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 ز� ت�او �خ 

فخر واعتزاز 
نحن نفخر باأّن �أئّمتنا هم �الأئّمة �لمع�شومون بدًء من علّي بن 

�شاحب  �لمهدّي  ح�شرة  �لب�شرّية  بمنقذ  وختمًا   Q طالب  �أبي 

�لزمان R، وهو، بم�شيئة �هلل �لقدير، حيٌّ ُير�قب �الأمور. 

نحن نفخر باأّن �الأدعية وهي �لقر�آن �ل�شاعد وفيها �لحياة �إّنما 

هي من في�س �أئّمتنا �لمع�شومين. وعندنا مناجاة �الأئّمة �ل�شعبانّية 

�ل�شحيفة  وعندنا  عــرفــات،  في   L علّي  بن  �لح�شين  ودعــاء 

�لكتاب  �لفاطمّية وهي  و�ل�شحيفة   P �آل محّمد  زبور  �ل�شّجادّية 

 .O ّلذي �ألهمه �هلل تعالى للزهر�ء �لمر�شّية�

نحن نفخر باأّن مّنا باقر �لعلوم وهو �أعظم �شخ�شّية تاريخّية ما 

P ور�شوله  وتعالى  �شبحانه  �هلل  �إاّل  معرفتها  ي�شتطيع  وال  عرفها 

 .R و�الأئّمة �لمع�شومين

، ففقهنا هذ� �لبحر �لمعطاء بال  نحن نفخر باأّن مذهبنا جعفريٌّ

حدٍّ هو و�حٌد من �آثاره. 

Rونلتزم باّتباعهم.  نحن نفخر بجميع �الأئّمة �لمع�شومين 

�شجنًا  �أعمارهم  Rق�شو�  �لمع�شومين  �أئّمتنا  باأّن  نفخر  نحن 

�لكريم  �لقر�آن  �أهد�ف  وتحقيق  �الإ�شالم  رفعة  �شبيل  في  وت�شريدً� 

 .
(1(

و�ّلتي �أحدها تاأ�شي�س حكومة �لعدل

روح اهلل المو�شوي الخمينّي }

)1)�لو�شّية �لخالدة لالإمام �لخمينّي }، �س 8 و 9. 
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الدقملا

المقدمة

�لحمد هلل رّب �لعالمين، و�ل�شالة و�ل�شالم على �أهل بيت �لنبّوة 

�الأ�شفياء  �آله  وعلى  �الأنبياء  خاتم  وموالنا  �شّيدنا  �لر�شالة  ومعدن 

�أدّلة �الأر�س و�ل�شماء... وبعد، �إّن من �ل�شعب جّدً� �أْن ي�شل �لمرء 

مولدً�   ،Rلبيت� الأهــل  �لمقّد�س  �لوجود  �شحف  يقر�أ  حينما 

وعروجًا، نبّوة ووالية، مقامًا وغايًة، �إلى حدٍّ محدود. كيف وهم �الأفق 

�لالمتناهي �ّلذي عجزت عن �إدر�كه �الألباب و�أْن يحويه كتاب. 

يزد�د �الأمر �شعوبة حين َت�شبح في بحر �الإمام �لخمينّي }، 

�الأبدّي  و�لنور  �لخالدة  �لحقيقة  عالم  �لعالم،  كلِّ  �إلى  تعبر  ومنه 

اأمير  ح�شرة  يكن  »لم   :{ يقول  حيث  ُيطفاأ،  �أو  يخبو  ال  �ّلذي 

الموؤمنين Q من الجهة المعنوّية �شخ�شاً مفرداً، بل كان كّل 

 .
(1(

العالم«

�لفاطمّي  �لنور  تجّلي  بين  جامع  موقف  في  �لزمن  وي�شتوقفك 

} �لمعلن  O ووالدة �الإمام  �لتكوين  لل�شّيدة �لجليلة مليكة 

)1) خط �الإمام، كالم �الإمام، ج2، �س 14.

ّ
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الإلهّية  الملكوتّية  والتجّليات  المعنوّيات  »اإّن  روحه:  �أعماق  من 

 .
(1(

»O مجتمعة كّلها في هذا الموجود ال�شّيدة فاطمة الزهراء

َمْن يقر�أ في فكر َمْن، وَمْن ذ� ينال معرفة َمْن؟ وَمْن ي�شف َمْن؟! 

فاإلى �لمعاني �ّلتي ال ُتدرك و�لمعالي �ّلتي ال ُتملك، مع �العتر�ف 

بالعجز و�لتق�شير. 

»جّل مقام اآل محّمد P عن و�شف الوا�شفين ونعت الناعتين 

 .
(2(

واأْن ُيقا�ص بهم اأحٌد من العالمين«

و�الأمل هو �لت�شديد و�لتاأييد 

)1) �لكلمات �لق�شار، �الإمام �لخمينّي }، �س55. 

)2) م�شارق �أنو�ر �ليقين، �لحافظ رجب �لبر�شي، �س114. 



الف�صل الأّول

R مقام أهل البيت
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مقاٌم ال يُنال أو يُعرف

�آل محّمدP تغدو �لمعاني �شعبة  حيث يكون �لحديث عن مقام 

يقول:   Q �لموؤمنين  �أمير  وهذ�  ال  كيف  �لمنال،  بعيدة  �الإدر�ك 

»فمن ذا ينال معرفتنا، اأو بيان درجتنا، اأو ي�شهد كرامتنا، اأو ُيدرك 

منزلتنا؟ حارت الألباب والعقول، وتاهت الأفهام فيما اأقول، ت�شاغرت 

العظماء، وتقا�شرت العلماء، وكّلت ال�شعراء، وخر�شت البلغاء، واألكنت 

الخطباء، وعجزت الف�شحاء، وتوا�شعت الأر�ص وال�شماء عن و�شف 

الوا�شفين،  و�شف  Pعن  محّمد  اآل  مقام  جّل  الأولياء،...  �شاأن 

 .
(1(

ونعت الناعتين، واأْن ُيقا�ص بهم اأحٌد من العالمين«

�أبحاثه  �أثناء  مو�شع  من  �أكثر  في   { �الإمام  عّبر  لذلك 

�لعرفانّية و�الأخالقّية عن �لعجز وعدم �لقدرة لدى �أيِّ �إن�شان على 

�الإحاطة بحقيقتهم لمعرفة منزلتهم R و�لوقوف على �أ�شر�رهم 

 .R إاّل �أنف�شهم�

)1) م�شارق �أنو�ر �ليقين، �س114. 

R ل�������ق�������ام اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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يقول }: »اإّن مقام هوؤلء الأولياء R اأ�شمى واأرفع من 

اأْن تنال اآمال اأهل المعرفة اأطراف كبرياء جاللهم وجمالهم، واأْن 

... اإّن لأهل بيت 
(1(

تبلغ خطوات معرفة اأهل القلوب ذروة كمالهم

�شامخاً،  روحانّياً  مقاماً  عليهم  اهلل  �شلوات  والطهارة  الع�شمة 

في ال�شير المعنوّي اإلى اهلل، يفوق قدرة ا�شتيعاب الإن�شان حّتى 

من الناحية العلمّية، واأ�شمى من عقول ذوي العقول واأعظم من 

 .
(2(

�شهود اأ�شحاب العرفان«

�إاّل  و�أ�شر�رهم  حقائقهم  على  �أحٌد  يقف  ولم  �أّنه  �الإمام  ويرى 

�أنف�شهم R، معتبرً� »اأّن اأرقى ما ي�شل اإليه اّلذي ي�شف نبذة 

 هو كو�شف الخّفا�ص ال�شم�ص الم�شيئة 
(3(

من مقام الولية لهم

 .
(4(

للعالم«

مع هذ� كّله، فما هو �لمقام �ّلذي تحّدث عنه } معربًا من 

جهلها  �أمــور  عن  �لنقاب  وكا�شفًا  لهم  �الإلهّية  نظرته  عن  خالله 

�لكثيرون من �أهل �لزمان؟ باالإمكان �إيجاز هذه �الأمور على �ل�شكل 

�لّتالي: 

)1) �الأربعون حديثًا، �الإمام �لخمينّي }، �س597. 

)2) م. ن، �س604. 

)3) م. ن، �س605. 

)4) م. ن، �س597. 
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1ـ ظاهرهم الوالية وباطنهم النبـوّة
فقد جاء في مقّدمة �شرحه لدعاء �ل�شحر ما هو �شريح في هذ� 

�لمعنى ال يقبل �لتاأويل، حيث قال }: 

ومقّدمها،  ال�شل�شلة  وم��وؤّخ��ر  ومختمها،  ال��دائ��رة  »مفتاح 

م��ح��ّم��د P وال��م�����ش��ط��ف��ي��ن م���ن اهلل، اّل���ذي���ن ب��ه��م ف��ت��ح اهلل 

الإلهّية  �شماء  بين  المّت�شلة  الأ�شباب  اهلل،  ُع��ِرف  وبمعرفتهم 

واأرا�شي الخلقية، الظاهر فيهم الولية، والباطن فيهم النبّوة 

والر�شالة، الهادين بالهداية التكوينّية �شّراً والت�شريعّية جهراً، 

.
(1(

الآيات التاّمات، الأنوار الباهرات«

 2ـ عندهم روح القدس 
�أثناء حديثه عن نور�نّيتهم R �ّلتي يفتقر �إدر�كها من �الإن�شان 

�إلى نور�نّية باطنّية، ينتهي } �إلى �شرح مقام روح �لقد�س �ّلذي 

هو عبارة عن �لمكانة و�لقدرة و�الإحاطة �ّلتي لم ي�شل �إليها �أقرب 

 .Q لمقّربين من مالئكة �هلل تعالى كجبر�ئيل�

ب�  ُيدعى  الروحانّية  من  �شامخاً  مقاماً  لهم  »اإّن   :{ يقول 

القّيومّية لجميع  القد�ص(، من خالله يتمّتعون بالإحاطة  )روح 

الكائنات حّتى ذراتها ال�شغيرة جّداً، ول توجد فيها الغفلة والنوم 

وال�شهولة والن�شيان وكاّفة الحوادث والتغّيرات والنقائ�ص الملكّية، 

)1) �شرح دعاء �ل�شحر، �الإمام �لخمينّي }، �س18 و 19. 

