فقه الرتبة احلسينية

(القسم السادس)
بيع وشراء الرتبة احلسينية ،والتحنيك بها وإهداؤها
الشيخ أحمد موسى العلي*

مق ّدمة

تعددت أبعاد الفقه اإلسلامي حتى ش�ملت كل ما يتعلق باإلنس�ان ،سواء أكان

اجلان�ب العبادي من�ه ،أم اجلانب املعاماليت ،وم�ن أمثلة اجلانب الث�اين :صحة البيع

والرشاء.

وال ش�ك يف مرشوعي�ة البيع وج�وازه تكليف ًا ووضع� ًا؛ لداللة الكتاب والس� ّنة،

وحكم العقل ،وقيام اإلمجاع عىل ذلك.

فمن القرآن الكريم قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(((؛ فإنهّ ا رصحية يف

مرشوعية البيع.

وأم�ا من الس� ّنة الرشيف�ة ،فقد وردت املئ�ات من الروايات ع�ن املعصومني^
ّ

يف بي�ان أح�كام البيع والتجارة ،وطلب الرزق ،وبيان آدابه؛ وهذه بنفس�ها دليل عىل
مرشوعية البيع ،مضاف ًا إىل ضم عمل املعصومني^ ،ومبارشهتم ذلك بأنفسهم ،مع

تقريرهم للسرية التي عليها أصحاهبم.

* باحث إسالميُ ،أستاذ يف جامعة املصطفى‘ العاملية ،من العراق.
((( البقرة :آية .275

وأما اإلمجاع ،فهو قائم بني املسلمني عىل جواز البيع والرشاء إمجا ً
ال.
ّ
وليس للبيع حقيقة رشعية وال مترشعية ،بل هو ٍ
باق عىل معناه ال ّلغوي والعريف(((،

املقدس أن يتدخل يف النهي عن بعض البيوع ،أو اشرتاط بعض الرشوط يف
وللشارع ّ
فيمن يتولىّ عقد البيع ،وهكذا(((.
اليشء املباع ،أو َ

و ّمم�ا ورد النه�ي ع�ن بيعه هو بي�ع األعيان النجس�ة ،وبيع ما ال منفع�ة فيه ،وبيع

الثمرة قبل ظهورها.

املهمة ،ومسائل
و ّمما ورد فيه النهي أيض ًا بيع الرتبة احلسينية املرشّ فة .فهذه املسألة ّ
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ُأخرى ختص تلك الرتبة املباركة ،من قبيل :مسألة حتنيك املولود،أي :وضع يشء من
الرتب�ة املباركة يف حلقه بعد والدته ،ومس�ألة اصطحاب الرتبة م�ن كربالء وإهدائها

للمؤمنني ،كل ذلك سنتناوله بالبحث يف حماور ثالثة:
األول :بيع ورشاء الرتبة احلسينية.
املحور ّ

املحور الثاين :حتنيك املولود بالرتبة احلسينية.

املحور الثالث :اصطحاب الرتبة احلسينية وإهداؤها.
وفيام يأيت تفصيل تلك املحاور:

احملور األ ّول :بيع وشراء الرتبة احلسينية

بد من ذكر نقاط:
لتسليط الضوء عىل هذا املحور ال ّ

النقطة ا ُألوىل :كلمات الفقهاء يف املسألة
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رغم ق ّلة الترصيح هبذه املسألة يف كلامت الفقهاء ،إلاّ أنّه بعد متابعة ُمضنية أمكن

ٍ
بعض منها ،وهي:
احلصول عىل

((( نعم ،هناك اختالف بني الفقهاء يف تعريف البيع عند إرادة حتديد معناه وحقيقته.
((( ُانظر :مؤسسة دائرة املعارف اإلسالمية ،موسوعة الفقه اإلسالمي :ج ،22ص11ـ .17وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،9ص7ـ .8

لـمن حازها [أي:
األول& يف (الدروس الرشعية)« :وجي�وز َ
1ـ م�ا قاله الش�هيد ّ

تربة احلسين× ] بيعها كي ً
جمردة أو مشتملة عىل
ال ووزن ًا ،ومش�اهدة ،سواء كانت تربة ّ

هيئات االنتفاع»(((.

رصح يف الدروس بأنّه جيوز
2ـ ما قاله الس�يد الطباطبائي& يف (املناه�ل)« :الثاينّ :

لـم�ن حاز الرتبة بيعها كي ً
ال ووزن ًا ومش�اهدة ،س�واء كانت تربة جمردة أو مش�تملة عىل
َ
جيد لألص�ل والعمومات الدالة عىل صح�ة البيع ،من نحو
هيئ�ات االنتف�اع .وما ذكره ّ

عدة
قوله تع�اىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ) ،وقوله تع�اىل( :ﮍ ﮎ) ،وقوهلم^ يف ّ
األوىل ت�رك البي�ع ملرفوع�ة يعق�وب بن يزي�د ،عن الص�ادق× ،قالَ :من ب�اع طني قرب
ْ

احلسني× فإنّه يبيع حلم احلسني× ويشرتيه»(((.

3ـ ما قاله الشيخ األنصاري ـ وهو يف معرض ذكر أحكام األرض املفتوحة عنو ًة ـ:

«وحيتمل كون ذلك [أي :املأخوذ من األرض] بحكم املباحات؛ لعمومَ :من سبق إىل ما
أحق به .ويؤيده ـ بل ّ
يدل عليه ـ استمرار السرية خلف ًا عن سلف
مل يسبقه إليه مسلم فهو ّ
عىل بيع ُ
األمور املعمولة من تربة أرض العراق من اآلجر والكوز واألواين ،وما ُعمل من

الرتبة احلسينية ،ويقوى هذا االحتامل بعد انفصال هذه األجزاء من األرض»(((.

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

أخبار معتربة :املؤمنون عند رشوطهم .وقوله‘ :الناس َّ
مس�لطون عىل أمواهلم .ولكن

4ـ ما قاله الشيخ حسني آل عصفور ـ وهو يف معرض الكالم عن الربا ـ« :وجيري

الربا يف الطني األرمني ،وأ ّما اخلراساين املأكول ،فبيعه لألكل حرام ،باعه بخيسه أو غريه،

ً
ً
متفاضلا ،ولغير األكل جائز ،فإن قضت الع�ادة بكيله أو وزن�ه كان ربوي ًا،
متامثلا أو

وإلاّ فال ،وأطلق الش�يخ وابن الرباج حتريم بيع الطني املأكول ،وجاء يف الرتبة احلس�ينية
ـ على مرشّ فه�ا السلام ـ ما ي�دل عىل املنع م�ن رشائها ،كام يف مرس�ل يعق�وب بن يزيد
((( العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
((( الطباطبائي ،حممد بن عيل ،املناهل :ص.673
املحرمة ،ج ،4ص.28
((( األنصاري ،مرتىض ،املكاسب ّ
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املروي يف الكامل عن الصادق× ،وهو يشمل ما كان لألكل وما كان لغريه ،سواء أبقي
عىل أصله أو ُع ِمل س�بح ًا وألواح ًا ،مع أنّه ق�د نقل يف الدروس اإلمجاع من اإلمامية عىل
جواز بيعها بعد حيازهتا ،كي ً
ّ
ولعل اخلرب حممول عىل الكراهة لقصور
ال ووزن ًا ومشاهدة،

سنده ،واالحتياط ّمما ال خيفى»(((.

املتقدم ـ أي :قوله&:
املروج يف رشح وبيان كالم األنص�اري ّ
5ـ م�ا ذكره الس�يد ّ

اس�تمرار السرية خلف ًا عن س�لف ...ويقوى هذا االحتامل بعد انفصال هذه األجزاء
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ويؤيد احتامل كون األجزاء املنفصلة عن األرض بحكم املباحات
من األرض ـ« :يعنيّ :

بعد بقائها بعد انفصاهلا عىل جزئيتها من األرض»(((.

