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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف 

 األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(653) 

 الزيارة حق من حقوق الرسول 
 َعمفمنشأ الحكم هو حق وسيط الن   

قائمللة بللامل لو  أو خليفولله ووسللائك ايقلله، نمللا قللد   للون قائمللة املصللل ة قللد   للون  أن  س  بق 
بللامل ل   ضإضللااة إا قيابهللا بللاملعلَّ واملوعل للن أو احل للم وفسلله أو السلللوال وبللن الروايللا  الدالللة 

 على قيام املصل ة بوسائك الفيض:
َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم َحجَّ  :قال أبو عبد اهلل با رواه يف الوهذيب عن عبد الرمحن بن نثري قال: 

، ِِلَنَّ َحقَّ َلَكاَن تَارِكاً َحّقاً ِمْن ُحُقوِق َرُسوِل اللَِّه  َدْهَرُه ثُمَّ َلْم يَ ُزِر اْلُحَسْيَن ْبَن َعِليٍّ 
بَ   م َعلَ  َ ُك     ُمْس  ِلم   اْلُحَس ْيِن  َِ وجللوب الايللارة وبن لل ها  اوجله ل1ضَفرِيَض   م ِم  َن اللَّ  ِه تَ َع  الََ َوا

، وال ينفلللي  لللل  أن وحنلللاق بلللن حنللو  احلسلللني  هللو نو لللا حنلللاق بلللن حنللو  رسلللول اهلل 
  للون يف املوعل للن، وهللو الايللارة، بصللل ة قائمللة بلله  عللول إا الاائللر وامل ل لل  وفسلله نمللا   للهد بلله 

ُُ : قلل  لله: علن احللل ، علن أب عبلد اهلل عليله السلالم قلال بلا ورلسائر الروايا  وبنهلا:  ِعْل  َُ
َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلَ َذِلَك؟ قَاَل: ِإنَّ ُه قَ ْد َع قَّ َرُس وَل  ِفَداَك َما تَ ُقوُل ِفيَمْن تَ َرَك زِيَارََة اْلُحَسْيِن 

َِّ بِ  َأْمر  ُه  َو لَ  ُه، َوَم  ْن زَارَُه َك  اَن اللَّ  ُه لَ  ُه ِم  ْن َورَاِء َحَواِئِ   ِه، اللَّ  ِه  وَُكِف  َي َم  ا  َوَعقَّنَ  ا َواْس  َتَ 
ََْف ُر لَ  ُِ َعَلْي ِه َم ا يُ ْنِف ُق، َويُ  ُه ُذنُ وُ  َأَهمَُّه ِمْن َأْمِر ُدنْ َياُه، َوِإنَُّه َيْ ِلُب الر ْزَق َعَلَ اْلَعْبِد، َوُيْ ِل

 ُْ ُع ِإلََ َأْهِلِه َوَم ا َعَلْي ِه ِوْزرم َوَ  َخِييةَ  م ِإ َّ َوقَ ْد ُمِحيَ  ََ ِحيَفِتِه، فَ ِْْن َخْمِسيَن َسَنً ، َويَ ْرَِ ِم ْن 
ََسََّلْتُه، َوفُِتَح َلُه بَ ا م ِإلَ َ اْلَ نَّ ِ  يَ ْدُخُ  َعَلْي ِه َرْوُحَ  ا ُِ اْلَماَلِئَكُ  فَ  َحتَّ َ  َهَلَك ِفي َسْفَرتِِه نَ َزَل

                                                           

 .24ص 6ال يخ الطوسي، الوهذيب، لار ال وب اإلسالبية ل طهران: ج ل1ض
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ُِم يَ ْن  ِزُل ِمْن  ُه ِرْزقُ  ُه، َوُيْ َع  ُ  لَ  ُه ِبُك      ِدْرَه  م  أَنْ َفَق  ُه َعَش  َرُة يُ ْنَش  َر، َوِإْن َس  ِلَم فُ  ِتَح لَ  ُه اْلبَ  اُ  الَّ  
َذا ُحِشَر ِقيَ  َلُه: َلَك ِبُك   ِدْرَهم  َعَشَرُة آَ ِف ِدْرَهم  ِإنَّ اللَّهَ   آَ ِف ِدْرَهم  َو ُذِخَر َذِلَك َلُه، فَِْ

