زيارة األرواح في المشاىد

الحلقة األولى
-1عالمة القبوؿ:

استحضار معنى اإلذف ،وأنو يحتػاج إلػى تو ػو لم ػيج ال ػواب بػالقبوؿ و ػد يػؿ أف البلػاج أو الر ػة مػف عالمػات

اإلذف ،واال فال بد مف الملوث خارج الحرـ ليأتي ال واب بالعالمػة المػذلورة ومػف ىنػا تعػددت زيػارات اإلمػاـ مرحلػة
فمرحلة وصوال إلى بره الشريؼ

لزوـ االستئذاف:

إف االستئذاف واإلذف ،لالىما مفيوماف مترابطاف متالزمػاف والػذي يػدخؿ ىػذه المشػاىد المشػرفة ،البػد أف يسػتأذف،
باعتبار أف ليا أصحاب ،إذ لما أف ىناؾ متوؿ ظاىري وىو الذي يتولى األو اؼ مف البناج وغيره ،أيضا ىناؾ متػوؿ

وا عي وىـ أصحاب ىذه المشاىد أي األئمة (ع)

وليػػذا نالحػػظ فػػي لتػػب الزيػػارة والػػدعاج ،ذلػػر مػرات متعػػددة مػػف االسػػتئذاف :أوال اسػػتئذاف رب العػػالميف ،باعتبػػار أنػػو

خػػالؽ الو ػػود وصػػاحب الو ػػود اػػـ اسػػتئذاف ػػدىـ المصػػطفى (ص) ،باعتبػػار أف اسػػتئذاف ال ػػد مقدمػػة السػػتئذاف

الحفيد اـ استئذاف المالئلة المحد يف بيذه المشاىد المشػرفة ويسػتفاد مػف الروايػات التػي وردتنػا مػف أئمػة أىػؿ
البيت (ع) ،أف ىنالؾ حرلة مالئلية متواصلة في مشػاىدىـ ،أفػواج تنػزؿ وأفػواج تصػعد ،وأف بعػض المالئلػة تنتظػر

دورىا في زيارة المعصوميف ،خصوصا سيد الشيداج (ع) فالمال ئلة المقربوف ينتظػروف دورىػـ فػي التشػرؼ بزيػارة

ىذه الم ار د المشرفة ،في حيف أننا نزورىا بلؿ سيولة ويسر!

اـ بعد اإلذف مف اهلل ورسولو والمالئلة ،نستأذف مف صاحب المشيد ،فػذذا لنػا فػي زيػارة ألبػي عبػد اهلل (ع) ،نقػوؿ:
أأدخؿ يا أبا عبد اهلل أو إذا لنا في زيارة األمير (ع) ،نقوؿ :أأدخؿ يا أمير المؤمنيف

واف الػػذي يق ػ أر االسػػتئذاف لقلقػػة وبػػال تييئػػة نفسػػية اػػـ يػػدخؿ ،فػػذف ىػػذا االسػػتئذاف الظػػاىري الشػػللي ال يػػالزـ اإلذف
الوا عي و د يقوؿ ائؿ :وليؼ لنا بأف نعلـ باإلذف وا عا ،ولػيس ىنالػؾ مللػا ،وال وحيػا ،والطريػؽ إلػى عػالـ البػرزخ

مسدود؟!

فنقوؿ :إف العلماج د ذلروا عالمة ظاىرية ،وىي :رياف الدمع ولو بمقدار ناح بعوضة وللف ىػذه العالمػة إنمػا

ىي لاشفة عف تحقؽ و ود حالة باطنية ،وىي ر ة القلب ،فذذا و دت حالة الر ة واف لـ تصاحبيا حالة البلاج ،فقػد

تـ المقصود

فعليو ،البد للزائر عندما يقؼ على باب المشيد ،أف ينتظر تحقؽ ىذه العالمة في نفسو أوال ،اـ يدخؿ بعد ذلؾ

العال ة بيف صد اهلل و صد المعصوميف:

نحف نعتقد أنو ليس ىنالؾ اانينيػة فػي االلت ػاج إلػى اهلل تعػالى والػى المعصػوميف (ع) ،فذننػا نتوسػؿ بالمعصػوـ (ع)

علػػى أنػػو طريػػؽ الوصػػوؿ إلػػى اهلل تعػػالى ،فقصػد المعصػػوـ (ع) ىػػو صػػد هلل تعػػالى ،أي أف ىنالػػؾ عال ػػة طوليػػة ال
عرضية في القصد وللتوضيح :لو أف أنسانا يعرؼ تا ريف فذىابو للتا ر (أ) يغاير-أي في عرض -ذىابو للتػا ر

(ب) ،فالعال ة بيف ذىابو لللييما عرضية وللنو لو ذىب لوليؿ التا ر ليأخذه للتا ر ،فيذا الوليؿ لػـ يقصػد لذاتػو

وانما صد لغيره ،وذىابو للوليؿ في طوؿ ذىابو للتا ر

ونحف أيضا إنما أطعنا النبي واألئمة (ع) ،ألنيـ السبيؿ إلى اهلل تعالى ،وألنيػـ البػاب الػذي منػو يػؤتى ،وألنيػـ و ػو

اهلل الذي يتو ػو إليػو األوليػاج فػال مػانع أبػدا مػف أف نعػيش مشػاعر مختلفػة ،فتػارة نعػيش الشػوؽ إلػى اهلل تعػالى،
وتارة نعيش الشوؽ ألوليائو المعصوميف (ع) ،ولالىما يعود إلى شوؽ واحد

عالمات اإلذف:

إف حالة البلاج والر ة الباطنية عالمة لسائر الزوار ،وللف للخواص مف الزائريف والمحبيف ىناؾ عالمة أخرى ،وىػي:

أف يعيش حالة السلينة واالطمئناف واالرتياح النفسي حتػى أف بعػض الخػواص عنػدما يػدخؿ المشػاىد ػد ال تنتابػو
حالة مف حاالت البلاج الشديد ،أو حالة الر ة المتعارفػة عنػد ارخػريف ،بػؿ تنتابػو حالػة مػف حػاالت الو ػوـ والتأمػؿ،
ويعيش بيف يدي المعصوـ ،ويستحضر و وده ،وحتى لسانو يتو ؼ عف الػذلر مػف شػدة الموا يػة مػع صػاحب ذلػؾ

المشيد

فػػذذف ،عالمػػات اإلذف :الر ػػة الباطنيػػة ،وحالػػة البلػػاج الظػػاىري ،وحالػػة االطمئنػػاف واالسػػتقرار النفسػػي ،والعػػيش فػػي

محضر المعصوـ

لزوـ التييؤ بؿ الزيارة:

ينبغي للمؤمف أف يترصد حػاالت اإل بػاؿ ،ويييػف نفسػو بػؿ الزيػارة ،فػال يػزور إال فػي الو ػت الػذي يلػوف فيػو مقػبال

ومرتاحػػا نفسػػيا وبػػدنيا وىػػذا أمػػر متعػػارؼ فػػي تعامالتنػػا اليوميػػة ،فػػنحف عنػػدما نريػػد أف نال ػػي الغيػػر-وخصوصػػا

الشخصيات الميمة -فذننا نختار أفضؿ األو ات التي نلوف فييا في حالة مف حاالت االرتياح

اـ إف دخوؿ المشيد وموا يػة القبػر الشػريؼ يػتـ عبػر مراحػؿ تدري يػة ،فينالػؾ رواؽ خػار ي وصػحف وسػطي ومػا

حوؿ الضريح ،وفػي زيػارة الحسػيف (ع) ىنالػؾ منطقػة الحػائر فػذف المػؤمف ال يخػرج مػف المنػزؿ ومػف دوف مراحػؿ

استئذانية ،ويتفا أ بالقبر الشريؼ وىو لـ يعد العدة ليذه اللحظات الميمة

إف البعض يشتلي مف حالة اإلدبار في الزيارة ،فيقوؿ :نحػف ئنػا مػف أمػالف بعيػدة لزيػارة سػيد الشػيداج (ع) ،ولنػا
نتو ع حالة مف حاالت التفاعؿ الشديد ،وللف لما ذىبنا لـ نستشعر ىذه الحاالت!

وىذا بالتأليد نتي ة تقصيرىـ في التييؤ للزيارة لما ينبغي ،فاإلنساف بذملانو أف يعيش حالة التييػؤ التػدري ي خػارج

المشيد ،مف لحظة خرو و مف المنزؿ ومف ىنا نحف نالحظ أف الحاج أو المعتمر يلبس اػوبي اإلحػراـ فػي ميقػات
مسػ د الشػ رة ،وبينػػو وبػػيف دخػػوؿ الحػػرـ مسػػافة أربػػع أو خمػػس سػػاعات ،فيػػو فػػي خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة يييػػف نفسػػو

للدخوؿ إلى المس د الحراـ

ولذلؾ بالنسبة إلى المشػاىد المشػرفة ،فالبػد مػف ىػذه التييئػة و ػد يلػوف الػذي يػذىب للزيػارة ماشػيا ،لديػو فرصػة

لافية لعؿ أياـ ولياؿ ،ليعيش حالة التييؤ لتلؾ اللحظة مف موا ية بر المعصوـ

ونالحػظ فػػي مضػػاميف زيػػارات األئمػة-لمػػا فػػي لتػػاب لامػؿ الزيػػارات -أف المعصػػوـ يعلمنػػا التػدرج فػػي الزيػػارة ،فمػػاال
يقػػوؿ :ػػؼ أمػػاـ الػرأس الشػػريؼ ،اػػـ انلػػب علػػى القبػػر واف لػػاف ىػػذا العمػػؿ ال يملػػف ىػػذه األيػػاـ وللػػف إف صػػحت
النسبة للمعصوـ ،فذننا نستفيد أف الزيارات فييا نوع مف أنواع التدرج ،مما يؤيد ىػذه النظريػة ،بأنػو البػد مػف التييػؤ

التدري ي لموا ية اإلماـ

ما ينبغي فعلو عند حاالت اإلدبار وعدـ تحقؽ عالمة اإلذف:

إف الملوث عند الباب واالستئذاف حتى تتحقؽ عالمات اإلذف ،ليس إلزاما فقييا بؿ ىػذا أدب مػف ارداب المعنويػة،
ومف المعلوـ أنو بذزاج لؿ أمر عبادي ظاىري في الشريعة آداب معنوية باطنيػة ،فينالػؾ أحلػاـ فقييػة للحػا وىنالػؾ

آداب معنوية للحا ذلرىا اإلماـ الس اد (ع) في حديث الشبلي المعروؼ ،وىلذا الصالة والصوـ وسائر العبادات

فذذا ذىب المؤمف إلى المشيد ولاف يعيش حالػة اإلدبػار ،وملػث فػي الػرواؽ ولػـ تأتػو الر ػة ،وو ػؼ عنػد البػاب ولػـ
تأتو الر ة فينا ينبغي عليو أف يزور المعصوـ ،وللف مػع بػث الشػلوى ،وبحالػة المػريض الػذي يطلػب الشػفاج مػف

اهلل تعالى ،وبماابة إنساف أراد أف يقوـ بعمؿ ما ،وللنو رأى نفسو غير ادر ،فذذا لاف بطؿ مف أبطاؿ رفع األاقاؿ د
ىيأ نفسو لرفع الاقؿ ،وللف عضالتو لـ تعنو وفا أتو بعلة ،فما الذي يعملو إال أنو يشتلي أمره إلى مف يعال و

فالذي يدخؿ األمالف المقدسة ويعاني مف حالة إدبار ،وال يرى حالة الر ػة ،فليػدخؿ وللػف ليقػؿ :يػا مػوالي ،أنػت تػرى
حالي ،أنا أتيتؾ مف شقة بعيدة ،طعت الفيافي والمنازؿ ،و ئتؾ ماشيا ،وللني لما دخلت حرمػؾ ،ولػأنني دخلػت أي

ملاف مف األمالف التي ال خصوصية ليا!

فبث الشلوى وطرح األمر على الموالي (ع) ،د يلوف مف مو بات م يج الر ة القويػة عنػد الضػريح ،بحيػث يصػبح
ىناؾ شيج مف التعويض عف الحالػة السػابقة وللػف ال ننسػى أيضػا ىػذه الروايػة عػف اإلمػاـ علػي (ع)( :مػا فػت

الدموع إال لقسوة القلوب ،وما ست القلوب إال للارة الذنوب)
 -2معنى الزيارة:

*********************

استحضار معنى الزيارة وأنيا الو وؼ بيف يػدي المػزور لذحسػاس و ػداني ،والحػاؿ أنػو يسػمع اللػالـ ويػرد السػالـ

فاالعتقاد بحياة اإلماـ مف لوازـ االعتقاد بقربيـ ومنزلتيـ مف اهلل تعالى ،ليؼ وىـ أئمة الشيداج األحيػاج عنػد ربيػـ

بنص القرآف

معنى الزيارة:

إف معنػػى الزيػػارة :أف يػػرى اإلنسػػاف نفسػػو بػػيف يػػدي المػػزور فينػػاؾ فػػرؽ بػػيف الموا يػػة الصػػورية للمػػزور ،وبػػيف
الموا ية الباطنية ،فالذي يزور المعصوـ مف غير موا ية روحية ،يملف أف يشػبو بالميػت الػذي تحمػؿ نازتػو إلػى
بر المعصوـ ،إذ ال يقاؿ بأف الميت د زار المعصوـ ،إنمػا طيػؼ بػو وىػو مػف دوف وعػي وليػذا فاإلنسػاف المغمػى

عليو أو اإل نساف النائـ ،إذا وضع في محمؿ وطيؼ بػو حػوؿ بػر المعصػوـ ،ال يقػاؿ أنػو زار اإلمػاـ واستشػعر معنػى

الزيارة

وللػػف ال يخفػػى بػػأف ىػػذا المعنػػى ال يتػػأتى إال مػػف خػػالؿ البلػػوغ النفسػػي واال فاإلنسػػاف الػػذي يعػػيش حالػػة االلتيػػاج
بالمادة ،واالنشغاؿ بمتع الدنيا ،فذنو مف الطبيعي عندما يػزور المعصػوـ ،ال يستشػعر معنػى الزيػارة الحقيقيػة نحػف
دائما نلػرر بػأف استشػعار المعػاني الباطنيػة ،واسػتذواؽ العبػادات ،لػالحا والعمػرة وزيػارة المشػاىد ،إنمػا يلػوف ألىػؿ

الحب والعشؽ اإلليي ،وألصػحاب يػاـ الليػؿ فالػذي يػداوـ علػى يػاـ الليػؿ ،فذنػو عنػدما يػدخؿ الحػرـ الملػي يتػألؽ
ويعيش النفحات الروحيػة ولػذلؾ فالػذي لػو أنػس بالمعصػوميف (ع) خػارج الزيػارة ،وفػي منزلػو ،ويػداوـ علػى زيػارة
األئمة (ع) طواؿ األسبوع ،وىو في وطنو يستشعر حالة الضيافة لإلماـ المزور ،حيث يقوؿ لؿ يوـ :يا مػوالي ،ىػذا

يومؾ وىو باسمؾ ،وأنا فيػو يػا مػوالي ضػيفؾ و ػارؾ

يعيش حاالت متألقة ،ياسا إلى با ي الزائريف

فػذف ىػذا بػال شػؾ لمػا يػأتي للمشػيد الشػريؼ ويػزور ،فذنػو

تنمية اإلحساس الو داني باألئمة (ع):

إف مػػػف األمػػػور المػػػؤارة فػػػي تنميػػػة اإلحسػػػاس الو ػػػداني بالمعصػػػوميف (ع) ،اإللمػػػاـ بسػػػيرتيـ الطػػػاىرة ،والمعرفػػػة

لمقاماتيـ ونالحظ في الروايات الواردة في اواب زيارات األئمػة ،أف ىنػاؾ يػدا تقريبػا متلػرر فػي لايػر منيػا ،حتػى
يلاد اإلنساف يقطع أنو لو لـ يذلر ىذا القيد فيو مػذلور معنػى وتقػديرا ،وىػو المعرفػة بحػؽ اإلمػاـ ،فمػاال ممػا ورد:

تقػدـ مػف ذنبػو ومػا
(مف زار الحسيف عارفا بحقو دخػؿ ال نػة)( ،مػف زار الحسػيف (ع) عارفػا بحقػو ،غفػر اهلل لػو مػا ّ
تأخر)
ومف المعلوـ أف معرفة حؽ المعصوـ ال تأتي مف فراغ ،إنما تأتي مػف خػالؿ المطالعػة المسػتمرة واليادفػة ،والمتأملػة

في سيرتيـ ومف ىنا مف المناسب للزائر-باإلضافة إلى أخذه أمتعة السفر والزاد والدواج الذي البد منػو -أف يلػوف

معو لتابا حوؿ ذلؾ المعصوـ الذي يريد زيارتو ،فذنو عندما يدخؿ الحرـ وىو د ػ أر دورة عػف حيػاة اإلمػاـ ،فػال شػؾ

أنو ستلوف الحالة التفاعلية مضاعفة

ويملف أف ن عؿ مف ضمف األعماؿ التي نمارسيا في مشاىد المعصوميف-غيػر الصػالة والزيػارة ،والػدعاج والػتالوة-

أف نطلع على لطائؼ حياة المعصوـ الذي نزوره ،في محضره فالذي يق أر للمات اإلماـ الحسيف (ع) وىو عنػد بػره
الشريؼ ،أو يق أر آداب الزيارة ،أو يتأمؿ في مضاميف دعاج عرفة؛ فال شؾ أف ىذا التأمؿ يو ب لو حالة مػف حػاالت

اإل باؿ الباطني

استشعار حياة المعصوـ:

{والَ
يلزـ مف االعتقػاد بمنزلػة اإلمػاـ عنػد اهلل تعػالى ،االعتقػاد بحياتػو ،إذ أف الشػييد حػي مػرزوؽ ،لمػا ػاؿ تعػالىَ :
تَ ْحسب َّف الَِّذ َ ِ ِ
س ِب ِ
وف}؛ فليػؼ بأئمػة الشػيداج؟ وىػـ أيضػا شػيداج،
َح َياج ِع َ
ند َرِّب ِي ْـ ُي ْرَزُ َ
يؿ اللَّ ِو أ َْم َواتًا َب ْؿ أ ْ
ََ
يف ُتلُواْ في َ
ألنيـ ما بيف مقتوؿ ومسموـ في سبيؿ الدعوة إلى اهلل تعالى ،فيـ أئمة ،وشيداج أيضا

وف} ،يدؿ على أف المرزو ية مستمرة
{ي ْرَزُ َ
أوال :التعبير بالفعؿ المضارعُ :
واانيا :المرزو ية متناسبة مع طبيعة بيئة المرزوؽ فنقوؿ إف ىػذا اإلنسػاف ال ػامعي مػرزوؽ ،بمعنػى أف لػو علػـ

لاير وأبحاث يمة واف ىذا التا ر مرزوؽ ،أي أف لػو مػاؿ لايػر واف ىػذا الػزارع مػرزوؽ ىػذه السػنة ،أي أف لػو
امرات لايرة وعندما نقوؿ إف ىذا الشييد مرزوؽ عند اهلل تعالى ،فبماذا ىو مرزوؽ؟

بمعنى أف الشييد وىػو فػي عػالـ البػرزخ ،لػو حالػة مػف حػاالت اإلشػراؼ علػى عػالـ الػدنيا ولمػا يسػتفاد مػف بعػض

القصص ،أف الميت لو عال ة بأىلو ألار ،مما لو لاف حيا وللف ليس لؿ ميت لذلؾ ،إنما الميػت الػذي لػو و اىػة
عند اهلل تعالى ،ألف غير الميت الو يو ،أو الميت المعذب ،يذىؿ عف أىلو وأوالده ،لما ىو فيو مف عذاب يذىلو عف
ْى ُؿ ُل ُّؿ مر ِ
ض َع ْت}
{ي ْوَـ تََر ْوَن َيا تَذ َ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
لؿ شيج ،لما يقوؿ تعالى عف عذاب يوـ القيامةَ :
ُْ
فذذف ،الشييد حي مرزوؽ ،ومف لوازـ المرزو ية أف يلتفت إلى زائريو ،فعنػدما تػزور عػـ النبػي حمػزة سػيد الشػيداج

في زمانو ،فمف لوازـ مرزو يتو وحياتو أف يلتفت إليؾ

وللف د يقوؿ ائؿ :ىؿ إف لؿ مف يطلؽ عليو شييد لو ىذه المزايا؟

بحسب ما يفيـ مف ارية ،أنيا للشييد الذي يقتؿ في سبيؿ اهلل بالشروط الفقييػة ،وللػف ىنػاؾ روايػات تلحػؽ بعػض
الشخصيات بالشيداج ،فالذي يقتؿ في سبيؿ اهلل يملف أف نعبر عنو بالشييد الفقيي ،وىناؾ مف نعبر عنػو بالشػييد

الحلمي :لالغريؽ ،والميدوـ عليو داره ،والمرأة التي تموت وىػي فػي حالػة والدة أو نفػاس وال شػؾ أف الػذي يلحػؽ
في أصؿ الشيادة ،أيضا يلحؽ في المزايا ،أي أف لو شيئا عند اهلل تعالى ،واف لـ تلف لو تلؾ المزايا بلؿ أبعادىا
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استحضار نية الزيارة نيابة عف األولياج واألنبياج (ع) ولذلؾ ذ
وى األرحاـ ،فذف ىذا مف صور الوفاج بحقيـ
بتحية فحيوا بأحسف منيا أو ردوىا }

وال شؾ أنيـ يردوف اليدية أضعافا مضاعفة ،مف باب { واذا حييتـ

استحضار النية في النيابة:

البد لمف يوطف نفسو لالستنابة عف الغير نيابػة فقييػة أو أخال يػة ،أف يلػوف وفيػا فػي نيابتػو ،وال يتسػاىؿ فػي أداج

العمؿ ،صالة لاف أو صياما أو زيارة ،بأف ي عؿ نفسو في ملاف الميت ،أو مػف يػؤدي العمػؿ نيابػة عنػو ،فػذف إتقػاف

العمؿ لما لو لاف لنفسو ،مف لوازـ الوفاج عند المؤمف

ومف المتعارؼ عند الناس ساعة توديع الزوار ،التوصية بالدعاج عند المشيد ،وعػادة مػا يلػوف الػرد علػييـ بالتأليػد

واعطائيـ وعدا بليغا فالذي يعد مف يسألو الدعاج مف إخوانو ،وال يعمؿ بوعده ،فذنو ػد يسػقط مػف عػيف المعصػوـ

ولو در ة

وليذا فمف المناسب للزائر أنو عندما يأتي لزيارة المعصوميف (ع) ،أف يعدد أسماج إخوانو فردا فردا واف نسي فمف
المناسب أف يعميـ بالدعاج ،بأف يقوؿ في نية الزيارة( :ومف أوصػاني بالػدعاج ،ومػف لػدني الػدعاج والزيػارة)؛ حتػى

يشمليـ اواب الزيارة

والنيابة في الزيارة عف الغير ليا طريقاف:

األوؿ :أف يزور اإلنساف نيابة عف الغير ،مػاال عػف أمػو أو أبيػو أو عػف المعصػوميف (ع) أي أف تلػوف النيػة مػف

أداج العمؿ أساسا نيابة عف الغير

والااني :أف يزور عف نفسو ،اـ ييدي اواب الزيارة للغير
والبعض ير ح الطريؽ الااني في النيابة عف المعصوميف (ع) ،ألنو يتييػب مػف ىػذا المو ػؼ ،بأنػو يلػوف نائبػا عػف

المعصوـ ،لأف يزور سيد الشيداج (ع) نيابة عف صاحب األمر (ع) فاألفضؿ عنده أف يقوـ بالعمػؿ ،اػـ يقػوؿ :يػا

رب ،إف لاف في ىذا أ ر ،فاىد ىذا األ ر إلى المعصوـ

ومف المناسب أف نذلر ىذه القصة :لنا في زيارة لبيت اهلل الحراـ في إحدى السنوات ،ولاف معنػا أحػد المػؤمنيف مػف

العلماج الذيف ليـ تاريخ في ىذا الم اؿ ،ورأيت أنو يعمـ دائرة النيابة إلى أوسع مدى مملف ،فلاف يقػوؿ :أنػا أىػدي
اواب ىذا العمؿ ،للؿ مؤمف مف زماف أبينا آدـ (ع)

و د يقوؿ البعض :ىؿ يملف تقسيـ ىذه الزيارة إلى لؿ األنبياج والمرسليف والصالحيف؟

وال واب ،نعـ ،فرب العالميف لريـ ،و دير أف ي عؿ ىذه الزيارة م زأة إلى أ ساـ ،تصؿ إلى لؿ مف نويت الزيارة عنو

نيابة

الزيارة نيابة عف األرحاـ:

إننا ال نعنػي باألرحػاـ األرحػاـ المصػطلح علػييـ فقييػا ،حيػث ىنالػؾ بحػث عنػد العلمػاج فػي عػالـ الفقػو عػف األرحػاـ

الذيف ت ب صلتيـ ،وىـ بيف موسع ومضيؽ إنما نعني باألرحاـ لؿ مف لو صػلة رابػة باإلنسػاف ولػو لػاف بعيػدا
فذف المؤمف إنساف وفي ،ومف صفاتو أنو عنػدما يػدعو يوسػع مػف دائػرة الػدعاج ،بحيػث يشػمؿ أوسػع مػدى مملػف

فبدؿ أف يدعو لنفسػو فقػط ،بػأف يقػوؿ :الليػـ اغفػر لػي ،مسػتعمال حرفػي الػالـ واليػاج ،فذنػو يقػوؿ :الليػـ اغفػر لنػا،

مستعمال االاة أحرؼ فليس الفارؽ بيف الدعاجيف إال حرؼ واحد ،وللنو يقلبو مف الارى إلى الاريا ،فينطبؽ دعاؤه

على لؿ مؤمف ومؤمنة ،بؿ حتى على غير المؤمنيف إف نوى ذلؾ أيضا

فذذف ،إف المؤمف مػف طبيعتػو عنػدما يػدعو أنػو يوسػع مػف دائػرة الػدعاج ،ويػدعو ليغيػار وال يػراف واألباعػد ،فليػؼ

ألرحامو

أضؼ إلى أف ىذا مف مو بات التعويض في التقصير في حقيـ وعدـ صلتيـ ،فيخفؼ عليو مف شػدة المسػاجلة فػي
ػو الَّػ ِػذي تَسػػاجلُ َ ِ ِ
ػاـ} ففػػي يػػوـ القيامػػة لمػػا أف ىنالػػؾ مو ػػؼ
{واتَّقُػواْ اللَّػ َ
َ َ
يػػوـ القيامػػة ،لمػػا ػػاؿ تعػػالىَ :
وف بػػو َواأل َْر َحػ َ
مساجلة عف العال ة باهلل تعالى ،فذف مف الموا ؼ أيضا مو ؼ المساجلة عف األرحاـ
واف النيابة عف األرحاـ بالزيارة ليست إال صورة مف صور الوفاج ،التي ال تللفػو شػيئا ،إال م ػرد ػراجة دعػاج وزيػارة
نيابة عنيـ واال فذف المؤمف لو أنواع مف الصلة بأرحامو :بالزيارة ،وبالمسػاعدة بالمػاؿ ،وبػالعلـ الػذي عنػده واف

مف األشياج التي تو ب صلة الرحـ بشلؿ مؤلد ،اإلنفاؽ مما يحبو اإلنساف ،ومما تتعلؽ بو نفسػو ،لمػا ػاؿ تعػالى:
{لَف تََنالُواْ ا ْل ِب َّر حتَّى تُ ِ
ُّوف}
نفقُواْ ِم َّما تُ ِحب َ
َ
نحف نريد أف نقوؿ بأف المؤمف لو حالة مف حاالت الوفاج ألرحامو ،فذف لاف في الوطف فذنو يزورىـ ويسػاعدىـ بمػا
لو مف درة واف لاف غائبا عنيـ في السفر ،فيو يزور عنيـ نيابة ،فيذه أيضا في سياؽ أصؿ صلة األرحاـ

الزيارة نيابة عف األولياج:

إف مف الالزـ للمؤمف الموالي الزيارة نيابة عف األولياج واألنبياج (ع) ،واىداج اواب بعض األعمػاؿ العباديػة ليػـ ،وال

شؾ أنيـ يردوف اليدية أضعافا مضاعفة

نحف عندما ن ار ع صص اللرماج-مع إف سما منيػا مبػالف فييػا -نالحػظ و ػود المتميػزيف فػي اللػرـ علػى مسػتوى

تػػاريخ البشػػرية ،ومػػنيـ حػػاتـ الطػػائي مػػاال ولقػػد لػػاف ى ػؤالج عنػػدما يسػػدى ليػػـ معروفػػا ،ال يردونػػو بمالػػو ،وانمػػا

{وِا َذا ُح ِّييػتُـ
بأضعافو ،فيذه سنة وعادة متعارفة في حياتيـ ،واف رب العالميف ألد على تلؾ السنة ،حيث اؿ تعػالىَ :
ِبتَ ِحي ٍ
ُّوىا}
س َف ِم ْن َيا أ َْو ُرد َ
َّة فَ َح ُّيواْ ِبأ ْ
َح َ
وىلذا فذف المعصوـ عندما تقدـ لو ىدية ،زيارة لانت أو اواب لعمؿ صػالح ،فػال شػؾ أنػو يػرد ذلػؾ أضػعافا ،وال يػرده

بمالو

إف البعض د يلتفي بم رد أف يزور المعصوـ بصفحة مف لتاب الزيارة وللػف الػبعض يقػدـ للمعصػوـ عمػال يلفػت
نظره ،فماال ىو في ذلؾ اليوـ لاف د أدخؿ سػرو ار علػى لػب يتػيـ ،فقػاؿ :يػا ربػي ،أىػدي اػواب ىػذا السػرور ،الػذي

أدخلتو على لب ىذا اليتػيـ ،إلػى اإلمػاـ (ع) و ػد تلػوف ىػذه اليديػة عنػد اإلمػاـ (ع) ،أر ػى مػف ػراجة زيػارة علػى

ور ة ،والتي د تلوف مف دوف تفاعؿ

فػػذذف ،إف رد اإلحسػػاف بمػػا ىػػو أحسػػف ،ديػػدف أئمتنػػا (ع) و ػػد نقلػػت عػػنيـ بعػػض ىػػذه الصػػور ،ومنيػػا مػػا ورد أف

اإلماـ الحسيف (ع) أىدت لو ارية طا ة ريحاف ،فاإلماـ أعتقيا فالذي لاف مػع اإلمػاـ اسػتغرب مػف ىػذا الصػنيع،

وليؼ أف اإلماـ ابؿ رد ىدية بسيطة ،بأمر ليذا؟! فذف إىداج طا ة ريحاف ما وزنيا ،مقابؿ عتؽ ر بة؟! فأ ابو
اإلماـ بيذه ارية الشريفة{ :وِا َذا ح ِّييتُـ ِبتَ ِحي ٍ
ُّوىػا} ،أي أف اهلل تعػالى يحػب الػرد باألحسػف،
س َف ِم ْن َيا أ َْو ُرد َ
َّة فَ َح ُّيواْ ِبأ ْ
َ ُ
َح َ
واف ىذا ال يلوف إال بعتؽ ر بتيا

فحيتػو بطا ػة ريحػاف ،فقػاؿ ليػا :أنػت حػرة لو ػو اهلل تعػالى
اؿ أنس :لنت عند الحسيف (ع) ،فدخلت عليو ارية ّ
فقلت :ت يئػؾ بطا ػة ريحػاف ال خطػر ليػا فتعتقيػا؟! ػاؿ :لػذا أدبنػا اهلل تعػالى ،ػاؿ اهلل تعػالى{ :وِا َذا ح ِّييػتُـ ِبتَ ِحي ٍ
َّػة
َ ُ
ُّوىا} ،ولاف أحسف منيا عتقيا
س َف ِم ْن َيا أ َْو ُرد َ
فَ َح ُّيواْ ِبأ ْ
َح َ
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االلت ػزاـ بالزيػػارات ال ػواردة علػػى تنوعيػػا ،والتأمػػؿ فػػي مضػػامينيا واالسػػتغناج بػػذلؾ عػػف الزيػػارات المخترعػػة التػػي ال

أساس ليا أضؼ إلى لزوـ حالة التأدب في خصػوص المشػيد ،باإلضػافة إلػى األدب فػي أصػؿ البلػد فالبػد مػف
م ار بة النظر والقوؿ واال تناب عف فضوؿ القوؿ ،وخاصة حوؿ القبور الطاىرة

االلتزاـ بالزيارات الواردة عف المعصوميف (ع):

مف المالحظ أف البعض يلتزـ بػبعض اإلنشػائيات مػف غيػر المعصػوميف (ع) ،ويتعامػؿ معيػا لأنيػا مػأاورة ،فػذذا رأى

وردا بعدد معيف يلتزـ بو ،واذا رأى زيارة م يولة بمضاميف غريبة يلتزـ بيا والحاؿ بأف ىذا أمر غيػر مستحسػف

والشيخ المحػدث عبػاس القمػي ( ػده) فػي لتابػو مفػاتيح ال نػاف ،ىػا ـ بعػض ىػذه الزيػارات واألدعيػة الغيػر مػأاورة،

وذلر دعاج (الحبي) لمااؿ على األدعية التي لـ تأت مف المعصوميف (ع)

والمشللة أنيا مع األياـ تنسب للمعصوـ ،ألنيا عندما تلوف متداولة بػيف النػاس بشػلؿ ملفػت ،ويلتزمػوف بيػا ،فذنػو
د ينقدح تلقائيا في أنفسيـ بأف ىذه زيارة مأاورة فػال يحسػف أبػدا أف يختػرع اإلنسػاف زيػارة ،وينشػرىا بيػد النػاس،

وي عليا في عرض الزيػارة المػأاورة عػف المعصػوميف (ع) ،فاإلمػاـ الصػادؽ (ع) ورد عنػو أنػو ػاؿ زر الحسػيف (ع)
بيػػذه الليفيػػة ،وىػػو يختػػرع زيػػارة مػػف إنشػػائياتو أو مػػأخوذة مػػف المقاتػػؿ والزيػػارات ،ويقػػوؿ أيضػػا :زر اإلمػػاـ بيػػذه

الزيارة! فيذا فيو نوع مف أنواع الدخوؿ في ممللة الموالي (ع)

وللػػف ال مػػانع أف يػػزور اإلنسػػاف المعصػػوـ ،ملتزمػػا بيػػذه ارداب ،اػػـ بعػػد أف ينتيػػي مػػف الزيػػارة يػػتللـ معػػو بلغتػػو،
وبعفوية على طبيعتو وس يتو ،بؿ إف ىذا أمر مستحسف وخاصة أف بعض الزائريف ال ي يدوف العربية يػدا ،فيػو

يزور وال يعرؼ شيئا مف ىذه الزيارة ،فلماذا يلتفي بزيارة ال يفيـ مف معانييا شيئا ،فمف المملف بعد االنتياج منيا،

أف يتللـ بلغتو ،ويعبر عما يلتنز في باطنو مف مشاعر ومعاف ،بطريقتو وبلغتو ومف المعلوـ أف القنوت-الذي ىو

زج مف أ زاج الصالة -ي وز فيو أف يػدعو اإلنسػاف بغيػر العربيػة واف لػاف ىنػاؾ لػالـ أنػو ىػؿ يعتبػر ذلػؾ نوتػا

شرعيا أو ال ،وللنو ليس مبطال للصالة ،بأف يدعو اإلنساف بلغتو في وسط الصالة ،فليؼ بأاناج الزيارة
التأمؿ في مضاميف الزيارة:

مػف المعلػػوـ بػػأف اسػتيعاب المقػػروج مػػؤار للتفاعػؿ القلبػػي ليػػذا فمػف الػ ار ح للمػػؤمف بػؿ أف يػػدعو-مػػاال -بػػدعاج

لميؿ ،أو بدعاج عرفة ،أو دعاج الصباح ،أو يزور المعصوميف (ع) بذحدى الزيارات المأاورة ،أف يأخذ ولػة تأمليػة
في ىذا المضاميف

ألف األدعية والزيارات مليئة بالتعابير الغريبة واأللفاظ المبيمة دا ،فعلى سبيؿ المااؿ :دعػاج الصػباح ،والػذي يلتػزـ

بو المؤمنيف يوميا ،مليج بالعبارات المبيمة ،فما معنى الصـ الصياخيد؟ ولذلؾ في دعاج السمات ،والذي يق أر فػي

عصر ال معة ،فما المراد بقبة الرماف ،والبعض يقرأىا بة الزماف؟

وعليو ،ينبغي لإلنساف أوال بؿ أف يزور أو يػدعو ،أف يقػ أر الػنص ػراجة ،وأف يفلػر فػي المفػردات ومعانييػا ،ويتأمػؿ

في مضامينيا فالذي يقرأ الزيارة بيذا الشاللة ،فذنو متى أراد أف يزور بيا ،فػذف زيارتػو سػتلوف ألاػر تفػاعال ،ممػا

لو رأىا راجة أاناج الزيارة ،وىو ال يعلـ مضامينيا وأبعادىا الفلرية المعنوية
الحذر مف الزيارات المخترعة:

ينبغي الحذر-لما لنا -مف غير المأاور والملفت أف ىناؾ حرلة شائعة في النػاس ،بمػا يسػمى بػالختوـ واألذلػار،
حيث يخصص ختمة لخاصية معينة ،حتى أف ىناؾ أدعية تطابؽ تقريبا تشريح سػـ اإلنسػاف ،بحيػث يقػاؿ أف ىػذا

الدعاج أو ىذه الختمة لعالج العضو المعيف في ال سـ!

والحاؿ بأنؾ عندما ت ار ع ىذه الختومات واألذلار ،ال ت د علييا دليال أبدا ،ال مف معصوـ ،وال حتى مػف غيػرىـ ممػف
ىـ أىؿ بأف يؤخذ بما يقولوف فماال لو أف الشيخ الطوسي-شيخ الطائفة -نصػح بػذلر ذلػر معػيف ،ولػـ يػذلر أنػو
وارد عف معصوـ ،فذف اإلنساف د يطمئف بأف ىذا الشيخ ال ليؿ لـ يػوص زافػا وللػف اللػالـ فػي الم اىيػؿ ،وفػي

اللتب التي ال يعلـ أصحابيا ،أو د يعلـ أصحابيا بأنيـ ليسوا على منيا أىؿ البيت (ع) ،ويؤخذ بيا!

فالبد مف الحذر في ىذا الم اؿ ،وعدـ االلتزاـ بما ال أصؿ لو ألف المشللة أف البعض ممف يلتػزـ باألذلػار واألوراد

غير الشرعية أو غير المأاورة ،ال يحصؿ على نتائا ،فيصاب بعد ذلؾ بحالة مف حاالت خيبة األمؿ ،فيزىػد فػي ذلػر

اهلل تعالى فذف غايتو مف الذلر لـ تلف حبا وشو ا إلػى ذلػر اهلل تعػالى ،وانمػا طمعػا فػي شػفائو مػف األمػراض التػي
ىو يعاني منيا فعندما يذلر اهلل تعالى ،وال يحصؿ على مراده ،فذنو يزىد في أصؿ ذلر اهلل تعالى

ولذلؾ بالنسبة للقرآف اللريـ ،فػالمالحظ أف الػبعض ػد أخػرج القػرآف اللػريـ مػف لتػاب ىدايػة إلػى لتػاب ر يػة ،ولػأف
القرآف اللػريـ إنمػا أنػزؿ إلػى الشػفاج مػف الصػرع والمػس وال ػف وغيػره! نحػف ال ننلػر أف القػرآف اللػريـ فيػو شػفاج

للناس ،وللف ال ينبغي أف نحصر ،وأيضا البد أف يلوف األمر مأاورا ،ال أف نأخذ مف أي إنسػاف يػأتي بقػوانيف لسػور

القرآف اللريـ ،فيقوؿ بأف سورة البقرة للذا ،وسورة النمؿ للذا!