6ـ قال اخلوانساري ـ وهو يف معرض الكالم عن األرايض التي كانت موات ًا حال

ث�م اح ُتمل متلكها باإلحياء« :وعلى هذا؛ فال مانع من
الفت�ح ـ ومنه�ا أرض العراق ـ ّ

رشاء كل م�ا اح ُتم�ل كونه موات ًا حال الفتح ،فإن ي�د َمن عليها أمارة عىل كوهنا ملك ًا له،
وال يبع�د أن يكون منش�أ سيرة ا َ
خللف عن الس�لف على بيع ما ُيصنع م�ن تراب أرض
الع�راق من اآلجر والكوز واألواين ،والرتبة احلس�ينية ـ عىل مرشفها آالف التحية ـ عدم

إحراز كون هذه األرايض معمورة حال الفتح ،وجمرد العلم اإلمجايل بعامرة أغلب أرايض
الع�راق ال أثر له بعد عدم كون مجيعها حم ً
لا لالبتالء .نعم ،لو ُأحرز عامرة أرض خاصة
حال الفتح ،ومل يحُ تمل عروض املوت عليها ،أو اس ُتصحب بقاؤها عىل عامرهتا إىل اآلن،
فيجري فيه االحتامالت ـ بل األقوال ـ اخلمس�ة ،وأوفقها بالقواعد :هو توقف الترصف

يف زمان الغيبة عىل إذن الفقيه ،أو السلطان اجلائر الذي َّ
حل قبول اخلراج واملقاسمة منه؛
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تقدم يف كتاب املكاس�ب :أنّه يستفاد من األئمة^ اإلذن العام للترصف فيام
بناء عىل ما ّ
ً

يأخذه الشيعة بإذن سلطان اجلور»(((.

((( آل عصفور ،حسني ،سداد العباد :ص.558
املروج ،جعفر ،هدى الطالب :ج ،6ص.482
((( ّ
((( اخلوانساري ،موسى بن حممدُ ،منية الطالب :ج ،2ص.272

7ـ وقال الش�يخ جعفر آل كاش�ف الغطاء الكبري& ـ يف معرض كالمه عن حكم

«أن املستنبط من نفس املوقوف قد ُيملك بالفصل ،مع أنّه كان
ما استنبط من الوقف ـّ :

وقف� ًا ح�ال الوصل ،كالتراب املفصول م�ن أرايض األوقاف العامة عدا املس�اجد ،فإنّه
يع�ود مل�ك ًا ،و ُيباع على حاله أو بعد صريورته آجر ًا أو ظروف� ًا أو نحوها .فال بأس ببيع
إن أرض كربلاء وقف .وال بملكية الظروف
الرتب�ة احلس�ينية مع الفصل ،حيث نقولّ :

صح أنهّ ا وقفه�ا الدهاقني .كام أنّه ال
املصنوع�ة،
ُ
واآلج�ر امل ّتخذ من أرض النجف ،وإن ّ
بأس بصنيع مثل ذلك من املشتركات ،كالطرق النافذة ،واألس�واق ،واملقابر ،واألرض

والنار وامللح ،وجيوز بيعها وصلحها كي ً
ال ووزن ًا وجزاف ًا ،فيام لو يعلم وقفيتها.(((»...

ه�ذا م�ا أمكن حتصيله من كلمات الفقهاء ،وه�ي كام ترى مطبقة على جواز بيع

الرتبة املقدسة.

النقطة الثانية :ما ميكن االستدالل به حلرمة بيع الرتبة الشريفة
الدليل الذي يمكن االستناد إليه للقول باحلرمة منحرص فيام رواه جعفر بن حممد

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

املفتوحة عنوةً ،فإنهّ ا إذا فصلت تغيرّ حاهلا كتغيرّ آالت الوقف إذا بطل االنتفاع هبا»(((.
 8ـ وقال الكلبايس« :وتمُ لك [أي :الرتبة احلسينية] باحليازة؛ لفحوى ما ورد يف املاء

اب�ن قولوي�ه يف كتابه (كام�ل الزيارات) يف الباب ( )95حتت عن�وانّ :
(إن الطني كله

حرام إلاّ طني قرب احلسني× فإنّه شفاء) ،قال« :ووجدت يف حديث احلسني بن مهران

س�يار ،عن يعقوب بن يزيد ،يرف�ع احلديث إىل الصادق×
الف�اريس ،ع�ن حممد بن أيب ّ

قالَ :من باع طني قرب احلسني× ،فإنّه يبيع حلم احلسني× ويشرتيه»(((.

ورواه عن�ه أيض� ًا احل�ر العاميل يف كتابه (وس�ائل الش�يعة) يف الب�اب ( )95حتت

الغراء :ج ،4ص.266
((( كاشف الغطاء ،جعفر ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة ّ
((( الكلبايس ،حممد بن إبراهيم ،منهاج اهلداية :ص.508
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.479

313

عن�وان( :ب�اب عدم حتري�م أكل طني قرب احلسين×) .نعم ،محله احل�ر العاميل عىل
حمامل غري احلرمة(((.

ورواه عن�ه أيض� ًا العالم�ة املجلسي يف كتاب�ه (بح�ار األن�وار)((( يف ب�اب (تربته

صلوات اهلل عليه وفضلها وآداهبا وأحكامها).

ووج�ه الدالل�ة عىل احلرمة ،ه�و أنّ اإلمام الصادق× جعل َم�ن يبيع طني القرب

أي مسلم من املحرمات
كمن يبيع حلم اإلمام احلسني× ،ومن املقطوع به أنّ بيع حلم ّ
َ
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فكيف بلحم املعصوم؟! فهو من أشنعها.
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رصح بحرمة بيع الرتبة احلسينية.
وال ّ
بد أن ُيعلم بأنّنا مل نجد من الفقهاء َمن ّ

النقطة الثالثة :مناقشة ما استُدل به للحرمة
عدة إش�كاالت ،بعضها
املتقدم برواية اإلمام الصادق× يواجه ّ
إنّ االس�تدالل ّ

سندية ،والبعض اآلخر داللية.
أوالً :اإلشكاالت السندية

1ـ إنّ ال�راوي األخير ـ وه�و يعق�وب ب�ن يزي�د ـ يرف�ع احلدي�ث إىل اإلم�ام
الصادق× ،فأس�قط من سنده ما يوصله إىل اإلمام×؛ فيكون احلديث هبذا داخ ً
ال
ٍ
احلجية واالعتبار.
حينئذ عن
املرسل ،فيسقط
يف أقسام َ
ّ
2ـ إنّ قول�ه« :ووج�دت» مرتدد بني كون�ه من كالم مص ِّنف الكت�اب ،وكونه من
كالم الراوي سامعة؛ ألنّ راوي الرواية السابقة ـ وهي الرواية الرابعة يف الباب ـ هو
سماعة بن مهران ،وقوله« :ووجدت» حيتمل كونه عطف ًا عىل الرواية السابقة ،وكأنهّ ا

األول(((.
من تتمة كالم سامعة ،لكن الظاهر هو ّ

((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص.228
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،98ص.130
((( ُانظر :الكلبايس ،حممد بن حممد ،الرسائل الرجالية :ج ،1ص.185

ثانياً :اإلشكاالت الداللية

لقد محل بعض الفقهاء هذه الرواية عىل حمامل متعددة ـ عىل فرض صحة سندها ـ

أي محل منها لالستدالل عىل احلرمة املطلقة ،وحاصلها:
وعىل مجيع التقادير ال يصلح ّ
وأما ما ع�داه فال داللة
1ـ إنّ الرواي�ة حممول�ة على حرمة بيع ت�راب نفس القربّ ،

احللية؛ ألنّ ال�وارد فيهاَ « :من باع طني قرب
للرواي�ة عىل حرمة بيع�ه ،فيبقى عىل أصل ّ
احلسني×»؛ فيقترص يف احلرمة عىل تربة طني نفس القرب(((.

