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                رجال االأعراف واأ�سحابها

حممد باقر �سعيتو)1)

مقّدمة: 
�لقيامة؛  يوم  مو�قف  من  و�حدً�  �ملباركة  �شوره  �إحدى  يف  �لكرمي  �لقر�آن  ذكر 
ميها،  بيها، و�أحو�ل �جلّنة ومنعَّ مكانًا يُدعى �لأعر�ف، ي�شرف على �أهو�ل �لنار ومعذَّ
يجتمع فيه نفر من �لنا�س، مل تنب عاقبتهم، ومل تّت�شح م�شائرهم، مذبذبن بن 
ذلك، ل �إىل هوؤلء ول �إىل هوؤلء، يتطّلعون بعن ملوؤها �خلوف و�لرجاء �إىل من يّد 
ل  عنده؛  من  بكر�مة  -تعاىل-  �هلل  حباهم  رجاٍل  �إىل  و�لنجاة،  �خلال�س  يد  لهم 
يقولون �إل �ل�شو�ب ول يفعلون �إل �حلّق، قال -تعاىل-: {... َوَعلَى اْلأَْعَراِف ِرَجاٌل 
َوُهْم  َيْدُخُلوَها  مَلْ  َعلَْيُكْم  �َساَلٌم  اأَْن  نَِّة  اجْلَ َحاَب  اأَ�سْ َوَناَدْوا  ِب�ِسيَماُهْم  َيْعِرُفوَن ُكالًّ 
َمَع  َعْلَنا  جَتْ َل  َربََّنا  َقاُلوا  النَّاِر  َحاِب  اأَ�سْ ِتْلَقاَء  ْب�َساُرُهْم  اأَ ِرَفْت  َواإَِذا �سُ  * َيْطَمُعوَن 

امِلنَِي})2(.  اْلَقْوِم الظَّ
با�شمه،  �ُشّميت  �لتي  �ل�شورة  �ملوقف يف هذه  بِذْكر هذ�  �لكرمي  �لقر�آن  و�كتفى 
�أّنها  �إىل  ذهب  من  فمنهم  وماهّيتا،  �لأعر�ف  حقيقة  تف�شري  يف  �لأقو�ل  وتعّددت 
من  ومنهم  ح�شناتها،  مع  �أعمالهم  �شيئات  ت�شاوت  �لنا�س  من  لفئة  د�ئم  م�شتقّر 

�عتربها ممّرً�؛ كال�شر�ط يجتازه �أ�شحابه �إّما �إىل �جلّنة و�إّما �إىل �لنار.

1( طالب يف مرحلة �لإجازة يف �لفقه و�ملعارف �لإ�شالمّية، جامعة �مل�شطفى �لعاملّية.
2( �شورة �لأعر�ف، �لآيتان: 46و 47.
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حممد باقر �صعيتو
وكذلك �ختلف �لعلماء و�ملف�ّشرون يف حتديد من هم رجال �لأعر�ف و�أ�شحابه؛ 

فتعّددت �جّتاهاتهم بتعّدد م�شتند كّل و�حد منهم، ولكّل م�شربه يف ذلك.
ولذ�، كان من �ل�شروري �أن نت�شاءل عن �لأعر�ف وما �ملر�د بها، وهل حّقًا هي 
ة من �أهل �ملح�شر؟  مكان ثالث مغاير للجّنة و�لنار؟ �أم هي موقف جتتازه ثّلة خا�شّ

ومن هم هوؤلء �لرجال �لذين ذكرهم �لقر�آن �لكرمي وما هو دورهم؟
�لأ�شئلة وغريها نحاول �لإجابة عليها يف هذ� �لبحث �ملخت�شر، م�شّلطن  هذه 
�لرو�يات  ن�شتق�شي  �أْن  على  �ملجال،  هذ�  يف  و�لتفا�شري  �لآر�ء  �أهّم  على  �ل�شوء 
�ل�شريفة �لتي جاءت لتك�شف مكنون �لآيات �لكرية �لتي ذكرت هذ� �ملوقف، ولتبّن 

ما خفي على �لنا�س من �أمر رّبهم -�شبحانه- 

اأوًل: مفهوم الأعراف:
ُيطَلق  ولهذ�  املرتفع«)1(،  »الرمل  هو  �للغة  يف  و�لعْرُف  عرف،  جمع  �لأعر�ف 
على �شعر نا�شية �لفر�س؛ لأّن منبته مكان مرتفع من بدنه، فيقال »عرف �لفر�س«، 
ويطلق على »كّل مرتفع من الأر�س؛ وذلك لأّنه ب�سبب ارتفاعه ي�سري اأعرف ّما 

انخف�س منه«)2(. 
بّينه �هلل -تعاىل- بقوله:  �أ�شل �ملكان �لذي يّت�شل به هذ� �ملرتفع، فقد  �أّما 
ُي�شرب  �لذي  �لفا�شل  �ل�شور  �أي  ِرَجاٌل...})3(؛  اْلأَْعَراِف  َوَعلَى  ِحَجاٌب  {وَبْيَنُهَما 
به بن �ملوؤمنن و�لكافرين يوم �لقيامة، وقد �أ�شار -تعاىل- �إىل ذلك �ل�شور بقوله: 
�لتمايز  يتّم  حيث  اْلَعَذاُب})4(؛  ِقَبِلِه  ِمْن  َوَظاِهُرُه  ْحَمُة  الرَّ ِفيِه  َباِطُنُه  َباٌب  {لُه 
بن وطائفة �ملرحومن. وعليه، تكون �لأعر�ف »اأعايل )هذا)  �لكامل بن طائفة �ملعذَّ

1( �جلوهري، �إ�شماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربية، حت�. �أحمد عبد �لغفور �لعطار، ط4، د�ر �لعلم 
للمالين، بريوت، 1407ه�/1987م، ج4، �س1401.

2( �لر�زي، فخر �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن عمر: التفسير الكبير، ط 3، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 
، ج 14، �س 87

3( �شورة �لأعر�ف، �لآية: 46
4( �شورة �حلديد، �لآية: 13.
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احلجاب الذي بني اجلّنة والنار، وهو املحّل امل�سرف على الفريقني؛ اأهل اجلّنة 
واأهل النار جميعاً«)1(.

