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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
م احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاس

األبدية على أعدائهم إىل واللعنة الدائمة  ،املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني
 يوم الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 آية الوالية وإحياء شهر الغدير
 اَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزَّكَ )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: 

)(1) 
 ولكددن، منهددااأللددو  بددل املئددام مددن الصددفحام بومتكلمونددا ومفسددرونا األبددرار  فقهاؤندداوكتددب عنهددا هدد ه اةيددة الةددريفة  عددنحتددد  لقددد 

فتددوب اجملددال مفسددوب وم، و هبدداويستضدداء  وا  تسددتقى مددن هدد ه اةيددة الكرميددةميكددن أ  تطددرب وتبحددث  أخددر كثدد ة   ا  هندداحب ثو دد ومددذ كلددن فددا 
لده  لدي و  عمقده ال يددرحبانده  أي، سداحلهوال يُندال  حب غدورهر وكلدن أل  القدر   الكدرمي ثدر اليدد؛ للمئام أو األلو  مدن الصدفحام األخدر 

 .تنتهي إليه معارفهساحل 
 وسنطرب يف ه ه العجالة بعض احلقائق اةخر  اهلامة اليت ميكن أ  يبحث فيها على ضوء ه ه اةية القر نية الكرمية.

 هل األوصاف في اآلية مميزِّات أو معلِّالت؟
 األوصاف في اآلية مميِّزات أم معلِّالت؟ :الحقيقة األولى

 (الَّــِذيَن يُِقيُمــوَن الصَّــالةَ )و (َوالَّــِذيَن آَمنُــوا)والصددفام هددي هددل هدد ه الصددفام املدد كورة يف اةيددة الةددريفة هددي ليدد ام أم هددي معلددالم  
 .  من التعليل ،أم هي معلالم ،من التميي  والتةخيص والتحديد ،ي املم ، ، فهل ه ه الصفام(ْم رَاِكُعونَ َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوهُ )و

 بلحدا تحديددة له ه الصفام لتميي  الةدخص وهدو اامدام أمد  املدعمنني علدي بدن ايب يالدب عليده لدلوام املصدلني و  ككرميعين: هل 
 
ُ
 اليت ال شن فيها لد  الفريقني يف أهنا ن لت يف علي بن أيب يالب عليه للوام املصلني   مةسل  شأ  الن ول والعةرام من الروايام امل

 للوام اهلل عليه وليا   علة جعله  أي باعتبار كوهناللتعليل   أي  للتمي   ككرمكرم للتميي  أو فهل ه ه الصفام كُ 
ولددد وم  لواليتدددهوهددد ه علدددة وافيدددة  ألنددده رسدددول اهلل: اجلدددوابهلل  ملَ ولددديكم رسدددول ا: فدددد ويتضدددل كلدددن االحظدددة األمدددرين السدددابقني يف اةيدددة:

الد ام املقدسدة اجلامعدة جلميدذ الصدفام  ألنده (ِإنََّمـا َولِـيُُّكْم اللَّـهُ )وكد لن مدن قبدل:  ، إك  ه ه الصدفة علدةإياعته للوام اهلل وسالمه عليه
 سول اهلل. ألنه ر  (َوَرُسولُهُ )اخلالق املألوه إليه. العليا واألمساء احلسىن و 

 (الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ )هو الويل  ألنه  ملَ  للوام اهلل عليه حسنا، علي
نظددرحب يف  هددةمددن وجال للتعليددل، إك ال مدخليددة لطولدده  عددن غدد ه : تددارة تقددول: أكددرام ليدددا الطويددل، فالطويددل لتمييدد هوللتوضــيب بالملــا 

 وا ب يد. عدة أشخاص مُسم  من بني)الطويل( لي  وحمدد للةخص  فإك حسن إكرامه، 
 تريد أ  تة  ب لن إىل أ  جهة إجياب إكرامه هي كونه عاملا.فانن تقول: أكرم ليدا العامل،  أخر  تارةو 

الم للحكدم والتةدريذ الد ي هدو أم لفام هي معلمد  تريد أ  تعطينا لفام هي لي امهل الةريفة ما ال ي تريد أ  تقوله   ايتناوهنا 
 جعل الوالية 

