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اإلىذاء
إىل عْذّا ًٌٍالّا ..قشج ػني حمَذ خامت إّثْاء ..
ًػيِ أفضو إًطْاء ً ..فاطَح أً ادلؼظٌٍني (طيٌاخ اهلل
ػيْيٌ أمجؼني ) ..إىل ٌّس اهلل ًخيْفتو يف أسضو ..إىل صثو
اهلل ادلتني  ..إىل اىششّذ اىطشّذ  ..اىٌصْذ اىفشّذ  ..طاصة
اىظَظاً ً..حمطٌ إطناً..شثْو ادلظطفَ ًمنّْو..
إىل طاصة ًٌّ اجلَغ ًّاشش ساّح اذلذٍ  ..حمَذ اتِ احلغِ
ادليذُ (ػيْنٌ ٍنا عالً اهلل ) ..هنذُ ىزا اجليذ
ادلتٌاضغ..



{ وًَُسٌِدُ أَى ًَّوُيَّ ػَلَى الَّرٌِيَ اسْتُضْؼِفُىا فًِ
الْأَزْضِ وًََجْؼَلَهُنْ أَئِوَّتً وًََجْؼَلَهُنُ الْىَازِثِنيَ }
اىقظض ()5

هقدهت


ويتنػػاوؿ هػػاا الب ػ موضػػوع ال ػػرا واؼبػػروة واللػػااف نبػػا س ػ
التأويل يبثالف النجف وكربالء فكما هو معلوـ إف ال ػرا واؼبػروة نبػا
جبالف يقعاف يف مكة وعليه وج أف يتواجد يف مكة اإلمػاـ اؼبدػد
(علي ػػه الس ػػالـ ج ػػبالف علػ ػ ل ػػاكلة جبل ػػي ال ػػرا واؼب ػػروة وه ػػاين
اعببلني اؼبتواجداف يف مكة اإلماـ اؼبدػد (عليػه السػالـ نبػا جػبالف
معنػػوايف ولػػيس مػػادايف ل ألف اعبب ػػاؿ يف عػػاا اؼبلكػػوت عػػ رج ػػاؿ
مكرموف .
وهنػػاؾ أوجػػه لػػبه ػػدؿ عل ػ أف النجػػف وكػربالء نبػػا ال ػػرا واؼبػػروة
س التأويل .
وفيم ػ ػػا ىب ػ ػػب أوج ػ ػػه الل ػ ػػبه ب ػ ػػني النج ػ ػػف وال ػ ػػرا ل والػ ػ ػ

(اؼبب ػ

ناوؽب ػ ػػا

األوؿ فإهنػػا زكػػل ػػوؿ اؼبع ػ اللمػػو ل سػػمية ال ػػرا

من ي إهنا سبثل اغبجر ال ل ل أو من صرا مػن الكػدر ل أو مػن
االصػػاراء إغ ػػري ذلػػمل مػػن اؼبع ػ ال ػ

اػػاب مع ػ كلمػػة النجػػف

واؼبر با ػػة م ػػري اؼب ػػهمنني (علي ػػه الس ػػالـ وإف مر ػػد اللػ ػريف يبث ػػل
ال را .

أما (اؼبب ػ الثػا

فتنػاؿ اؼبػروة وهػي كػربالء سػ التأويػل

ومت فيدػػا إي ػراد أدلػػة ورواايت لػػري إغ إف ك ػربالء هػػي اؼبػػروة والػػ
نسبت إغ اؼبرأة ( واء وال نللت علػ اعببػل الػا عػرؼ ابظبدػا
ل وها األدلة جاءت عل نوعني .
النوع األوؿ :

مػػن األدلػػة مػػا يتعل ػ ابؼبع ػ اللمػػو للمػػروة وعال ػػة ذلػػمل بتسػػمية
كربالء من يػ

عػ اغبجػارة ال ػلبة ل الػبالء ل الػراي ني إغ ػري

ذلػػمل مػػن اؼبعػػا وكػػل مندػػا يناب ػ علػ ك ػربالء أمػػا النػػوع الثػػا مػػن
األدلػػة فيلػػمل األدلػة التابيقيػػة ؼبردػػوـ اؼبػػروة والػػا ينابػ انابا ػػا
كليػػا عل ػ ك ػربالء اؼبقدسػػة وعل ػ سػػميتدا ل مػػن ذلػػمل ا ػػزف اسػػم
كربالء ابل ديقة الااهرة فاطمة اللهراء ( عليدػا السػالـ مػن جدػة
وبعقيلة ب هالم اغبوراء زين ( عليدا السالـ من جدة أخػر يف
باؿ ار باط اؼبروة حبواء .

واثني ػػا إف اؼب ػػروة سبث ػػل اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ دبال ػػة إف
ال را سبثل أمري اؼبهمنني (عليه السالـ .
والثال ػ اؼبقابلػػة مػػا بػػني النجػػف وك ػربالء و ػػا أمػػري اؼبػػهمنني واإلمػػاـ
اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ مػػن جدػػة وبػػني ال ػػرا واؼبػػروة مػػن جدػػة
أخر .

وأما (اؼبب

الثال

:

فتناوؿ األدلػة اؼبلػزكة الػ تبتػت إف ال ػرا واؼبػروة النجػف وكػربالء
عل ػ ػ

س ػ ػ التأويػ ػػل مػ ػػن ذلػ ػػمل إف زايرة اإلمػ ػػاـ علػ ػػي واغبسػ ػػني (

عليدما السالـ يوجبػاف رػراف الػانوب مػت اسػت باب الػدعاء عنػد
مر ػ ػػديدما  .وهػ ػػاا مػ ػػا يلػ ػػابه ال ػ ػػرا واؼبػ ػػروة والنػ ػػدب إغ زاير مػ ػػا
والدعاء عندنبا .
كمػػا فضػػل السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة واسػػت باب إ ياهنمػػا ركبػػا أو
يسرا عل األ داـ وهو ما تبت لكل من النجف وكربالء وكػل مندمػا
يبثػػل لػػعرية مػػن لػػعا ر

ال ػ أمػػر جػػل وعػػال

يا دػػا واؼبداومػػة

عليدا .
إغ ػػري ذل ػػمل م ػػن األدل ػػة اؼبل ػػزكة الػ ػ

ثب ػػت الل ػػبه ب ػػني ك ػػل م ػػن

النجف وكربالء من جدة وال را واؼبروة من جدة أخر .

و ناوؿ الر ل الثا مناسمل اغبػ والػلايرة لكػل مػن مكػة والكوفػة
وإتبات اللبه بيندما عن طري عدة مبا

اؼبب ػ

.

األوؿ  :نػػاوؿ اؼبعػ اللمػػو كلمػػة اغبػ واؼبػرادؼ للمعػ

للمػػو لكلمػػة الػػلايرة فضػػال عػػن إف ومناسػػمل اغبػ والػػلايرة يف مكػػة
لابه علل ومناسػمل اغبػ يف كػل مػن النجػف وكػربالء مػن يػ إف

كل مػن اؼبناقتػني سبػثالف ؿبػل لنػلوؿ وزايرة اؼبال كػة فضػال عػن إهنمػا
يبػػثالف ؿبػػل لػػلايرة النػػاس وال سػػيما مػػن مػػوا أهػػل البيػػت (علػػيدم
السػػالـ كمػػا نػػاوؿ هػػاا اؼبب ػ علػػة لػريت اغبػ مػػن بػػل البػػار
عػػل وجػػل وعال تػػه ابإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ غبسػػني ( عليدمػػا السػػالـ
وال ػػاين يب ػػثالف ال ػػرا واؼب ػػروة ونب ػػا م ػػن ل ػػعا ر

الػ ػ ه ػػي أص ػػل

لعا ر اغب وعال ة ذلمل هبما خاصة و هل البيػت (علػيدم السػالـ
عامة .

يف ني ناوؿ اؼبب ػ

الثػا زايرة البقػاع اؼبقدسػة يف الكوفػة (مكػة

سػ ػ التأوي ػػل والػ ػ

تض ػػمن زايرة مس ػػجد الكوف ػػة والس ػػدلة ل

وفيدمػػا ممػػة مق ػػاـ األنبيػػاء واألوليػػاء وال ػػاغبني كمقػػاـ الرس ػػوؿ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومق ػػاـ ن ػػر

إبػ ػراهيم (علي ػػه الس ػػالـ ومق ػػاـ اػبض ػػر (علي ػػه

السالـ مت العلم إف مثل ها اؼبقامات موجودة ذا ا يف مكػة وعنػد

بيت

اغبراـ كمقاـ إبراهيم (عليه السػالـ وهػاا يبثػل ا ػور األوؿ

.
أمػ ػػا ا ػ ػػور الثػ ػػا فتنػ ػػاوؿ زايرة اإلمػ ػػامني علػ ػػي واغبسػ ػػني (عليدمػ ػػا
السالـ ومقػدمات هػا الػلايرة اؼبر باػة دبػاء الرػرات الػا يقابلػه يف
مكػػة بمػػر زمػػلـ ل ومػػن التوجػػه لػػلايرة اإلمػػامني اؼبع ػػومني (عليدمػػا
السػػالـ وكيريػػة أداء مراسػػيم الػػلايرة ؼبر ػػديدما الاػػاهرين ل ومػػا هبػ
أف يكػػوف عليػػه اللا ػػر يف الس ػػكينة وكثػػرة التكبػػري والتدليػػل إغ ػػري
ذلػػمل مػػن األمػػور اؼبتعلقػػة هبػػا الػػلايرة وال ػ
هب أف يكوف عليه اللا ر لبيت

اػػاب واغبػػاؿ هػػا مػػا

اغبراـ من مكة اؼبكرمة .

كم ػ ػػا ن ػ ػػاوؿ ا ػ ػػور الثالػ ػ ػ زايرة اإلم ػ ػػاـ اغبس ػ ػػني (علي ػ ػػه الس ػ ػػالـ
ابػب ػػوص يف ي ػػوـ عرف ػػة وعال ػػة ذل ػػمل الي ػػوـ بي ػػوـ عرف ػػة وو ػػوؼ
اغبجػػاج علػ جبػػل عرفػػة ووجػػه اللػػبه بػػني اللا ػرين لقػػا أ عبػػد
(عليػػه السػػالـ يوـ عرفػػة والػػوا رني علػ جبػػل عرفػػة يف ذلػػمل اليػػوـ ل
وفضػػل كػػل مػػن اؼبػػو رني والػ فضػػلت بػػه كػربالء اؼبقدسػػة علػ مكػػة
اؼبكرمة دبر د سيد اللدداء أ عبد

غبسني (عليه السالـ .

يف ػػني نػػاوؿ ا ػػور الرابػػت زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ يػػوـ
عيػػد األض ػ

وار بػػاط ذلػػمل اليػػوـ الػػا ي ػػادؼ العالػػر مػػن ذ

اغبجة مت اإلماـ اغبسني (عليه السالـ ولػداد ه يف يػوـ العالػر مػن
ا رـ ل ووجه اؼبقابلة بني اليومني واللبه بيندما ومػا هبػر بيندمػا مػن
مراس ػػيم اغبػ ػ وال ػػلايرة وه ػػاا م ػػا ىب ػػب الكوف ػػة وه ػػي مك ػػة سػ ػ
التأويل .

الفصل األول
الصفا واملروة النجف وكربالء حسب التأويل

ادلثضج إًه  0اىظفا اىنزف صغة اىتأًّو
بعد أف عرفنػا علػ الكوفػة وفضػا لدا وإهنػا سبثػل مكػة اإلمػاـ اؼبدػد
(عليه السػالـ .وإف مسػجد الكوفػة يبثػل كعبػة اإلمػاـ اؼبدػد (عليػه
السالـ أنيت اآلف إغ بياف مع ال را واؼبروة س التأويل ل ونبدأ
أوال ابل را .
لق ػػد ب ػػني

س ػػب انه و ع ػػاغ فضػ ػػل ه ػػاين اعببل ػػني ال ػػرا واؼبػ ػػروة

ابلنسبة للمسػلمني مػن يػ ةديػة مناسػمل اغبػ والعمػرة ل ػإ إف
سػػب انه و عػػاغ عػػدنبا مػػن لػػعا ر

لقولػػه {إِ َّف ال َّ ػ َرا َوال َْمػ ْػرَوةَ

ِمػػن َلػػعِ ِ ِر ِّ
ػاح َعلَْيػ ِػه أَف
اف فَ َمػ ْػن َ ػ َّ الْبَػ ْيػ َ
َ
ػت أَ ِو ا ْعتَ َمػ َػر فَػالَ ُجنَػ َ
(ٔ
ؼ هبِِما ومن َاََّوع َخريا فَِإ َّف ّ ِ ِ
يم} .
َ ْ
يَاََّّو َ َ َ َ
افَ َلاك ٌر َعل ٌ

ودبػػا أننػػا ػػد بينػػا سػػابقا إف للقػػرطف ًػػاهرا وابطنػػا وؿبكمػػا ومتلػػاهبا ل

فدػػاا يع ػ إف ال ػػرا واؼبػػروة نبػػا اعبػػبالف ا ياػػاف دبكػػة س ػ مػػا
موجود يف ال اهر .
أمػا مػن يػ التأويػل فإهنمػا يعنيػػاف مر ػد اإلمػاـ علػػي بػن أ طالػ
واإلماـ اغبسني (عليدما السالـ .
فػػإف مر ػػد اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ يبثػػل ال ػػرا سػ التأويػػل ل
ولكي نثبت ها اغبقيقة ال بػد لنػا أوال مػن معرفػة السػب الػا مػن
أجله ظبي جبل ال را ابل ػرا ل ومػا يعنيػه االسػم مػن النا يػة اللمويػة
ل وما عال ة ذلمل كله دبر د اإلماـ علي (عليه السالـ .
لقد صر ت الرواايت الواردة عن أهل البيت (عليدم السالـ :

( إف ال ػػرا ظب ػػي ابل ػػرا ألف أص ػػار طدـ وأنلل ػػه علي ػػه .
فالت اسم هاا اعببل من اسم طدـ صروة عل وجل {إِ َّف ّ
افَ

 )1البقرة (. )158

طؿ إِبػر ِاهيم و َ ِ
ني ذُ ِّريَّػة
اصاََر َ
ْ
طؿ ع ْم َرا َف َعلَ ال َْعال َِم َ
طد َـ َونُو ا َو َ ْ َ َ َ
(ٕ (ٖ
اف َِظب ِ
ض َدا ِمن بَػ ْع ٍ
.
يم}
بَػ ْع ُ
ض َو ُّ ٌ
يت َعل ٌ
و ػػد ورد يف رسػػري هػػا اآليػػة عػػن أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ إف

ذرية اؼب ار نبا اإلماـ علي واللهراء (عليدما السالـ .
فالسػػاللة الاػػاهرة ألهػػل البيػػت ن ػػدر مػػن طدـ (عليػػه السػػالـ إغ
إظباعي ػػل وه ػػم يرت ػػوف ه ػػهالء صبيع ػػال إغ جانػ ػ ورات ػػتدم طؿ عمػ ػراف
واألنبياء اؼبن درين من صػل إسػ اؽ بػن إبػراهيم (عليدمػا السػالـ
ألنػػه مػػن اؼبعلػػوـ إف طخػػر نػػر مػػن ذريػػة إسػ اؽ وطؿ عمػراف هػػو نػػر
عيس (عليه السالـ .
إف وراتة األنبياء صبعدم ربولت إغ النر
(عليه السالـ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

منػه إغ علػي

سلسل ذلمل يف الارية الااهرة لإلماـ علػي (عليػه

الس ػػالـ وفاطم ػػة إغ أف

ػػل إغ اإلم ػػاـ اؼبد ػػد (علي ػػه الس ػػالـ

الػػا وبػػت عل ػ النػػاس عنػػد يامػػه اؼبقػػدس وهػػو ُمسػػن ٌد ًدػػر إغ
اغبجر بوراتة األنبياء وابآلية أعال من سورة طؿ عمراف .
 )2آل عمران (. ) 34 -33
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ي جاء عن اإلماـ البا ر (عليه السالـ إنه اؿ :

( و لكأ أن ر إليه و د أسند ًدر إغ اغبجر .

يقػػوؿ  :اي أيدػػا النػػاس  ......إ أهػػل بيػػت نبػػيكم صػػل

عليه وطلػه وسػلم وكبػن أوغ النػاس دب مػد ل فمػن وبػاج يف
فػػأ أوغ النػػاس ابن ل ومػػن وبػػاج ادـ فػػأ أوغ الن ػػاس ادـ

ومػػن وبػػاج بنػػوح فػػأ أوغ النػػاس بنػػوح ل ومػػن وبػػاج

بػراهيم

فػػأ أوغ النػػاس بػراهيم ل ومػػن وبػػاج دب مػػد فػػأ أوغ النػػاس

دب مػػد ل ومػػن وبػػاج ابألنبيػػاء فػػأ أوغ النػػاس ابألنبيػػاء ل ومػػن
وباج بكتاب

فأ أوغ النػاس بكتػاب

يف ؿبكػػم كتابػػه  {:إف

ل ألػيس يقػوؿ

اصػػار طدـ ونػػوح وطؿ إب ػراهيم وطؿ

عم ػراف عل ػ العػػاؼبني ذريػػة بعضػػدا مػػن بعػػض و ظبيػػت علػػيم }
فػػأ بقيػػة مػػن طدـ وذخػػرية مػػن نػػوح ل وم ػػار مػػن إب ػراهيم ل

وصروة من

صل

عليه واله وسلم .....

(ٗ

.
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إذف فػإف هػا الاريػػة م ػاراة بعضػػدا مػن بعػض واإلمػػاـ علػي (عليػػه
عليػه وطلػه

السالـ بعضدا بل هو أفضلدا بعد رسوؿ

(صػل

ألف م ػػن اؼبعل ػػوـ إف ذري ػػة الرس ػػوؿ (ص ػػل

علي ػػه وطل ػػه ةيت ع ػػن

طري اإلماـ علي واللهراء (عليدما السالـ .
فضال عن إف لرظ االصاراء أطل علػ اإلمػاـ علػي (عليػه السػالـ
صػرا ة كمػػا أطلػ علػ طدـ (عليػػه السػالـ (صػػروة

وهػػو األب

(صػل

عليػه وطلػه

األوؿ ؽبا الارية اؼب اراة وعل الرسػوؿ
وسلم وهو أ د أظبا ه ( اؼب ار

.

ي ػ ورد يف أ ػػد الػػلايرات اؼبالقػػة لإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ (

السػ ػػالـ عليػ ػػمل اي أمػ ػػري اؼبػ ػػهمنني السػ ػػالـ عليػ ػػمل اي بي ػ ػ
ل السالـ عليمل اي و

 ...وسيد

السالـ عليمل اي صروة

فعليػػه يكػػوف اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ هػػو صػػروة

ابعتبػػار مػػن

ال ديقني وال روة من ساللة النبيني ....

(٘

.

الاريػة اؼب ػػاراة مػن صػػروة سػاللة النبيػػني والػ ألػػارت إلػيدم سػػورة
طؿ عمراف وها أ د اعبدات .
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ودبػػا إنػػه (عليػػه السػػالـ هػػو نرػػس اؼب ػػار (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فدػػو م ػػار
أيضػػا ألنػػه نرسػػه ل إال إف اؼب ػػار (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اصػػار للنبػػوة واإلمػػاـ
علػػي (عليػػه السػػالـ أصػػار لإلمامػػة وهػػو الوجػػه األوؿ بػػني ال ػػرا
واإلماـ علي (عليه السالـ .
الربط الثا  :فمن يػ اؼبعػ اللمػو لل ػرا فدػو مػن صػرا صػروا
وصراء نقيض الكدر وال را ذبمت صراة وهػو اغبجػر ال ػل الػا
ال يثبت

(ٙ

.

وهػػو بػػالمل لػػه لػػبه كبػػري مػػري اؼبػػهمنني (عليػػه السػػالـ ل ألنػػه مػػن
اؼبرػػزض أف ك ػػوف هن ػػاؾ عال ػػة و ػ ػرابط ب ػػني ً ػػاهر الل ػػيء وابطن ػػه
الا يراد ةويله .

ٍ
صاؼ وخاؿ من اللرؾ والدنس فػال يوجػد
ي إنه (عليه السالـ

ليء يلوبه من ذلمل ل وهاا ما أتبتػه القػرطف لػه وألهػل بيتػه (علػيدم

السػػالـ صبعدػػم بقولػػه  { :إِ َّمبػَػا ي ِري ػ ُد َّ ِ ِ
س
ُ
افُ ليُػ ْاه َ َعػػن ُك ُم الػ ِّػر ْج َ
أ َْهل الْبػ ْي ِ
ت َويُاَ ِّد َرُك ْم َاْ ِدريا }( ٚفدو سالـ عليه ولػد يف أطدػر
َ َ
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بقعػػة وهػػي الكعبػػة بيػػت

عنه ( كرـ

اغبػراـ وا يسػػجد ل ػػنم ػػط وؽبػػاا ػػالوا

وجده وا يكرر ابن طرفة عني .

الوجػػه الثال ػ  :فػػإف مع ػ ال ػػرا أيضػػا لػػه عال ػػة بتسػػمية النجػػف

الا فيه مر د أمري اؼبهمنني (عليه السالـ من ي إهنػا كانػت هنػرا
جف من اؼباء أ أنه صرا .
فعن أ ب ري عن أ عبد

(عليه السػالـ ػاؿ  ( :النجػف كػاف

جبال  ...وصار بعد ذلػمل حبػرا ع يمػا وكػاف يسػم ذلػمل الب ػر
حبػػر

ل جػػف بعػػد ذلػػمل فقيػػل

جػػف فسػػميت نيجػػف

صار بعد ذلمل يسمونه النجف ألنه كاف أخف عل ألسنتدم .

والواضػػن مػػن ًػػاهر الػػنب إف النجػػف ابألصػػل كانػػت جػػبال وهبػػاا
فدػػي اػػاب ال ػػرا مػػن يػ إهنػػا جبػػل مػػن جدػػة ومػػن يػ إعاػػاء
مع ال را أ اػبلو من الكدر ل وذلمل ألهنا أصػب ت هنػر جػف
وصرا من ماء .
الوجػػه الرابػػت  :يف الػربط بػػني ال ػػرا والنجػػف الػ فيدػػا مر ػػد اإلمػػاـ
علي (عليه السالـ من ي إهنا أرض

رية األموات ها اؼبرة.

وذلمل ألف فيدا واد السالـ مدفن الليعة ومقا م .

فق ػػد وردت ال ػػرواايت ع ػػن أه ػػل البي ػػت (عل ػػيدم الس ػػالـ إف هن ػػاؾ
مال كػػة نقالػػة قػػوـ بنقػػل ك ػػل مػػن يسػػت

عػػااب القػػا إغ مك ػػاف

خارج واد السالـ .
و د ألار اإلماـ علي (عليه السالـ إغ ليء ريػ مػن هػاا اؼبعػ
مػػن ي ػ إف أرواح اؼبػػهمنني ذبتمػػت يف واد السػػالـ وأرواح الكرػػار
ػاه إغ واد طخػػر وذلػػمل يف ػدي مػػت نػػا واألصػب بػػن نبا ػػة
وهم يف ًدر الكوفة ا ال :

( لػػو كلػػف لكػػم أللريػػتم أرواح اؼبػػهمنني يف هػػا

لقػػا يتػلاوروف

ويت دتوف إف يف هاا ال در روح كل مهمن وبواد برهػوت روح

كل كافر ...

(ٛ

.

وبالمل يكوف واد السالـ هو ؿبل
الكافرين وابلتػا

رية أرواح اؼبػهمنني مػن أرواح

ػريتدم ليػوـ اغبسػاب وا لػر ل الػا يػرو إنػه

سيكوف من هاا الواد خاصة ل ومن أرض الكوفة ب ورة عامة .
إف اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ هػػو مػػن يقػػوـ بت ػػرية العبػػاد كلدػػم
يوـ القيامة فيدخل ؿببيه اعبنة ومبمضيه النار .
لالمل لق ابلراروؽ وبقسيم النار واعبنة(. ٜ
 )8بحار األ نوار  ،ج  ، 97ص. 235

وما دمنا ب دد اغبدي عن أرض النجػف وواد السػالـ مػن يػ
ػػرية األمػػوات ل نػػود اإللػػارة هنػػا إغ

إهنػػا أرض

ػػة مدمػػة وفيدػػا

أس ػرار كلػػف النقػػاب عػػن إف ال ػػرا هػػو مر ػػد اإلمػػاـ علػػي (عليػػه
السالـ .
وهػػي

ػػة الرجػػل اليمػ الػػا يػػدع ب ػػايف ال ػػرا ولػػه ػػا ومقػػاـ

ملدور رب ضػرين أمػري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ يعػرؼ دبقػاـ صػايف
ال را إغ و تنا اغباضر .
والق ة مرادها إف هاا الرجل أوصػ ولػد أف يدفنػه عنػد مو ػه هبػا
األرض ( أ النجف .
واإلماـ علي (عليه السالـ يف أ د األايـ وهو ملرؼ علػ النجػف
ل وإذا بػػه برجػػل راكػ علػ

ػػة ومعػػه جنػػازة ل وبعػػد أف سػػلم عل ػ

اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ سػػأله عػػن عػػدـ دفػػن هػػا اعبنػػازة يف أرضػػدم
فأجابه الرجل ا ال :
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( أوص بالمل أ و اؿ أف يػدفن هنػاؾ رجػل يػدع يف لػراعته

مثػل ربيعػة ومضػر ل فقػاؿ (عليػػه السػالـ أ عػرؼ ذلػمل الرجػػل
اؿ  :ال .

ػػاؿ  :أ و ذلػػمل الرجػػل أ و ذلػػمل الرجػػل أ و ذلػػمل

الرجل فأدفن فقاـ فدفنه

(ٓٔ

.

ودبا إف الرواية اآلنرة الاكر ا اكر اسم ذلػمل الرجػل اليمػ صػرا ة
ل إال إنه من اؼبتعارؼ عليه بني الناس إنػه يػدع صػايف ال ػرا ل ومػن
ذلمل أخا اسم مقامه منه .
وم ػػن الواض ػػن إن ػػه اس ػػم مركػ ػ م ػػن مقاع ػػني ل وع ػػادة إف أ اس ػػم
مرك ال بد أف يدؿ عل أصل الليء الا رك منه ومعنا .
فمثال اسم مدينة كربالء مكوف مػن مقاعػني هػي كػرب وبػالء للداللػة
علػ ػ م ػػا س ػػي دث يف ه ػػا األرض م ػػن م ػػا

وب ػػالاي بقت ػػل س ػػيد

اللػػدداء اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وسػػر عيالػػه  .ونعػػود اآلف
ون يف هاا اؼبع عل صايف ال را .
فاؼبقات األوؿ هو صايف ل الا من ا تمل جدا إنه يبثػل اسػم ذلػمل
الل ػػ،ب ل يػ ػ إف اس ػػم ص ػػايف م ػػن األظب ػػاء اؼبتداول ػػة ل واؼبقا ػػت
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الث ػػا ه ػػو ال ػػرا فد ػػو يبث ػػل اإلم ػػاـ عل ػػي (علي ػػه الس ػػالـ ألن ػػه ه ػػو
اللػػ،ب الػػا جػاء ليػػدفن اػػوار ولي ضػ بلػػراعته ل فدػػو بػػالمل
نس إليه .
ومػػن ذلػػمل كػػأف نقػػوؿ زيػػد اػبيػػاط أو عمػػرو الب ػلاز أو كبػػو ذلػػمل ل
وهاا هو اال تماؿ األوؿ .
اال تمػػاؿ الثػػا  :أف يكػػوف االسػػم كلػػه ( صػػايف ال ػػرا هػػو كنايػػة
عن العال ة ال ربات ذلمل الرجل مت أمري اؼبهمنني ل من يػ إنػه
أراد أف هب ػػاور وهبتم ػػت م ػػت أم ػػري اؼب ػػهمنني (علي ػػه الس ػػالـ يف مك ػػاف
وا د ليدخل يف لراعته .
ػف وصػػاؼ القػػوـ
ي ػ مػػن ا تمػػل إف كلمػػة صػػايف مػػأخوذة مػػن صػ ّ

اجتمعػ ػػوا صػ ػػرا أ إف ذلػ ػػمل الرجػ ػػل أراد أف ي ػ ػػاف وهبتمػ ػػت مػ ػػت
ال ػػرا وهػػو اإلم ػػاـ علػػي (عليػػه الس ػػالـ صػػروة األنبيػػاء واؼبرس ػػلني
وسيستجري به .
ألنػػه ال يبكػػن أف وبمػػل مع ػ اسػػم ال ػػرا عل ػ ا ػػاورة واالصػػاراؼ
أيضػػا ل ألف ذلػػمل لػػيس لػػه معػ أف وبمػػل اؼبقاػػت األوؿ صػػايف نرػػس
مع اؼبقات الثا ال را .

وعل العموـ وبمػض الن ػر عػن أ مػن اال تمػالني هػو األرجػن فػإف
صػػايف ال ػػرا هػػو اسػػم مركػ مػػن لػػيمني ل صػػايف لػػيء وصػػرا لػػيء
طخر ل وكالنبا مضاؼ إغ اآلخػر ألنػه عنػد إعػراب ( صػايف ال ػرا
فإف صايف يكوف مضافا وصرا مضافا إليه .
أمػا الوجػػه اػبػػامس مػن يػ التػػدليل علػ إف ال ػرا هػػو مر ػػد أمػػري
اؼبػػهمنني (علي ػػه الس ػػالـ

س ػ التأوي ػػل ه ػػو إف نرػػس اس ػػم ال ػػرا

أطل عل أمري اؼبهمنني (عليه السالـ .
ي إف اإلماـ اؼبدد (عليػه السػالـ ظبػا بػه وذلػمل يف زايرة جػد

اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ( السػػالـ عل ػ ابػػن سػػدرة اؼبنتد ػ

السػػالـ عل ػ ابػػن جنػػة اؼبػػأو السػػالـ عل ػ ابػػن زمػػلـ وال ػػرا
. ....

هاا و د ورد عن أمري اؼبهمنني (عليه السالـ إنه اؿ :

( أ سدرة اؼبنتد أ جنة اؼبأو . ....
فدو أيضا ال را .
وورد عنه (عليه السالـ وله :

(أ صري األصرياء وأ ال را
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ولػػو رجعنػػا إغ الػػلايرة الػػواردة عػػن أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ يف
زايرة اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ قبػػدها ال ػ عليػػه لق ػ ال ػػروة
واالصػػاراء وال ػ هػػي كمػػا سػػب إف ذكػػر كانػػت وراء سػػميه جبػػل
ال را ابل را نسبة إغ نلوؿ طدـ صروة

عليه .

فػػإذا كػػاف اعببػػل ظبػػي ابل ػػرا ألف صػػروة

نػػلؿ عليػػه ل فمػػن األوغ

أف يكػػوف اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ ومر ػػد هػػو ال ػػرا حبس ػ التأويػػل
ألنه هو صروة

بعينه .

فقػػد جػػاء يف أ ػػد الػػلايرات اؼبالقػػة اؼبرويػػة عػػن اللػػيخ اؼبريػػد (رضػػي

عن ػػه والػ ػ رواه ػػا ع ػػن األ م ػػة الا ػػاهرين (عل ػػيدم الس ػػالـ ( :

السػ ػػالـ عليػ ػػمل اي أمػ ػػري اؼبػ ػػهمنني السػ ػػالـ عليػ ػػمل اي بي ػ ػ
السػػالـ عليػػمل اي صػػروة

ساللة النبيني . ....

 ...سػػيد ال ػػديقني وال ػػروة مػػن

وجػػاء يف زايرة أخػػر لػػه (عليػػه السػػالـ رواهػػا السػػيد ابػػن طػػاووس

(هنع هللا يضر  ( :السالـ عل اؼبػاه ال ػري السػالـ علػ أ اغبسػن
علي بن أ طال ورضبة

وبركا ه .

ويف روايػػة أخػػر مرويػػة عػػن جػػابر بػػن عبػػد

األن ػػار (هنع هللا يضر عػػن

اإلماـ البا ر (عليه السالـ عػن اإلمػاـ زيػن العابػدين (عليػه السػالـ
إنه اؿ يف زايرة اإلماـ علي (عليه السالـ :

(السالـ عليمل اي أمػني

يف أرضػه و جتػه علػ عبػاد السػالـ

عليمل اي أمري اؼبػهمنني  ....اللدػم فاجعػل نرسػي ماممنػة بقػدرؾ

راضية بقضا مل مولعة باكرؾ ودعا مل ؿببة ل روة أوليا مل....

.

أ ؿببة اإلماـ علي (عليه السالـ وذريته .

أم ػػا اإلمػ ػػاـ ال ػ ػػادؽ (عليػ ػػه السػ ػػالـ فقػ ػػد زار اإلمػ ػػاـ علػ ػػي (عليػ ػػه
السالـ وأتبت له إنه خاصػة

وصػرو ه مػن عبػاد هػو واأل مػة مػن

ذريته (عليدم السالـ ل إذ جاء يف زاير ه له :

( السػػالـ عل ػ

اللدػػم صػػل عل ػ

جػ

وطؿ

وأوصػػيا ه وخاصػػة

وأصػػريا ه ....

وصػػل عل ػ أمػػري اؼبػػهمنني عبػػدؾ

اؼبر ض ػ ػ وأمينػ ػػمل األوي  ...وسػ ػػيد األوصػ ػػياء وركػ ػػن األوليػ ػػاء

وعماد األصرياء أمري اؼبهمنني . .....

وجاء أيضا يف زايرة أخر لإلمػاـ علػي (عليػه السػالـ ثبػت لػه هػا
اػب وصػػية مػػن ي ػ إنػػه خاصػػة

خاصة

وخال ته وأمني

وصػػرو ه ( السػػالـ عليػػمل اي

وصرو ه . ....

وأخ ػريا جػػاء يف زايرة عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ لػػه (عليػػه
السػالـ ثبػػت هػػا اؼبػػرة إنػه وزيػػر الرسػػوؿ

(ص و بيبػػه ووصػػيه

ػػاؿ  ( :اللدػػم صػػل عل ػ وليػػمل وأخػػي

وصػػرو ه مػػن أسػػر ه ي ػ

نبي ػػمل ووزي ػػر و بيب ػػه وخليل ػػه وموض ػػت س ػػر وخري ػػه م ػػن أس ػػر ه

ووصيه وصرو ه .

الوجػػه السػػادس  :اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ هػػو ال ػػرا ي ػ أف
لوجػػود عال ػػة بػػني ال ػػرا وبينػػه (عليػػه السػػالـ وخاصػػة ػػني قبػػد
(عليه السالـ يف ابب مراخر ه لللهراء (عليدا السالـ يقوؿ :

( أ ابن ال را

(ٕٔ

.

فبػػالمل ينس ػ نرسػػه إغ ال ػػرا ل ولعػػل اؼبػراد هنػػا هػػو ابػػن ال ػػروة
اؼب ػػاراة م ػػن عب ػػاد فد ػػو ب ػػالمل (علي ػػه الس ػػالـ يق ػػرر لنرس ػػه إن ػػه
ال ػػرا ل ي ػ إنػػه سػػيكوف والػػد الاريػػة اؼب ػػاراة مػػن طؿ
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وطؿ

من جدة ل كما إنه هو نرسػه (عليػه السػالـ واللهػراء نبػا الاريػة
اؼب اراة اؼبق ودين يف سورة طؿ عمراف اآلنرة الاكر .
كمػػا نستلػػف مػػن عػػدة ن ػػوص إف لل ػػرا عال ػػة اؿ عبػػد اؼبالػ
وبػ هالػػم صبعدػػم ل ػػإ إهنػػم ينسػػبوف إليػػه ل ودبػػا أف اإلمػػاـ علػػي
(عليػه السػػالـ هػػو مػن طؿ عبػػد اؼبالػ ومػػن بػ هالػػم فدػػاا يهكػػد
إف له عال ة مػت ال ػرا فقػد جػاء عنػد خابػة الرسػوؿ

(صػل

عليه وطله وسلم للسيدة خدهبة (عليدا السالـ :
جالس مت صبت من بػ هالػم ػاؿ (صػل

وبينما رسوؿ

عليػه

وطل ػػه ؽب ػػم إف خويل ػػد وور ػػة وال ػػد الس ػػيدة خدهب ػػة (عليدػ ػا الس ػػالـ
سيأيت ل فارؽ الباب فقاـ ضبلة (عليه السػالـ فػدخل خويلػد وور ػة

فقاؿ  ( :عمتم صبا ا ومساءا وكريتم لر األعداء اي أوالد زمػلـ
وال را

(ٖٔ

.

كمػػا ورد إف أـ الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عنػػد والد ػػه ظبعػػت ها رػػا يقػػوؿ ( :
بػػخ بػػخ لكػػم اي معلػػر أهػػل ال ػػرا ػػد ػػرب خػػروج اؼب ػػار

(ٗٔ

.

 )13بحار األنوار  ،ج ، 16ص. 63

 )14المصدر نفسو  ،ج ، 15ص. 98

وجػاء يف األخبػػار إف الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وإذا بػػه يف أُ ػد وهػػو خػارج مػػن
ذبػػارة لللػػاـ وأراد ل ،ػػا أف يتقدمػػه و يػػل إف ذلػػمل اللػػ،ب كػػاف
أبو جدل .
فق ػػاؿ للرس ػػوؿ (ص ػػل

عل ػػي وطل ػػه وس ػػلم  ( :اي

است ييت أف أ قدـ عليمل وأنت سيد أهػل ال ػرا وأعلػ
ونسبا...

(٘ٔ

و

.

ػػد

سػبا

ودبػػا إف الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هػػو سػػيد أهػػل ال ػػرا فػػإف اإلمػػاـ علػػي (عليػػه
السالـ كالمل ألنه نرسه .

وقبػد إف أنبيػػة ال ػػرا تجلػ يف إف أوؿ نػػلوؿ ولػػه عػاغ { :وانػػار
علري مل األ ربني} .

ػػاؿ رسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وصػػعد ال ػػرا و داهػػم ف،ػػاا ف،ػػاا ػػإ

اجتمعػػوا إليػػه فقػػاؿ  ( :لػػو أخػػا كم إف بسػػرن هػػاا اعببػػل خػػيال
أكنتم م د ني الوا نعم .
اب َل ِد ٍ
ِ
ني يَ َد ْ َع َا ٍ
يد }
اؿ  :فإ { نَا ٌير لَّ ُكم بَػ َْ
 )15بحار األنوار  ،ج ، 16ص. 34

 )16المصدر نفسو  ،ج ، 9ص. 132

(ٔٙ

.

إف رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عند فتن مكة سنة  ٛهجريػة أخػا البيعػة مػن

الرجاؿ وهو عل ال را ل جاء ه النساء هناؾ فأخا مندا البيعة .
ولوال أنبية ذلمل اؼبكاف وإنه يع ليما ابلنسبة لألعماؿ ال

ػاـ هبػا

ل ودبعػ طخػػر إنػػه يقابػػل لػػمل األعمػػاؿ ولػػه داللػػة عليدػػا ؼبػػا ػػاـ هبػػا
هنػػاؾ ل ألنػػه كػػاف مػػن اؼبمكػػن أف يقػػوـ هبػػا يف بيػػت

اغب ػراـ أو إغ

جنبه أو عل اؼبروة ابلنسبة لبيعة النساء مثال .
ولكػػن يبػػدو اؼبسػػألة ال ع ػ أنبيػػة ال ػػرا مػػن ي ػ إنػػه جبػػل ل بػػل
ؼبع ابط له وهو اإلماـ علي(عليه السالـ .
فلو ن ر إغ فعػل الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػت علػري ه عنػد نػلوؿ ولػه عػاغ
 { :وانار علري مل األ ربني } .