ومف الطريؼ أنؾ عندما تسألو عف الدليؿ على مػا

يقوؿ بو ،فذنو يسلت وال ي د وابا! والػبعض يقػوؿ بػأف ىػذه مػف العلػوـ التػي تنا ليػا القػوـ صػد ار عػف صػدر-أي

إنيا مف أفواه الر اؿ -ومف اؿ بأف ىذا الذي أعطػاؾ مػف صػدره ،صػدره صػد ار إلييػا؟! فالبػد مػف الحػذر التػاـ فػي

ىذا الم اؿ

االلتزاـ بالتأدب المتصؿ مف البلد إلى المشيد:

إف مف الالزـ على اإلنساف مراعاة حالة التأدب ،مف بداية طريقو إلى الزيارة وىو في البلد ،وخصوصا إذا وصؿ إلػى

األمالف المقدسة :لملة الملرمة ،والمدينة المنورة ،ولربالج المقدسة ،والمشيد الرضوي المقدس

فالبد أف يعيش حالة مف حاالت التأدب المضاعؼ ،فيناؾ فرؽ بػيف النظػر بشػيوة أو ريبػة إلػى مػف ال ي ػوز النظػر

إلييا في األسواؽ ،وبيف العملية نفسيا في المشاىد المقدسػة إذ مػف المعلػوـ أف الػوزر أعظػـ ،وال ػزاج مضػاعؼ،

(مػف أراد اهلل بػو
فيذه ضريبة التشرؼ بالزيارة إلى ىذه البقػاع المقدسػة و ػد ورد عػف أبػي عبػد اهلل (ع) أنػو ػاؿَ :
وحػػب زيارتػػو) فػػالتوفيؽ للزيػػارة فيػػو لاشػػفية عػػف دعػػوة رب العػػالميف
الخيػػر ،ػػذؼ فػػي لبػػو ُحػ ّ
ػب الحسػػيف (ع)ُ ،

لإلنسػػاف ،وأنػػو أراد أف يلرمػػو بيػػذه الزيػػارة فليػػذا إذا ىػػو انتيػػؾ حرمػػة المػػولى ،وفػػي محضػػر المعصػػوـ ،بارتلػػاب
المحرمات :غيبة ،أو لذبا ،أو غيرىا مف المحرمات القولية والفعلية ،فذف وزره وعقوبتو مضاعفة
تشديد حالة الم ار بة في القوؿ والنظر:

إننا نعني بالم ار بة ،الم ار بة المتصلة في لؿ التقلبات والحاالت ،سواج في داخؿ المشيد المقدس ،أو في خار و

إف المؤمف يصؿ إلى در ة مف در ات النضا والم ار بة الباطنية ،أنو ال يرى حائال بينو ويػبف اهلل تعػالى ،وال يختلػؼ

عنده األمػر بػيف مشػيد وغيػره ألنػو يعتقػد بػأف رب العػالميف بعينػو النػاظرة والم ار بػة ،مطلػع علػى لػؿ الو ػود ،واف

الم ار بة اإلليية ليست محددة ببعض األمالف ،فيذه ىي الحالة النموذ ية األر ى

أما إذا تنزؿ اإلنساف عف ىذه الرتبة ،فذف عليو أف يحاوؿ أف يلوف في الرتبػة الاانيػة ،بػأف يلػوف م ار بػا لنفسػو فػي

مواطف وأزمنة الطاعة واال فذف المخالفػة فػي األشػير الحػرـ ،وشػير رمضػاف ،وليػالي ال معػة ،ليػا ػزاج مضػاعؼ

بالنسبة لبا ي األو ات واف فضوؿ النظر والنظرة المحرمة ،في ىذه األمالف المقدسة ،مف مو بػات سػلب التوفيػؽ،
وسلب عناية ذلؾ المعصوـ ،واألسوأ حلوؿ غضبو فػالبعض ػد يػزور المعصػوـ وير ػع بػال ىػدايا والػبعض ير ػع

واإلماـ غاضب وساخط عليو ،لما بدر منو مف سوج أدب أليسػت ىػذه خسػارة لبػرى ،بػأف يػأتي اإلنسػاف للمشػاىد،
وير ع ال خائبا فقط ،بؿ متحمال لبعض األوزار في ىذا الم اؿ؟!

 -5أنظؼ الاياب:

*********************

لبس أنظؼ الاياب واستعماؿ الطيب ،فيذا مف سنة النبي وأىؿ بيتو (ع) وال يحسف الذىاب باياب االبتػذاؿ التػي ال

تناسػػب المشػػاىد المشػػرفة والتػػي ي ػػؿ اإلنسػػاف نفسػػو أف يػػزور بيػػا أغنيػػاج الخلػػؽ وأم ػرائيـ الظػػاىرييف ولػػذلؾ
االلتزاـ بأدعية السفر بؿ الخروج مف المنزؿ ،وااللتزاـ بدفع صد ة الطريؽ  ،فذنيا تدفع البالج و د أبرـ إبراما

ارتداج اللباس الحسف واستعماؿ الطيب:

البد للزائر أف يتييأ للزيارة ،بأف يلػوف فػي صػورة تليػؽ بزيػارة المعصػوميف (ع) ،ويت نػب أف يػأتي بايػاب ال يتعػارؼ

الظيور بيا خارج المنزؿ ،وأماـ مف يقدر مقامو ومو فو

وأما بالنسبة الستعماؿ الطيب في أو ات العبادة والدعاج ،فيو أمر ار ح لل نسيف ،وال شؾ في أف لػو مػف اراػار مػا

لو ولما يفيـ مف بعض العبارات ،أف المالئلػة تتػأذى مػف رائحػة الفػـ اللرييػة ،وأف اإلنسػاف عنػدما يػدعو ورائحػة

فمو لريية ،فذف المالئلة تأخذ عملو مف مسافة بعيدة

وللف بالنسبة للنساج ،فالبد مف مراعاة أف ال تعرض نفسيا الستشماـ غير المحارـ ،ألنو د وردت أحاديث لايرة في

النيي عف ذلؾ ،لما ورد عف رسوؿ اهلل (ص) أنو اؿ( :أيما امرأة استعطرت فمرت بقوـ لي دوا ريحيا ،فيي زانية)

واال فذف استعماؿ الطيب بشلؿ عاـ ،ار ح ومطلوب فػي العبػادة ،ولقػد ورد الحػث عليػو فػي الروايػات لايػ ار وعنػدما
يتأمؿ اإلنساف في ىذه الرواية( :رلعتػاف يصػلييما متعطػر ،أفضػؿ مػف سػبعيف رلعػة يصػلييا غيػر المتعطػر)؛ تنتابػو

حالة الحسرة ،وانو لماذا يفقد ىذا األ ر العظيـ ،مقابؿ طرة مف الطيب؟! وما وزف ىذه القطرة ،مقابؿ ىػذا الاػواب
العظيـ؟! إف المؤمف لو بعض االلتزامات التي ىي في عالـ الدنيا ،التزامات سيلة وىينػة ،إال أنػو عنػدما يػأتي يػوـ

القيامة يرى اراار الباىرة ،لما لاف ملتزما بو
االلتزاـ بأدعية السفر:

إف االلتزاـ بػدداب السػفر ،مػف األمػور الميمػة للحفػظ والسػالمة مػف ارفػات إال أف الػبعض باعتبػار سػيولة وسػائؿ

المواصالت ىذه األياـ ،ال يعتني لاي ار بدداب ومعوذات السػفر ،ولػأف ىػذه ارداب واردة لمػف لػاف يسػافر فػي األزمنػة
القديمة ،حيث طاع الطرؽ ،والذىاب بالدواب األرضية المتعارفة! مع أف وسائؿ النقؿ الحدياة ىذه األياـ ،ال تخلػو

أيضا مف بعػض المفا ػدت واللػوارث والحػاؿ بػأف المػؤمف ملتػزـ بالمسػتحبات ،لمػا يلتػزـ يالوا بػات ،ويتقيػد بػدداب

السفر المأاورة ،والتي منيا:

االلتزاـ بقراجة آية اللرسي خمس مرات ولمػا ورد بػأف الػذي يقػ أر آيػة اللرسػي مػرة واحػدة ،فػذف رب العػالميف يولػؿ

المالئلػػة لحفظػػو وللمػػا زاد فػػي راجتيػػا ،زاد عػػدد المالئلػػة فػػذذا رأىػػا خمػػس مػرات ،فػػذف رب العػػالميف ىػػو الػػذي

يتلفؿ بحفظو ومف مستحبات السفر أيضا :راجة سورة التوحيد ،والصػالة والػدعاج للسػالمة مػف آفػات السػفر ،لمػا
ىو الوارد في لتب األدعية

و د يقوؿ البعض بأنو يسافر لايرا ،وسفراتو آمنة وسليمة ،وال مشللة فييا ،فلماذا يلتزـ بيذه ارداب؟

فنقوؿ :إف ىذه األدعية والمعوذات ليست بالضرورة لدفع ارفات البدنية ،فقػد يلػوف اإلنسػاف فػي ىػذا السػفر عرضػة
للو وع في معصية ،وللنو عندما يستعيذ باهلل تعالى بمعوذات السفر ،فػذف رب العػالميف ي يػره حتػى مػف ىػذه ارفػات
المعنوية ،أي ي نبو مف الو وع في الحراـ أما ليؼ ي نبػو الحػراـ ،فػرب العػالميف لػو طر ػو فػي صػرفو عػف الحػراـ،

لما صرؼ السوج عف يوسؼ الصديؽ (ع) بطريقتو

وعليو ،إف آداب السػفر مػف األمػور الميمػة ،وممػا يلتػزـ بػو المػؤمف ،سػواج فػي سػفراتو الت اريػة ،أو السػياحية ،أو

زياراتو الدينية إلى ىذه المشاىد المشرفة
دور الصد ة في دفع البالج:

إف ما يصيب اإلنساف مف البالج على سميف:

بالج لطؼ:

إف رب العالميف لطفا ببعض عباده يبتليو ببالج ،لعلمو تعالى بأف ىذا البالج األصلح لػو ،ولػواله لو ػع فػي المحػذور،
فرب العالميف يحب أف يحميو مف الو وع فيما يضره ومف الواضح أف ىػذا الػبالج حتػى لػو دعػا اإلنسػاف لرفعػو ،أو

دفع صد ة ،فذنو ال يرفع ،ألنو خالؼ اللطؼ اإلليي ،وللنو يعطى أ ر الصد ة ،وأ ر الصابريف
بالج عقوبة:

وىو ما يقدر لإلنساف نتي ة مخالفتو لي وامر اإلليية ،فيو الػذي أو ػب لنفسػو الو ػوع فػي ىػذا الػبالج ،بنفسػو وبمػا

لسبت يداه وللنو لما يدفع الصد ة ،يدفع عنو ىذا البالج المبرـ فال يصيبو ،واذا لاف د و ع فيو فذنو يرفع

وللف ينبغي أف نلتفت ،أف رفع البالج أو دفعو ،مشروط بأف ال يلوف في صالح العبد ،واال فالبالج إذا لاف في صالح

العبػػد ،فػػرب العػػالميف شػػفقة بعبػػده ال يػػرده ،واف دعػػا العبػػد و ػػاؿ :يػػا ربػػي ،عػػافني مػػف ىػػذا المػػرض! ألنػػو اىػػؿ
بالمقاصد وبالحلمة ،ورب العالميف يعلـ بأف ىذا المرض خيػر لػو روى عػف النبػي (ص)( :مػف مػرض يومػا بملػة،
لتب اهلل تعالى لو مف العمؿ الصالح الذي لاف يعملو ،عبادة سػتيف سػنة) فمػا وزف تحمػؿ سػاعة أو سػاعتيف مػف

األلـ ،مقابؿ إعطاج الدر ات العلى في ال نة؟!

فعليو ،إف المؤمف ألنو ال يعلـ بالمقاصد ،فعليو أف يدفع الصد ة ،ويدعو ربو :يا رب ،إف لاف ما أنا فيػو مػف الػبالج

محمودا ولصالحي ،فأفض علي صبرا ،وا علني راضيا بما سمت لي-وىو يؤ ر أيضا علػى الصػد ة -واف لػاف فيػو

ذىاب لػديني ،فػالليـ ،ال ت عػؿ مصػيبتنا فػي ديننػا! فػذف الػبعض يصػلحيـ الػبالج وأنفػع ليػـ ،وللػف الػبعض الػبالج
ميلػػؾ ليػػـ فتػػرى إنسػػانا أنػػو لمػػا لػػاف سػػالما معػػافى يصػػلي ،ولمػػا ابتلػػي بػػالمرض يتػػرؾ الصػػالة ،بعػػذر المػػرض

والمستشفى وغيره فيذا بالج يصده عف السبيؿ ،ولما يدفع الصد ة ،يرفع عنو ىذا البالج الذي ليس في صالحو
 -6االنشغاؿ بالذلر:

*********************

الزيػػارة ماشػػيا ػػدر اإلملػػاف وبتو ػػو ،واختيػػار الطػػرؽ التػػي تقػػؿ فييػػا المشػػغالت الدنيويػػة ،فػػذف لاػػرة االنشػػغاؿ بعػػالـ
اللاػرات ممػػا يو ػػب فقػػداف الترليػػز فػػي الحػػرـ ،والحػػاؿ أف الزائػػر أحػػوج مػػا يلػػوف إلػػى الترليػػز والػػذىاب إلػػى الحػػرـ
منشغال بذلر اهلل تعالى والصلوات واألذلار اللسانية ،مع مماشاة القلب لذلؾ أيضا

الذىاب إلى الزيارة ماشيا:

وذلؾ تأسيا باألئمة (ع) ،فلما نعلـ مف سيرتيـ بأنيـ لانوا يذىبوف إلى حا بيت اهلل الحراـ ،وىـ في حػاؿ المشػي

وأيضػا ألف ىػػذا خػالؼ ىػػوى الػنفس ،واف خيػػر األعمػاؿ مػػا لػػاف شػا ا علػػى الػنفس وألرىتيػػا عليػو( :أفضػػؿ األعمػػاؿ

أحمزىا) فاإلنساف الذي لاف بذملانو أف يرلب الدابة المريحة للذىاب إلى زيارة اإلمػاـ ،وللنػو أحػب الػذىاب للزيػارة
ماشيا ،فػال شػؾ أف ىػذه الزيػارة التػي فييػا نػوع مػف أنػواع المشػقة والملابػدة ،أ ػرب إلػى التقػوى والقبػوؿ مػف الزيػارة

المريحة

وللف البد أيضا مف االلتفات ،أف ال يؤار ذلؾ على التو و في الزيارة ،ألف ىذا ينقض الغرض األصلي فيذا موسى
ِ
َنزْل َ ِ ِ
ير} فلماذا لػـ يػدع
اؿ َر ِّ
(ع) عندما سقى للبنتيف ،تولى إلى الظؿ ،اـ دعا ربو{ :فَقَ َ
ب إِ ِّني لِ َما أ َ
ت إلَ َّي م ْف َخ ْي ٍر فَق ٌ
مباشرة ،وتولى إلى الظؿ؟
ألنو لو دعا تحت حرارة الشمس ،ما لاف ليعيش حالة التو ػو واإل بػاؿ المطلوبػة فػي الػدعاج ،فقػد اختػار أوال الملػاف

المريح الذي يعينو على التو و ،اـ دعا بارتياح

واال فمػػا الفائػػدة أف يقطػػع المػػؤمف المسػػافات الطويلػػة ماشػػيا ،ويلابػػد مػػا يلابػػد مػػف المشػػقة والتعػػب ،اصػػدا لزيػػارة

المعصوـ ،وللنو لما يصؿ إلى الحرـ ،ويريد الزيارة والػدعاج والصػالة الخاشػعة ،واذا بػو ي ػد فػي نفسػو إدبػارا؟! أال
يلوف ذلؾ خسارة عظمى ،فذف اليدؼ المقصود لـ ُيحقؽ؟!

وليػػذا فقػػد ال يحسػػف أف يرىػػؽ اإلنسػػاف نفسػػو ،بمػػا يسػػلب منػػو الخشػػوع فػػي صػػالتو وزيارتػػو واف لػػاف والبػػد مػػف

المشي ،فليرح نفسو بؿ الزيارة ،ليأتي زائ ار وىو على أعلى در ات االستعداد ،أو الراحة البدنية والنفسية

حقيقة الذلر:

إف حقيقة الذلر ىو ما يتحقؽ في القلب مف المعاني ،واأللفاظ ىي الطريؽ للتعبير عف ىذه المعاني مف خالؿ حرلة

عضلة اللساف وللف ىناؾ مفيوما خاطئا في نظر العرؼ ،حيث ي علوف الذلر منحص ار بعػالـ اللسػاف ،فعنػدما يقػاؿ
بااللتزاـ بذلر معيف ،يتبادر إلى الذىف أنو م رد تلؾ الحرلة اللسػانية اللفظيػة والحػاؿ بػأف الػذلر أمػر لبػي ،بينمػا

اللساف ليس إال لاشفا عما في القلب ،لما يقوؿ الشاعر:

إف اللالـ لفي الفؤاد وانما*** عؿ اللساف على الفؤاد دليال
الصالةَ لِ ِذ ْل ِري} أي أف اليدؼ مف إ امة الصالة،
{وأَ ِ ِـ َّ
والذي يؤيد ىذا المعنى ولو تعالى في خطابو لموسى (ع)َ :
ىػػو تحقيػػؽ حالػػة الػػذلر اإلليػػي بػػالمعنى الحقيقػػي للػػذلر ،ولػػيس م ػػرد الػػتلفظ الخػػالي مػػف المعنػػى فػػذذا لػػـ يتحقػػؽ

الذلر ،فذف ش رة العبادة ش رة عقيمة ،ال فائدة تر ى منيا فالزارع إنما يزرع الش رة لامرتيا ،أما إذا لـ تامر فذنو

يقتلعيا مف ذورىا

واف ما يقاؿ في الصالة واألذلار ،يقاؿ أيضا في الزيارات ،فالذي يأتي لزيػارة الحسػيف (ع) ،ويقػوؿ :السػالـ عليػؾ يػا
أبا عبد اهلل ،يا ليتنا لنا معلـ فنفوز فو از عظيما والحاؿ بأنو في لبو يتمنى خالؼ ذلؾ ،ولو عرض عليو ال يػاد،

للاف مف أوؿ الفاريف أو المستنلفيف ،فيذا اإلنساف أساسا ال معنى متحقؽ في لبو لما يقولو ،وانما ىي فقط م ػرد

ألفاظ تمرر على لسانو

فػػذف األصػػؿ فػػي الػػذلر ىػػو الػػذلر القلبػػي واف لػػـ يعبػػر باأللفػػاظ ،لمػػا فػػي بعػػض الحػػاالت مػػف اشػػتداد الػػذلر فػػي لػػب
المػػؤمف ،بحيػػث أنػػو ينشػػغؿ عػػف الػػذلر اللفظػػي ،ألنػػو يػػرى بػػأف التوغػػؿ فػػي عػػالـ األلفػػاظ ،يذىلػػو عمػػا يعيشػػو مػػف

المعاني

وليذا فذف البعض عندما يأتي للزيارة ،فمف شدة ما يعيشو مػف تػوارد المعػاني فػي تلػؾ اللحظػات ،فذنػو يصػعب عليػو

الزيارة اللفظية ،ويفضؿ حالة التأمؿ والحديث القلبي مع اإلماـ ألف ذلؾ أو ع فػي لبػو ،وأليػؽ بمقامػو ،وأسػرع فػي
التفاعؿ الباطني ،وخروج الدمعة مف عينيو
تفريف القلب مف المشغالت:

إف مما يحرص عليو المؤمف عندما يريد الزيارة ،أف يلوف لبو فارغا مف لؿ المشغالت ،وليذا فاألفضػؿ عنػد الزيػارة

اختيار الطرؽ التي يقؿ فييا المشغالت إف أملف واف لاف البعض ىو ممف يعيش حالػة االنشػغاؿ الػدائـ ،حتػى لػو
لـ يمر على األسواؽ وينظر ليا ،ألف لبو منشغؿ بمتاع الدنيا ،فيو لذنساف لو بضاعة يخشى لسادىا ،فحتػى وىػو

في الحرـ-ولو لـ ينظر إلى بضاعة الغير -فذف لبو مشغوؿ ببضاعتو

فليػػذا مػػف المناسػػب التييػػؤ بػػؿ الزيػػارة ولمػػا لنػػا بػػأف الػػدخوؿ فػػي مشػػاىد أىػػؿ البيػػت (ع) يلػػوف تػػدري يا علػػى
محطات ومراحؿ ،وأنيا ليست مفتوحة بحيث يدخليا اإلنساف مػف دوف مقػدمات وحتػى اللعبػة المشػرفة التػي لانػت

سػػابقا فػػي واد غيػػر ذي زرع ،واألرو ػػة المحيطػػة بيػػا محػػدودة ،فيػػذه األيػػاـ ىنالػػؾ مراحػػؿ حتػػى نصػػؿ إلييػػا فمػػف
المناسب أف يييف الزائر نفسو للزيارة ،بؿ أف يصؿ إلى مقاـ المعصوـ ،ويحاوؿ أف يفرغ ذىنو مف المشغالت

أما ليؼ يفرغ ذىنو مف المشغالت ،فيذه مف المعضالت ،فذف مف أصعب األمور أف يتحلـ اإلنساف في طػائر خيالػو

الذي يحط في لؿ آف على غصف فمف المملف أف يتحلـ اإلنساف في الذرة ،بؿ ىو أمػر سػيؿ وميسػور ،ألف الػذرة
مادة ،ويملف التحلـ في المادة ،وللف الخياؿ أمر غير مادي ،خارج عف السيطرة

إف الخياؿ بماابة حوض مائي ،ولو روافد تصب فيو فلارة الخياالت واليوا س واألفلػار فػي الػنفس ،مرتبطػة بلاػرة

الروافد الخار ية فذف فضوؿ النظر أي الذي ينظر إلى مػا ال يعنيػو ،وفضػوؿ القػوؿ أي الػذي يػتللـ فيمػا ال يعنيػو،
وفضوؿ الخياؿ أي الذي يتخيؿ ما ال يعنيو أو ما ال ييمو؛ لؿ ىذه روافد د تصب في خلخلة ىػذا الليػاف البػاطني

واف الذي يريد عالما خاليا مف الخياالت الباطلة ،فالبد أف يتحلـ في المناشف ،ومناشؤىا-لمػا ذلرنػا -ال ػوارح :مػف

النظر والسمع

احتياج الزائر إلى الترليز:

إف المػؤمف بشػلؿ عػػاـ أحػوج مػا يلػػوف إلػى الترليػػز ،ألف المنشػغؿ بػأمور الػػدنيا ،ال يملنػو اإل بػاؿ بتو ػػو فػي سػػائر
ػو لِ َر ُ ٍػؿ ِّمػف َ ْل َب ْػي ِف ِفػي َ ْوِف ِػو} فػذف الزائػر يحتػاج إلػى أف يخاطػب المعصػوـ
العبادات ،لما اؿ تعالىَّ :
{مػا َ َع َػؿ اللَّ ُ
بتو و وترليز ،فذذا لاف مشغوؿ الذىف بأزمة عائلية ،أو ماليػة ،أو أمنيػة بػأف لػاف مطػاردا ويخػاؼ ممػا حولػو ،فػذف
ماؿ ىذا اإلنساف ال يملنو الترليز في عبادتو وزيارتو

فليذا فذف المػؤمف بشػلؿ عػاـ ،يحػاوؿ أف يقضػي علػى مناشػف التػوتر فػي حياتػو واف مػف مناشػف التػوتر التػي ػد
يبتلى بيا المؤمف ،أف تلوف لو زو ة غير صالحة ،فقد يتفؽ أنو يختار زو ة اـ يتبيف أنيا زو ة مشالسػة فينػا

إف أملنو الت ار ع في أوؿ الطريؽ ،فيذا ىو األفضؿ بؿ أف تتعقد األمور ألار مع األياـ ،فصحيح إف أبغػض الحػالؿ
عند اهلل تعالى الطالؽ ،وللنو في بعض الحاالت يلوف أم ار ار حا والبد منو أما إذا لـ يطلؽ حينيا ،أو أف الطػالؽ
لاف غير مملف ،أو أف الزو ة لانت مطيعة وصالحة اـ بعد فترة مف الزواج انقلبػت ،فالبػد أف يت ػاوز ىػذه الحالػة،

وينزع الفتيؿ مف ىذا اللغـ ،بأف يحاوؿ أف ي عؿ األمور تحت سيطرتو فحتى لو لانت الزو ػة غيػر مؤاتيػة ،يملنػو

أف يتحلـ في تصرفاتيا ،لئال تلوف لو مف المشغالت
تأاير الذلر اللساني على الذلر القلبي:

إف انطال ة الذلر-لما لنا -تلػوف مػف القلػب ولػو لػـ يلػف ىنػاؾ تلفػظ ،وللػف بػال شػؾ أف ال مػع بػيف الػذلر القلبػي
والذلر اللساني ألمؿ ،ألف لؿ منيما يحرؾ ويدعـ ارخر

ونحػػف نالحػػظ فػػي الصػػالة الوا بػػة بػػؿ التلبيػػر والػػدخوؿ فػػي بحػػر الصػػالة ،ىنػػاؾ أمػػور ومقػػدمات مييئػػة :لالوضػػوج
واألذلار ،واألذاف واإل امة ،وحتى النية التي ىي حرلة لبية ولحظات ،اـ يلبر اإلنساف ،وللػف المػؤمف بػؿ أف يلبػر
مف المملف أف يعيش في ىذه اللحظات ،حالة مف تصفية النية ،بأف ىػذه الصػالة خالصػة هلل تعػالى وليسػت ريائيػة،

وينفي عف ذىنو المشغالت

نعـ ،إف الذلر القلبي مقدـ ،وللف ال يخفى أف البعض أيضا يبالف في ىذا األمر ،إلى در ة أنو يترؾ األذلػار تمامػا

فتػػرى الػػبعض يػػدخؿ الحػػرـ الشػػريؼ وال يػػزور بزيػػارة مػػف زيػػارات المعصػػوميف (ع) ،بػػدعوى أنػػو متو ػػو لبيػػا ،فيػػذه
دعوى غير مقبولة لو أف اإلنساف صػلى صػالة خاشػعة بلػؿ شػرائطيا ،وللنػو لػـ يػتلفظ باأللفػاظ ،فلػـ يقػ أر الفاتحػة

والسورة وبقية أذلار الصالة ،فذف صالتو باطلػة فػذف الصػالة مػع أنيػا معػراج المػؤمف إال أف فييػا حرلػات لفظيػة

فال مع بينيما ألمؿ وللف في غير الصلوات الوا بة ،لػو تػزاحـ الػذلر اللفظػي مػع الػذلر القلبػي-لمػا لنػا -بحيػث

صار ذلره اللفظي مشػغال لقلبػو ،ففػي ماػؿ ىػذه الحالػة يلػوف مػف األفضػؿ أف يعػيش حالػة التأمػؿ والتػدبر ،بػدال مػف

االنشغاؿ باأللفاظ

 -7استغالؿ ساعات الفراغ:
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استغالؿ ساعات الفراغ في المنزؿ ،بما ينفع مف المطالعػة النافعػة ويػا حبػذا لػو التػزـ الزائػر بختمػة للمعصػوـ أيػاـ
إ امتو فذف ىذه خير ىدية يقدميا ،وخاصة إذا لػاف مػع حضػور القلػب والفلػر وال ينبغػي أف ي عػؿ المػؤمف لنفسػو

ساعة فراغ بمعنى الللمة ،فذنو حتى في إ ازاتو ورحالتو يعيش حالة مف ال دية ،واإلحساس بأنػو سػيره التلػاملي ال

زاؿ في حرلة دائبة

أار المعرفة في التفاعؿ الباطني:

ال نعني بالمطالعة خصوص اللتاب المقروج ،بؿ أي مصدر مػف مصػادر المعرفػة وللػف ػد يفضػؿ اللتػاب ،باعتبػار

أنو خير رفيؽ ،وميسور التداوؿ ،بخالؼ اإلعالـ المرئي والمسموع ،فذنو يحتاج إلى مقدمات ومعامالت

مف المناسب للزائر أف يأخذ معو-باإلضافة إلى ما يأخذه مف األشياج -لتابا حوؿ حياة المعصوـ الذي يريػد زيارتػو،

حتى تتحقؽ في نفسػو حالػة مػف المعرفػة ،تعمػؽ وتقػوي ال انػب الشػعوري ت اىػو واال فمػف الواضػح بػأف اإلنسػاف

عندما يزور م يوال لديو واف لاف معلوما بعظمتو ،وللنو ال يعلـ أي تفاصيؿ عنو :ال عػف للماتػو الحلميػة ،وال عػف
لرائـ أخال ػو ،ومػا بػدا مػف برلاتػو ليمػة؛ فػذف مػا يحملػو مػف ىػذه المعرفػة اإل ماليػة ،ػد ال تلفػي إلي ػاد حالػة مػف

الشوؽ لدى اإلنساف الزائر

إىداج اواب بعض األعماؿ للمعصوميف (ع):

إف البعض ممف لـ يأنسوا بذلر أىؿ البيت (ع) ،ولـ يستوعبوا ىذه الحقيقة ،بأف لؿ عمؿ صػالح يقػوـ بػو اإلنسػاف:

صالة ،أو تالوة للقرآف اللريـ ،أو غيره مف األعماؿ الصالحة ،فذف لو نور ،ورب العالميف وعد في لتابػو المنػزؿ أنػو

ال يضػػيع أ ػػر مػػف أحسػػف عمػػال فػػتالوة الق ػرآف اللػػريـ ،والصػػالة ،والصػػد ة ،ىػػذه أعمػػاؿ صػػالحة وأن ػوار ونفحػػات
مبارلة ،ومف المملف أف يقدميا المؤمف ىدية للمعصوـ

واف مف أفضؿ أنواع اليدية للمعصوـ ،ىي رلعتاف خاشػعتاف فحتػى واف لػاف الزائػر ػد صػلى صػالتو الوا بػة وىػو
في حاؿ ذىوؿ ،لتقصيره أو إلىمالو ،وللف مف المناسب عندما يحب أف يقدـ للمعصوـ رلعتػيف ىديػة ،أف يحػاوؿ أف

يست مع فلره فييما

وىنالػػؾ أمػػر وراد مػػف المعصػػوميف فػػي خصػػوص زيػػارة الحسػػيف (ع) ،بالصػػالة أربػػع رلعػػات ،ولػػـ يػػذلر فييػػا سػػور

مخصوصة ،فباإلملػاف أف يختػار المػؤمف مػف سػورة البقػرة إلػى سػورة النػاس والػذي يصػلي أربػع رلعػات بتو ػو اػـ

يدعو بعدىا ،ال شؾ أف ذلؾ مف مو بات االست ابة إف شاج اهلل تعالى

والمالحظ أف البعض يستيويو إىداج العبػادات ال وارحيػة :لالختمػات والصػلوات وللػف نعتقػد أف مػف أفضػؿ اليػدايا

للمعصوميف (ع) عند زيارتيـ ،معاىدة اهلل تعالى-ببرلة المشيد الشريؼ -على ترؾ معصية مػف المعاصػي لػو أف
شابا اج لزيارة الحسيف (ع) ،و اؿ :يا موالي أبا عبد اهلل ،أعاىد اهلل تعالى في محضرؾ وفػي مشػيدؾ ،أف ال أنظػر

إلى محرـ أبدا فذف ىذه الحرلة مف الزائػر مػف أفضػؿ القربػات إلػى اهلل تعػالى ،ولعػؿ خيػر ممػا لػو صػلى ألػؼ رلعػة

وأىداىا للمعصوـ ،وىو عالؼ على الحراـ

نحف نعلـ أف البعض مف المدخنيف يأتي عند اإلمػاـ ،ويعاىػد اهلل تعػالى علػى تػرؾ التػدخيف إف حرلتػو ىػذه ألف لػو

ميؿ باطني إلى حفظ صحتو ،وىػذا حسػف ،وللػف األولػى واألر ػى مػف حفػظ الصػحة أف يتػرؾ الحػراـ الػذي يػؤار علػى

آخرتو

ال دية في حياة المؤمف:

إف ال دية ىي السمة الغالبة في حياة المؤمف ،ألنػو يعتقػد بالعبوديػة هلل تعػالى ،ويستشػعر ىػذا المعنػى فػي و ػوده،

ومقتضى ذلؾ أف تلوف أو اتو لليا تصب في مرضاة المعبود

أما غير المؤمف فت د عنده حالة مف حاالت االسترخاج في حياتو ،وتعطيؿ القوى الفلرية والقلبيػة وال وارحيػة ،حتػى

واف لػػاف لػػو مسػػتوى ا تمػػاعي متميػػز ،ومػػف ذوي التخصصػػات العلميػػة ال ار يػػة فقػػد تػػرى إنسػػانا متخصصػػا فػػي
ال راحػػة ،وأعقػػد العمليػػات ال راحيػػة ت ػػرى علػػى يديػػو ،وللنػػو فػػي إ ػػازة األسػػبوع ينشػػغؿ بمػػا ينشػػغؿ بػػو األطفػػاؿ

وال ياؿ وترى بعض لبار المفلريف أو الميندسيف أو ال راحيف ،يقضي فترات اإل ازة في معا رة الخمرة ألنو يرى
بأنو مقيد فقط بعملو ،فيبرما نفسو على أدائو ،أمػا مػا عػداه فيػدخؿ فػي دائػرة الحريػة الشخصػية ،ولػو أف يعمػؿ مػا

يحب

وللف المؤمف ليس عنده ىذا المعنى أبدا ،فيو دائما في حاؿ عمؿ ،والراحة آخر األسبوع أو التقاعد ال و ود لػو فػي
حياتو ،إنما لو نظاـ حياتي اابت يستمر إلى آخر الحياة ،ففي لؿ يوـ تراه يعيش ىذا التقسيـ الاالاػي :سػاعة لراحػة

بدنو ،وساعة لمنا اة ربو ،وساعة ألىلو وعيالو

ولػػو تعمػػؿ إحصػػائية للبػػار علمائنػػا مػػف الم ار ػػع فػػي ىػػذا القػػرف األخيػػر ،تالح ػظ أف مػػر عيتيـ تبػػرز وىػػـ فػػي سػػف
السبعيف والامانيف فيتحملوف أعباج المر عية وىـ في ىذه السف ،والتي مف المتعارؼ أنيا سف التقاعد والراحة ،ال

التلليؼ باألعباج الاقيلة

فغير المؤمف داعويتو ودوافعػو تػأتي مػف الخػارج ،فمػا داـ ىػو موظػؼ ويأتيػو المػاؿ مقابػؿ عملػو ،فذنػو يلػوف متقنػا

لعملػػو أمػػا بعػػد التقاعػػد ،فلعػػدـ و ػػود اإلغ ػراج المػػادي ،فلػػيس فقػػط أنػػو يتػػرؾ العمػػؿ ،بػػؿ إنػػو ينسػػى حتػػى علمػػو

األلاديمي

بينما المؤمف الذي لو عال ة مع ربو ،فػذف دوافعػو ذاتيػة منطلقػة مػف إيمانػو وعبوديتػو هلل تعػالى ،وال فػرؽ عنػده إف
ػػاجه مػػاؿ أو مػػا ػػاجه ،واف تقاعػػد أو لػػـ يتقاعػػد بعػػض علمائنػػا مػػف المحققػػيف لػػاف أانػػاج التػػأليؼ يبتلػػى بػػنقص

األلس يف ،فلانت اللمامة على أنفو والقلـ بيده ،فتراه حتػى فػي آخػر عمػره وفػي حالتػو تلػؾ ال يتػرؾ عملػو ،إف ىػذا

المعنى ال ن ده في التخصصات الدنيوية

وىنا د يقوؿ ائؿ ليؼ يملف للمؤمف ال مع بيف حالة ال دية في الحياة ،وبيف ممارسة بعض األعماؿ التي ظاىرىا

خالؼ ال دية لاللعب مع األوالد؟

فنقوؿ :إنو يملف ال مع بدوف منافاة ال دية فيذا النبي (ص) ألار الناس ديػة فػي الحيػاة ،و ػد لػاف-لمػا يػروى

عنو -لما يالعب الحسنيف ،يرلبيما على ظيره ،ويقوؿ( :نعـ ال مؿ مللما ،ونعـ الرالباف أنتما)

ػاب لػػو) فػػذف مػػف ميػػاـ المػػؤمف
والمػػؤمف لػػذلؾ تأسػػيا بالرسػػوؿ (ص) وعمػػال بقولػػو( :مػػف لػػاف لػػو صػػبي ،فليتصػ َ
ال لوس مع عيالو ،ومطلوب منػو أف يتنػزؿ إلػى مسػتواىـ ،ويشػبع احتيا ػاتيـ النفسػية والماديػة وللنػو فػي نفػس

الو ػػت ينبغػػي أف يعػػيش حالػػة مػػف حػػاالت النيػة ،بأنػػو يالعػػب الصػػبي ربػػة إلػػى اهلل تعػػالى ،ألف الصػػبي بحا ػػة إلػػى
اللعب ،ال أنو ىو نفسو يحب أف يلوف متلييا

ولػذلؾ عنػدما يمػػارس أي نشػاط تلػػذذي شػيوي ،ينبغػػي أف ي عػؿ نيتػو بػػأف اهلل تعػالى أمػػره بػذلؾ فػػالمؤمف فػي لػػؿ

تقلباتػػو ،يػػربط أعمالػػو بػػاهلل تعػػالى ،بحيػػث ال تبقػػى مسػػاحة فػػي الحيػػاة للمبػػاح ،أي ىػػو يعمػػؿ بالمسػػتحبات ،وحتػػى
المباحات حوليا إلى مستحبات ،ألنو عندما يرتلب المباح ينوي بو التقوي على طاعة اهلل تعالى

التلامؿ ضرورة لل ميع:

ىناؾ اصطالحات لايرة ترد في الم ػاؿ األخال ػي :لالسػير ،والسػلوؾ ،والسػفر ونحػف لسػنا مػف دعػاة االصػطلحات،

أل نيا د تلوف منفػرة للػبعض عػف خػوض ىػذه المعػالـ ،فػالبعض ػد يتحسػس مػف بعػض ىػذه االصػطالحات ،لو ػود
بعض المدارس المزيفة طواؿ التاريخ التي تحاوؿ سحب األتبػاع عػف المدرسػة اإلسػالمية اللبػرى مدرسػة أىػؿ البيػت

(ع) وانما نحف نقوؿ بما ورد في القرآف اللريـ وعف أىؿ البيت (ع)

ونحف نالحظ أف القرآف اللريـ يؤلد في آيات لايرة على ضػرورة رفػع اليمػة ،وأنػو ال ينبغػي للمػؤمف أف ي عػؿ سػقؼ

ػو
اسػتَطَ ْعتُ ْـ} والتقػوى حػؽ التقػوى{ :اتَّقُػواْ اللَّ َ
ىمتو التقوى ،بؿ التقوى المستطاعة ،لما اؿ تعالى{ :فَػاتَّقُوا اللَّ َ
ػو َمػا ْ
َح َّ
ؽ تُقَ ِات ِو} فيذا معنى أر ى مف التقوى المتعارفة
و د ورد عف إمامنا العسلري (ع)( :إف الوصوؿ إلى اهلل تعالى سفر ،ال يدرؾ إال بامتطاج الليؿ) ولأف ىناؾ عملية

ى رة إلى اهلل تعالى ،والبد للي رة مف وسيلة ودابة ،ودابة السائر إلى اهلل تعالى ىي يامو الليؿ
وفي ولو تعالى{ :فَ ِف ُّروا إِلَى اللَّ ِو} ،أمر بالفرار إلى اهلل تعالى ،والفرار عبػارة عػف عمليػة سػير وحرلػة ،والحرلػة فييػا

انتقاؿ مف منزؿ إلى منزؿ

فعليو ،إف تعبير السير أو السفر مما ورد في القرآف اللريـ وعف أىؿ البيت (ع) بروحو و وىره
محدودية السير التلاملي بالحياة الدنيا:

ما داـ اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا ،فيو في حرلة تلاملية ،باعتبار ما يقوـ بػو مػف األعمػاؿ الصػالحة التػي تعمػؿ
على تلاملو ،وأف الدنيا دار عمؿ وال زاج ،وارخرة دار زاج وال عمؿ
وللف ىؿ يملف لإلنساف أف يتلامؿ بعد الموت؟

ىناؾ رأي لبعض العلماج-وللف ىذا الرأي ابؿ للتأمؿ وال يقطع بو -أف بعػض المػؤمنيف مػف المملػف أف يتلامػؿ فػي

عالـ البرزخ ،لما ُيعمؿ لو في الدنيا ،أو لما يترلو مف أعماؿ يستفاد منيا في الدنيا ،لاللتب النافعػة فلػؿ مػف يقػ أر
ىذه اللتب ،وييتدي بيا-للتاب الم ار عات للسيد شرؼ الديف ،فذنو إلػى يومنػا ىػذا ولػو دور فػي تقريػب النػاس إلػى
مدرسة أىؿ البيت-فباإلضافة إلى ما د يعطاه مف األ ر والاواب ،فيملف أف تعطى لو بعض المراحؿ التلاملية ،التػي