بال�شور)2(  تارة  �لأعر�ف،  تف�شري  يف  �ملختلفة  �لأقو�ل  فهم  يكننا  هنا،  ومن 
م�شّب  �إىل  فيها-  �لتدقيق  -بعد  حقيقتها  يف  ترجع  �أّنها  على  باجلبل)3(،  و�أخرى 

و�حٍد، وهو ما �رتفع من �حلجاب �لفا�شل بن �جلّنة و�لنار. 

ثانياً: اأو�ساف اأهل الأعراف:
عر�س �لقر�آن �لكرمي يف �شياق حديثه عن جمريات �أحد�ث �لأعر�ف جمموعة 

من �شفات رجاله؛ وهي:
الرجولة:- 1

لفظ  ��شتعملت  �لتي  �لآيات  ت�شنيف  يكننا  �لكرمي،  �لقر�آن  �إىل  �لعودة  عند 
»رجال« �إىل ثالث طو�ئف:

�أو »الرجال« يف مقابل »الن�ساء« فقط، أ.  �لطائفة الأوىل: تتحّدث عن �لرجولة 
وذلك يف ثالثة مو�رد:

َها النَّا�ُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها 	  {ياأَيحُّ
َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َساًء...})4(.

ُ اهلّلُ َلُكْم 	  َكِر ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ ُيَبنيِّ َجاًل َوِن�َساء َفِللذَّ {... َواإِن َكاُنواْ اإِْخَوًة رِّ
لحُّواْ َواهلّلُ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم})5(. اأَن َت�سِ

ْ َتْعلَُموُهْم)...(})6(.	  وؤِْمَناٌت ملَّ وؤِْمُنوَن َوِن�َساء محُّ {... َوَلْوَل ِرَجاٌل محُّ
الطائفة الثانية: تعرّب بلفظ »رجال« ل ت�شري �إىل �لُبعد �لذكوري، بل �إىل �أفر�د ب. 

1( �لطباطبائي، حممد ح�شن: امليزان يف تف�سري القراآن، ط5، موؤ�ش�شة �لأعلمي للمطبوعات، بريوت ، 1403ه�، 
ج8، �س121

�ملفيد،  د�ر  �ل�شيد، ط2،  عبد  الإمامية، حت�. ع�شام  العتقادات يف  بابويه:  بن  �ل�شدوق، حممد  ر�جع:   )2
بريوت، 1414ه�/1993م، �س70.

3( ر�جع: �ملفيد، حممد بن حممد �لنعمان: ت�سحيح اعتقادات الإمامية، حت�. ح�شن دركاهي، ط2، د�ر �ملفيد، 
بريوت، 1414ه�/1993م، �س106. 

4( �شورة �لن�شاء، �لآية: 1.
5( �شورة �لن�شاء، �لآية: 176.

6(  �شورة �لفتح، �لآية: 25.
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بلغو� من �لدرجة �لإن�شانية مقامات عالية، وهو ُبعٌد قيمّي ومعنوّي م�شرتك بن 

�لذكر و�لأنثى:
وِحي اإَِلْيِهم})1(.	  لَّ ِرَجاًل نحُّ {َوَما اأَْر�َسْلَنا ِمن َقْبِلَك اإِ
ن ُكنُتْم َل 	  ْكِر اإِ ُلواْ اأَْهَل الذِّ وِحي اإَِلْيِهْم َفا�ْساأَ لَّ ِرَجاًل نحُّ {َوَما اأَْر�َسْلَنا َقْبلََك اإِ

َتْعلَُموَن})2(.
ِريَن})3(.	  هِّ ُرواْ َواهلّلُ ُيِحبحُّ امْلُطَّ وَن اأَن َيَتَطهَّ {... ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبحُّ
َكاِة 	  اَلِة َواإِيَتاء الزَّ ِ َواإَِقاِم ال�سَّ اَرٌة َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللَّ {ِرَجاٌل لَّ ُتْلِهيِهْم جِتَ

َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأَْب�َساُر})4(.
ى َنْحَبُه 	  ن َق�سَ َ َعلَْيِه َفِمْنُهم مَّ َدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ {ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ

ُلوا َتْبِديال})5(. ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َوِمْنُهم مَّ
َن اْلأَ�ْسَراِر})6(.	  ُهم مِّ {َوَقاُلوا َما َلَنا َل َنَرى ِرَجاًل ُكنَّا َنُعدحُّ

الطائفة الثالثة: ُيذّم فيها �شنف من �لرجال نتيجة �قرت�فهم بع�س �لأعمال:ج. 
{واأنه كان رجال من الإن�س يعوذون برجال من اجلّن فزادوهم رهقاً})7(.	 
َحاُب اْلأَْعَراِف ِرَجاًل َيْعِرُفوَنُهْم ِب�ِسيَماُهْم َقاُلوا َما اأَْغَنى َعْنُكْم 	  {َوَناَدى اأَ�سْ

ون})8(. َجْمُعُكْم َوَما ُكْنُتْم َت�ْسَتْكرِبُ
فالتعبري ب� كلمة »رجال« يف هذه �لآيات: »وخا�سة بالتنكري يدّل بح�سب عرف 
الرجل  دللة  اإىل  نظراً  باللفظ  املق�سودين  الأفراد  ب�ساأن  تام  اعتناء  على  اللغة 
بح�سب العادة على الإن�سان القوي يف تعّقله واإرادته ال�سديد يف قوامه)...) ]فهم[ 
اأفراد تاّمون يف اإن�سانيتهم ل حمالة، واإن فر�س اأن فيهم اأفراداً من الن�ساء كان 

من ]باب[ التغليب«)9(.

1( �شورة يو�شف، �لآية: 109.
2( �شورة �لأنبياء، �لآية: 107.

3( �شورة �لتوبة، �لآية: 108.
4(  �شورة �لنور، �لآية: 37.

5( �شورة �لأحز�ب، �لآية: 23.
6( �شورة �س، �لأية: 62.

7( �شورة �جلن، �لآية: 6.
8( �شورة �لأعر�ف، �لآية: 47.