R ل�������ق�������ام اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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اإّن تلك  الأعظم..  المجّرد، والجبروت  الغيب  بل تكون من عالم 

الروح المجّردة الكاملة، اأعظم من جبرائيل وميكائيل L رغم 

.
(1(

اأّنهما اأعظم القاطنين في مقام قرب الجبروت«

 3ـ شركاء النبيPّ في مقامه 
)�شلوات  اأّنهم  ال�شريفة  الأحاديث  من  »ُي�شتفاد   :{ يقول 

P في مقام الروحانّية،  الر�شول الأكرم  ُي�شاركون  اهلل عليهم( 

قبل  المتعال  للّذات  وتقّد�ص  ُت�شبِّح  كانت  المطّهرة  اأنوارهم  واأّن 

 .
(2(

خلق العالم«

 :Q ل �أّنه قال: »ُقلت لأبي عبد اهلل جاء في �لحديث عن �لمف�شّ

ل، كّنا عند رّبنا،  كيف كنتم حيث كنتم في الأظّلة؟ فقال: يا مف�شّ

�شه وُنهلِّله  لي�ص عنده اأحٌد غيرنا في ظّلة خ�شراء، ُن�شبِّحه وُنقدِّ

ده، وما من ملك مقّرب ول ذي روح غيرنا حّتى بدا له في  وُنمجِّ

اأنهى علم  ُثّم  خلق الأ�شياء فخلق ما �شاء من المالئكة وغيرهم 

 .
(3(

ذلك اإلينا«

اأّولنا  مّتحدون،  الولية  جهة  من   R »وهم   :{ ويقول 

 .
(4(

محّمد اأو�شطنا محّمد اآخرنا محّمد كلّنا نوٌر واحد«

)1) �الأربعون حديثًا، �س597. 

)2) م. ن، �س604. 

)3) �لكافي، �ل�شيخ �لكليني، ج1، �س 441. 

)4) �شرح دعاء �ل�شحر، �س64. 
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4ـ لديهم االسم األعظم
يقول }: »اإّن الأحاديث المنقولة في طينة اأبدانهم وخلق 

والعلوم  الأعظم  ال�شم  من  ُمنحوا  وفيما  ونفو�شهم  اأرواحهم 

الغيبّية الإلهّية من علوم الأنبياء والمالئكة، ومّما هو اأعظم مّما 

 .
(1(

ل يخطر على بال اأحد«

د على ثبوت ذلك لهم R في مو�شٍع �آخر من كالمه �أثناء  ويوؤكِّ

�شرح  وتجّليه �شمن  �الألوهّية  مقام  في  �الأعظم  �ال�شم  �لحديث عن 

دعاء �ل�شحر، قائاًل: »ل يتجّلى هذا ال�شم بح�شب الحقيقة تاّماً اإّل 

 من عباده وهو مظهره التاّم، اأي �شورة 
(3(

 ولمن ارت�شى
(2(

لنف�شه

الحقيقة الإن�شانّية اّلتي هي �شورة جميع العوالم وهي مربوب هذا 

ال�شم، ولي�ص في النوع الإن�شانّي اأحٌد يتجّلى له هذا ال�شم على ما 

هو عليه اإّل الحقيقة المحّمدّية واأوليائه اّلذين يّتحدون معه في 

الروحانّية، وذلك هو الغيب اّلذي ا�شتثنى منه من ارت�شى من عباده. 

 .
(4(

وفي رواية الكافي: واهلل لمحّمد P مّمن ارت�شى من عباده«

مقاماتهم R من أصول المذهب

} على معرفتهما و�لّتم�شك بهما  ُي�شّدد �الإمام  �أمر�ن  هناك 

)1) �الأربعون حديثًا، �س604. 

)2) �أي هلل عّز وجل. 

 .R 3) �أي �لنبّي و�أهل بيته(

)4) �شرح دعاء �ل�شحر، �س86. 

R ل�������ق�������ام اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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حول روؤيته الأهل بيت �لع�شمة R بحيث �إّن �إنكارهما يوؤّدي �إلى 

�إلى  تــوؤّدي  �ّلتي  �ل�شرورّيات  �أو  �الأ�شول  و�نحر�ف عن  خلٍل عقائديٍّ 

�النخر�ط في زمرة �ل�شاّلين عن طريق �لهد�ية و�ال�شتقامة و�لثبات:

الأمر الأّول: �أّنه ال ي�شل �أحٌد �إلى �لمر�تب �لمعنوّية �ّلتي و�شل 

�إليها �أئّمتنا �الأبر�ر R، حيث ال ُيمكن ذلك الأيٍّ كان �شو�ء كان 

نبّيًا مر�شاًل - با�شتثناء خاتم �الأنبياءP - �أم ملكًا مقّربًا، ويعتبر 

} �أّن هذ� �الأمر من �شرورّيات �لمذهب. 

اأّن لأئّمتنا مقاماً ل  }: »واإّن من �شرورّيات مذهبنا  يقول 

يبلغه ملك مقّرب ول نبيٌّ مر�شل. وبموجب ما لدينا من الروايات 

والأحاديث فاإّن الر�شول الأكرم P والأئّمة R كانوا قبل هذا 

اأنواراً فجعلهم بعر�شه محدقين، وجعل لهم من المنزلة  العالم 

والزلفى ما ل يعلمه اإّل اهلل، وقد قال جبرائيل Q كما ورد في 

 :R روايات المعراج: »لو دنوت اأنملة لحترقت«، وقد ورد عنهم

 .
(1(

»اإّن لنا مع اهلل حالت ل ي�شعها ملك مقّرب ول نبيٌّ مر�شل«

ن�شاء  ل�شّيدة  ثابتة  باأجمعها  �لمقامات  هذه  �أّن  الثاني:  الأمر 

 { �الإمام  يعتبره  ذلك  خالف  يعتقد  فمن   .Oلعالمين�

المقامات  هذه  اأّن  »كما   :{ يقول  �لحّق.  مذهب  عن  خارجًا 

اأّنها لي�شت بحاكم ول خليفة  المعنوّية ثابتة للزهراءO مع 

)1) �لحكومة �الإ�شالمّية، �الإمام �لخمينّي }، �س52.
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ول قا�ٍص. فهذه المقامات �شيء اآخر غير وظيفة الحكومة، ولذا 

عندما نقول اإّن الزهراءO لي�شت بقا�ٍص ول خليفة، فهذا ل 

 .
(1(

يعني اأّنها مثلي ومثلكم، اأو اأّنها ل تمتاز عّنا معنوّياً«

»اإّن فاطمة O اإن�شان بكلِّ ما للكلمة من معنى. لو كانت رجاًل 

. و�إ�شافة �إلى �شرورة هذه �لمكانات 
(2(

»P لكانت مكان ر�شول اهلل

لها فهي �شلو�ت �هلل عليها على وجه خا�سٍّ كان لها ما لم يكن لغيرها. 

�لمعنوّي،  لمقامها   { �الإمام  قر�ءة  �إلى  نتعّرف  �أْن  بنا  فيجدر 

حائمين كالفر��شة حول م�شباح �لنور �الأبدّي �ّلذي ال ُيطفاأ.

 O المقام المعنويُّ للزهراء

ث حول  يقـــول }: »اإّنن���ي اأعتب���ر نف�ش���ي قا�ش���راً ع���ن التح���دُّ

ال�شّديق���ة O، واأكتف���ي بذك���ر رواي���ة واحدة وردت ف���ي الكافي 

ال�شري���ف ومنقول���ة ب�شن���ٍد معتب���ر، وتل���ك الرواية ه���ي اأّن ال�شادق 

Q ق���ال: اإّن فاطم���ة O عا�شت بعد اأبيه���ا خم�شة و�شبعين 

يوم���اً في هذه الدنيا وا�شت���ّد عليها الحزن، وكان جبرائيل الأمين 

يها وُيخبرها باأموٍر عن الم�شتقبل. يح�شر عندها وُيعزِّ

اأن���ا اأعتب���ر ه���ذه الف�شيلة فوق جمي���ع الف�شائل الأخ���رى اّلتي 

ُذك���رت للزه���راء O، رغم عظم���ة الف�شائل الأخ���رى � وهي لم 

)1) �لحكومة �الإ�شالمّية، �س 52.

)2) �شحيفة �الإمام، �الإمام �لخمينّي، ج7، �س 250.