لـ يملنو أف يصؿ ليا وىو في الحياة الدنيا

وأعلى مرتبة تلاملية ،أف يصؿ العبد إلى در ة أنو ال يرى في الو ود إال اهلل تعػالى وىنػاؾ للمػة حلميػة عػف ولػو

ورا} ،أي يطيرىـ مف األلواف ما سوى اهلل تعالى
ُّي ْـ َ
سقَ ُ
اى ْـ َرب ُ
{و َ
تعالىَ :
ش َر ًابا طَ ُي ً
وللف ما ىو ىذا الشيج الذي إذا سقي أىؿ ال نة يطيرىـ؟ ومف المعلػوـ أف المػاج الطيػور طػاىر ومطيػر فيػذا
الشراب الطيور مف ماذا يطير مف يسقاه؟ فالذي يدخؿ ال نة ىو طاىر ،ولوال ذلػؾ مػا دخػؿ ،فػذذف مػف أي شػيج

يطيره؟

إف ىذا مف أسرار ال نة ،وال يملننا أف نحوـ حوليا ،باعتبار أننا فػي دار الػدنيا أفقنػا ضػيؽ ،وللػف مػف المملػف أف

نقوؿ-واهلل العالـ :-بأف الذي يصؿ إلى ىذه المرحلة مف إعطػاج الشػراب الطيػور ،أنػو يػذىؿ عمػا سػوى اهلل تعػالى،

حتى أنو د ال يلتفت إلى الحور والقصور التي بيف يديو ،ألنو انشغؿ بيذا الشػراب ومػف سػقاه لػيس الحػور العػيف
والغلمػػاف ،إنمػػا رب العػػالميف سػػقاه ش ػرابا طيػػو ار ىنػػاؾ أس ػرار فػػي ال نػػة ال نعلميػػا إال أف نصػػؿ إلييػػا إف شػػاج اهلل

تعالى

فذذف ،أعلى مراتب التلامؿ أف يذىؿ اإلنساف عما سوى اهلل ،حتى ال زاج في ال نة

 -8االطالع على سيرتيـ:

*********************

االطالع اإل مالي على سيرة المعصوـ (ع) ،واصطحاب لتاب مناسػب فػي ىػذا الم ػاؿ ليطلػع عليػو أانػاج السػفر ،اػـ
تذلر موا فو الدالة على شدة رأفتو بأعدائو ،لما في صػة ال لػودي مػع اإلمػاـ الرضػا (ع)؛ فيتصػور مػدى إحسػانيـ

للمحبيف والزائريف ومف المناسب االطالع على فضؿ زيارتيـ؛ تحفي از لليمـ ،فذننا بطبيعتنػا نحػب المحفػزات الماديػة،

فالقليؿ يتو و إلى اهلل تعالى وأوليائو بما ىـ أىؿ لذلؾ
راجة المتوف األصلية بؿ اللتب التحليلية:

إف مف المناسب في االطالع على سيرة المعصوميف (ع) راجة المتوف األصلية أوال ألف بعػض اللتػب التحليليػة ػد

ال ت د فييا إال القليؿ مف المصادر ،واال فلؿ اللتػاب عبػارة عػف تػأمالت مػف صػاحبيا ،و ػد تلػوف تػأمالت وتحلػيالت

صائبة ،و د تلوف خاطئة فليذا مف المناسب أف المؤمف يشبع ذىنو أوال بالمتوف والروايات األصػلية ،حتػى إذا ػ أر

تحليال خاطئا ،يميز بأف ىذا التحليؿ خالؼ ما ورد عنيـ

في الحوزات العلمية ىناؾ عبارة معروفة في أوسػاط طػالب العلػـ ،وىػي( :شػـ الفقاىػة) ،بمعنػى أف الطالػب بعػد فتػرة

مف مزاولة االستنباط يلوف لو شـ ما ،وعندما يرى فتوى غريبػة يشػعر لأنيػا مشػلولة ،وعنػدما يبحػث فػي المصػادر

يرى بالفعؿ أف ىناؾ خلال في منبع ىذه الفتوى واألمر لذلؾ بالنسبة إلى سيرة األئمة (ع)

وأضخـ موسػوعة فػي أحاديػث أىػؿ البيػت (ع) موسػوعة بحػار األنػوار للعالمػة الم لسػي وللػف البػد أف ننػوه بأنيػا
امعػػة للػػؿ شػػيج ،فػػالمؤلؼ مػػا لػػاف بنػػاؤه علػػى االختيػػار ،لمػػا فػػي لتػػب بػػا ي المسػػلميف إذ بنػػاؤىـ علػػى مػػع

الصػػػحاح وللػػػف الم لسػػػي والللينػػػي والصػػػدوؽ وغيػػػرىـ ،لػػػانوا فػػػي مقػػػاـ ال مػػػع ،وترلػػػوا االنتخػػػاب بيػػػد العلمػػػاج

المتخصصيف

وللف في باب الفقو ،األمر يحتاج إلى تد يؽ فقيي وحوزوي أما فػي سػيرة األئمػة وأخال يػاتيـ العامػة ،ال مػانع أف

اإلنساف يتلمس حياتيـ وسيرتيـ مف خالؿ ىذه المصادر المبارلة

أار المعرفة التفصيلية في تأ يا الحالة الروحية:

لنا بأف مػف يػزور أئمػة أىػؿ البيػت (ع) ،وىػو ملػـ بسػيرتيـ العطػرة ،فػذف تفاعلػو الروحػي سػيلوف أيسػر بالنسػبة

إليو و لنا بأف المعرفة اإل مالية تدعوه للزيارة ،وللف المعرفة التفصيلية تؤ ا مف حاالتو الروحية

فػػذف تفاعػػػؿ العػػارؼ بمنػػػزلتيـ وبمقامػػاتيـ-وبتعبيػػػر الروايػػات العػػػارؼ بحقيػػـ -مػػػف الطبيعػػي أنػػػو يلػػوف تفػػػاعال
مضاعفا وىذا أمر وا ع ،فليس لؿ مف يزور األئمة (ع) على در ة واحدة مف التفاعؿ ،فنحف نرى حوؿ الضريح

أف حاالت الزائريف متفاوتة :فيناؾ إنساف ذاىؿ ،وىناؾ إنساف يزور بزيارة لفظية ،وىناؾ إنساف يػتللـ بلػؿ و ػوده
والدموع على خديو

ولشاىد على ذلؾ ،صة اإلماـ الرضا (ع) مع ال لودي ،فالػذي يقػ أر تػاريخ اإلمػاـ الرضػا (ع) ،ويطلػع علػى صػتو
مع ىذا الطاغية الذي آذى إمامنا (ع) ،فذنو لما يتو و لزيارتػو ،فسػوؼ يتو ػو لإلمػاـ باقػة ألاػر باإل ابػة ومػف

المناسب أف نذلر ىذه القصة:

في أياـ إ امة اإلماـ الرضا (ع) في المدينة ا تحـ ال لودي بأمر الرشيد دار اإلماـ ،وأراد أف يسلب ما على النساج

مف حلي وحلؿ ،واإلماـ غيور ،فقاؿ لو :أنا سأسلبيا لؾ

وىنا نلتة عملية :اإلماـ لاف بذملانو أف يستعمؿ ما أتاه اهلل تعالى مف وة الردع ،وللنػو اسػتعمؿ معػو األسػاليبالطبيعية ،ىذا أوال اـ نتعلـ مف مو ؼ اإلماـ :إنو ينبغي لإلنساف المؤمف بعض األو ات أف يدفع البالج األعظػـ،

ببالج أ ؿ فيذا ظالـ أراد أف يقػتحـ دار اإلمػاـ ،ويسػلب مػا فيػو حتػى مػا علػى النسػاج ،وللػف بذعطائػو شػيئا ممػا

يريد ،دفع شره-

ومرت األياـ واذا بيذا الطاغية يدخؿ على المأموف ،ولاف اإلماـ حينيا الس بقرب المأموف ،بصفتو ولػي عيػده،
فلما رأى اإلماـ الحالة التي لاف علييا ال لودي مف الخوؼ واليلع ،أسر إلى المأموف بػأف يعفػو عنػو فػال لودي

تػػيقف بػػأف اإلمػػاـ يوشػػي بػػو ل رمػػو السػػابؽ ،فأ سػػـ علػػى المػػأموف باأل سػػاـ المغلظػػة أف ال يعمػػؿ بقػػوؿ اإلمػػاـ،

والمأموف تلو

ولاف ال لودي في خالفػة الرشػيد لمػا خػرج محمػد بػف عفػر بػف محمػد بالمدينػة بعاػو الرشػيد ،وأمػره إف ظفػر بػو أف

يضرب عنقو ،وأف يغير على دور آؿ أبي طالب ،وأف يسلب نساجىـ وال يدع على واحدة منيف إال اوباً واحػداً ،ففعػؿ

ال لودي ذلؾ ،و د لاف مضى أبو الحسف موسى (ع) فصار ال لودي إلى باب أبي الحسف الرضا (ع) ،فاني ـ علػى

داره مع خيلو

فلما نظر إليو الرضا (ع) ،عؿ النساج لليف في بيت ،وو ؼ على باب البيػت ،فقػاؿ ال لػودي ألبػي الحسػف (ع) :ال

بد مف أف أدخؿ البيت ،فأسلبيف لمػا أمرنػي أميػر المػؤمنيف فقػاؿ الرضػا (ع) :أنػا أسػلبيف لػؾ وأحلػؼ أنػي ال أدع
ّ
علييف شيئاً إال أخذتو ،فلـ يػزؿ يطلػب إليػو ويحلػؼ لػو حتػى سػلف ،فػدخؿ أبػو الحسػف (ع) فلػـ يػدع علػييف شػيئاً،

حتى أ راطيف وخالخيليف وازارىف إال أخذه منيف ،و ميع ما لاف في الدار مف ليؿ ولاير

فلما لاف في ىذا اليوـ ،وأُدخؿ ال لودي على المػأموف ػاؿ الرضػا (ع) :يػا أميػر المػؤمنيف! ىػب لػي ىػذا الشػيخ

فقاؿ المأموف :يا سيدي! ىذا الذي فعؿ ببنات رسوؿ اهلل (ص) ما فعؿ مف سلبيف!

فظػف أنػو يعػيف عليػو ،لمػاَ
فنظر ال لودي إلى الرضا (ع) وىو يللّـ المأموف ،ويسػألو عػف أف يعفػو عنػو وييبػو لػوّ ،
في ،فقاؿ المػأموف:
لاف ال لودي َ
فعلو ،فقاؿ :يا أمير المؤمنيف! أسألؾ باهلل وبخدمتي للرشيد أف ال تقبؿ وؿ ىذا ّ

يا أبا الحسف!

عنقو

نبػر سػمو ،اػـ ػاؿ :ال ،واهلل ال أ بػؿ فيػؾ ولػو ،ألحقػوه بصػاحبيو ،فقػدِّـ وضػرب
د استعفى ونحػف ّ

فالذي يق أر ىذه الرواية بؿ الػذىاب للحػرـ ،فمػف الطبيعػي أف تػأاره بالقصػة يزيػده تفػاعال ،بػأف اإلمػاـ إذا لػاف ىػذا

تعاملو مع األعداج لال لودي ،ومع أف ما اـ بو ليس باألمر الييف با تحامو لدار اإلماـ ،وسلبو ما على النساج

فذذا لاف تعامؿ اإلماـ ىلذا مع األعداج ،فليؼ مع األصد اج والزائريف وخاصػة إذا لػانوا ػاؤوا مػف أمػالف بعيػدة

فيذه صة صيرة ،وللف تذلرىا يعطي لإلنساف الزائر شحنة إضافية في الزيارة
دور التحفيز في شحذ اليمـ:

إف مف طبيعة اإلنساف الذي لـ يصؿ إلى در ة مف الػوعي ،أنػو ال يقػدـ علػى أمػر إال إذا لػاف فػي مقابلػو مصػلحة
ذاتية مغرية وليذا نقػوؿ إف مػف المناسػب االطػالع علػى مػا ورد مػف الروايػات فػي فضػؿ زيػارة األئمػة (ع) ،ومػا

يترتػػب علييػػا مػػف ال ػزاج :لقضػػاج الحػوائا فػػي الػػدنيا ،ونيػػؿ المغفػػرة والشػػفاعة فػػي ارخػػرة فػػذف ذلػػؾ ممػػا يحفػػز

اإلنساف الذي لـ يصؿ إلى در ة مف البلوغ النفسي

واال فالبعض ال ي د في نفسو حا ة مف زيارة األئمة (ع) إال شو ا وحبا ،وال يريد إال أف يسلـ على اإلماـ ويعظمو
ويقدره ،ويشلره على ما تحمؿ في ىذه الدنيا مف أ ؿ إيصاؿ الرسالة إلينا فترى الػبعض فػي أيػاـ العػزاج فػي أيػاـ

عاشوراج يقطع المسافات البعيدة ومف مطار إلى مطار ،فقط ليأتي لزيارة اإلماـ الحسيف (ع) ،وليقدـ لو العزاج لمػا
رى عليو في ذلؾ اليوـ

ولػػـ ىػػي حرلػػة ميلػػة وعاطفيػػة ،بػػأف يتحمػػؿ اإلنسػػاف المشػػاؽ ،فقػػط ليقػػدـ الع ػزاج لإلمػػاـ وير ػػع! وىػػذه حرلػػة

متعارفة بيف الدوؿ ،فعندما يموت أحد الرؤساج ،تتوافد الملوؾ المعزيف مف أمالف بعيدة مف شتى الدوؿ

أعػرؼ شخصػا لػػاف ملتزمػا بزيػارة اإلمػػاـ الرضػا (ع) أسػػبوعيا لقرابػة عشػر سػػنوات وفػي إحػدى السػػفرات لنػا فػػي
طائرة واحدة ،فسألتو :أنت ماذا تريد مف زيارة اإلماـ الرضا (ع) ،فتزوره أسبوعيا طواؿ ىذه السنوات؟

فتفا أت ب وابػو-وىػو مػف عامػة النػاس مػف لبػار الت ػار -حيػث ػاؿ :إنػو ال يػزور اإلمػاـ لحا ػة أبػدا ،إنمػا حبػا

وشو ا

إف ىذا المعنى لما يو د عند عامة الزائريف ،وللف اإلنساف الذي يشتغؿ على إلماؿ مللاتو الباطنية ،فمف المملف

أف يصؿ إلى ىذه الدر ة

وللف ال يخفى أيضا أف التحفيز أمر يػد للمبتػدئيف فػي عػالـ التلامػؿ ونحػف نالحػظ أف الطفػؿ الصػغير ال يمتاػؿ

لي وامر إال في مقابؿ محفز مادي ،وللنو إذا وصؿ إلى سف الرشد ،فبم رد أف يأمره أبوه بشيج ،فذنو يمتاؿ ألمره،
حبا لو ،ويستحي مف أف يقدـ لو خدمة في مقابؿ ائزة مادية ،فالروابط العاطفية والماورائية ،ىي محفزه الرئيسي

ومف المعلوـ أف العبػادة -لمػا فػي الروايػات -علػى االاػة أ سػاـ :عبػادة العبيػد ،وعبػادة الت ػار ،وعبػادة األحػرار

وصػػحيح أف عبػػادة األح ػرار خاصػػة باألئمػػة واألنبيػػاج ،وللػػف المػػؤمف يحػػاوؿ أف يصػػؿ إلػػى در ػػة نازلػػة مػػف ىػػذه

الدر ة

ومف ىنا ترى بعض المؤمنيف عندما يريد القياـ بما يرد مف المستحبات العبادية في لتػب الػدعاج :صػالة أو دعػاج
أو زيارة ،يتعمد عدـ راجة ما يذلر مف األ ر ،ألنو يخشى أف تلػوف انطال ػة عملػو نابعػة مػف ذلػؾ ،فتنتفػي عنػده

حالة اإلخالص اللاملة

الطريؽ لتحقيؽ اإلخالص:

إف المؤمف نيتو-بحسب الظاىر -في لؿ عباداتو أنو يريد التقرب بيا لو و اهلل تعالى والحػاؿ أف ىػذا المعنػى ال

يتحقؽ ،إال بمعرفة ذلؾ الو و اللريـ ،بأف يلوف مت ليا في لبو ،واال فذنو يلوف و يا م يوال ،واف اإلخالص فػي

التو و ،فرع معرفة المتو و إليو

فذف م رد المعرفة النظرية ،بأف للؿ معلوؿ علة ،والتقرب إلى اهلل تعالى بما أنو علة الو ود ،د ال يحفػز اإلنسػاف
وال يغريو بخالؼ ما لو تو و إلى ال ميؿ في ىذا الو ود ،ال العلػة ،فاإلنسػاف ال يقػدس العلػة لايػرا ،إنمػا يقػدس

صاحب الحؽ ،ومف ىو ميؿ في لبو

وليذا فالذي يريد أف يتو و إلى و و اهلل تعالى ،البد أف يلوف على معرفة بالو ػو الربػوبي والقػرآف اللػريـ أشػار
ػو َد ِّلػػا} إف رب العػػالميف مت ػػؿ للػػؿ ال بػػاؿ فػػي
ػو ِل ْل َ َبػ ِػؿ َ َعلَػ ُ
ليػػذا لمعنػػى فػػي صػػة موسػػى (ع)َ { :فلَ َّمػػا تَ َ لَّػػى َرُّبػ ُ
الو ود ،ولوال الت لي اإلليي لما و د بؿ ،بمعنى أف رب العالميف تو و لو فأو ده وللف الذي حدث ليذا ال بؿ
في وادي طور سيناج ،أف رب العالميف أعطاه شحنة إضافية زائدة ،أو بمعنى آخر عناية و ودية زائدة ،فلاف ذلػؾ
ِ
ش َػي ِة اللَّ ِػو} فػالقرآف مػا أنػزؿ
ِّعا ِّم ْف َخ ْ
األار وفي آية أخرى{ :لَ ْو أ َ
َنزْل َنا َى َذا ا ْلقُ ْر َ
صد ً
آف َعلَى َ َب ٍؿ لََّأر َْيتَ ُو َخاش ًعا ُّمتَ َ
على ال باؿ ،إنما أنزؿ على النبي (ص) ،وللف ىذه إشارة بأف المعنى القرآني لو ىذا األار ،لو أنزؿ على ال بؿ
ىناؾ ت ؿ أصلي بالحد األدنى ،وىػو إي ػاد المو ػودات مػف العػدـ ،وىنػاؾ الت لػي الربػوبي ،وىػو حالػة مػف حػاالت

الت لي المضاعؼ عف أصؿ الت لي فرب العالميف بعد أف أو ػد المو ػودات ،ت لػى لػبعض األشػخاص لاألنبيػاج،
وت لػػى لػػبعض األمػػالف لملػػة ولػػربالج ،وت لػػى لػػبعض األزمنػػة لشػػير رمضػػاف فيػػذا ت ػػؿ مضػػاعؼ بعػػد تحقػػؽ

الت لي األصلي
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الحديث المسترسؿ النابع مف صفاج الفطػرة ،أي الحػديث األبػوي معيػـ ،فػذف مقػاـ األبػوة الاابتػة للنبػي وعلػى (ع)،
يشمؿ أوالدىمػا اللػراـ أيضػا بػنفس المػالؾ وىػـ يحبػوف ىػذا الػنمط مػف الحػديث العفػوي ،الػذي ينبػع مػف أعمػاؽ

القلب ،باإلضافة إلى ما ورد مف الزيارات
المحافظة على صفاج الفطرة:

إف رب العالميف خلؽ بني آدـ على الصفاج واالستقامة ،فالمللات الباطنية مغروسة فيو غرسا منذ خلقو والػدليؿ
على ذلؾ ما نالحظو على الطفؿ بؿ أف يلوث بملواات البيئة ،إذ أنو يت نب القبائح لاللذب مػاال بػؿ يقػاؿ حتػى

الحيواف عنده ىذه الخاصية مف معرفة القبيح ،ويتضح ىذا المعنى مف ىروبو إذا سرؽ شيئا مف اإلنساف ،فييرب

ألنو يحس أف ىذا شيئا مسروؽ

{و َى َ
ػػد ْي َناهُ
اإلنسػػاف بفطرتػػو التػػي أو ػػدىا اهلل تعػػالى فيػػو ،يملنػػو أف يميػػز الحسػػف مػػف القبػػيح ،لمػػا ػػاؿ تعػػالىَ :
َّ
الن ْ َد ْي ِف} ومف الواضح أف ىذا الحلـ-الذي تشير إليو ارية -عػاـ ل ميػع بنػي آدـ ،ولػيس لخصػوص المػؤمنيف
فقط ،بؿ حتى اللافر وليذا تالحظ أف بعض لبػار الم ػرميف والطواغيػت فػي أواخػر عمػره ،يبتلػى بػوخز الضػمير،
و د ينتحر أو يصاب باألمراض النفسية ،لذاؾ الذي ألقى القنبلة الذرية على ىيروشيما

وللػػف ىػػذه الفطػػرة تتلػػوث مػػع األيػػاـ ،والمطلػػوب أف يحػػاوؿ اإلنسػػاف أف يبقػػي علػػى ىػػذا الصػػفاج ،وىػػو فػػي زحمػػة
الحياة ،ألف حقيقة اإلنساف تظير مع ما يعايشو مف الصراعات واإلغراجات في الحياة فلو أف إنسانا لـ ير مػاال،

فال معنى أصال بأف يقاؿ إف ىذا إنسانا أميف ،أو غير أميف بخالؼ الذي يتعرض إلغراج مالي ،فيلؼ نفسو

واإلنساف لبير السف د ال تغريو النساج أو النظرة الشيوية ،وال فخر في لفو ،النتفاج حالة المقاومة والصػراع فػي

داخلو بخالؼ الشاب الذي يلؼ نفسو عف النظر إلػى الحػراـ ،وىػو يعلػـ بػأف ىػذه العػيف ىبػة إلييػة ،واهلل تعػالى

أمره باللؼ عف النظر إلى الحراـ

في الفقو ىناؾ ما يمسى باليبات المشروطة ،ماال يشترط إنساف على آخر بأنو يعطيػو ىػذا القلػـ ،علػى أف يؤلػؼ

ىذا اللتاب ،فذما ىو ال يقبؿ اليبة أساسا ،واما أف يقبليا مع الوفاج بالشرط

فالذي يعلـ بأف لؿ ما يمللو مف ال وارح :عينيو ولسانو وأذنيػو ويديػو ور ليػو ،عبػارة عػف ىبػات مشػروطة ،فيػذا

عندما يفي بالشرط ،ال يمف على صاحب اليبات ،ألنو مف األساس بليا على ىذا الشرط

فمف الضروري أف نوصؿ صفاج الباطف بعد البلوغ بصفاج الباطف بؿ البلوغ واألب الذي يرى فػي ولػده حالػة مػف
الصفاج المتميز والسالمة القلبية ،فليحاوؿ أف يسػاعده علػى نقػؿ ىػذه السػالمة إلػى مػا بعػد البلػوغ ألنػو مػا بػؿ

البلوغ لػيس عليػو تلليػؼ ،ومرفػوع عنػو القلػـ ،سػواج لانػت عنػده سػيئة أو لػـ تلػف وللػف ينبغػي أف يوصػؿ ىػذه
السالمة إلى ما بعد البلوغ ،والفخر أف يلتب القلـ عليو التلليؼ ،وال تو د سيئة عنده في حياتو لمػا نسػمع عػف
بعض علمائنا اللبار أنػو بػؿ البلػوغ لػـ يرتلػب الحػراـ ،وبعػد البلػوغ أيضػا لػـ يرتلػب الحػراـ ،وللػف بفػارؽ أف عػدـ

ارتلاب الحراـ بعد البلوغ لو مزية ،ولأنو سباحة ضد التيار

فالػػذي يعػػيش ىػػذا الصػػفاج ،عنػػدما يػػأتي لمشػػاىد المعصػػوميف (ع) ،فذنػػو يعطػػى المػػنح المتميػػزة ،ألف األئمػػة (ع)

بنػػاؤىـ علػػى العطػػاج فالػػذي يريػػد عطػػاج متمي ػزا ،البػػد أوال أف يلػػوف وعػػاؤه واسػػعا ،فاألوعيػػة مختلفػػة وأحسػػنيا

أوعاىا ،واانيا أف يلوف طاى ار واال فليس مف شأف اإلنساف الحليـ أف ي عؿ عطاياه في إنػاج ػذر ،ألف ذلػؾ فيػو
إىانة وانتياؾ ليا لو رأيت لريما يملؾ اللاير مف الطعاـ المخزف في المستودعات ،وسألو أحدىـ ولاف معو إناج

ملوث ،أال يقوؿ لو :اذىب ونظؼ إناجؾ أوال ،اـ تعاؿ ألعطيؾ؟

إف أئمتنػػا (ع) بنػػاؤىـ علػػى العطػػاج ،وللػػنيـ يبحاػػوف عػػف نفػػوس نقيػػة لمػػاذا الحػػر أعطػػي ىػػذه المزيػػة فػػي يػػوـ
عاشوراج؟! ومف المعلوـ أف لؿ مف لاف مع اإلماـ الحسيف (ع) بؿ ليلػة عاشػوراج ،لػانوا علػى در ػات متقاربػة

مف الصفاج ،وليـ ما ليـ مف التػاريخ المتميػز ،وللػف الحػر لػاف حػديث العيػد بطريػؽ الواليػة فػالحر ألنػو صػفى
نفسو في لحظات ،فذذا بالمدد يأتيو ،ليستنقذه مف أي عالـ إلى أي عالـ

فذذف ،إف الذي لو ىذه الفطرة السليمة أ رب للعطاج ،ممف ليست عنده ىذه الفطرة السليمة

الحديث األبوي مع اإلماـ:

إف مػف المناسػػب ػػدا عنػػد الحػػديث مػع اإلمػػاـ ،أف نخاطبػػو بلفػػظ األبػػوة ،لمػا ورد عػػف الرسػػوؿ األلػػرـ (ص)( :أنػػا
وعلػي أبػوا ىػذه األمػػة) فػأبوتيـ لنػا ،باعتبػػار الرعايػة الشػاملة فػي مختلػػؼ األبعػاد ل ميػع الخلػػؽ ،ومػف ىنػا ػػاؿ

الشاعر عف لساف النبي (ص):

واني واف لنت ابف آدـ صورة *** فلي فيو معنى شاىد بأبوتي

أي أف النبي (ص) واف لاف بحسب الشلؿ الظاىري على صورة آدـ (ع) ،وأبوه آدـ (ع) مف حيث عالـ الطػيف ،إال

أنو أبو آدـ (ع) بيذا المعنى في عالـ الديف

ولمػا أف ىػػذا الحلػػـ-أي مقػػاـ األبػػوة المعنويػػة -للنبػػي وعلػػي (ع) ،أيضػػا فيػػو اابػػث لبقيػػة األئمػػة (ع) ،ألف نفػػس
المعنػػى المو ػػود فػػي النبػػي وعلػػي (ع) ،مو ػػود فػػي األئمػػة ميعػػا ،فلليػػـ ح ػػا اهلل علػػى الخلػػؽ ،والقػػادة اليػػداة،

والدعاة إليو

وليذا في ليلة ويوـ ال معة المرتبط بذماـ زماننا (ع) ،مف المناسػب أف نسػتدر عطػؼ اإلمػاـ ولطفػو ،بػأف نخاطبػو

{يػا
بلفظ األبوة فما المانع أف نخاطػب اإلمػاـ الح ػة (ع) بخطػاب أخػوة يوسػؼ ألبػييـ يعقػوب (ع) عنػدما ػالواَ :
أَبا َنػػا اسػػتَ ْغ ِفر لَ َنػػا ُذ ُنوب َنػػا إِ َّنػػا ُل َّنػػا َخػ ِ
الضػ ُّػر َو ِ ْئ َنػػا
َىلَ َنػػا ُّ
ُّيػػا ا ْل َع ِزيػ ُػز َم َّ
س ػ َنا َوأ ْ
ػاط ِئ َ
يف} ،أو بخطػػابيـ ليوسػػؼ (ع)َ :
َ
َ
{يػػا أَي َ
ْ ْ
ِ
ٍ
ض ٍ
يف} فمػف ال ميػؿ ػدا أف يستشػعر المػؤمف
صد ْ
ص ِّد ِ َ
ِب ِب َ َ
َّؽ َعلَ ْي َنا إِ َّف اللَّ َو َي ْ ِزي ا ْل ُمتَ َ
اعة ُّم ْز َ اة فَأ َْوؼ لَ َنا ا ْل َل ْي َؿ َوتَ َ
ىذه الحالة ،ت اه إماـ زمانو ،بأنو ابف يست دي مف أبيو!

لنا ىناؾ األبوة النسبية ،وىناؾ األبوة المعنوية ،وبال شؾ إف الذي ي مػع بػيف األبػوتيف فيػذا إنسػاف مغبػوط وللػف

لو دار األمر بيف األبوة النسبية واألبوة المعنوية ،فقطعا األبوة المعنويػة مقدمػة علػى ذلػؾ ،لمػا نعلػـ نحػف مػف صػة

عـ النبي (ص) ،وليؼ أنو لاف في خط معالس لخط ابف أخيو
األنس والدالؿ بيف يدي المعصوـ:

إف مف امار الحب واشتداد العال ة العاطفية مع المعصوـ ،أف يعيش اإلنساف حالة مف األنس والدالؿ عند الحديث
معو ،فيتللـ بأريحية وعفوية وبال يود رسمية ،ألنو وصؿ إلى در ة مف در ات المحرمية ألىؿ البيت (ع)

لما ىو المعلوـ أف البعض لو محرمية األبداف ،وىـ السادة مف ذرية النبي (ص) ،وىذه المحرمية مغلقة ،حتى لػو

تمنى اإلنساف أف يلوف مف أبناج النبي (ص) ،فيذا أمر مستحيؿ وغير مملف ،ألنو ليس بيد اإلنساف

وللف البنوة المعنوية أمر مملف ػدا ،بػأف يصػؿ اإلنسػاف إلػى در ػة مػف شػدة العال ػة واالرتبػاط باألئمػة (ع) ،أنػو

عندما يزورىـ ،فذنو يلت ف إلييـ الت اج الولد إلى أبيو ،وعندما يضع رأسو على الضريح ،يتخيؿ نفسو لأنو وضػع

رأسو على صدر اإلماـ ،فما يلوف على اللساف مف الحديث ،يعلس ما في القلب

وحتى الحديث مع رب العػالميف بالطريقػة العفويػة أمػر مطلػوب ،لمػا فػي صػة موسػى (ع) مػع بػرخ العابػد ومػف

المناسب أف نذلر ىذه القصة:

بنو إسرائيؿ أصابيـ ال دب السنوات ،ومف المعلوـ أف استمرار ال دب في ذلؾ الزماف يعني الموت المحتـ بالنسبة
ليـ ،فخر وا مع موسى (ع) لالستسقاج ودعوا ربيـ ،فأوحى اهلل تعالى لموسى (ع) أنو لف يست يب ليـ ألف فييـ

أفرادا غير صالحيف ،واف الذي تست اب دعوتو عبد اسمو برخ فبحث عنو موسى (ع) ،فلما التقى بو اؿ :فأنػت
طلبتنا منذ حيف ،اخرج فاستسؽ لنا ،فخرج ،فقاؿ في لالمو :ما ىذا مف فعالؾ ،وال ىػذا مػف حلمػؾ ،ومػا الػذي بػدا

لػػؾ؟ أتعصػػت عليػػؾ غيومػػؾ؟ أـ عانػػدت الريػػاح عػػف طاعتػػؾ؟ أـ نفػػد مػػا عنػػدؾ؟ أـ اشػػتد غضػػبؾ علػػى

المذنبيف؟ ألست لنت غفا ارً بؿ خلؽ الخاطئيف؟ خلقت الرحمة وأمرت بالعفو ،أـ تربنا أنؾ ممتنع؟ أـ تخشػى
الفوت فتع ؿ بالعقوبة؟!

فما برح حتى اخضؿ بنو إسرائيؿ بالمطر ،وأنبت اهلل تعالى العشب في نصؼ يوـ حتى بلف الرلب اـ ر ع (برخ)،

فاستقبلو موسى (ع) ،فقاؿ :ليؼ رأيت حيف خاصمت ربي ،ليؼ أنصفني؟!

إف البعض ىلذا يتللـ مع رب العالميف بصيغة الػدالؿ واألريحيػة والحػب المعمػؽ وللػف أيضػا ينبغػي أف ال ننسػى
أف ىذا المقاـ ليس مقاـ ال ميع ،فالبعض ليس لو الحؽ بأف يتللـ بيذه الصيغة ،ألنػو إنسػاف عػاص ،وينبغػي أف

يتأدب في اللالـ

 -11الم ار بة طواؿ الو ت:

إف الزيارة تبدأ مف المنزؿ إلى المنزؿ ذىابا وايابا ،فال بد مف الم ار بة المستمرة فػي ىػذه المػدة علػى األ ػؿ ،لتػزداد
ػػدرة التلقػػي مػػف الفيوضػػات وال شػػؾ أف مػػف ن ػػح فػػي ىػػذه الفتػػرة القصػػيرة ،فذنػػو مػػف المر ػػو أف يعمػػـ ذلػػؾ للػػؿ

الفترات الالحقة مف عمره فما الحياة إال م موع ىذه الفرص

الزيارة مف المنزؿ إلى المنزؿ:

إف الػػبعض يػػرى بػػأف فتػػرة الزيػػارة ىػػي اللحظػػات التػػي يلػػوف فييػػا حػػوؿ المعصػػوـ فػػي مشػػيده والحػػاؿ بػػأف الزيػػارة
الحقيقية المالى ،ىي التي تلوف مف المنزؿ إلى المنزؿ ،بأف يعيش حالة الزيارة طواؿ ىذه الفترة ومػف المعلػوـ أف

الزائػػر إلػػى أف ير ػػع إلػػى منزلػػو ،فيػو فػػي ضػػيافة المعصػػوـ ولػػو أصػػابو فػػي الطريػػؽ فػػي الػػذىاب أو اإليػػاب أذى،
ِ
ِِ
ِ
ػو
سػولِ ِو اُ َّػـ ُي ْد ِرْل ُ
{و َمف َي ْخ ُر ْج مف َب ْيتو ُم َيا ِ ًار إِلَػى اللَّػو َو َر ُ
فاإلماـ يتحمؿ عنو التعويض ،لما يستفاد مف ولو تعالىَ :
ت فَقَ ْد َو َ َع أَ ْ ُرهُ َعلَى اللَّ ِو}
ا ْل َم ْو ُ
إف اإلنسػػاف بطبيعتػػو لسػػوؿ وىلػػوع ،وغيػػر ميػػاؿ ليمػػور ال ديػػة ،وليػػذا تالحػػظ أف الطفػػؿ ال يتحمػػؿ الدراسػػة فػػي
المدرسػػة -وخاصػػة فػػي السػػنوات األولػػى -وت ػراه يمػػؿ ويريػػد أف يخػػرج ليلعػػب ويليػػو ،ألف م از ػػو غيػػر منس ػ ـ مػػع
ال دية ،بخالؼ المحقؽ والمخترع الذي د يبقى في ملتبتو أياـ ولياؿ

ولذلؾ في عالـ التلامؿ األنفسي ،فالبعض ال يتحمؿ ال د في الحياة والم ار بة المتصلة مف الصباح إلى الليػؿ وطػواؿ
السنة ،بخالؼ الذيف ىـ في مراحؿ عليا مف التلامؿ التقيت بػابف مؤلػؼ لتػاب تفسػير الميػزاف-مػف ألبػر التفاسػير

للقػرآف اللػػريـ -ولػػاف يقػػوؿ بػػأف والػػده ألػػؼ لتػػاب الميػزاف فػػي عشػػريف سػػنة ،ولػػاف يعمػػؿ فػػي لػػؿ يػػوـ أربعػػة عشػػرة
ساعة ،ولـ يعطؿ التأليؼ إال في يوـ واحد وىو يوـ عاشوراج

نعـ ،إف ىذه دية المؤمف فػي الحيػاة ،وبػال شػؾ أنػو حتػى مػا يتبقػى مػف يومػو أيضػا لػاف فػي أ ػواج عباديػة وأداج

النوافؿ و ياـ الليؿ ،فيو يعيش حالة ال دية في طواؿ الليؿ والنيار

وليػػذا نقػػوؿ بمػػا أف الػػبعض ػػد ال يتحمػػؿ الم ار بػػة المسػػتمرة ط ػواؿ العػػاـ ،فعليػػو أف يخػػادع نفسػػو مػػا داـ فػػي سػػفرة
ألولياج اهلل تعالى ،بأف يحػاوؿ االنضػباط طػواؿ ىػذه الفتػرة ،مػف الػذىاب إلػى اإليػاب ،وأف يعػيش حالػة الم ار بػة وال

نعني بالم ار بة الم ار بة المستوعبة مف الصباح إلى الليؿ ،وللف ينبغي أف تختلؼ حاالتنا في أياـ الزيػارة ،بػأف تلػوف

أحسػػف ممػػا نحػػف عليػػو فػػي الػػوطف ،فيػػذا األمػػر ػػد يشػػؽ علػػى المبتػػدئيف فػػي التلامػػؿ واال فأماػػاؿ صػػاحب تفسػػير
الميزاف وغيره ،فيو في بيتو م ار با مف الصػباح إلػى الليػؿ ،فليػؼ إذا ذىػب إلػى لػربالج المقدسػة ،أو ذىػب إلػى حػا

بيت اهلل الحراـ ،فال شؾ بأف األمر سيلوف سلسا وطبيعيا دا

إف البعض في الحرـ يعيش حالة شعورية ار ية ،مف البلاج والحنيف والمنا اة الخاشعة ،وللنػو بم ػرد أف يخػرج مػف

عند المعصػوـ مػف البػاب الرئيسػي ،يقيقػو ويضػحؾ ،والػدموع ال زالػت علػى خديػو أليسػت ىػذه خسػارة ،بػأف يمتلػؾ

اإلنساف ىذه الحالة ،وللنو بعمؿ غير منس ـ مع الم ار بة يفقدىا؟
المراد بالفيوضات اإلليية:

إف ىذا المعنى معنى د يؽ ،وال يملف الت رؤ دائما بذلر لؿ شػيج ،فػبعض األمػور يحتػاج إلػى مقػدمات وتوضػيحات

احترازية ،خشية مف تلقي المعنى السلبي ،الختالؼ الطبقات الاقافيػة عنػد عامػة النػاس ،فػنحف ينبغػي أف نػتللـ بمػا

ينس ـ مع لؿ األفياـ فنقوؿ إ ماال:

إف وسػػائؿ المعرفػػة وانتقػػاؿ المعلومػػات مختلفػػة ،ومػػف المعلػػوـ أنيػػا لانػػت ػػديما منحصػػرة باللتػػاب ،أو بالمشػػافية،
فػػالطريؽ المتعػػارؼ للعلػػـ سػػابقا ،لػػاف إمػػا أف يق ػرأ ،أو أف يسػػمع وأمػػا ارف فػػي زماننػػا ىػػذا ،فقػػد تطػػورت وسػػائؿ

المعرفػة ،فصػار باإلملػػاف أف تصػب المفػػاىيـ فػي الػب مرئػػي-لػاألفالـ المتداولػػة ىػذه األيػاـ -واإلنسػػاف عنػدما يػػرى
منظ ار معينا ،فذنو بنفسو يستنبط فلرة ويلقنيا لبو

واف مف وسائؿ المعرفة-غير تلؾ -المعرفة اإلش ار ية ،أي المعرفػة التػي ال تػأتي مػف خػالؿ الوسػائؿ الماديػة لاللتػب
وغيرىا و د يقوؿ ائؿ :وما ىذه المعرفة؟ ومف أيف نقطع بأف ىنالؾ علما يأتي مف غير باب التلقي المتعارؼ؟
ػاف ا ْل ِح ْل َمػ َة}
{ولَقَػ ْػد آتَ ْي َنػػا لُ ْق َمػ َ
وال ػواب :إف القػرآف اللػػريـ ػػد أشػػار إلػػى ىػػذا السػػنخ مػػف المعرفػػة ،فػػي ولػػو تعػػالىَ :
فلقماف الحليـ مف أيف تلقى الحلمة وىو لـ يحضر امعة لبرى ،وىو ليس نبي إنما لاف عبدا صػالحا ،حتػى ننسػب

علمو إلى عالـ الوحي؟

نعـ ،إف باب الوحي خاص باألنبياج ،وال طريؽ إليو ،وللف الحلمة اللقمانية باب مفتوح لل ميع ،ومػف مػوارد تحقيػؽ

الحلمة ،العمؿ بما يشير إليو ىذا الحديث( :مف أخلص هلل تعػالى أربعػيف يومػا ،ػرت ينػابيع الحلمػة مػف لبػو علػى