9( �لطباطبائي، م. �س، ج8، �س123-122.
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بعد هذ� �لبيان، ل يبقى معًنى لكثري من �لأقو�ل، وعلى ر�أ�شها كون هوؤلء )�أي 
�ملو�شوفن بالرجولة( من �مل�شت�شعفن؛ لأّن �مل�شت�شعفن ل مزّية )�أخروية �أو دنيوية( 
توجب و�شفهم بالرجال، كما �إنه ل مزية لرجالهم -وفيهم �لأطفال و�لن�شاء - على 
�شو� بالِذكر دون �شو�هم.  غري �لرجال حتى يذكر �لرجال من باب �لتغليب �أو يخ�شّ
�أخرى كما جرت عادة  باألفاظ  لكان -تعاىل- عرّب عنهم  �لتعبري عنهم  ولو ق�شد 

�لقر�آن �لكرمي يف هذه �ملو�رد، مثل: قوم �أو طائفة �أو �أنا�س)1(.
�إحدى  يف  لدخوله  مرّجح  ل  مّما  �لأقو�ل  باقي  على  ينطبق  نف�شه  و�لكالم 
�لطائفتن �لأخرين )�أي �أ�شحاب �لنار و�أ�شحاب �جلنة(؛ �إذ ل ي�شّح و�شف �أولد 

�لكفار �أو �أولد �لزنا مثاًل باأّنهم رجال.
�أّما �لقول باأّن هوؤلء �ملو�شوفن بالرجولة مالئكة فاإّنه ل ي�شّح �لبّتة؛ لأّن �ملالئكة 
ل تنطبق عليهم �لأو�شاف �ملالزمة للذكورة �أو �لأنوثة، فهذه �لأعر��س )�أي �لذكورة 
من  �ملالئكة  و�أين  للتنا�شل،  �ملجّهز  �ملاّدي  �لوجود  لو�زم  من  و�أمثالهما(  و�لأنوثة 
ذلك، فحتى لو �شّلمنا باأّن �ملالئكة تت�شّكل يف ذلك �ملوقف باأ�شكال �لرجال)2(، فاإّن 
»رجاًل« كما هو  ت�شميتهم  ي�شّوغ  فاإّنه ل  وبالتايل  �شيئًا،  يغرّي من ماهّيتهم  ذلك ل 

معلوم.

الإ�سراف على اأهل املح�سر:- 2
�لأعر�ف،  رجال  عن  حتّدثت  �لتي  �لبحث-  -حمّل  �ل�شريفة  �لآيات  من  يظهر 
ة( لأفر�د �أ�شحاب �لفريقن �لباقين،  �أّن دورهم هو متييزهم )بالعالمات �خلا�شّ
فقد ذكرت �لآية �ل�شريفة �أّن هوؤلء �لرجال: {َيْعِرُفوَن ُكالًّ ِب�ِسيَماُهْم}، و�ل�شيماء 
لغة من فعل �شوم؛ وهو »العر�س واإبراز ما يف القلب اأو الباطن طبيعّياً اأو اإرادّياً يف 
اأمر ماّدّي اأو معنوّي«)3(. ول �شّك يف �أّن ما ُيك�شف لرجال �لأعر�ف من حال �أهل 

1( ر�جع: �لطباطبائي، �مليز�ن يف تف�شري �لقر�آن، م.�س.، �جلزء �لثامن، �س123
و�نظر  �س87؛  ج14،  �س،  م.  �لر�زي،  �نظر  �ملف�ّشرين؛  من  و�حد  غري  جملز  �أبي  عن  �لقول  هذ�  نقل   )2
�إحياء �لرت�ث  2، د�ر  القراآن، ط  اجلامع لأحكام  �لأن�شاري:  �أحمد  �أبوعبد�هلل حممد بن  �لقرطبي، 

�لعربي، بريوت، 1965م، ج7، �س212.
�لإ�شالمي، طهر�ن،  و�لإر�شاد  �لثقافة  وز�رة  �لكرمي، ط1،  �لقر�آن  كلمات  �لتحقيق يف  3( م�شطفوي، ح�شن: 

1417ه�، ج5، �س277.
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حممد باقر �صعيتو
�جلّنة و�لنار لي�س من �لعالمات �لعاّمة)1( �لتي ل تخفى على �أحد من �أهل �ملح�شر 
من ��شود�د �لوجوه �أو �بي�شا�شها؛ لأّنه ل يبقى معنى لو�شفهم بنوع كهذ� من �ملعرفة 

ة بهم دون غريهم.  �إن مل تكن ميزة خا�شّ
وعليه، يتعّن كون ما يظهر من �أ�شحاب �لد�رين هو: »�سفات الباطن وجتلَّي 
مراتب القلب من النور والظلمة يف الوجوه طبيعّياً«)2(، وهي »اأمور وراء الكفر 

والإميان يف اجلملة«)3(؛ بحيث ل يّيزها �إل رجال �لأعر�ف وحدهم.
اأ�سحاب الأعراف  �لآية �لكرية يف حمّل بحثنا: {ونادى  �إليه   وهذ� ما ت�شري 
رجاًل يعرفونهم ب�سيماهم قالوا ما اأغنى عنكم جمعكم وما كنتم ت�ستكربون})4(، 
فهم قد مّيزو� خ�شو�شّيات هوؤلء �لرجال �لنف�شّية و�ل�شلوكّية، وهذ� ل يتاأّتى �إل ملن 
كان مّطلعًا على بو�طن هوؤلء �لأ�شخا�س و�شريرتهم، وهذه �ملعرفة لي�شت كاملعرفة 

.)6 �حلا�شلة بن �لأخاّلء �أو بن �لتابعن و�ملتبوعن)5(
ة هل هي �شابقة على  ويبقى �شوؤ�ل عن معرفة رجال �لأعر�ف للعالمات �خلا�شّ

�حل�شر �أم �إّنها حادثة يف ذلك �ملوقف؟
ظاهر �لآيات ل ي�شاعدنا يف �لإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل، لذ� ل بّد من �لعودة �إىل 