 مميِّز ومعلِّل( (َوالَِّذيَن آَمُنوا...))
ا  هد ه الةدريفة، يعدين:  اةيدةاملنصدور هدو أ  كلتدا اجلهتدني قدد لوحظتدا يف  فدا  يف بادئ النظر كالمها حمتمل، لكدن لدد  التددقيق: نقول

                                                           

 .55املائدة:  ية  (1)
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، (أهندا ليد ام)علدى مدا لدو انتخبندا الةدق األول  أحددمها، وبد لن نددفذ إشدكالني متدومهني يدرد وكمعلدالم أيضدا كمميد ام االولا  ككدرم
 .  (معلالم)اهنا ا على ما لو انتخبنا الةق الثاين مويرد  انيه

ول )إمندا لتحديد الةخص، فقد ُيستةكل بأنه كا  األوىل أ  ي كر اهلل لفة أدق وأوضل يف التميي ، كدأ  يقد أي لو قلنا بأهنا لي ام،ف
 .من الصفام اليت ككرم يف التميي  فه ا أوضلمثال وليكم اهلل ورسوله وابن عمه( 

ال  أما لو قلندا بأهندا معلدالم فقدد فقدد ُيةدكل بدأ  العلدة معممدة و صصدة، إك  اةخدرو  أيضدا لدو حتلدوا هبد ه الصدفام لكدانوا أوليداء، 
وقدد جداء ، (الَـِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّـالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم رَاِكعُـونَ  )ليغة اجلمدذ وهي  (َوالَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُهُ )اةية تقول 

مدا ند ل يف علدي بدن أيب  عن عمر ابن اخلطاب أنده قدال: واهلل لقدد تصددقت بدأربعني خاندا وأندا راكدذ، ليند ل يفم : - يف تفس  الصايف الةريف
 .   !أم ماكا !! فهل توهم اهنا معلالم ليالب فما ن

علدة جعدل اهلل الواليدة لده،   -يف حالدة الركدو  يعدين: التصددق باخلداو أو غد ه  –الم فقدد يُتدوهم بدأ  هد ه قلنا بأهنا معلم  واحلالل: انه لو
 كما توهم ه ا الةخص أو غ ه.

 :يف نف  الوقت معللإال انه أ  اهلل ككر لي ا   نية د حيثالقر الروعة تكمن وهنا د  معا   ومعلالمإكا قلنا بأهنا لي ام  اما
ملداكا، لكدن حيدث قدال )وابدن عمده( كاندت ليد ة، لكنهدا مل تكدن معلملدة أي مل توضدل لندا  لوففقد مجذ اهلل سبحانه وتعاىل بني الصفتني، 

 يف الوقت نفسه.لتواتر شأ  الن ول، ومعلمل  أنه ككر ه ه الصفام فهو لي 
 لوالية: أعلى درجات تلك الصفات وليس مطلقهاعلة جعل ا

 العلدة هدي درجدة خالدة سداميةبل من اةية،  د ومنهم ه ا الرجلد اس دددما يظهر لعامة الن هي العلة ليست : وهو أ ونضيف جوابا آخر
ولكدن أي إميدا    (َوالَـِّذيَن آَمنُـوا)اىل، لدي  مطلدق ااميدا  علدة للواليدة اجملعولدة مدن اهلل سدبحانه وتعداك ال يرقى إليها عقدل البةدر،  من ااميا 

حتلدى بده أمد  وأي إخدالص وخلدوص نيدة   أي إيتاء لل كاة  (َويـُْؤتُوَن الزََّكاةَ )أية إقامة للصالة   (الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ )، القمةا  قمةا  ةُ مم قا انه 
 كيفية   املعمنني علي عليه الصالة والسالم وبأية

   :جانب كيفي وكمي نكتفي بصرا  ااشارة إىلض عريض وله تفصيل، لكن  ا البحث له عر هلو 
ومددن ه يف مددا علمدده اهلل مندد (عليدده السددالم)درجددة خلددوص علددي ا  : أييصددل إليدده أحددد،  ال الدد ي االخددالص فهددو اجلانددب الكيفدديامددا 