2ـ مح�ل الرواية عىل كراهية بيع تربة اإلمام احلسين× ،واس�تحباب بذل الرتبة

بغري ثمن؛ لرصاحة أدلة جواز بيع ما ينفصل من األرايض املفتوحة عنوةً ،والتي منها

الكتب املطولة(((.

3ـ يحُ تم�ل أنّ النهي الوارد يف الرواية ُيراد ب�ه النهي عن بيع الرتاب غري اململوك،

وأما الرتاب اململوك ولو كان من تربة احلسني× فال إشكال يف جوازه(((.
ّ
النقطة الرابعة :أدلة جواز بيع تربة قرب احلسني×

املقدسة يمكن حرصها بثالثة:
إنّ أدلة جواز بيع الرتبة ّ

األول :األص�ل؛ فإنّه بعد مناقش�ة الدليل الدال عىل احلرم�ة ـ وهو رواية
الدلي�ل ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

املقدس�ة ،على تفصيل وكالم يف ذلكُ ،ينظر فيه
أرض العراق ،بام فيها أرض كربالء ّ

أي مربر للحكم بحرمة بيع الرتبة املباركة ،وتدخل
يعقوب بن يزيد ّ
املتقدمة ـ ال يبقى ُّ

حتت العمومات الدالة عىل اجلواز.

الدليل الثاين :التمسك باإلمجاع الذي يمكن أن يستفاد ّمما يف (الدروس)((( الدال

((( ُانظر :احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص228ـ .229
املحرمة :ج ،4ص .28اخلوانساري ،موسى بن
((( ُانظر :املصدر السابق .األنصاري ،مرتىض ،املكاسب ّ
حممدُ ،منية الطالب :ج ،2ص.272
((( ُانظر :احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص 228ـ .229
((( ُانظر :العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
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على ج�واز بيعها بعد حيازهتا ،كي ً
ال ووزن ًا ومش�اهدة .واس�تفادة اإلمج�اع من عبارة
(((
نص الشهيد
الدروس هو الذي فهمه الشيخ آل عصفور منها  ،إلاّ أنّه بالرجوع إىل ّ

األول قد ال يتضح منه دعوى اإلمجاع؛ فإنّ اإلمجاع منعقد عىل جواز االستشفاء برتبة
ّ
احلسني× دون غريها من املسائل املتعلقة برتبة احلسني×.

املتقدم ـ خرب يعقوب بن يزيد ـ
وعىل ظهور كالم الدروس يف اإلمجاع يحُ مل اخلرب ّ
عىل الكراهة؛ لقصوره س�ند ًا ،واس�تحباب االحتياط؛ لكونه من ُ
األمور احلس�نة عىل
كل حال.
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الدليل الثالث :التمس�ك بالسيرة؛ فقد قامت سيرة املترشعة عىل جواز بيع ما يف

األرايض املفتوح�ة عن�و ًة من األباريق واجلحالت واحلبوب((( ،والس�بح احلس�ينية،

وغري ذلك ّمما ُيعمل من تراهبا عىل مرشّ فها آالف التحية والسالم(((.

الدليل الرابع :التمس�ك باألدلة العامة واملطلقة ،وهذه األدلة عىل نوعني :قرآنية،

وروائية.

األول قوله تعاىل( :ﮍ ﮎ)((( ،وقوله( :ﭧ ﭨ ﭩ )(((.
فمن ّ

عدة أخبار معتربة كقوهلم^« :املؤمنون
ومن الثاين ما ورد عن أهل البيت^ يف ّ
عند رشوطهم»((( .وقوهلم^« :الناس مس َّلطون عىل أمواهلم»(((.

وذلك بتقريب :إنّ بيع تربة اإلمام احلسني× ـ بعد دفع ما اس ُتدل به عىل احلرمة ـ

ينطبق عليه أحد هذه األدلة العامة أو املطلقة .وهذا يكفي لتصحيح بيعها.
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((( ُانظر :آل عصفور ،حسني ،سداد العباد :ص.558
ِ
((( اجلحالت :مجع جحلة ،وهي السقاء الضخم .واحلبوب :مجع حب ،وهو اجلرة الضخمةُ .انظر:
اجلوهري ،إسامعيل ،الصحاح  :ج ،4ص .1652الفراهيدي ،اخلليل ،العني :ج ،3ص.32
((( ُانظر :العاميل ،حممد جواد ،مفتاح الكرامة :ج ،15ص.257
((( املائدة :آية.1
((( البقرة :آية.275
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،21ص .276ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل،
فتح الباري :ج ،4ص.371
((( اإلحسائي ،ابن أيب مجهور ،عوايل اللئايل :ج ،1ص.222

واخلالصة :إنّ صحة بيع الرتبة احلس�ينية إذا كانت مملوكة للش�خص ،أو ُأخذت
م�ن األماكن املباحة ـ وخصوص ًا إذا ُف ِصلت عن األرض ـ ّمما ال إش�كال فيه؛ وذلك

وأما القول بحرمة البيع ،فليس له مستند إلاّ رواية ضعيفة السند ،مع
لألدلة ّ
املتقدمةّ .
إمكان محلها عىل حمامل ُأخرى.

التبرع هبا من دون أخ�ذ الثمن عليه�ا ،وهو املوافق
نع�م ،يس�تحب ملالك الرتبة ّ

املتقدمة.
لالحتياط؛ ملرفوعة يعقوب بن يزيد ّ

وال فرق يف جواز البيع بني كونه بالكيل أو الوزن أو املشاهدة ،وال فرق بني كوهنا

احملور الثاني :حتنيك املولود بالرتبة احلسينية

ً
عدة س�نن وآداب،
املقدس�ة اهتامم ًا
خاص�ا باملولود ،فقد رشّ عت له ّ
إنّ للرشيع�ة ّ

بعضها مستحب ،وبعضها واجب ،وهي:

•غسل املولود.
•األذان يف ُأذنه اليمنى واإلقامة يف اليرسى.
عق عنه بشاة.
•أن ُي ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

جمردة أو مشتملة عىل هيئات االنتفاع(((.
ّ

•حلق رأسه ،والتصدق عنه بام يعادل وزن شعره من الذهب أو الفضة.
•تسميته باألسامء احلسنة.
•ختانه.

•حتنيكه.

وغريها من ُ
األمور املذكورة يف الكتب الفقهية(((.
((( ُانظر :العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
((( ُانظر :الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،مفاتيح الرشائع :ج ،2ص 365ـ  .398الشوكاين ،حممد بن
عيل ،نيل األوطار :ج ،5ص.230
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وقد وردت روايات كثرية عن اخلاصة والعامة ّ
تؤكد اس�تحباب هذه الس�نن ،بل

توج�ب البع�ض منه�ا .وأحد هذه الس�نن هو التحني�ك ،وهو مورد ال�كالم يف هذه

املسألة.

عدة ُأمور:
بد من استعراض ّ
ولكي نستوعب أطراف املسألة ال ّ

األمر األ ّول :تعريف التحنيك لغ ًة واصطالح ًا
التحنيك لغ ًة
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ق�ال اب�ن ف�ارس(« :حن�ك) احل�اء والنون وال�كاف أص�ل واحد :وه�و عضو من

ثم يحُ مل عليه ما يقاربه من طريقة االش�تقاق .فأصل احلنك حنك اإلنس�ان:
األعضاءّ ،
ث�م دلكته بحنك�ه ،فهو حمنك،
أقصى فم�هُ .يقال :حنك�ت الصبي ،إذا مضغ�ت التمرّ ،

وحنكته فهو حمنوك»(((.

