى يف َراْػٍب ِمػملَ )) عل  م ااػ  رػ ا اخلعػق وااػ ة وااػ ة اْلوَػْعػِل فَػِإان  َخَعْ يَػملُ ْى ِمػمْل  َ أَاػ َهػمل الي ػملُس ِإْف ُ يػْ

 َ  َلُاْى َونُِ    يف اَ ْرَاملـِ َمػمل َنَشػملُء ِإىَل تُػ َاٍب ُ   ِممْل نُْنَ ٍة ُ   ِممْل َسَعَ ٍة ُ   ِممْل ُمْضَ ٍة سُلَع َ ٍة َوَ أْلِ سُلَع َ ٍة لِيُػوَػنِّ
ُعُ وا َأُش  ُ ىْ   .[٘:]احل  ((َأَجٍ  ُمَممًّ  ُ   طُلْ ُِجُاْى ِطْ ًو ُ   لِيَػوػْ
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يَػُا ُ   غَلَْععُػُا رَُ ملًمػ هللاأملَْ تَػَ  َأف  ))   ل  ا وؿ سمل   ا  الم ب  ((ملاُػْزِجػي مَلػَ ملًل ُ   اُػَؤلِّػُ  بَػلػْ
ا اّلػ  ا مػ  يف مو ػ   خػ   هللاولاػمل  ،ػلّ ِؾ ال لـو موملش ة هللاوالا ت ؿ  بظملر رمل سع  أف  ،[ٖٗ:]اليور

ػػػػَمملِء َ ْلػػػػَ  َاَشػػػػملُء َوغَلَْععُػػػػُا ِ َمػػػػً مل هللا)) :فل ػػػػوؿ  ((ال ػػػػِ ي اُػْ مِلػػػػُ  الػػػػّ َِ َح فَػيُمِػػػػأُل مَلػػػػَ ملًل فَػلَػْوُمػػػػنُُا يف الم 
 .[ٛٗ:]ال ـو

ف مللوػػملً مػػمل اوِّػػن ال ػػ  ف  ،امػػأل سعػػ  ن ػػمل ذلػػ  ادليػػواؿ «سػػململ الػػازخ»و ػػوـ ال ػػ  ف الاػػ م اػػوؿ 
 مػمل قػملؿ يف شػوف قػـو نػػوح   ،الاػ م ادلالػأل اليهػملئي لإلنمػملف بعػػ  ادلػوت دوف أف اػ    فػ ة سػململ الػػازخ

والػػ ي اوػػ و مػػمل  ػػملر أ و ػػوف  قػػـو نػػوح الا ػػملر  ،[ٕ٘:]نػػوح ((شل ػػمل َخِنل َػػملهِتِْى أُْ  ِقُػػوا فَػػوُْدِخُعوا اَنرًا)) :مػػموً 
ولاييػػمل ن هػػى ت الػػل  رػػ أ اآلاػػة مػػمل  اػػة أخػػ ى  ػػ  عت سػػمل  ؿ ف سػػوف ورػػي  .أُدخعػػوا اليػػملر فػػور  ػػ قهى

َهػمل ُ ػُ وًّا الي ملُر اُػْعَ ُ ػوَف َسَعلػْ * مَللَِّ ملِت َممل َمَاُ وا َوَاملَؽ ِِبِؿ ِفْ َسْوَف مُلوُء اْلَعَ اِب  هللافَػَوقملُأ )) :قولا تعملىل
ػػػػملَسُة أَْدِخعُػػػػوا  َؿ ِفْ َسػػػػْوَف َأَشػػػػ   اْلَعػػػػَ ابِ  والػػػػا تػػػػ ّؿ سعػػػػ  أف  ،[ٙٗ-٘ٗ:] ػػػػملف  ((َوَسِشػػػػلًّمل َواَػػػػػْوـَ تَػُ ػػػػوـُ الم 

 .ا ش لملء اعملنوف ممل ال ال  واآل ـ قو  أف ا خعوا انر جهيى اـو ال لملمة
اجلػػػزاء  :ال نلواػػػة نػػػوسن مػػػمل اجلػػػزاءؽلاييػػػمل أف نػػػ رؾ مػػػمل ممػػػ  رػػػ أ اآل ت أف ريػػػملؾ بعػػػ  احللػػػملة 

المػػملر اػػيّى بالػػورة وافلػػة و ملمعػػة يف احللػػملة ا خ واػػة وا و ؿ نػػوع مػػمل المػػ ور  .الازخػػّي وجػػزاء اػػـو ال لملمػػة
والعّ ة أو الَاَ ر واآل ـ يف ف ة احللملة الازخلة الا ري يف الواقػ  شػوا الػملة وللمػت الػملة  ملمعػة والػا 

ػػى  ،ف ذ  رػمل وأس  ػػت سػػمل ت الػػلعهملأععػت معظػػى   ت ال ػػ    ف ال ػ  ف أراد يف معظػػى ادلػػوارد أف غلمِّ
ممػػولة ادلعػػملد أمػػملـ اإلنمػػملف إْذ إن ػػا سيػػ ممل ملػػلُوعل يف اآلخػػ ة مللشػػع  أف فػػ ة سػػململ الػػازخ  ملنػػت قالػػألًة 

اػ ة   ؼ   ؼ المين فإهنمل مليو و لإلنمملف بع  الملتا اجل  «سململ الازخ» ج اً واا  لو طمللت ف ة
اػػـو ال لملمػػة و وهنػػمل اػػـو أو بعػػض اػػـو أو ملػػملسة مػػمل هنػػملر شػػوف اإلنمػػملف يف ذلػػ  شػػونا سيػػ ممل ايػػملـ نومػػملً 
سمل ملً بع  مل   طوا  وا ى ر   م  اة أو  ملبوململً زلزانً  ّ  سعلا فلا أا اث  مألة ولايػا إذا املػيل و 

 !أامّل  ونا انـ لِيَػّوِأِ 
َواَػػػْوـَ ػَلُْشػػ ُُرْى َ ػػَوْف ملَْ اَػْعوَػمُػػوا ِإ   )) :وف اػػـو ال لملمػػةمػػمل ريػػمل ا ػػوؿ ال ػػ  ف الاػػ م سػػمل الػػ امل اوعمػػ

ػيَػُهىْ  مَلملَسًة ِمملَ  اَػػْوـَ اَػْ ُسوُ ْى فَػَيْمػَيِ لُووَف ِهَْمػِ ِأ َوَتظُي ػوَف ِإْف )) :وا ػوؿ ،[٘ٗ:]اػونمل ((اليػ َهملِر اَػيَػَعػملَرُفوَف بَػلػْ
ػَ  مَلػملَسٍة َ ػَ ِلَ  )) :وا وؿ ،[ٕ٘:]اإلملػ اء ((لَِومْػُيْى ِإ   قَِعلًو  َواَػْوـَ تَػُ وـُ الم ملَسُة اُػْ ِمُى اْلُمْ  ُِموَف َممل لَِومُػوا َ لػْ
قَػملُلوا لَِومْػيَػمل اَػْوًمػمل َأْو بَػْعػَض اَػػْوـٍ * قَػملَؿ َ ػْى لَِومْػػُيْى يف اَ ْرِض َسػَ َد مِلػِيَن )) أو ،[٘٘:]الػ ـو ((َ ملنُوا اُػْؤَفُاوفَ 

َ ػوَنػ ُهْى اَػػْوـَ اَػػَ ْوَف َمػمل اُوَسػُ وَف ملَْ اَػْعوَػمُػوا ِإ   مَلػملَسًة ِمػمْل نَػَهػملٍر بَػوٌغ )) أو ،[ٖٔٔ:]ادلؤميػوف ((اْلَعػملدِّاملَ  فملمْلَوؿِ 
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َ ػػػػػوَنػ ُهْى اَػػػػػػْوـَ اَػَ ْونَػَهػػػػػمل ملَْ اَػْعوَػمُػػػػػوا ِإ   َسِشػػػػػل ًة َأْو ))أو  ،[ٖ٘:]ا ا ػػػػػملؼ ((فَػَهػػػػػْ  اُػْهعَػػػػػُ  ِإ   اْلَ ػػػػػْوـُ اْلَ ملمِلػػػػػُ وفَ 
 .[ٙٗ:]اليملزسملت ((ملَرملُ  َ 

اْلَمػْوُت قَػملَؿ َربِّ اْرِجُعػوِف  َاا  ِإَذا َجملَء َأَاَ ُرىُ )) :«سململ الازخ»ت وؿ إا ى اآل ت ادليعع ة بػ 
َعمُػػػوفَ َلَععِّػػػي أَْسَمػػػُ  َجػػػملحِلمل ِفلَمػػػمل تَػ َْ ػػػُت َ ػػػو  ِإنػ َهػػػمل َ ِعَمػػػٌة ُرػػػَو قملئُِعَهػػػمل َوِمػػػمْل َورَاِئِهػػػْى بَػػػػْ زٌَخ ِإىَل *   ((اَػػػػْوـِ اُػوػْ

َولَػػػْو تَػػػػَ ى ِإْذ اَػيَػػػػَوىف  ال ػػػِ امَل َ َ ػػػُ وا اْلَموِئَاػػػُة َاْضػػػ ِبُوَف ُوُجػػػوَرُهْى )) :وت ػػػوؿ  اػػػة أخػػػ ى ،[ٓٓٔ-ٜٜ:]ادلؤميػػػوف
  .ٕٚاآلاة  :وضلورمل يف ملورة دمحم ،[ٓ٘:]ا ن ملؿ ((َوأَْدَلَرُرْى َوُذوُقوا َسَ اَب احْلَ ِاقِ 
 ،او ي جمما يف ال نلمل وأممل رواا فو وجا ذلمل و   ه  اا ُتْضػَ َب سعلػا ممل الوا ح أف ادلّلت

 .فو ب  أف ااوف ادل اد لآلاة ا خألة ال مللب الازخي لعملت
 مبَػمل َ َ ػَ  ِر َرقِّ َوَجَععَػِ  ِمػملَ * اجْلَي ػَة قَػملَؿ َ لَْلػَت قَػػْوِمي اَػْعَعُمػوَف  ِقلػَ  اْدُخػ ِ )) :وممعهمل قولا تعػملىل

فهػػػ أ جيػػة ب زخلػػػة وللمػػت جبيػػػة اآلخػػ ة وإ  لػػػو  ملنػػت  ػػػ ل  لععػػى قومػػػا  ،[ٕٚ-ٕٙ:]اػػمل ((اْلُمْاػػَ ِمنَ 
  .ب خولا فلهمل

وسعػػ   ػػ  اػػملؿ فمػػمل الوا ػػح أف ريػػملؾ بعػػ  ادلػػوت نػػوع مػػمل ال ااػػة واذليػػملء أو نػػوع مػػمل الاػػ ر 
لػػملة  ملمعػػة وتشػػوا امللػػة وادلػػ ارة أو بعوػػملرة أخػػ ى ريػػملؾ نعػػلى وسػػ اب ب زخػػي   ايميػػ  اإلنمػػملف خولػػا ه

اإلنمملف فلا امللة اجلين يف راى أما قو  خ وجا إىل احللملة ال نلواة ال ي اعلل الملة  أل  ملمعة إذ   
فملحللػػملة الازخلػػة الػػملة  ػػأل  ملمعػػة ؽلضػػي فلهػػمل اإلنمػػملف ال ػػ ة المػػملب ة  .اػػ ري مبػػمل غلػػ ي خػػملرج راػػى أّمػػا

 .سع  احللملة ا خ واة
والاػ  مشػ ؾ  ،للالملحلن والشه اء بػ  اشػم  اجملػ من والا ػملر أاضػملً  «سململ الازخ»و  ؼلي  

وبيػػملء سعلػػا فعػػػلمل اجمل مػػوف رػػى الػػػ امل تي نػػ  جػػعيهى يف الػػػ نلمل ف ػػط بػػػ   .يف ان نػػملع ا رتوػػملط للػػػ نلمل
الشه اء والالػملحلوف أاضػملً ا  ػ وف  ػ  وسػي واطػوع سعػ  الػ نلمل وأرعهػمل وا خوػملر الوالػ ة الػا ؽلاػمل 

لالػػع ملء والشػػه اء أف اع فورػػمل سػػمل الػػ نلمل بعػػ  وفػػملهتى رػػي مػػمل ؼلػػارى بػػا الالػػع ملء اآلخػػ وف لكنولػػملء وا
بػ  شػوا الػملة  ،«سػململ الػازخ»ور ا  عا  نا   توج  الملة  ملمعػة يف  .ال امل مملتوا بع رى والي  وا هبى

وبعوػػػػملرة أخػػػػ ى إهنػػػػمل سػػػػململ  ،الػػػػملة فملقػػػػ ة لامػػػػأل مػػػػمل الالػػػػ ملت ممػػػػ  المػػػػم  والوالػػػػ  ،أو بعػػػػض الػػػػملة
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ال ي ا    فلا الوش  جملحلن  ملنوا أـ طملحلن المم   ممل قملؿ ال   ف الاػ م سػمل ا مػوات  (ٔ)الووسي
َػػػمل َاْمػػػَيِ لُب ال ػػػِ امَل َاْمػػػَمُعوَف َواْلَمػػػْوَت  )) :أهنػػػى   امػػػمعوف شػػػل ملً اػػػا اوعمػػػوا وػلشػػػ وا اػػػـو ال لملمػػػة ِإظل 

َعمُػُهىُ  تعملىل يف ر أ اآلاة الا ملَر ل موات ال امل    هللاالل شو ا  ،[ٖٙ:]ا نعملـ ((ُ   إِلَْلِا اُػْ َجُعوفَ  هللا اَػوػْ
 ((ِإن ػػػػَ    ُتْمػػػػِمُ  اْلَمػػػػْوَت  َو  ُتْمػػػػِمُ  الال ػػػػى  الػػػػ  َسملَء ِإَذا َول ػػػػْوا ُمػػػػْ ِب ِاملَ )) :امػػػػمعوف شػػػػل ملً وقػػػػملؿ أاضػػػػملً 

 ((  َو  ُتْمػػػِمُ  الال ػػػى  الػػػ  َسملَء ِإَذا َول ػػػْوا ُمػػػْ ِب ِاملَ فَِإن ػػػَ    ُتْمػػػِمُ  اْلَمػػػْوتَ )) :وممعػػػا قولػػػا تعػػػملىل [ٓٛ:]اليمػػػ 
  .[ٕ٘:]ال ـو

ُاْمِمُ  َممْل َاَشملُء َوَمػمل أَنْػَت مبُْمػِمٍ  َمػمْل يف  هللاَوَممل َاْمَيِوي اَ ْاَلملُء َو  اَ ْمَواُت ِإف  )) :وقملؿ أاضملً 
ا نولملء وا وللملء و ألرى ا    احللػملة الاملمعػة و  ااػوف فا   سلعوؽ بع  موتا اا  .[ٕٕ:]فملط  ((اْلُ ُوورِ 

ً مل َوُرػػْى ؼُلَْعُ ػػوَف  هللاَوال ػػِ امَل اَػػْ ُسوَف ِمػػمْل ُدوِف )) :لػػا اطػػوع سمػػمل غلػػ ي يف الػػ نلمل أَْمػػَواٌت *   ؼَلُْعُ ػػوَف َشػػلػْ
َعمُػوفَ  َف اُػوػْ ُ  َأْاَلملٍء َوَممل َاْشػُعُ وَف َأ   ومػمل ادلمػعى بػا أف رػ أ اآل ت تشػم  ا نولػملء  ،[ٕٔ-ٕٓ:]الي ػ  ((َ لػْ

 . هنى   ؼَلع وف شل ملً ورى ؼُلَع وف و  سعى ذلى بلـو ال لملمة (ٕ)وا وللملء
فامػمل  .شّوا احللملة اـو ال لملمػة واخلػ وج مػمل ال ػا هلػملة اليوػملأت يف الػ نلمل هللاأ   إىل ذل  أف  

تاوف ا ش ملر وا سشػملب يف الشػيملء بػو الػملة و  ا  ػة   تػ ب فلهػمل احللػملة واحل  ػة رلػ داً يف ال بلػ   
يف امللػػة مُلػػوملت وبػػو اػػ اؾ اػػا إذا بُعمػػوا اػػـو ال لملمػػة   ّ ػػت  «سػػململ الػػازخ» ػػ ل  ااػػوف الوشػػ  يف 

 ؼُلْػػ ُِج احْلَػػي  ِمػػملَ )) :وؿ ال ػػ  فمػػمل ريػػمل ن هػػى قػػ .أجمػػملدرى َوُاشػػ وا اه سػػوف إىل احملامػػة اإلذللػػة الاػػاى
يَػمل )) :وقولػا [ٜٔ:]الػ ـو ((احْلَػيِّ َوػُلْػِي اَ ْرَض بَػْعػَ  َمْوهِتَػمل وََ ػَ ِلَ  خُتَْ ُجػوفَ  اْلَملِِّت َوؼُلْ ُِج اْلَملَِّت ِمملَ  َوَأْالَػلػْ

                                                 
واسوف  هنى اميوش وف  ( ممل أف الشه اَء أالملٌء سي  رهبى ا زقوف، وأهنىٕٔ- ٔٔايملقض ممل ذ  أ ادلؤل  قو  ذل  )ص ر ا  (ٔ)

لل امل مل اع  وا هبى ممل خع هى.. ممل ت ل أ اآل ت الا ذ  رمل ممل ملورة  ؿ سم اف وممل ملورة امل،  ويف رأاي للمل ادلؤلػ  
ى لكالػػملء،  إْذ ؽلاػػمل أف ااونػػوا أالػػملء واسػػن  ملمػػملً ولاػػمل يف سػػململ  خػػ ،   هملجػػة لي ػػي وسػػي ادلػػوت  اػػا اموػػت سػػ ـ مسػػملسه

 اممعوف ا الملء، وهب ا ايى اجلم  بن عل  اآل ت ال   نلة الا ذ  رمل. )ادل جى(

ااػوف مييملقضػملً،  املي  ؿ ادلؤل  هبملتن اآلاين سع  س ـ الملة الشه اء وا نولملء للمل يف زلعا، إْذ   ؽلامل لع ػ  ف الاػ م أف (ٕ)
اميوشػػػ وف مبػػػمل وراءرػػػى يف مو ػػػ ،    اموػػػت أف علػػػ  ا مػػػوات، مبػػػمل يف ذلػػػ  و  اموػػػت الػػػملة الشػػػه اء وأهنػػػى ميع مػػػوف ا زقػػػوف

الشػه اء،  ػػأل أالػػملء و  اشػػع وف يف مو ػػ   خػػ !، بػػ  رػػملأف اآلايػػملف  مػػمل اػػ ّؿ سعلػػا ملػػلملقهممل و مػػمل غُلمػػ  سعػػ  ذلػػ  علػػ  
وأف  ذلػيهى  تعػملىل أهنػمل ا ػملرة جػمملء ملِّيػة   الػملة فلهػمل هللاـ الػا  ػملف اػ سورمل ادلشػ  وف فلوػن ادل م امل تي ػ اثف سػمل ا جػيمل

، ٚٗٔ/ص ٙمل. )انظػ  ت مػأل رلمػ  الولػملف لعناملػي )جأ ف اُوعل َسوَػ هتُ الا سو ورمل   ختعق شل ملً و  تشع   ( وت مػأل ُشػا 
الو ػػػ  احملػػػلط وال ػػ ط  واآللوملػػػي وفػػػيح ال ػػػ ا  لعشػػػو ملر وت مػػػأل ومػػمل ت ململػػػأل أرػػػ  المػػػية: انظػػػ  ت ململػػأل النػػػاي والو ػػػوي و 

الولضملوي وت مأل الي  ا  والييوا   بمل سملشور واجلولن لعملوطي وت مأل أق المعود..اخل ذا  ت مػألرى ليايػن ادلػ  ورتن 
 ممل ملورة الي  (. )ادل جى(
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ًيمل َ َ ِلَ  اخْلُُ وجُ   .[ٔٔ:]ؽ ((ِبِا بَػْعَ ًة َملػْ
سػػػململ  خػػػ  في ػػػوؿ لػػػو ف  ػػػيمل سعػػػ  ملػػػول  احملػػػملؿ أف ا رواح تنعػػػ  سعػػػ  إذا سعميػػػمل أف ا رواح يف 

مػػمل  ؟اػػوائ  زوار قووررػػمل فهػػ   ضػػ  سعػػ  ال ػػور وت جػػ  إىل الػػ نلمل وتمػػي لب لعػػ ائض الػػزّوار وطعوػػملهتى
الوا ػػح أف ال ػػ  ف والع ػػ  ا ػػو ف إف ا نولػػملء وا وللػػملء   اطػػوع ذلػػى سعػػ  مػػمل يف الػػ نلمل هنملئلػػملً بػػ    

َأْو َ ملل ػِ ي َمػػ   َسعَػػ  )) :فضػوً سػػمل أف ااػوف ذلػػى سعػػى ب ػألرى  مػػمل قػملؿ تعػػملىل ،سعػ  أبػػ اهنى اطػوع ذلػػى
ِمملئَػَة َسػملـٍ ُ   بَػَعمَػُا قَػملَؿ َ ػْى  هللابَػْعػَ  َمْوهِتَػمل َفَوَمملتَػُا  هللاقَػْ اٍَة َوِرػَي َخملِواَػٌة َسعَػ  ُسُ وِشػَهمل قَػملَؿ َأى  ػُلْلِػي َرػِ ِأ 

 اَػَيَمػي ْا َوانظُػْ  لَِوْمَت قملَؿ لَِوْمُت اَػْومملً َأْو بَػْعَض اَػْوـٍ قملَؿ َبْ  لَِوْمَت ِمملَئَة َسملـٍ فملنظُْ  ِإىَل طََعملِمَ  َوَش َاِبَ  ملَْ 
َ لَػػُا قَػػملَؿ ِإىَل مِحَػػملرَِؾ َولَِيْ َععَػػَ   اَػػًة لِعي ػػملِس َوانظُػػْ  ِإىَل اْلعِ  ػػمل تَػوَػػػن  ظَػػملـِ َ ْلػػَ  نُيِشػػزَُرمل ُ   َنْاُمػػوَرمل حلَْمػػملً فَػَعم 

 .[ٜٕ٘ :]الو  ة ((َسَع  ُ  ِّ َشْيٍء َقِ ا ٌ  هللاأَْسَعُى َأف  
 ،ال ي مملت ورا  سمل ال نلمل مّ ة م ة سػملـ سعلا الموـ «ُسَزْا » هللاف ي ر أ اآلاة مل اامل لي ِّ 

 ػملف  سعلػا المػوـ مػ  أف ُسَزاْػ اً  ،واا أن ا مل اامل اععى  ػى ب ػي مليػملً  (محملرأ)أي  ِسْعٍى بو نا أو ب ااعيا 
 ػػ  إمػػملـ ومػػومـو   بػػ    -طو ػػملً لع ػػ  ف الاػػ م- نػػا  ،ايمي ػػ  مب ػػملـ اليوػػو ة ورػػو أسعػػ  مػػمل علػػ  ا وللػػملء

ااػػوف مؤميػػملً وممػػعمملً وإ  فمػػمل  ػػّ ب بيػػ ٍّ   ػػي سعلػػا المػػوـ سعلػػا أف اػػؤممل ل نولػػملء مبػػمل فػػلهى سزاػػ 
 َمػػمَل ال  مُلػػوُؿ مبَػػمل أُنػػزَِؿ إِلَْلػػِا ِمػػمْل َربِّػػِا )) : مػػمل قػػملؿ تعػػملىل يف ملػػورة الو ػػ ة  ،وااػػ    ااػػوف مؤميػػملً ممػػعمملً 

  ،[ٕ٘ٛ:]الو  ة ((مْل ُرمُلِعاِ َوَموِئَاِيِا وَُ يُِوِا َوُرمُلِعِا   نُػَ ّ ُِؽ بَػْنَ َأَاٍ  مِ  هللَواْلُمْؤِمُيوَف ُ  ٌّ  َممَل لِ 
َوَرمُلػػولِِا َواْلِايَػػملِب ال ػػِ ي نَػػػز َؿ َسعَػػ  َرمُلػػولِِا َواْلِايَػػملِب  هللَ أَاػ َهػػمل ال ػػِ امَل  َميُػػوا  ِميُػػوا لِ )) :و مػػمل قػػملؿ

َوَموِئَاِيِا وَُ يُِوِا َوُرمُلِعِا َواْللَػْوـِ اآلِخِ  َواْللَػْوـِ اآلِخِ  فَػَ ْ  َ ػ   َ ػوً   هللال ِ ي أَنَزَؿ ِممْل قَػْوُ  َوَممْل َاْاُ ْ  لِ 
  .[ٖٙٔ:]اليمملء ((بَِعلً ا

وأجػوؿ اإلؽلػملف واإلملػوـ  ،فل ب سع  عل  الشه اء وا ئمػة والالػملحلن أف اؤميػوا باػ  رملػوؿ
بعػػ   -فػػإذا مل ااػمل ليػػ ٍّ سظػػلى مػػمل ا نولػملء سعػػٌى بو نػػا  ،سعلهػػمل يف  يملبػػا هللارػي تعػػ  ا مػػور الػػا نػ   

  ؟!!!.سعى مبّ ة موتا فال  مللععى  اواؿ اآلخ امل و  -رالعا ممل ال نلمل
ممل الو اهي أنا لو  ملف ريملؾ ا ال ؼلملل  ممل ذُ   فإنا لمل ااػوف م وػو ً لاونػا سلملل ػملً آل ت 

 .وسلملل ة من ا ال لع   ف دلل  سع  س ـ جّ يا ،ال   ف
 سعلػا المػوـ  اػواؿ ابيػا اوملػ  -ورػو يف فعمػنن  -اععػى  سعلا المػوـ مل اامل الي   اع وب
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  !وسملش م  ًة طواعًة ازايملً سع  ف اقا
مل ِسْعِمػي قَػملَؿ َوَمػ)) : توملسػا وطعوػوا ميػا أف اُػْ اِلػلهى أجػملهبى قػملئوً  سعلا الموـ ودلمل طعمل قـو نوح

 .[ٕٔٔ:]الشع اء ((مبمل َ ملنُوا اَػْعَمُعوفَ 
قَػػملَؿ )) :ه ل ػػة  ػػلوفا الػ امل  ػػملنوا مػػمل ادلوئاػػة اػػا قػػملؿ (ع) مػمل مل اععػػى أبػػو ا نولػػملء إبػػ ارلى 

 .[ٕ٘:]ال ار ت ((مَلوـٌ قَػْوـٌ ُميَاُ وفَ 
مل ااػػمل لػػا أي ت الػػأل يف سوػػملدة  سعلػػا المػػوـ أف أخػػملأ رػػملروف سعلػػا المػػوـ  مػػمل مل اععػػى موملػػ 

 مػػػمل مل اععػػػى موملػػ   ف رفل ػػػا يف المػػػ     (ٓ٘ٔ:ا سػػ اؼ)قومػػا لعع ػػػ  إىل أف بػػػن لػػا رػػػملروف ذلػػػ  
الػة يف ب ااػة ا مػ   هللا مػمل مل اععػى  ف سالػملأ الػا أبػ ذلمل   (،ٕٙ:الاهػ )نمي احلوت سي  الالػر ة 

أف اػػػي ح المػػػػ  ة يف خػػػ اع اليػػػػملس مليالػػػوح اػػػـو الي ػػػػ ي ععوػػػملانً  وػػػألاً بػػػػ  أوجػػػمل يف ن مػػػػا خل ػػػة 
 (.ٛٙ-ٚٙ:طا)

 اػػػواؿ قػػػـو ملػػػوو اػػػا أطععػػػا اذل رػػػ  سعػػػ  ذلػػػ   سعلػػػا المػػػوـ ملػػػعلمملف هللا مػػػمل مل اععػػػى نػػػ   
 (.ٕٕ:اليم )

ملػيوات مػمل اليػـو يف الاهػ  مل اػ روا  ػى لومػوا وقػملؿ  ٜٖٓودلمل امليل و أج ملب الاهػ  بعػ   
 .هللام  أف أج ملب الاه  ممل أوللملء  [ٜٔ:]الاه  ((ْوـٍ لَِومْػَيمل اَػْوًممل َأْو بَػْعَض اػَ )) :بعضهى

  ؟فإذا مل اامل لكنولملء وا وللملء سعٌى هملذلى فال  ااوف ذلى سعى ب ألرى
دللٌ  سع  أف أج ملب الاه  مل ؽلوتوا بػ   ػملنوا  .((.َوُىْم رُُقودٌ  )).. :إف قولا تعملىل :فإف قل 

 ....انئمن
 مػػمل قػػملؿ تعػػملىل سػػمل ادلػػوت  الػػ امل اُوعمػػوف اػػـو   ،إف ال ػػ  ف اعػػّا أالػػملانً سػػمل ادلػػوت لل قػػود :قعيػػمل

اَػيَػػػَوىف  ا َنْػُ ػػمَل  هللا)) :اليػػـو ب ولػػا هللاووجػػ   [ٕ٘:]اػمل ((قَػػملُلوا َ َواْػَعيَػػمل َمػػمْل بَػَعمَػيَػػمل ِمػػمْل َمْ قَػػِ انَ )) :ال لملمػػة
َهػمل اْلَمػْوَت َواُػْ مِلػُ  اُ ْخػَ ى ِإىَل  َأَجػٍ  ُمَمػمًّ  ِاَن َمْوهِتمل َوال ِا ملَْ َ ُْت يف َمَيملِمَهمل فَػُلْمِمُ  ال ِا َقَض  َسَعلػْ

  .[ٕٗ:]الزم  ((َ ٍت لَِ ْوـٍ اَػيَػَ ا ُ وفَ ِإف  يف َذِلَ  آَل 
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إنسم ستموتوف نما » :وجملء يف ا ال  خػ  ،(ٔ)«النـو أخ اظتوت» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاوق  قملؿ رملوؿ 
و ع هػػمل تػػ ؿ سعػػ  أف بػػن اليػػـو وادلػػوت ملػػيرل ة وتشػػملبا  وػػأل  ،(ٕ)«تنػػاموف وسػػتبعإوف نمػػا تسػػتيقظوف

تعػػػود إىل جمػػػى ادللػػػت إ  اػػػـو  ولايهػػػمل   ،وال ػػػ ؽ بليهمػػػمل أف الػػػ وح تعػػػود إىل الوػػػ ف بمػػػ سة يف اليػػػـو
 .ال لملمة

فمم  الالملحلن يف سململ الازخ  مم  ممل ايملـ نومملً ريل ملً ق ا اً ايمي   فلا  اوـ علعة يف ان أف 
 ممل ُروي سمل رملػوؿ   .ادلمل ن النملحلن ممعهى  مم  ممل ايملـ نومملً مضن لً اعملر فلا ممل  وابلمل مؤدلة

  :أنا قملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
َأَحدَُنْم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَلْيِو َمْقَعُدُه اِبْلَغَداِة َواْلَعِشػيِّ ِإْف َنػاَف ِمػْن َأْىػِل اصتَنَّػِة َتِمػْن َأْىػِل ِإفَّ »

َعَإ َ   .(ٖ)«ةِ يَػْوـَ اْلِقَيامَ  هللا اصتَنَِّة َوِإْف َناَف ِمْن َأْىِل النَّاِر َتِمْن َأْىِل النَّاِر تَػيُػَقاُؿ َىَذا َمْقَعُدَؾ َحَّتَّ يَػبػْ
ولػلمل يف  ػوهنى أالػملء  ،ات ضح إذف أف احللملة الا اعلشهمل أر  الػازخ الػملة انقالػة أو شػوا الػملة

بػػ    ت ال ػػ  ف الاػػ م تي ػػي ممػػ  رػػ ا ا طػػوع  ،هبػػ أ الالػػورة أي  دللػػ  سعػػ  اطوسهػػى سعػػ  الػػ نلمل
ا ػػوؿ  ،سػػمل أاػػواؿ أشلهػػىاععمػػوف شػػل ملً  اي نػػ  سعمهػػى سػػمل الػػ نلمل بعػػ  وفػػملهتى فػػو هللاوتوػػنِّ أف رملػػ  

ـُ اْل ُلُػػػػوبِ  هللااَػػػػػْوـَ غَلَْمػػػػُ  )) :تعػػػػملىل ػػػػُيْى قَػػػػملُلوا   ِسْعػػػػَى لَيَػػػػمل ِإن ػػػػَ  أَنْػػػػَت َسػػػػو   ((ال  مُلػػػػَ  فَػلَػُ ػػػػوُؿ َمػػػػملَذا ُأِجوػْ
 .[ٜٓٔ:]ادلملئ ة

ػػيَ  هللاَوِإْذ قَػػملَؿ )) :وا ػػوؿ أاضػػملً  ػػُ وِر َوأُمِّ ِإذَلَػػْنِ ِمػػمْل ُدوِف  َ ِسلَمػػ  ابْػػمَل َمػػْ َمَ أَأَنػػَت قُػْعػػَت لِعي ػػملِس اختِ 
نَػْ ِمػي قملَؿ مُلْوَ ملَنَ  َممل َاُاوُف ِر َأْف أَقُػوَؿ َمػمل لَػْلمَل ِر ِهَػقٍّ ِإْف ُ يػُت قُػْعيُػُا فَػَ ػْ  َسِعْميَػُا تَػْععَػُى َمػمل يف  هللا

ـُ اْل ُلُػػػوِب َو  أَْسعَػػُى َمػػػمل يف  َرقِّ  هللااْسوُػػػُ وا  َمػػػمل قُػْعػػُت ذَلُػػػْى ِإ   َمػػػمل أََمػػْ َتِ  بِػػػِا َأفِ * نَػْ ِمػػَ  ِإن ػػػَ  أَنْػػػَت َسػػو 
َيِ  ُ يَت أَْنَت ال  ِقلَب َسَعْلِهْى َوأَْنتَ  َشْيٍء   َسَع  ُ  ِّ َوَرب ُاْى وَُ يُت َسَعْلِهْى َشِهلً ا َممل ُدْمُت ِفلِهْى فَػَعم مل تَػَوفػ لػْ

                                                 
ملػػل  ، قػػى، ـٜ٘ٛٔرػػػ/٘ٓٗٔ، ٔ، طاحلػػملج  قػػمل رليػػي الع اقػػيق رػػػ(،   لػػٓٛٛسػػوار الػػير  بػػمل أق عهػػور اإلامػػملئي )  (ٔ)

   ِ قػملؿ مُلػ هللاسمل جػملب  بػمل سوػ  « رلم  الزوائ »يف « اذللممي». واحل ال رواأ ممل أر  المية احلملفو ٕٚ/صٗ، جالشه اء
وقػػػملؿ . ((ايػػػملموف اليػػػـو أخػػػو ادلػػػوت وأرػػػ  اجليػػػة  )) : ف ػػػملؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ؟أايػػػملـ أرػػػ  اجليػػػة !هللا  رملػػػوؿ  :  ف لػػػ ملسو هيلع هللا ىلص  هللارملػػػوؿ 

)انيه  رلم  الزوائ /  يملب الوعل/لب يف أ   أر   رواأ الناار يف ا وملط والوزار ورجملؿ الوزار رجملؿ الال لح.اذللممي: 
 اجلية وش هبى(. )ادل جى(

. ول ظػا: )والػ ي ٚٗ/صٚادلعػملد ومػمل ايوعػا، ج ، واجملعمي، هملر ا نوار، ب لػة أبػوابٗٙالشل  الال وؽ، ا سي ملدات، ص  (ٕ)
َعُممل   ممل تميل ظوف.. احل ال(. )ادل جى(و  بعم  لحلق ليموُتمل   ممل تيملموف  ليُػوػْ

، ور ا احل ال ال ي رواأ ال  ا ملف اي ق م  اآلاة ٖٚٚ-ٖٙٚ/صٔ، واليملج اجلملم  لكجوؿ، جٕٗٛ/ صٙهملر ا نوار، ج (ٖ)
  ممل ملورة  ملف  ادل  ورة أسوأ وم    ت ال   ف الا م ا خ ى. ٙٗ
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ال ي  ملف ممل أور العـز ممل ال مل   سعلا الموـ فه أ اآلاة تون أف سلم  ،[ٚٔٔ-ٙٔٔ:]ادلملئ ة ((َشِهل ٌ 
 ؟!فال  اععى اإلمملـ أو ابمل اإلمملـ ب ل  ،وممل  وملر ا نولملء مل اامل لا سعى  اواؿ أميا

ػػػة الػػػ ااعن امػػػي لموف هبػػػى لػػػلمل ذلػػػى أي سعػػػى و  فلوػػػ و أف الػػػ امل اَػػػْ ُسوَف ا نولػػػملَء وا وللػػػملَء وا ئم 
إىل َمػْ ُسوٍّ  -الػ ي اعػّ  مػمل جػيوؼ العوػملدة- ف ال   ف اعيا الػ امل ايوجهػوف للػ سملء  ،ِب ت ال   ف

 .وملي    فلممل اعي س داً ممل اآل ت دللوً سع  ممل ن وؿ .مش  ن هللاَ ْلِ ٍّ  خَ  ملوى 
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 ؟هللاماذا يقوؿ القرآف السرمي حوؿ االستمداد من غمل 
إشػػػعملع مػػػمل  :أي) «أبشػػػي از قػػػ  ف»و (أااػػػملـ ال ػػػ  ف :أي) «اااػػػملـ قػػػ  ف»أعوػػػت  يف ُ يُػػػ  

تعػملىل اعيػا الػ امل اػ سوف أالػملانً  ػألأ  هللاأف  (،أدسلػة مػمل ال ػ  ف :أي) «دسملرملاي از قػ  ف»و (ال   ف
 :وفلممل اعي بعض اآل ت الا ت ؿ سع  ر ا ا م  ،مش  ن
ـَ َسْوػػُ  * َأَاػػً ا  هللافَػػو تَػػْ ُسوا َمػػَ   هللَوَأف  اْلَمَمػػملِجَ  )) -ٔ ػػمل قَػػمل اَػػْ ُسوُأ َ ػػملُدوا َاُاونُػػوَف  هللاَوأَن ػػُا َلم 
مل أَْدُسو َرقِّ َو  ُأْش ُِؾ ِبِا َأَاً ا* َسَعْلِا لَِوً ا   .[ٕٓ-ٛٔ:]اجلمل ((ُقْ  ِإظل 
 ((ِسَوملٌد أَْممملُلُاْى فملْدُسوُرْى فَػْعَلْمَيِ لُوواْ َلُاْى ِإف ُ يُيْى َجملِدِقنَ  هللاِإف  ال ِ امَل َتْ ُسوَف ِممل ُدوِف )) -ٕ
 .[ٜٗٔ:]ا س اؼ
َاْمػػػَمُعوا ُدَسػػملءَُ ْى َولَػػػْو ِإْف تَػػْ ُسوُرْى   * َوال ػػِ امَل تَػػػْ ُسوَف ِمػػمْل ُدونِػػػِا َمػػمل ؽَلِْعُاػػػوَف ِمػػمْل ِقْنِمػػػأٍل )) -ٖ

 .[ٗٔ-ٖٔ:]فملط  ((مسَُِعوا َممل امْلَيَ ملبُوا َلُاْى َواَػْوـَ اْلِ َلملَمِة َاْاُ ُ وَف ِبِش ِْ ُاْى َو  اُػيَػوُِّ َ  ِمْمُ  َخِوألٍ 
َمػػمْل   َاْمػَيِ لُب لَػػُا ِإىَل اَػػْوـِ اْلِ َلملَمػِة َوُرػػْى َسػمْل ُدَسػػملِئِهْى  هللاَوَمػمْل َأَ ػ   شل ػػمْل اَػْ ُسو ِمػمْل ُدوِف )) -ٗ
 .[ٙ-٘:]ا ا ملؼ ((َوِإَذا ُاِشَ  الي ملُس َ ملنُوا ذَلُْى أَْسَ اًء وََ ملنُوا ِبِعَوملَدهِتِْى َ ملِف ِاملَ * َ ملِفُعوَف 

مهمػمل  ػملف  .مل ا ّمػة وااػ اً وخوجة الاوـ   ب  أف ااوف داػمل اإلمػملـ وادلػومـو وداػمل اليػ ِّ وداػ
فععػ  أتوػملسهى أاضػملً أ  اَػْ ُسوا إ   ،هللافػإهنى مل ااونػوا اَػْ ُسوَف إ   هللالكئّمة وا وللملء م ػملـ سظػلى سيػ  

 ف علػػ  ا نولػػملء وا ئّمػػة سلعػػوقن و  سعػى ذلػػى للػػ نلمل بعػػ  راػػلعهى سيهػػمل  ،هلل ػ ل  وأ  اشػػ  وا ل  هللا
  .و  اععموف أّ ف اوعموف وما ػلش وف

  اطّػػوع ذلػػى بعػػ  مػػوهتى سعػػ  الػػ نلمل ولػػو اطّععػػوا  هللاتػػ ؿ   ت ال ػػ  ف سعػػ  أف ا نولػػملء ورملػػ  
دار »تعػػػملىل ؼلػػػاان أهنػػػى يف  هللان أف سعػػػ  الػػػ نلمل ومالػػػملئب أرػػػ  الػػػ نلمل ومعػػػملانهتى حلزنػػػوا و  بػػػوا يف اػػػ

 (ٕٙ :اونمل) ((الَ َرْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم لَتَْدنُوفَ )) وأهنى ،«السالـ
فَِإن ػَ    ُتْمػِمُ  اْلَمػْوَت  َو  ُتْمػِمُ  الال ػى  الػ  َسملَء ِإَذا )) :تعملىل رملولا الا م ف ػملؿ هللاو ق  أخا 

 (.ٓٛ :اليم وممعهمل يف  ،ٕ٘ :ال ـو) [ٕ٘:]ال ـو ((َول ْوا ُمْ ِب ِاملَ 
 أل قملدر سع  إمسملع ادلوت  و ملف ادلوت   أل قػملدران سعػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وخملل اليولن هللافإذا  ملف رملوؿ 

  ؟!!فال  ؽلايهى أف اممعوا اآلخ امل وغللوورى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاإجملبة رملوؿ 
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أي اريمػػملـ لعػػ واة ادل ػػ امل الػػ امل قػػملموا بو ػػ  ا املداػػل واخػػيوؽ أدسلػػة للنوػػ    ايو ػػي إسػػملرة 
 ،«أشػهد أنػ  تسػمل نالمػي وتػرى مقػامي» :الز رات الا و عوا فلهػمل عػ  سلملل ػة لع ػ  ف مػمل قولػ 

والع ب  لػ  اختػ  اليػملُس ال ػ  َف مه ػوراً وأقوعػوا سعػ  تعػ  الػز رات ادليضػمية لعوػملرات سلملل ػة لع ػ  ف 
  .وةو عهمل ال 

ممل ذ ػ انأ  ػملف اسيمػملداً سعػ  أنػا بعػ  الوفػملة وان الػملؿ الػ وح سػمل الوػ ف ايميػ  اإلنمػملف بيػوع مػمل 
أمػػمل إذا قعيػػمل إف الػػازخ معيػػملأ احلملئػػ  واحلػػملجز  ،احللػملة يف سػػململ الػػازخ مشػػملهبة حللملتػػا ال نلواػػة أو ا خ واػػة

وأف معيػملأ الػازخ بػن احللػملتن فعي ئػ  بن شل ن وأف سململ الازخ اشوا سململ ال لملب سمل الوسي أو اليػـو 
 : ممل قملؿ تعملىل سمل ال امل اوعموف مػمل قوػوررى  ،ااوف ا م  وا  ملً بشا   ملم  و  ػليملج إىل ت الل 

 .[ٙٗ:]اليملزسملت ((َ وَنػ ُهْى اَػْوـَ اَػَ ْونَػَهمل ملَْ اَػْعوَػُموا ِإ   َسِشل ًة َأْو ُ َ ملَرمل))
وبػػن احللػػملتن فملجػػ  وبػػ زخ  ألعلػػمل أي امللػػة  ،يف اآلخػػ ة الػػملةٌ و  ،مِلػػ   ذلػػ  أف يف الػػ نلمل الػػملةٌ  وَ 

 : مػػمل ت الػػ  قنعػػة ا رض الضػػل ة بػػن هػػ امل  مػػمل قػػملؿ تعػػملىل  ،(ٔ)تشػػوا امللػػة اليػػـو أو ف ػػ اف الػػوسي
يَػُهَممل بَػْ زٌَخ   اَػْوِ َلملفِ * َم ََج اْلَوْ َ ْامِل اَػْعَيِ َلملِف ))  .[ٕٓ-ٜٔ:]ال محمل ((بَػلػْ

 
 

         

  

                                                 
لملة الشػه اء ووسػلهى الاملمػ  ولامل ر ا ال وؿ  أل ج لح واييمليف م  ال وؿ ا وؿ ال ي ت ؿ سعلا   ت ال   ف الا تموت ا (ٔ)

وأهنػى اميوشػ وف للػ امل مل اع  ػوا هبػى مػمل خع هػى أف   خػوؼ سعػلهى و  رػى ػلزنػوف، وايميػ ػْوَف أف اععػى قػومهى مبػمل   ػ  ذلػػى 
مل َ َ ػػَ  ِر َرقِّ مبَػػ. ))ِقلػػَ  اْدُخػػِ  اجلَي ػػَة قَػػملَؿ َ  لَْلػػَت قَػػػْوِمي اَػْعَعُمػػوفَ أدخعهػػى جيػػملت اليعػػلى  مػػمل قػػملؿ تعػػملىل يف ملػػورة اػػمل: و  رهبػػى

ْاَ ِمَن((
ُ
 (. )ادل جى(ٕٚ-ٕٙ)امل:  َوَجَعَعِ  ِممَل ادل
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 نالـ عليٍّ عن حاؿ األموات ومفارقتهم لعاَل الدنيا 
 وانقطاع حلتهم ابألحيام 

ا لػػػ  أف سػػململ مػػػمل بعػػ  ادلػػػوت خػػملؿ مػػػمل ا  ػػملت احللػػػملة وم ػػػملـ  سعلػػػا المػػوـ أمػػػأل ادلػػؤمين ػػوـُ 
 .تي ن  فلا الالعة وا رتوملطملت لل نلمل فو اععى ال اا  سمل ال نلمل أي شيء سممل غل ي فلهمل

َقطَػػِل » :سعلػػا المػػوـ قػػملؿ اإلمػػملـ حَتِْملُػػُو َحَفػػَدُة اْلوِلْػػَداِف وَحَشػػَدُة اإلْرػػَواِف ِإىَل َداِر ُغْربَتِػػِو وُمنػْ
ْم ِجػػملٌَة ال كتُِيبُػػوَف َداِعيػػاً وال نَتْنَػُعػػوَف َضػػْيماً وال يُػبَػػاُلوَف َمْنَدبَػػًة ِإْف ِجيػػُدوا ََلْ تَػُهػػ» :وقػػاؿ ،(ٔ)«َزْورَتِػػوِ 

يٌل وُىْم آَحاٌد وِجػملٌَة وُىػْم أَبْػَعػاٌد ُمتَػَدانُوَف اليَػْفَرُحوا وِإْف  وقػملؿ  !(ٕ)«يَػتَػػَداَوُروفَ  ُقِةطُوا ََلْ يَػْقَنطُوا رتَِ
ػَرٌة َلُسػْم » : بيملئا وململئ  ممل اولا ورو ػليض  سع  ف اش ادلػوت َأَ  اِبألْمػِ  َحػاِحُبُسْم وَأَ  اْليَػػْوـَ ِعبػْ

 .(ٖ)«وَغداً ُمَفارُِقُسمْ 
اإلمملـ ب  اعياونػا امل ػ اً لػ اهى وامل ػ اً بشػا  خػملص م سي اليشّل    ا وعوف  وـ او و أف 

  !يف ا ما ل ا ا رووف إىل ل ملئا ممل وقت إىل  خ 
لَتِْفلُػػوَف َمػػْن  ُهْم ِمػػملَااثً ال يَػْعرِتُػػوَف َمػػْن َأاَتُىػػْم والػوَأْحػػَبَةْا َمَسػػاِننُػُهْم َأْجػػَدااثً وَأْمَوالُػػ» :وقػػملؿ

  .(ٗ)«وال كتُِيُبوَف َمْن َدَعاُىمْ َبَساُىْم 
 :ايوو أ أمملـ قا الزر اء سعلهمل الموـ وقملؿ (ع)وق  أمأل ادلؤمين 

 قرب اضتبيب تلم يَػُردَّ جواي  ما يل وقفا على القبور مسلِّماً 
 (٘)؟أنسيا بعدي ُرلََّة األحباب    ال تردُّ جوابَنا أحبيٌب ما ل 
فالػػ  ايوقّػػ  ُمػػ  ُسو اليشػػل   لػػُا اإلجملبػػَة مػػمل اإلمػػملـ أو ابيػػا أو  المػػوـسعلػػا  رػػ ا مػػمل ا ولػػا اإلمػػملـ

 .«؟!وترّد جواي ...أشهد أن  تسمل نالمي وتشهد مقامي» :ا ل أ دلمل وق  أمملـ قاأ وقملؿ
ذرب بع  أربعن اـو مػمل شػهملدة احلمػن « األنكاري هللاجابر بن عبد »أف  (ٔ)وق  ن   ال واة

                                                 
 .ٖٛهن  الوو ة، اخلنوة  (ٔ)
 .ٔٔٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)

 .ٜٗٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٖ)

 .ٖٕٓهن  الوو ة، اخلنوة  (ٗ)
 ادليموب إىل اإلمملـ سعيٍّ )ع(. )ادل جى(. ونموا إىل ال اواف ٕٚٔ، ص ٚٗاجملعمي، هملر ا نوار، ج (٘)



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 25   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 وأّنَّ  :  قػملؿ .ااولوَػ غللػبُ    اولػبٌ  :  قػملؿ مػ ات   امػن عػوث :فمّعى سعلػا قػملئوً إىل ز رة قاأ 
فوشػه  أنػ  ابػمل  !بني بدن  ورأسػ  ؽَ رِّ وتػُ  ،(ٕ)  على أثباج أوداجُ  اْ طَ ةَ ل  ابصتواب وقد شَ 

وابػػمل  ،وخػػملممل أجػػ ملب الامػػملء ،وملػػعل  اذلػػ ى ،وابػػمل اعلػػ  الي ػػوى ،وابػػمل ملػػل  ادلػػؤمين ،اليولػػن
 .اخل ..وابمل فملطمة ملل ة اليمملء ،ملل  الي وملء

  مػػمل الععػػى مػػمل دلػػ سي اليشػػل  يف زمملنيػػمل اػػا ا ػػوؿ أف اإلمػػملـ احلمػػنهنع هللا يضر «جػػابر»أفعػػى ااػػمل لػػػ 
 .  غللوا سعلا الموـ

ضلػمل  ؟أف الزرػ اء سعلهػمل المػوـ   تػ د  جوابػا جػ لح أـ   سعلا الموـ ر  ممل قمللا أمأل ادلؤمين
 .ن وؿ إنا ج لح

وملػػملقوأ إىل دار اإلمػػملرة وأرادوا قيعػػا  «مسػػلم بػػن عقيػػل»وممػػملؿ  خػػ  سيػػ ممل اسي ػػ  أرػػ  الاوفػػة 
سّمػػمل  سعلػػا المػػوـ وجػػلِّا أف ختػػاوا اإلمػػملـ احلمػػن :لػػ ي  وجػػلٌة وخملطػػب سمػػ  بػػمل ملػػع  ف ػػملؿ :قػػملؿ

 !ج ى وتايووا لا أ  ا  ب ممل الاوفة
أمل ااػمل اععػى أف اإلمػملـ منعػ  سعػ   ػ  ا مايػة  ،انئب اإلمملـ اخلػملص «ممعى»فيموؿ أمل اامل 

  ؟!وغللب عل  اخلعق أـ أف ُم  سي اليشل  يف زمملنيمل ا  هوف أ م  ميا
ػػػػة « الكػػػػةيفة السػػػػجَّاديَّة»ادل واػػػػة سػػػػيهى يف  سعػػػػلهى المػػػػوـ إذا رجػػػػ  شػػػػرٌ  إىل أدسلػػػػة ا ئم 

فإنػا  ،وؽلػة   ناػملد صلػ  فلهػمل أا ػة سوػملرة ختػملل  ال ػ  فوري  يػب أدسلػة أجػلعة ق« الكةيفة العلويَّة»و
ػػة ا طهػملر االػػّ ِاوف بعػ ـ سعمهػػى  اػػواؿ أن مػػهى اػػـو  سعػػلهى المػػوـ مللمػي  ب سيػػ ممل اػػ ى أف ا ئم 

ػػى أن مػػهى خػػملئ وف جػػ اً مػػمل ذلػػ  اللػػـو وانعوػػوف مػػمل   مػػمل   ،دومػػملً المػػومة والي ػػملة فلػػا هللاال لملمػػة وأهن 
تعػ  ملػمل يٌة  ملمػملً سػمل مو ػوع الػملهتى يف  سعػلهى المػوـ خ ى أف أدسلة ا ئمػةمللواو ممل اجلهة ا 

 .ال ا أو سململ الازخ أو سمل اط وسهى سع  أاواؿ ال نلمل وللمل فلهمل أا ة إشملرة إىل ذل  ا م 
سعػػ   ػػ ِّ اػػملؿ الي الػػأل رػػو مػػمل الػػ واة الاػػ  ابن الػػ امل قػػملموا بو ػػ  الػػز رات دوف أف ااػػوف ذلػػى 
                                                                                                                                                         

بشػػػػػملرة ادلالػػػػػن   لشػػػػػلعة »، انقػػػػػًو سػػػػػمل  يػػػػػملب ٜٚٔ - ٜ٘ٔص / ٜٛج و  ، ٖٓٔص  /٘ٙج ، هػػػػػملر ا نػػػػػوار، اجملعمػػػػػي (ٔ)
رػػػ  ٖٖٛٔطوعػػة الي ػػ  ا شػػ ؼ المملنلػػة ملػػية مػػمل  ٗٚص رػػػ(، ورػػو موجػػود فلػػا يف ٕ٘٘لعمػػملد الػػ امل النػػاي ) «ادل تضػػ 

 لعايملب. )ادل جى(

أوداج : ع  ودا  ورو ورا  العيق، وش نت أوداج  أي ت نعت س وؽ سي ػ  وتػ ف  ت الػ مملء ميهػمل. وأعوملجػ : عػ   (ٕ)
 عو : ممل بن الاملر  إىل الظه . )ادل جى(
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 .سعلهى الموـ لل   ف و  أي  اطوٍع سع   عمملت ا ئمة مع فةأي  
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 وسنة رسولو هللامسألة الدايرة يف نتاب 
مػمل ادلمػػع ى بِػػِا أف ز رات م اقػػ  ا نولػػملء وا وللػػملء والالػملحلن لوملػػيم اد مػػمل أجػػ ملهبمل و ػػ  تعػػ  

أجػػ  ذلػػمل يف شػػ ائ  ا نولػػملء و  يف الايػػب  الػػز رات  اآلداب والن ػػوس ادل ال ػػعة الػػا صلػػ رمل يف  يػػب 
ومل ُاش ع يف ا د ف احل ة مم  تع  العوملدة ومل اُػ    يف أي مالػ ر  ،ادليز لة أي اليوراة واإلصلل  وال   ف

  .ألػ  نػ ّ  ٕٗٔأرؼلي أنا ل بيملء قوة و  اح ومزارات سع  قوور ا نولػملء الػ ااعن الػ امل بعػغ سػ درى 
وداػمل  .    يف  يػب ا نولػملء المػملب ن أي  شػيء اػوؿ ز رة قوػوررى أن مػهى أو قوػور أو درػى ممل مل اُػ

يَػػمل  َشػػ ََع َلُاػػْى ِمػػملَ )) :اإلملػػوـ داػػمل علػػ  ا نولػػملء  مػػمل قػػملؿ تعػػملىل الػػ ِّامِل َمػػمل َوج ػػ  بِػػِا نُوًاػػمل َوال ػػِ ي َأْوَالػْ
َيمل ِبِا ِإبْػ َاِرلَى َوُمومَلػ  وَ  فعػى يت فلػا أاضػملً أمػٌ  للػ د د إىل ز رات  ،[ٖٔ:]الشػورى ((ِسلَمػ إِلَْلَ  َوَممل َوج لػْ

 .م اق  ا نولملء
ادلوملر ػة الػا ذم ػت ادلياػملع امل ادلي ػملخ امل سعػ  بعضػهى الػ امل  «التسػاثر»ويف ال   ف الاػ م ملػورة 

ُ    * َ ػػو  مَلػػْوَؼ تَػْعَعُمػػوَف )) :تعػػملىل ذلػػى سعػػ  ملػػول  اليػػوبل  هللاشػػ عهى الياػػملع  اػػا زاروا ال وػػور ف ػػملؿ 
 :بع  تووتا ذل أ اآل ت سعلا الموـ وق  قملؿ اإلمملـ سعيّ  ،[ٗ-ٖ:]الياملع  ((َ و  مَلْوَؼ تَػْعَعُموفَ 

َأْتظََعػُو َلَقػِد عْتاُنُم التَّساثُػُر َحَّتَّ زُْرُُتُ اظتَقاِبَر اَي َلُو َمَراماً َمػا أَبْػَعػَدُه وَزْوراً َمػا َأْغَفلَػُو وَرطَػراً َمػا أَ »
ـْ ِبَعدِ  ُهْم َأيَّ ُمدَِّنٍر وتَػَناَوُشوُىْم ِمْن َمَساٍف بَِعيٍد َأتَِبَمَكارِِع آاَبِ ِهػْم يَػْفَ ػُروَف َأ يػِد اعْتَْلَسػى اْسَتْ َلْوا ِمنػْ

ُهْم َأْجَسادًا َرػَوْت وَحرََنػاٍت َسػَسَنْا وأَلَْف َيُسونُػوا ِعػربَ  ًا َأَحػقُّ ِمػْن َأْف َيُسونُػوا يَػَتَساثَػُروَف يَػْرَتَُِعوَف ِمنػْ
ـَ ِعػدٍَّة َلَقػْد َنظَػُروا ِإلَػ ْيِهْم أِبَْبَكػاِر ُمْفَتَ رًا وأَلَْف يَػْهِبطُوا ِّبِْم َجَناَب ِذلٍَّة َأْحَجى ِمْن َأْف يَػُقوُموا ِّبِْم َمَقػا

هُ  ُهْم يف َغْمَرِة َجَهاَلٍة ولَػِو اْسػتَػْنطَُقوا َعػنػْ اَيِر اطتَاِويَػِة والرُّبُػوِع اْلَعْشَوِة وَضَربُوا ِمنػْ ْم َعَرَحػاِت تِْلػَ  الػدِّ
ػُتْم يف َأْعَقػاِّبِْم ُجهَّػاالً َتطََُػوَف يف َىػاِمِهْم وَتْسػتَػْنبِ  ُتوَف يف اطتَالَِيِة َلَقاَلْا َذَىُبوا يف األْرِض ُضػالالً وَذَىبػْ

ػػنَػُهْم بَػػػَواٍؾ ونَػػػَواِ ُ  َأْجَسػػاِدِىْم وتَػْرتَػُعػػوَف ِتيَمػػا َلَفظُػػوا وَتْسػػُسُنوَف ِتيَمػػا رَ  ػػَنُسْم وبَػيػْ ـُ بَػيػْ َػػا األايَّ رَّبُػػوا وِإفتَّ
ْ ػِر ُمُلونػاً َعَلْيُسْم ُأوَلَُِسْم َسَلُف َغايَِتُسْم وتُػرَّاُط َمَناِىِلُسْم الَِّذيَن َناَنْا عَتُْم َمَقػاِوـُ اْلِعػدِّ وَحَلبَػاُت اْلفَ 

يالً ُسلَِّطِا األْرُض َعَلْيِهْم ِتيِو تََأَنَلْا ِمػْن ضُتُػوِمِهْم وَشػرَِبْا ِمػْن وُسَوقاً َسَلُسوا يف ُبطُوِف اْلبَػْرزَِخ َسبِ 
ِدَمػػػاِ ِهْم تََأْحػػػَبُةوا يف َتَجػػػَواِت قُػبُػػػورِِىْم رَتَػػػاداً ال يَػْنُمػػػوَف وِضػػػَماراً ال يُوَجػػػُدوَف ال يُػْفػػػدُِعُهْم ُوُروُد 

َتظَػُروَف  ُغيَّبػاً اللَتُْدنُػُهْم تَػَنسُُّر األْحَواِؿ وال لَتِْفُلوَف اِبلرََّواِجِف وال َيََْذنُػوَف لِْلَقَواِحػِف  األْىَواِؿ وال يُػنػْ
تَػَرُقوا وَمػػا َعػػْن طُػػوِؿ َعْهػػِدِىْم وال بُػْعػػِد وُشػػُهوداً ال لَتُْضػػُروَف  يعػػاً تَػَتَشػػتػَُّتوا وآالتػػاً تَػػاتػْ َػػا َنػػانُوا رتَِ وِإفتَّ
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ُهْم اِبلنُّْطِق َرَرساً واِبلسَّْمِل َحػَمماً ِمَيْا َأْرَبارُُىْم وَحمَّْا ِداَيرُُىْم ْم عَ ػَتَلِّهِ  لَتػْ وَلِسنػَُّهْم ُسُقوا َنْأساً َبدَّ
 .(ٔ)«واِبضتَرََناِت ُسُسو ً 

ميهػمل قلػملمهى بويػملء رػ أ ال وػور ال رولػة  ،ل   ابي ع اليملس يف زمملنيمل بػ سملً  مػألة راجػت بػن العػواـ
لة ونػػػ ر اليػػػ ورات ذلػػػمل ووقػػػ  ا وقػػػملؼ سعلهػػػمل الػػػل ُتالػػػ ؼ ا مػػػواؿ النملئعػػػة مػػػمل قػػػوت رػػػ ا وال ضػػػ

 :سػػز وجػػ  سيػػا يف   ت س اػػ ة   ولػػا تعػػملىل هللاورػػ ا سمػػ  هنػػ   ،الشػػعب ال  ػػأل سعػػ  تعػػ  ال وػػور
َيملُرْى أَ )) ُيْى تَػْ يَػُ وفَ  هللَوغَلَْعُعوَف ِلَممل   اَػْعَعُموَف َناِللًومل شل مل َرَزقػْ  .[ٙ٘:]الي   ((لَُيْموَُلمل  َسم مل ُ يػْ

غلػػب أف نُ هػػى العػػواـ أف ا وللػػملء الػػ امل راعػػوا سػػمل الػػ نلمل للمػػوا هملجػػة  ف تُيػػ ر إلػػلهى اليػػ ور 
أو أف تُ مػػػ  أوراؽ الويايػػػوت داخػػػ  أ ػػػ ايهى أو ُتشػػػ ى  جعهػػػى ا سػػػوـ  ،وُتوقػػػ  سعػػػلهى ا وقػػػملؼ

وأملململػػملً   اػػؤممل اإلملػػوـ  ي واملػػنة بػػن  .ذلػػ  إملػػ اؼ   ا  ػػملأ الشػػ ع والع ا ػػملت واجليػػملزا  فاػػ 
أي اي هػػوا إللػػا موملشػػ ة وانعوػػوا اػػوائ هى ميػػا دوف  هللاالعوػػ  وخملل ػػا بػػ  أمػػ  اليػػملس أف امػػي لموا إىل 

 ،تعػملىل هللال   أل   اإلملوـ    نوع ممل أنواع سوملدة ال وور وسوملدة ا ا ملر و   سوملدة ل ػأل  .واملنة
مل لكملػػ  الشػػ ا   مػػمل انعػػب اليالػػملرى اػػوائ هى مػػمل ادلمػػلح سلمػػ  بػػمل مػػ م ومػػمل أمػػا  ػػ ل  ولاػػ

فل ػب سعػ  الععمػملء أف اععِّمػوا اليػملس  ،انعب  مأل ممل ادلمعمن اػوائ هى مػمل اليػ  وا ئمػة وا وللػملء
ي سمل و  ل  اليه ،ا املدال الا وردت اوؿ تمواة ال وور واليهي سمل الويملء سعلهمل أو الايملبة سعلهمل
 .جتاللالهمل والالوة إللهمل أو ال بح سي رمل وممل رو ااى الش ع يف مم  ر أ ا مور

وقػػ  ملػػوق وذ ػػ ان مػػمل جػػملء يف رػػ ا ادلضػػمملر يف  يملبيػػمل  ،وملػػي    بعضػػملً مػػمل ذلػػ  يف  يملبيػػمل رػػ ا
 .«جامل اظتنقوؿ يف سنن الرسوؿ»

 

         

  

                                                 
  .ٕٕٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٔ)
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 ؟ىل تعود أرواح األوليام إىل الدنيا
 ؟ال امل ػلض وف سي  قوور أوللملء ال امل واييظ وف ميهى الش ملسة وتعولة احلوائ ممل ال ي ايالورأ 

اعػػودوف يف  ػػ  حلظػػة ويف  ػػ  ملػػملسة مػػمل سػػململ الو ػػملء إىل سػػململ ال يػػملء  هللارػػ  ايالػػوروف أف أوللػػملء 
  ؟للال وا إىل طعوملت زّواررى

عململ ال ػملر   اعػود  ف    ممل را  سمل ر ا ال ،إف مم  ر ا اليالور   اع و وعلملً زلضملً وجهوً 
 هللاوسظمملء ال امل ال امل خ جت ال نلمل ممل قعػوهبى و ػملنوا م وعػن باعلػيهى سعػ   هللا مللممل أوللملء  ،إللا

َلَععِّػػي ))* اْلَمػػْوُت قَػػملَؿ َربِّ اْرِجُعػػوِف  َاػػا  ِإَذا َجػػملَء َأَاػػَ ُرىُ )) :ومل ااونػػوا اعػػألوف ميػػملع الػػ نلمل اريمملمػػملً 
َعمُػػوفَ أَْسَمػػُ  َجػػملحِلمل ِفل -ٜٜ:]ادلؤميػػوف ((َمػػمل تَػ َْ ػػُت َ ػػو  ِإنػ َهػػمل َ ِعَمػػٌة ُرػػَو قملئُِعَهػػمل َوِمػػمْل َورَاِئِهػػْى بَػػػْ زٌَخ ِإىَل اَػػػْوـِ اُػوػْ

ٔٓٓ]. 
سػململ الػ نلمل بيػملء بيملء سع  ر أ اآلاة   ؽلامل  رواح ا نولملء وا وللملء أف اعودوا يف    حلظة إىل 

وإذا اد سػػ  بعػػض اليػػملس أهنػػى  .وللمػػوا منلعػػن  مػػ  أاػػ  مػػمل اليػػملس يف ذلػػ  ،سعػػ  ر وػػة رػػ ا أو ذاؾ
واثنلػػػملً إهنػػػى   ؽلعاػػػوف المػػػلن ة  ،إهنػػػى  ػػػملذبوف يف دسػػػوارى :في ػػػوؿ أو ً  :قػػػملدروف سعػػػ  إاضػػػملر ا رواح

سعػ  أرواح ا نولػػملء وا وللػػملء  ف أروااهػػى أقػػوى مػػمل أف تاػػوف خمل ػػعًة إلرادة أجػػ ملب رػػ أ الػػ سوى 
ؽلاػػمل أف ن ػػوؿ إف مػػمل ػُلِْضػػ ُُأ رػػؤ ء رػػى الشػػلملطن  :واثلمػػملً  ،رػػ وهنمل جتػػملرة ايام ػػووف مػػمل ورائهػػملالػػا اي  

 ف    إنمملف اُول  يف سململ ال نلمل اول  معا ق ايا ادلوّ   للوملوملة لا وإ وائا فإذا را  )ق انء اإلنمملف 
فل ولػوف  ( ػملف اػ اودأ سعػ  الػ واـ  اإلنمملف سمل ال نلمل  ملف شلنملنا منععػملً إىل اػّ  مػمل سعػ  أاوالػا  نػا

 !أشلملء واظمل زلض ي ا رواح أهنى ق  أاض وا روح ذل  ال  د
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 ؟ىل واجب اظتسلم االنشغاؿ مبدح الراحلني أو ذّمهم
َعظُػَم اطتَػاِلُق يف أَنْػُفِسػِهْم َتَكػُغَر َمػا ُدونَػُو يف » :يف وج  أرػ  اإلؽلػملف (ع)ا وؿ أمأل ادلؤمين 

ورقملبيػػػا شػػػمل وً ذلػػػى سػػػمل  هللاتعػػػملىل أخػػػ ت ب عػػػوب أوللملئػػػا فاػػػملف اضػػػور  هللاإف سظمػػػة  .(ٔ)«َأْعيُػػػِنِهمْ 
هػػى بػػ   ػػملنوا اا رػػوف أف ا ػػـو اليػػملس بيم لػػ رى وإطػػ ائهى خشػػلة أف  ،ا ريمػػملـ مبػػ ح اليػػملس ذلػػى أو ذمِّ

دلػػمل   (ع) مػػمل قػػملؿ أمػػأل ادلػػؤمين   (ٕ)وايهػػوف سػػمل اإلطػػ اء و مػػ ة ادلػػ اح ،ا ييػػوا لل ػػ ور والع ػػب للػػي مل
ُسػػْبَةانَُو  هللاتَػػال تُػإْػنُػػوا َعلَػػيَّ ِلَِميػػِل ثَػنَػػاٍم إلْرَراِجػػي نَػْفِسػػي ِإىَل » : ػػملف اوػػمللغ يف م اػػا والميػػملء سعلػػا

رُْغ ِمْن َأَداِ َها وتَػَراِ َض ال بُدَّ ِمْن ِإْمَضاِ َها َتال ُتَسلُِّموين مبَا ُتَسلَّػُم  ،وِإلَْيُسْم ِمَن التَِّقيَِّة يف ُحُقوٍؽ ََلْ َأتػْ
َتظُنُّػوا ِي  تَػَتَةفَّظُوا ِمينِّ مبَا يُػػَتَةفَُّظ بِػِو ِعْنػَد َأْىػِل اْلبَػاِدرَِة وال خُتَػاِلطُوين اِبظتَُكػانَػَعِة وال ِبِو اصتََباِبَرُة وال

تَِإنَُّو َمِن اْسػتَػإْػَقَل اضتَػقَّ َأْف يُػَقػاَؿ لَػُو َأِو اْلَعػْدَؿ  ،اْسِتإْػَقااًل يف َحقٍّ ِقيَل يل وال اْلِتَماَس ِإْعظَاـٍ لِنَػْفِسي
َتال َتُسفُّوا َعْن َمَقاَلٍة ِبَقٍّ َأْو َمُشورٍَة ِبَعْدٍؿ تَػِإيّنِ َلْسػُا  ،َأْف يُػْعَرَض َعَلْيِو َناَف اْلَعَمُل ِّبَِما أَثْػَقَل َعَلْيوِ 

ِمػْن نَػْفِسػي َمػا ُىػَو َأْملَػُ  بِػِو  هللاَذلِػَ  ِمػْن ِتْعِلػي ِإال َأْف َيْسِفػَي  يف نَػْفِسي ِبَفْوِؽ َأْف ُأْرِطَئ وال آَمػنُ 
ُرُه نَتِْلُ  ِمنَّا َما ال ،ِمينِّ  َا َأَ  وأَنْػُتْم َعِبيٌد ؽَتُْلوُنوَف ِلَربٍّ ال َربَّ َغيػْ فَتِْلُ  ِمػْن أَنْػُفِسػَنا وَأْرَرَجنَػا ؽتَّػا   تَِإفتَّ

  .(ٖ)«.َحَلْةَنا َعَلْيِو تَأَْبَدلََنا بَػْعَد الضَّالَلِة اِبعتَُدى وَأْعطَاَ  اْلَبِكملََة بَػْعَد اْلَعَمىُننَّا ِتيِو ِإىَل َما 
يف  «ملػمللط»اذلمملـ ذاتا ال ي دلمل رأى اإلاػ انلن مػمل أرػ   اإلمملـرو ذل   (ع)إف أمأل ادلؤمين 

ادلػػ ائمل قػػ  جػػمل وا إىل ل ملئػػا وت جعػػوا سػػمل مػػ ا وهى تا ؽلػػملً لػػا واا امػػملً َ َمُهػػى سعػػ  فععهػػى ومل اػػ َض أف 
فهػػ  ا  ػػ  ممػػ  رػػ ا  ، مػػمل مل ااػػمل اعيػػا ن مػػا معالػػومملً   ،ؼلضػػعوا لػػا هبػػ أ الن ا ػػة وهنػػملرى سػػمل ذلػػ 

وز يف م اػػا وادلوملل ػػة يف   لػػ أ مبػػمل ا ػػـو بػػا ادلػػّ ااوف وقػػ ّاء الػػز رات مػػمل ال عػػّو يف ا ػػا والي ػػمل اإلمػػملـ
 ؟!!ونموة الال ملت اإللػهلة إللا

سػمل تعػملىل يف  يملبػا  هللال ل  هن   ،سع     املؿ   سوقة لوا ن هممل المملب ن أو ملوئهى
تِْعػػَ  أُم ػػٌة قَػػْ  )) :مػػ ح ا مػػى المػػملب ة أو ذّمهػػمل  ف  ػػ   إنمػػملف ممػػؤوٌؿ سػػمل ن مػػا و  ُامػػوؿ سػػمل  ػػألأ

                                                 
 .ٖٜٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٔ)
َػمل َأاَن َسْوػُ ُأ فَػُ ولُػوا ِسْلَم  َ  ُتْنُ وِر َ َممل َأْطَ ْت الي اَلملَرى أنا قملؿ: )) سعلا و لا  هللاجع    هللا ممل ورد سمل رملوؿ  (ٕ) ْبمَل َمػْ َمَ فَِإظل 

رػػ(، قػى:  ٖٙٓٔلعمػل  املمػ  الي ػوي )« خوجػة سو ػملت ا نػوار»(( )الورملري،  يػملب أاملداػل ا نولػملء( وَوَرمُلوُلاُ  هللاَسْوُ  
 . )ادل جى(ٖٔٓ/ص ٖرػ،  ج ٘ٓٗٔمؤملمة الوعمة، 

  .ٕٙٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٖ)
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ُيْى َو  ُتْموَُلوَف َسم مل َ ملنُوا اَػْعَمُعوفَ َخَعْت ذَلمل   .[ٔٗٔ:]الو  ة ((َممل َ َمَوْت َوَلُاْى َممل َ َموػْ
إذف مػػػمل جػػػملء يف ميػػػوف بعػػػض الػػػز رات مػػػمل لعػػػمل المػػػملب ن أو اإل ػػػ اؽ يف مػػػ ح ادلمل ػػػن ل ػػػٌو  

أحإػػػػوا يف وجػػػوه اظتػػػػّداحني » :قػػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاطملئػػػ   يػػػا وسلػػػملل  لػػػػيه  الشػػػ ع  ملػػػلممل أف رملػػػػوؿ   
 .(ٔ)«الرتاب

 ؟إذا ج ؼ وقيا سع  م ح اجململر امل والميػملء سعػلهى هللاممل ال ي امي ل أ ممل   غلملر  يف ملول  
وممل ال ي غليلا مػمل املػيولت سوػملدة الػ نلمل سعػ  قعوػا ومل ؽلييػ  سػمل سوػملدة الشػهوات إذا قػملـ مبػ ح أوللػملء 

رػػػ  اعي ػػػ  الػػػ امل ؽلعػػػؤوف الايػػػب واجملػػػمللمل  ؟رػػػ  لإلملػػػوـ ب انرلػػػمل سمػػػ  ؼلػػػملل  أاػػػ علمل اآلخػػػ  ؟هللا
لدل مل ة يف ادلػ ائح والميػملء واليم لػ  لعيػ ِّ وا ئم ػة واوياػ وف مػمل سيػ رى مع ػزات ذلػى أف ا ئمػة  ػملنوا 

أللمػػت س ملئػػ  اإلملػػوـ وأسممللػػا وااػػ ة  ؟ومػػمل ملػػو هى مػػمل ا ئمػػة أاضػػملً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا ععػػوف ذلػػ  جتػػملأ اليػػ ّ 
سعلػػا  مػػملذا  ملنػػت أجػػوؿ الػػ امل لػػ ى سعػػيّ  ؟لليمػػوة إىل علػػ  اليػػملس بػػو أي فػػ ؽ بػػن اإلمػػملـ وادلػػومـو

إهنػػمل أملػػ عة غلػػب سعػػ  شػػعويمل أف  ؟! ألرػػمل لػػ ى  ػػألأ رػػ   ملنػػت أجػػوؿ الػػ امل لػػ ى اإلمػػملـ !؟المػػوـ
الع الػػة وا ي ػػ  للواػػملء سعػػ  رلملرػػ ي جػػ ر  فميػػ  أف تػػ ؾ شػػعويمل اجلهػػملد وَجػػَ َؼ سػػمل ،غللػػب سعلهػػمل

إهنػػى اظيػػوف أف اإلملػػوـ  .اإلملػػوـ واليػػوح سعػػلهى أجػػملبا الػػ ؿ واذلػػواف وختعّػػ  سػػمل شػػعوب العػػململ ال اقلػػة
 ورػ  اظيػوف أف اإلمػملـ ؟ب ل  أـ ؼل سوف أن مهى هللافه  ؼل سوف  ،معيملأ اليزّل  إىل ال ملوؿ واإلمملـ

الػػػ ي  ػػػملف أعيػػػملء الملتػػػا مو ضػػػملً دلػػػمل )- ع ػػػوؿ أف يمػػػ  اإلمػػػملـرػػػ  مػػػمل ادل ؟امل ػػػ  وا  ػػػ  هبػػػ أ الوػػػ ع
اليملس أف يتوا إىل قػاأ لل  ػوا خبشػوع أمملمػا وا ػ  وا جػ  ملت مػمل اليم لػ   -(ايمّع ا واومللغ يف م اا

بالػػػ ؼ ا مػػػواؿ  ،بعػػػ  ألػػػ  ملػػػية مػػػمل رالعػػػا ،اػػػا ا ػػػـو الػػػ امل اػػػ  سوف اليشػػػّل  لػػػا ؟!واإلطػػػ اء ادل ػػػملر
[ وؼل سػػػوف ال الػػػػملئ  هللاادل ملللػػػة واإلطػػػ اءات ادلوملل ػػػة ]الػػػػا تالػػػوغ سعلػػػا جػػػ ملت  واإل ػػػ اؽ يف ادلػػػ ائح

 ؟!ُامّ  ممل م ائ هى تع  وإط اءاهتى الشع اة ]ادلعل ة لل عّو[ الا   ملي  ذلمل  يملً ميهى أف اإلمملـ

         

  

                                                 
 )ادل جى( ، احل ال ا وؿ.ٕٖٔ/صٕٔوململئ  الشلعة، احل  العملمعي، ج (ٔ)
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 ؟ىل ناف من سّنة األنبيام بنام اظتشاىد واألضرحة على القبور
وأااملـ  هللال   قملـ الموطن ا اننلوف ادلميو  وف الظملدلوف ال امل مل اامل ل اهى أدى سعى ب امل 

وذراراهػػى مػػمل ا مػػواؿ احمل مػػة  سعػػلهى المػػوـ شػػ سا بويػػملء ادلشػػملر  وال وػػملب وا  ػػ اة سعػػ  قوػػور ا ئّمػػة
ة ذات الزخػػػملرؼ الػػػا مُلػػػ َِقْت مػػػمل قػػػوت الشػػػعب وملػػػعوا إىل جػػػ ب اليػػػملس إىل تعػػػ  ا  ػػػ اة ال رولػػػ

وذلػػػ  ممػػػ  المػػػوطن الالػػػ واة  هللاوالزايػػػملت ال رمػػػة وَسَمػػػ وا تعػػػ  ادلشػػػملر  وادل ػػػملب  وأخعػػػوا ممػػػملج  
وال ملجملراة ال امل مل اامل ذلى ش   ملوى ا ن مملس يف الشهوات وال يػ  وملػعب أمػواؿ الشػعب وخ مػة 

 أجػػػػو ت ]يف ا جملنػػػػب وتػػػػ وا  اخل افػػػػملت وختّع ػػػػت إاػػػػ اف بمػػػػوب تعػػػػ  احلاومػػػػملت ال ململػػػػ ة اػػػػا
 ػػملف أول ػػ  المػػوطن غلمعػػوف ا مػػواؿ مػػمل ال شػػملوى والضػػ ائب   .سهػػ رى[ مػػمل أ مػػ  دوؿ العػػململ ختع  ػػملً 

 -بػ  ً مػمل خ مػة ال سلػة وسمػ اف الػوود-ادل  و ة سع   ملرػ  الشػعب ولاػي اامػووا وّد اليػملس قػملموا 
للويػػملء اػػػوؿ م ػػػملب  ا ئمػػػة وا وللػػػملء وبػػػ لوا  ػػػ  مػػمل أوتػػػوا مػػػمل قػػػوة يف بيػػػملء ال الػػػور وال وػػػملب وادليػػػملرات 

 ملػػػلممل يف الػػػوود الػػػا لػػػلمل   مػػػ  أرعهػػػمل بلػػػوت امػػػايوهنمل  ،و ع هػػػمل توػػػ ا  وإملػػػ اؼ وإفػػػ اط ،ادل ت عػػػة
ر  مػػػأل مػػػمل أرعهػػػمل مػػػمل اعػػػملو  ويووف إللهػػػمل و مػػػأل مػػػمل ق ارػػػمل أشػػػوا لخلػػػ الت ولػػػلمل فلهػػػمل   اػػػ  لعملػػػملأ

ف ي مم  تع  ا و ملع  ملف أول   الظملدلوف ال ململ وف اي  وف ادلعلملرات سع  ادل ملب  وا  شوهنمل  ،الونمللة
أاػػػػ  أول ػػػػ   .لدل مػػػػ  وازايػػػػوف جػػػػ راهنمل للي ػػػػوش وادلي ػػػػوأت ال ضػػػػلة وال رولػػػػة وادلػػػػ ا  والا امػػػػيملؿ

جػ ي »رػو الشػملأ  ،قيػ  بعػض أو دأ وأق لئػا الموطن المّ ملان ال ي قملـ ب يػ   مػأل مػمل وزرائػا بػ 
ال ي ا   قاأ يف جهة ال وعة ممل اػـ  اضػ ة ادلعالػومة يف قػى  «سوملس الال وي»ا ل  الشملأ  «ال امل

الػ ي بُػ  مػمل  «سوػملس المػملر»وا ػ  إىل جملنوػا قػا الشػملأ  .وال ي زُّامل مل  ا وج رانا لل لشملر ادلعّ ؽ
وأدلململػػػل ة وقػػػ  رفعػػػا بعػػض الشػػػع اء ادليمّع ػػػن إىل درجػػػة ا نولػػػملء  م مػػ  رفلػػػ  ويف داخعػػػا جػػػيملداق م ّروػػة

  :ف ملؿ يف م اا هللوالعلملذ ل
 در اايـ راقػػػػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػػػػم ابرگػػػػػػػػػػػػػاه

 
 رػػػػػػػديو جهػػػػػػػانگمل عبػػػػػػػاس شػػػػػػػاه 

 
 سػػػػػػػػليماف غالمػػػػػػػػي ز ريػػػػػػػػل درش

 
 بػػو اقبػػاؿ شػػو سػػارا ايػػن ابرگػػاه 

 
 قتػػػني گشػػػا اتريػػػ  آف قبلػػػو گػػػاه  واى اواّبشػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػرين بػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػ



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 33   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

  
 :أي
 أ ـ المعنملف اخلملقملف ادلع  الاوأل بػوط يف
 

 معػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػ نلمل الشػػػػػػػػػػػػػػملأ سوػػػػػػػػػػػػػػملس 
 

 قػػػػػػػػػػػػملـ  ومػػػػػػػػػػػػا ملػػػػػػػػػػػػعلمملف جبمملسػػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػػا 
 

 بػػػػػئ رػػػػػ ا الضػػػػػ اح لمػػػػػعملدة الشػػػػػملأ  
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيامل جيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اخلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوواأ 
 

 راػػػػػػػػػػػػ ا ُشػػػػػػػػػػػػلِّ ت تعػػػػػػػػػػػػ  ال وعػػػػػػػػػػػػة 
 

العػى ؽلػ اوهنى  ملف الموطن اظعموف ولامل ادلّ اان والشػع اء وا دلء وادليعّومػن بعوػملس أرػ  
   تع  ا بيلة حلـ  قوػور   .طمعملً يف أمواذلى فاملنوا انّه وف أسمملذلى مب ائ هى ادلعل ة للعوملرات الا  اة

ول ػػ  قػػملـ  .ا ئمػػة وا روقػػة وال وػػملب وادليػػملرات رػػي مػػمل بيػػملء أول ػػ  المػػوطن الظعمػػة ووزرائهػػى اخلونػػة
و ػػػملف ا أبػػػ   ،ب فرػػػى حلػػػـ  اإلمػػػملـ ال  ػػػملبويػػػملء ل ،الػػػ ي مل ااػػػمل لػػػا داػػػمل أملململػػػملً  «هبعػػػوي»الشػػػملأ 

ألػ  جيلػا املػ لل   ٓٓٗا سظى وابيا أمػن المػعنملف رػو الشػر  ذاتػا الػ ي أخػ  مػمل إصلعػ ا موعػغ 
الػػا تُعنػػي إصلعػػ ا احلػػق احلالػػ ي يف جػػيملسة اليوػػغ  «رغللػػا»لاػػي امػػمح دلين عػػي اإلصلعلػػز بع ػػ  ات ملقلػػة 
 .سعػ  إل ػملء تعػ  ا ت ملقلػة بعػ   مػأل مػمل العػ اب وادلشػ ةإىل أف هنػض الشػعب واملػينملع إجوػملر الشػملأ 

ألػ   ٓٓٔر ا الوزا  ذاتا رو ال ي بئ ال يملء الاوػأل حلػـ  اضػ ة ادلعالػومة يف قػى  مػمل جػ ؼ  ،أج 
خلعلػػ  الػ محمل إبػػ ارلى الػ ي قػػملـ  -هللوالعلػملذ ل -وجععػا أاػػ  ا دلء ادليمّع ػن جػػيواً  ،تومػملف سعػ  قػػاأ

 :بي  ا  بيملء الاعوة ف ملؿ ؽل اا
 رش  آشتاف برين بنا دو از شد زمني

 
 يسي بناي امنيو  يسي بناي رليل 

 
 رليل الرزتن گشا او بداف بناي قومي

 
 امني سلطاف گشا اين بدين بناي متني 

 
 :أي
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  ام ت الممملء ا رض سع  بيملءامل
 !والمملر بيملء ا من بمل أأب  (الاعوة)أا علمل بيملء اخلعل   

 فوجوح اخلعل  خعل  ال محمل ب ل  الويملء ال وم 
 وأجوح ا من أمن المعنملف هب ا الويملء ادلين

ومػػػمل ععػػػة ذلػػػ  أنػػػا  ػػػزا م ايػػػة  ،و ػػػى مػػػمل الي ػػػوس قيعهػػػمل الشػػػملأ سوػػػملس الالػػػ وي يف أو ؿ أمػػػ أ
  اقي مهػػػػػمل بعمػػػػػا أ مػػػػػمل ال زلوػػػػػملش واملجػػػػػ رمل أربعػػػػػة أشػػػػػه   -و ملنػػػػػت م ايػػػػػة إملػػػػػوملة- «رػػػػػ ات»
وقي  فلهمل اوار أربعن أل  ممعى   أم  جي أ لإل ػملرة  (أج ملب العالمللت احلم اء سع  ر وملهى)

سعلهمل وألح ذلى المعب واليهب فعى ا  ػوا فلهػمل درعلػملً و  دايػملراً و  فضػة وذروػملً إ  وأخػ ورمل وأتػوا هبػمل 
وملػملئ   يػب  «عػاَل آراى عباسػى»وقػ  جػملء يف  يػملب  ،ت سيػ أإىل زلض  الشملأ وسوػ ُؤورمل يف الشػوا 

إىل  «ىػػرات»اليػػملرا  أف الشػػملأ قػػملـ بي ملػػ  تعػػ  الشػػوا ت سعػػ   هػػور اجلمػػملؿ والو ػػملؿ ون عهػػمل مػػمل 
وسيػػػ ممل قػػػ ـ إىل مشػػػه  اضػػػ  الععمػػػملء و وػػػملر ال ػػػـو فململيشػػػملررى الشػػػملأ مػػػملذا ا عػػػ  بيعػػػ   «مشػػػهد»

مػمل ال ضػة  سعلا الموـ سعلا بويملء   اح لإلمملـ ال  مل شملروافو ؟ادلماو ملت وا مواؿ وال رب وال ضة
فػػوم  الشػػملأ بػػ ل   .والػػ رب وبيػػملء ادليػػملرات وال وػػة وطوئهػػمل للػػ رب وأف اوػػ  ميهػػمل فيػػملء احلػػـ  وأروقيػػا

واآلف  لػػ  تاػػوف اجلي ػػُة مػػووًى لعمعػػ  الػػ ي قيػػ  أربعػػن ألػػ   .ون شػػوا امسػػا يف أطػػ اؼ احلػػـ  وال وّػػة
ػػ اً َفَ ػػزَاُ ُأ َجَهػػي ُى َخمللِػػ اً ِفلَهػػمل َوَ ِضػػَب )) :تعػػملىل هللاأمل ا ػػ   ؟!ممػػعى َسَعْلػػِا  هللاَوَمػػمْل اَػْ يُػػْ  ُمْؤِميػػملً ُميَػَعمِّ

إذا  ملنػػػت الالػػػوة يف   فػػػة  يػػػوي يف  :وللػػػت شػػػع ي ؟![ٖٜ :]اليمػػػملء ((َوَلَعيَػػػُا َوأََسػػػ   لَػػػُا َسػػػَ الً َسِظلمػػػملً 
فمػػػمل اػػػملؿ الالػػػوة يف احلػػػـ  وا روقػػػة الػػػا بُيلػػػت  عهػػػمل  ،ف ػػػط لطعػػػةجػػػ راهنمل سعػػػ  لوييػػػن م الػػػوبين 

رػ   ؟ودلػملذا ا ػلى الععمػملء فلهػمل جػوة اجلمعػة ؟ر  ؽلامل أداء الالوة فلهمل ؟ل مواؿ ادل الوبة وادلمعوبة
وممعهػػمل ال وػػة  ؟!وبلػػوت ملػػملئ  ادلمػػعمن اإلمػػملـفػػ ؽ يف ااػػى رػػ أ ادلمػػولة بػػن اػػـ   هللاريػػملؾ يف شػػ ع 

 مػػمل بػػئ   ،ادلعػػ  ال ملجػػملري «تتةعلػػي شػػاه»ال رولػة وال يػػملء اخلػػملص مب ػػاة اضػػ ة ادلعالػػومة الػػا بيملرػػمل 
ل مػػػواؿ الػػػا  ،يف الي ػػػ  ،وقويػػػا و ػػػ ػلا ادل ّروػػػة  عهػػػمل (ع)اػػػـ  أمػػػأل ادلػػػؤمين  « در شػػػاه»ادلعػػػ  

فهػػ   .ق يف مشػػملؿ العػػ اؽاالػػ  سعلهػػمل مػػمل المػػعب واليهػػب يف ا وبػػا مبػػمل يف ذلػػ   ملراتػػا سعػػ  ميػػملط
رػ  ػلػق لاػ   ؟وأنولمل أ وأوللمل أ سمل ر أ ال الور وأبيلة اـ  ادل ملب  أـ الشلملطن والمػوطن هللاا َ   

مع  ووزا  أف اال ؼ أمواؿ الشعب سعػ  ممػ  رػ أ ا سمػملؿ الع ػو والوملطعػة بػ  ً مػمل أف اُعمػ  الػوود 
  ؟لزراسةواال ؼ الض ائب سع  ت ّ ـ الوود و من الاليملسة وا



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 35   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

سيػػػ ممل  ملنػػػت أورل مشػػػ ولة ل هػػػملث وا خ اسػػػملت وإسػػػ اد ال ػػػوات ادلمػػػع ة وجػػػيملسة ادلػػػ اف  
والنػػملئ ات رػػ   ػػملف مػػمل اجلػػ ا  بمػػوطن إاػػ اف أف االػػ فوا عػػ وات الػػوود سعػػ  بيػػملء ال وػػملب وادليػػملرات 

ُ ػوا إاػ اف ميػوخِّ ًة وهملجػة إىل أورل  جػ  شػ اء بي  رػ   ػملف أول ػ   ؟قلػة وااػ ةال رولة فوؽ ال وػور واُػوػْ
رػػػػ  رلػػػػ د قلػػػػملـ أول ػػػػ  ادلعػػػػوؾ والععمػػػػملء  ؟وى واذلػػػػوسلعهػػػػادلعػػػػوؾ والععمػػػػملء منلعػػػػوف لعع ػػػػ  والشػػػػ ع أـ 

 «شػػػػػاىداده عبػػػػػد العظػػػػػيم»إب هػػػػػملررى احلػػػػػب ل وػػػػػور ا ئمػػػػػة وأو د ا ئمػػػػػة أو ااػػػػػ امهى الوػػػػػمللغ لعػػػػػػ 
 ػملٍؼ حملػو مػمل   «الشاىداده لتػى»و «الشاىداده قاسم»و «الشاىداده جعفر»و «الشاىداده زتدة»و

إذا ملػولت الشػلرلة والالػوفلة  ؟ارتاوا أول   ادلعوؾ ممل اجل ائى واخللملانت ولعيا أل سمل أسمػملذلى المػل ة
أو ادلّ اان ال وة وق ّاء ادل اعي يف ادلآل ومل نة ال وور وممير ملهمل وادليولن سعلهمل فإهنى ملل ولوف نعػى 

ادلعػػػ وؼ  «أمحػػػ  بػػػمل موملػػػ »رػػػ  امػػػي ق شػػػر  ممػػػ   . ػػػوؿ  ػػػوأمػػػمل ال ػػػ  ف الاػػػ م فل ،ملػػػلا لهى
ال ي خ ج وأل   لليملس إىل ادلوت أف اُوئ سع   «أبو الم ا »أو  ،ال ي ادس  اإلمملمة «شملرچ اغ»بػ

لكملػػ  دلػػمل  ػػملف ؽليعػػ  قوػػة و ػػ ػلملً  ؟قػػاأ  ػػ اح وفيػػملء وُتايػػب الػػز رات اخلملجػػة بػػا وُاشػػ   هبػػمل اليػػملس
 !!سظمملء ال امل وا وللملء الالملحلنذرولملً فإنا اُعيا ممل 

ل ػػػػ  شػػػػ   المػػػػوطن الظػػػػملدلوف ادلمػػػػعمن لخل افػػػػملت  ػػػػي اوعػػػػ ورى سػػػػمل ا ػػػػملئق داػػػػيهى  ،أجػػػػ 
 مػػمل قػػملـ ُوّسػػملظ المػػوطن وادليعّومػػوف بعوػػملس أرػػ  الععػػى واحمل فػػوف   ،وامػػينلعوا ال  ػػوب سعػػ  أ يػػملفهى

ومػػمل اجلهػػة ا خػػػ ى  .ممػػ  تعػػ  ا سمػػملؿلعػػ امل الػػ امل اير ونػػا اػػملنوأً امػػيو عوف بػػا الػػػ نلمل بػػ وا  
اإلملوـ احللملتلػة والضػ وراة  ػمل م  لدلعػ وؼ واليهػي سػمل ادلياػ  وجهػملد الا ػملر وواػ ة ُسنَِّعْت أااملـ 