فد ػػاا ل ػػه عال ػػة وطي ػػدة ابل ػػرا الب ػػاط وه ػػو اإلم ػػاـ عل ػػي (علي ػػه
السالـ ل ألف هناؾ من سػيأيت مػن ذريتػه (ص يف طخػر اللمػاف وهػو
اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ ويقػػوـ بػػدعوة علػػري ه األ ػػربني عل ػ
ال را وهو اإلماـ علي (عليه السالـ و رب مر د الااهر .
ألننا نعرؼ إف علرية اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ وأ اربػه مػن ذريػة
الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو مػػن ػريا يقان ػػوف الكوفػػة والنجػػف إغ جانػ ػ
مر د اإلماـ علي (عليه السالـ .

وإف اآلايت القرطنيػػة ؽبػػا دالالت ومعػػا ابطنيػػة ػػري معناهػػا ال ػػاهر
كمػػا لنػػا سػػابقا ل كمػػا إف البيعػػة الػ أخػػاها الرسػػوؿ

(صػػل

عليه وطله وسلم من الرجاؿ والنساء ودبا إنه أخاها عل ال را فػال
بػػد أف كػػوف ؽبػػا عال ػػة ابؼبكػػاف .ولكػػن ال ػػاهر إف ؽبػػا عال ػػة دبع ػ
ةويػػل ذلػػمل اؼبكػػاف ولػػيس ًػػاهر ل مػػن ي ػ إف البيعػػة سبثػػل بيعػػة
اإلسالـ .
وهاا اإلسالـ ال يكمل إال بوالية اإلماـ علي (عليه السالـ ألنه لػو
كاف ال را ؾبرد مكاف لكاف أخا البيعة للرجػاؿ علػ ال ػرا بوصػره
يبثل نلوؿ طدـ (عليه السالـ وهو رجل ل وأخػا البيعػة للنسػاء علػ
اؼبروة ألف واء نللت عليدا .
ولكػ ػػن البيعػ ػػة يف الػ ػػدين اإلسػ ػػالمي وعال تدػ ػػا ابإلمػ ػػاـ علػ ػػي (عليػ ػػه
السالـ هنا ليء ملزؾ بني الرجاؿ والنساء

(ٔٚ

.

أمػػا الوجػػه السػػابت الػػا يهكػػد إف ال ػػرا هػػو مر ػػد اإلمػػاـ علػػي
(عليػػه السػػالـ وهػػو خػػروج الدابػػة الػ ألػػار إليدػػا القػػرطف الكػرمي يف
طخر اللماف يف وله عاغ :
 )17الكافي  ،ج ، 4ص 192؛ بحار األنوار  ،ج ، 11ص 111؛ تفسير
العياشي  ،ج ، 1ص 37وما بعدىا .

{ َوإِذَا َو َػ َػت الْ َقػ ْػو ُؿ َعلَػ ْػي ِد ْم أَ ْخ َر ْجنَػػا َؽبػُ ْػم َدابَّػػة ِّمػ َػن ْاأل َْر ِ
ض ُ َكلِّ ُم ُدػ ْػم
أ َّ
َّاس َكانُوا ِا َاي ِنَا َال يُوِنُو َف }(. ٔٛ
َف الن َ
وهاا اػبروج يكوف من ال را واؼبروة وذلمل بعد يػاـ اإلمػاـ اؼبدػد

(عليه السالـ ويف خروجدا عدة رواايت مندا :

مػػا جػػاء عػػن اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ إنػػه ػػاؿ  ( :خػػروج دابػػة
األرض مػ ػػن عنػ ػػد ال ػ ػػرا واؼبػ ػػروة معدػ ػػا خػ ػػامت سػ ػػليماف وع ػ ػػا

موس ...

(ٜٔ

.

ويف رواية أخر عنه (عليه السالـ :

( أال إف بع ػػد ذل ػػمل الاام ػػة الكػ ػػا ل لن ػػا وم ػػا ذل ػػمل اي أمػ ػػري

اؼب ػػهمنني

ػػاؿ خ ػػروج داب ػػة م ػػن األرض م ػػن عن ػػد ال ػػرا معد ػػا

خامت سليماف وع ا موس . ٕٓ( ....

وجاء يف رواية إف خروج الدابة يكوف من بني ال را واؼبروة :

 )18النمل (. )82

 )19بحار األنوار  ،ج  ، 53ص. 127

 )21نفس المصدر  ،ج  ، 52ص . 194

( زبػػرج دابػػة األرض مػػن بػػني ال ػػرا واؼبػػروة ومعػػه ع ػػا موس ػ
وخامت سليماف سوؽ الناس إغ ا لر . ٕٔ( ..

كمػػا ورد يف خػػروج الدابػػة أيضػػا ( زبػػرج بػػني ال ػػرا واؼبػػروة فت،ػػا
اؼبهمن نه مهمن والكافر نه كافر ....

(ٕٕ

.

ولػػو رجعنػػا إغ معانيدػػا مػػن النا يػػة اللمويػػة قبػػد إف كلمػػة عنػػد هػػي
م ػػدر يػػدؿ عل ػ اسػػم مكػػاف ل ألػ ػ (مػػن فدػػو ػػرؼ جػػر لػػه عػػدة
معا ومندا ابتداء الماية يف اللماف واؼبكاف كأف يقاؿ (مرض مػن يػوـ
اعبمعة (وسار من كربالء وكبػو ذلػمل  .والػػ(من هنػا بابيعػة اغبػاؿ
ريد الماية للمكاف بقرينة وجود كلمة عند .
وعل هاا األساس يكوف خروج الدابة من مكاف ال را واؼبروة ونبػا
مر د اإلماـ علي واإلماـ اغبسني (عليدما السالـ

سػ التأويػل

ل أو يكػوف خروجدمػا ربديػدا مػن عنػد ال ػرا الػا هػو مر ػد اإلمػاـ
علي (عليه السالـ أ النجف أو الكوفة كما يف الرواايت الثانية .
وهػػاا ي ػػدؿ علػ ػ إف ال ػػرا ه ػػو مر ػػد اإلم ػػاـ عل ػػي (علي ػػه الس ػػالـ
وليس اؼبق ود به جبل ال را الػا دبكػة فػإف الروايػة األوغ والثانيػة
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لػ ػرياف إغ إف الداب ػػة زب ػػرج ومعد ػػا ع ػ ػ موسػ ػ وخ ػػامت س ػػليماف ل
وال صػر ت الػرواايت إهنمػا موجػوداتف يف مسػجد الكوفػة كمػا بينػا
سابقا

(ٖٕ

.

كما إف من اؼبعلوـ إف دعوة اإلماـ اؼبدد (عليػه السػالـ زبػرج مػن
الكوفػػة ال ػ سبثػػل صبعدػػا إغ جان ػ النجػػف وك ػربالء مكػػة اإلمػػاـ
اؼبدد (عليه السالـ .
ودبػ ػػا إف دابػ ػػة األرض زبػ ػػرج بعػ ػػد يامػ ػػه اؼببػ ػػارؾ فػ ػػال بػ ػػد أف يكػ ػػوف
خروجدما من مكاف دعو ه (عليه السالـ .
هػػاا بمػػض الن ػػر عػػن رسػػري معػ الدابػػة نرسػػدا ل ألف فيدػػا رسػػري

يقػػوؿ إنػػه اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ إذ جػػاء عنػػه (عليػػه السػػالـ (
أ صا

الع ا واؼبيسم ...

(ٕٗ

.

أو إهنػػا اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ ألنػػه هػػو مػػن سػػي،رج بع ػػا
موسػ وخػػامت سػػليماف وهػػو أيضػػا يبثػػل اإلمػػاـ عليػػا (عليػػه السػػالـ ل
ودبع ػ أف اإلمػػاـ عليػػا (عليػػه السػػالـ عنػػدما يقػػوؿ إنػػه هػػو صػػا
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الع ا واؼبيسم لعله يع اإلماـ اؼبدػد (عليػه السػالـ ابعتبػار يبثػل
(ٕ٘

االمتداد له

.

أمػا إذا جمنػا إغ كلمػػة (بػني فدػي ًػرؼ يعػ التوسػػط بػني لػػيمني أو
معػ التوسػػط  .فػػإذا أضػػرت ؽبػػا ألػػ(من فت ػػبن (مػػن بػػني ويف هػػاا
ا تمػ ػػالني بعػ ػػا ؼبع ػ ػ أل ػ ػػ(من اؼبع ػ ػ األوؿ إف أل ػ ػػ(من هنػ ػػا وردت
للتبعيض كأف يقاؿ ( أكل من اللاد أ أكل بعضا أو جلءا منه .
ولو جمنػا لتابيػ ذلػمل علػ ال ػرا واؼبػروة سػ التأويػل ل قبػد إف
اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ ودعو ػػه وأمػػر هػػو جػػلء مػػن اؼبسػػرية
اإلؽبية واؼب،اط اإلؽبي الػا سػار عليػه اإلمػاـ علػي واإلمػاـ اغبسػني
(عليدما السالـ ويف مكاف هو جلء من هاا اؼب،اط .

إ إنه يل إف الدين اإلسالمي (

الوجود و سي البقػاء

.
وكبن نعرؼ إف وجود الدين ا مد ا يستقم إال بوجود اإلماـ علػي
(عليه السالـ ومثاؿ وا د يوضن لنا هاا اؼبع وهو إف ضربته يػوـ
اػبنػػدؽ عػػدؿ عبػػادة الثقلػػني ألف لوالهػػا ؼبػػا اسػػتقاـ ديػػن
عليػػه وطلػػه وا يعبػػد

(صػػل

يف أرضػػه ل بلػػدادة الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فػػإف
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اإلمػ ػػاـ اؼبدػ ػػد (عليػ ػػه السػ ػػالـ يبثػ ػػل هػ ػػاا اػبػ ػػط الرسػ ػػا و ايتػ ػػه
واؼبمكن له .
إف اإلمػاـ اؼبدػػد (عليػه السػػالـ بنسػبه اللػريف يعػود إليدػػا فدػػو
جلء من الدو ة ا مدية والعلوية واغبسينية ربديدا .
واؼبع الثا

 :إف (من ةيت لبياف اعبنس ل أ إف دابة األرض هػي

من نرس اعبنس أو صنف ال را واؼبروة ل وهنػا ال يبقػ إال التسػليم
ف اؼبق ود ابلدابة هنا إهنا ع إنسا بعينه ل وهو من نرس جػنس
أو ص ػػنف ال ػػرا واؼب ػػروة الل ػػااف يب ػػثالف يف التأوي ػػل عل ػػي واغبس ػػني
(عليدما السالـ .
ي أف اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ ورسالته هي نرسػدا رسػالتدما
ل وال ػ ػ هػ ػػي ابألسػ ػػاس رسػ ػػالة اؼب ػ ػػار (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وإف أهدافػ ػػه هػ ػػي
أهػػدافدما والػ سػػتت ق بقيامػػه اؼببػػارؾ وعلػ يديػػه اللػريرتني حبػػوؿ
و و ه ومليمته وإراد ه .
إنػػه مػػن جنسػػدما أيضػػا فػرياد بػػه إنػػه إمػػاـ مثلدمػػا ل فضػػال عػػن إف
نسػػبه الل ػريف (عليػػه الس ػالـ يرجػػت إليدمػػا ل وهػػم صبعدػػم يبثلػػوف
الارية الااهرة ال اصاراها

سب انه و عاغ غبمل دينه .

وإذا س ػػلمنا هب ػػا األم ػػور ؾبتمع ػػة فد ػػاا ي ػػدؿ فع ػػال علػ ػ إف ال ػػرا
واؼبروة نبا اإلماـ علي واإلماـ اغبسني (عليدما السالـ ل ألهنما مػن
نرس جنس الدابة نسبا ومضمو وهػاا مػا ال يسػتقيم لل ػرا واؼبػروة
ال اهرين ألهنما جبالف والدابة هي إنساف بعينه .
ػػإ صػػر ت الػػرواايت الػػواردة عػػن أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ
بالمل .
فقػػد ورد عػػن اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ إنػػه ػػاؿ عنػػدما سػػهؿ عػػن
الدابة وماهيتدا اؿ :

( أما و ما ؽبا من ذَنَ وإف ؽبا لل ية (. ٕٙ
وأخ ػريا إذا جمنػػا إغ الروايػػة ال ػ

ػػاكر إهنػػا زبػػرج بػػني ال ػػرا واؼبػػروة

فإنه د بينا إف كلمة بني ع طرؼ يتوسط بني ليمني .
فػػإف الدابػػة زبػػرج ابلرعػػل بػػني الوسػػط مػػن ال ػػرا واؼبػػروة مػػن

يػػة

النسػ أو مضػموف الرسػالة ل أو مػن اؼبكػاف ل ابعتبػار إهنػا زبػرج مػن
الكوفػػة أو ربديػػدا مػػن مسػػجد الكوفػػة سػ التأويػػل الػػا يتوسػػط
ال ػػرا واؼبػػروة إ مر ػػد اإلمػػاـ علػػي واغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ
س التأويل .
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إذ وردت أخبار عن أ مة أهػل البيػت (علػيدم السػالـ

ػرح بػالمل

عل اعتبار إف مكة ع الكوفة .
إذ جاء يف الرواايت عن الرسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :

( كػػوف للدابػػة تػػالث خرجػػات مػػن الػػدهر  ....زبػػرج خرجػػة

أخػػر ريبػػا مػػن مكػػة فيرلػػوا ذكرهػػا يف الباديػػة فيػػدخل ذكرهػػا
القرية يع مكة صػار النػاس يومػا يف أع ػم اؼبسػاجد علػ
رمػة وأكرمدػا علػ

إال وهي يف

عػل وجػل يعػ اؼبسػجد اغبػراـ ا ػػرعدم

ية اؼبسجد دنو و دنو ...

ولو ن ر إغ ًاهر الرواية قبد إف الرسػوؿ

(ٕٚ

.

(صػل

عليػه وطلػه

وسلم عندما ياكر القريػة الػ يرلػو فيدػا ذكػر الدابػة ا ي ػرح هبػا
ابالس ػػم ولك ػػن الػ ػراو يق ػػوؿ  -يعػ ػ مك ػػة  -وك ػػالمل اغب ػػاؿ عن ػػد
إلار ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إغ الناس وإهنم يكونػوف يف أع ػم اؼبسػاجد رمػة عنػد
فإن ػػه ا ي ػػاكر إف اؼبس ػػجد اؼبق ػػود ه ػػو اؼبس ػػجد اغبػ ػراـ ب ػػل ه ػػو
علي الراو أيضا .

 )27المصدر نفسو  ،ج ، 6ص. 311

ل ػػو إف الرس ػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أراد ب ػػه اؼبس ػػجد اغبػ ػراـ فلم ػػاذا ا ي ػػرح
بالمل ل سيما وإف ها اغبادتة كوف بعد يػاـ اإلمػاـ اؼبدػد (عليػه
السالـ .
هاا إذا كاف اؼبق ود خراء اسم اؼبسجد من ابب التقية .
ولػػو ن ػػر إغ الروايػػة مػػن زاويػػة أخػػر قبػػد الرسػػوؿ (صػػل

عليػػه

وطله وسلم ياكر إف الناس ؾبتمعني يف أع ػم اؼبسػاجد طنػااؾ رمػة
علػ ػ

وأكرمد ػػا علي ػػه وه ػػو دبع ػػرض اغب ػػدي ع ػػن اإلم ػػاـ اؼبد ػػد

(عليه السالـ وما يكوف من عالمات يف طخر اللماف .
وكبػػن نعلػػم إف اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ عنػػد خروجػػه سػػي كم
العػػاا مػػن الكوفػػة ومػػن اؼبسػػجد األع ػػم الػػا يبثػػل كعبتػػه حبس ػ
التأويل .
فأ اؼبسجدين يدا مسجد الكوفػة هبػا الع مػة واللػرؼ واغبرمػة
وه ػػو وبتض ػػن خلير ػػة

يف أرض ػػه وص ػػريه ل واؼبػ ػاخور إل ام ػػة دول ػػة

العدؿ اإلؽبي وهو اإلماـ اؼبدد اؼبنت ر(عليه السالـ .
ومػػن هنػػا نسػػتريد إف خػػروج الدابػػة يكػػوف مػػن مسػػجد الكوفػػة وهػػو
كعبة اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ وال هي ؿباطة ابل ػرا واؼبػروة ل

ونبا مر د اإلماـ علي واإلمػاـ اغبسػني (عليدمػا السػالـ ل كمػا إف
الكعبة بيت

اغبراـ ؿباطة ابلي ال را واؼبروة .

وهاا ابلتا ي

يف ابب األدلة عل إف ال را تمثل ابإلمػاـ علػي

(عليه السالـ ومر د .
وأخريا لبتم ديثنا وؿ ال ػرا ومػا يبثلػه سػ التأويػل بق ػة بػني
إف اؼبق ػود ابألخػػري هػو اإلمػػاـ علػي (عليػػه السػالـ ومر ػػد الاػػاهر
يف النجػػف األلػػرؼ ل أال وهػػي

ػػة طػػري الػػدراج مػػت اإلمػػاـ علػػي

(عليه السالـ .
وال وردت عن جعرر بن بلري عن أبيه عن اإلماـ موس بػن جعرػر
(عليه السالـ إنه اؿ :

( إف أمػػري اؼبػػهمنني عليػػا (عليػػه السػػالـ كػػاف يسػػع علػ ال ػػرا
دبكػػة فػػإذا هػػو بػػدراج يتػػدرج عل ػ وجػػه األرض فو ػػت زاء أمػػري

اؼبهمنني (عليه السالـ .

فق ػػاؿ  :الس ػػالـ علي ػػمل أيد ػػا ال ػػدراج  .فق ػػاؿ ال ػػدراج  :وعلي ػػمل

السالـ ورضبة

وبركا ه اي أمري اؼبهمنني .

فقاؿ  :له أمري اؼبهمنني (عليه السالـ  :أيدا الدراج ما

هاا اؼبكاف

نت يف

فقػػاؿ  :اي أمػػري اؼبػػهمنني إ يف هػػاا اؼبكػػاف من ػا كػػاا وكػػاا عػػاـ
عباد ػه  .فقػاؿ أمػري اؼبػهمنني

أ دسه أؾبد وأعبد

أسبّن
(عليػػه السػػالـ  :أيدػػا الػػدراج إنػػه ل ػػرا نقػػي ال ماعػػم فيػػه وال
ملػػرب فمػػن أيػػن لػػمل اؼباعػػم واؼبلػػرب فأجابػػه الػػدراج وهػػو

يقػػوؿ  :و رابتػػمل مػػن رسػػوؿ
دعػػوت

اي أمػػري اؼبػػهمنني إ كلمػػا جعػػت

للػػيعتمل وؿببيػػمل فألػػبت وإذا عالػػت دعػػوت

عل مبمضيمل ومنتق يمل فأرو

(ٕٛ

.

ولو ققنا الن ر يف ها الرواية قبػد إنػه يتجلػ فيدػا جليػا إف ال ػرا
حبس التأويل هو اإلماـ علي (عليه السالـ .
وذلػػمل بل ػػاظ ػػوؿ الػػدراج إنػػه كلمػػا جػػاع دعػػا للػػيعة وؿبػػر اإلمػػاـ
علي (عليه السالـ فيلبت ل وكلما عاػا دعػا علػ مبمضػي اإلمػاـ
(عليه السالـ فريو .
ولػػو ضبلنػػا ال ػػرا عل ػ اؼبع ػ ال ػػاهر كجبػػل ل فمػػا عال تػػه دب ػػر
اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ ومبمضػػيه لكػػي يػػدعو علػ ًدػػر طػػري الػػدراج
هباين الدعاءين .
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هػػاا إال إذا كػػاف للجبػػل عال ػػة ابإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ نرسػػه ل
ألن ػ ػه العلػ ػػة يف ذلػ ػػمل الػ ػػدعاء ل مػ ػػن ي ػ ػ إف الػ ػػدعاء بيػ ػػه ل وإف
ال ػػدعوة علػ ػ مبمض ػػيه وال نعل ػػم إف هن ػػاؾ عال ػػة ب ػػني جب ػػل ال ػػرا
واإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ ل سػػو إنػػه (عليػػه السػػالـ يبثػػل اؼبعػ
البػػاط لػػالمل اعببػػل ل أو هػػو ةويػػل ذلػػمل ال ػػرا بعينػػه والػػا عػػا
عنه القرطف نه من لعا ر

.

إننا لو ال نا نػب الروايػة قبػد إف اإلمػاـ الكػاًم (عليػه السػالـ
عنػػدما يػػاكر إف اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ وإنػػه يسػػع علػ ال ػػرا
ويضيف ووبدد إف ال را دبكة فما مع هاا التأكيد .
إال إذا ك ػػاف هن ػػاؾ ص ػػرا طخ ػػر دبك ػػاف أخ ػػر وأيض ػػا يس ػػع إلي ػػه وه ػػو
حبسػ التأويػػل مر ػػد اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ فػػأراد بػػالمل عػػدـ
اػبلط بيندما .

ادلثضج اىخاِّ  0ادلشًج مشتالء صغة اىتأًّو
سػػبقت اإللػػارة إغ ولػػه عػػاغ  { :إِ َّف ال َّ ػ َرا َوال َْمػ ْػرَوةَ ِمػػن َلػ َػعِ ِ ِر
ِّ
اف } وأتبتنا إف ال را ع مر د أمري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ وبقػ

علين ػػا إتب ػػات إف اؼب ػػروة ه ػػي مر ػػد اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ
س التأويل .

وهنػا البػد مػن معرفػة ؼبػاذا ظبيػت اؼبػروة هبػاا االسػم ومػا عال ػة ذلػػمل
دبر د اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .

ذكرت الرواايت اللريرة الواردة عن أهل البيت (عليدم السػالـ إف
اؼبروة ظبيت هبػاا االسػم ألف اؼبػرأة هباػت عليػه – أ علػ اعببػل-
فقات

سب انه و عاغ للجبل اسم من اسػم اؼبػرأة

(ٕٜ

ل ولػو جمنػا

إغ مع اؼبروة من النا ية اللموية قبد إف ؽبا تػالث مع ٍ
ػاف هػي كػاآليت

:
اؼبع ػ األوؿ  :إف اؼبػػروة هػػي جػػارة صػػلبة عػػرؼ ابل ػػواف وسبتػػاز
ها اغبجارة ب البتدا ولػد ا ل َ
ومػن أصػل مػن سػيد اللػدداء أ ّ
الضيم اإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ ل ومػن لػه صػاا ك ػا يف ذات
و د مرت عليه لمل اؼبِسي واؼب ا

ال لو نللت عل اعببػاؿ

الراسػػيات لػػدكتدا ل والتػػاريخ بػػني أيػػدينا يلػػدد عل ػ صػػالبة اغبسػػني
(عليه السالـ وصا يف لد ه ما لدد به إ عدو .
فعن عبد

بن يموث وهػو ضػمن اؼبلػزكني يف تػاؿ اغبسػني (عليػه

السالـ .

 )29الكافي  ،ج ، 4ص 192؛ بحار األنوار  ،ج ، 11ص 111؛ تفسير
القمي  ،ج ،1ص 43؛ عمل الشرائع  ،ج ، 2ص. 431

إنه ػاؿ (:ما رأيت مكثورا ػط ػد تػل ولػد وأهػل بيتػه وصػ به

أربط جألا منه وال أمض جنااب وال أجرأ مقدما

(ٖٓ

.

واإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ألػػار إغ صػػا ولػػدة مػػا نػػلؿ بػػه إذ
اؿ سالـ

عليه  ( :صاا عل ضػا مل اي رب ال الػه سػواؾ اي

يػػاث اؼبسػػتميثني مػػا رب سػػواؾ وال معبػػود ػػريؾ ص ػاا عل ػ
كممل اي ياث من ال ياث له ...

(ٖٔ

.

كمػػا ألػػار إغ صػػالبته ولػػد ه اإلمػػاـ زيػػن العابػػدين (عليػػه السػػالـ

بقوله ( :أ ابن من تل صاا وكر بالمل ف،را

(ٕٖ

.

واؼبع ػ الثػػا  :للمػػروة هػػو الػػبالء يقػػاؿ ( ػػرع الػػدهر مروء ػػه أ
نلؿ به بالء.
واغبسني (عليه السالـ هو سيد اؼببتلني فقد نػلؿ بػه بػالء يقػوؿ عنػه

اإلماـ اغبسن (عليه السالـ ( ال يوـ كيوممل اي أاب عبد

.

بل إف أصل كلمة كربالء ينقسم إغ سػمني نبػا كػرب ( وهػو اللػدة
وبػػالء أ بػػالء ػػل بسػػيد اللػػدداء وهػػو يػػر أهػػل بيتػػه وأصػ ابه
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كاألضػػا ي ؾبػػلرين ل ويػػر عيالػػه وأطرالػػه ال ظبػػاء لدػػم وال أرض
قلدم للدة اؽبم وما ال و وما سيال و من األعداء .
و د عا اإلماـ اغبسني (عليه السالـ عن ذلمل .
عندما جاء لوداع العا لة يف طخر رجعة إذ اؿ :

( اسػ ػػتعدوا للػ ػػبالء واعلمػ ػػوا إف
وسينجيكم من لر األعداء

(ٖٖ

.

عػ ػػاغ ػ ػػاميكم و ػ ػػاف كم

وعن كربالء وبالءها اؿ اللاعر :

كربالء ال زلت كرب وبالء
كم عل ربمل ؼبا صرعػوا

مػا لقي عندؾ طؿ اؼب ار

من دـ ساؿ ومن دمت جر

أما اؼبع الثال  :لكلمػة اؼبػروة هػو الػراي ني ل فقػد ورد يف اؼبعػاجم
اللموية إف اؼبروة هي اسم جنس للراي ني ل ولو جمنػا إغ عال ػة هػاا
االسم بسيد لباب أهل اعبنة اإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ لوجػد
إنػػه يناب ػ عليػػه انابا ػػا كليػػا ل فاإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ هػػو
روبانة رسوؿ

(ص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بنب ػوؿ الرسػوؿ (صػل

وسلم  ( :اغبسن واغبسني روبان من الدنيا .
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عليػه وطلػه

وهناؾ مع رابػت ؽبػا الكلمػة وإهنػا عػ اؼبػروءة يف اللمػة الن،ػوة أو
كمػػاؿ الرجولػػة وال ػ ذبعػػل صػػا بدا يعاػػي كػػل لػػيء فبػػا يبتلػػمل مػػن
لبوة ورجولػة ل هػاا لللػ،ب العػاد فكيػف بل ،ػية إؽبيػة رسػالية
كل ،ػػية اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ل وال ػ سبثػػل خالصػػة أو ع ػػارة
الرساالت السماوية و تجمت فيه مواري األنبياء .

ولػ ػػاا لباطبػ ػػه يف الػ ػػلايرة اؼبعروفػ ػػة بػ ػػلايرة وارث  ( :السػ ػػالـ عل ػ ػ
وارث طدـ صروة

فبا يثبت إف اإلماـ اغبسني (عليػه السػالـ

يسلم عليه دبػرياث األنبيػاء وإنػه ل ،ػية ػامال لألسػرار اإلؽبيػة الػ
أودعت عند األنبياء .
وإذا كاف األنبياء ال سيما أو العػلـ مػندم ػد أعاػوا كػل مػا يبلكػوف
يف سػػبيل رسػػالة السػػماء فػػإف اغبسػػني أعاػ اعػػل مػػا يقدمػػه اإلنسػػاف
وهو نرسه الااهرة اؼبقدسة .
وكما اؿ اللاعر ( واعبود ابلنرس لمل اية اعبود .

وعلي ػػه ف ػػال م ػػروءة كمروء ػػه كم ػػا إن ػػه ال ي ػػوـ كيوم ػػه وه ػػاا م ػػا ىب ػػب
التابي الن ر للمع اللمو .
أم ػػا التابيػ ػ العلم ػػي ؽب ػػاا اؼبعػ ػ ل أ إف اؼب ػػروة ه ػػو مر ػػد اإلم ػػاـ
اغبسني (عليه السالـ فدو عل عدة وجو :

الوجػػه األوؿ  :هػػو إف سػػمية ك ػربالء ناب ػ عل ػ اؼبػػروة نسػػبة إغ
ؾبػػيء ال ػػديقة الاػػاهرة إغ ك ػربالء اؼبقدسػػة وو وفدػػا يف هػػا البقعػػة
اؼبباركػػة اؼبقدسػػة مػػن تػػر الاػػف عنػػد م ػػرع ولػػدها اغبسػػني (عليػػه
السالـ ي

اكر الرواايت إهنا كانت لاهدة هناؾ .

وه ػػاا ػػري بعي ػػد ألف أه ػػل البي ػػت (عل ػػيدم الس ػػالـ ه ػػم أ ب ػػاء
وأوداؤ وأكرـ عل

من أ ليء يف هاا الوجود .

فػػإذا كانػػت ػػواء أـ البلػػر و رػػت ذف

عػػاغ عل ػ ػػا ولػػدها

هابيل فكيف دبن هي سيدة واء وسيدة نساء العاؼبني .
إف الػػرواايت الػػواردة عػػن أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ ومػػا نا لػػه
م ػػن ك ػػاف اضػ ػرا لي ػػوـ الراجع ػػة الك ػػا ي ػػوـ عال ػػوراء ل إف هن ػػاؾ
أل،اصػػا كلػػف عػػن ب ػػرهم فػرأوا رسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والعقيلػػة زينػ

(عليدا السالـ وخااهبا عبدها (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :

( اي

ا صل عليمل مليمل السماء هػاا سػني مرمػل ابلػدماء

مقات األعضاء مسلوب العمامة والرداء ...

ويف روايػػة إف أ ػػد ا ليػػه علػػيدم لعػػا ن
وعليا وفاطمة واغبسن .
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(ٖٗ

.

أ لػػي عليػػه ف ػرأ النػػر

وفاطمة قوؿ  ( :اي ب

(ٖ٘

تلوؾ تلدم

.

فيكػػوف ال ػػرا هػػو علػػي (عليػػه السػػالـ واؼبػػروة هػػي فاطمػػة الله ػراء
(عليدا السالـ .
وهاا مع وارد فقد ورد عن اإلماـ السجاد (عليه السالـ

إنه اؿ  :يف خابته أماـ يليد اؼبلعػوف ( أيدا الناس مػن عػرف فقػد
عػػرف ومػػن ا يعػػرف أنبأ ػػه حبسػػر ونسػػر ل أيدػػا النػػاس أ ابػػن

مكة وم ل أ ابن زملـ وال را

(ٖٙ

.

ويف روايػػة ( أ ابػػن اؼبػػروة وال ػػرا ( . ٖٚفػػإذا سػػلمنا إف ال ػػرا هػػو
اإلماـ علي (عليه السالـ

س التأويل فاؼبروة هنا اللهػراء (عليدػا

السالـ ألف اؼبروة اسم مهن .
وهاا ال يتناي مت كوف اؼبروة هو اإلماـ اغبسػني (عليػه السػالـ و ػد
عػػا عنػػه كنايػػة عػػن اللهػراء (عليدػا السػػالـ ألف اإلمػػاـ اغبسػػني يبثػػل
اللهراء وابلتا رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .
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أم ػػا اإلم ػػاـ اغبس ػػن (علي ػػه الس ػػالـ فإن ػػه يبث ػػل اإلم ػػاـ عل ػػي (علي ػػه
الس ػػالـ وعل ػػي يبث ػػل رس ػػوؿ
رسوؿ

علي ػػه وطل ػػه ألن ػػه نر ػػس

(ص ػػل

بنب القرطف .

وعلي ػػه ف ػػإف اإلم ػػاـ اؼبد ػػد (علي ػػه الس ػػالـ س ػػيمثل اغبس ػػني (علي ػػه
السالـ وابلتا رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .

ويف ذات الو ػ ػػت إف الله ػ ػراء (عليد ػ ػا السػ ػػالـ سبثػ ػػل اؼب ػ ػرأة األظب ػ ػ
واألكػػرـ علػ

والػ لوالهػػا ؼبػػا خلقػػت ػػواء وو ػػوؼ ػػواء علػ

اؼبروة ًاهرا يع و وؼ اللهػراء ابلبػاطن ألهنػا علػة الوجػود مػت أبيدػا
وبعلدا وبنيدا عليدم أفضل ال الة والسالـ .

الوجػػه الثػػا  :هػػو نسػػبة إغ العقيلػػة زين ػ (عليد ػا السػػالـ  .ي ػ

و رػػت عل ػ ػل ك ػربالء ن ػػر م ػػرع أخيدػػا اغبسػػني (عليػػه السػػالـ
كو وؼ واء عل اؼبروة .
ولػػو أمعػػن البا ػ الن ػػر لوجػػد إف معػ زينػ هػػو اللػػجرة اعبميلػػة
اؼبن ػػر الايبػػة الرا ػػة وبػػه ظبيػػت اؼبػرأة كمػػا جػػاء يف معػ اظبدػػا ل إف
زين نبات علر ب لي معمر صمري من ف ػيلة النرجسػيات بيضػاء
اللوف فوا ة العار نبت يف ال

راء

(ٖٛ

.
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ولػػو جمنػػا إغ عقيلػػة الاػػالبيني زين ػ الكػػا (عليدػػا السػػالـ وسبتػػاز
ابل ػػالبة والقػػوة وال ػػا الػػا يعجػػل عنػػه ػػإ الرجػػاؿ ل وإذا كػػاف
راء .

مع اظبدا إهنا لجرة نبت يف ال

واؼبعلػػوـ إف ال ػ راء لػػيس فيدػػا مػػاء أو كػػأل (عل ػ

فكػػاا زين ػ

(عليدا السالـ ربملػت العاػا يػوـ عالػوراء واعبػوع وبقيػت صػابرة
ؿبتس ػػبة م ػػت م ػػا م ػػر هب ػػا م ػػن ؿب ػػن وب ػػالاي وم ػػا

ويف ذل ػػمل يق ػػوؿ

اللاعر :

فلست أنس زينبػا
نسيت
ولمن
ُ
ُ
ضبلت من األرزاء ما أعيا الور

ودواـ ؿبنتدا وطوؿ عنا دػا
َ

سل كربالء عن كرهبا وبال دا

(ٖٜ

وكانت لريكة لل سني (عليه السالـ يف هنضته اؼبقدسػة ليعاػي كػل
مػػن الرجػػل ( اؼبمثػػل ابإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ واؼبػرأة (اؼبمثلػػة
بلين (عليدا السالـ ابل دروس التض ية واعبداد واللجاعة الػ
ليس ؽبا ن ري ويف ذلمل يقوؿ اللاعر :

و لاطرت هي واغبسني بدعوة
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هاا دبلتبمل الن وؿ وهػػا

تم القضاء عليدما أف يندبػػا
يف ي معزؾ اؼبكارـ يف السبا

(ٓٗ

وعليه مثلت زين بو رتدا عل التل اؼبعػروؼ ابظبدػا ( التػل الػلينر
و ػػوؼ ػػواء علػ ػ اؼب ػػروة لت ك ػػي م ػػن علػ ػ ذل ػػمل الت ػػل م ػػا عج ػػل
األ الـ أف كتبه واللرا أف رويه .
وألف كػػاف أ ػػد معػػا اسػػم زين ػ هػػي اللػػجرة اؼبعمػػرة فقػػد عمػػرت
زين بل خلدت ذلػمل اػبلػود األبػد الػا أسػتمد مػن خلػود سػيد
اللدداء اإلماـ اغبسني (عليه السالـ الا يقوؿ فيه اللاعر :

كاب اؼبوت فاغبسني ـبلد

الوجػػه الثال ػ

كلما مر اللماف يتجدد

 :لتسػػمية ك ػربالء ابؼبػػروة هػػو إف اؼبق ػػود ابؼبػػروة هػػو

اغبسني (عليه السالـ ذا ه ل كمػا إف ال ػرا هػو أمػري اؼبػهمنني (عليػه
السالـ .
وبعد أف أتبتنا إف اؼبروة يف معناها اللمو ناب علػ اإلمػاـ اغبسػني

(عليػػه السػػالـ ل فدنػػاؾ أخػػي القػػارئ دليػػل عملػػي عل ػ ذلػػمل وهػػو
ػػوؿ اإلمػػاـ السػػجاد (عليػػه السػػالـ اآلنػػف الػػاكر ( أ ابػػن مػػروة
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وال ػػرا فػػإف ًػػاهر الػػنب يػػو ي إف اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ يق ػػد
ابل را واؼبروة نبا اعببلني اللاين يف مكة .
وابطن النب يلري إغ إف اؼبق ود من ال را هو أمري اؼبهمنني (عليػه
السػػالـ واؼبػػروة ه ػػو اإلمػػاـ اغبسػػني (علي ػػه السػػالـ والػػدليل علػ ػ
ذلمل هو قدمي كلمة اؼبروة عل كلمة ال را .
فاإلنساف عندما يريد أف يقدـ نرسه أل د ما يػاكر أظبػه اسػم أبيػه
اسػػم جػػد فيقػػوؿ ( أ فػػالف بػػن فػػالف بػػن فػػالف ومػػن هنػػا نردػػم
سػػر قػػدمي اإلمػػاـ السػػجاد (عليػػه السػػالـ قػػدمي كلمػػة اؼبػػروة عل ػ
كلمػػة ال ػػرا ألف اؼبػػروة ع ػ أاب اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وال ػػرا
ع جد علي (عليه السالـ .
ويف زايرة النا ية اؼبقدسة لإلماـ اؼبدػد (عليػه السػالـ الػا يقػوؿ
فيدا  ( :السالـ عل ابػن زمػلـ وال ػرا وا يػاكر سػالـ

عليػه

اؼبروة ألف جد اغبسني (عليه السالـ هو اؼبروة وذكػر ال ػرا الػا

هو اإلماـ علي (عليه السالـ .
الوجه الرابػت  :إف إطػالؽ هػا اللرػظ مػن ابب التقابػل فػإف كػربالء
يف باؿ النجف أو إف ا اإلماـ اغبسني (عليه السالـ يف باؿ ػا
اإلماـ أمري اؼبهمنني (عليه السالـ كما إف اؼبروة باؿ ال را .

فالكعبػػة قػػت بػػني جبلػػني نبػػا ال ػػرا اؼبػػروة ل وكعبػػة اإلمػػاـ اؼبدػػد
(عليه السالـ وهي ( مسجد الكوفة يقػت يف الكوفػة الػ هػي بػني
النجف ي مر د أمري اؼبهمنني (عليػه السػالـ وبػني كػربالء و يػ
مر د اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .
والػدليل علػ ذلػػمل هػو إف اإلمػػاـ اغبجػػة (عليػه السػػالـ ل وكمػػا بينػػا
يف ال ػػر ات السػػابقة سػػيب مسػػجدا بػػني ك ػربالء والنجػػف يتكػػوف
مػػن ألػػف ابب وإف بلتػػه أو ( كعبتػػه سػػتكوف مسػػجد الكوفػػة وعليػػه
فإف اعببلني سيكو ف مر د اإلماـ علي (عليػه السػالـ ومر ػد اإلمػاـ
اغبسني (عليه السالـ .