أو مدا أشدبه كلدن، إك   انانيدةأو رياسدة أو ال تةدوهبا شدائبة مدن حدب شدهرة  كمدا  القمدة يف قمدة قمدةهدي أنبياءه وأولديائهم حيدث انتخدبهم، 
 إيتاء ال كاة.أقام الصالة و  مطلق حالة ااميا  أو ولي هي العلة  العليا ه ه املرتبة
ق أمدد  املددعمنني عليدده الصددالة ، وأ  تصدددم أكثددر مددن مددرةهدد ه اةيددة الةددريفة ن لددت  املسددتظهر سددبق أ  ككرنددا أ فقددد جلانددب الكمددي: امددا ا

قُهُ : عدة مرام، منها وألكى السالم تكرر  اكثر من مرة باخلاو،  تصد 
 وقددالرواية أ  أم  املعمنني عليه الصالة وألكى السالم كدا  عليده كسداء جدني جددا قيمتده ألدف ديندار،  اك ورديف، تصدقه بالكساء: ومنها

لألمد  لدلى اهلل عليده و لده فأهدداه الرسدول  االكدرمللرسدول ملدن احلبةدة كساء قد أهداه النجاشدي اله ا وكا  الفق ،  كلنق به على تصدم 
   (1)للوام اهلل وسالمه عليهما.

                                                           

م وأمدوالكم اهلل ورسدوله والد ين  مندوا يعدين عليدا وأوالده األئمدة إىل يدوم يف الكايف عن الصادق )عليه السالم( يف تفس  ه ه اةية يعين أوىل بكم أي أحق بكدم وبدأموركم مدن أنفسدك (1)
قددد لددلى ركعتددني وهددو راكددذ وعليدده حلددة القيامددة مث ولددفهم اهلل عدد  وجددل فقددال الدد ين يقيمددو  الصددالة ويعتددو  ال كدداة وهددو راكعددو  وكددا  أمدد  املددعمنني عليدده السددالم يف لددالة الظهددر و 

علددى لددلى اهلل عليدده و لدده( أعطدداه إياهددا وكددا  النجاشددي أهددداها لدده فجدداء سددائل فقددال السددالم عليددن يددا ويل اهلل وأوىل بدداملعمنني مددن أنفسددهم تصدددق قيمتهددا ألددف دينددار وكددا  الندد  )
لدد  اامامددة يكددو  هبدد ه النعمددة مثلدده مبمسددكني فطددرب احللددة إليدده وأومددى بيددده إليدده ا  أعلهددا فددأن ل اهلل عدد  وجددل فيدده هدد ه اةيددة ولدد  نعمددة أوالده بنعمتدده فكددل مددن بلدد  مددن أوالده 

 ة.فيتصدقو  وهم راكعو  والسائل ال ي سئل أم  املعمنني )عليه السالم( من املالئكة وال ين يسألو  األئمة من أوالده يكونو  من املالئك
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أي كدا  ميكدن  شداتني هدي، القدوة الةدرائية للدديناركاندت  (1)ألنه على حسب رواية عروة البدارقي؛ يف كلن ال مندينار  روة هائلة  وألف
   .شراء شاتني بدينار

دوالر  022×شدددددداة  0222ضددددددربنا و ، ا  دوالر  022أ  قيمددددددة الةدددددداة  نافرضدددددداكا فددددددشدددددداة،  ألفددددددي تعددددددادل دينددددددار ألددددددفومعددددددىن كلددددددن ا  
 عراقي!!مليو  دينار  082ما يعادل حوايل وهو  أربعمائة ألف دوالر! كانت قيمة ه ا الكساءأي  دوالر  022،222=

أي شديء  إك انده كدا  يهدب دروام أخدر   للوام اهلل عليه مل تكن لألم إضافة إىل انه   لةخص جمهول هب ا املبل  اال  فمن يتصدق
 .  !حيصل عليه يف الوقت نفسه

إىل القيمدة سدددتفذ وعلدى هد ا فدا  ، يف بعدض الفدددام   الةداة كانددت تةدد  بددرهم أيضدااللعبدد الفقد  فدعلدى حسدب حتقيددق  بدل أقدول
 دوالر. مليوينحوايل 