R ل�������ق�������ام اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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تح�ش���ل لأيِّ اإن�شان اآخر �ش���وى الأنبياء R، ولي�ص كّل الأنبياء، 

ب���ل الطبقة الأولى منهم وبع�ص الأولي���اء اّلذين كانوا بمنزلتهم، 

وه���ذه الم���راودة م���ع جبرائي���ل خ���الل خم�ش���ة و�شبعي���ن يوم���اً لم 

ة  تح�ش���ل لح���دِّ الآن لأيِّ اإن�ش���اٍن اآخر. وهذه م���ن الف�شائل الخا�شّ

.
(1(

»Oّديقة الزهراء بال�شّ

الجبروتّية،  الإلهّية،  الملكوتّية،  والتجّليات  المعنوّيات  »اإّن 

)ال�شّيدة  الموجود  هذا  في  كّلها  مجتمعة  والنا�شوتّية  الُملكّية 

 .
(2(

»(Oالزهراء فاطمة 

ثّم ُيف�شح �الإمام } من خالل روؤيته �لثاقبة �لنابعة من 

�أّن  R عن  عرفانه �لكامل و�ّت�شاله �لحقيقّي باأهل �لبيت 

�لتجّلي لقدرة �هلل عّز وجّل متمّثل بهم وعلى ر�أ�شهم �ل�شّديقة 

�لطاهرة O، حيث يقول: »اإّن ذلك البيت ال�شغير اّلذي 

فيه  وا  تربُّ اّلذين  الخم�شة  واأولئك   O فاطمة  �شّم 

تعالى  اهلل  قدرة  لكامل  التجّلي  الواقع  في  ُيمّثلون  واّلذين 

قّدموا من الخدمات ما اأده�شنا واأده�شكم، بل واأده�ص الب�شر 

 .
(3(

جميعاً«

)1) منهجّية �لثورة، �الإمام �لخمينّي }، �س120 ـ 121. 

)2) �لكلمات �لق�شار، �س55. 

)3) م. ن. 
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Q المقام المعنويُّ ألمير المؤمنين

�إّن كالمه } حول مقام �الإمام عليٍّ Q غير محتاج �إلى 

�شرح وتعليق، بل هو بيان ف�شل ومعنى جامع، قّلما بلغ �إلى ما ق�شده 

�لعظماء من �أهل �لعلم، و�الأّولون من �أهل �لف�شل، وتكفيك عبارته 

في مطلع و�شفه لالأمير Q، حيث يقول }: »عليٌّ Q هو 

 .
(1(

التجّلي العظيم هلل«

الأمير  �لوجودّية  �الأبعاد  عن  �لك�شف  �إلى   { يتوّجه  ُثّم 

�لموؤمنين Q، قائاًل: »هذا العظيم يمتاز ب�شخ�شّية ذات اأبعاد 

كثيرة، ومظهر ل�شم الجمع الإلهّي اّلذي يحوي جميع الأ�شماء 

ظهورها  في  الإلهّية  فات  وال�شّ الأ�شماء  فجميع  فات،  وال�شّ

ال�شخ�شّية  هذه  في  ظهرت  العالم  وفي  الدنيا  في  وبروزها 

اأكثر من  الخفّية هي  اأبعاده  واإّن   .P الأكرم  الر�شول  بوا�شطة 

اإليها  ل  تو�شّ اّلتي  الأبعاد  هذه  نف�ص  واإّن  الظاهرة.  الأبعاد  تلك 

ل اإليها، قد اجتمعت في رجٍل واحد، في �شخ�شّية  الب�شر، ويتو�شّ

الأو�شاف  جميع  يمتلك  ومت�شاّدة..  متناق�شة  وجهات  واحدة 

الجهة  Q من  الأمير  يكن ح�شرة  لم   ..
(2(

الكمالت وجميع 

)1) تف�شير �آية �لب�شلمة، �الإمام �لخمينّي }، �س31. 

)2) منهجّية �لثورة �الإ�شالمّية، �س117. 

R ل�������ق�������ام اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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 .
(1(

المعنوّية �شخ�شاً مفرداً، بل كان كّل العالم«

�أميـــر  عـــن  �لخمينـــّي}  �الإمـــام  تحـــّدث  �لفهـــم  بهـــذ� 

�لموؤمنين Q، �لفهم �لبعيد في �أعماقه و�لر�قي في مبادئه بما 

ُيعطي لمقـــام �الإمامة من جامعّية و�إحاطـــة �أنكرها بع�س �لباحثين 

عـــن �لحقيقة �ّلذين لـــم ي�شلو� �إلى �شاّلتهم �عتمـــادً� على نظرتهم 

�إلـــى �الإمام Q باتجـــاه و�حد وهو �لمقام �لظاهـــرّي له، وهو ما 

دعاهم �إلى �لجر�أة عليه في �لما�شي و�لحا�شر مع �إغفالهم لمقامه 

�لباطنّي ومكانته �لمعنوّية، وجهلهم بكلِّ �لمقامات �ّلتي تحّدث عنها 

�الإمام }. فهل كانو� يفهمون علّيًا Q على �أّنه �لتجّلي �الإلهّي 

�لعظيم �أو �أّنه كّل �لعالم يا ترى؟! 

ناأ�شف  اأْن  »يجب علينا  قائاًل:  تاأ�ّشفه   { �الإمام  ُيظهر  لهذ� 

الفتن لم  اأ�شعلوها ومثيري  اّلتي  الخائنة والحروب  الأيدي  لأّن 

ي�شمحوا ببروز ال�شخ�شّية الفّذة لهذا الرجل العظيم في اأبعادها 

عّنا،  خافيًا  �لظاهرّية  �أبعاده  من  �لكثير  كان  فاإذ�   .
(2(

المختلفة«

من  �أحٌد  حقائقها  معرفة  ينال  ال  �ّلتي  �لمعنوّية  باالأبعاد  فكيف 

�لعالمين كما جاء في �الأحاديث �ل�شريفة؟ 

�إّن مـــا تقـــّدم من �لبيـــان حول مقـــام مولـــى �لموّحدين وزوجه 

)1) خط �الإمام، كالم �الإمام، ج2، �س 14.

)2) منهجّية �لثورة �الإ�شالمّية، �س116. 
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�ل�شّديقـــة �لطاهـــرة L كان نموذجـــًا لالإطاللـــة علـــى روؤيـــة 

هم �إلى خاتمهم �لقائم  �الإمـــام �لخمينّي } لهم R من جدِّ

 L لمهـــدّي |، و�إّنمـــا كان �لتخ�شي�ـــس في �لحديـــث عنهما�

الأّنهما �لر�أ�س في �شل�شلة د�ئرة �لع�شمة و�لوالية �لمحّمدّية �لعلوّية. 

كمـــا ُيفهم من مجموع كالمه } بل مـــن ت�شريحه ثو�بت عديدة 

منها: 

الوالية التكوينّية 

يقول }: »اإّن لالإمام Q خالفة تكوينّية تخ�شع لوليتها 

 .
(1(

و�شيطرتها جميع ذّرات هذا الكون«

 Q اإّنه« :Q ويقـــول �أي�شـــًا في حديث عن والية �الأميـــر

�شاح���ب الولي���ة المطلق���ة الكلّي���ة، والولية باط���ن الخالفة... 

 .
(2(

فه���و Q قائ���م على كلِّ نف�ص بما ك�شب���ت وم���ع كلِّ الأ�شي���اء«

علم الكتاب

ُي�شير �إلى ذلك في حديثه عن نزول �لكتاب �لتكوينّي قائاًل: »اإّن 

اّلذين كّلهم كتب �شمائّية  واأولياءه  الإلهّي  التكوينّي  الكتاب  هذا 

نازلون من لدن حكيم عليم وحاملون للقراآن التدوينّي. لم يكن 

)1) �لحكومة �الإ�شالمّية، �س52. 

)2) م�شباح �لهد�ية، �الإمام �لخمينّي }، �س142. 

R ل�������ق�������ام اأه��������������ل ال������ب������ي������ت



كما  المر�شيين  الأولياء  هوؤلء  اإّل  وباطنه  بظاهره  حاماًل  اأحد 

واهلل  »وعندنا   :Q اهلل  عبد  اأبي  طريقهمRعن  من  ورد 

  .
(1(

علم الكتاب كّله«

)1) �شرح دعاء �ل�شحر، �س71. 
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أهل البيت R النور األّول 

�أّن من �لمحاور �لمهّمة في هذ� �لبحث معرفة  ما من �شّك في 

روؤية �الإمام } حول بدء خلق �أهل �لبيت R، وهو �لمو�شوع 

�ّلذي �أواله  } �أهمّية عالية في �أكثر من مو�شع، و�أّكد �أّن �الإيمان 

في  قاله  ما  ذلك  من  نذكر  �لمذهب.  �أ�شول  من  هو  �لجانب  بهذ� 

كتابه م�شباح �لهد�ية، حيث �بتد�أ بنقل حديث طويٍل جامع الأّمهات 

ذلك،  بعد  ب�شرحه  و�شرع   ،R َخْلقهم  في  �ل�شامخة  �لمقامات 

ما  وهو  و�لب�شيرة،  �لفائدة  وزيادة  و�لتيّمن  ك  للتبرُّ كاماًل  ننقله 

رو�ه �ل�شدوق باإ�شناده عن موالنا �لر�شا Q عن �آبائه عن �أمير 

َخْلقاً  P: ما خلق اهلل  ر�شول اهلل  »قال  قال:   ،Q �لموؤمنين 

اأف�شل مّني ول اأكرم عليه مّني. قال عليٌّ Q: فقلت: يا ر�شول 

اهلل، فاأنت اأف�شل اأم جبرئيل Q؟

ل اأنبياءه المر�شلين   فقال: يا علّي، اإّن اهلل تبارك وتعالى ف�شّ

لني على جميع النبيّين والمر�شلين،  على مالئكته المقّربين، وف�شّ

R خ������ل������ق اأه���������������ل ال������ب������ي������ت
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المالئكة  واإّن  ب��ع��دك،  م��ن  ول��الأئ��ّم��ة  ع��ل��ّي  ي��ا  ل��ك  ب��ع��ُد  والف�شل 

لخّدامنا وخّدام محّبينا يا علّي اّلذين يحملون العر�ص من حوله 

ُي�شّبحون بحمد ربِّهم وي�شتغفرون لّلذين اآمنوا بوليتنا.