وقال الطرحيي« :واحلنك :ما حتت الذقن من اإلنسان وغريه ،أو األعىل داخل الفم،

واألسفل يف طرف مقدم اللحيني من أسفلها ،واجلمع أحناك»(((.
فالتحني�ك وإن ت�ردد معن�اه لغ ًة بني دلك أعىل احللق ،أو أس�فل الذقنين ،إلاّ أنّه
يتضمن دلك حنك الصبي بيشء من التمر ونحوه بعد أن ُيلينّ .
ّ

التحنيك اصطالح ًا

عرفه أكثر
ّ
وأم�ا املعنى االصطالحي الرشعي ،فهو قريب من املعن�ى ال ّلغوي؛ إذ ّ
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الفقهاء بأنّه« :إدخال يشء من التمر ونحوه إىل حنك املولود ،وهو أعىل داخل الفم»(((.
وقي�ل« :يكف�ي الدلك ٍّ
وإن كان املتبادر من ذلك األعىل
بكل من احلنكني؛ للعم�ومّ ،
منهام»(((.

((( ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة :ج ،2ص.111
((( الطرحيي ،فخر الدين ،جممع البحرين :ج ،5ص.263
((( األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص.168
((( الفاضل اهلندي ،حممد ،كشف اللثام :ج ،7ص.526

ثم يفتح فم
وقيل« :أن يمضغ ا ُمل َح ِّنك التمر أو نحوه ،حتى يصري مائع ًا بحيث ُيبت َلعّ ،

املولود ويضعها فيه ليدخل يشء منها جوفه»(((.

�ن أن يحُ َّنك املول�ود بتمرة بأن تمُ ضغ و ُيدلك هبا داخ�ل فمه ،ويفتح فمه
«وس َّ
وقي�لُ :

حتى ينزل إىل جوفه منها يشء»(((.

األمر الثاني :احلكم التكليفي للتحنيك وأدلته
إنّ حتني�ك املول�ود م�ن األُمور املس�تحبة رشع� ًا ،وهو م�ورد اتفاق بين اخلاصة
والعام�ة((( ،ومل خيالف فيه أحدٌ ؛ لورود األحادي�ث الكثرية من الفريقني والدالة عىل
رصح باالتف�اق النووي ،حي�ث قال« :اتف�ق العلامء عىل اس�تحباب حتنيك
و ّمم�ن ّ

املول�ود عن�د والدته بتمر ،فإن ّ
تعذر فام يف معن�اه ،وقريب منه من احللو ،فيمضغ املح ِّنك
ثم يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخل يشء منها
التم�ر حتى تصري مائع�ة بحيث تُبتلعّ ،

جوفه»(((.

واس� ُتدل له ـ باإلضافة إىل اتفاق علامء املس�لمني ـ بالروايات املش�ار إليها ،وهي

عديدة:

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

استحبابه.

منها :ما رواه الكليني ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل الصادق× ،قال« :قال أمري

املؤمنني× :ح ّنكوا أوالدكم بالتمر ،فكذا فعل رسول اهلل‘ باحلسن واحلسني»(((.

((( الشوكاين ،حممد بن عيل ،نيل األوطار :ج ،5ص.230
((( البهويت ،منصور بن يونس ،كشّ اف القناع :ج ،3ص.30
((( ُانظر :األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص168وما بعدها .وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،10ص 276وما بعدها.
((( النووي ،حييى بن رشف ،رشح صحيح مسلم :ج ،1ص 122ـ .123
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،21ص.407
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ومنها :ما عن عيل بن إبراهيم القمي بإسناده عن أيب جعفر الباقر× ،قال« :يحُ َّنك

املولود بامء الفرات ،ويقام يف ُأذنه»(((.

ومنه�ا :م�ا عن الصدوق بس�نده عن عيل بن ميث�م ،عن أبيه ،قال« :س�معت ُأ ّمي

وضعت ابني علي ًا ،دخل إ ّيل
تقول :س�معت نجمة ُأ ّم الرضا× تق�ول ـ يف حديث ـ :ملّا
ُ

أب�وه موس�ى بن جعف�ر× ،فناولته ّإياه يف خرق�ة بيضاء ،فأ ّذن يف ُأذن�ه اليمنى ،وأقام يف
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اليرسى ،ودعا بامء الفرات فح ّنكه به»(((.

ومنه�ا :م�ا روي يف صحيح�ي مس�لم والبخ�اري م�ن حديث أيب ب�ردة ،عن أيب
«ولِدَ يل غالم ،فأتيت النبي| فسماّ ه إبراهيم ،وح ّنكه بتمرة»(((.
موسى ،قالُ :
وهن�اك روايات ُأخرى أورده�ا الفريقان يف كتبهم املعتبرة ،وهي مجيع ًا تدل عىل

أصل اس�تحباب حتني�ك املولود ،نعم ق�د ختتلف يف املصداق الذي يس�تحب حتنيك
املولود به ،وهو ما سيأيت احلديث عنه يف األمر الثالث(((.

األمر الثالث :األشياء اليت ُيستحب التحنيك بها

ذك�ر فقه�اء اإلمامي�ة ـ طبق� ًا للروايات الواردة ع�ن طريق أهل البي�ت^ ـ أنّه

يستحب التحنيك ُبأمور ،هي:
أ ـ تربة اإلمام احلسني×.
ب ـ ماء الفرات.
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((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،6ص 215ـ  .216النيسابوري ،مسلم بن
احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،6ص.175
((( ُانظر :النيسابوري ،مسلم ،صحيح مسلم :ج ،6ص 174ـ  .177احلر العاميل ،حممد بن احلسن،
وسائل الشيعة :ج ،21ص 407ـ .412

ج ـ التمر.

د ـ العسل(((.

ّأما فقهاء العامة ،فقد ذكروا استحباب التحنيك ُبأمور:

أ ـ التمر.

ب ـ إن مل يتيرس التمر فبالرطب.

َ
متس�ه
ج ـ إن مل يتيرس الرطب فبيشء حلو ،وعس�ل النحل أوىل من غريهّ ،
ثم فيام مل ّ

ال ّنار(((.

ويق�دم عن�د اإلمامية التحنيك بامء الفرات وبرتبة احلسين× ،ف�إن مل يوجد ماء
ّ
الفراتٍ ،
فبامء فرات ،وإن مل يوجد إلاّ ماء ملحُ ،جعل فيه يشء من التمر أو العس�ل،

ٍ
بـ(ماء فرات) مطلق املاء العذب(((.
ويراد

ب�د أن ُيعل�م بأنّ القول باس�تحباب التحنيك برتبة احلسين× من خمتصات
وال ّ

مذهب اإلمامية طبق ًا للروايات التي وردت عن أهل البيت^.

األمر الرابع :القائلون باستحباب التحنيك بالرتبة احلسينية

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

وسيأيت ذكر بعض الروايات الدالة عىل ذلك.