 . يف الوقت نفسه ام وهي معلالمهي لي   يف اةية الةريفة: الظاهر املستظهر أ  ه ه الصفام امل كورة اذن نقو 
فلنعجلهدا لكدن يبددو أ  الوقدت ال يسدمل بدأ  نسدتمر يف سدردها و كندت قدد سدجلتها   األخدر  الديت هناحب بعض احلقدائق العلميدة الدقيقدةو 

 لألسبو  القادم إ  شاء اهلل.
 حياء ذكرى الغدير االنقياد واالستجابة هلل تعالى في إ

،  ألمدد  املددعمنني لددلوام اهلل وسددالمه عليدده وليددا علددى املسددلمني ل األدلددة علددى النصددب ااهلددي املباشددرا  هدد ه اةيددة الكرميددة تعددد مددن أوضدد
 قدد اك ا  الكثد  مندا، ذكـرى الغـديرإحيداء  من يرق االنقياد واالستجابةو  ،واالستجابة اانقياد: هييفتنا ظو من الواضل أيضا  ا  كما اهنا 
فددي ف، جانددب مددن جوانددب السددنةلاويددة مددن لوايددا الدد هن ويف ككددر  مركومددة يف هددي وإمنددا ، هنددار ليددل ،ككددر  الغدددير ونصددب األمدد ال يعدداي  

كدا   والد ي اخلداوبعد تصدق اامدام عليده السدالم بت كر ن ول ه ه اةية الةريفة يو  ،ه ه احلاد ة جتد الكث  منا يت كريوم واحد  يف  السنة
  .منه يف اليوم الرابذ والعةرينايضا يف شهر كي احلجة 

   ، ولنضرب مثاال  للتقريب لل هن:أ  نعيةها  ناء الليل وأيرا  النهارأي : أ  نعي  ككر  الغديرعلينا  ا 
 لكددنبدداليوم مددرة أو بالةددهر مددرة إكا كددا  يف بلددد  خددر،  وقددد ي ورمهدداعالقددة عاديددة  هددي العالقددة بيندده وبددني والديدده جتددد ا  بعددض الندداس فددا 

الفددرق و بدد كرهم وككددراهم وهدددمتهم،  يكددو  أوالنهددار يعددي  معهددم  فتجددده يف  تلددف سدداعاموالددديهم،  حييددو  أجددواءجتدددهم بعددض األبندداء 
 بينهما كب  جدا. 

اهلل سدبحانه وتعداىل  وبدني مدن نصدبهمالةدخص  العالقدة الديت ينبغدي أ  تكدو  بدنيهدي   هدل هبدم مدا هدي عالقتندافحنن وأولياء أمرنا،  واما
 عمال، سلوكا، قوال، حىت نية ، او لي  األمر ك لن  ، كل اجلهام: فكرايف كل األبعاد ويف   أولياءعليه 

نصدب وتعيدني أمد  املدعمنني لدلوام اهلل وسدالمه عليده  شدع ة ، وعليندا ا  حنيدابقلوبنا وأفكارنا وجوارحنا الغدير ككر علينا أ  نعي  ا  
يف ولدي رسدول اهلل  الديت جتسددم بأكملهدا القديمأ  حنيدا و أ  حنيدا مبدادئ الغددير،  عليندا خليفة وولديا وأمد ا علدى البةدرية علدى مدر التداري ،
 .  للوام اهلل عليهما، وا  نلهج ب كره دوما  وأبدا  

يَــا َأيُـَّهــا الَّــِذيَن )مالمددل االنقيدداد واالسددتجابة  احددد والدديت تةددكل يف هدد ا احلقددل  املفصددلية:علددى ضددوء كلددن هندداحب بعددض ااقداحددام و 
 (َتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِ  ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم...آَمُنوا اسْ 

 شهر الغدير

                                                           