ادلثضج اىخاىج  0إدىح ادلشرتمح ػيَ أُ اىظفا ًادلشًج
اىنزف ًمشتالء صغة اىتأًّو
وأخػريا نػػاكر عػػدد مػػن األدلػػة اؼبلػػزكة الػ

لػػري إغ إف ال ػػرا

واؼبػروة نبػا مر ػدا اإلمػاـ علػي (عليػه السػالـ واإلمػاـ اغبسػني (عليػه
السالـ وهي كاآليت :

الدليل األوؿ :

إف زايرة اإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ يكرػ ّػر هبػػا

سػػب انه و ع ػػاغ ع ػػن عب ػػاد ذن ػػوهبم صبيع ػػا وه ػػو ذات الل ػػيء ال ػػا
وبدث لإلنساف إذا ما سع بني ال را واؼبروة .
فقد رو عن أ عبد

ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( وطػػواؼ ابلبيػػت وسػػع بػػني ال ػػرا واؼبػػروة نرتػػل كمػػا ولػػد مل
أممل من الانوب . ٗٔ( .....

و د ذكر يف زايرة أمري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ مػن ذلػمل ػوؿ اإلمػاـ
ال ادؽ (عليه السالـ :

( مػػن زار أمػػري اؼب ػػهمنني (عليػػه السػػالـ عارف ػػا حبق ػػه ل أ وه ػػو
يعػػزؼ مامتػػه ل ووجػػوب طاعتػػه ل وانػػه اػبليرػػة للنػػر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قػػا
ػػري متجػػا ل وال متكػػال كت ػ

و رر

لػػه اجػػر ما ػػة ألػػف لػػديد ل

له ما قدـ من ذنبه وما ةخر. ٕٗ( ...

أمػػا ابلنسػػبة لإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ فػػاف فضػػل زاير ػػه وإهنػػا
وج

رراف الانوب فدي أكثر من أف ُرب

الدليل الثا :

أو ٌعد .

اسػػت باب الػػدعاء عنػػد مر ػػد أمػػري اؼبػػهمنني واغبسػػني عليدمػػا السػػالـ
واالستجارة هبما لػو عػد إغ الػرواايت الػواردة عػن أهػل البيػت قبػد

هاا اؼبع يت ق عند و وؼ اإلنساف عل جبلي ال را واؼبروة .

 )41الكافي  ،ج ، 4ص. 261

 )42مفاتيح الجنان  ،ص. 411

فعػػن اغبسػػن بػػن اعبدػػم عػػن أ اغبسػػن اإلمػػاـ الرضػػا (عليػػه السػػالـ
اؿ :

( اؿ أبػو جعرػر (عليػه السػالـ مػا يقػف أ ػد علػ لػمل اعببػاؿ
بر وال فاجر إال استجاب له يف دنيا

(ٖٗ

.

ودبػػا إف اعببػػاؿ يف عػػاا اؼبلكػػوت لػػري إغ رجػػاؿ مكػػرمني كمػػا سػػب
اإللػػارة إغ ذلػػمل فػػإف ال ػػرا واؼبػػروة لػػري يف التأويػػل إغ اإلمػػاـ
علي واإلماـ اغبسني (عليدما السالـ .
و ػػد ورد يف أ ادي ػ أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ لػػري إغ فضػػل
الػػدعاء والتضػػرع إغ

سػػب انه و عػػاغ ألنػػه مػػن اؼبواضػػت الػ وبػ

جػػل ذكػػر أف يػػدع فيدػػا وإف أهػل البيػػت هػػم أبػػواب الػػدعاء إغ
عاغ وإهنم ابب

الا منه يه .

وم ػػن ذل ػػمل ػػوؿ ال ػػادؽ (علي ػػه الس ػػالـ ع ػػن زايرة أم ػػري اؼب ػػهمنني
(عليه السالـ :

(  ...يكتػ لػػمل يف كػػل خاػػوة ما ػػة ألػػف سػػنة ويب ػ عنػػمل
ما ة ألف سيمة و رفت لمل ما ة ألف درجة و قض لمل ما ة ألف
اجة ...

(ٗٗ

.

 )43الكافي  ،ج ، 4ص. 262

فعلػػي بػػن أ طال ػ هػػو اضػػي اغباجػػات ومػػا
ضيت له ذف

ػػد ذو اجػػة إال

عاغ .

ويف رواية أخر لإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ يف اغبػ علػ طلػ
اغباجة عند ا اإلماـ اغبسني (عليه السالـ إنه اؿ :

( إذا زرت ػػا أ عب ػػد

(علي ػػه الس ػػالـ ف ػػلر وأن ػػت ػ ػلين

مكروب لع مما جا ت عالاف ل فإف اغبسني (عليه السالـ

ت ػػل لين ػػا مكػ ػػرواب ل ػػعثا ممػ ػاا ل جا عػ ػػا ل عال ػػا  .وأسػ ػػاله
اجتمل ...

(٘ٗ

.

وعػػن اإلمػػاـ البػػا ر (عليػػه السػػالـ إنػػه ػػاؿ لرجػػل  ( :اي فػػالف مػػاذا

يبنعػ ػػمل إذا عرضػ ػػتمل اجػ ػػة أف سبضػ ػػي إغ ػ ػػا اغبسػ ػػني (عليػ ػػه

السالـ و لي عند أربت ركعات

سأؿ اجتمل . ٗٙ( ..

مت العلػم إف مػن ـبت ػات اإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ الػ خ ػه
هبا وأخا إف ربت بته يستجاب الدعاء .
و د رو عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :
 )44مفاتيح الجنان  ،ص. 415
 )45المصدر نفسو  ،ص. 475
 )46المصدر نفسو  ،ص. 481

( من كاف له إغ

عاغ اجة ل فليقف عند ا اغبسني (عليه

ألػدد إنػػمل ػر مقػامي و سػػمت

السػالـ ويقػوؿ  :اي أاب عبػد

كالمي وإنمل ي عند ربمل ُ .ػرزؽ فاسػأؿ ربػمل ور يف ضػاء
وا جي فانه يقضي اجتمل إف لاء

الدليل الثال

عاغ

(ٗٚ

.

:

ه ػػو وج ػػود واد ب ػػني النج ػػف وكػ ػربالء مثلم ػػا إف هن ػػاؾ واداي ب ػػني
ال را واؼبروة .
فقد ألارت الرواايت ل إف الل،ب إذا فرغ مػن طػواؼ البيػت جػاء
إغ ال را وصعد عليه هباوز الواد إغ اؼبروة .
فقد رو عن أ عبد

ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( أخرج إغ ال را من الباب الا خرج منه رسوؿ

(صل

عليه وطله وسػلم وهو الباب الا يقابل اغبجػر األسػود ػإ
قاػػت الػ ٍ
ػواد فاسػػت ػػإ نتدػػي إغ أوؿ ز ػػاؽ عػػن يبينػػمل بعػػدما

ذباوز الواد إغ اؼبروة ...

(ٗٛ

 )47المصدر نفسو  ،ص. 483
 )48الكافي  ،ج ، 4ص. 431

.

ونردػػم مػػن هػػاا الػػنب وجػػود واد ير ػػل بػػني ال ػػرا واؼبػػروة .أمػػا
كربالء والنجف فإنه ير ل بيندما واد أيضا وهو واد السالـ.

فقد رو ( إف جنة الدنيا واد السػالـ وؿبلدػا ًدػر الكوفػة بػني
النجف وكربالء

الدليل الرابت :

(ٜٗ

.

إف د اؼبسجد اغبراـ ما بني ال را واؼبروة وعليػه و سػ التأويػل ل

البػػد وأف يكػػوف هنػػاؾ مسػػجد بػػني النجػػف وك ػربالء واللتػػني سبػػثالف
ال را واؼبروة .
وهاا اؼبسجد سيتم لػييد عنػد يػاـ صػا

الع ػر اللمػاف اإلمػاـ

اؼبدد (عليه السالـ ويبتد هاا اؼبسجد بني النجف وكربالء .
فعػػن اؼبرضػػل بػػن عمػػر عػػن أ عبػػد

(عليػػه السػػالـ ػػاؿ  ( :إف

ا من ػػا إذا ػػاـ بػ ػ ل ػػه يف ًد ػػر الكوف ػػة مس ػػجدا ل ػػه أل ػػف ابب

ت ػػل بيػػوت الكوفػػة بندػػر كػربالء ػػإ ىبػػرج الرجػػل يػػوـ اعبمعػػة

عل بملة صرواء يريد اعبمعة فال يدركدا

 )49قصص الجزائري  ،ج ، 1ص. 414
 )51بحار األنوار  ،ج ، 97ص. 385

(ٓ٘

.

و د رو عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ  ( :إف إبػراهيم

وإظباعيل (عليه السالـ
(ٔ٘

ػ ّدا اؼبسػجد اغبػراـ بػني ال ػرا واؼبػروة

وم ػػن هن ػػا يل ػػظ الل ػػبه ب ػػني ال ػػرا واؼب ػػروة وب ػػني مر ػػد أم ػػري

اؼبهمنني واإلماـ اغبسني (عليدما السالـ .
الدليل اػبامس :

إذا كاف إبراهيم وإظباعيل د خاّا اؼبسػجد اغبػراـ بػني ال ػرا واؼبػروة

فػػإف اؼبسػػجد الػػا يبػ يف دولػػة العػػدؿ اإلؽبػػي دولػػة اإلمػػاـ اؼبدػػد
(عليػػه السػػالـ ل ػػد خاػػه أو لنقػػل ػػدد مالؿبػػه كػػل مػػن اإلمػػاـ علػػي
واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدم ػػا السػػالـ يف سبرك ػػل مر ػػديدما اللػ ػريرني يف
لمل البقعة .
علمػا إف هنػػاؾ لػػبدا بػني اختيػػار إبػراهيم وإظباعيػل (عليدمػػا السػػالـ
لي،ا ػػا ذل ػػمل اؼبس ػػجد وب ػػني اإلم ػػاـ عل ػػي واإلم ػػاـ اغبس ػػني (عليدم ػػا
السػػالـ اللػػاين رظبػػا ػػد هػػاا اؼبسػػجد ل وذلػػمل إف إب ػراهيم (عليػػه
السالـ هو أوؿ نر يال اإلمامة ويعايدا من بني األنبيػاء ل يقابلػه
يف التأويل أمري اؼبهمنني (عليه السالـ ل الا هو أوؿ إماـ من أ مػة
أهل البيت اإلت علر .
 )51الكافي  ،ج ، 4ص. 219

وإف كاف إبراهيم (عليه السالـ أوؿ من جر التو يػد علػ يديػه أو
اغبنيرية ل فإف اإلماـ عليػا (عليػه السػالـ هػو أوؿ مػن جػرت الواليػة
واإلمامة بني يديه ذف
ومثلمػػا لػػاء

ورسوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .

عػػاغ أف يلػػارؾ إب ػراهيم ولػػد إظباعيػػل الػػابين فقػػد

لارؾ اإلماـ علي (عليػه السػالـ ولػد اغبسػني الػابين أيضػا بػل هػو
الابن الع يم الا فد به إظباعيل كما سنثبت ذلمل ال قا .
صػ ػػل إبػ ػ ػراهيم اكبػ ػػدرت النبػ ػػوة واإلمامػ ػػة واؼبتمثل ػ ػػة
وكمػ ػػا إف مػ ػػن ُ
ابلرسوؿ األكرـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .
فإف اغبسني (عليه السالـ هػو ربيػ النبػوة وأبػن رسػوؿ

(صػل

عليه وطله وسلم ويف ذريته جرت اإلمامة اؼبتمثلة ابأل مػة التسػعة
اؼبع ومني (عليدم السالـ .

الدليل السادس :

إف مػػن األلػػياء اؼبدمػػة يف السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة هػػو أف يكػػوف
الل،ب فيدمػا علػ لػيء مػن السػكينة والو ػار ل وأف يكػوف طػاهر
البدف والثياب ل بعيد عن اللمو واػب اـ واعبداؿ .
وهػػا األلػػياء مػػاكورة يف طداب الػػلايرة لال مػػة اؼبع ػػومني (علػػيدم
السالـ من المسل بل اللايرة و ريها

(ٕ٘

.

الدليل السابت :

إف السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة يك ػوف عل ػ الدابػػة أو عل ػ ا مػػل ل
واأل مة (عليدم السالـ يرضلوف اؼبلي .

فقػػد ورد عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ هػػاا اؼبع ػ عػػن أ ػػد

أصػ ابه إنػػه سػػأله  ( :عػػن السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة علػ الدابػػة
اؿ نعم وعل ا مل  ........الرجػل يسػع بػني ال ػرا واؼبػروة

راكبا اؿ ال س واؼبلي أفضل (ٖ٘ .

وجاء يف الرواايت اللريرة ةكيد علػ اؼبلػي مػن ال ػرا إغ اؼبػروة ل

عن أ عبد

ال ادؽ (عليه السالـ اؿ :

 )52مفاتيح الجنان  ،ص 371؛ الكافي  ،ج ، 4ص. 435
 )53من ال يحضره الفقيو  ،ج ، 13ص. 496

(اكبدر من ال را ماليا إغ اؼبروة وعليمل السكينة والو ار

(ٗ٘

وه ػػاا م ػػا ينابػ ػ علػ ػ زايرة اإلم ػػاـ عل ػػي واإلم ػػاـ اغبس ػػني (عليدم ػػا
السالـ فاللايرة اليدما سواء كانت علػ الدابػة ( السػيارة يف الو ػت
اغباضر أو عل ا مل ( العجالت اؼب ػنوعة مػن اػبلػ

ال س

بػه إال إف الػرواايت لػري إغ اسػػت باب زاير مػا ملػيا علػ األ ػػداـ
.
فقد ورد يف فضل زايرة أمػري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ عػن أ عبػد
ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( اي ابن مارد من زار جد عارفػا حبقػه كتػ لػه

بكػل خاػوة

جة مقبولة وعمػرة مػاورة ل و اي بػن مػارد مػا ياعػم

النػار

دما ا ات يف زايرة أمري اؼبهمنني (عليه السالـ مالػيا أو راكبػا

اي بن مارد اكت هاا اغبدي دباء الاه

(٘٘ .

وعن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ أيضا اؿ :

 )54الكافي  ،ج ، 4ص. 435

 )55تيذيب األحكام  ،ج ، 6ص. 21-22

( مػػن زار أمػػري اؼب ػػهمنني مالػػيا كت ػ
وعم ػػرة ل ف ػػإف رج ػػت مال ػػيا كتػ ػ

وعمر ني

(٘ٙ

.

ل ػػه بكػػل خاػػوة ج ػػة

ل ػػه بك ػػل خا ػػوة جت ػػني

ويف فض ػػل اؼبل ػػي ل ػػلايرة اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ ع ػػن أ عب ػػد
ال ادؽ (عليه السالـ :

إنه اؿ  ( :من خرج من منلله يريد زايرة اغبسني بن علي بن أ

لػػه بكػػل خاػػوة

طال ػ (عليػػه السػػالـ إف كػػاف مالػػيا كت ػ

سػػنة و ػػط هبػػا عنػػه سػػيمة ػػإ إذا صػػار ابغبػػا ر كتبػػه

اؼبرل ػني وإذا ضػ مناسػكه كتبػه

مػػن

مػن الرػا لين ػػإ إذا أراد

االن ػراؼ أات ملػػمل فقػػاؿ لػػه أ رسػػوؿ

ربػػمل يقػرأؾ السػػالـ

ويقوؿ لمل استأنف العمل فقد رر لمل ما مض

(٘ٚ

.

وكمػػا إف التأكيػػد علػ اؼبلػػي جػػاء أكثػػر عنػػد اؼبػػروة فدػػاا نلمسػػه يف
ال ػ ػػرواايت الػ ػ ػ أل ػ ػػارت إغ زايرة اإلم ػ ػػاـ اغبس ػ ػػني (علي ػ ػػه الس ػ ػػالـ
واإللارة للاير ه والتأكيد عليدا .
الدليل الثامن :
 )56المصدر نفسو  ،ج ، 6ص. 21

 )57المصدر نفسو  ،ج ، 6ص. 43

ويتمثػػل صػػل لػػمل اللػػعرية وه ػي السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة وبػػني
ةويل ذلمل ابإلماـ علي واغبسني (عليدما السالـ ومر ديدما .
فقػػد صػػر ت الػػرواايت الػػواردة عػػن أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ إف
السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة لػػيء صػػنعه اؼبلػػركوف ل وذلػػمل بػػل أف
وبػ الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ل فػػأنلؿ
السعي هو ذف من

سػػب انه عػػاغ طيػػة وضػػن إف ذلػػمل

سب انه و عاغ :

{ إِ َّف ال َّ ػ َرا والْمػػرو َة ِمػػن َلػػعِ ِ ِر ِّ
ػت أَ ِو ا ْعتَ َمػ َػر
اف فَ َمػ ْػن َ ػ َّ الْبَػ ْيػ َ
َ
َ َ َْ
افَ َلػػاكِ ٌر
ػاح َعلَْيػ ِػه أَف يَاَّػ َّػو َ
ع َخػ ْػريا فَػِإ َّف ّ
ؼ هبِِ َمػػا َوَمػػن َاَػ َّػو َ
فَػالَ ُجنَػ َ
ِ
يم }(. ٘ٛ
َعل ٌ
ويسػػتراد مػػن ذلػػمل إف

سػػب انه و عػػاغ نس ػ

لػػمل اللػػعرية إغ

ذا ه اؼبقدس .
إف كػػاف اؼبق ػػود ابل ػػرا واؼبػػروة نبػػا اعبػػبالف اللػػااف دبكػػة فلمػػاذا ا
ينس

سب انه و عاغ الاواؼ ابلبيت العتي ( الكعبة لػه أيضػا

ل مػػت إف الكعبػػة هػػي بػػال لػػمل ألػػرؼ مػػن جبلػػي ال ػػرا واؼب ػروة ال
بيت

اغبراـ .

 )58البقرة (. )158

وعليػػه ال يسػػتقيم هػػاا األمػػر إال إذا كانػػت ال ػػرا واؼبػػروة ؽبمػػا مع ػ
ابطنيا يف القرطف وهو مر د اإلماـ علي ومر د اإلمػاـ اغبسػني(عليدما
السالـ ل ونبا ألرؼ من الكعبة بل نبا يبػثالف نقػاط الرػيض اإلؽبػي
عل هاا الوجود وأصل عاا التكوين وعاا النور .
فلم ىبلػ

عػل وجػل لػيما يف هػاا الكػوف دبػا فيػه الكعبػة إال ألجػل

ؿببتدم( ٜ٘كما سبقت اإللارة إغ ذلمل .
كمػا يسػػتراد مػػن هػػا اآليػة إف

سػػب انه و عػػاغ ألػػار أف ال جنػػاح

ياوؼ ابل را واؼبروة بعػد أداء مناسػمل اغبػ والعمػرة لكنػه
عل من ّ

يف الو ػػت ذا ػػه ألػػار إنػػه مػػن اػػوع فدػػو خػػري لػػه وإف

سػػب انه

و عاغ لاكر سعيه علم به .
وهنػػا ألػػيس سػػا ل يسػػأؿ إف اآليػػة القرطنيػػة نػػا ض بعضػػدا بعضػػا ألف
السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة هػػو فريضػػة ولػػيس سػػنة وعليػػه وجػ علػ
اؼبسلم أدا دا .
واعبواب عل ذلمل :

 )59مفاتح الجنان  ،ص. 831-829

إف السعي بني ال را واؼبروة فريضة وهاا ص ين ولكن ابؼبقابػل لػو
رجعنػػا إغ رواايت أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ فدػػي لػػري إغ زايرة
أهل البيت هي فرض كالمل و

من قو دم عل اؼبهمنني

وعليػػه فػػلايرة مر ػػد اإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ
سػ التأويػػل ال ػػرا واؼبػػروة زايرة مرروضػػة و ػ مرػػروض م ػػداؽ
ذلمل

السالـ :

اإلماـ ال ادؽ (عليه السػالـ يف ػ زايرة اغبسػني (عليػه

( لو إف أ ػدكم ػ ألػف جػة ا ربت ػا اغبسػني بػن علػي

(عليه السالـ لكاف د رؾ قا من قوؽ رسوؿ
عليه وطله وسلم

.

(صػل

وسػػأؿ عػػن ذلػػمل فقػػاؿ  ( :ػ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ مرػػروض
عل كل مسلم

(ٓٙ

.

واثنيا اآلية و ي إف السعي بني ال ػرا واؼبػروة هنػا ال يتعلػ دبناسػمل
اغب والعمرة ل ولقا ل أف يقوؿ أليس يف ذلمل نا ض أيضا .
واعبواب عل ذلمل :

 )61وسائل الشيعة  ،ج ، 4ص. 437

إنػػه ال يوجػػد هنػػاؾ نػػا ض إذا مػػا ضبلنػػا اآليػػة علػ اؼبعػ البػػاط أو
التأويػػل ألف اللػػ،ب هبػػوز لػػه أف يتاػػوع مػػن نرسػػه وابختيػػار ويػػلور
ال ػػرا واؼب ػػروة ونب ػػا سػ ػ التأوي ػػل اإلم ػػاـ عل ػػي واإلم ػػاـ اغبس ػػني
(عليدمػػا السػػالـ يف ػػري أو ػػات اغب ػ والعمػػرة و

عػػاغ يف ذلػػمل

كله لاكر سعيه عليم دبا يف نرسه ؾباز له عن ذلمل كله .
مت العلم إف أهل البيت (عليدم السالـ أكدوا عل هػاا األمػر وإف
زاير مػا كػػوف يف أايـ األعيػػاد كعيػػد الراػر واألضػ
األو ات

(ٔٙ

ويف ريهػػا مػػن

.

و ػػد جػػاء عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ يف فضػػل زايرة اإلمػػاـ
اغبسني (عليه السالـ هاا اؼبع بقوله :

( أيبػػا مػػهمن أ ػ ػػا اغبسػػني (عليػػه السػػالـ عارفػػا حبقػػه يف ػػري
يػػوـ عيػػد كت ػ

لػػه عل ػرين جػػة وعل ػرين عمػػرة مػػاورات

يف يػوـ عيػد كتػ

لػه ما ػة جػػة وما ػة عمػرة وما ػػة ػلوة مػػت

مقبوالت وعلرين لوة مت نر مرسل أو إماـ عػدؿ ل ومػن أات

نر مرسل أو إماـ عدؿ ...

(ٕٙ

 )61تيذيب األحكام  ،ج ، 6ص. 46
 )62المصدر نفسو  ،ج ، 6ص. 46

.

كما إف نرس اعتقاد اؼبسلمني ف السعي بني ال ػرا واؼبػروة نبػا مػن
صنت اؼبلركني فيه .
أمػػا إف اؼبق ػػود ابل ػرا واؼبػػروة نبػػا اإلمػػامني (عليدمػػا السػػالـ وإال
كيػػف يعتقػػد اؼبسػػلموف إف السػػعي بػػني هػػاين اعببلػػني نبػػا مػػن صػػنت
اؼبلػػركني وال يعتقػػدوف هبػػاا األمػػر إنػػه يف رينبػػا مػػن مناسػػمل اغبػ
ؼبػػاذا القػػرطف يعايدػػا هػػا األنبيػػة ويرنػػد دعػػو بعػػض اؼبسػػلمني مػػن
إهن ػػا م ػػن ص ػػنت اؼبل ػػركني وينسػ ػ ه ػػا الل ػػعا ر إغ ال ػػاات اإلؽبي ػػة
اؼبقدسة وينلهدا عن أ عال ة ابؼبلركني .
وهاا ال وبدث إال إذا كاف لل را واؼبروة مع طخػر ابطػ وهػو ػري
اؼبع ال اهر ل واؼبع الباط هػو الػا أراد

عػل وجػل ل ألف

اإلماـ عليا واإلماـ اغبسني (عليدمػا السػالـ مر باػاف ابن عػل وجػل
ابلرعل ألنه كما لنا ر واليتدم بواليته ل من ذلمل وله عاغ :

ِ
اف ورسػػولُهُ والَّػ ِػاين طمنُػػواْ الَّػ ِػا ِ
يم ػػو َف ال َّػ ػالَ َة
{إِ َّمبَػػا َولػ ػيا ُك ُم ُّ َ َ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
َويُػ ْهُو َف َّ
اللَكاةَ َو ُه ْم َراكِعُو َف }(ٖ. ٙ
و د صر ت الرواايت الواردة عن أ مة أهػل البيػت (علػيدم السػالـ

إف والي ػػة

ه ػػي والي ػػتدم ل وإف طاع ػػة

 )63المائدة (. )55

س ػػب انه و ع ػػاغ منوطػ ػػة

س ػ ػػب انه و عػ ػ ػػاغ منوطػ ػ ػػة برضػ ػ ػػاهم

با ػ ػػاعتدم ورض ػ ػ ػ و ض ػ ػ ػ

وبمضػػبدم ل فقػػد ورد يف الػػرواايت الل ػريرة عػػن أهػػل البيػػت (علػػيدم
السالـ :

رضا أهل البيت .

( رضا

كمػػا إف اإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ نبػػا ابلرعػػل

منلهػػاف عػػن اللػػرؾ وعػػن أ دنػػس ل م ػػداؽ ذلػػمل ولػػه عػػاغ :

اف لِيػ ػ ْا ِه َع ػػن ُكم ال ػ ِػر ْجس أ َْه ػػل الْبػ ْي ػ ِ
ػت َويُاَ ِّد ػ َػرُك ْم
ُ ّ َ َ َ
{إِ َّمبَػػا يُ ِريػ ػ ُد َُّ ُ َ
َاْ ِدريا}(ٗ ٙل فدم نقلوا من األصالب الاػاهرة إغ األر ػاـ اؼبادػرة
كما جاء يف زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ :

(ا نجسكم اعباهلية قباسدا وا لبسكم من مدؽبمات تياهبا .
إف طؿ

(عليػػه الس ػػالـ أوغ ابن ع ػػاغ مػػن أ ل ػػ،ب طخ ػػر

كما جاء عن اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ إذ يقوؿ  ( :من ػاج

يف

وإف

فأ أوغ ابن ...

(٘ٙ

.

سب انه و عاغ هبم يعاي ويثي ووباس ويعا

 )64األحزاب (. )33

 )65بحار األنوار  ،ج ، 52ص. 223

(ٙٙ

.

وهنػػاؾ لػػيء طخػػر نسػػتريد مػػن هػػا اآليػػة وال ػ أكػػدت كمػػا سػػب
اإللػػارة إغ إف هػػا ني اللػػعري ني مر باتػػاف ابن سػػب انه و عػػاغ الػػا
يهكػػد علػ ػ أدا دمػػا يف اغبػ ػ والعمػػرة ويف ريه ػػا وينلهدمػػا علػ ػ إف
يكو من صنت اؼبلركني .
فتأويل ػػه ينابػ ػ علػ ػ مر ػػد اإلم ػػاـ عل ػػي واإلم ػػاـ اغبس ػػني (عليدم ػػا
السػػالـ ألف

سػػب انه و عػػاغ هػػو عػػالـ الميػػوب وهػػو يعلػػم اعبدػػر

ومػػا ىبر ػ فقػػد علػػم

سػػب انه إف ال ػػرا واؼبػػروة س ػ التأويػػل ل

ونبػػا مر ػػدا اإلمػػامني وسػػيأ يدما اؼباليػػني مػػن اللا ػرين ا بػػني واؼبػػوالني
ألهل البيت (عليدم السالـ .
كػػالمل يعلػػم إف مػػن أبمػػض أهػػل البيػػت ون ػ ؽبػػم العػػداء سػػيعيبوف
ذلػػمل عل ػ اؼبػػهمنني وسػػريموهم ابلكرػػر وإهنػػم ملػػركوف ابن لػػلاير م
هاين اؼبر دين الااهرين وإهنم عبّاد القبور ....اخل .

ألف

س ػ ػػب انه و ع ػ ػػاغ أك ػ ػػد ؽب ػ ػػم يف ه ػ ػػا اآلي ػ ػػة إف زايرة ه ػ ػػاين

اؼبر دين اللريرني وبقية مرا د العزة الااهرة هي ذف

عاغ وإنػه

يثي اللا رين ؽبم وإنه سب انه أمرهم بالمل يف وله عاغ :
 )66مستدرك الوسائل ج 3ص 212؛ تفسير العياشي ج ، 1ص38-37
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ِ
َجرا إَِّال ال َْم َو َّدةَ ِيف الْ ُق ْرَب }
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
{ ُل َّال أ ْ

(ٙٚ

.

ومػػن لػػروط مػػود م الوصػػوؿ إلػػيدم وزاير ػػم وهػػو منػػدوب لػػه وإف
زاير م منلهة عن اللرؾ ابن كما وباوؿ مبمضػوهم إف ي ػوروا ذلػمل
.
و د ورد عن الرسوؿ األكرـ ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هاا اؼبع ـباطبا أمػري اؼبػهمنني
( عليه السالـ عندما سأله عندما يكوف اللا ر لقبورهم اللريرة .
ي

اؿ رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :

( لتقتلن رض العراؽ و دفن هبا لػت اي رسػوؿ
بور وعمرها و عاهدها

فقػػاؿ

اي أاب اغبسػػن إف

فمػا ؼبػن زار

جعػػل ػػاؾ و ػػا ولػػدؾ بقاعػػا مػػن

بقػػاع اعبنػػة وعرصػػة مػػن عرصػػا ا وإف

جعػػل لػػوب قببػػاء مػػن

خلقه وصروة من عباد ربن إلػيكم وربتمػل اؼبالػة واألذ فػيكم

فيعمروف بوركم ويكثروف زاير ا قػراب مػندم إغ

ومػودة مػندم

لرسوله أولممل اي علي اؼب ،وصوف بلراع والػواردوف وضػي

وهػػم زوار

ػػدا يف اعبنػػة ل اي علػػي مػػن عمػػر بػػوركم و عاهػػدها
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كأمبػػا أعػػاف سػػليماف بػػن داود عل ػ بنػػاء بيػػت اؼبقػػدس ومػػن زار
بػػوركم عػػدؿ ذلػػمل لػػه تػػواب سػػبعني جػػة بعػػد جػػة اإلسػػالـ

وخرج من ذنوبػه ػإ يرجػت مػن زاير كػم كيػوـ ولد ػه أمػه فأبلػر
وبلر أوليا مل وؿببيمل من النعيم و رة العني دبػا ال عػني رأت وال

إذف ظبعػػت وال خاػػر عل ػ

ل ػ بلػػر ولكػػن اغبثالػػة مػػن النػػاس

يعريوف زوار بوركم بلاير كم كما عري اللانيػة بل هػا أولمػمل لػرار

أم ال لتدم لراع وال يردوف وضي .

الفصل الثاني

مناسك الزيارة يف الكوفة ( مكة حسب التأويل)

هناؾ لػبه بػني الكوفػة وبػني مكػة مػن

يػة إ بػاؿ النػاس علػ هػا ني

البقعتػ ػػني وزاير مػ ػػا ل فػ ػػاغب معنػ ػػا الق ػ ػػد ل ولػ ػػاا يق ػ ػػد مسػ ػػجد
الكوفة من بل الناس كما يق د بيت

اغبراـ .

ومع اغب يف التأويل هو اللايرة ل من هنػا جػاء التلػابه بػني مسػجد
الكوفػػة والكعبػػة بلػػكل خػػاص وبػػني الكوفػػة ومكػػة ب ػػورة عامػػة كمػػا
إف يف مكػػة منػػاط وبقػػاع مقدسػػة ػلار أيضػػا و ػػد ار نػػا يف الر ػػل
الساب إغ مكانني مقدسني ػهد إليدمػا مراسػيم الػلايرة ونبػا ال ػرا
واؼبػػروة اللػػااف يبػػثالف مر ػػد اإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدمػػا
السػ ػػالـ واآلف سػ ػػنتابت اسػ ػػتعراض بقيػ ػػة األمػ ػػاكن ومػ ػػد عال تدػ ػػا
دبناسمل اللايرة .

ادلثضج إًه  0ػيو اىضّاسج ًػالقتيا مبناعل احلذ
هنػػاؾ عال ػػة وطيػػدة بػػني الػػلايرة واغبػ ل فػػإف اغبػ نرسػػه عبػػارة عػػن
زايرة لبيػ ػػت

اغب ػ ػراـ واألمػ ػػاكن اؼبقدسػ ػػة األخػ ػػر ال ػ ػ

اؼبناسػػمل فػػإف اغب ػ لمػػة هػػو جػػه جػػا أ

قػ ػػاـ هبػ ػػا

ػػد ويقػػاؿ ػ بنػػو

فػػالف فػػال أ أطػػالوا االخػػتالؼ إلػػيدم ل و ججػػت فػػال إذا أ يتػػه
مرة بعد أخر .

لو عد إغ أصل لػمل اؼبناسػمل وؼبػاذا لػرعدا
تعل ػ ابلكيريػػة ال ػ أراد هبػػا

عػل وجػل ل قبػدها

سػػب انه و عػػاغ أف يتػػوب عل ػ طدـ

(عليه السالـ .
فقد جاء عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ اؿ :

( فلما بلػ الو ػت الػا يريػد

عػل وجػل أف يتػوب علػ طدـ

فيه أرسل إليه جاا يل (عليه السالـ فقاؿ :

السػػالـ عليػػمل اي طدـ ال ػػابر لبليتػػه التا ػ عػػن خايمتػػه إف

عػػل جػػل بعث ػ إليػػمل ألعلمػػمل اؼبناسػػمل الػ يريػػد

عليمل هبا ..

(ٙٛ

أف يتػػوب

وإذا ما عرفنا إف وبػة طدـ (عليػه السػالـ ػدتت بعػد لقيػه مػن ربػه

كلمػػات فتػػاب هبػػا عليػػهل وإف عػػدد الكلمػػات ه ػي األظبػػاء اػبمسػػة
ألص اب الكساء (عليدم السالـ .
فال بد وأف يكوف هناؾ عال ة بيندمػا وبػني اؼبناسػمل الػ
عل وجل آلدـ (عليه السالـ

ػددها

إ يتوب هبا عليه .

وبابيعػػة اغبػػاؿ إف هػػا اؼبناسػػمل ؽبػػا ًػػاهر يتعل ػ ابلكعبػػة بيػػت
اغبػ ػراـ واغبج ػػر وال ػػرا واؼب ػػروة وجب ػػل عرف ػػات وم ػػا إغ ذل ػػمل م ػػن
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اؼبناسمل ال ؽبا عال ة ب اهر نقاة الرػيض اإلؽبػي وهػي الرسػوؿ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهػػي مكػػاف اناػػالؽ دعو ػػه ل إال إف ؽبػػا عال ػػة ابطنيػػة ببػػاطن
نقاػػة الرػػيض اإلؽبػػي وهػػو اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ

األ مػػة مػػن

بعد .
فمػػثال مسػػجد الكوفػػة يبثػػل الكعب ػة س ػ التأويػػل وال ػػرا واؼبػػروة
يتمػػثالف دبر ػػد اإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ كمػػا
مر بنا ل وهكاا ابلنسبة لبقية اؼبناسمل ال سيأ ينا ال قا وجه الػربط
بيندا وبني مناسمل اللايرة للعزة الااهرة .
واؼبتتبػػت للن ػػوص هبػػد إف هنػػاؾ ػرابط وتيػ بػػني مكػػة والكعبػػة ال ػ
ق ػػاـ هب ػػا و وؽب ػػا اؼبناس ػػمل ل وب ػػني مرا ػػد األ م ػػة (عل ػػيدم الس ػػالـ
وزاير ػػم ل وال سػػيما مر ػػد اإلمػػاـ علػػي واغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ
ابعتبارنبا من لعا ر

كما ألر إغ ذلمل طنرا .

وهػػاا ال ػزابط يػػنعكس مػػن خػػالؿ اذبػػاهني األوؿ هػػو زايرة اؼبال كػػة
ؽبػػا األمػػاكن اؼبقدسػػة والثػػا زايرة ب ػ البلػػر ؽبػػا البقػػاع اؼبقدسػػة

وطلػ التوبػػة واؼبمرػػرة عنػػدها كمػػا فعلػػه أبوانبػػا طدـ و ػػواء (عليدمػػا
السالـ

(ٜٙ

.

فبالنسبة لالذبا األوؿ اؼبتعل بػلايرة اؼبال كػة ؽبػا األعتػاب اؼبقدسػة
ل نستبينه من خالؿ الرواية اآل ية :
عن

(ما خل

بن مسلم عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

خل أكثر مػن اؼبال كػة وإنػه لينػلؿ كػل يػوـ سػبعوف

ألف ململ فيأ وف البيت اؼبعمػور فياوفػوف بػه فػإذا هػم طػافوا بػه

نللوا فاافوا ابلكعبة فإذا طافوا هبا أ وا ا النػر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فسػلموا
عليه ل أ وا ا أمري اؼبهمنني (عليه السالـ فسلموا عليه ل

أ وا ا اغبسني (عليه السالـ فسلموا عليه عرجوا ل ينلؿ
مثلدم أبدا إغ يوـ القيامة...

(ٓٚ

.

ولعػػل الػػنب يمنينػػا ألف مػػن الواضػػن للعيػػاف مػػن خػػالؿ مػػد العال ػػة

وال ػزابط بػػني هػػا اؼبنػػاط اؼبقدسػػة ل ػػإ إف اؼبال كػػة لورهػػا باعػػا
كل يوـ ي إف اؼبال كة اوؼ ابلبيت اؼبعمور الا جعله

عػل
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وجػػل ؽبػػا لتتعبػػد عنػػد ل منػػه إغ الكعبػػة ال ػ وضػػعدا

سػػب انه

و عاغ لب طدـ لياوفوا وؽبا ويعبدو قدسػت أظبػاؤ فيدػا وعنػدها
.
ػػاه اؼبال كػػة لػػلايرة الرسػػوؿ (صػػل
األوغ ال ػػاهرة ال ػ خل ػ

عليػػه وطلػػه وهػػو المايػػة

عػػل وجػػل كػػل هػػا األلػػياء كاؼبال كػػة

والسماء واألرض ؽبا وألجل ؿببتدا .
ؼبا يبثلػه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػن م دػر العبوديػة األوؿ واألو ػد ألنػه أوؿ مػن أ ػر
ابلربوبيػػة مػػت أهػػل بيتػػه (علػػيدم السػػالـ للوا ػػد األ ػػد و امػػل دينػػه
إغ العاا كافة .
رب ػوف بعػػدها لػػلايرة اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ الػػا يبثػػل المايػػة
الباطنيػػة الػ ألجلدػػا خلػ

عػػل وجػػل الكػػوف ل وهػػو أوؿ مػػن أ ػػر

ابلربوبية مت الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػن بػني كػل اػبال ػ ن عػل وجػل ل وهػو
يبثل الباطن لدين

اإلسالـ ل ولوالنبا ما استقاـ كما مر بنا .