1( �لعالمات �لعامة للنا�س يف �ملح�شر كثرية، وقد ذكرها �لقر�آن �لكرمي يف عدة مو��شع منها: 
ُوُجوٌه...}  َوَت�ْسَودحُّ  ُوُجوٌه  َتْبَي�سحُّ  {َيْوَم  �لآية: 41(؛  �لرحمن،  )�شورة  ِب�ِسيَماُهْم...}  امْلُْجِرُموَن  {ُيْعَرُف 
َرٌة} )�شورة �لقيامة، �لآية: 22(؛ {َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  )�شورة �آل عمر�ن، �لآية: 106(؛ {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّا�سِ
�ْسِفَرٌة} )�شورة عب�س، �لآية: 38(؛ {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  َبا�ِسَرٌة} )�شورة �لقيامة، �لآية:24(؛ {ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ محُّ
نَّاِعَمٌة} )�شورة �لغا�شية، �لآية: 8(؛ {َيْوَم َتَرى امْلُوؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت َي�ْسَعى ُنوُرُهم َبنْيَ اأَْيِديِهْم...} )�شورة 

�حلديد، �لآية: 12(.
ومن �لبديهي �أّن هذه �لعالمات ظاهرة للجميع حتى للمنافقن: {َيْوَم َيُقوُل امْلَُناِفُقوَن َوامْلَُناِفَقاُت ِللَِّذيَن 

وِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراءُكْم َفاْلَتِم�ُسوا ُنوًرا...} )�شورة �حلديد، �لآية: 13(.  اآَمُنوا انُظُروَنا َنْقَتِب�ْس ِمن نحُّ
2( م�شطفوي، م. �س، ج5، �س277.
3( �لطبابائي، م. �س، ج8، �س124.

4( �شورة �لأعر�ف، �لآية: 48.
ِحيِم} )�شورة  لََع َفَراآُه يِف �َسَواء اجْلَ ْنُهْم اإِنِّ َكاَن يِل َقِريٌن ... َفاطَّ 5( �نظر مثاًل قوله – تعاىل –: {َقاَل َقاِئٌل مِّ
َبُعواْ َوَراأَُواْ اْلَعَذاَب  ِبُعواْ ِمَن الَِّذيَن اتَّ اأَ الَِّذيَن اتحُّ �ل�شافات، �لآيات: 51-55(، وقوله – تعاىل –: {اإِْذ َترَبَّ
وؤُواْ ِمنَّا َكَذِلَك ُيِريِهُم  اأَ ِمْنُهْم َكَما َترَبَّ ًة َفَنَترَبَّ َبُعواْ َلْو اأَنَّ َلَنا َكرَّ َعْت ِبِهُم الأَ�ْسَباُب * َوَقاَل الَِّذيَن اتَّ َوَتَقطَّ

اهلّلُ اأَْعَماَلُهْم َح�َسَراٍت َعلَْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر } ) �شورة �لبقرة، �لآيتان: 167و168(
6( ر�جع �لطباطبائي، م. �س، ج8، �س124
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وتطبيقها  �ملخت�شر-  ينا�شب هذ�  �شريع  ب�شكل  �لقيامة -ولو  ليوم  �لعاّمة  �لقو�نن 
على هذه �جلزئّيات �ملذكورة يف �لآيات للو�شول �إىل جو�ب �شاٍف.

و�مليز�ن  �حل�شاب  -من  �لقيامة  مو�قف  من  موقف  كّل  �أّن  ُيعلم  �أن  يجب  وما 
و�ل�شر�ط وغريها و�شهادة �لأر�س، و�جلو�رح، و�جللود، و�ملالئكة، و�لذين ُقتلو� يف 
�شبيل �هلل، و�لأنبياء وغريهم)1(، وكون �مليز�ن هو �حلّق)2(، وظهور بو�طن �لأعمال 
وحقائقها)3(- �إمّنا هو يف �شياق �إقامة �حلجج �لإلهّية على �لعبد. و�لأعر�ف لي�شت 
بدعًا من هذه �ملو�قف. وبالتايل ت�شبح �إقامة �حلّجة يف هذ� �ملوقف على عاتق من 
ة، ور�أو� �أعمالهم يف �لدنيا، حّتى يت�شّنى لهم �إدخال  عرف �لنا�س ب�شيمائهم �خلا�شّ
كّل �مرئ �إىل د�ر مقامه، و�إل ملا كانت حّجتهم بالغة، ولأ�شبحت حتّكمًا حم�شًا، ول 

يقام لها وزن يف �ملحكمة �لإلهّية.
بناًء على ذلك، ل بّد من �أن يكون رجال �لأعر�ف يف عد�د �شهد�ء �لأعمال �لذين 

ذكرهم �لقر�آن �لكرمي يف مو�رد عديدة)4(. 

1( �لآيات يف �لقر�آن �لكرمي �لتي تتناول �ل�شهادة على �أعمال �لعباد كثرية، منها: {اْلَيْوَم َنْخِتُم َعلَى اأَْفَواِهِهْم 
ْخَباَرَها *  ُث اأَ دِّ ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن} )�شورة ي�س، �لآية: 65(؛ {َيْوَمِئٍذ حُتَ َوُتَكلُِّمَنا اأَْيِديِهْم َوَت�ْسَهُد اأَْرُجُلُهْم مِبَ
ْ َعلَْيَنا َقاُلوا اأَنَطَقَنا  ُلوِدِهْم مِلَ �َسِهدتحُّ ِباأَنَّ َربََّك اأَْوَحى َلَها} )�شورة �لزلزلة، �لآيتان: 4و5(؛ {َوَقاُلوا جِلُ
ٍة َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن} )�شورة ف�شلت، �لآية: 21(؛ {َيْوَم َنْبَعُث  َل َمرَّ ُ الَِّذي اأَنَطَق ُكلَّ �َسْيٍء َوُهَو َخلََقُكْم اأَوَّ اهللَّ
َع  �ْسَرَقِت اْلأَْر�ُس ِبُنوِر َربَِّها َوُو�سِ ْن اأَنُف�ِسِهْم...} ) �شورة �لنحل، �لآية: 89(؛ {َواأَ ٍة �َسِهيًدا َعلَْيِهم مِّ يِف ُكلِّ اأُمَّ
قِّ َوُهْم َل ُيْظلَُموَن} ) �شورة �لزمر، �لآية: 69(؛  َي َبْيَنُهم ِباحْلَ َهَداء َوُق�سِ اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَِّبيِّنَي َوال�سحُّ