ودينددار، فقددال لدده لددلى اهلل عليدده و لدده )مدداكا فعلددت ( فقددال اشددديت شدداتني  حددديث عددروة البددارقي أ  الندد  لددلى اهلل عليدده و لدده أعطدداه دينددارا  ليةدددي هلددم شدداة فدد هب وأتدداهم بةدداة (1)
 بالدينار، مث لقيين رجل فقال: أتبيعين شاة فبعته شاة بدينار، فقال له للى اهلل عليه و له: "بارحب اهلل لن يف لفقة ميينن"(.
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حنيدي الغددير يف يدوم الغددير لكدن املقددب أ  يكدو  شدهر كي احلجدة  كلن انندا، ي الغدير بةهر الغديريا هو أ  حنُ و : االقتراح األو  -7
، حنيدي يف هد ا الةدهر جهداد أمد  املدعمنني لدلوام اهلل أقوالده وحَكمدهحنيدي فيده  أ  :بأكمله هو شهر أم  املعمنني للوام اهلل وسالمه عليده

، وأ  حنيدددي يف هددد ا الةدددهر هندددج البالغدددة، ا  حنيدددي يف هددد ا الةدددهر يدددوم ، حنيدددي يف هددد ا الةدددهر احلكدددم الرشددديد وأسسدددهوسددد ته وسدددالمه عليددده
 وهك ا. املباهلة،

بددأم  املددعمنني لددلوام اهلل مباشددرة رة املناسددبام الدديت احتضددنها والدديت تددرتبد كثددببددني الةددهور أ  هدد ا الةددهر متميدد  والدد ي يعكددد كلددن 
 وسالمه عليه. 

 المناسبات الخالدة في ذي الحجة
هدو يدوم لواأ أمد  املدعمنني ومدوىل املوحددين عليده لدلوام املصدلني بالصدديقة ال هدراء لدلوام  ،من أيام كي احلج، على رواية أو  يوم* 

 اليوم السادس. كا  كلن يفيف رواية أخر   اهلل وسالمه عليها، و 
 (بددراءة)هددو يددوم أخدد  أمدد  املددعمنني لددلوام اهلل وسددالمه عليدده احلكددم مددن رسددول اهلل لددلى اهلل عليدده و لدده ابددال  سددورة  :اليــوم اللالــ 

  ويف روايدة أخدر . وألكدى السدالمالرسدول إىل أمد  املدعمنني عليده الصدالة  إك حومهلدا، للمةركني، حيث أخ ها من أيب بكر بدأمر مدن رسدول اهلل
 .(1)األولاليوم  كا  كلن يف

 ه ه مي ة وأية مي ة.و ، م  للوام اهلل تعاىل عليهباب االها إال وسدم  (0)هو يوم غلق األبواب: من كي احلجة اليوم التاسع
ني لدلوام اهلل وسدالمه عليده إبدال  على حسب بعض الروايام هدو اليدوم الد ي باشدر فيده أمد  املدعمنجنده من كي احلجة  ليوم العاشرا
 يف العام التاسذ للهجرة. للناس  )براءة(سورة 

سافر وانةدغل بداابال  يف أيدام التةدريق، وقيدل مدن يدوم عرفدة، يعدين التاسدذ مث استلم احلكم يف اليوم الثالث انه عليه السالم يعين وكلن 
  والعاشر واحلادي عةر والثاين عةر.

لما توجـه لفـتب مكـة أحـ  أن يعـذر إلـيهم و يـدعوهم إلـى اهلل عـز و جـل آخـرا كمـا  عليـه وآلـه وسـلم()صـلى اهللفإن رسو  اهلل"
دعــاهم أوال فكتــ  إلــيهم كتابــا يحــذرهم فيــه و ينــذرهم عــذاف اهلل و يعــدهم الصــفب و يمنــيهم مغفــرة ربهــم و نســ  لهــم فــي آخــر  

فكلهم يرى التلاقل فيه فلمـا رأى ذلـك نـدف مـنهم رجـال فوجهـه سورة براءة ليقرأها عليهم ثم عرض على جميع أصحابه المضي به 
بذلك و وجهنـي )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(به فأتا  جبرئيل فقا  يا محمد ال يؤدي عنك إال أنت أو رجل منـك فأنبـأني رسـو  اهلل