لسانو)

ونالحظ أف طريؽ ىذا العلـ معالس للعلـ المتعارؼ :فالعلـ المتعارؼ يحصػؿ عػف طريػؽ إحػدى أدوات الحػس لػاألذف
والعيف ،اـ ينتقؿ إلى ال انب المدرؾ في اإلنساف وىو الذىف ،اـ ينتقؿ إلى القلب ،اـ ينعلس على ال ػوارح لاللسػاف
ماال أما العلـ اإلش ار ي فذنو يلوف في القلب ،اـ يػنعلس علػى اللسػاف فػتالحظ أف األوؿ طريقػو مػف اللسػاف إلػى

القلب ،بينما الااني مف القلب إلى اللساف

إف الزائر الذي يقصد ىذه البقاع المقدسة ،مف مشاىد المعصوميف (ع) ،أو البيت الحراـ ،يملنو أف يطلب ىػذا العلػـ
مف المعصوـ ،فذف ىذا مػف طػرؽ تفضػؿ المعصػوـ علػى بعػض الزائػريف ،فػالزائروف علػى در ػات ،فينػاؾ مػف يطلػب
الشفاج في بدنو ،وىناؾ مف يطلػب المػاؿ ،وىنػاؾ مػف يطلػب الػدر ات والمقامػات المعنويػة ،واإلمػاـ يملػف أف يمػدىـ

بيذا المعنى وللف نحف ال نعلـ بأي طريقة وليؼ يلوف ذلؾ ،وللف نقوؿ بأف اهلل تعالى الذي أعطى لقماف الحلمػة
مست يب ألوليائو المعصوميف (ع) ،ومف المملف أف يتحقؽ ذلؾ للزائر إذا طلب المعصوـ لو شيئا مف ىذه الحلمة

إال أف البعض يحاوؿ أف يعقد األمػور ،وي عليػا لأنيػا طقوسػا وأسػ ار ار حزبيػة ،ال تعطػى إال للمنتسػبيف لتلػؾ ال يػة

والحاؿ بأف ىذه معاف مبذولة لل ميع وحتى بالنسبة لمسألة اإل ازة في األوراد واألذلار ،فال يو د دليؿ مقنػع علػى

أف الػػذلر يػػؤار أاػػره ،إذا أ ػػازه عػػارؼ معػػيف فمػػا داـ الػػذلر واردا فػػي روايػػات المعصػػوميف (ع) ،بأنػػو إذا لػػت لػػذا

يصبح لذا ،فال داعي لتعليؽ أاره على إ ازة مف العالـ أو العارؼ

ومف المناسب العمؿ بيذا اال تراح وىو :أف ن عؿ أربعينيػة اإلخػالص-لمػا ورد فػي الحػديث -فػي ضػمف فتػرة الزيػارة

ليئمػػة (ع) أو لبيػػت اهلل الح ػراـ فعػػادة الػػذي يػػذىب للحػػا يقػػيـ عشػػريف يومػػا أو شػػيرا ،والػػذي يػػأتي إلػػى لػػربالج

المقدسة د يقيـ عشريف يومػا فمػف المناسػب أف ت عػؿ ىػذه الفتػرة ضػمف أربعينيػة اإلخػالص ،فػذف النتي ػة تلػوف
أ رب للتحقؽ في األرض المقدسة ،وفي وار المعصوـ ،مما لو لاف اإلنساف في وطنو

التصعيد بالتدريب:

وال شؾ أف الذي ين ح في ضبط نفسػو فػي فتػرة الزيػارة ،علػى مػا يرضػي اهلل تعػالى ،فذنػو ػادر علػى ذلػؾ أيضػا فػي
وطنو بناج على القاعدة الفلسفية التي تقوؿ :إف حلـ األمااؿ فيما ي وز وفيما ال ي وز واحد فذذا لاف ىذا الماج

يغلي في ىذه الدر ة ،فالحلـ يعمـ على با ي المياه ،فنقوؿ بأف لؿ المياه تغلي في ىذه الدر ة

إف الذي يتو و إلى اهلل تعالى في مشيد المعصوـ ،ويرى بعض النتائا اإلي ابيػة ،أيضػا لػو أنػو ػاـ فػي بلػده بػنفس
ما اـ بو ىناؾ ،تتحقؽ لو تلؾ النتائا ،فذف رب العالميف بابو مفتوح للسػائليف فمػا داـ الزائػر أعطػي النفحػات فػي

المشيد ،فيذا دليؿ على أف يازه سليـ ،ولو ابلية السػتقباؿ النفحػات وليػذا فػذف ىػو حػرـ منيػا عنػد العػودة إلػى
وطنو ،فذنما لتقصير منو في التقرب والتو و إلى اهلل تعالى ،واال فيو إنساف ابؿ لتلقي الفيض

انتياز الفرص:

ال خالؼ في أف ساعات الطاعة في حياتنا محػدودة ػدا ،ياسػا لسػاعات الغفلػة عػف اهلل تعػالى ،فحياتنػا عبػارة عػف

واحػػات فػػي صػػحراج احلػػة ،وليسػػت واحػػة متصػػلة ،لحيػػاة المعصػػوـ فػػذف طبيعػػة حيػػاة المػػؤمف الملتػػزـ ،عبػػارة عػػف
واحات متقاربة ،فيو في الصباح أو د واحة خضراج بصالة الف ر ،اـ عند الزواؿ أو د واحة أخػرى بصػالة الظيػريف

وىلذا

و د ورد ىذا المعنى في الروايات ،بأنو فػي يػوـ القيامػة تعػرض علػى اإلنسػاف صػناديؽ بعػدد سػاعات اليػوـ ،وتلػوف
معظميا للبعض صناديؽ فارغة ،وىي ساعات الغفلة ،فال ىي طاعة وال ىي معصية ،وبعضيا فييا سيئات وبعضيا،

فييا حسنات

والمطلػػوب مػػف المػػؤمف أف يحػػاوؿ أف ي عػػؿ الصػػناديؽ المملػػوجة بالحسػػنات بػػألبر مػػا يملػػف ،وأف يحػػاوؿ أف ي عػػؿ

الصناديؽ الفارغة بأ ؿ ما يملػف ،ولػيس أف يميىػا ميعػا ،ألف ىػذا مقػاـ المعصػوـ الػذي يقػوؿ( :مػا رأيػت شػيئا إال
ورأيت اهلل بلو وبعده ومعو)

*********************
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اإلماـ لالشمس الساطعة تشرؽ نورىا على ال ميع ،فال بػد مػف توسػعة القابليػة مػف ا ػؿ أف تلػوف االسػتفادة فػي

أو يا فاف القلوب أوعيػة أحسػنيا أوعاىػا ،والػذي ير ػع خائبػا فػاف التقصػير سػيلوف مػف يػة القابػؿ ال الفاعػؿ
الذي ال بخؿ في انب الفياض وىو اهلل تعالى ،ومف تلقى الفيض منو في الدر ة العليا!

الشمس الساطعة:

إف اإلماـ بناؤه على إعطاج الفيض ،للؿ مف يقبؿ الفيض ،فذنو لالشػمس السػاطعة ،تشػرؽ علػى ميػع مػا يتعػرض
ألشعتيا لو أف الشمس لانت تميؿ إلػى أرض ،وأرادت أف تشػرؽ بأشػعتيا علييػا ،وللػف ىػذه األرض علييػا غطػاج
يمنع مف وصوؿ أشعتيا إلييا ،فماذا تعمؿ الشمس إذا لانت ىي التي تريد أف تفػيض علػى ىػذه األرض لميػزة تراىػا

فييا؟ أوال علييا أف تزيؿ المانع ،بأف تذيب الغطاج بأشعتيا الالىبة ،اـ تشرؽ على األرض

ال مانع أف يتحقؽ ىذا المعنى ،لبعض الزائريف في مشاىد المعصوميف (ع) إف اإلمػاـ ػد يػرى بػأف بعػض الزائػريف

لو خصوصية ،وللنو ال يقبؿ الفيض ،بسبب ح ب المعاصي التي بينو وبيف اإلماـ ،فاإلماـ بلطفو واش ار تو وبنظرتػو

الوالئية ،يذيب المانع أوال ،اـ يعطي العطاج ،أي أنو يعطي القابلية ،اـ تتحقؽ الفاعلية

وليػذا فػالبعض عنػػدما يػأتي لإلمػػاـ ينا يػو بيػػذه المنا ػاة ،يقػػوؿ :يػا مػوالي ،أنػا لسػػت ػابال للفػػيض ،بسػبب ذنػػوبي

في القابلية ،ونظؼ إنائي ،اـ أعطني الفيض أنػا أعلػـ أف عػدـ
وبعدي عف اهلل تعالى ،أنا إنائي ملوث ،فأنت أو د ّ
االسػػت ابة ال لػػنقص فػػي فياضػػية الفيػػاض ،وانمػػا فػػي ابليػػة المتقبػػؿ وللػػف لمػػا أف لػػؾ المقتضػػي ،فلػػؾ أيضػػا رفػػع

المانع

لـ ميؿ أف يطلب اإلنساف مف اإلماـ أف يييئو لتلقي الفيض! وللف ىذا المعنى ال ميؿ ال يأتي في بػاؿ لػؿ أحػد،

فالبعض يأتي وال يعرؼ أصال ماذا يقوؿ ،ويتحقؽ للػبعض ،واال فالسػنة الطبيعيػة أف يػأتي الزائػر بالقلػب الػذي يتقبػؿ

ىذا الفيض

طلب تلقي الدر ات العليا:

إف أىؿ البيت (ع) ىـ مظير مف مظاىر اللرـ اإلليي الغير محدود ،واف رب العالميف عطاؤه غير منقطع وال حد لو،

واإلنساف مف المملف أف يأخذ مف اهلل تعالى مف العطاجات ،بما يعادؿ الفػارؽ بػيف الاػرى والاريػا وللػف الػبعض ػد
يقنػػع بػػبعض ال ػزاج المػػادي ،مػػف الحػػور والقصػػور ومػػا شػػابو أمػػا الػػبعض فلػػو طمػػوح عػػاؿ بػػأف يصػػؿ إلػػى مقػػاـ

الرضواف األلبر وأيف الرضواف وأيف الحور؟! وليػذا ال نسػتبعد أف بعػض أىػؿ ال نػة فػي عرصػات القيامػة ،يػذىؿ
عف الحور بالرضواف األلبر ،فيو يعيش حالة النظر إلى و و اهلل تعالى ،بحيث يزىده حتى عف النظر إلى ما سواه

إف در ات تلقي الفيض لايرة ،واف مف المملف أف يطوي اإلنساف الزائر مراحؿ التلامؿ البعيػدة ،فػي ليلػة واحػدة ،فػي

حضرة المعصوميف (ع) إف البعض د ال يستوعب أو يستغرب الحديث الذي يقػوؿ( :مػف زار الحسػيف لمػف زار اهلل
في عرشو) والمعنى أف ما يترتب مف اراار مف زيػارة اهلل تعػالى فػي عرشػو-وىػي االلتفاتػة اإللييػة -أيضػا يترتػب
مف زيارة الحسيف (ع) ،فذف رب العالميف لما يلتفت إلى زائػره فػي عرشػو ،أيضػا يلتفػت إلػى زائػر الحسػيف (ع) ،ألنػو
تؿ في سبيلو وفي طاعتو ،و د ورد أف (موضع بر الحسيف ترعة مف ترع ال نة)

إف في ىذا الزمف-لغلبة الشيوات والماديات -أصػبحت النفػوس ضػعيفة ،وال تتحمػؿ التلػاليؼ الشػا ة أو الرياضػات،
أو حتػػى الرياضػػات الشػػرعية المتعارفػػة فمػػا دمنػػا فػػي زمػػف تصػػعب علينػػا فيػػو الم اىػػدات اللبيػػرة ،فلنغتػػنـ زيػػارة
المعصوميف (ع) فذف اإلنساف اللسوؿ ،أو المريض الػذي ال مػاؿ لػو مػاذا يعمػؿ؟ مػف الواضػح أنػو يطػرؽ أبػواب

اللراـ مست ديا ،ر اج أف يعطى شيئا و ػد يعطيػو اللػريـ ،مػا يلسػبو عامػؿ ب يػده وتعبػو ،فػي سػنة لاملػة ومػف

المعلػػوـ أف الػػبعض يتعػػب فػػي وطنػػو بالم اىػػدات والرياضػػات والمطالعػػات ،وال يحقػػؽ مػػا يريػػده ،وللنػػو ػػد يػػأتي إلػػى

خدمة المعصوـ واذا بنظرة والئية يعطيو ما يعطيو ،لما الحظنا ما حدث للحر

وأنا سمعت مف مصادر مواقة بأف البعض ر ع مف زيارة الحسيف وأمير المػؤمنيف (ع) ،و ػد أعطػي مػا أعطػي ،ومػا

أخذه الغير في سنوات أخذه ىذا الزائر النموذ ي في ليلة واحدة

أما عف ليفية العطاجات وتفاصيليا ،فيذا مف أسرار أىؿ البيت (ع) ،فػنحف ال نعلػـ ليػؼ ومػاذا يعطػوف وللػف مػف

المعلػػوـ أف ليلػػة المع ػراج لانػػت ليلػػة واحػػدة مػػف ليػػالي ىػػذه الػػدنيا ،وللػػف مػػا أعطػػي للنبػػي (ص) فييػػا ،ال يملػػف أف
تستوعبو العقوؿ ،وليذا فالقرآف أبيـ ىذا األمر ،حيث يقوؿ تعالى{ :فَأ َْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أ َْو َحى} فال يملف أف يفيـ
ماذا يعطى لإلنساف ،في لحظات تلقي الفيض الخاص
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ال بد مف النظػر إلػى الرفقػة فػي السػفر أو العائلػة علػى أنيػـ مػف الملت ئػيف إلػى سػاحة المعصػوـ (ع) فػال بػد مػف
تو يرىـ و ضاج حوائ يـ برغبة وشوؽ مف دوف منة ،وذلؾ ألنيـ مف شؤوف المولى  ،والعلس ىو الصػحيح أيضػا،

حيث أف ىتليـ سياير إعراض مف صدناه مف بالد بعيػدة وىلػذا لػاف دأب أئمػة اليػدى (ع) فػي طريػؽ الحػا فػي

إلراـ زائري البيت العتيؽ

الملت ئوف إلى ساحة المعصوـ:

ينبغػي مراعػػاة حسػف التعامػػؿ مػع الزائػػريف ،وعػدـ إيػػذائيـ ،تقػدي ار وتعظيمػػا للمعصػوـ ،ألنيػػـ مػف شػػؤونو ،وفػي حلػػـ

الملت ئيف إلى حماه ومػف المعلػوـ-فػي العػرؼ الدبلوماسػي للػدوؿ -أف الػذي يلت ػف إلػى سػفارة إحػدى الػدوؿ-واف

لانت غير مسلمة -فذنو يعامؿ معاملة مف دخؿ تلؾ الدولة ،وال يملف القبض عليو ،ألنو في حماىا فذذا لػاف ىػذا
تعامؿ السفارات الظاىرية الفانية-والتي د يلوف أصحابيا مف طواغيت األرض -مع الملت ئيف إلى سػاحتيـ ،فليػؼ
برب العالميف وأوليائو مف األنبياج واألوصياج؟! فذف الزائر ليـ داخؿ في ممللتيـ ،وفي حماىـ ،فالبد مػف الم ار بػة
المضاعفة في التعامؿ معيـ فسوج التعامؿ مػع الزو ػة واألوالد فػي الػوطف ،ال شػؾ أنػو أمػر سػلبي وسػيج ،وللػف

األمر يزداد سوجا إذا لاف ذلؾ في محضر المعصوـ ،فالبعض حتػى وىػو أمػاـ الضػريح ،وال يرتػدع عػف ظلمػو وىػو

غافؿ عف أف ىذا األمر مما يو ب لو التبعات ،و د يعرضو لغضب ذلؾ المعصوـ الذي يزوره ،ويحرـ مف ىباتو
عقد لسة إصالحية مع العائلة:

مف المناسب استغالؿ فترة الزيارة ،لعقد لسة مع العائلة ،إلصػالح مػا يو ػد مػف السػلبيات فػرب األسػرة لمػا يفلػر

في ال انب المادي لعائلتو ،في طعاميـ ،وفي أخذىـ ألر ى الفنادؽ والمطاعـ ،أيضا يفلػر فػي صػالحيـ واسػتقامتيـ

علػى ال ػادة ،وخاصػػة أنػو ػػد يلػوف فػػي أرض الػوطف ال ي ػد ارذاف الصػػاغية ،والتقبػؿ الػػالزـ للنصػيحة ،النشػػغاليـ
بأمور الدنيا والدراسة والعمؿ ،ومما يساعده أيضا حالػة الصػفاج والر ػة التػي يلتسػبونيا فػي الزيػارة فمػف المناسػب
اغتناـ ىذه الحالة ،في تغيير مسيرة العائلة ،بمصارحة الزو ة واألوالد بما يراه مف السػلبيات واألمػور المنلػرة فػذذا

لػػاف األب يػػرى منل ػ ار ال يتحمػػؿ فػػي حيػػاة ولػػده ،فمػػا المػػانع أف ينصػػحو فػػي حضػػرة المعصػػوـ ،ويأخػػذ منػػو العيػػود

والمواايؽ ،بأف ال يعود إلى ىذا المنلر ببرلة المعصوـ
التقرب إلى اهلل تعالى بخدمة الزائريف:

مف خالؿ االطالع على سيرة أىؿ البيت (ع) ،نالحظ أف ىناؾ اىتماما متمي از وحرصػا علػى خدمػة الػزوار ،حيػث لػاف

المعصوـ عند ذىابو إلى بيت اهلل الحراـ للحا يخفي شخصيتو؛ لئال يعرؼ ويراعى مراعاة ما ،في السفر ،فيحرـ مػف

خدمة الح اج

فاإلماـ لـ يلف معروفا في األزمنة السابقة ،نظ ار للتعتيـ المو ود ،ياسا إلى زماننا ىذا ،فمشاىدىـ عامرة بالبنػاج،وسيرتيـ العطرة منتشرة في مختلؼ م االت المعرفة-

فيستفاد مف ىذه الحرلة أف المعصوميف (ع) لانوا يروف أف خدمة الزائر مزية ،وممػا يتقػرب بػو حتػى المعصػوـ إلػى

اهلل تعالى
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الحلقة السادسة

االلتفات التفصيلي إلى مقاـ اإلمامة اللبػرى ليػـ (ع) ،فػذف ىػذا ممػا يحقػؽ معنػى العرفػاف بػالحؽ الػذي يترتػب عليػو

الاواب األلبر ،والذي علؽ عليو دخوؿ ال نة في روايات متعددة

االلتفات التفصيلي لمقاـ اإلمامة:

إف معرفة الصفات الشخصية لإلماـ المتمالة :باسـ أبيو وأمو ،وتاريخ وملاف والدتو ،نوع مف أنػواع المعرفػة النافعػة
والمفيدة بال شؾ وللف األىـ مف معرفة تلؾ ال زئيات النافعة ،معرفة مو ع اإلماـ في األمػة ،وىػو أف اإلمػاـ الحبػؿ

المتصؿ بيف األرض والسماج ،لالنبي (ص) تماما ،غيػر أف حبػؿ النبػوة تغيػر لونػو فػي زمػاف الوصػي فلمػا أف رب
العالميف األعلـ حيث ي عؿ رسالتو ،فيو أيضا األعلـ حيث ي عؿ وصاية نبيو في ىذا المعصوـ

وىذه األياـ المعرفة متيسرة ،وبحمد اهلل تعالى ىناؾ اللاير مف الدورات واللتب العقائديػة ،والفضػائيات اليادفػة ،التػي

طرحت موضوع اإلمامة مف وانػب عديػدة ويملػف أف نقػوؿ إف فػي زماننػا ىػذا-حيػث لاػرة مػوارد المعرفػة وانتشػار

وسائؿ الاقافة -د ال تصدؽ للمة المستضعؼ على اللايػريف ،ويػوـ القيامػة ال معنػى ألف يتػذرع العبػد بأنػو لػـ يلػف
يعلـ ،ألف المعرفة تأتيو رغما عنو وىو في بيتو

فمف الالزـ للؿ مؤمف معرفة اإلماـ ومو ع اإلمامة ،وخاصة أف ىذا الزمف زمػف تحػديات ،فاإلنسػاف المػوالي اإلمػامي
المتبع لمنيا أىؿ البيت (ع) ،عادة ما يستاار في عقيدتو أينما ذىب ،فعندما يعرؼ بأنو تابع لخط عفر بػف محمػد

(ع) ُيسأؿ ،فالبد مف إلمامة شبو تفصيلية أو تفصيلية بمعنى اإلمامة

وا تراحنا أف الموالي عندما يسأؿ عف خط اإلمامة ،أف ال يتطرؽ ليحلاـ الفقييػة ال زئيػة ،فػالخالؼ الفقيػي فػي لػؿ

المذاىب مع بعضيا البعض ،وانما عليو بأف يطرح اللليػات ،فػذذا لػاف إنسػاف ال يػؤمف بمصػدر التشػريع الػذي تػؤمف
بو ،أي ال يعتقد بخط اإلمامة ،فليؼ تقنعو بال زئيات :لالس ود على األرض ،وال مع بػيف الصػالتيف ،واإلفطػار بعػد

مغيب الشفؽ ال تنا ش في ال زئيات ،وانما في اللليات ،وىي مدرسػة الػنص ،فػنحف نعتقػد بػأف اهلل تعػالى مػا تػرؾ
أمر األمة سدى بعد وفاة نبيو (ص) وىذه سنة فطرية ،فالذي يغيب عف ومػو أو أسػرتو ال يترليػا ىلػذا ،بػؿ البػد

أف يستخلؼ علييـ أحدا وىذا موسى (ع) عندما غاب فػي ميقػات ربػو ،اسػتخلؼ علػييـ أخػاه ىػاروف (ع) ومػف

المعلػوـ أف النبػي (ص) لػػاف مػف أوؿ أيػاـ بعاتػػو يشػير إشػػارة صػريحة إلػى ابػػف عمػو أميػر المػػؤمنيف (ع) ،لمػا فػػي

وا عة الغدير ،وحديث المنزلة ،وحديث الطائر المشوي ،وحديث اللساج ،وغيرىا مف الروايات المختلفة في ىذا الباب

فػػذذف ،إف االطالعػػة التفصػػيلية فػػي موضػػوع اإلمامػػة أمػػر ار ػػح ولخصػػوص المتعمقػػيف والمحققػػيف ،مػػف المناسػػب
االطالع على لتاب العقبات ،فذنو مف أارى لتب اإلمامية في ىذا الم اؿ ،ومؤلفو أفرد للؿ دليؿ-لحديث المنزلػة ،أو

حديث الطائر المشوي ،أو حديث اللساج -لتابا مستقال

فعليو ،إف الذي يزور المعصوـ وىو يعلـ منزلتو عند اهلل تعالى ،فبال شؾ أنو سيتأدب في محضره

مقاـ اإلمامة اللبرى:

إف اإلمامة مقاـ إليي علو اهلل تعالى للمعصوـ ،سواج تحققت فعليػة اإلمػاـ ،أـ لػـ تتحقػؽ فاإلمػاـ أميػر المػؤمنيف
(ع) نفػذ فعليػة إمامتػو فػي األمػة ،وتصػدى ليمػور فػي ىػذه السػنوات القليلػة التػي تسػلـ فييػا الخالفػة ،وانشػغؿ بمػا

انشغؿ مف الحروب مع القاسطيف والمار يف ،ولـ يتح لو أف يابت دعائـ الحلومة اإلسالمية لما ىو يريد

وللف مقاـ اإلمامة اللبرى-بمعنػى رتبػة المعصػوـ -ال ربػط لػو بػالتحقؽ الفعلػي ،فحتػى لػو لػـ يلػف فػي الػدنيا مػأموـ
واحد ،فاإلماـ إماـ فاتباع الناس لإلماـ ،ال يقوـ مفيوـ اإلمامة ،فذف اإلمامة معنى إليي علو اهلل تعالى ألوليائػو،

سواج علـ البشر بذلؾ أو لـ يعلموا
العرفاف بحؽ اإلماـ:

مف المعلوـ-لما في الروايات -أف بوؿ الزيارة والاواب األلبر ،مترتب على العرفاف بحؽ اإلماـ ،أي المعرفػة بمنزلػة

اإلماـ عند اهلل تعالى ومقامو المنيع فالمقامات والعطاجات المتميزة ،إنما تلوف لمف يزور المعصوـ احتراما وتقػدي ار

لمقامو ،ال فقط أنو يزوره لقضاج حوائ و فال شؾ أف الذي يزور اإلماـ وروحو تفيض مف معاني التعظيـ واالحتراـ
والتقدير ،ت اه المعصوـ ،غير ذلؾ الذي يزوره بروح خالية مف المعاني ،وما زيارتو إال عملية ميلانيلية مادية ،بػأف

بدنو دخؿ المشيد الشريؼ ،واف ىذا ال يو ب القرب مف المعصوـ

فقد يلوف إنساف يدخؿ المشيد متفر ا أو مستمز ا أو لقضاج حوائ و ،ومالو ماؿ إنساف يزور تا ار مست ديا ،وىو
ػػد يلػػوف فػػي لبػػو يبغضػػو ،أو ال يعتػػرؼ بمقامػػو وملانتػػو ألف مػػا ييػػـ المسػػت دي ،ىػػو أف يأخػػذ مػػف المػػزور مػػا

يريده إف البعض عندما يزور المعصػوـ عينػو علػى نفسػو ،أي علػى ضػعفو أو حا تػو أو مرضػو أو فقػره ،ال علػى

المعصوـ واف ىذا ال يسمى عارفا بحؽ المعصوـ ،فذف العرفاف بحػؽ المعصػوـ-لمػا لنػا -ىػو معرفػة مػو عيـ فػي
ىذا الو ود
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إف المعصوـ (ع) ح ة هلل تعالى على العباد ،والزـ ذلؾ االنقياد مف يػة المػواليف وال شػؾ أف مػف أفضػؿ األو ػات
إلابات ذلؾ ىي أياـ الزيارة ،فيؿ مف مانع للعدالة المؤ تة أياـ الزيارة ليلوف تمرينػا عمليػا لقػوة اإلرادة ولػو فػي فتػرة
صيرة؟!

الموالي الحقيقي:

إف للمػػة المشػػايعة وردت فػػي القػرآف اللػػريـ ،فػػي ولػػو تعػػالى{ :وِا َّف ِمػػف ِشػ ِ ِ ِ ِ
يـ} ،إشػػارة لمشػػايعة األنبيػػاج
َ
َ
ػيعتو َإل ْبػ َػراى َ
بعضيـ لبعض ،فلؿ نبي يشايع مف بلو مف األنبياج ،بمعنى أنو يضع دمو موضع دـ النبي السابؽ ،ألف األنبيػاج

لليـ على ديف واحد وىو الحنيفية

فالموالي والمتبع الحقيقي ،ىو ذلؾ الذي يضع ر لػو موضػع ر ػؿ المعصػوميف (ع) ،أي بقػدر اإلملػاف ،فػأنى لنػا أف

نلوف لالمعصوميف؟!

وفي رواية طريقة أف عليا لاف يمشي مع النبي (ص) ،وللف لـ يلف تُر آاػار أ دامػو ،اػـ تبػيف أنػو لػاف يضػع ر لػو
موضػػع ر ػػؿ النبػػي (ص) فعلػػي (ع) إلػػى ىػػذه الدر ػػة لػػاف يشػػايع النبػػي (ص) ،فحتػػى فػػي مشػػيتو الظاىريػػة لػػاف

يتبعو

أياـ الزيارة:

إف بػػاب اللػػريـ مفتػػوح دائمػػا ،وللػػف ىنالػػؾ سػػاعات يفػػتح البػػاب علػػى مص ػراعيو ىنالػػؾ أيػػاـ يتألػػد فييػػا اسػػتحباب
الزيارة ،ولأف ىنالؾ دعوة رسمية مف المعصوـ

وبال شؾ بأف الذي يريد أف يأخذ العطاج األلمؿ ،فعليو أف يتحيف ىذه الفرص مف أياـ الزيػارات المخصوصػة :لزيػارة

الحسيف (ع) في النصػؼ مػف شػعباف ،وفػي يػوـ األربعػيف ،وفػي يػوـ عرفػة؛ ليحصػؿ علػى أعلػى در ػات التػزود مػف

المعصوميف (ع)

العدالة المؤ تة وتقوية اإلرادة:

مف المناسب دا أف يستغؿ الزائر فترة الزيارة ،بأف يحاوؿ أف يعيش حالة مف حاالت العدالة المؤ تة فػذف اإلنسػاف

باعتبار أنو في وطنو محاط بالشيوات وزحمة الحياة اليومية ،وانشغاالت العمؿ واألسرة ،فذنو د ال يتفرغ إلػى نفسػو

والى الدخوؿ إلى باطنو وىذه حقيقة مؤسفة حقا ،بأف البعض يفلر في لؿ شيج إال في نفسو ،التي على أساسػيا
تتحدد أبديتو ،ىو يفلر في لؿ شيج ما عدا ىذه الروح ،والحاؿ أف لؿ شيج حولو مما ىو منشغؿ بو سيفنى ،ولػف

تبقى معو إال ىذه الروح المنسية

ففترة الزيارة فرصة مناسبة للخلوة مع النفس وحتى ألبر الت ػار وألبػر المتخصصػيف فػي م ػاؿ علمػو وعملػو ،فػي

أياـ الزيارة يلوف تقريبا شبو فارغ ،وليس ىنالؾ ما يلتزـ بو ،فيو مف الزيارة إلى المنزؿ ،ولػو سػاعات فػراغ لايػرة

فمف المناسب أف يلقف نفسو ىذه األياـ بأف يلوف عادال ،ولو في ىذه الفترة القصيرة

وللف العدالة المؤ تة تحتاج إلى اإلرادة ونعني باإلرادة ذلؾ ال ياز الذي يتحلـ في م مؿ ال وارح وال وانح ،وليس
فقط ال ػوارح ألف بعػض النػاس لػو ػدرة علػى الػتحلـ فػي وارحػو :بػأف يغمػض عينيػو أو يغػض بصػره عنػد رؤيػة

حراـ ،وأف يطبؽ شفتيو عندما يحب أف يتللـ لالما باطال

وللف األر ى مف الػتحلـ فػي ال ػوارح ،أف يصػؿ اإلنسػاف-ولػو بعػد فتػرة مػف الم اىػدة -إلػى در ػة الػتحلـ حتػى فػي

ال ػوانح ،أي الخل انػػات الباطنيػػة فمػػاال :بعػػض النػػاس ال يعمػػؿ حسػػده ،وللػػف الحسػػد مو ػػود فػػي باطنػػو لالقػػدر
المغطى الذي يغلي ،وللف ما فيو ال يخرج إلى الخارج مػف المناسػب فػي ىػذه الزيػارات ،أف يفػتح اإلنسػاف الغطػاج،
ليخرج ما في باطنو فباطنو بماابة در فيو لحـ فاسد ،ويغلي وينطبخ ،وللنو ال يعلػـ بػو فالزيػارة فرصػة مناسػبة

إلخراج ما في ال وؼ تماما ،واالعتراؼ بو بيف يدي اهلل تعالى ،وطلب المدد منو للعالج

إف مف أفضؿ برلات الزيػارة ،بػؿ إف مػف أفضػؿ عالئػـ بػوؿ الزيػارة ،أف ير ػع اإلنسػاف إلػى وطنػو وىػو بيػذه اليمػة

واإلرادة ،بػػأف تلػػوف لػػو القػػدرة علػػى أف يقػػوؿ (ال) ،لػػيس فقػػط ل وارحػػو بػػؿ حتػػى لخل اناتػػو الباطنيػػة :لسػػوج الظػػف،

والحسد ،واالحتقار فيذه معاف باطنية ،وعال يا ال بد أف يلوف باطنيػا أيضػا فػالبعض غايػة يػده أف يصػؿ إلػى

مرحلة التحلـ في وارحو ،وللف األر ى أف يلوف ماللا لنفسو
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استحضار حقيقة أنو مف المملف أف تلوف ىذه الزيارة آخر زيارة لإلنساف ،بؿ ال بد أف يلقف حالػو ذلػؾ ،لػئال يصػاب
باللسؿ في زيارتو لما ورد األمر بصالة المودع عند صالة العشاج

زيارة مودع:

نحف أمرنا-لما ورد في روايات أىؿ البيت (ع) -بأف نصلي صالة العشاج صالة مودع ،إذ لعليػا تلػوف آخػر صػالة،
فاإلنساف ال يعلـ متى يػأتي أ لػو ،ومػف المملػف أنػو ينػاـ وال يسػتيقظ فػذف استحضػار ىػذا المعنػى ،يحفػز اإلنسػاف
ويدفعو للتو و ألار في الصالة

وأيضػػا إف ىػػذا المعنػػى مطلػػوب فػػي زيػػارات المعصػػوميف (ع) ،أي ينبغػػي أف نلقػػف أنفسػػنا ىػػذا التلقػػيف ،بػػأف نػػزور

المعصوـ ولعؿ ىذه الزيارة ىي آخر الزيػارات وىػذه األيػاـ-نسػأؿ اهلل تعػالى أف ينشػر األمػف واألمػاف فػي ربػوع ىػذا

البلد -لـ مف الذيف ذىبوا للزيارات ،ولـ ير عوا بفعؿ اإلرىاب المو ود

فذف الذي يذىب للزيارة ،وىو يحتمؿ احتماال بليغا بحادث سير ،أو بغيره مف العوارض المختلفة ،وانو مف المملف أف

ال يوفؽ اانية للزيارة ،فذف ىػذا يحفػزه للترليػز فػي زيارتػو وللػف ينبغػي أف يلػوف ىػذا التلقػيف تلقينػا مغيػ ار للبػاطف،
ويتغلغؿ في أعماؽ نفسو ،وليس تلقينا سطحيا

ومف المناسب أف يلقف اإلنساف نفسو ىذا المعنى في لؿ عباداتو ،حتى يؤدييا بشلؿ نموذ ي فعندما نقػوؿ :صػؿ

حػا مػودع ،زر زيػارة مػودع
صالة مودع ،ياسا على ذلؾ نقػوؿ :حػا ّ
فرصة أخرى للتلرار ،يتحفز للعمؿ ألار فألار

فػذف اإلنسػاف دائمػا عنػدما ال يعطػي نفسػو
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التنويع في الحرـ بيف مختلػؼ روافػد الفػيض مػف :الػدعاج ،والقػرآف ،والصػالة وال بػد مػف تقػديـ مػا يناسػب المػزاج،

ف لما تراعى الشيية المادية عند األلؿ فلذلؾ في الشيية المعنوية فذف اإل باؿ على المائدة بشيية يو ب التملي مػف
برلات تلؾ المائدة

مراعاة الشيية المعنوية:

مف ع ائب األمور أف الناس ليـ أمز ة باطنيػة ،ال يملػف أف تػدرؾ ،فتػرى إنسػانا يميػؿ إلػى شػيج بخػالؼ مػا يميػؿ

إليو إنساف آخر ونالحظ أف اإلنساف عندما ي لس علػى المائػدة الدنيويػة ،أنػو ال أحػد يوصػيو بػأف يألػؿ مػف طعػاـ
معيف ،بؿ ىو مف يحدد ويمد يده على ما ىو يشتييو فلما أف اإلنساف يراعػي شػييتو فػي األمػور الماديػة ،فلػذلؾ

فػي األمػػور المعنويػػة ،فينبغػػي عنػػد دخولػػو الحػػرـ ،أف يراعػػي مػا يشػػتييو :فمػػاال :إنسػػاف ػػاج إلػػى الحػػرـ ،ولػػاف فػػي
طريقو د مر على السوؽ ونظر إلى حراـ بشػيوة أو بريبػة ،فالػذي يناسػب حالتػو ىػو :االسػتغفار ،والػدعاج بمنا ػاة

التائبيف وبدعاج أبي حمزة أو إنساف يشتيي أف يػتللـ مػع اهلل تعػالى ،فالػذي يناسػبو الصػالة أو إنسػاف يحػب أف

يسمع لالـ اهلل تعالى ،فالمناسب لو أف يتلو القرآف اللريـ

فعليو ،إنو ينبغي للعبد في مشاىدىـ ،أف ينظر إلى الطاعة التي تناسب ذلؾ الو ت ،حتى ال يتللؼ العبادة ،واف مػف

أفضؿ العبادات في مشاىدىـ الشريفة ،ىو التأمؿ واألمر ال يحتاج إلى لقلقة لساف ،واتعاب البدف ،ومدافعػة الػزوار
والتصاؽ بالضريح بؿ بأف ي لس فػي زاويػة مػف زوايػا الحػرـ الشػريؼ ،ويتفلػر لتقيػيـ م مػؿ المسػيرة السػابقة فػي

الحياة ،و د ورد أف( :تفلر ساعة خير مف عبادة سبعيف سنة) ألف ىذا التفلػر ،مػف المملػف أف يغيػر م ػرى حيػاة
اإلنساف

واف االلتزاـ بدداب الزيارة-مف االسػتئذاف ،والسػالـ علػى اإلمػاـ ،وصػالة الزيػارة-ال يتنػافى-مػع مػا ذلرنػا -مػف لػزوـ
مراعاة الشيية المعنوية ،ألف ىذه ارداب ليست بلايرة ،و د تستغرؽ عادة ربع ساعة فالزيػارة المػأاورة تنتيػي فػي

د ائؽ ،والمتعارؼ أف الزائر أعد نفسو للملوث في الحرـ ساعة أو ساعتيف ،فالبد أف يمي ىذا الفراغ بألواف مختلفػة

مف العبادة ،مف الدعاج والصالة والقرآف

وىناؾ عمؿ مف الػ ار ح أف يلتػزـ بػو اإلنسػاف فػي لػؿ مشػاىد المعصػوميف (ع) ،أال وىػي صػالة عفػر الطيػار ،التػي
يقاؿ عنيا باإللسػير األحمػر ألف النبػي (ص) ىػو الػذي أتحػؼ عفػر الطيػار بيػذه التحفػة ،لمػا ػدـ مػف الحبشػة،

و اؿ مقولتو المعروفة( :ما أدري بأييما أنا أشد فرحا :بقدوـ عفر ،أـ بفتح خيبر)

دور التفلير في تغيير مسيرة الحياة:

إف مف أفضؿ العبادات التي يؤدييا الزائر في الحرـ-لما لنا -التفلر المغير لمسيرة الحياة ،فػذذا لػاف إنسػانا غػافال،

فيتحوؿ إلى ذالر؛ واذا لاف إنسانا عاصيا ،فيتحوؿ إلػى مطيػع؛ واذا لػاف إنسػانا ميمػال لحرلتػو فػي الحيػاة ،وال يعلػـ

ىو في أيف ،ومف أيف ،والى أيف ،فيتحوؿ إلى إنساف ملتفت

وللػػف المالحػػظ أف الػػبعض يرلػػز فػػي الزيػػارة علػػى ال انػػب الروحػػي فقػػط ،ولػػأف الزيػػارة اللاملػػة متمالػػة فػػي الحػػاالت

الروحية المتألقة وم رد البلاج ،والتفاعؿ الشػعوري والحػاؿ بػأف ىػذه الحػاالت مػف برلػات الزيػارة ،ومػف المملػف أف
يفقدىا الزائر ،وال يرى ليا أا ار بعد ر وعو إلى وطنو

ومف المناسب أف نذلر ىذه القصة ،لشاىد على أنو مف المملف و ود تحوؿ وىري في المشاىد الشريفة:

أحػػد األشػػخاص الصػػالحيف يقػػػوؿ :إنػػو لػػاف فػػي حػػػرـ اإلمػػاـ الرضػػا (ع) ،ونظػػر نظػػػرة مريبػػة إلػػى إحػػدى الزائػػػرات
المح بات فشعر بالمقت واللره الشديد لنفسػو ،بأنػو ليػؼ يرتلػب ىػذه الحػراـ ،وىػو فػي محضػر المعصػوـ ،والمػرأة
لانت مح بة وليست سافرة ،حتى أنيا تغريو بالنظر إلييا فيروؿ إلى اإلماـ مستغياا ،وشػاليا لػو مػف ىػذه الػنفس

الطائشة التي تطمح للحراـ ،لما اؿ علي (ع) تعليقػا علػى أولئػؾ الػذيف لػانوا ينظػروف إلػى الحػراـ( :إف أبصػار ىػذه

الفحوؿ طوامح) أي أف مف طبيعة الر ؿ أف عيونو تطمح للحراـ ،فالبد مف التحلـ فييا

وبعد االلت اج إلى اهلل تعالى والدعاج والتوسػؿ ،أحػس أف نفسػو الطائشػة-التػي لػاف ال يملنػو الػتحلـ فييػا -لػالطير
الذي في اليد واستمر على ىذه الحالة إلى آخػر عمػره؛ ألف ىػذه ىبػة مػف اللػريـ ،ومػف المعلػوـ أف ىبػة اللػريـ ال

تستر ع ،فاإلنساف إذا أعطي ىبة مف رب العالميف أو ومف أوليائو ،فذنو ال ينزعيا منو ،إال أف يتلفيا ىو بنفسو

وال نعني بالتفلير الذي يغير م رى حياة اإلنساف مطلؽ التفلير ،وانما ذلؾ التفلير المقترف بحالة مف حػاالت الػذلر،
في و عبادي ،فماال :اإلنساف بعد أف زار األئمة المعصوميف (ع) وصلى صالة الزيارة ،ما المػانع أف يسػ د سػ ود

الت ػػاج إلػػى اهلل تعػػالى ،ويلػػرر الػػذلر اليونسػػي عػػددا مػػف المػرات ،وبعػػد ذلػػؾ يطلػػب مػػف اهلل تعػػالى أف يبصػػره بعيػػوب
نفسو ،فقد ورد( :إذا أراد اهلل بعبد خيرا :فقيو في الديف ،وزىده في الدنيا ،وبصره بعيوب نفسو) و( مف عػرؼ نفسػو

عرؼ ربو) ومعرفة النفس أي أف يعرؼ الترليبة العامة للنفس البشرية ،وأف يعرؼ نفسو بالخصػوص ،أي مػا ىػي
عيوبو ،وما ىي الاغرات التي يملف مف خالليا أف يتسلؿ لو الشيطاف

فذف التفلير إذا لاف في و عبادي ،مف المملف أنو يفتح األبواب لإلنساف واال فذف الشيطاف د يدخؿ علػى الخػط،
بمعنى أنو يلقف اإلنساف بنقص ليس فيو ،ليشغلو عف نقص وا عػي ،فمػاال ىػو مبتلػى بالحسػد ،فيوىمػو بأنػو مبتلػى

بسوج الظف ،ليشغلو عف ذلؾ المرض المتيقف
الفرؽ بيف المتع المادية والمتع المعنوية:

إف متاع الدنيا عػالوة علػى أنػو متػاع محػدود ،وال يملػف أف يتيسػر للػؿ أحػد ،ويحتػاج إلػى مقػدمات ػد تلػوف مللفػة
وشا ة ،أنو متاع مملوؿ ،فبعد فترة يفقد بريقو ،ولمػا يقػاؿ( :للػؿ ديػد بي ػة) و(الليػؿ والنيػار يبليػاف لػؿ ديػد)

فترى إنسانا تتوؽ نفسو إلى ا تناج لوحة زيتية مػف أ مػؿ لوحػات العػالـ ،فيشػترييا بػأغلى األامػاف ،وللنػو بعػد فتػرة

مف تلرار النظر إلييا صباحا ومساج يألؼ ذلؾ المنظر إلى در ة الملؿ ،وال يرى فيو ذلؾ ال ماؿ األخاذ ،بؿ إنػو يػرى

اللوحة وال دار على حد سواج!