ربيت بعػػدها إغ زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ل وهػػو خػػامس
أهػػل الكسػػاء ل وأوؿ اؼبق ػرين ابلربوبيػػة ن سػػب انه و عػػاغ بعػػد طاب ػػه
الااهرين ل ولوال مػا بقػي ديػن

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علػ وجػه األرض بعػد أف

كػػاد بنػػو أميػػة علػػيدم لعػػا ن
(ٔٚ

نور ولو كر اؼبلركوف

أف يليلػػو ل لكػػن ربب

إال أف يػػتم

.

ولو سبعنا الن ر يف النب أعال قبد هناؾ قيقة ماتلػة للعيػاف هػي إف
أصل اللايرة ؽبا البقاع اؼبقدسة .
وابلتػػا مػػا يػػنعكس عل ػ أداء اؼبناسػػمل فيدػػا ل مػػر بط هػػل البيػػت
(علػػيدم السػػالـ فػػإف الػػلايرة بػػدأ ابلبيػػت اؼبعمػػور منػػه إغ الكعبػػة
ال ػ ًاهرهػػا يبثػػل الرسػػالة مػػد (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واؼبولػػود ب درهػػا ل وابطندػػا
اإلماـ علي (عليه السالـ اؼبولود بباطندا .
زايرة الرسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الا يبثػل علػة إهبػاد الكػوف مػن بػل

سػػب انه و ع ػػاغ ل زايرة اإلمػػاـ عل ػػي (عليػػه الس ػػالـ والػػا يبث ػػل
ابطػػن علػػة إهبػػاد الكػػوف ل زايرة اإلمػػاـ اغبسػػن (عليػػه السػػالـ ل
زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .
وإذا ن ػػر إغ بدايػػة الػػلايرة وهنايتدػػا ومػػا بيندمػػا تضػػن لنػػا العلػػة مػػن
زاير م (عليدم السالـ .
يػ ورد يف الػػرواايت عػػن اللهػػراء (عليد ػا السػػالـ الػػت أهنػػا هػػي
البيت اؼبعمور

(ٕٚ

.
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واؼبعلػػوـ أف فاطمػػة الله ػراء (عليد ػا السػػالـ سبثػػل نقاػػة الوصػػل بػػني
النبوة واإلمامة ل ومندا ومن اإلماـ علػي (عليػه السػالـ ن ػدر ذريػة
الرسوؿ

سلسػل بعػد اإلمػاـ اغبسػن واإلمػاـ اغبسػني

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والػ

(عليدم ػػا الس ػػالـ والاري ػػة م ػػن اإلم ػػاـ اغبس ػػني ل ال ػػا يك ػػوف م ػػن
صػػلبه األ مػػة التسػػعة ل وأخػػرهم بابيعػػة اغبػػاؿ اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه
السالـ الا ي در دين جد

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عل يديه ًاهرا وابطنا .

فينلر يف العاا سػر وي دػر ابطنػه وةويلػه الػا

ا ػل اإلمػاـ علػي

(عليػػه السػػالـ النػػاكثني واؼبػػار ني والقاسػػاني ألجلػػه ل لقػػوؿ الرسػػوؿ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص له :

( اي علي أ ا لتدم عل نليله وستقا لدم عل ةويله .

وه ػػو (علي ػػه الس ػػالـ خبروج ػػه اللػ ػريف س ػػيأخا بث ػػأر ج ػػد اإلم ػػاـ

اغبس ػػني (عليػ ػػه السػ ػػالـ ال ػػا ض ػ ػ
وأن ػػار رضػػواف

بدمػ ػػه الا ػػاهر و هػ ػػل بيتػ ػػه

عػػاغ علػػيدم مػػن أجػػل إعػػالء ديػػن

إ إنه اؿ  ( :إف كاف ديػن

خاي .
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وكلمتػػه

ا يسػتقم إال بقتلػي فيػا سػيوؼ

إف ها اغبلقػة الػ

بػدأ ابللهػراء (عليدػا السػالـ وزاير ػا و نتدػي

بػػلايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ عػػود إغ اللهػراء مػػن يػ إف
اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ يبثػػل األب لأل مػػة التسػػعة اؼبع ػػومني
(علػػيدم السػػالـ وأخػػرهم اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ الػػا هػػو
السر اؼبستودع يف اللهراء (عليدا السالـ .
ألنػػه ورد إف الس ػػر اؼبس ػػتودع يف اللهػ ػراء (عليدػ ػا الس ػػالـ وذل ػػمل يف

الػػلايرة اؼبػػأتورة ؽبػػا  ( :السػػالـ عل ػ فاطمػػة وأبيدػػا وبعلدػػا وبنيدػػا

والسر اؼبستودع فيدا .

وم ػػن خ ػػالؿ ذل ػػمل كل ػػه يتب ػػني لن ػػا م ػػد العال ػػة ب ػػني ه ػػا األم ػػاكن
اؼبقدسة مت بعضدا مد عال تدا هل البيت (عليدم السالـ .
أما ابلنسبة للايرة ب طدـ ؽبا األمػاكن اؼبقدسػة ووجوهبػا ل فدػو أمػر
مسػػلم بػه ل ألهنػػم هػػم مػػن أخػػا
(صػ ػػل

علػػيدم اؼبيثػػاؽ ابلربوبيػػة وللرسػػوؿ

عليػ ػػه وطلػ ػػه ابلنبػ ػػوة ولإلمػ ػػاـ علػ ػػي (عليػ ػػه السػ ػػالـ

ابلوالية لالمل فدم أوغ بلاير م (عليدم السالـ .
هػػاا مػػن

يػػة ل إف هػػا البقػػاع اؼبقدسػػة سبثػػل ؿباػػة اػبػػالص مػػن

الانوب ل كما هو اؿ أبينا طدـ (عليه السالـ الا اتب
هل الكساء من

ية أخر .

عليػه

إف مكػ ػػة سبثػ ػػل اؼبكػ ػػاف األوؿ أو دبع ػ ػ طدـ ال ػ ػػاهر ال ػ ػ
اؼبناسمل ال هبا يتوب

قػ ػػاـ هبػ ػػا

عل وجػل علػ عبػاد ل وزايرة أهػل البيػت

(عل ػػيدم الس ػػالـ ه ػػي اؼبك ػػاف الث ػػا والب ػػاطن لل
التوبة (ٖ. ٚ

ػػوؿ علػ ػ ه ػػا

ويبك ػػن لم ػػس ه ػػا العال ػػة ب ػػني الن ػػاس وب ػػني زاير ػػم ؽب ػػا البق ػػاع
اؼبقدسة وال

نعكس عل أداء اؼبناسمل عن طريقني :

الاري األوؿ  :هو ار باط ها اللايرة

د مناسمل اغب .

ي جػاء التأكيػد مػن بػل أ مػة أهػل البيػت (علػيدم السػالـ ل وال

سيما اإلماـ اغبسني (عليه السالـ بعد أف أد مناسمل اغب .
أم ػػا ابلنس ػػبة ل ػػلايرة الرس ػػوؿ

(ص ػػل

علي ػػه وطل ػػه بع ػػد طداب

مناسػػمل اغبػ ل فدػػي مػػن األمػػور الػ جػػرت العػػادة دا دػػا مػػن بػػل
جاج بيت

اغبراـ .

وهنػػا ػرابط بػػني مناسػػمل اغب ػ وزايرة بػػور األ مػػة (علػػيدم السػػالـ
ليء طبيعي ل ألهنم (عليدم السالـ وبواليتدم كمػاؿ اإليبػاف وكمػاؿ
الدين لد الررد اؼبسلم .
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بل أكثػر مػن ذلػمل فدػم يعػدوف مػن أهػم بػواطن اغبػ ل ألف مػن أهػم
مناسػمل اغبػ بعػد الاػواؼ ابلبيػت اغبػراـ ل هػاا اغبجػر الػا ألقمػه
عل وجل اؼبيثاؽ اللاهد بواليتدم أصبعني .
فإف من يستلم اغبجر يلدد له ذلمل اغبجر اب بة واؼبواالة ؽبم .
وكػػالمل اغبػػاؿ ابلنسػػبة لػػلايرة ملػػاهدهم اؼبقدسػػة ل فدػػي أيضػػا مػػن
ابب ا بة والتسليم ؽبم ابؼبواالة ل فدم اللدداء عل اػبل

(ٗٚ

.

وج ػػاء يف زاير ػ ػػم (علػ ػػيدم الس ػػالـ مػ ػػا يثبػ ػػت إهن ػػم اللػ ػػدداء عل ػ ػ

اػبال ػ ػ ػ ل يػ ػ ػ ورد يف زايرة اإلم ػ ػػاـ عل ػ ػػي ( علي ػ ػػه الس ػ ػػالـ ( :

السػ ػػالـ مػ ػػن

عل ػ ػ

رسػ ػػوؿ

أمػ ػػني

عل ػ ػ و يػ ػػه...

الل ػػاهد علػ ػ اػبلػ ػ السػ ػراج اؼبن ػػري  ...اللد ػػم ص ػػل علػ ػ أم ػػري

اؼبػػهمنني عبػػدؾ وخػػري خلقػػمل بعػػد نبيػػمل وأخػػي رسػػولمل ووصػػي
بيبمل ...اللدم صل علػ األ مػة مػن ولػد القػوامني مػرؾ مػن

بعػػد اؼباد ػرين الػػاين ار ضػػيتدم أن ػػارا لػػدينمل و ر ػة لسػػرؾ
ولدداء عل خلقمل...

(٘ٚ

.
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وج ػػاء يف زايرة أخ ػػر لإلم ػػاـ عل ػػي ( علي ػػه الس ػػالـ ب ػػني إف اللا ػػر
ؼبلػػدد يسػػتودعه لػػداد ه ابإليبػػاف ابن وابلنبػػوة و ابألنبيػػاء والرسػػل
وابإلمامة لأل مة ( عليدم السالـ .

ي ػ يػػودع اللا ػػر لإلمػػاـ علػػي ( عليػػه السػػالـ بقولػػه  ( :السػػالـ

عليػمل ورضبػػة

وبركا ػػه أسػػتودعمل

واسػػزعيمل وأ ػرأ عليػػمل

السػػالـ طمنػػا ابن ودبػػا جػػاء بػػه ودعػػا إليػػه ودؿ عليػػه فاكتبنػػا مػػت
اللاهدين اللدم ال ذبعله طخر العدد مػن زايريت إاي فػإف ػوفيت

بػػل ذلػػمل فػػإ ألػػدد يف فبػػايت عل ػ مػػا لػػددت عليػػه يف يػػايت

ألدد إف أمري اؼبهمنني عليػا واغبسػن واغبسػني وعلػي بػن اغبسػني
و

و

بن علي وجعرر بن
بن علي وعلي بن

وموس بن جعرر وعلي بػن موسػ

واغبسن بن علي واغبجة بن اغبسػن

صلوا مل عليدم أصبعني . ٚٙ( ...

كمػا نلمػػس هػػاا التسػػليم وا بػػة والوفػػاء للعػػزة (علػػيدم السػػالـ مػػن
بل اؼبهمنني وبلكل خاص يف زايرات اإلماـ اغبسني (عليػه السػالـ
يوـ األربعني:
 )76نفس المصدر ،ص. 426

( السػالـ علػ اغبسػني اؼب لػوـ واللػديد ...وألػدد إنػمل اإلمػاـ

ال ػػا التق ػػي الرض ػػي  ..وأل ػػدد إ بك ػػم م ػػهمن و ايبك ػػم م ػػو ن
بلرا ت ديػ وخػوا يم عملػي و لػر لقلػبكم سػلم وأمػر ألمػركم

متبت ون ريت لكم معدة إ ربذف

عدوكم ...

(ٚٚ

لكم فمعكم معكم ال مػت

.

أما الاري الثػا  :فدػو ار بػاط علػة الػلايرة مػت علػة إ ػد مناسػمل
اغب .

ألنػػه كمػػا سػػب أف ذكػػر إف علػػة مناسػػمل اغب ػ ال ػ فرضػػدا

عػػل

وج ػػل علػ ػ طدـ ( علي ػػه الس ػػالـ وول ػػد م ػػن بع ػػد ه ػػي عب ػػارة ع ػػن
الاريػ الػػا أراد

سػػب انه و عػػاغ أف يتػػوب بػػه علػ طدـ ( عليػػه

السالـ ل فضال عن إهنا جػلء مػن م ػاهر عبػد اإلنسػاف لربػه يف بيتػه
اغبراـ .
وإذا جمنػػا إغ زايرة بػػور أهػػل البيػػت ( علػػيدم السػػالـ فدػػي ػػهد
نرس المرض من اؼبناسمل ل من ي إف الررد اؼبسلم يتعبد ن فيدػا
واوارهػػا ل وهػػا الػػلايرة بعػػة عػػن إيبػػاف وعقيػػدة ص ػ ي ة واتمػػة ل
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ألننػػا نعػػرؼ إف كمػػاؿ الػػدين اإلسػػالمي ال يػػتم إال ابأل مػػة ( علػػيدم
السالـ .
فاؼبهمنوف يقروف ويرس،وف يف زاير م عدة أمور مثل اإل رار ابلربوبيػة
ن الوا د األ د والنبوة للرسوؿ

عليه وطله والوصػية

(صل

لعلي ( عليه السالـ واأل مة من ولد ( عليدم السالـ .
كم ػػا إهن ػػم ب ػػلاير م ؽب ػػم يبتثل ػػوف ألم ػػر

س ػػب انه و ع ػػاغ دب ب ػػتدم

وواليتدم لقوله عل وجل يف ؿبكم كتابه الكرمي :

ِ
َج ػرا إَِّال ال َْمػ َػو َّد َة ِيف الْ ُقػ ْػرَب َوَمػػن يَػ ْقػ َِ
ؼ
ػز ْ
َس ػأَلُ ُك ْم َعلَْيػػه أ ْ
{ ُػػل َّال أ ْ
ِ
يدا ُ ْسنا إِ َّف َّ
ور }(. ٚٛ
سنَة نَّ ِل ْد لَهُ ف َ
ور َل ُك ٌ
افَ َ ُر ٌ
ََ
يػ ػ ج ػػاء يف رس ػػري ه ػػا اآلي ػػة إف الق ػػرب ه ػػم طؿ

(ص ػػل

عليػػه وطلػػه وسػػلم وهػػم اإلمػػاـ علػػي وفاطمػػة اللهػراء واإلمػػاـ اغبسػػن
واإلمػػاـ اغبسػػني واأل مػػة التسػػعة مػػن ولػػد اغبسػػني (علػػيدم السػػالـ
 .ي إهنم صبعدم يلددوف للوارهم كما ذكر طنرا ابؼبواالة وا بػة
ؽب ػػم علػ ػ جانػ ػ اإل ػ ػرار ابلعبودي ػػة ن وابلنب ػػوة لل ،ػػامت

 )78الشورى (. )23

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ل

ك ػػاغبجر ال ػػا الق ػػم اؼبيث ػػاؽ وال ػػا يس ػػتلمه اغبج ػػاج فيل ػػدد ؽب ػػم
ابؼبوافاة وا بة ؽبا األمور الثالتة(. ٜٚ

كما إف زايرة ا الرسوؿ ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومرا د األ مة ربق أيضا الماية
األساسية من مناسمل اغب أال وهي وبة

عل وجل عل عباد .

ي ورد عن فضل زاير م (عليدم السػالـ إهنػا ربػط الػانوب اػا
ل وهػػاا لػػيس ابللػػيء اؼبسػػتمرب ألف
يعاي ويثي ويعا

عػػل وجػػل هبػػم ربخػػا وهبػػم

.

إهنػػم (علػػيدم السػػالـ كػػانوا سػػب التوبػػة ن سػػب انه و عػػاغ عل ػ
طدـ (عليه السالـ ألهنم الكلمات ال اتب هبا عليه.
فمػػن األوغ إذف أف كػػوف مرا ػػدهم هػػي ؿبػػط ونػػلوؿ الرضبػػة اإلؽبيػػة
وال

مرر عندا الانوب ل ألهنم هم علة التوبة

(ٓٛ

.

و ػػد وردت عػػدة ن ػػوص ثبػػت إف زاير ػػم (علػػيدم السػػالـ ػػاه
ابلس ػ ػػيمات وةيت ابغبس ػ ػػنات ل الس ػ ػػيما زايرة مر ػ ػػد اإلم ػ ػػاـ عل ػ ػػي
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واإلم ػػاـ اغبس ػػني (عليدم ػػا الس ػػالـ ل الل ػػااف يب ػػثالف ال ػػرا واؼب ػػروة
ابلنسبة الكوفة وال هي مكة س التأويل .
فجاء يف فضل زايرة اإلمػاـ علػي (عليػه السػالـ عػن اإلمػاـ ال ػادؽ
(عليه السالـ إنه اؿ :

( إف مػػن زار ػػا أمػػري اؼب ػهمنني (عليػػه السػػالـ عارفػػا حبقػػه ػػري
متجا وال متكا كت

له أجػر ما ػة ألػف لػديد و رػر

لػه

م ػػا ق ػػدـ وم ػػا ةخ ػػر وبعػ ػ م ػػن اآلمن ػػني وه ػػوف علي ػػه اغبس ػػاب
واسػػتقبلته اؼبال كػػة ل فػػإذا أن ػػرؼ لػػيعه إغ منللػػه فػػإف مػػرض

عادو وإف مات ليعو ابالستمرار إغ ا اغبدي

(ٔ. ٛ

وجػػاء يف فضػػل زايرة اغبسػػني (عليػػه السػػالـ عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ

(عليه السالـ وله  ( :من أراد زايرة ػا اغبسػني (عليػه السػالـ

ال أل ػرا وال با ػرا وال رايء وال ظبعػػة ؿب ػػت ذنوبػػه كمػػا يب ػػب
الثوب يف اؼباء فال يبق دنس ...

(ٕٛ

.

وورد يف زاير مػػا (عليدمػػا السػػالـ عػػن الرسػػوؿ
وطله وسلم إنه اؿ :
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(صػػل

عليػػه

( اي علػػي مػػن عمػػر بػػوركم و عاهػػدها  ..ومػػن زار بػػوركم عػػدؿ

ذلمل له تواب سبعني جة بعد جػة اإلسػالـ وخػرج مػن ذنوبػه
ػػإ يرجػػت مػػن زاير كػػم كيػػوـ ولد ػػه أمػػه فأبلػػر وبلػػر أوليا ػػمل

وؿببيػ ػ ػػمل مػ ػ ػػن النعػ ػ ػػيم و ػ ػ ػػرة العػ ػ ػػني دبػ ػ ػػا ال عػ ػ ػػني رأت وال أذف

ظبعت. ....

وفبا يهكد الزابط بني زايرة األ مة(عليدم السالـ وبػني مناسػمل اغبػ
ل إف زاير ػػم (عليػػه السػػالـ عػػدؿ جػػة دبناسػػكدا ل فضػػال عػػن إهنػػا
عدؿ عمرة أيضا .
ي ػ ورد عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ مػػا يػػنب عل ػ ذلػػمل
بقوله أل ػد أصػ ابه وهػو عبػد

بػن طل ػة يسػأؿ عػن زاير ػه عبػد

اإلماـ اغبسني (عليه السالـ ا ال :

( أمػػا ػػلور ػػا جػػد اغبسػػني لػػت بلػ إ لنأ يػػه  .ػػاؿ ة ونػػه
كل صبعة

لت ال  .اؿ ة ونه يف كل لدر

ل ػػت  :ال  .ػػاؿ م ػػا أجر ػػاكم ل إف زاير ػػه ع ػػدؿ ج ػػة وعم ػػرة

وزايرة أبيه علي (عليه السالـ عدؿ جتني وعمر ني
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(ٖٛ

.

ويف رواية أخر إف زاير م عدؿ سبعني جة

(ٗٛ

.

وإف ركد ػػا يع ػػد ػػرؾ ألم ػػر يف اي ػػة األنبي ػػة و ػػرؾ غبػ ػ م ػػن ق ػػوؽ
الرسػػوؿ
الػ ػ

(صػػل

عليػػه وطلػػه يف ؿببػػة ومواصػػلة عز ػػه الاػػاهرة

ع ػػد أجػ ػرا للرس ػػالة الػ ػ ج ػػاء هب ػػا الن ػػر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الػ ػ ف ػػرض

سب انه و عاغ عل عباد ل كما جاء يف القرطف :

ِ
َجرا إَِّال ال َْم َو َّد َة ِيف الْ ُق ْرَب }
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
{ ُل َّال أ ْ

(٘ٛ

.

ي ػ ورد عػػن اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ يف فضػػل زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني

(عليػػه السػػالـ إنػػه ػػاؿ  ( :لػػو إف أ ػػدكم ػ دهػػر

ال يػػلور

اغبسني بن علي (عليه السالـ لكاف اتركا قا من قوؽ رسوؿ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألف ػ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ فريضػػة مػػن

واجبة عل كل مسلم

(ٛٙ

عػػاغ

.

وهي ابلرعل كالمل من ي إف زاير ه (عليػه السػالـ فػرض مػن
(ٛٚ

عاغ ألنه لعرية من لعا ر كما بينا طنرا

.
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ويتبني لنا من كالـ اإلماـ ال ػادؽ (عليػه السػالـ

ػوؿ زايرة اإلمػاـ

اغبسػػني إف ذهػػاب الرػػرد اؼبسػػلم ألداء فريضػػة اغب ػ ػػائ ذمتػػه مػػن
النا ية ال اهرية من ي أدا ه ها اؼبناسمل .
ألف هػػا اؼبناسػػمل ال كمػػل مػػن النا يػػة الباطنيػػة إال بػػلايرة األ مػػة
(علػػيدم السػػالـ ومػػندم اإلمػػاـ اغبسػػني ل ػػإ ولػػو عكػػف اؼبسػػلم
علػ ػ

ػ ػ ده ػػر كل ػػه ل ألهن ػػا فريض ػػة م ػػن

لرسوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و

س ػػب انه و ع ػػاغ و ػ ػ

للمع وـ .

ألهنػػا قػػرر لػػه واليػػة الرػػرد اؼبسػػلم ل وهبػػا يكمػػل اؼبيثػػاؽ اإلؽبػػي الػػا
أخػا علػ عبػػاد ل ألف مػن أهػػم م ػػاهر العبوديػة ن سػػب انه و عػػاغ
االلتلاـ وامر والكف عن مناهيه .
إف اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ يقػػرر إف ػ الػػلايرة مرػػروض
عل كل مسلم ل أ عل كل من ناػ ابللػداد ني ل كمػا هػو اغبػاؿ
م ػ ػػت مناس ػ ػػمل اغبػ ػ ػ ل أ ال زب ػ ػػتب ابؼبس ػ ػػلمني الل ػ ػػيعة فق ػ ػػط ب ػ ػػل
ابؼبسلمني كافة .
فنستلػػف فبػػا قػػدـ إف زايرة األ مػػة (علػػيدم السػػالـ هػػي ػ مػػن
قوؽ

عل وجل و

لرسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .

و ػ اؼبع ػػومني ألنػػه بػػواليتدم كمػػاؿ الػػدين ل كمػػا هػػو اغبػػاؿ م ػػت
مناسمل اغبػ ل هػاا إف ا كػن أفضػل مندػا ل وهػاا القػوؿ لػيس مػن
ابب المل ػػو ألف هن ػػاؾ أدل ػػة علػ ػ ذل ػػمل ل مند ػػا إف األ م ػػة (عل ػػيدم
السػػالـ كمػػا س ػيأ ينا يف فضػػل زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ
أ جمػػوا عػػن ذكػػر فضػػا لدا كاملػػة ـبافػػة أف يػػزؾ النػػاس ػ البيػػت
اغبراـ وياهبوا للاير ه (عليه السالـ

(ٛٛ

.

إف مع ػ األفضػػلية يتقػػرر ابلنسػػبة لألجػػر والثػػواب الع ػػيم الػػا
سػػيجنيه اإلنسػػاف اللا ػػر ؽبػػم ي ػ إف زاير ػػم جػػة مقبولػػة وعمػػرة
مػػاورة ل وهػػاا األمػػر ال يسػػتايت أف يضػػمنه لنرسػػه يف مناسػػمل اغبػ
ألنه ليس ابلضرورة أف قبل اغبجة من أ إنساف ويتلقػ توابػه اؼبعػد
له إذا اـ دا دا بلروطدا .
ألف هػػا األلػػياء يبقػ قػػديرها ن عػػل وجػػل و بعػػا لبػػاطن اللػػ،ب
اؼبسػػلم ل أ نعػػم إهنػػا ػػائ ذمتػػه مػػن النا يػػة ال اهريػػة كمػػا لنػػا ل
ولكن أجرها من النا ية الباطنية ال يعرفه إال

.
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و د ورد عن اإلماـ زين العابدين (عليػه السػالـ عنػدما ػاؿ لػه أ ػد

أصػ ابه يف موسػػم اغبػ  ( :مػػا أكثػػر اغبجػػي ل فقػػاؿ لػػه اإلمػػاـ :
بل ل ما أكثر الضجي وما أ ل اغبجي

.

بيػػد إف الرػػرد اؼبسػػلم يضػػمن لػػه جػػة مقبولػػة دبناسػػكدا إذا زار أ مػػة
أهػػل البيػػت (علػػيدم الس ػػالـ عل ػ اعتبػػار إن ػػه يقػػوـ بتجديػػد ا ب ػػة
والوالء ؽبم .
هاا األمػر الػا يعتػا مػن أهػم اؼبناسػمل الػ يقػوـ هبػا اإلنسػاف عنػد
ذهابػػه ألداء فريضػػة اغبػ ل وذلػػمل عنػػد اسػػتالـ اغبجػػر الػػا يلػػدد
(ٜٛ

له ابؼبوافقة للميثاؽ

.

ولبتم ديثنا عن موضوع مناسػمل اغبػ وعال تدػا دبرا ػد أهػل البيػت
(علػػيدم السػػالـ هبػػاا األمػػر اؼبدػػم وهػػو إف

سػػب انه و عػػاغ فػػرض

اغب عل من يستايت أداء فقاؿ عل وجل يف ؿبكم كتابه :

{وِِّ
ػاس ِ ػ ا الْبػ ْي ِ
ف َعلَػ النَّ ِ
اع إِل َْي ِػه َسػبِيال َوَمػن َك َرػ َػر
اسػتَاَ َ
ػت َمػ ِن ْ
َ
َ
ني}(ٓ. ٜ
فَِإ َّف َ ِ ٌّ َع ِن ال َْعال َِم َ
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وعليه فػإف اإلنسػاف اؼبسػلم إذا كػاف ػادرا جسػداي ومػاداي علػ أداء
اغب وج عليه ذلمل ل أمػا مػا ىبػب زايرة أ مػة أهػل البيػت (علػيدم
السالـ فإهنا أيضا مست بة ومندوبة ػإ علػ الضػعراء مػن النا يػة
اؼبادية فقػد ورد يف الروايػة عػن أهػل البيػت (علػيدم السػالـ إف علػ
الرق ػػري زايرة اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ م ػػرة وا ػػدة يف الس ػػنة
(ٜٔ

واؼبيسور ماداي مر ني أو تالتة

.

ب ػػل إف زايرة اإلم ػػاـ اغبس ػػني أك ػػد عليد ػػا أ م ػػة أه ػػل البي ػػت (عل ػػيدم
السػػالـ ل ػػإ وإف أد إغ أف يقػػدـ اللا ػػر نرسػػه فػػداءا يف سػػبيل
زاير ػ ػػه للمػ ػػوغ أ عبػ ػػد

اغبسػ ػػني (عليػ ػػه السػ ػػالـ وينػ ػػاؿ بػ ػػالمل

اللدادة وإنه ال قية يف زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .
وهاا ما ال نعدد

إ مت زايرة بيت

اغبراـ الكعبة اؼبلرفة .

فقػػد ورد عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ ػػوؿ عػػدـ ػػرؾ زايرة
اإلماـ اغبسني خلية من أ د ل فمن ركػه رأ مػن اغبسػرة مػا يتمػ
إف ا كاف بيد ل أ سب أف يكوف ػد ًػل عنػد ػإ دفػن هنػاؾ
.
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ووب ػػدتنا الت ػػاريخ إف الام ػػاة ال ػػاؼبني م ػػن اغبك ػػاـ ك ػػانوا يبنع ػػوف زايرة
اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .
إ بل األمر إف أ د كاـ ب العباس وهو اؼبتوكػل العباسػي لعنػة
عليػػه وعػػد أف يقتػػل كػػل مػػن ي ػػل إغ ػػا أ عبػػد

اغبسػػني

(عليػػه السػػالـ بعػػد يايقػػه مػػن التعػػاي اؼبأسػػاو مػػن أخػػا األمػػواؿ
مقابػػل هػػا الػػلايرة

اػػت األيػػد ل ػػإ وصػػل األمػػر أف يقتػػل مػػن

كػػل علػػرة وا ػػد ليت ػػاعد األمػػر إغ أف يقتػػل مػػن كػػل علػػرة سػػعة
وي ل ل،ب وا د فقط للايرة القا اللريف.
مت هاا فإف أ مة أهل البيت (عليدم السالـ كانوا وبثػوف علػ زايرة
ا اللريف إ وإف أد بلا ر إغ القتل .
وهاا ليس ابلليء اؼبستمرب ألف انقااع زايرة اإلماـ اغبسػني (عليػه
السالـ وأهل البيت وبرـ اؼبسػلم مػن اؼبعػني واؼبنبػت ال ػايف لإلسػالـ
والقرب من

عاغ .

ادلثضج اىخاِّ  0صّاسج اىثقاع ادلقذعح يف اىنٌفح
وجد هناؾ بقاع مقدسػة يف الكوفػة يق ػدها اللا ػروف مػن كػل مكػاف
لػػابه مػػا موجػػود مػػن بقػػاع مقدسػػة يف مكػػة وهػػي إ ػػد عالمػػات
اللبه بني كل من اؼبدينتني اؼبقدستني ويبكن إصباؽبا دبا ربيت:
أوال  :زايرة مسجد الكوفة والسدلة :
ٔػ زايرة مسجد الكوفة :

لقد عرضنا يف الر ل الساب إغ مسجد الكوفػة وربػدتنا عػن فضػله

وفضػل زاير ػه وع ػيم أجرهػا ل واآلف نكمػل مػا يتعلػ هبػا الػػلايرة يف
هػػاا اؼبقػػاـ ؿبػػاولني اسػػتعراض أهػػم األمػػاكن ال ػ

ػلار عنػػدما يق ػػد

اللا ر إغ هاا اؼبكاف الااهر وعال ة لػمل األمػاكن ابلكعبػة ومػا فيدػا
من أماكن مقدسة .
ومػػن أهػػم األمػػاكن الػ

ػلار عنػػد الػػدخوؿ إغ مسػػجد الكوفػػة مقػػاـ

إب ػراهيم (عليػػه السػػالـ ل أو االس ػػاوانة الػػ صػػل عنػػدها إبػ ػراهيم
(عليػػه السػػالـ ل و عػػدد الػػرواايت يف ربديػػد مكػػاف هػػا االسػػاوانة
فر ػػي رواي ػػة إهن ػػا االس ػػاوانة الس ػػابعة ورواايت أخ ػػر ل ػػري إغ إهن ػػا
االساوانة الثالثة عند الباب الثا للمسجد من جانبه األيبن .
روايػػة اثلثػػة لػػري إغ إهنػػا االسػػاوانة الرابعػػة ل وروايػػة رابعػػة لػػري إغ
(ٕٜ

إهنا االساوانة اػبامسة من اغبا ط

.

وهػ ػػاا االخػ ػػتالؼ يف ربديػ ػػد اؼبكػ ػػاف ابلضػ ػػبط ال ينػ ػػايف ص ػ ػ ة هػ ػػا
الػػرواايت دبجملدػػا فلعلػػه (عليػػه السػػالـ ػػد صػػل يف ـبتلػػف هػػا
اؼبواضت .
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واألرجػػن إف االسػػاوانة ىبتلػػف سػػاهبا بعػػا الخػػتالؼ البػػاب الػػا
يػػتم الػػدخوؿ منػػه وجدتػػه وكػػأف يكػػوف مػػن ابب كنػػدة أو ابب الريػػل
وهكاا وعليه كوف ها الرواايت صبعدا ص ي ة .
ومت التأكيػ ػػد عل ػ ػ زايرة هػ ػػا االسػ ػػاوانة وال ػ ػػالة عنػ ػػدها وطل ػ ػ
اغب ػ ػػوا إغ

س ػ ػػب انه و ع ػ ػػاغ وه ػ ػػي قاب ػ ػػل مق ػ ػػاـ إبراهيم(علي ػ ػػه

السالـ يف الكعبة اؼبلرفة الا أمر
ؽبػػاا النػػر مػػن مكانػػة عنػػد

عاغ أف نت،ػا م ػل ل ؼبػا

عػػاغ ل فدػػو النػػر الػػا جػػاء برسػػالة

التو يد وال مددت لرسالة النر اػبامت

(صل

عليه وطلػه ل

من ػػه اكب ػػدر خ ػػامت النبي ػػني وم ػػن بع ػػد األ م ػػة ص ػػلوات

وس ػػالمه

عل ػػيدم أصبع ػػني ل وفب ػػن صبع ػػت ل ػػه اإلمام ػػة م ػػت النب ػػوة كم ػػا س ػػبقت
اإللارة إغ ذلمل .
ومن األماكن األخر ال مت التأكيد عليدا ل هي االساوانة السػابعة
والػ ػ ك ػػاف ي ػػلي عن ػػدها أم ػػري اؼب ػػهمنني عل ػػي ب ػػن أ طالػ ػ (علي ػػه
السالـ ل وموضعدا فبا يلي ابب كندة

(ٖٜ

.

و د وردت العديد من الرواايت يف فضل ها االساوانة .
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ويكريد ػػا م ػػن الرض ػػل أف ص ػػل عن ػػدها م ػػوغ اؼبو ػػدين و ا ػػد الم ػػر
ا جلني أبو اغبسن واغبسني علي بن أ طال (عليه السالـ .
ويف روايػػة إن ػػه ينػػلؿ يف ك ػػل ي ػػوـ سػػتوف أل ػػف ملػػمل ل في ػػلوف عن ػػد
االساوانة السابعة فال يعود مندم ململ إغ يوـ القيامة .
ويف رواية أخر إف ها االساوانة هػي مقػاـ وفػ

عػاغ فيػه طدـ

(عليه السالـ للتوبة .
كمػػا لػػري الػػرواايت يف األدعيػػة اؼبػػأتورة اؼبسػػت بة يف هػػا البقعػػة إغ
السػػالـ عل ػ األنبيػػاء مػػن لػػدف طدـ و ػػواء (عليدمػػا السػػالـ مػػرورا
هبابيل ولي وذريتدم ل إظباعيػل وإسػ اؽ ويعقػوب وذريػتدم ل
موس وعيس ل الرسوؿ

(صل

عليه وطله وأمػري اؼبػهمنني

علي بن أ طال (عليه السالـ وذريته الايبني الااهرين.
ولعػػل هػػا اػب وصػػية متأ يػػة مػػن كوهنػػا مكػػاف ار ػػبط

البلػػر طدـ

(عليه السالـ و وبته عليه .
وم ػػن اؼبع ػػروؼ إف األظب ػػاء الػ ػ اتب

ع ػػاغ هب ػػا علػ ػ طدـ (علي ػػه

السػ ػػالـ هػ ػػي أظبػ ػػاء اػبمسػ ػػة أهػ ػػل الكسػ ػػاء (
واغبسن واغبسني عليدم أفضل ال الة والسالـ .

وعلػ ػػي وفاطمػ ػػة

كمػػا سػػب أف ذكػػر فػػإف هنالػػمل روايػػة ل ػري إغ إهنػػا مقػػاـ إب ػراهيم
(عليػػه السػػالـ وهػػو أبػػو التو يػػد كمػػا سػػبقت اإللػػارة ل ومػػن نسػػله
خرجػت الاريػة الاػػاهرة اؼبادػرة وهػػم أهػل البيػػت (علػيدم السػػالـ ل
لي،ػػتم ذلػػمل ب ػػالة أمػػري اؼبػػهمنني عنػػدها وكػػأف صػػالة مػػن سػػبقه هػػي
سبديد لل الة من بله فيدا .
أو هي سلسلة مت لة مػن لػدف طدـ إغ أمػري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ
الا هو وارث طدـ (عليػه السػالـ ومػن جػاء بعػد مػن األنبيػاء ويف

رواية عنه (عليه السالـ ( أ طدـ األوؿ .

أ إف أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ هػػم أوؿ لػػيء خلقػػه يف هػػاا
الوج ػػود وإف هب ػػم ف ػػتن

وهب ػػم ىب ػػتم ومثلم ػػا ر ػػر هب ػػم آلدـ (علي ػػه

السالـ ذنبه فإف هبم يمرر لب طدـ ما ا زفوا ويقزفوف من ذنوب.
وصػ ين إف علػ اإلنسػػاف أف يعمػػل كػػل مػػا بوسػػعه لي ػػل إغ درجػػة
يناؿ هبا رض

سب انه و عاغ وأف ال يتكل عل ها األمػور دوف

عمػ ػػل ل إال إف أهػ ػػل البيػ ػػت (علػ ػػيدم السػ ػػالـ هػ ػػم الوسػ ػػيلة إغ
سب انه و عاغ وهو رضبته ال أهداها إغ هاا الوجود .
ونود اإللارة هنا إغ هػا النكتػة اؼبدمػة مػا دمنػا مػرر هبػاا اؼبوضػوع
وهو وله عاغ :

ِ ِ
ِ
سػػنَة
{ ِوِمػ ْنػ ُدم َّمػػن يَػ ُقػ ُ
سػػنَة َوِيف اآلخػ َػرة َ َ
ػوؿ َربَّػنَػػا ط نَػا ِيف الػ ادنْػيَا َ َ
ِ
اب النَّا ِر}(ٗ. ٜ
َو نَا َع َا َ
فدا اآلية الكريبة لري إغ دعػاء اؼبػهمنني إغ

سػب انه و عػاغ أف

يعايدم سنة يف الدنيا و سنة يف اآلخرة وأف يقيدم عااب النار.
ومعلوـ إف اإلنساف وب االستكثار من اػبري :

ل ِدي ٌد }(٘. ٜ
{ َوإِنَّهُ ِغبُ ِّ ْ
اػبَ ِْري لَ َ
وهػػو حباجػػة إغ الكثػػري مػػن اغبسػػنات ليم ػػو هبػػا ذف

عػػاغ مػػا

عليػػه مػػن السػػيمات ويف اؼبقػػاـ األوؿ هػػو أف يالػ مػػن

سػػب انه

و عػػاغ أف يه يػػه الكثػػري مػػن اغبسػػنات ال سػػنة وا ػػدة كمػػا ألػػارت
اآلية اللريرة .
فػػإف اإلنسػػاف يال ػ مػػن خالقػػه المرػػور الػػر يم أف يثبتػػه عل ػ دينػػه
ويرز ػػه سػػن العا بػػة وإسبػػاـ النعمػػة عليػػه ل والػػا سػػتكوف لػػه ذخ ػرا
أ دبا عند من سنات أف سب وا عنه سيما ه عند اغبساب .
واآلف نعػػود إغ متابعػػة بقيػػة األم ػػاكن أو البقػػاع اؼبقدسػػة الا ػػاهرة يف
مس ػػجد الكوف ػػة ال ػػا ك ػػل بقع ػػة في ػػه ه ػػي ط ػػاهرة مقدس ػػة فدنال ػػمل
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(صػػل

االسػػاوانة ال ػ صػػل عنػػدها رسػػوؿ

عليػػه وطلػػه

ليلة اؼبعراج يف مسجد الكوفة و عرؼ بركة اؼبعراج .
وذلمل بعد أف أستأذف النر (صل

عليه وطله

سب انه و عػاغ

لل ػػالة يف مس ػػجد الكوف ػػة ف ػػل هنال ػػمل ركعت ػػني ل وهن ػػاؾ مق ػػاـ
جاا يػػل (عليػػه السػػالـ وهػػو عنػػد االسػػاوانة اػبامسػػة وعنػػدها كػػاف
ي ػػلي اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ ولع ػػل ذل ػػمل عن ػػد نلول ػػه م ػػت
(صل

رسوؿ

عليه وطله لمل الليلة يف مسجد الكوفة .