يضـع علـى كـل جبـل منـي إربــا  بكتابـه و رسـالته إلـى أهـل مكـة فأتيـت مكـة و أهلهـا مـن قـد عـرفتم لـيس مـنهم أحـد إال و لـو قـدر أن
و قــرأت علــيهم كتابــه )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(لفعــل و لــو أن يبــذ  فــي ذلــك نفســه و أهلــه و ولــد  و مالــه فبلغــتهم رســالة النبي

ـــد و يبـــدي لـــي البغضـــاء و ي هـــر ال ـــحناء مـــن رجـــالهم و نســـائهم فكـــان منـــي فـــي ذلـــك مـــا قـــد  فكلهـــم يلقـــاني بالتهـــدد و الوعي
 (1) (3)رأيتم..."

                                                           

َددَد بمدنا َحنمبَدُل َمرمُفوعددا  322ص 1)كةدف الغمدة أ (1) دَندا َأعم ددنم ُمسم دُر  ( ما ـَة اَل َيِحــ ُّ بـَْعـَد اْلَعــاِم ُمْ ــِر   َو اَل )لدلى اهلل عليدده و لده وسدلم("ِإنَّ النَّبِــيَّ إاىَل َأيبا َبكم بـََعــَ  بِبَـــَراَءَة ِإلَـى َأْهــِل َمكَّ
َنُه َو بَـ  تِِه َو اللَّـُه بَـِريَيُطوُف بِاْلبَـْيِت ُعْريَان  َو اَل َتْدُخُل اْلَجنََّة ِإالَّ نـَْفس  ُمْسِلَمة  َو َمْن َكاَن بـَيـْ ة  فََأَجُلُه ِإَلى ُمدَّ ء  ِمـَن اْلُمْ ـرِِكيَن َو َرُسـولُُه قَـاَ  َفَسـاَر ِبَهـا َثاَلثـا   ْيَن َرُسوِ  اللَِّه ُمدَّ
ء  قَاَ  َما  َأبُو َبْكٍر َبَكى فـََقاَ  يَا َرُسوَ  اللَِّه َحَدَث ِفيَّ َشيْ )للى اهلل عليه و له وسلم(َعَلى النَِّبيِّ  ثُمَّ قَاَ  ِلَعِليٍّ اْلَحْقُه فـَُردَّ َعَليَّ َأبَا َبْكٍر َو بـَلِّْغَها َأْنَت قَاَ  فـََفَعَل قَاَ  فـََلمَّا َقِدمَ 

 ". َو َلِكْن ُأِمْرُت َأْن اَل يـُبَـلَِّغُه ِإالَّ َأنَا َأْو رَُجل  ِمنِّي )*(ء   َحَدَث ِفيَك َشيْ 
 لة، وعلى فرض الصحة فانه مل حيد  فيه شيء مستجد إك بقي جوهره كما هو لا توضحه روايام )الطينة( و)الناس معاد ( فتدبر.)*(  امارام الوضذ بيمنه على ه ه اجلم

 أي األبواب اليت كانت مةَرعة ومفتوحة على املسجد النبوي الةريف. (0)
 .368ص 0اخلصال أ (3)
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كتبده يف العدام اخلدام  والعةد ة   ،يدوم كتابدة أمد  املدعمنني عليده لدلوام املصدلني دعداء الصدبابهدو : مدن كي احلجدة اليوم الحادي ع ر
لكددن الكتابددة ، المدد  املددعمنني لددلوام اهلل تعدداىل عليدده، ( حفظددالددلى اهلل عليدده و لدده)رسددول اهلل الددله مددن إمددالء  وهددو الدددعاء الدد يللهجددرة 
 .  (0)يوال السنة نقرأهوهو الدعاء الرائذ والفريد يف بابه وال ي ينبغي ا   كانت يف العام اخلام  والعةرين.الظاهرية  

من شهر كي احلجة كا  يدوم هبدة رسدول اهلل لدلى اهلل عليده و لده فددكا لفايمدة ال هدراء لدلوام اهلل وسدالمه عليهدا،  اليوم الرابع ع رو 
 .ن الطاهرين املباركني(يلةدة العلقة بني ال وجني النورين الن م كلن كرنا ك و )وقيل يف اخلام  عةر من شهر رجب. 