َو�َسِهيٌد} )�شورة ق، �لآية: 21(. �َساِئٌق  َعَها  َنْف�ٍس مَّ ُكلحُّ  {َوَجاءْت 
قحُّ َفَمن َثُقلَْت َمَواِزيُنُه َفاأُْوَلـِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن} ) �شورة  2( �إ�شارة �إىل قوله – تعاىل –: {َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ احْلَ

�لأعر�ف، �لآية: 8(
ْن َهَذا َفَك�َسْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَب�َسُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد}  3( �إ�شارة �إىل قوله – تعاىل-: {َلَقْد ُكنَت يِف َغْفلٍَة مِّ
�ل�شجدة،  )�شورة  ُموِقُنوَن}  نَّا  اإِ ا  احِلً �سَ َنْعَمْل  َفاْرِجْعَنا  َو�َسِمْعَنا  اأَْب�َسْرَنا  {َربََّنا  22(؛  �لآية:  ق،  )�شورة 
ْلَنا َبْيَنُهْم َوَقاَل  �لآية: 12(؛ {َوَيْوَم َنْح�ُسُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذيَن اأَ�ْسَرُكواْ َمَكاَنُكْم اأَنُتْم َو�ُسَرَكاآوؤُُكْم َفَزيَّ
قِّ َو�َسلَّ  واْ اإىَِل اهلّلِ َمْوَلُهُم احْلَ ا اأَ�ْسلََفْت َوُردحُّ اَنا َتْعُبُدوَن )...) ُهَناِلَك َتْبُلو ُكلحُّ َنْف�ٍس مَّ يَّ ا ُكنُتْم اإِ �ُسَرَكاآوؤُُهم مَّ

وَن} ) �شورة يون�س، �لآيتان: 28و30(. ا َكاُنواْ َيْفَتُ َعْنُهم مَّ
َعلَْيُكْم  �ُسوُل  َوَيُكوَن الرَّ �ُسَهَداء َعلَى النَّا�ِس  َتُكوُنواْ  لِّ َو�َسًطا  ًة  اأُمَّ {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم  4( ر�جع: قوله -تعاىل-: 
ٍة �َسِهيًدا ُثمَّ َل ُيوؤَْذُن ِللَِّذيَن َكَفُرواْ َوَل  �َسِهيًدا...} )�شورة �لبقرة، �لآية: 143(؛ {َوَيْوَم َنْبَعُث ِمن ُكلِّ اأُمَّ
ٍة ِب�َسِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعلَى َهـوؤُلء  َذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ اأمَّ ُهْم ُي�ْسَتْعَتُبوَن} )�شورة �لنحل، �لآية: 84(؛ {َفَكْيَف اإِ
�ُسوُل �َسِهيًدا َعلَْيُكْم َوَتُكوُنوا �ُسَهَداء َعلَى النَّا�ِس} )�شورة  �َسِهيًدا} )�شورة �لن�شاء، �لآية: 41(؛ {ِلَيُكوَن الرَّ

�حلج، �لآية: 78(
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حممد باقر �صعيتو
ومن �لو�جب �أن يكون هذ� �ل�شهيد ذ� ع�شمة �إلهّية يتنع عليه �لكذب و�جلز�ف، 
وهيئاتها  �شورها  بظاهر  ل  عليها  ي�شهد  �لتي  �لأعمال  بحقائق  عاملًا  يكون  و�أن 
�ملح�شو�شة؛ بل بحقيقة ما �نعقدت عليه �لقلوب، و�أن ي�شتوي عنده �حلا�شر و�لغائب 

من �لنا�س)1(.

التكّلم مع الفريقني:- 3
ذكرت �لآيات �لكريات -حمّل �لبحث- �حلو�دث �لتي جرت بن رجال �لأعر�ف 
�أ�شحاب �جلّنة و�لنار، فكانو� يف كالمهم م�شرت�شلن ل يحجزهم حاجز ول  وبن 
�إذ  �لقيامة؛  يوم  لأّي كان  به  ماأذونًا  �لكالم-  -�أي  �لأمر  ولي�س هذ�  ينعهم مانع، 
َيُقوُم  {َيْوَم  �أي�شًا:  وقال  ِباإِْذِنِه})2(،  اإِلَّ  َنْف�ٌس  َتَكلَُّم  َل  َياأِْت  {َيْوَم  -تعاىل-:  يقول 
َواًبا})3(، على  اأَِذَن َلُه الرْحَمُن َوَقاَل �سَ ا لَّ َيَتَكلَُّموَن اإِلَّ َمْن  فًّ وُح َوامْلاََلِئَكُة �سَ الرحُّ
�أّن كالمهم مل يكن جمّرد �شهادة على �أحو�ل �لفريقن، بل ترّتب عليه �أمر �أ�شحاب 
وقد  �لآيات،  �شياق  ظاهر  هو  كما  و�حلزن؛  �خلوف  من  وتاأمينهم  بدخولها  �جلّنة 
َفاَعَة اإِلَّ َمن  ِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ال�سَّ قال -تعاىل- بحّق �ل�شهد�ء: {َوَل مَيْ
ال�سهادة،  ال�سفاعة هو  املالك يف  اأّن  يفيد  »حيث  َيْعلَُموَن})4(؛  َوُهْم  قِّ  ِباحْلَ �َسِهَد 

فال�سهداء هم ال�سفعاء املالكون لل�سفاعة«)5(.

اأ�سحاب مقاٍم وجودّي عاٍل: - 4
على  ووقوفهم  �لقيامة،  يوم  �لأعمال  �شهد�ء  عد�د  يف  هم  »الرجال«  هوؤلء  �إّن 
�لإن�شان  يظّن  وقد  �لقيامة،  يوم  �لفريقن  على  وهيمنتهم  مكانتهم  لعلّو  �لأعر�ف 
لأول وهلة �أن �لرتفاع على �لأعر�ف �رتفاع على تلة من �لرمال �أو غريها من مو�د 

1( ر�جع: �لطباطبائي، م.�س، ج12، �س323-322
2( �شورة هود، �لآية: 105.
3( �شورة �لنباأ، �لآية: 38.