فضال عن االسػاوانة الثالثػة الػ هػي دكػة اإلمػاـ زيػن العابػدين علػي
بن اغبسني بن علي بػن أ طالػ (عليػه السػالـ فبػا يلػي ابب كنػدة
واساوانة اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ .
هناؾ صرة وا عيػة فبػا يلػي ابب اعبػامت مػن دار أمػري اؼبػهمنني علػي
(عليػػه السػػالـ ل واؼبعػػروؼ ببػػاب الرػػرج اؼبعػػروؼ دبقػػاـ نػػوح (عليػػه
السالـ

(ٜٙ

وه ػػا اؼبقام ػػات اؼبل ػػرفة ألنبي ػػاء

س ػػب انه و ع ػػاغ ربك ػػي مس ػػرية

األنبياء (علػيدم السػالـ الػاين بعثػوا مػن بػل البػار عػل وجػل نيابػة
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ع ػػن الرس ػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فبد ػػدين لرس ػػالة خ ػػامت النبي ػػني وه ػػي رس ػػالة

اإلسػ ػ ػػالـ الػ ػ ػػا أراد

سػ ػ ػػب انه و عػ ػ ػػاغ لعبػ ػ ػػاد ػ ػ ػػإ األنبيػ ػ ػػاء

واألوصياء مندم .
فػػإف ابب الرػػرج الػػا ذكػػر طنرػػا وعنػػد مقػػاـ نػػوح (عليػػه السػػالـ ل
فيه إلارة وار بػاط ب ػا

الرػرج األكػا اغبجػة بػن اغبسػن اؼبدػد

(عليػػه السػػالـ والػػا يرػػرج بػػه

سػػب انه و عػػاغ عػػن اؼبػػهمنني ل

ولعػػل االر بػػاط واضػػن بػػني نػػوح (عليػػه السػػالـ وبػػني اإلمػػاـ اؼبدػػد
(عليه السالـ من ي إف نوح (عليه السالـ كمػا سػبقت اإللػارة
إليه ابف السرينة أقبت من معه من اؼبهمنني من الاوفاف .
وإف لإلم ػػاـ اؼبد ػػد (علي ػػه الس ػػالـ س ػػرينة ل ال كس ػػرينة ن ػػوح م ػػن
اػبل بل سرينة هداية سينجو كل من ركبدا من الرنت .
ولعػػل يف ار بػػاط ابب الرػػرج ومقػػاـ نػػوح ابعبدػػة القريبػػة مػػن دار أمػػري
اؼبهمنني (عليػه السػالـ ؽبػا مػدلوالت عديػدة مندػا إف يف ذلػمل إلػارة
إغ أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ وإهنػػم فػػرج

سػػب انه و عػػاغ وال

سػيما اإلمػاـ اؼبدػػد (عليػه السػػالـ الػا هػػو مػن ذريػػة اإلمػاـ علػػي
(عليه السالـ .

وإف ذل ػػمل الب ػػاب ال ػػا ظب ػػي بب ػػاب الر ػػرج والقريػ ػ م ػػن دار أم ػػري
اؼبهمنني (عليه السالـ يلري إغ هػاا اؼبعػ وإف أهػل البيػت (علػيدم
السػػالـ هػػم ابب

الػػا منػػه يػػه ل ومنػػه ربيت

ابلر ػرج وهػػو

اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ و يامه اؼبقدس .
وطؿ

وأ فػ ػػرج يبكػ ػػن أف يكػ ػػوف ػ ػػري فػ ػػرج

اؼبمثػ ػػل ابإلمػ ػػاـ

اؼبدد (عليه السالـ .
وهنػػاؾ يف مسػػجد الكوفػػة وهػػو موضػػت رأس اغبسػػني (عليػػه السػػالـ
وموضػػت الاسػػت الػػا كػػاف ألمػػري اؼبػػهمنني منللػػة وكرامػػة مػ ّػن
عل وليه يف ة معروفة .

هبػػا

وهناؾ دكة القضػاء وكػاف هبلػس عنػدها أمػري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ

ػرية كتػ عليدػا اآليػة { :

للقضاء واغبكم وكانػت هنػاؾ اسػاوانة

اف ربْمر ِابلْع ْد ِؿ وا ِإل س ِ
ِ
اف }
إ َّف َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ

(ٜٚ

.

ومػػن هػػا الدكػػة سيقضػػي اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ بػػني النػػاس

وي در أ كامه من هناؾ .
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وهاا فبا ال رابة فيه فاإلمػاـ اؼبدػد (عليػه السػالـ هػو وارث أمػري
اؼبػػهمنني (عليػػه السػػالـ وهػػو اؼبمثػػل لػػه ولرسػػالته الػ جػػاء هبػػا وهػػي
رسالة التأويل .
وفبػ ػػا ال ىبر ػ ػ إف يف مسػ ػػجد الكوفػ ػػة ؿب ػ ػراب أمػ ػػري اؼبػ ػػهمنني (عليػ ػػه
السػػالـ الػػا ضػػرب فيػػه وهػػو ل ػ اؼبسػػجد و بلتػػه بػػل هػػو كعبػػة
اؼبسػػجد إف صػػن التعبػػري فػػأمري اؼبػػهمنني هػػو اؼبولػػود يف الكعبػػة فدػػو
وليد الكعبة ل وهو اؼبستلدد يف كعبة اإلمػاـ اؼبدػد (عليػه السػالـ
وهو مسجد الكوفة س التأويل .
وهنال ػػمل إغ جانػ ػ اؼبس ػػجد اؼبع ػػم أ مس ػػجد الكوف ػػة دار أم ػػري
اؼبهمنني (عليه السالـ لمل الدار ال عل بسػاطتدا أصػب ت منػارا
وؿبجا ؼباليني ا بني ألهػل البيػت (علػيدم السػالـ ل ويف لػمل الػدار
اؼبكاف الا

سل فيه أمري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ وهػي مػن البقػاع

اؼبادرة اؼبقدسة .
ويوجد يف هػا الػدار البمػر الػا

رػر أمػري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ

والا يبثل بمر زملـ يف الكعبة اؼبلرفة يف مكة .
ومػػن اعبػػدير ابلػػاكر هنػػا إف مسػػجد الكوفػػة (الػػا يبثػػل الكعبػػة يف
التأويل يبثل دار أمري اؼبهمنني أيضا وهاا االفزاض ا ربت مػن فػراغ

إذ إف الرواايت اللريرة لري إغ أف د مسجد الكوفة الػا خاػه
طدـ (عليػػه السػػالـ ػػد مػػري وا يبػ علػ
(عليػػه السػػالـ أايـ الاوفػػاف

الػػه إذ مػػري يف زمػػن نػػوح

ػػري أص ػ اب كسػػر والنعمػػاف

ػػري زايد بػػن أبيػػه علػػيدم اللعنػػة ل مػػت العلػػم إف موضػػت التمػػارين هػػو
من ضمن اؼبسجد ويف روايػة إف أمػري اؼبػهمنني رمػ بسػدم فو ػت عنػد
اؼبوضػت الػا يعػػرؼ دبيػثم التمػػار وهػو مػػن ػد اؼبسػػجد أيضػا الػا
(ٜٛ

نقب من أساسه

.

وعليه يكوف موضػت البيػت ومػا وبػيط بػه اتبعػا ؼبسػجد الكوفػة أو هػو
ضػػمن مسػػجد الكوفػػة األصػػلي ل وإذا كػػاف مػػن اغبجػػر األسػػود علػ
ذراعػػني مػػن طرفػػه فبػػا يلػػي البيػػت اغبػراـ (الكعبػػة موضػػت لػػبري ولػػا
أب هاروف ل وهو مكاف يست

(ٜٜ

ال الة فيه

.

فػػإف يف بيػػت أمػػري اؼبػػهمنني (عليػػه السػػالـ موضػػت فيػػه مكتبػػة عػػرؼ
دبكتبػػة اإلمػػامني اغبسػػن واغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ ل وفيػػه اؼبوضػػت
الػػا و ػػف عنػػد اإلمػػاـ اغبسػػن (عليػػه السػػالـ وهػػو يمسػػل أمػػري
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اؼبهمنني (عليػه السػالـ ل واؼبوضػت الػا و ػف عنػد اإلمػاـ اغبسػني
(عليه السالـ وهو ي

اؼباء عل يد اإلماـ اغبسن (عليػه السػالـ

أتناء التمسيل .
وال ىبر ػ إف اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ أفضػػل مػػن هػػاروف ويرو ػػه
ل ػػرفا وإف اغبس ػػن واغبس ػػني أفض ػػل م ػػن ل ػػا ول ػػبري ول ػػدا ه ػػاروف
ويرو اهنمػ ػػا لػ ػػرفا ل وعليػ ػػه فموضػ ػػت أمػ ػػري اؼبػ ػػهمنني وابنيػ ػػه اإلمػ ػػامني
اغبسػػن واغبسػػني أفضػػل عنػػد
لا ولبري .

وألػػرؼ مػػن موضػػت هػػاروف وأبنيػػه

ٕػ زايرة مسجد السدلة:
وهناؾ بقعػة مباركػة لػريرة ينبمػي اغبػدي عندػا الر باطدػا ابلكوفػة –
مكػػة س ػ التأويػػل– وكػػالمل لعال تدػػا دبسػػجد الكوفػػة – الكعبػػة
س ػ ػ التأويػ ػػل – وهػ ػػا البقعػ ػػة هػ ػػي مسػ ػػجد السػ ػػدلة.ويقت هػ ػػاا
اؼبسػػجد ريبػػا مػػن مسػػجد الكوفػػة ل ولػػو عػػد إغ الررضػػية اآلنرػػة
ال ػػاكر م ػػن يػ ػ

مي ػػري ػػد مس ػػجد الكوف ػػة األع ػػم فلعلن ػػا لب ػػرج

بنتيجة أخر وهي إف مسجد السدلة يقت عند افة مسجد الكوفػة
وإف ا يكن ضمن د اؼبسجد األوؿ وداخال فيه .
ومس ػػجد الس ػػدلة بقع ػػة ال ض ػػاهيدا بقع ػػة هن ػػاؾ فض ػػال ول ػػرفا بع ػػد
مسػػجد الكوفػػة ل ومس ػجد السػػدلة هػػو بيػػت إدريس(عليػػه السػػالـ

وكػػالمل بيػػت إبػ ػراهيم (عليػػه الس ػػالـ فعػػن ابػػن مدػ ػراف عػػن اإلم ػػاـ
ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( إذا دخلت الكوفة فأت مسػجد السػدلة ف ػل فيػه واسػأؿ

اجتمل لػدينمل ودنيػاؾ فػإف مسػجد السػدلة بيػت إدريػس النػر

(عليه السالـ الا كاف ىبيط فيه وي لي فيػه ومػن دعػا

دبػػا أ ػ

فيػه

ض ػ لػػه وا جػػه ورفعػػه يػػوـ القيامػػة مكػػا عليػػا إغ

درجة إدريس (عليه السالـ وأجري من مكرو الدنيا . ٔٓٓ( ..

ويف رواية أخر وردت عن أهل البيت (علػيدم السػالـ جػاء فيدػا (
فيه بيت إبراهيم الا كاف ىبرج منه إغ العمالقة

ويف رواية إف موضػت دار خليػل

إبػراهيم (عليػه السػالـ يف اللاويػة

المربيػػة اللػػمالية وهػػي بقعػػة يسػػت

(ٕٓٔ

(ٔٓٔ

.

ال ػػالة فيدػػا والتسػػبين أيضػػا

.
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وهناؾ مسجد له أنبية ومكانة يف لوب اؼبهمنني وربػن إليػه لػوهبم ل
نبيػػا إال و ػػد صػػل فيػػه ل ػػإ إف اؼبال كػػة مػػا مػػن يػػوـ

ومػػا بعػ

وال ليلة إال وهم ربووف إغ هاا اؼبسجد ويعبدوف

فيه .

ولرب سا ل يسأؿ ؼباذا ها اؼبكانة ؼبسجد السدلة
واعبػ ػػواب عل ػ ػ ذلػ ػػمل إف الػ ػػرواايت الل ػ ػريرة لػ ػػري إغ إف مسػ ػػجد
السدلة هو منػلؿ اإلمػاـ اؼبدػد (عليػه السػالـ الػا ينػلؿ فيػه بعػد
يامه اؼببارؾ إ إف بقعػة اعبػامت عػرؼ ابظبػه ل وإنػه سػيت،ا منػلال
(ٖٓٔ

له ولعياله

.

ولقػػد ورد عػػن أ ب ػػري عػػن أ عبػػد

(عليػػه السػػالـ ذبمػػل هػػا

األمور ؾبتمعة اؿ فيدا اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ :

( كأ أر نلوؿ القا م (عليه السػالـ يف مسػجد السػدلة هلػه
وعياله لت يكوف منلله

اؿ  :نعم هو منلؿ إدريس وما بع

واؼبقػػيم فيػػه كػػاؼبقيم يف فسػػااس رسػػوؿ

نبيػا إال و ػد صػل فيػه
(صػػل

عليػػه وطلػػه

وما من مهمن ومهمنة إال و لبه وبن إليه ومػا مػن يػوـ وال ليلػة إال

واؼبال كة ربووف إغ هاا اؼبسجد يعبػدوف

فيػه  .اي أاب

أمػا
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إ لػػو كنػػت ابلقػػرب مػػنكم مػػا صػػليت إال فيػػه إذا ػػاـ ا منػػا

(عليه السالـ انتقم

لرسوله ولنا أصبعني

(ٗٓٔ

.

و د ورد عن أهل البيػت (علػيدم السػالـ إنػه يعػرؼ عنػدهم دبسػجد
اللر فعن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ أل د أص ابه :

(

لي يف اؼبسجد الا عندكم الا

وكبن نسميه مسجد اللر

.

سمونه مسػجد السػدلة

والس ػػدلة س ػػمية ج ػػاءت م ػػن الس ػػدولة أو م ػػن األرض الس ػػدلة ػػري
الػػوعرة ل أمػػا سػػمية اللػػر وصبعدػػا ألػراء و عػ الاريػ أو النا يػػة
أو اعببػػل يقػػاؿ (دخلػػوا أل ػراء اغبػػرـ أ نوا يػػه واللػػر مأسػػدة
جان ػ الر ػرات يضػػرب هبػػا اؼبثػػل فيقػػاؿ (أسػػد اللػػر نسػػبة إغ مػػا
فيدا من األسود القوية اللديدة ل وعليه يبدو إف اؼبسػجد كػاف علػ
اؼبناقة ال

كثػر فيدػا األسػود لػاا نسػ إليدػا ل إف اإلنسػاف ػد

يعػػا عنػػه ابألسػػد فيقػػاؿ فػػالف كاألسػػد يف و ػػه ولػػد ه وهػػي صػػرات
أ ف هبا أهػل البيػت (علػيدم السػالـ ال سػيما أمػري اؼبػهمنني الػا
ػػاؿ فيػػه اإلمػػاـ السػػجاد (عليػػه السػػالـ يف خابتػػه يف اللػػاـ واصػػرا

إاي بػ(لي

اغبجاز وكما يل هاا اللبل من ذاؾ األسد.
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فمسجد السدلة ينلؿ فيه لبل رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ولبل أمػري اؼبػهمنني

( عليه السالـ وهو اإلمػاـ اؼبدػد ( عليػه السػالـ ويت،ػا منػلال
.
و د ألارت الرواايت اللػريرة الػواردة مػن طػرؽ أهػل البيػت (علػيدم
السالـ إف مسجد السدلة هو مسكن اػبضػر (عليػه السػالـ الػا
هو أ د وزراء اإلماـ اؼبدد والا يهنس

بػه و لػته يف يبتػه ل

وعليػػه ال يسػػتبعد أف يكػػوف مكػػاف لسػػكنا معػػه بعػػد يامػػه اؼبقػػدس
(عليه السالـ

(٘ٓٔ

.

وفبػػا أسػػتأتر بػػه هػػاا اؼبسػػجد اؼببػػارؾ هػػو وجػػود صػػ،رة خض ػراء فيػػه
وفيدػا مثػاؿ وجػه أو صػورة كػل نػػر وربػت ال ػ،رة الاينػة الػ خلػ
(ٔٓٙ

مندػػا النبيػػني

فبػػا يع ػ إف الاينػػة ال ػ خل ػ

مندػػا أنبيػػاء

أخات من لمل البقعة الااهرة اؼبقدسة من أرض الكوفة .
ولعػل اؼبمػػل مػػن وجػػود هػػا ال ػػ،رة الػ فيدػػا وجػػه كػػل نػػر و لػػمل
الاينػػة ال ػ خل ػ مندػػا األنبيػػاء ويف ذلػػمل اؼبكػػاف ربديػػدا – مسػػجد
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الس ػػدلة – ه ػػو إف ه ػػا األل ػػياء م ػػدخرة ل ػػا

الع ػػر واللم ػػاف

(عليػػه السػػالـ وال يسػػتبعد أف ىبرجدػػا مثلمػػا ىبػػرج مواري ػ األنبيػػاء
من داخل مسجد الكوفة كما مر طنرا .
وإف إخػراج ال ػػ،رة والاينػػة فيػػه ممػػل ع ػػيم ي ػراد بػػه إف مػػن ذلػػمل
اؼبكػػاف بػػدأت اؼبسػػرية اإلؽبيػػة لألنبيػػاء علػ نبينػػا والػػه أفضػػل ال ػػالة
والسالـ وف اؼب،اط اإلؽبي الا رظبته السماء ل لمل اؼبسرية الػ
كوف اكية ؼبسرية اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ .
وك ػػأف وج ػػود ال ػ ػػ،رة والاين ػػة ي ػ ػراد هب ػػا إف اإلمػ ػػاـ اؼبد ػػد (عليػ ػػه
السػػالـ هػػو ع ػػارة هػػا الرسػػاالت السػػماوية وإنػػه وارث األنبيػػاء
(عليدم السالـ .
ولعػ ػ ػػل يف عبػ ػ ػػارات اإلمػ ػ ػػاـ اؼبدػ ػ ػػد (عليػ ػ ػػه السػ ػ ػػالـ اؼبػ ػ ػػاكورة يف

ال ػ ػػر ات الس ػ ػػابقة  ( :م ػ ػػن ػ ػػاج يف طدـ ف ػ ػػأ أوغ الن ػ ػػاس

ادـ ...خػػري دليػػل عل ػ ذلػػمل وإف منبػػت الرسػػاالت وا ػػد ل وإهنػػا
نللت من عند الوا د وهو

سب انه و عاغ ل وإف لػمل الرسػاالت

ال كتمل إال ابلرسالة اإلسالمية ا مدية يف طخػر اللمػاف وإهنػا سػتعم
هػػاا الكػػوف صبعػػه يػػوـ يكػػوف الػػدين كلػػه ن وعلػ يػػد و
اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ .

وبقيػػة

وكمػػا ألػػارت الػػرواايت الل ػريرة إف مسػػجد السػػدلة منػػه سػػار داود
(ٔٓٚ

(عليه السالـ إغ جالوت و ا له و تله

ل لمل اؼبسرية ال هػي

اكيػػة ؼبسػػرية اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ مػػت أصػ ابه وابػػتال دم
كمػا ابتلػ طػالوت جنػود بػالمل الندػػر الػا مػن لػرب منػه ا يكػػن
من أص اب طالوت ومن ا يلرب منه فدو منه .
أ مػ ػػن هػ ػػاا اؼبكػ ػػاف اناػ ػػالؽ اغب ػ ػ والعػ ػػدؿ و ػ ػػرية اػبلػ ػػب مػ ػػن
أصػ ػ اب اإلم ػػاـ اؼبد ػػد (علي ػػه الس ػػالـ كم ػػا ه ػػو ل ػػأف أصػ ػ اب
طالوت .
وكمػػا ورد يف الروايػػة الل ػريرة وإف يف مسػػجد السػػدلة موضػػت يعػػرؼ
ابسم الراروؽ وفيه اؼبعراج .
ويف رواية إف اؼبراد ابلراروؽ أيضا هو اؼبوضت الا يرػرؽ منػه القػا م
(ٔٓٛ

(عليه السالـ بني اغب والباطل

.

ودب ػػا إف ه ػػاا اؼبك ػػاف ك ػػاف من ػػه اؼبعػ ػراج فد ػػاا يعا ػػي دل ػػيال طخ ػػر إف
مسػػجد الكوفػػة ي ػػل ػػد إغ مسػػجد السػػدلة كمػػا سػػب اإللػػارة ل
وهػػاا مػػا ال يتنػػاي مػػت اؼبعػ اآلخػػر للرػػروؽ مػػن يػ ازبػػاذ مكػػا
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يررؽ اإلماـ اؼبدد (عليه السالـ بني اغب والباطػل ولعلػه اؼبق ػود
به هو اغبكػم مػن هنػاؾ أو إصػدار األ كػاـ حبػ مػن ىبػالف اغبػ ؼبػا
أعاي (عليه السػالـ مػن علػم التوسػم الػا يعػرؼ عػن طريقػه اغبػ
من الباطل .
و ػػد ورد يف األتػػر إف الرجػػل يكػػوف ا مػػا بػػني يػػد اإلمػػاـ اؼبدػػد
(عليػػه السػػالـ ربمػػر ويندػ فيػػأمر بػػه اإلمػػاـ فتضػػرب عنقػػه ؼبػػا اطلػػت
عليه اإلماـ (عليه السالـ من سوء سرير ه .
كمػػا ورد عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ بلػػأف مسػػجد السػػدلة
وله :

( وهػػو ؾبمػػت النػػاس وهػػو مػػن كوفػػاف وفيػػه يػػنرخ يف ال ػػور واليػػه

ا لر ووبلر من جانبه سبعوف ألف يدخلوف اعبنة بمري ساب
(ٜٔٓ

.

وعليه يكوف النرخ يف ال ور إياا لقياـ يوـ القيامػة مػن هػاا اؼبكػاف
وفيػػه يكػػوف لػػر النػػاس ليػػوـ اغبسػػاب وهػػو لػػيس لػػيما مسػػتبعدا إذ
ورد يف الرواية اللريرة إف أرواح اؼبهمنني كلدػا ؾبتمعػة يف هػاا اؼبكػاف
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وهػػو ًدػػر الكوفػػة ي ػ واد السػػالـ ل وإف ا لػػر سػػيكوف مػػن
هناؾ .
كما إف يف الرواية دليال طخر عل ص ة مػا ذهبنػا إليػه مػن يػ إف
مسجد السدلة هو ضمن مسجد الكوفػة وعلػ ا ػل قػدير ؾبػاور لػه
من غباظ إنه وبلر من جانبه سبعوف ألرا يدخلوف اعبنة بمري سػاب
وها الرواية ذا ا ذكرت عند اغبدي عن جامت الكوفػة ل وعبػارة (
وبلر من جانبه هكد اؼبع الا ذهبنا إليه .
ولعل العبارة الواردة يف نػب الروايػة اآلنرػة الػاكر ( فبػر النػاس لعػل
اؼبق ػػود مندػػا هػػو فبػػر النػػاس بػػني الػػدنيا واآلخػػرة إذ ورد يف الروايػػة
اللريرة إف يف دولػة اإلمػاـ اؼبدػد (عليػه السػالـ يرػتن عػاا الميػ
علػ عػػاا اللػػدادة والػػرواايت ػػاكر رجػوع عػػدد مػػن األنبيػػاء واأل مػػة
وال ػػاغبني إغ اغبي ػػاة يف أايـ ي ػػاـ ص ػػا

الع ػػر واللم ػػاف (علي ػػه

السالـ ل وأف يكوف اؼبق ود ابؼبمر هو مرورهم لل ساب بػني يػد
سب انه و عاغ .
وأخريا فػإف مسػجد السػدلة هػو مػن أ ػ البقػاع والػ أ ػ

أف

يػػدع فيدػػا كمػػا عػػات عػػن ذلػػمل الػػرواايت الػػواردة عػػن أ مػػة أهػػل
البيػػت ل ػػإ إف اؼبال كػػة تلػػرؼ بػػلايرة ذلػػمل اؼبسػػجد والتعبػػد ن

فيه وإنه موضت يررج

به عن كػل مكػروب

ػد وعليػه يسػت

ؼبن كاف يف كرب أو عسر أف ربيت مسجد السدلة وي لي ركعتني بػني
العلا ني ويدعو

ابلررج فيررج

كربه .

ويف روايػػة عػػن اإلمػػاـ زيػػن العابػػدين علػػي بػػن اغبسػػني (عليػػه السػػالـ

ػػاؿ  ( :مػػن صػػل يف مسػػجد السػػدلة ركعتػػني زاد

يف عمػػر

سنتني

(ٓٔٔ

وإف

سػػب انه و عػػاغ هبػػري كػػل اصػػد ؽبػػاا اؼبسػػجد ويبلمػػه مأمنػػه

.

إ ورد عن اإلماـ ال ادؽ (عليػه السػالـ إف زيػد اللػديد رضػواف
عػػاغ عليػػه عنػػد هنضػػته يف وجػػه أ ػػد طوا يػػت ب ػ أميػػة علػػيدم
اللعن ػػة وه ػػو هل ػػاـ ب ػػن عب ػػد اؼبل ػػمل لعن ػػه

ل إن ػػه ل ػػو عب ػػأ يف ذل ػػمل

الو ت إغ مسجد السدلة واستجار ابن هناؾ ألجار وكرػا مػن لػر
أعدا ه .
لالمل من اؼبندوب زايرة هاا اؼبسجد وال سػيما بػني اؼبمػرب والعلػاء
اآلخرة من ليلة األربعاء(ٔٔٔ .
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اثنيا  :زايرة اإلماـ علي واإلماـ اغبسني (عليدما السالـ

سب اإللارة إغ إف زايرة اإلمامني علي بن أ طالػ وولػد اغبسػني

(عليدمػػا السػػالـ عػػد مػػن أفضػػل العبػػادات ال ػ يتقػػرب هبػػا العبػػد
اؼبػػهمن إغ

سػػب انه و عػػاغ وإهنػػا عػػادؿ اغب ػ والعمػػرة ويكت ػ

ل ػػا بدا جػػة مقبولػػة وعمػػرة مػػاورة ل ويف روايػػة جتػػني مقبػػولتني
وعمر ني ماور ني .
وكمػػا إف لػػلايرة بيػػت

اغبػراـ ومػػن ضػػمندا ال ػػرا واؼبػػروة مقػػدمات

فػػإف لػػلايرة أمػػري اؼبػػهمنني علػػي (عليػػه السػػالـ واإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه
السالـ اللااف يبػثالف ال ػرا واؼبػروة سػ التأويػل مقػدمات أيضػا
.

ٔ -اال تساؿ دباء الررات :

و بػػل اغبػػدي عػػن فضػػله البػػد مػػن اغبػػدي عػػن مػػاء الرػرات وبركتػػه
والا ال يضػاهيه كػل مػاء أو هنػر يف لػرؽ األرض و رهبػا وسػنتعرض
لػػالمل عػػن طريػ عقػػد مقارنػػة بػػني مػػاء بمػػر زمػػلـ و مػػاء الرػرات فػػإف
هناؾ لبه بيندما من عدة وجو .

الوجػػه األوؿ  :هػػو أصػػل عاوبػػة كػػل مندمػػا ل فمػػن اؼبعلػػوـ إف مع ػ
كلمة فرات هو اؼبػاء العػاب جػدا وكػالمل زمػلـ فقػد كػاف أ لػ مػن
ردا الرواايت اللريرة .

اللدد كما

فعن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( كانػت زمػلـ أبػيض مػن اللػل وأ لػ مػن اللػدد وكانػت سػػا مة
فبمػػت عل ػ اؼبػػاء فأ ارهػػا

صا

(ٕٔٔ

عػػل وجػػل وأجػػر عليدػػا عػػني مػػن

.

ومن اعبػدير ابلػاكر إف زمػلـ ؽبػا أظبػاء متعػددة مندػا ركضػة جاا يػل ل
ر ػػرية إظباعي ػػل ل ر ػػرية عب ػػد اؼبالػ ػ ل زم ػػلـ ل ب ػػرة ل اؼبض ػػمونة ل
(ٖٔٔ

الرواء ل لبعة ل طعاـ ماعم ولراء سقم

.

أمػػا وج ػػه الل ػػبه اآلخػػر ب ػػني ك ػػل م ػػن الر ػرات وزم ػػلـ ه ػػو الل ػػراء يف
ما يدما وإف من كاف مريضا ولرب منه فإنه يلر
فقد ورد عن زملـ إف رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لرب منه

ذف

ػاؿ  ( :اللدػم

اجعله علما فعا ورز ا واسػعا ولػراء مػن كػل داء وسػقم
.
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عاغ.
(ٗٔٔ

وعػػن أ عبػػد

ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ عػػن رسػػوؿ

(صػػل

عليػػه وطلػػه وسػػلم إنػػه ػػاؿ  ( :مػػاء زمػػلـ لػػراء ؼبػػن لػرب لػػه ويف

ػػدي طخػػر ( مػػاء زمػػلـ لػػراء ؼبػػن اسػػتعمل وأرو ل مػػاء زمػػلـ

لراء من كل داء وسقم وأماف من كل خوؼ و لف

(٘ٔٔ

.

أمػػا مػػاء الر ػرات فيقػػوؿ عنػػه اإلمػػاـ البػػا ر (عليػػه السػػالـ ( لػػو إف

بيننا وبني ماء الررات كاا وكاا أمياال لاهبنا إليه واستلػرينا منػه
(ٔٔٙ

.

ويف رواية عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ :

( لػػوال اػباػػاءين الػػاين يػػدخلوف إغ هنػػر الرػرات مػػا إ ػػتمس فيػػه

ذو عاهة إال برأ

(ٔٔٚ

.

وجػه اللػػبه الثالػ  :إف أصػػل مػػاء الرػرات ومػػاء زمػػلـ مػػن اعبنػػة وإف
كانت هػا اؼبيػلة يرضػل فيدػا مػاء الرػرات علػ مػاء زمػلـ ألف أصػله
مػػن مػػاء الر ػرات فػػإف بمػػر زمػػلـ هبػػر إليدػػا اؼبػػاء يف األصػػل مػػن عػػني
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(ٔٔٛ

ربت اغبجر وإف أ ل ماء العني ماء زملـ

وميػلة هػا العػني إف

أربعة أهنار من اعبنػة سبػدها ابؼبػاء وهػي ربػت اغبجػر أ ػد هػا األهنػار
هو هنر الررات فري رواية عن أمري اؼبهمنني (عليه السالـ إنه اؿ :

( اإلطػالع يف بمػػر زمػػلـ يػػاه الػػداء فالػربوا مػػن ما دػػا فبػػا يلػػي
الركن الا فيه اغبجر األسػود ل ألف ربػت اغبجػر األسػود أربعػة
أهن ػػار م ػػن اعبن ػػة الرػ ػرات والني ػػل وس ػػي اف وجي ػػاف ونب ػػا هنػ ػراف
(ٜٔٔ

.

ويبػػدو مػػن الػػرواايت الل ػريرة إف مػػاء الر ػرات أفضػػل مػػن مػػاء زمػػلـ
وألرؼ ل وذلمل ؼبيلات يبتاز هبا ماء الررات وما أختب هنر يف العػاا
دبثلدا وسناكرها باعا .
فندػر الرػرات هػػو هنػر ع ػيم الاكػػة لوي ػ فيػه ميػلاابف مػن اعبنػػة ل
وما مػن هنػر يف لػرؽ األرض وال يف رهبػا أع ػم بركػة منػه وإف النػاس
(ٕٓٔ

لو علموا ما به من بركة لضربوا األخبية عل جانبيه

ونقل عن كيم بن جبري إنه اؿ :
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.

( ظبعػػت سػػيد علػػي بػػن اغبسػػني (عليػػه السػػالـ يقػػوؿ إف ملكػػا
يدبط من السماء يف كل ليلة معه تالتة مثا يل مسكا مػن مسػمل

اعبنػػة فيار دػػا يف الر ػرات ومػػا مػػن هنػػر يف لػػرؽ األرض و رهبػػا

أع م بركة منه
وعن أ عبد

(ٕٔٔ

.

بن سليماف عػن اإلمػاـ ال ػادؽ (عليػه السػالـ إنػه

اؿ عن هنر الررات  ( :هنر ما أع م بركته أما إنه يسقط فيه كل

يوـ سػبت اػرات مػن اعبنػة أمػا لػو علػم النػاس مػا فيػه مػن الاكػة

لض ػربوا األخبيػػة عل ػ

افتيػػه ولػػوال مػػا يدخلػػه مػػن اػباػػاءين مػػا

إ تمس فيه ذو عاهة إال برئ

(ٕٕٔ

.

ومػػن الرضػػا ل ال ػ اخػػتب هبػػا مػػاء الرػرات إنػػه سػػيد اؼبيػػا يف الػػدنيا
واآلخػػرة علمػػا إف سػػيد ل ػراب الػػدنيا واآلخػػرة هػػو اؼبػػاء ل وهػػاا مػػا
ربػدتت بػه الػػرواايت الػواردة عػن أهػػل البيػت (علػيدم السػػالـ ل وإف
هنر الررات هو أ د أهنار اعبنة األربعة ومػن الػرواايت الػ
اؼبع ما ورد عن اإلماـ علي (عليه السالـ إنه اؿ :
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هكػد هػاا

( الررات سيد اؼبيا يف الدنيا واآلخرة

(ٖٕٔ

وعنه أيضا (عليه السالـ إنه اؿ :

.

( اؼباء سػيد اللػراب يف الػدنيا واآلخػرة وأربعػة أهنػار يف الػدنيا يف

اعبنػػة الر ػرات والنيػػل وسػػي اف وجي ػػاف ل الر ػرات اؼبػػاء والنيػػل
العسل وسي اف اػبمر وجي اف اللل

(ٕٗٔ

.

وها الرواية بينػت ميػلة أخػر لرضػل هنػر الرػرات ل يال ػظ إنػه هنػر
من أهنار اعبنة من جدة ل وإف الررات هو اؼباء الا سػبقت اإللػارة

إليػػه إنػػه سػػيد لػراب الػػدنيا واآلخػػرة إذف فمػػاء الرػرات والرػرات هػػو
سيد اؼبيا وسيد اللراب يف الدنيا واآلخرة .
والنقاػػة اؼبدمػػة األخػػر الػ ألػػارت إليدػػا الروايػػة اآلنرػػة الػػاكر هػػي
إف هنر الررات يبثل اؼباء .
و ػػد ألػػر يف ال ػػر ات السػػابقة إف بعػػض األلػػياء أو اؼب،لو ػػات
هػػي عبػػارة عػػن رمػػوز للمر لػػة الػ

ليدػػا وإهنػػا عػ يف عػػاا اؼبلكػػوت

مع طخر ري اؼبع ال اهر الا هي عليه .
فاؼباء يف عاا التأويل يدؿ عل العلوـ القرطنية .
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وكمػػا إف كػػل اغبيػػاة عػػود إغ اؼبػػاء فػػإف كػػل العلػػوـ عػػود إغ القػػرطف
الػػا ي ػراد بػػه القػػرطف التػػدوي أو القػػرطف اإلنسػػا ل س ػ ن ريػػة
التااب الثالتي .
فمػػاء الرػرات هنػػا يبثػػل القػػرطف بلػػقيه التػػدوي واإلنسػػا ل فػػالررات
يػػر بط ابلكوفػػة ي ػ مر ػػد أمػػري اؼبػػهمنني (عليػػه السػػالـ الػػا هػػو
لميػػا القػػرطف وعػػدؿ القػػرطف كمػػا يف ػػدي الثقلػػني الػػا
رسػػوؿ

(صػػل

ػػاؿ فيػػه

عليػػه وطلػػه  ( :إ اترؾ فػػيكم الثقلػػني مػػا إف

سبسكتم هبما لن ضلوا بعد كتاب

وعزيت أهل بي

.

وأمري اؼبػهمنني هػو األذف الواعيػة وهػو أعلػم النػاس ابلقػرطف وأ كامػه

وعلومػػه بعػػد رسػػوؿ

(صػػل

عليه القا ل  ( :سلو بل أف رقدو

عليػػه وطلػػه وهػػو سػػالـ

.

إذف أمػػري اؼبػػهمنني ومػػن األ مػػة (علػػيدم السػػالـ هػػم أعلػػم النػػاس

ابلقػػرطف التػػدوي أمػػا القػػرطف اإلنسػػا فدػػم سػػالـ

عليدملفكػػل

مػػندم ػػرطف ط ػ هبسػػد معػػا القػػرطف الكػػرمي ب ػػورة عمليػػة وعل ػ
أرض الوا ت فقد ورد عن أمري اؼبهمنني (عليه السالـ إنه اؿ :

( أ الق ػػرطف الن ػػاط

وأه ػػل البي ػػت (عل ػػيدم الس ػػالـ ه ػػم ع ػػدؿ

القػ ػػرطف التػ ػػدوي بػ ػػنب ػ ػػدي الثقلػ ػػني طنػ ػػف الاكرلوكػ ػػالمل ؼبػ ػػاء

الر ػرات ار ب ػػاط ب ػػه م ػػن يػ ػ م ػػرور

ػػدس مر ػػدين أله ػػل البي ػػت

(علػػيدم السػػالـ ونبػػا مر ػػد اإلمػػاـ علػػي واإلمػاـ اغبسػػني (عليدمػػا
السػػالـ ل ويبػػر ابلبقعػػة ال ػ سػػتكوف عاصػػمة لدولػػة اغب ػ والعػػدؿ
اإلؽبي ال سيقيمدا اإلماـ اؼبدػد (عليػه السػالـ بعػد يامػه اؼببػارؾ
إف لاء

عاغ .