 ي��ا ع��ل��ّي، ل��ول نحن م��ا ُخ��ِل��َق اآدم Q ول ح���ّواء ول الجّنة 

اأف�شل من المالئكة  والنار ول ال�شماء والأر���ص، فكيف ل نكون 

وقد �شبقناهم اإلى معرفة ربِّنا وت�شبيحه وتهليله وتقدي�شه؟

بتوحيده  فاأنطقها  اأرواح��ن��ا  وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  خلق  م��ا  اأّول  لأّن   

واحداً  ن��وراً  اأرواحنا  �شاهدوا  فلّما  المالئكة،  ُثّم خلق  وتمجيده، 

مخلوقون،  خلق  اأّن��ا  المالئكة  لتعلم  ف�شّبحنا  اأم��رن��ا  ا�شتعظمت 

واأّنه منّزه عن �شفاتنا، ف�شّبحت المالئكة بت�شبيحنا ونّزهته عن 

�شفاتنا.

اإّل  اإله  اأْن ل   فلّما �شاهدوا عظم �شاأننا هّللنا لتعلم المالئكة 

اأو دون��ه، فقالوا:  اأْن ُنعبد معه  اهلل واإّن��ا عبيد ول�شنا باآلهة يجب 

ل اإله اإّل اهلل، فلّما �شاهدوا كبر محلِّنا كّبرنا لتعلم المالئكة اأّن 

اهلل تعالى اأكبر ِمْن اأْن ُينال عظم المحّل اإّل به، فلّما �شاهدوا ما 

جعله اهلل لنا من العّز والقّوة ُقلنا ل حول ول قّوة اإّل باهلل لتعلم 

المالئكة اأّن ل حول لنا اإّل به ول قّوة اإّل باهلل، فلّما �شاهدوا ما 

اأنعم اهلل به علينا واأوجبه لنا من فر�ص الطاعة ُقلنا: الحمد هلل 

علينا  ذك��ره  تعالى  وما يحّق هلل  اهلل  ي�شتحّق  ما  المالئكة  لتعلم 
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من الحمد على نعمه، فقالت المالئكة: الحمد هلل، فبنا اهتدوا 

وتحميده  وتهليله  وت�شبيحه  وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  توحيد  معرفة  اإل��ى 

وتمجيده. 

ُثّم اإّن اهلل تبارك وتعالى خلق اآدم Q فاأودعنا �شلبه واأمر 

�شجودهم هلل  وك��ان  واإك��رام��اً،  لنا  تعظيماً  له  بال�شجود  المالئكة 

عزَّ وجلَّ عبودّية ولآدم اإكراماً وطاعة لكوننا في �شلبه. فكيف ل 

نكون اأف�شل من المالئكة وقد �شجدوا لآدم كّلهم اأجمعون؟

 واإّنه لما ُعرج بي اإلى ال�شماء اأّذن جبرئيل Q مثنى مثنى 

ل��ه: يا  ي��ا محّمد. فقلت  ت��ق��ّدم  ل��ي:  ُث��ّم ق��ال  واأق���ام مثنى مثنى، 

ل  اإّن اهلل تبارك وتعالى ف�شّ اأتقّدم عليك؟ فقال: نعم،  جبرئيل، 

ة. قال: فتقّدمت،  لك خا�شّ اأجمعين، وف�شّ اأنبياءه على مالئكته 

ف�شّليت بهم ول فخر.

 فلّما انتهيت  اإلى ُحُجب النور قال لي جبرئيل: تقّدم يا محّمد 

وتخّلف عّني. فقلت: يا جبرئيل، اأفي مثل هذا المو�شع ُتفارقني؟ 

فقال: يا محّمد، اإّن انتهاء حّدي اّلذي و�شعني اهلل عزَّ وجلَّ فيه 

اإلى هذا المكان، فاإن تجاوزته احترقت اأجنحتي بتعّدي حدود رّبي 

جلَّ جالله، فزّج بي في النور زّجة حّتى انتهيت اإلى ما �شاء اهلل 

من علوِّ ملكه، فنوديت: يا محّمد! فقلت: لبيك و�شعديك تباركت 

وتعاليت، فنوديت: يا محّمد! اأنت عبدي واأنا رّبك، فاإّياي فاعبد، 

R ُخ��������ل��������ُق اأه�������������ل ال������ب������ي������ت
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وعلّي فتوكل، فاإّنك نوري في عبادي ور�شولي على خلقي وحّجتي 

ولمن خالفك خلقت  تبعك خلقت جّنتي  ولمن  برّيتي، لك  على 

ناري ولأو�شيائك اأوجبت كرامتي ول�شيعتهم اأوجبت ثوابي.

اأو�شياوؤك  محّمد،  يا  فقال:  اأو�شيائي؟  ومن  رّب،  يا  فقلت:   

جّل  رّب��ي  ي��دي  بين  واأن���ا  فنظرت  العر�ص،  �شاق  على  المكتوبون 

جالله اإلى �شاق العر�ص، فراأيت اثني ع�شر نوراً في كلِّ نور �شطر 

اأبي طالب  اأّولهم علّي بن  اأو�شيائي  ا�شم و�شّي من  اأخ�شر عليه 

اأو�شيائي بعدي؟  ه���وؤلء  رّب،  ي��ا  اأّم��ت��ي، فقلت:  م��ه��دّي  واآخ��ره��م 

فنوديت: يا محّمد، هوؤلء اأوليائي واأحّبائي واأ�شفيائي وحججي 

بعدك على بريَّتي، وهم اأو�شياوؤك وخلفاوؤك وخير خلقي بعدك، 

وعّزتي وجاللي لأظهرّن بهم ديني ولأعليّن بهم كلمتي، ولأطهرّن 

الأر�ص باآخرهم من اأعدائي، ولأمّلكّنه م�شارق الأر�ص ومغاربها، 

في  ولأرّقيّنه  ال�شعاب،  ال�شحاب  له  واأذّللن  الرياح  له  ولأ�شّخرّن 

ُيعلن  حّتى  بمالئكتي  ولأم��ّدّن��ه  بجندي،  ولأن�����ش��رّن��ه  الأ���ش��ب��اب، 

دوالّن 
ُ
ولأ ملكه  ديمّن 

ُ
لأ ُث��ّم  توحيدي،  على  الخلق  بجمع  دعوتي 

 .
(1(

الأّيام بين اأوليائي اإلى يوم القيامة«

ُي�شتفاد من هذ� �لحديث �ل�شريف �أمور: 

الأّول: �أف�شلّية �أهل �لبيت R على جميع �الأنبياء و�لمر�شلين 

)1) م�شباح �لهد�ية، �س 124ـ 126. 
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- �شوى ر�شول �هلل محّمد P - و�لمالئكة �لمقّربين. 

الثاني: �لمالئكة خّد�مهم وخّد�م محّبيهم. 

 .R الثالث: ��شتغفار حملة �لعر�س للموؤمنين بواليتهم

 .Q لغاية للخلق والأجلهم ُخلق �آدم� R الرابع: �أّنهم

بق �إلى معرفة �هلل وت�شبيحه وتهليله وتقدي�شه.  الخام�ص: �ل�شَّ

ال�شاد�ص: �أّن �أرو�حهم هي �لخلق �الأّول. 

ال�شابع: �أّنهم R نور و�حد. 

�إلى معرفة  �لمالئكة  �لو��شطة في هد�ية   R �أّنهم  الثامن: 

�لتوحيد و�لت�شبيح و... 

التا�شع: �أّن بهم R �إظهار �لدين و�عالء �لكلمة. 

العا�شر: �لوعد �الإلهّي بالن�شر و�لمدد بالمالئكة وت�شخير �لرياح 

للقائم �لمهدّي | وتمليكه م�شارق �الأر�س ومغاربها. 

�ّلتي  �لحقيقة  عن  يك�شف   { �الإمام  فاإّن  �الأّول  �الأمر  �أّما  1ـ 

ير�ها بعين �لب�شيرة قائاًل: »ولُيعلم اأّن هذه الف�شيلة لي�شت 

الرعّية،  على  ال�شلطان  كف�شيلة  اعتبارّية  ت�شريفّية  ف�شيلة 

بل ف�شيلة حقيقّية وجودّية كمالّية... وقوله P: »والف�شل 

بعدي لك يا علّي ولالأئّمة من بعدك« اإ�شارة اإلى ما ذكرنا من 

اأّن مرتبة وجوده Q ووجود �شائر الأئّمة R بالن�شبة 

R ُخ��������ل��������ُق اأه�������������ل ال������ب������ي������ت
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 .
(1(

للنبيِّ P مرتبة الروح من النف�ص الناطقة الإن�شانّية«

ح } معنى �لخدمة �لمالئكّية في مطلع نور�نّي، حيث  2ـ  ُثّم يو�شّ

وخّدام محّبينا«  لخّدامنا  المالئكة  واإّن   :P »قوله  يقول: 

�شاهد على ما ذكرنا من اأّن العاَلم بجميع اأجزائه وجزئّياته 

من القوى العاّلمة والعّمالة للولّي الكامل، فبع�ص المالئكة 

من قواه العاّلمة كجبرائيل ومن في طبقته، وبع�شهم من 

ال�شماوّية  وكالمالئكة  درجته  في  ومن  كعزرائيل  العّمالة 

والأر�شّية المدّبرة. 