ول  تػ وا  أاملداػل تعنػي وسػوداً ُجزافػملً موملل ػملً هبػمل سعػ   ،ادلمعمن وا ملدرى وادلمملواة وا خػو ة والع الػة
 هللارػ ا مػ  أف رملػوؿ  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاملوي م ة أل  ا ة أو أل  ا ة م  رملػوؿ ز رة م ق  إمملـ وأهنمل تم

  !أممل زائ  ال ا ال ور فاونا ا   أل  ا ة ،مل ػل   بع  ر  تا إىل ادل اية ملوى ا  ة واا ة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
قػػملـ عملسػػة مػػمل الاػػ  ابن ادل مػػ امل ال ػػوة بو ػػ  ا املداػػل ونشػػ  الوػػ ع  جػػ  تضػػعل   ،أجػػ 

 ي ا ّ  ال امل ػلمووف اممللً لع لملمة   ،سز  وج    هللااإلملوـ وزسزسة أسم ة الش ع وا مليهزاء ب وانن 
العػػ اب اػػـو وسػػ اب اآلخػػ ة فليشػػ عوا هبػػ أ ا سمػػملؿ الػػا   طملئػػ   يهػػمل وايالػػوروا أهنػػمل ملػػيي لهى مػػمل 

واي ػػػ  ُ وف سعػػػ  ادلعملجػػػي و  غلػػػ وف املجػػػة إىل تععّػػػى ا ػػػملئق الػػػ امل اإلذلػػػي وبػػػ ؿ ا ن ػػػمل  ،احلمػػملب
بػػػػ  اَػْ َيعػػػػوف بيعػػػ  ا سمػػػػملؿ الػػػػا   تعػػػػ و  ّع ػػػملً وتزلّ ػػػػملً و  ايػػػػي  سيهػػػػمل ملػػػػوى  هللاوا مػػػواؿ يف ملػػػػول  

عوا ذلػػى اػػـو ال لملمػػة واػػ افعوا اليرعّػػ  وا ضلنػػملط ويمعػػوف مػػ  ذلػػ  أف اػػيهض ا ئمػػة وذراراهػػى للشػػ 
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ل ػػ  أرادوا مبمػػ  تعػػ  ا املداػػل ادلو ػػوسة أف ا عِّعػػوا مػػمل أعللّػػة احلػػّ  وسظميػػا الػػ ي رػػو وملػػلعة  .سػػيهى
  .وغلععوا ز رة قا أو إقملمة مول أرى ممل عل  الميمل الش سلة ،ليواج  ادلمعمن وارتوملط بعضهى بوعض

 لػ ة لوملػيعمملر وأعّػ ت أع رػمل اػا أجػوح أرػى سمػ  أّ ً  ملف اذل ؼ ف    ملنػت تعػ  الملململػة م
داػػ  يف نظػػ  شػػعويمل اللػػـو الػػ رملب إىل ز رة ال وػػور أو س ػػ  رلػػمللمل العػػزاء الػػا   تزاػػ  معػػملرؼ شػػعويمل 

 «النػػاةرة ويػػده الباسػػطة هللاعػػني »وزراء وشػػ  ملء وتعيػػا ا ئمػػة  هللملػػوى عػػ  مشػػوبة للشػػ ؾ جتعػػ  
 !! ا اهى أي  ا ي ممل رى سع  م روهى وممل ربعهى وعملسيهىوجتع  امملب اخلعق اـو ال لملمة 

أمػػػمل اإلملػػػوـ احل ل ػػػي الػػػ ي اوجػػػب الل ظػػػة والعػػػز ة والشػػػهملمة و مػػػب الععػػػـو ف ػػػ   ػػػملف معملر ػػػملً 
لن اػق المػوطن وا مػ اء فاػملنوا ؼلػملفوف مػمل اإلملػوـ ا جػل  لػ ا  ػملنوا اُػْوعِػُ وف اليػملَس سيػا وػلض ػوهنى 

 .ال وور واليمّعق  ج ملهبمل واليزّل  لكموات سع  الي ل   وسوملدة
ل ػػ  بػػ أ بيػػملء ادلشػػملر  وادل ػػملب  بػػن ادلمػػعمن ميػػ  زمػػمل العوململػػلن واننع ػػت ال وافػػ  مػػمل  ،أجػػ 

الػػا  ملنػػت ُتضػػ ب سعلهػػمل يف ب ااػػة ا مػػ   ،الشػػ ؽ وال ػػ ب تشػػّ  ال اػػملؿ لػػز رة قوػػور ا وللػػملء والالػػملحلن
النػػوب وال  ملػػ  إىل أف وجػػ  ا مػػ  إىل ال وػػملب ال ضػػلة وال رولػػة ال وػػملب النليلػػة   جػػملرت قوػػمللً مػػمل 

وأجوح    ف أل ممان اُي ق ممل ععا خوؿ ملية ممل الا  والمعي سع  ال اعة إىل ز رة قػا أو دفػ  
 ملػػي  ملر الع ػػملرات ادلوقوفػػة سعػػ  تعػػ  ال وػػور أو رمػػي ادلػػملؿ  (خعػػو ال جػػ )موػػمللغ طملئعػػة   ػػق الييػػملزؿ 

جوليػػا داخػػ  ا  ػػ اة للوخػػ أ الن لعلػػوف العمللػػة سعػػ  اجمليمػػ  مػػمل ملػػ نة تعػػ   الػػ ي  مػػوا مػػمل سػػ ؽ
ادل ػػػػملب   ػػػػت سيػػػػواف ا ميػػػػملء واليظّػػػػملر وادليػػػػولن  مػػػػور ادلوقوفػػػػملت و ألرػػػػمل مػػػػمل العيػػػػملوامل واالػػػػ فوأ سعػػػػ  

ل ػ  شػ   المػوطن الظػملدلوف  ،أج  .وأممملذلمل « لل»أرواءرى وشهواهتى يف أممل مل لع فلا مم  جزا ة 
ل ػ   .ش عوا اليملَس هب أ ا سمملؿ وأف  وا جلػوهبى ،ال امل اير ونا د ملانً ام زقوف ميا ، فوف لع املواحمل

أي شػػيء  -ممػػ   ملتػػب رػػ أ المػػنور- ػػ ؽ اليػػملس يف اخل افػػملت إىل اػػّ  أجػػوح فلػػا  ػػ  َمػػمل اايػػب 
ععػػػوانً أو سعػػػ  ا قػػػ  ممػػػي  ملً ل نػػػ  رزقػػػا أو م ، ػػػ رمل اُوجػػػى  نػػػا سػػػ م الػػػ امل واُعيػػػا واجػػػب ال يػػػ 

 !!ومن وداً يف نظ  الوعض اآلخ 
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 نقطة تستةق االنتباه
 سعلػػػا المػػػوـ مل ااػػمل ذلػػػ أ ال وػػػملب وادلشػػػملر  والػػز رات وجػػػود يف جػػػ ر اإلملػػػوـ يف ملػػألة سعػػػيٍّ 

سيػػ ممل  «الػػدايرة»يف  يملبػػا اػػوؿ  «قلمػػداراف»و مػػمل ذ ػػ  ا ملػػيملذ  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاولػػ ى أجػػ ملب رملػػوؿ 
 مهػػػمل  «عبػػػد الػػػرزتن بػػػن أي بسػػػر»أف تػػػ رب إىل ز رة قػػػا أخلهػػػمل  هللازوجػػػة رملػػػوؿ  عا شػػػةأرادت 

  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاالال ملبة واسياوا أهنمل قملمت بعم  هن  سيا رملوؿ 
أي يف ا ػ ة سملئشػة وطلعػة فػ ة الػملة  ،يف احل  ة ذاهتػمل الػا تُػويف فلهػمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاوق  ُدفمل رملوؿ 

سملئشة أي اا م ة مخمن سملمملً مل يت أا  إىل تع  ال  فة قملئوً افي وا ر أراػ  أف أزور قػا رملػوؿ 
أبػػػو سمػػػ و بػػػمل »و ػػػملف أاػػػ  اليػػػملبعن واػػػ س   ،شلػػػمل اوػػػن أف ز رة ال ػػػا مل تاػػػمل سمػػػوً رائ ػػػملً  !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

هنػى عػن زايرة القبػور لػدرُت قػرب  هللالػوال أف رسػوؿ » :ا ػوؿ (رػٗٓٔادليوىف ملية ) «ش اال  الاويف
وذلػ  بعػ   ،وقػ  ُوجػ ت ب سػة ز رة ال وػور يف ال ػ وف اليملللػة وازدادت بشػا  تػ رغلي .«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َّ النيب

أف اخيعط ادلمعموف  ر  ادلع  والي   ادلريع ة  ملللهود واليالملرى واجملوس والووذان وا قوملط ورأوا يف 
ف اجت بن ادلمعمن مم  رػ أ ا مػور اػا  «داراوش»و « ورش»دوذلى م ملب  ال  اسية وادلعوؾ أممملؿ 

تعظلمػملً ذلػى واا امػملً وانيشػػ ت  -عػػ  الػا معيملرػمل ادل - «الشػاه»أهنػى أطع ػوا سعػ  ذراري ا ئمػة ل ػػب 
 «شػػملرزادأ جع ػػ »و «شػػملرزادأ محػػزة»و (سوػػ  العظػػلى :أي ابػػمل ادلعػػ ) «شػػملرزادأ سوػػ  العظػػلى» :قوػػور
واننعػق اليػملس إىل ز رة  !!اخل...و «شػملرزادأ فػوف»و «شػملرزادأ إبػ ارلى»و «شملرزادأ جوؿ ال امل»و

قووررى وقملـ مل نيهمل وخّ امهمل بيش ل  اليملس سعػ  تعػ  الػز رات دلػمل تػ ر أ سعػلهى مػمل ميػملف  وأجػو ت 
تع  ا ممل مل زلًو لي م     ِّ سملط  سمل العمػ  وميمػّوؿ وسمللػة ط لعػي اعيػملش سعػ  اليػ ورات الامػألة 

الا يخ وهنمل ممل اليػملس واولعوهنػمل يف فيػملء تعػ   ممل ال رب وال ضة وا مواؿ والُمّ ملد والي   المملية
  !ادلزارات  نملف لرظة

وممل اجلهة ا خ ى ب أ أس اء ال   ف بو   ا املدال الا تش ِّ  ر أ ا سمػملؿ العوملّػة ف ععػوا 
وقػػػػػملـ ال ػػػػػوة والاػػػػػّ ابوف  ،ز رة قػػػػػا أفضػػػػػ  مػػػػػمل م ػػػػػة اػػػػػّ  أو ألػػػػػ  اػػػػػّ  وابيػػػػػ سوا ز رات وفضػػػػػملئ 

وتالػػػّور الععمػػػملء واحملػػػّ عوف ادليػػػوخِّ وف أف رػػػ أ ا املداػػػل جػػػ ل ة  .  رػػػ أ ا خوػػػملروالوّ ػػػملسوف بيشػػػ
ععػػػوا فلهػػػمل تعػػػ  ا املداػػػل ادلو ػػػوسة وقػػػمللوا إف أجػػػ  الػػػز رة مػػػمل  هللاوقػػػملموا بيػػػولل  ُ يُػػػٍب قُػْ بػػػًة إىل 

الشػػلنملف  وأر ػػوا بػػ ل  !!وأدلػػة المػػيمل   إشػػاملؿ فلهػػمل ،ادلمػػي ّوملت وادلمػػي ّوملت اُػَيمػػملَمح يف أدل يهػػمل
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وشػػ عوا اليػػملس للشػػ ؾ واخل افػػملت اػػا أهنػػى و ػػعوا اػػ امملً يف فضػػ  الويػػملء سعػػ  ال وػػور وتعمألرػػمل وقػػ  
ولاػػمل قوػػ  أف  ،يف  يملبػػا اػػوؿ الػػز رة ذلػػ  احلػػ ال ملػػي اً ومييػػملً  «قلمػػداراف»زلّػػ  ا ملػػيملذ ال مل ػػ  

  .تعمأل ال وور أذ   مزا اً ممل اليم ل  ل ل  احل ال   بّ  أف نععى رأي أئمة ال امل اوؿ
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 وَتديدىا القبور ببنام اظتتعلِّقة األحاديِّ
ـّ بيػػملء ال وػػور وتزاليهػػمل لنػػملؿ بيػػمل الاػػوـ لػػ ا  ،لػػو أردان أف نػػ    علػػ  الػػ وا ت الػػا وردت يف ذ

 :ملياي ي ب    س د ممل ال وا ت شلمل اا ي إلا ملظ    ميال  طمللب لع ق وإ ملـ احل ة
جػع   هللاأف رملػوؿ  «وملػملئ  الشػلعة»روى الشل  الال وؽ والشػل  احلُػّ  العػملمعي جػملاب  -ٔ

َلًة َواَل َمْسِجدًا تَِإفَّ  اَل » :قملؿ سعلا و لا وملعى هللا َجػلَّ َلَعػَن اْليَػُهػوَد َحْيػُِّ و  َعػدَّ  هللاتَػتَِّ ُذوا قَػرْبِي ِقبػْ
َػػُذوا قُػبُػػوَر أَْنِبيَػػاِ ِهْم َمَسػػاِجدَ  بيػػملء سعػػ  رػػ ا احلػػ ال فػػإف علػػ  الػػ وا ت الػػا ذُ ػػ ت يف  يػػب  .(ٔ)«اختَّ
 قوعػة رػي مػمل و ػ  أشػوملأ اللهػود الػ امل اف ورػمل سعػ  لمػملف ا ئمػة اإلمػملـالز رة والا ت وؿ اجععػوا قػا 

  .سعلهى الموـ
 «اليهملاػػة»ن ػػوً سػػمل العومػػة احلعػػّي يف  يملبػػا  «ممػػي رؾ الوملػػملئ »وروى احملػػ ِّث اليػػوري يف  -ٕ

ََن عليِو أو ُيْسَتَب عليو ألنَّو من زينػة » :ت وؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ااة سمل الي رو  نَػَهى النيبُّ أف كُتّكص القرُب أو يُػبػْ
 .(ٕ)«...الدنيا تال حاجة ابظتيِّا إليو

ال  :ا ػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللامسعػُت رملػوؿ  :قػملؿ (ع)سمل أمأل ادلػؤمين » :وروى احمل ِّث اليوري أاضملً  -ٖ
 .(ٗ)«...وال بيوتسم قبوراً  ،(ٖ)تت ذوا قربي عيداً وال تَػتَّ ذوا قبورنم مساجدنم

سعلػػػػا  موملػػػ  بػػػػمل جع ػػػ  سػػػػمل اإلمػػػملـ« وملػػػملئ  الشػػػلعة»يف  «احلػػػّ  العػػػػملمعي»وروى الشػػػل   -ٗ
 .(٘)«ترتعوا قربي أنإر من أربل أحابل مفّرجات ال» :أنا قملؿ الموـ

 ويف ُ يُػػٍب ا امل ػػة موعوقػػة أف اإلمػػملـ ،لععومػػة اجملعمػػي «هػػملر ا نػػوار»مػػمل  ٕٕوجػػملء يف ج -٘
 .(ٙ)«وال تَػُبل يف مام نقيل وال َتُطف ِبَقرْبٍ ال تشرب وأنا قا م » :قملؿ سعلا الموـ الالملدؽ
 سعلػا المػوـ سمل ج ِّأ سعي بمل أق طمللػب سعلهى الموـ «زا  بمل سعي بمل احلمن»روى و  -ٙ

                                                 
 )ادل جى(  .ٚٛٛ، ص٘ٙ، لب ٕوململئ  الشلعة، ج (ٔ)

  .ٕٚٔ/صٔممي رؾ الوململئ ، النوعة احل  اة، ج (ٕ)
 يف ا ج : ممملج . )ادل جى( (ٖ)

مػػػمل أبػػػواب الػػػ فمل ومػػػمل ايململػػػوا، لب   ارػػػة بيػػػملء ادلمػػػملج  سيػػػ  ال وػػػور،  ٘٘/لب ٔممػػػي رؾ الوملػػػملئ ، النوعػػػة احل  اػػػة، ج (ٗ)
 .ٕٖٔص

  .ٛ٘ٛممل أبواب ال فمل، ص ٖٔ/لب ٕوململئ  الشلعة، ج (٘)
 .ٜٜ/صٕ. ومل لية الو ملر، جٕٔٗ/صٔممل أبواب ادلزار يف  يملب احل ، وج ٕٜ/لب ٓٔوململئ  الشلعة، ج (ٙ)
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وهنػػا  عػػن زايرة  .....عػػن ضتػػـو األضػػاحي أف تػػدرروىا تػػوؽ ثالثػػة أايـ هللاهنػػى رسػػوؿ » :أنػػا قػػملؿ
 .(ٔ)«القبور

أ  عنػػػػػػد القلػػػػػػوب اظتنسسػػػػػػرة والقبػػػػػػور » :أنػػػػػػا قػػػػػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص احلػػػػػػ ال ادلعػػػػػػ وؼ سػػػػػػمل اليػػػػػػ  -ٚ
  .(ٕ)«اظتندرسة

إىل ال وػػور ادلزا يػػة ادلزخ فػػة واجملػػ  دة واحملػػّوة فهػػ ا احلػػ ال اػػ ؿ  سعػػ  أف احلػػّق جػػ   وسػػو   ايظػػ  
 .لدل ا  وال رب وؽل يهمل

ػتّكػػػػػٌب حكػػػػػبام  هللاقػػػػػرب رسػػػػػوؿ » :أنػػػػػا قػػػػػملؿ سعلػػػػػا المػػػػػوـ الالػػػػػملدؽ ُروي سػػػػػمل اإلمػػػػػملـ -ٛ
 .(ٖ)«زترام

أف رسػوؿ » :سمل ابمل طػملووس ،ال ي  ملف ممل ق مملء الشلعة «سو  ال زاؽ الاليعملر»وروى  -ٜ
تػػإف رػػمل قبػػورنم الػػ  ال  ،هنػػى عػػن قبػػور اظتسػػلمني أف يُبػػَن عليهػػا أو َُتكَّػػص أو تُػػدرع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .(ٗ)«تُعرؼ

الرسػوؿ » :أف «الػ   ى»سػمل  يػملب  هللارمحػا  «ش اعت ملػي ع ي» هللاون   ادل اـو  اة  -ٓٔ
 رأيػا قػرب النػيب األنػـر» :ون ػ  أاضػملً أف ال ململػى بػمل دمحم قػملؿ «سّوى قػرب ابنػو إبػراىيم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األنـر
 .(٘)ون   أف قوور ادلهملج امل وا نالملر يف ادل اية ادليورة  ملنت ممّن ة «والشي ني مسّطةة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .(ٙ)«ال تطّينوا القرب من غمل طينو» :الالملدؽ أنا قملؿ وروى احلّ  العملمعي سمل اإلمملـ -ٔٔ
 هللاجػػػع   هللاأف رسػػػوؿ » :سعلػػػا المػػػوـ وروى احملػػػ ِّث اليػػػوري سػػػمل سعػػػي بػػػمل أق طمللػػػب -ٕٔ

 .(ٚ)«هنى أف يُداد على القرب تراب َل مترج منو سعلا و لا وملعى
                                                 

  ممي  اإلمملـ  زا ،  يملب احل ، لب ا    ممل حلـو ا  ملاي. (ٔ)
، يف اليععلػػػق سعػػػ  احلػػػ ال رقػػػى ٕٖ٘/ص ٕج  « شػػػ  اخل ػػػملء»احلػػػ ال   أجػػػ  لػػػا يف ادل فػػػوع، وقػػػ  ذ ػػػ أ الع عػػػور يف  (ٕ)

قعػػػب سوػػػ ي  أان سيػػػ  ادليامػػػ ة قعػػػوهبى ادلي رملػػػة قوػػػوررى ومػػػمل وملػػػع  أرض و  مسػػػملئي ولاػػػمل وملػػػع . ول ظػػػا فلػػػا: ))ٖٕٙٛ
 ((. )ادل جى(ادلؤممل

  .ٗٙٛممل أبواب ال فمل، ص ٖٚ/لب ٕوململئ  الشلعة، ج (ٖ)
  .ٙٓ٘/صٖادلالي  لعو  ال زاؽ، ج (ٗ)

 .ٜٗٔتوال  سوملدت )أي  يملب توال  العوملدة(، انيشملرات دانل، ص (٘)

 .ٗٙٛممل أبواب ال فمل، ص ٙٔ/لب ٕوململئ  الشلعة، ج  (ٙ)
 . ٙٗٔممل أبواب ال فمل، ص ٖٗ، لب ٔحل  اة، جممي رؾ الوململئ ، النوعة ا (ٚ)
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دقل ملً اا أنا هن  أف اُزاد ولو م ػ ار قعلػ  سعػ  تػ اب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا اظوا إىل أي ا   ملف رملوؿ 
 !فممل لل  لل ضة واجلّ  وأا ملر ادل م  و ألرمل ممل ا ا ملر المملية ،ال ا

ولاػػمل أمييػػمل مل تعػػق ل ً ذلػػ أ ا وامػػ  بػػ  أملػػ فت يف تعمػػأل قوػػور سظمػػملء الػػ امل ووجػػ  ا مػػ  إىل 
ـو ب راملػة وفلممل اعػي ن ػ ،يف فض  تعمأل ال وور ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاو   الا ابن ال وة روااة نموورمل إىل رملوؿ 

 :ر أ ال وااة مييملً وملي اً 
بْػػػمِل  هللابمػػػي أ سػػػمل َسْوػػػِ   (مػػػمل  يػػػملب ادلػػػزار ٕٙلب ) «وملػػػملئ  الشػػػلعة»روى احلػػػ  العػػػملمعي يف 

عَػَيمل ُسَمملَرُة ْبمُل َزْاٍ  َسمْل َأِق َسملِمٍ  الم ملِجيِّ َواِسػِو أَْرػِ  احلَِْ ػملِز سػمل اإل  مػملـ الالػملدؽزُلَم ٍ  اْلوَػَعِوي  قملَؿ َا  
َػػا َأَعػػاَف  !اَي َعِلػػيُّ  (: ػػممل اػػ ال طواػػ )أنػػا قػػملؿ  سعلػػا المػػوـ َمػػْن َعَمػػَر قُػبُػػورَُنْم وتَػَعاَىػػَدَىا َتَسَأفتَّ

ػػًة  ،ُسػػَلْيَماَف بْػػَن َداُوَد َعلَػػى بِنَػػاِم بَػْيػػِا اْلَمْقػػِدسِ  وَمػػْن زَاَر قُػبُػػورَُنْم َعػػَدَؿ َذلِػػَ  لَػػُو ثَػػػَواَب َسػػْبِعنَي َحجَّ
ْساَلـِ وَرَرَج ِمْن ُذنُوِبِو َحَّتَّ يَػْرِجَل ِمْن ِزاَيرَِتُسْم َنيَػْوـَ َوَلَدْتُو أُمُّوُ   .(ٔ)«...بَػْعَد َحجَِّة اإْلِ

 .ر ا احل ال فململ  المي   ممل رو فململ  ادلن 
 ػػّع ا سعمػػملء ال جػػملؿ واسيػػاوأ  ػػّ الً ووّ ػػملسملً وطعيػػوا بػػا  «بػػمل دمحم الوعػػوي هللاسوػػ  »راواػػا ا وؿ 

ال ي جػ ّح سعمػملء ال جػملؿ بشػونا أنػا  «سمملرة بمل زا »وق  روى سمل  .  ايو ي ا سييملء ه اما :وقمللوا
بػػػمل دمحم  هللاسوػػػ  »اػػػا أهنػػى دلػػػمل ملػػولوا  .رجػػ    وجػػػود لػػا وأف مػػػمل ُنمػػب إللػػػا مػػمل روا ت  عػػػا  ػػ ب

 .(ٕ)!!جَ  َ ع    سَ ممل الممملء ف     نزؿَ  رج ٌ  :ف ملؿ ؟ر ا ال ي ت وي سيا «عمارة»ممل  «عويالو
 .وال اوي اليملر رو أبو سملم  َواِسُو أَْرِ  احلَِْ ملِز ورو رلهوؿ احلملؿ ومهم 

سعلاى  اظوا  ل  اميكت بود الشػلعة مػمل ال وػملب ادلنعلػة للػ رب وا  ػ اة وا فيلػة  ملهللفو
و ل  ُوِقَ ْت ا وقملؼ سع  ال وور املػييملداً إىل ممػ  رػ ا احلػ ال ادليهملفػت و  وا روقة ادلويلة سع  ال وور

شػر  معػ ـو  ال ي ا واا   اب وّ ػملع سػمل -ورو لدليململوة احل ال الوال  الوارد يف تعمأل ال وور-
أوقملؼ ذات سملئ ات رملئعة أُوق ت للُي ػق راعهػمل سعػ  جػلملنة تعػ  ادلػزارات ولاػي  !سمل شر  رلهوؿ

اعيملش ميهمل عملسة ممل الن لعلن العمللة سع  اجمليم  يف ان أف أ م  اليملس   غل وف قوهتى وأف الػوود 
 .ممل اليملالة الاليملسلة ممل أ م  الوع اف ختع ملً وأتخ اً 

                                                 
 . ٕٕٚص /ٙج ،«ا ااملـ هت اب »الشل  النوملي،  (ٔ)
  .ٕٗرجملؿ العومة احلعّي، ص (ٕ)
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وانظػ وا أي مالػملئب  !!ععمػملء الػ امل اي عػوف يف  يػوهى ممػ  رػ ا احلػ ال ال مل ػحوالع ب ممل ال
إذ  مّل ممل جملء بع أ ممل ادلمعمن أف ر أ ال وملب وا   اة وممل فلهػمل مػمل  ،اّعت لإلملوـ ممل ورائا

 اجملهػػػوؿ رػػػ أ ال وااػػػة سعػػػ  اإلمػػػملـ «أبػػػو سػػػملم »ل ػػػ  افػػػ ى  .الزايػػػملت واليشػػػالوت للمػػػت بػػػو ملػػػي 
ولاػمل اوػ  الاػ ب قالػأل فػإف رػ ا  ،هللا ي ؼل ع هبػمل العػواـ الػ امل   سعػى ذلػى بايػملب   (ع)الالملدؽ 

و  اععػػى  !و  أعػ  لػا (ع)الالػملدؽ   ػملف سل لػملً زمػمل اإلمػملـ  (ع)الػ اوي مل اييوػا إىل أف قػا أمػأل ادلػؤمين 
ػػ  واػػا اشػػ ؾ مػػمل اع ،أاػػ  سعػػ  وجػػا ال قػػة ماملنػػا ّمػػ أ مػػ  ولليػػملر فعػػى ااػػمل ريػػملؾ بيػػملء اػػا اُعم 

 !!ملعلمملف يف ا ج  والمواب
واليعنّػ  سػمل الامػب  وأممل من احلػ ال فإنػا اشػ   اليػملس سعػ  الػ رملب إىل رلػملورة قػا اإلمػملـ

 مػػمل  ػػملف الشػػع اء   ،والعمػػ  والالػػيملسة شلػػمل غلعػػ  الػػوود هملجػػة لكجملنػػب وغلعػػ  أرعهػػمل ممػػيهعان ف ػػط
  :ممل ورد يف داواف  زللملت املفو الشألازي ممل ذل  .ومّ ااو الموطن ا ّوجوف ذل أ اخللملنة أاضملً 

  سلطاف دين رضاو  قرب اماـ ىشتم
 بر در آف ابرگاه ابشو  از جاف ببوس

  «ال  مل»المملممل وملعنملف ال امل  قا اإلمملـ :أي
 قوِّْعُا ممل روا  و مل سي  لب تع  العيوة

وجػػملور سيويػػا ل ػ   ػػمل الشػملس  أف الػػ امل لػا شػػملأ وملػػعنملف وبػوط وأف  ػػ  مػمل ذرػػب إىل بوطػا 
رػ ا يف اػن  ،وعػواب ملػوعن ا ػة ،اال  سع  سن عواب مػمل ملػملس  ملػعلمملف يف بيػملء بلػت ادل ػ س

أنػػا لػػلمل لػػ ايمل أي دللػػ  شػػ سي قػػوم وااػػ  اػػ ؿ سعػػ  أف ادلشػػملر ة يف بيػػملء بلػػت ادل ػػ س تعػػملدؿ عػػواب 
 .ا ة

عملجػي قػملئوً ل   رّ ب ر ا احل ال ادلو وع اليملس بعم    طملئػ   يػا وأ ػ ى اليػملس لدل ،أج 
إذا  ملنػت الػ نوب  !!ال ػور ُ  ػ ت لاػى ذنػوباى ورجعػيى  لػـو ولػ تاى أماػى إناى لو زرل قا اإلمملـ

تُ    هب أ المهولة فو خنػ  يف ارتاػملب  ػ  جػـ  إذ أف ز رة وااػ ة ملػيزاح سػمل  ملرعيػمل س ػملب ذلػ  
خملجة مبػمل لػلمل لػ اهى م ػملب  و  ب  أف جهيى  ،وسي ئ  فعمملذا اخلوؼ ممل اـو اجلزاء واحلمملب ،اجلـ 

لػػو  ػػملف تعمػػأل ال وػػور مهمػػملً ولػػا  ػػ  رػػ أ ال وائػػ  ولػػو  ػػملف مشػػ وسملً أجػػوً  !!وقوػػملب وسيوػػملت وأ ػػ اة
أو ملػػػػملئ   «إبػػػػ ارلى»ملػػػػل  الشػػػػه اء أو ابيػػػػا  «محػػػػزة»بويػػػػملء قػػػػا سّمػػػػا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللافعمػػػػملذا مل ا ػػػػى رملػػػػوؿ 
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ونيوػ  ملػييا أـ نيوػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاورػ  سعليػمل أف ن يػ ي ب ملػوؿ  ،ومل اض  سع  قارى لويػة وااػ ة ،الشه اء
 ؟مليمل ادلعوؾ ال امل ؼل سوف العواـ
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 مسألة تعظيم األموات وزايرات القبور
و ػػملف ذلػػػمل سيػػػ رى  ايو ػػي أف نععػػػى أف ممػػػولة ا ريمػػملـ ل مػػػوات ممػػػولة ق ؽلػػة يف ا مػػػى المػػػملل ة

شػػعملئ  و داب خملجػػة فلػػ فمل ادللّػػت واو ػػ  مػػمل اعػػـز مػػمل النعػػملـ وادلالػػملبلح يف   فػػة ا مػػوات و  ط ػػوس
وقػ  جػملء  ،و ملنوا اظيوف أف ر مل ا موات أو ملرنهى ودسملءرى لكالملء أو لعيهى ذلى اؤع  يف ا الملء

أف بعػػض ا قػػواـ  «ملف انسجػػ»أتللػػ   (أي اليػػملرا  اجلػػملم  لػػكد ف) «أراػػ  جػػملم  أد ف»يف  يػػملب 
ال ػ مملء  ػملنوا اعي ػ وف أف المػػمملء بَػعَػٌ  ممػاوٌف ممػ  ا رض وأف فلهػػمل ا شػ ملر وا هنػملر وتعػلل فلهػػمل 
أرواح ا موات الا ؽلايهمل أف أتيت إىل ا رض وتعي ي يف الػ    بوػ   دـ وإذا جػمل وا إىل أاػ  يف ميملمػا 

و ػملف اآلرالػوف ال ػ مملء ػل مػوف  .قارى واشػع  ذلػى فلػا انراً فو ب  سعلا أف اهّلا ذلى طعملمملً يخ أ إىل 
و ػػػملرس بعػػػض ا د ف  مللااعلػػػة يف اذليػػػ   ،و ػػػ ل   ػػػملف النورانلػػػوف ،أرواح ا جػػػ اد إىل اػػػ  اليم لػػػ 

و ػػػملف اذليػػ وس ػلمعػػػوف زوجػػػة ادللػػػت  ،والووذاػػة يف الالػػػن  داب وط ػػػوس م الػػػعة أ مػػ  جتػػػملأ ا مػػػوات
و ملنػت بعػض ادلعػ  ا خػ ى تضػ ب أسيػملؽ  .ب جممػملف زوجهػمل لي ػ ؽ معػابزاييهمل سع  زلمػ  إىل جملنػ

وخوجػة الاػوـ إف ا مػى ال  ؽلػة  ملنػت  !سول  وإمملء ادللت  ي ااونوا أسػواف ملػلِّ رى يف العػململ اآلخػ 
 .ختملؼ ا موات وت جورى

 ػملف العػململ  ملرقػملً يف  عمػملت اجلهػ  وا ورػملـ لػ ا   ،داػمل اليوالػ  اخلػملل  ،دلمل  ه  دامل اإلملوـ 
ملػػػو ملنا وأ   هللابػػػ أ مب ملربػػػة ا ورػػػملـ ميػػػ  ف ػػػ  دسوتػػػا وأمػػػ  ادلػػػؤمين أف   اّياعػػػوا سعػػػ  أاػػػ  ملػػػوى 

وأ  اعيػػاوا أي أاػػػ  قمل ػػي احلملجػػملت ولب احلػػػوائ   ،مػػػؤع اً يف ت ػػ ا  ا مػػور هللااعيػػاوا أاػػ اً ملػػوى 
فل ػػب  ،ا أف   وملػػلعة توجػب الي ػملة ملػوى الععػػى واإلؽلػملف والعمػ  الالػمللوأف اععمػو  ،تعػملىل هللاملػوى 

بشػيء ملػػوارمل وأّ  اعيػاوا أاػ اً ملػوى رب العػػملدلن مػؤع اً ا ل لػملً يف رػػ ا  هللاأف   ايومل ػ  ادلؤميػوف إىل 
 وهنػػ  اإلملػػوـ يف ب ااػػة أمػػ أ سػػمل ز رة ا مػػوات ومل امػػمح بػػ ل  فلمػػمل بعػػ  إ   جػػ  العػػاة .الوجػػود

 هللا]والػػ سملء  جػػ ملهبمل[ ومػػ  ذلػػ  هنػػ  اليمػػملء العػػوايت ُاْامِػػْ َف مػػمل ز رة ال وػػور  مػػمل جػػملء سػػمل رملػػوؿ 
 مػػػمل جػػػملء يف دسػػػملء   ، مػػػمل هنػػػ  سػػػمل تعمػػػأل ال وػػػور وتزاليهػػػمل  ،(ٔ)«زّواراِت الُقبُػػػور هللاَلَعػػػَن » :قولػػػا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .«عربتواي من يف القبور » :هللاجوشمل الاوأل وميملجملة 

                                                 
َويف اْلوَػملب َسػمْل ابْػمِل َسو ػملٍس احل ال رواأ ل ى أرػ  المػية: ال مػ ي وابػمل مملجػا يف ملػييهممل وأمحػ  يف ممػي أ، وقػملؿ ال مػ ي:  (ٔ)

  هللا لعمل رملوؿُ )) :سمل ابمل سوملس قملؿ،  ورواأ ابمل أق شلوة يف مالي ا بمي أ َرَ ا َاِ اٌل َاَممٌل َجِ لحٌ و  ،ْبمِل اَثِبتٍ َوَام ملَف 
 . )ادل جى(ٜٕٙ/ص ٕ((. انظ  مالي  ابمل أق شلوة: جسعلهمل ادلمملج  والايمل. ال وور وادلير اتِ  زائ اتِ   ملسو هيلع هللا ىلص



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 47   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

ولاػػمل مػػ  ا ملػػ  ملػػ ت إىل ادلمػػعمن شػػل ملً فشػػل ملً روح سوػػملدة ا ورػػملـ وسػػملدت إلػػلهى العػػملدات 
  .[ٙٓٔ:]اومل  ((ِإ   َوُرْى ُمْش ُِ وفَ  هللَوَممل اُػْؤِممُل َأْ مَػ ُُرْى لِ )) :الش  لة واننوق سعلهى قولا تعملىل

َوْاػَ ُأ امْشَػَوز ْت قُػعُػوُب ال ػِ امَل   اُػْؤِميُػوَف ِلآلِخػَ ِة َوِإَذا  هللاَوِإَذا ذُِ ػَ  )) :الععػلى بعوػملدأ هللاوق  قػملؿ 
 ػورواح ا مػوات   هللاأي إذا ذُ ػ  الػ امل مػمل دوف  ،[٘ٗ:]الزمػ  ((ذُِ َ  ال ػِ امَل ِمػمْل ُدونِػِا ِإَذا ُرػْى َاْميَػْوِشػُ وفَ 

العوػملدة وأف   ا جػوا اإلنمػملف  ػأل  فملحل ػملظ سعػ  توالػ  .وأرواح ا وللملء وا نولملء و ألرى امليوش وا هبػمل
اإلملػػػػوـ اػػػػ د دوف إىل ز رة ال وػػػػور وإذا فعػػػػ  ومل ااػػػػمل ادلؤميػػػػوف يف جػػػػ ر  ،أمػػػػ  يف  ملاػػػػة الالػػػػعوبة هللا

 .أا رى ذل  تعّ ض إىل العـو
م ال َتعػل اللهػ» :إىل ربِّػا داسلػملً ميضػّ ِسملً وقػملؿ هللاويف  خ  ململسملت سم أ الش ا  توّجا رملػوؿ 

 نا  ملف اععى أف روح سوملدة ا موات راملرة يف اليملس و ملف ؼلش  أف تُويع  أميا  (ٔ)«يُعبدقربي وثناً 
ومل ان  الزممل م  ا مل  الش ا  اا قػملـ زل فػو الػ امل الػ امل اير ونػا اػملنوأً اياّمػووف بػا  .ب ل 

 مػػوات واخ سػػوا بويػػملء م ػػملت ال وػػملب والعيوػػملت ادلزايػػة للزخػػملرؼ وادلػػ ا  الػػا ختػػ ع العػػواـ سعػػ  قوػػور ا
المػػواب العظػػلى سعػػ  شػػ ِّ ال اػػملؿ إىل ز رهتػػمل وأوق ػػوا ذلػػمل ا وقػػملؼ ونػػ روا ذلػػمل اليػػ ور إىل اػػ ِّ أف أاػػ  

ور ى أف    العملئ ات  .ادليال ِّامل  مور ا وقملؼ اد س  أف رب  أموؾ إا اف موقوفة سع  قوور ال ااعن
يى أخػػ  مواػػن اليومػػملانت شػػه ّ ً يف  ػػ  ق اػػة لملػػى الػػا أتيت مػػمل رػػ أ الوػػ ع  ػػأل شػػ سلة وزلّ مػػة وأنػػا اػػ

فإف ال عل  ميهػمل ُاالػ ؼ سعػ  تعمػأل ال وػور وملػملئ  مػمل  (،خعو ال ج  أو ال  ا ة)اآلجملر أو اّق الييملزؿ 
ايععػػق هبػػمل مػػمل الوػػ ع يف اػػن ُتالػػ ؼ الو لػػة سعػػ  ال ػػ ّاء يف ادلػػآل وسعػػ  مالػػملرا  ميػػور شػػؤوف ادل ػػملب  

ملء وادلمػػيوج امل ونيل ػػػة لػػ ل  اػػػزداد الضػػ ط اومػػػملً بعػػ  اػػػـو سعػػ  ادلميضػػػع ن وال ػػملئمن سعلهػػمل وا ميػػػ
وق  بع ت بعض اإلا ادات ممل بل  ال وػور اجملػملورة لإلمػملـ أو الالػملل  ،وال   اء وتزداد داوهنى ومشمل عهى

 .ممل ذراة اإلمملـ م ملت   ؼ اليومملانت
                                                 

قملؿ: قعت لا الالوة بن ال وور؟ قملؿ: سعلا الموـ سمل زرارة سمل أق جع   بمي أ  «سع  الش ائ »روى الشل  الال وؽ يف   (ٔ)
َسَعلا َو ِلِا َومَلع َى( هن  سمل ذل  وقملؿ: و  تير وا قاي  هللا)َجع    هللا))ج ِّ يف خوذلمل و  تير  شل ملً ميهمل قوعًة، فإف رملوؿ 

لب الععػػة الػػا مػػمل أجعهػػمل   «/سعػػ  الشػػ ائ » الػػ امل اختػػ وا قوػػور أنولػػملئهى ممػػملج !.(( تعػػملىل َلَعػػملَ  هللاقوعػػًة و  ممػػ  اً فػػإف 
( ٛٚٔ/ص ٔج« ) ال  لػػػػػا   ػلضػػػػػ أ مػػػػػمل»روى الالػػػػػ وؽ ضلػػػػػوأ أاضػػػػػملً يف  يملبػػػػػا (، و ٖٛ٘/ص ٕتيرػػػػػ  ال وػػػػػور قوعػػػػػة، ) ج 

 .  )ادل جى(خيوؼ امألل
زاػ  أ/ممي  أق ر ا ة، وأخ جا ابمل أق شػلوة يف مالػي ا بمػي أ سػمل وممل ط ؽ أر  المية أخ جا هب ا الع و اإلمملـ أمح  يف ممي 

ى هِ لػملئِ وِ أنْ قُػوُػوَر وا اختػ ُ  وـٍ سعػ  قَػ هللا  ضػبُ     يَ   لػا، اْشػع  اَلػى  َ  جَتَْعػْ  قَػػْاِي َوعَػيًػمل اُ العهػ  : )ملسو هيلع هللا ىلص  هللاقػملؿ رملػوؿ  :بمل أملعى قملؿ
 . )ادل جى(ٜٕٙ/صٕادليال   بمل أق شلوة: ج ( َ ملجِ مَ مَ 
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والم  ت وال رب وادل اوح و ألرمل ممل    س ة مليوات ايى بل  ا شلملء المملية ممل قول  الم ملد 
لدلػػزاد الععػػ  لُيالػػ ؼ أنملهنػػمل يف مالػػملرؼ لطعػػة  اليػػ ور واذلػػ ا  ادل  مػػة ل ػػا  ػػ  إمػػملـ أو ا لػػ  اإلمػػملـ

إ ػػملفة إىل ا مػػواؿ الي  اػػة الػػا تُ مػػ  داخػػ  ا  ػػ اة أو الػػا تعػػود مػػمل ا مػػوؾ ادلوقوفػػة وأ مػػ  قوػػور 
  ػا ادلعالػومة يف قػى الػ ي اػ ر  ػ  شػػه    ،عػ  ممػ  تعػ  العملئػ اتذراري ا ئمػة تعػ  بػ  علعهػمل  ي

موان اليومملانت ممل ا مواؿ الي  اة أو سملئ ات ا وقملؼ  أل الش سلة ر ا يف ان أف أ مػ  الشػعب 
  غل  قوت اوما و ػ ور ت الملتػا وأ مػ  ال ػ ى    يعػ  ادلػملء و ػ  أاػ اهمل إىل اخلػملرج  جػ  إبػ ة أو 

جػملء  ؟لمل ممل احلمملقة أف ايى ج ؼ تعػ  ا مػواؿ النملئعػة سعػ  ال وػور أو وق هػمل سعلهػملأل .ب  ي وازقة
ر ػػ ي مشمػػي أف احلػػملج المػػل   ٖٔ٘ٔ/ٕ/ٚٔالالػػملدر بيػػملرا   ٕٗٙٛالعػػ د  « لهػػملف»يف جػػ ل ة 

أوق  المية ادلمل لة أربعم ػة معلػوف  !امن َمَع  ال ي بع ت قلمة أموالا الوق لة عوعة معلملرات تومملف
سعػػ  شػػا  سمػػوت ممػػاو ة ولواػػملت زايلػػة « َمعَػػ »يو لػػة مػػمل أموالػػا وادلوجػػودة يف مي ػػ  تومػػملف ادل

ورػ أ ا مػواؿ وا مػوؾ  ...ومل ملد و يمللت خنلة لعمعوؾ وأشلملء سيل ة سعػ  العيوػة ال  ػواة ادل ّ ملػة
 .ملُيال ؼ سع  مالملرا  ومع ات ميوّر تع  ال وور ممل الن لعلن العملطعن سمل العم 

  .ا وقملؼ ون ر الي ور سع  قوور ا موات ب سة وسم  سلملل  لعش ع سعمملً أف وق 
ونيل ػػًة ذلػػ أ ا وقػػملؼ أجػػوح  مػػأٌل مػػمل ا را ػػي ادلػػوات الػػا اػػيى وق هػػمل تُػوَػػملع أو تُػػػَؤج   بعػػ  أخػػ  

أي لو امليوج  أا رى م ة م  ممل ا رض ادلوقوفة فععلا أف ا ف  مػموً م ػة  ،لرظة (ف ا ة)خعو رج  
 .خعو رج  دوف أف ػلال  سع  أي وج  إ ملفة إىل اآلجملر الميوي ال ي سعلا أف ا فعاأل  تومملف 

يف نظػ ان إف موقوفػملت إاػ اف للمػت مػمل الوملقلػملت الالػملحلملت بػ  معظمهػمل مػمل  ؟أللمل رػ ا  عمػملً وإفاػملً 
 هللاأف س اػ اً مػمل أوقػملؼ ال وػور ُتالػ ؼ إا اداهتػمل سعػ  أمػور   ت  ػي  هللاواشػه   ،الوملقلملت النملحلػملت

رػػػػػ ا سعػػػػػ  ر ػػػػػى أنػػػػػ  سشػػػػػ ات ا املداػػػػػل يف ا مػػػػػة أو   ارػػػػػة رػػػػػ أ ا سمػػػػػملؿ  ملػػػػػّلممل  ،رملػػػػػولا و 
فضػوً سػمل وقػ  ا مػوؾ سعلهػمل شلػمل  ،ا املدال اليملرلة سمل تعمأل ال وور أو تزاليهمل أو ا سياملؼ فلهػمل

 .ااوف إنا أ ا
لوفػػملء داػػوف ال ػػملرمن  و  للػػت أول ػػ  ا  يلػػملء الػػ امل ا  ػػوف أمػػواذلى سعػػ  تعػػ  العيوػػملت اي  وهنػػمل

وتػػػزوا  ا  مػػػ  والعػػػزّاب بػػػ  ً مػػػمل ممػػػملس ة بعػػػض الن لعلػػػن سعػػػ  ادلزاػػػ  مػػػمل ا ن مػػػملس يف ادلعػػػ ات 
رػ ا فضػوً سػمل ا  ػ ار ا خػ ى اليملعػة سػمل تعػ   .والشهوات وز دة ال مػملد يف اجمليمػ  اومػملً بعػ  اػـو

 .ا سمملؿ مم  ابيوء اجمليم  للش ؾ واخل افملت
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لعشػػهل  ا وؿ فػػإف و ػ  قمملشػػة سعػػ  ال ػػا  «الػػذنرى»دل اػػـو قعمػ اراف سػػمل  يػػملب و مػمل ن ػػ  ا
غللػز ادلوملل ػة يف  سعلػا المػوـ  ممل مل اامل سعػيٌّ   ،وت  ا أوىل ،  دلل  ش سي سعلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاالش ا  لي  

ال ُترتػل » :فوم  هب مهمل وقملؿأنا مّ  سع  ميملرة طواعة  سعلا الموـ سمل سعيٍّ  :بيملء ادلمملج  الل ن  أ
ون ػػػوؿ ل  هػػػملء وسعمػػملء سالػػػ ان دلػػػملذا   توّسػػوف اليػػػملس  مػػػمل فعػػػ   .(ٔ)«اظتنػػارة إال مػػػل سػػػط  اظتسػػػجد

الشهل  ا وؿ وت ولوف ذلى إف ر أ الزايملت والزخػملرؼ واليػزان لدلػ ا  وأا ػملر ادل مػ  والنػوء للػ رب 
إمل اؼ وا اـ وإتوؼ لعمػملؿ وغلػب أف ُتالػ ؼ ا مػواؿ سعػ  أسمػملؿ ذات ن ػ  سػملـ واُؤخػ  بواملػنيهمل 

فمػمل ااػى  ،إتوؼ لعمػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاإذا  ملف رمي قنعة قمملش فوؽ قا رملوؿ  .ع ملء ا ي ال   اء والض
 ؟تعنل  موان اليومملانت ممل ا مواؿ ب ملهمل  ت ال وملب ال رولة لع وور

ل ػػ  راج شػل ملً فشػػل ملً بيػملء ممػػ  رػػ أ ال الػور والزخػػملرؼ سعػ  ال وػػور وقػ اءة اجلمػػ  ادلشػػوبة  ،أجػ 
وأجػػو ت تعػػ  ا مػػور يف زمملنيػػمل  ،الا  اػػة ودفػػ  سػػواـ اليػػملس إىل اليمعّػػق واليزلّػػ  إىل ال وػػورللعوػػملرات 

ولػػو ننػػق شػػر  باعمػػة خوفػػملً لػػ ل   !!جػػزءاً مػػمل الع ملئػػ  ا ملململػػلة لعشػػلعة الػػا اُعػػّ  إناملررػػمل   ػػ اً 
تا ػػألأ مي ػػملرعن لمػػملرع زل فػػو اخل افػػملت ال ايلػػة الػػ امل اختػػ وا الػػ امل ا فػػًة واػػملنوأً ايام ػػووف بػػا إىل 

علػػػ  ا دلػػػة الع علػػػة والي علػػػة الػػػا جػػػملء هبػػػمل و ػػػمللوا لػػػا   ؼ الػػػيهى اػػػا أجػػػو ت زلملربػػػة رػػػ أ الوػػػ ع 
 .ورلملر ة ر أ اخل افملت أجعب ممل رلملر ة سوملد ا واثف و   ممل أ ه  احلق طُ د ممل اجمليم 

         

  

                                                 
  ، لب   ارة طوؿ ادليملرة.٘ٓ٘/صٖوململئ  الشلعة، ج (ٔ)



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 51   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 بياٌف ِلِفْسَرةٍ و  ذنٌر طِتَاِطَرةٍ 
مػػمل  ٕٔقػػملؿ ر أاػػ  الشػػلوخ مشػػألاً إىل اآلاػػة  ،(ٔ)المػػنور يف المػػ مل سيػػ ممل  ػػملف  ملتػػب رػػ أ

لَػػملاًن ر بػ ُهػػْى أَْسعَػػُى هِبِػػىْ  يَػتَػنَػػازَُعوفَ ِإْذ الشػػ ا ة ] «الاهػػ »ملػػورة  ػػيَػُهْى أَْمػػَ ُرْى فَػَ ػػملُلوا ابْػيُػػوا َسعَػػْلِهى بُػيػْ قَػػملَؿ  بَػلػْ
 لػػ    نوػػ   ػػ ػلملً سعػػ  قوػػور أئمػػة أرػػ  الولػػت  :[ال ػػِ امَل َ َعوُػػوا َسعَػػ  أَْمػػ ِِرْى لَيَػي ِرػػَ ف  َسعَػػْلِهى م ْمػػِ ً ا
صل ِّد قووررى يف ان أف ال   ف ا    أهنى بيوا سع   ال امل م ملمهى أرف  ممل م ملـ أج ملب الاه  و 

  ؟أج ملب الاه  مم  اً 
 :واننوقػػملً مػػمل قولػػا تعػػملىل ،«يتنػػازعوف» ً ل ػػ  جػػملءت يف اآلاػػة الا ؽلػػة  عمػػة أو   :فوجويػػا قػػملئوً 

ػٌ  َوَأْاَمػمُل  هللَوال  مُلػوِؿ ِإْف ُ يػُيْى تُػْؤِميُػوَف لِ  هللافَِإْف تَػيَػملَزْسُيْى يف َشػْيٍء فَػػُ د وُأ ِإىَل )) َواْللَػػْوـِ اآلِخػِ  َذلِػَ  َخلػْ
وقػ  شػ ح  خػ وف  مػمل  ،هللاأي  ال ػ ا ن  ػملف قولػا مواف ػملً ليعػملللى  :  بػ  أف نيوػن   ،[ٜ٘:]اليمملء ((أَتِْواًو 

  إف ال  اػػق ا وؿ الػػ امل  .رػػ ا ادلو ػػوع «اطتراتػػات الػػواترة يف زايرات القبػػور»فاّلػػعُت أان يف  يػػملق 
ادلوػػملرؾ أمػػمل ال  اػػق المػػملر فعػػى ايممػػاوا  ي دللػػ   هللاذ ػػ وا احلػػق وذ ػػ وا املػػى  «ر بػ ُهػػْى أَْسعَػػُى هِبِػػىْ » :قػػمللوا

  .ش سي ب  أرادوا مميو امل ب أاهى أف اي  وا ر ا ال أي بويملء ادلم   سع  رفملت أج ملب الاه 
 ػػملان اععمػػملف هبػػ أ اآلاػػة فعمػػملذا مل  سعلػػا المػػوـ وسعلػػملً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إف  اليػػ   ا  ػػـ  :وأ ػػ ُت قػػملئوً لػػا

فعػػى اويلػػمل سعػػ  قػػا أاػػ   ػػ ػلملً و  ممػػ  اً ومل يمػػ ا  ،ميهػػمل مػػمل تػػ ُ  ُُأ ومل اعمػػو مبػػمل  لػػ  إللػػاامػػييونمل 
ملػ ّاً  ػي   اي ػوؿ قػارى إىل  اإلملػوـب  ل  دفمُل بعػض سظمػملء  ،اليملس بض ب ال وملب وبيملء ا   اة

فهػػ  م ػػملـ محػػزة ملػػل  الشػػه اء الػػ ي املُيشػػه   ػػت لػػواء  ؟ مػػمل نَػَهلَػػمل سػػمل تعمػػأل ال وػػور وتزاليهػػمل  ،مػػزار
  ؟!سع  قاأ مزاراً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللايف طه اف اا مل ا  رملوؿ  «ملل  نال  ال امل»أق  ممل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال ملوؿ
 «!!ومػداراً لنت ػذّف علػيهم قبػة وضػرلتاً » :ومل ت   اآلاة «مسجد»جملء يف اآلاة  عمة  :واثنلملً  

فه      ر أ ادل ملب  وال وػملب وا  ػ اة يف إاػ اف والعػ اؽ الػا بُيلػت سعػ  قوػور ا ئمػة أو قوػور أبيػملئهى 
ػػ  ادلمػػملف وف إللهػػمل ميملسػػب عػػة  وأا ػػملدرى وبعضػػهمل ا ػػ  يف أمػػمل مل انئلػػة االػػعب الوجػػوؿ إللهػػمل واي م 

 ؟« ٌ مم »ال  مل يف مشه   اإلمملـر    اح وسيوة  ؟أـ شيء  خ  «مم  ٌ »
امػملـ »و «زادأ داوودامػملـ »و طهػ اف (أي ملػوؽ)يف لزار  «زادأ زاػ امػملـ »إف م اة  :  قعُت لا

                                                 
  ؼل   أف أا  أملوملب  ضب ممؤور ال ولة سعّي ومل يهى ذل ا العو  ال  أل رو أتلل ي لع د مػمل الايػب مػمل ععيهػمل رػ ا  (ٔ)

 الايملب أي اخل افملت الواف ة يف ز رات ال وور.
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 ،للمػػت مبمػػ   ...و «زادأ جػػمللامػػملـ »و «ملػػل  نالػػ  الػػ امل»و «زادأ قململػػىامػػملـ »و «هللازادأ سوػػ  
ر  اميوذف أا  قو  ال خوؿ إىل ادلم   وا ػ أ جػ  ة  ملمعػة مػمل  .«  اح»فعلمل ل ايمل يف ادلم   

ممػػ   »ورػػ  اشػػّ  أاػػ  ال اػػملؿ مػػمل أجػػ هملف إىل  ؟«....لسػػالـ عليػػ  ايا» :دسػػملء الػػز رة وا ػػوؿ
رػػػ  اينعػػػق أاػػػ  مػػػمل خوزملػػػيملف وامػػػملف   جػػػ  أف االػػػعي يف  ؟يف لزار طهػػػ اف للالػػػعي فلػػػا «اإلمػػػملـ

ر ا يف ان أف  مألاً ممل اليػملس اشػ  وف ال اػملؿ  ؟يف زصلملف مم    وود يف تااز أو مم   المعنملنلة
 !«ادلم  » ج  ز رة م اق  ا ئمة أو أو درى أو أا ملدرى  هنى اعياوف أف م اق  ا ئمة شيء  أل 

قػػى بي لػػأل م ػػملب  ا ئمػػة وذراراهػػى الػػا   ختعػػو ميهػػمل م ايػػة و  ق اػػة وابيهػػمل مػػمل  :وقعػػُت لػػا أخػػألاً 
اإلملوـ وأزؿ الض اح وأدسلة الز رات ميهمل واجععهمل مم  اً بملنملً ف ط ج ا  مبمل اينملبق م  أااملـ 

فمػػو وف أوؿ مػػمل االػػعي يف رػػ أ  هللاوخملللػػملً مػػمل الزخػػملرؼ والزايػػملت وانػػَا اليػػملس فلهػػمل سػػمل دسػػملء  ػػأل 
 .ادلمملج  وأدسو ل  بعظلى ا ج  والمواب  ن  أجو ت ممل بيملة ادلمملج 
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 دتةيص آداب الدايرة
وادلػ  ورة يف   قو  أف ن رس مو وع الز رات غلػب أف نيظػ  يف أمػ  اآلداب اخلملجػة بػز رة ادل اقػ 

 ؟ يب ال سملء و ألرمل ون ى ر  ذلمل ممل مميي  ج لح أـ  
د»توج  يف الايب اخلملجة للز رات مم    «مفاتي  اصتناف»لعشل  النوملي و «مكباح اظتتهجِّ

[ و يملب «إقباؿ األعماؿ»لعم عمّي و يب ابمل طملووس ]مم   «ِبار األنوار»لعشل  سوملس ال ّمّي و
 منمللب وع  وتععلمػملت ختػملل  الع ػ  والشػ ع واليػملرا  ورػي مػمل و ػ  ، بمل قولواا «نامل الدايرة»

 (ع)نمػػووا إىل اإلمػػملـ الالػػػملدؽ  (ع)فمػػموً يف فالػػ   داب ز رة اإلمػػػملـ احلمػػن  .اجلهعػػة أو ادل   ػػن
رػ ا يف اػن أنػا مل ااػمل ريػملؾ بيػملء سعػ   ،إذا أردت أف ت خ  احلملئ  فملدخ  ممل الوػملب الشػ قي :قولا

بػ   ، ػ ق قي و ولليملر مل ااػمل ريػملؾ لب شػ   (،ع)الالملدؽ  يف زممل اإلمملـ (ع)قا اإلمملـ احلمن 
 :قػػملؿ سعلػػا المػػوـ الالػػملدؽ سليهمػػمل اػػ   اف أف اإلمػػملـ «ِبػػار األنػػوار»و «مفػػاتي  اصتنػػاف»إف  يػػملَقْ 

وملػػوب  «احلػػ ال ...حػػديق نػػل مػػن نظػػر إىل قػػرب اضتسػػني وابنػػو يف حػػةرام ال قريػػب تيهػػا وال»
 ،ذلػػ  أنػػا دلػػمل مل تاػػمل يف ذلػػ  الزمػػملف أا ػػة سومػػة لع ػػا  ػػملف وج انػػا أمػػ اً جػػعوملً فعػػى ااػػمل ريػػملؾ اػػـ 

   ؟!فال  قملؿ اإلمملـ ادخ  ممل الوملب ال ور لع ـ 
 ػ  مػمل أتػ  إىل ميزليػمل أو ا ميػمل فععلػا أف  أ   إىل ذل  أنػا مػمل ال وػلح جػ اً أف ا ػوؿ اإلمػملـ

و ّ  ر ا احلُػ ـُ مل تاػمل موجػودًة  !واميوذف لع خوؿ ،وج راف ميزليمل وا ّوعهمل اُ ّو  سيوييمل وايمّمح بوملب
سعلػػ  ب ػػ اءة إذف دخػػوؿ مػػمل جػػ  ين   ادخػػ  ر ػػى سػػ ـ    إنػػا   معػػئ  ف ا ػػوؿ اإلمػػملـ ،أملململػػملً 

  !ج ور اإلذف والممملح لل خوؿ بع 
 د أف ييت إىل ميزؿ الي وط ا يا أنا  عممل أرا سعلا الموـ ر   ملنت ر أ ا سمملؿ ممل ملية سعيّ 

 !!فإنا ايعو ج  ين إلذف ال خوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
وط ا يػا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاويف اإلملػوـ ملػية رملػوؿ  ،وادلومـو وااػ ة و  فػ ؽ بليهػمل إف أااملـ دامل اإلمملـ

ولػػػلمل ط ا ػػػة ادلعػػػوؾ الػػػ امل ػليػػػملج مػػػمل ا اػػػ وف الػػػ خوؿ سعػػػلهى أف امػػػيوذنوا  ،رػػػي الػػػا غلػػػب اتّوملسهػػػمل
 .لع خوؿ وا  وا ململسملت لونيظملر

 و ألرػػمل مػػمل  يػػب الشػػلعة ميمػػولً إىل اإلمػػملـ «مفػػاتي  اصتنػػاف»و «ِبػػار األنػػوار»جػػملء يف  يػػملَقْ 
إف  مػػمل اآلداب ت ولػػ  سيوػػة احلػػـ  اػػا إذا وجػػ  إىل الويػػ  المػػملر سشػػ   :أنػػا قػػملؿ سعلػػا المػػوـ الالػػملدؽ
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رػ ا يف اػن أف ا  ػ اة مل تُػَ  إ   !ممل اآلداب ا    ال رملب إىل ق ب الض اح وت ولعا واليمّمح بػا
فهػ ا اوػن بو ػوح  ،وق  بيملرمل ملوطن اجلور والوزراء اخلملئيوف سعلهى الموـ بع  ق وف ممل زممل ا ئمة

مل اين ػوا  سعػلهى المػوـ ر أ ال وا ت ُو عت يف زممل أول   الموطن وإ  فػإف  أئمػة أرػ  الولػتأف 
 ؟و  ن ري دلملذا ابي سوا    ر أ الن وس واآلداب لملى ال امل .مبم  ر ا الاوـ

 مػػمل جػػملء يف تعػػ  الايػػب أف   ػػ   َمػػمل أراد الػػ رملب إىل احلػػـ  فععلػػا أف ا يمػػ  وا ػػ  جبملنػػب 
اػػا اػػّ ؽ قعوػػا   اضػػ  ق مػػا اللمػػئ وخػػ أ ا ؽلػػمل سعػػ  الضػػ اح ومػػمل اآلداب ا خػػ ى أنػػا  لب احلػػـ 

أي -وأف اعنػػي خلػػّ اـ احلػػـ  شػػل ملً مػػمل ادلػػملؿ  !!يف دسملئػػا غلػػوز أف امػػي ب  ال وعػػة وامػػي و  قػػا اإلمػػملـ
رػػ ا  !!وأف ايالػػّ ؽ سعػػ  مػمل اوجػػ  ريػػملؾ مػمل ال  ػػ اء  ف عوابػػا ااػوف مضػػملس ملً  -اُوجػ  م  ػػزاً لعيمػّوؿ

وطو ػػػملً لكاملداػػػل الػػػا جػػػملءت يف  يػػػملب  ،«تت ػػػذوا قػػػربي قبلػػػةً  ال» :قػػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللامػػػ  أف رملػػػوؿ 
 ػػ  مػػمل نػػ ر أو أوجػػ  لعاعوػػة أو   :مػػمل أااػػملـ النػػواؼ أف أئّمػػة اإلملػػوـ قػػمللوا ٕٕلب  «الوسػػا ل»

ػلػوِّؿ  ادلم   احلػ اـ فػو غلػوز أف اعنػي رػ ا اليػ ر أو الوجػلة خلػّ اـ احلػـ  أو اّ ػملب الاعوػة اػا  
 !(ٔ)إىل م  ز لعيمّوؿ هللااـ  

ل   ُو عت يف  يب ال سملء والز رة نالوص املي  اف لعػ خوؿ إىل احلػـ  وا روقػة و داب لعػز رة 
قوػػملب  سعػػلهى المػػوـ وأو ػػح دللػػ  سعػػ   ػػ هبمل أنػػا مل تاػػمل يف زمػػملف ا ئمػػة ، ػػ لً   ميمػػوبة إىل اإلمػػملـ

دلػػملذا أ ػػملؼ  .وأروقػػة واػػـ  لع وػػور فعػػى تاػػمل ممػػ  تعػػ  ا شػػلملء قػػ  بُيلػػت بعػػ  مبػػملؿ المػػوطن احلػػ اـ
رػى  ؟هللاهبمل ممل ملعنملف إىل داػمل  هللااجملعمّي وال ّمّي وابمل طملووس ر أ اآلداب وا ااملـ الا ممل أنزؿ 

ػي لػلوً خ لػًة ملػية و  أقو  أنػا قػملؿ ذروػُت أان :«دمحم بن علي الشػيباين»أن مهى ن عوا يف  يوهى سمل  سمِّ
رأايػػمل ال ػػا وملػػط الوملداػػة قػػ  ُوِ ػػَ  اولَػػا سػػ ٌد مػػمل و  سعلػػا المػػوـ رػػػ إىل ز رة م قػػ  أمػػأل ادلػػؤمينٕٓٙ

 .مل اامل سعلا بيملءو  ،ا ا ملر الموداء
 خػػ  أئمػػة  سعلػػا المػػوـ احلمػػمل العمػػا ي توافػػق ملػػية وفػػملة اإلمػػملـرػػػ الػػا ٕٓٙإذف اػػا ملػػية 

 ،ِفيَػػملٌء و  َجػػْ ملٌ  َاػػَ ـٌ و  قُػو ػػٌة و  ُرَواٌؽ و  سعلػػا المػػوـ مل ااػػمل دل قػػ  أمػػأل ادلػػؤمين ،الشػػلعة الظػػملر امل
 فعيػػمل أف نمػػوؿ مػػمل المػػملدة ابػػمل طػػملووس والشػػل  النوملػػي واجملعمػػي وال مػػي دلػػملذا أوردل رػػ أ الػػ وا ت

  ؟اوؿ ال واؽ واحلََ ـ سعلهى الموـ ادليموبة إىل ا ئمة
                                                 

ؽلعاوف زاد الم   أو  إذا ن ر أا رى لعاعوة ن راً فوممل أف الاعوة    يملج لعمملؿ فععلا أف اعني ر ا الي ر لع  ملج ال امل   (ٔ)
   بيملء المول  أو لع   اء أو دلمل مُل ؽ ممللا وان ن  المول  با.
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 سعلػا المػوـ يف الػز رة ادلنع ػة  مػأل ادلػؤمين «مفػاتي  اصتنػاف»و «ِبار األنوار»ُروي يف  يملَقْ 
وإذا وجػػعَت  ،وإذا وجػعَت إىل لب الي ػػ  فػػملق أ الػ سملء ال ػػور ،أنػا إذا  هػػ ت قوّػػة اإلمػملـ فَػُ ػػْ   ػػ ا

فمػمل معػئ رػ أ  !!«اي أمػمل اظتػؤمنني عبػدؾ» :وإذا وجػعت إىل الػ واؽ ف ػ  ،ـ  ف    ػ اإىل ج مل احل
 ري مػػا ويف أي زمػػمٍل نػػ   ؟فيػػملء و  لب و  قو ػػة اليععلمػػملت يف الوقػػت الػػ ي مل ااػػمل يف زمػػمل اإلمػػملـ

  ؟!وو عت سع  ألمييهى سعلهى الموـ ُنموت ر أ ا قواؿ إىل ا ئّمة
طملووس واجملعمػي والا عمػي والشػهل  والشػل  النوملػي أف اضػل وا أشػلملء فه  غلوز لعمملدة ابمل 

 هللاأمل ا ػػ  رملػػوؿ  ؟امػػب ذوقهػػى إىل داػػمل اإلملػػوـ ملػػواء  ػػملف ذلػػ  ا مػػ  ممػػي وملً أـ  ػػأل ممػػي ب
ـٌ إىل يػـو القيامػة» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال رأَي » : مػمل قػملؿ  ،(ٔ)؟«حالُؿ ػتمٍَّد حالٌؿ إىل يـو القيامػة وحراُمػُو حػرا

ػػا الػػدين مػػن الػػربِّ أمػػُرُه ونَػْهيُػػوُ  ،يف الػػدين شلػػمل اعػػ  أنػػا   ػلػػق  (،ٓٗ/صٛٔج،وملػػملئ  الشػػلعة) «إفتَّ
 ؟. ا  أف ازا  سع   داب وأااملـ ال امل أو اي   ميهمل

 ،ا ػ  وف هبػػملَوَشػْ ِعِهْى للوػ ع وَجْعِعِهػْى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاسػمل ملػية رملػوؿ  -لكملػ   -ل ػ  ل  إبعػملد اليػملس
والبدعة ما ُأحػدث  هللاالسنة ما سّن رسوؿ » :يف الامليف قولا سعلا الموـ وق  ُروي سمل اإلمملـ سعي

 .(ٕ)«بعده
و ي ػػوا  سعػػلهى المػػوـ ولكملػػ  اخػػ ع الععمػػملء وادلي ّ ملػػوف رػػ أ اآلداب إل هػػملر زلوػػيهى لكئمػػة

و مل الوا وف املييملداً إىل اممل  يهى هبؤ ء المملب ن أف تع  ا سمملؿ  .سلن ن أهنى ػلميوف جيعملً 
ػػػة الو لػػػ  أنػػػا سيػػػ   ،وجػػػزءاً مػػػمل الػػػ امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ورملػػػولا هللارػػػي فعػػػوً مػػػمل  ػػػوـ  فمػػػموً ذ ػػػ وا يف ز رة أئم 

مػ  أنػا لػو  ػملف اإلمػملـ قػ  قػملؿ لعػ اوي فعػوً ممػ   ،دخول  َاَ ِمِهى اق أ إذف ال خوؿ وُقْ  ذلى   ا و ػ ا
  ؟ر ا الاوـ لاملف ممل النولعي أف امولا ال اوي أي  اـ 

ف وّػػ  ميػػاأ وافعػػ    هللاأنػػا إذا ذروػػت إىل ز رة رملػػوؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاو ػػ ل   يوػػوا يف ز رة قػػا رملػػوؿ 
فػػإذا وجػػعت إىل لب جااػػ  ووق ػػت  ػػت واممػػح العمػػود بعليلػػ   «ايملنػػة» ػػ ا و ػػ ا سيػػ  سمػػود 
ى ايالػػػو روف أف رملػػػوؿ  ،ادللػػػزاب ف ػػػ   ػػػ ا و ػػػ ا راػػػ  اػػػ امملً سػػػمل الػػػ نلمل وأف لب بليػػػا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللافاػػػوهن 

                                                 
اػػوؿ ))سػػمل احلػػوؿ واحلػػ اـ ف ػػملؿ:  سعلػػا المػػوـ   هللازرارة قػػملؿ: ملػػولت أل سوػػ  سػػمل  رواأ الشػػل  الاعلػػ  يف الاػػمليف بمػػي أ (ٔ)

سعلػػا   إىل اػػـو ال لملمػػة،   ااػػوف  ػػألأ و  غلػػا  ػػألأ، وقػػملؿ: قػػملؿ سعػػيٌّ  إىل اػػـو ال لملمػػة، وا امػػا اػػ اـ أبػػ اً    اػػوؿ أبػػ اً زلّمػػ
  ( )ادل جى(.ٜٔ، حٛ٘ص  /ٔج ((. )الامليف:  .إ  ت ؾ هبمل مليةً  ابي ع ب سةً  الموـ : ممل أا ٌ 

 )ادل جى(  .ٖٕ، ا ال ٕٙٙ/صٕهملر ا نوار، النوعة اجل ا ة، ج (ٕ)
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واوػ و أهنػػى مل ا ػػ  وا اليػػملرا  ومل ا اِّػػ وا  !؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وادللػزاب وادليػػا والعمػػود رػػي سليهػمل الػػا  ملنػػت يف زمملنػػا
ق  زالت مي  أ م  ممل ألػ  سػملـ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاولو ململسة أف الوملب والعملمود وملوارمل الا  ملنت زممل رملوؿ 

والعلػملذ -تعػملىل إىل رػؤ ء أمػَ  دايِػِا  هللاأو ػ   رػ  !فعلػت شػع ي ،وُر مت وُجػّ د بيمل رػمل مػ ات س اػ ة
  ؟! اضل وا إللا  ع ممل أرادوأاا -هللل

اآلف نوػػػ أ بيم ػػػل  ميػػػوف وأملػػػملنل  نالػػػوص الػػػز رات ليػػػ ى رػػػ  تي  ػػػق مضػػػململيهمل مػػػ  أااػػػملـ 
فػػػإذا مل تيوافػػػق مػػػ  ال ػػػ  ف  ػػػملف ذلػػػ  دلػػػلوً  ملفلػػػملً سعػػػ  أهنػػػمل مو ػػػوسة  ؟اإلملػػػوـ وتعػػػملللى ال ػػػ  ف أـ  

 .سُلْيَػَعَ ة
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 هللارُتَُل الدايرات وآايت نتاب 
ولاػػػمل دلػػػمل  ملنػػػت بعػػػض تعػػػ   ،سػػػمل رػػػ ا المػػػؤاؿ نوػػػ أ ب راملػػػة ميػػػوف نالػػػوص الػػػز راتلإلجملبػػػة 

الػػز رات طواعػػًة جػػ اً و ػػملف الي  لػػق يف علػػ  ُعَِعَهػػمل انػػوؿ فإنيػػمل مليضػػن   إىل اإلشػػملرة إىل بعػػض ععهػػمل 
 .ملناملو  هللاف ط وؽلامل لع  ّاء أف ا اجعوا ال   ف يف ادلوارد ا خ ى وا ملرنوا ميوف الز رات بايملب 

زايرة النػيّب وسػا ر اظتشػاىد »يف لب  «ِبار األنوار»ممل  «اظتدار»روى اجملعمي  يف  يملب  -ٔ
سمل اإلمملـ الالػملدؽ  [لعشل  الال وؽ سلوف أخوملر ال  ملو سع  الش ائ   ]ن ًو سمل  يملَق  (ٔ)«يف اظتدينة

َِ اضتجإذا حجَّ أحدنم تلي تم حجَُّو بدايرتنا ألف ذل  من دتاـ » :أنا قملؿ (ع) َّ!». 
ـُ ػلػ   فػإىل ز رة قػا أيِّ إمػملـ  ػملف اػ رب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سي ممل  ملف الي    :أو ً  :وريمل نيمملءؿ  ؟؟أو اإلمػمل

 ؟تعملىل يف  يملبا ش ط  مملؿ احل  ر ا هللاودلملذا مل اونِّ 
 :تعػػملىل ا ػػوؿ هللامل ااػػمل اإلمػػملـ مياػػااً اػػا غلعػػ  مػػمل ز رة قػػاأ  مػػمل ً لع ػػ ِّ خملج ػػًة أف  :اثنلػػملً 

اُر اآلِخَ ُة صَلَْعُعَهمل لِع ِ امَل   اُ ِاُ وَف ُسُعوًّا يف اَ ْرضِ )) فَػو تُػزَ  ػوا )) :وا ػوؿ أاضػملً  ،[ٖٛ:]ال الػ  ((تِْعَ  ال  
 .[ٕٖ:]الي ى ((اتػ َ   أَنُ َمُاْى ُرَو أَْسَعُى مبملِ 

لو قملؿ اإلمملـ مم  رػ ا الاػوـ ا  ػملً فػإف  قالػ أ  ػملف أف اػزورأ اليػملس للمػي ل وا مػمل سعمػا  :اثلمملً 
ولاػػػمل احملػػػّ عن اسيػػػاوا خنػػػوً أف رػػػ ا الاػػػوـ دللػػػٌ  سعػػػ   ،ولػػػلمل قالػػػ أ أف اػػػزوروا قػػػاأ ،اػػػملؿ الملتػػػا

  !!وجوب ز رة قا اإلمملـ
قػػ  سع مػػوان تعػػ  الػػز رات  سعػػلهى المػوـ ذلػػ ى مػػمل  ؿ ال ملػػوؿرػ  مػػمل ادلماػػمل أف ااػػوف أئمػة ا

                                                 
 ف ادلنمللػب الػا ذ  رػمل موجػودة يف  يػب ملػملئ   «هػملر ا نػوار»يف  «اجملعمػي»قميمل يف أ عب ر ا ال ال  بيم ل  روا ت  (ٔ)

هػػملر »رػػ ا ومػػمل اجلػػ ا  للػػ    أف  اميػػ ٜٚاجملعػػ  زلػػ عي الشػػلعة أاضػػملً. )ادلؤلػػ (.   قعػػت )ادلػػ جى(: وا ػػ  لب  ادلػػزار يف 
ػل فلهػمل  ػ  مػمل وجػ أ يف سالػ أ مػمل  يػب الػ و ت وا املداػل وا خوػملر و  ممل الايب الا أراد مؤل همل أف غلم  «ا نوار ا مِّ

ممػي ة أـ  ػأل ممػي ة بػ  اػا لػو  ملنػت رلػ د و  واآلاثر ب ض اليظ  سمل  وهنمل معيم ة أـ  أل معيم ة وموعوقة أـ  أل موعوقػة
)أي  يػػب ق ؽلػػة وجػػ رمل يف خزانػػة مػػمل أو سيػػ  شػػر  مػػمل دوف أف اعػػ ؼ مػػمل جػػملاوهمل ومػػمل ملػػي رمل!(، بػػ  اجملعمػػي  وجػػملدات

بعػ ـ جػ ة خػا أو قالػة ر ػى رواايػا ذلػمل! فاونػا أراد أف اوعػق الػ اث  «هػملر ا نػوار»ن ما اال ح يف س د مػمل موا ػ   يملبػا 
سعػ  أنػا  -اػا أشػّ  ا خوػملران تعاّلػوملً  -الشػلعة اإلمململػة قملطوػة ادلي وؿ وا ؾ لعععمملء الي  لق فلا، ول ل  فإعػملع سعمػملء 

 ػػمللو   اضػػى اخلػػزؼ واحلالػػ  ومػػمل   اي ػػ   مػػمل اضػػى العؤلػػؤ   -سعػػ  اػػ  قػػوذلى  -لػػلمل  ػػ  مػػمل يف الو ػػملر جػػ ل ملً بػػ  رػػو 
م وولػػة  « نػػوارهػػملر ا»  ايو ػػي أف نيالػػور أف  ػػ  روااػػة موجػػودة يف  يػػملب و  وادل جػػملف، لػػ ا فملإلنالػػملؼ ا يضػػي مع فػػة ذلػػ ،

 ل ى الشلعة ومعيم ة ل اهى!! )ادل جى(



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 57   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 «هػػملر ا نػػوار»ادلمعػػوءة لل عػػّو يف ا ِّهػػى وادلوملل ػػة يف ادلػػ اح واإلطػػ اء إىل اػػّ  أف عوعػػة رلعػػ ات مػػمل 
َاْ ُسوَف اليملس فلهمل أف يتوا إىل قووررى وؼلشعوا أمملمهمل وؽل ِّ ورى بيع  العوملرات ادل ملللة  ،ُخاّلالت ذلمل

 ؟! ي ا  ورى فلش عوا ذلى يف احملامة اإلذللة
 هللالع مػػألي[ سػػمل رملػػوؿ « قُػػ ب اإلملػػيملد»روى اجملعمػػي  يف الوػػملب ذاتػػا ]ن ػػوً سػػمل  يػػملب  -ٕ

ن هى ممل ر ا احل ال أف  اخيلػملر  .««رين حيَّاً وميِّتاً ننُا لو شفيعاً يـو القيامةمن زا» :أنا قملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
تعػػملىل جعػػ  اخيلػػملر الشػػ ل  اّ ػػملً خمللالػػملً لػػا وملػػعب  هللارػػ ا يف اػػن أف  ،الشػػ ل  وانيرملبػػا بلػػ  الػػزّوار

ػػَمَواِت   تُػْ ػػِ  َشػػَ ملَسيُػُهْى )) :وقػػملؿ بشػػوف شػػ ملسة ادلوئاػػة ،سػػمل اخلعػػِق رػػ ا احلػػق   وََ ػػْى ِمػػمْل َمعَػػٍ  يف الم 
َو  تَيَ ػُ  الش ػَ ملَسُة ِسْيػَ ُأ )) :وقػملؿ أاضػملً  .[ٕٙ:]الػي ى ((ِلَممْل َاَشملُء َواَػْ َ ػ  هللاَشْل ملً ِإ   ِممْل بَػْعِ  َأْف َيَْذَف 

 :و ممل قملؿ الشملس  ،[ٖٕ:]ملوو ((ِإ   ِلَممْل أَِذَف َلاُ 
إف مل  :أي .(ٔ)ش ملست علا پل مااف ن ارد ملود خ اى نومل ش  زبي أ اش خشيوداگ  

                                                 
لعشػل  م تضػ  ادلنّهػ ي، رػ ا ر ػى أف رأاػا يف مو ػوع « العػ ؿ اإلذلػي»ممل ادليململب ريمل أف أن ػ  بعػض ال  ػ ات مػمل  يػملب  (ٔ)

مػمل  ٖٕٛ)أنظػ  صالشػ ملسة  ػأل جػ لح يف بعػض ادلػوارد  نػا   اػ    اآلاػة الا ؽلػة اػا  خ رػمل،  مػمل ا عػ  ملػملئ  ادلشػملا  
 اوؿ الش ملسة ج ا ة ل نيوملأ إللهمل، إذ ا وؿ:شليملزة ش ة لايملبا الع ؿ اإلذلي(، ولامل م  ذل  ف   ذ   منمللب ملالنوعة الع

]]إف اليوع اخلملطا ممل الش ملسة ال ي اسُيا م فو ملً ل  ئ  س علة ون علة رو أف امينل  ادل نب اآل  أف ػلّ ض ومللعة ممل سع  أف 
يف  احلاػػى اإلذلػػي مبػػمل ذلػػمل مػػمل ن ػػوذ و يػػ  ذلػػ  احلاػػى، أي  ملمػػملً  مػػمل ػلالػػ  يف الوملػػملطملت واحملمػػوبلملت الػػا تػػيىّ  تيػػ خ  يف

 ة.اجمليمعملت الوش اة ادلي نّ 
ػػ ى أف  ة اليػػملس ايػػور  مػػمل سملم ػػ  مػػألٌ    وأمػػأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ا  ػػـ  إذ اظيػػوف أف اليػػ    ؛رػػي  ػػ ل  -سعػػلهى المػػوـ-ة شػػ ملسة ا نولػػملء وا ئم 

فهػى  هللاسعلهمل وا ئمة ا طهملر  مللممل اإلمملـ احلمػن )ع( أجػ ملب ن ػوذ يف ااومػة  هللاواض ة الزر اء ملوـ  )ع(ادلؤمين 
 واي ضوف قوانليا. هللا وف إرادةَ ى وا ألِّ رُ وف ن وذَ عُ مِ عْ اػُ 

ف اخلعق مي ال  بل  إ ملنوا ا ولوف   ، إذْ  هللجععورمل ش  ملء ور ا رو اليالور ذاتا ال ي  ملف لعع ب زممل اجلملرعلة جتملأ أجيملمهى الا 
 «اخلملل لػة»أو « اخلػمللق»، فش ؾ س ب اجلملرعلة مل ااػمل شػ  ملً يف هللامل جيملـ تشملرؾ فأممل يف إدارة العململ  ،و  ش ا  لا فلا هللا

 .«ال بوبل ة»أو  «ال بّ »ب   ملف ش  ملً يف 
إدارهتػػمل إىل شػػر   خػػ ، أو ا ػػـو إبدارهتػػمل   ُ ِاػػاَ    َ مػػة مؤمل   أف ا ػػـو أاػػ  اليػػملس إبنشػػملءأالػػملانً ػلالػػ  يف الػػملة اجمليمعػػملت الوشػػ اة 

والعػػململ وإدارتػػا سعػػ  ذلػػ  الي ػػو. وقػػ  اػػملرب ال ػػ  ف الاػػ م رػػ ا  هللابي مػػا لدلشػػملر ة مػػ   خػػ امل.  ملنػػت س لػػ ة ادلشػػ  ن يف 
فهو وا أ ال ي  ،يف ا م  والي بأل وال بوبلة د  ممل   ش ا  لاواإلغلملش ا  يف اخلعق   هللة وأسعمل م اراً أنا للمل الش ؾ بش   

 ورو وا أ رّب العملدلن. رو وا أ مملل  العملدلنابي ع العململ ورو وا أ ادل بّ  لا. 
، «هللا»و ألأ   اشع وف أهنى معزموف للمعي لع الوؿ سع  ر مل  هللاموزسة بن « ربوبلة العململ» ملف ادلش  وف ال امل ايالوروف أف 

 خػػ امل وأتالػػ رى ليػػمل، اػػا ولػػو  ػػملف ذلػػ  « أرلب»وا ولػػوف ؽلاييػػمل بي ػػ م ال ػػ ابن لكجػػيملـ وسوملدهتػػمل أف ضلالػػ  سعػػ  ر ػػمل 
وت تِّػػب ليػػمل ليػػمل ا مػػ   تػػ بِّ تعػػ  ا جػػيملـ اآلذلػػة فإهنػػمل تمػػينل  أف ر ػػمل ، إذ أنيػػمل لػػو املػػينعيمل احلالػػوؿ سعػػ  «هللا»سلملل ػػملً ل  ػػمل 

 «!هللا»م  و عيمل 
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 .مل تي عا ش ملسة عل  ا نولملء را لملً سمل سو أ هللااامل 
 :وأ ل  قملئوً ]يف ن   من ر أ ال وااة[

لػػو املػػي ق  اإلنمػػملف الشػػ ملسة جملػػ  د ز رتػػا ل ػػا فل ػػب أف تشػػم  الشػػ ملسة علػػ  أجػػ ملب  :أوالً 
الػ امل زاروأ اػملؿ الملتػا وعلػ  ال ّمػملؽ وال ّ ػملر الػ امل زاروا قػاأ فلمػمل بعػ  وأف اػ خ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملوؿ 

 !!ولليملر فإف ال   ف والع ملب واحلمملب مليالوح  ع همل ل واً  .علعهى اجلية بش ملسيا
ُ   ُت ال   ف الا م :اثنياً  تعػملىل مل اعػِط أفػ اد الوشػ   هللاأف  ،خوفملً دلػمل ايالػو رأ سػواـ اليػملس ،تُونِّ

ادلنعػػػق  اػػػ   ف  هللاو  توجػػػ   اػػػٌة تالػػػ ّح إبذف  ،اػػػا ا نولػػػملء اإلذف ادلنعػػػق للشػػػ ملسة دلػػػمل ا اػػػ وف
َ أَاػ َهػػمل )) :الشػ ملسة ]هبػػ ا ادلعػئ[ اػػـو ال لملمػة اػا لعمػػؤمين إذ قػملؿ هللابػ  ل ػػ  ن ػ   ،اشػ   دلػمل اشػػملء

                                                                                                                                                         
إذا ُوج  بن ادلمعمن ممل اعي   ممػ  رػ ا ا سي ػملد  نػا توجػ  إىل جملنػب نظػملـ المػعنة ال بوبلػة، ملػعنة أخػ ى  يعػ  ال ػ رة سعػ  

تعػػملىل رػػو  ػػأل ط اػػق  هللااليالػػ ؼ ممعهػػمل فػػإف رػػ ا لػػمل ااػػوف ملػػوى شػػ ؾ زلػػض. وإذا  ػػمل رجػػ  أف ط اػػق احلالػػوؿ سعػػ  ر ػػمل 
يف  وؿ  وأل. يف ر ا  فهو واق ٌ  ،اإلنمملف مل ملعملدةَ ًو ممل ا عين ؽلايا أف اؤمِّ احلالوؿ سع  ر مل اإلمملـ احلمن مموً وأف  

ى ف ائضا ممل جوة وجـو سمل العو  إذا أدّ   ا   هللااإلمملـ احلمن )ع( أشلملء أخ ى، مموً و  ت  لا أشلملء هللاف إالورى اُ ملؿ 
دلعملجي مم  الا ب والظعى وال لوة وش ب اخلم  ا ؾَ  َ تػَ مل وَ وز ملة وا  وجهملد وج ؽ وأمملنة وخ مة لعرعق وبّ  لعوال امل وأممملذل

ف اواػػي اإلنمػػملف سعػػ  ابيػػا سعػػي اػػيى  والػػزان، أمػػمل اإلمػػملـ احلمػػن )ع( فػػو شػػوف لػػا مبمػػ  رػػ أ ا سمػػملؿ والوجػػوؿ إىل ر ػػملأ 
 ر ػػمل اإلمػػملـ جػػعب يف اػػن أف الوجػػوؿ إىل هللاا  ػػا أو سعػػ  ا قػػ  ايوػػمل  ! وامػػييي  مػػمل رػػ ا الي مػػلى أف  الػػل  ر ػػمل 

احلمػػن )ع( ملػػه  إذ اػػيى مػػمل خػػوؿ الواػػملء ولنػػى الالػػ ور. وسيػػ ممل ػلالػػ  سعػػ  ر ػػمل اإلمػػملـ احلمػػن )ع( فإنػػا أي اإلمػػملـ 
االػػ ي لػػا امػػملب الالػػعوات والالػػـو واحلػػ  واجلهػػملد  أفاػػا بػػ  ؽلايػػا  ، لػػا أمػػ أواشػػ   لػػا وامػػألِّ  هللاايوملػػط لػػا يف نظػػملـ 
  ي شيء ميهمل وؽل ي لا عل  ال نوب واآلاثـ جب ّة قعى  ممل اُ ملؿ. الا مل ا ى  هللاواإلن ملؽ يف ملول  

لعمملاة ادل  ملػة لإلمػملـ احلمػن  يف ال بوبلة وإرملنةٌ  وللمل ر ا ف مب ب  رو ش ؾٌ  وخملطاٌ  لط ٌ  رٌ مم  ر ا اليالور لعش ملسة تالو  
 هللوامػيعل  ل« ال وة»سز وج   ممل  ملف أبوأ ش ا  ال ضب ج اً سع   هللالاملمعة « سوودايا»)ع( ال ي  ملف أب ز م ملخ أ 

 هللاأ رملوؿ تعملىل أو لش اعة ج ِّ  هللانظملمملً ن اً ليظملـ  -هللوالعلملذ ل -ممل أقملواعهى. إف اإلمملـ احلمن )ع( مل اُ ي   ي اُيشا 
ؼ الاام  العمعلة لإلملوـ وأااملـ ال   ف، بػ  سز وج . مل تامل شهملدتا  ج  إ عمل هللا وب ممل قملنوف لعهأو لل يح ط ا ملً 

   بي ما وت ّ ـ ضلو الشهملدة إلالملء ش سة اإلملوـ.[[.سع  العامل إظلمل هنض إلالملء ال امل وإقملـ الالوة وإايملء الز ملة و    
 انيه .