وعليػػه يكػػوف مػػاء الر ػرات فبػػثال للقػػرطف التػػدوي مػػن جدػػة والقػػرطف
اإلنسا من جدة أخر .
و د ورد يف القرطف ذكر ماء الرػرات وهنػر الرػرات يف ولػه عػاغ عنػد
ديثػػه عػػن نػػر

عيسػ (عليػػه السػػالـ وأمػػه مػػرمي العػػاراء (عليدػػا

السالـ :

انبَػػا إِ َغ رب ػػوةٍ َذ ِ
ات َ ػ َػرا ٍر َوَم ِعػ ٍ
ني }
طويْػنَ ُ
{ َو َ
َْ َ
الررات واآلية األخر يف وله عاغ :

(ٕ٘ٔ

ل واؼبعػػني هػػو مػػاء

ػود ِمػ ػػن َل ػ ػ ِ
{ نُػ ػ ِ
اط ِئ الْػ ػ َػو ِاد ْاأل َْيبَػ ػ ِن ِيف الْبُػ ْق َعػ ػ ِػة ال ُْمبَ َارَكػ ػ ِػة ِمػ ػ َػن
َّ ِ
وس إِِّ أَ َ َّ
ني }(. ٕٔٙ
افُ َر ا
ب ال َْعال َِم َ
الل َج َرة أَف َاي ُم َ
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وع ػػن اإلم ػػاـ ال ػػادؽ (علي ػػه الس ػػالـ  :إف ل ػػاطئ ال ػػواد األيب ػػن
الػ ػػا ذكػ ػػر
(ٕٔٚ

كربالء

عػ ػػاغ يف القػ ػػرطف هػ ػػو الر ػ ػرات ل والبقعػ ػػة اؼبباركػ ػػة
.

ويبتاز هنر الررات بملارة مياهه إ إهنا كرػي لتسػقي األرض كلدػا ل
فقػػد ورد عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ إنػػه ػػاؿ (لػػو عػػدؿ يف
الررات ألسق ما عل األرض كله

(ٕٔٛ

وهو بالمل أكثر ػلارة مػن مػاء زمػلـ الػ
أـ نر

.
ػاكر الػرواايت إف هػاجر
(ٕٜٔ

إظباعيل (عليه السالـ صبعته فساخ ولو ركته لسػاح

.
ومن ـبت ات هنر الررات أيضا إنه هنر مهمن و ره اؼب ادر إنػه مػن
لػػيعة اغبسػػني (عليػػه السػػالـ لػػاا فػػإف أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ
يهك ػػدوف علػ ػ الت ني ػػمل دب ػػاء الرػ ػرات والل ػػرب من ػػه وذل ػػمل لي ػػبن
األطرػػاؿ بت نػػيكدم دبػػاء الر ػرات لػػيعة وؿببػػني ألهػػل البيػػت (علػػيدم
السالـ .
 )127تيذيب األحكام  ،ج ، 6ص 38؛ وسائل الشيعة  ،ج ، 14ص415
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فقػػد ورد عػػن هػػاروف بػػن خارجػػة عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ

إنه اؿ  ( :ما من أ د يلرب من ماء الررات ووبنمل به إذا ولد
إال أ بنا ألف الررات هنر مهمن

(ٖٓٔ

.

ويف روايػػة ألمػػري اؼبػػهمنني (عليػػه السػػالـ إنػػه ػػاؿ  ( :أمػػا إف أهػػل
الكوفة لو نكوا أوالدهم دباء الررات لكانوا ليعة لنا

(ٖٔٔ

.

ويف رواية عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه ذكر الررات فقاؿ :

( أما ألنه من ليعة علي وما نمل به أ د إال أ بنا أهػل البيػت

يع الررات

(ٕٖٔ

.

ولعػػل العلػػة يف اللػػرب مػػن مػػاء الر ػرات والت نػػمل بػػه هػػي ألجػػل أف
ي بن من فعػل ذلػمل ؿببػا ألهػل البيػت ومػن لػيعتدم وإف ؽبػا اؼبيػلة
ال ػ ميػػل

هبػػا هنػػر الر ػرات جعػػل هػػاا الندػػر يبػػر ابلكوفػػة ويلػػرب

أهلدػػا منػػه ألنػػه وكمػػا هػػو معلػػوـ إف أصػػل التلػػيت بػػدأ مػػن الكوفػػة
أنتلػػر إغ ػػري مػػن األمػػاكن وإف مػػن أكثػػر وألػػد النػػاس بػػا ألهػػل
البيت هم أهل الكوفة .
 )131مستدرك الوسائل  ،ج ، 17ص. 24
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ولعػػل هػػاا مػػا أراد أهػػل البيػػت مػػن هػػاا اغبػػدي الػػوارد عػػن أ ػػد

األ مة وهػو اإلمػاـ ل ػادؽ (عليػه السػالـ إذ ػاؿ ( مػا أخػاؿ أ ػد

وبنمل دباء الررات إال أ بنا أهل البيت ل و اؿ (عليه السالـ :

ما سقي أهل الكوفة ماء الررات إال ألمر
وموضت اللاهد هنا هو إف
عنته ها الرواية ل ألف

(ٖٖٔ

.

أهل البيت واأل مة هو األمر الػا
سب انه و عاغ اختػار أهػل الكوفػة لن ػرة

أهل البيت ومواال م واختارهم ليكونوا أن ػارا ن ولػدين

وػبليرػة

أال وه ػػو اإلم ػػاـ اؼبد ػػد (علي ػػه الس ػػالـ وعلػ ػ أكت ػػافدم ق ػػوـ
دعو ػػه لتكػػوف مػػدينتدم وهػػي الكوفػػة عاصػػمة لػػه (عليػػه السػػالـ بعػػد
يامه اؼببارؾ .
وؽب ػػا العل ػػة أم ػػر أه ػػل البي ػػت (عل ػػيدم السالـ بل ػػرب م ػػاء الرػ ػرات
وربنيػػمل أطرػػاؽبم دبا ػػه ونستلػػف ذلػػمل مػػن ػػوؿ أ عبػػد

السالـ ( ف نكوا أوالدكم دباء الررات (ٔ .

(عليػػه

ويكري هنر الررات لرفا إنه مدر اللهراء (عليدا السالـ ل فقد ورد
يف رواايت أهل البيت إف
الررات .
 )133الكافي  ،ج ، 6ص. 388

سب انه و عاغ جعل مدر اللهراء هنر

ومن اؼبعلوـ أف اللهراء (عليدا السالـ سبثل نقاة اال اؿ بني
النبوة واإلمامة وهي أ د نقاط الريض اإلؽبي عل هاا الوجود
فأعااها

سب انه و عاغ هاا اؼبدر وهو هنر الررات الا يعا

عن اغبياة بداللة إف اؼباء يعا عن اغبياة والا يبثل يف التأويل
القرطف وعلوـ القرطف سواء كاف القرطف التدوي أو اإلنسا كما مر
سابقا .
وبعد أف عرفنا عل ماء الررات وفضيلته نعود لبياف عال ة ماء
الررات دبناسمل اللايرة لأل مة اؼبع ومني (عليدم السالـ وال سيما
اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .
ومن اؼبعلوـ إف من طداب اللايرة والق د أل مكاف مقدس هو
است باب المسل وأف يكوف اإلنساف عل طدارة يف بدنه وتيابه بل
ويف نرسه وهو اؽبم .
و د ورد يف زايرة بيت

اغبراـ ( الكعبة است باب اللرب من

ماء زملـ بعد الرراغ من طواؼ البيت العتي و بل التوجه إغ ال را
فعن معاوية بن عمار عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( إذا فر ت من الركعتني فأت اغبجر األسود و بله واستلمه أو
ألر إليه فإنه ال بد من ذلمل ل و اؿ إف درت أف لرب من

ماء زملـ بل أف زبرج إغ ال را فافعل و قوؿ ني لرب

اللدم أجعله علما فعا ورز ا واسعا ولراء من كل داء وسقم
اؿ وبلمنا إف رسوؿ

(صل

عليه وطله اؿ ني ن ر إغ

زملـ لوال إ ألرقت عل أم ألخات منه ذنواب أو ذنوبني
(ٖٗٔ

.

وعليه نستلف من ها الرواية است باب لرب ماء زملـ بل
الاهاب إغ ال را .
والا يدمنا هنا هو اؼبع التأويلي ألف رسالة اإلماـ اؼبدد (عليه
السالـ هي رسالة ةويل ل وكما إف ال را ع مر د أمري اؼبهمنني
(عليه السالـ ل فال بد من وجود ماء يمتسل به اإلنساف ويمتسل
منه كلملـ وهاا اؼباء هو ماء الررات .
فقد ورد يف الرواايت اللريرة الواردة عن أهل البيت (عليدم
السالـ است باب إ ياف هنر الررات واال تساؿ به بل التوجه إغ
اللايرة وال سيما زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ فعن اإلماـ

ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ ( :من أ تسل دباء الررات ل وزار
 )134الكافي  ،ج ، 4ص. 431

ا اغبسني (عليه السالـ كاف كيوـ ولد ه أمه صررا من

الانوب ولو أ زفدا كبا ر .

ورو إنه يل له (عليه السالـ :

( ردبا أ ينا ا اغبسني (عليه السالـ في ع

علينا المسل

لللايرة من الاد أو ري ل فقاؿ (عليه السالـ  :من أ تسل يف

الررات وزار اغبسني (عليه السالـ كت

له من الرضل ما ال

وب

.

من أ

ا اغبسني (عليه السالـ فتوضأ ل وا تسل يف الررات

وعن بلري الدهاف عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ ( :

ل ا يرفت دما وا يضت دما إال كت

له جة وعمرة .

ويف الرواية اللريرة است باب أف ربيت اللا ر ويمتسل حبياؿ القا

اللريف ل ووبسن به إذا بل هنر الررات أف يقوؿ ما ة مرة (
أكا وما ة مرة (ال إله إال

وي لي عل

وطله ما ة مرة .

ومن هنا يتبني ع م أجر من يمتسل يف ماء الررات وربيت ا اإلماـ
وال سيما اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .

وهاا الزابط بني اإلماـ اغبسني (عليه السالـ وبني ماء الررات بل
مت اؼباء عموما له ممل ع يم ال يعلمه إال

سب انه و عاغ وأهل

البيت (عليدم السالـ .
الاين أكدوا عل زايرة اغبسني (عليه السالـ واال تساؿ دباء
الررات والتأكيد عل عاا اغبسني (عليه السالـ وعل اؼباء .
وكما ذكر سابقا إف اؼباء يف اؼبلكوت يلري إغ القرطف وعلومه ال
هي أصل كل علم وإف اإلماـ اؼبع وـ (عليه السالـ اؼبمثل هنا
ابإلماـ اغبسني (عليه السالـ يبثل القرطف اإلنسا أو القرطف
الناط ا سد للقرطف التدوي .
وعليه فمن تل اغبسني (عليه السالـ أراد بقتله تل القرطف
ومراهيم و عاليم القرطف وؿبو طاثرها  .بل لقد ر ل الرأس اللريف
لإلماـ اغبسني (عليه السالـ القرطف بعد أف ات ورفت فوؽ الرماح
وال يستمرب ذلمل ألف أهل البيت (عليه السالـ هم القرطف الناط
ويف ذلمل يقوؿ اللاعر :

ؽبري لرأسمل فوؽ ملوب القنػػا
يتلو الكتاب عل السناف وإنػما

يكسو من أنوار جلبابػا

رفعوا به فوؽ السناف كتااب

و ػػد أتبػػت السػػيد عبػػد الػػرزاؽ اؼبقػػرـ يف كتػػاب (مقتػػل اغبسػػني صبلػػة
مػػن الػػرواايت هكػػد ر يػػل الػرأس اللػريف للقػػرطف ػػاؿ زيػػد بػػن أر ػػم
(كنت يف رفة

علي ابلرأس وهو يقرأ :
فمر ّ

ِ
ف و َّ ِ
ِ
ت أ َّ
طاي ِنَػا َع َجبػا
{ أ َْـ َ ِس ْب َ
َف أ ْ
َص َ َ
الر ِيم َكانُوا م ْن َ
اب الْ َك ْد َ
} فو ف لعر و لت و اي بن رسوؿ رأسمل أعج وأعجػ
ل وؼبػػا ن ػ ال ػرأس األ ػػدس يف موضػػت ال ػػيارفة وهنػػاؾ لمػػط اؼبػػار
وضوضاء من اؼبتعاملني فػأراد اؼبػوغ بػارؾ و عػاغ وجيػه النرػوس كبػو
ال ػرأس ليسػػمعوا بلي ػ عضػػا ه فتن ػػنن ال ػرأس ن ن ػػا عاليػػا فاذبدػػت
إليػه النػاس واعػػز م الدهلػة يػ ا يسػمعوا رأسػػا مقاوعػا يتن ػػنن
بػػل يػػوـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ فعنػػدها ػرأ سػػورة الكدػػف إغ ولػػه

عاغ :
ِ
طمنُػػوا بِػ َػرّهبِِ ْم َوِز ْد َ ُهػ ْػم ُهػد } ف ػػل علػ اللػػجرة
{ إِنَّػ ُد ْػم ف ْتػيَػةٌ َ
ف ػػاجتمت الن ػػاس وؽب ػػا ين ػػروف إغ الن ػػور الس ػػاطت فأخ ػػا يقػ ػرأ { :
َّ ِ
ين ًَلَ ُم ػػوا أَ َّ ُمن َقلَػ ػ ٍ يَن َقلِبُػػو َف } ػػاؿ  :ه ػػالؿ ب ػػن
َو َسػ ػيَػ ْعلَ ُم ال ػػا َ
معاوية  ( :رأيت رجال وبمل رأس اغبسني (عليه السػالـ والػرأس
ىباطبه :

فر ػػت بػػني رأسػػي وبػػد فػػرؽ

بػػني غبمػػمل وع مػػمل وجعلػػمل

طي ػػة ونك ػػاال للع ػػاؼبني فرف ػػت الس ػػوط وأخ ػػا يض ػػرب الػ ػرأس ػػإ

سكت .

وظبػػت سػػلمة بػػن كديػػل ال ػرأس يق ػرأ سػػورة الكدػػف فلػػمل يف إنػػه
صو ه أو ري فزؾ (عليه السالـ القراءة والترت إليػه ىباطبػه :

اي بن وكيدة أما علمت إ معلر األ مة أ ياء عنػد رهبػم يرز ػوف
فعػػلـ عل ػ أف يسػػرؽ ال ػرأس ويدفنػػه وإذا اػباػػاب مػػن ال ػرأس

األزهر :

اي بن وكيد ليس إغ ذلمل من سبيل إف سركدم دمي أع م عنػد
من سيري علػ الػرمن فػارهم فسػوؼ يعلمػوف إذ األ ػالؿ

يف أعنا دم والسالسل يس بوف  .اؿ اؼبنداؿ بن عمرو :

رأيػػت رأس اغبسػػني بدمل ػ عل ػ رمػػن أمامػػه رجػػل يق ػرأ سػػورة
ت أ َّ
اب
الكدف إ إذا بل إغ وله عاغ  { :أ َْـ َ ِس ْب َ
َف أ ْ
َصػ َ َ
ِ
ِ
ِ
طاي ِنَػػا َع َجب ػػا } نا ػ ال ػرأس بلس ػػاف
الْ َك ْدػػف َوالػ َّػر ِيم َك ػػانُوا مػ ْػن َ
ف ػػين  :أعجػ مػػن أصػ اب الكدػػف تلػػي وضبلػػي ل وؼبػػا أمػػر

يليد بقتل رسوؿ ململ الروـ ي أنكر عليػه فعلتػه ناػ الػرأس

ب وت رفيت ال وؿ وال وة إال ابن

فأراد بنو أمية عليدم لعنة

(ٖ٘ٔ

.

أف عاا ها األمة إغ النبػت األصػيل

واؼبعػػني ال ػػايف أ أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ وعليػػه أ ػػدموا علػ
تل اغبسني (عليه السالـ ل و بل ذلػمل رمػو مػن اؼبػاء ضػنا مػندم
إف هبا الاريقة يستايعوف القضاء عليه ل والا يعػ القضػاء علػ
رسػػالة جػػد اؼب ػػار (صػػل

عليػػه وطلػػه ل وهػػي اإلسػػالـ فرػػي

بعض الرواايت الواردة عن أهل البيت (عليدم السالـ .
ويهكػد إف اؼبق ػود ابؼبػػاء هػم األ مػػة علػيدم أفضػػل ال ػالة والسػػالـ

َص ػػبَ َن
ػل أ ََرأَيْػ ػػتُ ْم إِ ْف أ ْ
وه ػػاا اؼبعػ ػ ورد يف رس ػػري ول ػػه ع ػػاغ ُ { :ػ ْ
َما ُؤُك ْم َ ْورا فَ َمن َربِْي ُكم ِدبَاء َّم ِع ٍ
ني }(. ٖٔٙ
ورد عن أ ب ري عن اإلماـ البا ر ( عليه السالـ :

( هػػا اآليػػة نللػػت يف القػػا م يقػػوؿ :إف أصػػبن إمػػامكم ا بػػا ال

ػػدروف أيػػن هػػو فمػػن رب ػػيكم مػػاـ ًػػاهر رب ػػيكم خبػػار السػػماء

واألرض ل و الؿ

عل وجل و رامه
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(ٖٔٚ

.

إف اؼبػاء حبػػد ذا ػػه هػو أصػػل اغبيػػاة وأصػل كػػل لػيء ػي وهػػاا مػػا

ألار أليه سب انه و عػاغ إليػه يف القػرطف الكػرمي بقولػه َ { :و َج َعلْنَػا
ِ
ْماء ُك َّل َل ْي ٍء َ ٍّي أَفَ َال يُػ ْهِمنُو َف }(. ٖٔٛ
م َن ال َ
أ إف كل ليء ي سب وجود هو اؼبػاء ل ذلػمل اؼبػاء الػا

ػرـ

منػػه اإلمػػاـ اغبسػػني وأر ػػبط معػػه (عليػػه السػػالـ وإذا مػػا ذكػػر اإلمػػاـ
اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ذكػػر اؼبػػاء وذكػػر عالػػه ل وإذا مػػا ذكػػر اؼبػػاء
أو لرب اإلنساف اؼبسلم اؼبوا ألهل البيت (عليدم السػالـ يتػاكر
اغبسني (عليه السالـ وعاله .
وهنػػا يكمػػن سػػر خرػػي ذو لػػرافية عاليػػة وإف يػػد الميػ واغبكمػػة
اإلؽبيػػة مػػن وراء عاػػا اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ريػػد أف بػػني للنػػاس
ها اغبقيقة وهي :
مثلما إف اؼباء هو سب اغبياة وأصل كل ليء ي فيدا ل فاغبسػني
(عليػػه السػػالـ هػػو سػػب اغبيػػاة وأصػػل كػػل لػػيء ػػي فيدػػا ألف
سػػب انه و عػػاغ ا ىبل ػ أ لػػيء يف هػػاا الوجػػود إال غببػػه لل سػػني
وجدة وأبيه وأمه وأخيه (عليدم أفضل ال الة والسالـ .
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إف اغبسػػني ( عليػػه السػػالـ أ يػػا بضػػمأ ذلػػمل اؼباليػػني مػػن النػػاس
وأ ي ػ ػػا يف نروس ػ ػػدم ػ ػ ػ

س ػ ػػب انه و ع ػ ػػاغ ورس ػ ػػم ؽب ػ ػػم الاريػ ػ ػ

ال ػ ػ ين للوص ػػوؿ إلي ػػه وأ ر ؽب ػػم الاريػ ػ ليدت ػػدوا إغ

س ػػب انه

و عػاغ وإغ اؼبثػػل الليػػل الػ أراد ػػا السػػماء بػل وصػػلدم إغ السػػب
الػػا خل ػ ألجلػػه اإلنسػػاف أال وهػػو العبوديػػة ن جػػل وعػػال لقولػػه

عاغ :

اإلنس إَِّال لِيػ ْعب ُد ِ
{ وما َخلَ ْق ُ ِ
وف }
ت ا ْعب َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ

(ٖٜٔ

.

فاغبسػػني ( عليػػه السػػالـ أ يػػا بضػػمأ واستلػػداد هػػا األمػػة ال ػ

أما ػػا أو عػػاوف علػ إما تدػػا طوا يػػت بػ أميػػة وبػ العبػػاس علػػيدم
لعا ن

.

وسػػيبق اغبسػػني (عليػػه السػػالـ يف كػػل مكػػاف وزمػػاف أل يػػاء األمػػة
واستنداضػػدا أمػػاـ ال ػػاؼبني وطوا يػػت اللمػػاف ل إغ أف ربذف

لوليػػه

األع م اإلمػاـ اؼبدػد ( عليػه السػالـ ابلرػرج اللػريف ل ليرػرج
به عن ها األمة كربتدا وينت ف لل اا من اؼب لوف .
وياالػ بثػػأر اغبسػني (عليػػه السػػالـ رافعػػا لػػعارا اي لثػػارات اغبسػػني
الػػا

ؿ بلػػداد ه اغبيػػاة األبديػػة واػبلػػود ولي يػػي األمػػة ووبرػػظ ؽبػػا
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إسالمدا وعل ا وكرامتدا ويكوف سر ديبومتدا كما إف اؼباء سر ديبومة
اغبياة .
ٕػ التوجه للايرة اإلماـ اؼبع وـ :

إف هناؾ عال ة وتيقة بػني كيريػة أداء مناسػمل اغبػ وبػني زايرة األ مػة

اؼبع ػػومني (علػػيدم السػػالـ مندػػا كمػػا ذكػػر سػػابقا التوجػػه اػبلػػوع
والو ار ألداء مناسمل اللايرة كما هو اغباؿ ألداء مناسمل اغب .
إف م ػػن طداب زايرة األ م ػػة (عل ػػيدم الس ػػالـ ه ػػو أف يق ػػف اللا ػػر
مستقبال القا مستدبرا القبلة ل وهاا األدب فبػا ىبػب زايرة اؼبع ػوـ
عل ال اهر وهػاا األمػر لػه مػدلوؿ مدػم ل فػإف القاصػد لػلايرة بيػت
اغبػراـ ( الكعبػػة هبعػػل بلتػػه البيػػت العتيػ أ الكعبػػة وهػػو أمػػر
بػػديدي وال وبتػػاج إغ وضػػين عل ػ اعتبػػار إف الػػلايرة والق ػػد لبيػػت
اغبراـ .
وهػاا األمػػر ذا ػه يت قػ يف زايرة األ مػة اؼبع ػػومني (علػيدم السػػالـ
فبػػا يػػدؿ علػ إف أهػػل البيػػت هػػم الكعبػػة يف اؼبعػ البػػاطن وال سػػيما
أمػػري اؼبػػهمنني (عليػػه السػػالـ ودليػػل ذلػػمل إف عل ػ اللا ػػر اسػػتدابر
القبلػػة ل مػػت إف مػػن اؼبمكػػن أف يقػػف أمػػاـ القػػا ويف نرػػس الو ػػت

يكوف باؿ القبلة فبا يعاي دليال أكيدا عل القبلة الباطنيػة هػم أهػل
البيت (عليدم السالـ .
ومن طداب اللايرة األخر هو أف يكوف اللا ػر ا مػا علػ دميػه إال
إذا كاف لػه عػار مػن ضػعف أو وجػت يف ال دػر أو يف الرجػل وهػو مػا
يلابه اغب الا عل اؼبكلف به أف يهد مراسم اغب عل دميػه
ما داـ مستايعا ذلمل ادرا عليه .
وم ػػن األم ػػور األخ ػػر الػ ػ علػ ػ اللا ػػر مراعا ػػا ه ػػو كث ػػرة التكب ػػري
والتدليػػل والتمجيػػد ن سػػب انه و عػػاغ ل وأداء ركعػ الػػلايرة وهػػو مػػا
يلابه بيت

اغبراـ من أمر التلبية والتكبري .

ومػن األمػػور اؼبدمػة األخػػر هػو ػػرؾ اللدػو ومػػا ال ينبمػي مػػن الكػػالـ
و ػرؾ االنلػػماؿ ابلػػتكلم مػور الػدنيا ل وهػػو ذا ػه قبػػد عنػػد القاصػػد
إغ بيػػت

اغب ػراـ مػػن الندػػي عػػن اعبػػداؿ والػػتكلم مػػور الػػدنيا ل

واستبداله داء اللايرة و ػالوة القػرطف و ريهػا مػن األعمػاؿ اؼبسػت بة
.
ومػ ػػن األمػ ػػور الواجػ ػ ػ مراعا ػ ػػا عنػ ػػد أداء مراس ػ ػػم الػ ػػلايرة لأل م ػ ػػة
اؼبع ػػومني هػػو االسػػتمااف وهػػاا مػػا ال يػػاكر للكعبػػة وهػػي بيػػت
اغب ػ ػراـ ألف مػ ػػن اؼبعلػ ػػوـ إف اإلنسػ ػػاف عنػ ػػد دخولػ ػػه إغ بيػ ػػت مػ ػػا ال

يسػػتأذف مػػن البيػػت نرسػػه بػػل يسػػتأذف مػػن أهػػل البيػػت ل واألسػػتاذاف
يبني مد

دسية من يستأذف عليه وع مته .

وهنا يتل إف أهل البيت هم ألرؼ وأع م منللة و رمػة عنػد
بيتػػه اغب ػراـ ل لػػاا قبػػد إف االسػػتمااف يكػػوف مػػن

سػػب انه و عػػاغ

ومن الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومػن أمػري اؼبػهمنني (عليػه السػالـ
اللهراء (عليدا السالـ ومن من صا

مػن

مػن فاطمػة

اؼبر د الااهر اؼبادر .

وكمػػا يكػػوف االسػػتمااف مػػن اؼبال كػػة اغبػػافني

مػػن هػػا اؼبلػػاهد

اؼبع مػة وهػػو دليػل علػ إف اؼبال كػػة نػلؿ عنػػد لػمل البقػػاع اؼبقدسػػة
من بور أهل البيت (عليدم السالـ كما لػري طداب الػلايرة لأل مػة
اؼبع ػػومني (علػػيدم السػػالـ ل إف الػػدخوؿ يكػػوف بتقبيػػل العتبػػة ف
ي ػػدخل اللا ػػر خال ػػعا ابكي ػػا وذل ػػمل إذ ٌف م ػػندم ص ػػلوات

عل ػػيدم

أصبعني .

ورو عػػن صػػرواف عػػن اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ عػػن أسػػتأذف
صػػرواف لػػلايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ػػاؿ اإلمػػاـ ال ػػادؽ
(عليه السالـ :

( اي ص ػػرواف ص ػػم تالت ػػة أايـ ب ػػل خروج ػػمل وا تس ػػل يف الي ػػوـ

الثال ل أصبت إليمل أهلمل ل

ل:

اللدم إ أستودعمل ل الدعاء – علمه دعاء يدعو به إذا أ ػ

الررات

اؿ :

ا تسػ ػػل مػ ػػن الر ػ ػرات فػ ػػإف أ

السالـ إنه اؿ:
اؿ رسوؿ

ػ ػػدت عػ ػػن طاب ػ ػػه (علػ ػػيدم

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إف أب هاا اغبسني (عليه السػالـ يقتػل

بعػ ػػد عل ػ ػ لػ ػػاطئ الر ػ ػرات  .مػ ػػن ا تسػ ػػل مػ ػػن مػ ػػاء الر ػ ػرات
س ػػا ات خا ػػااي كي ػػوـ ولد ػػه أم ػػه  ....فتوج ػػه كب ػػو اغب ػػا ر ل

وعليمل السكينة والو ار و ر خااؾ فإف

عاغ يكتػ لػمل

يف كل خاوة جة وعمرة ل وصػر خالػعا لبػمل ل ابكيػة عينػمل
وأكثػػر مػػن التكبػػري والتدليػػل والثنػػاء علػ

عػػل وجػػل وال ػػالة

عل نبيه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال الة عل اغبسني ( عليه السالـ ولعن من
تله ل والااءة فبن أسس ذلمل عليه فإذا أ يت ابب اغبا ر فقف

ول:

أكا كبريا واغبمػد ن كثػريا وسػب اف

بكػرة وأصػيال اغبمػد

ن الػػا هػػدا ؽبػػاا ومػػا كنػػا لندتػػد لػػوال أف هػػدا

جاءت رسل ربنا ابغب .

ل لقػػد

ل  :السالـ عليمل اي رسػوؿ

السػالـ عليػمل اي نػر

ل

السالـ عليمل اي خامت النبيني ل السالـ عليمل اي سيد اؼبرسػلني ل
ل السػػالـ عليػػمل اي أمػػري اؼبػػهمنني ل

السػػالـ عليػػمل اي بي ػ

السػػالـ عليػػمل اي سػػيد الوصػػيني ل السػػالـ عليػػمل اي ا ػػد المػػر
ا جلػػني ل السػػالـ عليػػمل اي بػػن فاطمػػة سػػيدة نسػػاء العػػاؼبني ل

السالـ عليمل وعل األ مة من ولػدؾ ل السػالـ عليػمل اي وصػي
أمػػري اؼبػػهمنني ل السػػالـ عليػػمل أيدػػا ال ػػدي اللػػديد ل السػػالـ
علػػيكم اي مال كػػة

اؼبقػربني اؼبقيمػػني يف هػػاا اؼبقػػاـ اللػػريف ل

السػ ػػالـ علػ ػػيكم اي مال كػ ػػة ر ا ػ ػػد ني بقػ ػػا اغبسػ ػػني ( عليػ ػػه

السالـ ل السالـ عليكم م أبدا ما بقيت وبقي الليل والندار.
قوؿ :

السػػالـ عليػػمل اي أاب عبػػد

السػػالـ عليػػمل اي بػػن رسػػوؿ

السالـ عليمل اي بن أمري اؼبهمنني عبدؾ وابن عبػدؾ وابػن أمتػمل
اؼبقػػر ابلػػرؽ والتػػارؾ لل،ػػالؼ علػػيكم واؼبػػوا لػػوليكم واؼبعػػاد
لعػدوكم

ػد رمػمل واسػتجار دبلػددؾ و قػرب إليػمل بق ػدؾ

أأدخل اي رسوؿ

أأدخل اي نػر

أأدخػل اي أمػري اؼبػهمنني

أأدخػػل اي فاطمػػة سػػيدة نسػػاء العػػاؼبني أأدخػػل اي مػػوال اي أاب

عبد

أأدخل اي موال اي بػن رسػوؿ

 .فػإف خلػت لبػمل

ودمعت عينمل فدو عالمة اإلذف  .أدخل و ل :

اغبم ػػد ن الوا ػػد األ ػػد الر ػػرد ال ػػمد ال ػػا ه ػػدا لواليت ػػمل
وخ

دؾ  .طت ابب القبة و ف من

بلاير مل وسدل

ي يلي الرأس و ل :

السػػالـ عليػػمل اي وارث طدـ صػػروة

نوح نر

.....

(ٓٗٔ

ومػن األمػػور األخػػر الػ

.

السػػالـ عليػػمل اي وارث

عػػد مػػن طداب الػػلايرة هػػي أف يقػػف اللا ػػر

عل ػ الض ػرين حبي ػ يبكنػػه االلت ػػاؽ بػػه ل و ػػوهم إف البعػػد أدب ل
هاا و د نب عل اال كاء عل الضرين و قبيله .
و ػػد سػػببت هػػا اغبالػػة موجػػة مػػن االنتقػػادات مػػن بػػل ػػري اؼبػػوالني
ألهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ ونعتػػوا اللػػيعة بعبػػاد القبػػور ل وعػػابوا
عليدم قبيلدم للقبور إغ ري ذلمل من األمور .
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واغبػػاؿ إف األمػػر ال يوج ػ لػػيء مػػن ذلػػمل ل ولػػو كػػاف مػػا يقػػوـ بػػه
لػػيعة أهػػل البيػػت مػػن زايرة بػػور األ مػػة و قبيػػل أضػػر تدم الاػػاهرة
لكػػاف ذلػػمل أوغ ؼبػػن يقبػػل اغبجػػر األسػػود يف الكعبػػة اؼبلػػرفة ل إذ
ن ت الرواايت اللػريرة علػ قبيػل اغبجػر األسػود وهػو مػن السػنن
الواجبة يف اغب .
و د ورد عن األ مة اؼبع ومني ها الرواية :

( إف اغبجر كاف درة بيضاء يف اعبنة وكػاف طدـ يراهػا فلمػا أنللػه
عػػل وجػػل إغ األرض نػػلؿ طدـ (عليػػه السػػالـ فبػػادر فقبلدػػا

فأجر

بارؾ و عاغ بالمل السنة .

ويف روايػػة أخػػر ( إمبػػا يقبػػل اغبجػػر ويسػػتلم ليػػهد إغ
وجل العدد الا أخا عليدم يف اؼبيثاؽ ...

وعلي ػػه ف ػػإف

(ٔٗٔ

ع ػػل

.

س ػػب انه و ع ػػاغ ه ػػو م ػػن أج ػػر س ػػنة قبي ػػل اغبج ػػر

األسود .
وإذا ما علمنا إف العلة يف إ ياف اغبجػر هػو ذبديػد العدػد واؼبيثػاؽ أ
اإل ػرار بو دانيػة

سػب انه و عػاغ وابلنبػوة وابلواليػة ألمػري اؼبػػهمنني

وأهل البيت (عليدم السالـ .
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إذف فأهػػل البيػػت ألػػرؼ مػػن اغبجػػر بػػل مػػا أنػػلؿ اغبجػػر إال ألخػػا
العدد واؼبيثاؽ ؽبم ل وعليه فمن اؼبندوب له قبيل أضر تدم الاػاهرة
و عاهدها يف اللايرة ل ألف فيدا ذبديد لالمل العدد ذا ه .
إف هن ػػاؾ اع ػػدة ق ػػوؿ ي ػػاس األمث ػػاؿ فيم ػػا هب ػػوز وفيم ػػا ال هب ػػوز
وا د ل وعليه إف كاف قبيل اغبجر الؿ وال إلكاؿ فيه فإف قبيػل
األضر ة الااهرة ألهل البيت الؿ أيضا وال إلكاؿ فيه .
إف اللا ػػر لأل مػػة (علػػيدم السػػالـ يقػػر ابلعبوديػػة ن ويلػػدد ؽبػػم
علػ ذلػػمل ألهنػػم (علػػيدم السػػالـ خػػري عبػػاد

وعليػػه فدػػو ال يعبػػد

ها القبور أو أص اهبا بػل هبػدد كمػا ذكػر طنرػا العدػد هبػم ويتقػرب
إغ

دبواال م وزاير م ل فدو القا ل عل من ا ػل  { :وابتمػوا إليػه

الوسيلة } فدم الوسيلة إغ

ال هب أف يدع هبػم ويتوسػل إليػه

هبم .

وبعػػد أف ب ػػني لنػػا إف مق ػػدمات زايرة اإلمػػامني عل ػػي (عليػػه الس ػػالـ
واإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ ه ػػي ذا ػػا اؼبق ػػدمات الػ ػ ربيت هب ػػا
اغباج عند أداء اغبػ لبيػت

اغبػراـ ل فدػاا يعػ إف هنالػمل لػابه

بني السػعي بػني ال ػرا واؼبػروة يف مكػة والسػعي بػني مر ػد اإلمػامني

عل ػػي واغبس ػػني (عليدم ػػا الس ػػالـ وزاير م ػػا ل ونب ػػا ال ػػرا واؼب ػػروة
س التأويل كما أتبتنا ذلمل يف ف ل ساب .
وبقي علينا أف نلري إغ فضػل زايرة اإلمػامني علػي واغبسػني (عليدمػا
السػالـ و اػػاب فضػػل زاير مػػا مػػت فضػل السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة
يف مكة اؼبكرمة .
فقد ورد عن الرسوؿ األكرـ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عندما سػأله رجػل عػن فضػل

من سع بني ال را واؼبروة فقاؿ :

( وطػػواؼ البيػػت والسػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة نرتػػل كمػػا ولػػد مل
أممل من الانوب

(ٔ

.

يف ني وردت رواية عن اإلماـ ال ادؽ ( عليػه السػالـ ألػار فيدػا

إغ فضل زايرة اإلمامني علي واغبسني (عليدما السالـ إذ اؿ :

( اي أاب عامر دت أ عن أبيه عن جػد اغبسػني بػن علػي عػن

علػػي (علػػيدم السػػالـ إف النػػر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػػاؿ لػػه  :لتقػػتلن رض
العراؽ و دفن هبا .
لت اي رسوؿ

فقاؿ

ما ؼبن زار بور وعمرها و عاهدها .

 :اي أاب اغبسن إنه جعل اؾ و ا ولدؾ بقاع من بقاع

اعبنػة وعرصػػة مػػن عرصػػا ا  ....ومػن زار بػػوركم عػػدؿ ذلػػمل لػػه

تػػواب سػػبعني جػػة بعػػد جػػة اإلسػػالـ وخػػرج مػػن ذنوبػػه ػػإ
يرجت من زاير كم كيوـ ولد ه أمه . ...

يتبني لنا من ذلمل وجه اللبه بني زايرة اإلماـ علي واإلمػاـ اغبسػني (

عليدما السالـ وبني السعي بني ال را واؼبػروة مػن بػل اغبجػاج ويف
كليدما ىبرج اإلنساف من ذنوبه كيوـ ولد ه أمه .
مت إف فضيلة زاير ما (عليدما السالـ أكػا مػن فضػيلة السػعي بػني
ال ػػرا واؼبػػروة ألف السػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة يكػػوف مػػرة يف العػػاـ ل
وإذا مػػا أضػػرنا ؽبػػا العمػػرة يكػػوف السػػعي ؼبػػر ني يف العػػاـ بينمػػا كػػوف
زايرة اإلمػػاـ علػػي واإلمػػاـ اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ ليسػػت ؿبػػددة
دبر ني يف العاـ .
بػػل هػػي يف أ و ػػت مػػن أو ػػات السػػنة وعليػػه يكػػوف فضػػل زاير مػػا
أع ػم  .وعليػػه فػإف هنػػاؾ اػػاب بػني مناسػػمل اغبػ وبػػني زايرة اإلمػػاـ
علػي واإلمػاـ اغبسػػني ( عليدمػا السػالـ ل اللػػااف نبػا ال ػرا واؼبػػروة
سػ ػ التأوي ػػل وابلت ػػا ل ف ػػإف ه ػػاا يهك ػػد إف مك ػػة اإلم ػػاـ اؼبد ػػد
(علي ػػه الس ػػالـ

سػ ػ التأوي ػػل ه ػػي الكوف ػػة ل والػ ػ ست ػػبن بع ػػد

يامه اؼبقدس بلة للعاا سر .

اثلثا  :زايرة اإلماـ اغبسني ( عليه السالـ يوـ عرفة :

يع ػػد الو ػػوؼ علػ ػ جب ػػل عرف ػػة م ػػن أه ػػم مناس ػػمل اغبػ ػ الػ ػ يق ػػوـ
بتأديتدا جاج بيت

اغبراـ .