تطرق إىل سنن املولود من فقهاء
ذكر استحباب التحنيك بالرتبة احلسينية كل َم ْن ّ
اإلمامي�ة ،ومل ينق�ل اخلالف عن ٍ
أحد منهم ،س�واء القدماء منه�م أم املتأخرين ،وقد
ُ
أرسلوا االستحباب إرسال املس ّلامت ،وكلامهتم يف ذلك كثرية جد ًا كام سيأيت.
نعم ،املوجود يف أكثر كلامهتم ـ تبع ًا لنص الرواية ـ عطف الرتبة احلسينية عىل ماء

((( ُانظر :األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص168ـ .169
((( ُانظر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،10ص.277
((( ُانظ�ر :املحق�ق احللي ،جعفر بن احلس�ن ،رشائع اإلسلام :ج ،2ص .564األنص�اري ،حممد عيل،
املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،8ص.168
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الفرات وهبذه الصيغة« :و ُيستحب أن يحُ ّنك بامء الفرات وتربة احلسني×».
وحيتمل فيه أمران:

األول :أنّ أحد هذين املوردين ـ أي :ماء الفرات والرتبة احلسينية ـ جزء موضوع
ّ

احلك�م باالس�تحباب ،فهام ً
مس�تحب واحد ،وهو ما اس�تظهره بعض
مع�ا جمتمعان
ٌ
الفقهاء ،ويمكن جعل الرواية شاهد ًا عىل هذا احلمل؛ إذ عطفت الرتبة احلسينية عىل
ماء الفرات.
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أمر مس�تحب ،والتحنيك برتبة احلسين×
الثاين :أنّ حتنيك املولود بامء الفرات ٌ

مستحب آخر ،وهو املستفاد من بعض الروايات التي اقترصت عىل ذكر أحدمها دون
ٌ
اآلخر ،فقد ورد استحباب حتنيك املولود بامء الفرات ،ومل يذكر معه الرتبة احلسينية،
رصح به املحقق احليل&(((.
وهو ما ّ

ّ
ولعل س�بب العط�ف يف الرواية وكلمات الفقهاء؛ ألجل أنّ الرتبة احلس�ينية كي

ثم يقوم ا ُملح ِّنك
يمك�ن التحني�ك هبا حتتاج إىل مقدار من املاء تحُ ُّل في�ه ـ وتذاب فيه ـ ّ
بإدخال اخلليط يف فمِ املولود.

األمر اخلامس :كلمات القائلني باالستحباب
رصحوا باالستحباب ،وهي:
وهذه جمموعة من كلامت الفقهاء الذين ّ

ستعمل يف حتنيكه مع املاء يشء من تربة احلسني×،
الرباج« :وينبغي أن ُي َ
1ـ قال ابن ّ
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إن ُو ِجد ذلك»(((.

2ـ قال الشيخ الطويس« :فإن ُولِد املولودُ ،يستحب أن ُيغسل ...ويحُ َّنك بامء الفرات

يوجد إلاّ ماء ملح ،مرس فيه يشء من التمر
يوجد ،فبامء ع�ذب ،فإن مل َ
إن ُو ِج�د ،فإن مل َ
((( ُانظر :املحقق احليل ،جعفر بن احلسن ،رشائع اإلسالم :ج ،2ص.564
الرباج ،عبد العزيزّ ،
املهذب :ج ،2ص.259
((( ابن ّ

ثم يحُ َّنك به ،و ُيستحب أن يحُ َّنك برتبة احلسني×»(((.
أو العسلّ ،

يوجد ماء
3ـ ق�ال املحقق احللي« :وحتنيكه بامء الفرات ،وبرتبة احلسين× ،فإن مل َ

الفرات ٍ
يوجد إلاّ ماء ملحُ ،ج ِعل فيه يشء من التمر أو العسل»(((.
فبامء فرات ،وإن مل َ

 4ـ قال العالمة احليل« :وحتنيكه [أي :املولود] بامء الفرات وبرتبة احلسني× ،ولو

فقد فبالعذب ،ولو ُف ِقدَ ُخ ِلط باملالح العسل أو التمر»(((.

األول« :وحتنيكه برتبة احلسين× وماء الفرات ،وأ ّما ماء الفرات
5ـ قال الش�هيد ّ

ولو بخلطه بالتمر أو العسل»(((.

ويكف�ي الدل�ك بكل م�ن احلنكين للعم�وم ،وإن كان املتبادر[من] ذل�ك األعىل؛ ولذا

اقترص عليه مجاعة من العامة واخلاصة»(((.

 7ـ قال الكاشاين« :وحتنيكه بامء الفرات وتربة احلسني× ـ أي :إدخاهلام يف حنكه،

مض�غ ويجُ َعل يف فيه ،موص ً
وه�و أعىل داخ�ل الفم ـ وبالتمر ،بأن ُي َ
ال بالس�بابة إىل حنكه

حتى يتخلل يف حلقه ،وإن مل يوجد الفرات فبامء السامء»(((.

 8ـ ق�ال البح�راين« :ومنه�ا [أي :م�ن س�نن ال�والدة] حتنيك�ه بامء الف�رات وتربة

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

6ـ ق�ال اهلن�دي« :وحتنيك�ه [أي :املولود] بامء الفرات وتربة احلسين× لألخبار،

يوجد إلاّ ماء ملح ُج ِعل
يوجد ماء الفرات فبامء قراح ،ولو مل َ
احلسين× ،قالوا :فإن مل َ

فيه يشء من التمر أو العسل»(((.

((( الطويس ،حممد بن احلسن ،النهاية :ص.500
((( املحقق احليل ،جعفر بن احلسن ،رشائع اإلسالم :ج ،2ص.564
((( العالمة احليل ،احلسن بن يوسف ،تلخيص املرام :ص.214
((( العاميل ،حممد بن مكي ،اللمعة الدمشقية :ص.175
((( الفاضل اهلندي ،حممد بن احلسن ،كشف اللثام :ج ،7ص.526
((( الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،مفاتيح الرشائع :ج ،2ص.365
((( البحراين ،يوسف ،احلدائق النارضة :ج ،25ص.37
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 9ـ ق�ال اجلواه�ري« :والراب�ع( :حتنيك�ه بماء الفرات) ال�ذي هو النه�ر املعروف،

(وبرتبة احلسين×) للنصوص( ،فإن مل يوجد ماء الفرات فبامء) السماء كام يف النص،
نص
لكن املص ّنف ـ بل قيل :ـ واألصحاب قالوا بامء (فرات) ،أي :عذب ،ومل حيرضين ٌّ

بناء عىل
علي�ه ،وم�ا يف كش�ف اللثام ـ أنّ�ه يمكن فهمه من بع�ض نصوص ماء الف�رات ً
نص عىل ما قالوه
احتمال إضافة الع�ام إىل اخلاص ـ ال خيفى عليك ما فيه ،كام مل حيرضين ٌّ
أيض�ا ً :ف�ـ(إن مل يوجد إلاّ م�اء ملح ُج ِعل في�ه يشء من التمر أو العس�ل) .نعم ،قد ورد
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احلادي
العدد
العدد

اس�تحباب التحنيك بالتمر نفس�ه ،ب�ل ويف املحكي عن (فقه الرضا×) العس�ل أيض ًا،

فإن
وإن كان ال ب�أس بخلط يشء من العس�ل والتمر بامء الفرات أو السماء وحتنيكه بهّ ،

فيه مجع ًا بني اجلميع»(((.

س�يد الشهداء×،
 10ـ قال الش�يخ اللنكراين« :الثالث :حتنيكه بامء الفرات وتربة ّ

يوجد ماء الفرات ففي الرشائع (فبامء
والظاهر أنهّ ام مستحب واحد ،غاية األمر أنّه إن مل َ
يوج�د إلاّ م�اء ملح ُجع�ل فيه يشء من التمر أو العس�ل.
ف�رات) ،أي :الع�ذب ،وإن مل َ
ولكن يف الوسائل :وقال الكليني :ويف رواية ُأخرى :ح ّنكوا أوالدكم بامء الفرات وبرتبة
قرب احلسني× ،فإن مل يكن فبامء السامء.