بينما المتع المعنوية ،فذنيا ميسورة ومت ددة ،فذف الت لي اإلليي ال تلرار فيو ،فالمصلوف الخاشعوف ال يروف الملؿ

في صالتيـ أبدا ،فصالة الليؿ ىػذه الليلػة ،ىػي غيػر صػالة البارحػة ،وغيػر صػالة الغػد ،ومػف ىنػا فيػـ لػيس فقػط ال
ي دوف الملؿ ،بؿ إنيـ في حالة تشوؽ وتر ب دائـ لمتع الغد ،فينيئا ألرباب النعيـ نعيميـ!

ومف المعلوـ أف النبي (ص) لاف عندما يقترب و ت الصالة تتغير حالو ،ولمػا ورد عػف إحػدى زو اتػو( :لػاف النبػي

(ص) في بيتػو ىاشػا ،باشػا ولػاف ضػحالا فػي بيتػو ،ولػاف ي لػس معنػا يحػدانا ونحداػو فػذذا أ ّذف للصػالة ،لأنػو ال
يعرفنا وال نعرفو)

وعليو ،إف اإلنساف إذا وضع دمو في طريؽ التلامؿ المعنوي ،فذنو ال يشبع مف البرلػات المعنويػة وحتػى بالنسػبة

للحياة الزو ية ،فالذي تلوف نظرتو للزو ة نظرة إليية ،فذنو مع األياـ يزداد تعلقو بيا-حتى مع لبر سنيا -الزدياد
إحسانيا وخدمتيا إلييا ،فيرى بأف حقيا عليو يزداد ،وىذا مما يو ب دواـ الحياة الزو ية السعيدة
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العبرة ىي في الليؼ ال في اللـ فرلعتاف مقتصدتاف بتو و خير مف ياـ الليؿ للو والقلػب سػاه لمػا ىػو مسػتفاد مػف
مضػػاميف الزيػػارات ،ومػػف المناسػػب أف يلاػػر الزائػػر مػػف س ػ دات الشػػلر وخاصػػة إذا رأى إ بػػاال شػػديدا فػػي المشػػيد

المبارؾ

الليؼ مقدـ على اللـ:

ال خالؼ أف الزيارة النموذ ية التي تلوف بحالة إ باؿ لبي ،حتى لو لانت لد ائؽ معدودة ،خيػر مػف زيػارة مػع حالػة

مف اإلدبار لساعات طويلة ،و د ورد في الروايات( :زر وانصرؼ) وىناؾ تفسيراف:

فالبعض يقوؿ :إنو نيي عف إطالة الملث في المشيد ،لئال يو ب ذلؾ حالة الملؿ والقسوة

والبعض يقوؿ :إنو نيي عف إطالة اإل امة في البلد

وورد في مضموف روايػة أنػو يلػره اتخػاذ ملػة وطنػا ،خشػية عػدـ إعطػاج البيػت الحػراـ حقػو ،وىػذا المعنػى يملػف أف
ينطبؽ على با ي المشاىد المقدسة ونحف رأينا ليؼ أف بعض الذيف اوروا المشاىد-ممف ليس لػو الحػب اللػافي

لػػذلؾ المعصػػوـ -ال يػػزور المشػػيد لسػػنوات وليػػؼ أف بعػػض أىػػؿ ملػػة تمػػر عليػػو سػػنوات طويلػػة ،وىػػو لػػـ يػػدخؿ
المس د الحراـ أصال

وعليو ،إذا رأى اإلنساف في نفسو أف الزيارة الطويلة ،تو ب لو حالػة الملػؿ واإلدبػار ،فمػف األفضػؿ أف ي عليػا زيػارة
صيرة ويلررىا في السنة ،بمعنى أف ي عليا زيارات صيرة في السنة ،بنفس تلؾ المدة الزمنية للزيارة الطويلة

و د ورد( :رلعتاف مقتصدتاف في تفلر ،خير مف ياـ ليلة والقلب ساه) أي أف اال تصار في الصػالة علػى رلعتػيف،
تؤدى بتو و وا باؿ وخشوع ،أفضؿ مف أف يقضي الليؿ للو وىو يصلي رالعا سا دا ،وللنو بقلب ساه

فمف ىذه الرواية نستفيد ،أف الليؼ مقدـ على اللـ ،ألف بو تحقؽ األار المطلوب مف العبادة فالبعض يػأتي لزيػارة

المعصوـ مف أمالف بعيدة ،ويزوره لد ائؽ ،ويحصؿ على ما يحصؿ ،ألف زيارتو لاف فييا إ باؿ لبي

يقاؿ إف بعض أساتذة األخالؽ ،في األزمنة القديمة ،لاف يأمر مف يربيو مف تالمذتػو ،أف يػذىب إلػى أحػد المشػاىد،

ويملث فيو فترة صيرة ،اـ ير ع فال شػؾ أف ىػذا اإلنسػاف-الػذي لػاف يقطػع الطريػؽ ماشػيا ألشػير-عنػدما يصػؿ

ويػػزور المعصػػوـ ،أنػػو يرلػػز فػػي ىػػذه الزيػػارة ،و ػػد يحصػػؿ فػػي ىػػذه اللحظػػات مػػف الزيػػارة مػػا ال يحصػػؿ عليػػو بعػػض

المقيميف ب وار المعصوـ؛ فعلينا االىتماـ بالليؼ ال باللـ
الشلر عند نعمة اإل باؿ:

إف المؤمف شلور عند لؿ نعمة ومف المناسب للزائر أف يلار فػي المشػاىد الشػريفة مػف سػ دات الشػلر ،وخاصػة
ش َل ْرتُ ْـ أل ِ
يد َّن ُل ْـ}
إذا أنعـ اهلل تعالى عليو بنعمة اإل باؿ في تلؾ الزيارة ،مف باب العمؿ بقولو تعالى{ :لَ ِئف َ
َز َ
والشلر إما أف يلوف بتلرار للمة الشلر ،بحسب ما يريده مف المػرات ،ويعفػر خػده و بيتػو و بينػو وامػا أف يلػوف
بمنا اة الشالريف ،لموالنا زيف العابديف اإلماـ الس اد (ع) ومف المناسب أف نػذ ّلر بػأف المنا يػات الخمسػة عشػرة
بماابة صيدلية متلاملة ،فلؿ منا اة عبارة عف عالج ل انب مف وانب النفس

وفي رواية عف ىشاـ بف أحمر اؿ :لنػت أسػير مػع أبػي الحسػف (ع) فػي بعػض أطػراؼ المدينػة ،إذ انػى ر لػو عػف
دابتو ،فخر سا دا ،فأطاؿ وأطاؿ ،اـ رفع رأسػو ورلػب دابتػو ،فقلػت :علػت فػداؾ ،ػد أطلػت السػ ود؟ فقػاؿ :إننػي

علي ،فأحببت أف أشلر ربي
ذلرت نعمة أنعـ اهلل بيا ّ
*********************

 -18انتخاب أياـ الزيارة:

مف المناسب االلتزاـ أياـ الزيارة ببعض المستحبات التي ال يوفؽ ليا اإلنسػاف خػارج أيػاـ الزيػارة لصػالة الليػؿ مػاال،
ليعمؿ بالحديث الداعي إلى أف على اإلنساف أف يعمؿ بالمستحبات ولو مرة واحدة في عمره ،بحيث ال يترؾ سنة مػف

سنف رسوؿ اهلل تعالى إال و د عمؿ بيا

االلتزاـ بالمستحبات أياـ الزيارة:

ينبغي للزائػر أف يتميػز فػي سػلولياتو أيػاـ الزيػارة ،ألف نفسػو تلػوف فػي معػرض موا يػة اإلمػاـ-الػذي ىػو عػيف اهلل

الناظرة ،ويده الباسطة ،وأذنو السامعة -فللما التزـ بارداب والسنف ،ازدادت ابليتو لتلقي الفيض مف ذلػؾ المعصػوـ

المزار؛ فذف القلوب أوعية أحسنيا أوعاىا فقد يأتي اإلنساف للزيارة واناؤه ضيؽ ،أو ماقوب ،أو ال إناج لػو أساسػا،
وللف ما المانع أف يحصؿ على اإلناج في أياـ إ امتو في ذلؾ المشيد

فمػػف المناسػػب للزائػػر االلت ػزاـ بالمسػػتحبات-خصوصػػا صػػالة الليػػؿ -والتعػػرض لشػػمس المعصػػوـ اإللييػػة فػػي أو ػػات
مختلفة مف اليوـ ،فذف للؿ و ت تميزه ولونو فلما أف ألواف السماج تختلؼ بحسب األو ات ،فلوف السػماج فػي أوؿ
الصباح ،غير لونيا فػي و ػت الػزواؿ ،وغيػر لونيػا فػي و ػت الغػروب لػذلؾ حػاالت الزائػريف ،فذنيػا تختلػؼ بحسػب

األو ات ،فحالة الزائر وسط النيار في ذلؾ المشيد ،تختلؼ عف حالتو بيؿ أذاف الف ر

وو ػػت السػػحر لػػو تميػػز خػػاص فػػي لػػؿ مشػػاىد أئمػػة أىػػؿ البيػػت (ع) وحتػػى فػػي روضػػة المصػػطفى (ص) وبيػػت اهلل

الحراـ ،وال يفوت ىذا الو ت ،حيث تفتح أبواب السماج ،وعادة ما تخلو المشاىد مف الزوار ،ويملف الوصوؿ للضريح

بسػػيولة ،وتلػػوف الفرصػػة مؤاتيػػة ػػدا ألداج صػػالة الليػػؿ بشػػلؿ مػػتقف واف الػػذي يسػػتذوؽ صػػالة الليػػؿ فػػي مشػػاىد

المعصوميف (ع) ،فذنو مف المملف أف يلتزـ بيا عند العودة إلى وطنو

والذي يحصػؿ علػى برلػات السػحر وصػالة لليػؿ فػي المشػيد ،ال يحػرـ نفسػو أيضػا مػف برلػات صػالة أوؿ الو ػت فػي

المشػػيد ،فصػػالة الفريضػػة فػػي المشػػيد ال تقػػاس بالصػػالة خار ػػو ،لمػػا ورد أف( :صػػالة الفريضػػة عنػػد الحسػػيف (ع)
تعدؿ ح ة ،والنافلة تعدؿ عمرة) وللف-مػع األسػؼ -بعػض الػزوار يفػوت علػى نفسػو ىػذه البرلػات ،فتػراه فػي أوؿ

الو ت مشغوال بالتسوؽ ،اـ يصلي في منزلو!

وبشلؿ عاـ ،إف االلتزاـ بالمستحبات أمر ار ح للمؤمنيف ،واف المؤمف حريص على أف يعمؿ بيا لليا ولو في العمر
مرة واحدة ،لما ورد في توصيات أىؿ البيت (ع)

ومف المستحبات المؤلدة التي يلتزـ بيا المؤمف ،صالة الليؿ ويلفي في عظيـ فضليا وأىميتيا ،أف اهلل تعالى أبيـ
األ ر لمف يؤدييا ،فلـ يذلر الدر ات وال الحور والقصور ،إنما اؿ{ :و ِم َف اللَّْي ِؿ فَتَي ْ ِ ِ
ػؾ
سػى أَف َي ْب َعاَ َ
َ
َّد ِبو َنافلَ ًة لَّ َؾ َع َ
َ
ػػودا} ولػػاف فػػي وصػػية النبػػي (ص) لعلػػي (ع) أف ػػاؿ( :يػػا علػػي ،أوصػػيؾ فػػي نفسػػؾ بخصػػاؿ
َرب َ
امػػا َّم ْح ُم ً
ُّػػؾ َمقَ ً
فاحفظيا اـ اؿ :الليـ أعنو! إلى أف اؿ :وعليؾ بصالة الليؿ ،وعليؾ بصالة الليؿ ،وعليؾ بصالة الليؿ!)

 -19التصدؽ على الفقراج:

*********************

تصػػدؽ علػػى فق ػراج البلػػد أي المسػػتحقيف مػػنيـ ،لتظيػػر رأفتػػؾ العمليػػة ل خػػريف علػػى أمػػؿ نظػػرة اإلمػػاـ لػػؾ فػػذف

الراحميف لمف في األرض سيرحميـ مف في السماج

الصد ة واالست داج مف اإلماـ:

إف الصد ة مف األمور المستحبة ،والتي تلشؼ عػف حالػة مػف اللػرـ والتعػاطؼ والتػراحـ اإلنسػانية ،وليػذا فيػي مػف
السػ ايا التػػي ال تنفػػؾ عػػف المػػؤمف ومػػف المناسػػب للزائػػر أف يلاػػر مػػف الصػػد ات علػػى مػػف يػراىـ مػػف فقػراج حػػوؿ
المشاىد ،وأف يتفقد فقراج وأيتاـ ذلؾ البلد فذف ىػذا مػف مو بػات فػتح األبػواب المعنويػة لػو ،وليقػؿ :يػا مػوالي ،أنػا

ُّر َو ِ ْئ َنا
يز َم َّ
َىلَ َنا الض ُّ
ُّيا ا ْل َع ِز ُ
س َنا َوأ ْ
تصد ت على ىؤالج الفقراج واأليتاـ ،فانظر إلي نظرة لريمة وتصدؽ علي! َ
{يا أَي َ
ِ
ٍ
ض ٍ
يف}
صد ْ
ص ِّد ِ َ
ِب ِب َ َ
َّؽ َعلَ ْي َنا إِ َّف اللَّ َو َي ْ ِزي ا ْل ُمتَ َ
اعة ُّم ْز َ اة فَأ َْوؼ لَ َنا ا ْل َل ْي َؿ َوتَ َ
إف االست داج مف األئمة في مشاىدىـ بيذه الصيغة ،مناسب ػدا الػبعض يػرى أف طلػب المزايػا مػف البشػر شػرؾ،
والحاؿ بأف القرآف اللريـ يصرح بيذا المعنى بالنسبة لنبي اهلل يوسؼ (ع) وال يقوؿ ائؿ إف ىذا خطػاب للنبػي فػي

حاؿ حياتو ،فذف أئمة أىؿ البيت (ع) لليـ أحياج عند ربيـ يرز وف ،بمقتضى لونيـ شيداج بيف يدي اهلل تعالى
صفة الرحمة عند المؤمف:

إف صفة الرحمة مف الصفات اللمالية العظيمة ،التػي يحبيػا اهلل تعػالى ،ويحػب المتصػفيف بيػا ونػرى ىػذه الصػفة،
مت لية في سورة الحمد أربع مرات ومف المعلوـ أف سورة الحمد تسمى بالسػبع الماػاني ،ألنيػا سػبع آيػات ،وتػذلر

في الصالة مرتيف وتسمى بأـ اللتاب ،فال تساوييا سورة في القرآف اللػريـ ،مػف حيػث العظمػة ،ومػف ىنػا ال صػالة

إال بفاتحة اللتاب

فػنالحظ بػػأف أعظػػـ سػػورة فػي القػرآف اللػػريـ ،فييػػا ذلػػر لصػفة الرحمػػة أربػػع مػرات ،وىػػذا ممػا يػػدؿ علػػى عظمػػة ىػػذه

الصفة ،ومف يتصؼ بيا واف الذي ال تنقدح فيو صفة الرحمة ،فذنو ال يصبح محال ووعاج لتلقي الرحمة اإللييػة

فرب العالميف يت لى بصفاتو لمف لو القابلية ليذا الت لي ،فالفا د للقابلية فا د للت لػي اإلليػي ومػف ىنػا يملػف أف

نفيـ ىذه القاعدة :الراحموف يرحميـ الرحمف!
 -21االستغفار المرلز:

*********************

الترليػز علػى االسػتغفار بػيف يػػدي المعصػوـ ،فانػو وارث النبػي (ص) الػذي يػػؤار االسػتغفار بػيف يديػو فػي مغفػػرة اهلل
َّ
س ُي ْـ} وال مانع مف مناشدة المعصػوـ بػأعز المحبػوبيف لديػو
{ولَ ْو أ ََّن ُي ْـ إِذ ظلَ ُمواْ أَنفُ َ
تعالى للذنوب لما نفيـ في آية َ
وخاصة أمو الزىراج (ع) فذنيـ يلنوف ليا محبة خاصة وخاصة بما رى علييا مف الظلـ الفادح!

االستغفار بيف يدي المعصوـ:

إف أئمػػة أىػػؿ البيػػت (ع) مظػػاىر فػػيض اهلل تعػػالى ،والسػػبيؿ إلػػى اهلل تعػػالى ،فمػػا يػػأتي مػػف ػػبليـ ىػػو مػػف الت ليػػات
اإلليية فمف المناسب للزائر االستغفار بيف يدي المعصوـ ،وطلػب شػفاعتو عنػد اهلل تعػالى ،فػذف ىػذا مػف مو بػات
سرعة تن ز المغفرة اإلليية فليقؿ :يا رب ،اغفر لي بحؽ اإلمػاـ وبمنزلتػو عنػدؾ! وليقػؿ :يػا موالنػا ،اسػتغفر لنػا

عند اهلل تعالى!

َّ
اسػػتَ ْغفَ َر لَ ُيػ ُػـ
ػاؤ َ
ػي ْـ َ ػ ُ
اسػػتَ ْغفَُرواْ اللَّػ َ
ػو َو ْ
وؾ فَ ْ
سػ ُ
{ولَػ ْػو أ ََّن ُيػ ْػـ إِذ ظلَ ُمػػواْ أَنفُ َ
لمػػا يقػػوؿ تعػػالى بالنسػػبة للنبػػي األلػػرـ (ص)َ :
ِ
َّ
يما} ولما لنا بأف المعصوميف (ع) لليـ نور واحد ،وما أعطي للنبي (ص)-عدا مقاـ
َّ
الر ُ
سو ُؿ لَ َو َ ُدواْ الل َو تََّو ًابا َّرح ً
النبػػوة والػػوحي -فيػػو لبػػا ي األئمػػة ميعػػا مػػف اإلمامػػة ورعايػػة شػػؤوف الخلػػؽ وللػػف نعنػػي باالسػػتغفار المرلػػز،
االستغفار مع حالة الندامة الباطنية ،ألف واـ االستغفار استشعار حالة الندامة ،فال استغفار لمف ال ندامة لو

مناشدة المعصوـ بأعز محبيو:

إف للزىراج (ع) مو ع متميػز فػي نفػوس ميػع أئمػة أىػؿ البيػت (ع) ،لمػا يسػتفاد مػف موا ػؼ عديػدة فػي الروايػات،

والتي منيا:

تألـ اإلماـ ال واد (ع) وىو طفؿ صغير على ما رى ألمو الزىراج (ع) :عف زلريػا بػف آدـ ،ػاؿ :إنػي لعنػد الرضػا إذ
ف بأبي عفر (ع) ،وسنو أ ؿ مف أربع سنيف ،فضرب بيده إلى األرض ،ورفع رأسو إلى السماج فأطاؿ الفلر; فقػاؿ

لو الرضا (ع) :بنفسي أنت ،فلـ طاؿ فلرؾ؟! فقاؿ :فيما صنع بأمي فاطمة

و عؿ الزىراج (ع) ىي المحور في حديث اللساج( :ىـ فاطمة وأبوىا وبعليا وبنوىا)

وما ورد عف النبي (ص) في حقيا( :فداىا أبوىا)( ،فاطمة بضعة مني)

فال شؾ أف القسـ بيذه الذات المقدسة ،مف مو بات النظرة المبارلة مف المعصوـ للزائر

ومف سبؿ لفت نظر المعصوـ أيضػا ،أف يتعػود اإلنسػاف علػى أف يقػيـ عػزاجىـ بنفسػو ،مػف دوف إاػارة خار يػة ،بػأف
يحفظ أبياتا في راائيـ ،وعند الزيارة يذلرىا لإلماـ ،فيذلر ماال تائية دعبؿ أماـ الرضا (ع) ،ويذلر القصائد المعروفة

في رااج الحسيف (ع) في مشيده فذف إ امة عزاج أىؿ البيت (ع) بشلؿ فردي ،وبال رياج وبػال إعػالف وبػال إسػماع

للغير ،مف مو بات تنزؿ البرلات على الزائر

خصوصية عدد األربعيف:

الحلقة الاامنة

إف عدد األربعيف عدد مبارؾ ،ومما يدؿ على ذلؾ:

ػيف
اىػا ِب َع ْ
ػيف لَ ْيلَػ ًة َوأَتْ َم ْم َن َ
ش ٍػر فَػتَ َّـ ِميقَ ُ
ػات َرِّب ِػو أ َْرَب ِع َ
وسػى اَال ِا َ
{و َو َ
اع ْػد َنا ُم َ
أنو ورد في القرآف اللريـ فػي ولػو تعػالىَ :
لَ ْيلَ ًة} فرب العالميف مدد الفترة إلى األربعيف ،ومف المعلوـ أف ىذا التمديد د للؼ موسى (ع) لايرا ،حيػث انقلػب
القوـ عندما لـ ير ع موسى (ع) بعد انقضاج المدة المحددة ،وأعرضوا عنو واتخذوا الع ػؿ إليػا يعبػد مػف دوف اهلل

تعالى

وأيضا ىذا العدد ورد لاي ار فػي الروايػات ،ومنيػا حػديث( :مػف أخلػص هلل أربعػيف يومػا) و ػد أشػرنا لايػ ار إلػى ىػذا

الحديث ،وانو مف الضروري للمؤمف مخادعة نفسو ،واتخاذ أربعينيات التلامؿ والتيذيب األنفسي ،وم ار بػة ال ػوارح

(مف حفظ عني أربعيف حدياا مف أحاديانا في الحالؿ والحراـ ،بعاو اهلل يػوـ
وال وانح و د ورد عف الصادؽ (ع)َ :
القيامة فقييا عالما ولـ يع ّذبو) ،ومف المعلوـ فضؿ زيارة يوـ األربعيف للحسيف (ع)
وغيره مف الشواىد التي تدؿ علػى تميػز وخصوصػية ىػذا العػدد ومػف ىنػا نحػف تعمػدنا أف يلػوف مػا طرحنػاه مػف

الوصايا ،بيذا العدد المبارؾ ،والتي ىي :األربعوف وصية في التلامؿ النفسي ،واألربعوف وصية للػؿ زوج وزو ػة،

واألربعوف وصية للزيارة الباطنية

وللف ينبغػي التو ػؼ عنػد األعػداد ،بمقػدار مػا تػذلر الشػريعة ،فينػاؾ سػـ مػف النػاس يػدعو إلػى ذلػر معػيف بعػدد

معيف ،مف دوف و ود دليؿ والحاؿ أنو العدد إذا لـ يأت عليػو نػص شػرعي ،فػال يصػح أف نقيػد أنفسػنا وارخػريف

بذلؾ العدد

 -22عدـ سلب العطاج:

*********************

مف المناسب دا أف يؤلد اإلنساف على المعصوـ في أف ال يسلب منو العطاجات ،فػاف حفػظ النعمػة أولػى مػف أصػؿ

العطػػاج فػاللاير يعطػػى النػػور أانػػاج الزيػػارة وخاصػػة الشػػا ة منيػػا ،وللػػف سػػرعاف مػػا يسػػلب ذلػػؾ النػػور بعػػد انتيػػاج
الزيارات مباشرة ،لما ىو م رب بالو داف فاف الشياطيف بالمرصاد في سلب البرلات بعد الر وع مف السفر ،فال بد

مف الحذر الشديد في ىذا الم اؿ

برلات الزيارة:

ال يخفى أف ما يراه الزائر مف التوفيقات في أياـ إ امتو للزيارة ،إنما ىو مف برلات المزور ،فػذف المػزور لػريـ ،ومػف
الطبيعي أنو يعطي الزائر-وخاصة الذي يتو ع شيئا مف العطاجات المعنوية -بعض المنح :لالخشوع في الصػالة ،أو
إ امة صالة الليؿ ،أو اإلحساس بالمعية اإلليية والقرب المتميز ،وخاصة عند اللعبة فػي الطػواؼ فمػا الػذي ي لػب

الناس مف أ اصي بالد العالـ ،إال ما يرونو مف المشاعر المتميزة حوؿ اللعبة

ومف ىنا فمف المملف أف الزائر ُيغش بيذه الحاالت مف اإل باؿ والتوفيقات ،فيظف أنو صػار علػى شػيج والحػاؿ أف
شػي ٍج حتَّ ِ
َى َػؿ ا ْل ِلتَ ِ
يمػواْ التَّ ْػو َارةَ َو ِ
يػؿ} أي أنلػـ
اإل ن ِ َ
األمر ليس لذلؾ ،لما يقوؿ تعػالىُ { :ػ ْؿ َيػا أ ْ
ػاب لَ ْ
ػى تُق ُ
سػتُ ْـ َعلَػى َ ْ َ َ
ليس عندلـ ما يعتمد عليو ،ما لـ تعملوا بما اج في اللتب السماوية

فما يعطاه الزائر في المشاىد ،إنما ىي ىبات موسمية ،وال يعوؿ علييا واف الميـ أنو ال يحرـ مف ىذا العطػاج لمػا
ير ع إلى وطنو ،بأف يحاوؿ أف يبقي شيئا منو ولو ليال فالذي تبقى عنده مف برلات الحػا بنسػبة عشػرة بالمئػة،
فيذا إنساف موفؽ والذي تبقى عنػده مػف برلػات زيػارة لػربالج ولػو بػأدنى الػدر ات ،فيػذا ىػو المطلػوب فػالبعض

يتو ع أنو يعطى ىذه البرلات لليا وىو في أرض الوطف ،فما لػاف يعيشػو فػي المشػاىد ،يتو ػع أيضػا أف يعيشػو فػي
مسا د وطنو وىذا تو ع في غير محلو ،فالبد أف يلوف التو ع تو عا منطقيا

مصادرة الملتسبات:

إف رب العػػالميف علػػى يػػد وليػػو المعصػػوـ يعطػػي الزائػػر أصػػؿ العطػػاج ،وللػػف المشػػللة فػػي األعػػداج المتربصػػة مػػف

الشياطيف واألبالسة ،فذنو لـ يغيظيا ما تراه في العبد مف الحاالت اإليمانيػة! فتلاػؼ يودىػا لمصػادرة مػا التسػبو
في الزيارة

وليذا ترى بعض الناس عندما ير ع مف الزيارة إلى أرض الوطف ،يسقط في أوؿ امتحاف ،مع أنو لاف بؿ الزيارة أو

الحا يقاوـ المنلر بشلؿ أفضؿ ،وليس فقط أنو فقػد الملاسػب بػؿ و ػع فػي بعػض المطبػات و ػد ورد فػي الحػديث:

(لوال أف الشياطيف يحوموف على القلوب بني آدـ ،لنظروا والى مللوت السماوات واألرض) فالشياطيف أساسا تحوـ
حوؿ لوب بني آدـ ،لغيرتيا وحسدىا ،وللنو عندما ير ع مف الزيارة ،تزداد حرلتيا الدائرية حوؿ القلب ،حتى تو عو

في المعصية

التفاوت في در ات النور الملتسب:

إف در ات النور التي تعطى في المشػاىد متناسػبة مػع مسػتوى المشػقة والمعانػاة فػي الزيػارة ،فلمػا ورد( :إف أفضػؿ

األعماؿ أحمزىا) أي أشقيا علػى الػنفس فللمػا لانػت المشػقة ألاػر ،لػاف النػور المعطػى ألاػر ،فالػذي يػأتي للزيػارة
وىو يعاني مف ضغوط مالية ،أو مف بدف سقيـ ،فذنو يعطى ألار مما يعطاه المترؼ ،أو المستريح في زيارتو

ومف ىنا نقوؿ :إف الذي يعطى ىذا النور في ىذه الزيارة المتعبػة المللفػة ،البػد أف يحػتفظ بػو ،ألنػو مػا ػاجه زافػا

وم انا ،بؿ بشؽ األنفس ،واف ىذا النػور يسػلب بالمخالفػة والمعصػية ،لمػا ورد فػي الحػديث( :إف الحػاج عليػو نػور

الحا ما لـ يلـ بذنب)

ولما أف النػور المعطػى يختلػؼ بػاختالؼ در ػة المشػقة ،فذنػو أيضػا بػال شػؾ يختلػؼ بحسػب در ػات القػرب مػف اهلل
تعالى وأوليائو المعصوميف (ع) ومف ىنا يؿ إف الطرؽ إلى اهلل تعالى بعدد أنفاس الخالئؽ ،فلؿ إنساف تعطى لػو
ىبة بحسب در تو ومف ىنا تتفاوت در ات الناس في ال نة ،فأعلى در ة في ال نػة در ػة الرسػوؿ األلػرـ (ص)،

وأدناىػػا در ػػة المسػػتأ ر أو الضػػيؼ علػػى أىػػؿ ال نػػة ،وبػػيف ىػػاتيف الػػدر تيف لػػـ ىنػػاؾ مػػف الػػدر ات التػػي تعطػػى

للمؤمنيف ،بحسب نشاطيـ في ىذه المشاىد!

فبعض الزائريف د يبقى في المشاىد فترة مف الزمف ،وال يعطى شيئا مف النور ،بمو ب ما ىو فيو مف حالػة اإلدبػار

والملؿ وللنو مف المملف أف يعطى في اليوـ األخير ،أو حتى في الساعة األخيرة مف الزيارة ،ما لـ يعط في م موع

الزيارات في األياـ السػابقة؛ ألف سػاعة الػوداع عػادة مػا تلػوف مقترنػة بشػيج مػف الحسػرة والحنػيف والر ػة فينبغػي

للزائر-على األ ؿ -أف يغتنـ ىذا النور ،الذي يعطى في ساعة وداع المعصوميف (ع)
مسرفي النور:

إف السبب في سلب ذلؾ النور المعطى في الزيارة ،ىو لفراف النعمة ،وعدـ تقديرىا لما ينبغي

ومف المعلوـ أف اإلنساف المبذر-بحسب العرؼ العػاـ -ىػو الػذي ال يحسػف التصػرؼ ،فيمػا أوتػي مػف الػنعـ ونحػف
نعيش في عصر لار فيو التبذير ،في المألؿ والمشرب ،وفي لؿ شيج فلماذا القػرآف اللػريـ شػدد العقوبػة والتيديػد
الشي ِ
اط ِ
يف}؟
يف َلا ُنواْ إِ ْخ َو َ
للمبذريف ،فعبر بتعبير في غاية اإلرىاب والتخويؼ ،حيث اؿ تعالى{ :إِ َّف ا ْل ُم َب ِّذ ِر َ
اف َّ َ
السبب في ذلؾ أف المبذر أعطي النعمة-ماال أو طعاما ىنيئػا -وللنػو برميػو للطعػاـ فػي ملػاف ال يليػؽ بػو ،ػد ىتػؾ
در ىذه النعمة

فذذا لاف إلقاج طعاـ في سلة الميمالت ،يو ػب أف يلػوف اإلنسػاف فػي عػداد إخػواف الشػياطيف ،فليػؼ بذلقػاج الطعػاـ
المعنوي في سلة المعاصي؟! فتػرى إنسػانا ػد أعطػي النفحػات فػي الزيػارة ،وعنػد ر وعػو للػوطف وىػو فػي الطريػؽ

يعصػػي اهلل تعػػالى أو وىػػو فػػي أوؿ يػػوـ مػػف اسػػتقراره فػػي الػػوطف يعصػػي اهلل تعػػالى بنظػػرة أو بقػػوؿ إف ىػػذا مػػف
مسرفي النور ،وال شؾ أنو في معرض العقوبة اإلليية المشددة

الطريؽ للخالص مف الشياطيف:

ينبغي لإلنساف حتى يتخلص مف تسلؿ الشياطيف المتربصة ،أف يحيط نفسو بسياج آمف ،بأف يستمر في حرلتو إلى

اهلل تعالى ،وال يلسؿ ويسترخي ،معوال على مػا وفػؽ لػو فيمػا مضػى فػي موسػـ الزيػارة والػبعض يفسػر مػا ورد فػي

دعاج لميؿ( :وسلنت إلى ديـ ذلرؾ لي) أي سلنت إلى ما وفقتني إليو مف ذلرؾ في الماضي بمعنى أف اإلنسػاف
يعيش حالة السلوف واالطمئناف النفسي للعطاج مػف التوفيػؽ واإل بػاؿ فػي العبػادة ،ممػا أو ػب إلػى اللسػؿ والتراخػي،

وعدـ الحذر مف الشياطيف ،فانتقمت منو

وليذا فالبػد مػف االسػتعاذة المسػتمرة ،بعػد الر ػوع مػف الحػا أو زيػارة المشػاىد المشػرفة ،مػف بػاب التػدريب العملػي،

واي اد نوع مف أنواع الحماية ضد ىذه ارفات

ألنو لما لنا بأف الشياطيف تحاوؿ مصادرة الملتسبات ،ولؿ إنساف ىو في معرض ىذه الي مة الشيطانية ،إال عباد
اهلل المخلَصيف فالذي ىو في أماف تقريبا مف شر الشيطاف ،ىو اإلنساف المخلَص؛ أما اإلنساف المخلِػص ،فيػو ال
زاؿ في دائرة الشيطاف

فمف ىو المخلِص (باللسر)؟ ومف ىو المخلَص (بالفتح)؟ فبحسب الظاىر ىناؾ اختالؼ في حرلة ،وللف حقيقة

بيف االانيف بعد المشر يف!
المخلِص :ىو الذي يسعى ألف يلوف مخلِصا ،بمعنى أنو يحاوؿ أف يلوف مخلِصا بنيتو وبم ار بتو وبم اىدتو لنفسو،
وىذا ال ياد األلبر ،لما عبر عنو الرسوؿ األلرـ (ص)

أمػػا المخلَػػص :فيػػو اإلنسػػاف المنتقػػى والمصػػطفى والػػذي اختيػػر مػػف بػػؿ الغيػػر ،لمػػا ػػاؿ تعػػالى عػػف موسػػى (ص):
اصطَ َن ْعتُ َؾ لِ َن ْف ِسي} فمعنى اصطناع النفس ،أي تخليصيا لتلوف في زمرة المخلَصيف
{و ْ
َ
فبعض الناس د بؿ رب العالميف إخالصػيـ ،فأمضػاه ،فصػار مػف المخلَصػيف ،أو مػا يعبػر عنػو بالػدخوؿ فػي دائػرة
ال اذبية اإلليية البعض مف ىواة المغامرة والمخاطرة يحب أف يقترب مف الدوامػة فػي البحػر ،وال يقػع فييػا ،وللنػو

إذا وصؿ إلى نقطة ريبة منيا ،فذنيا تبتلعو وىلػذا فػالبعض يسػعى وي اىػد فػي طريػؽ اإلخػالص ،واذا ا تػرب مػف
ىذه الدائرة ،فذنو ين ذب ي ار

ومف أبرز المصاديؽ ليذا المعنى ،ىي السػيدة ال ليلػة مػريـ العػذراج (ع) ،فيػي ا تربػت مػف دائػرة ال اذبيػة اإللييػة،

فرب العالميف اصطفاىا واختارىا وطيرىا ،و عليا أما لعيسى (ع) مف دوف الزواج الطبيعي

فذذف ،إف الذي ىػو فػي أمػاف مػف الشػيطاف ،ىػو المخلَػص وللػف حتػى المخلَػص ال ضػماف ألف يبقػى علػى مػا ىػو
عليو وليذا نحف دائما نلػرر بػأف ىػا س الخػوؼ مػف سػوج العا بػة ،ينبغػي أف ال يفػارؽ اإلنسػاف أبػدا إلػى سػاعة

المػوت فعنػػد المػوت تخػػرج الػروح مػػف البػدف ،وتنتيػػي ىػػذه الحػرب ،وللػػف مػا دامػػت الػروح فػػي البػدف فيػػذه الحػػرب
ائمة

ال ذب اإلليي:

إف الداخليف في دائرة ال ذب اإلليي فريقاف:

األوؿ :السالؾ الم ذوب :وىو الذي ي اىد في طريؽ العبودية؛ في ذبو اهلل تعالى لالحر بػف يزيػد ،فيػو بػذؿ يػدا

في التوبة والعودة إلى طريؽ اليدى؛ فرب العالميف ذبو و علو مف أصحاب الحسيف (ع)

والااني :الم ذوب السالؾ :وىو الذي ُي ذب بال يد ييد ،إذ رب العالميف يرتضيو لنفسػو ،وبعػد ذلػؾ ىػو ي اىػد
لمريـ بنت عمراف ،فيي لـ تبذؿ يدا ،وما تعبت في أوؿ حياتيا ،بؿ بالعلس ،فذنيا لانت مدللةُ { :للَّ َما َد َخ َؿ َعلَ ْي َيػا
ِ
نػت
{و َمػا ُل َ
اب َو َ َػد ِع َ
َزَل ِريَّا ا ْلم ْح َر َ
نػد َىا ِرْزًػا} ،ولػاف الصػالحوف ممػف فػي المسػ د األ صػى يتسػابقوف علػى لفالتيػاَ :
نت لَ َد ْي ِيـ إِ ْذ ي ْختَ ِ
ِ
وف} وعندما ذبت سللت ،وو ع علييا مػا و ػع
ُّي ْـ َي ْل ُف ُؿ َم ْرَي َـ َو َما ُل َ
ص ُم َ
ْ َ
ْالم ُي ْـ أَي ُ
لَ َد ْي ِي ْـ إ ْذ ُي ْلقُوف أَ َ
نت َنسيا َّم ِ
مف االبتالج ،الذي علياَ { :الَ ْت َيا لَ ْيتَِني ِم ُّ
نسيِّا}
ت َ ْب َؿ َى َذا َو ُل ُ ْ ً
*********************
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اختيار الفصػوؿ الخاصػة للزيػارة لشػير ر ػب وشػعباف ولػذلؾ الليػالي الخاصػة لليػالي ال معػة والقػدر وخاصػة فػي
ساعة السحر وو ود بعض مو بات اإل ابة لنزوؿ المطر وغيرىا ومف المناسػب التو ػو للزيػارة فػي أيػاـ الػوالدة

والشيادة  ،مف باب تقديـ العزاج أو التبريؾ

الفصوؿ الخاصة للزيارة:

ينبغػػي أف نأخػػذ فصػػوؿ الزيػػارة مػػف روايػػات أىػػؿ البيػػت (ع) ،ولػػيس ألحػػدنا الحػػؽ أف ي تيػػد فػػي اختيػػار الفصػػؿ

المناسػػب

ومػػف المناسػػب م ار عػػة لتػػب الػػدعاج بػػؿ لػػؿ شػػير ،اللتشػػاؼ األعمػػاؿ ال ػواردة ،والمحطػػات العباديػػة

والمناسبات ،في ذلػؾ الشػير فػالبعض يمػر عليػو موسػـ عرفػة مػاال ،وىػو فػي منػاطؽ ريبػة وم ػاورة مػف لػربالج

المقدسة ،وىػو ال يعلػـ بيػذه المناسػبة ،فيفوتػو مػف األ ػر العظػيـ ومػف المعلػوـ أف يػوـ عرفػة تت لػى فيػو الرحمػة
اإلليية في موضعيف :في أرض ملة ،وفي أرض لربالج

و د تحسف الزيارة للبعض ،واف لـ يلف في موسػـ الزيػارة فػالبعض ػد يمػر فػي أزمػة شػديدة ويعػيش حالػة الضػيؽ

والحػػػزف الشػػػديد ،فمػػػف المناسػػػب لػػػو فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة-وىػػػو يعػػػيش ىػػػذه الحالػػػة -الزيػػػارة ،فيػػػذا موسػػػـ زيػػػارة لػػػو

بالخصوص!