و بل أف نبدأ ابلكالـ وؿ زايرة اإلماـ اغبسػني ( عليػه السػالـ يػوـ
عرفػػة ومػػد ار باطدػػا هبػػا اللػػعرية ل نػػود اإللػػارة إغ بيػػاف أصػػل
هػػا اللػػعرية ل وعػػن سػػب إطػػالؽ هػػا التسػػمية علػ اعببػػل الػػا
يقف عليه اغباج ل وؼباذا ظبي ذلمل اليوـ بيوـ عرفة وهػو يػوـ التاسػت
من ذ اغبجة .
وبابيعة اغباؿ إف الو وؼ علػ جبػل عرفػة يعػود يف األصػل – كبقيػة
مناسػػمل اغب ػ  -إغ اؼبناسػػمل ال ػ فرضػػدا

سػػب انه و عػػاغ عل ػ

طدـ (عليه السالـ ليتوب هبا عليه وذلمل عندما نػلؿ جاا يػل (عليػه
السػػالـ عل ػ طدـ (عليػػه السػػالـ ودلػػه عل ػ مكػػاف البيػػت أرا
مسجد م وبعد ذلمل أنال به إغ عرفػة فأ امػه علػ اؼبعػرؼ و ػاؿ
له :

( إذا ربت اللػمس فػاعزؼ بػانبمل سػبعة مػرات وسػل اؼبمرػرة
والتوبة سبعة مػرات فرعػل ذلػمل طدـ ولػاا ظبػي اؼبعػرؼ ألف طدـ

(عليػػه السػػالـ أعػػزؼ فيػػه بانبػػه وجعػػل سػػنته لولػػد يعزفػػوف

بػػانوهبم كمػػا أعػػزؼ طدـ (عليػػه السػػالـ فيسػػألوف التوب ػػة كمػػا
سأؽبا طدـ ...

(ٕٗٔ

.

إذا ظبػػي اعببػػل هبػػاا االسػػم نسػػبة إغ اع ػزاؼ طدـ ( عليػػه السػػالـ
(ٖٗٔ

بانبه

أم ػػا سػ ػػب

.
سػ ػػمية يػ ػػوـ عرفػ ػػة هب ػػاا االسػ ػػم ل فقػ ػػد ورد عػ ػػن اإلمػ ػػاـ

ال ادؽ (عليه السالـ إنه اؿ :

( إف جاا يل خرج براهيم ( عليه السالـ يوـ عرفة فلما زالت

اللمس اؿ له جاا يل ( عليه السالـ :

اي إبراهيم أعزؼ بانبمل واعرؼ مناسكمل فسميت عرفة لقوؿ

جاا يل له أعزؼ فاعزؼ

(ٗٗٔ

.

إذا ظبي عرفة هباا االسم نسػبة إغ اعػزاؼ إبػراهيم ( عليػه السػالـ

كما أعزؼ من بل طدـ ( عليه السالـ بانبه .
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وعليػػه يكػػوف االع ػزاؼ ابلػػان سػػواء مػػن طدـ ( عليػػه السػػالـ أو
إب ػراهيم (عليػػه السػػالـ هػػو السػػب يف إطػػالؽ هػػا التسػػمية عل ػ
جبل عرفة ويوـ عرفة.
ؼ
ولو عػد إغ اؼبعػ اللمػو لعرفػة أو عرفػات فنجػد يعػود إغ َع َػر َ
ِعرفَة ِ
وعرفا ومعرفة الليء علمه ابلان واإل رار به .
وإذا كانػػت هنػػاؾ يف مكػػة عرفػػات فدػػل اي ػػر وجػػد هنػػاؾ عرفػػات
أخر عند اؼبسلمني حبس التأويل الباط
اعبػػواب  :نعػػم  .يوجػػد هنػػاؾ عرفػػات اثنيػػة يف مكػػة س ػ التأويػػل
وهو الكوفة ال سبتد إغ كػربالء اؼبقدسػة واف عرفػات هػا اؼبػرة هػي
كربالء اؼبقدسة ل كما كػاف مر ػد اإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ يبثػل
اؼبػػروة فػػإف زاير ػػه (عليػػه السػػالـ وو ػػوؼ اللا ػرين عنػػد و ولػػه وال
سػػيما الو ػػوؼ عل ػ التػػل الػػا و رػػت عليػػه السػػيدة زين ػ (عليدػػا
السالـ يوـ العالر من ا رـ يبثل عرفات ابلتأويل .
وهناؾ عدة أدلة و را ن ثبت هاا اؼبع .
أوؽبا إف زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ يف يوـ عرفػة عػدؿ جػة
أو أكثر بل هي أفضل مندا .

يػ ػ إف الر ػػرد اؼبس ػػلم إذا م ػػا ع ػػار علي ػػه ال ػػاهاب ألداء مناس ػػمل
ػػد اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وزاير ػػه يػػوـ

اغب ػ دبكػػة يبكنػػه

عرفة ل فإف ذلمل يعتا جة له أيضا .
و ػ ػػد وردت صبلػ ػػة مػ ػػن الػ ػػرواايت عػ ػػن أ مػ ػػة أهػ ػػل البيػ ػػت ( علػ ػػيدم
السالـ ثبت لمل اغبقيقة ل مندا ما جاء عن بلري الػدهاف إنػه ػاؿ
لإلماـ أ عبد

( ردبا فا

ال ادؽ ( عليه السالـ :

اغب فاعرؼ عند ا اغبسني عارفا حبقه ل اؿ :

أ سنت اي بلػري أيبػا مػهمن أيت ػا اغبسػني (ع عارفػا حبقػه يف
ري يوـ عيد كت

له علرين جػة وعلػرين عمػرة مػاورات

مقبػػوالت ل وعلػرين ػػلوة مػػت نػػر مرسػػل أو إمػػاـ عػػدؿ ل ومػػن
لػه ما ػة جػة وما ػة عمػرة وما ػة ػلوة

أات يف يوـ عيػد كتػ

مت نر مرسل أو إماـ عدؿ ل لت وكيف

إليه لبه ممضػ

دبثل اؼبو ػف فن ػر

ػاؿ اي بلػري إف اؼبػهمن إذا أ ػ ػا اغبسػني

يػػوـ عرفػػة وا تسػػل مػػن الر ػرات

خاوة جة دبناسكدا ...

(٘ٗٔ

.
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وجػػه إليػػه كت ػ

لػػه بكػػل

ومن ها الرواية يتبني لنا إف زايرة اإلماـ اغبسني (عليػه السػالـ يػوـ
عرفة هي أفضل من اغبجة ابلنسبة للل،ب اؼبهمن ي إف خاػوة
اللا ػػر فيدػػا عػػدؿ جػػة دبناسػػكدا ل ويضػػاؼ إغ ذلػػمل ػػوؿ اإلمػػاـ
ال ادؽ (عليه السالـ يف فضل زايرة اغبسني (عليه السالـ يف يػوـ
عيد أو ري هنا عدؿ أكثر من جة و جة مقبولة .
كمػ ػػا ورد عػ ػػن اإلمػ ػػاـ ال ػ ػػادؽ (عليػ ػػه السػ ػػالـ أيضػ ػػا إف فضػ ػػيلة
وأفض ػػلية زايرة اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ يف ذل ػػمل الي ػػوـ علػ ػ
اغب ػ

ػػإ إف اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ ال يسػػتايت أف وبػػدث حبػػدي

عػػن فضػػل زايرة جػػد اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ـبافػػة أف يػػزؾ
الناس اغب ويتوجدوف إغ زاير ه .
ي

اؿ  ( :اي رفاعة أ ججت العاـ

لت  :جعلت فداؾ ما كاف عند ما أ

إف عند ا اغبسني ( عليه السالـ .
فقاؿ

 :اي رفاعة ما

به ل ولك عرفػت

رت عما كػاف أهػل مػ فيػه ل لػوال إ

أك ػػر أف ي ػػدع الن ػػاس اغبػ ػ غب ػػدتتمل حب ػػدي ال ػػدع زايرة ػػا

اغبسني (عليه السالـ ل سكت طويال ل
أخا أ

اؿ :

اؿ :

م ػػن خ ػػرج إغ ػػا اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ عارف ػػا حبق ػػه ل ػػري

مسػػتكا ل ص ػ به ألػػف ملػػمل عػػن يبينػػه وألػػف ملػػمل عػػن الػػه

وكت له ألف جة وألف عمرة مت نر أو وصي نر .

وهبػاا ا ضػن لػدينا مػد ع مػة زايرة اإلمػاـ اغبسػني ( عليػه السػػالـ
يف ذلمل اليوـ ويف ري إهنا عدؿ ألف جػة وألػف عمػرة وأ
وأ عمػػرة مػػت نػػر أو وصػػي نػػر وكبػػن نعػػرؼ مػػد

جػة

يمػػة أف وب ػ

اإلنساف ليس دبرػرد ل وإمبػا مػت نػر أو وصػي ل ومػا ؽبػا اغبجػة مػن
الدالالت من ي

بوؽبا وما فيدا من الثواب .

ومن أوجه الربط األخر بني زايرة اإلماـ اغبسني ( عليػه السػالـ يف
يػػوـ عرفػػة وبػػني مناسػػمل اغبػ والػ مندػػا و ػػوؼ اغبجػػاج علػ جبػػل
عرفػػة ل مػػا ورد عػػن أ مػػة أهػػل البيػػت ( علػػيدم السػػالـ إف

ين ػػر

إغ زوار ا اإلماـ اغبسني ( عليه السالـ ن رة الرضبػة يف يػوـ عرفػة
بل ن ر إغ أهل عرفات .
وهاا األمر طبيعي كوف اإلماـ اغبسني (عليػه السػالـ يبثػل مػت طاب ػه
علػػة الوجػػود الػ مػػن أجلدػػا خلػ

الكػػوف وبػػواليتدم كمػػل الػػدين

وبواليتدم كمل مناسمل اغب ال اهرية دبكة كما سب أف بينا .

سػػب انه و عػػاغ علػ طدـ (عليػػه السػػالـ وؽبػػاا لػػرع

فػػبدم اتب

مناسمل اغب ليتوب

هبا عليػه هػاا يف ال ػاهر ل أمػا مػن يػ

الباطن فدم (عليدم السالـ علة ها اؼبناسمل كما مر بنا .
إف اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وو رتػػه و ضػ يته يػػوـ عالػػوراء
هػػي جػػة بػػاا ا جسػػدها أبػػو اللػػدداء لػػيس دبكػػة وإمبػػا يف كػربالء ل
ويعػػد هػػاا وجػػه ال ػربط الثال ػ بػػني الػػلايرة وبػػني مناسػػمل اغب ػ ل ولػػه
عدة م ادي .
اؼب ػػداؽ األوؿ  :م ػػن النا ي ػػة التارىبي ػػة إف خ ػػروج اإلم ػػاـ اغبس ػػني
(عليػػه الس ػػالـ يف يػػوـ الزوي ػػة مػػن مك ػػة إغ الكوفػػة ل ك ػػاف ألج ػػل
رػػظ كرامػػة الكعبػػة و رمتدػػا مػػن انتدػػاؾ طمػػاة ب ػ أميػػة ألف اإلمػػاـ
(عليه السالـ يعلم إف ب أمية ال يتورعوف عػن تلػه ولػو كػاف معلقػا
سػػتار الكعبػػة ل وإف هػػاا سػػينتدمل رمتدػػا وهػػاا مػػا
مت عبد
هاا من

ػػل ابلرعػػل

بن اللبري و تله داخل الكعبة .
ية ل ومن

ية أخر  :متعلقة ابلو ػت الػا

رػظ فيػه

اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ؼبكػػة والكعبػػة رمتدػػا و داسػػتدا مػػن
النا ية اؼبادية ال اهرية ل فإنه د ر دا من النا يػة اؼبعنويػة ألف يف

استلداد (عليه السالـ وباكة دما ػه الاػاهرة رػظ اإلسػالـ ككػل
من الضياع و رظ مقدسػا ا والػ أنبدػا الكعبػة ل ألف بقػاء اإلسػالـ
يع ػ بقػػاء الكعبػػة وبقػػاء مناسػػمل اغب ػ إليدػػا ل عل ػ اعتبػػار إف اغب ػ
من أركاف اإلسالـ الواجبة عل كل مسلم أو مسلمة .
لقػ ػػد رسػ ػػم (عليػ ػػه السػ ػػالـ بدما ػ ػػه الاػ ػػاهرة طري ػ ػ الثػ ػػوار ال ػ ػػاين
سػػيكونوف مػػن بعػػد لكػػي وبػػاف وا عل ػ إسػػالمدم ومعتقػػدا م ضػػد
طماة ع ورهم ل كما فعل هو (عليػه السػالـ ل عنػدما كلػف خػداع
وزيف إسالـ ب أمية الاين كانوا يتسزوف به .
إف ػػتلدم لػػه وهػػو روبانػػة الرسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وسػػر عيالػػه دليػػل واضػػن
عل إهنم ليس ؽبػم ديػن وإف ػتلدم انتدػاؾ صػرين ؼبػا جػاء يف اؼبيثػاؽ
الػػا القمػػة

سػػب انه و عػػاغ للملػػمل الػػا هػػو اغبجػػر األسػػود ل

الا يستلمه جاج بيػت

اغبػراـ ألف مػن لػروط اؼبيثػاؽ الوصػية

لإلمػاـ علػي (عليػػه السػالـ واأل مػػة مػن بعػد ابلواليػػة وا بػة واؼبػػودة
ؽبم (عليدم السالـ .
وفبا سب عرفنا عل سر ن ر الوا رني عل جبل عرفات ل ألهنم هػم
اؼبوفػػوف قػػا ؼبػػا جػػاء يف اؼبيثػػاؽ مػػن ي ػ اإل ػرار ابلربوبيػػة ن عػػل

وجػػل وابلنبػػوة للرسػػوؿ

(صػػل

عليػػه وطل ػه وابلوصػػية لإلمػػاـ

علي (عليه السالـ .
ألنػػه مػػن الثابػػت إنػػه لػػيس كػػل مػػن و ػػف علػ جبػػل عرفػػات هػػو مقػػر
ابللػػرط األخػػري ل ألف زوار اغبسػػني (عليػػه السػػالـ مقػػروف صبعدػػم
عل ػ هػػاا اللػػرط وؾبيػػمدم معػػا عػػن وال دػػم و ػػبدم ووفػػا دم ألهػػل
البيػ ػػت (علػ ػػيدم السػ ػػالـ عمومػ ػػا واإلمػ ػػاـ اغبسػ ػػني (عليػ ػػه السػ ػػالـ
خ وصا .
إف اإلماـ اغبسني (عليه السالـ خبروجه مػن مكػة إغ الكوفػة ( مكػة
التأويل يف لمل األايـ رظ اإلسالـ ومقدسا ه ولعا ر ومندا اغبػ
لبيت

اغبراـ ليقيم َ جهُ ويتمه يف كربالء اؼبقدسػة يػوـ العالػر مػن

ؿبرـ اغبراـ .

أمػػا اؼب ػػداؽ الثػػا  :كػػوف اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وتور ػػه
بكربالء يبثل مناسمل اغبػ بعيندػا هػو نرسػه نلولػه (عليػه السػالـ يف
كربالء فإننا نعلم أف يوـ خروجه (عليه السالـ من مكػة إغ الكوفػة
هو يػوـ الزويػة الثػامن مػن ؿبػرـ ل وهػو اليػوـ الػا كػاف فيػه اغبجػاج
يسػػتقوف اؼبػػاء مػػن مكػػة إغ عرفػػات ألنػػه ا يكػػن يف عرفػػات مػػاء هػػاا
سبما ورد عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ عن اغبلر إنه اؿ :

سألت أاب عبد
(عليه السالـ :

(عليه السالـ اَ ظبي يػوـ الزويػة يػوـ الزويػة ػاؿ

( ألنػػه ا يكػػن بعرفػػات مػػاء وكػػانوا يسػػتقوف مػػن مكػػة اؼبػػاء لػريدم

وكػػاف يقػػوؿ بعضػػدم لػػبعض ػػرويدم ػػرويدم فسػػمي يػػوـ الزويػػة

لالمل

(ٔٗٙ

.

فػإذا كػاف اغبجػاج يسػتقوف اؼبػػاء يف يػوـ الزويػة ألجػل أف يتقػوا لػ ة
اؼبيا بعرفة ويستايعوا إكماؿ اؼبناسمل .

فػ ػػإف اإلمػ ػػاـ اغبسػ ػػني (عليػ ػػه السػ ػػالـ خبروجػ ػػه رو لػ ػػمل اؼبناسػ ػػمل
ابلبػػاطن لكػػي سػػتمر وال ضػػم ل بسػػب زيػػف وطميػػاف ب ػ أميػػة
ولكن

ليء رواهػا ا يروهػا ابؼبػاء بػل رواهػا بدما ػه ودمػاء أهػل

بيتػ ػػه الاػ ػػاهرين علػ ػػيدم أفضػ ػػل ال ػ ػػالة والسػ ػػالـ وبػ ػػدماء أص ػ ػ ابه
األخيػػار اؼبنتجبػػني رضػػواف

علػػيدم أصبعػػني بك ػربالء الػػدـ ك ػربالء

الثورة والرداء .
واإلماـ اغبسني (عليه السالـ أوغ الناس هبا السقاية سقاية الػدين
وديبومتػػه ألنػػه جػػة
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طاب ػػه وأبنا ػػه (علػػيدم السػػالـ كمػػاؿ الػػدين اإلسػػالمي الػػا ار ضػػا
سب انه و عاغ لعباد كافة .
إف أهل الكساء (عليدم السػالـ هػم أصػل علػة إهبػاد الكػوف كمػا
مػػر بنػػا فدػػم أصػػال علػػة إهبػػاد هػػا اغبيػػاة ال ػ

عتمػػد يف بقا دػػا يف

الدرجة األساس عل اؼباء لقوله عاغ :
{ وجعلنا من اؼباء كل ليء ي } .

واؼبػػاء كمػػا سػػب أف ف ػػلنا يػػدؿ يف عػػاا اؼبلكػػوت علػ علػػوـ القػػرطف
واللػريعة ل وهػػا العلػػوـ بابيعػػة اغبػػاؿ ال يعرفدػػا ويعػػرؼ ةويلدػػا إال
أهل البيت (عليدم السالـ لقوله عاغ :

الر ِ
اس ُ،و َف ِيف ال ِْعل ِْم }
افُ َو َّ
{ َوَما يَػ ْعلَ ُم َةْ ِويلَهُ إِالَّ ّ

(ٔٗٚ

.

فدم الراس،وف يف العلم فإف أهل البيت والػاين مػندم اغبسػني (عليػه
السالـ هم الػاين يبثلػوف ذلػمل اؼبػاء الػا يػرو األمػة والعػاا أصبػت

ابلرضبػػة والرػػيض اإلؽبػػي عػػن طريػ نلػػر لػػمل العلػػوـ وةويلدػػا وبياهنػػا
للنػػاس مػػن يػ إهنػػم (علػػيدم السػػالـ عػػدؿ القػػرطف فدػػم علػ هػػاا
األساس يبثلوف نبت اؼباء ال ػايف لديبومػة بقػاء اغبيػاة يف الكػوف سػر
.
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ولنػػا أف نسػػأؿ سػػهاؿ هػػو  :إذا كػػاف اغبجػػاج يعػػانوف مػػن لػ ة اؼبيػػا
أتناء و وفدم عل جبل عرفات فيسقوف اؼباء كما لنػا ل فدػل لػالمل
عال ػػة مػػت اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ونلولػػه رض ك ػربالء هػػا
اؼبرة
واعبػػواب هػػو  :نعػػم ل إف هنػػاؾ عال ػػة بينػػه وبػػني ذلػػمل ألف بػ أميػػة
وأعالجد ػػم ػػاموا بقا ػػت اؼب ػػاء ع ػػن اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ
وأصػ ػ ابه ل لك ػػي يبيت ػػو عال ػػا ل ًن ػػا م ػػندم إهن ػػم بق ػػتلدم اإلم ػػاـ
اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ س ػػيقاعوف نب ػػت الق ػػرطف م ػػن الت ػػدف ل ػػريو
الدنيا سرها لكندم كابوا كما اؿ اللاعر :

كاب اؼبوت فاغبسني ـبلػػد

وهنػػا كػػاف مقتػػل بػ أميػػة لعػػندم

مر اللماف ذكر يتجدد
كلما ّ

فػػإهنم اعتقػػدوا ف ػػتلدم لإلمػػاـ

اغبسػػني (عليػػه السػػالـ سػػوؼ يبيػػت ديػػن الرسػػوؿ (صػػل
وطلػػه و ػػد

عليػػه

ػػل العكػػس مػػن ذلػػمل سبامػػا ألف اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه

السالـ ابستلداد د رو العقيػدة والػدين اإلسػالمي وسػقا بدمػه
الااهر وأعاا اغبياة اػبالدة األبدية وابلتػا إعاػاء اغبيػاة لإلنسػانية
(ٔٗٛ

أصبت

.
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ومن الثابت اترىبيا إف األوامر صدرت من عبيد
بن سعد لعندم

بن زايد إغ عمػر

ف يبنعوا اؼباء عػن اإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ

وأص ابه .
وابلرعل بع بن سعد عمرو بن اغبجاج عليدم اللعنػة مػت طبسػما ة
فارس عل أ ل الرواايت ونللػوا اؼبلػرعة وذلػمل يف اليػوـ السػابت مػن
ا رـ هػاا و ػد الػتد العاػا ابإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ وعيالػه
وأصػ ػ ػ ابه ل فأرس ػ ػػل اإلم ػ ػػاـ اغبس ػ ػػني أ الرض ػ ػػل العب ػ ػػاس (علي ػ ػػه
السالـ ليأيت ؽبم ابؼباء من اؼبلرعة وكاف معه علروف رجال .
وابلرعػػل اسػػتااع أبػػو الرضػػل العبػػاس (عليػػه السػػالـ مػػن جلػ اؼبػػاء
إغ ـبػيم اغبسػػني (عليػه السػػالـ بكػل لػػجاعة وبسػالة ػػإ ػاؿ فيػػه
اللاعر :

أو ل ػػتكي العا ػػا الر ػػواطم عن ػػد

اؼبرعم

ولو استق هنر ا رة الر ق ػ
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وب ػػد ٍر ص ػػعد ه الرػ ػرات
(ٜٔٗ

وطويل زابله إليدا سل ػػم

إال أف ها الكمية من اؼباء كانت ليلة وال كري إال مػدة ليلػة مػن
الػػلمن ي ػ

ػػرو اؼب ػػادر عػػن ذلػػمل فػػال يرو نػػا إف لػػمل الكميػػة

القليلة من اؼباء ما عس أف كري أولممل اعبمت الػا هػو أكثػر مػن
ما ة وطبسني ل رجاؿ ونساء وأطراؿ ....ومػن اؼبقاػوع بػه إهنػا ا ػرو
(ٓ٘ٔ

أكبادهم إال مرة وا دة فسرعاف ما عاد إليدم ال مأ ....

.

وإذا ما علمنا إف جلػ اؼبػاء مت يف اليػوـ السػابت والثػامن مػن ا ػرـ ل
وهاا بدور يع إف نراذ اؼباء من ـبػيم اغبسػني (عليػه السػالـ هنا يػا
كاف يػوـ التاسػت مػن ا ػرـ الػا يقابػل يػوـ عرفػة وهػو اليػوـ التاسػت
مػن ذ اغبجػة الػػا يسػب يػػوـ الو ػوؼ علػ عرفػػات يػ ال مػػاء
هنػاؾ كمػػا ذكػػر مػػن أف اغبجػػاج كػػانوا يتػػلودوف ابؼبػػاء لعرفػػة يف اليػػوـ
الثامن لالمل ظبي بيوـ الزوية كما فعل عسكر اغبسني ي

ػلودوا

ابؼباء يوـ الثامن من ؿبرـ .
وه ػػاا ه ػػو الل ػػيء اؼبد ػػم والنتيج ػػة الػ ػ نري ػػد الوص ػػوؿ إليد ػػا لك ػػي
نستايت إكماؿ الربط بني مناسمل اغب ومندا الو ػوؼ علػ عرفػات
(ٔ٘ٔ

وبني اإلماـ اغبسني (عليه السالـ وزاير ه يوـ عرفة
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وإذا كػػاف اغبجػػاج يقرػػوف عل ػ جبػػل عرفػػات ع ػػر يػػوـ التاس ػت مػػن
ذ اغبج ػػة ويق ػػروف ب ػػانوهبم ل فق ػػد

ػػل مث ػػل ذل ػػمل ع ػػر ي ػػوـ

التاسػػت مػػن ؿبػػرـ ل ي ػ صبػػت اإلمػػاـ اغبسػػني أهػػل بيتػػه وأص ػ ابه
فتعاهدوا عل اؼبوت يف سبيل

عل وجل .

ه ػػاا م ػػت ي ػػاس الر ػػارؽ ألف اؼبو ػػف األوؿ لالعػ ػزاؼ ابل ػػان م ػػن
ؼ َع ِرفػػة ابلػػان لإل ػرار بػػه أمػػا اؼبو ػػف الثػػا أر ػ مػػن ذلػػمل
َعػ َػر َ
يػ ػ

عاه ػػد اؼبهمن ػػوف علػ ػ ب ػػاؿ الم ػػا والنر ػػيس يف س ػػبيل اغبػ ػ

وإعالء كلمة

عل وجل .

وهاا األخري هو اؼب داؽ الثال كوف اإلماـ اغبسني (عليه السػالـ
ونلولػػه إغ ك ػربالء تمثػػل صبعدػػا دبناسػػمل ػ أخػػر أرادهػػا سػػيد
اللػػدداء (عليػػه السػػالـ بيػػد إنػػه جسػػدها وخادػا للعػػاا سػػر بدمػػه
وبدماء أهل بيته وأص ابه وسر عياله الاين أخاوا يسػعوف مدػرولني
بػػني م ػػارع األجسػػاد اؼبضػػرجة بػػدماء اللػػدادة مػػن جدػػة وبػػني لػػمل
األجساد واػبياـ اؼبلتدبة ابلنار من جدة أخر .
وذلمل بعػد و ػوؼ زينػ (عليدػا السػالـ علػ التػل ونلوؽبػا وو وفدػا
عل م رع أخيدا اغبسني (عليه السالـ

(ٕ٘ٔ

.
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و عػػد العال ػػة بػػني مكػػة وكػربالء ب ػػورة عامػػة لوجػػه الػربط الرابػػت بػػني
زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ يػػوـ عرفػػة وبػػني و ػػوؼ اغبجػػاج
عل جبػل عرفػات يػوـ عرفػة ل وهػا العال ػة تجسػد ابلروايػة التاليػة
عن أهل البيت (عليدم السالـ :

( إف

عػػاغ ؼبػػا خلػ أرض مكػػة ابتدجػػت فقػػاؿ ؽبػػا ػػر مكػػة

لوال بقعة سم كربالء ما خلقتمل فابتدجػت كػربالء فقػاؿ ػر

كربالء لوال مولود يدفن فيمل ؼبا خلقتمل

(ٖ٘ٔ

.

و لري ها الرواية بلكل عػاـ إغ إف هنػاؾ ػرابط بػني مكػة والكعبػة

من جدة وبني كربالء واإلماـ اغبسني (عليه السػالـ مػن جدػة أخػر
.
م ػػت إف الرض ػػل والل ػػرؼ يع ػػود إغ اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ
ولػػوال مػػا خلقػػت هػػا البقػػاع الثالتػػة مكػػة والكعبػػة وكػربالء ل وهػػاا
يهيػد مػا ذهبنػػا إليػه طنرػػا يف اإلمػاـ اغبسػػني (عليػه السػػالـ وأهػل بيتػػه
وهو أفضل إ من الكعبة .
وابلتػػا إف زاير ػػه (عليػػه السػػالـ يػػوـ عرفػػة هػػي أفضػػل مػػن مناسػػمل
اغب وو وؼ اغبجاج عل جبل عرفة ل فلػوال (عليػه السػالـ ولػوال
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ضػ يته ابلمػػا والنرػػيس مػػن األوالد واألخػػوة واألصػ اب ل وأخػريا
ضػ ػ يته بنرس ػػه الا ػػاهرة ل ؼب ػػا ك ػػاف هن ػػاؾ وج ػػود ؼبك ػػة والكعب ػػة وال
وجػػود ؼبناسػػمل اغبػ وابلتػػا للػػدين والػػا لػػو ػػدر لػػه البقػػاء لكػػاف
بقاء خاليا من ا تو واؼبضموف .
ألف بػ ػ أمي ػػة ك ػػانوا ع ػػازمني علػ ػ القض ػػاء علػ ػ ال ػػدين اإلس ػػالمي
وا تالع أصػوله وذلػمل بعػدة طػرؽ مندػا ميػري أ كػاـ اإلسػالـ وسػنن
الن ػػر

(ص ػػل

علي ػػه وطل ػػه م ػػن جد ػػة و ت ػػل م ػػن يبث ػػل ال ػػدين

اإلسالمي والقرطف الناط واؼبتمثل ابأل مة (عليدم السالـ مػن جدػة
أخر .
وكػػاف بػػدأ ذلػػمل كلػػه يف عدػػد معاويػػة بػػن أ سػػرياف ل أكمػػل ذلػػمل
الدور من بعد ابنه يليد لعندما

.

وذلمل األخري أمتاز بلربه لل،مور عالنية وؾباهر ػه ابلرسػ والرجػور
والعياذ ابن إ إنه أوؿ من أدخل اؼبالهي والمناء إغ مكػة واؼبدينػة
أمت ذلػػمل الػػدور بقتلػػه اإلم ػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ إذ ً ػػن أف
بقتله سوؼ يقتلت جاور الدين من أصوؽبا .
و ػػد جػػاء هػػاا اؼبعػ عل ػ لسػػاف عمػػر بػػن سػػعد عليػػه اللعنػػة غبرملػػة
بقتل عبد

الرضيت (عليه السالـ .

والػػا يستلػػف منػػه إف اؽبػػدؼ مػػن اؼبعركػػة ا يكػػن اػبيػػار الو يػػد
الا أضار له األمويوف إلجبار اإلمػاـ اغبسػني (عليػه السػالـ علػ
البيعة ليليد بن معاويػة لعندمػا

ل ألهنػم علػ يقػني إف اإلمػاـ (عليػه

السالـ ال يبكن أف يبايعدم .
وكاف مو ره هاا منا أايـ معاوية لعنه

ل وبكتابته له بلػأف انتداكػه

و عايلػػه غبػػدود اإلسػػالـ ل فضػػال عػػن البيعػػة ليليػػد مػػرورا دبو رػػه مػػت
مػػرواف بػػن اغبكػػم والوليػػد بػػن عتبػػة وا اؼبدينػػة ل عنػػدما أمػػر يليػػد
خػػا البيع ػػة ل ػػه م ػػن اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ و ري س ػػنة ٓٙ
هجرية .
ي ػ أعػػزض مػػرواف عل ػ الوليػػد عل ػ عػػدـ إجبػػار اإلمػػاـ (عليػػه
السالـ عل البيعة وإف رفض فيج ضرب عنقػه ل فقػاؿ لػه اإلمػاـ

اغبسػػني (عليػػه السػػالـ  ( :اي ابػػن اللر ػػاء أنػػت قتل ػ أـ هػػو

كابت وأشبت أ بل عل الوليد و اؿ أيدا األمري إ أهل بيػت

النبػػوة ومعػػدف الرسػػالة وـبتلػػف اؼبال كػػة بنػػا فػػتن

وبنػػا ىبػػتم

ويليػػد رجػػل لػػارب اػبمػػور و ا ػػل الػػنرس ا رمػػة معلػػن ابلرس ػ

ومثلػ ػ ػػي ال يبػ ػ ػػايت مثلػ ػ ػػه ل ولكػ ػ ػػن ن ػ ػ ػػبن و ػ ػ ػػب وف ونن ػ ػ ػػر

و ن روف

(ٗ٘ٔ

.

فالماية األساسية يوـ الاف هػي أف ال يبقػ مػن أهػل بيػت النػر

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اب ية إ الارل الرضيت .
بيػػد إف دمػػاء اغبسػػني (عليػػه السػػالـ انت ػػرت عل ػ سػػيف يليػػد ل
وأعات اػبلود للدين و ر ت للكعبة دسػيتدا و رمتدػا فضػال عػن
إبقاء مناسكدا مستمرة إغ اليوـ وإغ ما لاء

بارؾ عاغ .

ألف اإلمػاـ اغبسػػني (عليػػه السػالـ عنػػدما خػػرج مػن مكػػة يػػوـ الثػػامن
(٘٘ٔ

وجعلدا عمػرة مرػردة

أراد أف يكػوف جػه بكػربالء ويقػيم عليدػا

مناس ػػكه والػ ػ مند ػػا الو ػػوؼ علػ ػ عرف ػػات ل وذل ػػمل ألج ػػل بق ػػاء
مناسمل اغب دبكة مستمرة .
وؽباا فقد كرمه

عاغ ابف جعل مر د الاػاهر بكػربالء ؿبجػا وبػ

إليه اللا روف يوـ عرفة ل فيقروف عل التل الا و رت عليػه اغبػوراء
زين ػ (عليدػػا السػػالـ مسػػتاكرين يف ضػػوف ذلػػمل اؼبِسػػي واآلالـ
ال

دتت يوـ عالوراء عل أهل بيت الو ي (عليدم السالـ .
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مسػػتاكرين بػػلاير م لػػمل أبلػػت ذنػ أ ػػزؼ حبػ اإلنسػػانية ل وذلػػمل
بػ ػػابن سػ ػػبط النػ ػػر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و جػ ػػة

عل ػ ػ أرضػ ػػه وظبا ػ ػػه وخػ ػػامس

أص اب الكساء .

في،اطبونػ ػ ػػه يف زايرة عرفػ ػ ػػة (
وسػػب اف

أكػ ػ ػػا كب ػ ػ ػريا واغبمػ ػ ػػد ن كث ػ ػ ػريا

بكػػرة وأصػػيال ...فلعػػن

وإليمل مندم يف الدنيا واآلخرة (. ٔ٘ٙ

فنج ػػد إف اللا ػ ػرين أل عب ػػد

أمػػة تلتػػمل وأبػرأ إغ

اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ ي ػػوـ عرف ػػة

يقػػروف لػػرب العػػاؼبني ابلربوبيػػة وللرسػػوؿ

(صػػل

عليػػه وطلػػه

ابلنبوة ولإلماـ علي واأل مة من ولد (عليه السالـ أصبعػني ابإلمامػة
ل إهن ػػم ي ػػاءوف إغ

ورس ػػوله وأه ػػل البي ػػت وإغ اإلم ػػاـ اغبس ػػني

علػػيدم أفضػػل ال ػػالة والتسػػليم مػػن لػػمل الع ػػابة ال ػ

تلتػػه يػػوـ

عالوراء .
كمػػا يرعػػل جػػاج بيػػت
إغ

اغبػراـ علػ جبػػل عرفػػات عنػػدما يػػاءوف

عاغ من ذنوهبم .

وإذا عػػد إغ فضػػل يػػوـ عرفػػة ومػػا فيػػه مػػن األجػػر والثػػواب للنػػاس
يبكػػن أف نسػػت،لب منػػه وجػػه الػربط بػػني الو ػػوؼ علػ جبػػل عرفػػات
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وبني زايرة اإلماـ اغبسني (عليػه السػالـ يف ذلػمل اليػوـ ل وؼبػا للاير ػه
(عليه السالـ من الرضل سواء يف يوـ عرفة أو يف ري من األايـ .
و د جاء يف الرواية عن اإلماـ ال ادؽ (عليه السالـ إنػه جػاء رجػل
من األن ار إغ الرسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وسأله عػن تػواب اغبػ ومناسػكه

ومندا يوـ عرفة فقاؿ له :

( ويػػوـ عرفػػة يػػوـ يبػػاهي

عػػل وجػػل بػػه اؼبال كػػة فلػػو ضػػرت

ػت
ذلمل اليوـ برمل عاجل و اػر السػماء وأايـ العػاا ذنػواب فإنػه ُب ُ
ذلمل اليوـ ويف دي أخر ( لػه بكػل خاػوة ىباػو إليدػا سػنة
ويبن عنه سيمة ويرفت له درجة

(ٔ٘ٚ

.

أمػػا ابلنسػػبة لػػلايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ فػػإف زاير ػػه يف أ
يػػوـ كت ػ للا ػػر بكػػل خاػػوة سػػنة ووبػػط هبػػا عنػػه سػػيمة كمػػا هػػو
اغباؿ يف الق د إغ عرفات .
أما يف فضل زاير ه يوـ عرفة عل اػب وص فإف بكل خاػوة ىباوهػا
اللا ر له جة دبناسكدا ل فلاير ػه (عليػه السػالـ يػوـ عرفػة اعػا ؽبػا
فضل أكا من الو وؼ علػ جبػل عرفػات نرسػه ل ألف اػباػوة فيدػا
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عػػدؿ جػػة بكػػل مناسػػكدا وال ػ مندػػا الو ػػوؼ عل ػ جبػػل عرفػػات
(ٔ٘ٛ

وؿبي السيمات ال لو كانت بعدد رماؿ عاجل و ار السماء

.

أمػػا وجػػه الػػربط السػػادس  :بػػني زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ
يوـ عرفة وبني و وؼ اغبجاج عل جبػل عرفػات وهػو إطػالؽ اللرػظ
اؼبلت منه كلمة عرفات عل زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ .
يػػوـ عرفػػة كمػػا أطلػ ذلػػمل اللرػػظ علػ جبػػل عرفػػات كمػػا مػػر بنػػا ل
ودبعػ ػ طخ ػػر عن ػػدما ربيت الل ػػ،ب لي ػػلور يف ذل ػػمل الي ػػوـ ال يق ػػوؿ
أذهػ ػ لل ػػلايرة إمب ػػا يق ػػوؿ أذهػ ػ ألع ػػرؼ عن ػػد ػػا اغبس ػػني (علي ػػه
السالـ .
ي جاء يف الرواية عن بلري الدهاف اؿ :

( لت أل عبد

(عليه السالـ ردبا فا

ا اغبسني عارفا حبقه ....

(ٜٔ٘

ويف رواية أخر عن رفاعة اؿ

.

اغب فػأعرؼ عنػد

ال ادؽ (عليه السالـ :
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( اي رفاعة أ ججت العػاـ

لػت جعلػت فػداؾ مػا كػاف عنػد

م ػ ػ ػػا أ ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػه ولكػ ػ ػ ػ عرف ػ ػ ػػت عن ػ ػ ػػد ػ ػ ػػا اغبس ػ ػ ػػني (علي ػ ػ ػػه

السالـ .....

(ٓٔٙ

.

أمػػا وجػػه الػػربط السػػابت  :هػػو العلػػة األصػػلية يف الو ػػوؼ عل ػ جبػػل
عرفات ل وهو االعزاؼ ابلان .
فمػػن اؼبعػػروؼ إف طدـ (عليػػه السػػالـ أمػػر

عػػاغ ابلو ػػوؼ عل ػ

جبل عرفات ساعة الع ػر وهػي السػاعة الػ ع ػ فيدػا طدـ (عليػه
السالـ ربه ل ويعزؼ بانبه ليتوب

عليه .

ول ػػو عرفن ػػا قيق ػػة وابط ػػن مع ػػية طدـ (علي ػػه الس ػػالـ لعرفن ػػا س ػػر
ال ػزابط بػػن الو ػػوؼ عل ػ جبػػل عرفػػات وبػػني زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني
(عليػػه السػػالـ يػػوـ عرفػػة ل ي ػ

لػػري الػػرواايت الػػواردة عػػن أ مػػة

أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ إف اللػػجرة الػ أكػػل مندػػا طدـ (عليػػه
السػػالـ والػ هنػػا

عػػل وجػػل أف ربكػػل مندػػا هػػي ابل ػػاهر لػػجرة

ولكندا ابألصل لجرة اغبسد .
وجػػاء عػػن اإلمػػاـ الرضػػا (عليػػه السػػالـ هبػػاا اللػػأف عػػن ضبػػداف بػػن
سليماف عن اؽبرو

اؿ :
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( لػػت للرضػػا (عليػػه السػػالـ  :اي ابػػن رسػػوؿ

اخػػا عػػن

اللجرة ال أكل مندا طدـ و واء ما كانػت فقػد اختلػف النػاس
فيدػػا فمػػندم مػػن يػػرو إهنػػا اغبناػػة ومػػندم مػػن يػػرو إهنػػا العنػ

ومندم من يرو إهنا لجرة اغبسد .