اػػا  ؟ ورػ  رأاػػتَ الشػػ  يّ  اليالػػو ر ذلػ قعػُت: فونالػػ  أاهػمل ال ػػملر  العزاػػز! رػ  جػػل ت أدسلػة الػػز رات ادلوجػػودة إ  سعػ  أملػػملس 
ؼلػػملل  ذلػػ  رأايػػا اآلف قػػملر ً لعم اعػػي أو مػػّ ااملً سعػػ  ادليػػا ا ػػوؿ  ومػػملً م ػػملا اً لػػ ل  اليالػػّور الػػ ي اسيػػاأ ادلنّهػػ ي لطػػًو أو 

 اليالّور وػلملربا واون لعيملس أنا خوؼ لعش ع؟!
رػ ا سػػمل اجملعػ  المػػملر لشػ ح هنػػ  الوو ػة  بػػمل أق يف مو ػ   خػػ  مػمل ال مػػى ذاتػا مػمل  يملبػػا « العػ ؿ اإلذلػػي »أجػ ، اي ػ  مؤلػػ  

وبػػن أاػػ   هللاالػػا قملذلػػمل يف أواخػػ  سمػػ أ: ))أاهػػمل اليػػملس! إنػػا لػػلمل بػػن  -سعلػػا و لػػا هللاجػػع  - احل اػػ  جػػزءاً مػػمل خنوػػة اليػػ ّ 
ي  ِ يْ ، وال ي بعم  لحلق   اػُ ملٍّ مَ يَ مُ  َن  ايميػ   ٍع و    مُ  َن  سِ    نمب و  أم  اؤتلا با خألاً أو اال ؼ سيا ش اً إ  العم ، أ    اَ 

 .((؟ى ر  بّع تالعهولو ساللُت ذلوات.  م  رمحةٍ  إ  سم ٌ 
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َيملُ ْى ِممْل قَػْوِ  َأْف َيْيتَ اَػْوـٌ   بَػْلٌ  ِفلِا َو  ُخع ٌة َو  َشَ ملَسةٌ  ال ِ امَل  َمُيوا أَنِ ُ وا  .[ٕٗ٘:]الو  ة ((شل مل َرَزقػْ
َمػمل َلُاػْى ِمػمْل ُدونِػِا ِمػمل َوِرٍّ )) :تعػملىل   ولػا هللل ػ  االػ ت بعػض   ت ال ػ  ف الشػ ملسَة ل :اثلإاً 
ػػَمَواِت َواَ ْرِض ُ   إِلَْلػػِا  هللقُػػْ  )) :وقولػػا ملػػو ملنا ،[ٗ:]المػػ  ة ((َو  َشػػِ ل ٍ  لًعػػمل لَػػُا ُمْعػػُ  الم  ػػَ ملَسُة عَِ الش 
 .[ٗٗ:]الزم  ((تُػْ َجُعوفَ 

أسنػػػملرى  هللاإذا  ملنػػػت بعػػػض   ت ال ػػػ  ف الػػػا تي ػػػ  ث سػػػمل شػػػ ملسة ادلوئاػػػة ت لػػػ  أف  :رابعػػػاً 
اػ    ال ػ  ف أف ادلوئاػة ت ػوض  فمػموً  ،فو ؽلامل أف ن لمل سع  ذل  ا نولػملء وا وللػملء ،اإلذف ب ل 

أ ػػ  إىل  .أرواح بػػ   دـ يف اػػن أنػػا   ؽلاػػمل ال ػػوؿ أف ا نولػػملء وا وللػػملء أاضػػملً ا ومػػوف مبمػػ  ذلػػ 
ذلػػ  أف شػػ ملسة ادلوئاػػة وا نولػػملء وا وللػػملء للمػػت ملػػوى ال محػػة اإلذللػػة الػػا اػػيى إبو هػػمل لعمشػػ وع لػػا 

تعػػػػػملىل رػػػػػو الوالػػػػػ  الوالػػػػػأل بعوػػػػػملدأ واخلوػػػػػأل  سمػػػػػملذلى  هللا ف  .سػػػػػا ادلوئاػػػػػة ورمبػػػػػمل ا نولػػػػػملء وا وللػػػػػملء
 .و  ت ال   ف ت ؿ  سع  ر ا ادلو وع با ِّ و وح ،وتال ّفملهتى
اػػػػ امملً  [لعشػػػػل  الالػػػػ وؽ ]ن ػػػػوً سػػػػمل  يػػػػملب سعػػػػ  الشػػػػ ائ روى اجملعمػػػػي  يف الوػػػػملب ذاتػػػػا و  -ٖ

 .أتػػى مسػػة حاّجػػاً وَل يػػدرين يف اظتدينػػة جفوتػػو يػػـو القيامػػةمػػن » :أنػػا قػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاميمػػولً إىل رملػػوؿ 
فػملنظ وا  لػ  اهّتػى  !.«ومن وجبا لو شفاع  وجبا لو اصتنة ،ومن جامين زا رًا وجبا لو شفاع 
 هللافهػػ  رملػػوؿ  ، نػػا ملػػل  و  ػػ  مػػمل مل يِت إىل ز رتػػا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارػػ ا الػػ اوي الاػػملذب الو  ػػملع رملػػوَؿ 

 ،املشملأ مػمل ذلػ  ؟رل   جملٍؼ اا ايوس       ممل مل يت إىل ز رتا  نا ملل  وأ اـو ال لملمة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 رزتػٌة للعػاظتنيو  أتالو ر أف أي  س ػ  ؽلايػا أف ا وػ  رػ ا بشػوف ال ملػوؿ الاػ م الػ ي وجػ ا رب ػُا  نػا 

 .[(ٕٛ:التوبة) وابظتؤمنني رؤوؼ رحيم] (ٚٓٔ :األنبيام)
أي  ،وجوػت لػا اجليػة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاأ   إىل ذل  أف رػ أ ال وااػة تػ    أف  ػ   مػمل شػ   لػا رملػوؿ 

ورػػ ا قعػػٌب  ،هػػقِّ  ػػ ِّ شػػر  وأف ا خعػػا اجلي ػػة بػػ ل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارلػػا سعػػ  قوػػوؿ شػػ ملسة رملػػوؿ  هللاأف 
تعػػػملىل رػػػو جػػػملاب  هللاإْذ إف ال ػػػ  ف الاػػػ م اوػػػنِّ ليػػػمل  و ػػػح العوػػػملرات أف  ،دل هػػػـو الشػػػ ملسة ال ػػػ  ر

أََفَمػمْل َاػق  َسَعْلػِا َ ِعَمػُة اْلَعػَ اِب أََفوَنْػَت تُيِ ػُ  )) :الش ملسة وللمل منلعملً يف شوهنمل  اػ  بػ  ا ػوؿ ل ملػولا
ا ػػػػ اهى و  فمػػػػن رػػػ ا احلػػػػ ال سلػػػػملل  لع ػػػ  ف وغلػػػػّ ُِ  اليػػػػملس سعػػػ  الػػػػ نوب ،[ٜٔ:]الزمػػػ  ((َمػػػمْل يف الي ػػػػملرِ 

 .لدلعملجي
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[ اػػ امملً (ٔ)البػػن قولويػػو« نامػػل الػػدايرة»وروى اجملعمػػي  يف الوػػملب ذاتػػا ]ن ػػوً سػػمل  يػػملب  -ٗ
مسة أو اظتدينػة َل يعػرض إىل  :ومن مات يف أحد اضترمني» :قملؿ فلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا خ  ميمولً إىل رملوؿ 
  !.«يـو القيامة مل أحةاب بدر رَ شِ وحُ  هللاإىل  اضتساب ومات مهاجراً 

فَػَعَيْمػػػػػوََلمل  ال ػػػػػِ امَل أُْرمِلػػػػَ  إِلَػػػػػْلِهْى َولََيْمػػػػػوََلمل  )) :ورػػػػ أ ال وااػػػػػة ختػػػػػملل  قولػػػػا تعػػػػػملىل يف  يملبػػػػػا العزاػػػػز
َ يف ادل ايػػة ػُلملمَلػػب أـ   امػػملب لػػا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللافهػػ  رملػػوؿ  ،[ٙ:]ا سػػ اؼ ((اْلُمْ مَلػػِعنَ  ال ػػ  ف  ؟الػػ ي تُػػويّفِ

يف رأايػػمل إف رػػ ؼ الو  ػػملسن مػػمل اخػػيوؽ  !فمػػمل للػػ  بو لػػة اليػػملس ،ا ػػوؿ إنػػا اػػا ادل ملػػعن ملُلمػػولوف
  .ر أ ا املدال أف االوح ال   ُف وتعملللما مه ورةً 

/الوػػػػػملب اليململػػػػػ  سشػػػػػ  ادلوملػػػػػـو بوػػػػػملب ٓٔج)وروى اجملعمػػػػػي  واحلُػػػػػ   العػػػػػملمعي  يف الوملػػػػػملئ   -٘
نػػزؿ يف ميػػزؿ بػػن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللااػػ امملً جػػملء فلػػا أف رملػػوؿ  («ظتػػن مػػّر بػػو (ٕ)اسػػتةباب النػػدوؿ ابظتعػػّرس»

لػػػ ا مػػػمل  ،  قضػػػملءً   أخػػػ أ اليػػػـو اػػػا طععػػػت الشػػػممل فالػػػّع  ال  ػػػ (ٖ)ادل ايػػػة وماػػػة و شػػػَي أرعػػػا
  !ادلمي ّب لا  ممل ا   أف ا رب إىل ذل  ادليزؿ وايملـ فلا

ق  أخ أ اليـو اا جّع  جوتا قضملًء فه ا ا ؿ  قنعػملً سعػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاإذا جّح أف رملوؿ  :أقوؿ
ايو ػي سعػ  أاػ  أف اػ رب  ولليملر فو ،الالوة ملف اا أ ذل  ادلاملف ال ي فملتيا فلا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أف  الي   

 .(ٗ)لعيـو يف ذل  ادلاملف ب  سعلا أف ؽلّ  با بم سة
                                                 

ل ا غل ر بيمل أف نع ِّؼ « ابمل قولواا»لػ « ملم  الز رة»مي وؿ سمل  يملب « ادلزار»معظى ال وا ت الا أوردرمل اجملعمي يف  يملب  (ٔ)
ي، ممل أب ز الشراللملت بن رواة الشلعة يف ال ململى، جع   بمل دمحم بمل جع   بمل قولواا ال مِّ رو الشل  أبو ال ملر  سعلا: فهو 

، وممل أب ز مشملا  الشل  ادل ل ، ول  «الامليف»جملاب  ال  ف ال اب  اذل  ي، واُػَع   ممل أفض  توم ة دمحم بمل اع وب الاعل 
للػ وا ت الضػعل ة  -م  ا مل   -ادلعيء وادلش وف «  ملم  الز رات»رػ وممل أشه  مؤل ملتا:  ٖٚٙيف قى وتويف فلهمل ملية 
 وادلو وسة. )ادل جى( 

ممػػ   ذي احلعل ػػة،  ػػملف   س:ادلعػ ّ رػػػ(: ]ٗٔٗٔ ،مؤملمػة  ؿ الولػػتلعُ ػػ ِّ العػػملمعيِّ )ط.  «وملػػملئ  الشػلعة»جػملء يف املشػػلة  (ٕ)
 [. )ادل جى(س فلا   ا ا  ل زاة أو  ألرمل واليع امل: نومة خ ل ة.سعلا و لا  اع ِّ  هللاجع    هللارملوؿ 

جػع    هللاأي إشػملرة إىل أف رملػوؿ  «الوملػملئ »و  احلُػ   العػملمعي  يف  «الو ػملر»للمل يف أاملدال الوملب الا روارمل اجملعمػي  يف  (ٖ)
جملم  أرعػا أو بػئ إباػ ى زوجملتػا يف ذلػ  ادلاػملف، ومػمل الوا ػح أف ادلؤلِّػ  الاقعػي اشػيوا سعلػا ادلعػئ العػ ق  سعلا و لا  هللا

ال ي معيملأ: نزوؿ ال ػـو مػمل المػ    خػ  العلػ  لوملػ ااة واليػـو اخل لػ ، وبػن  «اليع امل» ل ملظ احل ال وخعط بن ل و 
 أي بئ هبمل، أو  شلهمل. )ادل جى( مال ر أْسَ َس فوٌف  رعا «اإلس اس»

(، وادلالػي  لعوػػ  الػػ زاؽ ٕٚٓ/صٖ)ج« وملػملئ  الشػػلعة»ن ػًو سػػمل  «جػػملم  ادلي ػوؿ يف ملػػيمل ال ملػػوؿ» مػمل ذ ػػ ُت يف  يػملق   (ٗ)
الالوة أّدارمل قضملًء وقملؿ ععة ف وارمل: ))قوموا في و لوا سمل  سعلا و لا  هللاجع   (، أنا دلمل فملتت الي  ا  ـ  ٚٛ٘/صٔ)ج

ماملناى ال ي أجملبياى فلا ال  عة((. أممل روااة اجملعمي فعع  العاػمل مػمل ذلػ  ت ػوؿ إذا مػ رل مػمل ذلػ  ادلاػملف فعػودوا إللػا 
 ممل ج ا !
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]هاػػى إاػ امهى[ إىل اليػػـو  (ٔ)رػ ا إ ػملفًة إىل أنػػا مػمل املجػػُة احل  ػملج الػػ امل لػمل اعملشػػ وا زوجػملهتى
والن اػػػ  أف  يػػػملب وملػػػملئ  الشػػػلعة اػػػ وي يف  ؟ألػػػلمل رػػػ ا احلػػػ ال املػػػيهزاء للػػػ امل ؟يف ذلػػػ  ادلاػػػملف

املػػػي وملب روااػػػًة يف  سعلػػػا المػػػوـ ال  ػػػمل اإلمػػػملـسػػػمل  ٜٕٔالوػػػملب سشػػػ امل مػػػمل ذلػػػ  اجلػػػزء العملشػػػ /ص
س تػػػػأمره الرضػػػػا عليػػػػو السػػػػالـ أف ينكػػػػرؼ َل يعػػػػرِّ  ش كػػػػاً  أف»و س دلػػػػمل جتػػػػملوزأال جػػػػوع إىل ادلعػػػػ ِّ 

  !!«ستيعرِّ 
وروى اجملعمي  يف الوملب ذاتا ]ن وً سمل  يملب عواب ا سمملؿ لعشل  الال وؽ[ روااًة أخ ى  -ٙ

   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اليػػ     ػػملؿف ؟مػػمل دلػػمل زاران !  أبيػػملأ» :ف ػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاملػػوؿ رملػػوؿ  سعلػػا هللاحلمػػن جػػعوات أف ا
 ػملف   ملً يَػوملِّ  ملً ال ػ زارؾَ  ملْ َمػوَ  ملً يَػوملِّ  ملً ال ػ أخػملؾَ  ارَ زَ  ملْ َمػوَ  ملً يَػوملِّ  ملً ألؾ ال ػ ارَ زَ  ملْ َمػوَ  ،ملً يَ وملِّ  ملً ر ال  ارَ زَ  ملْ مَ  َ   بػُ 

 .(ٕ)!«خعا اجليةدْ وأُ  اِ وبِ نُ ذُ  ملْ الا مِ اـو ال لملمة وأخعِّ  أُ أزورَ  أفْ  سعي   ا ل ملً 
جػػ  أ اييظػ  ز رة الزائػػ امل  و ونػػا  ػملف ميػ  سعلػا المػوـ رػ أ ال وااػػة ُتاَلػّوُِر اإلمػملـ احلمػػن :أقػوؿ

و ون ا  ّ ملٌر لع نوب أو  وف الش ملسة مع  ا اا أو ا ي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاُتاَلّوُِر رملوؿ و  !وامي هى سمل أج رى
جػػعوات رقِّ وملػػوما -تعػػملىل ليولِّػػا الاػػ م  هللارػػ ا يف اػػن أف ال ػػ  ف الاػػ م اوػػن ليػػمل قػػوؿ  ،أرػػ  بليػػا
 [ٓٛ:]اليوبػػة ((هللاامْلػػيَػْ ِ ْ  ذَلُػػْى َأْو   َتْمػػيَػْ ِ ْ  ذَلُػػْى ِإْف َتْمػػيَػْ ِ ْ  ذَلُػػْى مَلػػْوِعَن َمػػ  ًة فَػعَػػمْل اَػْ ِ ػػَ  )) :-سعلػػا و لػػا

ورػو الوالػ  الػ ي ؽلعػ   ،تعملىل للمل أبعملً منلعملً ل ملولا أو ل ألأ ب  ا م   ع ا بل اا تعملىل واػ أ ملهللف
 .   اف ال نوب

َمػػْن » :قػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاوروى اجملعمػػي  يف الايػػملب ذاتػػا ]ن ػػوً سػػمل أمػػملر الالػػ وؽ[ أف رملػػوؿ  -ٚ
ـُ  هللازَاَر اضتسَن يف بَقيِعِو ثَػبََّا   .«َقَدَمُو على الكراِط يوـَ تدؿُّ تيو األقدا

رػػ  رػػ أ الػػز رة  ؟اػػا تُ  ػػ  علػػ  ز ت اإلنمػػملف (ع)احلمػػمل  اإلمػػملـفهػػ  تا ػػي ز رة  :أقػػوؿ
ودلػػملذا ؼُلَال ػػُ   ػػ   رػػ ا المػػواب وا جػػ  لػػز رة قػػا اإلمػػملـ بعػػ  موتػػا و  اوجػػ   ؟هللارشػػوة لػػي ض قػػوانن 

  ؟!ممعا دلمل زار اإلمملـ املؿ الملتا

                                                 
للع بل ػة فظي ػا ادلولػت دلعملشػ ة ا رػ ، مػ   «املاليعػ  » ممل قعت يف احلملشلة قو  المملب ة: اشيوا سع  ادلؤل  الاقعي فهى معػئ   (ٔ)

أف اليعػػ امل رػػو ا ملػػ ااة مػػمل المػػ   واليػػـو اخل لػػ  ف ػػط   ػػأل، و  سوقػػة لػػا ب شػػلملف ا رػػ  منع ػػملً، والواقػػ  أف روا ت 
ال م  يف  سعلا الموـ سمل هللاسمل العل  بمل ال ململى أنا ملوؿ أل سو  وململئ  الشلعة وا  ة يف ذل  إذ جملء يف بعضهمل: ))

 ((. )ادل جى(.با أو هنملراً     مَ  للوً  ،للمل سعل  فلا  م ، واليع امل رو أف تالعي فلا وتضن   فلاف ملؿ: ادلع س؟

 )ادل جى( .ٓٗٔ/صٜٚهملر ا نوار، ج (ٕ)
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سػمل اإلمػملـ اجلػواد  [ بػمل قولواػا ]ن ػوً سػمل  يػملب  ملمػ  الػز رةوروى اجملعمي  يف الوملب ذاتا  -ٛ
 !.«ةلو اصتنَّ  :قاؿ ؟داً متعمِّ  سعلا و لػا هللاجع   هللا ما ظتن زار رسوؿَ  !تداؾ علاُ جُ » :أنا مُلِ  َ  (ع)

ومعملجػ اا زاروأ ولليػملر  سعلػا و لػا هللاجػع   إذا  ملف ا م  هب أ الومملطة ف مل  أج ملب اليػ ِّ  :قعت
جػع   فعمملذا إذف تع  ػوف سعػ  بعػض أجػ ملب اليػ  ،فنو ملً ذل أ ال وااة غلب أف ا خعوا اجلي َة علعملً 

إ  أف ا ػػػوؿ بعضػػػهى إف رػػػ ا ا جػػػ  والمػػػواب رػػػو دلػػػمل زار ال ػػػا  ؟وت ػػػ اوف هبػػػى سعلػػػا و لػػػا وملػػػعى هللا
 !ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌم ُعَجابٌ  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذاتا هللادلمل زار رملوؿ   

مػن زارين ُغِفػَرْت » :أنػا قػملؿ سعلػا المػوـ الالملدؽاإلمملـ وروى اجملعمي  يف الوملب ذاتا سمل  -ٜ
َراً    .«َلُو ُذنُوبُُو َوََلْ نَتُْا َتِقيػْ

ـُ ز رَة اليػػملس لػػا إىل رػػ أ ال رجػػة الػػا جتععػػا ػلاػػى ب  ػػ اف علػػ  ذنػػوب  :قعػػتُ  فهػػ  ػلُِػػب  اإلمػػمل
 ؟!زائ أ وأف    ممل جملء إللا   ؽلوت إ   يلملً 
إىل ال فملرلػػة وملػػعة العػػلل اينع ػػب اتِّوػػملع ال ػػوانن ا قيالػػملداّة ا ػػوؿ سعمػػملء ا قيالػػملد إف الوجػػوؿ 

الال ل ة واجلّ  واليشملط ولامّل رواة تع  ا املدال ا ولػوف إف مػمل أراد ال ِػَئ فععلػا أف اػ رب لػز رة 
 !أت ؾ احلاى يف ذل  إىل ال ملر  ؟فوي  ال ولن ج لح !!ال وور

اإلملػػوـ  ممػػملؿ تعػػ  الػػ وا ت وأف اُ ػػ وا اليػػملس يف رأاػػي إف أسػػ اء اإلملػػوـ أرادوا إ ػػعملؼ داػػمل 
 .لدلعملجي واالّوِروا ذلى أف ز رة ال ا   لعة ب   اف عل  جيمل هتى و اثمهى

مػن زار جعفػراً وأابه » :قملؿ فلهمل سعلا الموـ ويف الوملب ذاتا روااٌة سمل اإلمملـ العما ي - ٓٔ
سعلػػا  هللاجػػع   هللا ػػملف الػػ امل اػػزوروف رملػػوؿ   دلػػملذا :فعيػػمل أف نيمػػملءؿ .«َل يشػػسو عينػػو وَل يكػػبو سػػقم

ذاتػػا أجػػملبا رمػػػ  العػػن  مػػمل مػػػ ض سػػ ٌد مػػػمل  سعلػػا المػػػوـ بػػ  سعػػػيٌّ  ؟وا ونػػػا ؽل  ػػوف إذف و لػػا وملػػعى
فالػػ     .سيػػ ممل وجػػعوا إىل ادل ايػػة وأجػػملبيهى احلّمػػة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػػمل أجػػ ملب اليػػ ِّ  هللاادلهػػملج امل يف ملػػول  

وروا ت  .ولعع ػ  المػعلى هللاإف رػ ا احلػ ال سلػمللٌ  لايػملب  !؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ؽل ض زائُ  قا ا ل  ا ل  الي ِّ 
 .فملق أ أنت احل ال ادل اّل  ممل ر ا الاوـ اجملم  .ر ا الوملب أ عوهمل ممل ر ا ال ول 
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 النيبّ رواايت الباب الإاين من أبواب زايرة 
أورد اجملعمي  يف ر ا الوملب روا ٍت فلهمل دسوة الزائ امل إىل ت ول  سملمود اليوبة وسملمود ايملنػة  -ٔ

وأف اػػزوروا م ػػملـ جااػػ  وادللػػزاب الػػ ي  ػػملف فػػوؽ رأس  ،وأف ؽلمػػ وا أسلػػيهى هبػػمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاوميػػا رملػػوؿ 
 ؟  تػزاؿ موجػودة بعليهػمل اآلف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارػ  تعػ  العواملػ  وميػا رملػوؿ  :وليػمل أف نيمػملءؿ .اخل ..جاا 

 ؟!أمل اامل اجملعمي  أو رواُة ا اما اععموف أف تع  ا سم ة وادليا ق  ان ع ت مي  م ملت المين
 هللا  جػػع هللاوذ ػػ  اجملعمػػي  يف رػػ ا الوػػملب أدسلػػًة م ملدرػػمل أف ا ػػوؿ زائػػ  قػػا ملػػل ان رملػػوؿ  -ٕ

بعػػ  وقوفػػا أمػػملـ قػػاأ وق اءتػػا أل ػػملظ الػػز رة ومػػمل فلهػػمل مػػمل سوػػملرات ال عػػّو يف اإلطػػ اء  -سعلػػا و لػػا وملػػعى 
ةََّلُمػوْا أَنُفَسػُهْم َجػوُؤوَؾ تَاْسػػتَػْغَفُروْا  أَنػَُّهػْم ِإذْ َولَػْو  :مَّ إنَّػَ  قُػْلػاَ اللهػ» :يف  خػ   ومػا -واليم لػ  

وإيّنِ أتَػْيػػػػُا نَِبيَّػػػػَ  ُمْسػػػتَػْغِفَراً اَت ِبَػػػػاً ِمػػػػْن  .(ٔ)تَػػػػػوَّااًب رَِّحيًمػػػا هللاُهُم الرَُّسػػػوُؿ َلَوَجػػػػُدوْا ػَواْسػػػتَػْغَفَر لَػػػػ هللا
  .«اخل...ُذنُوِي 

 جػ    ػ اف ذنوبػا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللار  غلب سع   ّ  م نب سملٍص أف ا رب إىل قػا رملػوؿ  :فيموؿ
لمػػلهى واع فػػوف بػػ نوهبى لُي  ػػ  ذلػػى مػػمل ا عػػ  اليالػػملرى سيػػ ممل  ألػػلمل رػػ ا نػػوٌع مػػمل  ؟اػػ رووف إىل قمِّ

  ؟الععب ِب ت ال   ف والي  ا  ادلعيوي ذلمل
واآلاػػػة الػػػا  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاتعػػػملىل مل ا ػػػ  أبػػػ اً إف  ػػػ   مػػػمل أذنػػػب سعلػػػا أف اػػػ رب إىل رملػػػوؿ  هللاإف 

َوَممل أَْرمَلْعَيمل ِممْل َرمُلوٍؿ ِإ   )) : ف مللملقهمل الاملم   ملليملر ،سوقة ذلمل ب ل  ادلو وع ذُ  ت يف ال وااة  
 هللاال  مُلػػػوُؿ َلَوَجػػػُ وا  َوامْلػػيَػْ َ َ  ذَلُػػػىُ  هللاَولَػػػْو أَنػ ُهػػػْى ِإْذ  ََعُمػػوا أَنُ َمػػػُهْى َجػػػملُءوَؾ فملمْلػػػيَػْ َ ُ وا  هللالُِلنَػػملَع إبِِْذِف 
ػُ وا يف أَنُ ِمػِهْى َاَ ًجػمل شل ػمل * تَػو اًل َرِالًممل  ػيَػُهْى ُ     غلَِ َفو َوَربَِّ    اُػْؤِمُيوَف َاا  ػُلَاُِّموَؾ ِفلَمػمل َشػَ َ  بَػلػْ

 امل ختملجػػموا مػػ  اللهػػود فهػػ أ اآل ت تيععػػق لدليػػملف ن الػػ ،[٘ٙ-ٗٙ:]اليمػػملء ((َقَضػػْلَت َوُاَمػػعُِّموا َتْمػػِعلًممل
ػػ  ولاػػمل ادليػػملفق قػػملؿ :ف ػػملؿ اللهػػودي  مػػمل أشػػملرت إىل ذلػػ    .أقوػػ  هامػػا أان   :أان أقوػػ  هاػػى زلم 

أملَْ تَػَ  ِإىَل ال ِ امَل اَػْزُسُموَف أَنػ ُهْى  َمُيوا مبمل أُنزَِؿ إِلَْلَ  َوَممل أُنزَِؿ )) :اآل ت الا جملءت قوعهمل أي قولا تعملىل
ػػػْلنملُف َأفْ   ُاِضػػػع ُهْى ِمػػػمْل قَػْوعِػػػَ  اُ ِاػػػُ وَف َأْف اَػَيَ ػػػملَ ُموا ِإىَل الن ػػػملُ وِت َوقَػػػْ  أُِمػػػُ وا َأْف َاْاُ ػػػُ وا بِػػػِا َواُ ِاػػػُ  الش 

َوِإىَل ال  مُلػػػػوِؿ رَأَاْػػػػَت اْلُميَػػػػملِفِ َن َااُلػػػػ  وَف َسْيػػػػَ   هللاَذا ِقلػػػػَ  ذَلُػػػػْى تَػَعػػػػملَلْوا ِإىَل َمػػػػمل أَنػػػػَزَؿ َوإِ * َ ػػػػوً  بَِعلػػػػً ا 
ػػيَػُهْى ُ     )) :  قػػملؿ تعػػملىل ،[ٔٙ:]اليمػػملء ((ُجػػُ وًدا فَػػو َوَربِّػػَ    اُػْؤِميُػػوَف َاػػا  ػُلَاُِّمػػوَؾ ِفلَمػػمل َشػػَ َ  بَػلػْ

                                                 
 .ٗٙاليمملء،  اة  (ٔ)
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ػػػُ وا يف أَن ُ  وذلػػػ  أف ادليػػػملف ن الػػػ امل  ػػػملنوا  ،[٘ٙ:]اليمػػػملء ((ِمػػػِهْى َاَ ًجػػػمل شل ػػػمل َقَضػػػْلَت َوُاَمػػػعُِّموا َتْمػػػِعلًمملغلَِ
اللهػودي ولاػيهى  ػأل ممػيع امل  « عػب بػمل ا شػ ؼ»اإلملوـ  ػملنوا ممػيع ِّامل لع وػوؿ هاػى اّ سوف 

تعػملىل وأااػملـ  هللاورػ ا معيػملأ أهنػى مل ااونػوا اؤميػوف ب ػوانن  !!ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لع ووؿ هاػى نػ ِّ اإلملػوـ ا  ػـ 
ورػ ا  ،سػملد ً  -هللوالعلػملذ ل- هللاأو أهنػى مل ااونػوا اعيػاوف رملػوؿ  !ش سا و  اعياوهنػمل جػ ل ًة سملدلػةً 

سومػَة اإلؽلػملف  وبيػملء سعػ  ذلػ  فملآلاػة ت ػوؿ إف .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو ح دلل  سع    ػ رى وإرػملنيهى ليػ ِّ اإلملػوـ
إذا أراد رػػؤ ء ال ػػـو أف ااّ ػػ وا سمػػمل ارتاوػػوأ مػػمل إرملنػػة و عػػى هػػقِّ اليػػ ِّ  :وت ػػوؿ ،قوػػوُؿ ااػػى الشػػ ع

ػػملمهى لػػا لحللػػ  وسػػ ـ العػػ ؿ فععػػلهى أف يتػػوا إللػػا وانعوػػوا ر ػػملأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا  ػـ  وسعػػ  ال ملػػوؿ  ،وسػػمل اهتِّ
 ،ولايهى مل ا ععوا ذل  .ادل   ة ذلى سومًة سع  س وأ سيهى ور ملأ سيهى هللاأف انعب ممل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الا م

ُهْى َوِسْظُهْى  هللاأُْولَِ َ  ال ِ امَل اَػْعَعُى )) :تعملىل ل ملولا يف ر أ اآل ت هللال ا قملؿ  َممل يف قُػُعوهِبِْى َفَوْسِ ْض َسيػْ
َولَػػْو أَنػ ُهػػْى ِإْذ  ََعُمػػوا أَنُ َمػػُهْى )) :  قػػملؿ يف اآلاػػة اليملللػػة ،[ٖٙ:]اليمػػملء ((ملَوقُػػْ  ذَلُػػْى يف أَنُ ِمػػِهْى قَػػػْوً  بَِعل ًػػ

فهػػػ ا ا ملػػػي  ملر  ،[ٗٙ:]اليمػػػملء ((تَػػػػو اًل َرِالًمػػػمل هللاال  مُلػػػوُؿ َلَوَجػػػُ وا  َوامْلػػػيَػْ َ َ  ذَلُػػػىُ  هللاَجػػػملُءوَؾ فملمْلػػػيَػْ َ ُ وا 
ولػلمل لليمػوة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وطعب ا ملي  ملر ممل ال ملوؿ رو لليموة إىل الظعى واإلرملنة الا فععورمل هػق اليػ ِّ 

لػػػ ا غلػػػب أف ن ػػػوؿ لوا ػػػ  تعػػػ   .فواظػػػوا أف رػػػ أ اآلاػػػة   تعػػػود لعمػػػؤمين أجػػػوً  .إىل علػػػ  اآلاثـ
  :ال وااة

 .اآلاة تيعع ق لدليملف ن :أوالً 
 هللاجػػع   هللاتعػػملىل مل ا ػػ  إف  سعػػ   ػػ ِّ مػػمل ارتاػػب ذنوػػملً أف ػلضػػ  إىل قػػا رملػػوؿ  هللاإف  :اثنيػػاً 

 هللاجػع   فملآلاػة ميععِّ ػة بػزممل الػملة ال ملػوؿ ،ب  إف  عمة ال ا مل أتت يف اآلاػة أجػوً  ،سعلا و لا وملعى
ُ أف سعػػ  اليػػملس  سعلػػا و لػػا وملػػعى دسػػملواهى فهػػ ا  ػػملف واجػػوهى أعيػػملء و  أف اػػ رووا إللػػا يف ميملزسػػملهتىوتوػػنِّ

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الملتا
فواظػػوا  لػػػ  توسػػػب رػػػ ا الوّ ػػػملع مبعػػػملر ال ػػػ  ف واملػػػير ج الشػػػ ؾ مػػػمل  اػػػة اليوالػػػ  للمػػػوؽ 

إف داػػمل اإلملػػوـ لػػلمل  ملدلمػػل لة يف دسوتػػا  ػػ  مػػمل ارتاػػب ذنوػػملً أف اػػ رب  !اليػػملس ضلػػو سمػػ  شػػ  ي
َوِإَذا )) :بػ  قػملؿ تعػملىل ،وانعػب ميػا   ػ اف ذنوػا ،سلعوؽ ممعا فضػًو سػمل أف اػ رب إىل قػا سلعػوؽ إىل

اِع ِإَذا َدَسػػػػملِف فَػْعَلْمػػػػَيِ لُووا ِر َوْللُػْؤِميُػػػػوا ِق لَ  َعع ُهػػػػػْى مَلػػػػوََلَ  ِسوَػػػػملِدي َسػػػػ ِّ فَػػػػِإّرِ َق ِاػػػػٌب ُأِجلػػػػُب َدْسػػػػَوَة الػػػػ  
سُلِْعاِلػَن لَػُا الػ ِّامَل  هللافملْدُسوا )) :وقملؿ .[ٜٗ:] ملف  ((اْدُسوا َرب ُاىْ )) :وقملؿ   ل  .[ٙٛٔ:]الو  ة ((اَػْ ُشُ وفَ 

َوامْلػيَػْ ِ ْ  )) :وقػملؿ ،[ٖ:]رػود ((امْلػيَػْ ِ ُ وا َرب ُاػْى ُ   ُتوبُػوا إِلَْلػاِ  َوَأفِ )) :وقػملؿ .[ٗٔ:] ملف  ((َوَلْو َ  َِأ اْلَاملِفُ وفَ 
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 ((َاػػػػػقٌّ َوامْلػػػػػيَػْ ِ ْ  لِػػػػػَ ْنِو َ  هللافملْجػػػػػِاْ ِإف  َوْسػػػػػَ  )) :وقػػػػػملؿ ،[ٜٔ:]دمحم ((َولِْعُمػػػػػْؤِمِيَن َواْلُمْؤِميَػػػػػملتِ لِػػػػػَ ْنِوَ  
َػػمل ِإذَلُُاػػْى إِلَػػٌا َواِاػػٌ  فملمْلػػَيِ لُموا إِلَْلػػِا َوامْلػػيَػ ْ )) :وقػػملؿ ،[٘٘:] ػػملف  َػػمل َأاَن َبَشػػٌ  ِمػػمْػُعُاْى اُػػوَا  ِإَر  أظل  ِ ُ وُأ قُػػْ  ِإظل 

أي اي هػػػػػوا موملشػػػػػ ة إللػػػػػا بوجػػػػػ ا إذلهػػػػػى  هللافػػػػػوم رى أف امػػػػي لموا إىل  ،[ٙ:]فالػػػػػعت ((َوَواْػػػػٌ  لِْعُمْشػػػػػ ِِ نَ 
 .ومل ا   ذلى اذرووا واهموا سمل ش لٍ  للوتل  واش   لاى ،ومعوودرى ا وا  وانعووا ميا    اف ذنوهبى

وامليمػػػعموا إىل ذلػػػػ  احلػػػّ  إىل الػػػػ واة   لػػػ  مل اييوػػػػا اجملعمػػػّي وملػػػػملئ  احملػػػ عن إىل رػػػػ أ اآل ت
  ؟!الا بة

بػػ وف ملػػي   (ٔٗ)احلػػ ال رقػػى  ،«زايرة النػػيبِّ مػػن قريػػب»لب  ،«الو ػػملر»واي ػػ  اجملعمػػّي يف 
تاغتسػػػػل  سعلػػػػا و لػػػػا هللاجػػػػع   النػػػػيبِّ  مدينػػػػةَ  إذا وردتَ » :سػػػػمل ابػػػػمل طػػػػملووس والشػػػػل  ادل لػػػػ  وفلػػػػا

السػالـ  :لها وقاؿإىل اضتجرة تإذا وحلها استلمها وقبَّ  نتشي (:إىل قولا سمل  ل لة الز رة...)للدايرة
وادلوملل ػػػملت يف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاإىل  خػػػ  ال وااػػػة ادلعل ػػة جبمػػػ  ال عػػػّو يف إطػػ اء رملػػػوؿ  «...هللاعليػػ  اي رسػػػوؿ 

ورػػ   ؟يف م اػػا وإط ائػػا مػػملئ  اليػػملس امػػّ  مػػمل جتػػملوز احلػػّ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاونيمػػملءؿ رػػ  أف رملػػوؿ  ،م ػلػػا
 ؟سع  أاواؿ عل  اليملس والزّوار وامم  عيملءرى و  ل رى لا أـ   -تعملىل ملهلل   - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انع 

إف  سعػػػ  احلػػػملّج أف اػػػ رب إىل  :واػػػ وي اجملعمػػػّي يف الوػػػملب ا خػػػأل ذاتػػػا روااػػػًة أخػػػ ى ت ػػػوؿ -ٖ
 علي بن أي طالب ودار جعفر بن دمحم عليهمػا السػالـبيا يدور و  ...ادل اية وازور قوور الشه اء و

رػ   :وليػمل أف نمػوؿ .(ٔ)الػا أوردرػمل الشػل  ادل لػ  وابػمل طػملووس -الا   ملػي  ذلػمل-  ا  أ نّ  الز رة 
رػ   ول ػ  المػملدة الععمػملء احلػق يف  ؟تزاؿ موجودة   (ع)ودار جع    (ع)بلت سعي بمل أق طمللب 

ّي يف رػػ ا الوػػملب وأبػػواب أخػػ ى  ػػ  دسػػملء وجػػوة  يوهػػمل أي سملبػػ  أو ل ػػ  عػػ  اجملعمػػ ؟و ػػ  ز رات
 ؟!«سوملدات»أف اش ع  هللافه  ل أل  !شل  وجع  العم  هبمل أم اً مش وسملً وممي وملً 

 
 

         

  

                                                 
 . )ادل جى(ٓٗ، احل ال رقى ٓٙٔ/ص ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)
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 من بعيد (َعَليو َوآِلوِ  هللاَحلَّى )ما ُرِوَي يف ابب زايرتو 
 :قػػملؿ سعلػػا المػػوـ سػػمل أق جع ػػ [ النوملػػي أمػػملرروى اجملعمػػّي يف رػػ ا الوػػملب ]ن ػػوً سػػمل  -ٔ

  قػا م حػَّت تقػـو تػذل  اظتلَػ هللاأف يعطيو شتل العباد تأعطاه  هللامن اظتال سة سأؿ  ملساً  هللإف »
ػػد َوآلِػػوِ  هللاحػػلَّى » :السػاعة لػػي  أحػػد مػػن اظتػػؤمنني يقػػوؿ مث  .وعليػػ  : لَػػإال قػػاؿ اظتَ « َعلَػػى ػُتمَّ

 .(ٔ)«.ـوعليػو السػال :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاتيقػوؿ رسػوؿ  .السػالـَ   َ قر ُػيُ  إف تػال ً  !هللا  اي رسػوؿ لَ يقوؿ اظتَ 
 !واالوح ر ا رو سمعا ...وسعلا الموـ ...وسعلا الموـ :ملل وؿ    دقل ة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاأي أف رملوؿ 

إذا  :والشػهيد يف زايرة البعيػدقػاؿ اظتفيػد والسػيد » :اجملعمػي  أاضػملً يف الوػملب ذاتػا  قػملؿ  -ٕ
وأنػا  ل بني يدي  شػبو القػرب وانتػب عليػو اشتػو وتسػوف علػى غسػل مث قػم قا مػاً أردت ذل  تمإّ 

 وأشػهد أف دمحماً  ،شػري  لػو وحده ال هللااشهد أف ال إلو إال  :ل مواجهتو عليو السالـ مث قلمت يِّ 
ورػػ   :وأقػػوؿ !!إىل  خػػ  نػػ  الػػز رة الػػا  يوهػػمل أول ػػ  الععمػػملء امػػب ذوقهػػى ،(ٕ)«...ورسػػولو هعبػػد

أف   ا ػػػ أ س ػػػوء الػػػ نلمل  يويػػػمل  هللانمػػػوؿ  ؟!ال ػػػا اليرل عػػػّي ػليػػػملج أاضػػػملً إىل ز رة ودسػػػملء وعيػػػملء ومػػػ اح
 .فلميهزئوا هبمل اإلملوـادل رولة ف   اظيوا أف ممل فلهمل رو ش اعة 

تضػم يت سوػملرة  (يف  يملب هملر ا نػوار) «اظتدار»أ م  الز رات الا وردت يف أبواب  يملب  -ٖ
رػػػي سػػػودة ا ئّمػػػة وأسػػػ ائهى إىل سػػػململ الػػػ نلمل قوػػػ  اػػػـو ال لملمػػػة  «الرَّْجَعػػػة»و ،«ُمقػػػرر بػػػرجعتسم» :ت ػػػوؿ

ا ملتػػ  ازاػػ اً وا يعػػا  (ع)فمػػموً اإلمػػملـ احلمػػن  ،وم ملتعػػة  ػػ  إمػػملـ لعػػ ّوِأ وا ني ػػملـ ميػػا وا نيالػػملر سعلػػا
يف الواقػ  س لػ ٌة  «الرَّْجَعػة»ورػ أ  !!ويمل  أر  بلت ازاػ  وامػور دلػمل  ػملف قػ  فععػا لحلمػن وأرػ  بليػا

َعمُػوفَ * ُ   ِإن ُاػْى بَػْعػَ  َذلِػَ  َلَملِّيُػوَف )) :لطعة  هنػمل ختػملل  ال ػ  ف الػ ي ا ػوؿ  ((ُ   ِإن ُاػْى اَػػْوـَ اْلِ َلملَمػِة تُػوػْ
  إذا  ملف اإلمملـ ملألج  إىل الػ نلمل للمػور مػمل أس ائػا وغلػملزاهى مبػمل فععػوا فعمػملذا إذف الوسػ   .[ٙٔ:]ادلؤميوف

تعػملىل   ٍت  هللاأ   إىل ذل  أف يف  يػملب  ؟والوسل  اإلذلي واحلمملب والايملب والع ملب اـو ال لملمة
 مػػمل قػػملؿ ملػػو ملنا بشػػوف ب ػػملء اللهػػود   ،ت لػػ  أف الظعػػى والشػػ ؾ والا ػػ  لٍؽ يف الػػ نلمل اػػا اػػـو ال لملمػػة

ال ِ امَل قملُلوا ِإان  َناَلملَرى َأَخْ اَن ِملمملقَػُهْى فَػَيُمػوا َاظًّػمل شل ػمل ذُ ِّػُ وا بِػِا  َوِمملَ )) :واليالملرى ممًو إىل اـو ال لملمة
ػػيَػُهىُ   ،[ٗٔ:]ادلملئػػ ة ((مبَػػمل َ ػػملنُوا َااْلػػيَػُعوفَ  هللا اُػيَػوِّػػ ُػُهىُ  اْلَعػػَ اَوَة َواْلوَػْ َضػػملَء ِإىَل اَػػػْوـِ اْلِ َلملَمػػِة َومَلػػْوؼَ  َفَوْ َ اْػيَػػمل بَػلػْ

                                                 
 )ادل جى( .ٕ، احل ال رقى ٔٛٔ/صٜٚهملر ا نوار، ج  (ٔ)

 )ادل جى( .ٔٔ، احل ال رقى ٕٛٔ/صٜٚهملر ا نوار، ج  (ٕ)
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َمْ ُعوَلٌة ُ ع ْت أَْاِ اِهْى َولُِعُيوا مبمل قملُلوا َبْ  َاَ اُأ َمْوُموطََيملِف اُيِ ػُق َ ْلػَ   هللااْللَػُهوُد َاُ   َوقملَلتِ )) :وقملؿ أاضملً 
ػيَػُهىُ  يَػمل بَػلػْ ُهْى َممل أُنزَِؿ إِلَْلَ  ِمػمْل َربِّػَ  طُْ لَػملاًن وَُ ْ ػ ًا َوأَْلَ لػْ اَػػْوـِ اْلَعػَ اَوَة َواْلوَػْ َضػملَء ِإىَل  َاَشملُء َولََلزِاَ ف  َ ِمألًا ِميػْ

فػػإذا  ػػملف إمػػملـ الزمػػملف أو ملػػملئ  ا ئمػػة ملػػلوتوف وغلػػملزوف علػػ  ادلمػػل ن وانػػووف  .[ٗٙ:]ادلملئػػ ة ((اْلِ َلملَمػػةِ 
بمملط الا   والشػ ؾ مػمل سػململ الػ نلمل واالػوح علػ  اليػملس ممػعمن فػإف ذلػ  ملػلاوف سلملل ػملً دلػمل ت لػ أ 

 .اآل ت ادل  ورة
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 الدىرام عليها السالـرواايت ابب زايرة تاطمة 
ولاػػػمل اجملعمػػػّي وبعػػػض  ،أف ؼل ػػػي قارػػػمل سعلػػػا المػػػوـ سعلػػػملً سعلهػػػمل المػػػوـ  أوجػػػت الزرػػػ اء -ٔ

لامل دلػمل مل ااػمل مو ػ  قارػمل مع وفػملً اخ سػوا قػ اءة  ،احمل عن املولوا يف  يوهى جع  قارمل مععومملً زل داً 
  !!ز رات ميع دة يف أماية ميع دة

الكػػالة يف بيػػا تاطمػػة عليهػػا » :مُلػػِ  َ  (ع)أف اإلمػػملـ الالػػملدؽ  «الاػػمليف»اي ػػ  اجملعمػػّي سػػمل 
  .(ٔ)«وأتضل :قاؿت ؟السالـ مإل الكالة يف الروضة

و لػ  تاػوف الالػوة فلػا أفضػ   ؟  ازاؿ موجػوداً  سعلهمل الموـ ر  بلت فملطمة :وليمل أف نموؿ
االػػػعِّي يف ادلمػػػ   واػػػ ؾ  (ع)فعمػػػملذا إذف  ػػػملف أمػػػأل ادلػػػؤمين  ؟هللامػػػمل الالػػػوة يف ادلمػػػ   ويف بلػػػت 

أ  تؤدِّي مم  ر أ ال وا ت إىل الي عل  ممل شػوف ادلمػملج  وأعلّّليػا وإىل سمػملرة  ؟العم  ا رجح وا وىل
 ؟ادل ملب 

سػمل  سعلا الموـ سمل أمأل ادلؤمين :[مالوملح ا نواروروى اجملعمّي يف الوملب ذاتا ]ن وً سمل  -ٕ
لػػػو  هللاغفػػػر  ى عليػػػ ِ حػػػلَّ  نْ َمػػػ ! تاطمػػػةاي :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا قػػػاؿ يل رسػػػوؿ» :قمللػػػت سعلهػػػمل المػػػوـ مػػةفملط

 هللافنو ػملً ذلػ أ ال وااػة غلػب أف ن ػوؿ أنيػمل وجػعيمل إىل م ػملـ رملػوؿ  .«.مػن اصتنػة وأضتقو ي حيِّ نناُ 
 !!.«سعل ِ  هللاجع  »وملياوف رف ملءأ يف اجلية  نيمل ن وؿ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

الػػػذي  هللااي ؽتتةنػػػة امتةنػػػ  » :سعلهػػػمل المػػػوـ  مػػػمل رووا أنػػػا غلػػػب أف ن ػػػوؿ يف ز رة فملطمػػػة
  إتػػ ...توجػػدؾ ظتػػا امتةنػػ  حػػابرة وزعمنػػا أ  لػػ  أوليػػام ومكػػدقوف ،رلقػػ  قبػػل أف متلقػػ 

أب  قػد طهػر   لنبشػر أنفسػنا]ابلدرجػة العاليػة  إف ننا حدقناؾ إال أضتقتنا بتكديقنا عتمػا  نسأل 
  .(ٕ)«بواليت 

فملطمػػػة قوػػػ  أف  هللا  تػػػ ى لػػػو أراد شػػػر  أف ا هػػػى معػػػئ رػػػ أ اجلمػػػ  و لػػػ  امػػػي مل  :أقػػػوؿ
إف الػػ اوي ذلػػ ا احلػػ ال رػػو واػػ أ الػػ ي اععػػى معػػئ رػػ ا الاػػوـ مالػػ اقملً دلػػمل  :ل مبػػمل قلػػ  لػػا ؟!ؼلع هػػمل
  !«اظتعَن يف بطن الشاعر» :اُ ملؿ

                                                 
 . )ادل جى(٘، احل ال رقىٖٜٔ/صٜٚهملر ا نوار، ج  (ٔ)
 )ادل جى( .ٙ٘٘ص / ٗج  لعاعل ،  الامليفورو يف  .ٔٔ، احل ال رقىٖٜٔ/صٜٚهملر ا نوار، ج (ٕ)
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بػػ  درجػػة  ػػ  شػػر  ررليػػة  ،سعلهػػمل المػػوـ العملللػػة لػػلمل بلػػ  الزرػػ اء  إف الع ػػملؽ للػػ رجملت 
ى إ  أف تاػػػػوف ععػػػػة أو ععيػػػػملف مػػػػمل اإلطػػػػ اء وادلػػػػ اح واليمعّػػػػق  ملفليػػػػملف لع ػػػػملؽ العهػػػػ ،إبؽلملنػػػػا وسمعػػػػا

  !لل رجملت العملللة
وقػػػ  ذ ػػػ  اجملعمػػػّي ريػػػمل ويف مػػػوارد س اػػػ ة أخػػػ ى نالػػػوص ز رات طواعػػػة معل ػػػة بالػػػيوؼ ادلػػػ اح 

وقػملؿ يف  - هللارمحهػى  -مي ولػة سػمل الشػل  النوملػي والالػ وؽ وادل لػ  وابػمل طػملووس و ػألرى واإلط اء 
و ومهػى  !!«ورسولو بػل رأيناىػا مناسػبة هللاليسا ىذه الدايرات مأروذة عن  :قالوا» : خ   ومػا

امب ذوقا دوف ا ملييملد  هللار ا امأل الع ب إذ  ل  ؽلامل لشر  أف اضل  أي شيء إىل دامل 
 ؟إىل دللٍ  ش سيٍّ ج لحٍ 

ولاػػػمل  سعلهػػػمل المػػػوـ مل اػػػ د أي  اػػػ اٍل يف ز رة الزرػػػ اء :فمػػػموً ا ػػػوؿ اجملعمػػػّي يف الوػػػملب ذاتػػػا
واضتجػػة  ،وزوجػػة الوحػػيّ » :أي مػػموً اسيػػاوا رػػ أ اجلمػػ  ميململػػوة !!أجػػ ملبيمل رأوا رػػ أ الػػز رة ميململػػوة
 ،وأو درػمل ُاَ َ ػملً  (ع)فملسياوا ممل ادليململب أف ااوف زوج فملطمة  «والسالـ عليِ  اي والدة اضتجج

ُرمُلػًو )) :وذل  يف قولا تعملىل (ٔ)ا  ة هللاللمل ريملؾ أي شر  بع  رمل   :يف ان أف ال   ف ا وؿ
ػ ِامَل َوُميػِ رِامَل  ػٌة بَػْعػػَ  ال  مُلػِ  وََ ػملَف  هللاَاُاػوَف لِعي ػملِس َسعَػػ   لِػػَ و  ُمَوشِّ  .[٘ٙٔ:]اليمػػملء ((َسزِاػػزًا َاِالًمػمل هللاُا  

تَػَعاَىػَدُىْم اِبضتَُجػِج َعلَػى  ..» :ف ػط رػى احل  ػة وقػملؿأاضملً اسيا أف ا نولملء  سعلا الموـ واض ة سعي
ِلي َوَدا ِػِل ِرَسػاالتِِو قَػػْر ً تَػَقػْر ً َحػَّتَّ دتَّػْا  سعلػا  هللاجػع   بَِنِبيِّنَػا ػُتَمَّػدٍ أَْلُسِن اطْتِيَػَرِة ِمْن أَْنِبَيا ِِو وُمَتَةمِّ

ُتوُ  و لا  .(ٕ)«...ُحجَّ
ضلػػمل  ؟أـ قػػوؿ اآلخػػ امل هللارػػ  غلػػب أف ن وػػ   ػػوـ ال ػػ  ف الػػ ي ا ػػوؿ إنػػا   اّ ػػة بعػػ  رملػػ  

سعػػلهى  وا ئمػػةسعلهػػمل المػػوـ  أرػػى وأ ػػا وأسػػّز مػػمل أي شػػيء  خػػ  ونعيػػا اضػػ ة الزرػػ اء هللانعيػػا داػػمل 
وأهنػى   ا  ػوف أف ازاػ  أاػٌ  سعػ  داػيهى شػل ملً أو اػي    ،وموعِّ ػن لػا وأبعػن لػاُدسملًة لع امل  الموـ

 .ا  وف مبم  ر ا الاوـ ب  ا فضونا واعملر ونا و  نشّ  أهنى أن مهى   ،ميا هّ ة زلويا ذلى

                                                 
تعملىل أرمل  ال مل  إ ملمملً لع ّ ة سع  اليػملس اػا   اعيػ ر  هللا  ؼل   ممل يف املي  ؿ ادلؤل  ممل  ع   ف معئ اآلاة أف  (ٔ)

 هللاجػػع  -وشػػ سا. فملحلّ ػػة ريػمل تعػػ  العػ ر. ف ػػ  ان نػػ  بوعمػة ال ملػػوؿ  هللامعيػ ر اػػـو ال لملمػة وػلػػيّ   نػػا مل انّعػ  سعػػ  مػ اد 
ػػًة سعػػ  العػػ ر لجلهػػ   -سعلػػا و لػػا ، ورػػ ا   ؽليػػ  أف ااػػوف يف  ػػ  سالػػ  مػػمل ا وللػػملء والالػػملحلن والععمػػملء مػػمل ااونػػوف ُا  

 العوملد بععمهى وجواهى، وق  مس  المّية والشلعة بعض سعمملئهى هّ ة اإلملوـ. )ادل جى( 

  . ٜٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
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 رواايت اجمللسّي يف ابب زايرة األ ّمة ابلبقيل
والشل  النوملي وابمل طملووس سمل رج  مل اُ    امسا سػمل أاػ  ا ئمػة دوف  (ٔ)أورد اجملعميّ  -ٔ
أيهػا الُقػوَّاـ » :ف ػي أاػ  ادلوا ػ  فلهػمل .ز رة  يوي سع   مأل ممل اجلمػ  ادلرملل ػة لع ػ  ف (ٕ)بلملف امسا

أف اومنوا الع ؿ  سعلهى الموـ و  للت  ملف ا م    ل  واملينملع ا ئمة الا اـ «يف الربيّة ابلقسط
   .لايهى مل ايمايوا ممل ذل  م  ا مل  وُأجاوا سع  أف اعزموا بلػوهتى واعلشػوا م هػورامل ،بن اليملس

فػو إشػاملؿ يف  هللافإذا ُقالػ  مػمل الي ػوى ميملجػملة  «السالـ عليسم اي أىل النجوى» :جملء يف الز رة
ا ملػػ ار اإلذللػػة سعػػ  ضلػػو خ ػػّي خػػملص فػػإف ذلػػ  ذلػػى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاأمػػمل إذا ُقالػػ  ميهػػمل تععػػلى رملػػوؿ  ،ذلػػ 
االػػّح  ف داػػمل اإلملػػوـ لػػػلمل فلػػا أمػػور سل لػػػة أو أشػػلملء خملجػػة  انس دوف  خػػػ امل بػػ  اليػػملس فلػػػا   

مَػػػػَ  الي ػػػملِس   َوَمػػػمل أَْرمَلػػػْعَيملَؾ ِإ   َ ملف ػػػًة لِعي ػػػملِس َبِشػػػألاً َونَػػػِ ا اً َوَلِاػػػمل  َأ ْ )) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قػػػملؿ تعػػػملىل ل ملػػػولا .ملػػػواء
  .صلوائلملً  فملإلملوـ إذف للمل ملّ ِّ ً و  ،[ٕٛ:]ملوو ((اَػْعَعُموفَ 

قػ    ػ وا فمػملذا  سعلهى الموـ إذا  ملف ا ئّمة :في وؿ «وُأسيم إليسم تغفرُت» :وجملء يف الز رة
أت اػ وف أف تاونػوا  ؟سعلهى المػوـ ودلملذا تيواوف وتععيوف وتنعيوف هّ ة مظعومّلة ا ئّمة ؟ت ولوف أنيى

رػ ا  ،«إنسم دعػا م الػدين وأرنػاف األرض» :  جملء يف الز رة ؟أ م  ا جملً سع  ا ئّمة ممل أن مهى
ضلمل مي ِوُعوف لع ِّامل وم شػ وف لعيػملس إىل الػ ِّامل  :أن مهى  ملنوا ا ولوف سعلهى الموـ يف ان أف ا ئمة

ومػمل ادل الػود مػمل  ػ   ؟  مػمل معػئ أهنػى أر ػملف ا رض .ف وسػا ومل ا ولوا إهنى أر ملف ال امل و  أجولا و 
رػ  أََمػَ  ا ئمػُة أنْػُ ُمػُهى هبػ أ ادلػ ائح واإلطػ اء ادلوػمللغ بػا ذلػى أـ أناػى ت ومػوف بػ ل  مػمل  ؟ر ا اإلطػ اء

ورػػ  ملػػلمي  ا ئمػػة هبػػ أ الاعمػػملت ِمػػمْل تَػَع  ِ ػػُاى جلػػزاء أسمػػمللاى واالػػو وف منلعػػن  ؟سيػػ  أن مػػاى
إف مل ااػػمل  ؟يف زلامػػة العػػ ؿ اإلذللػػة اػػا ُاالػػ ؼ اليظػػ  سػػمل خنػػمل  ى و اثماػػىلاػػى زلػػملمن سػػياى 

ىذا مقاـ من أسرؼ وأرطأ وأقّر مبا جَن ورجػا » :اذل ؼ ممل الز رة   ل  فعمملذا ت ولوف يف  خ رػمل
رػػ  اإلمػػملـ امل ػػٌ  يف جػػوؼ ال ػػا ومن عػػٌ  سعػػ   :ونيمػػملءؿ .«بسػػم هللامبقامػػو اطتػػالص وأف يسػػتنقذه 

تعػػملىل أف االػػ ؼ اليظػػ  سػػمل جػػ ائى رػػ ا ال ػػ د النّمػػملع وذنوبػػا وخنػػمل أ  هللازائػػ أ وؽلايػػا أف انعػػب مػػمل 
واضػػػ ب جػػػ  ملً سػػػمل  ػػػ  قوانليػػػا  ،فػػػوراً طعػػػب اإلمػػػملـ وانلعػػػا يف رجملئػػػا هللاوإملػػػ افا وخلملانتػػػا فل لػػػب 

                                                 
 . )ادل جى(ٔا ال رقى  ،ٖٕٓ، ص الموـز رة ا ئمة للو ل  سعلهى لب  -ٙ/ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)

 الضع  اا ايى إبو ا سمل ط اق رج  رلهوؿ   اع ؼ امسػاو  تاعل  ادلؤمين سع  ر أ ال رجة ممل الورملو  ر  ملي  ال امل (ٕ)
 سمل إمملـ  أل معن؟و 
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عػى لػا باػ  رػ أ اإلطػ اءات وادلػ ائح  نػا لػلمل يف سػململ الػ نلمل بػ  أـ أف اإلمملـ   س ؟!وتش اعملت  يملبا
تعملىل   اعّن   هللاو ،يف سململ الازخ بعل اً سمل مسملع ر أ ا مور واَػوػْ َأُ ممل أر  اإلمل اؼ واإل  وال  ور

  .قملنونا و  اُع ي العم  بع اليا وتنولق جزائا العملدؿ سع  اآلنن اجمل من
دَْع اإلطػ اء واليمعّػق و  تيوج ػا إ  إىل و  هللاامليِح ممل  !سزازي :ر ا الزائ  للت أا رى ا وؿ دلم 

ـَ  .فَػيُػػْب إللػػا واتػػ ؾ اإلملػػ اؼ واجلػػ ائى ؛الػػ ي جعػػ  اليوبػػة الن اػػق الوالػػ  إىل الي ػػملة هللا أتظػػمل أف اإلمػػمل
ي تيرلػ عُػُا وأي  داػمل فػوي  إمػملـ رػ ا الػ  ؟أو أنا منل  ل  فلممل ت اػ  ؟موموٌر لل فملع سمل اجلُيملة واآلنن

  ؟!وأي  إملوـ وأي  يملب قملنوف ر ا ال ي اخ سيا لي م 
ريمل ا ػّ ـ اجملعمػي  والشػل  النوملػي  و خػ وف تععلمػملت لعزائػ  اػوؿ  ل لػة أداء جػعوات معل يػة مػمل 

 .هبمل ممل ملعنملف وللمت إ  ممل اخ اع اآلخ امل و يوهنى هللاأنزؿ 
مػػػػن  قدنتػػػػةٍ  يف نسػػػػ ةٍ  وجػػػػدتُ » :  أورد اجملعمػػػػي  ز رًة طواعػػػػًة أخػػػػ ى وقػػػػملؿ يف بػػػػ اايهمل -ٕ

أي رػػي نمػػرٌة لايػػملٍب    ،(ٔ)!«اا نمػػا وجػػدهتُ تأوردهُتػػ سعػػلهى المػػوـ عتػػم فػػات أحػػةابنا زايرةً مؤلَّ 
ويف رػ أ الػز رة توجػ  عػٌ  سلملل ػٌة لع ػ  ف وأ ملذاػب    .اُػْعَ ؼ املى مؤلِّ ا و  ادلالملدر الا رجػ  إللهػمل

 «وشػرنام الفرقػاف» :سعػلهى المػوـ فممل ذل  أهنػمل ت ػوؿ يف إطػ اء ا ئّمػة ،أململس ذلمل و  ب رملف سعلهمل
َممل ذَلُْى ِمػمْل )) :ورو ال ملئ  ،تعملىل ش ا  يف ادلع  و  يف احلاى هللر ا م  أنا للمل  !أي ش  ملء ال   ف

ومشػػملر يا يف ادلعػػ  ويف احلاػػى شػػ ؾ تشػػمعا  ،[ٕٙ:]الاهػػ  ((ِمػػمْل َوِرٍّ َو  ُاْشػػ ُِؾ يف ُاْاِمػػِا َأَاػػً اُدونِػػِا 
َوَلَ ْ  أُوِاَي إِلَْلَ  َوِإىَل ال ِ امَل ِممْل قَػْوِعَ  لَِ مْل َأْش َْ َت )) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تعملىل ليولا الا م هللااآلاة الا ا وؿ فلهمل 

  .[٘ٙ:]الزم  ((اخْلملمِل ِاملَ  َنمل  َسَمُعَ  َولََيُاوَنمل  ِمملَ لََلْ وَ 
فملنظ وا  ل  ُامملؽ اليملس ضلو أفاملر ش  لة بواملػنة ز رات   اُععػى مػمل   ،وذنب الش ؾ   اُ   

 .و  ملي  ذلمل ، ملتوهمل
أت  ر   :ونموؿ !«ومعادف أمره وهنيو ومهبط وحيو هسرِّ وحفظة » :وجملء يف ر أ الز رة أاضملً 

أي أسعمياى علعػملً  .[ٜٓٔ:]ا نولملء ((فَػُ ْ   َذنْػُيُاْى َسَع  مَلَواءٍ )) :أللمل رو ال ملئ  ؟تعملىل ب امل ملّ يّ  هللا
 .فعى غلع  بعض منمللب دايا أمل اراً اخي   هبمل بعض سوملدأ ف ط ،سع  ا  ملواء
إذا  ػملف اجلػواب  ؟ر  ممل اجلملئز أف او   ر ا المػّ  ممػيوراً سل لػملً أـ   بػ  مػمل  شػ ا :  نموؿ

                                                 
 )ادل جى(. ٛا ال رقى  ،ٕٙٓ، ص ز رة ا ئمة للو ل  سعلهى الموـلب  -ٙ/ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)
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ااونػػوا فضػػوللن   إذف ايو ػػي سعػػلهى أف   ؟رػػو ا وؿ فمػػمل سوقػػة اليػػملس مبمػػ  رػػ ا المػػّ  ومػػمل فملئ تػػا ذلػػى
أمػػمل إذا  ػملف ادلنعػػوب أف تُي ػ  تعػػ  ا ملػػ ار يف  . مػمل   ػلػػق لكنولػملء وا ئّمػػة أف ا شػوا تعػػ  ا ملػ ار

  ؟الايب وتُعّعى لعيملس فعمملذا تمّم  أمل اراً إذف
جػػع    ف  الػػَوْاَي ان نػػ  بوفػػملة خػػملل اليولػػن «ومهػػبط وحيػػو» نػػة المملنلػػة أنػػا   معػػئ ل ولػػا والي

سعلا  اإلمملـ سعيّ مبمل يف ذل   سعلهى الموـ  ممل أ    ذل  ا ئّمة ممل  لا أن مهى  ،سعلا و لا وملعى هللا
جػع   فاػ   مػمل اد سػ  الػواَي بعػ  اليػ ِّ  .(ٔ)«تَػَقفَّػى بِػِو الرُُّسػَل وَرػَتَم بِػِو الْػَوْحيَ » :ال ي قملؿ الموـ

 هللاجػع   هللافمهػوط الػواي رػو رملػوؿ  ،إلمملـ أو ل ألأ ف   خ ج سػمل أجػوؿ اإلملػوـ سعلا و لا وملعى
  .ف ط سعلا و لا وملعى

 هللاإذا  ػػملف  :ونمػوؿ .«مػػن الػذنوب مْ سُ مَ َكػعَ واجتبػػانم لل التػة وَ » : مػمل ت ػوؿ الػز رة أاضػملً 
يف هنػ  الوو ػة أف  سعلػا المػوـ ق  اجيوملرى لعروفة فعمملذا مل اُوّفق أ مػ رى لعروفػة ودلػملذا اسيػا سعػيّ 

َا الشُّػوَرى لِْلُمَهػاِجرِيَن واألْنَكػاِر تَػِإِف » :وقملؿ يف رململليا ،اخلوفة تيى لخيلملر ادلهملج امل وا نالملر وِإفتَّ
أبػػ ى  سعلػا المػوـ وا رػػى مػمل ذلػ  أنػا ،(ٕ)؟«ِرًضػا هللاْجَتَمُعػوا َعلَػى رَُجػٍل وشَتَّػْوُه ِإَمامػػاً َنػاَف َذلِػَ  

تعػملىل اإلمػملـ لعروفػة فعػوً فُلظهػ  سػ ـ  هللافه  ؽلاػمل أف غليػ   ،س ـ ر ويا لخلوفة وس ـ املجيا ذلمل
ب  ً ممل أف ايهض هب ا  (ٖ)«َما َناَنْا يل يف اطتِْالَتِة رَْغَبٌة وال يف اْلِواليَِة ِإْربَةٌ  هللاو» :ر ويا هبمل وا وؿ

 ؟!.لا هللاالواجب ال ي اخيملرأ 
ذاتػػا ا ػػوؿ يف إاػػ ى  (ع) ف أمػػأل ادلػػؤمين  «َوَعَكػػَمُسْم ِمػػَن الػػذُّنُوب» : مػػمل   تالػػّح سوػػملرة

ِمػػْن  هللاتَػػِإيّنِ َلْسػػُا يف نَػْفِسػػي ِبَفػػْوِؽ َأْف ُأْرِطػػَئ وال آَمػػُن َذلِػػَ  ِمػػْن ِتْعِلػػي ِإال َأْف َيْسِفػػَي » :خنوػػا
رالفػُا و  تتجػاوزُت بعػض حػدودؾ» :«دعػام نميػل»وا ػوؿ يف  .(ٗ)«نَػْفِسي َما ُىػَو َأْملَػُ  بِػِو ِمػينِّ 

 .«بعَض أوامرؾَ 
الياوايلػػػة   هللاواسيػػػاان العالػػػمة مػػػمل إرادة  «هللاَوَعَكػػػَمُسُم »سػػػووة سعػػػ  ذلػػػ  إذا قوعيػػػمل بعوػػػملرة 

فلاػوف بػ ل   ، أل قػملدر سعػ  ادلعالػلةو   ملنت الييل ُة أف  ادلعالـو مللاوف رلووراً تاوايلملً سع  النملسة
                                                 

 .ٖٖٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٔ)

 .ٙهن  الوو ة، ال ململلة رقى  (ٕ)
 .ٕ٘ٓهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٖ)
 .ٕٙٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٗ)
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 رػػػمل و  تمػػػينل  أف خلػػػملر ذلػػػمل مػػػمل أم ممػػػ  اليوػػػملأت وملػػػملئ  ادلرعوقػػػملت الػػػا   -مػػػمل رػػػ أ اليملالػػػة  -
ولػػلمل يف رػػ ا أي فضػػ  لإلنمػػملف بػػ  ممػػ  رػػ ا ؼلػػملل  مػػمل نػػ   سعلػػا  ،الياػػواّ  ميهػػمل هللاتعالػػي مػػ اد 

امل وأجػػ ملب إرادة اػػ ّة ؼليػػملروف مػػمل  هللاال ػػ  ف الاػػ م مػػمل أف  تعػػملىل خعػػق الوشػػ  وجععهػػى علعػػملً سُلػػأل 
 .خوذلمل النملسة أو العاللملف إم مل شمل  امل وإم مل   ورامل

َػمل اُ ِاػُ  )) :إرادة الينهػأل يف ملػػورة ا اػزاب أي قولػا تعػػملىل أمػمل الػّ ِْجمَل أَْرػػَ   لِلُػػْ ِرَب َسػْيُاىُ  هللاِإظل 
 «العالػمة الياوايلػة»دلػلوً سعػ   -خنػوً -والا اعيارمل بعضهى  ،[ٖٖ:]ا ازاب ((اْلوَػْلِت َواَُنهِّ َُ ْى َتْنِهألًا

ذ ػػ  تاػػمللل   هللالػػ ا صلػػ  أف  ،فهػػي يف الواقػػ  إرادة تشػػ اعلة لعنهػػملرة وللمػػت تاوايلػػة ، رػػ  الولػػت
أاضػػػملً  هللاوإرادة الينهػػػأل الشػػػ سلة رػػػ أ أرادرػػػمل  ،شػػػ سلة وأوامػػػ  ونػػػواري قوػػػ   اػػػة الينهػػػأل رػػػ أ وبعػػػ رمل

لَِلْ َعػَ  َسعَػْلُاْى ِمػمْل  هللامل اُ ِاػُ  َمػ)) :ف ػملؿ تعػملىل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاجلمل  ادلمعمن  مػمل أرادرػمل  رػ  بلػت رملػوؿ 
 .[ٙ:]ادلملئ ة ((َا ٍَج َوَلِامْل اُ ِاُ  لُِلَنهِّ َُ ىْ 

أي أناػى ]أاهػمل ا ئّمػة[ أسعػ  يف جيمػاى  «وتضَّػَلُسم ابلنػوع واصتػن » :وجملء يف الػز رة أاضػملً 
 ((ُرمُلػػػُعُهْى ِإْف ضَلْػػػمُل ِإ   َبَشػػػٌ  ِمػػػمْػُعُاىْ قمللَػػػْت ذَلُػػػْى )) :تعػػػملىل ا ػػػوؿ هللارػػػ ا يف اػػػن أف  ،مػػػمل ملػػػملئ  الوشػػػ 

َػػػمل ِإذَلُُاػػػْى إِلَػػػٌا َواِاػػػ ٌ )) : مػػػمل ا ػػػوؿ  ،[ٔٔ:]إبػػػ ارلى َػػػمل َأاَن َبَشػػػٌ  ِمػػػمْػُعُاْى اُػػػوَا  ِإَر  أظل   ،[ٓٔٔ:]الاهػػػ  ((قُػػػْ  ِإظل 
و  ؽليػػملز مػػمل  ،جيمػػهى سليػا ونػػوسهى ذاتػا مػػملئ  الوشػػ  مػمل مػػمل الػل بشػػ ا يا إنمػملٌف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاف ملػوؿ 

إللػػا ]وال ملػػمللة اخلمل ػػة الػػا بُعػػل هبػػمل  هللاوإظلػػمل ؽليػػملز للػػواي الػػ ي أواػػملأ  ،رػػ أ اليملالػػة سعػػ  اآلخػػ امل
 .وم ملـ ا جن ملء سع  العملدلن[

وأودعسػم علػم » :مػمل ذلػ  أنػا جػملء فلهػمل .ر أ الز رة إذف تيضممل ع  لطعػة وخ افػملت  مػألة
والػػبالاي ومسنػوف اطتفػػااي ومعػاَل التنديػػل ومفاحػػل التأويػل ومواريػػِّ األنبيػام نتػػابوت اضتسمػػة اظتنػااي 

 «...وشػعار اطتليػػل ومنسػأة السلػػيم وسػػابغة داود ورػاُت اظتلػػ  وتضػػل اظتكػطفى وسػػيف اظترتضػػى
 اػ وف و  ن ري رمبمل  ملف وا   الز رة مػمل ال ػوة الػ امل ا ،ف ع  ملل  ادل تض  ردا ملً دلوارال ا نولملء

وريػمل ذُ ػ ت يف الػز رة أل ػملظ م اّلػعة يف اإلطػ اء والميػملء وادلػ ائح  .يف س اد ا نولػملء (ع)أف غلععوا سعلملً 
وريػمل نيػ    أنػػا سيػ ممل أعػئ أاػػ  أجػ ملب أمػػأل  .سيػا وشلػػمل   ا  ػ  بػا أي  إمػػملـ هللاادلوػمللغ هبػمل شلػػمل هنػ  

 هللاِإفَّ ِمػػػْن َحػػػقِّ َمػػػْن َعظُػػػَم َجػػػالُؿ » :اإلمػػػملـ سػػػمل ذلػػػ  وقػػػملؿ لػػػاسعلػػػا يف جػػػ ن هنػػػملأ  (ع)ادلػػػؤمين 
وقَػْد َنرِْىػُا  ...ُسْبَةانَُو يف نَػْفِسِو وَجلَّ َمْوِضُعُو ِمْن قَػْلِبِو َأْف َيْكُغَر ِعْنػَدُه ِلِعظَػِم َذلِػَ  ُنػلُّ َمػا ِسػَواهُ 
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 .(ٔ)«...َنػػػَذِل َ   هللاوَلْسػػػُا ِبَْمػػػِد  َأْف َيُسػػػوَف َجػػػاَؿ يف ةَػػػنُِّسْم َأيّنِ ُأِحػػػبُّ اإلطْػػػَراَم واْسػػػِتَماَع الإػَّنَػػػامِ 
 .  ل  سعلهى الموـ وللنو   ملف عل  ا ئمة

والع ب أف احملّ عن اييظ وف أف اعم  اليملُس مبم  ر أ الز رات ال مل ػ ة وػلم ػوهنى سعػ  ق اءهتػمل 
اجملعمػي  يف وقػ  عػ   !يف أ ـ سلالوجة وق  أاال  بعضهى أف ا  ـ ادلرالوجة تشّا  مخػمل المػية

م  أف أر  الي  لػق اععمػوف أف علػ  أذوف الػ خوؿ  ،   ز رة  يوهمل    سململ امب ذوقا  «الو ملر»
 .ادل  ورة يف الز رات   ملي  ج لح ذلمل

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وإبػ ارلى ابػمل اليػ ِّ  هنع هللا يضر ز رًة حلمػزة البن قولويػو «نامل الدايرة»واي   اجملعمي  سمل  يملب 
روااػًة تَػْيِمػُب إىل أمػأل  (ٕ)«سػهل بػن زايد»وا وي يف ذل  ادلو   سمل راٍو   اب امسا  !للمل ذلمل ملي 
 يف مسػجد الفضػي قَاِعػَدْيِن  سعلػا و لػا هللاجػع   هللاُنْنػُا َأَ  وَرُسػوُؿ » :أنا قملؿ (ع)ادلؤمين سعيٍّ 

 ِإْذ َوَضَل رَْأَسُو يف َحْجِري مثَّ َرَفَق َحَّتَّ َغطَّ وَحَضَرْت َحػاَلُة اْلَعْكػِر َتَسرِْىػُا َأْف ُأَحػرَِّؾ رَْأَسػُو َعػنْ 
َحػَّتَّ َذَىػَب اْلَوْقػُا وتَاتَػْا تَانْػتَػبَػَو َرُسػوُؿ  سعلػا و لػا هللاجػع   هللاَتِ ِذي تََأُنوَف َقْد آَذيْػُا َرُسػوَؿ 

َنرِْىػػػُا َأْف   :قُػْلػػػاُ  ؟وَلَ َذلِػػػ َ  :قَػػػاؿَ  .اَل  :قُػْلػػػاُ  ؟اَي َعِلػػػيُّ َحػػػلَّْياَ  :تَػَقػػػاؿَ  سعلػػػا و لػػػا هللاجػػػع   هللا
لَػَة وَمػدَّ َيَديْػِو ِنْلتَػْيِهَمػا وقَػاؿَ  :قَاؿَ  .ُأوِذَي َ  ـَ واْسػتَػْقَبَل اْلِقبػْ مَّ رُدَّ الشَّػْمَ  ِإىَل َوْقِتَهػا َحػَّتَّ اللهػ :تَػَقػا

ػػػْمُ  ِإىَل َوْقػػػِا الكَّػػػاَلِة َحػػػَّتَّ َحػػػلَّْيُا اْلَعْكػػػَر مثَّ انْػَقضَّػػػْا اْنِقَضػػػاَض ُيَكػػػلَِّي َعِلػػػير تػَ  َرَجَعػػػِا الشَّ
 .(ٖ)«اْلَسوَْنبِ 

ل   أراد ر ا ال اوي أف ؼليعق مع زة لإلمملـ ولايا مل اييوا إىل أنا هب أ ال وااة ادلو ػوسة نػّزؿ مػمل 
 نػا نمػب إىل اضػ ة ا مػأل  ،ممل م توة ممعى سملديوإخوجا إىل درجة أدى  سعلا الموـ م ملـ سعيٍّ 

سعلػا  هللاجػع   هللاسعلا أنا ت ؾ جوًة م  و ػًة أي ارتاػب ا امػملً  جػ  أف   اػوقو رملػوؿ  هللاملوـ 

                                                 
 .ٕٙٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٔ)
قملؿ الشل  النوملي يف ال ه ملت وا مليوالملر سيا: )) عل  جػ اً سيػ  نّ ػملد ا خوػملر((. وقػملؿ ابػمل ال ضػملئ ي سيػا: ))ملػه   (ٕ)

  بمل ز د أبو ملعل  اآلدمي ال ازي،  ملف  عل ملً ج اً فململ  ال وااة وال امل... ا وي ادل املل  واعيم  اجململرل ((.  
رواأ بعػض أرػ  المػػية أاضػملً وخلّػػ   سعػػ  سعػي بػمل أق طمللػػبالشػممل ت رد(،  واػ ال ٜٖٔ/صٔال ػ وع مػمل الاػػمليف، )ج (ٖ)

قملؿ اإلمملـ أمح    أج  لا وقػملؿ ابػمل اجلػوزي مو ػوع، لاػمل  ف ملؿ: ))«  ش  اخل ملء»الع عور ممل جملء يف ذل  يف  يملبا 
ىب ر اػ ة وإملػيملدعلمل وأ، وممل   قملؿ المػلوطي: أخ جػا ابػمل ميػ ة وابػمل شػملرن سػمل أمسػملء بيػت سمػلمل وابػمل م دواػا سػمل أؤُ خن  

وأقوؿ يف سم ة ال ملري لععل ،   يح الوملري لع ملفو ابمل ا  ، أف الناار  ...اممل، وج  ا الن ملوي وال مل ي سلملض
 )ادل جى( .(( انيه  لخيالملر ممل  ش  اخل ملءسمل أمسملء بيت سململ أواحلمل ى والوله ي يف ال  ئ  أخ جو 
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بيػ ِّ اإلملػوـ سظػلى الشػوف الوػملذؿ ذاتػا  -مهممل  ملف  عل  اإلؽلػملف-فه  اظمل  أي  ممعى  ،و لا وملعى
ا    أف االػعِّي إاػ ى الالػعوات ادل  و ػة قضػملًء اػا  -  ؼ الي لة والميملءسعلا -أنا  هللايف ملول  

 سعلػا المػوـ باػ ِّ أت لػ   ػملف سعػيٌّ  ؟!  اوقظا أا  ممل قلعولة العال   ممل اد س  ذل  الػ اوي اجلملرػ 
ازس ػا وػلزنػا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللااععى أ م  ممل أي أا   خ  أف رملوؿ  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مبمل لا ممل مع فة  اواؿ الي ِّ  -

لألتاب معاللة تػ ؾ الالػوة ادلمػيوجوة  سعلا الموـ وبا ِّ أت ل  مل اامل سعيٌّ  ،أف ت وتا جوة العال 
 هللاسمػػوً امػػرط  سعلػػا المػػوـ وسليالػػ  الاػػوـ إنػػا مػػمل احملػػملؿ أف ا تاػػب سعػػيٌّ  ،حلػػزف اليػػ ِّ وانزسملجػػا

  ؟تعملىل الشممل دلمل ارتاب معاللِة ت ِؾ ف اضٍة سملم اً  هللافال  ؽلامل أف اعل   ،ورملوَلاُ 
أ ػػػػ  إىل ذلػػػػ  أنػػػػا   ؽلاػػػػمل العػػػػودة للزمػػػػملف إىل الػػػػوراء فػػػػإذا   بػػػػت الشػػػػممل وان ضػػػػ  وقػػػػت 

فػػإف رػػ ا الػػزممل لػػمل اعػػود اثنلػػًة اػػا ولػػو أُسلػػ ت الشػػممل رلػػ داً إىل الظهػػور بعػػ    وهبػػمل  ف  ،العالػػ 
 ملاػػة مػػمل يف ا مػػ  أف رجػػوع الشػػممل  ،إالػػمل أ مػػمل ج اػػ  الوقػػت الػػ ي ان ضػػ  قػػ  ان ضػػ  و  ؽلاػػمل

دلػمل   ،لػو  ػملف واجػب سعػيٍّ يف ذلػ  الظػ ؼ تػ ؾ الالػوة ،وأململململً  .ايشا زميملً ج ا اً  أل الزممل المملبق
والن اػ  يف  !ولليملر فإف ال اوي الوّ ملع مل ااػمل اػ ري مػمل ا ػوؿ ، ملف ريملؾ ممل داٍع إلسملدة الشممل

سػػهل بػػن »ا رض مل اشػػع  بعػػودة الشػػممل لعظهػػور بعػػ    وهبػػمل ملػػوى ادلو ػػوع أف أاػػ اً سعػػ  وجػػا 
خنػػو سعمػػي  ف  «سػػودة الشػػممل»رػػ ا مبعػػزؿ سػػمل أف سوػػملرة ) ؟!ذلػػ  الػػ اوي ال ػػملر الاػػّ اب «زايد

 (.«سودة ا رض»ل ا ايو ي أف اُ ملؿ  ،ا رض ري الا ت ور اوؿ الشممل
  ؟  ر  تي ق ر أ ال وااة م  ال   ف الا م

َوالش ػْممُل )) :وا ػوؿ أاضػملً  ،[ٖٖ:]إبػ ارلى ((الش ػْممَل َواْلَ َمػَ  َدائِوَػػْنِ  َومَلػر َ  َلُاػىُ )) :تعملىل هللاا وؿ 
ْراَنُأ َميَػػملزَِؿ َاػػا  َسػػملَد َ ػػملْلُعْ ُجوِف اْلَ ػػِ ِم * جَتْػػ ِي ِلُمْمػػيَػَ  ٍّ ذَلَػػمل َذلِػػَ  تَػْ ػػِ اُ  اْلَعزِاػػِز اْلَععِػػلِى    * َواْلَ َمػػَ  قَػػ  

َو ِػػػي ذَلَػػػمل َأْف تُػػػْ رَِؾ اْلَ َمػػػَ  َو  الع ْلػػػُ  مَلػػػملِبُق اليػ َهػػػملِر وَُ ػػػ ٌّ يف فَػعَػػػٍ  َاْمػػػَوُ وفَ  ػػػْممُل اَػيػْ  ؛[ٓٗ-ٖٛ:]اػػػمل ((الش 
وملػػػّر  الشػػػممل وال مػػػ   ،تعػػػملىل خعػػػق لعشػػػممل نظملمػػػملً زميلػػػملً وماملنلػػػملً خملجػػػملً تمػػػأل سعلػػػا ملهللوسعلػػػا فػػػ

فػػإذا  ػػ ؾ  ػػ   و ػػب مػػمل ماملنػػا أو  ،مػػوملف دقلػػقدلالػػع ة سوػػملدأ وجععهمػػمل اػػ وراف بيظػػملـ خػػملص وا
 .ور ا طوعملً شلمل اععما عل  أر  الععى ،اخيّ  دورانا  خيّ  نظملـ الاوف وت أّل و   العململ

 ؟!وللت شع ي ر  ؽلاييمل أف ضلاي ر أ ال الة لععمملء ال لز ء وال ع  يف ال  ف العش امل
بو ػ  ميػوف ز رات معل ػة لإلطػ اء وسوػملرات  ،سع  ق ر ممل املػينملسوا ،ل   قملـ الوّ ملسوف ،أج 
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 مػػمل ذلػػ  أهنػػى أوردوا مػػموً يف مػػن ز رة إبػػ ارلى بػػمل اليػػ ِّ  .الميػػملء واليم لػػ  ادل ػػ ط ودّونػػوا يف ذلػػ   يوػػملً 
َ ورو ابمل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فععػ   وا ػ  تعػ  الػز رة  ؟!شػه اً ف ػط سوػملرات فلهػمل طعػب الشػ ملسة ميػا ٛٔال ي ُتويّفِ

تالػػّور أف الن ػػ  ابػػمل المػػيين ملػػلاوف رقلػػق ال عػػب ؽلاػػمل خ اسػػا بمػػهولة لػػ ا ملُلمػػّ  ل ملػػيمملع إىل 
أو أوردوا يف  !سوملرات ز رتا ادلعل ة لدل اح واإلط اء فلش   لزائػ أ واالػوح وملػلعة ل  ػ اف ذنوبػا وملػعملدتا

  مػن  ٍرٍ  اسػتةّقها راغباً إلي  يف الشفاعة أبتغي بدايرت  رالص نفسػي متعػّوذاً بػ» :ز رة محزة
تدعػاً إليػ  رجػام رزتػة  ،ىػارابً مػن ذنػوي الػ  احتطبتهػا علػى ةهػري ،مإلي مبا جنيا على نفسي

 !.«أتيت  من شقٍَّة بعيدٍة طالباً تساؾ رقب  من النار ،ري
 هللانع و إ  إىل   ف ال   ف الا م أم ان أف   ،وأااملـ ش اعيا هللار أ اجلم  سلملل ة  ملمملً  م  

وأنيمل إذا  ّمعيمل  هللاوسّعميمل أف الش ملسة للمت امب ر وييمل وأهنمل مي ال ة بل   هللوأف   نميعن إ  ل
 هللاإف تويى      .أوزاراً ع لعة ممل ال نوب سع   هوران فو اي  ان ممل توعملهتمل شيء ملوى اليوبة اليالوح

و  ػلػق   ي أاػػ  أف اييوػ  ذنػػوب اآلخػػ امل و  ايو ػػي سعػلاى أف ُتْنِعُعػػوا أاػ اً سعػػ  ذنػػوباى  ،ذنػوباى
وتعملللمػػا وتعػػملللى   هللاولاػػمل رػػ ا ادلمػػان اجلملرػػ  تػػ ؾ أااػػملـ  .واي مػػمل سعػػلهى وان عػػ  سعػػ  زّ هتػػى

و ػػمّل أف رػػ ا ا مػػ   -هنع هللا يضر- يملبػػا و  تػػا وذرػػب انعػػب فاػػملؾ رقويػػا مػػمل اليػػملر بشػػ ملسة اضػػ ة محػػزة 
وقػػملدٌر سعػػ   سعػلٌى  سممللػػ  وخوػػأٌل بػ نوب  ،عػػ  يف علػ  ا اػػواؿتعػػملىل قػملؿ لعمػػ نب أان م هللا .بلػ أ

وذرب ا نػ  ممػملفملت بعلػ ة اػا وجػ  اضػ ة  هللاولامل ر ا اجلملر      سمل   ت  ،ن ع  و ّ ِؾ
ومل اػػ ِر أنػػا   سعػػى لػػا مبػػمل يف الػػ نلمل بػػ  رػػو ملػػعل  مػػيّعى اُػػ زؽ يف دار المػػوـ ومل اعػػ  لػػا أي  هنع هللا يضر محػػزة

  .أي ش   لدل نون اخلن ملئنجعة و  
َوقُػػػْ  َربِّ أَُسػػػوُذ بِػػػَ  ِمػػػمْل عَلَػػػزَاِت )) :أف اع ػػػو إللػػػا ف ػػػملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تعػػػملىل رملػػػولا الاػػػ م هللال ػػػ  أمػػػ  

لػٌ   هللفملمْلػَيِعْ  لِ )) :وقػملؿ لػا  ػ ل  ،[ٜٛ-ٜٚ:]ادلؤميػوف ((َوأَُسػوُذ بِػَ  َربِّ َأْف ػَلُْضػُ وفِ  *الش َلملِطِن  ِإن ػُا مسَِ
مل أَْدُسو َرقِّ َو  ُأْش ُِؾ ِبِا َأَاً ا )) :وقملؿ أاضملً  ،[ٕٓٓ:]ا سػ اؼ ((َسِعلىٌ  ُقْ  ِإّرِ   أَْمِعُ  َلُاػْى َ ػ ًّا * ُقْ  ِإظل 

أَلِر ِمملَ * َو  َرَشً ا   هللاو ملف رملػوؿ  ،[ٕٕ-ٕٓ:]اجلمل ((َأَاٌ  َوَلمْل َأِجَ  ِممْل ُدونِِا ُمْعَيَ ً ا هللا ُقْ  ِإّرِ َلمْل غلُِ
فواظػػػوا  ػػػى ذ ػػػ وا يف تعػػػ  الػػػز رات مػػػمل  ،«ال مفػػػرَّ إال إليػػػ و  إلػػػػهي ال مفػػػدع» :اػػػ سو ربػػػا قػػػملئوً 

  !منمللب سلملل ة لع   ف
مل  هللاولاػمل الواقػ  أف  !«ألْػَهَميِن طَلَػَب اضتػوا ج عنػده» :هنع هللا يضر   ل  ن  أ يف ز رة اض ة محػزة

وقػػػملرنوا ذلػػػ  للػػػ سملء  !!هللااعهمػػػا ذلػػػ  بػػػ  الشػػػلنملف رػػػو الػػػ ي أذلمػػػا أف انعػػػب احلػػػوائ  سيػػػ   ػػػأل 
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الػذي أغلػق  هللاضتمػُد » :ال ي ا وؿ فلا ميملجلػملً رب ػا سعلا الموـ الال لح ادل وي سمل اإلمملـ المّ ملد
 .(ٕ)«أطلب الفرج إال من  ال» :وا وؿ   ل  ،(ٔ)«عنا ابب اضتاجة

وا ػػوؿ  ،إف مػػمل ذ ػػ أ اخلُ َاِفل ػػوف مػػمل أسمػػملؿ وز رات لع وػػور لػػلمل لػػا أي ممػػيي  يف الشػػ ع ،أجػػ 
ال أدِري ظتػػػاذا َل يػػػذنر العلمػػػام يف نتػػػبهم زايرة أي طالػػػب وعبػػػد اظتطلػػػب وزايرة عبػػػد » :اجملعمػػػي  
 !!«والسيدة ردكتة مل أف قبورىم معروتة يف مّسة (ٖ)مناؼ

ممػػيي  لػػ ل  أو أف وّ ػػملسي الػػز رات مل غلػػ وا الوقػػت الاػػمليف واجلػػواب وا ػػح أنػػا   اوجػػ  أي 
أهنػى مل  هللاضلمػ   ؟!وللت شع ي ر  غلب أف نالػي  نػ  ز رة لاػ  قػا معػ وؼ !!،لالي  ز رات ذلى

 و ػػ ل  دل ػػة وأربعػػة مهنع هللا يضر ...و ...اػػ ّونوا ذلػػى ز رات وإ  لوجػػب أف اػػ ّونوا ز رات  ق ذّر وملػػعمملف و
اإلملػوـ وحلضػ ة جع ػ  وادل ػ اد وسّمػملر وال ّي ن   هللا  ن  وأو درى ولعمل ة  مية وسو  وسش امل أل

 !وابمل ممعود ومملل  ا ش  و  ؼ الالملحلن  ألرى
واوػػػػ و أف  .جػػػػّ  يف ادل ايػػػػة يف بلػػػػت زاػػػػمل العملبػػػػ امل وبلػػػػت اإلمػػػػملـ الالػػػػملدؽ :  ا ػػػػوؿ اجملعمػػػػي  

ميػػػ  قػػػ وف واني عػػػت تعػػػ  ا را ػػػي إىل  خػػػ امل ومل تعػػػ  اجملعمػػػي  مل ااػػػمل اععػػػى أف بلػػػوهتى قػػػ  هتػػػّ مت 
 .ا ودرمل مععومة

  

                                                 
 الال ل ة الم ملداة، الوملب ا و ؿ. (ٔ)
 «.أق محزة الممملر»م ملتلح اجليملف، أواخ  دسملء  (ٕ)
مل اامل ممعمملً، ور ى ذل  ف ض ة اجملعمػي ايعّ ػب مػمل سػ ـ وجػود ز رة لػا  «سو  ميملؼ»نع ت نظ  ال ملر  الا م إىل أف  (ٖ)

 يف الايب؟!!
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 اظتليَة ابألناذيب« تضل النجف ومام الفرات»رواايت ابب 
سػػػػمل  ،سػػػػمل ا ملػػػػ ي ،الػػػػ قملؽسػػػػمل  [سعػػػػ  الشػػػػ ائ ]ن ػػػػوً سػػػػمل  «الو ػػػػملر»اجملعمػػػػي  يف روى  -ٔ
إف النجػػف  » :سعلػػا المػػوـ قػػملؿ هللاسػػمل أق سوػػ   ،سػػمل الونػػملئ  سػػمل أق بالػػأل ،سػػمل اليػػوفعي ،اليرعػػي

وَل يسػن علػى وجػو  ((َسػوِوي ِإىَل َجبَػٍل يَػْعِكػُميِن ِمػَن اظتَػام)) :وىو الذي قاؿ ابػن نػوح ،ناف جبالً 
إىل  قطعػػاً  لَ تتقطَّػػ ؟مػػينِّ  بػػ َ  مُ ِكػػتَ اي جبػػل أيعْ  :عػػد وجػػل إليػػو هللاتػػأوحى  ،أعظػػم منػػو األرض جبػػلٌ 

  .(ٔ)«...دقيقاً  بالد الشاـ وحار رمالً 
إذا  ػػػملف ا مػػػ   ؟ومػػػمل ت الػػػأل اجلوػػ  يف ذلػػػ  ؟ورػػػ  سالػػػ  اجلوػػُ  رب ػػػا إذا جلػػػو إللػػػا رلػػـ  :ونمػػوؿ

 !]دلمل ا   سعلهمل ممل معملجي العوملد[ هللارا ا فل ب أف تي وؿ عل  اجلوملؿ إىل رم  دقلق خشلة ممل 
سػػػػمل أق  لعشػػػػل  الالػػػػ وؽ بمػػػػي أ سعػػػػ  الشػػػػ ائ ]ن ػػػػوً سػػػػمل  «الو ػػػػملر»اجملعمػػػػي  يف وروى  -ٕ

 ،تسػػاف يدلػػدؿ ّبػػا «ابنقيػػا»ػبػػ مػػرَّ  (ع) إف إبػػراىيم» :قػػملؿ [سعلػػا هللاجػػعوات  اجلػػملرود رفعػػا إىل سعػػيٍّ 
ومعػو  نػدؿ ىيهنػا شػي ٌ  :قػالوا ؟ما ىذا ولي  حدث :تقالوا ،تبات ّبا تأحب  القـو وَل يدلدؿ ّبم

 اْ اي ىػذا إنػو نػاف يدلػدؿ بنػا نػل ليلػة وَل يدلػدؿ بنػا ىػذه الليلػة تبِػ :تأتوه تقالوا لو :قاؿ ،لو غالـٌ 
ولسػػن  ال :قػػاؿ .ؿتػػن ؾتػػري عليػػ  مػػا أحببػػاو  أقػػم عنػػد  :تقػػالوا ،تبػػات وَل يدلػػدؿ ّبػػم ،عنػػد 

ت ػذه مبػا  :قػالوا .ال آرذه إال ابلشػرى :قاؿ .تهو ل  :قالوا .تبيعوين ىذا الظهر وال يدلدؿ بسم
تقػاؿ  :قػاؿ .الف النعػاج ابلنبطيػة نقيػا ،تاشرتاه بسبل نعاج وأربعة أزترة تلذل  شتي ابنقيا .شَا

ف إاسػسا تػ :تقػاؿ لػو ؟ضػرع اي رليل الرزتن ما تكػنل ّبػذا الظهػر لػي  تيػو زرع وال :لو غالمو
 ة بغػػمل حسػػاب يشػػفل الرجػػل مػػنهميػػدرلوف اصتنَّػػ لتشػػر مػػن ىػػذا الظهػػر سػػبعني ألفػػاً  جػػلَّ وَ  عػػدَّ  هللا

  .(ٕ)«لسذا ونذا
ايو ػػي أف نععػػى أنػػا لػػمل اػػ خ  أاػػ  اجليّػػة دوف امػػملب وملػػؤاؿ اػػا ا نولػػملء وا وللػػملء  مػػمل قػػملؿ 

فورػػ  الي ػػ  إذف ملُلمػػولوف  .[ٙ:]ا سػػ اؼ ((فَػَعَيْمػػوََلمل  ال ػػِ امَل أُْرمِلػػَ  إِلَػػْلِهْى َولََيْمػػوََلمل  اْلُمْ مَلػػِعنَ )) :تعػػملىل
  .ؽلامل إس مل رى ممل ادلمؤوللة مبم  ر أ ا املدال و  ،أاضملً سمل أسمملذلى  مملئ  اليملس

ايػملف بػمل  بمل قولواا بمي أ سمل   ملم  الز رة ]ن وً سمل «الو ملر»يف أاضملً اجملعمي  روى و  -ٖ
                                                 

 . )ادل جى(ٔا ال رقى  ،ٕٕٙلب فض  الي   ومملء ال  ات، ص  -ٚ/ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)
 . )ادل جى(ٕا ال رقى  ،ٕٕٚ-ٕٕٙادلال ر المملبق، ص  (ٕ)
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 :لػػو سعلػػا المػػوـ تقػػاؿ سعلػػا المػػوـ مػػن أىػػل السوتػػة علػػى أي جعفػػر درػػل رجػػلٌ » :قػػملؿ [ملػػ ا 
 ؟تفي نل شهر :قاؿ .ال :قاؿ ؟تفي نل رتعة :قاؿ .ال :قاؿ ؟ةأتغتسل من تراتسم يف نل يـو مرَّ 

إنػػ  وػػرـو مػػن  :سعلػػا المػػوـ تقػػاؿ لػػو أبػػو جعفػػر :قػػاؿ .ال :قػػاؿ ؟تفػػي نػػل سػػنة :قػػاؿ .ال :قػػاؿ
 .(ٔ)«اطتمل

 سعلػا المػوـ سػمل سعػيٍّ  بمػي أ[ ]ن ًو سمل  ملمػ  الػز رة  ل   «الو ملر»اجملعمي  يف روى و  -ٗ
الػػدنيا واررػػرة وأربعػػة أهنػػار يف الػػدنيا مػػن اصتنػػة الفػػرات والنيػػل وسػػيةاف اظتػػام سػػيد شػػراب » :قػملؿ