ماال :ىو أصيب ببالج شديد في شير شواؿ -ومف المعلوـ أف ىذا الشػير مػف بػيف أشػير السػنة ،تقػؿ فيػو األ ػواج

الروحيػػة ،ولػػيس فيػػو محطػػات عباديػػة إال مناسػػبة ذلػػرى استشػػياد اإلمػػاـ الصػػادؽ (ع) ومػػع أنػػو يػػأتي بعػػد شػػير
رمضػػاف ،إال أنػػو مػػف حيػػث األ ػواج الروحيػػة والعباديػػة ،ال يقػػارف بشػػير شػػعباف بمػػا فيػػو مػػف المناسػػبات -فمػػا داـ
اإلنساف يعيش أزمة نفسية لبالج نػزؿ بػو ،فعليػو باغتنػاـ ىػذه الفرصػة للزيػارة :بالػذىاب إلػى العمػرة ،أو لػربالج ،أو

للرضا (ع)؛ إذ لعلو لو لـ يزر في تلؾ الفترة ،وزار في المواسـ :في نصؼ شير شعباف ،أو شػير ر ػب مػاال-ولػاف
ػػد فػػرج اهلل تعػػالى عنػػو ،وذىبػػت تلػػؾ الحالػػة مػػف الضػػيؽ-ال يػػرى إ بػػاال فػػي ىػػذه الزيػػارة فػػذف زيػػارة المشػػاىد عنػػد

األزمات ،تعطي اإلنساف بعدا عاطفيا مضاعفا

وللف ال يخفػى أف زيػارة المحبػيف ،أر ػى مػف زيػارة المبتلػيف وللػف نقػوؿ إف ىػذه فرصػة مناسػبة ػدا ،فمػا داـ ىػو

مبتلػػى ،فليػػذىب للزيػػارة ،واذا ػػرت الدمعػػة لمػػا ىػػو فيػػو مػػف بػػالج ،فليحػػوؿ الدمعػػة إلػػى دمعػػة حػػب ومنا ػػاة مػػع رب

العالميف ،فيذا أيضا مما يعوض ىذا ال انب
الزيارة في ساعة السحر:

إف ساعة السحر مف الساعات التي فييا لطؼ إليي مضاعؼ ألمريف:

ػوب ُي ْـ َع ِػف
أوال :لما فػي القيػاـ فػي تلػؾ السػاعة مػف المعانػاة والمشػقة علػى الػنفس ،وليػذا يقػوؿ تعػالى{ :تَتَ َ ػافَى ُ ُن ُ
ضػػا ِ ِع} ولػػأف ىنالػػؾ حالػػة مػػف ال فػػاج بيػػنيـ وبػػيف الفػراش ،ومػػف المعلػػوـ أف أعػػذب سػػاعات النػػوـ ،ىػػي ىػػذه
ا ْل َم َ
الساعات األخيرة مف الليؿ
واانيا :إنيا مف ساعات الت ليات اإلليية الخاصة فرب العالميف لما لو ت ليات في ليلة ال معة ،وفي ليالي القدر،
فذف لو أيضا ت ؿ في لؿ ليلة ،في ساعة السحر ،أي لو نظرة مضاعفة للقائميف في ىذه الفترة مف الليؿ
ػح ِ
ار} فلػـ يقػؿ :والمسػتغفريف فػي و ػت
سػتَ ْغ ِف ِر َ
َس َ
يف ِباأل ْ
{وا ْل ُم ْ
وليذا نالحظ أف القػرآف اللػريـ يقػوؿ فػي مقػاـ المػدحَ :
الزواؿ ،أو والمستغفريف في و ت العصر فذف االستغفار في و ت السػحر ،لػو مزيػة خاصػة ،حيػث يعطػى العبػد مػف

اراار ما يعطى

ولذلؾ إف راجة القرآف اللريـ في ىػذه الفتػرة ،مػف مو بػات الفتوحػات المعرفيػة ،بمعنػى اسػتيعاب المعػاني القرآنيػة

فالبعض-مف أوليػاج اهلل الصػالحيف مػف العامػة -ممػف يلتػزـ بقػراجة القػرآف اللػريـ فػي األسػحارُ ،يعطػى مػف المعػاني
التي ال يعرفيا غيره ،ممف اطلع على التفاسير المطولة

الزيارة ساعة المطر:

نحف نعلـ بأف رب العالميف لو حلمة في إنزاؿ المطر ،حيػث أنػو ينزلػو فػي و ػت معػيف ،ولفتػرة معينػة ولػيس بنػاؤه

على إنزاؿ المطر في لؿ حيف ،وبشلؿ مستمر ،واال لغر ت الناس ،لما في طوفاف نوح (ع)

فنقوؿ :لما أف رب العالميف يسوؽ السحب إلى األرض الميتة ،فلذلؾ النفحات المعنوية ،فيػو يسػو يا ويرسػليا إلػى

القلوب المتعطشة وىي لذلؾ ال تأتي إال لحلمة إليية ،فليست متلررة دوما ،وال يعلـ متى تأتي ،فقد تأتي واإلنساف

غافؿ عنيا ،ولذا ورد( :إف هلل في أياـ دىرلـ نفحات ،أال فتعرضوا ليا)
الزيارة في أياـ الوالدة والشيادة:

إف ىناؾ مواسـ خاصة-لما ذلرنا -واردة عف أىؿ البيت (ع) ،ويلوف اواب الزيارة فييا مضاعفا وللف أيضا ىنػاؾ
مناسبات عامة ،وىي الزيارة في أياـ والدة أو استشياد ذلؾ المعصوـ فمف ال ميؿ أف تزور المعصوـ ،لتينئػو فػي

أياـ والدتو ،أو تعزيو في أياـ استشياده وخاصػة إذا لػاف يملنػؾ أف تقػوـ بيػذه الحرلػة العاطفيػة ال ميلػة ،لو ػود

إمػاميف ،لمػػا فػػي أرض بغػػداد ،وأرض سػامراج ،والبقيػػع :بػػأف تينػػف اإلمػاـ األب بمناسػػبة ذلػػرى والدة ولػػده ،أو تعػػزي
اإلماـ االبف بمناسبة ذلػرى استشػياد والػده فمػاال :تػزور اإلمػاـ اللػاظـ (ع) بمناسػبة ذلػرى والدتػو ،وتينػف ال ػواد

(ع) ،وتطلب منو العطايا أو العلس ،أي تيني اإلماـ اللاظـ (ع) بذلرى والدة ولده اإلماـ ال واد (ع)
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الحلقة التاسعة

أفضؿ الزيارات مف حيث تأ ا نار العاطفة ىي الزيارة األولى حيث فييا ( الشوؽ األليد ) واألخيػرة حيػث فييػا ( ألػـ

الفراؽ ) فال بد مف اغتناـ ىاتيف الساعتيف ،فذف ما بينيما مف الساعات د ال تر ى ليذه الساعة عادة

دور العاطفة والعقؿ في مسيرة الحياة:

إف الحرلػػة الوا عيػػة واالسػػت ابة الفعليػػة لإلنسػػاف ،ناشػػئة عػػف العال ػػة الوطيػػدة بػػيف العقػػؿ-أي الحقػػائؽ والمعلومػػات

الملتسػػبة -والقلػػب-أي العواطػػؼ والمشػػاعر لالحػػب واللػػره -فباتفػػاؽ القلػػب مػػع العقػػؿ ،يظيػػر األاػػر الصػػحيح علػػى

ال وارح

ويملف أف نشبو العاطفة بمحرؾ الدابة ،والعقؿ باإلضاجة األمامية للدابة فالدابة حتى لو لاف ليا محرؾ وي ،فمف

دوف ىذه اإلضاجة فذف مصيرىا إلى السقوط فػي الػوادي السػحيؽ وبػالعلس أي حتػى لػو لػاف للدابػة إضػاجة ويػة،
فال فائدة منيا ما داـ المحرؾ عطالف فالمحرؾ القوي واإلضاجة القوية ،ينت اف حرلة سريعة ،وفي طريؽ آمف مف

المطبات الميللة

فالعاطفة ىي التي تػدفع للعمػؿ ،فحتػى لػو لػاف اإلنسػاف يمتلػؾ مػا يمتلػؾ مػف األحلػاـ العقليػة ،فذنػو مػع عػدـ و ػود

العاطفة ،ال أار لتحقؽ تلؾ األحلاـ ،بؿ إنيا تبقى منحصػرة فػي عػالـ اإلدراؾ فتػرى الػبعض مػع أنػو متػيقف بأضػرار

التػػدخيف ،إال أنػػو يبقػػى مص ػ ار عليػػو وللػػف لػػو أنػػو رأى شخصػػا عزي ػ از عليػػو ،أصػػيب بسػػرطاف الرئػػة نتي ػػة إدمانػػو
للتدخيف ومات بسببو ،فذنو تتأ ا في لبو حالة عاطفية مف اللراىة ،فيترلو

ومع األسؼ ،فذف اإلنساف الذي يعيش حالة ال مود العاطفي ،النشغالو بالحياة الدنيا وزخارفيا ،تتو ؼ أو تقؿ عنده

الدافعية نحو العمؿ التقربي في طريؽ العبودية

إف الزائر واف لـ يلف يسير على ال ادة إال أنو بتقديمػو واختيػاره لزيػارة المعصػوـ ،بػدال مػف السػياحة الممتعػة ،حيػث
يضع دمو على شيواتو ومتعتو ،يلشؼ عف و ود حالة عاطفية مف الحػب للمعصػوـ اػـ إف مػا يعانيػو مػف األذى

وال يػػد والنلبػػات والمزاحمػػات فػػي طريقػػو للزيػػارة ،يػػؤ ا تلػػؾ الحالػػة العاطفيػػة ،فتت لػػى علػػى شػػلؿ شػػوؽ فػػي زيػػارة
المعصوـ ولما ينا ي رب العالميف ،وىو بيذه الحالة مف الشوؽ للمعصوـ وفي محضره ،تنزؿ عليػو البرلػات التػي

تصػلّح مسػػيرة حياتػػو فمػػع أنػػو لػػاف إنسػػاف منحرفػػا ،والعػػودة إلػػى ال ػػادة تحتػػاج إلػػى العقػػؿ ،وللػػف العاطفػػة عنػػدما
تأ

ت في محضػر المعصػوـ بعػد ىػذه الم اىػدة والمعانػاة ،أو بػت لػو ىػذه التوفيقػات التػي تدفعػو لقطػع المسػافات

بشلؿ سريع

وأ رب مااؿ على غلبة التأاير العاطفي المرلز ،على األحلػاـ العقليػة التػي ػد ال تحػرؾ اإلنسػاف ،ىػو بشػر الحػافي

فبشر يعلـ أنو عبد-فعقلو يقوؿ إنو مخلوؽ ،ولؿ مخلوؽ لو خالؽ -وما لاف ملحدا وال دىريا بؿ مسلما ،ولعلو لاف
محبا ألىؿ البيت (ع) ،وللف ىؿ إف ذلؾ لاف دافعا لو للسير الصػحيح؟ بينمػا نالحػظ أف اإلمػاـ اللػاظـ (ع) بحرلػة

عاطفية ،أ ا فيو ىذا ال انب الو داني ،عندما اؿ لل ارية :لو لاف عبدا لخاؼ مف مواله

فذذف ،إف زيارة مشاىد أىؿ البيت (ع) ،بنية تغيير مسيرة الحياة ،أمر ار ح ،ولػـ رأينػا فػي التػاريخ مػف أماػاؿ بشػر،

وىذه التوبة واالنقالب مف طريؽ الياوية إلى طريؽ ال ادة والفوز والفالح

إف اإلمػػاـ اللػػاظـ (ع) لػػاف سػػببا ليدايػػة بشػػر ،وداللتػػو علػػى الطريػػؽ الصػػحيح ،وىػػو حػػي مػػرزوؽ ،وموتػػو ال يعنػػي
الفناج إنما انتقاؿ مف عالـ إلى عالـ ،ومف المعلوـ أف اإلماـ بعد االستشياد تلػوف عطاجاتػو ألاػر مػف أيػاـ الحيػاة

أي أف الطريػػؽ مفتػػوح أمامػػؾ أنػػت أيضػػا أييػػا اإلنسػػاف العاصػػي ،زر اإلمػػاـ اللػػاظـ (ع) ،و ػػؿ لػػو :يػػا م ػوالي ،أنػػت
بلالمؾ علت بشر على الطريؽ ،وىو لـ يرؾ ،بؿ لاف مشغوال بليوه وطربو ،وال ارية نقلت لو لالمؾ وأنا تشػرفت
بزيارتؾ ،والو وؼ بمحضرؾ ،أر و نظرة منؾ يا موالي تخلصني مما أنا فيو!

الزيارة األولى:

إف الزيارة األولى تتميز بأف فييا حالة الشوؽ األليد ،وخاصة لمف يزور المشػيد ألوؿ مػرة فذنػو لعػدـ تعػوده علػى
الزيارات السابقة ،يصاب بحالة مف حػاالت الدىشػة واالنفعػاؿ غيػر المتر ػب لمػف يػرى اللعبػة ألوؿ مػرة ،حيػث أنػو
يتفا أ باللعبة ،ويعيش بعض المشاعر المتميزة ،ولأنيػا صػديؽ ػديـ لػو ،فيػذه التػي لػاف يتو ػو إلييػا لسػنوات فػي
صالتو ،في لؿ يوـ خمس مرات ،منذ بلوغو إلى أف زار البيت وىو في سف األربعػيف أو الخمسػيف مػاال ،وللنػو ارف

يراىا أمامو رأي العيف

فالزيارة األولػى تحمػؿ مشػاعر متميػزة ،ال تتلػرر بعػد الزيػارات والح ػا المتواليػة وليػذا فمػف المناسػب لإلنسػاف إذا

لانت ىذه أوؿ مرة لو يدخؿ المس د الحراـ ويرى اللعبة المشرفة ،أف ال يذىب للمطاؼ بسػرعة ،بػؿ يتريػث لػيال فػي

باحػػة المسػ د الحػراـ ،ويحػػاوؿ أف يػػتللـ مػػع اللعبػػة و ػػد لػػاف األئمػػة (ع) ليػػـ حػػديث مػػع اليػػالؿ واللعبػػة ،فلػػانوا

يتعاملوف مع ىذه المو ودات ولأنيا ذات شعور

فالزيارة األولى ينبغي أف ال تفوت ،ألف فييا لػـ لبيػر مػف حالػة الشػوؽ للمعصػوميف (ع) ومػف ىنػا فمػف المناسػب
للزائر لما يأتي مف المطار ،وي عؿ ما معو مف الحقائب في السلف ،أف ييروؿ للزيارة ،ألف ىذا أليؽ بػاألدب ،وأ ػرب

إلػػى إظيػػار مشػػاعر الػػود إلػػى ذلػػؾ المعصػػوـ إال أف الػػبعض ال يبػػادر بالزيػػارة مباشػػرة عنػػد وصػػولو ،بػػؿ يبقػػى يألػػؿ
ويشرب ويناـ ،و د يشاىد بعػض البػراما فػي التلفػاز مػاال ،وفػي اليػوـ الاػاني يػذىب للزيػارة فيػذا مػف الطبيعػي أف

يخؼ تأ ا نار العاطفة لديو إف لـ تنطفف
الزيارة األخيرة:

إف الزيارة األخيرة تختلؼ تماما عف الزيارة األولى ،فالزيارة األولى فييا حالة االشتياؽ والنشاط واالستبشار ،فتراه لما

ير ع مف ىذه الزيارة يلوف فرحا ومستمتعا ،ومتر با ومتشو ا للزيارات الالحقة
ِ
وعبػرة -فذنػو ير ػع لئيبػا حزينػا ،ألف ىػذا اليػوـ
وللنو في الزيارة األخيرة-حتى واف لانػت زيػارة نموذ يػة فييػا عبػرة َ
األخير لو ،وسير ع إلى وطنو والغريب أف ىذه الحالة تغلب حتى على حالة االشتياؽ ليىػؿ واألوالد ،إذا لػاف زائػ ار
بمفرده ،فمع أف في ىذا اليوـ سيلوف األىؿ واألوالد في استقبالو في المطار ،بعد فترة مف غيابػو عػنيـ ،وللنػو يػراه

يوما اقيال ولئيبا

أضؼ إلى أف الزيارة األخيرة فييا برلات لايرة ،وخاصة إذا أحسػف الزائػر اسػتغالليا لمػا ينبغػي ،ومػف المناسػب وىػو
يودع اإلماـ أف يطلب منو ىذه الطلبات األربع المو ودة في دعاج وداع األئمة (دعاج المضاميف)( :بأبي أنػتـ وأمػي
ونفسي وأىلي ومالي! ا علوني في ىملـ ،وصيروني في حزبلـ ،وأدخلوني فػي شػفاعتلـ ،واذلرونػي عنػد ربلػـ)

وىي طلبات ميمة دا ،ولو است يبت للزائر ،فيو ذو حظ عظيـ:

 1أف يلوف مف ىـ اإلماـ فيقوؿ :يا موالي ،ا علني مف ىمؾ ،لالولد الذي يلوف مف ىـ والده فيو إف لاف في
بيتو يعطيو ،وييتـ بتدبير أموره ،وحتى لو أنو ذىب إلى أ اصي العالـ ،أيضا ىو يعطيو ،ويرسؿ لػو مػا يحتا ػو مػف

الماؿ

 2أف يلوف مف حزبيـ فذف حزب اهلل ىـ الغالبوف
 3أف يدخلو اإلماـ في شفاعتو

 4أف يذلره اإلماـ عند الرب نحف نقصد اإلماـ في حوائ نا ،لما لو مػف و اىػة عنػد اهلل تعػالى ،ودعوتػو ال تػرد

فليس ىػذا مػف الشػرؾ أبػدا ،ومعنػى التوحيػد لػي فػي ىػذه العبػارة ،ولػيس ىنالػؾ أي صػورة مػف صػور الشػرؾ حتػى

المتوىـ منو

وللما اشتد الحزف في ساعة الوداع لفراؽ اإلماـ ،فذنو يلشػؼ عػف ػوة العال ػة واالرتبػاط بػو ولمػا أف الزائػر يتػألـ

لفراؽ اإلماـ ويبلي ،فاإلماـ أيضا مف المملف أنو يشتاؽ لػو ،ويػراه ضػيفا عزيػزا ،ويسػتحؽ أف يػدعى مػرة أخػرى ال
شؾ أف ىناؾ مشاع ار في لػب اإلمػاـ فػي عػالـ البػرزخ ،نحػف ال نعلميػا وللػف أئمتنػا (ع) أوفيػاج ،و ػد لػاف اإلمػاـ

علي (ع) يبدي شو و إلى سلماف وأصحابو الذيف ماتوا ،فلماذا ال يشتاؽ إلى ىذا الزائػر المحػب ،الػذي غػادر الن ػؼ

لفر و؟ فمف المملف و ود ىذا الشوؽ عند المعصوـ أيضا
باليا ومتألما ا
ما بيف زيارة الشوؽ وزيارة الفراؽ:

المالحظ أف الزائر-لما ذلرنا -في أوؿ زيارة يلوف في حالة شوؽ ،وفي آخر زيارة-لما يعود إلػى وطنػو -يلػوف فػي
حالة حزف وحسرة ،وتقريبا د يسترخي بينيما

إال أف مف األفضؿ أف يبقي الزائر ىذه ال ذوة متقدة ومشتعلة ،لما لانت في أوؿ يوـ وللف ىذا ال يػأتي مػف فػراغ،
فالزائر الذي يشتاؽ لزيارة المعصوـ في لؿ يوـ مف أياـ إ امتو ،فيذا لو تاريخ ،ولو عمؿ سابؽ

رأيت أحد األخوة المنتسبيف للعتبة الحسينية المشرفة ،ولاف يقوؿ :إنو في أوؿ يوـ مف انتسػابو للعتبػة ،ػاؿ لإلمػاـ:

يا موالي ،أريد أف ال أشبع مف زيارتؾ ،أريد أف يبقى ىذا الشوؽ متأ

ا!

ويبدو أف اإلماـ است اب لو ،فيو في لؿ يوـ يزور اإلماـ ،ويبقى في الحرـ للعمػؿ رابػة عشػر سػاعات ،ولمػا ير ػع

ينتظر الغد بتليؼ ،وىو على ىذه الحالة لسنوات ،فيزور اإلماـ في لؿ يوـ ،ولأنو زائر ألوؿ مرة بحالػة مػف الشػوؽ

المتأ ا

وللف ىذه الحالة ال ميلة ،ال تأتي مف فراغ ،فاإلنساف الذي لػو م اىػدات سػابقة علميػة أو عمليػة ،أي لػاف ػد ػدـ

شيئا في سبيؿ اهلل تعالى ،أو سلب منو شيئا في سبيؿ اهلل تعالى ،أو أصابو أذى واىانة بؿ عشػريف سػنة وىػو فػي

طريقو للزيارة ،مف بؿ طواغيت الحلـ البائد فما عاناه بؿ عشريف سنة ،يبقى أاره إلى عشريف سنة أخرى ،فللمػا
أتى للزيارة ،فذف اإلماـ يحسف استقبالو ،ألنو مف الذيف عانوا في ىذا الطريؽ

فذذف ،البد للزائر مف تلايؼ ال يود ،في ىذه األياـ التي بيف اليوـ األوؿ واليوـ األخير ،لئال يعيش حالة مػف الرتابػة

في الزيارة
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حاوؿ أف يلوف الماؿ الذي تزور بو اإلماـ مف ألار األمواؿ حلية ،فذف الزيارة المقبولة تحتاج إلى أمػواؿ طػاىرة ،واال
فليؼ ير ى القبوؿ بماؿ مغصوب؟! فشانو شاف الوضوج بمػاج ن ػس أو مسػروؽ وال مػانع مػف أف يلػوف للزائػر
منزال في المشاىد الشريفة ليلوف دافعا مف دوافع التواصؿ مع المعصوـ ولذلؾ لسػلنى إخوانػو الزائػريف ،لمػا يحسػف

المقاـ عندىـ دائما وللف بشرط إعطاج البلد حقو واال فقد ينعلس األمر إلى فاج!!
أار الماؿ الحراـ في الزيارة:

إف مف األمور الميمة التػي ينبغػي للزائػر أف يحػرص علييػا ،ىػي حليػة المػاؿ الػذي ينفقػو فػي الزيػارة ففػي الزيػارة
باعتبار أف ليس ىناؾ إلزاما فقييا ،فالزائر ال يقوـ بعمؿ وا ب ،فليس ىنػاؾ طػواؼ وال سػعي وال صػالة وا بػة ،فذنػو
د ال يراعي ىذا ال انب ،ويتساىؿ في طبيعة الماؿ المأخوذ بخالؼ الحا ،إذ البد فيو مف مراعاة الحلية ،فلو لػاف

اوب اإلحراـ مغصوبا ،فال يصح الحا

وليذا نحف نالحظ أف بعض الح اج الذي ال يخمس ،أنو يخمس مػاؿ الحػا فقػط ولػأف رب العػالميف-أعػوذ بػاهلل-

يخػػدع بيػػذا العمػػؿ! أنػػت إنسػػاف ملػػزـ أف تػػدفع خمػػس م مػػؿ األم ػواؿ ،ودفعػػؾ لخمػػس مػػاؿ الحػػا ،ال يغنػػي عػػف

البا ي!

والبعض يغفؿ عف ىذه الحقيقة ،وال تأتي في بالو في الزيارة وىػي :إف الػذي يػزور وىػو مطلػوب خمػس المػاؿ ،فيػو
حقيقة إنساف غاصب ،وفي ذمتو حؽ اإلماـ والسادة األيتاـ والفقراج فليؼ اإلنساف يزور اإلمػاـ العسػلري (ع) فػي

سامراج ،وىو غاصب وآلؿ ألمواؿ ولده واأليتاـ والفقراج مف ذرية رسوؿ اهلل (ص)؟!

فعليو ،البد للزائر بؿ أف يأتي للزيارة ،أف يعمؿ ردا في لؿ ال يات ،ومنيا ال انب المالي
والبعض ملتزـ بدفع الخمس واللفػارات ،باعتبػار أنيػا مبػالف محػددة ،فلػو أنػو مػاال أفطػر فػي شػير رمضػاف عمػدا أو

سيوا ،فاللفارة معينة ،ولو سنة خمسية معروفة ،والزلاة معروفة وللف ىناؾ حقػا ماليػا ػد يغفػؿ عنػو الػبعض ،أال
وىو رد المظػالـ ،وم يػوؿ المالػؾ فمػاال :إنسػاف ىػو موظػؼ حلػومي ،وىػو لسػنوات مقصػر فػي عملػو ،مػف حيػث

االلتزاـ بساعات العمؿ ،في يج متأخرا ،ويذىب مبلرا ،وييػدر سػاعات العمػؿ فػي غيػر العمػؿ ،ممػا يػؤار علػى أمػواؿ
بيت الماؿ والمفروض أنو يأخذ ماال ،مقابؿ ساعات محددة ،فما يضػيعو مػف السػاعات مػف دوف عمػؿ ،ال يسػتحؽ

عليو األ رة أصال! أو إنساف أللت مف مالو ،أو أتلفت ممتللاتو ،و د مات وال تعػرؼ وراتػو أو سػر ت مػاؿ زائػر،

وال تعرؼ شيئا عنو ،وال مف أي بلد ىو

فمف الضروري بؿ الذىاب للمشاىد ،أف يتخلص اإلنساف مف تبعات العباد ،ويصفي حسػاباتو مػف لػؿ ىػذه األمػواؿ:

الخمس ،ورد المظالـ ،وم يوؿ المالؾ

فالػػذي فػػي ذمتػػو حػػؽ مػػالي للغيػػر ،فيػػو ظػػالـ ظلمػػا ماليػػا ،واف اهلل تعػػالى ال ييػػدي الظػػالميف ،فعنػػدما يػػأتي لزيػػارة

المعصوـ ،فيذه الظالمة المالية ،مف مو بات حرمانو مف الفيض بال شؾ

إف الوضػػوج عبػػادة ،والمػػاج أداة لتنفيػػذىا ،وللنيػػا ال تصػػح إذا لػػاف المػػاج ن سػػا أو مغصػػوبا فلمػػا أف اهلل تعػػالى ال
يرتضي ىذا الوضوج فقييا ،فلذلؾ ال يرتضي أخال يا زيارة الزائر الذي يأتي بماؿ حراـ

ألنو-لما لنا -إف تحقؽ معنى الزيارة ال يلوف بالزيارة الشللية ،وبم رد الدخوؿ الميلانيلي للحرـ ،فاراار والبرلػات
المترتبة مف الزيارة ،ال تتحقؽ بيذه الليفيػة ففػي عػالـ التلػويف النتػائا تلػوف يريػة ،فلػو معػت األولسػ يف مػع

الييدرو يف ،يترلب الماج ألنو ال يتو ؼ على النية التي ىي أساس بوؿ األعماؿ ،في عالـ المعنويات واللمػاالت

األخال ية فالقضية ليست ترتبية مادية ،بأف يدخؿ اإلنساف الحرـ فيغفر لو ،أو يطوؼ حوؿ اللعبة فيغفػر لػو واال
ليؼ نفسر ىذه الروايات:

ما ألار الض يا وأ ؿ الح يا! لـ مف صائـ ليس لو مف صيامو إال الظمأ! لـ مػف ػائـ لػيس لػو مػف يامػو إال

السير والعناج! لـ مف تاؿ للقرآف والقرآف يلعنو!

فذذف ،القضية فييا لطؼ إليي ،وىذا اللطؼ د يمنع ،ومما يمنعو ىذا الماؿ الحراـ

امتالؾ منزؿ في المشاىد المقدسة:

إف ىذا ليس أم ار أساسيا ،وللنػو مناسػب ػدا فمػف رز ػو اهلل تعػالى مػاال ،فبػدال مػف شػراج المنػازؿ فػي المنت عػات
السياحية في بػالد الغػرب مػاال ،مػف المناسػب أف يشػتري لػو منػزال عنػد المعصػوـ ،ليلػوف محفػ از ودافعػا لػو للزيػارة

فالبعض ال يأتي للزيارة في المواسـ المزدحمة ،خوفا مف عدـ حصوؿ ملاف يبيت فيو ،فمف لو منزؿ يملنػو متػى مػا

شاج أف يأتي إلى منزلو

أضػؼ إلػى أف ىػػذا المنػزؿ ،يملػػف أف يلػوف لػػو صػد ة اريػػة ،إذا سػلف فيػػو لػؿ مػػف يػأتي للزيػػارة :مػف أرحامػػو ،أو

أصد ائو ،أو يرانو ،فيلسب بذلؾ األ ر ،ودعواتيـ تحت تلؾ القباب السامية

وللف بشرط أف ال يلوف ذلؾ ،مو با للتقصػير فػي حػؽ المعصػوـ فػبعض الزائػريف لػاف يػأتي للزيػارة مػع الحمػالت،
وبعد أف اشترى منزال ،فقد ما لػاف يعيشػو مػف المشػاعر ،والتيػى بتييئػة المنػزؿ وتزيينػو ومتطلباتػو ،وعنػدما يسػافر

يلوف فلره في ذلؾ المنزؿ فال شؾ أف االنشغاؿ الزائد بالدنيا ،يصد عف البرلات المعنوية
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حػػاوؿ بػػؿ السػػفر طلػػب بػراجة الذمػػة مػػف ذوى الحقػػوؽ ،فػػذف و ػػود مظلػػوـ فػػي البػػيف ،ممػػا يملػػف أف يمنػػع العطػػاج،

وخاصة مف ية األ ربيف ،وىذا ال يعد مف صور تحمؿ ا

لذؿ؛ ألف طبيعة الناس على تفيـ ىػذا النحػو مػف االسػتحالؿ ،فلمػا ال ينػاؿ العيػد اإلليػي للظػالميف ،فلػذلؾ بالنسػبة

للبرلات الخاصة ،فذنيا نفحات ال تعطى للظالـ لنفسو أو غيره

إرضاج القلوب المنلسرة:

ذلرنا ضرورة أف يدفع اإلنساف ما عليػو مػف حقػوؽ ماليػة ،لػرد المظػالـ وغيػره ،فيػذه صػورة مػف صػور االسػتحالؿ،

وىنػاؾ صػورة أخػرى ،وىػي إرضػاج القلػػوب المنلسػرة فالػذي يػذىب للزيػارة ،وىنػػاؾ مػف يتبػرـ مػف زيارتػو ،أو يػػدعو
عليو ،ماال :لو والداف غير راضييف عنو ويدعواف عليو ،أو لو زو ة فػي األشػير األخيػرة مػف الحمػؿ ،وىػي بحا تػو

في ذلؾ الو ت بأف يلوف ب وارىا ،فيذا يماؿ ح ابا يمنع مف بوؿ الزيػارة ،ومػف وصػوؿ األنػوار لػو و ػد يتفػؽ أف

المتبرـ مف زيارتو يدعو عليو ،فيقوؿ :ال تقبؿ اهلل زيارتؾ! فذف لاف ذاؾ لو الحؽ في أف يشتلي عليػو ،فػأي زيػارة

ىذه!

إال أف البعض يظف أف االستحالؿ مف العباد ،مف مو بات الذؿ والػوىف وللػف ىػذا أمػ ار متعػارؼ للزائػر ،ولػيس فيػو

مػا ينػػافي عػػزة المػػؤمف ،فػال بػػأس أف يقػػوؿ للشػػخص الػذي ظلمػػو :أنػػا ذاىػػب للزيػارة ،وأطلػػب منػػؾ بػراجة الذمػػة ،وأف
تسامحني على ذلؾ األمر فذنو بيذا العمؿ يريح نفسو مف تبعات ارخريف ،ويضمف تيسير أمور زيارتو

انعداـ تأاير المقتضي لو ود المانع:

الحلقة العاشرة

مف المعلوـ في عالـ التأاير أف ىنالؾ االاة عوامؿ:

أوال :و ود المقتضي ،وىو ما منو األار

اانيا :و ود الشرط ،ماال :الم اورة واال تراب مف المقتضي

االاا :انتفاج المانع

فعلى سبيؿ المااؿ :الحتراؽ الور ة :البد مف و ود النار المقتضػي لإلحػراؽ ،وتحقػؽ الشػرط بم ػاورة وا تػراب الور ػة

مف النار ،وانتفاج المانع بعدـ و ود الرطوبة على الور ة

ومف المعلوـ أف المقتضيات عند المؤمف لايرة ،وللف ال يتحقؽ األار لو ود الموانع ففي المشاىد نحف نػدعو عنػد
المعصوميف (ع) ،وللف البد مف رفػع الموانػع أيضػا أانػاج الػدعاج ألف موانػع اسػت ابة الػدعاج عنػد المعصػوـ ،ىػي
نفسيا التي عند رب العالميف ،فال اانينية أبػدا بػيف طريػؽ اهلل تعػالى وطريػؽ أىػؿ البيػت (ع) ،أي أف الزائػر إذا لػاف

عنػػده مػػانع مػػف موانػػع االسػػت ابة عنػػد اهلل تعػػالى ،فػػذف ىػػذا المػػانع بنفسػػو أيضػػا مو ػػود عنػػد المعصػػوـ ألنيػػـ ىػػـ
الصراط األ وـ ،وعلي (ع) ميزاف األعماؿ لما نق أر في الزيارة ،وىؤالج يرضييـ ما يرضي رب العالميف

فػالزائر البػد أف يعلػـ بػؿ الزيػارة أف ىنػاؾ موانعػا مػف القبػوؿ ،ومنيػا ظلػـ العبػاد ،وخصوصػا األ ػربيف؛ وأنػو إذا لػػاف
يدعو على الظالميف وىو ظالـ لغيره ،فليؼ يتو ػع اإل ابػة؟! فاإلنسػاف الظػالـ لغيػره ،إذا ابتلػي بعػدو ظلمػو ،ودعػا

عليو في المشيد عند المعصوـ ،فمف المملف أف يقوؿ لو رب العػالميف :أنػا ليػؼ أىلػؾ ذلػؾ الظػالـ لػؾ ،وأنػت ظػالـ

لغيرؾ؟! فذذا لاف البناج على تع يؿ العقوبة للظالميف ،فأنت مف الظالميف أيضا!