4( �شورة �لزخرف، �لآية:86.
5( �لطباطبائي، م. �س، ج1، �س179.
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�أر�شنا، و�أّنى يكون ذلك وقد قال -تعاىل- يف و�شف �لأر�س يومئذ: {َل َتَرى ِفيَها 
غري  فهم  �ملح�شر)2(،  �أهل  عن  �ملرتفع  مقامهم  هو  �إمنا  بل  اأَْمًتا})1(،  َوَل  ِعَوًجا 

�شن لأهو�ل ذلك �ليوم  حم�شرين ك�شائر �أهل �جلمع ول هم د�خلون يف زمرة �ملعرَّ
ويجعل  �لنا�س  ي�شكر  مّما  �لأهو�ل  من  وغريها  �ل�شاعة  وزلزلة  �لنفخ  �شعقة  من 
ُروَن *  �لولد�ن �شيبًا؛ ولذلك قال �هلل �شبحانه بحّق هذه �لطائفة: {َفاإِنَُّهْم مَلُْح�سَ
نَي})3(؛ وما ذلك �إل ل�شتحالة غو�يتهم، فقد حكى -تعاىل-  ِ امْلُْخلَ�سِ اإِلَّ ِعَباَد اهللَّ

اآ اأَْغَوْيَتِني لأَُزيِّنَنَّ َلُهْم يِف الأَْر�ِس َولأُْغِوَينَُّهْم  عن ل�شان �إبلي�س قوله: {َقاَل َربِّ مِبَ
نَي})4(، و��شتثناهم من �شعقة �لنفخة �لأوىل  اأَْجَمِعنَي * اإِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخلَ�سِ
َماَواِت  وِر َف�َسِعَق َمن يِف ال�سَّ -نفخة �لإماتة- ، فقال -جّل وعال-: {َوُنِفَخ يِف ال�سحُّ
6(. وبذلك يظهر �أّن رجال �لأعر�ف »جمع من  )5({ُ َوَمن يِف اْلأَْر�ِس اإِلَّ َمن �َساء اهللَّ
عباد اهلل املخل�سني من غري املالئكة، هم اأرفع مقاماً واأعلى منزلًة من �سائر اأهل 
اأن  ولهم  القيامة  يوم  باحلّق  يتكّلموا  اأن  لهم  الفريقني،  عامة  يعرفون  اجلمع، 

ي�سهدوا، ولهم اأن ي�سفعوا، ولهم اأن ياأمروا ويق�سوا«)7(. 

رابعاً: من هم رجال الأعراف؟
يكن  �لأعر�ف)8(،  رجال  هوية  يف  قوًل  ع�شر  �أربعة  من  نحوً�  �ملف�ّشرون  ذكر 

جمعها حتت �أربعة عناوين رئي�شة، وهي:
�أهل �لكر�مة و�ملنزلة �لرفيعة.	 

1( �شورة طه، �لآية: 107.
2( ر�جع: �لطباطبائي، حممد ح�شن: كتاب الإن�سان، ط2، د�ر �لأ�شو�ء، بريوت، 1413ه�/1992م، �س176

3( �شورة �ل�شافات، �لآيتان: 127و128..
4( �شورة �حلجر، �لآيتان: 39و40.

5( �شورة �لنمل، �لآية: 78.
6( ر�جع: �لطباطبائي، كتاب الإن�سان، م. �س، �س93-91.

7( �لطبابائي، امليزان يف تف�سري القراآن، م. �س، ج8، �س125.
8( ر�جع: �لطباطبائي، امليزان يف تف�سري القراآن، م. �س، �ج8، �س126 -128؛ ور�جع: �لقرطبي، م. �س، ج7، 

�س211-212؛ ور�جع: �لر�زي، م. �س، ج14، �س87
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�مل�شت�شعفون �لذين ل مرّجح لدخولهم يف �إحدى �لطائفتن �لأخرين -�أي 	 

�أ�شحاب �لنار و�أ�شحاب �جلّنة-
�أولد �لكّفار و�لزنا.	 
�لذين ل عالقة لهم باجلن�س �لإن�شاين �أ�شاًل؛ فهم �إّما من �ملالئكة و�إّما من 	 

�جلّن.
�أحاديث  �لبيت   �أهل  �أّنه قد ورد عن  �لرو�ئية جند  �لكتب  �إىل  و�إذ� رجعنا 
حتّدد �مل�شد�ق �خلارجي ملفهوم رجال �لأعر�ف؛ حيث يكن تق�شيم �لرو�يات �لتي 
فيه  تتحّدث  �لأوىل  �لطائفة  طو�ئف؛  ثالث  �إىل  الأعراف«  »اأ�سحاب  عن  حتدثت 
و�لطائفة  �لقر�آين،  �لبحث  يف  تقّرر  �لذي  باملعنى  الأعراف«  »رجال  عن  �لرو�يات 
�لثالثة  و�لطائفة  �مل�شت�شعفن،  الأعراف« مبعنى  »اأ�سحاب  تتحّدث فيه عن  �لثانية 

جتمع بن �لطائفتن:

الطائفة الأوىل:- 1
اأن�سارنا أ.  نعرف  الأعراف،  على  »نحن  قال:  �أنه  �ملوؤمنن  �أمري  عن  روي 

اإّل ب�سبيل معرفتنا،  ب�سيماهم، ونحن الأعراف الذي ل يعرف اهلل عز وجل 
ونحن الأعراف يعرفنا اهلل -عز وجل- يوم القيامة على ال�سراط، فال يدخل 

اجلنة اإل من عرفنا وعرفناه، ول يدخل النار اإل من اأنكرنا واأنكرناه«)1(.
�شاأل �شعد بن طريف �لإمام �أبا جعفر عن هذه �لآية: {َوَعلَى الأَْعَراِف ِرَجاٌل ب. 

َيْعِرُفوَن ُكالًّ ِب�ِسيَماُهْم}، قال: »يا �سعد هم اآل حممد ل يدخل اجلنة اإل 
من عرفهم وعرفوه، ول يدخل النار ال من اأنكرهم واأنكروه«)2(.