إذف   فضػ   :قعػت .(ٕ)!!«وجيةاف اللػن ،وسيةاف اطتمر والنيل العسل ،الفرات اظتام :وجيةاف
امػب  - هللاقػ  أسنملرػمل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص «دمحم» ر  اجلّية سعليمل  ف تع  ا هنملر ا ربعػة الػا ذ ػ ت يف ملػورة 

 ! ر  ال نلمل أاضملً  -ر أ ال وااة 
نيػػل  :هنػػراف مؤمنػػاف..» :أنػػا قػػملؿ سعلػػا المػػوـ روى يف رػػ ا الوػػملب سػػمل اإلمػػملـ الالػػملدؽو  -٘

لعػ   ب لػة ا هنػملر  :قعػت (.«ٗ) !!سعلا الموـ وإف هنر الفرات من شيعة عليٍّ  .....(ٖ)مكر والفرات
  !!أو  أل ممعمة ،علعملً ممل أر  المي ة

أايـ  هللاا إىل أربل بقاع ضػجَّ » :[«ف اة الَ  ِيّ »  روى أاضملً يف الوملب ذاتا ]ن وً سمل  يملب 
فعلػػت شػػع ي دلػػملذا مل تضػػّ  ماػػة  .(٘)«الغػػري ونػػربال وطػػوسو  ،هللاالبيػػا اظتعمػػور ترتعػػو  :الطوتػػاف
فعمػملذا    - مػمل رفػَ  الولػت ادلعمػور -و ػ بوء وطػوس  (الي ػ )الَ  ّي  هللاو  ل  إذا رف   ؟؟وادل اية

 ؟!طوس موجودة سع  ا رضو    بوءو  تزاؿ الي  
إسػػقاط عػػذاب القػػرب وتػػرؾ ػتاسػػبة منسػػر  ة النجػػفمػػن رػػواص تربػػواد سػػ  اجملعمػػي  أف " -ٙ

والػ لل  احملاػى الػ ي ملػملقا اجملعمػي  سعػ  رػ ا ا مػ  رػو ا اػوـ الػا ر رػمل  !!"ونسمل للمدتوف ىنػاؾ
ف ػػػ  روى  !!ومػػػمل رػػػ ا ايوػػػن  أف أاػػ  ا دلػػػة الػػػا امػػػيي  إللهػػمل اجملعمػػػي  ادليملمػػػملت وا اػػػوـ !!بعضػػهى

ممػػعى بػػمل »وذ ػػ  بعضػػهى أف معهػػى جيػػملزة فودخعورػػمل وجععورػػمل سعػػ  الالػػ ة الػػا جتػػملأ » :اجملعمػػي  أنػػا

                                                 
 . )ادل جى(ٗ، ا ال رقى ٕٕٙادلال ر المملبق، ص  (ٔ)
 . )ادل جى(٘، ا ال رقى ٕٕٚ-ٕٕٙادلال ر المملبق، ص  (ٕ)
 . )ادل جى(ٕٓ، ا ال رقى ٖٕٓادلال ر المملبق، ص  (ٖ)

 . )ادل جى(ٛٔ، ا ال رقى ٖٕٓادلال ر المملبق، ص  (ٗ)

 . )ادل جى(ٕٕ، ا ال رقى ٖٖٔادلال ر المملبق، ص  (٘)
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  رػ  مػمل توالػ أ اػا نوالػ :ا ػوؿ آلخػ    إف أا رى نعمل ف أى يف ميملمػا قػملئوً  .سعلا الموـ «س ل 
]اعػ   ى ال جػملفة فمػمل او ػ  ليػمل معػا ط اػققوػ  أف ايعػ    وايو ي أف أنخ أ ميػا س ػوً  ؟ليمل معا امملب

فملنيوػػػا [ !!ايو ػػي أف ضلململػػوا بمػػ سة قوػػػ  أف االػػ  إىل اػػ ِّ الي ػػػ   نيػػمل لػػمل نمػػػينل  زلململػػويا سي ئػػ 
]أي يف   ا فوخػػػػ وأ ومضػػػػوا بػػػػا يف احلػػػػملؿ إىل ادلشػػػػه  الشػػػػ خػػػػ وأ س ػػػػوً  :وااػػػػ  ذلػػػػى ادليػػػػملـ ف ػػػػملؿ

تعػػملىل أرملػػ  مػػومورامل سػػ ؽلي الا ملاػػة  هللااوػػ و أف  - هللالعلػػملذ لو  -وايو ػػي أف ن ػػوؿ  (ٔ)!!«الي ػػ [
نعػػػى ممػػػ  رػػػ ا اإللػػػا ميململػػػب لايػػػملب ممػػػ   !مس ػػػوا لػػػوعض العوػػػملد أف ا ػػػ  وا مػػػمل احملململػػػوة سعػػػ  أسمػػػملذلى

ػْ  لَػُا )) :ورػو ا ػوؿ ،أممل رب  ال   ف الا م فهو  ػأل ذلػ  !!!«الو ملر» َمػمْل اَػْعَمػْ  مُلػوءاً غُلْػَز بِػِا َو  غلَِ
  .[ٖٕٔ:]اليمملء ((َولِّلملً َو  َناِلألاً  هللاِممْل ُدوِف 

يف نظملـ اإللا احل ل ي للمل لععوملد ممل ا م  شػيء و  ؽلاػمل  اػ  أف ا ػّ  مػمل ااوميػا  :وأقوؿ
بػ  شػ عهى  ،ولامل م  ا مل  الش ا  فإف ق ّاء م اعي العزاء ل ايمل   شػ   ذلػى لل ػ  ف الاػ م .وجزائا

 !!اجملعمي   هنمل أ م  ن عملً ل  مل ليهىل اوـ وادليملمملت الا اي عهمل 
املػػػييملداً إىل -وأراد اجملعمػػػي  يف الوػػػملب المػػػملر مػػػمل رػػػ ا ال مػػػى ذاتػػػا أف اُموػػػت امػػػب  يّػػػا  -ٚ

ال ي  ػملف رلهػو ً اػا قػ نن - (ع)أف ماملف دفمل أمأل ادلؤمين  -مملت وروا ت ال وةا اوـ والا ا
و  س ػػب مػػمل إجػػ ارأ سعػػ  رػػ ا ا مػػ   نػػا لػػو مل اُععَػػى مو ػػ  مػػ فمل اإلمػػملـ  !يف الي ػػ  -بعػػ  وفملتػػا

ات لُعنِّعَػػػت  ػػػ   تعػػػ  ادلوقوفػػػملت واليػػػ ورات ودلػػػمل ب ػػػي ملػػػوب ليعػػػ  الوػػػوالت ادل ّروػػػة وال وػػػملب وادليػػػملر 
  !ولام  ملوؽ الامألامل !!ال رولة واجلوار  وال الور الامألة

ذروػػػُت إىل الي ػػػ  ورأاػػػُت ادليػػػملرات  :«اطتالكػػػي» هللاا ػػػوؿ أاػػػ  الععمػػػملء ادلعملجػػػ امل ورػػػو  اػػػة 
   :وال وملب ال رولة وا بػواب وا بيلػة ادلالػيوسة مػمل الػ رب وال ضػة واجلػوار  الممليػة وقعػُت يف ن مػي

وبليػمل أان  ، ق ت اب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللال    يَت يف الملت  تيملـ سع  ال اب اا خملطو  رملوؿ  !أمأل ادلؤمين
 ملرؽ  فاملري إذا ب ائ ة تع  مل تعّى ادلاػملف ف ػوًة وتوػن  أف ريػملؾ جممػملانً ميعّ يػملً قػ  ُأيت بػا مػمل ماػملف 

 وا ئّمػػة ا طهػػملر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاهنػػ  رملػػوؿ مػػ  أف ممػػ  رػػ ا العمػػ  ب سػػة وقػػ   ،بعلػػ  لُلنػػملؼ بػػا اػػوؿ ال ػػا
ولاػمل  ، مػمل   ػلوّػ  شػ ع اإلملػوـ محػ  اجليػملزة مػمل م ايػة إىل أخػ ى  ،سمل النواؼ ب ا سعلهى الموـ

وذل  لاي تُوملع ال وور يف م ف )ال ملئمن سع  أمور ال امل   ا وموف بيوسلة اليملس اوؿ ر أ ادلمملئ  

                                                 
 . )ادل جى(ٖٖٕادلال ر المملبق، ص  (ٔ)
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دلػملذا تَػَ ُسوهنى اعّوِعػوف جػو  احلػـ   :ف عػُت لعرػّ اـ !( ملػعملر لرظػة جػ اً  ...وقػى ومم  الي   ومشه  
أ  تععػػى أهنػػى االػػيعوف مػػمل  !أاهػػمل الشػػل  :ف ػػمللوا ؟ألػػلمل ذلػػ أ ادل ايػػة م  ػػٌز جػػ يٌّ  ،مبمػػ  رػػ أ الػػ وائح

ملػػعوهنمل إىل نػػوااي خشػػب تعػػ  اليوابلػػت ادليعّ يػػة ذاهتػػمل وادلعل ػػة لجلػػ اعلى ملػػ  ملرات ؽلعؤوهنػػمل مػػمل اليمػػ  وا  
  !!الوود
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 ابب تضل زايرة قرب أممل اظتؤمنني عليٍّ عليو السالـالرواايت يف 
رلقػػاً أنإػػر مػػن اظتال سػػة  هللامػػا رلػػق »أنػػا  ......روى اجملعمػػي  والشػػل  ادل لػػُ  وابػػمل قولواػػا و

تػإذا ىػم طػاتوا بػو ندلػوا  ،وإنو ليندؿ نل يـو سبعوف ألف مل  تيأتوف البيا اظتعمور تيطوتوف بػو
مث أتوا قرب أمػمل  ،تسلَّموا عليو (َعَليو َوآِلوِ  هللاَحلَّى ) تإذا طاتوا ّبا أتوا قرب النيبِّ  ،تطاتوا ابلسعبة

 ،مث عرجػػوا ،مث أتػػوا قػػرب اضتسػػني عليػػو السػػالـ تسػػلَّموا عليػػو ،اظتػػؤمنني عليػػو السػػالـ تسػػلَّموا عليػػو
 .(ٔ)!!«.ويندؿ مإلهم أبداً إىل يـو القيامة

يف رأي  ملتب ر أ المنور ل ػ  أراد وا ػ  رػ ا احلػ ال أف ػلػ ِّض اليػملس سعػ  الػ رملب   :قعتُ 
 !   اـو   فملً   فملً لز رة تع  ال وور
متسرب نتب  زار أممل اظتؤمنني عارتاً ِبقو غمل متجرب والمن » :و روى أاضملً يف الوملب ذاتا أنا

ر ا يف ان أف اإلمملـ ذاتا املُيشه  م ة واا ة فاملف لا أج  شػهل   !!«لو أجر ما ة ألف شهيد هللا
يَػْوـَ ُأُحٍد َحْيػُِّ اْسُتْشػِهَد َمػِن اْسُتْشػِهَد ِمػَن اظتُْسػِلِمنَي وِحيػَدْت » :سعلا المػوـ وق  قملؿ سعيٌّ  .واا 

ػػَهاَدُة َتَشػػقَّ َذلِػػَ  َعلَػػيَّ تقػػاؿ يل النػػيبُّ  ػػَهاَدَة ِمػػْن َورَا ِػػ »:ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َعػػينِّ الشَّ  وقػػملؿ .(ٕ)(«أَْبِشػػْر تَػػِإفَّ الشَّ
فعو قوعيػمل بيعػ  ال وااػة  جػوح عػواب الزائػ  أ مػ   ،(ٖ)«َمَناِزَؿ الشَُّهَدامِ  هللاَنْسَأُؿ » :أاضملً  سعلا الموـ

تعػملىل جعػ  لعشػهل  م ملمػملً رفلعػػملً  هللايعػ  ال وااػة خّ ضػت مػمل م ػػملـ الشػهل  مػ  أف ف ،مػمل عػواب ادلػزور
 َسعَػْلِهْى ِمػملَ  هللاَفُوْولَِ َ  َمػَ  ال ػِ امَل أَنْػَعػَى )) :ج اً وجععا إىل جملنب ا نولملء والال ا ن  ممل قملؿ ملو ملنا

ػػَهَ اِء َوالال ػػملحِلِنَ  ػػ ِّاِ َن َوالش  الػػملً مل ا ػػ   سعلػػا المػػوـ ودلػػمل  ػػملف اإلمػػملـ سعػػيّ  .[ٜٙ:]اليمػػملء ((الي ِولِّػػَن َوالالِّ
عػػواب شػػهل  وااػػ  ولػػو قػػػملؿ أاػػ رى ممػػ  ذلػػ   ملػػُيهزأ بػػا وقلػػ  لػػا دلػػػملذا  وأاػػ  أف عػػواب ز رتػػا رػػ

ولاػػمّل وّ ػػملسي احلػػ ال يف ال ػػ وف اليملللػػة لّ  ػػوا مػػمل شػػمل وا مػػمل  ،تضػػل  سعػػ  اإلملػػوـ شػػل ملً مػػمل سيػػ ؾ
 !ال وا ت

يف    خنػوة ؼلنورػمل عػواب ا ػة  (ع)جملء يف روااة مو وسة أخ ى أف لزائ  أمأل ادلؤمين  وق 
وبيملء سع  رػ أ ال وااػة ادلا وبػة ااػوف عػواب الزائػ  أ مػ  مػمل عػواب م ػة ألػ  اػ  رػ ا  .وسم ة م وولة

                                                 
 . )ادل جى(ٔ، ح ٕٚ٘سعلا والالوة سي أ، ص  هللافض  ز رتا جعوات  -ٖ/ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)

 .ٙ٘ٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٕ)

 .ٖٕهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٖ)
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  !يف ان أف اإلمملـ ذاتا رمبمل مل ػل  أ م  ممل سش  ا ملت
قوعيػػػمل هبػػػ أ الػػػ وا ت مل اوػػػق ريػػػملؾ أي لػػػزـو لي ّمػػػ  مشػػػملّؽ اجلهػػػملد أو الػػػ رملب إىل احلػػػ  إذ  إذا

اعػ  أنػا يف الواقػ  االػوح ال ػا  !!قوػور ا ئمػة مػ ة وااػ ة اا ي ب ً  ممل ذل  أف ا ـو اإلنمملف بز رة
 ف  ،يػػاورػ ا رػػو رػػ ؼ الشػلنملف وا ملػػيعمملر بعل !أ مػػ  أعللػػة مػمل الاعوػػة -امػب تعػػ  الػ وا ت -

 .أممل ال وور فموجوة لي  ّقهى وتشي يهى ،الاعوة زلّ  وا ة ادلمعمن
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 (ختتصُّ بوقٍا من األوقات ال  ال)اظتطلقة أممل اظتؤمنني  زايرات ابب
 الميػػػملء واليم لػػػ  مػػػمل قعيػػػمل ل ػػػ  معػػػؤوا يف أبػػػواب الػػػز رة م ػػػملت الالػػػ  ملت مػػػمل ادلػػػ ح واإلطػػػ اء و   

 و داب الز رات الا  يملج إىل أانس سملطعن سمل العم   ي ا ػ  وا  ػ  تعػ  الػز رات يف العلػ  واليهػملر
  .بشيء  خ فو ايما يوا ممل ال لملـ 

رػػ ا مػػ  أف  ،«يف أرضػػو هللااي أمػػني » : بعػػض تعػػ  الػػز رات خنػػملب  مػػأل ادلػػؤمينورد يف وقػػ 
فػو نػ ري  (ٕٔ:الياػوا ) ((ُمطَػاٍع مثَّ َأِمػنيٍ )) :أمن والػا وقػملؿ سعلا الموـ «جاا »تعملىل اسيا  هللا

 ءرػػ   ػػملف أمليػػا سعػػ  ا ػػو دايػػا وسػػ ـ إسنملئػػا  اػػ  أـ سعػػ  شػػي ،هللا ي شػػيء  ػػملف اإلمػػملـ أمػػن 
سعػػػ   هللاا ػػػة  «سعػػػلهى المػػػوـ»أي أف ا ئمػػػة  «وحجتػػػو علػػػى عبػػػاده» :  جػػػملء يف الػػػز رة ؟ خػػػ 
اآلاػػة  :ملػػورة اليمػػملء)ولاػػمل  مػػمل بّليػػمل ملػػملب ملً فػػإف ال ػػ  ف الاػػ م اي ػػي وجػػود ا ػػة بعػػ  ال ملػػ   ،سوػػملدأ
ا ػة سعػ  أرػ  زمػملهنى أـ سعػ  مػمل جػملء بعػ رى  سعػلهى المػوـ وريمل ن ا  أف نععى ر  ا ئمة (.٘ٙٔ

 ف  ،هنػػى ا ػػة سعػػ  مػػمل بعػػ رى فػػإف رػػ ا ملػػلرعق مشػػمل   لػػمل ُ ػػ   إإف قلػػ   ؟مب ػػملت المػػين ومل اػػ رى
ة أف لع ّ ػفهػ  ؽلاػمل  ،ا خوملر واآلاثر ادليمػوبة إلػلهى معل ػة لدلييملقضػملت الوملطعػة خوفػملً لع ػ  ف الاػ م

  ؟تيضممل تيملقضملت
فهػ  ؽلاػمل  «أنا أوؿ مظلـو» :سعلا الموـ جملء يف تع  الز رة ادلنع ة  مأل ادلؤمين و  ل 

ولػو ف  ػيمل أف رػ أ اجلمعػة جػ ل ة  (؟ع)اليال اق  نا مل اظعى أا  سع  اإلطوؽ قو  أمأل ادلؤمين 
فعػػمل ايػػي  سيهػػمل ملػػوى  ؟فمػػمل اذلػػ ؼ مػػمل قوذلػػمل و يملبيهػػمل ملػػوى إغلػػملد الي  قػػة وإاثرة ال ييػػة والنعػػمل والععػػمل

 !«جَتُػ  عارتػاً ِبقػ  مستبكػراً بشػأن  معػادايً ألعػدا  » :و  ل  جملء يف تع  الػز رة .(ٔ)ذل 
 سعلػػا المػػوـ لععػػّي ملػػوى الػػ امل  ػػألوا أجػػوؿ داػػمل سعػػيّ  اوجػػ  سػػ وٌّ  رػػ ا يف اػػن أنػػا يف زمييػػمل رػػ ا  

فو ػملفوا سعلهػمل أجػو ً وف وسػملً أخػ ى لملػى  ،ورملولا واللػـو اآلخػ  ف ػط هللوف وسا والا  ملنت اإلؽلملف ل
 ػػملف اعيػػا ن مػػا أبعػػملً لعػػ امل ومل ااػػمل اعيػػا ذاتػػا أو اإلؽلػػملف بػػا و و دأ  سعلػػا المػػوـ فععػػيٌّ  .ادلػػ رب
اواػو دلػملذا    !أممل أول ػ  الزائػ وف فػإهنى اسيػاوا اإلؽلػملف بػا مػمل أجػوؿ الػ امل ،ال املممل أجوؿ أجًو 

بػ  ت ػ  سيػ رى موقػ  ال  ػمل إْذ تع ػوهى أل مل هػمل ادليم  ػة ق ّاء تع  الز رات    ر أ ا ورملـ واخل افملت 

                                                 
ت لػػػ  ملػػػوى المػػػوطن الالػػػ وان اخلومػػػملء وادل ػػػ ّقن الػػػ امل امػػػي ل وف ميهػػػمل خلعػػػق اخلالػػػومة وا ا ػػػملد بػػػن إف تعػػػ  اجلمػػػ     (ٔ)

 ادلمعمن.
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 ؟ملةادلمّ عة وادل  ّ وسوملراهتمل 
رػ   :وريػمل نمػوؿ .«مقامػاً معلومػاً  هللاعنػد   تاشفل يل إىل ربػ  اي مػوالي تػإف لػ» :ا وؿ  

احل ل ػػػػة الػػػا ق ررػػػػمل ال ػػػ  ف الاػػػػ م رػػػي أف شػػػػ ملسة اليػػػ  واإلمػػػػملـ  ؟الشػػػ ملسة بلػػػػ  الزائػػػ  أـ بلػػػػ  اإلمػػػملـ
إْذ  ،تعملىل وا أ ال ي اععى ادلمي ق  لعش ملسة ممل سوملدأ ملهللف ،ابي اءً  هللالشر  معن   يملج إىل إذف 
ا ئمػػة  كنولػػملء و ولػػلمل ل ،بمػػ ائ رهى و ػػمملئ رى ومػػمل خت ػػي جػػ وررى رػػو واػػ أ الوالػػأل بعوػػملدأ الععػػلى

َممْل َذا ال ػِ ي َاْشػَ ُ  ِسْيػَ ُأ ِإ   إبِِْذنِػِا اَػْععَػُى )) :تعملىلو  ملو ملناا وؿ ممل ريمل  ،ومل ائ رى ه ل ة العوملد سعىٌ 
لًعػػمل هللقُػػْ  )) :وا ػػوؿ ،[ٕ٘٘:]الو ػػ ة ((َمػػمل بَػػػْنَ أَاْػػِ اِهْى َوَمػػمل َخْعَ ُهػػىْ  ػػَ ملَسُة عَِ فػػإذا  ملنػػت  .[ٗٗ:]الزمػػ  ((الش 

وطعب  هللاب    ب   ممل العم  مب  ملة  ،وا أ فو فملئ ة ممل طعوهمل ممل اليّ  أو اإلمملـ هللاالش ملسة بل  
 .طملئ   يا وأ ملع وقيا مل ى طم  مبمل  ملوؿ ممل   ؽلع  و ولليملر فإف الزائ   ،ال   اف ميا وا أ
دمحم وعلػػّي  ِبػػقِّ » :اآلخػػ  يف تعػػ  الػػز رة ذلػػ  الػػ سملء الػػوارد يف  خ رػمل والػػ ي ا ػػوؿ واإلشػاملؿ

ورػػ   ؟! لء الزائػػ  سعػػلهى المػػوـ أرػػ  الولػػتفالػػ  ااػػوف أئمػػة  «وتاطمػػة واضتسػػن واضتسػػني آاب ػػي
رػػػ   ػػػملف قالػػػ أ  ؟ضلػػػمل   نػػػ ري مػػػمل الػػػ ي و ػػػ  تعػػػ  الػػػز رات ؟ؽلاػػػمل أف اُ ػػػملؿ حلضػػػ ة الزرػػػ اء أب

  ؟ال  ور بخ اع الشلعة وإلوململهى عو 
مػا قػاؿ ىػذا » :ا وؿ فلهمل سعلا الموـ بع  تع  الز رة و عوا روااة ميموبة إىل اإلمملـ الوملق   

السػػالـ وال دعػػا بػػو أحػػد مػػن شػػيعتنا عنػػد قػػرب أمػػمل اظتػػؤمنني أو عنػػد قػػرب أحػػد مػػن األ مػػة علػػيهم 
 سػلمونػاف ػتفوةػاً نػذل  حػَّت ي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ر وطبل عليو خباُت دمحمالسالـ إال رتل دعاؤه يف درج من نو 

  .(ٔ)«.تعاىل هللاشام  فإإىل قا م آؿ دمحم عليهم السالـ تيلقى حاحبو ابلبشرى والتةية والسرامة 
أدري رػػ  أرادوا المػػر اة مبمػػ  رػػ أ ال وااػػة  نػػا مػػمل ال ملئػػ ة مػػمل رفػػ  دسملئػػا يف درج مػػمل نػػور  و 

  إنػا مل ااػمل ريػملؾ قػملئى يف  ؟وتمػعلما إىل قػملئى  ؿ دمحم لل  ظػا لعػ اسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وخيما خبػملل ملػل ان دمحم
رػػ أ الػػ وا ت مل  قإف سليعػػ !!زمػػمل اإلمػػملـ الوػػملق  اػػا ا ػػوؿ إف دسػػملء الزائػػ  ملػػأُلف  وامػػّعى إللػػا لل  ظػػا

 !اامل ا ري ممل ا وؿ
ب إليػ  بػدايرة قػرب م عبػدؾ وزا ػرؾ يتقػرّ اللهػ» :ؽلمّل الزائػ  سعػ  ربػا فل ػوؿ ٗٔالز رة رقى  ويف

                                                 
 . )ادل جى(ٕٛٙ/ص ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)
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أ  اػ ري  ؟«عبػدؾ وزا ػرؾ»مػمل معػئ قولػا ف ،(ٔ)««ظتن أاته وزارهعلى نل مأيت حق و  ،أري رسول 
  !؟  ؽلامل ز رتا هللاأف 

« حػػػػاحب اظتيسػػػػم»ل ػػػػب  (ع)مو ػػػػ   خػػػػ  مػػػػمل رػػػػ ا الػػػػ سملء أُطعػػػػق سعػػػػ  أمػػػػأل ادلػػػػؤمين  ويف
وادل الود ميػا أف اإلمػملـ َاِمػُى أي ااػوي وجػوأ ادلػؤمين والاػملف امل لاػي اضػ  سعػ  جولػيهى سومػة  ف 

دلوئايػا  وأ هللرػ  ا اػ  أف اعػّ ؼ اليػملس  ؟ور ا سمػ  ل ػو إذ مػمل الػ اسي إللػا .مؤممل وفوانً  ملف فوانً 
أـ ا ا  أف اعّ ؼ اليملس لعيملس مػ  أف رػ ا   ا لػ  يف شػيء و  نيل ػة  ؟ورى يف  ئ سمل تع  العومة

 من والا ػػػػملر لػػػػا  مػػػػمل أنػػػػا   ا لػػػػ  اػػػػـو ال لملمػػػػة  ف ادلػػػػؤمين يف ذلػػػػ  اللػػػػـو ملػػػػيولض وجػػػػورهى واجملػػػػ
 .ملُل ش وف ملود الوجوأ و  املجة لعومملت إ ملفلة

  !«هللاوإن  وجو  هللاإن  ابب » :  ل  يف تع  الز رة شهملدة الزائ  لإلمملـ  ون  أ
تَاْسػػػتَػْفِتُةوُه واْسػػػتَػْنِجُةوُه واْطلُبُػػػوا ِإلَْيػػػِو » :فإنػػػا ا ػػػوؿ سعلػػػا المػػػوـ أمػػػمل اضػػػ ة أمػػػأل ادلػػػؤمين

لَِبُسػلِّ َمَسػاٍف ويف ُنػلِّ ِحػنٍي  نَّػوُ وإِ  وال ُأْغِلػَق َعػْنُسْم ُدونَػُو اَببٌ واْسَتْمِنُةوُه َتَما َقطََعُسػْم َعْنػُو ِحَجػاٌب 
  .(ٕ)«وَأَواٍف وَمَل ُنلِّ ِإْنٍ  وَجافٍّ 

ػػػَماَواِت واألْرِض قَػػػْد َأِذَف لَػػػَ  يف الػػػدَُّعاِم واْعلَػػػْم َأفَّ الَّػػػ» :وا ػػوؿ أاضػػػملً  ِذي بِيَػػػِدِه َرػػػَداِ ُن السَّ
نَػػُو َمػػْن و  وَتْسػػتَػْرزِتَُو لِيَػْرزَتَػػ َ  ْعِطيَػػ َ وَتَسفَّػػَل لَػػَ  اِبإلَجابَػػِة وَأَمػػَرَؾ َأْف َتْسػػأََلُو لِيػُ  نَػػَ  وبَػيػْ ََلْ كَتَْعػػْل بَػيػْ

  .(ٖ)«..َمْن َيْشَفُل َلَ  ِإلَْيوِ لَتُْجُبَ  َعْنُو وََلْ يُػْلِجََْ  ِإىَل 
ولليػملر  ،(ٗ)«واببػ  مفتػوٌح للػراغبني» :ا ػوؿ  ػ ل  ميملجلػملً رب ػا سعلػا المػوـ واإلمملـ المػ ملد

بػ  رػو أقػ ب  ،تعملىل شػونا لػلمل  مللمػوطن الػ امل ذلػى ُا  ػملب وأبػواب اُػ خ  مػمل خوذلػمل إلػلهى ملهللف
اِع ِإَذا )) :إىل سوملدأ ممل او  الورا  ]ورػو ال ملئػ  َوِإَذا مَلػوََلَ  ِسوَػملِدي َسػ ِّ فَػِإّرِ َق ِاػٌب ُأِجلػُب َدْسػَوَة الػ  

 .[[ٙٛٔ:]الو  ة ((َدَسملِف فَػْعَلْمَيِ لُووا ِر َوْللُػْؤِمُيوا ِق َلَعع ُهْى اَػْ ُشُ وفَ 
لع ملئػػ  يف الواقػػ  ]لع ػػ  ف الاػػ م[  مػػمل رػػي سلملل ػػة  أف منمللػػب تعػػ  الػػز رة سلملل ػػة ايوػػن   فهاػػ ا

                                                 
 . )ادل جى(ٕٔٚ/صٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)

 .ٜ٘ٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
 .ٖٔهن  الوو ة، ال ململلة  (ٖ)

 الم ملداة، دسمل أ اـو ال ن .الال ل ة  (ٗ)
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  .سعلهى الموـ اذل اة ممل  ؿ الي ّ  ةا ئمّ 
 هللوَ )) : مػػػمل جػػػملء يف قولػػػا تعػػػملىل -« هللاوجػػػو »فػػػو االػػػّح  ف « هللاوجػػػو وأنَّػػػَ  » قولػػػا وأمػػػمل

ُروي سػمل  وقػ  ،ا ّؿ  ممل قػمللوا سعػ  سيملايػا - [٘ٔٔ:]الو  ة ((هللااْلَمْش ُِؽ َواْلَمْ ِ ُب َفوَاْػَيَممل تُػَول وا فَػَمى  َوْجُا 
للوجػػا  ف  ػػ   هللاوجػػا جمػػمملر وإظلػػمل مُسلػػت سيملاػػة  هللذاتػػا ولػػلمل  «هللاوجػػا »أف  (ع)أمػأل ادلػػؤمين 

 ،ذلػ ا المػوب هللا هػقِّ « الوجػا»ممل توّجا إىل شػيء واسيػئ بػا فإظلػمل ا عػ  ذلػ  بوجهػا فُوطع ػت  عمػة 
وإذا ُرواػػت روااػة سػػمل ال ػوة ختػػملل   ،تػاذا هللا اُ فوْجػػ .شػػيء ب اتػا ورػو زلػػلط باػ ِّ  ذايتٌّ  هللاولاػمل سعػػى 

  .ر أ احل ل ة فل ب س ـ قووذلمل
سعلػػا  سعل ػػملً مػػ  أف اإلمػػملـ  ،«أنػػا الكػػراط اظتسػػتقيم» :رػػ أ الػػز رة أاضػػملً قػػوؿ الزائػػ  لإلمػػملـ ويف
مخمػػن ر عػػة يف  ي سعػػ  ا قػػ ّ لعالػػ اط ادلمػػي لى ولػػلمل سػػن الالػػ اط  ف اإلمػػملـ االػػعِّ  ملػػملل ٌ  المػػوـ

فإذا  ملف اإلمملـ ذاتا الال اط ادلمي لى دلمل  ،[ٙ:]ال مل ػة ((اْرِ اَن الالِّ َاَط اْلُمْمَيِ لىَ )) :اللـو وا  أ يف جوتا
ذاتػا  ػملف رػملد ً لعيػملس إىل الالػ اط  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاواػا رملػوؿ  .أف اه اػا إىل ن مػا هللاجملز أف انعب ممل 

ال ِ ي َلُا َممل يف الم َمَواِت َوَممل  هللاِج َاِط * َوِإن َ  لَيَػْهِ ي ِإىَل ِج َاٍط ُمْمَيِ لٍى )) :قملؿ تعملىلادلمي لى  ممل 
لعيملس إىل الال اط  م ش ٌ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذاتا فرملل اليولن .[ٖ٘-ٕ٘:]الشورى ((َتاِلأُل ا ُُمورُ  هللايف اَ ْرِض َأ  ِإىَل 

  !(ٔ)ادلمي لى   أنا رو ذاتا الال اط ادلمي لى
رػ ا يف اػن  «اي عمػود الػدين هللاالسػالـ عليػ  اي حػفوة » :مو    خ  ممل الز رة ن ػ أ ويف

                                                 
 هللاتعملىل أملوًة لعمؤمين وجملاب اخلعق العظلى واتِّوملُسُا  المول  ليلػ  زلوػة  هللابي   يملب   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هللايف الواق  دلمل  ملف رملوؿ  (ٔ)

تعػملىل يف س اػ  مػمل  هللا، ودلػمل أمػ ان (ٖٔ: ) ؿ سمػ اف (( ..َواَػْ ِ ػْ  َلُاػْى ُذنُػوَبُاْى  هللافَػملت ِوُعوِر ػُلْوِػْوُاُى  هللا))ُقْ  ِإف ُ يُيْى  ُِو وَف 
 هللا))َوَأِطلُعػػػواْ  (ٗٙ: (( )اليمػػػملء هللا))َوَمػػػمل أَْرمَلػػػْعَيمل ِمػػػمل ر مُلػػػوٍؿ ِإ   لُِلنَػػػملَع إبِِْذِف   ت  يملبػػػا إبطملسيػػػا طملسػػػة منع ػػػة دوف قلػػػ  

تعػملىل مػمل داػمل يف أقوالػا وأفعمللػا  هللامعالػـو يف  ػ  مػمل اوعِّ ػا سػمل   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، فهو (ٕٖٔ: وَف(( ) ؿ سم افَوال  مُلوَؿ َلَعع ُاْى تُػْ محَُ 
مللغ وأف اُْنَعَق سعلا ذل  الع ب، وللمل يف ر ا أي إط اء مو« الال اَط ادلمي لى»  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وت  ا اتا، ولليملر فلالح   ملمملً اسيوملرأ  

بػػػا، بػػػ  رػػػ ا أدى ا  ػػػا، ف ػػػ   ػػػملف سعلػػػا و لػػػا أفضػػػ  الالػػػوة والمػػػوـ قػػػ  انً ؽلشػػػي سعػػػ  ا رض،  مػػػمل وجػػػ ا بػػػ ل  بعػػػض 
ى رػؤ ء أرػ  بلػا فوذرػب العهػمػ اراً  هللاأج ملبا. وسعيٌّ سعلا الموـ هاى  ونا ممل أجػ ملب الامػملء الػ امل دسػمل ذلػى رملػوؿ 

  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هللاممي ملب لوجود ادل يضي واني ملء ادلملن  وق  قملؿ رملوؿ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ملءأ سيهى ال جز وطه رى تنهألاً، و  ش  أف دس
جػع   إمػملـ سػ ة اليػّ   -سعلا الموـ  -،  ممل أف سعلملً «َسِعي  َمَ  الُ ْ  ِف والُ ْ  ُف َمَ  َسِعيٍّ َلمْل اَػْ َ ِقمل»هق سعيٍّ سعلا الموـ: 

الا خّع همل فليػمل وأمػ ان لليممػ  هبػمل مػ  ال ػ  ف الاػ م ف ػملؿ: ))َ  أَاػ َهػمل الي ػملُس ِإّرِ قَػْ  تَػ َْ ػُت فِػلُاْى َمػمل ِإْف سعلا و لا وملعى  هللا
اذلػملدامل ادلهػ ان الػ امل  ممل اخلع ملء ال اشػ امل  -إبعملع ادلمعمن -َوِسيػَْ يت أَْرَ  بَػْلِا((  ممل أنا  هللاَأَخْ ُلْ ِبِا َلمْل َتِضع وا ِ َيملَب 

أُِمػْ اَن لتوػملع ملػػييهى والعػّض سعلهػػمل لليواجػ  ، فمػػمل رػ أ الزاواػػة أاضػملً االػػّح تع لوػا للالػػ اط ادلمػي لى ولػػلمل يف رػ ا أي  عػػّو.  
 )ادل جى(
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رػػو الالػػوة وإذا   - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاطو ػػملً ليععلمػػملت رملػػوؿ  -وسمػػود الػػ امل  ،ل نولػػملء أف ا جػػن ملء خػػملصٌّ 
  ! ملف سمود ال امل رو اإلمملـ لزاؿ ذل  العمود بوفملة اإلمملـ

 هللا  واتػداً لعظػيم حالػ  ومندلتػ  عنػد أتيتُ » :مو    خ  ممل الز رة ا وؿ الزائ  لإلمملـ ويف
ها تُ قْ ذاً ب  من  ر استةقَ متعوِّ  ،بدايرت  طالباً رالص نفسي من النار هللاابً إىل متقرِّ  ،وعند رسولو
 !!«على نفسي مبا جنياُ 

ى بمػوء سمعػا ؽلايػا للع ػوء إىل سلعػوؽ  خػ  أف اي ػو انر جهػيّ  إذا  ملف    ممل املي قّ  :وأقوؿ
رػ ا  .فعمل او   ريملؾ إذف أي معئ خلعق اليملر واجل ػلى و  أي م هػـو لعع ػملب اإلذلػي ،هللاممل س ملب 

 الاػ م رملػولا م ب  أ ،هللاتعملىل أم ان يف موا   س ا ة ممل  يملبا الا م أف نع و إىل  هللاإ ملفة إىل أف 
ألػلمل  ؟يف أي مو   ممل ال   ف أو المػية أُمػ ان  ف نع ػو إىل سلعػوؽ .هللااع و إ  إىل    ذاتا أف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

  :وا وؿ يف دسملء  خ  (ٔ)«ملجأ وال منجا منو إال إليو سبةاف الذي ال» :رو ال ملئ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملوؿ 
منجػا  اي مػن ال ،ىػو الاي مػن ال يُرجػى إ ،اي مػن ال ُيسػَتعاف إال بػو ،مفػدع إال إليػو اي من ال»

  (.ٜٓو ٜٖو ٖٛال   ات  ،دسملء اجلوشمل الاوأل) «اي من ال يكرؼ السوم إال ىو ،منو إال إليو
ػ سعلا المػوـ مل ا  أ رؤ ء أدسلة سعيّ و أ سعلػا و لػا  هللاجػع   لملً بيولػاالػ ي  ػملف ؼلملطػب ربػا ميوملِّ
  (ٕ)«إنو ال َييت ابطتمل إال أنا وال يكرؼ السوم إال أنا» :فل وؿ وملعى

  ،(ٖ)«إال إليو هللاوال منجا من  أال ملج» :وا وؿ يف دسملء  خ 
 نْ لَػوَ  أحدٌ   َ نْ كتملين مِ  نْ و لَ إنَّ  مَّ الله» :الا ؽلػة« اصتنّ »ممل ملورة  ٕٕوا وؿ مميعهمملً ممل اآلاة 

  ،(ٗ)«اً دَ ةَ تَ لْ مُ  دون َ  نْ مِ  أجدَ 
الَِّذيَن اَل  ....م واجعلين منالله» :ادلوملر ة« الفرقاف»ممل ملورة  ٛٙوا وؿ مميعهمملً ممل اآلاة 

  .(٘)«آَررَ  ِإعَتاً  هللاَيْدُعوَف َمَل 

                                                 
 لعمل  ابمل طملووس.« اإلقوملؿ»م ملتلح اجليملف، ممل اليمول ملت ادليعع ة  سمملؿ اـو س فة، ن ًو سمل  يملب  (ٔ)

 الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اللـو المملر ممل الشه . (ٕ)

 الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اليهعل  ودسمل أ سي  دخولا ادلم  . (ٖ)

 «.أق محزة الممملر»الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اللـو ال اب  والعش امل ممل الشه ، وم ملتلح اجليملف، دسملء  (ٗ)

 ر والعش امل ممل الشه .الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اللـو الممل (٘)
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مػػػمل ملػػػورة  ٙ٘ممػػػيعهمملً مػػػمل اآلاػػة  سعلػػػا المػػوـ الاػػ م اضػػػ ة اإلمػػػملـ الالػػملدؽ ا لػػػ أواػػ سو 
ػػن  :م إنػػ  عػػمّلت أقوامػػاً يف نتابػػ  تقلػػااللهػػ» :فل ػػوؿ اإلملػػ اء ادلوملر ػػة قُػػِل اْدُعػػوْا الَّػػِذيَن زََعْمػػُتم مِّ

حتويلػػو عػػيّن  تيػػا مػػن ال نتلػػ  نشػػف ضػػري وال ؛ُدونِػػِو تَػػالَ نَتِْلُسػػوَف َنْشػػَف الضُّػػرِّ َعػػنُسْم َوالَ حَتْػػوِيالً 
 .(ٔ)«يرِّ دمحم وآلو وانشف ضُ  غمله حّل على أحدٌ 

راػ  سػمل رػػ أ الػ نلمل ال ملنلػة واني ػ  إىل دار الو ػػملء  سعلػػا المػوـ ملً إىل ذلػ  أف اإلمػملـ سعلّػ أ ػ 
ـُ ن َمػا  ،ومل اع  موجوداً يف سململ ال نلمل اا اعي ا إللػا ذلػ  ادل ػملر يا الػا يف وجػلّ  -وقػ  اسيػا اإلمػمل

ػَرٌة َلُسػْم  َ َ  اِبألْمػِ  َحػاِحُبُسمْ أ» :فملنلػملً م ملرقػملً ف ػملؿ -أوج  هبمل بع  أف   با ابػمل مع ػى واْليَػػْوـَ ِعبػْ
 .(ٕ)«وَغداً ُمَفارُِقُسْم ِإْف أَْبَق تََأَ  َويلُّ َدِمي وِإْف َأْتَن تَاْلَفَناُم ِميَعاِدي

أف اي ػػ وا أن مػػهى مػػمل العػػ اب واحلمػػملب  والا ػػ   تأول ػػ  ال ػػوة ا اػػ وف بيعػػ  اخل افػػملت  إف
ميرلِّعن  هنى بعمعهػى  ،وؼلملؼ ممل س ابا هللالملى ذل  اإلمملـ اذلمملـ ال ي  ملف ذاتا ايوو أ ممل خشلة 

وف !!بيع  الو ع ملُلال ؼ اليظ  سمل ج ائمهى  !فممل أبن  خلملذلى وممل أبع  ممل ايوعل 
 ػػوً سػػمل  يػػملب ف اػػة ال ػػ ّي[ بمػػي أ سػػمل مػػمل رػػ ا الوػػملب ]ن٘ٔاجملعمػػي  يف احلػػ ال رقػػى  واػػ وي

السوتػة يريػُد أاب جعفػر اظتنكػور قػاؿ  (ع) واتيػا مػل جعفػر الكػادؽ ظتػا» :قػملؿ« ج واف اجلّمملؿ»
 ...مث نػدؿ تاغتسػل وغػملَّ ثوبَػو ،أن  الراحلة تهذا قرب جػدي أمػمل اظتػؤمنني تأـتتهػا !اي حفواف :يل

ر رطاؾ والق ذقن  األرض تإنو يستب ل  بسل رطػوة ما ػة ألػف حسػنة :وقاؿ يل ونتةػى  ،قكِّ
ويستػب لػػ   ،وتقضػى لػ  ما ػة ألػف حاجػة ،درجػة ألػػفوترتػل لػ  ما ػة  ،عنػ  ما ػة ألػف سػيَة

 .(ٖ)«!!...ثواب نّل حديق وشهيد مات أو قُِتل
ال ا ملػلاوف لػا  نا سي ممل مللال  إىلأاظوا أف ممل ذُ   رو عواب خنوة واا ة فمعئ ذل    

ذاتا انؿ عواب  سعلا الموـ ر ا يف ان أف اض ة أمأل ادلؤمين !!عواب معلملرات الال ِّا ن والشه اء
يف أدسلػػػيهى  هللا ػػػملنوا امػػػولوف  سعػػلهى المػػػوـ وعلػػػ  ا ئمػػػة ،شػػهل  وااػػػ   نػػػا املُيشػػػه  مػػ  ًة وااػػػ ةً 

رػ أ اُ هػى ميهػمل أنػا « ج واف»ف روااة وممل الن ا  أ .يف ملولعا أي عواب شهل  واا  هملدةعواب الش
 ف رػ أ الو عػة رػي ماػملف قػا  سعلا المػوـ مل اامل ريملؾ أعٌ  ُمشملَرٌ  لع ا اا أخاأ اإلمملـ الالملدؽ

                                                 
 م ملتلح اجليملف )الوملقلملت الالملحلملت( الوملب الممللل ممل أدسلة العملفلة و ألرمل. (ٔ)

 .ٖٕهن  الوو ة، ال ململلة  (ٕ)

 . )ادل جى(ٕٓٛ - ٜٕٚ/ص ٜٚهملر ا نوار، ج (ٖ)
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سعلػػػا  أنػػػا ملػػػوؿ الالػػػملدؽ ٛٔذاتػػػا ؼلػػػاان يف احلػػػ ال رقػػػى « جػػػ واف اجلّمػػػملؿ»رػػػ ا يف اػػػن أف  ،جػػػ ِّأ
اي حػفواف إذا أردت ذلػ  تاغتسػل  :تقػاؿ» :سعلػا المػوـ سمل ز رة م ق  أمأل ادلؤمين سعػيّ  الموـ

تػػإذا تػػرامت لػػ  القبػػة الشػػريفة  (:...إىل قولػػو) ....والػػب  ثػػوبني طػػاىرين ونػػل شػػيَاً مػػن الطيػػب
تػإذا ندلػا الإويػة وىػي ارف تػل بقػرب  (:...إىل قولو)اخل  ...على ما ارتكين بو هللاضتمد  :تقل

إىل )اخل  ..الطريػػػق ظتػػػن يقكػػػد مػػػن السوتػػػة إىل اظتشػػػهد تكػػػل عنػػػدىا رنعتػػػني راضتنانػػػة عػػػن يسػػػا
 هللاضتمػد  :مث ادرػل وقػل (:إىل قولػو)اخل ..هللاضتمػد  :تإذا بلغا إىل ابب الكةن تقػل (:..قولو

مث قبِّػل العتبػة وقػدِّـ رجلػ  اليمػَن قبػل  (...إىل قولو) ...اخل ...الذي أدرلين ىذه البقعة اظتبارنة
ورػػ أ  (ٔ)«اخل..هللاوعلػػى ملػػة رسػػوؿ  هللاويف سػػبيل  هللواب هللابسػػم  :وادرػػل وأنػػا تقػػوؿ ليسػػرىا

]وطوعػملً رػػ ا  أف ال ػا  ػملف بيػػملًء  ػملر اً لػا جػػ مٌل وسيوػٌة ولبٌ ال وااػة تيػملقض ال وااػػة المػملب ة  هنػمل ت لػػ  
مَػُ  ف ،للمل بال لح[

َ
ُ  ل  اينوق سع  أول   الاّ ابن الوّ ملسن ادل حبػل السػذب » :ال ملئػ ه ا اونِّ

  !«قكمل
وجػػملء  ،«رػػازف الػػوحي» نػػا  سعلػػا المػػوـ جػػملء يف رػػ أ الػػز رة أاضػػملً وجػػ  اضػػ ة ا مػػأل وشلػػمل

و  نػ ري رػ  اسيػَا لَب ادل ايػة لَب  «لبابػ  وقفػاُ  مَّ اللهػ» :فلهمل أاضملً أنا إذا دخعػَت ادل ايػة ف ػ 
حػَّت  امػ  مثّ » :للً   قػملؿ هللوسعػ   ػّ  اػملؿ ف ػ  جعػ   ؟!!هللالَب  سعلػا المػوـ أـ اسيا سعلملً  هللا

عبػػػدؾ وابػػػن عبػػػدؾ وابػػػن  !اي مػػػوالي اي أمػػػمل اظتػػػؤمنني ....تقػػػف علػػػى البػػػاب يف الكػػػةن وقػػػل
رػػ ا يف اػػن أف سشػػ ات اآل ت  «اي أمػػني رّب العػػاظتني وداّيف يػػـو الػػدِّين (...إىل قولػػو!...)أمتػػ 

ف يػػػـو ا»وأف  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاجػػػ ة ل ملػػػوؿ « العػػػاظتنيأمػػػني رّب »ال   نلػػػة تػػػي   سعػػػ  أف  جػػػ ٌة  «لػػػدِّيندايَّ
ً مل َواَ ْمُ  اَػْوَمِ ٍ  )) :لع قِّ تعملىل ال ي ا وؿ يف  يملبا   .[ٜٔ:]ا ن نملر ((هللاَػْوـَ   َ ِْعُ  نَػْ مٌل لِيَػْ مٍل َشلػْ

السػالـ علػى » :اػا االػ  إىل قػوؿ الزائػ ادلعػيء للعوػملرات ادل ملللػة من الز رة النواػ   وايواج 
رػ ا يف اػن أف ملػزاف ا سمػملؿ ومعلػملر احلػق والوملطػ  يف ا فعػملؿ  «ميداف األعمػاؿ ومقلّػب األحػواؿ

ال ػِ ي أَنْػػَزَؿ اْلِايَػملَب  هللا)) :تعػملىل ا ػوؿ هللا ف  ،سعلا الموـ وقوانن ش اعيا وللمل سعلملً  هللارو  يملب 
 .[ٚٔ:]الشورى ((ِلحلَْقِّ َواْلِملزَافَ 
إف  ػػملف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واليػػ  ا  ػػـ  سعلػػا المػػوـ  ي ملػػزاف ملػػُي ملس أسمػػملؿ اإلمػػملـ سعػػيّ  :ريػػمل ونيمػػملءؿ

                                                 
 . )ادل جى(ٕٔٛ-ٕٓٛ/ص ٜٚهملر ا نوار، ج (ٔ)
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تعملىل جع  الايملب المػمملوي  هللاأ   إىل ذل  أف  ؟و ل  مللزف ادللزاف ن ما ،سعيٌّ ذاتا رو ادللزاف
َوتَػػَ ى  )) :املُي س  اـو ال لملمة إىل  يملهبمل  ممل قملؿ ملو ملن ةٍ أم   ة ملزاانً ذلمل وبن  أف     ؿ سع     أم  ادليز  

 .[ٕٛ:]اجلملعلة ((ُ    أُم ٍة َجملعَِلًة ُ    أُم ٍة ُتْ َس  ِإىَل ِ َيملهِبمل اْللَػْوـَ جُتَْزْوَف َممل ُ يُيْى تَػْعَمُعوفَ 
أمػػػمل ا نولػػػػملء  ،ادليعػػػملؿ هللالػػػا وردت يف الػػػػز رة فهػػػي خملج ػػػة ل« مقلّػػػب األحػػػواؿ»سوػػػملرة  وأمػػػمل

 هللاجػع    مػمل قػملؿ تعػملىل ل ملػولا الاػ م  ،وا وللملء فو ؽلعاوف ت علب أاواؿ أن مهى فضوً سمل  ػألرى
و مػمل أمػ  نولػا  ،[ٛٛٔ:]ا سػ اؼ ((هللاقُػْ    أَْمعِػُ  لِيَػْ ِمػي نَػْ ًعػمل َو  َ ػ ًّا ِإ   َمػمل َشػملَء )) :سعلا و لا وملػعى

فػػإذا  ػػملف  .[ٜ:]ا ا ػػملؼ ((ال  مُلػػِ  َوَمػػمل أَْدرِي َمػػمل اُػْ َعػػُ  ِق َو  ِبُاػػىْ  قُػػْ  َمػػمل ُ ْيػػُت بِػػْ ًسمل ِمػػملَ )) :أف ا ػػوؿ
فالػ  امػينل  اإلمػملـ  ،ولليملر   ؽلايػا ت علػب أاػواذلى ؛ا ري ممل أاواؿ اآلخ امل   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملوؿ 
 .ورو وا أ م ّعب ال عوب وا اواؿ    ػألأ هللاوا أ ورى  ت نظ   هللاإف أاواؿ العوملد بل   ؟ذل 

لًعػمل َمػمل أَل ْ ػَت بَػػْنَ قُػعُػوهِبِْى َوأَل َ  بَػْنَ قُػُعوهِبِْى َلْو أَنَ ْ َت َممل يف اَ رْ )) :قملؿ تعملىل ل ملولا الا م ق و  ِض عَِ
ػيَػُهْى ِإن ػُا َسزِاػٌز َاِاػلىٌ  هللاَوَلِامل   إذف م عّػب ال عػوب وم عّػب ا اػواؿ وادلػؤع  رػو  .[ٖٙ:]ا ن ػملؿ ((أَل ػَ  بَػلػْ

 وأمسملئػػا لإلمػػملـ وجػػ ّ  هللاو  نػػ ري دلػػملذا االػػّ  وّ ػػملسو تعػػ  الػػز رات سعػػ  إعوػػملت جػػ ملت  ،ادليعػػملؿ هللا
 ؟اليملس ضلو الش ؾ

رػػ ا مػػ  أف  ،«وسػػامل الِسػػرِّ والنجػػوى ،السػػالـ علػػى شػػجرة التقػػوى»ن ػػ أ يف تعػػ  الػػز رة   
 :تعملىل وا أ  ممل قملؿ ملو ملنا هللل - ممل تي   س ا  ممل   ت ال   ف   -ر أ الال ة ا خألة سليال ٌة 

َأَو  )) :وا وؿ ،[ٖ:]ا نعملـ ((يف الم َمَواِت َويف اَ ْرِض اَػْعَعُى مِل  ُ ْى َوَجْه َُ ْى َواَػْعَعُى َممل َتْاِمُووفَ  هللاَوُرَو ))
 :واػػمل ٖٕ :والي ػػ  ،٘ :ورػػود ٚٚ :الو ػػ ة) [ٚٚ:]الو ػػ ة ((اَػْععَػػُى َمػػمل ُاِمػػ  وَف َوَمػػمل اُػْعِعيُػػوفَ  هللااَػْعَعُمػػوَف َأف  

َوِإْف جَتَْهػْ  )) :وا ػوؿ [ٖٔ:]ادلعػ  ((اْجَهُ وا بِػِا ِإن ػُا َسعِػلٌى بِػَ اِت الال ػُ ورِ  َوَأمِل  وا قَػْوَلُاْى َأوِ )) :ا وؿ (،ٙٚ
ـُ  هللااَػْععَػُى مِلػ  ُرْى َوصَلْػَواُرْى َوَأف   هللاأملَْ اَػْعَعُمػوا َأف  )) :وا ػوؿ [ٚ:]طػا ((ِلْلَ ْوِؿ فَِإن ُا اَػْعَعُى المِّ   َوَأْخَ   َسػو 

  .[ٛٚ:]اليوبة ((اْل ُُلوبِ 
اػػا اععػػى أملػػ ار اليػػملس وخ ػػمل   - هللوالعلػػملذ ل - هللارػػو  سعلػػا المػػوـ رػػ  سعػػيٌّ  علػػت شػػع يف
مل ااػمل مب ػ ورأ أف  سعلا المػوـ نالوٌص تونِّ بو وح أف سعّلملً « هن  الوو ة»ل   جملءت يف  ؟؟قعوهبى

  ،إ  سػػمل ط اػػق سلونػػا وجوامللمػػا أو سػػمل ط اػػق رملػػملئ  اليػػملسان عػػ  سعػػ  خلػػملانت بعػػض أم ائػػا وقػػو ادأ 
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 مػمل أنػا سػن    ،(ٔ)«...مَّا بَػْعػُد تَػِإفَّ َعْيػيِن اِبظتَْغػِرِب َنتَػَب ِإيَلَّ يُػْعِلُمػيِن أ» :يف رململلٍة لا ا وؿ يب ممل  
اإلمملـ ب ل  فملخيعمل موع ملً  وألاً ممل بلت ادلملؿ فعّممل سعى « البكرة»واللملً سع  « بن عباس هللاُعَبيد »

جلمػػ  الالػػ قملت ولايّػػا أخػػ  ا مػػواؿ لي مػػا « جػػملرود ملادليػػ ر بػػ» مػػمل أنػػا سػػّن   .(ٕ)باػػ  سعػػ  ادليػػا
َأمَّا بَػْعُد تَِإفَّ َحالَح أَبِيَ  َغرَّين ِمْنَ  » :فايب لا اإلمملـ بع  اطوسا سع  خلملنيا !(ٖ)والي ق مبعملواة

ال تَػػدَُع عِتَػػَواَؾ اْنِقيَػػاداً وال  ْنػػ َ وَتْسػػُلُ  َسػػِبيَلُو تَػػِإَذا أَنْػػَا ِتيَمػػا رُقِّػػَي ِإيَلَّ عَ وةَنَػْنػػُا أَنَّػػَ  تَػتَّبِػػُل َىْديَػػُو 
فظهػػ  أنػػا مل ااػػمل « السوتػػة»واللػػملً سعػػ  « أاب موسػػى األشػػعري»وسػػن   ،(ٗ)«..تُػْبِقػػي ِرِرَرتِػػَ  َعتَػػاداً 

فػ ؾ الػ فملع « ىيا»واللملً سع  « الن عينميل بن زايد »سن  و  !مل ؼل ـ اإلمملـ  ممل غلبو  مواف ملً لا
رململلًة ا م ا فلهػمل   ملرة جلل الع وِّ سعلهمل ب  ملع مهمل دوف م ملومة فايب لا اإلمملـ ف مل ا و  سمل ادل اية

ػػا سعػػ  ذلػػ  أجػػوح مػػمل و  فملن عػػب سعلػػا« زايد بػػن أبيػػو»إىل « تػػارس»سهػػ  اإلمػػملـ بو اػػة و  ،(٘)واوخبِّ
لػا  موً سػمل« مكػقلة بػن ىبػملة»و ػ ل  سػن   (ٙ)!شػلعة أمػأل ادلػؤمينأسواف معملواة وقػملـ ب يػ   مػأل مػمل 

بػػػن  -أي بلػػػت مػػػملؿ ادلمػػػعمن-ولايػػػا خػػػملف ا مملنػػػة وقػػػملـ بي مػػػلى ال ػػػيء  (ٚ)«اردشػػػمل ُرػػػرَّة»سعػػػ  
ال ي  ملف ممل ال جملؿ اجمل ِّبن احملي ان احملوِّن لإلمملـ  «قي  بن سعد بن عبادة»وقملـ بعزؿ  (ٛ)!أق لئا

ابيَػا وسن  ماملنا  ،تون    هبمل فلممل بع [ لا لا سمل و اة مال  أتع  اً بوشملاة بعض اليم ملمن ]اادلرعالن
ُيَػوَػػػػئ  

الػػػ ي توػػػن  أنػػػا مل ااػػػمل ؽليعػػػ  الي  بػػػة واحلياػػػة الاملفلػػػة لعيالػػػ ِّي ليعػػػ   «دمحم بػػػن أي بسػػػر»ادل
 .ادلمؤوللة ولليملر مل نت مال  وخ جت ممل ملعنة أمأل ادلؤمين

                                                 
 .ٖٖهن  الوو ة، ال ململلة  (ٔ)

بمل سوملس و    ألأ، بػ   ػ   هللا ململلة ذ    ملى سول  ن  ال. )ادلؤل (.  قعت )ادل جى(: للمل يف ٔٗهن  الوو ة، ال ململلة  (ٕ)
 .ا مملنة وامليوىل سع  أمواؿ بلت ادلملؿ خملففلهمل توبل  اإلمملـ لشرٍ  ممل سّممللا ممل 

د ا دسػملء والػ امل اععمػوف  لػ   ملنػت الػملة ذلػ  اإلمػملـ إف ال امل ػلووف سعلملً سعلا الموـ بال ؽ وايولونا إبخوص   مب  ّ  (ٖ)
اذلمملـ وشرالليا، اع فوف  ملـ ادلع فة أنا  ملف ش ا  احل ص سع  رسملاة اق اليملس وا و أمواؿ بلت مملؿ ادلمعمن وأنا  ملف 

يعع ػق  مػػور للػغ ال قّػة يف رػػ ا ا مػ ، إىل اػ  أنػػا مل ااػمل ا  ػػ  أف ُاالػ ؼ زاػت مالػػوملح بلػت ادلػػملؿ سعػ  أمػ  شرالػػي   ا
اليملس،  ممل مل اامل اممح  ق ب أق لئا أف امي ل وا ممل بلت ادلملؿ  دى م  ار إ مليف سع  ممل يخ أ اآلخ وف، وبيملًء سعلا 
فإنا ممل ادلمي ل  أف اعه  مم  ر ا اإلمملـ لشر   م  ايععق ل مواؿ العملمػة أو اولِّلَػا أمػ اً مػمل أمػور ادلمػعمن إ  إذا  ػملف 

 ػليم  خلملنيا ولو  دى اايمملؿ. ا و ملف  اممل الظمل ب
 .ٔٚهن  الوو ة، ال ململلة  (ٗ)
 .ٔٙهن  الوو ة، ال ململلة  (٘)

 .ٗٗهن  الوو ة، ال ململلة  (ٙ)

 بع ٌة ممل بود الع ى يف جيوب إا اف ذ   ادلؤل  أهنمل خوزمليملف. )ادل جى( (ٚ)

 . ٖٗهن  الوو ة، ال ململلة  (ٛ)
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 ػملف اععػى أف أول ػ  ا فػ اد ادلػ  ورامل  ػملنوا َخَونَػة أو مل  سعلػا المػوـ غلوز أف ن وؿ إف سعل ملً ر  
ااونوا أروً لعممؤوللة ور ى ذل  سل يهى اإلمملـ يف ميملجب مهم ة ولليملر  ملف ش ااملً ذلى سع  ضلو ممل 

إذف فمػػػػمل معػػػػئ تعػػػػ   .إف ا مػػػ  لػػػػلمل  ػػػػ ل  باػػػػ  أت لػػػ  هللامعػػػػملذ  :غلػػػػب أف ن ػػػػوؿ ؟!يف خلػػػملانهتى
 ؟الا جملءت يف ن  الز رة «سامل السر والنجوى»ا لطل  مم  سوملرة 

غلػػب أف نععػػى أف علػػ  ا نولػػملء وادل ملػػعن الػػ امل راعػػوا سػػمل الػػ نلمل مل ااػػمل ذلػػى نالػػوص ز رات 
أف سعمػملء  ٛٔيف الػز رة رقػى  «الو ػملر»ولامل اجملعمّي ا وؿ يف  يملب ادلزار مػمل  يملبػا  ،وللمل ذلى اآلف

ولاػيهى مل اايوػوا نالػوص ز رات لػز رة جػملل  ،الشلعة  يووا ن  ز رة لز رة  دـ ونوح سعلهممل الموـ
ويف رأاػي أف رػؤ ء المػملدة مل ااػمل سيػ رى  !وأنػا غلػ ر جػلمل ة ز رة ذلػى ،ورود وإبػ ارلى سعػلهى المػوـ

 !مل را  سمل ر أ ال ارسم  اش عهى ل ل  أخ وا اايووف ز رات لا  م
ب ولػػا  (ع)يف معػػ ض إعوملتػػا لشػػ ملسة اضػػ ة أمػػأل ادلػػؤمين  ٛٔوقػػ  امليشػػه  وا ػػ  الػػز رة رقػػى 

مل اػ ِر أف الشػ ملسة يف و  ،[ٕٛ:]ا نولملء ((اْرَتَض  َوُرْى ِممْل َخْشَلِيِا ُمْشِ ُ وفَ  َو  َاْشَ ُعوَف ِإ   ِلَمملِ )) :تعملىل
تعػملىل جعػ  الشػ ملسة يف رػ أ اآلاػة موقوفػًة سعػ  إذنػا  هللاسػووًة سعػ  أف  ،ر أ اآلاة ري فعػ  ادلوئاػة

اععػػى أاػػواؿ سوػػملدأ وا ل ػػة  الػػ يتعػػملىل واػػ أ  هللا دة ادلوئاػػة والعوػػملد  فّ اإبر  و  تػػيىّ  ،ور ػػملأ وإرادتػػا
شػػػ ملسة ميعع ػػػًة ب تعػػػ  اآلاػػػةَ  -يف هنػػػ  الوو ػػػة  - ذاتػػػا سعلػػػا المػػػوـ سعػػػيٌّ  وقػػػ  اسيػػػا اإلمػػػملـُ  ،أفعػػػملذلى
يف  «ال يشػػفعوف» ف م جػ  الضػمأل يف  ،فلوػ و أف وا ػ  تعػ  الػز رة مل اػَ  هنػ  الوو ػة ،(ٔ)ادلوئاػة

 .اآلاة ذُِ   قوعهمل ل ا اسيا اإلمملـ سعي تع  اآل ت ميعع ة بش ملسة ادلوئاة
َفػػػ» :أ ػػ  إىل ذلػػػ  أف اإلمػػملـ ا ػػػوؿ سػػػمل اػػـو ال لملمػػػة ػػػيٌم يَػنػْ  ،(ٕ)«لُ تَػػػال َشػػػِفيٌل َيْشػػػَفُل وال زتَِ

 هللاَأمَّػا بَػْعػُد تَػِإيّنِ ُأوِحػيُسْم بِتَػْقػػَوى » :وطملسيػا رػي الشػ ل  لإلنمػملف اػـو ادلعػػملد ف ػملؿ هللات ػوى  اعيػاو 
 ...ِشػَعاراً ُدوَف ِداَثرُِنػمْ  هللاتَػاْجَعُلوا طَاَعػَة ...َدَواُم َداِم قُػُلوِبُسمْ  هللاتَِإفَّ تَػْقَوى ..الَِّذي ابْػَتَدَأ َرْلَقُسمْ 

َواْعَلُمػوا » : ممل اعيا ال ػ  ف الاػ م رػو الشػ ل  اػـو ال لملمػة دلػمل سمػ  بػا  ،(ٖ)«وَشِفيعاً ِلَدَرِؾ طَِلَبِتُسمْ 
 ...َيْسػِذبُ  َأفَّ َىَذا اْلُقْرآَف ُىَو النَّاِحُ  الَِّذي ال يَػُغ ُّ واعتَاِدي الَّػِذي ال ُيِضػلُّ واظتَُةػدُِّث الَّػِذي ال

                                                 
 .ٜٔهن  الوو ة، اخلنوة رقى  (ٔ)

 .ٜ٘ٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
 .ٜٛٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٖ)
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واسيػا  .(ٔ)«َشاِتٌل ُمَشفٌَّل وقَاِ ٌل ُمَكدٌَّؽ وأَنَُّو َمْن َشَفَل َلُو اْلُقْرآُف يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ُشػفَِّل ِتيػوِ واْعَلُموا أَنَُّو 
فويػملء سعػ    .(ٕ)«والشاتل عتػم لػي  أحػد توقػ  لتػوؿ دوهنػم» :تعملىل رو الش ل  وقػملؿ هللايف دسملئا 

ِلَمػِن » :للمل مال اقملً ل ولا تعػملىل «ذنوابً نإملةتإف يل » :   ذل  فإف ر ا الزائ  اجلملر  ال ي ا وؿ
 .فععلا أف ا رب وايوب ممل ذنوا «اْرَتَضى

 «إن  تسمل نالمي وتػرّد سػالمي» :وجملء يف من ر أ الز رة أاضملً سلملطوة أمأل ادلؤمين بعوملرة
ول ػػ   ػػمل رػػؤ ء اجلػػملرعوف أف  .رػػ ا يف اػػن أنيػػمل أعوييػػمل يف الالػػ  ملت ادلمل ػػلة أف رػػ أ اجلمعػػة لطعػػة

 مػػمل   ،ولػػو مسػػ  ا نولػػملء علػػ  ا جػػوات خلػػ وا جػػع   !!تعػػملىل هللا ممػػ    (ملػػملمعوف  ػػ  جػػوت)الوشػػ  
 ، و ػملف ا ئمػة(ٖ)(ٖٗٔ:ا سػ اؼ) ((َوَرػرَّ موَسػى َحػِعًقا))اال  دلومل  سي ممل مس  جوأً مػمل اجلوػ  

فمػمل  ،إذا  ّعمهى سّ ة أشرملص يف وقػت وااػ  اع ػزوف سػمل فهػى  ومهػى ،املَؿ الملهتى سعلهى الموـ
إف ج ة مسملع    ا جوات يف وقت وااػ  مػمل الالػ ملت اخلملجػة  ،وأململململً  !لل  يف ذل  بع  وفملهتى

الػل  (ٜٜال  ػ ة )ملو ملنا  ممل جملء ذل  يف  مأل ممل ا دسلة وممل ععيهمل دسملء اجلوشمل الاوػأل  هللل
 ،يلهيو قوؿ عن قػوؿ اي من ال ،اي من ال نتنعو تعل عن تعل ،و شتل عن شتلاي من ال يشغل» :ن  أ

شػ  أف رػ أ الالػ ملت    و  ،«اي من ال لتجبو شيم عن شيم ،اي من ال يُغلِّطو سؤاؿ عن سؤاؿ
 .سز  وج    هللاؽلامل أف نمويهمل  ا  ملوى 

رػ ا مػ  أف ال ػ  ف  ،«إين عذت أبري رسػول » :ممل ر ا الوملب ن  أ سوملرة ٕٓويف الز رة رقى 
 .وا أ وأف   نع و إ  إللا هللالا م أوجملان م اراً أف نعوذ ل

 ،امػػية العوػػملرة ممػػ  عة الاعمػػملت -يف  يػػا  -ل ػػ  عػػ  اجملعمػػي  يف  يملبػػا رػػ ا  ػػ ِّ ز رة ر رػػمل 
وة   اي ػػ  ليػػمل ز رة مػػمل و ػػ  ال ػػ «إهنػػا زايرة مليةػػة» :ٕٕومػػمل ععػػة ذلػػ  ا ػػوؿ بشػػوف الػػز رة رقػػى 

 هلليتليػمل بػز رة رػي ا ليػملً مػمل و ػ  اليالػملرى أو ادلشػوِّهة الػ امل امويػػوف  ٖٕويف الػز رة رقػى  ،واخػيوقهى
النػػاةرة  هللاوعػػني  هللاابب » :بعوػػملرة (ع)إذ ن ػػ أ فلهػػمل سلملطوػػة الزائػػ  لإلمػػملـ سعػػيٍّ  ،ا سضػػملء واجلػػوارح

                                                 
 .ٙٚٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٔ)

 الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اللـو ال اب  سش  ممل    شه . (ٕ)
املي  ؿ ادلؤل  هب أ اآلاة للمل يف زلعا،  هنمل   ت ّؿ سع  أف مومل  )ع( خػ   جػع ملً لمػمملسا جػوأً مػمل اجلوػ  بػ   ف ربّػا  (ٖ)

ِاػمِل انظُػْ  ِإىَل اجلَوَػِ  ))َوَلم مل َجملء ُمومَل  ِلِملَ ملتَِيمل وََ ع َمُا َرب ُا قملَؿ َربِّ أَِرِر أَنظُْ  ِإلَْلَ  قملَؿ َلمل تَػػ َاِر َولَ جتع  لع و  ف ععا د  ملً: 
م مل أَفَػملَؽ قَػملَؿ مُلػْوَ ملَنَ  تُػْوػُت ِإلَْلػَ  َوَأاَنْ فَِإِف امْليَػَ    َمَاملنَُا َفَمْوَؼ تَػ َاِر فَػَعم مل جَتَع   َرب ُا لِْعَ َوِ  َجَعَعُا دَ ًّمل َوَخ   مومَل  َجِعً مل فَػعَ 

ْؤِمِيَن (( )ا س اؼ
ُ
 ( .)ادل جى( ٖٗٔ: أَو ُؿ ادل
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  ا ػػوؿ يف مو ػػ   !!!تعػػملىل سليػػملً واػػ اً وأذانً  هللفػػملخ ع وا ػػ  الػػز رة  «ويػػده الباسػػطة وأذنػػو الواعيػػة
فهيػمل  .«السػالـ علػى الإمػر اصتػينّ  ،السالـ على األحل القػدمي والفػرع السػرمي» : خ  سلملطوملً اإلمملـ

 نػػا قػػ م وأنػػا نػػ ة  (ع)مبػػمل وجػػ ت اليالػػملرى بػػا ادلمػػلح بػػمل مػػ م  (ع)االػػ  وا ػػ  رػػ أ الػػز رة سعل ػػملً 
واوػ و أف رػ ا الزائػ  ا ػوؿ بيعػ د ال ػػ مملء و  اػ ري أف ممػ  رػ ا ال ػوؿ شػ ؾ إبعػملع سعمػػملء  !!اخلعل ػة
 !اإلملوـ

 :اظترجل األعلى للشيعة اإلمامية يف عكره َيمر إبزالة ىذه الدايرة الشرنية
الػ ي  ػملف مػمل  «جػواىر السػالـ»جػملاب  (ٔ)«دمحم حسػن النجفػي»مسعُت أف ادل اـو الشل  

 ،ف أى ر أ الز رة ذاهتػمل معع  ػًة يف احلػـ  سعلا الموـ ملر دخ  اومملً اـ  أمأل ادلؤمينم اج  الشلعة الاو
لاػػمل ر ػػى ذلػػ  قػػملـ  .فعمعػػوا  مػػ أ ،ارفعػػوا رػػ أ الػػز رة الشػػ  ّلة ومزِّقورػػمل :فململػػي س  اخلػػّ اـ وقػػملؿ ذلػػى

بعػػػػ  ملػػػػيوات إبدراج رػػػػ أ الػػػػز رة الوملطعػػػػة  ػػػػممل  يملبػػػػا  -مػػػػ  ا ملػػػػ   - «عبػػػػاس القمػػػػيّ »الشػػػػل  
  !!.وو عهمل  ت تالّ ؼ العواـ «الدايرة السادسة» ت سيواف  «مفاتي  اصتناف»

ػػة  هنػػى مشػػّ ِسو ا ااػػملـ وت ػػوؿ ػػة الراشػػدين » :يف رػػ أ الػػز رة سوػػملرٌة تالػػ  ا ئم  وعلػػى األ مَّ
 ((َو  ُاْشػػ ُِؾ يف ُاْاِمػػِا َأَاػػ اً )) :تعػػملىل ا ػػوؿ هللارػػ ا يف اػػن أف  !«الػػذين ترضػػوا علينػػا الكػػلوات

الػػػ ِّامِل َمػػمل َوج ػػػ  بِػػػِا  َشػػ ََع َلُاػػػْى ِمػػملَ )) :وا ػػػوؿ ،[ٚ٘:]ا نعػػملـ ((هللاحْلُْاػػػُى ِإ    ِإفِ )) :وا ػػوؿ ،[ٕٙ:]الاهػػ 
َيمل بِػػِا ِإبْػػػ َاِرلَى َوُمومَلػػ  َوِسلَمػػ  يَػػمل إِلَْلػػَ  َوَمػػمل َوج ػػلػْ الػػل ا جػػ  الضػػمأل  [ٖٔ:]الشػػورى ((نُوًاػػمل َوال ػػِ ي َأْوَالػْ

ـْ ذَلُػػْى )) :وقػػملؿ ملػػو ملنا أاضػػملً  .الػػ ي ذُِ ػػَ  يف اآلاػػة الػػا قوعهػػمل «هللا»إىل « َشػػرََع َلُسػػمْ »ادلمػػي  ل عػػ   َأ
وبيػملًء سعلػا فػإف اليشػ ا  وفػ ض ا ااػملـ  ،[ٕٔ:]الشػورى ((هللاالػ ِّامِل َمػمل ملَْ َيَْذْف بِػِا  ُش ََ ملُء َشَ ُسوا ذَلُْى ِمػملَ 

 .تعملىل و  ػلق   يِّ إمملـ أو امل ٍى أف اش ع لعوش  أااملمملً بوج همل دايملً  هللخملصٌّ ل
 نا ش  ة طػوىب و نػا ملػ رة ادلييهػ  و نػا  سعلا الموـ ويف ر أ الز رة أاضملً سوملرة تال  سعل ملً 

ـَ رػػو سػػُن  ػػ ِّ شػػيء !! دـ ونػػوح وسلمػػ  وموملػػ    !واوػػ و أف وا ػػَ  تعػػ  الػػز رة  ػػملف اعي ػػ  أف اإلمػػمل
 !سػُن اخلعػػِق واخلعػَق سػُن اخلػػمللقِ  هللاالػػ امل ايالػو ُروف أف  « وحػدة الوجػود» مػمل اعي ػ  ذلػ  أجػػ ملب 

                                                 
عشػلعة لانيهػت إللػا ال  ملػة العملمػة ، «الى  امػمل بػمل الشػل  لقػ  بػمل الشػل  سوػ  الػ   زلم ػ»ا جور الشل   ال  لا هللارو  اة  (ٔ)

 ػملف مػمل سظمػملء ال ػ ف ، اشػيه  للشػل  امػمل اجلػوار ي و  ػناحمل ِّ و ػملف إمػملـ سعمػملئهى  ة يف الي علػ اإلمململة يف سال أ وادل جعل  
ت ػػ  يف « جػػوار  الاػػوـ يف شػػ ح شػػ ائ  اإلملػػوـ»ادل ملرنػػة  ومػػمل أشػػه   يوػػا موملػػوسيا ال  هلػػة ،ي ونواب ػػاالممللػػل سشػػ  اذل ػػ  

  )ادل جى(رػ. ٕٙٙٔرلع اً. تويف ملية  ٓ٘أ م  ممل 
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 .ممل ر أ الضو ت واخل افملت هللمل  رو سعيٌّ والعلملذ لومو  ،ولليملر سعيٌّ رو مومل  ذاتا
سعلػػػا  سعلّػػػملً  اإلمػػػملـرػػػ ا مػػػ  أف  «اظتتػػػني هللاالسػػػالـ علػػػى حبػػػل » :ويف رػػػ أ الػػػز رة أاضػػػملً سوػػػملرة

 هللاوَعلَػػْيُسْم ِبِستَػػاِب » :وقػػملؿ يف ذلػػ  ،ادليػػن رػػو ال ػػ  ف الاػػ م هللاذاتػػا اسيػػا مػػ اراً أف اوػػ   المػػوـ
 هللاُسػػْبَةانَُو ََلْ يَِعػػْظ َأَحػػداً مبِإْػػِل َىػػَذا اْلُقػػْرآِف تَِإنَّػػُو َحْبػػُل  هللاَو ِإفَّ » :وقػػملؿ (ٔ)«..تَِإنَّػػُو اضتَْبػػُل اظتَتِػػنيُ 

ادليػن الػ ي غلػب سعػ  اإلمػملـ ذاتػا  مػمل غلػب سعػ   هللافملإلمملـ اعيا ال ػ  ف الاػ م اوػ   (ٕ)«...اظتَِتنيُ 
ػػ ولاػػمل وا ػػ  تعػػ  الػػز رة لّ ػػق  ػػ  مػػمل أراد ولػػو  ػػملف  .(ٖ)اوا بػػا واعيالػػموا بػػاعلػػ  ادلمػػعمن أف ايمم 

ومػػمل ريػػمل نػػ رؾ م ػػ ار إؽلػػملف أممػػملؿ  !ذاتػػا سعلػػا المػػوـ وسلملل ػػملً لاػػوـ أمػػأل ادلػػؤمين هللاسلملل ػػملً لايػػملب 
 .الموـسعلهى  وا ل ة دسوى زلويهى لا وتعّع هى ل ئم ة سعلا الموـ رؤ ء ال وة باوـ سعيٍّ 

 :(ٗ)]التالعب مبعػاين بعػض آايت القرآف 
َوِإن ػػُا يف أُّـِ * ِإان  َجَعْعيَػػملُأ قُػػػْ  اًن َسَ بِلًّػػمل َلَعع ُاػػْى تَػْعِ عُػػوَف )) :تعػػملىل يف وجػػ  سظمػػة ال ػػ  ف هللاقػػملؿ 

علػػمل يف تعػػ   «اضتسػػيم»و «الَعلػػيّ »فواظػػوا أف جػػ ا  ،[ٗ-ٖ:]الزخػػ ؼ ((اْلِايَػػملِب لَػػَ اْػَيمل َلَععِػػيٌّ َاِاػػلىٌ 
ولاػػمل وا ػػ  الػػز رة اػػّ ؼ معػملر ال ػػ  ف وجعػػ  رػػملتن الالػػ ين خملج ػػين لإلمػػملـ  ،اآلاػة لع ػػ  ف الاػػ م

يف ػتسػػم ارايت تقػػاؿ  هللاالسػػالـ علػػى حػاحب الػػدالالت الػػذي ذنػػر » :ف ػػملؿ سعلػػا المػوـ سعػيّ 
فػػػملنظ وا  لػػػ  ايوسػػػب رػػػ ا الوّ ػػػملع مبعػػػملر   ت  !«َحِسػػػيمٌ َوِإنَّػػػُو يف أُّـِ اْلِستَػػػاِب لَػػػَديْػَنا َلَعِلػػػير تعػػػاىل 

العيػػملف علػػمل جػػ يملف لع ػػ  ف جػػ ين أو امسػػن  «اضتسػػيم»و «الَعلػػيّ »ال ػػ  ف لي  لػػق ر فػػا و لػػ  جعػػ  
  !سعلا الموـ لععّي بمل أق طمللب

 :تعاىل ونرمو ىي الشفيل اظتستشفل بو يف أدعية األ ّمة السراـ  هللا]رزتة 

                                                 
 .ٙ٘ٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٔ)

 .ٙٚٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
لحلوػػ  ادليػػن أي  عػػّو،  لػػ    ورػػو إمػػملـ ادلي ػػن  سعلػػا المػػوـ  أو اإلمػػملـ سعػػي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  هللايف الواقػػ  لػػلمل يف تمػػملة رملػػوؿ  (ٖ)

أف نيممػ   -سعلػا و لػا هللاجػع   - هللاوموىل ادلوا امل ونااس العملب امل وأملػوة اجململرػ امل والم ػ  ا جػ   الػ ي أمػ ان رملػوؿ 
؟! رػ ا ولػلمل مػمل َمػَ  الُ ػْ  ِف والُ ػْ  ُف َمػَ  َسعِػيٍّ لَػمْل اَػْ َ ِقَػملسعػيٌّ  -سعلػا و لػا هللاجػع   - هللابا، و ل    وق  قملؿ سيػا رملػوؿ 

ادليػن وجػ اطا ادلمػي لى، بػ  رػو  ػ ل   هللاال ػملً يف الػ نلمل اػا تالػّح تمػمليا هوػ   سعلػا المػوـ  الض وري أف ااوف اإلمملـ 
ملئعا وتعع ى ممل  عمملتػا َوِاَاِمػِا ومواسظػا وسػض  لليواجػ  سعػ  ملػي يا بع  وفملتا دلمل  م   بمألتا وميه ا وأتمل    خوقا ومش

  ور اا. )ادل جى(

 العيملوامل ال  سلة الا بن مع وفين ري ممل ادل جى ب ال  اليو لح. )ادل جى( (ٗ)
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وإر  !!ر ػػى  ػػ  رػػ أ ا لطلػػ  ادلر ِّبػػة لإلملػػوـ فػػإف رػػ ا الزائػػ  انعػػب الشػػػ ملسةوالن اػػ  أنػػا 
واػ أ و   هللإف الشػ ملسة  :الػملً وقػملؿ  ممػملؿ رػؤ ء ال ػوة سعلا المػوـ سعيٌّ  اإلمملـأتالّور أْف لو  ملف 

مػهى شػ ملسًة ذلػ   هنػى اخ سػوا  ن  !لعملَدْوُأ وخػملل وأ ،أمعاهمل أان  ممل أهنمل للمت لخيلملر ى ور وياى
مل ااػمل ذلػى  سعػلهى المػوـ يف اػن أف ا ئمػة ،ختعِّالهى ممل   ِّ ذنب وتمهِّ  سعلهى ارتاملب ادلعملجػي

َوَقْد رََجْوُت ؽتَّػن تَػػَواّلين إِبْحَسػانِِو َأْف » :ا وؿ يف دسملئا سعلا الموـ وق   ملف سعيٌّ  ،مم  ر ا ا ّدسملء
مَّ إيّنِ أتقرَُّب إليَ  ِبذِْنِرَؾ َوَأْسَتْشػِفُل الله» :وا وؿ يف دسملء  مل  ،(ٔ)«ِبُغْفَرانِوِ َيْشَفَل يل ِعْنَد َوتَايت 

أنا األوؿ قبل رلق  واررر » :سعلا الموـ وا وؿ يف دسملء  خ  ممل أدسليا ،«..ِبَ  إىل نَػْفِس َ 
لػػػي  أحػػػٌد توقػػػ  لتػػػوؿ دوهنػػػم ويف  ،والػػػداتل عػػػنهم والشػػػاتل عتػػػم ....بعػػػدىم والظػػػاىر تػػػوقهم
و ػ ل  ا ػوؿ  .تعملىل ش لَعاُ  هللااعيا  سعلا الموـ فيواو أف اإلمملـ ،(ٕ)«قبضت  منقلبهم ومإواىم

وإف َشػػَفْعُا تلسػػُا أبىػػل » :يف دسملئػػا سعلػػا المػػوـ اضػػ ة اإلمػػملـ زاػػمل العملبػػ امل وملػػل  المػػملج امل
م ال رفػػػمل يل منػػػ  اللهػػ ....رطػػػاايَي نرمػػػ َ م حػػػلِّ علػػى ػتمػػػٍد وآلػػػو وشػػفِّْل يف اللهػػػ .الشػػفاعة

شػفيَل يْشػَفُل يل  ال» :وا ػوؿ أاضػملً  ،(ٖ)«...تلي ُفْرين عدَُّؾ وال شفيل يل إليػَ  تْلَيْشػَفْل يل تضػُل َ 
 .(ٗ)«..وال مالذ أصتأُ إليِو من َ  ...إلي َ 

وزلوِّػػػن ا ػػػملً لػػػو  ػػػملف أول ػػػ  ال ػػػوة الوّ ػػػملسوف ليالػػػوص الػػػز رات مػػػؤمين ا ػػػملً لل ػػػ  ف الاػػػ م 
ػػػة دلػػػمل و ػػػعوا تعػػػ  العوػػػملرات ادل ملللػػػة الػػػا   ت لػػػ  إ  يف ت واػػػة مػػػ ارب الوملطيلػػػة  سعػػػلهى المػػػوـ لكئم 

ولكملػػػ   .وت ػػػ م أدلػػػة اميشػػػه وف هبػػػمل سعػػػ  إعوػػػملت س ملئػػػ رى ادلي  فػػػة ،والشػػػلرلة والالػػػوفلة ال ػػػوة
وق  تضم يت الػز رَة الػا  ،الش ا  إف أ م  اليملس   اععموف أف تع  الز رات مو وسة وسلملل ة لع   ف

 :ومػػمل ععػػة ذلػػ  أنػػا جػػملء فلهػػمل سعلػػا المػػوـ ضلػػمل يف جػػ درمل  ػػ   مػػمل و ػػعا ال ػػوة يف أوجػػملؼ سعػػيّ 
 !.«السالـ على اظتولود يف السعبة اظتدوَّج يف السمام»

 :إلماـ علّي عليو السالـ دارل السعبة اظتشرَّتة ]قكَّة والدة ا
داخػػ  الاعوػػة ادلشػػ  فة الػػ ي ذُ ػػ  يف رػػ أ الػػز رة  سعلػػا المػػوـ مو ػػوع و دة أمػػأل ادلػػؤمين سعػػيٍّ 

                                                 
 الال ل ة الععواة، دا أ يف ادليملجملت. (ٔ)
 شه .الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اللـو ال اب  سش  ممل     (ٕ)
 طعوهمل.و  الال ل ة الم ملداة، دا أ )ع( يف ذ   اليوبة (ٖ)

 الال ل ة الم ملداة، دسمل أ )ع( بع  ال  اغ ممل جوة العل . (ٗ)
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واػ ر وا أف  ػ   روااػٍة أو ز رٍة  ،ا يضي مي مل شل ملً ممل اليو لح  ي انّع  ال   اء الا اـ سع  ا ل ة ا م 
  :ل ضل ة للمت ممل  وـ إمملـٍ ب  ممل و   الاّ ابنذََ َ ْت ر ا ا

أحػػل  ُربَّ مشػػهوٍر ال»داخػػ  الاعوػػة أاػػ  مالػػملداق  سعلػػا المػػوـ فػػملسعى أف قال ػػة و دة سعػػيٍّ 
الامػأل الامػأل  سعلػا المػوـ و  راب أف  مأل ادلؤمين سعيٍّ  ،إْذ للمل ذلمل أململٌس زلاٌى اُعيمُ  سعلا ،«لو

 .شلمل ا يلا سمل اخيوؽ فضملئ  مالنيعة لا ،ال فلعة وادليملقب العملللة الال ل ةممل ال ضملئ  واخلالملؿ 
االسػػػػػتيعاب يف معرتػػػػػة »يف  يملبػػػػػا  «ابػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرّب القػػػػػرطيبّ »ر ػػػػػى أف سعمػػػػػملء مػػػػػمل أممػػػػػملؿ 

« الب ػػػػاري»و «اإلحػػػػابة يف دتييػػػػد الكػػػػةابة»يف  يملبػػػػا « ابػػػػن حجػػػػر العسػػػػقالينّ »و «األحػػػػةاب
ذ ػ ا يف الوػملب ادلرػي  مبيملقػب سعػي بػمل أق طمللػب الامػأل مػمل فضػملئ  وميملقػب واميلػملزات  «مسلم»و

ابػػن أي »اػػا  ،إ  أف أاػػ اً مػػيهى مل ُاِشػػ  إىل رػػ أ ال ضػػلة سعػػ  اإلطػػوؽ سعلػػا المػػوـ أمػػأل ادلػػؤمين
هنػػػج  شػػػرح»ا ػػػوؿ يف  سعلػػػا المػػػوـ الػػػ ي   شػػػوهة يف شػػػّ ة سوقيػػػا وزلو يػػػا  مػػػأل ادلػػػؤمين« اضتديػػػد
من الشيعة يدعمػوف  تسإملٌ  ؟عليو السالـ أين ناف ف يف مولد عليٍّ لِ وارتُ » (:٘/صٔج)« البالغة

ويدعمػوف أف اظتولػود يف السعبػة حسػيم بػن حػداـ  ،ثوف ال يعرتتػوف بػذل واوػدِّ  ،أنو ولػد يف السعبػة
ملػيٌ  معيػٌا جػ لٌح ش   أنا لػو  ػملف ذلػ أ ال الػة  و  .«يّ كَ ى بن قُ بن رويلد بن أسد بن عبد العدَّ 

 .يف ذ  رمل وإعوملهتمل« ابمل أق احل ا »دلمل توق   
مػػػمل  يملبػػػا  «سعلػػػا هللامولػػػ  أمػػػأل ادلػػػؤمين جػػػعوات »ذ ػػػ  يف لب « السليػػػينّ »ور ػػػى أف الشػػػل  

 ملف أوؿ مولود ممل أبػوامل رػملمشل ن إ  أنػا مل ُاِشػْ  أي إشػملرة إىل و دة  سعلا الموـ أف سعلملً  «السايف»
 .داخ  الاعوةاإلمملـ 

يف لب  (ع)يف اجلزء ادلري  لإلمملـ سعػيٍّ  ،«ِبار األنوار»وق  ع  العومة اجملعمي  يف  يملبا 
ميهػمل  ٖٔو ٕٔنػملف وعوعػن روااػًة تػ    ال واايػملف  «عليػو هللااتري  والدتو وحليتو ومشا لو حلوات »

 ٕٚومػػػػمل  ٕ٘اػػػػا ٕٕوالػػػػ وا ت مػػػػمل  ٛٔيف اػػػػن   تػػػػ    ال وااػػػػة  ،أنػػػػا ُولػػػػ  يف بلػػػػت أق طمللػػػػب
سعلػػا  أيِّ شػػيء سػػمل و دة اإلمػػملـ داخػػ  الاعوػػة ر ػػى أهنػػمل تي ػػ  ث سػػمل علػػ  فضػػملئعا وميملقوػػا ٖٙاػػا

  .الموـ
داخػػ  الاعوػػة لي عهػػمل الامػػألوف مػػمل أرػػ   (ع)أ ػػ  إىل ذلػػ  أنػػا لػػو جػػّ ت قالػػة و دة سعػػّي 

ودلػػػمل ُأعلػػػ  ذ ػػػُ  رػػػ أ ادلي وػػػة يف  ،ادلشػػػ ؾ الػػػ اوي الوالػػػ  ذلػػػ أ ال ال ػػػة «يديػػػد بػػػن قعنػػػب»ماػػػة ملػػػوى 
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و ملػػيي  إللهػػمل الععواػػوف وأو د أا ػػملد سعػػّي  سعلػػا المػػوـ ا املداػػل الػػا توػػنِّ ميملقػػب وفضػػملئ  اإلمػػملـ
 .يف مواجهة خالومهى (ع)

قػملـ هبػمل احلػملج  طو ػملً لع عػة الػا «ِبػار األنػوار»وسع     املؿ ملي    ريمل روااين مػمل روا ت 
الػػػا ذ  رػػػمل  (ع)وإذا راجػػػ  ال ػػػملر  الػػػ وا ت ا خػػػ ى اػػػوؿ و دة سعػػػّي  ،«عبػػػاس القمػػػيّ »الشػػػل  

  :اجملعمي  يف الو ملر دلمل وج  فلهمل ا امملً أفض  ممل رملتن ال وااين
 ىسوػ  العػز  بػ  ملس بػمل سوػ  ادلنعػب وف اػق مػمل مػ  العو ػ جمللمػملً   يػتُ » :أممل ال وااة ا وىل في ػوؿ

بػا ليمػعة  احل اـ إذ أقوعت فملطمة بيػت أملػ  أـ أمػأل ادلػؤمين سعلػا المػوـ و ملنػت املمعػةً  هللاإبزاء بلت 
وإر  ،بػػ  ومبػػمل جػػملء مػػمل سيػػ ؾ مػػمل رملػػ  و يػػب إر مؤميػػةٌ  ربِّ  :ف مللػػت ،وقػػ  أخػػ رمل النعػػق ،أشػػه 
ادلولػود   رػ ا الولػت وهػقِّ َئ بَػػالػ ي  فو قِّ  ،العيلقَ   الولتَ َئ وإنا بػَ  ،ي إب ارلى اخلعل باوـ ج ِّ  قةٌ مال ِّ 

ف أايمل الولت وق  ان ػيح سػمل  هػ أ ودخعػت  :قملؿ ازا  بمل قعيب .و ديت ي  عَ سَ  تَ  ْ ال ي يف بن  دلمل ام  
فععميػمل أف  ،الوػملب فعػى اي ػيح  ُ ْ ػيػمل أف اي ػيح ليػمل قػُ مْ ف ُ  ،واليػزؽ احلػملئط ،فملطمة فلا و ملبت سػمل أبالػملران

بعػػػ  ال ابػػػ  وبلػػػ رمل أمػػػأل  تْ َجػػػ َ   خَ ]فَػَوِ لَػػػْت يف الولػػػت عوعػػػة أ ـ[  ،جػػػ   و  سػػػز   هللامػػػمل أمػػػ   ذلػػػ  أمػػػ ٌ 
ت  َ وَػ ملػلة بيػت مػزااى سَ  فّ م  مػمل اليمػملء  سع  مػمل ت ػ    تُ عْ ضِّ إر فُ  :ادلؤمين سعلا الموـ   قمللت

ت اليرعػة وإف مػ م بيػت سمػ اف رػز   ،فلػا إ  ا ػن اراً  هللا  َ عوَػأف اُ  يف مو ػ    ػلػب   اً مل    وج    سز   هللا
ة مػػػػمل نػػػػملر اجليّػػػػ احلػػػػ اـ فو عػػػتُ  هللابلػػػػت   دخعػػػتُ وإّرِ  ،ملً جيلّػػػػ طوػػػػملً اللملبمػػػة بلػػػػ رمل اػػػػا أ عػػػت ميهػػػػمل رُ 