أمر ،وبرتبة قرب احلسين×
واملس�تفاد من بع�ض الروايات ّ
أن التحنيك بامء الفرات ٌ

مس�تحب آخ�ر؛ كام يدل علي�ه االقتصار على أحدمها يف بع�ض الروايات مثل مرس�لة

يونس((( ...هذا ويف بعض الروايات التحنيك بالتمرة(((.(((»...
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((( اجلواهري ،حممد حسن ،جواهر الكالم :ج ،31ص 352ـ .353
((( وهي قول اإلمام الباقر×« :يحُ َّنك املولود بامء الفرات ويقام يف ُأذنه»ُ .انظر :احلر العاميل ،حممد بن
حسن ،وسائل الشيعة :ج ،21ص.407
((( كام جاء يف رواية أيب بصري ،عن الصادق× ،قال« :قال أمري املؤمنني× :ح ّنكوا أوالدكم بالتمر،
فكذا فعل رسول اهلل‘ باحلسن واحلسني÷»ُ .انظر :احلر العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشيعة:
ج ،21ص.407
((( اللنكراين ،حممد فاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب النكاح) :ص 525ـ .527

 11ـ ق�ال الش�يخ حممد أمني« :و ُيس�تحب حتنيكه بامء الفرات وتربة احلسين×،

ُفيخ َلط املاء بيشء من الرتبة و ُي َ
دخل إىل حنكه ،وهو أعىل داخل الفم»(((.
الس�يد السيس�تاين« :و ُيس�تحب أيض� ًا حتنيك�ه بماء الف�رات وترب�ة
 12ـ ق�ال
ّ

احلسني×»(((.

األمر السادس :ما يدل على استحباب حتنيك املولود برتبة احلسني×

اس ُتدل للقول باستحباب حتنيك املولود برتبة احلسني× بالروايات اآلتية:

1ـ ما رواه الكليني يف (الكايف) من قوله×« :ح ّنكوا أوالدكم بامء الفرات ،وبرتبة

ورواه الش�يخ الط�ويس يف التهذي�ب مرسل ً
ا((( .ورواه الطبريس يف (م�كارم

ال عن كتاب (نوادر احلكمة) مرس ً
األخالق) ،نق ً
ال أيض ًا(((.

2ـ ما رواه ابن قولويه يف (كامل الزيارات) عن احلسني بن أيب العالء قال :سمعت

أبا عبد اهلل× يقول« :ح ِّنكوا أوالدكم برتبة احلسني× فإهنا أمان»(((.

ورواه الطويس يف (التهذيب) عن ابن قولويه((( ،وكذلك يف (مصباح املتهجد)

مرس ً
ال.

(((

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

احلسني× ،فإن مل يكن فبامء السامء»(((.

ورواه الراوندي يف (الدعوات) أيض ًا بنفس األلفاظ(((.

((( زين الدين ،حممد أمني ،كلمة التقوى :ج ،7ص.144
((( السيستاين ،عيل ،منهاج الصاحلني :ج ،3ص.117
((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،6ص.24
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،7ص.436
((( الطربيس ،أمحد ،مكارم األخالق :ص.229
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.466
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،6ص.74
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،مصباح املتهجد ،ص.732
((( الراوندي ،سعيد بن هبة الدين ،الدعوات :ص.185
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ورواه الفتال النيسابوري مرس ً
ال يف (روضة الواعظني)(((.

األمر السابع :األثر الوضعي للتحنيك مباء الفرات (فائدة التحنيك)
أشارت بعض الروايات إىل األثر الوضعي للتحنيك بامء الفرات ،فإنّ التحنيك به

حب آل حممد‘ يف قلب هذا املولود ،ويكون من شيعتهم.
يورث ّ
ومن تلك الروايات ما ييل:
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1ـ عن ابن قولويه ،بسنده عن سليامن بن هارون ،أنّه سمع أبا عبد اهلل× يقول:

حمبنا أهل البيت»(((.
« َمن رشب من ماء الفراتُ ،
وح ّنك به ،فهو ُّ

2ـ وعنه أيض ًا بسنده عن سليامن بن هارون العجيل ،قال :سمعت أبا عبد اهلل×

أحبنا أهل البيت .وس�ألني :كم بينك وبني
يق�ول« :م�ا ّ
أظن أحد ًا يحُ ّنك بامء الفرات إلاّ َّ

كنت عنده ألحببت أن آتيه طريف النهار»(((.
ماء الفرات؟ فأخربته .فقال :لو ُ

أظن
3ـ وعنه أيض ًا بسنده عن احلسني بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل× ،أنّه قال« :ما ّ

أحد ًا يحُ َّنك بامء الفرات إلاّ كان لنا شيعة.(((»...

4ـ وعنه أيض ًا بس�نده عن عقبة بن خالد ،قال :ذكر أبو عبد اهلل× الفرات ،قال:

َ
أحبنا أهل البيت»(((.
«أما أنّه من شيعة عيل× ،وما ُح ِّنك به أحد إلاّ َّ

5ـ وعنه أيض ًا بس�نده عن هارون بن خارجة ،قال :قال أبو عبد اهلل×« :ما أحد

ِ
هنر مؤمن»(((.
أحبنا؛ ّ
ألن الفرات ٌ
يرشب من الفرات ،ويحُ نك به إذا ُولد ألاّ ّ
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((( الفتال النيسابوري ،حممد بن احلسن ،روضة الواعظني :ص.412
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.106
((( املصدر السابق :ص.107
((( املصدر السابق :ص.110
((( املصدر السابق :ص.111
((( املصدر السابق.

احملور الثالث :اصطحاب تربة اإلمام احلسني× من كربالء وإهداؤها

إنّ الرواي�ات ال�واردة يف كتب احلدي�ث ،واملروية عن النب�ي‘ وأهل بيته^،

ّأكدت اس�تحباب إهداء اهلدية إىل املس�لم ولو نبق ًا((( ،وقبول هديت�ه((( ،بل إنّ كتب
خصصت هلذا املوضوع كتاب ًا كام ً
ال اس�مته (كتاب اهلبات) ،وأش�ارت فيه إىل
الفق�ه ّ

ختص اهلبة.
ّ
عدة أحكام رشعية ّ

عدة ُأمور :فهي من حيث الثواب
وفائدة اهلدية تتجلىّ ـ عىل لس�ان الروايات ـ يف ّ

عدة أقس�ام :هدية مكافأة ،وهدية مصانعة ،وهدية
وقس�مت الروايات اهلدية إىل ّ
ّ

هلل تعاىل(((.

فع�ن الصدوق بس�نده إىل اإلمام الصادق× ،أنّه قال« :م�ن تكرمة الرجل ألخيه

املسلم أن يقبل حتفته ،ويتحفه بام عنده ،وال يتك ّلف له شيئاً»(((.
وعن�ه أيض ًا عن أمير املؤمنني× ،أنّه قال« :ألن ُأهدي ألخي املس�لم هدية تنفعه،

أحب إ ّ
أتصدق بمثلها»(((.
يل من أن
ّ
ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

وجتدر
احلب ،وتذهب باألحقادّ ،
أكثر من الصدقة ،وتذهب بالضغائن وتورث بدهلا ّ
األُخوة.

وعن جابر ،عن أيب جعفر الباقر× ،قال« :كان رسول اهلل‘ يأكل اهلدية وال يأكل

الصدقة ،ويقول :هتادوا فإن اهلدية ّ
السخائم وجتيل ضغائن العداوة واألحقاد»(((.
تسل ّ

وعن احلسين بن زيد عن أيب عبد اهلل× ،قال« :قال رسول اهلل‘ :هتادوا بالنبق،

((( النبق :ثمر شجرة السدر.
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،17ص.286
((( ُانظر :آل عصفور ،حسني ،األنوار اللوامع يف رشح مفاتيح الرشائع :ج ،12ص.238
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،17ص.286
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.287
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حتيى املو ّدة واملواالة»(((.

ِ
عم اليشء اهلدية أمام احلاجة.
وع�ن اخلصال ،عن أيب عبد اهلل الصادق× ،قال« :ن َ

فإن اهلدية تُذهب بالضغائن»(((.
وقال :هتادوا حتابواّ ،
وهناك روايات ُأخرى أعرضنا عن ذكرها خمافة اإلطالة.