َيْعِرُفوَن ُكالًّ ج.  ِرَجاٌل  �أبو جعفر عن قول �هلل: {َوَعلَى الأَْعَراِف  �ُشئل �لإمام 
: »نحن الأعراف الذين ل يعرف اهلل اإل ب�سبب  ِب�ِسيَماُهْم}، فقال �أبو جعفر
معرفتنا، ونحن الأعراف الذين ل يدخل اجلنة اإل من عرفنا وعرفناه، ول 
1( �لكليني، حممد بن يعقوب: الأ�سول من الكايف، تع�. علي �أكرب �لغفاري، ط 5، د�ر �لكتب �لإ�شالمية، طهر�ن، 

1363ه�. �س، ج 1، �س184.
2( �لعيا�شي، حممد بن م�شعود: تف�سري العيا�سي، ط 1، موؤ�ش�شة �لأعلمي، بريوت ، 1411ه�، ج 2، �س22.
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يدخل اجلنة اإل من اأنكرنا واأنكرناه، وذلك باأّن اهلل لو �ساء اأن يعّرف النا�س 
نف�سه لعّرفهم، ولكنه جعلنا �سببه و�سبيله وبابه الذي يوؤتى منه«)1(.

الطائفة الثانية:- 2
ما أ.  فقلت:  �لأعر�ف؟  �أ�شحاب  يف  تقول  ما   : جعفر �أبو  يل  قال  زر�رة:  عن 

هم �إل موؤمنون �أو كافرون؛ �إن دخلو� �جلّنة فهم موؤمنون، و�إن دخلو� �لنار فهم 
: و�هلل ما هم مبوؤمنن ول كافرين، ولو كانو� موؤمنن دخلو�  كافرون، فقال
�جلنة كما دخلها �ملوؤمنون، ولو كانو� كافرين لدخلو� �لنار كما دخلها �لكافرون، 
ولكّنهم قوم ��شتوت ح�شناتهم و�شيئاتهم فق�شرت بهم �لأعمال و�إّنهم لكما قال 
: �تركهم  �هلل -عّز وجّل-، فقلت: �أمن �أهل �جلنة هم �أم من �أهل �لنار؟ فقال
: نعم �أرجئهم كما �أرجاأهم �هلل، �إن  حيث تركهم �هلل، قلت: �أفرتجئهم، قال
�لنار بذنوبهم ومل يظلمهم،  �إىل  و�إن �شاء �شاقهم  �أدخلهم �جلّنة برحمته  �شاء 
فقلت: هل يدخل �لنار �إل كافر؟ قال: فقال: ل �إل �أن ي�شاء �هلل، يا زر�رة �إنني 
�أقول: ما �شاء �هلل و�أنت ل تقول ما �شاء �هلل �أما �إن كربت رجعت وحتّللت )عنك( 

عقدك)2(.
: قلت: وما �أ�شحاب �لأعر�ف؟ قال: ب.  وعن حمزة بن �لطيار عن �أبي عبد �هلل

اأدخلهم  وان  النار فبذنوبهم،  اأدخلهم  فاإن  و�سيئاتهم  ا�ستوت ح�سناتهم  »قوم 
اجلّنة فربحمته«)3(.

الطائفة الثالثة:- 3
روي عن �لإمام �ل�شادق قوله: »اإذا كان يوم القيامة اأقبل �سبع قباب من أ. 

نور يواقيت خ�سر وبي�س، يف كّل قبة اإمام دهره قد احتّف به اأهل دهره بّرها 
اأولها �ساحب قبة اطالعة فيمّيز  وفاجرها حتى يقفوا بباب اجلنة، فيّطلع 
اأهل وليته وعدّوه، ثم يقبل على عدّوه، فيقول: {اأََهـوؤُلء الَِّذيَن اأَْق�َسْمُتْم َل 
َزُنوَن}، )يقوله)  نََّة َل َخْوٌف َعلَْيُكْم َوَل اأَنُتْم حَتْ َيَناُلُهُم اهلّلُ ِبَرْحَمٍة اْدُخُلواْ اجْلَ

1( م. ن، ج2، �س23، حديث 48
2( �لكليني، م. �س، ج 2، �س403.

3( م. ن، ج 2 �س381.
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امِلنَِي}، فاإذا  َعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ لأ�سحابه اإىل اجلّنة وهم يقولون: {َربََّنا َل جَتْ
نظر اأهل قبة الثانية اإىل قّلة من يدخل اجلنة وكرثة من يدخل النار خافوا 

اأن ل يدخلوها، وذلك قوله: {مَلْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن}«)1(.
والرجال ب.  والنار،  اجلنة  بني  كثبان  »الأعراف  قوله:  -�أي�شًا-  عنه  وروي 

�سيق  وقد  �سيعتهم،  مع  الأعراف  على  يقفون  عليهم-،  اهلل  -�سلوات  الأئّمة 
املوؤمنون اإىل اجلنة بال ح�ساب، فيقول الأئّمة ل�سيعتهم من اأ�سحاب الذنوب 
انظروا اإىل اإخوانكم يف اجلّنة قد �سيقوا )�سبقوا) اإليها بال ح�ساب، وهو قوله 
يقال  ثم  َيْطَمُعوَن}،  َوُهْم  َيْدُخُلوَها  مَلْ  َعلَْيُكْم  {�َساَلٌم  وتعاىل-:  تبارك   -
ْب�َساُرُهْم ِتْلَقاء  ِرَفْت اأَ لهم: انظروا اإىل اأعدائكم يف النار، وهو قوله: {َواإَِذا �سُ

َحاُب الأَْعَراِف  امِلنَِي* َوَناَدى اأَ�سْ َعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ َحاِب النَّاِر َقاُلواْ َربََّنا َل جَتْ اأَ�سْ
يف  َجْمُعُكْم}  َعنُكْم  اأَْغَنى  َما  فـ{َقاُلواْ  النار،  يف  ِب�ِسيَماُهْم}  َيْعِرُفوَنُهْم  ِرَجالً 
وَن}، ثم يقولون ملن يف النار من اأعدائهم: اأهوؤلء  الدنيا {َوَما ُكنُتْم َت�ْسَتْكرِبُ
�سيعتي واإخوان الذين كنتم اأنتم حتلفون يف الدنيا اأن ل ينالهم اهلل برحمة، 
َزُنوَن}،  نََّة َل َخْوٌف َعلَْيُكْم َوَل اأَنُتْم حَتْ ثمَّ يقول الأئّمة ل�سيعتهم {اْدُخُلواْ اجْلَ
ثمَّ نادى اأ�سحاب النار اأ�سحاب اجلّنة اأن اأفي�سوا علينا من املاء اأو ّما رزقكم 

اهلل«)2(.