َخَرَها َلَك ِعْنَدهُ  َُ  واحلسلني  الان سلبب اإلبلاب هلو نو لا حنلاق للرسلول  ل1ضَنَظَر َلَك َف
َعقَّ َرُس وَل اللَّ ِه باوه ض وإن ناو  ايها بصل ة للم ل   أيقاق ولذا ابودأ  أهل بيوه وعابة 
 لللو اللره اولله يف ي للن يف الايللارة إال جهللة   :رَّبعبللارة أخلل ،  بللذنر اوائللده للم ل للثلل   ...ل مث

بالفريقللة: بللا اللره بعنللداق ال  ل فللى يف الوجللوب ونفلل  أللولله عليلله، واملللرال نوولله حنللاق للله 
الثبو  األعم بن الوجوب املصطلح، يف بعض الروايا  بالوجوب  لوجوب املعهول، نما أن املرالا

 مجعاق بني الروايا .
 نوعان ل ما منشأن اِلوامر المولوي  واإلرشادي 

األح للللام اإلرةللللالية  ابعللللة ملصللللاق وبفاسللللد يف املوعلنللللا ، وأن  ان  النللللول امل:وللللار:  َو    فوة
ون الصالر بنه  ل  احل م هو املوا بعمالق بنام بولويوه، اهملا ووعلان األح ام املولوية  ابعة ل 

بللن احل للم ممللا بن للان، وقللد اخللولك األبللر علللى بللن  للوهم أن ضاألح للام املولويللة  ابعللة ملصلللاق 
وإن ناو  األح ام املولوية ال ختلو بن املصلاق  ،ل4ض نرواهوبفاسد يف املوعلنا ل إ  الص يح با 

ول لن بيل  النصليد أو امل ل ل ، نملا سلبنل  املوعلن أو احل م أو السللوا ضاألعم بن املصل ة يف
للللين بن للل  اإلللللاام ايهلللا  لللل  املصلللاق، وإن ناوللل  اللللداعي لل  لللم واإلو لللا ، بلللل بن للل   هلللو اوللله

 اإللاام هو صدورها بن املوا.
 كمهوهما متيابقان لكن لك   َ ته وحُ 

باحدَّ  ال  ول أو لإلرةال ضإا املصاقل رةالياألبر املولوي بسوبطن لألبر اإل بعبارة أخرى:
ول لن للين  ل3ضبوطابنلانمهلا  بعب ارة ثالث  :عليه، ل نله للين هلو هلو،  نداللة اإلةارة،  الدالال ،

                                                           

 .24املصدر: ص ل1ض
 بن أن اإلرةالية هي الوابعة ملصاق يف املوعلنا . ل4ض
 ما وجد أبر بولوي، ال الع ن.لأي ن ل3ض
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أحدمها عني اآلخر، بل حىت إ ا قيلل بااالمهلا وجلولاق الجلن ا هولني حيثيولان  نييلديوان، اهلو  هلة  
أبلر ةلي  لولل  علن حابلل األبلر اآلخلر، وظلري بلا  ا ابلل نلل ،اليأبلر إرةل هلة  أبر بولوي و 

  نر يف حبث اجوماع األبر والنهي.
بوجاة: بالا األبر اإلرةالي: املصل ة، وبالا األبر املولوي: املولوية، وإن نان  بعبارة رابع 