علدى عليا إماما علدى البةدرية و  ته، حيث نصب رسول اهلل بأمر اهلل خليفاألغرمن ه ا الةهر املبارحب هو عيد الغدير  اليوم اللامن ع ر
يف كلدن الوقدت النداس عليده  إك إهندالعمنني يف عدام  د  و ال دني للهجدرة، اخلالئق كافة، وأيضا يف ه ا اليوم كانت البيعدة الظاهريدة ألمد  املد

 .(3)وبايعوه يف القضية املعروفة بعد مقتل عثما 
يدوم التصددق باخلداو وند ول هد ه اةيدة الةدريفة  كمدا انده كدا يدوم املباهلدة كمدا هدو معدرو ،   وهدومدن كي احلجدة  اليوم الرابع والع رين

 .  (للَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم ا)
ْهِر لَـْم َيُكـْن )سدورة اانسدا   فيده ن لدت هدو اليدوم الد ي من كي احلجة اليوم الخامس والع رين َهـْل َأتَـى َعلَـى اِسنَسـاِن ِحـين  ِمـَن الـدَّ

 شأ  الن ول هو للوام اهلل وسالمه عليه. أي كا يف شأ  ام  املعمنني للوام اهلل وسالمه عليه،  (0)(ْذُكورا  َشْيئا  مَ 
 .وسالمهلالها أم  املعمنني للوام اهلل عليه مجعة عامة ايضا يف ه ا اليوم كانت أول لالة 

بعدض حدق أمد  املدعمنني  فيده ندعدي عليندا ا ال ي ينبغدي و تيال، ه ا الةهر هو شهر أم  املعمنني للوام اهلل وسالمه عليه باموبالتايل ف
حددين عليده لدلوام املو أمد  املدعمنني وأمد   وسد ة وجهداد أ  حنيي شهر كي احلجة بأكمله ب كر وعلوم، ا  علينا للوام اهلل وسالمه عليه

يَا َأيُـَّها الَـِّذيَن آَمنُـوا اْسـَتِجيُبوا لِلَّـِه َولِلرَُّسـوِ   )ول تعاىل: إك يق املصلني لنكو  ب لن من ال ين استجابوا هلل وللرسول إكا دعاهم ملا حيييهم
 .(ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 

شددهر حمددرم ولددفر كلدده خدداص بةددخص سدديد الةددهداء لددلوام اهلل وسددالمه عليدده ومددا أرو  كلددن ومددا أنفددذ كلددن ومددا ا  : كلمــة أخيــرة
 .  وعليكم السعي اجلاد احلثيث ل لن أيضا خالا بأم  املعمنني بأكمله شهر كي احلجةأكثر جرام كلن، فليكن 

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رف العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.

                                                                                                                                                                                                                            

 .إك كا  احتمال اغتيال أم  املعمنني عليه السالم واردا   (1)
ّواِر في َمقاديِر تـَبَـرُِّجِه، َوَشْعَ َع ِضياَء ال َّْمِس بُِنوِر اَللّـُهمَّ يا َمْن َدَلَع ِلساَن الصَّباِح بُِنْطِق تـَبَـلُِّجِه، َوَسرََّح ِقَطَع الَّلْيِل اْلُمْ ِلِم ِبَغياِهِ  تـََلْجُلجِ وأومله ) (0) ِه، َواَتْـَقَن ُصْنَع اْلَفَلِك الدَّ

 (، يا َمْن َد َّ َعلى ذاتِِه ِبذاتِِه َوتـَنَـزََّ  َعْن ُمجاَنَسِة َمْخُلوقاتِهِ تََاجُِّجهِ 
( فمـا راعنـي إال و النـاس رسـل إلـي كعـرف الضـبع ينلـالون علـي مـن كـل جانـ  حتـى لقـد وقـع الحسـنان و شـق عطفـاي مجتمعـين حـولي كربيضـة الغـنمقال عليه السالم: ) (3)

 .190ص 1االحتجاأ أ
 .1ا :  ية سورة اانس (0)