سعػ  ا  الععػي   هللاو ،فهو سعػيٌّ  ملً لا سعل  مسِّ  !  فملطمة :أف أخ ج ري  ق رملت  مل أردتُ فعمّ  ،(ٔ)وأرواقهمل
ورػػػو الػػػ ي اامػػػ   ،ووق يػػػا سعػػػ   ػػػملمض سعمػػػي ،ا  دقوأدبيُػػػ ،مػػػمل امسػػػيا امسَػػػ تُ  ْ  َ إر َشػػػ :ا ػػػوؿ

وواػ   ،ا وأطملسػافنوىب دلػمل أاو ػ ،ر ُ  ِّ   وؽلُ ملُ   ِّ واُ  ،ف فوؽ  ه  بلاورو ال ي اؤذِّ  ،ا جيملـ يف بلا
 .(ٕ)«.دلمل أب ضا وسالملأ

سعلػا  ولػ  سعػيٌّ دلػمل ويف بعض ال وا ت أنا  :«منتهى ارماؿ»ا وؿ الشل  سوملس ال مي يف  يملبا 
  :وخ ج إىل ا بنح واندى -سع  ج رأ  سعيٌّ و  -أخ  أبو طمللب بل  فملطمة  الموـ

                                                 
ي الو ملر :  (ٔ)  .(وأوراقهمل)وىف )ؾ( و)ت(:  (وأرزاقهمل): «الوشملئ »و «الش ائ  سع »يف قملؿ زلشِّ

 (  ن ػػًو سػػمل ]سعػػ  الشػػ ائ  ومعػػملر ا خوػػملر لعالػػ وؽٔٔاحلػػ ال رقػػى ، ٓٔ - ٛ/ص  ٖ٘)ج « هػػملر ا نػػوار»اجملعمػػي يف  (ٕ)
ال لوة لعيعمملر: سمل ال قملؽ سمل ا مل ي، سمل اليرعي، سمل اليوفعي، سمل دمحم بمل مليملف، سمل ادل ض ، سػمل اثبػت بػمل دايػملر، و 

ازاػ  بػمل قعيػب ممعػا(( ارػػ  .. احل ال[، وقملؿ بع  رواايا: ))رو ة الواسظن سػمل سمل ملعل  بمل جوأل قملؿ: قملؿ ازا  بمل قعيب
 )ادل جى(
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   ذا ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جي !  رب
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادلويعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال م 
 

ْ بػػػػػػػػ  ليػػػػػػػػمل مػػػػػػػػمل اامػػػػػػػػ  ادل ضػػػػػػػػيّ  نِّ
 

 مػػػػػػػػػػػػػملذا تػػػػػػػػػػػػػ ى يف املػػػػػػػػػػػػػى ذا الالػػػػػػػػػػػػػ  
 

ا مػػ  فضػػم   اػػا االػػ  يف جػػ ر أق طمللػػب ،سعػػ  ا رض  مللمػػ ملب ف ػػملء شػػا اػػ ب   :قػػملؿ
 :مل أجوح إذا رو بعوح أخض  فلا مايوبفعمّ  ،إىل ج رأ سعيٍّ 

 يّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الز ػممل للولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخالاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 يّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادليي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالنملر 
 

 يٌّ ػملم  سعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفململ
 

 يّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل العع ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ يػػاش يٌّ ػسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

فونزلػػا مػػمل  ،(ٔ)اػػا أخػػ أ رشػػملـ بػػمل سوػػ  ادلعػػ وا العػػوح يف الاعوػػة ومػػمل زاؿ ريػػملؾ ُ ػػفعع   :قػػملؿ 
 .(ٕ)!  فُِ  َ  ،ريملل 

تػػ    أنػػا  (حػديإاً أرى مػػمل احللػ  أف ُتَمػػم   أممػػملؿ تعػ  الػػ وا ت ) األسػطورة اظػوا أف رػػ أ 
 ملنػػت زوجػػة سّمػػا تعػػ ؼ  مػػألاً مػػمل ا نولػػملء وا وللػػملء الػػ امل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قوػػ  نػػزوؿ الػػواي سعػػ  اليػػ ِّ ا  ػػـ 

]  الػػػة امػػػ أة ف سػػػوف ادلؤميػػػة  هللاذُ ػػػ وا يف ال ػػػ  ف و ملنػػػت من ععػػػة سعػػػ  ا خوػػػملر الػػػا وردت يف  يػػػملب 
 :اػػوؿ أخوػػملر ا نولػػملء المػػملب ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارػػ ا مػػ  أف ال ػػ  ف الاػػ م ا ػػوؿ ل ملػػوؿ  ،ومػػ م ابيػػة سمػػ اف[

 اْلعملِقوَػَة تِْعَ  ِممْل أَنْػَوملِء اْلَ ْلِب نُوِالَهمل إِلَْلَ  َممل ُ يَت تَػْعَعُمَهػمل أَنْػَت َو  قَػْوُمػَ  ِمػمْل قَػْوػِ  َرػَ ا فملْجػِاْ ِإف  ))
  .واإلشامل ت الواردة سع  ال وااة  مألة ناي ي مبمل ذ  انأ .[ٜٗ:]رود ((لِْعُمي ِ نَ 

و دة اػػػوؿ  «ِبػػػار األنػػػوار»والي نػػػة ا خػػػ ى رػػػي أف رواة ا املداػػػل الػػػا أوردرػػػمل اجملعمػػػي  يف 
الػػ امل  الن عػػيو األسػػديو واظتفّضػػل دمحم بػػن تضػػيل :يف الاعوػػة رػػى أشػػرملٌص مػػمل ممػػ  (ع)سعػػّي 

أو  ،الػذين يضػعوف اضتػديِّ والضعفام واظتلعونني والسػذابني الغالةُوج وا يف  يب ال جملؿ  هنى ممل 
 أتراد مهملػنيأو ُروات تع  ال وا ت سمل  ،بن دمحم هللاعبد و زنراي بن لتى :مم  رواٌة غتهولو اضتاؿ

                                                 
 أق سعي بمل علملـ رفعا[. )ادل جى((  ن ًو سمل ]ٜٔ - ٛٔ/ص  ٖ٘)ج « هملر ا نوار»اجملعمي يف ر أ ال وااة أوردرمل أاضملً  (ٔ)
 .ٕٗٔو ٔٗٔمييه  اآلمملؿ، الشل  سوملس ال مّي، ص  (ٕ)
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زتػػد بػػن عمػػر وأ عمػػرو بػػن اضتسػػن القاضػػيو أبػػو حبيبػػة :لػػلمل ذلػػى أي ذ ػػ  يف  يػػب ال جػػملؿ ممػػ 
 الػ ي  ػّع ا« سػهل بػن أزتػد» :أو سػمل أشػرملص ممػ  ،أزتد بػن دمحم بػن أيػوبو (ال بل ي) الربيعي

دمحم »وأممػملؿ  ،اػ وي سػمل اجململرلػ  ضػعيٌف وّضػاٌع للةػديِّ :الشل  النوملي وقػملؿ سيػا بػمل ال ضػملئ ي
وىذا » :(ٔ)«جوالت أر  ادلوج  يف الع د وال   »ال ي قملؿ سيا الشل  ادل ل  يف رململلة « بن سناف

 العكػابةُ  ال ختتلػفُ  ،تيػو وىو مطعػوفٌ  ،طريقو دمحم بن سناف ،غمل معتمد عليو ، در ،اضتديِّ شاذ
  .«ينيف الدِّ  وِ يْ لَ عَ  لْ مَ عْ َل يػُ  وُ وما ناف ىذا سبيلُ  ،فوعْ ضَ تو وَ مَ هْ يف تػُ 

ممل ذََ َ ْتُا ُ يُػُب ال جػملؿ ادلعيػاة « الدايرة»يف  يملبا اوؿ  هللارمحا  «قلمداراف»وق  ع  ا مليملذ 
 :ف ملؿ« دمحم بن سناف»اوؿ ر ا ال اوي 

وال  ،ىػػػو رجػػػٌل ضػػػعيٌف جػػػداً ال يُػَعػػػوَّؿ عليػػػو» (:ٕٕ٘ص)ا ػػػوؿ الي ملشػػػي يف رجػػػملؿ  (ألػػػ 
 .«يُلتفا إىل ما تفّرد بو

 .«دمحم بن سناف غاٍؿ ال يُلتفا إليو» :وا وؿ ابمل ال ضملئ ي سيا (ب
 :سػمل أاػوب بػمل نػوح أنػا  ػملف ا ػػوؿ (:ٕٖٖص)وا ػوؿ الشػل  أبػو سمػ و الاشػّي يف رجػملؿ  (ج

روى زتدويو بػن نكػمل » :ا وؿ ٕٚٗويف الال  ة  .«ال أستةّل أف أروي أحاديِّ دمحم بن سناف»
نل ما حدثتسم بو َل أشتعو مػن أحػد بػل » :قاؿ حني وتاتو« دمحم بن سناف»عن أيوب بن نوح أف 

 .««!وجدتو
إف دمحم » :بع  ذ ػ أ حملمػ  بػمل ملػيملف يف قمػى الضػع ملء (٘ٓ٘ص)ابمل داوود يف رجمللا  وقملؿ (د

ػ ،ؽتػا حػدثُا شػيَاً  وا عػينِّ وُ رْ ال تَػػ» :بن سػناف نػاف يقػوؿ مث « !ها مػن السػوؽاشػرتيتُ  بٌ تُػا ىػي نُ تإفتَّ
 .«.ابنيوف على أنو من السذَّ قُ فِ والغالب على حديإو الفساد وعلمام الرجاؿ متَّ  :قاؿ

 ػعل ة وم ضػواة  «هملر ا نػوار»يف  (ع)فإف روا ت و دة اإلمملـ سعّي  ،سووًة سع     ذل 
 ،ا وؿ مع فػملً  «دمحم ابقر البهبودي»ومييملقضة إىل درجة جععت احمل ِّق احملشيِّ لايملب الو ملر ا مليملذ 

  :بع  زلملو تا اجلم  بن ال وا ت ادليعملر ة وادليرملل ة ادلي ولة يف ر ا الال د

                                                 
دمحم بػػػمل »ملف عوعػػػوف اومػػػملً   اػػػي   أبػػػ اً(، الػػػا يف ملػػػي رمل ، يف معػػػ ض تععل ػػػا سعػػػ  روااػػػة )شػػػه  رمضػػميػػػا ٕٓيف الالػػ  ة  (ٔ)

  . )ادل جى(«مليملف
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مػن العلمػام  يالً ا ارتالؼ اظتتوف يف تل  األربػار تػال متفػى علػى الباحػِّ اطتبػمل أف جػمّ أو »
 فوا يف اتريػ  النػيبِّ قبػاؿ النػاس إىل القكػص واألسػاطمل حػنَّ إوالرواة ظتا رأوا تيما مضى من الدمػاف 

ػػ احػػني مػػن اضتسمػػام تسػػانوا َيتػػوف إىل علػػى مػػذىب القكَّ  ة علػػيهم السػػالـ وغػػمل ذلػػ  نتبػػاً واأل مَّ
تػرتى  .من ستسني بيتػاً حديِّ حةي  يف قكة ساذجة ال تديد على ستسة أبيات تيجعلوهنا أنإر 

 (نػأي اضتسػن البسػري يف نتػاب األنػوار)وزواجػو خبدكتػة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والدة الرسوؿ ةَ قكَّ  رُ واحدىم يكوِّ 
لهػم تنػو ويديػد عليػو مػا يػراد الشػعر والقاتيػة ويديِّ إتيكورىا مبا يقدر عليػو مػن الفكػاحة والبالغػة و 

ومػػن ذلػػ   .ناسػػب عبقريتػػوتاطتيػػاؿ والػػذوؽ الشػػريف األدي مػػن الكػػور العجيبػػة الػػ   ةُ إليػػو قػػوَّ 
عػل كتمػن الػرواايت تػرتى أحػدىم  س سػرُّهنما أثبتهػا اظتكػنف قػدِّ  سعلا المػوـ قكص والدة علي

يف ذي اضتجػػػة  سعلػػػا المػػػوـ رػػػر كتعػػػل والدتػػػولوالدتػػػو وار (قابلػػػةً ) سعلػػػا و لػػا هللاجػػػع   هللارسػػوؿ 
ة مإػػـر بػػن وآرػػر َييت بقّكػػ ،(يػػـو الرتويػػة ويػػـو عرتػػة ويػػـو النةػػر)يف تسػػمية  لطيفػػاً  وجهػػاً لي ػػرتع 

تهػذا وأمإالػو مػن  .أسامي عجيبة عند نل تريق سعلا الموـ وآرر مترتع لو ؟!!رغيب بن الشيقناـ
ومستبهم ىذا  ،جرتلهم األ حاضتةٍ  ةٍ ونيَّ  صٍ رال ضٍ فوىا لغر روىا وحنَّ ا حوَّ احني وإفتّ تديينات القكَّ 

ىو اظتستب الػذي تبعػو علمػام الغػرب وأداب هػم يف عكػر  ىػذا صتلػب العامػة إىل اضتقػا ق التارمتيػة 
 .(ٔ)«!«رومانتيسم»وه وشتُّ 

 ]عبارات أررى من الغلّو يف اإلطرام 
ػػػة » :الػػػل جػػػملء فلهػػػمل (ٖٕ)نعػػػود إىل سوػػػملرات الػػػز رة رقػػػى  السػػػالـ علػػػى مػػػن َشػػػُرتا بػػػو مسَّ

رػػ ا يف اػػن أف اإلمػػملـ ن مػػا  ػػملف اػػ رب إىل ز رة الاعوػػة ليلػػ  المػػواب و مػػب الػػ رجملت  !!«ومػػَن
و ػػملف أبيػػمل أ الاػػ اـ اػػ رووف مملشػػن سعػػ  أقػػ امهى إىل ماػػة ليلػػ  الشػػ ؼ بز رهتػػمل والنػػواؼ يف الاعوػػة 

سعلػػا  هللافػػوعئ  هللاب فػػ  قواسػػ  الولػػت لامػػب المػػواب والي ػػّ ب إىل  (ع)وقػػملـ إبػػ ارلى اخلعلػػ   ،ادلشػػ فة
ػػػِملُ  اْلَععِػػػلىُ  َوِإْذ اَػْ فَػػػُ  ِإبْػػػػ َاِرلُى اْلَ َواِسػػػَ  ِمػػػملَ )) :ب ولػػػا  ((اْلوَػْلػػػِت َوِإمْسملِسلػػػُ  َربػ يَػػػمل تَػَ و ػػػْ  ِمي ػػػمل ِإن ػػػَ  أَنْػػػَت الم 
ػْى َشػَعملئَِ  )) :تعملىل  ػ ل  هللار ا وق  قملؿ  .[ٕٚٔ:]الو ػ ة  ((فَِإنػ َهػمل ِمػمْل تَػْ ػَوى اْلُ عُػوبِ  هللاَذلِػَ  َوَمػمْل اُػَعظِّ
وميململػ   .هللاادلػومـو أف اعظِّمػوا شػعملئ  و  فووجب سع  عل  خع ا مبمل يف ذل  اليّ  واإلمػملـ ،[ٕٖ:]احل 

ومػػمل تشػػ ا  رب العػػملدلن   مػػمل  هللااحلػػ  والػػ رملب إىل ماػػة والينػػواؼ بػػمل الالػػ مل وادلػػ وة مػػمل شػػعملئ  
                                                 

 ٖ٘فمػمل بعػ . )ادلؤلػ (. قعػت: رػو اجملعػ   ٕٗ، جملعمػي، اجملعػ  اخلػملص  مػأل ادلػؤمين )ع(، املشػلة الالػ  ة «هملر ا نػوار» (ٔ)
 يف النوعة اجل ا ة لعو ملر. )ادل جى(  ٜٖص 
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ػػ ٌ  هللااْلوُػػْ َف َجَعْعَيملَرػػمل َلُاػػْى ِمػػمْل َشػػَعملئِِ  وَ )) : مػػمل قػػملؿ ملػػو ملنا  ،تشػػ ا  اخلعػػق  ،[ٖٙ:]احلػػ  ((َلُاػػْى ِفلَهػػمل َخلػْ
وأدائهػػمل  هللاولليػػملر ف ػػ   ػػملف تعظػػلى شػػعملئ   ،[ٛ٘ٔ:]الو ػػ ة ((هللاِإف  الال ػػَ مل َواْلَمػػْ َوَة ِمػػمْل َشػػَعملئِِ  )) :وقػػملؿ

و  اوج  ممعى ا عِّ  ممل شوف تع  الشعملئ  ملوى وّ ملسي ميػوف  ،أاضملً  (ع)واجوملً سع  أمأل ادلؤمين 
 !!أممملؿ ر أ الز رة ال وة رلهور ادل رب

وقػ   «السالـ على من رُّدت لو الشم  تقضى ما تاتو من الكػالة» :  جملء يف ر أ الز رة
ونضػػل  ريػػمل أف وا ػػ  رػػ أ الػػز رة مل ا اِّػػ  جلّػػ اً فلمػػمل  .(ٔ)ملػػوق أف بلي ػػمل بنػػوف رػػ أ ال الػػة ف اجعػػا

 ف  «تػأدى مػا تاتػو مػن الكػالة»بػ  ً مػمل أف ا ػوؿ  «تقضػى مػا تاتػو مػن الكػالة» :ا ولا إْذ قػملؿ
قػ  سػملدت وسػملد وقػت العالػ  و ػملف اذلػ ؼ مػمل  ػ  تعػ  ادلع ػزة ادلزسومػة  -امػب ادسملئػا-الشممل 

 فػػػإذا  ػػػملف الشػػػوف أف االػػػعلهمل ر ػػػى ذلػػػ  قضػػػملًء دلػػػمل  ػػػملف ريػػػملؾ وإ  ،أف اػػػؤدِّي سعػػػيٌّ الالػػػوَة يف وقيهػػػمل
فواػو  لػ  أف رػؤ ء الوّ ػملسن مل ااونػوا ا اػ وف فلمػمل  !!املجة لا  تع  ادلع زة الاونلػة اخلملرقػة

 !تؤدِّي اا م الودرى اييوهوف إىل أف العوملرات الا اضعوهنمل   اضعونا ممل أل ملظ و 
السػػالـ علػى مػن عنػػده حملويػل اوسػػم » :ادلرملل ػة لع ػ  ف في ػوؿ وتواجػ  الػز رة سوملراهتػمل ادل ملللػػة

تعػػػػملىل بػػػػن  أف مو ػػػػوع اليوواػػػػ  خػػػػملصٌّ لآل ت  هللارػػػػ ا مػػػػ  أّف  !!«واظتتشػػػػابو وعنػػػػده أـ الستػػػػاب
ادليشػػملهبملت ف ػػط أمػػمل رػػ ا الػػ اوي ال ملفػػ  ف ػػ  أدخػػ  احملاػػى يف مو ػػوع اآل ت الػػا  يػػملج إىل اليوواػػ  

االػ  الععػى بيوواػ  ادليشػملهبملت ب اتػا ا َا ا ػة ف ػملؿ  -يف ال ػ  ف  -أِ ْ  إىل ذل  أنا تعملىل  !!أاضملً 
ن ما أاضملً مػمل اآلاػة ف الػ   سعلا الموـ ور ا رو ممل فهما اإلمملـ سعيّ  ،((هللا َوَما يَػْعَلُم حمَلِْويَلُو ِإاّل ))

واْعلَػػْم َأفَّ الرَّاِسػػِ نَي يف اْلِعْلػِم ُىػػُم الَّػػِذيَن َأْغنَػاُىْم َعػػِن اْقِتَةػػاـِ » :واػػ أ ف ػملؿ هللأتواػ  ادليشػملهبملت ل
ػػَراُر ِلُْملَػػِة َمػػا َجِهلُػػوا تَػْفِسػػملَُه ِمػػَن اْلَغْيػػِب اظتَْةُجػػوِب َتَمػػَدَح  ػػَدِد اظتَْضػػُروبَِة ُدوَف اْلغُيُػػوِب اإلقػْ  هللاالسُّ

ػػَق ِتيَمػػا ََلْ ُيَسلِّْفُهػػُم تَػَعػػاىَل اْعػػرِتَاتَػُهْم اِبْلَعْجػػِد َعػػْن  تَػنَػػاُوِؿ َمػػا ََلْ لتُِيطُػػوا بِػػِو ِعْلمػػاً وشَتَّػػى تَػػػرَْنُهُم التػََّعمُّ
يف خنويػا رػ أ إىل اآلاػة الا ؽلػة مػمل ملػورة  ؿ سمػ اف  اإلمػملـإْذ اشػأل  ،(ٕ)«اْلَبْةَِّ َعْن ُنْنِهػِو ُرُسػوراً 

ال  امِلػُروَف يف اْلِعْعػِى اَػُ ولُػوَف  َمي ػمل بِػِا ُ ػ ٌّ ِمػمْل ِسْيػِ  َربِّيَػمل َوَمػمل اَػ    ُ  وَ  هللاَوَمػمل اَػْععَػُى أَتِْواعَػُا ِإ   )) :الػا ت ػوؿ
ال املػػػػرن يف الععػػػػى أاضػػػػملً ا ػػػػّ وف بع ػػػػزرى سػػػػمل أتواػػػػ  االػػػػ ِّح  ف و  ،[ٚ:] ؿ سمػػػػ اف ((ِإ   أُْولُػػػػوا ا َْلوَػػػػملبِ 

اتبشػى »وقػ  أو ػ ُت رػ أ ادلمػولة يف  يػملق  ،ادليشملهبملت َوَاِاُعوَف سعمهمل إىل العػململ لل لػب احمل ػوب
                                                 

  ممل ر ا الايملب. ٜٔ-ٜٓراج  الال  ة  (ٔ)
 .ٜٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
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  (.أي شعملع ممل ال   ف) «از قرآف
ـ  اْلِايَػملبِ  هللاؽَلُْ ػوا )) :وا وؿ احلق تعملىل يف وج  ذاتػا  ،[ٜٖ:]ال سػ  ((َمػمل َاَشػملُء َواُػْموِػُت َوِسْيػَ ُأ ُأ

 .ملو ملنا هللامي ملروً  وـ  !«عنده أـ الستاب» :اإلمملـولامل وا   تع  الز رة ا وؿ سمل 
 سعلػػا المػػوـ الػػل اسيػػا أف سعل ػملً  «السػػالـ علػػى النبػػأ العظػيم» :و ػ ل  جػػملء يف الػز رة سوػػملرة

 ف ملػػورة اليوػو شلػمل نػزؿ يف ماػػة ورػي تشػأل إىل مو ػػوع  ،رػو اليوػو العظػلى ميوسوػػملً مبعػملر أل ػملظ ال ػ  ف
َسػى  )) :ال لملمة الا  ملف ادلش  وف سليع وف اوذلمل وايمملءلوف سيهمل و ملف س اٌ  مػيهى ايا رػمل ف ػملؿ تعػملىل

  بل يػت اآل ت  ،[ٗ-ٔ:]اليوػو ((َ ػو  مَلػلَػْعَعُموفَ * ال ِ ي ُرْى ِفلػِا سُلَْيِعُ ػوَف * اليػ َوِإ اْلَعِظلِى  َسملِ * اَػَيَمملَءُلوَف 
* ِإف  اَػْوـَ اْلَ اْلػِ  َ ػملَف ِملَ ػملًأ )) :اليملللة ممل المورة ذل  ا م  ال ي  ملنوا ايمملءلوف سيا ف ملؿ ملو ملنا

ورػػ ا ادلعػئ أّ  تػا   ت أخػ ى مػمل ال ػ  ف   ولػػا  .[ٛٔ-ٚٔ:]اليوػو ((اَػػْوـَ اُػيَ ُ  يف الال ػوِر فَػيَػْوُتوَف أَفػَْواًجػمل
و  بػػ  مػػمل أف نييوػػا إىل أف ملػػورة  ،[ٛٙ-ٚٙ:]ص ((أَنْػػػُيْى َسْيػػُا ُمْعِ ُ ػػوفَ * قُػػْ  ُرػػَو نَػوَػػوٌ َسِظػػلٌى )) :ملػػو ملنا

ال ػِ ي )) :اػا ا ػوؿ سيػا ملػو ملنا سعلػا المػوـ مالة ومل اامل أاٌ  ؼليع  يف ما ة اوؿ سعيّ  «اليوو»
  !.[ٖ:]اليوو ((ِفلِا سُلَْيِعُ وفَ ُرْى 

 ممل جملء يف دسػملء اػـو ا عيػن يف -ذاتا ا وؿ يف دسملئا  سعلا الموـ سووًة سع  ذل  فإف سعل ملً 
شلػػػمل اوػػػنِّ أف وا ػػػعي تعػػػ   ،«....الػػػذي عػػػرَّتين النَّبػػػأ العظػػػيم هللاضتمػػػُد » :- «الكػػػةيفة العلويَّػػػة»

 .سعلا الموـ أمأل ادلؤمين  باوـ و  الز رات   سعى ذلى لل   ف
 يف مسجد السوتة  (ع)]قّكة الإعباف الذي نّلم أممل اظتؤمنني 

ويف ر ا إشملرة إىل  ،«السالـ على ؼُتَاَطِب الإعباف على منرب السوتة» :  جملء يف الز رة سوملرة
 (.ع)قال ػػة مػػمل و ػػ  ال ػػوة ت ػػوؿ إف ععوػػملانً دخػػ  ممػػ   الاوفػػة سػػّ ة مػػ ات ورفػػ  رأملػػا و عّػػى سعلّػػملً 

دلملذا مل ا ى بعض أرعػا الاوفػة أو ممػّع لهمل لذل ػـو سعػ   :وللت شع ي  ل  مل ا   أا  ذل ا اخلُ ايفّ 
رػ   ػملنوا اععمػوف أف يف نليػا تاعػلى  ؟  ادلمػ  ذل  المعوملف دل مل دخعهمل ب  ت  وأ امأل ه ا ة اا اػ خ

أ ػ  إىل ذلػ   ؟و لػ  مل ؼلػ  أاػ  يف ادلمػ   ميػا ومل ؼليػّ  اليظػملـ يف ادلمػ   بمػووا (؟!ع)سعػّي 
أف سالػػمل موملػػػ  الػػا  و لػػػت إىل ععوػػملف مػػػ  ة أو مػػ  تن أاػػػ عت  ػػ  تعػػػ  الضػػ  ة يف الػػػ نلمل وأد ت إىل 

ملػػػوى رػػػ ا  سعلػػػا المػػػوـ وػػػملف فعػػػى اي ػػػ  أاػػػ  خػػػا تاعلمػػػا لععػػػيّ أمػػػمل رػػػ ا المع ،إؽلػػػملف سػػػ د مػػػمل اليػػػملس
وأملململػػملً مػػ  وجػػود  ؟واثنلػػملً دلػػملذا ااعّػػى المعوػػملف سعل ػػملً ومػػمل فملئػػ ة ذلػػ  !الوّ ػػملع لعػػز رات ال ػػملر يف دايػػا
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لػػ ل  صلػػ  أف ال ػػ  ف الاػػ م  ،مع ػػزة ال ػػ  ف الاملفلػػة واخلمللػػ ة الوملقلػػة لػػلمل ريػػملؾ املجػػة دلع ػػزة أخػػ ى
مع ػػػزات خملرقػػػة  ػػػوف ا  ػػػ  ذلػػػى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اوػػػنِّ ليػػػمل يف ملػػػورة اإلملػػػ اء أف ادلشػػػ  ن سيػػػ ممل طعوػػػوا مػػػمل اليػػػ ِّ 

قُػػْ  )) :اخل أجػملهبى ال ملػػوؿ قػػملئوً ...ا رض ايووسػملً أو ُامػػ ط سعػػلهى المػمملء  مػػ ملً أو ا قػػ  إىل المػػمملء
ولمػػػملف امللػػا ا ػػػوؿ أان لمػػػُت ب ػػملدر سعػػػ  رػػػ أ  [ٖٜ:]اإلملػػ اء ((ُ يػػُت ِإ   َبَشػػػ اً َرمُلػػػو ً   مُلػػْوَ ملَف َرقِّ َرػػػ ْ 

واػ أ ولايػا تعػملىل ميػزّأ سػمل فعػ  مػمل رػو ل ػو ولطػ  إذ إف ادلع ػزة مي   ػٌة  هللااخلوارؽ ورػي يف قػ رة 
 .فإف  ملف أول   ال ـو جملدقوف يف طعوهى احل ل ة فععلهى أف اعودوا إىل ال   ف واي بّ وا   تا ،لل   ف

 رليفٌة ألنو تعاىل َل يَِغػْب حَّتَّ متلفو أحد  هلل]لي  
يف أرضػػػو  هللاالسػػػالـ علػػػى أمػػػني » :مػػػمل رػػػ ا الوػػػملب سوػػػملرة (ٖٕ)ون ػػػ أ أاضػػػملً يف الػػػز رة رقػػػى 

تعػملىل ميػز ٌأ  هللاعل ٌة  ف اخلعل َة رو ال ي ؼلعػ  مػمل  ػملب أو مػملت وخ هللر ا م  أنا للمل  «ورليفتو
تعػػملىل   ػلػّ أ ماػػملف اػا ؼلع ػػا شػػر  وا ػـو م ملمػػا إْذ   ؽلاػػمل  هللاأ ػ  إىل ذلػػ  أف  .سػمل ذلػػ 

 ((َخِعلَ ػةً ِإّرِ َجملِسػٌ  يف اَ ْرِض )) :أمػمل قولػا تعػملىل لعموئاػة ،أو ا ع  أفعمللػا هللادلرعوؽ أف ا ـو م ملـ 
وقػػ   .«رليفػػ »أو « رليفػػة يل»فملدل الػػود خعل ػػة المػػملب ن مػػمل ادلرعوقػػملت ومل ا ػػ  تعػػملىل  [ٖٓ:]الو ػػ ة

تعػػػملىل ا اػػػ  أف اُوِجػػػَ  سلعوقػػػملً ج اػػػ اً  هللاَفِهػػػَى ادلوئاػػػُة ادلرػػػملطووف بػػػ ل  الاػػػوـ ادلعػػػئ جلػػػ اً ورػػػو أف 
ؼلعػػػ  ادلرعوقػػػملت أو اآلدملػػػن المػػػملب ن الػػػػ امل أُرعاػػػوا بعػػػ  أف  ػػػملنوا م مػػػ امل يف ا رض ملػػػػّ مل ن 

 قملُلوا َأجَتَْعُ  ِفلَهمل َممْل اُػْ ِمُ  ِفلَهمل َوَاْمِ ُ  ال َِّمملَء َوضَلْمُل ُنَمػوُِّح ِهَْمػِ ؾَ )) :لع مملء  ممل جملء يف تيم ة اآلاة
تعػػملىل   ؼليػػملر خلوفيػػا  ملئيػػملً  هللالػػلمل بمػػّ ملؾ وم مػػ  و هللاوإ  فػػإف خعل ػػة  ،[ٖٓ:]الو ػ ة ((َونُػَ ػػ ُِّس لَػػ َ 

 ممل   هلللامل   أا  ااوف خعل ًة  ،وللنو  ق  تاوف أم ٌة  ععهمل خعل ة  مة ململب ة .ملّ مل ملً وم م اً 
إف ُوجػػ  سعػػ  فػػ ض  - هللاوخعل ػػة  .[٘ٙٔ:]ا نعػػملـ ((ْرضِ َوُرػػَو ال ػػِ ي َجَعَعُاػػْى َخوئِػػَ  ا َ )) :قػػملؿ تعػػملىل

ُرػػػَو ال ػػػِ ي َجَعَعُاػػػْى َخوئِػػػَ  يف اَ ْرِض َفَمػػػمْل  )) :تعػػػملىل ا ػػػوؿ هللا  ااػػػوف  ػػػملف اً يف اػػػن أف  -احملػػػملؿ
  .«رليفة األموات» :ن َما (ع)اإلمملـ سعّي اسيا  (ع) يف وجليا لإلمملـ احلمملو  ،[ٜٖ:]فملط  ((َ َ  َ 

 تعاىل ال تعل البشر  هللا]اظتعجدات تعل 
القػػػػاىرات واظتُْنِجػػػػي مػػػػن  حػػػػاحب اظتعجػػػػداتالسػػػػالـ علػػػػى » :ون ػػػػ أ يف رػػػػ أ الػػػػز رة أاضػػػػملً 

 عػ  أف  إنػ    :تعػملىل ل ملػولا مبػمل معيػملأ هللاواو و أف وا   الز رة مل ا  أ يف ال   ف قوؿ  !«اعتلسات
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ويف اإلجملبػػػة سػػػػمل منمللوػػػػة الػػػػ امل  ػػػػملنوا  .(ٔ)  فعػػػػ  الوشػػػػ  هللافعػػػػُ  « اظتعجػػػػدة»أتتػػػلهى مبع ػػػػزات  ف 
ؽللػػ  إىل  هػور مع ػػزات  ػأل ال ػػ  ف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و ػملف ال ملػوؿ -أف يتػلهى ِباػػة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاانعوػوف مػمل رملػػوؿ 

امْلػَينَْعَت َأْف  َ ملَف َ وُػػَ  َسَعْلػَ  ِإْس َاُ ػُهْى فَػِإفِ َوِإْف  )) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قملؿ تعملىل ليوّلا - ي اؤممل بعض ادلعملن امل 
َيِ َي نَػَ ً مل يف اَ ْرِض َأْو مُلع ًممل يف الم ػَمملِء فَػيَػْوتِلَػُهْى ِِباَػٍة َولَػْو َشػملَء  جَلََمَعُهػْى َسعَػ  اذْلُػَ ى فَػو َتُاػوَنمل   هللاتَػوػْ

قَػملِدٌر َسعَػ  َأْف اُػيَػػّزَِؿ  هللاَوقَػملُلوا لَػْو  نػُػّزَِؿ َسَعْلػِا  اَػٌة ِمػمْل َربِّػِا قُػْ  ِإف  )) :وا ػوؿ ،[ٖ٘:]ا نعػملـ ((اجْلَػملِرِعنَ  ِمملَ 
تعػملىل رػو  هللاوا و ػح مػمل ذلػ  أف ال ػ  ف رػو ادلع ػزة و .[ٖٚ:]ا نعػملـ (( اًَة َوَلِامل  َأْ مَػػَ ُرْى   اَػْعَعُمػوفَ 

َوِإْف  )) :وقملؿ ،[ٜ:]احل   ((مُل نَػز ْلَيمل ال ِّْ َ  َوِإان  َلُا حَلملِفظُوفَ ِإان  ضلَْ )) :ال ي أوج أ وأنزلا سع  نولا ل ا قملؿ
ِإْف ُ يػػػػُيْى  هللاُ يػػػػُيْى يف َراْػػػػٍب شل ػػػػمل نَػز ْليَػػػػمل َسعَػػػػ  َسْوػػػػِ اَن فَػػػػْوُتوا ِبُمػػػػوَرٍة ِمػػػػمْل ِمْمعِػػػػِا َواْدُسػػػػوا ُشػػػػَهَ اءَُ ْى ِمػػػػمْل ُدوِف 

 .ولػػو اجيمػػػ  علػػػ  ا نولػػملء دلػػػمل املػػػينملسوا أف يتػػوا مػػػمل سيػػػ رى بمػػورة مػػػمل ممعػػػا .[ٖٕ:]الو ػػػ ة ((َجػػملِدِقنَ 
يَػمل َنُػوَد الي ملقَػَة ُمْواِلػَ ًة َفظََعُمػوا هِبَػمل )) (:ع)وا وؿ ملو ملنا يف ملورة اإلمل اء سمل مع زة ملل ان جػملل  َو تَػلػْ

قُػْعَيمل َ اَنُر ُ وِر بَػْ داً َومَلومملً )) :ع زة إب ارلىوقملؿ بشوف م ،[ٜ٘:]اإلمل اء ((َوَممل نُػْ مِلُ  ِلآلَ ِت ِإ   خَتْوِا ملً 
و ػػ ل  دلػػمل رمػػ  ملػػل ان  .ولليػػملر فهػػ أ ادلع ػػزة مل تاػػمل مػػمل جػػي  إبػػ ارلى .[ٜٙ:]ا نولػػملء ((َسعَػػ  ِإبْػػػ َاِرلىَ 

العالمل و ّولت إىل ععوػملف خػملؼ ميهػمل وفػّ  رػملرلً ولػو  ملنػت مػمل جػيعا دلػمل خػملؼ ميهػمل لػ ا  (ع)مومل  
وإذا ُنمػوت ادلع ػزات  .[ٕٔ:]طػا ((قَػملَؿ ُخػْ َرمل َو  خَتَػْ  مَلػُيِعلُ َرمل مِلػألَتَػَهمل اُ وىَل )) :قملؿ احلػق ملػو ملنا

 .فػ وررى رػو الػ سملء ف ػط .و هِتىأوج رمل ب سملئهى تال ا ملً ليُػوػُ  هللاإىل ا نولملء سعلهى الموـ ف ل   ف 
تعملىل رل ة النأل النليلة إىل طأل ا ل ػي  هللا ملف ا سو فل ّوؿ   (ع)ومبم  ذل  ن ى أف ملل ان سلم  
ػػُيُاْى ِِباَػػٍة ِمػمْل َربُِّاػػْى َأّرِ َأْخعُػػُق )) :أو ػللػي ادلػػوت   مػمل قػػملؿ ملػػو ملنا َوَرمُلػو ً ِإىَل بَػػِ  ِإمْلػػ َائِلَ  َأّرِ قَػْ  ِج ػْ

ػػِن َ َهلػْ َػػِة الن ػػأْلِ فَػػوَنُ ُ  ِفلػػِا فَػَلُاػػوُف طَػػأْلاً إبِِْذِف  َلُاػػْى ِمػػملَ  َوأُبْػػ ُِ  اَ ْ َمػػَا َوا َبْػػػَ َص َوُأْاػػِي اْلَمػػْوَت   هللاالنِّ
 .[ٜٗ:] ؿ سم اف ((هللاإبِِْذِف 

اخل افلػػػة بلِّيػػػة ذاتػػػا الػػػ ي أورد تعػػػ  الػػػز رات ادلعل ػػػة للعوػػػملرات « اجملعمػػػي  »وادل ملرقػػػة أف العومػػػة 
اإلمػملـ ال  ػمل يف اجملع  المػملب  مػمل النوعػة ال  ؽلػة لو ػملر ا نػوار سػمل  «نفي الغلو»ذ   يف لب  ،ال عوّ 

فلمل للت و ػملسي تعػ  الػز رات الػ امل  ،«هللاَل تسن اظتعجدات تعل األنبيام بل تعل » :أنا قملؿ (ع)
 ػػػي   ؼل سػػػوا  سعلػػػا المػػػوـ اإلمػػػملـ ال  ػػػملذروػػػوا وقػػػ  وا  عمػػػملت  سعػػػلهى المػػػوـ اػػػّ سوف اػػػّب ا ئمػػػة

                                                 
َػمل اآْلَ ُت ِسيػَ  لععا اشػأل إىل قولػا تعػملىل :  (ٔ) ػمل ر بِّػِا قُػْ  ِإظل  َػمل َأاَن نَػِ اٌ  م وِػٌن(( )العياوػوت هللا))َوقَػملُلوا لَػْوَ  أُنػزَِؿ َسَعْلػِا  َ ٌت مِّ : َوِإظل 

َػمل اْلَ ْلػُب ))، أو قولا تعملىل: (ٓ٘ ػمل ر بِّػِا فَػُ ػْ  ِإظل  يَيِظػ ِامَل(( )اػونمل هللَواَػُ ولُػوَف لَػْوَ  أُنػزَِؿ َسَعْلػِا  اَػٌة مِّ
ُ
ػمَل ادل : فَػملنْػَيِظُ واْ ِإّرِ َمَعُاػى مِّ

  )ادل جى(( ٕٓ
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  .مع زات ايمووهنمل إللا
إ ػػػملفًة إىل سلملل يهػػػمل لع ػػػ  ف الاػػػ م فػػػإف  عمػػػملت رػػػ أ الػػػز رات ختػػػملل  الع ػػػ  أاضػػػملً  ف اخلػػػمللق 
الػػػ ي أوجػػػ  قػػػوانن النولعػػػة والععػػػ  وادلععػػػو ت وا ملػػػوملب وادلمػػػّووملت رػػػو واػػػ أ ال ػػػملدر سعػػػ  خػػػ ؽ 

فهو خػمللق  ػ  شػيء ملػواء   ،لعع   إزاليا أع  احل ارة لعيملر و واعهمل ب داً وملومملً النولعة وإبنملؿ م عوؿ ا
فاػ  ادلع ػزات الػا ايمػوهمل ال ػوة إىل ا ئمػة  (.ع)أـ إ نػة احل اػ  لػ اود  (ع) ملف ذل  انقة جملل 

لػا ]أي إىل فععهى[ سلملل ة لع   ف وللمل ذلمل مميي  ق  ر ومو وسٌة ما وبػٌة ورػي ممػ   ػ  ادلع ػزات ا
تػػذنرة »فعػػو  اظيػػمل مػػموً  يػملب  .تيمػوهمل  ػػ  ف قػػة مػػمل ال ػػ ؽ ادلوجػػودة يف الػ نلمل إىل قملدهتػػمل وم شػػ اهمل

ل أايػػػملأ ايمػػػب إىل الشػػػلوخ ادل شػػػ امل الالػػػوفلة  «تريػػػد الػػػدين عطّػػػار النيشػػػابوري»لعشػػػل   «األوليػػػام
 !!(ٔ)سش ات ادلع زات

ممػػػ  راقػػػى رػػػ أ -ولكملػػػ  ذلػػػ أ اخل افػػػملت مؤاػػػ وف ميعالػػػووف ذلػػػمل يف رليمعيػػػمل و عمػػػمل أراد أاػػػ  
أف ؼلّع  اليملس ميهمل واوّسلهى إىل بنوهنمل سملداأ أول   ادليعالووف و مللوا لا   ؼ الػيهى بػ   -المنور

وأف  مػػألاً  ،يفٍّ ؽلاػػمل أف ا وعػػوا بػػ امل خػػ ا ولاييػػمل دلػػمل رأايػػمل أف الع ػػوء   .رػػ دوأ يف ن مػػا وممللػػا وس  ػػا
مػػػمل الشػػػوملب ادلم  ػػػن خ غلػػػي اجلملمعػػػملت ايالػػػو روف أف الػػػ امل رػػػو رػػػ أ اخل افػػػملت ذاهتػػػمل فلي ػػػ وف ميػػػا 

رأايمل ممل الض وري أف نونِّ ا ملئق ال امل وأف ني م   يف رػ ا المػول   ،واي  هوف ضلو اليل ملرات اإلحلملداة
زليمػػػون  ، امل ا وُِّجػػػوف اخل افػػػملت الػػػا تُ ِ ػػػي العػػػواـ ػػػ   ا ذى الػػػ ي اُوِقُعػػػُا بيػػػمل ادليػػػملج وف للػػػ ِّامل الػػػ

تعػػػملىل فعل عػػػ  أجػػػ ملب احلوانلػػػت ادل رولػػػة بيػػػمل مػػػمل اشػػػمل وف فػػػإف العملقوػػػة  رػػػ  الي ػػػوى  هللاا جػػػ  سيػػػ  
 .والل ن

ورػػ ا  «يف ػتسػػم ارايت هللاواظتنجػػي مػػن اعتلسػػات الػػذي ذََنػػَره » :ون ػػ أ يف رػػ أ الػػز رة أاضػػملً 
ووا ػػ   «مػػيٍ  مػػمل اذلعاػػملت» نػػا تعػػملىل مل اػػ    يف   تػػا أبػػ اً أف أاػػ اً  ػػألأ  ،هللاافػػ اء وا ػػح سعػػ  

تعػملىل الػ ي بػّن أنػا رػو الػ ي  ػملف دائمػملً ادلي ػي لعوػملدأ    ػألأ  مػمل قػملؿ  هللار أ الز رة مل اميح ممل 
يَػػمل ُرػػوداً َوال ػػِ امَل  َميُػػوا َمَعػػ)) :تعػػملىل مػػموً  ػػمل َجػػملَء أَْمػػُ اَن صَل لػْ يَػػملُرْى ِمػػمْل َسػػَ اٍب َ عِػػلوٍ َوَلم   ((ُا ِبَ مْحَػػٍة ِمي ػػمل َوصَل لػْ

يَػػػمل َجػػػملحِلملً َوال ػػػِ امَل  َميُػػػوا َمَعػػػُا ِبَ مْحَػػػٍة ِمي ػػػمل َوِمػػػمْل ِخػػػْزِي اَػْوِم ِػػػ ٍ )) :وقػػػملؿ ،[ٛ٘:]رػػػود ػػػمل َجػػػملَء أَْمػػػُ اَن صَل لػْ  ((فَػَعم 

                                                 
الالػملحلن و  تمػم  مع ػزة بػ  تمػم    امػة، وإظلػمل اإلشػاملؿ أف  هللاللمل ريملؾ إشػاملؿ يف  هػور خػوارؽ سعػ  أاػ ي أوللػملء  (ٔ)

إشاملؿ يف ذل  إبعملع ادلمعمن.  أ ه رمل سع  أا ي أوللملئا فو هللاتُعيا تع  اخلوارؽ ممل فع  الوش ، فإذا اسُيِاَْت ممل فع  
 )ادل جى(
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يَػػملَؾ )) :وقػػملؿ  ػػ ل  ،[ٙٙ:]رػود لػْ وقػػملؿ تعػػملىل سػػمل  ،[ٓٗ:]طػػا ((اْل َػػىِّ َوفَػيَػي ػػملَؾ فُػيُػػوانً  ِمػػملَ َوقَػيَػْعػػَت نَػْ مػػملً فَػَي  
َيملُأ َوأَْرَعُا ِمملَ )) :نوح جلملػ  ا نولػملء  «مي لػملً »واسيا ذاتا ا ا اػة  ،[ٙٚ:]الالػملفملت ((اْلَاْ ِب اْلَعِظلىِ  َوصَل لػْ

ي ُرمُلَعَيمل َوال ِ امَل  َمُيوا َ ػَ ِلَ  )) :وادلؤمين ف ملؿ يَػمل نػُػْيِ  اْلُمػْؤِمِينَ ُ   نُػَي ِّ وممعهػمل   ،[ٖٓٔ:]اػونمل ((َاّ ػملً َسَعلػْ
 . مأل ممل اآل ت ا خ ى

ويف رأي رػػ ا العوػػ  ال  ػػأل ل ػػ   ػػملف ادلمػػعموف انئمػػوف و ػػملف رػػؤ ء ال ػػوة ادليػػملف وف ممػػيل ظن 
اإلملػػػوـ منمللػػػب سلملل ػػة لع ػػػ  ف سعػػػ  قػػػ ر مػػػمل املػػينملسوا  ػػػت املػػػى احلػػػ ال والػػػز رة ودمّلػػوا يف  يػػػب 

 هللاجػع   هللاوالواقػ  أف و ػ  احلػ ال ابيػ أ ميػ  زمػمل رملػوؿ  .ا دسلة  ػي امػوقوا اليػملس ضلػو الشػ ؾو 
وَلَقػػْد ُنػػِذَب َعلَػػى » :سعلػػا المػػوـ وتواجػػ  ميػػ  ذلػػ  احلػػن  مػػمل قػػملؿ أمػػأل ادلػػؤمين سعلػػا و لػػا وملػػعى

ػػػداً  (عليػػػو وآلػػو هللاحػػلى ) هللاَرُسػػوِؿ  ـَ َرِطيبػػاً تَػَقػػػاَؿ َمػػْن َنػػػَذَب َعلَػػيَّ ُمتَػَعمِّ َعلَػػػى َعْهػػِدِه َحػػػَّتَّ قَػػا
  .(ٔ)«تَػْليَػتَػبَػوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

وريػػػػمل قػػػػملؿ المػػػػل  ابػػػػمل طػػػػملووس  .إف رػػػػ ا ال عػػػػّو لػػػػا ملػػػػوابق ت جػػػػ  إىل ألػػػػ  سػػػػملـ ممل ػػػػلة ،أجػػػ 
 !جػػّ  ر عيػػن لاػػّ  مػػمل ملػػل ان  دـ وملػػل ان نػػوح وملػػل ان سعػػّي فلاػػوف اجملمػػوع ملػػت ر عػػملت :وم عّػػ وأ

ورػػ  غلػػوز  ؟!وللػػت شػػع ي أمل ااػػمل يف ال ػػـو مػػمل امػػولا مػػمل رػػو دللعػػ  سعػػ  مشػػ وسلة رػػ أ الالػػعوات
 ؟لعمل  ابمل طملووس أف ػلّل اليملس سع  سوملدات دوف أف يتلهى للػ لل  سعػ  مشػ وسليهمل واملػي وملهبمل

الػا ) - إفَّ نػلَّ مػن قػرأ ىػذه الػدايرة :قولػا سعلػا المػوـ الالػملدؽ اإلمػملـبع  ذلػ  انملػوملً إىل    ا وي
مػػا  لتو ابلغػػاً أزايرتػػو وشػػفعتو يف مسػػ اْ لَػػبِ قُ  -(رأايػػمل م ػػ ار اميوئهػػمل للعوػػملرات الشػػ  لة ادلضػػملّدة لع ػػ  ف

سعلػا و لػا  هللاجػع   هللافهػ  ملػل ان رملػوؿ  ،هللاو   ر ا الاوـ سلػملل  لايػملب  !.ولَ ؤْ وأعطيتو سُ  بلغ
و ػ ل   ،واػ أ هللإف ال   ف الاػ م االػ   ػ  رػ أ ا مػور ل ؟قمل ي احلملجملت ومعني ادلمملئ  وملعى
وبعػػػض ا دسلػػػة الالػػػ ل ة ا خػػػ ى ]ممػػػ  أدسلػػػة الالػػػ ل ة المػػػ ملداة والالػػػ ل ة  «اصتوشػػػن»دسػػػملء 

 سعػيّ  اإلمػملـويف رػ ا ا ػوؿ  ،واػ أ هللل الععواة وممل جملء يف هن  الوو ة[ اال ت    تعػ  ا وجػملؼ
  : فالح بلملف سعلا الموـ

واْعلَػػْم َأفَّ الَّػػِذي بِيَػػِدِه َرػػَداِ ُن  .....وَأْرِلػػْص يف اظتَْسػػأََلِة ِلَربِّػػَ  تَػػِإفَّ بِيَػػِدِه اْلَعطَػػاَم واضتِْْرَمػػافَ »
ػػػَماَواِت واألْرِض قَػػػْد َأِذَف لَػػػَ  يف الػػػدَُّعاِم وَتَسفَّػػػَل  لَػػػَ  اِبإلَجابَػػػِة وَأَمػػػَرَؾ َأْف َتْسػػػأََلُو لِيُػْعِطيَػػػَ  السَّ

                                                 
 .ٕٓٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٔ)
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نَػُو َمػْن لَتُْجبُػَ  َعْنػُو وََلْ يُػْلِجَْػَ  ِإىَل َمػْن َيْشػَفُل لَػَ  ِإلَْيػِو وََلْ و  وَتْستَػْرزِتَُو لِيَػْرزَتَ َ  َنَ  وبَػيػْ ََلْ كَتَْعْل بَػيػْ
وََلْ يُػْؤِيْسَ  ِمػَن الرَّزْتَػِة بَػْل َجَعػَل نُػُدوَعػَ  َعػِن  ...َ  اِبلنِّْقَمةِ نَتْنَػْعَ  ِإْف َأَسْأَت ِمَن التػَّْوبَِة وََلْ يُػَعاِجلْ 

ْنِب َحَسػػَنًة وَحَسػػَب َسػػيََِّػَتَ  َواِحػػَدًة وَحَسػػَب َحَسػػنَػَتَ  َعْشػػراً وتَػػػَتَ  لَػػَ  اَبَب اظتَػػ َتاِب واَبَب ػالػػذَّ
ػػَل نِػػَداَؾ وِإَذا َ جَ  تَػػُو َعِلػػَم ؾَتْػػَواَؾ تََأْتَضػػْيَا ِإلَْيػػِو ِبَاَجتِػػَ  وأَبْػإَػإْػتَػػُو َذاَت االْسػػِتْعَتاِب تَػػِإَذا َ َديْػتَػػُو شتَِ يػْ

َتُو َعَلى أُُمػوِرَؾ وَسػأَْلَتُو ِمػْن َرػَداِ ِن رَ  زْتَتِػِو نَػْفِسَ  وَشَسْوَت ِإلَْيِو قُتُوَمَ  واْسَتْسَشْفَتُو ُنُروَبَ  واْستَػَعنػْ
ُرُه  مثَّ َجَعَل يف يَػَدْيَ   ،ِمْن ِزاَيَدِة األْعَماِر وِحةَِّة األْبَداِف وَسَعِة األْرزَاؽِ َما ال يَػْقِدُر َعَلى ِإْعطَا ِِو َغيػْ

ََْا اْسػػػتَػْفَتْةَا اِبلػػػدَُّعاِم أَبْػػػػَواَب نِْعَمتِػػػِو  ،َمَفػػػاتِيَ  َرَدا ِنِػػػِو مبَػػػا َأِذَف لَػػػَ  ِتيػػػِو ِمػػػْن َمْسػػػأَلَِتوِ  َتَمػػػََّت ِشػػػ
  .(ٔ)«....واْسَتْمَطْرَت َشوبِيَب َرزْتَِتوِ 

طواعػػػػة ادلػػػػن وشلعػػػػوءة أاضػػػػملً بعوػػػػملرات اإلطػػػػ اء  (ٖٗ)يف رػػػػ ا الوػػػػملب ز رة بػػػػ قى  اجملعمػػػػي    أورد 
ومػػمل الن اػػ  أنيػػمل صلػػ  الزائػػ  يف رػػ أ  .(ٕ)]ادلي ػػملوز حلػػ ود الشػػ ع[ واليم لػػ  ادل ػػملر ادلرػػملل  لع ػػ  ف
 !!  نػ اأ موملشػ ة اعيػا ن مػا مػمل ادلي  ػن ،الز رات اعيا ن ما أالملانً م نوملً وم ال اً وممي  ملً لععػ اب
ر ػػى أنػػا مضػػت سعػػ  تعػػػ   سعلػػا المػػوـ ويف رػػ أ الػػز رات سوػػملرات مػػمل النعػػمل والععػػمل  سػػ اء سعػػيٍّ 
و  اعملداػا أاػ  فػو فملئػ ة مػمل  سعلػا المػوـ احل وب ق وف ميمملداة واللػـو علػ  ادلمػعمن ػل مػوف سعلػملً 

ويف رػ أ الػز رة سوػملرات جتعػ  اإلمػملـ وارث  .ال  قة بن ادلمعمن تع  العوملرات ملوى إاثرة ال يية وبلّ 
سعػلهى  مػ  أف ا ئمػة أن مػهى ،ا نولملء وادل ملػعن وأنػا وملػملئ  ا ئمػة أفضػ  مػمل ملػملئ  ا نولػملء المػملب ن

 اا أف اإلمػملـ سعلّػملً  ،هنوا سمل مم  ر ا ال عو ه ِّهى ومل ااونوا مع ون  ن مهى سع  اإلطوؽ الموـ
واْعلَػْم َأفَّ اإلْعَجػاَب ِضػدُّ الكَّػَواِب وآتَػُة » :سعلا الموـ ا وؿ يف وجليا لإلمملـ احلممل لا الموـسع

 .(ٖ)«األْلَبابِ 

 :ر أ الز رات دوف مميي  جػ لح ملػوى قولػا« البةار»والع لب أف العومة اجملعمي  أورد يف 
  !اخل...وج ُت ر أ الز رة يف  يملب ق م أو ن عُت ر أ الز رة ممل نمرة ق ؽلة أو مالوملح الشل 

                                                 
  .ٖٔهن  الوو ة، ال ململلة  (ٔ)
ف اجملعمػي  دلػمل  ػملف مػمل أنالػملر المػوطن ال مػػ ة ال ململػ امل واملشػليهى مؤاػ اهى وادليػزّل ن إلػلهى أممػملؿ الشػملأ ملػػعلمملف أسي ػ  أ (ٕ)

والشػػملأ ملػػعنملف امػػن الالػػ واػ ْن و ػػملف االػػّوِر أف ااومػػة أول ػػ  المػػوطن ُمَؤا ػػَ ة ِمػػمْل ِقوَػػِ  أئمػػة أرػػ  الولػػت سعػػلهى المػػوـ 
ُاَمّ وف أاضملً ممل   -تعملىل هللوالعلملذ ل-ن و  ل رى، ختل   خنوً أف أئمة أر  الولت أاضملً و ملف اومللغ يف م ح أولػ   الموط

 مم  ر أ ادل ائح ادل  طة واإلط اءات وجيوؼ اليم ل .
  .ٖٔهن  الوو ة، ال ململلة  (ٖ)
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فهيػمل أ مػ  م ػ ي رػ أ الػز رة شػ  ا  «أشهد أن  غتازي اطتلػق» :ويف ر أ الز رة ا خألة ن  أ
ِػػىْ أُْولَ ِػػَ  َجػػزَاُ ُرْى َمْ ِ ػػَ ٌة ِمػػمْل رَ )) :تعػػملىل ا ػػوؿ هللاإذ إف  ،هبػػ أ العوػػملرة َمػػمْل )) :وا ػػوؿ [ٖٙٔ:] ؿ سمػ اف ((هبِّ

ػػْ  لَػػُا ِمػػمْل ُدوِف  َجػػزَاًء ِمػػمْل َربِّػػَ  )) :وا ػػوؿ [ٖٕٔ:]اليمػػملء ((َولِلّػػملً َو  َناِلػػألاً  هللااَػْعَمػػْ  مُلػػوءاً غُلْػػَز بِػػِا َو  غلَِ
 :وا ػػػػوؿ [ٕٔٔ:]اليوبػػػػة ((َأْاَمػػػػمَل َمػػػػمل َ ػػػػملنُوا اَػْعَمعُػػػػوفَ  هللا لَِلْ ػػػػزِاَػُهىُ )) :وا ػػػػوؿ [ٖٙ:]اليوػػػػو ((َسنَػػػػملًء ِاَمػػػػمللً 

ِػىْ )) :وا ػوؿ [ٔ٘:]إبػ ارلى ((مَلػ ِاُ  احلَِْمػملبِ  هللاُ ػ   نَػْ ػمٍل َمػمل َ َمػَوْت ِإف    هللالَِلْ زَِي ))  ((َجػزَاُ ُرْى ِسْيػَ  َرهبِّ
 .[ٜٔ:]ا ن نملر ((هللاَػْوـَ   َ ِْعُ  نَػْ مٌل لِيَػْ مٍل َشْل ملً َواَ ْمُ  اَػْوَمِ ٍ  )) :وا وؿ [ٛ:]الولية

 ؟!تعملىل رلملزاة اخلعق هللافه  غلوز بع  ذل  أف نيمب  ا  ملوى 
 مػمل اسيػاأ املفظػا   !اإلمػملـ وأجػوح لػ ل  شػمل  اً لػاإف موي ع ر أ الز رة جع  اخلأل والشػ   بلػ  

 تعػملىل ا ػوؿ ل ملػولا ا  ػـ  هللامػ  أف  !وادليا    مػور دنلػملأ و خ تػا وبي ملتػا اػـو احلمػملب هللاممل انر 
 ،[ٕٔ:]اجلػػػمل ((قُػػػْ  ِإّرِ   أَْمعِػػػُ  َلُاػػػْى َ ػػػ ّاً َو  َرَشػػػ اً )) :-أاػػػ  أفػػػ اد أميػػػا سعلػػػا المػػػوـ وسعػػػيٌّ  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

وا ػػوؿ  ،[ٚٓٔ:]ا نعػػملـ ((َسعَػػْلِهْى َاِ لظػػملً َوَمػػمل أَنْػػَت َسعَػػْلِهْى ِبوَِ لػػ ٍ َوَمػػمل َجَعْعيَػػملَؾ )) :وا ػػوؿ ملػػو ملنا  ػػ ل 
 .[ٙ:]الشورى ((َاِ لٌو َسَعْلِهْى َوَممل أَْنَت َسَعْلِهْى ِبوَِ ل ٍ  هللاَوال ِ امَل اخت َُ وا ِممْل ُدونِِا َأولَِلملَء )) :أاضملً 

لػػُ  الػػ  َسملءِ )) :تعػػملىل ا ػػوؿ يف ال ػػ  ف الاػػ م هللارػػ ا ور ػػى أف   :وا ػػوؿ ،[ٖٛ:] ؿ سمػػ اف ((ِإن ػػَ  مسَِ
مػمل  (ٔ٘)ا وؿ يف ال سملء  سعلا الموـ  ممل أف اإلمملـ الم ملد  ،[ٜٖ:]إب ارلى ((ِإف  َرقِّ َلَمِملُ  ال  َسملءِ ))

إ  أف م ػػ ي رػػ أ الػػز رة  ،«..وجػػدُتَ  لػػدعا ي سػػامعاً » :سلملطوػػملً رب ػػا ملػػو ملنا ،الالػػ ل ة المػػ ملدا ة
أف  ػ  مػمل اػ سو ربػا يف ا رض  :ومعػئ ذلػ  «تأنا سامل الدعام وويلُّ اصتدام» :ا وؿ لإلمملـ فلهمل

ووا ػػح أف سليعػػق أل ػػملظ رػػ أ  !!«اي علػػيّ » :إبماملنػػا أاضػػملً أف ا ػػوؿ ،«هللااي »أو يف المػػمملء وا ػػوؿ 
  .ودب   ممل ا ل ملظ ادل ملللة ممل شملء ،وتش اعملتا وأااملما وراء  ه أ هللاالز رة جع   يملب 

ُقْ  )) :ف ملؿ ،وايض  ع إللا ف   أش ؾ هللاإف ال   ف الا م بن  ليمل با  و وح أف ممل ا سو  أل 
َػػمل أَْدُسػػو َرقِّ َو  ُأْشػػ ُِؾ بِػػِا َأَاػػ اً   ((َأَاػػ اً  هللافَػػو تَػػْ ُسوا َمػػَ   هللَوَأف  اْلَمَمػػملِجَ  )) :وقػػملؿ ،[ٕٓ:]اجلػػمل ((ِإظل 

 *اْدُسوا ال ِ امَل َزَسْمُيْى ِممْل ُدونِِا َفو ؽَلِْعُاوَف َ ْشَ  الض ػ ِّ َسػيُاْى َو  َ ْػوِاوً  ُق ِ )) :وقملؿ أاضملً  ،[ٛٔ:]اجلػمل
ِػػىُ  يَػ ُػػوَف ِإىَل َرهبِّ ػػَ ُب َواَػْ ُجػػوَف َرمْحَيَػػُا  أُْولَ ِػػَ  ال ػػِ امَل اَػػْ ُسوَف اَػوػْ َوؼَلَػػملُفوَف َسَ ابَػػُا ِإف  َسػػَ اَب اْلَومِلػػلَعَة أَاػ ُهػػْى أَقػْ

وريملؾ م ملت اآل ت ا خ ى الا ت ؿ سع  سػ ـ جػواز دسػملء  ػأل  ،[ٚ٘-ٙ٘:]اإلملػ اء ((َربَِّ  َ ملَف زَلُْ وراً 
 .وأنا ش ؾ هللا
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 مػػألاً مػػمل رػػ أ الػػز رات ادلعل ػػة للعوػػملرات الا  اػػة ادل ملللػػة مػػمل  يػػملب   اجملعمػػي  يف الواقػػ  ل ػػ  ن ػػ  
رػػ ا  «دمحم بػػن اظتشػػهدي»و  نػػ ري رػػ   ػػملف  «اظتػػدار السبػػمل»ادلوملػػـو بػػػ  (ٔ)«اظتشػػهديدمحم بػػن »

دعػػام »ورػػ ا ادلشػػه ي رػػو ذاتػػا الػػ ي أ ػػ  الشػػلعة للػػ سملء ادلعػػ وؼ بِػػػ  ؟أـ سملبػػ اً لإلمػػملـ هللسملبػػ اً 
دعػػام دراسػػة ودتةػػيص » :ومعيػػملأ ،لل ملرملػػلة) «بررسػػى دعػػاى ندبػػو»وقػػ  بلػ ْيػػُت يف  يػػملق  !«الندبػػة
 .سلملل ة  مأل ممل سوملراتا لع   ف الا م («الندبة

 !أشػهد أنػ  تسػمل حػويت» :ا وي ال اوي أنػا إذا وجػعَت إىل احلػـ  ف ػ  (ٕٖ)ويف الز رة رقى 
اإلمػػملـ بعػػ  ألػػ  ملػػية مػػمل العػػململ وللػػت شػػع ي رػػ  ايوق ػػ  أف اعػػود  !!«أتيتػػ  متعاىػػداً لػػديين وبيعػػ 

  ؟!اآلخ  إىل ال نلمل  ي اوملاعا
سعلػا  مػ  أف اإلمػملـ زاػمل العملبػ امل المػّ ملد ،«ال متَِْيػُب مػن  دانػم» :ون  أ يف ر أ الػز رة أاضػملً 

الذي أدعوه وال أدعو غملَه ولو دعوت غػمله  هللاضتمُد » :«أق محزة الممملر»ا وؿ يف دسملء  الموـ
  .«أرجو غملَه ولو رجوُت غملَه طتيََّب رجا ي الذي أرجوه وال هللاضتمُد  ،َل يستجب يل دعا ي
الػػػذي أغلػػػق عنَّػػػا ابب  هللاضتمػػػُد » (:الػػػ سملء ا وؿ)« الالػػػ ل ة المػػػّ ملداة»ون ػػػ أ دسػػػملءأ يف 

  ،«اضتاجة إال إليو
ال يشرن  أحد يف رجا ي وال يتَّفق أحد مع  يف دعا ي » (:ٕٛالػ سملء )ويف الال ل ة ذاهتمل 

  ،«إايؾ ندا يو  وال ينظمو
 .«....تال أدعو سواؾ وال أرجو غملؾ ....أدعوؾ تتجيبين» (:ٔ٘ال سملء )وفلهمل 

وبػػػن الػػػ سملء وا ل ػػػملظ الػػػا  سعلػػػا المػػػوـ اإلمػػػملـ المػػػّ ملدفػػػملخ  أاهػػػمل ال ػػػملر  الاػػػ م بػػػن دسػػػملء 
 !!«دمحم بن اظتشهدي»و عهمل 

 :إْذ ا ػػػػوؿ !!يف مالػػػػملؼ ا نولػػػػملء سعلػػػػا المػػػػوـ ويف رػػػػ أ الػػػػز رة ععػػػػٌة اضػػػػ  م  اهػػػػمل هبػػػػمل سعلػػػػملً 

                                                 
ال اوي سمل أق دمحم بمل جع   بمل سعي ادلشه ي احلملئ ي، ادلع وؼ مب م  ابمل ادلشه ي وابمل ادلشه ي  هللارو الشل  أبو سو   (ٔ)

نػػة يف الػػز رات وأف مػػمل أقػػ ـ الايػػب ادل وّ  وأالػػ ي اسيػػا « ادلػػزار الاوػػأل»وجػػملاب  يػػملب  ال ضػػ  شػػملذاف بػػمل جائلػػ  ال مػػي
ممل مشملا  اإلمململة . واو و أف ابمل ادلشه ي  ملف ز راتا ج ملب اسيم وا سع   يملبا، ورو ا ج  يف س ة ممل ا دسلة وال

يف مع مػا: ))مل اظهػ   )رح( ، اػا قػملؿ المػل  اخلػوئييف ال  ف المملدس اذل  ي ولامل بعضهى قملؿ إف شرالا رلهوؿ جػ اً 
 )ادل جى( . !ععى شرالا((ف دمحم بمل ادلشه ي مل اظه  امللا ب  مل اُ إليمل اسيوملر ر ا الايملب يف ن ما، ف
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  .ومععوـٌ أف الم ملرة اإلذللة خملجة ل نولملء «..بينو وبني رلقو هللاالسالـ على سفمل »
 هللااعي ػػ  أجػػ ملهبمل  ف  «اظتفوِّضػػة»ريػػمل غلػػ ر للػػ    أنػػا  ملنػػت توجػػ  ف قػػة مػػمل ال ػػوة تُػػْ َس  
 -وقػ  وردت سػمل ا ئمػة ا طهػػملر !تعػملىل فػّوض أمػ  تػ بأل العػململ حملّمػ  وسعػّي وأهنمػمل مػ ا ا أمػور الاػوف

واظهػػ  أف وا ػػ  رػػ أ الػػز رة الػػا  .(ٔ)وتا ػػألرى «اظتفوِّضػػة»أاملداػػل  مػػألة يف لعػػمل  -سعػػلهى المػػوـ 
وتػػػوََّض إلػػػيسم » : نػػػا ا ػػػوؿ يف ز رتػػػا رػػػ أ «اظتفوِّضػػػة»ضلػػػمل يف جػػػ درمل  ػػػملف أاػػػ  أول ػػػ  ال ػػػوة 

والواقػػ  أف رػػ أ الػػز رة قػػ  َاػػَوْت  ػػ  خ افػػملت ال ػػوة و ػػو هتى  !«..جعػػَل إلػػيسم التػػدبملو  ،األمػػور
  !!ل   ععت يف ُاْمِي  ممل ت   ؽ يف  ألؾ ممل احململململ :اا جملرت مال اقملً ل وؿ ال ملئ 

رػ ا مػ   !«..لسػم مػا رلػقأعطػانم اظتقاليػد وسػ ََّر » :وممل ععة سوملرات ال عّو يف ز رتػا قولػا
ػػػػػَمَواِت )) تعػػػػػملىل بػػػػػّن يف  يملبػػػػػا أف م ملللػػػػػ  المػػػػػموات وا رض يف اػػػػػ أ واػػػػػ أ هللاأف  لَػػػػػُا َمَ مللِلػػػػػُ  الم 

 ممل بّن أنا ملّر     ممل يف الاػوف ل ملئػ ة سوػملدأ علعػملً مػؤمين  ػملنوا أـ  ػملف امل  ،[ٖٙ:]الزم  ((َواَ ْرضِ 

                                                 
الػ ي اُػَعػ  « اسي ػملدات اإلمململػة»( يف  يملبػا رٖٔٛػ ٖ٘ٓقملؿ الشل  الال وؽ )دمحم بمل سعي بمل احلمن بػمل لبواػا ال مػي( ) (ٔ)

 :  اإلمململة الايملب ا ملململي وا رى وا ق ـ يف بلملف س ل ة الشلعة
واجملوس وال  راػة واحل وراػة ومػمل علػ  أرػ  الوػ ع هلالج لج وأهنى ش  ممل اللهود واليالملرى  هلل]] اسي ملدان يف ال وة وادل و ة أهنى   ملر ل

َواليػ وُػو َة  حُلْاىَ اْلِاَيملَب َوا هللاجولا : ))َممل َ ملَف لَِوَشٍ  َأف اُػْؤتَِلُا  هلالج لج تال ألرى شا، وقملؿ ج ّ  هللا  وا رواء ادلضعة، وأنا ممل ج   
نِلِّػػَن مبَػػمل ُ يػػُيْى تُػَععُِّمػػوَف اْلِايَػػملَب َومبَػػمل ُ يػػُيْى َتْ ُرمُلػػوَف. َوَ  َيُْمػػ َُ ْى َأف  هللاُ   اَػُ ػػوَؿ لِعي ػػملِس ُ ونُػػواْ ِسوَػػملًدا رِّ ِمػػمل ُدوِف  َوَلِاػػمل ُ ونُػػواْ َرل 

وَِئَاػػَة َواليِِّولِّػػْنَ أَرْ 
َ
سػػز وجػػ : ))قُػػْ  َ   هللا( وقػػملؿ ٓٛ-َٜٚأَيُْمػػ ُُ ى ِلْلُاْ ػػِ  بَػْعػػَ  ِإْذ أَنػُيى م ْمػػِعُموَف(( ) ؿ سمػػ اف:  َللً تَػي ِرػُ واْ ادل

(( )ادلملئ ة:  أَْرَ  اْلِاَيملِب  َ  َ  احلَْقِّ  ...  (ٚٚتَػْ ُعواْ يف ِداِيُاْى َ لػْ
ى إر أسوذ بػ  وأبػ أ إللػ  مػمل العهء ممل احلوؿ وال وة و  اوؿ و  قوة إ  ب .  ى إر ب يالعهال  مل )ع( ا وؿ يف دسملئا: )) و ملف

ى لػ  اخلعػق وميػ  الػ زؽ العهػى إر أب أ إلل  ممل ال امل قػمللوا فليػمل مػمل مل ن عػا يف أن مػيمل. العهللمل ليمل هّق.  ال امل اد سوا ليمل ممل
َؾ نَػعْ  َؾ َنْمَيِعُن.  ُو ُ وِإ   ى   تعلػق ال بوبلػة إ  بػ  و  تالػعح العهػى أنت خملل يمل وخمللق  لئيمل ا ولػن و لئيػمل اآلخػ امل. العهَوِإ  

ى إان سولػ ؾ وأبيػػملء سولػػ ؾ   العهػػمللعمل اليالػػملرى الػ امل جػػ   وا سظميػ  والعػػمل ادلضػػملر ن ل ػوذلى مػػمل ب ايػ . اإلذللػة إ  لػػ  فػ
َمػػمْل َزَسػػَى أف إلليػػمل اخلعػػق و  ى َمػػمْل َزَسػػَى أان  أرلٌب فػػي مُل ميػػا بَػػ اءٌ العهػػظلعػػ   ن مػػيمل ن عػػملً و   ػػ اً و  مػػوأً و الػػملًة و  نشػػوراً. 

ى إان مل ن سهى إىل ممل ازسمػوف فػو تؤاخػ ان العهميا  ااءة سلم  ابمل م م سعلا الموـ ممل اليالملرى.  وسعليمل ال زؽ في مل ب اءٌ 
راً ِإن َ  ِإْف َتَ ْرُرْى ُاِضع وا ِسوملَدَؾ َو   اَِعُ وا ِإ   فملِج اً َ   ملراً((.  مبمل ا ولوف وا    ليمل ممل ا  ُسوف و  َت َْع سع  ا رِض ميهى َد  

بػمل ملػوو ا ػوؿ للي ػواض ف ػملؿ سعلػا المػوـ: مػمل  هللاسمل زرارة أنا قملؿ: ))قعت لعالملدؽ سعلا الموـ: إف رجًو ممل ُوْلِ  سوػ   وروي
وسعلملً )ع(   فو ض ا م  إللهممل فرع مل ورزقمل وأاللمل  سعلا و لا  هللاسز وج  خعق دمحماً  جع   هللاإف  :الي واض؟ ف عت ا وؿ

ـْ َجَععُػواْ  رجعت، إذا هللا و وأمملأ، ف ملؿ )ع(:   ب س ُشػ ََ ملء َخَعُ ػواْ َ َرْعِ ػِا  هللإللا فملق أ سعلا اآلاة الا يف ملورة الّ سػ ، ))َأ
( فملنال فُت إىل ال ج  فوخاتا مبػمل قػملؿ الالػملدؽ َٙٔخملِلُق ُ  ِّ َشْيٍء َوُرَو اْلَواِاُ  اْلَ ه ملُر(( )ال س / هللافَػَيَشملبََا اخلَْعُق َسَعْلِهْى ُقِ  

لب ا سي ػػملد يف ن ػػي «/اسي ػػملدات اإلمململػػة»أل ميػػا ا ػػ اً، ف ملؿ:و وظلػػمل خػػ س((.[[ انيهػػ . الشػػل  الالػػ وؽ،  ظلػػمل)ع( فاو
 )ادل جى(. ٖٗٗ - ٖٔٗ/ ص ٕ٘ج «: ملر ا نواره»فممل بع ، واجملعمي،  ٗٚال عو والي واض، ص
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مَلػر َ  َلُاػْى َمػمل يف الم ػَمَواِت َوَمػمل يف اَ ْرِض  هللاأملَْ تَػػَ ْوا َأف  )) :ومل ؼلّ  أا اً ب ل   ممل يف قولا تعػملىل
وللت شع ي مملذا ا اػ  سليعػق رػ أ الػز رة رػ  ا اػ  أف  .[ٕٓ:]ل مملف ((َوَأمْلَوَغ َسَعْلُاْى نَِعَمُا  ملِرَ ًة َوَلِطَيةً 

مػػ  أف اإلمػػملـ ذاتػػا   ؟!قملئمػػملً باػػ  ا سمػػملؿ سعلػػا المػػوـ سػػملطوً سػػمل أي سمػػ  وغلعػػ  اإلمػػملـ هللاغلعػػ  
أو إذا توق   ، ملف ػليملج إىل النعملـ  ي او   ال ملً فإذا ب ي بضعة أ ـ دوف أف ي   مملت ممل اجلوع

 !سمل اليي  مل دقملئق مع ودة ف   الملتا
ورػي ععػة ختػملل   ،«إايب اطتلػق إلػيسم وحسػاّبم علػيسم» :وأاضملً ن  أ يف ر أ الػز رة ادل ػ اة

 .هللا ا ملً إف شملء  «اصتامعة»اح ال   ف  ممل مليولِّيا سي  ميملقشييمل لعز رة ج  
 :تعػػملىل ا ػػوؿ هللارػػ ا يف اػػن أف  ،«علػػيسم االعتمػػاد يػػـو اظتعػػاد» :ون ػػ أ يف رػػ أ الػػز رة أاضػػملً 

 .[ٜٔ:]ا ن نملر ((هللاَػْوـَ   َ ِْعُ  نَػْ مٌل لِيَػْ مٍل َشْل ملً َواَ ْمُ  اَػْوَمِ ٍ  ))
اي مػػػػػن » :اإلمػػػػملـ بالػػػػ ملت خملجػػػػة ل نولػػػػػملء وادلوئاػػػػة ممػػػػ ويف رػػػػ أ الػػػػز رة سوػػػػملرات تالػػػػػ  

إىل  هللافعلػت شػع ي رػ  ػليػملج  ،«يف رلقػو هللااي عيػوف  ...أنتم السفرة السراـ الربرة ...احطفاىم
تعػملىل هنػ  رملػولا الاػ م وعلػ  أميػا سػمل  هللار ا م  أف  ؟!سلوف بن الوش  للنّع  سع  أاواؿ اخلملئين

أولػلمل رػو أاضػملً  ؟اإلمػملـ سليػملً فالػ  ؽلاػمل أف ااػوف  ،[ٕٔ:]احل ػ ات ((َو  جَتَم ُموا)) :الي م مل ف ملؿ
  ؟!ماّع ٌ 

واحشػروين يف » :و  ل  ن  أ يف ر أ الز رة ادلو وسة أنا اسيا اإلمػملـ املفظػملً لػا واملرملػملً ف ػملؿ
 هللاومل ا ػػ أ رػػ ا ادلمػػان ال ػػ  ف الاػػ م الػػ ي قػػملؿ  «مسػػاره الػػدنيا واررػػرةرتلػػتسم واحرسػػوين مػػن 

 [ٚٓٔ:]ا نعػػػملـ ((َوَمػػػمل َجَعْعيَػػػملَؾ َسعَػػػْلِهْى َاِ لظػػػملً َوَمػػػمل أَنْػػػَت َسعَػػػْلِهْى ِبوَِ لػػػ ٍ )) :تعػػػملىل فلػػػا مػػػ اراً ل ملػػػولا الاػػػ م
  .[ٙٛ:]رود ((َوَممل َأاَن َسَعْلُاْى ِهَِ لوٍ )) :وقملؿ

حسػػػن مإلػػػة »وأممملذلمػػػمل نَػَ ػػػَو جػػػوًة سػػػمل  «عبػػػاس القّمػػػيّ »والشػػػل   «اجملعمػػػيّ »والن اػػػ  أف 
ا ػػوؿ راواػا فلػػا أنػا ُاْمػػَيَ ب   «مفػػاتي  اصتنػاف»رلهػػوؿ احلػملؿ ويف  خ رػػمل دسػملء ني عػا مػػمل  «اصتمسػراين

 :وفلا ،ال سملء با بع  تع  الالوة
ػُد اي علػيُّ  ،احفظاين تإنسمػا حاتظػاي وانكػراين تإنسمػا  حػراي !اي ػتمَُّد اي عليُّ »   !اي ػتمَّ

  !!«انفياين تإنسما ناتياي
 :وا ػػوؿ ،[ٙٔٔ:]اليوبػػة ((ِمػػمْل َوِرٍّ َو  َناِلػػألٍ  هللاَوَمػػمل َلُاػػْى ِمػػمْل ُدوِف )) :تعػػملىل ا ػػوؿ هللايف اػػن أف 
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أي أف   [ٖٙ:]الزمػ  ((ِبَاػملٍؼ َسْوػَ أُ  هللاأَلَػْلمَل )) :ا ػوؿو  ،[٘ٗ:]اليمػملء ((َناِلألاً  هللَولِّلملً وََ َ   لِ  هللوََ َ   لِ ))
  !أاضملً املفظملً وانج اً  هللاأممل مم  ذل  ادل ملر ادلش ؾ فلعيا  أل  .وا أ رو الامليف سو أ هللا

 اي يػػػمل إىل  يػػػػملب  «مفػػػاتي  اصتنػػػاف»ولػػػو أردان أف نػػػ    علػػػ  العوػػػملرات اخل افلػػػة يف  يػػػػملب 
 .(ٔ)ممي  

أف احلشػ  واليشػػ  للمػػمل  «واحشػػروين يف رتلػػتسم» :َأَوَ  اػ ري سليعػػق رػ أ الػػز رة الػا قػػملؿ فلهػمل
 ((َوِإف  َرب ػػػػَ  ُرػػػػَو ػَلُْشػػػػ ُُرْى ِإن ػػػػُا َاِاػػػػلٌى َسعِػػػػلىٌ )) :أمل ا ػػػػ أ قولػػػػا تعػػػػملىل ؟واػػػػ أ هللابلػػػػ  أي أاػػػػٍ  ملػػػػوى 

بػ  إف ا نولػملء وا ئمػة  .لع  لػة سعػ  احلالػ  «ػلشػ رى»سعػ  فعػ   «رػو»الل ق  ـ  عمة  [ٕ٘:]احل ػ 
 ملهللفػػ ،أن مػػهى   اععمػػوف زمػػمل احلشػػ  واليشػػ  وال لملمػػة فضػػوً سػػمل أف ايمايػػوا مػػمل اشػػ  أاػػ  معهػػى

مل ِسْعُمَهمل ِسْيَ   َاْموَُلَ  الي ملُس َسملِ )) :تعملىل ا وؿ  ((َوَممل اُْ رِاَ  َلَع   الم ملَسَة َتُاوُف َق ِاوملً  هللاالم ملَسِة ُقْ  ِإظل 
ػػملَسةِ  هللاِإف  )) :ا ػػوؿو  [ٖٙ:]ا اػػزاب و  س ػػب شلػػمل   اػػو  لػػا مػػمل الععػػى  .[ٖٗ:]ل مػػملف ((ِسْيػػَ ُأ ِسْعػػُى الم 
  !أف ا  ي تع  ا  ملذاب وا ّوج تع  العوملرات الا  ا ة هللابايملب 

س اػػػ اً مػػػمل العوػػػملرات  «ٖٗ»اجملعمػػػي  يف رػػػ ا الوػػػملب بػػػ قى و ػػػ ل  ن ػػػ أ يف الػػػز رة الػػػا أوردرػػػمل 
ممػ   ،ب  معظػى سوػملرات رػ أ الػز رة مضػملّدة لع ػ  ف الاػ م ،واجلم  الا  اة الا   تع و أورملمملً لطعة

ّجػة رب العػاظتني السػالـ عليػ  اي أمػمل اظتػؤمنني علػّي بػن أي طالػب سػيد الوحػيِّني وح» :قولا فلهمل
السػػالـ عليػػ  اي شػػجرة النػػدام وحػػاحب  .....وملجػػأ ذوي النهػػي ......علػػى األوَّلػػني واررػػرين

تػو وعػني وحطّ  هللاابب  ..السالـ عليػ  اي .....األوىلو  الدنيا واضتجَّة على رتيل الورى يف ارررة
وأوؿ من ابتدع  ،هللاوموضل َمِشيَِّة  ،هللاوغتلي إرادة  ...هللاالسالـ علي  اي عيبة غيب  ،وآيتو هللا
السػػالـ عليػػ  أيهػػا النبػػأ العظػػيم واطتطػػب اصتسػػيم والػػذنر  ،هللاواضتجػػة علػػى رتيػػل مػػن رلػػق  هللا

 ،ومرشػد الػربايت وعػاَل اطتفيػات ...السالـ علي  أيها اضتبػل اظتتػني ...اضتسيم والكراط اظتستقيم
اظتسنػوف وحػاتظ السػّر اظتكػوف والعػاَل مبػا   السالـ علي  اي حاحب العلم اظت دوف وعارؼ الغيب

 ...السػػػالـ عليػػػ  أيهػػػا العػػػارؼ بفكػػػل اطتطػػػاب ومإيػػػب أوليا ػػػو يػػػـو اضتسػػػاب ...نػػػاف ويسػػػوف
السػػالـ  ،وعػػارؼ السػػّر وأرفػػى ....وقاحػػم اظتعانػػدين األشػػرار ....ومهلػػ  أعدا ػػو أبلػػيم العػػذاب

ومهل  من طغى من األولػني ومبيػد مػن علي  أيها النازؿ من عليني والعاَل مبا يف أسفل الساتلني 
                                                 

)لل ملرملػلة أي: تعػملرض م ػملتلح اجليػملف مػ   «تضػملد م ػملتلح اجليػملف ل   ت قػ  ف»لاملتب ر أ المنور  يػملب سليالػ  سيوانػا  (ٔ)
   ت ال   ف(.
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السػػػالـ عليػػػ  اي سػػػامل  ....السػػػالـ عليػػػ  اي حػػػاحب السػػػرَّة والرجعػػػة ،جةػػػد مػػػن اررػػػرين
السػػػػػالـ عليػػػػػ  اي مػػػػػن حظػػػػػي بسرامػػػػػة ربػػػػػو تجػػػػػلَّ عػػػػػن الكػػػػػفات واشػػػػػتق مػػػػػن  ....األحػػػػػوات

 .(ٔ)«اخل....نوره
الػػػا َ ْػػػُ ـُ ق اَءهُتػػػمل واُػَعػػػ   ا سي ػػػملد  ،وضلػػػو رػػػ أ اجلمػػػ  والعوػػػملرات الشػػػ  لة ادل ملللػػػة ادلضػػػملد ة لع ػػػ  ف

ر ا ر ى أنا للمل ممل الوعل  أف صل  ممل امع  إىل إعوملت معملر  ،مبضموهنمل خ وجملً سمل أجوؿ اإلملوـ
شلػػمل   اُػَعػػو ؿ سعػػ   ،تعػػ  اجلمػػ  ميوملػػوً بػػ وا ت وأخوػػملر رػػي بػػ وررمل مػػمل و ػػ  ال ػػوة ادلشػػ  ن أاضػػملً 

  .هبمل   ؽلامل إعوملت أي شيءو  روا هتى
نػلَّ اي مػوالي عػن » :تعػملىل سعػ  اإلمػملـ ف ػملؿ هللال   أ    وا ػ  تعػ  الػز رة جػ ملت  ،أج 

نيػػف أحػػف اي مػػوالي حسػػن ثنػػامؾ   ،نعتػػ  أتهػػاـ النػػاعتني وَعَجػػَد عػػن وحػػف  لسػػاف الواحػػفني
ـُ عن معرتة نيفيت  عاجدة فواظػوا  لػ  وجػ   «واألذىاف عػن بلػوغ حقيقتػ  قاحػرة ،واألوىا

ن ما االػ  هبػمل  سعلا الموـ بعوملرات ري ذاهتمل العوملرات الا  ملف اإلمملـ سعلا الموـ ر ا ادل ملر سعّلملً 
 .ملو ملنا وتعملىل هللا أل قملب  إلدراؾ  يها مم   هللاو ل  جع  ر ا ادل ملر سو   !!!ربّا توملرؾ وتعملىل

تعملىل ب ات العوػملرات الػا املػير مهمل  هللاوج   سعلا الموـ انيوهوا إىل أف اض ة أمأل ادلؤمين
اضتَْمػُد » :«هن  الوو ة»ف   قملؿ أمأل ادلؤمين  ممل جملء يف  ،سعلا الموـ ذل  ادل ملر يف وج  سعيٍّ 

ُلُغ ِمْدَحَتُو اْلَقا ُِلوَف وال لُتِْكي نَػْعَماَمُه اْلَعادُّوَف وال هلل اظتُْجَتِهػُدوَف الَّػِذي ال يُػَؤدِّي َحقَُّو  الَِّذي ال يَػبػْ
 .(ٕ)«يُْدرُِنُو بُػْعُد اعتَِْمِم وال يَػَنالُُو َغْوُص اْلِفَطنِ 

ولػػو أردان أف نوػػنِّ علػػ  مػػوارد تعػػملرض عػػػ  رػػ أ الػػز رة مػػ    ت ال ػػ  ف الاػػ م  اي يػػػمل إىل  
   . يملب م ال  

 :وفلممل اعي نزف بعض ع  ر أ الز رة مبلزاف ال   ف الا م
اي حّجػة رب العػاظتني علػى  ...أممل اظتؤمنني علّي بن أي طالػبالسالـ علي  اي » :جملء فلهمل

ػػٌة اػػا سعػػ  الػػ امل  ػػملنوا قوػػ  رلل ػػ  إىل الػػ نلمل وسعػػ  علػػ  الػػ امل  ،«األوَّلػػني واررػػرين أي أنػػ  ا  
ػةً  ،يتوف بع ؾ اا اـو ال لملمة شلمل مل اػ اؾ ومل تػ رى سعػ   ورػ ا اإلطػوؽ اشػم  أف ااػوف اإلمػملـ ا  

                                                 
  .ٕٖ٘ - ٖٚٗ، ص ٖٗ/ ز رة رقى ٜٚهملر ا نوار، اجملعمي، ج (ٔ)
  ا وىل.هن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
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  ؟؟وللت شع ي ممل معئ  وف اإلمملـ ا  ًة سع  ممل جمل وا قوعا ،عل  ا نولملء وادل ملعن
 !!ن ؾ اجلواب لوا   أل ملظ تع  الز رة

 ((ِإ   إِلَْلػاِ  هللا   َمْعَ ػوَ ِمػملَ )) :يف ان أف احلق سز وجػ  ا ػوؿ ،«وملجأ ذوي النهي» :وا وؿ
 .[ٛٔٔ:]اليوبة

مػػ  أف الشػػ  ة مل تاػػمل رػػي الػػا اندت موملػػ  ومل  «اي شػػجرة النػػدامالسػػالـ عليػػ  » :وا ػػوؿ
 .رو ال ي أوج  جوت الاوـ يف ذل  ادل ملـ هللاتينق بشيء ولامل 

تعػملىل رػو ممللػ  الػ نلمل وممللػ   هللام  أف ال ػ  ف الاػ م اوػن ليػمل أف  «وحاحب الدنيا» :وا وؿ
 ((لَػُا ُمْعػُ  الم ػَمَواِت َواَ ْرضِ )) :رقملب عل  الوش  مبػمل فػلهى ا نولػملء وا ئمػة وا وللػملء وا ػوؿ يف ذلػ 

 .[ٕ:]احل ا 
قُػْ    أَقُػوُؿ )) :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تعػملىل قػملؿ ل ملػولا هللام  أف  ،«هللاالسالـ علي  اي عيبة غيب » :وا وؿ

 .[ٓ٘:]ا نعملـ ((َو  أَْسَعُى اْلَ ْلبَ  هللاَلُاْى ِسيِ ي َخزَاِئمُل 
 :ا ػػػوؿ سعلػػػا المػػػوـ الاػػػمل ى اإلمػػػملـمػػػ  أف  ،«هللاغتلػػػى إرادة  ..السػػػالـ عليػػػ  اي» :وا ػػػوؿ

  .رلع  م  ةو  تعملىل للمل لا ذرمل ملهللف ،(ٔ)«ىي الفعل ال غمل ذل  هللاإرادة »
 اإلمػملـأمػمل  ،«هللاواضتجَّة على رتيل من رلق  هللاوأوَّؿ من ابتدع  هللاوموضل َمِشيَِّة » :وا ػوؿ

ُرُسػػَلُو مبَػػا َركَّػػُهْم بِػػِو ِمػػْن َوْحيِػػِو  هللابَػَعػػَِّ » :وا ػػوؿ هللاذاتػػا فلعيػػا ا نولػػملء اّ ػػة  سعلػػا المػػوـ سعػػيّ 
ػُة عَتُػْم بِتَػػْرِؾ اإلْعػَذاِر ِإلَػْيِهمْ   مػمل أنػا اعيػا ال ػ  ف   .(ٕ)«وَجَعَلُهْم ُحجًَّة َلُو َعلَػى َرْلِقػِو لِػََال َتَِػَب اضتُجَّ

ػػًة  ملفلػػًة وا ػػوؿ يف وجػػ ا ػػَر ِتػػيُسْم نَِبيَّػػُو  لِّ َشػػيْ وأَنْػػػَدَؿ َعلَػػْيُسُم اْلِستَػػاَب تِْبيػػا ً ِلُسػػ» :الاػػ م ا   ٍم وَعمَّ
َعلَػى ِلَسػانِِو َأْزَما ً َحَّتَّ َأْنَمَل َلُو وَلُسْم ِتيَما أَنْػَدَؿ ِمْن ِنَتاِبِو ِديَنُو الَِّذي َرِضَي لِنَػْفِسػِو وأَنْػَهػى ِإلَػْيُسْم 

 :وا وؿ ،(ٖ)«لَْيُسُم اظتَْعِذرََة واختَََّذ َعَلْيُسُم اضتُجَّةَ ػَتَابَُّو ِمَن األْعَماِؿ وَمَسارَِىُو ونَػَواِىَيُو وَأَواِمَرُه وأَْلَقى إِ 
ػُة » :وا وؿ   ل  ،(ٗ)«َأْرَسَلُو ِبُجٍَّة َناِتَيٍة وَمْوِعظٍَة َشاِتَيةٍ » تَاْلُقْرآُف آِمػٌر زَاِجػٌر وَحػاِمٌا َ ِطػٌق ُحجَّ

                                                 
  ٚٗٔتوال  الشل  الال وؽ، مايوة الال وؽ، ص (ٔ)
  .ٗٗٔهن  الوو ة، خنوة  (ٕ)
  .ٙٛهن  الوو ة، خنوة  (ٖ)
  .ٔٙٔهن  الوو ة، خنوة  (ٗ)
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  .(ٔ)«َعَلى َرْلِقوِ  هللا
رػ ا  ،«النبأ العظيم واطتطب اصتسيم والذنر اضتسيمالسالـ علي  أيها » :ا وؿ وا   الز رة

  اإلمػملـ الػ ي رػو أبػ  لعػ    احلاػلى  مػمل قػملؿ  «الػذنَر اضتسػيمَ »تعملىل اسيػا ال ػ  ف  هللايف ان أف 
ُعوُأ َسعْلَ  ِمملَ )) :ملو ملنا ولاػمل اظهػ  أف وا ػ  الػز رة  [ٛ٘:] ؿ سمػ اف ((اآلَ ِت َوال ِّْ ِ  احلَِْالىِ  َذِلَ  نَػيػْ

 .  سيملاة لا لل   ف منع ملً 
السػػػالـ عليػػػ  اي حػػػاحب العلػػػم  ،ومرشػػػد الػػػربايت وعػػػاَل اطتفيػػػات» :وا ػػػوؿ وا ػػػ  الػػػز رة