رصح بعض الفقهاء :أنّ من ُ
األمور
وعىل أس�اس ما ّ
تقدم يف مضمون الرواي�ات ّ

املس�تحبة أن يس�تصحب الزائر ـ لرضيح احلسين× ـ معه الرتبة املباركة ،ليش�مل

الربكة أهله وبلده.
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نع�م ،ذكر البعض منهم ذلك بعنوان االس�تحباب ،وذكره البعض اآلخر بعنوان

(ينبغي) ،والظاهر اختالف العنوانني ال أهنام عنوان واحد.
وإلي�ك ّأو ً
ثم نذكر ما يمكن
ال م�ا أمكن احلصول عليه من كلامهتم ـ رغ�م ق ّلتها ـ ّ

االستدالل به عىل االستحباب.

ّ
(املهذب البارع)ُ « :يس�تحب للزائر أن يصحب معه منها
 1ـ قال ابن فهد احليل يف

[أي :تربة احلسني×]؛ ليشمل الربكة أهله وبلده»(((.
ولع ّله ّأول َمن ذكر هذه املسألة.

األول يف دروس�ه« :وينبغي للزائر أن يس�تصحب منها ما أمكن؛
 2ـ قال الش�هيد ّ

لتعم الربكة أهله وبلده ،فهي شفاء من ّ
كل داء ،وأمان من كل خوف»(((.
ّ

رصح يف الدروس بأنّه ينبغي للزائر أن
 3ـ قال
الس�يد حممد الطباطبائي« :الثال�ثّ :
ّ

ليعم الربكة أهله وبلده ،فهي شفاء من ّ
كل داء وخوف ،وهو
يستصحب منها ما أمكن؛ ّ
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جيد»(((.

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.289
((( ابن فهد احليل ،أمحدّ ،
املهذب البارع :ج ،4ص.221
((( العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
((( الطباطبائي ،حممد ،املناهل :ص.673

عد من املس�تحب أن يصحب
 4ـ ق�ال الكلبايس يف (منه�اج اهلداية)« :ومنهم َمن ّ

الزائر معه منها؛ ليشمل الربكة أهله وبلده .وال بأس به»(((.

احلر العاميل بعد مناقش�ة الرواية الدالة عىل حرمة بيع تربة احلسين×:
 5ـ ق�ال ّ

«ه�ذا حمم�ول عىل ت�راب نفس القبر ،ويحُ تم�ل الكراهة ،واس�تحباب بذل�ه بغري ثمن،

ويحُ تمل احلمل عىل ما ليس بمملوك»(((.
ج�وز بيع الرتبة ق�ال :إنّ األفض�ل إهداؤها من دون
ه�ذا مضاف� ًا إىل أنّ كل َم�ن ّ

تقدم ذلك يف املسألة السابقة.
مقابل .وقد ّ

ال خيف�ى بأنّ كل َمن تعرض هلذه املس�ألة مل ِ
يأت بدلي�ل مبا ٍ
رش عليها ،وخصوص ًا
ّ
األدلة املتع ّلقة باستحباب إهدائها ومحلها إىل أهله وبلده ،إلاّ أنّه يمكن التامس دليلني
عىل هذا االستحباب:

املتقدم ذكرها الدالة عىل استحباب اهلدية للمسلم ،فهي مطلقة
األول :الروايات ّ
ّ

م�ن جه�ة نوع امله�دى ،ومل ختصصه بيشء ،فتش�مل الرتبة الطاه�رة ،نعم ،خيرج عن
ُ
املحرم اقتناؤها ،أو أكلها ،أو رشهبا.
جواز اإلهداء كل ما هنى عنه الشارع من األمور ّ
الثاين :الروايات الكثرية ،بل املتواترة الدالة عىل تقديس الرتبة واحرتامها ،والدالة
عىل اس�تحباب السجود عليها ،والدالة عىل كوهنا شفا ًء لكل َمن استشفى هبا ،وأمان ًا

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

أدلّة القول باالستحباب

لكل َمن محلها ،فهذا وغريه يدل عىل استحباب أو أفضلية محلها من قبل الزائر ألهله
تقدم مجيع ذلك.
وبلده ،وقد ّ

ّ
رصح بأنّ�ه ينبغي للزائر محلها ،قال« :فهي
األول ،بعد أن ّ
ويؤكد هذا أنّ الش�هيد ّ

كل داء ،وأمان من ّ
شفاء من ّ
كل خوف»(((.

((( الكلبايس ،حممد بن إبراهيم ،منهاج اهلداية :ص.508
((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،24ص 228ـ .229
((( العاميل ،حممد بن مكي ،الدروس الرشعية :ج ،2ص.26
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مسائل وردود حول الرتبة احلسينية

ختام ًا لبحث (فقه الرتبة احلس�ينية) بأقس�امه الس�تة ،نس�تعرض مجلة من املسائل

الفقهية التي تقع حم ً
ال لالبتالء ،والتي يكثر السؤال عنها يف الوقت احلارض ،ونستعني
بإجابة املعارصين من الفقهاء ،أو َمن قارب هذا العرص ،وهي:

أي أس�اس جيوز أكل الرتبة احلسينية ـ أعني القليل
1ـ ُس�ئل
الس�يد اخلوئي :عىل ّ
ّ

منه�ا ـ م�ع العلم أنّ احلرمة ألكل الرم�ل أو الرتاب ّ
مؤكدة؟ ومل�اذا مل ترد األحاديث
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برتبة الرسول‘ ،أو أمري املؤمنني× مث ً
ال؟

«خيتص اجلواز يف الرتبة احلسينية بام ال يتجاوز قدر احلمصة ،ويكون الغرض
فأجاب:
ّ

هو االستش�فاء ،وهذا احلكم ختصيص حلرمة أكل الطني ،واس�تثناء منها ،وخيتص برتبة

احلسني× ،دون سائر املعصومني ،واهلل العامل بأرسار أحكامه»(((.

عز ًا ـ كثري ًا ما نرى مكتوب
2ـ ُس�ئل الش�يخ التربيزي :الرتبة احلسينية ـ زادها اهلل ّ

عليها لفظ اجلاللة أو أسماء املعصومني^ ،فام رأيكم الرشيف يف الس�جود عليها،

حيث سيكون لفظ اجلاللة حتت اجلبهة؟

فأجاب« :ال يبعد اجلواز ،وإن كان األحوط السجود عىل اجلهة املخالفة»(((.

3ـ ُسئل الشيخ التربيزي أيض ًا :هل الرتبة احلسينية التي ال جيوز تنجيسها هي هذه

املتواجدة يف األسواق واملساجد؟(((.

فأجاب« :كل ما كان من تربة كربالء ،فال جيوز تنجيسه»(((.
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األئمة^ ،هل
4ـ ُس�ئل
الس�يد السيس�تاين :إنّ الرتب�ة احلس�ينية ،أو تربة س�ائر ّ
ّ
((( اخلوئي ،أبو القاسم ،رصاط النجاة :ج ،1ص 394ـ  .395اخلوئي ،أبو القاسمُ .منية السائل:
ص.178
((( التربيزي ،جواد ،رصاط النجاة :ج ،5ص.325
((( املصدر السابق :ج ،6ص.58
((( املصدر السابق.

يلحقها حكم املشاهد املرشّ فة من حرمة التنجيس ،ووجوب إزالة النجاسة عنها؟

فأجاب« :نعم ،يلحقها حكمها ،فيجب إزالة النجاس�ة عن تربة الرسول‘ وسائر

التربك ،وع�ن الرتبة احلس�ينية مطلق ًا ،وحيرم
األئم�ة^ ،املأخ�وذة م�ن قبورهم بقص�د ّ
ّ
تنجيس�ها ،وال فرق يف الرتبة احلسينية بني املأخوذة من القرب الرشيف ،أو من اخلارج ،إذا

ضعت عليه بقصد التربك واالستش�فاء ،وكذا الس�بحة والرتب�ة املأخوذة بقصد التربك
وِ َ

ألجل الصالة»(((.