وخدمة المالئكة لمحّبيهم اأي�شاً بت�شّرفهم R كخدمة 

 .
(2(

ف النف�ص« بع�ص الأجزاء الإن�شانّية لبع�ص بت�شرُّ

3ـ و�أّمـــا قولـــه P: »واّلذي���ن يحمل���ون العر����ص« ف���اإّن للعر����ص 

اإطالق���ات، والم���راد هن���ا جمل���ة الَخْل���ق.. وف���ي رواي���ة اأخرى 

ع���ن الكاظ���م Q ق���ال: »اإذا كان ي���وم القيام���ة كان حمل���ة 

العر����ص ثماني���ة: اأربعة م���ن الأّولين: ن���وح واإبراهيم ومو�شى 

وعي�ش���ى R، واأربعة من الأخرين: محّمد وعلّي والح�شن 

 .
(3(

»R والح�شين

بقوله:   Q �آدم  �لغاية من خلق  كونهم  عّلة   { ُيبّين  ُثّم  4ـ 

)1) م�شباح �لهد�ية، �س129. 

)2) م. ن، �س130. 

)3) م. ن. 
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»لأّنهم و�شايط بين الحّق والخلق.. وفي هذه الفقرة )لول 

نحن ما خلق اهلل اآدم( بيان و�شاطتهم بح�شب اأ�شل الوجود... 

 .
(1(

بل هم ال�شم الأعظم«

5 ـ ويعقـــد �أ�شاًل فـــي بيان �شبقهم �إلـــى معرفة رّبهـــم، م�شيرً� �إلى 

�أّنـــه يعـــود ل�شبـــق �لوجـــود �ّلذي هـــو غير محـــدود بالزمـــان �أو 

�لمـــكان الأّنه فوقهمـــا منّزه عنهما، يقـــول }: »فال�شبق اإلى 

معرف����ة ال����رّب وت�شبيحه وتهليله ل�شبق الوج����ود، وهذا ال�شبق 

ه����و ال�شب����ق الده����رّي المنا�ش����ب له����ذا المق����ام الرفي����ع العالي 

المن����ّزه ع����ن الزمان والم����كان. وبالجمل����ة هو ال�شب����ق بالعلّية 

والحقيق����ة اّلذي ه����و ثابت في مراتب الوجود وحقائق الغيب 

 .
(2(

وال�شه����ود«

�الأولى  �لخم�شة  لالأمور  �س  بالتعرُّ �لنور�نّي مكتفيًا  بيانه  ويختم 

�أمل تف�شيلها في ر�شالة مفردة بقوله:  دون �لخم�شة �الأخيرة على 

»ولّما كان بقية الحديث ال�شريف خارجاً عن مق�شدنا جزنا عن 

�شرحه مع كونه ليقاً لل�شرح الطويل والبحث والتف�شيل، ع�شى 

 .
(3(

اهلل اأْن يوّفقنا لإفراد ر�شالة في �شرحه«

)1) م�شباح �لهد�ية، �س131. 

)2) م. ن، �س132. 

)3) م. ن، �س136. 

R ُخ��������ل��������ُق اأه�������������ل ال������ب������ي������ت
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حديث الخلق والتكوين 

ومـــن �الأحاديـــث �ّلتـــي تعّر�شت لبـــدء خلقهـــم R ما عن 

 :P ِّلنبـــي�

 R اإّن اهلل خلقني وخلق علّياً وفاطمة والح�شن والح�شين«

قبل اأْن يخلق اآدم Q، حين ل �شماء مبنّية ول اأر�ص مدحّية، 

فقال  نار.  ول  جّنة  ول  قمر  ول  �شم�ص  ول  نور  ول  ظلمة  ول 

العبا�ص: كيف كان بدء خلقكم يا ر�شول اهلل؟ 

اأْن يخلقنا تكّلم بكلمة فخلق  اأراد اهلل  P: يا عّم، لّما  فقال 

منها نوراً، ُثّم تكّلم بكلمة اأخرى فخلق منها روحاً، ُثّم خلط النور 

 ،Rوالح�شين والح�شن  وفاطمة  علّياً  وخلق  فخلقني  بالروح 

�شه حين ل تقدي�ص، فلّما اأراد اهلل  فكّنا ُن�شّبحه حين ل ت�شبيح، وُنقدِّ

اأْن ُين�شئ خلقه فتق نوري فخلق منه العر�ص، فالعر�ص من نوري 

ُثّم فتق نور  اأف�شل من نور العر�ص،  ونوري من نور اهلل، ونوري 

اأخي علّي فخلق منه المالئكة، فالمالئكة من نور علّي ونور علّي 

من نور اهلل، فعليٌّ Q اأف�شل من المالئكة، ُثّم فتق نور ابنتي 

والأر�ص من  فال�شماوات  والأر�ص،  ال�شماوات  منه  فاطمة فخلق 

نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور اهلل، فابنتي فاطمة 

اأف�شل من ال�شماوات والأر�ص، وثّم فتق نور ولدي الح�شن وخلق 
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الح�شن،  ولدي  نور  من  والقمر  فال�شم�ص  والقمر،  ال�شم�ص  منه 

ال�شم�ص  من  اأف�شل  فالح�شن  اهلل،  نور  من  الح�شن  ولدي  ونور 

والحور  الجّنة  منه  فخلق  الح�شين  ولدي  نور  فتق  ُثّم  والقمر، 

العين، فالجّنة والحور العين من نور ولدي الح�شين، ونور ولدي 

الح�شين من نور اهلل، فولدي الح�شين اأف�شل من الجّنة والحور 

 .
(2(

 
(1(

العين«

الأنوار  من  منبعهم   Rالأجاّلء هوؤلء  »لأّن  يقول}: 

واآياتهما  والجمال  للجالل  التاّمة  والمظاهر  الإلهّية  الغيبّية 

 Rوالأئّمة P وفي الأ�شا�ص فاإّن الر�شول الأكرم .
(3(

الباهرة

وبح�شب رواياتنا كانوا اأنواراً في ظلِّ العر�ص قبل هذا العالم، وهم 

 .
(4(

يتمّيزون عن �شائر النا�ص في انعقاد النطفة والطينة«

يّت�شح من خالل ما تقّدم �أْن �الإمام } يعتقد باأّن �أّول �لخلق 

هو نورهم R كما جاء في رو�ية �ل�شدوق �ّلتي �عتمد عليها في 

 مع �إثبات جميع �لم�شامين فيها و�عتبار ذلك من 
(5(

م�شباح �لهد�ية

 :P ، و�ل�شاهد قوله 
(6(

�أ�شول �لمذهب كما �شّرح في مو�شع �آخر

)1) حقيقة �الإمامة في �لمدر�شة �لعرفانّية، �س110. 

)2) بحار �الأنو�ر، ج57، �س192، تاأويل �الآيات، �س144. 

)3) �الأربعون حديثًا، �س596. 

)4) �لحكومة �الإ�شالمّية، �س89.

)5) م�شباح �لهد�ية، �س124. 

)6) �لحكومة �الإ�شالمّية، �س89. 

R ُخ��������ل��������ُق اأه�������������ل ال������ب������ي������ت
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»لأّن اأّول ما خلق اهلل عزَّ وجلَّ اأرواحنا فاأنطقها بتوحيده وتمجيده، 

ُثّم خلق المالئكة، فلّما �شاهدوا اأرواحنا نوراً واحداً...«. 

ذكرنا  ما  عد�  �ل�شريفة  �لرو�يات  ع�شر�ت  عليه  دّلت  ما  وهذ� 

�لنبّي  عّم  �لعّبا�س  �شوؤ�ل  �لجو�ب عن  مقام  في  �لخلق  من حديث 

 .P الأكرم�

نختـــم هذ� �لف�شل بحديـــث الأمير �لموؤمنيـــن Q ي�شف فيه 

�لمع�شـــوم بل�شـــان �لمع�شوم، حيث يقـــول Q: »وهل ُيع���رف اأو 

ُيو�ش���ف اأو ُيعل���م اأو ُيفه���م، اأو ُي���درك اأو ُيمل���ك �ش���اأن م���ن هو نقطة 

الكائن���ات وقطب الدائرات و�ش���ّر الممكنات، و�شعاع جالل الكبرياء 

و�شرف الأر�ص وال�شماء؟.. والإمام ب�شر ُملكّي وج�شد �شماوّي واأمر 

اإله���ّي وروح قد�ش���ّي، مق���ام علّي ون���ور جلّي و�ش���رٌّ خفّي، فه���و ُملكّي 

اً من رّب  الّذات اإلهّي ال�شفات، زائد الح�شنات، عالم بالمغّيبات خ�شّ

اً من ال�شادق الأمين، وهذا كّله لآل محّمد Pل  العالمي���ن، ون�شّ

 .
(1(

ُي�شاركهم فيه م�شارك«

يقول  من  كّل   { �الإمــام  �عتبر  لماذ�  نفهم  ذلك  خالل  من 

 R باأّن �أحدً� من �الأولياء و�الأو�شياء ُيمكنه بلوغ مقام �آل محّمد

خارجًا عن �لمذهب. 

)1) حقيقة �الإمامة في �لمدر�شة �لعرفانّية، �س105. 