 ،[ٚ:]ا سعػ  ((ِإن ػُا اَػْععَػُى اجْلَْهػَ  َوَمػمل ؼَلَْ ػ )) :تعملىل ا ػوؿ هللام  أف  ،«اظت دوف وعارؼ الغيب اظتسنوف
ػػَمملءِ  هللاِإف  )) :وا ػػوؿ  ػػ ل   :وا ػػوؿ أاضػػملً  ،[٘:] ؿ سمػػ اف ((  ؼَلَْ ػػ  َسَعْلػػِا َشػػْيٌء يف اَ ْرِض َو  يف الم 

 .سعيٌّ اععى اجله  وممل ؼل   :ومل ا   ،[ٚ:]طا ((َوِإْف جَتَْهْ  ِلْلَ ْوِؿ فَِإن ُا اَػْعَعُى المِّ   َوَأْخَ  ))
 :ااػمل منععػملً سعػ  خلملنػة بعػض ممػؤور ااوميػاوؼلملطب وا   الز رة اجلملرػ  اإلمػملـ الػ ي مل 

وا ػػملً إف اإلنمػػملف للمػػي ي أف اي ػػ  ممػػ  رػػ أ  .«أنػػا عينػػو اضتفيظػػة الػػ  ال ختفػػى عليهػػا راتيػػة»
و  اي ضي الع ب ممل اجملعمّي وأمممللػا مػمل احملػ ِّعن  لػ  مس ػوا  ن مػهى إباػ اد ممػ  رػ أ  .ا لطل 

اَ ْسػػ َاِب  َوشل ػػمْل َاػػْوَلُاْى ِمػػملَ )) :قولػػا تعػػملىل ل ملػػولا الاػػ م هللا أمل ا ػػ  وا يف  يػػملب ؟!الػػز رات ادلو ػػوسة
ْنِ ُ   اػُػػَ د وَف ِإىَل ُميَػػملِفُ وَف َوِمػػمْل أَْرػػِ  اْلَمِ ايَػػِة َمػػَ ُدوا َسعَػػ  اليَِّ ػػملِؽ   تَػْعَعُمُهػػْى ضَلْػػمُل نَػْعَعُمُهػػْى مَلػػيُػَع ِّبُػُهْى َمػػ  تػَ 

  اععػػػى ن ػػػملؽ بعػػػض أرػػػ  ادل ايػػػة الػػػ امل  ّ ملػػػوا يف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فػػػإذا  ػػػملف اليػػػ    ،[ٔٓٔ:]اليوبػػػة ((َسػػػَ اٍب َسِظػػػلىٍ 
وسعػ   ػّ  اػملؿ فهػ أ الػز رة معل ػة  ؟!فال  ااوف اإلمملـ سملدلملً مبمل  ملف وممل ااوف ،الي ملؽ وم دوا سعلا
 .مبم  ر أ ال ّرملت

ز رة اػـو احلػملدي » :«ة ل  ـ والعلػملرسعلا ادلريالػ هللاز راتا جعوات »وا وي اجملعمي  يف لب 
]ذ ػ  ذلػ   «اطتضػر»سػمل شػر  قلػ  قػملؿ إنػا  (ٕ)«الو ػملر»مػمل  يملبػا  «والعش امل ممل شه  رمضملف

ز رًة روارػمل الاعلػ  أاضػملً يف   - !وجود لػا م  أنا شر    -احمل ِّعوف  مللال وؽ والاعل  واجملعمّي[ 
ارتػػ  ادلو ػػ   سعلػػا المػػوـ الػػ ي قػػوض فلػػا أمػػأل ادلػػؤميندلػػمل  ػػملف اللػػـو م ملدرػػمل أنػػا  «السػػايف» يملبػػا 

 ،اللـو ان نعت خوفة اليوػوة :ورو مم ع مم ج  ورو ا وؿ وجملء رج  ل لملً ..للواملء ودرل اليملس

                                                 
  .ٖٛٔهن  الوو ة، خنوة  (ٔ)
 . )ادل جى(ٔاحل ال رقى، ٖٙ٘/ص ٜٚجهملر ا نوار، اجملعمي،  (ٕ)
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  أل احلمػمل  يػت  هللارمحػ   :ف ػملؿ سعلػا المػوـ اا وق  سع  لب الولػت الػ ي فلػا أمػأل ادلػؤمين
 .إىل  خ  احل ال النوا  ....وأخعالهى إؽلملانً  ،أوؿ ال ـو إملومملً 

ال وُؿ بوجود شر    ازاؿ ال ػملً ميػ    ؼ المػين سلػملل  لالػ اح ال ػ  ف الاػ م الػ ي  :قعت
َوَمػػمل َجَعْعيَػػمل لَِوَشػػٍ  ِمػػمْل )) :إذ ا ػػوؿ ملػػو ملنا ،ُتوفّػػوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللااوػػن أف علػػ  ا نولػػملء وا وللػػملء قوػػ  رملػػوؿ 

شػوهنى شػوف بعػض -ولامل وا ػعي تعػ  الػز رات  ،[ٖٗ:]ا نولػملء ((اخْلملِلُ وفَ  ِمت  فَػُهىُ  قَػْوِعَ  اخْلُْعَ  أَفَِإاملْ 
اػ  سوف أهنػى أخػ وا مػن رػ أ  - وة م ش ي الالوفلة الػ امل اػّ سوف أف اخلضػ  ألومػهى خ قػة المػعوؾ

  !!الز رة سمل اخلض 
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 زايرة حضرة اظتعكومةو  يف عيد الغدير رواايت ثواب الدايرات
ذ   اجملعمي  يف ر ا الوػملب ويف ا بػواب ا خػ ى روا ٍت تػي   سعػ  عػواب سظػلى ُمْ ػ ٍؽ دلػمل زار 

 !يف اػػملؿ الملتػػا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاعػػواٌب رملئػػٌ    اوجػػ  سشػػ  معشػػملرأ دلػػمل زار اإلمػػملـ أو زار رملػػوؿ  ،قػػا إمػػملـ
و ل  تاوف ز رة قا إمملـ أفض  وأسعػ  مػمل ز رتػا يف  ؟فعلت شع ي ممل ري ال ملئ ة العظلمة ممل ال ا

 ؟!ن ما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ور  ادل اة زل مة وم   ملة أ م  ممل الي ِّ ا  ـ  ؟!املؿ الملتا
 (ع)ـ الالػػػملدؽ وُرواَػػػت اػػػوؿ ز رة قػػػا اضػػػ ة فملطمػػػة ادلعالػػػومة يف قػػػى روااػػػة ميمػػػوبة إىل اإلمػػػمل

و  نػػ ري  لػػ  تاػػوف ز رة ا نولػػملء وا ئمػػة  !«مػػن زار تاطمػػة ِبُقػػْم تلػػو ]وجبػػا لػػو  اصتنػػة» :ت ػػوؿ
فهػ   ،أممل ز رة قا أا  أو درى أو ذراراهى تؤدِّي إىل دخوؿ اجلية ،املؿ الملهتى  أل م ضلة إىل اجلية

 (ع)ورػ  مػمل زار اضػ ة موملػ  بػمل جع ػ   ؟قا فيملة جملحلة أسع  وأرى ممل قا عل  ا نولملء وا وللملء
إف رػػػ ا دللػػػػ  وا ػػػح سعػػػػ  أف رػػػؤ ء الو ػػػػملسن  ؟!اػػػملؿ الملتػػػػا االػػػوح مػػػػمل أرػػػ  اجليػػػػة هبػػػ أ الػػػػز رة

ملػػو ملنا  ػػملفعن سػػمل قولػػػا  هللاوالاػػ ابن افػػ وا مػػمل شػػمل وا مػػمل العوػػملرات ونمػػوورمل إىل ا ئّمػػة وإىل داػػمل 
ـٌ لِيَػْ يَػػػُ وا َسعَػػ   ُاىُ َو  تَػُ ولُػػوا ِلَمػػمل َتاِلػػُ  أَْلِمػػيَػيُ )) :تعػػملىل اْلَاػػِ َب ِإف   هللااْلَاػػِ َب َرػػَ ا َاػػوٌؿ َوَرػػَ ا َاػػ َا

 .[ٙٔٔ:]الي   ((اْلَاِ َب   اُػْ ِعُ وفَ  هللاال ِ امَل اَػْ يَػُ وَف َسَع  
وا ػلوف وجػ اهنى بػو وجػا  هللار أ ال وا ت الاملذبة ا ّ  العالملة ادلمل وف وادليع  وف حل ود  مبم 

اّق بز رة م اق  أوللملء الػ ِّامل أو بيػ ر اليػ ورات لويػملء قوػوررى وتعمألرػمل وبيػملء  ػ  تعػ  ا فيلػة وا روقػة 
وادلػػػػزارع والػػػػ  مل ن وال يػػػػملدؽ  نوال وػػػػملب ال رولػػػػة وادليػػػػملرات ادلنعلّػػػػة للػػػػ رب وال ضػػػػة ووقػػػػ  الومػػػػملت

الا لمل ت ل   ،ا ئمة مبمل تال  قلميا إىل معلملرات اليومملانتوالولوت وا را ي سعلهمل وسع  قوور ذراري 
ملػػوى مػػ ء بنػػوف أانس سػػملطعن سػػمل العمػػ  وط لعلػػن يف اجمليمػػ  شلػػمل انعػػق سعػػلهى ملػػ نة وميػػور تعػػ  

ولعم ي لو أف اض ة ادلعالومة ُأاللت لا ملرمل لَُ ْلَمملت ممل النعػملـ ت ػلى هبػمل  .ادل اق  أو ادلش فن سعلهمل
وسعػػ   ،بػػ   ب ضػػت  ػػ  تعػػ  الزخػػملرؼ والػػي م وت ،ملجػػة إىل  ػػ  تعػػ  ادلوقوفػػملتأودرػػمل ومل تاػػمل ه

 .وممل وق  سعلهى ا وقملؼ سعلهى الموـ ر ا ادليواؿ ململئ  أو د أئمة أر  الولت
تعػػاىل ]لعلػػيٍّ  غػػًَن عػػن  هللاويف مػػدح » :ادل ملرقػػة أنػػا قػػ  جػػملء يف ز رة ال ػػ ا  ععػػة ت ػػوؿ ومػػمل

  .«فنيمدح اظتادحني وتقريظ الواح
فػػإذا  ػػملف ا مػػ   ػػ ل  و يػػيى ت وعػػوف هبػػ ا ادلعػػئ فعمػػملذا مػػكل سشػػ ات الالػػ  ملت مػػمل  :قعػػتُ 
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  ؟!اإلط اء ادل ملر والميملء وادل ائح ادلعل ة لل عّو يف ز رات اإلمملـ
   تواضل أممل اظتؤمنني عليٍّ عليو السالـ وهنيو أحةابو عن تعظيمو وإطرا و]

قػملؿ وقَػْ  َلِ لَػُا  سعلػا المػوـ أف أمػأل ادلػؤمين سعل ػملً « هن  الوو ػة»ممل « احِلَاى»ورد يف قمى  ل  
فَػيَػَ ج عُػوا لَػُا  (أي عملسػة مػمل ال ػ وان يف مين ػة ا نوػملر يف العػ اؽ)ِسْيَ  َمِمألِِأ ِإىَل الش ملـِ َدَرملِقُن ا نْػَوملِر 

ُرلُػٌق ِمنَّػا  :تَػَقػاُلوا ؟؟َما َىَذا الَّػِذي َحػنَػْعُتُموهُ » :فَػَ ملؿَ  ،ْنَ َاَ ْااِ واْشَي  وا بػَ  (أي نزلوا ممل سع  خلوذلى)
َتِفُل ِّبََذا أَُمَراؤُُنْم وِإنَُّسْم لََتُشقُّوَف َعَلى أَنْػُفِسُسْم يف  هللاو :عليو السالـ تَػَقاؿَ  !نُػَعظُِّم ِبِو أَُمَراَم َ  َما يَػنػْ

َعػَة َمَعَهػا األَمػ اُف ِمػَن ُدنْػَياُنْم وَتْشَقْوَف ِبِو يف آِرػَرِتُسْم وَمػا َأْرَسػَر اظتََشػقََّة َورَاَمَىػا اْلِعَقػاُب وَأْربَػَ  الدَّ
 .(ٔ)«!النَّارِ 

 :سعلػا المػوـ رَاِ ػٌب فَػَ ػملؿَ  سعلا الموـ ؽَلِْشي َمَعُا وُروَ « َحْربٌ »َ  َرُجٌ  امْسُُا الاوفة دلمل أَقػْوَ  ويف
َنٌة لِْلَوايل وَمَذلٌَّة لِْلُمْؤِمنِ »   .(ٕ)«اْرِجْل تَِإفَّ َمْشَي ِمْإِلَ  َمَل ِمْإِلي ِتتػْ

مَّ ِإنَّػػػَ  َأْعلَػػػُم ِي ِمػػػْن نَػْفِسػػػي وَأَ  َأْعلَػػػُم اللهػػػ» :سعلػػػا المػػػوـ َمَ َاػػػُا قَػػػػْوـٌ يف َوْجِهػػػِا قَػػػملؿَ  ولػػػػم مل
ُهْم   .(ٖ)«مَّ اْجَعْلَنا َرمْلاً ؽتَّا َيظُنُّوَف واْغِفْر لََنا َما ال يَػْعَلُموفَ اللهبِنَػْفِسي ِمنػْ

   اطتالتة يف نظر عليٍّ عليو السالـ تتّم ابلبيعة واالرتيار]
تعػػملىل  هللاسوػػملرات يف إعوػػملت اخلوفػػة ادليالػػوص سعلهػػمل مػػمل « عيػػد الغػػدير»جػػملءت يف ز رة  وقػػ 

ر ا يف ان أف اإلمملـ ذاتا مل  ،تعملىل رو ال ي نال َوا خعل ًة أمألاً سع  ا ّمة هللاوأف  سعلا الموـ لععيٍّ 
و ػملف  ،اليػملس ملبامي ّؿ مبم  ر أ اجلم  سع  خوفيا مي  أوؿ اـو ب  اسيا أف اخلوفة تي   ق لنيرػ

قػػ  نال ػػوا لعروفػػة  هللاولػػو  ػػملف  ،«األمػػمل ىػػو مػػن جعلتمػػوه أمػػملاً علػػيسم» :مػػ اراً سعػػ  ادليػػا ا ػػوؿ
أان اإلمػملـ ادلَيال ػب  :وف ض ااوميا سع  ا ّمػة فعػًو لوجػب سعلػا أف اُظهػ  ذلػ  وا ػوؿ  سعػ  جػوتا

  :ا سيهمل ف ملؿ  اريا لعروفة ور وي   ولايا مل ا ع  ذل  وللمل ر ا ف مب ب  أ ه هللاِممْل ِقَوِ  
َهػػا وزَتَْلُتُمػػوين  هللاو» َمػػا َنانَػػْا يل يف اطتِْالتَػػِة رَْغبَػػٌة وال يف اْلِواليَػػِة ِإْربَػػٌة وَلِسػػنَُّسْم َدَعْودُتُػػوين ِإلَيػْ

                                                 
 .   ٖٚهن  الوو ة، الاعمملت ال الملر، رقى (ٔ)

 .  ٕٕٖهن  الوو ة، الاعمملت ال الملر، رقى  (ٕ)

 . ٓٓٔهن  الوو ة، الاعمملت ال الملر، رقى  (ٖ)
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َها   ،(ٔ)«َعَليػْ
ال تَػُقػوـُ لَػُو اْلُقلُػوُب وال َدُعوين واْلَتِمُسوا َغمْلِي تَِإ َّ ُمْستَػْقِبُلوَف َأْمراً َلُو ُوُجػوٌه وأَلْػَواٌف » :وقملؿ

ػػُتُسْم رَِنْبػػُا ِبُسػػْم َمػػا َأْعلَػػُم وََلْ ُأْحػػِغ ِإىَل قَػػػْوِؿ اْلَقا ِػػ ...تَػإْػبُػػُا َعَلْيػػِو اْلُعُقػػوؿُ   لِ واْعَلُمػػوا َأيّنِ ِإْف َأَجبػْ
ُتُموُه َأْمػرَُنْم وَأَ  َلُسػْم وَعْتِب اْلَعاِتِب وِإْف تَػرَْنُتُموين تََأَ  َنَأَحدُِنْم وَلَعلِّي َأشْتَُعُسْم وَأْطوَ  ُعُسْم ِلَمْن َولَّيػْ

ٌر َلُسْم ِمينِّ َأِمملاً    ،(ٕ)«َوزِيراً َريػْ
  ،(ٖ)«ِإَ يّنِ ََلْ ُأِرِد النَّاَس َحَّتَّ َأرَاُدوين وََلْ ُأاَبِيْعُهْم َحَّتَّ اَبيَػُعوين » :وقملؿ

َباَؿ اْلُعوِذ » :وقملؿ بَػْلُتْم ِإيَلَّ ِإقػْ َعػَة قَػَبْضػُا َنفِّػي تََأقػْ َعػَة اْلبَػيػْ اظتَطَاِتيِل َعلَػى َأْوالِدَىػا تَػُقولُػوَف اْلبَػيػْ
  ،(ٗ)«تَػَبَسْطُتُموَىا وَ زََعْتُسْم َيِدي َتَجاَذبْػُتُموَىا

 َو َبَسػْطُتْم يَػِدي َتَسَفْفتُػَهػا وَمػَدْددُتُوَىا تَػَقَبْضػتُػَها مثَّ تَػَداَنْسُتمْ » :يف وج  بلعيػا لخلوفػة وقملؿ
َعلَػػػيَّ تَػػػَداؾَّ اإلبِػػػِل اعْتِػػػيِم َعلَػػػى ِحَياِضػػػَها يَػػػػْوـَ ِوْرِدَىػػػا َحػػػَّتَّ انْػَقطََعػػػِا النػَّْعػػػُل وَسػػػَقَط الػػػرَِّداُم وُوِطػػػَئ 

سعػػػػ  جػػػػ ة  ٚؤويف ال ملػػػػمللة رقػػػػى  ٖٙٔو ٖٚو ٖٗاملػػػػي ؿ يف اخلنػػػػب رقػػػػى  مػػػػمل   ،(٘)«الضَّػػػػِعيفُ 
واسيػا يف رملػملليا المملدملػة يف  .ل ي ناّلػوا خعل ػةً تعملىل رو ا هللاخوفيا بولعة اليملس لا ومل اش  إىل أف 

 .أف اخلوفة إظلمل تيى لنيرملب ادلهملج امل وا نالملر ،ويف سش ات ا املدال ا خ ى ،هن  الوو ة
 ابطتالتة  (ع)َعَلى النصِّ َعَلى َعِليٍّ « بلِّغ ما أندؿ إلي »]مناقشة االستدالؿ آبية 

َ أَاػ َهػمل ال  مُلػوُؿ بَػعِّػْغ َمػمل أُنػزَِؿ إِلَْلػَ  ِمػمْل َربِّػَ  َوِإْف ملَْ تَػْ َعػْ  )) :واملي ؿ  وا   الػز رة يف ز رتػا ِباػة
سعػػ  أف مػػمل  [ٚٙ:]ادلملئػػ ة ((  اَػْهػِ ي اْلَ ػػْوـَ اْلَاػػملِف ِاملَ  هللاالي ػػملِس ِإف   اَػْعاِلػػُمَ  ِمػػملَ  هللاَفَمػمل بَػع ْ ػػَت رمَِلػػمللََيُا وَ 

مػ  أف  ػ   مػمل  ،تعػملىل لععػيٍّ خعل ػًة امل مػملً سعػ  ادلمػعمن هللاإببو ػا رػو تيالػلب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاأُِمَ  رملوُؿ 
  .تعملىل رملولا إببوغ ممل أنزلا تعملىل إللا هللاأمُ   اآلاة الا ؽلة رو سعلات ؿ  

ورػو  -بعػغ مػمل أنزلػا ربػا سعلػا فػإف  ػملف قػ  أ ؟ممل أنزلا ربا سعلا أـ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ر  أبعغ الي    :ونموؿ

                                                 
 .   ٕ٘ٓهن  الوو ة، اخلنوة  (ٔ)

 .  ٕٜهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)

 .ٗ٘هن  الوو ة، ال ململلة  (ٖ)
 . ٖٚٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٗ)
 . ٜٕٕالوو ة، اخلنوة هن   (٘)
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فمػػمل رػػي تعػػ  اآل ت الػػا أُمػػ  إببو هػػمل وأاػػمل مو ػػعهمل مػػمل  -تعوػػأل ُاشػػملر بػػا إىل   ت ال ػػ  ف الاػػ م 
لععػػيٍّ موملشػػ ة بعػػ  اليػػّ  فعمػػملذا   صلػػ   هللافػػإذا  ػػملف مػػمل أُمػػ  إببو ػػا رػػو اخلوفػػة ادل  و ػػة مػػمل  ؟ال ػػ  ف

ادلػ  ورة مػمل  (ٚٙ)أمػمل إذا  اظيػمل ملػلملؽ اآلاػة  ؟ذ   ر ا ا م اا  اة واا ة يف ال   ف الا م فلهمل 
ملػػػورة ادلملئػػػ ة ومػػػمل جػػػملء قوعهػػػمل ومػػػمل جػػػملء بعػػػ رمل ل أايػػػمل أف المػػػلملؽ  ع ػػػا اي ػػػّ ث سػػػمل اضل افػػػملت اللهػػػود 

سعػ  أف مػمل جػملء « قُػلْ »بعوػملرة  -موملش ة بعػ  اآلاػة ادلػ  ورة-  أ  ا ؿ  ابي اء اآلاة اليملللة  .واليالملرى
اييململػب « قُػلْ »خملجػة أف مػمل ذُ ػ  بعػ   ؟((بَػلِّْغ َما أُنِدَؿ ِإلَْيَ  ِمػن رَّبِّػ َ ))رو ادل الود بػػ « ُقلْ »بع  

 . ملمملً م  ممل جملء قو  اآلاة وا توط با إذ جملء قوعهمل  وـ سمل أر  الايملب  ممل ذ  ان
يَػْهػػػِدي اْلَقػػػْوـَ الَ  هللاِإفَّ )) :إىل ذلػػػ  ف ػػػ  جػػػملء يف  خػػػ  اآلاػػػة ادلشػػػملر إللهػػػمل قولػػػا تعػػػملىل أ ػػػ 

إْذ رػػ  اُػْعَ ػػ  أف ؼلملطػػب  !ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاورػػ ا خنػػملب   ؽلاػػمل أف اُ الػػ  بػػا أجػػ ملب رملػػوؿ  ((اْلَسػػاِترِينَ 
الػ امل ر سػوا  (ممل ادلهػملج امل وا نالػملر واجململرػ امل ادلمػعمن)تعملىل س ة   ؼ ممل أج ملب رملولا  هللا

  ؟!بوجمهى للا   ب ؿ أف ام  سعلهى واي ّو  ملعلهى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاإىل أداء احل   ت رااة رملوؿ 
امػب ادسػملء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاإنا سع  ف ض أف ر أ اجلمعة ا خألة موّجهة إىل ممل  ملنوا م  رملػوؿ   

  أهنػى قوػ  أف  ،ملم سي الو اة فاملف اجل ا  أف ؼلملطووا هبمل بع  إناملررى ممولة و اة سعّي ورفضهى ذلػ
رػػػ أ اآلاػػػة مل أتِت سعػػػ   فخملج ػػػًة أ !!  اهػػػ ي ال ػػػـو الاػػػملف امل هللااُػوَػع  ػػػوا هبػػػ ا ادلو ػػػوع ؼُلػػػملطَووا  ف 

بػ  اآلاػة  ،أملعوب اآل ت الا ت    مو وسملً ممل   ت وؿ إف    مػمل مل اػؤممل بػا ملػلاوف مػمل الاػملف امل
ػٌا إىل  ،خملطوت عملسة  هنى قوـٌ  ملف وف -دوف أف ت    مو وسملً - شلمل ا ؿ  سع  أف ر ا اخلنػملب موج 

ُخوطووا ب ل   ج  إ ملـ احل ػة سعػلهى  فممل الاملف امل واآل ،و ملوملب أخ ى ،أشرملص  ملنوا ممل قو 
فالػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمػمل لػو ُقالػ  مػمل تعػ  اجلمعػة أجػ ملب اليػ ِّ  ،أو إلسوف ادل ملجػعة معهػى أو لمػوب  خػ 

ؼُلملطَووف ب ل  قو  إبو هػى مو ػوع اخلوفػة اإلذللػة لععػّي يف اػن أهنػى مل ا ومػوا  ي شػيء بعػ  اػا 
 هللاجػع   هللاسمل أف ال   ف م ح ُج   أج ملب رملػوؿ  عزؿر ا مب !امي   وا اخلنملب  هنى قـو  ملف وف

 .ف ذلى ابي اًء بوج  الا  يف موا    مألة ور ا   اييململب م  سلملطوة ال    سعلا و لا وملعى
  اَػْهػِ ي اْلَ ػْوـَ  هللاالي ػملِس ِإف   اَػْعاِلػُمَ  ِمػملَ  هللاوَ )) :أف خيملـ اآلاة ادلميشه  هبمل ا ػوؿ و اظوا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فال  نيالور أف الي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فإذا  ملف ادل الود هب ا اخلنملب أج ملب الي  [ٚٙ:]ادلملئ ة ((اْلَاملِف ِاملَ 
ر ػػػى أف معظػػػى أول ػػػ  الػػػ امل  ػػػملنوا  ، ػػػملف اشػػػع  لخلنػػػ  ِمػػػمْل قِػػػَوِعِهْى  رشػػػليا مػػػمل اللهػػػود واليالػػػملرى

ن   وإذا  ػملنوا  ّ ػملراً أو ميػملف ن فعمػملذا   ؟!يف الػ فملع سيػا ومنلعػن لػا ن مهىمالملاون لا  ملنوا مض ِّ
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 ؟واػُػػَؤا عهى وايػػزو ج ميػػا واعػػنِّ بعضػػهى إلمملمػػة جػػوة اجلمملسػػةاعػػلل معهػػى وااػػ مهى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ػػملف اليػػ   
 .ر ا ا ؿ  سع  أف حلمل اآلاة ومللملقهمل   اييململب م  ادل الود ال ي ا سلا ادلميشه وف هبمل فا   

  هللاثنام أممل اظتؤمنني عليٍّ واإلماـ السجاد البالغ على أحةاب رسوؿ ]
 سعلػا المػوـ ملب ميػملف ن فعمػملذا مػ اهى سعػيٌّ إىل ذل  أنا لو  ملف أ عب رػؤ ء ا جػ  أ  

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللابشوف أج ملب رملوؿ  سعلا الموـ أمل ا   سعيٌّ  ؟وأعئ سعلهى    الميملء
َتَمػا َأَرى َأَحػداً ُيْشػِبُهُهْم ِمػْنُسْم َلَقػْد َنػانُوا  (عليػو وآلػو هللاحػلى )َلَقْد رَأَْيُا َأْحَةاَب ػُتَمٍَّد »

إْػِل ُيْكِبُةوَف ُشْعإاً ُغرْباً وقَػْد اَبتُػوا ُسػجَّداً وِقَيامػاً يُػَراِوُحػوَف بَػػنْيَ ِجبَػاِىِهْم وُرػُدوِدِىْم ويَِقُفػوَف َعلَػى مِ 
قَتَلَػػْا  هللااْلِمْعػػَدى ِمػػْن طُػػوِؿ ُسػػُجوِدِىْم ِإَذا ذُِنػػَر  ِذْنػػِر َمَعػػاِدِىْم َنػػَأفَّ بَػػػنْيَ َأْعيُػػِنِهْم رَُنػػبَ  ِمػػنْ اصْتَْمػػِر 

رََجػاًم َأْعيُػنُػُهْم َحَّتَّ تَػُبلَّ ُجُيوبَػُهْم وَماُدوا َنَما نَتِيػُد الشَّػَجُر يَػػْوـَ الػّرِيِ  اْلَعاِحػِف َرْوتػاً ِمػَن اْلِعَقػاِب و 
  ،(ٔ)«لإػََّوابِ لِ 

رَبػَُّوا اإلْسالـَ َنَما يُػَرَّبَّ اْلِفْلُو َمػَل َغنَػاِ ِهْم  هللاُىْم و» :ا ْناَلملرِ أاضملً يف َمْ ِح  سعلا الموـ وقملؿ
الطِ  َباِط وأَْلِسَنِتِهُم السِّ  .(ٕ)«أِبَْيِديِهُم السِّ

يف الػ سملء ال ابػ  مػمل الالػ ل ة المػّ ملداة  سعلػا المػوـ دسػمل اضػ ة اإلمػملـ زاػمل العملبػ امل و  ل 
  :وقملؿ هللا ج ملب رملوؿ 

ػػد راحػػة الػػذين أحسػػنوا الكػػةابة ماللهػػ» والػػذين أبلػػوا الػػبالم اضتسػػن يف  ،وأحػػةاب ػتمَّ
واسػػػتجابوا لػػػو حيػػػِّ أشتعهػػػم حجػػػة  ،وسػػػابقوا إىل دعوتػػػو ،وأسػػػرعوا إىل وتادتػػػو ونػػػانفوه ،نكػػػره

 ،وقػػػػاتلوا ارابم واألبنػػػػام يف تإبيػػػػا نبوتػػػػو ،وتػػػػارقوا األزواج واألوالد يف إةهػػػػار نلمتػػػػو ،رسػػػػاالتو
والػػذين ىجػػرهتم  ،يف مودتػػو ومػػن نػػانوا منطػػوين علػػى ػتبتػػو يرجػػوف َتػػارة لػػن تبػػور ،بػػو واوانتكػػر 

م مػا اللهػتال تػن  عتػم  .العشا ر إذا تعلقوا بعروتو وانتفا منهم القراابت إذ سسنوا يف ةل قرابتو
  .«...ترنوا ل  وتي 

وذلػ   ػ سملء اػـو الػمواثء  ،و ػ اهى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاوردت أدسلة أخ ى تم  سعػ  أجػ ملب رملػوؿ  و
وسعػػ   ػػ   .«ادليي وػػن»واعيػػارى  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاالػػ ي االػػعِّي سعػػ  أجػػ ملب رملػػوؿ « م ػػملتلح اجليػػملف»يف 

                                                 
 . ٜٚهن  الوو ة، خنوة  (ٔ)

   .٘ٙٗهن  الوو ة، الاعمملت ال الملر، رقى  (ٕ)
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اػػػملؿ طملدلػػػمل أف ريػػػملؾ   ت ق  نلػػػة وا ػػػ ة يف مػػػ اهى فياي ػػػي هبػػػمل ونمػػػي   سػػػمل ذ ػػػ  عػػػ  ا دسلػػػة 
 .يف م اهى والميملء سعلهى ـسعلهى المو  ؿ الولت أئمةالواردة سمل 

 ]مناقشة االستدالؿ آبية التطهمل على العكمة 
مػمل ملػورة ا اػزاب ]أي قولػا توػملرؾ  ٖٖععػة مػمل جػملء يف رػ أ الػز رة أاضػملً إشػملرة إىل اآلاػة  مػمل
َػػػمل اُ ِاػػػُ  )) :وتعػػػملىل ػػػ َُ ْى َتْنِهػػػألاً  لِلُػػػْ ِرَب َسػػػْيُاىُ  هللاِإظل  الػػػل  ،[[ٖٖ:]ا اػػػزاب ((الػػػّ ِْجمَل أَْرػػػَ  اْلوَػْلػػػِت َواَُنهِّ

يف ان أنا لو   !وأهنى أفض  ممل ا نولملء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللااسُيات ر أ اآلاة نالملً سع  سالمة أر  بلت رملوؿ 
مل اُ ِاُ  ))  ملنت سوملرة دال ًة سع  العالمة لوجب أف ااوف عل  ادلؤمين معالومن  [ٖٖ:]ا اػزاب ((هللاِإظل 

ػػ َُ ْى )) :تعػػملىل قػػملؿ يف  اػػة الو ػػوء سلملطوػػملً علػػ  ادلػػؤمين هللا ف  !وأفضػػ  مػػمل ا نولػػملء َوَلِاػػمْل اُ ِاػػُ  لُِلَنهِّ
لاػمل الواقػ  أف إرادة الينهػأل يف اآلايػن للمػت إرادة تاوايلػة بػ  إرادة  ،[ٙ:]ادلملئػ ة ((َولِلُِيى  نِْعَمَيُا َسَعْلُاىْ 

ا اػػػػ  مػػػػمل علػػػػ  ادلػػػػؤمين النهػػػػملرة وشػػػػ سهمل ذلػػػػى وأاوهػػػػمل مػػػػيهى وأراد أف  تعػػػػملىل هللاتشػػػػ اعلة م ملدرػػػػمل أف 
َػػمل اُ ِاػػُ  )) :وأجػػوً لػػػو  ػػملف ادل الػػود مػػػمل إرادة الينهػػأل يف قولػػا تعػػػملىل .ؼليملرورػػمل إبرادهتػػى لِلُػػػْ ِرَب  هللاِإظل 

ػػػ َُ ْى َتْنِهػػػألاً  َسػػػْيُاىُ  وإغلػػػملدأ  هللااإلرادة الياوايل ػػػة مبعػػػئ خعػػػق  [ٖٖ:]ا اػػػزاب ((الػػػّ ِْجمَل أَْرػػػَ  اْلوَػْلػػػِت َواَُنهِّ
وَخْعِ ػػػِا وسي ئػػػٍ  فعػػػمل  هللامعالػػػومن ذاأً ب ػػػ رة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ؿ ّدى ذلػػػ  إىل أف ااػػػوف أرػػػُ  بلػػػت رملػػػو 

وإظلػمل  ،تاوايلّػملً ومعالػومٌة سػمل سالػلملنا هللتاوف ذلػى فضػلعٌة يف ذلػ   ف  ػملـ ا شػ ملر وا هنػملر منلعػٌة 
 ودفيوػن  إَذف أف  ادل الػػ ،إبرادتػا احلػػ ّة ،ال ضػلعة أف ؼليػملر اإلنمػػملف النهػملرة والي ػػملء مػمل الػػ جمل أي اإل 

تعػػػملىل أرػػػ  بلػػػت رملػػػولا هبػػػ أ اإلرادة  هنػػػى بنهػػػملرهتى  هللااخػػػيّ   مػػػمل اآلاػػػة رػػػو اإلرادة اليشػػػ اعل ة وقػػػ 
  .وماملنيا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللااجلمملة وال والة ػل ظوف الملة رملوؿ 

 .اوج  يف ر ا الوملب روا ت ج ل ة المي  أاضملً  ،نعى
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 نقطة ىامة جديرة ابنتباه الدعاة
سعػلهى  ممل و   وجلمل ة    تع  الز رات رػو اليع اػ  ل ئّمػةا وؿ بعض اخلنوملء إف اذل ؼ 

 سعلػا المػوـ لامل ايو ي أف اععموا أف ر ا العم  هن  سيا اإلمملـ الالػملدؽ .ودسوة اليملس إللهى الموـ
ايهػوف فلهػمل اليػملس  سعػلهى المػوـ الػ ي أورد سػ ة روا ت سػمل ا ئمػة« السليػين»طو ملً دلمل رواأ ادل اػـو 

ودللػػ  رػػ ا ا مػػ  وا ػػح  ف اإلمػػملـ أبػػ  لعػػ ِّامل ولػػلمل سػػن الػػ ِّامل ولليػػملر  .إمػػملميهى سػػمل الػػ سوة إىل
ممل ععػة رػ أ الػ وا ت احلػ ال الػ ي رواأ الاعلػ  بمػي أ سػمل  .فعع  اليملس أف َاْ ُسوا إىل ال ِّامل ف ط

نفػوا عػن النػاس   ،ما لسم وللناس !اي اثبا» :سعلا الموـ هللاقملؿ أبو سو   :قملؿ« اثبت بمل ملعل »
لػو أف أىػل السػماوات وأىػل األرضػني اجتمعػوا علػى أف يهػدوا  هللاتػو ،وال تدعوا أحداً إىل أمرنم

عمِّي وأري وابن  :ُنفُّوا عن الناس وال يقوؿ أحد  ...ضاللتو ما استطاعوا أف يهدوه هللاعبداً يريد 
معروتػاً إال عرتػو وال منسػراً إال إذا أراد بعبػد رػملاً طيَّػب روحػو تػال يسػمل  هللاتػإف  ،عمي وجػاري

 .(ٔ)«..أنسره
 

         

  

                                                 
 سز وج (. )ادل جى( هللاممل ) لب اذل ااة أهنمل ممل  ٔ، احل ال ٘ٙٔ/ص  ٔالامليف، لعاعل ، ج   (ٔ)
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 الرواايت الواردة يف زايرة اإلماـ علّي يف السابل عشر من ربيل األوؿ
سعلػػػا  سػػػمل اإلمػػػملـ الالػػػملدؽ« الػػػدايرة التاسػػػعة»يف رػػػ ا ال مػػػى أورد اجملعمػػػي  ز رة  ػػػت سيػػػواف 

 ،و يوي الع ا  ممل اجلم  ادلرملل ػة لعع ػ  ولع ػ  ف ولعيػملرا  ،  ملي  ذلمل« م ملعة»وري ز رة  ،الموـ
مػػ  أف اليػػملرا   «السػػالـ عليػػ  اي وحػػّي األوحػػيام» :بعوػػملرة سعلػػا المػػوـ ممػػ  سلملطوػػة أمػػأل ادلػػؤمين

  !   أل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ملف وجّي خملل ا نولملء سعلا الموـ والع   واحل ال  ّعهمل تشه  أف اإلمملـ
وقػػػ  أو ػػػ ُت يف ت مػػػألي  .«السػػػالـ عليػػػ  اي مػػػن عنػػػده علػػػم الستػػػاب» :يف الػػػز رةوجػػػملء 

ذا  ت مألي ل ولػا  (أي شعملع ممل ال   ف)« أبشي از ق  ف»ادلريال  سع  ال   ف الا م ال ي أمسليا 
ػَنُسْم َوَمػْن ِعنػَدُه ِعْلػُم  هللقُػْل َنَفػى اب)) (:ٖٗاآلاػة )ادلوملر ػة « ال سػ »تعملىل يف ملورة  َشػِهيًدا بَػْيػيِن َوبَػيػْ

أف ادل الػػود مبػػمل سيػػ أ سعػػى الايػػملب سعمػػملء اللهػػود واليالػػملرى  ف  يػػوهى  ػػملف فلهػػمل جػػ ة  ،((اْلِستَػػابِ 
 .والوشملرة ب ململليا  ممل ت ؿ  سع  ذل  سش ات اآل ت ال   نلة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملوؿ 

رػػ ا مػػ  أنػػا مل ااػػمل دلمػػ    ،«أيهػػا اظتتكػػّدؽ ابطتػػاُت يف اوػػراب» :اضػػملً وجػملء يف رػػ أ الػػز رة أ
  !وأو ؿ ممل جع  لعمم   زل الً وم الورًة رو معملواة !(ٔ)زل اب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاادلمعمن زممل رملوؿ 

ُمسػتَػْنِقِذ الشػيعة اظت لكػني مػن  ....السالـ على نور األنوار» :وشلمل جملء يف ر أ الز رة أاضملً 
 !«عظيم األوزار
مػػػمل اخ اسػػػملت ال وملػػػ ة اللػػػوانف ادلشػػػ  ن الػػػا تعّ  هػػػمل سػػػيهى « نػػػور ا نػػػوار»إف سوػػػملرة  :أقػػػوؿ

الوااػػػ  اجملػػػّ د    هللاأي أف « ال يكػػػدر مػػػن الواحػػػد إال الواحػػػد»إذ  ػػػملف ال وملػػػ ة ا ولػػػوف  ،ال ػػػوة
مالػػػ ر شػػػيء وااػػػ  رػػػو  ملهللفػػػ ،ا ا اػػػة   ت وػػػ  الامػػػ اتاالػػػ ر سيػػػا إ  وااػػػ  بمػػػلط  ف الػػػ ات 

الػػػػ ي رػػػػو مالػػػػ ر « الع ػػػػ  ا وؿ»ولقػػػػي ادلوجػػػودات أوجػػػػ رمل « نػػػػور األنػػػػوار»أو « العقػػػػل األوؿ»
َخػػملِلُق ُ ػػ ِّ  هللا)) :تعػػملىل ا ػػوؿ هللاومػػمل الوا ػػح أف رػػ ا الاػػوـ لطػػ  وسلػػملل  لع ػػ  ف  ف  ،الامػػ ات

ُموِجػٌ   وتعػملىل لػلمل مالػ راً ومل االػ ر سيػا شػيء   وااػ  و   مػأل بػ  رػ هللا  إف  .[ٕٙ:]الزم  ((َشْيءٍ 
إْذ ال  لػب  ،للمل لا خػملرج وداخػ  اػا االػ ر سيػا شػيء هللا ف  ،وخمللٌق لا  ادلوجودات ممل الع ـ

وراػػػ ا نػػػ ى أف رػػؤ ء ال ػػػوة اقيومػػػوا  ػػ  سوػػػملرة مػػػمل مالػػ ر ونمػػػوورمل إىل اإلمػػػملـ  .مػػمل لػػػواـز الالػػ ور
                                                 

)أي ط اػػق « شػػملأ راأ ا ػػملد»اػػوؿ ا ملػػي  ؿ هػػ ال اليالػػّ ؽ لخلػػملل سعػػ  إمملمػػة أمػػأل ادلػػؤمين )ع( وإمملرتػػا راجػػ   يػػملب   (ٔ)
 فممل بع . ٘ٗٔاإل ملد( أتلل  ا مليملذ ال مل   ال ر سعي قعمملدراف، ص
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  !معمنوبّمورمل بن ادل
 لػػ    :فعيػػمل أف نمػػوؿ !«ُمْسػػتَػْنِقِذ الشػػيعة اظت لكػػني مػػن عظػػيم األوزار» :قولػػا يف الػػز رة أمػػمل

والعلػػملذ  سعلػػا المػػوـ ورػػ   ػػملف اإلمػػملـ سعػػيّ  ؟!ااػػوف أجػػ ملب ا وزار العظلمػػة مػػمل الشػػلعة ادلرعالػػن
أـ ذٌّ  سعلػػا المػػوـ رػػ  ممػػ  رػػ أ الاعمػػملت مػػ ٌح دل ػػملـ سعػػيّ  ؟إمػػملـ ال ململػػ ن والعالػػملة وال ػػملج امل هللل
واحلػملؿ  ؟ملػلي ي  ػ   مػمل ارتاػب سظػملئى الػ نوب وا وزار سعلػا المػوـ ممل الػ لل  سعػ  أف سعلػملً    ؟لا

أََفَمػمْل َاػق  َسَعْلػِا َ ِعَمػُة اْلَعػَ اِب أََفوَنْػَت )) :تعملىل ا وؿ ل ملولا الا م بالل ة ا ملي هملـ اإلناملري هللاأف 
أف اي ػػ  أاػػ اً مػػمل سػػ اب اليػػملر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللافػػإذا مل ااػػمل إبماػػملف رملػػوؿ  ،[ٜٔ:]الزمػػ  ((تُيِ ػػُ  َمػػمْل يف الي ػػملرِ 
ػػَي أاػػ اً ميػػا سعلػػا المػػوـ ععػػيّ فالػػ  ؽلاػػمل ل   رػػ  م ػػملـ سعػػّي وإمملميػػا رػػي أف ػلػػملمي سػػمل  ؟!أف اُي ِّ

-ذاتػا  سعلػا المػوـ ل ػ   ػملف سعػيّ  ؟ال ململ ن ممل أر  الاوملئ  واي  رى ممل الع ملب ال ي امػي  ونا
ؼلش  رب ا واواي خوفملً ممل ال نوب وايوّوأ ممل بعػ   - ممل تشه  ل ل  م ملت ا دسلة الا خّع همل ليمل 

فممػػػ  رػػػ ا اإلمػػػملـ   ؽلاػػػمل أف ااػػػوف مسمػػػملراً دلػػػ تا  الاوػػػملئ  بػػػ  رػػػو بػػػ يء مػػػمل  ،زادالن اػػػق وقعّػػػة الػػػ
  .ورو إمملـ ادلي ن وللمل إمملـ أر  ا وزار والا ابن ،ادلوب ملت وأرعهمل

عػػػد وجػػػل ذنػػػوابً قػػػد أثقلػػػا  هللاإف بيػػػين وبػػػني  هللااي ويلَّ » :ت ػػوؿ الػػػز رة يف اجلمعػػػة اليملللػػػة  
  .(ٔ)«!عد وجل وإلي  هللاوقد ىربُا إىل  ،ةهري ومنعتين من الرقاد وذنرىا يقلقل أحشا ي

 ((ِإ   إِلَْلػاِ  هللا   َمْعَ ػوَ ِمػملَ )) :تعػملىل ا ػوؿ هللاإف  :أو ً  ،أف ن وؿ يف جػواب رػ ا الػ سملء وايو ي
وَأصْتِػػػْئ » :ا ػػوؿ سعلػػػا المػػػوـ وسعػػػيّ  ،[ٚٗ:]الشػػورى ((َمػػػمل َلُاػػْى ِمػػػمْل َمْعَ ػػػٍإ اَػْوَم ِػػػ ٍ )) :وا ػػػوؿ ،[ٛٔٔ:]اليوبػػة

تَِإنَّػَ  تُػْلِجَُػَهػا ِإىَل َنْهػٍف َحرِيػٍد وَمػاِنٍل َعدِيػٍد وَأْرِلػْص يف اْلَمْسػأََلِة نَػْفَسَ  يف أُُموِرَؾ ُنلَِّهػا ِإىَل ِإعَتِػَ  
واْعَلْم َأفَّ الَِّذي بَِيِدِه َرػَداِ ُن السَّػَماَواِت واألْرِض قَػْد َأِذَف لَػَ   ...ِلَربَِّ  تَِإفَّ بَِيِدِه اْلَعطَاَم واضتِْْرَمافَ 

َنُو و  لِيُػْعِطَيَ  وَتْستَػْرزِتَُو لِيَػْرزَتَ َ  َلوُ يف الدَُّعاِم وَتَسفََّل َلَ  اِبإلَجابَِة وَأَمَرَؾ َأْف َتْسأَ  َنَ  وبَػيػْ ََلْ كَتَْعْل بَػيػْ
  .(ٕ)«يُػْلِجََْ  ِإىَل َمْن َيْشَفُل َلَ  ِإلَْيوِ  َمْن لَتُْجُبَ  َعْنُو وَلَْ 

  .(ٖ)«وال َشِفيَل َأؾْتَُ  ِمَن التػَّْوبَةِ » :  ل   وا وؿ

                                                 
 )ادل جى( .ٖٙٚ/صٜٚهملر ا نوار لعم عمي، ج (ٔ)

لة اإلمملـ سعي سعلا الموـ  بيا احلممل سعلا الموـ  يوهمل إللػا همل ػ امل سيػ  انالػ افا وري وج ٖٔهن  الوو ة، ال ململلة رقى  (ٕ)
 ممل ج ن. )ادل جى

 .ٖٔٚهن  الوو ة، الاعمملت ال الملر، رقى  (ٖ)
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فػإذا أردَت اخلػوص مػمل ع ػ  ذنوبػ   ،تعػملىل هللاممل ِممْل موجوٍد ؽلايا أف ػلملػَ  أمػملـ  ،سعلا بيملء
وقػ   .واليوبػة اليالػوح وأداء ا ػوؽ اخلػمللق وادلرعػوؽ هللاو   اهنمل فمللن اق الوالػ  لػ ل  رػو العػودة إىل 

 :«مملل  ا ش »مال   سع إىل سملمعا  (ع)يف ال ململلة الا  يوهمل أمأل ادلؤمين « هن  الوو ة»جملء يف 
ْيِو ِحنَي َوالُه ِمْكَر َعِلير َأِممُل اظتُْؤِمِننَي َماِلَ  ْبَن اضتَاِرِث األْشتَػَر يف َعْهِدِه ِإلَ  هللاَىَذا َما َأَمَر ِبِو َعْبُد »

َمػػا َأَمػػَر بِػػِو يف ِنَتابِػػِو ِمػػْن  اتِّبَػػاعِ وِإيْػإَػػاِر طَاَعتِػػِو و  هللاَأَمػػَرُه بِتَػْقػػَوى  ...ِجَبايَػػَة َرَراِجَهػػا وِجَهػػاَد َعػػُدوَِّىا
 .(ٔ)«تَػَراِ ِضِو وُسَنِنِو الَِّ  ال َيْسَعُد َأَحٌد ِإال اِبتَِّباِعَها

إف اإلمػػػملـ لػػػلمل ملػػػمل يملً يف وملػػػط ال ػػػا و  بػػػن الضػػػ اح ادلػػػ ّرب وادلالػػػيوع مػػػمل ال ضػػػة  :واثنيػػػاً 
بػػ  قػػ  راػػ  سػػمل الػػ نلمل وان نعػػت جػػعيا  رعهػػمل ومل اعػػ  لػػا ُشػػ ٌ  ِبِ َييِػػَ  وفمػػملِدَؾ أو فمػػملد  ،ادل الػػوبة
  .فو تضّل  وقي  روملءً  ،اآلخ امل

 نػا  ؟أجػملدؽ أنػت فلمػمل ت ػوؿ أـ  ػملذبإذا  ملف اإلمػملـ امل ػ اً فإنػا   ؽلايػا أف اعػ ؼ  :واثلإاً 
 .سز وج  هللا  اععى أاٌ  ب عوب العوملد وا ل ة ممل يف ج وررى ونّلملهتى ملوى 

  .وشل ٌت دلمل لع  خ تا ب نلملأ ،إّف اإلمملـ ب يٌء ومييّ ٌ  ممل اآلنن ال م ة ال ملج امل :ورابعاً 
 :فوقوؿ «ن قّت  وأدرلين يف حدب تاجعلين اي موالي م» :ن  أ يف الز رة قوؿ الزائ  لإلمملـ  

أممل اجلزء ا وؿ مػمل اجلمعػة فهػو  ػوـ أشػوا للاػوـ العػملمي وبعلػ  سػمل ال الػملاة  ؟ممل ادل اد هب ا الاوـ
إبرادتػػا احلػػ ة أف  يػػملرفععػػ   ػػ  ممػػعى أف ؼل« هللااػػزب »وأمػػمل ب لػػة اجلمعػػة فػػإذا ُقالػػ  هزبػػ   ،والوو ػػة

اي »  ت ػػوؿ ب لػػة العوػػملرة  !!  أف اإلمػػملـ ييت وا خعػػا فلػػا ،لتوملسػػا ليعػػملللى الشػػ ع هللاااػػوف مػػمل اػػزب 
 .وللمل ذل ا معئ وا ح «ويّل عكمة الدين

اجملعمػي  يف رػػ أ الػز رة  مػػمل ا ػوؿ  خػػ وف مػمل احملػّ عن أنػػا مػمل ادلمػػي ّب أف االػعي الزائػػ   ا ػوؿ
 !!ور عيملف لا ٍّ ممل  دـ ونػوح سعلهمػمل المػوـ ـسعلا المو اه ي عواهبمل  مأل ادلؤمين هللملت ر عملت 

فػػػو نػػػ ري  لػػػ  اوجػػػي زلػػػّ عوان الػػػ امل  ،مل اشػػػّ سمل رػػػ أ الالػػػعوات ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ورملػػػولا هللاومػػػمل الوا ػػػح أف 
وإذا  ػملف  ؟!اععموف جل اً أف العوملدات توقل لة  ملمػملً وميوطػة إبذف الشػملرع وتععلمػا مبمػ  رػ أ الالػعوات

الشػملرع رػو الػ ي شػ ع رػ أ الالػعوات فعػوً فعمػملذا مل اععػى هبػمل أاػ  ملػوى عملسػة مػمل الػ واة الو ػػملسن 
 ؟!واجململرل 

                                                 
 .ٖ٘هن  الوو ة، ال ململلة  (ٔ)
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 ليلة اظتبعِّ ويومو (ع)الرواايت الواردة يف زايرة علّي 
ز رة خملجػػة بعلعػػة  هللان ػػ  اجملعمػػي  وادل لػػ  وابػػمل طػػملووس والشػػهل  والشػػل  سوػػملس ال ّمػػي رمحهػػى 

إىل ال وّػػة الشػػ ا ة فيوق ػػْ  وقػػ   ػػ ا  (أي الزائػػ )ادلوعػػل واومػػا سػػمل رواة وّ ػػملسن فلهػػمل أنػػا إذا وجػػعَت 
فهػػػ أ اآلداب  ...  اْدُخػػػْ  واْجَعػػػْ  وجهػػػ  إىل الضػػػ اح و هػػػ ؾ إىل ال وعػػػة وقػػػ   ػػػ ا و ػػػ ا ...و ػػػ ا

قّوة و  اـ  ولليػملر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاملؾ زممل رملوؿ وملية رملولا  نا مل تامل ري هللاواليعملللى للمت ممل  يملب 
 هللاحػػلى  هللاالُسػػنَُّة مػػا َسػػنَّ رسػػوُؿ » :ذاتػػا سعلػػا المػػوـ وقػػ  قػػملؿ أمػػأل ادلػػؤمين ،فهػػي  داب موي سػػة

  .(ٔ)«عليو وآلو والبدعة ما ُأْحِدَث من بعده
رجػب ودلػلعهى  ٕٚرػي للعػة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اليػ ّ أ   إىل ذلػ  أف ادلشػهور لػ ى مشػملؼليمل أف للعػة بعمػة 

خملج ػًة إذا   ،للمت ممل ا دلة الش سلة« الشهرة»ر ا م  أف  .الوال  رو شه ة ر ا ا م  بن الشلعة
عَػػٍة ُمَوملرََ ػػةٍ )) : ملنػت سلملل ػػة لع ػػ  ف الاػػ م الػػ ي ا ػػوؿ ِإان  أَنزَْليَػػملُأ )) :وقػػملؿ ،[ٖ:]الػػ خملف ((ِإان  أَنزَْليَػملُأ يف لَلػْ

َعِة اْلَ ْ رِ  فهػ أ اآل ت  ع هػمل  [٘ٛٔ:]الو ػ ة ((َشْهُ  َرَمَضملَف ال ِ ي أُنزَِؿ ِفلِا اْلُ ْ  فُ )) :وقملؿ [ٔ:]ال  ر ((يف لَلػْ
ولليػملر فعلعػة بعمػة  ،تشه  أف ابي اء الواي ونزوؿ ال   ف  ملف يف شه  رمضملف ويف للعة ال ػ ر للػ ات

« رػذ مػا رػالف العامػة» سػ ةولاػمل مشػملؼليمل  سيلػملدرى سعػ  قمل ،ري للعة ال  ر ذاهتمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارملوؿ 
ال فعػة ا وىل نػزؿ ُعْعَػًة إىل  :سعػ  أف ال ػ  ف نػزؿ سعػ  دفعيػن -ممير من أتواوت لردة -االّ وف 

سعلػػا و لػػا  هللاجػػع   هللاملػػوؿ المػػمملء الػػ نلمل وال فعػػة المملنلػػة نػػزؿ ميّ مػػملً سعػػ  ضلػػو تػػ رغليٍّ سعػػ  قعػػب ر 
لػو  ػملف ذلػ  جػ ل ملً  ااػ :وأقػوؿ ،«التنديػل» ػأل معػئ « اإلنػداؿ»واالػ ّوف سعػ  أف معػئ  ،وملعى

وق  سا  ال ػ  ف الاػ م سػمل إنػزاؿ  .أو العامل« التنديل»مبعئ « اإلنداؿ»فعلمل معيملأ امييملع امليعمملؿ 
 ٖٙالعياوػػػػوت/)« تنديػػػػل اظتػػػػام»وبػػػػػ (ٚٔوال سػػػػ / ٜٜوا نعػػػػملـ/ ٕٕالو ػػػػ ة/)« إنػػػػداؿ اظتػػػػام»ادلنػػػػ  بػػػػػ

فهػ ا اػ ؿ سعػ  سػ ـ جػ ة ال ػػوؿ  ، ةومػمل الوا ػح أف ادلنػ  ايػزؿ دائمػملً بالػػورة وااػ (،ٔٔوالزخػ ؼ/
 ،وأنػا   ؽلاػمل املػير اـ أاػ علمل ماػملف اآلخػ « التنديل»ؼليع  دائمملً سمل معئ « اإلنداؿ» ف معئ 

 .ل وؿ بيزوَلْن لع   فوسعلا فو ؽلامل مبم  ذل  ال لل  ادلععوؿ ا
َل أطَِّلػْل علػى  :أقوؿ» :بع  أف ؽلك اجملعمي  ج  ملت س ا ة ممل ر أ الز رة ا وؿ بع رمل ،نعى

سػػػند ىػػػذه الػػػدايرة وال علػػػى اسػػػتةباب زايرتػػػو عليػػػو السػػػالـ يف ركػػػوص ىػػػذا اليػػػـو لسنػػػو مػػػن 

                                                 
 ، ن ًو سمل معملر ا خوملر لعشل  الال وؽ. )ادل جى(ٕٕٙ/ ص ٕهملر ا نوار لعم عمي، ج (ٔ)
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 .(ٔ)«اظتشػػهورات بػػني الشػػيعة واإلتيػػاف ابألعمػػاؿ اضتسػػنة يف األزمػػاف الشػػريفة موجػػب ظتديػػد اظتإوبػػة
  تاػػوف  لػػ  !وللػت شػػع ي ،فواظػوا  لػػ  أ ػػملؼ  ػػ  رػ أ اآلداب إىل الػػ امل دوف دللػػ  أو ممػػيي 

و لػ  ااػوف لعوقػوؼ يف م ملبػ   ؟!ا سمملؿ الا   مميي  ش سي ذلمل موجوػًة لعمزاػ  مػمل ادلموبػة وا جػ 
  ؟مملؿم  أف اإلمملـ ن ما هن  سمل ر أ ا س ،قا واإلف اط يف ادل اح واإلط اء ادل ملر عواب سظلى

الكػػّديق األنػػرب السػػالـ عليػػ  أيهػػا » :بػػػ ولا (ع)الػػز رة خملطػػب وا ػػعهمل أمػػأل ادلػػؤمين  ويف
ووا ػػح أنػػا أراد مػػمل رػػ أ العوػػملرات الػػ ّد سعػػ  أرػػ  المػػية الػػ امل انع ػػوف سعػػ  أق  «والفػػاروؽ األعظػػم

لػػ ل  نػػ ى أف وا ػػ  رػػ أ الػػز رة امػػأل هبػػػ أ  ،«الفػػاروؽ»وسعػػ  سمػػ  ل ػػب « الكػػّديق»باػػ  ل ػػب 
  .الع اوة بن ادلمعمن واول ا خيوؼ وملوء الظمل بليهى  ل ملظا

أدري مػمل ادل الػود  و  «وسػّره هللامعدف ِحَسِم » :يف ر أ الز رة وج  وا عهمل لععّي  نػا ون  أ
اجملػملؿ اػػـو ال لملمػة دلواجهػػة رػػؤ ء  سعلػا المػػوـ ولعمػ ي لػػو أُسنػي سعػػيّ  ؟«هللامعػدف حسػػم »مػمل قولػػا 

أف تػػ سور  ىمػػا أمػػ تا :ول ػػملؿ ذلػػى ؟ممػػيي  ذلػػمل دلػػملذا تيمػػووف إر أمػػوراً   :الو ػػملسن حلػػمل مهى قػػملئوً 
ل ػػػ  أتع ػػػُت سمػػػ ي يف الػػػ فملع سػػػمل اإلملػػػوـ وإرشػػػملد اليػػػملس إىل اليوالػػػ  واجييػػػملب اخلنػػػمل   ؟بعػػػ  مػػػويت

ول ػػ   ؟!والػػ نوب الػػا اُعػػّ  الشػػ ؾ أ ارػػمل فعمػػملذا تشػػ عوف اليػػملس لمسػػي سعػػ  ال لػػملـ  سمػػملؿ شػػ  لة
فعمػملذا تمػعوف يف إبعػملد  ،ر عل ػة المػملرلاعُت اخلع ملء ا مل ملً سع  وا ة ادلمعمن وقوعُت مالػملر ة اخل

 ؟فممل سمملرى أف غللووأ ؟قعوب ادلمعمن سمل بعضهى هّ ة موا يت والي ّزب ر
مػمل ذلػ   ،أطعق  ملتػب رػ أ الػز رة  ػ  مػمل اػو لػا مػمل ا ل ػملظ وأس وػا ونمػوهمل إىل اإلمػملـ ل  

سعلػا  هللاجػع   هللا أس رملػوؿ ب  اػا اسيػا اإلمػملـ أجػملً لػ !«السالـ علي  اي اتج األوحيام» :قولا
ولكملػػػ  فػػػإف الشػػػل  سوػػػملس ال مػػػي ن ػػػ  أ مػػػ  رػػػ أ ادلػػػ ائح  .«واتجػػػاً لرأسػػػو» :ف ػػػملؿ و لػػػا وملػػػعى

 رمبػػػمل  يّػػملً ميػػػا أف ا ئمػػػة أن مػػػهى« مفػػػاتي  اصتنػػػاف»واإلطػػ اءات ادل  طػػػة دوف تػػػ بّ  أو أتّمػػ  يف  يملبػػػا 
وللػػػت شػػػع ي رػػػ  قػػػ أ الشػػػل   !!والميػػػملءاترػػػى الػػػ امل قػػػمللوا سػػػمل أن مػػػهى تعػػػ  ادلػػػ ائح  سعػػػلهى المػػػوـ

وأراػ  اإلملػوـ و ػملف لػا سعػى وافػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللالػو قػ أ ملػألة رملػوؿ  ؟المألة واليملرا  أـ  « سوملس ال مي»
 درؾ باػ  بمػػملطة أنػػا مػػمل احملػػملؿ أف  سعػػلهى المػػوـ أئمػة أرػػ  الولػػت وملػػملئ  سعلػػا المػػوـ بمػألة سعػػيّ 

ػػُة الاػػ اـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا  ػػـ ا  ػػ  اليػػ    م ػػ ار ذرة  ممػػملؿ تعػػ  اإلطػػ اءات ادلوػػمللغ هبػػمل  سعػػلهى المػػوـ وا ئم 

                                                 
 . )ادل جى(ٖٖٛ/صٜٚهملر ا نوار لعم عمّي، ج (ٔ)
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 .وادل ائح والميملء ادلياّع 
« ابػػن طػػاووس»والمػػل   (ٔ)«أبػػو قػػّرة»و« ابػػن اظتشػػهدي»ل ػػ  قػػملـ أشػػرملص مػػمل قولػػ   ،نعػػى

ومػػمل  ،للػػ سملء وادلػػ اح وجػػيوؼ اإلطػػ اءوأممػػملذلى بو ػػ  ز رات لاػػ  شػػر  ويف  ػػ  ماػػملف معؤورػػمل 
لإلمػػػملـ المػػػ ملد  (د ػػػة)ععػػػة ذلػػػ  أهنػػػى اخ سػػػوا دلمػػػ   الاوفػػػة سػػػ  ة مالػػػملطَب أو دَُ ػػػٍ  فمالػػػنوة 

إىل  -بػو دللػ  بػ  مب ػ  د الظػمل- هللاومالنوة لإلمملـ الالملدؽ وأخ ى لكمأل فه  غلوز ت ملى ممػ   
أااػػػملـ الػػػ امل  ػػػأل ميضػػػونة ل دلػػػة  رػػػ  غلػػػوز أف صلعػػػ  ؟مالػػػملطب وو ػػػ   داب خملجػػػة لاػػػ  ميهػػػمل

« مسػلم بػن عقيػل»اا أهنى جمل وا سوػملرات علعػة وممػّ عة يف مػ ح وإطػ اء  ؟الش سلة إىل ر ا احل 
ورمبػػمل لػػو  ملنػػت قوػػور ادل ػػة وا ربعػػة وسشػػ امل ألػػ  نػػّ  مععومػػة  !«النػػيب يػػون »و «ىػػانئ بػػن عػػروة»و

  !أ  اةلو عوا ز رة خملجة لا  ميهمل ومعؤوا ال نلمل قومللً و 
ت ػػػػّ ـ أسػػػػ اء اإلملػػػػوـ يف الالػػػػيملسملت وال ػػػػّوة وبػػػػ لوا ممػػػػملسلهى وجهػػػػ رى يف ا خ اسػػػػملت  ل ػػػػ 

وا  يشػػملفملت أمػػمل ضلػػمل فملنشػػ عيمل بويػػملء   ؼ ا  ػػ اة واحلُػػ ـُ والػػز رات اػػا وقعيػػمل أملػػ ى لوملػػيعمملر 
  .وأجوح ادلمعموف ممل أ م  مع  ال نلمل ختّع ملً اا يف ا خوؽ والمعوؾ وا سمملؿ

أاهمل ال ػملر  الاػ م دلػمل  ملنػت أورل النملمعػة تمػع  باػ  قوارػمل ضلػو ال  قِػيِّ وا يمػملب ال ػو ة   او
العما اة والععوِّ سع  ململئ  ا مى وتُِ أل  ملل ئب الضملري  بيوع ا مى الضعل ة ممػ  أن ونلمػلمل واذليػ  

سعمػػمل ان مشػػ ولن بايملبػػة  فمل ػػ  ،و ملنػػت تعمػػ  للػػ  هنػػملر سعػػ  إ ػػعملؼ ال ولػػة العممملنلػػة ....وأف ا لػػمل و
 هللاجػػع   هللامػػ  أف رملػػوؿ  !!الػػز رات ومع هػػمل بالػػيوؼ ادلػػ ائح واإلطػػ اءات والنعػػمل والععػػمل دلرػػملل لهى

فهػؤ ء الػ امل اعيػاوف  .(ٕ)«يهتم أبمور اظتسػلمني تلػي  مبسػلم من أحب  ال» :قملؿ سعلا و لا وملعى
رػػػو مػػػمل أرػػػى  الػػػ يأن مػػػهى سعمػػػملء لإلملػػػوـ بػػػ  ً مػػػمل المػػػعي وا ريمػػػملـ هػػػملؿ ادلمػػػعمن وت ػػػّ مهى 

                                                 
ة ورػػػو دمحم بػػػمل سعػػػي بػػػمل دمحم بػػػمل دمحم بػػػمل أق قػػػ ة العيػػػملر ]وقلػػػ : العليػػػملعي[ مػػػمل مشػػػملا  رػػػو أبػػػو ال ػػػ ج ادلعػػػ وؼ لبػػػمل أق قػػػ ّ  (ٔ)

« معػػةسمػػ  اجل»و« سمػػ  شػػه  رمضػػملف»و« سمػػ  الشػػهور»مػػمل الايػػب يف ا دسلػػة والػػز رات ممػػ :  دٍ   سػػ الي ملشػػي، مؤلِّػػ
))ولععا ممل أا ملد أىب سع  ادلعػ وؼ لبػمل أق قػ ة الػ ي  ػملف «: ال راعة»قملؿ  قمل بزرگ النه ار يف «.  ادلزار»و« اليه   »و

انيه .  وُاْاِمُ  المل  ر ي ال امل بمل طملووس احلّعي «((  ٖٛٛص »مي ى اخلعل ة ال ملطمي مبال ،  ممل يف فه س ابمل الي م 
« سم  شه  رمضملف»و« ادلزار»الي   سمل  يب ابمل أق ق ة مم  « إقوملؿ ا سمملؿ»الشهأل بػ  رػ( يف  يملب أدسليا ٗٗٙ)ت 

 بػمل أق « اليه ػ » مػألاً سػمل  يػملب « اجليػة الواقلػة»رػ(  يف  يملبا ٜ٘ٓ ممل اي   الا عمي ادليوىف )ت «. سم  الشهور»و
  )ادل جى( ق  ة ر ا.

، وممعا احل امملف «ا ريمملـ  مور ادلمعمن واليالل ة ذلى ون عهى»ممل لب  ٔ، احل ال رقى ٖٙٔ/ص ٕالامليف، لعاعل ، ج (ٕ)
 . )ادل جى(٘و ٗرقى 
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الواجوملت ج فوا أوقملهتى سع  بيملء ال وملب وادليملرات وو   ا دسلة والز رات ادلوي سة ومػمل أجػ ؽ  ػوـ 
  :ال ي قملؿ (ع)اض ة أمأل ادلؤمين 

ِإفَّ َعػَواِزـَ األُمػوِر َأْتَضػُلَها وِإفَّ ػُتْػِداَثهِتَا  ..ِبْدَعٌة ِإال ُتِرَؾ ِّبَا ُسنٌَّة تَاتػَُّقوا اْلِبدَعَ َو َما ُأْحِدَثْا »
 .(ٔ)«ِشَرارَُىا
 
 

         

  

                                                 
 .ٖ٘ٔهن  الوو ة، خنوة  (ٔ)
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 نظرة إىل رواايت أبواب زايرة اإلماـ اضتسني عليو السالـ
ملػل  شػوملب أرػ  اجليػة وإمػملـ أرػ  الي ػوى  -سعلػا   ؼ الي لػة والمػوـ-اض ة اإلمػملـ احلمػن

ولاػػمل مػػ  ا ملػػ  بػػ  ً مػػمل أف ا يػػ ي اليػػملس بػػ ل   .هللاوملػػل  الشػػه اء ونػػااس اجململرػػ امل يف ملػػول  
جععػوا شػهملدتا وملػلعًة  ،اإلمملـ اذلمملـ واضّ وا  روااهى يف ملول  احلّق ويف ملول  بلملف ا ػملئق اإلملػوـ

   مػمل أراد أف اوػنِّ ا ل ػًة مػمل ا ػملئق الػ ِّامل الػ ي املُيشػه  و  ،لامب ادلملؿ واجلملأ والشه ة وال  ملة
ملل  الشه اء  ج  اسيوئا ورف  راايا قػملـ قػ ّاء ادل اعػي يف مػآل ملػل  الشػه اء للالػّ  سػمل ملػولعا وَ ْلػ  

وشلمل اُؤمل  لا أف معظى ادل اج  واجمليه امل اعزموف الالمت واواف ػوف بشػا   ػأل موملشػ  مػمل  .اليهى لا
  !ى سع  تع  الو ع وَاَ سوف ال  سملة إىل احلقِّ وا رى يف ادلل اف يف مواجهة العواـخوؿ ملاوهت

أو ) ضػػرب الػػرأس ابلسػػيف»أي « قمػػو زّن»أو « التطبػػمل»إاػ ى الوػػ ع يف رػ ا اجملػػملؿ ب سػة 
الا اشّ   سعلهمل ق ّاء ادل اعي قملئعن    ممل   ب رأملػا للمػل  إف  ػملف شػمللً ُاشػ  مػ  « (المملطور
سعػػػي ا  ػػػا وإف  ػػػملف جػػػ ألاً ُاشػػػ  مػػػ  اضػػػ ة سعػػػي ا جػػػ   فل مػػػوهنى سعػػػ  رػػػ أ ا سمػػػملؿ اضػػػ ة 
 !(ٔ)الوملطعة

إف  َ ػػػْ َب الػػػ أس للمػػػملطور ب سػػػة   تيمػػػ ى مػػػ  ال نػػػ ة و  مػػػ  الع ػػػ  المػػػعلى اي ػػػ  ميهػػػمل  ػػػ  
وباػػ  أت لػػ    اوافػػق داػػمل اإلملػػوـ داػػمل ال نػػ ة سعػػ  ممػػ  رػػ أ  ،إنمػػملف ملػػعلى ال نػػ ة مي ػػزف الي اػػأل

ال »رػػ  مػػمل ادلماػػمل لشػػ اعة مػػمل موملدئهػػمل قملسػػ ة  :و اػػو أاهػػمل ال ػػملر  الاػػ م وفّاػػ  حلظػػة .ا سمػػملؿ
أف    ػػ ـّ  ػػ ب الػػ أس للمػػملطور مػػ  أف « لػػدـو دتػػل الضػػرر اوتمػػل»وقملسػػ ة « ضػػرر وال ضػػرار

لشػػ ع الػػ ي ا ػػوؿ إنػػا إذا  ػػملف الالػػـو أو الو ػػوء أو أي ف اضػػة أخػػ ى فمل ؟! ػػ رأ ا لػػ ٌّ ولػػلمل زلػػيموً 
اخللملؿ والورى  للنو  ادل الود ا ايمملؿ الع ور ادلع وؿ وللمل رل د-تض   لإلنمملف ولو   راً زليموً 

                                                 
 ملف رجوً  ملدلملً فململ ملً شملرلً لعرم  اويّز الضع ملء أمواذلى وغلّ د « أردبل »مسعُت أف رأس ا ش ار وا راذؿ وا ولش يف م اية  (ٔ)

ممل ا   يف وجها،   دلمل ييت اـو سملشوراء اشملرؾ يف ادلوا ب همػملس وؽلػملرس الينوػأل!   وقػ  اشػيا  سعلػا  ملاليا سع    
اليملس م اراً ل ى ممؤور ال ضملء للرعِّالورى ممل  عما وابيزازأ ذلى فعى اامل امع هى أا ، اا شاوأ يف اليهملاػة إىل جػ اق 

الػ اق مػػمل الػػ امل ػلمعػػوف اخلشػػب يف م املػػى الينوػػأل  ػػي تو ػػ  سعػػ  لػا ف ػػملؿ ذلػػى: ملػػو  لاى شػػ أ رػػ أ المػػية. و ػػملف رػػ ا ال
اؤدي  جوهة الضملربن سي ممل يخ رى احلمملس واذلل ملف واض بوف ب وة اا ا   الض ب سع  اخلشب فو اؤذي الضملرب و 
  رأملػػا  إىل إزرػػملؽ رواػػا، فرػػ ج اػػـو سملشػػوراء مػػ  جػػملاوا ا زسػػ  وسيػػ ممل محػػي الػػوطلمل واشػػي  الضػػ ب و ػػ  لػػا اخلشػػوة سعػػ

 مللعملدة فاملف اض ب سعلهمل لايا مل ب ف وة اخلشوة فض ب ا زس  نْ َما سع  رأملا   بة قواة أودت هلملتػا وُ  ػي اليػملس 
  !ش ّأ
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فل ب أف ا نػ  و  االػـو أو  ،فإهنمل تم ط سمل اإلنمملف وػلـ  سعلا فععهمل -وا ايمملؿ الضعل  ج اً 
 ؟!ر  اممح إبا ملع الض ر ال نعّي والل لّ  سع  الو ف ،اخل... ؿ الو وءايلم ى ب

 ،اُْظِه وف احلػقّ    - ممل ري سملدهتى يف م اسملة سواـ اليملس -ولامل   لع م ة إف أ م  الععمملء 
الػػػػ امل أّدت سػػػ ـ سلػػػػملل يهى وشلػػػملنعيهى اجلّ اػػػة والالػػػػ ػلة ذلػػػ أ ا سمػػػػملؿ -وأرى أف ادل اجػػػَ  واجمليهػػػ امل 

إف  مػألاً مػمل م اجػ  سالػ ان أو ال ػ اون  .سػز  وجػ    هللاممػؤولوف أمػملـ  -ال ول ة إىل شػلوسهمل بػن العػواـ
سوػػػ  اذلػػػملدي »و« الشػػػل  رملشػػػى العػػػملمعي»و«  ملشػػػ  ال نػػػملء»و« انئلػػػ  هللا اػػػة »مػػػمل سهػػػ ان ممػػػ  

« وئيالمػػػل  أبػػػو ال ململػػػى اخلػػػ»و« المػػػل  أمحػػػ  اخلوانمػػػملري»و« المػػػل  زلمػػػمل احلاػػػلى»و« الشػػػألازي
بػ  أاػ رمل بعضػهى    ،مل ؽليعوا رػ أ الو سػة ومل ػلّ ِمورػمل بشػا  جػ اح« المل  دمحم ر مل الُگعپملاگملر»و

 !بشا   م ّ 
و  ؼل   للن و  أف بعض ادل اج  والععمملء نَػَهْوا سمل ر أ ا مور واّ مورمل با  جػ ااة وبشػا  

ال ي  يب يف « ػتسن األمني العامليّ »ـ المل  وممل ععيهى العململ العويملر ادل او  .ولايهى قع ة ،قنعيّ 
ولا    أشػ   ،(ٔ) م  أف  ظ  لريمملـ الشلعة« التنديو ألعماؿ الشبيو»ر ا رململلًة م ل ًة بعيواف 

لػ ا   اػزاؿ أ مػ رى سػ م  .أف ق ّاء ادل اعػي واخلنوػملء   ؽللعػوف إىل تعػّ ؼ اليػملس سعػ  ممػ  رػ أ ال ملػملئ 
 ! مأل ممل مشملؼليمل ادلعّممن مل ا  أرملا طوع سع  منمللوهمل ب   

أعيػاف »يف اجلع  العملش  ممل  يملبػا  ،إ ملفة إىل رململليا تع  ،«األمني»وق  ذ   ادل اـو العومة 
 :ممل اونِّ ا مة   ب ال أس للمل  و ألرمل ممل ا سمملؿ الا تيّى يف أ ـ سملشوراء ف ملؿ« الشيعة
والسػػيوؼ ولػػب  األنفػػاف وضػػرب الطبػػوؿ اطتلػػل يف إقامػػة العػػدام جػػرح الػػرؤوس ابظتػػدى »

ـٌ بػػنصِّ الشػػرع وحسػػم العقػػل تَجػػْرُح  ،والػػنف  يف األبػػواؽ وغػػمل ذلػػ  مػػن األعمػػاؿ ونػػلُّ ىػػذا ػتػػرَّ
ـٌ عقػالً وشػرعاً وال يرتتَّػب عليػو تا ػدٌة دينيػٌة وال  ،دنيويػٌة بػل يرتتَّػب عليػو الرؤوس إيذاٌم للنف  ػترَّ

الػػػديينُّ وىػػػو إبػػػراز شػػػيعة أىػػػل البيػػػا بكػػػورة الوحشػػػية  الضػػػررُ  ،زايدًة علػػػى أنػػػو إيػػػذام للػػػنف 
وال  هللاونػػلُّ ذلػػ  نلػػب  األنفػػاف وابقػػػي األعمػػاؿ ُمػػْدٍر بفاعلػػو وبطا فتػػو ال يرضػػػاه  ،والسػػ رية

ػَي ابظتوانػب  رسولو وال أىل بيتو تهو من عمل الشيطاف وتسويل الػنف  األمَّػارة ابلسػوم سػوام َأشتُِّ

                                                 
أي أسمملؿ م املى « سزادارى رملى ان مش وع»ت جى ر أ ال ململلة إىل ال ملرمللة  ت سيواف « جوؿ  ؿ أمح »مسعُت أف المل   (ٔ)

  .العزاء  أل ادلش وسة
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أـ أبيِّ اسم ناف تاألشتام ال تُغملِّ حقػا ق األشػيام وعػادات الطغػاـ مػن اضتسينية أـ إبقامة الشعا ر 
 .(ٔ)«.العواـ ال تسوف دليالً لألحساـ

ا وعػػوا إ  مػػمل  سعػػ   ػػ  اػػملؿ  مػػ  أف امػػوؿ شػػعويمل الععمػػملء سػػمل أمػػور الشػػ ع يف  ػػ  مػػورد وأف  
لايهى   ا ععوف ذل  لكمل  وذل ا ا ـو ق ّاء ادل اعي يف العل  واليهملر ب  لب اليملس  .قملـ سعلا ال لل 

واليػػملس ا ومػػوف هبػػ أ ا سمػػملؿ ميالػػّوِرامل أهنػػمل  ملفلػػػة  .للواػػملء واليػػواح و ػػ ب الػػ  وس وز رات ال وػػور
مػور ابيعػ  وهبػ أ ا  ،سعى ذلػى مبعػملرؼ اإلملػوـ و  خػا سػمل ا ػملئق ال ػ  ف و  !لي ملهتى ممل انر جهيى

فمػػموً تػػ ى مخمػػن أل ػػملً مػػمل فػػ ؽ الوطمػػن سعػػ   .اليػػملس سػػمل مع فػػة ال ػػ  ف وأااملمػػا ومعملرفػػا اإلذللػػة
ج وررى والضملربن  هوررى لجليملزا    اوج  وااػ  مػيهى ػلمػمل  ايػن مػمل ال ػ  ف أو اععػى أمػ امل مػمل 

 !« غػػم وال حػػدفعنػػدي اضتسػػني تػػال» :بػػ   ػػ  بضػػملسيهى الي علػػ  ا سمػػ  وشػػعملررى ،معػػملرؼ الػػ امل
قػ  « دمحم ابقػر اجمللسػيّ »فهػملرو  وػأل احملػّ عن  ،وللمل  ّيملبيمل وخنومل ان ودسملتيمل  فض  ممل ذلػ  بامػأل

 !لعز رات ونالوجهمل« ِبار األنوار»خال   عوعة رلع ات ممل  يملبا 
 
 

         

  

                                                 
 . )ادل جى( ٖٖٙ/ص ٓٔأسلملف الشلعة، المل  زلممل ا من العملمعي، ج (ٔ)
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 (ع)رواايت ابب وجوب زايرة اإلماـ اضتسني 
عليو  هللاأف زايرتو حلوات  -ٔابب » :ا بواب  ت سيواف س   اجملعمي  أوؿ لب ممل ر أ 

 !.«ما ورد من الذّـِ والتأنيب والتوعُّد على ترنهػا وأهنػا ال تُػرتؾ لل ػوؼو  واجبٌة مفرتضٌة مأموٌر ّبا
مث اعلػم أف ةػاىر أنإػر أربػار ىػذا البػاب ونإػمل » :وقملؿ بع  أف أورد روا ت س ا ة يف رػ ا الوػملب

عليو بل نوهنا من أعظم الفرا ض وآندىا وال  هللاارتية وجوب زايرتو حلوات من أربار األبواب 
 .(ٔ)«ضرلتو هللاوإليو ناف نتيل الوالد العالمة نوَّر  ،يبعد القوؿ بوجوّبا يف العمر مرَّة مل القدرة

سعلػا  هللاجػع   هللاهب ا أ ملؼ اجملعمي  ف اضًة إىل ف ائض اإلملوـ مل اامل ذلػمل وجػوٌد زمػمل رملػوؿ 
  !!ب  ُأ ل ت إىل ف ائض اإلملوـ يف سه  الال واّة و لا وملعى

 زمػٌة مػ  ًة يف الشػه  ]فمػمل مل امػين   (ع)وريمل أورد روا ت م ملدرمل أف ز رة قا اإلمػملـ احلمػن 
 ...مػن ورام حوا جػو وُنِفػَى مػا أقتَّػو مػن أمػر دنيػاه هللاناف »وأف َممْل زَاَرُأ  ،فم  ة للمية سع  ا ق [

يُػْغَفػر لػو مػا مضػى »أو أنا  ،«ويرجل إىل أىلو وما عليو وزر وال رطيَة إال وقد ػتيا من حةيفتو
 ...تكػػاتةو اظتال سػػة»و« َل يسػػن لػػو عػػوٌض غػػمل اصتنَّػػة»و ،«مػػن ذنوبػػو ويقػػاؿ لػػو اسػػتأنف العمػػل

لملمػة وايمػئ علػ  أرػ  ال  ،«إف ىل  يف سفره ندلػا اظتال سػة تغسػلتو»وأنا  ،«هللاويكات  رسوؿ 
َمػْن تػرؾ »وأف « زوَّاراً ناف  قػص اإلنتػاف (ع)من َل يسن للةسني »وأنا  ،لو  ملنوا ممل زوار احلمن

و » ،«(سعػلهى المػوـ أي عػقَّ األ ّمػة)وعقَّنػا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللازايرتو وىو يقدر على ذل  تقد عػقَّ رسػوؿ 
لععػا ) (أي   ؽُلَع ػ  فلهػمل ملػايملً )« أىػل اصتنػة إف ناف ]اترؾ الدايرة  من أىل اصتنة تهو من ضيفاف

 !!(،وممل ريػمل اظهػ  أف جيّػة اخلػ افلن فلهػمل أاضػملً أزمػة مَلػَامل ،مللمامل ل ج ة وايي    ممل بلت آلخ 
 ،و ملف ممل أ م  اليملس ج ػملءً « من غمل علة تهو من أىل النار (ع)َمْن ترؾ زايرة قرب اضتسني »وأف 

يػػػـو  هللامػػن زار قػػربه علػػػى رػػوؼ يؤمنػػو »وأف  ،الواػػوش تػػزور اإلمػػػملـوروا ت أف علػػ  احللػػواانت و 
 ،«الفدع األنرب وتلقاه اظتال سػة ابلبشػارة ويقػاؿ لػو ال ختػف وال حتػدف ىػذا يومػ  الػذي تيػو تػوزؾ

يف نػل شػهر نػاف لػو مػن الإػواب مإػل ثػواب ما ػة ألػف شػهيد مػن  (ع)من زار اضتسني »وروااة أف 

                                                 
  )ادل جى( .ٓٔ/ ص ٜٛهملر ا نوار، ج  (ٔ)



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 041   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

وانؿ أجػػػ   رػػػ ا يف اػػػن أف جػػػملاب ال ػػػا أي اإلمػػػملـ ذاتػػػا املُيشػػػه  مػػػ  ًة وااػػػ ةً  (ٔ)«شػػػهدام بػػػدر
 .(ٕ)الشهملدة م  ًة واا ةً 

لػػو ألػػف حجػػة  هللاتشػػوُّقاً نتػػب  (ع)َمػػْن أتػػى قػػرب اضتسػػني » :أاضػػملً روااػػًة ت ػػوؿاجملعمػػي  وأورد 
ثواب ألػف حػدقة و  متقبلة وألف عمرة مربورة وأجر ألف شهيد من شهدام بدر وأجر ألف حا م

مػن  هللاويفس  لو يف قربه مّد بكػره ويؤمنػو  ...هللامقبولة وثواب ]عتق  ألف نسمة أريد ّبا وجو 
ضغطة القرب ومن منسر ونسمل أف يروعانو ويفت  لو ابب إىل اصتنة ويعطى نتابو بيمينو ويعطػى يػـو 

 .«..م لنوره ما بني اظتشرؽ واظتغرب القيامة نوراً يضي
 «يستػب لػو بسػل رطػوة حجَّػة ونلمػا رتػل قػدماً عمػرةً  ..مػن زار اضتسػني ػتتسػباً »وروااة أنا 

 .«هللاَل يدؿ متوض يف رزتة و  إف ناف شقياً نتب سعيداً »وأنا 
والػدار اررػرة  هللازا ػراً لػو عارتػاً ِبقِّػو يريػد بػو وجػو  (ع)من أتػى قػرب اضتسػني » :و روااة أنا

ال يريد بو  (ع)من زار قرب اضتسني بن علي » :روااة أفو  .«!حملّررما و  لو ما تقدـ من ذنبو هللاغفر 
 .«!لو نانا مإل زبد البةرو  لو رتيل ذنوبو هللاغفر  هللاإال 

من النار وآمنو يػـو الفػدع األنػرب  هللاأعتقو  هللايف و  هلل (ع)من زار قرب اضتسني »و روااػة أف 
 هللامػػن زار قػرب أي عبػػد »روااػة أف و  .«!أعطػػاهحاجػة مػػن حػوا ج الػػدنيا واررػرة إال  هللاوَل يسػأؿ 

لػو مػا تقػدـ مػن ذنبػو  هللاوىو يعلم أنو إماـ مفرتض الطاعة على العباد غفػر  (ع)اضتسني بن علي 
 .«!جلَّ وعػدَّ عنػد قػربه حاجػة إال قضػاىا لػو هللاقُِبل شفاعُتو يف سبعني مذنباً وَل يسأؿ و  وما حملرر

تػإذا أاته  ،رتػل لػو درجػةً و  ػتا عنػو سػيَِّةً و  لو بسلِّ رطوٍة حسنةً  هللامن أاته ماشياً نتب »روااة أف و 

                                                 
، و عهمل أوردرمل اجملعمي  ٖٚو ٛٔ-ٚٔو ٜو ٚو ٘و ٗو ٕ  ج/ ٜٛج انظ  ر أ ال وا ت يف هملر ا نوار، لعم عمي،   (ٔ)

 )ادل جى(  بمل قولواا.«  ملم  الز رات»ن ًو سمل  يملب 

قملؿ اض ة أمأل ادلؤمين سعي )ع( يف  يملبا لكش  اليرعي دلمل وّ أ سع  مال  ال ي اعّ  ممل خنب اإلمملـ ادلوعوقة ) نػا مػمل  (ٕ)
ادلمامل دلمل اميم  اخلنوة أف ايم  شػل ملً ميهػمل أو ازاػ  فلهػمل أو اػي   ميهػمل، ولاػمل رػ ا ا ايمػملؿ  ػعل  جػ اً لليمػوة إىل 

(، وقػملؿ ِٖ٘بَمَعِة َرمْحَِيِا ...َأْف ؼَلِْيَى ِر وَلَ  ِللم ػَعملَدِة والش ػَهملَدِة(( )هنػ  الوو ػة، ال ملػمللة  هللا: ))وَأاَن َأمْلَوُؿ ال ململلة ادلايوبة(
يَػػمل فملْرزُقْػيَػػمل الش ػػَهملَدَة(( )هنػػ  الوو ػػة، خنوػػة  ئػػا: ))فػػإذا  (. وقػػملؿ أاضػػملً يف دسملٔٚٔأاضػػملً يف اػػ ب جػػ ن: ))ِإْف َأْ َهػػْ تَػُهْى َسَعلػْ

 ملف شلمل   ب  ميا ادلوت، فملجع  ميل ا قيوً يف ملولع (( )الال ل ة الععواة، دسمل أ يف ج ن قو  رف  ادلالملا (.  فلمل للت  
أف تنعػب ميػا احلالػوؿ سعػ   هللا ملف اجملعمي  معملج اً لإلمملـ سعلا الموـ اا ا وؿ لا ؽلاي  ب ً  ممل طعػب الشػهملدة مػمل 

 رت  دل ق ؾ!! ر ا المواب ذاتا بز 
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ال غػمل و  بو ملسني يستباف ما ررج من تيو من رمل وال يستباف ما مترج مػن تيػو مػن سػيِّئ هللاونَّل 
دب رسػػولو وحػػ هللاأنػػا مػػن حػػدب  ،مغفػػوٌر لػػ  !هللااي ويلَّ  :تػػإذا انكػػرؼ ودَُّعػػوُه وقػػالوا ،ذلػػ 

 .«!ال ترى النار بعين  أبداً وال تراؾ وال تطعم  أبداً  هللاوحدب أىل بيا رسولو و
من شيعتنا َل يرجل حَّت يغفر لو نلُّ ذنب ويستب لو  (ع)من زار اضتسني »و روااة ت وؿ أف 

ػػػَي عنػػػو ألػػػف سػػػيَة ويرتػػػل لػػػو ألػػػف  بسػػلِّ رطػػػوٍة رطاىػػػا ونػػػلِّ يػػػٍد رتعْتهػػػا دابػَّتُػػػُو ألػػػف حسػػنٍة َوػتُِ
 .«!درجة

سػػبعني ألػػف ملػ  يكػػلوف عليػػو نػػلَّ يػػوـٍ  (ع)بقػػرب اضتسػػني  هللاونػل  هللاإفَّ » :و روااػة ت ػػوؿ
ىػػؤالم زوَّار اضتسػػني  !اي ربِّ  :ويػػدعوف ظتػػن زاره ويقولػػوف ،هللاإىل مػػا شػػام شػػعإاً غػػرباً مػػن يػػـو قتػػل 

  .(ٔ)«!اتعل ّبم واتعل ّبم
ررجُا يف آرر زمػن » :  اي   اجملعمي  قال ًة س لوًة سمل رج  اُ س  احلمن بمل أق محزة قملؿ

مث أقبلػُا  ،تانتهيا إىل الغاضرية حَّت إذا  ـ الناس اغتسػلاُ  (ع)بين أمية وأ  أريد قرب اضتسني 
أريػػد القػػرب حػػَّت إذا ننػػا علػػى ابب اضتػػمل رػػرج إىل رجػػل رتيػػل الوجػػو طيػػب الػػري  شػػديد بيػػاض 

انكػػرؼ تإنػػ  ال َتِكػػُل تانكػػرتا إىل شػػاطئ الفػػرات تأنسػػا بػػو حػػَّت إذا نػػاف  :الإيػػاب تقػػاؿ
تلمػا انتهيػا إىل ابب اضتػا ر رػرج إىل الرجػل بعينػػو  .نكػف الليػل اغتسػلا مث أقبلػا أريػد القػػرب

تانكػرتا تلمػا نػاف آرػر الليػل اغتسػلا مث أقبلػا أريػد  :اي ىذا انكرؼ تإنػ  ال َتِكػلُ  :تقاؿ
 :تقلػػا ،اي ىػػذا إنػػ  ال َتِكػػلُ  :تلمػػا انتهيػػا إىل ابب اضتػػا ر رػػرج إىل ذلػػ  الرجػػل تقػػاؿ ،القػػرب

يو وآلو وسيد شباب أىل اصتنة وقد جَػا أمشػي مػن عل هللاحلى  هللاتلم ال أحل إىل ابن رسوؿ 
انكػرؼ تإنػ   :تقػاؿ ؟السوتة وىي ليلة اصتمعة وأراؼ أف أحب  ىهنا وتقتلين مسلةة بين أميػة

اسػتأذف ربػو يف زايرة قػرب اضتسػني  (ع)إف موسى بػن عمػراف  :تقاؿ ؟وَل ال َأِحلُ  :تقلا .ال َتِكلُ 
تانكػرتا  ،تأذف لو تأاته وىو يف سبعني ألف مل  تانكرؼ تإذا عرجوا إىل السػمام تتعػاؿ (ع)

وجَػػا إىل شػػاطئ الفػػرات حػػَّت إذا طلػػل الفجػػر اغتسػػلُا وجَػػُا تػػدرلُا تلػػم أر عنػػده أحػػداً 

                                                 
، و عهػػمل أوردرػػمل ٗ٘و ٕ٘ - ٖٕو ، ٕٓ - ٛٔ  جػػ/ ٜٛج انظػػ  رػػ أ الػػ وا ت ا خػػألة يف هػػملر ا نػػوار، لعم عمػػي،    (ٔ)

  بمل قولواا. )ادل جى(«  ملم  الز رات»اجملعمي  ن ًو سمل  يملب 



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 041   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 .ا  ملذاب ال مل  ةو  و ألرمل ممل ال وا ت اخل افلة .(ٔ)«َتَكلَّْيُا عنده الفجر وررجُا إىل السوتة
 أرواح ا نولػػملء أجمػػملـ اػػا تشػػ   ذلػػ  ادلاػػملفو  ورػػ  لعموئاػػة :املي مػػ  ممي مػػٌ  وملػػوؿوإذا 

رمػػوأ  ؟؟أـ رػػ  لكنولػػملء احلػػق يف م ػػملدرة سػػململ الو ػػملء والعػػودة إىل دار ال يػػملء ،  تاػػوف يف ماػػملف  خػػ و 
 !للعظملئى واهتموأ ِب ؼ اليػ َهى

يباىي بدا ر اضتسني والواتد إليو اظتال سة اظتقربني وزتلػة عرشػو تيقػوؿ  هللاإف »و رووا   ل  
وعػديت وجػاليل وعظمػ   ؟!أما تروف زوار قرب اضتسني عليو السالـ أتوه شوقاً إليو وإىل تاطمة :عتم

  .(ٕ)«وألحبنهم وب  ،ألوجن عتم نرام 
ىػل لػ  يف قػرب  :ظتػا أتػى اضتػملة (ع) هللاقػاؿ يل أبػو عبػد  :عن حفواف اصتماؿ قػاؿ»و رووا 