فعليو ،البد مف إرضاج الخلؽ بما أملف وال يخفى أنو لما يو د إنساف ليس في ذمتو تبعة العباد ،مف ية الغيبػة

واالنتقاص القولي فػالبعض يظػف بػأف االسػتحالؿ يقتصػر علػى المسػائؿ الماليػة فقػط ،مػاال :إذا سػر ت مػف إنسػاف
ماال ،أو أتلفت لو ماال ،في ب عليؾ أف تبرئ ذمتؾ والحاؿ أف ىتؾ المؤمف واسقاطو ا تماعيا مف األعػيف-أو لمػا
يعبر عنو بقتؿ شخصيتو ال شخصو -لعلو عند اهلل تعالى ليس بأ ؿ مف اإلتالؼ المالي حتػى أف بعػض النػاس ػد
يسامح في المسائؿ المالية ،وللنو ال يسامح في ىتلؾ لعرضو ماال ،ولما اؿ الشاعر:
راحات السناف ليا التئاـ***وال يلتاـ ما رح اللساف

االستحالؿ اإل مالي:

وليذا فذف مف األمور المحبذة بؿ الزيارة ،االستحالؿ اإل مالي مف مظالـ العباد ألف االستحالؿ الصريح د يو ػب

مفسدة ،فمف المملف أنؾ إذا اعترفت أمامو بأنؾ اغتبتو بلذا ولذا ،أف يزداد األمر سػوجا ،ألنػو ػد يعتقػد أنػؾ ىتلتػو

ىتلا بليغا تخاؼ منو أما عندما تقوؿ لو :أنػا مقػدـ علػى الزيػارة ،وسػأدعو لػؾ فػي المشػيد الشػريؼ ،وأطلػب منػؾ

براجة الذمة فيذا ال يو ب لفت النظر ،وليس فيو ما يو ب الذؿ ،ألنو أمر متعارؼ للزائر

دور الظلـ في منع الفيض الخاص:

لما أعطي إبراىيـ (ع) مقاـ اإلمامة ،سأؿ أف يعطى ىذا المقاـ أيضا لذريتو ،ف اجه ال واب بأنو ال يعطػى للظػالميف،
ػاؿ إِ ِّنػي ِ
ُّػو ِب َللِم ٍ
لما اؿ تعػالىِ :
ػؾ لِ َّلن ِ ِ
ِ
ػاؿ الَ َي َنػا ُؿ
ػاؿ َو ِمػف ُذِّري َِّتػي َ َ
امػا َ َ
ػات فَػأَتَ َّم ُي َّف َ َ
اعلُ َ
َ
َ
ػاس إ َم ً
اىيـ َرب ُ َ
{وِاذ ْابتَلَػى إ ْب َػر َ
يف}
َع ْي ِدي الظَّالِ ِم َ
فيستفاد مف المنطوؽ الظاىري ل ية ،أف اإلمامػة فػيض خػاص ال يعطػى للظػالـ وللػف يملػف أف يفيػـ أيضػا معنػى

خارج المنطوؽ ،وىو إف اإلنساف الظالـ ال يتلقى العناية واليداية الخاصة ،لما اؿ تعالى في آية أخرى{ :إِ َّف اللَّ َو الَ
يف}
َي ْي ِدي ا ْلقَ ْوَـ الظَّالِ ِم َ
ففي المشاىد المشرفة ىناؾ ىدايا للؿ الزائريف ،فالمعصوـ يعطي ىدية للؿ زائر ولو لاف مف أفسؽ الفاسقيف ،وللف

تعػرض لػؾ فػي ىػذا
ىناؾ عطايا خاصة ومف ىنا مػف المسػتحب فػي ػوؼ الليػؿ أف نػدعو بيػذا الػدعاج :إليػي!
ّ
ائز وعطايػا
المتعرضوف ،و صدؾ القاصدوف ،وأمؿ فضػلؾ ومعروفػؾ الطػالبوف ،ولػؾ فػي ىػذا الليػؿ
الليؿ
نفحػات و ػو ٌ
ٌ
ّ
تمف بيػا علػى مػف تشػاج مػف عبػادؾ ،وتمنعيػا مػف لػـ تسػبؽ لػو العنايػة منػؾ فػرب العػالميف-وىػو ألػرـ
ومواىبّ ،

األلرميف -لو عطايا خاصة للػبعض فػي ػوؼ الليػؿ ،ولػذلؾ المعصػوـ ،فػذف لػو عطايػا خاصػة لػبعض الخػواص مػف

الزائريف

فذذف ،إف الظلـ لما أنو مانع مف تلقي فيض اإلمامة لما في ارية ،لذلؾ فذنػو مػانع مػف تلقػي اليدايػة الخاصػة مػف

المعصوـ

المراد بالنفحات:

إف النفحات ىي لطؼ إليي زيادة عف المتعارؼ وللتقريب نذلر ىذه المقدمة :مػف المعلػوـ أف التيػار الليربػائي لػو
شػػدة معينػػة تسػػتخدـ للقيػػاـ بػػبعض األعمػػاؿ المتعارفػػة ،وللػػف ىػػذه الشػػدة إذا زيػػدت يلػػوف ليػػا آاػػار غيػػر متعارفػػة،
لالصعؽ الليربائي ماال ومف المعلوـ ما ينتا مف طا ة غير متعارفة ،بسبب بعض التف يرات الداخليػة فػي الػذرة

ففي عالـ الطبيعة نحف نالحظ ىذا التفاوت في الدر ات ،فيناؾ طا ة متعارفة وغير متعارفة ،وىناؾ إشػعاع متعػارؼ

وغير متعارؼ لالليزر الذي يقص الحديد

ولذلؾ في عالـ الت ليات اإلليية ،فيناؾ ت ؿ أصلي وىو نعمة الو ػود ،وىنػاؾ ت ػؿ مضػاعؼ ففػي يػوـ عاشػوراج

حتػػى شػػمر اتػػؿ اإلمػػاـ الحسػػيف (ع) أعطػػي نعمػػة الو ػػود ،فنعمػػة الو ػػود-بمعنػػى إعطػػاج مسػػتلزمات إدامػػة الحيػػاة

والبقاج في ىذه الدنيا -موزعة على ال ميع وحتى نالحظ أف النعـ المادية الدنيويػة متفاوتػة ،فػاللرة األرضػية فييػا
أراض يابسة ،وفييا أراض ميلة معشوشبة ،وأف ىذه النعـ أعطيػت للنصػؼ الشػمالي مػف اللػرة األرضػية ،ألاػر مػف
النصؼ ال نوبي ،فرب العالميف أغدؽ علػى أمريلػا وأوروبػا الػنعـ العامػة ،ألاػر ممػا أغد ػو علػى الفقػراج فػي أفريقيػا

ماال

فػػالت لي فػػي عػػالـ الو ػػود المػػادي علػػى در ػػات ،ولػػذلؾ الت لػػي فػػي عػػالـ المعنػػى ،فػػرب العػػالميف فػػي عػػالـ العطػػاج

المعنػوي لػو ىبػات زائػدة عػف اليبػات المتعارفػة ،وللػف ىػذه اليبػات ال تعطػى زافػا ،إنمػا ليػا حلمػة ،واال فػػالحليـ ال
يضع الشيج المميز في موضع غير مميز

ب أ َِرِنػي أَنظُ ْػر
ػاؿ َر ِّ
ُّػو َ َ
لِ ِميقَ ِات َنا َو َللَّ َم ُو َرب ُ
تَ لَّى رب ُ ِ
وسػى
ُّو ل ْل َ َب ِؿ َ َعلَ ُو َد ِّلا َو َخ َّػر ُم َ
َ َ

وسى
اج ُم َ
و د ذلر القرآف اللريـ إشارة ليذا الت لي ،في ولو تعالىَ { :ولَ َّما َ َ
ِ
ِ
ؼ تََرِاني َفلَ َّما
إِلَ ْي َؾ َ َ
س ْو َ
اؿ لَف تََراني َولَل ِف انظُ ْر إِلَى ا ْل َ َب ِؿ فَِذ ِف ْ
استَقََّر َم َلا َن ُو فَ َ
ص ِعقًا} إف رب العالميف لما ت لى لل بؿ-أي رفع مػف مسػتوى طا ػة النظػرة اإللييػة ليػذا الو ػود -علػو دلػا ،ولػـ
َ
يتحمؿ موسى (ع) رؤية ذلؾ الت لي اإلليي العظيـ فخر صعقا فالنفحات عبارة عف ىػذه اللفتػات الزائػدة عػف اللفتػة

العامة للؿ البشر

أظلـ الظلـ ظلـ النفس:

إف الظلـ على سميف :ظلـ النفس ،وظلـ الغير ومف مصاديؽ ظلـ النفس ،ارتلاب الحراـ فػي الخلػوة بػيف اإلنسػاف
وربو ،فالذي ينظر في وؼ الليؿ إلى منظر محرـ ،فيو لـ يعتد على أحد ،ولـ يمارس الحػراـ مػع أحػد ،وللنػو ظػالـ

لنفسو

وال شؾ أف ظلـ النفس مػف أ ػبح صػور الظلػـ ،فاإلنسػاف ػد يعػذب عػدوا لػو ،أمػا أف يعػذب ابنػو فيػذا يعػد فػي دائػرة
الشذوذ فذف النفس مف أحب األشياج إلى اإلنساف ،والذي يعمؿ ما يو ػب لنفسػو العػذاب فػي نػار يػنـ ،فيػذا مػف
أظلـ الناس ،ومف أظلـ ممف ظلػـ نفسػو! ومػف الواضػح أف اإلنسػاف الػذي يظلػـ نفسػو ،إنسػاف فػي منتيػى در ػات

عدـ الفيـ؛ ألنو يرتلب ما يو ب العذاب لنفسو التي بيف نبيو
 -27ا تناب الغافليف:

*********************

ال تسافر مع الغافليف أو الفاسقيف ،فذف طبيعة الرفقة توار في سوة القلب ،ألف المرج على ديف خليلػو لمػا ورد ،إال

إذا لاف مف أ ؿ اإلرشاد وللف ال بد مف الحذر مف يػة ىػذه النيػة ،فػذف القػدرة علػى تغييػر مسػيرة العبػاد ،يحتػاج

إلى توفيؽ خاص ،وىو ال يلوف إال للعامليف ال العالميف ،والفاعليف ال القائليف
ت نب اصطحاب الغافليف والفاسقيف:

الغافػػؿ ىػػو :اإلنسػػاف العاصػػي المرتلػػب للح ػراـ والتػػارؾ للوا ػػب ويتفػػؽ أف بعػػض العصػػاة حتػػى فػػي أانػػاج السػػفر

للمشاىد المشرفة ،ال يلتزـ ببعض الوا بات ويرتلب بعض المحرمات ومف الواضػح أف مصػاحبة إنسػاف فػي السػفر
للزيارة بيذه الصفات :بذيج اللساف ،ويفحش في القوؿ ،وال يتورع عف اغتياب ارخريف ،حيث يريد اإلنسػاف التقػرب

إلى اهلل تعالى ،خالؼ للمنطؽ ونقض للغرض

وأما الغافؿ فيو إنساف مؤمف ،وللف يغلب على حياتو و اليزؿ والنوـ واللالـ اللاير
وال يخفى أف الرفقة الصالحة في السفر ،مما يحفز اإلنساف ليعماؿ التػي تقربػو إلػى اهلل تعػالى ونحػف الحظنػا فػي

حمالت الحا ليؼ أف الح اج في الغرفة الواحدة يحفز بعضيـ بعضا ،فترى أحدىـ يحب أف يناـ زيػادة عػف حا تػو،

فصاحبو يو ظو للذىاب إلى بيت اهلل الحراـ؛ أو يحب أف يألؿ لايرا ،فصػاحبو يحػذره مػف آفػات الطعػاـ اللايػر فمػف

صفات المؤمنيف أنيـ يتواصوف بالحؽ ويتواصوف بالصبر ،لما في سورة العصػر و ػد ورد إف( :أ ػؿ مػا يلػوف فػي

آخر الزماف :أخ يواؽ بو ،أو درىـ مف حالؿ)

فذف لـ ي د اإلنساف رفقة صالحة ،ولاف البد مف السفر ،فليذىب لوحده ،ومف المعلوـ بأف الذىاب بمفػرده لػو مزيػة:

فذنيا فرصة للخلوة مع النفس ،واف ما ينتاب اإلنساف مف حالػة الغربػة واالسػتيحاش ،لمػف دواعػي االلت ػاج والتو ػو

إلى اهلل تعالى والى المعصوـ ألار وألار
أسباب سوة القلب:

مف المعلوـ أف ىناؾ أسبابا متعددة في سػوة القلػب ،وفػي ىػذه الروايػة عػف الرسػوؿ األلػرـ (ص) إشػارة إلػى بعػض
منيا( :أربع يمتف القلب :الذنب على الذنب ،ولارة منا شة النساج ،ومماراة األحمػؽ ،وم السػة المػوتى فقيػؿ :ومػا
الموتى يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ :لؿ غني مترؼ ىذا ميت األحياج)

فنفيـ مف ىػذه الروايػة التحػذير مػف م السػة المتػرفيف ،والملفػت التعبيػر عػنيـ بػالموتى! ففػي نظػر أىػؿ الػدنيا أف
ىؤالج مف أسعد السعداج ،وللنيـ في حلـ المػوتى فػي نظػر الرسػوؿ األلػرـ (ص)! ولػو أف إنسػانا عػؿ فػي غرفػة

مغلقة مع ميت ،فذنو يلاد يفقد عقلو!

والرواية تذلر أيضا إف مف األسباب في سوة القلب ،محاداة النساج وللف ىػذا األمػر لػيس مطلقػا ،ليت نػب الر ػؿ
عف الحديث حتى مع زو تو وبناتو بؿ إنو لخصوص النساج األ نبيات ،ألنو ال يؤمف مػف انقػداح بعػض المشػاعر
السلبية مف لال الطرفيف ،وليذا نالحظ أف القرآف اللريـ يأمر النساج بعدـ الخضػوع فػي القػوؿ ،لػئال يطمػع الػذي فػي
لبو مرض

فعليو ،إف مف الالزـ للمؤمف ت نب ال لوس مع الغافليف ،والسفر معيـ فذف ال لوس مع الغني المترؼ سػاعة مػف

الزماف ،يو ػب سػوة القلػب ،فليػؼ إذا سػافرت معػو سػفرة سػياحية إلػى بػالد االسػتمتاع؟! فلػو أف إنسػانا فػي مػة

در ات التقوى واإل باؿ القلبي ،وذىب أسبوعا مع إنساف غافؿ إلى بالد يغلب علييػا االسػتمتاع المػادي الم ػرد ،فػذف

ىذا طعا ير ع بقساوة القلب

اصطحاب الغافليف بقصد اإلرشاد:

أما إذا لانت صحبة الغافليف والسفر معيـ بنية إرشادىـ ،فينا أمر آخر ،بؿ إنو د ير ح ،وللف لمف لو القػدرة علػى

التأاير في الناس وتغيير مسيرة حياتيـ ،وال يتأار بسلولياتيـ فالبعض ىو لالشمس مشعة بذاتيا وال تأخذ إشعاعا
مف غيرىا ،ولالماج اللر ال يتن س بؿ يطيػر مػا يقػع فيػو فػذذا لػاف اإلنسػاف لػذلؾ ،فػألرـ بػو وأنعػـ ،فػال بػأس أف

يصاحب الفاسؽ على أمؿ أف يرشده وللف البد أف يلوف لو أمؿ بذرشاده ،واال فػذذا لػاف ممػف خػتـ اهلل تعػالى علػى
لبو ،فال داعي حتى لصرؼ الو ت معو

مقومات التأاير:

ال يو د تالزـ بيف المعلومة وبيف العمؿ بيا ،فلـ مف عالـ غير عامؿ! فليس األمر إال م رد عملية نقؿ للمعلومػات

مف ذىف إلى ذىف ،فالمتللـ لما يتللـ ينتقؿ لالمو مف خالؿ اليواج علػى شػلؿ أمػواج صػوتية ،فتطػرؽ طبلػة األذف،
اـ تنتقؿ عبر السلسلة العصػبية إلػى ال يػاز المػدرؾ فػذذا لػاف صػاحب الفلػرة ال يعمػؿ بيػا ،فبطريػؽ أولػى أف مػف

تنتقؿ إليو ال يالزـ علمو العمؿ بيا

وىذا بخالؼ أصحاب النفوس المستنيرة بنور اهلل تعالى ،فأحدىـ عندما ينظر إلى الطرؼ ارخػر ،فبنظرتػو يو ػد فيػو
تغييرا ،ولأف روحو الشفافة تطؿ مف نافذتي عينيو ،فلما يقاؿ أف نافذتي الروح على الدنيا ىمػا العينػاف ،فمػف خػالؿ

العيف يؤار اإلنساف في الغير فالمؤمف بنظرتو وبابتسامتو ،بؿ حتى بمالمح و يو ،مف المملف أف يو د تأاي ار فػي

الطرؼ المقابػؿ أو مػا يعبػر عنػو ىػذه األيػاـ بلغػة ال سػد ،أو لغػة اإليحػاج ،أو الحاسػة السادسػة وميمػا اختلفػت
التعابير فذف المقصود أف ىناؾ تأاي ار أنفسيا على الغير ،ال عبر الوسائط المادية

ومف السيف أف يلوف اإلنساف عالما وغير عامؿ ،وللف األسوأ أنو يبرز علمو للغيػر ،فيلػوف ىػذا العلػـ ح ػة عليػو،
ػوف * َل ُب َػر َم ْقتًػا
ػوف َمػا ال تَ ْف َعلُ َ
آم ُنػوا لِ َػـ تَقُولُ َ
ُّيػا الَّ ِػذ َ
وال يزيده إال مقتا مف رب العالميف ،بمو ب ولو تعالىَ :
{يا أَي َ
يف َ
وف} فالمؤمف عليو أف يلوف عالما عامال ،ليؤار في الناس مف خالؿ اإلشارة ،ال مػف
ِع َ
ند اللَّ ِو أَف تَقُولُوا َما ال تَ ْف َعلُ َ

خالؿ اللالـ الطويؿ العريض

 -28الواسطة في لب الزائريف:

*********************

حاوؿ أف تلوف مؤا ار في لب الزوار إلى الحرـ الشريؼ ،وخاصة ممف لػـ يوفػؽ للزيػارة أصػال فػذف اإلمػاـ سػينظر

إليؾ طعػا عنػدما تلػوف وسػيطا فػي لػب الػزوار إليػو ،وخاصػة إذا لػانوا علػى مسػتوى عػاؿ مػف المعرفػة وااللتػزاـ

وحاوؿ أف تطلب منيـ الشفاعة بينؾ وبيف موالؾ!

اصطحاب اربقيف في الزيارة:

إف المالحظ و ود ىذه السنة الطيبة عند بعػض المػؤمنيف-الػذي زار المعصػوميف (ع) مػرات عديػدة ،وعلػـ بالمػداخؿ

والمخارج وطريقة السفر -وىي أنو عندما يذىب للزيارة ،يصطحب معو مف لػـ يػزر أصػال ألف الػبعض يتييػب مػف
الزيارة ،فيو يحفزه ،بأخذه معو ،وبتبرعو لو بماؿ السفر

ولـ ىي حرلة ميلة ،بػأف نأخػذ عبػد مػف عبػاد اهلل إلػى المعصػوـ ،وخاصػة إذا لػاف مػف اربقػيف ،ممػف يسػير علػى

طريؽ غير مستقيـ ،وال شؾ أنيا مف مو بات القرب عند ذلؾ المعصوـ

إف الػػبعض يشػػتلي مػػف سػػوج فػػي زو تػػو أو ذريتػػو ،وحػػاوؿ معيػػـ السػػنوات الط ػواؿ فػػي تغييػػر مسػػيرتيـ ،وللنػػو لػػـ
يوفؽ فمف المناسب لو يأخذىـ إلػى المعصػوـ ،وليقػؿ :يػا مػوالي ،ىػؤالج ضػيوفؾ ،ئػت بيػـ إليػؾ ،لقػد تعبػت فػي

إرشادىـ وللف بال دوى! أشلوىـ إليؾ ،وأر وؾ أف تتوالىـ بنظرتؾ اللريمة!

واف رب العالميف لو طر و في إصالح عباده ،ومف المعلػوـ أف لػوب العبػاد بػيف إصػبعيف مػف أصػابع الػرحمف ،ومػف

أسمائو الحسنى اليادي ،وال شؾ إف ىذه الحرلة ليا دور في إر اع اربقيف إلى الطريؽ الصحيح

نظرة المعصوـ للزائر:

نحف ال نقطع بنظرة اإلماـ بال دليؿ ،بػؿ مػف بػاب اليقػيف بلػرميـ ونحػف نالحػظ أف الػبعض يقطػع المسػافة الطويلػة
لزيارة أحد لرماج الػدنيا ،ويتفػؽ أف اللػريـ ال يقتنػع بقضػاج مػا يريػده مػف الحا ػة ،أو يػرى أف الشػخص ال يسػتحؽ،

وللنو يقوؿ إنو ما داـ طع ىذه المسافة ليقصدنا ،فالبد أف نعطيو ما سألو إف المعصػوـ مػف لػراـ الػدنيا وارخػرة،
وعندما تأتيو مف مسافة بعيدة ،وتطلب منو أي طلب ،فما الذي يمنعو مف العطاج؟

إف البعض يتع ب مف العطػاجات اإللييػة اللبػرى مقابػؿ أعمػاؿ بسػيطة ،فمػاال :عنػدما يقػاؿ إف ػراجة سػورة التوحيػد

اػػالث م ػرات تعػػدؿ ختمػػة الق ػرآف اللػػريـ ،فذنػػو ال يصػػدؽ ،ويقػػوؿ :ليػػؼ يعقػػؿ ذلػػؾ مػػع االخػػتالؼ اللبيػػر فػػي ال يػػد

المبذوؿ!

ولذلؾ العتؽ مف النار مقابؿ الحا ،لما ورد في الحديث( :مػف حػا فلػـ يرفػث ولػـ يفسػؽ ،ر ػع ليػوـ ولدتػو أمػو)

ومف المعلوـ ىذه األياـ أف الحا أمر سيؿ وميسػور ،ويملػف لإلنسػاف أف يحػا فػي خمسػة أيػاـ لػو ذىػب لملػة مػف
اليوـ السابع إلى اليوـ الااني عشر فالحا في ىذه الفترة القصيرة ،ماذا يللؼ اإلنساف بدنيا أو ماليا ،وللنو مقابػؿ

ذلؾ ير ع ليوـ ولدتو أمو

إف الذي يتع ب ويشؾ في ىذه األ ور اللبرى ،إمػا أنػو يشػؾ فػي ػدرة اهلل تعػالى ،أو فػي لرمػو! فيػو لػريـ ،وىػو
ادر ،فما المانع أف يعطي ىذا العطاج العظيـ ،ما داـ بناؤه على التلرـ والتفضؿ؟

فذذف ،إف اإلنساف عندما يلت ف إلى المعصوـ في حا ة مف الحوائا ،يلاد يقطع بنظرة المعصوـ والتفاتتو إليو
اصطحاب ذوي العلـ والمعرفة والصالح:

إف المؤمف-لما لنا -مف ال ميػؿ أف يأخػذ معػو للزيػارة عبػد آبػؽ ،إذ لعلػو ييتػدي إلػى الطريػؽ بنظػرة اإلمػاـ إليػو

وللف أيضا لـ مف الحسف وال ميؿ دا أف يأخذ الزائر معو عالما أو عارفا أو وليا مف أولياج اهلل الصػالحيف ،فيتبػرع

لو بالزيارة ،ويلوف في خدمتو ،ويصطحبو إلى المشاىد المشرفة فأنت عندما تأخذ بيد إنساف يحمػؿ فػي لبػو حػب

اهلل ورسولو ،فذف ىذا بال شؾ مف مو بات التفاتة المعصوـ ،ومف مو بات العطاج المضاعؼ
طلب شفاعة المعصوـ:

إف بحث الشفاعة بحث مفصؿ ،وا ماال نقوؿ :إف مف مقاصد الشفاعة أمريف:
أوال :بياف فضؿ المعصوميف (ع):

إف رب العالميف أراد أف يبيف فضؿ أوليائو مف خالؿ الشفاعة ،واال فيو الذي يعتؽ الر بة مف النار ،وللنو عؿ ىػذا
َّ
استَ ْغفَُرواْ اللَّ َو
اؤ َ
س ُي ْـ َ ُ
وؾ فَ ْ
{ولَ ْو أ ََّن ُي ْـ إِذ ظلَ ُمواْ أَنفُ َ
األمر منوطا بتفضؿ ذلؾ المعصوـ ،بيانا لفضلو لما اؿ تعالىَ :
ِ
َّ
يمػا} فػرب العػالميف ىػو الغفػار ،فلمػاذا عػؿ اسػتغفار الرسػوؿ (ص) فػي
استَ ْغفَ َر لَ ُي ُـ َّ
َو ْ
الر ُ
سو ُؿ لَ َو َ ُدواْ الل َو تََّو ًابػا َّرح ً
نػب اسػتغفار اهلل تعػالى؟ إنػػو أراد بػذلؾ أف يبػيف فضػػؿ نبيػو (ص) ولػذلؾ الشػػفاعة ،فػذف مػف مقاصػػدىا أف رب

العالميف أراد أف يبيف فضؿ بعض أوليائو ،مف خالؿ إ راج العفو و ضاج الحوائا على أيدييـ

اانيا :خ ؿ العاصي مف ربو:

ال شػػؾ أف العاصػػي للاػػرة معاصػػيو ،ال و ػػو لػػو عنػػد رب العػػالميف ،وليػػذا فيػػو يلت ػػف إلػػى مػػف ليػػـ و اىػػة عنػػد اهلل
تعالى ،ليلونوا واسطة بينو وبينيـ وىذا أمر متعارؼ في حياتنا اليومية ،فمف الطبيعي أف اإلنساف عندما يرى بػأف

الصلة منقطعة بينو وبيف الطرؼ ارخر ،أف يأخذ واسطة في البيف ،فماال :الولد عندما يذنب فػي حػؽ أبيػو ،ويعػيش
حالة الخ ؿ مف موا يتو ،وطلب العفو منو ،فذنو يذىب إلى أمو ،لما يرى أف ليا و اىة عند األب

فاإلنساف لفرط معاصيو يعيش حالة الخ ؿ والمسلنة ،ومػف ىنػا فذنػو يل ػأ إلػى الوسػيلة ،فيقػوؿ :الليػـ! إف لانػت

الذنوب والخطايا د أخلقت و يي عندؾ ،فلـ ترفع لي إليػؾ صػوتا ،ولػـ تسػت ب لػي دعػوة ،فػذني أسػألؾ بػؾ يػا اهلل،

فذنو ليس مالؾ أحد ،وأتوسؿ إليؾ بمحمد وآؿ محمد (ص) ،وال تحرمني حيف أر وؾ يا أرحـ الراحميف
و د ورد عف الرسوؿ األلرـ (ص) أنو اؿ( :ادخرت شفاعتي ألىؿ اللبائر مف أمتي)

وورد عف الصادؽ (ع) أنو اؿ :دخؿ رسوؿ اهلل (ص) على فاطمة (ع) ،وعلييا لسػاج مػف لػة اإلبػؿ ،وىػي تطحػف

بيدىا وترضع ولدىا فدمعت عينا رسوؿ اهلل (ص) لما أبصرىا ،فقاؿ :يػا بنتػاه ،تع لػي مػرارة الػدنيا بحػالوة ارخػرة،
ضى}
يؾ َرب َ
ؼ ُي ْع ِط َ
س ْو َ
ُّؾ فَتَْر َ
{ولَ َ
فقد أنزؿ اهلل تعالى عليَ :
و اؿ الصادؽ (ع) :رضا دي أف ال يبقى في النار موحد
وروى حريث بف شريح ،عف محمد بف علي بف الحنفية أنو اؿ :يا أىؿ العراؽ تزعموف أف أر ى آيػة فػي لتػاب اهلل

عز و ؿ{ :يا عبادي الذيف أسرفوا على أنفسيـ ال تقنطوا مف رحمة اهلل} ،وانا أىؿ البيت نقوؿ :أر ى آية في لتػاب
ضػػى} ،وىػػي واهلل الشػػفاعة ،ليعطاىػػا فػػي أىػػؿ ال إلػػو إال اهلل ،حتػػى يقػػوؿ :رب
ػؾ َرُّبػ َ
ؼ ُي ْع ِطيػ َ
سػ ْػو َ
ػؾ فَتَْر َ
{ولَ َ
اهلل تعػػالىَ :
رضيت
وفي رواية أخرى تشير إلى أف الزىراج (ع) ىي أيضا لأبييا صاحبة شفاعة لبرى ،حيػث أنيػا تشػفع إلػى مػف أحسػف

إلى ذريتيا مف السادة اللراـ ،ولو لـ يلف مف شيعتيا فما أوسع دائرة شفاعة النبي وآلو (ص)!

 -31صالة أوؿ الو ت:

الحلقة الحادية عشرة

احرص على صالة أوؿ الو ت-وخاصة في الحرـ -فذف االنشغاؿ بالزيارة و ت الفريضة د ال يرضى الرب المتعاؿ،

حيث عؿ الصالة على المؤمنيف لتابا مو وتا وحالة إمامنا الشييد في يوـ عاشوراج خير برىاف على ذلؾ
االلتزاـ بصالة أوؿ الو ت:

إف المؤمف ملتزـ بصالة أوؿ الو ت في لؿ تقلباتو وأحوالو ،وليس ىذا أم ار خاصػا بمشػاىد المعصػوميف (ع) وللػف

المر بػػة علػػى نفسػػو عنػػد زيػػارة المعصػػوميف (ع) ،ليرفػػع عنيػػا موانػػع تلقػػي
ألف المػػؤمف-لمػػا لنػػا -البػػد أف يشػػدد ا
الفيض ،و طعا إف مف ىذه الموانع :التياوف في الصالة وخاصة إف اإلنساف عادة ما يلوف فارغا في أيػاـ الزيػارة،
ومتحر ار مف أي ارتباط ،فيو في وطنو د يتعذر بانشغاالتو عمال أو دراسػة ،وللػف فػي زيػارة المعصػوميف (ع) الػذي

يؤخر صالتو عف أوؿ الو ت بغير علة ،فيذا حقيقة مف مو بات صدؽ التياوف بالصالة

وينبغي للمؤمف أف يحرص على أف ي عؿ صالتو أفضؿ صالة مملنة ألف اإلنساف لو لـ يحسف الصالة في منزلو،

فقد يعذر بأنو ليس ىنالؾ مو با مف مو بات تلقي الفيض واعطاج وة للعبػد فػي ىػذا الم ػاؿ وللنػو إذا لػاف أمػاـ
البيت الحراـ ،أو تحت الميزاب ،أو في ح ر إسماعيؿ ،أو تحت الحائر الحسيني؛ وىػو غيػر مقبػؿ فػي صػالتو ،فيػذا
حقيقة يعد نوع مف أنواع الوىف ،أو مف تلاسؿ العبد في إلزاـ نفسو باستحضار المعاني الربوبية في صالتو

التأسي بالحسيف (ع) في المحافظة على الصالة:

لاي ػ ار مػػا يتفػػؽ أف الػػبعض فػػي يػػوـ عاشػػوراج ال يصػػلي صػػالة الظيػػر فػػي أوؿ الو ػػت ،بعػػذر االنشػػغاؿ بػػالعزاج فػػي
المولب ،أو ببعض األمور والحاؿ بأف المعزى في ىذا اليوـ ،د صػلى فػي أوؿ الو ػت صػالة الحػرب ماعػة بشػؽ

األنفس ،حتى أف بعض أصحاب اإلماـ (ع) أصيبوا في أاناج الصالة ،ألنيـ لانوا مصطفيف لمنع سياـ القوـ

فعليو ،إنو ينبغي للمؤمف-خصوصا في لربالج وحرـ اإلماـ (ع) -أف يعيش حالة الخ ؿ مف نفسػو ،بػأف اإلمػاـ (ع)
د صلى في أوؿ الو ت مع أنو في حرب ،بينما ىو آمف في منزلو وفي ملاف مريح ،ويؤخر الصالة عمدا بال و و!
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إذا و دت ساوة في القلب طواؿ فترة الزيارة ،فارفع أمػرؾ إلػى المعصػوـ  ،فلعػؿ ىنػاؾ مػا أو ػب فػاج بينػؾ وبػيف
المعصوـ ،وىو خير األطباج لشر المرضى ومرض القلب الباطني ال يقاس بمرض القلب الصنوبري! وليعلـ أنو

في ماؿ ىذا المورد وغيره فذنو ال استقاللية للمعصوـ في باؿ اهلل تعالى ،فيـ عباد ملرموف ال يسػبقونو بػالقوؿ
ولطالما دعوناىـ مف خالؿ و اىتيـ عند اهلل تعالى في الشفاعة لديو

الشلوى للمعصوـ مف سوة القلب:

أوال نحب أف نؤلد على ىذه الحقيقة :نحف عندما نقوؿ رفع الشلوى إلى المعصوـ ،فنعني بذلؾ رفع الشلوى إلى اهلل
َّ
ػي ْـ }
سػ ُ
{ولَػ ْػو أ ََّن ُيػ ْػـ إِذ ظلَ ُمػواْ أَنفُ َ
تعػػالى ألف اهلل تعػػالى عليػػـ ارذاف السػػامعة فػػي ىػػذه األمػػة ،ولطالمػػا ذلرنػػا آيػػةَ :
الدالة على أف استغفار النبي (ص) للعبد ،طريؽ لمرضاة اهلل تعالى

إف الذي يأتي لزيارة المشاىد ويرى في نفسو حالػة مػف حػاالت اإلدبػار ،وحػاوؿ أف يقبػؿ بقلبػو ولػـ ي ػد ذلػؾ اإل بػاؿ
المنشود ،فمف المناسب أف يبث شلواه للمعصوـ ،فليقؿ :يا موالي ،أنا ئتؾ زائرا ،ولنت أتو ع أف تلوف زيارتي ىذه

بذ باؿ متميز ،واذا د منيت بيذه الحالة مف اإلدبار القلبي!

حتى إف بعض الصالحيف مف أشؽ األمور على نفسو أنو يصاب بحالػة اإلدبػار فػي مػواطف الطاعػة ،فػال يتحمػؿ أنػو
يلوف بيذه الحالة وىو في ليلة القدر ،أو في مشاىد أىؿ البيػت (ع)؛ حيػث يتو ػع مػف نفسػو اإل بػاؿ؛ فيعػيش حالػة

التػػألـ ،و ػػد ينف ػػر بالبلػػاج بػػيف يػػدي اهلل تعػػالى فػػي ذلػػؾ المشػػيد ،ويػػدعو ربػػو أف يصػػلح أمػػره وال شػػؾ إف تقػػديـ

الشلوى ،مف مو بات إصالح األمر إف شاج اهلل تعالى
مو بات حالة ال فاج بيف الزائر والمعصوـ:

ال يخفى أف ىذا ال فاج يػأتي مػف خػالؿ ممارسػة بعػض األمػور السػلبية ،فػذذا لػاف اإلنسػاف وىػو فػي طريقػو للزيػارة

يرتلب بعض المعاصي ،فليؼ يتو ع أنو يمنح حالة اإل باؿ المتميز؟! وعندما نقوؿ بأف المعاصي ىي السبب ،فػال
يتبادر إلى الذىف المعاصي األخال ية اللبيرة ،حتى يقوؿ إنو إنساف لبير السف ،أو إنساف يعيش في أ ػواج إيمانيػة،

وآمف مف ىذه الذنوب واالنحرافات و د ال يتو ع البعض أف يلوف ىػذا الػذنب-الػذي ال يلػاد يسػلـ منػو أحػد -بيػذه

الدر ة مف الخطورة ،ولما ورد في حديث عف الرسوؿ األلرـ (ص) :يا أبا ذر! إيػاؾ والغيبػة؛ فػذف الغيبػة أشػد مػف

الزنػػا لػػت :يػػا رسػػوؿ اهلل! ولػ َػـ ذاؾ بػػأبي أنػػت وأمػػي؟
والغيبة ال تُغفر حتى يغفرىا صاحبيا

ػػاؿ :ألف الر ػػؿ يزنػػي فيتػػوب إلػػى اهلل فيتػػوب اهلل عليػػو،

إف البعض حتى وىو في حرـ المعصوميف (ع) يرتلب ذلؾ الحراـ الذي ىو أشد مف الزنا! ولـ ىذه المخالفػة اقيلػة

ومف العظائـ على المعصوـ! ولقد رأينا في الحرـ الملي بالخصوص-باعتبػار أف ىنػاؾ مسػاحة لبيػرة لل لػوس فػي

حلقات ىنا وىناؾ -أف البعض ال يتورعوف عف ىذا الحراـ حتى وىـ ي لسوف حوؿ البيت ،فتراىـ يغتابوف زميال ليـ
في السفر ،أو عالما مف علماج األمة!

فال شؾ إف ىذه األخطاج واليفوات في مشاىد أىؿ البيػت (ع) ،مػف مو بػات نقػص الفػيض والشػاىد علػى ذلػؾ أف

اإلنساف عندما يزور المشاىد وىو خاؿ مف المعاصي والذنوب في ذلؾ السفر ،حيث لاف م ار با لقولو وفعلو ونظرتو،
يالحظ بأف ىنالؾ م اؿ للتفاعؿ مع ذلؾ المعصوـ في مشيده

الل وج ألطباج الروح:

والمالحظ أف أحدنا حينما يبتلى بمرض مف األمراض البدنية ،فذنو يسارع في م ار عة الطبيب ،و د يلشؼ لػو عمػا ال

ي ػػوز لشػػفو للضػػرورة ،و ػػد يقصػػده فػػي الػػبالد البعيػػدة ،ويبػػذؿ األمػواؿ المللفػػة وللػػف لمػػاذا ال نعػػيش ىػػذه الحالػػة
بالنسبة ألمراض القلوب؟! فالمؤمف لما يأتي إلى المشاىد وىو مشوب بالشػوائب واألمػراض اللايػرة ،لمػاذا ال ينظػر

إلى ىذه األمراض ،ويطلب مف صاحب المقاـ أف يلوف لو دور في شفائو منيا؟

روي عف النبي (ص) أنو لاف يدعو( :الليـ طيرني مف الذنوب والخطايا ،الليـ نقني منيا لما ينقى الاوب األبيض
مف الدنس ،الليـ طيرني بالالا والبرد والماج البارد)

ومػػف المعلػػوـ أف األمػراض الباطنيػػة ،ال تقػػاس بػػاألمراض الظاىريػػة إذ ميمػػا لػػاف ألمػراض البػػدف مػػف أاػػر ،وميمػػا

عاش اإلنساف مف أذى ،فذنما ىي لفترة محددة في ىذه الدنيا ،وعلى أسوأ التقادير يستمر أارىا إلى الممػات وللػف
أمراض القلوب آاارىا في إىالؾ العبد تتعدى إلى عالـ البرزخ وعالـ القيامػة ،وتمنعػو مػف األبديػة فػي نػات الخلػد

فحقيقة إف األمر يحتاج إلى اىتماـ ومتابعة ألار
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حاوؿ أف تزور الذيف دفنوا ب وار المعصوـ ،فذف زيارتيـ إلراما ل وارىـ لإلماـ المعصوـ مف مو بات التفاتة اإلماـ
طعا ،وخاصة مف ذوى المعرفة الخاصة وال شؾ أف زيارة أىؿ القبور دائما مف مو بػات نػزوؿ البرلػات اإللييػة،

وخاصة عند القياـ بالمأاور عند زيارة أىؿ القبور
زيارة بور الم اوريف للمعصوـ:

إف زيارة القبور في حد نفسيا مف مو بات تر يؽ القلب ،فاإلنساف إذا غلب عليو حب الدنيا وانشغؿ بأباطيليا ،فمػف

المعلوـ أف مف مو بات ر ة القلوب ،زيارة القبور واالعتبار وااللتفات إلػى نيايػات ىػذه الحيػاة الػدنيا ومػف المعلػوـ
أف اإلنساف ال يرى عالـ البرزخ في الحياة الدنيا ،وللنػو عنػدما يػرى بػور ذويػو مػف المػوتى ،فمػف المملػف أف تو ػد

عنده حالة مف اليزة الباطنية

وفي الن ؼ األشرؼ ماال ىناؾ مقبػرة السػالـ ،ألبػر مقبػرة علػى و ػو األرض ومػف المناسػب للمػؤمف عنػدما يػزور

ىذه المقابر الم اورة للمعصوـ-باإلضافة إلى ىدؼ االعتبار واإليقاظ واىداج بعض الصالحات -أف ينوي أنو يزورىـ

لقربيـ مف اإلماـ والراما لو ،وال شؾ أنيا حرلة رمزية مشلورة مف بؿ ذلؾ اإلماـ
المراد بالقبور المندرسة:

لما ورد في الحػديث القدسػي( :أنػا عنػد القلػوب المنلسػرة ،والقبػور المندرسػة) القبػور المندرسػة لنايػة عػف بعػض
المؤمنيف الذيف لانوا في أعلى در ات االلتزاـ والم ار بة الشديدة ،وما عػرؼ ػدرىـ فػي ىػذه الػدنيا ،وال يػزور بػورىـ

أحد ،لم يوليتيـ عند العباد بخالؼ بعض اللبار مف العلماج والم ار ع الذيف اشتيروا في الدنيا ،ولػاف ليػـ اإللػراـ
والتقػػدير بعػػد مػػوتيـ وللػػف رب العػػالميف يبػػاىي بيػػذه الو ػػودات الطػػاىرة -التػػي لػػـ يعػػرؼ ػػدرىا فػػي الػػدنيا -يػػوـ

القيامة

ذوي المعرفة الخاصة:

ذوي المعرفػػة الخاصػػة الػػذيف ليػػـ سػػر وو فػػة مػػع رب العػػالميف فػػي خلػوات الليػػؿ فينػػاؾ سػػـ مػػف النػػاس-وىػؤالج

األ لوف عددا-يستيقظوف مف فرشيـ-حيث اللؿ يغط في نومو -لمنا اة رب العالميف ،ولساف الحاؿ والمقاؿ( :نامت
العيػػوف ،وعلػػت الن ػػوـ ،وأنػػت الملػػؾ الحػػي القيػػوـ ،غلقػػت الملػػوؾ أبوابيػػا ،وأ امػػت علييػػا حراسػػيا ،وبابػػؾ مفتػػوح
للسائليف ،ئتؾ لتنظر إلي برحمتؾ يا أرحـ الراحميف)

إف ىؤالج حقيقة خػواص الخلػؽ ،واف رب العػالميف ينظػر إلػييـ نظػرة لريمػة واف الزائػر إذا لػاف مػف المتميػزيف فػي
وؼ الليػؿ ،ولػو عال ػة خاصػة ومتميػزة مػع رب العػالميف ،فذنػو عنػدما يػزور المعصػوـ ،طعػا سػيحظى بشػيج مػف

الترحيب واالستقباؿ ،غيػر مػا يحظػى بػو الغػافلوف فػي الليػؿ مػاال ،ويػزداد تألقػا واستبشػا ار بمػا يعطػى مػف الفيوضػات

واليبات في تلؾ الزيارة

القياـ بالمأاور عند زيارة القبور:

ىناؾ بعض األوامر المػأاورة فػي زيػارة أىػؿ القبػور ،ومنيػا ىػذا الػدعاج الػذي لايػ ار مػا ينػتقش فػي مقػابر المػؤمنيف:

(بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،السالـ على أىؿ ال إلو إال اهلل ،مف أىؿ ال إلو إال اهلل )

ومف المناسب بؿ أف نزور ىذه القبور ،أف نق أر ما ورد مف أىؿ البيت (ع) مف ارداب والسنف وينبغػي الحػذر مػف
االلتزامات التي لـ يرد فييا أمػر مػف الشػارع المقػدس فػالمالحظ أف الػبعض ي تيػد فػي اختراعػات ويلتػب مؤلفػات،

ومع األسؼ ىذه األياـ لارت في األسواؽ لتب الختوـ واألذلار التي ال يذلر ليا مصدر حتى مف صػاحب التػأليؼ!