لللي  امللللوا، حل موللله، ال  أبلللر الطبيلللب إرةلللالي،  أن  أال  لللرَّ:  ؛صلللل ةل بولويوللله إال للللدَّ  لللوار املعم 
أبللر املللوا واألم إ ا أصللدر ه أللا هللي أم أو  وأن  نلله املصللل ة يف ةللرب الللدوا  الللذي أرةللد للله، بال 

، اللجل ا ناولل  األم ؟ للروهأبللر بولللوي وإن اللره ا للا أبللر  بلل بر ببللا  أو ب ،وابلل هلليه أللا  أصللدر 
الجلن بلالا األول املصلل ة وبلالا الثلام بنلام  ل1ضبلواب وأبر ه ألا هلي طبيلب وألا هلي هي الطبي

 بة، اهما جهوان وإن ااد ا وجولاق.األبو 
 والبرهان اإلّني دلي  آخر

ويلللدل  عللللى  عللللدلمها ر لللم االجوملللاع الاهللللان اإل م  الللان  لللارا األبللللر اإلرةلللالي ال يسللللو ن 
الثبو يللة، أبللا  للارا األبللر املولللوي الدويويللة العنوبللة، بللل إقللا ينلل  يف حمللذور األثللر الوضللعي واملفسللدة 

املللوا، اهمللا أبللران أبللر ال ألولله اللو   بصللل ة املوعلللن بللل ألولله خللال   األخرويللة ايسللو ن العنوبللة
 عنواواق وحنينةق وبن  ق وأثراق.

ُِ َم  ِن اْس  َتيَاَب ِإلَْي  ِه َس  ِبياًل يوضللح  للل  قوللله  عللاا:  ومم  ا  َوِللَّ  ِه َعلَ  َ النَّ  اُِّ ِح  جي اْلبَ ْي  
ل اهلو حلن بلن حنوقله ِللَّ هِ ض وولهاملن ل  نل ااوه أبر بوللوي بوضلو  إ  79ضسورة آل عمران: اآلية 

َِّ ُك    ولذا يسو ن  ارنه العناب، وأبا قوله  عاا:  ََ اً  َوَعلَ  َوَأذ ن ِفي النَّ اُِّ بِ اْلَحج  يَ ْأُتوَك ِر
اهلو  ل42-49ضسلورة احلل : اآليولان:  َضاِمر  يَْأتِيَن ِمن ُك   َفجٍّ َعِميق  * ل َيْشَ ُدوا َمَناِفَع َلُ  مْ 

عللى ببل ق  اإلرةلالظاهر يف 
، اعللى ببل  اوله إرةلال وللين بولويلاق الان وجله األبلر األول  ولل  ل4ض

لخَ األبلر الثلام   َللَراَ اوله ث  يلاعن وجه األبر الثام نما أن األثلر لولل   ر  لل  املنلاا  وحيلث س 
                                                           

 أبراق واحداق مجع  ايه احليثيوني. ل1ض
 ابر املولوية واإلرةاليةل، وقد اصلناه يف نواب ضاألو ر نره صاحب ا واه ل4ض
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 اق أيقلل األبللر األول ضاملولللويل عللاره املللوا ااسللو ن العنللاب، وإن نللان قللد خسللر املنللاا  اَ رَ  َلللاولله 
 ول ن ال أا اوه أبر بولوي بل أا اسوبطنه بن اإلرةال.

 : َاحب ال واهردم وكلمات الفق اء شاهِ 
لنا علللى  للل  نلمللا  العلمللا  قللال صللاحب ا للواهر: ضإن أريللد باإلرةللال بعنللاه األعللم أي  للدو 

ضلللرورة نلللون األح لللام ال لللرعية مجيعهلللا  ل1ضللو لللرمامدايلللة إا بلللا ايللله املصلللل ة، اهلللو  لللري بنلللا  
 إرةالية هبذا املع .