وبعد ِذْكر هذه �لرو�يات يّت�شح عدم �ملنافاة بن وجود �لأئّمة و�مل�شت�شعفن على 
�ملتو�شطة  �ملرتبة  تلك  للوجود يف  �شببًا خمتلفًا  لكّل منهما  �أّن  �لأعر�ف. ول يخفى 
بن �لفريقن، فالأئّمة ملكانتهم ودورهم يف ذلك �ملوقف، و�مل�شت�شعفون لعدم وجود 

مرّجح يدخلهم يف �أحد �لفريقن �لآخرين -فريق �أهل �جلّنة وفريق �أهل �لنار-. 
و�جلدير بالذكر �أّن �لرو�يات �لتي ذكرت وجود �مل�شت�شعفن على �لأعر�ف كان 
عندما  بينما  الأعراف«،  »رجال  عن  ولي�س  الأعراف«  »اأ�سحاب  عن  فيها  �ل�شوؤ�ل 
ُكالًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  الأَْعَراِف  {َوَعلَى  �آية  عن  �لأخرى  �لرو�يات  يف  �ل�شوؤ�ل  كان 

1( �لعيا�شي، م. �س، ج 2، �س22.
2( �لقمي، علي بن �إبر�هيم: تف�سري القمي، تع�. �ل�شيد طيب �ملو�شوي �جلز�ئري، ط 3، موؤ�ش�شة د�ر �لكتاب 

للطباعة و�لن�شر، قم ، 1404ه�، ج 1، �س 231
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 . ِب�ِسيَماُهْم}، كان �جلو�ب ياأتي باأّنهم �آل حممد، �أو �لأئّمة
وبن  �لرو�يات  �لأوىل من  �لطائفة  بن  �إّن مقت�شى �جلمع  �لقول  وعليه، يكن 
باأّن ثّمة تف�شياًل يف �مل�شد�ق �خلارجّي لأهل �لأعر�ف؛  �لطائفة �لثالثة هو �لقول 
فاأ�شحاب �لأعر�ف هم �مل�شت�شعفون، و�أولد �لزنا و�لكّفار �لذين مل يبلغو� �حللم، 
و�لذين ��شتوت ح�شناتهم مع �شيئاتهم، و�أّما رجال �لأعر�ف فهم �لأّئمة �لذين 
�هلل  باإذن  �ل�شفاعة  يلكون  و�لذين  �لقيامة،  يوم  �خلالئق  �أعمال  على  ي�شهدون 

-تعاىل-، و�ملّطلعون على �أحو�ل �لعباد و�شر�ئرهم.

خامتة:
�أهل  �أئّمة  عن  �ملروّية  و�لأحاديث  �لقر�آنّية  �لآي��ات  �إىل  �لأق��رب  �لجّت��اه  �إّن 
�خللق  من  �شنفن  ثّمة  �أّن  �أهله،  وحقيقة  �لأعر�ف  معنى  تف�شري  يف  �لبيت 
يوجدون يف مكان ي�شرف على �أهل �جلّنة و�لنار ي�شّمى �لأعر�ف؛ �ل�شنف �لأّول 
وح�شناتهم  ذنوبهم  فت�شاوت  �شيئًا  و�آخر  �شاحلًا  عملو�  خلطو�  �لذين  من  هم 
يبلغو�  ومل  كافرين  �أبوين  ولدو� من  �لذين  �أو  �لأخرى  على  �إحد�هما  ترّجح  ومل 
�لثاين  �ل�شنف  �أّم��ا  �لأق��و�ل.  من  وغريها  زنا،  من  ول��دو�  �لذين  من  �أو  �حللم 
باأن  �أذن �هلل لهم  �لذين  و�لأو�شياء  �لأنبياء  و�ل�شفعاء من  �لأعمال  فهم �شهد�ء 

�أحو�ل �خللق و�شر�ئرهم. َمْن �شاوؤو�؛ مبا عرفوه من  �لنار  �أو  ُيدِخُلو� �جلّنة 
�شوى  لي�شت  �لأع��ر�ف  �أّن  تقّدم،  مّما  ��شتخال�شها  يكن  �لتي  و�لنتيجة 
�إىل  و�إّما  �إىل �جلّنة  �إّما  �أهل �ملح�شر، وتكون نهايته  موقف موؤّقت تعربه فئة من 
من  لفئة  ثالث  مقرٌّ  �لأع��ر�ف  �أن  على  �لرو�يات  �أو  �لقر�آن  يف  دللة  ول  �لنار. 

و�لنار. �جلّنة  باإز�ء  �لنا�س 
عن  جنزي  واأهلنا  فاإّنا  القيامة،  يوم  يف  »فاأّما   : �ل�شادق �لإمام  عن  روي 
�سيعتنا كّل جزاء، ليكونّن على الأعراف بني اجلّنة والّنار حممد وعلي وفاطمة 
�سيعتنا يف  بع�س  اآلهم، فرنى  والطّيبون من  ال�سالم  واحل�سن واحل�سني عليهم 
راً يف بع�س �سدائدها، فنبعث عليهم خيار  تلك العر�سات ّمن كان منهم مق�سّ
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�سيعتنا ك�سلمان، واملقداد، واأبي ذر، وعّمار، ونظرائهم يف الع�سر الذي يليهم، ويف 
كّل ع�سر، اإىل يوم القيامة، فينق�سون عليهم؛ كالبزاة وال�سقورة، ويتناولونهم 

كما تتناول البزاة وال�سقورة �سيدها، فيزّفونهم اإىل اجلّنة زّفاً«)1(.

1( �ملجل�شي، حممد باقر: بحار الأنوار اجلامعة لدرر اأخبار الأئمة الأطهار، حت�. يحيى �لعابدي �لزجناين، 
ط2، موؤ�ش�شة �لوفاء، بريوت، 1403ه�/1983م، ج8، �س338.