فذذا لاف األمر أم ار شرعيا مأاورا ،فلماذا تيمؿ المصدر؟! واذا لـ يلف لو مصدرا ،فلمػاذا تػذلره فػي ىػذا اللتػاب؟!
فالبد أف ننقي ممارساتنا عموما ،مف لؿ ما ليس شرعي في ىذا الم اؿ

واف مف أفضؿ األعماؿ في زيارة القبور ،أف ي ار ع اإلنساف سيرتو في أيامو الماضية فبعض النػاس عنػدما ي لػس
على بر حبيب عليو ،ماال :زو ة ت لس على بر زو يا ،أو زوج ي لس على بر زو تو؛ فيذه اليزة ت علػو يعيػد

اللاير مف حساباتو ومف تعلقو بالػدنيا و ػد اتفػؽ أف بعػض مػف زار القبػور زيػارة بليغػة ،أنػو ر ػع مػف ىػذه الزيػارة

بنظرة أخرى لحياتو
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ا لؿ مف الذىاب إلى األسواؽ ،فذنيا مف مظاف سوة القلب ،وتشتت الباؿ ،وفي مظاف الو ػوع فػي النظػر المحػرـ

وحتى مع الذىاب ال بد مف صػد القربػة لشػراج اليديػة المػأمورة بيػا شػرعا ،فػذف أبغػض الػبالد إلػى اهلل تعػالى ىػي

األسواؽ ،لما إف أحب البالد إلى اهلل تعالى ىي المسا د

آفات األسواؽ:

ال يخفػػى مػػا ليس ػواؽ مػػف سػػلبيات ،و ػػد ورد فػػي الحػػديث( :أحػػب الػػبالد إلػػى اهلل مسػػا دىا ،وأبغػػض الػػبالد إلػػى اهلل

أسوا يا) ومف سلبيات األسواؽ أمراف:
أوال :التشتت الفلري:

ال خالؼ بأف األسواؽ مف األمالف المػذلرة بالػدنيا ،والمليئػة بالمغريػات الماديػة ،والػذي يػذىب إلػى األسػواؽ الملتظػة
بالبضائع وبالسلع المغرية ،فمف الطبيعي أنو ال يقصر نظره إلى ما يلزمو شراجه ،بؿ إنو يحاوؿ أف ينظر إلى لػؿ مػا

ىو معروض واف ىذه الحالة مف فضوؿ النظػر ،لمػف مو بػات التشػتت الفلػري وليػذا يقػاؿ إف مػف أسػباب ضػبط
طائر الخياؿ ،عدـ إدخاؿ الصور المتلارة في الباؿ ،أو ما يسمى بت نب عالـ اللارات

اانيا :التورط بالنظر المحرـ:

أضؼ إلى أف ىذه األمػالف ال يػؤمف فييػا مػف الو ػوع فػي الحػراـ ،فتػرى الػبعض وىػو فػي طريقػو للزيػارة ،يػذىب إلػى

األس ػواؽ ،وال يتحػػرز عػػف النظػػر المحػػرـ فػػال يػػذىب لزيػػارة المعصػػوـ إال وىػػو ػػد ابتلػػي بمرضػػيف :بحالػػة التشػػتت
الفلري ،وبالنظر إلى الحراـ فيزور ويصلي وىو يفلر فيما رآه وفي السػلعة التػي أع بتػو ،ومػف الطبيعػي أف يلػوف

ذلؾ ،مف مو بات تضيؽ الفيض اإلليي في مشاىد المعصوميف (ع)
آداب العامؿ في األسواؽ:

أما الذي يعمؿ في األسػواؽ ،فعليػو أف يحػاوؿ أف ال يطيػؿ المػدة ػدر اإلملػاف ،بػأف يلػوف آخػر القػوـ فتحػا لحانوتػو

وأوليـ خرو ا منو ،لما يقوؿ الشارع المقدس( :ال تلف أوؿ مف يدخؿ السوؽ ،وال آخر مف يخرج منيػا؛ فبيػا بػاض

الشيطاف وفرخ) إال أف البعض ولأنو ي عؿ حياتو في األسواؽ ،و د يلتيي عف أىلو وعيالو

أضؼ أنو بذملانو أف يعيش حالة الذلر ولو في ىذه األمالف ،و د رد في الحديث الشػريؼ( :ذالػر اهلل فػي الغػافليف،

لالمقاتؿ بيف الفاريف) أنت عندما تعمؿ في السوؽ وتعيش حالة الذلر اإلليي المعمػؽ ،فػرب العػالميف يعطيػؾ مػف
اليبات ،ما ال يعطيؾ وأنت تذلره فػي المسػ د ألف ػو المسػ د ػو مػؤات ،ولمػا يقػاؿ سػباحة مػع التيػار ،بخػالؼ

الذلر في األسواؽ ،فيذا سباحة ضد التيار وللما زادت المعانػاة فػي القػرب اللمػالي ،فػذف رب العػالميف يعطيػؾ مػف

المزايا ما يعطيؾ

اإلىداج سنة محمودة:

مف األوامر الشرعية أف يتحؼ المؤمف أىلو ولو بح ر ،أي ولو بأرخص األشػياج ألف اليديػة لػيس بامنيػا بػؿ بمػا
تحملو مف معنى ،ونفس أخذ اليدية فيو معنى االلتفاتػة للميػدى إليػو فػالزوج عنػدما يأخػذ ىديػة لزو تػو فػي ىػذه

السفرة ،لـ تفرح بذلؾ ألنو ذلرىا

واف مف أفضؿ أنواع اليدايا لذوي الفلر والمطالعة ،ما ينفع اإلنساف ألخرتو ودنياه ،فيناؾ بعػض األمػور التػي تؤلػؿ
وتنتيي ،بخالؼ اللتاب النافع أو الدورة النافعػة ،فيػذه اليػدايا التػي فييػا بعػد معنػوي ،طعػا أر ػح مػف اليػدايا التػي

تفنى وتزوؿ

ومف المعلوـ أف اإلىداج سنة محمودة سواج بمناسبة أو بغير مناسػبة فػبعض األزواج ال ييػدوف ىػدايا للزو ػة إال
في مناسبة عيد ميالدىا ماال ،والحاؿ بأف إتحاؼ المؤمف والمؤمنة أمر مطلوب على لؿ حاؿ ،و د ورد عػف الرسػوؿ

األلرـ (ص)( :مف دخؿ السوؽ فاشػترى تحفػة فحمليػا إلػى عيالػو ،لػاف لحامػؿ صػد ة إلػى ػوـ محػاويا) فذدخػاؿ
السرور على العائلة بشيج مػف الطػرؼ ،ممػا يستحسػف ويعػد فػي حلػـ الصػد ة إال أف االعتقػاد عنػدنا أف الصػد ة
تعطى للفقير األ نبي ،وال يأتي في باؿ اللايريف ىذا المعنى ،بػأف مػف يقػدـ شػيئا للزو ػة يلػوف لػو اػواب الصػد ة

فاإلىداج سنة محمودة ،وخاصة في ىذه األسفار المبارلة

*********************

 -35اليـ األوحد:

ال يلف اليـ األوحد ىو ضاج الحا ة ،بحيث إذا ر عت مف عند المعصوـ مف دوف ضاج الحا ة تعيش حالة مػف

اإلحبػاط والحرمػػاف ،فػػذف ىػػذا يػػؿ بمػػا ادخػػره اهلل تعػػالى مػػف األ ػػر ال زيػػؿ ،والػػذي ال يقػػاس بػػبعض صػػور المتػػاع
العا ؿ ولو لشؼ الغطاج ،لتمنى العبد أف لو لـ تست ب لو دعوة واحدة ،لمػا يػرى مػف التعػويض الػذي ال يقػاس

بقضاج الحا ة الفانية

الزيارة الخالصة:

إف بعض الناس عندما يقصد زيارة المعصوـ ،ي عػؿ ىدفػو األساسػي مػف الزيػارة ضػاج الحػوائا ،فيػأتي للزيػارة وىػو

يحمؿ في لبو ائمة بما ييمو مف المشالؿ واألمراض وغيرىا ،ولما ير ع وىو لػـ يعػط مػا طلبػو ،فذنػو ير ػع خائبػا،
ولأف ىذه الزيارة فقدت مصدا يتيا وأىدافيا!

والحاؿ بأف اليدؼ األصلي مف زيارة األئمة (ع) ،ذلر اهلل تعالى في مشاىدىـ ،فذلر اهلل تعالى في الحائر الحسيني،

أو تحت الق بة الشريفة ،ذلر متألؽ ،وليذا فذف مف مغريات الخواص في الزيارات ،ىو ما ي دونو مف ىذا التميز فػي

الذلر اإلليي

أضؼ إلى أنو ينبغي أف يلوف المحرؾ والدافع للزيارة ،ىو الحب للمعصوـ وىذا أمر و داني ،فذف لؿ محب يحرلو

شو و للحبيب لزيارتو ،وىو ال يريد إال أف يروي غليؿ لبػو برؤيتػو فقػط ،ال أنػو يقصػده لحا ػة أنػت عنػدما ينقػدح
في لبؾ حب األـ ،فذنؾ تزورىا بال أف تطلب منيا شيئا ومف الغريب أف ىذا أم ار متعارؼ في زيارة األرحػاـ ،فػنحف

ال نزورىـ لطلب حا ة ولو أف أحدنا زار أمو ،وللما زارىا طلب منيا أمرا ،لقيؿ لو :إنؾ ولد غير بار بأمؾ!

فلما أننا نزور األبويف بػال تو ػع مػالي أو ضػاج لحػوائا ،فلمػاذا ال ن عػؿ زيارتنػا ليئمػة المعصػوميف (ع) ،لزيارتنػا

ربائنا وأمياتنا ،وانيـ بماابة ارباج ليمة ،لما ورد عف الرسوؿ األلرـ (ص)( :أنا وعلي أبوا ىذه األمة)
الحوائا المادية والمعنوية:

ينبغي للمؤمف أف تلوف عينو على الفتوحات المعنويػة والحػوائا الباطنيػة ،ألاػر مػف حرصػو علػى الحػوائا الماديػة

فػػذف اإلنسػػاف عنػػدما ير ػػع مػػف الزيػػارة وىػػو بمعرفػػة ديػػدة ،وبفيػػـ ديػػد للػػديف والحيػػاة ،وتت لػػى لػػو بعػػض ارفػػاؽ

اإلليية ،وير ع بصالة خاشعة؛ أليس ىذا خير لو مف شفاج بعض األمراض الظاىرية؟ لو أف إنسانا مبتلى بمرض

باطني-لالع ب أو الحسد أو الحقد -وىو يعاني أيضػا مػف طفػح لػدي علػى بدنػو ،فػذف أذى ىػذا المػرض الظػاىري
وسلبيتو ،ال يقاس بمرض الباطف

ونعتقد أف أئمتنا (ع) يستقبلوف بصدر رحب ،أصػحاب الحػوائا المعنويػة ،ويقػدروف الضػيؼ الػذي يحمػؿ ىػـ نفسػو،

ويطلب منيـ أف يعينػوه علػى إصػالحيا ،وأف يصػلي صػالة خاشػعة إف أئمتنػا (ع) يقػدروف ىػذا الضػيؼ ،ألاػر مػف
ضيؼ اج لشفاج مرضو ماال ،ألف ىؤالج أصحاب المعنػى ،وليػـ سػنخية مضػاعفة مػع مػف لػو حا ػات معنويػة فػي

ىذا الم اؿ

نحف محلوموف بعالـ المادة ،وليذا نظرتنا دائما مادية ،والحاؿ بأف في دنيانا عوالـ غيبية ،فمػاال فػي ليلػة القػدر لػـ
مػػف المالئلػػة تتنػػزؿ علػػى األرض مػػف لػػؿ أمػػر ،وللػػف نحػػف ال نػػرى شػػيئا فػػي ليلػػة القػػدر فمػػف المناسػػب أف يطلػػب

المؤمف مف ىذه الذوات الطاىرة-ألنيـ لشؼ ليـ الغطاج -شيئا مف العوالـ الغيبيػة ،ولػيس لػؿ اللشػؼ فيػذا خػاص

بيـ ،وانما أف يفيـ مػا وراج الطبيعػة ،وأف يعلػـ شػيئا مػف أسػرار عػالـ البػرزخ فالػذي تفػتح لػو فتحػة بسػيطة لعػالـ
البرزخ ،ولما ي ري في ىذا العالـ ،فذنو مف الطبيعي سيلوف حذ ار دا في حياتو الدنيا ،فمف يعلػـ انعلػاس األعمػاؿ،

أو بعبارة أخرى فمف يطلع على مللوت األعماؿ ،فيذا االطالع ي نبو مف الو وع في السلبيات
المراد بالمللوت:

المللػوت ىػو الصػورة المعاديػػة أو البرزخيػة للمخالفػات الدنيويػة و ػػد ذلػر القػرآف اللػريـ أمالػػة علػى مللػوت بعػػض
َخ ِ
ػب أَح ُػد ُلـ أَف يأْ ُل َػؿ لَ ْحػـ أ ِ
ضػ ُلـ بع ً ِ
يػو َم ْيتًػا فَ َل ِرْىتُ ُمػوهُ}
َ
َّع ُ َ ْ
{وَال َي ْغتَػب ب ْ
األمور ،فقاؿ تعالى في مللوت الغيبػةَ :
ضػا أ َُيح ُّ َ ْ
َ
اؿ ا ْليتَامى ظُ ْلما إِ َّنما يأْ ُللُ َ ِ
ِ
ػارا} وفػي
يف َيأْ ُللُ َ
وفي مللوت الذيف يأللوف أمواؿ اليتامى{ :إِ َّف الَِّذ َ
ً َ َ
وف في ُبطُون ِي ْـ َن ً
وف أ َْم َو َ َ َ
الرَبا الَ َيقُوم َ ِ َّ
وـ الَِّذي َيتَ َخ َّبطُ ُو َّ
س}
اف ِم َف ا ْل َم ِّ
الش ْي َ
وف ِّ
ط ُ
يف َيأْ ُللُ َ
مللوت اإلنساف المرابي{ :الَِّذ َ
ُ
وف إال َل َما َيقُ ُ
المني ية والبرم ة الد يقة في السير:

إف الذي يريد أف ينمي روحو ،ويرتقي بيا في مدارج اللماؿ ،ال شؾ أنو يحتاج إلى مني ية ،وبرم ة د يقة ،ومعرفة

بقواعد الطريؽ فذذا لاف الذي يريد أف ينمي عضالتو ،البد لو مف دورات ونواد ومدربيف ،فذذا لاف ىػذا حػاؿ البػدف

المادي ،فليؼ بالروح الغائبة عػف الحػواس! فالبػد للسػالؾ أف يلػوف مطلعػا علػى واعػد السػير ،واال لػاف متخبطػا،
و د يفسد ألار مما يصلح ،ولما ورد في ىذا الحديث( :إف السائر على غير ىدى ال تزيده لارة السير إال بعدا)

فمف الػالزـ االطػالع علػى بعػض اللتػب النافعػة ،وخاصػة لتػب القػدماج ،أماػاؿ الشػيخ الن ار ػي ،والسػيد بحػر العلػوـ

أضؼ إلى أنو إذا و د إنساف التوى بنار ىذا الطريؽ ،وتحسس بعض ما أذا و اهلل تعالى ألوليائو الصػالحيف ،ولػاف

صاد ا فػي طيػو لمراحػؿ سػيره إلػى اهلل تعػالى ،إذا و ػد ىلػذا إنسػاف متػؽ وورع ،فذنػو مػف مو بػات التحفيػز وسػرعة

السير

الحلقة الاانية عشرة
السبب في الترليز على ارداب الباطنية للعبادات:

مف المستفاد مف القرآف اللريـ والسنة الشريفة أف الغاية مف العبادات ،ىػو تحقيػؽ حالػة القػرب مػف اهلل تعػالى ،لمػا
الصالةَ لِ ِذ ْل ِري} فذف حقيقة الذلر أمر باطني ،ومػا اللسػاف إال يعبػر عمػا فػي
{وأَ ِ ِـ َّ
اؿ تعالى بالنسبة لموسى (ع)َ :
الباطف فماال الحب ىو حقيقة فػي البػاطف ،فحينمػا أنػا أحبػؾ ،فحبػي لػؾ أمػر بػاطني ،وللنػي أظيػر لػؾ ىػذا الحػب

الملنوف في لبي ،عندما أ وؿ لؾ أنا أحبؾ وليذا فلو أنؾ اطلعت على ىذا الحب بطريؽ ما-مػاال مػف حرلػاتي أو

أفعالي -فيذا يغنيؾ ،وال تحتاج إلى لفظ ،ما دامت الحقيقة الباطنية متحققة وللف لو لنت أدعي بأني أحبؾ ،وترى
مني مف األفعاؿ ما ينا ض دعواي ،فميما أظيرت لػؾ مػف لػالـ ،فذنػؾ ستسػتيزئ بػي ،ألنػؾ تعلػـ أنػو ال حقيقػة لمػا

أدعيو

وعليػػػو ،إف العبػػػادات ليػػػا ظػػػاىر وبػػػاطف ،واف ظػػػاىر العبػػػادات ىػػػو العمػػػؿ بالرسػػػالة العمليػػػة بقسػػػمييا :العبػػػادات،
والمعامالت فالعبادات بيا تنظيـ عال ة العبػد مػع ربػو ،أمػا المعػامالت فبيػا ليفيػة تعاملػو مػع ارخػريف فػي األمػور

الحياتيػػة ،لالت ػػارة والزراعػػة فالفقػػو موضػػوعو تحديػػد الحرلػػات ال وارحيػػة ،أي مػػاذا ينبغػػي أف تعمػػؿ عنػػدما تلػػوف
مفط ار أو م نبا أو متن سا؛ فيو مرتبط بتقويـ السلوؾ ال وارحي أما ارداب الباطنية فموضوعو عوارض القلب في

العبادات ،أي ما ينبغي أف يلوف عليو القلب في حاؿ العبادة؛ فيي مرتبطة بتقويـ السلوؾ ال وانحي

وخير مااؿ علػى ذلػؾ ،حػديث الشػبلي مػع اإلمػاـ السػ اد (ع) ،حيػث ذلػر لػو اإلمػاـ بمػوازاة لػؿ عمػؿ ػوارحي ،أدبػا

باطنيػػا اػػـ ػػاؿ إذا لػػـ تػراع ىػػذه ارداب الباطنيػػة ،فلأنػػؾ مػػا ح

وصحيحة مف الناحية الفقيية ،إال أنيا ليست مقبولة

ػػت أي أف ىػػذه الح ػػة واف لانػػت ح ػػة م زيػػة

إف البعض يظػف أف ارداب الباطنيػة مختصػة بالصػالة ،حيػث أف بعػض علمائنػا لتبػوا فػي ارداب الباطنيػة للصػالة
وللف نحف نحب أف نعمـ ىذه الاقافة ،بأف لؿ عمؿ عبادي متعلؽ باهلل تعالى ،لو أدب باطني

فعلى سبيؿ المااؿ :اإلنفاؽ المالي ،ىذا عمؿ عبادي ،ولو أدب ظاىري ،وىو إعطػاج المػاؿ للفقيػر ،ولػو أدب بػاطني،
ػوف} أي أف المػؤمف وىػو يعطػي
ػوب ُي ْـ َو ِ لَػ ٌة أ ََّن ُي ْػـ إِلَػى َرِّب ِي ْػـ َار ِ ُع َ
يف ُي ْؤتُ َ
{والَّ ِػذ َ
ػوف َمػا آتَػوا َّوُلُ ُ
وىو ما يقولو تعػالىَ :
المػػاؿ ،يعػػيش فػػي لبػػو حالػػة الو ػػؿ ،ألنػػو سػػير ع إلػػى اهلل تعػػالى وسيحاسػػبو ،وسيسػػألو عػػف ىػػذا المػػاؿ مػػف أيػػف

التسبو

فعليػػو ،مػػف المناسػػب للمػػؤمف فػػي لػػؿ عمػػؿ عبػػادي أف يراعػػي ارداب الباطنيػػة لػػو ،وخصوصػػا فػػي الصػػالة ،والحػػا،
والصػياـ وألف زيػػارة األئمػػة (ع) ملحقػػة بػػالحا بمعنػػى مػػف المعػاني ،فينػػاؾ و ػػو شػػبو بػػيف الحػػا والزيػػارات ،إذ أف

الحا أيضا فيو زيارة لبيت اهلل الحراـ؛ فمف ىنا رلزنا على ارداب الباطنية لزيارات المعصوميف (ع)
*********************
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القياـ بالرلعتيف-بر اج المطلوبيػة -مػف ػراجة سػورة يػس والػرحمف فػي رلعتػيف ،والػدعاج بعػدىا بمػا شػاج العبػد

ولذلؾ اإلتياف ببعض الصلوات المعروفة :لصالة االستغااة بالزىراج (ع) ،وصالة الح ة (ع) ،وصالة عفر الطيار

يوـ ال معة ومف المناسب دا اإلتياف بالصالة الخاصة للمعصوـ وذلؾ في مشيده واىدائيا إليو

اإلتياف بالصلوات المأاورة:

إف المػػؤمف أانػػاج زيارتػػو لمشػػاىد أىػػؿ البيػػت (ع) ،يحػػب اإللاػػار مػػف العبػػادة ،تقربػػا إلػػى اهلل تعػػالى ولمػػا لنػػا بػػأف
األدعيػػة والعبػػادات تو يفيػػة ،ولػػيس ألحػػدنا أف يختػػرع صػػالة مسػػتحبة ،فالبػػد مػػف االلت ػزاـ بالمػػأاور ،ومػػف المناسػػب

اإلتياف بيذه الصلوات:

الصالة رلعتيف بسورة يس وسورة الرحمف :فيػذه الصػالة مرلبػة مػف سػور ليػا خصوصػية فػي علػـ اهلل تعػالى ،فمػف

المعلوـ أف سورة يس ىي لب القرآف اللريـ ،وأف سورة الرحمف ىي عروس القرآف اللريـ

صالة االستغااة بالبتوؿ :ألف الزىراج (ع) ىي الخيمة ال امعة للؿ أئمة أىؿ البيت (ع) ،فيي أميـ ،وليا ما ليا مف
المزايا ،لما ورد عنيـ (ع)( :ىي الصديقة اللبرى ،وعلى معرفتيا دارت القروف األولى)( ،نحف ح ا اهلل على خلقو،
و دتنا فاطمة ح ة اهلل علينا)

ػاؾ
ػاؾ َن ْع ُبػ ُػد َوِا َّيػ َ
صػػالة الح ػػة (ع) :فيػػي مػػف حيػػث األداج غيػػر متعبػػة ،فيػػي رلعتػػاف ،وفػػي لػػؿ رلعػػة تلػػرر آيػػة{ :إِ َّيػ َ
يف} مئة مرة وىذا التلرار ميؿ ،ألف فيو تلقيف للنفس بأف المعبود والمستعاف األوحد ىػو اهلل تعػالى فأصػؿ
ستَِع ُ
َن ْ
ارية( :نعبدؾ ونستعينؾ) ،حيث دـ المفعوؿ ،وفي اللغػة تقػديـ مػا حقػو التػأخير يفيػد الحصػر ،أي أف المعنػى :إنمػا

عبادتي لؾ وحدؾ ،وانما استعانتي بؾ وحدؾ

وللػػف ال ينػػافي ذلػػؾ االسػػتعانة بػػالغير ،طبيبػػا لػػاف أـ ميندسػػا أـ مستشػػارا ،مػػا دامػػت النظػػرة طوليػػة ،بمعنػػى أنػػو ال
استقاللية للبشر بمعزؿ عف القدرة اإللييػة ،فمػاال :المػريض عنػدما يسػتعيف بالطبيػب طلبػا للشػفاج ،فيػو يعتقػد بػأف

الشافي ىو اهلل تعالى ،وأنو الذي عؿ خاصية الشفاج في الدواج الذي يشخصو لو الطبيب

صالة عفر الطيار :وىذه الصالة معروفة في أوساط الخواص ،بأنيا تفتح ارفاؽ المعنوية لإلنساف والمتلرر فييػا
التسبيحات األربع ،ومف المعلوـ أف ىذه التسبيحات ىي أرلاف اللعبة العرشية الموازية لللعبة األرضية ،التي يطػوؼ

حوليا المالئلة اللروبيوف

فذذف ،إف الذي يلتزـ بيذه الصلوات ،فذنو د يلتشؼ معاف سامية
اإلتياف بالصالة الخاصة للمعصوـ في مشيده:

إف مف المناسب اإلتياف بالصالة المخصوصة لإلماـ في حرمػو ،بػأف تصػلي صػالة الرسػوؿ األلػرـ (ص) فػي حرمػو،

وصالة الحسيف (ع) في حرمو وىلذا وصلوات األئمة (ع) مذلورة في لتب األدعية ،للتاب مفاتيح ال ناف للمحدث

القمي ( ده) وليس مف الالزـ القياـ بيذا األمر في لؿ زيارة ،فعلى األ ؿ مرة واحػدة فػي العمػر فخيػر مػا يقػاـ بػو

مف عمؿ في مشاىدىـ ،اإلتياف بالصلوات المختصة بيـ وىػذه الصػلوات لػيس فييػا دعػوى الشػرؾ ،والتوسػؿ بغيػر

اهلل تعالى؛ ألنيا صالة إلى ية القبلة ،وبيف يدي اهلل تعالى
*********************

 -37استصحاب اإل باؿ:

محاولة استصحاب حالة اإل باؿ في الحرـ ،وعدـ تضييع اليبات فييا بم رد الخروج مف الحرـ ،فذف ىذا نوع لفراف
لنعمة اإل باؿ ،مما د يو ب عدـ عود الحالة اانية فػذف الػبعض بم ػرد خرو ػو مػف الحػرـ فلأنػو اسػتدبر اإلمػاـ

وغاب عنو حقيقة ،والحاؿ أف روح اإلماـ المعصوـ حقيقة اابتة مشرفة على محبيو أينما لانوا ،فليؼ بزائريو؟!

االحتفاظ بحالة اإل باؿ:

مف المناسب لمف تأتيو حالة الر ة في المشاىد المشرفة ،أف يحاوؿ أف يبقي ىذه الحالة إلى أ صى مدى مملف ،وال

يفرط فييا ببعض السلوليات ،فيذه اليبة اإلليية-لما يقوؿ أحػد العلمػاج -بماابػة الضػيؼ ،واذا مػا ألرمتػو ارتحػؿ

فذذا أعطيت ىذه الحالة مف اإل باؿ ،حاوؿ أف تبقييا إلػى أف تنطفػف تلقائيػا ،فػذف انطفاجىػا بنفسػيا غيػر أف تطفئيػا

أنت ،فيذا فيو عدـ تقدير للنعمة ،و د تسلبيا بال ر عة فذذا لنت في الحرـ في حالة مف اإل باؿ ،واذا عند خرو ؾ
منو تبادر بالقيقية أو األلؿ أو غيره ،فأنت تقضي على ىذه الحالة التػي مػا حصػلت لػؾ إال بعػد يػد ييػد فمػف

المناسب أف تحاوؿ أف تستصحب ىذه الحالة إلى أ صى حد مملف
الحقيقة الاابتة:

المالحػػظ أف الزائػػر عنػػدما يخػػرج مػػف بػػاب الحػػرـ ،ولأنػػو ودع اإلمػػاـ وانتيػػت عال تػػو معػػو والحػػاؿ بػػأف روح اإلمػػاـ

حقيقة اابتة ،وموتو ال يعني الفناج ،وانما انتقاؿ مف نشأة إلى أخػرى إف الفػرؽ بػيف اإلمػاـ الحػي واإلمػاـ الشػييد،
لػالفرؽ بػيف ال ار ػؿ والرالػب ،فمػا الفػارؽ بػيف اإلنسػػاف إف لػاف رالبػا دابتػو أو متػر ال عنيػا؟ إف ال سػـ ىػو دابػػة

الروح في ىذه الحياة الدنيا ،وعند الموت تر لت الروح عف ىذه الدابة ،فالدابة ذىبت للمقابر ،وىذه الروح المللوتية
ذىبت إلى العرش في مقعد صدؽ عند مليؾ مقتدر

فعليو ،إف روح المعصوـ روح مشرفة ومييمنة ومطلعة على سير األمور ،بتوفيؽ مف اهلل تعػالى واف ابتعػادؾ عػف

القبر الشريؼ ،أو الحرـ المقدس ،أو لونؾ في المنزؿ؛ فيذا ال يعني أنؾ غبت عف المعصوـ
*********************

 -39العزـ على ترؾ المعاصي:

العزـ العملي على اإل الع عف المعاصي بحيث ير ع إلى وطنو ويحس الناس بأنو د ر ع بنػور ديػد ،فيػذا خيػر

ترويا لزيارة المعصوـ (ع) ،حيث يتحقؽ في حقو لونوا لنا دعاة بغير ألسنتنا

معاىدة المعصوـ بترؾ المعاصي:

إف مف أىػـ آاػار زيػارة المعصػوميف (ع) ،أف يعاىػد اإلنسػاف ربػو فػي ىػذه المشػاىد الشػريفة-وخاصػة عنػدما يعطػى

شيئا مف اإل باؿ -أف ال يعود للمعاصي أبدا ألف ترؾ المعاصي واللوف فػي طريػؽ التقػوى والػورع ،ىػو غايػة آمػاؿ
أئمة أىؿ البيت (ع) ،ولما اؿ النبي (ص)( :إنما بعات ألتمـ ملارـ األخالؽ)

واف البعض عندما يأتي لزيارة المعصوـ يعزـ على تغيير مسيرة حياتو ،و د يلوف د مشػى فػي طريػؽ أعػوج أربعػيف
سنة مف حياتو ،ويستمد مف اإلماـ المدد لعدـ العود إلى ما لاف عليو ،وللنو في مقاـ العمؿ يخػالؼ ،فبعػد أف ير ػع
إلى وطنو ففي أوؿ يوـ يرتلب المحرمات فالذي يأتي للزيارة ويعاىد المعصوـ بأنو سيترؾ المعاصي ،اـ ير ػع إلػى

مػػا لػػاف عليػػو ،فيػػذا حقيقػػة فػػي مظػػاف االنتقػػاـ والغضػػب اإلليػػي ،ولػػـ مػػف الػػذيف يخػػالفوف ىػػذه العيػػود ويصػػابوف

بانتلاسة ذريعة!

التساب النور اإلليي:

إف األعماؿ الصالحة والعبػادات والزيػارات التػي فييػا تفاعػؿ بليػف مػع صػاحب المشػيد ،لمػف مو بػات التسػاب النػور
ِ
ػورُىـ َبػ ْػي َف
{يػ ْػوَـ تَػ َػرى ا ْل ُمػ ْػؤ ِم ِن َ
اإلليػػي ،ولقػػد أشػػار الق ػرآف اللػػريـ ليػػذا النػػور فػػي ولػػو تعػػالىَ :
يف َوا ْل ُم ْؤ ِم َنػػات َي ْ
سػ َػعى ُنػ ُ
أ َْي ِدي ِي ْـ} فيذا النور الملتسب يت لى للمؤمف في عرصػات القيامػة ،وفػي ليلػة الوحشػة ،حيػث يػوارى فػي ذلػؾ القبػر
المظلـ ،فال يبدد تلؾ الظلمة المطبقة والوحشة إال ذلؾ النور

واف مػػف آاػػار ذلػػؾ النػػور أيضػػا فػػي الحيػػاة الػػدنيا ،أف تلػػوف للمػػؤمف بصػػيرة ويػػة فػػي أمػػور الحيػػاة ،فيػػرى حقػػائؽ

األش ياج ،ويتو ع ما ال يتو عو الغير ،وبذلؾ ي نب نفسو مف عوا ب لايرة د يقع فييػا ،و ػد ورد فػي الحػديث( :اتّقػوا
فراسة المؤمف؛ فذنو ينظر بنور اهلل)

وللف ىناؾ فر ا بيف إخبار األنبياج بالمستقبؿ وفراسة المؤمف ،فاألنبياج وليـ مقطوع بو ،بينما المؤمف يتفػرس فػي

األمور ،أي لو حالة مف الحدس ،و د يصيب و د يخطػف فػالمؤمف لػو ارتبػاط بعػالـ الغيػب ،فتػراه يصػيب غالبػا فػي
تو عاتو ،و د يرى في منامو ما سيقع ،فرب العالميف مف خػالؿ المنػاـ يحػذره مػف بعػض الحػوادث المسػتقبلية وىػذا

للو مف آاار امتالؾ ذلؾ النور
الترويا لزيارة األئمة (ع):

مف المعلوـ أف مما يقوي اعتقاد الناس وتعلقيـ بمشاىد أىؿ البيت (ع) ،ىو ما يرونو مف لرامات وبرلات واإلمػاـ
الرضا (ع) معروؼ مف بيف األئمة (ع) ،بأف برلات مشػيده لايػرة ،وليػذا ألفػت اللتػب فػي البرلػات التػي ظيػرت فػي

أرض طوس

واف مف ضمف األمور التي تبيف لرامة المعصوـ-غير ىذه الحػوادث التػي فييػا خػرؽ للعػادة -أف ير ػع الزائػر بػنمط

سلولي ديد في الحياة واف ىذا نعـ اإلغراج للغير ألف يقوـ بيذه الزيػارة؛ فالنػاس لمػا يػروف شخصػا سػيف المػزاج

وسريع الغضب ،أنو بعد الزيارة أصبح في حالة أخرى ،يزيد يقينيـ بأف ىنػاؾ شػيئا فػي ىػذه المشػاىد ،وىػذا نعػـ مػا

ي سد الرواية( :لونوا لنا دعاة بغير ألسنتنا)
********************

 -39عدـ التعويؿ على الحاالت القلبية:

عدـ التعويؿ على حاالت اإل باؿ القلبي فقط م ردا عػف العمػؿ ،فػذف ىػذه الحػاالت مػف لػوازـ الضػيافة اإللييػة عنػد

المعصػوـ ،ومػف الطبيعػػي أف تػزوؿ بعػػد مغػادرة تلػػؾ المشػاىد ومػػف المعلػوـ أف تغييػػر المللػات الباطنيػػة أىػـ مػػف
اإل باؿ القلبي المتقطع ،وىذا مما يو ب البعد عف الع ب الميلؾ

البلاج الواعي:

إف البعض مع أف لو سلوؾ م انب لما ينبغي أف يلوف عليو ،وللف ألف لو حػاالت روحيػة متألقػة ،فيػو يغػش بيػذه

الحاالت ،ويحسب أنو على شيج فما الذي رى لو غير بلاج في ساعة مف ساعات ليؿ أو نيػار ،وىػذا البلػاج لػـ
يغير مف وا عو شيئا فالبد مف صر النظر على السلوؾ الخار ي ،ال على ىذه الحاالت العاطفية

*********************

 -41اإللاار مف دعاج الفرج:

اإللاار مف الدعاج للفرج وخاصة عند حالة اإل باؿ الشديد ،إذ لعؿ في تلؾ الساعة يلوف اإلماـ المنتظر (ع) أيضا
حاض ار فػي المشػيد المبػارؾ ،فيػدعو لداعيػو بالتأييػد وفػرؽ بػيف دعػاج اإلمػاـ وغيػره ،إذ أف دعػاج اإلمػاـ ال يػرد،
ليؼ وىو الحبؿ المتصؿ بيف األرض والسماج ،وىو الذي بيمنو رزؽ الورى ،وبو وده ابتت األرض والسماج

اإللاار مف الدعاج لصاحب العصر والزماف (عا):

إف مشاىد أىؿ البيت (ع) مف ألار األمالف عرضة لتوا ػد اإلمػاـ (ع) ،فاإلمػاـ ال شػأف لػو بالمنت عػات السػياحية أو

المناظر ال ميلة ،فعينو على مشاىد أ داده وآبائو اللراـ ،و طعا إنو يتوا د في ىذه األمػالف فػي سػاعات ال نعلميػا،

واف لانت ليلة ال معة مف مظاف تشرفو بزيارة الحسيف (ع) ،فعامة الناس يلتزموف بيذه الزيارة ،فليؼ بو (ع)

فمف المناسب اإللاػار مػف الػدعاج لإلمػاـ (ع) فػي ىػذه المشػاىد المشػرفة واف الػذي يػدعو لفر ػو بحر ػة ،وبدمعػة

سالبة ،وبقلب مضطرب-وليس دعاج شلليا ،بػأف يقػ أر دعػاج الفػرج مقدمػة لقضػاج حوائ ػو ،أو يقػرأه بشػلؿ رتيػب ال
معنى فيو أبد-ويراه اإلماـ بيذه الحالة-وىو عيف اهلل الناظرة -نعتقد أف أ ؿ ما يعمؿ اإلماـ (ع) في حقو ،أنو سيرد

لو ال ميؿ ،فػذذا لػاف ىػو يػدعو لإلمػاـ (ع) :الليػـ لػف لوليػؾ الح ػة بػف الحسػف-صػلواتؾ عليػو وعلػى آبائػو -وليػا

وحافظا ،و ائدا وناص ار؛ فما المانع أف يدعو اإلمػاـ (ع) لػو أيضػا :الليػـ لػف لػو وليػا وحافظػا ،و ائػدا وناصػرا؛ فيػذه
المضاميف مضاميف تنطبؽ حتى على محبي أىؿ البيت (ع)

ولذلؾ االلتزاـ ببعض زيارات اإلمػاـ (ع) فػي المشػاىد المشػرفة ،و ػد يتفػؽ وأنػت تػزوره مػاال بزيػارة آؿ يػس وتقػوؿ:

(سالـ على آؿ يس) أف يلوف اإلماـ (ع) في ىذا الملاف ،فيرد السالـ واف لـ تسمع ال ػواب فلمػا أف المعصػوميف
الشيداج يردوف السالـ ونحف ال نسمعيـ ،لػذلؾ اإلمػاـ (ع)-بمقتضػى زمػاف الغيبػة -فقػد يػرد عليػؾ السػالـ وأنػت ال

تشعر بذلؾ

*********************

للمة أخيرة:

إف مف مو بات التر يات الروحية للمؤمف ،أنو يرتب لنفسو في السنة أو السنتيف زيارات للػؿ أئمػة أىػؿ البيػت (ع)،
أي أف يسعى ألف يعرض روحو ليذه األنوار اإلليية ،فػذف مػا يعطػاه فػي أرض خراسػاف مػاال ،ػد ال يعطػاه فػي بػا ي

المشاىد وفي الروايات إشارة إلى أف بعض الخواص مترتبة على زيارة معصوـ معػيف ،فمػاال روي فػي زيػارة الرضػا

(ع):

ػاؿ الرضػػا ( ع) :مػف زارنػػي علػى بعػػد داري وشػطوف مػزاري ،أتيتػو يػػوـ القيامػة فػػي اػالث مػواطف حتػى أخلّصػػو مػػف

أىواليا :إذا تطايرت اللتب يمينا وشماال ،وعند الصراط ،وعند الميزاف

تقدـ مف ذنبو وما تػأخر ،فػذذا لػاف يػوـ القيامػة نصػب
اؿ ال واد (ع) :مف زار بر أبي (ع) بطوس ،غفر اهلل لو ما ّ
لو منبر بحذاج منبر رسوؿ اهلل (ص) حتى يفرغ اهلل مف حساب عباده
لت لل واد (ع) :علت فداؾ! زيارة الرضا (ع) أفضؿ أـ زيارة أبػي عبػد اهلل (ع)؟ فقػاؿ :زيػارة أبػي (ع ) أفضػؿ،

وذلؾ أف أبا عبد اهلل (ع) يزوره لؿ الناس ،وأبي (ع) ال يزوره إال الخواص مف الشيعة

إف للؿ مشيد مف مشاىد األئمة (ع) طعمو ،فلما أف للؿ إماـ لقبو ،فاإلماـ موسى بف عفر (ع) لقب باللاظـ ،لمػا
ت لػػت فيػػو صػػفة لظػػـ الغػػيظ ،واإلمػػاـ علػػي بػػف موسػػى (ع) لقػػب بالرضػػا ،ألنػػو ت لػػت فيػػو صػػفة الرضػػا بقضػػاج اهلل

و دره أيضا نقوؿ إف للؿ مشيد مف ىذه المشاىد أار في النفس فيا حبذا لو أف المؤمف مع مالو وادخره ،و لؿ
مف أللو وشػربو ،ومنػع نفسػو مػف السػفرات السػياحية الػال ىادفػة التػي لػيس فييػا لايػر فائػدة ،واسػتغنى عػف ا تنػاج

بعض المقتنيػات الزائػدة ،لػبعض النسػاج بذملانيػا أف تبيػع مػا عنػدىا مػف الػذىب وتػذىب لزيػارات المعصػوميف (ع)،

وشتاف بيف سوار في معصميا أو الدة على صدرىا ،وبيف نور يدخؿ في لبيا

واف زيارتيـ بيذه النية ،طعا لمف مو بات األنس بيـ واف الذيف أدمنوا على زيػارة األئمػة (ع) ،فيػؤالج يػروف أف

مف أفضؿ السياحات في الو ود ىو شد الرحاؿ إلى بقاعيـ الطاىرة

واف اإللاار مف الصالة على النبي وآلو في المشاىد المشرفة ،لمف مو بات التفاتة المعصوـ وانو بمقدار ما تبعث
مف الصلوات علييـ في مشاىدىـ ،تأتيؾ اليبات مف طرفيـ ألف الصلوات طلب لرفع مقاماتيـ ،فالمعصوـ مف باب

رد ال ميؿ يطلب مف اهلل تعالى أف يرفع مف در اتؾ أيضا