وإن أريد بعناه املصطلح أي الداللة على با هو األلين واألصلح حبال العبد يف األبور الدويوية 
يف األبر اإلرةالي و لريه، االعلا  ظهلوره بلن سلو  اآليلة  نلوع   خاصة، نما يسوفال بن نالبهم

هلا عللى خالاله، وسلوقها بل بنطوع بفساله، إ  لين يف اآلية إةلعار بلذل ، بلل قلد عرال  لاللو
ينوقي أن املرال بيان احل م ال رعي بن حيث احلل واحلربلة ، لوقوعهلا بعلد آيلة الو لرم امل لوملة 

يُرِي  ُد اهللُ لُِيبَ   ي َن َلُك  ْم َويَ ْ   ِدَيُكْم علللى  نللر بللا اللل بللن النسللا  وبللا اللرم، و عنيبهللا بنوللله  عللاا 
يَن ِم  ْن قَ   ْبِلُكمْ  ُِ ن املنصللول بيللان احل للم نمللا ل الللدال علللى أ46لنسللا : اآليللة ضسللورة ا ُس  َنَن الَّ  

 .ل4ضل نرواه
ا ولل   لللرَّ اوللله اعوللا املوللللوي واإلرةلللالي أبلللرين  للري بونلللاايني بلللل مهللا  ومعلللان لائملللاق ضول لللن 

حينئلذ  أالننيل خالااق ملن  لوهم الوقلال بينهملا وعللى األقلل  لن أرالوا املعل  الثلام ووجله الوقلال 
نملا   بن  لري أن ي وولا أبلراق واحلداق ضول ن ضخاصةل ولو حذاوها الجوم  األبران  ا م أضااوا قيد

 .سبنل
 الشيخ ا نصارم

بلا ينوقليه  ل3ضسلوَّوقال ال يخ: ضاجلو ا ال وعين باألبر اإلرةالي إال  با ال يرت  ب عللى لالفوله 
                                                           

 األوا أن ينول ضإا با ايه املفسدة أو املصل ة اهو  ري بنا   لإلباب أو الو رمل. ل1ض
 .379-376ص 47ال يخ حممد حسن النجفي ا واهري، جواهر ال الم، لار إحيا  الرتاث العرب ل بريو : ج ل4ض
 أبسك.إ ا حذانا ضسوَّل وضالل السابنة أوو  وفن املع  بوجه  ل3ض
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وقللليه اعللللله  وفلللن  لللرا املللل بور بللله بللل  قطللل  النظلللر عللللن  عل لللن األبلللر، وال عللللى بواانوللله إال  بلللا ين
با ينوقيه...ل يريلد بله املفسلدة الثبو يلة يف امللعلَّ،  َّسو وهو صريح يف املدعى اان ض ل1ضلنذل 

 الثواب والعناب األخروي. اهواملولويل به وأبا با ينوقيه  علن األبر به ضويريد 
 السيد ال وئي

ري األبلللر وقلللال يف الوننللليح: ضإرةلللالياق أعنلللاه املصلللطلح عليللله وهلللو علللدم  ر  لللب ةلللي  عليللله وظللل
ل اللللذي يرجللل  34ضسلللورة آل عملللران: اآليلللة  َأِطيُع   وا اهلَل َوالرَُّس   ولَ باالطاعلللة يف قولللله  علللاا 

هلو املعل   ضعلدم  ر  لب ةلي  عليلهلانلد اعولا  ل4ضاالو ا  ايه إا اإلخبلار بوجلول املصلل ة و(لوهل
املعل  املصلطلح هلو واوله ةلي  بلن املصلل ة واملفسلدة الدويويلة  املصطلح، وينصد بنله علدم  ر  لب

 لإلرةالي بنابل  ر  ب أو عدم  ر  ب العنوبة األخروية ااوه املولوي.
و للريه بللن أوابللر املعللابال   ل494ضسللورة البنللرة: اآليللة  َأَح   َّ اللَّ  ُه اْلبَ ْي  عَ  ان   ب    نق  ول:

ولويلة، إ  الصل يح ا لا إرةلالية ب ل لن   ،ينيلووهم الونايف بني املعن ؛يةبولو ال اةوهر نو ا إرةالية 
بوللللللوي   ليفلللللي وبوللللللوي وضلللللعي ا المهلللللا بوللللللوي إال أن الوضلللللعي إرةلللللالي  :ماناملوللللللوي قسللللل
 .نما سبن  الا  ب ل ل  وبولوي، و 

 وا َف اني
 ويظهر بن احملنن األصفهام أن اإلرةلال أعلم  لا نلان إرةلالاق لل  لم الو ليفلي أو الوضلعي.ض

، ل3ضل هل هو إرةال إا الصل ة أو الللاوم أو مهلا بعلاقلقال يف  اية الدراية: ضاألبر بالواا  ل بالعند 
حيلث قلال: ضامللرال باإلرةلال صلريح يف امللدعى اخللوئي ا لالم السليد  وعلى أي   ،اراج  متام نالبه

يف املنام إقا هو يف بنابل الو لي  ال يف بنابل املولوية، أع  أن محل األبر على الص ة واللاوم 
لللى الوجللوب والو ليلل ، نالمهللا محللل لألبللر علللى املولويللة يف املنللام، املعللا عنلله باإلرةللال، ومحللله ع
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 .ل4ضلل1ضولين أحدها بولوياق واآلخر إرةالياق أعناه املصطلح وهو عدم  ر ب ةي  عليهل
 والسيد الوالد

أن اإلرةللال إن  إ   هللب إا املسللوفال بللن نللالم السلليد الوالللد يف ضالبيلل ل هلعلللضهللو بللا و للل  
م ال لرعية ألطلا  يف األح لام العنليلة، اهلو أعلم بلن املولويلة وللين يف قصد به حللا  أن األح لا

قباما، وإن قصد به با نان ل    ا هلل نل بر الطبيلب حيلث ال ثلواب وال عنلاب، أو للو نيلد 
، بلل  ااإلرةللال لطل  يف العنليلا  وال  نابلل بينهملا ل2ضلل3ضبثلل أطيعلوا اهلل، نلان بنلابالق للمولويلةل

 .إن ةا  اهلل  عاا وللب ث صلة ا سبن.نم  ل ل بنهما بالاثبو  
لَ اهلل علَ محمد وآله الياهرين  َو

 
َع إلَ : وقد س ئل عن نيفية حماسبة النفن: قال أبري املعبنني  ََ َبَح ثُمَّ أمسَ َر َْ إذا أ

نَ ْفِسِه، وقاَل: يا نَ ْفُس، إنَّ هُا َيومم َمضَ عَليِك   يَعوُد إلَيِك أبدًا، والّلُه سائُلِك َعنُه فيما 
ُِ َعنُه  أفْ َنيتِ  ُِ َحقَّ أخ  مؤمن ؟ أنَ فَّْس ُِ فيِه؟ أذََكْرِت الّلَه أْم َحِمْدتيِه؟ أَقَضْي م َعِمْل ِه، فما الُّ

 ُِ ََيِب في أْهِلِه وولِدِه؟ أَحِفْظتيِه بَعَد الَموِت في ُمَ لَّفيِه؟ أَكَفْف ُكْربَتُه؟ أَحِفْظتيِه ِبَظْ ِر ال
ُُكُر ما كاَن ِمنُه، عن غيَبِ  أخ  مؤمن  بَفْضِ  َاِهِك؟ أأ ُِ فيِه؟ فَي َََنع م  ُِ مسلمًا؟ ما الُّ َعْن

ّ  وَكب ََّرُه علَ َتوفيِقِه، وإْن ذَكَر َمْعصَيً  أو  ََرى ِمنُه خيرم َحِمَد الّلَه عّز َو فْْن ذََكَر أنَُّه 
ّ  وَعَزَم علَ تَ ْرِك ُمعاَوَدتِهِ  ََْفَر الّلَه عّز َو  تَ ْقصيرا اْستَ 
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