فقػػاؿ  :كػػل ذلػػمل ػ  .فقلػػت فمػػا مع ػ هػػا الوجػػو عل ػ

اختالفدا

فق ػػاؿ (علي ػػه الس ػػالـ  :اي أاب ال ػػلت إف ل ػػجرة اعبن ػػة ربم ػػل

أنواعا فكانت لجرة اغبناػة وفيدػا عنػ وليسػت كلػجر الػدنيا
وإف طدـ (عليػ ػػه السػ ػػالـ ؼبػ ػػا أكرمػ ػػه

عػ ػػاغ ذكػ ػػر لػ ػػجار

مال كتػػه لػػه و دخالػػه اعبنػػة ػػاؿ يف نرسػػه هػػل خل ػ
أفضػػل م ػ فعلػػم

بلػ ػرا

عػػل وجػػل مػػا و ػػت يف نرسػػه فنػػادا أرفػػت

رأسمل اي طدـ فان ر إغ ساؽ عرلي ل فرفت طدـ رأسه فن ػر إغ

س ػػاؽ الع ػػرش فوج ػػد علي ػػه مكت ػػواب ال إل ػػه إال

رس ػػوؿ

علػػي بػػن أ طال ػ أمػػري اؼبػػهمنني وزوجت ػػه فاطمػػة سػػيدة نسػػاء

العاؼبني واغبسن واغبسني سيدا لباب أهل اعبنة .

فقاؿ طدـ (عليه السالـ  :اي رب من ههالء فقاؿ عل وجػل هػم

خري منمل ومن صبيت خلقي ولوالهم ما خلقتمل وما خلقت اعبنة
والنار وال السػماء وال األرض فػإايؾ أف ن ػر إلػيدم بعػني اغبسػد

فأخرجػػمل مػػن جػػوار ل فن ػػر إلػػيدم بعػػني اغبسػػد وسبػ منػللتدم

فتسػػلط اللػػيااف عليػػه ػػإ أكػػل مػػن اللػػجرة ال ػ ُهنػػي عندػػا

و سػػلط علػ

ػػواء لن رهػػا إغ فاطمػػة بعػػني اغبسػػد ػػإ أكلػػت

مػػن اللػػجرة كمػػا أكػػل طدـ فأخرجدمػػا

واهبادما عن جوار إغ األرض (ٔ. ٔٙ

عػػل وجػػل مػػن جنتػػه

وكمػػا هػػو واضػػن مػػن الػػنب إف أصػػل ذن ػ طدـ (عليػػه السػػالـ هػػو
ن ر بعني اغبسد مد وطؿ

.

إذا و وؼ طدـ (عليه السالـ عل جبل عرفات ل هو ألجل اإل ػرار
بانبه والتوبة عنه ل وهػاا يعػ إف أصػل اؼبناسػمل كلدػا هػي مػن أجػل
التوبة عن سد

مد وطؿ

صلوات

علػيدم أصبعػني واإل ػرار

ؽبػ ػػم ابألفضػ ػػلية ل وهػ ػػاا كلػ ػػه مػ ػػر بط بػ ػػلايرة اإلمػ ػػاـ اغبسػ ػػني (عليػ ػػه
السالـ يف يوـ عرفة .
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ي يقف اللا ر ليلور اإلماـ وهو عارؼ حبقػه معػزؼ ومقػر برضػله
ومتائ فبن تله و تل أهل بيته (عليدم السالـ يوـ عالوراء .
فضػػال عػػن اإل ػرار ن سػػب انه و عػػاغ ابلربوبيػػة وللرسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ابلنبوة ولإلماـ علي واأل مة (عليدم السالـ ابإلمامة كما مر .
فنجد إف اللا ػر ليتػاأ مػن أبلػت جريبػة ار كبػت حبػ اإلنسػانية ل ولػو
عػػد لػػدوافعدا األصػػلية قبػػد إف اغبسػػد كػػاف ؿبركدػػا األوؿ فبػ أميػػة
سػػدوا بػ هالػػم ألف فػػيدم النبػػوة اؼبتمثلػػة ابلرسػػوؿ

(صػػل

علي ػػه وطل ػػه وس ػػلم واإلمام ػػة اؼبتمثل ػػة ابإلم ػػاـ عل ػػي (علي ػػه الس ػػالـ
وذريته .
وناة اغبسد ها قبدها عل لساف يليػد لعنػه
البػن اللبعػػر وأمامػه رأس اؼبػػوغ أ عبػد
(ٕٔٙ

وأماـ السبااي من أهل بيته ا ال

لعبت هالم ابؼبلمل فال

عنػدما سبثػل بيػات
اغبسػػني (عليػه السػػالـ

:

خا جاء وال و ي نلؿ

ومن الواضن إف ب أميػة كػانوا ين ػروف إغ النبػوة واإلمامػة علػ إهنػا
(ٖٔٙ

ململ استأتر به بنو هالم دوهنم
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ومػػن هنػػا قبػػد سػػر االر بػػاط بػػني يػػوـ عرفػػة وبػػني زايرة اإلمػػاـ اغبسػػني
(عليػػه السػػالـ يػػوـ عرفػػة ألف زوار اإلمػػاـ رب ػػوف للاير ػػه عػػارفني حبقػػه
وفضله مقرين له بالمل فدم دبو ردم هػاا هبسػدوف علػة هػاا النسػمل
ل والػا

ػاـ بػه أبػوهم طدـ (عليػػه السػالـ الػا أعلػن وبتػه وجػػدد

مد واله (عليدم السالـ اإل رار ابلرضل واؼبكانػة عنػد

سػب انه

و عاغ .
هاا عل عكس من و ف عل جبػل عرفػات دبكػة فػرب ػاج و ػف
هناؾ مقرا ابلانوب ال اهريػة الػ يقػوـ هبػا ل لكنػه ال يقػر بواليػة
واؿ

صػػلوات

علػػيدم فدػػو بػػالمل يكػػوف ػد نسػ أو ار ك ػ

ذنبا هو ابألصل علة هاا اؼبنسػمل واؼبناسػمل األخػر هػاا مػت يػاس
الررؽ .
فإذا كاف ن ر طدـ (عليه السالـ وهو نر ؽبم بعني اغبسػد كػاف ذنبػا
أخرجػه

بػػه مػػن جػػوار فمػػا ابؿ مػن صػ العػػداء ؽبػػم ومػػن ا يقػػر

بواليتدم (عليدم السالـ .
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رابعا  :زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ يف عيد األض

:

دبا إف الكوفة سبثل مكة اإلمػاـ اؼبدػد (عليػه السػالـ وكمػا أتبتنػا يف
ال ػػر ات السػػابقة ويف سػػياؽ اغبػػدي يف أوجػػه اللػػبه بػػني مناسػػمل
اغبػ وزايرة الكعبػػة اؼبلػػرفة وبػػني مر ػػد أمػػري اؼبػػهمنني علػػي واإلمػػاـ
اغبسػػني (عليدمػػا السػػالـ ل ال بػػد مػػن اغبػػدي عػػن يػػوـ األض ػ
وهو عيد األض

اؼببارؾ .

إف هنػػاؾ ػرابط وتي ػ بػػني عيػػد األضػ

وبػػني اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه

السالـ عل وجه الت ديد .
وكم ػػا ه ػػو معل ػػوـ ف ػػإف عي ػػد األضػ ػ

يس ػػم أيض ػػا بي ػػوـ الن ػػر ل

وأخات سميته من ذبن األضػا ي ويسػم أيضػا بيػوـ اغبػ األكػا

كم ػػا ج ػػاء يف ال ػػرواايت اللػ ػريرة ال ػػواردة ع ػػن أه ػػل البي ػػت (عل ػػيدم
السالـ

(ٗٔٙ

.

في ػػوـ الن ػػر أو األضػ ػ

أو اغبػ ػ األك ػػا ربقػ ػ ً ػػاهرا يف الكعب ػػة

اؼبلرفة ل ويت ق يف كل عػاـ مػن ذبػن األضػا ي يف ذلػمل اليػوـ مػن
بل اغبجاج الوافدين للايرة بيت

اغبراـ ودبا إف لكػل لػيء ابطػن

وً ػػاهر فب ػػاطن يػ ػوـ الن ػػر أو األضػ ػ

أو اغبػ ػ األك ػػا ه ػػو ي ػػوـ

استلداد اإلماـ اغبسني (عليه السالـ ويتمثل ذلػمل مػن عػدة وجػو
:
الوجه األوؿ :

إف يف ك ػػال الي ػػومني ج ػػر فيدم ػػا ض ػػاء

ع ػػاغ ومل ػػيمته وإراد ػػه

بر ػػداء ال ػػدين ال ػػا ار ض ػػا لعب ػػاد وأف يك ػػوف يف ذل ػػمل اب ػػتالء من ػػه
ألنبيا ه ورسله وذراي م فقد كاف يوـ العالر من ذ اغبجة هو اليػوـ
الا أراد إبراهيم فيه ذبن إظباعيل (عليه السالـ .
أمػػا يػػوـ العالػػر مػػن ا ػػرـ فدػػو اليػػوـ الػػا ذبػػن فيػػه اغبسػػني (عليػػه
السالـ أبن رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وروبانته من الدنيا .
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الوجه الثا :
إف عيد األض

أو يوـ الن ر هو يوـ ذبن األضا ي والا هػو يف

األسػػاس راجػػت إغ

ػػة ذبػػن النػػر إب ػراهيم اػبليػػل (عليػػه السػػالـ

لول ػػد إظباعي ػػل (علي ػػه الس ػػالـ ل وؾب ػػيء جاا ي ػػل (علي ػػه الس ػػالـ
ليأمر إبراهيم بابن الكبا الا نلؿ مػن السػماء بػدال عػن إظباعيػل
(عليه السالـ .
ومن هنػا لػرع ذبػن األضػ ية يػوـ العالػر مػن ذ اغبجػة وظبػي بيػوـ
األض ػ ػ

أو يػ ػػوـ الن ػ ػػر ألنػ ػػه ن ػ ػػر بػ ػػه األضػ ػػا ي وهػ ػػاا ابؼبع ػ ػ

ال اهر و د ربق يف ذلمل اليوـ .
إال إف اؼبع ػ البػػاط لػػالمل الػػابن الع ػػيم أو األض ػ ية أو القػػرابف
الا فد به إظباعيل (عليه السالـ ل وهو الػا

ػاؿ

عػاغ يف

كتابػػه العليػػل مل ػريا إغ هػػا اغبادتػػة َ { :وفَػ َديْػنَا ُ بِػ ِػابْ ٍن َع ِ ػ ٍ
ػيم }
٘ٔٙ

.
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وهنػػا قب ػػد إف الق ػػرطف أل ػػار إغ (ذبػػن ع ػػيم ل وال ػػرواايت اللػ ػريرة
هكػػد إف

سػػب انه و عػػاغ أنػػلؿ كبلػػا مػػن السػػماء لياحبػػه إب ػراهيم

(عليه السالـ بدال عن إظباعيل (عليه السالـ

(ٔٙٙ

.

ولو كاف اؼبق ود ابلابن الع يم هو الكبا أللار إليػه القػرطف وعػا
عنػ ػػه ابظبػ ػػه وال اجػ ػػة إغ نعتػ ػػه ابلع ػ ػػيم ل وإذا كػ ػػاف كػ ػػالمل لنعػ ػػت
ابلكبري أو السمني أف القرطف جاء بعبارة ذبػن والػ

عػ يف اللمػة

ما يُابن وهو القتيل ل وعليه فإف اؼبق ود ( بػابن ع ػيم هػو تيػل

وهاا ما ال يناب مت الكبا اعا .
فمن هو ذلمل الابن الع يم

اعبػػواب  :إف الػػابن الع ػػيم هػػو اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ فقػػد
جاء عن الرضل بن لاذاف عن اإلماـ الرضا (عليه السالـ وله :

( ؼبػػا أمػػر

عػػاغ إب ػراهيم (عليػػه السػػالـ أف يػػابن مكػػاف ابنػػه

إظباعيػػل الكػػبا الػػا أنػػلؿ عليػػه سبػ إلبػراهيم (عليػػه السػػالـ
أف يك ػػوف ػػد ذب ػػن ابن ػػه إظباعي ػػل بي ػػد فيس ػػت

درجات أهل الثواب عل اؼب ا

.

ب ػػالمل أرف ػػت
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فأو

خلقي إليمل

عل وجل إليه :اي إبراهيم من أ

ػػاؿ اي رب  :مػػا خلقػػت خلقػػا هػػو أ ػ إغ مػػن بيبػػمل

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .
فأو

عل وجل  :اي إبراهيم هو أ

اؿ  :بل هو أ

إ من نرسي .

اؿ  :فولد أ

إليمل أـ ولدؾ

إليمل أو نرسمل

ػػاؿ  :بػػل ولػػد  .ػػاؿ  :فػػابن ولػػد ًلمػػا عل ػ يػػد أعدا ػػه

أوجت لقلبمل أـ ذبن ولدؾ بيدؾ يف طاع

اؿ  :اي رب بل ذحبه عل أيد أعدا ه أوجت لقلر .

اؿ  :اي إبراهيم إف طا رة لعم إهنا من أمة

(صل

عليه

وطله وسػلم سػتقتل اغبسػني (عليػه السػالـ ابنػه مػن بعػد ًلمػا
وعدوا كما يػابن الكػبا ل ويسػتوجبوف بػالمل سػ،اي فجػلع

إبراهيم (عليه السالـ لالمل فتوجت لبه وأ بل يبكي .
فأو

عاغ إليه  :اي إبراهيم د فػديت جلعػمل علػ إبنػمل

إظباعيل لو ذحبته بيدؾ العمل عل اغبسني و تله وأوجبػت لػمل

أرفت درجات أهل الثواب عل اؼب ا

.

وج ػػر ال ػػابن علػ ػ اإلم ػػاـ اغبس ػػني يف كػ ػربالء وك ػػاف ػػراب وف ػػداء
للدين اإلسالمي اغبنيف .
فكمػػا كػػاف إظباعيػػل (عليػػه السػػالـ ػػراب للبيػػت الػػا يبثػػل الػػدين
الا بنا وأسسه إبراهيم اػبليل (عليه السالـ .
فإف اغبسني (عليه السالـ كاف راب للبيت الا يبثل الػدين الػا
بنا وأسسه جد اؼب ار (صل

عليه وطله فكاف ػراب لبػاطن

البيت وهم أهػل البيػت (علػيدم السػالـ الػاين يبثلػوف اؼبنبػت ال ػايف
لإلسػػالـ وهػػو رطنػػه النػػاط وعػػدؿ القػػرطف التػػدوي ولػػالمل ورد يف
زايرة اإلماـ اغبسني يف عيد األض

:

( السالـ عليمل اي ابب اؼبقاـ ل السالـ عليػمل اي لػريمل القػرطف
السػػالـ عليػػمل جػػة اػب ػػاـ ل السػػالـ عليػػمل اي سػػرينة النجػػاة
(ٔٙٚ

.

واغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ ل ػػو ا يك ػػن ف ػػداء وذب ػػين لك ػػاف ػػد ذب ػػن
إظباعيل (عليه السالـ ولكانت أمة إبراهيم (عليه السػالـ هي األمػة
اؼبر ومة لكن

أب إال أف يتم نػور و كػوف األمػة اؼبر ومػة هػي أمػة
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(صل

عليه وطله الا عل يديه اـ الدين اإلسػالمي وهػو

الدين الا ار ضا

سب انه و عاغ لعباد .

ولػػو تػػل إظباعيػػل ؼبػػا اكبػػدرت السػاللة الاػػاهرة اؼبتمثلػػة دب مػػد وطؿ
ليكػػوف علػ ػ ي ػػد ػػا مدم نل ػػر ال ػػدين اإلسػػالمي وإًد ػػار علػ ػ
الدين كله .
و د ألار اإلماـ اغبسني (عليه السالـ إغ إف دمػاء الاػاهرة كانػت
فداء غبرظ هاا الدين اإلسالمي وديبومته فقاؿ ولته اللدرية :

( إف كاف دين

ال يستقيم إال بقتلي فيا سيوؼ خاي

.

و ػد أكػػدت اغبػػوراء زينػ (عليدػا السػػالـ هػػاا اؼبعػ وألػػارت إغ
الػػابن الع ػػيم والقػػرابف الع ػػيم وإنػػه اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ؼبػػا أف
وضعت يديدا ربت اعبثماف الااهر اؼبقدس ورفعته كبو السػماء وهػي

قوؿ  ( :اللدم قبل منا هاا القرابف

فكاف هو ذبين

الا افتد به ديػن

:

فإف بمل إظباعيل اسلم نرسػه
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(ٔٙٛ

.

ويف ذلػمل يقػوؿ اللػاعر

قا وا يكػػن

فعاد ذبين

إغ الابن يف جر الا هو راضبه

فإف اغبسني أسلم النرس صابرا

اف ه بيض الضىب و سالػمػه

عل الابن يف سيف الا هو ًاؼبه

ومن دوف دين

والوجه الثال

جاد بنرسػه

وكل نرس كي لاد دعا م ػػه

:

يف ذلػ ػػمل اللػ ػػبه إف يػ ػػوـ اغب ػ ػ األكػ ػػا البػ ػػاط هػ ػػو يػ ػػوـ عالػ ػػوراء
فاغبسػػني (عليػػه السػػالـ ػ

جػػة مػػن نػػوع طخػػر ػػل ن ريهػػا إف ا

يكن منعدما .
فالتػػاريخ ياالعنػػا إف اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ خػػرج مػػن مكػػة
اصدا كربالء يوـ الزوية ل وذلمل ألنه ا يكػن يريػد أف يسػتباح بيػت
اغبراـ بقتله فيه ألف األمػويني علػيدم لعػا ن

كػانوا عػازمني علػ

تله إ لو كاف معلقا سػتار الكعبػة ألف يليػد لعنػه
(ٜٔٙ

ابإلماـ اغبسني (عليه السالـ أينما وجد

أمػر ابلرتػمل

.

واإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ألػػار إغ أبػػن ال ػلبري يف هػػاا اؼبع ػ

بقوله (عليه السػالـ  ( :إف أ
رمتدا فما أ

دت إف دبكة كبلا فيه ست ل

أف أكوف ذلمل الكبا وألف أ تل خارجا مندػا

أ ػ إ ّ مػػن أف أ تػػل فيدػػا وأمي

لػػو كنػػت يف تقػ هامػػة مػػن

يف ػػاجتدم و ليعتػػدوف
هػػا اؽبػػواـ السػػت،رجو ػػإ يقضػػوا ّ
علي كما اعتدت اليدود يف السبت(ٓ. ٔٚ
ّ
ف،روج اإلماـ اغبسني (عليه السالـ كاف ألداء اغب األكػا البػاطن

وهػػو استلػػداد وأهػػل بيتػػه وأن ػػار يف يػػوـ عالػػوراء ومػػن هنػػا نردػػم
التأكيد يف الرواايت علػ زايرة اغبسػني (عليػه السػالـ ل يػومي عرفػة
وعيد األض

لبياف هاا الزابط بني األمرين .

إف مقولة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ اآلنرة الاكر هكد علػ إف
األمويني كانوا د علموا عل تله ل وهاا ما يستلف من ػوؿ عمػر
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بن سعد عليه اللعنة ( ا تلوهم وال بقوا ألهػل هػاا البيػت اب يػة

.

ألهنػػم علمػػوا إف ألهػػل هػػاا البيػػت اب يػػة وهػػو اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه
الس ػػالـ ال ػػا ين ػػدر م ػػن ص ػػل اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ
وعػاوا عػن ذلػمل اغبقػػد بضػرب ػر بػػن ذ اعبولػن لعنػه

اإلمػػاـ

اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ابلسػػيف أت ػ علػػر ض ػربة عل ػ عػػدد أ مػػة
أهػػل البيػػت (علػػيدم السػػالـ فكػػاف اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ
فداء ؽبم صبعدم .
والتوجػػه اآلخػػر هػػو إذا كػػاف اإلمػػاـ علػػي (عليػػه السػػالـ هػػو نرػػس
رسػػوؿ

(صػػل

عليػػه وطلػػه فإهنمػػا وبسػػباف (عليدمػػا السػػالـ

وا ػ ػػدا مضػ ػػافا إغ الله ػ ػراء والعلػ ػػرة اؼبع ػ ػػومني (علػ ػػيدم السػ ػػالـ
فيكػػوف ؾبمػػوعدم اتنػػا علػػر مع ػػوما فػػداهم اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه
الس ػػالـ بدم ػػه ال ػػا ي د ػػر

ب ػػه دين ػػه وي ػػتم ن ػػور ال ػػا أراد ل ػػه

األعداء أف ينارئ .
الوجه الرابت :

وهػػو دليػػل عل ػ إف اغب ػ األكػػا هػػو يػػوـ استلػػداد اإلمػػاـ اغبسػػني

(عليػ ػػه السػ ػػالـ يػ ػػوـ عالػ ػػوراء كمػ ػػا جػ ػػاء يف الروايػ ػػة  ( :إف اإلمػ ػػاـ

اغبسػػني (عليػػه السػػالـ عػػلـ عل ػ اػبػػروج مػػن مكػػة بػػل إسبػػاـ اغب ػ
(ٔٔٚ

وا ت ر عل العمرة

ل والعمرة هي اغب األصمر .

كما ورد عن أ عمري عن معاوية بن عمار اؿ :
( سالت أاب عبد

(عليه السالـ عن يوـ اغب األكا .

فقاؿ  ( :هو يوـ الن ر واغب األصمر العمرة

(ٕٔٚ

.

فػػإذا كػػاف اغبسػػني (عليػػه السػػالـ ػ اغبػ األصػػمر فبقػػي لػػه اغبػ
األكػػا وهػػو يػػوـ الن ػػر ل ودبػػا إف اإلمػػاـ اغبسػػني (عليػػه السػػالـ هػػو
الػػابين الع ػػيم والػػا ال بػػد أف يػػابن يػػوـ الن ػػر ويػػوـ اغبػ األكػػا
فيكوف يوـ اغب األكا يوـ ذحبه وهو يوـ عالوراء .
وإذا كانػػت م ػ هػػي اؼبك ػػاف الػػا و ػػت في ػػه ذبػػن إظباعيػػل (علي ػػه
الس ػػالـ فإف واد الا ػػف وربدي ػػدا البقع ػػة الػ ػ ذب ػػن عليد ػػا اإلم ػػاـ
اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وال ػ

عػػرؼ ابؼبػػابن هػػي م ػ وذلػػمل لعػػدة

أمور أوؽبا إف مػ يف اللمػة عػود أمػ إمنػاء ل وإمبػاء الػدماء إرا تدػا ل
ويقاؿ أمنا اغباج أ أ م أو نلؽبا وظبيت بػالمل ؼبػا يبػ فيدػا مػن
الدماء أ يراؽ
 )171مقتل الحسين  ،ص. 168
 )172الكافي  ،ج ، 4ص. 291

و يػػل هػػي مػػن ػػوؽبم ( م ػ

عليػػه ابؼبػػوت أ

ين ر هناؾ .

ػ ّدرُ ألف اؽبػػد

أم ػػا واد الا ػػف وه ػػو م ػػر اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ فد ػػو
اؼبكػػاف الػػا أريقػػت فيػػه دمػػاء اغبسػػني (عليػػه السػػالـ وأهػػل بيتػػه
وأن ػ ػػار ل وإف

س ػ ػػب انه و ع ػ ػػاغ ػ ػػدر لإلم ػ ػػاـ اغبس ػ ػػني (علي ػ ػػه

السالـ ومن معه و ػد ألػار اإلمػاـ اغبسػني إغ ذلػمل يف خابتػه الػ
ألقاها يف مكة بقوله :

( وخ ػػري

م ػػرع أ ال ي ػػه ل ك ػػأ

وص ػػا قاعد ػػا عس ػػالف

الرلوات بني النواويس وكربالء فيمأل ّف م أكرالا جوفا وأجربػه

سمبا ال ؿبيب عن يوـ خط بقلم

(ٖٔٚ

.

وألار اإلماـ اغبسني إغ ذلمل يف جوابه مد بن اغبنرية .

فقػػاؿ (عليػػه السػػالـ  ( :ولكػػن بعػػد أف فار تػػمل أات رسػػوؿ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و ػػاؿ اي سػػني أخػػرج فػػإف
(ٗٔٚ

.
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عػػاغ لػػاء أف ي ػراؾ تػػيال

إف الواد يقت بني ال را واؼبػروة وابلقػرب مػن الكعبػة ل ولػو عػد
إغ واد الاف وإغ موضت ذبن اغبسني ( عليػه السػالـ فإنػه يقػت
إغ جانػ مر ػػد اإلمػػاـ اغبسػػني ( عليػػه السػػالـ هػػو اؼبػػروة س ػ
التأويػػل والػػا بػػدور يقػػت ابلقػػرب مػػن الكعبػػة سػ التأويػػل وهػػي
مسجد الكوفة أ بني ال را واؼبروة واللتاف عنيػاف ابلتأويػل مر ػد
اإلماـ علي واإلماـ اغبسني ( عليدما السالـ .
و ب ػػل أف لب ػػتم اغب ػػدي ع ػػن اؼبناس ػػمل ال ب ػػد م ػػن اإلل ػػارة إغ رم ػػي
اعبمػرات الػػا يق ػػد بػػه رجػػم اللػػيااف ورميػػه بسػػبت

ػػيات وهػػو

من ضمن ها الناسمل .
ولسا ل أف يسأؿ هو يف مكة اإلماـ اؼبدد ( عليه السػالـ وكعبتػه
هاا األمر
ولإلجابة علػ ذلػمل نقػوؿ نعػم هنػاؾ رجػم لللػيااف يف دولػة اإلمػاـ
اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ ل فقػػد ورد عػػن اؽبػػاد (عليػػه السػػالـ إنػػه
اؿ :

( مع ػ الػػرجيم إنػػه مرجػػوـ ابللعػػن ماػػرود مػػن مواضػػت اػبػػري ال
ياكر مهمن إال لعنه وإف يف علم

الساب إنػه إذا خػرج القػا م

(عليػػه السػػالـ ال يبق ػ مػػهمن يف زمانػػه إال رصبػػه ابغبجػػارة كمػػا
كاف بل ذلمل مرجوما ابللعن

(٘ٔٚ

.

إذا يتبػػني لنػػا مػػن ذلػػمل إف إبلػػيس سػػريجم ابغبجػػارة عنػػد يػػاـ اإلمػػاـ

اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ الػػا ورد يف الػػرواايت الل ػريرة إنػػه (عليػػه
الس ػػالـ س ػػيقتل إبل ػػيس يف مس ػػجد الكوف ػػة وال يس ػػتبعد أف يت ػػوؿ
ذلػػمل اؼبكػػاف إغ مكػػاف يرميػػه النػػاس ابغبجػػارة كمػػا يرعػػل اآلف عنػػد
رمي اعبمار يف مكة اؼبكرمة .
ب ػػل إف هن ػػاؾ إغ جانػ ػ مس ػػجد الكوف ػػة (

ػػر اإلم ػػارة ال ػػا

يرم ػػل إغ بػ ػ أميػ ػػة وًلمد ػػم وع ػػدواهنم عل ػ ػ أه ػػل البي ػػت (علػ ػػيدم
السػػالـ وهػػو ؿبػػل لعػػن ورجػػم مػػن بػػل اللا ػرين إغ مسػػجد الكوفػػة
وهػػو م دػػر مػػن م ػػاهر رجػػم اللػػيااف الػػا أن ػلؽبم ليرعلػػوا فعلػػتدم
اللنيعة بقتل اغبسني (عليه السالـ .
ولبػػتم ػػديثنا ابإللػػارة إغ هػػا الروايػػة الػػواردة عػػن الرسػػوؿ األع ػػم
(صػػل

عليػػه وطلػػه والػ

لػػري إغ مناسػػمل اغبػ الػ

نابػ

يف الب ػ ػػاطن علػ ػ ػ الكوف ػ ػػة الػ ػ ػ ه ػ ػػي مك ػ ػػة اإلم ػ ػػاـ اؼبد ػ ػػد (علي ػ ػػه
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السالـ س التأويل فقد اؿ رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لرجل من األن ػار

:

(جمػػت سػػأل عػػن اغب ػ والاػػواؼ ابلبيػػت والسػػعي بػػني ال ػػرا
واؼبروة ورمي اعبمار و ل الرأس ويوـ عرفة .

فقاؿ الرجل  :إ والا بعثمل ابغب .
ػػاؿ (صػػل

عليػػه وطلػػه  :ال رفػػت تػػمل خرػػا إال كتػ

بػػه لػػمل سػػنة وال ضػػت خرػػا إال ػػط بػػه عنػػمل سػػيمة وطػػواؼ
البيػػت والسػػعي بػػني ال ػػرا واؼبػػروة نرتػػل كمػػا ولػػد مل أمػػمل مػػن
الانوب ورمي اعبمار ذخر يػوـ القيامػة و لػ الػرأس بكػل لػعرة
نور يوـ القيامة ل ويوـ عرفة يوـ يبػاهي

عػل وجػل بػه اؼبال كػة

فلػػو ضػػرت ذلػػمل اليػػوـ برمػػل عػػاجل و اػػر السػػماء وأايـ العػػاا

ذنواب فإنه بت ذلمل اليوـ

(ٔٚٙ

.

و ػػد بػػني لنػػا فيمػػا قػػدـ إف الكعبػػة هػػي مسػػجد الكوفػػة وإف ال ػػرا
واؼبروة هي مر د اإلمامني علي بن أ طال واغبسني بن علػي بػن
أ طال (عليدما السالـ .
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وإف إبلػػيس يػػوـ يػػاـ اإلمػػاـ اؼبدػػد (عليػػه السػػالـ يرم ػ ابغبجػػارة
أيضػػا وإغ يػػوـ عرفػػة يف االع ػزاؼ ابلػػانوب ل وإف

ين ػػر فيػػه إغ

زوار اغبسػػني (علي ػػه السػػالـ ب ػػل أف ين ػػر إغ اغبج ػػاج عل ػ جب ػػل
عرفػػات ل إذا فمناسػػمل اغبػ يف مكػػة اؼبكرمػػة هػػي نرسػػدا يف التأويػػل
تجسد يف زايرة ها األماكن اؼبقدسة الوا عة يف النجف وكربالء .
و ػػد عػػا عندػػا اإلمػػاـ ال ػػادؽ (عليػػه السػػالـ ابؼبناسػػمل أيضػػا يف
ديثه عن زايرة اغبسني (عليه السالـ بقوله (عليه السالـ :

( مػن خػػرج مػن منللػػه يريػد زايرة اغبسػػني بػن علػػي بػن أ طالػ
(عليػػه السػػالـ إف كػػاف مالػػيا كت ػ

لػػه بكػػل خاػػوة سػػنة

و ػط هبػا عنػػه سػيمة ػػإ إذا صػار ابغبػا ر كتبػػه

وإذا ض مناسكه كتبه

مػن اؼبرل ػػني

من الرا لين إ إذا أراد االن راؼ

أات ململ فقاؿ لػه أ رسػوؿ

ربػمل يقػرأؾ السػالـ ويقػوؿ لػمل

أستأنف العمل فقد رر لمل ما مض (. ٔٚٚ

وهاا كله يدؿ عل إف الكوفة هي مكة س التأويل .
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 املَصَادِزْ 

 اىقشآُ .
 اىغْثح  /ىينؼَاِّ .
 حباس إٌّاس  /ىيؼالٍح اجمليغِ .
 ٍِ ال حيضشه اىفقْو  /ىشْخ اىظذًق .
ٍ ؼزٌ اىثيذاُ  /احلٌَُ .
ٍ غتذسك اىٌعائو  /احملذث اىنٌسُ .
 إسشاد اىقيٌب  /احلغِ تِ احلغِ اىذّيَِ .
 هتزّة إصناً  /ىيشْخ اىطٌعِ .
 أػالً اىٌسٍ  /اىطربعِ .
 اىغْثح  /ىيشْخ اىطٌعِ .
ٍ نتخة إٌّاس  /ػيِ تِ ػثذ اىنشٌّ اىنْيِ .
 ادلالصٌ ًاىفنت  /التِ طاًًط .

ٍ شًد اىزىة  /ىيَغؼٌدُ .
 تفغري اىربىاُ  /اىثضشاِّ .
 اىنايف  /اىؼالٍح اىنيْين .
 ػيو اىششائغ  /ىيشْخ اىظذًق .
ً عائو اىشْؼح  /ىيضش اىؼاٍيِ .
 تاسّخ اىْؼقٌتِ  /ىيْؼقٌتِ .
 متاب ٍفاتْش اجلناُ  /ىيشْخ ػثاط اىقَِ .
 سًضح اىٌاػظني  /اىفتاه اىنْغاتٌسُ .
 قظض اجلضائشُ  /ىيزضائشُ .
 مشف اىغَح  /أتٌ اىفتٌس إستيِ .
 اإلسشاد  /ىيشْخ ادلفْذ .
 احملاعِ  /امحذ تِ أتِ ػثذ اهلل اىربقِ .
 فشصح اىغشُ  /اىغذ اتِ طاًًط .

ٍ ظثاس ادلتيزذ  /ىيشْخ اىطٌعِ .
 االعتثظاس  /ىيشْخ اىطٌعِ .
 ماٍو اىضّاساخ  /تِ قٌىٌّو اىقَِ .
 راٍغ إخثاس  /تاد اىذِّ اىشؼريُ .
 حٌاب إػَاه  /ىيشْخ اىظذًق .
 آٍايل اىطٌعِ  /ىيطٌعِ .
 آٍايل اىظذًق  /ىيظذًق .
 ششس هنذ اىثالغح  /حمَذ ػثذه .
 تفغري اىؼْاشِ  /ىيؼْاشِ .
 إمَاه اىذِّ  /ىيشْخ اىظذًق .
 ًٌّ اخلالص  /ماٍو عيَْاُ .
 اىفضائو  /شاراُ اتِ رربِّ اىقَِ .
 تفغري اىقَِ  /ىيقَِ .

ٍ قتو احلغني  /ىيَقشً .
 ػٌايل اىٔىئ  /اإلصغائِ .
 تاسّخ اىطربُ  /ىيطربُ .
ٍ ؼاِّ إخثاس  /ىيظذًق .
 أػالً اىذِّ  /اىذّيَِ .
ٍُ نْح ادلشّذ  /اىغْذ حمَذ اىظذس (قذط) اىشيْذ اىخاِّ .
 منض اىفٌائذ  /أتٌ اىفتش اىنشارنِ .
 ادلنزذ  /ىيغٌْطِ .
 تفغري اىفشاخ  /فشاخ اىنٌيف .
 االختظاص  /ىيشْخ ادلفْذ .
 ػٌُْ أخثاس اىشضا /ىيظذًق .
 قظض اىشاًّذُ  /اىشاًّذُ .
 اخلشائذ  /اىشاًّذُ .

 تأًّو آّاخ  /اىغْذ إعرت آتادُ .

1

البػاب الثالػ  :ال ػرا واؼبػروة النجػف وكػربالء علػ

س التأويل

2
3
ٗ

5
6
7
8
9
11
11
12
13

اؼبب

األوؿ  :ال را النجف س التأويل

اؼبب

الثا  :اؼبروة كربالء س التأويل

اؼبب

الثال  :األدلة اؼبلزكة علػ أف ال ػرا واؼبػروة

النجف وكربالء س التأويل
الدليل األوؿ
الدليل الثا
الدليل الثال
الدليل الرابت
الدليل اػبامس
الدليل السادس
الدليل السابت
الدليل الثامن

البػػاب الرابػػت  :مناسػػمل ال ػلايرة يف الكوفػػة (مكػػة
س التأويل

 14اؼبب
 15اؼبب

األوؿ  :علل اللايرة وعال تدا دبناسمل اغب
الثا  :زايرة البقاع اؼبقدسة يف الكوفة

 16أوال  :زايرة مسجد الكوفة والسدلة

ٔ زايرة مسجد الكوفة

17
18
19

ٕ زايرة مسجد السدلة
اثني ػ ػػا  :زايرة اإلم ػ ػػاـ عل ػ ػػي واإلم ػ ػػاـ اغبس ػ ػػني (عليدم ػ ػػا
السالـ

ٔ اال تساؿ دباء الررات

21
21

ٕ التوجه للايرة اؼبع وـ

ٕٕ اثلثا  :زايرة اإلماـ اغبسني (عليه السالـ يوـ عرفة

23
24

رابع ػػا  :زايرة اإلم ػػاـ اغبس ػػني (علي ػػه الس ػػالـ ي ػػوـ عي ػػد
األض

طذس ٍِ فنش اىغْذ اىقضطاِّ 0
 -1صشمح اىضسقاًُ ىِ صشمح اىغفْاِّ .
 -2صشمح اىشيْذ اىظذس احلشمح اىظغشٍ ىإلٍاً ادليذُ
 -3اىشرؼح اىشًصْح .
ّ -4ظشّح جتضئح اىقشآُ .
 -5ػيٌ إجبذ .
 -6ػششًُ ًٍائح ػالٍح ٍتضققح .
 -7طاصة ىزا إٍش .

 -8اىقضطاِّ ّناقش اىنٌساِّ .
 -9فشق اىضالىح يف ػظش اىظيٌس اىششّف .
 -11اىنفظ اىضمْح
 -11ادليذُ ّذػٌ اىل اعالً رذّذ .
 -12ػيٌ اىتٌعٌ .
ٌٍ -13عٌػح اىتأًّو ادلؼاطش .
 -14إطشًصح ٍؼاطشج  0سرؼح احلغني يف آخش اىضٍاُ .
 -15اىنزف ًمشتالء اىظفا ًادلشًج يف ػظش اىظيٌس .
ٍ -16ذّنح ادليذُ يف ػظش اىظيٌس .
 -17اىَْاِّ أىذٍ اىشاّاخ .

ًعْظذس قشّثاً 0
 -1عنِ ادليذُ ٍِ إّثْاء .
 -2إطشًصح ٍؼاطشج  0خشًد داتح إسع يف آخش اىضٍاُ .

 -3إطشًصح ٍؼاطشج  0اىظْضح يف ٍفيٌٍيا اىؼيَِ .
ًّ -4غأىٌّل ػِ اىقائٌ (ٍنِ) .
 -5ادليذُ ادلنتظش إسىاتِ يف ّظش أٍشّنا .
 -6إطشًصح ٍؼاطشج  0سرؼح ػْغَ يف آخش اىضٍاُ .
ًّ -7غأىٌّل ػِ اىشرؼح .
ّ -8ظشّح جتذد اىقشآُ .
ًّ -9غأىٌّل ػِ اىَْاِّ .