الف�صل الثالث

R والية أهل البيت
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1ـ العالقة بين الوالية والعمل 

بات و��شحًا ما هو �لمعنى �ل�شامل �ّلذي ير�ه �الإمام لوالية �أهل 

�لبيتR من خالل قوله: »فهوQ بمقام وليته الكّلّية قائم 

على كلِّ نف�ص« �أثناء حديثه عن مولى �لموّحدين �شلو�ت �هلل عليه، 

فما ينبغي �أْن نتعّرف �إليه �الآن هو نظرته } �إلى �لعالقة �لقائمة 

باأحدهما  �ال�شتغناء  ّما  الأحد  ُيمكن  هل  بمعنى  و�لوالية  �لعمل  بين 

عن �الآخر؟ فاإذ� كان من �لموؤمنين بواليتهمR كفاه ذلك عناء 

�لتكاليف و�لعباد�ت خ�شو�شًا مع كون بع�س �الأحاديث عند �لنظر 

�إليها ظاهرة في هذ� �لمعنى للوهلة �الأولى، وهي ما �أّدت �إلى ت�شّدي 

} لمعالجتها من خالل بيان منافاتها مع طائفة كبيرة  �الإمام 

�اللتز�م  �شرورة  على  د  توؤكِّ �ّلتي  �ل�شريفة  �الأحاديث  من  �أخرى 

وح�شول  وفروعها،  �الأحكام  �أ�شول  في  �هلل  مخالفة  عن  باالبتعاد 

هذه  مع  ظاهرها  يتنافى  �ّلتي  �لرو�يات  بع�س  باأّن  �لقطعّي  �لعلم 

�لم�شّلمات ال يكون �لظاهر منها مق�شودً�، فال ُبّد من تاأويلها ب�شورة 

R والي��������������ا اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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ال تت�شارب مع ما ُيعتبر من �شروريات �لدين، �أو �لقيام بالجمع بين 

�لطائفتين، و�إاّل ُنرجع علمها �إلى قائلها. 

2ـ حديث المعرفة

ويعتبر }: »اأّن العتقاد بم�شروعّية ت�شويد �شحف الأعمال 

الم�شائب  من  م�شيبة   R ووليتهم  محّبتهم  على  اّتكاًل 

 Q الكبيرة وافتراء و�شوء فهم، وهو ما ل يدعو اإليه المع�شوم

. ُم�شّدرً� بحثه �ل�شريف 
(1(

بل في منتهى البعد عن هذا المعنى«

بحديث عن محّمد بن مارد قال: ُقلت الأبي عبد �هلل Q: »حديث 

قد   :Qشئت، فقال� ما  فاعمل  اإذا عرفت  اأّنك قلت:  لنا  ُروَي 

ُقلت ذلك، قال: ُقلت: واإْن زنوا واإْن �شرقوا واإْن �شربوا الخمر؟! 

نكون  اأْن  اأن�شفونا  ما  واهلل  َراِجُعوَن،  اإَِلْيِه  َواإِنَّا  هلِل  اإِنَّا  لي:  فقال 

خذنا بالعمل وُو�شع عنهم! اإّنما قلت: اإذا عرفت فاعمل ما �شئت 
ُ
اأ

 .
(2(

من قليل الخير وكثيره، فاإّنه ُيقبل منك«

و�ّلذي ُيريد �الإمام } �أْن يخل�س �إليه في نهاية �لمطاف هو 

�لتاأكيد على �أمرين: 

 :{ �أّن �الإيمان بالوالية لي�س بدياًل عن �لعمل، يقول  الأّول: 

»اإّن الموؤمن اإذا لم يعمل بمتطلّبات الإيمان وما ت�شتدعيه محّبة 

)1) �الأربعون حديثًا، �س623. 

)2) �لكافي، ج2، �س 464. 
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ال�شكلّي  الإيمان  هذا  واإّن  ومحّباً،  موؤمناً  كان  لما  واأوليائه  اهلل 

 .
(1(

والمحّبة الجوفاء من دون جوهر وم�شمون«

والثاني: �أّن �لعمل لي�س كافيًا دون �الإيمان بالوالية. 

لالإن�شان  يتي�ّشر  وال  مطلوب،  �الأمرين  كال  �أّن  �لنتيجة  فتكون 

�لو�شول �إلى �شاطئ �الأمان �الإلهّي، و�لفوز بما عند �هلل تعالى، طالما 

كان م�شتغنيًا عن �أحد هذين �لجانبين �لمذكورين. 

3ـ طائفتان من األخبار 

�إذ� عرفنا ذلك فال ُبّد لنا من �الّطالع على �أ�شلوب �الإمام } 

في �لتوفيق بين �لطائفتين من �الأحاديث �لظاهرة في عدم �الّتفاق 

م، حيث يظهر من بع�شها �الكتفاء بحبِّ �أهل �لبيت  على �لمعنى �لمتقدِّ

ة: »حبُّ عليٍّ  R من قبيل �لحديث �لم�شهور بين �لعاّمة و�لخا�شّ

 .
(2(

ح�شنة ل ت�شرُّ معها �شّيئة، وبغ�شه �شّيئة ل ينفع معها ح�شنة«

 R ويظهر من بع�شها �الآخر عدم �الكتفاء و�شرورة �لعمل مع حّبهم

كما في حديث جابر عن �أبي جعفر Q: »ل تذهب بك المذاهب، 

حّب علّياً واأتوّله ُثّم ل يكون مع ذلك فّعاًل؟ 
ُ
ح�شب الرجل اأْن يقول اأ

 ،Q خير من علّيP حبُّ ر�شول اهلل، فر�شول اهلل
ُ
فلو قال اإّني اأ

)1) �الأربعون حديثًا، �س512. 

)2) مناقب �بن �شهر �آ�شوب، ج3، �س197. 

R والي��������������ا اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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 .
(1(

ُثّم ل يتبع �شيرته ول يعمل ب�شنته ما نفعه حّبه اإّياه �شيئاً...«

�إّن �لم�شكلة �ّلتي تتنافى و�أ�شل �لمذهب ظاهرً� لي�شت كامنة في 

رو�يات �لطائفة �لثانية و�إّنما �الأولى الأّنها تدّل بالمثال �لمتقّدم  على 

�أّنه لي�س هناك �شرر عن �لعمل �ل�شّيىء طالما كان �شادرً� من محّب 

 R بينما �لثانية تقول بعدم كفاية حّبهم ،Q أمير �لموؤمنين�

م�شتقاّلً عن �لقيام بالوظائف �ل�شرعّية، ال �أّنه ُيمكن �ال�شتغناء عن 

واليتهم وموّدتهم لذلك ال م�شكلة فيها. فمن هنا عالج �الإمام } 

�لخبر �لمذكور وما �شاكله على �لنحو �لتالي، قائاًل: »هذا الحديث 

الإيمان  في  وردت  اّلتي  المذكورة  الأحاديث  قبيل  من  ال�شريف 

ومعناه: 

اأّن  من  الأخبار  تلك  في  المجل�شّي  المرحوم  ذكره  ما  اأّما   � اأ 

اأو  النار  في  الخلود  عدم  هو  المنفّي  ال�شرر  من  المق�شود 

عدم الدخول فيها، فكون المعنى اأّن حّب علّي Q اّلذي 

هو اأ�شا�ص الإيمان واإكماله واإتمامه يبعث على التخّل�ص من 

يتنافى  ال�شافعين. وعليه كما قلنا ل  �شفاعة  بوا�شطة  النار 

ذلك  ورد  وقد  البرزخ.  في  العذاب  األوان  مع  الحتمال  هذا 

عن ال�شادق Q: »واهلل ما اأخاف عليكم اإّل البرزخ، فاأّما 

)1) �لكافي، ج2، �س 74.
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 .
(1(

اإذا �شار الأمر اإلينا فنحن اأولى بكم«

ب � »اأو ما ذكرناه من اأّن حبَّ الإمام علّي Q يبعث على نور 

التوبة  اإلى  ويدفعانه  الآثام،  ُيجّنبان �شاحبهما عن  واإيمان 

والإنابة عندما ُيبتلى بالمع�شية من دون اأن ُيف�َشح المجال 

 .
(2(

اأمامه للتمادي في الغّي والع�شيان«

د } �أّن ما ورد من قبيل هذه �الأخبار قد يخلق توّهمًا  ُثّم يوؤكِّ

ولذلك  �لمبين،  �لخ�شر�ن  ماآلها  يكون  �لنا�س  بع�س  عند  و�شبهة 

كانت �لمحّبة على ق�شمين: حقيقّية ووهمّية، و�لتوّلي كذلك �شادق 

وكاذب. 

4ـ المحبـّة الحقيقيـّة والمحبـّة الوهميـّة 

ُي�شير }: »اإلى توّهم بع�ص النا�ص اأّن مجّرد ادعاء الت�شّيع 

وحّب الت�شّيع وحّب اأهل بيت الطهارة والع�شمة، ُي�شّوغ له والعياذ 

عنه  ويرفع  ال�شرعّية،  المحذورات  من  محّرم  كّل  اقتراف  باهلل 

ال�شيطان  اأّن  اإلى  ينتبه  لم  الحّظ  ال�شّيىء  اإّن هذا  التكليف.  قلم 

ُت�شلب  اأْن  عمره  نهاية  في  عليه  فُيخ�شى  الأمر،  عليه  األب�ص  قد 

منه هذه المحّبة الجوفاء، اّلتي ل ُتجدي ول تنفع وُيح�شر يوم 

القيامة �شفر اليدين وفي �شفوف نوا�شب اأهل البيت R. اإّن 

)1) بحار �الأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي، ج6، �س 214.

)2) �الأربعون حديثًا، �س629. 

R والي��������������ا اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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اّدعاء المحّبة من دون دليل وبّينة ل يكون مقبوًل اإذ ل ُيمكن اأْن 

اأكون �شديقك واأ�شمر لك الحّب والإخال�ص ُثّم اأقوم بكلِّ ما هو 

مناق�ص لرغباتك واأهدافك. 