يدوره يف نل ليلة رتعػة يهػبط مػل  هللاونيف ال أزوره و :قاؿ ؟وتدوره جعلا تداؾ :قلا ؟اضتسني
 :تقػػاؿ حػػفواف .اظتال سػػة إليػػو واألنبيػػام واألوحػػيام ودمحم أتضػػل األنبيػػام وؿتػػن أتضػػل األوحػػيام

 هللالعػ    :قعتُ  .«..نعم اي حفواف :قاؿ ؟تندوره يف نل رتعة حَّت ندرؾ زايرة الرب !جعلا تداؾ
تعػملىل  هللا لػ  اهػوط  :وإذا ملػوؿ ميمػملئ ٌ  !!!ا ا  أاضملً أف ايػملؿ عػواب الػز رة - هللوالعلملذ ل -تعملىل 

 ،  سػػ م الػػ امل أنػػت مياػػٌ  لعو اػػة :ملػػوؼ غُلػػملب !!مػػ  أنػػا لػػلمل مي لِّػػزاً اػػا اي ػػ  ؾ وايػػزؿ واالػػع 
 !إؽلملن   عل 
ُمَشفٌَّل يـو القيامػة ظتا ػة رجػل نلُّهػم قػد وجبػا عتػم النػار ؽتػن   (ع)إف زا ر اضتسني »ب  رووا 

يستػػب لػػو شػػفاعة يف أىػػل بيتػػو » :ويف روااػػة أللػػة أف زائػػ  احلمػػن .«!نػػاف يف الػػدنيا مػػن اظتسػػرتني
ألػ  مػمل وق  ذ  ان م اراً أف ز رة اإلمملـ يف املؿ الملتا مل اامل ذلمل وااػ  مػمل  .(ٖ)«!وألف من إروانو
  !.ر ا المواب وا ج 

قػػ   ،مل نػػ    ملػػوى وااػػ  ل لػػ  ميهػػملإْذ  ،الػػا رػػي  ػػلض مػػمل فػػلض ،إف ممػػ  رػػ أ الػػ وا ت
إذ إف بعض العواـ ج ؽ أف ز رة واا ة   لعػة باػ  رػ ا  ،أد ت إىل ا  ار شعويمل وامليمهمللا ادلعملجي

                                                 
ميػا )طوػػ   ٖٛلعمػل  ابػمل طػملووس، ورػو يف  ص « إقوػػملؿ ا سمػملؿ»سػمل  يػملب  ن ػوً  ٚ٘/صٜٛج  اجملعمػي،  هػملر ا نػوار، (ٔ)

 رػ(. )ادل جى( ٖٗٔٔإا اف، ملية 
 . )ادل جى( ٙ، ا ال رقى ٜٚٗ/ ص ٗٔوململئ  الشلعة، احل  العملمعي،  )ط مؤملمة  ؿ الولت(،  ج  (ٕ)
، و عهمل أوردرمل اجملعمي  ن و سمل  ٖٓٔو ٚٚو ٓٙ/ج  ٜٛج ال وا ت الموث ا خألة ري يف هملر ا نوار، لعم عمي،    (ٖ)

  بمل قولواا. )ادل جى(«  ملم  الز رات» يملب 
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فعػى اعػ  ذلػى  ،يػوعأل سعػ  قػملنوف اجلػزاء اإلذلػيا ج  ولليملر   لعة إبل ملء امملهبى و يملهبى اـو ال لملمة وال
 .سع  ال نوب وادلعملجي هللاخوؼ قوي  ممل ايو ي ممل س ملب 

 هللاجػع   وقػ  سّعميػمل اليػّ  ا  ػـ  ،و  راب أف علػ  أممػملؿ تعػ  الػ وا ت سلملل ػة لع ػ  ف الاػ م
تاضػػربوا بػػو »ال ػػ  ف مػػ اراً أف  ػػ  اػػ ال   اوافػػق  سعػػلهى المػػوـ وا ئمػػة مػػمل  لػػا سعلػػا و لػػا وملػػعى
  .أي قوؿ  ملذب لط « تهو زررؼ»أو « تلم نَػُقْلوُ »أو « تدعوه»أو « عرض اضتا ط

زايرة »يف  يملبػا  (هللارمحػا ) قلمػدارافو ممل ذ   العململ احمل ق اضػ ة ا ملػيملذ  -أ   إىل ذل  
ل  روااٌة روارمل ممل ذ ،توج  أاملدال معملر ة ليع  ا املدال وال وا ت الاملذبة ادل  ورة -«اظتدارات
مل تعيا ز رة احلمن اػا  ،أاضملً « َّ اضتر العاملي»وروارمل الشل  « قرب اإلسناد»يف  يملبا  اضِتْممَلِيّ 

 !يف ان أف بعض ال وا ت المملب ة جععت لعزائ  عواب أل  أو م ة أل  ا ة ،(ٔ)مب  ار ا ٍّ واا ٍ 
  تَػْ عُػوا يف ِداػِيُاْى َو  )) :تعػملىل سػمل ال عػّو وقػملؿ هللاوقػ  هنػ   !فهي بو راػب مػمل و ػ  ال ػوة الَاَ بَػة

نفػػي » مػػمل جػػملء يف لب   ،سعلػػا المػػوـ وقػػملؿ اإلمػػملـ الالػػملدؽ ،[ٔٚٔ:]اليمػػملء ((ِإ   احْلَػػق   هللاتَػُ ولُػػوا َسعَػػ  
 .(ٕ)«هللاإف الغالة َشرُّ رلق » (:النوعة ال  ؽلة)« ِبار األنوار»يف اجملع  المملب  ممل « الغلو

 

         

  

                                                 
نػ  قعػت و  . . )ادلؤلػ (٘ٔ/لب املي وملب اخيلملر ز رة احلمن سع  احل  والعم ة ادلي وبن، ال وااػة ٓٔوململئ  الشلعة، ج (ٔ)

لمػػوـ: مػػمل ت ػػوؿ يف ز رة قػػا احلمػػن؟  فإنػػا بع يػػمل سػػمل سعلػػا ا هللاال وااػػة رػػو: ))سػػمل ايػػملف بػػمل ملػػ ا  قػػملؿ: قعػػت  ق سوػػ  
بعضاى أنا قملؿ تع ؿ ا ة وسم ة؟ قملؿ ف ملؿ: ممل أجعب ر ا احل ال! ممل تع ؿ ر ا  عا، لامل زوروأ و  جت وأ وإنػا ملػل  

 شوملب الشه اء وملل  شوملب أر  اجلية وشولا ػلىي بمل ز    وسعلهممل بات الممملء وا رض((.  )ادل جى( 
 هللاللً  وػألاً بعيػواف: ))ن ػػ  ال عػّو لليػػّ  وا ئّمػة جػػعوات « اسي ػملدات اإلمململػػة»س ػ  الشػل  الالػػ وؽ )رح( يف  يملبػا اذلػػملـ:   (ٕ)

( أربعػػًة وتمػعن روااػػًة سػػمل ا ئمػة مػػمل  ؿ الولػػت ٜٗ)  -بعػ  ا مليشػػهملد بعػػ د مػمل   ت ال ػػ  ف  -سعلػا وسعػػلهى(( أورد فلػػا 
وإبنمللػػا واليشػػػيل  سعػػ  أجػػػ ملبا والػػااءة مػػػيهى، ومػػمل أقػػػملواعهى، بػػ  لعػػػيهى ، وقػػ  أعػػػ  سعمػػػملء سعػػلهى المػػػوـ يف ن ػػي ال عػػػو 

 اإلمململة سع  اسيوملر ال ملر  ملف اً صلمملً. )ادل جى(
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 (ع)رواايت ابب تضل الكالة يف حـر اإلماـ اضتسني 
[ انملػوملً إىل اإلمػملـ البن قولويػو« نامل الدايرات»ن وً سمل  يػملب ]روى اجملعمي  يف ر ا الوملب 

ويكػلِّى  ،ويكػلِّى عنػده ،نعػم :تقػاؿ» (؟ع)قولا دلمل ملولا ر  االعي سيػ  قػا احلمػن (ع)الالملدؽ 
 هللافعمػػملذا إذف هنػػ  رملػػوؿ  :ونمػػوؿ ؟!!أي غلعػػ  ال ػػا أاضػػملً يف قوعيػػا (ٔ)«...رلَفػػو وال يتقػػدَّـ عليػػو

 .(ٕ) ممل ت  ـ ذ   احل ال يف ذل   ؟؟أف اُػي ر  قاأ قوعةً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
]مػػمل الوػػملب العملشػػ  يف جػػملم  مػػمل ورد مػػمل ال ضػػ  يف ز رتػػا  ٜٖواػػ وي اجملعمػػي  يف احلػػ ال رقػػى 

ونػل درىػم ينفقػو لػو  ،ناف لو بسل يـو ثػواب ألػف  (ع)من أقاـ عند قرب اضتسني سعلا الموـ[ أف 
 (ٖ)..ثواب ألف درىم

ا ػـو  خػ وف لإلن ػملؽ و  ل ا غلب أف او   س د مػمل العػملطعن ادلمػيهعان سيػ  قػا اإلمػملـ :قعت
 نا مل اامل ل ا اإلمػملـ  سعلهى الموـ ر ا فضًو سمل املي مللة ج ور ر أ ا خوملر سمل ا ئّمة ،سعلهى

شلػمل اوػن بو ػوح أف رػ أ  ،يف زميهى بيملء و  فيملء اا ؽلامل لعزائ  أف ا ػلى واعياػ  فلػا (ع)احلمن 
 .ال وااة شلمل و عا الو  ملسوف فلممل بع 

 (سعلا يف اـو س فػة هللاجعوات  (ع)فض  ز رة اإلمملـ احلمن )  ا وي اجملعمي يف لٍب بعيواف 
 هللاإف » :قولػػػا (ع)  الالػػػ وؽ ]والنوملػػػي وابػػػمل قولواػػػا[ ميمػػػولً إىل اإلمػػػملـ الالػػػملدؽ ن ػػػوً سػػػمل الشػػػل

قبل نظػره إىل  :قاؿ قلا .عشية عرتة (ع)تبارؾ وتعاىل يبدأ ابلنظر إىل زوار قرب اضتسني بن علي 
ألف يف أولَػ  أوالد ز  ولػي  يف ىػؤالم أوالد  :قػاؿ ؟ونيف ذاؾ :قلا !نعم :قاؿ ؟أىل اظتوقف

ـُ الالػػملدُؽ أف بعػػَض أرػػ  س فػػملت أو د زى أـ أنػػا  :وليػػمل أف نيمػػملئ  !(ٗ)«ز  رػػ  اع ػػ  أف اَػْعيَػػا اإلمػػمل
  إنػا طو ػملً لع ػ  ف الاػ م وا خوػملر الالػ ل ة فػإف  ؟ممل الوا ح أف ال واة الا بة ق  اف وا سعلػا ذلػ 

أرػ  س فػملت مػمل رػو   اععمػوف ال لػب فالػ  اُيمػب لإلمػملـ سعمػا  ف مػمل بػن  سعلهى الموـ ا ئّمة

                                                 
لب جوامػػ  مػػمل ورد مػػػمل -ٓٔ، واجملعمػػي، سيػػا يف هػػملر ا نػػوار، ٕ/حٜٖٕ ملمػػ  الػػز رات، جع ػػ  بػػمل دمحم بػػمل قولواػػا، ص  (ٔ)

 . )ادل جى(  ٕٖٛ/ص ٓٔ،  واليوري الناملي سيا يف ممي رؾ الوململئ ، ج ٛٚ/ص ٜٛ)ع(،  ج  ال ض  يف ز رتا
 ممل ر ا الايملب. ٕ٘راج  الال  ة  (ٕ)
 )ادل جى(«.  ملم  الز رات»، ن ًو سمل ٜٖ،  ح ٛٚ/ص ٜٛهملر ا نوار، ج   (ٖ)

، ن ًو سمل  يملَقْ ٗ، ح رقى ٘ٛ/ص ٜٛأو العل امل، ج سعلا يف اـو س فة  هللافض  ز رتا جعوات   -ٕٔهملر ا نوار، لب   (ٗ)
  بمل قولواا. )ادل جى(«  ملم  الز رات»ن ًو سمل  ٘، وضلو ح رقى «معملر ا خوملر»و « عواب ا سمملؿ»الشل  الال وؽ: 
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 ؟!زى ول  زى أممل يف زّوار   بوء فعلمل ممل بليهى أي ول 
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 اظتطلقة (ع)رواايت ابب زايرات اإلماـ اضتسني 
 ػػػػت رػػػػ ا الوػػػػملب أورد اجملعمػػػػي  وابػػػػمل قولواػػػػا وأممملذلمػػػػمل ز رة   شػػػػ  أهنػػػػمل مػػػػمل اخػػػػيوؽ ال ػػػػوة 

ورػػي ز رة ختػػملل  ال ػػ  ف وتوػػل  ال  قػػة بػػن  .لع لػػ ة[ الشػػلرّلةوادل وِّ ػػة وأجػػ ملب الع لػػ ة ]ادلنملب ػػة 
اػػا ا مػػوا ممػػؤوللة إغلػػملد الي  قػػة بػػن ادلمػػعمن  (ع)وقػػ  ُنِمػػَوت  ػػ لً إىل اإلمػػملـ الالػػملدؽ  .ادلمػػعمن

أجػػّ  وأسعػػ  مػػمل أف امػػأل ال ييػػة واوػػّل ال  قػػة بػػن  (ع)يف اػػن أف م ػػملـ اضػػ ة اإلمػػملـ الالػػملدؽ  ،سعلػػا
  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أتوملع ج ِّأ

رػػو الػػ ي اػػ بّ  المػػموات وا رض بػػ  لػػلمل رػػو خبملل هػػمل  هللاإف الشػػلرلة ادل ّو ػػة ا ولػػوف لػػلمل 
وامػػػي ل وف سعػػػ   !  ل  خعػػػق ب لػػػة ادلوجػػػودات بواملػػػنة ذلػػػ  اليػػػور ! نػػػا خعػػػق نػػػور زلّمػػػ  و لػػػا ف ػػػط

ـْ )) :س لػػ هتى رػػ أ جبمػػ  مػػمل رػػ أ الػػز رة وهبػػ ا اشػػن وف بعلػػ اً جػػ اً سػػمل ال ػػ  ف الاػػ م الػػ ي قػػملؿ َأ
ػػػملرُ  هللا ُشػػ ََ ملَء َخَعُ ػػوا َ َرْعِ ػػِا فَػَيَشػػملبََا اخْلَْعػػُق َسعَػػْلِهْى قُػػ ِ  هللَجَععُػػوا   ((َخػػملِلُق ُ ػػ ِّ َشػػْيٍء َوُرػػَو اْلَواِاػػُ  اْلَ ه 

 .[ٕٙ:]الزم  ((َخملِلُق ُ  ِّ َشْيٍء َوُرَو َسَع  ُ  ِّ َشْيٍء وَِ ل ٌ  هللا)) :وقملؿ أاضملً  [ٙٔ:]ال س 
إرادة الػػرّب يف مقػػادير أمػػوره » :رلموسػػة مػػمل اجلمػػ  اخل افلّػػة االػػ   ملتػػب الػػز رة إىل ال ػػوؿ بعػػ 

  !!«هتبط إليسم وتكدر من بيوتسم
رػي سػن إغلػملد  هللا وف وا   الز رة  مل  أف اإلرادة اإلذللة ت رب وأتيت ومل ا ر أف إرادة   :قعتُ 
ى  ،ادلػػ اد و    ػػا واإلرادة اإللػػػهلة رػػي سػػن فععػػا وللمػػت ممػػ  إرادتيػػمل الػػل ن اػػ  شػػل ملً يف الو ااػػة ونالػػمِّ

أي  ومػا  (ٔ)«ُمػُو ِتْعػٌل ِمْنػوُ َناَل » (:ع)وق  قملؿ أمػأل ادلػؤمين  .سعلا   أنيت مب  مملت ال ع  ون ـو با
تعػملىل  هللأي أنػا لػلمل  «إرادتػو ىػي الفعػل» :وقػملؿ أاضػملً  ،للمل ا وفملً وعوً ب  رو سن فععا وإغلػملدأ

َػمل أَْمػ ُُأ )) :دمملغ وذرمل وقعب ممعيمل وم  ز يف الػ مملغ تالػ ر ميػا ملػّلمل ت اإلرادة بػ   مػمل ا ػوؿ تعػملىل ِإظل 
يَػُقػوُؿ ِلَمػْن » :ذل  ب ولػا (ع)واال  أمأل ادلؤمين  ،[ٕٛ:]امل ((اَػُ وَؿ َلُا ُ مْل فَػَلُاوفُ ِإَذا أَرَاَد َشْل ملً َأْف 

َػا َنالُمػُو ُسػْبَةانَُو ِتْعػٌل ِمْنػُو أَنْ   .(ٕ)«َشػَأهُ َأرَاَد َنْونَُو ُنْن تَػَيُسوُف ال ِبَكْوٍت يَػْقػرَُع وال بِنِػَداٍم ُيْسػَمُل وِإفتَّ
  !!ال ّب وج وررمل ممل ميملزؿ الوش  إرادةولليملر   معئ دلمل جملء يف سوملرات الز رة ممل رووط 

فلوػػ و أف وا ػػ  الػػز رة اظػػمل أف ت بػػة   «أشػػهد أف دمػػ  سػػسن يف اطتلػػد» :ا ػػوؿ يف الػػز رة  

                                                 
  .ٙٛٔهن  الوو ة، خنوة  (ٔ)

  ادلال ر المملبق. (ٕ)
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  !  بوء ري اجلية
والسبيل الذي ال متتلج  ....اظتوتور يف السموات واألرض هللااي وتر » :ا وؿ وا   الز رة  

ادلمػي لى ادلوملشػ   هللافهػ ا الزائػ  اجلملرػ  تػ ؾ ملػول   «..دون  من الدروؿ يف نفالت  ال  أمػرت ّبػا
ػػػػػ َاَط اْلُمْمػػػػػَيِ لىَ )) :أمل ا ػػػػػ أ يف جػػػػػوتا !!وأخػػػػػ  اعػػػػػيممل ملػػػػػولوً غلععػػػػػا يف   مللػػػػػة اإلمػػػػػملـ  ((اْرػػػػػِ اَن الالِّ

أو  ؟[ٜٔ:]الي ػ  ((َسعَػْلُاْى َ ِ ػلوً  هللا َوقَػْ  َجَعْعػُيىُ )) :ولا ولعمػؤمينتعػملىل ل ملػ هللاأومل ا  أ قػوؿ  ؟[ٙ:]ال مل ة
َولِلّػملً وََ َ ػ   هللوََ َ ػ  لِ )) :أو قولا ملو ملنا [ٖ:]ا ازاب ((وَِ لوً  هللوََ َ   لِ  هللاَوتَػوَ  ْ  َسَع  )) :قولا تعملىل

 ؟.[٘ٗ:]اليمملء ((َناِلألاً  هلللِ 
ت لػػ رى شػػل ملً  وتشػػّوموا بػػز رات مو ػػوسة   هللار ػػ  أول ػػ  اجلػػملرعوف أو ادل   ػػوف  يػػملب  ل ػػ 

 !هللاملوى ا ضل اؼ سمل ال   ف و  ل   أل 
وغلػب أف ن ػوؿ ذلػ ا الّضػملّؿ أف أاػ  ا ئم ػة  .«وباى خيى هللاباى فيح » :ا وؿ وا   الز رة  

وَسػَأْجَهُد » :جملرػ  معملواػة وااػ اً وسشػ امل شػه اً وقػملؿ ،ال امل تيالو ر أف افييملح العململ واخييملمػا بلػ رى
َر األْرَض ِمْن َىَذا الشَّْ ِص اظتَْعُسوِس واصتِْ  وأراد أف اعػزؿ معملواػة سػمل و اػة  «اظتَرُْنوسِ  ْسمِ يف َأْف ُأَطهِّ

 ،وامليشػػػه  ،الشػػملـ ولايػػػا مػػػ  ا ملػػػ  الشػػػ ا  جػػػ اً مل اػػي ح يف ذلػػػ  بمػػػوب سالػػػلملف أتوملسػػػا  مػػػ أ
 .[!!عملواة بع أ للمل الشملـ ف ط ب     سململ اإلملوـ سش امل سملمملً أخ ى]ف اى م
وأقػوؿ إف مل ااػمل رػ ا  عػو اً فمػمل رػو  «ما يشام وبسم يإبا هللابسم نتةو » :ا وؿ يف الػز رة  
ـ  اْلِايَػملبِ  هللاؽَلُْ وا )) :تعملىل ا وؿ ملهللف ؟ال عّو إذف ـّ الايػملب  ،[ٜٖ:]ال سػ  ((َممل َاَشملُء َواُػْمِوُت َوِسْيَ ُأ ُأ فػو

فممل الوا ح أف  !اا ؽل و ميا شل ملً أو امويا سعلا الموـ و  سي  اإلمملـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذف للمل سي  ال ملوؿ
  !هللاسليعق ر أ الز رة   سعى لا منع ملً بايملب 

رػ ا يف اػن أنيػمل ميػ  قػ وف ُ ػ ب سعليػمل  «ِبُسْم يُػَفػ ُّ الػُذؿُّ ِمػْن رِقَابِنَػا» :ا وؿ وا   الز رة  
  !ال ؿ بموب ر أ اخل افملت وا ورملـ وال عو والو ع الش  لة وأجو يمل خمل عن لعمميعم امل الا  ة

ولػػو أردُت أف أبػػن  .أَْفػػ ِْغ َسعَػػي  جػػااً وعوّػػت أقػػ امي وانالػػ ر سعػػ  أرػػ  ال عػػّو واخل افػػملت ى  العهػػ
 .ق ادل ملؿ شلمل   اي معا ر ا الايملب ادلريال عل  اخل افملت يف ر أ الز رة لنملؿ 

رػػ ا مضػػملدٌّ  «وحػػلِّ  (أي يف جهػػة القبلػػة لػػ )اجعػػل قػػرب اإلمػػاـ أمامػػ  » :ا ػػوؿ أاضػػملً  وريػػمل
 .«ال َتعلوا قربي قبلةً » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللال وؿ رملوؿ 
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 بػػمل قولواػػا بمػػي أ « الػػدايراتنامػػل »اػػ وي اجملعمػػي  يف رػػ ا الوػػملب الػػز رَة المملميػػَة ن ػػوً سػػمل   
َ ض   بمل ُسَم »سمل 

ُ
مث  .....» :لعم ضػ  سعلا الموـ هللاقملؿ أبو سو   :قملؿ« جملب  اجلَْعِ يّ »سمل « ادل

ِط ِبَدِمِو يف سبيل    .«احل ال ...هللاتسعى تل  بسل قدـ رتعَتها أو وضعَتها نإواب اظتتشةِّ
ط ب مػا يف ملػول   :قعتُ  إذا  ملف الزائ  ايملؿ با  خنوة ؼلنورمل ضلػو ال ػا عػواب الشػهل  ادليشػ ِّ

نملً ب مػػا   ؼ ادلػػ ات ولليػػملر ااػػوف  ،هللا فإنػػا سيػػ ممل االػػ  إىل ال ػػا ااػػوف  ونػػا قػػ  امليشػػه  ميشػػ ِّ
 !!م ملـ الزائ  أ ا ممل اإلمملـ ادلزور  ف اإلمملـ مل اميشه  ملوى م  ة واا ة

 ػملنوا  سعػلهى المػوـ ا الوّ ملع اجلملر  ادلريعق ذل أ الز رة  ملف اععى أف ا ئمػة الاػ اـللت ر   
لليمللوا م توة الشهملدة يف ملولعا م  ًة واا ًة وامولونا با  إحلملح أف غلع  الشهملدة مػمل  هللاايض  سوف إىل 

 ؟لعػب يف الػ امل ارػ ألػلمل  !!ولامل ر ا الزائ  ب اعيا ونزريا رػ أ ايػملؿ أجػ    ؼ الشػه اء .ناللوهى
سعػ   ػ ِّ اػملؿ اوػ و أنػا يف داػمل  .[ٓٚ:]ا نعػملـ ((َوَذِر ال ِ امَل اخت َُ وا ِدايَػُهْى َلِعوػملً َوذَلْػواً )) :تعملىل هللاأمل ا   

فملإلمػػملـ غلػػب أف غلملرػػ  وا ملتػػ  اػػا ا ػػوز  ،ال ػػوة ريػػملؾ فػػ ؽ بػػن واجوػػملت اإلمػػملـ وواجوػػملت ادلػػومـو
  !!للشهملدة أممل ادلومـو فلا لا أف ا ـو بز رة فل ال  سع  أج  وعواب أ م  ممل اإلمملـ

ولػػ  بسػػلِّ رنعػػة رنعتهػػا عنػػده نإػػواب مػػن حػػج واعتمػػر ألػػف مػػرة » :ا ػػوؿ وا ػػ  الػػز رة  
مػػمل الوا ػػح أنػػا يف داػػمل  ،«!ألػػف مػػرة مػػل نػػيب مرسػػل هللاوأعتػػق ألػػف رقبػػة ونأفتػػا وقػػف يف سػػبيل 

 ف اإلمملـ وأج ملبا املُيشه وا م  ًة واا ًة ولامل زائ   هللاال وة   اوج   يملب وامملب ج لح سي  
 ف الػػ امل أوردوا  ،دلػػملذا !ولػػلمل  اػػ  أف اعػػ ض ،ايػػملؿ عػػواب اجلهػػملد ألػػ  مػػ ة مػػ  نػػ ٍّ م ملػػ  ارىقػػ

  !عزموا الالمت و  اي خ عوا فلممل للموا لا أروً تع  الز رات يف  يوهى سعمملء  وملر فعع  اآلخ امل أف ا
« جػػملب  بػػمل ازاػػ » ف ادل ّضػػ  روى سػػمل  ،ملػػي  رػػ أ الػػز رة ممػػولة س لوػػة بػػ   ػػ ب فمل ػػح ويف

عػػا بػػا اإلمػػملـ شرالػػل ملً لػػ ل   !أف اإلمػػملـ قػػملؿ لعم ض ػػ  شلػػمل اعػػ  أف ادل ضػػ  ذاتػػا مل ااػػمل اػػ ري مػػمل ا  
ـُ سػمل جػملب  عَا با اإلمػمل أوردوا  لػ املو  أدري رػ  نيع ػب مػمل الػ واة الوّ ػملسن أـ مػمل ا !!!روى ممل ا  

  !يف  يوهى ر أ ادلض املت
قػػد َطُهػػرت بػػ  الػػبالد وَطُهػػرْت أرٌض أنػػا » :ز رة أخػػ ى يف رػػ ا الوػػملب جػػملءت سوػػملرة ويف

ويف رأاي لو اجيم  وا   ر أ الز رة وعل  الزائ امل سع  أف امػير جوا مػمل رػ أ اجلمعػة معػًئ  ،«تيها
 !م ل اً دلمل املينملسوا
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اُػْيَمػػُب إىل اإلمػػملـ  ،الػػا سومػػملت الو ػػ  وا خػػيوؽ وا ػػ ة جػػ اً فلهػػمل (ٖٓ)يف الػػز رة رقػػى   
مػػ  أنػػا مل ااػػمل يف زمػػمل  ،«قيِّ إذا أردَت الػػدايرة تادرػػل مػػن البػػاب الشػػر ..» :أنػػا قػػملؿ (ع)الالػػملدؽ 

 (.ع)أي بيملء و  لب ش قي أو   ق أو مشملر أو جيوق ل ا احلمن  (ع)اإلمملـ الالملدؽ 
بعػد  هللواضتمػد  ،مل علمو منتهػى علمػو هللاال إلو إال » :ر أ الز رة ادلو وسة سوملرة ت وؿ ويف

واو و أف وا   رػ أ الػز رة مل ااػمل اعػي  «!مل علمو منتهى علمو هللاوسبةاف  ،علمو منتهى علمو
سػػن ذاتػػا ولػػلمل لػػا قوػػ  و   هللامييهػػ  مػػ  أف سعػػى  هللاف ػػ  و ػػ  لععػػى  ،مػػمل ا ػػوؿ و  ا هػػى مػػمل اايػػب

  .بع  و  ا  و  انيهملء
]ومعظػػػى رػػػ أ الػػػز رات  ابػػػن قولويػػػوأي « نامػػػل الػػػدايرات»أف نععػػػى أف مػػػ ّوف  يػػػملب  ايو ػػػي

لػػ ا عػػ  يف  يملبػػا  ع مػػمل و ػػعا الػػ واة  ، ػػملف  ململػػوملً  ػػأل مػػيعّعى« الكػػّفار»مي ولػػة مػػمل  يملبػػا[ ممعػػا ممػػ  
الععمػػملء  عظػىر ػى أف م ،و ػملف مػمل أرػػ  قػى ومل ااػمل يف قػى اليػ اؾ اػػوزٌة سعملّػةٌ  !الاػ  ابوف الو  ػملسوف

 .للموا ملوى م ّع امل دلمل ملو هى -و خ وف « معاَل األحوؿ» ممل ا وؿ جملاب -فلهمل 
 ،ونػوراً يف ةلمػػات األرض ،ننػَا نػػوراً يف األحػالب الشػػاؼتة» :لإلمػػملـ ا ػوؿ وا ػ  الػز رة  

ور ا الاػوـ ادلضػن ب اشػوا  ػوـ  ،«نوراً ساطعاً ال ُيْطَفأ ،ونوراً يف السموات العال ،ونورًا يف اعتوام
و  ا لػػػ  إ  يف إدرػػػملش العػػػواـ  ،الاهيػػػة الػػػ ي مػػػمل الالػػػعب أف نمػػػير ج ميػػػا معػػػئ أو م هومػػػملً م لػػػ اً 

  ؽلامل للنوػ  لاػ  شػر  أف االػ  إىل سمػق  :وإهبملررى اا امينل  وا   الز رة أف ا  سي قملئوً 
وهب ا امػينل  أف ايمػ  مػمل ا اػ  مػمل  !!معملر ر أ الز رة فعلمل    وسملء أروً  ملي وملؿ ر أ ادلعملرؼ

 وا املداػل ادلوعوقػة لعيػ ِّ ا  ػـ  الاػ معػٌى لل ػ  ف ولامل    مػمل  ػملف لػا س )!!(.ر أ ادلعملر العمل ة 
ؽلايػا أف اػ رؾ بمػهولة بُػْعػَ  رػ أ اجلمػ  سػمل ط ا ػة  ػوـ أئمػة أرػ   سعػلهى المػوـ وأئّمػة اذلػ ى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
  .سعلهى الموـ الولت

ّبػػم نقمتػػ  م أحلػػل اللهػػ» :وا ػػوؿ (ع)رػػ أ الػػز رة اععػػمل وا ػػعهمل قػػملتعي اإلمػػملـ احلمػػن  ويف
تعػػملىل قػػ  أخػػ  قيعػػة  هللاواوػػ و أف وا ػػ  رػػ أ الػػز رة   اػػ ري أف  «ورػػذىم مػػن حيػػِّ ال يشػػعروف

 .اجمل من ب نوهبى مي  أل  سملـ واني ى ميهى وأانذلى ممل امي  وف (ع)اإلمملـ احلمن 
اخلع ػػملء رأاػػي أف رػػؤ ء ال ػػوة ادلي مل ػػوف يف وملػػط الشػػلعة  ػػملنوا يف سهػػ  العّوململػػّلن ايملفمػػوف  ويف

سعػػ  احلاػػى فليعّ  ػػوف لػػكذى وادلوا ػػة والضػػ ب والشػػيى مػػمل قػػوعهى فػػورادوا أف اوجػػ وا مػػ روملً ومػػوذاً 
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 ،ِقوَػػِ  أ مػػ  اليػػملس ودلػػمل  ػػملف  ؿ سعػػّي زلووبػػوف وزل مػػوف ِمػػملْ  ،اعمعػػوف  ػػ  رى مػػمل خولػػا و ػػت  فييػػا
لػػ ل  قػػملـ أول ػػ  ال ػػوة بو ػػ  ا املداػػل يف تعظػػلى ا ئمػػة مػػمل أو د سعػػّي إىل أقالػػ  مػػمل املػػينملسوا 

وأوجػػػ وا د ِّػػػملان ذلػػػى وجػػػ بوا اليػػػملس الومػػػنملء  ،وملػػػع وا ملػػػلوفهى  ػػػّ  دولػػػة بػػػ  العوػػػملس لملػػػى  ؿ سعػػػيّ 
م ة أرػ  الولػت مػمل أو أف ا    هبمل أئ هىومل اامل اهم هى يف الواق  أف تُ و  أ ملذاو .ممي عن سواط هى

وإظلػػػمل  ػػػملف اهم هػػػى جػػػ ب العػػػواـ والوجػػػوؿ إىل مػػػآرهبى وقػػػ  صل ػػػوا مػػػمل  ،أـ   سعػػػلهى المػػػوـ  ؿ سعػػػي
 .خوؿ ر أ الز رات و ألرمل ممل ال وا ت اخل افلة إىل ا ٍّ ممل يف   لق أ  ا هى

 ،«جرمػيتسػن يومَػذ يف مقػامي بػني يػدي ري يل منقػذاً تقػد عظػم » :ا وؿ يف ر أ الز رة  
أََفَمػمْل َاػق  َسَعْلػِا َ ِعَمػُة اْلَعػَ اِب أََفوَنْػَت تُيِ ػُ  َمػمْل يف )) :واو و أف  ملتب الز رة مل ا  أ قولا تعػملىل ل ملػولا

وزوجيػػا مػػمل  بيػػاأف اي ػػ  ا (ع)نػػوح  هللاو مػػمل جػػملء يف ال ػػ  ف الاػػ م مل امػػين  نػػ   .[ٜٔ:]الزمػػ  ((الي ػػملرِ 
مل ا ػمل سػمل زوجيػا شػل ملً ومل امػين  إن ملذرػمل  (ع)لػوط  هللاو  ل  ن   ،ومل ا مل سيهممل شل ملً  هللاس اب 
قَػملَؿ َ نُػوُح ِإن ػُا )) :ميا أف اي   لا ابيا ب ولا (ع)تعملىل طعب نوح  هللاوق  أجملب  .وس ابا هللاممل قه  

ػػػُ  َجػػػملِلٍح فَػػػو َتْمػػػوَْلمِل   َمػػػمل لَػػػْلمَل لَػػػَ  بِػػػِا ِسْعػػػٌى ِإّرِ أَِسظُػػػَ  َأْف َتُاػػػوَف ِمػػػملَ لَػػػْلمَل ِمػػػمْل أَْرعِػػػَ  ِإن ػػػُا َسَمػػػٌ  َ لػْ
سيػػمللً عػػلوً لمػمملاا لػػوعض ادليػػملف ن بعػػ ـ اخلػػ وج  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بػػ  سملتػب خػػملل اليولػػن .[ٙٗ:]رػػود ((اجْلَػملِرِعنَ 
َ لَػػَ  ال ػػِ امَل َجػػَ ُقوا َوتَػْععَػػَى اْلَاػػملِذِبنَ  هللاَسَ ػػمل )) :معػػا ف ػػملؿ  .[ٖٗ:]اليوبػػة ((َسْيػػَ  ملَ أَِذنػػَت ذَلُػػْى َاػػا  اَػيَػوَػػػن 

 ((قُػػػػػْ  ِإّرِ َأَخػػػػػملُؼ ِإْف َساَلػػػػػْلُت َرقِّ َسػػػػػَ اَب اَػػػػػػْوـٍ َسِظػػػػػلىٍ )) :وأوجػػػػػ  ملػػػػػو ملنا نولػػػػػا الاػػػػػ م أف ا ػػػػػوؿ
 .[٘ٔ:]ا نعملـ

 !أيها الناس» :يف أف   صلملة إ  للعم  الالملل ميهمل قولا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وردت أاملدال س ا ة سيا وق 
أيهػػا  :وبػػني أحػػد شػػٌئ يعطيػػو بػػو رػػملاً أو يكػػرؼ بػػو عنػػو شػػّراً إال العمػػل الكػػاح هللاإنػػو لػػي  بػػني 

 ،هللاوالػذي بعإػين ابضتػق نبيّػاً ال يُنجػي إال عمػٌل مػل رزتػة  ،وال يتَمنَّ ُمَتَمنٍّ  ،ال يدَّعي ُمدَّعٍ  !الناس
  .(ٔ)«؟م ىل بلغاالله ،ولو عكيُا عتوياُ 

 ،هللااْشػتَػُروا أَنْػُفَسػُسْم ِمػْن  !اَي َبيِن َعْبِد اظتُطَِّلبِ » :قولا لعشألتا و بييا فملطمة سعلهمل الموـ أو
اَل ُأْغػيِن َعْنُسَمػا ِمػْن  هللااْشػرَتِاَي أَنْػُفَسػُسَما ِمػْن  !هللاَواَي تَاِطَمػُة بِْنػَا َرُسػوِؿ  هللااَي َحِفيَُّة َعمََّة َرُسوِؿ 

                                                 
إسوـ الورى  سوـ »،  وٕٛٔ/ صٔـ،  ج ٖٜٜٔرػ/ٗٔٗٔ، بألوت، دارادل ل ، ٕرػ(، طٖٔٗ، الشل  ادل ل  )«اإلرشملد»(ٔ)

. وق  ن عػا اجملعمػي ٕٗٙ/ص ٔرػ،  ج ٚٔٗٔرػ(، قى، مؤملمة  ؿ الولت إلالملء ال اث، ٛٗ٘، الشل  الناملي )«اذل ى
 .  )ادل جى( ٚٙٗ/صٕٕسيهممل يف هملر ا نوار، ج
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ُتَما ْيَاً شَ  هللا   .(ٔ)«َساَلين ِمْن َمايل َما ِشَػْ
تإنَّػ   ،اغفر ظتن ال نتل  إال الدُّعام» :سعلا الموـ أواخ  دسملء  مل   مأل ادلؤمين سعي ويف

َا ِىَي نَػْفِسػي َأُروُضػَها اِبلتػَّْقػَوى لِتَػْأيتَ ..» :قولػا سعلا الموـ و  ل  ُروي سيا .«..تعَّاٌؿ ظتا تشام وِإفتَّ
 .(ٕ)«..َلقِ آِمَنًة يَػْوـَ اطتَْوِؼ األْنرَبِ وتَػإْػُبَا َعَلى َجَواِنِب اظتَدْ 

علعػػملً وأف إن ػملذ اجملػػ من  هللرػػ أ الػز رة اجلملرػػ    سعػى لػػا ه ػملئق اإلملػػوـ وأف الشػ ملسة  فوا ػ 
يف « اصتوشن السبػمل» ممل ن  أ ر ا ادلعئ يف دسملء   ،وا أ هللاللمل   بل  الزائ  و  بل  اإلمملـ ب  بل  

 .«اي شفيل»و« شاتل اي»سز  وج   ب ولا  هللاان ؼلملطب ال اسي  ٜٙوال   ة  ٜال   ة 
 «اي ليتين ننُا مع  وأبذؿ مهج  تيػ  نفسػي تػدانم وظتضػجعسم» :ا وؿ وا   الز رة  

و   !يف ملػول  مضػ   اإلمػملـ  « هللايف ملػول  »و  ا ري ر ا الزائ  أف الي مل وال وح غلب أف تُوػ   
 !مػنأي سّشملؽ قػا احل !«عاشقاف قرب حسني»س ب إذف أف نمم  ممل ق ّاء ادلآل يف سال ان سوملرة 

ولاػػيهى رمبػػمل   اػػ روف أنػػا امػػب ميػػ رجملت بعػػض الػػز رات يف  يػػملب الو ػػملر لعم عمػػّي مػػمل ادلماػػمل 
 !للمل ف ط أف ااوف اإلنمملف سملش ملً لع ا ب  أف ا  ي ن ما لع ا

مث ضػػل رػػدَّؾ »أو  «و ضػػل رػػدؾ علػػى القػػرب» :يف رػػ أ الػػز رة مػػ اراً سوػػملرات مػػمل ممػػ  ون ػػ أ
مث تقبِّلػػو ودتػّر سػا ر بػػدن  »أو  «قػلو  مث ضػل رػدؾ األيسػػر علػى األرض»أو  «القػػرب األنتػن علػى

  .وضلورمل «ووجه  على القرب
ػػػ و  بػػػا سعػػػ  ذلػػػ  الي ػػػو رػػػ   ػػػملف  اوليػػػمل أف نيمػػػملءؿ لػػػو  ػػػملف اإلمػػػملـ الػػػملً وأراد اليػػػملس أف ايمم 

 ،فعػػى امػػمح ذلػػى بػػ ل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لػػ  وقػػ  أراد بعضػػهى ت ولػػ  اػػ  رملػػوؿ   ،للنوػػ    !ملأل ػػ  بػػ ل 
ورو را ب سعػ  ف ملػا مػيعهى مػمل  (ع)ودلمل ت ّج  رجملؿ ممل أر  ململلط ادل ائمل للمي وعوا أمأل ادلؤمين 

تسػػانوا إذا قػػدـ ال يقومػػػوف  .لػػوإنػػو نػػاف يسػػره أف يُػَقػػاـ » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقػػ  ن ػػ  سيػػا ،ذلػػ  وهنػػملرى سيػػا

                                                 
حلػػ ال رواأ الورػػملري وممػػعى يف الالػػ ل ن وال مػػ ي واليمػػملئي يف المػػيمل وأمحػػ  يف ممػػي أ و ػػألرى بعػػ ة أملػػملنل  وأل ػػملظ ا  (ٔ)

( رػ أ الػ وا ت ذاػ  ت مػألأ ٖٖٖ/ص٘ٔمي ملربة، والع و دلمي  أمح ،  وقػ  ن ػ  العومػة النوملطوػملئي يف ت مػألأ ادللػزاف )ج 
 قْػَ ِبَن((.  )ادل جى(.ل ولا تعملىل ))َوأَْنِ ْر َسِشألََتَ  اْ َ 

 .٘ٗهن  الوو ة، ال ململلة   (ٕ)
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اي » :الشػػرأل أبػػو ُمنَػػ ِّؼ[ هللابػػ  دلػػمل قػػملؿ لػػا أاػػ  أجػػ ملبا ]ورػػو سوػػ   ،(ٔ)«لعلمهػػم نراىتػػو ذلػػ 
  .(ٕ)«اَل َيْستَػْهوِيَػنَُّسُم الشَّْيطَافُ  هللاالسَّيُِّد  :تقاؿ ،أنا سيد  وذو الطوؿ علينا !هللارسوؿ 

خملجػػة أف اإلمػػملـ مل  ؟ا  ػػ  اإلمػػملـ  ف اضػػ  أاػػ رى جوهيػػا أو خػػ أ سعػػ  ا رض  جعػػا فهػػ 
خملجػة  ،فممل فملئ ة ر أ الي ّلوت واليمّع ػملت .اع  يف ر أ ال نلمل ومل اع  لا اطوع سع  ممل غل ي فلهمل

 .أنا بع  سململ ال نلمل   اوج  إ  سململ الازخ ال ي رو مبمملبة قملسة انيظملر لع لملمة وسململ مي ن  سمل ال نلمل
 هللاوقػػ  قػػملؿ رملػػوؿ  ،هللاف أـ فػػ داً مػػمل سملمػػة اليػػملس ملػػوى أجػػ    مع ػػو و  مػػوذ  ي إنمػػملف نول ػػملً  ػػمل

 .(ٖ)«.عدَّ َوجلَّ  هللو ال ُيْستَػَغاث ي إفتا ُيْستَػَغاث ابإنَّ » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 

         

  

                                                 
،  ٘، ورو يف مالملدر أر  المي ة يف مليمل ال م ي: ج ٔٗٔ، ح  ٖ٘ٗ/ص ٔسوار الع ملر، ابمل أق عهور ا امملئي، ج   (ٔ)

 م  اخيوؼ امأل . ٕٗ٘ٚلب ممل جملء يف   ارلة قلملـ ال ج  لع ج ، ح -ٖٔ يملب ا دب/

. واحل ال أخ جا بع و ق اب    ممل أق داود يف ملػييا وأمحػ  يف ممػي أ،  ٖٔٔ/ص ٔ، ابمل ملع ، ج«النو ملت الااى»  (ٕ)
 .ٖٓٓٚا ال رقى « ج لح اجلملم  الال أل»وج  ا ا لوملر يف 

رواأ »ملؿ بعػػ أ:  يػػملب ا ذ ػػملر/لب مػػمل امػػي يح بػػا الػػ سملء..، وقػػ« رلمػػ  الزوائػػ »رواأ مػػمل أرػػ  المػػية  احلػػملفو اذللممػػي يف   (ٖ)
 «.الناار ورجمللا رجملؿ الال لح  أل ابمل ذللعة ورو اممل احل ال.



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 052   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 ومقارنتها ابلرواايت السابقة هللااظتروية عن جابر بن عبد  (ٖٔ) الدايرة
الػػز رات يف رػػ ا الوػػملب ز رة اػػؤممل هبػػمل علػػ  سعمػػملء الشػػلعة ت  اوػػملً ورػػي ختيعػػ   ملمػػملً مػػ    إاػ ى

شرالػملً موعوقػػملً لػ ا ملػي    ز رتػػا  هنع هللا يضر األنكػاري هللاجػابر بػػن عبػد ودلػػمل  ػملف  . ػ  الػ وا ت ا خػ ى
 :ريمل  ي انع  سعلهمل ال   اء الا اـ

والػػذي  ....» :سعلػػا المػػوـ عػػن ل ػػا اإلمػػملـ احلمػػنيف ز رتػػا اػػـو ا رب« جػػابر»ا ػػوؿ  -أو ً 
نيػف وَل هنػبط وادايً   :تقلػا صتػابر :قػاؿ عطيػة .بعػِّ دمحماً ابضتػقِّ لقػد شػارننانم تيمػا درلػتم تيػو

والقػػػوـُ قػػػد تُػػػػرِّؽ بػػػني رؤوسػػػهم وأبػػػداهنم وأوالدىػػػم وأرملػػػا  ،وَل نعػػػل جػػػبالً وَل نضػػػرب بسػػػيفٍ 
َمػػْن أحػػبَّ قومػػاً ُحشػػر معهػػم  :يقػػوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاشتعػػُا حبيػػيب رسػػوؿ  !اي عطيػػة :تقػػاؿ يل ؟؟اجاألزو 

 .(ٔ)«وَمْن أحبَّ عمل قوـٍ أشرؾ يف عملهم
شػّيملف بػن مشػملر ة الزائػ  ذلػى يف المػواب وبػن مػمل رأايػملأ يف بعػض الػ وا ت المػملب ة مػمل أف  :أقوؿ

بػن عػواب شػهملدة وااػ ة وبػن مػمل مػّ  يف بعػض وشػيملف  !لعزائ  با  ق ـ عػواب  ػ ا و ػ ا مػمل الشػه اء
 .مو وسة ملفه ا احل ال اي ي    تع  ال وا ت واون أهن !الز رات ممل أف لعزائ  عواب أل  شهل 

حبيػٌب ال كتيػب » :عوث م ات   قػملؿ (ع)يف ر ا احل ال أف جملبَ  ملّعى سع  احلمن  :اثنلملً 
  .(ٕ)«..وأّنَّ ل  ابصتواب وقد َشَةَطْا أوداُجَ  على أثباج  َوتُػرَِّؽ بني بدن  :مث قاؿ .حبيبو

فػوامل رػ ا شلػمل مػّ  معيػمل مػمل  ،قوؿ جملب    ؽلامل لعشه اء و  لإلمملـ أف غللوػوا مػمل ؼلػملطوهى فعع 
 رػ  نالػ ِّؽ !«أشهد أن  تسمل نالمي وتػرّد جػواي» :ميوف الز رات الا و عهمل ال وة وقمللوا فلهمل

الا ابن لل امل  ة  امينل  أا  أف اّ سي أف مع فة ال و ؟هنع هللا يضر هللاقوؿ ال وة أـ قوؿ جملب  بمل سو  
 .هنع هللا يضر أفض  ممل مع فة اض ة جملب 

         

  

                                                 
 )ادل جى(«. بشملئ  ادلالن   لشلعة ادل تض »، سمل  يملب ٖٔ، ح ٜٙٔ -ٜ٘ٔ/ص ٜٛهملر ا نوار، ج  (ٔ)

 ادلال ر المملبق. (ٕ)
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 اظتروية عن حفواف (ٕٖ)الدايرة 

ورػػ ا  ،إذا وجػػعت إىل احلػػملئ  ف ػػ   ػػ ا و ػػ ا :قولػػا لػػا (ع)اَػْيُمػػُب جػػ واف إىل اإلمػػملـ الالػػملدؽ 
  اي ػ  سػمل  .اػملئ  و  جػ ار ه  ذاتا دلل  سع    ب رواة ر أ ال وااة إْذ مل اامل يف زممل ج واف  

أاضملً دلل   خ  سعػ   ػ ب راوي رػ ا اخلػا الػ ي مل ااػمل ور ا  ،إذا رأات ال ّوة ف     ا :اإلمملـ قولا
إذ للمل ممل ملػيمل  ،قّوة سع  ال وور سعلهى الموـ زممل أئمة أر  الولت مييوهملً إىل ا ل ة أنا مل اامل يف
  !اإلملوـ بيملء ال وملب سع  ال وور

و  شػػ  أنػػا إذا أورد  .و  اي ضػػي الع ػػب مػػمل الععمػػملء الػػ امل معػػؤوا  يػػوهى مػػمل رػػ أ ا  ملذاػػب
الشل  ادل ل  أو الاعل  أو م ملت  خ وف يف  يوهى روا ٍت ما وبة فػإف ذ ػ رى ذلػمل يف  يػوهى   ػلوِّذلػمل 

 اشػػػيوهوا -]سعػػػ  جولػػػة قػػػ ررى[ -بػػػ  غلػػػب ال ػػػوؿ إّف أول ػػػ  الععمػػػملء الاوػػػملر  ،إىل روا ت جػػػ ل ة
  واة سمل ج وافادل (ٕٖ)الز رة  !وخنو الاوملر ممل أ ا ا خنملء ،أخنؤواو 

ورػػ ا  ،إذا وجػػعت إىل احلػػملئ  ف ػػ   ػػ ا و ػػ ا :قولػػا لػػا (ع)اَػْيُمػػُب جػػ واف إىل اإلمػػملـ الالػػملدؽ 
  اي ػ  سػمل  .اػملئ  و  جػ ار ه  ذاتا دلل  سع    ب رواة ر أ ال وااة إْذ مل اامل يف زممل ج واف  

ب راوي رػ ا اخلػا الػ ي مل ااػمل ور ا أاضملً دلل   خ  سعػ   ػ  ،إذا رأات ال ّوة ف     ا :اإلمملـ قولا
إذ للمل ممل ملػيمل  ،قّوة سع  ال وور سعلهى الموـ مييوهملً إىل ا ل ة أنا مل اامل يف زممل أئمة أر  الولت

  !اإلملوـ بيملء ال وملب سع  ال وور
و  شػػ  أنػػا إذا أورد  .و  اي ضػػي الع ػػب مػػمل الععمػػملء الػػ امل معػػؤوا  يػػوهى مػػمل رػػ أ ا  ملذاػػب

الشل  ادل ل  أو الاعل  أو م ملت  خ وف يف  يوهى روا ٍت ما وبة فػإف ذ ػ رى ذلػمل يف  يػوهى   ػلوِّذلػمل 
 اشػػػيوهوا -]سعػػػ  جولػػػة قػػػ ررى[ -بػػػ  غلػػػب ال ػػػوؿ إّف أول ػػػ  الععمػػػملء الاوػػػملر  ،إىل روا ت جػػػ ل ة

 !وخنو الاوملر ممل أ ا ا خنملء ،أخنؤواو 
ارػػرج وال تُػػػَويلِّ وجهػػ  عػػن القػػرب حػػَّت » :ل وااػػة أنػػا بعػػ  ا نيهػػملء مػػمل الػػز رة  قػػملؿ يف رػػ أ ا
فعلػػت شػػع ي رػػ  اػػ ى اإلمػػملـ إدارة  هػػ  الزائػػ  ل ػػاأ اػػا ايػػزس  مػػمل ذلػػ   !«يغيػػب عػػن معاينتػػ 

وريػمل أذ ػ  أنػ   ؟ايالػ  فوف  ػ ل  معهػى سعػلهى المػوـ ر   ملف اليملس زممل أئمة أر  الولت ؟!واميملء
خػػوؿ فػػ ة  الػػلعي الععمػػي يف اػػوزة قػػى الععملػػة   يف اػػوزة الي ػػ  الععملػػة  يػػت أرى سػػواـ اليػػملس 
اعػػودوف ال ه ػػ ى يف جػػ مل احلَػػَ ـ بعػػ  انيهػػملء ز رهتػػى لعضػػ اح و  اول ونػػا  هػػوررى إّ  بعػػ  اخلػػ وج مػػمل 
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وا سمػػملؿ  ػػأل ادلػػا رة مػػمل  يػػب ومل أ ػػمل أدري اػػا ذلػػ  احلػػن أهنػػى أخػػ وا رػػ أ اخل افػػملت  ،الالػػ مل
 !!الز رات الا دّوهنمل الععمملء
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 اظتنقولة عن الشي  اظتفيد (ٖٖ)الدايرة 
مػػمل ذلػػ  مػػمل جػػملء  .اػػ وي الشػػل  ادل لػػ  ز رًة مضػػ ًّة سومػػملت الاػػ ب وقػػ ائمل الو ػػ  فلهػػمل  مػػألة

وقػ  أو ػ يمل  ،ف ػ   ػ ا و ػ ا (ال يػملء)فلهمل ممل أنا إذا وجعَت إىل لب ج مل ال ا ودخعَت الالػ مل 
ب ا ػوف مػمل رػ أ احلُػـ  وا فيلػة وا روقػة الػا بُيلػت سعػ   سعػلهى المػوـ ململب ملً م اراً أف أئمػة أرػ  الولػت

 .فا  ز رة تضميت مم  ر ا ا م  ري مو وسة بػو راػب .قووررى والا مل اامل ذلمل وجود يف سه رى
أي اّ ؼ معملر  عمملتا أو ععا وفّم رمل مبػمل ؼلػملل  مػ لو هتمل  ،ويف ر أ الز رة لعمل ممل اّ ؼ الايملب

أمػمل الي  اػ  الع ظػي فعػى ا ػ  « حتريػف معنػوير »ور ا اليوع ممل الي  اػ  اُ ػملؿ ذلػ ا  ،يف الع ة الع بلة
َوِإان   ِإان  ضَلْمُل نَػز ْلَيمل الػ ِّْ  َ )) :تعملىل ق   ممل ا و  يملبا وجلملنيا وقملؿ هللايف ال   ف سع  اإلطوؽ  ف 

أمػػػمل الي  اػػػ  ادلعيػػػوي ف ػػػ  قملمػػػت بػػػا أ مػػػ  فػػػ ؽ ادلمػػػعمن خملجػػػة الوملطيلػػػة  .[ٜ:]احل ػػػ  ((لَػػػُا حَلَػػػملِفظُوفَ 
قػػمللوا إف ادل الػػود  فمػموً  .سعػػلهى المػػوـ وعملسػملٌت مػػمل الالػوفلة أو مػػمل ادلػػّ سن  ػ لً اػػب  أرػػ  الولػت

فَػَعْعػمُل مػمل  ...وراػ ا سعلا الموـ رو سعيّ  :هللاممل الوعو ة أو اإلب  أو دابة ا رض أو ال م  أو انقة 
 !اينوق سع  عل  رؤ ء -ال ي جملء يف الز رة  -اّ ؼ الايملب 

 !!أي أنػ  ج يػػ  بيالػػ يت لػػ  «تهػػا أنػػذا واتػػد إليػػ  بنكػػري» :ا ػوؿ وا ػػ  الػػز رة لإلمػملـ  
اػػا ا ػػوؿ  ،سعػػلاى أاهػػمل ال ػػ ّاء احمل مػػن رػػ  امػػر  وا ػػ  رػػ أ الػػز رة مػػمل ن مػػا أـ مػػمل الزائػػ امل ملهللفوػػ

أفو  !!لإلمملـ إف مل أملين  نال ؾ أو مل أ مل اـو سملشوراء اا أنال ؾ فهمل أان اآلف ج ي  بيال ي ل 
 !  املجة ليال تاا ري أف اإلمملـ انؿ المعملدة ا ب اة وت ؾ ال نلمل إىل  أل رجعة ومل تع  ريملؾ ا ب و 

م إين أشهد أف ىذا القرب قرب حبيب  وحفوت  من اللهمث ارتل يدي  إىل السمام وقل » :  ا وؿ
 ...أف ر ا ال ػا  ػ ا و ػ ا شه تعملىل  نا ا هللاورا ا اميمّ  ج  ة  ملمعة يف سلملطوة  «.....رلق 

وال ينكػػػرؼ زوَّارؾ اي إف َل تشػػػفل يل » :اػػػا االػػػ  إىل دسػػػملء جػػػملاب ال ػػػا أف اشػػػ   لػػػا   ا ػػػوؿ
مػػوالي ابلعطػػام واضتبػػام واطتػػمل واصتػػدام واظتغفػػرة والرضػػا وأنكػػرؼ أ  غتبوىػػا بػػذنوي مػػردوداً علػػىَّ 
عملػػي قػػد ريبػػا ظتػػا سػػلف مػػين تػػإف نانػػا ىػػذه حػػايل تالويػػل يل مػػا أشػػقاين وأريػػب سػػعيي ويف 

سعػلاى  ملهللفوػ «..ريػبب  اي موالي وابأل مػة مػن ذريتػ  سػادايت أف ال أو  بنبييو  حسن ةين بري
 !إ  ار لإلملوـ واليوال  ا ععوفو   اظوا مملذا ا ولوف وأي  خوط

والن اػػ  أف رػػؤ ء اعيػػاوف أن مػػهى مبمػػ  رػػ أ  !!«تفضَّػػل علػػيَّ بشػػهويت» :االػػ  إىل قولػػا  
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  !!ول ملولا هللادلرعالن  هللالاعمملت ال  لاة ممل العملرفن ل
واظتنػة  ....أتيتػ  زا ػراً وِبقػ  عارتػاً و» :مو    خ  ممل ر أ الز رة ا وؿ سلملطوػملً اإلمػملـ ويف

أي انعب ممل اإلمملـ أف ؽلمّل سعلا ب ضملء اوائ ا و  لػق ر وملتػا  «عليَّ لميل سؤيل ورغب  وشهويت
  :فإنا ا وؿ سعلا الموـ أممل سعيٌّ  !أي أنا اعيا اإلمملـ قمل ي احلملجملت ،ومشيهلملتا
 وَأصتِْْئ نَػْفَسَ  يف أُُموِرَؾ ُنلَِّها ِإىَل ِإعتََِ  تَِإنََّ  تُػْلِجَُػَها ِإىَل َنْهٍف َحرِيٍد وَماِنٍل َعدِيٍد وَأْرِلػصْ »

ولْػَيُسْن  اؾَ تَاْعَتِكْم اِبلَِّذي َرَلَقَ  وَرزَقَػَ  وَسػوَّ  .......يف اظتَْسأََلِة ِلَربَِّ  تَِإفَّ بَِيِدِه اْلَعطَاَم واضتِْْرَمافَ 
 .(ٔ)«...َلُو تَػَعبُُّدَؾ وِإلَْيِو رَْغبَػُتَ  وِمْنُو َشَفَقُت َ 

ذلػػػ  فػػػإف اخلػػػ افلِّن سيػػػ ممل اواجهػػػوف بلملانتيػػػمل الػػػا نيػػػّور هبػػػمل اليػػػملس ونػػػوّسلهى إىل ا ػػػملئق  ور ػػػى
أسػػ اء لإلملػػوـ أو أسػػ اء أئمػػة أرػػ   -هللنعػػوذ ل-اإلملػػوـ واليوالػػ  امػػرنوف سعليػػمل واّيهمونيػػمل  نيػػمل 

  .وػلّ  وف سعليمل اجلّهملؿ  ممل فععوا ذل  م اراً  سعلهى الموـ الولت
ييت بػز رة   ملػي  ذلػمل  ،بع  ذ   وا   ر أ الز رة املػي وملب أداء جػعوات وأدسلػة مػمل سيػ أ  
ور أ العوملرة ه  ذاهتمل سومة سع  أف ر أ الز رة  ،«ُعْد إىل الضري » :وا وؿ (ع)« العوملس»حلض ة 

قػػ  أُنشػػا فلػػا  ملفُو ػػعت بعػػ  ال ػػ ف اذل ػػ ي الممللػػل أو يف ال ػػ ف اذل ػػ ي ال ابػػ  سعػػ  ا قػػ  يف زمػػمٍل  ػػ
سع     املؿ إف ممل ا ػ أ رػ أ الػز رة معيػااً مػمل ا ععػا سوػملدة ااػوف قػ  ارتاػب  .  اح حلض ة العوملس

  .ب سة يف الواق 
نيوػػملأ ريػػمل أنػػا جػػملء يف أوائػػ  رػػ أ الػػز رة ععػػة توال اػػة شليػػملزة اوػػ و أهنػػمل جػػ رت سػػمل ا  ونع ػػت

الواحػػد يف  هللاضتمػػد » :ا ػػوؿ ،إذ لػػو فهمهػػمل اليػػملس جلػػ اً دلػػمل ارتاوػػوا رػػ أ الوػػ ع !وا ػػ  الػػز رة ملػػهواً 
وزاػػ اً و  واملػػنة بػػ  رػػو  اّيرػػ تعػػملىل مي ػػ د ومي ػػّ د يف فعػػ  علػػ  ا مػػور ومل  هللاأي أف  «األمػػور نلِّهػػا

 .فإذا  ملف ا م    ل  فو ايو ي أف اُنعب شيء إ  ميا ،مي ّ ٌِد واَ ُأ يف عل  ا مور

         

  

                                                 
 .ٖٔ هن  الوو ة،  ال ململلة  (ٔ)
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 اظتنقولة عن ابن طاووس (ٖٗ)الدايرة 
ذ ػػػ  ابػػػمل طػػػملووس رػػػ أ الػػػز رة بػػػ وف ملػػػي    روارػػػمل سيػػػا اآلخػػػ وف ر ػػػى أف قػػػ ائمل الو ػػػ  فلهػػػمل 

 :ف ػػ  جػػملء يف أوذلػػمل ،فلػػا قوّػػة و ػػ اح سعػػلهى المػػوـ  ػػملف دل اقػػ  أئّمػػة أرػػ  الولػػت  وا ػػ ة وتيعع ػػق بػػزممل
عػػدة )وتػػدرل وَتعػػل الضػػري  بػػني يػػدي  مث تقػػوؿ نػػذا ونػػذا  ...تقػػف علػػى ابب قّبتػػو الشػػريفة»

 «!!قّبل الضري  ....مث (حفةات
أ  ايهى  ادلمعموف   ا  وف أف ا ّو  سعلهى الموـ وأئمة أر  الولت هللاوممل ادلؤ   أف أوللملء 

  !الا ُجيعت ممل ال رب وال ضة وبيملرمل الموطن وأم اء اجلور ل مواؿ ادل الوبة ممل اليملس
  (ع)يسوف ابإلنتاف والعمل الكاح تقط ولي  ابأل مة  هللا]التوسُّل إىل 

ف فإف ممل أو ح سومػملت الو ػ  فلهػمل أ ،هللامبعزٍؿ سمل سلملل ة  مأل ممل ع  ر أ الز رة لايملب 
َل » :-و ونا امػيي  إللهػمل-ف ملؿ  ادلوملر ة« ادلملئ ة»ممل ملورة  ٖ٘وا عهمل مل ا هى ادلعئ الال لح لياة 

  .«بوسيلة ىي أعظم حّقاً عنده منسم أىل البيا هللايتوّسل اظتتوّسلوف إىل 
لػػا  ،سعػػلهى هللااػػا ا نولػػملء العظػػملـ جػػعوات  ،هللاغلػػب أف نععػػى أف   أاػػ  مػػمل سلعوقػػملت  :فػػوو ً 

ولػو  ػملف لوا ػ  رػ أ الػز رة اجلملرػ   ،ادليعملؿ احلّق وادلي ة سعػ  علػ  سوػملدأ هللب   ،هللااق واجب سع  
يَػػػمل هللاقَػػػْ  َمػػػمل  )) :تعػػػملىلملػػػو ملنا و سعػػػٌى لل ػػػ  ف ل ػػػ أ   ٍت   ولػػػا   :وقولػػػا ملػػػو ملنا ،[ٜٓ:]اوملػػػ  ((َسَعلػْ

ؽَلُػمل  َسعَػ  َمػمْل َاَشػملُء ِمػمْل  هللاَوَلِاػمل  )) :وقولػا  ػ ل  ،[ٗٔٔ:]الالػملفملت ((َوَلَ ْ  َميَػي مل َسَع  ُمومَلػ  َوَرػملُروفَ ))
 .ولو ق أرمل دلمل ل  َق تع  اجلم  ،[ٔٔ:]إب ارلى ((ِسَوملِدأِ 

ممل ملورة ادلملئػ ة سعػ  اليوملػ  ل ئمػة مػمل أرػ   ٖ٘الي نة ادلهّمة أ م  ري امليشهملدأ لآلاة   
 مػػػمل فععيُػػػُا يف ملػػػملئ  ُ يُػػػ  ومػػػمل ععيهػػػمل   -شلػػػمل امػػػي سي أف نوّ ػػػح رػػػ ا ا مػػػ   سعػػػلهى المػػػوـ الولػػػت

والػا  ،ونوػنِّ ادلعػئ الالػ لح ذلػ أ اآلاػة -و ػألأ (،أي إشعملع مػمل ال ػ  ف)« اتبشي از قرآف»ت مألي 
وذلػػ   ،بلػػملَف معيملرػمل الالػ لح« العػدؿ اإلعتػي»يف  يملبػػا « مرتضػػى مطّهػري»أامػمل ا ملػيملذ الشػل  

 .لاي اي ضح خ اع وّ ملسي الز رات وم مللنة اخل افلن يف ر ا ا م 
َوابْػيَػ ُػػػػوا إِلَْلػػػػِا اْلَومِلػػػػلَعَة َوَجملِرػػػػُ وا يف مَلػػػػِولِعِا َلَعع ُاػػػػْى  هللاَ أَاػ َهػػػػمل ال ػػػػِ امَل  َميُػػػػوا اتػ ُ ػػػػوا )) :تعػػػػملىل ا ػػػػوؿ

  .[ٖ٘:]ادلملئ ة ((تُػْ ِعُ وفَ 



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 059   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

مػػػمل ملػػػورة  ٕ٘ٛوطو ػػػملً لياػػػة  ،موّجػػػا إىل ادلػػػؤمين -مل رػػػو  ػػػملر  مػػػ  -اخلنػػػملب يف اآلاػػػة  :أو ً 
أاضػػػػملً  سعػػػػلهى المػػػػوـ وللنوػػػػ  أئمػػػػة أرػػػػ  الولػػػػت ،لعمػػػػؤمين هللامشػػػػموٌؿ خبنػػػػملب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الو ػػػػ ة اليػػػػ ّ 

سعػلهى  وأئمة اذلػ ى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فعيمل أف نموؿ إذف ممل ري الومللعة الا  ملف اوي لهمل الي    ،مشمولن لخلنملب
رػ  الوملػلعة الػا  ؟ر   ملنت شل ملً ملوى اإلؽلملف والي وى والعم  الالػملل ؟تعملىل هللالعي ّ ب إىل  الموـ

 هللاشػيء ملػوى اجلهػملد يف  هللاغلب سع  اإلمملـ  مػمل غلػب سعػ  ادلػومومن أف انعوورػمل وايوملػعوا هبػمل إىل 
أف  غلػبلػ ا  ،للنوػ    ؟!ر  اوج  يف ال امل ف ؽ بػن أااػملـ اإلمػملـ وأااػملـ ادلػومـو ؟هللاويف ملول  

  .هللان وؿ إف  َسَع  ادلومومن أْف ا ي وا لإلمملـ واي وعوأ وايومل وا با يف   ِّ ومللعة تومل   هبمل إىل 
ظلوذجملً لعوململئ  الا  -بع  ا م  لبي ملء الومللعة  -الواق  ل   ذ َ ْت اآلاُة الا ؽلُة يف  خ رمل  يف

تعػػملىل ادل الػػود  هللافوو ػػح  [ٖ٘:]ادلملئػػ ة ((َوَجملِرػػُ وا يف مَلػػِولِعِا َلَعع ُاػػْى تُػْ ِعُ ػػوفَ )) :غلػػب ابي مل رػػمل ف مللػػت
خنوهى  ولع   ر ا ا ّم  دلملذا غليز  أ م  ادل افعن سمل اخل افملت اآلاة ادل  ورة يف ،لبي ملء الومللعة فوراً 

 .((َوَجاِىُدوْا يف َسِبيِلِو َلَعلَُّسْم تُػْفِلُةوفَ )) :وُ يُوهى فو ُاْاِمُعوهنمل اا  خ رمل وا  وف سي  قولا تعملىل
ومػمل الوػ اهّي « ابتغػوا إليػو الوسػيلة» :بػ  قمللػت« ادعػوا الوسػيلة» :مل ت ػ  اآلاػة الا ؽلػة :اثنلػملً 

 .أف ا بي ملء  أل ال سملء
ميػػ  أواخػ  ال ػػ ف اذل ػػ ي المػملر فمػػمل بعػػ   سعػػلهى المػوـ مػػمل أئمػػة أرػ  الولػػت مل اوػػَق أاػ ٌ  :اثلمػملً 

اػػا نيومّلػػ  هبػػى  مػػمل مل تَػُعػػْ  ريػػملؾ إماملنلػػة لنعػػوهى وابي ػػملء أروااهػػى النلوػػة يف رػػ ا العػػململ  هنػػى اني عػػوا 
  ؟!لبي ملء شيء   ؽلامل ابي مل أ هللافال  ؽلامل أف يم ان  !ميا

 أو أئمػػة اذلػػ ى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رػػ أ اآلاػػة إف ُقالػػ  هبػػمل  مػػمل اػػّ سي اخل افلػػوف اليومّلػػ  لليػػ  ا  ػػـ  :رابعػػملً 
سعلػا  يف ادل ايػة أو مػ  اإلمػملـ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل ااػمل العمػ  هبػمل شلايػملً إ  دلػمل  ػملف اعػلل مػ  اليػ  سعلهى الموـ

مل أرػػػ  الػػػلممل أو الشػػػملـ أو خ املػػػملف أف ايومّلػػػعوا لإلمػػػملـ فالػػػ   ػػػملف لعمػػػؤمين مػػػ ،يف الاوفػػػة المػػػوـ
وىػػػو أمػػػر َل يسػػػن ميّسػػػراً  عليػػػو السػػػالـ إال أف يشػػػّدوا رحػػػاؿ السػػػفر إىل مقػػػر اإلمػػػاـ) ؟وانعوػػػوأ
  (ٔ)!وإ  فو ؽلامل ابي ملء أئمة ال امل ممل أممل مل بعل ة (للجميل

                                                 
( بمػػي أ سػػمل مالػػملدؼ قػػملؿ: ))دلػػمل لػػي  ال ػػـو الػػ امل لو ػػوا للاوفػػة ]أي قػػمللوا: ٖٕ٘روى الاشػػي يف رجمللػػا )طوػػ   ػػ بوء، ص  (ٔ)

سعلا الموـ فوخاتُاُ ب ل ، َفَر   ململج اً وأْلَزَؽ جؤجَؤُأ ل رض َوَبَا ، َوأقو  اعوُذ  هللالوػ ْلَ    جع  [ دخعُت سع  أق سو  
دموُسػُا تمػلُ  سعػ  حلليػا، فيػ مُت سعػ  إخوػملري إّ أ، ...((.  و  ِقملٌّ داخٌ  م اراً  مألًة،   رف  رأملا هللاَسْوُ   إبجوعا وا وؿ: َب ْ 

. وال اخ : رو اخلمل ُ    ادلي ملد َلُا(. )ادل جى(  هلل)ادلؤلِّ (. )والِ مل : رو ادليمِّ ض يف العووداة وال ؽِّ
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اْدُسػػوا ال ػػِ امَل َزَسْمػػُيْى ِمػػمْل ُدونِػػِا فَػػو ؽَلِْعُاػػوَف َ ْشػػَ  الض ػػ ِّ َسػػيُاْى َو   قُػػ ِ )) :قولػػا تعػػملىل :خملممػػملً 
ِػػىُ * َ ْػػوِاوً  يَػ ُػػوَف ِإىَل َرهبِّ ػػَ ُب َواَػْ ُجػػوَف َرمْحَيَػػُا َوؼَلَػػملُفوَف َسَ ابَػػُا ِإف   أُْولَ ِػػَ  ال ػػِ امَل اَػػْ ُسوَف اَػوػْ اْلَومِلػػلَعَة أَاػ ُهػػْى أَقػْ

يف « أقػػ ب»ول ػػو « الوسػػيلة»ا ّمػػ  واوػػّن بو ػػوح معػػئ  [ٚ٘-ٙ٘:]اإلملػػ اء ((َ  َ ػػملَف زَلْػػُ وراً َسػػَ اَب َربِّػػ
الػا تي اّلػ  ل ليػزاـ  وامػ  الشػ ع ونوارلػا « ادليزلػة» رػواآلاة ادل  ورة ق اية سع  أف ادل اد ممل الومللعة 

 .اوي وف ال  ب وادليزلة ميا هللافملل امل رى سي  
إف اآلاة ت وؿ سع  ضلو  م  أف ال امل تػ سوهنى رػى أن مػهى او مػوف سػمل وملػلعة ت ػّ هبى مػمل   

 .و  ش  أف ال ي او ل سمل الومللعة بي ما   ؽلامل أف ااوف رو ذاتا ومللعة هللا
 إىل مػػمل ورد سػػمل أئمػػة أرػػ  الولػػت سعػػلهى المػػوـ دلػػملذا   اشػػأل ُمػػ  سو اػػبِّ  ؿ ال ملػػوؿ :ململدملػػملً 
مػػمل تو ػػل ملت بشػػوف رػػ أ اآلاػػة ودلػػملذا   اػػ   وف لعيػػملس مػػمل ت ّضػػ  بػػا أول ػػ  ا ئمػػة  سعػػلهى المػػوـ

  !؟سعلهى الموـ الا اـ
  .«إعتي وسيل  إلي  اإلنتاف ب » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللاذل  قوؿ رملوؿ  فممل
ػُلوَف ِإىَل » :سعلػا المػوـ أمػأل ادلػؤمين وقوؿ ُسػْبَةانَُو وتَػَعػاىَل  هللاِإفَّ َأْتَضػَل َمػا تَػَوسَّػَل بِػِو اظتُتَػَوسِّ

ـُ  ،وَنِلَمػػُة اإلْرػػالِص تَِإنػََّهػػا اْلِفطْػػَرةُ  ،اإلنتَػػاُف بِػػِو وِبَرُسػػوِلِو واصتَِْهػػاُد يف َسػػِبيِلِو تَِإنَّػػُو ِذْرَوُة اإلْسػػالـِ  وِإقَػػا
 ،وَحْوـُ َشْهِر رََمَضاَف تَِإنَُّو ُجنٌَّة ِمَن اْلِعَقػابِ  ،وِإيَتاُم الدََّناِة تَِإنػََّها َترِيَضٌة َواِجَبةٌ  ،تَِإنػََّها اْلِملَّةُ  الكَّالةِ 

وِحػَلُة الػرَِّحِم تَِإنػََّهػا َمإْػػَراٌة يف اظتَػاِؿ  ،وَحجُّ اْلبَػْيِا واْعِتَمارُُه تَِإنػَُّهَما يَػْنِفَياِف اْلَفْقَر ويَػْرَحَضػاِف الػذَّْنبَ 
رِّ تَِإنػََّها ُتَسفُِّر اطْتَِطيََةَ  ،َمْنَسَأٌة يف األَجلِ و   .(ٔ)«...وَحَدَقُة السِّ

  .نواو فه ا الاوـ رو يف الواق  ت مأل لياة الا ملوق ذ  رمل ممل ملورة ادلملئ ة و ممل
  :قولا سعلا الموـ جملء يف أدسلة أمأل ادلؤمين و  ل 

  .(ٕ)«..نرُم َ وسيل  إليَ   و  قد جَُا أطلب عفَوؾَ »
ٌل بسرم  ...تقد جعلُا اإلقرار ابلذنب إلي  وسيل » و  .(ٖ)«..ُمَتِوسِّ
 .(ٔ)«..هتليلَ  ودتجيدَؾ وتسبملَؾ وتعظيم َ و  تإين أتَػَوسَُّل إليَ  بتوحيدؾَ » و

                                                 
  .ٓٔٔهن  الوو ة،  اخلنوة  (ٔ)

 ال ل ة الععوا ة، دسمل أ )ع( يف ا ملي  ملر يف مل      للعة س ب ر عا ال   .ال (ٕ)

 ادلال ر المملبق، دسمل أ )ع( يف ا ملي  ملر يف ادليملجملة يف شه  شعوملف. (ٖ)
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 .(ٕ)«..يتوسَُّل إلي  بربوبيَِّت َ » و
 :دسملء س فة قولا يف سعلا الموـ سمل اإلمملـ احلمن« السيد بن طاووس» وا وي

 .(ٖ)«...ىا أ  أتَػَوسَُّل إلي  ِبَفْقِري إلي َ »
  :سعلا الموـ «زامل العملب امل وملل  المملج امل»اإلمملـ  وا وؿ

 .(ٗ)«..مَّ إيّنِ ِبِذمَّة اإلسالـ أتَػَوسَُّل إلي َ الله»

 .(٘)«..وذريع  إلي  أيّنِ َل ُأْشِرْؾ بَ  شيَاً  ،وسيل  إليَ  التوحيدُ » و
 ،(ٙ)«..مَّ إيّنِ أتقرَُّب إليَ  بذنرَؾ وأستشفل بَ  إىل نفس َ الله» :ميومّللملً جب أ الا م وا وؿ

 .(ٚ)«وبدعا   تَػَوسُِّليْ » :وأاضملً 
و  اػػا  - سعػػلهى المػػوـ وأئمػػة أرػػ  الولػػت الاػػ اـ سعلػػا المػػوـ نواػػو مل ايوملػػ  سعػػيّ  فامػػمل

 سعػلهى المػوـ و  ل نولملء المػملب ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف أدسليهى للي  ا  ـ  -هب ؼ تععلى ادلومومن وإرشملدرى
ب   ملف تومّلػعهى دائمػملً رػو لإلؽلػملف واإلملػوـ واجلهػملد والعمػ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وق ا نولملء وخعل  ال محمل إب ارلى

فػػو أدري دلػػملذا اي ملرػػ  مػػمل  .شػػ  أو سلعػػوؽورمحيػػا ومل ايومّلػػعوا سعػػ  اإلطػػوؽ بو هللاالالػػملل وبالػػ ملت 
 ا ولػػوف إهنػػى شػػلعٌة لععػػيٍّ وا ئمػػة مػػمل  لػػا  عمػػملهتى رػػ أ وايومّلػػعوف يف ال مللػػب لإلمػػملـ وبػػ راري ا ئمػػة

 .(ٛ)مل ا ولوا ذلى تومّلعوا بيمل يف أدسلياى سعلهى الموـ م  أف ا ئمة سعلهى الموـ

                                                                                                                                                         
 ادلال ر المملبق، دسمل أ )ع( يف ا ملي  ملر يف الش ائ .   (ٔ)

 ادلال ر المملبق، دسمل أ )ع( يف للعة اجلمعة سع ما لامل  بمل ز د اليرعي. وم ملتلح اجليملف، دسملء  مل . (ٕ)

 م ملتلح اجليملف، دسملء اـو س فة. (ٖ)
 م ملتلح اجليملف، دسملء اـو اخلململ. (ٗ)
 الال ل ة الم  ملدا ة، دسمل أ )ع( يف دف   ل  ا س اء. (٘)
 ب سملء  مل .  الال ل ة الععواة، دسؤأ ادلع وؼ (ٙ)

 م ملتلح اجليملف، داء أق محزة الممملر. (ٚ)

ادلمػيي  ال ئلمػي الػ ي ايمّمػ  بػا مػمل اع ػو إىل  ورػ هللا إىلاليومل  ل ئمة والالملحلن وا مليش ملع هبػى  مو وعيف الواق  إف  (ٛ)
، ممػ  قػوؿ وماػ رًة يف علػ  الػز راتصلػ  رػ أ ال اػ ة مييمػ ة لػ ا ممل أج ملهبمل ممل ا وللملء وا ئمػة،  اوائ اادلشملر  وانعب 

م ملمػػػػملً مععومػػػػملً وجملرػػػػملً سظلمػػػػملً وشػػػػوانً  وػػػػألاً وشػػػػ ملسًة  هللا: ))فملشػػػػ   ر سيػػػػ  ربِّػػػػ  فػػػػملف ر ذنػػػػولً  مػػػػألًة وإف لػػػػ  سيػػػػ  الزائػػػػ 
...(( ]هملر هللاش لعملً، فممل ر ومللعٌة أوىف ممل قال ي إلل  وتومل عي ب  إىل  هللام وولًة.......   )إىل قولا(....فامل ر إىل 

.[، أو ٜٕ٘، ص ٕٓ/لب ز راتػػا )أي سعػػػي بػػػمل أق طمللػػب سعلػػػا المػػػوـ( ادلنع ػػة، الػػػز رة رقػػػى ٜٚعم عمػػػي، ج ل ا نػػوار
ػػػػًو إىل  هػػػػملً إىل  هللاقولػػػا: ))أتليامػػػػمل )لإلمػػػملمن( زائػػػػ اً وميوملِّ يف  هللابامػػػمل، مميشػػػػ عملً بامػػػػمل إىل  هللاتعػػػملىل رق وربِّامػػػػمل وميوجِّ
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م اللهػ» :-«الي بػة» ممل جػملء يف دسػملء   -ن نة أخ ى يف ر أ الز رة وري قوؿ وا عهمل  وريملؾ
ميػا « امل ػ  ان ػ  ق اػب» هللاأف -زلُِ  ػملً -شلمل ا ؿ  سع  أنا اعي ػ   «أبلغ سيدي وموالي حتية وسالماً 

دلػملذا إذف  :نمػولا أففعيػمل  !تعػملىل أف اوّع ػا المػوـ هللالػ ا انعػب مػمل  ،سيػا«  ملئػب وبعلػ »وأف اإلمملـ 
أشػػػهد أنػػػ  تسػػػمل نالمػػػي وتػػػرّد » :ختملطػػػب اإلمػػػملـ يف الػػػز رة و ونػػػا امل ػػػ  وان ػػػ  وت ػػػوؿ لػػػا  ػػػملذلً 

 !.ولامل وا عي تع  الز رات   اييوهوف إىل تيملقضملهتى ر أ ؟أللمل ر ا تيملقض زلض «جواي
  

                                                                                                                                                         
ادل ملـ احملمود واجلملأ الوجلا وادليزؿ ال فل  والومللعة...(( ]ادلال ر المملبق، الز رة رقى  هللا عمل ر فإف لاممل سي  املجا ر أ فملش

 .[. ٖٚٓ، ص ٖٕ
االػ  اليوملػ  مػمل أملململػا، و  -أ   ملف م ملمهى اا ولو  ملنوا أنولملء  -شرملص ل  هللااليومل  إىل  مش وسلة ردّ ل ل  أراد ادلؤل  

 ملؿ، أو بال ملت ال محة ل اتا ا ا اة.ل سم هللاإىل 
 -للالػػملحلن مػػمل ادلو ػػوسملت اخلوفلػػة الػػا ان مػػى الععمػػملء بشػػوهنمل، إذ وردت بعػػض اليالػػوص  هللاومو ػػوع جػػواز اليوملػػ  إىل رػػ ا 

ِْمػػِ ي  َاػػِ اممل َجػػِ ل -اػػا يف مالػػملدر احلػػ ال ادلعيػػاة لػػ ى أرػػ  المػػية   َسػػمْل الي ػػِ ِّ »ً مل مبػػمل ا لػػ  جػػواز اليوملػػ ، فَػَ ػػْ  َرَوى ال ِّ
إّرِ أَتَػَومل ُ   هللاى  إّرِ َأمْلوَُل  َوأَتَػَومل ُ  إلَْل  بَِيِولِّ  زُلَم ٍ  َنِ ِّ ال  مْحَِة َ  زُلَم ُ  َ  َرمُلوَؿ العهأَن ُا َسع َى َرُجًو َأْف اَْ ُسَو فَػلَػُ وَؿ:   ملسو هيلع هللا ىلص

ِْمِ يِّ َواْبمِل مملجا َسمْل ُسْمَمملَف ْبمِل  ىَوَروَ  «ى  َش ِّْعُا يف  العهِب  إىَل َرقِّ يف َاملَجِا لِلَػْ ِضلَػَهمل ِر  اليمملئي ضَلَْو َرَ ا ال  َسملِء. َويف ال ِّ
ٌ  َل .  هللافَػَ ملَؿ: اُدُْع   ملسو هيلع هللا ىلص أََت  الي ِ    َأف  َرُجًو َ  ِا اً »العيولة  َأْف اُػَعملِفَلِ  فَػَ ملَؿ: إْف ِشْ ت َدَسْوت َوِإْف ِشْ ت َجوَػْ ت فَػُهَو َخلػْ

ػُا إلَْلػ  بَِيِولِّػ العهفَػَ ملَؿ: فملدسا. َفَوَمَ ُأ َأْف اَػيَػَو  َو فَػُلْ ِممَل ُوُ وَءُأ َواَْ ُسَو هِبََ ا ال  َسملِء  زُلَم ػٍ  نَػِ ِّ ال  مْحَػِة َ   ى  إّرِ َأمْلوَُل  َوأَتَػَوج 
ػػُ  إّرِ تَػَوج ْهػػت بِػػ  إىَل َرقِّ يف َاػػملَجِا َرػػِ ِأ لِيُػْ َضػػ   هللاَرمُلػػوَؿ  ِْمػػِ ي : َرػػَ ا َاػػِ اٌل َاَمػػمٌل  «ى  َفَشػػ ِّْعُا يفّ العهػػَ  زُلَم  قَػػملَؿ ال ِّ

َأْف َاْاِشػَ  ِر َسػمْل َباَلػ ِي.  هللااُدُْع  هللاَأف  َرُجًو أَْسَم  قَػملَؿ: َ  َرمُلػوَؿ »ُا َجِ لٌح. َوَرَواُأ اليمملئي َسمْل ُسْمَمملَف ْبمِل العيولة َوَلْ ظُ 
م ػُ  إّرِ أَتَػَوج ػُا بِػ  إىَل ى  إّرِ َأمْلوَُل  َوأَتَػَوج ُا إلَْل  بَِيِولِّ  زُلَم ٍ  َنِ ِّ ال  مْحَػِة َ  زلَُ العهفملْننَِعْق فَػيَػَو  ْو ُ   َج ِّ رَْ َعيَػْنِ ُ   ُقْ :  ملؿَ قَ 

 .«َسمْل َباَل ِأِ  هللاقملَؿ فَػَ َجَ  َوَقْ  َ َشَ   ى  َفَش ِّْعُا يف  العهَرقِّ َأْف َاْاِشَ  َسمْل َباَل ِي 
يف  مل أراد اليوملػػ مػػمل ادلرػػملل ن وادلػػواف ن ؽلاػػمل دلػػس اػػ ة  ورملػػملئ ُ   يوػػت يف مو ػػوع اليوملػػ  ومػػمل غلػػوز فلػػا ومػػمل   غلػػوز  يػػبٌ   وقػػ 

 )ادل جى(  أف ا ج  إللهمل. ادلو وع
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 اظتنقولة عن ابن طاووس عن قوؿ رجل غتهوؿ (ٖ٘) الدايرة
 !الز رة سمل رج  دوف أف ا    امسا أو اونِّ روا ياالمل  ابمل طملووس ر أ  روى
رواػا قػملؿ روي  هللاقػ س  (ابػمل طػملووس)ز رٌة أخػ ى منع ػة روارػمل المػل   -ٖ٘» :اجملعمػي   قملؿ
تػأ خ راحلتػو بقػرب الظػالؿ ونػدؿ وعليػو حليػة األعػراب مث مضػى ؿتػو  (ع)أتى اضتسني  أف رجالً 

الظػػالؿ مث أومػػأ بيػػده ؿتػػو الضػػري  وقػػاؿ السػػالـ  وقػػار حػػَّت وقػػف ببػػابو  الضػػري  وعليػػو سػػسينة
مث حػطَّ رػدَّه  (:..إىل قولػا) ....وإلي  هللاتي  رادٍّ إىل  هللسالـ مسلِّم  !وحجتو هللاويلَّ  علي  اي

شػػػاتعاً تهػػػا أ  ذا قػػػد جَػػػا عػػػنهن  هللاعلػػػى الضػػػري  وقػػػاؿ أتيتػػػ  للػػػذنوب مقرتتػػػاً تسػػػن يل إىل 
واسػػػتغفر  عػػػاوقػػػف والضػػػري  قبلتػػػو تكػػػلى وأنإػػػر مػػػا َل أحكػػػو مث دمث  (:..إىل قولػػػا) .... زعػػػاً 

 (ع)مث جلػػ  وىػػو يُػَهْيػػِنُم مبػػا َل أتهمػػو مث قػػاـ توقػػف عنػػد رأس اضتسػػني  (:إىل قولػػا) ....وسػػجد
اي ليتػػين ننػػا  ،وقػػاؿ السػػالـ عليػػ  وعلػػى مػػن اتَّبعػػ  وشػػهد اظتعرنػػة معػػ  والػػواردين مكػػرع 

نبيِّػو وانكػرتا مودِّعػاً غػمل سػَم  وحػيَّ و  وابن وليِّو هللايت  زا رًا اي ويلَّ معسم تََأُتوَز تَػْوزًا َعِظيماً أت
 .(ٔ)«نلَّمين مث انكرؼ إىل راحلتو ترنبها ومضى وَل أنلمو وال !قاٍؿ تاجعلين من  بباؿ وال

وللػت شػع ي مػملذا  ػملف  ؟سعلاى ر  مم  ر أ ال وا ت تالعح أف تاوف ممػيي اً يف الػ امل ملهللفو
ومػملذا  ػملف قالػ  أول ػ  الػ امل ن عورػمل مػمل   ،ممل ع  ر أ الػز رات هبػ أ الال لػة« طاووسابن »قال  
شر  رلهوؿ جملء وأخا اإلمملـ سمل ذنوبا وخنمل أ   قملـ بعم  لط  أي بػ  ً مػمل املػي وملؿ  ؟ يملبا

الاعوػػة ف ػػط املػػي و  الضػػ اح وجػػع  وملػػ د رلموسػػة مػػمل العوػػملرات اخل افلػػة لععػػا  ػػمل أاضػػملً ممػػ  ملػػملئ  
فمػمل قلمػة ممػ  رػ أ  !«تػاجعلين منػ  ببػاؿ» : نػا قػملؿ !فلن أف اإلمػملـ بعػ  وفملتػا امل ػ  وان ػ اخل ا

وبػ  ً  ؟الػز رات وا ػعيورػ  أُو ػ  تشػ ا  الواجوػملت وادلمػي و ملت ل ،ا مور اا تُعيَا ق اءهُتمل ممي و ةً 
ء الالػوة  ن ػا سمػٌ  ممل أف ا ـو اض ة المل  ابمل طػملووس لحلاػى سعػ  اضلػ اؼ الزائػ  سػمل الاعوػة أعيػمل

 !!قملـ بي   ر أ اخل افة ليمل يف  يملبا ،لطٌ  وخملطٌا واعيَا أف ر ا العم  دلل  سع   ولا وجهعا
  

 اظتنقولة عن جابر اصتعفيّ  (ٖٙ) الدايرة

                                                 
 . )ادل جى( ٕٕٛ -ٕٕٚ/ص ٜٛهملر ا نوار، ج  (ٔ)
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ولاػػمل اسعػػى أف العومػػة احلعػػّي قػػملؿ يف رجمللػػا  ،رػػ أ الػػز رَة ابػػمُل طػػملووس واجملعمػػي  و خػػ وف روى
ولسػنَّ ُجػلَّ مػن روى عنػو  ،إف جابر بن يديد اصتعفي السويف ثقة يف نفسو» :ن ًو سمل ابمل ال ضملئ ي

الي ملشػػػي  ؿوقػػػمل ،أي أف ال ػػػوة والضػػػع ملء ااػػػ بوف   ايمػػػووف أ ػػػملذاوهى إللػػػا لشػػػه تا .(ٔ)«ضػػػعيفٌ 
ومن ل بن  ،ومفضل بن حاح ،عمرو بن مشر :منهم ،وُضعُِّفواروى عنو رتاعٌة ُغِمَد تيهم » :أاضملً 
وقػػػػلَّ مػػػا يػػػػورد عنػػػو شػػػػيٌم يف اضتػػػػالؿ  ...ونػػػاف يف نفسػػػػو ؼتتلطػػػاً  .ويوسػػػػف بػػػن يعقػػػػوب ،رتيػػػل
 ممل  اظيى   لز رةر أ ا ،«جابر اصتعفي»ؽلاييمل أف ن و     ممل اُ وى لملى  ول ل    .(ٕ)«.واضتراـ

  ػػوؿ   ،يف الػػز رات المػػملب ة سومػػملت الو ػػ  سعلهػػمل  ػػملر ة وتعػػملر مػػمل سلػػوب الػػز رات المػػملب ة ذاهتػػمل
  :وقولا بع  ذل  ،«ُقْمَا على الباب (ع)تإذا أتيا قرب اضتسني »اإلمملـ فلهمل لعزائ  

ط بدمو يف سبيل »  !!تعاىل هللامث دتشي إليو تل  بسلِّ قدـ ترتعها أو تضعها نإواب اظتتشةِّ
مث امػض  ،يف أرضػو هللاوقفَا على القرب تاسَتِلْمُو بيدَؾ وُقْل السالـ علي  اي حجَّة و  تإذا مشياَ 

وأعتػق  ةإىل حالت  تل  بسل رنعة ترنعها عنػده نإػواب مػن حػجَّ ألػف حجَّػة واعتمػر ألػف عمػر 
 !!«ألف رقبة ونمن وقف ألف مرَّة مل نيبٍّ مرسل

يف زمػػمل  ػملف قػ  بُػػ  فلػا سعػ  قػػا  ، مػمل قعيػمل ذلػػ  مػ اراً فلمػمل ملػوق  ،رػ أ الػز رة للنوػػ  ُو ػعت
 ػػ اح وقو ػػة وجػػ مل وأبػػواب ميعػػ ِّدة   ُنمػػوت رػػ أ الػػز رة  ػػ لً وزوراً إىل  سعلػػا المػػوـ ملػػل  الشػػه اء

 وإ  فعػى ااػمل يف زميػا  ػ اٌح لإلمػملـ احلمػن و  بيػملٌء و  ،سعلػا المػوـ اإلمملـ ادلظعـو اض ة الالػملدؽ
ون ػػوؿ يف شػػوف ذلػػ  المػػواب اذلملئػػ  الػػ ي ُو ػػ  لعزائػػ  مػػمل قعيػػملأ فلمػػمل ملػػوق مػػمل أنػػا غلعػػ  عػػواب  .لبٌ 

مث امض إىل » :أ   إىل ذل  أف وا   ر أ الز رة اجلملر  ا وؿ !الزائ  أسظى بامأل ممل عواب ادلزور
 ،(ٖ)«...!!اعتمػر ألػف عمػرةو  حالت  تل  بسلِّ رنعة ترنعها عنػده نإػواب مػن حػجَّ ألػف حجَّػة