السيد السيستاين أيض ًا :هل الرتبة التي بني أيدينا يف هذه األيام هي عينها
5ـ ُسئل ّ

كأي تراب جيوز السجود عليه بعد التأكد من طهارته؟
عبارة عن تربة طاهرةّ ،

فأجاب« :ليس�ت ه�ذه الرتبة تربة قربه ـ سلام اهلل عليه ـ وال ترب�ة احلائر الرشيف،

ولك ّنها تربة طاهرة إذا مل تتنجس بسبب خارجي»(((.

السيد السيستاين أيض ًا :ما حكم أخذ األُجرة عىل تصليح الرتبة احلسينية؟
6ـ ُسئل ّ
فأجاب« :جيوز أخذها»(((.

السيد السيس�تاين أيض ًا :ما هو مقدار الواجب الس�جود عليه من الرتبة
7ـ ُس�ئل ّ

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

الرتب�ة احلس�ينية ،أي :هي من تراب قرب احلسين×؟ وإذا مل تك�ن كذلك ،فهل هي

احلسينية؟

مسمى السجدة ،كرأس األنملة»(((.
فأجاب« :بمقدار حیقق ّ

السيد السيستاين أيض ًا :ما حكم تسنيد الرتبة احلسينية حتت خد امليت؟
8ـ ُسئل ّ
فأجاب« :ال بأس بالتربك به ،فهم موضع الرجاء»(((.

((( السيستاين ،عيل ،استفتاءات :ص.13
((( املصدر السابق :ص.118
((( املصدر السابق :ص.293
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ص.495
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السيد السيس�تاين أيض ًا :ما حكم األكفان املكتوب عليها دعاء اجلوشن
9ـ ُس�ئل ّ

األئمة ،وذل�ك بالرتبة
الكبير ،وآي�ة الكريس ،وس�ورة ياسين واملعوذتني ،وأسماء ّ

احلسينية أو بامء الزعفران؟

فأجاب« :ال إشكال فيها»(((.

الس�يد السيس�تاين أيض ًا :هل جي�وز أكل بعض أجزاء الرتبة احلس�ينية
10ـ ُس�ئل
ّ
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بقصد االستشفاء ،وإذا كان اجلواب جيوز فام رشوط ذلك؟
فأجاب« :ال جيوز إلاّ تراب القرب أو احلائر الرشيف»(((.

الس�يد السيس�تاين أيض ًا :ما املدى املس�موح به يف الس�جود عىل الرتبة
11ـ ُس�ئل
ّ

احلسينية التي يوجد عليها:

أـ طبقة نتيجة العرق أو ما شابه.

ب ـ نقش يتضمن عىل سبيل املثال لفظ اجلاللة؟

فأجاب« :أ ـ جيوز السجود إلاّ إذا ّ
يصح السجود عليها.
تشكلت طبقة حاجزة ّمما ال ّ

ب ـ ال مانع من السجود عليها»(((.

الس�يد اخلامنئ�ي يف (منتخ�ب األح�كام)« :جي�ب احلن�وط بالكاف�ور،
12ـ ق�ال
ّ

و ُيستحب خلطه بيشء من الرتبة احلسينية»(((.

السيد كاظم اليزدي« :السجود عىل األرض أفضل من النبات والقرطاس،
13ـ قال ّ

وال يبعد كون الرتاب أفضل من احلجر ،وأفضل من اجلميع الرتبة احلس�ينية؛ فإنهّ ا خترق
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احلجب السبع وتستنري إىل األرضني السبع»(((.

((( املصدر السابق.
((( السيستاين ،عيل ،استفتاءات :ص.619
((( املصدر السابق :ص.680
((( اخلامنئي ،عيل ،منتخب األحكام :ص.63
((( اليزدي ،حممد كاظم ،العروة الوثقى :ج ،2ص.397

14ـ قال الشيخ الصايف ،وهو بصدد بيان ما حيرم تنجيسه كاملساجد« :و ُيلحق هبا

املقدس�ة ،وكل ما ُعلم من الرشع وجوب تعظيمه عىل وجه
املش�اهد املرشّ فة ،والرضائح ّ

خاصة الرتبة احلسينية»(((.
األئمة^ّ ،
ينافيه التنجيس كرتبة الرسول‘ ،وسائر ّ

15ـ ق�ال الش�يخ الص�ايف أيض� ًاُ « :يعترب يف مس�جد اجلبهة م�ع االختي�ار أن يكون

وتنور إىل األرضني
أرض� ًا أو نبات ًا ،واألفضل الرتبة احلس�ينية التي خترق احلجب الس�بع ّ

السبع»(((.

16ـ ُسئل الشيخ التربيزي :شخص أثناء سجوده يف املسجد لصق بعض من تربة

املسجد؟

فأجاب« :مفروض السؤال ال يشء عليه ،واهلل أعلم»(((.

الس�يد السيس�تاين :ما هي الرتب�ة املقصودة برتبة احلسين× التي هبا
17ـ ُس�ئل
ّ

الشفاء؟

فأجاب« :تربة القرب وحواليه إىل ما يقرب ( )11.5مرت ًا من كل جانب»(((.

18ـ ُس�ئل الشيخ التربيزي :هل ثواب السجود عىل تربة سيد الشهداء خمصوص

فقهالرتبةاحلسينية(ق)6بيعورشاءالرتبةاحلسينية،والتحنيكهباوإهداؤها

اإلمام احلسني× يف جبهته ،والتفت بعد خروجه من املسجد ،فهل جيب إرجاعه إىل

املقدسة ،أم يشمل تربة كربالء؟
بالرتبة ّ

فأجاب« :كلام قرب من القرب الرشيف يكون أفضل ،واهلل أعلم»(((.

19ـ ُس�ئل الش�يخ التربيزي أيض ًا :وجدنا اس�تفتا ًء للس�يد اخلوئي& بعدم جواز

واألئمة^ ،أو آية
الس�جود عىل الرتبة املكتوب عليها اس�م اهلل تعاىل ،أو النب�ي‘
ّ
((( الصايف ،لطف اهلل ،هداية العباد :ج ،1ص.94
((( املصدر السابق :ص.117
((( التربيزي ،جواد ،رصاط النجاة :ج ،6ص.59
((( السيستاين ،عيل ،استفتاءات :ص.115
((( التربيزي ،جواد ،رصاط النجاة :ج ،6ص.58
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بد من السجود عىل اجلهة التي ال كتابة عليها؟
قرآنية ،فال ّ

فأجاب« :إذا كان حمل الكتابة بارز ًا بحيث ال يتحقق املقدار املعترب يف مس اجلبهة يف

الس�جود ،فيجب الس�جود عىل اجلهة األُخرى ،وإلاّ فال بأس ،ومع الش�ك يف الوصول

وعدمه ،فاألحوط السجود عىل اجلهة األُخرى ،واهلل العامل»(((.

20ـ قال هاشم اآلميل ،وهو يف صدد تعيني املوضوع حلكم تعظيم الرتبة احلسينية

«بأن مطلق الرتاب ولو كان عىل القرب الرشيف ،ال يكون حكمه
وإزالة النجاس�ة عنهاّ :
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العجة يكن�س ويوضع يف
ذل�كّ ،
ف�إن التراب الذي جيتم�ع يف احل�رم الرشيف بواس�طة ّ
املزاب�ل ،ب�ل املوضوع هو الرتب�ة املأخوذة بقصد االستش�فاء ،مع رشائط�ه بقراءة ثالث
مرات س�ورة القدر والدع�اء املأثور ،وهذا العمل ّمما يؤك�د ربطها به× ،بحيث توجد
فيها خاصية الش�فاء؛ ولذا قال�وا :بأنهّ ا بعد الدعاء يوضع عىل العني ويمس�ها هبا ،وهذا

يكون لكسبها الرشف والعظمة هبذا العمل اخلاص»(((.
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((( املصدر السابق.
((( اآلميل ،هاشم ،املعامل املأثورة :ج ،3ص.59