والعمل  المحّب  الإن�شان  في  وُتثمر  ُتنتج  المحّبة  �شجرة  اإّن 

ح�شب درجة المحّبة وم�شتواها. فاإذا لم تحمل تلك ال�شجرة هذه 

الثمرة فال ُبّد من معرفة اأّنها لم تكن محّبة حقيقّية واإّنما هي 

محّبة وهمّية.. فمحبُّ اأهل البيت R هو اّلذي ُي�شاركهم في 

اأهدافهم ويعمل على �شوء اأخبارهم واآثارهم.. واإّن الموؤمن اإذا لم 

لما  واأوليائه  اهلل  محّبة  ت�شتدعيه  وما  الإيمان  بمتطّلبات  يعمل 

الجوفاء  والمحّبة  ال�شكلّي  الإيمان  هذا  واإّن  ومحّباً،  موؤمناً  كان 

ب�شيطة  حوداث  اأمام  ويزول  ينتفي  وم�شمون  جوهر  دون  من 

 .
(1(

و�شغوط ي�شيرة«

5ـ الوالية وقبول اإليمان

هناك معنيان ترتكز عليهما روؤية �الإمام } في هذ� �ل�شاأن: 

P الأّول: �أّنه ي�شتحيل ح�شول �الإيمان باهلل تعالى ور�شوله �الأكرم

 .R دون والية �أهل �لبيت

 R الثاني: �أّنه لو فر�شنا �إمكانية ح�شول �الإيمان دون واليتهم

)1) �الأربعون حديثًا، �س632. 
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لما كان مقبواًل على �الإطالق. 

يقول }: »اإّن الإيمان ل يح�شل اإّل بوا�شطة ولية علّي بن 

R. بل ل  اأبي طالب واأو�شيائه من المع�شومين الطاهرين 

.. فهي �شرط في 
(1(

ُيقبل الإيمان باهلل ور�شوله من دون الولية

 .
(2(

»P قبول الإيمان باهلل والنبّي الأكرم

6ـ الوالية وقبول األعمال

ينقل �الإمام } في بحثه �ل�شريف مجموعة من �الأخبار �ّلتي 

ُثّمّ ُي�شّرح باأّن كون واليتهم R�شرطًا في  تدلُّ على هذ� �الأمر، 

�إنكارها  ي�شّرع  ال  �ّلتي  و�ل�شرورّيات  �لم�شّلمات  من  �الأعمال  قبول 

بحاٍل وال �لت�شكيك في حقيقتها، و�إاّل حاد �الإن�شان عن جاّدة �لمذهب 

�لمقّد�س �ّلذي �أر�ده رّب �لعالمين. 

 R ومّمـــا قالـــه فـــي هـــذ� �ل�شـــاأن: »اإّن ولي���ة اأه���ل البي���ت

ومعرفته���م �شرط ف���ي قبول الأعم���ال، ومن الأم���ور الم�شّلمة، بل 

. والأخبار في هذا 
(3(

تكون من �شرورّيات مذهب الت�شّيع المقّد�ص

 .
(4(

المو�شوع وبهذا الم�شمون كثيرة«

)1) �الأربعون حديثًا، �س631. 

)2) م. ن، �س633. 

)3) م. ن، �س632. 

)4) م. ن، �س633. 

R والي��������������ا اأه��������������ل ال������ب������ي������ت
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وعن �أبي جعفرQ قال: »... اأما لو اأّن رجاًل قام ليله و�شام 

ولية  يعرف  ولم  دهره  وحّج جميع  ماله  بجميع  وت�شّدق  نهاره 

اإليه، ما كان له  اأعماله بدللته  ولي اهلل فيواليه وتكون جميع 

 .
(1(

على اهلل حّق في  ثوابه ول كان من اأهل الإيمان«

يوم  ياأِت اهلل عزَّ وجلَّ  لم  »من  قال:   Qأبي عبد �هلل� وعن 

القيامة بما اأنتم عليه، لم يتقّبل منه ح�شنة ولم يتجاوز له عن 

 .
(2(

�شّيئة«

وفي حديث عن موالنا �ل�شادقQ: »... وكذلك هذه الأّمة 

به نبّيهم لهم، فلن  العا�شية المفتونة بعد تركهم الإمام اّلذي ن�شّ

يقبل اهلل لهم عماًل، ولن يرفع لهم ح�شنة حّتى ياأتوا اإليهم من 

ويدخلوا  بوليته  اهلل  اأمرهم  اّلذي  الإمام  ويتوّلوا  اأمرهم  حيث 

 .
(3(

من الباب اّلذي فتحه اهلل ور�شوله لهم«

و�لوالية كذلك �شرط في غفر�ن �لذنوب و�لتجاوز عن �ل�شّيئات 

كما هو �شريح �لحديث �لثاني �لمتقّدم. 

)1) �لكافي، ج2، �س 19.

)2) م. ن، ج8، �س 34.

)3) م. ن، �س 271.
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1 ـ العشق 

�إّن ع�شق �الإمام } الأهل بيت �لع�شمة و�لطهارةR ال ُيمكن 

الأحد و�شفه، حيث ال يختلف �ثنان في �أّن �ّلذي قلبه وروحه وعقله ـ 

طيلة �لحياة �ل�شريفة �لتي ق�شاها في عالم �لدنيا �إلى �أْن غادرها 

بقلب هادئ ومطمئّن م�شافرً� �إلى مقّره �الأبدّي ـ هو حّبه �لاّلمحدود 

ب�شره  وعين  �لو�عية  و�أذنه  بيانه  ل�شان  فكانو�   ،Rلبيت� الأهل 

وب�شيرته، و�شوت �لحّق �ّلذي دّوى في �أرجاء �لمعمورة، وقّوته �ّلتي 

�نت�شر بها على �أعد�ئه و�أعد�ء �هلل تعالى، فهو �لعا�شق لهم �إلى حدِّ 

�أّنه } كّلما ُيرفع ند�ء )يا ح�شين( تظّل دموعه تنهمر على خّديه 

بال �ختيار منه، رغم �أّنه لم يذرف �لدمع �أثناء تلّقيه خبر ��شت�شهاد 

نجله �ل�شيد م�شطفى }. 

لقد مالأ ع�شقه لهم R كلَّ وجوده و�أبعاد �شخ�شّيته �لفّذة �إلى 

�لحدِّ �ّلذي كان يرى فيه نف�شه دومًا بالقرب منهم. 

زيارته  عند  الإمام  ف  ت�شرُّ »كان  منه:  �لمقرّبين  �أحد  يقول 

R ع��اق��ا االإل�����ام } ب��اأه��ل ال��ب��ي��ت
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وكاأّنه   R المع�شومين  الأئّمة  واأ�شرحة  الم�شّرفة  للم�شاهد 

 .
(1(

كان يرى الإمام المع�شوم ناظراً اإليه وحا�شراً اأمام عينيه«

من  �لعون  �الإ�شالمّية  للثورة  �لكبير  �لقائد  ��شتمّد  �لروح  بهذه 

بعد  و�شغيرة  كبيرة  كلِّ  في   R للمع�شومين  �ل�شريف  �لوجود 

�الألطاف �الإلهّية، وهكذ� خالل �الأحد�ث �لخطيرة كان مرجعه �الأّول 

هو �لمع�شوم Q. يقول �أحد معاونيه: »كتب الإمام ر�شائل اإلى 

علماء المدن، واأمرني اأْن اأذهب اإلى محافظات خرا�شان و�شي�شتان 

و�شلت  عندما  العلماء.  اإلى  ونداءه  ر�شائله  لأو�شل  وبلو�ش�شتان، 

�شخ�ص  اأّي  ُتقابلوا  اأْن  قبل  قال:  الر�شائل،  و�شّلمني  لتوديعه 

ت�شّرفوا اأّوًل بزيارة الحرم المطّهر لثامن الأئّمة علّي بن مو�شى 

الر�شا Q وقولوا له نقاًل عن ل�شاني: قد ا�شتجد اأّيها ال�شّيد 

اأمر عظيم جّداً، وم�شاألة خطيرة، ونحن اعتبرنا تكليفنا اأْن نثور 

 .
(2(

ونتحّرك، فاإْن كان ذلك مّما ُير�شيك فاأّيدنا«

2ـ التعظيم

لقـــد كان �الإمـــام } �لعـــارف �لحقيقـــّي �لو��شـــل �إلـــى كعبة 

مق�شـــوده، يعلم مـــا ي�شتوجـــب �لمقام �ل�شامـــخ و�لمنزلـــة �لرفيعة 

الأهـــل �لوالية �الإلهّيـــة �آل محّمد P من تقدي�ـــس وتكريم و�حتر�م 

ة، ج1، �س120.  )1) �لمذّكر�ت �لخا�شّ

)2) م. ن. 
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بالـــغ يفوق �لعاد�ت �لمعروفة و�الأنمـــاط �لماألوفة بين �شائر �لنا�س، 

 R لذلـــك كان } �إذ� مّر على ذكـــر ��شم �أحد �لمع�شومين

�أخذته �لهيبة حينما يرّدده بعّزة وتعظيم كاملين، مع �لتقدير �لعالي 

الأحاديثهـــم R و�ّتباع مقا�شدهـــم و�أفكارهم وعقائدهم و�إحياء 

منا�شبات والدتهم و�شهادتهم. 

با�شم جّده  لهج  كّلما  Q كان  �ل�شادق  �إمامنا  كيف ال وهذ� 

م�شتوى  ــى  �إل �ل�شريف  ر�أ�ــشــه  ُيحني  جال�س  وهــو   P �هلل  ر�ــشــول 

ركبتيه؟ 

و�الإمام } �ّلذي لم يذكر �أ�شتاذً� من �أ�شاتذته �لكر�م �إاّل وعّقب 

بالقول »روحي فد�ه«، كيف تكون عالقته مع �لمع�شومينR؟! 