 ي اي ّو  مػيهى   هللال امل  ملنوا ايض  سوف إىل  سعلهى الموـ فلو و أنا مل ان ع  سع  أدسلة ا ئم ة الا اـ
ػملً وااػ اً  ػػاج بيتػ  اضتػػراـ » :سعلػا المػوـ مػمل ذلػػ  مػموً دسػملء أمػػأل ادلػؤمين ،ا   أف تستبػػين مػن حجَّ

  .(ٗ)«اظتربور حجُُّهم
                                                 

 . )ادل جى( ٕٗٓ - ٕٔٓ/ص  ٔادلملَمَ ملّر، تي لح ادل ملؿ، ج  (ٔ)
. ٕٔرػ،  ص  ٙٔٗٔ، قى: مؤملمة اليش  اإلملومي اليملبعة جلمملسة ادل رملن، ٘رػ( ، رجملؿ الي ملشي، ط ٓ٘ٗالي ملشي ) (ٕ)

  جى(  )ادل
 )ادل جى(.   ٖٕٓ/ص  ٜٛهملر ا نوار،  ج  (ٖ)

 الال ل ة الععواة، دسمل أ يف اللـو الموعن ممل الشه . (ٗ)
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أـ الشػر  الػ ي ا وػ    ؟ر  ممل ا فض نموة تعػ  ا قملواػ  ادل ملللػة إىل اإلمػملـ مي ػ ؼ :وأقوؿ
 ؟!   ممل اُيمب إىل اإلمملـ ولو  ملف ؼلملل     قواس  الش ع والع  

 

         

  



 زيارات القبورالخرافات الوافرة في 
 

 - www.ijtehadat.com - 075   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 اظتنقولة عن السفعمي (ٖٚ)الدايرة 
َُ الَسْفَعِمػػي»رػػ أ الػػز رة روارػػمل  موملشػػ ًة دوف واملػػنة  ،مػػمل سعمػػملء ال ػػ ف اليململػػ  اذل ػػ ي ،(ٔ)«َّ

ورػ  مبمػ   ؟فوي  ملي  رػ ا !!ال ي  ملف اعلل يف ال  ف اذل  يِّ المملر سعلا الموـ سمل اإلمملـ الالملدؽ
َُ الَسْفَعِمػػي»سعػػ   ػػ ِّ اػػملؿ ا ػػوؿ  ؟!رػػ ا المػػي  تاػػوف ال وااػػة جػػ ل ةً  ي رنعػػات وتكػػلِّ » :فلهػػمل «َّ

 .(ٕ)«الدايرات وىي ذتاف وتدعو بعد نل رنعتني منهما مبا ذنر ه
َُ الَسْفَعِمػػػػي»رػػػػ  تشػػػػ ا  الالػػػػعوات ادلمػػػػي وة بلػػػػ   !وللػػػػت شػػػػع ي  ؟!وممعػػػػا مػػػػمل الععمػػػػملء «َّ

َُ الَسْفَعِمػػي»وا س ػػب أف سعمػػملَءان اػػ رجوف يف  يػػوهى  ػػ   مػػمل رواأ  ابػػن أي »و «ابػػن طػػاووس»و «َّ
اػا لػو  ػملف بػو ملػي  ]أو  ػملف رواتُػُا رل واػوف يف   (٘)«ابػن قولويػو»و (ٗ)«ابن اظتشػهدي»و (ٖ)«قُػرَّة

 يػػب ال جػػملؿ ومي همػػوف لل عػػّو والاػػ ب وو ػػ  احلػػ ال[ دوف أف اعّع ػػوا سعػػ  الػػ وا ت الضػػعل ة أو 
َو  تَػْ ُ  َممل لَْلمَل َلَ  ِبِا ِسْعٌى ِإف  الم ْمَ  َواْلَواَلػَ  )) :أفعى ا   وا قولا تعملىل !ايي  ورمل و وهنمل واٌي ميزؿ

 .[ٖٙ:]اإلمل اء ((َواْلُ َؤاَد ُ    أُْولَِ َ  َ ملَف َسْيُا َمْمُ و ً 
ريػمل  ،«اضتسػني مث الشػهدام والعبػاس بػنَ  علػيَّ  رْ مث زُ  :قػاؿ» :بعػ  ذلػ  «السفعمػي»  ا وؿ 

من   ..إىل آرره رْ الظاىر أف قولو مث زُ  :بياف» :فل وؿ )!(بيو لح رملـ  ال وااةبع  ر أ  اجملعمي  ا ـو 
اجملعمّي ال ي مل اُػْوػِ  أا ػَة مواظػٍة أو اني ػملٍد اػوؿ أجػ  الػز رة فمللع ب الع ملب ممل  ،«فنالـ اظتؤلِّ 

قػملؿ   زر »ومل غل  مػمل ػليػملج إىل اليععلػق ملػوى ععػة  ،أو بعض سوملراهتمل ر ى    اإلشامل ت الا فلهمل
 ؟!!فون  أهنمل لعا عمي وللمت لإلمملـ «سعّي بمل احلمن

                                                 
ـ(: رػو الشػل  ت ػػ  الػ امل إبػ ارلى بػمل سعػي بػػمل احلمػمل بػمل دمحم بػمل جػػملل ٓٓ٘ٔ - ٖٙٗٔرػػ    ٜ٘ٓ - ٓٗٛ) الا عمػيّ  (ٔ)

العػوزي زليػ اً، اجلػب شػلمي مػ فيملً  -نموًة إىل ق اة )    سلممل( بيملالة الش ل  جبو  سملم  جيػوب لويػملف  -الا عمي مول اً 
  ملتبٌ   مع وؼ. أدابٌ  -ممل بع ات جو  سملم  جيوب لويملف  -« جب شلل»رػ، ومزارأ يف بع ة ٜ٘ٓومزاراً، توىف هبمل سملـ 

 يػػمللً، مػػمل أشػػه  مؤل ملتػػا  يملبػػا يف ا دسلػػة   ٜٗ، وجػػي   وشػػع ٌ  يف  ػػ بوء، لػػا نظػػىٌ  ةً مػػمل سعمػػملء الشػػلعة اإلمململػػة، أقػػملـ مػػ   
، طوػػػػ  مػػػػ اراً،  مػػػػمل لػػػػا «الا عمػػػػيمالػػػػوملح »ػ ادلعػػػػ وؼ بػػػػ« ُجي ػػػػُة ا مػػػػملف الواقلػػػػة وَجي ػػػػُة اإلؽلػػػػملف الوملقلػػػػة»والػػػػز رات ادلوملػػػػـو بػػػػػ 

« الوع  ا من وال رع احلالػن مػمل ا دسلػة وا سمػملؿ وا وراد وا ذ ػملر»و «ا ايمملب ممل  يب ا دسلة لوعض ا ج ملب»
 )ادل جى(وا سوـ لعزر عي(.  النه ار و ألرمل. )ن ًو سمل  يملب ال راعة آلقمل بزرگ

  جى(. )ادل ٖٕٔ -ٖٕٓ/ص  ٜٛهملر ا نوار،  ج  (ٕ)
 ممل ر ا الايملب. )ادل جى( ٚ٘ٔراج  ت عيا يف املشلة ص  (ٖ)
 ممل ر ا الايملب. )ادل جى( ٖٗٔراج  ت عيا يف املشلة ص  (ٗ)

 )ادل جى( ممل ر ا الايملب. ٖٚراج  ت عيا يف املشلة ص  (٘)
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 اظتنقولة عن السيد اظترتضى (ٖٛ)الدايرة 
اجملعمػي   ف رػ أ الػز رة للمػت مػمل  ػوـ إمػػملـ مػمل ا ئم ػة بػ  مػمل أتللػ  المػل  ادل تضػػ  االػ ّح 
الظػػاىر أنػػو مػػن و  هغػػملُ و  دُ عليػػو أوردىػػا السػػيِّ  هللاأرػػرى لػػو حػػلوات  زايرةٌ » :وا ػػوؿ (ٔ)سعػػى اذلػػ ى

  .«حملليف السيد اظترتضى هنع هللا يضر
ز رٌة فالػػل ٌة وبعل ػػٌة وممػػّ عٌة وم   ػػملٌة وأعػػُ  مػػمل علػػ  تعػػ  الػػز رات الػػا نمػػوورمل  الػػز رةورػ أ 

ور ا اونِّ بنوف رأي ممل قمللوا أنا شلمل اموت  وف روااة ممل أو دسملء أو  ،إلمملـٍ ممل ا ئم ة سعلهى الموـ
أي أهنػػى غلععػػوف بو ػػة الػػز رة وعػػملؿ سوملراهتػػمل ق ايػػة  ،اإلمػػملـ فالػػملايهمل وعملذلػػمل وبو يهػػملز رة مػػمل  ػػوـ 

الػػا تيضػػم مل  ،«دعػػام الندبػػة»أو  «الػػدايرة اصتامعػػة»فمػػموً قػػمللوا بشػػوف  !سعػػ  جػػ ة انيمػػملهبمل لإلمػػملـ
إف فالػػملاة سوملراهتػمل وبو يهػػمل تػػ ؿ  سعػػ  أهنػػمل  ،س اػ اً مػػمل اجلمػػ  والعوػػملرات ادلرملل ػة لع ػػ  ف أو الاملذبػػة

الػدايرة » الػا أنشػورمل المػل  ادل تضػ  أعػ  مػمل ٖٛ ا يف اػن أف رػ أ الػز رة رقػى ر !ممل  وـ اإلمملـ
ولػػو قملرانرػػمل إبنالػػملؼ  ،وأفالػػح ميهػػمل ر ػػى أهنػػمل للمػػت مػػمل  ػػوـ أي إمػػملـ «دعػػام الندبػػة»و «اصتامعػػة

ولػٌة أو ململئ  الز رات الا م  ت ظلملذج سيهمل فلممل ملوق ل أايمل أف سوملرات ر أ الز رة مع  ٖٓللز رة رقى 
أ م  وم وولٌة ش سملً وأشوا لل وا ت ادلوعوقة الال ل ة وللمل فلهمل أي سوملرات س لوة أو   اوػة أو  ػأل 

 .مع ولة
ور ػػى أف الػػز رة الػػا دو هنػػمل المػػل  ادل تضػػ    ختعػػو مػػمل بعػػض العوػػملرات اخل افلػػة إ  أهنػػمل تيضػػم مل 

مػػمل ذلػػ  أنػػا جػػملء فلهػػمل منعػػٌب   اوجػػ  نظػػألأ يف ملػػملئ  الػػز رات ورػػو  ،ن ملطػػملً شليػػملزة جػػ ا ة ل نيوػػملأ
عإمػػاف بػػن »و «أبػػو بسػػر بػػن َعلػػيّ » :علػػمل (ع)اإلشػػملرة إىل شػػهملدة ابيػػن مػػمل أبيػػملء أمػػأل ادلػػؤمين سعػػّي 

وقػػ   (،ع)العػػ اف ان  شػػ ؼ الشػػهملدة يف واقعػػة  ػػ بوء ب ف ػػة اإلمػػملـ احلمػػن  -هللارمحهمػػمل  -« َعلػػيّ 
رػػ ا يف اػػن أف وا ػػػعي  . تضػػػ  فضػػملئ  وميملقػػب رػػػ امل الشػػهل امل الاػػ ؽلن يف ز رتػػػاذ ػػ  المػػل  ادل

الػػػز رات ال ػػػوة الػػػ امل  ػػػملنوا ُاِاي ػػػوف العػػػ اء لعرع ػػػملء جتػػػملرعوا ذِْ ػػػَ  تضػػػ لة وشػػػهملدة رػػػ امل الشػػػهل امل 
الػػ ؽ لػػو أناػػى  وػػوف فعػػوً وب :وأملػػوؿ رػػؤ ء ال ػػوة !!الاػػ ؽلن نظػػ اً  مسهمػػمل ادلنػػملبق  ملػػى اخلع ػػملء

                                                 
سعػي جػملم  هنػ  الوو ػة. )ادلؤلػ (. قعػت )ادلػ جى(: وامسػا  «الشػ ا  ال  ػي»رو ممل ف هملء الشلعة اإلمململة ادلشهورامل وأخ  (ٔ)

رػػػ. وقػػ  تػػوىل ر ملػػة النملئ ػػة  ٖٖٗوتػػويف يف  ٖ٘٘للمػػل  ادل تضػػ  وسعػػى اذلػػ ى ولػػ  ملػػية  واْشػػُيِه َ بػػمل احلمػػن بػػمل موملػػ  
 «ررَ ر والػػ    َ ل ُػػا»و «تيزاػػا ا نولػػملء وا ئمػػة»و يػػملب « يف اإلمملمػػة الشػػمليف» أعلهػػمل:قلِّمػػة مؤل ػػملت  ةوتػػ ؾ سػػ  أاإلمململػػة يف سالػػ  

 . )ادل جى(«ا نيالملر»و ،«أمملر ادل تض »ػؼ ب َ عْ اػُ و 
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و يوػيى  يوػملً ورملػملئ  س اػ ة يف ز رهتػى وفضػملئعهى  (ع)شه اء   بوء وأج ملب احلمن ملل  الشه اء 
إف رػػ ا العمػػ  هػػ ِّ  (؟!ع)فعمػػملذا   تػػ   وف شػػهملدة رػػ امل ا خػػوامل الاػػ ؽلن حلضػػ ة ملػػل  الشػػه اء 

  ئمػػةمػػمل ا ذاتػػا دللػػٌ  سعػػ  أف تعػػ  الػػز رات مػػمل و ػػ  أشػػرملص م   ػػن وللمػػت مػػمل  عمػػملت إمػػملـ
  .سعلهى الموـ

و  ؼل   أف ر أ الز رة اجللػ ة لعمػل  ادل تضػ  تػ ّد  مػألاً مػمل منمللػب الػز رات ا خػ ى وتُػْوِنُعهػمل 
تسػػػتطيل رطػػػاابً وال تػػػرّد  وأنػػػا غتػػػّدؿ علػػػى الرمضػػػام ال» :فمػػػمل ذلػػػ  قػػػوؿ المػػػل  ادل تضػػػ  فلهػػػمل

أشػهد » :فه أ اجلمعة تعملرض اجلمعة الا ذُ ػ ت مػ اراً يف تعػ  الػز رات ادلو ػوسة الػا ت ػوؿ .«جواابً 
 .«أن  تسمل نالمي وترّد جواي

وللمػػت  هللاومػمل ذلػػ  أاضػػملً أف المػػل  ادل تضػػ  يف ملػػوما سعػػ  ا نولػػملء اُوػػنِّ أف مع ػػزاهتى فعػػ  
ػًة ومل  .ممل فع  ا نولملء ور ا ؼلملل  س ل ة أر  اخل افملت وممل ذل    ل  أنا اسيا عل  الشه اء أئم 

ورػ ا  «السالـ على األ مػة السػادات» :ػلال  اإلمملمة يف اع  سش  إمملمملً ف ملؿ بشوف عل  الشه اء
أف  هللاأف اػػػ سوا  ،بوجػػػ هى سوػػػملد الػػػ محمل ،اوافػػػق ال ػػػ  ف الاػػػ م الػػػ ي اعّعميػػػمل أنػػػا ايو ػػػي سعػػػ  ادلػػػؤمين

 َوِسَوملُد ال  مْحَمِل ال ِ امَل ؽَلُْشوَف َسَع  اَ ْرِض َرْوانً َوِإَذا َخػملطَوَػُهىُ )) : ن فل وؿ تعملىلغلععهى علعملً أئمًة لعمي
تِيَػمل قُػػ  َة أَْسػُنٍ )) .....[ٖٙ:]ال  قملف ((اجْلملِرُعوَف قملُلوا مَلومملً  َوال ػِ امَل اَػُ ولُػوَف َربػ يَػمل َرػْب لَيَػمل ِمػمْل أَْزَواِجيَػمل َوُذّرِ  
 .[ٗٚ:]ال  قملف ((َواْجَعْعَيمل لِْعُمي ِ َن ِإَمملمملً 

طو ملً ذل أ اآلاة    مؤممل ؽلايا أف انعب ممل ربا أف غلععا إمملمملً لعمي ن وأف امع  ممل خوؿ  
 مب الععى ورلملر ة الي مل وا ليزاـ  وام  الش ع ونوارلا  ي ااوف أروً دل توة إمملمػة ادلي ػن وا ملػوة 

  .لعمؤمين
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 وما بعدىا (ٜٖ)الدايرة 
أي ملي  أو مال ر و  ا    اا املػى راواهػمل و  الايػملب  ٜٖالز رة رقى ذل أ  اجملعمي    ا    

رػػ ا ر ػػى أف ملػػملئ  الػػز رات  ،ولليػػملر فػػو راػػب أف قػػ اءة ممػػ  رػػ أ الػػز رة ب سػػة ،الػػ ي املػػي ملرمل ميػػا
 !ا خ ى للمت  فض  املؿ ميهمل

 بػػمل ادلشػػه ي ولاػػمل ا خػػأل  «اظتػػدار»فلػػ    اجملعمػػي أنػػا ن عهػػمل مػػمل  يػػملب  ٓٗأمػػمل الػػز رة رقػػى 
 .أوردرمل يف  يملبا دوف ملي  فهي إذف روااة فملق ة لوسيوملر   اُعّوؿ سعلهمل

واي عهػػمل م ملػػعًة سػػمل جػػ واف و  نػػ ري مػػمل رػػو الػػ اوي أو الػػ واة  ٔٗ  اػػ    اجملعمػػي  الػػز رة رقػػى 
رػػػ ا إ ػػػملفة إىل أف مييهػػػمل اػػػ ؿ سعػػػ   .فهػػػي إذف ز رة لطعػػػة   اسيوػػػملر ذلػػػمل ،الػػػ امل روورػػػمل سػػػمل جػػػ واف

ج مل وقوة و ػ اح ورػو مػمل مل ػلالػ  إ  بعػ   (ع)و عهمل إذ فلا ممل ا ل  أنا  ملف ل ا اإلمملـ احلمن 
  .سعلهى الموـ ف ٍة ممل سه  ا ئمة

 ،جػػ وا قوػػمللً وأ ػػ اةوأنملػػ  ذلػػؤ ء الععمػػملء الػػ امل بػػ  ً مػػمل س  ػػهى الػػ امل احل ل ػػي لعيػػملس أو 
ػػا ادلوملشػػ  إىل  ُهػػوهنى إىل ا نولػػملء والالػػملحلن  هللاوبػػ  ً مػػمل اليوالػػ  وتوجلػػا اليػػملس إىل اليوج  الوااػػ  اوجِّ

 .هللا ت سيواف اليومّل  هبى إىل 
فػػات مػػن مؤلَّ  قدنتػػةٍ  يف نسػػ ةٍ  أقػػوؿ وجػػدتُ  - ٕٗ» :ٕٗ  ا ػػوؿ اجملعمػػي  سػػمل الػػز رة رقػػى 

 .(ٔ)«عليو هللاأررى لو حلوات  أحةابنا زايرةً 
يف مييهػػمل أاضػػملً ن ػػمل اإلشػػاملؿ الػػ ي يف  :واثنلػػملً  .فهػػي إذف ز رٌة   اُععػػى مؤلُِّ هػػمل وفملقػػ ٌة لعمػػي 

 .ميػػػوف الػػػز رات ادلو ػػػوسة ا خػػػ ى الػػػا ُو ػػػعت بعػػػ  بيػػػملء ال وػػػملب وا  ػػػ اة وادلشػػػملر  سعػػػ  ال وػػػور
يف ر أ الز رة جعواٌت وم ائُح وعيملٌء سع     إمملـ ممل ا ئمة ا ع  سش  شلمل اون أهنػمل ُو ػعت  :واثلمملً 

ؾ األنتػػن علػػى الضػػري  مث ضػػل رػػدَّ » :  ا ػػوؿ وا ػػعهمل يف  خ رػػمل .سعػػلهى المػػوـ بعػػ  زمػػملف ا ئمػػة
وممل ادلمّعى با أنا مل اامل يف زممل اإلمملـ ال ي ُنمػوت إللػا الػز رة  ػ اٌح بػ  المػوطن  .(ٕ)«...:وقل

وأوق ػػػوا ادلوقوفػػػملت مػػػمل قولػػػ  الومػػػملتن وا را ػػػي والولػػػوت  ،الظعمػػػة رػػػى الػػػ امل بيػػػوا الضػػػ اح فلمػػػمل بعػػػ 
  ئمػػةفاػػ  ذلػػ  ل يف ال ػػ وف اليملللػػة لػػزممل ا ،وادلػػزارع واحلوانلػػت  جػػ  ا ػػو ذلػػ  الضػػ اح وجػػلملنيا

                                                 
 )ادل جى(  .ٕٕٙ/ص  ٜٛهملر ا نوار،  ج  (ٔ)
   . )ادل جى(ٕٚٙ/ ص ٜٛهملر ا نوار،  ج  (ٕ)
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ر ا مبعزؿ سػمل أف  ،وق  بليمل أف وق  ا را ي الوور وا را ي ادل يواة سيوة سم  لط  سعلهى الموـ
أجػػ  وقػػ  ا وقػػملؼ سعػػ  ممػػ  رػػ ا ال ػػ ض أمػػ  م جػػوح ولطػػ  و ػػ ل  اليػػ ورات الػػا تُيػػ ر لع وػػور 

 .وأرعهمل م جواة ولطعة
  !ادلرملل ة لع   ف تيضم مل  مألاً ممل اجلم  ٕٗرقى  الز رةسع     املؿ فإف 
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 الدايرة يف التقية وَتويد إنشام الدايرة -ٕٕابب 
مػػػا  (ع)تقػػوؿ عنػػد قػػرب اضتسػػني » :أنػػا قػػملؿ (ع)روى اجملعمػػي  و خػػ وف سػػمل اإلمػػملـ الالػػملدؽ 

 .(ٔ)!!«أحببا
وبيملء سع  ر ا ف مل  الػز رات  !ريمل اُيمب إىل اإلمملـ إجملزتا لعزائ  أف ا وؿ    ممل أاب قولا

الػػا نمػػ همل ال ػػوة وو ػػعوا أل مل هػػمل ادلرملل ػػة لعشػػ ع تمػػيم  مشػػ وسليهمل مػػمل رػػ أ اجلمعػػة الػػا تمػػمح 
لعزائػ  أف ا ػػوؿ مػػمل اػػو لػػا ومػػمل أاػػب قولػػا ولػػو  ػػملف  ومػػا ايضػػممل س ملئػػ  خ افلػػة تضػػّ  اليػػملس وجتعػػ  

 .ا ميشو ال مملدور  ،ا جلملؿ الوا ة تظمل أف ز راهتى ممي ة وموعّ ة
يف نظػػ ان أف ميشػػو  ػػ  تعػػ  العوػػملرات الا  اػػة وا ورػػملـ الشػػ  لة الػػا انيشػػ ت يف ميػػوف الػػز رات 

 «عبػاس القمػػي»ولعػ   رػػ ا مػمل جعػ  احلػملج الشػػل   ،«تقػوؿ مػػا أحببػا» :ادلو ػوسة رػو رػ أ اجلمعػػة
أو الايػػػب  «مفػػػاتي  اصتنػػػاف»وأمممللػػػا اظيػػػوف أف ليعػػػ  الػػػز رات وجهػػػملً شػػػ سّلملً لػػػ ا أوردرػػػمل يف  يملبػػػا 

 .ادلشملهبة ا خ ى
إىل ريمل ناي ي مبػمل ذ ػ انأ مػمل ز رات مشػهورة ومهّمػة لػ ى الععمػملء ونعي ػ  أنػا قػ  توػن  لع ػملر  

 .سعلهى الموـ ادليال  أف ميوهنمل لطعة وأهنمل يف الواق  اف اء سع  أئمة أر  الولت
الػوىن والتهاتػا وقػد حقَّْقػُا يف رتيػل وابلطبل تإف أسػانيد تلػ  الػدايرات أسػانيد غايػة يف 

أسانيدىا تلم أجد أيَّ سنٍد منها رالياً من العيػب بػل رتيعهػا بػال اسػتإنام يتضػمَّن راويػني أو راوايً 
 .واحداً على األقل ضعيفاً وتاسداً أو مهمالً وغتهوالً 

 

         

  

                                                 
     بمل قولواا. )ادل جى( « ملم  الز رات»، ن ًو سمل ٕٗٛ/ ص ٜٛهملر ا نوار،  ج  (ٔ)
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 الدايرة اصتامعة
ًَ سع   الا  ظ  بشه ة  «الدايرة اصتامعة»قو  إهنملء الايملب ممل ادليململب أف نُع ي نظ ًة مل اعَة

ن ػػ  اجملعمػػي  رػػ أ الػػز رة مػػمل  يػػب الشػػل  الالػػ وؽ  .واسيوػػملر بػػن العػػواـ بعػػا بػػن عملسػػة مػػمل الععمػػملء
 هللارمحػػػا  «قلمػػػداراف»وقػػػ  قػػػملـ ا ملػػػيملذ اجململرػػػ   .[سعلػػػا المػػػوـ ]الػػػ ي أملػػػي رمل إىل اإلمػػػملـ اذلػػػملدي
لػػ ا  ،فػػو املجػػة إىل إسػػملدة مػػمل ذ ػػ أ بشػػوف ملػػي رمل ،«زايرة اظتػػدارات»بي  لػػق ملػػي رمل يف  يملبػػا اػػوؿ 

 .مليهيى بيم ل  ون   بعض ممل جملء يف مييهمل
ا أح ُّ الدايراِت سنداً وأعمُّهػا مػورداً وأتكػةها لفظػاً » :قملؿ اجملعمي  بع  ذ  أ ر أ الز رة إهنَّ

 .(ٔ)«!!وأعالىا شأ ً وأبلغها معًَن 
ورػػي تيميػػ   ،ٖٛ مػػمل ذ ػػ ُت ملػػملب ملً ألّػػ  المػػل  ادل تضػػ  ز رة أوردرػػمل اجملعمػػي   ػػت رقػػى   :أوالً 

بموملػػة يف اليعوػػأل وعػػملؿ يف العوػػملرات َجَععَػػْت اجملعمػػي  اعيػػا أل مل هػػمل شػػملفلة ر ػػى قولػػا  هنػػمل امػػب 
وز رة المػل  ادل تضػ  يف الواقػ  أفالػح وأعػ  وأ مػ   .الظملر  ممل أتلل  المػل  ادل تضػ  والشػل  ادل لػ 

ولليػملر فم ػ د فالػملاة وبو ػة مػػن ز رة    ،أتعػألاً ومػمل فلهػمل مػمل عيػملء أوقػ  يف ال عػب مػمل رػ أ الػز رة
 .سعلهى الموـ اا ي وا أ دللوً سع  أهنمل ممل  وـ إمملـ ممل ا ئمة

الػ امل  ػملنوا علعػملً يف قّمػة اليوا ػ  -ممل ادلمي ل  أف ا سو أي إمملـ ممل أئمة أر  الولت  :اثنياً 
أتوملسػػا إىل  -وناػػ اف الػػ ات والػػ امل  ػػملنوا ايهػػوف بشػػ ة سػػمل الع ػػب للػػي مل وسػػمل اإل ػػ اؽ يف ادلػػ اح 

ملوز حلػ ود اجمليء لز رتا وتووة جػ  ملت طواعػة مػمل سوػملرات ال عػّو واإل ػ اؽ يف اإلطػ اء وادلػ اح ]ادلي ػ
 !الش ع[  ي ا    سمل الزائ  واش   لا

إىل بػػل روح  -  ل ػػملً دل ملجػػ  مللململػػلة -مػػمل ادلعػػ وؼ أف احلاومػػة الالػػ وا ة  ملنػػت  لػػ   :اثلإػػاً 
واجملعمػػػي   .ال عػػّو وادلوملل ػػػة يف جػػػ ملت العظمػػػملء مبػػمل يف ذلػػػ  سظمػػػملء الػػػ امل وأف اػػ وج ذلػػػ  بػػػن اليػػػملس

 ػملف ن مػا أاػَ  ادلػاِّرامل حلاػى أول ػ  ا فػ اد ال ململػ امل   ،إ ملفًة إىل أنا نشو وت س ع يف مم  ذلػ  اجلػوّ 
 ،ُمْضػِ َلملً سعػلهى جػ ة الشػ سل ة ،الالػَ واػ ْن  «المػعنملف امػن»و «الشػملأ ملػعلمملف»س ؽلي ا رعلػة ممػ  

                                                 
 ، ممل النوعة اجل ا ة. )ادل جى(٘ٗٔ /صٜٜ ج ، ا نوارهملر  (ٔ)
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 اثٌر ملػعول ٌة سعػ  روال يػا جعػ  رػ أ  ،للن وػ  ،و ملف ذل ا العم  ،(ٔ)إْذ  ملف اومللغ يف م اهى و  ل رى
ولاييػػمل ملػػيموت أف بعػػض  ،الػػز رة  ػػأل ادليململػػوة والوعلػػ ة سػػمل روح الشػػ ع توػػ و يف نظػػ أ جلِّػػ ًة وم وولػػةً 

 :ق  أم  ب  اءهتمل سعلا الموـ ععهمل سلملل  لع   ف والع   واليملرا  وممل احململؿ أف ااوف اإلمملـ اذلملدي
ػػػ  (ألػػػ  ػػػة مػػػمل  ؿ زلم  موضػػػل الرسػػػالة وؼتتلػػػف اظتال سػػػة » :بعوػػػملرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ختملطػػػب الػػػز رة ا ئم 

أمػػمل اآلخػػ وف  ،ف ػػط ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللارػػ ا يف اػػن أف ممػػ  رػػ أ ا وجػػملؼ ختػػي   ب ملػػوؿ  ،«ومهػػبط الػػوحي
ػػػون  .فمهمػػمل سػػو شػػوهنى للمػػوا مو ػػعملً لع ملػػمللة وسليع ػػملً لعموئاػػة ومهونػػملً لعػػواي رػػ ا ر ػػى أف ادليعالِّ

ال وة غلل وف توجلػا وتااػ  ممػ  رػ أ اجلمعػة بيػوواوت لردة تالػ فهمل سػمل معيملرػمل الالػ اح الوا ػح إىل 
 !اايممل ت س لوة بعل ة سمل ال رمل وإىل معملف معيواة

ػػة وجػػملء يف (ب رػػ ا يف اػػن أنيػػمل نععػػى جلػػ اً أف رػػ ا  ،«أقمػػتم حػػدوده» :الػػز رة خنػػملٌب لكئم 
لملػػػيميملء اإلمػػػملـ سعػػػّي  - سعػػػلهى المػػػوـ إذ إف ا ئمػػػة الاػػػ اـ ،ؼلػػػملل  باػػػ  و ػػػوح ممػػػعمملت اليػػػملرا 

مل ااونوا م  ش ا  ا مل  موموطي الل  ومل تُيح ذلى ف جػة وإماملنلػة  -واإلمملـ احلممل سعلهممل الموـ
 .إقملمة احل ود اإلذللة

 ممل ت ع   مأل ممل الز رات أو ال وا ت وا دسلػة ادلو ػوسة   -مبعزؿ سمل وج  ر أ الز رة  (ج
ػػة  هنػػى  -ا خػػ ى ا اػػزاب يف  مػػمل ملػػورة ٖٖشل ػػمل بلي ػػمل سػػ ـ جػػ يا يف ت مػػألان لياػػة  «هللابقيػػة »لكئم 
شوهنمل شوف س د مػمل الػز رات  -فإف ر أ الز رة  (،أي إشعملع ممل ال   ف) «اتبشى از قرآف»ت مألان 

ور ا  وـ مضملدٌّ  !!«إايب اطتلق إليسم وحساّبم عليسم»ختملطب ا ئم ة بعوملرة  -ادلو وسة ا خ ى
  :لامأل ممل   ت ال   ف الا م الولِّية الوا  ة مم 

 .[ٕ٘:]ا نعملـ ((َسَعْلَ  ِممْل ِاَمملهِبِْى ِممْل َشْيٍء َوَممل ِممْل ِاَمملِبَ  َسَعْلِهْى ِممْل َشْيءٍ َممل ))

                                                 
)لل ملرمللة( ممل ت عيا: ))....ودلمل  ملف إهنملء ر أ ال ململلة « زاد ادلعملد» يملبا ادلع وؼ   ةا وؿ اجملعمي  يف م  مسع  ملول  ادلمملؿ  (ٔ)

 ضػػ ة الععلػػمل ملػػل  ملػػوطن الزمػػملف ورأس وابيػػ اء واخييػػملـ رػػ أ الع مللػػة قػػ  ّل يف سهػػ  دولػػة الع الػػة وأوار ملػػعنية المػػعملدة لع
سالملرة أوراؽ ادلعة وال امل ون ملوة أا ملد ملل  ادل ملػعن بمػيملف الػورد ادلالػن وي وميػملرة ا ملػ ة ادل تضػواة.... )إىل  العال ململدة 

ملأ قولػػا(: مؤملػػمل قواسػػ  ادلعػػة والػػ امل ومػػ ّوج شػػ اعة  لئػػا النػػملر امل، الػػملض ملػػملاة بوطػػا مػػوذ اخلوئػػق وطملف ػػة بي ولػػ  شػػ 
هػػمل العزاػػز، أسػػ  المػػعنملف أا      يمل الض ػػتػػا وجولػػا: قػػ  مم ػػد لعزّ    ملػػوطن زمملنػػا، لمػػملف املذلػػمل ورػػي  ػػّط راملذلػػمل يف الالػػ ح ادلَمػػ

ا سظػػػى واخلملقػػػملف ا سػػػ ؿ ا  ػػػـ  مع ػػػو ا  ململػػػ ة ومػػػوذ ال لملجػػػ ة زللػػػي م املػػػى الشػػػ اعة ال ػػػ ّاء ومشػػػّل  قواسػػػ  ادلعػػػة الولضػػػملء 
زالت را ت دوليا  بمل اخلملقملف الشملأ ملعنملف امن ادلوملوي احلمل  الال وي هبملدر خملف  ابمل المعنملف واخلملقملف االمعنملف 

 !! )ادل جى(((...اخلم فوسة ورملمملت أس ائا م موسة
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َيمل احلَِْمملبُ )) مل َسَعْلَ  اْلَووُغ َوَسَعلػْ  .[ٓٗ:]ال س  ((فَِإظل 
َيمل َوَنَضُ  اْلَمَوازِامَل اْلِ ْمَط لِلَػْوـِ اْلِ َلملَمِة َفو ُتْظَعُى نَػْ مٌل َشْل ملً )) َوِإْف َ ملَف ِممْػَ ملَؿ َاو ٍة ِممْل َخْ َدٍؿ أَتَػلػْ

 .[ٚٗ:]ا نولملء ((هِبمل وََ َ   بَِيمل َاملمِلِونَ 
 .[ٖٔٔ:]الشع اء ((ِإْف ِاَمملبُػُهْى ِإ   َسَع  َرقِّ َلْو َتْشُعُ وفَ ))
َيمل ِإَ بَػُهْى )) َيمل ِاَمملبَػُهىْ * ِإف  إِلَلػْ  .[ٕٙ-ٕ٘:]ال ملشلة ((ُ   ِإف  َسَعلػْ
ر  اعي   الععمملء ال امل ا ّوجوف ذل ا ال سملء أو رػ أ الػز رة واوجػوف العملمػة ب  اءهتػمل مب ملدرػمل  (د
 -إف علػػ  ممػػعمي العػػململ  :فػػملآلف نمػػوؿ !«ومػػن جةػػدنم نػػاتر» :ف ػػ  جػػملء يف رػػ أ الػػز رة ؟ا ل ػػةً 

ر ى ااػ امهى  ئمػة  -(أئّمة ال امل اؤميوف بموعة )لمليميملء الشلعة ا ع  سش اة والشلعة اإلمسملسلعلة 
إ  أهنى ايا وف أف ااوف أول   ا ئّمة الا اـ ميالوجملً سعلهى ممل سي   -سعلهى الموـ -أر  الولت 

فإف  ملنوا  ؟فه  أهنى ب ل  ااونوف جملا امل لكئم ة ولليملر  ملف امل ،ورملولا هللاومياّلون ممل قو   هللا
رػػ   ؟الواػػ ة اإلملػػوملة وا ت ػػملؽ مػػ  ملػػملئ  ادلمػػعمن ػػ ل  فالػػ  تَػػْ ُسوف يف أ عػػب ا وقػػملت إىل 

  ؟!ت ا وف اليوّا  م  الاّ ملر
 ،واشػػهدوا عتػػم وعلػػيهم ،واشػػهدوا جنػػا دىم ،عػػودوا مرضػػاىم» (:ع)ا ػػوؿ اإلمػػملـ الالػػملدؽ 
رلػف مػرواف  وحسػنيٌ  حػلى حسػنٌ » (:ع)وا ػوؿ اإلمػملـ الاػمل ى  ،(ٔ)«وحلوا معهم يف مساجدىم

  ؟فه  ؽلامل ا قي اء للاّ ملر ،(ٕ)«.وؿتن نكلي معهم
ػػ [ اذلػػملدي  رػػو ابػػمل  -إللػػا  «الػػدايرة اصتامعػػة»الػػ ي تُػْيَمػػُب رػػ أ  - (ع)واإلمػػملـِ ]سعػػي بػػمل زلم 

]اإلمػػملـ اليململػػ  مػػمل ا ئمػػة ا عػػ  سشػػ [  (ع) اصتػػوادادلعػػ وؼ لإلمػػملـ  «دمحم بػػن علػػي التقػػي»اإلمػػملـ 
فالػ  ؽلاػمل  ،[«أـ ال ضػ »تػزو ج مػمل ابيػة اخلعل ػة ]و « اظتػأموف»ال ي قَوِػَ  مالػملر ة اخلعل ػة العوململػي 

 ؟!ر  تُ اأ  ملف اعي   أف ألأ جملر   ملف اً  ؟أف اعيا ممل ج   ا ئّمة  ملف اً  (ع) بيا اإلمملـ اذلملدي 
وأرتػػل  ،وأعلػػى منػػازؿ اظتقػػربني ،بسػػم أشػػرؼ ػتػػل اظتسػػرمني هللاتبلػػغ » :وجػػملء يف الػػز رة (رػػػ

يطمػل يف إدرانػو  وال ،وال يسبقو سػابق ،وال يفوقو تايق ،حيِّ ال يلةقو الحق ،درجات اظترسلني
وال  ،جاىػل شػهيد وال عػاَل وال وال يقٌ وال حػدِّ  ،مرسػل وال نػيبر  ،حَّت ال يبقى ملػ  مقػرب ،طامل

                                                 
  .ٛ، ا ال رقى ٕٖٛ/ ص ٘وململئ  الشلعة، ج (ٔ)
  .ٜ، ا ال رقى ٖٖٛ/ ص ٘وململئ  الشلعة، ج (ٕ)
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وال رلق تيما  ،ريدٌ مَ  شيطافٌ  وال ،عنيدٌ  ارٌ جبَّ  وال ،طاحٌ  وال تاجرٌ  حاحٌ  وال مؤمنٌ  ،وال تاضلٌ  دينر 
وحػػدؽ  ،ودتػػاـ نػػورنم ،ونػػرب شػػأنسم ،وعظػػم رطػػرنم ،تهم جاللػػة أمػػرنمبػػني ذلػػ  شػػهيد إال عػػرَّ 

 ،تسم لديػػووراّحػػ ،ونػػرامتسم عليػػو ،ومنػػدلتسم عنػػده ،وشػػرؼ ػتلسػػم ،وثبػػات مقػػامسم ،مقاعػػدنم
 .(ٔ)«.وقرب مندلتسم منو

بػ  الػ للُ  سعػ  خوفهػمل  ف  ػ   إمػملـٍ  ،ر أ اجلم    مميي  ش سي  ذلػمل و  دللػ  سعػ  جػ  يهمل
َنَظْرُت » :ذاتُُا  ملف ا ػوؿ (ع)وأمأل ادلؤمين سعيٌّ  .  ب   سعلا أف اؤممل لدل ملعن وااوف أبعملً لكنولملء

 (عليػػػو وآلػػػو هللاحػػػلى )وَمػػػا َوَضػػػَل لَنَػػػا وَأَمػػػَرَ  اِبضتُْسػػػِم بِػػػِو تَاتػَّبَػْعتُػػػُو وَمػػػا اْسػػػَ َّ النَّػػػيبُّ  هللاِإىَل ِنتَػػػاِب 
َتَديْػُتوُ   .(ٕ)«تَاقػْ

ُتْشػرُِنوا بِػِو  ال اهللتػَأمَّػا َوِحػيَِّ  » (:ع)و بع  أف   با ابمل مع ػى قػملؿ يف وجػليا  بيػا احلمػمل 
ػػػداً  تَػػػال ُتَضػػػػيُِّعوا ُسػػػنػََّتُو َأِقيُمػػػوا َىػػػَذْيِن اْلَعُمػػػوَدْيِن وَأْوِقػػػُدوا َىػػػػَذْيِن  سعلػػػا و لػػػا هللاجػػػع   َشػػػْيَاً وػُتَمَّ

ـر   .(ٖ)«اْلِمْكَباَحنْيِ وَرالُنْم َذ
و  أدري دلػملذا اعػـز سعمػمل ان الالػمت  .ولليملر فو ؽلامل أف ااوف اليملب  أسع  م ملمػملً مػمل ادليوػوع

 أسع  رتوة ممل ا ئمػة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف ان أهنى غلمعوف علعملً سع  أف الي  ا  ـ  ،أمملـ ر أ الز رات ادل ملللة
  .الموـسعلهى 

م  أف  ، ل  ؽلامل أف تاوف ميزلة اإلمملـ أسع  وأرف  ممل عل  ادلوئاة ادل   بن  :ونموؿ   ل 
ِذي قُػػػو ٍة ِسْيػػَ  ِذي )) :الػػ ي وجػػ ا ربػػا بالػػ ملت ممػػ  ،سعلػػا المػػوـ أاػػ  ادلوئاػػة ادل ػػ  بن رػػو جااػػ 

َسع َمػُا َشػِ اُ  )) :ف ملؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وجععا مععِّمملً خلملل اليولِّن ،[ٕٔ-ٕٓ:]الياوا  ((ُمنملٍع َ   أَِمنٍ * اْلَعْ ِش َمِاٍن 
واليػػػ    ػػػملف  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معّعمػػػملً لعيػػػ ِّ  سعلػػػا المػػػوـ فويػػػملء سعػػػ  رػػػ أ اآل ت  ػػػملف جااػػػ  .[٘:]الػػػي ى ((اْلُ ػػػَوى

فالػ  ااػوف م ػملـ تعملػ  اليػ ِّ ا  ػـ  أسعػ   ،ن مػا سعلا المػوـ معّعمملً لععيٍّ إبق ار أمأل ادلؤمين سعيٍّ 
  ممل أي  اة أو دللػ  شػ سي املػييوط وا ػ  رػ أ الػز رة أف أاػ  أتوػملع اليػ   ؟!م ملمملً ممل معّعى مععِّما

 هللاألػػلمل رػػ ا ادسػػملء بػػو دللػػ  وافػػ اء سعػػ   ؟!ا  ػػـ  أرفػػ  وأسعػػ  م ملمػػملً مػػمل علػػ  ادلوئاػػة وا نولػػملء
يَػػػػػَ ى َ ػػػػِ لً فَػُلْمػػػػِ َيُاْى ِبَعػػػػَ اٍب َوقَػػػػْ  َخػػػػملَب َمػػػػملِ   هللا  تَػْ يَػػػػػُ وا َسعَػػػػ  )) :تعػػػػملىل هللاأمل ا ػػػػ   ؟ودايػػػػا  ((افػْ

                                                 
  . )ادل جى(ٖٓٔص  /ٜٜج ، هملر ا نوار (ٔ)
  .ٕ٘ٓهن  الوو ة، اخلنوة  (ٕ)
 .ٜٗٔهن  الوو ة، اخلنوة  (ٖ)
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ُيْى تَػْ يَػُ وفَ  هللأَ )) :وقملؿ ،[ٔٙ:]طا فعمملذا إذف تمم وف ب ػ اء ة ممػ  رػ ا  ؟[ٙ٘:]الي   ((لَُيْموَُلمل  َسم مل ُ يػْ
  ؟!احلمل   اليمل   ال قلب سعلاى هللاأ  تمي لوف ممل  ؟ا ف اء سي  مزار أئمة ال امل الاوملر

شػل ملً دوف دللػ  وهنػملرى سػمل  هللاتعملىل يف موا ػ  س اػ ة مػمل ال ػ  ف مػمل ايمػووف إىل  هللال    ـ 
َ )) :ر ا العم  واّ ما ف ملؿ مموً  مل َا  ـَ َرقِّ َهػمل َوَمػمل َبنَػمَل َواإِلْ َ َواْلوَػْ ػَي ِب َػأْلِ  ُقْ  ِإظل  اْلَ ػَواِاَل َمػمل َ َهػَ  ِميػْ

 .[ٖٖ:]ا س اؼ ((َممل   تَػْعَعُموفَ  هللاَممل ملَْ اُػيَػّزِْؿ ِبِا مُلْعنملانً َوَأْف تَػُ وُلوا َسَع   هللاحلَْقِّ َوَأْف ُتْش ُِ وا لِ 
مل اوِص ب  اءة ر أ الز رة ب  اخيع همل أا  ال واة ال وة الػ امل  (ع)اذلملدي  اإلمملـإنيمل نعي   أف 
ػػْلنملِف ِإن ػػُا َلُاػػْى َسػػُ وٌّ )) :ورػػو شلػػمل اينوػػق سعلػػا قولػػا تعػػملىل ،وملػػوس ذلػػى الشػػلنملف َو  تَػي ِوُعػػوا ُخنُػػَواِت الش 

مل َيُْم ُُ ْى ِللم وِء َواْلَ ْ َشملِء َوَأْف تَػُ وُلوا َسعَ * ُمِوٌن    .[ٜٙٔ-ٛٙٔ:]الو  ة ((َممل   تَػْعَعُموفَ  هللا  ِإظل 
حيِّ ال يلةقو الحق وال يسبقو سػابق وال يطمػل » :  ا وؿ وا   الز رة واج ملً م ملـ ا ئّمة

ر   ملف م ملـ ا ئمة ال فل  نيل َة إؽلملهنى وسمعهى الالملل وجهملدرى  :فعيمل أف نموؿ !«يف إدرانو طامل
فعػػمل ااػػوف سي ئػػ   هللاإذا  ػػملف فضػػوً وجػػااً مػػمل  ؟أـ  ػػملف فضػػوً إذللػػملً وجػػااً مػػمل سيػػ أ هللاو ػػ اهى إىل 

مل االػػعوا إىل رػػ ا ادل ػػملـ ب ضػػ  إؽلػػملهنى وسمعهػػى بػػ   -امػػب رػػ ا ال ػػ ض - هنػػى  ،لكئمػػة أي فضػػ 
شػػػوهنى يف ذلػػػ  شػػػوف ملػػػملئ  ادلرعوقػػػملت مػػػمل ا هنػػػملر واجلوػػػملؿ واليوػػػملأت الػػػا  ،جععهػػػى  ػػػ ل  هللا ف 
أممل إذا  ملف وجػوذلى إىل تعػ  ادل ملمػملت  ،وطملسيا هللا ع  إ  ا ناللملع دل اد  منلعًة  م أ   هللاهمل جعع

بعمعهػػى وملػػعلهى فعي ئػػٍ   -أن مػػهى  سعػػلهى المػػوـ  مػػمل ا ػػوؿ ا ئمػػة  -العملللػػة وال ػػ ب اإلذلػػي ميػػوٌط 
  ،ورملولا إبخوص مللال  إىل م ملـ ال  ب اإلذلي وايعى با هللاإف      ممل ملع  وأطملع  :غلب أف ن وؿ

ػػ ِّاِ َن  َسعَػػْلِهْى ِمػػملَ  هللاَوال  مُلػػوَؿ َفُوْولَ ِػػَ  َمػػَ  ال ػػِ امَل أَنْػَعػػَى  هللا َوَمػػمْل اُِنػػ ِ )) : مػػمل قػػملؿ تعػػملىل الي ِولِّػػَن َوالالِّ
 .[ٜٙ:]اليمملء ((َوالش َهَ اِء َوالال ملحِلَِن َوَاُممَل أُْولَِ َ  َرِفل ملً 

 ،مػػا علػػى وجػػو األرض أشػػرؼ منػػ  أابً  هللاو» :سعلػػا المػػوـ ل  ػػملمػػملـ اإللقػػملؿ رجػػ  وسيػػ ممل 
ال  :تقػػاؿ لػػو ،رػػمل النػػاس هللاأنػػا و :تقػػاؿ لػػو آرػػر .أحظػػتهم هللاتهم وطاعػػة التقػػوى شػػرَّ  :تقػػاؿ

َوَجَعْعيَػملُ ْى )) :ىذه اريةا  َ سِ نُ ما  هللاو ،تعاىل وأطوع لو هلل ناف اتقى  نْ  مَ مينِّ  رملٌ  !حتلف اي ىذا
 .(ٔ)«[ٖٔ:]احل  ات ((َسِعلٌى َخِوألٌ  هللاأَتْػَ ملُ ْى ِإف   هللاُشُعولً َوقَػَوملِئَ  لِيَػَعملَرُفوا ِإف  َأْ َ َمُاْى ِسْيَ  

شػػهيد وال  وال حػػديق وال ،وال نػػيب مرسػػل ،حػػَّت ال يبقػػى ملػػ  مقػػرب» :الػػز رة  جػػملء يف 
                                                 

 .ٓٔلب قوؿ ال  مل  خلا زا  بمل مومل ..، احل ال رقى  -ٛ٘الشل  الال وؽ، سلوف أخوملر ال  مل،  (ٔ)
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 ،جبػػػػػار عنيػػػػػد وال ،وال مػػػػػؤمن حػػػػػاح وال تػػػػػاجر طػػػػػاح ،وال دين وال تاضػػػػػل ،جاىػػػػػل وال ،عػػػػػاَل
ونػرب  ،وعظػم رطػرنم ،وال رلق تيمػا بػني ذلػ  شػهيد إال عػرتهم جاللػة أمػرنم ،شيطاف مريد وال

 ،ومنػػػدلتسم عنػػػده ،وشػػػرؼ ػتلسػػػم ،وثبػػػات مقػػػامسم ،وحػػػدؽ مقاعػػػدنم ،ودتػػػاـ نػػػورنم ،شػػػأنسم
 «.دلتسم منووقرب من ،وراحتسم لديو ،ونرامتسم عليو
 «لليػػػػن»و «تلمػػػػور ليػػػػ »و «جيالػػػػز خػػػػملف»رػػػػ  المػػػػوطن اجلوػػػػملب ة العيلػػػػ امل ممػػػػ   :في ػػػػوؿ

 مػػػمل   ،وعوػػػملت م ملمػػػملهتىس فػػػوا شػػػوف ا ئمػػػة و ػػػملـ نػػػوررى  .....و «جملنمػػػوف»و «ريعػػػ »و «املػػػيمللن»و
إف مل اامل   ل  فممل رػ أ الػ سملوي أو ا  ملذاػب  ؟!س ؼ    شلنملف م ا  م ملمملت ا ئمة وميزليهى

فػإف مل تاونػوا ت وعػوف هبػ أ ا قملواػ   .....؟اجملعمّي أو ابػمل طػملووس أوودلملذا ن و     ممل رواأ  ؟ال ملقعة
  ؟!فعمملذا   ُتْنِععوف سملمة اليملس سع  ذل 

مل اػػملر رػػ أ ا  ـ إف ا ني ػػملدات ادلوج هػػة إىل سوػػملرات رػػ أ الػػز رة أ مػػ  شلػػمل ذ ػػ انأ بامػػأل ولاػػ
ومػمل أشػع  بػػا مػمل ف ػ اف ا مػػمل واليشػّ د سػمل ادليػػزؿ إ ػملفًة إىل  ػع  الشػػلروخة و اثر المػ مل والي ػػي 

 .واإلبعملد   تممح ر بي الل  أ م  شلمل ذ  ت
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 نلمة لعامة الناس
إف ُج   الععمملء   ا وموف بواجوهى جتػملأ سملمػة اليػملس ومل ا ت ػوا إىل ممػيوى ادلمػؤولل ة الػا  ،أج 

وممل اجلهة ا خ ى فػإف  العػواـ اجلهعػة ا وعػوف  ػ   مػمل امػمعونا  ،سع  سملت هى يف ر ا الال د هللاأل ملرمل 
مػ  أف ال ػ  ف الاػ م أمػ  اليػملس  ،ممل الشلوخ ادلعّممن وادليعّومن بعوملس أر  الععػى دوف أف ايػوم عوا فلػا

ومػػمل الواجػػب سعػػ  الععمػػملء ومػػمل ممػػؤولليهى أف اعػػوُِّدوا  ،هللاللي ّاػػ  واليوّمػػ  ودسػػملرى إىل تػػ بّ   يػػملب 
لاػػػمل  مػػػألاً مػػػيهى   ا ومػػػوف هبػػػ أ ادلمػػػؤوللة خوفػػػملً سعػػػ  جػػػملرهى  ،اليػػػملَس سعػػػ  الي اػػػأل وطعػػػب الػػػ لل 

  .ل وف خ افملت العواـ واضل افملهتى إ  قعلوً وم ملمهى ل ى العواـ واعزموف الالمت و  ؼلمل
فمػموً جػملء يف أراػ  ابػمل ال ػوطي أنػا يف ملػية  ،وق  ج ى ا م  سع  ر ا ادليواؿ مي  ق م ا  ـ

ومل ااػػمل ا طوػػملء  (،دفيػػأل ) مػػ اض احلعػػق واخلُيّػػملؽ  ، ملػػلممل ا ط ػػملؿ ،رػػػ ُأجػػلب معظػػى اليػػملس ٗٙٙ
ويف أاػ  ا  ـ جػملءت امػ أٌة واد سػت أهنػمل رأت يف ميملمهػمل  ،لػولءقملدروف سع  فع  شيء دلواجهة رػ ا ا

ل ػػ  مػػملت ابػػ  يف رػػ ا الو ػػ  ولاػػمل اليػػملس مل  :أشػػملرت إىل ب ػػ  وقمللػػت «أـ سي ػػود»امػػ أًة جيل ػػًة تُػػ س  
واشػػػيه ت رػػػ أ ا ملػػػنورة يف ب ػػػ اد وذرػػػب اليػػػملس  .لػػػ ا ج ػػػياى مبػػػ ض اخلُيّػػػملؽ ،ا ػػػ ِّموا إر  اليعػػػملزي

أفواجػػملً أفواجػػملً ونالػػووا خلػػملمهى اػػوؿ الو ػػ  وأخػػ وا اواػػوف وايواػػوف واعنمػػوف جػػ وررى واعيػػ روف مػػمل 
  :اجليّػّلة ادل  ورة وانعووف ميهمل الع و والش ملء وايش وف ا شعملر ممل قول 

   أـ سي ػػػػػػػػػػػػػػػود اسػػػػػػػػػػػػػػػ رايمل
  

 مػػػملت سي ػػػػود ومػػػمل درايػػػػمل 
 

  ع يػػػػػمل قػػػػػ  ج يػػػػػملدلػػػػػمل درايػػػػػمل  
 

 !    داييػػػػػػػػػمل فيري ليػػػػػػػػػمل 
 

الػػػػ ي  ػػػػملف أاػػػػ  أو د ادلعػػػػ  ال ملجػػػػملري  «ف رػػػػملد مػػػػألزا»ويف إاػػػ اف أاضػػػػملً  يوػػػػوا يف ت عػػػػة ملػػػػألة 
إنػػػا دلػػػمل ُسهػػػ  إللػػػا بو اػػػة  :«قم ػػػملـ»و «زنولػػػ »و ػػػملف جػػػملاب مؤل ػػػملت ممػػػ   «في ععػػػي شػػػملأ قملجػػػملر»

 ،فمػوؿ سػمل اخلػا ف لػ  لػا إهنػمل بشػ ى (ع)  ػمل خ اململف مس  اومملً جوت ق ع النووؿ يف اـ  اإلمملـ ال
ـُ مع زًة وَشَ   أسمػ  رػ   يػت أسمػ  مػمل الػو دة أـ  :فػوم  إباضػملر ا سمػ  وملػولا .ل   َجَيَ  اإلممل

وتومّلعُت سػ  ة للػملر لإلمػملـ  ،ل   ُخع ُت أسم  مي  و ديت :فوجملب ال ج  ؟ُأجوت للعم  فلممل بع 
ف رػملد »فمػولا الػوار  !واآلف أجػو ُت موالػ اً  ،اا رأايا يف ميملمي ق  جػملءر وممػح بل اػا سعػ  سلػ   
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 ؟مػػػمل لوهنػػػمل :فييػػػملوؿ ا مػػػأل ورقػػػًة بلضػػػملء وملػػػولا .نعػػػى :فوجػػػملب ؟رػػػ  تػػػ ى اآلف بشػػػا   ملمػػػ  :«مػػػألزا
فوخ  ورقة ش  ة وملولا ممل  ،أمح  :فوجملب ؟هنملفوخ  ا مأل رمملنة وملولا ممل لو  ،أبلض :فوجملب ال ج 

أنت أبال َت للعة الوملراة ف ط وت ػوؿ أنػ   يػت أسمػ   :«ف رملد مألزا»ف ملؿ لا  ،أخض  :ف ملؿ ؟لوهنمل
 ،  أم  بض با للموط اا ا وؿ احل ل ة !إن  رج   ملذب ؟مي  و دت  فال  س فت ر أ ا لواف

 يػُت رجػوً ف ػألاً فوتلػُت إىل خ املػملف وطعوػُت ادلمػملس ة   :وبع  أف ُ  ب للململط ا ن  لإلقػ ار ف ػملؿ
فػػملق ح سعػػّي أاػػ رى أف أتظػػملر  للعمػػ    أنيت ضلػػمل في بنػػ  للضػػ اح وبعػػ  عػػوث  ،مػػمل ُخػػّ اـ احلػػـ 

ٍَ ونالػلح قػملئعن ،للملؿ تاللح وت وؿ ل   ش ملر اإلمملـ  !اػ عت مع ػزة :سي ئ  ضل ث جعوًة وشوشػ ًة
فواضػ   .ف وعػُت هبػ ا العػ ض !لػا الػزوار إللػ  مػمل ادلػملؿ تعنليػمل نالػ اسي ئ   ع مػمل اع  !ا عت مع زة

 ؟!هللار  إمملماى أراػى للعوػملد مػمل  ،اعمي هللار  اإلمملـ اش ي و :خملدـ احلـ  وقملؿ لا «ف رملد مألزا»
 .  أم  بعزؿ اخلملدـ ادل  ور وط دأ ممل سمعا

الػػل رأاػػت ادل ايػػَة قػػ   «بوشػػه »أمػػمل أان ف ػػ  اػػ عت ر قالػػة أاضػػملً خػػوؿ ملػػ  ي إىل م ايػػة 
و ػملف اليػملس اػ رووف فوجػملً فوجػملً رجػمل ً ور وػملانً  (ع)خعت ممل أرعهػمل يف اػـو ا ربعػن لشػهملدة احلمػن 

ف عػُت  .«ملػوزسعي»ا رووف إىل أا  أو د ا ئمػة وامسػا  :ف مللوا ؟لعز رة فمولُت إىل أامل ا رب اليملس
إنػػا  ،إف ذلػػ ا المػػل   شػػ  و  امػػملت  مػػألة :لواف ػػمل !.«ملػػوزسعي»  اوجػػ  بػػن أو د ا ئمػػة أاػػ  امسػػا 

وييت اليملس إىل ز رتا مػمل  ،االي  ادلع زات واش ي ادل    واوج  يف   ػلا  مأل ممل الي ور وا اثث
المػػل  أبػػو ال ململػػػى »فيع وػػُت  مػػألاً وذروػػُت يف ذلػػ  اللػػـو إىل ز رة سػػململ ادل ايػػة واػػ س   .م ػػة ف ملػػ 
 (أاػػػػ  أو د ا ئمػػػػة)ضػػػػملً فػػػػ روُت إىل سلملدتػػػػا وملػػػػوليا سػػػػمل اإلمػػػػملمزادأ وقُػػػػ ِّر أنػػػػا  ػػػػملف م ا «الوهوهػػػػملر

ختػػ  إنػػ   ػػأل لؽ ريػػمل   ف عػػُت   .  تمػػول  فػػإف رػػ ا غلعػػب ر ولػػ  الالػػ اع :ف ػػملؿ ؟؟«ملػػوزسعي»
ل ػػػػ  أراد  :ف ػػػملؿ ، مػػػألاً ولػػػلمل ر جػػػػعة  ي أاػػػ  يف رػػػ أ ادل ايػػػػة فعػػػمل أخػػػػا أاػػػ اً سمػػػمل ملػػػػي ولا ر

اعوِّػػ وا جػػملدًة مػػمل م ايػػة شػػألاز إىل م ايػػة بوشػػه  وواجهػػوا يف وملػػط اجلػػملدة بيػػملًء ادلػػوموروف اإلصلعلػػز أف 
ايػملـ فلػا « ملػوزسعي» ػملف ريػملؾ شػر  ميمػوٌِّؿ لملػى   .ميهّ مملً ػليم  اليملس أف شرالػملً قػ  ُدفػمل فلػا

وقػمللوا خو ؤورػمل سعػ  بعػ  م ػا قػ ـ مػمل ذلػ  الويػملء ادليهػّ ـ و  فالػي  مػومورو اإلصلعلػز شػملر ة قػا ،للعل 
ادّع أنػػ  رأاػػت ر   وقلػػ  لػػ  فلهػػمل إنػػا   اوجػػ  أاػػٌ  مػػ فوٌف يف رػػ أ اخل ابػػة بػػ  ال ػػا  :«ملػػوزسعي»لػػػ

  .احل ل ي ا   سع  بع  م ا ق ـ ميهمل فملا  وا ريملؾ  ي اظه  لاى ال ا
انيشػ  خػػا رػػ أ الػػ    بػػن العػػواـ ف معػػوا سعػػ  أ يػػملفهى ال ػػؤوس وذروػػوا ورػػى االػػعوف وامػػعموف 
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  و لا وا  وا يف ادلاملف ادلشملر إللا ووج وا شملر ة ال ا ومل اع فوا املى الشر  ال ي سعلهى سع  الي
الػ ي  ػملف ايػملـ يف  «ملػوزسعي»أف انع وأ سع  جملاب ال ا فمل ن وا أف امّموأ لملى ذل  ادليمػوِّؿ 

قػ  ُجػ فت سعلػا و  !«ملػوزسعي» (أي أاػ  أا ػملد اإلمػملـ)اخل ابة في ّوؿ ذل  ال ا ادلزّور إىل إمملـ زادأ 
 !اا اآلف م ملت   ؼ اليومملانت وأجوح مو عملً لعشموع وادلالملبلح والي ورات وأممملذلمل

ل   وج  أم  اخل افملت وجه  العواـ وسػ ـ ت اػألرى إىل اػ  أف أاػ  ا شػرملص ادلّاػملرامل أتػ  
بػػمل بالػػر ة مػػمل أاػػ  ا الػػملء يف مشػػه  ونشػػ  خػػااً  ف  ػػ  مػػمل امػػينل  أف ا فػػ  رػػ أ الالػػر ة فهػػو ا

  !اوؿ فاملف اليملس يتوف فوجملً فوجملً ل  اة الالر ة وزلملولة رفعهمل
رػػػػ أ رػػػػي نيل ػػػػة سػػػػ ـ قلػػػػملـ الععمػػػػملء بػػػػواجوهى وانيشػػػػملر اجلهػػػػ  وا ضلنػػػػملط وال  عػػػػة بػػػػن  ،أجػػػػ 
الػػػ امل اي مل ػػػوف ال واتػػػب لملػػػى « مشػػػهد»رػػػ ا مػػػ  أنيػػػمل ظلعػػػ    ؼ ادلشػػػملا  والػػػ سملة يف  ،ادلمػػػعمن

 ! ا وموف بيوسلة اليملس ه ملئق اإلملوـاإلملوـ وادلمعمن ولايهى  
سيػػ ممل خ جػػت مػػمل احلػػـ  أوق ػػ  رجػػ  يف وملػػط الػػ واؽ  «مشػػه »أذ ػػ  أنػػ  يف زمػػمل إقػػملما يف 

 ،إف مل تعػػبِّ اػػملجا لػػمل أت  ػػ  !  إمػػملـ ر ػػمل :وأمػػملـ اليػػملس وأممػػ  بعوململػػي وأخػػ  ايضػػ ع إرِّ قػػملئوً 
  إمػػملـ أنػػت  :ف ػػملؿ ؟ف عػػُت لػػا مػػمل املجيػػ  ،و ػػملف انعػػب املجيػػا باػػ ِّ إجػػ ار مػػمل رػػ ا العوػػ  ال  ػػأل

ومهمػمل املولػُت  ،و عممل ملوليا سمل املجيا  ملف غللب اإلجملبَة ذاهتػمل !تع ؼ املجا أفض  ممل أي أا 
فمل ن رت أف أاندي خّ اـ احلـ  لاي اش عوأ س ِّ اا  ايت ممل اذلػ وب  ،أف أختّع  ميا مل املين 

  .ممل قوضيا بالعوبة
 ،«شػألاز»خوؿ أا  أمل ملري إىل م اية  « لدأ»وق  ا عت ر املدعٌة   اوة أاضملً ق ب بع ة 
  .وق  ذ  ُت احلملدعة يف  يملق اوؿ ت عة ملأليت ال اتلة

إف سعّػػة رػػ ا الو ػػ  ادلؤملػػ  جهػػ   .رػػ أ رػػي اػػملؿ العػػواـ اليملعػػة سػػمل انيشػػملر اخل افػػملت ،نعػػى
وسػػػػ ـ اطوسهػػػػى  ،ـ معػػػ فيهى بع ملئػػػػ  اإلملػػػػوـ وال ػػػػ  فتعػػػػملىل وسػػػػ  هللااليػػػملس ه ػػػػملئق الػػػػ امل وبايػػػػملب 

الال لح سع  ملألة وأقواؿ أئم ة الػ امل لػ ا فهػى اي و عػوف  ػ  خ افػة أو أفاػملر    اػة وشػ  لة تيمػب إىل 
وييت أشػػرملص لملػػى ادلػػّ اان وقػػ ّاء ادل اعػػي يف مػػآل احلمػػن  ....وتيشػػ  لمسهػػى سعػػلهى المػػوـ ا ئمػػة

  .اشمل وف لملى ال امل واإلمملـفل ّ موف لعيملس    ممل 
ومػمل ذلػ  أنػا  ،ل    اظُت يف المليت  مألاً مػمل رػ أ الوقػملئ  الػا أشػ ت إىل ظلػملذج ميهػمل أسػوأ
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خوؿ إقملما يف خ اململف رأاُت عػًو قػ  ت  ػا اليػملس امػأل يف الن قػملت فاػملف ؽلشػي الػل اشػملء اػا 
الشػملأ سوػملس شػملرب اخلمػ  وإ  فػإف  أو يف الواقػ  الالػ مل الػ ي بيػملأ) (ع)دخ  جػ مَل اإلمػملـ ال  ػمل 

فػػملجيم  عملسػة مػػمل العػػواـ اػوؿ اجلمػػ  وأاثروا  ػػ ة  (اضػ ة ال  ػػمل سعلػا المػػوـ مل ااػػمل ل ػاأ جػػ مل
وقػ  انيشػ  اخلػا إىل اػ ِّ قلػملـ إاػ ى الالػ   اللوملػة  (ع)وجعوة قملئعن إف اجلم  جملء لز رة اإلمػملـ 

مػػػمل قولػػػ  يف مع ػػػزة ز رة  :قػػػملؿ ر «ظلػػػملزي هللا اػػػة »اػػػا أف شرالػػػملً اُػػػ س   .يف ذلػػػ  الػػػزممل بيشػػػ أ
دلػػملذا مل ا ػػى للػػز رة إ  رػػ ا اجلمػػ  واػػ أ ومل أتِت ب لػػة اجلمػػملؿ لػػز رة  :ف عػػُت لػػا ؟اجلمػػ  ل ػػا اإلمػػملـ

  !إف ر ا اجلم  شلعيٌّ اعي   للو اة أممل ب لة اجلمملؿ فعلمت   ل  :ف ملؿ ؟اإلمملـ
 !ايي وف َوبَػَ ُأ لعياّؾ با وبعضهى اول  الوب  ليخ امل ل    ذوا ذل  اجلم   مألاً و ملنوا ،أج 

الػ ر  حلػـ   (ال درػة أو العلػواف)ويف زممل  خ  يف م اية مشه  رأاُت جروراً  وألة أمػملـ اإلاػواف 
ل ػػ  جػػملءت رػػ أ الالػػرور  :ف ػػمللوا ؟ف عػػُت دلػػملذا   ا فعػػوف رػػ أ الالػػرور مػػمل ريػػمل (ع)اإلمػػملـ ال  ػػمل 
إؽلملهنػػمل  ملمػػ  أم ػػمل أنػػت الػػ ي   تالػػ ِّؽ بػػ ل   :قػػمللوا ،ييت الالػػر  لعػػز رة  لػػ   :قعػػتُ  !!لػػز رة اإلمػػملـ

  !اوم ٍ  فهمت ممل معئ اإلؽلملف الاملم  ل ى بعضهى !!.فإؽلملن  انق 
ػػػػمل ُوجػػػػ  سػػػػ ٌد مػػػػمل العظػػػػملـ يف أرٍض ييت عملسػػػػة  سعػػػػ   ػػػػ  اػػػػملؿ وجػػػػ  ا مػػػػ  إىل اػػػػ ِّ أنػػػػا  عم 

أاػػػػ  أا ػػػػملد ا ئمػػػػة وانػػػػا قػػػػملدر سعػػػػ  الشػػػػ ملء وتعولػػػػة واشػػػػلعوف ر    ف رػػػػ أ العظػػػػملـ تعػػػػود إىل م قػػػػ  
وملػػػ سملف مػػػمل اي ّمػػػ  اليػػػملس اػػػوؿ ذلػػػ  ادلاػػػملف واويػػػوف سعلػػػا بيػػػملء  ،املجػػػملت اليػػػملس و شػػػ   ػػػ لهتى

واوق ػػػوف سعػػػ  رػػػ ا ال ػػػا اخللػػػملر ادلورػػػـو ادلػػػملؿ والمػػػ ملد وا اثث واعػػػلل عملسػػػة مػػػمل الن لعلػػػن سعػػػ  
ممل  !رلهوؿ اذلواة« اإلماـ زاده»وور يف أط اؼ اـ  ر ا سملئ ات ادلوقوفملت والي ورات وازدر  بل  ال 

ملػػل  جػػوؿ الػػ امل »لشػػر  اػػ س   «ملػػ ل  رود»ذلػػ  أهنػػى بيػػوا يف م ايػػة جػػلوف  ػػ ػلملً قػػ ب هنػػ  
م  أنا   اوج  أا  ممل أو د ا ئمة ػلم  ر ا ا ملى ولامل تعملؿ وانظػ  إىل م ػ ار ا مػواؿ  «أش ؼ

  :ادلال ي أمح  شوقي ان قملؿ وج ؽ الشملس  !!الا تُ م  يف   ػلا
 !وأبلف ألف ترزؽ األموات  أحياؤ  يسرتزقوف بدرىم 

وا ولوف إنا أنش  ر ا الولت يف زممل اجل ب ال ي  ملف اليملس او موف فلا سمل دررى ولايهى يف 
 !الوقت ذاتا  ملف الامألوف ا موف   ؼ ال رارى سع  أ  اة ا وللملء
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 اطتراتاتنتا ج شيوع 
ل   أد ى شلوع مم  ر أ اخل افملت وال وا ت وا املدال ادلو وسة إىل مشػمل   اعػملر ميهػمل سػململ 

 :ممل ذل  ،اإلملوـ وغلب سع  ادلمعمن الواسن والعملدلن أف او لوا    جه رى دلواجهيهمل
 .الععى  م ة  يب ا املدال وال وا ت  أل ادلوعوقة الا ختعط احلق للوملط  و أّل طوب  -ٔ
اليعال ب النملئ ي ل ى ادلي اين وف ػ اهنى لعع ػ  واإلنالػملؼ وأتالػ رى  ػأل ادلػا ر لامػأل مػمل  -ٕ

 .ا مور الا للمل ذلمل أي ملي 
إغلػػملد ال ػػ ور وا فيرػػملر لػػ ى اجلهػػملؿ مبمػػ  رػػ أ ا مػػور و وذلػػمل إىل وملػػملئ  معػػملش جلمملسػػملت  -ٖ

 .ممل ادلميو عن وادلعيملشن لل امل
وادلملؿ يف نش  الايب اخل افلة ووق  ا وقملؼ سع  ادل ملب  واإلمل اؼ يف رػ ا  إتوؼ الوقت -ٗ

 .ا م 
نشػػػ  الشػػػ ؾ واخل افػػػملت بػػػن سملم ػػػة اليػػػملس لملػػػى ادلػػػ رب وا ملػػػي وؿ المػػػلِّا  ملػػػى ا ئمػػػة  -٘

 .وأوللملء ال امل
تػػػػػ ؾ ا قيػػػػػ اء  فعػػػػػملؿ سعمػػػػػملء اإلملػػػػػوـ ا سػػػػػوـ وقعّػػػػػة المػػػػػعي واجلهػػػػػملد يف ملػػػػػول  الػػػػػ امل  -ٙ

ا نالػػػ اؼ إىل أسمػػػملؿ   طملئػػػ   يهػػػمل ممػػػ  الػػػز رات واليػػػ ورات ادل جواػػػة والوملطعػػػة والواػػػملء واليػػػواح و 
  ...وتشال  موا ب العزاء و  ب ال  وس للملوؼ و

هبػػػػمل مػػػػمل ملػػػػعنملف لملػػػػى ادلػػػػ رب  هللاإشػػػػملسة الوػػػػ ع ونشػػػػ  الشػػػػعملئ  ادلر سػػػػة الػػػػا مػػػػمل أنػػػػزؿ  -ٚ
 .واإلملوـ وإعلملؿ أااملـ ال ِّامل احل ل ّلة

ولكملػػ   عمػػمل خنػػمل أاػػٌ  خنػػوًة ضلػػو تيػػوا  أفاػػملر ادلمػػعمن أو  يػػب يف رػػ ا ا مػػ   يػػمللً قػػملـ 
ػػة أرػػ  الولػػت وأوللػػملء الػػ امل ومل اعنػػوا  ػػة الػػ فملع سػػمل أئم  ملمػػا وتا ػػألأ وت مػػل ا ه   ُاػػ  اس اخل افػػملت لهتِّ

ـ  ف جة مسملع  وما اإلجواي  .العوا
ا رػ ا الايػملب أف أ شػ  أمػ  عملسػٍة مػمل ال ػوة ل    ملف رػ ؼ  ملتػب رػ أ المػنور مػمل أتلل ػ

ػػة إبػػ از زلو ػػيهى وو ئهػػى  رػػ  بلػػت اليػػ ّ   ادلي ػػ فن الػػ امل قػػملموا طلعػػة قػػ وف س اػػ ة لملػػى اإلملػػوـ وه  
بيمػػوة مػػمل شػػمل وا مػػمل ا  ملذاػػب وا لطلػػ  إىل اإلملػػوـ ونشػػ  مػػمل شػػمل وا مػػمل العوػػملرات  سعػػلهى المػػوـ
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يف  يػػب الػػز رات  ، ػػ  وادلوجوػػة ذلػػ ـ اإلملػػوـ واضلنػػملط ادلمػػعمن وت ػػ ّقهىالشػػ  لة ادلرملل ػػة لع ػػ  ف والع
وجععػػوا اإلملػػوـ رلموسػػة مػػمل اخل افػػملت وا ورػػملـ وال عػػّو هػػقِّ سظمػػملء  ،وا دسلػػة لملػػى احلػػ ال وال وااػػة

اإلملػوـ وأبعػػ وا اليػػملس لملػػى   امػػملت ومع ػػزات وميملقػػب سظمػػملء الػػ امل سػػمل أجػػ  الػػ امل وسػػمل ال ػػ  ف 
أب ػػػورى جهػػػوء مبعػػػملرؼ اإلملػػػوـ وال ػػػ  ف وجععػػػورى االػػػ فوف  ػػػ  اريمػػػملمهى وانشػػػ ملذلى سعػػػ  و  ،الاػػػ م

وخػػ سورى بضػػ ورة الػػ رملب ضلػػو ال وػػور وادلػػزارات الػػا  ،و  لػػ رى سعػػلهى المػػوـ تعظػػلى اليػػ ِّ وا ئمػػة
ا   ا ّ رػمل س ػ  امػملب لل ػ  وا ز رات معل ػة للعوػملرات ادل ملللػة الػ و عوا ذلمل عوالً وأج اً   ا   لا و 

طملئػػ   يهػػمل وملػػ قوا مػػيهى داػػيهى ودنلػػملرى وأمػػواذلى وبمػػوا يف  وراػػ ا شػػ عوا اليػػملس  سمػػملؿ   ،و  داػػمل
ومل اػػػيهض الععمػػػملء ا سػػػوـ إىل سلملل ػػػة ذلػػػ  ا مػػػ  بػػػ  ملػػػملس وا سعػػػ   ،س ػػػوذلى اخل افػػػملت لملػػػى الػػػ امل

رػػػػ أ ال ملػػػػمللة ادلريالػػػػ ة ول ػػػػ  قميػػػػمل يف  !انيشػػػػملرأ بشػػػػا   ػػػػأل موملشػػػػ  مػػػػمل خػػػػوؿ ملػػػػاوهتى وجػػػػميهى
 .بيم ل  س ٍد ممل ميوف الز رات إلا ملظ ادلمعمن سم  أف ني   اليملس ممل  ل  ال وة وما رى
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 نلمة إىل قارئ الستاب
أي   غلػوز أداء  ،توقل لػة -إبعملع  ملف ة سعمملء اإلملوـ -اسعى أف العوملدات  !أاهمل ال ملر  احملـ 
  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص با وش سا ليمل وسّعميمل إ أ رملولا الا م هللاأي سوملدة إ  ممل أذف 

 ،لػػ ا قػػ  جتػػ  يف بعػػض منمللػػب الايػػملب أمػػوراً  ػػأل مولوفػػة لليمػػوة إللػػ  ]قػػ  االػػ م  بعضػػهمل[
وتييوا إىل  هللاف جملئي مي  أف تيوم   فلهمل با  ج ِّا ة وأف تُػَ اِّ  يف   ِّ سم  ت ـو با ب ال  ال  بة إىل 

ػػْمَ  َواْلَواَلػػَ  َواْلُ ػػَؤاَد ُ ػػ   )) :وهاػػى قولػػا تعػػملىل ،دللعػػا الشػػ سي َو  تَػْ ػػُ  َمػػمل لَػػْلمَل لَػػَ  بِػػِا ِسْعػػٌى ِإف  الم 
سعلػػػ  أف جتييػػػب  ػػػ   سمػػػ  لػػػلمل لػػػا ممػػػييٌ  قػػػوٌم و  دللػػػٌ   ،[ٖٙ:]اإلملػػػ اء ((و ً أُْولَ ِػػػَ  َ ػػػملَف َسْيػػػُا َمْمػػػ ُ 
واليػ ر إىل  ػألأ  هللاوممل ععة ذل  شػّ  ال اػملؿ لػز رات ادل اقػ  واليومّلػ  ب ػأل  ،ج لٌح سع  مش وسل يا

 ......تعملىل و
يف ا مػػور الػا اسيػ َت سعػػ   -سعػػ  أقػ ِّ ت ػ ا - مػ  أف اػ فع  رػ ا الايػػملب إىل إسػملدة اليظػ  

  .فععهمل دوف دلل  ش سي مي مل واسي  َت جوازرمل ب  املي وملهبمل
تعػػػملىل أف غلعػػػ  رػػػ أ ال ملػػػمللة يف ملػػػزاف امػػػيملت رػػػ ا العوػػػ   هللا مػػػوً مػػػمل  ،هللومػػػمل توفل يػػػمل إ  ل

 .رب العملدلن هللال  أل و خ  دسواان أف احلم  
 

 رادـ الشريعة اظتطهرة
 الرضا الربقعي السيد أبو الفضل بن

 ىػ ش ٖٛٙٔ/ٜ/ٕ
 ـٜٜٛٔ/ ٔٔ/ٖٕاظتواتق لػ 
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 الستاب للمؤلف واوققمكادر 
 .ال   ف الا م .ٔ
 .«هن  الوو ة»و ،«الال ل ة الععواة» ،اإلمملـ أمأل ادلؤمين سعي بمل أق طمللب سعلا الموـ .ٕ
 .«الال ل ة الم ملداة» ،اإلمملـ زامل العملب امل سعي بمل احلمن الم ملد سعلا الموـ .ٖ
  .«جملم  ادلي وؿ يف مليمل ال ملوؿ» ،المل  أبو ال ض  بمل ال  مل هللا اة  ،الاقعي .ٗ
 .«س ض أخوملر أجوؿ الامليف سع  ال   ف والع  » ،الاقعي .٘
  .رٜٓٗٔ ،قى ،مؤملمة  ؿ الولت« وململئ  الشلعة» (،رٗٓٔٔ) احل  العملمعي .ٙ

  .رجملؿ العومة احلعي (،رػ ٕٙٚ)العومة ال  لا احلممل بمل اومل  بمل ادلنه   ،احلعيّ  .ٚ
 .ط ا  اة« اسي ملدات اإلمململة» (،رٖٔٛ)دمحم بمل سعي بمل لبواا ال مي  ،الال وؽ .ٛ

 .مايوة الال وؽ ،«اليوال » ،الال وؽ .ٜ
  .مايوة ال اوري ،قى ،«سع  الش ائ » ،الال وؽ .ٓٔ
   .رػٖٓٗٔ ،قى ،ٖط ،«ال  لا   ػلض أ  ممل » ،الال وؽ .ٔٔ
إسػػوـ الػػورى  سػػوـ » (،رػػػ ٓٙ٘)الشػػل  أمػػن اإلملػػوـ أبػػو سعػػ  ال ضػػ  بػػمل احلمػػمل  ،الناملػػي .ٕٔ

  .رػٚٔٗٔ ،مؤملمة  ؿ الولت إلالملء ال اث ،قى ،«اذل ى
 .رػٜٖٚٔ ،بألوت ،«رلم  الولملف يف ت مأل ال   ف» ،الناملي .ٖٔ
  .ط طه اف ،«ا ااملـ هت اب » (،.ر ٓٙٗ)أبو جع   دمحم بمل احلممل  ،النوملي .ٗٔ
 .قى ،«م ملتلح اجليملف» ،(رػٜٖ٘ٔ)احمل ث  الشل  ،ال مي سوملس .٘ٔ
 .رػٗٓٗٔ ،ادلايب اإلملومي ،بألوت ،«ادلالي  » (،رػٕٔٔ) ال زاؽ الاليعملر سو  .ٙٔ
 .  بوءط   ،"رجملؿ الاشي" ؟(،رػ ٖٓ٘اوار )أبو سم و دمحم بمل سم   ،الاشي .ٚٔ
دار  :طهػ اف ،(ا جػوؿ وال ػ وع وال و ػة)« الاػمليف» (،رػٜٕٖ)احمل ث دمحم بمل اع وب  ،الُاَعْلِ   .ٛٔ

  .ر  اة مشملة ٖ٘ٙٔ ،الايب اإلملوملة
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 .ط ا  اة ،تي لح ادل ملؿ يف أاواؿ ال جملؿ (،رػٖٓ٘ٔ) هللاسو   هللا اة  ،ادلملَمَ ملرّ  .ٜٔ
وطوعػػػػة  ،النوعػػػة احل  اػػػة ،«هػػػملر ا نػػػػوار» (،رػػػػ ٔٔٔٔ) ادلػػػو دمحم لقػػػ  بػػػػمل دمحم ت ػػػي ،اجملعمػػػي .ٕٓ

 (.رلع ات ٓٔٔ) ،رػٗٓٗٔسملـ  ،مؤمّلمة الوفملء :بألوت

 .طه اف ،النوعة العملش ة ،«الع ؿ اإلذلي» ،الشل  م تض  ،ادلنه  ي .ٕٔ
 .ـٖٜٜٔرػ/ٗٔٗٔ ،دارادل ل  ،بألوت ،ٕط ،«اإلرشملد» (،رػٖٔٗ)الشل   ،ادل ل  .ٕٕ
  .ؿممل أاملدال ال ملو  اليملج اجلملم  لكجوؿ ،ميالور سعي انج  .ٖٕ
 .رػٙٔٗٔ ،مؤملمة اليش  اإلملومي ،قى ،٘ط ،رجملؿ الي ملشي (،رػ ٓ٘ٗ) الي ملشي .ٕٗ
 .ط ا  اة ،«ممي رؾ الوململئ » (،رػٕٖٓٔ)ادلألزا امن  ،الناملي اليوري .ٕ٘

 :اظتكادر اإلضاتية ال  رجل إليها اظترتجم للتةقػيق
 ،ٔط ،  لػػػق احلػػػملج  قػػػمل رليػػػي الع اقػػػي ،«سػػػوار الػػػير» (،رػػػػٓٛٛ)أق عهػػػور اإلامػػػملئي  ابػػمل .ٔ

  .ملل  الشه اء ،قى ،ـٜ٘ٛٔرػ/٘ٓٗٔ
  .رػ ٜٓٗٔ ،ال  ض ،«الايملب ادلالي » (،رػ ٖٕ٘) هللاأبو با  سو   ،أق شلوة ابمل .ٕ
 .رولي ا ،لل ف ،«النو ملت الااى» (،رػ ٖٕٓ)دمحم بمل ملع   ،ملع  ابمل .ٖ
ػػػي ،قولواػػػا ابػػػمل .ٗ  ملمػػػ    أو) « ملمػػػ  الػػػز رة» ،(رػػػػ ٖٚٙ) الشػػػل  أبػػػو ال ململػػػى جع ػػػ  بػػػمل دمحم ال مِّ

 .رػٚٔٗٔ ،مؤملمة اليش  اإلملومي ،قى (،الز رات
 .رػٙٓٗٔ ،ادلايب اإلملومي ،ال  ض ،«ج لح اجلملم  الال أل» ،ا لوملر .٘
 ػر٘ٓٗٔ ،مؤملمة الوعمة ،قى ،"خوجة سو ملت ا نوار" (رػٖٙٓٔ)المل   ،الي وي املم  .ٙ
المػػل   :إسػػ اد ،«ال راعػػة إىل تالػػملنل  الشػػلعة» (،رػػػ ٜٖٛٔرػػػ أو ٖٛٛٔ) قػػمل بػػزرگ  ،النهػػ ار .ٚ

 .دار ا  واء ،بألوت ،ـٜٙٛٔرػ/ٙٓٗٔ ،ٕط ،أمح  احلمل 

 ،بػػػألوت ،« شػػػ  اخل ػػػملء ومزاػػػ  اإللوػػػملس» (،رػػػػٕٙٔٔ) إمسملسلػػػ  بػػػمل دمحم اجل ااػػػي ،الع عػػػور .ٛ
   .رػ٘ٓٗٔ

  .رػٖٖٛٔالي    ،ٕ ط ،«بشملرة ادلالن   لشلعة ادل تض » (،رػٕ٘٘)ال امل الناي  سمملد .ٜ
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داود  اليمػػملئي وأقو يضػػممل جػػ لح الورػػملري وجػػ لح ممػػعى وملػػيمل ال مػػ ي تو  ،اليمػػعة الايػػب .ٓٔ
 .طو  املنيووؿ ،وممي  ال ارمي وممي  أمح  مملل  وموطوا وابمل مملج

رلمػػػػ  الزوائػػػػ  وميوػػػػ  » (،رػػػػػٚٓٛ)احلػػػػملفو نػػػػور الػػػػ امل سعػػػػي بػػػػمل أق باػػػػ  اذللممػػػػي  ،اذللممػػػػي .ٔٔ
 .رػ ٚٓٗٔ ،دار الايملب الع ق ،بألوت ،«ال وائ 
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 تهرس ػتتوايت الستاب
 ٘ ........................................................................... م  مة ادل جى

 ٚ ............................................................... مواظملت اوؿ ال عة:
 ٛ ...................................................................... نو ة سمل ادلؤلِّ :

 ٓٔ .............................................. ميه  الاقعي يف املييوملط أااملـ الش اعة:
 ٕٔ ................................ أر اؼ الاقعي ممل مش وع ن   مالملدر احل ال الشلعي:

 ٕٔ .................. اسيمملد الاقعي ميه  الع ض سع  ال   ف والع   يف ن   مالملدر احل ال:
 ٗٔ .......................................... قملئمة  رى مؤل  ملت الاقعي بع   ّولا ادل ر :

 ٚٔ ................................................................................ ادل  مة
 ٕٔ .............................................. أامل توج  أرواح ا نولملء وا وللملء بع  وفملهتى؟
 ٖٕ ................................................ ر  ا نولملء وا وللملء ان ِععوف سع  زو اررى؟

 ٖٖ ...................................... مملذا ا وؿ ال   ف الا م اوؿ ا مليم اد ممل  أل هللا؟
 ٖ٘ .................  وـ سعيٍّ سمل املؿ ا موات وم ملرقيهى لعململ ال نلمل  وان نملع جعيهى ل الملء

 ٖٛ .................................................... ممولة الز رة يف  يملب هللا وملية رملولا
 ٓٗ ........................................................ر  تعود أرواح ا وللملء إىل ال نلمل؟

 ٔٗ ....................................... ر  واجب ادلمعى ا نش ملؿ مب ح ال ااعن أو ذّمهى؟
 ٖٗ ............................... ر   ملف ممل ملّية ا نولملء بيملء ادلشملر  وا   اة سع  ال وور؟

 ٜٗ ................................................................... ن نة تمي ق ا نيوملأ
 ٔ٘ .................................................. ادليععِّ ة بويملء ال وور وجت ا رمل ا املدال

 ٙ٘ ..................................................... ممولة تعظلى ا موات وز رات ال وور
 ٓٙ ................................................................ ذ ٌ  خِلملِطَ ٍة وبلملٌف لِِ ْا َةٍ 

 ٕٙ ...................................................................   ل   داب الز رة
 ٙٙ ...........................................................  رات و  ت  يملب هللاُعَُ  الز 

 ٗٚ .................................................. روا ت الوملب المملر ممل أبواب ز رة الي ّ 
 ٚٚ ....................................... ممل ُرِوَي يف لب ز رتا )َجع   هللا َسَعلا َو لِِا( ممل بعل 
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 ٜٚ ............................................. روا ت لب ز رة فملطمة الزر اء سعلهمل الموـ
 ٕٛ ............................................... روا ت اجملعمّي يف لب ز رة ا ئّمة للو ل 

 ٜٓ ................................ ادلعل ة ل  ملذاب« فض  الي   ومملء ال  ات»روا ت لب 
 ٜٗ .............................. ال وا ت يف لب فض  ز رة قا أمأل ادلؤمين سعيٍّ سعلا الموـ

 ٜٙ ......................... لب ز رات أمأل ادلؤمين ادلنع ة )الا   ختي   بوقٍت ممل ا وقملت(
 ٚٓٔ .................. ادل ج  ا سع  لعشلعة اإلمململة يف سال أ يم  إبزالة ر أ الز رة الش  لة:

 ٛٓٔ .............................................. :)(]اليوسب مبعػملر بعػض   ت ال   ف[
 ٛٓٔ ................. ]رمحة هللا تعملىل و  ما ري الش ل  ادلميش   با يف أدسلة ا ئّمة الا اـ[:

 ٜٓٔ ............................ سعلا الموـ داخ  الاعوة ادلش  فة[: ]قال ة و دة اإلمملـ سعيّ 
 ٗٔٔ ................................................ ]سوملرات أخ ى ممل ال عّو يف اإلط اء[

 ٙٔٔ ........................... ]قاّلة المعوملف ال ي  ّعى أمأل ادلؤمين )ع( يف مم   الاوفة[
 ٚٔٔ ................................... ]للمل هلل خعل ٌة  نا تعملىل مل اَ ِػْب اا  ؼلع ا أا [

 ٚٔٔ .............................................. ]ادلع زات فع  هللا تعملىل   فع  الوش [
 ٖٔٔ .............................. روا ت عواب الز رات يف سل  ال  ا  وز رة اض ة ادلعالومة

 ٕٖٔ ................ ]توا   أمأل ادلؤمين سعيٍّ سعلا الموـ وهنلا أج ملبا سمل تعظلما وإط ائا[
 ٕٖٔ ................................ ]اخلوفة يف نظ  سعيٍّ سعلا الموـ تيّى للولعة وا خيلملر[

 ٖٖٔ ........ َسَع  الي ِّ َسَع  َسِعيٍّ )ع( لخلوفة[« بعِّغ ممل أنزؿ إلل »]ميملقشة ا ملي  ؿ ِباة 
 ٖ٘ٔ .................. ]عيملء أمأل ادلؤمين سعيٍّ واإلمملـ الم ملد الومللغ سع  أج ملب رملوؿ هللا[

 ٖٙٔ ........................................ ]ميملقشة ا ملي  ؿ ِباة الينهأل سع  العالمة[
 ٖٚٔ ........................................................ ن نة رملمة ج ا ة لنيوملأ ال سملة

 ٖٛٔ ........................ ال وا ت الواردة يف ز رة اإلمملـ سعّي يف المملب  سش  ممل ربل  ا وؿ
 ٕٗٔ ..................................... ال وا ت الواردة يف ز رة سعّي )ع( للعة ادلوعل واوما

 ٙٗٔ .................................. نظ ة إىل روا ت أبواب ز رة اإلمملـ احلمن سعلا الموـ
 ٜٗٔ ........................................... روا ت لب وجوب ز رة اإلمملـ احلمن )ع(

 ٗ٘ٔ ....................................روا ت لب فض  الالوة يف اـ  اإلمملـ احلمن )ع(
 ٙ٘ٔ .......................................... روا ت لب ز رات اإلمملـ احلمن )ع( ادلنع ة
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 ٖٙٔ ...................... ( ادل واة سمل جملب  بمل سو  هللا وم ملرنيهمل لل وا ت المملب ةٖٔالز رة )
 ٗٙٔ ........................................................ ( ادل واة سمل ج وافٕٖالز رة )
 ٙٙٔ .................................................. ( ادلي ولة سمل الشل  ادل ل ٖٖالز رة )
 ٛٙٔ ................................................... ( ادلي ولة سمل ابمل طملووسٖٗالز رة )

 ٛٙٔ .................. ]اليومل   إىل هللا ااوف لإلؽلملف والعم  الالملل ف ط وللمل ل ئمة )ع([
 ٖٚٔ ................................ ( ادلي ولة سمل ابمل طملووس سمل قوؿ رج  رلهوؿٖ٘الز رة )
 ٖٚٔ .................................................. ( ادلي ولة سمل جملب  اجلع يّ ٖٙالز رة )
 ٙٚٔ ..................................................... ( ادلي ولة سمل الا عميٖٚالز رة )
 ٛٚٔ ................................................. ( ادلي ولة سمل المل  ادل تض ٖٛالز رة )
 ٓٛٔ ............................................................... ( وممل بع رملٜٖالز رة )
 ٕٛٔ ........................................... الز رة يف الي لة وجتواز إنشملء الز رة-ٕٕلب 

 ٖٛٔ ........................................................................ الز رة اجلملمعة
 ٜٛٔ ....................................................................  عمة لعملمة اليملس

 ٜٗٔ ................................................................. نيملئ  شلوع اخل افملت
 ٜٙٔ ............................................................... قملر  الايملب  عمة إىل
 ٜٚٔ ....................................................... الايملب لعمؤل  واحمل قمالملدر 

 ٕٓٓ ............................................................... فه س زليو ت الايملب
 

         

 