يذكر لنا �أحد �لمت�شّرفين بخدمته مدى �هتمامه بتعظيم و�إحياء 

�شائر ما يرتبط باأهل �لبيت R قائاًل: »طوال المّدة اّلتي كان 

خاللها الإمام في النجف الأ�شرف كان ُيقيم مجال�ص العزاء في 

ذكرى  وفي   ،R المع�شومين  �شهادة  ليالي  في جميع  منزله 

المجل�ص  اإقامة  في  ي�شتمّر  كان   Oالزهراء ال�شّيدة  رحيل 

لثالثة ليالي، وكان بكاوؤه م�شهوداً في جميع هذه المجال�ص دون 

 .
(1(

ا�شتثناء«

بقراءة  الأخوة  اأحد  ي�شرع  اأْن  »بمّجرد  يقول:  �آخر  مكان  وفي 

ة، ج5، �س71 ـ 72.  )1) �لمذّكر�ت �لخا�شّ
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مجل�ص الم�شيبة يبداأ الإمام بالبكاء ب�شوت عاٍل وتنهمر قطرات 

 .
(1(

الدمع على خّديه كمثل حّبات اللوؤلوؤ«

عاناه  �ّلــذي  و�لعناء  �الأعباء  كّل  �أّن  �إليه  �الإ�شارة  تجدر  ومّما 

�الإمام } و�هتمامه باالأمور �ل�شيا�شّية و�شائر �شوؤون �لبالد و�لعباد، 

�إحياء  على  و�لحر�س  �لمحافظة  وبين  بينه  يحول  �أو  ليمنع  يكن  لم 

�شهر محّرم  �لتا�شع من  في  فنر�ه   ،R �الأئّمة  و�إظهار مظلومّية 

�لمر��شلين  باري�س بح�شور جمع من  في  باإقامة مجل�س عز�ء  ياأمر 

 .
(2(

�ّلذين جاءو� لمقابلته } قبل �شاعة من وقت �لظهر

3ـ الزيارة
للمع�شومين  �لمطّهرة  �لتربة  لــزيــارة  ة  �لخا�شّ �لمنزلة  �إّن 

R و�ل�شهد�ء و�ل�شّديقين في ثقافة �لوالية و�لثورة غير خافية 

�إلهام وت�شديد لذوي �الإر�د�ت �لرّبانّية في  �أحد، وهي م�شدر  على 

�لجانبين �لعلمّي و�لعملّي. وقد د�أب �الأنبياء R و�الأولياء �لعظام 

ولو  �لم�شّرفة  �لمر�قد  زيارة  Rخ�شو�شًا، على  �الأبر�ر  و�أئّمتنا 

عن بعد طيلة حياتهم �ل�شريفة. لذلك كانت محافظة �الإمام } 

�شديدة في �أْن ال يمّر يوم و�حد �أثناء وجوده في �لنجف �الأ�شرف دون 

زيارة مولى �لموّحدين Q، فمن �ليوم �الأّول  �ّلذي و�شل فيه �إلى 

ة، ج2، �س55 ـ 56.  )1) �لمذّكر�ت �لخا�شّ

)2) م. ن، ج1، �س 48 ـ 49. 
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حو�لي  بعد  ليلة  كّل  ياأتي  كان  فيه،  غادر  �ّلذي  �ليوم  و�إلى  �لنجف 

ثالث �شاعات من غروب �ل�شم�س في �ل�شيف و�ل�شتاء لزيارة حرم 

�الأمير Q، ولم يكن ليترك هذ� �لبرنامج �أبدً� حّتى في �ل�شنة 

�لع�شكرّية،  �لحكومة  علنت 
ُ
و�أ �لعر�ق،  في  �النقالب  فيها  وقع  �ّلتي 

فاإّنه في تلك �لليلة لم يترك �لزيارة �أي�شًا ولم ُيعدل عن برنامجه 

�ليومي �لمقّرر. 

يقول �ل�شّيد م�شطفى }: »في تلك الليلة بحثنا عن الإمام 

البيت،  من  مختلفة  اأماكن  في  فجلنا  غرفته،  داخل  نجده  فلم 

لكّننا لم نجده اإلى اأن �شعدنا اإلى ال�شطح فراأيناه وقف متوّجهاً 

 .
(1(

اإلى حرم اأمير الموؤمنين Q يقراأ الزيارة«

آداب الزيارة

 Q �لموؤمنين  �أمير  حرم  بزيارة   { �الإمــام  ت�شّرف  كان 

ة، يجدر بنا �اللتفات �إليها و�ال�شتفادة منها،  يح�شل وفق �آد�ب خا�شّ

�لدخول  �إذن  بقر�ءة  يبد�أ  حيث  �ال�شتئذ�ن  قبل  يدخل  ال  كان  فقد 

بكمال �الأدب و�لوقار و�لتعظيم و�الإجالل، فاإذ� �نتهى يدخل �لحرم 

�لمطّهر من �لجهة �ل�شفلى لل�شريح �لمقّد�س، مر�عيًا ومتقّيدً� باأْن ال 

يمّر من جانب �لر�أ�س �ل�شريف لح�شرة �الأمير Q. وعندما كان 

ة، ج1، �س95ـ 96.  )1) �لمذّكر�ت �لخا�شّ
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ي�شل �إلى مقابل �ل�شريح �لم�شّرف يقر�أ بكلِّ �إخال�س زيارة )�أمين 

�هلل( �أو زيارة �أخرى، ويرجع مجّددً� من �لجهة �ل�شفلى عند قدمي 

ح�شرة �الأمير Q ويجل�س في �لز�وية يقر�أ �لزيارة و�لدعاء ُثّم 

ُي�شّلي ركعتين، وبعدها يترك �لحرم مغادرً� ببدنه باقيًا بروحه مع 

. هذ� ما كان يو�ظب عليه �أثناء 
(1(

ة بالخروج مر�عاة �الآد�ب �لخا�شّ

وجوده في �لنجف �الأ�شرف، �أّما حينما يكون موجودً� في كربالء فقد 

 Q كان يق�شي �أغلب �أّيام �لزيارة في جو�ر �شريح �شّيد �ل�شهد�ء

ويقر�أ كّل يوم زيارة عا�شور�ء بكامل تفا�شيلها. و�أّما في �لفترة �ّلتي 

بعد  يوم  كّل  يتوّجه  كان  فقد  �لم�شّرفة  قّم  في  �شماحته  فيها  كان 

در�س �ل�شباح و�أحيانًا بعد در�س �لع�شر �إلى �لحرم �لمطّهر لل�شّيدة 

�لجماعة  �شالة  في  �لم�شاركة  يترك  يكن  ولم   ،Oلمع�شومة�

 .
(2(

�ّلتي ُتقام في �لحرم ويقر�أ عادًة �لزيارة �لجامعة هناك

R في كلِّ �شباح وم�شاء، ولم ي�شتغل  لم ينقطع تو�ّشله بهم 

ب�شيء �إاّل وكانو� ي�شكنون في عمق �شميره و�أبعاد روحه في كلِّ حركة 

و�شكون، حّتى حينما كان يم�شي يومّيًا لمّدة �شاعتين �أثناء �شكناه في 

طهر�ن في �الآونة �الأخيرة، فاإّن ل�شانه لم يكن يتوّقف عن ذكرهم 

 .
(3(

طيلة �لم�شافة مع جهد �لطريق

ة، ج1، �س122.  )1) �لمذّكر�ت �لخا�شّ

)2) مجّلة »�لحوزة«، �لعدد 37، �س64. 

)3) �الإمام قدوة، �س17. 
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R4ـ التمسـُّك بأدعيتهم

 R يعتبر �الإمام } �الأدعية �ل�شادرة عن �أهل بيت �لع�شمة

ز عالقته باهلل  منطلقًا هاّمًا لالإن�شان كي يجني فو�ئد عظيمة ويركِّ

ة  خا�شّ مكانة  �ل�شعبانّية  للمناجاة  وكان  بها.  تم�ّشك  لذلك  تعالى، 

في كلِّ مفا�شل حياته �ل�شريفة. يقول }: »اإّن هذه المناجاة في 

التركيز  في  ال�شبب  ولعّل  للقيام،  وتهّيئه  الإن�شان  ُتعدُّ  الحقيقة 

ليجني  والتفات  ا�شتعداد  على  الإن�شان  ُي�شبح  لكي  هو  عليها 

حون  يو�شّ  Rالأئّمة كان  لقد  ال�شوم.  من  العظيمة  الفوائد 

كثيراً من الم�شائل بوا�شطة الأدعية. اأ�شلوب الدعاء يختلف كثيراً 

الأحكام  لبيان  ي�شتعملونها  كانوا  اّلتي  الأخرى  الأ�شاليب  عن 

والم�شائل الإيمانّية والعقيدّية، وكّل الم�شائل المرتبطة بمعرفة 

الموؤ�شف  وباأ�شلوبها. من  الأدعية  يبّينونها في  كانوا  تعالى،  اهلل 

اأْن نقراأ هذه الأدعية ونّمر عليها دون اأْن نتاأّمل فيها بما تحمله 

اأن   Rالأئّمة ُيريد  ماذا  نعرف  اأْن  ودون  رقيقة،  معاٍن  من 

.
(1(

يقولوا«

)1) �لجهاد �الأكبر، �الإمام �لخمينّي }، �س44. 

R ع��اق��ا االإل�����ام } ب��اأه��ل ال��ب��ي��ت




